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تنفي ـ ـ ـذ “ ـ ـ ـرين تكتيك ـ ـ ـ ـي بالذخـ ـ ـ ـ ـÒة ا◊يـ ـ ـ ـ ـة بورڤلـ ـ ـة
^ الفريـ ـق ڤاي ـد صسالـ ـح :جيشسن ـا عن ـد حسس ـن ظ ـن شسعب ـ ـه فيـ ـ ـ ـ ـه

مسصرح الشصارع ..التأاسصيسض والغياب

ركـح منسسـي وتـراث بحاجـة إا ¤رد اإلعتبـار
صصـــ1ـــ1ـــ-ـــــ2ــــ1ـــ-ــــ3ــــ1ـــ-ــــ4ــــ1

دعـ ـ ـ ـ ـوة

صصـــ3
2ـ
4ـــ0ـ

بعد معاناة مع المرضض

اŸمثل ـ ـ ـ ـ ـة صسونيـ ـ ـ ـ ـا
‘ ذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الل ـ ـ ـ ـه

صصـــ3
2ـ
4ـــ0ـ

إاحياًء لليوم العالمي للعيشض معا في سصÓم ،الذي صصادقت عليه الجمعية العامة لÓأمم المّتحدة باقتراح من الجزائر ،ويحتفى
لسصÓمي
به يوم  1٦ماي من كل سصنة ،يسصتضصيف منتدى يومية «الشصعب» السصيد بوعبد اللّـه غÓم الّلـه ،رئيسض المجلسض ا إ
لعلى في ندوة نقاشض بعنوان «مرجعيتنا الدينية الوطنية والّتأاسصيسض لثقافة العيشض معا ونبذ الكراهية» ،يوم غد الثÓثاء
ا أ
 15ماي  2018على السصاعة  11:00صصباحا بمقر جريدة الشصعب 3٩ ،شصارع الشصهداء الجزائر العاصصمة.
الّدعوة عاّمة ،حضصوركم يشصّرفنا

ا’ثن ١٤ Úماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٨ششعبان  ١٤٣٩هـ

يوسسفي ‘ زيارة إ ¤تبسسة
ي-ق-وم وزي-ر
الصشناعة
واŸناجم
يوسشف
يوسشفي،
ال-ي-وم ،بزيارة
ع-م-ل وت-ف-قد،
ل-ل-وق-وف ع-لى
مششاريع
ال - -ق - -ط - -اع ب - -و’ي - -ة ت- -بسش- -ة ،ح- -يث
سشيتفقد مناجم الونزة و البخارة.
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ولد قدور ينشسط ﬁاضسرة
حول إلنتقال إلطاقوي
ينششط
الرئيسص
اŸدي- -ر ال -ع -ام
لسشوناطراك
ع- -ب- -د اŸوم- -ن
ول- - -د ق - -دور،
اليوم،
ﬁاضشرة
بعنوان:
«ا÷زائر
ب Úا’ن- -ت- -ق- -ال ال- -ط- -اق -وي وال -ت -ن -وع
ا’قتصشادي :رهانات وآافاق الصشناعة
ال -ن -ف -ط -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة» ،وذلك ع -ل -ى
السش - - -اع - - -ة الـ  ٠9:٣٠صش -ب -اح-ا Ãق-ر
’مة.
›لسص ا أ

إلطبعة  6لليوم إلعلمي
إلسسنوي لشسبه إلطبيÚ
ت -ن -ظ -م ال -ل -ج -ن -ة ال -ع -ل -م -ي-ة لشش-ب-ه
ال-ط-ب-ي Úل-ل-مسش-تشش-ف-ى ا÷امعي لباب
ال- -وادي ،غ- -دا ،ال -ط -ب -ع -ة ال 6لليوم
العلمي السشنوي لششبه الطبي– Úت
شش -ع -ار»:م -ه -ن -ة شش -ب -ه ال-ط-ب-ي -ال-واق-ع
’ف - - -اق» ،وذلك ع - - -ل - - -ى السش- - -اع- - -ة
وا أ
التاسشعة صشباحا بقصشر الثقافة مفدي
زكرياء.

إللقاء  260لتسسجيل شسهادإت
إÛاهدين بالرغاية
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -اه-د
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع م -دي -ري -ات اÛاه-دي-ن و
اŸت - -اح - -ف ا÷ه - -وي - -ة  ،ال - -ي- -وم ،ال- -ل- -ق- -اء
ا÷ماعي  ، 26٠خصشصص Ÿوضشوع «ا’نتقام
ا÷م -اع -ي ل -لسش -ل -ط-ات ا’سش-ت-ع-م-اري-ة م-ن
اŸدن -ي Úخ Ó-ل ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة » و
ذلك Ãق -ر قسش -م -ة اÛاه-دي-ن ب-ال-رغ-اي-ة
على السشاعة  ١٠:٠٠صشباحا .

العدد

١764٣

ء لليوم العاŸي للعيشص معا ‘ سشÓم ،الذي صشادقت عليه ا÷معية العامة
إاحيا ً
 ·ÓاّŸت-ح-دة ب-اقÎاح م-ن ا÷زائ-ر ،وي-ح-ت-ف-ى ب-ه ي-وم  ١6م-اي م-ن ك-ل سش-ن-ة،
ل -أ
يسش -تضش -ي -ف م -ن-ت-دى ي-وم-ي-ة «الشش-عب» السش-ي-د ب-وع-ب-د ال-لّـه غÓ-م الّ-ل-ـه ،رئ-يسص
’على ‘ ندوة نقاشص بعنوان «مرجعيتنا الدينية الوطنية والتّأاسشيسص لثقافة
’سشÓمي ا أ
اÛلسص ا إ
العيشص معا ونبذ الكراهية» ،يوم غد الثÓثاء  ١٥ماي  2٠١8على السشاعة  ١١:٠٠صشباحا Ãقر
جريدة الششعب ٣9 ،ششارع الششهداء ا÷زائر العاصشمة.
الّدعوة عاّمة ،حضشوركم يششّرفنا

زعلن و بن مسسعود يوقعان على مرإسسيم إلتوقيع على إتفاقيتي إطار
’شش -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة و ال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،ووزي-ر
يشش -رف وزي -ر ا أ
السشياحة و الصشناعة التقليدية عبد القادر بن مسشعود  ،اليوم  ،على مراسشيم
’و ¤ب Úالديوان الوطني للسشياحة و ششركة
التوقيع على اتفاقيتي إاطار  ،ا أ
اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية  ،و الثانية ب Úششركة طÒان الطاسشيلي و ›مع
فندقة و سشياحة و حمامات معدنية و الفيدرالية الوطنية لوكا’ت السشياحة
 ،وذلك على السشاعة ٠9:٠٠صشباحا .

’دارة والمالية
ا إ

تقوم
وزيرة
التضشامن
الوطني
’سشرة
وا أ
وقضش-اي-ا اŸرأاة
غنية
ال-دال-ية ،غدا
ب -زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د ت-ق-وده-ا إا¤
و’ي- -ة الشش- -ل- -ف ،وسش -تشش -رف ع -ل -ى
افتتاح ورششة تفك Òحول التفكك
’سش- - - - - - -ري ‘ ا÷زائ - - - - - -ر «واق - - - - - -ع
ا أ
و–ديات».

بولنوإر ينشسط ندوة صسحفية
حول “وين إألسسوإق

...وزما‹ وحسسبلوي يشسرفان على إفتتاح إألشسغال
’ج-ت-م-اع-ي مراد زما‹ رفقة
يشش-رف وزي-ر ال-ع-م-ل ،ال-تشش-غ-ي-ل والضش-م-ان ا إ
وزير الصشحة ،السشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات ﬂتار حسشبÓوي ،اليوم على
Óطفال
افتتاح أاششغال اليوم العاŸي الثا Êحول عيادة ا÷راحة القلبية ل أ
ببوسشماعيل تيبازة –ت ششعار «معا لنعتني بهذه القلوب الصشغÒة» وذلك
على مسشتوى اŸركز العائلي للصشندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال
’جراء بن عكنون ابتداء من السشاعة الـ  ٠8 .٣٠صشباحا.
ا أ

إليوم إلعلمي 2حول عيادة إ÷رإحة
إلقلبية لألطفال ببوسسماعيل

إلذكرى 70لنكبة فلسسط1948 Ú
–ي - -ي سش- -ف- -ارة دول- -ة ف- -لسش- -ط Úب- -ا÷زائ- -ر وÃشش- -ارك- -ة راب- -ط- -ة ا÷ال- -ي- -ة
الفلسشطينية لفاعلية العودة ،غدا ،الذكرى ال 7٠للنكبة الفلسشطينية
 ،١948وذلك ع -ل -ى السش-اع-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-د ال-زوال Ãق-ر السش-ف-ارة
بدا‹ إابراهيم.

ينششط
رئيسص
ا÷معية
الوطنية
للتجار
وا◊رفيÚ
ا◊اج ال-ط-اه-ر
بولنوار،
ال - -ي- -وم ،ن- -دوة
صش-ح-ف-ي-ة حول
’سشعار ‘
’سشواق وتوقعات ا أ
“وين ا أ
’عÓن عن حملة
و’ية ا÷زائر ،وا إ
ﬁاربة التبذير الغذائي ،وذلك على
السش -اع -ة ال-ع-اشش-رة وال-نصش-ف صش-ب-اح-ا
باŸقر الو’ئي بششارع ﬁمد بالعربي
بÈاقي قرب بريد ا÷زائر.

ي-ن-ظ-م الصش-ن-دوق ال-وطني
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-ماعية
’ج - -راء ،
ل - -ل - -ع - -م - -ال ا أ
ال-ي-وم ،ال-ي-وم ال-علمي
 2ح - -ول ع - -ي- -ادة
ا÷راح -ة ال-ق-ل-ب-ي-ة
Ãن-اسش-ب-ة «ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-ت-ع-ايشص السش-ل-مي» ،تنظم
Óطفال
تششرف وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة رفقة نائب ل أ
ي - -ن- -ظ- -م ا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -ار
’شش-ه-ار ل-ق-اء
اŸؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي -ة لÓ-تصش-ال وال-نشش-ر وا إ
خاصشا باŸوضشوع ،غدا على السشاعة الثانية بعد الزوال .وزي -ر ال -ب -ي -ئ-ة ال-ك-وري ،ال-ي-وم ،اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ال-ف-ن-ي-ة ب-ب-وسش-م-اع-ي-ل –ت
وا◊رفي Úا÷زائري ،Úاليوم ،ندوة
اŸششÎك-ة ا÷زائ-ري-ة ـ ال-ك-وري-ة ‘ م-ي-دان ال-ب-ي-ئة ،حول ششعار « معا لنعتني
’سش -واق
إاعÓ- -م- -ي- -ة ح- -ول ت- -ن -ظ -ي -م ا أ
تقييم اŸششروع اŸدمج لتسشي Òالنفايات اÿاصص Ãركز ب - - -ه- - -ذه ال- - -ق- - -ل- - -وب ال-وط-ن-ي-ة واŸشش-اك-ل ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-نها
ال -ردم ال -ت -ق -ن-ي «ح-م-ي-زي» ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر ،وذلك الصش - - - - -غÒة»  ،و ذلك التجار منهم Œار حديقة ا◊يوانات
على السشاعة  ١٠ . ٠٠صشباحا بفندق ا÷زائر
ب- - -ق - -اع - -ة اÙاضش - -رات وال -تسش -ل -ي-ة ب Íع-ك-ن-ون ،وذلك ع-ل-ى
(سشان جورج سشابقا).
ب - -اŸرك - -ز ال - -ع- -ائ- -ل- -ي ب Íالسش- -اع- -ة ال- -ع- -اشش- -رة صش- -ب- -اح- -ا ب -ح -ي
عكنون على السشاعة  ٠9:٠٠ل -ع-روسش-ي ح-م-ود ب-ل-دي-ة اÿرايسش-ي-ة
صشباحا .
رقم  ٠2ـ حوشص القازوز سشابقا.
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الكائن بطريق قصشر اŸعارضص.
’سشÓمي Ãقره  ،ندوة بعنوان «العيشص معا ‘ سشÓم»  ،ينششطها
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
أاسشاتذة من عدة جامعات و كذا خÈاء  ،وذلك يوم الثÓثاء على السشاعة  ١٣:٣٠زوا’.

لقاء حول «إليوم إلعاŸي للتعايشش إلسسلمي»

إجتماع إللجنة إلفنية
إ÷زإئرية إلكورية ‘ ›ال إلبيئة

ندوة إعلمية حول تنظيم
إألسسوإق إلوطنية

إإلجرإءإت إألمنية Ãناسسبة شسهر
رمضسان2018

إŸركز إلثقا‘ إإلسسلمي ينظم ندوة بعنوإن «إلعيشش معا ‘ سسلم»

إ÷زإئ

رية ـ إلقطرية للصسلب توقع إتفاقية لرعاية فريق إŸيلية لكرة إلطائرة

توق
ع اŸديرية العامة ا÷زائرية القطرية ل
لصشلب ،اليوم  ،حفل توقيع رعاية فريق
أاوŸبي
ا
Ÿ
ي
ل
ي
ة
ل
ك
رة الطائرة القسشم اŸمتاز بو’
ية جيجل ،وذلك Ãقرها على السشاعة
 ١٠:٠٠صشباحا.
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إلدإلية ‘ زيارة عمل
بالشسلف

دع ـ ـوة

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 2٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

ي-ق-وم وزير
اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسش Úنسش -يب
 ،ال - - - - - -ي- - - - - -وم،
ب -زي -ارة ع-م-ل
إا ¤و’ي- - -ت- - -ي
ال - - - -ط- - - -ارف و
ع - - - -ن - - - -اب - - - -ة ،
ي- -ت- -ف- -ق- -د م -ن
خÓلها مششاريع قطاعه .

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

زيتو Êيشسرف على إحياء
إلذكرى  62ليوم إلطالب
بتيبازة
يششرف
وزير
اÛاهدين
الطيب
زي- -ت- -و ،Êي -وم
ماي
١9
ا÷اري ع - -ل - -ى
إاحياء الذكرى
ليوم
62
الطالب –ت ششعار «بالعلم واŸعرفة
’م- - -ان- - -ة» ،وذلك ب- - -و’ي- - -ة
نصش- - -ون ا أ
تيبازة.

نسسيب ‘ إلطارف و عنابة

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(٠2١)6٠.7٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

« إلعيشش معا ‘ سسلم»موضسوع إلحتفال باليوم إلوطني للطالب

ت -ن-ظ-م اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ‘ ع-ل-وم ال-ت-غ-ذي-ة والصش-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة Ãق-ره-ا  ،ال-ي-وم ،
Ãناسشبة ا’حتفال باليوم الوطني للطالب اŸصشادف لـ  ١9ماي  ،لقاء يتناول موضشوع
«العيشص معا ‘ سشÓم »  ،وذلك على السشاعة  ٠9:٠٠صشباحا .

إلع ـلناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
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للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 ١ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
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(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :
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الثن 14 Úماي  2018م
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إاسستعرضس معه عÓقات التعاون ب Úالبلدين

بؤحجة يسستقبل سسف ÒإŸؤزمبيق با÷زإئر
اسس -ت -ع -رضس رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال -وط -ن -ي السس -ع -ي -د ب -وح-ج-ة م-ع سس-فÒ
جمهورية اŸوزمبيق با÷زائر ايبوليتو
بÒي- - - -را زوزÁوي ،أامسس ،ع Ó- - -ق - - -ات
ال - -ت - -ع - -اون ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ج- -م- -ي- -ع
اÛا’ت ،ب- - - -حسسب م- - - -ا أاورده ب- - - -ي - - -ان
للمجلسس.
دع -ا رئ -يسس اÛلسس ل -دى اسش -ت -ق -ب -ال-ه
السش -ف ÒاŸوزم -ب -ي -ق -ي إا« ¤ب -ذل م -زي-د م-ن
ا÷هود لتجسشيد العÓقات التاريخية Ãا
يعّزز التعاون ب Úالبلدين ‘ جميع اÛالت
وت -وظ -ي-ف-ه-ا خ-دم-ة Ÿصش-ال-ح ق-ارة اف-ري-ق-ي-ة
سشيدة ومزدهرة وآامنة».
من جهته ،أاششاد سشف ÒاŸوزمبيق Ãسشتوى
ع Ó-ق -ات الصش -داق -ة وال -ت -ع -اون ال -ت-ي Œم-ع
البلدين ،معربا عن أامله ‘ «مواصشلة ا÷هود

اŸب-ذول-ة لÎق-ي-ت-ه-ا ل سش-ي-م-ا ع-ل-ى اŸسشتوى
الŸÈا Êعن طريق ›موعتي الصشداقة».
ف-ي-م-ا ي-خصس اŸل-ف-ات اŸط-روح-ة ع-لى
السش-اح-ت Úالق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ية ،أاكد السشفÒ

«تطابق وجهات نظر البلدين إازاءها» وخ ّصس
بالذكر القضشية الصشحراوية ،التي أاكد على
«ضش- -رورة حّ- -ل- -ه- -ا Ãا يضش- -م- -ن ح -ق الشش -عب
الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه».

قالت إانها مقّدسسة Ãقتضسى دسستور ٢٠١٦

بن زروقي تÈز من عمان جهؤد إ÷زإئر ‘ ›ال ترقية حقؤق إ’نسسان
أابرزت رئيسشة اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسشاÊ
ف- -اف -ا ب -ن زروق -ي سش -ي -دي ÿضش -ر ،أامسس ،ب -ع -م -ان
ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة م -ن ق -ب-ل ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ‘
›ال ترقية حقوق النسشان ،مششÒة ا ¤أان هذه
ا◊قوق أاصشبحت «مقدسشة Ãقتضشى دسشتور .»2016
ذكرت بن زروقي ‘ تصشريح لواج على هامشس
اŸؤو“ر الدو‹ حول «الحتÓل السشرائيلي طويل
األم - - -د وواق - - -ع ح- - -ق- - -وق النسش- - -ان ‘ الراضش- - -ي
ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة اÙت-ل-ة» بـ «ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة م-ن
طرف اŸششرع ا÷زائري لÎسشيخ مبادئ وأاسشسس
حقوق النسشان اك ‘ Ìا◊ياة اليومية للمواطن «
مششÒة ا ¤ان ه- -ذه ا◊ق- -وق «أاصش -ب -حت م -ق -دسش -ة
Ãقتضشى دسشتور  2016وكل القوان Úذات الصشلة
التي جرى عليها تغي Òوتعديل».
اضشافت ان اŸؤوسشسشة ا◊قوقية ‘ ا÷زائر
«باتت ‘ هذا الصشدد مدسشÎة ‡ا سشيسشاهم ل
ﬁالة وبششكل مباششر ‘ تطوير وترقية منظومة
ح- -ق- -وق النسش -ان وت -ع -زي -ز اله -ت -م -ام ب -ال -قضش -اي -ا
اŸرتبطة بها وبا◊ريات الفردية وا÷ماعية».
أاششارت بن زروقي التي ترأاسس أايضشا الششبكة
العربية للمؤوسشسشات الوطنية ◊قوق النسشان ا ¤ان
دسشÎة اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسشان التي نصس
عليها التعديل الدسشتوري لسشنة « 2016كفيلة بأان

Œعل ا÷زائر تسشÎجع اŸركز ‘ ›ال اŸطابقة
مع مبادئ باريسس والتي تعت ÈاŸصشدر الرئيسشي
لقواعد سش ÒاŸؤوسشسشات الوطنية ◊قوق اإلنسشان».
كشش -فت ب -ان «اŸؤوسشسش -ة ال -وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
◊قوق النسشان سشتمثل ،غدا الثن ،Úامام اللجنة
الفرعية إلعادة التأاهيل حتى تسشÎجع نقطة (أا)
ال -ت -ي ف-ق-دن-اه-ا ‘ ال-تصش-ن-ي-ف اÿاصس Ãوؤسشسش-ات
حقوق النسشان على ثÓث درجات».
يتمثل اŸركز (أا) ‘ مطابقة مبادئ باريسس
فيما يتمثل اŸركز (ب) ‘ عدم اŸطابقة جزئيا
لهذه اŸبادئ بينما يعني اŸركز (ج) عدم اŸطابقة
الكلي للمبادئ اŸذكورة.
أاوضشحت بن زروقي ‘ هذا اإلطار بأان «الهدف
حاليا هو اسشÎجاع اŸركز األول من خÓل التقارير

التي يسشاهم بها اÛلسس والتي توافى بها وزارة
الششؤوون اÿارجية التي ترسشلها بدورها ا ¤الهيئات
اŸع -ن -ي -ة «م -عÈة ع -ن ت -ف -اؤول -ه -ا ب-إاع-ادة تصش-ن-ي-ف
ا÷زائر (اŸوجودة حاليا ضشمن درجة «ب») ‘
الدرجة الو ¤بالنظر كما قالت «للجهود الكبÒة
التي نبذلها ‘ ›ال ترقية وتطوير حقوق النسشان
‘ ششتى اÛالت».
بخصشوصس بعضس التقارير الدولية التي تششكك
‘ مصشداقية حقوق النسشان ‘ ا÷زائر ،قالت بن
زروقي ان هذه التقارير «” إاعدادها بناء على
شش- -ه -ادات خ -ارج ال -وط -ن ول Áك -ن ان ت -ك -ون ذات
مصشداقية وعاكسشة للواقع» لفتة ا ¤انها «طلبت
م- -ن ك- -ل اŸن -ظ -م -ات غ Òا◊ك -وم -ي -ة ا◊ق -وق -ي -ة
اÛيء ا ¤ا÷زائر ومعاينة بكل حرية وحيادية
اوضشاع حقوق النسشان فيها».
بعد أان جددت التذك Òبأان ا÷زائر قد وقعت
على العديد من التفاقيات واŸعاهدات الدولية
اŸرتبطة بحقوق اإلنسشان ششددت ذات اŸسشؤوولة
على ان «ا÷هات اŸعنية –فظ كرامة وحقوق كل
ششخصس معني بالتوقيف –ت النظر أاو با◊جز
داخ -ل اŸؤوسشسش -ات ال -ع -ق -اب -ي -ة ،ب -حسشب ال -ق -واع-د
الدولية ذات الصِشلة عكسس ما يششاع احيانا ‘ هذا
الششأان».

بعد التصسريحات غ ÒاŸسسؤوولة لوزير اÿارجية اŸغربي

إ÷زإئر ُتعرب عن إإدإنتها إلشسديدة ورفضسها إلتام Ÿثل هذه إلسسلؤكات
أاع- - - -ربت ا÷زائ- - - -ر ،أامسس ا’ح - - -د ،ع - - -ن
«ادان- - -ت- - -ه- - -ا الشس- - -دي- - -دة ورفضس- - -ه- - -ا ال- - -ت - -ام
ل-ل-تصس-ري-ح-ات غ ÒاŸسس-ؤوول-ة ل-وزير الشسؤوون
اÿارجية اŸغربي ‘ حقها» ،بحسسب تصسريح
ل -ل -ن -اط -ق ب -اسس -م وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة
ا÷زائ-ري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي شس-ريف.
وقال بن علي شسريف ان «ا÷زائر تعرب عن
ادانتها الشسديدة ورفضسها التام للتصسريحات
غ ÒاŸسس- -ؤوول -ة ل -وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة
والتعاون اŸغربي ‘ حقها» ،من خÓل حديث
خصّس به أاسسبوعية باريسسية».
أاضشاف الناطق باسشم وزارة الششؤوون اÿارجية
انه «عوضس تقد Ëاألدلة «الدامغة» التي يزعم أانها

بدعوة من نظÒه ا’سسباÊ

بدوي ‘ زيارة عمل إ ¤إسسبانيا
شش - - - - - -رع وزي- - - - - -ر
الداخلية
وا÷ماعات اÙلية
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-عمرانية،
ن - -ورال - -دي- -ن ب- -دوي،
أامسس األح- - - - - - - -د‘ ،
زي - -ارة ع - -م- -ل ت- -دوم
ي -وم Úإا ¤إاسش -ب -ان -ي-ا
ب- -دع- -وة م- -ن ن- -ظÒه
السش - - -ب - - -ا Êخ - - -وان
إاغ - -ن - -اث - -ي- -و ث- -وي- -دو
أالفاريز ،بحسشب بيان للوزارة .وأاوضشح البيان أانه
«طبقا للقرارات اŸتخذة أاثناء الدورة السشابعة
لÓ-ج-ت-م-اع ال-ث-ن-ائ-ي ا÷زائ-ري السش-ب-ا Êالرفيع
اŸسشتوى اŸنعقد ‘  3أافريل  2018واسشتجابة
لدعوة من وزير الداخلية السشبا ،Êخوان إاغناثيو
ثويدو أالفاريز ،ششرع وزيرالداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،نورالدين بدوي ‘
زيارة عمل إا‡ ¤لكة إاسشبانيا ،يومي  13و 14
م -اي» .وي -ذك -ر أان ال -دورة السش -اب -ع -ة ل Ó-ج-ت-م-اع
الثنائي ا÷زائري السشبا Êالرفيع اŸسشتوى قد
توجت بتوقيع عدة اتفاقات تعاون ششملت العديد
من اÛالت منها قطاع الداخلية إا ¤جانب
التوقيع على مذكرة تفاهم ب Úمدرسشتي ا◊ماية
اŸدنية للبلدين».

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

بحوزته والتي ل وجود لها ‘ ا◊قيقة وعوضس
األسشف أامام الذهول الذي تلقى به اÛتمع الدو‹
ادعاءاته ‘ الفا— ماي الخ ،Òآاثر الوزير اŸغربي
اŸضشي ‘ التضشليل والفÎاء» .واعت Èعبد العزيز
بن علي ششريف ان «اتهاماته غ ÒاŸؤوسشسشة وغÒ
اÈŸرة مؤوششر على سشياسشة الهروب ا ¤المام التي
اختار انتهاجها على اثر الخفاقات الكبÒة التي
م- -ن- -ي ب- -ه -ا ‘ اف -ري -ق -ي -ا وأاوروب -ا وم -ؤوخ -را ايضش -ا
بنيويورك» .وتابع يقول« :كما أانها تفضشح عجزه ‘
اقحام ا÷زائر مباششرة ‘ نزاع جزم بخصشوصشه
›لسس الم -ن ال -دو‹ ›ددا ان -ه مسش -أال -ة ت -ق -ري-ر
مصش Òينبغي ان تششكل موضشوع مفاوضشات مباششرة
بنية حسشنة وبدون ششروط مسشبقة –ت اششراف
ال· اŸت -ح -دة ب ÚاŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب -ي -ة وج -ب -ه-ة
البوليسشاريو من أاجل التوصشل ا ¤حل سشياسشي عادل
ومقبول من ا÷انب Úيضشمن تقرير مصش Òششعب

الصشحراء الغربية» .أاكد الناطق باسشم وزارة الششؤوون
اÿارجية ان «ا÷زائر ل يسشعها إال ان تسشتنكر
وبششدة تصشريحات الوزير اŸغربي بخصشوصس الدور
الذي تلعبه ‘ منطقة السشاحل ‘ الوقت الذي
يجمع فيه اÛتمع الدو‹ برمته على الششادة
باŸسشاهمة الكبÒة التي تقدمها من أاجل اسشتقرار
اŸنطقة» .وخلصس بن علي ششريف ا ¤التأاكيد بأان
«ا÷زائر ،أامام هذه ا◊ملة اŸسشعورة التي تتعرضس
ل-ه-ا ،ت-ب-ق-ى ه-ادئ-ة وق-وي-ة ب-وح-دة شش-ع-بها وتضشامن
م -ؤوسشسش-ات-ه-ا واسش-ت-ق-راره-ا وسش-داد وث-ب-ات اŸب-ادئ
وال-ق-ي-م ال-ت-ي –ك-م سش-ي-اسش-ت-ه-ا اÿارجية» ،مضشيفا
انها «تواصشل كدولة جارة تقد Ëدعمها التام ÷هود
 ·ÓاŸتحدة ومبعوثه الششخصشي من
الم Úالعام ل أ
أاجل تسشوية نهائية لقضشية الصشحراء الغربية طبقا
للششرعية الدولية ومبادئ وعامل ال· اŸتحدة ‘
›ال تصشفية السشتعمار.

’وروبية
الشسراكة ا÷زائرية-ا أ

مسساهل يÎأإسض مناصسفة إلدورة  11للمجلسض بÈوكسسل
يÎأاسس وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع-ب-د
ال -ق -ادر مسس-اه-ل ،ال-ي-وم ‘ ،ب-روكسس-ل أاشس-غ-ال
ال- - -دورة Û ١١لسس الشس- -راك- -ة ا÷زائ -ري -ة
’وروب -ي -ة ،م -ن -اصس -ف -ة م -ع اŸم -ث -ل -ة ال -ع -ل-ي-ا
ا أ
’وروب - -ي ل - -لشس - -ؤوون اÿارج - -ي- -ة
ل –Ó- -اد ا أ
’م-ن-ي-ة ،ف-يديريكا موغÒيني،
والسس-ي-اسس-ة ا أ
ب- - -حسسب م- - -ا ج- - -اء ،أامسس ‘ ،ب - -ي - -ان ل - -وزارة
الشسؤوون اÿارجية.
ذكر البيان أان «وزير الششؤوون اÿارجية ،عبد
ال -ق -ادر مسش -اه-ل سش-ي-ق-ود وف-دا ج-زائ-ري-ا ه-ام-ا ‘
أاشش -غ -ال ال -دورة Û 11لسس الشش -راك -ة ا÷زائ-ري-ة
األوروبية ،اŸنعقدة ‘ بروكسشل ،اليوم  14ماي
 ،2018والتي سشيÎأاسشها مناصشفة مع اŸمثلة العليا
ل –Ó-اد األوروب -ي ل -لشش -ؤوون اÿارج-ي-ة والسش-ي-اسش-ة
األمنية».
خÓل هذه الدورة ألعلى هيئة للتششاور وا◊وار
السش -ي -اسش -ي ال -ت -ي أانشش -ئت Ãوجب ات-ف-اق الشش-راك-ة
سش-ي-درسس ال-ط-رف-ان واق-ع وآاف-اق عÓ-ق-ات ال-ت-عاون
والشش- -راك- -ة ب Úا÷زائ- -ر وال–اد األوروب -ي وك -ذا
وسشائل تعزيزها أاكﬂ ‘ Ìتلف اÛالت التي
يششملها هذا التفاق» ،يضشيف البيان.
تندرج هذه الدورة  ‘ 11إاطار تبني الطرفÚ
Óول -وي -ات اŸششÎك -ة ل -لشش-راك-ة ب-رسش-م السش-ي-اسش-ة
ل -أ
األوروب-ي-ة ل-ل-ج-وار اŸت-ج-ددة ،وك-ذا ن-ت-ائ-ج التقييم
اŸششÎك لتنفيذ اتفاق الششراكة».
خلصس البيان إا ¤أان ›لسس الششراكة سشيكون
أايضشا «فرصشة للطرف Úلتبادل وجهات النظر حول
اŸسش- -ائ -ل اإلق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة ذات اله -ت -م -ام
اŸششÎك».

تطبيق أإولؤيات إلشسرإكة ضسمن
جدول إأ’عمال
سشتسشمح الدورة Û 11لسس الششراكة (ا÷زائر-
ال–اد الوروب- - -ي) اŸق - -ررة ،ال - -ي - -وم ،بÈوكسش - -ل
بدراسشة تطبيق أاولويات الششراكة الثنائية اŸصشادق
عليها ،خÓل دورة اÛلسس السشابقة.
سشÒأاسس أاشش -غ -ال اÛلسس وه -ي أاع -ل -ى ه-ي-ئ-ة
للتششاور وا◊وار السشياسشي ،أاسشسشت ‘ اطار اتفاق
الششراكة ا÷زائر -ال–اد األوروبي ،مناصشفة كل
من وزير الششؤوون اÿارجية عبد القادر مسشاهل
واŸم -ث -ل -ة السش -ام -ي -ة ل –Ó-اد األوروب -ي اŸك -ل -ف-ة
ب-الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة والسش-ي-اسش-ة األم-ن-ي-ة ف-يديريكا
موغÒيني.

خÓل الدورة Û ١١لسس الشسراكة ا÷زائر-
’وروب - - - -ي ،ال - - - -ذي أاسسسس م - - - -ن خÓ- - - -ل
ا’–اد ا أ
وضس- -ع،سس -ن -ة  ،٢٠٠٢اط- - -ارا م - -ؤوسسسس - -ات - -ي - -ا مسسÒا
ل -ل -ع Ó-ق -ة ال -ث -ن -ائ -ي -ة م -ع ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ات-ف-اق
الشس - -راك - -ة ،سس - -ي - -ن- -اقشس ا÷ان- -ب- -ان ال- -ت- -ط- -ورات
ب-اŸن-ط-ق-ة .ك-م-ا سس-ي-ت-باد’ن الرؤوى حول التعاون
ا’ق- -ل- -ي- -م- -ي وك- -ذا ح -ول ال -وق -اي -ة م -ن ا’ره -اب
والراديكالية ومكافحتهما.
أاكدت اŸمثلة السشامية ل–Óاد الوروبي اŸكلفة
بالششؤوون اÿارجية والسشياسشة المنية منذ بضشعة أايام أان
الشش - -راك - -ة ب Úا÷زائ - -ر وال–اد األوروب - -ي « ت- -ت- -ق- -دم
وتتعزز» ،مششÒة ا ¤تكثيف العÓقات ب Úالطرف ،Úمنذ
سشنة ،حول «اŸسشائل الثنائية والقليمية».
اسشتنادا ا ¤بيان للمفوضشية األوروبية ،نششر Ãناسشبة
تقرير حول مدى تقدم العÓقات ب Úال–اد األوروبي
وا÷زائر ،صشرحت موغÒيني أانه « منذ انعقاد ›لسس
الششراكة ‘ ،مارسس  ،2017تكثفت عÓقاتنا سشواء حول
اŸسشائل الثنائية أاوالقليمية ،علما أان ششراكتنا تسشجل
تقدما وتعزيزا».
أاك -دت اŸف-وضش-ي-ة الوروب-ي-ة ‘ ه-ذا ال-ت-ق-ري-ر ال-ذي
نششر– ،سشبا Ûلسس الششراكة  11على تعزيز الششراكة

مشسروع قانؤن إل ّصسحة يتّؤج مسسعى إإ’صسÓحات مع إÙافظة على إŸكاسسب

أاكد وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات،
’سستاذ ﬂتار حسسبÓوي ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة،
ا أ
أان مشس- -روع ق- -ان- -ون الصس -ح -ة ا÷دي -د «ي -ت ّ-وج مسس -ع -ى
’صسÓ- -ح- -ات ا◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة والشس- -ام -ل -ة ل -ل -م -ن -ظ -وم -ة
ا إ
الصس -ح -ي-ة» ،ب-ا÷زائ-ر م-ع اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ع-دة م-ب-ادئ
أاسساسسية ،منها ›انية العÓج.
أاوضشح حسشبÓوي ،خÓل عرضشه Ÿششروع القانون
أام -ام ÷ن -ة الصش -ح -ة والشش -ؤوون الج -ت -م -اع -ي -ة وال-ع-م-ل
وال -تضش -ام-ن ال-وط-ن-يÃ ،ج-لسس األم-ة ب-رئ-اسش-ة السش-ي-دة
لويزة ششاششوة أان إاصشÓحات اŸنظومة الوطنية للصشحة
ال -ت -ي ي -ك -رسش -ه-ا ه-ذا اŸشش-روع ت-ت-م-ح-ور ح-ول م-ب-ادئ
أاسشاسشية عدة ،من بينها «›انية العÓج « التي تعد من
اŸكاسشب التي يجب ا◊فاظ عليها تطبيقا لتعليمات
رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة.
‘ ه -ذا السش -ي -اق ،ذك -ر وزي -ر الصش -ح-ة ب-أان «ال-دول-ة
تضشمن ‘ إاطار هذا اŸششروع ا÷ديد العÓجات» لكل
اŸواطن Úوعلى جميع األصشعدة والعمل على تقليصس
الفوارق ب ÚاŸناطق ‘ ›ال ا◊صشول على هذه
اÿدم- -ات م- -ع ارسش- -اء م -ب -دأا ال -ت -ك -ام -ل ال -ف -ع -ل -ي بÚ
ال-ق-ط-اع Úال-ع-ام واÿاصس ‘ إاط-ار م-ن-ظ-وم-ة صش-ح-ي-ة
ششاملة.
ك -م-ا ي-ك-رسس ه-ذا ال-ق-ان-ون -ك-م-ا أاضش-اف« -ح-ق-وق

خ Ó-ل ه -ذه ال-دورة سش-ي-ب-حث ال-ط-رف-ان ح-ال-ة
عÓقات التعاون والششراكة ب Úا÷زائر وال–اد
الوروبي وآافاقها ووسشائل دعمهما أاكﬂ ‘ Ìتلف
ا÷وانب التي يغطيها هذا التفاق.
يأاتي انعقاد هذه الدورة ‘ اطار مصشادقة
ال -ط -رف Úع -ل-ى الول-وي-ات اŸششÎك-ة ل-لشش-راك-ة ‘
اط- -ار سش -ي -اسش -ة ا÷وار الوروب -ي -ة اÛددة ،وك -ذا
نتائج التقييم اŸششÎك لتنفيذ اتفاق الششراكة.
تضش -ع أاول -وي-ات الشش-راك-ة ه-ذه إاط-ارا ل-ل-ت-ع-اون
السشياسشي اÛدد وللتعاون اŸدعم– ” .ديدها
باتفاق مششÎك ‘ اطار سشياسشة ا÷وار األوروبية
اŸعدلة واإلسشÎاتيجية الششاملة ل–Óاد األوروبي
حول السشياسشة اÿارجية واألمن.
تخ ّصس أاولويات الششراكة ‘ اطار العÓقات بÚ
ال–اد األوروبي وا÷زائر ،ا ¤غاية  ،2020ا◊وار
السشياسشي وا◊كامة ودولة القانون وترقية ا◊قوق
األسش- -اسش- -ي- -ة وال- -ت- -ع -اون وال -ت -ن -م -ي -ة الق -تصش -ادي -ة
والجتماعية والتبادلت التجارية ومسشائل الطاقة
والبيئة والتنمية اŸسشتدامة وا◊وار السشÎاتيجي
واألمني للبعد اإلنسشا Êلسشيما ا◊وار الثقا‘ وما
ب Úال -دي -ان -ات وال -ه-ج-رة وال-ت-ن-ق-ل .سش-تشش-ك-ل ه-ذه
األولويات ﬁور تعاون تقني وما‹ سشينفذ ‘ اطار
ال›Èة اŸالية .2020-2018
اسش -ت -ك -م-ل ال–اد األوروب-ي وا÷زائ-ر إاع-داد
الط -ار ال -وح -ي -د ل -ل-دع-م  2020-2018ال -ذي م -ن
اŸن -ت -ظ -ر أان ت -ت-م اŸصش-ادق-ة ع-ل-ي-ه خÓ-ل ›لسس
الششراكة .سشيزود هذا الطار بغÓف ما‹ تÎاوح
قيمته ما ب 108 Úا 132 ¤مليون أاورو وقد يكيف،
بحسشب التطورات ،وال–اد األوروبي.
تخصس اÙاور ذات األولوية دعم ا◊كامة
وت-ن-وي-ع الق-تصش-اد وت-ن-افسش-ي-ت-ه وال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
الشش-ام-ل-ة واŸسش-ت-دام-ة وال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشش-ارك-ية
وال- -ط- -اق -ة وال -ب -ي -ئ -ة وال -نشش -اط اŸن -اخ -ي .وم -ن
اŸرت - -قب أايضش - -ا م - -واصش- -ل- -ة ت- -دع- -ي- -م ال- -ق- -درات
اŸؤوسشسش -ات -ي -ة واÛت-م-ع اŸد Êم-ع ايÓ-ء أاه-م-ي-ة
خاصشة للششباب.

تعزيز إلشسرإكة ب Úإ÷زإئر و إ’–اد إأ’وروبي Ÿؤإجهة إلتحّديات إŸشسÎكة

صسحة والشسؤوون ا’جتماعية:
حسسبÓوي أامام ÷نة ال ّ
اŸريضس ‘ اإلعÓم بخصشوصس حالته الصشحية وحقه
‘ ا◊صش -ول ع -ل-ى ال-ط-ب-يب اŸرج-ع-ي «ب-اإلضش-اف-ة إا¤
توحيد اŸلف الطبي على اŸسشتوى الوطني ،ناهيك
Óششخاصس عند حدوث
عن ضشمان ا◊ماية الصشحية ل أ
كارثة أاو ‘ حالة اسشتثنائية مع تكريسس حقوق اŸرضشى
اŸصشاب Úباضشطرابات عقلية.
يشش ّ-دد ال -ق -ان -ون ا÷دي -د -ب -حسشب ال-وزي-ر  -ع-ل-ى
«إالزامية اŸريضس ومرافقيه باحÎام مهنيي الصشحة
والبتعاد عن كل أاششكال العنف والتعدي على أامÓك
اŸؤوسشسشة».
فيما يتعلق بتمويل القطاع قصشد تلبية الحتياجات
الصش -ح -ي -ة ل -ل-م-واط-ن ق-ال األسش-ت-اذ حسش-بÓ-وي إان ه-ذا
ا÷انب يقتضشي ‘ إاطار هذا القانون إايجاد آاليات
جديدة مÓئمة تهدف إا« ¤تنويع مصشادر هذا التمويل
دون اŸسشاسس باÛانية وذلك للتحكم ‘ النفقات مع
–سش Úنوعية العÓج وفعالية اÿدمات الصشحية».
أاكد من جهة أاخرى ،أانه ” «اإلبقاء على منظومة
اÿدمة اŸدنية اإلجبارية «من أاجل تقليصس الفوارق
‘ ›ال ا◊صشول على اÿدمات الصشحية الوقائية و
‘ اŸناطق ذات التغطية الصشحية الضشعيفة ،كما تتو¤
الدولة ضشمن هذا القانون توف Òكل الششروط اŸادية
والبششرية والتقنية ألداء اÿدمة اŸدنية ‘ أاحسشن
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الظروف اÓŸئمة.
كششف باŸناسشبة عن «إادراج قانون أاسشاسشي جديد
للمؤوسشسشات العمومية للصشحة» ‘ إاطار القانون ا÷ديد
يسشمح لها باعتماد أادوات عصشرية للتخطيط والتسشيÒ
كوسشيلة إلقامة عملية التعاقد بششكل نهائي.
كما يتضشمن هذا القانون -بحسشب اŸسشؤوول األول
ع -ن ال -ق -ط -اع  -أاح-ك-ام-ا ج-دي-دة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ط-ورات
اŸسش -ج -ل -ة ‘ اŸم -ارسش -ات ال -ط -ب -ي -ة ‘ ›ال ال -طب
الشش - -رع - -ي واألخ Ó- -ق - -ي - -ات واألدب- -ي- -ات اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
باŸمارسشات الطبية بششكل عام والبيوأاخÓقيات الطبية
ال- -ت- -ي ت- -غ- -ط- -ي ‘ آان واح- -د ال -تÈع ب -األعضش -اء وزرع
األعضشاء وزرع األنسشجة واÓÿيا واŸسشاعدة الطبية
على اإل‚اب والتجارب العيادية.
بعد أان ثّمن حسشبÓوي عمل كل الذين سشاهموا ‘
إاعداد هذا اŸششروع الذي وصشفه «بالتوافقي» أاكد بأانه
سشيعطي دفعا جديدا للقطاع وسشيمكنه من أان يصشبح
«أاك Ìششمولية وحداثة «.
بعد العرضس ،دار نقاشس مسشتفيضس اسشتمع فيه
‡ث -ل ا◊ك -وم -ة إا ¤أاسش -ئ -ل-ة وانشش-غ-الت ومÓ-ح-ظ-ات
اللجنة حول التداب Òواإلجراءات التي تضشمنها مششروع
ال- -ق- -ان- -ون وال- -ت- -ي أاج -اب ع -ل -ي -ه -ا Ãزي -د م -ن الشش -رح
والتوضشيح.

ب Úال–اد األوروبي وا÷زائر ‘  ‘ 2017اطار «ارادة
سشياسشية» لتقريب الطرف Úبهدف التصشدي للتحديات
اŸششÎكة ‘ ›ال التنمية واألمن.
Œسش -دت ه -ذه الرادة ب -ح -وار م -ن -ت -ظ -م ب Úال–اد
الوروبي وا÷زائر ،طيلة سشنة  ‘ ،2017اطار رسشمي
وغ Òرسش -م -ي .ب -ال -ف-ع-ل ت-ك-ث-ف ا◊وار ب-زي-ارات ع-دي-دة
رف -ي -ع -ة اŸسش -ت -وى وت -ع -م-ق خ-اصش-ة ‘ ق-ط-اع-ات األم-ن
ومكافحة الرهاب والطاقة.
جاء ‘ نفسس التقرير أان « التعاون تكثف أايضشا ‘
›ال المن» ،مضشيفا أان هذا الŒاه قد يتعزز أاك‘ Ì
سشنة  ،2018من خÓل تنفيذ سشلسشلة من أاعمال التعاون
اŸلموسشة.
من جهته ،أاوضشح اŸفّوضس اŸكلف بسشياسشة ا÷وار
الوروبية ومفاوضشات التوسشيع جوهانسس هان أان ال–اد
الوروبي «مسشتعد» Ÿواصشلة دعم الصشÓحات ،خصشوصشا
تلك الرامية ا ¤تنويع القتصشاد ا÷زائري .أاردف
يقول« :نحن واثقون بأان دعم ال–اد األوروبي سشيسشاهم
‘ –سش Úمناخ األعمال وتطوير اŸقاولتية .وسشيكون
ذلك ‘ مصشلحة ا÷زائر وكذلك ‘ مصشلحة ال–اد
األوروبي.

÷نة إل ّصسحة وإلشسؤؤون
إ’جتماعية تسستمع إ ¤عرضض
حؤل مشسروع قانؤن
إ’أعياد إلرسسمية
اسش-ت-م-عت ÷ن-ة الصش-ح-ة والشش-ؤوون الج-ت-م-اعية
والعمل والتضشامن الوطني Ãجلسس المة ،أامسس،
ا ¤عرضس قدمه وزير العمل والتششغيل والضشمان
الج-ت-م-اع-ي ،م-راد زم-ا‹ ،ح-ول مشش-روع ال-ق-ان-ون
الذي يحدد قائمة األعياد الرسشمية ،بحسشب بيان
للمجلسس.
أاوضشح ذات اŸصشدر أان اللجنة عقدت اجتماعا
ب -رئ -اسش-ة ل-وي-زة شش-اشش-وة ،رئ-يسش-ة ال-ل-ج-ن-ة ،خصشصس
ل Ó-سش -ت -م -اع ا ¤ع -رضس ق -دم -ه وزي-ر ال-ع-م-ل ح-ول
مضشمون مششروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون
رقم  278-63اŸؤورخ ‘  26يوليو سشنة  1963الذي
يحدد قائمة األعياد الرسشمية ،الذي هو «ﬁل
دراسشة» وذلك بحضشور وزير العÓقات مع الŸÈان،
ﬁجوب بدة.
أاضشاف ذات اŸصشدر أان «نقاششا مسشتفيضشا» دار
خÓل هذا الجتماع اسشتمع فيه الوزير إا ¤أاسشئلة
وانشش -غ -الت وم Ó-ح -ظ -ات ال -ل-ج-ن-ة ح-ول ال-ت-دابÒ
واإلج-راءات ال-ت-ي تضش-م-ن-ه-ا مشش-روع ال-قانون،حيث
أاجاب عليها «Ãزيد من الششرح والتوضشيح».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنششطة ألتجارية و قانون ألتمهÚ
إأضشافة إأ ¤قانون حماية أŸسشتهلك و أ أ

أعضساء ›لسص أأ’مة يصسادقون باإ’جماع على مشساريع قوأن Úأإ’جرأءأت أ÷زأئية
لم -ة،
صش- -ادق أعضش- -اء ›لسس أ أ
لغ -ل -ب -ي -ة ع-ل-ى مشش-اري-ع
أمسس ،ب -ا أ
لششخاصس
قوأن Úتتعلق بحماية أ أ
أل- -ط- -ب- -ي -ع -ي ،Úوق -ان -ون ح -م -اي -ة
لنشش-ط-ة أل-ت-ج-اري-ة
أŸسش -ت -ه-لك وأ أ
وق -ان -ون أل -ت -م-ه ،ÚخÓ-ل ج-لسش-ة
ع -ل -ن -ي -ة ت -رأسش-ه-ا ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن
صشالح بحضشور وزير ألعدل حافظ
لخ -ت -ام ووزي -ر أل -ت-ج-ارة ووزي-ر
أ أ
ألتكوين وألتعليم أŸهني.Ú

جÓل بوطي
عقب أŸصضادقة على ألقانون ألذي
ي -ح -دد أل -ق -وأع -د أŸط -ب -ق -ة ‘ ›ال
أل-ت-م-ه Úأك-د وزي-ر أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م
أŸهنيﬁ Úمد مباركي أن ألسضلطات
أل- -ع- -م- -وم -ي -ة ت -ط -م -ع م -ن خ Ó-ل ه -ذأ
أŸشضروع إأ ¤تكييف أإ’طار ألقانوÊ
ل -نشض -اط أل -ت -ك -وي -ن وعصض-رن-ة أأ’ج-ه-زة
وأŸن -اه -ج أل -ب -ي -دأغ-وج-ي-ة إأضض-اف-ة إأ¤
ج -ع -ل أŸؤوسضسض -ة أ’ق -تصض-ادي-ة شض-ري-ك-ا
ف -ع -ا’ ‘ ع -م-ل-ي-ة أل-ت-ك-وي-ن وأك-تسض-اب
ألكفاءأت ،مشضÒأ إأ ¤أن أعضضاء ألغرفة
ألثانية للŸÈان عÈوأ من خÓل هذه
أŸصضادقة على ألقانون عن مسضاهمة
ألسض-ل-ط-ة أل-تشض-ري-ع-ي-ة ‘ ت-ع-زي-ز رك-ائ-ز
أŸن -ظ -وم -ة أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة “اشض -ي -ا م -ع
أح- -ت- -ي- -اج- -ات سض- -وق ألشض- -غ -ل خ -دم -ة
لÓقتصضاد ألوطني ‘ منظور ألتنمية
أŸسضتدأمة.
ويشضكل نصس ألقانون حسضب ÷نة
ألÎب -ي -ة وأل -ت -ك -وي -ن وأل -ت -ع -ل-ي-م أل-ع-ا‹
وأل -ب-حث أل-ع-ل-م-ي وألشض-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة ’

ﬁالة إأطارأ تشضريعيا إأضضافيا من شضأانه
أŸسض -اه -م -ة ب -ف-ع-ال-ي-ة ‘ إأصضÓ-ح ‰ط
ألتكوين أŸهني وتفعيله وإأعادة تكييفه
وف -ق أŸع -ط-ي-ات وأŸسض-ت-ج-دأت أل-ت-ي
يعرفها عا ⁄ألشضغل وكذأ موأكبة تطور
أŸهن وألتقنيات.

