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متحف اÛاهد ينظم ندوة تاريخية بجامعة باب الزوار
ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسسÚ
نسس- - -يب ،ي - -وم - -ي  12و 13فيفري
ا÷اري ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إا ¤ولي- -ة
ا÷لفة قصسد تفقد مشساريع القطاع
بالولية.

ولد علي ‘ سشعيدة
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إاح - - - -ي - - - -اء ال - - - -ذك- - - -رى 58
ل - -ل - -ت - -ف - -جÒات ال - -ن- -ووي- -ة
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ا÷زائرية.

ي -ق -وم وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ال -ري -ف -ي -ة والصس -ي -د ال -ب -ح -ري ع -ب -د
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إا ¤ولي -ة غ -ل -ي -زان ،ل -ت -ف-ق-د ب-عضش
اŸشس- -اري- -ع اŸت- -ع -ل -ق -ة Ãسس -ت -ث -م -رات
ف Ó-ح -ي -ة وت -رب -ي -ة اŸواشس-ي ،عÓ-وة
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بالولية.

اللقاء ا÷ماعي رقم ÷ 233مع
ششهادات اÛاهدين
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ال- - -ت - -ح - -ري - -ري - -ة اÛي - -دة ،وك - -ذا
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ندوة حول ا◊كومة اإللكÎونية بجامعة ا÷زائر 3
ي-ن-ظ-م  Èﬂال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة –ت إاشس-راف ال-دك-ت-ور ع-بد الرحمان معوشش مدير وحدة
لل-كÎون-ي-ة وذلك ب-ق-اع-ة اÙاضس-رات ه-ي-ق-و شس-اف-ي-ز ب-ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ية
ال-ب-حث م-داخ-ل-ة ح-ول ا◊ك-وم-ة ا إ
والعÓقات الدولية ،على السساعة  10:00صسباحا.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
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أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

ندوة نقاشش حول النزاع
اŸهني والجتماعي
‘ قطاع الÎبية
تنظم مبادرة صسناعة الغد
ال -ب -ل -ي -دة ن -دوة ن -ق-اشش واسس-ع
حول موضسوع ( النزاع اŸهني
الجتماعي ‘ قطاع الÎبية:
اŸشسكلة وا◊لول ) Ãشساركة
جميع فعاليات القطاع ،وهذا
ي- - - - -وم السس - - - -بت  10فيفري
ا÷اري ،على السساعة 10:00
صس- -ب- -اح- -ا ب -دار ا◊رف أاولد
يعيشش  -البليدة.
ودع -ي إا ¤ال -ن -دوة ك-ل م-ن
وزارة الÎب- -ي- -ة ،ال- -ن -ق -اب -ات،
جمعيات أاولياء التÓميذ إا¤
جانب أاخصسائي Úتربوي.Ú

تقوم وزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
وقضسايا اŸرأاة غنية الدالية ،اليوم،
ب- -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤ولي -ة
ال -ب -ل -ي -دة ،ت -ق -ف خ Ó-ل -ه -ا ‘ ع -دة
ب- -ل- -دي- -ات ع- -ل- -ى ظ -روف ال -ت -ك -ف -ل
لق - - - - -ام- - - - -ي داخ- - - - -ل اŸؤوسسسس- - - - -ات
ا إ
اŸت-خصسصس-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع ،ك-ما
سس -ت -زور م -ع-رضس-ا ل-نشس-اط-ات وك-ال-ة
ال -ق-رضش اŸصس-غ-ر ووك-ال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
الج -ت -م -اع -ي -ة ،أاي-ن سس-ي-ت-م ت-وزي-ع
صس -ك -وك وأاج -ه -زة ح -رك -ي -ة ل-ذوي
الح- - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصس - -ة ،وذلك
بداية من السساعة  08:30صسباحا.

جبهة اŸسشتقبل
–تفي بعيد تأاسشيسشها
السشادسش
–يي جبهة اŸسستقبل ،يوم
السسبت  10فيفري ،الذكرى 6
ل - -ت - -أاسس - -يسس - -ه- -ا– ،ت إاشس- -راف
رئ-يسش ا◊زب ال-دك-ت-ور ع-بد
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،وذلك بقاعة
لطلسش بباب الوادي ،ابتداء
ا أ
من السساعة  09:30صسباحا.
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Ãناسشبة العيد الوطني لبÓدها
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ ا◊اكمة العامة لغرونادا
بعث رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة للحاكمة العامة لغرونادا ،سشيسشيل إالÚ
فلوراتÃ ،ناسشبة احتفال بÓدها بعيدها الوطني ،جدد فيها اسشتعداده للعمل معها على تطوير عÓقات
الصشداقة والتعاون التي Œمع البلدين.
وجاء ‘ برقية الرئيسش بوتفليقة قوله «يطيب ‹ ،وبÓدك –تفل بعيدها الوطني ،أان أاتوجه إاليك،
باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة عن نفسشي ،بتهانينا ا◊ارة و“نياتي لك Ãوفور الصشحة والسشعادة
وبا’زدهار لششعب غرونادا».
’جدد لك اسشتعدادي للعمل معك على
وأاضشاف رئيسش الدولة «هذا ،وأاغتنم هذه السشانحة السشعيدة أ
تطوير عÓقات الصشداقة والتعاون التي Œمع بلدينا».

‘ رسشالة وجهها لنظÒه التونسشي ‘ ذكرى أاحداث سشاقية سشيدي يوسشف

 60سشنة مرت على قصشف سشاقية سشيدي يوسشف

الرئيسس بوتفليقة :يؤوكد أانها من أاروع اÓŸحم البطولية للشصعب Úا÷زائري والتونسصي أاويحيى يÎأاسس مناصصفة مع نظÒه التونسصي مراسصم إاحياء الذكرى
التحديات واıاطر التي تسشتهدف أامن واسشتقرار اŸنطقة
تسشتوجب منا تضشافر جهودنا

أاك - -د رئ - -يسس ا÷م - -ه- -وري- -ة،
السشيد عبد العزيز بوتفليقة ‘
برقية بعث بها امسس ا’ربعاء
ا ¤ن -ظÒه ال -ت -ونسش -ي ،ال -ب-اج-ي
قايد السشبسشيÃ ،ناسشبة الذكرى
 60أ’ح -داث سش -اق -ي -ة سش -ي-دي
ي - - -وسش- - -ف ،أان ال- - -ت- - -ح- - -دي- - -ات
واıاطر التي تسشتهدف أامن
واسش-ت-ق-رار اŸن-ط-قة «تسشتوجب
منا ،تضشافر جهودنا وإامكانياتنا
وق-درات-ن-ا Ûاب-هتها والتصشدي
لها» .وقال رئيسس ا÷مهورية ‘
برقيتهÃ« :ناسشبة حلول الذكرى
السش -ت Úأ’ح -داث سش-اق-ي-ة سش-ي-دي ي-وسش-ف اÿال-دة،
أاج-دد اإ’ع-راب ل-ف-خ-ام-ت-ك-م ،ب-اسش-م ا÷زائ-ر شش-عبا
وحكومة وأاصشالة عن نفسشي ،عن امتناننا وعرفاننا
للششعب التونسشي الششقيق على ما قدمه من تأاييد
ومؤوازرة لثورتنا اÛيدة».

تكثيف العمل معا لÓرتقاء بعÓقات
األخوة والتضصامن ب Úبلدينا
وأاضشاف رئيسس الدولة قائ« :Óإان ما ششهدته
سشاقية سشيدي يوسشف ‘ الثامن فÈاير من سشنة
ثمانية وخمسش Úوتسشعمائة وأالف إا‰ا يششكل واحدة
م -ن أاروع اÓŸح -م ال-ب-ط-ول-ي-ة ل-لشش-ع-ب Úا÷زائ-ري
وال -ت-ونسش-ي ،ال-ل-ذي-ن ام-ت-زجت دم-اؤوه-م-ا ال-ط-اه-رة

ل -ت -جسش -د أاب -ه -ى صش-ور ال-ت-آاخ-ي
وال- -ت- -آازر دف- -اع- -ا ع- -ن م -ب -ادئ
ا◊ري- -ة وا’سش- -ت- -ق Ó-ل ورفضس
ه-م-ج-ي-ة ا’سش-تعمار وعنجهيته
ال -ظ -اŸة»« .إان ت -لك اأ’ح-داث
اأ’ل - -ي - -م - -ة  -يضش - -ي - -ف رئ- -يسس
الدولة -سشتبقى ،على الدوام،
ذك -رى خ -ال -دة نسش -ت -حضش -ر م-ن
خ Ó-ل -ه -ا تضش -ح-ي-ات شش-ه-دائ-ن-ا
اأ’برار ،ومصشدر إالهام لنا ‘
ت -وط -ي -د ال -رواب -ط ال-ت-اري-خ-ي-ة
وا◊ضشارية التي Œمع ششعبينا
الششقيق Úوتكثيف العمل معا
ل Ó-رت -ق -اء ب -عÓ-ق-ات اأ’خ-وة وال-تضش-ام-ن وال-ت-ع-اون
القائمة ب Úبلدينا ‘ ،جميع اÛا’ت ،إا ¤أاعلى
اŸراتب وب-ل-وغ الشش-راك-ة ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة اŸنشش-ودة
Ãا يخدم مصشلحة ششعبينا وششعوب اŸنطقة كافة».
واسش-ت-ط-رد ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ي-ق-ول« :و’ ي-خ-ف-ى
عليكم ،فخامة الرئيسس وأاخي العزيز ،أان منطقتنا
Œت- -از م- -رح -ل -ة دق -ي -ق -ة ‘ خضش -م ﬂاضس عسشÒ
و–دي -ات وﬂاط -ر جسش -ي -م -ة تسش -ت -ه -دف أام -ن -ه -ا
واسشتقرارها ،تسشتوجب منا ،اليوم أاك Ìمن أاي وقت
مضش -ى ،تضش -اف -ر ج -ه -ودن -ا وإام -ك -ان -ات -ن-ا وق-درات-ن-ا
Ûابهتها والتصشدي لها»« .هذا ،و’ يفوتني -
يضشيف رئيسس ا÷مهورية  ،-أان أانتهز هذه الفرصشة
أ’رجو من الله عز وجل أان يهبكم موفور الصشحة
وال-ه-ن-اء وي-ح-ق-ق ل-لشش-عب ال-ت-ونسش-ي الشش-ق-يق– ،ت
ق-ي-ادت-ك-م ال-رشش-ي-دة ،اŸزي-د م-ن ال-ت-ط-ور وال-ت-ق-دم
وا’زدهار ‘ كنف اأ’من وا’سشتقرار».

ششّكلت ششاهدا حّيا على التÓحم ا÷زائري التونسشي

›زرة سصاقية سصيدي يوسصف موقعةأاّرخت لوحشصية اŸسصتعمر الفرنسصي

يتوجه الوزير ا’ول أاحمد أاويحيى،
اليوم ،إا ¤تونسس ليÎأاسس مناصشفة مع
نظÒه التونسشي يوسشف الششاهد مراسشم
احياء الذكرى  60للقصشف ا’سشتعماري
ع -ل-ى م-ن-ط-ق-ة سش-اق-ي-ة سش-ي-دي ي-وسش-ف
حسشبما أافاد به بيان Ÿصشالح الوزير
اأ’ول أامسس.

وأاششار ذات اŸصشدر إا ¤أانه «بدعوة
م- -ن السش- -ي -د ي -وسش -ف الشش -اه -د رئ -يسس
ا◊ك -وم -ة ال-ت-ونسش-ي-ة سش-ي-ت-وج-ه السش-ي-د
أاحمد أاويحيى الوزير اأ’ول إا ¤سشاقية
سشيدي يوسشف بتونسس اليوم ،ليÎأاسس
م-ن-اصش-ف-ة م-ع ن-ظÒه ال-ت-ونسش-ي مراسشم
إاحياء الذكرى  60للقصشف ا’سشتعماري

أاويحيى يسصتقبل رئيسس حركة اŸؤوسصسصات الفرنسصية
اسشتقبل الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى ،أامسس
اأ’رب -ع-اء ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،رئ-يسس ح-رك-ة
اŸؤوسشسشات الفرنسشية بيار غاتاز ،الذي يقوم

راوية يتطرق مع السصف ÒالياباÊ
إا ¤التعاون اŸا‹ ب Úالبلدين

اسشتقبل وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ،أامسس،
با÷زائر ،السشف Òاليابا Êماسشايا فوجي وارا ،حيث
بحثا واقع عÓقات التعاون ب Úالبلدين خصشوصشا ‘
القطاع اŸا‹ حسشبما أافاد به بيان للوزرة.
ناقشس الطرفان مششروع اتفاق تششجيع وا◊ماية
اŸت-ب-ادل-ة لÓ-سش-ت-ث-م-ارات ﬁل م-ف-اوضش-ات ح-ال-يا بÚ
البلدين .وكانت اŸناسشبة أايضشا فرصشة لبحث ومناقششة
اطÓق ﬁادثات إ’“ام وتفعيل اتفاق عدم ا’زدواج
الضشريبي ،يضشيف ذات اŸصشدر.
وع Èالوزير عن ارتياحه للعمل الكب ÒواŸمتاز
الذي قام به السشف Òاليابا Êطيلة عهدته الدبلوماسشية
ب -ا÷زائ-ر ل-ت-ك-ريسس وت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘
العديد من اÛا’ت يضشيف بيان الوزارة.

تطوير سشبل التعاون الثنائي ب Úالبلدين

يحيي الششعبان ا÷زائري والتونسشي الذكرى
Û 60زرة سش- -اق -ي -ة سش -ي -دي ي -وسش -ف  08فÈاير
 ،1958ال-ت-ي “ث-ل ح-دث-ا أال-ي-م-ا ،ن-ت-ي-جة ا÷رائم
ال -وحشش -ي -ة ال -ت -ي ارت -ك -ب -ه-ا اŸسش-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسش-ي
ب-واسش-ط-ة غ-ارة ج-وي-ة ،اسش-ت-ه-دفت م-دن-ي Úعّزل
بالقرية ا◊دودية «سشاقية سشيدي يوسشف».

áÑW É«fƒ°U
ششكلت سشاقية سشيدي يوسشف» الواقعة على ا◊دود
ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ونسش-ي-ة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق اŸؤودي م-ن م-دي-نة
سشوق أاهراسس با÷زائر إا ¤مدينة الكاف بتونسس منطقة
اسشÎاتيجية لوحدات جيشس التحرير الوطني اŸتواجد
على ا◊دود الششرقية ‘ اسشتخدامها كقاعدة خلفية
للعÓج واسشتقبال اŸعطوب ،Úوملجأا لÓجئ Úا÷زائريÚ
الفارين من ا’ضشطهاد ا’سشتعماري.
وبحكم موقعها ا◊دودي  ⁄تعرف اأ’من وا’سشتقرار
طيلة سشنوات ا◊رب التحريرية ا÷زائرية ‡ا جعلها
ُعرضشة لعدة اعتداءات فرنسشية منذ سشنة  ،1957حيث
ع -م -دت ال -ق-ي-ادات ال-عسش-ك-ري-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ب-ا÷زائ-ر إا¤
اع -ت -م -اد أاسش -ل -وب ج -دي -د ل -ل-قضش-اء ع-ل-ى م-ع-اق-ل ال-ث-وار

ا÷زائ -ري ،Úم -ن خ Ó-ل ح -ق اÓŸح -ق -ة ،ال -ذي ي -خ ّ-ول
لقواتها العسشكرية مطاردة الثوار ا÷زائري ÚبالÎاب
التونسشي ،لتضشع حدا لهجوماتهم اŸتكّررة طبقا لتعليمة
أاصش-درت-ه-ا ق-ي-ادة ا÷يشس ال-ف-رنسش-ي ل-ق-ط-اع قسش-ن-ط-ي-ن-ة،
ﬂلفة –ت اأ’نقاضس  130قتي Óو 400جريح من بينهم
نسشاء وأاطفال أاغلبهم من التÓميذ.
وكشش -فت ه -ذه اÛزرة ال -وج -ه اإ’ج -رام -ي ل -ف-رنسش-ا
وفظاعة الكارثة ،حيث ،عّبرت جبهة التحرير الوطني ‘
بيان لها عن تضشامنها ومواسشاتها للششعب التونسشي Ÿا
أاصشابه من قتل وتششريد نتيجة للقصشف الوحششي الذي
ن-ف-ذت-ه السش-ل-ط-ات ال-عسش-ك-ري-ة ال-ف-رنسشية بآاليات أامريكية
وال -ت -ي أاصش -ابت أاه -داف -ا م -دن -ي -ة ،م ّ-دع -ي-ة أان-ه-ا م-راك-ز
عسشكرية تابعة للثوار ا÷زائري.Ú
كما دعت ا◊كومة التونسشية سشفراء كل من الو’يات
اŸتحدة ،مصشر ،ليبيا ،العراق ،اŸغرب ،سشوريا ،لبنان،
إاي -ران واŸل -ح-ق Úب-السش-ف-ارات الÈي-ط-ان-ي-ة وا’إسش-ب-ان-ي-ة
واإ’يطالية إا ¤ع ÚاŸكان رفقة وا‹ الكاف و‡ثل عن
قرية السشاقية لتكششف عن الوجه اآ’خر لفرنسشا ،غ Òأانها
‘ اŸقابل ج ّسشدت أاروع صشور التÓحم ب ÚالششعبÚ
ا÷زائري والتونسشي.

ا÷زائر تشصارك ‘ أاشصغال الجتماع اإلقليمي األول للشصبكة الŸÈانية لسصياسصات ا÷الية بالرباط

يششارك اÛلسس الششعبي الوطني ‘
اأشش---غ---ال ا’ج---ت---م--اع ا’إق--ل--ي--م--ي ا’أول
ل-لشش-ب-ك-ة الŸÈان-ي-ة لسش-ي-اسشات ا÷الية
اŸق---رر ع---ق---ده ال---ي---وم ،ب---ال---ع--اصش--م--ة
اŸغربية ،الرباط ،حسشب ما اأورده ،

اأمسس ،بيان للمجلسس.
وسش--ي--ك--ون اÛلسس الشش--ع--ب-ي ال-وط-ن-ي
‡ث ‘ Ó--اأشش--غ--ال ه--ذا ا’ج--ت--م--اع ال-ذي
تنظمه ا÷معية الŸÈانية Ûلسس اأوروبا
بالنائب اأﬁمد لكحل قرماط.

على منطقة سشاقية سشيدي يوسشف ‘ 8
فÈاير .»1958
وأاضش -اف ال -ب -ي -ان أان «ال -وزي-ر اأ’ول
سشيكون مرفوقا بكل من وزير الششؤوون
اÿارج- -ي- -ة ،وزي- -ر ال- -داخ- -ل -ي -ة ،وزي -ر
اÛاه - - -دي- - -ن وك- - -ذا اأ’م Úال- - -ع- - -ام
للمنظمة الوطنية للمجاهدين».

زعÓن يتباحث مع سصفÒي
بريطانيا وكوريا ا÷نوبية

ب- -زي- -ارة ع -م -ل ا ¤ا÷زائ -ر ت -ن -درج ‘ إاط -ار
عÓقات التعاون والششراكة القائمة ب Úهذه
اŸنظمة ومنتدى رؤوسشاء اŸؤوسشسشات ،بحسشب

بيان Ÿصشالح الوزير اأ’ول.
جرى هذا ا’سشتقبال بحضشور وزير الطاقة
واŸناجم يوسشف يوسشفي.

بحضشور وزير الصشناعة واŸناجم

التوقيع على بروتوكول اتفاق إلنشصاء ›لسس أاعمال جزائري  -فرنسصي
” ،أامسس ،ب- - - - -ا÷زائ- - - - -ر
ال - -ع- -اصش- -م- -ة ،إانشش- -اء ›لسس
أاع -م-ال ج-زائ-ري  -ف-رنسش-ي،
م- -ن ط- -رف م- -ن -ت -دى رؤوسش -اء
اŸؤوسشسش - - - - -ات وح - - - - -رك - - - - -ة
اŸؤوسشسش - -ات ال - -ف - -رنسش- -ي- -ة (
م- - -ي - -داف) ب - -حضش - -ور وزي - -ر
الصش -ن -اع-ة واŸن-اج-م ي-وسش-ف
يوسشفي.
و” ال- - -ت- - -وق- - -ي- - -ع ع - -ل - -ى
ب-روت-وك-ول ات-ف-اق انشش-اء هذا
اÛلسس اŸششÎك من طرف
رئ - - -يسس م- - -ن- - -ت- - -دى رؤوسش- - -اء
اŸؤوسشسش- - -ات ع- - -ل- - -ي ح - -داد
ورئ -يسس م -ي -داف ف -رنسش -ا ب -ي -ار غ -ات-از وذلك ع-ل-ى
هامشس أاششغال منتدى اأ’عمال ا÷زائري الفرنسشي
الذي احتضشنته ا÷زائر ،أامسس Ãششاركة حوا‹ 50

مؤوسشسشة فرنسشية.
وصش-رح غ-ات-از ع-قب ال-ت-وق-يع
ع-ل-ى ا’ت-ف-اق ق-ائ« Ó-ان-ا سش-ع-ي-د
ب- -ه -ذا ا’ت -ف -اق أ’ن -ه سش -ي -ع -ط -ي
ا’ول- -وي- -ة ل- -لشش- -ب- -اب والشش -راك -ة
الثنائية ب Úالبلدين».
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،ق -ال ح -داد إان
منتدى رؤوسشاء اŸؤوسشسشات يعول
ك - - -ثÒا ع - - -ل - - -ى ه - - -ذا اÛلسس
اŸششÎك أ’نه سشيسشهم ‘ إاعادة
ال -ت -أاسش -يسس ل -ع Ó-ق -ات ال -ت -ع -اون
والشش- - -راك - -ة ا’ق - -تصش - -ادي - -ة بÚ
البلدين».
فضش Óعن ذلك وقع منتدى
رؤوسشاء اŸؤوسشسشات وميداف -فرنسشا على مذكرة
ت-ف-اه-م ت-ت-م-ح-ور ح-ول ت-رق-ي-ة ال-ت-ع-اون ال-ث-نائي ‘
›ا’ت الششباب واŸقاو’تية والتكوين والرقمنة.

دعا وزير الصشناعة واŸناجم يوسشف يوسشفي
امسس ا’رب-ع-اء ب-ا÷زائ-ر اŸؤوسشسش-ات ال-ف-رنسش-ية
ا ¤اغ -ت -ن-ام ا’م-ك-ان-ي-ات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ي-ت-ي-ح-ه-ا
السشوق ا÷زائري بأاطÓق اسشتثمارات وششراكات
‘ ﬂتلف اÛا’ت برؤوية بعيد اŸدى .وقال
’عمال ا÷زائري
السشيد يوسشفي خÓل منتدى ا أ
ال -ف -رنسش -ي ،ن -ظ -م-ه م-ن-ت-دى رؤوسش-اء اŸؤوسشسش-ات
وحركة اŸؤوسشسشات الفرنسشية (ميداف)« ،أادعو
الشش -رك -ات ال -ف -رنسش -ي-ة ل-ل-نشش-اط ‘ ا÷زائ-ر م-ع
الشش-رك-اء ا÷زائ-ري ،Úه-ن-اك ع-م-ل ك-ب Òي-ن-ت-ظر
القيام به ( )...يجب التحلي بالصش Èولن تثبطنا
ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي ت -عÎضس مسش -ع-ى ال-ت-ع-اون م-ن

عزÁتنا اŸطلوب فقط العمل وفقا لرؤوية بعيدة
اŸدى» .واضشاف يوسشفي أامام عدد من رجال
ا’ع -م -ال ال -ف -رنسش -ي Úوا÷زائ-ري Úان شش-رك-ات
أاجنبية عديدة تسشتثمر ‘ ا÷زائر و“كنت من
Œاوز اŸششاكل التي واجهتها ،خصشوصشا فيما
تعلق Ãناخ ا’عمال .واسشتطرد الوزير يقول»
هناك العديد من الصشناعي Úمن دول أاخرى ي
’يجاد حلول لكل اŸششاكل
ابدوا اسشتعدادهم إ
التي تعÎضشهم ،يتحلون بالصش Èو ⁄تثبط هذه
العقبات من عزÁتهم ،لقد قرروا اıاطرة،
وه -م ال -ي -وم ي -ح -ق -ق -ون ‚اح -ات وي-رف-ع-ون م-ن
إايراداتهم».

يوسصفي يدعو اŸؤوسصسصات الفرنسصية إلطÓق اسصتثمارات با÷زائر برؤوية بعيد اŸدى

على هامشش إاحياء ذكرى اÛزرة الششنيعة ،مقدم:

بناء الصصرح اŸغاربي ضصرورة حتمية Ÿواجهة التحديات األمنية والقتصصادية

اسشتقبل وزير اأ’ششغال العمومية والنقل عبد الغني
زعÓ- -ن ،أامسس اأ’رب- -ع- -اء ،ب- -ا÷زائ- -ر ،سش- -ف‡ Òل -ك -ة
بريطانيا العظمى وإايرلندا الششمالية با÷زائر باري
لوين ،وسشف Òكوريا ا÷نوبية با÷زائر بارك سشونغ
ج ،Úحيث ” تباحث سشبل تطوير التعاون الثنائي،
بحسشب ما أافاد به بيان للوزارة.
تندرج هذه اللقاءات ‘ إاطار تعزيز وتطوير سشبل
التعاون والششراكة ‘ ›ال ا’ششغال العمومية والنقل،
بحسشب نفسس اŸصشدر.
و“ح-ورت اÙادث-ات ح-ول ال-ع-ن-اصش-ر اأ’سش-اسش-ي-ة
للتعاون والششراكة والوسشائل اŸسشاعدة على تطويرها،
كما ” اسشتعراضس العديد من النقاط ذات ا’هتمام
اŸششÎك ،خ- -اصش- -ة م- -ن- -ه- -ا ذات ال- -ع Ó-ق -ة Ãج -ا’ت
التكوين ،النقل ا÷وي والبحري ،اŸوانئ والتي هي
ﬁل متابعة متواصشلة ب Úالطرف ،Úيضشيف البيان.

أاكد ا’م Úالعام Ûلسش الششورى ’–اد
اŸغ- -رب ال- -ع- -رب- -ي ،السش- -ع- -ي- -د م -ق -دم ،أامسش،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ع-زي-ز
جسشور التعاون ب Úدول اŸنطقة اŸغاربية،
م -ع -تÈا أان ب -ن -اء الصش -رح اŸغ -ارب-ي «ضش-رورة
حتمية» Ÿواجهة ﬂتلف التحديات ا’منية
وا’ق -تصش -ادي -ة ‘ عصش -ر ي -تسش-م ب-ال-ت-ك-تÓ-ت
ا÷هوية وا’قليمية.
وأاوضش -ح م -ق -دم ‘ تصش -ري -ح ل-لصش-ح-اف-ة ع-ل-ى
هامشس ندوة نظمت Ãناسشبة احياء ذكرى ›ازر
سشاقية سشيدي يوسشف ( 8فÈاير  )1958أان «بناء
الصش- -رح اŸغ -ارب -ي ال -ذي ه -و مشش -روع حضش -اري
اسشÎات -ي -ج -ي ،أاضش -ح -ى ضش -رورة ‘ ظ-ل م-رح-ل-ة
“يزها التكتÓت ا÷هورية والقارية والتكامل
بﬂ Úت -ل -ف ا’ق -تصش-ادي-ات» ،وه-و م-ا ي-ت-ط-لب
م -ث -ل -م -ا ق -ال «ت -ع -زي -ز جسش-ور ال-ت-ع-اون ب Úدول
اŸغرب العربي ،سشيما ‘ ظل تفششي العديد من
’رهاب وانتششار ششبكات ا’جرام».
الظواهر كا إ
واع- -ت Èن- -فسس اŸسش- -ؤوول أان ه- -ذه اıاط -ر
تسشتدعي من الدول اŸغاربية «تعزيز تعاونها
وتكثيف جهودها ‘ اطار ششراكة متوازنة مبنية
على منظومة أامنية واقتصشادية».
وذكر مقدم باŸناسشبة أان «الدول اŸغاربية،
اضشافة ا ¤التهديدات ا’منية ،تعا Êمن مششكل

’م-ن ال-غ-ذائ-ي وت-فشش-ي ال-ب-ط-ال-ة ال-ت-ي Œاوزت
ا أ
نسشبة  28باŸائة من سشكانها التي Áثل نسشبة
الششباب فيها أازيد من  52باŸائة».
وباŸناسشبة ،أاكد اŸتحدث أان إاحياء ذكرى
أاحداث سشاقية سشيدي يوسشف التي امتزجت فيها
دم -اء الشش -ه -داء ا÷زائ -ري Úوال-ت-ونسش-ي Úتشش-ك-ل
«رسشالة إاصشرار على ضشرورة تطوير العÓقات بÚ
ششعوب الدول اŸغاربية».
وأاضش -اف أان أاح -داث سش -اق -ي-ة سش-ي-دي ي-وسش-ف
عجلت بانعقاد مؤو“ر طنجة ‘ أافريل 1958
وسشقوط ا÷مهورية الفرنسشية ‘ مايو من نفسس
السشنة وا’عÓن عن تأاسشيسس ا◊كومة اŸؤوقتة
للجمهورية ا÷زائرية ‘ سشبتم.1958 È
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›لسس إألمة يكرم رئيسس إ÷مهورية Ãرور عقدين على إنشصائه
’‚ازات
’من وعؤدة ا÷زائر إا ¤اÙافل الدولية والتنمية أاهم ا إ
ا أ
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’مة عبد القادر بن صشالح:
رئيسس ›لسس ا أ

‚دد دعم برنامج رئيسس إ÷مهورية وسصياسصة إإلصصÓحات
اÛلسس هيئة مكتملة التكؤين...وإانششاؤوه كان حتمية
لعÓن من على منÈه عن أاول حكومة
و” ا إ
للجزائر اŸسضتقلة ،وحررت فيه أاو ¤القوان،Ú
إا ¤أان ” اختيار اŸبنى ‘ العام  1998مقرا
لم - -ة ،لف - -ت- -ا إا ¤أان اŸسضÒة ك- -انت
Ûلسض ا أ
ح -اف -ل -ة ب -ال -ع -م-ل وال-ع-ط-اء ‘ سض-ب-ي-ل ت-ك-ريسض
اŸمارسضة الدÁقراطية.
و ⁄يفوت اŸناسضبة لتسضجيل الدور الكبÒ
ال -ذي ل -ع -ب -ه ال-راحÓ-ن بشض Òب-وم-ع-زة وﬁم-د
الشضريف مسضاعدية ‘ مرحلة التأاسضيسض ،وما
تركاه من بصضمات واضضحة ل تزال آاثارها باقية
‘ تسضي Òشضؤوونها و‘ تأادية دورها الدسضتوري،
وب -ع -دم -ا ذك -ر ب -ال -ظ -روف ال -ت-ي ت-أاسضسض ف-ي-ه-ا
اÛلسض وال - -ت- -ي  ⁄ت- -ك- -ن ع- -ادي- -ة ل أام- -ن- -ي- -ا
واقتصضاديا ول اجتماعيا ،والدولة كانت شضبه
غائبة والقتصضاد معطل واÛتمع كان ‡زقا
لوضض-اع
لره -اب ي -ح -ك -م ل -ي ،Ó-وأام-ام ه-ذه ا أ
وا إ
Óزمة عÈ
اÎŸدية كان ل بد من إايجاد عÓج ل أ
ا◊وار السضياسضي ،وفق ما أاكد رئيسض ›لسض
لمة.
اأ
و‘ السض- -ي -اق أاشض -ار إا ¤أان خ -ي -ارات رئ -يسض
ا÷م -ه -وري -ة م -ن-ه-ا م-ي-ث-اق السض-ل-م واŸصض-ا◊ة
ال- -وط- -ن- -ي -ة ،واع -ت -م -اد ق -وان◊ Úل اŸشض -اك -ل
لم - -ن
الق- - -تصض- - -ادي - -ة ،سض - -اه - -مت ‘ ع - -ودة ا أ
والسض- -ت- -ق- -رار ل- -ل- -ب Ó-د ،و“ك -نت اŸؤوسضسض -ات
الدسضتورية أان تلعب دورها الفاعل فتحركت
للة القتصضادية وانطلقت اŸشضاريع التنموية،
اآ
و” التكفل باŸطالب الجتماعية ،كما نوه اإ¤
ال -دور ال -ف-اع-ل Ÿؤوسضسض-ات ال-بÓ-د ال-دسض-ت-وري-ة
واıلصض Úم- - -ن أاب- - -ن- - -اء ا÷زائ- - -ر ،ال- - -ذي - -ن
لره-اب-ي-ة،
وق -ف-واب-تصض-م-ي-م ‘ وج-ه اŸؤوام-رة ا إ
وخصض بالذكر أافراد ا÷يشض الوطني الشضعبي
لمن.
واŸقاوم ÚوأاسضÓك ا أ
لشضارة إا ¤التعديÓت الدسضتورية
و ⁄يغفل ا إ
أاولها تعديل كرسض “ازيغت لغة وطنية سضنة
لضضافة إا ¤تعديل دسضتوري آاخر ‘
 ،2002با إ
لمة،
العام  2008لتحصض Úرموز الثورة وثوابت ا أ
وترقية حقوق اŸرأاة وتكريسض سضيادة الشضعب
‘ اخ -ت -ي -ار م -ن ي -ول -ي -ه شض -رف تسض -ي Òشض-ؤوون-ه
العامة ،وكان آاخر دسضتور ‘ السضابع فيفري من
ال -ع-ام  ،2016ال -ذي ك -رسض ت -ع -دي -ل مضض -م -ون-ه
ج -ذري -ا وق -ي -ام ع -ه -د ج -دي -د ‘ اŸم -ارسض-ات
ال - -دÁق - -راط - -ي- -ة و–ق- -ي- -ق ال- -ت- -وازن م- -ا بÚ
اŸؤوسضسضات الدسضتورية.
وأاشضار ‘ السضياق ،إا ¤تكييف عمل ›لسض
لصضÓ-ح-ات السض-ي-اسض-ي-ة اŸت-ع-اق-ب-ة
لم -ة م -ع ا إ
اأ
ل -رئ -يسض ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ت-ي أاق-ره-ا ب-ت-ع-ديÓ-ت
دسض -ت -وري -ة وق -وان Úعضض -وي -ة وع -ادي -ة ،وج -زم
بنجاح الهيئة ‘ مهمتها ،وخلصض إا ¤القول إان
نشضأاتها حتمية وأاصضبحت اليوم هيئة برŸانية
م-ك-ت-م-ل-ة ال-ت-ك-وي-ن ،ت-ت-وف-ر ع-ل-ى Œربة وخÈة
برŸانية ثرية.
Óشضارة “يز ا◊فل بعرضض شضريط مصضور،
ل إ
وكذا إاقامة معرضض ببهو اÛلسض.

’م- -ة Ãرور
اح - -ت - -ف- -ل أامسس ›لسس ا أ
ع -ق -دي -ن ك -ام -ل Úع -ل -ى إانشش-ائ-ه ،ذك-رى
تزامنت والسشنة الثانية للمصشادقة على
ال -ت -ع -دي-ل ال-دسش-ت-ؤري م-ن ق-ب-ل أاعضش-اء
ون-ؤاب الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه ،ول-ع-ل ما ميز
ا◊ف -ل رسش -ال -ة إاشش-ه-اد وع-رف-ان وج-ه-ه-ا
’م - - - - -ة إا ¤رئ- - - - -يسس
أاعضش - - - - -اء ›لسس ا أ
ا÷م -ه -ؤري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة
’م -ة وال -ؤزي -رة
ق- -رأاه- -ا عضش- -ؤ ›لسس ا أ
السش -اب -ق -ة ن -ؤارة سش -ع-دي-ة ج-ع-ف-ر ،وق-ام
’مة باŸناسشبة بتكر Ëالرئيسس
›لسس ا أ
’مÚ
ب -ؤت-ف-ل-ي-ق-ة اسش-ت-ل-م-ه ن-ي-اب-ة ع-ن-ه ا أ
ال -ع -ام ل -رئ -اسش -ة ا÷م-ه-ؤري-ة و‡ث-ل-ه ‘
ا◊فل حبة العقبي.

فريال بوششوية
 ⁄ي -ف -وت أاعضض -اء ›لسض األم -ة ،م-ن-اسض-ب-ة
احتفالهم بالذكرى  20لتأاسضيسض ›لسض األمة
التي جرت بحضضور رئيسض اÛلسض الشضعبي
الوطني السضعيد بوحجة والوزير األول أاحمد
أاوي -ح -ي -ى م -رف -وق -ا ب-ك-ل ال-ط-اق-م ا◊ك-وم-ي،
ıاط- -ب -ة رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة «الب -ن ال -ب -ار
ببÓده ،واÛاهد الفذ إابان الثورة اÿالدة،
واŸسضؤوول اŸقتدر بعد السضتقÓل والرئيسض
اŸلهم» ،مؤوكدين أان واجب العرفان يقتضضي
Óمة والتاريخ الرعاية اŸتواصضلة
تسضجيل «ل أ
لرئيسض ا÷مهورية Ûلسض األمة» ،الذي وضضع
ضض -م -ن أاول -وي -ات -ه ت -ع-زي-ز ال-تشض-ري-ع ‘ بÓ-دن-ا
وصضون الŸÈان ا÷زائري بغرفتيه ،وقد حمل
آاخ-ر ت-ع-دي-ل دسض-ت-وري ت-اري-خ-ي ك-رسض ت-ع-زي-ز
صضÓحيات الغرفة العليا.
ك- -م- -ا ع- -رج- -وا ب- -اŸن- -اسض- -ب -ة ع -ل -ى ب -عضض
الن- -تصض- -ارات ال- -ت- -ي –ق- -قت –ت ال- -ق -ي -ادة
الرشضيدة للرئيسض بوتفليقة ،تأاتي ‘ مقدمتها
«النتصضار على الفتنة بعد عقد مظلم من
ال-زم-ن ،ون-ف-ق ط-وي-ل م-ن اŸأاسض-اة ال-وط-ن-ي-ة»،
وذلك بعد مبادرته بـ «وأاد الفتنة والقضضاء على
أاسضبابها ،وŒفيف منابعها ،فكان قانون الوئام
اŸد Êالذي التف حوله الشضعب بكل أاطيافه»،
متبوعا بـ»خطوة تاريخية أاخرى» ‡ثلة ‘
م -ي -ث -اق السض -ل -م واŸصض -ا◊ة ال -وط -ن -ي-ة ،ال-ت-ي
أاصضبحت ‰وذجا تعتمده البلدان واÛتمعات
وال -ت -ي ت -ع -د «وصض -ف -ة م -ت -ف-ردة ‘  ⁄الشض-م-ل

وŒاوز اÓÿف واسضÎج- - - - - - - - - -اع األم - - - - - - - - -ن
والطمأانينة.
وذكروا ‘ السضياق ،باألهمية الكÈى التي
أاوله- -ا رئ- -يسض ا÷م- -ه- -وري -ة «ل -دع -م ا÷يشض
الوطني الشضعبي بصضفته القائد األعلى للقوات
اŸسضلحة ،الذي خطا خطوات مشضرفة على
درب ال - -ق - -وة والحÎاف وال - -وف- -اءŸ ،ه- -ام- -ه
ال -دسض -ت -وري -ة وك -ذلك ك -ان األم-ر م-ع ﬂت-ل-ف
أاسض Ó-ك األم-ن ال-ت-ي ع-رفت عصض-رن-ة وت-ف-وق-ا
مبهرين».
وب -ع -دم -ا ت -وق-ف-وا ع-ن-د اإلصضÓ-ح-ات ال-ت-ي
ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-دال-ة والÎب-ي-ة واإلدارة ،م-ذك-ري-ن
بتجاوب الرئيسض بوتفليقة مع النداء التاريخي
ووضضع قيمنا الوطنية فيما يجب أان تكون عليه
من رفعة وحظوة ،وذلك بتعزيز عناصضر الهوية
الوطنية دسضتوريا ،ووضضعها ‘ منأاى عن أاي
ه- -اجسض أاو تÓ- -عب أاو اسض- -ت- -خ- -دام م -ب -ي -ت،Ú
مثمن« Úقراره ا◊كيم القاضضي بÎسضيم الناير
عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة األجر» ،أامر ليسض
بغريب لسضيما وأانه أاكد مرارا أان «التاريخ
للجميع ،وأان الذاكرة الوطنية تبقى ‘ حماية
الدولة و‘ صضميم عنايتها».
وإا ¤ذلك أاشضادوا بوقوفه إا ¤جانب األسضرة
ا÷زائ-ري-ة ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى ك-ي-ان-ها و–صضينها
ب -اع -ت -ب -اره -ا خ -ل -ي -ة ف -اع -ل-ة ث-اب-ت-ة ‘ ح-رك-ة

اÛتمع ومتغÒاته ،إا ¤جانب صضون مقام
اŸرأاة وإاعÓ-ء شض-أان-ه-ا ،ب-ت-م-ه-ي-ده السض-ب-ي-ل ل-ها
للحضضور القوي ‘ اÛتمع ،و‘ مؤوسضسضات
ال -دول -ة ،و‘ ﬂت -ل -ف ال -ه -ي -ئ -ات اŸن -ت -خ -ب -ة
وا◊فاظ على حقوقها الجتماعية ،باŸوازة
مع العناية التي أاولها للشضباب.
تسضديد ديون ا÷زائر ،وإاعادة البÓد إا¤
أادواره -ا اإلق -ل -ي -م-ي-ة وال-دول-ي-ة و–ريك اآلل-ة
الدبلوماسضية ،والوقوف إا ¤جانب التنوع ‘
اآلراء وكسض- - -ر أاغÓ- - -ل أاع - -اقت أاداء اإلع Ó- -م
والصضحافة ،وكذا التفرغ إا ¤التنمية والبناء،
أابرز البصضمات لرئيسض ا÷مهورية ،الذي ⁄
يغفل السضتشضارة ‘ مواضضيع مصضÒية التي ⁄
تقصض فئة ول تيارا ،تضضاف إا ¤التبصضر الذي
جنب البÓد ويÓت الÎبصض اÿبيث ،وجعلها
‘ مأامن عن كل ما يحاك من دسضائسض وبث
ل- -لسض- -م- -وم وال- -ف -وضض -ى ال -ه -دام -ة ،إا ¤ج -انب
مسض - -اع - -دة األشض - -ق - -اء اŸتضض - -رري - -ن ال- -ذي- -ن
اسضÎشضدوا بحكمته.
وخ- -لصض- -وا ‘ إاشض -ه -اده -م إا ¤ال -ق -ول« ،إان
الشض- -عب ال- -ذي اسض -ت -مسضك Ãن -ه -ج -ك -م وآام -ن
Ãشضروعكم ا◊ضضاري وأاعطاكم ثقته كاملة
ومطلقة ‘ كل مسضاعيكم ،هذا الشضعب العظيم
جدير بأان تسضتمروا ‘ إاسضعاده ،وأان تواصضلوا
مسضÒة البناء من أاجل غده ومسضتقبله».

‘ جلسشة ا◊ؤار و اŸناقششة حؤل القضشية الصشحراوية

إلشصبكة إلŸÈانية إلدولية إلتي بادرت بها إ÷زإئر لنصصرة إلقضصية سصتجتمع قريبا
أاكد رئيسس ÷نة الششؤؤون اÿارجية
وال -ت -ع-اون وا÷ال-ي-ة ع-ب-د ا◊م-ي-د سش-ي
ع-ف-ي-ف ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة اŸرحلة التي “ر
ب -ه -ا قضش -ي-ة الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وال-ت-ي
ت-ت-ط-لب أان ي-ك-ؤن ل-لŸÈان-ي Úف-ي-ه-ا دور
ق - -ؤي وم- -ت- -م- -ي- -ز م- -ن خÓ- -ل الشش- -ب- -ك- -ة
الŸÈانية الدولية التي سشتجتمع قريبا.

حياة كبياشش
ه -ذه الشض -ب -ك -ة ال -ت -ي ت-أاسضسضت ب-اقÎاح م-ن
الوفد الŸÈا Êا÷زائري ،حسضب ما ذكر به،
أامسض ،سضي عفيف ‘ الكلمة التي أالقاها ‘
ج- -لسض- -ة ا◊وار واŸن- -اقشض- -ة ح- -ول ال- -قضض -ي -ة
الصضحراوية ‘ ،ظل التطورات التي تعرفها
هذه األخÒة ،مÈزا أاهمية الجتماع اŸرتقب
للشضبكة ،الذي سضيضضم الŸÈاني Úمن ﬂتلف
ال - -ق - -ارات ،اŸسض - -ان - -دي - -ن ل - -نضض - -ال الشض- -عب
الصض - -ح - -راوي اŸشض - -روع ،م - -ن أاج- -ل ا◊ري- -ة
والسضتقÓل .
ك- -م- -ا ل- -فت سض- -ي ع -ف -ي -ف إا ¤أان ح -رك -ات
اÛتمع اŸد Êليسض لها تأاث ،Òوبالتا‹ « ل
بد أان ‰ر إا ¤الŸÈاني Úحتى الذين ينتمون
إا ¤اŸعارضضة لهم قوة تأاث Òعلى ا◊كومات،
وال -ف -ع -ل ال -ذي وق -ع ‘ السض -وي -د ك -ان ن-ت-ي-ج-ة
اج -ت -م -اع-ن-ا ‘ ب-رشض-ل-ون-ة ،ح-يث أانشض-أان-ا ه-ذه
الشضبكة ،باقÎاح من الوفد ا÷زائري ،وكان
ال -وف -د السض -وي -دي آان -ذاك ق -وي -ا ،وق -د ق-ام-وا
بالضضغط على ا◊كومة السضويدية لÓعÎاف
بالقضضية الصضحراوية».
وأاشضار ‘ سضياق ا◊ديث إا ¤أان  2017كانت
سض -ن -ة ح -ق -قت ف -ي -ه -ا ال -قضض -ي -ة ت -ق-دم-ا ع-ل-ى
اŸسض -ت-وى ال-دو‹ ،خ-اصض-ة ب-ع-د ت-ب-ن-ي ›لسض
األم - -ن ال - -دو‹ ق - -رارا ي - -دع - -م اسض- -ت- -ئ- -ن- -اف
اŸفاوضضات حول الصضحراء الغربية ،كما مدد
·Ó
القرار ولية مهمة حفظ السضÓم التابعة ل أ
اŸتحدة ‘ الصضحراء الغربية حتى  30أافريل
 ،2018ب -اإلضض -اف -ة إا ¤مشض -ارك -ة ا÷م -ه -وري -ة

الصضحراوية ‘ القمة األفرو – أاوروبية ،أاو
ع- -ل- -ى اŸسض- -ت- -وى األوروب -ي م -ن خ Ó-ل ق -رار
اÙك -م -ة األوروب -ي -ة واسض-ت-ن-ت-اج-ات اŸدع-ي
ال -ع-ام ال-ت-ي أاك-دت ان-فصض-ال ث-روات الصض-ح-راء
الغربية عن اŸغرب وعدم شضرعية ما أابرم
بشضأانها من عقود مع القوة اÙتلة.

سصي عفيف  113 :برŸا Êأإوروبي يقومون
بحملة قوية للتأاث Òعلى إل–اد إألوروبي
بالنسضبة ل–Óاد الوروبي قال سضي عفيف إانه
تفاجا أان  113نائب برŸا Êأاوروبي ينتمون لكل
ا◊سض -اسض -ي -ات السض -ي-اسض-ي-ة ‡ث-ل Úع-ن  28دولة
يقومون حاليا بحملة قوية ،للتأاث Òعلى ال–اد
األوروبي ،من أاجل فسضخ كل العقود اÈŸمة مع
اŸغ - -رب ف - -ي - -م - -ا ي - -خصض اسض - -ت- -غÓ- -ل الÌوات
الصضحراوية ،وهم يعملون ويضضغطون اآلن من
أاجل تطبيق قرارات ›لسض القضضاء األوروبي ،و
«علينا أان ل نÎك هذه الفرصضة خاصضة وأانه ألول
م -رة قضض -ي-ة الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة دخ-لت الŸÈان
الفرنسضي».

