ل‡يـــة
بعــــد أان مّثــــل ا÷زائــــر ‘ الــــدورة  73للجمعيــــة العامـــة ا أ

مسشاه ـل يشش ـارك اليـ ـؤم ‘ دورة اŸفؤضشي ـة السشامي ـة لÓج ـئ 69Úبجنيـف

0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

مراجعة القوائم النتخابية:

بإامكـ ـ ـ ـان اŸـ ـ ـ ـؤاطنÚ
إاخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اŸراقبة باıالفات
ISSN 1111-0449

لثنﬁ 21 Úرم  1440هـ اŸوافق لـ  01أاكتوبر 201٨م
ا إ

العدد177٥٨:

الثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

france prix 1

0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

«الشصعب» ترصصد حركية التنمية بع Úالدفلى بعد اŸأاسصاة الوطنية

SG
£à°
´Ó

مششاري ـ ـ ـ ـع كـ ـ ـ ـرسشت السشتق ـ ـ ـرار
لسشك ـ ـ ـ ـ ـان ا Ÿـ ـ ـ ـداششر والق ـ ـ ـ ـ ـرى
@ وثب ـ ـة اقتصشادي ـ ـة تسشج ـ ـل ألول م ـرة بفضش ـل اŸصشا◊ـ ـة

صصـــ6ــــ0ـــ-ــــ7ــــ0

…OÉ` °üàb’G
اŸوعـــد

لعمــــال ..ا◊لقــــة اŸفصصليـــــة
منـــــــاخ ا أ

الششفافيـ ـ ـة وتكـ ـ ـاف ـؤؤ الف ـرصص ب ـ ÚاŸتعـ ـ ـاملÚ

1ـ
30ـــ0ـ
صصـــ

...ájôFGõ÷G Éªæ«°ùq dG

غياب ا◊لول ورداءة العروضض

ت ـد Êالنؤعيـ ـة وقلـ ـ ـة
لنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاج سشاهمـ ـ ـ ـ ـا
ا إ
‘ نفـ ـ ـ ـؤر ا÷مهـ ـ ـؤر
1ـ
3ــــ
1ـــ-ــــ
2ــــ
1ـــ1ـــ-ـــــ
صصـــ

سصرار اŸدير العام ل–اد العاصصمة لـ «الشصعب»:

«سشنتق ـ ـّدم بطل ـ ـ ـب إا ¤الّرابطـ ـ ـ ـة ل›Èـ ـ ـة
الداربي أامام اŸؤلؤديـة Ãلعـب  5جؤيلي ـ ـة»
صصـــ3
1ـ
9ـــ0ـ

بــن رقطـة هواريـــة لـ «الشصعب»:

أامط ـ ـ ـار رعديـ ـ ـة علـى اŸناط ـق
الؤسشطـ ـ ـ ـى والششرقيـ ـ ـة اليـ ـ ـؤم
صصـــ3
2ـ
4ـــ0ـ

الدالية ‘ زيارة عمل
إا ¤معسشكر

ا’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢١محرم  ١٤٤٠هـ

بوعزغي ‘ الوادي

0٢

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

1٧٧ 58

عيسشى ضشيف «فوروم اإ’ذاعة»
ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -تضض- -ام- -ن
لسض -رة وقضض -اي -ا
ال- -وط -ن -ي وا أ
اŸرأاة غ - - -ن - - -ي - - -ة ال- - -دال- - -ي- - -ة
ال-ي-وم،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
Óشض-راف
ل -ولي -ة م -عسض -ك -ر ل  -إ
ع - - -ل - - -ى اف - - -ت- - -ت- - -اح إاق- - -ام- - -ة
لسض - - -ت- - -ج- - -م- - -ام ل- - -ف- - -ائ- - -دة
ا إ
لشض - - - - - -خ - - - - - -اصض اŸسض - - - - - -نÚ
ا أ
واŸعوزين.
ت- -درج زي- -ارة ال -دال -ي -ة ‘
إاط - -ار الح - -ت - -ف- -ال ب- -ال- -ي- -وم
ال- - -ع- - -اŸي ل- - -لشض - -خصض اŸسض - -ن
اŸواف - -ق ل - -ل- -ف- -ا— م- -ن شض- -ه- -ر
أاك -ت -وب-ر م-ن ك-ل سض-ن-ة ح-يث
تشض- - - - -رف Ãركب ح - - - -م - - - -ام
ب - -وح - -ن - -ي- -ف- -ة ع- -ل- -ى ال- -ي- -وم
العÓ- - -م- - -ي ح- - -ول آال- - -ي- - -ات
التكفل بالشضخصض اŸسضن من
تنشضيط أاسضاتذة جامعي.Ú

جلسشة اسشتماع ◊جار
Ãجلسض اأ’مة
ت- - -ع- - -ق- - -د ÷ن- - -ة الÎب- - -ي - -ة

لذاعة ،اليوم ،وزير الشضؤوون
يسضتضضيف فوروم ا إ
لوقاف ﬁمد عيسضى Ÿناقشضة جملة
الدينية وا أ
م-ن ال-قضض-اي-ا اŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ق-ط-اع أاب-رزها ما جاء ‘
إاجتماع الوزراء فيما يخصض القطاع ودور اŸسضاجد
واÿط -اب ال -دي -ن-ي ‘ ح-م-اي-ة السض-ل-م ،وذلك ع-ل-ى
السض -اع -ة ا◊ادي-ة عشض-رة صض-ب-اح-ا ب-اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
عيسضى مسضعودي.
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يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
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أامانة المديرية العامة
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الفاكسض(021)٦0.٧0.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

بن مسشعود يفتتح اŸلتقى الوطني
للسشياحة الثقافية با÷زائر

باركي تششرف على انطÓق
السشنة ا÷ديدة ببسشكرة

تشضرف رئيسضة جمعية
«اقرأا» عائشضة باركي يوم
 02أاك-ت-وب-ر ا÷اري ،ع-لى
الن- -طÓ- -ق- -ة ال- -رسض- -م- -ي -ة
ل-ل-دخ-ول اŸدرسض-ي ل-لسض-نة
ا÷دي- -دة ،وذلك ب -ق -اع -ة
ال- - - -نشض - - -اط - - -ات بشض Òب - - -ن
ال -ن -اصض -ر ب -ولي-ة بسض-ك-رة،
ابتداء من السضاعة 09:00
صضباحا.
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على الرياضضة .

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ال- - -ف Ó- -ح - -ة
وال -ت -ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصض-ي-د
البحري عبد القادر بوعزغي،
ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع-م-ل ل-ولي-ة
ال- -وادي ،أاي- -ن سض- -يشض -رف ع -ل -ى
م -راسض -م اف -ت -ت -اح ال -ط -ب-ع-ة 25
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الفÓحي– ،ت شضعار «ا إ
والدعم السضتشضاري ‘ خدمة
ال-ت-ن-مية الريفية اŸسضتدامة»،
ك -م -ا سض -ي-ع-ط-ي إاشض-ارة إان-طÓ-ق
اŸوسض -م ال-فÓ-ح-ي 2019–2018
وي-زور مسض-ت-ث-م-رات ل-ل-فÓ-حة
وت -رب-ي-ة اŸواشض-ي ول-ق-اءات م-ع
ف Ó-ح -ي وم -رب -ي وم -ت -ع -ام -ل -ي
الصضناعات الغذائية بالولية.

الطبعة  3للصشالون الدو‹ ’سشÎجاع
وترششيد النفايات «روفاد»

يشض - -رف ع - -ب - -د ال- -ق- -ادر ب- -ن
مسضعود ،يوم  1ديسضم2018 È
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ب -ع -ن-وان»السض-ي-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
ب-ا÷زائ-ر واق-ع وأاف-اق» اŸن-ظ-م
من طرف الرابطة ا÷زائرية
ل-ل-ف-ك-ر وال-ث-قافة وذلك بقصضر
الثقافة مفدي زكرياء.
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سضيما Ã ،شضاركة أاك
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ل‡ية بنيويورك
‘ كلمته أامام الدورة  73للجمعية العامة ا أ

مسشاهل  :إإرفاق ﬁاربة إإلرهاب بإاجرإءإت مكافحة إلتطرف
دعا وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر
مسساهل ،بنيويورك ،إا ¤ال- -ع -م -ل ع -ل -ى أان
لرهاب «مرفوقة بإاجراءات
تكون ﬁاربة ا إ
مكافحة التطرف وبتشسجيع سسياسسات تؤوسسسس
للعيشس معا».
ق -ال مسس -اه -ل ‘ ك -ل-م-ت-ه خÓ-ل أاشس-غ-ال ال-دؤرة
العادية  ٧3للجمعية العامة Ÿنظمة ا’· اŸتحدة،
إان «اÛموعة الدؤلية مدعوة بوجه خاصس للعمل
على أان تكون ﬁاربة اإ’رهاب مرفوقة بإاجراءات
م -ك -اف -ح-ة ال-ت-ط-رف ؤب-تشس-ج-ي-ع سس-ي-اسس-ات ت-ؤوسسسس
للعيشس معا».
ؤأاك -د ؤزي -ر الشس -ؤوؤن اÿارج-ي-ة ،أان «اإ’ره -اب
الذي كانت ا÷زائر أاؤ ¤أاهدافه مع نهاية القرن
اŸاضسي ،أاصسبح أاحد اآ’فات الكونية اأ’ك Ìفتكا»،
مضسيفا أانه «بفضسل تضسحيات جسسام “كن بلدي من
الوقوف منفردا ‘ ؤجه هذه اآ’فة باعتماد مقاربة
ؤبتسسخ Òؤسسائل أاثبتت ‚اعتها ،فتجربتنا التي
نحن على اسستعداد لتقاسسمها ،تقوم على قناعة
Óرهاب ’بد أان Áر عÈ
مفادها أان التصسدي ل إ
القضساء على مسسبباته العميقة ؤان يكون مرفوقا
بسسياسسة صسارمة ‘ مكافحة التطرف العنيف».
ؤذك- -ر بÓ- -ئ- -ح- -ة اأ’· اŸت -ح -دة ال -ت -ي ب -ادرت
بتقدÁها ا÷زائر ؤالتي اعتمدت تاريخ  16ماي،
«ي -وم -ا ع-اŸي-ا ل-ل-ع-يشس م-ع-ا بسسÓ-م» ،م-ؤوك-دا أان-ها
«تندرج ضسمن ا÷هود الرامية لÎقية مبادئ ا◊وار
الشسامل الذي من شسانه أان يقود ا ¤البحث عن
حلول للتحديات التي تواجه ا’سستقرار سسواء على
اŸسستوى الوطني أاؤ الدؤ‹».
ؤأاردف الوزير أانه «من دؤاعي اعتزازنا ‘ هذا
الشسأان أان قيم ؤمبادئ العيشس معا بسسÓم كانت
منطلق سسياسسة الوئام اŸد ÊؤاŸصسا◊ة الوطنية
التي قادها بكل عزم رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إ’ن-ه-اء اŸأاسس-اة ال-وط-ن-ي-ة ؤال-ع-م-ل ع-ل-ى
تصسالح ا÷زائري Úفيما بينهم».
ؤقال مسساهل إان «هذه اŸثل الرامية إا⁄ ¤
الشس -م -ل ت -ع -ت Èب-ال-درج-ة اأ’ؤ ¤ال-ع-ام-ل اŸشسÎك
لÓسسÎاتيجيات ؤالسسياسسات ؤالÈامج التي طبقت
‘ ﬂت - -ل - -ف م - -ي - -ادي - -ن ال - -نشس - -اط ا’ق - -تصس - -ادي
ؤا’ج-ت-م-اع-ي ؤالÎب-وي ؤال-ث-قا‘ ؤالديني ،ؤتوجه
هذه اŸبادئ بشسكل دائم السسياسسة اÿارجية لبلدي
ليسس ‘ جواره فحسسب بل ؤ‘ عÓقاته مع باقي
دؤل العا.»⁄

إلعا ⁄ل يزإل يعيشس أإزمة غÒ
مسشبوقة متعددة إألوجه
أاك- -د ؤزي- -ر الشس- -ؤوؤن اÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د ال -ق -ادر
مسساهل ،بنيويورك ،أان «العا ⁄قاطبة ’ يزال يعيشس
على ؤقع أازمة غ Òمسسبوقة متعددة اأ’ؤجه» ،ؤأان
هذا الوضسع «يؤوسسف ا÷زائر كثÒا».
ؤقال مسساهل ‘ كلمته خÓل أاشسغال الدؤرة
ال-ع-ادي-ة ال ٧3ل -ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة Ÿن-ظ-م-ة ا’·
اŸتحدة« ،يؤوسسفنا كثÒا أان نرى بأان العا ⁄قاطبة
’ يزال يعيشس على ؤقع أازمة غ Òمسسبوقة متعددة
اأ’ؤجه ،ن-ع-ت-ق-د أان السس-ي-د ان-ت-ون-ي-و غ-وتÒاشس كان
مصس-ي-ب-ا ‘ ال-ت-ح-ذي-ر م-ن أاخ-طارها»ﬁ ،ذرا م -ن
«ت -ف -اق -م ال -ن-زاع-ات ؤب-رؤز ﬂاط-ر ج-دي-دة ؤب-ل-وغ
ا’نشس -غ-ا’ت ال-ع-اŸي-ة ‘ ›ال اأ’سس-ل-ح-ة ال-ن-وؤي-ة
حدا  ⁄تشسهده منذ ا◊رب العاŸية الثانية».
ؤأاضساف أان «ا’خت’Óت البيئية تتسسارع بوتÒة
ت-ت-جاؤز –ركنا ،ؤه -وة ال-ف-وارق ت-زي-د اتسس-اع-ا ‘
ؤقت نسسجل فيه انتهاكات صسارخة ◊قوق اإ’نسسان
ؤارتفاع حدة النزعات القومية ؤنبذ اآ’خر».
كما حذر الوزير من «خطورة هذه التحديات
ا÷سسيمة السسابقة منها ؤاŸسستجدة» ،ؤالتي «تزداد
حدة بسسبب تداعيات اأ’زمة ا’قتصسادية ؤاŸالية
اŸسستمرة ؤ‘ سسياق العوŸة اŸتقدمة أاؤ باأ’حرى
ا◊تمية» ،داعيا إا« ¤التحلي با÷رأاة» أامام هذا
التشسخيصس الذي «ازدادت خطورته بظهور نزعات
أاحادية ؤحمائية ،لنعÎف بعدم مÓءمة بل ؤعدم
ج -دؤى السس -ي -اسس -ات ال -ظ -رف -ي -ة اŸت-ب-ع-ة ◊د اآ’ن
بالنظر لعدم النجاعة الهيكيلة التي تلف هندسسة
حوكمة عاŸية ما فتئت تثبت فشسلها».
ؤأاشسار مسساهل إا ¤كلمة الرئيسس عبد العزيز
بوتفليقة عندما ترأاسس الدؤرة  ٢٩للجمعية العامة،
ح Úأاكد أانه «’ يكفي ا◊صسول على عضسوية اأ’·
اŸتحدة لنكون ‘ مأامن من ا÷وع ؤاÿوف».

