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السسبت  0٥ماي  2018م
الموافق لـ  19شسعبان  1٤39هـ

زما‹ يفتتح ورشضة تدريبية إقليمية

إلفريق أإحمد ڤايد صضالح ‘
زيارة عمل وتفتيشض إ ¤إلناحية
إلعسضكرية إلثانية إليوم

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
يشس- -رف وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشس -غ -ي -ل
والضس -م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ،م-راد زم-ا‹،
ال -ي -وم ،رف -ق-ة اŸدي-ر ال-ع-ام Ÿن-ظ-م-ة
ال -ع-م-ل ال-ع-رب-ي-ة ف-اي-ز اŸطÒي ع-ل-ى
اف-ت-ت-اح ال-ورشس-ة ال-ت-دري-ب-ي-ة اإ’ق-ل-يمية
ح -ول« :الشس -ب -ك -ة ال-ع-رب-ي-ة Ÿع-ل-وم-ات
أاسس- -واق ال- -ع- -م- -ل» ،وذلك ب- -داي- -ة م- -ن
السس- - -اع - -ة  09:00صس- -ب -اح -اÃ ،ق -ر
اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لضس-مان ا’جتماعي
ب Íعكنون «ا÷زائر العاصسمة».

١٧٦٣٥

وفق أإي معايÒ؟!
ما وقع يوم  ٠٣ماي يدعو لÓسستغراب ،ح Úخّولت جمعية تّدعي “ثيل صسحفيي العاصسمة
لعÓمي اŸرافق لكل
لعÓمية ا÷زائرية صساحبة الرصسيد ا إ
لنفسسها تقييم وانتقاء اŸؤوسسسسات ا إ
مراحل بناء جزائر السستقÓل ،وŒاهل قلعة «الشسعـب» ‘ احتفالية اليوم العاŸي للصسحافة ،إا¤
جانب عناوين أاخرى ناطقة بالعربية كاŸسساء وا÷مهورية والنصسر.

«وعيشض تشضوف»

جÓب ‘ ع Úإلدفلى

إإمضضاء إتفاقية ب Úإ–اد إلتجار وشضركة «أإوريدو»
ي -وق-ع ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ت-ج-ار وا◊رف-يÚ
ا÷زائري ،Úغدا ،مع شسركة «أاوريدو» على
ات- -ف- -اق- -ي- -ة ا’–اد ،وذلك ع- -ل- -ى السس- -اع -ة
الـ 10:00صس -ب -اح-ا Ãق-ر اأ’م-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة
للمنظمة ،بشسارع العربي بن مهيدي.

يقوم وزير التجارة السسعيد جÓب،
ي- -وم  07م -اي ا÷اري ،ب -زي -ارة ع -م-ل
وتفقد إا ¤و’ية ع Úالدفلى.

طمار يسضلم سضكنات عدل بالشضرإڤة

يشس- -رف وزي- -ر السس- -ك- -ن وال- -ع -م -ران
واŸدي -ن -ة ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-م-ار ،ال-ي-وم
ع -ل -ى تسس -ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح سس-ك-ن-ات ع-دل،
وذلك ع -ل -ى مسس -ت-وى ال-ق-اع-ة م-ت-ع-ددة
الرياضسات بالشسراڤة إابتداء من السساعة
 10:00صسباحا.

إلطبعة إلسضادسضة من عملية
موإنئ وسضدود زرقاء 2018

يوم درإسضي حول
إŸنافسضة وضضبط
إلسضوق

جبهة التحر
ير الوطني لقاء جهويا يضس
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إلتحالف إلوطني إ÷مهوري يعقد ندوة وطنية

ي -ن-ظ-م ح-زب ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م
ه-وري ال-ي-وم ‘ ،إاط-ار ال-نشس-اط-ات السس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-ح-زبوÃناسسبة ا’حتفال بالذكرى  23لتأاسسيس
س ا◊زب ندوة وطنية لÓحتفالية التي سستنعقد بقاعة
اÙاضسرات لديوان
ن
قرية الفنانÃ Úدي ة زرالدة على السساعة  9:30صسباحا.

ي -ق-وم وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-قادر بن مسسعود،
غدا ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤و’ية
ع-ن-اب-ة ،ح-يث سس-ي-ع-اي-ن وي-طلق عدة
مشساريع وهياكل فندقية بالو’ية.

ينظم حزب Œمع أامل ا÷زائر «تاج» ا
Ÿؤو“ر الو’ئي لو’ية ورڤلة ،اليوم ،يشسرف عليه رئيسسه
عمر غول ،وذلك على السساعة 10:00
صسباحا ،بقاعة اŸسسرح تريكي ﬁمد بوسسط اŸدينة.

قيتو Êيفتتح إلورشضة إلدولية
 2018للمرإكز إلوطنية للمعطيات

«تاج» يعقد إŸؤو“ر إلو’ئي لورڤلة
إليوم إلعاŸي لنظافة إأ’يدي

تنظم وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسستشسفيات ،يوم  07ماي ا÷اري نشساطا –سسيسسيا
Ãناسسبة اليوم العاŸي لنظافة اأ’يدي
–ت شسعار «ا◊ماية من اأ’مراضس اŸعدية ب Úأايديكم»،
وذلك باŸركز الثقا‘ ا
ر
د
ا
إ’سسÓمي ببوم سس إابتداء من السساعة  08:30صسباحا.

إŸؤو“ر  23لطب إلرضضوضض

تنظم اÛموعة ا÷زائرية لطب الرض
زرالدة ابتداء من السساعة  08:30صسباحا.

سوضس ‘ الرياضسة اŸؤو“ر  ،23اليوم وغدا ،وذلك بنزل

ي-وم-ا دراسس-ي-ا
ةي -ع -ق-د ›لسس اŸن-افسس ضسبط السسوق»
«اŸنافسسة و
سوع
من قبل خÈاء
حول موض والذي ينشسط
ا÷زائر على
يوم  10ماي ب وذلك بفندق
وطني Úوأاجان
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÷نة إŸالية وإŸيزإنية ‘ زيارة إ ¤إلبليدة

تنظم اŸديرية العامة للصسيد البحري
وت- -رب- -ي- -ة اŸائ -ي -ات م -ن خ Ó-ل ال -غ -رف -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ل -لصس -ي -د ال -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة
اŸائ-ي-ات ،ال-ي-وم ،ال-ط-ب-ع-ة السس-ادسس-ة من
ع- -م- -ل -ي -ة» م -واÊء وسس -دود زرق -اء 2018
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مرارية بداية من الواحدة النصسف زوا’ بالقاعة
اŸائيات.
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ندوة وطني

ة حول تطبيق إŸعيار إ÷زإئري

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :
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بن مسضعود ‘ عنابة

يعقد حزبإآ’فÓن ‘ لقاء جهوي بوهرإن
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يقوم الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ،ي-وم-ي  0٥و 06ماي
 ،2018بزيارة عمل وتفتيشس إا ¤الناحية
العسسكرية الثانية بوهران.
السس -ي -د ال -ف-ري-ق سس-يشس-رف خÓ-ل ه-ذه
الزيارة على تنفيذ “رين إابرار ،تقوم به
وح -دات مشسÎك -ة م -ن ال -ق -وات ال -ب-ح-ري-ة
وال -ق -وات الÈي -ة ،مسس -ن -ودة ب-وح-دات م-ن
القوات ا÷وية وقوات الدفاع ا÷وي عن
اإ’قليم.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

إلذكرى إلثانية لتأاسضيسض Œمع إلطلبة إ÷زإئري Úإأ’حرإر

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

ي -ف -ت -ت -ح وزي -ر ال -ط -اق -ة مصس -ط -ف -ى
قيتو ، ،Êاأشسغال الورشسة الدولية 2018
ل-ل-م-راك-ز ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ع-ط-يات ،والتي
سس-ت-ج-ري ف-ع-ال-ي-ت-ه-ا إا ¤غاية  10ماي
ا÷اري ،وذلك ب - - - -اŸرك - - - -ز ال - - - -دو‹
ل -ل -م -ح -اضس -رات ع -ب-د ال-ل-ط-ي-ف رح-ال
إابتداء من السساعة  08:00صسباحا.

إ’ع ـÓناتكـم إتصضل ـ ـوإ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ألسسبت  05ماي  2018م
ألموأفق لـ  19شسعبان  1439هـ

بوحجة يسشتقبل بنÒوبي من طرف رئيسس جمهورية كينيا

Ãناسسبة الحتفال بالعيد الوطني لبÓده

الرئيسس بوتفليقة يهنئ
نظÒه البولوÊ

بعث رئيسص أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ب -رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤ن-ظÒه
أل - -ب - -ول - -و Êأن- -درزأج دودأ Ãن- -اسس- -ب- -ة
ألحتفال بالعيد ألوطني لبÓده ،أكد له
فيها أسستعدأده ألتام للعمل معا لتعزيز
أك ÈللعÓقات أŸتعّددة أألشسكال ألتي
تربط ألبلدين.
وقال ألرئيسص بوتفليقة ‘ برقيته،
«يسسعد Êوبلدكم ألصسديق يحتفل بعيده
ألوطني أŸصسادف هذه ألسسنة للذكرى
أŸئ-وي-ة لسس-ت-قÓ-ل-ه ،أن أت-وج-ه إأل-ي-ك-م
باسسم أ÷زأئر شسعبا وحكومة وأصسالة

...ويسشتقبل من طرف مسشاهل

كما أسستقبل هونغوأي ‘ وقت
سس - -اب - -ق م - -ن ق - -ب- -ل وزي- -ر ألشس- -ؤوون

أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل -ق -ادر مسس -اه-ل.
عقب هذأ ألسستقبال أبرز مسسؤوول
ألنÎب- - - - - - -ول «أل - - - - - -دور أÙوري»
ل -ل -ج -زأئ -ر ‘ أسس -ت -ق -رأر أŸن -ط-ق-ة
ومكافحة أإلرهاب.
وأضس -اف أن -ه ت -ط ّ-رق م-ع ألسس-ي-د
مسساهل إأ« ¤ألتحديات أألمنية ألتي

ي- -وأج- -ه- -ه -ا أل -ع -ا ⁄بصس -ف -ة ع -ام -ة
وأŸن -ط -ق -ة بصس-ف-ة خ-اصس-ة لسس-ي-م-ا
ألره - - -اب وأ÷رÁة أŸن - - -ظ - - -م- - -ة
وألهجرة ألسسرية وألتهريب بجميع
أن -وأع -ه وأل -ع Ó-ق-ة ب Úج-م-ي-ع ه-ذه
ألظوأهر».

‡ثل اإ’–اد اأ’وروبي اÿاصس ‘ السشاحل يتطّرق
مع مسشاهل إا ¤مسشار السشلم ‘ ما‹
صسّرح ‡ثل أل–اد أألوروبي
أÿاصص ‘ ألسساحل ،أنخيل لوسسادأ
فÒن- -ان- -دي- -ز ،أول أمسص ،ب -ا÷زأئ -ر
أل- -ع- -اصس -م -ة ،أن -ه ت -ط ّ-رق م -ع وزي -ر
ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،ع -ب -د أل -ق -ادر
مسساهل ،إأ ¤مسسار ألسسلم ‘ ما‹.
وصسّ- - - -رح أŸسس - - -ؤوول أألوروب - - -ي
للصسحافة ،عقب أسستقبال خصسه به
وزير ألشسؤوون أÿارجية ،قائ« Óلقد
تطرقنا إأ ¤مسسار ألسسلم ‘ ما‹
ون-ح-ن م-ت-ف-ق Úج-م-ي-ع-ا ع-ل-ى م-ب-دأ
ضسرورة تبني أŸاليŸ Úسسار ألسسلم
أÿاصص بهم».
وأضس - -اف أŸسس - -ؤوول أألوروب - -ي،
«ن -ح -ن ه -ن-ا Ÿرأف-ق-ت-ه-م (أŸال-ي)Ú
وŸسساعدتهم ‘ هذه ألشسرأكة ألتي

أسستقبل رئيسص أÛلسص ألشسعبي
أل -وط -ن -ي ألسس -ع -ي-د ب-وح-ج-ة ،أمسص،
بنÒوبي من طرف رئيسص جمهورية
كينيا أوهورو كينياتا ‘ أطار زيارته
ألŸÈان -ي -ة ل -ك-ي-ن-ي-ا ،وذلك ب-حضس-ور
نائب رئيسص جمهورية كينيا ويليام
روتو ورئيسص ›لسص ألشسيوخ كينيث
ل- -وسس- -اك- -ا ورئ- -يسس- -ي أألغ- -ل- -ب -ي -ة ‘
ألŸÈان ،حسسب م- - -ا أورده ب- - -ي- - -ان
للمجلسص.
وأشساد ألرئيسص كينياتا Ãسستوى
أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن
وأصسفا أياها بـ«أ÷يدة وألتاريخية
وأل -ن-م-وذج-ي-ة» وذلك ب-فضس-ل ألرأدة
ألسسياسسية ألصسادقة وألقوية لرئيسص
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.

ع -ن ن -فسس -ي ب -أاح-ر ت-ه-ان-ي-ن-ا مشس-ف-وع-ة
ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألصس-حة
وألسس-ع-ادة وب-ال-رق-ي وألزده-ار ل-لشسعب
ألبولو Êألصسديق».
«ه- -ذأ وأغ- -ت- -ن- -م ه- -ذه أŸن- -اسس- -ب- -ة
ألسس -ع -ي -دة  -يضس -ي -ف رئ -يسص أل-دول-ة -
ألج ّ-دد ل -ك -م أسس-ت-ع-دأدي أل-ت-ام ل-ل-ع-م-ل
م -ع -ك-م لصس-ال-ح ت-ع-زي-ز أك Èل-ل-عÓ-ق-ات
أŸتعّددة أألشسكال ألتي تربط بلدينا
وألرت -ق -اء ب -ه -ا إأ ¤مسس -ت-وى ت-ط-ل-ع-ات
شسعبينا».

أاويحيى يسشتقبل رئيسس اأ’نÎبول مينغ هونغواي

أسس -ت -ق -ب -ل أل -وزي -ر أألول أح -م -د
أوي - -ح - -ي - -ى ،أول أمسص ،ب - -ا÷زأئ - -ر
أل-ع-اصس-م-ة رئ-يسص أŸن-ظ-م-ة أل-دولية
للشسرطة أ÷نائية (أنÎبول) ونائب
وزي -ر أألم -ن أل-ع-م-وم-ي ب-ج-م-ه-وري-ة
ألصس Úألشسعبية مينغ هونغوأي ألذي
ي -ق -وم ب -زي -ارة ع -م -ل إأ ¤أ÷زأئ -ر،
حسسب م- -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان Ÿصس -ال -ح
ألوزير أألول.
وج- -رى ألسس- -ت- -ق- -ب- -ال ب -حضس -ور
Óمن ألوطني أللوأء
أŸدير ألعام ل أ
عبد ألغني هامل.

نحظى بها على مسستوى ألوسساطة
أل -دول -ي -ة أل -ت -ي ت -ق-وده-ا أ÷زأئ-ر»،
مشسÒأ إأ ¤أن- -ه ت- -طّ- -رق ك -ذلك م -ع
ألسس - -ي - -د مسس - -اه - -ل إأ« ¤ألشس - -رأك- -ة
ألسسÎأتيجية ألقائمة ب Úأ÷زأئر
وأل–اد أألوروب- - -ي ‘ أل - -قضس - -اي - -ا
ألكÈى ألتي تخ ّصص منطقة ألسساحل
حاليا».

وأب- -رز ‡ث- -ل أل–اد أألوروب- -ي
أنه عاين أيضسا من خÓل ألزيارأت
ألتي أجرأها إأ ¤أŸركز أألوروبي
للدرأسسات وأألبحاث حول ألرهاب
وŸقر أألفريبول با÷زأئر ألعاصسمة
«أل- -دور أ÷وه- -ري» أل- -ذي ت- -ل- -ع -ب -ه
أ÷زأئ- -ر ‘ تصس- -دي- -ر أألم- -ن ن- -ح -و
أÿارج.

ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ششريكان اسشÎاتيجيان ‘ ›ال اأ’من ‘ السشاحل

أكد أŸمثل أÿاصص ل–Óاد أألوروبي Ÿنطقة ألسساحل
أ‚يل لوسسادأ فرنانديز ،أول أمسص ،با÷زأئر ألعاصسمة أن
أ÷زأئر وأل–اد أألوروبي شسريكان «أسسÎأتيجيان» لتحقيق
أألمن ‘ أŸنطقة ،سسيما ألسساحل.
صس ّ-رح ف -رن -ان -دي -ز ع -قب ل -ق -اء م -ع وزي -ر أل -دأخ-ل-ي-ة
وأ÷ماعات أÙلية وتهيئة أإلقليم نور ألدين بدوي أن
«أ÷زأئ -ر وأل–اد أألوروب -ي شس -ري -ك -ان أسسÎأت -ي -ج -ي -ان

يعمÓن سسوية ‘ نفسص ألŒاه من أجل –قيق أألمن ‘
أŸنطقة ،سسيما ‘ ألسساحل» .وأشسار إأ ¤أنه بحث مع
ب- -دوي «أل- -وضس- -ع أألم- -ن- -ي ‘ أŸن- -ط -ق -ة» مÈزأ «أل -دور
أÙوري» ألذي تضسطلع به أ÷زأئر ‘ ›ال ألسسلم
وأألم -ن Ãن -ط -ق-ة ألسس-اح-ل .ك-م-ا ب-حث أل-ط-رف-ان سس-ب-ل
ووسس-ائ-ل «ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون Ÿوأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات أألم-ن-ية
أŸشسÎكة».

لوروبية
‘ تقرير للهيئة ا أ

ا÷زائر فاعل أاسشاسشي ‘ ›ال اأ’من إاقليميا ودوليا

أكدت أŸفوضسية أألوروبية يوم أÿميسص ،أن أ÷زأئر
تظل «فاع Óأسساسسيا» ‘ ›ال أألمن على أŸسستويÚ
ألقليمي وألدو‹ ،حيث «أشسادت» Ãسساهمتها ‘ ضسمان
أسستقرأر جوأرها أŸباشسر ودورها «أŸعت »Èكوسسيط ‘
أألزمت ÚأŸالية وألليبية.
و‘ تقريرها حول مدى تقدم ألعÓقات ب Úأل–اد
أألوروبي وأ÷زأئر صسدر يوم أÿميسص ‘ إأطار أنعقاد
›لسص ألشسرأكة أل–اد أألوروبي  -أ÷زأئر ألـ14 ‘ 11
م -اي -و بÈوكسس -ل أك-دت أل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة أألوروب-ي-ة أن
«أ÷زأئ -ر ت -ظ -ل ف -اع  Ó-أسس -اسس -ي-ا ‘ ›ال أألم-ن ع-ل-ى
أŸسس -ت -وي Úألق -ل-ي-م-ي وأل-دو‹ ،ح-يث سس-م-حت أ÷ه-ود
أŸتوأصسلة ( )...لعصسرنة ألتجهيزأت وكذأ ألعدد ألهام
من عناصسر قوأت أألمن ألذي تتوفر عليه أ÷زأئر لها
بالتصسدي بشسكل فعال للتهديدأت أإلرهابية».
وجاء ‘ تقرير أŸفوضسية أألوروبية أنه حتى وإأن
ي- -ظّ- -ل أل- -وضس- -ع أألم- -ن- -ي ‘ أ÷زأئ -ر «مسس -ت -ق -رأ» ،ف -إان
ألسسلطات توأصسل خوضص عمليات ضسد «بقايا أإلرهاب»
بعدة مناطق من ألبلد موضسحا أن تطور أألزمة ألليبية
وألوضسع أŸعقد Ãنطقة ألسساحل دفعا با÷يشص ألوطني
ألشسعبي إأ ¤نشسر قوأت أمن إأضسافية على أ◊دود.
وبخصسوصص أألزمات ألقليمية أشسار أل–اد أألوروبي
إأ ¤أن «أ◊كومة (أ÷زأئرية) تتابع عن كثب تطور هذه
أألزمات» بهدف» تسسهيل ألتوصسل إأ ¤تسسوية تسساهم ‘
ضسمان أسستقرأر جوأرها أŸباشسر ،لسسيما ‘ ألسساحل».
‘ هذأ ألشسأان ،ذكرت بأانه ‘ ليبيا أسستمرت أ÷زأئر
بالضسطÓع «بدور وسساطة هام» من خÓل تنظيم ألعديد
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من أللقاءأت رأفضسة بشسدة أي تدخل أجنبي.
و‘ ما‹ ،وأصسلت أ÷زأئر جهودها من أجل تشسجيع
تنفيذ أتفاق أ÷زأئر ،لسسيما من خÓل تكوين ألقوأت
أÿاصس -ة ب -ال -ن -ي -ج -ر وم -ا‹ ،لسس -ي -م -ا Ãن -اط -ق أل -ق-ت-ال
ألصسحرأوية.
‘ هذأ أÿصسوصص ،جّدد أل–اد أألوروبي ألتزأمه
Ãسسار ضسمان ألسستقرأر أإلقليمي ودعمه للجزأئر ‘
جهودها مذكرأ بـ»أهمية وحدة ألشسركاء ألدولي.»Ú
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ذك -رت أŸف -وضس -ي -ة أألوروب-ي-ة ب-أان
أل–اد أألوروب -ي وأ÷زأئ -ر أت -ف -ق -ا ‘ إأط -ار «أول -وي -ات
شسرأكتهما» على ترقية حوأر أسسÎأتيجي وأمني أمام
ألتحديات أŸشسÎكة ‘ ›ال أألمن وألتنمية من أجل
«شسرأكة سسلم وأمن».
ك -م -ا أت -ف -ق أ÷ان -ب -ان ب -إاق -ام -ة «تشس-اور وث-ي-ق» ح-ول
أŸسسائل أإلقليمية وألدولية ذأت ألهتمام أŸشسÎك.
ولدى إأشسادته بتجربة أ÷زأئر ‘ ›ال ألوقاية من
ألرأديكالية ومكافحة ألتطرف ألعنيف فقد أكد أل–اد
أألوروبي بأان تقاسسم ألتجارب مع أ÷زأئر نابع من «إأرأدة
مشسÎكة» بالنظر أ ¤ألتحديات أ◊الية للبلدأن أألوروبية
‘ ›ال ألتطرف وأإلرهاب.
و‘ أألخ ،Òأشسار ألتقرير إأ ¤أن «أ÷هود أ÷ارية
لتعزيز أŸشساركة أŸوأطنة وألتزأم أÛتمع أŸد،Ê
لسسيما على أŸسستوى أÙلي من شسأانها أن يسسمحا
بتعميق تدريجي للتعاون مع ألفاعل Úبال–اد أألوروبي
‘ هذأ أÛال».

ألعدد
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اÛلسس الششعبي الوطني يششارك
‘ أاششغال العهدة التششريعية
الرابعة للŸÈان اإ’فريقي
يشسارك أÛلسص ألشسعبي ألوطني أبتدأء من
أمسص ‘ ،أشس- -غ- -ال أل- -دورة ألسس- -ادسس- -ة ل- -ل -ع -ه -دة
ألتشسريعية ألرأبعة للŸÈان ألفريقي Ãيدرأند
(جنوب أفريقيا) أŸقّرر عقدها من  3إأ ¤غاية
 19مايو أ÷اري ،حسسب ما أفاد به ،أول أمسص،
بيان للمجلسص.
وÁثل أÛلسص ‘ هذه ألشسغال  -يضسيف
أŸصسدر  -كل من نائب رئيسص أÛلسص جمال
Óحرأر،
بورأسص ،رئيسص أÛموعة ألŸÈانية ل أ
 ÚŸعصسما ،Êوكذأ ألنائب أمÒة سسليم وذلك
بصسفتهم أعضساء دأئم ‘ ÚألŸÈان ألفريقي.

لم Úالعام ل–Óاد العربي
ا أ
لعلوم الفضساء والفلك:

للجزائر مكانتها الدولية ‘
›ال تكنولوجيات الفضشاء

لم Úأل -ع -ام ل –Ó-اد أل-ع-رب-ي ل-ع-ل-وم
أك -د أ أ
ألفضساء وألفلك عو Êأÿصساونة ،أول أمسص،
ب -ع -م -ان ،أن أ÷زأئ-ر «أصس-ب-حت ل-ه-ا م-ك-ان-ت-ه-ا
أل -دول -ي -ة» ‘ ›ال أل -ت -ح -ك-م ب-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أل -فضس -اء ،خ -اصس -ة ب -ع -د إأط Ó-ق سس -ادسص ق -م-ر
صسناعي (ألكومسسات  )1نهاية .2017
وقال أŸسسؤوول ألعربي على هامشص أŸؤو“ر
ألعربي ألـ 12لعلوم ألفضساء وألفلك وأŸؤو“ر
لردن
لسسÓمي ألـ 7أللذين –تضسنها أ أ
ألفلكي أ إ
بأان أ÷زأئر «تلعب دورأ هاما ‘ أل–اد عن
لع- -ل- -ى
ط - -ري - -ق عضس - -وي - -ت - -ه - -ا ‘ أÛلسص أ أ
لعضساء وألبالغ عددها
وأ÷معيات ألفلكية أ أ
ث Ó-ث -ة وأل -ت -ي ت -ع -رف ب-نشس-اط-ه-ا ومشس-ارك-ت-ه-ا
ألفّعالة ‘ كل ألفعاليات وأŸؤوخرأت ،خاصسة
جمعية «أبن ألهيثم» للعلوم وألفلك».
وأشس- -ار أŸت- -ح- -دث أيضس- -ا ل- -دور أل- -وك- -ال- -ة
أ÷زأئرية للفضساء ألتي أسستطاعت «أن تثبت
وجودها ليسص فقط على أŸسستوى ألعربي بل
ع-ل-ى أŸسس-ت-وى أل-ع-اŸي« ،مسس-ت-دل ب-الÈن-امج
أل- -فضس- -ائ- -ي أ÷زأئ -ري ( )2020-2016أل- - -ذي
«أعطى مكانة دولية للجزأئر ‘ عا ⁄ألفضساء
وتكنولوجياته أŸتنوعة Ãا يخدم أحتياجاتها
ألوطنية وألتنمية أŸسستدأمة».
لم Úألعام ل–Óاد ألعربي لعلوم
كما ثّمن أ أ
ألفضساء وألفلك ألكائن مقره بعمان ألقدرأت
أل -بشس -ري -ة أل-ه-ائ-ل-ة أل-ت-ي “ت-ل-ك-ه-ا أ÷زأئ-ر ‘
أختصساصص علوم ألفلك وألفضساء وغÒها من
علوم ألفيزياء ألنظرية سسوأء ألذين Áارسسون
أع -م -ال -ه -م دأخ-ل أ÷زأئ-ر أو أŸن-تشس-ري-ن عÈ
ﬂتلف عوأصسم ألعا ⁄مؤوكدأ ‘ هذأ ألصسدد،
أن م -ن أه -دأف أل–اد «ف -ت -ح آأف -اق ع -م -ل -ي -ة
ل-ل-ت-ع-اون وألشس-رأك-ة م-ع ج-م-ي-ع أل-دول أل-ع-رب-ية
وعلى وجه أÿصسوصص أ÷زأئر ألتي  ⁄تعد
سسمعتها ‘ هذأ أÛال خفية على أ÷ميع».
وحول ما إأذأ كان هناك برنامج للتعاون بÚ
أل–اد وأ÷زأئر ،أوضسح أÿصساونة أن هذأ
أل -ت -ع-اون «م-وج-ود وي-ت-جّسس-د م-ن خÓ-ل إأ‚از
لب-ح-اث ب-ال-ت-نسس-ي-ق أŸب-اشس-ر م-ع
أل -ك -ث Òم-ن أ أ
ﬂت- -ل- -ف أıتصس Úدأخ- -ل أل–اد م -ن ذوي
ألصس- -يت أل- -ع- -اŸي ،سس- -ي -م -ا ‘ أخ -تصس -اصس -ات
أل-ت-ط-ب-ي-ق-ات أل-ف-ل-ك-ي-ة ‘ ألشس-ري-عة ألسسÓمية
لقمار ألصسناعية ألتي أصسبحت متاحة من
وأ أ
حيث ألتدريب وألتعليم ‘ أŸدأرسص وأŸعاهد
أıتلفة».
وأع - -رب ب - -اŸن - -اسس - -ب- -ة ع- -ن أم- -ل أألردن ‘
ألسستعانة بالتجربة أ÷زأئرية ‘ تكنولوجيات
ألفضساء وباألخصص ‘ ›ال أألقمار ألصسناعية
ألذي قطعت فيه أ÷زأئر «شسوطا كبÒأ» ،مشسÒأ
أ ¤ألرغبة ‘ وجود توأمة ب Úأ÷معيات ألفلكية
‘ ألبلدين وبعضص أıتصس Úللعمل سسويا على
مشس- -روع- -ات مشسÎك- -ة ت- -ع- -ود ب- -ال- -ف -ائ -دة ع -ل -ى
ألطرف.Ú

ك -م -ا ع Èأل -رئ -يسص أل-ك-ي-ن-ي ع-ن
تطلع بلده أسسابيع فقط قبل أنعقاد
أللجنة أŸشسÎكة ألكÈى أ÷زأئر-
كينيا ،لبناء «شسرأكة أسسÎأتيجية بÚ
أل - -ب - -ل - -دي - -ن ‘ ›الت أل - -ط- -اق- -ة

وأل -ت -ك -وي -ن وأل -ن -ق -ل أ÷وي وأألم-ن
وألتنسسيق ألدأئم Ãا يخدم أŸصسالح
أŸشسÎك - -ة ل - -لشس- -ع- -ب Úألصس- -دي- -قÚ
ويسساهم ‘ ترقية ألسستقرأر وأألمن
وألتنمية ‘ أفريقيا».

راوية يششارك بأاديسس أابابا ‘ إاجتماع وزراء مالية إا–اد اإ’فريقي

شسارك وزير أŸالية ،عبد ألرحمان
رأوي - - -ة ،أول أمسص ،ب- - -أاديسس- - -ا أب- - -اب- - -ا
(إأث- -ي- -وب- -ي -ا) ‘ ،أج -ت -م -اع ÷ن -ة وزرأء
–Óاد
أŸال- - -ي- - -ة أÿمسس- - -ة عشس- - -ر ل - - -إ
أإلفريقي ( ،)F15ألتي تعت Èأ÷زأئر
عضسوأ فيها ،حسسب بيان للوزأرة.
وي -ن -درج ه -ذأ ألج -ت -م -اع ‘ إأط -ار
ت -ن -ف -ي -ذ ق -رأرأت ن -دوة رؤوسس -اء أل -دول
–Óاد أإلفريقي
ورؤوسساء أ◊كومات ل إ
أŸتعلقة باŸيكانيزمات أ÷ديدة لتمويل ميزأنية
أإل–اد وألذي كان هدفه «ألدرأسسة وأŸصسادقة
على إأجرأءأت عملية لضسمان إأسستقÓلية مالية لهذه
ألهيئة ألقارية» ،يضسيف ألبيان.
و‘ هذأ ألسسياق ،ذكر رأوية ‘ تدخله «بعزم
أ÷زأئ -ر ألصس -ارم وإأن -خ -رأط -ه -ا ‘ ج -ه -ود ضس-م-ان

أسس-ت-قÓ-ل-ي-ة م-ال-ية ل–Óاد أإلفريقي
وكذأ ألنتهاء من أإلصسÓح ألهيكلي
للمنظمة».
كما أوضسح ألوزير أن «ألسستقÓل
–Óاد وحده كفيل بتحقيق
أŸا‹ ل إ
أŸشسروع ألقاري ألذي يرمي لتحقيق
ألسس -ل-م وأل-ت-ط-ور وألن-دم-اج أل-ق-اري،
كما هو مÈمج ‘ ﬂطط تطوير
إأفريقيا .»2063
وع -ل -ى ه -امشص ه -ذأ أإلج -ت -م-اع ،إأج-ت-م-ع رأوي-ة
بالعديد من نظرأئه من ألبلدأن أألعضساء ‘ ÷نة
( ،)F15وألذي تناول معهم وجهات ألنظر حول
–Óاد أإلف-ري-ق-ي،
–دي -ات أإلصس Ó-ح أل -ه -ي-ك-ل-ي ل -إ
خصسوصسا تلك أŸتعلقة بالتمويل».

يوسشفي وزعÓن يÎأاسشان اجتماعا تنسشيقيا ب ÚالقطاعÚ

ت- - -رأاسس وزي- - -ر الصس- - -ن - -اع - -ة
واŸن- -اج- -م ،ي- -وسس- -ف ي- -وسس -ف -ي،
لشس - -غ - -ال
ووزي- - -ر ال- - -ن- - -ق- - -ل وا أ
العمومية ،عبد الغني زعÓن،
أاول أامسس ،با÷زائر العاصسمة،
اج-ت-م-اع-ا ت-نسس-ي-ق-ي-ا وت-ق-ي-ي-م-يا
للشسراكة ب Úالقطاع ،Úحسسب
ما أافاد به بيان للوزارة.
وأوضسح ألبيان أن هذأ ألجتماع
ألذي أنعقد Ãقر وزأرة ألصسناعة
وأŸن - -اج - -م وشس - -ارك ف - -ي- -ه ك- -ذلك
إأط - - -ارأت أل - - -وزأرت Úوأل - - -رؤوسس - - -اء
أŸدي - -رون أل - -ع - -ام - -ون ومسس - -ؤوول - -و
أÛم -ع -ات أŸن -ت-م-ي-ة ل-ل-ق-ط-اع،Ú
ي -ه -دف إأ« ¤درأسس -ة وضس -ع أل-ت-ع-اون
أŸشسÎك وع - -رضص أح - -ت - -ي - -اج - -ات
وأمكانيات ألقطاع.»Ú
و“حورت هذه أÙادثات حول
تقييم ألتعاون ب Úقطاعي أŸناجم
وأل- - -ن- - -ق- - -ل (ألسس- - -كك أ◊دي- - -دي- - -ة
وأŸوأن- - - -ئ) ،وك - - -ذأ ألصس - - -ن - - -اع - - -ة

أŸي -ك -ان-ي-ك-ي-ة وأŸع-ادن وأل-ك-ه-رب-اء
وأإللكÎونيك وألنسسيج.
كما وقف ألطرفان على تقدم
مشس - -روع إأ‚از وت - -ه - -ي- -ئ- -ة ألسس- -ك- -ة
أ◊دي -دي -ة بشس -رق أل -ب -ل -د أل -ت-ي م-ن
شسأانها توصسيل معدن أ◊ديد نحو
مركب أ◊جار وألفوسسفات.
من جهته أكد يوسسفي أن «نتائج
ألسس -ت -ث-م-ار لسس-ن-ة  ،2017وأل -ثÓ-ث-ي
أألول  2018تؤوكد هذأ ألتوجه ،فعدد
ألسستثمارأت يتزأيد كل عام وقطاع
ألصس-ن-اع-ة Áث-ل نصس-ف أسس-ت-ث-م-ارأت

أل- -ب- -ل- -د» ،مضس- -ي- -ف- -ا ،أن ألصس -ن -اع -ة
أ÷زأئرية «قادرة على تلبية ألطلب
ألوطني مع ضسمان أ÷ودة وأآلجال
وألتكاليف أŸناسسبة».
م -ن ج -ه -ت -ه ،شسّ-دد زعÓ-ن ع-ل-ى
ضسرورة «مضساعفة أÛهودأت» من
أج -ل «إأزأل -ة ك -ل ألصس -ع -وب-ات» أل-ت-ي
ت -ع -ي -ق ت -ق -دم أŸشس -اري -ع وأل -ت-ع-اون
أŸشسÎك ،مÈزأ أن «ألج - - -ت- - -م- - -اع
أŸق -ب-ل ب Úأل-ق-ط-اع Úسس-ي-خصسصص
ل-ت-ق-ي-ي-م م-دى ت-ن-فيذ ألقرأرأت ألتي
أتخذت خÓل هذأ ألجتماع».

وزير اÙروقات البوليفي ‘ زيارة إا ¤ا÷زائر ابتداء من الغد

سس-ي-ح-ل ال-وزي-ر ال-ب-ول-يفي للمحروقات ،لويسس
أالÈت -و سس -انشس -ي -ز فÒن -ان -دي-ز ب-ا÷زائ-ر ‘ زي-ارة
عمل ابتداء من السسادسس مايو بدعوة من وزير
ال -ط -اق -ة ،مصس -ط -ف-ى ق-ي-ت-و ،Êحسس-ب-م-ا ج-اء ،أاول
أامسس ‘ ،بيان لوزارة الطاقة.
وذكر أŸصسدر ،أنه سسيكون للوزير ألبوليفي أŸرفوق
بوفد هام خÓل زيارته عدد من أللقاءأت مع قيتوÊ
ومسسؤوو‹ ›مع سسوناطرأك لدرأسسة فرصص ألشسرأكة بÚ

أ÷زأئر وبوليفيا ‘ ›ال أÙروقات.
وتندرج هذه ألزيارة ‘ إأطار ألنشساطات ألتي تقوم
بها وزأرة ألطاقة لتعزيز توأجد ›مع سسوناطرأك ‘
أÿارج عن طريق صسيغ شسرأكة مربحة للطرف.Ú
وجاءت هذه ألزيارة ردأ على ألزيارة ألتي قام بها
قيتو Êإأ ¤بوليفيا ‘ من  22إأ 25 ¤نوفم 2017 Èحسسب
نفسص ألبيان.

الصشديق ششهاب يجّدد التزام الŸÈان ا÷زائري
بدعم جميع مبادرات مكافحة اإ’رهاب

جّدد رئيسص أÛموعة أ÷يوسسياسسية أإلفريقية ‘
أل–اد ألŸÈا Êألدو‹ ،وعضسو أÛموعة ألسستشسارية
ألرفيعة أŸسستوى Ÿكافحة ألرهاب وألتطرف ألعنيف،
ألصسديق شسهاب ،بأابو ظبي ،ألتزأم ألŸÈان أ÷زأئري
بدعم جميع مبادرأت مكافحة ألإرهاب ،مشسّددأ على أن
موأجهة هذه أآلفة «يتطّلب تعزيز ألتعاون ‘ ﬂتلف
أŸيادين وعلى ﬂتلف مسستويات» ،حسسب ما أورده ،أول
أمسص ،بيان للمجلسص ألشسعبي ألوطني.
وخÓل مشساركته ‘ أجتماع أÛموعة ألسستشسارية
رفيعة أŸسستوى حول ﬁاربة ألإرهاب بأابو ظبي ،جّدد
شسهاب ألتزأم ألŸÈان أ÷زأئري بدعم جميع مبادرأت
مكافحة أإلرهاب ،وأسستعدأده «Ÿوأصسلة تقاسسم ألتجربة
أ÷زأئرية مع جميع ألدول ألتي تشسارك ‘ هذه أŸعركة
للتغلب على أهدأف أŸنظمات ألإرهابية وتوحيد وتنفيذ
أإلسسÎأتيجية ألعاŸية Ÿكافحة أإلرهاب» ،مضسيفا أن
م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب وأل-ت-طّ-رف أل-ع-ن-ي-ف «ي-ت-طّ-لب تعزيز
ألتعاون ألŸÈا Êألثنائي وأإلقليمي وألدو‹ ‘ ﬂتلف
أŸيادين وعلى ﬂتلف أŸسستويات من خÓل مشساركة
ألŸÈانات ‘ ألتعبئة ألفعالة للموأرد وبناء قدرأت ألدول
‘ موأجهة ألظاهرة ألرهابية».
ودعا ألنائب شسهاب ‘ نفسص ألسسياق ،إأ ¤أعتماد
إأسسÎأت -ي -ج -ي -ة Ÿك -اف -ح -ة أإلره -اب «ت-رت-ك-ز ع-ل-ى وضس-ع
أÛتمع ككل ،بعيدأ عن أي تأاث Òأو تÓعب من قبل
دع-اة أإلره-اب وأل-ت-طّ-رف أل-ع-ن-ي-ف» ،لسس-ي-م-ا م-ن خÓل
«ألتعميق أŸسستمر للدÁقرأطية ألقائمة على أŸشساركة،

وسس-ي-ادة أل-ق-ان-ون وأل-ع-دأل-ة ألج-ت-م-اع-ية ،وألدÁقرأطية
أل-تشس-ارك-ي-ة وألشس-ام-ل-ة ل-ل-ج-م-ي-ع وأحÎأم ح-قوق أإلنسسان
وتعزيزها».
وأوضسح أن «أ÷زأئر وأنطÓقاً من Œربتها أŸريرة
‘ مكافحة ألتطّرف ألعنيف وجذوره تعّلمت درسسا قيما
مفاده أن ﬁاربة ألتطرف هو نهج شسامل يقوم على
م -ك -اف -ح-ة ع-وأم-ل أل-ت-ه-م-يشص ،أل-ف-ق-ر وأل-هشس-اشس-ة دأخ-ل
أÛتمع».
وقال إأن رسسالته ألتي وجهها مؤوخرأ إأ ¤أألم Úألعام
ل–Ó- -اد ألŸÈا Êأل- -دو‹« ،ضس -م -ن -ه -ا أل -ت -زأم أ÷زأئ -ر
Óرهاب وتضسحياتها وقسساوة Œاربها مع
Ãكافحتها ل إ
أل- -ظ- -اه -رة» ،مشسÒأ إأ ¤أن «ه -ذه أل -تضس -ح -ي -ات أل -كÈى
سس-م-حت ل-ل-ج-زأئ-ري Úب-اسس-ت-ع-ادة ط-م-وحهم أŸشسروع ‘
إأعادة بناء وطنهم وألوصسول إأ ¤ألرفاه ،وضسمان مسستقبل
أألج -ي-ال ألصس-اع-دة ،خ-اصس-ة ب-ع-د أع-ت-م-اد م-ي-ث-اق ألسس-ل-م
وأŸصسا◊ة ألوطنية».
من جهة أخرى ،أكد شسهاب أن أجتماع أبو ظبي «يعÈ
ع -ن أ÷ه -ود أل -ت -ي ت -ب-ذل-ه-ا أل-دول وإأسس-ه-ام-ه-ا ‘ ح-دود
إأم -ك-ان-ي-ات-ه-ا وبصس-ف-ة م-ت-ف-اوت-ة ‘ أŸك-اف-ح-ة أŸشسÎك-ة
Óرهاب ،ألذي ل يعرف دينا ول وطنا ول حدودأ ويتنكر
لإ
بصسورة يومية للقيم ألعاŸية» ،مضسيفا أن هذأ أللقاء
سسيسسمح بدرأسسة ألسسبل وألوسسائل لتحسس ÚأسسÎأتيجيات
مكافحة أإلرهاب وألتطورأت ألتي يعرفها.
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«ألعيشس معا ‘ سصلم» موضصوع جائزة رئيسس أ÷مهورية للصصحفي أÎÙف لسصنة 2018

كعوإن :رسشالة رئيسس إ÷مهورية تاريخية و–مل ضشمانات تؤوكد على حرية إلتعبÒ
@ صشندوق دعم إلصشحافة إŸكتوبة ليسس كنزإ وإ‰ا هو حافز للمؤوسشسشات إإ’عÓمية
@ إلبطاقية إŸهنية أإعادت إ’عتبار للصشحفي إÎÙف

لعلميÃ Úناسصبة أ’حتفال باليوم ألعاŸي ◊رية ألتعب Òتاريخية
أكد وزير أ’تصصال جمال كعوأن ،أول أمسس ،أن رسصالة رئيسس أ÷مهورية أŸوجهة ل إ
ووأضص -ح -ة ،ت -ؤوك -د ع -ل -ى ح -ري -ة أل -ت -ع -ب Òوألصص -ح -اف -ة ‘ أ÷زأئ -ر ،مشصÒأ إأ ¤أŸكسصب أل-ك-ب› ‘ Òال ح-ري-ة أل-ت-ع-ب Òوأل-ت-ق-دم أŸسص-ج-ل خ-لل أل-عشص-ري-تÚ
’خÒت Úمن خلل دسصÎة حرية ألصصحافة ‘ أŸادة  50من ألدسصتور أ÷زأئري ألتي –مل ضصمانات وأضصحة ‘ حرية ألصصحافة وألتعب ‘ Òأ÷زأئر.
أ أ

قال «كعوأن» خÓل أسصتضصافته ‘
م- -ن- -ت- -دى أÛاه- -د Ãن- -اسص -ب -ة أل -ي -وم
ألعاŸي ◊رية ألتعب ،Òإأنه من وأجب
ألصص -ح -اف -ة أ÷زأئ -ري -ة أن ت -دأف -ع ع-ن
صصورة أ÷زأئر دأخل ألبÓد وخارجها
وأن تكون «على وعي بالتحديات ألتي
ت- -ع -يشص -ه -ا أل -ب Ó-د» .مشصÒأ ،إأ ¤أل -دور
أ’يجابي ألذي تلعبه هذه أأ’خÒة ‘
أل -ت-ع-ري-ف بصص-ورة أ÷زأئ-ر أ◊ق-ي-ق-ي-ة،
خ -اصص -ة م -ا ي -ت -ع ّ-ل -ق ب -ال-ت-ق-ري-ر أأ’خÒ
ألصصادر عن أŸعهد أأ’مريكي «غالوب»
ألذي صصّنف أ÷زأئر من ب 10 Úدول
أك Ìأسصتقرأرأ ‘ ألعا ،⁄ورغم ذلك
ف -ال -ت -ن -اول أإ’عÓ-م-ي ‘ أ÷زأئ-ر ك-ان
ق -ل-ي Ó-م-ق-ارن-ة ب-ت-ق-ري-ر أŸع-ه-د أل-ذي
يعكسس أ’سصتقرأر أأ’مني ألذي تعيشصه
ألبÓد أليوم.
وأعلن وزير أ’تصصال «جمال كعوأن»
‘ ه - -ذأ ألسص- -ي- -اق ،أن ج- -ائ- -زة رئ- -يسس
أ÷مهورية للصصحا‘ أÎÙف لسصنة
 2018سص-ت-ك-ون ح-ول م-وضص-وع «أل-ع-يشس
معا ‘ سصÓم» وهي أ÷ائزة ألتي أقرها
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
يوم  3ماي Ãناسصبة أ’حتفال باليوم
ألعاŸي ◊رية ألصصحافة ،مؤوكدأ على
أهمية أÙتوى ‘ ألعا ⁄ألرقمي من
أج - -ل أل - -دف - -اع ع- -ن صص- -ورة أ÷زأئ- -ر،
خاصصة أن ألصصحافة أ÷زأئرية –صصي
أليوم ألعديد من أŸوأقع أإ’لكÎونية
وم- -وأق- -ع أل- -ت- -وأصص -ل أ’ج -ت -م -اع -ي ‘
أ◊صصول على أŸعلومة ،مثمنا ألدور

تصصوير عباسس تيليوة

خالدة بن تركي

أل-ذي ت-ل-ع-ب-ه ألصص-ح-اف-ة أ’ل-كÎونية ‘
أل- - -ع - -دي - -د م - -ن أÛا’ت ،مشصÒأ إأ¤
أإ’ج -رأءأت أل -ت -ي سص -ت -ت -خ-ذه-ا أل-وزأرة
لتنظيم ألعمل ألصصحفي أإ’لكÎو.Ê

ملف سشلطة ضشبط إلصشحافة
إŸكتوبة جاهز

وزير أ’تصصال و‘ رده على سصؤوأل
«ألشصعب» قال إأن مسصار سصلطة ضصبط
ألصص-ح-اف-ة أŸك-ت-وب-ة أل-ت-ي نّصس ع-ل-ي-ه-ا
أل-ق-ان-ون أل-عضص-وي لسص-ن-ة  ،2012ع -رف
ت -ق -دم -ا ،م -ؤوك -دأ ج -اه-زي-ة أŸل-ف م-ن
أ÷انب أŸؤوسصسص - -ات - -ي و ⁄ي - -ت - -ب- -ق إأ’
أل- -تشص- -اور م- -ع ألصص- -ح- -ف- -ي Úم -ن أج -ل
أن -ت -خ-اب ‡ث-ل-ي-ه-م إ’“ام أل-ع-م-ل-ي-ة ‘
أحسص - -ن أل - -ظ - -روف وذلك ل - -ت- -ن- -ظ- -ي- -م
أخÓقيات مهنة ألصصحافة.
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -عّ- -ل- -ق بصص -ن -دوق دع -م

ألصصحافة أŸكتوبة ،قال ألوزير ‘ رده
ع- -ل- -ى سص- -ؤوأل «ألشص- -عب» «إأن صص- -ن- -دوق
ألدعم ليسس كنزأ كما يعتقده ألبعضس
م -ن أصص -ح-اب أŸؤوسصسص-ات أإ’عÓ-م-ي-ة،
وإأ‰ا حافزأ لهم « ،موضصحا أن ألعملية
‘ طور أ’‚از ،وفور صصدوره سصيتم
إأطÓع ألصصحافة عليه ،مÈزأ أن هذأ
ألصص- - -ن- - -دوق سص- - -ي - -ك - -ون إأضص - -اف - -ة إأ¤
م -ي -ك -ان -زم -ات أل-دع-م أل-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا
أ◊كومة.

إلبطاقية إŸهنية أإعادت
إ’عتبار للصشحفي إÎÙف

بخصصوصس عملية تطه Òألبطاقية
أŸه - -ن - -ي- -ة أع- -ل- -ن وزي- -ر أ’تصص- -ال ،أن
مصصا◊ه أنتهت منذ شصهرين من عملية
أل -غ -رب-ل-ة وأع-ادت أ’ع-ت-ب-ار ل-لصص-ح-ف-ي
أÎÙف ،مÈزأ أن أŸلف أآ’ن متعلق

ب- -إا‚از سص- -ل- -ط- -ة ضص- -ب- -ط ألصص- -ح- -اف -ة
أŸك-ت-وب-ة أل-ت-ي سص-ت-وأصص-ل أل-ع-م-ل ع-لى
أŸلف فور تنصصيبها.
وقال على صصعيد ألقنوأت أÿاصصة
أŸوج -ودة ب -السص-اح-ة أإ’عÓ-م-ي-ة أل-ي-وم
«أنها تخضصع إأ ¤دف Îشصروط ومهنية»،
وأل-ق-ن-وأت أÿاصص-ة ت-عّ-د م-كسص-ب-ا ه-اما
ÓعÓم ‘ أ÷زأئر ،مؤوكدأ عدم قبول
لإ
أي Œاوزأت ت- - -ت- - -عّ- - -ل- - -ق ب- - -اŸسص - -اسس
ب - -الشص - -خصس ع- -ل- -ى غ- -رأر «أل- -ق- -ذف»،
«ت -وأج -د أأ’ط -ف -ال» ‘ أل -ب Ó-ط -وه-ات
وغÒها من أأ’مور ألتي تبقى خاضصعة
Ÿرأق- -ب- -ة سص- -ل- -ط- -ة ضص- -ب -ط ألسص -م -ع -ي
أل-بصص-ري ،م-ب-دي-ا ت-رح-ي-ب-ه بها ،لضصمان
بثها على ألقمر ألصصناعي أ÷زأئري
«ألكوم سصات .»1
وبشص -أان وضص -ع -ي-ة ب-عضس ألصص-ح-ف-يÚ
ألذين يعانون ظروفا مهنية وأجتماعية
صصعبة ‘ ألقطاع أÿاصس على وجه
أÿصصوصس ،أكد ألوزير ضصمان ألكرأمة
أل -ت -ام -ة ل -لصص -ح -ف -ي’ ،Úسص -ي-م-ا أل-ذي-ن
يعانون من عدم ألتأام Úوتقاضصي أ◊ّد
Óجور.
أأ’دنى ل أ
وعرفت ألندوة ألصصحفية أŸنعقدة
Ãنتدى أÛاهد تكرÁات لعدة أقÓم
م- -ن ألصص- -ح -اف -ة أل -وط -ن -ي -ة أŸك -ت -وب -ة
وألسصمعية أŸرئية ،باإ’ضصافة إأ ¤قيام
وزي -ر أ’تصص -ال ،ج -م -ال ك -ع-وأن ،رف-ق-ة
مسص -ؤوول Úم -ن ألصص -ح -اف -ة أل -ع -م -وم-ي-ة
ورئ- -يسس أÛلسس ألشص- -ع- -ب- -ي أل- -و’ئ- -ي
«كر Ëبنور» بوقفة ترحم على أروأح
ألصص -ح -ف -ي Úأل -ذي -ن أغ -ت -ال -ت-ه-م أي-ادي
أإ’ره- - - -اب وذلك بسص - - -اح - - -ة ح - - -ري - - -ة
ألصصحافة.

أشصاد بخصصال ألرمز ﬁمد ألصصديق بن يحي ،زيتو Êمن جيجل:

إإنفتاح إŸتاحف على ﬁيطها للتوإصشل مع إأ’جيال

أشص - -اد وزي - -ر أÛاه- -دي- -ن أل- -ط- -يب
زي-ت-و Êع-ل-ى ه-امشس أŸل-ت-ق-ى أل-وطني
’ح -ي -اء أل -ذك-رى  36ل-رح-يل ﬁمد
إ
ألصص-دي-ق ب-ن ي-ح-ي-ى ب-ج-يجل ،بالفقيد
أل -ذي أع -تÈه رم -زأ ل -ل -ج-زأئ-ر أ◊رة،
مشصÒأ إأ ¤أن ألصصديق بن يحيى كان
ي-ت-م-ت-ع ب-ث-ق-اف-ة وأسصعة أثارت إأعجاب
ك -ل أŸق -رب Úم -ن-ه ل-ق-درت-ه أل-ف-ك-ري-ة
أل- -ك -بÒة ،وأل -نضص -ج ألسص -ي -اسص -ي أل -ذي
أظهرته مسصÒته ألنضصالية» ،مؤوكدأ ‘
ذأت ألسصياق« ،أن فقدأن هذه ألقامة
ألسص- - -ي- - -اسص - -ي - -ة ك - -ان خسص - -ارة ك - -بÒة
ل-ل-ج-زأئ-ر ،ل-ن-زأه-ت-ه وأسصتقامته ‘ كل
ألظروف».