بشصرإيا :إلدفاع عن إلقضصية عÈ
إلŸÈانات دور يجب أإن يعزز
و‘ رده على انشضغالت نواب الغرفة السضفلى
ل- - -لŸÈان ،ح- - -ول ال- - -قضض- - -ي- - -ة الصض - -ح - -راوي - -ة،
ط- -لب السض- -ف Òالصض -ح -راوي ب -ا÷زائ -ر بشض -راي -ا
حمودي بيون من الŸÈاني Úا÷زائري ،Úتعزيز
دورهم ‘ الدفاع عن القضضية الصضحراوية عÈ
الŸÈان -ات ،م -ن اج -ل الضض -غ -ط ع-ل-ى اÛت-م-ع
ال- -دو‹ وال–اد األوروب- -ي ،و األ· اŸت- -ح -دة،
إليجاد حل عادل ودÁقراطي للصضحراء الغربية،
التي ما تزال تعيشض –ت الحتÓل اŸغربي،
ب-ع-دم-ا ت-خ-لصضت م-ن السض-ت-ع-م-ار اإلسض-با ،Êبعد
كفاح مرير ،وذلك “اشضيا مع الشضرعية الدولية.
وأاوضض- -ح ‘ ه- -ذا اإلط- -ار أان اŸغ- -رب «دول -ة

احتÓل وليسضت دولة اسضتعمارية « ،مذكرا أانها
تريد اŸفاوضضات ألنها خسضرت ا◊رب ،مشضÒا
إا ¤أان عدد اŸعتقل ÚاŸغربي Úلدى السضلطات
الصض-ح-راوي-ة ي-ت-ج-اوز  1500م-ع-ت-ق-ل م-ق-ابل 60
معتق ‘ Óالسضجون اŸغربية.
كما أابرز أان ا÷زائر تشضارك ‘ النقاشض
ع ÈاŸف - -اوضض - -ات ال - -ت - -ي Œم- -ع ال- -ط- -رفÚ
الصض - -ح- -راوي واŸغ- -رب- -ي «ك- -ط- -رف م- -ه- -ت- -م
باŸوضضوع»  ،مؤوكدا أان الصضحراء الغربية « ل
تخشضى اŸفاوضضات ول الكفاح اŸسضلح ،ألنها
تدافع على قضضيتها العادلة ».
وقد أاجمع نواب اÛلسض الشضعبي الوطني
اŸت -دخ -ل -ون ‘ ا÷لسض -ة ع -ل -ى أاه -م -ي -ة الÁان
ب -ع -دال -ة ال -قضض -ي -ة ،ألن ذلك م -ا ي -ع-ط-ي ق-وة ‘
اإلرادة والعزÁة على مواصضلة النضضال ،بالرغم
من أان الوضضع الدو‹ يزداد تعقيدا.

العدد
17563
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’مة عبد القادر بن
أاكد رئيسس ›لسس ا أ
صشالح ،أان ا’حتفال بذكرى مرور  20سشنة
’م -ة ،وت -نصش-ي-ب-ه
ع -ل -ى ت -أاسش -يسس ›لسس ا أ
رسش -م -ي -ا ك -م -ؤؤسشسش -ة دسش -ت -ؤري -ة ،وغ -رف -ة
ب- - -رŸان - -ي - -ة ع - -ل - -ي - -ا ‘ ال - -ن - -ظ - -ام الŸÈاÊ
ا÷زائ- -ري ،ه- -ؤ ‘ ح- -ق- -ي- -ق -ت -ه وج -ؤه -ره
اح -ت -ف -ال بÎسش -ي -خ ال -ت -ع -ددي -ة ا◊زب-ي-ة
واŸم- - -ارسش- - -ة ال- - -دÁق- - -راط- - -ي- - -ة ودول- - -ة
اŸؤؤسشسشات ،مفيدا ‘ السشياق «بأان اÛلسس
ال -ي -ؤم وق -د اسشÎج -عت ال -ب Ó-د ع -اف -ي-ت-ه-ا
وثبت اسشتقرارها ،أاصشبح هيئة برŸانية
مكتملة التكؤين» ،كما جدد دعم برنامج
رئ- -يسس ا÷م- -ه -ؤري -ة ومسش -ان -دة سش -ي -اسش -ة
’صشÓح التي انتهجها.
ا إ

فريال بوششوية
لمة ‘ كلمة مطولة
أافاد رئيسض ›لسض ا أ
أالقاها ،أامسض ،خÓل حفل أاقيم بقبة الŸÈان
Ãناسضبة مرور عقدين على تأاسضيسض ›لسض
لم -ة ،وسض -ن -ت Úع -ل-ى دسض-ت-ور  ،2016أان دور
اأ
اÛلسض سضيكون دائما رائدا ويÎجم مضضمون
م -ا م -ن -ح -ه إاي -اه ال -دسض -ت -ور ‘ ›ال ال -نشض-اط
التشضريعي والرقابي والŸÈا› ،Êددا دعم
ب-رن-ام-ج رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ومسض-ان-دة سض-ي-اسضة
لصض Ó-ح ال -ت -ي ان-ت-ه-ج-ه-ا ،وك-رد ÷م-ي-ل رج-ل
اإ
ال- - -وئ- - -ام والسض - -ل - -م واŸصض - -ا◊ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
لصضÓ- -ح- -ات ال -دسض -ت -وري -ة ـ أاضض -اف ي -ق -ول:
وا إ
يشضرفنا التقدم له بإاشضهاد العرفان ،اعÎافا من
لم-ة
ال -ه -ي -ئ -ة ب-ك-ل م-ا ق-ام ب-ه لصض-ال-ح ›لسض ا أ
والŸÈان وا÷زائر.
وتوقف بن صضالح عند رمزية اŸكان الذي
يحمل ‘ طياته أاك Ìمن دللة ،إاذ يحمل اسضم
أاحد رموز ا÷زائر اÛاهدة «زيغود يوسضف»،

إلسصعيد بوحجة :إلزج باسصمي ‘ إلتنسصيقية Œاوز خطÒ

مسضأالة تنسضيقية مسضاندة رئيسض ا÷مهورية لعهدة
خامسضة ،التي بادر بها النائب باÛلسض الشضعبي
ال -وط -ن -ي ط-ل-ي-ب-ة ،وأادرج ف-ي-ه-ا أاسض-م-اء شض-خصض-ي-ات
وط -ن -ي -ة تÈأات م -ن تصض -رف -ه ،م-ع-تÈا إادراج اسض-م-ه
Œاوزا خطÒا ،سضتحسضم فيه الهيئات اıولة ‘
ا◊زب ،ال -ت -ي ي-ت-وجب ع-ل-ي-ه-ا ع-ق-اب اŸت-ورط ‘
ذلك.
وكان األم Úالعام للحزب قد أابدى امتعاضضه من
اŸسضأالة ،وأاكد أانه ل وجود للتنسضيقية ‘ أارضض
الواقع.

انتقد أامسض رئيسض اÛلسض الشضعبي الوطني
السضعيد بوحجة« ،الزج باسضمه ‘ تنسضيقية مسضاندة
رئيسض ا÷مهورية لعهدة خامسضة» ،من قبل العضضو
القيادي وزميله ‘ حزب جبهة التحرير الوطني
ال -ن -ائب ب-ه-اء ال-دي-ن ط-ل-ي-ب-ة» ،ج-ازم-ا أان ال-ه-ي-ئ-ات
اıولة با◊زب سضتفصضل ‘ هذا التجاوز الذي
صضنفه ‘ خانة اÿط.Ò
عاد رئيسض اÛلسض الشضعبي الوطني ،والعضضو
القيادي با◊زب العتيد السضعيد بوحجة ‘ ،تصضريح
أاد ¤ب -ه ع -ل -ى ه -امشض الح-ت-ف-ال-ي-ة ،ال-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا
›لسض األمة Ãناسضبة الذكرى  20لتأاسضيسضه ،إا¤

فريال.ب

بخصشؤصس مششروع قانؤن الصشحة

إجرإءإت جديدة بالغة إألهمية لصصالح إŸوإطن Úو›انية إلعÓج خط أإحمر
كشش -ف رئ -يسس ÷ن -ة الصش -ح -ة والشش-ؤؤون
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وال -ع -م-ل وال-ت-ك-ؤي-ن اŸه-ن-ي
ب -اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-ؤط-ن-ي ﬁم-د ب-ؤع-ب-د
ال- -ل- -ه ،أامسس ،أان مشش- -روع ق- -ان- -ؤن الصش- -ح -ة
ا÷ديد ،يتضشمن «إاجراءات جديدة بالغة
’ه -م-ي-ة لصش-ال-ح اŸؤاط-ن ،»Úك-م-ا «ي-ك-رسس
ا أ
›انية العÓج التي تعت Èخطا أاحمر».
وقال بوعبد الله ‘ حديث لوأاج ،إان أاعضضاء
÷ن -ة الصض -ح -ة ي -واصض -ل-ون دراسض-ة أاح-ك-ام مشض-روع
قانون الصضحة ا÷ديد الذي «يحتوي على 470
مادة ،حيث “ت دراسضة  143مادة إا ¤حد اآلن،
من خÓل السضتماع إا ¤جميع الفاعل ‘ Úالقطاع
م- -ن ن- -ق- -اب- -ات وأاسض- -ات -ذة ﬂتصض Úوج -م -ع -ي -ات
اŸرضض- -ى وأاخ- -ذ آارائ -ه -م ق -ب -ل ع -رضض اŸشض -روع
للمناقشضة على نواب الŸÈان».
وأاكد ذات اŸسضؤوول ،أان مشضروع قانون الصضحة
«يكرسض ›انية العÓج التي تعت Èخطا أاحمر
بالنسضبة للدولة ا÷زائرية» ،ويتضضمن «إاجراءات

جديدة بالغة األهمية لصضالح اŸواطن ،»ÚمشضÒا
إا« ¤اŸلف اŸوحد للمريضض الذي يدخل ‘ إاطار
عصض- -رن- -ة آال- -ي -ات ع -م -ل اŸن -ظ -وم -ة الصض -ح -ي -ة»،
ب- -اإلضض- -اف- -ة إا ¤اسض- -ت -ح -داث م -نصضب «ال -ط -ب -يب
اŸرج -ع-ي» ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ق-رى واألح-ي-اء ح-يث
يقوم «الطبيب العام Ãهمة توجيه اŸرضضى إا¤
األطباء اıتصض.»Ú
وي -ه -دف ه -ذا اإلج -راء إا« ¤ال -ت -خ-ف-ي-ف ع-ل-ى
اŸواطن Úوتفادي الضضغط على مسضتوى اŸصضالح
السضتشضفائية» ،كما يسضمح بـ»ضضمان تكفل جيد
ب -اŸريضض» ،ع -ل-ى اع-ت-ب-ار أان «اŸت-اب-ع-ة ال-ط-ب-ي-ة
سضتكون مسضتمرة ووفق مسضار واضضح».
وي -نصض مشض -روع ال-ق-ان-ون ع-ل-ى إاع-داد خ-ارط-ة
طبية تتوزع فيها اŸؤوسضسضات السضتشضفائية حسضب
اŸناطق وعدد السضكان ،ويتم على هذا األسضاسض
«–دي- -د اح- -ت- -ي- -اج- -ات ك- -ل ولي- -ة م- -ن األط- -ب -اء
وال -ت -ج -ه -ي -زات ال-ط-ب-ي-ة لضض-م-ان ت-غ-ط-ي-ة صض-ح-ي-ة
متكاملة».

وي- -ن- -ظ -م ال -نصض ال -ق -ان -و ،Êع -م -ل ال -ع -ي -ادات
اıتصضة ‘ اŸسضاعدة على اإل‚اب والتلقيح
الصض -ط -ن-اع-ي «ال-ت-ي ل ت-نشض-ط ح-ال-ي-ا وف-ق إاط-ار
ق -ان -و Êواضض -ح وﬁدد ب-ل تسض-ت-ن-د إا ¤ت-ع-ل-ي-م-ات
وزارية» ،حيث سضيتم «وضضع معاي Òموحدة ◊ماية
اŸعني Úبعمليات التلقيح».
ك -م -ا ي -ؤوسضسض مشض-روع ق-ان-ون الصض-ح-ة ا÷دي-د
لتشضريع جديد لعمليات زرع األعضضاء ،حيث أاعلن
ب -وع -ب-د ال-ل-ه أان ÷ن-ة الصض-ح-ة سض-تسض-ت-م-ع ‘ ه-ذا
الصضدد إا»¤آاراء هيئات وشضخصضيات دينية لدراسضة
هذا اŸوضضوع واإلŸام بكل جوانبه».
وخلصض بوعبد الله بالقول إان إاعداد قانون
ل -لصض -ح -ة أاصض -ب -ح «ضض -رورة» ،ألن ال -ق -ان-ون سض-اري
اŸفعول «Œاوزه الزمن وتعود أاحكامه إا ¤سضنة
 ،»1985م- -ؤوك- -دا أان ال- -ق -ان -ون ا÷دي -د «إاي -ج -اب -ي
واŸن -ظ -وم -ة الصض -ح -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ح-اج-ة إا¤
اإلجراءات التي جاء بها والتي تسضاير اŸسضتجدات
التي تعمل بها معظم الدول ‘ العا.»⁄

الخميسس  0٨فيفري  201٨م
الموافق لـ  21جمادى اأ’ولى  1٤٣9هـ

info@ech-chaab..com
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قبل انطÓق تشسغيل ﬁطة اŸيÎو

سشاحة الششهداء تعود بحلّة جديدة
لخÒة
لحياء الشسعبية للقصسبة وباب الوادي بشسغف كب « Òالرتوشسات « ا أ
يتابع سسكان ا أ
التي يتم إاجراؤوها –سسبا لفتح خط توسسيع اŸيÎو الرابط ب ÚالÈيد اŸركزي وسساحة
الشسهداء ..و بالتا‹ التمكن من اسستعمال هذه الوسسيلة ا ¤غاية ﬁطة ا◊راشش.

مذكرة تفاهم ‘ ›ال البحث والتطوير
ب Úسسوناطراك وشسركة «أا‚ي»

تهدف لتحديد تطبيقات حلول الطاقة اŸتجددة
لتلبية ا’حتياجات التششغيلية لسشوناطراك
” أامسش ت- -وق- -ي- -ع م -ذك -رة ت -ف -اه -م ‘
›ال ال -ب -حث وال -ت -ط -وي -ر ،ب Úشس -رك -ة
سس- -ون- -اط- -راك والشس- -رك- -ة ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة
«أا‚ي» ل- -ت- -ح -دي -د ت -ط -ب -ي -ق -ات ح -ل -ول
ال-ط-اق-ة اŸت-ج-ددة ل-ت-ل-بية الحتياجات
ال-تشس-غ-ي-ل-ي-ة لسس-ون-اط-راك ،والسستفادة
م- -ن Œرب- -ة «أا‚ي» ل- -ت -حسس Úوك -ف -اءة
ال - -ط - -اق - -ة ‘ م - -واق - -ع إان - -ت- -اج م- -ؤوسسسس- -ة
سس- - -ون- - -اط- - -راك ،ب- - -ح- - -يث ت- - -دوم م- - -دة
التفاقية ثÓث سسنوات ،وذلك بحضسور
رئ -يسش م -ن -ت-دى رؤوسس-اء اŸؤوسسسس-ات ع-ل-ي
ح- -داد ،والسس- -ف Òال- -ف- -رنسس- -ي و‡ث- -ل -ي
اŸيداف.

سسهام بوعموشسة

حامد حمور
ال -ك -ث Òم -ن اŸارة ي -ت-وق-ف-ون أام-ام ﬁط-ة
سساحة الشسهداء لÓسستفسسار و» التدقيق « ‘
ا’‚از اŸع- -ت Èال- -ذي ي- -قÎب م- -ن « ◊ظ- -ة
ا◊سسم وا’نطÓق ‘ اÿدمة « ،خاصسة وأان
هذه اÙطة سستعطي لهذا اŸشسروع الكبÒ
للعاصسمة دفعا ‡يّزا لقطاع النقل بها.

حلم يتحقق...
بدخول هذه الوسسيلة ا◊ديثة حيز اÿدمة
على مسستوى هذه اÙطة بعد التمديد الذي
بلغ  1.7كلم سسيكون Ãثابة تغي Òكب‘ Ò
ح -ي -اة اأ’’ف م -ن اŸواط -ن Úب-اأ’ح-ي-اء
الشس -ع -ب -ي -ة اŸذك -ورة ،أاي -ن ي -تسس -ن-ى ل-ه-م
اسستعمال اŸيÎو للذهاب لنقاط عديدة
من العاصسمة لÓلتحاق بالعمل أاو الدراسسة
‘ الصسباح والعودة ‘ اŸسساء ‘ ظروف
ج -د م -ري -ح -ة و‘ وقت ق -ي -اسس -ي وخ -اصس -ة
ل-ل-م-ت-وج-ه Úا ¤مسس-تشس-ف-ى مصس-ط-فى باشسا
باول ماي.
اŸهم أان حركة غ Òعادية تعرفها هذه
اأ’يام سساحة الشسهداء التي اسستعادت جمالها
بنزع الصسفائح الفو’ذية التي كانت موضسوعة
ل -ل -ورشس -ة ح -يث ق -ال ل-ن-ا أاح-د ال-ك-ه-ول ال-ذي-ن
التقيناهم « :أاصسبحت سساحة الشسهداء مضسيئة،
ج -م-ي-ل-ة ،م-نشس-رح-ة ،واسس-ع-ة و‡ّي-زة Ãح-ط-ة
للميÎو ،إانه حلم –قق ⁄ ..أاكن أادري أان
اأ’شسغال سستكون بهذا ا÷مال من جهة ومن
جهة أاخرى ،فإان اŸيÎو سسيقدم الكث Òلسسكان
ب - -اب ال- -وادي وال- -قصس- -ب- -ة وسس- -ك- -ان اأ’ح- -ي- -اء
العاصسمية اأ’خرى الذين بإامكانهم التواجد ‘
وقت قياسسي ‘ هذه السساحة «.
القائمون على هذا اŸشسروع « تفننوا» ‘
إاع- -ط- -اء ه -ذه اÙط -ة م -ي -زت -ه -ا م -ن خ Ó-ل
التجانسس الكب Òالذي Ÿسسناه عند نزع « أاثار
ال - -ورشس- -ة « ح- -يث أان اŸسس- -اح- -ات اÿضس- -راء
الواسسعة تقدم إاضسافة لهذه اÙطة التي لها

موقع اسسÎاتيجي لتواجدها ب Úحي القصسبة
ال -ع -ت -ي -ق وال -ط -ري-ق اŸؤودي ا ¤ب-اب ال-وادي،
خ -اصس -ة وأان -ه ” وضس -ع م-دخ-ل Úي-ق-ودان إﱃ
رصسيف ﬁطة اŸيÎو أاو للخروج منه ،اأ’ول
‘ السساحة الرئيسسية والثا Êقريب من « زوج
عيون وهو الطريق اŸؤودي إا ¤باب الوادي.

تقاطع العصشرنة والتاريخ
وم- -ا ي- -زي -د م -ن م -ي -زة ه -ذه اÙط -ة ه -و
ا’ك -تشس -اف ال -ذي ” ع -ن -د ان-طÓ-ق اأ’شس-غ-ال
واŸت- - -م- - -ث- - -ل ‘ اŸدي - -ن - -ة ع Èا◊ضس - -ارات
اŸت- -ع- -اق- -ب- -ة واأ’ث -ار م -وج -ودة
Ãحاذاة

اÙطة ،أاين ” تقدË
كل التفاصسيل عن ا’كتشساف ‘ لوحات ”
وضسعها ،والتي عرفت « ‚احا « كبÒا لدى
اŸارة الذين يحاولون معرفة وبدقة كبÒة أاثار
تلك البنايات القدÁة والغوصس ‘ ماضسيها..
وصسادف وقوفنا أامام اŸتحف ‘ الهواء
الطلق أان شسابا كان بصسدد قراءة لعجوز ما
كتب على اللوحات التي ” وضسعها حول هذا
اŸت-ح-ف ح-يث ب-دت ال-ع-ج-وز ت-ت-اب-ع ب-اه-تمام
كب ،ÒوقالتŸ « :ا سسمعت أانه ” إاعادة فتح
سساحة الشسهداء وانتظار تدشس ÚاŸيÎو ،جئت
من بعيد لرؤويتها ،أانا « بنت القصسبة « وغادرت
هذا ا◊ي منذ سسنوات طويلة ،لكنني ما زلت

م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ه ..خ -اصس -ة وإان -ن -ي سس -م-عت ع-ن
اك-تشس-اف م-دي-ن-ة أاث-ري-ة وتشس-وقت Ÿشس-اهدتها
عن قرب «...
ت -رك -ن-ا ه-ذه ال-ع-ج-وز وان-ت-ق-ل-ن-ا إا ¤م-دخ-ل
اÙط -ة ال -ذي Œري ف -ي -ه اأ’شس -غ -ال ب -وتÒة
منطقية ’ ،سسيما وأان العمليات تبدو أانها ‘
نهايتها وسسأالنا بعضس العمال عن اŸوعد الذي
سسيتم خÓله تدشس ÚاŸيÎو ،فرد أاحدهم« :
رÃا خÓل أايام قليلة فقط « ..ويبدو أان
اأ’مور تسس ‘ Òظروف مواتية ’سستÓم هذه
اÙطة خÓل اأ’يام القليلة القادمة.
هكذا يكون خط سساحة الشسهداء عبارة عن
«ج- -رع -ة أاوكسس -ج »Úب -ال -نسس -ب -ة
ل -ل -ع -دي -د م -ن السس -ك -ان ال -ذي -ن
ي-ن-ت-ظ-رون ه-ذه ال-ف-رصس-ة ال-تي
تسس -م -ح ل -ه -م ب -ا◊صس-ول ع-ل-ى
قفزة نوعية ‘ طريقة تسسيÒ
يومهم من ناحية التنقل من
جهة ومن جهة أاخرى ،فإان «
ا◊ّل- -ة « ا÷دي- -دة لسس -اح -ة
الشسهداء تعد جد مريحة
ل- -رك- -اب اŸيÎو وسس- -ك -ان
ال- - -قصس- - -ب- - -ة واأ’ح- - -ي- - -اء
اÛاورة ،خ - -اصس - -ة وأان
عملية التهيئة مسست كل
اÙي- -ط ال- -ق -ريب م -ن
السساحة الرئيسسية ،فالعمارات اÛاورة
تصسنع ديكورا أابيضس على ﬁطة سستن Òأايام
سس -ك -ان اأ’ح -ي -اء الشس -ع-ب-ي-ة اÛاروة وت-ع-ط-ي
شس-ح-ن-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-محÓت التجارية والسسوق
التقليدي و» زنقة العرايسس « بتوافد الزبائن
من ﬂتلف اأ’حياء العاصسمية...
ت - -ب Úأان ا÷ه - -ود اŸب - -ذول - -ة م - -ن ط- -رف
السسلطات العمومية ‘ ›ال النقل بالعاصسمة
أاع -طت ث -م -اره -ا ،وع -دد مسس -ت -ع-م-ل-ي اŸيÎو
والÎاموي ‘ تزايد مسستمر حيث أان فتح هذه
اÙطة ا÷ديدة سسÒفع من وتÒة اسستعمال
قطار اأ’نفاق العاصسمي ،وبالتا‹ خفضس حدة
ا’زدحام اŸروري التي تعرفها بعضس شسوارع
العاصسمة التي أاصسبحت على مشسارف اسستعادة
خصسوصسيتها السسياحية.

يأاتي إابرام مذكرة التفاهم ‘ ›ال البحث
والتطوير ،لتجسسيد التباد’ت ‘ أافريل 2017
ب Úالرئيسس اŸدير العام لشسركة سسوناطراك
عبد اŸومن ولد قدور والرئيسس اŸدير العام
Ûمع «أا‚ي»السسيدة ايزابيل كوشسار ،بحيث
أاوصس-ى ب-اسس-ت-كشس-اف سس-ب-ل ال-ت-ع-اون ‘ م-يدان
ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ط-اق-وي-ة ،وال-ت-ط-ب-يقات الصسناعية
ل -ل -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة ،م-ن أاج-ل ا’سس-ت-ج-اب-ة
’حتياجات العملية لسسوناطراك من جهة ومن

تعميم توزيع اŸياه الششروب بنظام يومي
÷اية ‘ بغضشون 2019
سس -ط -رت وزارة اŸوارد اŸائ -ي -ة ب -رن-ا›ا
تنمويا للقطاع ‘ ولية بجاية تسسعى من
خ Ó-ل-ه إا ¤ت-ع-م-ي-م ت-وزي-ع اŸي-اه الشس-روب
بنظام يومي ‘ غضسون عام  ،2019حسسب
لعÓن عن هذا
بيان للوزارة أامسش ،و” ا إ
الÈنامج ‘ اجتماع عمل خصسصش لدارسسة
وضسعية اÿدمة العمومية للمياه بولية
بجاية ترأاسسه وزير اŸوارد اŸائية حسسÚ
نسسيب بحضسور وا‹ بجاية ﬁمد حطاب
ومسسÒي اÿدمة العمومية على اŸسستوى
اŸركزي واÙلي حسسب نفسش اŸصسدر.
وك -ان ه -ذا ال -ل -ق -اء ف -رصس -ة ل-ت-ق-ي-ي-م وضس-ع-ي-ة
التموين باŸياه الصسا◊ة للشسرب ع Èبلديات
الو’ية والبالغ عددها  ٥2بلدية وكذا دراسسة
اıطط التنفيذي ıتلف الÈامج التنموية
ل-ل-ق-ط-اع ’سس-ي-م-ا م-ن-ه-ا ب-رن-ام-ج تسس-ي Òاÿدمة
العمومية للمياه.
وتظهر دراسسة حالة اÿدمة العمومية للمياه
‘ و’ية بجاية أان عدد السسكان اŸسستفيدين من
نظام “وين يومي يبلغ  ٥٤0أالف سساكن موزعÚ
ع 11 Èبلدية مقابل  ٤60أالف سساكن بـ ٤1بلدية
يتزودون باŸياه الشسروب بنظام ( 2/1يوم بيوم)
فما أاك.Ì
ولبلوغ هدف القطاع اŸتمثل ‘ الوصسول إا¤
ت -وزي -ع ب-ن-ظ-ام ي-وم-ي وبسس-اع-ات ‡ت-دة ل-ف-ائ-دة
جميع بلديات الو’ية ” تسسط Òبرنامج تنموي
يضسم جملة من اŸشساريع من بينها ربط بعضس
البلديات بسسد تيشسي حاف ،تأاهيل حقول اŸياه
ا÷وفية ومنابع بعضس البلديات– ،سس Úشسبكات
مياه الشسرب ع Èكافة بلديات.

افتتاح منتدى أاعمال ب Úمنتدى رؤوسشاء اŸؤوسشسشات وحركة اŸؤوسشسشات الفرنسشية
اف -ت -ت -ح ،أامسش ،ب -ا÷زائ -ر م -ن -ت -دى
أاع- -م- -ال ي- -ج -م -ع ب Úم -ن -ت -دى رؤوسس -اء
اŸؤوسسسس -ات وح -وا‹ خ-مسس Úم-ؤوسسسس-ة
تضس - -م ›م - -ع - -ات كÈى وم - -ؤوسسسس - -ات
صس -غÒة وم -ت -وسس -ط -ة ت -اب -ع-ة ◊رك-ة
اŸؤوسسسسات الفرنسسية (ميداف).
وي -ت -م -ح-ور ه-ذا اŸن-ت-دى ال-ذي يÎأاسس-ه
رئ- -يسس م -ن -ت -دى رؤوسس -اء اŸؤوسسسس -ات ع -ل -ي
حداد ونظÒه ‘ ميداف بيار غاتاز حول
أارب -ع -ة م -واضس-ي-ع رئ-يسس-ي-ة وه-ي :ال-رق-م-ن-ة،
ال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،الشس-راك-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
اÿاصسة واŸناولة.
واك -د غ -ات -از ل -دى اف -ت -ت -اح ال -ت -ظ -اه -رة
ا’قتصسادية بأان ميداف شساركت بأاك Èوفد
ل- -ه- -ا ‘ ا÷زائ -ر و»ه -ذا م -ا يشس -ه -د ع -ل -ى
ا’ه -م -ي -ة ال -ت -ي ي -ول -ي-ه-ا ق-ط-اع-ن-ا اÿاصس
للتعاون ا’قتصسادي مع ا÷زائر».

وأاضس-اف ب-ال-ق-ول« :ج-ئ-ن-ا ل-ت-جسسيد ثÓثة
أانشس -ط -ة م -ه -م -ة :ت -ث -م ÚاŸؤوه Ó-ت ال -ت -ي
ن -ت -ق -اسس -م -ه -ا ،ت -ع -زي -ز ال -ت-ع-اون ب Úرج-ال
’ولوية للشسباب
’عمال من البلدين ومنح ا أ
اأ
واŸقاولة».
واع - -ت ‘ Èه - -ذا السس - -ي- -اق أان ا÷ال- -ي- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ف -رنسس -ا “ث -ل «ق -وة وث -روة
ودعما» يسسمح ببناء مسستقبل البلدين معا
داعيا إا ¤اسستغÓل التحو’ت الكÈى التي
يشس- -ه- -ده- -ا ال- -ع -ا ⁄ع -ل -ى غ -رار ا’ن -ت -ق -ال
الطاقوي والÌوة الرقمية وتطورات الهجرة
وه -ذا م -ن اج-ل رف-ع ال-ت-ح-دي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
بالنمو والشسغل بصسفة مشسÎكة.
وأابدى غاتاز أامله ‘ أان يرى مقاولة
وشس-راك-ة مسس-ت-دام-ة وم-رب-ح-ة ل-لطرف ÚبÚ
ا÷زائر وفرنسسا لتصسبح بذلك ‘ صسميم
ال -عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة م-ع-تÈا ب-أان اŸؤوسسسس-ة

جهة أاخرى –سس Úالكفاءة الطاقوية Ÿواقع
اإ’ن- -ت- -اج سس -ون -اط -راك .ه -ذا م -ا أاك -ده ‡ث -ل
مؤوسسسسة «أا‚ي « الفرنسسية بيار كارموجا.
‘ هذا الصسدد ،أاوضسح ‡ثل «أا‚ي» أان
مذكرة التفاهم التي تدوم ثÓث سسنوات ترتكز
على ﬁاور أاسساسسية ،وهي توصسيف اŸواد
واŸعدات ‘ تكاليف الكفاءة والصسيانة لتنفيذ
ا◊لول الشسمسسية ،بحكم أان الطاقة الشسمسسية
اقتصسادية وغ Òمضسرة بالبيئة ،وثانيا تشسميسس
ﬁط- -ات الضس -غ -ط ع Èت -ق -ي -ي -م اإ’م -ك -ان -ات
التعليمية Ùطات الضسغط العا‹ لشسبكة نقل
الغاز الطبيعي ا÷زائري ،مع اسستعادة الغاز
اŸشستعل من خÓل تقييم إامكانية رفع الغاز
اŸشستعل ‘ مواقع إانتاج شسركة سسوناطراك،
ب -اإ’ضس -اف-ة إا ¤مشس-اري-ع ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ط-اق-وي-ة
وتقييمها على مرافق سسوناطراك.
وأاضساف أان هدف هذه ا’تفاقية ،أايضسا هو
برنامج تقاسسم اŸهارات واÈÿة ‘ ›ال
تكنولوجيا الطاقة الشسمسسية وعمليات كفاءة
ال-ط-اق-ة ل-ف-ائ-دة شس-رك-ة سس-ون-اط-راك ،باعتبار
شسركة «ا‚ي» اŸنتج ا’ول ‘ ›ال الكهرباء
خارج الطاقة النووية ‘ العا ⁄وفاع ÓكبÒا
‘ ن - -ق - -ل ال- -ط- -اق- -ة ،ك- -م- -ا ل- -دي- -ه- -ا خÈة ‘
التكنولوجية الشسمسسية خاصسة ‘ فرع الطاقة
الضسوئية.

ضسمن برنامج قطاعي خصسصش للولية

لولوية للشسباب
تعزيز التعاون ب Úالبلدين ومنح ا أ

تسستحوذ على  90باŸائة من ا◊لول لهذه
التحديات.
«آان أاوان ا’‚از .ه - -ذا اŸن - -ت - -دى ه - -و
ف -رصس -ة ل -ت -ج -دي-د شس-راك-ت-ن-ا»يصس-رح رئ-يسس
ميداف.
م - -ن ج - -ه- -ت- -ه دع- -ا ح- -داد إا–« ¤ال- -ف
اسسÎاتيجي» مع فرنسسا ’سسيما ‘ ›ا’ت
’خصس ال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة
ال -ط -اق -ة وب -ا أ
وال- -بÎوك- -ي- -م- -ي- -اء وال- -ت -ع -دي -ن وال -ف Ó-ح -ة
والصس-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة والصس-حة والصسناعة
الصسيد’نية والرقمنة.
وأاشس - -ار ‘ ه - -ذا السس - -ي - -اق إا ¤أان ه - -ذا
التحالف من شسأانه أان يكون قاعدة للتعاون
شسمال-جنوب.
كما حيا حداد بهذه اŸناسسبة اŸقاربة
اŸتجددة لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ال-ذي وضس-ع ح-دا ل-ل-ت-م-ي-ي-ز بÚ
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القطاع Úالعام واÿاصس ‡ا يسسمح بÈوز
«قطاع خاصس جزائري تنافسسي».
وب- - -فضس- - -ل ه- - -ذه اإ’صسÓ- - -ح- - -ات Áك- - -ن
للصسادرات خارج اÙروقات التي يقوم بها
متعاملو القطاع اÿاصس أان ترتفع إا ¤عدة
مليارات دو’ر بغضسون سسنوات حسسب حداد.
ويشسارك ‘ هذا اŸنتدى أاك Ìمن 60
رئيسس مؤوسسسسة فرنسسية تنشسط ‘ قطاعات
ﬂت-ل-ف-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-حتية والنقل
والبناء والطÒان والدفاع واŸالية والبيئة
وال -ط -اق -ة والصس -ن -اع -ة وال-رق-م-ن-ة والÎب-ي-ة
واÿدمات.
وسس-ي-ت-وج اŸن-ت-دى ب-ال-ت-وق-ي-ع ع-لى اتفاق
’نشس -اء ›لسس أاع -م -ال ج-زائ-ري-ف-رنسس-ي
إ
وك- -ذا م- -ذك- -رة ت -ف -اه -م ح -ول ال -ت -ع -اون ‘
›ا’ت الشس- -ب- -اب واŸق- -اول- -ة وال- -ت -ك -وي -ن
والرقمنة.

و” تقسسيم هذا الÈنامج على ثÓث مراحل
حيث ينتظر ‘ اŸرحلة اّأ’و ¤ضسمان “وين
يومي بغضسون موسسم ا’صسطياف  201٨لفائدة
 2٤بلدية من بينها  17بلدية معنية Ãشسروع
ال -ت-ح-وي-ل ان-طÓ-ق-ا م-ن سس-د ت-يشس-ي ح-اف ح-يث
تشسارف اأ’شسغال على ا’نتهاء بها بينما تتطلب
ال-ب-ل-دي-ات اŸت-ب-ق-ي-ة ع-م-ل-ي-ات Œدي-د الشس-بكات
وال- -ت- -ج- -ه- -ي- -زات م- -ن خÓ- -ل ﬂت -ل -ف الÈام -ج
التنموية.
و“تد اŸرحلة الثانية التي تخصس  11بلدية
إا ¤غاية نهاية العام ا÷اري ،حيث سسيتم خÓلها
وضسع وŒديد شسبكات مياه الشسرب خصسصس لها
التمويل الÓزم ويجري حاليا إاطÓق ا’شسغال
بها.
أام- -ا اŸرح- -ل- -ة اأ’خÒة ف- -ق- -د ح- -دد م -وع -د
ان -ت -ه -ائ -ه-ا ‘  .2019وت - -خصس ه - -ذه اŸرح- -ل- -ة
البلديات السست ( )6اŸتبقية للوصسول ا“ ¤وين
ي -وم -ي ب -اŸي -اه الصس -ا◊ة ل-لشس-رب وه-ي اآ’ن ‘
مرحلة إاطÓق اŸناقصسة اÿاصسة بها.
وÁك -ن –ق -ي -ق ه-ذا «ال-ت-ح-دي» خ-اصس-ة م-ع
توفر اŸورد اŸائي واŸا‹ حسسب البيان.
وفيما يتعلق بتسسي Òشسبكات اŸياه الشسروب
تظهر دراسسة الوضسعية بالو’ية ا ¤أان  16بلدية
من ب ٥2 Úتسس Òمن طرف مؤوسسسسة ا÷زائرية
للمياه أاما البلديات  ٣6اŸتبقية يجري تسسيÒها
م -ن ق -ب -ل مصس -ل -ح -ة ال -ت-م-وي-ن ب-اŸي-اه الصس-ا◊ة
للشسرب التابعة للبلديات.
و‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار ” ات - -خ - -اذ ق - -رار خÓ- -ل
ا’جتماع يقضسي بإاسسناد تسس Òاÿدمة العمومية
للمياه ب  11بلدية Ÿؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه
خÓل العام ا÷اري.
ول -ت -ح-ق-ي-ق ه-ذا ال-ه-دف ي-ت-ع Úع-ل-ى ال-وزارة
مرافقة ا’جراء عن طريق منح اŸؤوسسسسة إاعانة
مالية يضسمنها الصسندوق الوطني للمياه لتمكينها
من تغطية ﬂتلف متطلبات العملية.
من جهة أاخرى ،أابدى نسسيب ارتياحه للتقدم
ا◊اصسل ‘ جميع العمليات التي ” إاطÓقها
داعيا كل مسسؤوو‹ القطاع إا ¤بذل اŸزيد من
ا÷هود من أاجل الوفاء با’لتزامات التي تعهد
بها للسسكان.
كما أاوصسى الوزير بتسسجيل بعضس العمليات ‘
إاط-ار ب-رن-ام-ج ت-ن-م-ي-ة ال-ب-ل-دي-ات ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
مشس -ددا ع-ل-ى ضس-رورة ت-ق-ي-ي-م اÿط-ة اŸسس-ط-رة
بصسفة دورية.
م -ن ج -ان-ب-ه ،أاشس-اد ح-ط-اب ب-ا’ه-ت-م-ام ال-ذي
توليه الوزارة لو’ية بجاية من خÓل اŸوارد
التي ” حشسدها وكذا ﬂتلف الزيارات التي قام
بها إاطارات القطاع وعلى رأاسسهم اأ’م Úالعام.
يذكر أان هذا ا’جتماع يأاتي ‘ إاطار متابعة
وضس -ع -ي -ة اÿدم -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-ي-اه Ãخ-ت-ل-ف
الو’يات التي تعرف نوعا من الصسعوبة ‘ التزود
ب -اŸي -اه الشس -روب و–سس-ب-ا Ÿوسس-م ا’صس-ط-ي-اف
 201٨يضسيف البيان.
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بعد تسشجيل  185إاصشأبة حأدة و 3وفيأت

مديرية الصشحة تؤوّكد أان وهران Œاوزت خطر اأ’نفلونزا

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

أاّك - - - - - - - -د ،أامسس ،ال- - - - - - - -دك- - - - - - - -ت- - - - - - - -ور
ي - -وسش - -ف ب - -وخ- -أري ،رئ- -يسس مصش- -ل- -ح- -ة
ال - -وق - -أي - -ة ع - -ل - -ى مسش- -ت- -وى م- -دي- -ري- -ة
الصش- -ح- -ة والسش- -ك -أن ب -و’ي -ة وه -ران‘ ،
تصشريح لـ ””الششعب”” ،أان وهران Œأوزت
م-رح-ل-ة اÿط-ر ،ب-ع-د تسش-ج-ي-ل زي-أدة ‘
’ن -ف -ل -ون -زا ا◊أدة أاو م -أ
ع- -دد ح- -أ’ت ا أ
تعرف بـ ””النزلة الوافدة””.

وهران :براهمية مسسعودة
توّقع بوخاري أان تختفي العدوى بفÒوسص
اإ’نفلونزا اŸوسصمية خÓل الفÎة اŸمتدة من
 15إا 20 ¤فيفري ا÷اري ،بعدما أاّكد أاّن
موسصم اأ’نفلونزا الذي يبدأا عادة من شصهر
نوفم Èإا ¤جانفي عرف تأاخرا بهذه اŸنطقة
بسصبب تغّير اŸناخ.
كما أاعلن عن تسصجيل  185إاصصابة حادة
ب -فÒوسص اإ’ن -ف -ل -ون -زا م -ن اأ’صص-ل ””أاشص  1أان
”” 1بوهران ،منها ثÓث حا’ت وفاة ،يفوق
سص-ن-ه-م  ،65واح- -دة سص- -ج -لت ‘ اŸسص -تشص -ف -ى
ا÷ام - -ع - -ي ب - -ن زرجب واث- -ن ‘ ÚاŸؤوسصسص- -ة

ا’سصتشصفائية  1نوفم ،Èوذلك إا ¤غاية أامسص
اأ’ربعاء.
وكشصفت ّﬁدثنا أاّن اŸتوف Úمن ذوي
اأ’مراضص اŸزمنة مثل السصكري والربو ،و⁄
يسص -ت -ف -ي -دوا م -ن ل-ق-اح اأ’ن-ف-ل-ون-زا ،مشصÒا ‘
ال -وقت ن -فسص -ه إا ¤تسص -ج-ي-ل  13ح-ال-ة حرجة
دخلت العناية اŸركزة بسصبب عدوى اأ’نفلونزا
حتى بلغت التعا‘ التام ،من بينهم بنت تبلغ
 16سصنة ،فيما خرج مؤوخرا الشصاب الوافد من
””حاسصي مسصعود”” من مرحلة العناية اŸركزة
Ãسص- - -تشص - -ف - -ى ب - -ن زرجب ،ب - -ع - -دم - -ا أاح - -رز
تقدما كبÒا ‘ طريق الشصفاء.

 ...تخصشيصض  2000جرعة تلقيح
إاضشافية لتجنب نقل العدى
أاوضصح نفسص اŸسصؤوول أان هذا النوع من
ال -فÒوسص -ات ان -ت -ق -ل ع -ن ط-ري-ق ال-ع-دوى م-ن
Óن-ف-ل-ون-زا،
ال -دول ال -ت-ي تشص-ه-د نشص-اط ك-ب Òل -أ
وذلك بسص - -بب ان- -تشص- -ار ال- -فÒوسص- -ات ،ق- -ائÓ- -
أاّن ا◊ا’ت اأ’و ‘ ¤وهران ” ،تسصجيلها
م -ب -اشص -رة ب-ع-د ان-قضص-اء فÎة اح-ت-ف-ا’ت رأاسص

أاصشدرته وزارة التضشأمن الوطني

قاموسض لغة اإ’ششارات ا÷زائري يرى النور

اسش - - -ت - - -ل- - -مت م- - -دي- - -ري- - -ة ال- - -نشش- - -أط
ا’ج-ت-م-أع-ي Ÿعسش-ك-ر› ،م-وع-ة م-ن 50
نسش-خ-ة م-ن-ق-ح-ة ومصش-ح-ح-ة م-ن ق-أموسس
’ششأرات ا÷زائري حسشب مأ أافأد
لغة ا إ
ب-ه م-دي-ر ال-نشش-أط ا’ج-ت-م-أعي للو’ية
رح -م -أﬁ Êم -د لـ«الشش -عب”” ،مششÒا إا¤
إاطÓ-ق ع-م-ل-ي-ة ت-ك-وي-ن واسشعة سشتخصس
’م-ن-ي-ة،
’سش Ó-ك ا أ
إاط -أرات وع -ن -أصش -ر ا أ
ا◊م - -أي - -ة اŸدن - -ي - -ة وإاط - -أرات ق - -ط- -أع
ال-ع-دال-ة إاضش-أف-ة إا ¤م-وظ-ف-ي الشش-ب-كأت
ا’ج- -ت- -م -أع -ي -ة ب -أل -ب -ل -دي -أت ومصش -أل -ح
النششأط ا’جتمأعي وحتى ا÷معيأت،
ي- -ه- -دف م- -ن خÓ- -ل- -ه- -أ إا ¤ت -ل -ق Úل -غ -ة
’ششأرة العأŸية إاﬂ ¤تلف اŸتعأملÚ
ا إ
مع فئة الصشم البكم ‘ ا◊يأة اليومية
’داري -ة ن -ظ -را ل -لصش -ع -وب-أت
واŸصش -أل -ح ا إ
التي تعÎضس هذه الفئة ‘ التواصشل مع
اÙيط ا’جتمأعي.

معسسكر:أام ا.Òÿسس
يحتوي القاموسص ا÷زائري للغة اإ’شصارة
ال- -ذي أاصص- -درت وزارة ال- -تضص- -ام- -ن ال- -وط- -ن -ي
واأ’سص - -رة وقضص - -اي - -ا اŸرأاة ط - -ب - -ع- -ت- -ه اأ’و¤
اŸصصححة واŸنقحة أاواخر سصنة 1560 ،2017
ك-ل-م-ة اأ’ك Ìاسص-ت-ع-م-ا’ ب Úف-ئ-ة الصص-م ال-ب-ك-م
إاضص -اف -ة إا 29 ¤م-وضص-وع-ا ل-لحوارات اليومية
مÎجمة باللغت Úالعربية والفرنسصية إاضصافة
إا ¤رسصومات للغة اإ’شصارة ،ويسصمح القاموسص
ا÷زائري للغة الصصم البكم بتطوير قدرات
ذوي اإ’عاقة ومن لهم عÓقة مباشصرة معها
قصصد تلبية احتياجاتهم وتسصهيل إادماجهم ‘
ا◊ي -اة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وﬂت -ل -ف ال -نشص-اط-ات
ا◊ياتية ’سصيما تلك اŸتعلقة با◊وادث التي
غالبا ما تقع وتوقع عناصصر اأ’من ‘ حرج
التواصصل مع فئة البكم.
و ت -ط -لب إاع -داد ال -ق-ام-وسص ت-نصص-يب ÷ن-ة
وطنية عملت على جمع ﬂتلف اإ’شصارات
الشص -ائ-ع-ة ا’سص-ت-ع-م-ال ب Úالصص-م وال-ب-ك-م م-ن-ذ
سص- - -ن- - -وات ‘ ،ح Úسص- - -ت- - -ح- - -ظ- - -ى اŸراك - -ز

ال -ب -ي -داغ-وج-ي-ة اÿاصص-ة ب-الصص-م ال-ب-ك-م وذوي
ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة ب-حصص-ت-ه-ا م-ن ال-ط-بعة
اأ’و ¤م -ن ق -ام -وسص ل -غ -ة اإ’شص-ارة أاي-ن سص-ي-ت-م
ت-ل-ق ÚاŸه-ت-م Úب-اŸع-رف-ة وشص-غ-ف ال-ت-واصصل
بلغة اإ’شصارة هذه اللغة العاŸية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاك- -د م- -دي -ر ال -نشص -اط
ا’ج -ت -م -اع -ي Ÿعسص-ك-ر -رح-م-اﬁ Êم-د ،أان
ع -م -ل اÓÿي -ا ا’ج -ت -م -اع -ي-ة ا÷واري-ة ع-ل-ى
إاحصص -اء ج -م -ي -ع ذوي ا’ح -ت -ي -اج-ات اÿاصص-ة
واŸعاق Úحركيا -ع Èتراب الو’ية -من غÒ
اŸسصجل Úلدى مصصا◊ه مازال متواصص ،Óو‘
هذا الصصدد تكون مصصالح الو’ية قد خصصصصت
من ميزانيتها مبلغ  3مÓي Úدينار ’قتناء
ك -راسص م -ت -ح -رك -ة ودراج-ات ن-اري-ة وﬂت-ل-ف
اأ’جهزة التي يحتاج إاليها اŸعاقون حركيا،
ويضص- -اف ه- -ذا اŸب- -ل- -غ لـ 40م- -ل- -ي -ون دج ”
تخصصيصصها منذ بداية السصنة ا÷ارية لتمويل
العمليات التضصامنية اıتلفة والتي اسصتفادت
م -ن -ه -ا ال -ف -ئ -ات والشص -رائ-ح ال-هشص-ة إا ¤ج-انب
مسصاهمة هذه اŸصصالح ‘ Œهيز اŸؤوسصسصات
الÎبوية باŸناطق الريفية بأاجهزة التكييف
والتدفئة.