حماية يقرها قانون أأ’نشسطة ألتجارية
أم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-ان-ون أأ’نشضطة
أل- -ت- -ج- -اري- -ة ف- -ق -د ” إأدرأج إأج -رأءأت
ج -دي -دة تضض -ع سض -ن -دأ ق -ان-ون-ي-ا إ’نشض-اء
أŸؤوسضسضات ع Èألبوأبة أ’لكÎونية و
يسض- - -م- - -ح مشض- - -روع إأنشض- - -اء أل- - -ب- - -وأب - -ة
أ’لكÎونية أŸتكفل بها على مسضتوى
أŸرك -ز أل -وط -ن -ي ل -لسض -ج -ل أل -ت -ج -اري
ل - - -ل- - -رأغ- - -ب ‘ Úإأنشض- - -اء أŸؤوسضسض- - -ات
ب- -ال- -تسض- -ج -ي -ل أ’ل -كÎو Êع -ن ب -ع -د و
أ◊صض -ول ع -ل -ى رق -م ت -ع-ري-ف مشضÎك
معÎف به من قبل ألهيئات أŸعنية.
وي -ع -د أسض -ت -ح -دأث أسض -اسس ق -ان-وÊ
إ’نشض -اء أل -ب -وأب -ة أ’ل -كÎون-ي-ة أÿاصض-ة
ب - - -إانشض- - -اء أŸؤوسضسض- - -ات حسضب ÷ن- - -ة
ألشض- -ؤوون أ’ق- -تصض -ادي -ة وأŸال -ي -ة أم -رأ

ضضروريا من أجل دمج مهام كل ألهيئات
أŸع - -ن - -ي - -ة م - -ن م - -وث - -ق Úو مصض- -ال- -ح
ألضض -رأئب و أŸرك -ز أل -وط -ن-ي ل-لسض-ج-ل
أل -ت -ج -اري و ألصض -ن -دوق أل -وط -ن-ي ل-غÒ
أإ’ج -رأء ‘ فضض -اء وأح -د يسض -ت -ع -م -ل -ه
ألرأغب ‘ إأنشضاء مؤوسضسضة.
كما تضضمن قانون حماية أŸسضتهلك
وق-م-ع أل-غشس شض-روط وك-ي-ف-ي-ات ت-طبيق
أإ’جرأءأت أŸتعلقة بخدمات ما بعد
ألبيع ،وŒسضيد حق ألÎأجع ‘ ألبيع ‘
إأطار عقد أ’سضتهÓك على غرأر ما
هو معمول به دوليا.

أجرأءأت جديدة ‘ قانون
حماية أأ’شسخاصص ألطبيعيÚ
‘ سضياق آأخر صضادق أعضضاء ›لسس
أأ’م -ة ب -اإ’ج -م -اع ع-ل-ى ق-ان-ون ح-م-اي-ة
أأ’شض- -خ- -اصس أل- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي› ‘ Úال
أŸع -ط -ي -ات ذأت أل -ط-اب-ع ألشض-خصض-ي ،
ومن ب Úأهم ما تضضمنه نصس ألقانون
إأنشض -اء سض -ل -ط -ة وط -ن -ي-ة م-ه-م-ت-ه-ا م-ن-ح
ت- -رأخ- -يصس م- -ع -ا÷ة ه -ذأ أل -ن -وع م -ن

أŸع-ط-ي-ات ıت-ل-ف أل-ه-ي-ئ-ات ت-خضض-ع
للوصضاية أŸباشضرة لرئيسس أ÷مهورية
وت -ك -ون م -ه -م -ت -ه -ا م -رأق -ب -ة أل -ع -م-ل-ي-ة
وتنظيمها،
وسضتكون هذه ألهيئة مشضكلة من 16
عضض -وأ ي -زأول -ون م -ه -ام -ه-م Ÿدة “ت-د
ÿمسس سضنوأت ،ثÓثة منهم يعينون من
طرف رئيسس أ÷مهورية باإ’ضضافة إأ¤
ثÓثة قضضاة يعينهم أÛلسس أأ’على
ل-ل-قضض-اء ي-ن-ت-م-ون إأ ¤أÙك-م-ة أل-عليا،
و›لسس ألدولة ،وعضضو لكل غرفة من
ألŸÈان و‡ث- - -ل وأح- - -د ع- - -ن وزأرأت
أل-دف-اع وأÿارج-ي-ة وأل-دأخ-ل-ية وألعدل
وألصضحة وألعمل وأŸوأصضÓت ألسضلكية
وألÓسضلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة.
أما فيما يتعلق بقانون أإ’جرأءأت
أ÷زأئ -ي -ة ف -ي -ه-دف إأ« ¤وضض-ع ق-وأع-د
ج-دي-دة ل-ت-ط-ب-ي-ق أإ’ج-رأءأت أŸت-ع-لقة
ب -اإ’ك -رأه أل -ب -د Êوم -رأج -ع -ة أأ’ح -ك-ام
أŸت-ع-ل-ق-ة بصض-ح-ي-ف-ة ألسض-وأب-ق ألعدلية
وكذأ أأ’حكام أŸتعلقة برد أ’عتبار.
وقد وردت على ألقانون جملة من
أل -ت-ع-ديÓ-ت م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-لك أŸت-ع-ل-ق-ة
بصضحيفة ألسضوأبق ألعدلية ،حيث ينصس
ع -ل -ى إأم -ك -ان -ي -ة إأط Ó-ع أŸع -ن -ي ع-ل-ى
ﬁت -وى أل -قسض -ي-م-ة رق-م  2م -ن ه-ذه
ألوثيقة وهي ألقسضيمة ألتي كانت تشضكل
ع-ائ-ق-ا ك-بÒأ ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-مÎشض-ح‘ Ú
أ’نتخابات ،مع إأمكانية أ’طÓع على
ﬁتوى ألقسضيمة رقم  3من صضحيفة
ألسض-وأب-ق أل-قضض-ائ-ي-ة ب-ال-وك-ال-ة وسضحبها
إأل -كÎون -ي -ا ‘ أŸرأك-ز أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة
باÿارج بالنسضبة للجالية.

جÓب يطمئن حيال أسشعار أŸوأد ألغذأئية ششهر رمضشان

أأعوأن رقابة إأضسافيون وألقضساء على  1444سسوقا موأزيا
أكد وزير ألتجارة سشعيد جÓب ،أمسس ،أنه ”
تعزيز قطاعه بـ  8950عون من أجل ألتحكم ‘
ألأسش -ع -ار وﬁارب -ة أل-غشس ،م-ن-ه-ا  4860ع -ون ‘
›ال أŸنافسشة ،وحوأ‹  4أآلف عون ‘ ›ال
ﬁاربة ألغشس ،موؤكدأ أن هذأ ألعدد يبقى غÒ
ك -اف م -ق -ارن -ة م -ع ع-دد أل-ت-ج-ار أل-ذي يصش-ل أإ¤
مليون و 500ألف تاجر.
أوضضح جÓب أنه ” توف Òكل ألظروف من أجل
مرأقبة أ’أسضعار خاصضة ‘ شضهر رمضضان  ،قائ« Óأ’آن
نحن بصضدد أإقامة أسضوأق جوأرية تكون ألسضلع و ألبضضائع
فيها باأسضعار معقولة و‘ متناول أŸسضتهلك لتحقيق
أل -وف -رة وأ◊ي -ل -ول -ة دون أرت-ف-اع أ’أسض-ع-ار أل-ذي يشض-ك-ل

هاجسضا للموأطن.»Ú
وأك- -د جÓ- -ب خÓ- -ل رده ع -ل -ى أنشض -غ -ا’ت أعضض -اء
›لسس أ’أم- -ة ع- -قب أل- -تصض -ويت ،أمسس ،ع -ل -ى مشض -روع
ألقانون أŸتعلق بشضروط ‡ارسضة أ’أنشضطة ألتجارية أن
ألقانون يكون Ãوجبه أŸوأطنون على علم بكل أ’أسضعار
‘ أ’أسضوأق خÓل شضهر رمضضان أŸبارك قبل ألسضاعة
ألعاشضرة صضباحا ‘ كل يوم ،وهذأ أ’إجرأء حسضبه جاء
للوقوف على كل حركة أ’أسضعار ‘ أ’أسضوأق أ÷زأئرية
وتقييمها.
وقال ألوزير أنه ” ألقضضاء على ما يقارب 1444
سضوقا موأزيا بهدف تنظيم أ’أسضوأق بصضفة قانونية ،كما
أك -د ع-ل-ى أن أل-ت-ج-ار م-ل-زم-ون ب-اŸن-اوب-ة أي-ام أ’أع-ي-اد

أل -رسض -م -ي -ة ،و أıال -ف -ون ت -ط -ب -ق ع -ل -ي-ه-م أل-ع-ق-وب-ات
أŸنصضوصس عليها ‘ ألقانون أŸصضادق عليه أليوم ،نافيا
أن يكون ألسضجل ألتجاري هو نفسضه ألتجارة أ’لكÎونية.
و‘ ه -ذأ أ’إط -ار أوضض -ح وزي -ر أل -ت -ج-ارة أن ع-م-ل-ي-ة
ألرقمنة ألوأردة ‘ قانون ألتجارة أ’لكÎونية أريد بها
أل -قضض -اء ن -ه -ائ-ي-ا ع-ل-ى ك-ل ع-م-ل-ي-ة أح-ت-ي-ال ‘ ألسض-ج-ل
أل- -ت -ج -اري ،وك -ذأ “ك Úأع -ون ق -م -ع أل -غشس أل -ت -اب -عÚ
Ÿصضالح وزأرته ألتاأكد من ذلك أليا عن طريق ألهاتف
ألشض-خصض-ي ل-ل-م-ع-ن-ي وب-وأسض-ط-ة أل-رق-م أŸشض-ف-ر للسضجل
ألتجاري.

جÓل بوطي

بوعزغي من ورڤلة:

ألرفع من قيمة أŸنتوج ألفÓحي ضسرورة للمنافسسة ‘ أأ’سسوأق أÿارجية
أوضشح أمسس وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية
وألصش -ي -د أل -ب -ح-ري ع-ب-د أل-ق-ادر ب-وع-زغ-ي خÓ-ل
أل -ي -وم أل -ث -ا Êم -ن زي -ارت -ه إأ ¤ولي -ة ورق -ل -ة أن
أل -ت-وج-ه أل-ي-وم ب-اŸن-ت-وج أل-فÓ-ح-ي أل-وط-ن-ي ن-ح-و
أل -تصش -دي -ر يسش -ت -دع -ي ت -ك -ات-ف أ÷ه-ود م-ن أج-ل
أل -رف -ع م -ن ق -ي-م-ت-ه وت-وف Òك-ل أل-ظ-روف ÷ع-ل-ه
لسشوأق أÿارجية،
لجنبي ‘ أ أ
منافسشا للمنتوج أ أ
م-ب-دي-ا ن-ي-ة أل-وزأرة ل-ت-أاط Òع-م-ل-ي-ة أل-تصشدير ‘
أ÷زأئر بصشفة عامة.

ورقلة :إÁان كا‘
أوضضح ألوزير أن أ÷هود خÓل ألفÎة أŸاضضية
كانت منصضبة على ألرفع من أإ’نتاج ألفÓحي وبفضضل
مسضاعي ألدولة وألدعم ألشضخصضي لرئيسس أ÷مهورية
وأŸه-ن-ي-ة أل-ت-ي أك-تسض-ب-ه-ا أل-فÓ-ح-ون ع Èك-ام-ل ترأب
ألوطن سضاعدت كل هذه ألظروف ‘ –قيق ذلك
وقدم أمثلة بهذأ ألصضدد موضضحا أن إأنتاج ألبطاطا
ألذي بلغ سضنة  2000حوأ‹  12مليون قنطار أرتفع
أليوم إأ 48 ¤مليون قنطار وكذلك بالنسضبة للطماطم
ألتي كان إأنتاجها يصضل إأ ¤حدود  4مÓي Úقنطار
ف -ق -د ب-ل-غ أل-ي-وم  13م Ó-ي Úوأ◊مضض -ي-ات أل-ت-ي ك-ان
إأنتاجها ‘ حدود  4مÓي Úقنطار أرتفع إأ 16 ¤مليون
قنطار ،أما أ◊بوب ألتي كانت تنتج بحوأ‹  9مÓيÚ
قنطار فقد حققت إأنتاجا قدر بـ 34مليون قنطار.
وأبرز بوعزغي أن ألتصضدير ‘ أ÷زأئر أضضحى
مهنة يقوم بها مهنييون أختصضاصضهم ألتصضدير على
غرأر أŸنتج ÚوأÙول Úوألتي هي جميعها مهن
تتكامل فيما بينها ،كما ذكر أن بعضس أÿضضروأت
وألفوأكه ألتي حققت إأنتاجيتها أكتفاء ذأتيا Áكن
ألتوجه بها سضوأء نحو ألتحويل أو ألتصضدير ،مؤوكدأ
ع -ل -ى أه-م-ي-ة ب-ذل ج-ه-د ل-ل-تصض-دي-ر ‘ ظ-روف Œع-ل
أŸنتج ألفÓحي ألوطني منافسضا للمنتوج أأ’جنبي ‘
أأ’سضوأق أÿارجية.
و‘ هذأ ألسضياق أضضاف ذأت أŸسضؤوول أن ألعمل
ج -ار وب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع ك-ل م-ن وزأرة أل-ت-ج-ارة ووزأرة
ألصض -ن -اع -ة م -ن أج-ل تسض-ط Òب-رن-ام-ج و–دي-د تصض-ور
ورؤوية وأضضحة ÷عل ألتصضدير حلقة من سضلسضلة ألقيمة
أŸوجودة ‘ أŸنتوج ألفÓحي ألتي تبدأ من أإ’نتاج
إأ ¤أل -ت -خ -زي -ن وأل -ت -ح-وي-ل وأل-تصض-دي-ر ،مشضÒأ إأ ¤أن
هناك ألكث Òمن عمليات ألتصضدير للمنتج ألفÓحي
أÙل -ي ‘ ب -دأي -ات -ه -ا وم -ن ك -ل أأ’م-اك-ن ع-ل-ى غ-رأر

ألعاصضمة ،بسضكرة ،ألوأدي ،وهرأن وأدرأر.
و‘ إأج -اب -ت -ه ع -ن ألÈن -ام -ج أŸسض -ط -ر م-ن ط-رف
ألوزأرة لتحقيق ألتغطية على طلب مادة أ◊ليب خÓل
شضهر رمضضان أوضضح ألوزير أن ألكمية أŸوجهة من
ب- -ودرة أ◊ل- -يب أŸبسض ÎأŸدع -م م -ن ط -رف أل -دول -ة
وألتي تنتجها ﬂتلف أŸلبنات على أŸسضتوى ألوطن
سضوأء كانت ألعمومية وأÿاصضة تغطي ألطلب ألوطني
وأن أŸشضكل يكمن أسضاسضا ‘ توجيه هذه أŸادة إأ¤
وجهة غ Òوجهتها ،مضضيفا أنه وسضعيا لضضبط أŸنتوج
وأل -وق -وف ع -ل -ى وف -رت -ه خÓ-ل ألشض-ه-ر أل-فضض-ي-ل ف-إان
أŸصضالح أŸعنية سضتتابع وترأقب وجهات هذأ أŸنتوج
ألذي من أŸفروضس أن يوجه لتغطية طلب ألعائÓت
’ لوجهات أخرى غÒها.
وأعت Èبوعزغي أن و’ية ورقلة فيها ما يبشضر
بتنمية ألقطاع وما يؤوهلها لتكون من ألو’يات ألرأئدة
من حيث ألتنمية ألفÓحية ،سضوأء تعلق أأ’مر بارتفاع
أإ’نتاجية ‘ ﬂتلف ألشضعب أو من حيث ألنوعية
وكذلك ألتأاطﬁ Òليا من طرف أŸرأفق Úللقطاع
ألفÓحي ،هذأ فضض Óعن أإ’مكانيات ألطبيعية ألتي
تزخر بها حيث تتميز بÎبة صضا◊ة للزرأعة ومسضاحة
شضاسضعة “تد على  758ألف هكتار قابلة لÓسضتغÓل
منها  54ألف هكتار مسضقية ومن شضأان ألعمل على
ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ‘ ›ال ت-ن-مية
ألقطاع ألفÓحي وجعله ألبديل أ◊قيقي وأÙرك
ل -ل -ن -م -و أ’ق-تصض-ادي أن يسض-اه-م ‘ ت-وسض-ي-ع أŸسض-اح-ة
وألرفع من إأنتاجيتها.
وق -ال ن -فسس أŸت -ح -دث أن -ه م -ت -ف -ائ -ل Ÿسض -ت-ق-ب-ل
ألفÓحة بورقلة ألتي كان إأنتاجها ألفÓحي قبل عشضر
سضنوأت ﬁصضورأ ‘ ألتمور ‘ ،ح Úتنتج أليوم كميات
’ بأاسس بها ‘ أ◊بوب وكميات معتÈة ‘ أÿضضروأت
وأل -ف -وأك -ه وأل -ل -ح -وم وأسض -م -اك أŸي -اه أل -ع -ذب-ة وه-ي
منتوجات مؤوهلة لتحقيق إأنتاجية أك ÈخÓل ألسضنوأت

أل- -ق- -ادم- -ة ،خ -اصض -ة وأن ألسض -ن -وأت أأ’خÒة
عرفت توزيع أرأضضي فÓحية على عدد من
أŸسض -ت-ث-م-ري-ن أل-ذي-ن ع-رف-وأ ب-ج-دي-ت-ه-م ‘
ألعمل ولهم إأمكانيات ‘ أإ’نتاج ألفÓحي.
Œدر أإ’شضارة إأ ¤أن ألوزير أشضرف على
ت -دشض Úم -ل -ب-ن-ة أ÷ن-وب أل-ت-ي ت-ع-د م-ن بÚ
أŸشض -اري -ع أ’سض -ت-ث-م-اري-ة أل-ن-وع-ي-ة ب-ا÷ه-ة
وألتي أنطلقت ‘ أإ’نتاج منذ فيفري 2017
وتبلغ طاقتها أإ’نتاجية  7500ل ‘ Îألسضاعة
و 90ألف ل ‘ Îأليوم و“تد شضبكة توزيع
منتوجها ع Èكل من ورقلة ،تقرت ،غردأية ،حاسضي
مسضعود ،أŸنيعة ،إأيليزي وع Úأميناسس.
وخ Ó-ل زي -ارت -ه Ÿسض-ت-ث-م-رة ‘ إأط-ار أ’سض-تصضÓ-ح
ألفÓحي وبتمويل ذأتي من صضاحبتها صضليحة أوزقزو
Ãنطقة خشضم ألريح وأŸمتدة على مسضاحة  10هكتار،
 8منها مسضتصضلحة ومسضقية وتتوفر على  1200نخلة
منها  600دقلة نور 550 ،غرسس 120 ،عولة و 22بيتا
بÓسضتيكيا Ãسضاحة  1هكتار ،دعا ألوزير ألسضلطات
أÙل -ي -ة إأ ¤تشض -ج -ي -ع أل-فÓ-ح Úوخ-اصض-ة أل-فÓ-حÚ
ألشضباب لÓسضتثمار ‘ قطاع ألفÓحة.
وأشضار بوعزغي إأ ¤أن رئيسس أ÷مهورية أكد ‘
ألكث Òمن أŸناسضبات على ألدور ألذي يجب أن يلعبه
ألشضباب ‘ تنمية ألفÓحة ،كما وشضدد وزير ألفÓحة
على ضضرورة بذل كل أ÷هود من أجل دعم وتشضجيع
أل- -نسض -اء أل -رأغ -ب -ات ‘ أ’سض -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذأ أÛال
وإأحصضاء عدد أŸسضتثمرأت ‘ أÛال ألفÓحي حتى
يكن مثا’ لتشضجيع أخريات.
وفيما يخصس تربية أŸائيات بو’ية ورقلة فقد
قدم ألوزير مÓحظات فيما يتعلق بالتفاوت أŸسضجل
‘ ع -دد أل -ط -ل -ب -ات ع -ل -ى أ’سض-ت-ث-م-ار ‘ أÛال بÚ
و’يات أ÷نوب وألتي ’ تسضجل منها ورقلة أي طلب
مودع لÓسضتثمار ،مؤوكدأ على ضضرورة ترسضيخ فكرة
أل -ت -وأصض -ل م -ع أ÷م -ه -ور م -ن أج -ل ت -ك -ريسس ث -ق -اف -ة
أسض-ت-هÓ-ك أسض-م-اك أŸي-اه أل-ع-ذب-ة وذلك ع Èت-ن-ظ-ي-م
ح -م Ó-ت ت-ذوق ‘ ألسض-اح-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وأ÷ام-ع-ات
وغÒه -ا وب-ال-ت-ا‹ ج-ذب وأسض-ت-ق-ط-اب أŸسض-ت-ث-م-ري-ن،
مضضيفا أنه من أŸهم أيضضا لدعم أ’سضتثمار ‘ ›ال
تربية أŸائيات تشضجيع دمج تربية أŸائيات بالفÓحة،
و‘ هذأ ألصضدد يذكر أنه قد ” أسضتزرأع  100يرقة
م -ن سض -مك أل -ب-ل-ط-ي أل-ن-ي-ل-ي ب-اŸسض-ت-ث-م-رة أل-فÓ-ح-ي-ة
لصضاحبتها أوزقزو صضليحة و 200يرقة من سضمك ألقط
Ãسضتثمرة بن سضاسضي لزرأعة ألزيتون.

ألعدد
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لنسشان
قال إأن رئيسس أ÷مهورية أقرها لتعزيز حقوق أ إ

لوح :إأصسÓح ألعدألة لقي إأشسادة من أÈÿأء أأ’جانب

لختام ألطيب
أكد وزير ألعدل حافظ أ أ
ل - -وح،أمسس ،أن ق - -ط - -اع أل - -ع - -دأل - -ة ي - -ع- -رف
إأصشÓحات عميقة أقرها رئيسس أ÷مهورية
لسشاسس إأ¤
عبد ألعزيز بوتفليقة وترمي با أ
ت -ع -زي -ز ح -م -اي -ة ح -ق -وق أŸوأط -ن Úول-ق-يت
إأششادة من طرف خÈأء أجانب.

جÓل بوطي
أوضض - -ح ل- -وح أن أإ’صضÓ- -ح- -ات ’ م- -ن- -اصس م- -ن
م- -وأصض- -ل- -ت- -ه- -ا أ’ن- -ه -ا ج -اءت ق -ن -اع -ة م -ن رئ -يسس
أ÷مهورية ألقاضضي أأ’ول ‘ ألبÓد ،حتى ولو أنها
تزعج أطرأفا دون أن يذكرهم ،مؤوكدأ أن قطاع
ألعدألة عرف ورشضات إأصضÓح عديدة منذ تو¤
بوتفليقة قيادة ألبÓد.
وأبرز لوح ‘ ندوة صضحفية عقدها ،أمسس ،على
ه -امشس أل -تصض -ويت Ãج -لسس أأ’م -ة ع -ل -ى أل -ق-ان-ون
أŸعدل لقانون أإ’جرأءأت أ÷زأئية وقانون حماية
أأ’شض -خ -اصس أل-ط-ب-ي-ع-ي ،Úب-أان أل-دول-ة ع-ازم-ة ع-ل-ى
أل -ذه -اب إأ ¤إأصض Ó-ح ق-ط-اع أل-ع-دأل-ة أ’ن-ه-ا ت-ط-ب-ق
سضياسضة قناعات ،وألتي بدأت أسضاسضا باإ’صضÓحات
أŸتعلقة با◊ريات وحقوق أإ’نسضان.
وشض -دد ح -اف -ظ أأ’خ -ت -ام ع -ل -ى ح -رصس أل -دول-ة
لضضمان أحÎأم كرأمة أ÷زأئري Úوأ÷زأئريات ‘
إأطار ألقانون مؤوكدأ بأان ألضضامن لذلك هو ألسضلطة
أل -قضض -ائ -ي -ة ،وه-و أأ’م-ر أل-ذي ج-ع-ل أل-دول-ة ت-رك-ز
أهتمامها على تقوية ألسضلطة ألقضضائية ‘ إأطار
هذه ألرؤوية ألبعيدة ألنظر ،فإاذأ  ⁄تكن هنا سضلطة
قضضائية قوية فإان حريات وحقوق أŸوأطن Úقد
تتع.Ì
أإ’صض Ó-ح-ات أل-ت-ي ” ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا ع-ل-ى أ÷ه-از
ألقضضائي ميدأنيا ثمنها وزير ألعدل ،وأكد بأانها
“ت وفق أŸعاي Òألدولية بشضهادة جميع ألفاعلÚ
وأÈÿأء أأ’جانب على غرأر تقرير كتابة ألدولة
أأ’مريكية ،مÈزأ بأان هذه أإ’صضÓحات هامة جدأ
ب-ال-نسض-ب-ة Ÿسض-ت-ق-ب-ل-ن-ا وح-اضضر بÓدنا ،خاصضة فيما
يخصس أمن وأسضتقرأر أ÷زأئر.
و‘ سضياق آأخر أعلن لوح عن مسضابقة وطنية
خاصضة بالقضضاة قصضد توظيفهم قبل نهاية ألسضنة

أ÷ارية ،موضضحا أن تكوين ألقضضاة ” رفعه إأ¤
أربع سضنوأت “اشضيا مع ما تضضمنه ألدسضتور أ÷ديد
ألذي أكد على ضضرورة ألتكوين أ÷يد لهم ،مضضيفا
أن ب -رن-ام-ج ت-ك-وي-ن-ه-م سض-ي-تضض-م-ن ب-رن-ا›ا خ-اصض-ا
وج -دي -دأ م -ؤوك -دأ أن ه -ذأ ج -اء ‘ إأط -ار ألÈن-ام-ج
أŸتعلق بإاصضÓحات أŸنظومة ألتكوينية Ÿوظفي
جهاز ألقضضاء.
و‘ رده ع- -ل- -ى سض- -ؤوأل ي -ت -ع -ل -ق Ãدى ت -ط -ب -ي -ق
أإ’ج -رأءأت أÿاصض -ة ب -ح-م-اي-ة أأ’شض-خ-اصس وح-ري-ة
تنقلهم أكد لوح على أن ضضمان ألسضلطة ألقضضائية
للحريات هو أمر جوهري ،موضضحا أنه ‘ حال
عدم فتح –قيق بعد إأيدأع شضكوى لدى ألقضضاء
فمن حق أŸتضضرر ألدفاع عن حقه و تقد Ëطعن.

أأ’رأضسي ألفÓحية خط أحمر
و‘ سضياق مغاير يتعلق بالتعدي على أأ’رأضضي
أل -ف Ó-ح -ي -ة أوضض -ح ح -اف -ظ أأ’خ -ت-ام ب-أان أل-ن-ي-اب-ة
–ركت وبشضكل مباشضر عند حدوث مسضاسس بهذأ
ألنوع من أأ’رأضضي مؤوكدأ أن عدة قضضايا مطروحة
أمام ألقضضاء بهذأ أÿصضوصس وذكر أن ما يجب
ألÎكيز عليه حقا هو عنصضر ألوقاية لتفادي وقوع
هذأ ألنوع من أ÷رأئم.

–قيقات جارية حول قتل جزأئريÃ Úرسسيليا
من جهة أخرى أفاد لوح بأانه ” فتح –قيقات
على أŸسضتوى ألوطني بخصضوصس مقتل جزأئريÚ
Ãدينة مرسضيليا ألفرنسضية و ذلك Ãوجب أأ’حكام
أ÷دي- -دة أل- -ت- -ي ك- -انت ق- -د أدرجت ع- -ل -ى ق -ان -ون
أإ’ج- -رأءأت أ÷زأئ -ي -ة سض -ن -ة  2015و أل -ت -ي ت-ت-ي-ح
للجزأئر أللجوء إأ ¤متابعة ألتحقيقات ألقضضائية
للتحقيق ‘ جرأئم أرتكبت باÿارج ‘ حق أعضضاء
من جاليتها ‘ ،ح Úأشضار إأ ¤أن ألتحقيق إأثر
حادثة غرق سضفينة ألصضيد «يونسس »2يجري –ديد
هوية ألبحارين بالتنسضيق مع ألسضلطات أıتصضة
أإ’يطالية للتعرف عليهما من أجل نقل جثتيهما إأ¤
أ÷زأئر.

طمار وزوخ يششرفان على تسشليم  1000وحدة سشكنية بالعاصشمة

ألسسكنات من ﬂتلف ألصسيّغ سستبقى مسستمرة خÓل ألسسنة أ÷ارية

أك - - - -د وزي - - - -ر ألسش- - - -ك- - - -ن
وأل -ع -م -رأن وأŸدي -ن -ة ،ع-ب-د
لحد،
ألوحيد “ار ،أمسس أ أ
أن ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع ألسش-كنات
م-ن ﬂت-ل-ف ألصش-ي-غ سش-ت-بقى
مسش- -ت- -م- -رة ط- -ي- -ل -ة ألسش -ن -ة
أ÷ارية .جاء تأاكيد ألوزير
‘ ك -ل -م -ة أل -ق -اه -ا Ãن -اسش -ب-ة
حضش -وره رف -ق-ة وأ‹ ولي-ة
أ÷زأئ-ر ،ع-ب-د أل-ق-ادر زوخ،
حفل تسشليم مفاتيح 1.000
وح- -دة سش- -ك- -ن- -ي- -ة بصش- -ي -غ -ة
ألسش - - -ك- - -ن ألج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي
أل- -تسش -اه -م -ي و  482وحدة
سش- -ك- -ن- -ي -ة بصش -ي -غ -ة ألسش -ك -ن
ألعمومي أليجاري.
أضضاف ألسضيد طمار أن
ع -م -ل -ي -ات ت -وزي -ع ألسض -ك -ن-ات
سض -تسض -ت -م-ر ع Èك-ل أل-و’ي-ات
خ Ó-ل ألسض-ن-ة أ÷اري-ة ،ف-ي-م-ا
سض - -ي - -ت - -م أ’ن - -طÓ- -ق ‘ ك- -ل
أŸشض -اري -ع أŸسض -ج -ل-ة ضض-م-ن
ب -رن -ام -ج رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة
عبد ألعزيز بوتفليقة ،مؤوكدأ
أن « كل موأطن لديه حق ‘
ألسضكن سضيناله».
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ت-أاسض-ف
أل -وزي -ر ل -تسض -ج -ي -ل ت -أاخ -ر ‘
بعضس أŸشضاريع ،لكنه طمأان
بأان هذه أأ’خÒة هي حاليا
ﬁل م-ت-اب-ع-ة دق-ي-ق-ة .وف-ي-ما
ي -ت -ع-ل-ق ب-و’ي-ة أ÷زأئ-ر ،أك-د
أل -وزي-ر أن ق-ط-اع-ه كّ-ث-ف م-ن
جهوده لتلبية ألطلب أŸتزأيد
على ألسضكن ،وذلك بالتنسضيق
مع ألسضلطات أÙلية .ذّكر
‘ ه -ذأ أ’ط -ار ،ب -ال -ع -م -ل -ي-ة
أ’خÒة أل -ت -ي أشض-رف ع-ل-ي-ه-ا
وألتي عرفت توزيع
 2.000وح -دة سض -ك -ن -ي-ة
بصضيغة عدل لفائدة مكتتبي
 .2002-2001ك- -م- -ا أد ع- -ل- -ى
أ’ن- - - - -طÓ- - - - -ق ‘ غضض- - - - -ون
أ’سض -ب -وع أل -ق -ادم ‘ ع -م-ل-ي-ة
ت - -وزي- -ع سض- -ك- -ن- -ات بصض- -ي- -غ- -ة

ألÎقوي ألعمومي(. )LPP
‘ سضياق ذي صضلة ،أكد
ألوزير ‘ تصضريح للصضحافة
على ضضرورة درأسضة ألطعون
وأ’سض- - -ت- - -م- - -اع ’نشض - -غ - -ا’ت
أŸوأطن ،Úوذلك «ليأاخذ كل
ذي ح- -ق ح -ق -ه» .وج -اء ه -ذأ
أل -ت -أاك -ي -د م -ن ألسض-ي-د ط-م-ار،
عقب تعب Òبعضس أŸوأطنÚ

 14ألف وحدة للسسكن
أ’جتماعي ألتسساهمي
ينتظر توزيعها قريًبا
ع - -ن أسض - -ت - -ي - -ائ - -ه - -م ل - -ع - -دم
أسض -ت -ف -ادت -ه -م م -ن ألسض-ك-ن-ات
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي -ة ‘ ،ح،” Ú
أمسس ،تسضليم مفاتيح بصضيغة
ألسضكن ألعمومي أ’جتماعي
لـ  42عائلة بعد قبول ألطعون
أل- -ت- -ي ق- -دم -ت -ه -ا م -ن ط -رف
أل -ل -ج -ن -ة أل -و’ئ-ي-ة أıتصض-ة
وأŸتعلقة Ãوأقع ” هدمها
‘ أط -ار ع -م -ل -ي -ات ألÎح-ي-ل
وأع -ادة أ’سض -ك -ان ألسض-اب-ق-ة،
ع 12 È- - -م-ق-اط-ع-ة أدأري-ة.
Œدر أ’شضارة أ ¤أن ألوزير
أسض- -ت -م -ع ل -ب -عضس أŸسض -ت -ائÚ
وطلب من أŸصضالح أŸعنية
متابعة ملفاتهم حالة بحالة.
من جانبه ،أفاد وأ‹ و’ية

أ÷زأئر ،عبد ألقادر زوخ ،أن
حصض - -ة و’ي - -ة أ÷زأئ - -ر م - -ن
ألسض - - -ك - - -ن أ’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي
ألتسضاهمي تبلغ  42ألف وحدة
سض -ك -ن -ي -ة ” ،ت-وزي-ع  12ألف
وحدة قبل  ،2012كما أشضار
أنه ” توزيع  14ألف وحدة
سضكنية من ذأت أ◊صضة ،منذ
جوأن  2014أ ¤غاية أليوم،
لتتبقى  16ألف وحدة سضكنية
من أ◊صضة أ’جمالية للسضكن
ألتسضاهمي أ’جتماعي حّولت
منها  2.000أ ¤صضيغة ألسضكن
ألÎق- -وي أŸدع- -م .أك- -د زوخ
على بذل كل أ÷هود ’‚از
 14أل- -ف وح- -دة سض- -ك- -ن -ي -ة
أŸتبقية من صضيغة ألسضكن
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي أل- -تسض -اه -م -ي
وت- -وزي- -ع -ه -ا م -رح -ل -ي -ا ع -ل -ى
أŸسضتفيدين .بحسضب مدير
ألسضكن لو’ية أ◊زأئر ،لومي
أسضماعيل ،فإان  1.000وحدة
سضكنية من صضيغة أ’جتماعي
ألتسضاهمي ألتي ” توزيعها،
أمسس ،ت- -خصس م- -وأط- -ن- -ي 13
ب- -ل- -دي- -ة وت- -ق -ع سض -ك -ن -ات -ه -م
أ÷دي -دة ب -ك -ل م -ن ب -ل -دي-ات
ألدرأرية وألسضحاولة وألرغاية
وأÙمدية .أما أŸسضتفيدين
من سضكنات ألسضكن ألعمومي
أ’ي - -ج - -اري ف - -إان- -ه- -ا ت- -خصس
م -وأط -ن -ي ب -ل -دي-ات ألشض-رأق-ة
وسضيدي موسضى وأو’د فايت
وت- -ق -ع سض -ك -ن -ات -ه -م أ÷دي -دة
ب - -ب - -ل - -دي- -ات ع Úأل- -ب- -ن- -ي- -ان
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أاكدت من وهران اتخاذ كافة التداب Òلتفادي تسشريب اŸواضشيع

بن غÈيت تتوعد الغشضاشض ‘ Úالبكالوريا بإاجراءات صضارمة
قالت وزير الÎبية ،نورية بن غÈيت:
«إان ا’سشتعدادات اÿاصشة بإاجراء امتحانات
نهاية السشنة Œري على قدم وسشاق» مششددة
’جراءات العقابية سشتطبق بكل
على أان «ا إ
صش- -رام -ة ‘ ح -ال -ة تسش -ج -ي -ل ح -ا’ت غشص ‘
أاوسش-اط اÎŸشش-ح ÚواÎŸشش-ح-ات ’م-ت-حانات
البكالوريا».

وهران :براهمية مسشعودة
دعت بن غبريت في هذأ ألصضدد كافة أألولياء إألى
أل-مشض-ارك-ة ب-قّ-وة ف-ي أل-ت-وع-ي-ة وأل-ت-حسض-يسس ،تفاديا
لنتشضار حالت ألغشس ألتي تتسضبب في إأقصضاء
ألمترشضح ألنظامي  3سضنوأت وألمترشضح ألحر 5
سضنوأت ،لفتة إألى أن أإلجرأءأت عقابية ،ألهدف
منها ألتقليل من ألظاهرة ،إألى جانب تسضخير كافة
أإلمكانيات أللزمة لتفادي تسضريب ألموأضضيع.
وعاينت ألوزيرة في أليوم ألثاني من زيارتها إألى
ه -رأن أل -غ -رف -ة أل -م -حصض-ن-ة وأل-م-ؤوم-ن-ة ل-ل-م-وأضض-ي-ع
ألمخ ّصضصضة لمتحانات نهاية ألسضنة ،كما تفقدت
مصضلحة طب ألعمل ألخاصضة بعمال ألتربية وألتي تم
تعميمها عبر كامل وليات ألوطن بهدف ألمتابعة
ألصضحية ألمسضتمرة للفريق ألتربوي.
كما أثنت ألمسضؤوولة أألولى على ألقطاع بالجزأئر

على خدمات مركز ألتوحد على مسضتوى «ماكسس
مارشضون» ،مؤوكدة على أهميّة ألتوسضع في تعميم
مثل هذه ألمرأكز على وليات أخرى ،لتوفير تكفل
أفضضل بهذه ألفئة.
كما تضضمن برنامج ألزيارة تفقد عديد ألمشضاريع
بكل من ألمحقن وأرزيو ،أين دعت ألوزيرة إألى
م-وأج-ه-ة ألك-ت-ظ-اظ ب-ف-ت-ح أل-م-ؤوسضسض-ات أل-ت-رب-وي-ة
ألجديدة وأخذ ألحتياطات أللزمة ألحسضن دخول
مدرسضي .2019-2018
وم- -ن أل- -م -ن -ت -ظ -ر أن تسض -ت -ف -ي -د ع -اصض -م -ة أل -غ -رب
ألجزأئري ،وهرأن من  35مؤوسضسضة تربوية جديدة
بدأية من ألدخول ألمدرسضي ألمقبل من أصضل 96
مشضروعا ،تأاتي ألمدأرسس ألبتدأئية في ألمقدمة
بـ 50مؤوسضسضة تربوية ،إأضضافة إألى  32متوسضطة و14
ثانوية.
وه -و م -ا سض -يسض -م-ح ب-ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن حّ-دة ألضض-غ-ط
باألقسضام عبر أألحياء ألسضكنية ألجديدة على وجه
ألخصضوصس وألمناطق ألتي تشضهد عجزأ في ألهياكل
ألتربوية ،مما يدفع بالتلميذ إألى ألتنقل عشضرأت
ألكيلومترأت لللتحاق بمقاعد ألدرأسضة.
نشضير في أألخير إألى أن وزيرة ألتربية ألوطنية
كانت قد عقدت خلل أليوم أألول من زيارتها
ل - -ولي- -ة وه- -رأن ل- -ق- -اء م- -ع م- -خ- -ت- -ل- -ف ألشض- -رك- -اء

بن مسضعود يدعو اŸسضتثمرين إا ¤القتداء Ãجموعة فنادق AZ

كاششفا عن تسشليم  5مرافق سشياحية Ãسشتغا Âبداية من هذه الصشائفة

كشش - -ف وزي - -ر السش - -ي- -اح- -ة والصش- -ن- -اع- -ات
التقليدية بن مسشعود ان  5مرافق سشياحية
سش -ت -ك -ون ج -اه-زة ب-داي-ة م-ن ه-ذه الصش-ائ-ف-ة
اŸسش- -ت- -ث -م -ري -ن اÿواصص إا ¤ا‚از مشش -اري -ع
سش -ي -اح -ي -ة ذات داع -ي -ا اŸواصش -ف -ات ال -ع -اŸي -ة
وا’قتداء Ãجموعة فنادق  AZالتي تعد
‰وذجا ‘ النوعية واÿدمات الراقية.

مبعوثة «الششعب» إا ¤مسشتغا :Âصشونيا طبة

وعلى هامشس ألزيارة ألتفقدية لولية مسضتغانم أين
قام خللها بتدشضين فندقين لمجمع  AZأكد أن
أل-ولي-ة سض-ت-دع-م ب-م-رأف-ق سض-ي-اح-ي-ة ل-ج-ع-لها وجهة
سض-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ن-ظ-رأ ل-م-وق-ع-ه-ا ألسض-ت-رأت-ي-جي
مشضيرأ إألى تزويد ألولية بـ 50مخيما صضيفيا في
إأط-ار ت-دع-ي-م ح-ظ-ي-رة ألسض-ت-ق-ب-ال ح-ت-ى يتمكن ذو
ألدخل ألمحدود من قضضاء عطلتهم ألصضيفية بأاقل

ألتكاليف.
وأضض -اف أن مشض -اري -ع ألسض -ت -ث -م -اري -ة أل -م -ت -ع -ل -ق -ة
بالسضياحة تسضير في أإلطار ألصضحيح وألدليل على
ذلك ألفنادق وألمرأفق ألسضياحية ألتي تنجز في كل
مرة مشضددأ على ضضرورة ألترويج لوجهة ألدأخلية
على حسضاب أألجنبية سضوأء من قبل وسضائل أإلعلم
أو أل- -وك- -الت ألسض- -ي -اح -ي -ة.ووع -د وزي -ر ألسض -ي -اح -ة
ألمسضتثمرين بالعمل على تحديث بعضس أإلجرأءأت
ألقانونية وألقضضاء على ألبيروقرأطية من خلل
أللمركزية في ألتسضيير من أجل تطوير ألسضياحة
ألدأخلية لجعل منطقة ألغرب قطبا سضياحيا متميزأ
موضضحا أن أإلمكانيات ل تنقصس وأإلرأدة موجودة.
وفيما يخصس أفتتاحه فندقي  AZقال ألوزير أن
م -ا ح -ق -ق -ه ه-ذأ أل-م-ج-م-ع م-ث-ال ون-م-وذج ي-جب أن
يقتدي به جميع ألمسضتثمرين خاصضة وأن ألفنادق
م -ن -ج -زة ب -م -وأصض-ف-ات دول-ي-ة زي-ادة ع-ل-ى ت-ق-دي-م-ه
خدمات في ألمسضتوى ومسضاهمته في خلق 3500

ألج -ت -م -اع -ي -ي -ن وأل -ن -ق -اب -ات ت-ط-رقت م-ن خ-لل-ه
بالنقاشس وألتحليل إألى مختلف ألقضضايا ألتربوية.
كما كان لها لقاء آأخر مع أألسضرة ألتربوية من
م -ف -تشض -ي -ن وم -درأء أل -م -ؤوسضسض -ات أل-ت-رب-وي-ة ،ح-يث
أسضتغلت ألفرصضة من أجل مطالبة ألجميع بتجنيد
ك-اف-ة أإلم-ك-ان-ي-ات أل-م-ادي-ة وأل-بشض-ري-ة ح-رصضًا على
حسضن سضير ألمتحان لجميع ألشضهادأت ألعامة ،ل
سضيما مع أقترأب أمتحان نهاية ألتعليم ألبتدأئي
أألسض-ب-وع أل-م-ق-ب-ل وب-ع-ده أم-ت-ح-ان شض-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م
أل -م -ت -وسض -ط،ع -ل -ى أن ت -ج -رى أم -ت -ح -ان-ات شض-ه-ادة
ألبكالوريا بين  20و25جوأن ألمقبل.

منصضب شضغل مباشضر وغير مباشضر.
كما أبدى أرتياحه ألكبير لهذه أإلنجازأت ألسضياحية
ألتي تعتمد على ألنوعية ألرفيعة وفقا للمقاييسس
أل -م -ع -م -ول ب -ه -ا م -ؤوك -دأ دع -م ألسض -ل -ط -ات ل-ج-م-ي-ع
ألمبادرأت ألتي تهدف إألى ترقية قطاع ألسضياحة إأذ
لن تدخر أي جهد لتشضجيع ودعم ألمسضتثمرين في
أل- -م- -ج -ال ألسض -ي -اح -ي سض -وأء م -ن خ -لل أل -ق -روضس
وألبنوك أو من خلل أقتناء أألرأضضي ألمخصضصضة
للسضياحة.

 AZينشضئ مركب سضياحي ضضخم متعدد اÿدمات واŸرافق ÃسضتغاÂ

تدعمت لؤولؤوة الغرب مسشتغا Âبفنادق فاخرة جزائرية  %100تندرج ضشمن سشلسشلة فنادق  AZاŸعروفة بفنادقها ذات اŸواصشفات العاŸية
زيادة على خدماتها الراقية التي جعلت منها وجهة مفضشلة من قبل الزوار جزائري Úأاو أاجانب.
ألمدير محمد كوريفة أن ألفندق يتضضمن 300
خلل زيارة قادتنا أإلى فنادق  AZألتي أفتتحت وألحظيرة ألفندقية في ألجزأئر.
بمسضتغانم في كل من ألصضابلت وألخروبة لحظنا مركب سضياحي ضضخم ذو موقع أسضترأتيجي مقابل غرفة وعددأ كبيرأ من ألأجنحة سضويت ومطعم
أل-بصض-م-ة أل-ج-زأئ-ري-ة أل-ت-ي ت-ف-ت-ق-ده-ا أل-ك-ث-ي-ر من حظيرة ألتسضلية وألسضتجمام مسضتالند ألتي تطل بانورأمي وقاعة للحفلت ومسضابح مغلقة و أخرى
ألفنادق في ألجزأئر ،مع ألمزيج بين ألعصضرنة على ألبحر يحتوي على  240غرفة و 13شضقة مع مفتوحة.
وألأصضالة بموأصضفات تسضتجيب للشضروط ألعالمية .أجنحة سضويت ألفاخرة زيادة على حظيرة مائية وتجدر ألإشضارة أإلى أنه لأول مرة يتم أإنجاز هذه
من جهته أكد ألرئيسس ألمدير ألعام لمجمع فنادق ت -تضض-م-ن  12مسض -ب -ح -ا م -خصضصض-ا ل-ك-ل أل-ف-ئ-ات :ألمشضاريع في أإطار ما يمكن أن نسضميه ألمحيط
 AZعبد ألعزيز قارأ على أهمية هذأ ألمشضروع أل -ع -ائ-لت وألأط-ف-ال وم-لعب ري-اضض-ي-ة م-ت-ع-ددة ألبيئي ألسضياحي ،حيث تتوفر فيه في نفسس ألوقت
للرتقاء بالسضياحة في مسضتغانم ألتي تعد ولية ألأح -ج -ام وفضض -اء ل -ل -رأح-ة وألسض-ت-ج-م-ام م-ق-اب-ل أل -خ -دم -ات ألسض -ي -اح -ي -ة وأل -خ -دم -ات أل -م -ت-ع-ل-ق-ة
سضياحية بامتياز بحاجة أإلى مرأفق سضياحية أكثر ألبحر.وفي ذأت ألسضياق أكد ألمدير ألعام لمجمع بالسضتجمام وألرأحة ومرأفق رياضضية.
لسضتقطاب أكبر عدد من ألزوأر جزأئريين أو  Azرمضض- -ان سض- -ع -دون أن ف -ن -دق  AZألوأقع ول نسضتبعد أن هذأ ألنموذج من ألنجازأت ألتي
بمنطقة ألخروبة بمسضتغانم يوفر للزوأر خدمات قادتنا رحلتنا لزيارته سضيقتدى به في مناطق من
أجانب.
و أشضار أإلى ألدعم ألذي لقيه من قبل ألسضلطات سضياحية متنوعة بالإضضافة أإلى ألإقامة ألممتعة بلدنا ،في هذأ ألوقت ألذي تحرصس فيه ألدولة
أل -م -ح -ل -ي -ة أل -ت -ي تشض -ج -ع ألسض -ت-ث-م-ار ف-ي م-ج-ال في فندق  4نجوم يسضتفيدون من مرأفق سضياحية ألجزأئرية أكثر من أي وقت مضضى على ألتعويل
ألسضياحة مضضيفا أن ألمجمع يعتمد على ألنوعية ت -ل -ب -ي رغ -ب -ات -ه -م م-ن م-لعب ري-اضض-ي-ة ومسض-اب-ح على ألقطاع ألسضياحي كبديل أقتصضادي ألجزأئر.
وألجودة حتى يكون في مسضتوى تطلعات ألموأطن وحدأئق كاشضفا أن ألفندق ينطلق في ألخدمة
ويعطي ألصضورة ألإيجابية للجزأئر كون ألمشضروع بصضفة رسضمية في أيام ألقليلة ألقادمة.
يندرج في أإطار أإسضهام  AZفي تطوير ألسضياحة وف -ي -م -ا ي -خصس ف -ن-دق  AZب-الصض-اب-لت أوضضح

صص  .ط

’عÓن الرسشمي عن تنصشيب اŸرصشد الوطني للمقاول Úا÷زائريÚ
خÓل ا إ

بولنوار :غياب الثقافة اŸؤوسضسضاتية وراء غلق حوا‹  5آالف مؤوسضسضة
حمرون :اإلدارة مطالبة برفع التضضييق على اŸؤوسضسضة اŸقاولتية

أاع- -ل- -نت ا÷م- -ع- -ي- -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج -ار
وا◊رفي Úا÷زائري Úعن تنصشيب اŸرصشد
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ق-اول Úم-ن أاج-ل “ث-ي-ل ج-م-يع
اŸق- -اول Úع- -ل- -ى اŸسش -ت -وى ال -وط -ن -ي وحصش -ر
’ضشافة إا ¤وضشع برنامج خاصص
مششاكلهم با إ
ل -ل -تشش -ج -ي -ع ع-ل-ى إانشش-اء م-ؤوسشسش-ات مصش-غ-رة،
خاصشة وان ا÷زائر –وي أاقل من  200أالف
مؤوسشسشة ناششطة ما ششجع اŸرصشد على توجيه
م-راسشÓ-ت ıت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات وال-قطاعات من
أاج -ل إانشش -اء ع Ó-ق -ات شش-راك-ة وت-ك-وي-ن-ات ‘
اŸؤوسشسشات التي تعا Êنقائصص.