جيجل :خالد العيفة
وق -ف أل -ط -يب زي -ت -و Êأث -ن -اء زي -ارت-ه
÷يجل عند ألعديد من أÙطات بقطاع
أÛاه -دي -ن ،أل -ت -ي أسص -ت -ه -ل -ه-ا ب-ت-دشصÚ
أŸت-ح-ف أل-و’ئ-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-كيلومÎ
ألثالث ،ألذي أسصتهلك غÓفا ماليا يقدر
بحوأ‹  179مليون دينار جزأئري ،ألذي
أع -ت Èب -ال -ت-ح-ف-ة أŸع-م-اري-ة ،وسص-ي-ع-ط-ي

نفسصا بطرح ألقضصايا ألتاريخية ألتي تهم
أل-ن-اشص-ئ-ة ل-ل-ت-اري-خ ،أي-ن أك-د أل-وزي-ر ع-ل-ى
ضصرورة تفتح هذه أŸنشصأاة على أÙيط
أÿارج- -ي ،وأ÷ام -ع -ة ع -ل -ى أÿصص -وصس
وألسص -م -اح ب -اسص -ت -غ Ó-ل ج -م -ي-ع أل-وسص-ائ-ل
أŸتوفرة ،بهدف أÙافظة على ألذأكرة
Óجيال ألقادمة ،وأن
أ÷ماعية ونقلها ل أ
ت -ك -ون فضص -اًء ح -ق -ي -ق -ي -ا ل -ل -رسص-ال-ة أل-ت-ي
–ملها ،ودعا إأ ¤تنظيم زيارأت موجهة
لفائدة ألتÓميذ إأ ¤هذأ أŸتحف ،وفتح
فضص -اء ﬂصصصس ل -ل -كشص -اف -ة أإ’سص Ó-م -ي -ة
أ÷زأئرية إ’برأز ألتضصحيات ألتي قدمها
ألشصهدأء وأÛاهدون.
وأوضصح وزير أÛاهدين خÓلها أن

ع -م -ل -ي -ة تسص -ج-ي-ل شص-ه-ادأت أÛاه-دي-ن
متوأصصلة ،و’نتقاء وتصصنيف هذه أأ’خÒة
” م -ؤوخ -رأ ت -نصص -يب ÷ن-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
ّ
ألوزأرة‡ ،ا Áكن من إأعادة كتابة تاريخ
ألثورة ألتحريرية وفق شصهادأت صصانعيها.
أÙطة ألثانية للوزير أشصرأفه على
ت - -دشص Úم - -ق- -ر م- -دي- -ري- -ة أÛاه- -دي- -ن
ب -ال -ك-ي-ل-وم Îأل-ث-الث ك-ذلك ،وأل-ت-ي تÎب-ع
ع -ل-ى مسص-اح-ة  1225م Îم -رب-ع ،وب-ل-غت
تكاليف أإ’‚از سصقف  97مليون دج.
وكانت للوزير ‘ أليوم أأ’ول زيارة
مركز ألتعذيب أ’سصتعماري سصابقا ببلدية
أŸيلية ،تسصمية ﬁطة نقل أŸسصافرين
ب -اسص -م ألشص -ه-ي-د «ب-ودرم Úع-م-ار» ،زي-ارة

عيسصى من تبسصة:

›اه -د Ãسص -ك -ن -ه ،زي-ارة م-رك-ز أل-رأح-ة
ل- -ل- -م -ج -اه -دي -ن ،زي -ارة م -ع -رضس ألصص -ور
أل -ت -اري -خ -ي-ة خ-اصس ب-اÛاه-د أŸرح-وم
ﬁم- -د ألصص- -دي -ق ب -ن ي -ح -ي -ى ب -ال -ق -طب
أ÷امعي بتاسصوسصت.
أما أليوم ألثا Êمن ألزيارة فقد شصمل
ألÎح - -م ع - -ل - -ى أروأح ألشص - -ه- -دأء ÃقÈة
ألشص-ه-دأء ب-ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ،إأع-ط-اء إأشص-ارة
أن- -ط Ó-ق أل -ق -اف -ل -ة أل -ت -اري -خ -ي -ة ﬁم -د
ألصصديق بن يحيى ،زيارة ›اهد Ãسصكنه
ببلدية جيجل.
Óشص -ارة ،أŸل-ت-ق-ى أل-وط-ن-ي Ùم-د
ل -إ
ألصصديق بن يحيى أŸنظم بدأر ألثقافة
ع -م -ر أوصص -دي -ق ،ج -اء Ãن -اسص -ب -ة أح -ي-اء
أل- -ذك -رى ألـ  36ل-رح-ي-ل ه-ذه ألشص-خصصية
أل -ف -ذة ،وأل -ذي ي -ع-د م-ن رج-ا’ت أل-ث-ورة
وأحد مهندسصي ألديبلوماسصية أ÷زأئرية
وأح -د رج -ا’ت م -ف-اوضص-ات أي-ف-ي-ان ،و”
ت -ق -د Ëشص -ه -ادأت ح-ي-ة ع-ن ن-ف-ح-ات م-ن
مسصÒة ألرجل أÛاهد ألبطل ألشصهيد
ب -ن ي -ح -ي -ى م -ن ق -ب -ل أأ’سص -ت -اذ وألسص -فÒ
ألسصابق وصصديق أŸرحوم ﬁمد ألصصالح
بن عقلي ،إأضصافة إأﬁ ¤اضصرة أكادÁية
للدكتورة زرأولية من جامعة جيجل.

إإششرإك كل إلفعاليات ‘ مسشعى إلتماسشك
إ’جتماعي وإلعمل إÒÿي

دعا ﬁمد عيسصى وزير ألشصؤوون ألدينية وأأ’وقاف،
على هامشس إأشصرأفه على أفتتاح أليوم ألدرأسصي أŸوسصوم
بـ»ألعمل أ÷وأري وأثره ‘ “اسصك أÛتمع» ،رجال
أŸال وأأ’عمال لÓسصتثمار ‘ أأ’وقاف ألتابعة لقطاع
وزأرته ،وأŸتمثلة خاصصة ‘ ألعقار ألفÓحي وغÒه Ÿا
Áث -ل -ه أل -وق -ف» ،م -ؤوك -دأ أن-ه «م-ن أدوأت ت-ن-م-وي-ة ث-اب-ت-ة
ومتحولة تسصاعد ‘ –قيق ألتنمية أŸتوأزنة وتدر عوأئد
أقتصصادية هامة لفائدة أÛتمع».
وباŸناسصبة نادي ألوزير بضصرورة توسصيع هذأ ألتنظيم
أل -تضص -ام -ن -ي «›لسس سص -ب -ل أÒÿأت» ل -يشص -م -ل أل -ت ّ-ج-ار
وألفاعل Úأ’جتماعي Úو÷ان أأ’حياء ليجمع أ Òÿمن
أطرأفه كلها ويسصاهم ‘ إأحياء سصنـن أأ’جدأد ‘ ألتكافل
وأل-تضص-ام-ن وبث ث-ق-اف-ة أل-ع-م-ل أÒÿي عشص-ي-ة أسص-ت-قبال
ألشصهر ألفضصيل ـ مضصيفا ـ «أن هذأ يعت Èمكم Óلعمل
أل-دول-ة وم-ع-اضص-دأ Ûه-ودأت-ه-ا ‘ أل-ت-ك-ف-ل باÙتاجÚ
وأŸع -وزي -ن وذوي أل -دخ -ل أÙدود» ،م -ع -ددأ «شص -م-ائ-ل
ألعمل أÒÿي وألتصصدق وفضصائل فعل أ Òÿمسصتشصهدأ
بآايات من ألنصس ألقرآأ Êوبنفحات من ألسصنة ألنبوية
مسصتد’ باŸوروث ألشصعبي وألÎأثي» .وأثنى ألوزير على

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

ت-اري-خ أل-و’ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا أل-ب-وأبة ألتي
أن -تشص -ر م -ن -ه-ا أإ’سصÓ-م إأ ¤ب-اق-ي رب-وع
أل -وط -ن وم-ن-ه-ا إأ ¤أروب-ا م-ع-رج-ا ع-ل-ى
تاريخها أ÷هادي أŸشصرف.
م-ن ج-ه-ت-ه أع-ت Èع-ط-األ-ل-ه م-و’تي
وأ‹ ألو’ية «ألعمل أÒÿي من صصميم ألتنمية ألبشصرية
ويعد عام Óمهما ‘ –قيق أ’سصتقرأر أ’جتماعي»،
دأعيا ‘ ذأت ألسصياق ،إأ« ¤وجوب إأعادة بعث ثقافة
أل- -ب- -ذل وأل- -ع- -ط -اء وأل -ت -ك -اف -ل وأل -تضص -ام -ن ب Úأأ’ف -رأد
وأÛت -م -ع -ات ،مضص -ي -ف -ا ‘ ه-ذأ أ’ط-ار «أن ألسص-ل-ط-ات
أÙل -ي -ة ب -ت-بسص-ة ت-ث-م-ن وت-دع-م وت-رأف-ق أل-ع-م-ل أÒÿي
أ’هميته ‘ إأشصاعة ثقافة أÙبة وأإ’خاء ومسصاهمته ‘
ترسصيخ قيم ألنبل وألتضصامن ودوره ‘ بناء ›تمع سصليم
متماسصك يؤودي دوره ‘ تقدم ألبÓد ورقيها وأزدهارها،
دون أ’نتقاصس من ›هود ألدولة ودورها ‘ ألتكفل
ب-ال-ط-ب-ق-ات أل-هشص-ة وأل-ف-ئ-ات أŸع-وزة ومسص-اع-دت-ه-ا على
–سص Úإأطارهم أŸعيشصي».
وكانت لوزير ألشصؤوون ألدينية ،زيارة للمسصجد ألكبÒ
بتفقد أأ’شصغال أ÷ارية ،وألذي صصّرح خÓلها «أنه أختÒ

تاريخ  05جويلية ألقادم لتدشص ÚأŸسصجد ،ونقل صصÓة
أ÷معة باليوم أŸوأ‹ ،مباشصرة من هذأ أŸسصجد ،بحيث
ي -ك -ون أإ’عÓ-ن أل-رسص-م-ي ع-ن ف-ت-ح ه-ذأ ألصص-رح أل-دي-ن-ي
وأŸنارة ألعلمية» ،وأضصاف ألوزير أن هذأ ألصصرح ألديني
سصيدعم Ãعهد وقسصم خاصس لتكوين أأ’ئمة ‘ ألنظام
ألكÓسصيكي وأŸاسص Îوألدكتورأه ‘ أإ’مامة».
Óشصارة ،أليوم ألدرأسصي أŸوسصوم بـ«ألعمل أ÷وأري
لإ
وأثره ‘ “اسصك أÛتمع» نظمه ›لسس سصبل أÒÿأت
Ãدي-ري-ة ألشص-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ،أح-تضص-نت ف-عالياته
قاعة ألعروضس بقصصر ألثقافة ﬁمد ألشصبوكي Ãدينة
تبسصة ،قدم وزير ألشصؤوون ألدينية وأأ’وقاف مدأخلة حول
ألتماسصك أ’جتماعي وألعمل أÒÿي ،و–دث خÓلها
عن ضصرورة إأشصرأك كل ألفعاليات ‘ هذأ أŸسصعى ألنبيل.

تبسسة :خ.العيفة

ألعدد
17635

أشصرف على تكر Ëإأعلمي ،Úبدوي:
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إ÷زإئر تزخر بإاعÓم قوي عززه إنفتاح أإرسشاه
رئيسس إ÷مهورية
دعوة إإ ¤نقل إلصشورة إ◊قيقية ÷زإئر آإمنة ومسشتقرة
رأف - -ع وزي - -ر أل - -دأخ- -ل- -ي- -ة
وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة
ألعمرأنية نور ألدين بدوي،
’علم ألقوي ألذي تزخر
لـ»أ إ
ب - - -ه أ÷زأئ - - -رÃ ،ؤوسصسص - - -ات- - -ه
’ع-دأد أل-ه-ائ-لة
أل-ع-ري-ق-ة وب-ا أ
م - - -ن أ÷رأئ - - -د وأل- - -ق- - -ن- - -وأت
’ذأع-ي-ة»،
أل -ت -ل -ف -زي -ون-ي-ة وأ إ
ت - -ع - -زز بـ «أ’ن - -ف - -ت- -اح أل- -ذي
تكرسس بفضصل ألدعائم ،ألتي
أسصسس لها ورسصم معاŸها رئيسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة»’ ،ف -ت -ا إأ ¤أن
’ع- - -لم أل- - -وط- - -ن- - -ي ق- - -وي
«أ إ
بعزأئم أŸهني ÚوأŸبدع Úمن
’ع-لم-ي ،»Úأل-ذي-ن دع-اهم
أ إ
ب -اŸن -اسص-ب-ة إأ« ¤ن-ق-ل ألصص-ورة
أ◊ق - -ي - -ق- -ي- -ة ÷زأئ- -ر آأم- -ن- -ة
ومسصتقرة وموحدة تصصبو إأ¤
غد أفضصل».

فريال بوشسوية
شصّدد أŸسصؤوول أأ’ول ‘ قطاع
أل-دأخ-ل-ي-ة ‘ ،ك-ل-م-ة أل-ق-اها أمسس
أأ’ول خ Ó-ل ح -ف-ل ت-ك-رÁي ن-ظ-م
على شصرف أإ’عÓميÃ ،Úناسصبة
أل- -ي- -وم أل- -ع -اŸي ◊ري -ة أل -ت -ع -بÒ
أŸصص -ادف ل -ل -ث -الث م -اي م -ن ك-ل
سصنة ،على ضصرورة وأهمية «نقل
ألصص -ورة أ◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ل -ج -زأئ -ر»،
ج -زأئ -ر آأم -ن -ة ومسص -ت -ق -رة وأح-دة
وموحدة ـ أضصاف يقول ـ وتصصبو
إأ ¤غ- -د أفضص- -ل ب- -فضص -ل سص -وأع -د
أب- -ن- -ائ- -ه- -ا وب -ن -ات -ه -ا Ãا ‘ ذلك،
أصصحاب أŸهام ألنبيلة وألرسصائل
ألصصادقة ع Èكامل ربوع ألوطن».

بدوي ألذي  ⁄يفوت أŸناسصبة
للÎحم على أروأح شصهدأء أŸهنة
إأب -ان أل -ث -ورة أل -ت -ح-ري-ري-ة وخÓ-ل
ألعشصرية ألسصودأء ،ألذين ناضصلوأ
ب-ال-ق-ل-م وألصص-وت وألصص-ورة ل-ت-ب-قى
أ÷زأئ -ر وأق -ف -ة شص -اﬂة ،ح-رصس
على ألتأاكيد بأان أ’حتفال باليوم
ألعاŸي ◊رية ألتعبﬁ« Òطة من
ﬁط -ات ع -دي-دة شص-ه-ده-ا ت-اري-خ
ومسصÒة أإ’عÓم ‘ أ÷زأئر ،من
خÓل أ’نفتاح ألذي تكّرسس بفضصل
أل -دع -ائ-م ،أل-ت-ي أسصسس ل-ه-ا ورسص-م
م -ع -اŸه -ا رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ،م-ا
سص-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق أل-هدف أŸنشصود،
وجسص -د أŸع -ن -ى أ◊ق -ي-ق-ي Ÿب-دأ
حرية ألتعب Òوكرسس ثقافة ألرأي
وألرأي أآ’خر».
كما أشصار إأ ¤أفتخار أ÷زأئر
وب- - -ك- - -ل أع- - -ت - -زأز Ãا –ّق - -ق ‘
أل- -ق- -ط -اع ،ول -ع ّ-ل أب -رز أŸك -اسصب
دسصÎة ح - -ري - -ة ألصص - -ح - -اف- -ةÃ ،ا
يضص-م-ن ح-ق-وق ألصص-ح-ف-ي Úوب-فتح
أÛال أمامهم وأسصعا للعمل بكل
حرية ‘ ظلّ ثوأبت أأ’مة وقيمها،
‘ ظ- - - - - - - - - -ل أحÎأم ق - - - - - - - - -وأنÚ

أ÷م -ه -وري -ة» ،م-ن-ب-ه-ا إأ ¤أه-م-ي-ة
ت -رسص -ي -خ ‡ارسص -ة ح -ري-ة أل-ت-ع-بÒ
وم -رأف -ق -ة ألصص -ح -اف -ة أل -وط-ن-ي-ة،
ب -اع -ت -ب -اره-ا شص-ري-ك-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا ‘
إأسصماع صصوت أŸوأطن وألوصصول
إأ ¤أنشصغا’ته وحل مشصاكله ،قصصد
–قيق أهم مبادئ ألدÁقرأطية
أل - -تشص - -ارك - -ي - -ة ،وŒسص- -ي- -ده- -ا ‘
ألوأقع».
وبعدما توقف عند ألرهانات
أŸصصÒي -ة أŸرت-ب-ط-ة Ãا يشص-ه-ده
أÙيط أإ’قليمي وألدو‹ وكذأ
أل -ت -ح -دي -ات ،أل -ت -ي ت-ف-رضس ع-ل-ى
أإ’ع Ó- -م أل - -وط- -ن- -ي أ’ضص- -طÓ- -ع
ب - -دوره ،أك - -د ب - -دوي أن أ÷زأئ- -ر
ت -ع ّ-ول ع -ل -ى إأع Ó-م-ي-ي-ه-ا وج-م-ي-ع
أبنائها باختÓف مشصاربهم÷ ،عل
مصصلحة ألوطن وأÛتمع فوق كل
أعتبار» ،مفيدأ ‘ سصياق موصصول
بأان «أ’حتفال بيوم حرية ألتعبÒ
‘ ج -زأئ -ر أل-ع-زة وأل-ك-رأم-ة ،أكÈ
دل -ي -ل ع -ل -ى م-ا ‰ل-ك-ه م-ن إأعÓ-م
ق- - -وي Ãؤوسصسص - -ات - -ه أل - -ع - -ري - -ق - -ة
وب -اأ’ع -دأد أل -ه -ائ-ل-ة م-ن أ÷رأئ-د
وألقنوأت ألتلفزيونية وأإ’ذأعية».

بوعزغي– :ويل قطاع إلفÓحة Ùرك حقيقي للنمو

أكد وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصصيد ألبحري،
ع -ب -د أل -ق -ادر ب -وع-زغ-ي ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر ع-ل-ى ضص-رورة
تكثيف أ÷هود للنهوضس بالقطاع ألفÓحي ليكون «ﬁركا
حقيقيا « للنمو ‘ ظّل ألوضصعية أ’قتصصادية ألرأهنة
للبÓد ،موضصحا خÓل جلسصة أسصتماع أمام أعضصاء ÷نة
أل -فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصص-ي-د أل-ب-ح-ري وأل-ب-ي-ئ-ة
للمجلسس ألشصعبي ألوطني حضصرها وزير ألعÓقات مع
ألŸÈان ﬁجوب بدة أن «هذأ ألتحول لن يتحّقق إأ’
بتكثيف أ’نتاج ألفÓحي ‘ ﬂتلف ألفروع خصصوصصا
أ’سصÎأت -ي-ج-ي-ة م-ن-ه-ا م-ث-ل شص-ع-ب-ة ألصص-ن-اع-ات أل-زرأع-ي-ة
ألغذأئية وكذأ ع Èتكثيف أ’سصتثمار ‘ أÛال ألفÓحي
م -ن خ Ó-ل أع -ط -اء أه -ت -م -ام خ -اصس ل -ت-ن-ف-ي-ذ أŸشص-اري-ع
أŸه -ي -ك -ل -ة وأŸد›ة ’ ،سص -ي -م-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ن-اط-ق
أ÷نوب وألهضصاب ألعليا».
ودعا ألوزير أ ¤بذل أŸزيد من أ÷هود لضصمان
أأ’من ألغذأئي وأ◊فاظ على ألسصيادة ألوطنية من خÓل
Œنيد كل ألفاعل ‘ Úألقطاع من فÓح ÚومنتجÚ
ومرب Úوﬂتلف أŸتعامل Úأ’قتصصادي..Ú
وتابع ألوزير يقول ،إأن أسصÎأتيجية ألقطاع ترتكز
ع-ل-ى أرب-ع-ة ﬁاور ت-ت-م-ث-ل ‘ ت-ط-ب-ي-ق سص-ي-اسص-ة فÓ-ح-ية
مسص -ت -دأم -ة ق -ادرة ع -ل-ى دع-م أ’أم-ن أل-غ-ذأئ-ي وت-ق-ل-يصس
أخ -ت ’Ó-ت أŸي -زأن أل -ت -ج -اري ل -ل -م -ن -ت-ج-ات أل-فÓ-ح-ي-ة
أأ’سصاسصية وأŸسصاهمة ‘ تنويع أ’قتصصاد ألوطني إأ¤
جانب تعزيز وترقية أ’نشصطة أŸوجهة لسصكان أأ’رياف
وأÙافظة على أŸوأرد ألطبيعية وتثمينها أضصافة أ¤
تنمية نشصاطات ألصصيد ألبحري وتربية أŸائيات.
وت -ه -دف أسصÎأت -ي-ج-ي-ة أل-ق-ط-اع أ ¤رف-ع أل-ت-ح-دي-ات
لضصمان أأ’من ألغذأئي مع أسصتحدأث ‰ط جديد مهيكل
أسصاسصا حول أ’سصتثمار أÿاصس كمحرك للقطاع ’سصيما
‘ إأطار ألشصرأكة ألعمومية أÿاصصة وشصرأكات ألقطاع
أÿاصس وت- -ن- -م- -ي- -ة م- -دع- -م- -ة أك Ìل -لشص -عب أل -ف Ó-ح -ي -ة
أ’سصÎأتيجية كا◊بوب وأ◊ليب وأأ’عÓف وأللحوم.
ك -م -ا ي -رت -ك -ز أل-ن-م-ط أ÷دي-د ع-ل-ى أع-ت-م-اد ألسص-ق-ي
ب -اأ’ن -ظ -م -ة أŸق-تصص-دة ل-ل-م-ي-اه وعصص-رن-ة أŸسص-ت-ث-م-رأت
ألفÓحية وإأدماج ألفÓحة ألصصناعية ‘ نسصيج ألنشصاطات
أ’قتصصادية أŸنتجة ،يضصيف ألوزير.
وأبرز ذأت أŸسصؤوول أهمية دعم أنظمة ألضصبط عن
طريق ألتنظيم أŸهني وألتنسصيق ألفعال ب Úألقطاعات
ومرأفقة حاملي أŸشصاريع وتنشصيط ألصصادرأت.
وف -ي -م -ا ي-خصس أل-ع-ق-ار أل-فÓ-ح-ي ،ق-ال ب-وع-زغ-ي إأن
أ÷زأئر –صصي مسصاحة فÓحية جمالية تبلغ  48.1مليون
هكتار موزعة ما ب Úأأ’رأضصي ألرعوية (7ر 32مليون
هكتار) وألغابات (1ر 4مليون هكتار) وأرأضصي أ◊لفاء
(8ر 2مليون هكتار).
و‘ ذأت ألسصياق ،قال ألوزير أنه مع صصدور قانون
أل -ت-وج-ي-ه أل-فÓ-ح-ي لسص-ن-ة  ،2008ي -ت -ج-ه مشص-ك-ل أل-ع-ق-ار
أل-فÓ-ح-ي ت-دري-ج-ي-ا ن-ح-و أل-تسص-وي-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة بعد أتخاذ
ألقطاع لعدد من أ’جرأءأت.
وت- -ت- -م- -ث- -ل ه- -ذه أإ’ج- -رأءأت ‘ –وي- -ل مسص- -ت- -غ -ل -ي
أŸسص -ت -ث-م-رأت أل-فÓ-ح-ي-ة أ÷م-اع-ي-ة وأل-ف-ردي-ة م-ن حّ-ق
أ’نتفاع إأ ¤حّق أ’متياز وألذي شصمل ◊ّد أآ’ن 219.406
مسص -ت -ف -ي -د Ÿسص -اح-ة ت-ق-در بـ 4ر 2م-ل-ي-ون ه-ك-ت-ار تابعة
ÓمÓك أÿاصصة للدولة.
لأ

 180أإلف عقد إمتياز حتى نهاية 2017

أوضصح ألوزير بهذأ ألشصأان أنه ”ّ منح  180ألف عقد
أمتياز ( 82باŸئة) حتى نهاية  ،2017مؤوكدأ على تسصوية
ألوضصعية ألعالقة لبقية أŸسصتفيدين عن طريق نصصوصس
تنظيمية هي حاليا قيد أأ’عدأد.
وأشص -ار ب -وع -زغ -ي أيضص -ا أ ¤إأع -ادة ت-نشص-ي-ط ع-م-ل-ي-ة
أ◊صص -ول ع -ل -ى أŸل -ك -ي -ة أل -ف Ó-ح -ي -ة وأل -ت-ي سص-م-حت لـ
 131.288شصخصس من أ’سصتفادة من  846.441هكتار»
” تسصوية وضصعية  30.961شصخصس فقط Ÿسصاحة
غ Òأنه ّ
تقدر بـ 197.267هكتار».
وأضصاف ألوزير أن ألنتائج أŸسصجلة ◊ّد أليوم تÈز
‚اع -ة أŸن -ه -ج -ي -ة أŸت -ب -ع -ة وت-ؤوك-د أحÎأم ألسص-ل-ط-ات
ألعمومية ’لتزأمها ،باإ’فرأج عن أŸسصاحات أ’جمالية
أıصصصصة للمسصتفيدين وأŸتمثلة ‘  835ألف هكتار
لصصالح  19.875مسصتفيد Ãوجب عقود أ’متياز من بينها
 520ألف هكتار أي ما يعادل  61باŸئة ،من أŸسصاحة
أ’ج -م -ال -ي -ة أŸوج-ه-ة لصص-ال-ح  1.532مسص-ت-ث-م-ر حاملي
أŸشص -اري -ع أل -ه -ي -ك -ل -ة وأŸد›ة ‘ أل -ف -روع أ’ن -ت-اج-ي-ة
أ’سصÎأتيجية.
” وضصع خلية على أŸسصتوى
كما أوضصح ألوزير أنه ّ
أŸرك -زي ل -تسص -ه -ي-ل وم-رأف-ق-ة أŸسص-ت-ث-م-ري-ن ‘ أل-ف-روع
ألفÓحية أ’سصÎأتيجية.
وقد سصمح هذأ أإ’جرأء بدرأسصة حوأ‹  300ملف
أسص -ت-ث-م-ار وق-ب-ول-ه-ا و–وي-ل-ه-ا ل-ل-و’ي-ات ل-ت-جسص-ي-ده-ا ‘
أŸيدأن وخصصصصت لها مسصاحة تقدر بـ  317ألف هكتار
بقيمة مالية مقدرة بـ  242مليار دج.
كما أكد على موأصصلة ألسصلطات ألعمومية تقد Ëكل
ألوسصائل ألضصرورية’ ،سصيما أŸالية لرفع ألتجميد عن
مشصاريع أسصتصصÓح ﬁ 188يط فÓحي.

أإك Ìمن  3000مليار دج لتنمية قطاع
إلفÓحة منذ سشنة 2000

بخصصوصس “ويل ﬂتلف ﬂططات تنمية ألقطاع،
ذكر ألوزير أن ألدولة خصصصصت أعتمادأت مالية هائلة
للقطاع منذ سصنة  ،2000وألتي بلغت أك Ìمن  3.000مليار
دينار مقسصمة ب Úميزأنية ألتجهيز وألتسصي Òوصصناديق
أل -ت -خصص -يصس ل -ل -ق -ط -اع ،م -وضص-ح-ا أن ه-ذه أ’ع-ت-م-ادأت
Œسص-دت ‘ ب-رأم-ج ه-ي-ك-ل-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر أل-فÓ-حة وأنعاشس
ألفضصاءأت ألريفية عن طريق مشصاريع كÈى “ثلت ‘
أ‚از أŸسصالك ألريفية ومّد شصبكات ألكهرباء وأŸياه
وهياكل ألتخزين وألتÈيد.

السصبت  05ماي  2018م
الموافق لـ  19شصعبان  1439هـ
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أاويحيى :جهود ا◊كومة ‘ التنمية البشصرية مسصتمرة إا ¤غاية
–قيق كافة اأ’هداف

لول أاحمد أاويحيى ،أاول
أاكد الوزير ا أ
أامسض ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،أان ج -ه -ود
ا◊ك-وم-ة ‘ ﬂت-ل-ف ›الت ال-ت-ن-م-ي-ة
ال-بشس-ري-ة «سس-ت-ب-قى مسستمرة ومتواصسلة
لهداف وذلك
إا ¤غاية –قيق كافة ا أ
خدمة Ÿصسلحة ›تمعنا».
وخ Ó-ل ج -لسص-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي
ال-وط-ن-ي ّﬂصص-صص-ة ل-ط-رح اأ’سص-ئ-ل-ة الشص-فوية،
قال أاويحيى ‘ رده على سصؤوال للنائب حليمة
زي -دان ع -ن ح -زب ج -ب -ه -ة اŸسص -ت -ق -ب -ل ح -ول
التداب ÒاŸتخذة لتسصجيل أانشصطة التكوين ‘
›ال التنمية البشصرية ضصمن مدونة اأ’نشصطة
ا’ق- -تصص- -ادي -ة اÿاصص -ة ب -ال -ق -ي -د ‘ السص -ج -ل
التجاري ،قرأاه نيابة عنه وزير العÓقات مع
الŸÈان ﬁجوب بدة ،أان «جهود ا◊كومة ‘
ﬂتلف ›ا’ت التنمية البشصرية واŸتأاتية من
نظرة وطنية شصاملة خاضصعة Ÿسصار عق،ÊÓ
سصتبقى مسصتمرة ومتواصصلة إا ¤غاية –قيق
ك- -اف- -ة اأ’ه- -داف ،وذلك خ- -دم- -ة Ÿصص- -ل- -ح- -ة
›تمعنا».
وشصّ- -دد ال- -وزي -ر اأ’ول ،ع -ل -ى أان ا◊ك -وم -ة
«تو‹ عناية خاصصة Ÿسصأالة التنمية البشصرية
التي “ثل ﬁورا قاعديا من ﬁاور ﬂطط
ع -م -ل -ه -ا ،ح -يث ال -ت -زمت ب -ت-ع-زي-ز مسص-ارات-ه-ا
وتوسصيعها».
وأاضصاف أانه «بالرغم من النقائصس اŸمكن
تسص- -ج- -ي- -ل- -ه -ا ‘ ه -ذا اÛال ،إا’ أان ال -دول -ة
ا÷زائ- -ري- -ة اسص- -ت- -ط- -اعت –ق -ي -ق ت -ط -ورات
م- -ل- -ح- -وظ- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف ›ا’ت ال -ت -ن -م -ي -ة
البشصرية» ،مشصÒا إا ¤أان «النتائج اÙققة ’

سصيما ‘ قطاع الÎبية الوطنية والتعليم العا‹
والتكوين اŸهني خ Òدليل على ذلك».
وف -ي -م -ا أاك -د «ع -زم ا◊ك -وم -ة ع -ل-ى ت-ل-ب-ي-ة
ا◊اج- -ي -ات اآ’ن -ي -ة Ÿواط -ن -ي -ه -ا وال -ت -زام -ه -ا
ب-ا’سص-ت-ج-اب-ة ◊اج-ي-ات-ه-م اŸسص-تقبلية» ،شصّدد
على أان الدولة « ⁄تدخر أاي جهد من أاجل
التكفل بالتكوين ‘ ›ال التنمية البشصرية،
” إانشصاء فضصاءات للوسصاطة
خاصصة بعد أان ّ
ال-ع-ائ-ل-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ﬂت-ل-ف اŸدن والتي
تسص -ه -ر ع -ل -ى ا◊م -اي -ة م -ن ﬂت -ل-ف ﬂاط-ر
التفكك العائلي».
و‘ ه - -ذا الصص - -دد ،أاوضص - -ح أاوي - -ح - -ي- -ى أان
«السص -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ق-امت ب-وضص-ع إاط-ار
تشصريعي هام ومتكامل من أاجل ضصمان ترقية
ﬂتلف فئات اÛتمع ’ سصيما الهشّصة منها»،
مضصيفا أان التعديل الدسصتوري اأ’خ Òالذي
بادر به رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
«عّزز من ا◊ماية القانونية اŸكرسصة لصصالح

اŸرأاة بالدرجة اأ’و ¤من خÓل منحها جملة
م -ن ا◊ق -وق ا÷دي -دة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أاسص-اسس
م -ب -دأا ال -ع -دال-ة واإ’نصص-اف دون إاغ-ف-ال ب-اق-ي
ف -ئ -ات اÛت -م -ع اأ’خ -رى ،ك -ق -وان Úح -م-اي-ة
ال -ط -ف -ل واأ’شص -خ-اصس اŸع-وق Úواأ’شص-خ-اصس
اŸسصن.»Ú
و‘ سصياق متصصل ،اعت Èالوزير اأ’ول أان
ا÷ه - -ود اŸب - -ذول- -ة م- -ن ط- -رف السص- -ل- -ط- -ات
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن اÓÿف-ات ال-ع-م-ومية
وا’جتماعية« ،تبقى دائما بحاجة إا ¤دعم
وم -راف -ق -ة اŸواط -ن ÚواÛت -م-ع اŸد Êأ’ن
تسص-وي-ة ال-ن-زاع-ات ال-ع-ائ-ل-ي-ة تسصتدعي إاشصراك
جميع اأ’طراف اŸعنية».
وردا على ا’نشصغال اŸطروح بشصأان تسصجيل
نشص-اط ال-ت-ك-وي-ن ذات الصص-ل-ة ب-ع-نصص-ر ال-ت-ن-مية
ال -بشص -ري -ة ‘ م -دون -ة اأ’نشص -ط -ة ا’ق -تصص-ادي-ة
اÿاصصة بالقيد ‘ السصجل التجاري من خÓل
إاعطائها رمزا خاصصا بها ،أاكد أاويحيى أان هذا
” اŸوافقة عليه من طرف ا÷هات
النشصاط « ّ
اıتصص -ة وإادراج -ه ب -ال -ف -ع -ل ضص -م -ن م -دون-ة
اأ’نشص -ط -ة ا’ق -تصص -ادي -ة اÿاصص -ة ب -ال-ق-ي-د ‘
السصجل التجاري وذلك –ت الرمز رقم -02
 119اŸعنون مركز تنمية اŸوارد البشصرية».
” وضصع فريق عمل على
كما كشصف ،أانه « ّ
مسصتوى وزارة التجارة ،كلف مهمة دراسصة كل
ا’قÎاحات والتوصصيات التي من شصأانها أان
تسصاهم ‘ إاثراء مضصمون الÈامج التكوينية
ل -ل -نشص -اط -ات ال-ت-ي ت-خضص-ع ل-ل-ق-ي-د ‘ السص-ج-ل
ال -ت -ج -اري م -ن ج -ه -ة واŸب -ادرة ب-اسص-ت-ح-داث
نشصاطات جديدة عند ا’قتضصاء».

جÓب يعرضض مشصروع قانون ‡ارسصة اأ’نشصطة التجارية على ›لسض اأ’مة

ع -رضض وزي -ر ال -ت -ج-ارة
سس -ع -ي-د جÓ-ب ،أاول أامسض،
لمة
على أاعضساء ›لسض ا أ
مشس -روع ال -ق -ان-ون اŸت-ع-ل-ق
بشس - - - - - - - -روط ‡ارسس - - - - - - - -ة
لنشس - -ط - -ة ال - -ت - -ج - -اري - -ة
ا أ
اŸع- -دل واŸت- -م- -م ل -ق -ان -ون
 ،2004ال - -ذي ع - -دل آاخ - -ر
م -رة سس -ن-ة  ،2013ق- -ب -ل أان
يشس - -رع أاعضس - -اء اÛلسض ‘
مناقشسة النصض.
موضصحا خÓل جلسصة علنية
Ãج -لسس اأ’م -ة ت-رأاسص-ه-ا ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صص-ال-ح
رئيسس اÛلسس أان مشصروع القانون يهدف إا¤
«–سص Úمناخ اأ’عمال وتنظيم “وين السصوق
وتبسصيط اإ’جراءات ا’دارية إ’نشصاء مؤوسصسصات
وخلق مناصصب شصغل مع تسصهيل وتسصريع عملية
القيد ‘ السصجل التجاري».
وتطّرق الوزير أ’هم التعديÓت التي جاء بها
الن ّصس ومنها إادراج سصند قانو Êللبوابة الكÎونية
اÿاصصة بإانشصاء مؤوسصسصات بغية توحيد مهام كل
ال-ه-ي-ئ-ات اŸع-ن-ي-ة م-ن م-وث-ق Úوإادارة الضص-رائب
واŸرك -ز ال -وط -ن-ي ل-لسص-ج-ل ال-ت-ج-اري والضص-م-ان
ا’جتماعي ‘ واجهة واحدة.
وأاكد أان هذه البوابة الرقمية سصتسصاعد كثÒا
التجار ‘ ا◊صصول على سصجÓتهم التجارية ‘
وقت قصص Òوظروف مواتية.
كما كرسس النصس آالية التوقف التقني لصصيانة
وحدات ا’نتاج كما جعل الزاميا على التجار
اسص -ت -ئ -ن -اف نشص -اط-ات-ه-م ب-ع-د ان-ت-ه-اء ك-ل ع-ط-ل-ة
أاسص-ب-وع-ي-ة وسص-ن-وي-ة وأاث-ن-اء اأ’ع-ي-اد ال-رسصمية مع
ف -رضس ع -ق -وب -ات ‘ ح -ال -ة ع -دم احÎام ن -ظ-ام
اŸداوم -ات وال-ع-ط-ل و‘ ح-ال-ة ع-دم اسص-ت-ئ-ن-اف
النشصاط.
و‘ إاطار تسصهيل ولوج اŸهن التجارية للسصجل
التجاري أالغى القانون الشصرط اŸسصبق اŸرتبط
بضصرورة تقد Ëالرخصس أاو ا’عتماد اŸطلوب
Ÿمارسصة نشصاط أاو مهنة مع اسصتثناء اأ’نشصطة
التابعة لقطاع الÎبية الوطنية من هذا ا◊كم.
ودعا بلقاسصم قارة (جبهة التحرير الوطني)
إا ¤اح- -داث ج- -ه- -از رق- -اب -ي ق -وي ت -اب -ع ل -وزارة
ال- -ت- -ج- -ارة م- -ن خ Ó-ل ت -وف ÒاŸوارد ال -بشص -ري -ة
اŸؤوه-ل-ة وضص-ب-ط اإ’ط-ار ال-ق-ان-و Êال-ذي ي-ع-طي
أ’عوان الرقابة القوة القانونية الرادعة.
كما أاكد على أاهمية التكوين النوعي أ’عوان
الرقابة وطالب الوزارة من جهة أاخرى بإاجراء
إاحصصاء دقيق لـ»التجار ا◊قيقي »Úوالعمل على
القضصاء على السصجÓت التجارية الوهمية التي
أاصصبحت مصصدرا للتهرب الضصريبي الذي يكبد
اÿزينة العمومية خسصائر فادحة سصنويا .واقÎح
نفسس اŸتدخل انشصاء ﬂابر مطابقة ا÷ودة
بكل و’ية.
أام- -ا ﬁم- -د خ- -ل- -ي- -ف- -ة (ال- -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
-Ó
الدÁقراطي) فثمن مشصروع النصس الذي  Áأ
حسصبه  -الفراغ القانو Êالذي كانت تعا Êمنه
العÓقات ب Úالتاجر واŸسصتهلك وهو الفراغ

الذي غذى أازمات “وين حادة
ع -رف-ه-ا السص-وق ’سص-ي-م-ا خÓ-ل
اأ’عياد.
وتسص - - - - -اءل الŸÈا Êع- - - - -ن
ال -ع -ق -وب -ة ال -ت -ي ي -ت -ع-رضس ل-ه-ا
ال- -ت- -ج -ار ال -ذي -ن ’ ي -حÎم -ون
ت -وق -ي -ت -ه -م ال -ي -وم -ي أاو ال-ذي-ن
ي-غ-ل-ق-ون Óﬁت-ه-م بشص-ك-ل غÒ
معلن كما دعا من جهة أاخرى
إا ¤اصصدار نصس قانو Êيكفل
«حقوق التاجر» الذي يعا Êـ
حسصبه  -من غياب النصصوصس
ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي –م-ي-ه م-ن ان-ع-كاسصات التجارة
اŸوازي -ة .ون -اشص -د خ -ل -ي -ف -ة ال-وزارة ب-ال-ن-ظ-ر ‘
أاسص- -واق ا÷م- -ل- -ة اŸن- -ج- -زة وال- -ت -ي ب -ق -يت دون
اسصتغÓل ◊ّد اآ’ن.
من جهته ’حظ الزين خليل (جبهة التحرير
الوطني) اسصتثناء ا◊رفي Úوكذا أاعوان الرقابة
Ÿدي -ري -ة ال -ت -ج -اري -ة م -ن رق -اب -ة مصص-ال-ح وزارة
التجارة وفقا Ÿشصروع القانون مقÎحا إادراج
مادة تسصّد هذا الفراغ.
أاما عبد القادر بن سصا( ⁄مع )Úفأاكد على
مرافقة مشصروع القانون Ãتابعة جدية وصصرامة
قصصد ضصمان تطبيق ميدا Êفعال.

حوا‹  9.000عون رقابة
لتغطية ما يقارب  2مليون تاجر
ذكر وزير التجارة سصعيد جÓب أاول أامسس،
با÷زائر العاصصمة أان وزارته –صصي حاليا نحو
 9.000عون رقابة عﬂ Èتلف و’يات الوطن
مكلفÃ Úراقبة اŸمارسصات التجارية ◊وا‹ 2
مليون تاجر.
وكشص -ف خ Ó-ل رده ع -ل -ى انشص -غ -ا’ت أاعضص -اء
›لسس اأ’م -ة ح -ول مشص -روع ال -ق -ان -ون اŸت-عّ-ل-ق
بشص -روط ‡ارسص -ة اأ’نشص-ط-ة ال-ت-ج-اري-ة  -خÓ-ل
جلسصة علنية ترأاسصها عبد القادر بن صصالح عن
وجود  8.950عون رقابة من بينهم  4.866عون
‘ ›ال مراقبة شصروط اŸنافسصة و 4.065عون
‘ ›ال قمع الغشس ومراقبة ا÷ودة.
وقال الوزير« :هذا عدد غ Òكاف أامام وجود
م-ل-ي-ون و 950أال -ف ت -اج -ر» م -ق -ي -د ‘ السص -ج-ل
ال- -ت- -ج- -اري ،م- -ؤوك- -دا أ’عضص- -اء اÛلسس ال- -ذي -ن
تسصاءلوا حول مسصتوى تكوين هؤو’ء اأ’عوان ان
ه- -ذا السص -لك يضص -م ع -ددا ه -ام -ا م -ن خ -ري -ج -ي
ا÷امعات ،كما أان اأ’عوان Ãختلف مسصتوياتهم
يسصتفيدون من تكوين دوري.
وب -خصص -وصس ال -ب -واب -ة ا’ل-كÎون-ي-ة ل-ل-ق-ي-د ‘
السصجل التجاري  -التي جاء بها مشصروع القانون
بسص- -ن -د ق -ان -و - Êأاوضص -ح ال -وزي -ر أان -ه ’ب -د م -ن
التفريق ب Úرقمنة السصجل التجاري والتجارة
ا’لكÎونية التي تعد مرحلة قادمة.
وأاشصاد بالبوابة ا’لكÎونية التي ’ تتطلّب -
حسصبه  -أاك Ìمن سصاعت Úللتسصجيل ‘ السصجل
التجاري.

وÃوجب هذه اأ’داة الرقمية ا÷ديدة ،فإان
جه Ãلف
اŸواطن اŸهتم بالقيد ‘ السصجل يتو ّ
بسص -ي -ط ل -ل -م -وث -ق ال -ذي ي -رسص -ل -ه آان-ي-ا ب-واسص-ط-ة
السص -ك-ان Òل-ل-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسص-ج-ل ال-ت-ج-اري.
ب -ع -ده -ا Áن -ح اŸرك-ز رق-م-ا ت-ع-ري-ف-ي-ا ل-ل-م-ع-ن-ي
وي - -رسص - -ل - -ه ف - -ورا ’دارات الضص- -رائب والـت- -أامÚ
وصصندوق التقاعد وغرفة اŸوثق .Úبعد مراقبة
اŸعلومات من طرف هذه ا’دارات يتم تسصجيل
اŸواطن بصصفة تلقائية ‘ السصجل التجاري من
طرف اŸركزي.
واع -ت Èال -وزي -ر أان ال -نصس ب -فضص -ل ت -ن -ظ -ي-م-ه
ل-ل-م-م-ارسص-ات ال-ت-ج-اري-ة سص-يسص-ه-م ‘ كبح السصوق
” ◊د اآ’ن إازالة 1.440
اŸوازية مذكرا بأانه ّ
سص -وق م -واز ع Èال -وط -ن ،م -وضص -ح -ا أان ت -ن -ظ-ي-م
مشصروع القانون للعطل التي يسصتفيد منها التجار
م- -ن خÓ- -ل ال- -زام ال- -ت- -ج- -ار م -ث  Ó-ب -ا’ل -ت -ح -اق
ÃحÓتهم فور انتهاء العطلة من شصأانه ا’سصهام
‘ ضصمان “وين أاحسصن للسصوق.
وقال’« :حظنا أان الكث Òمن التجار يغلقون
Óﬁتهم يوم العيد وأاياما طويلة بعده وهو ما
ي-دف-ع ب-اŸواط-ن Úإا ¤ا’ق-ت-ن-اء اŸك-ث-ف ل-لسص-ل-ع
–سصبا أ’يام غلق اÓÙت .بفضصل هذا القانون
سص -ن -قضص-ي ع-ل-ى ه-ذه ال-ظ-اه-رة ونضص-م-ن “وي-ن-ا
عاديا للسصوق عقب اأ’عياد».
و‘ رده ع - -ل - -ى عضص- -و اÛلسس ال- -ذي اقÎح
إادراج مراقبة ا◊رفي Úضصمن مشصروع القانون،
أاوضصح الوزير أان فئة ا◊رفي ’ Úتكون معنية
برقابة مصصالح التجارة إا’ ‘ حال كون أاصصحابها
ي -نشص -ط-ون كشص-خصص-ي-ة م-ع-ن-وي-ة ،مشصÒا إا ¤ع-زم
وزارته التنسصيق مع الوزارة اŸعنية بهذه الفئة
قصصد ضصمان رقابة مثلى للحرفي ÚاŸسصجلÚ
كأاشصخاصس طبيعي.Ú

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

العدد
17635

05

حجار :ندوة لتحسص Úاÿدمات ا÷امعية وترقية
ا◊ياة الطÓبية ‘ جويلية
أاعلن وزير التعليم العا‹
وال- -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ال -ط -اه -ر
ح -ج -ار ،أاول أامسض ،ب-ا÷زائ-ر
العاصسمة ،أان قطاعه يعتزم
ع - - -ق - - -د «ن - - -دوة وط - - -ن- - -ي- - -ة
ﬂصسصسة لتحسس Úاÿدمات
ا÷ام -ع -ي -ة وت -رق -ي-ة ا◊ي-اة
ال -ط Ó-ب -ي-ة ‘ شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
اŸقبل».
وقال حجار ‘ رده على سصؤوال
للنائب بن ÿضصر نعوم عن حزب
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ح-ول
تردي نوعية اÿدمات ‘ بعضس اأ’حياء ا÷امعية،
خÓ-ل ج-لسص-ة ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ّﬂصص-صص-ة
لطرح اأ’سصئلة الشصفوية ،أان «القطاع يعتزم عقد ندوة
وطنية ﬂصصصصة لتحسص Úاÿدمات ا÷امعية وترقية
ا◊ياة الطÓبية ‘ شصهر جويلية اŸقبل».
موضصحا أان هذه الندوة سصتشصهد مشصاركة «‡ثلÚ
عن كل مكونات اأ’سصرة ا÷امعية من طلبة ونقابات
واأ’ط - -راف ال - -ف - -اع - -ل - -ة ‘ اÙي - -ط ا’ق - -تصص - -ادي
وا’جتماعي ،بهدف «اعتماد رؤوية إاصصÓحية مناسصبة
وال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ن -ف -ي-ذه-ا وف-ق اأ’ول-وي-ات ال-ت-ي ي-ت-م
إاقرارها».
وكشصف الوزير ،أان قطاع التعليم العا‹ شصرع ‘
–ضص« Òبرنامج متكامل إ’صصÓح اÿدمات ا÷امعية
ب -ن -اء ع -ل -ى رؤوي -ة شص -ام -ل -ة ‘ تصص-وره-ا ،تشص-ارك-ي-ة ‘
مسصعاها ،تدريجية ‘ كيفية تنفيذها ،وذلك بهدف
ترشصيد التسصي Òوعقلنة اإ’نفاق و–سص Úاÿدمات
اŸقدمة للطلبة من إايواء وإاطعام ونقل ونشصاطات
ثقافية وترفيهية ورياضصية Ãا يكفل Œسصيد مبدأا
اإ’نصصاف ويضصمن –قيق الفعالية».
ونفى ‘ هذا اإ’طار« ،تردي» نوعية اÿدمات ‘
كل اأ’حياء ا÷امعية« ،بدليل أان الطلبة  ⁄ينظموا أاي
إاح -ت -ج -اج ع -ل -ى ال -وضص -ع» ،م-ؤوك-دا أان «ال-وزارة ت-ن-ظ-م
زي -ارات ف -ج -ائ -ي -ة ‘ ك -ل م -ن -اط-ق ال-وط-ن و‘ ن-فسس
التوقيت».
و ⁄ي - -ن - -ك - -ر ال- -وزي- -ر وج- -ود ب- -عضس «ال- -ن- -ق- -ائصس

وا’خ -ت’Ó-ت» ال-ت-ي ي-ع-م-ل ال-ق-ط-اع
على «التكفل بها ومعا÷تها» ،كاشصفا
أان اŸط -اع -م ا÷ام -ع -ي-ة ال-ت-ي ي-ب-ل-غ
عددها على اŸسصتوى الوطني «520
مطعم تسصهر على تقد Ëزهاء مليون
وج -ب -ة ي-وم-ي-ا وف-ق ب-رن-ام-ج غ-ذائ-ي
مدروسس» ،كما تتكفل حظÒة النقل
ا÷امعي التي «تضصم  5923حافلة»
ب-ن-ق-ل ال-ط-ل-ب-ة ،ف-ي-م-ا ع-رفت خ-دمة
اإ’ي- -واء «–سص- -ن- -ا م- -ت- -زاي -دا خ Ó-ل
السص- -ن -وات اأ’خÒة ب -فضص -ل اسص -ت Ó-م
مرافق جديدة».
و‘ ت -ع -ق -ي -ب -ه ع -ل-ى رّد ال-وزي-ر ،ط-الب ال-ن-ائب ب-ن
ÿضصر نعوم بتشصكيل «÷نة –قيق برŸانية ‘ قطاع
التعليم العا‹» ،ليؤوكد السصيد حجار أانه «يرحب بكل
من يريد أان يزور اأ’حياء ا÷امعية أاو ا÷امعات».
وبخصصوصس سصؤوال ثان ،حول السصكنات الوظيفية
ل -ف -ائ -دة اأ’سص -ات-ذة ا÷ام-ع-ي Úط-رح-ت-ه ال-ن-ائب ب-درة
فرخي عن كتلة اأ’حرار ،حيث أاكد وزير التعليم العا‹
Óسصاتذة ا÷امعيÚ
أان تخصصيصس السصكن الوظيفي ل أ
يعد من ب« Úاأ’ولويات التي –ظى باهتمام القطاع»،
مضصيفا أان الوزارة « ⁄تدخر أاي جهد من أاجل بر›ة
حصصصس سصكنية لصصالح هذه الفئة من خÓل ﬂطط
ق -ط -اع -ي ضص-اب-ط ،ي-ح-ك-م ت-خصص-يصس ه-ذه السص-ك-ن-ات
وتوطينها ‘ ﬂتلف مؤوسصسصات التعليم العا‹ Ãا
Óسصتاذ».
يضصمن توف Òالظروف اÓŸئمة ل أ
وأاوضصح الوزير أان برنامج رئيسس ا÷مهورية تضصمن
«إا‚از  10آا’ف سصكن وظيفي غ Òقابل للتنازل لفائدة
اأ’سص -ات -ذة ا÷ام-ع-ي ،»Úمضص-ي-ف-ا أان «ج-ام-ع-ة ج-ي-ج-ل
اسصتفادت من حصصة سصكنية قوامها  220سصكنا وظيفيا،
منها  80سصكنا مسصتها إاجراءات التجميد التي أاقرتها
ا◊كومة بسصبب نقصس التمويل وهي مدرجة ضصمن
قائمة اŸشصاريع اŸقÎح رفع التجميد عنها».
و‘ ه- -ذا الشص- -أان ،ق- -ال ح- -ج- -ار إان ال- -ت -ن -ازل ع -ن
السص -ك -ن -ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة لصص-ال-ح اأ’سص-ات-ذة ه-ي «قضص-ي-ة
قانونية» ،مؤوكدا أان هذه السصكنات غ Òقابلة للتنازل
«بهدف ضصمان التأاط Òالدائم للجامعات».

حطاب يÈز أاهمية التكوين وا’سصتثمار ‘ العنصصر البشصري

أاب - -رز وزي - -ر الشس - -ب- -اب
والرياضسةﬁ ،مد حطاب
أاول أامسض ،ب - - - - - - - - - - -اÛلسض
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي أاه-م-ية
السس- -ت- -ث -م -ار ‘ ال -ع -نصس -ر
ال -بشس -ري ،ع Èال -ت -ك-وي-ن
وف- -ت- -ح م- -راك- -ز ل -ل -ف -ئ -ات
الشس - -اب - -ة وال- -ت- -ف- -ك Òم- -ع
ال-ف-اع-ل ‘ Úه-ذا ال-ق-طاع
لع - - - -ادة ال - - - -ري - - - -اضس- - - -ة
إ
ا÷زائ - -ري- -ة إا ¤السس- -ك- -ة
الصسحيحة.
و‘ رده ع -ل -ى سص -ؤوال ل -ل -ن -ائب ﬁم -د ق-ي-ج-ي م-ن
ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ح-ول «ا’سصÎاتيجية
ال-ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا ال-وصص-اي-ة ل-تجاوز ا’خفاقات القارية
للرياضصات ا÷ماعية ،سصيما منها كرة القدم» ،أالّح
الوزير على ضصرورة ا’سصتثمار ا◊قيقي ‘ العنصصر
ال-بشص-ري ،ع Èال-ت-ك-وي-ن وف-ت-ح م-راك-ز ال-ف-ئ-ات الشصابة
با÷زائر والتفك Òمع الفاعل ÚواŸعني Úباأ’مر ‘
ه -ذا ال-ق-ط-اع ،إ’ع-ادة ال-ري-اضص-ة ال-وط-ن-ي-ة إا ¤السص-ك-ة
الصصحيحة».
واعÎف ال -وزي -ر ب -خ -ي -ب -ات اأ’م -ل ال-ت-ي ع-اشص-ت-ه-ا
ال -ري -اضص -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ السص -ن -وات اŸاضص -ي-ة ،ل-ك-ن-ه
باŸقابل يرى أانه «’ ينبغي نسصيان ا’‚ازات التي
حققتها الرياضصة ا÷زائرية ‘ اŸاضصي بحصصولها
مث Óعلى  595ميدالية ‘ سصنة .»2015
وقال إان «هناك هرما تصصاعديا ثم منحنى وهذه
هي سصنة الرياضصة ‘ العا ⁄ومن الصصعب أان نحافظ
على نفسس الديناميكية .العديد من دول العا ⁄صصنعت
اŸشصهد الرياضصي ‘ وقت ما واليوم  ⁄نعد نسصمع بها
‘ اÙافل الدولية .ينبغي أان نوجه جهودنا للتكوين

واŸتوسصط».
من جهته ،طرح النائب يوسصف براهمية من حزب
ك -ت -ل -ة اأ’ح-رار مسص-أال-ة« ،غ-ي-اب اŸنشص-آات ال-ت-ي ت-ل-ب-ي
متطلبات سصاكنة دائرة بوشصقوف (باتنة) ووادي زناتي
وأاخرى  ⁄تنطلق بها اأ’شصغال بعد».
و‘ هذا ا’طار ،قال حطاب ،إان و’ية ڤاŸة
اسص-ت-ف-ادت م-ن ال-ك-ث Òم-ن اŸشص-اري-ع ،خ-اصص-ة م-دي-ن-ة
ب- -وشص -ق -وف ال -ت -ي تضص ّ-م ع -دي -د ال -ب -ل -دي -ات ‘ إاط -ار
اıططات التنموية الثÓثة وسصجلت بها ›موع،
 113عملية نتج عنها  238مشصروعا برخصصة برنامج
تقدر بـ 6051مليار سصنتيم موزعة على  197مشصروع
منتهي ومسصتلم و 12مشصروعا ‘ طور ا’‚از و29
آاخر  ⁄تنطلق به ا’شصغال.
وحسصب الوزير ،فإان اŸشصاريع اŸتبقية “ثل نسصبة
«ضص-ئ-ي-ل-ة» م-ق-ارن-ة ب-اŸشص-اري-ع اŸن-ج-زة وع-دده-ا 29
” «Œميدها وتأاجيلها ‘ إاطار التدابÒ
مشصروعا و ّ
اŸت -خ -ذة م -ن ط -رف السص -ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة لÎشص-ي-د
ال -ن -ف -ق -ات وال -ت -ح-ك-م ف-ي-ه-ا م-ن خÓ-ل م-ن-ح اأ’ول-وي-ة
للمشصاريع ‘ طور ا’‚از قصصد اسصتكمالها ‘ اآ’جال
اّÙددة وهو إاجراء وطني  ⁄يلغ».