تÓميذ ثانوية مرحوم
ببلعباسض يقاطعون الدراسشة
لنقصض التدفئة

قاطع تÓميذ ثانوية برياح عÓل ببلدية
مرحوم جنوب سصيدي بلعباسص الدراسصة أ’زيد
م -ن ي -وم Úم -ت -ت-ال-ي Úبسص-بب ن-قصص ال-ت-دف-ئ-ة
داخ- - -ل اŸؤوسصسص- - -ة الÎب- - -وي- - -ة ،سص - -ي - -م - -ا ‘
ظل ا’ضصطرابات ا÷وية التي تشصهدها هذه
اŸنطقة،حيث ما تزال التسصاقطات الثلجية
م -ت -واصص -ل -ة م -ع تسص -ج -ي -ل إان-خ-ف-اضص ك-ب‘ Ò
درجات ا◊رارة وصصل إا ¤ما دون الصصفر،
وه -و م -ا دف -ع اأ’ول -ي-اء إا ¤م-ن-ع أاب-ن-ائ-ه-م م-ن
التوجه إا ¤الثانوية خاصصة القاطن Úببلديات
بئر ا◊مام وتاودموت ،خاصصة وأان اŸؤوسصسصة
ما تزال تعا Êمن مشصكل تأاخر التزويد بالغاز
الطبيعي ،كما وشصهدت اŸؤوسصسصات الÎبوية
Óط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ية الثÓثة
اأ’خ-رى ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
تذبذبا متفاوتا ‘ الدراسصة.
وعن حركية اŸرور فقد تسصببت الثلوج ‘
قطع عديد الطرق البلدية والو’ئية جنوبا
على غرار الطريق الوطني رقم ،104 ،13
109، 94أاي - -ن ق- -امت ا÷ه- -ات اŸشصÎك- -ة
م -ن مصص -ال -ح اأ’شص -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،اŸصص-ال-ح
اأ’منية ومصصالح ا◊ماية اŸدنية بالعديد من
التدخÓت لفتح الطرق وتسصهيل حركة السص.Ò

والتكفل بـ 11ششخصشا بدون مأاوى

أاسص-ف-رت ع-م-ل-ي-ات ج-م-ع اأ’شص-خاصص بدون
مأاوى والتي باشصرتها مصصالح مديرية النشصاط
اإ’ج-ت-م-اع-ي ب-و’ي-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ت-زام-نا
وموجة الÈد التي Œتاح اŸنطقة إا– ¤ويل
 11شصخصصا بدون مأاوى منهم إامرأاتان  ،حيث
” ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب -ه -م ب -ع -د دراسص -ة م -ل -ف -ات -ه -م
اإ’ج -ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي كشص-فت ان-ه-م ب-ح-اج-ة إا¤
التكفل التام بدار اŸسصن Úفيما ” إارجاع
البقية إا ¤ذويهم بعد اŸرور ع Èمصصلحة
ال- -وسص- -اط -ة اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة  ،ه -ذا وت -واصص -ل
اŸدي- -ري- -ة ح- -م- -ل- -ة ال- -ت- -ك -ف -ل ب -اأ’شص -خ -اصص
اŸشصردين طيلة فÎات السصنة ،حيث “كنت
ومنذ بداية السصنة من التكفل ب 31شصخصصا.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
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‘ لقأء جمع  20مسشتثمرا من متيجة بوا‹ ورقلة

اŸششاركون يؤوكدون على أاهمية دعم الششراكة ا÷زائرية جزائرية

خ- -لصس ال- -ل- -ق- -أء ال -ذي ج -م -ع وا‹ و’ي -ة
ورق - -ل - -ة ع - -ب- -د ال- -ق- -أدر جÓ- -وي وم- -دي- -ري
اŸديريأت الو’ئية اŸعنية بأ’سشتثمأر بـ20
مسش-ت-ث-م-را م-ن ن-أدي اŸق-أول ÚواŸسش-ت-ث-مرين
الصش-ن-أع-يÃ Úت-ي-ج-ة ج-رت ف-ع-أل-ي-أت-ه Ãقر
الو’ية أاول أامسس إا ¤الÎكيز على أاهمية
دع- -م الشش- -راك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ج- -زائ- -ري -ة أاو
الشش - -راك - -ة اÙل - -ي - -ة م - -ن أاج - -ل ال - -ن - -ه- -وضس
ب -أ’ق -تصش-أد ال-وط-ن-ي ك-م-أ أاك-د اŸشش-أرك-ون ‘
ن -فسس السش -ي -أق ع-ل-ى ضش-رورة ب-عث الشش-راك-ة
ال-وط-ن-ي-ة وإايÓ-ئ-ه-أ ال-ع-ن-أي-ة ال-ت-ي تسشتحقهأ
’م-ك-أن-أت والطأقأت اŸتأحة
لÓ-سش-ت-ث-م-أر ‘ ا إ
ﬁليأ وع Èا’سشتفأدة من اÈÿات اÙلية
’جنبية.
وا أ

ورقلة :إاÁان كا‘

السصنة اŸيÓدية ،جراء ا◊ركة الكبÒة لدخول
وخروج السصائح Úمن أاوربا’ ،فتا ‘ الوقت
نفسصه أانّ ا÷زائر بجوها اŸعتدل وطبيعتها
اŸشصمسصةŒ ،علها ‘ منأاى عن الكث Òمن
الفÒوسصات وا÷راثيم.
Œدر اإ’شص- -ارة إا ¤أاّن م- -دي- -ري- -ة الصص- -ح -ة
بوهران خ ّصصصصت 61أالف لقاح من أاجل إا‚اح
ح - -م - -ل - -ة ال - -ت - -ل - -ق - -ي - -ح ضص - -د اأ’ن - -ف - -ل - -ون - -زا
اŸوسص- -م- -ي- -ة اŸوج -ه -ة ل -ف -ائ -دة اأ’شص -خ -اصص
اŸسصن Úالذين يفوق عمرهم  65سصنة وكذا
اŸصص -اب Úب -اأ’م -راضص اŸزم -ن -ة ك -السص -ك-ري،
ال -رب -و وضص -غ -ط ال-دم وح-ت-ى ال-نسص-اء ا◊وام-ل
وكذا اŸعتمرين وحجاج الو’ية.
وهي العملية التي انتهت ‘  31جانفي
اŸنصص- -رم ،حسصب الÈن- -ام- -ج ال- -ذي وضص -ع -ت -ه
مديرية الصصحة ،مع تخصصيصص  2000جرعة
إاضصافية ،كمخزون احتياطي للفئات اŸعنية
ال- -راغ- -ب- -ة ‘ ال- -ت- -ل- -ق- -ي- -ح و’سص- -ي- -م -ا م -ن -ه -م
اŸعتمرون ،لتجّنب نقل الفÒوسص الذي Áكن
أان يتسصبب ‘ حدوث حا’ت مرضصية وخيمة
أاو يؤودي إا ¤الوفاة إاذا ما أا ّ⁄بإاحدى الفئات
Óخطار.
اأ’ك Ìتعرضصا ل أ

العدد
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ذكر الوا‹ جÓوي أان هذا اللقاء الذي جاء
Ãب-ادرة م-ن اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ك-ان ف-رصص-ة ل-ت-ع-ري-ف-هم
ب -ا’ح -ت-ي-اج-ات اأ’سص-اسص-ي-ة ل-ل-و’ي-ة وب-اإ’م-ك-ان-ي-ات
واŸقومات التي تتوفر عليها الو’ية ‘ اŸيادين
ال-فÓ-ح-ي-ة ،الصص-ن-اع-ي-ة ،السص-ي-اح-ي-ة ،اÿدماتية مع
الÎكيز على نقاط قوة وضصعف كل بلدية على حدة
وعرضص أابرز التجارب ا’سصتثمارية خاصصة الناجحة
م-ن-ه-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-و’ي-ة لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن تبادل
اÈÿات ب ÚاŸسصتثمرين وتسصهيل التواصصل فيما
بينهم لفتح اÛال لطرح أافكار جديدة أاو خلق
شصراكات ﬁلية.
واعت Èنفسص اŸسصؤوول أان هذه اÿطوة اأ’و¤
هدفت باأ’سصاسص للتواصصل اأ’و‹ وا’نطÓق ‘
ال- -ت- -حضصÿ Òط -ة ع -م -ل تسص -م -ح ب -ت -ق -د Ëف -رصص
للمسصتثمرين الراغب ‘ Úتوسصيع اسصتثماراتهم نحو
ال- -و’ي -ة ،ك -م -ا أاضص -اف أان ه -ذه اŸب -ادرة ا◊سص -ن -ة
سص-تسص-م-ح ب-إا‚از مشص-اري-ع ح-ق-ي-ق-ي-ة ‘ ا’سص-ت-ث-مار
خ -اصص -ة وأان ال -ع -ق -ار م -ت -وف -ر ب -فضص -ل اŸسص-اح-ات

الشص- -اسص- -ع- -ة وم- -ؤوهÓ- -ت ال- -و’ي -ة ال -ت -ي سص -يسص -م -ح
اسص -ت -غ Ó-ل -ه -ا ‘ إا‚از مشص-اري-ع ه-ام-ة ‘ اŸي-دان
الفÓحي والصصناعي والسصياحي على غرار ما توفره
اŸدينة ا÷ديدة حاسصي مسصعود.
م - -ن ج- -ان- -ب- -ه أاوضص- -ح رئ- -يسص ن- -ادي اŸق- -اولÚ
واŸسصتثمرين الصصناعيÃ Úتيجة كمال مو ¤الذي
ع -رج ع -ل-ى أاه-م-ي-ة الشص-راك-ة اÙل-ي-ة لÓ-سص-ت-ث-م-ار
الفÓحي والصصناعي من أاجل الدفع بعجلة التنمية
ا’قتصصادية أان الهدف من هذا اللقاء هو التقرب
وال -ت -ع -رف أاك Ìع -ل -ى ح -اج -ي -ات و’ي-ة ورق-ل-ة م-ن
اŸشص -اري -ع ا’سص-ت-ث-م-اري-ة اıت-ل-ف-ة وك-ذا ال-ف-رصص
واإ’مكانيات اŸتاحة لÓسصتثمار.
اعت Èمو ¤أان ا’سصتثمار ‘ القطاع الفÓحي
بو’ية ورقلة عموما و–ديدا باŸدينة ا÷ديدة
حاسصي مسصعود هو الهدف اŸبدئي الذي انطلق
اŸسص -ت -ث -م -رون م -ن م -ت -ي-ج-ة ‘ زي-ارة ن-ح-و ورق-ل-ة
ل -ل -ت -ب -احث ف -ي -ه م-ع اŸسص-ت-ث-م-ري-ن اÙل-ي Úوك-ذا
السصلطات الو’ئية وذلك ’عتبارات عدة أاهمها أان
ال -ف Ó-ح -ة ت -ع -د م -ن ب Úال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا
اŸسصتثمرون أاهمية قصصوى خاصصة وأان اŸقاولÚ
Ãتيجة لديهم خÈة كبÒة ‘ هذا اÛال وكذلك
فيما يتعلق بتحويل اŸواد الغذائية أاو ما يعرف
ب -الصص -ن -اع -ة ال -غ-ذائ-ي-ة ،مشصÒا إا ¤أان ال-ع-دي-د م-ن
اŸنخرط ‘ Úنادي اŸسصتثمرين الصصناعي Úرواد
‘ هذا اÛال وأاصصحاب مشصاريع اسصتثمارية هامة
ومنهم ناشصطون على اŸسصتوى الوطني والعاŸي.
يذكر أان اللقاء عرف تباحثا ب ÚاŸشصاركÚ
حول العديد من ا’سصتثمارات اŸتوفرة ‘ الو’ية
وت -ع -ري -ف-ا ب-نشص-اط-ات اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ال-ق-ادم Úم-ن
متيجة باإ’ضصافة إا ¤توزيع بطاقة معلوماتية حول
اÿارطة اإ’قليمية لفرصص ا’سصتثمار ‘ الو’ية
ورقلة لكل اŸشصارك Úتضصم اإ’مكانيات اŸتاحة
وأاه - -م ا’ح - -ت- -ي- -اج- -ات اŸط- -روح- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
القطاعات ا’سصتثمارية بالو’ية.

الوا‹ يأأمر بإأ“أم مششروع  300مسشكن

 80مليارا للنهوضض بالتنمية ببلدية الرمششي
خصصصص وا‹ و’ي -ة ت -ل -مسص -ان ع -ل -ي ب -ن ي-ع-يشص
غÓفا ماليا قدره  80مليار سصنتيم من اجل القضصاء
على مشصاكل اŸياه وإاصصÓح الشصبكة وتهيئة اŸدينة
على رأاسصها وادي الناموسص وذلك من خÓل إاعادة
ا’عتبار Ÿدينة الرمشصي التي شصهدت فÎة جفاء
خÓل اÿماسصي اŸاضصي نتيجة انسصداد اÛلسص
ال-ب-ل-دي ،م-ا أاث-ر سص-ل-ب-ا ع-ل-ى ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ع-دم-ا فشصل
اÛلسص البلدي ‘ التوافق وفق برنامج ا‰ائي
للنهوضص بهذه اŸدينة التي تعد ثالث Œمع سصكاÊ
ب -ع -د ك -ل م -ن ت-ل-مسص-ان وم-غ-ن-ي-ة ا’م-ر ال-ذي ج-ع-ل
الوصصاية تسصÎجع  98مليار دون اسصتهÓك رغم ما
عرفته اŸنطقة من نقائصص.
من جانب اخر ،أاكد بن يعيشص على ضصرورة
إا“ام برنامج ا‚از  300مسصكن قبل نهاية الشصهر
بغية ضصمان توزيعها خÓل شصهر مارسص على أاكÌ
تقدير ،كما وقف على مشصكل تأاخر برامج سصكنات
Ÿدة ف- - - - -اقت  05سص -ن -وات وال -ت -ي ام-ر ب-ت-ع-ج-ي-ل

إا‚ازه -ام-ن خÓ-ل ف-ت-ح م-ن-اقصص-ة م-ع اŸؤوسصسص-ات
ال-وط-ن-ي-ة اıتصص-ة ،وام-ربضص-رورة ت-رح-ي-ل سص-ك-ان
قرية سصيدي ميلود  03كلم شصمال الرمشصي الذين
ي -ع -يشص -ون ‘ ح -ال -ة م -زري -ة و–ت ط -ائ-ل-ة اÿط-ر
ا ¤سصكنات اجتماعية بحي سصيدي احمد  03كلم
جنوب الرمشصي مع تهد Ëهذه القرية التي تنعدم
ف -ي -ه -ا ظ -روف ا◊ي -اة واغ -لب مسص -اك -ن -ه -ا م -ه-ددة
با’نهيار.
ي -ق -ي -م ‘ ه-ذه ال-ق-ري-ة  105ع -ائ-ل-ة ‘ ظ-روف
مزرية منذ أانشصائها ‘ اطار القرى الفÓحية سصنة
 1984سصيتم –ويل سصكانها نحو  500مسصكن بحي
سصيدي احمد الذي بدوره سصيعرف أا‚از  196سصكن
اسصتفاد أاصصحابها من قطع أارضصية ودعم ريفي ‘
إاطار القضصاء على السصكن الهشص كما ” دعمها
ب 135مسصكن آاخر ‘ اطار Œفيف مشصكل السصكن
باŸنطقة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

للحد من انتششأرهأ بسشعيدة

ندوة –سشيسشية حول ﬂاطر اıدرات بجامعة مو’ي الطاهر
نظم أامسص ،أامن و’ية سصعيدة بجامعة الدكتور
مو’ي الطاهر ندوة –سصيسصية حول اıدرات
وتأاثÒها على الشصباب وتندرج اŸبادرة ‘ إاطار
ال -ع -م -ل ال -ت -وع -وي ÷ه -از الشص -رط-ة Œاه ﬂت-ل-ف
شص-رائ-ح اÛت-م-ع ب-خصص-وصص اآ’ف-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
اÓŸزم اأ’ول ل -لشص -رط -ة ح-رك-ات ﬁم-د م-ت-ح-دث-ا
لـ«الشصعب”””” :طلبنا أان نخصصصص هذا اÙور الهام
للجامعي Úلكون للجامعات واإ’قامات ا÷امعية
تعت Èبؤور الفئات اإ’جرامية نحو وجهتهم فمحاور
ال-ن-دوة شص-ري-ط وث-ائ-ق-ي ح-ول ك-ي-ف-ي-ة م-عا÷ة هذه
ال - -ظ - -اه - -رة م- -ن ق- -ب- -ل ق- -وات الشص- -رط- -ة وك- -ذلك
اÛه -ودات ا÷ب -ارة ل -ل -قضص -اء ع -ل -ى ك -ل ال -ف -ئ-ات

اإ’ج -رام -ي -ة يسص -م-ح ك-ذلك Ãح-اضص-رة ق-ي-م-ة ح-ول
العقوبات التي أاقرها اÛتمع ا÷زائري ‘ هذه
ا÷رÁة وخÓصصة لهذه الندوة النافعة إ’خواننا
ال -ط -ل-ب-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى أام-ن و’ي-ة سص-ع-ي-دة ل-غ-رضص
ال -ف -ائ -دة”” ،وواصص -ل ح -دي -ث -ه ””ن -ح -ن نسص -ع-ى دائ-م-ا
Ÿسص -ت -ق -ب -ل زاه -رل -ك -ن بشص -رط ا’ب -ت -ع -اد ع -ن آاف-ة
السصموم”” .من جهته أابدى طلبة ا÷امعة اسصتحسصانا
لهذه اŸبادرة النافعة والتي تهدف إا ¤التحسصيسص
وم -ق -اوم -ة وم -ك -اف -ح -ة ه -ذه اآ’ف -ة اÿطÒة ع-ل-ى
›تمعنا واإ’قÓع عنها وا’بتعاد عن اسصتهÓكها.

سسعيدة :ج .علي

طألبوا بإألغأئهأ وإانصشأف الفئأت اŸتضشررة

التحقيقات حول السشكن ا’جتماعي ﬁل احتجاجات Ãيلة
احتج نهأر امسس العششرات من طألبي
السش -ك -ن ا’ج -ت -م -أع -ي Ãي -ل-ة ام-أم م-ق-ر
ال-دائ-رة ب-ع-دم-أ أاث-أرت ع-م-ل-ي-ة م-ب-أششرة
ال -ت -ح-ق-ي-ق-أت اÿأصش-ة ب-حصش-ة  210من
السش-ك-ن ا’ج-ت-م-أع-ي اıصشصشة للتوزيع
ب-ب-ل-دي-ة م-ي-ل-ة ال-كث Òمن ا’حتجأجأت
من قبل اŸسشجل Úالذين طألبوا بإألغأئهأ
وإاجراء –قيق يششمل كأفة من تقدموا
’نصشأف الفئأت اŸتضشررة.
بطلبأتهم إ
وما أاثار حفيظة طالبي السصكن ببلدية ميلة
ودفع بالعشصرات منهم إا ¤ا’حتجاج أامام مقر
الدائرة والو’ية لعدة ايام حتى يوم أامسص كان
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ف-ئ-ات ط-ال-ب-ي السص-ك-ن اŸع-ن-ية
بالتحقيقات والتي ” –ديدها ‘ اإ’عÓن
اŸوقع من قبل رئيسص دائرة ميلة ،كما عÈ
اÙت - -ج- -ون واع- -تÈوه ارŒا’ م- -ن- -ه ول- -يسص
قانونيا ،أ’نه حدد بالنسصبة للفئة اأ’ك Èمن 35
سصنة طالبي السصكن الذين أاودعوا طلباتهم ‘

الفÎة من شصهر جوان  1998إا ¤غاية مارسص
 ،2003وبالنسصبة للفئة اأ’قل من  35سصنة من
فيفري  2005إا ¤أاكتوبر  ،2010وهذا ما أاثار
حفيظة طالبي السصكن ا’جتماعي ببلدية ميلة
الذين طال انتظارهم لتوزيع حصصصص سصكنية
ل -يصص-ط-دم-وا ب-ه-ذا ا’إقصص-اء واإ’ج-ح-اف ك-م-ا
وصصفوه ‘ حقهم ،خصصوصصا الفئات الضصعيفة
ج-دا غ Òم-ع-ن-ي-ة ب-ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ‘ ،ظ-ل شص-ح
الÈامج السصكنية التي تغطي الطلبات Ãدينة
ميلة وهو ما دفعهم لÓحتجاج واإ’عراب عن
اعÎاضصهم ﬁاول Úإايصصال انشصغالهم لرئيسص
الدائرة منذ مدة ولكن تعذر عليهم ذلك كما
ق -ال -وا ،ك -م-ا ح-اولت ””الشص-عب”” صص-ب-ي-ح-ة أامسص
التقرب من اŸصصالح اŸعنية لÓسصتفسصار أاكÌ
ع -ن اŸوضص -وع ول -ك -ن  ⁄ي -تسص -ن ل -ق -اء رئ -يسص
ال-دائ-رة أاو اأ’م Úال-ع-ام ن-ظ-را ’ل-ت-زام-ات-ه-م-ا
خارج مقر الدائرة.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

الخميسس  ٠٨فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢١جمادى ا’ولى  ١٤٣٩هـ
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لمنية غرب العاصصمة
«الشصعب» ترافق مصصالح الدرك الوطني عبر عدد من الحواجز ا أ

جهاز للكشصف عن إلكحول وإلمخدرإت
لمن الطرق لزرالدة الرائد بن دالي براهيم رشصيد:
لقليمية أ
قائد السصرية ا إ

تعزيز إلدور إلوقائي ضصد إلجنوح إلمروري وكشصف إلسصياقة في حالة سصكر
تدعمت وحدات أامن الطرق للدرك الوطني بجهاز الكشصف عن المخدرات
لق-راصص ال-م-ه-ل-وسص-ة «دروق ت-اسصت» ،وك-اشص-ف ع-ن ال-ك-ح-ول» ال-كوتاسصت»،
وا أ
لول-ى م-ن ن-وع-ه-ا ف-ي إاط-ار م-واصص-ل-ة عصص-رن-ة
ح -يث ت-دخ-ل ه-ذه ال-وسص-ائ-ل ا أ
لخضصر ،بما يضصمن تعزيز الدور الوقائي ضصد الجنوح المروري
السصÓح ا أ
لج -راءات ال-كشص-ف ع-ن ح-الت السص-ي-اق-ة ت-حت ت-أاث-ي-ر ال-ك-ح-ول
وتسص -ه -ي  Ó-إ
والمخدرات والحد من وقعها.
اسصتطÓع :آاسصيا مني

ال-م-واط-ن-ي-ن م-ن ال-ح-وادث ال-م-م-ي-ت-ة ال-تي
تشض -ه -ده -ا ط -رق ال -وط -ن بصض -ورة ي-وم-ي-ة،
فالمبادرة يقول المواطن محمد من و’ية
م -عسض-ك-ر ت-م ت-وق-ي-ف-ه ف-ي إاط-ار ال-ت-ف-ت-يشس
ال- -روت- -ي- -ن- -ي م- -ن ط -رف وح -دات ال -درك
الوطني لمعاينة حالته وبعد أان تم إاثبات
اأنه لم يتعاط أاي مادة مخدرة أاوكحول،
أاكد في تصضريح لـ «الشضعب» ضضرورة الحد
م-ن السض-ل-وك-ات السض-ل-ب-ي-ة ل-لسض-ائ-قين الذين
يسضتهلكون الكحول والمخدرات بأانواعها
خÓ- -ل السض- -ي- -اق- -ة وي- -ع -رضض -ون أان -فسض -ه -م
واآ’خرين للخطر الحقيقي.
كما أاوضضح الرائد بن دالي براهيم رشضيد،
أانه تم وضضع حيز الخدمة هذين الجهازين
ح -يث ت -م ت -زوي-د وح-دات ال-درك ب-ه-ذي-ن
ال -ج -ه-ازي-ن ال-ج-دي-دي-ن ل-ق-ي-اسس ال-ك-ح-ول
وال -كشض -ف ع -ن ال -م -خ -درات وال -م -ؤوث -رات
ال -ع-ق-ل-ي-ة ل-دى السض-ائ-ق-ي-ن م-ن مسض-ت-ع-م-ل-ي
الطريق في إاطار تحديث وعصضرنة
الوسضائل

اأ’م-ن-ي-ة ب-ال-ج-ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-ع-اصضمة على
غ -رار ،ال -ح -اج -ز اأ’م -ن -ي ل -زرال -دة ع -ل -ى
مسض- -ت- -وى ال -ط -ري -ق السض -ري -ع زرال -دة ،ب -ن
ع-ك-ن-ون وك-ذا ال-ح-اج-ز اأ’م-ن-ي لبوشضاوي،
والحاجز اأ’مني بسضيدي فرج ،حيث تم
إاعطاء شضروحات وافية من طرف قائد
السضرية اإ’قليمية أ’من الطرق للدرك

في هذا اإ’طار أاوضضح الرائد بن دالي
ب-راه-ي-م رشض-ي-د ،ق-ائ-د السض-ري-ة اإ’ق-ل-ي-م-ية
أ’من الطرق لزرالدة ،أان هذين الجهازين،
يتميزان ،بسضهولة اإ’سضتعمال والسضرعة في
إاظهار النتيجة ،حيث يؤوكد الرائد قائ»:Ó
إان-ه ب-م-ج-رد ت-م-ري-ر ال-ج-ه-از ع-لى السضائق
المحتمل أان يكون في حالة سضكر دون
اسض -ت -ع -م-ال أان-ب-وب-ة ال-زف-ي-ر ت-ظ-ه-ر إاح-دى
النتيجتين ،ويسضمح للسضائق بمغادرة نقطة
التفتيشس في حال ظهور النتيجة السضلبية
دون أاخذ الكثير من وقته ،وفي حالة ما
إاذا ك-انت ال-ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ي-ت-م ال-ت-ثبيت
الفوري للسضيارة وذلك لمنع السضائق من
م -واصض -ل -ة السض -ي-اق-ة وه-و ف-ي ح-ال-ة سض-ك-ر
لتفادي تسضببه في حوادث مرور سضواء،
مادية جسضمانية أاو مميتة».
ف -ي ال -م -ق -اب -ل يسض -ه -ل اسض -ت -خ-دام ه-ذي-ن
الجهازين اللذين تم وضضعهما من طرف
قيادة الدرك الوطني للكشضف عن الكحول
وال -م -خ -درات ل -دى مسض -ت -ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق
حسضب ت- - -أاك- - -ي - -دات ال - -رائ - -د ب - -ن دال - -ي،
اإ’ج -راءات ال-م-ت-خ-ذة ف-ي ال-م-ي-دان أاث-ن-اء
م -ع -اي -ن -ة ح -ادث ال -م -رور ،ك -ون ال-ن-ت-ي-ج-ة
السض-ل-ب-ي-ة ال-م-ت-حصض-ل ع-ل-ي-ه-ا من اسضتعمال
الجهاز ترسضل مباشضرة مع محضضر المعاينة
إال-ى ال-ج-ه-ات ال-قضض-ائ-ي-ة ال-م-خ-تصض-ة لعدم
ضضرورة اللجوء لنزع عينة الدم.
وأاب- -رز ال -رائ -د ب -ن دال -ي أان اسض -ت -خ -دام
هذين الجهازين الجديدين من طرف
وحدات أامن الطرق يعزز الدور الوقائي
لجهاز الدرك الوطني أاكثر ضضد الجنوح
ال-م-روري ال-ذي ي-ب-ق-ى ال-ع-ام-ل ال-بشض-ري
السض -بب ال -رئ -يسس ف -ي -ه ،ك -م-ا أان-ه يسض-ه-ل
إاجراءات الكشضف عن حا’ت السضياقة
تحت تأاثير المؤوثرات العقلية حيث يمنع
على الفور المعني من مواصضلة سضياقة ال -وط -ن -ي ل -زرال -دة ب-ال-م-ي-دان ح-ول ط-رق
اسض- -ت- -ع- -م- -ال ه- -ذي- -ن ال -ج -ه -ازي -ن وم -دى
المركبة .
فمن شضأان هذه اأ’جهزة المسضتعملة من فعاليتهما في الحد من حوادث المرور.
طرف وحدات أامن الطرق للدرك الوطني أاوضضح في هذا السضياق الرائد بن دالي ،أان
الحفاظ على أارواح مسضتعملي الطريق من الجهاز بسضيط وسضريع ا’سضتعمال ،فيكفي
خÓ-ل إاب-ع-اد السض-ائ-ق-ي-ن ال-م-تهورين الذين ج -م -ع ل -ع -اب السض -ائ -ق ال -ذي يشض -ت -ب -ه ف-ي
بإامكانهم التسضبب في حوادث غالبا ما اسض- -ت- -هÓ- -ك- -ه ال- -م- -خ- -درات أاو اأ’ق -راصس
المهلوسضة بواسضطة خشضيبة رفع العينات ثم
تكون نتائجها مأاسضوية.
ي -رت -قب اسض -ت -خ -دام ه -ذي -ن ال-ج-ه-ازي-ن توضضع في الجهاز الخاصس بالكشضف والذي
كمرحلة أاولى على
مسض-ت-وى ال-وحدات اسص -ت -خ -دام ه -ذا ال -ج -ه-از ف-ي ال-م-ي-دان أاث-ن-اء
لجراءات
الثÓث لسضرايا أامن معاينة حوادث المرور سصيسصهل ا إ
االل - -جزط -ا -ئرر،ق ب - -و’ي - -ة ال-م-ت-خ-ذة ك-ون ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي تظهر مباشصرة
الحراشس ،الرغاية ،على الجهاز يتم نسصخها مباشصرة على طابعة
لرف-اق-ه-ا م-ع محضصر المعاينة
زرال -دة ،ف -ي ح-ي-ن ذك-ي-ة ل-ل-ج-ه-از إ
سع-ض -يل-ع-مىمال-ا-سمضتسضع- -مت -الوهىا إالى الجهات القضصائية
ال- -وط- -ن- -ي ب -ع -د ا’ن -ت -ه -اء م -ن ت -ك -وي -ن يظهر النتيجة في غضضون  ١٠دقائق حيث
’ط - -ارات ال - -م - -خ - -تصض- -ة ف- -ي م- -ج- -ال من شضأان هذا اإ’جراء أان يختصضر في أاخذ
اإ
السضائق إالى المسضتشضفى من أاجل أاخذ عينة
إاسضتخدام الجهاز.
«الشضعب» وقفت في جولة ميدانية رفقة ال -دم وف -حصض -ه -ا وان-ت-ظ-ار ال-ن-ت-ي-ج-ة م-م-ا
عدد من وسضائل اإ’عÓم الوطنية بإاشضراف سضيأاخذ وقتا طوي ،Óالنتيجة التي سضيبينها
من قائد السضرية اإ’قليمية أ’من الطرق ال -ج -ه -از ،إان ك -انت سض-ل-ب-ي-ة ي-خ-ل-ى سض-ب-ي-ل
للدرك الوطني مرفوقا بممثل عن قيادة السضائق دون أاي إاجراء عكسس ما إاذا كانت
الدرك الوطني الرائد عبد القادر بزيو ال-ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة ي-ت-م ات-خاذ اإ’جراءات
وال- -م- -ك- -ل- -ف- -ة ب- -اإ’عÓ- -م ع- -ل- -ى مسض -ت -وى الضض-روري-ة ف-ي ح-ق-ه ،ح-يث ي-ت-م ال-ت-ث-ب-يت
ال-م-ج-م-وع-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-جزائر المÓزم الفوري للسضيارة وذلك لمنع السضائق من
اونيسس سضعاد ،لمعاينة تطبيق الجهازين م -واصض -ل -ة السض -ي-اق-ة وه-و ف-ي ح-ال-ة سض-ك-ر
عبر العديد من نقاط التفتيشس والحواجز لتفادي تعريضس أارواح مسضتعملي الطريق

المسضتخدمة
ف - -ي م- -ج- -ال
ال- -وق -اي -ة م -ن
حوادث
ال- -م -رور ح -يث
من شضأانها الحد
م- -ن ال- -خسض- -ائ -ر
البشضرية والمادية
ال- -ف- -ادح- -ة ال -ت -ي
تترتب عنها.
وف - -ي ذات الشض - -أان
أاك -د ق -ائ-د السض-ري-ة
اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة ع-ل-ى أان
اسض- -ت- -خ- -دام ه- -ذي -ن
ال-ج-هازين الجديدين
ب - -ال- -كشض- -ف ع- -ن
م - -ن ط - -رف وح- -دات
مشضتقات ٥ ،أانواع من المخدرات لكل من
أامن الطرق من شضأانها
مشض- -ت- -ق- -ات ال- -ق- -نب ال -ه -ن -دي ،اأ’ف -ي -ون ،الحفاظ على أارواح مسضتعملي الطريق من
الكوكايين ،البنزياز يناسس ،اأ’نفي تمينات .خÓ-ل إاب-ع-اد السض-ائ-ق-ي-ن ال-م-تهورين الذين
وعلى مسضتوى عدد من نقاط التفتيشس بإامكانهم التسضبب في حوادث مرور وغالبا
والحواجز اأ’منية التابعة للدرك الوطني ما تكون نتائجها مأاسضوية.
ب -ال -ج -ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-ع-اصض-م-ة ت-م م-ع-اي-ن-ة واأشض - -ار ف- -ي ه- -ذا السض- -ي- -اق إال- -ى أان ه- -ذا
وت-ط-ب-ي-ق م-ي-دان-ي ل-ع-م-ل هذين الجهازين اإ’ج -راء ال -بسض-ي-ط والسض-ري-ع وال-ف-ع-ال ف-ي
ع -ل -ى ب -عضس السض -ائ -ق -ي -ن م -ن مسض-ت-ع-م-ل-ي الحصضول على النتائج بدقة من شضأانه أان
الطريق بعد توقيفهم للتأاكد من حالتهم يختصضر عملية اأخذ السضائق المشضتبه فيه
نحو المسضتشضفى من
قيادة الدرك الوطني حريصصة على مواكبة أاجل أاخذ عينة من
مختلف التكنولوجيات والتقنيات الحديثة ال - -دم وف - -حصض - -ه - -ا
وان -ت -ظ -ار ال -ن -ت-ائ-ج
العالمية من أاجل تطوير نشصاطها والرفع من
ال- -ت- -ي ت -ت -ج -اوز ١٥
تدخÓتها والرفع من درجة تأاهب مصصالحها يوما والنتيجة التي
في مكافحة مختلف أاشصكال الجرائم والجنح سضيبينها الجهاز في
أاقل من  ١٠دقائق
والمخالفات
إان ك- -انت سض- -ل- -ب- -ي -ة
ح -يث ت-م-ك-ن ع-ن-اصض-ر ال-درك م-ن إاي-ق-اف سض-ي-خ-ل-ى سض-ب-ي-ل-ه دون أاي إاج-راء وال-ع-كسس
شض -خصس ف -ي ح -دود السض -اع -ة  ٢٣.٠٠لي Óصضحيح في حال كانت النتيجة إايجابية.
بعد أان تم التأاكد من أانه يسضوق في حالة رغ -م اأن ق -ي -ادة ال-درك ال-وط-ن-ي ح-ريصض-ة
سضكر تجاوزت القدر الممنوع المقدر بـ ،ع -ل -ى م -واك -ب -ة م-خ-ت-ل-ف ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
 ٠.١٠حيث تم توقيفه عن السضياقة لتفادي وال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ح-دي-ث-ة ال-ع-ال-م-ي-ة م-ن أاج-ل
تسضببه في حادث مرور قد يودي بحياته ت -ط-وي-ر نشض-اط-ه-ا وال-رف-ع م-ن ت-دخÓ-ت-ه-ا
وحياة اآ’خرين.
وال -رف -ع م-ن درج-ة ت-أاهب مصض-ال-ح-ه-ا ف-ي
مكافحة مختلف اأشضكال الجرائم والجنح
إلموإطنون يثمنون إإلجرإءإت إلوقائية
وال-م-خ-ال-ف-ات إا’ أان-ه ي-ب-ق-ى وع-ي السض-ائق
إلسصتباقية
واسضتحسضن عدد من المواطنين مثل هذه يشض -ك-ل ع-نصض-را ف-ع-ا’ وح-اسض-م-ا ف-ي ه-ذه
اإ’جراءات الوقائية الكفيلة بحماية أارواح المقاربة اأ’منية .

في حالة إثبات إلمعني يمنع فوريا من موإصصلة سصياقة إلمركبة
للخطر.
ويسض-م-ح اسض-ت-ع-م-ال ه-ذي-ن ال-ج-ه-ازي-ن م-ن
صضنع اأالماني بإابعاد الخطر عن مسضتعملي
ال-ط-ري-ق ك-ع-م-ل اسض-ت-ب-اق-ي وذلك بالكشضف
المبكر عن الحا’ت اإ’يجابية للقيادة في
حالة سضكر أاو تحت تأاثير المخدرات أاو
المؤوثرات العقلية.
وأاكد الرائد بن دالي أان اسضتخدام هذا
الجهاز في الميدان أاثناء معاينة حوادث
المرور سضيسضهل اإ’جراءات المتخذة كون
النتائج التي تظهر مباشضرة على الجهاز
ي-ت-م نسض-خ-ه-ا م-ب-اشض-رة ع-ل-ى ط-اب-ع-ة ذك-ي-ة
للجهاز إ’رفاقها مع محضضر المعاينة إالى
الجهات القضضائية.

إلجهاز يكشصف عن مشصتقات  5أإنوإع من إلمخدرإت

م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاب- -رز ق -ائ -د السض -ري -ة
اإ’قليمية أ’من الطرق لزرالدة ،أان الجهاز
الجديد اأ’ول يتمثل في جهاز الكشضف عن
ال-ك-حول « « éthylomètreه-و ال-بديل
لجهاز «  « alcootestويتميز عن سضابقه
بسضهولة ا’سضتعمال والسضرعة والدقة في
إاظهار النتيجة مشضيرا أانه وبمجرد تمرير
الجهاز على جسضد السضائق المحتمل أان
ي -ك -ون ف -ي ح -ال -ة سض -ك-ر دون ال-ل-ج-وء إال-ى
اسض -ت -ع -م -ال أان -ب -وب -ة ال-زف-ر ت-ظ-ه-ر إاح-دى
النتيجتين فورا على شضاشضة الجهاز.
أاما الجهاز « »drug testأاي الكاشضف
اللعابي يسضمح بتحديد نوعية المخدرات
واأ’ق-راصس ال-م-ه-ل-وسض-ة ب-ك-ل أان-واع-ه-ا ع-ن
طريق تحليل اللعاب ،حيث يسضمح
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صشناعات الثّقافية
«الششعب» تقف عند دور التّششريعات الوطنية ‘ تطوير ا إ
لعÓم وال ّ

ا’سستÒاد وضسعف ا’سستثمار ‘ اÛال الثّقا‘
عّطل تطّور اŸسسرح ،الكتاب ،ال ّسسينما واإ’عÓم

صشناعات الثقافية من اÛالت التي اسشتفادت من تششريعات كثÒة ومهمة ‘ السشنوات القليلة اŸاضشية من أاجل تدارك النقصص ‘ هذا اÛال ،وكذا “ك Úالقتصشاد الوطني وال ّسشاحة الّثقافية
يعت Èا إ
لعÓم وال ّ
لهداف التي
لعÓمية من أارضشية مرنة ÷لب الكفاءات وخلق الÌوة ،والرقي بالصشناعات الثقافية والعÓم إا ¤مسشتوى التطلعات بعيدا عن اÿلفيات السشلبية التي لطاŸا وجّهت القطاع Úإا ¤أادوار بعيدة عن ا أ
وا إ
أانششئت من أاجلها ،وجعلتها بلدا يسشتورد تقريبا كل ششيء Ãا فيها القيم.
ويحدث هذا ‘ ظل الهتمام اŸتزايد الذي يششهده العا ⁄بالصشناعات الثقافية من خÓل ضشخ اŸزيد من السشتثمارات والسشتنجاد بأاحسشن الكفاءات البششرية Ÿا لها من دور ‘ تسشويق ﬂتلف اŸضشام Úأاو السشلع
جل على مسشتويات دواوين اŸلكية الفكرية وحقوق التأاليف وا◊قوق اÛاورة.
الثقافية التي فيها إابداع وأافكار Áكن أان تسش ّ
اسشتطÓع  :حكيم بوغرارة
بحسسب اŸعاي ÒالعاŸية فإانّ األدب واŸسسرح
والسس-ي-ن-م-ا وال-غ-ن-اء وال-تصس-وي-ر وأالعاب الفيديو
والنشسر والتوزيع والصسحافة واإلعÓم والفنون
ا÷م -ي -ل -ة وف -ن -ون ال -ع -رضض والÎاث ال -ث -ق -ا‘
وال-ط-ب-ي-ع-ي وال-ع-روضض والحتفالت وخدمات
ال -تصس-م-ي-م والب-ت-ك-ارات ت-دخ-ل ك-ل-ه-ا ‘ ح-ي-ز
الصسناعة الثقافية ،حيث هذه الصسناعات “تاز
ب -ك -ون -ه-ا أاع-م-ال إاب-داع-ي-ة وأاصس-ل-ي-ة ب-ال-درج-ة
األو ،¤أاو باıتصسر اŸفيد هي كل السسلع
ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ت -ي ت -ن -ت -ه -ي ب -عÓ-م-ة «ا◊ق-وق
ﬁفوظة».
وكشس -ف م -وق -ع «م-رك-ز أان-ب-اء األ· اŸت-ح-دة»
ع- -ل- -ى شس -ب -ك -ة األنÎنت ن -ق  Ó-ع -ن م -ن -ظ -م -ة
ال- -ي -ونسس -ك -و ‘ ن -وف -م ،2017 Èأان ال- -ت- -ج- -ارة
العاŸية للسسلع واÿدمات اإلبداعية حققت
رقما قياسسيا يبلغ  624مليار دولر أامريكي ‘
ع -ام  ،2011وازدادت أاك Ìم - -ن الضس - -ع- -ف بÚ
ع-ام-ي  2002و ،2011وأاّك -دت ال-ي-ون-يسس-ك-و أاّن
القتصساد اإلبداعي أاوجد الوظائف ويسسهم ‘
الرخاء الشسامل للمجتمعات و‘ تعزيز احÎام
األفراد لذاتهم و‘ –سس Úنوعية حياتهم،
وب- -ال- -ت- -ا‹ ‘ –ق- -ي- -ق ال- -ت- -ن- -م -ي -ة الشس -ام -ل -ة
واŸسستدامة ،وشسّددت على «ضسرورة أان يقر
اÛتمع الدو‹ بأاهمية وقوة القطاع الثقا‘
والب- -داع -ي ب -وصس -ف -ه -م -ا ﬁرك Úأاسس -اسس -يÚ
للتنمية».
أاما عن ا÷زائر فقد حاولت القيام بنهضسة ‘
›ال الصس- -ن- -اع- -ات ال- -ث- -ق- -اف- -ي -ة ‘ سس -ن -وات
السس- -ب- -ع- -ي- -ن- -ات م- -ن خÓ- -ل ازده- -ار اإلن- -ت- -اج
السس-ي-ن-م-ائ-ي واŸسس-رح-ي ب-ف-ع-ل السس-تثمار ‘
اŸؤوسسسس -ات ال -ث -ق -اف-ي-ة ،وإارسس-ال ال-ع-دي-د م-ن
اıرج Úوال -ف -ن -ان Úإا ¤اÿارج ل -ل -ت -ك -وي -ن
وخاصسة إا ¤ال–اد السسوفياتي ،ودول أاوروبا
الشسرقية وحتى فرنسسا ،وهو ما جعل السسينما
ا÷زائ -ري -ة ت -دخ-ل ال-ع-اŸي-ة وك-انت أاول دول-ة
عربية تتمكن من التتويج بالسسعفة الذهبية ‘
مهرجان «كان »الفرنسسي ‘  1974من خÓل
Óخضسر حمينة»،
فيلم «وقائع سسن Úا÷مر ل أ
كما نالت العديد من األفÓم األخرى تتويجات
ع -اŸي -ة ك -ف -ي-ل-م «م-ع-رك-ة ا÷زائ-ر» ،ك-م-ا ب-رز
ال -ك -ث Òم -ن األدب -اء ع -ل -ى غ-رار ك-اتب ي-اسسÚ
وم -ول -ود م-ع-م-ري ،م-الك ح-داد وآاسس-ي-ا ج-ب-ار،
وف -ن -ان Úدخ -ل-وا ال-ع-اŸي-ة ع-ل-ى غ-رار إاي-دي-ر،
وال ّ-راح -ل Úع ّ-ن -ا ال -ه -اشس -م -ي ق -رواب-ي ،ا◊اج
ﬁم -د ال -ع -ن -ق -ى ،دح -م-ان ا◊راشس-ي وأاح-م-د
وه -ب -ي وال -ك-ث Òم-ن ال-ذي-ن صس-ال-وا وج-ال-وا ‘
كÈى اÙافل العاŸية ،والذين بصسموا على
ال -ف -ن والÎاث ا÷زائ -ري ب -أاح -رف م -ن ذهب
وكانوا وراء التعريف به ،وحتى إاقناع اليونسسكو
بتسسحيل الكث Òمن الفنون ا÷زائرية كÎاث
عاŸي يجب حمايته.
وب Úال -تشس-ري-ع-ات وال-واق-ع ت-ب-ق-ى الّصس-ن-اع-ات
الّثقافية واإلعÓم الثقا‘ ‘ ا÷زائر بحاجة
إا ¤اه - -ت - -م- -ام أاك Èخ- -اصس- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
اŸضسام Úالتي تنتجها ﬂتلف اŸؤوسسسسات
اŸهتمة بالصسناعات الثقافية .كما أانّ الهيمنة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة و÷وء م-ع-ظ-م ا÷زائ-ريÚ
ل-لصس-ن-اع-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة ،وب-روز موجة
ه -ج -رة ج -م -اع-ي-ة ل-ل-ف-ن-ان Úا÷زائ-ري Úن-ح-و
اÿارج ،وخ- -اصس -ة ف -رنسس -ا م -ن أاج -ل ت -ط -وي -ر
أادائ-ه-م وح-م-اي-ة ح-ق-وق-ه-م ي-ب-ق-ى ال-ت-ف-ك‘ Ò
إارسساء دعامة صسناعة ثقافية متكاملة أامر مهم
للغاية مع ضسرورة تطوير التشسريعات والقوانÚ
ال-ت-ي “ن-ح ال-تسس-ه-يÓ-ت وال-ت-ح-ف-ي-زات ل-قطاع
Áكن أان يسساهم كثÒا ‘ ا◊فاظ على الهوية
والتعريف بها وتعزيز التنمية اŸسستدامة.
وي-رب-ط ال-ك-ثÒون ت-ط-ور الصس-ن-اع-ات الثقافية
بالكث Òمن العوامل وأاهمها الكثافة السسكانية،
ذلك أان وسس - -ائ - -ل اإلع Ó- -م ا÷م - -اهÒي ذات
تكلفة باهظة ،وتشسغيل تلك الوسسائل بفاعلية
يحتاج إا ¤كثافة سسكانية Áكنها أان «تسستهلك»

ن -ت -اج ال -وسس -ائ-ل اإلعÓ-م-ي-ة ،وق-اع-دة ع-ل-م-ي-ة
وث-ق-اف-ي-ة ‘ اÛت-م-ع ب-ح-يث ي-ك-ون ب-إامكانها
إانتاج اŸعلومات وتوزيعها واسستهÓكها.