خالدة بن تركي
قال رئيسس ألمرصضد ألوطني للمقاولين ألجزأئريين،
ح -م -رون إأسض -م-اع-ي-ل ،أمسس خ-لل أسض-تضض-اف-ت-ه ف-ي
ألجمعية ألوطنية للتجار وألحرفيين ألجزأئريين،
أن ألمرصضد يشضجع على إأنشضاء مؤوسضسضات مصضغرة
وتكوين رؤوسضاء ألمؤوسضسضات باإلضضافة إألى ألتصضال
بجميع ألهيئات لتسضهيل أإلجرأءأت سضوأء ما يتعلق
ب -ال -ق -وأن -ي -ن أو أم-ور أخ-رى ت-وأج-ه أل-م-ق-اول وك-ذأ
ألتصضال بالوزأرة ألمعنية من أجل وضضع قاعدة
مشضاريع مع ألتأاكيد على ضضرورة منح ألمشضاريع

أاكد على ششراكة جزائرية ـ إاماراتية لتعزيز صشناعة ا◊ديد والصشلب ،يوسشفي:

تشضجيع السضتثمار لتحسض Úنوعية اإلنتاج وتوسضيع ›الت الشضراكة
كششف وزير الصشناعة واŸناجم يوسشف يوسشفي عن
’ن-ت-اج ا◊دي-د
مشش -روع شش -راك -ة ج-زائ-ري-ة ـ إام-ارات-ي-ة إ
والصشلب بعنابة ،والتي من ششأانها اسشتثمار أاك Ìمن 1
مليار دو’ر ،مششÒا إا ¤أان هذه الششراكة سشتعمل على
ت-ع-زي-ز صش-ن-اع-ة ا◊دي-د والصش-لب ‘ ا÷زائ-ر ،وت-خطي
ﬂتلف العوائق التي يعرفها إانتاج هذه اŸادة اÿام.

عنابة :هدى بوعطيح

وة الغرب تتدعم بفنادق فاخرة جزائرية %100
ول ؤ
لؤ

للمؤوسضسضات ومرأفقتها.
وأوضضح رئيسس ألجمعية ألوطنية للتجار وألحرفيين
ألجزأئريين ،أن غياب ألثقافة ألمؤوسضسضاتية أدى إألى
غلق ما بين  4إألى  5آألف مؤوسضسضة سضنويا ،أألمر
أل -ذي ي -ل -زم ع -ل -ى ألسض -ل -ط -ات تسض-ه-ي-ل أإلج-رأءأت
أإلدأرية وألقضضاء على ألبيروقرأطية للتشضجيع على
إأنشضاء مؤوسضسضات مصضغرة سضوأء مقاولتية أو في
مجالت أخرى وهو ما يحرصس عليه ألمرصضد أليوم
من خلل مقترحاته ألتي سضتعرضس على مختلف
أل- -ج- -ه- -ات م- -ن أج -ل ت -حصض -ي -ل ح -ق -وق أل -م -ق -اول
ألمهضضومة.
وأضض -اف ،ح -م -رون إأسض -م -اع-ي-ل ،ف-ي شض-رح ل-ه ح-ول
أه -دأف أل-م-رصض-د ،أن-ه إأل-ى ج-انب أل-تشض-ج-ي-ع ع-ل-ى
إأنشض- -اء م- -ؤوسضسض- -ات مصض- -غ- -رة أك- -د ع- -ل- -ى ضض- -رورة
مرأفقتها من أجل ضضمان أسضتمرأريتها وألسضتفادة
من خدماتها ألتي تدخل في إأطار تبادل ألخبرأت
وألتعامل مع ألمؤوسضسضات ألكبرى ،مؤوكدأ على وضضع
قانون يسضمح للمؤوسضسضات ألمصضغرة ألمشضاركة في
أل-م-ن-اقصض-ات ل-لسض-ت-ف-ادة م-ن أل-مشض-اري-ع وت-جسض-ي-د
ألمناولة في منح ألمشضاريع لتبادل ألخبرأت.
م -ن ج-ه-ت-ه ط-الب ،ب-ول-ن-وأر ،ضض-رورة أل-قضض-اء ع-ل-ى
ج-م-ي-ع أشض-ك-ال أل-ب-ي-روق-رأط-ي-ة وأل-مطالبة بإالزأمية
ألشضباك ألموحد في مجال ألسضتثمار ألقتصضادي

ألعدد
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أفاد وزير ألصضناعة وألمناجم يوسضف يوسضفي خلل
زيارة تفقدية لقطاعه بعنابة ،بأان مركب ألحجار
للحديد وألصضلب أسضترجع مكانته ،وذلك بعدما قررت
ألدولة ألجزأئرية أسضترجاعه بتعليمات من فخامة
رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،مؤوكدأ أن
ألحكومة سضاعدته باسضتثمارأت جديدة ،وهو ما يجب
أن يعطي نتائج أيجابية ،حسضب ألوزير ألذي أشضار إألى
أن مركب ألحجار بحاجة فقط إألى أجهزة جديدة،
فضضل عن تشضجيع ألسضتثمار لتحسضين نوعية أإلنتاج،
وألسض-ت-ث-م-ار ف-ي أل-م-وأد أل-ت-ي ي-ت-م ج-ل-ب-ه-ا م-ن خارج
ألوطن ،إألى جانب بعضس ألوحدأت ألفنية ألتي تحمي
أل -م -ركب ،ع -ل -ى غ -رأر وح-دة أل-غ-ازأت ووح-دة إأن-ت-اج
ألكهرباء ..وطالب بضضرورة موأجهة ألصضعوبات بقوة،
وإأرجاع ألقروضس في أآلجال ألمحددة ،فضضل عن
زيادة أإلنتاج وتقليصس ألنفقات.
يوسضف يوسضفي وخلل زيارته لمركب ألحجار أوضضح
ب-أان-ه سض-ي-ت-م ت-غ-ظ-ي-ة أل-ط-لب أل-دأخ-ل-ي م-وأد أل-ح-ديد
وألصضلب خلل ألخمسس سضنوأت ألمقبلة ،مشضيرأ إألى
ت-دشض-ي-ن خ-لل أألي-ام أل-م-ق-ب-ل-ة أك-ب-ر م-ركب ل-ل-حديد
وألصض -لب ف -ي إأف -ري -ق -ي-ا ،وه-و م-ا سض-ي-ج-ع-ل ـ حسض-ب-ه ـ
ألمنافسضة قوية لمركب ألحديد وألصضلب بعنابة ،على
أن يكون رأئدأ في هذه ألصضناعة ،وقال بأانه يملك ثقة
كبيرة في إأطارأته ألذين تمكنوأ من تصضدير  34مليون
دولر م- -ن م- -وأد أل- -ح- -دي -د وألصض -لب ب -دأي -ة ألشض -ه -ر
ألجاري ،على أن يتم تصضدير نهاية ألسضنة  120مليون
دولر.
وتحدث يوسضف يوسضفي عن ألمشضاكل ألتي وأجهت
مركب ألحديد وألصضلب ،ل سضيما أزمة ألمياه ألتي
عرفتها عنابة ألسضنة ألماضضية ،وكانت لها أنعكاسضات
سضلبية على ألمركب ،مؤوكدأ بأان ألحكومة ألجزأئرية
قررت أن يكون لمركب ألحجار مصضدرأ خاصضا به
لتموينه بالمياه.
كما كشضف يوسضفي بأان مركب ألحجار بحاجة إألى

طاقات كهربائية عالية ،تصضل إألى  500محطة كهرباء
بطاقة  500ميغاوأط ،مبرزأ بأان ألحكومة ألجزأئرية
ق -ررت إأن -ج -ازه -ا دأخ -ل أل-م-ركب ،وت-زوي-ده ب-خ-ط-ي
كهرباء لتعزيزه وحمايته.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى أشض -اد أل -وزي -ر ب -الن -ج -ازأت أل -ت -ي
تشض -ه -ده -ا أل-ولي-ة ف-ي م-ج-ال ألصض-ن-اع-ة ،ع-ل-ى غ-رأر
أل-م-ؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ألق-تصض-ادي-ة لصض-ن-اع-ة معدأت
ألسض -كك أل-ح-دي-دي-ة وت-ج-ه-ي-زأت-ه-ا ،وأل-ت-ي ن-وعت م-ن
إأنتاجها وتمكنت من تخطي ألصضعوبات ألمالية ألتي
كانت تتخبط فيها ،إأل أنه طالب بضضرورة إأعدأد
إأسضترأتيجية عمل جديدة وتوسضيع مجالت ألشضرأكة،
وبمؤوسضسضة إأنتاج مركبات ألترأموأي «سضيتال» أكد على
أه -م-ي-ة أل-ت-وج-ه ن-ح-و م-ج-ال أل-خ-دم-ات ،ع-ل-ى غ-رأر
صض -ن -اع -ة ع -رب -ات أل -ت -رم-وأي وأل-ق-ط-ارأت ألسض-ري-ع-ة
«كورأديا».
وق-ال وزي-ر ألصض-ن-اع-ة وأل-م-ن-اج-م إأن-ن-ا ف-خ-وري-ن بهذأ
ألن -ج -از أل -ه -ام ل-ولي-ة ع-ن-اب-ة ،م-ؤوك-دأ ب-أان-ه م-ف-خ-رة
للجزأئر بأاكملها ،على أعتبار أنه يدخل ضضمن إأنعاشس
ألصضناعة ألجزأئرية ،تحت تعليمات وتوصضيات فخامة
رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،وشضدد في
سض -ي -اق ح-دي-ث-ه ع-ل-ى ضض-رورة أل-ع-م-ل أل-م-ت-وأصض-ل ف-ي
مختلف ألصضناعات ،وألتجند للوصضول إألى مسضتوى
عالمي وألتفكير بدءأ من أليوم في تصضدير منتجاتنا
ألصضناعية.
ي-وسض-ف ي-وسض-ف-ي ت-ح-دث أيضض-ا ع-ن مشض-ك-ل أل-م-ع-دن،
مؤوكدأ على أهمية ألنظر في كيفية زيادة قدرأت
إأنتاج ألمناجم ،وألرفع من قدرأت إأنتاج ألمعادن من
 1مليون طن إألى  03مليين طن ،لتغطية على ألأقل
أحتياجات بعضس ألوحدأت ألصضناعية.

” انتخابه ‘ اختتام أاششغال اŸؤو“ر ا’سشتثنائي السشابع:

عبد الرزاق مقري رئيسضا لـ «حمسس» ›ددا

‚ح ع - -ب- -د ال- -رزاق م- -ق- -ري ‘ ث- -ا Êام- -ت- -ح- -ان ل- -ه،
بافتكاكه تأاششÒة رئاسشة حزب حركة ›تمع السشلم ‘
أاشش-غ-ال اŸؤو“ر ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي السش-اب-ع“ ،ام-ا م-ثلما افتكها
خÓ- -ل اŸؤو“ر ال- -وط- -ن -ي اÿامسص ،أام -ام م -ن -افسص ل -يسص
’سشبق
باله‡ Úث ‘ Óششخصص رئيسص ا◊ركة والوزير ا أ
أابو جرة سشلطا ،Êبعد انسشحاب اŸتنافسص الثالث عبد
اÛيد مناصشرة ،الذي أاسشسص حزبا قبل ا’ندماج ›ددا
’م.
‘ ا◊ركة ا أ

فريال بوششوية
ع -ادت أل -ك -ل-م-ة أألخ-ي-رة خ-لل أل-م-ؤوت-م-ر أل-وط-ن-ي
لحركة مجتمع ألسضلم ،ألوحيدة ألمنتمية إألى ألتيار
أإلسضلمي ألتي حافظت على توأجدها في ألسضاحة
ألسض-ي-اسض-ي-ة ،ب-فضض-ل أل-ن-ت-ائ-ج أل-م-حققة في مختلف
ألسضتحقاقات ألنتخابية وأن سضجلت ترأجعا ،إألى
عبد ألرزأق مقري ألرجل ألقوي في ألحركة ،ألذي
أسضتطاع زحزحة أبو جرة سضلطاني قبل عدة أعوأم،
خصضم ل يقل قوة تمكن من قيادة «حمسس» بعد
رحيل رئيسضها ألشضيخ محفوظ نحناح.
ورغم أن مقري كان أألقرب للظفر بمنصضب رئيسس
ألحركة بعد أنسضحاب أبو جرة ،إأل أن ألكثيرين
ت -ح -دث -وأ ع -ن ت -ي -ار وسض -ط -ي ي -ق -وده ن -ائب م-ق-ري
ألبرلماني ألسضابق نعمان لعور برز بقوة ،لم يتمكن
م -ن رب -ح م -ع -رك-ة أم-ام م-ق-ري أل-ذي ت-م-ك-ن ط-ي-ل-ة
ترؤوسضه ألحركة لـ  5أعوأم ،من أحتوأء ألحركة بما

مكنه مجددأ من ألرئاسضة ،ولعل أبرز أألورأق ألتي
لعبها وتحسضب له ،لم شضمل أإلخوة ألفرقاء ،مقنعا
أل -وزي -ر أألسض -ب -ق وأل -عضض-و أل-ق-ي-ادي ع-ب-د أل-م-ج-ي-د
مناصضرة ،من ألعودة مجددأ إألى صضفوف ألحركة
أألم ،بعد أنشضقاقه وتأاسضيسس حزب جبهة ألتغيير.
وإألى ذلك لم يبق مقري مكتوف أأليدي ،إأذ بادر
ب-إاع-دأد ب-رن-ام-ج ع-م-ل ل-ل-ح-رك-ة ،أع-ده خ-ب-رأء ف-ي
م -خ-ت-ل-ف أل-م-ج-الت ،ل سض-ي-م-ا م-ن-ه-ا ألق-تصض-ادي-ة
وألج -ت -م -اع -ي -ة ،ت -م ع -رضض -ه ألول م -رة ب-م-ن-اسض-ب-ة
ألسضتحقاقات ألنتخابية للعام  ،2017برنامج على
أألرج- -ح سض- -ي- -رأه- -ن ع -ل -ي -ه م -رشض -ح «ح -مسس» ف -ي
ألن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسض -ي -ة أل-م-ق-ب-ل-ة ،إأذأ م-ا ق-ررت
ألمشضاركة بمرشضحها.
مقري وبتمكنه من ألحصضول مجددأ على منصضب
رئيسس ألحركة ،يعود بقوة في ألحركة ألتي وأن
سض- -ج- -لت ت- -رأج- -ع- -ا ،أل أن- -ه- -ا م- -ن أق- -وى أح -زأب
أل -م -ع -ارضض -ة ح -ال -ي -ا ف-ي أل-ب-رل-م-ان ،وف-ي ألسض-اح-ة
ألسضياسضية عموما ،وإأذأ كانت معركته ألسضابقة عودة
«حمسس» بعيدأ عن ألتكتلت ألتي أضضعفتها أكثر
م -م -ا ق -وت -ه -ا ،م -ن-ح ح-يث أل-ن-ت-ائ-ج أل-م-ح-ق-ق-ة ف-ي
ألنتخابات على غرأر تكتل ألجزأئر ألخضضرأء ،فان
ألمعركة ألجديدة لعبد ألرزأق مقري سضتكون دون
شضك ألنتخابات ألرئاسضية ألتي تفصضلنا عنها سضنة،
وألتي سضيتم ألبدء في ألتحضضيرأت ألخاصضة بها،
بمجرد أسضتكمال ألمحطات ألتي تتبع ألمؤوتمر.

الدالية  :الدولة تبذل جهودا إلدماج أافضضل لذوي الحتياجات اÿاصضة

م -ع إأع -ط -اء أل-ف-رصض-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ات أل-ح-دي-ث-ة أل-ت-ي
تسض-ت-ل-زم ت-وف-ي-ر أل-م-ن-اخ أل-م-ناسضب لضضان سضيرورتها
على ألمدى ألطويل.
وأك- -د رئ- -يسس أل- -م- -رصض- -د ع- -ل- -ى ضض -رورة ألتصض -ال
بالمجالسس ألمحلية إلعطاء فرصس أكثر للمؤوسضسضات
ألمصضغرة مع ضضرورة ألقضضاء على ألعقبات ألتي
تعترضس ألمقاول أليوم خاصضة على مسضتوى أإلدأرة
أل -ت -ي ب -اتت م -ط -ال -ب-ة ب-رف-ع ك-ل أشض-ك-ال أل-تضض-ي-ي-ق
وألخناق.
وف - -ي رده ع - -ل - -ى سض - -ؤوأل «ألشض- -عب «ح- -ول ت- -لعب
ألمقاولين بآاجال تسضليم ألمشضاريع ،قال أن تعطل
أإلجرأءأت ورأء تأاخر تسضليم ألمشضاريع في أجالها
خ-اصض-ة ع-ن-دم-ا ي-ج-د أل-م-ق-اول ن-فسض-ه م-ج-ب-ر ع-ل-ى
أنتظار مدة  6أشضهر للرد على محضضر ألتنصضيب
فكيف يمكن ألحديث عن آأجال ألتسضليم أمام هذه
ألتأاخيرأت  -يقول رئيسس ألمرصضد . -

أبرزت وزيرة ألتضضامن ألوطني وأألسضرة وقضضايا ألمرأة
غنية ألدألية ،أمسس ،بغردأية ألجهود ألتي تبذلها ألدولة
لشض - -خ- -اصس ذوي
م - -ن أج - -ل ضض - -م - -ان إأدم - -اج أفضض - -ل ل  - -أ
ألح-ت-ي-اج-ات أل-خ-اصض-ة ف-ي أل-نسض-ي-ج ألج-ت-م-اع-ي وألحياة
ألمهنية.
وأوضضحت ألوزيرة في تصضريح لـ«وأج» على هامشس زيارتها
للولية أن «ألسضلطات ألعمومية أنجزت مشضاريع عديدة
ل -ف-ائ-دة أألشض-خ-اصس ذوي ألح-ت-ي-اج-ات أل-خ-اصض-ة لضض-م-ان
إأدماج بكرأمة وكامل وناجح في ألمجتمع وذلك من خلل
ألدعم ألمدرسضي وتكفل نفسضي  -إأجتماعي مناسضب».
لشضخاصس
وفي هذأ أإلطار حثت ألدألية ألخلية ألعائلية ل أ
ذوي ألح-ت-ي-اج-ات أل-خ-اصض-ة «ل-لن-خ-رأط أك-ث-ر ف-ي ت-ربية
وتكوين شضخصضية أبنائهم»  .وأضضافت ألوزيرة أن «أنعكاسس
عديد أإلجرأءأت ألتي أتخذت على ألمسضتوى ألتشضريعي
من أجل تحسضين وضضعية هذه ألفئة سضتظل محدودة دون
أنخرأط ألطرف ألعائلي» مؤوكدة أن «هدفنا يكمن في
تحقيق أسضتقللية أقتصضادية وأجتماعية لهؤولء أألشضخاصس
وإأدم-اج-ه-م ف-ي أل-ح-ي-اة أل-م-ه-ن-ي-ة ألج-تماعية» .وأسضتهلت
وزيرة ألتضضامن ألوطني وأألسضرة وقضضايا ألمرأة زيارتها
لغردأية بتفقد مرأكز نفسضية-بيدأغوجية ببلديات بريان
وضضاية بن ضضحوة حيث شضددت على ضضرورة تزويد هذه
ألشضريحة من ألسضكان بتكوين ملئم ومرأفقتها من أجل
أسضتحدأث وتجسضيد مشضاريع تسضمح لها بتحقيق أسضتقللية

مالية ذأتية وإأدماج مهني ناجح.
ول-دى م-ع-اي-ن-ت-ه-ا ألقسض-ام وورشض-ات ب-ي-دأغوجية مخصضصضة
للتكفل باألطفال من مختلف أصضناف أإلعاقات (ما بين 5
و 14سضنة) ذكرت ألوزيرة أن ألتكفل بهؤولء أألطفال مسضأالة
«صضعبة» مما يتعين  -كما شضددت على ذلك  -مسضاهمة كل
أألطرأف ألمعنية دأعية أألولياء إألى «ألنخرأط في تكوين
هذه ألفئة من ألمجتمع بغرضس تسضهيل إأدماجها».
وخ- -لل زي -ارت -ه -ا أيضض -ا ل -م -ع -رضس ألشض -غ -ال وم -ن -ت -ج -ات
أألشضخاصس ذوي ألحتياجات ألخاصضة ألذي نظم بالمركز
ألنفسضي ألبيدأغوجي ببلدية ألضضاية بن ضضحوة أشضادت
ألدألية بنوعية تلك ألمنتجات وشضجعتهم لتقديم مزيدأ من
ألجهود.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دعوة إا ¤فرضض الرقابة على أاسسعار التجزئة
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وهرأن تسشتعد لفتح سشوقي «ألرحمة» ‘ زبانة وألدأر ألبيضشاء

كشسف مدير اŸؤوسسسسة العمومية لتسسي Òسسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه وسسوق اŸواشسي وسسوق السسيارات
بالكرمة ،جنوب وهران عن تخصسيصض  40طاولة بيع اÿضسر والفواكه موزعة بالقسسطاسض ب Úحي زبانة بأارزيو
وحي الدار البيضساء بوهران ،وذلك ‘ إاطار ما يعرف بأاسسواق الرحمة التي قررت ا◊كومة إانشساءها خÓل رمضسان
لسسعار التي “يز هذا الشسهر.
Ÿواجهة ارتفاع ا أ

وهرأن :برأهمية مسسعودة

أاششار عبد الحق بوسشعادة قدور إالى أاّن عمليات اسشتقبال ملفات الششباب الراغبين بالعمل خÓل الششهر الفضشيل على مسشتوى هذه
’سشواق متواصشلة ،موضّشحا أاّنه سشيتم مضشاعفة الجهود خÓل السشنوات القادمة من خÓل مضشاعفة عدد الطاو’ت والرفع من عدد
اأ
المناطق التي يمكن فتح أاسشواق الرحمة فيها.
’سشعار وحماية القدرة الششرائية للطبقات الهششة ،موضشحا أانّ هذه
’سشواق  -كما يقول محدثنا  -هو كسشر ا أ
الغرضس من هذه ا أ
’ولى تأاتي بالتنسشيق والتعاون مع المديرية الو’ئية للتجارة المكلفة بالرقابة والتنظيم.
المبادرة في تجربتها ا أ
من جانبه أاّكد رئيسس الفيدرالية الو’ئية لوكÓء تجار الجملة للخضشر والفواكه ،بن خباز حميد ،أان أاسشعار الخضشر والفواكه بسشوق الجملة
’سشعار بسشبب تغّير المناخ وتأاثيره
سشتحافظ على اسشتقرارها في رمضشان المقبل ،ماعدا أاسشعار الطماطم التي سشتعرف ارتفاعا في ا أ
على إانتاجية المحصشول.
’سشعار ،بما فيها ششعبة
ومن المنتظر حسشب توقعات محّدثنا أان تنعكسس وفرة المنتجات الفÓحية بمختلف أانواعها على اسشتقرار ا أ
’سشعار في الفترات المقبلة ،قد ’ يكون
’عوام السشابقة ،وبالتالي فإان إامكانية ارتفاع ا أ
جلت ارتفاعا محسشوسشا مقارنة با أ
الفواكه التي سش ّ
’سشعار في ظل هذه المعطيات تحت وطأاة عوامل أاخرى خارجة ،وفقما
مطروحا في الوقت الحالي بالنظر إالى عامل الوفرة ،لتبقي ا أ

إأقبال معت Èعلى أألسشوأق ألرمضشانية أÿمسشة بسشيدي بلعباسس

تشسهد أاسسواق رمضسان بسسيدي بلعباسض
إاق-ب-ال م-ع-تÈا م-ن ق-ب-ل اŸسس-ت-ه-ل-ك Úبعد
يوم واحد من افتتاحها ،وهي ا أ
لسسواق
التي خصسصستها مديرية التجارية لكسسر
اŸضس -ارب-ة والح-ت-ك-ار و“ك ÚاŸواط-نÚ
م -ن اق -ت -ن -اء اŸواد ال -غ -ذائ -ي-ة ا أ
لسس-اسس-ي-ة
اÿضسر ،الفواكه واللحوم وكذا ا أ
لجبان
بأاثمان تنافسسية ومتاحة للجميع.
افتتحت بو’ية سشيدي بلعباسس  5أاسشواق خاصشة
برمضشان على مسشتوى الدوائر الكبرى للو’ية
بكل من سشيدي بلعباسس ،دائرة سشفيزف ،تÓغ،
بن باديسس ورأاسس الماء جنوبا ،حيث أاششرفت
السشلطات المحلية على افتتاح سشوق رمضشان
ب -ع -اصش -م -ة ال -و’ي -ة بشش -ارع م -ح -م -د ال-خ-امسس
ويششارك في هذه السشوق  12متعام Óاقتصشاديا
من الناششطين في مجال اإ’نتاج الغذائي وكذا
تجار الجملة.
وتهدف هذه اأ’سشواق إالى بيع مختلف السشلع
ا’سش -ت -هÓ-ك-ي-ة م-ب-اشش-رة ل-ل-مسش-ت-ه-لك وب-أاسش-ع-ار
ال -ج -م -ل-ة ،وإ’ن-ج-اح ال-م-ب-ادرة ع-م-لت م-دي-ري-ة
التجارة على تدارك النقائصس المسشجلة خÓل
ت -ج -ارب السش -ن -وات ال -م -اضش -ي -ة ب -زي -ادة ب -عضس
ال-م-ن-ت-وج-ات ال-واسش-ع-ة ال-ط-لب ومضشاعفة عدد
المتعاملين ا’قتصشاديين المششاركين.
بالموازاة مع السشوق نظمت فعاليات الحملة
ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن التسشممات الغذائية
وم -ك -اف -ح-ة ال-ت-ب-ذي-ر ال-خ-اصش-ة بشش-ه-ر رمضش-ان

وم -وسش -م ا’صش -ط -ي -اف  ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع غ-رف-ة
الصش-ن-اع-ة وال-ت-ج-ارة وم-ن-ظ-م-ة ح-م-اية وإارششاد
المسشتهلك تحت ششعار «تناولوا طعاما صشحيا
و’ تبذرو».
وفي هذا الصشدد أاكدت ياسشمين أابركان رئيسشة
مصشلحة بمديرية التجارة أان الحملة تزامنت
وافتتاح سشوق رمضشان في خطوة للتقرب من
ال-مسش-ت-ه-ل-ك-ي-ن بشش-ك-ل م-ب-اشش-ر وتوعيتهم بمدى
أاخ -ط -ار ال -تسش -م -م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة وسش-ب-ل اق-ت-ن-اء
واخ-ت-ي-ار ال-م-واد ا’سش-ت-هÓ-ك-ية بطريقة سشليمة
من مراعاة مدة إاصشÓحية إالى المراقبة الذاتية
لششروط النظافة والحفظ.
ورك -زت م -دي -ري -ة ال-ت-ج-ارة ف-ي ع-م-ل-ه-ا لشش-ه-ر
رمضشان على الجانب الرقابي والردعي حيث
جندت عديد الفرق لضشمان المراقبة النهارية
وال-ل-ي-ل-ي-ة م-ن أاج-ل ال-تصش-دي ل-ك-ل ال-م-مارسشات
الغير ششرعية وكل أاششكال المضشاربة وا’حتكار.
وف -ي ه -ذا الصش -دد أاك -د ل -وم -ي م -خ-ت-ار رئ-يسس
مصشلحة مراقبة الممارسشات التجارية واإ’عÓم
ا’قتصشادي أان المراقبة سشتمسس غرف التبريد
ال -ن-اشش-ط-ة ع-ب-ر إاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون
حدوث أاي ممارسشات احتكارية من قبل التجار
أاو تخزين سشلع بغية رفع أاسشعارها باإ’ضشافة
إال -ى تسش -ط -ي-ر ب-رن-ام-ج رق-اب-ي ي-ت-م م-ن خÓ-ل-ه
تسشخير كل اأ’عوان لمراقبة السشوق حيث تم
تسشخير  27فرقة لمراقبة الجودة و 37فرقة
لمراقبة الممارسشات التجارية.

يتواصشل بسشيدي بلعباسس برنامج توزيع قفة
رمضش -ان ،ح -يث ت -ع -ك -ف ج -ل ال -ب -ل-دي-ات ع-ل-ى
إاسش-ت-ك-م-ال-ه عشش-ي-ة ح-ل-ول الشش-ه-ر ال-فضشيل ،أاين
شش -رعت ب -عضس ال -ب -ل -دي-ات ف-ي ت-وزي-ع ال-ط-رود
الغذائية منذ اأ’سشبوع المنصشرم ،في حين ما
ت -زال ب -ل -دي -ات أاخ-رى م-ت-أاخ-رة ع-ن ال-ب-رن-ام-ج
بسشبب مششاكل مع الممونين.
فبالجهة الغربية أاحصشت بلدية سشيدي لحسشن
 1800ع-ائ-ل-ة م-ح-ت-اج-ة ،ف-ي-م-ا أاحصشت ب-ل-دي-ة
لمطار  980عائلة معوزة سشتسشتفيد من قفة
رمضشان والتي بلغت قيمتها المالية  7آا’ف دج،
ه -ذا وخصشصشت ب -ل-دي-ة ع-ي-ن ال-ب-رد م-ب-ل-غ 1,6
م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ح-وال-ي  2254عائلة
معوزة.
ف -ي ح-ي-ن ب-اشش-رت ب-ل-دي-ة رأاسس ال-م-اء ج-ن-وب-ا
عملية توزيع  1500قفة على المعوزين بعد
ت -خصش -يصش -ه-ا ل-غÓ-ف م-ال-ي ق-در بـ 700مليون
سش-ن-ت-ي-م ل-ل-ع-م-ل-ي-ة .وم-ن ج-ه-ت-ه-ا أان-هت ال-لجنة
المكلفة بدراسشة ملفات المسشتفيدين من قفة
رمضش -ان ب -دائ -رة ت-ن-ي-رة ح-يث ضش-مت ال-ق-ائ-م-ة
 1600عائلة معوزة من أارامل ومطلقات وفئة
ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات ال-خ-اصش-ة وخصشصس ل-ل-عملية
ال -تضش -ام -ن -ي -ة غ Ó-ف م-ال-ي ق-دره  400مليون
سشنتيم.

ي- -ذك- -ر أان م- -دي- -ري- -ة ال- -نشش- -اط ا’ج -ت -م -اع -ي
وال -تضش -ام -ن ل -و’ي -ة سش -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس أاحصشت
 51702عائلة معوزة مرششحة لÓسشتفادة من
ق- -ف- -ة رمضش -ان ل -ه -ذا ال -م -وسش -م ،وق -د خصشصس
للعملية غÓف مالي إاجمالي يفوق  320مليون
دج ،على أان يتم توحيد القفة لتششمل  14مادة
غذائية بقيمة مالية تصشل إالى  7آا’ف دج وفقا
لدفتر الششروط الجديد.
وه -و اإ’ج -راء ال -ذي ات -خ -ذت -ه ذات ال -مصش -ال-ح
لتمكين العائÓت المعوزة من الحصشول على
قفف بنفسس المكونات ونفسس القيمة عبر كامل
التراب الو’ئي ،هذا وبلغت مسشاهمة وزارة
التضشامن  20مليون دج ،مسشاهمة الو’ية بـ11
مليون دج ،مسشاهمة البلديات  188مليون دج
وصشندوق الزكاة ب 17مليون دج في حين بلغت
هبة سشوناطراك  3,5مليون دج.
Óفطار
ومن المنتظر أايضشا فتح  14مطعما ل إ
خÓل ششهر رمضشان موزعة عبر كبرى دوائر
الو’ية منها مطاعم تابعة للجمعيات ومطاعم
أاخرى تابعة للمحسشنين.

...و ألبلديات تسشارع ألزمن لسشتكمال برنامج
توزيع ألطرود ألغذأئية للمعوزين

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

جراء تراجع الطلب أامام العرضض بنسسبة ٪50

لخطار ألتي تهدد نششاطهم
لحمر يششتكون أ أ
لجر أ أ
منتجو أ آ

خ Ó-ل ل-ق-اء أاو‹ ق-ب-ل ع-ق-د ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
إان -ع -ق -د ب -ف -ن-دق ب-ن-ي ح-م-اد بÈج ب-وع-ري-ري-ج ،دق
لج-ر صسÓ-ح
رئ-يسض ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿن-ت-ج-ي ا آ
ال -دي-ن م-ي-ل-ودي ن-اق-وسض اÿط-ر م-ن اŸشس-اك-ل ال-ت-ي
ت -واج -ه ه -ذا ال -نشس -اط ع-ل-ى ح-د ت-ع-بÒه ،وأاك-د أان
ال-ن-قصض ال-ك-ب Òوت-راج-ع اŸشس-اري-ع ‘ نشس-اط ال-ب-ناء
لضسافة إا¤
لجر با إ
أاثر سسلبا على نشساط منتجي ا آ
لنشس -اء
اŸن- -ح غÒاŸدروسض ل- -رخصض ج -دي -دة إ
مصسانع.
وأاكد ميلودي أان نسشبة الطلب الوطني حاليا ’
تتجاوز  15مليون طن سشنويا في حين تنتج
المصشانع المتواجدة عبر القطر الوطني أاكثر
من  30مليون طن وهو ما تسشبب في مششاكل
مادية وتراجع كبير في قوة هذه المؤوسشسشات
والوحدات اإ’نتاجية ،مششيرا إالى وجود أاكثر
من  25مصشنعا في طور اإ’نجاز و 17مصشنعا
بدون مواد أاولية.

وأاضش-اف ال-م-ت-ح-دث أان ه-ذا ال-ل-ق-اء وال-ج-معية
ال -ع -ام -ة ال -م -رت -ق -ب -ة سش -ت-ق-وم ب-دراسش-ة اأ’زم-ة
ومششاكل المنتجين مع تقديم إاقتراحات إ’نقاذ
هذه المؤوسشسشات وإانقاذ آا’ف مناصشب الششغل
Óسشتثمار في هذا
من خÓل التوقيف المؤوقت ل إ
ال -م -ج -ال إال -ى غ -اي -ة إاسش -ت -رج-اع ق-ط-اع ال-ب-ن-اء
ل-ح-ي-وي-ت-ه.وم-ن ج-ه-ت-ه-م أاج-م-ع المنتجون على
ضشرورة إاتخاذ السشلطات إ’جراءات مسشتعجلة
إ’ن- -ق- -اذ ه- -ذا ال- -نشش- -اط م -ن ال -كسش -اد وإان -ق -اذ
ال-م-ؤوسشسش-ات م-ن مشش-اك-ل م-ال-ي-ة م-رت-قبة جراء
ال-ت-راج-ع ال-ك-ب-ي-ر ل-ل-ط-لب أام-ام ال-ت-نامي الكبير
Óنتاج ،وأاششار الكثير منهم
وغير المدروسس ل إ
إال-ى اإ’ن-خ-ف-اضس ال-ك-ب-ي-ر ف-ي اأ’سش-ع-ار وتراجع
ال -ط -لب ب -نسش -ب-ة  ٪50وه- -ي م- -ؤوشش -رات ت -ن -ب -ى
بمششاكل كبيرة سشيعيششها هذا القطاع.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

أاششير إاليه.
ودعا بن خباز إالى فرضس رقابة صشارمة على أاسشواق ومختلف محÓت الخضشر والفواكه ،منّددا با’رتفاع الصشارخ في أاسشعار المنتجات
’حيان عن  4أاضشعاف في
الفÓحية بالتجزئة ،رغم ا’نخفاضس الكبير في أاسشعارها بالجملة’ ،فتا إالى أان هامشس الربح يزيد في بعضس ا أ
الكيلوغرام الواحد.

لمني للشسرطة Ãعسسكر
ضسمن اıطط ا أ

أأخبار أ÷لفة
تسشخ Òأك Ìمن  2000ششرطي Ãناسشبة ششهر رمضشان ألفضشيل
قاطنو «دوأر بوقرية» يأاملون ‘ –سش Úأأوضشاعهم سشخرت مصشالح أامن و’ية معسشكر تششكيÓ
أام -ن -ي -ا ي -ف-وق ت-ع-داده  2000شش-رط-ي م-ن
بدأر ألششيوخ ‘ أ÷لفة
مختلف الرتب لتجسشيد مخططها اأ’مني

يعاني قاطنو «دوار بوقرية» المحاذي لبلدية دار الششيوخ ششرق و’ية الجلفة ،من
’ مبا’ة السشلطات المحلية بمششاكلهم ،وفي مقدمتها انعدام الغاز والكهرباء
وباقي الخدمات اأ’خرى المتعلقة بالتعليم والصشحة ،حيث ما يزال «دوار بوقرية»
التابعة لبلدية دار الششيوخ بعيدة كل البعد عن اهتمام مختلف السشلطات الوصشية،
فالفقر والعزلة عوامل اششتركت في صشنع الحياة اليومية لسشكان المنطقة ،ذلك أان
انعدام فرصس العمل جعل من البطالة ششبحًا يÓزم أابناءها ،نظرا إالى العدد القليل
لمناصشب العمل ،وأامام حالة الفقر والحاجة دفعت اأ’وضشاع بهؤو’ء إالى ا’عتماد
على أانفسشهم في خدمة اأ’رضس ،التي أاصشبحت مصشدر رزقهم الوحيد من خÓل
إانجاز العديد من المسشتثمرات الفÓحية ،غير أاّن كذلك مششكل انعدام الكهرباء
الريفية حال دون تحقيق اأ’هداف المنششودة.
كما يعاني السشكان من عدم وجود مؤوسشسشة تربوية من ششأانها احتضشان أابناء
المنطقة وانتششالهم من غياهب الجهل ،ومن جهة أاخرى ’ يزالون يسشتعملون
Óنارة أامام غياب الربط بششبكة الكهرباء ،مششاكل
الوسشائل البسشيطة والتقليدية ل إ
السشكان ’ تتوقف عند هذا الحد بل تمتد إالى انعدام التغطية بالخدمات ال ّصشحية
التي تظل الهاجسس اأ’كبر الذي يؤورق المواطنين.

 ...مركز بريد حي  5جويلية بحاسسي بحبح يعا Êضسيق
لعطال
اŸسساحة وكÌة ا أ

المسشطر بمناسشبة ششهر رمضشان المعظم،
ح -يث ت -ع -ت -م -د ال -خ -ط -ة اأ’م-ن-ي-ة لشش-رط-ة
م -عسش-ك-ر ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف م-ج-ال ت-دخÓ-ت-ه-ا
لحماية اأ’ششخاصس والممتلكات وا’نتششار
ال-م-ي-دان-ي ل-ت-ن-ظ-ي-م ح-رك-ة السش-ي-ر وت-أامين
السشهرات الرمضشانية وذلك لضشمان تواجد
أام -ن -ي مسش -ت -م -ر وف-ع-ال ع-ب-ر ك-اف-ة ق-ط-اع
ا’ختصشاصس بما فيه أامن الدوائر وتوفير
جو من الطمأانينة والسشكينة.
وت -رت -ك -ز خ -ط -ة الشش-رط-ة ل-م-عسش-ك-ر ع-ل-ى
ت-ك-ث-ي-ف ال-دوري-ات ال-راج-ل-ة والمتنقلة في
اأ’ماكن التي تعرف إاقبا’ كبيرا للمواطنين
وذلك بالتواجد المسشتمر لقوات الششرطة
ب -اأ’سش -واق م -ح -ط -ات ال -ن -ق -ل ،ال-مسش-اج-د
والسش-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة إاضش-اف-ة إال-ى أام-اكن
إاقامة الحفÓت والسشهرات الرمضشانية مع
القيام بعمليات ششرطة تسشتهدف اأ’ماكن
ال- -مشش -ب -وه -ة زي -ادة ع -ل -ى ت -ف -ع -ي -ل م -ه -ام
الحواجز اأ’منية عبر مداخل المدن.
أاما في الجانب الوقائي فتعتمد الخطة
اأ’م -ن -ي -ة ع -ل -ى ق -واع -د ال -ن-ظ-ام وح-م-اي-ة

يششهد مركز بريد حاسشي بحبح الكائن بالعمارة بحي  5جويلية من ضشيق المسشاحة
وكثرة التعطÓت أ’جهزة السشحب ما يثير حالة من ا’سشتياء والضشغط داخل
المركز الذي ’ يتحمل العدد الهائل من المواطنين الذين يقصشدونه بغرضس
السشحب المالي وإاجراء العمليات المختلفة.ويششهد المركز المذكور إاقبا’ معتبرا
من مواطني البلدية حيث أانه يقع في منطقة جغرافية مكتظة سشكانيا ،على
الرغم من الخدمات الجيدة التي يقدمها للمواطن مجموعة عماله فلذلك يأامل في إاطار نششاطها السشنوي الخاصس بششهر
السشكان في توسشيعه على غرار المراكز البريدية الموجودة في المدينة.
رمضش-ان ال-ك-ري-م ،ب-ادرت ال-ل-ج-ن-ة ال-دي-ن-ية
لمسشد اأ’مير عبد القادر بعاصشمة الو’ية،
بتخصشيصس  500قفة رمضشانية لصشالح فئتي
حديقة ا◊يوانات ...وجهة العائÓت الباحثة عن الراحة
ال- -ي- -ت- -ام- -ى وم- -رضش -ى ال -قصش -ور ال -ك -ل -وي
النفسسية والهدوء
القاطنين عبر مختلف أاحياء المدينة.
خنششلة :اسشكندر لحجازي
باتت العديد من العائÓت الجلفاوية تفضشل قضشاء أاوقات راحتها من خÓل
وتمكنت اللجنة بواسشطة أاموالها وتبرعات
التوجه إالى حديقة الحيوانات المتواجدة بالجلفة ،والتي أاصشبحت منذ عدة
ال -م -حسش -ن -ي-ن م-ن شش-راء وج-م-ع  500قفة
سشنوات ،تسشتقطب أاعدادا متزايدة من الزوار والمتنزهين الذين يودون قضشاء
متكونة من كل مسشتلزمات الششهر الفضشيل
سشاعات هادئة في وسشط طبيعي بعيدا عن هموم ومششاغل الحياة.
م-ن ال-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة م-دروسش-ة م-ن ح-يث
حديقة الحيوانات هذه أاصشبحت اليوم ملتقى لمختلف الفئات العمرية من و’ية
المكونات والكمية بما يجعلها كافية طيلة
الجلفة ،وحتى من خارجها وهو ما ’حظناه خÓل جولتنا إاليها ،و هو ما أاكده
ششهر رمضشان الكريم.
«محمد ربيعة» الذي ينحدر من بلدية برج الكيفان و’ية الجزائر ،صشادفناه في
عملة التوزيع انطلقت أاول أامسس بحضشور
الحديقة مع أافراد أاسشرته ،أاكد لنا ،أان زيارته كانت نتيجة ضشغط العمارات ،وأانه
قرر التمتع بمناظرها الخÓبة وهوائها العليل وهدوئها.
ما ششد انتباهنا خÓل الجولة التي قامت بها «الششعب» إالى الحديقة ،أانها أاصشبحت
مقصشد المئات من العائÓت الجلفاوية ،وحتى من الو’يات الداخلية ،اقتربنا من باششرت مصشالح بلدية معسشكر في تنظيم
بعضشهم ’سشتطÓع آارائهم عن السشر الذي يجذبهم إالى هذه اأ’خيرة ،حيث أاكدوا ت -ج -ار السش -وق ال -م -وازي -ة ب -ح-ي ال-ع-رق-وب
أان العائÓت باتت مجبرة خÓل أايام العطل ،التي ينتظرها أاطفالهم بفارغ الصشبر ،تحضشيرا ’سشتقبال الششهر الكريم ،وأاعلن
من أاجل ا’سشتمتاع في أاحضشان الطبيعة ،وقضشاء أاوقات مريحة.
رئيسس بلدية معسشكر سشيد أاحمد عامر عن
تخصشيصس  40مربع لباعة الخضشر والفواكه
بسش -اح -ة «الشش -ي -خ ال -وج -دي» ع -وضس ط-رد
التجار الفوضشويين خاصشة وأان هذه السشوق
ال-م-وازي-ة ال-ت-ي ت-ع-م-ل ب-ل-دي-ة معسشكر على
...
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ت-ل-ق-ى إاق-ب-ا’ ك-ب-ي-را م-ن ط-رف
’ تزال بعضس العائÓت الفقيرة تدفع بأاطفالها للبحث عن مصشدر رزقها في جمع سشكان معسشكر لموقعها في مركز المدينة
صشفائح الزنك وهياكل السشيارات القديمة وجمع حديد الخردة بو’ية الجلفة ،خÓفا للسشوق المغطاة بالمنطقة الثامنة.
ظاهرة عرفت ارتفاعا كبيرا في المدة اأ’خيرة ،وانتششرت بششكل ملفت لÓنتباه هذه اأ’خيرة التي يجد المواطن صشعوبة
عبر مختلف مناطق الو’ية ،حيث تحولت قطع الحديد القديمة وحتى هياكل في الوصشول إاليها خاصشة في ظل ارتفاع
السشيارات التي تعرضشت لحوادث مرور المتناثرة داخل الو’ية وخارجها ،إالى أاسشعار النقل بسشيارات اأ’جرة وغياب خط
ل-ل-ن-ق-ل ال-حضش-ري م-رورا ب-السش-وق المغطاة
Óسشترزاق والثروة.
مصشدر ل إ
ووجدت العائÓت الفقيرة ضشالتها في المعدن ،فقد أاصشبح كل ششيء قاب Óللبيع زيادة على ما يتوفر في هذه السشوق من
من قطع الحديد القديمة إالى صشفائح الزنك وبقايا السشيارات ،إالى اأ’واني وبقايا خضشر و فواكه بأاسشعار مناسشبة  ،على أان
حديد البناء ،وبعد أان ظلت قطع الخردة المحيطة بالمدن وأاماكن جمع القمامات يسشمح هذا اإ’جراء بالقضشاء على التجارة
لفترة طويلة مهملة ،ظهرت مجموعة من الوسشطاء والمتعاملين ششجعوا أابناء ال -ف -وضش -وي -ة و ان -تشش -ار اأ’وسش -اخ و ي -م-ك-ن
البلدية مسشتقب Óمن مداخيل معتبرة لقاء
اأ’سشر الفقيرة ،على جمعها عبر نقاط معينة مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وأاصشبحت اأ’طفال منششغلين بالبحث عن القطع القديمة ذات الوزن الخفيف تأاجير السشاحة للباعة الفوضشويين ،
والثقيل ،في انتظار قدوم الوسشطاء لدفع المقابل ونقل الغنيمة باتجاه معامل من جهة ثانية و في إاطار اسشتقبال الششهر
ال -فضش -ي -ل  ،أاط -ل -ق ع -دد م -ن ال -ن -اشش-ط-ي-ن
اسشترجاع وتحويل القطع القديمة إالى معدن ثمين.
ويمتهن هذا العمل باأ’خصس الذين يملكون عربات الدفع والعربات التي تجرها الجمعويين في مدينة معسشكر  ،بوحنيفية
الخيول ،وجلهم صشغار السشن وبعضس المسشنين ،وبعد اسشتنزاف القطع والصشفائح و ال -م -ح -م -دي -ة ح -م-ل-ة ل-ت-ن-ظ-ي-ف وت-زي-ي-ن
المتناثرة داخل التجمعات السشكنية ومحيطها ،امتّدت أايادي جامعي الحديد ال -مسش -اج -د إال -ى ج -انب م -ب -ادرات ل -ج -م-ع
Óسش-ر
والخردة إالى المناطق الريفية التي تتوفر على «إاحتياطي هام» من قطع الحديد ال -م -ؤوون -ة ال-غ-ذائ-ي-ة وكسش-وة ال-ع-ي-د ل -أ
القديمة وصشفائح اأ’كواخ القصشديرية ،وحتى القضشبان الحديدية التي وضشعها المحتاجة ’ سشيما اليتامى والمصشابين
الفÓحون إ’حاطة بسشاتينهم لم تنج من أايادي جامعي الحديد ،وكثيرا ما اششتكى ب- -أام- -راضس السش- -رط -ان ،ضش -م -ن نشش -اط -ات
ُ
خيرية ترتفع وتيرتها خÓل ششهر رمضشان
هؤو’ء من سشرقة كل ما تم وضشعه بمحيط البسشاتين من حديد.
ل- -ت- -ع- -كسس أاوج- -ه ال- -تضش- -ام- -ن وال- -ت -ك -اف -ل
ا’جتماعي في المجتمع الجزائري ،في

الصشحة العمومية بالتنسشيق مع المصشالح
ال -م -خ -تصش -ة ل -م -ح -ارب-ة م-ظ-اه-ر ال-ت-ج-ارة
الفوضشوية عبر اأ’رصشفة والطرقات وذلك
ب -ت -ن -ظ -ي-م خ-رج-ات م-ي-دان-ي-ة م-ع مصش-ال-ح
ال -م -راق -ب -ة ،ل -ل -وق-وف ع-ل-ى م-دى اح-ت-رام
م -ع -اي -ي -ر الصش -ح -ة وال-ن-ظ-ام وك-ذا ق-واع-د
التجارة.
كما سشيتم تكثيف النششاطات الميدانية في
مجال الوقاية المرورية عبر فرق مهمتها
ت-ن-ظ-ي-م ح-رك-ة ال-م-رور م-ع ت-ع-زي-ز ت-واج-د
قوات الششرطة في المحاور التي تعرف
حركة مرورية كثيفة قد ينتج عنها حوادث
مرورية.

÷نة مسشجد أألم Òتوزع  500قفة رمضشانية لليتامى ومرضشى ألقصشور ألكلوي

أاعضش -اء ال -ل -ج -ن -ة ورئ -يسش -ه -ا وم -م -ث-ل ع-ن
مديرية الششؤوون الدينية ،بحيث يتم إايصشال
القفة إالى أاصشحابها المعوزين إالى بيوتهم
ب -م -ع -رف -ة رؤوسش -اء اأ’ح -ي -اء وال -م-حسش-ن-ي-ن
ل-ت-ف-ادى ت-ج-م-ع-ه-م ف-ي ال-طوابير ومراعاة
لمششاعرهم.
وت-واصش-ل ال-ل-ج-ن-ة حسشب رئ-يسش-ه-ا بوزيدي
ع -ب -د ال -ح -م -ي -د ،ع -م-ل-ي-ة ج-م-ع صش-دق-ات
المتبرعين من مواد غذائية أاو أاموال طيلة
الشش -ه -ر ال -فضش -ي -ل ب -ه -دف ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى
المحتاجين في هذا اإ’طار داعيا مواطني
الو’ية إالى مد يد المسشاعدة اللجنة من
اج -ل ال -ت-ك-ف-ل ب-ك-ل م-ح-ت-اج م-ث-ل-م-ا ج-رت
العادة.