..يتحادث مع نظÒه إلكوبي
–ادث ؤزي -ر الشس -ؤوؤن اÿارج -ي-ة ،ع-ب-د القادر
مسساهل ،ب -ن -ي -وي -ورك م -ع ن -ظÒه ال -ك -وب-ي ب-رؤن-و
رؤدريغاث باّريليا ،على هامشس أاشسغال الدؤرة ٧3
 ·ÓاŸتحدة.
أ’شسغال ا÷معية العامة ل أ
ؤع Èالوزيران عن ارتياحهما لنوعية عÓقات
التضسامن ؤالصسداقة القائمة ب Úالبلدين ›ددان
التزامهما بتعزيز هذه العÓقات أاك Ìفأاك.Ì
كما سسمح اللقاء بالتطرق إا ¤قضسايا السساعة
’سسيما اأ’زمات ؤالنزاعات التي “سس كل من ما‹
ؤليبيا ؤالسساحل ؤكذا الصسحراء الغربية.
ؤأاؤضسح أانه «’ Áكننا اليوم الرضسا بأازلية نظام
دؤ‹ ’ يشسجع على ترقية ؤŒسسيد القيم العاŸية
ل-لسس-ل-م ؤال-ع-دال-ة ؤال-ت-ن-م-ي-ة ح-يث ال-ت-ط-ور ال-ع-ل-م-ي
ؤال -ت -ك -ن -ول -وج-ي ب-دل أان يسس-ه-م ‘ –سس Úظ-رؤف
ا◊ي -اة ف -ق -د ك -رسس اح -ت -ك-ار اŸوارد ا’ق-تصس-ادي-ة
ؤاŸالية ب Úأايدي أاقلية ،موسسعا بذلك الهوة التي
تفصسل ب Úالدؤل ؤالشسعوب اأ’ك Ìغنى ؤاأ’شسد
فقرا ،ؤعليه فان اÓÿصسة اŸؤوسسفة هو أاننا ‘
أامام أازمة أاخÓقية حقيقية».
ؤ‘ ذات السس- - -ي - -اق ،أاشس- -اد مسس -اه -ل ب ـ«سس -داد
ؤؤج -اه -ة» اخ-ت-ي-ار م-وضس-وع ال-دؤرة ،داع -ي-ا اأ’·
اŸتحدة« ،أاك Ìم - - -ن أاي ؤقت مضس - - -ى ،أان - -Œد
الوسسائل ؤالطرق التي تسسمح لها بان تضسطلع بدؤها
ك -ام  Ó-ك -م -ا تصس-وره اآ’ب-اء اŸؤوسسسس-ون ب-ع-د ن-ه-اي-ة
مواجهة عاŸية مدمرة».
ؤبعد أان أاشسار إا ¤أان اأ’· اŸتحدة تلعب «دؤرا
مركزيا ‘ مسسار اسستعادة هيبتها من خÓل –قيق
النجاعة ؤالفعالية التي يتوق إاليها ا÷ميع» ،شسدد
على أان ‚اح اŸنظمة «هو ‚اح للجميع ؤ’بد أان
نعمل أ’ن ’ تكون منÈا لطرح خÓفاتنا فحسسب بل
أايضسا فضساء لتسسويتها ؤجعل منظمتنا إاطارا لبناء
شسراكاتنا» ،ك -م-ا أاشس-اد Ãواف-ق-ة ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
باإ’جماع على مفهوم العيشس معا بسسÓم.
ؤأاعرب الوزير عن «قناعة ا÷زائر بأان الفشسل
ليسس حتمية ،مثل أان النزاعات ؤاŸآاسسي اإ’نسسانية
ؤاإ’رهاب ؤالكوارث البيئية ’ تقتصسر على أاطراف
معينة إاذ (’ؤجود لقدر معزؤل) على حد تعبÒ
ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة» ،مضس-ي-ف-ا «إان-نا
م -ط -ال -ب-ون ب-ان ‚ع-ل م-ن اأ’· اŸت-ح-دة ،بفضسل
إارادة سس-ي-اسس-ي-ة صسادقة ،ال-وسس-ي-ل-ة الفريدة ÿدمة
›تمعات سسلمية ؤمسستدامة».

 ..يلتقي بأاعضشاء إ÷الية إلوطنية
إŸقيمة ‘ إلوليات إŸتحدة
ال -ت -ق -ى ؤزي -ر الشس -ؤوؤن اÿارج -ي -ة ع -ب-د ال-ق-ادر
مسس -اه -ل ‘ ن -ي -وي-ورك ب-اعضس-اء ا÷ال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸقيمة ‘ الو’يات اŸتحدة ؤذلك على هامشس
·Ó
مشس -ارك -ت -ه ‘ ال -دؤرة  ٧3ل-ل-ج-م-ع-ية العامة ل أ
اŸتحدة .
ؤيدخل هذا اللقاء ضسمن سسلسسلة لقاءات ينظمها
ؤزير الشسؤوؤن اÿارجية مع ‡ثلي ا÷الية الوطنية
اŸق- -ي- -م- -ة ‘ اÿارج م- -ن اج -ل اط Ó-ع -ه -م ع -ل -ى
ا’جراءات التي اتخذها رئيسس ا÷مهورية السسيد
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ف-ائ-دة ا÷ال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸق -ي -م -ة ب -اÿارج ؤ ك -ذا م -ن اج-ل ا’طÓ-ع ع-ل-ى
انشسغا’تها.
ؤبعد ان ذكر ؤزير الشسؤوؤن اÿارجية بان«هذا
ال -ل -ق -اء يصس -ادف ي -وم -ا ه -ام -ا ‘ ت -اري -خ ا÷زائ-ر
ا◊ديث ؤه -و ت -اري -خ ي -رم -ز ا ¤ان -خ -راط الشس -عب
ا÷زائري ‘ ميثاق اŸصسا◊ة الوطنية» الذي بادر
به السسيد رئيسس ا÷مهورية شسدد على «ا’همية
التي توليها ا◊كومة ا÷زائرية للتكفل بانشسغا’ت
ا÷الية الوطنية باÿارج ؤعلى توطيد جسسور تعاؤن
ؤمسساهمة هذه ا÷الية ‘ التنمية الوطنية».
ؤرحب أاعضساء ا÷الية ا÷زائرية ا◊اضسرؤن
ب -ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي اع -تÈؤه م -ب -ادرة تسس-م-ح ل-ه-م
ب -ال -ت-ع-ب Òع-ن انشس-غ-ا’ت-ه-م ؤ ت-زي-د م-ن ارت-ب-اط-ه-م
ب -ا÷زائ -ر ؤ ت -ف-ت-ح اف-اق-ا “ك-ن-ه-م م-ن اŸسس-اه-م-ة
بفعالية ‘ التنمية الوطنية.

ملتقى الدور اإلعÓمي للمرأاة ‘ ا◊ماية والدفاع بتونسس

إطارإت من إألمن إلوطني وإ◊ماية إŸدنية تششارك ‘ إلششغال

تشسارك إاطارات من اŸديرية
Óم-ن ال-وط-ني ؤا◊ماية
ال-ع-ام-ة ل -أ
اŸدن-ي-ة ال-ي-وم ا’ث-ن Úب-ال-عاصسمة
التونسسية ‘ اŸلتقى الدؤ‹ حول
الدؤراإ’عÓمي للمرأاة ‘ ›ال
ا◊م- -اي -ة ؤال -دف -اع اŸد Êال -ذي
تنظمه اŸنظمة الدؤلية للحماية
اŸدنية ؤالذي سسيدؤم ا ¤غاية
يوم ا÷معة القادم حسسب ما افاد
ب-ه امسس ب-ي-ان ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óمن الوطني .
ل أ
ؤأاؤضسح ذات اŸصسدر أان هذه

اŸشس -ارك -ة ال-ت-ي ت-ع-ت« Èم-كسس-ب-ا»
Óم - -ن ال- -وط- -ن- -ي ت- -ه- -دف إا¤
ل --أ
«ت- - -رسس- - -ي- - -م ال - -ع - -م - -ل اŸشسÎك
ؤال -ت -نسس -ي -ق ال -ف-ع-ال بﬂ Úت-ل-ف
اŸصس- -ال- -ح ال- -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة» ال -ت -ي
Œسس- -دت ب- -ع- -د اŸواف -ق -ة ع -ل -ى
الطلب اŸقدم من طرف اŸدير
Óم -ن ال -وط -ن -ي ال -ع-ق-ي-د
ال -ع -ام ل  -أ
مصس -ط -ف -ى ل -ه -بÒي ل -ل -م -ن -ظ -م-ة
الدؤلية للحماية اŸدنية إ’شسراك
‡ث- -ل Úع- -ن اأ’م -ن ال -وط -ن -ي ‘
أاشسغال هذا اŸلتقى الدؤ‹.

..مع رئيسشة إ÷معية إلعامة
لأل· إŸتحدة
–ادث ؤزي- -ر الشس- -ؤوؤن اÿارج- -ي -ة ،ع-ب-د ال-قادر
مسساهل ،يوم السسبت بنيويورك ،مع رئيسسة ا÷معية
 ·ÓاŸت -ح -دة السس -ي -دة م -اري -ا ف -رن -ان -دا
ال- -ع- -ام -ة ل  -أ
اسسبينوزا ،ؤه- -ذا ع -ل -ى ه -امشس ال -دؤرة  ٧3للجمعية
 ·ÓاŸتحدة.
العامة ل أ
ؤ“حور اللقاء حول اŸسسائل اŸسسجلة ‘ جدؤل
 ·ÓاŸتحدة.
أاعمال الدؤرة ا◊الية للجمعية العامة ل أ
كما عÈت السسيدة اسسبينوزا ‘ ،هذا اإ’طار ،عن
شسكرها للجزائر نظ Òدعمها الدائم لنشساطات ؤمهمة
ا÷معية العامة ؤالذي يشسهد عنه بشسكل خاصس تسسهيل
ا÷زائ -ر ل -ل -مصس -ادق-ة ع-ل-ى ق-رار ح-ول اصسÓ-ح ن-ظ-ام
تطوير اأ’· اŸتحدة.
هذا ؤتطرق الطرفان أايضسا إا ¤اŸسسائل ا’قليمية
ؤالدؤلية الراهنة سسيما اأ’زمات ؤالنزاعات بكل من
م -ا‹ ؤل -ي -ب -ي -ا ؤالسس -اح -ل ؤالصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ؤك-ذا
تهديدات ا’رهاب ؤا÷رÁة اŸنظمة.
كما اتفق مسساهل ؤالسسيدة اسسبينوزا على مواصسلة
·Ó
التعاؤن ؤالتشساؤر ب Úا÷زائر ؤا÷معية العامة ل أ
اŸتحدة.

..مع نظÒه إإلرلندي
–ادث ؤزي -ر الشس -ؤوؤن اÿارج -ي-ة ،ع-ب-د القادر
مسساهل بنيويورك مع نظÒه اإ’يرلندي ،سسيمون
كونفيني ،على هامشس أاشسغال الدؤرة  ٧3للجمعية
 ·ÓاŸتحدة.
العامة ل أ
ؤأاثناء اللقاء ،تناؤل الطرفان العÓقات الثنائية
ؤسسبل دعمها ،كما عÈا عن التزامهما بالعمل سسويا
من أاجل بعث ؤ تنويع التعاؤن الثنائي ب Úالبلدين
اك Ìفأاك.Ì
من جهة أاخرى ،تطرق الوزيران إا ¤العÓقات
التي تربط ا÷زائر ؤا’–اد اأ’ؤربي كما تباد’
ؤجهات النظر حول قضسايا أاخرى ذات ا’هتمام
اŸشسÎك ’سسيما إاصسÓح اأ’· اŸتحدة ؤ›لسس
اأ’م -ن إا ¤ج -انب ال -قضس -اي -ا اŸسس -ج -ل -ة ‘ ج -دؤل
اعمال الدؤرة ا◊الية ÷معية اأ’· اŸتحدة.

..ويششارك بجنيف ‘ إلدورة 69
للجنة إلتنفيذية للمفوضشية
إلسشامية للجئÚ
يشس -ارك ؤزي-ر الشس-ؤوؤن اÿارج-ي-ة ،ع-ب-د القادر
مسساهل ،ال-ي-وم ب-ج-ن-ي-ف ‘ ،ال - - -دؤرة  6٩للجنة
ال -ت -ن -ف-ي-ذي-ة لÈن-ام-ج اŸف-وضس-ي-ة السس-ام-ي-ة لشس-ؤوؤن
 ·ÓاŸت-ح-دة  ،حسسب ب-ي-ان
ال Ó-ج -ئ Úال-ت-اب-ع-ة ل -أ
للوزارة.
ؤحسسب ذات اŸصس- - -در ،سس-ت-ت-ن-اؤل ه-ذه الدؤرة
ت -ق -اري -ر أاشس-غ-ال ال-ل-ج-ن-ة ح-ول ا◊م-اي-ة ال-دؤل-ي-ة ؤ
ا÷وانب اŸال -ي-ة ؤال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة اŸرت-ب-ط-ة Ãسس-أال-ة
الÓجئ Úؤ النازح.Ú
كما سستسسمح ذات الدؤرة للوزراء اŸشسارك،Ú
بتقاسسم رؤؤاهم حول تسسي Òإاشسكالية الÓجئ Úؤ
النازح.Ú
ؤخلصس ذات اŸصسدر ا ¤ا’شسارة ا ¤أان رئيسس
الدبلوماسسية ا÷زائرية سسيكون له ،على هامشس
·Ó
هذا ا’جتماع  ،لقاء مع اŸفوضس السسامي ل أ
اŸتحدة لشسؤوؤن الÓجئ،Úفيلبيو غراندي.

ميهوبي يسشتقبل رئيسشة إÛلسس إلدو‹ للرقصس
الشسعب  /اسستقبل عزالدين ميهوبي ،ؤزير الثقافة ،أامسس Ãقر ؤزارة الثقافة ،اأ’سستاذ
 Alkils Raftisرئيسس اÛلسس الدؤ‹ للرقصس التابع Ÿنظمة اليونسسكو ( )UNESCOبباريسس،
الذي يزؤر ا÷زائر Ãناسسبة ا◊فل الفني الكورغرا‘ ( )UNESCOبباربيسس ،الذي يزؤر
ا÷زائر Ãناسسبة ا◊فل الفني الكورا‘  NOONالذي أاقامته ›لة Salama Magazine
بالتعاؤن مع أاؤبرا ا÷زائر بوعÓم بسسايح يوم  ٢٨سسبتم.È
ؤجاء ‘ بيان ؤزارة الثقافة أان اÙادثات ب Úالطرف Úتناؤلت كيفية اسستفادة مدارسس
ؤجمعيات ؤتعاؤنيات الرقصس من خÈة اÛلسس الدؤ‹ للرقصس ‘ ميدان التكوين ؤالتأاط.Ò
ـ العمل مع هذه الهيئة الثقافية الدؤلية من أاجل ا’عÎاف بالشسهادات التي يتحصسل عليها
خريجو مدارسس التكوين ‘ الوقصس.
ـ إاجراء بحوث بالتعاؤن مع اÛلسس الدؤ‹ للرقصس حول الفنون الشسعبية ؤالفلكلور
ا÷زائري قصسد التعريف به على اŸسستوى الوطني ؤالدؤ‹.
‘ اأ’خ Òؤجه الوزير الدعوة إا ¤ضسيفه ◊ضسور الطبعة العاشسرة للمهرجان الثقا‘ الدؤ‹
للرقصس اŸعاصسر ‘ السسنة القادمة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن صشالح يجري مباحثات مع سشفÒة إلنمسشا
لم - -ة ع- -ب- -د
أاج - -رى رئ - -يسس ›لسس ا أ
لحد با÷زائر
القادر بن صسا◊ي أامسس ا أ
ال - -ع - -اصس - -م - -ة م - -ب - -اح- -ث- -ات م- -ع سس- -فÒة
ج -م -ه -وري -ة ال ّ-ن-مسس-ا ب-ا÷زائ-ر السس-ي-دة
ف-رانسس-يسس-ك-ا ه-ونسس-ووي-ت-ز ف-ريسس-ن-ي-ج -
التي أادت له زيارة وداع على اثر انتهاء
مهامها ‘ ا÷زائر.