ال ّصسحافة واإ’عÓم...
ضسرورة الّتفك ‘ Òالّتصسدير وا’سستثمار؟

أاث -رت ال-ف-وضس-ى ال-ت-ي ع-اشس-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ب-ع-د
السس -ت-قÓ-ل ع-ل-ى ب-روز الصس-ح-اف-ة أاو اإلعÓ-م
كصسناعة ثقافية Áكن أان تقّدم قيما مضسافة
للمجتمع والثقافة والقتصساد وتطوير مسستوى
معيشسة ا÷زائري Úمن خÓل صسناعة مضسامÚ
تراعي تطورات وانشسغالت اÛتمع ،و“يزت
الفÎة ب 1962 Úو 1965بانعدام قوان Úخاصسة
ب- -الصس- -ح- -اف- -ة م- -ع إاصس- -دار ب -عضض اŸراسس -ي -م
ال -تشس -ري -ع -ي -ة اÿاصس -ة Ãخ -ت-ل-ف اŸؤوسسسس-ات
اإلع Ó-م -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة ع -ل-ى غ-رار اإلذاع-ة
والتلفزيون واŸسسرح ووكالة األنباء ا÷زائرية،
وبدل من أان Œعلها مؤوسسسسات للتنوير وخلق
الÌوة أا‡ت-ه-ا وأاخ-ذت-ه-ا ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا ك-عبء
تصس-رف ع-ل-ي-ه اÓŸي◊ Òرم-ان-ه-ا م-ن ال-ق-ي-ام
بدورها على أاكمل وجه.
وبعد سسنوات من السستقÓل تواصسلت معاناة
قطاعات الثقافة واإلعÓم و ⁄يتم –ريك
اŸشس -ه -د ال -ث -ق -ا‘ ،وق -د اسس -ت-ف-ادت السس-اح-ة
اإلع Ó-م -ي -ة ا÷زائ -ري-ة م-ن ب-عضض ا◊ري-ة ‘
إاصسدار الصسحف ‘ ظل غياب سسياسسة ،وقانون
جزائري واضسح ‘ تسسي Òالصسحافة اŸكتوبة،
وع -ل -ي -ه ف-السس-اح-ة اإلعÓ-م-ي-ة ب Úسس-ن-ة 1962
و 1963قد شسهدت صسدور  11صسحيفة منها 6
ي- -وم- -ي -ات (الشس -عب ،1962ا÷م -ه -وري-ة ،1963
ال-نصس-ر  ،1963وك -انت ق -وي -ة خ -اصس -ة ‘ ع-دد
السسحب اإلجما‹ ،حيث وصسلت إا 300 ¤أالف
نسسخة تقريبا كلها باللغة الفرنسسية».
“ت بذلك جزأارة ال ّصسحافة و ⁄تلغ اŸلكية
وّ
اÿاصسة ،غ Òأان الدولة آانذآاك كانت تفكر ‘
ال -ك -ي -ف -ي -ة ال -ت -ي “ك -ن -ه -ا م-ن ال-ه-ي-م-ن-ة ع-ل-ى
الصسحافة اŸكتوبة حتى تصسبح تابعة للسسلطة،
مثلما فعلته مع اإلذاعة والتلفزيون بإاصسدار
اŸرسس - -وم ( 1أاوت  )1963ال- -ذي ي -ع -تÈه -ا
م -ؤوسسسس -ة ع -م-وم-ي-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-دول-ة ذات ط-اب-ع
Œاري وصس -ن -اع-ي ،وأاع-ط-يت ل-ه-ا صسÓ-ح-ي-ات
الحتكار ‘ النشسر اإلذاعي والتلفزي.
أام -ا م -رسس-وم  8ج-ان-في  1963ف-ي-عت Èوكالة
األن-ب-اء م-ؤوسسسس-ة ع-م-وم-ي-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-دول-ة ولها
طابع Œاري وصسناعي ،وأاعطى لها مرسسوم
آاخ - -ر م - -ؤورخ ‘  30سس-ب-تم 1964 ÈصسÓحية
احتكار النشسر.
و“ي - -زت اŸضس - -ام ÚاإلعÓ- -م- -ي- -ة ب- -ا÷انب
الدعائي ،حيث رّكز على سسلسسلة التأاميمات
ونشس -اط ال -رئ -يسض وا◊ك -وم -ة ب -ي -ن-م-ا أاه-م-لت
ﬂتلف القضسايا الجتماعية والثقافية ،وهو
م-ا ج-ع-ل ال-ك-ثÒي-ن ي-ط-ال-ب-ون بضس-رورة ت-نظيم
قطاعي الصسحافة واإلعÓم ،وقد كان لوزير
اإلع Ó-م آان -ذاك ﬁم -د الصس -دي -ق ب -ن ي -ح-ي-ى
( )1970 / 1966اŸت -وف -ى ‘ ح -ادث ط-ائ-رة
رهيب ‘  3جوان  1982ب Úا◊دود الÎكية
اإلي -ران -ي -ة اث -ر إاسس-ق-اط ط-ائ-رت-ه دور ك-ب‘ Ò
«اسستحداث أاول قانون للمؤوسسسسات الصسحفية
‘  1967ب -ع -د مشس -اورات واسس -ع-ة م-ع ب-عضض

اŸثقف Úككاتب ياسس ،Úومولود معمري ،كما
صسدر قانون أاخر سسنة  1968متعلق بتنظيم
مهنة الصسحفي».
وعلى العموم “ّيزت الّنصسوصض التّشسريعية ‘
م -رح -ل-ة السس-ت-ي-ن-ات والسس-ب-ع-ي-ن-ات ب-ال-ت-ن-اقضض
والغموضض ‘ ظل ترّدد ال ّسسلطة السسياسسية ‘
ف- -ت- -ح ›ال ا◊ري- -ات خ- -اصس- -ة اإلعÓ- -م- -ي- -ة
لتخوفها من كشسف عيوبها وŒاوزاتها.
و»عرفت نفسض الفÎة التي انتعشض فيها قطاع
اإلعÓم توحيد الشسبكة التلفزيونية ‘ ،1970
وت- -ن -ظ -ي -م م -ل -ت -ق -ى ح -ول ال -ث -ق -اف -ة ‘ 1968
إلخراجها من الركود والتخلف ،وقد تّوجت
تلك النهضسة بتنظيم اŸهرجان اإلفريقي ‘
 ،1968وكانت نفسض الشسخصسية وراء مشسروعÚ
كبÒين هما إانشساء مركز الفنون التصسويرية
بالرغاية ،الذي شسرع ‘ إا‚ازه عام  1973و”ّ
تدشسينه ‘  1979أاما اŸشسروع الثا Êفيتمّثل
‘ إانشساء دار للصسحافة».
وت -واصس -لت األم -ور ع -ل -ى م -ا ه-ي ع-ل-ي-ه ح-ت-ى
صسدور دسستور  ،1976الذي أاغرق الصسحافة
اŸك -ت -وب -ة ال -وط -ن -ي-ة ،ح-يث «رب-ط اŸف-اه-ي-م
اŸتعلقة بحقوق اإلنسسان وا◊ريات األسساسسية
بالنظام والتوجه الشسÎاكي ،كما أانه اسستمد
جل مواده من ميثاق 1976الذي اعت ÈاإلعÓم
من مكونات السسيادة الوطنية».
وتّ- -وجت مسسÒة الصس- -ح- -اف -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -ع -د
السستقÓل بأاول قانون شسامل وجامع ألسسرة
اإلعÓم ‘  6فÈاير  ،1982وتضسمن  3فصسول
و 128م -ادة ،وق -د شس -م-ل ال-ق-ان-ون ‘ م-ب-ادئ-ه
العامة و‘ اŸادة األو« ¤اإلعÓم قطاع من
قطاعات السسيادة الوطنية» ،وهي نية صسريحة
من السسلطات إلبقاء اإلعÓم حكرا على الدولة
وعدم فتحه على اÿواصض.
وأاصسدرت السسلطات أاول دسستور تعددي ‘ 23
 ،1989 / 02 /ن ّصض على التعددية السسياسسية،
وحرية إانشساء ا÷معيات ذات الطابع السسياسسي
‘ اŸادة  ،40كما تضسّمنت اŸادة « 39حريات
التعب Òوإانشساء ا÷معيات والجتماع مضسمونة
للمواطن».
وان -ب -ث -ق ع -ن ال -دسس -ت -ور أاول ق -ان -ون ت -ع -ددي
ÓعÓم  ،07 - 90والذي ” اعتباره شسهادة
ل إ
م- -يÓ- -د الصس- -ح -اف -ة اŸك -ت -وب -ة «اÿاصس -ة» أاو
«اŸسس-ت-ق-ل-ة» أاو «ال-ت-ي ي-ق-ال ع-ن-ه-ا مسس-ت-ق-لة»،
وك -ان ان -ط Ó-ق-ة ج-دي-دة ‘ ت-اري-خ الصس-ح-اف-ة
اŸكتوبة ا÷زائرية ،فأاصسبح إاصسدار الصسحف
حرا من غ Òقيود واŸشسرع ا÷زائري بهذه
ال -ن -ظ -رة وال -ت -ع-ام-ل رسس-م ت-راج-ع ال-دول-ة ع-ن
احتكار ميدان إاصسدار الصسحف ،فلم يعد ذلك
حكرا عليها كما كان األمر ‘ قانون 01 / 82
اŸؤورخ ‘  06فيفري .1982
وتواصسلت عملية –ي Úوتطوير التشسريعات
اÿاصسة باإلعÓم ،حيث أاصسدرت السسلطات
قانون إاعÓم  05 / 12كواحد من  5قوانÚ
إاصسÓحات مسستعجلة،ونصض ‘ اŸادة  2على
ضسرورة احÎام الهوية الوطنية والÎاث والقيم
الج -ت -م -اع -ي -ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ال-ث-ق-اف-ة
الوطنية.
ودخ -ل رسس -م -ي -ا ال -ق -ان -ون اÿاصض ب -ال -نشس-اط
السسمعي البصسري الذي صسادق عليه الŸÈان
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مارسض  2014بعد صسدوره ‘ العدد  16من
ا÷ريدة الرسسمية ،لتصسبح القنوات التلفزيونية
اÿاصسة ،والتي كان عددها  10قنوات والتي
تبث من اÿارج مطالبة Ãطابقة نشساطها مع
التشسريع اÿاصض الذي ينظم نشساط السسمعي
ال -بصس -ري .وي -ت-خّ-وف ال-ك-ثÒون م-ن أان تصس-ب-ح
ال -ق -ن -وات ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي-ة ع-ب-ئ-ا ج-دي-دا ع-ل-ى
القتصساد الوطني من خÓل ÷وئها لسستÒاد
األف Ó-م واŸسس -لسس Ó-ت ل -ت -ق-د Ëمضس-ام‘ Ú
مسستوى تطلعات اŸشساهدين خاصسة ‘ ظل
اŸنافسسة الشسرسسة للقنوات الفضسائية العربية
والغربية.
وانتقل عدد العناوين الصسحفية من  6يوميات
قبل سسنة  1990إا ¤حوا‹  143يومية ،وارتفع
عدد القراء من مليون قارئ إا 13 ¤مليون
ق -ارئ .وت -ط -ور ع -دد الصس -ح -اف -ي Úم-ن 1500
صسحا‘ إا ¤أازيد من  4 000صسحفي واŸطابع
من  3إا 14 ¤مطبعة منها شسركة الطباعة
با÷زائر .

اإ’شسهار والتوزيع..
ما عدا ا’سستثمارات العمومية القطاع
اÿاصص شسبه غائب

ي -ع -ت Èاإلشس-ه-ار وال-ت-وزي-ع م-ن أاه-م اÛالت
التي Áكن أان “نح الصسناعات الثقافية رواجا
وانتشسارا واسسعا من خÓل قدرتها على إايصسال
الصسناعات الثقافية إا ¤أاوسسع نطاق ،وإايجاد
الفضساءات الÓزمة لعرضض تلك الصسناعات.
و‘ ظ- -ل ضس- -خ- -ام- -ة السس -ت -ث -م -ارات ‘ ه -ذا
ا÷انب ودور اإلشسهار والتوزيع اŸهم Úعملت
السسلطات على السسيطرة عليهما أامام عجز
اÿواصض واŸؤوسسسسات على السستثمار ‘ هذا
ا÷انب ،وهو ما يف ّسسر نقصض الÎويج وتوزيع
ﬂتلف الصسناعات الثقافية اŸتعلقة بالكتاب
واŸسس-رح والسس-ي-ن-م-ا ووسس-ائ-ل اإلعÓ-م خ-اصسة
اŸك -ت -وب -ة ،ف -ع -دد اŸك -ت -ب-ات ودور السس-ي-ن-م-ا
واŸسسارح ﬁدود .وحتى اŸعارضض تشسرف
عليها السسلطات ما يجعل الرقابة تنتشسر ،ومنه
قتل اإلبداع والتضسييق على كل ما من شسانه
إاحراج السسلطات ،كما أان الإشسهار الذي عرف
هزات عنيفة أاهمها Œميد قانون اإلشسهار ‘
Ã 1999ج -لسض األم -ة ح -ت -ى ي -ب-ق-ى ك-ل شس-يء
ﬁتكرا ،وكانت ا÷زائر تسستورد األفÓم من
الغرب والهند ومصسر ،و ⁄تفعل الشسيء الكثÒ
للنهوضض بالصسناعات الثقافية.
وبدأات التجربة ا÷زائرية مع األمر اŸؤورخ
‘ 27جانفي  1966بإانشساء الشسركة الوطنية
للنشسر والتوزيع (سسناد) ،وأاسسندت لهذه الشسركة
ال -وط -ن -ي -ة صس Ó-ح -ي -ة اح -ت-ك-ار م-ي-دان ال-نشس-ر
وال- -ت- -وزي- -ع ،ال -تصس -دي -ر والسس -تÒاد ب -ج -م -ي -ع
اŸط -ب -وع -ات ،وه -ذا الح-ت-ك-ار ﬂول ب-ق-رار
وزاري ،و“ي- -زت ه- -ذه اŸرح- -ل- -ة ب- -ن- -وع م- -ن
ال -ف-وضس-ى .ك-م-ا  ⁄ت-ك-ن ه-ن-اك ن-ظ-رة شس-ام-ل-ة
ل- -ل- -نشس- -اط اإلعÓ- -م- -ي ،و ⁄ت -ع -رف السس -اح -ة
اإلعÓمية بعد هذا التاريخ صسدور أاية صسحيفة
خاصسة ،وبالتا‹ هيمنة ا◊كومة على جميع
الصس -ح -ف وأام -ام غ -ل -ق السس -اح -ة الع Ó-م -ي-ة،
اسستغلت الصسحافة األجنبية وخاصسة الفرنسسية

الفرصسة للطبع والتوزيع بقوة هنا ‘ ا÷زائر
قبل أان يتقرر منعها بعد انحيازها إلسسرائيل
‘ ا◊رب ضسد العرب ‘  ،1967وقد كان هذا
ال-ق-رار ف-رصس-ة ل-تصس-ف-ي-ة الصس-ح-اف-ة األج-ن-ب-ي-ة
( 100صسحيفة كانت تنشسر وتوزع ‘ ا÷زائر)،
وا◊د من تأاثÒها أامام زيادة اإلقبال عليها
وإاضسعافها للصسحافة ا÷زائرية ،كما وجدت
السسلطات فرصسة لوقف –ويل العملة الصسعبة
للخارج.
وأاحكمت السسلطة قبضستها على سسوق اإلشسهار
ف-ي-م-ا ب-ع-د ب-إاصس-دار «م-رسس-وم خ-اصض ي-تضس-من
إانشساء الوكالة الوطنية للنشسر واإلشسهار سسنة
 ،1967إاضسافة إا ¤نشسر النصض اŸلحق ،والذي
ي-تضس-م-ن ال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي ل-لشس-رك-ة الوطنية
ل -ل -نشس -ر واإلشس -ه -ار وي -ح-ت-وي ع-ل-ى  28مادة.
وÃوجب هذا األمر أانشسئت الوكالة الوطنية
للنشسر واإلشسهار كمؤوسسسسة عمومية ذات طابع
صسناعي وŒاري تتمتع بالشسخصسية اŸعنوية
والسستقÓل اŸا‹ ،و–ت وصساية وزير األنباء
آانذاك.
وأاسسندت لها مهمة دراسسة وتطوير اإلشسهار
ب -ك -ل ال -وسس -ائ -ل وب -ج -م -ي -ع ال -ط-رق ال-بصس-ري-ة
والسس-م-ع-ي-ة (ك-اإلعÓ-ن-ات واألفÓ-م واÿرائط
وال - - -نشس - - -رات...ال - - -خ) م - - -ع نشس - - -ر اÓÛت
واŸؤول -ف -ات واألف Ó-م ال -ن -اط -ق-ة ذات ال-ط-اب-ع
اإلشسهاري أاو التمويل ،نشسر كل ماهو مرتبط
أاو ذو ع Ó-ق -ة ب -اإلشس -ه -ار أاو يسس -ت -ع -م -ل ل-ذلك
ال -غ -رضض ،نشس -ر اإلشس -ه -ار ب -ج -م -ي -ع ال -وسس -ائ-ل
والدعامات اŸتاحة.

اŸسسرح..
علولة و›وبي يرفضسان اŸوت

اعتÈت السسلطات عند السستقÓل اŸسسرح
مصس -ل -ح-ة ع-م-وم-ي-ة وط-ن-ي-ة ف-ال-ف-ن-ي-ون ال-ذي-ن
يعملون به ملحقون بالوظيف العمومي ،اأما
اŸمثلون فهم أاجÒون يطبق عليهم القانون
اÿاصض ،ورغم أان اŸسسرح قد لعب دورا كبÒا
‘ الثورة التحريرية من خÓل توعية الشسعب
ا÷زائري بأامهات القضسايا والÎويج للقضسية
ال -وط -ن -ي -ة ‘ اÙاف -ل ال-دول-ي-ة ،وت-أاّث-ر ال-ف-ن
الرابع باألوضساع التي كانت تعيشسها ا÷زائر
‘ فÎة السس -ت -ع -م -ار ،ح -يث ك -انت ال-نصس-وصض
منعدمة تقريبا ما جعل القتباسض والÎجمة،
وال - -ل - -ج- -وء ل- -لÎاث أاه- -م مصس- -ادر م- -ؤول- -ف- -ات
النصسوصض،وبالرغم من خلو الثقافة ا÷زائرية
من الفن الدرامي ،فإاّن ا◊ركية اŸسسرحية
اّتسسمت بطابع خاصض ‘ شسكلها وﬁتواها.
وقد كانت اإلدارة الفرنسسية تراقب بحذر كل
ما يقّدمه الفنان Úو“نع األعمال التي تشستم
فيها رائحة النقد السسياسسي.
و‘  1970وجدت ا÷زائر نفسسها أامام مسسرح
احÎا‘ ع- - -ل - -ى رأاسس - -ه اŸسس - -رح ال - -وط - -ن - -ي
ا÷زائ -ري ،ومسس -رح ال -ه -واة واع -ت ÈاŸسس -رح
ال-وط-ن-ي م-ؤوسسسس-ة ع-م-وم-ي-ة ل-ه-ا ط-ابع Œاري
وصسناعي.
حاول البقاء حيا بفضسل اŸسساعي اÿاصسة
و“يزت سسياسسة وزارة الثقافة ‘ هذا اÛال
بالÓمركزية بخصسوصض األول  -اÎÙف -
وذلك بإانشساء مسسارح جهوية ‘ كل من وهران
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كتاب .وأاسسباب ذلك الضسعف تعود بالدرجة
اأ’و ¤ا ¤ان- -تشس- -ار اأ’م -ي -ة وضس -ع -ف ا’ن -ت -اج
الفكري باŸقارنة مع الÎكيز على اإ’ذاعة
وال- -ت -ل -ف -زي -ون ،ال -ذي وصس -ل إا ¤ك -ل ال -ب -ي -وت
ا÷زائرية وحتى الصسحافة اŸكتوبة بالعربية
 ⁄ت- -ت- -ج- -اوز ع -دد سس -حب ج -ري -دة اÛاه -د
الناطقة بالفرنسسية.
ومن أاجل إاعطاء ديناميكية أاك Ìلسسوق الكتاب
“ت اŸصسادقة على القانون اŸتعلق
والنشسرّ ،
بأانشسطة وسسوق الكتاب ‘  ،٢٠١٥وهذا من
أاج -ل «ب -عث» و»ت -ط -وي -ر» الصس -ن-اع-ة ال-وط-ن-ي-ة
للكتاب واإ’بداع اأ’دبي و»تقريب» الكتاب من
القراء ،و»سسد الثغرات» و»فتح آافاق جديدة»
قصسد»–سس »Úواقع الكتاب ‘ ا÷زائر.
وتضسّمن القانون وضسع تعاريف لـ  ١٧عنصسرا
متعلقا بالقانون على غرار الكتاب ،الكتاب
الديني ،الكتاب اŸدرسسي ،الكتاب الرقمي،
ال -ك -ت-اب اŸرق-م-ن ،ب-ائ-ع ال-ك-ت-اب واŸط-ال-ع-ة
العمومية وغÒها.

وقسس -ن -ط -ي -ن -ة .وع -ل -ى ال -ع -م -وم ف-إان اŸسس-رح
ا÷زائري  ⁄يعط نصسوصسا ومواهب تفرضس
نفسسها ’ من حيث النوعية ،و’ من حيث
الكمية ومن جهة ثانية  ⁄يتمكن من منافسسة
السسينما والكتاب.
وتبقى أارواح الّراحل Úتعلو مسسارح العاصسمة
ووهران وعنابة وقسسنطينة وسسيدي بلعباشس
Óج-ي-ال
ت -رفضس ا’سس -تسسÓ-م ،وتشسّ-ك-ل ق-دوة ل -أ
ا÷ديدة.

ال ّسسينما....اŸاضسي أاحسسن من ا◊اضسر

مّرت السسينما ا÷زائرية بالعديد من اŸراحل
التي Áكن أان نختصسرها ‘ ماضسيها الذهبي
حيث كانت اأ’فÓم ا÷زائرية  -وبالرغم من
نقصس اإ’مكانيات  -فوق من ّصسات التتويج من
خÓل نيلها للعديد من ا÷وائز.
وقامت ا◊كومة ا÷زائرية اŸؤوّقتة بإانشساء
قسسم خاصس بالسسينما ÷يشس التحرير الوطني
م - -ن أاج - -ل ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى أاسس - -رار اأ’فÓ- -م
واأ’شس- -رط- -ة ال- -وث- -ائ- -ق- -ي -ة ال -ت -ي ك -انت –ّول
ليوغسسÓفيا لتحويلها إا ¤مادة سسينمائية ،كما
أاسس -ن -دت ل -ل -ح -ك -وم -ة اŸؤوّق -ت -ة م -هّ-م-ة ح-ف-ظ
اأ’رشسيف السسينمائي للبÓد .وشسهدت سسنوات
 ١٩٥٦إا ١٩٦٢ ¤إاصسدار العديد من اأ’فÓم
القصسÒة التي تناولت جوانب الثورة التحريرية
مثل فيلم «ال ّ
Óجئون» ،الذي أا‚ز ‘ تونسس،
ك -م -ا أاصس -در اıرج اأ’Ÿا« Êري -ن-ي ف-وت-ي-ي»
فيلما قصسÒا «ا÷زائر –Îق» ،وسساهم نفسس
اıرج Ãسساعدة «جمال شسندر‹» و»ﬁمد
ÿضسر حمينة» ‘ إا‚از فيلم «جزائرنا».
وبالنظر أ’همية السسينما ومكانتها ‘ البناء
ا’ج -ت-م-اع-ي ،ق-امت ال-دول-ة ب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل
بتنظيم القطاع من خÓل إانشساء العديد من
ال -ه -ي -ئ-ات وال-تشس-ري-ع-ات .وع-رفت سس-ن-ة ١٩٦٢
ميÓد الشسركة اÿاصسة «قصسبة فيلم» اÿاصسة
ب -إان -ت -اج وت -وزي-ع اأ’فÓ-م السس-ي-ن-م-ات-وغ-راف-ي-ة،
وأانشسأات أاسستوديو للتصسوير السسمعي البصسري
يعمل بالتنسسيق مع وزارة الشسباب والرياضسة.
وأاصسدرت الدولة ‘  ٩جويلية  ١٩٦٣مرسسوما
رقم  ١٥ - ٣٦ينصس على إانشساء مركزا للبث
الشس-ع-ب-ي ،وق-ب-ل-ه-ا ع-رفت السس-اح-ة اإ’عÓ-م-ية
والسسينمائية ميÓد ديوان اأ’حداث ا÷زائرية،
وأاحدثت السسلطات ‘  ١٩٦٤اŸركز الوطني
ل- -لسس- -ي- -ن- -م- -ا ا÷زائ- -ري- -ة واŸع -ه -د ال -وط -ن -ي
ل -لسس -ي -ن -م -ا،وت -دّع -مت السس -اح -ة السس -ي-ن-م-ائ-ي-ة
ب -ال -دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ت-ج-ارة وصس-ن-اع-ة اإ’ن-ت-اج
السسينمائي ‘  ،١٩٦٧وغÒها من اŸؤوسسسسات
التي كانت وراء بروز السسينما ا÷زائرية.
وتعرف السسينما ا÷زائرية تراجعا كبÒا على
مسستوى اإ’نتاج من خÓل شسح اأ’فÓم ،وغياب
التتويج ‘ ﬂتلف اÙافل العاŸية ‘ صسورة
ت -ؤوك -د وضس -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف-ة الصس-ع-ب-ة ‘ بÓ-دن-ا
واإ’قبال اŸفرط على الفضسائيات ،وانتشسار
ال-ق-رصس-ن-ة واأ’ق-راصس اŸضس-غ-وط-ة ال-ت-ي ت-تيح
Óف -راد مشس-اه-دة آاخ-ر اأ’فÓ-م ،وح-ت-ى ق-ب-ل
ل -أ
عرضسها ‘ الكث Òمن دور السسينما.
وشس - -ه - -دت ا÷زائ- -ر ازده- -ارا ‘ الصس- -ن- -اع- -ة
السسينمائية ‘ سسنوات السستينات والسسبعينات،
وتخّلفت ‘ ا◊اضسر بفعل اŸنافسسة الشّسرسسة
وغياب حركية ثقافية تعكسس تطّلعات وآامال
اÛتمع.
وق- - -د ب- - -رزت ‘ الّسس- - -ن- - -وات اأ’خÒة ب - -عضس
اÙاو’ت من ﬂرج Úجزائرّي Úحاولوا من
خ Ó-ل -ه -ا اسس -ت -ق -ط -اب ال -رأاي ال -ع -ام ال-وط-ن-ي
وﬂت -ل -ف ال -ن -ق -اد ووسس-ائ-ل اإ’عÓ-م ،إا’ أان-ه-ا
سسرعان ما تÓشست بفعل غياب ا’سستمرارية،

مثلما أاحدثه فيلم «اÿارجون عن القانون»
للمخرج ا÷زائري رشسيد بوشسارب من حراك
وجدل مّهد لعودة بروز ا’نتاج السسينمائي.
وجاء بروز فيلم رشسيد بوشسارب الذي أاثار
زوبعة ‘ فرنسسا مع اŸصسادقة على مشسروع
قانون يتعلق بالسسينما  ،٠٣ - ١١الذي تضسّمن
العديد من التحفيزات إ’عادة بعث ا’سستثمار
‘ ›ال السسينما يعود بقوة ،وحتى تسسÎجع
السساحة الثقافية وا’جتماعية مكانة السسينما
ل -ل -مسس-اه-م-ة ‘ ال-ت-نشس-ئ-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وم-ن-ح
الشسباب ›ا’ت للÎفيه.
ويهدف القانون اŸتعلق بالنشساط السسينمائي
إا ¤ت -ط -وي -ر إان -ت-اج اأ’فÓ-م ال-ف-ن-ي-ة والÎب-وي-ة
والتجارية سسواء كانت خيالية أاو وثائقية مع
ت -رق -ي -ة ث -ق-اف-ة راسس-خ-ة م-ن ال-ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة،
ومتفّتحة على العا ⁄وترقية روح التضسامن
وال -ع -دال -ة وال -تسس-ام-ح والسس-ل-م وال-ت-حضس Òم-ع
اŸسس -اه -م-ة ‘ نشس-ر ال-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة عÈ
العا ،⁄وترقيتها وتشسجيع النمو ا’قتصسادي
وا’جتماعي للبÓد ،وتثم Úثروتنا التاريخية
ومآاثر اŸقاومة الوطنية ع Èالتاريخ ،وتعكسس
هذه القيم ذات اأ’بعاد السسياسسية والثقافية
◊م -اي -ة اŸن -ت-ج-ات السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة م-ن ال-ع-ن-ف
وال- -ت- -ط- -رف وزرع ا◊ق- -د وال -ك -راه -ي -ة ،وك -ل
ال -ظ -واه -ر السس -ل -ب -ي -ة ال-ت-ي ج-ع-لت م-ن ع-دي-د
Óخر والتهجم على
Óسساءة ل أ
اأ’فÓم ›ا’ت ل إ
الديانات والتجريح ‘ مشساعر وقيم والدول.
ولتجسسيد هذه اŸبادئ وحماية السسينما من
السسلبياتّ– ،دثت اŸادة الرابعة عن خضسوع
إانتاج وتوزيع واسستغÓل البث والتصسوير إا¤
رخصس -ة مسس -ب -ق -ة يسس -ل -م -ه -ا ال -وزي -ر اŸك -ل -ف
بالثقافة ،كما اشسÎطت اŸادة اÿامسسة من
القانون إاخضساع إانتاج اأ’فÓم اŸتعلقة بالثورة
ال -ت -ح -ري -ري-ة ورم-وزه-ا Ÿواف-ق-ة مسس-ب-ق-ة م-ن
ا◊ك -وم -ة ،وه -ذا ‘ ظ -ل حسس -اسس -ي -ة اأ’فÓ-م
ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت -ي ي -جب دراسس -ت -ه -ا مسس-ب-ق-ا،
ومعا÷ة السسيناريو Ÿا قد يتضسمنه من أامور
تسسيء لتاريخ ا÷زائر وذاكرة اأ’مة.
وتعرف الصسناعات الثقافية Ãا فيها السسينما
‘ وقتنا ا◊ا‹ تنافسسا كبÒا واجتهادا كبÒا
لتمرير العديد من الرسسائل واŸضسام Úالتي
تؤوثر على توجهات ا÷مهور ،ومنه بناء رأاي ‘
صس -ال -ح قضس -اي -ا م -ع -ي -ن-ة وضس-د أاخ-رى ،وع-ل-ي-ه
فالسسينما التي ’ تقل خطورتها عن ﬂتلف
وسسائل اإ’عÓم فقد قررت السسلطات تنصسيب
÷ان مشس -اه -دة اأ’ف Ó-م ع -ل -ى مسس-ت-وى وزارة
ال-ث-ق-اف-ة Ÿراق-ب-ة اأ’فÓ-م ق-ب-ل ع-رضس-ه-ا على
ا÷مهور.
جلت ا÷زائر اسسمها بأاحرف من ذهب ‘
وسس ّ
م-ه-رج-ان «ك-ان» السس-ي-ن-م-ائ-ي ،ح-يث ن-ال ف-يلم
«وقائع سسن Úا÷مر» السسعفة الذهبية ‘ ١٩٧٥
ıرجه ﬁمد اأ’خضسر حمينة ،والذي تناول
تسسلسسل اأ’حداث من  ١٩٣٩إا ¤نوفم١٩٤٥ È
ليؤوّكد للعا ⁄بأاّن ثورة ا÷زائر ليسست صسدفة
بل كانت ثمرة لعمل وتضسحيات كبÒة تعود
حتى إا.١٨٣٠ ¤
و ⁄تتوّقف السسينما ا÷زائرية عند هذا ا◊د
بل نالت الكث Òمن ا÷وائز ،أاهمها جائزة
سسينما الشسباب ‘ مهرجان موسسكو  ١٩٦٥عن
فيلم «واحد من شسباب السسÓم» للمخرج جاك
شساربي ،وجائزة من مهرجان كان ‘ ١٩٦٦
وجائزة أاحسسن سسيناريو وا÷ائزة الكÈى من
ا–اد الكتاب السسوفياتي ،١٩٦٧ ‘ Úوجائزة
«الغزال الذهبي» ‘ مهرجان طنجة باŸغرب
لفيلم «ريح اأ’وراسس» للمخرج والسسيناريسست
«ﬁم -د اأ’خضس -ر ح -م -ي -ن -ة» ،وج -ائ-زة اأ’سس-د

تفاوت كب Òب Úالقوان Úوالواقع
الذهبي Ÿهرجان البندقية (إايطاليا) ‘ ١٩٦٦
وا÷ائزة الكÈى للنقاد ‘  ١٩٦٦لفيلم «معركة
ا÷زائر» للمخرج ا’يطا‹ جيلو» بونتيكرفو».
وعجزت السسينما بعد ‚احات أافÓم «عمر
ق -ات Ó-ت -و ال -رج-ل-ة» Ÿرزاق ع-ل-واشس وسس-لسس-ل-ة
أافÓ- -م «اŸف- -تشس ال- -ط -اه -ر»« ،حسس -ان طÒو»
و»حسس -ان ال -ط -اكسس -ي» ل-ل-م-رح-وم رويشس-د ع-ن
إانتاج أافÓم ‘ مسستوى التحو’ت التي عاشستها
ا÷زائ -ر ،وب -ق -يت اإ’ب-داع-ات م-ق-تصس-رة ع-ل-ى
بعضس اأ’فÓم التاريخية على غرار أافÓم زبانة
ومصسطفى بن بولعيد الذي أاخرجه أاحمد
راشسدي الذي أانتج ‘ .٢٠٠٩

الكـتاب..
من الغياب إا ¤اŸناسسباتية

يعت Èالكتاب من أاهم الصسناعات الثقافية التي
ت-ع-كسس ت-ق-دم وت-ط-ور ال-دول ،ويشسّ-ك-ل م-ع-ي-ارا
هاما ‘ الفصسل ب Úالتخلف والتقدم ،ومّر
الكتاب ‘ ا÷زائر بالعديد من اŸراحل التي
 ⁄ت -خ -ت -ل -ف ك -ثÒا ع ّ-م -ا م -رت ب-ه الصس-ح-اف-ة
والسس-ي-ن-م-ا ،وغÒه-ا م-ن الصس-ن-اع-ات ال-ث-ق-افية
اأ’خرى.
وافتقد الكتاب بعد ا’سستقÓل إ’سسÎاتيجية
النشسر والتوزيع بعد احتكار هذا اÛال من
قبل السسلطات ع Èمنح كل تلك الصسÓحيات
للمؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإ’شسهار.
و ⁄يتطور توزيع الكتاب ‘ بÓدنا مثلما كان
عليه اأ’مر مع السسلطات ا’سستعمارية ،حيث
إا ¤غاية  ١٩٦٦رغم زيادة عدد السسكان ورغم
انتشسار التعليم ‘ القرى واأ’رياف ،ولكن رغم
تواجد  ٦٠٧بلدية ‘  ١٩٧٨با÷زائر ،ولكنها
 ⁄تكن “لك مكتبة واحدة.
وك -انت اŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نشس-ر واإ’شس-ه-ار
“لك  ٣٣مكتبة منتشسرة ع ١٢ Èو’ية و١٨
أاخرى  ⁄تكن بها مكتبات ليفتح اÛال أامام
اÿواصس ف -ي -م -ا ب -ع -د إ’‚از م-ك-ت-ب-ات ،ح-يث
بلغت ‘ بداية الثمانينات  ٦١٣مكتبة.
وبرزت ظاهرة اسستÒاد الكتب اأ’جنبية ،حيث
خ ّصسصست السسلطات ب ١٩٧٧ Úو ١٩٨٠أاك Ìمن
 ١٢٢مليون دج منها  ٥٠باŸائة ’سستÒاد كتب
أاجنبية.
و‘ ميدان النشسر فإاّن ا’هتمام ترّكز ‘ أاول
اأ’مر على طبع الكتاب اŸدرسسي ،وقد أاسّسسس
‘  ١٩٦٢اŸعهد الوطني البيداغوجي وكان
يطبع  ١٥مليون نسسخة ،و‘ سسنة  ١٩٧٣أاسّسسس
ديوان اŸطبوعات ا÷امعية ،و“ّكن ‘ ١٩٧٩
‡ا يÓحظ أان
من طبع  ١٢٠أالف ›لد ،و ّ
إانتاج اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإ’شسهار كان
ضسعيفا ،ففي سسنة  ⁄ ١٩٧٦تنشسر أاي كتاب
بالعربية ماعدا  ٥كتب بالفرنسسية ،وسسنة ١٩٧٧
نشسرت  ١٠كتب بالعربية و ١٥بالفرنسسية ،و‘
 ١٩٧٨نشسرت  ٩بالعربية و ١٩١٨بالفرنسسية و⁄
تبلغ الكتب بالعربية حتى  ١٩٨٤حوا‹ ٢٠٠

ون ّصس- - -ت اŸادة  ٩م -ع -دل -ة ع-ل-ى أان «“ارسس
اأ’نشس- -ط -ة اÿاصس -ة ب -نشس -ر ال -ك -ت -اب وط -ب -ع -ه
وتسسويقه ‘ إاطار احÎام الدين اإ’سسÓمي
وال - -دي - -ان - -ات اأ’خ- -رى ،ال- -دسس- -ت- -ور وق- -وانÚ
ا÷م- -ه- -وري- -ة ،السس -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ة وال -وح -دة
ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-ق-ي-م ال-ث-ق-اف-ية
للمجتمع ،متطلبات اأ’من والدفاع الوطني،
م -ت -ط -ل -ب -ات ال -ن -ظ -ام ال -ع -ام ك -رام -ة اإ’نسس-ان
وا◊ريات الفردية وا÷ماعية».
ك- -م- -ا ت- -نصس ذات اŸادة ع -ل -ى أان -ه «ي -جب أاّ’
يتضسمن الكتاب “جيدا لÓسستعمار واإ’رهاب
وا÷رÁة وال- -ع- -نصس- -ري- -ة ،ي -جب أا’ ي -تضس -م -ن
Óطفال واŸراهق Úأاي كتابة
الكتاب اŸوجه ل أ
أاو أاي رسسم من شسأانهما اŸسساسس بصسحتهم
ال-ن-فسس-ي-ة أاو ب-حسس-اسس-ي-ت-هم» .و»يعاقب بغرامة
من خمسسمائة أالف دينار ( ٥٠٠ . ٠٠٠دج) إا¤
مليون دينار ( ١٠٠٠ ، ٠٠٠دج) كل من خالف
أاحكام اŸواد  ١٥ ،٩و ٢٥من هذا القانون
ومصسادرة الكتب ﬁل اıالفة» ،وفق اŸادة
 ٥٦معدلة.
وتفتح اŸادة  ١٦معدلة اÛال أامام اÿواصس
‘ ›ال الكتاب اŸدرسسي ،وتنصس أانه «تتكّفل
الوزارة اŸكلفة بالÎبية الوطنية بنشسر الكتاب
اŸدرسسي وطبعه وتسسويقه» ،مع إامكانية «فتح
Óشس -خ -اصس ال -ط -ب -ي -ع -يÚ
ه -ذه ال -نشس -اط -ات ل  -أ
واŸعنوي.»Ú
وأاضسافت اŸادة  ٤٣معدلة «الكتاب العلمي
والتقني» و»الكتاب باللغة اأ’مازيغية» ليسستفيد
م- -ن إاج -راءات الÎق -ي -ة وال -دع -م ع -ل -ى غ -رار
«الكتاب اŸنشسور ‘ ا÷زائر ،الÎجمة ،كتاب
ال -ط -ف -ل وال-نشس-اط-ات اŸرت-ب-ط-ة ب-ه وال-ك-ت-اب
اŸكيف لذوي ا’حتياجات اÿاصسة» .ويخضسع
ق- -ان- -ون أانشس- -ط- -ة وسس- -وق ال- -ك -ت -اب «ت -ن -ظ -ي -م
ال-ت-ظ-اه-رات ح-ول ال-ك-ت-اب اŸوج-ه ل-ل-جمهور
لÎخ- -يصس مسس- -ب -ق “ن -ح -ه ال -وزارة اŸك -ل -ف -ة
بالثقافة» ،وفق اŸادة .٤٥
وي- -أاخ- -ذ ب- -عضس اÓŸح- -ظ Úع -ل -ى ال -ق -ان -ون
ا÷ديد «غموضسه» ‘ بعضس اŸواد ،خاصسة ما
تعلق باŸادة  ٤التي «تعت Èاأ’نشسطة اŸتعلقة
بالكتاب أانشسطة صسناعية وŒارية ذات طابع
ثقا‘ وتربوي» ،حيث يصسبح الكتاب اŸعر‘
أاو ال -ع -ل -م -ي ال-ب-ح-ث-ي اŸت-خصسصس خ-ارج ه-ذا
اإ’طار.
ويعتقد آاخرون أاّن القانون «Á ⁄نح اŸوزع
واŸك -ت -ب -ي ب -اع -ت-ب-اره-م-ا ج-زءي-ن ف-اع-ل‘ Ú
سسلسسلة الكتاب ا’هتمام الواجب» ‘ ،حÚ
يسسجل «غياب اŸؤولف الذي  ⁄تهتم اŸواد
ب -وضس -ع -ه ودوره وح-ق-وق-ه» .وب-ق-ي ال-ك-ت-اب ‘
ا÷زائ -ر ره ÚاŸن -اسس -ب -ات -ي -ة ،ح -يث ي -ع -رف
اه -ت -م -ام-ا ‘ الصس-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ،ل-ك-ن
سس -رع -ان م -ا ي -خ -ت -ف -ي رغ -م ت -ط-ور صس-ن-اع-ت-ه
وامتÓكه قدرات كبÒة ليكون صسناعة ثقافية
على رأاسس الصسادرات.
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حقوق اŸؤولّف وا◊قوق اÛاورة.. :
–ي Úالّتشسريعات  ⁄يوقف القرصسنة

ت- -ع- -ت Èق- -وان Úح- -ق- -وق ال -ت -أال -ي -ف وا◊ق -وق
اÛاورة م- -ن أاه- -م ال -تشس -ري -ع -ات ل -ل -ن -ه -وضس
ب -الصس -ن -اع -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة ،ف -ه-ج-رة ال-ف-ن-انÚ
واŸؤولف Úلطبع وحماية حقوق مؤولفاتهم ‘
اÿارج له ما يّÈره ‘ ظل عدم قدرة العديد
م- -ن ال -دول وم -ن -ه -ا ا÷زائ -ر ع -ل -ى ال -تصس -دي
ل-ظ-اه-رة ال-ق-رصس-ن-ة ع-ل-ى الصس-ناعات الثقافية
واسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ب -ط -ري -ق -ة ف-وضس-وي-ة ،وح-اولت
ا÷زائر تدارك التأاخر ‘ هذا اÛال من
خÓ-ل مسس-ار انضس-م-ام-ه-ا ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة
للتجارة التي تتعامل بصسرامة كبÒة ‘ هذا
اÛال ،وه- -و م- -ا دف- -ع ب- -ا÷زائ -ر إا– ¤يÚ
تشسريعاتها بإاصسدر قانون ١٩٩٧ ‘ Úو،٢٠٠٣
وهي التشسريعات التي جاءت بعد  ٣٠سسنة عن
إانشس- -اء ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ◊ق- -وق اŸؤول- -ف
وا◊قوق اÛاورة.
وعرفت ا÷زائر بعد ا’سستقÓل إاصسدار أاول
أامر يتعلق بتنظيم حق اŸؤولف –ت رقم / ٧٣
 ١٤ت -ن -اول شس -روط ح -م -اي -ة ح -ق -وق اŸؤول-ف
وﬁتواه ،و” Ãوجبه إانشساء الديوان الوطني
◊قوق اŸؤولف.
وأاشسار دسستور  ١٩٧٦إا ¤ضسرورة حماية نتاج
الفكر واعتÈه حقا مضسمونة ،وذلك ‘ اŸادة
 ٥٤التي نصست على أان حرية اإ’نتاج الفكري
وال-ف-ن-ي وال-ع-ل-م-ي ل-ل-م-ؤول-ف مضس-مونه ‘ إاطار
القانون.
واسستمّرت اأ’وضساع على ما هي عليه إا ¤غاية
سسنة  ١٩٩٧تاريخ صسدور اأ’مر  ١٠ / ٧٩اŸؤورخ
‘  ٠٦مارسس  ١٩٩٧اŸتعلق بحقوق اŸؤولف
وا◊قوق اÛاورة ،وجديد هذا القانون هو
إاضسافة طائفة اŸؤولف Úحقوق أاخرى ،وهي
ا◊قوق اÛاورة وهي متعلقة بفنا Êاأ’داء
وم -ن -ت -ج -ي اŸصس -ن -ف -ات السس -م -ع -ي-ة ال-بصس-ري-ة
وهيئات البث اإ’ذاعي ،كما مّدد هذا اأ’مر ‘
ا◊ماية اŸقّررة للمصسّنفات من  ٢٥سسنة اإ¤
 ٥٠سسنة.
وحّددت اŸادة اأ’و ¤من اأ’مر الهدف من
القانون ،حيث أاشسارت إا« :¤يهدف هذه اأ’مر
إا ¤ال- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -ح- -ق -وق اŸؤول -ف وا◊ق -وق
اÛاورة ،وك- -ذا اŸصس -ن -ف -ات اأ’دب -ي -ة و  /أاو
ال-ف-ن-ي-ة اÙم-ي-ة و–دي-د ال-ع-ق-وبات الناجمة
عن اŸسساسس بتلك ا◊قوق».
وتعّزز ›ال حماية حقوق اŸؤولف ‘ ٢٠٠٣
بأامر جديد –ت رقم  ٠٥ / ٠٣متعلق بحقوق
اŸؤول- -ف وا◊ق- -وق واÛاورة ،ح -يث أاضس -اف
ه- -ذا اأ’م- -ر إا ¤اŸصس- -ن- -ف- -ات اÙم- -ي- -ة ك -ل
اŸصسنفات التي أافرزها التطور التكنولوجي.
ول- -ك- -ن ب -ق -ي دور ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ◊ق -وق
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة ﬁتشسما ‘ ظل
ت -ط -ور ال -ق -رصس -ن -ة وكÌة ان -ت -ه -اك -ات ح -ق -وق
اŸؤولف ،Úما جعل الكثÒين يلجأاون للخارج
لضس -م -ان ح-ق-وق-ه-م ،وي-ع-ت Èه-ذا ا÷انب أاكÈ
ح -ج-ر عÌة أام-ام ا’سس-ت-ث-م-ارات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ‘
ا÷زائر.
خ Ó-ل رصس -د واق -ع ال -تشس -ري -ع-ات ال-ت-ي –ك-م
الصسناعات الثقافية من اإ’عÓم إا ¤السسينما
والكتاب واŸسسرح والتوزيع وحقوق اŸؤولف،
ن Ó-ح -ظ أان ا÷زائ -ر اف-ت-ق-دت إ’سسÎات-ي-ج-ي-ة
واضسحة ‘ ›ال وضسع تشسريعات موضسوعية
تراعي مصسالح اÛتمع وتعمل على تطوير
ا÷انب الفكري وتنمية اإ’نسسان ،فاأ’مية التي
بقيت منتشسرة والÎكيز على تطوير السسمعي
ال- -بصس- -ري وت- -وظ- -ي- -ف -ه ‘ ا÷انب ال -دع -ائ -ي
ل -لسس -ل -ط -ة،ك -م -ا أان ع -دم اسس -ت -ق -رار السس -اح -ة
السسياسسية وانتشسار الصسراعات أافشسل ﬁاو’ت
تدارك النقصس والعجز.
وتدفع ال ّصسناعات الثّقافية اليوم ثمن التأاخر
‘ تشس - -ج - -ي - -ع اإ’ب - -داع و–ف - -ي- -ز اŸث- -ق- -فÚ
وت -وظ-ي-ف-ه-م ‘ ال-ت-ع-ري-ف والÎوي-ج ل-ل-م-وروث
الثقا‘ الوطني من خÓل توظيف الكم الهائل
من وسسائل اإ’عÓم ووسسائل ا’تصسال اأ’خرى
على غرار الكتاب واŸسسرح والسسينما ،وقعنا
‘ فخ ا’سستÒاد شسأان ا’قتصساد وكل شسيء.
وم -ا ي Ó-ح -ظ ع -ل -ى ال -تشس -ري-ع-ات ال-ت-ي ك-انت
موضسوع الدراسسة هو عدم اسستقرارها وكÌة
التغيÒات التي طرأات عليها ،خاصسة بعد ١٩٩٠
وإاف -راغ -ه -ا م -ن ﬁت-واه-ا وت-فضس-ي-ل ال-تشس-ري-ع
Óزمة اأ’منية
باŸراسسيم واأ’وامر كانعكاسس ل أ
والسسياسسية التي عاشستها ا÷زائر فيما يعرف
بـ « العشسرية السسوداء».
وي -ظ -ه -ر م -ن خÓ-ل ال-تشس-ري-ع-ات ك-ذلك ع-دم
ا’قتناع بها وإاصسدارها فقط من أاجل إارضساء
اÿارج وت -ل -م -ي -ع صس -ورة ا÷زائ-رأام-ام-ه وف-ق-ا
لÓتفاقيات الدولية التي أامضسينا عليها بينما
يبقى تطبيقها صسعبا للغاية ‘ ظل عدم وجود
ب-ي-ئ-ة وظ-روف مÓ-ئ-م-ة ل-ل-ن-ه-وضس بالصسناعات
ال -ث -ق -اف -ي-ة ،وم-ا سس-يصس-عب اأ’م-ر ه-و ال-ت-ط-ور
ال-ه-ائ-ل ل-ه-ذه الصس-ن-اع-ات ‘ ال-ع-ا ،⁄وخ-اصس-ة
بالغرب الذي بسسط هيمنته لتحقيق ما يسسمى
العوŸة الثّقافية ،حيث اسستولت ثقافيا على
الشّسعوب وفرضست قيمها عليها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ٠٨فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٢١جمادى األولى ١٤٣٩هـ

’زمة الليبية
مرحلة هامة لتسشوية ا أ

حداد عام على روح ششهيد نابلسس

أاع -ل -نت ÷ن -ة ال -ت -نسش-ي-ق
الفصشائل ‘ ﬁافظة نابلسس
’رب- -ع -اء ““ي -وم ح -داد
أامسس ا أ
ع- -ام ع- -ل- -ى روح الشش- -ه- -ي- -د““
الذي قتل خÓل اŸواجهات
م -ع ق-وات ا’ح-تÓ-ل ال-ل-ي-ل-ة
اŸاضشية.
وأاك-دت ال-ل-ج-ن-ة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا
أامسس ،أان ““يوم ا÷معة القادمة
سش - -ي - -ك - -ون ي - -وم غضشب ب - -وج - -ه
الحتÓل السشرائيلي ‘ كافة
أان -ح -اء ن -اب -لسس شش -م -ا‹ الضش-ف-ة
الغربية““.
واسش -تشش -ه -د الشش -اب وأاصش -يب
أاك Ìمن  ٤٠آاخرين ‘ اقتحام
ال -ق -وات اإلسش -رائ -ي -ل-ي-ة Ÿدي-ن-ة
ن -اب -لسس ب -ح -ث-ا ع-ن ف-لسش-ط-ي-ن-ي،
وأاك - - - - - -دت وزارة الصش- - - - - -ح- - - - - -ة
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ,مسش-اء ال-ثÓثاء,
اسش-تشش-ه-اد شش-اب م-ت-أاث-را بجروح
أاصشيب بها ‘ اŸواجهات مع
الح-تÓ-ل اإلسش-رائ-ي-ل-ي Ãن-طقة
ا÷ب - -ل الشش - -م - -ا‹ ‘ م - -دي- -ن- -ة
نابلسس.
واسشتششهد فجر أامسس ،ششاب
ف- -لسش- -ط -ي -ن -ي ب -رصش -اصس ج -يشس
الح- -ت Ó-ل ‘ ب -ل -دة ““ال -ي -ام -ون““
غ -رب ج -ن Úب -الضش-ف-ة ال-غ-رب-ي-ة
اÙت- - -ل- - -ة ,ب- - -ع- - -د ات- - -ه - -ام - -ه
ب-اŸسش-ؤوول-ي-ة ع-ن ق-ت-ل مسشتوطن
قبل عدة أاسشابيع قرب نابلسس,
ما أاثار ردود فعل ششعبية غاضشبة
حيث ششارك آالف الفلسشطينيÚ
‘ مسشÒات حاششدة ‘ مدن
ﬂت- -ل- -ف- -ة ,ت- -ن- -دي- -دا ب -ج -رÁة
اغتياله.
ا ¤ذلك جددت ›موعات
م -ن اŸسش -ت-وط-ن ÚاŸت-ط-رف,Ú
أامسس  ,اق- - - -ت- - - -ح - - -ام - - -ات - - -ه - - -ا
السش-ت-ف-زازي-ة ل-ب-اح-ات اŸسشجد
األقصش- - - - -ى اŸب- - - - -ارك  -ا◊رم

دعم دو‹ وأا‡ي واسشع

صشورة نطمح لها جميعا نحو تعزيز التداول السشلمي
على السشلطة““.
وأايدت ““خطة العمل من أاجل ليبيا““ ◊ل األزمة
‘ ال -ب Ó-د ال -ت -ي أاع -ل -ن-ه-ا اŸب-ع-وث األ‡ي غسش-ان
سشÓمة ٢١ ‘ ,سشبتم ÈاŸاضشي أامام الجتماع
ال -دو‹ رف -ي -ع اŸسش -ت -وى ال -ذي ُع -ق-د Ãق-ر األ·
اŸت- -ح- -دة ‘ ن- -ي -وي -ورك ب -رئ -اسش -ة األم Úال -ع -ام,
أانطونيو غوتÒيسس ,فكرة النتخابات ,وتضشمنت
ثÓث مراحل ,وتنصس اŸرحلة األخÒة منها على
أانه ““‘ غضشون سشنة من إاعÓن اÿطة األ‡ية,
ي -جب ال -وصش -ول إا ¤اŸراح-ل ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة,
ويششمل ذلك إاجراء اسشتفتاء لعتماد الدسشتور ,يلي
ذلك و‘ إاطار الدسشتور ,انتخاب رئيسس وبرŸان,
ويكون ذلك نهاية اŸرحلة النتقالية““.