ﬁاولت لتنظيم ألتجار ألفوضشوي ÚوحمÓت لتزيÚ

وأطفال يسشÎزقون من بيع أÿردة أ

وقت مازالت فيه الششعائر الدينية تكتسشي
أاه- -م- -ي- -ة خ -اصش -ة ف -ي وسش -ط ال -م -ج -ت -م -ع
ال -ج -زائ -ري وت -ظ -ه -ر م -ن خÓ-ل م-ظ-اه-ر
التغيير الطارئة على حياة الجزائريين في
كل موسشم ديني.
وتترقب العائÓت المعسشكرية كغيرها من
الجزائريين ،حلول الششهر الفضشيل ،بقلوب
م -ل-ي-ئ-ة ب-ال-رضش-ي واإ’ي-م-ان وشش-وق لضش-ي-ف
ي -ن -فضس خ -ي -رات -ه وب -رك -ات -ه ع -ل -ى ال -غ -ن-ي
والفقير ،فمثل باقي العائÓت في القطر
ال -وط -ن -ي تسش-ت-ع-د ال-ع-ائÓ-ت ال-م-عسش-ك-ري-ة
’سشتقبال ششهر رمضشان بترقب مفرط بل
يكاد يكون هسشتيريا في حال ركزنا على
مÓحظة درجة إاقبال ربات البيوت على
اأ’سش -واق وال -م -ح Ó-ت ،ح -يث تشش-ه-د ه-ذه
اأ’خ -ي -رة ح -رك -ة غ -ي-ر ع-ادي-ة ت-ل-غ-ي ك-اف-ة
ال- -ت- -ك- -ه -ن -ات ح -ول درج -ة ت -أاث -ي -ر اأ’زم -ة
ا’قتصشادية وتراجع القدرة الششرائية على
جيوب المواطنين.
ف -ف -ي ح -ال ت -مت ال -م-ق-ارب-ة ح-ول م-ا ي-ت-م
اق -ت -ن -اؤوه م -ن ل -وازم وم-ع-دات سش-واء ك-انت
ضش -روري -ة أاو ث -ان -وي -ة ،ع-ل-ى غ-رار اأ’وان-ي
ومعدات الطبخ التي يتم تجديدها في كل
م- -وسش- -م رمضش- -ان ،ك- -م- -ا ب- -رزت م -ظ -اه -ر
اسشتقبال الششهر الفضشيل بششدة مع بدأا العد
التنازلي لحلول رمضشان ،أاهمهما الحركية
ال -ت -ي ت -ع-رف-ه-ا أاسش-واق وم-حÓ-ت م-عسش-ك-ر
زيادة على الطوابير الطويلة أامام محÓت
التوابل.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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شصبكات برامج رمضصان  2018للتلفزيون ا÷زائري

إلهؤية بتفاصسيلها إلدقيقة ...أإك Èرهاناتها
شصبكة برا›ية بنكهة رمضصانية جزائرية مائة باŸائة ترؤي برا›ها حكاية ›تمع يتمتع بتنوع ثقا‘ ؤتاريخي صصنع ثراءه ؤ“يزه ؤتعكسص ‘
’بداع ؤفوق ذلك كله هويته بكل تفاصصيلها.
الوقت ذاته ذؤق اŸشصاهد الباحث عن ا÷ودة ؤا إ

فتيحة كلوأز
في لقائه التقليدي مع الصشحافة كششف جمع
ال -م -دي -ر ال-ع-ام ل-ل-ت-ل-ف-زي-ؤن ال-ج-زائ-ري ت-ؤف-ي-ق
خّÓدي عن ششبكة البرامج الجديدة الخاصشة
بشش -ه -ر رمضش -ان ال -ك -ري -م وال -ت -ي تضش-م-نت 110
برنامج مؤزع على القنؤات الخمسش وتنؤعت
بين الدراما ،التسشلية وكذا البرامج الدينية
وال -ت -رف -ي -ه -ي -ة وال -م -ن -ؤع -ات وحصشصش خ -اصش-ة
بالششباب واألطفال تنؤع يمكنها من مسش فئات
و ششرائح المجتمع.
وق -ال ت -ؤف -ي -ق خ Ó-دي أان«ال -ه -ؤي -ة وال -ع -ق -ل-ن-ة
القتصشادية» هما المبدآان اللذان ششك Óتصشؤر
هذه الششبكة و يقؤم عليهما تصشؤر البرنامج
الذي سشيتؤزع على القنؤات الخمسشة لمجمؤعة
ال-م-ؤؤسشسش-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة ل-ل-ت-ل-ف-زي-ؤن ،خÓل ششهر
رمضش -ان ل -ه -ذا ال -ع -ام ،م-ا ج-ع-ل حصش-ة اإلن-ت-اج
ال -ؤط -ن -ي تصش-ل  ٪89ت -م ان -ت -ق -اؤوه -ا وف-ق-ا ل-م-ا
تسشتدعيه خصشؤصشية وروحانية الششهر الفضشيل.
وألن ششهر الصشيام واحد تأاخذ يؤمياته طابع
ال -م-ج-ت-م-ع-ات ال-ت-ي ت-ع-يشش-ه ك-ان ع-ل-ى الشش-ب-ك-ة
ال-ب-رام-ج-ي-ة ال-ج-دي-دة أان ت-أاخ-ذ ب-ع-ين العتبار
ال-خصش-ؤصش-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ه ال-ج-زائر لتعكسش
ت-ف-اصش-ي-ل ال-ت-ن-ؤع وال-ث-راء ال-ث-ق-افي ،قال تؤفيق
خÓدي في هذا الصشدد أان المؤؤسشسشة العمؤمية
للتلفزيؤن تبنت من خÓل الخدمة العمؤمية

التي تقدمها في مختلف برامجها الرمضشانية
إابراز معالم الهؤية وكذا تعاليم الدين الحنيف
من تسشامح وإاخاء ،إالى جانب تغطية مختلف
ال-نشش-اط-ات ال-ت-ي سش-تشش-ه-ده-ا ه-ذه ال-ف-ت-رة ،مع
التركيز على اإلبداع والجؤدة إلعطائها روحا
جزائرية بحتة يلمسشها المششاهد في القنؤات
الخمسشة للتلفزيؤن الجزائري.

«اإلن -ت-اج ال-ؤط-ن-ي ال-ذات-ي وال-خ-ارج-ي صش-اح-ب-ا
األفضشلية» هكذا قال خÓدي مؤضشحا تمديد
العمل باإلمسشاك عن ششراء البرامج األجنبية
للسشنة الثالثة على التؤالي ما سشينعكسش بنسشبة
إادماج تقارب  ،٪100بل حققت «قناة الجزائر»
و»ال-ق-ن-اة ال-راب-ع-ة» ال-ن-اط-ق-ة ب-األم-ازيغية نسشبة
 .٪100وقال خÓدي انه سشيتم اإلبقاء على بنية

ششبكات برامج قنؤات المجمؤعة ،مع الحرصش
على التؤفيق بين ششخصشية كل قناة ومطلب
ال -ت -ك -ام -ل ب-ي-ن-ه-ا ،ك-اشش-ف-ا ف-ي ذات السش-ي-اق أان
ميزانية الششبكة البرامجية الجديدة للقنؤات
الخمسش بلغت  25مليار.
ولعل من أاهم هذه البرامج نجد مسشلسشل «النار
الباردة»« ،ربيحة» و»الؤداع األخير» أاما البرامج
الفكاهية نجد منها «ميسشي»« ،بنات السشي»،
«تاكنؤين»« ،النازعزي  »4وكذا «باب الدششرة»
الذي سشتششارك الممثلة بيؤنة في بطؤلته ،إالى
ج-انب ال-تسش-ل-ي-ة وال-م-ن-ؤع-ات م-ن ب-ي-ن-ه-ا «نجؤم
خالدة»»،ريحة زمان»« ،القهؤة واللتاي» ،ولن
ت- -ح -ل -ؤ ال -ج -لسش -ات ال -رمضش -ان -ي -ة دون م -ق -الب
ال -ك-ام-ي-را ال-خ-ف-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-ك-ؤن ح-اضش-رة ف-ي
ب -رام -ج الشش -ب -ك-ة ال-رمضش-ان-ي-ة وط-ب-ع-ا ال-ب-رام-ج
الدينية والطبخ والثقافة مع تخصشيصش برامج
Óطفال في الششهر الفضشيل.
خاصشة ل أ
أام -ا مسش -اب -ق-ة رمضش-ان فسشُ-ت-ك-رسش ه-ذه السش-ن-ة
ألحسشن القرى والمداششر عبر مختلف مناطق
ال -ب Ó-د .سش -ت-أاخ-ذن-ا حصش-ة «دشش-ؤر بÓ-دي» إال-ى
زيارة ثÓثين قرية من قرى الجزائر العميقة،
حيث تروي لنا بأاسشلؤب تمثيلي الحياة اليؤمية
ف -ي ال -ري -ف ،م -ع دع -ؤة ال -ج -م -ه-ؤر ي-ؤم-ي-ا إال-ى
التعرف على الؤلية التي تؤجد بها القرية.

‘ تسصي Òالصصفقات التعم ÒؤاŸوارد البشصرية

 29رئيسص بلدية يتحصسلؤن على شسهادإت إلتكؤين لرفع مسستؤى تسسي Òإلشسأان إلعام
أاشصرف صصباح أامسص ،ؤا‹ ؤ’ية أام البواقي جمال الدين برÁي ،رفقة أاعضصاء الهيئة التنفيذية للو’ية ،على تسصليم شصهادات التكوين ؤ–سص ÚاŸسصتوى لـ29
’دارية ،مكنهم من ا’طÓع على ﬂتلف مسصتجدات التشصريع Ãا يسصمح
رئيسص ›لسص شصعبي بلدي بعدما تلقوا على مدار شصهر تكوين ‘ ﬂتلف التخصصصصات ا إ
لهم أان يكونوا ‘ مسصتوى تطلعات السصاكنة.
أاششاد األميار المعنيؤن على هامشش حفل تسشليم الششهادات
باإلقامة الرسشمية الثانية بعاصشمة الؤلية ،بهذه المبادرة التي
مكنتهم من الطÓع على طرق التسشيير الناجع وطرح إاششكاليات
التسشيير وكيفية التعامل معها ،إالى جانب معرفة مسشتجدات
التششريع ل سشيما ما تعلق منه بتسشيير الجماعات المحلية في
مختلف الجؤانب اإلدارية والمالية والتكنؤلؤجية.
تجدر اإلششارة إالى أان هذا التكؤين الذي اسشتفاد به أاميار كل
وليات الؤطن ،جاء بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات

ال-م-ح-ل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،لصش-الح المنتخبين بغية تلقينهم
مجمؤعة من المقاييسش الخاصشة بالتسشيير اإلداري واطÓعهم
على كيفية التعامل مع إاششكاليات التسشيير وتفادى العقبات التي
من ششانها تعطيل الصشالح العام.
Óمناء العامين
عملية التكؤين تمت تحت اإلششراف المباششر ل أ
ل-ل-ؤلي-ات وب-مشش-ارك-ة م-دراء ال-ت-ق-ن-ي-ن والشش-ؤؤون ال-ع-ام-ة وم-دراء
اإلدارة المحلية تحت إاششراف وتؤجه الؤزارة.
ودرسش ضش -م -ن ه -ذا اإلط -ار رؤوسش -اء ال -ب -ل -دي -ات م -ج -م -ؤع -ة م-ن

ال -م -ق -اي -يسش ال -تسش-ي-ي-ري-ة ،ك-ان أاه-م-ا الطÓ-ع ع-ل-ى مسش-ت-ج-دات
التششريع الخاصش بالصشفقات العمؤمية وكيفية تطبيقه ،والتسشيير
المحاسشبي ،تسشيير المؤارد البششرية ،الحالة المدنية ،التسشيير
ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي وف-ق-ا ل-ل-ت-ق-ن-ي-ات ال-ح-دي-ثة ،التعمير والمخططات
البلدية للتنمية.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

تفاؤؤل Ãحصصول ا◊بوب هذا العام

مديرية إلفÓحة بسسطيف تتؤقع إنتاج  3.5مليؤن قنطار

توقع مدير اŸصصالح الفÓحية لو’ية سصطيف ،علي زرارقة ،أان يكون ﬁصصول هذا العام من ا◊بوب Ãختلف أانواعها ‘ حدؤد  3.5مليون قنطار ،ليشصمل
القمح بنوعيه الصصلب ؤالل Úؤالشصع Òؤاÿرطال ؤغÒها ،معتÈا ان هذه التوقعات متفائلة بهذا اŸوسصم ،رغم ان حملة ا◊صصاد مازالت تفصصلنا عنها عدة
أاسصابيع.
وحسشب نفسش المسشؤؤول ،فان ولية سشطيف دأابت في السشنؤات
األخيرة على الرفع سشنؤيا من المسشاحات المزروعة بالحبؤب
وانتقالها من  180أالف هكتار قبل حؤالي  5سشنؤات ،إالى  196أالف
هكتار هذه السشنة ،من اجل تطؤير اإلنتاج الفÓحي للؤلية.
ويتؤقع الفÓحؤن بعد تسشاقط كميات هامة من األمطار ،خÓل

فصشل الربيع ،كمية إانتاج قياسشية في الحبؤب ،ششريطة عدم
Óمطار خÓل أاواخر الششهر الجاري ،حتى ل
التسشاقط الكثيف ل أ
يؤؤثر على المحاصشيل ،باعتبار أان السشنابل تحتاج في هذه الفترة
إالى الطقسش الجميل والحار نسشبيا لتنمؤ بسشرعة.
كما أان الؤلية وباسشتفادتها من سشد المؤان الجديد ،في إاطار

مششروع التحؤيÓت الكبرى لمنطقة الهضشاب العليا ،سشتسشتفيد
منه في سشقي حؤالي  40أالف هكتار من األراضشي الفÓحية ،وهؤ
ما من ششأانه أان يقلل من نسشبة العتماد على األمطار.

سسطيف :نورألدين بوطغان

جمعية إلقلب إŸفتؤح «’’» تشسارك إلصسحفي Úفرحة إ’حتفال باليؤم إلعاŸي ◊رية إلتعبÒ

‘ جو احتفا‹ بهيج احتفت جمعية القلب اŸفتوح (’’) ‘ مقرها بوسصط اŸدينة ؤهران باليوم العاŸي ◊رية التعب ،Òبحضصور إاعÓمي ؤاسصع ،حيث اسصتهلت
’عÓمية اŸنتمية للقطاع اÿاصص عن أاهم اŸشصاكل ؤاŸعوقات التي يواجهونها ،على ؤقع
’سصرة ا إ
ا÷لسصة بتدخÓت ؤجيزة للحضصور ،عّبرت من خÓلها ا أ
اسصتمرار تفاقم معاناة معظم العامل ‘ Úالقطاع ،بسصبب الوضصع ا’قتصصادي الهشص للصصحفي ا÷زائري الذي يلقي بهذه الطبقة الهامة من اÛتمع ‘ دائرة
اÛهول.

وهرأن :برأهمية مسسعودة

وعّبر المششاركؤن عن غبطتهم وفرحتهم بهذه الّلمة التي بادرت بها جمعية القلب المفتؤح «لل»،
في غياب فضشاءات أاو دار للصشحافة تجمع األسشرة اإلعÓمية ،على الرغم من أاهميتها البالغة
لتقريب المسشافات بينهم ومناقششة قضشاياهم والتعرف على مششاكلهم ومحاولة إايجاد حلؤل لها،
وكذا العمل كفريق واحد نحؤ رؤوية ششاملة ومتكاملة للتعبير عن مطالب السشاكنة والمششاركة الفاعلة
في التنمية المحلية ومختلف الرهانات التي راهنت وتراهن عليها الباهية وهران.
بدوره أاّكد رئيسش جمعية القلب المفتؤح «لل» السشيد ششتؤان عبد القادر ،أانّ مقرهم مفتؤح على
Óسشرة اإلعÓمية بمختلف تلؤيناتها ،مششيدا بأاهمية الصشحفيين ودورهم المحؤري في
مصشرعيه ل أ
نهضشة المجتمعات وتطؤرها.
كما نّؤه بالبرنامج الهام الذي أاعّدته الجمعية تحسشبا لششهر رمضشان الكريم وعيد الفطر ،بما فيها
المسشاعدات اإلنسشانية وحفÓت الختان وتؤزيع مÓبسش العيد ،باإلضشافة إالى دورها المحؤري في
مجال مسشاعدة المرضشى ،خاصشة وأانّ الجمعية ذات طابع صشحي ،تتكفل بتششؤهات القلب الخلقية
لدى األطفال.

سسكان حي «جعفاروإ عبد إلله » بقسسنطينة
يطالبؤن بحلؤل لؤضسعهم إلصسعب
يشصتكي سصكان حي جعفارؤا عبد الله الكائن ببلدية ابن
باديسص التابع إاقليميا لبلدية اÿرؤب ؤ’ية قسصنطينة من
’ي ع-ق-ل أان ي-ت-ح-م-ل-ه-ا أاؤ أان
ؤضص-ع-ي-ة ج-د صص-ع-ب-ة ’ Áك-ن أ
يتعايشص معها ،حيث أانها أاثرت سصلبا على سصكان هذا ا◊ي
الذي ما يزال يعيشص ا◊ياة البدائية بكل ما –مله الكلمة
من معنى.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
فالزائر لحي جعفاروا الذي تعيشش فيه أاكثر من  4000عائلة مقسشمة
لجهتين سشفلية وعلؤية ،يلمح من الؤهلة األولى الؤضشعية الكارثية
التي يعيششها هؤؤلء خاصشة من يعيشش منهم بالجهة السشفلية والتي
تضشم  120عائلة جعلتهم يتذوقؤن مرارة المعاناة والتهميشش.
وفي ظل تجاهل وتثاقل الجهات الؤصشية للتدخل أاو حتى لسشماع
مطالبهم والتي ل تخرج  -حسشبهم  -عن حيز العقÓنية هذا بعدما
حرمؤا من أابسشط حقؤقهم في الحصشؤل على سشكنات اجتماعية تليق
بهم وتمكنهم من العيشش بكرامة خاصشة.

معاناة حقيقية ...أإوضساع كارثية ...ونقائصص با÷ملة
أاكد سشكان الحي وعلى رأاسشهم رئيسش الجمعية أانهم يتكبدون معاناة
يؤمية ملؤؤها التخلف والفقر والحرمان وحسشب ما أافاد به ذات
المصشدر أان حيهم عبارة عن سشكنات فؤضشؤية قصشديرية هششة تفتقر
ألدنى ششروط النظافة والحياة الصشحية إاذ أانهم يفتقدون ألبسشط
ضشروريات الحياة هذا على غرار غياب الغاز الطبيعي ،حيث يعيششؤن
تحت رحمة قارورات غاز البؤتان التي ترتفع أاسشعارها بأايام الششتاء
في ظل برودة المنطقة العالية زيادة على المسشافة البعيدة التي
يضش -ط-رون ل-ت-ج-اوزه-ا ل-ل-حصش-ؤل ع-ل-ى ق-ارورة أاو اث-ن-ي-ن ن-اه-يك ع-ن
الكهرباء التي وصشلؤها بمنازلهم من طرف عائÓت الجهة العليا التي
زودت ب-ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ه-ذا م-ن خÓ-ل خ-ي-ؤط ك-ه-رب-ائ-ية طؤيلة
بالعتماد على أالؤاح خششبية كأاعمدة لها األمر الذي يهدد بؤقؤعها
والتسشبب بؤقؤع حؤادث إانسشانية خطيرة.
أاما األمر الذي يثير التعجب والسشتغراب حقا هؤ أان  45سشكن عائلي
بالحي مزود بالكهرباء دون الغاز و 76مسشكن مزود بالغاز دون
الكهرباء وهذا منذ أاكثر من  40سشنة رغم علم السشلطات المعنية
بالؤضشعية التي تنبأا بكارثة و التي كثيرا ما وعدت بإايجاد حلؤل لها
لكن على ما يبدو أان أاحÓم هؤؤلء األهالي لم تجد من يجسشدها على
أارضش الؤاقع.

سسكنات إ◊ي تغرق ‘ إلفضسÓت وإلقاذورإت
من خÓل الزيارة التي قامت بها «الششعب» لبلدية ابن باديسش عمؤما
ولحي «جعفاروا عبد الله» خصشؤصشا ،وهذا بدعؤة خاصشة من رئيسش
جمعية الؤفاء ،هذا بغية إايصشال معاناتهم للرأاي العام ،حيث وقفنا
على صشؤر تعكسش المسشتؤى المتدني للعيشش وسشط بيؤت قصشديرية
Óكؤاخ منها للمنازل المعروفة فمن الطفؤلة التائهة بين
أاقرب ل أ
القاذورات المنتششرة بششكل واسشع حؤل منازلهم وصشؤل إالى الصشعؤبة
الكبيرة لتجاوز سشيؤل مياه الصشرف الصشحي الراكدة والجارية ،بسشبب
العطب الدائم بقنؤات الصشرف الصشحي والتي يمتلئ بها الحي في
ظل الروائح الكريهة ،الحششرات ،النتششار الؤاسشع للجرذان.
وفي ذات السشياق أاكد لنا سشكان الحي الذين كانؤا يتهافتؤن علينا
وكأانهم أاخيرا وجدوا من يسشتمع إالى انششغالتهم وأاحÓمهم البسشيطة،
على أانها البداية فقط وهؤ األمر الذي لمسشناه لدى تؤغلنا للحي
حيث وجدنا تنؤع هائل من القاذورات واألوسشاخ الخاصشة بالمنازل
والخاصشة بالحيؤانات والتي ترمى عششؤائيا ،في ظل عدم تؤفير
حاويات األوسشاخ.
كما ل تؤجد دوريات بلدية تتابع تنظيف الحي من فضشÓته ،حيث أان
معظم سشكان هذا الحي يربؤن األبقار ،األغنام ،الدواجن باعتبار
ال -م-ن-ط-ق-ة م-ن-ط-ق-ة فÓ-ح-ي-ه ب-درج-ة أاول-ى ل-ك-ن األم-ر ال-ذي ي-دع-ؤا
لÓسشتغراب هؤ أان كل منزل يجاوره إاسشطبل مما نتج عنه انتششار
روائح كريهة مختلطة ل يمكن تحملها والتي تطرح مع قدوم فصشل
الصشيف انتششار أاوبئة خطيرة كما وقد أاضشاف ذات المتحدث أان
معظم أاطفالهم مصشابين بأامراضش حسشاسشية وجلدية خطيرة.

شسباب حي جعفاروإ يشستكؤن «للشسعب» نقصص
إŸرإفق إلÎفيهية

رئيسص إ÷معية وسسكان إ◊ي يطالبؤن
بحل ’ Úثالث لهما

إإعانة بـ 6مÓي Òدينار للمؤؤسسسسة إ÷زإئرية للمياه
كششف المدير العام للجزائرية للمياه إاسشماعيل عميروشش أان 6
مÓ-ي-ي-ر دي-ن-ار ه-ي ق-ي-م-ة اإلع-ان-ة ال-م-ال-ي-ة ال-ت-ي اسشتفادت منها
المؤؤسشسشة من طرف الدولة من أاجل تخطي مششاكلها المالية
الناتجة عن تراكم ديؤنها لدى ششركة سشؤنلغاز و المقدرة بـ5,3
مليار دينار .و أاوضشح المدير العام للجزائرية للمياه في حديث
لـ»الششعب» على هامشش زيارة وزير المؤارد المائية لمعسشكر  ،أان

‘ ظل Œاهل اŸسصؤوؤلŸ Úعاناة مواطني
بلدية ابن باديسص

طرح ششباب الحي بدوره مششكل افتقار بلديتهم ألبسشط الهياكل التي
من ششأانها أان تهؤن عليهم معاناتهم اليؤمية القاسشية في ظل نقصش
المرافق الترفيهية والرياضشية على غرار دور الششباب والمÓعب وهؤ
األمر الذي يؤؤثر سشلبا على حياة ويؤميات هؤؤلء الششباب اليائسش هذه
الؤضشعية دفعت بالعديد منهم بالؤقؤع بأاحضشان عالم المخدرات
والسشمؤم والنحراف هذا للهروب من واقع مرير وقاسش ،كما تسشاءلؤا
بدورهم عن سشبب عدم ترحيلهم من هذا الحي القصشديري إالى
سشكنات لئقة كغيرهم من األحياء.

اŸدير العام للجزائرية للمياه ‘ تصصريح لـ«الشصعب»:
الجزائرية للمياه تحصشي نحؤ  46مليار دينار كديؤن عالقة على
عاتق زبائنها ٪25 ،من القيمة المالية ديؤن قديمة تعؤد لـ 15سشنة
خلت أاي عهد المؤؤسشسشات الؤلئية لتسشيير المياه والتطهير.
وقدر المسشؤؤول ديؤن المؤؤسشسشة الؤاقعة على عاتق البلديات
بمبلغ  8مÓيير دينار ،مثمنا قرار وزارة الداخلية األخير لسشد
ع -ج -ز ه -ذه ال -ب-ل-دي-ات ع-ن تسش-دي-د دي-ؤن-ه-ا م-ن خÓ-ل صش-ن-دوق

العدد
17643
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الجماعات المحلية ،مششيرا إالى أان الجزائرية للمياه تششرف
حاليا على تسشيير  558بلدية عبر تراب الؤطن وتسشعى لتسشيير
أاكبر عدد من البلديات من أاجل رفع مسشتؤى الخدمات المقدمة
للمؤاطنين.

معسسكر :أم أ. Òÿسس

في نهاية الزيارة التي قمنا بها للحي طالب ممثلي سشكان
جعفاروا عبد الله الجهات المعنية وعلى رأاسشها والي الؤلية
بالتدخل لؤضشع حد لمعاناتهم اليؤمية هذا باقتراحهم لحلين ل
بديل لهما وهما إاما بالترحيل الفؤري نحؤ سشكنات اجتماعية
محترمة أاو السشتفادة من البناءات الريفية التي لم يسشتفد منها
سشكان الحي القصشديري الذين يضشطرون لتحمل الضشغؤطات
والمعاناة التي يمرون بها بششكل يؤمي.

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

من مراسسلينا
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ألموأفق لـ  28شسعبان  143٩هـ

فÓحو الشصبيكة با÷لفة يشصتكون

طالب فÓحو ق Èالصصحبي «الشصبيكة» با÷لفة (فايجة الكوان - Úخنق الكرمة) التابعة إاقليميا لبلدية ا÷لفة،
والتي ’ تبعد عنها إا’ بحوا‹ 10كلم  -السصلطات اÙلية بإايجاد حل عاجل لوضصعية اŸنطقة ،التي  ⁄تشصهد
’خرى بالبلديات اÛاورة.
حركة تنموية مثل باقي القرى ا أ

أ÷لفة :موسسى بوغرأب
كشسف بعضس ألفÓح Úلـ»ألشسعب» عن
أألوضساع ألجتماعية أŸزرية ،ألتي يعاÊ
منها ألسسكان ،بالرغم من طرحها عدة
مرأت على أŸسسؤوول ÚأŸتعاقب ،Úإأذ ما
تزأل مظاهر ألوضسع بادية على منطقة
ألشس -ب -ي -ك -ة أو ك -م -ا يسس -م -ون -ه -ا (ف -اي -ج-ة
أل- -ك- -وأن Úـ خ- -ن -ق أل -ك -رم -ة) م -ن خ Ó-ل
أل- -ن- -قصس أل- -ف- -ادح ‘ ﬂت- -ل- -ف أشس -ك -ال
أŸشس -اري -ع أل -ت -ن -م -وي -ة أل-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا
–سس Úمسستوى معيشستهم ،بعدما خيب
أŸنتخبون ألسسابقون آأمالهم وŒاهلوهم
لعدة سسنوأت ،حيث وعدوهم و ⁄يوفوأ
بوعودهم وŒ ⁄د معضسلتهم ح‡ ،Óا
جعلهم ينقلون معاناتهم إأ ¤ألسسلطات
أÙلية وطرق كل أألبوأب .و‘ حديثهم
لـ«ألشسعب» أكدوأ على ألرغبة ‘ أن يصسل
ن- -دأءه- -م م- -ن خÓ- -ل -ه -ا إأ ¤ألسس -ل -ط -ات
أÙلية وعلى رأسسها وأ‹ ألولية.

ه -ات Úأل -ب -ئ -ري-ن ل ت-فصس-ل-ه-م-ا ع-ن ه-ذه
أŸنطقة إأل مسسافة 500م ،فاألول يوجد
Ãنطقة خنق ألكرمة ،وألثاÃ Êنطقة
خنق ألكب ،Òو‘ نفسس أإلطار يضساف إأ¤
ذلك مشسكل آأخر أصسبح ألهاجسس ألذي
ي -ع -ي -ق نشس -اط -ات -ه -م أل وه -و أل -ك -ه -رب-اء
ألريفية ،حيث طالبوأ أŸسسؤوول أألول ‘
أل-ولي-ة ب-ت-م-ك Úم-ن-ط-ق-ت-ه-م أل-ريفية من
أل -ت -زود ب-ال-ك-ه-رب-اء أل-ري-ف-ي-ة أل-ت-ي ظ-ل-وأ
يحلمون بها منذ سسنوأت طوأل ،خصسوصسا
إأذأ علمنا أن أألعمدة ألكهربائية “ر
ب -ج -انب أرأضس -ي -ه -م غ Òب -ع -ي -دة ح -وأ‹
500م ،و ⁄ي -ف -ك -ر أل -ق-ائ-م-ون ‘ م-ع-ان-اة
ه - -ؤولء ،و‘ ذأت ألسس - -ي - -اق أيضس - -ا يشسÒ
أل- -فÓ- -ح- -ون Ãن- -ط- -ق -ة «ألشس -ب -ي -ك -ة» أن
وضس -ع -ي -ت -ه -م ألصس -ع -ب -ة ف -ه -ذه أŸن -ط-ق-ة
ﬁرومة كذلك من شسبكة أŸوأصسÓت.
وقد شسّكل هذأ ألوضسع ﬂاوف كثÒة
خصسوصسا ونحن ‘ هذأ ألفصسل أ◊ار،
حيث تك Ìأ◊شسرأت ألضسارة وأللسسعات
ألعقربية وألتسسممات‡ ،ا يجعل أألها‹
بهذه أŸنطقة يتخوفون ‘ غياب ألنقل
وتدهور حالة ألطريق ،و‘ ظّل أألوضساع
أŸزرية فإان ألفÓح Úبدأوأ ‘ ألتفكÒ
‘ شسد ألرحال إأ ¤عاصسمة ألولية أو إأ¤
م -ن -اط -ق أخ-رى ‘ ه-ج-رة رÃا سس-ت-ك-ون
هجرة جماعية متخل Úعن أرأضسيهم.
وما زأد ألط Úبلة مشسكل عدم أسستفادة
أŸنطقة من ألسسكن ألريفي ،ناهيك عن
أل-ب-ط-ال-ة أل-ت-ي أسس-ت-ف-ح-لت بشس-ك-ل رهيب
وكذأ تخلي ألتÓميذ عن مقاعد ألدرأسسة
م -ب -ك -رأ ‘ ظ ّ-ل أن -ع -دأم وج -ود م-درسس-ة
أب- -ت- -دأئ- -ي- -ة ب -ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ،ونسس -ي -ان
أŸسس -ؤوول Úأل-ذي-ن ت-ع-اق-ب-وأ ع-ل-ى ب-ل-دي-ة
أ÷ل -ف-ة وأل-ذي-ن ضس-رب-وأ ع-رضس أ◊ائ-ط
شسكاوى ومرأسسÓت هؤولء ألفÓح.Ú

فرز صصارم للمسصتفيدين من قفة رمضصان Ãعسصكر:

معسسكر :أم أ.Òÿسس

اŸواد الغذائية تذهب Ÿسستحقيها

أك -د وأ‹ م -عسس -ك -ر ﬁم -د ل-ب-ق-ى أمسس
خ Ó-ل إأشس -رأف-ه ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع ق-ف-ة
رمضس- - -ان Ãخ- - -ازن أل- - -هÓ- - -ل أألح- - -م- - -ر
أ÷زأئ- -ري ،أن ع- -دد أŸع- -وزي- -ن م -رشس -ح
للÎأجع إأ ¤أقل من  41ألف معوز بفعل
أإلجرأءأت و ألÎتيبات ألتي سسعت إأليها
مصسا◊ه لتبيان ألعدد أ◊قيقي للمعوزين
ألذين –ق لهم ألسستفادة ،حيث يبلغ عدد
أŸع- -وزي- -ن ح -ال -ي -ا حسسب ذأت أŸسس -ؤوول
 41132معوز و هو رقم أسسفرت عنه نتائج
ألتحقيق ‘ قوأئم أŸسستفيدين من قفة
رمضسان بعد تطهÒها من ألعشسوأئية ‘
أن- -ت- -ق- -اء أألشس- -خ- -اصس أل- -ذي- -ن –ق ل -ه -م
ألسستفادة من قفة رمضسان وبعد أن رسست
أح-ت-ي-اج-ات أل-ب-ل-دي-ات ل-لعملية ألتضسامنية
على  73ألف معوز.
وذك- -ر ﬁم- -د ل- -ب- -ق -ى أن مصس -ا◊ه ق -د
رصس -دت م -ب-ل-غ  206م-ل-ي-ون دي-ن-ار ضس-من
تركيبة مالية مشسكلة ب Úميزأنية مصسالح
أل -نشس -اط ألج -ت -م -اع -ي ومصس -ال -ح أإلدأرة
أÙلية عن طريق هيئة ألهÓل أألحمر
أ÷زأئ-ري ل-ت-غ-ط-ي-ة ن-ف-ق-ات ق-ف-ة رمضسان
وأق -ت-ن-اء ن-ح-و  41244ط -رد غ -ذأئ-ي م-ن
أŸصسانع مباشسرة Œنبا للنفقات أإلضسافية
ألناجمة عن ألرسسوم ألضسريبية أألمر ألذي
مّ-ك-ن م-ن ت-رشس-ي-د أŸب-ل-غ أŸرصس-ود ل-ق-فة
” ألنطÓق ‘ توزيع ألطرود
رمضسان ،و ّ
ألغذأئية على  7بلديات فقÒة عجزت عن
“ويل ألعملية ألتضسامنية ،من بينها بلدية
مطمور ،ع Úأفرصس ،قرجوم وع Úأفكان
ألتي –صسي هذأ أŸوسسم أقل من 350
عائلة معوزة عوضس  3آألف عائلة كانت
تسس -ت -ف -ي -د م -ن ق -ف-ة رمضس-ان ‘ أŸوأسس-م
أŸاضسية ببلدية ع Úأفكان كمثال أألمر
ألذي تقيسس عليه أإلدأرة أÙلية ترأجع
عدد أŸعوزين بولية معسسكر بعد أن ”ّ
تسسجيل  73ألف معوز على أسسسس غÒ
م -دروسس -ة ،و أع -ت Èل-ب-ق-ى ﬁم-د ت-رأج-ع
عدد أŸعوزين بالولية باŸؤوشسر أليجابي
أل- -ذي ي -ع -كسس –سس -ن أإلط -ار أŸع -يشس -ي
للموأطن ،مؤوكدأ أن ألرقم سسيتضسح أكÌ

بعد إأعدأد ألبطاقية ألولئية للمعوزين.
‘ ذأت ألسس- -ي- -اق ⁄ ،ي- -خ- -ف ع- -دد م -ن
رؤوسس - -اء أÛالسس أل - -ب - -ل - -دي- -ة Ãعسس- -ك- -ر
تذمرهم من تقليصس أحتياجاتهم من قفة
رمضسان لسسيما بالنسسبة للبلديات ألعاجزة
عن تغطية أحتياجاتها من ألعملية وتعتمد
‘ ذلك ع- -ل- -ى أ◊صس- -ة أل- -ت- -ي ت- -ق- -دم -ه -ا
ألسسلطات ألولئية من إأعانات غذأئية ،
ح -يث ذك-ر أح-د رؤوسس-اء ب-ل-دي-ات أل-ن-اح-ي-ة
أ÷نوبية للولية –فظ عن ذكر أسسمه ،أن
تقليصس عدد أŸسستفيدين من قفة رمضسان
سسيورط ألبلديات ‘ مشساكل ل –صسى مع
أŸقصس- -ي Úم- -ن أل -ع -م -ل -ي -ة ،ب -اع -ت -ب -ار أن
ألبلديات  ⁄تسسلم من هذه أŸشساكل حتى
‘ عز ألبحبوحة أŸالية ح Úكان عدد
أŸع -وزي -ن ي-رأوح  78أل -ف ع-ائ-ل-ة بÎأب
ألولية  ،ناهيك عن ما نتج من تقلصس
حصسصس ﬂت - -ل - -ف ب - -رأم- -ج م- -ن ظ- -روف
أج-ت-م-اع-ي-ة صس-ع-ب-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن
أرباب ألعائÓت.

عمال النظافة ‘ مأازق بسسبب
اإلجراءات ا÷ديدة
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،ي-ط-رح أل-وضس-ع أل-ع-ام
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة أل-تضس-ام-ن-ي-ة بولية معسسكر ألتي
شس - -م - -ل - -ت- -ه- -ا إأج- -رأءأت ت- -ط- -ه Òق- -وأئ- -م
أŸسس -ت -ف -ي-دي-ن م-ن ق-ف-ة رمضس-ان ،مسس-أال-ة
عمال ألنظافة أŸصسنف Úخارج ألشسريحة
أŸع-وزة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-م-ق-اي-يسس أل-ت-ي عملت
عليها مصسالح ولية معسسكر ‘ –ديد من
ل -ه -م أألح-ق-ي-ة ‘ أل-ظ-ف-ر ب-ط-رد غ-ذأئ-ي،
أسستنادأ إأ ¤أجور هذه ألفئة ألتي ترأوح
 22ألف دينار ،ما يضسع هذه ألفئة ‘ مأازق
حاد ،لسسيما وأنها ل تتقاضسى أجورها
بشسكل منتظم وبدليل أن عمال ألنظافة
أل -ت -اب -ع Úل -ل -م -ؤوسسسس -ة أل -ع -م -وم -ي-ة ل-رف-ع
أل-ن-ف-اي-ات  ⁄يسس-ت-ل-م-وأ ب-ع-د أج-ر شس-هرين
م -ت -ت -ال -ي Úن-ظ-رأ ل-ل-ظ-روف أŸال-ي-ة أل-ت-ي
تتخبط فيها مؤوسسسستهم ،و‘ ذلك ،يتوقع
أن تتدخل هيئة ألهÓل أألحمر أ÷زأئري
Ãن -ح ن-ح-و  400ك-يسس م-ن م-ادة أل-ف-ري-نة

ألعدد

اسصتحضصار اŸسصار الثوري لسصعد دحلب

انعدام اŸياه ،الكهرباء واŸواصسÓت

حيث أعرب أك Ìمن عشسرين فÓحا
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة أل- -ت -ق -ت -ه -م «ألشس -عب» ع -ن
أسس -ت -ي -ائ -ه -م إأسس -ت-م-رأر ن-قصس أÿدم-ات
ألضسرورية ،حيث يعيشس هؤولء ‘ ظروف
أق -ل م -ا ي-ق-ال ع-ن-ه-ا صس-ع-ب-ة ،وي-ك-اب-دون
ظروفا  ⁄تتغ ‘ Òهذه ألسسنوأت ألتي
عرفت فيها ألكث Òمن مناطق ألولية
ت -ن -م -ي-ة ك-بÒة ،وأشس-ت-ك-ى أل-فÓ-ح-ون م-ن
نقصس أŸياه ألتي ل يحصسلون عليها إأل
من أصسحاب ألصسهاريج ألذين إأسستثمروأ
‘ هذه أألزمة ،حيث يلجأا ألسسكان إأ¤
شسرأء هذه أŸادة أ◊يوية من على بعد
مسس -اف-ة  10ك -ل -م وأح-ي-ان-ا ت-زي-د Ãب-ل-غ
يتجاوز ألـ  1000دج للصسـ ـ ـهريج ألوأحد
(سسعة 3000م مكعب)،
وهذأ على ألرغم من وجود بئرين
تابعت Úللشسركة أ÷زأئرية للمياه ،إأل أن
هذه أألخÒة “ ⁄نحهم حق أإلسستفادة
منها عن طريق أألنابيب عّلها تفك من
معاناتهم مع هذه أŸادة ألتي تعت ÈأكÌ
م -ن ضس -روري -ة ،خصس -وصس -ا إأذأ ع-ل-م-ن-ا أن
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ل-ع-م-ال أل-ن-ظ-اف-ة ل-ت-غطية أحتياجاتهم من
مؤوونة غذأئية خÓل ألشسهر ألكر ،Ëعلى
أمل أن تتدخل ألسسلطات ألولئية Ÿعسسكر
ب -ت-خصس-يصس حصس-ة م-ن أل-ط-رود أل-غ-ذأئ-ي-ة
أل -ك -ام-ل-ة أÙت-وى ل-ه-ؤولء أل-ع-م-ال ن-ظ-رأ
لظروف ألفقر وألعوز ألتي يتخبطون فيها
نتيجة عدم تÓقيهم ألجورهم.
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مفاوضض فذ دّوخ الوفد الفرنسسي
خÓل مفاوضسات ايفيان
تيارت :ع .عمارة
اسص- -ت- -حضص- -رت اŸك -ت -ب -ة
ال -رئ -يسص -ي -ة ل -ل -م-ط-ال-ع-ة
العمومية لو’ية تيارت
اح - -ت - -ف - -ال - -ي - -ة خ - -اصص- -ة
باÛاهد سصعد دحلب ابن
دائرة قصصر الشصÓلة.
ألÈنامج تضسمن ﬁاضسرة
أل- -ق -اه -ا ألسس -ت -اذ أل -دك -ت -ور
أح - - -م - - -د ب - - -وزي- - -ان أŸؤورخ
أŸع - - -روف ،ح- - -يث أسس- - -هب
أل- -دك- -ت -ور ‘ خصس -ال سس -ع -د
دح -لب أل -ذي ق -ال ع -ن -ه أن -ه
أث-ن-اء أت-ف-اق-ي-ات أف-ي-ان أل-تي
ك -ان عضس -وأ ف -ي -ه -ا أن -ه ق -ال
«ل- -ل -ق -ائ -د أل -ف -رنسس -ي أل -ذي
ط -الب ب -اسس -ت -قÓ-ل أ÷زأئ-ر
ب - -دون ألصس - -ح- -رأء ف- -ج- -لسس
دح- -لب ب- -ج- -انب أل -ف -رنسس -ي
أÙاور وعندما سسأاله Ÿاذأ
قال أذأ تركت ألصسحرأء لفرنسسا فضسمني أليها» ‘ أشسارة أ ¤تهكم سسعد
دحلب على ألفرنسسي Úبأانه أذأ أخذت ألصسحرأء فسسعد دحلب جزء منها.
أÙاضسر ألدكتور أحمد بوزيان ألذي أسستعان بكتابه عن سسعد دحلب
وعززه بصسور عرضسها على أ◊ضسور من أÛاهدين وطلبة ألثانوي ألذين
غ ّصست بهم ألقاعة ،حيث أظهرت ألصسور سسعد دحلب رفقة زعماء ألثورة
كيوسسف بن خدة وفرحات عباسس وقايد أحمد غÒهم من ألقادة ،ألصسور
أظهرت أÙاورين أ÷زأئري Úدأخل أŸكتب و خارجه..
سسعد دحلب ألذي غيب من طرف أŸؤورخ Úو ⁄يعط له حقة كشسخصسية
وطنية كما قال أÙاضسر بعد سسؤوأل طرح عليه من طرف أ◊ضسور سسعد
دحلب رجل موأقف ووطني فذ قاوم ألسستعمار وحافظ على هويته وأنتمائه
للوطن ألذي ضسحى من أجله رفقة أخوأنه أÛاهدين وألشسهدأء.
مديرة أŸكتبة ألرئيسسية للمطالعة ألعمومية لولية تيارت نصسÒة عوأد
أŸشسرفة على أ◊فل قالت أن سسعد دحلب يبقى ذخرأ للثورة وللمنطقة و
فخرأ ألهل قصسر ألشسÓلة ألتي أحتضسنت أ◊فل و شسرفت ألضسيوف ،أŸديرة
أشسرفت لكونها رأعية ألحتفال على توزيع شسهادأت وهدأيا على أ◊ضسور
ومن بينهم مرأسسل جريدة «ألشسعب» ألذي تشسرف وحيدأ من ألعÓميÚ
بتغطية ألحتفال ألذي كان رأئعا بحضسور ألشسباب وألÈأعم و أÛاهدين
وأسسرة أÛاهد ألرمز سسعد دحلب ،كما كان لعوأن أŸكتبة ألرئيسسية دور
مهم ‘ أ‚اح أ◊فل رغم بعد أŸسسافة ب Úمدينة قصسر ألشسÓلة ألتي
أحتضسنت أŸناسسبة وعاصسمة ألولية بأاك Ìمن 120كلم.
أما سسكان قصسر ألشسÓلة ألذين مثلهم مثقفوهم ‘ أŸناسسبة فقد أظهروأ
ثقافة وأهتماما باÛاهد سسعد دحلب ويعرفون مناقبه وأثاره وكل ما قال
وكتب ومنهم من يحفظ تاريخه بالكامل مثلما ظهر لدى طلبة ألثانويات
ألذين تكلمنا معهم .

ا’سصتثمار ‘ اŸعرفة لÎقية اŸنتوج الزراعي

عمليات تكوين لفائدة  ٢٠إاطارا تتواصسل بالغرفة الفÓحية لتيبازة
تواصصل اطارات الغرفة الفÓحية
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع اŸع -اه -د ال -ت -ق -ن -ي-ة
اŸتخصصصصة عملية تكوين الفÓحÚ
‘ ﬂت -ل -ف الشص -عب ضص -م -ن ب -رن -ام-ج
سص- -ن- -وي ي- -تضص -م -ن حصصصص -ا ن -ظ -ري -ة
واخ -رى ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ع -ل-ى مسص-ت-وى
م - -زارع ‰وذج- -ي- -ة ﬂت- -ارة ،وه- -ي
العملية التي يراد من خÓلها ترقية
مسص -ت -وى ال -فÓ-ح ‘ Úال-ت-ع-اط-ي م-ع
نشصاطهم الذي يتطّلب تأاقلما سصريعا
م-ع اŸع-ط-ي-ات اŸن-اخ-ي-ة والفيزيائية
اŸتغّيرة.