ؤأاؤضسح بيان من ›لسس ا’مة أان الّلقاء تناؤل
«ال -ع Óّ-ق -ات ال ّ-ث -ن -ائ ّ-ي -ة ب Úال -ب -ل-دي-ن ح-يث أاع-رب
الطرفان عن «ارتياحهما Ÿا ؤصسلت إاليه على
اŸسستوى السسياسسي ؤاŸسساعي اŸبذؤلة من أاجل
ت -وسس -ي -ع ›ا’ت ال ّ-ت-ع-اؤن اق-تصس-ادي-ا ،خ-اّصس-ة م-ن
خÓل الشسراكة ؤتشسجيع اŸؤوسسسسات اŸتوسسطة
على تبادل اÈÿات».
كما ّتطّرق ا÷انبان -يضسيف ذات البيان  -ا¤
«اأ’هّ-مّ-ي-ة ال-ت-ي ي-ك-تسس-ي-ه-ا الّ-تقارب ب ÚاŸتعاملÚ

ا’قتصسادي ‘ Úالبلدين ؤب Úالشّسعب ÚالصسديقÚ
ي مباشسر تسسمح
’سسّيما مع توّفر خطوط نقل جّو ّ
بفتح آافاق توسسيع ؤتنويع الع ّ
Óقات.

بعد رفضس بوحجة السستقالة

 5رؤوسشاء ›موعات برŸانية تقرر Œميد نششاط هياكل إÛلسس
ق - -رر رؤؤسس - -اء خ - -مسس ›م - -وع - -ات ب - -رŸان- -ي- -ة
باÛلسس الشسعبي الوطني اŸوقع Úعلى ’ئحة
ت - -دع- -و رئ- -يسس اÛلسس السس- -ع- -ي- -د ب- -وح- -ج- -ة إا¤
ا’سستقالةŒ« ،ميد كل نشساطات هياكل اÛلسس
إا ¤غاية ا’سستجابة للمطلب.
كشس -ف رؤؤسس -اء اÛم -وع-ات الŸÈان-ي-ة أ’ح-زاب
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ،ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
الدÁقراطيŒ ,مع أامل ا÷زائر ،ا◊ركة الشسعبية
ا÷زائ -ري -ة ؤاأ’ح -رار ‘ ،ب -ي -ان ل -ه -م ،ع-ن ف-ح-وى
الÓئحة التي ” إابÓغها أامسس إا ¤رئيسس اÛلسس
ؤ–مل توقيع  351نائب ،ؤالتي تتضسمن «قرار
سسحب الثقة من شسخصس رئيسس اÛلسس الشسعبي
الوطني ؤمطالبته با’سستقالة من رئاسسة اÛلسس,
مع Œميد كل نشساطات هياكل اÛلسس إا ¤غاية

ا’سستجابة Ÿطلب الكتل النيابية اŸوقعة على هذا
البيان ؤالنواب اŸطالب Úبا’سستقالة».
ؤن - -دد ال - -ن - -واب ‘ ع - -ريضس - -ة سس- -حب ال- -ث- -ق- -ة,
بـ»التجاؤزات ؤاÿرؤقات» التي “ت مÓحظتها
داخل اŸؤوسسسسة التشسريعية ؤالتي ” حصسرها ‘
«التهميشس اŸفضسوح ,تعمد تأاخ ÒاŸصسادقة على
النظام الداخلي للمجلسس ,تهميشس أاعضساء ÷نة
الشسؤوؤن القانونية ,سسوء تسسي Òشسؤوؤن اÛلسس,
مصساريف مبالغ فيها ؤصسرفها على غ Òؤجه حق,
Œاه- -ل ت- -وزي- -ع اŸه- -ام إا ¤اÿارج ع- -ل -ى أاسس -اسس
Óشسارة ,فإان النظام
التمثيل النسسبي ,التوظيف ل إ
الداخلي للمجلسس الشسعبي الوطني يحدد ‘ اŸادة
 10حا’ت شسغور منصسب الرئيسس «با’سستقالة أاؤ
العجز أاؤ التنا‘ أاؤ الوفاة».

على إاثر انتهاء مهامه

بدوي يسشتقبل سشف Òإلسشعودية
اسس-ت-ق-ب-ل ؤزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ؤا÷م-اع-ات اÙل-ية
ؤال-ت-ه-ي-ئ-ة العمرانية ،ن- -ور ال- -دي -ن ب -دؤي ،امسس
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،سس -ف ÒاŸم -ل -ك -ة ال -ع-رب-ي-ة
السس -ع -ودي-ة ل-دى ا÷زائ-ر ،سس -ام -ي ب -ن ع -ب-د ال-ل-ه
الصسالح ،على إاثر انتهاء مهامه با÷زائر ،حسسب

ما أافاد به بيان للوزارة .ؤاؤضسح ذات اŸصسدر أان
ه -ذا ال-ل-ق-اء «شس-ك-ل ف-رصس-ة ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ال-رغ-ب-ة
اŸشسÎكة ب Úا÷زائر ؤاŸملكة العربية السسعودية
Ÿواصس -ل -ة ؤت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اؤن ؤت -ب-ادل اÈÿات ‘
القضسايا ذات ا’هتمام اŸشسÎك» .

يشسرع ؤزير السسياحة ؤالصسناعة التقليدية
ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن مسس -ع-ود ،ال-ي-وم إا ¤غ-اي-ة 3
أاكتوبر  ٢01٨بزيارة عمل رسسمية إا ¤نÒؤبي
بجمهورية كينيا للمشساركة ‘ الدؤرة اأ’ؤ¤

ل- -ل -ج -ن -ة ال -ف -رع -ي -ة Ûلسس ؤزراء إاف -ري -ق -ي -ا
اŸتخصسصسة ‘ السسياحة ،حيث سسيسستعرضس
مسس -اع -ي السس -ل -ط -ات ا÷زائ -ري -ة ‘ Œسس -ي-د
ؤتعزيز برامج ا’–اد اإ’فريقي.

بن مسشعود ‘ زيارة إإ ¤كينيا

مراجعة القوائم النتخابية:

بإامكان إŸوإطن Úأإخطار هيئة إŸرإقبة باıالفات
اع -ل -نت ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
الن - -ت - -خ - -اب- -ات امسس ان- -ه ب- -إام- -ك- -ان اŸواط- -نÚ
واŸواطنات إاخطار الهيئة كتابيا بكل اıالفات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ع-م-ل-ي-ة اŸراج-ع-ة السس-ن-وي-ة للقوائم
النتخابية اŸقررة من  1ا 31 ¤أاكتوبر . 2018
ؤأاؤضسحت الهيئة ‘ بيان لها أانه «عم Óبأاحكام
اŸادة  1٩4من الدسستور ،ؤ‘ إاطار ‡ارسسة اللجنة
الدائمة للهيئة العليا اŸسستقلة للمراقبة ا’نتخابية
لصسÓ-ح-ي-ات-ه-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اإ’شس-راف ع-ل-ى ع-مليات
مراجعة اإ’دارة للقوائم اإ’نتخابية،
ؤفق أاحكام اŸادة  1٢من القانون العضسوي رقم
 11-16اŸتعلق بالهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة
اإ’نتخابات ،ي -ن -ه -ى إا ¤ع -ل -م ك -اف -ة اŸواط -ن -ات
ؤاŸواطن ،Úأان -ه خ Ó-ل فÎة اŸراج -ع-ة السس-ن-وي-ة
ل -ل -ق -وائ -م اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة اŸق-رر اج-راؤؤه-ا ‘ ال-فÎة

اŸم- -ت -دة م -ن ا’ث -ن 1 Úأاك-ت-وب-ر  ٢01٨إا ¤غ -اي-ة
ا’ربعاء  31أاكتوبر Á ، ٢01٨كنهم ،عÓؤة على
ط -رق ا’عÎاضس ؤال -ط -ع -ن اŸنصس -وصس ع -ل-ي-ه-ا ‘
ال -ق -ان -ون ال -عضس -وي رق -م  10-16اŸت-ع-ل-ق بنظام
ا’نتخابات ،إاخ -ط -ار ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ك-ت-اب-ي-ا ب-ك-ل
اıال-ف-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ؤاŸنصسوصس
ع -ل -ي -ه -ا ‘ ال -ق -ان -ون ال -عضس -وي اŸت -ع -ل -ق ب -ن -ظ-ام
ا’نتخابات ،على العنوان اآ’تي:
الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات  0٨شسارع
ال-دك-ت-ور الشس-ري-ف سس-عدان ،ا÷زائ -ر ال -وسس-ط-ى 16000
-14-4٩
ا÷زائر» .أاؤع Èأارقام الفاكسس التالية:
0٢1-٧٨-14-٧4 / 0٢1-٧٨-14-53 / 0٢1-٧٨
أاؤ ع ÈالÈي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -د
0٢1-٧٨-14-43
اإ’لكÎؤrevision2018@hiise.dz.:Ê

بعد لقاء حجار و‡ثلي ا÷معيات الطÓبية

إلوزإرة توضشح ششروط إ◊صشول على إŸنحة
الشسعب  /تطرق الطاهر حجار ؤزير التعليم
ال -ع -ا‹ ؤال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ‘ ،ل -ق -ائ -ه م-ع ‡ث-ل-ي
ا÷م -ع -ي -ات ال -ط Ó-ب -ي -ة اŸع-ت-م-دة ي-وم السس-بت ٢٩
سسبتمÃ ،٢01٩ Èقر الوزارة إا ¤تبسسيط إاجراءات
اإ’داري- -ة ؤال- -وث- -ائ- -ق ‘ ك -ل اŸسس -ائ -ل اŸت -ع -ل -ق -ة
ب-ال-تسس-ج-يÓ-ت ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،ؤ‘ ج-ميع النواحي
اإ’دارية للقطاع ،ؤ‘ هذا الصسدد أاشسار إا ¤أان
القطاع يسسعى مع ؤزارة اŸالية لتبسسيط اإ’جراءات
ا◊صسول على جدؤل الضسرائب ؤدخل أاؤلياء الطلبة
التجار منهم بصسدد دراسسة إامكانية تخفيف ملف
م-ن-ح-ة ال-ط-الب ،ؤذلك ب-ال-ت-خ-ل-ي ع-ن ط-لب شس-هادة
عدم اÿضسوع للضسريبة اŸقدمة من طرف مصسالح
الضسرائب ؤكذا كشسف راتب اأ’ؤلياء من هذا اŸلف
ؤاسستبدالها باللجوء إا ¤اسستغÓل القاعدة البيانية
ل -وزارة اŸال -ي -ة ،ك-م-ا ه-و الشس-أان ب-خصس-وصس ؤث-ائ-ق
ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة ؤك -ذا الصس -ورة ال -ت -ي تسس -حب م-ن
ال -ق -اع -دة ال-ب-ي-ان-ي-ة ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ؤا÷م-اع-ات
اÙلية ؤالوثائق اÿاصسة باŸسسار الÎبوي للطالب

التي تسسحب من القاعدة البيانية لوزارة الÎبية
الوطنية .ؤأان ما جاء ‘ ا Èÿالذي تناقلته ؤسسائل
اإ’عÓم عن اسستفادة كل طالب منحة دؤن مراعاة
ال -وضس -ع -ي -ة اŸادي -ة أ’ؤل -ي -ائ -ه -م ’ ،أاسس-اسس ل-ه م-ن
الصسحة.
ؤب - -حسسب ب- -ي ـ ـ ـ ـ ـان ؤزارة ال- -ت- -ع- -ل ـ ـي- -م ال- -ع ـ ـ ـا‹
ؤالبحث العلمي فإان اŸنح تسسلم ؤفق اŸرسسوم
التنفيذي رقم  ٩0ـ  1٧0اŸؤورخ ‘  ٢جويلية 1٩٩0
اŸت - -م - -م ؤاŸع - -دل ،ؤك - -ذا الشس- -رؤط اÙددة ‘
ال -ق-راري-ن ال-وزاري ÚاŸشسÎك Úب Úؤزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م
العا‹ ؤالبحث العلمي ؤؤزير اŸالية اŸؤورخ‘ Ú
 ٢3م -ارسس سس -ن-ة  ،٢010ال -ل -ذي-ن ي-ح-ددان شس-رؤط
ا◊صسول على اŸنحة ؤالتي من بينها كشسف الدخل
السسنوي اÿاصس ؤشسهادة عدم خضسوع الوالدين أاؤ
اأ’ؤل- -ي- -اء ذؤي اŸرت -ب -ات ل -لضس -ري -ب -ة ؤمسس -ت -خ -رج
الضس -ري -ب -ة الصس -ا‘ ل -ل -ول -دي -ن أاؤ اأ’ؤل-ي-اء م-ن ذؤي
اŸرتبات يحمل عبارة ’ يصسلح إا’ لتكوين ملف
اŸنحة.
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ا’ثنين  01اأكتوبر  2018م
الموافق لـ  21محرم  1440هـ

تدخل حيز ألتطبيق إأبتدأء من أŸوسسم ألقادم

فرعون :تخصسيصس مكتب بريد متنقل لو’ية جيجل
ق - - - -ررت وزي - - - -رة ألÈي- - - -د وأŸوأصسÓ- - - -ت
ألسس -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سس -ل-ك-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
وأل - -رق - -م - -ن- -ة ه- -دى إأÁان ف- -رع- -ون خÓ- -ل
زي -ارت -ه -ا ،أمسس÷ ،ي -ج -ل ت -خصس-يصس م-ك-تب
بريدي متنقل لفائدة هذه ألو’ية أبتدأء
م -ن م -وسس -م أ’صس -ط -ي -اف أŸق -ب -ل ل -ت-خ-ف-ي-ف
ألضسغط على زبائن بريد أ÷زأئر خÓل هذه
ألفÎة وضسمان خدمات أفضسل لزبائنه.
جاء ذلك بعد أان اطلعت الوزيرة خÓل إاشضرافها
على تدشض Úمكتب بريد جديد ببلدية العنصضر على
ما تعرفه هذه الو’ية السضاحلية من اكتظاظ على
مسضتوى مكاتب الÈيد خاصضة خÓل فÎة الصضيف
أافادت به اŸديرة اÙلية لÈيد ا÷زائر.
وأاكدت هدى إاÁان فرعون باŸناسضبة كذلك
على ضضرورة «التنسضيق ا÷يد» مع سضلطات الو’ية
إ’عادة فتح مكاتب الÈيد اŸغلقة اŸتواجدة عÈ
اŸناطق ا÷بلية التابعة لو’ية جيجل منذ سضنوات
اأ’زمة اأ’منية واŸقدر عددها ب  21مكتبا بهدف
ت -ث -ب-يت السض-ك-ان ب-ه-ذه اŸن-اط-ق وت-ق-ريب خ-دم-ات
الÈي -د م-ن-ه-م وك-ذا ت-خ-ف-ي-ف م-ع-ان-اة ت-ن-ق-ل-ه-م إا¤
مناطق أاخرى.
ح -ثت ال -وزي -رة ك -ذلك ع -ل-ى اإ’سض-راع ‘ إاع-داد
ال-ب-ط-اق-ات ال-ف-ن-ي-ة اÿاصض-ة ب-ع-م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئة هذه
اŸك -اتب ل -لشض -روع ‘ أاشض -غ -ال ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا ‘ «أاق-رب
اآ’ج-ال اŸم-ك-ن-ة» وك-ذا الشض-أان ب-ال-نسض-ب-ة ل-ع-م-ل-يات
ت -ه -ي -ئ -ة Óﬁت ت -اب -ع -ة ل-دي-وان الÎق-ي-ة وال-تسض-يÒ
العقاري لتكون مكاتب للÈيد ‘ خدمة اŸواطن.