وق- -د ح- -ظ- -يت اŸف -وضش -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ع -ل -ي -ا
لÓنتخابات بدعم أا‡ي ودو‹ واسشع ,من أاجل
اإلسشراع ‘ إاجراء انتخابات ‘ ليبيا وانتهاء األزمة
التي عصشفت بالبÓد منذ نهاية  ٢٠١٤سشياسشيا
واقتصشاديا واجتماعيا ,وسشارعت العديد من الدول
إا ¤دعم مششروع األ· اŸتحدة النتخابي ‘
ليبيا ,والذي يحمل عنوان ““تعزيز النتخابات من
أاجل الششعب الليبي““.
وقدمت العديد من الدول األوروبية دعما ماليا
لهذا اŸششروع األ‡ي ,فقد تعهدت ا◊كومة
الهولندية بتقد Ëمبلغ  ١.٦٥مليون دولر أامريكي,
وخصشصشت فرنسشا مبلغا ماليا قدره  ٢٠٠أالف يورو,
فيما سشاهمت إايطاليا Ãبلغ  ٢٧٥أالف يورو.
وي -ه -دف مشش -روع األ· اŸت -ح -دة ل -ل -مسش -اع-دة
النتخابية ,الذي سشينفذ عن طريق برنامج األ·
اŸتحدة اإل‰ائي بالششراكة مع اŸفوضشية الوطنية
ال-ع-ل-ي-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ‘ ل-ي-ب-ي-ا ,إا““ ¤ت-ع-زي-ز ق-درة
اŸفوضشية على إادارة عمليات انتخابية تتماششى مع
أافضشل اŸمارسشات واŸبادئ اŸعÎف بها دوليا““
‘ اŸقابل قال اŸبعوث األ‡ي إا ¤ليبيا غسشان
سشÓمة إان أاسشبابا أامنية حالت دون عقد لقاء ‘
ق -لب ا÷ن -وب ،ل Ó-سش -ت -م -اع إا‡ ¤ث -ل -ي -ه وم -ع-رف-ة
قضشاياه اıتلفة ،مؤوكًدا أان األ· اŸتحدة تعد
ب- -ع- -ق- -د ل- -ق- -اءات ‘ ا÷ن- -وب ““ع -ن -دم -ا ت -ت -حسش -ن
الظروف““.

انسشحاب ششركت Úدولت Úمن التنقيب ‘ الصشحراء الغربية

الهيئة الصشحراوية للبÎول :ضشربة مؤوŸة Ÿششاريع ا’حتÓل اŸغربي

ث -م -نت ال -ه-ي-ئ-ة الصش-ح-راوي-ة ل-ل-بÎول
واŸعادن ‘ ,بيان لها أامسس ،قرار ششركتي
““ك - -وسش- -م- -وسس إانÒج- -ي““ و«ك- -اب- -ري- -ك- -ورن
إاكسش -ب -ل -وريشش-ن““ ب-ا’نسش-ح-اب م-ن مشش-اري-ع
ال - -ت - -ن - -ق- -يب ع- -ن ال- -بÎول ‘ الصش- -ح- -راء
الغربية.
واعتÈت الهيئة الصشحراوية هذا النسشحاب
““ضشربة مؤوŸة““ Ÿششاريع الحتÓل اŸغربي ‘
الصشحراء الغربية.
ونقلت وكالة النباء الصشحراوية (واصس) عن
رئيسس الهيئة الصشحراوية للبÎول والغاز ,غا‹
الزب ,Òأان ““هذا النسشحاب للششركت Úالمريكية
والÈيطانية يأاتي ضشمن توجه عام ومتواصشل
ب- -دأات ت -أاخ -ذه الشش -رك -ات األج -ن -ب -ي -ة ‘ ال -فÎة
األخÒة ب- -ع- -د ت- -زاي- -د الضش- -غ- -وط ال- -ق- -ان -ون -ي -ة
واألخÓقية عليها للحد من تورطهما ‘ مششاريع
الحتÓل اŸغربي ‘ الصشحراء الغربية التي
تتعارضس نصشا وروحا مع القانون الدو‹““.
ودعت الهيئة الصشحراوية للبÎول واŸعادن
الششركات األجنبية التي لزالت “ارسس أانششطة
اقتصشادية ‘ األراضشي اÙتلة من الصشحراء
الغربية إا ¤تصشحيح أاوضشاعها بالتفاوضس مع
الدولة الصشحراوية أاو النسشحاب النهائي من أاية
اسشتثمارات ‘ منطقة واقعة –ت الحتÓل.
ُي- -ذك- -ر أان شش- -رك- -ت- -ي ““ك- -وسش -م -وسس إانÒج -ي““
و«ك-اب-ري-ك-ورن إاكسش-ب-ل-وريشش-ن دي-ف-لوÃينت““ ظلتا
على ارتباط بعقود موقعة مع الحتÓل اŸغربي
للتنقيب عن البÎول والغاز ‘ اŸياه اإلقليمية
الصش -ح -راوي -ة ب -ق -ط -اع ب -وج -دور ال-ب-ح-ري ل-ع-دة
سشنوات.
كما قررت الششركة الكندية ““نوتريان““ مؤوخرا
وضشع حد لنششاطاتها التجارية غ ÒاŸششروعة
‘ الصشحراء الغربية اÙتلة من قبل اŸغرب.
واكدت ““نوتريان““ التي تعت Èأاك Èمسشتورد
Ÿع -دن ال -ف -وسش-ف-ات م-ن الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة أان
عملية تصشديرها لعديد اÓŸي Úمن الدولرات
لفانكوفر (كندا) من هذا اŸعدن سشتتوقف.
وج -اء ق -رار ““ن -وت -ري-ان““ ب-ع-د أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة م-ن

ال- -ق- -دسش- -ي الشش- -ري- -ف Ãدي- -ن- -ة
القدسس اÙتلة.
وق- - -ال م- - -دي - -ر ع - -ام دائ - -رة
الوق- -اف السشÓ- -م- -ي -ة ال -ع -ام -ة
وشش- - -ؤوون اŸسش- - -ج- - -د القصش- - -ى
اŸبارك بالقدسس الششيخ عزام
اÿطيب ‘ ,تصشريح صشحفي,
إان اق- -ت- -ح- -ام -ات اŸسش -ت -وط -نÚ
اŸت -ط -رف Úن -ف -ذت ال -ي -وم م-ن
ج -ه -ة ب -اب اŸغ -ارب -ة ب -ح-راسش-ة
مششددة من قبل قوات الحتÓل
السشرائيلي اÿاصشة.
وأاوضش - - - - - -ح اÿط- - - - - -يب ,ان
اŸسش -ت -وط -ن Úق -ام -وا ب -ج -ولت
اسشتكششافية اسشتفزازية مششبوهة
‘ أارجاء اŸسشجد اŸبارك,
واسش -ت -م-ع-وا ا ¤شش-روح-ات ح-ول
““الهيكل““ اŸزعوم Ãنطقة باب
الرحمة ‘ ,ح Úتواجد عدد
كب Òمن اŸصشل ‘ ÚاŸسشجد
وانتششروا ‘ باحاته للتصشدي
لهذه القتحامات السشتفزازية.

فتح –ذر

وح- -ذرت ح- -رك- -ة ال -ت -ح -ري -ر
ال-وط-ن-ي ال-ف-لسش-ط-يني (فتح) من
ن- - -زع- - -ات إاسش- - -رائ - -ي - -ل –وي - -ل
األراضشي الفلسشطينية إا ¤سشاحة
ل -ل -تصش -ع -ي -د وال -ت -وت Òاألم -ن -ي,
وذلك ب- -ه- -دف الضش- -غ- -ط ع- -ل -ى

قدمت تناز’ت كبÒة

الشش -عب ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي وق-ي-ادت-ه
وح -رف األن -ظ -ار ع -ن ت -وسش -ع-ه-ا
السش-ت-ع-م-اري ‘ دول-ة ف-لسش-طÚ
دون حق.
وقال اŸتحدث باسشم حركة
ف - -ت- -ح عضش- -و اÛلسس ال- -ث- -وري
ج- -م- -ال ن -زال ان ““ ال -تصش -ف -ي -ات
اإلسش -رائ -ي -ل -ي -ة ال -دم -وي-ة خ-ارج
ال- -ق -ان -ون ,وم Ó-ح -ق -ة األف -راد
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úواق-ت-حام القرى
واŸدن وت - -روي - -ع اŸن ,Úه- -ي
‡ارسش-ات إاسش-رائ-ي-ل-ي-ة م-كششوفة
األهداف واŸرامي التخريبية““.
واأضشاف ان ““ فتح تطالب
األحزاب الصشديقة وا◊كومات
اŸؤوي -دة ‘ ال -ع -ا ⁄ل -زج -ر ه-ذه
ال -تصش-رف-ات اإلره-اب-ي-ة م-ن ق-ب-ل
السشلطة القائمة بالحتÓل كما
حدث ‘ بلدة اليامون ,حيث
ح -رك -ة ف -ت -ح أاح-م-د إاسش-م-اع-ي-ل
جرار ‘ مدينة جن Úيوم ١٧
يناير .““ ٢٠١٨
واع -ت Èأان سش -ع -ي إاسش -رائ -ي -ل
للعنف وتوف Òالبيئة اŸواتية له
ع- - -م- - -ل خ- - -ط Òوم - -رف - -وضس ,
وي -ظ -ه -ر رفضش -ه -ا ال -ب -حث ع -ن
حلول خارج نطاق العنف الذي
ت- -غ- -ذي- -ه خ- -ط- -اب- -ا و‡ارسش- -ات
ﬂال -ف -ة ل -ل -ق -ان -ون ال -دو‹ ‘
األراضشي الفلسشطينية.

مÒكل تتفق مع ا◊زب الدÁقراطي لتششكيل ائتÓف حكومي
اعÓن أاك Èششركة أاجنبية متواجدة بالصشحراء
الغربية منذ  ,٢٠١٣الششركة السشويسشرية متعددة
ا÷نسش- -ي- -ات ““غ -ل -ن -ك -ور““ ع -ن وضش -ع ح -د ل -ك -ل
نششاطاتها غ ÒاŸششروعة من صشادرات بÎولية
‘ اŸياه القليمية للصشحراء الغربية.
يذكر هنا أان ا◊كومة الصشحراوية قد باششرت
‘  ٢٠١٧أاول الج- -راءات ال- -قضش- -ائ- -ي -ة ضش -د
مسشتوردي الفوسشفات اŸسشتخرج بطريقة غÒ
مششروعة من أاراضشيها التي يحتلها اŸغرب.

تعزيز Ÿكانة مؤوسشسشات ا’–اد ا’فريقي
اكد رئيسس اÛلسس الوطني الصشحراوي,
عضش- - - -و الم- - - -ان- - - -ة ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي - - -ة ÷ب - - -ه - - -ة
البوليسشاريو,خطري ادوه ,أان الزيارة التي يقوم
ب -ه-ا وف-د اÙك-م-ة الف-ري-ق-ي-ة ◊ق-وق النسش-ان
والششعوب ا ¤الدولة الصشحراوية وموؤسشسشاتها
ي -ع-زز اŸك-ان-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ﬂت-ل-ف م-وؤسشسش-ات
ال–اد الفريقي للجمهورية الصشحراوية.
وثمن خطري لدى اسشتقباله الوفد الفريقي
ه- -ذه ال -زي -ارة ال -ت -ي ق -ال ان -ه -ا ““سش -تسش -اه -م ‘
–سش - -يسس ال - -رأاي الف - -ري - -ق - -ي واÛت- -م- -ع- -ات
والششعوب بأافق  ٢٠٦٣وأاهمية تبني واŸصشادقة
ع -ل-ى ب-روت-وك-ول انشش-اء اÙك-م-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى

ت - -وصش - -ل ت - -ي - -ار اÙاف - -ظÚ
’Ÿان-ي-ة
ب -زع -ام -ة اŸسش -تشش-ارة ا أ
أا‚ي ÓمÒكل إا ¤اتفاق أامسس،
م - - -ع ا◊زب ال - - -دÁق - - -راط - - -ي
ا’ششÎاك -ي ل -تشش -ك-ي-ل ائ-تÓ-ف
ل - -ت - -قÎب أاŸان - -ي - -ا ال - -ق - -اط- -رة
’وروب - -ا م - -ن
ا’ق- - -تصش- - -ادي- - -ة أ
حكومة جديدة بعد ششهور من
عدم اليق Úأاثارت قلق الدول
ا◊ليفة واŸسشتثمرين.
و‘ خطوة تعني على األرجح
–ول ‘ سش -ي -اسش -ة أاŸان -ي-ا بشش-أان م-ن-ط-ق-ة ال-ي-ورو،
ذك- -رت وسش- -ائ- -ل إاعÓ- -م أان ا◊زب ال- -دÁق -راط -ي
الششÎاكي سشيتو ¤حقيبة اŸالية التي كان يششغلها
ح-ت-ى وقت ق-ريب السش-ي-اسش-ي اÙاف-ظ ف-ول-ف-غ-ان-غ
ششيوبله الذي واجه انتقادات واسشعة ‘ دول منطقة
اليورو التي عانت من صشعوبات خÓل وليته التي
دامت ثما Êسشنوات بسشبب تركيزه على التقششف.
وكان مارتن ششولتسس زعيم ا◊زب الدÁقراطي
الششÎاكي قال ‘ وقت سشابق هذا األسشبوع إان
حزبه ضشمن أان أاي اتفاق مع اÙافظ Úسشيضشع
ح -دا ““ل -ل -ت -قشش -ف اإلج -ب -اري““ وسش -يضش -ع م -ي -زان -ي-ة
اسشتثمارية Ÿنطقة اليورو.
ويشش Òال- -ت -خ -ل -ي ع -ن وزارة اŸال -ي -ة الشش -دي -دة
األه- -م -ي -ة إا ¤أان اÙاف -ظ Úاضش -ط -روا ل -ت -ق -دË
ت -ن -ازلت ك -بÒة م -ن أاج -ل ا◊صش -ول ع-ل-ى م-واف-ق-ة
ا◊زب ال- -دÁق- -راط- -ي الششÎاك- -ي ع- -ل -ى Œدي -د

تقوية هياكل الصشرح الفريقي““.
وتطرق رئيسس اÛلسس الوطني الصشحراوي
وفق ما ذكرته وكالة النباء الصشحراوية (واصس)
ا ¤مسش -اه -م -ة ال -دول -ة الصش -ح -راوي-ة ‘ ال–اد
الف- -ري- -ق- -ي و الŸÈان الف- -ري -ق -ي م -ن خ Ó-ل
مصش- -ادق- -ة الŸÈان الصش- -ح- -راوي ع- -ل -ى ع -دي -د
الت- -ف -اق -ي -ات والÈوت -وك -ولت وال -ت -ي ك -ان م -ن
ضش-م-ن-ه-ا إانشش-اء اÙك-م-ة والÈوت-وك-ول اŸل-ح-ق
–Óاد الفريقي اŸتعلق
بالقانون التأاسشيسشي ل إ
بالŸÈان الفريقي.
واكد خطري ادوه على ضشرورة خلق ادوات
قانونية افريقية قادرة على حل مششاكل القارة
والسشتغناء عن اللجوء ا ¤الهيئات خارجها,
وح -ل ﬂت -ل -ف ال -قضش-اي-ا وال-ن-زاع-ات ‘ ن-ط-اق
ال–اد الفريقي واŸؤوسشسشات الفريقية.
م -ن ج -ان -ب -ه ,رئ -يسس اÙك -م -ة الف -ري -ق -ي-ة
◊ق -وق النسش -ان والشش -ع -وب ,سش-ي-ل-ف-ي-ان اوري,
اسش -ت -ع -رضس خ Ó-ل ل -ق-اءه اŸسش-ؤوول الصش-ح-راوي
عمل اÙكمة واختصشاصشاتها القارية ,مششÒا
ا ¤ان ال -زي -ارة ال -ت -ي ي -ق-وم ب-ه-ا وف-د اÙك-م-ة
للجمهورية الصشحراوية تندرج ‘ اطار الÈنامج
التحسشيسشي للمحكمة للدول التي صشادقت على
الÈتوكول اŸؤوسشسس للمحكمة الفريقة ◊قوق
النسشان والششعوب.

إاششهـ ـار

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات
معهد باسشتور با÷زائر

تعزية
ببالغ ا◊زن واألسشى تلقى اŸدير العام Ÿعهد باسشتور
با÷زائر وكافة عمال معهد باسشتور با÷زائر
نبأا وفاة اŸغفور لها الزميلة السشيدة حجو نادية
وبهذه اŸناسشبة األليمة يتقدمون إا ¤عائلة الفقيدة بأاسشمى
عبارات اŸواسشاة متضشرع Úإا ¤الله العلي القدير أان يسشكن
الفقيدة جنة الرضشوان وأان يلهم ذويها الصش Èوالسشلوان.
))((¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfqGEh ¬∏d ÉfqGE
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اŸدينة الفلسشطينية تسشتعد ÷معة الغضشب

دعم دو‹ واسشع لإÓسشراع ‘ التحضش ÒلإÓنتخابات

تششهد السشاحة السشياسشية الليبية نششاطا
مكثفا ودعما دوليا وأا‡يا واسشع النطاق من
’سش- -راع ‘ ال- -ت- -حضش ÒلÓ- -ن -ت -خ -اب -ات
أاج- -ل ا إ
ال -تشش -ري -ع -ي -ة وال -رئ-اسش-ي-ة اŸق-رر ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
خÓل السشنة ا÷ارية ,خاصشة بعد أان أاعلنت
اŸف -وضش -ي-ة ال-ع-ل-ي-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ع-ن “دي-د
ع -م -ل-ي-ة تسش-ج-ي-ل ال-ن-اخ-ب Úح-ت-ى م-ن-تصش-ف
ف -ي -ف -ري ا÷اري ,وت -أات -ي ه -ذه ال -ت -ط-ورات
وسش- -ط وضش- -ع أام -ن -ي صش -عب وأازم -ة إانسش -ان -ي -ة
حادة.
وإلت -اح -ة أاك Èف -رصش -ة ‡ك -ن -ة أام -ام ال -ل -ي -ب -يÚ
ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة وال-رئاسشية
اŸقرر تنظيمها قبل نهاية  ٢٠١٨أاعلنت اŸفوضشية
الوطنية العليا لÓنتخابات ‘ ليبيا مؤوخرا عن
“دي -د ع -م-ل-ي-ة تسش-ج-ي-ل ال-ن-اخ-ب Úح-ت-ى م-ن-تصش-ف
فيفري ,التي كانت مقررة ‘  ٠٦فيفري ا÷اري,
بعد Œاوز عدد من سشجلوا أاسشماءهم  ٢.٢مليون
ششخصس منذ انطÓق العملية قبل عام.
وقال رئيسس اŸفوضشية ,عماد السشائح““ ,قررنا
“ديد عملية تسشجيل الناخب Úحتى  ١٥فيفري
ا÷اري إلت- -اح- -ة أاك Èف- -رصش- -ة أام- -ام م- -ن ت -خ -ل -ف
ل -ل -مشش -ارك-ة ‘ ا◊دث ال-ت-اري-خ-ي اŸق-ب-ل ب-ع-دم-ا
–ققت أارقام غ Òمتوقعة جعلتنا مطمئن Úبأاننا
ح -ق -ق -ن -ا الشش -روط ال -ف -ن-ي-ة الÓ-زم-ة““ ,مضش-ي-ف-ا أان
““األرقام التي –ققت ‘ عملية تسشجيل الناخبÚ
منذ انطÓقها عكسشت وعي الليبي Úبأاهمية تبني
الن -ت -خ-اب-ات ك-خ-ي-ار دÁق-راط-ي ح-ق-ي-ق-ي ,وه-ي

العدد
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““الئ- -ت Ó-ف ال -ك -ب ““Òال -ذي ي -ح -ك -م
أاŸانيا منذ .٢٠١٣
و‘ رسش- -ال- -ة نشش -رت مصش -ح -وب -ة
بصش- -ورة ل- -زع- -ي- -م ا◊زب شش- -ول -تسس
وغÒه م- -ن م -ف -اوضش -ي ا◊زب ق -ال
اŸف -اوضش -ون ““ن -ح -ن م -ت -ع-ب-ون ل-ك-ن
سش -ع -داء ،ل -دي -ن-ا ات-ف-اق أاخÒا واآلن
يجري العمل على وضشع التفاصشيل
النهائية ‘ نصس““.
وي-ن-ه-ي الت-ف-اق أاغ-لب ال-غموضس
الذي أاضشعف دور أاŸانيا ‘ الششؤوون
ال -دول -ي -ة وأاث -ار تسش -اؤولت بشش -أان إا ¤م -ت-ى سش-ت-ظ-ل
مÒكل ‘ اŸنصشب.
وق- - - -ال مصش - - -در ‘ اŸف - - -اوضش - - -ات إان ا◊زب
ال-دÁق-راط-ي الششÎاك-ي سش-ي-حصش-ل ع-ل-ى ح-قيبتي
اŸالية والعمل وذكرت وسشائل إاعÓم أان ا◊زب
سشيششغل كذلك وزارت العدل واألسشرة والبيئة.
وق - - -الت وسش - - -ائ - - -ل إاع Ó- - -م إان ح- - -زب ال–اد
الدÁقراطي اŸسشيحي بزعامة مÒكل سشيحصشل
ع -ل -ى وزارت -ي الق-تصش-اد وال-دف-اع ب-ي-ن-م-ا سش-يشش-غ-ل
ح- -ل- -ي- -ف -ه ال -ب -اف -اري ح -زب ال–اد الج -ت -م -اع -ي
اŸسشيحي حقيبة الداخلية التي سشيتولها هورسشت
زي -ه -وف -ر ال -ذي ي -ت -ب -ن-ى ن-ه-ج-ا صش-ارم-ا ب-خصش-وصس
الهجرة.
وذكرت صشحيفة زودويتششه تسشايتو„ أامسس ،أان
ششولتسس سشيتنحى عن رئاسشة ا◊زب الدÁقراطي
الششÎاكي ليتو ¤حقيبة اÿارجية.

تعازي

تعزية

ي- - -ع - -رب السش - -ي - -د وزي - -ر الشش - -ؤوون
اÿارجية ،السشيد األم Úالعام وكافة
م -وظ -ف -ي وزارة الشش -ؤوون اÿارج-ي-ة،
ع -ن ت -أاث -ره -م ال -ب-ال-غ ع-ل-ى إاث-ر وف-اة
زم-ي-ل-ه-م السشيد دك-ار ع-ب-د ا÷بار
وي- -ت- -ق- -دم- -ون ل -ك -ل أاف -راد ع -ائ -ل -ت -ه
بتعازيهم اÿالصشة متضشرع Úللمو¤
ع -ز وج -ل أان ي -ت -غ -م -د روح ال -ف -ق -ي-د
ب -رح -م -ت-ه ال-واسش-ع-ة ويسش-ك-ن-ه فسش-ي-ح
جنانه وأان يلهم ذويه جميل الصشÈ
والسشلوان.
))((¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfqGEh ¬∏d ÉfqGE

إاثر وفاة السشيد بلعياضشي علي
بن ◊فيظ ،عم زميلنا نور الدين
بلعياضشي.
ت-ت-ق-دم دف-ع-ة «سش-ي-اسشة مقارنة»
السش-ن-ة ( ،2ج -ام -ع-ة ا÷زائ-ر ،)3
ب - -ت - -ع - -ازي - -ه - -ا اÿالصش - -ة إا ¤أاسش- -رة
بلعياضشي ،معرب Úعن بالغ آاسشاهم
وحزنهم إاثر وفاة اŸغفور له علي،
راج Úمن اŸو ¤العليّ القدير أان
يتغمد روحه بواسشع رحمته وأان يلهم
أاهله وذويه الصش Èوالسشلوان.
))((¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfqGEh ¬∏d ÉfqGE
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لولى ١٤٣٩هـ
الخميسس  ٠٨فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢١جمادى ا أ
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’من الغذائي للجزائر
و’يات فÓحية ‰وذجية ‘ ا÷نوب قادرة على ضضمان ا أ

إادماج الشtسَعب ا’سسÎاتيجية إ’نتاج قياسسي يوجه للتصسدير

’سضÎاتيجية الوطنية الهادفة لدعم هذا النشضاط وترقيته على اŸسضتوى اÙلي
’سضباب عدة أاهمها ا إ
تعد الفÓحة أاحد القطاعات الهامة التي –ظى بعناية خاصضة بجنوب البÓد أ
والوطني وتعزيز مسضاهمته ‘ الدخل ا’قتصضادي لتنويعه من جهة واÿروج من التبعية للمحروقات من جهة أاخرى ،شضسضاعة اŸسضاحات الزراعية وما توفره الطبيعة من مياه جوفية وأايضضا بفعل
’مثلة عديدة Ÿا تعرفه الفÓحة من انتعاشش والثمار كثÒة
عديد التجارب التي أابانت عن إارادة حقيقية –دت فكرة الصضحراء القاحلة وحولتها إا ¤مسضاحات خضضراء منتجة بسضواعد ﬁلية وا أ
Œنى ع Èعدة و’يات ‘ أاعماق ا÷زائر كو’ية بسضكرة ،الوادي ،ورقلة ،غرداية وغÒها.

ورقلة :إÁان كا‘

م-ن ب ÚاŸشش-اك-ل ال-رئ-يسش-ي-ة اŸسش-ج-ل-ة ﬁل-ي-ا وال-ت-ي ت-ختلف
حسشب خصش -وصش -ي -ة ك -ل م -ن -ط -ق-ة وتشش-ك-ل أاح-د الصش-ع-وب-ات ال-ت-ي
تسشتدعي إاسشÎاتيجية ميدانية حقيقية لتخطيها ،مششكل اŸسشالك
الفÓحية ومششكل الربط بالكهرباء بالنسشبة للمحيطات الفÓحية
وتصشاعد اŸياه ،صشرف مياه السشقي وكذا مششكل تعويضس اآلبار
ال -ق -دÁة ،وم -ن شش -أان ال -قضش -اء ع -ل -ى ه -ذه اŸشش-اك-ل أان يسش-اع-د
اŸسشتثمرين ‘ ا÷نوب على التوسشع ‘ اŸسشاحة اŸزروعة
وتنويع اÙاصشيل الفÓحية وكذا الرفع من القدرة اإلنتاجية
وخطو خطوات انتقالية نحو –قيق الكتفاء الذاتي ،من جهة
أاخرى فإانه ل بد من التأاكيد على أان العديد من السشتثمارات
الفÓحية التي آاتت أاكلها غÒت من مفهوم الزراعات الصشحراوية
وسشاهمت ‘ إاثرائها عŒ Èارب ميدانية Ÿسشتثمرين الكثÒ
منهم ششباب وكذا ألصشحاب مسشتثمرات ضشخمة ،كما أاكدت كرم
الطبيعة الصشحراوية.
و‘ ولي- -ة ورق- -ل- -ة ع- -ل- -ى سش -ب -ي -ل اŸث -ال ت -ت -م -ث -ل الشش -عب
اإلسشÎاتيجية الكÈى ذات السشتهÓك الكب ‘ Òالتمور ،ا◊بوب،
زراع -ة ال -زي-ت-ون ،ال-ب-ط-اطسس ،ا◊ل-يب ،ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ،ت-رب-ي-ة
ا◊يوانات وتربية الدواجن ،وتقدر مسشاحة إانتاج ا◊بوب بـ ١٨٠٠
هكتار ،وقد قدر إانتاج ا◊بوب خÓل موسشم  ٢٠١٦وÃ ٢٠١٧ا
يعادل  ٦٨أالف قنطار ومن اŸنتظر أان تعرف زراعة ا◊بوب
باŸنطقة –قيق إانتاجية أاك Èوذلك بتوسشيع اŸسشاحة إا٣٤٠٠ ¤
هكتار والتي من اŸنتظر أان –قق إانتاج  ١٠٠أالف قنطار.
ه-ذا وح-ق-ق إان-ت-اج ال-زي-ت-ون ال-ذي ت-ق-در اŸسش-اح-ة اŸسش-ت-غ-لة

لزراعته بـ  ١٧٠٠هكتار قدرة إانتاجية كبÒة ،باإلضشافة إا ¤مسشاحة مششكل التسشويق الذي يواجه إانتاج التمور بالولية وذلك من خÓل
كبÒة ﬂصشصشة لزراعة النخيل إاذ –تل ولية ورقلة اŸرتبة إانششاء أاسشواق خاصشة ببيع التمور ،مع العلم أان أاغلب الكميات
الثالثة وطنيا بعد كل من وليتي الوادي وبسشكرة ،وقد حقق موسشم اŸصش -درة م -ن ال -ت-م-ور م-وج-ه-ة ب-األسش-اسس إا ¤ال-دول اإلف-ري-ق-ي-ة
جني التمور ما يعادل مليون و ٦٠٠قنطار وهو إانتاج كب Òمقارنة وبصشفة أاقل إا ¤دول أاوروبا ،إاذ Œد هذه النوعية من التمور
بالسشنة اŸاضشية التي سشجلت إانتاج مليون و ٤٠٠أالف قنطار وذلك رواجا كبÒا ‘ الدول اإلفريقية.
نظرا لزيادة عدد النخيل اŸنتج بحوا‹  ٢٠٠أالف نخلة ،كما أان
العديد من اŸسشتثمرات الفÓحية ا÷ديدة التي تدعمت بها
منتوج التمور هذه السشنة كان جيدا وذو قدرة تسشويقية وباإلضشافة الولية ‘ إاطار اŸنششور الوزاري اŸششÎك رقم  ١٠٨الذي سشمح
إا ¤ال-ت-غ-ط-ي-ة الصش-ح-ي-ة من
باسشتفادة  ١٦مسشتثمرا من ذوي
طرف اŸديرية واŸرافقة
ال -ق -درات ال -ع -ال -ي-ة م-ن مسش-اح-ة
على الرغم من تراجع ا’هتمام
قدرت بـ ٥٩.٥٠٠هكتار سشاهمت
‘‘ ال-م-عفا÷Îةةالصغشا-بيا-فت-ي -اةلنضخش -يلد بزراعة النخيل ‘ اŸنطقة ،حيث
بشش - -ك - -ل ك - -ب ‘ Òإادم- -اج شش- -عب
سش-وسش-ة ال-ت-م-ر وال-ع-ن-كبوت ،يشضتكي الفÓحون من ا إ
’همال الذي فÓ- -ح- -ي- -ة ج- -دي- -دة ‘ ال- -ولي- -ة
زي - -ادة ع - -ل - -ى م- -ك- -اف- -ح- -ة طال نشضاط ا’هتمام والعناية بالنخلة وحققت ‚احا كبÒا فيها على
ا◊شش- - - - - - - -رات الضش - - - - - - -ارة
غ -رار ال -ق-م-ح ،ال-ذرة ،األعÓ-ف،
واسش- -ت- -غÓ- -ل ذات ال -ه -ي -ئ -ة خاصضة ‘ أاوسضاط الشضباب إا’ أانها تبقى زراعة الزيتون بكل من منطقتي
’سضÎاتيجية ق -اسش -ي ال-ط-وي-ل ب-دائ-رة ح-اسش-ي
Ÿسش- - -اح- - -ات زم- - -ن - -ي - -ة ‘ أاحد الشضعب الفÓحية ا إ
اإلذاع -ة اÙل -ي-ة م-ن أاج-ل
مسش -ع -ود وح -اسش -ي ب -ن ع-ب-د ال-ل-ه
م -راف -ق -ة ال -ف Ó-ح Úوت -وع -ي -ت -ه -م وت -ق -دﬂ Ëت-ل-ف اإلرشش-ادات بدائرة سشيدي خويلد ،وأايضشا بدائرة أانقوسشة وذلك بفعل التجارب
والنصشائح ع Èاألث Òفقد كان للمناخ اŸناسشب مسشاهمة كبÒة ‘ ال-ن-اج-ح-ة لÓ-سش-ت-ث-م-ار ال-فÓ-ح-ي ب-اŸن-ط-قة على غرار مسشتثمرة
توف Òمنتوج بنوعية جيدة وعالية.
زراعة الزيتون ومعصشرة إلنتاج زيت الزيتون لصشاحبها عبد ا÷بار
وŒدر اإلششارة إا ¤أانه على الرغم من تراجع الهتمام بزراعة بن سشاسشي ومسشتثمرة لزراعة ا◊بوب على مسشاحة  ١٥٠هكتار
النخيل ‘ اŸنطقة ،حيث يششتكي الفÓحون من اإلهمال الذي لصش -اح -ب -ه -ا ن-ور ال-دي-ن زرق-ون وال-ذي اسش-ت-ط-اع أان ي-كسش-ر ال-رق-م
طال نششاط الهتمام والعناية بالنخلة خاصشة ‘ أاوسشاط الششباب ال -ق -ي -اسش-ي ال-وط-ن-ي وي-ح-ت-ل اŸرت-ب-ة األو ¤وط-ن-ي-ا م-ن ال-ن-اح-ي-ة
إال أانها تبقى أاحد الششعب الفÓحية اإلسشÎاتيجية التي يعول اŸردودية بإانتاج أاك Ìمن  ٨٠قنطار ‘ الهكتار الواحد مقارنة
عليها كثÒا إاذ يعمل قطاع الفÓحة بالولية حاليا على Œاوز Ãع- -دل اŸردود ال -وط -ن -ي واŸق -در م -ا ب ٤٥ Úو ٥٠ق-ن-طار ‘

ال- -ه- -ك- -ت -ار ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ال -ك -ث Òم -ن األم -ث -ل -ة وال -ع -دي -د م -ن
اŸسشتثمرات الفÓحية التي “ت زراعة كل مسشاحتها ويطالب
أاصشحابها بالتوسشيع لزيادة اإلنتاج أاغلبهم ‘ منطقة قاسشي طويل
بحاسشي مسشعود.
أاما بخصشوصس تطه Òالعقار الفÓحي فقد ” اسشÎجاع أاكÌ
من  ٤٨أالف هكتار لـ  ٤٤٦مسشتثمر متقاعسس على مسشتوى منطقة
ورقلة الكÈى حسشب مصشادر ولية ورقلة.
وبالعودة إا ¤اŸصشالح الفÓحية لولية ورقلة فإان آافاق –قيق
الكتفاء الذاتي ﬁليا تسشتدعي الرفع من اŸسشاحة اŸسشتغلة
للزراعة إا ٥١ ¤أالف هكتار موزعة على  ٤٠أالف هكتار إلنتاج ١٦٠
أال- -ف ط -ن م -ن ا◊ب -وب ،و ٣٠٠٠ه-ك-ت-ار إلن-تاج  ٦٥٠ق-ن-طار من
البطاطا ،هذا باإلضشافة إا ١٠ ¤آالف هكتار تدخل ‘ إاطار
الزراعات ا◊قلية و–ت البيوت البÓسشتيكية األخرى.
من جهته مدير اŸصشالح الفÓحية بالنيابة لولية ورقلة سشليم
بن زاوي ذكر ‘ حديث لـ»الششعب» أانه و“اششيا مع التطور الذي
تسشجله القدرة اإلنتاجية للمحاصشيل الفÓحية بولية ورقلة بفضشل
دخ -ول ع -دة مسش -ت -ث -م -رات ك -بÒة وصش -غÒة ح -ي-ز اÿدم-ة وزي-ادة
اŸسشاحات اŸزروعة ،وبالتا‹ من اŸرتقب أان يتضشاعف اإلنتاج
وقد يحقق فائضشا ‘ عدة ﬁاصشيل ،فقد ” تخصشيصس مششاريع
إل‚از غرف للتÈيد من أاجل ضشبط اإلنتاج وتوف ÒاŸنتوج على
مدار السشنة وتخزين الكميات الفائضشة من اإلنتاج ،مششÒا ‘ هذا
اإلطار إا ¤أان ولية ورقلة قد اسشتفادت من  ٣مششاريع لغرف
تÈيد منها غرفة تÈيد بسشعة  ١٥أالف م Îمكعب بورقلة وغرفة
تÈيد بتقرت بقدرة  ٤٠٠٠م Îمكعب Œاوزت نسشبة األششغال بها
 ‘ ٤٠اŸائة ،وأاخرى ‘ حاسشي مسشعود بـ  ٣٠٠٠م Îمكعب.

الباحث ‘ العلوم ا’قتصضادية جمال جعفري:

 ⁄نسستغل بعد اŸسساحات ،اŸياه ا÷وفية والتخزين والنقل با÷نوب
’كادÁي ‘ العلوم ا’قتصضادية جمال
وقف الباحث ا أ
ج -ع -ف -ري ،اŸه -ت -م ب -دارسض -ة ت -ط -ور ال -ق -ط -اع ال -فÓ-ح-ي ‘
’همية التي تكتسضيها الفÓحة ‘ ا÷زائر
ا÷زائر ،عند ا أ
باعتبارها أاهم البدائل للنهوضش بالتنمية واÿروج من
’وضضاع
مأازق التبعية ا’قتصضادية لقطاع النفط ‘ ظل ا أ
’ضض -اف -ة إا ¤أاب -رز اŸشض -اك -ل
ا’ق- -تصض- -ادي- -ة ال- -راه- -ن -ة ،ب -ا إ
اŸطروحة على أارضش الواقع وأاهم سضبل تخطيها للحفاظ
على هذه اŸكتسضبات.
^ إاÁان كا‘
الشض -عب :ال -فÓ-ح-ة ق-ط-اع ي-ع-ول ع-ل-ي-ه ك-ثÒا ‘ ت-ن-وي-ع
ا’ق -تصض -اد واÿروج م -ن ال -ت -ب -ع -ي-ة ل-ل-م-ح-روق-ات ،م-ا ه-ي
ا’إمكانيات الطبيعية واŸادية اŸتوفرة ‘ ا÷زائر والتي
من اŸمكن أان تؤوهلها لتحقيق ذلك؟
جمال جعفري :حقيقة يعت Èالقطاع الفÓحي من أاهم القطاعات

القتصشادية التي من ششأانها أان تكون بدي Óعن اقتصشاد ما بعد عصشر النفط ،و‘
ظل انهيار أاسشعار النفط أاصشبح من الضشروري للدولة ا÷زائرية أان تهتم أاكÌ
فأاك Ìبتنويع اقتصشادها ،وأاعتقد أان القطاع الفÓحي هو السشبيل الوحيد ÿلق
هذا التنوع ،هذا فضش Óعن أان ا÷زائر تتوفر على إامكانيات طبيعة ومادية
وبششرية من ششأانها أان تؤوهل القطاع الفÓحي لكي يكون قطاعا اسشÎاتيجيا
يعتمد عليه ‘ –قيق الكتفاء الذاتي من الغذاء ،ثم مصشدرا لتوف Òالعملة
الصشعبة ،إاذ تقدر اŸسشاحة اإلجمالية الزراعية ‘ ا÷زائر بـ  ٤٢.٤مليون هكتار
و“ثل  ‘ ١٨اŸائة من اŸسشاحة اإلجمالية للبÓد ،إال أان اŸسشاحة الزراعية
اŸسشتغلة قليلة حيث تقدر بـ ٨.٤٥مليون هكتار أاي ما يعادل  ‘ ٢٨اŸائة من
اŸسش -اح -ة ال -زراع -ي -ة اإلج -م -ال-ي-ة ،وه-ذا م-ا سش-ي-م-ك-ن ا÷زائ-ر م-ن ال-ت-وسش-ع ‘
مسشاحتها الزراعية مسشتقب ،Óضشف إا ¤ذلك مناخها اŸتعدد الذي تتأاقلم معه
ﬂتلف اŸنتجات الفÓحية على حسشب كل إاقليم ،خاصشة اإلقليم الصشحراوي
الششاسشع ،فضش Óعن موقع ا÷زائر اإلسشÎاتيجي اŸطل على البحر األبيضس
اŸتوسشط ششمال لسشتغÓل مياهه وبابا من جهة ا÷نوب للتوسشع ‘ السشوق
اإلفريقية الواعدة ،ومن خÓل ذلك ل نرى أاي مانع من ششأانه أان يعرقل تطور
القطاع الفÓحي ‘ ا÷زائر .

يعد الشضباب ركيزة أاسضاسضية ‘ سضوق الشضغل إا’ أانه و‘
الفÓحة –ديدا يسضجل عزوف هذه الفئة ،فكيف Áكن
Œاوز هذا اŸشضكل برأايك؟

@@ اليد العاملة ‘ ا÷زائر غ Òمؤوهلة حقيقة للعمل ‘ القطاع الفÓحي،
كون معظم الششباب ا÷زائري يرى أان العمل ‘ هذا القطاع ششاق ومتعب كما
يششكل غياب ا◊ماية الجتماعية لنششاطه ‘ هذا القطاع أاحد األسشباب التي
ت-دف-ع-ه إا ¤ال-ع-زوف وه-و م-ا يسش-ت-وجب ان-ت-ه-اج إاسشÎات-ي-ج-ي-ة داع-م-ة ÿري-ج-ي
ا÷امعات واŸعاهد لتششجيعهم على التوجه نحو هذا القطاع والسشتثمار ‘
قدراتهم العلمية والبحثية من أاجل تطويره وبذلك سشيكون القطاع ﬁل جذب
واسشتقطاب لليد العاملة الششابة خاصشة بوجود فرصس للعمل الدائم وبتوافر

اŸقبلة ،على أارضس الواقع ل ننكر أان اإلصشÓحات الفÓحية ‘
ا÷زائر حققت ‚احا نسشبيا حيث ” –قيق الكتفاء الذاتي ‘ كثÒ
م-ن اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ف-روع اÿضش-ر وال-فواكه
واللحوم والبيضشاء وكذا البيضس والتمور ،باإلضشافة إا ¤ارتفاع القيمة
اŸضشافة Ãعدل ‰و سشنوي منتظم يقدر بـ  ‘ ٤.٥اŸائة منذ بداية
األلفية الثالثة ،كما ربحت ا÷زائر  ٥٠٠أالف هكتار من اŸسشاحات
الزراعية الصشا◊ة للزراعة و” اسشتحداث ما يقارب مليون منصشب
ششغل مباششر وغ Òمباششر حسشب تصشريحات مسشؤوو‹ القطاع ‘ كثÒ
من اŸرات وقد وصشل اإلنتاج إا ¤حد الفائضس من بعضس الششعب
الفÓحية كالبطاطا والتمور.

رغم الدعم اŸقدم من طرف الدولة للفÓحÚ
إا’ أان ال-ع-دي-د م-ن-ه-م يشض-ت-ك-ي ت-أاث Òن-ق-ائصش عدة
سضلبا على نشضاطهم خاصضة ‘ ا÷نوب الذي يعول
ÓقÓع ‘ اÛال ،فما تعليقك؟
عليه كثÒا ل إ

اŸصشانع التحويلية على مسشتوى ﬂتلف الوليات حسشب منتجات كل إاقليم
فÓحي.

’مكانيات الطبيعية للجزائر كبÒة جدا ‘ الفÓحة
ا إ
وم -ن ج -ه -ت -ه-ا ال-دول-ة ت-ق-دم مسض-اع-دات ج-دي-رة ب-ال-ذك-ر
لدعم الفÓح ،Úفهل من شضأان هذه السضياسضات أان تنعكسش
‘ أارضش الواقع على اŸدى القريب؟

@@ تنوعت السشياسشات الزراعية ا÷زائرية منذ السشتقÓل سشواء خÓل
ال -ن -ظ -ام الششÎاك -ي  -ال -تسش -ي Òال -ذات -ي وال-ث-ورة ال-زراع-ي-ة -أاو خÓ-ل م-رح-ل-ة
القتصشاد اŸوجه  -إاعادة الهيكلة واإلصشÓحات الفÓحية ا÷ديدة  -إال أان
الهدف كان مششÎكا ‘ جميعها وهو تطوير اإلنتاج الفÓحي.
ومنذ بداية األلفية الثالثة رمت الدولة ا÷زائرية بثقلها الكب Òنحو تطوير
القطاع الفÓحي ضشمن ما يعرف باıطط الوطني للتنمية الفÓحية والريفية
وخصشصشت له مبالغ ضشخمة  ⁄يششهدها منذ السشتقÓل قدرت بـ  ٥٥.٩٨مليار
دي -ن -ار م-وزع ع-ل-ى ثÓ-ث صش-ن-ادي-ق م-ك-ل-ف-ة ب-ت-م-وي-ل مشش-اري-ع ال-دع-م اŸسش-ج-ل-ة
باıطط اŸذكور وهي الصشندوق الوطني للضشبط والتنمية الفÓحية وكذا
الصشندوق الوطني ◊ماية الصشحة ا◊يوانية والنباتية باإلضشافة إا ¤صشندوق
ضشمان اıاطر الفÓحية ،كان هذا ضشمن برنامج اإلنعاشس القتصشادي ،وقد
” خÓل الÈنامج التكميلي لدعم النمو  ٢٠٠٩ -٢٠٠٥تخصشيصس مبلغ ما‹ لهذا
القطاع يقدر بـ  ٤٢٠٢.٧مليار دينار وتعت Èهذه الÈامج خطوة غ Òمسشبوقة ‘
التاريخ القتصشادي ا÷زائري وذلك من خÓل القيم اŸالية اŸرتفعة ،كما ”
تدعيم هذا القطاع خÓل اÿماسشي  ٢٠١٤-٢٠١٠بغÓف ما‹ قدر بـ ٢١٢١٤
مليار دج ،ومن خÓل هذا اŸسشعى كله تتوخى الدولة ا÷زائرية –قيق ثÓثة
أاهداف كÈى يتعلق األمر أاول برفع نسشبة النمو ‘ القطاع الفÓحي من  ٨إا¤
 ‘ ١٢اŸائة سشنويا بششكل مسشتقر ومسشتمر وكذا برفع حصشة الصشناعة من ‘ ٥
اŸائة إا ‘ ١٠ ¤اŸائة ‘ القيمة اŸضشافة التي يتم –قيقها سشنويا وأاخÒا
مواصشلة تقليصس نسشبة البطالة إا ¤أاقل من  ‘ ١٠اŸائة خÓل السشنوات اÿمسس

@@ البنية التحتية ‘ القطاع الفÓحي ل تزال تتسشم بالضشعف
خاصشة على مسشتوى األرياف واŸناطق ا÷نوبية والتي تعت Èاإلقليم
ا÷غرا‘ لتطبيق الفÓحة وتعت Èوسشائل النقل والطرقات وإايصشال
الكهرباء من الوسشائل الضشرورية إل‚اح عملية تطوير هذا القطاع ،وعلى سشبيل
اŸثال فإان كميات كبÒة من منتوج الطماطم ‘ ولية الوادي تفسشد وتضشيع
ج-راء ن-قصس اŸصش-ان-ع ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة وان-ع-دام وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل ،ه-ذا ما
يسشتوجب على متخذي القرار بناء مصشانع للتحويل تتوزع على ﬂتلف الوليات
حسشب طبيعة منتجات كل منطقة .
كما أانه ل بد من اإلششارة إا ¤أانه بالنسشبة للجنوب فإاننا  ⁄نسشتغل مسشاحاته
الششاسشعة ‘ خدمة الزراعة و‘ اسشتغÓل مياهها ا÷وفية إاضشافة إا ¤عدم
تطوير وسشائل النقل و طرق التخزين فيه.