تيبازة :عÓء ملزي

‘ ذأت ألسسياق ،أشسار رئيسس مصسلحة
ت-ن-ظ-ي-م ألن-ت-اج ب-ال-غ-رف-ة ألفÓحية مقني
بدريات إأ ¤كون ألعملية تتضسمن شسطرين
متكامل Úيعنى أحدهما بتكوين ألفÓحÚ
‘ ﬂت -ل -ف ألشس -عب ف -ي -م-ا يسسّ-ل-ط ألشس-ق
أل- -ث- -ا Êألضس- -وء ع- -ل- -ى إأط -ارأت ومسسÒي
أŸصس- -ال- -ح أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة ع- -ل -ى أخ -ت Ó-ف
مسستوياتهم من خÓل –ي Úمعلوماتهم
و“ك- -ي -ن -ه -م م -ن أل -ت -ع -ام -ل م -ع أل -وسس -ط
ألفÓحي ‘ ظروف مريحة ،بحيث شسرع
‘ Œسسيد برنامج ألتكوين منذ ألفا— من
أك -ت -وب -ر ت-اري-خ ب-دأي-ة أŸوسس-م أل-فÓ-ح-ي
ليتوأصسل إأ ¤غاية نهاية سسبتم Èألقادم.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ك-وي-ن ألط-ارأت ،أشس-ار
ﬁدثنا أ ¤كون ألعملية حصسلت بالتنسسيق
Óرشس-اد أل-فÓ-ح-ي
م -ع أŸع-ه-د أل-وط-ن-ي ل -إ

أل-ذي سسّ-خ-ر أم-ك-ان-ات-ه أل-بشس-ري-ة وأل-تقنية
ل-ت-ن-ظ-ي-م أي-ام ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ق-رأبة 20
أطارأ ‘ عّدة موأضسيع لها صسلة وطيدة
بالوأقع أŸعيشس على غرأر ألتصسال ‘
أل-وسس-ط أل-ري-ف-ي وتشس-ري-ح م-ن-اه-ج إأدم-اج
أŸرب Úوأل -ف Ó-ح ‘ Úب -رأم -ج أل -ت-ن-م-ي-ة
ألفÓحية وتفعيل دور أŸرشسد ألفÓحي.
أما فيما يتعلّق بتكوين ألفÓح Úفقد ”ّ
تسسط Òبرنامج سسنوي ıتلف ألشسعب
ألنشسطة Ãا ‘ ذلك تلك ألتي تعنى بÎبية
ألنحل وتربية أŸوأشسي ،وشسهدت ألعملية
تنظيم حصسصس نظرية وأخرى تطبيقية ‘
أŸيدأن باعتبار ألتكوين ألفعلي يقتضسي
ألقÎأب من أك Ìما Áكن من ألوأقع
للتمكن من أسستيعاب ألفكرة وأŸعلومة.
و‘ هذأ أإلطار حظي مزأرعو أ◊بوب
بعّدة حصسصس تكوينية نظرية وتطبيقية
ت-ت-عّ-ل-ق ب-اŸسس-ار أل-ت-ق-ن-ي أل-وأجب أت-ب-اعه
وأŸكافحة ألعقÓنية ıتلف أألمرأضس
وأآلف-ات وأل-ت-عشس-يب وأل-تسس-م-ي-د أل-عقÊÓ
وأل- -ري أل- -ت -ك -م -ي -ل -ي ،أضس -اف -ة أ ¤حصس -ة
تطبيقية تتعلق بالزرأعة أ◊افظة على
مسستوى أŸزرعة ألنموذجية بأاحمر ألع.Ú
وم- -ن أŸفÎضس ب- -أان ت- -ظ -ه -ر ن -ت -ائ -ج -ه -ا
منتصسف ماي أ÷اري ،كما حظي مزأرعو
أÿضس- -روأت ب- -عّ- -دة حصسصس ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة
متخصسصسة بالتنسسيق مع أŸعهد ألوطني
◊ماية ألنباتات وأŸعهد ألوطني للبقول
وألزرأعات ألصسناعية تعنى بإاعادة تثمÚ
أن-ت-اج ﬁصس-ول أل-بصس-ل وأل-ث-وم وأل-ت-عريف
ب- -أاه -م أصس -ن -اف أل -ب -ط -اط -ا وأŸك -اف -ح -ة

أل -ع -قÓ-ن-ي-ة أله-م أألم-رأضس أل-ت-ي تصس-يب
أÿضسروأت وزرأعة ألطماطم ‘ ألبيوت
أل-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة م-ت-عّ-ددة أل-ق-بب وأل-تعريف
Óعشس -اب
ب- -ب- -عضس أŸب -ي -دأت أŸضس -ادة ل  -أ
وأ◊شس -رأت ألضس -ارة ،و سس -ت -ف -ادة ف Ó-ح-و
أألشس- -ج -ار أŸث -م -رة وأ◊مضس -ي -ات م -ن 5
حصسصس ن -ظ -ري -ة أ ¤غ -اي-ة ن-ه-اي-ة أف-ري-ل
أل -ف -ارط ت -ع-ن-ى ب-ك-ي-ف-ي-ات أخ-ت-ي-ار ألÎب-ة
أŸن- -اسس- -ب- -ة إلنشس- -اء بسس- -ت -ان ح -مضس -ي -ات
Óشس-ج-ار أŸث-م-رة
وأŸع -ا÷ة ألشس -ت -وي -ة ل -أ
وأŸك -اف -ح -ة أل-ع-قÓ-ن-ي-ة أله-م أألم-رأضس
ودور ع-م-ل-ي-ت-ا أل-ت-ق-ل-ي-م وأل-تلقيم ‘ تنمية
أألشسجار أŸثمرة أضسافة أ 6 ¤حصسصس
تطبيقية للتحكم ‘ مهنة ألتقليم وحصستÚ
ل-ت-ع-ل-م م-ه-ن-ة أل-ت-ل-ق-ي-م ب-ح-يث ّ” ألÎك-ي-ز
م -ي-دأن-ي-ا ع-ل-ى أشس-ج-ار أل-زي-ت-ون وأل-ك-روم
كنمادج حيّة –تاجها هذه ألعملية ألهامة
‘ ألنشساط ألفÓحي .و‘ ألسسياق ذأته،
” تنظيم يوم تكويني حول كيفية أنشساء
ّ
بسستان للكروم على طريقة ألعريشسة.
و‘ ›ال تربية أŸوأشسي ،فقد شسهدت
شس -ع -ب -ة ت -رب -ي -ة أألب -ق -ار ل -ق -اء ت -وج -ي-ه-ي-ا
وتشس -اوري -ا ح -ول أشس -ك-ال-ي-ة ج-م-ع أ◊ل-يب
Ãشساركة ﬂتلف ألفاعل ‘ Úألشسعبة من
›م- - - -ع Úوم- - - -رب ÚومسسÒي وح- - - -دأت
أل-ت-ح-وي-ل ،وشس-ه-دت شس-ع-ب-ة ت-رب-ي-ة أل-ن-حل
ت -ن -ظ-ي-م  5حصسصس ن- -ظ- -ري- -ة وحصس- -تÚ
تطبيقيت Úأ ¤غاية نهاية ألشسهر ألفارط
لفائدة فوج Úمن  35مربيا لكل فوج تعنى
ب -ال -ت -غ -ذي -ة وأل -ت -ط -ري-د وأل-وق-اي-ة وج-م-ع
ألعسسل.
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عششية الحتفال بالعيد ال ّسشنوي للفراولة بسشكيكدة

Ãششاركة  32جمعية

الفÓحون يجددون مطلبهم بدعم اŸنتوج بالو’ية

حملة واسسعة لتنظيف الشّسواطئ ببجاية

تتجّدد مطالب منتجي الفراولة بسشكيكدة عند كل موعد احتفال سشنوي من كل ششهر ماي ،والتي
سشبق وأان طالب بها الفÓحون من السشلطات اÙلية والولئية ،بتوف Òالوسشائل الكفيلة لتطوير هذه
الششعبة الفÓحية وتوسشيع رقعتها ،مع فتح اŸسشالك الريفية أامام أاصشحاب ا◊قول حتى يتمّكنوا من
الوصشول بكل سشهولة إاليها ،وبالتا‹ التمكن من جني الثمار ‘ حينها ،سشيما وأان اŸسشاحات اŸغروسشة
Ãناطق جبلية صشعبة الولوج.
ألتجزئة خؤفا من فسصاده ،خصصؤصصا
وأن أŸك -رك -ب -ة ك-م-ا تسص-م-ى سص-ري-ع-ة
ألتلف» ،وهؤ أألمر ألذي أثار أسصتياء
أŸنتج Úألذين يعتÈون ألعمل بهذه
ألفاكهة معيشصتهم ،حيث يسصاهم كل
أف -رأد أل -ع -ائ -ل -ة ‘ ع -م -ل-ي-ات أل-زرع
وأ÷ني.
وي- -ب -ق -ى أك Èإأشص -ك -ال ه -ؤ حصص -ؤل
منتجي ألفرأولة على بطاقة ألفÓح
حتى يتمكنؤأ من ألدعم ألذي تقدمه
أŸصصالح ألفÓحية ،وأك Èعائق Áنع
من ألسصتفادة من هذه ألبطاقة ،هؤ
كما أكده «يؤنسس  -م» عدم حصصؤل
أل-فÓ-ح Úع-ل-ى شص-ه-ادأت ألسص-تفادة
م- -ن أل- -ق- -ط- -ع أألرضص- -ي- -ة أل- -غ- -اب- -ي- -ة
لسصتغÓلها ‘ ألزرأعة أ÷بلية ألتي
ألفرأولة للتأاكد من وجؤد هذه أŸلكة “ك -ن -ه -م م-ن أ◊صص-ؤل ع-ل-ى أل-دع-م
سسكيكدة :خالد العيفة
أŸدللة إلقامة على شصرفها أألفرأح .أŸا‹ ‘ إأط -ار ألصص -ن -دوق أل -ؤط-ن-ي
ألنشص - -غ- -الت ت- -عّ- -ددت وم- -ط- -الب ل -ل -ت -ن-م-ي-ة أل-فÓ-ح-ي-ة « ،وأضص-اف أن-ه
أŸسص -اح -ات أل -زرأع-ي-ة أل-ت-ي ك-انت
ت-ن-ت-ج أج-ؤد أن-ؤأع أل-ف-رأول-ة أخ-تفت ،ألفÓح Úعلى ما يبدو لن يتحصصلؤأ «يأامل من مصصالح ﬁافظة ألغابات
فاغلب حقؤل ألشصاطئ ألكب Òمهد عليها ،فهي منذ سصن Úوهي مرفؤعة أل -ع -م-ل ع-ل-ى تسص-ؤي-ة وضص-ع-ي-ة ه-ؤؤلء
ألع -ل -ى سص-ل-ط-ة ولئ-ي-ة ،و ⁄ي-ت-ح-ق-ق أل-فÓ-ح Úأل-ذي-ن ي-زأول-ؤن نشص-اط-ه-م
أل -ف -رأول -ة ب -ب -ل -دي-ة ع Úأل-زويت أ¤
منطقة ألزرأمنة ⁄ ،يعد أصصحابها منها أل ألنزر ألقليل ،ألذي ل يغ Òفؤق أرأضس غابية».
يهتمؤن بهذه ألزرأعة ،وأنتقلت أ ¤من وأقـ ـع هـ ـذه ألشصعبة ألفÓحيـ ـ ـة،
Óشص- -ارة ،أل- -ؤأ‹ ألسص -اب -ق خ Ó-ل
ل - -إ
مسص- -اح- -ات أخ- -رى ب -أاع -ا‹ سص -ي -دي فـ«غ- - -رب- - -ي  -م» أح- - -د أل - -ف Ó- -ح Úم -رأسص -م ألح -ت -ف -ال ب-ه-ذه أل-ف-اك-ه-ة،
م- -نصص- -ؤر وع Úألشص- -رأي- -ع ب- -ب- -ل- -دي -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ي -ؤؤك-د ذلك« ،ن-ع-ا Êم-ن أل -ت-زم أم-ام أŸن-ت-ج Úب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى
“الؤسس ،أين أسصتقر أنتاجها ولكن مشص- -اك- -ل ع- -دة ت- -ت- -م -ث -ل ‘ أن -ع -دأم تسص- - -ؤي- - -ة أŸشص- - -اك- - -ل أŸط - -روح - -ة
‡ا ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة
باسصتقرأر أŸسصاحة أıصصصصة لها أŸسصالك ألتي تؤؤدي إأ ¤أ◊قؤل ّ
وألتي ل تزيد عن  300هكتار ،وهؤ Áنعنا من نقل أŸنتؤج إأ ¤ألسصؤق ‘ للغابات لتسصؤية ملف ألعقار ،مؤؤكدأ
ألمر ألذي أّكده منتجؤ هذه ألفاكهة وقت قصص Òحتى ل تتلف ألفاكهة ،بأان ألؤلية قررت فتح ملف ألعقار
ل-غ-ي-اب أل-دع-م ÚأŸادي وأŸع-ن-ؤي ،ب - -اإلضص- -اف- -ة إأ ¤أن- -ع- -دأم أ÷رأرأت ب -ال -ت-نسص-ي-ق م-ع أŸصص-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة
وعدم ألتكفل بانشصغالت ألفÓح ÚألفÓحية ألتي تتأاقلم مع تضصاريسس وأل -ري ومصص -ال -ح أل -غ-اب-ات وأل-غ-رف-ة
‡ا يضصطرنا إأ ¤تأاجÒها ألفÓحية ألن ألؤلية تتؤفر حسصبه
أ◊قيقية من قبل ألسصلطات ألؤصصية ،أŸنطقةّ ،
وألؤضصعية تتكرر كل عشصية أحتفال بأامؤأل باهظة ،ناهيك عن مشصكل ع -ل -ى أم -ك -ان -ي -ات ل-تسص-ح Úوضص-ع-ي-ة
ب-ال-ع-ي-د ألسص-ن-ؤي ،ح-ي-ن-ه-ا ت-ق-ؤم هذه أل -تسص-ؤي-ق ،إأذ ن-ق-ؤم ب-ب-ي-ع أÙصص-ؤل أل -ف Ó-ح ‘ Úه-ذه ألشص-ع-ب-ة وأل-ع-م-ل
ألسص-ل-ط-ات ب-خ-رج-ات معاينة ◊قؤل ب-ا÷م-ل-ة وب-أاسص-ع-ار م-ن-خ-فضصة لتجار على تطؤيرها.

بجاية :بن النوي توهامي

لدعم حظائر البلديات بوسشائل النقل بخنششلة

الو’ية تقتني عتادا جديدا لرفع النّفايات

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
‘ إأط- -ار ت -ن -ف -ي -ذ ﬂط -ط تسص -يÒ
أل -ن -ف -اي-ات أŸن-زل-ي-ة ل-ؤلي-ة خ-نشص-ل-ة
وأŸصصادق عليه من طرف أÛلسس
ألتنفيذي ألؤلئي ،و–ضصÒأ للشصهر
ألفضصيل ،أقتنت ولية خنشصلة لفائدة
بلديات ألؤلية كدفعة أو 14 ¤جرأر
Ãق -ط -ؤرة و 07شص-اح-ن-ات ضص-اغطة
خاصصة برفع ونقل ألقمامة لفائدة
 16ب -ل -دي -ة ب -غ -ي -ة –سص Úأل -تسص-يÒ
أ◊ضص -ري ل -ل -ن -ف -اي -ات أŸن-زل-ي-ة Ãا
يحسصن أإلطار أ◊ياتي للمؤأطن.Ú

” ‘ ه - - -ذأ ألصص - - -دد تسص- - -ل- - -ي- - -م
و ّ
أŸرك -ب -ات أ÷دي -دة ل -ل -ب-ل-دي-ات Ãا
ف-ي-ه-ا ب-ل-دي-ة ع-اصص-م-ة أل-ؤلية ،وألتي
ظ- -ف- -رت ب- -حصص- -ة أألسص- -د م- -ن ه -ذه
أل -دف -ع -ة أألو ¤ب-حصص-ؤل-ه-ا ع-ل-ى 04
شصاحنات ضصاغطة لنقل ألنفايات03 ،
ج -رأرأت Ãق-ط-ؤرة ل-ن-ق-ل أل-ن-ف-اي-ات
أŸنزلية وما شصابهها وأك Ìمن 260
ح- -اوي -ة م -ن ﬂت -ل -ف أألح -ج -ام‘ ،
أنتظار أسصتÓمها كذلك  04مركبات
أخرى خاصصة بتسصي Òألقمامة.
وت-ن-درج أل-ع-م-ل-ي-ة أŸذك-ؤرة ضص-م-ن
أŸرحلة ألثانية من ﬂطط تسصيÒ

ألنفايات للؤلية أŸتمثلة ‘ تدعيم
حظائر ألبلديات بعتاد ألرفع وألنقل،
ب-ع-دم-ا ” ت-زوي-د ﬂت-ل-ف أل-ب-لديات
ب -ع -ت -اد أ÷م -ع وأŸت-م-ث-ل خ-اصص-ة ‘
مئات أ◊اويات من ﬂتلف أألنؤأع
وأألحجام Ãا يضصمن ألتسصي Òأ÷يد
للنفايات أŸنزلية ،وحتى ألصصلبة ‘
بعضس أألحيان.
ه-ذأ ‘ أن-ت-ظ-ار أسص-ت-ق-دأم أل-دف-عة
ألثانية من هذه أŸركبات من طرف
إأدأرة ألؤلية لتؤزيعها على حظائر
أل -ب-ل-دي-ات غ ÒأŸسص-ت-ف-ادة م-ن ه-ذه
ألعملية لتكؤن بذلك وسصائل أ÷مع
وأل -ن-ق-ل وأل-رف-ع أÿاصص-ة ب-ال-ق-م-ام-ة
م -ت-ؤف-رة ل-دى أل-ب-ل-دي-ات Ãا يضص-م-ن
ألتسصي Òأ÷يد وألقضصاء على ألنقاط
ألسص -ؤدأء ل -ل -ق -م -ام-ة Ãدن وب-ل-دي-ات
ألؤلية.
ويأامل ضصمن هذأ ألسصياق مؤأطنؤ
عاصصمة ألؤلية خنشصلة ،وألتي عانت
وت - -ع - -ا Êم - -ن سص- -ؤء تسص- -ي Òم- -رف- -ق
أل -ن -ظ -اف -ة م -ن -ذ سص -ن -ؤأت ،أن ي-ع-م-ل
أÛلسس أل -ب -ل -دي ع -ل-ى ألسص-ت-غÓ-ل
أ÷يد للعتاد أ÷ديد وألسصهر على
رفع ألنفايات ونقلها بصصفة منتظمة
ودورية ،وأ◊رصس على تفادي وقؤع
أضصطرأب ‘ هذه أÿدمة كما حدث
ألصصائفة أŸاضصية وتسصّبب ‘ تذمر
وأسصتياء كبÒين لدى سصكان أألحياء.

ن ّ-ظ -مت ال -ع -دي -د م-ن ا÷م-ع-ي-ات
ال - -ث - -ق - -اف - -ي - -ة ،الج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة
والرياضشية ببجاية ،بالتنسشيق مع
لسش Ó-م -ي -ة وم-دي-ري-ة
ال -كشش -اف -ة ا إ
لششغال العمومية ،حملة واسشعة
ا أ
ل-ت-ن-ظ-ي-ف الشش-واطئ ،من النفايات
التي تعكر صشفو اŸصشطاف Úوراحة
السش - -ك - -ان ،ح - -يث ّ” Œن - -ي- -د ك- -ل
لم-ك-ان-ي-ات الضش-رورية واŸطلوبة
ا إ
من أاجل إا‚اح هذه العملية ،التي
سش- -تسش- -م- -ح م- -ن ج- -ه -ة ب -ت -ن -ظ -ي -ف
الشش-ري-ط السش-اح-ل-ي م-ن ال-قمامات،
التحسشيسص بأاهمية ا◊فاظ على البيئة واÙيط من جهة أاخرى.
ألعملية ألتي دعت إأليها  32جمعية ،حسصب ألسصيد زأيدي من جمعية ألقدسس،
من شصأانها تنظيف وتخليصس ألشصؤأطئ من ألنفايات ألتي يتخلى عنها ألؤأفدون
لهذه أŸناطق ،حيث شصارك ‘ هذه أŸبادرة آألف أŸؤأطنؤن ،وألذين أبدوأ
رغبة ملحة ‘ أŸسصاهمة ‘ تنظيف ألشصؤأطئ وألعمل على إأبقائها نظيفة،
لبعث ألرأحة ‘ نفؤسس قاصصديها ألذين يطالبؤن باسصمرأر ضصرورة Œسصيد
ألنظافة.
مضصيفا أّن هذه ألعملية جاءت كاسصتمرأر ıتلف ألنشصاطات ألتي تنظمها
أ÷م -ع -ي -ات –سص -ب -ا Ÿؤسص -م ألصص -ط -ي -اف ،وه -ي ك -ذلك ف -رصص -ة ل -ت -حسص-يسس
أŸصصطاف Úبع ÚأŸكان ،بأاهمية حماية ألشصؤأطئ وأ◊رصس على عدم رمي
بقايا ألطعام وألقاذورأت ،فضص Óعن أŸسصاهمة ‘ نشصر ألؤعي ‘ أوسصاط
ألعائÓت ،و–سصيسصها لتفادي ترك ألنفايات بالشصؤأطئ بعد مغادرتها ،مع
أ◊رصس على وضصعها با◊اويات أıصصصصة لها تفاديا لكاّفة مصصادر ألتلؤث.
و‘ سصياق ذي صصلة ،وّفرت ولية بجاية كافة أإلمكانيات أŸادية وألبشصرية
– ّسصبا Ÿؤسصم ألصصطياف ،حيث “يزت ألتحضصÒأت بتخصصيصس مبالغ مالية
جهت بحسصب ألسصيدة عÓوة
معتÈة ،تدخل ضصمن ألÈأمج أإل‰ائية ،وألتي و ّ
من مديرية ألسصياحة ،أغلبيتها إلعادة تهيئة وŒديد كل ألشصؤأطئ لتؤف Òكل
شصروط ألرأحة ،خاصصة ما تعلق بتهيئة ألطرق أŸؤؤدية إأ ¤ألشصؤأطئ ،أŸياه
ألصصا◊ة للشصرب ،وأإلنارة وغÒها.
مع أإلشصارة أّن ولية بجاية تتميز بشصريطها ألسصاحلي ،ألذي Áتد على
مسصافة 120كلم ويضصم  34شصاطئا ما ب Úرملي ،صصخري وخلجان ،وتتميز
بتضصاريسس جبلية وأسصعة ذأت مناظر طبيعية مبهرة ،وتسصتقبل أÓŸي Úمن
ألسص -ي -اح وأŸصص-ط-اف ÚخÓ-ل م-ؤسص-م ألصص-ط-ي-اف ،ح-يث ي-فضص-ل أل-ع-دي-د م-ن
ألسصياح وأŸصصطاف Úألتؤأفد على ألشصؤأطئ باعتبارها سصياحية بامتياز ،وهذأ
بفضصل ألÌوة ألسصياحية ألطبيعية أÓÿبة ،ومؤروثها ألتاريخي وألثقا‘ ألذي
مّكنها من –ريك عجلة ألتنمية ألسصياحية.

بعد تأاخر Ÿدة سشنة كاملة

نفق زيغود يوسسف بقسسنطينة مفتوح Ÿسستعمليه
قسسنطينة :مفيدة طريفي

ليسشر من
انتهت أاششغال ا÷زء ا أ
ن- -ف -ق زي -غ -ود ي -وسش -ف ل -ل -ط -ري -ق
السشيار ششرق  -غرب بقسشنطينة،
و” فتحه ‘ وجه حركة اŸرور
وال- -ذي ع- -رف م- -دة إا‚از سش- -ن- -ة
ك -ام -ل -ة ح-يث ” غ-ل-ق-ه ‘ ن-ه-اي-ة
ششهر أافريل الفارط ،بسشبب عدة
ن- -ق- -ائصص ” تسش -ج -ي -ل -ه -ا آان -ذاك،
والتي جاءت ‘ مقدمتها عمليات
التأاهيل والتجهيزات التي كانت
تعرف نقصشا ملحوظا ما صشعب ‘
عملية اسشتغÓله.
من جهته ،أّكد عصصام حما Êرئيسس
أŸشصروع باŸؤؤسصسصة أ÷زأئرية للطرق
ألسصريعة ،أن أألشصغال قد أنتهت به
ن-ه-ائ-ي-ا سص-ي-م-ا ب-ا÷ه-ة أليسصرى ،وألتي
شصهدت أشصغال ترميم وإأعادة أعتبار
ع-م-ي-ق-ة وك-بÒة ب-أاط-ؤل ن-ف-ق ل-ل-ط-ريق
ألسص - -ي - -ار وأŸم- -ت- -د ع- -ل- -ى ط- -ؤل 2.5
ك- -ي- -ل- -ؤم ،Îفضص Ó- -ع- -ن ت -ؤف Òك -اف -ة
أإلمكانيات ألÓزمة إلعادة فتحه أمام
مسصتعمليه ،وألتي جاءت ‘ مقدمتها
أإلشص- -ارأت ألضص- -ؤئ- -ي -ة وأل -ت -ؤج -ي -ه -ي -ة
وت-ن-ظ-ي-ف م-ك-ي-ف-ات أل-هؤأء ألتي تعتÈ
ذأت أهمية بالنسصبة للسصÓمة ألعامة
للنفق وللمؤأطن.Ú
ألنفق ألذي دخل حيز أÿدمة سصنة
 ،2018وألذي يشصغل ﬁؤر سصكيكدة
وع-ن-اب-ة ،ب-اŒاه قسص-ن-ط-ي-ن-ة وأ÷زأئ-ر

ألعاصصمة ،سصيعمل على تسصهيل أ◊ركة
أŸروري- - -ة ب ÚأŸدن أل - -كÈى ،وك - -ذأ
أخ -تصص -ار أل -ؤقت ل -ل-ؤصص-ؤل إأ ¤أŸدن
أÛاورة ،ه- -ذأ أألخ Òأل- -ذي يشص -ه -د
مرونة أك Èعلى ألطريق ألسصيار بشصكل
كلي.
م- - -ن ج- - -ه- - -ة أخ- - -رى ،أضص - -اف ذأت
أŸتحدث أن مصصا◊ه سصتقؤم بدءأ من
أل -ي -ؤم ب-غ-ل-ق أ÷زء أألÁن م-ن أل-ن-ف-ق
أل- - -ذي يضص- - -م- - -ن أ◊رك- - -ة ‘ ألŒاه
أŸع- -اكسس بصص- -ف- -ة ج- -زئ -ي -ة ،وŸدة 3
أي - - -ام م - - -ن أج - - -ل ألن - - -ت - - -ه- - -اء م- - -ن
Óشصغال وألقيام بالتجارب على
كافة ل أ
ألتجهيزأت ،خاصصة ما تعلق باإلنارة
وأŸكيفات ألهؤأئية ،حيث سصيتم غلق
هذأ أألخ Òجزئيا ‘ فÎأت ألنهار
وفتحه ‘ سصاعات ألذروة.
Óشص -ارة ،ف -ق-د ك-ان وزي-ر أألشص-غ-ال
ل -إ
ألعمؤمية عبد ألغني زعÓن قد دشّصن
ن -ف -ق زي -غ -ؤد «أل -ك-ن-ت-ؤر» أل-ؤأق-ع ع-ل-ى
أ◊دود م- -ع ولي- -ة سص- -ك- -ي -ك -دة شص -ه -ر
جانفي ألفارط بعد سصنؤأت من ألتأاخر
‘ أإل‚از ،بسص- -بب ب -عضس أل -ع -رأق -ي -ل
ألتي ” تسصجيلها ‘ عمليات تركيب
Œه- -ي- -زأت أإلن -ارة وأŸرأق -ب -ة حسصب
تصصريحات أŸسصؤؤول Úعلى أŸشصروع
سص- -اب- -ق -ا ،ح -يث ” ت -زوي -ده ب -ج -م -ي -ع
أل- -ؤسص- -ائ- -ل أل- -عصص -ري -ة أل -ت -ي تضص -م -ن
ألسصÓمة أŸرورية ،من خÓل تركيب
Œهيزأت ألتشصغيل وأ◊ماية وألؤقاية
وكذأ أجهزة أإلنارة

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي
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مسسرح الشسارع..
التأاسسيسش والغياب
طاقات ششبانية كبÒة –اول إاعادة بعثه با÷زائر
Œربتنا ششبه منعدمة وهي «قول وحكواتي» فقط
اÿيار األوحد لقراءة اŸوروث الÎاثي فعليا

بعضض اıرجÚ
يعارضشون مسشرح
الششارع حفاظ ـ ـا
عل ـ ـى Ÿسشته ـم
فـ ـوق اÿششبـ ـة

ركح منسشي
وتراث بحاجة
إا ¤رد العتبار

لي ولية أان تتباهى بهاŸ ،ا –مله من تاريخ عريق لهذه اŸدينة من جهة،
تعت ÈاŸسسارح الرومانية من أاهم اŸعا ⁄التي Áكن أ
ومن جهة أاخرى كونها تعد من أاهم اŸعا ⁄السسياحية والثقافية للمدينة التي –تضسنها ،ولذلك تو‹ العديد من الدول أاهمية
لثرية إا ¤وقت ما ،إا ¤أان جاء ذلك
كÈى لهذه اŸعا ⁄التاريخية ،عوالتي كان بها اŸسسرح الروما Êمن أاهم ما Áيز هذه اŸدن ا أ
اليوم الذي أاصسبح فيه ›رد معلم حجري ،طاله التهميشش من قبل السسلطات الولئية ،التي وقفت موقف اŸتفرج على مسسرح
تاريخي كان Áكن أان يكون على مدار السسن Úوجهة سسياحية وثقافية وفنية واجتماعية بامتياز.
لهمال ،ما Áكن أان يÈز تاريخ وأاصسالة
لن بعضش الغيورين على مدينتهم وتراثها العريق ،رفضسوا أان يطال التهميشش وا إ
أ
لعادة بعثه ،على أامل أان تدب فيه ا◊ياة من جديد ،وتنشسط به
وعراقة مدينتهم ،هبّوا لنجدة هذا الÎاث ‘ ﬁاولة منهم إ
ﬂتلف التظاهرات الثقافية والفنية ،على غرار أابي الفنون وجعله متحفا ‘ الهواء الطلق.

عنابة :هدى بوعطيح
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مسسرح الشسارع ..التأاسسيسس والغياب
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اıرج واŸمثل اŸسسرحي
أاحسسن سسراج لـ«الشسعب»:

روح اŸبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادرة
اآ’لية الوحيدة
للنـ ـ ـزول باŸسسـ ـرح
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مدير الثقافة لو’ية سسوق أاهراسس الطاهر عريسس لـ«الشسعب»:

الكاتب اŸسسرحي عبد
القادر بالكروي لـ«الشسعب»:

اŸسسرح الروما Êواجهة فنية تفتقد إا ¤برامج لبعثها من جديد
تّÎبع و’ية سسوق أاهراسس على قلعة أاثرية
ت -ع -اق -بت ع -ل -ي -ه -ا ال-ع-دي-د م-ن ا◊ضس-ارات،
وأاج - -م - -ل م - -ا Áي - -زه - -ا اŸسس - -رح ال- -روم- -اÊ
’ثري الذي قاوم
لـ»خميسسة» هذا الركح ا أ
ع- -وام -ل ا’ن -دث -ار وال -زوال و’زال ق -ائ -م -ا
خاصسة بعد إاعادة تأاهيله ،لتبعث فيه من
’نشس-ط-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة،
ج -دي -د ال -ع -دي-د م-ن ا أ
وŸع - -رف - -ة ال- -ب- -ع- -د ال- -ث- -ق- -ا‘ ودور اŸسس- -رح
ال- -روم -اÿ Êم -يسس -ة ح -ال -ي -ا ك -ان ل -ن -ا ه -ذا
ا◊وار م -ع م -دي -ر ال -ث -ق -اف -ة ل -و’ي -ة سس -وق
أاهراسس السسيد الطاهر عريسس.
حاوره :سسم Òالعيفة
«الشس-عب» :تشسّ-ك-ل «خ-م-يسس-ة» ق-ل-عة أاثرية،
Ãسس -رح -ه -ا ال -روم -ا Êال -ع -ري-ق ،ه-ل لك أان
تعطي لنا نبذة عنها؟
الطاهر عريسس :أاول شسكرا ÷ريدة «الشسعب»
إا ¤هاته اللتفاتة القيمة ،حول اŸواقع األثرية
وخ-اصس-ة اŸسس-ارح ال-روم-ان-ي-ة ،وإاع-ادة ب-ع-ث-ه-ا م-ن
جديد ،بالنسسبة ÿميسسة تعاقبت عليها العديد من
ا◊ضسارات عندما اسستقر الرومان ‘ اŸنطقة
أاخذت تسسمية «تÈسسق النوميدية» وازدوج فيها
حكم Úإاذ اسستمر ا◊كم النوميدي نظرا لكÌة
السسكان اÙلي Úإا ¤جانب ا◊كم الروما‘ Ê
عهد تراجان حوا‹ القرن الثا ÊميÓدي بنيت
مدينة «خميسسة» الرومانية –ت اسسم «تÈسسيكوم
ن -وم -ي -داروم» ث-م رق-يت إا ¤رت-ب-ة ب-ل-دي-ة روم-ان-ي-ة
تعيشش بها قبيلة «بابÒية».
عرفت خميسسة أاوّج ا◊ضسارة ‘ التعم Òوحتى

ال -تصس -دي -ر Ÿواد ﬂت -ل -ف -ة م -ن -ه -ا ال -ف-خ-ار وزيت
الزيتون الوافر اإلنتاج ،خاصسة Ÿرور وادي ›ردة
باŸنطقة ،كما حّل بخميسسة البزنطيون حوا‹
ال -ق -رن السس-ادسش م-يÓ-دي واح-ت-ف-ظ-وا ب-ال-تسس-م-ي-ة
النوميدية أاي تÈسسق.
ت -أاخ-ذ خ-م-يسس-ة شس-ك-ل م-ث-لث “ت-د ق-اع-دت-ه-ا م-ن
ا÷نوب وتتجه قمته نحوى الشسمال ،تت ّسسع اŸدينة
باŒاه القمم العليا من حيث تنبع األودية الثÓثة:
›ردة ،ال -كÈيت ،وال -دن -ام ،وت -تضس -م -ن خ -م-يسس-ة
جزأاين أاسساسسي Úهما اŸدينة العتيقة ،اŸدينة
ا÷ديدة شسهدت توسسعات على مر السسن Úوهذا
ما جعل القائم Úعليها يبنون سساحت Úلتعرف
فيما بعد Ãدينة السساحت.Ú
أاج -ريت ح -ف -ري-ات ب-اŸوق-ع سس-ن-ة 1902م ن-ظ-مها
جو‹ وقزال لÎى أاجزاء اŸدينة النور بعدما
كانت ركاما –ت األثرية ،ذكر القديسش أاوغسسطÚ
خ-م-يسس-ة ‘ ك-ت-اب-ات-ه ع-ن-دم-ا زار سسÒت-ا ل-ت-كريسش
صس-دي-ق-ه ب-روف-وت-وروسش ،وصس-ن-فت خ-م-يسسة ضسمن
الÎاث ال -وط -ن -ي اÙف -وظ سس-ن-ة 1968م .خ Ó-ل
زي - - -ارة ل - - -ل - - -م - - -وق - - -ع األث - - -ري ‚د ،اŸسس - - -رح،
ا◊م -ام -ات،اŸع -ب -د ،األروق -ة،ال -ب -ازي-ل-يك ،ق-اع-ة
اÛلسش ،ال-ق-ل-ع-ة ال-ب-ي-زن-ط-ي-ة اŸق-اب-ر ،ال-ك-نيسسة
الصسغÒة،الصسهاريج واÿزانات ،ومعبد نبتون .إا¤
ج -انب ه -ذه اŸع -ا ⁄ال -رائ -ع -ة Ÿدي -ن -ة خ -م -يسس-ة
األث -ري -ة ،أايضس -ا ق -وسش ال -نصس -ر ،وب -واب -ة ت -ي-ف-اشش،
وال -ب -اب ال -ت -ذك -اري ،ح-ي الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
والفخاريات واŸسسبح ذو شسكل القيتار .يسستطيع
زائر اŸوقع السستمتاع باألجواء الرائع ÿميسسة
خاصسة من مرتفعاتها ليسستنشسق نسسمات ا◊ضسارة
وفسسيفسساء جمال الطبيعة اÓÿبة.

م- - -وق- - -ع أاث- - -ري ومسس - -رح روم - -ا Êب - -ه - -ات - -ه
ا÷م -ال -ي -ات ،م -اه -و ح ّ-ظ اŸسس-رح ال-روم-اÊ
ÿميسسة من الÈامج الثقافية؟
@@ فع Óنحن  ⁄نغفل القيمة األثرية التاريخية
والفنية Ÿسسرح خميسسة ،ولنا ‘ ذلك العديد من
”
الÈام-ج ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ت-ظ-اه-رات ال-دولية التي ّ
تأاطÒها من خÓل مدرجات اŸسسرح الروماÊ
ÿميسسة ،قبل هذا كنا منشسغل Úبأاشسغال ترميم
هذا اŸوقع األثري الثم ،Úوتهيئته أامام ا◊ركة
السسياحية ،بعدها مباشسرة توجهنا إا ¤اسستغÓل
هذا اŸسسرح العتيق كمنı Èتلف اŸهرجانات
اÙل-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م ب-رام-ج ث-ق-اف-ي-ة وط-نية ودولية،
أايضسا لنا ككل عام خÓل شسهر رمضسان برنامج
للسسهرات العائلية من على ركح اŸسسرح الروماÊ

اŸسسرح الروما Êبعنابة

ركح منسسي ،وتراث بحاجة إا ¤رد ا’عتبار
تعّد عنابة من ب Úالو’يات التي تزخر Ãواقع أاثرية هامة ،على غرار اŸسسرح الروما Êالذي يعت Èمن أاهم اŸعا⁄
’ثرية هيبون على مسساحة تقّدر بـ 28هكتارا ،وهي اŸدينة التي تتوّفر على أاك Ìمن 200
ببونة ،حيث يّÎبع باŸدينة ا أ
معلم أاثري ،من بينها  10مواقع ومعا ⁄مصسنفة..
عنابة :هدى بوعطيح
كÈى ل -ه -ذه اŸع -ا ⁄ال -ت-اري-خ-ي-ة ،ع-ل-ى سس-ي-اح-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة وف-ن-ي-ة واج-ت-م-اعية

ت -ع -ت ÈاŸسس -ارح ال -روم -ان -ي -ة م -ن أاه -م
لي ولية أان تتباهى
اŸعا ⁄التي Áكن أ
بهاŸ ،ا –مله من تاريخ عريق لهذه
اŸدي -ن -ة م -ن ج -ه -ة ،وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى
كونها تعد من أاهم اŸعا ⁄السسياحية
وال -ث -ق-اف-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة ال-ت-ي –تضس-ن-ه-ا،
ولذلك تو‹ العديد من الدول أاهمية

غ- -رار ولي -ة ع -ن -اب -ة ،وال -ت -ي ك -ان ب -ه -ا
اŸسسرح الروما Êمن أاهم ما Áيز هذه
لثرية إا ¤وقت ما ،إا ¤أان
اŸدينة ا أ
جاء ذلك اليوم الذي أاصسبح فيه ›رد
معلم حجري ،طاله التهميشش من قبل
السسلطات الولئية ،التي وقفت موقف
اŸتفرج على مسسرح تاريخي كان Áكن
أان ي- -ك- -ون ع- -ل -ى م -دار السس -ن Úوج -ه -ة
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بامتياز.
لن ب -عضش ال-غ-ي-وري-ن ع-ل-ى م-دي-ن-ت-ه-م
أ
وت- -راث- -ه -ا ال -ع -ري -ق ،رفضس -وا أان ي -ط -ال
لهمال ،ما Áكن أان يÈز
التهميشش وا إ
تاريخ وأاصسالة وعراقة مدينتهم ،هّبوا
ل -ن -ج -دة ه-ذا الÎاث ‘ ﬁاول-ة م-ن-ه-م
لع -ادة ب -ع -ث -ه ،ع-ل-ى أام-ل أان ت-دب ف-ي-ه
إ
ا◊ياة من جديد ،وتنشسط به ﬂتلف

ÿميسسة وهي السسهرات الرمضسانية التي نسسهر
على تنظيمها للعائÓت السسوقهراسسية.
لنا أايضسا الÈامج الصسيفية والتي تدخل ‘ إاطار
ﬂت -ل -ف ال -ف -ع-ال-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة واألي-ام
ال -ث -ق-اف-ي-ة ıت-ل-ف ولي-ات ال-وط-ن وال-ت-ي ي-أاخ-ذ
اŸسسرح الروما Êحصسة األسسد منها ،ونبذل ‘
ذلك ج -ه -ود ك -ب Òل-ت-أام Úاألم-ن واŸراف-ق-ة ع-ل-ى
مسس-ت-وى م-درج-ات اŸسس-رح ،وك-م-ا ت-ع-رف-ون ل-هذه
اŸسس -ارح ال -روم -ان-ي-ة خصس-وصس-ي-ة ف-ه-ي ‘ ال-ه-واء
الطلق وبالتا‹ تتضساعف مسسؤوولياتنا التنظيمية.
Óرت-ق-اء ب-ا◊رك-ة ال-ث-ق-افية وإاعادة بعث
ل -إ
دور اŸسس- -ارح الشس- -ع- -ب- -ي -ة ،م -اه -ي ك -ل -م -تك
للجهات الثقافية وا÷مهور الثقا‘؟
@@ أاول ،للجهات الثقافية أاعيد نفسش النداء الذي
سس -ب -ق وأان رف -ع -ت -ه ‘ ال -ع -دي -د م -ن اŸن -اسس -ب -ات
وه-واله-ت-م-ام ب-اŸسس-ارح الشس-ع-ب-ي-ة وخ-اصس-ة هاته
اŸواق -ع األث -ري -ة وإاع -ادة ب -ري-ق-ه-ا ال-ث-ق-ا‘ ،ب-غÒ
النشساطات الثقافية تبقى اŸسسارح الرومانية بÓ
روح ن -ح -ن ‘ سس -ج -ال م -ت -جّ-دد ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى
المتداد التاريخي األثري للبÓد وهذا ل Áكن أان
ي- -ك- -ون إاذا  ⁄ي -ت -دّع -م ه -ذا ب -ال -ق -ط -اع ال -ث -ق -ا‘
والسسياحي.
أام -ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ا÷م-ه-ور ال-ث-ق-ا‘ ن-ح-ن ن-ف-ت-ح
أايدينا لكل فنان سسواء كان وطنيا أاو دوليا من أاجل
تنشسيط ﬂتلف الفعاليات الثقافية من وعلى ركح
اŸسسرح الروما Êونضسع كافة التسسهيÓت لÓرتقاء
بالعمل الفني ألننا نعت Èهذا ،مكسسب نعتز به
ﬁل -ي -ا ووط -ن -ي -ا وج -زء م -ن ت-اري-خ-ن-ا اŸم-ت-د ‘
ا◊ضسارات اإلنسسانية ولكي يعرفنا اآلخر يجب
النفتاح على ﬂتلف الثقافات.

التظاهرات الثقافية والفنية ،على غرار
أاب-ي ال-ف-ن-ون وج-ع-ل-ه م-ت-ح-ف-ا ‘ ال-ه-واء
الطلق.

مبادرات فردية لتنشسيط الركح

أاول مبادرة عرفها اŸسسرح الروما ،Êبعد
سس -ن-وات ع-دي-دة م-ن اإله-م-ال ،أاط-ل-ق-ت-ه-ا
مديرة اÿدمات ا÷امعية لناحية سسيدي
ع -م -ار ‘ ع -ن -اب -ة «ق-ح-ام ي-اسس-ة» ،وال-ت-ي
شسملت حملة تطه Òواسسعة إلعادة تأاهيل
اŸسسرح الروما Êسسنة Ã ،2015شساركة
عمال القامات ا÷امعية ،طلبة ،على أان
ي -ح -تضس-ن أاول ت-ظ-اه-رة ث-ق-اف-ي-ة طÓ-ب-ي-ة
Ãناسسبة شسهر الÎاث العاŸي.
ح-يث ان-ط-ل-قت ال-ع-م-ل-ية بتنظيف اŸكان
م -ن ال -ق -م-ام-ات وال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي غ-زت-ه،
وتراكمت به نتيجة إاهمال دام سسنوات،

طاقات شسبانية كبÒة
–اول إاعادة بعث
مسسرح الشسارع با÷زائر

يعت Èالعديد من اŸمثلون اŸسسرحيون الشسباب أان
’سساليب اŸهمة للتقرب
عروضس الشسارع تعّد أاحد ا أ
م- -ن ال- -ك- -ب- -ار والصس -غ -ار ك -م -ا أان -ه -ا وسس -ي -ل -ة ÷ذب
ا÷مهور الذي  ⁄يعد يتوجّه إا ¤اŸسسرح كما كان
‘ السسابق ،وعلى الرغم من بعضس اŸبادرات لبعث
مسسرح الشسارع ‘ ا÷زائر ،إا’ أان حركية هذا الفن
’زالت ت -رت -ب -ط Ãدى اه -ت -م-ام ا÷ه-ات ال-وصس-ي-ة
ودعمها له كما أاكد الكاتب اŸسسرحي عبد القادر
بالكروي ‘ حديث لـ»الشسعب».
إاÁان كا‘
ويرى الكاتب اŸسسرحي باŸسسرح ا÷هوي Ÿدينة وهران
عبد القادر بالكروي ،أان مسسرح الشسارع ‘ ا÷زائر يعود
تواجده ‘ السساحة إا ¤عدة معطيات ثقافية وتقليدية
خاصسة با÷انب اللوجيسستي تكّونت منذ حوا‹  60سسنة
م - -ن اŸسس - -ارح ال - -ت - -ي ك- -انت م- -وج- -ودة خÓ- -ل ا◊ق- -ب- -ة
السس- -ت- -ع- -م- -اري- -ة و‘ السس -ن -وات األخÒة ب -دأات ‘ ب -عضش
اŸناطق التي لديها تقاليد السسرد والتي كانت تعرف مثل
هكذا نشساطات عŒ Èسسيد “ثيليات ليسست باŸفهوم
اŸسسرحي وكانت تشسهد تنظيم عروضش ‡اثلة ‘ شسكل
حلقة لعروضش سسردية.

و“ك Úال -رك -ح ال -روم-ا Êم-ن اسس-تضس-اف-ة
ع -روضش مسس -رح -ي -ة وم -وسس -ي-ق-ي-ة ل-ط-ل-ب-ة
جامعي Úوطلبة معهد الفنون ا÷ميلة،
ناهيك عن اسستضسافة ﬂتلف التظاهرات
الثقافية والفنية اÙلية وا÷هوية ،والتي
من شسأانها إابراز موروث بونة وحضسارتها،
وال-ت-ع-رف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸواق-ع األث-رية
والسسياحية التي تزخر بها هذه الولية ،ل
سسيما «اŸدينة األثرية هيبون» اŸصسنفة
ضسمن الÎاث العاŸي اÙمي.
مكن اŸهرجان الثقا‘ الطÓبي األول،
م- -ن إاح -ي -اء ه -ذا اŸوق -ع األث -ري ،ال -ذي
يصسنف ‘ خانة النسسيان بالدرجة األو،¤
وع- - -ودة ا◊ي- - -اة ال- - -ف- - -ن- - -ي- - -ة واألدب - -ي - -ة
واŸسس- -رح -ي -ة ،ل -ه -ذا الصس -رح اŸت -واج -د
أاسس-ف-ل اŸع-ل-م ال-ت-اري-خ-ي ال-عريق الشسهÒ

وأاوضسح اŸتحدث ،أان العديد من اŸدن خÓل ا◊قبة
السستعمارية كانت تعرف بتوفرها على سساحة أاو سسوق أاو
ما يتداول عليه ﬁليا بـ «الطحطاحة» والتي لطاŸا كانت
مهدا أايضسا Ÿسسرح الظّل أاو مسسرح الغاراكوز الذي جاء
ع -ن ط -ري -ق ال -ع -ث -م -ان -ي Úوك-ان ي-ن-ظ-م ‘ السس-اح-ات و‘
األماكن التي يتوافد عليها الناسش ،وقد بدأا اŸسسرح ‘
الفضساء اŸفتوح قصسدا كما قال ﬁدثنا تطبيقا Ÿقولة
«ارمي باŸسسرح إا ¤الشسارع يحتضسنه الشسعب» ،وهي مقولة
ات -ب -ع -ه -ا ع -دد م -ن اŸسس -رح -ي Úال -ذي-ن أاسسّسس-وا ل-ل-مسس-رح
ا÷زائري على غرار الفنان الراحل عبد القادر علولة
الذي طاف العديد من القرى الشسÎاكية وقدم عروضسا
و“ثيليات ‘ البادية.
وأاشسار ﬁدثنا إا ¤أان مسسرح الشسارع كان معروفا بقوة
خÓل العهد السستعماري ‘ ا÷زائر ،حيث كانت كل
العروضش ّ Œسسد ‘ الشسارع ألن ا÷زائري ‘ Úذلك الوقت
كانوا ‡نوع Úمن الدخول إا ¤اŸسسارح إال قلة قليلة جدا
منهم ‘ ،ح Úأان مسسرح الشسارع أاضسحى اليوم وتدريجيا
ظاهرة فنية و ⁄يعد ضسرورة كما ‘ السسابق ،حيث فتحت
اŸسس -ارح ع -ل-ى ال-ع-روضش وال-ن-اسش أاصس-ب-حت ت-ع-م-ل داخ-ل
اŸسسارح ،خاصسة بعد إانشساء عدد من اŸسسارح الوطنية
وا÷هوية غداة السستقÓل.
وأاضساف أان مسسرح الشسارع Áثل أاك Ìاألشسكال اŸسسرحية
قربا للحكواتي ،ا◊لقة ،أاو الحتفالية وهو ليسش ›رد
فضساء خاصش Ãجتمعاتنا بل هو موجود ‘ العديد من
ال -دول وت-ع-ت-م-د ف-ك-رت-ه ع-ل-ى ن-فسش األسسسش اŸت-م-ث-ل-ة ‘
Œسسيد “ثيليات عروضسه ‘ السساحات العمومية الكبÒة

بـ»لل -ة ب -ون -ة» ،م-ق-دم-ا م-ن-ظ-را م-ن أاروع
اŸناظر ‘ ا÷زائر.
الغÒة على تراث بونة  ⁄يقتصسر فقط
ع -ل -ى رواد ال -ث -ق-اف-ة وال-ف-ن ،وإا‰ا سس-ع-ى
لنجدته كل غيور على بلده ،على غرار
›م- -وع -ة «ال -دراج -ة اÿضس -راء» وال -ت -ي
قامت بعملية تنظيف للمسسرح الروما،Ê
Ãشساركة ÷نة أانصسار ا–اد عنابة ،بعد
أان وج - -دت اŸوق - -ع ‘ ح - -ال- -ة ك- -ارث- -ي- -ة
باألوسساخ والنفايات ،كما عرف متحف
ه- -ي- -ب -ون أاع -م -ال ت -ط -وع -ي -ة لـ»أاصس -دق -اء
اŸتحف» وهم طلبة جامعيون ،مثقفون،
فنانون ومواطنون ،قاموا بعملية تنظيف
وت -ه -ي -ئ -ة م -ن ط -رف -ه -م ،ح -يث ي -ج -ول-ون
بأارجائه للقضساء على كل ما من شسأانه
اŸسساسش بهذا اŸوقع األثري.

كطريقة من طرق الÎويج للعرضش الذي يخلق جوا من
الحتفالية وسسط اŸدينة ويسساهم ‘ تنشسيط اÙيط،
خاصسة Ÿا يكون ا÷و لطيفا.
وعّرج اŸسسرحي عبد القادر بالكروي على وجود Œارب
مهمة اليوم يبادر بها عدد من الشسباب خاصسة الذين صسالوا
وج -ال -وا ‘ ال -دول األج -ن -ب-ي-ة أاي-ن ي-وج-د ه-ذا ال-ن-وع وق-د
اط -ل-ع-وا ع-ل-ى Œارب ‡اث-ل-ة واسس-ت-ف-ادوا م-ن-ه-ا وأاط-ل-ق-وا
ﬁاولت على غرار Œارب «الرحال» والتي “ثل فرقا
متنقلة تقدم عروضسا مسسرحية فوق خشسبة الشسارع التي
أاسسسش لها اŸسسرحي الفرنسسي الكب« Òمولي .»Òوأاشسار
عبد القادر بالكروي ،إا ¤أان هذا اŸسسرح وعلى الرغم من
أانه ليسش مروجا له بالشسكل الكا‘ ‘ ا÷زائر ،إال أان
ه -ن -اك ﬁاولت “ث -ل Œارب Èﬂي -ة ك -ت -ج -رب-ة ف-رق-ة
مÓئكة اÿشسبة وكذا مسسرحية «عويشسة وا◊راز» التي
ق -دم -ه -ا ›م -وع -ة م -ن الشس-ب-اب ،وه-ي ج-م-ي-ع-ه-ا Œارب
تسس -ت -ح -ق ال -دع -م لÓ-سس-ت-م-رار وت-ط-وي-ر األداء ‘ الشس-ارع
وŒسسيد العديد من التمثيليات الÎاثية التي انطلقت من
الشسارع باألسساسش وراجت ب Úالناسش من خÓله.
و‘ تعليقه على أاسسباب تراجع فن مسسرح الشسارع من
العرضش ‘ الوقت الذي تخ ّصسصش ميزانيات كبÒة لبناء
مسسارح جهوية وولئية وحتى بلدية ،وعن اآلليات التي
Áكن اعتمادها من أاجل إاعادة بعثه كواجهة ثقافية ـ ذكر
ﬁدثنا ـ أانه من الضسروري توفر الدعم اŸا‹ من أاجل
التأاسسيسش للثقافة ألنه من غ ÒاŸمكن ا◊ديث عن إاعادة
بعث للفنون اıتلفة دون مسساندة ووجود دعم مادي
ولكن مع ذلك أاكد على أاهمية ترشسيد النفقات والتصسرف
ب-ن-اء ع-ل-ى الح-ت-ي-اج-ات ل-ل-م-راف-ق ح-ت-ى ن-ت-مّ-ك-ن م-ن بناء
وتشسييد مسسارح تبقى إارثا لعشسرات السسن ،ÚمشسÒا إا ¤أانه
م -ن اŸه -م ال -ي -وم ت -ك -ات -ف ا÷ه -ود ل -ت -ح -ق -ي-ق ال-ن-ج-اع-ة
اŸطلوبة ،خاصسة ‘ ظلّ طرق التسسي Òاıتلفة من
وزارة ودواوين و›السش بلدية وولئية وهنا أابرز ضسرورة
دعم مسسرح الشسارع كظاهرة فنية ع Èتخصسيصش سساحات
وم- -راف- -ق م- -ن -ه -ا وك -ذا دع -م -ه -ا ب -اإلضس -اءة واألم -ن وك -ل
اŸتطلبات الضسرورية حتى يكون اŸسسرحي واŸتفرجÚ
مرتاح Úألداء مثل هذه العروضش والسستمتاع بها.

معلم بحاجة إاﬂ ¤طط اسستعجا‹
إان وجد متحف هيبون وما يحتويه من
م -ع -ا ،⁄ال -غ -ي -وري -ن ع -ل -ي-ه ،إال أان-ه األج-در
ب -السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،أان ت-ك-ون ع-ل-ى رأاسش
ال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ي ت-ع-ن-ى بÎاث ب-ون-ة ،وح-ماية
ﬂتلف اŸعا ⁄اŸتواجدة بها ،فاŸسسرح
الروما Êببونة بحاجة ıطط اسستعجا‹
إلع -ادة ت -أاه -ي -ل -ه وت -ه -ي -ئ -ت -ه ،وب-عت ا◊ي-اة
ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -ف-ن-ي-ة ف-ي-ه م-ن ج-دي-د ودون
توقف.
فÁ Ó- -ك -ن Ÿث -ل ه -ذه اŸسس -ارح أان ت -ك -ون
›رد أاطÓل منسسية ،فاŸغزى ليسش إاقامة
حفÓت وتظاهرات فنية به وفقط ،وإا‰ا
التعرف على تاريخ وطن بأاكمله من جهة،
وال-وق-وف ع-ل-ى ب-ق-اي-ا ا◊ضس-ارة ال-روم-ان-ية
العريقة من جهة أاخرى.