وب -ع-د ت-ل-ق-ي-ه-ا ع-رضض-ا م-فصض Ó-ح-ول اÿدم-ات
ا÷دي- -دة لÈي- -د ا÷زائ- -ر اŸق- -دم- -ة ع- -ن ط -ري -ق
اŸوزعات اآ’لية Ãكتب بريد بلدية العنصضر من
بينها –ويل اأ’موال من حسضاب إا ¤آاخر وتغيÒ
رقم الهاتف وا’طÓع على الرصضيد وما إا ¤ذلك
أاكدت الوزيرة على «ضضرورة تقد Ëالشضروحات
الوافية للزبائن بغية حسضن اسضتخدامها وا’سضتفادة
منها».
اط -ل -عت وزي -رة الÈي -د واŸواصض Ó-ت السض -ل-ك-ي-ة

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

والÓسضلكية والتكنولوجيات والرقمنة فور وصضولها
إا ¤جيجل على واقع قطاعها بهذه الو’ية من
خÓل العرضس اŸقدم بالقاعة الشضرفية Ÿطار
فرحات عباسس والذي جاء فيه أان هذه الو’ية تضضم
حاليا  52مكتبا بريديا ‘ انتظار أان يرتفع العدد
إا 57 ¤مكتبا آافاق سضنة  2019و أان طول شضبكة
اأ’لياف البصضرية ع Èالو’ية مع احتسضاب اŸشضاريع
ا÷اري إا‚ازها خÓل السضنة ا◊الية يصضل إا¤
 281كلم.
وقامت هدى إاÁان فرعون ببلدية اŸيلية (شضرق
ج -ي -ج -ل) ب -وضض -ع ح -ج -ر اأ’سض -اسس Ÿشض-روع إا‚از
م-ك-تب ب-ري-د ج-دي-د سض-ي-ك-ون ال-ث-الث ب-ه-ذه ال-ب-لدية
خصضصس له غÓف ما‹ بحوا‹  35مليون د.ج و من
اŸزمع اسضتÓمه ‘ ظرف  10أاشضهر حسضب ما
التزمت به اŸقاولة اŸكلفة بأاشضغال اإ’‚از.
ومن شضأان هذا اŸكتب الÈيدي فور دخوله حيز
اÿدمة أان يسضهم ‘ «التقليل من الكثافة الÈيدية
إا ¤نحو  30600نسضمة لكل مكتب بريدي باŸيلية»
حسض -ب -م -ا ورد ‘ الشض -روح -ات ال -ت -ي ق -دمت ب -عÚ
اŸكان كما .أاشضرفت ببلدية خÒي وادي عجول
على تدشض Úمكتب بريد «بني بلعيد».
وسضتواصضل فرعون زيارتها بحي حراثن ببلدية
جيجل بوضضع حيز اÿدمة تقنية توصضيل اأ’لياف
البصضرية إا ¤اŸنازل كما سضتقوم بزيارة عدة مرافق
ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه-ا وإاع-ط-اء إاشض-ارة ان-طÓ-ق مشض-روع
الربط بشضبكة اأ’لياف البصضرية ب Úبلديتي جيجل
وزيامة منصضورية.

أعلنت عن أنطÓق أ◊ملة ألتحسسيسسية لتجديد دعم رئيسس أ÷مهورية

^ بن سسا :⁄اŸشس ـ ـ ـ ـ ـروع كب’ Òبد أان يسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم فيـ ـ ـ ـه كل ا÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائريÚ
^ سساحلي :اŸعارضسـ ـ ـة  ⁄تقدم بدي..ÓواÛم ـ ـ ـوعة تشسكل قوة سسياسسي ـ ـ ـ ـة
^ سسبوتة :من غ ÒالدÁقراطي و’ اأ’خÓقي مطالبة الرئيسس بعدم الÎشسح

دعا إأ ¤ضسرورة أŸرور من “ويل «ميزأنياتي» إأ“ ¤ويل ألسسوق:

بن خالفة 2018 :سستكون خالية من اŸفاجآات اŸالية

سس- -ت- -ك- -ون ألسس- -ن -ة أل -ق -ادم -ة خ -ال -ي -ة م -ن
«أŸفاجآات أŸالية» ،مع بقاء ألتبعية للخزينة
أل -ع-م-وم-ي-ة ‘ “وي-ل أ’ق-تصس-اد أل-وط-ن-ي‘ ،
ظ - -ل أل - -رك- -ود أل- -ذي Áي- -ز ألسس- -وق أŸال- -ي- -ة
(ألبورصسة ) ،و‰وذج أقتصسادي  ⁄تتضسح
ب- - - -ع - - -د م ﬁÓ- - -ه ه - - -ذأ م - - -ا أك - - -ده أÿبÒ
’سس -ب -ق ع -ب -د
أ’ق- -تصس- -ادي ووزي- -ر أŸال -ي -ة أ أ
ألرحمان بن خالفة.

حياة  /ك
 8500مليار دج هي مداخيل اÙروقات  ،التي
ارتفعت مقارنة Ãا كانت عليه  ، 2016-2015لكن
ا’تكال على اÿزينة العمومية ليسس عام Óايجابيا
‘ النمو ا’قتصضادي على اŸدى اŸتوسضط ،كما أان
ال -ق -روضس اŸدع -م -ة ل-يسضت ع-ام-ل ج-ي-د ب-ال-نسض-ب-ة
للسضوق  ،كما التجارة اÿارجية تواجه إاشضكالية عدم
التمكن من اسضتقطاب أان رؤووسس اأ’موال اأ’جنبية،
مشضÒا إا ¤أان التحويÓت ا’جتماعية (  1760مليار
دج ) من ب Úاأ’سضباب التي تعطل ا’سضتثمارات،
نظرا للقيمة اŸالية التي “ثلها.
دعا بن خالفة ،أامسس ،ع Èاأ’ث Òمن القناة
الثالثة إا ¤ضضرورة اŸرور من “ويل «ميزانياتي»
إا“ ¤ويل السضوق’ ،ن ا’سضتمرار ‘ هذا النوع من
التمويل يؤودي بالضضرورة إا ¤التضضخم ،وهذا ما
يتطلب من الدولة العمل على إايجاد مصضادر “ويل
غ Òتقليدية خÓل السضنة القادمة ،وذلك –سضبا
الصضدمة البÎولية «اÙتملة» سضنة  ،2020خاصضة
وأان صض -ن -دوق ضض -ب-ط اإ’ي-رادات ق-د اسض-ت-ن-ف-ذ وه-و
بحاجة إا ¤إاعادة “ويلهﬁ ،ذرا بإامكانية تكرار
سضيناريو  2014حيث السضقوط ا◊ر أ’سضعار البÎول
ال -ذي اث -ر ع -ل -ى م -داخ-ي-ل ال-بÓ-د ،وت-ط-لب ات-خ-اذ

أع-ل-نت أمسس ›م-وع-ة أ’سس-ت-م-رأرية من
’صسÓ-ح ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
أج -ل أ’سس -ت -ق -رأر وأ إ
ح-زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ني ،على لسسان
’م Úأل- -ع- -ام ◊زب أل- -ت -ج -دي -د أ÷زأئ -ري
أ أ
ك- -م- -ال ب- -ن سس- -ا ،⁄وك -ذأ م -نسس -ق أÛم -وع -ة
’م Úأل- -ع- -ام ◊زب أل- -ت- -ح- -ال- -ف أل- -وط -ن -ي
أ أ
أ÷م-ه-وري ،ع-ن أ’ن-طÓ-ق أŸي-دأ Êل-ل-حملة
أل - -ت - -حسس - -يسس - -ي - -ة ل- -ت- -ج- -دي- -د دع- -م رئ- -يسس
أ÷مهورية من أجل أ’سستمرأرية ،وتقاطع
‡ث -ل -و ﬂت -ل -ف أل -تشس-ك-يÓ-ت ألسس-ي-اسس-ي-ة ‘
توجيه أنتقادأت إأ ¤أŸعارضسة لعدم تقدË
أل - -ب - -دي- -ل ،وŒرده- -ا م- -ن أل- -دÁق- -رأط- -ي- -ة
Ãطالبتها بعدم ترشسح أي شسخصس رغم أنه
حق دسستوري.

فريال بوشسوية
’حزاب اŸنوية –ت لواء
‘ لقاء نظمه عن ا أ
›م -وع -ة ا’سض -ت -م -راري -ة م -ن أاج -ل ا’سض-ت-ق-رار
’صضÓ- -ح ،ح- -زب ال- -ت -ج -دي -د ا÷زائ -ري أامسس
وا إ
’ع Ó-ن ع -ن الشض -روع ‘
ب- -ف- -ن- -دق ا÷زائ- -ر ” ا إ
ع -رضس أارضض -ي -ة اÛم -وع -ة ال -داع -م -ة ل -رئ -يسس
ا÷مهورية الذي ناشضدته ا’سضتمرارية ’سضتكمال
ا’‚ازات ،على القاعدة و‘ نفسس الوقت شضرح
مسضعى ا÷بهة الصضلبة الشضعبة ،التي انخرطت
ف -ي -ه -ا وي -ق -وده -ا ا◊زب ال -ع -ت -ي-د’ ،ف-ت-ا ا ¤أان
اŸشضروع كب’ Òبد أان يسضاهم فيه كل ا÷زائريÚ
والقوى ا◊ية.
وب -اŸن -اسض -ب -ة ،ت-وق-ف ب-ن سض-ا ⁄م-ط-و’ ع-ن-د
ا‚از اŸصضا◊ة الوطنية وميثاق السضلم التي بادر
بها الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة ،والتي يعود لها

’م -ن ال -ذي ت-ن-ع-م ب-ه
ال -فضض -ل ‘ ا’سض -ت -ق -رار وا أ
ا÷زائر اليوم ،غ Òأان التحديات والتهديدات
ال -ت -ي ت -واج -ه -ه-ا ال-ي-وم ا÷زائ-ر ـ أاضض-اف ي-ق-ول ـ
تفرضس وتسضتلزم ا’لتفاف حول رجل اŸصضا◊ة
من أاجل اسضتكمال اŸشضوار الذي بدأاه للمحافظة
’مان.
على ما –قق ولتبقى ا÷زائر ‘ بر ا أ
و‘ السض -ي -اق ،أاشض -ار سض -اح -ل -ي إا ¤أان ا◊م-ل-ة
’ن
تهدف إا ¤شضرح مÈرات مطلب ا’سضتمرارية أ
’مر ’ يتعلق بأان يبقى الرئيسس رئيسضا ،بقدر ما
اأ
ه -و م -رت -ب-ط ب-ت-ح-ق-ي-ق خ-مسس م-ط-الب ي-أات-ي ‘
’صضÓحات
مقدمتها السضياسضي القاضضي بتعميق ا إ
’م -ن وا’سض -ت-ق-رار
السض -ي -اسض -ي -ة ال -ت -ي ح -ف -ظت ا أ
Œسضيدا لدولة ا◊ق والقانون ‘ ظل دسضتور
ك- -رسس Œدي -د ا÷م -ه -وري -ة وك -ان Ãث -اب -ة ث -ورة
حقيقية.
أام -ا اŸت -ط -لب ال-ث-ا Êف-ه-و اق-تصض-ادي ﬁضس
هدفه –قيق التنويع ا’قتصضادي ،وأاورد ضضمن
اŸتطلب ا’جتماعي «تعميق إاصضÓح اŸنظومة
الÎبوية ،وكذا العدالة وا◊فاظ على مرجعيتنا
الدينية وترقية كتابة التاريخ» ،وعÓوة على ذلك
’م -ن -ي م -ن -وه -ا إا ¤ج -ه -ود ا÷يشس
ذك -ر الشض -ق ا أ
ال -وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،وك-ذا ال-دب-ل-وم-اسض-ي ت-ك-ريسض-ا
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى اŸب-ادئ السض-ي-ادي-ة ب-ي-ن-ه-ا ع-دم
التدخل ‘ الشضؤوون الداخلية للدول ومكافحة
’رهاب.
اإ
سض -اح -ل -ي ال -ذي أاع -ل -ن رسض -م -ي -ا ع-ن «إاطÓ-ق
ا◊م -ل -ة ال -ت-حسض-يسض-ي-ة ل-ت-ج-دي-د دع-م-ن-ا ل-رئ-يسس
ا÷مهورية لÓسضتمرارية» ،انتقد بشضدة العارضضة
التي تدعو إا ¤التوافق ‘ إاشضارة إا ¤قيادة حركة
›تمع السضلم ،معيبا عليها عدم تقد Ëالبدائل
‘ هذا الظرف أاي عشضية انتخابات ،وبدل ذلك

تعي Úأحمد عبد أ◊فيظ ألسساسسي على رأسس أ÷هاز ألتنفيذي

ملفات ثقيلة تنتظر الوافد ا÷ديد لو’ية سسيدي بلعباسس
” صض- -ب- -ي- -ح- -ة اأ’مسس Ãق- -ر دي -وان و’ي -ة
سضيدي بلعباسس تنصضيب أاحمد عبد ا◊فيظ
السض-اسض-ي وال-ي-ا ج-دي-دا خ-ل-ف-ا ل-لسض-ي-د الطاهر
حشضا Êالذي أانهيت مهامه ‘ إاطار ا◊ركة
ا÷زئية التي أاجراها رئيسس ا÷مهورية نهاية
اأ’سضبوع اŸنصضرم ،و‘ كلمة التي أالقاها أاثنى
الوا‹ ا÷ديد على رئيسس ا÷مهورية الذي
جدد الثقة ‘ شضخصضه قبل أان يؤوكد ان اŸهمة
اŸوكلة إاليه فرصضة Ÿواصضلة العمل ومسضؤوولية
ك -بÒة ت -ت -ط-لب تضض-اف-ر ك-ل ا÷ه-ود Ÿواصض-ل-ة
ا◊ركة التنموية بالو’ية .