ما هي أافضضل السضبل اŸمكنة واŸتاحة للنهوضش فعليا
بقطاع الفÓحة ‘ ا÷زائر؟

@@ ي-ت-ط-لب ال-ن-ه-وضس ب-ال-ق-ط-اع ال-زراع-ي ا÷زائ-ري ال-ق-ي-ام Ãج-م-وع-ة م-ن
اإلجراءات التي Áكن حصشرها ‘ العوامل التالية ،إايجاد حل Ÿششاكل الري
بحيث ل يجب أان نعتمد على مياه األمطار فقط بل ل بد من البحث عن حلول
أاخرى لتوف ÒاŸياه من خÓل نقلها نحو ا÷نوب واŸناطق الداخلية والعتماد
على اأحدث تقنيات السشقي ،ضشرورة تسشوية مششكل العقارات الفÓحية ،العتماد
على عصشرنة ومكننة القطاع الفÓحي ،تطه Òالقطاع من الفÓح ÚاŸزيف،Ú
متابعة الدعم اŸقدم من طرف الدولة ،وضشع سشياسشة ودعم كاف للبحث
واإلرششاد الفÓحي Ãنطق الحتياجات والواقع العملي وليسس ‘ إاطار نظري
بÒوقراطي حتى يسشاهم ذلك ‘ توعية وإارششاد الفÓح Úوكذا –سش Úالبذور،
باإلضشافة إا ¤الهتمام بالتنوع اŸؤوسشسشي وهو البعد الثا Êللتنويع القتصشادي
بزيادة مسشاهمة القطاع اÿاصس ‘ النششاط الفÓحي وإايÓئه عناية خاصشة من
خÓل توسشيع مششاركته ‘ سشائر الفعاليات القتصشادية من إانتاج واسشتثمار
وتصشدير وتوف Òفرصس التوظيف للمواطن ÚواŸسشاهمة ‘ التخفيف من مششكل
البطالة وكذلك تعزيز تنافسشية القطاع الفÓحي كبديل للتنمية ع Èجذب
السش -ت -ث-م-ارات ال-وط-ن-ي-ة واألج-ن-ب-ي-ة اŸب-اشش-رة ،و–سش Úت-ن-افسش-ي-ة اŸن-ت-ج-ات
الفÓحية ‘ السشوق اÙلي واألسشواق اÿارجية.

لولى ١٤٣٩هـ
الخميسس  ٠٨فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢١جمادى ا أ
العدد

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
١٧٥٦٣

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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الو’ية اŸنتدبة ع Úقزام

زيادات غ ÒمّÈرة ‘ اŸواد الغذائية

’سسعار التي فرضسها التجار
’يام من الزيادة ‘ ا أ
’هقار ،هذه ا أ
يشسكو سسكان الو’ية اŸنتدبة ع Úقزام ا◊دودية  400كلم ،جنوب عاصسمة ا أ
” فيه تطبيق زيادة على سسلع
على بعضص السسلع اŸدعمة ذات ا إ
’سستهÓك الواسسع– ،دين بذلك اŸواطن ،بإاضسعاف قدرته الشسرائية ‘ ،الوقت الذي ّ
أاخرى ،لتجتمع عليه الزيادة ‘ جلّ السسلع سسواء مدعمة أاوغÒها‡ ،ا جعل اŸواطن Úيطالبون ع ÈاŸنتديات ومواقع التواصسل ا’جتماعي ،بضسرورة
Èر.
تدخل مصسالح التجارة اŸنتدبة باŸنطقة ا◊دودية ،من خÓل لعب دورها الرقابي ،لوضسع حّد ÷شسع التجار غ Òاّ Ÿ
وأاك- -د ل- -ن- -ا رئ- -يسس ج -م -ع -ي -ة ح -م -اي -ة
اŸسس -ت -ه -لك ب -ع Úق -زام ،السس -ي -د ب -اصس-ي
تاقيدة ،أان اŸواطن يعيشس معاناة كبÒة،
بسس -بب ال -زي -ادات ال -ت-ي ف-رضس-ه-ا ال-ت-ج-ار
باŸنطقة ،خاصسة تلك التي م ّسست اŸواد
اإلسستهÓكية اŸدعمة من طرف الدولة،
وذات اإلسستهÓك الواسسعﬂ ،الف Úبذلك
القوان ÚاŸعمول بها.
وكشس -ف ب -اصس -ي ت -اق -ي -دة ،أان ال -ت ّ-ج-ار
فرضسوا زيادة متفاوته تراوحت ما ب١٠ Ú
و ‘ ٥٠اŸائة على كل من مواد (السسكر،
ال - -زيت ،السس- -م- -ي- -د) ،ح- -يث ب- -ل- -غ سس- -ع- -ر
الكيلوغرام الواحد  ١٥٠دج ‘ ،ح Úبلغ
سسعر زيت اŸائدة سسعة  ٥ل ٧٠٠ Îدج ،أاما
كيسس السسميد  ٢٥كلغ فبلغ سسعره  ١١٠٠دج
‘ أاحسسن أاحواله‡ ،ا ولّد اسستياًء كبÒا
لدى اŸواطن ،Úالذين حسسب تصسريحه
 ‘ ٥٠اŸائة منهم ﬁدودي الدخل.
وأاضس- -اف رئ- -يسس ج- -م- -ع- -ي- -ة ح- -م- -اي- -ة
اŸسس- -ت -ه -لك ‘ ،م -ق -تضسب ح -دي -ث -ه ع -ن
ﬁاولت- -ه ا◊ث- -ي- -ث- -ة Ãراسس -ل -ة ا÷ه -ات
اŸع-ن-ي-ة ‘ ع-دي-د اŸن-اسس-ب-ات ،ل-ل-وقوف
على الوضسعية التي تعرفها اŸنطقة ،واÿروقات ق -ائ -م -ة األسس -ع-ار ال-ق-ان-ون-ي-ة بشس-ك-ل ع-ادي ،وم-ع دوري ،أاو حتى إارسسال ÷ان مراقبة فجائية من
التي يقوم بها التجار ،إال أانه ل حياة Ÿن تنادي ،غ -ي -اب -ه -م ي -ق -وم ال -ت ّ-ج -ار ب -رف -ع األسس-ع-ار حسسب مصس-ال-ح ال-ت-ج-ارة ب-ع-اصس-م-ة األه-ق-ار ،إليجاد حل
وهذا بالرغم من ّوجود مديرية منتدبة للتجارة ،أاه- -وائ -ه -م ،وف -رضس م -ن -ط -ق -ه -م ع -ل -ى اŸواط -ن ينهي معاناة اŸوطن.Ú
و‘ ﬁاولة مّنا للوقوف على هذه الوضسعية،
والتي ـ حسسبه ـ ل تقوم بعملها على أاكمل وجه ،البسسيط.
‘ هذا الصسدد ،طالب تاقيدة ،بضسرورة وضسع ق -م -ن -ا ب -اإلتصس -ال Ãصس -ال -ح اŸدي-ري-ة اŸن-ت-دب-ة
خاصسة بعد أان أاصسبح األعوان اŸكلفÃ Úراقبة
التجار ‘ مدينة معروف Úلدى جميع التجار ،ح ّ-د ل -ه-ذه اŸم-ارسس-ات ال-ت-ي أاضس-رت ب-اŸواط-ن ،للتجارة بع Úقزام ،لعدة مرات إال أاننا  ⁄نتلَق أاي
ف -ب -م-ج-رد ق-ي-ام-ه-م ب-ج-ول-ة ‘ اŸدي-ن-ة Ÿراق-ب-ة ال -ذي غ -ال -ب -ا ي -ك -ون غ Òم -ط -ل -ع ع -ل-ى ال-ق-ان-ون رد.
اÓÙت ،إاّل ويقوم التجار بتمويههم ،وتعليق واألسسعار ا◊قيقية ،كون جلّهم من البد والرحل
“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
وﬁدودي التعليم ،وهذا بتغي Òاألعوان بشسكل

’سسعار
جار يتÓعبون با أ
رئيسص جمعية اŸسستهلك :الت ّ
ويتحايلون على اŸراقبÚ

أاصسحاب السسيارات بتندوف

اŸطالبة بوكالة ثابتة للفحصص التقني
ط- -واب Òط- -وي- -ل- -ة م- -ن اŸرك -ب -ات
Ãخ -ت -ل -ف األح -ج-ام اصس-ط-فت أام-ام
م -دخ-ل حضسÒة ب-ل-دي-ة ت-ن-دوف م-ن-ذ
السس- - -اع- - -ات األو ¤م- - -ن ال - -ف - -ج - -ر،
اسس -ت -ع -داداً ل -ل -م -رور أام -ام م -ه-ن-دسس
الشس -رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-حصس ال-ت-ق-ن-ي
للسسيارات التي حّلت مؤوخراً ببلدية
ت -ن -دوف ع -ل -ى أان ت -ت-ن-ق-ل ل-ب-ل-دي-ة أام
ال -عسس -ل ‘ األي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة،
وتعت Èهذه الزيارة األو ¤من نوعها
خÓ- -ل ه -ذه السس -ن -ة رغ -م ال -دع -وات
اŸتكّررة إا ¤اسستحداث وكالة ثابتة
باŸنطقة من أاجل إاجراء الفحصس
ال -ت -ق -ن -ي ل -لسس -ي -ارات ،ويضس -ط-ر أاصس-ح-اب
اŸرك- -ب -ات ‘ ب -عضس األح -ي -ان ا ¤ق -ط -ع
مسسافة  ٨٠٠كلم بسسياراتهم من أاجل إاجراء
ال-ف-حصس ال-ت-ق-ن-ي ب-ولي-ة بشس-ار باعتبارها
أاقرب ولية من تندوف أاو انتظار وصسول
بعثات من وليات الشسمال ‘ ظلّ غياب
وك-ال-ة ث-اب-ت-ة ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ت-قنية للسسيارات
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة م -ن -ذ ع -دة سس -ن -وات .ط -ول
اŸسس-اف-ة وصس-ع-وب-ة ال-ت-ن-ق-ل وال-تخّوف من
الوقوع –ت طائلة اıالفات اŸرورية
خ -ل -ق ج -واً م -ن السس -ت -ي -اء وال-غضسب ل-دى
أاصس- -ح -اب اŸرك -ب -ات حسسب م -ا رصس -دت -ه
«الشسعب» من أاصسداء ،وأامام هذه العجز
اŸسستمر ÷أات مديرية النقل إا ¤التعاقد
اŸؤوقت مع عدة شسركات وطنية تصسل ِتبعًا
ل- -ب- -ل- -دي -ت -ي ت -ن -دوف وأام ال -عسس -ل إلج -راء
الفحصس التقني للسسيارات ‘ ﬁاولة منها
لسسد الفراغ ا◊اصسل ‘ هذا اÛال ،وهو
حل يراه بعضس اŸواطن« Úترقيعي وغÒ
›دي» خاصسة مع غياب رزنامة ّﬁددة
لتواريخ الفحصس والفارق الزمني بينها،

داع Úالسس - -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة واÛالسس
اŸن-ت-خ-ب-ة إاّ– ¤م-ل اŸسس-ؤوول-ي-ة وال-ع-م-ل
بجد من أاجل القضساء على هذا اŸشسكل
بصس- -ف- -ة ن- -ه- -ائ -ي -ة ،و‘ ه -ذا الط -ار أاك -د
«ﬁمد عثمان» مدير النقل بالنيابة على
وجود  ٠٣مسستغلُ Úمنحت لهم تراخيصس
م-ب-دئ-ي-ة Ÿزاول-ة نشس-اط ال-ف-حصس ال-ت-قني
ل -لسس-ي-ارات ب-ولي-ة ت-ن-دوف ،م-وضس-حً-ا ب-أان
ل‚از ‘
اث -ن Úب -اشس -را ب-ال-ف-ع-ل أاشس-غ-ال ا إ
انتظار منح العتماد الرسسمي من طرف
ال - -وزارة ،وأاضس - -اف اŸت - -ح- -دث أان م- -ن- -ح
الÎاخيصس لهؤولء جاء اسستثناًء للمنطقة
ال -ت -ي ت -ع -رف ان -ع -دام وك -ال -ة ث -اب-ت-ة م-ن-ذ
سس -ن -وات ،وأاردف م -دي-ر ال-ن-ق-ل ب-ال-ن-ي-اب-ة،
ق -ائ  Óً-أان اŸدي -ري -ة ت -ب-ق-ى ع-اج-زة أام-ام
غياب الفحصس التقني للسسيارات بالولية،
ويقتصسر دورها فقط على “ديد آاجال
ب -ط -اق -ة اŸراق-ب-ة ل-فÎة ﬁدودة خ-اصس-ة
لسسيارات األجرة.
وت-ع-ت Èت-ن-دوف ال-ولي-ة ال-وح-ي-دة ال-ت-ي
تفتقر منذ سسنوات لوكالة ثابتة للفحصس
ال -ت -ق -ن -ي ل -لسس -ي -ارات رغ-م وج-ود م-ل-ف-ات

لÓسستثمار ‘ هذا اÛال ،وهو ما أاّكده
بعضس اŸواطن‡ Úن تكبّدوا عناء التنقل
إا ¤ولية بشسار (٨٠٠كلم) من أاجل إاجراء
الفحصس التقني لسسياراتهم ،موضسح Úبأان
هذا الوضسع أاصسبح ل ُيطاق ،وأاضساف أاحد
اŸواطن Úأانه اضسطر ‘ إاحدى اŸرات
إا ¤ركن سسياراته بسسبب انتهاء صسÓحية
بطاقة الفحصس التقني للسسيارات خوفًا
من العقوبات وعدم مقدرته على السسفر
ل-ت-ج-دي-ده-ا ،و–صس-ي اŸصس-ل-ح-ة الولئية
لمن ولية تندوف
Óمن العمومي التابعة أ
ل أ
” فحصسها خÓل
ة
ر
ا
ي
س
س
١
٥
٩
٢
‹
ا
و
ح
ّ
شس -ه -ر ج -ان -ف -ي ال -ف -ارط ف-ق-ط ،ح-يث ّ”
تسسجيل  ١٤جنحة وﬂ ١٦٦الفة مرورية،
وأامام هذا الوضسع يبقى اŸواطن بولية
ت -ن -دوف ه -و م -ن ي -دف -ع ال -ف -ات-ورة غ-ال-يً-ا
والخ -ت -ي-ار ب Úالسس-ف-ر Ÿسس-اف-ات ط-وي-ل-ة
لتجديد صسÓحية البطاقة أاوركن سسيارته
ج -ان -ب ً-ا وان -ت -ظ -ار وصس -ول ب-ع-ث-ة ال-ف-حصس
التقني للسسيارات.
تندوف :عويشص علي

ت---ك---ل---ف---ت---ه---ا و–ول اŸرضس--ى م--ن
قطاع الصسحة ببشسار
م- - - - - - -واط- - - - - - -ن Úل- - - - - - -ه- - - - - - -م ا◊ق ‘
التطبيب اÛا Êإا ¤زبائن واŸثل
على ذلك Ãسستوصسف الدبدابة اإذا أارت
ال- -عÓ- -ج ع- -ل -يك شس -راء اŸره -م و م -واد
ت -ن -ظ -ي-ف ا÷روح م-ث-ل ل-ي-ود ،أاوكسس-جÚ
وتقدمها ا ¤اŸصسلحة حتى Áكنك من
إاج- - -راء ال - -ع Ó- -ج و ذلك أان ال - -دواء غÒ
ا◊ق ‘ الصس- - -ح - -ة ي - -ك - -ف - -ل - -ه
موجود آاو منتهي الصسÓحية ومسسحوب
ي
الدسستور وينعم به كل مواطن جزائر
بقرار ،إال انه لزال يسستعمل Ãسستشسفى
ويقتضسي التمتع بهذا ا◊ق توفر نظام
الدبدابة ‡ا تسسبب ‘ تفاقم اŸرضس
ا◊م-اي-ةالصس-ح-ي-ة يسس-ت-ف-ي-د م-نه ا÷ميع
ع- -ن -د اŸرضس -ى واŸث -ل ع -ل -ى ذلك اب -ن
على نحو متكافئ ‡ا يسستدعي وجود
السسيد إابراهيم الذي وقع لبنه حادث
ق
ال - - - -ق - - - -در ال- - - -ك- - - -ا‘ م- - - -ن اŸراف- - - -
بدراجة نارية وأاصسيب بكسسور ‘ الرأاسس
واÿدم - - -ات والÈام - - -ج ب - - -ط - - -ري- - -ق- - -ة
وال- -ق- -دم ،ح- -يث ” إاج- -راء ل -ه ع -م -ل -ي -ة
م -ت -اح -ة ل -ك -ل أاف -راد اÛت -م -ع –ضس-ى
ج -راح-ي-ة ن-اج-ح-ة .إال ان-ه أاث-ن-اء ال-عÓ-ج
ب- -ال- -ق- -ب -ول وتضس -م -ن ا÷ودة .وه -ذا م -ا
تسسبب له مشساكل.
ع
أاصسبح يتنا‘ ‘ ولية بشسار مع واق
وم -ث -ل اŸسس -تشس -ف -ى ال -ق-د Ëب-بشس-ار
ا◊ال ف - - -ق - - -ط - - -اع الصس - - -ح - - -ة ال - - -ذي
وال -ذي ث -بت وج -وده ÿدم -ة اŸريضس
يعرف وضسعا مزريا يوم بعد يوم يدق
بالتكفل ا÷يد وفتح مصسلحة الÎويضس
ناقوسس اÿطر.
العضسÓت
»
ب
ع
س
ش
وكان لـ «ال
وإاعادة التأاهيل الوظيفي
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الصسحة ببشسار ،حيث الواجب اŸهني و نقصص ف -ي -ه -ا ت -خصس-يصس ج-ن-اح
ك- -انت وج- -ه -ت -ن -ا إا¤
ج- -دي- -د خ- -اصس ب- -نسس -اء
م
ا
ز
ت
ل
’
ة
ي
د
و
د
ر
Ÿ
ا
اŸسستشسفى
وبعد تصسريح جعافري
ال-ق-د Ëومسس-ت-وصسف بعضص ا أ
’طباء ‘ أاداء ك م ق- - -م- - -ن- - -ا ب - -زي - -ارة
ال- - -دب - -داب - -ة وال - -ذي واج- -ب- -ه أاث- -ن- -اء ع -م -ل اŸسس - -تشس - -ف- -ى ال- -ق- -دË
ي -ع -رف ع-ن-د سس-اك-ن-ة
Ÿع -رف -ة ا◊ق -ي -ق-ة م-ن
»
بشس -ار «ب -ال-ك-رواروج
ث
ي
ح
ة
ي
ل
ي
ل
ل
ا
ة
م
و
ا
د
Ÿ
ا
اŸصس-در أاي-ن اسس-ت-ق-ب-ل-ن-ا
وك- -ذلك مسس- -تشس- -ف -ى ي - -ب - -ق - -ي اŸم- -رضص ب Úمدير اŸؤوسسسسة حمدون
تورابي بوجمعة ٢٤٠
◊ب - -يب وط - -اف ب - -ي- -ن- -ا
سس -ري-ر ال-ذي ي-ف-ت-ق-د اŸطرقة و السسندان
أاج- -ن- -ح- -ة اŸسس- -تشس- -ف -ي
ا ¤أاط- -ب -اء ﬂتصسÚ
وصسّرح لـ»الشسعب « قائÓ
وا ¤أاجهزة الكشسف
ان- -ت -م مشس -ك -ورون ع -ل -ى
م -ن-ه-ا السس-ك-ان Òرادي-و ،ج-ه-از الضس-غ-ط،
اله- - - -ت- - - -م- - - -ام Ãوضس - - -وع ق - - -ط - - -اع
ج- - -ه- - -از ال- - -ق - -لب ،ج - -ه - -از ال - -ت - -ن - -فسس
الصسحة بولية ببشسار مثمنا الزيارة
فأاصسبح بذلك العÓج شسبه مسستحيل بعد
ف-ي-م-ا ي-خصس اŸؤوسسسس-ة السس-تشس-ف-ائية
أان ” غ - -ي - -اب األدوي - -ة األول - -ي - -ة ه - -ذه
«اŸسستشسفى القد »Ëمنذ قدومنا على
العوامل تسسببت ‘ العديد من ا◊وادث.
رأاسس ه -ذه اŸؤوسسسس -ة السس -تشس -ف -ائ -ي-ة
إاذ ‚د ن -قصس ‘ ال -ط -اق -م ال -ط -ب -ي
ق- - -م- - -ن- - -ا ب- - -إاع- - -ادة ب - -عث اŸؤوسسسس - -ة
واألدوي- -ة ،ك- -م- -ا ي- -ب- -ق- -ى سس- -وء تصس- -رف
السستشسفائية وأاخ Òشسيء مسسجل هو
اŸسس- - -ؤوول م- - -ع ال- - -ط- - -اق- - -م ال- - -ط - -ب - -ي
مشس -روع خ-اصس ب-تصس-ف-ي-ة ال-دم وي-ك-ون
واŸمرضس Úوكذلك أان اŸريضس يبقي
لشسغال
باŸؤوسسسسة ،حيث سستنطلق به ا أ
–ت رح -م -ة م -زاج -ي -ة األط -ب-اء وب-عضس
ت -رم -ي -م اŸصس -ل -ح -ة وع-ن ق-ريب ج-دا
اŸمرضس Úمن عدم احÎام توقيت
ويكون كب Òبحجم  ٢٠وحدة لتصسفية
ال - -ع - -م- -ل وال- -ت- -عسس- -ف ع- -ل- -ى اŸرضس- -ى
ال - -دم ب - -اŸصس - -ل - -ح - -ة ‘ م - -ا ي - -خصس
سس -وء اŸع -ام-ل-ة وغ-ي-اب ث-ق-اف-ة ال-واجب
الÎم -ي -م -ات ا÷اري -ة ب-اŸؤوسسسس-ة ه-ي
اŸه- -ن- -ي و ن- -قصس اŸردودي -ة لل -ت -زام
م -ؤوسسسس -ة ق-دÁة ج-دا وأاج-ري-ن-ا ف-ي-ه-ا
بعضس األطباء ‘ أاداء واجبه أاثناء عمل
ب -عضس الÎم -ي-م-ات سس-ن-ة  ،٢٠١٧ح -يث
اŸداومة الليلية حيث يبقي اŸمرضس
لشسعة ،مصسلحة
قمنا بÎميم مصسلحة ا أ
ب ÚاŸطرقة و السسندان.
الفحوصسات الطبية ،مصسلحة ترويضس
اŸمارسسات التي تعكسس الصسورة
العضسÓت وجلبنا Œهيزات طبية التي
ال-ت-ي ي-ع-ان-ي-ه-ا سس-ك-ان بشسار .وحسسب
قدرنا عليها وكل هذا ‘ إاطار ترشسيد
ج-------ع-------اف-------ري ك  .م لـ»الشس-------عب»
النفقات من ميزانية تسس ÒاŸؤوسسسسة
ان مسسÒي الصسحة ‘ بشسار تخلو
وليسس من اŸيزانية القطاعية ،إا‰ا
عن مسسؤوولياتهم الرئيسسية ‘ ضسمان
م -ن م -ي -زان-ي-ة تسس-ي ÒاŸؤوسسسس-ة وه-ذه
Ò
ا◊ق ‘ ال----عÓ----ج اÛا Êو ت----وف
السسنة قد جّددنا جميع قنوات اŸياه،
لدوي--ة الÓ--زم--ة وال--ك--اف-ي-ة ل-ك-اف-ة
اأ
حيث كانت كل القنوات اŸياه قدÁة
اŸواطن ، Úحيث أاصسبح ا◊صسول
وه - -ذا م - -ن اج- -ل خ- -دم- -ة اŸريضس و
على الرعاية الصسحية متوقفا على
ا◊فاظ على اŸؤوسسسسة.
ع
ق-------درة ال-------ف-------رد ع-------ل------ى دف------
بشسار  /دحمان جمال

متى يتكفل
باŸريضص

ثقافة

الخميسس  08فيفري  2018م
الموافق لـ  21جمادى األولى  1439هـ

لبراهيمي
‘ ندوة علمية بجامعة ﬁمد البشس Òا إ

برج بوعريريج –تفي بأاعمال عبد إŸلك مرتاضض

لكادÁي الفذ
–تفي برج بوعريريج با أ
لسس- -ت- -اذ ع- -ب- -د اŸلك م- -رت- -اضض ،م- -ن خ Ó-ل
ا أ
لداب
ال-ن-دوة ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ت-نظمها كلية ا آ
لدب العربي بجامعة
واللغات ،قسسم اللغة وا أ
لب-راه-ي-م-ي ،ي-وم  05مارسض
ﬁم-د ال-بشس Òا إ
اŸقبل ،والتي –مل عنوان““ :النصض واŸنهج:
ق- - -راءات ‘ Œرب- - -ة ع- - -ب- - -د اŸلك م - -رت - -اضض
ال-ن-ق-دي-ة““ .وت-أات-ي ه-ذه ال-ت-ظ-اهرة العلمية
لكادÁي
عرفانا Ãا قدمه مرتاضض للبحث ا أ
‘ ›ال اللغة العربية على مدى عقود.

أإسسامة إفرإح
وقد دعا ثراء Œربة مرتاضس النقدية وانفتاحها
ع -ل -ى الÎاث ال -ن -ق -دي ال -ع -رب -ي وع -ل-ى اإل‚ازات
النقدية الغربية ،دعا الدارسش Úإا ¤إاعادة قراءة
خ -ط -اب -ه ال-ن-ق-دي ال-ت-ن-ظÒي واŸن-ه-ج-ي وﬁاورة
أاسشئلته وإاششكالياتها ،التي تهدف إا ¤صشياغة نظرية
ومنهج ‘ قراءة النصس األدبي العربي ‘ ضشوء
مسش -ت -ج -دات ال -ن -ق -د األدب-ي وق-د ت-عّ-ددت ك-ت-اب-ات
م-رت-اضس وت-ن-وعت إاسش-ه-ام-ات-ه ال-ع-ل-م-ية على صشعيد
ال -ن -ق -د األدب -ي ،ح -يث شش -م -لت ا÷وانب ال -ن-ظ-ري-ة
واŸن-ه-ج-ي-ة وال-ت-ط-ب-ي-ق-ية ،وكانت موضشوع دراسشات
أاكادÁية عديدة.
وتركز الندوة على ﬁورين اثن :Úيتعلق اÙور
األول بالنظرية ،ويدور حول نظرية النصس األدبي،
ونظرية الرواية ‘ نظرية النقد .أاما اÙور الثاÊ

فيدور حول –ليل اÿطاب األدبيÃ ،ا ‘ ذلك
–ل- -ي- -ل اÿط- -اب Úالشش- -ع- -ري والسش- -ردي .وق -د ”
–دي- -د ا÷م -ع -ة  16ف -ي -ف -ري اŸق -ب-ل آاخ-ر أاج-ل
لسشتÓم اŸلخصشات واŸداخÓت معا.
للتذك Òفإان عبد اŸلك مرتاضس من مواليد 10
يناير Ã 1935جيعة ،وهي بلدة من عرشس مسشÒدة
العليا ،ولية تلمسشان .حفظ القرآان وتعلم مبادئ
الفقه والنحو ‘ ُكّتاب والده الششيخ عبد القادر بن
أاحمد بن أابي طالب ،ثم التحق ‘ أاكتوبر 1954
Ãعهد ابن باديسس بقسشنطينة ،هذا األخ Òأاغلق ‘
 1955لندلع الثورة ا÷زائرية ،فالتحق مرتاضس
بجامعة القروي Úبفاسس باŸغرب ‘ أاكتوبر ،1955
وب -ع -ده -ا ب -خ -مسس سش -ن -وات ال -ت-ح-ق ب-ك-ل-ي-ة اآلداب
ب -ج -ام -ع -ة ال -رب -اط ب-اŸغ-رب .و‘ ن-فسس ا÷ام-ع-ة
جل ‘ كلية ا◊قوق والعلوم السشياسشية ،معهد
تسش ّ

العلوم الجتماعية سشنة  .1960و‘  1961التحق
Óسشاتذة بالرباط ،وكان عضشواً
باŸدرسشة العليا ل أ
للمنظمة اŸدنية ÷بهة التحرير الوطني (-1956
.)1962
انُتخب سشنة  1975رئيسشا لفرع ا–اد الكتاب
ا÷زائري Úلوليات الغرب ا÷زائري ،وسشنة 1981
عضش - -واً ‘ ال - -ه - -ي - -ئ - -ة اŸدي - -رة ل–اد ال - -كّ- -ت- -اب
ا÷زائري ،Úثم عّين مديرا للثقافة واإلعÓم لولية
وهران ،لدى اسشتحداث هذه اŸديرية ألول مرة،
( ،)1986-1983وظل ﬁتفظًا أاثناء ذلك Ãنصشب
األسشتاذية ‘ جامعة وهران .وترأاسس –رير ›لة
””ا◊داثة”” التي كان يصشدرها معهد اللغة العربية
وآادابها ‘ جامعة وهران .مطلع سشنة  1998عيّن
عضشوا ‘ اÛلسس اإلسشÓمي األعلى ،ثم ششغل
منصشب رئيسس اÛلسس األعلى للغة العربية من
سشبتم 1998 Èإا ¤جوان  ،2001وهناك أاسّشسس ›لة
””اللغة العربية”” .باŸوازاة مع ذلك ،عّين سشنة 1999
عضش -واً ‘ اÛم -ع ال -ث -ق-ا‘ ال-ع-رب-ي ب-بÒوت .م-ن
مؤولفاته :نهضشة األدب اŸعاصشر ‘ ا÷زائر ،زواج
ب ÓطÓق (مسشرحية) ،األلغاز الششعبية ا÷زائرية،
اÿن -ازي -ر (رواي -ة) ،األم -ث -ال الشش-ع-ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة،
األدب ا÷زائ - - -ري ال - - -ق- - -د Ëدراسش- - -ة ‘ ا÷ذور،
عناصشر الÎاث الششعبي (دراسشة) ،مرايا متششظية
(رواية) ،فن اŸقامات ‘ األدب العربي (دراسشة).
كان عضشوا ‘ ÷نة التحكيم للمسشابقة التلفزيونية
””أام Òالششعراء”” التي أاقيمت ‘ أابو ظبي ،والتي من
خÓلها عرفه ا÷مهور الواسشع.

لوحات فنية معÈة من جنوب الصس Úالشسعبية

فرقة غوإنغششي للرقصض وإلغناء تطرب جمهور أإوبرإ إ÷زإئر

ب -ع -د م -روره -ا ب -ال -ب -وي -رة وقسس -ن -ط -ي -ن-ة،
اخ - -ت - -ت - -مت ال - -ف - -رق - -ة الصس - -ي- -ن- -ي- -ة مسس- -رح
““غ -وان -غشس -ي““ ل -ل -غ-ن-اء وال-رقصض ،م-ن ج-ن-وب
الصس Úج-ول-ت-ه-ا ال-ف-ن-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،بالعرضض
ال-ف-ن-ي ال-رائ-ع ال-ذي ق-دم-ه أاعضس-اؤوه-ا أامسسية
لوب - -را““ ب - -وعÓ- -م بسس- -اي- -ح
أاول أامسض ب - -دار ا أ
““بالعاصسمة ،بأاغان ورقصسات ولوحات فنية
وع- -روضض أاك- -روب- -ات،وال- -ب- -ا‹ م- -ن ال -ط -راز
الرفيع ،فتحت من خÓلها نافدة على عراقة
وج-م-ال وأاصس-ال-ة ال-ث-ق-اف-ة الصس-ي-ن-ي-ة ،والتي
ت -ف -اع-ل م-ع-ه-ا ك-ثÒا ا÷م-ه-ور ال-غ-ف Òال-ذي
حضسر العرضض.

دإر إألوبرإ  :حبيبة غريب

تدخل هذه ا÷ولة ،التي نظمها الديوان الوطني
للثقافة واإلعÓم ،بالتعاون مع صشفارة جمهورية
الصش Úالششعبية ‘ ا÷زائر ‘ ،إاطار تعزيز التبادل
الثقا‘ ب Úالبلدين وكذا احتفاء Ãرور سشت)60( Ú
سش -ن -ة ع -ل -ى إاق -ام -ة ال -ع Ó-ق -ات ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة بÚ
البلدين.
كان العرضس جد ششيق من خÓل األغا Êا÷ميلة
التي تتغنى حسشب ‚يمة مقدمة العرضس الصشينية،
بجمال منطقة غوانششي وجبالها التي تردد الصشدى
وعذوبة مياه أانهارها وجمال وطيبة قلوب أاهلها،

كما اسشتقطبت اللوحات الفنية الراقصشة واأللبسشة
ا÷م -ي -ل -ة ،ك -رقصش -ة ال-ط-اووسس ف-وق اŸاء ورقصش-ة
الفوانيسس ا◊مراء اŸعلنة عن بداية موسشم الربيع
إاع- -ج- -اب وŒاوب ا÷م- -ه- -ور اŸششÎك الصش- -ي -ن -ي
وا÷زائري الغف.Ò
هذا وصشفق ا÷مهور مطول لعروضس األكروبات
الصشينية التي أابدع من خÓلها الفنانون والفنانات
‘ حركات اÿفة والدقة والتوازن ،وكان مسشك
اÿتام عزف فنانة صشينية ششابة على آالة موسشيقية
عمرها أاك Ìمن  1000سشنة.
Óشش -ارة ،أانشش -أات ف -رق -ة غ -وان -غشش -ي ل -ل -رقصس
ل -إ

Óيام الوطنية عز الدين ›وبي للمسسرح بسسكيكدة
الطبعة  3ل أ

عروضض من  15إ 20 ¤فيفري –ت ششعار ““ إ◊افلة دإئما تسش““Ò

ليام
تقام فعاليات الطبعة الثالثة من ا أ
الوطنية عز الدين ›وبي للمسسرح عزابة
–ت شسعار ““ ا◊افلة دائما تسس ،““Òمن  15إا¤
 20ف- -ي -ف -ري ا÷اري ،ب -دار الشس -ب -اب ““ راب -ح
ب -ورغ -دة““ ب -ع -زاب -ة ب -ولي -ة سس -ك-ي-ك-دة ،م-ن
خ Ó-ل ب -رن-ام-ج ع-روضض غ-ن-ي-ة و ت-ك-رÁات
ل -ف -ن -ان Úو ف -ن -ان -ات ‘ ›ال ال-ف-ن ال-راب-ع ‘
لحرار
مبادرة من أامضساء جمعية الفنان Úا أ
للمسسرح عزابة.

حبيبة غريب

كششف ﬁافظ األيام األيام الوطنية عز الدين
›وبي للمسشرح عزابة  ،طارق ناصشر  ،أامسس خÓل
ال-ن-دوة الصش-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي نشش-ط-ه-ا باŸسشرح الوطني
ﬁي الدين بششطارزي ،عن العراقيل الÈوقراطية
الكثÒة التي وضشعها مدير الثقافة لولية سشكيكدة
أامام جمعية الفنان Úاألحرار للمسشرح عزابة،
اŸنظمة للتظاهرة ،و التي أاثرت سشلبا ‘ نفسشية
القائم Úعليها و كذا على ميزانية اللقاء.
واششار رئيسس ا÷معية أايضشا إا ¤أان التظاهرة
ال -ت -ي ح -ظ -يت ب -ع -د ع -ن-اء و ›ه-ود ك-ب Òب-رع-اي-ة
الوزارة الوصشية ،سشتقام Ãيزانية تقدر  157مليون
سشنتيم قدمت مديرية الثقافة منها سشوى 12
م- -ل- -ي- -ون سش- -ن- -ت- -ي- -م ،ف -ي -م -ا أاشش -اد ذات اŸت -ح -دث
باŸسشاعدة ا÷بارة التي قدمها له مدير اŸسشرح
ا÷هوي لسشكيكدة و دعمه الكب Òللتظاهر ة Ãبلغ
 15مليون سشنتيم و Œنيد عمال اŸسشرح و توفÒ
ك- -ل اإلم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة م -ن اج -ل إا‚اح األي -ام
اŸسشرحية.
و ‘ سشياق آاخر ،سشيعرف برنامج التظاهرة،
ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -ق -رات ال -ف -ن -ي -ة ،م -ن -ه -ا اŸسشÒة
السشتعراضشية بششوارع اŸدينة ،التكر Ëلعدة وجوه
ف -ن -ي-ه ،ك-ج-م-ال ح-م-ودة ،سش-ك-ي-ن-ة م-ك-ي-و اŸع-روف-ة
بصشونيا””ـ عايدة كششود ،حفيظة بن ضشياف ،لطيفة
فصشيبي و سشعيدة ا◊امي من تونسس ،هذا إا¤
جانب تكر Ëخاصس ت للفنان منصشوري ابن مدينة
عزابة الرئيسس السشابق ÷معية الفنان Úاألحرار

Ÿسشرح عزابة والذي كان له الفضشل الكب ‘ Òإاعادة
إاحياء ا◊ركة اŸسشرحية باŸدينة.
كما سشتعرف التظاهرة ،تقد Ëعرضس ششر‘
خارج اŸنافسشة الرسشمية يحمل عنوان  ”” :أاوديب””
Ÿرك -ز ال -ف -ن -ون ال -درام -ي -ة و ال -رك -ح-ي-ة صش-ف-اقسس
بتونسس ،فيما سشتتنافسس عدة جمعيات على جائزة
ال-ت-ظ-اه-رة ،ن-ذك-ر م-ن-ه-ا ”” :ج-م-ع-ي-ة ات-ف-اق ال-قلوب
اŸسش -ي -ل -ة Ãسش -رح-ي-ة ”” ال-زم-ارة”” ،ج-م-ع-ي-ة ح-رك-ة
مسشرح القليعة بعرضس”” اإلقامة ا÷Èية”” ،جمعية
ف- -ن- -ون وشش -ب -اب ط -اب Ó-ت اŸدي -ة ب مسش -رح -ي -ة ””
ب -روسش -ي”” ،ج-م-ع-ي-ة مسش-رح ”” الشش-ل-ف”” Ãسش-رح-ي-ة ””
صشديقي الششبح”” .
و تتنافسس أايضشا على جوائز التظاهرة ،كل من
جمعية إاششراق للفنون ببسشكرة و إانتاج ”” اإغراب””،
تعاونية سشعاد سشبكي ا÷زائر العاصشمة و مسشرحية
”” الشش- -اط- -رة”” ،ت- -ع- -اون- -ي -ة اŸث -لث ال -واق -ي ق -اŸة
وعرضس”” سشيادة النائب”” ،جمعية اŸنارة الثقافية
بومرداسس و مسشرحية ”” بÓد زاد”” ،جمعية أاطليسس
سش- -ي- -دي ب -ل -ع -ب -اسس ع -رضس مسش -رح -ي -ة ””أال -عب”” .و
سشتعرف األيام الوطنية ”” عز الدين ›وبي ”” أايضشا
تنظيم سشلسشلة من اÙاضشرات ينششطها كل من
الكاتب اŸسشرحي د .أاحسشن ثلي ، ÊÓود .أاحمد
ششنيفي.

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

السش -ت-ع-راضش-ي سش-ن-ة ع-ام  1952ج -الت م -ن-ذ ذالك
الوقت أاك Ìمن  40دولة أاين لعبت دورا هاما ‘
أانشش -ط -ة ال -ت -ب-ادل ال-ث-ق-ا‘ ب Úالصش Úودول ال-ع-ا⁄
اıتلفة حيث حازت على جوائز دولية ‘ العديد
م -ن اŸسش -اب -ق -ات ع -ل -ى اŸسش-ت-وى ال-ع-اŸي م-ن-ه-ا:
اŸي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة ل-ل-مسش-اب-ق-ة الدولية ”” 12كأاسس
الغد”” من باريسس مع برنا›ها ””سشÈينج بار”” ،وفاز
ب- -رن- -ام- -ج ””ط -ب -ل ال -ف -ت -ي -ات””Ã ،ه -ارات -ه ال -رائ -ع -ة
لÓ-سش-ت-ع-راضس ،ب-ج-ائ-زة ””األسش-د الفضشي”” Ÿهرجان
سشÒكوسس الدو‹ اÿامسس عششر عام .2015
و‘ سشاق آاخر تأاسشسشت مؤوسشسشة اŸسشرح عام
 1954كمجموعة متخصشصشة ‘ األغا Êوالرقصشات
Ÿنطقة غوانغششى ذاتية ا◊كم التابعة Ÿقاطعة
تششوانغ بجنوب الصش Úالششعبية ،وتضشم فرقة الغناء
وال -رقصس ،واألوركسشÎا السش -ي -م -ف -ون-ي-ة ،وأاوركسشÎا
اŸوسش -ي -ق -ى ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة الصش-ي-ن-ي-ة ،وم-رك-ز إان-ت-اج
سشينوغرا‘ ،وقسشم اإلبداع الفني ،فضش Óعن قسشم
اŸوسش-ي-ق-ى ،وال-ت-خ-ط-ي-ط وال-تشش-غ-يل ،كما –صشلت
Óنششطة
الشش-رك-ة ع-ل-ى ل-قب اÛم-وع-ة ال-وط-ن-ي-ة ل أ
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ذي “ن-ح-ه وزارة ال-ث-ق-اف-ة ÷م-ه-وري-ة
الصش Úالشش -ع -ب -ي -ة حصش -دت ال -ك-ث Òم-ن ا÷وائ-ز ‘
اŸسش -اب -ق -ات ال -كÈى ال -ت -ي ع -ق-دت ‘ غ-وان-غشش-ى
والصش Úع -ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال””Poetic Lijiang
 ””Riverفازت على التوا‹ بثÓث جوائز الذهب
كما فازت”” ””Rain of Osmanthusبا÷ائزة
األوÃ ¤هرجان الصش Úللفنون.

العدد

17563

15

قاعة للفن التشسكيلي ا÷زائري Ãتحف ““سسÒتا““ بقسسنطينة

فضشاء يÈز إلتنوع إلفني ويؤوسشسض ألفق ثقا‘ وإعد
أإك Ìمن  60لوحة ألسشماء بارزة من عا ⁄إلفنون إ÷ميلة

تدعم اŸتحف العمومي
ال- - - - - -وط - - - - -ن - - - - -ي ““سسÒت - - - - -ا““
بقسسنطينة ،بقاعة للفنانÚ
ال- -تشس- -ك- -ي -ل -ي Úوال -ن -ح -اتÚ
ا÷زائ- -ري ” Úاف -ت -ت -اح -ه -ا
رسس - -م - -ي- -ا ،مسس- -اء أاول أامسض،
ب -حضس -ور ن -خ -ب -ة ك -بÒة م-ن
اŸث- - - -ق- - - -ف Úوال- - - -ف- - - -ن - - -انÚ
لعÓمي.Ú
التشسكيلي Úوا إ
و–تضس- -ن ه -ذه ال -ق -اع -ة
ب-اŸن-اسس-بة وحتى  12فيفري
ا÷اري ،معرضسا دائما لـ 30
ف -ن-ان-ا تشس-ك-ي-ل-ي-ا ح-يث تضس-م
أاك Ìم- - - - - -ن  60ع- -م  Ó-بÚ
ل -وح-ات زي-ت-ي-ة وم-ن-م-ن-م-ات
ورسس - - - -م وخ - - - -ط ع - - - -رب - - - -ي
ومنحوتات.

قسسنطينة /أإحمد دبيلي

ق- - - -الت السش- - - -ي- - - -دة ”” أام - - -ال
سشلطا ””Êمديرة متحف ””سشÒتا””
أامام ا◊ضشور ،إان افتتاح هذه
ال - -ق - -اع- -ة اŸه- -داة ل- -ل- -ف- -ن- -انÚ
ال- - -تشش - -ك - -ي - -ل - -ي Úوال - -ن - -ح - -اتÚ
ا÷زائ - -ري ،Úوه - -ي األو ¤م - -ن
ن -وع -ه -ا ،ت -دخ-ل ضش-م-ن ال-ن-ظ-رة
اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-لÈن-ام-ج ال-ث-ق-ا‘
وال -ع -ل -م -ي ل-ل-م-ت-ح-ف ال-ع-م-وم-ي
ال -وط -ن-ي ””سشÒت-ا”” ،وه-ي Ãث-اب-ة
شش -ه -ادة ح -ي -ة Ÿا ق -دم -ه ه-وؤلء
ال-ف-ن-ان-ون م-ن اه-ت-م-ام بثقافتهم
وم -وروث -ه -م ال -ت -اري -خ-ي ال-غ-ن-ي،
مششÒة ا ¤أان ق- - -اع - -ات أاخ - -رى
سش -ي -ت -م Œدي -ده -ا وت -رى ال -ن -ور
مسش-ت-ق-ب Ó-ل-تضش-م أاع-م-ال يحÎم
فيها الرتيب الكرونولوجي لهذه
األعمال.
أاضشافت ””سشلطا ””Êأان اختيار
أاك Ìم - - - -ن  60ع-مŸ Ó-راف-ق-ة
الزائرين ‘ اŸسشتقبل ،كان أامرا
صشعبا لكننا احÎمنا منذ البداية
ال-ت-وازن ال-ك-رون-ول-وج-ي ل-ت-واريخ
ميÓد الفنان Úالتششكيلي Úوهذا
ح-ت-ى يسش-ت-ط-ي-ع ال-زائ-ر اŸقارنة
بﬂ Úت- -ل -ف األع -م -ال وا◊قب
ال -ت-اري-خ-ي-ة وأايضش-ا ف-ي-م-ا ي-خصس
التنوع الذي –تويه هذه القطع
الفنية ،مؤوكدة ‘ األخ Òعلى أان
هذا اŸعرضس هو Ãثابة فسشحة
للمششاهد والزائر للولوج ‘ قلب
هذه اÛموعة الفنية والتطلع
ع- - -ل - -ى م - -ا ي - -ح - -ت - -وي - -ه الÎاث
ا÷زائ - -ري ع Èقسش - -ن - -ط - -ي - -ن- -ة
عاصشمة الفن والتاريخ.
مع الذكر ،أان إادارة اŸتحف

ق- -دمت ب- -اŸن- -اسش- -ب -ة شش -ه -ادات
ت-ق-دي-ري-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن ال-ف-ن-انÚ
ال- -تشش- -ك- -ي -ل -ي Úال -ذي -ن شش -ارك -وا
ب -أاع -م -ال -ه -م ‘ ه -ذا اŸع-رضس،
نذكر من بينهم  :الصشادق أامÚ
خ -وج -ة ،ع -م -ار ع Ó-ل -وشس ،ن -ور
الدين في ‹Óو.””..