‘ ح- - -ديث قصس Òخّصس ب- - -ه «ج- - -ري- - -دة
’سسبوع اŸاضسي Ãسسرح
الشسعب» ،نهاية ا أ
قسس - -ن - -ط - -ي- -ن- -ة ا÷ه- -وي ،أاج- -اب اıرج
واŸم -ث -ل «أاحسس-ن سس-راج» ع-ن ج-م-ل-ة م-ن
’سسئلة التي طرحناها من خÓل ملف
ا أ
’سس -ب -وع ح -ول «مسس -رح الشس -ارع» ،ه-ذا
ا أ
’داء التمثيلي الذي
الشسكل من أاشسكال ا أ
سس- -ب- -ق وأان سسّ- -ج- -ل حضس -ورا ‡ي -زا م -ن -ذ
’ن،
نشسوءه و’ يزال يؤودي دوره حتى ا آ
خ-اصس-ة ‘ ب-عضس ال-ب-ل-دان ال-ت-ي حافظت
ع - -ل - -ى ه - -ذه ال - -ط - -ري - -ق- -ة ‘ ال- -ت- -ع- -بÒ
ال- -ك- -وم- -ي- -دي ال- -ذي ي- -ح- -تك م- -ب- -اشس- -رة
ب- -ا÷م- -ه- -ور ع- -ل -ى ن -اصس -ي -ة الشس -ارع و‘
’ماكن العامة ..اıرج «أاحسسن سسراج»
ا أ
–ّدث ب - -ع - -ف - -وي - -ة اŸم - -ث- -ل ال- -ذي أاحب
اÿشس-ب-ة م-ن-ذ ك-ان ت-ل-م-ي-ذا ع-لى مقاعد
ال - - -دراسس - - -ة وصس - - -احب ت- - -أال- - -ق مسس- - -رح
قسس -ن -ط -ي -ن -ة م -ن -ذ ث -م -ان -ي -ن-ي-ات ال-ق-رن
اŸاضسي.
قسسنطينة  /احمد دبيلي
«الشس - -عب» :ه- -ل Áك- -ن إاع- -ط- -اء ف- -ك- -رة
للقارئ عن مسسرح الشسارع؟
أاحسسن سسراج :عندما نتحّدث عن مسسرح
الشسارع يخطر إا ¤بالنا للوهلة األو ¤أان هناك
ف -رق -ا شس -اسس -ع -ا ب Úمسس -رح ال-ق-اع-ة ،أاو ح-ت-ى
اŸدرج ب -اŸف -ه-وم Úاإلغ-ري-ق-ي  /ال-روم-ا،Ê
وه- -ي أام- -ك- -ن -ة ﬂصسصس -ة ل -ل -ع -رضش ،ومسس -رح
الشسارع ‘ ..ا◊قيقة «مسسرح الشسارع» يوحي
أان ه -ن-اك ع-رضس-ا م-ت-ن-ق ،Ó-والشس-ارع م-ع-روف
ب -ح -رك -ت -ه ل ب -ج -م -اده‡ ،ا ي -ج-ع-ل ا÷م-ه-ور
اŸتلقي غّﬁ Òدد وغﬁ Òضسر بتاتا لتلقي
العرضش ،فهو يحضسر للعرضش صسدفة ألنه كان
ّÁر ع Èهذا الشسارع أاو ذاك ..فمسسرح الشسارع
ي- -ؤودى ‘ فضس- -اءات م- -رŒل- -ة ،ب- -ال- -ت -ا‹ ه -ي
ﬂتلفة عن بعضسها البعضش من عرضش آلخر،
قد تكون زاوية شسارع ما ..حديقة عامة..
موقف للسسيارات ،أاو حتى ملعب كرة قدم ،فهو
ب -ع-ب-ارة أاخ-رى ب-ع-ي-دة ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن اŸسس-رح
ال- -ذي Áارسش ‘ ال- -ق- -اع- -ات ا◊ال- -ي- -ة ب- -ك -ل
Œهيزاتها وتقنياتها ا◊ديثة.
وأاعود هنا ألقول ،أان هذا الشسكل من أاشسكال
التمثيل بدأا تاريخيا لدى اليونان متنق Óعلى
م Ïعربة يجول ب Úالطرقات ،إا ¤أان اسستقر
‘ الكنيسسة ،ثم خرج منها ليعود إا ¤الشسارع

مرة أاخرى ع Èسساحات
اŸدن الكÈى والقرى،
وب- - -اخ- - -تصس - -ار ع - -رضش
«مسسرح الشسارع» يتأاقلم
‘ كل مرة ،بالضسرورة،
م- - -ع اŸك- - -ان ا÷دي - -د
ال -ذي ي -خ -ت -ار ل-ه ،ف-ه-و
يذهب إا ¤ا÷مهور ول
يأاتي ا÷مهور إاليه.
السسؤوال الذي يطرح
نفسسه إاذا ،هل Áكن
أان ن- -ت- -حّ- -دث ال -ي -وم
عن غياب أاو تراجع
ل - - - -ه - - - -ذا الشس- - - -ك- - - -ل
اŸسس - - - - - - - -رح - - - - - - - -ي ‘
ا÷زائر؟
@@ قبل اإلجابة على هذا السسؤوال ،أاريد أان
أاوضسح أانه كثÒا ما يخلط الناسش أايضسا بÚ
مسسرح الهواء الطلق الذي يحضسر له مكان
خاصش وخشسبة تشسبه تقريبا Ãقاييسسها خشسبة
اŸسسرح ومسسرح الشسارع الذي يخضسع عرضسه
Ÿقاييسش اŸكان اŸتوفر ،ل اŸكان اŸعد
مسسبقا؟..
وإاجابة على سسوؤالك ،أانا ل أاقول أان هناك
تراجعا ‘ عروضش مسسرح الشسارع ،بل أاقول أان
Œرب -ت -ن -ا ‘ ا÷زائ -ر ت -ك-اد ت-ك-ون م-ن-ع-دم-ة.
واÙاولت ال -ق -ل-ي-ل-ة اŸع-روف-ة ل ت-رق-ى إا¤
مسس- -رح الشس- -ارع ،ب- -ل ه- -ي ع- -ب -ارة ع -ن ›رد
ﬁاولت « ق - -ول و ح - -ك - -وات- -ي» ،إاذا ت- -ب- -ق- -ى
اŸسس- -رح- -ي- -ات اŸع -روف -ة اŸع -دة خصس -يصس -ا
ل- -لشس- -ارع ،ف- -أان- -ا صس -راح -ة  ⁄أاسس -م -ع ب -ع -رضش
مسسرحي متكامل العناصسر أاعد لهذا الغرضش،
الّلهم ،إال إان  ⁄أاكن على علم حتى ل أاظلم
الناسش..
‘ هذا الصسدد إاذا ل أاقول ما سسبب تراجع
مسسرح الشسارع؟ بل أاقول ما سسبب عدم وجوده
ع -ن -دن-ا؟ ه-ن-ا سس-أاح-اول أان أاج-يب ع-ل-ى شس-ك-ل
أاسسئلة أاطرحها على نفسسي وعلى اآلخرين..
هل هي عاداتنا وتقاليدنا؟ وهنا يكون ا÷دال
طوي Óدون شسك؟ أام هل هو غياب مبادرات
ف -ن -ان -ي -ن-ا ،واك-ت-ف-اؤوه-م ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ن-م-ط
اŸوروث ،وتفادي اŸغامرة؟
ل -ق -د أاصس -ب -ح ال -ع -زوف ع -ن اŸسس -رح ظ -اه -رة
ج- -زائ- -ري- -ة ف- -ق- -د وصس -ل األم -ر إا ¤أان إال -غ -اء
مسس- -رح- -ي- -ات ‘ ع- -دة م- -رات بسس- -بب غ -ي -اب
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ا÷مهور ،فهل هذا األخ Òل يحب اŸسسرح؟
أانا شسخصسيا ل أاعتقد ذلك ..أام هل أان األعمال
اŸع- -روضس- -ة ل ت- -رق -ى إا ¤مسس -ت -وى اŸت -ع -ة؟
حقيقة هناك ضسعف ،لكن هذا ل يشسمل كل
األعمال..
Óع-م-ال غ Òك-اف؟ وأان-ا
ه -ل الÎوي -ج ل -أ
أا’حظ آا’ف الناسس Áرون يوميا أامام
اŸدخ -ل ال -رئ -يسس -ي Ÿسس -رح قسس -ن -ط -ي -ن -ة
مثÓ؟ أام هل أان التسسعÒة مبالغ فيها؟
’ح-ول دن-انÒ
وه -ي ’ ت -ت -ع -دى ‘ ك-ل ا أ
معدودة؟
@@ هل أان متفرج اليوم الذي اسستغنى عن
رفاهية قاعة اŸسسرح وإاغراءاتها ،مسستعد ‘
اŸسستقبل القريب للوقوف وسسط الشسارع ‘
أاي م - -ك- -ان ،رÃا –ت
شسجرة◊ ،ضسور عرضش
مسس -رح -ي ه -ل الشس -ارع
ا÷زائ -ري Ãق -وم -ات -ه
ا◊ال - - -ي - - -ة» ت- - -داخ- - -ل
أاصس- - - -وات ،م- - - -ارة غÒ
م- -ع- -ن- -ي Úب- -ال- -ع- -رضش،
ضسجيج سسيارات ،أاغاÊ
ه -ن -ا وه -ن-اك ،تسس-اع-د
ح - -ق- -ي- -ق- -ة ع- -ل- -ى أاداء
مسسرحية ‘ الشسارع ؟
إاذا أاعود ألقول أانه لكل
سسؤوال ‡ا سسبق نسسبة
‘ ال- -ت -أاث Òوسس -ب -ب -ا ‘
غ -ي -اب ه -ذا ال-ن-وع م-ن
ال -ف -رج-ة ،ل-ك-ن أال-يسست
الشسعوب األخرى تعاÊ
‡ا ن- - - - -ع- - - - -ا ÊوأاكÌ؟
أال- -يسست شس -وارع ال -دول
األوربية واألمريكية أاك Ìصسخبا من شسوارعنا؟
وهل هناك تشسريعات “نع من ‡ارسسة مثل
هذه النشساطات الثقافية عندنا؟ بالتأاكيد كل
واحد منا سسيجيب بأان ل مانع من أان تكون
هذه النشساطات موجودة ‘ شسوارعنا.
ال- -ب -عضش ي -ط -رح ح -ت -ى إاشس -ك -ال -ي -ة تصس -رف -ات
ا÷م -ه -ور ال -ت -ي رÃا ت -ك -ون م -ف-اج-ئ-ة ،وه-ذا
مصسدر خوف بالنسسبة لهم؟
’ل-ي-ة ل-ب-عث ه-ذا ال-ن-وع م-ن
إاذا م -ا ه -ي ا آ
اŸسسرح من جديد؟
@@ أاقول ‘ البداية وعودة إا ¤التاريخ أان
مسس - -رح - -ي - -ات «شس - -كسس - -ب »Òو»م- -ارل- -و» وك- -ل
معاصسريهم ومن جاء بعدهم كانت تؤودى وسسط
فوضسى عارمة فالناسش تتكلم أاثناء العرضش،
تضس- - -حك دون سس - -بب ال - -خ ، ..ف - -ال - -ق - -اع - -ات
واإلمكانيات كانت جد بدائية ،لكن رغم هذا
وع Èالزمن خلقت عادات وتقاليد عند هذه
الشسعوب ،وكانت هناك فرق مسسرحية متنقلة
تلعب ‘ الشسوارع...
واسستمر التقليد إا ¤يومنا رغم اŸعاناة وهذا
ما ينقصسنا اليوم ،وهنا وإاجابة على السسؤوال،
توجد آالية واحدة ل غÒها تنزل ،دون شسك،
باŸسسرح إا ¤الشسارع ،أال وهي اŸبادرة األو¤
والبدء ‘ هذا النوع من العمل ،دون األخذ
بع Úالعتبار بالعوامل والتأاثÒات الهامشسية
التي سستحدث ،ثم السستمرار ليتعّود الناسش
على مثل هذه األعمال لتصسبح ثقافة راسسخة
ل يسستغني عنها ا÷مهور.

@ Œربتنا ‘ ا÷زائر
شسبه منعدمة وهي
«قول وحكواتي» فقط
@ اÿشسبة تتنقل
إا ¤ا÷مهور و’ يأاتي
ا÷مهور إاليها
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لثنين  ١٤ماي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٨شسعبان  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٤٣
ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

بسسبب تهيئة  ⁄تكتمل بسسكيكدة

اŸسسرح الروما Êمغيّب عن الفعل الثقا‘ ألك Ìمن عشسرية

رغم أان اŸسسرح الروما Êحسسب مسسؤوو‹ القطاع الثقا‘ بسسكيكدة ،اسستنفاد من عدة اغلفة بغرضس انهاء عملية الÎميم ،وزار
لثري Ãعية باحثŸ Úعاينة اŸكان الذي يعد من ب Úأاقدم اŸسسارح الرومانية
اŸوقع فيما سسبق خÈاء من اŸركز الوطني للبحث ا أ
على اŸسستوى الوطني ،كما أان مديرية الثقافة أابرمت مؤوخرا اتفاقية مع الديوان الوطني لتسسي ÒاŸمتلكات الثقافية اÙمية،
قصسد تقد ËاŸسساعدة التقنية لصساحب اŸشسروع الذي أاسسندت إاليه مهمة النتهاء من الÎميم وفق اŸعاي Òالعلمية.
سسكيكدة :خالد العيفة
ما يلفت النتباه هذا اŸعلم األثري الثقا‘ يعاÊ
‘ صسمت ،وتأاخر عملية الÎميم التي انطلقت عام
 ،٢٠٠٦وهذه العملية السسابقة التي خضسع لها هذا
اŸسسرح أاعيد النظر فيها بشسكل كلي تقريبا ،خاصسة
أان اŸسسرح الروماŸ Êدينة سسكيكدة يكاد يكون
الوحيد من ب ÚاŸسسارح الرومانية الذي يتواجد
داخل نسسيج عمرا Êقد Ëوحسساسس‡ ،ا يت ّ
طلب
ت-وف Òإام-ك-ان-ات م-ال-ي-ة ضس-خ-م-ة ووسس-ائ-ل م-تطورة،
إاضسافة إا ¤خÈاء وﬂتصسÃ ،Úا ‘ ذلك اŸقاولة
اŸكلفة بأاشسغال الÎميم ،إاضسافة إا ¤صسعوبة ترميم
ه -ذا اŸسس -رح ت -ك -م-ن أاسس-اسس-ا ‘ ال-تشس-وه-ات ال-ت-ي
تعرضس لها من قبل السستعمار الفرنسسي الذي بنى
على أانقاضسه اŸدينة ‘ ،إاطار الحتفال بـ  ١٠٠عام
لح -ت Ó-ل -ه ل -ل -م -دي -ن -ة ،واألخ -ط -ر م -ن ذلك حسسب
اıتصس ،Úقام السستعمار الفرنسسي بتغي Òشسكل
اŸسسرح و–ويله من روما Êإا ¤إاغريقي ،إاذ يتجلى
ذلك حسسب ال - -دراسس - -ات ال - -ت - -ي ق - -ام ب - -ه - -ا خÈاء
ﬂتصسون ‘ علم اآلثار ‘ ،شسكل اÿشسبة ،فعند
اإلغريق تكون خشسبة مسسارحهم مرتفعة ،بينما عند
الرومان تنجز منخفضسة.
وبالرغم من كل تلك الهالة التي صساحبت عملية
الÎميم ،ال انها وصسفت بالكارثية بعدما زارها
خبÒان ﬂتصسان من وزارة الثقافة ،خÓل سسنة
 ،٢٠٠٩وأارجعا سسبب ذلك إا ¤الدراسسة التي  ⁄تكن
آان -ذاك م -ط -اب -ق -ة ل -ل -م -ق -اي -يسس اŸع -م -ول ب -ه-ا ‘
الÎم-ي-م-ات األث-ري-ة ،مسس-ت-دل Úب-ط-ري-ق ت-غطية كل
أادراج اŸسسرح با◊صسى.
وسسبق أان اسستفاد اŸسسرح الروما Êللمدينة سسنة
 ،٢٠١٦حسسبما أاكده مدير الثقافة للولية عمر مانع
قبل –ويله Ÿنصسب ‡اثل بولية اخرى ،من عملية
اخرى تتمثل ‘ األشسغال السستعجالية ،بناء على
توصسيات ﬂتصس Úمن خÈاء ‘ علم اآلثار من
الوزارة الوصسية ،كانوا قد عاينوا الوضسعية السسابقة
التي آال إاليها اŸسسرح الروما ،Êخاصسة بعد توّقف
أاشسغال إاعادة الÎميم التي انطلقت تقريبا سسنة
 ،٢٠٠٦ورصسد للعملية غÓف ما‹ قدر آانذاك بأاكÌ
من  ٠٤مÓي Òسسنتيم ،واŸبلغ يخ ّصس أايضسا أاشسغال
تهيئة ا◊ديقة األثرية اÛاورة له ،زيادة على
تخصسيصس مبلغ إاضسا‘ قدر بأاك Ìمن ملياري سسنتيم
إلعادة التهيئة ،من خÓل إا‚از اŸرافق اŸلحقة
كاألجهزة الصسوتية واإلنارة اÿاصسة باŸسسارح ،لكن

الثق ـ ـ ـا‘

لسستاذة أامال قداري :
ا أ

السسبيل األمثل إلسستقطاب جمهور الفن الرابع

ق - - -الت أاسس- - -ت- - -اذة ال- - -دراسس- - -ات
اŸسس- -رح- -ي- -ة أام- -ال ق- -داري ،إان
Óن -ف -ت -اح ع -ل -ى
ال -وقت ح -ان ل  -إ
مسس - -رح الشس - -ارع ودع- -م رواده
وتشس-ج-ي-ع-ه-م باعتباره السسبيل
نحو إاعادة جمهور الفن الرابع،
ف - - - -ه - - - -و مسس - - - -رح ي- - - -ذهب إا¤
ا÷م-ه-ور وي-ل-عب دورا ت-فاعليا
لم-اك-ن اŸفتوحة
‘ اسس-ت-ث-م-ار ا أ
ÿل -ق رسس -ال -ة ف -ن -ي -ة ث-ق-اف-ي-ة
هادفة.
بلعباسس :غ  :شسعدو

ومع اكتشساف اŸدرج الروما Êاألصسلي وما ‚م
Óشسغال ،تدّخل اıتصسون
عن ذلك من توقف ل أ
واÈÿاء من جديد قصسد إاعادة وضسع رؤوية جديدة
ألشسغال الÎميم ،تأاخذ بع Úالعتبار اŸعطيات
ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي “خضست ع -ن ع -م -ل -ي -ة اك -تشس -اف
ا- - Ÿدرج- -‡ ،ا أادى إا¤
إاخضساع اŸوقع لدراسسة
اسس- -ت- -ع- -ج- -ال -ي -ة أاخ -رى
ج -دي -دة ت -ع -د ال-ث-ال-ث-ة،
رصسد لها غÓف ما‹
قدر بحوا‹  ٠٣مÓيÚ
دي -ن -ار ،ب -ه -دف ال-ق-ي-ام
بأاشسغال من شسأانها إاعادة الوجه ا◊قيقي للمسسرح
الروما ،Êكما كان ‘ سسابق عهده.
ويبقى إاعادة بعث أاشسغال التهيئة السستعجالية حتى
يتسسنى للمسسرح أاداء وظيفته ،مطلب ﬁبي اŸسسرح
Óعمال ‘ الهواء الطلق ،كما
من جمهور متعطشس ل أ
ك -ان ا◊ال خ Ó-ل ال -تسس -ع -ي-ن-ات ،أاي-ن ك-ان اŸسس-رح
ال-روم-ا Êي-ح-تضس-ن األع-م-ال ال-ف-ن-ي-ة ال-راقية ،وكان
ﬁط اع- -م -ال ال -ع -دي -د م -ن ا÷م -ع -ي -ات ال -ف -ن -ي -ة
وال -ث -ق -اف -ي -ة ،ح -يث ت-رب-ع Ãع-ي-ة اŸسس-رح ا÷ه-وي
«البلدي ‘ ذلك الوقت» اŸشسهد الثقا‘ Ãدينة
روسس -ي -ك -ادا ،خصس -وصس -ا اث -ن-اء اŸوسس-م الصس-ي-ف-ي أاو
خÓل الشسهر الكر ،Ëشسهر الصسيام.

ولهذا األمر تطالب الفعاليات الثقافية باŸدينة من
السسلطات اŸركزية ،التدخل العاجل من أاجل إاعادة
ب-عث أاشس-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة السس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ح-ت-ى ي-تسس-نى
ل- -ل- -مسس- -رح أاداء وظ- -ي- -ف- -ت -ه ،ع -ل -ى غ -رار اŸسس -ارح
الرومانية اŸتواجدة بعدد من وليات الوطن ،مع
فتح ا◊ديقة األثرية للجمهور ،بعد
تدعيمها با÷دار الذي سسقط مؤوخرا
م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة ب-فعل ا‚راف
الÎب -ة ،ج -راء الضس -ط-راب-ات ا÷وي-ة
Óمطار،
التي “ّيزت بسسقوط كثيف ل أ
‡ا أادى إا ¤إاتÓف أاجزاء من بعضس
القطع األثرية.
اŸسسرح الروما Êبسسكيكدة يتواجد بقلب اŸدينة،
مسستوحى من اŸسسرح اليونا ،Êحيث يتشسّكل من
حجارة كبÒة ﬁفورة ‘ منحدر جبل يعت ÈاألكÈ
واألوسسع من ب Úكل اŸسسارح التي شسيدها الرومان
‘ شسمال إافريقيا ،حيث أا‚ز على مسساحة تقدر
بـ ٤٩٠٠م Îمربع ،ويسستقبل حوا‹  ٦٠٠٠متفرج،
ويعود عهد بنائه إا ¤فÎة اإلمÈاطور «أادريان» ‘
ال- -ق- -رن ال- -ث- -ا Êب- -ع- -د اŸي Ó-د ،وحسسب ال -رواي -ات
التاريخية ،فقد ”ّ تشسييده بفضسل تÈعات األديب
«أامليان بلتور» ،قبل أان يعمد السستعمار الفرنسسي
إا ¤تدم Òأاجزاء منها ،لسسيما منصسة «براكسسينيوم»
التي بنى فوقها ثانوية النهضسة للبنات.

إاعادة بعث أاشسغال التهيئة
السستعجالية حتى يتسسنى
للمسسرح أاداء وظيفته

الكاتب واıرج اŸسسرحي ﬁمد بويشس لـ« الشسعب»

مسسرح الشسارع اÿيار األوحد لقراءة اŸوروث الÎاثي فعليا

ن تداولية ما يسسمى Ãسسرح الفضساء اŸفتوح وإامكانية التمرد على مسسرح العلبة،
اعت Èالكاتب واıرج اŸسسرحيﬁ ،مد بويشس «أا ّ
Óبعاد اŸيثولوجية اŸعروفة عندنا واعتماد Œربة جديدة Ÿسسرح الشسارع ،إاضسافة
تسستلزم إاعادة طرح اسستغÓل اŸوروث ‘ قراءة ل أ
إا ¤خلق جماهرية متوازنة مع تلقي مباشسر ل يعتمد على تكسس Òا÷دار الرابع الÈختي»..
وا◊راك ‘ ال - -فضس - -اء
مسس -رح أاروب -ي وصس -ل إال-ي-ن-ا ع-ن
وهران :براهمية مسسعودة
اŸف -ت -وح م -ع ال -ع -رضس
ط- - - -ري- - - -ق ج- - - -ورج اب - - -يضس ‘
ي-ع-ط-يك أاب-عادا جديدة
إاذ عبّر بويشس ‘ لقاء خاصس مع «الشسعب» ال -عشس -ري -ن -ات واف -ت -ق-دن-ا ن-ح-ن
لرؤوية اŸسسرح من بؤورة
ع -ن ح -ال مسس -رح الشس -ارع ب-ا÷زائ-ر ع-ن مسس -رح الشس -ارع ك -أاداة ت -ع-بÒي-ة
اŸشساركة ل من حيث
اع -ت-ق-اده «ب-أان-ن-ا نسس-ت-ط-ي-ع ال-ت-ع-ايشس م-ع ط- -ق -وسس -ي -ة ق -ب -ل أاسس -ف -ار ه -ذا
ال -ت -ل-ق-ي ف-ق-ط ك-م-ا أاّن
الفن اŸسسرحي ‘ الفضساء اŸفتوح إاذا ما الفنان اللبنا Êإا ¤ا÷زائر.
السسÎيت شسو أاو مسسرح
ل- -وع- -دن -ا إا ¤السس -ي -اسس -ة
“ك- - -ن- - -ا م - -ن ق - -راءة ذات - -ن - -ا الÎاث - -ي - -ة
الشس- -ارع ي- -ع -ط -يك أاكÈ
وال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ال -زاخ -رة ب -ال -ط -ق-وسس-ي-ة الثقافية اŸنتهجة حاليا ‘
لب- -ع- -اد
رصس - -ي - -د م- -ن ا أ
والحتفالية ‘ عروضسنا وأاعدنا قراءة ا÷زائ - - -ر ،ه - - -ل Áك - - -ن أان
ال - -روح - -ي - -ة وأاك Ìم- -ن
ما نكتنزه من زخم ثقا‘ خارج حصسار نلمسس بوادر إاعادة تشسكيل
بهرجة النظر ا◊ديثة
مسس -رح شس-ارع ‘ ال-فضس-اءات
مسسرح العلبة».
التي دخلها الفن الرابع
«الشسعب» :ما هو تقييمكم لواقع الركح اŸف- -ت- -وح- -ة ،وه- -ل ه- -ن- -اك
‘ العلبة..
اŸفتوح ب Úالتأاسسيسس والغياب وفاعلية ق -اب -ل -ي -ة م -ن ج-ه-ة اŸت-ل-ق-ي
نعم ،أاوافقك الرأاي ‘
ا◊ا‹ Ÿثل هذا الطرح؟
التواجد؟
ﬁمد بويشس ‘ :الÎتيب الزمني واŸكا ‘ @@ Êإاع- -ادة ال- -ت- -م- -رك- -ز ل -ل -دع -وة إا ¤ال -ف -ن عزوف اıرج Úعن اŸغامرة ‘ الفضساء
لمر اŸف -ت -وح ن-ظ-را ل-ع-وام-ل ال-ت-ق-ب-ل أاوع-دم-ه م-ن
ل- -ت- -أاسس -يسس م -ا يسس -م -ى ب -اŸسس -رح ‘ ال -فضس -اء كمرجعية أاسساسسية لقراءة اŸوروث يكون ا أ
اŸفتوح ،لعب اŸسسرح الروما Êكبنية ركحية ‡كنا ،وهذا ما نراه ‘ الكث Òمن اŸبادرات اŸتلقي ا◊ا‹ ونظرا لنسسحاب الطقوسسية
دوره الفعال ‘ إارسساء بات “ثيلي مواجه مع التي تتبّناها الهيئة الثقافية عندنا بداية من التي كانت Œول شسوارع اŸدن والقرى ‡ثلة
لمازيغي ‘ تراثنا الذي كان يحتفل به ‘ الشسارع وتقبله
م -ت -ل -ق-ي ‘ مسس-ارح م-ف-ت-وح-ة ك-انت ا÷وق-ة ..مسسرح ا÷نوب ومهرجان اŸسسرح ا أ
الكورسس ...هي سسيدة اŸوقف ‘ تلك ا◊قبة وال -دع -وات ال -ك -ثÒة Ùاول-ة إاخ-راج اŸسس-رح ا÷مهور ،وأاعتقد أانّ اıرج عندنا ل Áيل
لن -ه -ا –ت -اج إا¤
م- -ن اŸب -ث -وث اŸسس -رح -ي اÙرك ل -ل -ف -اع -ل ا÷زائ- -ري إا ¤ال- -فضس- -اء اŸف- -ت- -وح خصس -وصس -ا إا ¤نصس -وصس اŸي -ث -ول -وج -ي -ا أ
ا÷م- -ه- -وري وف- -ق ن- -ظ -ري -ة ت -أاث -ر وت -أاث Òدون اŸسس -رح ال -ط -ق -وسس -ي ال -ذي أاصس -ب-حت ال-ع-ل-ب-ة قراءات متعددة وا ¤زخم كب Òل‚Óاز وا¤
اليطالية سسجنا له ..ولعب تنظ Òعلولة ‘ فضس-اء م-ف-ت-وح ل-ل-ت-جسس-ي-د ون-ح-ن ن-ع-رف ان-ه ل
حواجز أاومعوقات وصسول..
واسس- -ت- -م- -ر مسس -رح الشس -ارع ب -ت -غ -ط -ي -ة ال -ف -ع -ل مسسرح ا◊لقة الدور الكب ‘ Òهذا ،لكن  ⁄يتم ‰تلك مسسارح للعرضس اŸفتوح إال ما تركه
“ت قراءته ‘ زمنه فقط  ..ال -روم -ان ،وه -ذا م -ا  ⁄ت -ن -ت -ب -ه إال -ي -ه وزارت -ن-ا
اŸسسرحي أ
لمد كب ،Òوحتى ‘ ا÷زائر كانت السستثمار فيه و ّ
لقل لتقن Úعروضس ‘ هذه
لوŸ ¤ا قبل اŸسسرح اŸسستمدة ول ننسسى Œربة بالرشسيد ‘ اŸغرب وفق الثقافية على ا أ
الطقوسس ا أ
لقامة مهرجانات
لم-ازي-غ-ية خصسوصسا ترتقي الحتفالية التي هي أاسساسس اللعب اŸسسرحي اŸسسارح بسسبب التفرغ التام إ
م-ن اŸي-ث-ول-وج-ي-ا ا أ
غنائية ‘ كل من تيمقاد وجميلة.
لبعاد ‘ ركح مفتوح..
باŸتلقي من فضساء مفتوح إا ¤تلك ا أ
لسسباب ‘ جزء كب Òمنها هل تريدون إاضسافة شسيئ إا ¤ما قلتم؟
نا أ
لنسس -ان -ي -ة ك -م -ا ن -راه-ا ‘ ال-ب-ن-اء أال ترون أا ّ
ال -روح -ي -ة وا إ
لسساسسي هوأان نحمل على
اŸسسرحي ا◊ديث وفق كÒوغرافيا تعبÒية ت - -رج- -ع إا ¤اıرج ‘ Úا÷زائ- -ر ،إاذ  @@ ⁄عموماً الهم ا أ
لب-داع
ي-ق-رأاه-ا ال-ت-اري-خ ال-ف-ن-ي ك-ت-ع-ب Òجسس-دي م-ه-م يسستثمروا ‘ اÿروج من مسسرح العلبة ع -ات -ق -ه -ا ال -رق -ي ب -اÛال ال -ث -ق-ا‘ وا إ
وا◊ف -اظ ع -ل-ى م-وروث-ن-ا ال-ث-ق-ا‘ وا◊ضس-اري
إا ¤الفضساء اŸفتوح خوفا من اŸغامرة؟
Ÿرحلة ما قبل اŸسسرح..
لصس -ي -ل ،ل -ن -ذهب ب-اŒاه إاق-ن-اع ال-ف-اع-ل‘ Ú
ولكن نفتقد هذه اŸيزة اÿاصسة أاحيانا من @@ أاعطيك Œربة قمنا بها ‘ إاطار مهرجان ا أ
لم -ازي -غ -ي ب -ب-ات-ن-ة وف-ق رؤوي-ا ال -ق -ط -اع وك -ل م-ن ه-م Ãوق-ع ال-ق-رار ،ب-ه-دف
حيث التمركز ‘ مسسرح الشسارع كدال طقوسسي مسس -رح ال -ه -واة ا أ
تراثي وندخل مكره Úإا ¤العلبة اليطالية الفضساء اŸفتوح واسستلهمنا مع اıرج ◊سسن تنشسيط قطاع الفنون الشسعبية با÷زائر عامة
ك -م -ل -زم ت -اري -خ -ي ،وه -ذا م -ا أادى إا ¤ف-ق-دان شس -ي -ب -ه ق -راءة ت -راث -ي -ة ل -ل -ع -رضس ..وق-د وصس-ل التي تعد مهدا للعديد من ا◊ضسارات ،ما جعل
‡ي- -زات ك- -ثÒة Ÿسس- -رح الشس- -ارع ‘ ا÷زائ- -ر ال- -ع- -رضس إا ¤ق- -م- -ة ‚اح- -ه أام- -ام اŸشس -ارك -ة م -ن -ه -ا ع Ó-م-ة م-ه-م-ة ‘ ت-اري-خ ال-ف-ن ال-ق-دË
خصسوصساÃ ..عنى أان اŸيزة التي تبنيناها من ا◊ ّسسية للمتلقي الذي يشساركك العرضس بكل بطقوسسه وعاداته وتقاليده الضساربة ‘ عمق
مسسرح العلبة جعلنا ننسسى طقوسسنا ونسستمر ‘ ح- -واسس- -ه وي- -ع- -يشس م- -عك أادق ال- -ت- -ف -اصس -ي -ل ..التاريخ.

أاكدت األسستاذة قداري أان مسسرح الشسارع أاو كما
يسسمى باŸسسرح اإلرŒا‹ يعّد من أاحسسن الوسسائل
التواصسلية اŸسستخدمة للتعب Òعن قضسايا إاجتماعية
وسسياسسية وإاقتصسادية وترويجية Ãا –ملهُ عروضسه
من ﬁمولت فكرية تسسعى إلسستهداف عامة الناسس
ع-ل-ى إاخ-تÓ-ف إان-ت-م-اءات-ه-م ال-ط-ب-ق-ي-ة وم-رج-ع-ي-اتهم
الثقافية وإايجاد حلول Ÿشساكلهم .فمسسرح الشسارع ـ
تضسيف اŸتحدثة  -يعت◊ Èظات إاكتشساف جماعي
تتمحور حول قضسايا مشسÎكة وأابعاد جماعية ،حيث
يقدم –ليÓت ÷ملة الضسغوط التي يتعرضس لها
اŸتلقي بسسبب صسعوبات ا◊ياة اليومية ومشساكلها.
ومن أاهدافه الرئيسسية ﬁاولة الوصسول إا ¤رجل
الشسارع الذي ل يقصسد اŸسسارح اŸغلقة ،خلق حالة
م -ن ال -ت -ف-اع-ل ب ÚاŸسس-رح-ي وا÷م-ه-ور م-ن خÓ-ل
إايصس-ال رسس-ائ-ل وم-واضس-ي-ع ت-ه-ت-م ب-ال-قضس-اي-ا ال-راه-نة
وأاح -داث اÛت -م -ع ب -اسس -ت -ع -م -ال أاسس -ل -وب ال -ف-رج-ة
واŸت -ع -ة ،ك -م -ا ي -عّ-د ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ف-ن-ون ف-رصس-ة
للممثل Úإلبراز مواهبهم وتقييم أاداءاتهم من خÓل
عدد اŸشساهدين طيلة فÎة العرضس وكذا التخلصس
م-ن ال-ن-م-ط-ي-ة وال-روت Úوت-ن-ام-ي ال-رغ-ب-ة ‘ ال-ت-ن-ق-ل
والتلقائية ،كما يعد وسسيلة لنشسر الثقافة اŸسسرحية
ب Úالعامة وتقد› Ëموعة من الصسور اŸسسرحية
ا÷ميلة .يعت Èعامل اŸشساركة والتفاعل أاسساسس
العمل اŸسسرحي اŸقدم ،حيث تتميز جل عروضسه
أانها تقدم أامام أاع Úالناسس ‘ السساحات العمومية،
ا◊دائ- -ق وغÒه- -ا م- -ن األم- -اك- -ن ال- -ع- -ام- -ة دون أاي
–ضسÒات مسسبقة أاو ديكورات ،ما يجعل ا÷مهور
جزءا من العرضس ،و–مل اŸواضسيع رسسالت ّﬁددة
تعمل على إايصسال فكرة أاو رسسالة جماعية ›تمعية،
فالعرضس اŸسسرحي ‘ حالة الشسارع يجمع ب Úالنصس
اŸقرر مسسبقاً والرŒال ،وذلك من خÓل إاشسراك
ا÷مهور أاو بعضسه ،وهذا ما يخلق نوعا من التفاعل
والتجاوب من قبل ا÷مهور ،وما يسسهل من عملية

التجاوب ،تلك اŸواضسيع الذي
يعا÷ها اŸمثلون والتي تكون
ذات صسلة بقضسايا وانشسغالت
وه -م -وم ا÷م-ه-ور ،وم-ث-ل ه-ذه
اŸوضسوعات هي قضسايا يسسهل
اسستيعاب مضسمونها ،لهذا فإان
عامل اŸشساركة والتفاعل مع
ا÷مهور يلعب دورا ً حاسسمًا ‘
‚اح مسسرح الشسارع ،وهذا ما
جعل العديد من رواده يسستغلون
أاهميته كأاداة تربوية باعتبار أان
‡ارسسيه يؤودون رسسالة معرفية
‘ أاشس -ك -ال “ث -ي -ل -ي-ة وي-ل-ف-ت-ون
ا÷مهور إا ¤موضسوعات يفضسل اÛتمع Œاهلها
ف -ه -م يسس -ت -خ -دم -ون مسس-رح الشس-ارع ك-وسس-ي-ل-ة ف-ع-ال-ة
تسساعدهم على الوصسول ا ¤العوام.
ف -مسس -رح الشس -ارع ،ه -وال -وح -ي -د ال -ذي Áك -ن-ه إاع-ادة
ا÷مهور إا ¤أاب الفنون إاذا ما ”ّ اللتفات إاليه
وإاعطائه مكانته ا◊قيقية ،حيث أان اŸسسارح و‘
غالب األحيان لها جمهور من النخبة ،معظمه من
ال-ف-ن-ان ،ÚاإلعÓ-م-ي ،Úوال-ط-ل-ب-ة ،ل-ذا ي-ن-ب-غي توسسيع
الدائرة ا÷ماهÒية من خÓل إاخراج اŸسسرح من
قاعات العرضس إا ¤الشسارع وتقد Ëعروضس متكاملة
يجد فيها عوام ا÷مهور اŸتنفسس والطبيب الروحي
الذي يشسرح لهم مشسكÓتهم ويقدم لهم الوصسفات
العÓجية اŸناسسبة ،فضس Óعن بعضس التسسلية التي
–ّقق لهم الفرجة والتسسلية.
هذا وتتقارب دوافع الفنان Úلختيار هذا النوع من
اŸسسارح فقد تتعّدد األسسباب إا ¤ثقافية وتنظيمية
وأاخرى متعلقة Ãجال ا◊ريات ،حيث يختار البعضس
الشسارع ألداء عرضسه بهدف إايصسال رسسالة إانسسانية،
›تمعية واضسحة ،باعتبار أان الشسارع Áنح مسساحة
ح-ري-ة أاك Èل-ل-م-ؤودي ال-ذي ي-ت-ج-اوب م-ع-ه ا÷م-ه-ور،
وبالتا‹ تتقلصس اŸسسافة بينه وب ÚاŸتلقي ويحدث
تواصسل مسسرحي حقيقي ،فضس Óعن حرية أاوسسع ‘
النصسوصس عكسس العمل اŸسسرحي العادي الذي تكون
نصسوصسه ّﬁددة ضسمن إاطار يحد من حرية الفنان
أاحيانا .وع- -ن Œرب- -ة مسس -رح الشس -ارع ‘ ا÷زائ -ر
فيمكن القول بأانها ل تزال ﬁتشسمة جدا مقارنة
ب -ال -دول اÛاورة اŸغ -رب وت -ونسس أاو ب -ق -ي-ة ال-دول
العربية ،بدليل تواجد فرق ﬂتصسة ‘ هذا النوع من
اŸسسارح ومهرجانات سسنوية كمهرجان مراكشس ‘
اŸغ- -رب ،م- -ه- -رج- -ان- -ات أاخ -رى ‘ ل -ب -ن -ان ومصس -ر،
وإانطÓقا من هذا لبد من التأاسسيسس Ÿسسرح الشسارع
ودع-م وتشس-ج-ي-ع رواده ،ب-اع-ت-ب-اره مسس-ت-ق-ب-ل اŸسس-رح
عموما والسسبيل األمثل إلعادة إاسستقطاب جمهور
الفن الرابع.

رئيسس جمعية اŸسسرح البودواوي رضسوان زوغاري :

اŸطلوب ‡ثل Úعلى قدر كب Òمن الحÎافية والرŒال

ت- -أاسّس- -ف اıرج اŸسس- -رح- -ي
ورئ -يسس ج -م -ع -ي -ة اŸسس -رح
ال - - - - -ب - - - - -ودواوي رضس- - - - -وان
زوغ- -اري لن -دث -ار مسس -رح
الشس - - - - - - - -ارع ‘ ا÷زائ- - - - - - - -ر
وت- -راج- -ع -ه ع -ن أاداء دوره
ال- - -فّ- - -ع- - -ال ‘ ال - -ت - -وع - -ي - -ة
وال-ت-ث-ق-ي-ف ون-قل مضسمون
رسس -ال -ة اŸسس -رح ب -ط -ري -ق -ة
م - -ب - -اشس - -رة إا ¤ا÷م - -ه- -ور،
م- -رج- -ع- -ا أاسس- -ب- -اب ذلك إا¤
ع - - -دة ع- - -وام- - -ل أاب- - -رزه- - -ا
«ت -فضس -ي -ل أاغ-لب اıرجÚ
واŸم -ث -ل Úت -ق -د Ëع -روضس-ه-م داخ-ل ال-ق-اع-ات
اŸغ-ل-ق-ة ل-ل-ت-ح-ك-م أاك ‘ Ìت-ق-ن-ي-ات ال-عرضس من
إاضس-اءة وسس-ي-ن-وغ-راف-ي-ا ع-ل-ى م-واجهة ا÷مهور
بطريقة ارŒالية..
بومرداسس ..ز /كمال

اعت Èاıرج اŸسسرحي رضسوان زوغاري ‘ رده
ع- -ل- -ى سس- -ؤوال الشس -عب ح -ول واق -ع مسس -رح الشس -ارع ‘
ا÷زائ -ر وأاسس-ب-اب ت-راج-ع-ه ع-ل-ى السس-اح-ة وح-ت-ى م-ن
حيث اهتمام اŸسسرحي« Úأان هذا النوع من اŸسسرح
يعت Èمن أارقي الفنون والعروضس التي ربطت ا÷مهور
وهواة الفن الرابع باŸمثل Úمنذ عقود طويلة وحتى
‘ ا◊ضسارات القدÁة ،خاصسة الرومانية منها ،كما
ع- -رف -ت -ه ا÷زائ -ر ول -و بصس -ف -ة رم -زي -ة خ Ó-ل ال -فÎة
السستعمارية انطÓقا من العروضس واŸدح الذي كانت
تشسهده بعضس األسسواق الشسعبية ‘ ﬁاولة لتقدË
رسس -ائ -ل ه-ادف-ة أاغ-ل-ب-ه-ا م-رت-ب-ط-ة ب-ال-نضس-ال ال-وط-ن-ي
واسس -ت -ن -ه -اضس ال -ه -م -م Ÿق-اوم-ة ال-وج-ود ال-ف-رنسس-ي»،
وأاضساف زوغاري «أان هذا النوع من اŸسسرح اسستمر
أايضسا بعد السستقÓل لكن بطريقة ﬁتشسمة إا ¤غاية
اندثاره الشسبه التام ألسسباب متعّددة وانحصساره داخل
قاعات العروضس اŸغلقة.»..
و‘ رده على سسؤوال حول إامكانية ربط تراجع مسسرح
الشسارع كفن قائم بذاته بتد Êأاداء الفرق اŸسسرحية
وضس- -ع- -ف –ك -م اŸم -ث -ل ‘ Úال -ع -روضس الرŒال -ي -ة
وم -واج -ه -ة ا÷م -ه-ور ب-ط-ري-ق-ة م-ب-اشس-رة ،أاك-د رئ-يسس
اŸسسرح البودواوي بالقول« ،أان هذه الفكرة Áكن
اعتبارها صسحيحة نوعا ما بالنظر إا ¤الواقع العام
للفن الرابع با÷زائر الذي يشسهد تراجعا نسسبيا من
حيث اإلنتاج واألداء رغم وجود الكث Òمن اŸبادرات
واÛهودات اŸبذولة من قبل اŸمثل ÚواıرجÚ
وك -ذا ك -ت -اب السس -ي -ن -اري -و ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى مسس -ت-وى
اŸسسرح ا÷زائري وحتى ﬁليا انطÓقا من األعمال

اŸقدمة من قبل الفرق اŸسسرحية
العديدة الناشسطة بولية بومرداسس
رغ -م ن -قصس اإلم -ك -ان -ي -ات وق -اع -ات
ال -ع -رضس اŸه-ي-أاة ،وأاضس-اف اıرج:
«أان ت- -راج- -ع مسس- -رح الشس- -ارع Áك- -ن
رب- -ط -ه أايضس -ا ب -أاسس -ب -اب أاخ -رى رÃا
ت -ت -ع ّ-ل -ق ب -ال -رفضس الضس -م-ن-ي ل-ب-عضس
اıرج ‘ Úالفرق اŸسسرحية من
تغييب Ÿسستهم الفنية من حيث إادارة
ال -ع-رضس وال-ت-ح-ك-م ال-ت-ق-ن-ي وت-وج-ي-ه
اŸم - -ث - -ل Úع - -ل - -ى اÿشس- -ب- -ة ،وه- -ي
ال - -ل - -مسس - -ات اŸغ- -ي- -ب- -ة حسسب ق- -ول
اıرج ‘ عروضس مسسرح الشسارع
التي يحتكر فيها اŸمثل أاو اŸمثل Úنسسبة كبÒة من
العرضس عند مواجهة ا÷مهور بطريقة ارŒالية وهي
م -ه -م -ة ت-ت-طّ-ل-ب أايضس-ا ‡ث-ل ‘ ÚاŸسس-ت-وى م-ن أاج-ل
التحكم وإادارة العرضس بطريقة احÎافية وعفوية دون
اللجوء إا ¤عملية الÎكيب وتغذية اللوحات الفنية
بصس -وت اŸوسس -ي -ق -ى والإن -ارة وغÒه-ا م-ن ال-ت-ق-ن-ي-ات
األخرى التي تعطي حرية للمثل ‘ النتقال من جزء
إا ¤آاخ -ر وح -ت -ى ت -غ -ي Òدي -ك-ور ال-ع-رضس وأاخ-ذ ب-عضس
األوقات اŸسستقطعة لتدارك بعضس النقائصس وهي
اŸزايا التي رÃا يفتقدها مسسرح الشسارع الذي ل
Áلك ف -ي -ه اŸم -ث -ل إال إام -ك -ان -ي-ات-ه وق-درات-ه ال-ف-ن-ي-ة
وشس-ج-اع-ت-ه ‘ م-واج-ه-ة ا÷م-ه-ور وإاق-ن-اع-ه ب-رسس-الته
واحÎاف- -ي- -ت -ه أايضس -ا ‘ اÿروج م -ن ب -عضس اŸواق -ف
الصسعبة دون اإلخÓل بطبيعة العرضس.
وعن إامكانية اقتحام فرقة اŸسسرح البودواوي لهذا
ال- -ن- -وع م- -ن اŸسس- -رح ،خ- -اصس -ة ‘ ظ ّ-ل وج -ود ف -رق -ة
Óطفال ناشسطة ‘ فعاليات مسسرح الطفل
مسسرحية ل أ
التي يحتضسنها اŸركز الثقا‘ لبودواو كل سسنة ،رحّب
رضسوان زوغاري بالفكرة واعتÈها من األهداف التي
تسسعى إاليها ا÷معية وباألخصس لدى الناشسئة وقال:
«أان ا÷معية بدأات تهتم Ãسسرح الشسارع من خÓل
توظيفه بطريقة بسسيطة قبل انطÓق الطبعة ا÷ديدة
Ÿسسرح الطفل ،حيث يقوم عدد من اŸمثل ‘ Úفرقة
األط- -ف- -ال ب- -ب- -عضس ال- -نشس -اط -ات ال -ف -ن -ي -ة ‘ الشس -ارع
والسساحات العامة لدعوة ا÷مهور با◊ضسور كنوع من
اإلعÓ- -ن واإلشس- -ه- -ار وأايضس- -ا ﬁاول- -ة ت- -رغ -يب ه -واة
اŸسس -رح وا÷م -ه -ور ال -ع -ريضس ب -أاه-م-ي-ة حضس-ور ه-ذه
العروضس اŸسسرحية باعتباره عام Óمهما وشسرطا من
شسروط إا‚اح مثل هذه التظاهرات الفنية ‘ ظّل
إاشسكالية العزوف التي تعا Êمنها قاعات العروضس
التي تعت Èمن أاهم التحديات اŸطروحة حاليا أامام
أاسسرة الفن الرابع بهدف إاسسÎجاع هذا ا÷مهور إا¤
الركح اŸسسرحي على حّد قوله
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لعÓمي لسسفÒ
هيثم عمايري اŸسستشسار ا إ
دولة فلسسط Úبا÷زائر لـ ““الشسعب““:

الشّشعب الفلسشطيني وحده من
يقّرر مصش Òالقدسس وليسس ترامب

سشتكون أايام غضشب عاصشف ضشد العصشابات ال ّصشهيونية

لعÓ- -م -ي ،لسس -ف Òدول -ة
أاّك- -د اŸسس- -تشس- -ار ا إ
ف- -لسس- -ط ‘ Úا÷زائ- -ر ،ه -ي -ث -م ع -م -اي -ري ،أان
ال -ع -ا ⁄سس -يشس -ه -د أاي -ام غضسب ك -بÒة ل -لشس-عب
ال- -ف- -لسس -ط -ي -ن -ي رفضس -ا ل -ق -رار ن -ق -ل السس -ف -ارة
لم-ري-ك-ي-ة إا ¤ال-ق-دسس اÙت-ل-ة ،وشسّ-دد على
ا أ
ضسرورة –قيق الوحدة الفلسسطينية ‘ هذه
ال ّ-ظ -روف ال -عصس -ي -ب -ة ،داع -ي -ا ‘ ال -وقت ذات-ه
لراضس -ي
ال- -ب- -ل- -دان ال- -ع- -رب- -ي- -ة ل- -ل- -ت -مسسك ب -ا أ
اŸقّدسسة.