مواجهه اإ’رهاب ع Èمقاربة شصاملة» ،مؤوكدا ‘
نفسس الوقت «اسصتعداد ا÷زائر لتقد ËخÈتها
وŒربتها الرائدة ‘ السصلم واŸصصا◊ة الوطنية
لقناعتها بأان العنف والتدخل اأ’جنبي لن يزيد
النزعات سصوى تعقدا وتأازما».
من جهته ،عبّر رئيسس اÛلسس الوطني الكبÒ
عن «اعتزاز بÓده Ãاضصيها وعÓقاتها اŸتميزة
مع ا÷زائر وأاكد أاهمية تعزيز التضصامن والتعاون
ب ÚاŸسصلم.»Ú
وذك -ر ب -أان ت -رك -ي -ا «ل -ن ت-نسص-ى إاطÓ-ق-ا م-وق-ف
ا÷زائ -ر ال -ق -وي وال -واضص -ح ال-داع-م ل-لشص-رع-ي-ة ‘
ت -رك -ي -ا ،ك-م-ا ت-طّ-رق إا ¤ال-ت-ع-اون ا’ق-تصص-ادي بÚ
ال-ب-ل-دي-ن وت-واج-د اŸسص-ت-ث-مرين اأ’تراك با÷زائر
الذين يلعبون دورا إايجابيا» ،داعيا إا ¤ضصرورة
«تعزيز التبادل التجاري ب Úالبلدين وتقد Ëمزيد
م-ن ال-دع-م وال-تسص-ه-يÓ-ت ل-ل-مسصتثمرين والشصركات
الÎكية العاملة با÷زائر».
وأاك- -د ا÷ان -ب -ان أاه -م -ي -ة «ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ات
الŸÈان -ي -ة ب Úال -ب -ل-دي-ن ع Èت-ك-ث-ي-ف اŸب-اد’ت
وتنشصيط عمل ›موعات الصصداقة الŸÈانية بÚ
الشصعب.»Ú
وع -قب ذلك ت -ن -ق -ل ال -وف -د الŸÈا Êإا ¤م -قّ-ر

رئ -اسص -ة ا◊ك -وم-ة ،ح-يث اسص-ت-ق-ب-ل م-ن ق-ب-ل ن-ائب
رئيسس الوزراء الÎكي ،رجب أاكتار ،بحضصور رئيسس
÷نة الشصؤوون اÿارجية باÛلسس الÎكي الكب.Ò
وخÓل هذا اللقاء ،تطّرق الطرفان إا« ¤سصبل
تعزيز التعاون ب Úالبلدين خاصصة على اŸسصتوى
ا’قتصصادي» .و‘ هذا الصصدد تطّرق السصيد عبد
ا◊ميد سصي عفيف إا« ¤التحديات التي تواجهها
ا÷زائر ‘ سصياق عملها ا◊ثيث لبناء اقتصصاد
وطني متنوع ومنتج وتنويع مصصادر دخلها منوها
بحكمة فخامة رئيسس ا÷مهورية وقرارته الصصائبة
التي مّكنت ا÷زائر من ا’سصتمرار ‘ برا›ها
التنموية وكذا مواجهة تداعيات انهيار أاسصعار
ال -ن -ف -ط داع -ي -ا إا ¤ت-ع-زي-ز ا’سص-ت-ث-م-ار الÎك-ي ‘
ا÷زائ- -ر م- -ن خÓ- -ل ت- -ق- -د Ëك- -ل ال- -تسص -ه -ي Ó-ت
للمسصتثمرين اأ’تراك».
وبعدما قدم نائب رئيسس الوزراء تعازيه إا¤
الشصعب ا÷زائري إاثر سصقوط الطائرة العسصكرية،
شصّدد على أاهمية «بناء عÓقات اقتصصادية متينة
ب Úالبلدين» ،مبديا «توافق وجهات النظر حول
أاهمية تعزيز العÓقات الŸÈانية من خÓل تكثيف
اŸب -اد’ت وت -نشص -ي-ط ع-م-ل ›م-وع-ت-ي الصص-داق-ة
الŸÈانية».

ومرافقة اŸواهب الشصابة».
وم -ن ا◊ل -ول اŸسص -ت -ع -ج -ل-ة إ’خ-راج
الرياضصة من اأ’زمة التي “ّر بها ،إاعداد
«ب -رام -ج ل -ت -ط -وي -ر ال -ري-اضص-ة وم-راف-ق-ة
ا’–اديات الوطنية وهذا بالتعاون مع
كل الفاعل ‘ Úهذا اÛال» ،مشصÒا
إا ¤أان ا÷زائر «تتوفر على  13مركز
ت -ك -وي -ن ،ب -اإ’ضص-اف-ة إا ¤أاخ-رى م-وج-ه-ة
ل -ل -ف -ئ-ات الشص-اب-ة ،ال-ت-ي سص-تصص-ب-ح ن-خ-ب-ة
ري -اضص -ي -ة ت -ع -ود ب -ا Òÿع-ل-ى ال-ري-اضص-ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ع- - -ل- - -ى اŸدى ال- - -ق - -ريب

الوفد الŸÈا Êا÷زائري يواصصل زيارته إا ¤تركيا

واصصل الوفد الŸÈا Êا÷زائري بقيادة عبد
ا◊ميد سصي عفيف زيارته ا ¤جمهورية تركيا
لليوم الثا Êحيث تنقل صصبيحة ،أاول أامسس ،إا¤
ضص- -ري- -ح مصص- -ط- -ف- -ى ك- -م- -ال أات- -ات- -ورك ،م -ؤوسصسس
ا÷مهورية الÎكية ،حيث وضصع باقة ورد ترحما
على روحه كما كتب كلمات باسصم الوفد ا÷زائري
‘ السص -ج -ل ال -رسص -م -ي اıصصصس ل -ك -ب -ار ال-زوار،
حسصب ما أافاد به بيان للمجلسس الشصعبي الوطني.
و‘ الفÎة اŸسصائية ،اسصتقبل الوفد الŸÈاÊ
ا÷زائري من قبل رئيسس اÛلسس الوطني الÎكي
الكب ،Òحيث أابلغه السصيد عبد ا◊ميد سصي عفيف
«–يات وتقدير رئيسس اÛلسس الشصعبي الوطني،
السصعيد بوحجة ،ونقل له رغبة ا÷زائر ‘ تعزيز
ال- -ت- -ع- -اون م- -ع ت -رك -ي -ا ‘ ﬂت -ل -ف اÛا’ت Ãا
يسصتجيب للروابط التاريخية والثقافية التي Œمع
ب Úالبلدين».
واسصتعرضس سصي عفيف  -يضصيف نفسس اŸصصدر
Œ« ،ربة ا÷زائر ‘ مكافحه ا’رهاب وكيفاسصتطاعت تخطي هذه اآ’فة بفضصل حنكة رئيسس
ا÷م -ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ذي ب-ادر
بسص -ي -اسص -ت -ي ال-وئ-ام اŸد ÊواŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة»
ودعا سصي عفيف إا« ¤تضصافر جهود ا÷ميع ‘
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أاكدت أان أازيد من  7١8أالف معوز اسشتفادوا من اŸنحة ا÷زافية

الدالية 500 :امرأاة مطلقة وحاضسنة للقصسر اسستفادت من صسندوق النفقة
أاكدت وزيرة التضشامن الوطني والسشرة وقضشايا اŸرأاة ,غنية الدالية ،أاول أامسس ،أان ما ل يقل عن 500
امرأاة مطلقة وحاضشنة للقصشر اسشتفادت من أاموال صشندوق النفقة الذي ” انششاؤوه سشنة  ٢0١5موضشحة ‘
لسشئلة الششفوية ,أانه منذ انششاء صشندوق النفقة,
جلسشة علنية باÛلسس الششعبي الوطني خصشصشت لطرح ا أ
الذي اسشتحدث ‘ جانفي  ٢0١5بأامر من رئيسس ا÷مهورية ,عبد العزيز بوتفليقة ,للتكفل بالصشعوبات
التي تواجه اŸطلقة ا◊اضشنة ‘ –صشيل النفقة بسشبب عجز الب أاو رفضشه دفعها ,اسشتفادت ما ل يقل عن
 500امرأاة و 800طفل ﬁضشون ع 37 Èولية من إاعانات هذا الصشندوق.
وذكرت ألدألية في أجابتها عن سشوؤأل لنائب عن سشيما للفئات ألكثر حرمانا وألمسشنين وألمصشابين
حركة مجتمع ألسشلم حول عدد ألمسشتفيدأت من ب- -الأم- -رأضس أل- -م- -زم- -ن -ة وك -ذأ ألشش -خ -اصس ذوي
أأم-وأل ألصش-ن-دوق ,أأن أل-ع-م-ل-ي-ة «م-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا م-ن ألعاقات ودون دخل ,أأششارت ألوزيرة ألى أأن
ط- -رف م- -دي- -ري أل -نشش -اط ألج -ت -م -اع -ي أل -ذي -ن ق -ي -م -ة أل -م -ن -ح -ة ح -ددت أآن-ذأك ب  3000دينار
يضشطلعون بالمهمة باعتبارهم ألآمرين بالصشرف ج -زأئ -ري أضش -اف -ة أل -ى م-ب-ل-غ  120دج ل -لشش-خصس
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع أل-مصش-ال-ح أل-قضش-ائ-ي-ة وأل-م-ال-ية» ,ألمتكفل به في حدود  3أششخاصس على ألكثر
مبرزة أأن تنفيذ ألوأمر ألقضشائية في هذأ ألششاأن للعائلة.
كما تسشتفيد هذه ألفئات من بطاقة ألششفاء ألتي
(دفع ألنفقة) يتم في «فترة جد وجيزة».
وعن سشوؤأل لنائب أآخر عن جبهة ألمسشتقبل متعلق تمنحهم ألحق في ألتغطية ألجتماعية ,حسشب
ب -ال -ت -ك-ف-ل ب-ال-ف-ئ-ات أل-م-ع-وزة سش-ي-م-ا ألشش-خ-اصس ألوزيرة ,ألتي أأششارت ألى أأن هذه ألمسشاعدأت «ل
أل- - -مصش- - -اب- - -ي- - -ن ب- - -الأم - -رأضس ,أأك - -دت أأن ع - -دد تزأل سشارية ألمفعول ولم يتم تجميدها بالرغم
ألمسشتفيدين من ألمنحة ألجزأفية للتضشامن ألى من ألوضشع ألمالي ألرأهن».
نهاية ألسشنة ألماضشية بلغ  718 . 479ششخصس معوز وأأوضشحت في نفسس ألطار أأنه في أطار ترششيد
ألنفقات ألعمومية ومحاربة كل أششكال ألغشس في
غير موؤمنين أجتماعيا.
وبعد أأن ذكرت أأن هذه ألمنحة تم أسشتحدأثها ألسشتفادة من ألعانات ألمالية ألموجهة للفئات
سش-ن-ة  1994ك-اإح-دى أآل-ي-ات أل-تضش-ام-ن أل-م-وج-هة ألمعوزة« ,توأصشل مصشالح وزأرة ألتضشامن تطهير

قوأئم ألمنحة وتحيينها وتطوير عصشرنة أآليات
ألعمل ألجتماعي وألتضشامني».
وب -غ -رضس أل -ت -ك -ف -ل ألأن-ج-ع ب-ال-ف-ئ-ات أل-م-ح-روم-ة
وألمعوزة ,باششرت ألوزأرة كذلك عملية «عصشرنة
تسش-ي-ي-ر ب-رن-ام-ج أل-م-ن-ح-ة أل-ج-زأف-ية للتضشامن من
خÓل وضشع نظام معلوماتي مدمج وموصشل مع
أأنظمة أأخرى على غرأر ألسشجل ألوطني للحالة
ألمدنية وصشندوق ألضشمان ألجتماعي.

قيطو :Êبرنامج تأاهيل و Œديد ﬁطات توزيع الوقود متواصسل

أاك- -د وزي -ر ال -ط -اق -ة مصش -ط -ف -ى ق -ي -ط -و Êأاول
أامسس،ب-ا÷زائ-ر أان ق-ط-اع-ه ي-ح-رصس ع-ل-ى ضش-مان
ت -ل -ب -ي-ة ال-ط-لب اŸت-زاي-د ع-ل-ى ال-وق-ود واŸن-ت-ج-ات
ال -ن -ف -ط-ي-ة ل-ت-حسشﬂ Úت-ل-ف اÿدم-ات اŸق-دم-ة
للمواطن Úعﬁ Èطات التوزيع وذلك من خÓل
ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج شش-ام-ل ل-ت-أاه-يل وŒديد ﬁطات
التوزيع ا÷اري حاليا ع Èكامل الوليات.
أأوضش-ح خÓ-ل ج-لسش-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-ال-م-ج-لسس ألشش-ع-ب-ي
ألوطني ترأأسشها رئيسس ألمجلسس سشعيد بوحجة ,
م -خصشصش -ة ل -ط -رح أألسش-ئ-ل-ة ألشش-ف-ه-ي-ة أأن ألشش-رك-ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-وزي-ع أل-م-ن-ت-ج-ات أل-ب-ت-رول-ي-ة (ن-فطال)
سش -خ -رت ك -ل أل -ج -ه-ود وألم-ك-ان-ي-ات ل-ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذأ
ألبرنامج مؤوكدأ أأنها تمكنت لحد ألن من تأاهيل
وتجديد عدد كبير من ألمحطات ألقديمة عبر
ألعديد من ألوليات وقد لقت أسشتحسشان وترحيب
ألمسشتخدمين.
وفي رده على سشؤوأل ششفوي للنائب صشافي ألعربي (
ألتجمع ألوطني ألديموقرأطي) حول آأجال أسشتÓم
ألمحطة ألثانية لتوزيع ألوقود ألمبرمج تهيئتها في
م -دي -ن -ة أأف -ل -و ب -ولي -ة أألغ -وأط ,ذك -ر أل -وزي-ر أن
ألمحطة أألولى سشتدخل حيز ألخدمة في غضشون
شش-ه-ر م-اي أل-ج-اري ب-ي-ن-م-ا ت-ع-ط-ل أن-ج-از أل-محطة
ألثانية بسشبب أقدأم رئيسس بلدية أأفلو على رفع
ط-لب ل-لسش-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ب-ال-ولي-ة ل-تحويل موقع
ألنجاز ألمحطة وكذأ ألمسشتودع ألخاصس بتخزين

و توزيع قارورأت ألغاز ألى خارج ألمحيط ألعمرأني
بحجة أأن هذه ألمنششآات تششكل خطر على ألسشكان
وتششوه ألمنظر ألجمالي للمدينة.
وفضش Óعن ذلك  -يضشيف ألوزير -فان أششغال
ألتهيئة وألتجديد متوأصشلة بمحطتي «ألقوأتين»
و»قصشر حلين» موضشحا أأن ششركة نفطال برمجت
أأيضشا مششروعين أضشافيين لتهيئة محطتين بمدينة
أفلو .
وفي عرضشه لÓرقام حول محطات توزيع ألوقود
ألعملية قال ألوزير «ألبÓد تحصشي حاليا 2.440
م -ح-ط-ة ل-ت-وزي-ع أل-وق-ود م-ن-ه-ا  660م-ح-طة تابعة
لششركة نفطال و  1.800محطة تابعة للخوأصس».
في رده على سشؤوأل آأخر للنائب خالد بورياح (حزب
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي) أل-م-ت-ع-ل-ق ب-اإلجرأءأت
ألمتخذة من طرف ألوزأرة إلعادة توصشيل ألكهرباء
بالمناطق ألتي تم تخريبها في مرحلة سشابقة في
ولي -ة ت -ي -ارت و أأج -ال أسش -ت -ك-م-ال أل-ب-رن-ام-ج أل-ذي
ب-اشش-رت-ه سش-ون-ل-غ-از ل-رب-ط أل-م-ن-اط-ق أل-متضشررة من
سشرقة ألكوأبل أأوضشح ألسشيد قيطوني أأن ولية
ت -ي -ارت أسش-ت-ف-ادت م-ن ب-رأم-ج م-خ-ت-ل-ف-ة ل-ل-ك-ه-رب-اء
ألريفية مششيرأ إألى أأن نسشبة ألتغطية بالكهرباء
ألريفية ششهدت قفزة نوعية من حوألي  70بالمئة
سشنة  1999إألى  90بالمئة مع بنهاية  .2017موضشحا
أأن توصشيل ألكهرباء للمناطق ألريفية ألتي عرفت
هجرة ألسشكان خÓل ألعششرية ألسشودأء بعد أأن تم

تخريب ألششبكة ألكهربائية متوأصشل وأأششار إألى أأن
مصشالح قطاعه قامت بعدة زيارأت ميدأنية حيث
تم إأحصشاء  1.461مسشكن على مسشتوى ولية تيارت
م-وزع-ي-ن ع-لى  73دوأر ت -ح -ت -اج إأل-ى  150ك-م م-ن
ألخطوط ألكهربائية من أجل إأعادة تأاهيل ألششبكة
ألكهربائية.
وشش -رعت مصش -ال-ح سش-ون-ل-غ-از ف-ي ت-جسش-ي-د مشش-اري-ع
ألربط بالكهرباء على أرضس ألوأقع في إأطار تنفيد
أل-ب-رن-ام-ج أل-ت-ك-ميلي لسشنة  2013ل-ل-كهرباء ألريفية
ألذي أقره رئيسس ألجمهورية لولية تيارت مششيرأ
إألى أأن هذه ألمششاريع تعتبر نماذج ناجحة لتششجيع
ألموأطنين على ألعودة إألى مسشاكنهم ألريفية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ميهوبي  :تسسوية وضسعية اŸسساجد األثرية
اŸغلقة بولية قسسنطينة قريبا

اك -د أاول أامسس،وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-ز
ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصشمة أان
لث-ري-ة اŸغ-لقة أامام
وضش-ع-ي-ة اŸسش-اج-د ا أ
اŸصش -ل Úم -ن -ذ ن -ح -و  3سش-ن-وات ب-ولية
قسشنطينة سشيتم تسشويتها قريبا على ان
يتم غلق هذا اŸلف نهائيا منتصشف سشنة
.٢0١9

ف -ي أإج-اب-ت-ه ع-ل-ى تسش-اوؤلت ن-وأب أل-م-ج-لسس
ألششعبي ألوطني خÓل جلسشة علنية خصشصشت
لطرح ألأسشئلة ألششفوية قال ميهوبي أن تعطل
ع-م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م أل-مسش-اج-د ألأث-ري-ة ب-قسش-ن-طينة
م -رده ألإج-رأءأت ألدأري-ة وأل-ت-ق-ن-ي-ة أل-خ-اصش-ة
بالعملية  .وأبرز أأن فسشخ ألعقود مع ألمكاتب
ألأجنبية ألتي كانت مكلفة بعملية ألدرأسشات
ألخاصشة بالترميم أو تنازل هذه ألمكاتب عن
ألعقود ألمششار أليها يمثل أبرز ألجرأءأت ألتي
عطلت أنطÓق ترميم تلك ألمعالم ألأثرية.
وفي رده على سشوؤأل للنائب يوسشف عجيسشة عن
«حركة مجتمع ألسشلم» وألذي تمحور حول
أسش- -ت- -م -رأر غ -ل -ق  14مسش -ج -دأ أث -ري -ا ب -ولي -ة
قسش -ن -ط -ي-ن-ة م-ن-ذ أأزي-د م-ن ثÓ-ث سش-ن-وأت ع-ل-ى
غ- -رأر مسش- -اج -د سش -ي -دي ل -خضش -ر وأب -ن ب -اديسس
ومسشجد ألتيجانية وحفصشة وعثمان بن عفان
في أطار ألتحضشير لتظاهرة قسشنطينة عاصشمة
ألثقافة ألعربية قال ميهوبي أأن قسشنطينة ألتي
ت-م-ث-ل أل-م-دي-ن-ة أل-م-رج-ع ف-ي أل-ه-وي-ة وأل-ث-ق-اف-ة
ألجزأئرية سشتسشتعيد معالمها تدريجيا و أن كل
ألجهود تبذل لتحقيق هذه ألغاية.
وتابع أن متطلبات ألعمل ألميدأني للتحضشير
لتظاهرة قسشنطينة عاصشمة ألثقافة ألعربية
أق- -تضشت ط -رح  19ع-م-ل-ي-ة ج-زئت ل 75عملية
فرعية و تم توزيعها على  23مكتب درأسشات
م-ن-ه-ا  9م-ك-اتب م-خ-ت-ل-ط-ة ج-زأئ-رية-أجنبية (
ف-رنسش-ي-ة وأسش-ب-ان-ي-ة وأي-ط-ال-ي-ة وأوك-رأنية) و 14
مكتبا جزأئريا.
وذكر أن ألزمة ألمالية ألتي عرفتها ألجزأئر
كانت ورأء أإلغاء أعتماد مكاتب أجنبية لإتمام
عمليات ألترميم ألمذكورة وألتي كانت سشتكلف
خزينة ألدولة  3 . 5مليون أورو ,مبرزأ أن 12
مسش -ج -دأ ب -ع -اصش -م -ة ألشش -رق أل-ج-زأئ-ري م-ع-ن-ي
بعملية ألترميم.
وسشيتم غلق ألملف ألخاصس بالمسشاجد ألثرية

بقسشنطينة كما قال ميهوبي منتصشف ألسشنة
ألمقبلة في ظل تحويل ملف هذه ألخيرة ألى
م -دون-ة أل-ت-ج-ه-ي-ز وأل-تسش-ي-ي-ر ألÓ-م-رك-زي ح-يث
ت-ع-م-ل مصش-ال-ح أل-ولي-ة وب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ألديوأن
ألوطني لسشتغÓل وتسشيير ألممتلكات ألثقافية
على أتمام مششاريع ترميم تلك ألمسشاجد ومن
بينها  7مسشاجد تم ألفصشل في أمرها بششكل
نهائي.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى وف -ي رده ع -ن سش -وؤأل ل -ل-ن-ائب
سش -ل -وى ل -ع -ل -وي ع -ن «ح -زب أل -ت -ج -م-ع أل-وط-ن-ي
أل- -دي- -م- -ق- -رأط -ي» ح -ول مشش -روع دأر أل -ث -ق -اف -ة
ألمسشجل منذ سشنة  2005وألذي لم يدخل بعد
حيز ألخدمة ,قال ميهوبي أن ألولية سشتكون
ع -ل -ى م -وع -د ف-ي أح-ت-ف-الت ع-ي-د ألسش-ت-قÓ-ل
أل-وط-ن-ي ف-ي ج-وي-ل-ي-ة أل-م-ق-ب-ل م-ع أسش-تÓم هذأ
أل -ه -ي -ك -ل أل -ث -ق -اف-ي أل-ذي وصش-لت نسش-ب-ة ت-ق-دم
ألششغال به ألى مائة بالمائة .و قد بلغت حسشبه
ألتكلفة ألمالية لإنجازه  750مليون دج وهو
ألن في مرحلة ألتجهيز تحسشبا لسشتÓمه في
ألموعد ألمششار أليه.
وذكر بمدونة ألمششاريع ألجاري أنجازها بولية
سش-وق أه-رأسس وأل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه و ت-ت-م-ث-ل في
أنششاء قطب ثقافي جهوي وفضشاء مفتوح للعمل
ألثقافي ألجماعي و  16مرفقا أخرأ يتمثل في
 12مكتبة للمطالعة ألعمومية ومتحف جهوي
لÓآثار هو قيد ألنجاز ,ألى جانب  5عمليات
ل -فضش -اءأت ث-ق-اف-ي-ة تشش-م-ل مسش-رح-ا ف-ي أل-ه-وأء
ألطلق وملحقة لدأر ألثقافة ومدرسشة جهوية
للتكوين ألموسشيقي.

حازت درجة مششرف جدا

رسسالة دكتوراه حول تناول يومية «الشسعب»
ألزمتي غرداية وتقنتورين

زرواطي :التزامات ا÷زائر الدولية ثابتة ‘ ›ال اÙافظة على البيئة
أاك-دت وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-جددة,
فاطمة الزهراء زرواطي ,أاول أامسس ،بأام البواقي
أان ال -ت -زام-ات ا÷زائ-ر ال-دول-ي-ة «ث-اب-ت-ة ‘ ›ال
اÙافظة على البيئة» ،موضشحة أان ا÷زائر تعد
م -ن ب Úال -دول «ال -وف -ي -ة ل Ó-ل -ت -زام-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
Ãج-ال ال-ب-ي-ئ-ة واÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا» ,ف-أاشش-ارت إا¤
لنقاصس من النبعاث
جهود ا÷زائر اŸبذولة ‘ ا إ
م - -ن خ Ó- -ل م - -ؤوشش - -رات تششÎك ف - -ي - -ه - -ا ج- -م- -ي- -ع
ال- -ق- -ط- -اع- -ات Ãا ف- -ي -ه -ا ق -ط -اع السش -ك -ن وال -ن -ق -ل
والفÓحة والغابات ومنه ﬁاولة تركيز ا÷هود
اŸب -ذول -ة ‘ «ال -ت -أاق -ل-م وال-ت-ح-ول ن-ح-و ك-ل م-ا ه-و
أاخضشر «.
وت- -ط- -رقت زروأط- -ي ف- -ي م -ع -رضس ح -دي -ث -ه -ا إأل -ى
ألتزأمات ألجزأئر بخصشوصس أأي أسشتعمال كان بما
في ذلك ألغازأت ألمسشببة لÓحتباسس ألحرأري .
وأأضشافت في هذأ ألصشدد بأان ألجزأئر وعلى غرأر
جميع ألبلدأن ألموقعة على ألتفاقيات ألدولية
ألمتعلقة بالحفاظ على ألبيئة «تعمل جاهدة على
تحقيق أألهدأف ألمرجوة في آأفاق سشنة 2030
Óنقاصس من ألغازأت ألملوثة ألمسشببة لÓحتباسس
ل إ

ألحرأري ».
كما لفتت أأيضشا في سشياق ألمحافظة على ألبيئة إألى
أأهمية ألمحافظة على ألتنوع ألبيولوجي وعلى
مكونات ألطبيعة ألتي قالت بششأانها أأنها «ألضشامن
Óمن ألغذأئي».
ل أ
ووضشعت وزيرة ألبيئة وألطاقات ألمتجددة خÓل

زيارتها لهذه ألولية حيز ألخدمة لمفرغة مرأقبة
للنفايات بسشعة  150أألف طن سشنويا وذلك بمنطقة
«ألششبكة» ببلدية قصشر ألصشبيحي وهو أإلنجاز ألذي
كلف خزينة ألدولة  150مليون د.ج.
وبعين ألمكان أأكدت على ضشرورة ألمحافظ على
ألبيئة من خÓل إأحاطة هذه ألمفرغة ألمرأقبة
باألششجار قبل أأن تضشع حجر أألسشاسس لمششروع
تهيئة غابة ألسشتجمام بجبل سشيدي رغيسس بمدينة
أأم أل -ب -وأق-ي أل-ذي ي-ت-رب-ع ع-ل-ى  3ه-ك-تارأت يندرج
ضشمن أسشتثمار خاصس بقيمة  300مليون د.ج .
وحثت بالمناسشبة على ضشرورة أسشتعمال أأدوأت بناء
طبيعية (صشديقة للبيئة) لهذأ ألمششروع وذلك من
أأجل ألمحافظة على ألبيئة.
وب -دأر أل -ب -ي -ئ -ة ب -ع -اصش-م-ة أل-ولي-ة ط-افت زروأط-ي
بأاجنحة معرضس يضشم عينات عن مششاريع خاصشة
ب -ال -ت -دوي -ر (رسش -ك -ل -ة أل -ن -ف-اي-ات) وأأخ-رى ل-ل-ط-اق-ة
ألششمسشية دأعية بالمناسشبة إألى نششر ألثقافة ألبيئية
وسشط ألتÓميذ من خÓل تكثيف عمليات ألتوعية
بششأان حماية ألبيئة في ألوسشط ألتربوي.

بن مسسعود :جعل منطقتي جيجل والونشسريسس قطب Úسسياحي Úمن «المتياز الرفيع»

أاك -د وزي-ر السش-ي-اح-ة والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ,ع-ب-د
ال -ق -ادر ب -ن مسش -ع-ود ,أاول أامسس ،ع-ل-ى ضش-رورة ج-ع-ل
ولية جيجل ومنطقة الونششريسس بششرق البÓد بÚ
«ق -ط -ب Úسش -ي -اح -ي Úم-ن الم-ت-ي-از ال-رف-ي-ع» ب-ال-ن-ظ-ر
ل -ل -م -ؤوه Ó-ت السش -ي -اح -ي -ة ال -ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-م-ا ه-ات-ان
اŸنطقتان بغية –قيق التنمية اŸسشتدامة.
وأأوضش -ح ف -ي رده ع -ل -ى سش -ؤوأل -ي -ن ط -رح -ه -م -ا ن-ائ-ب-ان
بالمجلسس ألششعبي ألوطني في جلسشة علنية خصشصشت
Óسشئلة ألششفوية ,حول «أنعاشس ألسشياحة بمنطقتي
ل أ
جيجل وألونششريسس وحماية ألعقار ألسشياحي» ,بأان
ولي- -ة ج- -ي- -ج -ل ت -ت -وف -ر ع -ل -ى  19م-ن-ط-ق-ة ل-لتوسشع
ألسشياحي ,مششيرأ ألى أأنه «تمت ألمصشادقة على
مخطط ألتهيئة ألسشياحية لمنطقة ألتوسشع ألسشياحي
بالعوأنة حيث تم منح حق ألمتياز للمسشتثمرين قصشد
أنجاز مششاريع سشياحية بهذه ألمنطقة» .وأأضشاف بن
مسش -ع -ود ف -ي ذأت ألسش -ي -اق ب -أان م -خ -ط -ط أل -ت -ه -ي -ئ-ة
ألسشياحية لمنطقة بليدة «يوجد حاليا على مسشتوى
أل-ح-ك-وم-ة ل-ل-مصش-ادق-ة ع-ل-ي-ه ,م-ب-رزأ أن م-خ-ط-طات
ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة ألسش-ي-اح-ي-ة أل-خ-اصش-ة بأاربع مناطق سشياحية
أأخرى وهي تاسشوسشت ,دأر ألوأد ,بني بلعيد ورأأسس
أل -ع -اف -ي -ة «سش-ي-ت-م أل-مصش-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا ق-ري-ب-ا» وثÓ-ث-ة

مخططات أأخرى خاصشة بمناطق كازينو,عدوأن و
وأد ألزهور «توجد حاليا قيد ألدرأسشة».
ك-م-ا كشش-ف ع-ن أق-ت-رأح ي-قضش-ي ب-إال-غ-اء سش-ت-ة م-ن-اط-ق
للتوسشع ألسشياحي بسشبب توسشع ألنسشيج ألعمرأني بها
وعدم توفر ألعقار ألتابع ألمÓك ألدولة ,مششيرأ ألى
أنه تم منح ألعتماد ل  49مششروعا سشياحيا بجيجل
من بينه  18مششروعا قيد ألنجاز بقيمة مالية تقدر
بأازيد من ثÓثة مليار دج موضشحا في ذأت ألسشياق أأنه

تم ألنتهاء من أنجاز ثÓثة مششاريع فندقية سشياحية
بالولية يخضشع حاليا فندق للتجهيز وفندقين آأخرين
سش -ي -دخ Ó-ن ح -ي -ز أل -خ -دم-ة ق-ري-ب-ا .وع-ن م-ن-ط-ق-ة
ألونششريسس ,أأكد ألوزير سشعي قطاعه للتكفل بهذه
أل-م-ن-ط-ق-ة أل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى «خصش-وصش-يات سشياحية
ف -ري -دة م -ن ن -وع -ه -ا ت -ؤوه -ل -ه -ا ل -ب -ل -وغ ألم -ت -ي-از ف-ي
ألسشياحة» ,مذكرأ في نفسس ألوقت بأاهمية ألمخطط
أل-ت-وج-ي-ه-ي ل-لسش-ي-اح-ة أل-خ-اصش-ة ب-ال-م-نطقة ألمذكورة
وألذي تم من خÓله تسشطير وتحديد «برأمج وأضشحة
ألمعالم وفق خصشوصشيات هذه ألمنطقة ألتي تتوفر
ع-ل-ى  26م-ن-ط-ق-ة ل-ل-ت-وسش-ع ألسش-ياحي ومنبع حموي,
ناهيك عن ألسشياحة ألدينية وألثقافية وألتاريخية
وألطبيعة وألثرية» .
وكششف بن مسشعود عن أنجاز درأسشات لخمسس موأقع
للتوسشع ألسشياحي بولية غليزأن ,مششيرأ ألى أأنه
سشيتم عرضس أأرأضشي هذه ألمناطق على ألمسشتثمرين
م -ن أأج -ل أن -ج -از أل -مشش -اري -ع وذلك ب -ع -د أسش -ت -ك-م-ال
ألجرأءأت ألقانونية وأعدأد ألمخططات ألتوجيهية
للسشياحة ,لسشيما بمنطقتي تاندأ وغليزأن ,مؤوكدأ
بانه تم أعتماد  7مششاريع سشياحية من ششانها توفير
 1320سشرير جديد بولية غليزأن.

لعÓمية ليومية «الششعب» لزمتي غرداية وتقنتورين ﬁور أاطروحة
ششّكلت اŸعا÷ة ا إ
دكتوراه ‘ ›ال علوم الإعÓم والتصشال بجامعة ا÷زائر  ،3حيث سشّلطت الباحثة تقية
فرحي الضشوء على الصشحافة اŸكتوبة ونالت درجة مششرف جدا ،نظ Òجهدها ‘ البحث
الذي أاششرف عليه الÈوفيسشور أاحمد ششوتري.

جÓل بوطي
تصصوير ﬁ :مد ايت قاسصي

أأثرت لجنة مناقششة ألرسشالة بكلية ألإعÓم
و أ ل ت ص ش -ا ل ب -ج -ا م -ع -ة أ ل -ج -ز أ ئ -ر  ، 3أ أ و ل أ أ م - -س س ،
ألجلسشة ألعلمية بالتطرق لتفاصشيل حيثيات
ألتناول ألإعÓمي لوسشائل ألإعÓم ألوطنية
م -م -ث -ل -ة ف -ي أ ل ص ش -ح -ا ف -ة أ ل -م -ك -ت -و ب -ة ل  Ó-أ ز م -ت -ي -ن
أ ل أ م -ن -ي -ت -ي -ن غ -ر د أ ي -ة و ت -ق ن ت و ر ي ن  ،ل ك ن أ ل ب ا ح ث ة
ت -ق -ي -ة ف -ر ح -ي س ش -ل -ط ت أ ل ض ش -و ء ع -ل -ى ي -و م -ي -ة
« أ ل ش ش ع ب » ر غ م أ أ ن ه ا ل م ت و ف ق أ إ ل ى ح ّد ب ع ي د ـ
ح س ش ب ل -ج -ن -ة أ ل -م -ن -ا ق ش ش -ة ـ ف-ي أ ل -ت -ط -ر ق أ إ ل -ى
م -خ -ت -ل -ف أ ل -ج -و أ ن ب أ ل -م -ه -م -ة و أ ل -غ -ا م ض ش -ة أ لت ي
تبعت ألأزمتين.
و ح -م -ل ت أ أ ط -ر و ح -ة د ك -ت -و ر أ ه أ ل -ط -و ر أ ل -ث -ا ل ث
تخصشصس صشحافة مكتوبة عنوأن :ألصشحافة
و أ ل أ ز م -ا ت  ،ت -ع -ا م -ل أ ل ص ش -ح -ا ف -ة أ ل -ج -ز أ ئ -ر ي -ة
ألمكتوبة مع ألأزمات ألأمنية ،أأزمتي غردأية
و ت -ق -ن -ت -و ر ي -ن أ أ ن -م -و ذ ج -ا ،ل -ك -ن ل -ج -ن ة أ ل م ن ا ق ش ش ة
ألتي ترأأسشها ألأسشتاذ ألدكتور فايزة يخلف
م -ق -ر ر ة أ ل -ل -ج -ن -ة و أ ل أ ع ض ش -ا ء أ ل أ س ش -ت -ا ذ أ ل -د ك -ت و ر
أ أ ح -م -د ف  Ó-ق  ،و أ ل -د ك -ت -و ر ة ن ص ش -ي -ر ة ص ش -ب -ي -ا ت
ص ش -ح -ف -ي -ة س ش -ا ب -ق -ة ب -ي -و م -ي -ة « أ ل ش ش -ع ب »  ،و ك -ذ أ

ألدكتور رضشوأن سشÓمن أنتقدت بششدة وقوع
أ ل ب ا ح ث ة ف ي أ أ خ ط ا ء م ن ه ج ي ة و أ أ خ ر ى ت ت ع ّلق
بجانب ألتحليل ،سشيما وأأن أأزمة تقنتورين لم
تكن في متناول وسشائل ألإعÓم بششكل يسشمح
لها بالتدقيق في ألمعلومات ألمسشتقاة فقط
من ألجهات ألأمنية ،أإضشافة أإلى حسشاسشية
أ أ ز م -ة غ -ر د أ ي -ة أ ل -ت -ي ك -ا ن ت ل -ه -ا ه -ي أ ل أ خ -ر ى
خصشوصشيات أأمنية نظرأ لطابعها ألجهوي.
ورغم ألنتقادأت ألتي أأكدت لجنة ألمناقششة
أأنها ل تسشيئ أإلى ألباحثة أأو بحثها بقدر ما
هي تقويم للعمل ألعلمي ألذي أأششرف عليه
و أ ح - - -د م - - -ن ك - - -ب - -ا ر م - -د ر س ش - -ة أ ل ص ش - -ح - -ا ف - -ة
ألبروفيسشور أأحمد ششوتري ألذي أأكد بدوره
أ أ ه - -م -ي -ة أ ل -د ر أ س ش -ة ف -ي أ إ ب -د أ ء م -د ى ت -ع -ا م -ل
ألصشحافة ألجزأئرية ألمكتوبة مع ألأزمات
ألأمنية ،مششيرأ أإلى أأن ألباحثة قامت بجهد
كبير ،وهو ما جعل لجنة ألمناقششة منحها
درجة مششرف جدأ.
و أ أ ش ش -ا د ت أ ل -ب -ا ح -ث -ة ب -ا ل -ت -ع -ا و ن أ ل -ذ ي ق -د م -ت -ه
ي - -و م - -ي -ة « أ ل ش ش -ع ب » خ  Ó-ل م س ش -ا ر ه -ا ل إ ن -ج -ا ز
ألأطروحة ،في حين ششملت ألرسشالة ألعلمية
ك -ذ ل ك ي -و م -ي -ة أ ل ش ش -ر و ق م -ن أ ل -ق -ط -ا ع أ ل -خ -ا ص س
ويومية ألنصشر ،أإل أأن ألضشوء كان مسشلطا
على أأم ألجرأئد.
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’عÓمية
’سشرة ا إ
‘ حفل اسشتقبال على ششرف ا أ

وا‹ وهران يبدي اسستعداده لتسسهيل مهمة الصسحفي ‘ Úا◊صسول على اŸعلومة

’قامة الرسشمية للو’ية «الباهية» ،أاحياءا
’عÓمية Ãقر ا إ
’سشرة ا إ
نظم أاول أامسس ،وا‹ الو’ية مولود ششريفي حفل اسشتقبال على ششرف ا أ
’عÓ-م-ي-ة اÿاصش-ة
ل -ل -ي -وم ال -ع -اŸي ◊ري -ة ال-رأاي وال-ت-ع-ب ،Òوذلك ‘ حضش-ور السش-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة وال-عسش-ك-ري-ة و‡ث-ل-ي ا÷رائ-د وال-ق-ن-وات ا إ
والعمومية.

وهران :براهمية مسسعودة

خÓل كلمة له بالمناسسبة ثمن الوالي الدور الريادي
ال -ذي ت -ل -ع -ب -ه الصس -ح -اف -ة ف -ي ت-ن-وي-ر ال-رأاي ال-ع-ام
وتأاثيرها المباشسر في بناء وتطور المجتمع ،معتبرا
أان رجال اإ’عÓم بمثابة لسسان حال المجتمع ،يحق
لهم ا’طÓع على كل كبيرة وصسغيرة لنقل الحقائق
والوقائع بكل شسفافية وموضسوعية.
كما أابدى والي وهران اسستعداده الدائم للعمل
على تسسهيل مهّمة الصسحفيين واإ’عÓميين للقيام
بواجبهم كام Óدون معوقات ،مؤوكدا على ضسمان
ح-ري-ة ال-رأاي وال-ت-ع-ب-ي-ر ال-ت-ي ي-ك-ف-ل-ه-ا الدسستور في
حدود القانون.

وأاضساف في معرضس حديثه بان الصسحافة قطعت
أاشسواطا مهّمة في هذا المجال و’ تزال تطور
خدماتها وتسستدرك النقائصس ،حيث شسهدت في
السسنوات اأ’خيرة عدة تحديات جعلت منها ترقى
ب -ن -فسس -ه -ا ،م -ع -ت -ب-را ال-ل-ق-اء ف-رصس-ة ل-ج-م-ع اأ’سس-رة
اإ’عÓمية ،ومن تم الحديث عن المشساكل التي
يتخبط فيها القطاع بوهران.
واسستغل بعضس الصسحفيين فرصسة تواجد المسسؤوول
ال -ت-ن-ف-ي-ذي اأ’ول ع-ل-ى ال-و’ي-ة ل-ط-رح انشس-غ-ا’ت-ه-م
المرتبطة أاسساسسا بالممارسسة ،أابرزها المضسايقات
وال -خ -ن -اق ال -م -ف -روضس ع -ل -ي -ه -م أاث -ن-اء ال-ت-غ-ط-ي-ات
اإ’ع Ó-م-ي-ة ،و’سس-ي-م-ا ال-رسس-م-ي-ة م-ن-ه-ا ،إال-ى درج-ة
اإ’هانة والتدخل في نطاق عملهم.
ونّددت اأ’سسرة اإ’عÓمية لوهران بتصسرفات عدد

م-ن ال-م-ؤوط-ري-ن وال-م-ن-ظ-م-ي-ن ال-م-ح-ل-يين لخرجات
ال -وال-ي وزي-ارات ال-ع-م-ل ال-وزاري-ة ،واصس-ف-ي-ن إاي-اه-ا
ب - -ال- -م- -ه- -ي- -ن- -ة ا’سس- -ت- -ف- -زازي- -ة ،ال- -غ- -رضس م- -ن- -ه- -ا
التشسويشس ومنعهم من ممارسسة الحق في الوصسول
إالى المعلومة ،رغم أاحقيتهم لها بناءا على القوانين
ÓعÓم الجزائري.
المنظمة ل إ
ودع- -وا أايضس- -ا إال- -ى ضس- -رورة ت- -ع- -م- -ي- -م ال- -ت -م -ث -ي -ل
النقابي داخل المؤوسسسسات اإ’عÓمية ،مشسّددين في
الوقت نفسسه على ضسرورة وضسع حد لنشساط ما
يعرف بين اأ’قلية ب»نادي الصسحفيين» ،واصسفين
إاياه بالوهمي ،الذي يمّثل نفسسه فقط ،هذا فضسÓ
ع -ن اق -ت -راح إانشس -اء دار الصس -ح -اف -ة ل-خ-ل-ق ت-ف-اع-ل
وتواصسل فاعل وإايجابي.

وا‹ ا÷لفة يكرم اأ’سسرة اإ’عÓمية Ãناسسبة اليوم الوطني للصسحافة
احتضشنت ،صشباح أاول أامسس ،قاعة التششريفات Ÿقر و’ية ا÷لفة
’عÓمية اÙلية با÷لفة تزامنا واليوم
’سشرة ا إ
حف Óلتكر Ëأافراد ا أ
ال -ع -اŸي ◊ري-ة الصش-ح-اف-ة ،ح-يث حضش-ر ا◊ف-ل إا ¤ج-انب إاعÓ-م-ي-ي
’منية و العسشكرية و
’ضشافة إا ¤السشلطات ا أ
الو’ية القطاعات ،با إ
بعضس اŸسشؤوول.Ú

ثقة لمن يليهم في مهنة المتاعب من أاجل الُمضسي ُقدما في تحريك مكامن
الوعي لدى المجتمع و الشسباب بالخصسوصس لعطاءِ غير محدود.
من جهتها اأ’سسرة اإ’عÓمية بالجلفة ثمّنت هذه ا’لتفاتة الطيبة لوالي الو’ية
و اهتمامه الكبير بهذا القطاع بعد أان قام بتكريم الصسحافة الفاعلة في الو’ية،
وقد عرفت هذه ا’حتفالية تدخل بعضس الصسحفيين حول أاهم ا’نشسغا’ت التي
تهم القطاع اإ’عÓمي بالو’ية.

من اجل ترسسيخ حرية التعبير ،وتعزيز مكاسسب
الصس-ح-اف-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة والخاصسة لÓرتقاء
بأادائها الى ا’حترافية المطلوبة والمصسداقية في
ن -ق -ل ال -م -ع -ل -وم -ة وال -خ-ب-ر ل-ل-م-واط-ن ،مشس-ي-را ال-ى
اسس -ت -ك -م -ال مسس -ار عصس -رن -ة ال -م-ن-ظ-وم-ة ال-وط-ن-ي-ة
ÓعÓم .ليؤودي دوره كام Óفي الحياة الوطنية
ل إ
والتنمية الشساملة
كما اغتنمت ا’ذاعة الجهوية بسسطيف المناسسبة
لتنظيم نصسف يوم دراسسي حول دور اإ’ذاعة في

مجال مكافحة السسرطان ،طبقا للمخطط الوطني
لمكافحة هذا الداء  ، 2019/2015وهذا بمشساركة
ال-مصس-ال-ح الصس-ح-ي-ة و مصس-ال-ح ال-ب-ي-ئ-ة وال-ج-م-ع-يات
ال -م -خ -تصس -ة وال-م-ه-ت-م-ة ب-ال-م-وضس-وع،و ت-ن-اول ط-رق
المكافحة والمجهودات المبذولة من طرف اإ’ذاعة
في التوعية والتحسسيسس

سسطيف :نورالدين بوطغان

بورقلة :اليوم العاŸي ◊رية التعب Òفرصسة لطرح انشسغا’ت الصسحفي اÙلي

احتفل صشحفيو و’ية ورقلة على غرار باقي اŸناطق ‘ الوطن ودول العا ⁄باليوم
ال -ع -اŸي ◊ري -ة ال -ت -ع-ب Òوالصش-ح-اف-ة وق-د م-ث-لت ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ف-رصش-ة ل-ط-رح ب-عضس
ا’نشش-غ-ا’ت اŸه-ن-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضش-رورة اسش-ت-غÓ-ل هذه اŸناسشبة
لتقييم مسشار آاداء اŸمارسش Úللمهنة ﬁليا.
ومن جهته أاكد والي الو’ية عبد القادر جÓوي خÓل كلمته بالمناسسبة على
ÓعÓم كشسريك أاسساسسي في دفع عجلة التنمية المحلية.
الدور المهم ل إ
المناسسبة تخللتها توزيع تكريمات لمختلف ممثلي وسسائل اإ’عÓم المحلية
وتكريم خاصس للصسحفي بإاذاعة الجزائر من ورقلة الزميل لزهر سسيروكان،
الذي غيبه المرضس وافتقده زمÓؤوه الذين تمنوا له الشسفاء العاجل له والعودة
من جديد للتواجد بينهم.

ورقلة:إاÁان كا‘

وا‹ سسوق اأهراسس يشسيد بدور اإ’عÓم اÙلي
نظمت و ’ية سسوق اأهراسس حف Óتكريمي ا
ع -ل -ى شس -رف ا’أسس -رة ا’إع Ó-م -ي -ة ف -ي ع -ي-ده-ا
العالمي الموافق لـ  03من ماي من كل عام،
ح -يث خصست م -خ -ت -ل -ف ال -ع -ن -ا و ي -ن الصس -ح-ف-ي-ة
ال -و ط-ن-ي-ة ب-وق-ف-ة ت-ك-ري-م-ي-ة م-ن ط-رف ال-ج-ه-از
التنفيذي للو’ية.
اأشس -اد و ال -ي ال-و’ي-ة ع-ب-ا سس ب-د ا و ي ب-ال-ج-ه-ود
الجبارة التي يبذلها الصسحفيون في سسبيل فك
ال- -ع -زل -ة ع -ن و ’ي -ة سس -وق اأه -راسس ال -ح -د ودي -ة
و ال -مسس -اه -م -ة ال -م -راف -ق -ة ف -ي دف -ع م -خ -ت -ل -ف
ال-مشس-اري-ع ا’إن-م-ائ-ي-ة  ،داع-ي-ا اإل-ى ال-م-زي-د من
الجهود في سسبيل مرافقة مختلف القطاعات
التنموية حفاظا على صسيرورة قطاع التنمية ،
ومرافقة مسسوؤ ولة للمال الع ا م ،باعتبار ا’إعÓم
شسريك مح ور ي في اإ ط ار ما تسسمح به القواني ن
ال-م-ن-ظ-م-ة ل-ل-م-ه-ن-ة ب-ع-ي د ا عن الممارسسات غير
المسسوؤ ولة .

وا لسس-ي-ر ق-دم-ا ن-ح-و مسس-اي-ر ة ا’إ ع Ó-م ا ل-ع-ال-م ي
خدمة للصسالح العام وحفاظا على الوطن .

’رششاد
’صشÓح وا إ
جمعية ا إ
’عÓمية
Óسشرة ا إ
تلتفت ل أ

و ت -ل -ى ف -ي ذات ال -ح -ف -ل م -م -ث -ل وك -ال-ة ا’أن-ب-اء
بالو’ية الصسحفي عمارة سسالم رسسالة رئيسس
ال-ج-م-ه-وري-ة ب-م-ن-ا سس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-ح-ري-ة
الصسحافة منوها بمختلف الجهود التي بذلتها
الجزائر في سسبيل ت حرير ا’أقÓم الص سحفي ة
كللت بالعديد من القوانين المنظمة للمهنة،

في ذات السسياق وفي التفاتة جادة ،نظمت جمعية
اإ’صسÓح واإ’رشساد بسسوق أاهراسس تكريما رمزيا
خصس به صسحفيو العناوين الوطنية الناشسطة بإاقليم
ال -و’ي -ة ،ك -م -ا ن -ظ -مت م -أادب -ة غ -داء ع -ل -ى شس-رف
ال -م -دع -وي -ن ،أاي -ن خصس عضس -و ال-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي
الو’ئي السسيد توفيق عبيدي الحضسور بكلمة شسكر
وع-رف-ان ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ج-ه-ود ال-ج-ب-ارة ال-ت-ي ت-ب-ذلها
اأ’سسرة اإ’عÓمية في مرافقة مخطط التمنية على
مسستوى الو’ية.

سسوق أاهراسس  :سسم Òالعيفة

’عÓمية تكرم ‘ يومها العاŸي بÈج بوعريريج
’سسرة ا إ
ا أ
على غرار باقي دول العا ⁄و و’يات الوطن ،إاحتفلت
’ع Ó-م -ي -ة بÈج ب -وع -ري -ري-ج ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
’سش -رة ا إ
ا أ
◊رية التعب ÒاŸصشادف للثالث من ششهر ماي من كل
سشنة ،حيث نظم وا‹ و’ية برج بوعريريج صشالح
’عÓ-م-ي-ة
’سش -رة ا إ
ال -ع -ف -ا Êاح -ت -ف -ال -ي -ة ع -ل -ى شش -رف ا أ
’ق-ام-ة ال-رسش-م-ي-ة
ب -اŸن -اسش -ب -ة ،وال -ت -ي إاح -تضش-ن-ه-ا م-ق-ر ا إ
للو’ية.
و ال- -ي ب- -رج ب- -وع- -ري- -ري- -ج اأشس- -اد ف- -ي ك- -ل- -م- -ت- -ه
ب -ال -م -ج -ه-ودات ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا نسس-اء
و رج- -ال ا’إعÓ- -م ب -ال -و’ي -ة و ث -م -ن م -ج -ه -ودات

’ع Ó-م ب-و’ي-ة ت-ي-ارت ب-ال-ي-وم
اح -ت -ف -ى رج -ال ا إ
’عÓ-م اŸصش-ادف لـ ٣م-ن ماي
ال-ع-اŸي ل-لصش-ح-اف-ة و ا إ
،ج-ام-ع-ة اب-ن خ-ل-دون ال-ت-ي اف-ت-ت-ح رئ-يسشها الدكتور
’ع Ó-م و
الشش- -ي- -خ ب- -ل- -فضش- -ل ي -وم -ا إاع Ó-م -ي -ا ح -ول ا إ
ا’قتصشاد ‘ ظل التحو’ت العاŸية ا÷ديدة وذلك
’ع Ó-م بشش -ت -ى ت -وج -ه-ات-ه-م ،و ق-د
ب -حضش -ور رج -ال ا إ
أاسش -هب ال -دك -ت -ور ع -م -ار راب-ح م-ن ج-ام-ع-ة وه-ران ‘
تشش -ري-ح إاشش-ك-ال-ي-ة إاسشÎات-ي-ج-ي-ة تسش-وي-ق الصش-ح-اف-ة
ا’ل -كÎون -ي -ة ‘ ظ -ل ت -ن -ام -ي -ه -ا ك-ب-دي-ل ل-لصش-ح-اف-ة
الورقية و اŸرئية

تيارت :ع-عمارة
تقدم اأ’سستاذ عبد القادر بن دريدي من جامعة
وه- -ران ب- -ت- -دخ- -ل شس- -رح م- -ن خÓ- -ل- -ه ال- -ت -ج -رب -ة
ال -ج -زائ -ري -ة ف-ي م-ج-ال اخ-ل-ق-ة م-ه-ن-ة الصس-ح-اف-ة
وضسمان الخدمة العمومية التي تتطلب المسساهمة
ال-ع-م-ي-ق-ة ف-ي أاخÓ-ق-ي-ات ال-م-ه-ن-ة التي اختلف عن
تسسميتها بين مهنة المتاعب والمهمة النبيلة.
ليتم بعدها تكريم ا’عÓميين من بينهم مراسسل
جريد الشسعب من طرف رئيسس الجامعة و معاونيه
،حيث صسرح الدكتور بلفضسل الشسيخ في كلمته ان
ÓعÓ-م-ي-ي-ن
ج -ام -ع -ة ت -ي -ارت اب -واب -ه -ا م -ف-ت-وح-ة ل -إ
لÓسستفادة من تجاربهم التي فاقت بعضسها  30سسنة
و اشس- -اد ب- -دور ا’ع Ó-م ف -ي ايصس -ال ال -م -ع -ل -وم -ة و
التعاطي مع جميع القضسايا التي تهتم بالجامعة و

اسسوارها ،اما الدكتور تاج محمد فقد سسرد تاريخ
الصسحافة من وقت الصسحابي بÓل بن رباح الذي
اع -ت -ب -ره اول م-ن ط-الب ب-ح-ري-ة ا’عÓ-م ب-أانصس-اف
للرسسول ا’عظم -صس-امام اكبر قادة قريشس.والي
و’ي -ة ت -ي -ارت ب -ن ت -وات -ي ع -ب -د السسÓ-م ف-ق-د اق-ام
احتفالية على شسرف إاعÓميي الو’ية بمقر ديوانه
بتكريمهم والتحدث معهم فيما يتعلق بانشسغالهم
حيث تناول موضسوع قديم جديد يطرح في كل مرة
و ي- -ت -م -ث -ل ف -ي ب -ن -اء دار ل -لصس -ح -اف -ة ي -ل -ج -ا إال -ي -ه
اإ’ع Ó-م -ي -ون و يسس -ي -رون إاشس -غ-ال-ه-م ،ح-يث ط-الب
اإ’ع Ó-م -ي -ي-ن ب-اخ-ت-ي-ار أارضس-ي-ة ت-ن-اسس-ب-ه-م وت-ع-ه-د
ب-تشس-ي-ي-د صس-رح ل-رج-ال اإ’عÓ-م ت-ت-ك-ل-ف مصس-ال-ح-ه
بتجهيزها من جانب المتطلبات كالماء و الغاز و
ا’نترنت و المناسسبة تطرق والي الو’ية إالى
مقتطفات من بعضس الجرائد من بينها جريدة
«الشسعب» كدليل على اطÓعه على كل ما يجري
يوميا.