فنانون –دثوإ عن هذإ
إلفضشاء إ÷ديد
وع - -ن ه - -ذه اŸب- -ادرة ال- -ت- -ي
تؤوسشسس ألفق ثقا‘ جديد يخرج
اŸت -ح -ف ال -ع -م -وم -ي ال -وط -ن -ي
””سشÒت -ا”” إا ¤ال -واج -ه-ة وي-كشش-ف
عن الكنوز التي –تويها خزائنه
من ﬂتلف األعمال التششكيلية
وال - -ق - -ط- -ع ال- -ف- -ن- -ي- -ة ‘ شش- -ت- -ى
اŸواضشيع ابتداء من القرن 18
وحتى القرن العششرين ،رصشدت ””
الشش- -عب”” أاراء ب- -عضس ال- -ف- -ن- -انÚ
التششكيلي Úالذين حضشروا هذا
ا◊دث الثقا‘ الهام ‘ تاريخ
متحف ””سشÒتا””.
قال””عمار عÓلوشس”” وهو من
ا÷ي- -ل اıضش- -رم ل- -ل- -ف- -ن- -انÚ
ال -تشش -ك -ي -ل-ي Úا÷زائ-ري Úال-ذي
ت -رك -وا بصش -م-ت-ه-م ع-ل-ى السش-اح-ة
ال- -ف- -ن -ي -ة  ”” :إان -ن -ي أاح -ي -ي ه -ذه
اŸبادرة ا÷ميلة ،نحن نحسس
اليوم أان هناك تغيÒا وعمÓ
يسشتحق التششجيع قامت به إادارة
اŸت- -ح- -ف وغÒت م- -ن خÓ- -ل- -ه
الصش-ورة ال-ن-م-ط-ي-ة ل-ه-ذا ال-فضشاء
ال- -ث- -ق- -ا‘ ك- -م- -ا أاضش- -فت ع -ل -ي -ه
””ب -ان -ورام -ا”” ج-دي-دة وه-ذا رغ-م
مسشاحة الفضشاء اŸوجودة ،كما
ن-ت-م-ن-ى أان ي-ت-وسش-ع ه-ذا ال-فضش-اء
ل - -يشش - -م - -ل أاسش- -م- -اء أاخ- -رى م- -ن
الفنان Úالتششكيلي Úوأايضشا تنويع
‘ موروثنا الثقا‘ والفني حتى
ي - -ج- -لب أاك Èق- -در م- -ن ال- -زوار،
ونحن ‘ ا◊قيقة ‘ حاجة ا¤
فضش - -اءات ج- -دي- -دة م- -ث- -ل ه- -ذه
اŸب -ادرة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا م-ت-ح-ف
””سشÒت-ا”” ح-ت-ى ن-ن-هضس ب-ال-ث-ق-افة
ع -ل -ى غ -رار م -ا ت -ق -وم ب-ه ب-اق-ي
الدول إلبراز أاعمال فنانيها ””.

وم -ن ج -ه -ت -ه ،ق-ال ال-ف-ن-ان
التششكيلي”” فريد مرابط ”” أاسشتاذ
ال-رسش-م ال-زي-ت-ي Ãدرسش-ة ال-فنون
ا÷ميلة بقسشنطينة  ”” :إان هذا
الفضشاء ا÷ديد Ãتحف ””سشÒتا
”” جاء ‘ وقته وهي ‘ ا◊قيقة
م-ف-اج-ئ-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ن-ا ك-ف-نانÚ
تشش -ك -ي -ل -ي ،Úخ-اصش-ة أان-ه ي-ح-م-ل
اليوم ›موعة من األسشماء التي
ت- - -ركت بصش - -م - -ت - -ه - -ا ‘ ال - -ف - -ن
التششكيلي ا÷زائري ،ونتمنى أان
يكون الواجهة التي تع Èعن هذا
الفن ‘ ا÷زائر وأايضشا إلبراز
اıزون ال- -ذي ي- -ح -ت -وي -ه ه -ذا
اŸتحف ””.
وعن هذا الفضشاء قال”” نور
ال - - -دي- - -ن ف- - -ي ””‹Ó- - -اÿط- - -اط
واıتصس ‘ فن اŸنمنمات«:
ت - -ع - -ت Èه- -ذه ال- -فسش- -ح- -ة ›ال
ل -ع -رضس األع -م -ال ال -تشش -ك -ي -ل -ي-ة
وال -ت -ع -ري -ف ب -ال -ف -ن ال-تشش-ك-ي-ل-ي
ا÷زائري ،وهي ‘ ذات الوقت
م -ب-ادرة تسش-ت-ح-ق ال-تشش-ج-ي-ع،”” ..
وعن مششاركته ‘ هذا ا÷ناح
أاضش - -اف ””ف - -ي  ”” ..: ””‹Ó- -ل - -ق- -د
سشاهمت ‘ هذا الفضشاء بثÓث
لوحات األو ‘ ¤فن اŸنمنمات
ب -ع -ن -وان ”” األم Òع -ب -د ال -ق-ادر””
والثانية ”” التارقي”” والثالثة ‘
اÿط ال -ع -رب -ي ،وه -ي األع-م-ال
ال- -ت- -ي أاه- -دي- -ت- -ه -ا ا ¤م -ت -ح -ف
””سشÒتا”” حتى نخلد من خÓلها
األسشماء التي طبعت ‘ يوم من
األيام هذا الفن ‘ بÓدنا ””.
وŒدر اإلشش- - - -ارة ‘ األخ،Ò
أان م -ن األسش-م-اء ال-ت-ي ي-ح-ت-وي-ه-ا
هذا الفضشاء نذكر «:نصشر الدين
دي -ن -ي -ه ،أازواو م -ع -م-ريﬁ ،م-د
“ام ،بشش Òيلسس ششاوشسﬁ ،مد
خطيبﬁ ،مد اسشياخمﬁ ،مد
لوعيل ،مصشطفى عدانﬁ ،مد
روباشس ،بشش Òبوششريحة ،احمد
عكريشس وغÒهم ،”” ..كما نششÒ
أان أاعمال هؤولء الفنان Úتنضشوي
–ت م -ذاهب ﬂت -ل -ف -ة خ-اصش-ة
ال - -ف - -ن ا◊ديث وال- -ت- -ج- -ري- -دي
وال -واق -ع -ي وأايضش -ا اŸن -م -ن-م-ات
واÿط العربي.

‘ ملتقى نظمه  Èﬂاللسسانيات النصسية و–ليل اÿطاب بجامعة ورقلة

إلتطور إلتكنولوجي فرضض مسشاحات أإوسشع للعÓمات غ Òإللغوية
لول
أاجمع اŸشساركون ‘ اŸلتقى الوطني ا أ
لرب- -ع -اء ب -قسس -م ال -ل -غ -ة
ال- -ذي ن- -ظ- -م أامسض ا أ
لدب ال -ع -رب -ي ب -ج -ام -ع -ة ق -اصس-دي م-رب-اح
وا أ
بورقلة من طرف  Èﬂاللسسانيات النصسية
و–ل - -ي - -ل اÿط - -اب ح - -ول ال - -عÓ- -م- -ات غÒ
لدبي على أاهمية الفضساء
اللغوية ‘ النصض ا أ
ال- -رق- -م- -ي وم- -ا ي -وف -ره م -ن حضس -ور م -ت -م -ي -ز
لجناسض
للعÓمات غ Òاللغوية ‘ عدد من ا أ
لدب -ي -ة اŸع -اصس -رة ،م -ع -تÈي -ن أان ال -ت -ط -ور
ا أ
Óدباء إامكانات هائلة
التكنولوجي قد وفر ل أ
ل -ت-وظ-ي-ف ال-عÓ-م-ات غ Òال-ل-غ-وي-ة ب-دوال-ه-ا
لشس -ك -ال
لصس -وات وا أ
لل -وان وا أ
اıت- -ل -ف -ة ك -ا أ
لدبي الورقي
وغÒها وهذا ضسمن نتاجهم ا أ
أاو الرقمي التفاعلي.

ورقلة  :إÁان كا‘

من هنا انطلقت إاششكالية اŸلتقى والذي عرفت
فعالياته باŸدرج ب  500اسشتقطاب حضشور عدد
كب Òمن األكادÁي Úوالطلبة الباحث ÚاŸهتمÚ
باŸوضشوع ،حيث ع Èعن انطÓقة قوية للبحث ‘
العÓمات غ Òاللغوية ‘ األدب والتفصشيل فيها من
حيث طبيعتها ومفهومها بششكل عام وكيف تتحول
داخ- -ل ال -نصس األدب -ي وك -ذا ال -كشش -ف ع -ن م -اه -ي -ة
حضشورها ووظيفتها بنائيا وجماليا ثم أاثرها ‘
عملية التلقي.
وقد “حور هذا اللقاء الذي عرف تقد Ëعدد
م -ن اŸداخ Ó-ت واÙاضش-رات ألسش-ات-ذة وب-اح-ثÚ
ﬂتصش ‘ ÚاŸوضشوع ‘ خطوطه العريضشة حول
م -اه -ي -ة ال-عÓ-م-ات غ Òال-ل-غ-وي-ة ‘ األدب وح-دود
ال -ع Ó-م -ة غ Òال -ل -غ-وي-ة ‘ ال-نصس األدب-ي ووظ-ي-ف-ة
العÓمات غ Òاللغوية البنائية وا÷مالية ‘ األدب
م - -ن خ Ó- -ل الشش- -ع- -ر أاو السش- -رد أاو اŸسش- -رح ،ه- -ذا
ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ال -ب -حث ع -ل -ى أاث -ر ال -عÓ-م-ات غÒ
اللغوية ‘ متلقي النصس األدبي ،كما هدف إا¤
بلورة فكرة العÓمات السشيمائية غ Òاللغوية عÈ

رب -ط-ه-ا ب-األدب وال-ذي ت-أاخ-ذ ف-ي-ه ه-ذه ال-عÓ-م-ات
أابعادا أاك Ìحسشاسشية وذلك نظرا لوجودها ‘ نصس
ذي بنية تتجاوز أاصشله لتكششف عن بنياته العميقة
وت -دارسش -ه -ا م -ن خÓ-ل ﬂت-ل-ف األج-ن-اسس األدب-ي-ة
ب-اع-ت-ب-اره-ا وسش-ي-ل-ة ل-ت-وج-ي-ه ال-دلل-ة وت-ف-عيل البعد
الرمزي باإلضشافة إا ¤دعم البناء الفني وا÷ما‹
للنصس بششكل عام ،سشواء بششكل النصس اÿارجي؛
ك- -م- -ا ‘ الشش- -ع- -ر أاو ال- -ل- -ون وا◊رك -ة والصش -وت ‘
اŸسش- -رح أاو اإلشش- -ارات وال- -فضش- -اءات ال- -نصش- -ي- -ة ‘
الرواية.
واختتم اŸلتقى بتوصشيات عديدة أاهمها توسشيع
›اله ليكون مغاربيا من أاجل السشتفادة من كل
اÈÿات وحتى يتاح للباحث Úمن ﬂتلف األقطار
عÈه التعرف على جديد طرائق القراءة والتحليل
اŸتعلقة بالعÓمات غ Òاللغوية وارتباطها بالنصس
األدب -ي ،ت -خصش -يصس ط -ب -ع-ات اŸل-ت-ق-ى ‘ ›الت
وأاجناسس أادبية ﬁددة تكون خاصشة ‘ كل طبعة
كدراسشتها ‘ الششعر أاو اŸسشرح أاو الرواية إا ¤غÒ
ذلك وذلك للوصشول إا ¤نتائج أاك Ìدقة وتوجيه كما
يسش- -م -ح ال -ت -خصش -يصس ب -ت -وج -ي -ه ج -ه -ود ال -ب -اح -ثÚ
والتششارك ‘ ذات اإلششكالت ،أايضشا منح فرصشة

لطلبة الدكتوراه من أاجل اŸششاركة وتقد Ëأاوراق
ب -ح -ث -ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ‘ ﬁاور اŸل-ت-ق-ى وتشش-ج-ي-ع-ه-م
وتوجيههم من طرف اŸششرف Úواللجنة العلمية
ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ،الÎك-ي-ز أاك Ìع-ل-ى ا÷وانب ال-ت-ط-ب-يقية
خصشوصشا على اŸدونات العربية ،إاششراك ﬂابر
ب- -حث أاخ- -رى ل -ت -وسش -ي -ع ›ال اŸل -ت -ق -ى ،إاشش -راك
تخصشصشات غ Òأادبية ‘ اŸلتقى كالفنون وعلم
الجتماع واإلعÓم والتصشال وﬂتلف اÛالت
التي تدرسس العÓمات غ Òاللغوية وذلك لتوسشيع
الرؤوية والسشتفادة من كل ما وصشلت له التخصشصشات
األخ -رى ‘ ›ال ال -ع Ó-م -ات غ Òال -ل -غ -وي-ة ح-يث
يسش- -ت -ث -م -ر ال -نصس األدب -ي ال -ع Ó-م -ة غ Òال -ل -غ -وي -ة
باعتبارها نتاج توافق اجتماعي و–مل ‘ طياتها
ب-ع-دا وم-رج-ع-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة خ-اصش-ة ك-ما تعد إاعÓميا
خطابا موجها لهذا فتوظيفها ‘ األدب ليسس بريئا
وه- -ن- -ا ت -ك -ون ا◊اج -ة إا ¤ال -ت -خصشصش -ات األخ -رى
لتقد Ëوجهات قراءة ﬂتلفة لهذه العÓمات هذا
فضش Óعن نششر أاعمال اŸلتقى التي كانت جميعها
‘ صشميم اŸوضشوع وقدمت رؤوية وآافاقا بحثية
م -وسش -ع -ة Áك -ن اسش -ت-غÓ-ل-ه-ا ل-ل-ط-رح ‘ مسش-اح-ات
موسشعة وﬂصشصشة.

إأعدأد:

الخميسض  ٠٨فيفري  ٢٠1٨م
لولى 1٤٣٩هـ
الموافق لـ  ٢1جمادى ا أ

تÓميذ أŸناطق
ألنائية ‘ رحلة
ألشصتاء و ألصصيف

العدد 1٧5٦٣
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

بقلم أمينة جابالله

يضش - - -ط - - -ر م- - -ع- - -ظ- - -م
ق
تÓ- -م -ي -ذن -ا ‘ اŸن -اط -
????? ?????
ال-ن-ائ-ي-ة وال-ق-رى ال-ذه-اب
إا ¤م -دارسش -ه -م سشÒا ع -ل -ى األق -دام وŸسش-اف-ات
طويلة إاذ تسشتغرق غالبا أاربع سشاعات ذهابا وإايابا
صشيفا وششتاًء...
بأاقدام صشغÒة و‘ هذا ا÷و البارد و‘ “ام
السشاعة السشادسشة صشباحا أاو ما يقارب ذلك..
يخوضض تÓميذنا من ﬂتلف اŸداششر واألرياف
والقرى التي ينعدم فيها النقل اŸدرسشي يوميا
وعلى مدار السشنة الدراسشية سشلسشلة من مغامرات
«اŸاراط -ون اإلضش -ط -راري» اŸل -ي -ئ ب -اÛه -ول
واıاطر التي يتعرضشون لها على طول الطريق
اŸؤودي إا ¤م- -ق- -اع -د ال -دراسش -ة ..ف -أاح -ي -ان -ا م -ا
يحاولون توقيف اŸركبات اŸتجهة إا ¤مكان
بالقرب من اŸدرسشة وغالبا ما يتّم توصشيل ربع
عدد التÓميذ ،أاما البقية الذين  ⁄يسشمح لهم
ب-ام-ت-ط-اِئ-ه-ا ي-تسش-اب-ق-ون ي-وم-يا ‘ اكتششاف طرق
ﬂتصشرة وسشواء كان هذا أاثناء الذهاب صشباحا
أاو ‘ طريق العودة إا ¤منازلهم مسشاءً التي ل
ت -خ -ل-و م-ن اŸف-اج-آات غ ÒاŸضش-م-ون-ة السشÓ-م-ة
واألمن ..وكل هذا من أاجل ضشمان إانتقالهم إا¤
السش -ن-ة اŸق-ب-ل-ة وÃع-دلت ن-ادرا م-ا تسش-م-ح ل-ه-م
بششقّ األنفسض باŸرور...
ها نحن على أابواب إامتحانات الفصشل الثاÊ
نناششد السشلطات اŸعنية بتقصشي أاحوال تÓميذنا
من ﬂتلف األطوار وتأام Úوسشائل نقل مدرسشية
تقيهم اŸعاناة اŸريرة التي يأاملون ‘ Œاوزها
بحنكة وحكمة اŸسشؤوول Úعن أاطفال ا÷زائر ‘
كل منطقة من مناطقها الغالية….
وألن -ه -م أام -ان-ة ‘ أاع-ن-اق-ن-ا –ي-ة احÎام ل-ك-ل
تÓميذنا ‘ كل مناطقنا النائية الذين يصشّرون
على اإلنتقال والنجاح.
الذين يحلمون يتحقيق حلم ضشمان و سشائل
النقل اŸدرسشية ‘ الواقع بكل إا◊اح.

ألبشصÒ
أإلبرأهيمي
ﬁم -د ال -بشش Òاإلب -راه -ي -م-ي ( 1٩٦5…1٨٨٩م)
اŸوافق لـ ( 1٣٠٦هـ… 1٣٨5هـ) من أاعÓم الفكر
واألدب ‘ العا ⁄العربي ومن العلماء العامل‘ Ú
ا÷زائ -ر .وه -و رف-ي-ق ال-نضش-ال ل-ع-ب-د ا◊م-ي-د اب-ن
باديسض ‘ قيادة ا◊ركة اإلصشÓحية ا÷زائرية،
ون -ائ -ب -ه ث -م خ-ل-ي-ف-ت-ه ‘ رئ-اسش-ة ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسش -ل -م ،Úوك-اتب ت-ب-ن-ى أاف-ك-ار –ري-ر الشش-ع-وب
العربية من السشتعمار ،و–رير العقول من ا÷هل
واÿرافات.

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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أاحمد رامي حششود لـ»الششعب»:

«أأحب قصصصص أ◊يوأنات وسصأابدع ‘ هذأ أÛال»
..
ع ّ-ب -ر أاصش -غ -ر ك -اتب ج -زائ -ري شش -ارك ‘ ال-ط-ب-ع-ة
اŸاضشية Ÿعرضض الكتاب أاحمد رامي حششود ‘ حوار
خاصض ÷ريدة «الششعب» عن أامله الكب ‘ Òأان يواصشل
‘ ›ال الكتابة وهدفه هو بلوغ العاŸية من أاجل
إايصش- -ال رسش- -ال- -ة ه- -ادف -ة ل -ل -ط -ف -ل ‘ ك -ل اÛالت
واŸسشتويات مسشتغ Óكل الظروف واإلمكانيات التي
وّفرتها أامامه العائلة لتحقيق حلمه.

حاورته :نبيلة بوقرين
تصشوير :فواز بوطارن
«الششعب» :ما هو الدافع الذي سشاعدك
على ولوج عا ⁄الكتابة؟
«أاحمد رامي حششود» :اŸطالعة هي أاسشاسض
النجاح وأانا اكتششفت موهبتي ألنني كث ÒاŸطالعة
و‘ كل مرة أاقوم بتلخيصض القصشصض من أاجل ترسشيخ
اŸعلومات ‘ ذاكرتي ولهذا “ّكنت من جمع عدة
أافكار ومعلومات ‘ ›الت ﬂتلفة سشاعدتني فيما
بعد من أاجل ولوج عا ⁄الكتابة.

* متى ششرعت ‘ الكتابة بالضشبط؟

** عندما بدأات ‘ عا ⁄الكتابة
كان عمري تسشعة سشنوات وحاليا أانا
أابلغ  11سشنة وأادرسض الثانية متوسشط
Ãت- -وسش -ط -ة الشش -ه -ي -د ع -ل -ي م -وسش -ى
بالبليدة وا◊مد لله تتوفر على كل
الظروف اŸناسشبة ألنها تتوفر على
مكتب فيها كتب ﬂتلفة ،إاضشافة إا¤
ال -نشش-اط-ات ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ب-إاشش-راف
األسش- - -ات- - -ذة م - -ث - -ل اŸسش - -رح - -ي - -ات،
ا◊وارات ،ال - -نشش - -اط - -ات ال - -ف - -ن - -ي - -ة
والفكاهية كما سشاعد ÊكثÒا أاسشتاذ
م- -ادة ال -ع -رب -ي -ة ﬁم -د ال -ن -اي -ل -ي ‘
ا÷انب ال -ل -غ-وي واŸف-ردات وغÒه-ا
م-ن ال-ت-وج-ي-ه-ات ال-ت-ي ج-ع-لتني أاطور
كثÒا أاسشلوبي ‘ الكتابة.

* ما هو اÛال الذي تبدع
فيه؟

** أاحب كثÒا قصشصض ا◊يوانات
وأاحب ا◊ي - -وان- -ات أايضش- -ا وه- -ذا م- -ا
جعلني أاكتب أاول منششور ‹ ‘ هذا ا÷انب وسشتكون
‹ بحول الله إاصشدارات أاخرى ‘ نفسض اÛال ورÃا
‘ مواضشيع أاخرى تهم الطفل وتخدمه أاك ،Ìولكن
يجب أان يركزوا على الدراسشة ويهملوا هذا ا÷انب
ألنه مهم ‘ حياتهم ومن الضشروري –قيق نتائج
إايجابية للنجاح ‘ حياتهم .مث Óأانا متفوق ‘ مادة
اللغة العربية والرياضشيات والفرنسشية وأاحب ‡ارسشة

á` ` `ª°üH
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كرة القدم إاضشافة للمطالعة.

* من سشاعدك على النجاح ‘ عائلتك؟

** الوالدين وخاصشة ا÷د وا÷دة حيث توجد ‘
البيت مكتبة فيها كل اأنواع الكتب ،كما إاقتديت بأاخي
ال-ذي سش-ب-ق-ن-ي ل-ع-ا ⁄ال-ك-ت-اب-ة وك-ان ه-و أاصش-غ-ر كاتب
ق -ب -ل -ي ،ول -ه -ذا ف -إان ال -ظ -روف اŸوج -ودة ‘ ال -ب -يت
سشاعدتني كثÒا.

لبنان

ا÷م -ه -ورّي -ة ال-ل-ب-ن-انّ-ي-ة ه-ي إاح-دى
الدول العربية الواقعة ‘ الششرق األوسشط ‘ غرب
ال -ق -ارة اآلسش -ي -وي -ة– .ده -ا سش -وري -ا م -ن الشش -م -ال والشش-رق،
وفلسشط Úمن ا÷نوب ،وتطل من جهة الغرب على البحر الأبيضض
اŸتوسشط .هو بلد دÁقراطي جمهوري غني بتعّدد ثقافاته وتنوع
حضشاراته .معظم سشكانه من العرب اŸسشلم ÚواŸسشيحي .ÚوبخÓف بقية
الدول العربية هناك وجود فعال للمسشيحي ‘ Úا◊ياة العامة والسشياسشية.
هاجر وانتششر أابناؤوه حول العا ⁄منذ أايام الفينيقي ،Úوحالياً فإان عدد
اللبناني ÚاŸهاجرين يقدر بضشعف عدد اللبناني ÚاŸقيم.Ú
بوسض العلم وعلي راسشك خلي علمك يبقا عا‹
ارضشك ششعبك جيششك ناسشك
هما رمز الوطن الغا‹
بوسض العلم وعلي راسشك خلي علمك بيقا
ع ا‹

ájógh õ¨d
ششاركنا با◊ل اŸناسشب وإاتصشل على الرقم
0674040596

h º°SGE
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* رت -ي -ب-ةَ :رت-ي-ب-ة ‘ ق-ام-وسض م-ع-ا Êاألسش-م-اء م-ع-ن-اه :ال-ث-اب-ت-ة ‘
مكانها ،وعلى راأيها ،واŸنتظمة ‘ حياتها ،الواقفة ،اŸنتصشبة؛
يقال :هي رتيبة ‘ الصشÓة ،اإذا انتصشبت قائمًة ،ماثلة أامام ربها
* رضشوان :معناه القناعة مثل الرضشا .وهو مصشدر الفعل رضشيَ:
قنع .واسشم اÓŸك حارسض ا÷نة .وقد ورد ذكره ‘ القرآان بقوله
تعاَ﴿ :¤خاِلِديَن ِفيَها َوَأاْزَواٌج ُم َ
طsهَرٌة َوِرضْشَوانٌ﴾ [آال عمران :من
اآلية  .]15واآيات عديدة اأخرى.

á°VÉjQ

ألخميسس  08فيفري  2018م
ألموأفق لـ  21جمادى أألولى 1439هـ

’و¤
إلرإبطــــــــــة إÎÙفــــــــة إ أ

ششباب قسشنطينة يبحث عن تعميق ألفارق عن أÓŸحقÚ
’و ¤لكرة إلقدم ،بإاجرإء ثÓث موإجهات هامة ،تتقدمها تلك إŸنتظرة ب Úرإئد ترتيب
تتوإصشل أإمسشية إلغد مباريات إ÷ولة  ١٩من إلرإبطة إÎÙفة إ أ
إلبطولة ششباب قسشنطينة وضشيفه إ–اد إ◊رإشص ،وإŸوإجهة إلوإعدة ب Úإ–اد إلعاصشمة إلباحث عن خطف مركز إلوصشافة أإمام إ–اد بلعباسص ‘ ،حÚ
’خÒة.
سشيحل نادي بارإدو ضشيفا ثقي Óعلى إ–اد إلبليدة إلباحث عن تأاكيد صشحوته ‘ إŸباريات إ أ

ﬁمد فوزي بقاصص
سس- -ي- -ح- -تضس- -ن م- -ل- -عب ألشس -ه -ي -د «ﬁم -د
ح-مÓ-وي» ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ب-دأية من ألرأبعة
مسساء ،موأجهة كبÒة ب Úألرأئد شسباب
قسس- -ن -ط -ي -ن -ة وإأ–اد أ◊رأشس ‘ م -ب -ارأة
بشس -ع -ار ح-ت-م-ي-ة أل-ف-وز ل-ل-ن-ادي ،Úألشس-ب-اب
أŸدع - -م ب - -ج - -م - -ه- -وره أل- -ذي سس- -ي- -غ- -زو
أŸدرجات ،سسيبحث عن تعميق ألفارق
ع -ن أÓŸح -ق Úوع -دم ت -رك أي ف -رصس-ة
لتضسييق أÿناق عليه ‘ أ÷ولت أألخÒة،
وسسيبحث عن أسستغÓل ألظرف ألصسعب
ألذي “ر به ألصسفرأء منذ بدأية أŸوسسم
خصس -وصس -ا ‘ أآلون -ة أألخÒة ب -ع-د رح-ي-ل
أŸدرب أألسسبق ألتونسسي «حمادي ألدو»
بعد أÿسسارة غ ÒأŸنتظرة أمام أ÷ريح
أآلخ -ر ف -ري -ق أوŸب -ي أŸدي -ة ‘ أ÷ول -ة
أŸاضسية Ãلعب أول نوفم ÈباÙمدية
ب -ث Ó-ث-ة أه-دأف ل-ه-دف ،Úل-ك-ن أل-زوأر ل-ن
ي-ت-ن-ق-ل-وأ ‘ ث-وب ألضس-ح-ي-ة وع-ي-ن-ه-م ع-لى
أل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة أي-ج-اب-ي-ة تسس-م-ح ل-ه-م من
ت -ن -فسس ألصس -ع -دأء وم -وأصس-ل-ة أل-ب-حث ع-ن
ك- -ي- -ف -ي -ة أÿروج م -ن م -ن -ط -ق -ة أÿط -ر،
خصسوصسا أن ألديكليك قد يجلبه أŸدرب
أ÷ديد على رأسس ألعارضسة ألفنية للفريق
«عزيز عباسس».
وسسيكون ملعب «عمر حمادي» ببولوغÚ
مسس- - -رح- - -ا Ÿب- - -ارأة ق- - -وي - -ة ب Úإأ–ادي
أل -ع -اصس -م-ة وب-ل-ع-ب-اسس ب-دأي-ة م-ن ألسس-اع-ة
أÿامسسة مسساء ‘ مبارأة مفتوحة على كل
ألحتمالت ،يطمح من خÓلها صساحب
ألضس- -ي- -اف- -ة إأ ¤خ -ط -ف وصس -اف -ة ت -رت -يب

أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أألو ¤ل -ك -رة أل-ق-دم
وأسس -ت -غ Ó-ل ت -ع Ìشس -ب -ي -ب -ة ألسس-اورة ع-ل-ى
ميدأنها ح Úتعادلت سسلبا بعدما أسستقبلت
فريق وفاق سسطيف أمسسية ألثÓثاء Ãلعب
 20أوت ب -بشس -ار ،وع -ودة أشس -ب -ال أŸدرب
«كازو »Êيجرون خيبة ألهزÁة من أŸدية
أمام أألوŸبي أÙلي ،ما يسسمح لهم من
ألنفÓت باŸركز ألثا ÊوألقÎأب أكÌ

م-ن شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة وﬁاول-ة م-ب-اغتته
لحقا ،خصسوصسا أن أبناء سسوسسطارة غÒ
معني Úبالكث Òمن ألتنقÓت فيما تبقى
م -ن ج -ولت أل -ب -ط -ول -ة ،ع -كسس أصس-ح-اب
ألبذلة أÿضسرأء وألسسودأء ألذين سسيتنقلون
ك -ثÒأ وسس -ي -ل -ع -ب -ون م -ب -اري-ات ق-وي-ة أم-ام
مولودية أ÷زأئر ووفاق سسطيف وشسبيبة
ألسساورة وغÒها من ألتنقÓت ألتي قد

Œع -ل أل -ع -اصس -م -ي Úيسس -ت -غ-ل-ون أل-ف-رصس-ة
ÿطف ألبطولة.
من جانبه فريق إأ–اد بلعباسس سسيعمل
على ألعودة بنتيجة أيجابية من ألعاصسمة
وأل- -ع- -ودة إأ ¤أج- -وأء ألن- -تصس- -ارأت ب- -ع- -د
ألهزÁة أألخÒة ألتي تكبدتها أŸكرة ‘
عقر ألديار أمام ألرأئد شسباب قسسنطينة
Ãلعب ألـ  24فÈأير ،لتفادي ألدخول ‘
أزمة وأÿروج من دأئرة حسسابات ألبقاء
خصس- -وصس- -ا ‘ ح- -ال- -ة م -ا إأذأ  ⁄يسسÎج -ع
ألفريق نقاطه ألسستة ألتي خصسمت منه
ب -ط -لب م -ن أل–اد أل -دو‹ ل -ك-رة أل-ق-دم
بسس - -بب ع- -دم تسس- -دي- -د دي- -ون ألÓ- -ع- -بÚ
أألجانب ألذين مروأ على ألفريق.
‘ أŸوأجهة ألثالثة سسيحل فريق نادي
بارأدو ضسيفا ثقي Óعلى إأ–اد ألبليدة ‘
م- -ب- -ارأة ل ت- -ق -ب -ل أل -قسس -م -ة ع -ل -ى أث -نÚ
ل- -ل- -ف -ري -ق ،Úف -الضس -ي -وف ي -ب -ح -ث -ون ع -ن
ألقÎأب أك Ìمن كوكبة أŸقدمة و–قيق
أل -ف -وز أل -ث -ا Êع -ل -ى أل -ت -وأ‹ ب-ع-د أألخÒ
أÙق -ق أم -ام شس -ب -ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل ‘ ،حÚ
يطمح أصسحاب أألرضس إأ– ¤قيق ثالث
فوز على ألتوأ‹ بعد ألفوز على شسبيبة
ألسساورة ‘ أ÷ولة أŸاضسية وألفوز على
دف -اع ت-اج-ن-انت ب-خ-م-اسس-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة أل-ت-ي
سس -م -حت ل -ه-م م-ن أل-ت-أاه-ل إأ ¤أل-دور رب-ع
أل-ن-ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسس-ة ك-أاسس أ÷م-ه-وري-ة،
وسس -ي -خ-وضس-ون ه-ذأ أل-ل-ق-اء Ãع-ن-وي-ات ‘
ألسسحاب خصسوصسا بعد ألفوز ألكاسسح أمام
ألدفاع وكلهم عزم على تقليصس ألفارق مع
أŸه -ددي-ن ب-السس-ق-وط وم-وأصس-ل-ة أل-زح-ف
للخروج من منطقة أÿطر.

إلرإبطــــة إÎÙفــــة إلثانيـــــة

ألرأئد ‘ أختبارحقيقي ببجاية

سشيكون متصشدر إلرإبطة إلثانية إÎÙفة لكرة إلقدم «موبيليسص» جمعية
ع Úمليلة ‘ إمتحان حقيقي عندما يحل ضشيفا على ششبيبة بجاية يوم
إ÷معة برسشم إ÷ولة  ١٩من إŸنافسشة ‘ ،إلوقت إلذي يتنقل فيه إÓŸحقان
مولودية بجاية وششبيبة سشكيكدة إ‹ كل من تلمسشان وبوسشعادة على إلتوإ‹
‘ مهمة تبدو معقدة و‘ غاية إلصشعوبة.
بعدم أن أسستعاد ثÓث نقاط من رصسيده إأثر خصسم أربع على خلفية أشسرأكه لÓعب
معاقب ،بات فريق جمعية ع Úمليلة يتصسدر ألرأبطة ألثانية من جديد Ãجموع  37نقطة
وبفارق نقطت Úعن أول مÓحقيه.
ولن تكون مهمة ألرأئد سسهلة للحفاظ على كرسسيه عندما يحل ضسيفا على شسبيبة بجاية
(أŸركز30 ،5ن) وهو أŸنافسس ألذي يصسعب ألطاحة به Ãيدأنه وألطامح هو ألخر أ¤
–قيق ألصسعود أ ¤ألرأبطة ألو.¤
من جهته ،يحل ألرأئد ألسسابق وصساحب أŸرتبة ألثانية ،مولودية بجاية (35ن) ،ضسيفا على
صساحب أŸركز ألتاسسع (21ن) أمل بوسسعادة وألرأغب ‘ ألبتعاد عن منطقة أÿطر
وضسمان ألبقاء مبكرأ.
و تبدو أŸوأجهة «معقدة» بالنسسبة ألبناء أŸدرب رشسيد بوعرأطة أŸنتشس Úبتأاهل
مسستحق للدور بع ألنهائي من كاسس أ÷زأئر على حسساب مولودية وهرأن .0-1
من جهته ،فريق شسبيبة سسكيكدة صساحب أŸرتبة ألثالثة (32ن) يشسد ألرحال إأ ¤تلمسسان
للتباري مع ألودأد أÙلي (أŸركز20 ،10ن) ‘ موأجهة مفتوحة على كل ألتكهنات.
من جانب آأخر ،يسستضسيف أهلي برج بوعريرج (أŸركز31 ،4ن) فريق جمعية وهرأن
(ألصسف26 ،8ن) ‘ ،لقاء يبدو على ألورق لصسالح ألهلي أÙلي ألطامح ‘ ألصسعود أ¤
أŸركز ألثالث وأنتظار تع Ìشسبيبة سسكيكدة خارج قوأعدها.
و‘ لقاء أخر يسستضسيف صساحب ألصسف  15وما قبل ألخ ،Òشسباب ع Úفكرون (16ن)،
تشسكيلة أوŸبي ألشسلف (أŸركز29 ،6ن) ‘ ،لقاء يصسعب ألتكهن بنتيجته ألنهائية.
فإاذأ كان «ألسسÓحف» يريدون ألفوز للخروج من أŸنطقة أ◊مرأء فإان «ألشسلفاوة»

كــــــــرة إلريششـــــــــة

إنطلقت ،صشباح أإمسص ،إلدورة
إلدولية إŸفتوحة (فردي/
ذكور-إناث) لكرة إلريششة
(بادمنتون) ،بقاعة ﬂتار
’بيار وإŸسشتمرة إ¤
عريبي با أ
يوم إ÷معةÃ ،ششاركة ٩5
رياضشيا من  ١0دول.
يتعلق أألمر بكل من أ÷زأئر ،مصسر،
ك -ي -ن -ي -ا ،ن -ي-جÒي-ا ،زأم-ب-ي-ا ،أŸغ-رب،
أوغندأ ،كوت ديفوأر ،تونسس ومالطا.
وتأامل أ÷زأئر من خÓل تنظيم هذه
ألدورة ‘ “ك Úرياضسييها من حصسد
نقاط ثمينة –سسبا لÓلعاب ألوŸبية
للشسباب  2018بالرجنت ،Úحسسب ما

فـــوزي بورنـــان’ ،عــــب ششبــــاب بلوزدإد لـ «إلششعب»:

سشندخ ـل منافسش ـ ـات ك ـ ـأاسس ألك ـ ـاف Ãعنويـ ـ ـ ـات
مرتفع ـ ـة بعـ ـد ألفـ ـوز أÙق ـ ـق أأمام إأ .بسشك ـ ـ ـرة
أإبدى فوزي بورنان ’عب ششباب بلوزدإد ‘ حوإر ل»إلششعب» إن إلفوز إلذي حققه إلفريق على
حسشاب إ–اد بسشكرة سشيحرر إلÓعب ÚكثÒإ ويجعلهم يقدمون إفضشل ما لديهم خÓل إŸباريات
إŸقبلة.

حاوره :عمار حميسسي

 ⁄يفوت بورنان ألفرصسة ليؤوكد أن ألفريق كان يلهث ورأء
ألنتائج دون ألخذ بع Úألعتبار أŸسستوى ألذي يقدمه
أل -ف -ري-ق وه-و ألم-ر أل-ذي ج-ع-ل ألÓ-ع-ب Úي-ل-ع-ب-ون –ت
ألضسغط ‘ كل موأجهة.
من جهة أخرى ،أكد بورنان أن ألعودة بنتيجة إأيجابية من
ما‹ ‘ ألدور ألتمهيدي لكأاسس ألكاف هدف ألفريق من
أجل لعب مبارأة ألعودة بارتياح.
(إلششعب) ما سشر إلفرحة إلعارمة بعد إلفوز على
إ–اد بسشكرة؟
بورنان  -سسر ألفرحة هو أننا حققنا ألنتصسار بعد فÎة
طويلة كان ألفريق فيها يعا Êمن خÓل –قيق نتائج
سسلبية أثرت كثÒأ على أŸرتبة ألتي نتوأجد فيها ‘
ألبطولة لهذأ فالفوز أÙقق أمام أ–اد بسسكرة سسيكون له
أثر معنوي كب Òعلى ألفريق خÓل ألفÎة أŸقبلة Ãا أننا
كنا ‚ري ورأء ألنتيجة ول نو‹ ألهتمام بطريقة أللعب
وه -ذأ بسس -بب ألضس-غ-ط أل-ك-ب ÒأŸف-روضس ع-ل-ى ألÓ-ع-بÚ
بسسبب ألوضسعية ألصسعبة ألتي ي Ôبها ألفريق وأŸرتبة ألتي
يحتلها لهذأ كان لزأما علينا –قيق ألنتصسار باي نتيجة
من أجل تفادي مفاجات ل يحمد عقباها خاصسة أن
ألصسرأع على ألبقاء مشستعل ب Úأعدة أندية وطموحنا كبÒ
م -ن أج -ل ت -ف -ادي أل -دخ -ول ‘ ه -ذأ ألصس -رأع م -ن خ Ó-ل
موأصسلة –قيق ألنتائج أليجابية ‘ أŸباريات أŸقبلة
ألتي سستكون بالطبع صسعبة.
@ إلفوز  ⁄يكن سشه ‘ Óظل قوة إŸنافسص؟
@@ أكيد أن أ–اد بسسكرة هو ألخر كان يطمح للعودة
بنتيجة أيجابية Ãا أنه هو ألخر متوأجد مع ألندية ألتي
تتصسارع من أجل ضسمان ألبقاء وهو ألمر ألذي جعلهم
يدخلون أŸوأجهة أمامنا بكل قوة لكن ألهم حققناه وهو
ألمر ألذي ل ينقصس من قيمة فريق أ–اد بسسكرة ألذي
Áلك أŸؤوهÓ- -ت أل- -ت- -ي تسس- -م -ح ل -ه ب -ال -ت -ع -ويضس خ Ó-ل
أŸباريات أŸقبلة لكن على ألعموم أÓŸحظة نفسسها
أتقاسسمها معكم فا–اد بسسكرة –سسن مسستوأه كثÒأ وهو
ألمر ألذي صسعب من ماموريتنا وحتى أŸدرب كان قد

أكد لنا هذأ ألمر قبل أŸبارأة.
@ دخلت إحتياطيا لكنك صشنعت إلفارق؟
@@ أله -م أن أل -ف -ري -ق ف -از وكÓ-عب أنضس-م-ام-ي لشس-ب-اب
بلوزدأد كان إلثرأء مسسÒتي من خÓل أللعب ‘ فريق كبÒ
وهو ألمر ألذي حدث ألن أنا مطالب بتقد Ëأفضسل ما
لدي خÓل ألفرصس ألتي Áنحها ‹ أŸدرب من أجل
ألتاكيد أنني جئت لهذأ ألفريق من أجل ترك بصسمة
وبخصسوصس موأجهة أ–اد بسسكرة فدخو‹ كان م›Èا
لكن أصسابة سسيديبي هي ألتي عجلت بدخو‹ وأ◊مد لله
أسستطعن ‘ فÎة وجيزة صسنع ألفارق وهو ألمر ألذي
أطمح لتعزيزه ‘ ألفرصس أŸقبلة.
@ سش -ت -دخ -ل -ون م -وإج-ه-ة ك-اسص إل-ك-اف Ãع-ن-وي-ات
مرتفعة؟
@@ أكيد أن منافسسة كاسس ألكاف تبقى مهمة حيث نطمح
لتحقيق نتيجة أيجابية من أجل لعب موأجهة ألعودة على
ملعبنا بارتياح وأŸأامورية لن تكون سسهلة ‘ ظل وجود
أل-ع-دي-د م-ن أل-ع-وأم-ل أل-ت-ي سس-ت-ك-ون ضس-دن-ا م-ث-ل ألطقسس
وأŸيدأن لكننا عازمون على تشسريف أ÷زأئر وألعودة
بنتيجة أيجابية Ãا أن هدفنا ألول هو ألتاهل أ ¤ألدور
أŸقبلة ثم سسÔى بعدها ألمور بصسورة أفضسل خاصسة أن
ألهدف ألول لنا هو ضسمان ألبقاء وإأنقاذ ألفريق من شسبح
ألسسقوط وهذأ من خÓل ألفوز بعدة مباريات ‘ ألبطولة.

رحـ ـال :نسشع ـى Ÿوأصشل ـة سشلسشلـ ـة ألنتائج أإليجابية

يطمحون أ‹ أحرأز ألنقاط ألثÓث للبقاء ضسمن كوكبة سسباق ألصسعود رغم صسعوبة –قيق
هذأ ألهدف.
نفسس ألشسيء بالنسسبة Ÿوأجهة سسريع غليزأن (أŸرتبة29 ،6ن) ألذي يسستقبل متذيل
ألÎتيب شسباب باتنة (15ن) ،حيث تختلف أهدأف كل طرف ،ففي ألوقت ألذي ل يزأل
«ألسسريع « متشسبث بأامل ألعودة أ ¤حظÒة ألنخبة ،فإان «ألكاب» ل يزأل يعانق حلم –قيق
ألبقاء رغم أنه Áر بظروف صسعبة كما يبتعد بأاربع خطوأت عن أول ألناج.Ú
و‘ قمة لقاءأت ألندية أŸهددة بالنزول ،يسستقبل رأئد ألقبة (ألصسف17 ،13ن) فريقا آأخرأ
يقاسسمه أŸنصسب وعدد ألنقاط ،ويتعلق ألمر Ãولودية ألعلمة ‘ ،موعد بسست نقاط،
حيث أن ألنقاط ألثÓث سستعزز من حظوظ ألتشسكيلة ألفائزة ‘ ضسمان ألبقاء.
وÃعسسكر يلتقي ألغا‹ أÙلي (أŸركز19 ،12ن) بالضسيف مولودية سسعيدة (أŸرتبة،10
20ن) ‘ دأربي ألغرب أ÷زأئري يبدو «نظريا» لفائدة «ألغالية» لكن عامل أŸفاجأاة غÒ
مسستبعد من قبل أŸولودية أŸطالبة بتحقيق نتيجة أيجابية.
يذكر أن هذه أ÷ولة سستعرف أجرأء لقاء وأحدأ دون جمهور وهو :أهلي برج بوعريرج -
جمعية وهرأن ‘ ،ح Úتنطلق جميع أŸباريات على ( )15:00باسستثناء مقابلة شسبيبة بجاية
 -جمعية ع Úمليلة أ›ÈŸة على ألرأبعة مسساء.

وسستكون هذه ألدورة ألدولية متبوعة
ب-ال-ب-ط-ول-ة ألف-ري-ق-ي-ة لصس-نف ألكابر
(رج- -ال-سس- -ي- -دأت) ‘ أخ- -تصس -اصس -ي
ألفردي وحسسب ألفرق ،من  12إأ18 ¤
فÈأي - -ر ب - -ق - -اع - -ة ح - -رشس - -ة حسس - -ان
(أ÷زأئ- -ر)Ã ،شس- -ارك -ة  119رياضسي
Áثلون  17بلدأ من بينهم أ÷زأئر.
وسستعرف هذه ألبطولة مشساركة كل
من أ÷زأئر (ألبلد أŸنظم) ،مصسر،
ك-ي-ن-ي-ا ،ن-ي-جÒي-ا ،ب-وتسسوأنا ،أŸغرب،
أوغ- - -ن - -دأ ،ك - -وت دي - -ف - -وأر ،ت - -ونسس،
زÁب -اب-وي ،ج-ن-وب إأف-ري-ق-ي-ا ،أل-ب-ن،Ú
أل -ك-امÒون ،غ-ان-ا ،أŸوزم-ب-ي-ق ،ج-زر
موريسس وألسسيشسل.

 :hódÉ` ` ` fhQأششع ـر بق ـدرتي على أللعب لسشنوأت أخـرى ‘ مسشتوى عال
أكد ألدو‹ ألÈتغا‹ لنادي ريال مدريد أألسسبا Êلكرة ألقدم
كريسستيانو رونالدو أنه  ⁄يعد قادرأ على ألقيام بأاشسياء كان
يقوم بها منذ  10سسنوأت ،موضسحا أنه يكثف جهوده ومسساعيه
باسستمرأر لكي يكون جاهزأ على أŸسستوى ألبد Êحسسبما
أفادته أمسس ألربعاء ›لة «جي كيو» أإليطالية أŸتخصسصسة
‘ عا ⁄أŸوضسة للرجال.
صسرح رونالدو ‘ حوأر مطول للمجلة قائ« :Óأسسعى ألكون
جاهًزأ بنسسبة  %100على أŸسستوى ألبد ،Êألن ذلك أصسبح
شسيًئا مهًما للغاية ألي لعب أو رياضسي ،ولكن  ⁄أعد قادًرأ
على فعل أشسياء كنت أقوم بها منذ  10أعوأم ،ولكن يجب
عليك ألتضسحية من أجل ألوصسول لهذأ أŸسستوى ،وإأيجاد
ألتوأزن ب ÚأŸسستوى ألبد Êوعمرك».

17563

قبــــل مبـــارإة فريقــه أإمــام أإمـــل بوسشعــــادة

أنطÓق ألدورة ألدولية أŸفتوحة Ãششاركة  95رياضشيا
صسرح به رئيسس أل–ادية أ÷زأئرية،
مسسعود أم ÚزوبÒي ،ألذي أشسار أ¤
أن ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه أŸن-افسس-ة سس-ي-ك-ون
سسنويا.
ك -م-ا ت-ع-د ه-ذه أل-دورة أل-دول-ي-ة «أه-م
مرحلة –ضسÒية» أسستعدأدأ لبطولة
أفريقيا أŸقررة با÷زأئر أيضسا حيث
ت-ع-ت-زم أل-ه-ي-ئ-ة أل-ف-درأل-ي-ة م-ن-ح أل-ثقة
لÓعب Úألشسبان.
وأج -رى أŸن -ت -خب أل -وط-ن-ي ،ب-ق-ي-ادة
أŸدرب ف- -ا— ب- -ط- -اه- -ر ،م- -عسس -ك -رأ
–ضسÒي -ا م -ن-ذ  29ج-ان-في ألفارط،
ع- - -ل- - -ى مسس- - -ت- - -وى م- - -رك- - -ز –ضسÒ
أŸنتخبات ألوطنية بالسسويدأنية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وأضساف كريسستيانو « :كرة ألقدم دأئًما تتناقل ب Úأآلباء
وأألبناء ،وما زأل أألبناء يسسÒون على درب أبائهم ،بل زأد
أألمر عما مضسى ،ليسس ب Úأألطفال فقط ،بل أألمهات
وبناتهم أيضًسا حيث بدأت ألكرة ألنسسائية تنمو كثًÒأ ،وقريًبا
سستنتقل عملية توأصسل أألجيال ‘ كرة ألقدم للنسساء».
وتابع عن أفضسل ◊ظة على أŸسستوى ألشسخصسي قائ« :Óأنا
سسعيد للغاية ‘ حياتي على أŸسستوى ألشسخصسي ،وأنا أمر
بعام Úرأئع Úبعد ألتتويج بالعديد من أأللقاب مع فريقي
وأŸنتخب ،وأشسعر بقدرتي على أللعب لسسنوأت ‘ مسستوى
عال .قدوم مولودي أألول ،أللحظة أألك ‘ Èحياتي ،كنت
سسعيًدأ للغاية ،شسعور أألب ﬂتلف ول Áكن وصسفه ،وأسستمتع
بكل ◊ظة مع أطفا‹».