ت -ن -ت -ظ -ر ال -وا‹ ا÷دي -د سض-ي-اسض-ة واضض-ح-ة
اŸعا ⁄إ’دارة ملفات ثقيلة منها إا“ام الشضطر
الثا Êلطرام سضيدي بلعباسس و–ريك اأ’وضضاع
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة الصض -ن -اع -ي -ة ÷لب اŸزي -د م -ن
اŸسض -ت -ث -م -ري-ن إا ¤ج-انب إاي-ج-اد ح-ل ج-ذري
Ÿشضكل اÛلسس البلدي لسضيدي بلعباسس الذي
يتجه نحو اإ’نسضداد و–ريك عجلة التنمية
بعمق الو’ية من خÓل بعث الورشضات السضكنية
العمومية اŸتوقفة منذ عدة سضنوات فضضÓ
ع -ن مشض -ك -ل غ -ي-اب ﬂط-ط ف-ع-ال ل-ل-ن-ظ-اف-ة
العمومية.

يذكر أان الوا‹ ا÷ديد لسضيدي بلعباسس من
مواليد و’ية النعامة يبلغ من العمر  64سضنة
متزوج وأاب أ’ربعة أابناء ،شضغل عدة مناصضب
آاخرها وزيرا للتجارة وقبلها وا‹ لتلمسضان
عام  ، 2013وواليا أ’درار سضنة  ، 2010كما
ت- -ق- -ل- -د م- -نصضب أام Úع- -ام ب -و’ي -ة سض -ط -ي -ف
وسضعيدة ،وشضغل قبل ذلك منصضب رئيسس دائرة
ب -ن -ي ع -ب-اسس وت-اغ-يت ب-بشض-ار ورئ-يسض-ا ل-دائ-رة
ا◊سض- -اسض- -ن- -ة ب- -و’ي -ة سض -ع -ي -دة ،وه -و خ -ري -ج
Óدارة.
اŸدرسضة الوطنية ل إ

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

سضياسضة تقشضف للتقليل من آاثار اأ’زمة النفطية.

إاعطاء دفع ’قتصساد اÿدمات و التوفÒ
كما انتقد بن خالفة سضياسضة منح السضكنات
Ãختلف الصضيغ Ãا فيها سضكنات «عدل» بأاسضعار
م- -ن- -خ- -فضض- -ة ‡ا ي- -ف- -ت- -ح  -حسض- -ب -ه -اÛال إا¤
اŸضضاربة ،وبرأايه ’ بد أان تغ Òهذه السضياسضة أاو
ال -ت -ق -ل-ي-ل م-ن ال-دع-م ،وت-ع-ويضض-ه-ا بسض-ي-اسض-ة Œع-ل
اŸواط-ن ي-ت-حصض-ل ع-ل-ى سض-ك-ن ب-ق-ي-م-ت-ه ا◊قيقية،
مؤوكدا أان سضياسضة «توزيع السضكنات» أاتت نتائجها
من الناحية ا’جتماعية و هو شضيء «يثمنه».
وب -حسضب ب -ن خ -ال -ف -ة ’ ،ب -د م -ن إاع -ط -اء دف -ع
’ق -تصض -اد اÿدم -ات وال -ت -وف Òوه -ن-اك ق-ط-اع-ات
Áك -ن أان تسض -اه -م ‘ اإ’ق Ó-ع ا’ق -تصض -ادي وخ -ل-ق
اسضتثمارات هامة ،كالسضياحة و قطاع تكنولوجيات
اإ’عÓم وا’تصضال ،قطاع البنوك  ،كما دعا إا ¤فتح
رأاسس مال اŸؤوسضسضات ا’قتصضادية العمومية ’ن
الدولة “تلك حاليا التمويل الكا‘ لذلك.

فيما أكد سسلما Êعلى أ÷هود ألتي بذلها خدمة للو’ية

تنصسيب توفيق مزهود واليا جديدا لعنابة

’حد مرأسسم تنصسيب وأ‹ و’ية
“ت أمسس أ أ
ع -ن -اب -ة أ÷دي -د ت -وف -ي -ق م -زه -ود ،خ -ل -ف -ا Ùم-د
سسلما Êألذي ع Úوأليا لو’ية بومردأسس ،وذلك
إأثر أ◊ركة ألتي أجرأها مؤوخرأ فخامة رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ‘ سسلك ألو’ة،
’م Úأل -ع -ام أ÷دي-د ل-ل-و’ي-ة
ك -م -ا ” ت -نصس -يب أ أ
غ-ا‹ ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ل-ح-زأج-ي خ-ل-ف-ا ل-ك-مال عبلة
ألذي ع Úوأليا على و’ية قاŸة.

عنابة :هدى بوعطيح
حصض -رت ع -م -ل -ه -ا ـ اسض-ت-ط-ر ـ ‘ ت-ق-د Ëخ-ط-اب
’مر
هجومي على الرئيسس ،متسضائ Óإاذا كان ا أ
’حزاب السضياسضية.
يليق Ãسضتوى ا أ
وق- - -ب- - -ل ذلك داف - -ع بشض - -دة ع - -ن ›م - -وع - -ة
’صضÓ-ح،
ا’سض -ت -م -راري -ة م-ن أاج-ل ا’سض-ت-ق-رار وا إ
’فتا إا ¤أانها تضضم  25نائب مشضكلة بذلك ثالث
’غلبية ،وضضم حوا‹  3آا’ف منتخب
كتلة ‘ ا أ
ﬁلي ،و“ثيلها Ÿليون ونصضف اŸليون صضوت
م- -ن ال- -وع- -اء ا’ن- -ت -خ -اب -ي خ Ó-ل ا’ن -ت -خ -اب -ات
التشضريعية ،توضضيحات تأاتي على من قلل من
حجم وقيمة اÛموعة التي يراد لها أان تكون
قوة طرح وموقع ’ يقل عن كÈيات التشضكيÓت
‘ السضاحة السضياسضية.
م -ن ج -ه -ت -ه ،عضض -و اŸك -تب السض -ي-اسض-ي ع-ل-ى
’ف Ó-ن» ف -ؤواد سض -ب -وت -ة ،ال-ذي حضض-ر
مسض -ت -وى «ا أ
Óم Úالعام جمال ولد عباسس ،ذكر
اللقاء ‡ث Óل أ
بالسضياق الذي جاء فيه نداء رئيسس ا÷مهورية
من أاجل تأاسضيسس جبهة شضعبية دفاعا عن ما
ح-ق-ق-ت-ه ا÷زائ-ر ،ب-ع-د ق-راءة السض-اح-ة ال-وط-ن-ي-ة
والدولية بشضكل جيد وكذا التحديات واıاطر
اÿارجية ،كما تأاتي ردا على من ينظرون فقط
إا ¤النصضف الفارغ من الكأاسس على اŸسضتوى
الداخلي.
وبعدما كشضف عن لقاء كب Òيجمع ا◊زب
’يام ،ذكر سضبوتة
العتيد باÛموعة ‘ قادم ا أ
بأان اŸبادرة مفتوحة أامام ا÷ميع ،وأان دعوة
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة م-وج-ه-ة ا ¤ك-ل ا÷زائ-ريÚ
دون اسضتثناء ‘ ،سضياق آاخر ،اعت Èأانه من غÒ
’خ Ó-ق-ي أان ت-ط-لب أاح-زاب-ا
ال -دÁق -راط -ي و’ ا أ
ت -دع-ي ال-دÁق-راط-ي-ة ع-ل-ن-ي-ة م-ن ال-رئ-يسس أان ’
يÎشضح.
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م -راسض -ي-م اسض-تÓ-م اŸه-ام ج-رت ب-حضض-ور السض-ل-ط-ات
اÙلية والعسضكرية‡ ،ثلي اÛتمع اŸد Êواأ’سضرة
الثورية ،و‘ كلمة للوا‹ اأ’سضبق ﬁمد سضلما Êأاكد بأانه
 ⁄يذخر جهدا واحدا ÿدمة و’ية عنابة ،قائ Óبأانه
يشضهد الله بأانه بدل قصضارى جهده ‘ سضبيل النهوضس بها،
حيث قدم كل ما Áلك لتحقيق ذلك ،لتبقى عنابة دائما
مرفوعة ،والتي ’ Œر و’ تنصضب.
وأاشضار سضلما Êإا ¤أان عنابة كانت بحاجة ماسضة لهذه
اÛهودات لتجسضيد برنامج فخامة رئيسس ا÷مهورية
السضيد عبد العزيز بوتفليقة على أارضس الواقع ،مؤوكدا
بأانهم عملوا على رفع التحديات وتخطي الصضعاب معا
‘ شض-ت-ى اŸي-ادي-ن ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا’ق-تصض-ادية والثقافية
وقد ” جني ثمارها.
وعرج الوا‹ اأ’سضبق سضلما Êعلى بعضس اÙطات
التي ” ا‚ازها ‘ عهدته على غرار معا÷ة مشضكل
اŸاء الشضروب ،حيث ” وضضع برنامج اسضتعجا‹ ” من
خÓله توزيع اŸاء بصضفة منتظمة على السضكان خÓل
هذه الصضائفة ،كما أاكد سضلما Êعلى أانه منذ تعيينهم على
رأاسس الو’ية جعل من أاولوياته تنظيف اÙيط وفتح

مسضاحات خضضراء وفضضاءات للÎفيه لقيت اسضتحسضان
سضكان اŸدينة.
أاما ‘ ›ال الÎبية والتعليم أاشضار سضلما Êإا ¤أانه ”
رفع التحدي ‘ هذا اÛال Ãشضاركة كل الفاعل‘ Ú
هذا القطاع ،حيث ” تأاهيل  199مؤوسضسضة تربوية بحلة
ج -دي-دة وب-ك-ل-ف-ة ف-اقت  100م-ل-ي-ار سض-ن-ت-ي-م ،فضض Ó-عن
اسض -تÓ-م  3م -ؤوسضسض -ات ت-رب-وي-ة وسض-ط ف-رح-ة ال-تÓ-م-ي-ذ
وتسضجيل دخول مدرسضي هادئ.
ﬁمد سضلما– Êدث أايضضا عن ا’‚ازات اÙققة
‘ ›ال السضكن بعنابة ،مشضÒا إا ¤أانه تعهد بأان تكون
سضنة  2018سضنة إاسضكان بامتياز  ،حيث ” توزيع 6850
سضكن ‘ ﬂتلف اأ’‰اط ،على أان تصضل نهاية السضنة 18
أالف وحدة سضكنية ،ناهيك عن ا’‚ازات اأ’خرى ‘
›ال ال-ري-اضض-ة ،اıط-ط ال-ب-ل-دي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،ال-تضضامن
وال -نشض -اط ا’ج -ت -م -اع -ي ال -ذي أاسض -ف -ر ع -ن إانشض -اء م-ق-ر
Óشض -خ -اصس ب -دون م-أاوى ،وال-نشض-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي
ل -أ
عرفت حركية كبÒة.
من جهته قدم الوا‹ ا÷ديد لو’ية عنابة توفيق
مزهود الشضكر لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
ال -ذي وضض -ع ث -ق -ت-ه ‘ شض-خصض-ه ال-بسض-ي-ط ،م-ت-ع-ه-دا ب-أان-ه
سض -ي -ق -دم ك -ل م -ا ‘ وسض -ع -ه ويضض -ع ن -فسض-ه –ت تصض-رف
ا÷ميع ‘ كنف القانون وا’حÎام ،حيث ’ سضلطة فوق
سضلطة القانون.
وأاكد الوا‹ ا÷ديد على ضضرورة إاعطاء ديناميكية
جديدة ،حتى تكون عنابة و’ية بأا” معنى الكلمة لها
تاريخها وعراقتها ،على اعتبار أانها و’ية ثورية عزيزة
على كل الشضعب ا÷زائري ،مشضÒا ‘ سضياق حديثه إا¤
أانها أا‚بت ›اهدين وقدمت شضهداء ،وقال بأان عنابة
قدمت الكث Òوعلينا أان ‰نحها بدورنا الكث ،Òوبذلك
سضنعمل بدون هوادة Ÿواصضلة النهوضس بها وتنميتها.

ركز على تكاتف أ÷هود وألتعاون

تنصسيب فريد ﬁمدي على رأاسس و’ية سسوق أاهراسس
تسس - - -ل - - -م أمسس ،أل - - -وأ‹ أ÷دي - - -د ف - - -ري - - -د
ﬁم-دي م-ه-ام-ه ع-ل-ى رأسس أ÷ه-از أل-ت-ن-ف-ي-ذي
لسس- -وق أه- -رأسس خ- -ل- -ف- -ا ل -ع -ب -اسس ب -دأوي Ãق -ر
أÛلسس ألشس -ع -ب-ي أل-و’ئ-ي ،ب-حضس-ور ألسس-ل-ط-ات
أÙلية منتخب ،Úمديرين تنفيذي Úو‡ثلي
’عÓم.
وسسائل أ إ
الوا‹ ا÷ديد فريد ﬁمدي و‘ كلمة له باŸناسضبة
ركز على ضضرورة التكاتف والتعاون ’سضتكمال الÈنامج
التنموي الذي باشضره الوا‹ السضابق عباسس بداوي‘ ،
إاط -ار الÈن -ام -ج ال-وط-ن-ي ال-ذي ي-و‹ اأ’ه-م-ي-ة ال-قصض-وى
ل -ل -ج -م -اع -ات اÙل-ي-ة ،م-ع ضض-رورة ا’سض-ت-غÓ-ل اأ’م-ث-ل

ل -ل -م -وارد ا’ق -تصض -ادي -ة اŸت-وف-رة ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة
ﬂتلف القطاعات ‘ إاطار حكامة التسضي.Ò
من جهته نوه الوا‹ السضابق الذي ” –ويله ا ¤و’ية
اŸدية Ãختلف ا÷هود التي ” بذلها للنهوضس بسضوق
اهراسس والتي كللت بنتائج ’ بأاسس بها بفضضل تضضافر
ا÷هود ،موجها كلمة الشضكر لكل من سضاهم من قريب أاو
بعيد ‘ تنفيذ ﬂتلف الÈامج التي باشضرها طيلة تأادية
مهامه  ،داعيا ا ¤مد يد العون للوافد ا÷ديد على
الو’ية السضيد فريد ﬁمدي من اجل اسضتكمال الوثبة
التنموية التي ” –قيقها بو’ية سضوق أاهراسس.

سسوق اهراسس :سسم Òالعيفة

قادما من و’ية أŸدية

ﬁمد بوشسمة يسستلم مهامه كوال جديد لتيبازة
أسس -ت -ل -م أل -وأ‹ أ÷دي-د ل-ت-ي-ب-ازة ﬁم-د ب-وشس-م-ة
أمسس ،مهامه على رأسس ألو’ية خلفا للوأ‹ ألسسابق
م-وسس-ى غÓ-ي أل-ذي أن-ه-يت م-ه-ام-ه م-ن ط-رف رئ-يسس
أ÷مهورية يوم أÿميسس أŸنصسرم ‘ أطار أ◊ركة
أ÷زئية للو’ة ألتي مسست عددأ من و’يات ألوطن.