حمزة ﬁصضول
ل ي -رى ع -م-اي-ري أه-م-ي-ة ت-قسض-ي-م أل-نضض-الت ألشض-ع-ب-ي-ة
ل -ل -ف -لسض -ط -ي -ن -ي Úإأ ¤م -رأح -ل م -ع -ي-ن-ة أو أسض-م-اء م-رق-م-ة
كالنتفاضضة رقم وأحد وأثن““ ،Úألن ألشضعب ألفلسضطيني
ومنذ وطأات ألعصضابات ألصضهيونية أرضضه وهو منتفضس
ومناضضل بشضتى أنوأع ألوسضائل وألطرق““.
وأّك- -د ‘ ح- -وأر لـ ““ألشض- -عب““ ،أّن أŸق -اوم -ة ألشض -ع -ب -ي -ة
ألسض -ل -م -ي -ة م -ن أ‚ع أل-وسض-ائ-ل وأكÌه-ا ف-ع-ال-ي-ة Ÿوأج-ه-ة
““بلطجة أإلدأرة أألمريكية بقيادة ألرئيسس دونالد ترأمب،
وأ÷رأئم أليومية لÓحتÓل أإلسضرأئيلي““.
وبشضأان ما أطلق عليه ““يوم ألغضضب ألتاريخي““ ،أŸنتظر
أليوم وغدأ ،وأŸتزأمن مع ترسضيم نقل سضفارة ألوليات
أŸتحدة أألمريكية من تل أبيب إأ ¤ألقدسس أÙتلة ،قال
ألعمايري أن ““ألشضعب ألفلسضطيني ‘ سضن Úمن ألغضضب““.
وأوضضح أّن ““يوم ألغضضب يحمل عنوأن :Úألتمسضك بحق
ألعودة ،وحماية أŸقدسضات وألدفاع عنها بكل قوة““ ،مؤوّكدأ
أّن من رسضائله ““إأبÓغ ألعا ⁄أن هذأ ألشّضعب يذبح ويقتل كل
يوم ،ول يوجد من يعطيه حقه ‘ تقرير أŸصض Òوإأقامة
ألدولة ألفلسضطينية وعاصضمتها ألقدسس ألشّضريف““.
وتابع““ :سضيكون يوم عاصضف وأنتفاضضة كبÒة ،وأ◊قيقة
أنه سضيتبع بأايام غضضب كبÒة وموجات عالية من ألرفضس
للسضياسضات أŸتبعة من قبل ألحتÓل ألصضهيو Êوأمريكا““.
وأّكد على ضضرورة أسضتجابة ألعا ⁄للشضعب ألفلسضطيني،
““ف- -إاذأ ك- -انت أعÎفت ألشض- -رع -ي -ة أل -دول -ي -ة ب -ال -عصض -اب -ات
ألصضهيونية لبد أن تعÎف بحقه ‘ إأقامة دولته أŸسضتقلة
وعاصضمتها ألقدسس““.

نريد ال ّسشÓم ولكن..

وكشض -فت أŸسض -تشض -ار أإلعÓ-م-ي لسض-ف Òدول-ة ف-لسض-طÚ
با÷زأئر ،أنّ مسضÒأت ألعودة ألتي أنطلقت منذ  3٠مارسس
أŸاضضي قّدمت حتى أآلن  5٨شضهيدأ وأزيد من  ٧آألف
جريح ،وهذأ دليل ““على أن ألشّضعب أعلنها حمرأء..نريدها
خضضرأء ولكن إأذأ  ⁄يسضمع لنا سضتكون حمرأء““ ،مشضّددأ ““لن
نكون ألهنود أ◊مر ‘ ألقرن ألـ .““21
وقال هيثم عمايري ،أن ألشضعب ألفلسضطيني يعا Êمن
أحتÓل أسضرأئيلي غاشضم ،يعمل منذ  ٧٠سضنة على تهويد
أألرضس وإأصضدأر ألقوأن Úألعنصضرية وتبديل أسضماء ألماكن
وأŸسض- -اسس ب- -اŸق -دسض -ات ،م -ؤوك -دأ ““أل -ي -وم وغ -دأ وأألي -ام
أل- -ق- -ادم -ة سض -تشض -ه -د حشض -دأ شض -ع -ب -ي -ا ‘ ك -اف -ة أألرأضض -ي
ألفلسضطينية ،و‘ نقاط ألتماسس مع ألعدو ألصضهيو Êإأ ¤أن
يتم ألÎأجع عن ألقرأرأت أŸتخذة““.
وأّكد أهمية ألتشضبث بالطابع ألسضلمي ŸسضÒأت ألعودة
ألن ألحتÓل أإلسضرأئيلي يريد ““جّرنا Ÿربّع ألتقتيل““.

ترامب لن ينتصشر

و‘ سضياق متصضل ،أعت Èعمايري أن ترأمب Áارسس
ب -ل -ط -ج -ة سض -ي -اسض -ي -ة ب-ح-ق أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ،ÚوŒاه أل–اد
أألوروب - -ي وألصض ÚوغÒه - -ا م- -ن أل- -دول أل- -ع- -ا ⁄خ- -دم- -ة
للمصضالح ألصضهيونية وأألمريكية ألضضيقة.
ولفت إأ ¤أن قرأره ‘  ٠6ديسضم ÈأŸاضضي ،بالعÎأف
بالقدسس عاصضمة لÓحتÓل ونقل ألسضفارة أألمريكية من

تل أبيب إأ ¤ألقدسس ،يعني ““رفع حق ألعودة عن طاولة
أŸفاوضضات ،وتصضفية ألثوأبت أألسضاسضية للقضضية““.
وأف -اد ب -أان أل -دول-ة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ل-يسضت ‘ صض-رأع م-ع
ألشضعب أألمريكي ولكن مع ألرئيسس ترأمب ،وأسضتشضهد
بقرأر ألرئيسس ﬁمود عباسس ألذي صضرح به من ﬂتلف
أŸن -اب-ر““ ب-أان أم-ري-ك-ا  ⁄ت-ع-د وسض-ي-ط-ا ن-زي-ه-ا ،ول-ن ت-ك-ون
شضريكا وحيدأ ‘ عملية أل ّسضÓم““ ،ألنه قفز على ألشضرعية
ألدولية وأنحاز لصضالح ألحتÓل ألصضهيو Êألذي Áارسس
إأرهاب ألدولة ‘ كافة أألرأضضي ألفلسضطينية.
وأّكد عمايري ،أن ألشضعب ألفلسضطيني ““وحده من يقرر
مسضتقبل ألقدسس وليسس ترأمب من يفعل ذلك““ ،قائ:Ó
““رغم هذأ ألسضوأد نحن نرى أألمل وألنتصضار ،وسضيزول
ترأمب وإأدأرته وسضيبقى ألشّضعب ألفلسضطيني““.

الوحدة الفلسشطينية

وت -أاسّض-ف ع-م-اي-ري ل-ت-أاّخ-ر Œسض-ي-د مشض-روع أŸصض-ا◊ة
أل-وط-ن-ي-ة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ،ق-ائ““ :Ó-م-ا ي-ؤو ‘ ⁄ك-ل ه-ذأ ه-و
ألشّض -ق -اق أل -ف -لسض -ط -ي -ن-ي““ ،وع-اد ل-رفضس ح-رك-ت-ي ح-م-اسس
وأ÷ه -اد ألسض Ó-م -ي أل -دع -وة ◊ضض -ور أج -ت -م-اع أÛلسس
أل -وط -ن -ي أل -ف -لسض -ط -ي -ن -ي وألنضض -م -ام Ÿن-ظ-م-ة أل-ت-ح-ري-ر
ألفلسضطينية ،وأصضفا أألخÒة ““با◊ضضن ألدأفئ وأألرضس
ألوأحدة ‘ ألسضياسضة““.
وأّكد أّن ألباب لزأل مفتوحا للجميع للذهاب نحو نظام
وأحد وسضلطة وأحدة““ ،وألعمل ضضمن أسضÎأتيجية وطنية
وأضضحة Ÿقاومة ألحتÓل بشضتى ألوسضائل Ãا فيها ألكفاح
أŸسضلح““.

دعم األصشدقاء

‘ أŸقابل ،أعت Èمسضتشضار ألسضف Òألفلسضطيني ،بيانات
أل-دع-م وأŸسض-ان-دة أل-ت-ي ت-ل-ق-ت-ه-ا أل-دول-ة أل-ف-لسض-طينية من
أل -دول ألصض -دي -ق -ة وع-ل-ى رأسض-ه-ا ب-ل-دأن أل–اد أألوروب-ي
وأمريكا ألÓتينية مهمة جدأ.
وقال أن أوروبا وخاصضة ›موعة أل–اد أألوروبي
باتت متيقنة من أن ““قيام ألدولة ألفلسضطينية هو ألضضامن
ألوحيد لÓسضتقرأر ‘ أŸنطقة““.
وأشضار إأ ¤دعم روسضيا وألصض Úإأ ¤ألشضرعية ألدولية
ألرأفضضة لقرأر ترأمب وأنتهاكات ألحتÓل أإلسضرأئيلي
معتÈأ أنها ““عامل أسضتقرأر مهم““ ،مضضيفا ““أن  22٨صضّوتت
 ·ÓأŸتحدة ضضد
إأ ¤جانب فلسضط ‘ Úأ÷معية ألعامة ل أ
قرأر ترأمب وبالتا‹ فالعا ⁄معنا““.

هبة األششقاء
وبخصضوصس دعم ألدول ألعربية للقضضية ألفلسضطينية‘ ،

الدكتورة بيسسان مصسطفى لـ ““الشسعب““:

ظ -ل أŸت -غÒأت أإلق -ل-ي-م-ي-ة أل-ت-ي ط-فت إأ ¤ألسض-ط-ح م-ن-ذ
عوŸة ““أ◊رب على أإلرهاب““ ‘ ألشضرق ألوسضط وبروز
صضرأعات شضرسضة –ديدأ مع إأيرأن ،أوضضح أŸتحدث أن
““أألشضقاء ‘ جامعة ألدول ألعربية يعلنون صضرأحة ‘
ﬂتلف ألقرأرأت ألصضادرة عن ألهيئة دعمهم أŸتوأصضل
◊ق ألشضعب ألفلسضطيني““.
وأع-ت Èم-ا وصض-ف-ه ب-اŸوأق-ف ““ألسض-ت-ع-رأضض-ي-ة““ ل-ب-عضس
ألدول ألعربية مؤوخرأ ،مسضاسضا بجوهر ألقضضية ،مسضتدل
بقرأرأت ألقمة ألعربية سضنة  ،2٠٠2ألتي “نع كل أشضكال
ألتطبيع مع أÙتل إأل بقيام ألدولة ألفلسضطينية أŸسضتقلة
وعاصضمتها ألقدسس ألشضريف.
وأّكد رفضس بعضس ألسضلوكات ألتطبيعية ألصضادرة ‘
شضكل مبادرأت رياضضية أو ثقافية ،قائ““ :Óعلى ألشّضقيق
ألعربي أللتصضاق بقرأرأت أ÷امعة ألعربية““ ،مضضيفا““ :إأذأ
 ⁄يتم ّسضك ألعرب بقضضيتهم أألو ¤وأألرأضضي أŸقّدسضة
Ãاذأ سضيتم ّسضكون؟““.

إÁان كا‘
أوضض-حت أسض-ت-اذة أل-ع-ل-وم ألسض-ي-اسض-ي-ة ب-ج-ام-عة
أ÷زأئ -ر ،أن -ه ب -إاق-دأم ت-رأمب ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه
أÿطوة ،يكون قد أنهى عمليا سضياسضة أتبعها
أل- -رؤوسض -اء ألسض -اب -ق -ون م -ن -ذ إأق -رأر أل -ك -ون -غ -رسس

أألمريكي سضنة  1995تأاجيل قرأر نقل ألسضفارة
إأ ¤أن يتم ألتوصضل إأ ¤تسضوية سضلمية توأفقية بÚ
ألطرف Úخاصضة حول أ◊دود.
ومن أهم أألبعاد ألسضلمية لهكذأ قرأر  -تقول
ألدكتورة بيسضان  -هو كونه Áثل تهديدأ للمصضالح
أألم-ري-ك-ي-ة ‘ أŸن-ط-ق-ت Úأل-ع-رب-ية وأإلسضÓمية،
وبالتا‹ إأضضعاف ألدور وحتى ألرعاية ألتفاوضضية
أألمريكية لطر‘ ألصضرأع ،ومن شضأانه أن يؤودي

ن ْصشُرهم ونكبُتنا

فضضيلة دفوسس
أليوم تقيم إأسضرأئيل أألفرأح و–تفي بيوم تاريخي حّققت فيه نصضرأ ل
يقل عظمة عن نصضرها ‘ عام  ،19٤٨ألذي تّوج بإاعÓن قيام كيانها
ألغاصضب على أرضس فلسضط.Ú
أليوم تبتهج إأسضرأئيل وتشضعل شضموع ألفرح وقد حصضلت على أثمن هدية
‘ عيد ميÓدها ألـ  ٧٠قّدمها لها ترأمب على طبق من ذهب غ Òمبال بأاّن
م -ا ي -ه -دي -ه ل-ه-ا ،ه-و حّ-ق ف-لسض-ط-ي-ن-ي خ-الصس ب-إاق-رأر ألّ-ت-اري-خ وأ÷غ-رأف-ي-ا
وألقرأرأت أأل‡ية.
ألهدية ألّثمينة ألتي قّدمها ترأمب لتل أبيب بجرة قلم ،هي مدينة
ألقدسس ألتي سضعى ألصضهاينة على مّر ألعقود أل ّسضبعة أŸاضضية لÓسضتحوأذ
عليها ،لكنهم كانوأ يصضدمون بالّلوأئح ألدولية ألرأفضضة ،وباعÎأضس ألّرؤوسضاء
أألمريكيّ Úألذين تعاقبوأ على ألبيت أألبيضس إأ ¤أن جاء ترأمب ،فك ّسضر
أÙظ -ور ضض -ارب -ا ب -الّشض -رع -ي -ة ع -رضس أ◊ائ -ط ،مسض -ت -غ Óّ-ح-ال-ة ألّضض-ع-ف
وألّتشضرذم ألتي بلغها ألفلسضطينيون ،ووأقع ألضضعف وأإلنهزأم ألذي أصضبح
عليه ألعرب.
هكذأ إأذنّ– ،قق إأسضرأئيل نصضرأ كبÒأ ،وباŸقابل يعيشس ألفلسضطينيّون
وأحرأر ألعرب وأŸسضلم Úنكبة جديدة ،تنذر Ãزيد من ألتكالب على
ألقضضية ألفلسضطينية ألتي  ⁄تعد قضضية ألعرب أألو ،¤بل –ّولت لديهم إأ¤
عبء يريد أ÷ميع ألتخلصس منها ،وŒاوز ذلك إأ ¤ألر“اء ‘ أ◊ضضن
أل ّصضهيو Êحتى وإأن كان ألّثمن ألباهظ يدفعه ألفلسضطينيون ألذين يجدون
أن-فسض-ه-م وح-ده-م بصض-دوره-م أل-ع-اري-ة ي-دأف-ع-ون ع-ن شض-رف أألّم-ة أل-ع-ربية
وألسضÓمية ‘ موأجهة أحتÓل يتلّذذ Ãمارسضة كل أشضكال ألعنف وأإلجرأم.
أإلدأرة أألمريكية بخطوأتها ألسضتفزأزية هذه  ⁄تلتفت إأ ¤ما Áكن أن
تثÒه من رد فعل فلسضطيني ،و ⁄تكÎث إأ ¤أّنها تضضع أŸنطقة على كف
عفريت ،ألنها ببسضاطة تدرك جيدأ بأانّ ألعرب ‘ أقصضى أألحوأل سضيكتفون
بالشّضجب وألدأنة ،لÎسّضخ إأسضرأئيل أحتÓلها Ÿدينة ألقدسس وما –ويه من
مقّدسضات إأسضÓمية ‘ مقّدمتها أŸسضجد أألقصضى (أو ¤ألقبلت ÚوثاÊ
أ◊رم ،)Úو“ضضي ‘ سضياسضة ألتهويد ،وألنيل من باقي أ◊قوق ألفلسضطينية
و‘ مقّدمتها حق ألعودة.
أمريكا ألتي حّققت إلسضرأئيل أليوم حلمها ألأك ‘ Èترسضيم ألقدسس
عاصضمة لها ،هي أمريكا ذأتها ألتي كانت أول من أعÎف بالكيان ألصضهيوÊ
مباشضرة بعد أن أعلن ““بن غوريون““ عن إأنشضائه ‘  1٤ماي  ،19٤٨وهي
نفسضها ألتي ظلّت تدّعمه و–ميه بحق ““ألفيتو““ ألذي كانت ترفعه ‘ وجه
كل من يحاول إأدأنته على مذأبحه وجرأئمه ألّÓمتناهية.
لهذأ فإانّ أŸعركة ألتي يخوضضها ألفلسضطينّيون من أجل أنتزأع حقوقهم
تبدو صضعبة ،ألّنها ‘ موأجهة إأسضرأئيل ومن ورأئها ألوليات أŸتحدة
أألمريكية بقّوتها ونفوذها وغطرسضتها ،لكن رغم هذأ أÿلل ألكب‘ Ò
موأزين ألقوى ،ل يجب على ألفلسضطينّي ÚألسضتسضÓم وأليأاسس ،بل عليهم
باŸقاومة ألّنها ألطّريق ألوحيد للنصضر.

فى ذكرى النّكبة..مسشÒات العودة تثبت الّرواية الفلسشطينية

د  -عب Òعبد إلرحمن ثابت

ب -ع -د سض -ب -ع -ة ع -ق -ود م -ن ن -ك -ب -ة ألشض -عب
ألفلسضطيني ،تبدو دولة ألحتÓل ألسضرأئيلي
أليوم ‘ قمة ›دها ،فقد أسضتطاعت عÈ
ه- -ذه أل- -ع- -ق- -ود أن ُت- -ح- -ي -د ج -ل أع -دأئ -ه -ا،
وأسض -ت -ط -اعت أن –ول أل -ع -دي -د م -ن -ه-م إأ¤
أصض-دق-اء ت-رب-ط-ه-ا ب-ه-م عÓ-قات دبلوماسضية
ك- -ام- -ل- -ة وت- -نسض -ي -ق ف -ى م -ع -ظ -م أÛالت،
و“ّك -نت إأسض-رأئ-ي-ل خÓ-ل ت-لك أل-ع-ق-ود ب-ن-اء
دولة عصضرية صضناعية متقدمة؛ وذأت نظام
دÁقرأطى وإأن كان Ÿوأطنيها أليهود فقط،
و“تلك ترسضانة عسضكرية تتفوق من خÓلها
على سضائر دول أإلقليم؛ ووسضط دعم سضخي
م-ن ح-ل-ي-ف-ت-ه-ا أŸرك-زي-ة أل-ولي-ات أŸت-حدة
أألم-ري-ك-ي-ة..وه-ذأ ت-وصض-ي-ف ح-ق-ي-قي ◊الة
إأسضرأئيل أليوم على أرضس ألوأقع ،ولكن كل
م- -ا سض- -ب -ق ي -غ -ط -ى ح -ق -ي -ق -ة أخ -رى –اول
إأسضرأئيل طيلة ألعقود ألسضبعة أŸاضضية أن
تطمسضها ،وتلك أ◊قيقة هي أن كل ما عليه
إأسضرأئيل أليوم كان على حسضاب شضعب آأخر؛
وح - -اولت إأسض - -رأئ- -ي- -ل أيضض- -ا صض- -ب- -غ أألرضس
وألتاريخ بهويتها أŸصضطنعة إلخفاء حقيقة

مقاربة ترامب لن تصشمد أامام “ ّسشك الشّشعب الفلسشطيني بهوّية القدسس

اع -تÈت ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة  -ا÷زائ -ري -ة
الدكتورة بيسسان مصسطفى موسسى ‘ حديث
لمريكي
لـ ““الشسعب““ ،أانّ إاعÓن الرئيسس ا أ
دونالد ترامب ‘ السسادسس ديسسم2017 È
اعÎاف أام- -ري- -ك- -ا ب- -ال- -ق- -دسس ك- -ع- -اصس- -م- -ة
لسسرائيل من خÓل نقل سسفارة بÓده من
إ
ت -ل أاب -يب إا ¤ال -ق -دسس ،ل -ه أاب -ع -اد خ -طÒة
خ- -اصس -ة وأان -ه اع -ت Èقضس -ي -ة ال -ق -دسس م -ن
ال - -قضس - -اي - -ا ال - -ن - -ه - -ائ - -ي - -ة ال - -ع - -ال - -ق - -ة بÚ
لسسرائيلي.Ú
الفلسسطيني Úوا إ

ألعدد
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إأ ¤نتيجة حتمية وهي فشضل مقÎحات ألسضÓم
وأسضتمرأر ألصضرأع بالوصضول إأ ¤حل صضفري على
أألرجح ،إأل إأذأ ما قلنا تقدما لصضالح ألطرف
أإلسض-رأئ-ي-ل-ي ع-ل-ى حسض-اب أل-ط-رف أل-ف-لسضطيني،
وهذأ ألتصضور قد يطرح من جهة أسضتمرأر صضور
ألرفضس ‘ ألشضارع ألفلسضطيني ،ومن جهة أخرى
قد يؤودي إأ ¤تصضعيد توتر ألعÓقات أألمريكية
‡ا قد يسضاهم
مع ألعرب وأŸسضلم Úبشضكل عام ّ
‘ ألن-ت-ق-اصس م-ن أل-دور أألم-ري-ك-ي دب-ل-وم-اسض-ي-ا
وعزلها ،وحتى ب Úحلفائها من أألوروبي‘ Ú
ألدرجة أألو.¤
فهذأ ألقرأر أألمريكي كما أضضافت هو دعم
وم -ك -اف -أاة ل -ل -ج -ن -ة ألشض -ؤوون أل -ع -ام-ة أألم-ري-ك-ي-ة
أإلسضرأئيلية ،ألتي طاŸا دعمت ترأمب ‘ حملته
ألنتخابية ،وعليه فإان أŸقاربة ألوأقعية لÎأمب
لن تنتصضر ‘ أألخ Òعلى دعم ألشضارع ألعربي
وأإلسض Ó-م -ي وخ -اصض -ة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ‘ أل-تشض-بث
بحقه ‘ ألتمسضك بالقدسس ألشضريف.

أألشض -ي -اء وسض -رقت ك -ل م -ا ه -و ف -لسض -ط -ي -ن-ى
ونسضبته لها.
ولكن أ◊قيقة أنه ل يوجد ‘ إأسضرأئيل
أي مهاجر مسضتوطن كان يعرف شضيئا عن
هذأ ألÎأث أŸسضروق قبل أن يطأا بقدميه
أرضس ف-لسض-طÚ؛ ب-دءأً ب-ال-ث-وب أل-ف-لسض-ط-ي-ني
ألذي تدعي إأسضرأئيل أنه من ضضمن ألÌأث
ألسضرأئيلي ،ومرورأ بعملتها ألشضيكل وألتي
هي عملة ألكنعاني Úول صضلة لها باليهود،
وصضول لتحريف أسضماء أŸدن ألفلسضطينية
إأ ¤عÈي -ة ،ف -ك -ل شض -يء ‘ ف -لسض -ط Úيشض-ي
بأاصضله ويرفضس تلك ألصضبغة ألصضهيونية ألتي
 ⁄ولن تسضتطيع تغي Òألتاريخ ،ولن تسضتطيع
نسضج أي عÓقة بينها وب Úكل ما سضرقته.
و–تفل إأسضرأئيل ‘ منتصضف ماي من كل
عام بذكرى قيامها ،ويحتفل ألفلسضطينيون
‘ هذأ ألتاريخ بذكرى نكبتهم؛ و ⁄يسضجل
أل -ت -اري -خ ألنسض -ا Êأ◊ديث ح -ال -ة م-ن ه-ذأ
ألنوع ،بأان يكون أليوم ألوطني لشضعب هو يوم
أل- -ن- -ك- -ب- -ة لشض- -عب آأخ -ر؛ ول -ي -ذك -ره -م دوم -ا
با◊قيقة ألتي يسضعون دوما لطمسضها .ولكن
ألفلسضطيني Úقرروأ هذأ ألعام أن يوصضلوأ
هذه أ◊قيقة وبصضوت عال لكل ألعا ⁄عÈ
مسضÒأت ألعودة ألسضلمية ألشضعبية ،وهي أن
كل بيت يسضكنه مسضتوطن إأسضرأئيلي هو ‘
أألسضاسس بيت لفلسضطيني ،وكل قطعة أرضس
يقيمون عليها هي أرضس لفلسضطيني سُضرقت
بالقوة؛ وأصضحابها أ◊قيقيون موجودون ول
زل -وأ ع -ل -ى ق -ي -د أ◊ي -اة ول -ن ي -ت -ن-ازل-وأ ع-ن
أمÓكهم .
ت -لك رسض -ال -ة ي -ح -م -ل -ه-ا ك-ل ف-لسض-ط-ي-ن-ي؛
وتضضرب ‘ عمق كيانية وكينونة إأسضرأئيل،
وتذكرهم بحقيقة أن كل ما بنته إأسضرأئيل
خÓ- -ل سض -ب -ع ع -ق -ود إأ‰ا ُب -ن -ي ع -ل -ى رم -ال
متحركة من ألباطل ،ف Óشضرعية إلسضرأئيل

غ Òشضرعية ألقوة ألتي تفرضس من خÓلها
ك -ل أن -وأع أل-ق-م-ع وأل-ت-ن-ك-ي-ل وأ◊صض-ار ع-ل-ى
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ،Úل-ك-ي يسض-لموأ لها وÁنحوها
صضك ألشضرعية –ت تهديد ألسضÓح ،ويوقعوأ
ل -ه -ا صضك ألسض -تسض Ó-م ع Èصض -ف-ق-ة أل-ق-رن،
ولكن ألفلسضطينيون قرروأ ألتحدي وأنتقلوأ
م -ن ح -ال -ة أل -دف -اع إأ ¤ح -ال -ة أل -ه-ج-وم عÈ
أŸق-اوم-ة ألشض-ع-ب-ي-ة ألسض-ل-مية؛ وألتي سضتصضل
ذروت- -ه- -ا أل -ي -وم وأل -ذي ي -ت -زأم -ن م -ع ن -ق -ل
ألوليات أŸتحدة سضفارتها إأ ¤ألقدسس.
ل -ق -د قّ-رر أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ون ه-ذأ أل-ع-ام أن
يحققوأ روأيتهم ألتاريخية عن  15ماي على
أألرضس ويخرجوأ باÓŸي ،Úوأن يكون يوم
ن-ك-ب-ة ‘ إأسض-رأئ-ي-ل ول-يسس ي-وم-ا وط-ن-ي-ا ك-م-ا
ي- -دع- -ون ،وه- -ذه أح- -د رسض- -ائ- -ل أŸق- -اوم -ة
ألشضعبية ألسضلمية ،فعلى رغم تنكر وتخلي
أل-ق-ريب وأل-ب-ع-ي-د ع-ن أل-ف-لسض-ط-ي-ني ،Úورغم
ألحتÓل وألقمع وأ◊صضار وألتجويع ،فإان
م-ق-ول-ة أل-ك-ب-ار Áوت-ون وألصض-غ-ار ي-نسض-ون ⁄
تتحقق ولن تتحقق.
إأن أل -ف -لسض -ط -ي -ن -ي -ون أل -ي -وم ÃسضÒأت -ه -م
ألشض-ع-ب-ي-ة وم-ق-اوم-ت-ه-م ألسض-لمية ل يحرجون
إأسضرأئيل فقط ،فهي دولة أحتÓل ل تسضتند
‘ وجودها إأل لشضرعية ألقوة ،لكن أإلحرأج
أ◊قيقي هو للمنظومة ألدولية وأخÓقياتها
أل- -ت- -ى ت -ق -ف م -ك -ت -وف -ة أألي -دي أم -ام ق -ت -ل
أŸتظاهرين أŸدني Úألعزل أŸدأفع Úعن
ق- -رأرأت ألشض- -رع- -ي -ة أل -دول -ي -ة وأŸط -ال -بÚ
بتطبيقها.
وأل- -ت- -خ -ل -ي أل -ي -وم ع -ن أل -ف -لسض -ط -ي -ن -يÚ
م- -ق- -اوم- -ت- -ه- -م ألسض -ل -م -ي -ة أŸشض -روع -ة ،ه -و
 ·ÓأŸت- -ح- -دة وم -ب -ادئ أل -ع -دل
ه- -زÁة ل - -أ
وأ◊رية وحقوق ألنسضان؛ وهي إأذن ببدء
دخول أŸنظومة ألدولية ‘ مرحلة ظÓمية
سض -ي -ك -ون ف -ي -ه -ا أألم-ن وألسض-ل-م أل-دو‹ أكÌ
هشض- -اشض- -ة ‡ا سض- -ب -ق ‘ ع -ا ⁄ي -ف -ت -ق -د إأ¤
أل -ع -دأل -ة وأŸسض -اوأة ،وي -زده -ر ف -ي-ه أل-ظ-ل-م
وأل -ق -م -ع ل -ي -ول-د أإلره-اب ب-ك-ل صض-وره أل-ت-ي
رأيناها؛ وتلك ألتي سضÔأها بتسضوية ألقضضية
ألفلسضطينية على ألطريقة ألÎأمبية ع Èما
·Ó
ي -ع -رف بصض -ف -ق-ة أل-ق-رن ،ه-ي ضض-رب-ة ل -أ
أŸت -ح -دة ول-لشض-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة ،وأل-ت-ي ت-أاذن
بانهيارهما ولو بعد ح .Úوليتدأرك ألعا⁄
ألكارثة قبل وقوعها ،وليقف بجدية وإأصضرأر
ول- - -و Ÿرة وأح- - -دة م- - -ع ح- - -ق- - -وق ألشض- - -عب
ألفلسضطيني ألشضرعية ،قبل أن يتحّول ألعا⁄
إأ ¤غابة حقيقية يأاكل فيها ألقوي ألضضعيف.
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 70عاما مرت على ذكرى الّنكبة،
بثون بحق العودة
الفلسسطينيّون متشس ّ

صسخرة
مسستوطنون يرفعون علم إاسسرائيل قبالة قبة ال ّ

اقتحامات واسسعة لألقصسى واŸقدسسّيون يرّدون

’مريكية ‘
احتفا’ت بافتتاح ال ّسسفارة ا أ
القدسس وسسط ﬂاوف من انز’ق الوضسع

بدأات إاسسرائيل وسسط إاجراءات أامنية
مشسّ- -ددة اح- -ت- -ف- -الت- -ه- -ا ب- -ال- -ذك- -رى 51
لح-ت-لل ال-ق-دسس وإاع-لن-ه-ا ““ع-اصسمتها
اŸوح - - -دة““ ،ح- - -يث نّ- - -ظ- - -م مسس- - -اء أامسس
م- -ه- -رج- -ان رسس- -م- -ي ب- -حضس- -ور ال- -رئ- -يسس
لسس -رائ -ي -ل -ي رؤووف Úري -ف -ل Úورئ -يسس
ا إ
ال -وزراء ب -ن -ي -ام Úن -ت -ن -ي-اه-و ع-ل-ى خ-ط
التماسس مع القدسس الشسرقية اÙتلة.
تصضل هذه ألحتفالت ذروتها عصضر أليوم
ألثن Úبافتتاح ألسضفارة أألمÒكية ‘ ألقدسس
ب -حضض -ور وف -د أمÒك -ي رف-ي-ع أŸسض-ت-وى يضض-م
وزير أÿزأنة ونائب وزير أÿارجية وصضهر
ألرئيسس أألمÒكي ومسضتشضاره جاريد كوشضÔ
وعشضرأت من أعضضاء ألكونغرسس.
و‘ ألسض -ي -اق ،أع -ل -نت سض -ل -ط-ات ألح-تÓ-ل
مضضاعفة عدد جنودها قرب غزة و‘ ألضضفة
ألغربية –سضبا ألي تدأعيات أمنية ﬁتملة
ل -ن -ق -ل ألسض -ف -ارة أألمÒك -ي -ة م -ن ت-ل أب-يب إأ¤
أل -ق -دسس أل-ذي ي-ت-زأم-ن م-ع أل-ذك-رى ألسض-ب-عÚ
““لقيام دولة أسضرأئيل““ ،وهي أيضضا ذكرى ألنكبة
أل- -ت- -ي شض- -ه- -دت ت- -ه- -ج Òأك Ìم- -ن  760ألف
فلسضطيني عام  1948من أرضضهم ألتي أسضتو¤
ع-ل-ي-ه-ا ألصض-ه-اي-ن-ة وأق-ام-وأ ف-ي-ه-ا دول-تهم غÒ
ألشضرعية.
وإأذأ ك -انت أل -غ -ب-ط-ة ل تسض-ع ألسض-رأئ-ي-ل-يÚ
ب- -ه- -ذه أŸن- -اسض- -ب- -ة ،خ- -اصض- -ة ب- -ع- -د سض- -لسض -ل -ة
ألنتصضارأت ألدبلوماسضية ألتي حصضدوها إأثر
أنسضحاب ألرئيسس ألمÒكي دونالد ترأمب من
ألت -ف -اق أل -ن -ووي م -ع إأي -رأن ،ون -ق -ل ألسض-ف-ارة
ألمÒكية للقدسس ،فإان أıاوف تتزأيد من
أنزلق ألوضضع ،خاصضة مع قرأر ألفلسضطينيÚ
عدم ألسضتسضÓم أمام هذه ألغطرسضة ،حيث
قّرروأ تنظيم مليونية على أ◊دود ‘ قطاع
غ-زة ت-كّسض-ر ألصض-مت أل-دو‹ وت-نّ-دد ب-ال-ت-وأط-ؤو
ألعاŸي.
وباŸناسضبة قّرر ألفلسضطينيون دأخل ألبلدة
ألقدÁة ‘ ألقدسس ألشضرقية أÙتلة ،إأغÓق
Óﬁتهم ،وأكدوأ بأان طابع مدينة ألقدسس لن
يتغّير ،فهي عربية إأسضÓمية ،وهذه حقيقة ل

Áكن Œاهلها.
وأعلن أ÷يشس ألسضرأئيلي وضضع قوأته ‘
ح- - -ال - -ة ت - -أاهب قصض - -وى ،وق - -ال ألسض - -بت أن - -ه
سضيضضاعف عدد وحدأت جيشضه أŸقاتلة حول
ق -ط -اع غ -زة و‘ ألضض -ف -ة أل -غ -رب -ي-ة أÙت-ل-ة،
Ÿوأجهة أي تظاهرأت ﬁتملة للفلسضطينيÚ
أحتجاجا على نقل ألسضفارة ألمÒكية.
ومنذ بدء مسضÒأت ألعودة ‘ قطاع غزة،
‘  30مارسس أŸاضضي ،أسضتشضهد أك Ìمن 50
فلسضطينيا برصضاصس أ÷نود ألسضرأئيلي Úإأثر
أحتجاجات عند أ◊دود.
ومن أŸرجح أن يتسضبّب إأحياء ذكرى ألنكبة
‘ يوم دأم جديد ‘ غزة.

القدسس ‘ صسلب الّنزاع
زع -م رئ -يسس أل-وزرأء ألسض-رأئ-ي-ل-ي ب-ن-ي-امÚ
نتانياهو أمسس ‘ بدء ألجتماع ألسضبوعي
◊كومته ،أن ““أسضم ألقدسس مذكور نحو 650
مرة ‘ ألتورأة .ألسضبب لذلك بسضيط :ألقدسس
هي عاصضمة شضعبنا وشضعبنا فقط““.
وقد أحتلت أسضرأئيل ألشضطر ألشضرقي من
أل -ق -دسس ع -ام  1967ث -م أع -ل -نت أل -ع-ام 1980
ألقدسس برمتها ““عاصضمة أبدية““ ‘ خطوة ⁄
يعÎف بها أÛتمع ألدو‹.
ويصضّ-ر أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ون ع-ل-ى ج-ع-ل أل-قدسس
ألشضرقية عاصضمة لدولتهم أŸنشضودة.
وكان إأعÓن ترأمب ‘  6ديسضم2017 È
ألعÎأف بالقدسس عاصضمة إلسضرأئيل ونقل
سضفارة بÓده من تل أبيب أ ¤ألقدسس ،أثار
غبطة ألسضرأئيلي Úوغضضب ألفلسضطيني.Ú
وأّك -د عضض -و أل -ل -ج-ن-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ÿن-ظ-م-ة
ألتحرير ألفلسضطينية وأصضل أبو يوسضف أمسس
أن ““هناك تهويل فيما يتعلق بالحتفال ألذي
سض -ي -ج -ري م-ن ق-ب-ل أل-ولي-ات أŸت-ح-دة ل-ن-ق-ل
ألسضفارة““.
وأع -ل-ن أن أل-ق-ي-ادة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة سض-ت-ع-ق-د
أجتماعا أليوم برئاسضة ألرئيسس ﬁمود عباسس
لبحث ما Áكن أتخاذه من أجرأءأت.

ل‡ية
القرار انتهاك صسارخ لّلوائح ا أ

رفضس وتنديد دو‹ بنقل ال ّسسفارة

اع- -تÈت روسس- -ي- -ا ع- -ل- -ى لسس -ان وزي -ر
خ-ارج-ي-ت-ه-ا ،سسÒغ-ي لفروف ،أان قرار
الوليات اŸتحدة نقل سسفارتها من تل
أاب - -يب إا ¤ال - -ق - -دسس أاوصس- -ل ال- -تسس- -وي- -ة
لسس-رائ-ي-ل-ي-ة إا ¤ط-ريق
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ا إ
مسس - -دود ،مضس- -ي- -ف- -ا أان ه- -ذا ““ال- -ط- -ري- -ق
اŸسسدود““ يتعمق أاك Ìفأاك Ìخاصسة ‘
لخÒة
لمÒك- -ي- -ة ا أ
ضس- -وء ال- -ق- -رارات ا أ
بشسأان القدسس.
م -ن ج -ان-ب-ه-ا ،نّ-ددت أ÷زأئ-ر ب-ق-رأر أدأرة
أألمريكية نقل سضفارتها إأ ¤ألقدسس كعاصضمة
إلسضرأئيل ،وأصضفة أÿطوة باÿطÒة ،وبأانها
أن -ت -ه -اك صض-ارخ ل-ل-وأئ-ح أل-دول-ي-ة ،ك-م-ا نّ-ددت
ب -ال -ق -رأر أل -ذي أت -خ -ذت-ه أإلدأرة أألم-ري-ك-ي-ة،
م-ب-دي-ة أنشض-غ-ال-ه-ا ب-ت-دأع-ي-ت-ه ع-ل-ى أل-وضضع ‘
أŸنطقة.
وق- -ال وزي- -ر أÿارج- -ي- -ة ألÎك- -ي ج- -اويشس
أوغلو :إأن ““نقل ألسضفارة أألمÒكية إأ ¤ألقدسس
قرأر خاطئ ،وعلينا أنتهاج موقف مشضÎك
حياله““ ،مضضيفا أن ““تركيا لن تلتزم ألصضمت
وسضتوأصضل دفاعها عن ألقضضية ألفلسضطينية
حتى لو سضكت أ÷ميع حيال قضضية ألقدسس
وأحجموأ عن نصضرة فلسضط.““Ú

من جهته ،أكد ألرئيسس ألفنزويلي نيكولسس
مادورو أن قرأر نقل ألسضفارة أألمÒكية إأ¤
أل- -ق- -دسس أÙت- -ل -ة غ Òشض -رع -ي ويسض -ت -خ -ف
بقرأرأت وقوأن Úأأل· أŸتحدة.
وأعرب مادورو عن ““أألمل ‘ أسضتئناف
أŸف -اوضض -ات ع -اج  Ó-أم آأج  Ó-ع -ل -ى أسض -اسس
ألقانون ألدو‹ ،وبتفويضس من أأل· أŸتحدة
كي تسضتعيد فلسضط Úأرأضضيها أÙتلة““.
وعلى ألصضعيد ألشضعبي ،شضهدت ألكث Òمن
دول ألعا ⁄تظاهرأت منددة بنقل ألسضفارة،
أب-رزه-ا ‘ أل-ع-اصض-م-ة أألن-دون-يسض-ي-ة ج-اك-رت-ا،
حيث أحتشضد آألف ألندونيسضي Úللتعب Òعن
تأاييدهم ودعمهم ◊قوق ألشضعب ألفلسضطيني
وألتنديد بقرأر ألرئيسس أألمÒكي دونالد
ترأمب بنقل سضفارة بÓده إأ ¤ألقدسس ،وكذلك
شض -ه -دت ت -رك -ي -ا وع -دد م -ن أل -دول أل -ع -رب -ي -ة
مسضÒأت ‡اثلة أمسس أ÷معة.
وبدأت سضلطات ألحتÓل قبل أسضبوع بوضضع
لفتات عليها عبارة ألسضفارة أألمÒكية ‘ حي
أرنونا بالقدسس أسضتعدأدأ لفتتاحها ،بالتزأمن
مع ألذكرى ألسضبع Úللنكبة ألفلسضطينية ألتي
تتوأفق مع إأعÓن قيام ألدولة أإلسضرأئيلية.

مغالطات
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ونشضر ألبيت أألبيضس قائمة بأاسضماء ألوفد
ألذي سضيتوجه إأ ¤ألقدسس ،و‘ مقدمته أبنة
ت -رأمب أي -ف -ان-ك-ا وصض-ه-ره ومسض-تشض-اره لشض-ؤوون
ألشضرق ألوسضط جاريد كوشض ،Ôإأضضافة إأ¤
أŸبعوث أÿاصس لÎأمب أ ¤ألشضرق ألوسضط
ج-يسض-ون غ-ري-ن-بÓ-ت ،ووزي-ر أÿزأن-ة سض-ت-ي-فن
منوتشض.Ú
ومبنى ألسضفارة يحاذي حي جبل أŸكÈ
بالقدسس ألشضرقية أÙتلة.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أع -ت Èسض -ف Òوأشض -ن -ط-ن ل-دى
أسضرأئيل أنه ل يزأل هناك أمل ‘ –قيق
ألسضÓم ‘ أŸنطقة رغم غضضب ألفلسضطينيÚ
من أفتتاح ألسضفارة أألمÒكية ‘ ألقدسس.
وقال ألسضف Òديفيد فريدمان ألسضبت إأن رد
ف -ع-ل أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي Úأل-ذي-ن ي-رون ‘ أل-ق-دسس
ألشضرقية عاصضمة لدولتهم أŸسضتقبلية ““ليسس
جيدأ““.
ل - - -ك - - -ن - - -ه صضّ- - -رح ،إأن أ÷و أل- - -ع- - -ام ل- - -دى
ألفلسضطيني““ Úسضيتغ Òمع مرور ألوقت حيث
سضيفهمون أن ألوليات أŸتحدة مسضتمرة ‘
مد يدها للسضÓم فيما يحتاج ألناسس للÎكيز
على أألمور أألهم على غرأر مسضتوى أŸعيشضة
و–سض Úأل - - -ب - - -ن - - -ى أل- - -ت- - -ح- - -ت- - -ي- - -ة وأألم- - -ن
وأŸسضتشضفيات““.
وأّك - -د أّن أل - -ولي - -ات أŸت- -ح- -دة ““ج- -اه- -زة
Ÿسض -اع -دة أل -ف -لسض -ط -ي-ن-ي ،““Úوأن ““ل أسض-اسس““
لÓعتقاد بأان نقل ألسضفارة سضيقّوضس فرصس
أل ّسضÓم.

سسادت أاجواء من التوتر داخل اŸسسجد
لقصس -ى أامسس ب -ع -د ق -ي -ام مسس -ت -وط -نÚ
ا أ
باقتحامه وأاداء طقوسس تلمودية ،ونشسر
الحتلل عشسرات من جنوده ‘ ،حÚ
تصس - -دى اŸق - -دسس - -ي- -ون ل- -ل- -م- -ق- -ت- -ح- -مÚ
ليدي
ب-ال-ت-ك-ب ،Òووق-عت اشس-ت-ب-اك-ات ب-ا أ
لبواب.
عند أاحد ا أ
وبدأت ›موعات كبÒة من أŸسضتوطنÚ
أقتحام أŸسضجد عند نحو ألسضاعة ألسضابعة
وألنصضف صضباحا قادم Úمن باب أŸغاربة ‘
أ÷دأر ألغربي للمسضجد ،وأشضتد ألتوتر لدى
ق -ي -ام ع -دد م -ن أŸسض -ت -وط-ن Úب-أادأء ط-ق-وسس
تلمودية عند باب ألسضلسضلة ألذي تنتهي به
ألقتحامات.
وتصض ّ-دى َم -ن ت -وأج -د م -ن أل -ف -لسض -ط-ي-ن-يÚ
وحرأسس أŸسضجد أألقصضى وموظفو أألوقاف
للمقتحم Úبالتكب ،Òوﬁاولت منع تدنيسس
أŸسضجد ،فسضارع جنود ألحتÓل إأ ¤ألعتدأء
ع -ل -ى ج-م-ي-ع أŸت-وأج-دي-نÃ ،ن ف-ي-ه-م م-دي-ر
أŸسضجد أألقصضى ألشضيخ عمر ألكسضوأ.Ê
وتوألت بعد ذلك أقتحامات أÛموعات
ألسضتيطانية ،وŒدد ألتوتر عند باب ألرحمة
‘ أ÷ه -ة ألشض -رق -ي -ة ل -ل -مسض -ج-د ،ح Úت-ع-الت

تكبÒأت أŸصضلŸ Úنع ﬁاولت أŸسضتوطنÚ
أدأء طقوسس دينية ‘ أŸكان ،حيث أنتشضر
عشضرأت من جنود ألحتÓل وشضكلوأ سضلسضلة
بشضرية ‘ ﬁيط أنتشضار أŸسضتوطن.Ú
وأف -ادت دأئ -رة أألوق -اف أإلسض Ó-م -ي -ة ب -أان
 1042مسضتوطنا أقتحموأ أŸسضجد قبل ظهر
أمسس ،ت -ل -ب -ي -ة ل-دع-وة ج-م-اع-ات أسض-ت-ي-ط-ان-ي-ة
Óقصضى.
لتنفيذ أقتحامات وأسضعة ل أ
و‘ ح Úرفع ›موعة من أŸسضتوطنÚ
ع -ل -م إأسض-رأئ-ي-ل ق-ب-ال-ة ق-ب-ة ألصض-خ-رة ،أن-ب-ط-ح
آأخرون على أألرضس عند باب ألسضلسضلة ‘ أدأء
علني لطقوسضهم فيه.
ودعت م -ن -ظ -م -ات أسض -ت-ي-ط-ان-ي-ة إأ ¤أوسض-ع
أقتحامات Ãناسضبة ما يسضمونه ““يوم توحيد
أل -ق -دسس““ ،ح -يث أط -ل -ق وسض -م ““أل-ف-ان ‘ ي-وم
ألقدسس““ ‘ ،إأشضارة إأ ¤حشضد ألفي مقتحم ‘
هذأ أليوم.
وقد أُطلق هذأ ألوسضم خصضيصضا وتزأمناً مع
م -ا يسض -م -ى ““ذك -رى ت -وح -ي -د أل -ق-دسس““ ،ح-يث
–ت- -ف- -ل إأسض- -رأئ- -ي -ل Ãا تسض -م -ى أل -ذك -رى 51
لحتÓل ما تبقى من مدينة ألقدسس أÙتلة
وضض-م-ه ل-ل-قسض-م أل-غ-رب-ي م-ن أŸدي-ن-ة ،ويوأفق
هذأ أليوم ذكرى ألنكبة.

مسستوى الفقر ‘ صسفوفهم بلغ أارقاما قياسسية

نسسبة الفلسسطينّي ‘ Úمدينة القدسس تصسل إا% 40 ¤

قال ““معهد ألقدسس““ ألإسضرأئيلي إأن نسضبة
ألفلسضطيني ‘ Úمدينة ألقدسس ‘ ،تصضاعد
مسضتمر ،وتصضل إأ % 40 ¤من إأجما‹ ألسضكان.
وأضضاف أن هذه أإلحصضائيات جاءت بناء
ع -ل -ى ت-ق-اري-ر أŸك-تب أŸرك-زي أإلسض-رأئ-ي-ل-ي
Óحصض- - - -اء ،ول تشض - - -م - - -ل عشض - - -رأت آألف
ل - - - -إ
ألفلسضطيني Úألذين يسضكنون ‘ أحياء ألقدسس
أŸوجودة خارج أ÷دأر ألذي بنته إأسضرأئيل
حول أŸدينة.
وف -ي -م -ا ت -ذك-ر أإلحصض-ائ-ي-ات أإلسض-رأئ-ي-ل-ي-ة
ألصضادرة عن هذأ أŸعهد أن سضكان ألقدسس
م-ن أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي Úي-ب-ل-غ-ون حوأ‹  332ألًفا،
يشض Òت -ق -ري-ر أل-ن-ت-ائ-ج أألول-ي-ة ل-ل-ت-ع-دأد أل-ع-ام
ل- -لسض -ك -ان وأŸسض -اك -ن وأŸنشض -آات ل -ع -ام 2017
Óحصض- -اء
ألصض - -ادر ع - -ن أ÷ه - -از أŸرك- -زي ل - -إ
ألفلسضطيني إأ ¤إأن عددهم يفوق  435ألًفا.
وحسضب ه- -ذه أإلحصض- -ائ- -ي- -ات ،ف -إان نسض -ب -ة
ألفلسضطيني ‘ Úألقدسس كانت عام  1967عند
أحتÓل أ÷زء ألشضرقي منها  ‘ 25أŸئة،
لكنها أسضتمرت ‘ ألرتفاع من ذلك ألوقت.
ويشضكل أليهود أ◊ريديون (أŸتدّينون)
 % 34من ›موع أليهود ‘ ألقدسس ،فيما
تشض ّ-ك -ل نسض -ب -ة أل -ي -ه -ود غ ÒأŸل-ت-زم Úدي-نً-ي-ا
وألعلماني Úما يقارب .% 30

ونقلت صضحيفة ““هآارتسس““ أإلسضرأئيلية عن
““معهد ألقدسس““ أإلسضرأئيلي أيضًضا أن نسضبة
أل-ف-ق-ر ‘ صض-ف-وف أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ‘ ÚأŸدينة
أعلى بكث Òمنها ‘ صضفوف أليهود.
وتبلغ نسضبة ألفقر ‘ صضفوف فلسضطينيي
ألقدسس  ،% 75فيما تبلغ ‘ صضفوف أليهود
 ،% 29ومعدل ألفقر ‘ ألقدسس ككل يبلغ
 ،% 46مقارنة بـ  ‘ % 22باقي إأسضرأئيل.
وم -ع -ظ -م ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ي أل-ق-دسس ه-م حسضب
ألقانون أإلسضرأئيلي ألذي فرضس عليهم بعد
أحتÓل أ÷زء ألشضرقي من أŸدينة عام 1967
ليسضوأ موأطن Úإأسضرأئيلي ،Úبل هم ““مقيمون
دأئمون““ ،وهي إأقامة مشضروطة بعيشضهم دأخل
ح -دود أŸدي -ن -ة أل -ت -ي وضض -ع -ت -ه -ا ألسض -ل-ط-ات
أإلسض -رأئ -ي -ل -ي -ة وألل -ت -زأم ب-تسض-دي-د ألضض-رأئب
أŸفروضضة عليهم كافة.
وي- -ت- -م سض- -حب ه- -ذه أإلق- -ام- -ة إأذأ خ- -ال- -ف
أŸقدسضي هذه ألشضروط مثل أإلقامة ‘ باقي
مناطق ألضضفة ألغربية أو أÿارج مدة معينة،
أو بحصضوله على جنسضية دولة أجنبية.
وم-ؤوخً-رأ ُم-ن-ح وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة أإلسض-رأئيلي
حق سضحب أإلقامة من فلسضطينيي ألقدسس
ألسضباب ““أمنية““ ،تتعلق Ãشضاركة أŸقدسضيÚ
‘ مقاومة ألحتÓل.