سشكيكـــــــدة

تأالق نادي ›د للكارأتي لبلدية
بوزيان ‘ دورة دولية بتونسس
إسشتطاع إلنادي إلرياضشي ›د لرياضشة إلكارإتي
لبلدية ع Úبوزيان بسشكيكدة ،من –قيق نتائج
ج- - -د مشش- - -رف- - -ة ‘ إل- - -دورة إل- - -دول - -ي - -ة «ط Ó- -ل
’و ¤ل- -ل -ك -ارت -ي إŸق -ام -ة ب -ت -ونسص،
إ◊م- -زإوي» إ أ
Ãشش- -ارك -ة ع -دة دول ع -ري -ق -ة ‘ ‡ارسش -ة ه -ذه
إلرياضشة إلقتالية.
“ك- -ن إل- -ن- -ادي م- -ن حصش- -د  ١2م-ي-دإل-ية خÓل
مششاركته بهده إلدورة إلدولية بنابل بتونسص ،من
ب ١2 Úميدإلية –صشل على  02ذهبية 02 ،فضشية
وإلباقي من معدن إلÈونز ،وأإششاد إم Òبن سشعيد
رئ- -يسص إل- -ف- -ري- -ق Ãردود إل- -ن -ادي ،وإث -ن -ى ع -ل -ى
’جل إ◊صشول على هذه
إÛهودإت إلتي بذلت أ
إلنتيجة إŸششرفة للنادي وإلبلدية وكل إلو’ية».
وقال بن سشعيد ‘ هذإ إلششأان «بدعوة من إ÷امعة
إلتونسشية للكارإتي ،وششاركنا بعدة أإصشناف ،و“كنا
من حصشد عدة ميدإليات ،حيث نافسشنا فرق قوية
م -ن ل-ي-ب-ي-ا ،ت-ونسص ،ومصش-ر» ،وأإضش-اف رئ-يسص إل-ف-ري-ق
وإل -فضش -ل ي-ع-ود ل-لسش-ل-ط-ات إÙل-ي-ة م-ن رئ-يسص دإئ-رة
سش -ي -دي م -زغ -يشص ،ورئ -يسص إل -ب -ل-دي-ة ،ل-تشش-ج-ي-ع-ه-م
للنادي وتذليل إلصشعاب ،من إجل إلتحضش Òإ÷يد،
وإ◊ضشور بهذه إلدورة إلدولية».
م -ن ج -ان -ب -ه ،ب-وه-زة حسش-ان رئ-يسص ب-ل-دي-ة عÚ
بوزيان ،إلذي كان ‘ إسشتقبال إلفريق ،أإكد حينها
دعمه للنادي وإلرياضشة بصشفة عامة على مسشتوى
إل -ب -ل -دي -ة ،ووع-د» ب-إا‚از مشش-اري-ع ب-ه-ذإ إل-ق-ط-اع
’بناء إلبلدية ،حتى يتمكنوإ
ليكون فضشاء رحب أ
من ‡ارسشة إلرياضشة ‘ ظروف حسشنة».

سسكيكدة :خالد العيفة

تسشعى تششكيلة مولودية بجاية ‘ لقائها أإمام أإمل
بوسشعادة ‘ ،إطار إ÷ولة إلتاسشعة عششرة من
إلرإبطة إÎÙفة إلثانية «موبيليسص» ،إ¤
–قيق نتيجة إيجابية وموإصشلة سشلسشلة
إ’نتصشارإت إلتي حققتها  ،وبالتا‹ إلوصشول إ¤
’دإرة ،حيث ح ّضشر
’هدإف إŸسشطرة من طرف إ إ
إ أ
إل ّ
Óعبون ‘ أإجوإء جيدة وÃعنويات مرتفعة.
‘ هذأ ألصسدد أكد قائد مولودية بجاية فوزي رحال،
لـ‘ألشس -عب‘‘ ،ي -ك -تسس -ي ه -ذأ أل -ل -ق -اء أه-م-ي-ة ك-بÒة ل-ل-ف-ري-ق
ألبجاوي ،حيث يدرك ألÓعبون أهمية أŸبارأة ونقاطها،
ونحن مطالبون بانتزأع ألنقاط ألثÓث خارج ألديار ،حيث
عمد أŸدرب خÓل أ◊صسصس ألتدريبية أألخÒة إأ¤
معا÷ة بعضس ألنقائصس ألتي وقف عليها خÓل أŸباريات
أŸاضس -ي -ة ،وط -لب م ّ-ن -ا بضس -رورة أل-ظ-ه-ور ب-أاك Ìف-ع-ال-ي-ة
وأسستغÓل كل ألفرصس أŸتاحة وعدم تفويتها ،من أجل
–قيق ألفوز ألذي يعت Èأك Ìمن ضسروري ،ونحن فهمنا
ألرسسالة وحضسرنا بكيفية جيدة من كل أ÷وأنب وسسنبذل
›هودأت إأضسافية لتحقيق ألفوز‘.
من جهتها قررت إأدأرة فريق مولودية بجاية ،تخصسيصس
منحة مغرية ‘ حالة ما ‚ح ألÓعبون ‘ –قيق نتيجة
أي -ج -اب -ي -ة ‘ أŸب -ارأة ،ح -يث ع -ل-م-ن-ا ‘ ه-ذأ ألصس-دد أن

ألÓعب Úسسيسستفيدون من منحة 10مليون سسنتيم ‘ حالة
ألفوز ،وهو ما من شسأانه أن يحفز ألÓعب Úأك Ìلبذل
›هودأت أك Ìفوق أŸيدأن.

بجاية :بن النوي توهامي

–ضشÒإ لتصشفيــــات كــــأاسص إفريقيــــا ( 20١٩أإقل مـن  20سشنـــة)

أŸنتخب ألوطني يجري تربصشا بسشيدي موسشى
يششرع ’ 24عبا من إŸنتخب إلوطني للذكور (إقل
من  20سشنة) ،يوم إ’حد ‘ ،تربصص –ضشÒي
باŸركز إلفني إلوطني بسشيدي موسشى حسشب ما
إعلنت عنه إ’–ادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم
(فاف) ع Èموقعها إلرسشمي على ششبكة إ’نÎنت.
وأضساف نفسس أŸصسدر أنّ أŸدرب ألوطني سسليم سسبع ،قد
وجه ألدعوة لـ  24لعبا من أجل أŸشساركة ‘ هذه أÙطة
أإلعدأدية أŸقررة من  11إأ 14 ¤فÈأير أ÷اري.
ويدخل هذأ ألÎبصس ‘ إأطار –ضسÒأت ألتشسكيلة ألوطنية
.2019 ·Ó
لتصسفيات كأاسس إأفريقيا ل أ
قائمة إلÓعب:Ú
دأسس سسعيد ،سسعد حسسام ألدين(مولودية أ÷زأئر) ،عمارة

ي-وسس-ف(ن-ادي ب-ارأدو) ،م-ع-اشس-و رضس-وأن(أ–اد ب-ل-ع-ب-اسس)،
بلعيد زين ألدين(نصسر حسس Úدأي) ،مÓح أحمد (سسريع
غيليزأن) ،بنطابلي كمال(أ–اد ألبليدة) ،بوعنان عبد ألله
(م-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة) ،ل-ع-م-اري سس-ع-ي-د (شس-ب-اب قسس-نطينة)،
دف -اسس ع -يسس -ى (ن -ادي ج -وأل) ،ب-ل-ج-ي ‹Ó-ي-اسس( Úن-ادي
بارأدو) ،دأ‹ يوسسف(وفاق سسطيف) ،ناصسر عبد ألله(نصسر
حسس Úدأي) ،ب -ن Áي -ن-ة م-ق-دأد(سس-ري-ع غ-ي-ل-ي-زأن) ،دأه-ل
ألياسس(جمعية أوŸبي ألشسلف) ،دحما Êخليد (جمعية
أوŸب -ي ألشس-ل-ف) ،سس-ل-ي-م ف-ا— (شس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل) ،شس-ارف
شسمسس ألدين (أ–اد تبسسة) ،بوغرورة بلقاسسم (سسكاف)،
بوسسيف زروق (نادي بارأدو) ،برأبح ﬁمد ‚يب (نادي
ب -وم -ردأسس) ،ق -ادة ﬁم -د رضس-ا(م-ول-ودي-ة وه-رأن) ع-ودة
حسس ( Úسسريع غيليزأن) زروأن رؤووف ( ودأد بوفاريك ).

ششبيبـــــــــــة سشكيكـــــــــــدة

أ Ÿـ ـ ـدرب جيـ ـ ـ ‹Óبهلـ ـ ـول Óÿفـ ـ ـة بوزيـ ـ ـدي

وجدت إدإرة ششبيبة سشكيكدة إتفاقا مبدئيا مع
إŸدرب إلفرإنكو-جزإئري جي ‹Óبهلول Óÿفة
إŸدرب إلسشابق يوسشف بوزيدي إلذي قرر فسشخ
عقده بالÎإضشي ،حسشبما علم من إدإرة ‘‘إلششبيبة‘‘.
وصسرح أŸكلف باإلعÓم بالنادي ،سسفود بدر ألدين‘ :أÿيار
وقع على أŸدرب جي ‹Óبهلول Óÿفة بوزيدي بعد أن قرر
هذأ أألخ Òترك ألعارضسة ألفنية ألسسباب صسحية خاصسة وأنه
وأجه ضسغطا من قبل أنصسار ألنادي ألذي يرغبون ‘ –قيق
ألصسعود بأاي ثمن ‘.
وحسسب نفسس أŸصسدر ،فإان بهلول سسيتوأجد ‘ أللقاء ألقادم

أمام أŸضسيف ودأد تلمسسان ◊سساب أ÷ولة  19من ألرأبطة
أÎÙفة ألثانية ،قبل أن Áضسي على عقده ‘ يوم (ألسسبت).
وقال سسفود ‘ هذأ ألصسدد‘ :سسيتوأجد بهلول إأ ¤جانبنا ‘
خرجتنا ألقادمة أمام ودأد تلمسسان قبل أن Áضسي على عقده
إأ ¤غاية نهاية أŸوسسم وألذي سسيكون قاب Óللتجديد ‘ ،قبل أن
يضسيف‘ :سسيتكفل أŸدرب أŸسساعد مسسعود خلوط بقيادة
ألتشسكيلة ألسسكيكدية أمام تلمسسان ‘.
وكان بهلول ( 36ربيعا) ألÓعب ألسسابق ألوŸبيك مرسسيليا
(فرنسسا) قد تو ¤مهمة تدريب ألعديد من أألندية ‘ إأفريقيا
وآأسسيا.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
الخميسس  ٠٨فيفري  ٢٠١٨م
لولى ١٤٣٩هـ
الموافق لـ  ٢١جمادى ا أ
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العـ ـدد١٧٥٦٣ :

koutoufcom@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

ياششهيـد الوطــن
أانت بالــروح افــتـديــت الــوطـنا
بـعـتــه الــروح فــهاك الثـمـنا
خـذه تــمــجــيدا وذكــرا حـسشــنا
 Óالـدنــيــا سشـــنـاء و سشــنــا
يــمـ أ
لبـطــال ‘ الـذكــر ا◊ـسشـن
جـنـة ا أ

أأخبار

مثÒة

طار بسسيارته إا ¤اŸقÈة
وخرج حيا
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ا◊مل
إاذا أاردت ◊ي- -اتك أان تصش- -ب -ح
أافضشل
فـإانك تسش - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - -ط - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - -ع ذلك
إاذا أاردت ◊ي - - - - - -اتك أان تصش - - - - - -ب - - - - - -ح أاسش- - - - - -وأا
فـإانك تسش - - - - - - -ت - - - - - - -ط - - - - - - -ي - - - - - - -ع ذلك أايضش ً- - - - - - -ا
ا◊ياة هي ما تقوم أانت بصشنعه

الثور

ال- -بشش- -ر دائ- -م ً-ا يسش -ي -ئ -ون ال -ظ -ن ويضش -ع -ون
الفÎاضش - - - - - - - - - - -ات السش - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - -ئ - - - - - - - - - - -ة
لم- - - -ور ل ت- - - -ب- - - -دو ك- - - -م- - - -ا ه - - -ي ع - - -ل - - -ي - - -ه
ا أ
لذا فـاسشتمع إا ¤القصشة كاملًة قبل أان تضشع
الفÎاضشات

ا÷وزاء
ا◊ي-اة ت-ع-ل-مك :ك-ي-ف –ب وك-ي-ف ت-بكي،
أامٌ- - -ر م- - -ت- - -ن- - -اقضس ،ول- - -ك- - -ن- - -ه- - -ا ا◊ق- - -ي - -ق - -ة
إاذ ل Áكنك أان تعرف قيمة ا◊ب ،إاال بعد أان
لجله.
«تبكي» أ

لول
@ أانه عندما تنام Ãكان أ
مرة فإان دماغك لينام نومًا كام ً
 Óولكنه
ي-ن-ام ع-ل-ى أاسش-اسس «نصش-ف مسش-ت-ي-ق-ظ ونصشف
لنسش- -ان ل- -ت -ج -نب
ن- -ائ- -م» وذلك م- -ن ف- -ط- -رة ا إ
اÿطر.
ال - - -وف - - -اء  ..ل - - -يسس اأن Œاه- - -د
نـفسشك كي ل تخون؛
ب- -ل أان ت- -ع- -ج -ز ع -ن اÿي -ان -ة ..
حـتى لو كنت قادر عليها

حكم و أامثال
@ ل تسشيء الظن بششخصس
صشامت  ⁄يتكلم! فرÃا لو
ق -رأات م -اب-داخ-ل-ه؛ ل-وج-دت
أانه يود لك ا Òÿأاك Ìمن
اŸنافق ÚاŸتحدث Úحولك.

السسرطان

@ أانه إاذا نظرت إا ¤اŸرآاة ‘ الظÓم Ÿدة طويلة
فمن الوارد أان ترى فيها وحوششاً ومناظر ﬂيفة
لم -ر ي-فسش-ر ع-ل-م-ي-ا ب-أان ال-دم-اغ Áي-ل إا¤
وه -ذا ا أ
لوهام
لثارة ا◊سشية بششكل يتماششى مع ا أ
ا إ
التي تنتابك حينها وكلما زادت ﬂاوفك
زادت أاوهامك

@ط- -ب- -خ ب- -عضس ال -ب -خ Ó-ء
ق -درًا ،وج-لسس ي-أاك-ل م-ع زوج-ت-ه
فقال:
م- -ا أاط- -يب ه- -ذا ال- -ط- -ع -ام! ل -ول
كÌة الزحام
م إال أانا وأانت؟
فقالت :وأاي زحام وما َث s
قال :كنت أاحب أان أاكون أانا والقدر.

º°ùàHG

ششغل
عقلـك

ل ت -ي -أاسس ع -ن ﬁاول-ة –ق-ي-ق م-ا ت-ت-م-ن-اه
ف -ع  ،Óً-الشش -خصس ذو الح Ó-م ال -ك -بÒة ،أاكÌ
قوةً من الششخصس اŸسشتسشلم للواقع.

األسسد

ب - -دًل م - -ن أان ت - -ف- -ك- -ر ف- -ي- -م- -ا
ي -ن -قصشك ،ح -اول أان ت -ف -ك -ر ف -ي -م -ا
لخرين وأانت “تلكه.
ينقصس ا آ

*م- - - - -ا ه- - - - -و ا÷رح
الذي ل ينزف دما؟

@دخل أاحد اŸغفل Úعلى قوم يعود مريضشا،
فلما عاده ،وأاراد اÿروج
قال لهم :عظم الله أاجركم ..
لول ِم-ن َح-ي-اتك
@ال -نصش -ف ا أ
قالوا له :إانه Á ⁄ت بعد.
ف
ت -قضش -ي -ه َم-ع َوال-ديكَ ،وال-نصش-
قالÁ :وت إان ششاء الله فكل
لخ -ر َم -ع أاولدكَ ،ف -زد م -ن ب -ار
ا آ
نفسس ذائقة اŸوت.
لخر.
لول َتنل خ Òا آ
ا أ

IÈ©∏d

فقد سشائق السشيطرة على سشيارة
ك- -ان ي- -ق- -وده- -ا بسش- -رع- -ة ك- -بÒة،
ف - -ه - -دمت ج- -دار م- -قÈة ق- -ب- -ل أان
ت-ت-دح-رج ف-وق ق-ب-وره-ا ‘ م-دينة
لسشÎالية ،وفق ما أافادت
سشيد Êا أ
وسشائل إاعÓم ﬁلية الثÓثاء..
لذاع - - - -ة
وق - - - -الت ه - - - -ي - - - -ئ - - - -ة ا إ
لسشÎال- -ي- -ة إان
وال - -ت - -ل - -ف - -زي- -ون ا أ
السش -ائ -ق ك -ان ي-ق-ود سش-ي-ارت-ه –ت
تأاث Òالكحول فجرا عندما هدم
ج-دار اŸق Èوت-دح-رجت سش-ي-ارته
فيها..
وأاششارت إا ¤أانه أاصشيب بجروح ‘
ال- -وج- -ه وال- -ب- -ط -ن ،ل -ك -ن ح -ال -ت -ه
مسشتقرة..
وت - -ط - -لب إاخ - -راج السش - -ائ - -ق م - -ن
السش -ي -ارة قصس أاج-زاء م-ن-ه-ا ،ف-ي-م-ا
عكفت السشلطات لحقا إا ¤إازالة
السش- - -ي- - -ارة م- - -ن اŸقÈة“ ،ه - -ي - -دا
لÎميم القبور اŸتضشررة..

فالك فال اÒÿ

ح- -ل ال- -ع- -دد
السشابق
*اŸاء.

قدرة الله ‘ خلقه عجيبة

ششاب تزوج من بنت وجلسس معاها سشبعة ششهور وحصشل له
حادث و نقلوه للمسشتششفى وبقي هناك ‘ غيبوبة Ÿدة ثÓث
سش - - - - -ن- - - - -وات وع- - - - -ن- - - - -دم- - - - -ا ت- - - - -أاخ- - - - -ر شش- - - - -ف- - - - -اء الشش- - - - -اب
لنه يأاسس من
قرر ابوه أان يطلق البنت لكي تعيشس حياتها أ
ششفاء ولده اŸهم ذهبوا للمحكمة مع البنت و أابوها وطلقوها
وك - - - - - - - -ل أاح - - - - - - - -د راح ‘ ح - - - - - - - -ال سش - - - - - - - -ب - - - - - - - -ي - - - - - - - -ل - - - - - - - -ه
وال -ول -د زاد ع -ل -ى ال -ث Ó-ث سش-ن Úسش-ن-ت ‘ Úغ-ي-ب-وب-ت-ه ح-ت-ى
صشارت خمسشا.
وسشبحان من يحي العظام وهي رميم
بعد اÿمسس السشن Úفاق وتعافى ورجع إا ¤عمله وأاخÈوه
بطÓقهم لزوجته وقرر أاهله أان يزوجوه بواحدة ثانية
وعندها اسشتششاروه قال أاريد أان أارجع لزوجتي و أاصشر على
ذلك .
اŸهم ذهب مع أابوه وأاخوانه Ÿدينة البنت ورحب أابوها بهم
وفرح وضشيفهم وحمد الله على سشÓمة الولد
وبعدها طلبوا منه البنت
فقال لهم أابوها أا ⁄يصشلكم خÈها
لن أاخبار العائلت Úانقطعت عن بعضس من بعد فÎة
أ
الطÓق.
ف- - -ق- - -ال ل- - -ه- - -م ال- - -ب- - -نت ت- - -زوجت ،ف- - -ق- - -اط- - -ع- - -ه ال - -ول - -د
من الصشدمه وقال  :الله يسشعدها هيا بنا لنذهب فقال له
أاب- -وه- -ا ◊ظ- -ة ح- -ت- -ى أاك- -م- -ل ل- -ك- -م ال- -قصش -ة ال -ب -نت ط -ب -ع -ا
تزوجت منذ سشنة وحملت واأ‚بت توأام ولد وبنت وتوفى
زوج- -ه- -ا ع- -ن- -دم- -ا ك- -ان أاط- -ف- -ال- -ه- -ا ‘ ع- -م- -ر ثÓ- -ث- -ة شش -ه -ور
ف- - -ف - -رح الشش - -اب وق - -ال أان - -ا أاق - -ب - -ل ب - -ه - -ا ه - -ي وأاط - -ف - -ال - -ه - -ا
و ت - - - - - - - - - - - -زوج - - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - -ا م- - - - - - - - - - - -ن ج- - - - - - - - - - - -دي- - - - - - - - - - - -د
وب -ع -د سش -ن -ة م -ن ال-زواج أاحب الشش-اب أان ي-ك-ون ل-ه أاب-ن-اء م-ن
صش- - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - -ه ل- - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - -ف- - - - - - - - - -رح ب- - - - - - - - - -ه - - - - - - - - -م
وذهب إا ¤اŸسشتششفى وأاجرى كل التحاليل والفحوصشات
ف- - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - -ال ل - - - - - - - - - - - -ه ال - - - - - - - - - - - -دك - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - -ور

العذراء
م - -ا أاصش - -عب ات - -خ - -اذ ال - -ق- -رار
خاصشة عندمًا تكون ﬂيارًا ب:Ú
م - - - - - - - - - - - - -ا ي- - - - - - - - - - - - -جب أان ي- - - - - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - - - - -ون
وب Úما تريده أان يكون!

اŸيزان

ياميزان إاذا كان هناك أاششخاصٌس
ل يرونك ‘ مسشتقبلهم فـرÃا قد حان الوقت
لك لتضشعهم ‘ «ماضشيك».

العقرب
لنفاسس التي قد
فكر بذلك :ا أ
أاخ- -ذت- -ه- -ا ل- -ل -ت -و ق -د ك -انت ه -ي
لخÒة لـ ششخصسٍ آاخر..
لنفاسس ا أ
ا أ
ل- -ذا ت -وق -ف ع -ن ال -ت -ذم -ر ،وك -ن شش -اك -رًا ل -ل -ه
لكونك ..ل تزال حايًا.

القوسس
إان حدث وأان قالوا لك ياقوسس
بـأانك ل تسش -ت -ط -ي -ع (ال -ع -يشس) ب -دون ا◊ب..
لوكسش-ج »ÚأاكÌ
ف -ق -ل ل -ه -م :أاع -ت -ق -د ب -أان «ا أ
أاهمية!

ا÷دي

أاحيانًا من ا÷يد ياجدي أان
لشش-خ-اصس
–ظ -ى ب -ال-ع-دي-د م-ن ا أ
اŸنافقÚ
ف -ذلك ي -ج -ع -لك ت-ت-م-ك-ن م-ن م-ع-رف-ة م-ن ه-م
أاصشدقائك ا◊قيقي.Ú

الدلو

انت ع- - - - - - - -ق- - - - - - - -ي- - - - - - - -م و ل Áك- - - - - - - -ن لك أان ت- - - - - - - -ن- - - - - - - -جب
ح - - -م - - -د ال - - -ل - - -ه إان- - -ه رد ل- - -ه زوج- - -ت- - -ه ال- - -ت- - -ي ي- - -ح- - -ب- - -ه- - -ا
ورزق - - - -ه ب - - - -أاب - - - -ن - - - -اء ي - - - -رب - - - -ي - - - -ه- - - -م م- - - -ث- - - -ل أاب- - - -ن- - - -ائ- - - -ه
ويحصشل على أاجر كفالة اليتيم منهم.
ال - -عÈة ..ال - -ل - -ه ق - -در ا◊ادث وال - -غ - -ي - -ب- -وب- -ة وال- -طÓ- -ق
ا◊ك -م -ة ه -ي إان ت -ت -زوج زوج -ت -ه وت -ط -ل-ق وب-ع-ده-ا ت-ن-جب
وترجع له وهي –مل معها هدايا الله له Ãا حرم منه وهم
لطفال ويعوضشه خÒا ‘ الدنيا بفرحته بزوجته وخÒ
ا أ
لخ - - - - - - - - - -رة ب - - - - - - - - - -ك - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - -ال - - - - - - - - - -ة أاي- - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - -ام
ا آ
كل ما حدث خ Òمن الله سشبحانه جل ‘ عÓه يعلم مال
نعلم وهو العليم اÿب Òا◊كيم ..

أاح- -ي- -انً- -ا ي -ت -ح -ت -م ع -ل -يك أان
«تتغاضشى» عما مضَشى «ُتَقuدر» ما
تبsقى وتتطلع Ÿا هو قادم.

ا◊وت

قد –ب الششخصس اÿطأا قد
ت- -ب- -ك- -ي ل- -لسش- -بب اÿط -أا ول -ك -ن
ه- - -ن- - -اك شش- - -يٌء واحٌ- - -د م- - -ؤوك - -د:
ليجاد الششخصس الصشحيح
الخطاء تسشاعدنا إ

الفجر٠6.١7................:
مواقيت الظهر١٣.٠٢.................:
العصشر١٥.٥٨................:
الصشلة المغرب١٨.٢٤...............:
العششـاء١٩.٤٤..................:
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^ ٠٨ف-ي-فري  :١٩٥7الإ–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ريÚ
ل· اŸتحدة يناششده
لم Úالعام ل أ
يبعث Ãذكرة ل أ
العÎاف بالسشيادة الوطنية ا÷زائرية.
^  ٠٨فيفري  :١٩٥٨السشلطات الفرنسشية تقنبل
ق- - -ري - -ة سش - -ي - -دي ي - -وسش - -ف ،ب - -ا◊دود ا÷زائ - -ري
ال- -ت- -ونسش- -ي- -ة ،ب- -اشش- -راف وزي- -ر ال -دف -اع «ج -اك شش -اب -ان
ديلماسش»  jacques Chaban delmasاأسشفر عن مقتل اŸئات من
اŸدني Úالتونسشي Úوا÷زائري.Ú

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة

1756٣ Oó©dG

لخ Òمن زيارته إا ¤ن.ع 6.بتمÔاسشت ،الفريق ڤايد صشالح:
‘ اليوم ا أ

تعزيز اŸنظومة التكوينية للجيشس بجيل نخبوي متشصبع بالقيم الوطنية
جعل التحسصسس Ÿكامن اÿطر وحسصن التصصدي لها سصلوكا مهنيا آاليا

أاشصبال األمة مؤوسصسصة عريقة وتاريخية
بثوب وبتسصمية جديدين
«إانها مناسسبة كرÁة أاسسعد بها اليوم ،بزيارة
م -درسس -ة أاشس-ب-ال اأ’م-ة ب-ت-مÔاسست ،ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة
خÓل هذه السسنة الدراسسية  ،2018-2017وأالتقي
ب-إاط-ارات-ه-ا وأاسس-ات-ذت-ه-ا وأاشس-ب-ال-ه-ا ال-ذين يتشسرفون
با’نتماء ا ¤هذا الصسرح التعليمي الرائد ،والذي
اسس -ت -ك -م -ل -ن -ا ب -ه ،ك -م -ا ت -ع -ل -م-ون ج-م-ي-ع-ا ،مشس-روع
اسس- -ت- -ح- -داث عشس- -ر م- -دارسس أاشس -ب -ال اأ’ّم -ة ،وه -و
اŸشسروع الذي أاعيدت من خÓله إا ¤الوجود ،هذه
اŸؤوسسسس -ة ال -ع -ري-ق-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة ب-ث-وب وب-تسس-م-ي-ة
جديدين لكنها تبقى ﬁافظة بكل عزة وفخار على
ن - -فسس ال - -ق- -ي- -م واŸب- -ادئ وع- -ل- -ى ذات ال- -غ- -اي- -ات
واأ’هداف ،بفضسل ،وأاعيد ذلك مرة أاخرى ،القرار
ال -ت -اري -خ -ي ال -ذي ب -ادر ب -ه ف -خ-ام-ة السس-ي-د رئ-يسس
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لم Òنايف للأمن العربي
اجتماع هيئة أامناء جائزة ا أ

اللواء هامل يؤوكد على أاهمية تعزيز العمل األمني العربي اŸشصÎك
””الششعب””  -خÓل أاشسغال اجتماع اللجنة العليا
Óم-ن ال-ع-رب-ي
ل -ه -ي-ئ-ة أام-ن-اء ج-ائ-زة اأ’م Òن-اي-ف ل -أ
بالعاصسمة السسعودية الرياضس ،شس ـارك اللواء عب ـد
Óمن الوطني ،يوم 07
الغنـي ه ـامل اŸدي ـر الع ـام ل أ
فيفري Ã ،2018داخلة أاكد من خÓلها حرصس
Óمن الوطني ا◊ثيث واŸثمر ‘
اŸديرية العامة ل أ
›ال ت -وط -ي -د ع Ó-ق-ات ال-ت-ع-اون الشس-رط-ي ودع-م
ال -ع -م -ل اأ’م -ن -ي ال -ع-رب-ي اŸشسÎك .وب-اŸن-اسس-ب-ة،
تطرق هامل أ’همية هذا ا’جتماع السسنوي اŸتميز
الذي من شسأانه أان يدعم أاواصسر التعاون وتعزيز
سسبل التنسسيق بﬂ Úتلف أاجهزة الشسرطة ‘ الدول
العربية ‘ سسبيل مواجهة التحديات اأ’منية ،بهدف
تعزيز العمل اأ’مني العربي اŸشسÎك.ونوه أايضسا
بالدور الفعال واأ’سساسسي الذي تقوم به الشسرطة
ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ال اŸسس -اه -م -ة واŸشس -ارك -ة م-ع
أاجهزة الشسرطة بالدول العربية ‘ ،إارسساء دعائم
وأاسسسس التعاون اأ’مني العربي اŸشسÎك ،وذلك
بوضسع Œربتها اŸيدانية وخÈة إاطاراتها ومهنية
خÈائها ‘ متناول اأ’شسقاء من أاجهزة الشسرطة ‘
ال- -دول ال- -ع- -رب- -ي -ة قصس -د م -واج -ه -ة ا÷رÁة ب -ك -ل
أاشسكالها.و‘ ذات السسياق ،ذsكر بأاهمية هذا اللقاء
الذي اعتÈه سسانحة لدعم ›ا’ت تعزيز سسبل

بحث ودراسسة آاليات التصسدي للجرÁة ‘ الوطن
العربي والتي أاضسحت متعددة اأ’شسكال ،على غرار
ا÷رÁة السسيÈانية ،بالنظر للتهديد اŸتنامي لهذا
النوع من ا÷رائم وتعقد طرق وأاسساليب ارتكابها.
كما تناول جدول أاعمال ا’جتماع ،البنود اÿاصسة
بتقرير اأ’م Úالعام اŸتعلق بجائزة اأ’م Òنايف
لسسنة  ،2017باإ’ضسافة إا ¤منح جائزة اأ’م Òنايف
Óمن العربي ‘ فروعها اÿمسسة وكذا مشسروع
ل أ
برنامج عمل اأ’مانة العامة ÷ائزة اأ’م Òنايف
Óمن العربي لعام .2018
ل أ

يوارى الÌى اليوم ÃقÈة زغوان بعنابة

ا÷مهورية ،القائد اأ’على للقوات اŸسسلحة وزير
الدفاع الوطني القاضسي بإاعادة بعث هذا الهيكل
التعليمي والتكويني.
و’ بد ‹ ‘ هذا اŸقام اÙمود أان أاعبّر عن
“ام امتناŸ Êا Ÿسسته لدى كافة منتسسبي هذه
اŸدرسس -ة ،ق -ي -ادة وإاط -ارات وأاشس -ب -ا’ ،م -ن إاصس-رار
شسديد على كسسب رهان التعليم الناجع والتكوين
ال-ن-اف-ع اŸشس-ف-وع Úب-اأ’خÓ-ق السس-وي-ة واإ’نضسباط
الصسارم ،بشسكل يتسساوق “اما مع صسلب وأابعاد هذه
اŸبادرة ا◊ميدة””.بعدها اسستمع السسيد الفريق إا¤
تدخÓت اأ’سساتذة واأ’شسبال ،التي انصسبت جميعها
ح -ول ف -خ -ره -م واع -ت -زازه -م ب-اإ’ن-تسس-اب إا ¤ه-ذا
الصسرح التعليمي والتكويني الواعد .و‘ اجتماع
Ãق -ر ق -ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة ،ضس-م أارك-ان ال-ن-اح-ي-ة وق-ادة
ال -ق -ط -اع -ات ال -ع -م-ل-ي-ات-ي-ة وأارك-ان-ات-ه-م ،ومسس-ؤوو‹
اŸصس -ال -ح اأ’م -ن -ي -ة وك-ذا ق-ادة ال-وح-دات ،اسس-ت-م-ع
السسيد الفريق إا ¤عرضس شسامل قدمه قائد الناحية
حول الوضسع اأ’مني السسائد بإاقليم اإ’ختصساصس،
إاضس-اف-ة إا ¤ع-روضس ق-ادة ال-ق-ط-اع-ات ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة
ورؤوسس -اء ﬂت-ل-ف اŸصس-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة ،ب-ع-ده-ا أال-ق-ى
السسيد الفريق كلمة توجيهية جدد فيها التذكÒ
ب -ال -دور ال -ف -ع -ال ال -ذي ت-ق-وم ب-ه وح-دات ال-ن-اح-ي-ة
اŸنتشسرة على طول الشسريط ا◊دودي ‘ تأامÚ
البÓد وحمايتها من كل التهديدات واآ’فات ،و‘
مقدمتها اإ’رهاب وا÷رÁة اŸنظمة والتهريب
Ãختلف أاشسكاله.

وبكل إارادة وعزÁة على الثغور وا◊دود ،قلت،
إان -ه -م م -ط -ال -ب -ون ب-أان ي-ج-ع-ل-وا م-ن واجب –سسسس
م-ك-ام-ن اÿط-ر واسس-تشس-ع-ار إاره-اصس-ات التهديدات
وحسسن التصسدي لهما ،سسلوكا مهنيا آاليا وطبيعيا،
ومبدأا عمليا فطنا يكفل أاداء مهمة حماية الوطن
ويضسمن دفع اأ’ذى عن حياضسه ،وهذا من خÓل
ال -ت -ف -ع -ي -ل ال -دائ -م ل-ل-م-راق-ب-ة ا◊دودي-ة الصس-ارم-ة
واŸسستمرة ،عن طريق التوظيف ا÷يد والعقÊÓ
لكافة اإ’مكانيات والوسسائل اŸتاحة.
وإاننا إاذ نسستمر ‘ ا÷يشس الوطني الشسعبي‘ ،
ب -ذل قصس -ارى ا÷ه -ود خ -دم -ة ل -ل -ج -زائ-ر وأام-ن-ه-ا،
مسس- -ت- -ع- -ي- -نÃ Úا ي- -وف -ره ف -خ -ام -ة السس -ي -د رئ -يسس
ا÷مهورية القائد اأ’على للقوات اŸسسلحة وزير
ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي م- -ن ع- -ون ،وÃا يسس- -دي- -ه م- -ن
ت-وج-ي-ه-ات ،ف-إان-ن-ي أان-ت-ه-ز ه-ذه السس-ان-حة الكرÁة،
أ’قّدر كافة ا÷هود اŸبذولة على مسستوى الناحية
العسسكرية السسادسسة ،وأاثّمن النتائج اÙققة ‘
أاك Ìمن ›ال ،وأاؤوّكَد أان ’ شسيء يتحقق دون عمل
ﬂلصس ،ودون جهد مثابر ومثمر ،فمقام حراسس
الوطن ،السساهرين عن أامنه واسستقراره ،هو مقام
رفيع عند الله تعا ،¤فكونوا ‡ن يحظى براحة
الضسم ‘ Òالدنيا ،وبرضسا الله ‘ اآ’خرة ،ولكل
›تهد نصسيب””.الفريق أاسسدى ‘ اأ’خ Òجملة من
التوصسيات ،طالبا من ا÷ميع ا◊رصس الدؤووب على
تنفيذها Ãا يتوافق مع موجبات خدمة ا÷يشس
الوطني الشسعبي ،وا◊فاظ على جاهزيته الدائمة.

التوظيف ا÷يد والعقل Êلكافة
اإلمكانات والوسصائل اŸتاحة

اختتام الدورة التكوينية
Ÿمثلي اÛتمع اŸدÊ

«إان- -ه م- -ن اأ’ه- -م- -ي -ة Ãك -ان ،أان ن -ع -اود ال -ق -ول
وال- -ت -ذك Òم -رة أاخ -رى أام -ام -ك -م ال -ي -وم ك -إاط -ارات
وقيادات ،بأانه مطلوب من ا÷ميع ‘ كافة مواقع
عملهم’ ،سسيما أاولئك الذين يرابطون ،ليل نهار،

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك ‘ عدة وليات

تدمﬂ 6 Òابئ لإلرهابي Úوحجز أاغراضس حربية ومعدات

”” الشش - -عب””  ‘ -إاط- - - - - - - - -ار
م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب وع -ل-ى إاث-ر
ع-م-ل-ي-ة ب-حث و“شس-ي-ط ،كشسفت
ودمرت مفرزة للجيشس الوطني
الشسعبي ،يوم  06فيفري 2018
بباتنة/ن.ع ،5.سستة (ﬂ )06ابئ
Óرهابي– Úوي منظار ميدان
ل إ
( )01وكمية من اŸواد اŸتفجرة
وه- -وات- -ف ﬁم- -ول- -ة وأاغ -راضس -ا

 20°ا÷زائر
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لولى  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٠٨فيفري  ٢٠١٨م
الخميسش  ٢١جمادى ا أ

لخ Òمن
”” الششعب””  ‘ -اليوم الرابع وا أ
زي-ارت-ه إا ¤ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة السشادسشة،
وبعد تفقد وتفتيشش العديد من الوحدات
اŸراب -ط -ة ع -ل -ى الشش -ري -ط ا◊دودي ج -ن-وب
البلد ،قام الفريق أاحمد ڤايد صشالح نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش
الوطني الششعبي ،بتفقد بعضش وحدات موقع
“Ôاسشت ،ق- -ب- -ل أان يÎأاسش إاج- -ت -م -اع ع -م -ل
Ãقر قيادة الناحية.
‘ البداية وÃدخل مقر قيادة الناحية ووفاء
ل-تضس-ح-ي-ات شس-ه-داء و›اه-دي ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية
اŸباركة ،وقف الفريق رفقة اللواء مفتاح صسواب
قائد الناحية العسسكرية السسادسسة ،وقفة ترحم على
روح اÛاه- -د اŸرح -وم ””ه -ي -ب -اوي ال -وا‘”” ال -ذي
يحمل مقر قيادة الناحية اسسمه ،حيث وضسع إاكليÓ
Ÿخلد له ،وتÓ
من الزهور أامام اŸعلم التذكاري ا ُ
ف -ا–ة ال -ك-ت-اب ع-ل-ى روح-ه وع-ل-ى أارواح الشس-ه-داء
اأ’طهار.
وب-ال-ق-اع-دة ا÷وي-ة ب-ت-مÔاسست أاشس-رف ال-ف-ري-ق
ع - -ل - -ى ت - -دشس ÚاŸدرج ال- -ث- -ا Êل- -ه- -ب- -وط وإاقÓ- -ع
ال -ط -ائ -رات ،وال -ذي ” إا‚ازه ب -ه -دف ال -رف -ع م-ن
القدرات العملياتية لهذه القاعدة الكÈى .بعدها
قام بزيارة إا ¤مدرسسة أاشسبال اأ’مة بتمÔاسست ،أاين
إاسستمع ‘ البداية إا ¤عرضس قدمه قائد اŸدرسسة،
ليطوف Ãختلف اŸرافق اإ’دارية والبيداغوجية.
إال -ت -ق -ى ال -ف -ري-ق ب-ع-ده-ا م-ع إاط-ارات اŸدرسس-ة
وأاسس -ات -ذت -ه-ا وأاشس-ب-ال-ه-ا أاي-ن ت-ب-ادل م-ع-ه-م ا◊ديث
م- -ط- -و’ ح- -ول ﬂت- -ل- -ف ا÷وانب خ- -اصس- -ة م -ن -ه -ا
البيداغوجية ،قبل أان يلقي كلمة توجيهية ،ذّكر فيها
بالقرار التاريخي لفخامة السسيد رئيسس ا÷مهورية،
ال -ق -ائ -د اأ’ع -ل -ى ل -ل-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة وزي-ر ال-دف-اع
الوطني ،والذي Ãوجبه ” إاحداث عشسر مدارسس
أاشس -ب -ال اأ’م -ة وه -و ال -ق -رار ال-ذي م-ك-ن م-ن ت-وفÒ
ف -رصس م -ت -ك -اف -ئ-ة ل-ك-اف-ة أاب-ن-اء الشس-عب ا÷زائ-ري
وت -ع -زي -ز اŸن -ظ-وم-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشسعبي بهذا الصسرح ا÷ديد الذي سسيزود قواتنا
اŸسس-ل-ح-ة ب-ج-ي-ل ن-خ-ب-وي م-تشس-ب-ع ب-ال-ق-ي-م الوطنية
ومعتز بأا›اد ومآاثر أاسسÓفه اŸيام:Ú

 23°ا÷زائر

 10°وهران

10°

أاخ -رى ،ك -م-ا ” ت-وق-ي-ف ع-نصس-ر
دعم ( )01للجماعات ا’رهابية
بنفسس اŸنطقة.

حجز  8كلغ من الكيف

و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت-ه-ريب
وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م- -ة ،أاوق- -فت
مفرزة مشسÎكة للجيشس الوطني
الشسعبي تاجر ﬂدرات وحجزت

ث-م-ان-ية ( )08ك -ي-ل-وغ-رام-ات م-ن
ال- - - - - -ك- - - - - -ي- - - - - -ف اŸع - - - - -ال - - - - -ج
بتلمسسان/ن.ع.2.م- - - -ن ج- - - -ه - - -ة
أاخرى ،ضسبطت مفرزة للجيشس
الوطني الشسعبي ببسسكرة/ن.ع،4.
شس- - - - - -خصس )02( Úب- -ح -وزت -ه -م -ا
( )26904وح- -دة م- -ن ال -ت -ب -غ‘ ،
ح ” Úحجز معدات تنقيب عن
الذهب بع Úصسالح/ن.ع.6.

شصر‘ تشصيد بنجاح
اŸهمة التي حضصرها
خÈاء أاجانب

اختتمت ،مسساء أامسس ،الدورة التكوينية لفائدة
‡ثلي اÛتمع اŸد Êالتي دامت ليوم Úاشسرفت
ع-ل-ي-ه-ا اŸف-وضس ال-وط-ن-ي رئ-يسس-ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-وطنية
◊م -اي -ة وت -رق -ي -ة ال -ط -ف-ول-ة م-ر Ëشس-ر‘ ب-ف-ن-دق
اŸارك Òبالعاصسمة.
شس -ه -دت ه -ذه ال -دورة ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة مشس-ارك-ة ك-ل
الفاعل ‘ Úالقطاع اŸد Êمن كل و’يات الوطن
اسستفادوا من الدروسس واŸعلومات التي القاها كل
من الدكتور فواز الرطروط واÿبÒة صسبح عروب
من ا’ردن “حورت كلها حول القضسايا التي تهم
الطفل ومصسلحته الفضسلى.
وخ -لصست ال -دورة ب -اسس-ت-ن-ت-اج ع-دة ام-ور ت-خ-دم
الطفل على كل ا’صسعدة ◊مايته من كل اıاطر
التي –يط به سسواء العمالة ،اıدرات ،العنف
ا÷سس -دي وال -ل -ف-ظ-ي ،ال-ع-ن-ف ‘ ا’سس-رة والشس-ارع
واŸدرسسة اضسافة ا ¤ا’تفاق على تشسكيل شسبكة
تواصسل من اجل العمل اŸشسÎك ب Úكل الفاعلÚ
‘ كل و’يات الوطن.
اشس -رفت اŸف -وضس م -ر Ëشس -ر‘ ع -ل -ى ت -ق-دË
الشس-ه-ادات ع-ل-ى اŸشس-ارك ‘ Úال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
ال-ت-ي م-ي-زاه-ا ت-واج-د ا’عÓ-م-ي Úال-ذي-ن يشسرفون
على شسبكة ا’عÓمي Úلتعزيز حقوق الطفل.

نبيلة بوقرين

جثمان الفقيد عمار بن عودة يصصل إا ¤مطار ا÷زائر الدو‹
وصش- -ل ،ب- -ع- -د ظ -ه -ر امسش
لرب-ع-اء ،ا ¤م-ط-ار ه-واري
ا أ
ب -وم -دي -ن ال-دو‹ ب-ا÷زائ-ر
جثمان اŸرحوم اÛاهد بن
مصش -ط-ف-ى ب-ن ع-ودة ،اŸدع-و
ع -م -ار ،ال -ذي واف -ت -ه اŸن-ي-ة
ي -وم الث -ن ÚاŸاضش -ي ب -أاح -د
مسش - -تشش - -ف - -ي - -ات ب - -روكسش - -ل
(ب-ل-ج-ي-ك-ا) ع-ن عمر ناهز ٩٣
سشنة.
حضس- -ر م- -راسس- -م اسس- -ت- -ق -ب -ال
ج -ث -م -ان ال-ف-ق-ي-د رئ-يسس ›لسس
اأ’م -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح
ورئ - - -يسس اÛلسس الشس - - -ع- - -ب- - -ي
الوطني السسعيد بوحجة والوزير
اأ’ول أاح- -م- -د أاوي- -ح- -ي- -ى ووزي -ر
الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسس - -اه - -ل ووزي - -ر ال - -داخ - -ل- -ي- -ة
وا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية نورالدين بدوي ووزير
اÛاه- -دي- -ن ال- -ط- -يب زي- -ت- -وÊ
واأ’م Úال - -ع - -ام ◊زب ج - -ب- -ه- -ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي ج-م-ال ول-د
ع-ب-اسس واأ’م Úال-ع-ام ل-ل-م-ن-ظمة
ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن سس-ع-ي-د
ع- - -ب- - -ادو وأاصس - -دق - -اء ورف - -ق - -اء
اŸرحوم إا ¤جانب أاقاربه.
‘ جو مهيب ” حمل جثمان
الفقيد الذي كان مسسجى بالعلم
الوطني عند انزاله من الطائرة
من طرف تشسكيلة من ا÷يشس
الوطني الشسعبي وذلك بحضسور
العديد من الشسخصسيات وأاقرباء

وأاصس- - -دق- - -اء اŸرح- - -وم .وق- - -ف
ا◊اضس -رون دق-ي-ق-ة صس-مت أام-ام
ا÷ث - -م - -ان ق- -ب- -ل تÓ- -وة ف- -ا–ة
الكتاب ترحما على روح الفقيد
لينقل بعدها ا ¤و’ية عنابة اين
سسيوارى الÌى ÃقÈة زغوان.
يعد الراحل عمار بن عودة
م -ن م -وال -ي-د سس-ن-ة  1925بعنابة
وكان مناضس Óنشسطا ‘ صسفوف
ا◊رك- -ة ال- -وط -ن -ي -ة واŸن -ظ -م -ة
اÿاصسة قبل أان يلتحق بالكفاح
اŸسسلح إابان ثورة التحرير.و كان
عضسوا ‘ ›موعة الـ  22التي
اج -ت -م -عت ب -ت -اري-خ الـ  25يوليو
 1954ب- -اŸدن- -ي -ة ب -ا÷زائ -ر
ال -ع -اصس -م -ة م -ن أاج -ل ال-ت-حضسÒ
’ن-د’ع ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
ك -م -ا ك -ان أاح -د ق -ادة اŸن -ط-ق-ة
التاريخية الثانية حيث شسارك ‘
عدة معارك من بينها هجومات
الشسمال القسسنطيني ‘  20أاوت
 .1955كما يعد الراحل بن عودة
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أاح -د أاعضس -اء ال -وف -د ا÷زائ -ري
الذي أادار مفاوضسات إايفيان مع
اŸسستعمر الفرنسسي ليواصسل بعد
ا’سس -ت -ق Ó-ل ‘ ﬂت-ل-ف م-واق-ع
اŸسس-ؤوول-ي-ة ال-ت-ي ت-قلدها أاهمها
سس -فÒا ل -ل -ج -زائ -ر ‘ ل -ي -ب -ي-ا ث-م
رئ- -يسس- -ا Ûلسس ا’سس- -ت- -ح- -ق -اق
الوطني.
برحيل عمار بن عودة عضسو
›م -وع-ة  22ال-ت-اري-خية يبقى
اثنان منها على قيد ا◊ياة وهما
اÛاه- -دان ع- -ث- -م- -ان ب -ل -وزداد
وع -ب -د ال -ق -ادر ل -ع -م -ودي .وك-ان
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،السس-ي-د ع-بد
العزيز بوتفليقة ،قد بعث بÈقية
تعزية لعائلة اŸرحوم أاشساد فيها
ب -نضس -ال ال -ف-ق-ي-د خÓ-ل ا◊رك-ة
الوطنية وتضسحياته ابان الثورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ودف-اع-ه ع-ن ث-وابت
اأ’م- -ة ””‘ فÎة صس -ع -ب -ة م -ري -رة
ال- -ت -ح -م ف -ي -ه -ا الشس -عب ل -نصس -رة
قضسيته””.