دعوة إا ¤ا’رتقاء باأ’داء وإايصسال رسسالة هادفة وموضسوعية

’ذاعة بسسطيف
حفل رمزي للصسحفي Úويوم دراسسي با إ
’عÓمية بو’ية سشطيف ،أاول أامسس
’سشرة ا إ
أاحيت ا أ
 ،اليوم العاŸي للصشحافة وحرية التعب Òالذي اخت Òله
’عÓم والعدالة وسشيادة القانون.
هذا العام ششعار ا إ
وكانت المناسسبة فرصسة لوالي و’ية سسطيف ،ناصسر
م -عسس-ك-ري ،لÓ-ل-ت-ق-اء ب-رج-ال م-ه-ن-ة ال-م-ت-اعب ف-ي
احتفالية تكريميية رمزية بمقر الو’ية ،حيث اغتنم
ذات ال- -مسس- -ؤوول ال- -ف- -رصس- -ة ل -ي -ق -دم ك -ل ال -ت -ه -ان -ي
ل-لصس-ح-ف-ي-ي-ن وال-م-راسسلين لكل الوسسائل ا’عÓمية،
مذكرا بالجهود التي تبذلها السسلطات العليا للبÓد

«الشسعب» تكرم من طرف جامعة ابن خلدون ووا‹ و’ية تيارت

’عÓم ‘ ترسشيخ اŸواطنة
‘ ﬁاضشرة ببومرداسس حول دور وسشائل ا إ

ا÷لفة :موسسى بوغراب
هنأا والي و’ية الجلفة «حمانة قنفاف» ،اأ’سسرة اإ’عÓمية بمناسسبة عيدهم
العالمي المصسادف لـ ( يوم  3ماي) من كل سسنة ،عرفانا لهم بالمجهودات التي
يقومون بها من أاجل تنمية الو’ية من جهة ,وتنوير الرأاي العام لمجهودات
الدولة في جميع القطاعات و طرح انشسغا’ت للمواطنين على المسسؤوولين
المحليين.
وقام حمانة بتكريم مراسسل جريدة «الشسعب» على خلفية نقله ’نشسغا’ت
المواطنين وتتبع المسسيرة التنموية بالو’ية ،كما أابدى «الوالي في كلمته الوفاء
و العرفان لكل الشسرفاء من الصسحفيين لنضسالهم المرير من أاجل الكلمة الحرة
حتى وإان كان ذلك على  -حد قوله ُ ’ -يعطيهم -بأاي حال  -حقهم من
ا’حترام والتبجيل الذي يسستحقونه ،مشسيرا إالى خوضس غمار المسستقبل بكل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الصس- -ح- -ف -ي -ي -ن ال -ك -ب -ي -رة ف -ي ن -ق -ل اإنشس -غ -ا’ت
الموا طني ن ولع ب الد و ر النبيل لوسسائل ا’إ ع  Óم
ف- -ي ت- -جسس -ي -د ه -م -زة و صس -ل ب -ي -ن ال -مس س -وؤول و
المواطن في شستى ربوع الو’ية.وعبر الوالي
عن شسكره الكبير و اإعج ابه برو ح المسسوؤو ل ي ة
ال-ت-ي ي-ت-ح-ل-ى ب-ه-ا الصس-ح-ف-ي-ون و رج-ال ا’إ ع  Óم
بالو’ية من خÓل المسساهمة الفعالة في تنوير
ال-راأ ي ال-ع-ا م ب-ال-م-ع-ل-وم-ة الصس-ح-ي-ح-ة من جه ة ،
و تسسه يل عمل المسسوؤ ولي ن من خÓل ت ن وير ه م
ب -ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن ا’إنشس-غ-ا’ت و ال-مشس-ا ك -ل ا ل-ت-ي

ت -ج -د ح  Ó-ف -ي غ-ال ب ا’أ ح-ي-ان ب-فضس-ل وسس-ائ-ل
ا’إ ع Ó-م  .و ح ضس-ي م-م-ث-ل-و وسس-ائ-ل ا’إ ع Ó-م ب-بر ج
ب- -و ع- -ري- -ري- -ج ب- -ت- -ك -ري -م م -ن ط -ر ف وا ل -ي ب -ر ج
ب-و ع-ري-ري-ج و ا لسس-ل-ط-ات ا ل-م-ح-ل-ي-ة ف-ي ع-ي د ه م
ا ل-ع-ال-م-ي اأي-ن ك-انت ا ل-م-ن-اسس-ب-ة فرصس ة ل  Óلتقاء
بين زمÓء المهنة ،وهي المبادرة التي لقيت
اسستحسسانا كبيرا من طرف الصسحفيين.

برج بوعريريج  :حبيبة بن يوسسف

أاج -م -عت أاراء اŸت -دخ -ل ‘ Úال-ن-دوة ال-ف-ك-ري-ة
’سشÓ- -م- -ي
ال - -ت - -ي اح- -تضش- -ن- -ه- -ا اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ ا إ
’عÓم ‘ ترسشيخ
لبومرداسس حول دور وسشائل ا إ
’عÓمي
’داء ا إ
اŸواطنة»على أاهمية ا’رتقاء با أ
وال-ع-م-ل ع-ل-ى إايصش-ال رسش-ال-ة م-وضش-وع-ي-ة ه-ادفة
’عÓم
ونبيلة للقارئ “اششيا وأاهداف ووظائف ا إ
‘ ›ال ال -ت -وع -ي -ة وال -ت -ث -ق -ي -ف وغ -رسس ف -ك -رة
’مة
اŸواطنة والدفاع عن اŸكتسشبات ومقومات ا أ
بعيدا عن الصشبغة الذاتية والتجارية التي أاثرت
على ميدان اŸمارسشة..
قدم الصسحفي القدير عبد الحميد عبدوسس خÓل
الندوة عصسارة جهده ومسسيرته اإ’عÓمية الحافلة
في خدمة الوطن والقارئ ،أاهمها الجانب المضسيئ
والتجربة الرائعة التي قضساها بجريدة الشسعب التي
بدأاها سسنة  ،1974وعليه أاخذت المداخلة جانبا
ك -ب -ي -را م -ن ال -نصس -ائ -ح وال -ت -وج-ي-ه-ات لÓ-عÓ-م-ي-ن
ال -ن -اشس -ط -ي -ن ب -ال-ح-ق-ل الصس-ح-ف-ي وخ-اصس-ة ال-ج-ي-ل
الجديد من اجل»التزام بالصسدق والموضسوعية في
نقل الخبر والتحري عن الحقيقة قبل نشسر أاي
م -وضس -وع إال -ى ج-انب ا’ل-ت-زام ب-الضس-م-ي-ر وال-م-ه-ن-ي
وأاخ Ó-ق -ي -ات ال -م -ه -ن -ة» ،مشس-ي-دا أايضس-ا ب-ال-ت-ج-رب-ة
اإ’عÓمية الجزائرية التي عاشسها كمخضسرم تحت
م- -ظ- -ل- -ة ال- -ح- -زب ال- -واح- -د وف -ي ظ -ل ال -ت -ع -ددي -ة
وب-ال-م-ك-اسسب ال-م-ح-ق-ق-ة ف-ي ال-م-ي-دان خ-اصسة ،وان

الجزائر عرفت كما قال كيف تسستثمر في العنصسر
ال -بشس -ري وم -ج -ال ال -ت-ع-ل-ي-م وم-ن-ه-ا ق-ط-اع اإ’عÓ-م
وال- -دل -ي -ل وج -ود أاق Ó-م إاع Ó-م -ي -ة ’م -ع -ة شس -رفت
الجزائر في المحافل الدولية واسستطاعت تصسحيح
الصسورة القاتمة عن فترة التسسعينيات والعشسرية
السسوداء التي خصسها أايضسا بجانب من اإ’هتمام في
المداخلة باعتبارها فترة انتقالية ومفصسلية في
ت - -اري - -خ ت - -ط - -ور اإ’ع Ó- -م ال - -ت - -ع - -ددي وال- -مسس- -ار
الديمقراطي على حد قوله.
من جهتها ركزت أاسستاذة علوم اإ’عÓم بجامعة
ال-ج-زائ-ر زي-نب ب-وشسÓ-غ-م ع-ل-ى ال-ب-ع-د ا’ك-ادي-م-ي
ÓعÓم وشسروط الممارسسة المهنية في الميدان
ل إ
وف-ق م-ع-اي-ي-ر أاخÓ-ق-ي-ات ال-م-ه-نة وشسروط اإ’عÓم
الهادف في خدمة المواطن والمسساهمة في إانجاح
ب-رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ونشس-ر ث-ق-اف-ة ال-مواطنة
والوعي ا’جتماعي لكن مع اأ’سسف ـ تقول الباحثة ـ
«أان كل هذه المعايير اأ’كاديمية مغيبة تقريبا في
م -ج -ال ال -م -م -ارسس -ة بسس -بب خضس -وع أاغ-لب وسس-ائ-ل
اإ’عÓم للضسغوط التجارية واأ’هداف الربحية على
تقديم رسسالة التعليم والتثقيف وإاصسÓح المجتمع
من باب مسسؤوولية الصسحفي في ما ينشسره من أاخبار
ودوره ال -ك -ب -ي -ر أايضس -ا ف -ي ال -مسس-اه-م-ة ف-ي ت-رق-ي-ة
Óفراد.
المجتمع والذوق العام ل أ

بومرداسس..ز /كمال

البليدة  :تثم Úرسسالة رئيسس ا÷مهورية و الÎكيز على دور
الصسحافي ‘ Úالتنمية و ا’سستقرار
شش -ه -دت ق -اع -ة ال -تشش-ري-ف-ات Ãق-ر و’ي-ة
ال -ب -ل -ي -دة ت -ن -ظ -ي -م ح -ف-ل ع-ل-ى شش-رف أاسش-رة
’عÓم و الصشحافة Ã ،ناسشبة ا’حتفالية
ا إ
’عÓ-م وال-ت-ع-بÒ
ال -ع-اŸي-ة اıل-دة ◊ري-ة ا إ
وال -رأاي ” ،خ Ó-ل -ه-ا تÓ-وة مضش-م-ون رسش-ال-ة
الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة ،وتخصشيصس
الصشحافي Úبهدايا تكرÁية رمزية.
ا’حتفالية التي تم اإ’عداد لها في تنظيم محكم،
تخلله إاعادة قراءة رسسالة رئيسس الجمهورية  ،حيث
اسس -ت -غ -ل اأ’م -ي -ن ال -ع -ام ل -و’ي -ة ال -ب -ل -ي-دة  ،ف-ح-وى
مضسمونها و اإ’شسادة بالمسستوى الذي باتت عليه
الصسحافة في الجزائر ،واأ’شسواط التي خطتها،
والمطلوب اليوم هو مسساهم هذه اأ’سسرة في البناء
وت -ح -ق -ي -ق ال -ت -ن-م-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ال-ت-غ-ط-ي-ات ورف-ع
انشسغا’ت المواطن على المسسؤوولين.
وب -دوره -ا أاع -ربت اإ’ع Ó-م -ي-ة ال-م-خضس-رم-ة آام-ال
عماري لـ « الشسعب «  ،أان الـ  3ماي تاريخ من معدن

نفيسس ،كما هي اأ’عياد الوطنية و الدينية إان صسح
التشسبيه  ،يحضسر لها و ينتظرها الجميع  ،فهي في
عيدها تتأالق وتسستشسعر قيمتها وقيمة بقية زمÓء
مهنة المتاعب مشسيرة إالى أان اإ’عÓميين ملزمون
بالمشساركة في التنمية المحلية ،ومسساعدة أاصسحاب
ال- -راي وال -تسس -ي -ي -ر ف -ي ال -وق -وف ع -ل -ى مشس -اك -ل و
انشسغا’ت المواطن  ،بعرضسها عليهم و نقلها الى
مسسامعهم  ،ولما ’ تقديم الحلول والمقترحات.
وفي الشسأان الوطني العام فنحن ملزمون على حمل
القلم والتصسدي لكل من يريد النيل بالمكاسسب
وأام -ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،سس-واء ف-ي أام-ن-ه-م ال-غ-ذائ-ي أاو
أام -ن -ه -م ع -م -وم -ا’ ،ن ال -ج-زائ-ر ام-ت-داد ج-غ-راف-ي
وتاريخي ’ يسسمح أ’ي كان أان يخدشسه أاو يعبث به،
والكل مجند أ’ن يحمي ويدافع عنها.

البليدة :لينة ياسسمÚ

اعت Èالصشحافة اÙلية ششريكا ‘ البناء

وا‹ البويرة يكرم الصسحافي ÚواŸراسسلÚ
نظم  ،أاول أامسس ،وا ¤الو’ية لقاءا على
ششرف اŸراسشل Úوالصشحفي ÚاÙلي Úبإاقامة
’عÓ-م-ي Úوالسش-ل-ط-ات
ال -نسش -ي -م ،ب -حضش -ور ا إ
اŸدنية والعسشكرية واŸنتخبون اÙليون.

البويرة  :ع نايت رمضسان
فى كلمته الترحيبية,نوه مصسطفي ليماني والي
و’ي-ة ال-ب-وي-رة ب-ال-م-ج-ه-ودات ال-م-ب-ذول-ة من طرف
الصسحافة المحلية في اإطار نشسرها ’نشسغا’ت
ال -م -واط -ن -ي -ن ع -ب -رال -ت -راب ال -و’ئ -ي وال-ذي ي-ن-ور
ال -مسس -وؤول -ي -ن ع -ن م -ع -ان-اة ت-لك الشس-ري-ح-ة ال-ت-ي و
تمكنهم من اأخذ التدابير الÓزمة.
وفي نفسس السسياق اأشساد ليماني بالعمل الذي يقوم
ب- -ه ا’إعÓ- -م- -ي ف- -ي ت- -وصس- -ي- -ل م- -ن ج -ه -ة اأخ -ري
ا’ن -ج-ازات وال-م-ك-تسس-ب-ات ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ال-دول-ة
اإتجاه المواطنين معتبرين اإياهم شسريك في البناء
والتشسييد وهذا يدخل في اإطار توجيهات رئيسس

ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة والذي يعطي
عناية كبيرة لحرية التعبير.
بدوره تطرق اأحمد بوتاتة رئيسس المجلسس الشسعبي
الو’ئى اإلى التضسحيات التى قام بها رجال و نسساء
ا’إعÓم لتكون حرية التعبير مكتسسبة عبر ا’أزمنة
و الدفاع عن الوطن خÓل العشسرية السسوداء حيث
اأسستشسهد فيها خيرة اأبناء الوطن .موؤكدا دعمه
المطلق ’أصسحاب مهنة المتاعب.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ع -ب -ر م-م-ث-ل-و الصس-ح-اف-ة ع-ن ب-عضس
ا’نشسغا’ت و العراقيل التي يجدونها في تاأدية
مهامهم ،و في هذا ا’إطار تطرق ممثل جريدة
«الشسعب» اإلى ا’نجازات التي حققت و المكاسسب
’ سسيما تكريسس اللغة ا’مازيغية كلغة وطنية و
رسسمية اأصسبح لها مكانتها فى ا’إعÓم الوطني،
ك-م-ا ت-ح-دث ع-ن خ-دم-ة الصس-ح-اف-ة ل-لصس-ال-ح العام
لتبقى الجزائر رائدة بين البلدان من كل الجوانب
بعيدا عن خدمة لÓأشسخاصس.

السسبت  05ماي  2018م
الموافق لـ  1٩شسعبان  143٩هـ

من مراسسلينا

انتعاشس ملف سسكنات عدل بعد  4سسنوات من الركود بتيبازة

مشضاريع بـ  7350وحدة سضكنية من ب 9733 Úمدرجة على إŸدى إلقريب
شسهد ملف عدل بو’ية تيبازة ،منذ أاواخر السسنة اŸنصسرمة قفزة نوعية من خÓل اطÓق مشساريع 7350
وحدة سسكنية على مسستوى عّدة بلديات من ب 9733 Úوحدة مدرجة على اŸدى القريب و 11أالف وحدة مسسجلة،
حصسلت عليها الو’ية على دفعت Úمنذ سسنة .2014
إاجما’ رصسدت لها اأ’موال الضسرورية
و”ّ –دي- - -د اŸق- - -او’ت اŸع- - -ن - -ي - -ة
با‚ازها وتندرج ضسمنها حصسة 600
وح - -دة ب - -الشس- -ع- -ي- -ب- -ة ال- -ت- -ي سس- -ل- -مت
أ’صسحابها.
أاما عن العدد الفعلي للمكتتب‘ Ú
‰ط ع- -دل 2ف -ق -د أاحصست م-دي-ري-ة
Óرق-ام ال-ت-ي ق-دم-ت-ها
السس-ك-ن ،وف-ق-ا ل -أ
وك -ال -ة ع -دل 10724 ،م-ك-ت-تب سسّددوا
الشسطر اأ’ول لكّنه بفعل عملية الغربلة
”
” التحّفظ بشسأان بعضسهم بحيث ّ
ّ
حذف أاسسماء  3٩6مكتتب ‘ مرحلة
أاو ¤بفعل حيازتهم أ’مÓك عقارية
ث-بت شس-أان-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى اÙاف-ظة
العقارية و’ تزال عملية التحقيقات
والغربلة جارية ا ¤غاية آاخر ◊ظة
واŸت -ع -ل -ق -ة ب -تسس -ل -ي-م اŸف-ات-ي-ح وم-ن
ا›ÈŸة ،خÓل العام اŸنصسرم و⁄
تيبازة :عÓء ملزي
اÙتمل بأان يبلغ عدد اŸسستفيدين
ي -ع -د ال -ع -ق-ار ع-ائ-ق-ا أام-ام Œسس-ي-ده-ا
من الÈنامج  ٩أا’ف مكتتب كأاقصسى
ميدانيا.
ك -انت و’ي -ة ت-ي-ب-ازة ق-د اسس-ت-ف-ادت
ت -ق-دي-ر ب-د’ م-ن  10724م-ك-تتب بعد
من هذا اŸنطلق ،شسرعت ا÷هات
6
خÓل اÿماسسي  2014 / 2010من
ا’نتهاء من عملية التصسفية ،بحسسب
اŸعنية ‘ ا“ام ا’جراءات التقنية
2
0
أا’ف وحدة سسكنية ،و‘ جانفي 17
مديرية السسكن بالو’ية.
وا’دارية الضسرورية ’طÓق اŸشساريع
ة
د
ح
تعّززت حصسة الو’ية بـ 5أا’ف و
عن إاشسكالية تواجد أاعمدة كهربائية
اÿاصسة بهذا النمط وهي ا’جراءات
ة
س
ص
◊
سس- -ك- -ن- -ي- -ة ج- -دي- -دة ل -تصس -ب -ح ا
وخطوط نقل متوسسطة الضسغط لهذه
اŸتسسارعة التي أاثمرت فتح الورشسات
ل
ظ
و
،
ة
ا’جمالية  11أالف وحدة سسكني
اŸادة ع- - -ل- - -ى مسس- - -ت- - -وى م- - -وق - -ع - -ي
ّ
ل- -ـ  7350وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ب-ال-ع-دي-د من
ق
ل
ع
ت
ي
ا
م
أاّول –دٍ واجه السسلطات في
بواسسماعيل وتيكروشس Úبتيبازة والتي
ال-ب-ل-دي-ات ،أاه-م-ه-ا ب-ل-دي-ة ت-ي-بازة التي
ب -ت -جسس -ي -د مشس -اري -ع السس-ك-ن م-ن ه-ذا
’ ت -زال تشس -غ -ل ب -ال ‡ث -ل -ي ج -م -ع-ي-ة
اسستقبلت لوحدها ما يقارب  6أا’ف
ال -ن -م-ط ه-و ال-ع-ق-ار ’رت-ب-اط ا’ق-ل-ي-م
م -ك -ت -ت-ب-ي ع-دل  2ب-ال-و’ي-ة ،أاشس-ارت
وحدة ،من بينها  1700وحدة باŸدخل
ب- -اأ’راضس- -ي ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ح -يث Áن -ع
مديرية السسكن ا ¤كون هذه العملية
الشسرقي للمدينة و 2500وحدة با◊ي
ال- -ق -ان -ون السس -اري اŸف -ع -ول تشس -ي -ي -د
تتطلّب أاموا’ هامة ’يجاد حّل لها
ال -غ-رب-ي و 1500وح -دة ب -ال -ق-رب م-ن
ن
ب- -ن- -ائ- -ات ب- -ه- -ا ب- -دون ت- -رخ- -يصض م -
ومن ثمّ فقد عقد وا‹ الو’ية لقاء
ال -ق -طب ا÷ام -ع-ي ،إاضس-اف-ة ا1350 ¤
ع
ي
ا◊كومة ،بحيث تأاخر انطÓق جم
خاصسا مع مدير الوكالة ا÷هوية لعدل
وحدة ببلدية بوسسماعيل و 200وحدة
ة
س
اŸشس-اري-ع ا›ÈŸة ب-اسس-ت-ث-ن-اء حص
Ãع -ي-ة م-دي-ر شس-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
ببلدية مراد و 100وحدة أاخرى ببلدية
ا
ه
ب
 600وحدة بالشسعيبة والتي انتهت
والغاز ومديرة التعم Òوالبناء مؤوخرا
ع Úت -ق -ورايت ،ك-م-ا ب-ر›ت مصس-ال-ح
”
و
و”ّ ا’ق-رار ب-ت-ك-ف-ل م-دي-ري-ة ال-ت-ع-مÒ
أاشسغال ا’‚از ،منذ فÎة طويلةّ ،
السس - -ك - -ن ف - -ت- -ح ورشس- -ة  1033وحدة
تسسليمها Ÿسستحقيها ،وÃجيئ الوا‹
وال-ب-ن-اء وال-ه-ن-دسس-ة اŸع-م-ارية با÷زء
بشس -رشس -ال ه -ذه اأ’ي -ام ل-تضس-اف إال-ي-ه-ا
ة
” وضسع عملي
اأ’ك Èمن العملية مع رصسد اأ’موال
ا◊ا‹ غÓي موسسىّ ،
قريبا ورشسات أاخرى ،بكل من حجوط
ن
م
س
ض
ع
ي
ر
ا
س
ش
تسسوية وضسعية هذه اŸ
ال Ó-زم -ة ل-ه-ا ب-ح-يث Œاوزت ال-ق-ي-م-ة
بحصسة  200وحدة ،فيما تبقى حصسصض
د
ي
د
–
ق
ي
ر
ط
اأ’ول -وي -ات ،وذلك ع -ن
ا’ج-م-ال-ي-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة حدود  20مليار
 200وح- -دة ب- -ت -ي -ب -ازة و 350وحدة
”
و
ا
ه
ب
ا
ع
ي
ت
س
س
ا
العقارات القادرة على
سس - -ن - -ت - -ي- -م ،ل- -ي- -ت- -م ب- -ذلك رف- -ع آاخ- -ر
ّ
بالناظور تنتظر حلحلة مشساكل إاختيار
ة
ي
ر
ا
ق
ع
ب
و
ي
ج
ن
اللجوء ا ¤البحث ع
التحفظات اŸعّبر عنها على مسستوى
اŸقاولة بكل منهما وهي العملية التي
ع
ا
ط
ق
ل
ا
ب
ة
ط
ب
ت
ر
Ÿ
خالية من العراقيل ا
اŸواق - -ع ال - -ت- -ي اسس- -ت- -ق- -ب- -لت ›م- -ل
شس-رع ف-ي-ه-ا م-ؤوخ-را ل-ت-ت-م-كن اŸصسالح
ت
ر
م
ث
أ
ا
ي
ت
ل
ا
ة
ي
ل
م
الفÓحي ،وهي الع
ا◊صسصض السس -ك -ن -ي -ة اŸدرج -ة ضس-م-ن
اŸع- - -ن - -ي - -ة م - -ن اط Ó- -ق اŸشس - -اري - -ع
ع
ي
ر
ا
س
ش
Ÿ
ا
ع
ي
م
÷
–دي -د ال -ع -ق -ارات
هذا النمط.
اŸرتبطة Ãا ›موعه  ٩733وحدة

مفرغة بورومي بالعفرون

خطر دإئم على صضحة إلسضكان

البليدة :لينة ياسسمÚ
دع - -ا سس - -ك - -ان ب - -ح- -ي ب- -وروم- -ي ‘
العفرون ،بغرب البليدة السسلطات
اÙل -ي -ة إا ¤إازال-ة مشس-ك-ل ال-روائ-ح
اŸنبعثة من مفرغة الردم التقني،
وال-ت-ي ح-ولت ح-ي-ات-هم إا ¤كابوسس
ح- -ق- -ي -ق -ي وسس -م -مت ال -ه -واء ال -ذي
يتنفسسونه.
أاضس- - -اف اŸتضسّ- - -ررون م- - -ن سس- - -ك- - -ان
وفÓح Úأايضسا ،إانهم كلما اقÎب موسسم
ا◊رارة ،إا’ وت- -ت- -ح -ول ي -وم -ي -ات -ه -م إا¤
م -ع-ان-اة Ãا –م-ل-ه م-ن سس-م-وم ال-روائ-ح
ال-ك-ري-ه-ة ال-ت-ي أاصس-ب-حت تÓ-زم-هم طيلة
أايام السسنة ،وباأ’خصض ‘ أاوقات العصسر
واŸسساء ،أاين تنتشسر ع Èمسسافة قطرية

ت -زي-د ع-ن  3ك-ي-ل-ومÎات م-ربعة ويجÈ
ه- -ؤو’ء ع -ل -ى غ -ل -ق ال -ن -واف -ذ وح -رم -ان
أابنائهم اللعب باÿارج◊ ،ماية ما تبقى
منهم من اإ’صسابة باأ’مراضض التنفسسية
وا◊سس - -اسس - -ي - -ة ،ك - -م - -ا ه - -و ا◊ال م - -ع
ال -ف Ó-ح ،Úوال -ذي -ن أاع -رب -وا أايضس-ا ع-ن
خشس - -ي- -ت- -ه- -م م- -ن تسس- -م- -م اÙاصس- -ي- -ل
اŸزروع -ة Ãح -ي -ط اŸف -رغ -ة ،وذك-روا
بأانهم لطاŸا احتجوا غ Òأان السسلطات
–ركت ‘ خضس- -م ذلك وت -ع -ه -دت ل -ه -م
بتحويل اŸفرغة إا ¤مكان بعيد ،إا’ أان
ذلك  ⁄يحدث ،و” معا÷ة اŸشسكل
جزئيا فقط ،وهم يطالبون ،اليوم ،قبل
ح -ل -ول شس -ه -ر رمضس -ان وفصس -ل ا◊رارة،
بتحويل اŸفرغة ا ¤عنوانها ا÷ديد
بضسواحي بلدية ع Úالرمانة -والتي ”
ا‚ازه - -ا السس - -ن - -ة اŸاضس- -ي- -ة -وب- -ذلك

يسسلمون من الروائح الوبائية ،ليتنفسسوا
هواء نقيا طبيعيا .ناشسد ،من جهتهم،
‡ثلو سسكان حي  161مسسكن اجتماعي
‘ ا◊سس- -اي- -ن- -ي- -ة ب- -ب- -وي -ن -ان ،ال -ت -دخ -ل
اŸسس -ت -ع -ج-ل ل-دي-وان الÎق-ي-ة وال-تسس-يÒ
العقاري ،النظر ‘»الوضسعية الكارثية»،
لتسسربات شسبكة التطه Òالصسحي بتلك
العمارات.
أاصس- - -ح- - -اب الشس- - -ك- - -وى أاوضس- - -ح- - -وا لـ
«الشسعب» ،إانهم يجÈون على الدخول
إا ¤ح-م-ام-ات-ه-م ب-اسس-ت-ع-مال اŸطريات،
ومنذ اسستفادتهم من تلك السسكنات ‘
ال -ع-ام  ،2011وه- -م ‘ م -ع -رك -ة دائ -م -ة،
وسسنوية لÎميم ما تخلفه تسسربات تلك
اŸياه القذرة ‘ طوابقهم ،إا’ أان تسسوية
اŸشس- -ك- -ل بشس- -ك- -ل ن -ه -ائ -ي ظ -ل ح -ل -م -ا
يراودهم ،وما زاد الط Úبلة ،أان تلك
ال -تسس -رب -ات لّ-وثت ا÷و ،ونشس-رت روائ-ح
كريهة جدا ،إا ¤درجة بعضسا من السسكان
 ⁄ي - -ع - -د ي - -ق- -در ال- -ع- -يشض وسس- -ط ت- -لك
السس -ك -ن -ات ،وأان غ -ل -ق أاوت -رك ال -ن-واف-ذ
مفتوحة لعدم تسسلل تلك الروائح ،أاصسبح
’ ينفع ،أ’نها تÓحقهم ليل نهار وداخل
شسققهم وخارجها ،ودعوا ‘ السسياق إا¤
إاي -ج-اد ح-ل-ول ل-ظ-اه-رة ت-خ-ريب ق-ن-وات
التصسريف من قبل ›هول Úبالطوابق
السسفلى ،وغلق اÓÙت التي –ولت
إا ¤م -رت -ع ل -ل -م -ن -ح-رف Úوﬂرب-ي ت-لك
القنوات ،وأان ﬂاوفهم اليوم هي أان تقع
ان -ه -ي -ارات ‘ ط -واب-ق-ه-م ،بسس-بب تشس-ب-ع
اأ’رضسيات من تسسربات اŸياه لنحو 7
سس- -ن- -وات ك- -ام- -ل- -ة ،وع -دم م -ق -اوم -ت -ه -ا
ل- -هشس- -اشس- -ت -ه -ا م -ع م -رور ا’ي -ام ،م -ا ⁄
تتحرك ا÷هات الوصسية وتنقذهم من
خطر ﬁتمل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 200مليار سضنتيم ضضرإئب غﬁ Òصضلة Ãعسضكر
معسسكر :أام ا - Òÿسس.
دع -ا ن -ائب رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي Ÿعسس -ك -ر سس -ك-ن-دري بشس،Ò
’ليات القانونية من أاجل –صسيل
السسلطات الو’ئية إا ¤تفعيل كافة ا آ
كتلة مالية هامة من عائدات ا÷باية اÙلية ،وأاكد اŸنتخب ‘ تدخله
خ Ó-ل ال -دورة ال -ع -ادي -ة ل -ل-م-ج-لسس أان أازي-د م-ن  200م-ل-ي-ار سس-ن-تيم قيمة
الضسرائب غ ÒاÙصسلة ،مشسÒا إا ¤أان الظرف ا’قتصسادي الراهن Áلي
على ا÷ميع مسسؤوولية التباحث ‘ هذا اŸلف وفتحه بكل جرأاة.
ذكر نائب رئيسض اÛلسض الشسعبي الو’ئي أان ميزانية و’ية معسسكر تعتمد أاسساسسا
على مداخيل الضسرائب و أان التهرب صسار حجر عÌة أامام التحديات التنموية التي
يتطلع إاليها اŸواطن والسسلطات ،على حد سسواء ،إا ¤جانب التزامات اŸالية للهيئة
اŸن -ت -خ -ب -ة م -ع ع -دة م-ؤوسسسس-ات وه-ي-ئ-ات ع-م-وم-ي-ة ،م-ن ح-يث ا’ع-ت-م-ادات اŸال-ي-ة
اّ ıصسصسة دوريا إ’عانة بعضض القطاعات ،حيث Œد ÷نة ا’قتصساد واŸالية لدى
اÛلسض الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي Ÿعسس -ك -ر ح -رج -ا ‘ ت -غ-ط-ي-ة ن-ف-ق-ات ب-عضض ال-ع-م-ل-ي-ات
والنشساطات التضسامنية ،وقابلت الّلجنة ،مث ،Óبالرفضض طلب اŸديرية بتخصسيصض
مبلغ اضسا‘ كإاعانة ’قتناء جوائز ا’متحانات الرسسمية لنهاية السسنة ،على اعتبار أان
الو’ية تتبوأا اŸراتب اأ’و ¤وطنيا ‘ هذه ا’متحانات ،وذلك نتيجة لقلة موارد
ميزانية الو’ية ،اأ’مر الذي ” بسسببه أايضسا رفضض طلب مديرية الشسؤوون الدينية
واأ’وقاف للو’ية ،اŸتضسمن تخصسيصض إاعانة مالية لتشسجيع حفظة القرآان وا◊فاظ
على مراتب الريادة التي تتبوؤوها و’ية معسسكر ‘ اÛال ،إا ¤جانب رفضض اللّجنة
طلب مصسالح ا◊ماية اŸدنية اÿاصض بتوف Òمبلغ لتغطية اإحتياجاتها من عتاد
ولوازم Ÿواجهة الكوارث الطبيعية ،وأاكد اŸتدخل ‘ شسأان ظاهرة التهّرب الضسريبي،
من قبل كبار اŸسستثمرين ‘ و’ية معسسكر ،أان هؤو’ء اسستفادوا من تسسهيÓت قوانÚ
ا’سستثمار بكل أاشسكاله ،زيادة على قروضض بنكية من الدولة تقدر Ãئات اÓŸيÒ
وعليهم ضسرائب بعشسرات اÓŸي ⁄ Òيدفعوها وتهربوا منها ،مطالبا بتفعيل كافة
اآ’ليات القانونية التي تسسلط ،على حد قوله ،على صسغار التجار وا◊رفي Úرغم قلّة
م -داخ -ي -ل -ه -م ،ك -م -ا ت -ط -رق سس -ك -ن-دري بشس Òاإ ¤قضس-ي-ة اŸسس-ت-ث-م-ري-ن واŸؤوسسسس-ات
ا’قتصسادية التي تسستفيد من مشساريع بÎاب الو’ية وتسسّدد ضسرائبها خارج تراب
الو’ية ،داعيا إا ¤تشسجيع اŸؤوسسسسات واŸقاو’ت اÙلية التي تدر اسستثماراتها
الفائدة على ميزانية الو’ية Ãنحها أاك Èحصسصض ‡كنة من اŸشساريع التنموية.

مركب سسيدي «بن “رة» بتسسمسسيلت

إنتاج  ٤٦مليون بيضضة
تيسسمسسيلت:ع .عمارة

ي- -ع- -ت Èم- -ركب ان- -ت -اج ال -ب -يضض
Ãنطقة «سسيدي بن “رة «بو’ية
ت -يسس -مسس-ي-لت م-ن أاك ÈاŸرك-ب-ات
ان -ت -اج -ا ل -ه-ذه اŸادة الÈوت-ي-ن-ي-ة
الهامة ،حيث بلغ انتاج أاك Ìمن
 46م -ل -ي -ون ب -يضس -ة سس -ن-ة ،2017
وب- - -حسسب مسس- - -ؤوول ب- - -ال - -وح - -دة
اŸذك- -ورة ،ف- -إان ال -وح -دة تسس ّ-وق
م- -ن- -ت- -وج -ات -ه -ا ا ¤و’ي -ات ع -دة
ك- -الشس- -ل- -ف وال- -ب -ل -ي -دة وا÷زائ -ر
العاصسمة ،كما توفر الوحدة أاكÌ
من  38منصسب شسغل دائم ،ويتم
التكفل بـ  180أالف دجاجة منتجة
للبيضض ،حيث يتوفر اŸركب على أاحدث التجهيزات واŸعدات ،كما يتم توسسعة ا’نتاج
با‚از مركب آاخر ببلدية العيون والذي يخصسصض للدجاج اŸنتج للبيضض حيث يسسعى
اŸشسرفون على اŸصسنع لرفع الطاقة ا’نتاجية للبيضض لتصسل ا 150 ¤مليون بيضسة.
كما يسسعى اŸسسؤوولون ا ¤ترقية اŸركب للمسساهمة بنسسبة  ‘ ٪ 25ا’نتاج الوطني من
دجاج وبيضض ،نشس Òان اŸركب اŸذكور لقي تشسجيعا من طرف السسلطات الو’ئية ضسمن
 25مشسروعا تنمويا اسستثماريا بو’ية تيسسمسسيلت.

حي «الفصسحة» با÷لفة

إŸطام Òبد’ً من قنوإت إلصضرف إلصضحي
ا÷لفة :موسسى بوغراب
’ ت - -زال م- -ع- -ان- -اة سس- -ك- -ان
ح -ي»ال -فصس -ح -ة» الشس -رق -ي-ة
اŸت - -واج - -د وسس- -ط م- -دي- -ن- -ة
ا÷ل- - -ف- - -ة ،مسس - -ت - -م - -رة م - -ع
ال -وضس -ع-ي-ة ال-ك-ارث-ي-ة ال-ت-ي
ي -ع -يشس -ه -ا ح ّ-ي -ه-م م-ن-ذ وقت
ط -وي -ل ،ن -ت -ي -ج -ة اف -ت -ق -اره
’دنى اÿدمات الضسرورية
أ
ك-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق والشس-وارع
وق- -د ع Èسس -ك -ان ا◊ي ع -ن
اسس -ت -ي -ائ -ه -م م -ن ال -وضس -ع-ي-ة
اŸزري -ة ال -ت -ي ي -ع -يشس -ون -ه-ا،
م -ؤوك-دي-ن أان ح-ي-ه-م ي-ف-ت-ق-ر
ل- - -غ- - -از اŸدي - -ن - -ة وق - -ن - -وات
’ن -ارة
الصس- -رف الصس- -ح -ي وا إ
العمومية ،على الرغم من كونه حيا ضسمن اıطط الرسسمي للبلدية.
كما يسسجل غياب التهيئة واإ’نارة العمومية باإ’ضسافة إا ¤قنوات الصسرف الصسحي والتي
اضسطر من خÓلها السسكان إا ¤ا’عتماد على اŸطام Òللتخلصض من اŸياه القذرة ،والتي
أاصسبحت تهدد صسحة قاطنيه ‘ انتظار كارثة غ Òمسستبعدة لتسسرب اŸياه القذرة ،عند
امتÓئها نتيجة الروائح الكريهة اŸنبعثة منها ،مؤوكدين أان الوضسعية ازدادت تعقيدا ،من
جهتهم ،يطالب السسكان بالتدخل العاجل للجهات اŸعنية التي – ⁄رك سساكًنا رغم
الشسكاوى العديدة لهم ،وهذا قبل اسستفحال الكارثة ،خصسوصسا هذه اأ’يام مع دخول فصسل
الصسيف ،وهوما يقلق السسكان اŸتخوف Úمن احتمال انتشسار بعضض اأ’مراضض اŸعدية،
حيث أاصسبحت النفايات مكانا يلعب فيه اأ’طفال ‘ غياب حدائق عمومية.

السشبت  05ماي  2018م
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بلدية دار البيضصاء

Œديد ششبكة قنوإت إل ّصشرف إلصشحي ◊وشش إلعطار وإلقناة إلّرئيسشية

صصادق اÛلسس الشّصعبي البلدي للدر البيضصاء ‘ دورة عادية له ،على القائمة ا’سصمية للمسصتفيدين من قفة
” تخصصيصس اعتماد ما‹ للعملية ،حيث يرتقب الشصروع ‘ عملية توزيعها مع بداية
رمضصان لهذه السصنة ،فيما ّ
الشصهر الفضصيل على غرار كل سصنة.

العاصصمة :آاسصيا مني
تضشّمن جدول أاعمال الدورة العادية عدة
إاج -راءات خ -اصش -ة ب -ال -ت -ك -ف -ل ب -انشش -غ -ا’ت
اŸواط -ن Úو–سش Úاإ’ط -ار اŸع -يشش -ي م-ن
خ Ó-ل ت -وفﬂ Òت -ل -ف اŸراف -ق ال -ك -ف -ي -ل-ة
ب -ت -حسش Úال-ت-ن-م-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،ع-ل-ى غ-رار
اŸصشادقة على فتح اعتماد ما‹ قدره 12
مليار ّ ﬂصشصش للتكفل بالتغذية اŸدرسشية،
” اŸصشادقة على Œنيد اŸناصشب
كما ّ
العليا ذات الطابع الوظيفي.
وقد تقّرر خÓل ا’جتماع ا’عتماد على
مششروع خاصش بإا‚از Œديد ششبكة صشرف
الصش-ح-ي أ’ح-ي-اء ع-ب-د ال-رح-م-ان ال-ث-ع-ال-بي،

حوشش العطار والقناة الرئيسشية الرابطة بÚ
حي ’لة فاطمة نسشومر والطريق الوطني
رق -م  ‘ 5ث Ó-ث حصشصش ﬂت -ل -ف-ة تشش-م-ل
ا◊صشة الثانية منها حي حوشش العطار.
وتقّرر إا‚از مششروع أاششغال فتح الطريق
الرابط ب Úوسشط الدار البيضشاء بالقرب من
الوسشط التجاري باŒاه مركز اأ’عمال باب
” اŸصشادقة
الزوار الدار البيضشاء ،فيما ّ
ع -ل -ى ت -ع -دي -ل اŸداول -ة رق -م  17اÿاصشة
Ãلحق الغلق اŸتعلق بصشفقة إا‚از أاششغال
توسشعة ملحقة ا◊ميز بلدية الدار البيضشاء.
وأاج -م -ع أاعضش -اء اÛلسش ع -ل-ى ت-ع-دي-ل
اŸداول-ة اŸتضش-م-ن-ة م-ل-ح-ق ال-غ-لق اŸتعلق
بصش -ف -ق -ة أاشش -غ -ال ت -ه-ي-ئ-ة مسش-اح-ات ال-ل-عب

Óط -ف -ال م -زّودة ب -اأ’ل-ع-اب ع-ل-ى مسش-ت-وى
ل -أ
أاحياء بلدية دار البيضشاء حي ’لة فاطمة
نسشومر ،حي ﬁمد صشدقي الزهاوي ،حي
ا÷مارك ،حي  100مسشكن عبان رمضشان،
حي عبان رمضشان بجهة اŸسشجد ،تعاونية
ح -وشش ال -ع -ط -ار ،ح -ي صش -ال -ح ال-ذيب ،ح-ي
الÈتغال ب ،حي ا◊ميز ،حي سشوفرا ،حي
اŸلعب با◊ميز جهة اŸسشجد.
و”ّ ‘ ذات ا’جتماع اŸصشادقة على
م-ل-ح-ق غ-ل-ق م-ت-ع-ل-ق بصش-ف-ق-ة إا‚از أاششغال
Œدي-د شش-ب-ك-ة ال-ط-ري-ق واأ’رصش-ف-ة ال-ك-ائنة
بحي العمال الدار البيضشاء ،وكذا اŸصشادقة
ع -ل -ى ت-ع-دي-ل تسش-م-ي-ة اŸدوال-ة اŸتضش-م-ن-ة
اŸصشادقة على ملحق غلق اŸتعلق بصشفقة
تهيئة تأاهيل ملعب كرة القدم بحي ا◊ميز،
ا◊صش -ة ال -ث -ان -ي -ة ت -ه-ي-ئ-ة اŸسش-اح-ات –ت
اŸدرج- -ات ،ت- -غ- -ط- -ي- -ة اŸسش -اح -ات –ت
اŸدرجات بنظام العزل السشائل.
وشش -م -لت اŸشش -اورات اŸصش -ادق-ة ع-ل-ى
ت - -ع- -دي- -ل نسش- -ب- -ة مشش- -روع إا‚از اŸط- -ع- -م
اŸدرسشي زائد مسشكن وظيفي بحي كرË
بلقاسشم بالدار البيضشاء ،با’ضشافة إا ¤إا‚از
مسش-ك-ن وظ-ي-ف-ي ب-ح-ي ك-ر Ëب-ل-ق-اسشم الدار
البيضشاء ،واŸصشادقة على تعديل اŸداولة
اŸتضشمنة اŸصشادقة على مششروع صشفقة
أاشش- -غ- -ال ت- -زي Úوإاع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل ح -ي أاول
نوفم .Èنفسش الششيء ،فيما تعلق Ãششروع
صش- -ف- -ق- -ة ال- -ن- -ق- -ل اŸدرسش- -ي لسش- -ن -ة 2017
واŸصش- -ادق- -ة ع -ل -ى ت -ع -دي -ل م -ب -ل -غ ج -دول
اأ’م Ó-ك ‘ اŸي -زان -ي -ة اإ’ضش -اف -ي -ة لسش -ن -ة
 ،2017وكذا اŸصشادقة على تعديل اŸداولة
اŸتضشمنة اŸصشادقة على تششكيل اللجان.

’عوان صصندوق ال ّ
ضصمان ا’جتماعي باŸدية
نشصاط دقيق أ

إكتششاف أإك Ìمن ﬂ 500الفة ألرباب إلعمل ‘ إلثّÓثي إألّول من سشنة 2018

’ول من السصنة
’جراء بو’ية اŸدية خÓل الثÓثي ا أ
أاحصصت مصصالح الصصندوق الوطني للضصمان ا’جتماعي للعمال ا أ
’عوان ،وحسصب ما علم من مدير
’رباب العمل ،من خÓل عمليات اŸراقبة التي قام بها ا أ
ا÷ارية أاكثـر من ﬂ 500الفة أ
الوكـالة السصيد جمـال زيتو Êأان طبيعة اıالفات ب Úعدم التصصريح بالنشصاط بالعمال بوعاء ا’شصÎاك ا◊قيقي ،وهذا
’رباب العمل.
بعد القيام بـ  254عملية مراقبة أ
اإ’جتماعية للعمال اأ’جراء ،والتي تهدف
كلها إا ¤التخفيف من إاجراءات ا◊صشول
ع- -ل- -ى خ- -دم -ات الصش -ن -دوق واسش -ت -م -راري -ة
ا’سش -ت -ف -ادة م -ن -ه -ا ب -ط -ري -ق -ة ح-دي-ث-ة عÈ
اŸن -ظ -وم-ة اŸت-ط-ورة ال-ت-ي ي-ح-وز ع-ل-ي-ه-ا،
وذلك اسشتجابة لطبيعة ومقتضشيات اÿدمة
ال -ع -م -وم -ي -ة ال -رام -ي -ة إا ¤ت -وف Òا◊م -اي -ة
اإ’ج -ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-واط-ن Úوت-رق-ي-ة اÿدم-ة
العمومية و–سشينها.
وت -ع -ت -زم إادارة «ال-ك-ن-اسش» ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة
إاع Ó-م -ي -ة و–سش -يسش -ي -ة ح -ول ال-وق-اي-ة م-ن
ح -وادث ال -ع -م -ل واأ’م-راضش اŸه-ن-ي-ة –ت
ششعار «Œهيزات ا◊ماية الفردية :إالتزام
للمسشتخدم Úوحق للعمال» ،على مسشتوى
مقر الوكالة ،ويدخل هذا النششاط ‘ إاطار
ا◊ملة اإ’عÓمية اŸتواصشلة اŸسشطّرة من
ط - -رف اŸدي - -ري - -ة ال - -ع - -ام- -ة ،وŒسش- -ي- -دا
اŸصشالح ‘ إالغاء وثائق ا◊الة اŸدنية عÈ
اŸدية :علي ملياÊ
للمخ ّ
طط ا’سشÎاتيجي الثÓثي ‘ ›ال
وكالتها اŸركزية وفروعها بدوائر الو’ية
ال- -وق -اي -ة م -ن ح -وادث ال -ع -م -ل واأ’م -راضش
بعدما كانت تششكل إا ¤حد قريب عبئا على
اŸه- -ن- -ي- -ة ،ح- -يث سش- -ت- -ك- -ون ه -ذه اأ’ب -واب
وأاضشاف مدير الوكالة أان مصشالح اŸراقبة
اŸؤومن ومصشدر قلق له .وكششف مدير هذا
اŸف -ت -وح -ة فضش -اًءا ل -ت -ق -د Ëا’سش-تشش-ارات
سش ّ-ج -لت ﬂ 58ال -ف -ة ف -ي -م -ا ي -خصش ع-دم
الصشندوق ‘ هذا الصشدد بأانه Áكن أ’عوان
وت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات اŸت -ع -ل-ق-ة ب-اŸع-ايÒ
ال -تصش -ري -ح ب -ال-نشش-اط و 184ف -ي-م-ا ي-خصش
ال -وك -ال -ة –م -ي -ل وط-ب-اع-ة شش-ه-ادة اŸيÓ-د
ل -ت -ج -ه -ي -زات ا◊م -اي -ة ال -ف-ردي-ة م-ن ح-يث
ء
جلت ﬂ 74الفة بوعا
وال -وف -اة ع Èال -ب -واب -ة اإ’ل-كÎون-ي-ة ل-ل-ح-ال-ة
بالعمال ‘ ،ح Úسش ّ
ا÷ودة والفعالية.
ا’ششÎاك ا◊ق -ي -ق -ي ،ك -م -ا سش -م -حت ه -ذه
اŸدنية عند Œديد اأ’حقية ‘ اأ’داءات
وأاششار مدير وكالة اŸدية إا ¤أاّن هذه
ال -ع -م -ل -ي -ة حسش -ب -ه فضش  Ó-ع -ن اıال -ف-ات
للمؤومن لهم اجتماعيا أاو ذوي حقوقهم أاو
ا◊ملة اإ’عÓمية تعد من ب Úالعديد من
اŸسشجّلة بكششف  200رب عمل جديد ⁄
طلب ششهادة ا’نتسشاب للصشندوق أاو عدمه،
ا◊م Ó-ت ال -ت -حسش -يسش -ي -ة ال -ت -ي ق-امت ب-ه-ا
يصش ّ-رح -وا ب -نشش -اط -ه -م ل-دى مصش-ال-ح وك-ال-ة
مضش -ي -ف -ا أايضش-ا ب-أان-ه أاصش-ب-ح Ãق-دور ع-م-ال
ال -وك-ال-ة’ ،سش-ي-م-ا ال-ي-وم ال-ت-حسش-يسش-ي ال-ذي
الضشمان اإ’جتماعي باŸدية.
الصشندوق عﬂ Èتلف اŸراكز التابعة له
ن ّ-ظ -م -ت -ه ‘ شش -ه -ر ن -وف -م ÈاŸاضش-ي ح-ول
وت-ع-ت-زم مصش-ال-ح ال-وك-ال-ة ت-ك-ثيف عمليات
ا’ط Ó-ع ع -ل-ى وث-ائ-ق ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة ل-ك-ل
ال- -وق- -اي -ة م -ن ح -وادث ال -ع -م -ل واأ’خ -ط -ار
اŸراقبة الدورية أ’رباب العمل خÓل هذه
مؤوّمن اجتماعي دون إاحضشار الوثائق التي
اŸهنية ،حيث اسشتهدفت اأ’بواب اŸفتوحة
Ò
السش -ن -ة ‘ ،سش -ي -اق م -ك -اف -ح -ة ال -ع -م -ل غ
ك - -انت ت - -ط - -لب سش - -اب - -ق - -ا ،وت- -ن- -درج ه- -ذه
ت -وع -ي -ة أارب -اب ال -ع -م -ل ب-ال-ت-داب ÒالÓ-زم-ة
ال -رسش -م -ي وال -ت -ه -رب شش-ب-ه ا÷ب-ائ-ي ،وذلك
ال-تسش-ه-يÓ-ت ضش-م-ن ت-ع-زي-ز التعاون ا’داري
للوقاية من اأ’خطار اŸهنية ،ووضشع تنظيم
ي- -ن- -درج ضش- -م- -ن اıط -ط اإ’سشÎات -ي -ج -ي
ب Úاإ’دارات وا÷م- - - -اع- - - -ات اÙل- - - -ي- - - -ة
داخل اŸؤوسشسشة يختصش با÷انب الوقائي
ال -ثÓ-ث-ي  2019 - 2017ال-ذي وضش-ع-ت-ه
(ال-ب-ل-دي-ات) وت-خ-ف-ي-ف ا’ج-راءات ا’دارية
‘ أاماكن العمل من أاجل ضشمان ششروط
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -لضش -م -ان اإ’ج-ت-م-اع-ي
ع -ل -ى اŸواط -ن ،Úإاذ أان شش -ه -ادة ا’ن-تسش-اب
ال -ن -ظ -اف -ة واأ’م -ن ‘ ج -م -ي-ع اŸؤوسشسش-ات،
للعمال اأ’جراء ،والرامي إا ¤ا◊فاظ على
أاصش- -ب -حت تسش -ت -خ -رج م -ن أاي م -رك -ز ع -ل -ى
وت -وف Òج -م -ي -ع اŸع -ل -وم-ات واŸم-ارسش-ات
ال- -ت- -وازن -ات اŸال -ي -ة ل -لصش -ن -دوق ودÁوم -ة
اŸسشتوى الوطني عكسش ما كانت عليه ‘
ا÷ي -دة ال Ó-زم -ة ل-ت-حسش Úظ-روف ال-ع-م-ل،
منظومة قطاع الضشمان اإ’جتماعي بصشفة
السش -اب -ق ،ع -ل -ى أان ه -ذا ك-ل-ه ي-ن-درج ضش-م-ن
و“ك Úأاصش -ح -اب ال -ع -م -ل م -ن ال-ت-ح-ك-م ‘
عامة.
ال -ت -داب Òوال-تسش-ه-يÓ-ت واإ’ت-ف-اق-ي-ات ال-ت-ي
اأ’خ-ط-ار اŸه-ن-ي-ة اŸت-ع-ل-قة بتنظيم أاماكن
ع -ل -ى صش -ع -ي -د ذي صش -ل -ة ،شش-رعت ه-ذه
وضش -ع -ه -ا الصش -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل-ت-أام-ي-ن-ات
العمل.