تيبازة  :عÓء ملزي
وحضض -ر ح -ف -ل تسض -ل -ي -م و اسض -ت Ó-م اŸه -ام ›م -ل
إاطارات الو’ية و ‡ثلي اÛتمع اŸد ÊواÛالسس
اŸنتخبة بحيث اسضتغّل الوا‹ السضابق موسضى غÓي

الفرصضة لتقد Ëتشضكراته ÷ميع الذين رافقوه ‘
مسضÒته اŸهنية بالو’ية على مدار سضنت Úفيما أاشضار
ال- -وا‹ ا÷دي- -د ﬁم- -د ب- -وشض- -م -ة ا ¤ت -رك اأ’ب -واب
مفتوحة امام ا÷ميع لÓسضتماع ’نشضغا’تهم خدمة
للشضأان العام و Œسضيدا لÈنامج الرئيسس.
Œدر ا’شضارة ا ¤أانّ الوا‹ ا÷ديد لتيبازة قدم
من و’ية اŸدية أاين ترأاسس هيئتها التنفيذية لفÎة
ﬁدودة وشضغل نفسس اŸنصضب بو’ية الوادي من ذي
قبل وهي الو’ية التي قدم اليها من و’ية تيزي وزو
التي شضغل بها منصضب ام Úعام للو’ية.
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الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية الطفولة

اإ’جماع على جهود ا÷زائر ‘ الدفاع عن حقوق الطفل
ن- -ظ- -مت ،أامسض ،ال- -ه- -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة
◊ماية وترقية الطفولة بالتنسسيق مع
ÓصسÓ-ح ا÷ن-ائ-ي
اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة ل -إ
ي -وم -ا ت -ق -ي -ي-م-ي-ا ل-ل-ع-م-ل اŸشسÎك ال-ذي
’خÒة اŸاضسية بفندق
’يام ا أ
برمج ‘ ا أ
اŸارك Òوي - - -دخ - - -ل ضس - - -م- - -ن ال- - -دورات
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-م-م-ث-ل Úع-ن
اÛت- - -م- - -ع اŸد Êوال- - -قضس- - -اة وشس - -ب - -ك - -ة
’عÓمي Úللدفاع عن حقوق الطفل
ا إ

نبيلة بوقرين
ع -رف اŸوع -د حضس -ور اŸف -وضص ال-وط-ن-ي
مر Ëشسر‘ ،سسف ÒاŸملكة الÈيطانية إا¤
ج- -انب م- -دي -ر مشس -اري -ع اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة
ÓصسÓح ا÷نائي بالشسرق اأ’وسسط وشسمال
ل إ
أافريقيا ﬁمد شسبانة ،اÿب Òاأ’رد Êالدكتور
فواز الرطروط ،مباركة صسخري ،إاضسافة إا¤

أاعضساء شسبكة اإ’عÓمي Úلتعزيز حقوق الطفل
ب - -ا÷زائ- -ر‡ ،ث- -ل Úع- -ن اÛت- -م- -ع اŸد،Ê
ال - -درك ال - -وط - -ن- -ي ،الشس- -رط- -ة ح- -يث ك- -انت
مداخÓت قيمة من طرف ا◊ضسور.

أاكدت شسر‘ ‘ كلمتها على تواصسل جهود
ا÷زائر ‘ العمل على تطبيق القانون اÿاصص
بالطفل ‘ كل ربوع الوطن والدليل على ذلك
اإ’خ -ط-ارات ال-ت-ي ت-ت-ل-ق-اه-ا ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة
◊ماية وترقية الطفولة والتدخÓت السسريعة
◊م -اي -ة ه -ذه الشس -ري -ح-ة اŸه-م-ة ع-ن ط-ري-ق
الرقم اأ’خضسر  1111الذي عرف صسدى كبÒ
منذ الوهلة اأ’و.¤
م -ن ج -ه -ت -ه ﬁم-د شس-ب-ان-ة م-دي-ر مشس-اري-ع
ÓصسÓح ا÷نائي بالشسرق
اŸنظمة الدولية ل إ
اأ’وسسط وشسمال أافريقيا ،ثمن جهود ا÷زائر
‘ العمل على تطبيق القانون اÿاصص بالطفل
واصس -ف -ا ال -ت -ج -رب-ة ب-ال-ن-اج-ح-ة أ’ب-ع-د ا◊دود
وطالب كل الدول العربية باتخاذها كنموذج
م -ن اج -ل ح -م -اي -ة ال-ط-ف-ول-ة م-ن ا’ن-ت-ه-اك-ات
والعمالة والتجنيد وغÒها من اأ’مور التي
“سص باŸصسلحة الفضسلى لهذه الشسريحة التي
’ تسستطيع الدفاع عن نفسسها.

تسسببت ‘ شسل حركة السس Òوكشسفت العيوب

اأ’مطار تغرق أاحياء وششوارع اŸدينة وتسشتنفر سشلطات ا÷لفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مناورة تدريبية للحماية اŸدنية بالوادي
ب-ادرت اŸدي-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة للحماية اŸدنية
بالوادي بتنظيم مناورات تدريبية ،اسستعدادا
’ي ك -ارث-ة ف-يضس-ان-ي-ة ﬁت-م-ل-ة ال-وق-وع ‘ أاي
أ
م-ك-ان م-ن ال-و’ي-ة Ãشس-ارك-ة مصس-ال-ح ال-ب-ل-دية
وم -دي -ري -ة ا’شس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة اضس -اف-ة ا¤
مصس -ال-ح الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
وال - - - -غ - - - -از وايضس- - - -ا ال- - - -دي- - - -وان ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي
ل- -ل- -ت- -ط -هÒواتصس -ا’ت ا÷زائ -ر ب -حضس -ور وا‹
الو’ية السسيد عبد القادر بن سسعيد.

الوادي  :قديري مصسباح
أاب -رز اŸدي-ر ال-و’ئ-ي ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ال-وادي
أاهمية هذه اŸناورات التي تندرج حسسبه ‘ قياسص
جاهزية أاعوان ا◊ماية اŸدنية “هيدا لدخول عامل
ا’حÎافية ،وتندرج ضسمن برنامج اŸديرية العامة
للحماية اŸدنية ’ختبار جاهزية واسستعداد ا÷هاز
‘ التعامل مع ﬂتلف الكوارث الطبيعية كما ثمن
اÛهودات التي تبذلها ‘ تطوير هذا ا÷هاز الذي
يقدم خدمات انسسانية جليلة للمجتمع.
اŸن-اورة ال-ت-دري-ب-ي-ة اŸذك-ورة وال-ت-ي اسس-ت-حسس-ن-ها
ا’عوان الذين أاكدوا ل ـ « :الشسعب» بأانها تشسكل درسسا
ت-ط-ب-ي-ق-ي-ا يسس-م-ح ل-ه-م ب-ا’ح-ت-ك-اك اŸب-اشس-ر ‘ عمل
جماعي Ÿواجهة الكوارث وا◊وادث اıتلفة لتنمية
ق -درات -ه -م و–سس -يسس -ه -م ب -أاه -م -ي -ة ال -ع -م -ل ا’نسس-اÊ

واسس -ت-غÓ-ل ال-وسس-ائ-ل ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا
اŸديرية الو’ئية للحماية اŸدنية ويÈز بشسكل جدي
دور اŸرأاة التي تعمل ا ¤جانب أاخيها الرجل ‘
اŸيدان ،حيث ابدت مهارات عالية ‘ هذه اŸناورة.
كما “ّيزت العملية باإتقان تنفيذا للدرسص النظري
الذي قدمه احد ضسباط ا◊ماية اŸدنية قبل الشسروع
‘ اŸناورة التي كشسفت عن مدى اسستعداد أاعوان
ا◊ماية ‘ التحصسيل النظري الذي تطرق فيه لكل
م -راح -ل ال -ع-م-ل-ي-ة م-ن-ذ ا’عÓ-ن ع-ن ح-ال-ة ال-ط-وارئ
مسس-ت-د’ ب-اŸراسس-ي-م ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ال-ت-ي ت-نظم ﬂطط
ا’سسعافات وﬂطط تنظيم الكوارث واإ’بقاء على
ا÷اه-زي-ة ال-دائ-م-ة واسس-ت-ع-داد ف-رق ال-دع-م والتدخل
اأ’و‹ بوضسع عناصسرها ‘ ﬁيط حقيقي ‘ اŸيدان
واختبار فعاليتها من حيث التنظيم والتكفل Ãختلف
ا÷وانب ال -ع-ل-م-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ال-ت-م-وي-ن
واإ’مداد ،التفاعل والتعامل مع الوضسعيات والتقنيات
العلمية والعملية ا÷ديدة.

‚يا بأاعجوبة سسنة 2016

الفيضشانات تهدد مواطنت Úتعيششان Ãحاذاة وادي بابار بخنششلة
ت-ع-يشض اŸواط-ن-ت-ان «نصسÒة «و»ن-ادي-ة بن
شسنوف» Ãحاذاة وادي بابار على بعد اقل من
 03أام- -ت- -ار وسس- -ط خ- -ط- -ر دائ- -م ومسس- -ت- -م- -ر
ل -ل -ف -يضس -ان -ات وه -اجسض اŸوت غ -رق-ا ا رف-ق-ة
أابنائهما كلما غيمت السسماء أاو تقاطر مطرا،
وذلك منذ سسنوات من اقÎاب حافة الودي
إا ¤مسس-ك-ن-ي-ه-م-ا ب-ف-ع-ل ال-ط-ب-ي-عة وتعرضسهما
ق- -ب- -ل سس -ن -ت Úإا ¤ف -يضس -ان تسس -بب ‘ أاضس -رار
’ثاث.
مادية معتÈة للمنزل Úوا أ

ع-رفت و’ي-ة ا÷ل-ف-ة ،م-ؤوخ-را ح-الة
ط- -وارئ ب -ف -ع -ل ا’ضس -ط -راب -ات ا÷وي -ة
اŸصس-ح-وب-ة ب-أام-ط-ار ،ح-يث غرقت أاحياء
’م -ط -ار ال -ت-ي ارت-ف-ع
اŸدي -ن -ة ‘ م -ي -اه ا أ
منسسوبها ،بعدما Œ ⁄د أاي ›رى تنفذ
منه ،فاÛاري وبالوعات مسسدودة فيما
تسس -ب -بت ‘ ح -ال -ة ف -يضس-ان شس-لت ح-رك-ة
السسائق Úوالراجل ،Úنتيجة Œمع مياه
’مطار وإانسسداد البالوعات.
ا أ

ا÷لفة  :موسسى بوغراب
كشسفت اأ’مطار اأ’خÒة عيوب التهيئة ‘
ع- -دة أاح- -ي- -اء وشس- -وارع و’ي- -ة ا÷ل -ف -ة ،ال -ت -ي
اسس- -ت- -دعت ت -دخ -ل رج -ال ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة
واŸصسالح اıتصسة لصسرف اŸياه وتسسهيل
حركة اŸرور Ãسساعدة مصسالح اأ’من ورجال
الدرك الوطني.
اأ’مر نفسسه حدث بشسوارع وسسكنات اأ’حياء

Ÿدينة وخاصسة وسسط مدينة ا÷لفة ،وغالبية
السس -ك -ن -ات ال -ت -ي غ -م -رت اŸي -اه اŸت -ج -م-ع-ة
بداخلها ،مثلما حدث بحي» الوئام «وحي «
ال -ظ -ل ا÷م -ي -ل «ب -ال -ق-رب م-ن ف-ن-دق «اأ’مÒ
وسس -ط اŸدي -ن -ة «وح -ي «ب -وت -ري -ف -يسص» وح -ي
«ا◊دائ- -ق» وال- -بسس- -ات »Úو «ج -ل -ف -ة ا÷دي -دة
«و»ﬁطة اŸسسافرين» وحي بن «جرمة «التي
شسهدت مسسابح من اŸياه.
وتسس -ب-بت اأ’م-ط-ار ‘ ق-ط-ع
ال -ط-ري-ق وخ-ل-ق ع-رق-ل-ة ح-رك-ة
اŸرور ‘ ،ح Úسسجلت حوادث
سس Òنتيجة غزارة اŸياه بكل
طرق الو’ية لتمرير السسيارات
ال -ع-ال-ق-ة ،وق-د ف-ع-لت اأ’م-ط-ار
ف-ع-ل-ت-ه-ا Ãن-اطق أامام اÙطة
ا÷دي -دة ل-ن-ق-ل اŸسس-اف-ري-ن ب-ط-ري-ق ب-وسس-ع-ادة،
وح -ي «ال -زري -ع -ة» ،ح -يث تشس -ردت ال -ع -دي -د م -ن
ال -ع -ائ Ó-ت بسسب اأ’م -ط -ار اŸتسس-اق-ط-ة و ح-ت-ى

بقرية أاو’د عبيد الله بالو’ية.
ك -م -ا اج -ت -احت اأ’م -ط -ار ب -عضص اŸدارسص
«زرن -وح» وم -درسس -ة» ب -ع -ري -ر «و ال -ع -دي -د م -ن
اŸدارسص بقرية أاو’د عبيد الله ،ومن جهة
أاخرى حرمت عددا من التÓميذ من التوجه
إا ¤اŸدرسسة ،أامام انسسداد بالوعات الصسرف
الصس- -ح- -ي وع- -دم وج- -ود ب -ال -وع -ات ‘ ب -عضص
الشس -وارع وسس -اح-ات أاخ-رى م-ن
اŸدينة.
أاوضسح بعضص اŸواطن Úلـ»
الشسعب « أان أاصسحاب اÓÙت
يتحملون يعضسا من اŸسسؤوولية
ك-ون-ه-م ح-ول-وا ال-ب-ال-وع-ات ا¤
مكان لرمي القمامة ما تسسبب
‘ انسس -داده -ا ب -اإ’سس -م -نت م-ا
أادى إا ¤تكوين و إاسستقرار اŸياه ع ÈالكثÒ
من الشسوارع ،كما كشسفت اأ’مطار عن هشساشسة
الكث Òمن اŸشساريع اŸتعلقة بالتهيئة.

تسشاؤو’ت Òﬁة
عن اıطط الوطني
للوقاية من الكوارث

نظمتها اÙافظة الوطنية ‘ اليوم اŸتوسسطي للسساحل

نششاطات –سشيسشية لتنظيف البحر من النفايات
أاحيت اÙافظة الوطنية للسساحل ‡ثلة
ب-ف-رع-ه-ا ل-ت-ي-ب-ازة ي-وم امسض اليوم اŸتوسسطي
ل- -لسس- -اح- -ل م- -ن خÓ- -ل ت- -ن- -ظ- -ي- -م نشس- -اط -ات
–سس-يسس-ي-ة و م-ه-ن-ي-ة م-ت-ع-ل-قة بتنظيف قاع
ال-ب-ح-ر م-ن ال-ن-ف-اي-ات اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي Œرفها
’م -ط -ار وي -ت -خ -ل -ى ع -ن -ه -ا ا’نسس-ان ‘
م -ي -اه ا أ
الطبيعة.