تضساعف عددهم  9مرات منذ 1948

 13مليون فلسسطيني حول العا % 46 ⁄منهم ’جئون
ق - - - -ال ا÷ه - - - -از اŸرك - - - -زي
لحصساء الفلسسطيني أامسس،
ل إ
ن ع- - - - - - -دد ال- - - - - - -لج- - - - - - -ئÚ
أا ّ
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úب-ل-غ بالتزامن
مع الذكرى  70للنكبة حوا‹
 5.87مليون شسخصس ،وهو ما
يشس - -ك- -ل نسس- -ب- -ة  % 46م - - -ن
إاج-م-ا‹ ال-ف-لسس-طيني Úحول
العا ⁄البالغ  13مليوًنا.
وأضضاف ‘ بيان صضحفي ،أّن
 %28.4من ألÓجئ Úيعيشضون ‘
ﬂ 58يً-م-ا رسض-مً-ي-ا ت-ابً-ع-ا ل-وكالة
غوث وتشضغيل ألÓجئ Úأأل‡ية
““أونروأ““ ،بوأقع ﬂ 10يمات ‘
أألردن ،وﬂ 9يمات ‘ سضوريا،
وﬂ 12يًما ‘ لبنان ،وﬂ 19يًما
‘ ألضضفة ألغربية ،وﬂ 8يمات
‘ قِطاع غزة.
وأشضار ““أإلحصضاء““ إأ ¤أنّ هذه
ألتقديرأت هي أ◊د أألدنى لعدد
ألÓ-ج-ئ Úأل-ف-لسض-ط-يني ،Úباعتبار
وجود لجئ Úغ Òمسضجل Úلدى
““أألونروأ““.
ول يشضمل هذأ ألعدد من ”
تشضريدهم من ألفلسضطيني Úبعد
ع- -ام  1949ح -ت -ى عشض-ي-ة ح-رب
جوأن ( 1967حسضب تعريف وكالة
أونروأ) ،ول يشضمل ألفلسضطينيÚ
ألذين رحلوأ أو ” ترحيلهم عام
 1967على خلفية أ◊رب ،وألذين
 ⁄يكونوأ لجئ Úأصض.Ó

› 70زرة حصسدت
 15أالف فلسسطيني
وب- - -ل- - -غت نسض - -ب - -ة أل Ó- -ج - -ئÚ
ألفلسضطيني ÚأŸقيم ‘ Úألضضفة
ألغربية Ãا فيها ألقدسس ألشضرقية
وقطاع غزة حوأ‹  % 42.5من
›مل ألسضكان.

وأشض -ار ب -ي -ان ج -ه -از أإلحصض-اء
أŸرك- - - - - - -زي ،إأ ¤أن ألشض- - - - - - -عب
ألفلسضطيني زأد Ãقدأر  9أمثال
م-ن-ذ ““أل-ن-ك-ب-ة““ ،ل-يصض-ل ت-عدأده ‘
شض- -ت -ى أن -ح -اء أل -ع -ا ⁄ح -وأ‹ 13
مليوًنا.
وأوضض- - - -ح أّن ““أل - - -عصض - - -اب - - -ات
ألصض -ه -ي -ون -ي-ة سض-ي-ط-رت ‘ أل-ع-ام
 1948ع -ل-ى  774ق-ري-ة وم-دينة
فلسضطينية ،حيث ” تدم531 Ò

منها بالكامل ،ونّفذت ألعصضابات
أك Ìم- - - - - - -ن › 70زرة ب- -ح- -ق
ألفلسضطيني Úأّدت إأ ¤أسضتشضهاد
ما يزيد عن  15ألف فلسضطيني““.
وسض-ي-ط-رت إأسض-رأئ-ي-ل ‘ أل-ع-ام
 1948ع- -ل -ى أك Ìم -ن  % 85م -ن
مسض -اح -ة ف -لسض -ط Úأل -ت -اري -خ -ي -ة
وألبالغة حوأ‹  27ألف كيلوم،Î
Ãا فيها من موأرد وما عليها من
سضكان.

á°VÉjQ

اإ’ثنين  14ماي  2018م
الموافق لـ  28شسعبان 1439هـ

– ّسسبا Ÿوإجهة غورماهيا ‘ كأاسش «إلكاف»

بعثة إا–اد العاصسمة حّلت أامسش بكينيا وغياب درفلو يؤورق ا÷هاز الفني

حّلت أإمسش بعثة إ–اد
إلعاصسمة بالعاصسمة إلكينية
نÒوبي – ّسسبا Ÿوإجهة غور
ماهيا ‘ إ÷ولة إلثانية
لدور إÛموعات لكأاسش
إلكاف ،حيث يرإهن إŸدرب
على لعبيه للعودة بنتيجة
إيجابية.

عمار حميسسي

طارت بعثة الفريق أامسص بعد
ال- - -زوال م- - -ن م - -ط - -ار ه - -واري
ب -وم-دي-ن ال-دو‹ ا ¤ال-ع-اصس-م-ة
ال -ق-ط-ري-ة ال-دوح-ة أاي-ن ت-وق-فت
ال -ب -ع -ث -ة ه -ن -اك Ÿدة سس -اع -تÚ
ونصسف قبل أان تشسد الرحال إا¤
نÒوب- -ي أاي- -ن وصس -لت ‘ ح -دود
السساعة السسابعة مسساءً.
وي- - -ط- - -م- - -ح ا÷ه- - -از ال - -ف - -ن - -ي
وال -لع-ب-ون ’سس-ت-غ-لل اŸب-اراة
من أاجل العودة بنتيجة إايجابية
تعزز حظوظ الفريق ‘ التأاهل
ا ¤ال- -دور اŸق- -ب- -ل ،وا◊ف- -اظ
أايضس -ا ع-ل-ى صس-دارة اÛم-وع-ة
ال -ت-ي سس-ي-ك-ون ل-ه-ا أاث-ر إاي-ج-اب-ي
خلل عملية القرعة فيما بعد.
وت-ع-رف تشس-ك-ي-ل-ة ال-ف-ريق غياب
ال -ه ّ-داف درف -ل -و بسس -بب ت -ل-ق-ي-ه
ب-ط-اق-ة صس-ف-راء خ-لل م-واجهة
ي- -ن- -اغ اف -ري -ك -ان -ز ال -ت -ن -زا‘ Ê
ا÷ول- - -ة اŸاضس - -ي - -ة ،وه - -و م - -ا
سس -ي -ح-رم-ه م-ن اŸشس-ارك-ة ام-ام
غور ماهيا الكيني.
ون- -فسص ا’م- -ر ي- -ن- -ط- -ب -ق ع -ل -ى
ب- -ل- -ج- -ي- -ل‹ ال- -ذي ي -ع -ا Êم -ن
إاصس -اب -ة ،ف -ي -م-ا ت-ب-ق-ى مشس-ارك-ة
اŸداف - -ع شس - -اف - -ع- -ي ﬁل شسك
بسس- -بب م- -ع- -ان- -ات -ه م -ن اصس -اب -ة
ت- -ع- -رضص ل -ه -ا خ -لل م -واج -ه -ة

الفريق الوطني للمحلي Úامام
اŸنتخب السسعودي بإاسسبانيا.
ويبقى التسساؤول مطروحا حول
ه -وي -ة ال-لعب ال-ذي سس-ي-ع-وضص
درفلو ‘ الهجوم ،خاصسة بعد
اسس- -ت- -ب- -ع- -اد ك- -ل م -ن ح -م -زاوي
وال-ه-ج-ه-وج ،إاضس-اف-ة ا ¤ح-امية
م-ن سس-ف-ري-ة ال-ف-ري-ق ا ¤ك-ي-ن-يا،
وهو ما سسيجعل ا÷هاز الفني
م - -ط - -ال - -ب - -ا ب - -اي- -ج- -اد ا◊ل- -ول
اŸناسسبة.
’–اد
من جهة أاخرى ،وافق ا إ
’ف -ري -ق -ي ل -ك -رة ال -ق -دم ع -ل-ى
ا إ
ت-ن-ظ-ي-م م-ب-اراة ا–اد ال-ع-اصسمة
واŸضس -ي-ف غ-ورم-اه-ي-ا ال-ك-ي-ن-ي
ِب-م-ل-عب ك-اسس-اراِ Êب-ال-ع-اصس-م-ة
نÒوب - - -ي ،ح- - -يث ج- - -اء ذلك ‘
أاحدث بيان نشسرته إادارة نادي
غ-ورم-اه-ي-ا ال-ك-يني التي وصسلت
إا ¤ط- - -ري - -ق مسس - -دود ِب - -سس - -بب
حÒت- - -ه- - -ا ‘ ت- - -ع - -ي Úم - -ل - -عب

اŸباراة.
وُتجرى مباراة ا–اد العاصسمة
’رب-عاء
واŸضس-ي-ف غ-ورم-اه-ي-ا ا أ
اŸق -ب -ل ان-ط-لق-ا م-ن السس-اع-ة
السسابعة مسساءً ﬁليا (اÿامسسة
مسس- -اًء ِب- -ال- -ت -وق -يت ا÷زائ -ري)
ضسمن إاطار ا÷ولة الثانية من
دور اÛموعات ِلمسسابقة كأاسص
الكونفيدرالية –ت إادارة طاقم
م -ن م-ا‹ ي-ق-وده ح-ك-م السس-اح-ة
ﬁمد كايتا.
وك- -ان ي- -وج -د أام -ام إادارة ن -ادي
غورماهيا خياران ا’ول بر›ة
مواجهة ا–اد العاصسمة ِبملعب
ك -ي -ن -ي -ات -ا اŸي-دان ال-ذي اع-ت-اد
ف -ري -ق -ه-ا ال-ك-روي ع-ل-ى خ-وضص
اŸق -اب -لت ف -وق أارضس-ي-ت-ه وذي
’سس-ت-ع-اب-ي-ة الصس-غÒة،
ال -ط-اق-ة ا إ
حيث تتّسسع مدّرجاته لِزهاء 8
آا’ف مقعد.
لكن أارضسيته تدهورت كثÒا ‘

’خÒة ِب - - -سس- - -بب كÌة
’ون - - -ة ا أ
ا آ
اح -تضس -ان-ه ل-ل-م-ق-اب-لت ،وأايضس-ا
لم-ط-ار أاو
ال -تسس-اق-ط ال-غ-زي-ر ل -أ
اختيار ملعب كاسسارا Êالذي
يسستوعب نحو  60أالف متفّرج
ل -ك -ن -ه م -ازال غ Òج -اه -ز ب -ع-د
للمنافسسة ،حيث يخضسع لِعملية
ترميم بعضص مرافقه.
وب - -ع - -د أان راسس- -لت إادارة ن- -ادي
غورماهيا «الكاف» ِبهذا الشسأان
أاوف -دت ه -ي -ئ -ة ال -رئ-يسص أاح-م-د
أاح-م-د ÷ن-ة م-ع-اي-ن-ة إا ¤ك-ي-نيا،
وع- -قب ت- -ف ّ -ق -ده -ا ل -ل -م -ل -ع َ-ب Ú-
حسسمت ‘ أامر ميدان مواجهة
ا–اد ال- -ع- -اصس- -م- -ة ومضس- -ي- -ف- -ه
غ- -ورم -اه -ي -ا ِب -ت -ح -دي -د م -ل -عب
«كاسسارا »Êمسسرحا لهاِ ،علما
أان هذه اŸنشسأاة الكروية ّدشّسنت
‘ أاوت ِ 1987بمنافسسة احتضسان
’ل- -ع- -اب
ك - -ي - -ن - -ي- -ا ت- -ظ- -اه- -رة ا أ
’فريقية.
ا إ

تعـ ـ ـ ـي Úعـ ـ ـ ـ ـادل عم ـ ـ ـ ـ ـ ـروشش م ـ ـ ـ ـدّربا للمنتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب الّليبـ ـ ـ ـ ـ ـي

اإ’شس - -راف ع - -ل - -ى م- -ن- -ت- -خ- -ب- -ات
متواضسعة ‘ القارة اإ’فريقية ‘
صس- -ورة ك -ي -ن -ي -ا ،ب -ورن -دي م -ث -ل.
وتواجد اŸدرب عادل عمروشص
‘ ال -ع -اصس -م -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ط-راب-لسص
لوضسع اللمسسات اأ’خÒة لتدريب
اŸن -ت -خب اÙل-ي ،ح-يث ال-ت-ق-ى

رئيسص إا–اد الكرة الليبي جمال
ا÷ع -ف -ري ،ع -ل -م -ا أان الصس-ح-اف-ة
ال -ل -ي -ب -ي -ة ك -انت ق-د أا ّك-دت ق-ب-ول
عمروشص شسروط اŸسسؤوول اأ’ول
على الكرة ‘ ليبيا للشسروع ‘
م -ه-ام-ه اسس-ت-ن-ادا إا ¤تصس-ري-ح-ات
ا÷ع -ف -ري ،ك-م-ا أا ّك-دت صس-ح-ي-ف-ة

«الوسسط» اÙلية ‘ هذا السسياق
أان ع- -م -روشص سس -ي -ق -دم ل -وسس -ائ -ل
اإ’علم ‘ مؤو“ر صسحفي بحر
اأ’سس- - - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - - -وع ا÷اري.
وك -انت صس -ح -ي-ف-ة ««ال-وسس-ط» ق-د
أاكدت ‘ هذا الشسأان أان عمروشص
Áلك سسÒة ذاتية متواضسعة إا¤
حد كب ،Òوذهبت إا ¤أابعد من
ذلك ع -ن -دم -ا ق -الت إان ع-م-روشص
تعّرضص للعديد من اإ’قا’ت ‘
مسسÒت -ه ال-ت-دري-ب-ي-ة ،بسس-بب سس-وء
النتائج سسواء مع منتخب كينيا أاو
ب - -ورن- -دي أاو ح- -ت- -ى ‘ غ- -ي- -ن- -ي- -ا
ا’سستوائية.
ج - -دي - -ر ذك - -ره ،أاّن رئ- -يسص إا–اد
الكرة الليبي جمال ا÷عفري كان
على وشسك التعاقد مع اŸصسري
ه -ا Êرم -زي ل -ت -دريب اŸن -ت-خب
اÙلي ،قبل أان يÎاجع ‘ نهاية
اŸطاف ويلجأا ÿيار ا÷زائري
عادل عمروشص.

نقطة وإحدة تفصسل غلطة سسرإي عن إلّلقب

فيغو‹ يقÎب من التّتويج بالّدوري الّتركي
إذإ كان إلÓعب إلدو‹ إ÷زإئري
لّيام
ياسس Úبرإهيمي قد نال ‘ إ أ
إلقليلة إŸاضسية لقب بطولة إلÈتغال
 2018مع فريقه بورتو ،فإانّ موإطنه
وزميله سسفيان فيغو‹ إقÎب كثÒإ من
تكرإر إلسسيناريو ،مع نادي غلطة سسرإي
إلÎكي.
فاز فريق غلطة سسراي بِنتيجة ( )0-2على
الضسيف ما’تياسسبور ،مسساء السسبت اŸاضسي
ضسمن ا÷ولة  33وقبل اأ’خÒة من عمر بطولة
تركيا.
وغاب ا÷ناح سسفيان فيغو‹ عن هذه اŸباراة
ِبسسبب عقوبة اإ’يقاف ،وسسيعود إا ¤اŸنافسسة
مع فريقه غلطة سسراي ‘ ا÷ولة اŸقبلة.
وي -تصسّ-در ف-ري-ق غ-ل-ط-ة سس-راي الÎك-ي ’ئ-ح-ة
ترتيب البطولة ِبرصسيد  72نقطةُ ،متقّدما عن
Ÿط -ارد ب -اشس-اكشس-ه-ر ِب-ف-ارق  3ن-ق-اط ،وع-ن
ا ُ

صس -احب اŸرك -ز ال -ث -الث فÔب -خشس-ة ِب-ف-ارق 6
نقاط ،مع ناقصص مباراة متأاّخرة لِهذا النادي
اأ’خ.Ò
ويلعب فريق غلطة سسراي جولة إاسسدال سستار
ال -ب -ط -ول -ة الÎك -ي-ة ضس-د اُŸن-افسص واŸضس-ي-ف
غ- -وزت- -ب- -ه ،إاذ ي -ت -م -وق -ع ‘ اŸرك -ز السس -ادسص
ِب -رصس-ي-د  49ن -ق -ط -ة ،وف -ق -د ف-رصص خ-وضس-ه
اŸنافسسة القارية ‘ اŸوسسم اŸقبل .على
اع -ت-ب-ار أان ال-رائ-د وال-وصس-ي-ف ي-ل-ع-ب-ان راب-ط-ة
أاب -ط -ال أاوروب -ا ،وُي -شس-ارك صس-اح-ب-ا اŸركَ -زي-ن
ال -ث -الث وال -راب -ع ‘ ال -دوري اأ’وروب-ي .وه-ن-ا
ي -ب -ت -ع-د ف-ري-ق غ-وزت-ب-ه ع-ن ال-راب-ع ِب-ف-ارق 16
نقطة ،وناقصص مباراة ُمتأاّخرة لِهذا النادي
اأ’خ.Ò
ويكفي فيغو‹ وفريقه غلطة سسراي –قيق
التعادل أامام اŸضسيف غوزتبهِ ،لينالوا اللقب،
Ÿطارَدين
وذلك ِبصسرف النظر عن نتيجة ا ُ

باشساكشسهر وفÔبخشسة.
لشسارة ،فإانّ سسفيان فيغو‹ ( 28سسنة) ⁄
ل إ
يسسبق له نيل لقب بطولة أاو كأاسص ﬁلية‘ ،
مشسواره الكروي اإ’حÎا‘ لدى فئة اأ’كابر.
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لفريقية لÓأوإسسط
بعد تأاّلقهم ‘ إلبطولة إ أ

الوفد ا÷زائري للمÓكمة يحظى باسستقبال اأ’بطال
عاد ظهÒة إأمسش
إŸنتخب إلوطني
إأوإسسط لرياضسة
إÓŸكمة إإ ¤إأرضش
إلوطن قادما من
مدينة إلدإر إلبيضساء
إŸغربية ،بعد تاألق
إÓŸكم Úإ÷زإئريÚ
‘ إلبطولة إلأفريقية
لÓأوإسسط ذكور وإإناث،
ورفعوإ إلرإية
إلوإطنية عاليا رغم
قوة إŸنافسسة مع
إلفرق إŸشساركة.

نبيلة بوقرين

لفريقيـــــة رجحت كّفتــــــه
معرفتــــه بخبايـــا إلكـــرة إ إ

تعاقد إل–اد إلليبي لكرة
إلقدم ،بشسكل رسسمي ،مع
إŸدرب إ÷زإئري ،عادل
عمروشش ،لتو‹ قيادة
لول.
إŸنتخب إ أ
وصس-ل ع-م-روشص ال-ع-اصس-مة الليبية
ط - - - -راب - - - -لسص أاول أامسص ،ح- - - -يث
سسيخلف اŸدرب الوطني ،عمر
اŸرÁي ،الذي قاد اŸنتخب ‘
ب- -ط- -ول- -ة إاف -ري -ق -ي -ا ل -ل -م -ح -ل -يÚ
ب -اŸغ -رب ،وح -ق -ق م -ع -ه اŸرك-ز
الرابع.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،ان - -ت - -ق- -دت
الصسحافة الليبية الصسادرة أامسص
‘ ال -ع -اصس -م -ة ط -راب -لسص ،خ -ي -ار
رئ- - -يسص إا–اد ال - -ك - -رة اÙل - -ي،
ا÷زائري عادل عمروشص ،لتو‹
تدريب منتخب بلدهم ‘ الفÎة
اŸق- -ب- -ل- -ة ،م- -ع -تÈة أان -ه ’ Áلك
اÈÿة ال-ك-اف-ي-ة ل-ت-و‹ م-ث-ل ه-ذه
اŸسس -ؤوول -ي -ات ،ب -ع -د م-ا سس-ب-ق ل-ه

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ح -ظ -ي ال -وف -د ا÷زائ -ري
ب- -اسس- -ت- -ق -ب -ال ح -ار ورائ -ع
بحضسور رئيسص ا’إ–ادية
ا÷زائرية للملكمة عبد
السسلم دراع رفقة بعضص
اŸسسÒي - -ن ،ح- -يث شس- -ك- -ر

ال -رج -ل ا’أول ع -ل -ى راأسص
ال -ف -ي -درال -ي -ة ال -ري-اضس-يÚ
على اÛهود الكب Òالذي
ق- -دم- -وه ‘ ه- -ذا اŸوع -د
ال - -ه- -ام ،وثّ- -م - -ن ‘ ن- -فسص
الوقت النتيجة التي عادوا
ب - -ه - -ا م - -ن اŸغ- -رب رغ- -م
صسعوبة اŸاأمورية ‘ ظل
اŸن- -افسس- -ة ال- -ق- -وي- -ة م- -ن
ط- -رف ك- -ل اŸن- -ت- -خ- -ب -ات
اŸشساركة والتي اإسستعدت
جيدا للموعد.
اأّك - - - -د دراع ‘ تصس - - -ري - - -ح
خ - - - -اصص ب - - - -ه ج- - - -ري- - - -دة
«الشس- -عب» اأّن -ه -م ح -ق -ق -وا
ال -ه -دف اŸنشس -ود ق -ائ-ل:
«اأشس -ك -ر ال-ري-اضس-ي Úع-ل-ى
ال -ن -ت -ي -ج -ة ال -رائ -ع-ة ال-ت-ي
ع -ادوا ب -ه -ا م -ن اŸغ -رب،
وال-ت-ي ك-انت Ãث-اب-ة ث-م-ار
ع -م-ل ط-وي-ل وج-اد ،ح-يث
“كنا من الوصسول اإ ¤كل
ا’أه - -داف ال - -ت- -ي ق- -م- -ن- -ا

ب- -تسس -طÒه -ا ق -ب -ل ب -داي -ة
اŸنافسسة ،وكل ذلك يرجع
اإ ¤ال- -ت- -نسس- -ي- -ق وال- -ع -م -ل
ا÷م -اع -ي م -ن ط -رف ك-ل
اŸدرب ÚواŸلكم.»Ú
ول-لإشس-ارة ،ف-اإن اŸن-تخب
الوطني حصسد  11ميدالية
م -ن ب -ي -ن -ه -ا ذه -ب -ي -ت Úو 6
فضس- -ي -ات و  3برونزيات،
وه- - -ذه ا◊صس- - -ي - -ل - -ة ج - -د
اإيجابية مّكنت  7ذكور و5
اإن -اث ل -ب -ط -ول-ة ال-ع-ا ⁄و 4
عناصسر للألعاب ا’أوŸبية
ل-لشس-ب-اب ال-ت-ي سس-ت-كون ‘
ا’أرج- -ن- -ت ‘ Úسس- -ب- -ت- -مÈ
ال -ق -ادم م -ن ب -ي -ن -ه -م ب-نت
واحدة ،و‘ نفسص الوقت
ت - -ع - -ت Èه - -ذه اŸن- -افسس- -ة
Ãث -اب -ة ﬁط -ة –ضسÒي-ة
ل - -لأل - -ع - -اب ا’أف- -ري- -ق- -ي- -ة
ل -لشس -ب -اب ال -ت -ي سس -ت-ج-ري
با÷زائر ‘ شسهر جويلية.

إŸفاوضسات مع إدإرة مانشسسس Îسسيتي مسستمّرة

إادارة ليسس ـ ـ ـ ـ ÎتشسÎط إادراج الّÓعب
باتريك روبرتسش ‘ صسفقـ ـ ـة  ﬁـ ـرز
إشسÎط نادي ليسس Îسسيتي
إلإ‚ليزي ،إلإسستفادة من خدمات
لعب مانشسسس Îسسيتي ،باتريك
روبرتسش ،للتخلي عن خدمات
رياضش ﬁرز.
أاّك- - -د م- - -وق - -ع «لسس - -ي Îسس - -ي - -ت - -ي مÒك - -وري»
اإ’‚ل - -ي - -زي ،أان مسس - -ؤوو‹ ل - -يسس Îسس - -ي- -ت- -ي،
مصسّ- -م- -م- -ون ع -ل -ى إاق -ح -ام ال -لعب ب -ات -ريك
روب -رتسص ‘ ،صس -ف -ق -ة ان -ت-ق-ال ﬁرز ل-ل-ن-ادي
السسماوي .
وإا ¤ج -انب ال -ع -رضص اŸا‹ ال -ذي سس -ي -دف-ع-ه
جب
مانشسسس Îسسيتي ،لشسراء عقد ﬁرز ،يتو ّ
عليهم اŸوافقة على تسسريح باتريك روبرتسص
كجزء من الصسفقة.
وي - -ل- -عب ب- -ات- -ريك روب- -رتسص ،م- -ن- -ذ اŸوسس- -م
اŸاضس -ي ل -ن -ادي سس-ي-ل-ت-يك ،اإ’‚ل-ي-زي ،ع-ل-ى
شسكل إاعارة من ناديه مانشسسس Îسسيتي.
من جهة أاخرى رصسدت إادارة نادي مانشسسسÎ
سسيتي بطل إا‚لÎا مبلغا ضسخما ،قيمته 110
م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه اسسÎل-ي-ني ( 125م-ل-يون أاورو)،
إ’ِنتداب ’عَب Úهذه الصسائفة بينهما النجم
ا÷زائري رياضص ﬁرز.
وت- -رغب إادارة «السس- -ي- -ت- -ي» ِب- -م- -ع -ي -ة اŸدرب
ج -وسس -يب غ -واردي -و’ ‘ ،ج -لب ﬁرز ج -ن-اح
ل - -يسس Îسس - -ي - -ت - -ي ،وأايضس - -ا صس - -ان- -ع اأ’ل- -ع- -اب
ج- -ورج- -ي- -ن- -ي- -وُ ،م- -رت- -دي زّي ف -ري -ق ن -اب -و‹
اإ’ي-ط-ا‹ .ك-م-ا ذك-رت-ه صس-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ي م-يل»
الÈيطانية .
وم-ازال ال-ت-ت-وي-ج ِب-ل-قب راب-ط-ة أاب-ط-ال أاوروب-ا
حلما لِفريق مانشسسس Îسسيتي ،بعد أان أاثبت
جدارته ﬁليا .ولذلك فإانّ تعزيز الصسفوف
ِبلعب Úكبار من طينة ﬁرز ،صسار ضسرورة

حة على أامل بلوغ هذه الغاية القارية.
ُمل ّ
وحاولت إادارة مانشسسس Îسسيتي ضسّم ﬁرز ‘
جانفي اŸاضسي ،واقÎحت مبلغا قيمته 56
م- -ل- -ي- -ون أاورو ،ل- -ك -ن ُم -سسّÒي ل -يسس Îسس -ي -ت -ي
اإ’‚ل -ي -زي رفضس -وا ال-ع-رضص ،ورف-ع-وا سس-ق-ف
اŸطلب اŸا‹ عاليا .وصسّرح اŸدرب كلود
ب- -وي- -ل  -آان- -ذاك  -أان ق -ي -م -ة ’ع -ب -ه ال -دو‹
ا÷زائري ’ تقلّ عن  112مليون أاورو.
وسساءت العلقة بﬁ Úرز وإادارة ليسس Îسسيتي
ب -ع -د رفضص السس -م-اح ل-ه ِب-اإ’ن-ت-ق-ال إا ¤ف-ري-ق
اŸدرب غوارديو’ ،وقاطع الدو‹ ا÷زائري
تدريبات ومقابلت «الثعالب» قبل أان ُيقنعه
ُمسسّÒوه ِبالعودة ،مع اإ’ّتفاق على ترك ﬁرز
ُيغّير اأ’جواء ‘ الصسيف اŸقبلِ .علما أان مّدة
ع -ق -د ال -ن -ج -م ا÷زائ -ري م -ع ل -يسس Îسس -ي -ت -ي
تنقضسي ‘  30من جوان .2020

حّمل نفسسه مسسؤوولية إÿسسارة أإمام نادي بارإدو

سسليما ’« :Êبديل لنا غ Òالفوز على النصسرية لضسمان البقاء»

حّمل مدرب إأوŸبي إŸدية ،سسيد
إأحمد سسليما ،Êنفسسه مسسوؤولية
إÿسسارة إأمام بارإدو ،وهي
إلهزÁة إلتي إأدخلت إأبناء
إلتيطري دإئرة إÿطر.
تكّبد أاوŸبي اŸدية خسسارة مذلّة بنتيجة -5
 ،0على ملعب عمر حمادي ،ضسمن ا÷ولة ما
قبل اأ’خÒة من الرابطة ا’و ¤موبيليسص التي
جرت أاول أامسص السسبت.
وأاوضس -ح سس -ل -ي -م-ا ‘ ،Êتصس-ري-ح-ات صس-ح-ف-ي-ة
عقب اŸباراة ⁄« :نكن ‘ يومنا ،وأانا من
يتحّمل مسسؤوولية اÿسسارة ،كما أان اللعب’ Ú
دخل لهم ‘ هذه الهزÁة».
وتابع اŸدرب السسابق لوداد تلمسسان« :نسستحق
ال -ب-ق-اء م-ع ال-ك-ب-ار ،ب-ال-ن-ظ-ر Ÿشس-وارن-ا خ-لل
اŸوسس -م ا◊ا‹..وم -ا دامت ه -ن -اك م -ق -اب-ل-ة
أاخÒة ،ف -إاّن ا◊ظ -وظ ’ ت -زال ق -ائ -م -ة ،ل-ك-ي
نبقى ‘ حظÒة النخبة».
وواصس -ل سس-ل-ي-م-ا« :Êالّ-ل-ق-اء سس-ي-ك-ون ‘ غ-اي-ة
الصسعوبة أامام نصسر حسس Úداي ’ ،سسيما أاّننا
سس- -ن- -ك- -ون ﬁروم Úم- -ن ا÷م -اه ،Òل -ك ّ-ن -ن -ا

سسنفعل اŸسستحيل لكي نفوز على النصسرية».
ودخ -ل ال -ف -ري-ق ب-ق-وة دائ-رة اأ’ن-دي-ة اŸه-ددة
بالنزول إا ¤الرابطة اÎÙفة الثانية ،حيث
سسيكون لزاما عليه الفوز ‘ اŸباراة اأ’خÒة
أامام نصسر حسس Úداي باŸدية من أاجل ضسمان
ال -ب -ق -اء ‘ ح Úسس -ت -ع ّ -ق-د ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-ادل أاو
اÿسسارة من مأاموريته.
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مواقيت
الصسÓة

^  1٤ماي  :1٩٥2سسلطات الحتÓل تلقي القبضض
على «مصسا‹ ا◊اج» بالشسلف وتنقله إا¤
لقامة ا÷Èية بـ (نيور)  Niortفرنسسا.
ا إ
^  1٤ماي  :1٩٥٥السسلطات الفرنسسية تعÚ
لهلية  SASمهمتهم
ضسباطا خاصس Úللشسؤوون ا أ
لوراسض.
لها‹ Ãنطقة ا أ
النظر ‘ شسؤوون ا أ

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

لثنين  28شسعبان  1٤٣٩هـ الموافق لـ  1٤ماي  2018م
ا إ
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بعد ““ طوفان  ““ 2018صسقور ا÷يشض يصسدون ““هجمة غ Òتقليدية ““

الفريق ڤايد صسالح يشسرف على تنفيذ “رين تكتيكي بالذخÒة ا◊ية بورڤلة
احÎافية عالية وانسسجام ‘ أاداء اŸهام ا◊يوية اŸوكلة لÓفراد

““ الشس -عب ““ أاشس -رف ال -ف -ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د صس-ال-ح
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسض أاركان ا÷يشض
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ “ري-ن ت-ك-ت-ي-ك-ي
ب -ال -ذخÒة ا◊ي -ة.ف -ب -م -ي -دان ال -رم -ي واŸن-اورات
ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ج-ن-وب ـ شس-رق جانت ،ورفقة
ال- -ل- -واء ع- -ب- -د ال -رزاق الشس -ري -ف ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة
العسسكرية الرابعة ،و‘ إاطار تنفيذ برنامج سسنة
التحضس Òالقتا‹ ،2018/2017
حضسر ألفريق تنفيذ “رين تكتيكي بالذخÒة أ◊ية
ق -امت ب -ه ب -عضس وح -دأت أل -ق-ط-اع م-دع-وم-ة Ãروح-ي-ات
أإلسسناد ألناريÃ ،وضسوع ““ أÛموعة ألفرعية ألتكتيكية
‘ صسد هجمة غ Òتقليدية ““.ألتمرين ” تنفيذه ‘ وقته
أÙدد و‘ جميع مرأحله ،باحÎأفية عالية أتضسحت
معاŸها من خÓل دقة إأصسابة أأألهدأف وهو ما يؤوكد
بشسكل جلي ،أŸسستوى ألعا‹ ‘ –ضس Òوإأعدأد وتنفيذ
هذأ ألتمرين ،وأŸهنية ألرأقية ألتي بلغها أأفرأد قوأتنا
أŸسسلحة ‘ ›ال تنفيذ ﬂتلف أألعمال ألقتالية.
أل-ف-ري-ق ه-ن-أا أألف-رأد أŸن-ف-ذي-ن ل-ل-ت-م-ري-ن ،شساكرأ لهم
ج -ه -وده -م أŸضس -ن -ي -ة أل-ت-ي ي-ب-ذل-ون-ه-ا ل-ي-ل ن-ه-ار ،ح-م-اي-ة
◊دودن -ا ،ك -اف -ة ح -دودن -ا أل -وط -ن -ي -ة ،م -ن ك -ل أıاط -ر
وأل -ت -ه -دي -دأت وأآلف -ات ، .و‘ ل -ق -اء ت -ق-ي-ي-م-ي م-ع أأف-رأد
ألوحدأت أŸشساركة أأكد على أأن حرصسه على حضسور هذأ
ألتمرين ،وأإلشسرأف على ›ريات تنفيذه ومعاينة ألنتائج
أŸت -حصس -ل ع -ل -ي -ه-ا ،ي-ه-دف إأ ¤ت-ط-وي-ر وم-ت-اب-ع-ة أل-ع-م-ل
ألختباري أŸيدأÃ ،Êا يكفل تنسسيق أ÷هود وأنسسجامها
مع حسسن أأدأء أŸهام أ◊يوية أŸوكلة .

جيشسنا عند حسسن ظن شسعبه فيه و‘ مسستوى عظمة مهامه

« فالعزم ألرأسسخ ،وأإلرأدة ألفولذية وأإلصسرأر على
ألنجاح ‘ أŸهام أŸوكلة ألتي ما أنفكت تع Èعنها ألقيادة
ألعليا للجيشس ألوطني ألشسعبي ‘ ظل قيادة وتوجيهات

ف -خ -ام -ة رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،أل -ق -ائ -د أألع -ل -ى ل -ل-ق-وأت
أŸسسلحة ،وزير ألدفاع ألوطني ،هي أأن يبقى أ÷يشس
أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،سس-ل-ي-ل ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر ألوطني ،دأئما
وأأب -دأ م-ث-ال ل-ل-ق-وة وألصس-رأم-ة أل-ق-ت-ال-ي-ة ورم-زأ م-ن رم-وز
ألنصسر وألنتصسار.
وت -ل -ك -م ه -ي ن -وأم -يسس إأث-ب-ات أل-ق-درة ع-ل-ى أسس-ت-ي-ع-اب
موجبات أكتسساب ألقوة ألعسسكرية ومتطلباتها ،وذلكم هو
مبدأأ بل مبادئ تلمسس ألسسبل ألتي تسسمح لنا ‘ هذه
أŸن-ط-ق-ة أإلسسÎأت-ي-ج-ي-ة ذأت أل-ط-اب-ع أ÷ي-وسس-ياسسي غÒ
أŸسستقر ،بتحقيق أألهدأف ألعملياتية أŸتماشسية ،مع ما
نصس -ب -و إأل -ي -ه م -ن ج -اه -زي -ة قصس-وى ت-ف-رضس ع-ل-ى أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي ب -أان ي-ك-ون دأئ-م-ا وأأب-دأ ،م-ه-م-ا ك-انت
أل -ظ -روف وأألح -وأل ،ع -ن -د حسس -ن ظ -ن شس -ع -ب-ه ف-ي-ه ،و‘
مسستوى عظمة أŸهام ألتي يتشسرف بأادأئها““.
ألفريق أألح على ضسرورة ألقيام بالتقييمات أŸوضسوعية
لكافة أ÷هود أŸبذولة ،لسسيما بالنسسبة إلجرأء ألتمارين
ألتكتيكية أıتلفة أŸسستويات وأألهدأف على أعتبار أأن
ألتمرين هو أختبار ميدأ Êوحقيقي Ÿسستوى ألتحضسÒ

قامت بها مفارز ا÷يشض ‘ عدة وليات

أل-ق-ت-ا‹ ،يسس-م-ح ب-اخ-ت-ب-ار ج-ودة أل-ع-ت-اد أŸسستعمل ومدى
–كم أألفرأد ‘ أسستخدأمه ،وقياسس درجة إأدأرة أŸعركة
‘ صسورتها ألقريبة من أ◊قيقة:
«و‘ إأطار ذأت ألسسياق ،و–قيقا لهذه أألهدأف ،فقد
ك-ان إأ◊اح-ن-ا أŸسس-ت-م-ر ع-ل-ى ضس-رورة أل-ق-ي-ام ب-التقييمات
أ◊قيقية لكافة أ÷هود أŸبذولة ،لسسيما بالنسسبة إلجرأء
أل-ت-م-اري-ن أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة أıت-ل-ف-ة أŸسس-ت-وي-ات وأألهدأف،
فالتمرين هو أختبار ميدأ Êوحقيقي لكل من أŸنظومة
أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة ،ب -اع-ت-ب-اره-ا “ث-ل ق-اع-دة وأأسس-اسس ت-خ-ري-ج
ألكفاءأت ،وهو أختبار أأيضساŸ ،سستوى ألتحضس Òألقتا‹،
ألذي Áثل دعامة أكتسساب ألتمرسس وصسناعة أŸهارأت
ألضسرورية ،وهو ما يكفل بالضسرورة سسوأء أختبار جودة
ألعتاد أŸسستعمل ومدى –كم أألفرأد ‘ أسستخدأمه ،أأو
قياسس درجة إأدأرة أŸعركة ‘ صسورتها ألتجريبية ألقريبة
جدأ من أ◊قيقة““.
‘ أÿت- -ام أسس- -ت- -م- -ع أل- -ف- -ري -ق إأ ¤ت -دخ Ó-ت أألف -رأد
أŸشس -ارك ‘ Úأل -ت -م-ري-ن وأل-ت-ي أنصس-بت ح-ول أع-ت-زأزه-م
بالتطور أŸشسهود ألذي يحققه أ÷يشس ألوطني ألشسعبي.

توقيف  12تاجر ﬂدرات وحجز  32كلغ من الكيف

““ الشس- - - -عب ““ ‘ إأط- - -ار ﬁارب- - -ة
أل -ت -ه-ريب وأ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ،أأوق-فت
م- -ف- -ارز مشسÎك- -ة ل- -ل- -ج- -يشس أل- -وط -ن -ي
ألشس -ع -ب-ي ،ي-وم  12م- -اي  ،2018خÓ- -ل
ع -م -ل -ي -ات م -ت -ف -رق -ة ب -ك -ل م-ن وه-رأن
وغليزأن وتلمسسان/ن.ع ،2.أثني عشسر
( )12ت- -اج- -ر ﬂدرأت ،وضس -ب -طت ()32
ك-ي-ل-وغ-رأم-ا م-ن أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج و()07
مركبات سسياحية.

‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،ح -ج -زت م-ف-ارز
للجيشس ألوطني ألشسعبي بكل من ورقلة
وغردأية/ن.ع )533( ،4.قرصس مهلوسس
و( )6,7ق - -ن - -ط - -ار م - -ن م - -ادة أل - -ت - -ب- -غ
و( )561600وح -دة م -ف -رق -ع -ات ،ف -ي -م -ا
ضسبطت مفارز أأخرى ( )8,4أأطنان من
أŸوأد أل -غ -ذأئ -ي -ة أŸوج -ه-ة ل-ل-ت-ه-ريب،
إأضسافة إأ ¤معدأت تنقيب عن ألذهب
ب - -ك - -ل م - -ن ب- -رج ب- -اج- -ي ﬂت- -ار وعÚ

بعد معاناة مع اŸرضض
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 20°ا÷زائر

إأن ألسسلوك ألعدأئي لوزير خارجية أŸغرب ناصسر بوريطة Œاه أ÷زأئر ل
Áكن تÈيره إأل باقÎأب سساعة إأعفائه من منصسبه و هذأ حسسب موأقع إأخبارية
ﬂتلفة نقلت على نطاق وأسسع هذأ أ Èÿو نبأا تعويضسه برئيسس ألسستخبارأت
أÿارجية  ،ياسس ÚأŸنصسوري  ،يبدو أأن هول ألصسدمة أأفقد ألرجل صسوأبه و
أأدخله ‘ نوبة ““مرأهقة دبلوماسسية ““ عّله ينال رضسا جÓلته و يعطيه فرصسة أأخرى.
يبدو أأن سسعي بوريطة للحفاظ على حقيبته أدخله ‘ هيسستÒيا ضسد أ÷زأئر و
حالة من ألتخبط و ألتناقضس  ،فتارة يقول بأان خÈأء من حزب ألله أللبنا Êدربوأ
أأفرأدأ من جبهة ألبوليسساريو بتندوف على أسستعمال صسوأريخ ““سسام““ و أ÷زأئر -
حسسبه -زي أألطرشس ‘ ألزفة و أنتهى ألفصسل أألول بقطع بÓده عÓقاتها
ألدبلوماسسية مع طهرأن بدعوى أأن سسفÒها با÷زأئر هو ألعقل أŸدبر لهذه
ألروأية ألبائسسة ؟ و عندما Œ ⁄د هذه أألسسطوأنة صسدأها جاء ببهتان أأك‘ È
حوأر له مع ›لة ““جون أأفريك““  ،مفاده أأن أ÷زأئر كانت على علم بكل شسيء بل
هي من أأشسرفت على أجتماعات تنسسيقية ب Úألطرف Úوباركت ألتعاون بÚ
ألبوليسساريو و حزب ألله و لتظهر هذه ألكذبة أأنها معلومة أسستخبارية دقيقة أأضساف
أأن ألجتماعات كانت تعقد ‘ منزل سسيدة متزوجة من أأحد كوأدر حزب ألله ‘
ح Úأأنها روأية أأقرب إأ ¤قصسصس أÿيانات ألزوجية منها إأ ¤قضسايا أŸقاومة و
ألكفاح ؟
زلة أأخرى وقع فيها وزير خارجية أıزن ‘ حوأره مع ““جون أأفريك““ و هي
عندما قال إأن أ÷زأئر تسسعى إأ ¤تدم Òمسسار أŸفاوضسات ب ÚبÓده و جبهة
ألبوليسساريو ؟ و ل أأدري إأن جاء ذلك ‘ سسياق سسلسسلة تناقضساته و تصسريحاته
أŸتضساربة أأم أأنه إأعÓن صسريح عن قبول بÓده أ÷لوسس إأ ¤طاولة أŸفاوضسات
تنفيذأ لقرأرأت ›لسس أألمن ألذي مّدد مهمة ““مينورسسو““ لـ  6أأشسهر فقط و طالب
باسستئنافها ب Úألطرف Úفورأ ‡ا  ⁄يÎك أأمام ألبوريطة إألّ ألهذيان ألدبلوماسسي
ألذي ظهر جليا ‘ تصسريحات غ Òمسسؤوولة و أتهامات خطÒة تصسل إأ ¤إأعÓن
حرب و إأل كيف نفسسر رده على سسؤوأل للمجلة عن ألدور ألريادي للجزأئر ‘
مكافحة أإلرهاب بالقول أنه من ألطبيعي أأن يتحمل أŸسسؤوولون عن زعزعة
ألسستقرأر مسسؤوولية إأعادته ؟ !
بوريطة يبدو و كأانه يلبسس بذلة أأك Èمن مقاسسه ،كما يبدو أأنه ل يعلم أأن
ألدبلوماسسية ليسست شسطحات أسستعرأضسية و إأ‰ا موهبة تصسقلها ألتجارب و أÈÿة
و ل تصسلح بشسأانها نظرية ألتعلم باÙاولة و أÿطأا لصساحبها ألعا ⁄أألمريكي
أدوأرد ثرونديك ألن أÿطأا فيها قد يكلف غاليا و ل Áنحك ألفرصسة للمحاولة من
جديد ؟ ! .

شسهار

ا

55عرضسا من بينها ““حضسرية وأ◊وأسس ““وهو عمل Ÿصسطفى
عياد ُ ،عينت مديرة Ÿعهد ألتكوين لÈج ألكيفان ،لتÎأأسس فيما
بعد أŸسسرح أ÷هوي لولية سسكيكدة

لخÒة للنادي
بعد النكسسات ا أ

حمار يسستقيل من رئاسسة وفاق سسطيف

سسطيف :نورالدين بوطغان

الشسعب 2018/0٥/1٤

france prix 1

أام Úبلعمري

قزأم/ن.ع.6.
م- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،أأوق -فت م -ف -ارز
مشسÎكة للجيشس ألوطني ألشسعبي ()116
م- -ه- -اج -ر غ Òشس -رع -ي م -ن ج -نسس -ي -ات
ﬂتلفة بكل من تلمسسان وورقلة وبرج
باجي ﬂتار ‘ ،ح Úأأحبط حرأسس
ألسسوأحل بعنابة/ن.عﬁ ،5.اولة هجرة
غ Òشسرعية لـ ( )12شسخصسا كانوأ على
م Ïقارب تقليدي ألصسنع.

أأع -ل -ن رئ -يسس ن -ادي وف -اق سس -ط -ي -ف  ،حسس-ان ح-م-ار ،خÓ-ل
صسبيحة أأمسس ،أسستقالته ألرسسمية وألنهائية من رئاسسة ألنادي،
وذلك بسسبب ما يتعرضس له ‘ أآلونة أألخÒة ،من حملة مغرضسة
تهدف إأ ¤زعزعة أسستقرأر ألنادي ،من خÓل أŸسساسس بسسمعة
وكرأمة رئيسسه ،حيث وصسل أ◊د إأ ¤تعرضس رئيسس ألنادي إأ¤
مضسايقات و موجات من ألسسب وألشستم من دون مÈرأت مقبولة
،ودون أعتبار ألي إأ‚ازأت أأو تتويجات،
وحسسب مصسدر موثوق من ألنادي ،فان هذأ أألمر جعله
يحسس با÷حود ونكرأن أ÷ميل ،ونسسيان أŸرحلة ألذهبية ألتي
مر بها ألوفاق ‘ عهده ،وألتي تبقى من أأحسسن أŸرأحل ألتي
عرفها ألنادي منذ تأاسسيسسه عام  ،1958وأأكد حسسان حمار أأن
أسستقالته ل رجعة فيها ،وأأنه يÎك أÛال وأسسعا أأمام من يريد
تسسي Òألنادي.
Óنصس-ار أألوف-ي-اء
و ⁄ي -نسس أل -رئ -يسس ت -ق-د Ëك-ل تشس-ك-رأت-ه ل -أ
وأألشسخاصس ألذين سساندوه ‘ ﬁنته أألخÒة ،كما خصس بالذكر
ألسس -ل -ط -ات أÙل-ي-ة ل-ولي-ة سس-ط-ي-ف ،أل-ت-ي  ⁄ت-ب-خ-ل ب-دع-م-ه-ا
ومسساندتها للفريق.

21°

مراهقة دبلوماسسية ..

خيم اŸوت مسساء امسض على روح الفنانة اŸسسرحية
سسكينة مكيو اŸعروفة ‘ اŸشسهد الثقا‘ واŸسسرحي باسسم
ااŸمثلة صسونيا  ،حيث تعت Èالفقيدة من ا÷يل الول
الذي تخرج من معهد التكوين الدرامي بÈج الكيفان
سسنة  ، 1٩7٣ومثلت ا ¤جانب قامات اŸسسرح ا÷زائري
وراف- -قت شس- -خصس -ي -ات ف -ن -ي -ة ك -بÒة  ،ف -رضست وج -وده -ا
،و“يزها  ..تاركة بصسمة فنية –مل مواصسفات اŸرأاة
ا◊اŸة بعا ⁄يصسرخ بدللت النسسان داخلها.

بدأأت Œربتها ‘ أŸيدأن ألفني باكرأ وهي ل تتجاوز سسن
ألسسابعة عشسر  ،فقد جابهت كل ألعرأقيل بدأية من –فظ
ألسسرة ورفضسها أŸطلق لكون أبنتها ‡ثلة و–دت تلك ألتقاليد
 ،ناهيك عن نظرة أÛتمع لها وهي على خشسبة أŸسسرح ل
تتعدى أل 20سسنة من عمرها .
تعت Èألفقيدة من ب ÚأŸمثÓت أŸسسرحيات ألبارزأت ‘
ألوسسط ألفني أ÷زأئري قبل أنتقالها إأ ¤عا ⁄أإلخرأج وألتأاليف
 ،مثلما كانت ‡ثلة أ÷زأئر ‘ أÿارج من خÓل ألعروضس ألتي
كانت تقدمها ‘ قاعات ألعرضس وأÿشسبة  ،ألمر نفسسه كان عÈ
ألشساشسة ألصسغÒة من خÓل أŸسسلسسÓت وأألفÓم .
ظ -لت أل -ف -ق -ي -دة –م -ل ه -م -وم أŸسس -رح ‘ ك -ل خ -رج -ات -ه-ا
أŸيدأنية مدأفعة عن أبو ألفنون دأخل ألوطن وخارجه  ،تعمل
‘ صسمت  ،عكسس أÓŸمح ألتي –ملها كإانسسانة فوق أÿشسبة ،
ولكنها سسرعان ما أختفت عن ألنظار  ،وبدأأ أŸرضس يغيبها عن
أŸسسارح وأألحبة  ،أ ¤أن عجل باختيارها لتكون قريبة من
أل- -رف- -ي -ق ألع -ل -ى ون -ح -ن ع -ل -ى أب -وأب شس -ه -ر رمضس -ان أل -ك -رË
.وبفقدأنها تكون ألسساحة أŸسسرحية ‘ أ÷زأئر فقدت صسوتا
مسسرحيا وفنانة كانت تصسرخ دوما أنا حضسرية أنا حضسرية وينك
يا حوأسس
عملت صسونيا إأ ¤جانب كل من أŸرحوم Úعزألدين ›وبي
وعلولة كما عملت مع سسيد أأحمد أأقومي ،وأﬁمد بن قطاف
وزيا Êألشسريف عياد ،وكمخرجة مسسرحية ،مقدمة أك Ìمن

 19°وهران

الثمن  10دج

اŸمثلة صسونيا ‘ ذمة الله

نورالدين لعراجي

 17°وهران
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الشسعب PUB