تيزي وزو

ربط إلقرى بالغاز بلغ نسشبة ٪ 85
تيزي وزو :بن النوي توهامي

عرفت الّتمية اÙلية بو’ية تيزي وزو قفزة نوعية بفضصل تضصافر
جهود السصلطات اÙلية ،حيث اسصتفادت من إا‚ازات كبÒة –ّققت على
أارضس ال -واق -ع وسص -اع-دت ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل ب-انشص-غ-ا’ت اŸواط-ن ،Úم-ن خÓ-ل
اŸوافقة على  295مشصروع اسصتثماري.
من ب ÚاŸششاريع التي اسشتفادت منها الو’ية ،بحسشب مصشدر مسشؤوول135972 ،
سشكن Ãختلف أانواعه ،منها حصشة  83أالف مسشاعدة ،إا ¤جانب  27600سشكن ‘ إاطار
برنامج السشكن العمومي اإ’يجاري وبرامج سشكنية أاخرى «عدل» والسشكن العمومي
اŸدعم ،وهذا بالرغم من طبيعة التضشاريسش ا÷بلية الوعرة ،وما زالت ا÷هود
متواصشلة لتجسشيد برامج إاضشافية.
وفيما يخصش مششاريع الربط بغاز اŸدينة ،حسشب نفسش اŸصشدر ،فقد بلغت نسشبة
 85باŸئة ،بغÓف من ما‹ قّدر بأازيد من  46مليار دينار ،ما سشمح بتسشجيل 61
بلدية تسشتغل الطاقة بنسشبة  100باŸائة ،من خÓل تزويد اŸناطق النائية ،علما أاّن
ربط اŸنزل الواحد يكلف  17مليون سشنتيم “نحها الدولة ،و”ّ إا‚از  441كلم من
الششبكة إايصشال الغاز و 9756كلم من ششبكة التوزيع ،اأ’مر الذي سشمح للسشكان
ا’سشتغناء عن اقتناء قارورات الغاز وكافة اأ’عباء اأ’خرى ،سشيما باŸناطق ا÷بلية
التي تتميز بانخفاضش درجة ا◊رارة.
ذات اŸصشدر ،أاّكد أاّن الو’ية تضشمّ  16منطقة للنششاطات موّزعة على مسشاحة
إاجمالية تقّدر بـ  228هكتارا ،فضش Óعن اŸنطقة الصشناعية لوادي عيسشي التي تقدر
مسشاحتها بـ  326هكتار ‘ ،كّل من فريحة“ ،يزار ،تيزي غنيف ،مع تسشجيل مششروع
ا‚از أاربعة مناطق للنششاطات على مسشاحة  11هكتارا ،وهو ما من ششأانه خلق
الÌوات ومناصشب الششغل واŸوارد بالنسشبة للجماعات اÙلية ،كما تعتزم الو’ية
خلق مناطق نششاطات أاخرى على مسشتوى منطقتي بوخالفة وأاغريب بأازفون ،إا¤
جانب إاعادة مسشاعي فتح اŸنطقة الصشناعية صشوامع.
ومن أاجل تزويد السشكان باŸياه الصشا◊ة للششرب ،فقد ” “وين بلدية بوزقان من
” رفع كافة التحفظات اÿاصشة بسشّد سشيدي
سشّد تيششيحاف بو’ية بجاية ،كما ّ
خليفة والذي سشيدعم عملية التموين على مسشتوى بلديات الو’ية ‘ ،انتظار Œسشيد
سشّدي الزاوية وتيزي نتÓثة ،وكذا مششروع –لية مياه البحر.
وفيما يخصش قطاع الصشحة مركز مكافحة السشرطان ،فإان أاششغال اإ’‚از تششهد
وتÒة جيدة ،ومن اŸنتظر أان يدخل حيّز اÿدمة بعدما ”ّ “ويله ،وتوف Òكافة
اأ’جهزة والعتاد الضشروري ،كما اسشتفاد القطاع من مسشتششفى بسشعة  60سشريرا
بواضشية ،وسشيتم اسشتÓمه خÓل الثÓثي الثا Êمن السشنة ا÷ارية ،مع تسشجيل
انطÓق أاششغال إا‚از مسشتششفى بوزقان ،فضش Óعن تهيئة اŸؤوسشسشات الصشحية
ا÷وارية التي هي ‘ حاجة إا ¤إاعادة تهيئة.

مراقبة صصارمة للمذابح واŸسصالخ بع Úالدفلى

إجرإءإت عاجلة إلعادة إلّترميم وإلّتنظيف

اّت- -خ- -ذت مصص- -ال- -ح اŸف -تشص -ي -ة
ال-ب-ي-ط-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة لع Úالدفلى
إاجراءات عملية ◊ماية اŸسصتهلك
م-ن خÓ-ل م-ت-اب-ع-تها ◊الة اŸذابح
واŸسصالخ البلدية ومراقبة اللحوم
البيضصاء وا◊مراء اسصتعدادا لشصهر
رمضصان اŸعظم ،وهو ما جعل سصكان
ال-و’ي-ة ي-ثّ-م-ن-ون مبادرة مفتشصية
ال -ب -ي -ط -رة ل-دى م-دي-ري-ة اŸصص-ال-ح
الفÓحية.

ع Úالدفلى :و  -ي  -أاعرايبي

خرجة اŸفتششية البيطرية الو’ئية لعÚ
ال- -دف- -ل- -ى حسشب اŸسش- -ؤوول اأ’ول ع- -ن -ه -ا
بوعÓم مدا Êجاءت تطبيقا إ’جراءات
وزارة الفÓحة وتعليمات الوا‹ السشيد بن
ي- -وسش -ف ع -زي -ز ،ال -رام -ي -ة إا ¤ت -وف Òك -ل
ال -ظ -روف اŸري -ح -ة ◊م -اي-ة اŸسش-ت-ه-لك
خاصشة خÓل ششهر رمضشان اŸعظم ،حيث
ي- -ك Ìال- -ط- -لب ع- -ل- -ى ال- -ل- -ح- -وم ا◊م -راء
وال- -ب- -يضش- -اء بشش -ك -ل غ Òمسش -ب -وق ،ي -ق -ول
الدكتور بوعÓم مدا ،Êحيث ”ّ مراسشلة
ك -ل رؤوسش -اء ال -ب -ل -دي -ات وال -دوائ -ر ب-ه-دف
ترميم كل اŸسشالخ واŸذابح اŸتواجدة
ب -إاق -ل -ي -م و’ي -ة ع Úال -دف -ل -ى ،م -ع ت -وفÒ
شش -روط ال -ن -ظ -اف -ة وال -ت -ن -ظ -ي -م ال -ع -م-ل-ي
وال -ع -م-ا‹ داخ-ل ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل ال-ت-ي ب-ه-ا
Îﬁف -ون ‘ ع -م -ل -ي -ات السش -ل -خ وال-ذب-ح،
والتي تضشم  20مسشلخا للحوم البيضشاء و11
مذبحا ومسشلخا للحوم ا◊مراء اŸنتجة
ﬁليا ،حسشب ذات اŸفتشش الو’ئي التي

” رفع كل التحفظات التي
أاّكد لنا أانه ّ
ك -انت مسش -ج -ل -ة م -ن ق -ب-ل م-ع إاع-ادة ف-ت-ح
الهيكل Úاللّذين كانا مغلق ،Úويتعلق اأ’مر
Ãذب -ح ال -ع -ام -رة وج -ن -دل ب -ع -د ع -م -ل -ي -ة
اŸراق -ب -ة ال -ط -ب -ي -ة وال -ه -ن -دسش -ي -ة ،وه -ي
ع -م -ل -ي -ات ضش-روري-ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى صش-ح-ة
اŸسش -ت -ه -لك وال -ع -م-ال ،ال-ذي-ن ي-خضش-ع-ون
ل-ل-م-ت-اب-ع-ة الصش-ح-ي-ة وه-ذا ط-ب-قا للمنششور
الوزاري رقم  514 / 91اŸؤورخ ‘ / 22
 1991/ 12الصشادر عن وزارة الفÓحة،
يششﬁ Òدث - -ن- -ا ال- -ذي أاع- -طت مصش- -ا◊ه
أاهمية كÈى باŸوازاة مع هذه العمليات
Ÿراقبة اللحوم اŸسشتوردة بواسشطة فرق
طبية وﬂتصش ‘ Úالتحاليل البيولوجية
للوقوف على صشÓحية هذه اللحوم التي
‡ا يزرع حالة
تباع داخل إاقليم الو’يةّ ،
اإ’طمئنان لدى اŸسشتهلك ÚواŸتسشّوقÚ
ب -ال -فضش -اءات ال -ت-ج-اري-ة ال-ت-ي ت-ظ-ل –ت
›ه -ر ع -ي -ون مصش -ال -ح ال -ب -ي -ط -رة ،ي-ق-ول
الدكتور بوعÓم مدا ÊاŸسشؤوول اأ’ول عن
هذه اŸصشالح.
ومن جانب آاخر ّ” ،بر›ة خرجات
م -ي -دان-ي-ة ب-ت-خصش-يصش ف-رق ب-ي-ط-ري-ة ذات
ك -ف -اءة ع -ال -ي -ة ل -ف-ائ-دة م-دي-ري-ة ال-نشش-اط
اإ’جتماعي قصشد مراقبة مطاعم اإ’فطار
التابعة لذات اŸديرية ،وكذا ا÷معيات
اÙل - -ي - -ة واÒÿي- -ة وال- -هÓ- -ل اأ’ح- -م- -ر
ا÷زائ -ري ،م -ع ت -وسش -ي -ع ح-ج-م اŸراق-ب-ة
ل-ل-قصش-اب-ات بالبلديات  36اŸن-تشش-رة عÈ
إاقليم الو’ية ،يقول ذات اŸسشؤوول اأ’ول
عن اŸفتششية البيطرية الو’ئية الدكتور
مدا.Ê

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

‹hO

ألسشبت  0٥ماي  2018م
ألموأفق لـ  19ششعبان 1٤39هـ

‘ إأنتظـــــار –ريــــك عجلــــة أ◊ـــــل ألدبلومـــــــــاسسي

اŸغرب يسسعى لكسسب الدعم وا◊ماية من أاي قرار يخصّس القضسية الصسحراوية

أكد ألسسف Òألصسحرأوي با÷زأئر عبد قادر طالب عمر ،أمسس ،أن قرأر أŸغرب قطع عÓقاته ألدبلوماسسية مع أيرأن بحجة «غ Òموجودة»« ،يتناقضس» مع ألتوجه أ’خ Òألذي
أنتهجه ع Èأقرأره بأان سسياسسة ألكرسسي ألشساغر و قطع ألعÓقات ألدبلوماسسية «’ يفيد» ،معتÈأ أن هذأ أ’جرأء ألذي أقدم عليه أŸغرب هو «ﬁاولة منه لÓصسطفاف مع فريق
مع Úلكسسب ألدعم وأ◊ماية من أي موقف قادم» يخصس قضسية ألصسحرأء ألغربية وألتي يوأصسل عرقلة أية جهود تسسعى أ ¤أيجاد تسسوية سسياسسية لها.
قال ألسشف Òألصشحرأوي ،ردأ على سشؤوأل
ح - -ول ق - -رأر أل - -رب - -اط ق - -ط- -ع أل- -عÓ- -ق- -ات
ألدبلوماسشية مع طهرأن بحجة «دعم أيرأن
÷بهة ألبوليسشاريو»  ،أن «أŸغرب يقع ‘
تناقضس و يظهر أأنه ‘ تضشارب و ’ يتبع خطا
مسشتقيما ‘ سشياسشته ،فبعدما أأقر ‘ ألفÎة
أ’خÒة ب -أان سش -ي -اسش -ة أل -ك -رسش -ي ألشش -اغ-ر و
ألقطيعة و قطع ألعÓقات ألدبلوماسشية ’
يفيد» ها هي أ◊كومة أŸغربية «تتخذ أليوم
م-وق-ف-ا م-ع-اكسش-ا ي-ت-ن-اقضس م-ع أل-ت-وج-ه أل-ذي
أنتهجته ‘ ألفÎة أ’خÒة».
أأوضشح ‘ هذأ ألسشياق أأن «أŸغرب و بعد أن
طالب با’نضشمام ل–Óاد أ’فريقي وأأعاد
ألعÓقات ألدبلوماسشية مع كوبا بالرغم من
ع- -ل- -م- -ه أن ه- -ذه أ’ط- -رأف ت- -ق- -دم أل -دع -م
وأŸسش-ان-دة ÷ب-ه-ة أل-ب-ول-يسش-اري-و ،ي-قدم أليوم
ع -ل -ى م -وق -ف م -ع -اكسس ب -ق -ط-ع-ه أل-عÓ-ق-ات
ألدبلوماسشية مع أيرأن بحجة غ Òموجودة»
هي ،كما يزعم« ،تقد Ëطهرأن دعما» ÷بهة
ألبوليسشاريو.
ف -ن -د أل -دب -ل -وم-اسش-ي ألصش-ح-رأوي م-زأع-م
أŸغ- - -رب ب- - -وج- - -ود دع - -م أي - -رأ÷ Êب - -ه - -ة
ألبوليسشاريو ،مؤوكدأ أأنه «’ توجد أأية عÓقة
عسشكرية ‘ ’ ،ألتدريب و ’ ‘ ألتسشليح ما
ب Úجبهة ألبوليسشاريو و جيششها مع أيرأن أأو
حزب ألله» ،مضشيفا أن «ألششيء أŸطمئن هو
أأن أ’سشسس ألتي يعتمد عليها أŸغرب باطلة
وكاذبة و كل أŸرأقب Úألدولي Úوحتى ألقوى
أل -غ -رب -ي -ة أل -ت-ي ح-اول أŸغ-رب أل-تّ-ودد إأل-ي-ه-ا
يعلمون جيدأ أأن هذأ كله باطل و’ أأسشاسس له
من أل ّصشحة».
قال ألسشف Òألصشحرأوي با÷زأئر أن «هناك
نوأيا أأخرى  -لقرأر أŸغرب قطع عÓقاته
مع أيرأن  -وهي ﬁاولته أ’صشطفاف مع

م- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،ث- -م- -ن أل- -دب- -ل- -وم -اسش -ي
ألصش -ح -رأوي م -وق -ف أل -ك -ويت أل -ت -ي صشّ-وتت
لصشالح قرأر ›لسس أ’من ألدو‹ رقم ،2٤1٤
مششÒأ أ ¤أأن تصشريح ‡ثل دولة ألكويت ‘
أ’· أŸتحدة «كان منسشجما مع ألÓئحة
أ’‡ي- -ة و م -ع أل -ق -ان -ون أل -دو‹ ’ن أحÎأم
ألقانون ألدو‹ هو ألذي سشيمكن باقي ألدول،
صش - -غÒة ك - -انت أأم ك- -بÒة ،م- -ن أ’ح- -ت- -ف- -اظ
بسشيادتها و أحÎأمها وإأذأ ما أنتهك ألقانون
أل -دو‹ ‘ م -ك -ان م -ا ف -ه -ذأ سش -يشش-ج-ع ع-ل-ى
أنتهاكه ‘ أأ’ماكن أأ’خرى».

جنوب إأفريقيا ّŒدد دعمها
لتقرير أŸصسÒ

فريق مع Úلكسشب ألدعم و ألتأاييد وأ◊ماية
م -ن أأي م -وق -ف ق -ادم ف-ي-م-ا ي-خصس أل-قضش-ي-ة
ألصشحرأوية».

حان ألوقت لتحريــــك
عجلـــة أ◊ـــل

بخصشوصس قرأر ›لسس أ’من ألدو‹ أ’خÒ
رقم  ،2٤1٤ألذي دعا طر‘ ألنزأع ،أŸغرب
وجبهة ألبوليسشاريو ،أ ¤أسشتئناف أŸفاوضشات
مع تقليصس مدة مهمة بعثة أ’· أŸتحدة
أŸكلفة بتنظيم أسشتفتاء تقرير أŸصش‘ Ò
ألصشحرأء ألغربية (أŸينورسشو) أ ¤سشتة أأششهر
بد’ من سشنة ،أأكد ألدبلوماسشي ألصشحرأوي أأن
أل Ó-ئ -ح -ة أ’‡ي -ة أ’خÒة «أأصش -ب -حت “ث-ل
قطيعة مع ألقرأرأت ألسشابقة وهو ما سشجلناه
عندما نسشتمع لششرح موأقف بعضس ألدول ...
« و ألتي أأجمعت ‘ ›ملها بأان «حالة ألنزأع

‘ ألصشحرأء ألغربية أأصشبحت مثا’ ◊ا’ت
أل -ن -زأع -ات أÛم -دة و أأن ب-ع-ث-ة أŸي-ن-ورسش-و
تعمل بدون غايات سشياسشية -و هذأ غÒمقبول و ’ بد من رؤوية أأخرى» لتحقق تقدما
بعد  ٤٥عاما من عمر ألنزأع.
يذكر أأن ›لسس أأ’من ألدو‹ صشادق يوم 27
أأف- -ري- -ل أŸاضش- -ي ع -ل -ى مشش -روع ق -رأر م -دد
Ãوجبه عهدة (أŸينورسشو) بسشتة أأششهر إأ¤
غاية  31أأكتوبر  ،2018كما دعا ألقرأر طر‘
أل -ن -زأع ،أŸغ -رب و ج -ب-ه-ة أل-ب-ول-يسش-اري-و ،إأ¤
أسش-ت-ئ-ن-اف أŸف-اوضش-ات أŸت-وق-ف-ة م-ن-ذ سش-نة
« ،2012دون ششروط مسشبقة وبحسشن نية».
من جهة أأخرى’ ،حظ ألسشف Òألصشحرأوي
Óم Úألعام
با÷زأئر أأن أŸبعوث أÿاصس ل أ
 ·ÓأŸت- -ح- -دة أ ¤ألصش -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة،
ل - -أ
هورسشت كوهلر“« ،يز أ ¤حد ألسشاعة عن

’مريكية للقـدسس يقــÎب
موعد نقل ألسسفارة أ أ

يجب وضسع حّد للطرف أŸعرقل

دعا أŸسشؤوول ألصشحرأوي ›لسس أ’من و
أÛتمع ألدو‹ أ ¤ألتصشرف بششكل «جدي
وقوي» Œاه ألطرف أŸعرقل للمفاوضشات،
وهما أŸغرب و فرنسشا ألدأعمة له ،وألتي
«كلما كان هناك تقدم إأ’ و تقع ألعرقلة من
فرنسشا» ،كما قال ،مؤوكدأ ›ددأ أسشتعدأد
ج -ب -ه -ة أل -ب-ول-يسش-اري-و و أل-ق-ي-ادة ألصش-ح-رأوي-ة
ل -ل -دخ -ول ‘ م -ف -اوضش -ات م-ب-اشش-رة ،ت-ن-ف-ي-ذأ
لتوصشيات ›لسس أ’من ألدو‹.

فرصســــة لتعزيـــز أŸسســــــار ألدÁقرأطـــــي

ا’نتخاب ـ ـ ـات البلديـ ـ ـ ـة ‘ تـ ـ ـونسس غـ ـ ـ ـًدا

ماذا يعد الفلسسطينيون ’سستقبال يوم النكبة ا÷دي ـدة؟
يتوقع مرأقبون وﬁللون بأان يكون يوم ألرأبع عشسر من ماي أŸقبل يومًا دموًيا بامتياز،
خاصسة بعد إأعÓن ألقوى ألفلسسطينية ‘ قطاع غزة ،عن حالة ألطوأرئ ألقصسوى ،أعتباًرأ
’مريكية بنقل سسفارتها إأ ¤مدينة ألقدسس أÙتلة
’دأرة أ أ
من أÿميسس ‘ ،موأجهة خطوة أ إ
’سسÓمي أحمد أŸدلل ،أإن « ١4
’سسرأئيل .قال ألقيادي ‘ حركة أ÷هاد أ إ
وأعتبارها عاصسمة إ
آأيار سسيكون ذروة مسسÒأت ألعودة وألنضسال ألشسعبي ‘ موأجهة ألغطرسسة ألصسهيونية».
أأضشاف أŸدلل  «:سشيكون هناك رد
فعل قوي ‘ هذأ أليوم ،كما خططنا
ŸسشÒأت ألعودة سشابًقا فإان يوم ألرأبع
عشش -ر م -ن م -اي سش -ي -ك-ون ذروة أل-ع-م-ل
ألنضشا‹ ألذي سشنتخطى فيه أ’حتÓل
ون -ت -ج-اوز ألسش-لك أل-زأئ-ل ل-ل-وصش-ول إأ¤
أأرأضشينا أÙتلة عام .19 ٤8
ت -اب-ع ق-ول-ه «:سش-ي-ت-م أل-ع-م-ل ضش-م-ن
أÿطة ألتي وضشعتها أللجنة ألوطنية
أل-ع-ل-ي-ا ŸسشÒأت أل-ع-ودة ،وب-ال-ت-أاك-ي-د
سشتكون أŸوأجهات ﬂتلفة ‘ هذأ
أليوم» .وكانت ألقوى ألفلسشطينية ‘
أأششارت ألقوى ‘ بيان لها إأ ¤أأن  ٤8إأ ¤أ’نخرأط ‘ أليوم ألوطني
غزة أأكدت أأن يوم  1٤ماي سشيششهد أل -ق -رأر أأ’م -ري -ك -ي ب -ن -ق-ل ألسش-ف-ارة أل -ك -ب ،Òوأل -ن -زول ل -لشش -ارع ب-اآ’’ف،
إأضشرأًبا ششام Óسشيعطل كافة مرأفق أأ’م-ري-ك-ي-ة إأ ¤م-دي-ن-ة أل-ق-دسس ،ه-و وتصش-ع-ي-د أ’شش-ت-ب-اك ضش-د أ’ح-تÓ-ل
أ◊ياة ،مع إأغÓق كافة أŸؤوسشسشات
إأعÓ- - - -ن ح - - -رب ع - - -ل - - -ى ألشش - - -عب على موأقع ألتماسس تزأمنًا مع يوم
Ãا ف-ي-ه-ا أل-ت-ع-ل-ي-م-ية باسشتثناء حركة ألفلسشطيني وحقوقه’ ،فتًة إأ ¤أأن ألزحف ألكب ‘ Òألقطاع.
نقل أŸششارك ‘ Úألفعاليات ألوطنية ألششعب سشيوأجه ألقرأر موحًدأ من فيما أأكد أÙلل ألسشياسشي ﬂيمر
ألششعبية ألوأسشعة ،ألتي سشتعلنها ألهيئة خÓل تصشعيد وطني ششامل سشيحتششد
أأبو سشعدة ،أأن يوم ألرأبع عششر من
ألوطنية ألعليا ŸسشÒأت ألعودة وكسشر ف- -ي- -ه أآ’’ف ‘ ﬂي- -م- -ات أل -ع -ودة ماي Áثل يوم غضشب للفلسشطيني،Ú
أ◊صشار ‘ ،موأجهة أمتناع ألو’يات ل -ل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أ◊ق-وق وأل-ث-وأبت ’ ،سشيما أأنه يتوأفق مع ذكرى ألنكبة
أŸتحدة عن دفع حصشتها أŸقدمة ورفضًش- -ا ل- -ل- -ق- -رأر أأ’م- -ري- -ك -ي وك -ل ألفلسشطينية وتهج Òما يزيد عن 8
ل- -وك- -ال- -ة أل -غ -وث أل -دول -ي -ة (أأون -روأ) أıططات ألتهويدية.
آأ’ف ’جئ من أأرضشهم وهو كذلك
ل -ل -مسش -اه -م -ة ‘ ت -ق -د Ëأÿدم-ات ودعت أل- - - -ل- - - -ج- - - -ن- - - -ة أ÷م - - -اه Òيوم نقل ألسشفارة أأ’مريكية Ÿدينة
لقطاع ألÓجئ Úألفلسشطيني.Ú
ألفلسشطينية ‘ ،ألضشفة وأأرأضشي ألـ ألقدسس.

سشابقيه بطريقة عمله وأأسشلوبه أÿاصس ،إأذ أنه
وسش- -ع أŸشش -اورأت م -ع أأط -رأف أأخ -رى م -ث -ل
أ’–ادين أ’فريقي وأ’وروبي باإ’ضشافة أ¤
بحثه ‘ أ’ششكا’ت ألقائمة وكيفيات ألتأاث،Ò
وركز على أن يحظى بدعم ›لسس أأ’من
حتى Áكنه أن يحقق تقدما».

أسش -ت -ق-ب-ل رئ-يسس ج-ن-وب أف-ري-ق-ي-ا ،سشÒي-ل
رأمافوسشا ،بÈيتوريا ،وزير ألششؤوون أÿارجية
ألصشحرأويةﬁ ،مد سشا ⁄ولد ألسشالك وجدد
له خÓل أللقاء دعم بÓده ألتقليدي و ألثابت
للجمهورية ألصشحرأوية ‘ كفاحها أŸششروع
من أجل ألسشيادة و وحدتها ألÎأبية.
تششارك أ÷مهورية ألصشحرأوية ‘ أأششغال
أŸن -ت -دى أ’ق -تصش -ادي أل -ي -اب -ا-Êأأ’ف-ري-ق-ي
Ãدي -ن -ة سش-ان-دوت-ن أ÷ن-وب إأف-ري-ق-ي-ة ،أل-ذي
بدأأت أأششغاله أÿميسس على مدى يوم.Ú
ي -ع -ت Èحضش -ور أل -وف -د ألصش -ح -رأوي ل -ه-ذأ
أŸن -ت -دى ،أŸشش -ارك -ة أل -ث -ان -ي-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
ألصش-ح-رأوي-ة ‘ أج-ت-م-اع-ات ت-خصس ألشش-رأكة
ب Úأليابان وأأفريقيا بعد أأن ششارك وفد سشابق
‘ أŸؤو“ر أل- -وزأري أأ’ف- -ري- -ق- -ي أل- -ي- -اب- -اÊ
أŸششÎك ألذي عقد ألعام أŸاضشي ‘ مابوتو
ب - -اŸوزم - -ب - -ي- -ق وأل- -ذي ت- -ع- -رضشت خÓ- -ل- -ه
أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة أŸغ-رب-ي-ة ل-نكسشة حقيقية بعد
ﬁاولتها أليائسشة منع أŸششاركة ألصشحرأوية،
لكن دون ‚اح.

Œري ،غدأ أ’حد ،بتونسس ،أول أنتخابات بلدية منذ تغي Òألنظام عام .٢٠١١
وÁكن ألقول بأان لهذه أ’نتخابات أهمية سسياسسية بالغة سسوأء على صسعيد أŸشسهد
ألسسياسسي ومكوناته أو على صسعيد أŸسسار ألدÁقرأطي.

ف -ع -ل -ى مسش -ت -وى ت -رك -ي -ب -ة أŸشش-ه-د
ألسش - -ي- -اسش- -ي ،ي- -ن- -ت- -ظ- -ر م- -ن ه- -ذه
أ’ن -ت -خ -اب -ات ،إأم-ا أأن ت-ؤوك-د ه-ي-م-ن-ة
حزبي ندأء تونسس وحركة ألنهضشة
أŸتحالف ،Úأأو أأن ترسشم على ألعكسس
من ذلك مششهدأ جديدأ على أأنقاضس
هذأ ألتحالف ألثنائي .أ◊قيقة أأن
–ال -ف ه -ذي -ن أ◊زب Úي -ح -اول أأن
يضشمن من خÓل هذه أ’نتخابات
م -وق -ع-ا م-ت-ق-دم-ا يسش-م-ح ل-ه ب-ت-ه-ي-ئ-ة
أأ’رضشية للفوز با’نتخابات ألنيابية
سشنة .2019
ب -ال -رغ -م م -ن حضش-وره-م-ا ‘ أأغ-لب
ألدوأئر أ’نتخابية إأ’ أأنهما يجدأن
م -ن -افسش -ة ق -وي -ة سش-وأء م-ن أ’تÓ-ف
أŸد Êوهو أأك Èقوة معارضشة أليوم
أأو من طرف ألقوأئم أŸسشتقلة ألتي
ت-ع-ول ع-ل-ى م-ع-رف-ة أŸدن وأأ’ح-ي-اء
وأأهلها.
على أŸسشتوى ألسشياسشي أأيضشا“ ،ثل
ه -ذه أ’ن -ت -خ -اب -ات ف -رصش-ة ل-ت-ع-زي-ز
أŸسش - -ار أل- -دÁق- -رأط- -ي ‘ ت- -ونسس
ب-ال-رغ-م م-ن أŸصش-اعب أ’ق-تصش-ادية
وأ’جتماعية ،ذلك أن تنظيمها ‘
ه -ذه أل -ظ -روف ت-ف-ن-ي-د Ÿا ي-روج ل-ه
ألبعضس من عودة ألنظام ألقد Ëمنذ

أ’نتخابات أأ’خÒة سشنة .201٤
إأذ يؤوكد أŸسشار أ’نتخابي أ◊ا‹ أأن
’ عودة للنظام ألقد Ëكما ’ وجود
Ÿا يسش -م-ي-ه أل-ب-عضس «دول-ة ع-م-ي-ق-ة»
ف -ت-ونسس تسش Òب-خ-ط-ى ث-ق-ي-ل-ة ول-ك-ن
أأك- -ي- -دة ن -ح -و أسش -ت -ك -م -ال مسش -اره -ا
ألدÁقرأطي.
ف-ا’ن-ت-خ-اب-ات أÙل-ي-ة سش-ت-زي-د من
“ ّسش-ك أŸوأط-ن أل-ت-ونسش-ي ب-وط-نيته
من خÓل خدمة ألششأان أÙلي ،أأما
على أŸسشتوى أŸؤوسشسشاتي ،فتسشاهم
هذه أ’نتخابات ‘ Œسشيد ألدسشتور
أ÷ديد ألذي يقر بÓمركزية أ’دأرة
Ãا ي - -ع- -ن- -ي- -ه ذلك م- -ن أششÎأك بÚ
أ◊كم أŸركزي وألسشلطات أÙلية

لتسشي Òألششأان أÙلي.
برغم ألتحديات ألكبÒة و ألكثÒة
ألتي توأجهها ،فإان ‚اح تونسس ‘
إأق -رأر ق -ان -ون أÛالسس أÙل -ي -ة و
أج -رأء أأول أن -ت -خ -اب -ات ب -ل-دي-ة م-ن-ذ
سش -ق -وط ن -ظ-ام أل-رئ-يسس ألسش-اب-ق ب-ن
علي ،يÈهن مرة أأخرى بأان قطار
ألتغي Òماضس ‘ طريقه ألصشحيح،
وأ’ن -ت -ق -ال أل -دÁق-رأط-ي أل-ت-ونسش-ي
أل- -ن- -اج- -ح Áك -ن أأن ي -ك -ون ‰وذج -ا
يقتدى به ،خاصشة بالنسشبة للدول ألتي
تلقفت ششعلة «ألثورة « ألتونسشية ثم ما
ل- -ب- -تت أأن ظ- -لت أل- -ط- -ري -ق و زّج -ت
ب -ن -فسش -ه-ا ‘ م-ت-اه-ات م-ن أ’زم-ات
وأ◊روب.

آأ’ف أŸشسارك ‘ Úأ÷معة ألسسادسسة ŸسسÒأت ألعودة
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إانهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار أاداء
الدبلوماسسية اŸغربية
جمال أأوكيلي

مهما كانت ألسشيناريوهات ألسشياسشية ألوهمية ألتي
يفÈكها أŸغرب حاليا للهروب إأ ¤أأ’مام وألقفز ‘
أÛهول ’ ،تعفيه أأبدأ من أإ’لتزأم بتطبيق ماورد ‘
قرأر ›لسس أأ’من ألدو‹ رقم  ،2٤1٤ألدأعي إأ¤
إأجرأء مفاوضشات مباششرة ب Úألطرف ÚأŸتنازعÚ
أŸغرب وجبهة ألبوليزأريو.
كل هذه ألضشجة أŸفتعلة أ◊الية ،ألتي أختلقها
أŸغرب ،ويسش Òأأطوأرها بهيسشتÒيا ،وجنون ’ مثيل
لهما ،يرأد منها ألتن ّصشل من تعهدأت ألششرعية ألدولية
أŸطالبة إأياه با÷لوسس إأ ¤طاولة أŸششاورأت مع
ألصش -ح -رأوي Úو’ ي -وج -د ت -فسش Òآأخ -ر م -اع-دأ ه-ذه
أ◊ق -ي -ق -ة ألسش-اط-ع-ة ،أل-ت-ي ي-ب-حث ه-ذأ أل-ب-ل-د ع-ل-ى
طمسشها بكل ألوسشائل أŸتاحة حتى وإأن تطلب أأ’مر
ألذهاب إأ‡ ¤ارسشات دنيئة جدأ ،مثلما أبتدعها
أليوم ‘ مسشرحية صشنع مششاهدها Ãمثل ÚرديئÚ
أأسشاءوأ كيفية طرحها دأخليا وخارجيا.
إأن -ه -ي-ار أأدأء أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة أŸغ-رب-ي-ة خÓ-ل أآ’ون-ة
أأ’خÒة وترأجعها بششكل غريب وسشقوطها على أأكÌ
من موقع ‘ ،ألÎويج لطروحات أأكل عليها ألدهر
وششرب وأŸتعلقة بالقضشية ألصشحرأوية ألعادلة ،حتّم
ع -ل -ي -ه-ا أÿروج م-ن حصش-ار أإ’ج-م-اع أل-دو‹ ،وه-ذأ
باعتماد ذهنية «ششيطنة أآ’خر» وتقدÁه ‘ صشورة
غ Òألتي يسشّوقها ‘ ألوقت ألرأهن.
من أأّعدوأ هذه أŸهزلة ألتافهة ،إأختلطت عليهم
أأ’م - -ور إأ ¤درج- -ة ’ Áك- -ن تصشّ- -وره- -ا ،كÓ- -م- -ه- -م
م -ت -ن -اقضس ’ ،ي -ع-ون م-ا ي-ق-ول-ون و’ ي-درك-ون ح-ج-م
أ’تهامات ألتي تطال أآ’خر عندما يذكرون أأششياء ’
يتقبلها أŸنطق ألسشياسشي ،أŸعمول به ‘ ألعÓقات
أل-دول-ي-ة ،وب Úأل-ب-ل-دأن ،وه-ك-ذأ ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى هؤو’ء
ألقول أŸأاثور إأذأ  ⁄تسشتح «فاصشنع ماششئت» إأننا حقا
أأم- -ام ه -ذأ أل -وصش -ف أل Ó-ئ -ق ع -ل -ى ه -ؤو’ء ألسش -اسش -ة
أŸرأهق.Ú
كل أأ’بوأب أليوم مغلقة ‘ وجه أŸغرب وكل أأورأقه
أسشتنزفت ،رهانه على أإ’–اد أأ’وروبي ذهب أأدرأج
ألرياح ،إأنكششاف أأمره لدى ألقادة أأ’فارقة ،بأان ششغله
ألششاغل مصشا◊ه ألضشيقة ألتي ’ تتعدى ﬁاولة
إأ◊اق ألضشرر بالصشحرأوي ،Úفششله ألذريع ‘ توجيه
أ’ج-ت-م-اع-ات أل-كÈى أل-وج-ه-ة أل-ت-ي ي-ري-دها ،وعدم
قدرته على أŸضشي ‘ فرضس مناورأته أŸعتاد عليها
سشابقا ،بعد أأن تفطن أ÷ميع أ’’عبيه.
ما يقوله أليوم أŸغرب ’ أأسشاسس له من ألصشحة وهو
حزمة من أأ’كاذيب تندرج ‘ إأطار مؤوأمرة ﬁبوكة
بدقة أأطرأفها وقعوأ ‘ ألفخ أّŸعد لهم ،عندما
Óسشف ـ ما أأسشموه
سشارعوأ و‘ وقت قياسشي إأ ¤ـ ل أ
ب-ال-تضش-ام-ن م-ع وه-م «أل-وح-دة ألÎأب-ي-ة» ل-ه-ذأ أل-ب-لد،
ماهذأ أŸوقف غ ÒألعقŒ ÊÓاه «قوة ﬁتلة»
للصشحرأء ألغربية تطالبها أأ’· أŸتحدة وأإ’–اد
أإ’ف -ري -ق -ي ب-ا’نسش-ح-اب أل-ف-وري م-ن ت-لك أأ’رأضش-ي
يوميا؟.
جبهة «ألبوليسشاريو» هي حركة –رير وطنية قادرة
على أسشÎجاع أأرأضشيها أÙتلة ،و’ –تاج مسشاعدة
أأحد ‘ هذأ أأ’مر ،يرأأسشها قادة أأحرأر غيورين على
ب -ل -ده -م ،ق -اوم -وأ أإ’ح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي ب-ك-ل بسش-ال-ة
ومازألوأ على هذأ ألدرب سشائرين إأ ¤غاية أسشتعادة
وط -ن -ه -م أل -غ-ا‹ وه-ذأ ب-فضش-ل طÓ-ئ-ع-ه-م أأ’شش-اوسس
أŸوجودين ‘ أŸيدأن.
وعلى أŸغرب أأن يدرك جيدأ بأانه هو من ترجى
ألعا ‘ ⁄بدأية ألتسشعينيات بوقف إأطÓق ألنار وإألتزم
مقابل ذلك بتنظيم أإ’سشتفتاء ،غ Òأأنه دخل ‘ مسشار
سشياسشة ربح ألوقت ،وهذأ بعد أأن تلقت قوأته ضشربات
موجعة ‘ أŸيدأن ،زيادة على أآ’’ف من أأ’سشرى،
أل -ذي -ن أأصش-ب-ح-وأ يسش-ل-م-ون أأن-فسش-ه-م ن-ك-اي-ة ‘ ن-ظ-ام
أıزن ألذي ورطهم ‘ حرب ’ ناقة و’ جمل لهم
فيها زيادة على إأ◊اق أأضشرأر كبÒة ‘ جدأر ألعار.
كيف نسشوأ كل هذأ أليوم؟ وأأبدعوأ ‘ خلق كل هذه
أŸهزلة ’ ،أأحد ‘ هذأ ألعا ⁄يعرف معنى حرب
ألعصشابات مثل ألصشحرأوي Úو’ يحتاجون من يدلهم
ع -ل -ى ح -ف-ر أÿن-ادق وأأ’ن-ف-اق ،ب-ل ك-انت م-ع-ارك-ه-م
مفتوحة مباششرة ’ يختفون أأبدأ –ت أأ’رضس أ’ن
قضشيتهم عادلة.
إأشسهـــــــــــــــار

اÛلسس الوطني الفلسسطيني ُينهي الفÎة ا’نتقالية مع ا’حتÓل

أعلن أÛلسس ألوطني ألفلسسطيني،
أعلى هيئة تشسريعية فلسسطينية،
أمسس ،أنتهاء ألفÎة أ’نتقالية
ألتي ن ّصست عليها أ’تفاقات أŸوقعة
مع إأسسرأئيل ‘ كل من أوسسلو
وألقاهرة ووأشسنطنÃ ،ا أنطوت
عليه من ألتزأمات « ⁄تعد قائمة»،
وأكد رفضسه للحلول أŸرحلية»
للصسرأع ألفلسسطيني أ’سسرأئيلي.
أأكد أÛلسس ‘ بيان له أأن «ألهدف
أŸباششر للفلسشطيني Úهو أسشتقÓل دولة
فلسشط‡ Úا يتطلب أ’نتقال من مرحلة
سشلطة أ◊كم ألذأتي إأ ¤مرحلة ألدولة
أل-ت-ي ت-ن-اضش-ل م-ن أأج-ل أسش-ت-قÓ-ل-ه-ا وب-دء
Œسشيد سشيادة دولة فلسشط Úبعاصشمتها
ألقدسس ألششرقية على حدود عام .»1967
أنتخب أÛلسس ألوطني ألفلسشطيني ‘
دورت - - - -ه ألـ ( 23دورة أل -ق -دسس وح -م-اي-ة
ألشش-رع-ي-ة أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ية) ألرئيسس ﬁمود
عباسس رئيسشا لدولة فلسشط Úباإ’جماع.
كما أأعلن عضشو أللجنة ألتنفيذية أ÷ديدة
Ÿن -ظ -م -ة أل-ت-ح-ري-ر أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ع-زأم

أ’ح-م-د ع-ن أن-ت-خ-اب أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ن-فيذية
ل -ل -رئ -يسس ﬁم -ود ع-ب-اسس رئ-يسش-ا ل-ل-ج-ن-ة
باإ’جماع.
أختار أÛلسس ÷نة تنفيذية جديدة،
وه -ي أأع -ل -ى ه -ي -ئ -ة Ãن -ظ -م -ة أل-ت-ح-ري-ر
أل -ف -لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،وأن-ت-خب ›ددأ ﬁم-ود
ع- -ب- -اسس رئ- -يسش- -ا Ÿن- -ظ- -م- -ة أل- -ت- -ح -ري -ر
ألفلسشطينية.
قال أŸسشؤوول ألفلسشطيني نبيل ششعث
«أنتخبت أللجنة ألتنفيذية ألرئيسس ﬁمود
عباسس باإ’جماع» .قال أÛلسس أŸركزي
‘ بيانه ،إأنه ترك ثÓثة مقاعد ششاغرة ‘
أللجنة ألتنفيذية «رغبة بتحقيق ألوحدة
ألوطنية» ،تاركا بذلك ألباب مفتوحا أأمام
حركة حماسس وأ÷بهة ألششعبية لتحرير
فلسشط Úوأ÷هاد أ’سشÓمي ألتي قاطعت
أأعمال أÛلسس.
ووأف -قت أل-غ-ال-ب-ي-ة أل-ع-ظ-م-ى م-ن أأعضش-اء
أÛلسس أل -وط -ن -ي ع -ل -ى ق -ائ-م-ة أأعضش-اء
أللجنة ألتنفيذية ألتي طرحها عباسس برفع
أ’يدي ،فيما عارضشها أأربعة أششخاصس.
سشمى أÛلسس ألوطني ألفتاة أ’سشÒة

لدى أسشرأئيل عهد ألتميمي عضشو ششرف
‘ أÛلسس.
ب Úأأعضشاء أللجنة ألتنفيذية تسشعة جدد،
وه -م بسش -ام ألصش -ا◊ي وف -يصش -ل ع -رن-ك-ي
وزياد أبو عمر ووأصشل أبو يوسشف وأأحمد
بيوضس ألتميمي وعدنان أ◊سشيني وعلي
أب- -و زه -ري وأأح -م -د أب -و أل -ه -و‹ وع -زأم
أ’حمد.
بينما بقي من أللجنة ألسشابقة ﬁمود
عباسس وصشائب عريقات وحنان عششرأوي
وت -يسش Òخ -ال-د وأأح-م-د ›د’ Êوصش-ال-ح
رأأفت .ع ÈأÛلسس ألوطني ألفلسشطيني
‘ ختام دورة أنعقاده أ’عتيادية «دورة
أل-ق-دسس وح-م-اي-ة ألشش-رعية ألفلسشطينية»،
عن إأدأنته ورفضشه قرأر ألرئيسس أأ’مريكي
دون-ال-د ت-رأمب أع-ت-ب-ار أل-ق-دسس ع-اصش-م-ة
إ’سشرأئيل ونقل سشفارة بÓده إأ ¤ألقدسس،
ودعا إأ ¤ألعمل على إأسشقاط هذأ ألقرأر.
عباسس يعتذر
أأكد رئيسس دولة فلسشطﬁ Úمود عباسس،
أحÎأمه للديانة أليهودية وإأدأنته للمحرقة
ألنازية ،وقال« :إأذأ ششعر ألناسس باإ’هانة

م- -ن خ- -ط- -اب- -ي أأم -ام أÛلسس أل -وط -ن -ي
أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،وخ-اصش-ة م-ن أأت-ب-اع أل-ديانة
أليهودية ،فأانا أأعتذر لهم» .وكان عباسس
قد أتهم Ãعادأة ألسشامية بعد خطابه أأمام
أÛلسس ألوطني ألفلسشطيني ،ألذي قال
فيه أأن ما تعرضس له أليهود ‘ أأوروبا كان
بسشبب سشلوكهم وليسس دينهم.
أŸسسÒة ألسسادسسة
Óسشبوع
توأصشلت ‘ قطاع غزة ،أأمسس ،ل أ
ألسش -ادسس ع -ل -ى أل-ت-وأ‹ ف-ع-ال-ي-ات مسشÒة

ألعودة Ãششاركة أأبناء ألششعب ألفلسشطيني
‘ أŸناطق أ◊دودية على مقربة من
ألسش -ي -اج أل -ف -اصش -ل شش -رق أل -ق -ط-اع– ،ت
عنوأن« :جمعة عمال فلسشط.»Ú
نقلت وكالة أأ’نباء ألفلسشطينية (وفا) بأان
أأع- -دأدأ ك -بÒة م -ن أل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي Úم -ن
ﬂت -ل -ف أل -ف -ئ -ات ت -وأف -دت ل -ل -م -ن -اط-ق
أ◊دودية ششرق ألقطاع ،صشباح أ÷معة،
ل -ل -مشش-ارك-ة ‘ مسشÒأت أل-ع-ودة ألشش-ع-ب-ي-ة
ألسشلمية ،مؤوكدة “سشكها بحق ألعودة إأ¤
أأرأضشيها ألتي هجروأ منها قسشرأ.

ألشسعب ٢٠١٨/٠٥/٠٥
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اششراف :حامد حمور

السشبت  ٠٥ماي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٩ششعبان  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٣٥

فاجأا جميع اŸتتّبع Úوحجز مكانا
لو¤
ضشمن فرق اŸقّدمة للرابطة ا أ

بطولة إافريقيا للمحليّÚ

ا÷زائر تÎشّسح لتنظيم دورة 2022
ل·  2022اıصسصسة للعب ÚاÙلي Úالناشسط‘ Ú
سستتقّدم ا÷زائر بطلب تنظيم بطولة إافريقيا ل أ
إافريقيا ،حسسبما أاعلنت عنه ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم (الفاف) .وحسسب نفسس اŸصسدر ،فإاّن وزارة
الشسباب والرياضسة ردت بالقبول على طلب الفاف ’حتضسان هذا ا◊دث الكروي اإ’فريقي الكب Òاıصسصس
للعب ÚاÙلي .Úوسسيتم تكوين ÷نة خاصسة إ’عداد ملف الÎشسيح قبل إارسساله ا ¤الكونفدرالية اإ’فريقية
ل· سسنة ،2009
لكرة القدم .وانطلقت هذه اŸنافسسة القارية اŸنظمة كل عام Úبالتداول مع كأاسس إافريقيا ل أ
حيث جرت طبعتها اأ’و ¤بكوت ديفوار والتي فازت بها الكونغو الدÁقراطية على حسساب غانا .وجرت
النسسخة اأ’خÒة «للشسان» من  13جانفي إا 4 ¤فيفري  2018باŸغرب ،والذي عاد لقبها للمغرب أامام نيجÒيا،
وهي اŸرة اأ’و ¤التي يفوز بها منتخب البلد اŸنظم .وسستجري النسسخة القادمة Ÿنافسسة اللعب ÚاÙليÚ
بإاثيوبيا عام .2020

نصسر حسس Úداي ..
وثبة نوعية وأاهداف
كبÒة ف ـ ـ ـى اأ’ف ـ ـ ـق

كلمة العدد

سسلوك حضساري..
يقتدى به
^ حامد حمور

أاث -ار ال -تصس -رف ا’ي -ج -اب -ي ال -ذي ق-ام ب-ه
أانصسار فريق ا–اد بلعباسس مباشسرة بعد
انتهاء اŸباراة النهائية لكأاسس ا÷مهورية

بÓل دزيري:

ثÓث نقاط تكفينا لضسمان مشساركة قارّية
توفيق قريششي :

‚اح الفريق يعود إا ¤العÓقة التّكاملية
ب Úا’دارة ،ا÷ه ـ ـاز الفني والّÓعبÚ
مراد ◊لو :

مسسار الفريق كان جد إايجابي..

جعة،
مسساء يوم الثلثاء Ãلعب  5جويلية ردود أافعال إايجابية و مشس ّ
وذلك بعد إاقدامهم على تنظيف مدرجات اŸلعب وترك اŸكان
’ول من نوعه ،الذي قد يفتح آافاقا
نظيفا ‘ سسلوك حضساري رÃا ا أ
وتصسرفات ‡اثلة التي قد تعم ملعبنا ‘ اŸسستقبل.
فالروح الرياضسية هي ›موعة من التصسرفات التي تصسب ‘ «إاناء
ن -ق -ي» ي -رتسس -م ع -ل -ى اŸن -افسس -ات ال -ري -اضس -ي -ة م -ن ط-رف ال-لع-بÚ
وا÷مهور ،ويعد تفك Òأانصسار ا–اد بلعباسس الذين  ⁄تنسسهم نشسوة
الفرح بتتويج ناديهم واÿروج مباشسرة للحتفال بقدر ما كان يهمهم
«ترك اŸكان نظيفا».
وقد ”ّ تداول هذه «الّلفتة الطّيبة» بشسكل كب Òع Èمواقع التواصسل
’ك Èع-دد ‡ك-ن م-ن
ا’ج -ت -م -اع -ي ،ووصس -لت «الّ-رسس-ال-ة» ك-م-ا ي-ق-ال أ
‡ا قد يغّير أاشسياء
،
الشسباب الذين يتوافدون على مدّرجات اŸلعب ّ
كثÒة ‘ اŸسستقبل حول هذا ا÷مهور الولوع بكرة القدم ،ويجد

ضساّلته ‘ جو نقي مثل الذي وصسل إاليه جمهور فريق ا–اد بلعباسس
الذي فاز على كل اŸسستويات ،فإاذا كان الفوز فوق اŸيدان صسنعه 11
’عبا ،فإاّن اللعب رقم  12خرج فائزا بهذا التصسرف ا’يجابي إا¤
أابعد ا◊دود.
وÁكن القول أاّن السسلوك ا◊ضساري بتنظيف مدّرجات اŸلعب عÈ
العا ⁄طفا على السسطح ‘ مونديال  2014بالÈازيل من خلل ما قام
به أانصسار اŸنتخب اليابا ‘ Êنهاية مباراة منتخبهم التي خسسرها
أامام نظÒه ا’يفواري ،فلم «تكبح» تلك اÿسسارة التفك Òا’يجابي
’نصسار من أاجل إاعطاء تلك ال ّصسورة اŸمّيزة.
لهؤو’ء ا أ
ورÃا يكون إاقدام أانصسار ا–اد بلعباسس يوم الثلثاء Ãدّرجات ملعب
لمكانيات»
 5ج-وي-ل-ي-ةع-ل-ى ه-ذا السس-ل-وك ل-ت-ك-ون واج-ه-ة ج-دي-دة «ل -إ
الكبÒة للمناصسر ا÷زائري ،التي سستضسفي جّوا رياضسيا ‘ اŸلعب
‘ وسسط نظيف على كل اŸسستويات.
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زمــــــــان...

’و¤
فاجأا جميع أŸتتّبع Úوحجز مكانا ضصمن فرق أŸقّدمة للرأبطة أ أ

نصصر حسص Úداي  ..وثبة نوعية وأاهداف كبÒة ‘ األفق
’قل من أجل مكان مؤوهل
عاد فريق نصصر حسص Úدأي أ ¤ألوأجهة و“ّكن من فرضس منطقه بطريقة «ألكبار» بعد ما حجز مكانه ‘ ثÓثي أŸقدمة ،وينافسس بقوة على أ أ
للمنافسصة ألقارية حتى أن أŸتتبع Úيقارنون مسصÒته هذأ أŸوسصم Ãا يقوم به نادي فياريال أ’سصبا Êبطريقة «ألغوأصصة» ،أي أن ألقليل ألذين كانوأ ينتظرون ألنصصرية بهذأ
أŸسصتوى ألكب Òكون ألتقني ÚوأŸسصÒين ركزوأ على ألعمل قبل كل شصيء.
حامد حمور
ف -ق -د أاع -طت ال -نصس -ري -ة درسس-ا Ÿع-ظ-م أان-دي-ة
ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة األو ¤ب-ال-ع-م-ل اŸت-واصسل
وفق اسسÎاتيجية مدروسسة تعتمد على «إانشساء»
ظ -روف ال -ن -ج -اح ب -ط -ري -ق -ة ت-دري-ج-ي-ة ،ب-دأات
بالعتماد على لعب Úلديهم خÈة على غرار
ق -اسس -م -ي ،ح -راق ،ال -ع -ر‘..إا ¤ج -انب شس -ب-ان
قادرين على تقد Ëاإلضسافة.

بÓل دزيري »..اŸايسصÎو»

ت-ط-ور أاداء ال-ف-ري-ق ب-ط-ري-ق-ة ت-دري-ج-ية بقيادة
«اŸايسسÎو» ب Ó-ل دزي -ري،ال -ذي ع -رف ك -ي-ف
ي-وظ-ف الم-ك-ان-ي-ات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا
ال -ف -ري -ق م -ن خ Ó-ل إاع -ط -اء ال-ف-رصس-ة ل-ب-عضض
الشس -ب -ان و–ضسÒه -م م -ن ال -ن-اح-ي-ة ال-ن-فسس-ي-ة،
فبالرغم من بعضض الصسعوبات التي قد –دث
من ح Úآلخر إال أان دور اŸدرب دزيري كان
دائ -م -ا ال-ن-ق-ط-ة ال-ت-ي ت-ق-دم ا◊ل-ول ‘ ال-وقت
اŸناسسب.
فاÈÿة التي اكتسسبها مدرب النصسرية كÓعب
‘ النصسرية ،ا–اد العاصسمة والفريق الوطني
وكذا عمله لعدة سسنوات كمسساعد للمدربÚ
أاع -طت ل -ه «ال -وسس -ائ -ل» ال -ت-ي “ّك-ن-ه م-ن أاخ-ذ
اŸسسؤوولية كاملة ‘ طريقة تسسي Òالفريق من
الناحية الفنية.
وجعل التشسكيلة ‘ وضسع معنوي مريح ،حيث
أان تعامله مع الÓعب Úجعلهم يركزون على
اŸيدان بشسكل أافضسل ،وهذا شسيء مهم جدا ‘
كرة القدم ح Úيجد الÓعب ا÷و اŸناسسب
الذي Áكنه من تقد Ëاألفضسل ‘ اŸقابÓت.
ف- -إادارة ال- -نصس- -ري- -ة وّف- -قت إا ¤ح -د ب -ع -ي -د ‘
اختيارها للمدرب دزيري الذي خلف اŸدرب
نبيل نغيز ،هذا األخ Òالذي قام بعمل جيد
كذلك قبل مغادرته للفريق ،حيث شسارك ‘
البطولة العربية ‘ الصسائفة اŸاضسية
وانطلق ‘ التحضسÒات مبكرا للموسسم ا◊ا‹.

ومباشسرة بعد اسستÓمه مهمة تدريب النصسرية
اعتمد دزيري على «–صس »Úخط الدفاع
والع -ت -م -اد ع -ل -ى لع -بّ‡ Úي -زي -ن ‘ وسس -ط
اŸيدان ،وبالتا‹ أاعطى أارضسية صسلبة لتشسكيلة
التي حققت «طفرة معنوية» كبÒة مع مرور
ا÷ولت ،وهي عدم تسسجيل أاية هزÁة منذ
 21جولة.

سصلسصلة ‡ّيزة ...

و ‘ الوقت الذي كان ا◊ديث عن أاندية أاخرى
ب- -ام- -ك- -ان -ه -ا م -ن -افسس -ة رائ -د الÎت -يب شس -ب -اب

قسسنطينة  ،فان نصسر حسس Úداي كان يكسسب
ال -ن -ق -اط وي-رف-ع رصس-ي-ده ح– Úولت سس-لسس-ل-ة
التعادلت القياسسية ا ¤سسلسسلة –قيق الفوز،
األمر الذي جعل الفريق ‘ مركز الوصسافة و
بطريقة لعب ‡يّزة.
وتشس Òاألرقام أان النصسرية “لك أاحسسن دفاع
بتلقي الفريق لـ  21هدفا ‘  28جولة ،و“كن
أاصسحاب الزي األصسفر من توقيع  35هدفا
ليكونوا ضسمن أاحسسن اÿطوط األمامية ‘
البطولة.