تيبازة :عÓء ملزي
‘ ذات السس- -ي- -اق ق- -الت رئ- -يسس- -ة ف- -رع ت- -ي -ب -ازة
للمحافظة الوطنية للسساحل ابتسسام آايت حمودة اّن
ال-ن-ف-اي-ات ع-ل-ى اخ-تÓ-ف أا‰اط-ه-ا ت-ل-تحق بالبحار
على مدار السسنة بفعل تنقلها ع Èالوديان التي
تنحدر او “ر ع Èأاقاليم عّدة بلديات ،كما اّن

الفيضسانات التي –دث من ح Úأ’خر بالبلديات
السس -اح -ل -ي -ة ع -ل -ى وج -ه اÿصس -وصص Œرف م -ع -ه -ا
ﬂت-ل-ف ال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي ي-ت-خ-ل-ى ع-ن-ها اإ’نسسان ‘
الطبيعة أاو بالطرق و تنقلها ا¤
البحر مباشسرة ‡ا أاسسفر عن تراكم
النفايات بقاع البحر و–ولها ا¤
ك- - -اب- - -وسص م- - -رعب ي- - -هّ- - -دد الÌوة
السسمكية من جهة و يشسّكل خطرا
ﬁدقا بصسحة اŸسستحم ،Úو من
هذا اŸنطلق فقد دعت ابتسسام آايت حمودة جميع
ا÷هات اŸعنية بهذه اŸسسأالة للتحّرك كّل حسسب
الصسÓحيات اıولة له Ûابهة هذه الكارثة.
وكان فرع تيبازة للمحافظة الوطنية للسساحل قد
دعا ا ¤ميناء عاصسمة الو’ية ‡ثلي عّدة جمعيات

فاعلة ‘ اŸيدان و ’سسيما تلك التي تعنى و تهتم
” تنظيم ورشسات
بشسكل ’فت بشسؤوون البحر بحيث ّ
ب-ي-ئ-ي-ة ل-ل-ت-حسس-يسص ب-أاه-م-ي-ة اÙم-ي-ات الطبيعية و
اÙافظة عليها Ãعية معرضص
ج - -ام - -د ح - -ول ت - -ث- -م ÚاŸوارد
ال- -ط- -ب -ي -ع -ي -ة م -ن ط -رف اŸرأاة
ال-ري-ف-ي-ة  ،و اسس-ت-غّ-ل-ت اŸن-اسسبة
ايضس- -ا ل- -ت -ن -ظ -ي -م حصس -ة غ -وصص
ل-ف-ائ-دة سس-ف-راء ال-ب-ح-ر م-ت-ب-وعة
بعملية تنظيف تربوية للمكان اضسافة ا ¤تنظيم
عمليات غوصص Îﬁفة ’سسÎجاع شسباك الصسيد
الضس -ائ -ع -ة ع -ل -ى مسس-ت-وى اŸي-ن-اء Ãشس-ارك-ة ن-وادي
الغوصص اÙلية و اŸسستفيدين من مشسروع الصسياد
اŸسسئول .

كابوسس مرعب يهدد
الÌوة السشمكية

’زمة ا’قتصسادية واŸالية
طالتها ا أ

مششاريع قطاع البيئة بسشطيف تنتظر رفع التجميد

اسس-ت-ف-ادت و’ي-ة سس-ط-ي-ف م-ن ع-م-ل-ي-ات
ومشس -اري -ع ع -ام-ة ‘ ›ال ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة
وه -ي مشس -اري -ع ق -ط-اع-ي-ة ك-ل-فت م-ي-زان-ي-ة
ال -دول -ة م -ب -ال-غ ه-ام-ة ،م-ن اج-ل ال-ن-ه-وضض
بالبيئة ‘ الو’ية .

سسطيف :نورالدين بوطغان
حسسب مصسدر موثوق من اŸديرية اŸعنية،
فان عدد العمليات على مسستوى الو’ية قد بلغ
 12عملية Ã،بلغ اجما‹ قدر ب 3 . 126مليار دج

،وم -ن ج-م-ل-ة ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ه-ن-اك  5عمليات
ع- -رفت ال- -ت- -ج- -م- -ي -د اŸوؤقت ‘ اط -ار ت -رشس -ي -د
النفقات بعد ا’أزمة اŸالية التي ضسربت لبÓد،
اثر انهيار اأسسعار النفط ،وتكلف هذه العمليات
غÓفا ماليا ب 1 . 5مليار ينتظر رفع التجميد
ع- -ن- -ه- -ا م- -ن ط- -رف وزارة ال- -ب- -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸتجددة ،بفارغ الصس ÈلÓنطÓق ‘ Œسسيدها.
وحسسب ذات اŸصس - -در ،ف - -ان ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ات
اŸسس-ج-ل-ة ت-تضسمن  15مشس-روع-ا ،م-ن-ها مشساريع
’‚از مراكز للردم التقني للنفايات ،وكذا ا‚از

دار للبيئة ومديرية للقطاع ،ومفرغات عمومية
مراقبة بعدة جهات بالو’ية.
نشس Òا ¤ان -ه رغ -م مشس -اري-ع ال-ب-ي-ئ-ة ب-ال-و’ي-ة
ومشساريع التحسس Úا◊ضسري بالبلديات ،ا’ ان
القطاع مازال يحتاج ا› ¤هودات اك Èلتحقيق
اأحسس -ن ال -ن -ت -ائ -ج ،اذ م-ا ت-زال م-ظ-اه-ر ا’إخÓ-ل
بالبيئة كثÒة خاصسة ‘ عاصسمة الو’ية ،بسسبب
غياب تهيئة الغابات ،وتنظيم اأماكن النفايات
با’أحياء الشسعبية ،وانتشسار بقايا البنايات عند
ا‚ازها اوترميمها ،واŸنتشسرة بشسكل فوضسوي.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
ناشسدت هاتان اŸواطنتان وهما أاختان أارملتان
ت -ع -يشس -ان رف -ق -ة أاب -ن-ائ-ه-م-ا اÿمسس-ة Ãسس-ك-ن-ي-ه-م-ا
Ãح- -اذاة واد ب- -اب- -ار ‘ اتصس- -ال ب»الشس- -عب» ،م- -ن
السسلطات البلدية ووا‹ الو’ية التدخل من اجل
إاي-ج-اد ح-ل Ÿع-ان-ات-ه-م-ا اŸسس-ت-م-رة وخ-ط-ر اŸوت
وال -تشس -رد ال -ل -ي ي -ح -دق ب -ه -م -ا ع -ن -د ك -ل تسس-اق-ط
Óمطار.
ل أ

وأاوضسحت اأ’خت الكÈى نادية لـ»الشسعب» آان
مسسكنيهما الواقع Úباıرج ا÷نوبي لبلدية بابار
بالقرب من مسسجد التقوى ،غ Òمهيئان بطريق
مباشسر للولوج إاليهما آاو جسسر للعبور ما يجعلهم
يعÈون وسسط وادي بابار يوميا رفقة ابناهم ناهيك
ع -ن ق -رب ه -ذا ال -وادي م -ن اŸسس -ك -ن Úم -ا شس -ك-ل
هاجسسا يقضص مضسجع العائلت.Ú
وأاضسافت ،أانها تتذكر جيدا وقوع فيضسان قبل
سسنت Úتسسبب ‘ اجتياح سسيول اأ’مطار للمنزلÚ
وجرف اأ’ثاث والدقيق والقمح واللباسص وغÒها
من اŸوجودات و◊سسن ا◊ظ ‚تا بأاعجوبة رفقة
آاختها وأاو’دهما Ãسساعدة اŸواطن Úوالسسلطات
حينها.
وطالبت اأ’رمليان من السسلطات اÙلية بتوفÒ
شس -ق -ة ول -و م -ن غ-رف-ت Úن-ظ Òال-ت-ن-ازل ع-ن ه-ذي-ن
اŸنزل Úنهائيا ،أاو إاقامة حاجز إاسسمنتي يحميهما
وي-ق-ي-ه-م-ا م-ن خ-ط-ر ال-ف-يضس-ان-ات وك-ذا ب-ن-اء جسسر
صسغ ÒيعÈان عليه إا ¤اŸسسكن.Ú

الوفد الوزاري يؤوكد على خارطة طريق لعÓج اŸشسكل بورقلة

مكافحة ظاهرة صشعود اŸياه و–سش Úماء الششرب انششغال مطروح
خلصض لقاء جمع وفد وزارة اŸوارد اŸائية
وال-ري ب-السس-ل-ط-ات اÙل-ية واŸنتخب Úو‡ثلي
جمعيات اÛتمع اŸد ،Êمؤوخرا بو’ية ورقلة
Ÿناقشسة إاشسكاليتي مكافحة ظاهرة صسعود اŸياه
و–سس Úن -وع -ي -ة اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس-رب إا¤
–دي-د خ-ارط-ة سس-ي-ت-م ال-ع-م-ل ع-ل-ي-ها من أاجل
Œاوز النقائصض اŸسسجلة.

ورقلة :إاÁان كا‘
على هذا اأ’سساسص ” اÿروج بـﬁ 3اور –ددت
‘ ضسرورة تسسريع وتÒة اإ’‚از للمشساريع ا÷ارية
ه -ذا ع -دا ت -دع -ي -م ه -ذه اŸشس -اري -ع ال-كÈى ل-ت-دارك
النقصص فيها باإ’ضسافة إا ¤الÎكيز على جانب التسسيÒ
بتدعيم اŸؤوسسسسات التابعة للديوان الوطني للتطهÒ
وا÷زائرية للمياه باŸوارد البشسرية واŸادية حتى يتم
التكفل بهذه اŸشساريع و“كينها من –قيق النتائج
اŸنتظرة منها حسسبما أاوضسح لـ»الشسعب» عمر بوقروة
مدير تزويد باŸياه الصسا◊ة للشسرب بوزارة اŸوارد
اŸائية.
وذكر ذات اŸتحدث أان هذا اللقاء يعد لقاءا دوريا
وليسص اسستثنائيا ‘ إاطار العمل الذي تقوم به وزارة
اŸوارد اŸائية مع السسلطات اÙلية والو’يات من
أاجل تقييم اأ’شسغال اŸنجزة وا÷اري العمل لÓنتهاء
منها.
و‘ ت -فسسÒه أ’سس -ب -اب ت -أاخ -ر اسس -ت -غÓ-ل ﬁط-ات
–ل- -ي- -ة اŸي- -اه  ،أاشس- -ار ب- -وق- -روة إا ¤أان اإ’شس- -ك- -ا’ت
اŸرصسودة ترتبط بقدم واهمÎاء الشسبكة ،مؤوكدا أان
اÙطات ” ا‚ازها وفق معاي Òجد متطورة كما
أان ه -ن -اك ﬁط -ت Úدخ -ل -ت-ا ح-ي-ز اÿدم-ة ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ أام -ا ب -ق -ي -ة اÙط -ات ف -ق -د ” ات -خ-اذ ب-عضص
اإ’جراءات من أاجل وضسعهم ‘ اÿدمة تدريجيا،
حيث ” اعتماد عمليت Úاسستعجاليت Úحتى تكون
هذه اÙطات تعمل ‘ أاحسسن الظروف ،أاول عملية
إاسستعجالية هي ‘ طور ا’‚از للقضساء على النقاط
السسوداء على مسستوى الشسبكات حتى ’ يكون فيه أاي
تسسريبات أاو ضسياع لهذه اŸادة ا◊يوية ولضسمان توزيع
عادل ،أاما العملية الثانية فسسيتم خÓلها تدعيم هذه
اÙطات عن طريق اŸياه اÿام أاي عن طريق آابار
أاخرى سسيتم ا‚ازها حتى تعطي كمية تدفق أاكÈ
للمياه.
من جهته اŸفتشص العام لوزارة اŸوارد اŸائية
سسليما Êزناقي أاوضسح أان اŸشساريع اÿاصسة باŸياه

الصسا◊ة للشسرب واŸتعلقة با‚از ﬁ 9طات لتحلية
اŸي-اه ع-ل-ى مسس-ت-وى ورق-ل-ة وﬁط-ة ب-ت-ق-رت ه-دف-ه-ا
–لية وتصسفية اŸياه لتخفيضص نسسبة اŸلوحة من
 2,5غرام ‘ الل Îإا ‘ 0,6 ¤الل Îوهذا بطاقة 53
أالف ل Îمكعب يوميا من أاجل –سس Úنوعية اŸياه
الصس -ا◊ة ل -لشس -رب اŸوزع-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-ه-ل-ك Úوك-ذا
تخفيضص نسسبة اŸلوحة.
وبالنسسبة Ÿشساريع التطه ،Òذكر زناقي  ،أان هناك
حصس -ة ث-ال-ث-ة ت-خصص شس-ب-ك-ات ال-ت-ط-ه Òع-ل-ى مسس-ت-وى
ب -ل -دي -ات ورق -ل-ة ” إاحصس-اء  19ن-ق-ط-ة سس-وداء سس-يتم
ال-قضس-اء ع-ل-ي-ه-ا ن-ه-ائ-ي-ا ل-ت-أاه-ي-ل شس-ب-ك-ة ال-تطه Òعلى
مسستوى ورقلة ،مضسيفا أان كل اŸشساريع ا›ÈŸة
واŸهيكلة من طرف الوزارة الوصسية سستكون Ãثابة
نقطة ايجابية وقيمة مضسافة ‘ القضساء على النقاط
السسوداء ،معرجا على أان شسركة كوسسيدار تقوم بعمل
ذو نوعية ومرضسي أ’ن اŸشساريع التي ‘ طور ا’‚از
وب -ع -د ا’ن -ت -ه -اء “ام -ا م-ن أاشس-غ-ال-ه-ا سس-ت-قضس-ي ع-ل-ى
اŸشسكل وسسينعكسص ذلك على واقع اŸواطن اÙلي
خاصسة أان الشسطر الثالث Áسص ثÓث قطاعات سسيدي
بن سساسسي ،اÿفجي  ،بوغفالة.
حول تقييم الشسطر اأ’ول والثا Êمن مشسروع ا‚از
شسبكة التطه ، Òاكدت مديرة التطه Òوحماية البيئة
‘ وزارة اŸوارد اŸائية نورة فريوي ل «الشسعب»  ،أان
هذا اŸشسروع الضسخم خضسع لدراسسة تقنية معمقة
و” ا‚ازه وفق اŸقاييسص العاŸية ،وكان مشسروعا
شسامŸ Óعا÷ة كل اŸشساكل اŸطروحة.
واضس -افت السس -ي -دة ف -ري -وي أان ال-ط-ب-ي-ع-ة الصس-ع-ب-ة
ل -ل -م -ن -ط-ق-ة خ-اصس-ة وأان ورق-ل-ة ت-ق-ع ‘ شس-ك-ل ح-وضص
سساهمت ‘ تعقيد الوضسع وتطلب ا‚ازه إامكانيات
مالية كبÒة بلغت  30مليار دج ،كما أاضسافت أان الشسطر
الثالث هو شسطر تكميلي سسيسساهم هو اآ’خر ‘ رفع
الغ Íعن السسكان والقضساء على النقاط السسوداء ذات
اأ’ولوية.
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لسشستقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
مششساريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع كـ ـّرسشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ا’
لسشسكـ ـ ـ ـ ـ ـان اŸداششسـ ـ ـ ـ ـ ـر والقـ ـ ـ ـ ـ ـرى
وثب ـ ـة اقتصسادي ـة تسسجـل ألول
م ـ ـّرة بفضس ـ ـل اŸصسا◊ـ ـ ـة
»ÑjGôYGC .… .h :´Ó£à°SGE
بحسسب عمليات الرصسد والوقوف على الحقائق المسسجلة
ب -ع -دة م -ي -ادي-ن ت-ن-م-وي-ة وأانشس-ط-ة إاق-تصس-ادي-ة وإاج-ت-م-اع-ي-ة
وث - -ق - -اف- -ي- -ة وت- -غ- -ي- -ي- -رات م- -ي- -دان- -ي- -ة ب- -ع- -ال- -م اأ’ري- -اف
وال-م-داشس-رال-م-وزع-ة ع-ل-ى سس-لسس-ل-ت-ي ج-ب-ال الونشسريسس من
ب -ط -ح-ي-ة ب-ال-ج-ن-وب ال-غ-رب-ي م-رورا ب-ال-حسس-ان-ي-ة وب-ل-ع-اصس
والجمعة أاو’د الشسيخ والماين وطارق بن زياد وبربوشس
عين اأ’شسياخ ووادي الجمعة إالى غاية عين الدم ببلدية
بومدفع ،وقفنا على وجه التحول الكبير الذي تم بعد
المصسالحة.
انها صسورة اتضسحت لنا ونحن ندخل لمناطق المتاخمة
لو’ية المدية حيث تراءت لنا هذه الحقيقة .وهو مشسهد
’حظناه من أاعالي غابات فرينة بتاشسة على امتداد محور
السس -لسس -ل -ة ال -ث-ان-ي-ة ب-ج-ب-ال ال-ظ-ه-رة ب-إات-ج-اه ع-ي-ن ب-وي-ح-ي
والعامرة والمخاطرية وعريب مرورا ببن عÓل ومليانة
وعين التركي وعين البنيان وحمام ريغة المحاذية بو’ية
تيبازة .
انه العنوان الوحيدالذي يصسلح اعطائه لهذه الربوع ويتمثل
ف -ي ت -ف -ع -ي -ل ال-ح-رك-ة ال-ت-ن-م-وي-ة وت-وف-ي-ر ظ-روف ال-نشس-اط
ال-فÓ-ح-ي واإ’ق-تصس-ادي واإ’ج-ت-م-اع-ي ب-ه-ذه المناطق التي
ك-انت تشس-ك-ل ال-ج-زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة ل-ل-و’ية ،باإ’ضسافة للمدن
ال -داخ -ل -ي -ة ال -ت-ي شس-ك-لت ه-ي اأ’خ-رى إاه-ت-م-ام السس-ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة وال -م -ن-ت-خ-ب-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن ع-ل-ى م-دار السس-ن-وات
ال -م -نصس -رم-ة إال-ى غ-اي-ة حصس-د ث-م-ار اإ’سس-ت-ق-رار وت-جسس-ي-د