توفيق قريشصي – أŸدير ألّرياضصي لـ «ألشصعب»:

وب -دون شسك سس -ت -ع -ود ال-نصس-ري-ة ا ¤اŸن-افسس-ة
ال -ق -اري -ة اŸوسس -م ال-ق-ادم ّ‡ا ي-ع-ي-د أاذك-ري-ات
ل -ل -ع -دي -د م-ن أانصس-اره-ا األوف-ي-اء ال-ذي-ن ك-ان-وا
ينتظرون ذلك منذ سسنوات عديدة ،حيث أانّ
نصسر حسس Úداي يبقى مدرسسة تخّرج منها
العديد من النجوم على غرار ماجر ،قندوز،
مرزقان ،إايغيل ،زرابي وقد تعود ا ¤الواجهة
بÓعب Úآاخرين وإا‚ازات أاخرى ‘ اŸرحلة
ا◊ال-ي-ة ب-ف-ع-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م ا÷ي-د والسسÎت-يجية
التي رسسمها اŸسسّيرون.

«‚اح الفريق يعود إا ¤العÓقة الّتكاملية ب Úاإلدارة ،ا÷هاز الفني والّÓعب»Ú
حاوره :عمار حميسصي
 ⁄ي -فّ-وت ق-ريشس-ي ال-ف-رصس-ة ل-ي-ؤوّك-د أاّن سس-ي-اسس-ة
ال -ف -ري -ق م -ب -ن -ي -ة ع -ل-ى الع-ت-م-اد ع-ل-ى ع-نصس-ر
الشسباب ،وهو األمر الذي أاتى بنتائج جيدة ‘
ظل تواجد مدرب شساب وهو بÓل دزيري الذي
اسستطاع ترك بصسمته.
ووصسف قريشسي مشسوار الفريق هذا اŸوسسم
ب-الي-ج-اب-ي ،م-ؤوّك-دا أاّن ال-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب ال-بطولة
يبقى أامرا ‡كنا ‘ ظل الفارق الذي يفصسل
النصسرية عن صساحب الصسدارة ،إاضسافة إا ¤رغبة
الÓعب ‘ ÚاŸنافسسة على األلقاب.
❊ ألشصعب :كيف تف ّسصر ‚اح ألفريق هذأ
أŸوسصم؟
❊❊ توفيق قريشسي‚ :اح نصسر حسس Úداي هذا
اŸوسس -م ي -ع -ود ل -ع -دة أاسس-ب-اب أاه-م-ه-ا ال-ت-ك-ام-ل
اŸوجود ب Úالدارة والÓعب Úوا÷هاز الفني،
فالعÓقة ب Úالطراف الثÓثة متكاملة أاي كل
طرف يقوم بدوره ول يوجد هناك تداخل ‘
العمل بينهم ،فالدارة تعرف واجباتها وحقوقها
ونفسض المر ينطبق على ا÷هاز الفني الذي
يعرف هو الخر دوره ‘ الفريق،
وأايضس -ا ال Ó-ع -ب -ون ال -ذي -ن ه -م أايضس -ا ي -ع -رف-ون
حقوقهم وواجباتهم ،وبالتا‹ غياب الصسراع أاو
إان صسح القول تصسيد أاخطاء الخر منح الفريق
البعد الذي يريد واŸتواجد فيها الن ،وÁكن
تلخيصض هذا ‘ أان الفريق حاليا يسس Òبطريقة
احÎاف- -ي -ة ع -ل -ى غ -رار الن -دي -ة اŸع -روف -ة ‘
اف -ري -ق -ي -ا ح -ت -ى ل اق -ول اوروب-ا ،لن-ن-ا م-ازل-ن-ا
بعيدين عن اŸسستوى الوروبي ‘ التسسي،Ò
وأاك Èالن- -دي- -ة الف- -ري- -ق -ي -ة  ⁄تصس -ل ا ¤ه -ذا

ألّÓعب Úألشصبان أŸوهوبÚ؟
❊❊ بالفعل لدينا ›موعة ‡يزة من الÓعبÚ
الشسبان اŸوهوب Úالذين يسستطيعون اللعب ‘
الفريق Ÿدة طويلة ،فهدفنا من خÓل التعاقد
مع هذه اÛموعة من الÓعب Úهو الرفع من
مسس- -ت- -وى ال- -ف- -ري -ق ت -دري -ج -ي -ا وع -ل -ى اŸديÚ
اŸت -وسس -ط وال -ب -ع-ي-د ،والسس-ت-ث-م-ار ‘ ال-ع-نصس-ر
البشسري من العوامل اŸهمة التي نرتكز عليها،
فهدفنا هو السستثمار فيها رياضسيا من خÓل
اŸسساهمة ‘ الرفع من اŸسستوى الفني للفريق،
وح- -ت -ى م -ادي -ا م -ن خ Ó-ل ﬁاول -ة تسس -وي -ق -ه -ا
مسستقب Óمن خÓل ولوج ﬂتلف اŸنتخبات
ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-ل ال-ف-ئ-ات السس-ن-ية ،وبالتا‹ تضسمن
ج -ي ‡ Ó-ي -زا م -ن ال Ó-ع -ب Úال -ذي-ن سس-ي-ع-ودون
بالفائدة ل ﬁالة سسواء كانت رياضسية أاو مادية،
و‘ كلتا ا◊الت Úالرابح الول هو الفريق.
❊ حتى أŸدّرب هو من جيل ألشصباب؟
❊❊ دزيري بÓل لعب سسابق لديه خÈة كبÒة،
ومن جهتنا كمدير رياضسي زكيت هذا الختيار
و ⁄أاك -ن ﬂط -ئ -ن -ا ألن -ن-ي ك-نت ع-ل-ى ي-ق Úم-ن
‚احه Ãا أاننا  ⁄نكن نضسع هدفا معينا له
كمدرب ،حيث كان الهدف الول هو بناء فريق

قوي للموسسم اŸقبل ،وهذا لن يكون إال من
خÓ-ل ال-ع-م-ل Ÿوسس-م ع-ل-ى الق-ل ل-ك-ن ال-ن-ت-ائج
كانت حاضسرة واسستطاع –رير الÓعب Úمن
الناحية النفسسية ،وهو ما أاتى بثمار  ⁄تكن
منتظرة ،فالفريق حاليا هو األفضسل دون منازع،
وأاق- -ول ه- -ذا وأان- -ا أاع- -ل -م ج -ي -دا م -ا أاق -ول دون
النقاصض من مسستوى الندية الخرى.
❊ ه- -ل ت -وأج -د أل -ف -ري -ق ‘ أŸرك -ز أل -ث -اÊ
يجعلكم –لمون بالفوز باللّقب؟
❊❊ ‘ ك -رة ال -ق -دم ك -ل شس -يء ‡ك -ن وال -ف -ري-ق
Áك -ن -ه ال -ت -ت -وي-ج ب-ل-قب ال-ب-ط-ول-ة ألن الم-ر ‘
اŸت - -ن - -اول ‘ ح - -ال ف - -وزن - -ا ‘ اŸواج - -ه- -تÚ
اŸقبلي Ïوخسسارة اŸتصسّدر ،لهذا سسنعمل على
إان -ه -اء اŸوسس -م ب -ق -وة ث -م ن -رى ،ك -م -ا أان رغ -ب-ة
ال Ó-ع-ب ‘ Úال-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب ال-ب-ط-ول-ة
ي - -ب - -ق - -ى أام - -را مشس - -روع- -ا ،وه- -م
ّﬁف-زون بشس-ك-ل ك-ب Òل-ت-ح-قيق
هذا ال‚از ألنهم يلعبون
ب - -دون ضس - -غ - -ط ع - -كسض
اŸتصس ّ-در ال-ذي يسس-ع-ى
◊سس- - -م األم - -ور ق - -ب - -ل
ا÷ولة األخÒة.

مرزقان..

’Ÿان
أŸدأفع أŸهاجم ألذي أدهشس أ أ
بقلم :حامد حمور

بÓل دزيري لـ «ألشصعب»:

@ ثÓث نقاط تكفينا لضصمان مشصاركة قارّية
@ هدفنا إانهاء اŸوسصم ‘ مركز الوصصافة
’ن يحصصد ثمار عمله أ÷دي ‘
أّتصصلنا Ãهندسس أفرأح فريق نصصر حسص Úدأي أŸدرب بÓل دزيري ،ألذي عاد بنا للحديث إأ ¤بدأية أŸوسصم ألصصعبة ،مؤوكدأ أن ألفريق عانى ‘ ألبدأية وأ آ
’نهاء أŸوسصم ‘ مركز ألوصصافة وأŸشصاركة ‘ أŸنافسصة ألقارية أŸوسصم أŸقبل ،كما –دث ‘ هذأ أ◊وأر عن نهاية أŸوسصم وعن ألفريق وعن
ألتدريبات ،موضصحا بأان ألفريق يسصتهدف إ
مسصتقبله.
مهمة العارضسة الفنية للفريق ومضسينا كبÒة من أاجل –قيق الفوز ،وسسنلعب اŸن - -افسس - -ات وه - -و م - -ا سس- -يسس- -ع- -د ويتلقون مسستحقاتهم ‘ وقتها وهو ما
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس
م-ع اÛم-وع-ة ب-ال-ت-دري-ب-ات والصسرامة Ãائ-ت Úب-اŸائ-ة م-ن إام-ك-ان-ي-ات-نا إلنهاء الأنصسار كثÒا واإدارة الفريق ،لكن ل يسساعد على الÎكيز على العمل اŸنجز
تصصويرﬁ :مد آأيت قاسصي
‘ العمل اليومي وخاصسة النضسباط ،اŸوسس -م ج -ي-دا ،ه-ن-اك  6ن-ق-اط تلعب اأخف عليك اأننا نسستهدف اŸركز فوق اŸيدان ،ويا حبذا لو كانت كل
❊ ألشصعب :بعد رحيل أŸدّرب نبيل واÛموعة Œاوبت مع العمل اŸنجز ويجب أان نحصسد أاك Èعدد ‡كن من ال-ث-ا Êلضس-م-ان ع-ودت-ن-ا ال-ق-اري-ة من ال- -ف- -رق “لك إادارة م- -ث -ل نصس -ر حسسÚ
داي ،ل- -ك- -ن ه- -ذه اإلم- -ك- -ان- -ي -ات ك -انت
ن- -غ- -ي- -ز مسص- -كت زم- -ام أل- -ع- -ارضص- -ة من قبل الطاقم الفني والطاقم الطبي ال-ن-ق-اط ،وه-دف-ن-ا ال-ف-وز ب-اŸواج-ه-ت Úمنافسسة رابطة الأبطال الإفريقية.
’ن بـ  21الذي كان يتبع كل صسغÒة وكبÒة ،ول ضسد شسباب بلوزداد يوم  12جوان وبعده ❊ أل -نصص -ري-ة أخ-ذت ب-ع-دأ آأخ-ر م-ع م -ت -وف-رة م-ن ق-ب-ل وال-ن-ت-ائ-ج ج-اءت م-ع
ألفنية للنصصرية ،وأنتم أ آ
م - -ب - -ارأة دون ه - -زÁة و‘ م- -رك- -ز يخف عليك بأاننا مع بداية اŸوسسم كان ‘ آاخر جولة من اŸوسسم الكروي ضسد دزي- -ري وه- -ي ع- -ل- -ى م- -ق -رب -ة م -ن الطاقم Úالفني والطبي ا◊الي Úوهذا
ألعودة إأ ¤ألسصاحة ألقارية ،هل شسرف بالنسسبة لنا ،ألنه يب Úبأاننا نعمل
ل- -دي -ن -ا ع -دد ه -ائ -ل م -ن اŸصس -اب ‘ Úنادي أاوŸبي اŸدية.
ألوصصافة؟
❊❊ بÓل دزيري :بداية اŸوسسم كانت التعداد بسسبب ضسيق وقلة التحضس Òمع ❊ هذأ أفضصل موسصم للنصصرية منذ Áك -ن أن ن -ق -ول ب -أان ه -ذأ أل-ه-دف بجد ونخلصض ‘ عملنا.
سصيضصمن لدزيري عقدأ جديدأ ‘ ❊ عادلتم ألرقم ألقياسصي ‘ عدد
’ول ؟
صسعبة علينا و ⁄تكن انطÓقتنا جيدة ،بداية اŸوسسم ،ومع مرور ا÷ولت قل عودتها إأ ¤أÎÙف أ أ
أŸب - - -اري - - -ات دون ه - - -زÁة أل- - -ذي
خصس -وصس -ا ب -ع-دم-ا خ-رج-ن-ا م-ب-ك-را م-ن العدد والكل حاضسر وجاهز من الناحية ❊❊ صسحيح ،منذ مواسسم  ⁄يتعدى ألفريق ؟
مشساركتنا ‘ منافسسة كأاسض العرب ⁄ ،البدنية ،مبارياتنا سسÒناها جولة بجولة الفريق عتبة الأربع Úنقطة ،هذا ❊❊ ا◊ديث عن اŸوسسم اŸقبل مبكر ي- -ت- -وأج- -د ب- -ح- -وزة ف -ري -ق شص -ب -اب
يكن لنا الوقت الكا‘ للتحضس Òلهذه وه -دف -ن -ا ‘ ك -ل ل -ق -اء –ق -ي -ق ن -ت-ائ-ج اŸوسسم قبل نهايته بجولت Úنحن وسس- -اب- -ق ألوان- -ه ،ن -ح -ن اآلن ت -فصس -ل -ن -ا بلوزدأد ،هل وضصعتم –طيم هذأ
اŸن-افسس-ة ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي ،وت-وقيت إاجراء إايجابية سسواء خارج أاو داخل الديار ،ب -رصس-ي-د  48ن -ق -ط-ة واأم-ام ف-رصس-ة مواجهت Úكما قلنا عن نهاية اŸوسسم ألرقم كهدف؟
ك- -أاسض ال- -ع- -رب أاخ -ل -ط أاوراق -ن -ا ب -عضض اآلن بلغنا كما قلت ‹ منذ قليل Œ 21اوز اÿمسس Úن- -ق- -ط -ة وح -ق -ق -ن -ا ا÷اري ،سسنلعبهما وعند نهاية اŸوسسم ❊❊ ل هذا ليسض هدفا بالنسسبة إالينا،
الشس -يء ،ل ي -خ -ف ع -ل-يك أان اŸن-افسس-ة م -ب -اراة دون ه -زÁة ،وه -ذا ل-يسض ول-ي-د مسسÒة البطل ،نحن الآن ‘ وصسافة سس - -ن- -ق- -ي- -م ال- -وضس- -ع وسسÔى م- -ا ال- -ذي اŸدرب ال -ذي ي -ج -لب ن -ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة
ال-رسس-م-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-فريق نصسر حسس Úالصس -دف -ة ون -ح -ن ‚ن -ي ث -م -ار ع-م-ل-ن-ا ،الÎتيب منفردين موؤقتا برصسيد  3سسيحدث ،لدينا عقد إا ¤غاية نهاية ل -ف-ري-ق-ه وال-ف-ري-ق ال-ذي ل ي-ن-ه-زم ،ه-و
داي انتهت يوم  14جوان ،ار–نا  15وب-ق-يت م-واج-ه-ت Úت-فصس-ل-ن-ا ع-ن ن-ه-اية ن- -ق- -اط ‘ ان -ت -ظ -ار اإج -راء م -ب -اراة السسنة ا÷ارية وعندما سسينتهي سسÔى دائ-م-ا أام-ر م-ف-ي-د ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مجموعة
وي- -ج- -ع- -لك ت- -ع -م -ل ‘ ظ -روف ه -ادئ -ة
يوما وعدنا بعدها للتحضسÒات للموسسم اŸوسسم الكروي ويجب علينا أان ننهيها شسبيبة السساورة ضسد اإ–اد ا◊راشض ‘ األمر.
’مكانيات ومريحة ،وخاصسة عندما يرتفع عدد
(ا◊وار اأجري قبل لعب اŸواجهة)❊ ،هل Áكن ألقول أن أ إ
ا÷دي- -د ÿوضض اŸن -افسس -ة ال -ع -رب -ي -ة ،جيدا.
’دأرة سص -اه -مت اŸباريات دون هزÁة ،نحن اآلن بلغنا
بعدها ‘ البطولة  ⁄تكن نتائجنا على ❊ ح ّ- -ق - -ق - -ت - -م ث Ó- -ث أن - -تصص - -ارأت اليوم يجب اأن نضسمن  3نقاط اأخرى أل- -ت- -ي ت- -وّف- -ره -ا أ إ
 21مباراة دون هزÁة كما قلت ‹ منذ
أاحسس -ن م -ا ي -رام م -ع ان -ط Ó-ق اŸوسس-م متتالية وهدفكم إأنهاء أŸوسصم ‘ ك - -ي نشس - -ارك رسس - -م - -ي - -ا ‘ اإح- -دى بشصكل كب ‘ Òنتائج ألفريق؟
اŸنافسسات القارية اŸوسسم اŸقبل ❊❊ ،جاحد من ينكر فضسل اإلدارة ‘ قليل ،لكننا ل نركز على هذا الرقم ،بل
ل - -ت - -ذب - -ذب –ضسÒات- -ن- -ا ،و‘ ا÷ول- -ة وصصافة ألّترتيب ،أليسس كذلك؟
ال- -ع- -اشس- -رة ق -رر اŸدرب ن -ب -ي -ل ن -غ -ي -ز ❊❊ لعبنا ثÓث لقاءات ‘ ظرف أاسسبوع ومهما كانت نتائج ا÷ولة الأخÒة ضس- -م- -ان السس- -ت- -ق- -رار ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى نلعب مبارياتنا من أاجل الفوز بهم وهذا
السس- -ت- -ق- -ال- -ة وال- -ت- -ن -ق -ل ل -ل -ت -دريب ‘ وا◊م -د ل -ل-ه حّ-ق-ق-ن-ا ثÓ-ث ان-تصس-ارات باإنهائنا اŸوسسم ‘ اŸركز الثا Êاأو التشسكيلة ،حيث أان الÓعب Úوكل عمال هو األمر اŸهم لنا نحن كمجموعة ‘
السسعودية ،ومنذ ذلك ا◊ Úأاوكلت ‹ متتالية ،سسندخل هذين اللقاءين بقوة ال - - -ث - - -الث ،سس- - -نشس- - -ارك ‘ اإح- - -دى الفريق مرتاح Úمن الناحية اŸادية فريق نصسر حسس Úداي.

يعد شسعبان مرزقان من ضسمن أاحسسن اŸدافع Úالذين أا‚بتهم كرة القدم ا÷زائرية،
والكل يتذّكر تلك ال ّصسور التي صسنعها خّريج مدرسسة نصسر حسس Úداي ‘ مونديال 1982
بفضسل لياقته البدنية اŸمتازة وفنياته
ال -ت -ي حّ-ي-رت لع-ب-ي اŸن-ت-خب األŸاÊ
بصسفة خاصسة.
م- -رزق- -ان أاع- -ط- -ى Ÿنصسب ظ -ه ÒأاÁن
«صسبغة خاصسة» ،حيث يغطّي كل ا÷هة
اليمنى ويسساهم بشسكل كب ‘ Òا◊مÓت
الهجومية ،ا ¤جانب العزÁة الكبÒة
التي يلعب بها.
كما أانّ مرزقان بدأا مشسواره مع األكابر
‘ سسن مبكرة كونه أابان عن امكانيات
كبÒة ،وحجز مكانا مع األكابر.
شس -ع-ب-ان م-رزق-ان م-ن م-وال-ي-د  8مارسض
 ،1959دخل عا ⁄الكرة بنادي مؤوسسسسة
ا◊ليب بحسس Úداي ،قبل أان يتحول ا¤
فريق نصسر حسس Úداي عام ‘ 1974
سس -ن  15سس -ن -ة ،ح-يث ك-ان ه-ذا ال-ن-ادي
مدرسسة حقيقية.
تعلم الكث Òبهذه اŸدرسسة رفقة العديد
من الÓعب Úالكبار الذين شسكلوا هذا
الفريق اŸميّز ،حيث نال األلقاب ‘ صسنف األواسسط قبل اللعب لدى األكابر.
وبفضسل امكانياته الكبÒة طرق مرزقان أابواب اŸنتخب الوطني مبكرا أايضسا ،حيث أاصسبح
لعبا دوليا ‘ سسن  19سسنة ،إا ¤جانب كل من ماجر ،قندوز ،لعزازي...
وشسارك اŸدافع األÁن اŸميّز لـ «اÿضسر» ‘  60مباراة دولية ،حيث خاضض منافسسات
 ،·Óكأاسض العا 1982 ⁄بإاسسبانيا وأالعاب البحر األبيضض
دولية على غرار كؤووسض افريقيا ل أ
اŸتوسسط ،وكانت له اتصسالت مع أاندية أاوروبية كبÒة آانذاك.
وبعد مشسوار ناجح بنصسر حسس Úداي انتقل مرزقان ا ¤مولودية ا÷زائر عام  ،1987والتي
لعب فيها إا ¤غاية  1989قبل أان يعتزل اللعب وينتقل ا ¤عا ⁄التدريب ،وعرف بعزÁته
الكبÒة ‘ –ضس Òاألندية لتحقيق هدف الصسعود ،فقد دّرب كل من نصسر حسس Úداي،
شسباب ميلة ،مولودية بجاية ،نادي بارادو وا–اد ا◊راشض.
ومازال ◊د اآلن ‘ عا ⁄كرة القدم من خÓل «مهنته ا÷ديدة» كمحّلل ‘ القناة الثالثة
لÓذاعة الوطنية ،حيث يشسّكل ثنائيا مع العÓمي معمر جبور ،وكل اŸسستمع Úيؤوكدون
على اللمسسة الفنية والتحليل ‘ العمق للمقابÓت التي يقدمها اŸدافع األÁن السسابق
لنصسر حسس Úداي واŸنتخب الوطني خّريج مدرسسة النصسرية.
ويتّفق كل عشّساق الكرة ا÷زائرية أانّ مرزقان طبع مسسÒته ‘ الفريق الوطني ‘ منصسب
ظه ÒأاÁن ⁄ ،نتمّكن ◊د اآلن من إايجاد لعب من هذا اŸسستوى الكب ،ÒرÃا لضسعف
التكوين والطريقة التي يتم بها اكتشساف اŸواهب الواعدة أاصسقلها مع مرور الوقت.

مرأد ◊لو – رئيسس ألنّادي ألهاوي لـ «ألشصعب»:

العمل ا÷ماعي والتّنسصيق وراء الّنجاح

ن
أّكد توفيق قريشصي أŸدير ألرياضصي لفريق نصصر حسص Úدأي ‘ حوأر لـ «ألشصعب» ،أ ّ
‚اح ألفريق هذأ أŸوسصم يعود إأ ¤عدة أسصباب أهمها ألتكامل أŸوجود ب Úأ’دأرة،
ألÓعب Úوأ÷هاز ألفني.
اŸسستوى لكن ل ضسيم من Œريب الوصسول ا¤
هذا اŸسستوى رغم اننا ‘ البداية فقط ،لهذا
فنتائج الفريق هي انعكاسض التسسي ÒالحÎا‘
للفريق.
’ط - -رأف
❊ Ÿاذأ وصص - -لت أل - -ع Ó- -ق - -ة ب Úأ أ
أل -ث Ó-ث -ة إأ ¤ه -ذأ أŸسص -ت -وى م-ن أŸث-ال-ي-ة
’ندية؟
عكسس ما هو موجود ‘ معظم أ أ
❊❊ صسحيح ففي معظم األندية هناك دائما
حلقة مفقودة ب Úطرف
وآاخر سسواء ب Úا÷هاز الفني والدارة أاو بÚ
الÓعب Úوهذه األخÒة أاو ب Úا÷هاز الفني
وال Ó-ع -ب Úوا÷ه -از ال-ف-ن-ي ،ل-ك-ن ‘ ال-نصس-ري-ة
Œاوزنا هذه المور Ãراحل وأاعتقد أان السسلم
الداري الذي فرضسه الرئيسض ولد زم ‹Òعلى
ك -ل الط -راف ج -ع -لت ا÷م -ي -ع ي-درك ح-ق-وق-ه
وواج -ب-ات-ه ،وب-ال-ت-ا‹ ل ت-واج-د ل-ل-مشس-اك-ل ال-ت-ي
–دث ‘ م -ع -ظ -م الن -دي -ة داخ -ل ف-ري-ق نصس-ر
حسس Úداي وال- -وصس- -ول ا ¤ه- -ذه ال- -درج -ة م -ن
اŸثالية ‘ العÓقة مبني على عامل الثقة ،فكل
ط -رف ي -ث -ق ‘ الخ -ر بسس -بب إاي -ف-اء ك-ل ط-رف
ب - -ال - -ت - -زام - -ات - -ه اŒاه الخ- -ر ،ف- -الدارة أاوفت
ب-ال-ت-زام-ات-ه-ا م-ع الÓ-ع-ب Úم-ن خÓ-ل ا◊صسول
على مسستحقاتهم ‘ وقتها ،ونفسض المر ينطبق
على ا÷هاز الفني الذي Áتلك ثقة بينه وبÚ
الÓعب ،Úوهذه المور التي تنعكسض ايجابا على
مسستوى الفريق ونتائجه ‘ البطولة والدارة
ا◊الية تهدف دائما إا ¤توف Òكل الظروف
اÓŸئ-م-ة ل-ل-ف-ري-ق م-ن أاج-ل ال-ن-ج-اح م-ن خÓ-ل
ال- -ق- -ي- -ام ب- -دوره- -ا وف- -ق- -ط دون ال- -ت- -دخ- -ل ‘
صسÓحيات اآلخر.
❊ أÓŸحظ هو وجود ›موعة كبÒة من

يا زمان
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أرجع رئيسس ألنادي ألهاوي لنصصر حسص Úدأي
مرأد ◊لو ‘ حوأر خاصس ÷ريدة «ألشصعب»،
ألنجاح أÙقق ‘ أŸوسصم ألكروي أ◊ا‹ إأ¤
أ’سص -ت -ق -رأر وأل -ع -م -ل أ÷م -اع -ي أل-ذي أكسصب
أÛم-وع-ة ث-ق-ة ك-بÒة وأب-ع-ده-ا عن ألضصغط،
بدليل أن ألفريق ينافسس على لقب ألدوري
’مور – ⁄سصم من ألناحية أ◊سصابية
Ãا أن أ أ
وك -ل شص -يء ‡ك -ن ف -ي -م -ا ت -ب -ق -ى م -ن ج -و’ت
’ق- -ل
’و ¤أو ع- -ل- -ى أ أ
أل - -رأب - -ط - -ة أÎÙف- -ة أ أ
أح -تÓ-ل م-رك-ز م-ؤوه-ل ل-ل-م-ن-افسص-ة أل-ق-اري-ة ‘
ألسصنة ألكروية ألقادمة.

حاورته :نبيلة بوقرين
❊ ألشصعب :كيف تقّيم مسصار
ف- - - -ري- - - -ق نصص - - -ر حسص Úدأي ‘
أŸوسصم أ◊ا‹؟
❊❊ مراد ◊لو :اŸسسار كان جد إايجابيا
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ف -ري -ق نصس -ر حسس Úداي خÓ-ل
اŸوسسم الكروي ا◊ا‹ ،بدليل أاننا نتواجد ‘
اŸركز الثا ‘ Êسسلم ترتيب البطولة ولو  ⁄نضسيع بعضض النقاط
لتمكنا من الصسعود للصسدارة ،ولهذا سسنطمح إا¤

الفوز Ãا تبقى من النقاط ألنه كل شسيء ‡كن ‘
كرة القدم ول يوجد اŸسستحيل ،وبإامكاننا الوصسول
إا ¤كل أاهدافنا بحول الله وسسÔاقب اŸقابÓت
األخرى عن بعد ألنها تهمنا كثÒا ،خاصسة
أاننا ‘ الوقت ا◊ا‹  ⁄ننهزم ‘ 21
م -ق -اب -ل -ة ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ،وه -ذا ال-رق-م
م -وج -ود ع -ن-د ف-ري-ق شس-ب-اب ب-ل-وزداد
ونحن نطمح لتحطيمه من خÓل
إاكمال اŸنافسسة من دون خسسارة.
’سص - -ب - -اب أل - -ت - -ي
❊م- - -ا ه - -ي أ أ
سصاهمت ‘ وصصول ألنادي
إأ ¤هذأ أŸسصتوى؟
❊❊ أاك - -ي- -د السس- -ت- -ق- -رار
الذي يعد من ب Úأاهم
ال -ع-وام-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
إاي-ج-اب-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق ،إاضس-افة إا¤
العمل ا÷ماعي للفريق والطاقم الفني
وك - -ل ذلك ج - -ع - -ل اÛم - -وع - -ة تسسÒ
بطريقة متوازنة ‘ مباريات البطولة
الوطنية خاصسة بعد خروج النادي من
أاول لقاء ضسمن منافسسة كأاسض ا÷زائر،
ولهذا بقيت لنا جبهة واحدة نلعب
ع-ل-ي-ه-ا م-ا ج-ع-ل-ن-ا ن-رم-ي ب-ك-ل ثقلنا
ل - -كسسب أاك Èع - -دد م - -ن ال - -ن - -ق - -اط
وسساعدنا كثÒا غياب الضسغط ألن األندية
األخ- -رى – ⁄سسب ل- -ن- -ا م- -ن ق -ب -ل ح -ت -ى
ت -ف -اج -ئ -وا ب -ت-واج-دن-ا ‘ اŸرك-ز ال-ث-ا،Ê
إاضسافة إا ¤أاننا ‰لك فريق يتكون من
لع -ب Úشس -ب -اب وي -ت -ح -ل -ون ب -إارادة ق-وي-ة
سسمحت لهم بإاظهار إامكانيات كبÒة ‘
كل اŸباريات.
❊ ه-ل ك-ن-ت-م ت-ت-وّق-ع-ون –ق-ي-ق ه-ذه
ألّنتائج ‘ بدأية أŸوسصم؟
❊❊ بكل صسراحة  ⁄نكن نتوقع الوصسول لهذه
النتيجة ،ولكن عندما تعاقدنا مع اŸدرب
دزيري بÓل قال لنا أان اÛموعة لديها

اإلم- -ك- -ان -ي -ات ال -ت -ي
تسس- -م- -ح ل- -ه -ا ب -ل -عب
األدوار األو¤
وب -ال -ف -ع -ل ك-ان ع-ن-د
وعده ،ونحن اآلن ‘
اŸرك- -ز ال- -ث- -ا Êم -ن
الÎت- - - -يب ال- - - -ع - - -ام،
وال - - -فضس - - -ل ي- - -ع- - -ود
للمجهودات التي قام
ب-ه-ا ك-ل م-ن ال-ط-اق-م
الفني بقيادة دزيري
رفقة الÓعب Úالذين
 ⁄ي - - - - -ذخ- - - - -روا أاي
›ه- - -ود م- - -ن أاج - -ل
ال - - -وصس - - -ول ل- - -ه- - -ذه
ال - -ن - -ت - -ي - -ج- -ة ،وه- -م
مشس -ك-ري-ن ع-ل-ى ذلك
وكل ذلك راجع إا¤
السس- - -ي - -اسس - -ة ال - -ت - -ي
ن-ن-ت-ه-ج-ه-ا م-ن خÓل
اإلسس - - -ت - - -ث - - -م- - -ار ‘
ال- -ع- -ن- -اصس -ر الشس -اب -ة
للفريق ألن النصسرية
مدرسسة عريقة وهذا
اŸشسروع بدأانا ‘ Œسسيده منذ ثÓث سسنوات على غرار كل من
يوسسفي ،خاسسف ،رحمون ،براهيمي ،شسويطر واألداء الرائع
ل -ل -ح -ارسض م -رب -اح ق-اي-ة ،ال-ذي ت-أال-ق بشس-ك-ل لفت ون-ت-م-ن-ى أان
يسستدعى للفريق الوطني ‘ اŸسستقبل.
’ضص -اف -ة أل -ت -ي ج -اء ب -ه -ا أŸدّرب ب Ó-ل
❊ أي- -ن ت -ك -م -ن أ إ
دزيري؟
❊❊ بÓل دزيري لديه خÈة طويلة ‘ اŸيادين ،إاضسافة إا ¤أان
سس -ن -ه سس -م -ح ل-ه ب-كسسب الÓ-ع-ب Úم-ن خÓ-ل ط-ري-ق-ة اÿط-اب
والتعامل معهم ألنه قريب من سسنهم ،ولهذا فهو يعرف طريقة
ت -ف -ك Òك -ل واح -د ،إاضس -اف -ة إا ¤ج -دي-ت-ه ‘ ال-ع-م-ل وت-وف Òك-ل
الظروف اŸناسسبة من طرف الÓعب Úالذين سسهلوا له اŸهمة
واإلدارة التي قدمت كل التسسهيÓت حتى تكون نتائج إايجابية،

وب -إاخ -تصس -ار ف -إان ال -ع-م-ل
ا÷م-اع-ي وال-ت-نسسيق هما
سسببا النجاح ‘ اŸوسسم
ا◊ا‹.
❊ ك - -ي - -ف ت - -رى ق - -ادم
’خÒة من
أ÷و’ت أ أ
أŸنافسصة؟
❊❊ سس- - -ت- - -ك- - -ون ا÷ولت
األخÒة من اŸنافسسة جد
م-ه-م-ة وح-اسس-م-ة ب-النسسبة
ل -ك -ل ال-ف-رق ألن م-وضس-وع
ال - -ل - -قب  ⁄ي- -حسس- -م م- -ن
ال -ن-اح-ي-ة ا◊سس-اب-ي-ة ،و‘
ح- - - -ال ت- - - -ع Ìشس- - - -ب- - - -اب
قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة سس- -ت- -ت- -غÒ
اŸعطيات من دون شسك،
خاصسة أان اŸقابÓت التي
ت -ن-ت-ظ-ره-م ل-يسست سس-ه-ل-ة
أامام شسبيبة القبائل التي
 ⁄تضسمن البقاء إا ¤حد
اآلن ،ن -ادي ب -ارادو ال -ذي
كشس -ف ع -ن ط -ري -ق-ة ل-عب
رائ- -ع- -ة وإا–اد ال- -ب -ل -ي -دة
ال- - -ذي ي- - -ل - -عب م - -ن دون
ضسغط ول يوجد ما يخسسره Ãا أانه نزل إا ¤القسسم الثا Êنفسض
األمر بالنسسبة للنوادي التي تصسارع من أاجل البقاء ،ما يعني أان
األمور لن –سسم حتى آاخر لقاء من اŸوسسم الرياضسي.
❊ هل سصتحافظون على نفسس ألّتعدأد وأل ّ
طاقم ألفني ‘
أŸوسصم ألقادم؟
❊❊ ب -ال -ط -ب -ع سس-ن-ح-اف-ظ ع-ل-ى ك-ل ال-ت-ع-داد سس-واء الÓ-ع-ب Úأاو
اŸدرب ،وسسنعمل على جلب  3عناصسر فقط من أاجل تغطية
بعضض النقائصض فقط والبقية سستواصسل مه الفريق للوصسول إا¤
نتائج إايجابية سسواء على الصسعيد اÙلي أاو القاري من اجل
العودة إا ¤منصسة التتويج من جديد ،خاصسة أاننا ‰لك جمهورا
من ذهب وصسار متعطشض من أاجل تذوق طعم األلقاب من
جديدا وهذا ما نهدف إاليه مسستقب.Ó
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عروضس ‡يزة نالت إأعجاب أ◊اضسرين

التّعريف بإا‚ازات الّرياضصة العسصكرية ودورها ‘ رفع الّراية الوطنية

نّ- -ظ- -مت أول أمسس أب- -وأب م- -ف- -ت -وح -ة ع -ل -ى
ألرياضسة ألعسسكرية Ãركز Œمع و–ضسÒ
أل-ف-رق أل-ري-اضس-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة ب Íعكنون،
سسمح لكل أ◊ضسور من عسسكري ÚومدنيÚ
لطÓ-ع ع-ل-ى ت-اري-خ ألرياضسة ألعسسكرية
ب-ا إ
لصس -ع -دة أÙل -ي -ة،
وإأ‚ازأت- -ه- -ا ع -ل -ى ك -ل أ أ
أل -ع -رب -ي -ة ،أل -ق -اري -ة وأل -دول -ي-ة م-ن خÓ-ل
أŸعرضس ألذي أقيم ‘ أرجاء أŸلعب.
نبيلة بوقرين

شص -ه -دن -ا ب -رن -ا›ا ث -ري -ا شص -م-ل ع-دة ع-روضس م-ن
عناصصر الفرق الوطنية العسصكرية الشصابة واألكابر
م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا اÓŸك- -م- -ة ،ا÷ي -دو ،ال -ك -رات -ي دو،
التايكواندو ،الكونغ فو ،اŸصصارعة ،أالعاب القوى،
الدرجات الهوائية ،الفرونسصية من طرف أافراد
ا◊رسس ا÷مهوري ،اŸبارزة ،الرياضصة اŸيكانينية
من طرف أافراد الدرك الوطني ،عرضس خاصس
ل -ل -ق -وات اÿاصص -ة ف -ري -ق ال -ك-وكسص-ول إاضص-اف-ة إا¤
ع- -رضس م- -وسص- -ي- -ق- -ي م- -ن ط- -رف ق- -ي- -ادة ا◊رسس
ا÷مهوري.
وسصبق كل تلك العروضس إالقاء كلمة اإلفتتاح من
ط-رف ال-ع-م-ي-د م-دي-ر ال-ري-اضص-ات ال-عسص-ك-رية عمر
قريشس ،الذي عاد إا ¤أاهمية الرياضصة من أاجل
ت -ط-وي-ر م-ه-ارات وق-درات أاف-راد ا÷يشس ال-وط-ن-ي
ق- -ائ  ‘»:Ó-إاط -ار اıط -ط اإلع Ó-م -ي السص -ن -وي
للجيشس الوطني الشصعبي الهادف أاسصاسصا إا ¤تقريب
اŸواطن من اŸؤوسصسصة العسصكرية ،وعلى غرار كل
التشصكيÓت التابعة للجيشس الوطني الشصعبي تنظم
ال -ري -اضص -ة ال -عسص -ك -ري -ة ك -ل سص-ن-ة أاب-واب-ا م-ف-ت-وح-ة
وزيارات موجهة للمصصالح ا÷هوية ÷ميع النواحي
العسصكرية وختامها بهذا الصصرح الرياضصي اŸفتوح
ل -ل -ج -م-ه-ور ال-ك-رÃ Ëرك-ز Œم-ع و–ضص Òال-ف-رق
الرياضصية العسصكرية الشصهيد مسصعود بوجريو».

الهدف هو تقريب ا÷مهور
من الوحدات العسصكرية

أاضصاف العميد قائ ‘ Óذات السصياق« :الهدف من
األي -ام اŸف -ت -وح -ة ه -و إاطÓ-ع ا÷م-ه-ور ع-ل-ى دور
وم -ه -ام ال -ري -اضص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ‘ صص-ف-وف ا÷يشس
الوطني الشصعبي ،وما حققته النخبة من إا‚ازات
شصرفت ا÷زائر وا÷يشس على الصصعيد الوطني،
العربي ،القاري والدو‹ ،وبهذه اŸناسصبة أاشصكر كل

الضصيوف وا◊اضصرين على تلبية الدعوة ،وأا“نى
أان يسصتفيد ا÷ميع من مسصÒة الرياضصة العسصكرية،
وŒدر اإلشص- -ارة إا ¤أان- -ه ب -ق -در م -ا ي -ه -ت -م ج -ه -از
الرياضصة العسصكرية باإلختصصاصصات ذات اŸسصتوى
ال -ع -ا‹ ف -إان-ه ي-ت-ك-ف-ل أايضص-ا ب-ال-ت-دريب وال-ت-حضصÒ
البد Êعلى مسصتوى كل الوحدات وهيئات التكوين
التابعة للجيشس الوطني الشصعبي نظر ألهميته ‘
إاع -داد األف -راد ال -عسص-ك-ريÛ Úاب-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات
اليومية والقيام Ãهامهم على أاحسصن وجه».
واصص- -ل ذات اŸت- -ح- -دث ق- -ائ « :Ó-يسص -ع -ى ا÷يشس
ال -وط -ن -ي م -ن ج -ه -ة أاخ -رى إا ¤ت -رق -ي -ة ال-ري-اضص-ة
ا÷ماهÒية وتطوير الرياضصة النسصوية فضص Óعن
مشصاركته ‘ ا◊ركة الرياضصية الوطنية اŸدنية
بصصفته جزء ل يتجزأا منها ،وبفضصل الدعم الدائم
واŸسصتمر للقيادة العليا للجيشس الوطني الشصعبي
ال -ذي Œل -ى ‘ اإلم -ك -ان -ي -ات ال -بشص -ري -ة واŸادي-ة
اŸسص -خ -ر م -ن أاج -ل ت -ف -ع -ي -ل وت -ع-م-ي-م اŸم-ارسص-ة
ال -ري -اضص -ي -ة ع -ل -ى ك -اف -ة ق-ي-ادات ق-وات ال-ن-واح-ي
ال-عسص-ك-ري-ة وال-وح-دات ال-كÈى وه-ي-ئ-ات ال-ت-كوين،
اسصتطاعت من خÓل الÈامج الرياضصية اŸسصطرة
سصنويا والتي تسصتند إا ¤أاسصاليب علمية من قطع

أاشص -واط ك -بÒة وب -ن -اء م -ن-ظ-وم-ة ري-اضص-ي-ة ج-دي-دة
وم -نسص -ج -م -ة ت -ت -ج -اوب م -ع اŸن -اه -ج ال -ري -اضص-ي-ة
ا◊ديثة ،والتي Áكن قياسصها بالنتائج اŸسصجلة
على الصصعيدين الوطني والدو‹ ،وهذا ما أاثبتته
السصياسصة الرياضصية اŸنتهجة من خÓل ‚اعتها
وفعالياتها ،ما يعني أانها ليسصت وليدة الصصدفة بل
ث -م -ار إاسصÎات -ي -ج -ي -ة ق -ائ -م -ة ع -ل -ى م -ب -ادئ ،ق -ي-م
وإانضصباط».
ختم العميد قائ« :Óكما يظهر دعم القيادة العليا
للجيشس الوطني الشصعبي لقطاع الرياضصة العسصكرية
‘ تشصييد وإاعادة تهيئة عدة مرافق رياضصية مثل
ال -ق -اع -ة األŸب -ي -ة م-ت-ع-ددة ال-ري-اضص-ات اŸوج-ودة
Ãرك- -ز Œم- -ع و–ضص Òال -ف -رق ال -عسص -ك -ري -ة سص -ي
مسص -ع -ود قسص -ن -ط-ي-ن-ي ،واŸزودة Ãضص-م-ار ألل-ع-اب
القوى ،أاحدث التقنيات ذات اŸعاي ÒالعاŸية ،كما
يشصهد اŸركز تقدم أاشصغال إا‚از مسصبح أاوŸبي
Ãعاي Òدولية مزود بثÓث أاحواضس وفندق جديد
ل -ل -ري -اضص -ي ،Úك -م -ا ان-ط-ل-قت أاشص-غ-ال إا‚از ق-طب
ري -اضص -ي ب -ت -مÔاسصت ،وال-ذي سص-يسص-اه-م ح-ت-م-ا ‘
–ضص Òال -ن -خ -ب -ة ال-ري-اضص-ي-ة م-ن ا÷ان-ب Úال-ب-دÊ
والتقني ،وشصرع ‘ –ديث اŸركبات الرياضصية».

عوقب باليقاف ثÓث مباريات

نهاية موسصم سصليما Êمع نيوكاسصتل
أاعلنت ÷نة اإلنضصباط التابعة إل–اد
الكرة اإل‚ليزي أاول أامسس اÿميسس ،عن
نهاية موسصم الÓعب الدو‹ ا÷زائري
إاسصÓ-م سص-ل-ي-م-ا Êم-ه-اج-م ن-ي-وك-اسص-ل ق-بل
اآلوان.
وسصّلطت ÷نة اإلنضصباط على سصليماÊ
عقوبة اإليقاف لِمّدة  3لقاءاتِ ،علما أان
فريق نيوكاسصل سصُيجري  3مقابÓت ‘
ب -ط -ول -ة إا‚لÎا ،وُي -سص-دل سص-ت-ار اŸوسص-م
ا◊ا‹.
وك-ان سص-ل-ي-م-ا Êق-د اع-ت-دى ع-ل-ى م-داف-ع
وسصت بروميتشس كريغ داوسصن ،دون أان
ي -ت -ف ّ-ط -ن ل -ه ح -ك -م م-ب-اراة ه-ذا ال-ف-ري-ق
ومضص -ي -ف -ه ن -ي -وك -اسص-ل ،السص-بت اŸاضص-ي،
ضص- - -م- - -ن إاط - -ار ا÷ول - -ة  35م -ن ع -م -ر
«الÁÈرليغ».
ويلعب اŸهاجم سصليما 29( Êسصنة) ُمعارا لفريق نيوكاسصل منذ جانفي اŸاضصي
وحتى الصصيف اŸقبل ،مايعني أانه سصيعود إا ¤فريق ليسص Îسصيتي اإل‚ليزي ،الذي
Áلك عقد الدو‹ ا÷زائري حتى الـ  30من جوان .2021
واكتفى سصليماِ Êبلعب  4لقاءات مع نيوكاسصل ‘ بطولة إا‚لÎا للموسصم ا◊ا‹ ،بينها
Ÿرادف لِمقابلَتÚ
مواجهة فقط شصارك فيها أاسصاسصيا .وِبالضصبط خاضس  131دقيقة ا ُ
ونصصف مقابلة تقريباِ .علما أان إادارة نادي نيوكاسصل دفعت مبلغ  2 . 7مليون أاورو
لِجلب سصليما ،Êما يعني أان الصصفقة كانت فاشصلة “اما.

أ÷ولة  28للّرأبطة ألثانية موبيلسس

«اŸوب» أامام فرصصة ترسصيم
الصصعود للّرابطة األو¤

دور أÛموعات لرأبطة أبطال أفريقيا

تي ـ بي مازÁبي ألكونغو‹ ـ وفاق سسطيف

«أابناء ع Úالفوارة» يطمحون للعودة بنتيجة إايجابية

سصيكون وفاق سصطيف ،الذي يعا‘ Ê
ب -ط -ول -ة ال -راب -ط -ة اÎÙف-ة الو¤
واŸتواجد دون مدرب بعد اسصتقالة
ع -ب -د ا◊ق ب -ن شص -ي -خ -ة ‘ ،م -ه -م -ة
م- -ع- -ق- -دة ب- -ج- -م- -ه- -وري- -ة ال -ك -ون -غ -و
ال-دÁق-راط-ي-ة ال-ت-ي سص-ي-ت-ح-دى فيها
اليوم السصبت فريق تي بي مازÁبي
بلوبومباشصي برسصم ا÷ولة الو ¤من
راب- - -ط - -ة الب - -ط - -ال الف - -ري - -ق - -ي - -ة
(اÛموعة الثانية) .وعليه ،يتعÚ
على فريق وفاق سصطيف الذي يجدد
ال -ع -ه -د م-ع ه-ذه اŸن-افسص-ة ال-ق-اري-ة
الهامة بعد اسصتنفاذه للعقوبة التي
ك- -انت مسص- -ل- -ط- -ة ع- -ل- -ي- -ه م- -ن ق -ب -ل
الكونفدرالية الفريقية لكرة القدم،
ت- - -وظ- - -ي - -ف ك - -ل األوراق اŸت - -اح - -ة
واŸت-وف-رة م-ن أاج-ل ال-ع-ودة ب-ن-ت-يجة
اي -ج-اب-ي-ة م-ن الراضص-ي ال-ك-ون-غ-ول-ي-ة
أام -ام م -ن -افسس ي-ع-رف-ه ج-ي-دا ب-ح-ك-م
اŸواج -ه -ات ال -ع-دي-دة ال-ت-ي ج-م-عت
الفريق ‘ Úالسصنوات الخÒة.
وب - -ح - -ك - -م خÈت - -ه ‘ اŸن- -افسص- -ات
ال- -ق- -اري- -ة ،ي- -ع -ي وف -اق سص -ط -ي -ف -
اŸتواجد باألراضصي الكونغولية منذ
يوم الربعاء – -ت قيادة الثنائي
مليك زرقان ورضصا عاصصيمي ،أاهمية
وحسصاسصية هذه اŸقابلة ووزنها ‘
مسصعى التأاهل ا ¤الدور اŸقبل ،قبل
اسصتقبال على التوا‹ كل من مولودية
ا÷زائ- -ر ون- -ادي ال -دف -اع ا÷دي -دي
اŸغربي .وجراء التعب الذي نال من
أاعضصاء بعثة وفاق سصطيف اŸتكونة
اجمال من  40فردا منهم  20لعبا
بعد الرحلة الشصاقة من ا÷زائر نحو
نÒوبي ثم لوبومباشصي ،قرر الطاقم
الفني للوفاق الغاء حصصة السصÎجاع
التي كانت مقررة يوم الربعاء ‘

آاخ- - -ر ◊ظ- - -ة .وق - -د اج - -رى رف - -اق
ال Ó-عب ب -ان -وح ا◊صص -ة ال -ت -دري-ب-ي-ة
الو ¤ل -ه -م اÿم -يسس ب -ك-ام-ال-ون-دو
(لوبومباشصي) ،قبل ا◊صصة التدريبية
الخÒة التب أاجريت أامسس ا÷معة.
وع -ن ام -ك -ان -ي -ات وح-ظ-وظ «ال-نسص-ر
السصطايفي» ‘ تخطي هذا الختبار
الصصعب ،أاكد اŸهاجم رشصيد ناجي،
العائد من اصصابة ،ان مهمة فريقه
سصتكون جد صصعبة امام تشصكيلة قوية
ومرشصحة للتتويج باللقب ،وأاك Ìمن
هذا معروفة بعنادها وصصÓبتها فوق
ارضصية ميدانها.
وب - -ه- -ذا اÿصص- -وصس أاوضص- -ح ن- -اج- -ي
ل -وسص -ائ -ل الع Ó-م« :ال -وف-اق ي-ج-ت-از
حاليا فÎة فراغ صصعبة تتضصح جليا
م - - -ن خ Ó- - -ل ت- - -عÌات- - -ه الخÒة ‘
البطولة (النهزام أامام بارادو ونصصر
حسص Úداي) .ه -ذه ا◊ال -ة ت -دف -ع -ن -ا

اك Ìلتحقيق السصتفاقة اŸرجوة.
سصنبذل اŸسصتحيل من اجل العودة
ب -ن -ت -ي -ج -ة اي -ج -اب -ي -ة ال -ت -ي ل Áك-ن
–ق -ي -ق -ه -ا سص -وى ب-ت-وح-ي-د ا÷ه-ود،
واع -ت -م -اد روح ا÷م-اع-ة وال-ن-ج-اع-ة
فوق أارضصية اŸيدان».
وسص- -ي- -ك -ون وف -اق سص -ط -ي -ف ‘ ه -ذه
اŸقابلة ﬁروما من خدمات ثÓثة
من ركائز الفريق ،ويتعلق المر بكل
م- -ن ح- -ارسس اŸرم- -ى خÒي ب -رك -ي
ألسص -ب -اب شص -خصص -ي -ة واŸداف-ع ع-ب-د
ال - -ق - -ادر ب - -دران بسص- -بب الصص- -اب- -ة،
باإلضصافة ا ¤لعب وسصط اŸيدان
الياسس سصيدهم اŸعاقب.
من جهته ،عاد فريق تي بي مازÁبي
ا ¤م-ع-ق-ل-ه ل-وب-وم-ب-اشص-ي ب-ع-د غيابه
عنه لعشصرة أايام ،شصارك خÓلها ‘
ثÓ- -ث م- -ق- -ابÓ- -ت ت -دخ -ل ◊سص -اب
الدورة من أاجل اللقب اÙلي ،وعاد

منها غا‰ا بسصبع نقاط من ضصمن
التسصع اŸمكنة.
ول-ت-ج-اوز ع-ق-ب-ة الضص-ي-ف ا÷زائري،
ي- -ع -ت -م -د ف -ري -ق ت -ي ب -ي م -ازÁب -ي،
اŸسص -ي -ط-ر ع-ل-ى ›ري-ات ال-ب-ط-ول-ة
اÙلية كما يعكسصه بوضصوح الفوز
ال-ع-ريضس ال-ذي ح-ق-ق-ه ي-وم ال-ثÓ-ث-اء
اŸنصصرم ضصد نادي را‚رز (،)0-3
على اÿدمات ا÷ليلة التي يقدمها
له مهاجمه بان مالنغو ،مسصجل 19
هدفا هذا اŸوسصم .ويأامل اŸدرب
بامافيل ميهايو  -الذي سصيكتشصف
ط- -ع- -م ه- -ذه اŸن- -افسص -ة م -ن م -وق -ع
اŸدرب ،بعد أان شصارك فيها كÓعب
بأالوان نفسس الفريق
وضص- -د ن- -فسس اŸن- -افسس ‘ سص -ن -وات
خ-لت – -ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة ‘
مسصتهل هذه الدورة الفريقية التي
تبقى أاحد أاهم أاهداف الفريق هذا
اŸوسصم.
وبهذا اÿصصوصس أاوضصح مدرب تي
بي مازÁبي« :نتيجة اŸواجهة التي
سصنلعبها أامام وفاق سصطيف سصتكون
مرجعية ومصصÒية .يكفي أان نعود
لتاريخ اŸنافسصة للتأاكد أانّ الفريق
الذي ينهزم ‘ ا÷ولة الو ¤يصصعب
ع-ل-ي-ه ك-ثÒا اق-ت-ط-اع ت-أاشصÒة ال-تأاهل
Óدوار اŸوالية ،وهذه اŸرة بلوغ
ل أ
ال -دور ال -رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي .ه-ذه األم-ور
Œع -ل-ن-ا ن-ح-رصس ع-ل-ى Œاوز ع-ق-ب-ة
وف-اق سص-ط-ي-ف وت-ع-ب-ي-د ال-ط-ريق Ÿا
تبقى من مشصوار اŸنافسصة».
ي -ذك -ر أاّن م -ب -اراة ت -ي ب -ي م -ازÁب-ي
ووف -اق سص -ط -ي -ف سص -ي-دي-ره-ا ا◊ك-م
اŸلغاشصي حمادة Ÿوسصى Ãسصاعدة
ك -ل م -ن سص -ل-ي-م-ان ام-ل ال-دي-ن (ج-زر
القمر) وليونيل حسص( Úمدغشصقر).

لو ¤أليوم
سستكون مولودية بجاية أمام فرصسة ترسسيم صسعودها للرأبطة أ أ
ألسسبت Ãناسسبة أسستضسافتها لشسباب باتنة أŸهدد بالسسقوط ‘ ،إأطار أ÷ولة
 28من بطولة ألرأبطة أÎÙفة ألثانية موبيليسس لكرة ألقدم.
ويكفي «اŸوب» –قيق الفوز طاŸا وأانه ‘ عطلة مبكرة منذ عدة أاسصابيع بعد أان
يتصصدر الÎتيب بفارق سصت نقاط على رهنت كل حظوظها ‘ الصصعود ،فإان كل
صص - -احب اŸرك - -ز ال - -راب- -ع ،شص- -ب- -اب ب- -رج األندية األخرى  ⁄تضصمن حسصابيا بقاءها
بوعريريج الذي فاز عليه Ãيدانه ذهابا ‘ القسصم الثا .Êوالبداية بجمعية وهران
( )1-2قبل –قيق التعادل ( )0-0داخل ( 4 / 11نقاط عن اŸنطقة ا◊مراء) التي
الديار ،علما وأان أاصصحاب اŸراتب الثÓث تسص-تضص-ي-ف شص-ب-ي-ب-ة سص-ك-يكدة ،وهي فرصصة
األو ¤سصيقتطعون تأاشصÒة الصصعود للقسصم سصانحة لفتكاك نقاط اŸباراة والهروب
األعلى .وبالتا‹ يبقى أاشصبال اŸدرب ب -ج -ل -دت -ه -ا ق -ب -ل ف-وات األوان .نفسس
عز الدين آايت جودي على وشصك –قيق اÓŸحظة تنطبق على وداد تلمسصان ()13
صص -ع -ود «سص-ري-ع» ب-ع-د سص-ق-وط-ه-م اŸوسص-م اŸهدد بالعودة من حيث أاتى ،حيث ل
اŸاضص - -ي ال - -ذي “ي - -ز ب- -ع- -دة مشص- -اك- -ل .يتوفر سصوى على نقطت Úاضصافيت Úعن
وسصتشصكل اŸباراة اŸقررة ب Úأاهلي برج منطقة اÿطر ،وبالتا‹  ⁄يبق له سصوى
بوعريريج واŸمثل الثاŸ Êدينة بجاية ،الفوز ‘ اللقاء اÙلي للغرب ا÷زائري
الشص -ب -ي-ب-ة ،ق-م-ة ا÷ول-ة  28ك-ون الشص-ب-يبة الذي سصيجمعه بجاره سصريع غليزان (،)7
متواجدة حاليا ‘ اŸركز الثا ،Êوهي حتى يتفادى مشصاكل هو ‘ غنى عنها
مرشصحة أايضصا Ÿرافقة «اŸوب» ا ¤قسصم خÓل ا÷ولت ÚاألخÒت Úللبطولة.
ال-ن-خ-ب-ة .ل-ك-ن م-ن-افسص-ه-ا األه-لي ،صصاحب من جهته سصيتنقل رائد القبة ( )9الذي
اŸركز الرابع ،ل يبتعد عنها سصوى بفارق عاد بقوة ‘ األسصابيع األخÒة و بالضصبط
ن -ق -ط -ت ،Úح-يث سص-ي-ك-ون اÿط-أا ‡ن-وع-ا منذ تو‹ نبيل ›اهد العارضصة الفنية،
على أاشصبال اŸدرب ليام Úبوغرارة الذين إا ¤سصعيدة ( )7وكله أامل ‘ التخلي نهائيا
يوجدون ‘ رواق جيد من أاجل الصصعود .ع -ن ه -اجسس السص -ق -وط ل -ل-قسص-م األسص-ف-ل.
أام -ا أام -ل ع Úم -ل -ي -ل-ة ( ،)3ال- -ذي ع -رفت أاخÒا سصيجمع لقاء «الفرصصة األخÒة» بÚ
ن -ت -ائ -ج -ه األخÒة ت-ق-ه-ق-را ره-ي-ب-ا وال-ذي غا‹ معسصكر ()15
عوقب Ãبارات Úدون حضصور ا÷مهور وشصباب ع Úالفكرون ( ‘ )16مواجهة بـ
من طرف ÷نة النضصباط التابعة للرابطة «سصت ن - - - - -ق - - - - -اط» ،ح - - - - -يث ل ي - - - - -رغب
اÎÙفة ،فسصوف يقوم بتنقل ﬁفوف «اŸعسص -ك -ري-ون» ‘ ال-ت-ف-ري-ط ف-ي-ه-ا أام-ام
باıاطر إا ¤بوسصعادة حيث  ⁄يضصمن منافسس ل زال يؤومن باŸعجزة رغم تأاخره
األمل اÙلي ( )10بقاءه بعد .وكان أامل بسصبع نقاط كاملة عن «طوق النجاة».
ع Úمليلة قد أادى مرحلة أاو ¤للموسصم
@@ ألÈنامج @@
.
ناجحة قبل أان يÎاجع أاداؤوه خÓل العودة
غا‹ معسصكر  -شصباب ع Úالفكرون
ق
وسصيقوم اŸرشصح األخ Òللصصعود ،ويتعل
وداد تلمسصان  -سصريع غليزان
د
األم-ر ب-ج-م-ع-ي-ة الشص-ل-ف ( )5ال-ذي ي-ب-ت-ع
مولودية سصعيدة  -رائد القبة
ب-ف-ارق ثÓ-ث ن-ق-اط ع-ن م-نصص-ة ال-ت-ت-وي-ج،
أاهلي برج بوعريريج  -شصبيبة بجاية
ب- -ت -ن -ق -ل صص -عب لشص -رق ال -ب Ó-د Ÿواج -ه -ة
أامل بوسصعادة  -جمعية ع Úمليلة
مولودية العلمة ( )12التي ل تبتعد عن
مولودية العلمة  -جمعية الشصلف
اŸهدد األول بالنزول سصوى بثÓث نقاط.
مولودية بجاية  -شصباب باتنة
وباسصتثناء شصبيبة سصكيكدة ( )6التي دخلت
جمعية وهران  -شصبيبة سصكيكدة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وفقا ’تفاقية وّقعها مع ألديوأن ألوطني ◊قوق أŸؤولف وأ◊قوق أÛاورة

إأ–اد ألكتاب أ÷زأئريُِ Úيحيي شسهر ألÎأث بباتنة

لقاء للشصعر والرسصم واإلبداع
وتوقيع كتاب سصعاد كاشصا
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›مع «كوندور» Áنح  55مليارا سصنويا ◊ماية اŸلكية الفكرية

كشسف أŸدير ألعام Ûمع كوندور عبد
ألرحمن بن حمادي عن منح  55مليار
سسنتيم سسنويا للديوأن ألوطني ◊قوق
أŸؤولف وأ◊قوق أÛاورة للمسساهمة ‘
منع أسستغÓل أŸصسنفات وحماية أŸلكية
’بدأع.
ألفكرية وأ إ

«ألشسعب
أل- -ث- -ق -ا‘»‘ /
إأط -ار ف-ع-ال-ي-ات
شس - - - -ه - - - -ر ألÎأث،
ن- -ظ- -مت ج- -م- -ع -ي -ة
أل -روأب -ي أل-ث-ق-اف-ي-ة،
على هامشس التوقيع على اتفاقية ب› Úمع كوندور وا◊واسضيب والتلفاز دون رخصضة ول رقابة ،عكسس اŸؤوسضسضات ي- -ت- -ن- -اول ح -ق -وق
أ–اد أل - - - - - -ك - - - - - -ت - - - - - -اب
والديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة األخرى التي يتوجب عليها التصضريح Ãا يتم اسضتÒاده ،داعيا اŸوؤل- - -ف واحÎام اŸل- - -ك- - -ي - -ة ال - -ف - -ك - -ري - -ة
أ÷زأئ - - - - - - - - - - - - -ري ،Úودأر
بالعاصضمة ،أاضضاف بن حمادي ،خÓل ندوة صضحفية مصض -ن -ع -ي األج -ه -زة اإلل-كÎون-ي-ة الل-ت-زام ب-دف-ع ن-فسس اŸب-ل-غ والع - -ت - -داءات ال - -ق- -ائ- -م- -ة ع- -ل- -ى اŸصضّ - -ن- -ف- -ات واŸوؤل- -ف.
أŸث -ق -ف ل -ل -نشس -ر وأل-ت-وزي-ع
أان اŸبلغ اŸا‹ الذي سضيسضخر للحفاظ على اŸلكية باعتبار أان ذلك يخضضع للقانون.
اأكد ابن الشضيخ اأن قيمة جائزة اأفضضل الأعمال الصضحفية
ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ح-ف Ó-م-تميزأ
‘ سضياق آاخر ،اسضتنكر مدير الديوان ﬂالفة بعضس القنوات ح-ول م-واضض-ي-ع ح-ق-وق اŸوؤل-ف واŸل-ك-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة سض-تبلغ 1
الفكرية واألدبية واإلبداع ‘ ا÷زائر قد يصضل إا77 ¤
’Ÿع ‚وم وم -ث -ق-ف-ي أل-و’ي-ة،
أ
مليار سضنتيم ‘ كل سضنة ،مؤوكدا على أاهمية تقد Ëال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة اÿاصض -ة Ãا ي -نصس ع-ل-ي-ه ال-ق-ان-ون م-ن خÓ-ل م -ل -ي-ون دج ،م-وضض-ح-ا اأن-ه-ا مّ-وج-ه-ة ÷م-ي-ع وسض-ائ-ل الإعÓ-م
أح -تضس -ن -ت -ه دأر أل -ث-ق-اف-ة ﬁم-د
ال -دع -م واŸراف -ق-ة ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق اŸؤول-ف اسض-ت-غÓ-ل-ه-ا ل-ل-مصض-ن-ف-ات وت-ع-م-د بث أافÓ-م ب-دون ح-ق مطالبا السضمعية والبصضرية ،وكذا الصضحافة اŸكتوبة الناطقة باللّغة
ألعيد آأل خليفة.
ب -عضس ال -ق -ن-وات ب-احÎام ال-ق-وان Úال-داخ-ل-ي-ة وال-دول-ي-ة ح-ت-ى ال -ع -رب -ي -ة وال -ف -رنسض -ي -ة والإل -كÎون -ي -ة ن-ظ-را ل-ل-دور ال-ف-ع-ال
وا◊قوق اÛاورة ◊ماية الÎاث الوطني.
على هامشس ا◊فل قامت جمعية الروابي
من جهته ،اعت ÈاŸدير العام للديوان الوطني ◊قوق لتدفع الدولة ثمن األخطاء اŸرتكبة.
لÓإعÓمي ‘ Úنقل الرسضالة والتوعية والتحسضيسس Ãخاطر
الثقافية والتي ترأاسضها سضلمى النعيمي بحفل
العتداءات القائمة عن اŸصضنفات وحقوق اŸلكية الفكرية.
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة ،سضامي بن شضيخ ا◊سض،Ú
توقيع ديوان الشضاعرة سضعاد كاشضا ،والتي تؤوكد
Ãناسضبة اإحياء اليوم العاŸي ◊رية الصضحافة ،هناأ كل من
التفاقية التي جمعته مع ›مع كوندور باÿطوة الهامة بن شصيخ ُيعلن عن اسصتحداث جائزة أاحسصن عمل
على جيل يسضتهوي الشضعر ÿدمة اإلنسضانية .كما
اŸدير العام Ûمع كوندور واŸدير العام للديوان الوطني
التي من شضأانها أان تسضاهم ‘ منع اسضتغÓل اŸصضنفات
تبحث الشضاعرة سضعاد كاشضا ‘ اإلضضافات الشضعرية
ج
د
ن
و
ي
ل
Ã
ي
ف
ح
ص
ص
◊ق- -وق اŸوؤل- -ف وا◊ق- -وق اÛاورة الإعÓ- -م- -ي Úال- -ذي- -ن
وحماية ا◊قوق الفكرية.
بلغة وترتيب جديد ينطوي ‘ تصضوراتها Ÿد البعد ا÷ما‹ ‘ التكثيف
اأعلن اŸدير العام للديوان الوطني ◊قوق اŸوؤلف وا◊قوق Áث - -ل - -ون ﬂت - -ل- -ف اŸوؤسضسض- -ات الإعÓ- -م- -ي- -ة ،مشض- -ي- -دي- -ن
أاوضض -ح اب -ن شض -ي -خ أان ›م -ع ك -ن -دور ل -ن ي -ك -ون م-ط-ال-ب-ا
الّلغوي واعتماد التنوع بأاك Ìوعي وثقافة.
بالتصضريح Ãنتجاته لدى الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف اÛاورة ،سضامي بن الشضيخ ا◊سض ‘ ،Úاليوم العاŸي ◊رية باÛهودات اŸبذولة واŸسضتوى الذي وصضلت اإليه حرية
أاكدت الشضاعرة «كاشضا» بحضضور مبدعي الولية الذين Œاوبوا معها ،عندما
وا◊ق -وق اÛاورة ،ب -ل سض -ي-ت-م-ك-ن م-ن تصض-ن-ي-ع األج-ه-زة الصضحافة ،عن اسضتحداث جائزة الديوان الوطني ◊قوق الصضحافة والتعب ‘ Òا÷زائر والتطّورات ا◊اصضلة ‘ اأداء
اسضتحضضرت ‰اذج لروائع أاشضعارها ،أانها سضتعمل على مواصضلة الدرب لتحفيز
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -تسض -ج -ي -ل ك -ال -ه -وات-ف ال-ن-ق-ال-ة والّ-ل-وح-ات اŸوؤلف وا◊قوق اÛاورة اŸوجهة لأحسضن عمل صضحفي اŸهنة.
ا÷يل ا◊اضضر على القراءة .وهي اŸناسضبة التي شضارك فيها ا–اد الكتاب
ا÷زائري Úلفرع باتنة ،ودار اŸثقف للنشضر والتوزيع والدكتورة روابح فدوة
‘ عرضض شسر‘ Ãسسرح قسسنطينة
(مسضؤوولة عن مشضاريع ا◊ماية من سضرطان الثدي بالعاصضمة) ،واألسضتاذ
عÈوق ياسضر (مدير مركز الصضم والبكم بعنابة) ،فرقة «البÒق» اŸوسضيقية.
أاب -رزت الشض -اع -رة «ك -اشض -ا» ‘ ح -دي-ث-ه-ا اŸق-تضضب خصض-وصض-ي-ات ال-ث-ق-اف-ة
ا÷زائريةÃ ،عناها ا◊قيقي وأانها تطمح لغرسس ثقافة اŸطالعة واإلبداع
‘ نفوسس الناشضئة ،وتصضّور اŸبدعة التي ترجمت Œربتها األدبية ‘ الشضعر وسسط حضسور ‡يز ،قدم مسسرح قسسنطينة أ÷هوي «ﬁمد ألطاهر ألفرقا،»Ê
‘ أاك Ìمن سضاعت Úمن الزمنŒ ،اوزت فيها كل العقبات لشضد انتباه عشسية أول أمسض ،ألعرضض ألشسر‘ Ÿسسرحية «تيك تاك بوم» ألتي أنتجها ذأت
ا◊ضضور لعديد القضضايا العربية دون الوقوع ‘ التبشضÒات اإليديولوجية أاو أŸسسرح با’شسÎأك مع أ÷معية ألثقافية «أŸاسسيل».
ا÷وقة السضياسضية وناقشضت ‘ ديوانها الصضعوبات التي تعيق الوحدة العربية.
خ ّصضصضت الشضاعرة ﬁدثتنا الّلغة البسضيطة ‘ ›موعة لوحات ،ولو بفارق
زمني عن الواقع الذي تعيشضه اآلن ،والتي تضضفي على ›مل قصضائدها
الشضعرية طابع األزلية مقاما ﬁمودا وسضط األحزان التي يدور ‘ فلكها
قام بتمثيل أادوار هذه اŸسضرحية التي اقتبسس ن ّصضها اıرج اŸسضرحي «صضÓح الدين تركي»
خيالها والتي أاجادت توظيف األلفاظ ‘ شضعرها لتع Èعن الواقع اŸر بصضورة
عن «العد التناز‹» Ÿاكبث ،للكاتب العراقي «علي عبد النبي الزيدي» ،كل من اŸمثلة «فايزة
يتذوقها القارئ بلغة بسضيطة واسضتطردت ‘ القول« :إان الشضعر اŸتوازن هو
بيبشس»« ،سضرحان داودي» و» صضÓح الدين تركي» ‘ ،ح Úشضارك ‘ إاخراجها كل من «داودي
جزء من أافكاري ‘ بهجة األلوان الشضعرية وبحوره .إاذ اسضتحضضرت من ضضمن
سضرحان» و»صضÓح الدين تركي».
‰اذج- -ه- -ا ‘ أاشض- -ع- -ار «اŸسض- -اء»« ،اذك- -ري- -ن- -ي»« ،ع -راك اŸوت» «ال -قضض -ي -ة
صضّرح اıرج «صضÓح الدين تركي» لـ «الشضعب» ،عشضية عرضس هذه اŸسضرحية ،أان أاحداث
الفلسضطينية».
هذا العرضس تدور حول شضخصس مريضس نفسضيا يتخيل نفسضه برتبة جÔال ‘ صضفوف ا÷يشس
وأايضضا زعيما ،يحسضب له أالف حسضاب ،فيعتقد هذا ا÷Ôال أان أاعداءه وضضعوا له قنبلة اŸوقوتة الذي بدأا عدها التناز‹ ‘ السضريان وتارة أاخرى حوار للحب اŸفقود ب Úزوج Úيتقاسضمان
اسض-ت-غ-لت ا◊ضض-ور اŸك-ث-ف ،ال-ذي ت-واف-د ع-ل-ى ال-ق-اع-ة ب-أاع-داد ه-ائ-ل-ة ل-تّوجه
موقوتة ‘ منزله حيث بدأات هذه األخÒة ‘ العد التناز‹ ،فتتسضارع األحداث بالنسضبة لهذه عشس الزوجية الذي اأصضابه الفتور ،وتتخل هذه اŸشضاهد ،مشضاهد أاخرى تتدخل فيها شضخصضية اŸمثل
نصضيحة للشضباب اŸبدعÃ ÚداخÓت من ‡ثلي ا–اد الكتاب ا÷زائري،Ú
الشضخصضية اŸريضضة فيسضتدعي ‘ كل مرة شضخصضيات وهمية من أاجل مسضاعدته على إابطال «صضÓح الدين تركي» تارة ‘ شضخصضية الطبيب اıنث الذي يحاول فحصس ا÷Ôال اıبول وتارة
فرع باتنة ،بأان من أافضضليات رفع مسضتوى الثقافة األدبية :القراءة ،والصضدق
أاخرى يحمل فيها آالة األكورديون ليزف للمحبوب Úنغمة حب من أاغا ÊالÎاث لتقرب ب Úا÷Ôال
والوفاء إا ¤اŸوهبة هو السضبيل الوحيد لتجد لها مكاًنا ،وأاضضاف ‡ثل دار
مفعول هذه القنبلة ،ويضضيف « تركي» أان لهذا العرضس فلسضفة وأاشضكال مسضرحية عديدة،
وزوجته ا◊امل وأاخÒا ‘ دور ا÷ندي البسضيط بلباسضه العسضكري الّرث من الزمن الغابر.
اŸثقف للنشضر والتوزيع بأان من واجباتنا إاغراء هذا ا÷يل الذهبي من اŸبدعÚ
مثل الكوميديا السضوداء واŸسضرح العبثي إا ¤غ Òذلك..
وسضط ديكور بسضيط يتمثل ‘ أاريكة كبÒة وطاولة وكرسضي و›سضم خشضبي للكرة األرضضية لغنة ا◊وار الدارجة البسضيطة ب Úالزوج Úوالشضخصضيات التي تقمصضها «صضÓح الدين تركي» والتي
واŸبدعات بالقراءة وكتابة الشضعر الذي يعّزز مسضاعي أاعمال ا ÒÿوÁثل قوة
بجانبه هاتف قد ،Ëتبدأا أاحداث هذا العمل الفني ا÷ديد ،فا÷Ôال اŸوهوم اŸمثل ترجمت بعضس اŸفردات الفكاهية التي يسضتعملها اÛتمع ا÷زائري ‘ حواراته اليومية ،مّكنت
إاضضافية للتحاور والعيشس والتعايشس مع اآلخرين لفهم الوجود ،من خÓل توطيد
«سضرحان داودي» وبلباسضه العسضكري يتقاسضم أاغلب مشضاهد العرضس مع زوجته ا◊امل ا÷مهور اŸتفّرج من التفاعل مع هذه اŸشضاهد التي أاضضحكته بكل عفوية وصضفق لها طوي.Ó
عÓقتنا بالكتاب واŸقروئية.
ا÷دير بالذكر أان مسضرحية « تيك تاك بوم» ،سضوف تعيد البسضمة من دون شضك لعشضاق اŸسضرح ‘ العروضس
والتي تقمصضت دورها بÈاعة اŸمثلة «فايزة بيبشس» ،حيث تتسضارع األحداث تارة ‘
ح- -وار ي- -ع Èع- -ن اÿوف م- -ن ه -ذه ال -ق -ن -ب -ل -ة القادمة Ÿا –مله من دعابة وروح الفكاهة وهي األشضياء التي افتقدها اŸشضاهد ،منذ زمن طويل.
تشصجيع الشصعرواإلبداع لدى الشصباب

صسونيا طبة

مسصرحية «تيك تاك بوم» تعيد البسصمة لعشصاق الُركح
قسسنطينة :أاحمد دبيلي

من أجل تقريب ألصسناعة ألتقليدية من ألناشسئة

عن القضضايا الهادفة التي يبحث فيها الشضعر بوظائفه ا÷مالية ،أاضضافت الدكتورة
روابح فدوة ،اŸسضؤوولة عن مشضروع مكافحة السضرطان بأان القراءة Ãختلف
فنونها تؤودي ‘ الغالب إا– ¤ريك النشضاط وإازالة الكآابة من على اŸرضضى؛
«أيام عنابة للموسسيقى
فهي تؤوكد على قول الشضاعرة بأان ا÷يل الذي يسضتهوي الشضعر يخدم
اإلنسضانية ،شضرط أان ينطوي فيه أاسضلوب الشضاعر ‘ مدى فهمه
»
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نظم ،نهاية األسضبوع ،اŸتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ Ÿدينة تلمسضان ‘ اطار الحتفال بشضهر الÎاث
الظاهرة التي سضيبحر فيها باعتباره ليسس عرضضا حال ،إا‰ا
و–ت شضعار« :تراثي ...مسضتقبلي» ورشضة صضناعة الفخار التقليدي بالتنسضيق مع جمعية «فخار بيدر» ،شضارك
الدخول لعمق ا◊الة و–ليلها ألن الشضخوصس ليسضت بشضرية،
فيها تÓميذ اŸدارسس والتي خ ّصضت تÓميذ ثانوية «مليحة حميدو» ،حيث أابدعت فيها ا◊رفيات وشضرحن
بل تعطي للقارئ لوحات معÈة وليسضت بالضضرورة موجهة
العناصضر الرئيسضية لصضناعة الفخار ،مثل العجن وبناء األوا Êواسضتعمال األدوات اÿاصضة.
وقد يسضمي الشضاعر الظاهرة Ãسضمياتها ولو باألسضلوب
تدخل هذه الورشضة ‘ إاطار تنمية مهارات الناشضئة وتعزيز قدراتهم اإلبداعية وتقريبهم بكل ما له عÓقة
التهكمي الهادف الذي يضضمن للمحتوى نوعا.
بالتقاليد وا◊رف الشضعبية ،خاصضة ‘ عصضر يسضوده تطور هائل للتكنولوجيات ا◊ديثة والعصضرنة والتأاكيد
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أاضضافت نعيمي« :أانا لسضت من العينة الت
على أاهمية ا◊فاظ على الÎاث الوطني ،إابراز مهارة صضناع الفخار والزخرفة اŸعمارية .هذا وقد
تشس-ه-د «أي-ام ع-ن-اب-ة ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى أل-كÓ-سس-ي-كية» إأقبا’
الشضعر ذنبا جمي ،Óبل أاثّمن جهود كل مبدع وشضاعر
تضضمنت الورشضة التعريف أايضضا بفنون الرسضم على الفخار والتطبيق اليدوي لعملية صضناعة األوا،Ê
لسس -ك-ان ب-ون-ة ،أل-ذي-ن ت-وأف-دوأ ع-ل-ى أŸسس-رح أ÷ه-وي
من ا÷نسض Úوأابواب جمعيتي مفتوحة للجميع
وشضارك األطفال ‘ صضناعة بعضس األوا– Êت إاشضراف أاعضضاء جمعية «فخار بيدر» .أاشضار مدير
«ع- -ز أل- -دي- -ن ›وب- -ي» ،لÓ- -سس- -ت- -م- -ت- -اع Ãخ- -ت -ل -ف
ل -ت -ن -اول م -واضض -ي -ع م -أاخ-وذة م-ن اÛت-م-ع وم-ن
اŸتحف السضيد بن عزة ان هذه اŸبادرة تسضعى لتكثيف وجود الصضناعة التقليدية ‘ الوسضط
ألوصسÓت ألتي تؤوديها فرق موسسيقية ﬂتلفة من
ﬁاك-اة اŸب-دع Úل-ل-م-ج-ت-م-ع وع-ن-دم-ا ت-ت-خمر
اŸدرسضي –ت شضعار« :العودة إا ¤األصضل» وإاعادة نشضر ثقافة ا◊رف التقليدية.
دأخل أ÷زأئر وخارجها ،حيث أبدعوأ وتفننوأ ‘
ال -ف-ك-رة ل-دي-ن-ا ،م-ن ث-م-ة ن-رت-قب زب-دة ال-ع-م-ل
’صس - -ي - -ل ،وﬁب - -ي
إأط- - -رأب أذن عشس- - -اق أل- - -ف - -ن أ أ
الهادف.
أŸوسسيقى ألكÓسسيكية ألرأقية..
ذكرت من جهة أاخرى ،أان العمل الثقا‘ ككل
Ùلية
تشسجيعا إ
‘ نظرها هو نضضال مسضتمر ومسضؤووليات
’بدأع ألفرق أŸسسرحية أ ّ
جسضام وذّكرت بنماذج من ا÷هود ا÷بارة
Œاوب ا◊ضضور مع الفرق التي أاحيت «أايام عنابة للموسضيقى
لّ- -ل- -م شض- -م -ل اŸث -ق -ف Úا÷زائ -ري Úول -و أان
الكÓسضيكية» ‘ ،يومها األول ،والتي انطلقت ،أامسضية اÿميسس،
ا◊ركة اإلبداعية ،بحسضبها ،تتعرضس لهّزات
Ãشضاركة عديد الفرق ،على غرار اÛموعة الصضوتية للمدرسضة
ج
وÃسض- -ت -وي -ات وق -د ت -ؤوث -ر ‘ وتÒة اإلن -ت -ا
–تضسن دأر ألثقافة ألدكتور «أحمد عروة» بالقليعة ،أليوم ،فعاليات ألطبعة ألثالثة
البتدائية «بزري صضالح» بقيادة الفنان توفيق لكوعة ،والتي أاكدت على
لعوامل شضتى ومن اŸؤوثرة منها القراءة
Ÿارأتون أŸسسرح ،ألذي تنظمه حركة أŸسسرح Ÿدينة ألقليعة Ãشساركة فرق مسسرحية
احÎافيتها ،ومهاراتها ‘ أاداء العديد من اŸقطوعات اŸوسضيقية ،وانفتاحها على
اإلل-كÎون-ي-ة ووسض-ائ-ل ال-ت-واصض-ل الج-تماعي
ﬁلية من بوأسسماعيل وفوكة ‘.ذأت ألسسياق ،فقد أعّدت أ÷معية أŸنظمة برنا›ا
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الفن ا÷زائري والعاŸي ،كما اسضتمتع رواد مسضرح عز الدين ›وبي بعزف رباعي
وال-ت-ي ت-ف-ق-د ا◊سس ب-ق-ي-م-ة ال-ك-تاب والشضعر
ث -ري -ا Áت-د م-ن ألسس-اع-ة أل-ت-اسس-ع-ة صس-ب-اح-ا إأ ¤غ-اي-ة م-ن-تصس-ف أل-ل-ي-ل وي-تضس-م-ن ع-روضس-ا
أامتعت بدورها وأاطربت كل من كان ‘ القاعة Ãقطوعات عاŸية جلبت النتباه وصضنعت الفرجة ،إا ¤جانب اÛموعة الصضوتية
والن Ìوالقصضة.
’طفال لفائدة ﬂتلف
مسسرحية Œمع ب Úألدرأما وألكوميديا وألعروضض أÿاصسة با أ
اإلفريقية من السضودان ،أاوغندا ،سضاحل العاج والكونغو.
’شس-ارة إأ ¤ك-ون ه-ذه
شس -رأئ -ح أÛت-م-ع ع-ل-ى مسس-ت-وى ق-اع-ة أل-ع-روضض ل-دأر أل-ث-ق-اف-ة ،م-ع أ إ
‘ ن -ه -اي -ة ا◊ديث ،دعت سض -ل -م -ى الشض-ب-اب
وأابهرت فرقة اŸوسضيقى الكÓسضيكية بقيادة اŸايسضÎو «حكم شضحادة» من دولة فلسضط ،Úسضكان بونة الذين كانوا ‘ اŸوعد
ألطبعة تسساهم فيها عّدة جمعيات متخ ّصسصسة من فوكة وبوأسسماعيل ،عكسض ألطبعتÚ
اŸبدع إا ¤الصضدق والوفاء واإلخÓصس للوطن،
’بدأع ،كما Œدر
ألسسابقت ،Úما يضسيف للتظاهرة مزيدأ من ألفرجة وألتنوع وألÌأء وأ إ
لكتشضاف روائع اŸوسضيقى الكÓسضيكية وتنوعها ،وبراعة اÛموعات الصضوتية التي أامتعت وأاتقنت معزوفاتها.
ف -الصض -دق وال -وف -اء إا ¤اŸوه -ب -ة ه -و السض -ب -ي -ل
’شسارة أيضسا إأ ¤كون ألتظاهرة تنظم تكرÁا لضسحايا سسقوط ألطائرة ألعسسكرية مؤوخرأ
أ إ
تتواصضل «أايام عنابة للموسضيقى الكÓسضيكية» التي تنظم من طرف مديرية الثقافة لولية عنابة ،بالتنسضيق مع مدرسضة
الوحيد ،بحسضبه ،مسضتسضلمة للحالة الشضعرية التي
’ف-ك-ار بÚ
ب -ال -ق -رب م -ن م -ط -ار ب -وف -اريك وم -ن أŸرت-قب أن ت-خ-ت-ت-م ب-ج-لسس-ة ن-ق-اشض وت-ب-ادل أ أ
«نÈاسس ميوزيك سضكول» Ãشضاركة عديد الفرق ،على غرار اÛموعة الصضوتية للمدرسضة البتدائية «لع ‹Óأاحمد»
ا
ه
تراها ﬁدثنا سضجية و◊ظة ثوران ،ل Áلك ل
أıرج Úوكتاب ألسسيناريو وألتقني ،Úقبيل منتصسف ألليل ،بحيث يفÎضض بأان يتعلق ألنقاشض
بقيادة أانيسضة ياحي ،وعزف ثÓثي من اŸعهد الوطني العا‹ للتكوين اŸوسضيقي ،ليكون اŸوعد أايضضا مع عزف
‘
ة
حدا بع Úمبدع ،وقد تكون الرموز اŸسضتعمل
بسسÒورة ألتظاهرة ومدى بلوغها أهدأفها أŸسسطرة من عدمه مع تقييم تقني شسامل يفÎضض بأان
وغناء فردي من زÁبابوي ،ثم عزف وغناء ثنائي من مدغقشضر ،كما كانت فرقة «نوسضتا÷ي» حاضضرة ‘ هذا
أاك Ìمن قصضيدة أابلغ دليل على ذلك لبلوغ األهداف
ل للدورة ألقادمة .تندرج ضسمن برنامج أŸارأتون ثÓثة عروضض مسسرحية ،تقدمها حركة
يسستغ ّ
اŸوعد اŸوسضيقي –ت قيادة األسضتاذ عبد العظيم من «ع Úالبيضضاء».
اŸرجوة ‘ عا ⁄اإلبداع.
’م-ر ب-ك-ل م-ن «أل-غ-ابة ألنظيفة» و»فرسسان
أŸسس-رح Ÿدي-ن-ة أل-ق-ل-ي-ع-ة أŸن-ظ-م-ة ل-ل-ت-ظ-اه-رة ،وي-ت-ع-ل-ق أ أ
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أاما اختتام التظاهرة عشضية اليوم ،يحييه اŸعهد ا÷هوي للتكوين
Óشضارة ،شضاركت ‘ هذا ا◊فل عازفة البيانو عبÒ
ل إ
’بدأع» من فوكة لعمل مسسرحي
أ◊رية» و»إأقامة ﬁروسسة» ،كما يرتقب ،عرضض جمعية «رياضض أ إ
عزفا رباعيا ،إا ¤جانب تقد Ëعزف وغناء ثنائي من دولة النيجر ،كما تعرف التظاهرة الفنية
بعنوأن« :أضسربه يعرف مضسربه» ،وجمعية «فكرة» للمسسرح من فوكة مسسرحية «د’ع ‘ قرية ألوطن «
ع -م -رة وال -ت -ي ك -انت خ Òم -راف -ق -ة Ÿا ج-ادت ب-ه ق-ري-ح-ة
تنظيم «ورشضة اŸوسضيقى األندلسضية» بقيادة األسضتاذ ناصضر بلغيثي من دار الثقافة ﬁمد
’طفال ألذي خ ّصسصست له
وتعرضض جمعية «خيال ألفن» من بوأسسماعيل مسسرحية «أ÷مرة» ،و‘ مسسرح أ أ
الشضاعرة سضعاد كاشضا التي طال مفعول شضعرها إا ¤اŸبدعة
ألفÎة ألفاصسلة ب Úألعاشسرة صسباحا ومنتصسف ألنهار فقد أسستعانت أ÷معية أŸنظمة باŸهرج أبرأهيم شسعبي
ب-وضض-ي-اف ب-ع-ن-اب-ة ،وج-م-ع-ي-ة «رصض-د وم-اي-ا» ب-ق-ي-ادة األسض-ت-اذ أاح-م-د شض-ك-اط م-ن
إانصضاف كر Ëعازفة البيانو بامتياز ،وهي من اŸصضاب Úبطيف
وكذأ جمعية تاج من تيبازة ،على أن يفصسل ب Úهذأ وذأك ورشسة تقنية –ت إأشسرأف أıرج يوسسف تعوينت
سضكيكدة ،ويشضارك ‘ هذه الفعاليات طلبة دولي Úمن جامعة باجي
التوحد وتفاعلت مع اإللقاء وكذا الرسضام أاسضامة قاسضمي والذي عÈ
ل أ÷معيات أŸشساركة ‘ ألتظاهرة كانت قد أسستفادت
حول ألÎجمة ‘ ألفن ألرأبع .مع أ إ
’شسارة ،إأ ¤كون ج ّ
ﬂت -ار ب -ع -ن -اب -ة ،م -ع ا÷وق اŸوسض -ي -ق -ي ل -ك-ن-يسض-ة ال-ق-ديسس
ل
م
ر
لنا برسضمه اŸميز عن مدى أاهمية القراءة من خÓل رسضمه بتقنية ال
من تكوين متخ ّصسصض على مسستوى جمعية «حركة أŸسسرح» بالقليعة وألتي وفرت لها ألنصسوصض أŸسسرحية
أاوغسضت.Ú
وفحم الورق والنار اŸلتهبة ،والتي انبثق عنها لوحة رائعة تسضمى «الروابي
أŸرتقب عرضسها ،أليوم ،بحسسب ما علمناه من رئيسض أ÷معية .
“يز» .
القليعة :عÓء ملزي

ورشصة لصصناعة الفّخار باŸتحف العمومي لتلمسصان

فرق و›موعات صصوتية ُتطرب
ا◊ضصور بوصصÓت عاŸية

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

عنابة :هدى بوعطيح

دار الثقافة بالقليعة –تضصن الطبعة  3لـ «ماراتون اŸسصرح»

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حضضور التنّوع الثقا‘ بجامعة البليدة 1

اŸهرجان الثقا‘ الدو‹ للإنششاد
يعود ÷مهوره بُحلة جديدة

الكتاب تذكرة وتذكار..سسفر نحو تراث العا⁄

@ احتضضنت جامعة سضعد دحلب ‘ البليدة  ، 1احتفالية ثقافية شضارك فيها ‡ثلون
من طلبة قدموا من آاسضيا وأاوروبا وأامريكا ،جسضدوا ‘ مشضاهد فنية وعروضش “ثيلية
تراث بلدانهم ،وركزوا ‘ عروضش على التنوع والتلون الÎاثي والثقا‘ ‘ ،لوحات
سضحرية جذابة و جميلة ،أاراد من ورائها العارضضون أان يوجهوا رسضائل للعا ⁄بأان
بالÎاث Áكن بناء «›تمع عاŸي متجانسش» ،و–تويه للتاريخ كتب– ،فظها مع
مرور السضن Úللطلع واŸرجعية.
ا’حتفالية التي أابدع ‘ تصضويرها طلبة قدموا من ﬂتلف جامعات وجهات
ال-ع-ا ،⁄ح-م-ل-وا ‘ م-ل-بسض-ه-م وال-دي-ك-ورات اıت-ارة د’ئ-ل وإاي-ق-ون-ات ج-غ-راف-ي-ة
وتاريخية ،من بلد الغال و من أارضش الهند والسضند ،ومن سضهول وهضضاب الهنود
ا◊مر وقبائل اأ’مازون ،ومن عاصضمة أارسضطو وأافلطون ،تزامنا مع شضهر
الÎاث ،حيث ” اختيار كل بلد بحسضب خصضوصضيته وخلفيته ،فيما “يز
الديكور اأ’ك Èعرضش « كتب « مفتوحة ،زينتها معلومات عن مفكرين وفلسضفة
وأادباء العا ،⁄كل بتعريفه وبيبلوغرافيته ،وهنا كان اŸقصضد والغرضش اŸهم.
‡ثل عن دولة جمايكا كشضف لـ «الشضعب» أان اÿلفية من اŸشضاركة هي
للتعريف ببلده رغم بعده ا÷غرا‘ ،ونقصش اŸعلومات عنه ب Úسضكان شضمال
إاف -ري -ق -ي -ا ،والÎك-ي-ز ع-ل-ى ا÷انب ال-ث-ق-ا‘ وب-اأ’خصش إاع-ط-اء ك-ل ا’ه-ت-م-ام
والتشضديد على «اŸطالعة والكتاب»  ،وقال أايضضا انه وبالرغم من الصضورة
السضوداوية والسضلبية عن جوانب من بلده ،إا’ أانها “لك موروثا ثقافيا غنيا.
‘ السضياق ذاته ،كشضف مسضؤوول منظم ،إانهم اختاروا وضضع جوانب من
ا◊ضضارت Úالرومانية واليونانية جنبا إا ¤جنب ،بالرغم من ا’ختلف
البارز ،بينهما وكذا التباين التاريخي الظاهر ‘ مضضام Úكل واحدة منهما،
حتى يسضتعرضضوا مدى التمازج والتطور ‘ اŸشضهد الثقا‘ ا◊ضضاري ،كون
ا’ختلف ’ يعني بالضضرورة العزلة والتخلف.
أاجمع اŸشضاركون على أان ا◊دث الذي انتقل إا ¤كليات وأاروقة ا÷امعة،
جاء إ’براز البعد ا◊ضضاري للجزائر والثقا‘ منه باأ’خصش ،ومدى التباين
أايضضا ‘ الشضخصضية الثقافية الوطنية وأاعماقها الضضاربة ‘ ا◊ضضارات ،ما
تزال أاثارها شضاهدا على قوتها وعمقها ،و اإ’شضهاد أان « الكتاب « و
ا’طلع على مكنوناته ومضضامينه ،هو الغاية اأ’بدية التي ’ يسضتطيع ’
التطور العلمي و’ التكنولوجيا أان Áحوه أاو Áسضحوه من ذاكرة «اإ’نسضان
« و احتياجه له ع Èاأ’زمان واأ’كوان.

يحتضضن مسضرح قسضنطينة ا÷هوي ،انطÓقا من عشضية اليوم ،فعاليات اŸهرجان
Óنشض-اد ‘ ط-ب-عته Ã 7شض-ارك-ة ‡ي-زة ل-ل-م-نشض-دي-ن وفرق من دول
ال-ث-ق-ا‘ ال-دو‹ ل -إ
لردن ،تونسس ،اسضبانيا وأاŸانيا.
أاوروبية ،عربية وإاسضÓمية منها تركيا  ،ا أ
تفتتح هذه الطبعة التي تسضتمر حتى  8ماي ا÷اريÃ ،عرضش
لصض -ور مسض -اج -د م -دي -ن -ة قسض -ن -ط -ي-ن-ة م-ن ا‚از ال-ف-ن-ان «ك-رË
حزمون» ،تتوج سضهرة اليوم اأ’ول بأاناشضيد دينية متنوعة يقدمها
الفنان الÎكي «إاسضماعيل جوشضار» ،وهو أاحد أاهم اŸمثل Úعن
ترديد اŸوالد التقليدية وحفاظ اŸديح الديني ،حيث سضيمتع
ا÷م-ه-ور ال-قسض-ن-ط-ي-ن-ي بصض-وت-ه ا÷م-ي-ل ال-ذي اسض-تخدمه لدين
ا÷مال «اإ’سضلم» ،كما يجب التذك Òأان «إاسضماعيل جوشضار» هو
من مواليد مدينة «بورصضة» الÎكية سضنة  ” ،1950اكتشضاف
موهبته للموسضيقى وحفظ القرآان الكر ‘ Ëسضن مبكرة وبعد
تخرجه من الكلية عمل كإامام مسضجد Ãدينة «أانقرة» وهو
العمل الذي مازال Áارسضه حتى اآ’ن ويحافظ به على خدماته
كحافظ للقرآان واŸديح الديني .
سضيسضتمتع ا÷مهور القسضنطيني ‘ ،سضهرة اليوم الثا Êمن هذا
اŸهرجان ،بإابداعات كل من اŸنشضد «عبد الرحمان بوحبيلة»،

العدد
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ترافقه فرقة «اأ’نيسش» من قسضنطينة ،وفرقة «أاثران أا‚رجر»
من تيزي وزو ومن تونسش فرقة «مقداد السضهيلي» .تتواصضل
فعاليات اŸهرجان ‘ اليوم الثالث واأ’خ Òبأاناشضيد يقدمها
كل من اŸنشضد « ناصضر مÒوح» من قسضنطينة و» عبد ا◊ميد
بن سضراج» من اŸسضيلة وأاخÒا فرقة «إاينوجا» من أاŸانيا،
وتختتم هذه الطبعة بسضهرة للشضيخ «ﬁمد أام ÚالÎميذي»
من اأ’ردن ترافقه فرقة روضش ا◊بيب من قسضنطينة ،يتبع
بفرقة «الفردوسش» اإ’سضبانية.
لشض -ارة وع -ل -ى ه -امشش ه-ذه ال-ف-ع-ال-ي-ات ،ن-ظ-مت ﬁاف-ظ-ة
ل -إ
اŸهرجان ،صضبيحة اليوم اأ’خ ،Òبقصضر الثقافة «ﬁمد العيد
آال خليفة» ﬁاضضرة ‘ علم اŸقامات ،يقدمها كل من الشضيخ
«ﬁمد أام ÚالÎميذي» و ا’سضتاذ« ،عبد الرحمان بوحبيلة».

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

جـــــــــاء –ــــــــــت شضعــــــــار «تراثـــــــــي مسضتقبلــــــــــي»

إاقبـ ـ ـال كبـ ـ Òعلـ ـى مع ـارضش وبرامـ ـج شسه ـ ـر ال ـ ـÎاث بقسسنطين ـ ـة

يسضتقبل قصضر ا◊اج أاحمد باي ،بعاصضمة الشضرق ا÷زائري ،فعاليات «شضهر الÎاث» والذي جاء –ت شضعار« :تراثي مسضتقبلي» حيث ضضم اŸعرضس العادات والتقاليد
لطباق اÙلية التي تشضتهر بها اŸدينة ،هذا وقد عرفت أاروقة القصضر تظاهرة تقط Òماء
لكÓت وا أ
‡ثلة ‘ ا◊لويات التقليدية اÿاصضة باŸدينة العتيقة ،وكذا ا أ
الورد والزهر توافدا هسضتÒيا للزوار من داخل وخارج اŸدينة ،وباÿصضوصس أان قسضنطينة تتعطشس Ÿثل هذه التظاهرات سضيما تقليد تقط Òماء الورد والزهر اŸقطر
الذي ينتظره سضكان قسضنطينة بفارغ الصض Èمن أاجل اقتناء اŸياه اŸقطرة تقليديا.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

نقاشس مفتوح Ãكتبة «نورة بن يعقوب» با÷لفة

«مفهوم ال ّسسرد الّنسسوي ،قراءة
‘ اŸرجع واÿطاب»

كما سضيشضهد اŸتحف ،يوم  7وإا ¤غاية  10ماي ا÷اري معرضضا ‘ مبادئ الرسضم والتلوين ،اÿط العربي ،الكاريكات Òمع
لع-م-ال اŸن-ج-زة م-ن ق-ب-ل اŸت-م-درسض Úخ-لل
خاصضا بالتقط Òمع ورشضات حية تتضضمن تقط Òماء الورد ع -رضش ل -أ
@ شضهر الÎاث الذي تتواصضل فعالياته إا ¤غاية  18ماي والزهر بكل مراحله و طرق حفظ اŸادة اŸقطرة ،وكذا ورشضة السضنة مع تنظيم مسضابقة ملكة جمال قسضنطينة ل أ
لطفال @ الشضعب /:احتضضنت مكتبة نورة بن
اŸق-ب-ل ،ي-ع-رف م-ع-ارضش اخ-ت-ل-فت م-ا ب Úال-ل-ب-اسش ال-ت-ق-ل-ي-دي خ -اصض -ة ب -ط -ري -ق -ة صض -ن -ع ا◊ل -وي -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة اŸوسض-م-ي-ة ما ب 6 Úإا 10 ¤سضنوات.
ي -ع-ق-وب الّ-ن-دوة ال-ت-اسض-ع-ة م-ن ب-رن-ام-ج
والديكور الداخلي اŸتميز ،هذا على غرار الّلباسش التقليدي واŸناسضباتية تتخللها شضروحات مقدمة من طرف الدكتورة بن فيما ’ تخلو التظاهرة من معارضش اللوحات الزيتية «ندوة ال ّسضرد» أاطرها الدكتور سضعيد
سضقني وردة ،من جامعة قسضنطينة  ،2هذا وتعكف كل من واŸنمنمات والكاريكات Òإا ¤اللوحات القرآانية اŸكتوبة موفقي ،رئيسش الّرابطة الوطنيّة لل ّسضرد
القسضنطيني الرجا‹ والنسضائي الذي يشضارك فيه عدد من
جمعيتي أاصضدقاء متحف سضÒتا وأاحباب قصضر الباي مشضاهد بعدة أانواع من اÿطوط العربيةÃ ،شضاركة فنان Úشضباب ’ّت- -ح- -اد ال- -كّ- -ت -اب ا÷زائ -ري ،Úوه -ي
اŸصضّمم« Úدار عزي» للصضناعات التقليدية واÿياطة الرفيعة ،لقهوة العصضر القسضنطينية وعرضش ل أ
لعمال اŸنزلية اليومية ،ن -اه -يك ع -ن ﬁاضض -رات –ت ع -ن -اوي -ن :ا◊دائ -ق ‘ ندوات نصضف شضهرية ،وقد ُوسضمت ‘
فضضل عن منتجات الصضناعة التقليدية واÛموعات اŸتحفية وﬂتلف –ضضÒات الطهي وغÒها ،فضضل عن معرضش صضور الفÎة العثمانية ،ا◊اج أاحمد باي ومقاومته ل إ
لحتلل هذا العدد بـ « مفهوم ال ّسضرد الّنسضوي،
من :زرابي ،نحاسش ،حلي ،صضناعة اÿشضب ،فضضل عن عرضش لتطور مدينة قسضنطينة وفيلم وثائقي حول أاشضغال ترميم قصضر ال -ف -رنسض -ي ل -ل -ج -زائ -ر ،ي-ؤوط-ره-ا أاسض-ات-ذة ودك-ات-رة ‘
قراءة ‘ اŸرجع واÿطاب» ،تدّخلت
خاصش بعملية صضنع الق ّ
طار وملحقاته ،وكذا معرضش للخزف ا◊اج أاحمد باي ليتواصضل شضهر الÎاث بتنظيم العديد من التاريخ ،كما يتخلل شضهر الÎاث خرجات وزيارات
بها اأ’سضتاذة «ربيعة شضريك»و تعّرضضت
والسضÒاميك مع عرضش Ÿنتجات الصضناعة التقليدية اÿاصضة التظاهرات وعروضش اأ’زياء اÿاصضة باأ’طفال مع قعدات Ÿواقع أاثرية ،منها موقع تيديسش وضضريح ماسضينيسضا،
م - -ن خ - -لل - -ه - -ا إا ¤أاه ّ- -م اإ’شض- -ك- -ا’ت
ب -و’ي -ة غ-رداي-ة ال-ت-ي يشض-ارك ف-ي-ه-ا ح-رف-ي-ي وف-ن-ا Êاÿشضب ،موسضيقية وغنائية وحكواتية تقدمها الفرقة اŸوسضيقية ÷معية م-وج-ه-ة ل-ل-ت-لم-ي-ذ وأاول-ي-ائ-ه-م ب-ت-أاط Òم-ن اŸتحف
اŸف - -ه - -ومّ- -ي- -ة وم- -وق- -ع ه- -ذا اأ’دب ‘
‚وم فنون قسضنطينة ،وكذا ورشضات رسضم وشضغال يدوية وفكرية وأاعضضاء جمعية «أاحباب قصضر الباي».
اŸن -ظ -وم -ة ال ّ-ن-ق-دي-ة ‘ اأ’دب ال-ع-رب-ي
اÿزف ،النحاسش و صضناعة القطار.
ا◊ديث ،الذي ’قى مواجهات ﬂتلفة
حّد التناقضش ،باعتباره مصضطلحا جديدا
لو ¤من أايام تبسضة اŸسضرحية
اختتام الطبعة ا أ
يبحث عن تأاسضيسش وتأاصضيل ،كما أاعلنت
ع -ن -ه ك -ث Òم -ن دوائ -ر ال -ف -ك -ر وال-ف-لسض-ف-ة
واأ’دب ،ام- -ت- -زجت ف- -ي -ه -ا ف -ك -رة الّصض -راع
باŸنافسضة.
‘ مبادرة اسضتحسضنها
اŸوضضوع كان ثريا وعميقا ،ومداخلت ا◊ضضور أاضضفت عليه كثÒا من الدّقة اللّغوية
@ يشضرف ﬁمد يحياوي ،اŸدير العام
ه - -واة ال - -ف - -ن ال - -راب- -ع،
ود’’ت تعّدد التسضميات التي أاطلقتها ثقافات ﬂتلفة كاأ’دب النّسضوي واأ’دب النّسضائي
ل-ل-مسض-رح ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ،ال-يوم،
اخ - -ت- -ت- -مت ،أاول أامسس،
وأادب اŸرأاة واأ’دب اأ’نثوي وغÒها ...بحثا عن “وقع اجتماعي وتراتيب إابداعية
ع-ل-ى ح-ف-ل ت-خ-رج ال-دف-ع-ة ال-ث-ان-ية
ب- -دار ال -ث -ق -اف -ة ﬁم -د
متمّيزة ‘ ظل إاحداثيات غ Òمفهومة.
ل- -ل- -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ ال -ف -ن -ون
الشض - -ب - -وك - -ي ب - -ت- -بسض- -ة،
حضضر الّندوة أادباء وشضعراء وباحثون وأاكادÁيون وطلبة ،كما ضضربت موعدا آاخر بعد نصضف
الدرامية ،بقاعة ا◊اج عمر باŸسضرح ،بداية من السضاعة الـ 11:00صضباحا.
لو¤
فعاليات الطبعة ا أ
شضهر Ÿوضضوع جديد موسضوم بـ «ال ّسضرد التفاعلي ،من ا◊ Èإا ¤ال ّضضوء».
،
ة
ي
ح
لي-ام ت-بسض-ة اŸسض-ر
أ
الطبعة  1لسسوق الفن بقصسر الثقافة «مفدي زكريا»
ال -ت-ي –م-ل اسض-م ال-ف-ن-ان
@ يحتضضن قصضر الثقافة مفدي زكريا ،بداية من اليوم إا ¤غاية  12ماي
اŸرح - - - -وم «ت - - - -وف - - - -ي- - - -ق
لو ¤ل-ت-ظ-اهرة سضوق الفن،
ا÷اري ،Úف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-أاسض-يسض-ي-ة ا أ
م- - -ي - -م - -يشس» ،اŸن - -ظ - -م - -ة
–ت شضعار« :ربيع الفنون» ،والتي تهدف إا ¤التعريف بتاريخ الفن
ب -الشض -راك -ة م -ع ج -م -ع -ي -ة
التشضكيلي ‘ ا÷زائر وبصضناعه.
«ولء» ل-ل-مسض-رح وال-ف-نون
الثقافية.

تكر Ëالّراحل «توفيق ميميشش»

تخّرج دفعة التكوين ‘
الفنون الدرامية بالعاصسمة

…ó°TQ ÜÉ°ûdG

تبسسة :خ .العيفة

@ عرفت التظاهرة ،برنا›ا
ث-ري-ا تضض-م-ن ع-روضض-ا مسض-رحية
من داخل الو’ية وخارجها ،إا ¤جانب تسضط Òندوات فكرية تناقشش الراهن
اŸسضرحي اÙلي والوطني ،وتكر Ëبعضش رجا’ت اŸسضرح الذين اثروا
اŸشضهد الثقا‘ والركحي ﬁليا ووطنيا على مدار سضنوات ،على رأاسضهم
ال -ف -ن -ان اŸسض -رح -ي اŸرح -وم «ت-وف-ي-ق ‡يشش» ،ن-ظ Òم-ا ق-دم-ه ل-ل-مسض-رح
ا÷زائري.
ال-ف-ع-ال-ي-ة ك-انت ايضض-ا م-ن-اسض-ب-ة ل-ت-ق-د Ëم-ع-رضش خ-اصش ب-اŸرح-وم ت-وف-ي-ق
ميميشش مع بث فيديو عن مسضاره الفني وعرضش لوحة مسضرحية من تقدË
ج-م-ع-ي-ة «و’ء» ل-ل-مسض-رح وال-ف-ن-ون ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-ت-بسض-ة ،إاضض-اف-ة إا ¤مسض-رحية
«اŸتاهة» من تقد Ëالتعاونية الثقافية للفن واإ’بداع بتبسضة ،عرضش «جا
يسضعى ودر تسضعة « للمسضرح ا÷هوي لعنابة« ،قراصضنة الكراييب» للمسضرح
ا÷هوي بقسضنطينة« ،مسضعود لفرنك» لتعاونية «ا’حرار» للمسضرح بتبسضة،
« التحدي» من تقد Ëجمعية و’ء للمسضرح والفنون الثقافية لتبسضة.
لشضارة ،تو‘ اŸمثل اŸسضرحي توفيق ميميشش ‘ ماي  2010على خشضبة
لإ
مسضرح عز الدين ›وبي بعنابة ،عن عمر ناهز  54عاما ،متأاثرا بذبحة
صضدرية ،وهو يؤودي دوره ‘ العرضش اŸسضرحي «حياة مؤوجلة» للمؤولف واıرج
جمال حمودةÃ ،شضاركة الفنانة آامال حيمر ،والفنان بشض Òسضلطنية ،وقد
شضارك منذ دخوله هذا اÛال ،سضنة  ‘ 1982العديد من اأ’عمال ،منها
مسضرحية «اليد ‹ توصضل» ‘ ،إاطار تعاونيته «مسضرح البسضمة»،
و»م -ب -ن -ي ل -ل -م -ج -ه -ول» « ،اÙف -ور» « ،ال -ط-اووسش»« ،
بودربالة» وغÒها ،إا ¤جانب تقمصضه لعدة أادوار
تلفزيونية ،منها سضلسضلة «أاعصضاب
وأاوتار».

ندوة حول اإلعÓم والثقافة بأام البواقي

@ ت-ن-ظ-م دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ب-يت الشض-ع-ر ،مكتب أام
البواقي ،يومي  06و 07ماي ا÷اريÃ ،قرها ،ندوة أادبية،
لعÓ-م ،ا÷دل-ي-ة ال-تكاملية– ،ت
ب-ع-ن-وان« :ال-ث-ق-اف-ة وا إ
لعÓم نبضس الثقافة».
شضعار« :ا إ

يعلن نهاية خÓفه مع ÿضضر بن تركي ويصضّرح:

حفل كب Òبقاعة حرشسة مداخيله
لعائÓت شسهداء الطائرة اŸنكوبة

حفل فني لبÓل الصسغ Òبوهران
@ كشضف حمزة حناشضي ،القائم بأاعمال الفنان رشضدي ،ابن مدينة العلمة بسضطيف لـ «الشضعب»
أان ‚م اأ’غنية السضطايفية قد أانهى اÿلف الذي كان بينه وب ÚاŸدير العام للديوان الوطني
@ –تضض -ن ق -اع -ة اŸغ -رب ب -وه -ران ،ال-ي-وم
للثقافة واإ’علمÿ ،ضضر بن تركي ،وأاصضبح من اŸاضضي ،بعد تدخل
ب- -داي- -ة م -ن السض -اع -ة  ،17:00ح -ف  Ó-ف -ن-ي-ا
اّÿيرين الذين أازالوا سضوء التفاهم الذي كان وراء إاقصضائه من كل
ي - -نشض - -ط - -ه ال - -ف- -ن- -ان «بÓ- -ل الصض- -غ،»Ò
اŸه -رج -ان -ات ب -حسضب رشض -دي ،وال -ذي صض-رح :أان ل-ق-اء الصض-ل-ح ك-ان
ويدخل ‘ إاطار ا÷ولة الفنية التي
Ãكتب بن تركي بالعاصضمة ،الذي أاكد ‹ ،أانه  ⁄يكن ضضدي ،لكن أاعداء
ي -ن -ظ -م -ه -ا ل -ه ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
الوسضط الفني إاسضتغلوا بعضش اأ’شضخاصش النافذين بالديوان ،لتشضويه
لعÓ-م ل-ل-فنان
ل-ل-ث-ق-اف-ة و ا إ
صضورتي وسضمعتي ،مضضيفا أانه قّدم إاعتذاراته ل Íتركي عن تصضريحاته
ب Ó- - - - -ل الصض- - - - -غ ،ÒعÈ
السضابقة ،خصضوصضا بعد طي صضفحة اŸاضضي ،حيث سضأاكون ،يضضيف رشضدي،
وليات الوطن.
حاضضرا ‘ مهرجانات الصضيف اŸقبل بجميلة وتيمقاد ،إاضضافة لسضهرات ديوان
رياضش الفتح.
كما كشضف رشضدي ،بحسضب اŸصضدر ذاته ،عن حفل خÒي كب Òمن تنظيمه ،سضتكون قاعة
«حرشضة حسضان» مسضرحا له  ،يجمع عدد كب Òمن الفنان Úالكبار من داخل وخارج
الوطن ،تكون مداخيله ﬂصضصضة لعائلت شضهداء الوطن الذين سضقطوا خلل حادث
الطائرة ببوفاريك ،مؤوخرا ،مّوجها نداءً ÷ميع الفنان Úالراغب ‘ ÚاŸشضاركة با’تصضال
به ،للتنسضيق مع العلم وأان ا◊فل سضيكون قبل شضهر رمضضان الكر.Ë
لسضواق ،بعد عيد
بخصضوصش جديده الفني ،كشضف رشضدي ،عن أالبوم Úجديدين سضينز’ن ل أ
الفطر ،من إانتاج مؤوسضسضته «ماكريوسش برود « ،مشضÒا إا ¤أانه تعاون ‘ العمل الفني
ا÷ديد مع السضعيد بوشضلوشش ومسضعود مسضعودي.
سسطيف :نور الدين بوطغان

السشبت  ٠٥ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٩ششعبان  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسس Ãسضجد البشض Òاإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء

يقول تعاøe A»°ûH ºµfƒ∏Ñædh« :¤
∫Gƒ˘˘˘e’CG ø˘˘˘e ¢ü≤˘˘˘˘fh ´ƒ÷Gh ±ƒÿG
øjôHÉ°üdG ô°ûHh äGôªãdGh ¢ùØf’CGh
ÉfGE GƒdÉb áÑ«°üe º¡àHÉ°UGC GPGE øjòdG
 »¿ƒ©LGQ ¬«dG ÉfGEh ¬∏dـ البقرة ـ
كث Òمن الناسس يعتقد أان اŸصشائب
ال -ت -ي –ل ب -ال-ع-ب-د ه-ي غضشب م-ن ال-ل-ه
تعا ¤عليه ،وهذا غ Òصشحيح ،بل أان
اŸصش-ائب ت-ع-د م-ن-ح-ا ع-ظ-ي-م-ة للمسشلم،
التي تتنوع ‘ الششدة ،والثبات أامامها
ي - -ت- -ح- -دد ب- -ق- -وة الÁان والصش Èال- -ذي
يتحلى به اإلنسشان.
على هذا األسشاسس نسشتطيع القول إان
اŸصشائب ليسشت ششرا دائما و «رّب ضشارة
نافعة» كما يقول اŸثل العربي والبتÓء
واÙن درب اŸؤومن Úوالصشا◊ Úمن قبل حيث
ق -ال ت-ع-ا¿GC Gƒ˘cÎj ¿G ¢SÉ˘˘æ˘˘dG Ö°ùMGC ⁄GC« :¤
øjòdG Éæàqa ó≤dh ¿ƒæàØj ’ ºgh ÉæeqGC Gƒdƒ≤j
øª∏©«dh Gƒbó°U øjòdG ¬∏dG qøª∏©«∏a º¡∏Ñb øe
 »ÚHPÉµdGـ سشورة العنكبوت ـ
ف -اÙن والب-تÓ-ءات واŸصش-ائب ال-ت-ي ي-ت-ع-رضس
إاليها اإلنسشان هي خ Òدائما ،ول يكون ذلك إال
ل- -ل- -م -ؤوم -ن ال -ث -ابت الصش -اب -ر اÙتسشب ‘ ح -ال -ه -ا
والشش -اك -ر ال -ت -واب ا◊ام -د ل -رب -ه ‘ ح -ال ال -رخ-اء
والسشعة ولقد أاخرج اإلمام مسشلم عن صشهيب بن
سشنان أان النبي صشلى الله عليه وسشلم قال« :عجبا
ألمر اŸؤومن ان أامره كله له خ Òإان اصشابته سشراء
ششكر فكان خÒا له وإان أاصشابته ضشراء صش Èفكان
خÒا له وليسس ذلك إال للمؤومن»
والنسشان اŸسشلم ل يصشاب هكذا فقط أاو يعتقد
أان الله يعذبه Ãا حل عليه من كوارث وأاخطار
ف -ح-اشش-اه سش-ب-ح-ان-ه وه-و ال-ق-ائ-ل¬∏dG π©Ø˘j É˘e« :
¬˘∏˘dG ¿É˘ch º˘à˘æ˘eGBh ”ô˘µ˘°T ¿G º˘µ˘HGò˘©˘H
« »Éª«∏Y GôcÉ°Tالنسشاء» ،
نعم ان اŸسشلم اذا حلت به مصشيبة فإان ذلك دليل
ع -ل -ى حب ال -ل -ه ل -ه ،وب -ه -ا ي -ك -ف -ر ع -ن-ه اŸع-اصش-ي

والذنوب ،وهذا من حسشن حظه فإان كلّ هم أاو غم
Áر عليه هو تكفÿ Òطاياه ،وصشدق رسشول الله
وهو يقول« :مايصشيب اŸؤومن من هّم ول غم ّ ول
وصشب ،ول حزن حتى الششوكة ُيششاكها إال كفر الله
ب- -ه- -ا خ- -ط -اي -اه» رواه ال -ب -خ -اري ع -ن أاب -ي ه -ري -رة
«واŸؤومن هو أاششد بÓء ،حيث يقول أاهل العلم« :إاذا
رأايت اŸؤومن يصشاب دائما ،فاعرف انه بخ Òوعلى
خ Òكث Òوبر وعمل صشالح فعن أابي هريرة« :رضشي
الله عنه» قال :قال رسشول الله صشلى الله عليه
وسشلم :اŸؤومن كاÿامة من الزرع تفيئها الريح مرة
Áن -ة وم -رة يسش -رة ،وأام -ا اŸن -اف -ق ك -األرزة لت-زال
صش -ل -ب -ة ح -ت -ى ي-ك-ون ا‚ع-اف-ه-ا م-رة واح-دة» .رواه
البخاري وأاحمد.
هذا يؤوكده القرآان حيث ان اŸنافق Œده من
أاصّشح الناسس جميعا وأاوفرهم مال وأاعظمهم جاها،
انه Áيل مع هؤولء ومع هؤولء ،ولكنه انسشان لئيم
خ -ب -يث ف -اسش -ق ي -ق -ول سش -ب -ح -ان -ه ‘ شش-أان-هGPGh« :
™ª°ùJ Gƒdƒ≤j ¿GEh º¡eÉ°ùLGC ∂Ñé©J º¡àjGCQ
πc ¿ƒÑ°ùëj Ióæ°ùe Ö°ûN º˘¡˘fÉC˘c º˘¡˘dƒ˘≤˘d
¬∏dG º¡∏JÉb ºgQòMÉa ,hó©dG ºg º¡«∏Y áë«°U
 ،»¿ƒµaƒj ≈fqGCسشورة اŸنافقون».
أام- -ا اŸؤوم -ن ف -م -ن ف -رط حب ال -ل -ه ل -ه وصش -ف -اء

إان أاشضكر الناسس لله عّز وجل ...أاشضكرهم للناسس

من األخÓق العظيمة والبالغة األهمية ،خلق
الششكر والذي يعني الثناء ا◊سشن وا÷ميل على
من يقدم ا Òÿوالحسشان ،وهو ظهور النعمة على
اللسشان ثناًء وحمدا لله تعا.¤
ولقد تخلق بهذا اÿلق العظيم أاعظم اÓÿئق
وهم األنبياء واŸرسشلون ،الذين يعرفون الله حق
اŸعرفة ويقدرونه حق التقدير فهذا إابراهيم عليه
السشÓم يقول فيه رّب العزة مÈزا –ليه بهذا اÿلق:
«øµj ⁄h ÉØ«æM ¬∏d ÉàfÉb áeGC ¿Éc º«gGôHG ¿GE
« »¬ª©f’C GôcÉ°T Úcô°ûŸG øeسشورة النحل».
ويقول على نوح عليه السشÓم™e Éæ∏ªM øe ájQP« :
« »GQƒµ°T GóÑY ¿Éc ¬fqG ìƒfسشورة السشراء».
وعن سشليمان عليه السشÓم »:قال هذا من فضشل
ربي ليبلو Êأاأاششكر أام أاكفر».
ول-ق-د ك-ان ال-ن-ب-ي صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م يدعو
ق-ائ »:Ó-الّ-ل-ه-م أاع-ن-ي ع-ل-ى ذك-رك وع-ل-ى شش-ك-رك
وعلى حسشن عبادتك».
وكان يقول عليه الصشÓة والسشÓم لزوجه عائششة
ح Úتششفق عليه من كÌة قيامه وعبادته»:أافÓ
أاك -ون ع -ب -دا شش-ك-ورا» ف-الشش-ك-ر خصش-ل-ة الصش-ا◊Ú
الذين يعرفون النعمة التي أاسشداها الله عليهم ،بل
ل يضشرهم ان يزيدوا ‘ عملهم للدللة على ششكر
الله سشبحانه والششكر أانواع:
 - ١شسكر الله تعا :¤وذلك على النعم التي ل
ت- -ع- -د ول –صش- -ى ،ول- -ق -د أام -ر سش -ب -ح -ان -ه ب -ذلك
فقال ،»¿hôØµJ’h ‹ Ghôµ°TGC«:سشورة البقرة».
وق -ال√ÉjGE ºàæc ¿G ¬∏˘dG á˘ª˘©˘f Ghô˘µ˘°TGh« :
« »¿hóÑ©Jال -ب-ق-رة» .وي-ت-ح-ق-ق شش-ك-ر ال-ل-ه ت-ع-ا¤
بالعÎاف بالنعم والتحدث بها واسشتخدامها ‘
طاعة الله ،حيث قال تعا« :¤وأاما بنعمة ربك
فحدث» ،وقال عليه الصشÓة والسشÓم« :التحدث
بنعمة الله ششكر وتركها كفر ،ومن ل يششكر القليل،
ل يششكر الكث ،Òومن ل يششكر الناسس ليششكر الله»
رواه البيهقي.

حكمة العدد

قال كذلك« :إان الله يحب
ان ي -رى أاث -ر ن -ع-م-ت-ه ع-ل-ى
عبده».
ف - -ع- -ل- -ى النسش- -ان ان
ي -ك Ìم -ن الشش-ك-ر ع-ل-ى
ال -ن-ع-م ح-ت-ى ت-دوم ع-ل-ي-ه
ولت- -زول ألن ال- -ن- -ع -م ت -زول
بالكفر وا÷حود.
 - ٢شس-ك-ر ال-وال-دي-ن :وه -ذا ال-ن-وع ي-دل ع-ل-ى
ال -وف -اء وال -ت -ق-دي-ر Ÿن ك-ان سش-ب-ب-ا ‘ وج-ود ه-ذا
النسشان ،وششكرا لهما على ما تعبا عليه وسشهرا
من أاجل راحته وعافيته ولقد أامرالله النسشان ان
يششكرهما ومن ششكر الله و ⁄يششكر لوالديه ،فإان
ذلك مردود عليه ،قال سشبحانه ‹ ôµ°TGC ¿GC«:
‹ « »Ò°üŸGلقمان».
q G ∂jódGƒdh
فعلى اŸسشلم ان يحسشن لوالديه ويÈهما ويعمل
على نيل رضشاهما وليعلم ان رضشاهما من رضشا
الله تعا ،¤كما أان سشخطهما من سشخطه كذلك.
 - ٣شسكر الناسس :وهو من أانواع الششكر الذي
ينبغي أان ينتششر ويتخذ كثقافة ب Úالناسس حتى
ت -دوم عششÒت -ه -م ،وت-خ-ت-ف-ي آاث-ار ال-ب-غضش-اء وع-دم
العÎاف ب -ا÷م -ي -ل ،وه -و أاسش -ل -وب إاذا وج-د بÚ
ال -ن -اسس دل ع-ل-ى روح ال-ت-ق-دي-ر وت-ب-ادل اŸع-روف
بينهم ،ومعرفة حق كل واحد منهم على اآلخر،
والعÎاف Ãا يبذله كل واحد من خدمات وعون
Óخر على أاسشاسس ا◊ب واŸودة ،ولهذا
ومسشاعدة ل آ
ف -إان ال-ذي ي-خ-رج ع-ل-ى ه-ذه ال-ق-اع-دة ي-ع-د ج-اح-دا
Ÿق -درات اآلخ -ري -ن وب -ال -ت -ا‹ ل Áك -ن-ه أان ي-عÎف
بششكر الله ونعمه عليه وصشدق النبي الكر Ëالقائل:
«ل يششكر الله من ل يششكر الناسس».
ف -الشش -ك -ر ع -م -وم-ا سش-م-ة ال-ك-ب-ار م-ن الصش-ا◊Ú
واألولياء واألنبياء فليكن لنا طريقا نتعامل به مع
بعضشنا البعضس ونراعي ‘ ذلك حيث الله ونعمه
علينا.

«جمال النفسس يسسعد صساحبها ومن حولها
وجمال الصسورة يشسقي صساحبها ومن حولها».

سش-ري-رت-ه ف-إان-ه م-ع-رضس دائ-م-ا للحوادث
والكوارث لتزيده قوة و“حيصشا حتى إاذا
لقي الله لقيه وهو صشا ٍ
ف من كل درن
ووسش -خ وذن -وب ،ف -ه-و ق-د يصش-اب ب-ف-ق-د
األهل والولد واÓÿن وأاقرب اŸقربÚ
إاليه ،ولكن Ÿا علم ان هذه اŸصشائب
تهون عليه حينما يعلم ان أاعظم مصشيبة
◊قت ال- -ع- -ا ⁄ب- -أاسش- -ره ه- -ي وف -اة خÒ
الÈية ﬁمد بن عبد الله صشلى الله
عليه وسشلم ،ولذلك فهو مصشيبته تهون
عليه وصشدق عليه الصشÓة والسشÓم وهو
يقول« :من أاصشابته مصشيبة فليتعز بي،
فإا Êعزاء لكل مسشلم».
كيف ل وهو الرحمة اŸسشداة والنعمة
اŸه -داة ل -ل -بشش -ري-ة ح-يث أاخ-رج-ه-ا م-ن
الظلمات ا ¤النور ومن الضشÓلة ا ¤الهداية ومن
عبادة ا◊جر والوثن والهوى ا ¤عباده الله وحده،
فÁ Óكن أان يصشل أاحد ا ¤نبيه صشلى الله عليه
وسشلم ويفدى باألب واألم والولد والنفسس والدنيا
ج -م-ي-ع-ه-ا ،ول-ه-ذا Ÿا م-ات ع-ل-ي-ه الصشÓ-ة والسشÓ-م
ورجع الناسس من الصشحابة الكرام تلقتهم فاطمة
كما روى أانسس« :رضشي الله عنه» ،قالت له« :يا أانسس
أاطابت أانفسشكم ان –ثوا الÎاب على رسشول الله
صشلى الله عليه وسشلم» فسشكت أانسس.
وع-م-ر ل-ه-ول اŸصش-ي-ب-ة ج-رد سش-ي-ف-ه ووق-ف ب-باب
اŸسش -ج -د ،وه -و ي -ق -ول :م -ن ق-ال أان ﬁم-دا م-ات
ضشربت عنقه بسشيفي هذا انه ما مات وÁ ⁄ت،
حتى جاء أابو بكر وأاقنعهم Ãصش Òكل حي حتى وإان
كان ﬁمد صشلى الله عليه وسشلم ،فقال من كان
يعبد ﬁمدا ،فإان ﬁمدا قد مات ومن كان يعبد
الله فإان الله حي ل Áوت فأادرك الناسس ا◊قيقة
ورجعوا ا ¤رششدهم وهكذا فان اŸطلوب منا ‘
سشاعة اŸصشيبة الصش Èوالرضشا بقضشاء الله وقدره
وعدم السشتدراك على الله والصشخب ،وعلينا تقبل
أامر الله تعا ¤وأان نعلم ان الصش Èمع الصشدمة
األو ،¤وأان اŸوت حق وكل الناسس آاتيه وهو كأاسس
وك -ل-ه-م شش-ارب-ه «É‰GEh äƒŸG á˘≤˘FGP ¢ùØ˘˘f π˘˘c
.»áeÉ«≤dG Ωƒj ºcQƒLGC ¿ƒaƒJ

العدد
١٧٦٣٥

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
ورد ه- - - -ذا السش- - - -م ‘
ق -ول -ه ت-ع-ا∫É˘b PGEh« :¤
…ò˘dG »˘˘HQ º˘˘«˘˘gGô˘˘HG
 ،»â«Áh »ë˘jوم-ع-ن-اه:
«ه-و ج-اع-ل اÿل-ق م-ي-ت-ا
بإاحداث اŸوت فيه ،فÓ
خالق للموت وا◊ياة ،اإل
الله تعا ،¤ول ﬁيي ول
‡يت سشواه.
وحظنا من هذا السشم ان نعلم بأان الله هو اŸميت
الذي جعل لكل نفسس أاج Óواأن اÿلق ليسس بيدهم ششيء
من النفع إاو الضشر اأو اŸوت اأوا◊ياة.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
ق - -ال أاح - -د ا◊ك- -م- -اء« :أاخ- -ط- -ر م- -ا
ي -رع -ب -ن -ي ي-وم ا◊سس-اب أانك ’ت-ع-ط-ي أامك
أاوأاب -اك أاي حسس -ن -ة ،رغ-م ح-بك ل-ه-م-ا ،ل-ك-نك
سس- -ت- -ع- -ط- -ي حسس- -ن- -اتك رغ- -م- -ا ع- -نك Ÿن
كرهته ،وذاك الذي اغتبته».

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
سس :ه -ل ي-ج-وز
الصسدقة
واع -ط-اء ال-زك-اة
ل- -ل- -وال- -دي- -ن م -ن
طرف أابنائهم؟

خ Òالهدى

فضضل صضÓة ا÷ماعة وانتظار الصضÓة
عن أابي هريرة ،قال :قال رسشول الله
صشلى الله عليه وسشلم :صشÓة الرجل ‘ جماعة
تزيد على صشÓته ‘ بيته وصشÓته ‘ سشوقه ،بضشعا
وعششرين درجة وذلك ان أاحدهم اذا توضشأا فأاحسشن
الوضشوء ثم أاتى اŸسشجد ل ينهزه إال الصشÓة ،ل يريد إال
الصشÓة ،فلم يخط خطوة إال رفع له بها درجة وحط عنه
بها خطيئة ،حتى يدخل اŸسشجد فإاذا دخل اŸسشجد كان
‘ الصشÓة ماكانت الصشÓة هي –بسشه واÓŸئكة
يصشلون على أاحدكم مادام ‘ ›لسشه الذي صشلى
فيه يقولون :الّلهم إارحمه ،الّلهم إاغفر له ،الّلهم
ُتب عليه ،ما  ⁄يؤوذ فيه ما ⁄يحدث»»
رواه البخاري ومسشلم».

سسلوك ‘ اŸيزان

ج :الزكاة لها أاصشنافها اŸعروفة وهم ثمانية ،ذكرهم
الله ‘ سشورة التوبةÚcÉ°ùŸGh AGô≤Ø∏d äÉbó°üdG É‰GE« :
ÜÉbô˘dG ‘h º˘¡˘Hƒ˘∏˘b á˘Ø˘dƒDŸGh É˘¡˘«˘∏˘Y Ú∏˘eÉ˘©˘dGh
øe á°†jôa π«Ñ°ùdG øHGEh ¬∏dG π«Ñ°S ‘h ÚeQÉ¨dGh
.»º«µM º«∏Y ¬∏dGh ¬∏dG
فكل من توفرت فيه هذه األوصشاف أاو أاحدها Œوز فيه
ال -زك -اة م -ن ط -رف األغ -ن -ي -اء ول -ك -ن إاذا ك -ان ال -ول-د غ-ن-ي-ا
والوالدان فقÒين ففي هذه ا◊الة ل يجوز أان تعطى لهما
ال -زك-اة ،ألن األصش-ل ل ي-ع-ط-ي-ه-ا ل-ل-ف-رع وال-ف-رع لي-ع-ط-ي-ه-ا
Óصشل ،ذلك ان الوالدين النفقة واجبة عليهم على األولد
ل أ
‘ حاجة ا◊اجة اأوغÒها واذا  ⁄ينفق الولد على والديه
فإان هذا يعد عقوقا ومروقا عن القيم واألخÓق.

التشّضفي ‘ مصضائب الناسس نفاق وخداع

=ال -ت ّشش ّ -ف -ي ‘ مصش -ائب ال -ن -اسس سش -ل-وك
اŸنافق Úا◊اسشدين الذين يرون كل نعمة
تنسشاق ا ¤غÒهم نقمة عليهم ،فيتمنون
زوال- -ه- -ا وه -م أاب -ع -د ال -ن -اسس ع -ن اŸواسش -اة،
وادخال السشرور عليهم ،بل كلما رأاوا حسشنة
تنسشاق ا ¤غÒهم قالوا لنا فيها حق واذا
رأاوا مصشيبة أاصشابت غÒهم حمدوا ششيطانهم
وفرحوا ‘ أانفسشهم كأان  ⁄يكن بينهم وبÚ
اŸصش-اب م-ودة ت-رب-ط-ه-م ،ول-ق-د ذك-ر ال-ق-راآن
ال - -ك- -ر Ëوصش- -ور ه- -ؤولء اÓŸع ‘ Úسش- -ورة
ال-نسش-اء ف-ق-الGhòN GƒæeGB øjòdG É˘¡˘jGCÉ˘j« :
É©«ªL GhôØfGC hGC äÉÑK GhôØfÉa ºcQòM
ºµàHÉ°UGC ¿Éa øÄ£Ñ˘«˘d øŸ º˘µ˘æ˘e ¿Gh
øcGC ⁄ PGE »∏Y ¬∏dG º©fGC ób ∫Éb áÑ«°üe
øe π°†a ºµHÉ°UGC øÄdh ,Gó˘«˘¡˘°T º˘¡˘©˘e

¬æ«Hh ºµæ«H øµ˘j ⁄ ¿ÉC˘c øq˘dƒ˘≤˘«˘d ¬˘∏˘dG
GRƒa Rƒ˘aÉC˘a º˘¡˘©˘e âæ˘c »˘æ˘à˘«˘d É˘j IOƒ˘e
« »Éª«¶Yسشورة النسشاء اآلية  ٧١ـ .»٧٣
ولقد جاء ‘ األثر« :من الفواقر جار سشوء إان
رأاى خÒا دفنه وإان راأى ششرا أاذاعه» وهذا يدل
على نفسس خبيثة ل –ب ا Òÿللعباد والبÓد،
ومن اŸفروضس على اŸسشلم ان ل يتششفى ‘
اخ -وان -ه وي -ف-رح Ÿصش-اب-ه-م ،ب-ل ان م-ن خصش-ائصس
اŸسش -ل -م ان -ه ي -حب ول ي -ب -غضس وي-ع Úول ي-خ-ذل
ويحزن ◊زن اŸسشلم Úويفرح لفرحهم ،ويكششف
ع -ن ك -رب -ات -ه -م وي -واسش-ي-ه-م ‘ م-ب-تÓ-ه-م ان ه-ذا
السش -ل -وك ال-ن-اق-م ي-جب ان ي-ج-تث ويسش-ت-أاصش-ل م-ن
قلوب اŸسشلم Úولينبغي ان يكونوا أاداة ‘ يد
األعداء لتحقيق ما يريدون من هذه البÓد وهو
–طيمها واششعال نار الفتنة ب Úأابنائها وبالتا‹
السشتيÓء على خÒاتها.

info@ech-aab.com
السضبت  0٥ماي  201٨م الموافق لـ  1٩شضعبان  14٣٩هـ
www.ech-chaab.com
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أنسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن أن -ك-م ك-ل أسس ن-السس-بث أغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسس ووأل-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سس-ك-ل ،أشس-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشس-اويث،
أترأقيث..ألشسياي يÓن هيقيث"ألشسعب" مانك أتيلي سسما أو أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالشسي يÓن يÎأق أق جرنان "ألشسعب"  ،وأأنتشسني نÎحب سساÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسسن.

ثمـ ـزغـ ـث ذقسسلـ ـن
م -ي -ل أن-ب-د غ-ف ث-ز بسس أن-ف أك-ن ث-مسس-ل-يث أن-ت-م-زغث ث-خ-ذم
أسسرف مقرن ذقعرشس أسسلن ،غسس أكن ثمزغث ثكشسم سسزك ذقسسلن أند
ثسŸعغرن أ4ل2وانقتسض
يضنسسالثمم يزسضغوض
فسلوس
طلد
أذب ي السضأيمن ي
ثعأثننس.سسضأمذاومغنن أسوسزلن
فأبنهدل يامسسطمس
فاسوضغسسزن
غانستمسزأغكثنايسضسنسغونضفسÓأسمسزسضذمغثأمنزتغمثنثثسمضنزرغس.ضم اثكتشضم ذتولث اسضلن ،ايق ذين يبن امذبرن
غف اقري انسضن اسضلوى انتغذذ مسس عبد العزيز بوتفليقة اند اتسضيغزم ذري يسضنن
ثثليث ثمزغث اتثليث ثغنوث ثنسضبث ،ايق ذين يرنن ذشضن انتمزغث اند ثكشضم اكن اإوث
الحال ذقغمسضن غرسضن اغمسس ن الشضعب اند يل اآسس نسضبث ثتسضلد يوث انتورقث
سضثمزغث.
اتسضورقث اديسضذكلن يك امزغن انتمزغ اند ملن .اتسضورقث اند نتسضف لعويذ نيل ثم
اإمزغن اأم سضقذرر القبيل غر ثم اشضنوين نغ اشضوين اشضلحيين يك ذمزبين ذترقين.
اتسضورقث اند اإديتسضل ثمسضن امزري نيل ثم نثمزغ،امكن اأنف اسضلن سضثمزغث ذلوكل
اسضلن انتمرث ثدزيرث ،امكن اأنف اطسس انتمرين اقسضمسضلين سضثمزغث غف اقرين
انسضنت ثمريث ثغنوث ثشس ربع.
اذغ ذين يفكن افذ مقرن اثمزغث بل م نتسس امطفن انتمون غرسضن امطف اأنثزوزو،
ثبرتسس  ،ابقيث  ،بتنث  ،ثغرذيث  ،ثمنغسضث  ،تيبازة اتسضقذ انضضن.

ثÈتسس:ع نايت رمضشان

ذٌقاسس ÷ناسس نثللي نتنفالوت

إامسسجرنانان اريناسسان سسووذم ٌقشسرشسال دتيبازة

توكرمان أخÓل دمسسجرنانان إأخدمان نيغ إأزغذأن ٌقالو’ية نتيبازة ٌقوسسانو
إأÁضسان ٌقاÿاظر وأسس ÷ناسس نثللي نتنفالوت نيغ نتÒأ “سسÓيث و إأريناسسان إأمدبرأن
نالو’ية سسووذم ﬁال مانك وأصسانيهان فوصسيوأظ ﬁ Èÿال مانك أليق أ◊ال.

تيبازة :عÓء ملزي

ٌق - -ت - -ي - -ب - -ازة يسض - -رزف ال - -وال - -ي م - -وسض - -ى غ Ó- -ي
اوري- -ي- -يضض- -ن- -اضس اأج- -م -ي -عث ي -ي -مسض -ج -رن -ان -ان و
يسض -وج -ذسض -ان ل -ف-ظ-ور دشض-رى ن-ت-رزف-ي-ن ٌق-ل-م-داذ
يسضفرحيهان ذٌقاسس لجناسس نثللي نتمسضÓيث تيرا
بصض-د دو’ ي-راد ف-ع-ي-ط-ا دي-قسض-ي-ان اإسض-ي-اتوسضيغان
فالكول لوموراث يقنان سضالو’ية نتيبازة الطثرث
اإذني يقنان سضلمعيشس نكو’سس ميدان ،الفيشضطايو
هيمضس فيزيرات نـ 4نالسضوايع ماتا يتوكذان بلي
الوالي ييرو سضووذم اإيمسضجرنانان دو’ يسضيغ ’مر
اإيا’كول اإمدبران نسضراباسس اإهيادافان ٌقلمداذ
اأت - -خ - -م Ó- -ن- -اشس ل- -خ- -ب- -اراث غ- -رسض- -ان اأسض- -ح- -ال
اأهنحواجان اإمسضجرنانان والشضيو اأهيان قادرنيه
اخÓل اإمو’ن لخذمتو و سضامانيه يوسضاد يديو
اأكذ اأبرات اقرضضال نتمورث ماسس عبد العزيز
بوتفليقة يسضاوا’ن فلراج فلخباراث اإصضحان.
وٌقلوزين نالحلوى نشضرشضال حضضران اإمسضجرنانان
اأسض- -ان -ي ’رب -ع -اء اإي -مضض -ان اإي -يشضث ن -ال -ف -يشض -ط -ا
اإٌقسضبدان اإمدبران لوزينو ٌقالفايت ييمسضجنانان

دو’ اإنخذامان نسضان ،فوامان توكرمان لقسضاسضث
ن 6ييمسضجرنانان يدافارات اإكوبانيين يمخا’فان
و زيسضان اإممثل نالجرنان نالشضعب محال مانك
توكرمان شضرى اإنخذامان اإخدمان ذين اأكذ شضرى
سضٌ-ق-ذن-ي ي-ف-غ-ان سض-ي-ان ر’ن-ت-ريت ،و ال-ف-يشض-ط-ايو
اتايان هتوسضما تيسضخمسضا اإٌقهيرولوزينو وهبذات
ٌق - -سضٌ- -ق- -اسس نـ 201٣م- -ل- -م- -ي ت- -ك- -رم- -ان سض- -ان
ييمسضحرنانان دشضرى اإنخذامان بصضح ٌقسضٌقاسضان
اإدي -ظ-ف-ران ي-م-وٌق سض-ووذم اإل-حسض-اب-اث دم-زاي-ذان
ييذني يتوكرمان وهوا’ الفيشضطايو دالعات نكول
اأسضٌقاسس تعدالنين اإمدبران لوزينو ٌقالخاظر واسس
ل-ج-ن-اسس اإن-خ-ذام-ان دواسس ل-ج-ن-اسس ن-ث-ل-ل-ي ن-تيرا
يÓن يقان ٌقهسضوريفث امزوارث سضييمسضجرنانان.
ال-ف-يشض-ط-ا ن-ث-ل-ل-ي ن-ت-ي-را ه-ي-مضس اسضٌقاسضو سضووذم
اإظبعان ٌقغير نتيبازة و هسضكركراد اأكيسس اأخÓل
دوذم-اوان يÓ-ن اأوب-ان-ن-اشس سض-عسض-ط-ا اي-و ف-وام-ان
مباد’ن اإمسضجرنانان اأوذماوان نالفرح دلهنا ماتا
اإسضنيتوسضيغان ٌقغير نيضضان سضٌقمدبران يمخا’فان
ن -ال -و’ي-ة ن-ي-غ دو’ اخÓ-ل دم-ي-دان ي-ق-اسض-ان دو’
بدافاران الرهضضو لخذمت.

توات “سسشسان 08 Úماي 1945

رحانت أرذن وفتلنت أŸسسفوف

◊راير انلوراسس امقران انزيك توجذنت اقيور انرمضسان سسيور قبل
يقيم أقيور نرمضسان ألعظيم هدعاد  15نيوم وفا÷ال نشسياي  ،إأبدونت ◊رأير أنلورأسس أمقرأن أتوجاذنت مليح أقيورأي أق Óغرسس أمكان
يقعمر ويعز لباسس ذأقÓون ‚زأيرن كامل ،و’زم بغ Òأدعدأ أذياف أزأثسس إأجزأيرين أترجان ذيسس سسالشسوق ذأمقرأن ،خاطر أمÚ
إأغنتقار خالتي نعيمة يورأي ذيسس كل أ Òÿأق Óيسسروسساثيد ربي سسبحانو إأيذ نالÈأكث أق Óنتدجا أسسعقب أنسس يسسهل حتى ذي ألظروف
أق Óأوعرنت أم ألسسخانت ذي ألصسيف.

باتنةŸ :وششي حمزة

أتسس -ون -ج-م دزي-ر أسس-قسس أقسس ف-ي-د  71نتمسسشسانين
أضس -رأنت ج -ار سس -ط -ي -ف أدق-ال-م-ة أدخ-رأط-ة أدم-ن-او
أغ-رم-ان أضسضس-ن-ي-ن أودم ن-ا’سس-ت-ع-م-ار أي-رو سس-وغ-يل
دتفاوت فمدأن أفغان أسسوتورن تمنوننت ندزير .
ت -وات اول -دج -ي -ن انشض -ان -نسض-ان ت-مسضشض-ان-ي-ن-و ان-ح-د
وضضضض -ن ي -غ -لب ات -واوت -ان ات -وح -بسض -ان ات-وخ-رب-نت
تحوننسضن رو’ن غال وغÓن اجند ايتلنسضان ادون
كسضبان تمدورتنسضان ي Óوسس يموت.
ت -مسضشض-ان-ي-ن اب-دانت اسض-ن ال-ثÓ-ث-اء سض-وم-اسس ن-ق-ن
سضلسضواق ازعÓك نسضطيف ا’ن دنشضان نومÓقة
ادوجرو دونزي ادوسضغى مان قاع لعÓمات ندزير
اتوشضمرا ن اتواجنين تحونا انتوات.
سضمجاهدان انعران تمسضشضانين الحاج داود حواشس

ايسض- -قضض- -ع ت- -م- -دورتسس اوري- -ر ان- -ب -وط -الب ي -م -ن -ع
سض -ت -م -ت-انت م-ن-اوت ت-تشض-ال  .ي Ó-دخ ال-ح-اج ق-اسض-م
بوحديبة اقن سضمقرانان انتوات نوغرم نسضطيف
اعاون يغلب امجاهدان امار انتقراولة ينعر يد
مناو توات تمسضشضانين .1٩4٥
اننوا غير مناو انتوات ا’ن دكل انشضان ادزير بدان
امار ايوعران اسضون اكسضبان تمدورتنسضان بدان يد
تقراولة سضبÓن اماننسضان دويتلنسضان ادون كسضبان
ب -اشس ادزي -ر ات -ب-ي ت-م-ن-ون-تسس ي-غ-لب خ-دم-ان ارب-ي
اولتوغان اسضودجمان باشس اسضنتووشس اقت تقيرت
تفيرتنسضان ت Óيوشس امقران.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

ثقارانغ الحاجة فاطمة أاق Óثوالف ثتوجاذ ارمضضان العظيم
سضيور قبل ماني اتراقنت الخÓث انزيك اق Óا’نت اتيلينت
ذي الدوارو انلوراسس امقران ام إاشضمول ،نقاوسس ،تاكسضÓنت،
أاريسس ،ت -ك -وت ،ال-قصض-ب-ات سضسض-ي-رن ان-ل-وم-اع-ن إاق-حÓ-ن أاقÓ-
ت -واف -رن غ -ي -ر إال -م -ن -اسض -ب -اث ي-حÓ-ن أام ل-وف-ال أاذل-ع-ي-وذ ان-ي-غ
أاذرمضض -ان ،واذرق -نت غ -ن -خ -ام -ن تصض -ف -ان -ه -نت م -ل-ي-ح م-ل-ي-ح،
وتوجاذنت إاثاسضيلت مات هذقنت ذيسس يخسس سضي لحرور انيغ
سض-إازل-ف-ن(ال-ف-ريك) ،أاق Ó-ت-كسض-ن-ت-ي-د سض-ي ثارعقيث ومجرنتيد
واثحرقنت مليح ومن بعد أاثسضفانت واثسضغارنت واثهرسضنت
ذي ث -اسض -ي -رث أاق  Ó-ث -ت -واخ -ذم سض -اقسض -ق -ري -و ،وغ -رسس ال -ب-ن-ة
ت -ام -ق -رانت ول -يشس ذي ال -وق -ث -اي أاق  Ó-إاوي -ا ك-لشض-ي ي-ت-وخ-ذام
سضلماشضن ثقار خالتي الزهرة أاق ÓانÓقانت ثسضاغ قلي نلحرور
ارمضضان ذي باثنت.
وثغاوسس ثيشضت فتلنت الخÓث انزيك لباسس نبربوشس بشضام
بغير ادعدا رمضضان اذافنت الخير زاثسضنت وذكالنت كل كاسس
سضهقينتيد ثيربا ذي إاسضيارن وفتلنت ،خاطر رمضضان أانزيك ي Óيتوسضعقاب سضشضوربة انلفريك انيغ سضبربوشس برك وليشس طول لب Óأاق Óا’ن اميرا.
وغير سضديرقا لفرجدار و’نت تفرنت قلي نتغاوسضوين امطماطم اتيشضرث بصضح زيك ا’نت سضغراينت الطماطم ورحانت ثيشضرث ايذ نالدونت وخدمنت ايسس
لقوالب نالصضابون وتفرنت ذقمكان يسضمك وبغير ادخلذ رمضضان جبذنتيد قيتشس قيتشس امين احواجنت ونصضبنت ايسس.
وزيك زيك ا’ن لحرورثاي اتوزون ذو اقفراقب سضمانت اتداه سضيرتو الكسضبر ومن بعد اتكسضنتيد وتصضفانت مليح مليح وسضاغنتيد لحرور اققيمن سضي لمدينت،
رمضضان انزيك يح Óويعز لباسس خااكر ث Óذيسس البراكث تامقرانت خاطر كلشضي ي Óيتوزا ذي ثمورث طبيعي وث Óالنث والخير ولهنا وصضح ورعان الشضياي يÓ
مدام ربي سضبحان نتا يا بعد ذالخير بصضح لباسس انلعوايد ذالتقاليد روحن ايذ نيوذان انزيك.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسلة

^ ٠٥م- -اي  :1٩٣1ت-اأسس-يسس ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-ماء اŸسسلمÚ
ا÷زائري Úمن قبل الع ّ
لمة الشسيخ عبد ا◊ميد
بن باديسس.
^  ٠٥م- -اي  :1٩٥٩اسس-تشس-ه-اد ال-ب-ط-ل «اأح-مد
ب -وق -رة» اŸدع -و سس -ي ﬁم -د ب -وق-رة ق-ائ-د ال-ولي-ة
ال -راب -ع-ة ‘ م-ع-رك-ة ضس-اري-ة ب-أاولد ب-وعشس-رة ب-ن-اج-ي-ة
اŸدية.
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Ãناسسبة زيارة رئيسس الأنÎبول Ÿركز القيادة والسسيطرة

هامل يدعو إإ– ¤الف قوي و دإئم ضضد إإلرهاب

Óمن الوطني ،اللواء عبد الغني هامل ،أاول أامسس،
أاكد اŸدير العام ل أ
ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصش-م-ة أان م-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ت-ظ-ل إاح-دى ““ا’نشش-غ-ا’ت
الكÈى““ للمجتمع الششرطي سشواء على اŸسشتوى اإ’قليمي أاو الدو‹
داعيا كل اÛتمع الدو‹ إا ¤التجنّد وإانششاء –الف ““قوي““ و«دائم““
ضشد هذا التهديد .وأاوضشح هامل Ãناسشبة زيارة رئيسس اŸنظمة الدولية
للششرطة ا÷نائية (انÎبول) ،مينغ هونغواي إا ¤مركز القيادة والسشيطرة
Óم-ن ال-وط-ن-ي أان““ ،م-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب تشش-ك-ل إاح-دى
ل -ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ا’نششغا’ت الكÈى للمجتمع الششرطي سشواء على اŸسشتوى ا’قليمي أاو
الدو‹ ،وبالتا‹ يجب علينا Œنيد طاقاتنا من أاجل إانششاء –الف قوي
ودائم ب ÚاŸكلف Úبتطبيق القانون والفاعل Úالعمومي Úو اÿواصس بغية
م -ك -اف -ح -ة ف ّ-ع-ال-ة ل-ل-ت-ط-ور اŸت-زاي-د ل-ل-ج-رÁة ال-ن-اشش-ئ-ة ’سش-ي-م-ا ا÷رÁة
ا’لكÎونية وا’رهاب““.
Óمن الوطني انه من ““اŸهم““ ترقية التعاون
واضشاف اŸدير العام ل أ
الدو‹ الذي يعد  -كما قال ““ -أاسشاسشيا““ لكون اŸصشالح اŸكلفة بتطبيق
القانون ““’زالت تواجه نفسس التحديات اإ’جرامية ‡ا يتطّلب تأاهيل
قدرات الوقاية واŸكافحة من أاجل رد جماعي ومنسشق ومبتكر““.
كما أاششار إا ¤أان زيارة مينغ هونغواي تأاتي ‘ الوقت الذي ““يواجه فيه
ال -ع -ا ⁄ت -ه -دي -دات أام -ن -ي-ة م-ت-عّ-ددة اأ’شش-ك-ال بسش-بب ان-تشش-ار اأ’سش-ل-ح-ة
والسشيطرة على مناطق جغرافية من قبل جماعات ارهابية وعودة
اŸقاتل Úا’رهابي Úاأ’جانب وا÷رÁة ا’لكÎونية وأازمات الهجرة
Óوطان““.
وا÷رÁة العابرة ل أ
واغ-ت-ن-م ه-ام-ل ه-ذه ال-ف-رصش-ة ل-ل-ت-ذك Òب-ا÷ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا مصشالح اأ’من
ا÷زائرية ‘ ›ال مكافحة ا’رهاب و ا÷رÁة مضشيفا ان ““تلك ا÷هود قد
سشمحت بتحقيق نتائج معتÈة و التي مكنت ا÷زائر من التموقع كفاعل ايجابي
وأاسش-اسش-ي وم-ؤوه-ل ل-ت-ق-اسش-م Œرب-ت-ه وخÈت-ه وت-ق-د Ëدع-م-ه ل-لشش-رط-ة ال-دول-ي-ة
Óوطان بكل أاششكالها““.
Óرهاب وا÷رÁة اŸنظمة العابرة ل أ
Ÿواجهة فّعالة ل إ
Óمن
وتابع قائ Óإان““ ،الششرطة ا÷زائرية التي لها تصشورها اÿاصس ل أ
Óرهاب وا÷رÁة اŸنظمة
الذي اكتسشبته ع Èمرور الوقت ‘ كفاحها ل إ
قد أادرجت مقاربتها وعملها ضشمن ا’سشÎاتيجية الوطنية القائمة على
اÙاور اأ’سشاسشية““.
وأاششار ‘ هذا اÿصشوصس إا ¤احÎافية مصشالح الششرطة وتطوير
قدراتها العملية من أاجل ““مواجهة ا÷رÁة ’سشيما ‘ اششكالها اأ’كÌ
خطورة وتطويرا وترقية التعاون الششرطي الثنائي واŸتعّدد ا÷وانب
على اŸسشتوي Úاإ’قليمي والدو‹““ .وأاضشاف أان““ ،ا÷زائر وانششغا’ منها بآاثار
Óوطان واإ’رهاب على ا◊كامة والسشلم واأ’من حريصشة ‘ إاطار
ا÷رÁة العابرة ل أ
ا’صشÓحات التي باششرها رئيسس ا÷مهورية على مواصشلة تطوير ا’سشÎاتيجيات
الرامية إا ¤اŸسشاهمة ودعم أاعمال اÛتمع الدو‹ ‘ ›ال اأ’من ‘ ظّل مقاربة
ششاملة ومد›ة““.

أاما على اŸسشتوى القاري فقد أاكد هامل أان انضشمام أافريبول ا› ¤ال
ال-ت-ع-اون الشش-رط-ي ي-ت-م-ح-ور ح-ول م-ق-ارب-ة ت-تضش-م-ن ال-ت-ع-اون ودع-م وتعزيز
قدرات اŸسشتخدم Úوتعزيز مراكز ا’عÓم والتجربة واÈÿة .وتابع قوله
إان ﬂط -ط أاف -ري-ب-ول  ،2019 - 2017أادرج ضش-م-ن أاول-وي-ات-ه م-ك-اف-ح-ة
ا’رهاب وا÷رÁة اŸنظمة مع التكفل با’خت’Óت من حيث تعزيز
اŸعطيات ووضشع أارضشية تبادل معلومات بﬂ Úتلف هيئات الششرطة
ا’فريقية .كما اششار هامل إا ¤تبني ا÷زائر للتصشورات اإ’سشÎاتيجية
ÓنÎبول مع التأاكيد على حرصس والتزام الششرطة ا÷زائرية بـ«العمل ‘
ل أ
انسشجام مع الششرطة الدولية والهيئات اأ’خرى اŸعنية بالتعاون الششرطي
ا’قليمي من اجل تعزيز التعاون والتنسشيق والتضشافر““ قبل أان ينّوه هونغواي
باŸسشاعدة اŸقدمة من أاجل إادراج فسشلط Úضشمن الششرطة الدولية.
من جانبه جّدد مينغ هونغواي التأاكيد على دعم الصش Úللقضشية
’نÎبول ‘
الفلسشطينية ،مضشيفا أان هناك ثÓثة بلدان يتوقع انضشمامها أ
’· اŸتحدة من حيث عدد
سشنة ‡ ،2018ا سشيسشمح لها بـ«Œاوز ا أ
البلدان اأ’عضشاء““.

لوطان وتدعيم أارضسية
مكافحة ا÷رÁة العابرة ل أ
التعاون الدو‹

ق -ام رئ -يسس اŸن -ظ -م -ة ال -دول-ي-ة ل-لشش-رط-ة ا÷ن-ائ-ي-ة ““انÎب-ول““ م-ي-ن-غ
هونغواي يوم اÿميسس بزيارة ا ¤مركز القيادة و السشيطرة التابع
Óمن الوطني ،حيث تلقى ششروحات حول اŸهام
للمديرية العامة ل أ
اŸنوطة بهذه الهيئة.
Óمن
وقد تلقى مينغ هونغواي الذي كان مرفوقا باŸدير العام ل أ
الوطني اللواء عبد الغا Êهامل واطارات من القطاع ششروحات حول
اŸهام اŸنوطة بهذه الهيئة منها متابعة نششر وتنظيم الفرق العملياتية
واسشتغÓل اأ’نظمة الذكية ‘ تسشي Òحركة اŸرور والتكفل ÃكاŸات
’خضش-ر .ك-م-ا اسش-ت-م-ع ا¤
اŸواط -ن Úال -ت -ي ي -ت -م ت-ل-ق-ي-ه-ا ع-ل-ى ال-رق-م ا أ

توضشيحات حول التطبيقات التكنولوجية ا÷ديدة اŸطّورة من طرف
’من الوطني الرامية ا ¤ضشمان تدخل سشريع ‘
مهندسش ÚوخÈاء ‘ ا أ
حالة كوارث طبيعية أاو ﬂاطر صشناعية.
وحسشب مصشالح الششرطة ،فإان هذه التوضشيحات تضشّم معطيات حول
السش -ك -ان ال-ذي-ن ي-ع-يشش-ون ب-اŸن-اط-ق ال-زل-زال-ي-ة وب-ال-ق-رب م-ن السش-دود
والوديان .كما تضشم أايضشا معطيات حول اŸنششآات القاعدية العمومية
واÿاصشة بهذه اŸناطق.
و‘ كلمة أالقاها بهذه اŸناسشبة ،صشّرح رئيسس منظمة انÎبول أان
““اŸهمة ا÷ديدة للششرطة ’ تكمن فقط ‘ مكافحة ا÷رÁة بل أايضشا
’مني““ .كما أاكد قائ““ ،Óأانه الدرب الذي يجب علينا
‘ تسشي Òالوضشع ا أ
أان نسشلكه مسشتقب ‘ Óإاطار مهمتنا““ مضشيفا أان الصش Úششرعت ‘ هذه
’خÒة.
اŸهمة ا÷ديدة خÓل العششرية ا أ
ولدى تأاكيده بأان انÎبول سشتواصشل دعمها أ’فريبول من خÓل تعزيز التعاون
أاششار اŸسشؤوول الصشيني أانه يتقاسشم نفسس أافكار وأاهداف اللواء هامل .كما
’هداف على غرار
’فكار ونفسس ا أ
أاضشاف ““نتقاسشم مع هامل نفسس ا أ
’من الدو‹
الدفاع عن اÛتمع و مصشالح الششرطة وا◊فاظ على ا أ
وحمايته““.
من جهته أاكد هامل على ا’لتزام ““الثابت““ لÓنÎبول ‘ مكافحة
Óوط-ان وم-ك-اف-ح-ة ا’ره-اب مÈزا أاه-م-ي-ة ت-دع-ي-م
ا÷رÁة ال -ع -اب-رة ل -أ
أارضشية التعاون الدو‹ ب ÚاŸصشالح .وقبل ذلك تابع رئيسس منظمة
انÎبول عرضس فيديو حول عصشرنة الششرطة ا÷زائرية و–ديثها.

رئيسس ““انÎبول““ يشسيد بـ« الدور اÙوري““ للجزائر

أابرز رئيسس اŸنظمة الدولية للششرطة ا÷نائية (انÎبول) ونائب وزير
’من العمومي بجمهورية الصش ،Úمينغ هونغواي ،أاول أامسس ،با÷زائر
ا أ
العاصشمة ““الدور اÙوري““ للجزائر ‘ اسشتقرار اŸنطقة ومكافحة
’رهاب.
ا إ
و‘ تصشريح للصشحافة عقب ا’سشتقبال الذي خ ّصس به وزير الششؤوون
Óمن الوطني عبد
اÿارجية عبد القادر مسشاهل بحضشور اŸدير العام ل أ
الغني هامل أاكد اŸسشؤوول الصشيني قائ““ :Óنششيد بالدور اÙوري
’رهاب““ .وأاضشاف السشيد
للجزائر ‘ اسشتقرار اŸنطقة ومكافحة ا إ
’منية التي يواجهها
هونغواي أانه تطّرق مع مسشاهل إا““ ¤التحديات ا أ
العا ⁄بصشفة عامة واŸنطقة بصشفة خاصشة ’سشيما ا’رهاب وا÷رÁة
اŸنظمة والهجرة السشرية والتهريب بجميع أانواعه والعÓقة ب Úجميع
هذه الظواهر““.
وبعد أان ذكر بأانه تناول مع وزير الششؤوون اÿارجية ““تدعيم التعاون
ب ÚانÎبول والششرطة ا÷زائرية““ ،صشّرح السشيد هونغواي أان ا÷زائر
’رهاب““ واصشفا هذه التجربة بـ«الثمينة““
حّققت ““تقدما ‘ مكافحة ا إ
بالنسشبة للمجتمع الدو‹ و«التي ينبغي على ا÷ميع ا’قتداء بها““.
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رابطة ابطال افريقيا
مولودية ا÷زائر  – 1الدفاع ا◊سسني
ا÷ديدي1

”” إلعميد ”” يكتفي بالتعادل
فششل فريق مولودية ا÷زائر ‘ –قيق ا’نتصشار على
حسشاب الدفاع ا◊سشني ا÷ديدي اŸغربي بعد ان تعادل
معه امسس بهدف Ÿثله Ãلعب  5جويلية ‘ اطار مباريات
’و ¤لدور اÛموعات لرابطة ابطال افريقيا.
ا÷ولة ا أ
 ⁄يدخل فريق مولودية ا÷زائر جيدا ‘ اŸباراة حيث
وجد صشعوبات كبÒة خÓل الششوط ا’ول وتغÒت اأ’مور
خÓل الششوط الثا Êبعد ان خرج ’عبو الدفاع ا◊سشني من
منطقتهم و هددوا ‘ اك Ìمن مناسشبة مرمى ا◊ارسس
ششاوششي حيث اسشتطاعوا افتتاح باب التسشجيل .
وزاد طرد اŸدافع ميباراكو من تعقيد مهمة اŸولودية
لكن قاراوي كان له كÓم اخر حيث عدل النتيجة عن طريق
ﬂالفة مباششرة .

ع  .حميسسي

لو ¤موبيليسس
ا÷ولة  28للرابطة ا أ

«إلسضنافر”” يقÎبون من إللقب و سضقوط
””إلصضفرإء”” إ ¤إلرإبطة إلثانية
اقÎب شش -ب -اب قسش -ن -ط -ي -ن -ة م -ن –ق-ي-ق ل-قب ط-ال
انتظاره بعدما حقق امسس فوزا ثمينا على ششبيبة
القبائل ‘ إاطار مقابÓت ا÷ولة  28من الرابطة
اÎÙف -ة اأ’و ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ال -ت-ي ع-رفت ت-رسش-ي-م
سشقوط ““الصشفراء““ ا ¤الرابطة الثانية.
وعمق أاصشحاب الزي اأ’خضشر واأ’سشود الفارق عن
اÓŸحق Úنصشر حسش Úداي وششبيبة السشاورة إا5 ¤
نقاط كاملة قبل جولت Úفقط من نهاية البطولة بـ 53
نقطة ‘ الصشدارة.
وغ- -ادر ا–اد ا◊راشس ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ا’و¤
عقب خسشارته على ارضشه امسس امام ششبيبة السشاورة
بثÓثة اهداف لهدف. Ú

عمار حميسسي