طوت ع Úالدفلى
حقبة من حقب الدمار التي ششهدتها
سشنوات التسشعينيات كأاول و’ية عصشفت
’ضشرار واÿسشائر ومآاسشي نتيجة تطبيق
بها ا أ
تداب Òالسشلم واŸصشا◊ة الوطنية التي اقرها
رئيسس ا÷مهورية 13 ،سشنة مضشت وŒاوب معها
الششعب ‘ اسشتفتاء تاريخي يوم  29سشبتم.2005 È
ال -ب-رام-ج ال-ت-ي تسس-ه-ر
طوت ع Úالدفلى هذه اŸأاسشاة وخرجت منها اك Ìقوة
ع - -ل - -ى ت - -ن - -ف- -ي- -ذه- -ا
وعزÁة من خÓل برامج تنموية فا–ة ورششات
المصسالح الو’ئية في
اقتصشادية واجتماعية وفÓحية وتربوية مكنت من عودة
ك - - - -ن - - - -ف السس - - - -ل - - - -م
السشكان وتثبيتهم ‘ اŸناطق الريفية والتكفل
والمصسالحة.
بإانششغا’تهم و–سش Úظروف العيشس ،وفق برامج
ن
ا
ي
ع
أ
ا
د
ح
أاك -د ل -ن -ا أا
سشكنية من ﬂتلف الصشيغ ،جعل منها و’ية تقفز
ال - -ق - -ط - -اع ال - -فÓ- -ح- -ي
للواجهة بتحقيق أارقام مششجعة ‘ كل ميادين
ب -ب -ل -دي -ت -ي ع-ي-ن ال-دف-ل-ى
بحسشب اŸعطيات اŸسشجلة ‘ و’ية «لقبت
س
س
وسس -دي ل -خضس-ر وال-خ-م-ي
باŸنطقة اŸعجزة»« .الششعب» ترصشد
د
ب
ع
ب
والعبادية ويتعلق اأ’مر
ثمار اŸصشا◊ة ‘ ذكراها  13بعÚ
ال - -ق - -ادر شس- -اشس- -و ال- -م- -ع- -روف بـ
الدفلى.
«السس -ي -ك -ل -يسست» وال -ح -اج ج -ع Ó-ل-ي،
أاصسنافه
رئيسس الغرفة الفÓحية والحاج مصسطفى
انعكاسسا إايجابيا
بن عيني والحاج مزيان والحاج محمد فتاح .وهي
نماذج عايشست فترتين مختلفتين في قطاعها الفÓحي ع-ل-ى ق-ط-اع اإ’ن-ت-اج ال-م-حلي
ف- -ي م- -خ- -ت- -ل- -ف الشس -عب ال -ت -ي
الذي يميز المنطقة عن باقي الو’يات.
ح -ق -قت اك -ت -ف -اء ذات -ي -ا ب -ال -نسس-ب-ة
للو’ية ،اأ’مر الذي مكن المنطقة من
اح-تÓ-ل ال-ري-ادة ف-ي ان-ت-اج ب-ذور ال-ب-ط-اط-ا
على المسستوى الوطني مع توفير أانواعا أاخرى من
المنتوجات بالقدر الكافي.
هذا ما ذكره لـ «الشسعب» رئيسس الغرفة الفÓحية الحاج
جعÓلي الذي أارجع اأ’رقام المسسجلة إالى تطبيق برنامج
وزارة ال-فÓ-ح-ة ال-ذي خصسصس-ت-ه ال-ح-ك-وم-ة ل-ع-ي-ن ال-دف-ل-ى،
سس -ج-لت آال-ي-ات ال-دع-م ال-فÓ-ح-ي أاول-وي-ة اه-ت-م-ام مصس-ال-ح مراهنا على رفع تحديات أاخرى.
الحكومة والوزارة المعنية والصسناديق المتعددة بمختلف

اإلكتفاء الغذائي ضسمن آاليات
الدعم اŸقّدمة للقطاع
واŸنتجÚ

وا‹ ع Úالدفلى

بن يوسسف عزيز:

لمنيـ ـ ـ ـة كسسبنـ ـ ـ ـا رهانـ ـ ـ ـها
اŸعرك ـ ـ ـ ـة ا أ
قال والي عين الدفلى بن يوسسف عزيز لـ «الشسعب» ،أان عين
ال -دف -ل -ى ع -ادت م-ن ب-ع-ي-د ب-فضس-ل السس-ي-اسس-ة ال-ح-ك-ي-م-ة ل-رئ-يسس
ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ون-ت-ائج السسلم والمصسالحة
الوطنية والبرنامج التنموي الذي رافق ذلك ،مؤوكدا ان الو’ية
محظوظة في تحقيق هذه اإ’نجازات الضسخمة التي كان يحلم
ب-ه-ا سس-ك-ان و’ي-ت-ن-ا ال-ت-ي ح-ق-قت ن-ج-اح-ا ف-ي ال-م-ع-رك-ة اأ’م-ن-ية
والسسياسسة الرشسيدة للرئيسس بوتفليقة.
اضساف الوالي ان تحقيق البرامج السسكنية كان له الفضسل الكبير
ف -ي اسس -ت -ق-رار السس-ك-ان داخ-ل ال-م-دن وال-م-ن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ال-ت-ي
تدعمت ببرامج التنمية المسستدامة وما تبعها من عمليات لتكون
الوجهة نحو توفير الخدمات خاصسة في التغطية بغاز المدينة
الذي أاوصسل للمداشسر بفضسل تفهم وزير الطاقة والرئيسس
المدير العام لسسونالغاز محمد لعقاب الذي منح عين الدفلى
برنامجا معتبرا باإ’ضسافة إالى المبالغ المالية التي وفرتها خزينة

الو’ية ،وهو ما سسيرفع في نسسبة التغطية إالى حوالي ،٪ 65
بعدما كانت من قبل ’تتجاوز .٪ 45
يرى الوالي بن يوسسف ان هذا المؤوشسر حقق اإ’رتياح للسسكان
خاصسة المناطق الريفية والمداشسر التي عاشست اأ’فراح ،بعد
زيارة وزير الطاقة للمنطقة مع الرئيسس المدير العام الذي ثمن
مبادرة مشساركة ميزانية الو’ية في رفع الغبن عن هؤو’ء.
كما كان لنسسبة المشساريع السسكنية الدعم اآ’خر خاصسة فيما
يتعلق بالسسكن الريفي وإازالة البناءات الهشسة والرفع من الحظيرة
السسكنية بالو’ية ،معتبرا القطاع الفÓحي بالواجهة الناجحة
التي حققت نتائج عادت بالنفع على الو’ية وسسكان الو’يات
اأ’خر ،بعد توفير الدعم والمرافق والدخول في عالم اإ’سستثمار
والتوجه نحو التصسدير مع تفعيل مجال اإ’سستثمار الصسناعي
الذي سساعدت الهياكل القاعدية الكبرى التي اسستفادت منها
الو’ية بإانجاز محور 104كلم من الطريق السسيار وشسق أاخرى

نحو الجلفة وبرج بوعريريج مع خط للسسكة الحديدية يمر على
الحسسينية نحو مدن الشسرق وهي مؤوهÓت جعلت و’يتنا في
الواجهة اإ’قتصسادية.

م -ن ج -ه -ت-ه ،م-دي-ر ال-ق-ط-اع
م-خ-ت-ار ب-وع-ب-دل-ي ،اعتبر
ه- -ذه ال- -ن- -ت -ائ -ج ث -م -رة
سس -ي -اسس -ة ال -مصس -ال -ح-ة
الوطنية التي انعشست
ق - -ط - -اع ال - -فÓ- -ح- -ة
والمنتجين
وال-فÓ-ح-ين الصسغار
ب-ال-م-ن-اط-ق ال-ري-فية
وج - -ع - -لت السس- -ك- -ان
ي - - - - -ع- - - - -ودون ال- - - - -ى
مداشسرهم بعد نزوح
ط -وي -ل زم -ن ال -م-أاسس-اة
الكبرى.
وواصسل مختار كاشسفا عن
أارق -ام مشس -ج -ع -ة ف -ي ان-ج-از
غ- -رف ال- -ت- -ب- -ري- -د واسس -تصس Ó-ح
اأ’راضس -ي وت -ك -ث -ي -ف ال -م -ن -ت -وج -ات
والحبوب الجافة التي عادت بقوة هذه
السس -ن -وات ك -إان -ت -اج ال -فصس-ول-ي-اء وال-ع-دسس وال-ح-مصس
وغرسس وتجديد اأ’شسجار المثمرة والغابية التي دمرتها
حرائق سسنوات اإ’رهاب اأ’عمى الذي تكسسرت أانيابه على
يد الجيشس والمصسالح اأ’منية ووقفة الشسعب الجزائري
وم -ن خ Ó-ل -ه أاب -ن -اء ع -ي -ن ال -دف -ل -ى ال -ذي -ن ي -ع -يشس-ون أاي-ام
اإ’سستقرار والطمأانينة والعيشس في كنف السسÓم وخدمة
اأ’رضس.
حرصس مدير القطاع في جلسسة لنا سسريعة معه في تعداد
ال-م-ك-اسسب ال-م-ح-ق-ق-ة خ-اصس-ة ف-ي ق-ط-اع السس-قي الفÓحي
الذي يشسمل أاكثر من 8آا’ف هكتار من منتوج البطاطا مع
كل موسسم الذي يحقق ما معدله  2مÓيين و 500قنطار مع
كل غلة وفي بعضس اأ’حيان يفوق المنتوج هذه الحصسيلة،
كما هو الحال هذا الموسسم .سساهمت في هذه الحركية
السسدود التي انجزت بالو’ية كسسد سسيدي امحمد بن طيبة
وأاو’د ملوك وغيرها والتي خصسصست كميات هامة من مياه
السسقي ،كما هو الحال هذه اأ’يام حيث اسستفاد القطاع من
 24مليون متر مكعب ككمية لهذا الموسسم فقط .وهو ما
ج -ع -ل ال -و’ي -ة ’ ت -ع-رف ظ-اه-رة السس-ق-ي ب-ال-م-ي-اه ال-ق-ذرة
إاطÓقا.
هذا الحجم من اإ’نجازات التي ثمنها الفÓحون وكشسف
عنها تقرير المصسالح الفÓحية مكن من تغطية حاجيات
 14و’ية بالبطاطا ،ناهيك عن الريادة التي تتربع عليها
عين الدفلى فيما يتعلق بتوفير مادة البذور التي تفوق
مليون قنطار سسنويا وتوزع على مسستوى  28و’ية .
إانها حصسيلة برامج الوزارة وإاسستراتجيتها التي ت ّصسب في

أإلثن 01 Úأكتوبر  2018م
ألموأفق لـ  21محرم  1439هـ
مسضعى تحقيق أألمن ألغذأئي ألذي يحتل ألولوية في
برنامج رئيسس ألجمهورية .وهو برنامج مكن من تحقيق
منتوج وفير للفوأكه كاإليجاصس وألتفاح وألعنب وألكرز
بنوأحي مليانة وعين ألتركي دون نسضيان منتوج ألطماطم
وألعجائن وألدقيق ألذي أسضتفاد من وحدأت تحويلية بعدة
ب-ل-دي-ات .م-ث-ل-م-ا أوضض-ح-ه م-دي-ر أل-ق-ط-اع أل-ذي كشض-ف عن
إأمكانيات هائلة تهم قطاع أإلسضتثمار في ألميدأن ألفÓحي
على غرأر مجمع بن عيني في منتوج ألبطاطا وتربية
ألبذور وأنتاج أصضناف أخرى من ألموأد ألفÓحية ،رفقة
منتجين أخرين.
بحسضب ألمسضتثمر مصضطفى بن عيني ،فإان توفير أإلنتاج
ألفÓحي وتدعيم أإلقتصضاد ألوطني من أألهدأف ألكبرى
ألتي حث عليها وزير ألفÓحة خÓل لقاءأته ألمتعددة
وم-ع-اي-ن-ت-ه أل-م-ي-دأن-ي-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق هذه أإلسضترأتيجة ألوطنية
أنطÓقا من عين ألدفلى ألتي حققت أرقاما قياسضية في
ظل تدأبير ألمصضالحة ألوطنية ألتي أخرجت ألولية من
ألنهيار ألى ألريادة في كل شضيء مسضجلة أرقاما مشضجعة
في أإلكتفاء ألذأتي وألتوجه نحو ألتصضدير في ألقريب
ألعاجل.
بحسضب بن عيني ألذي أسضتفاد من مشضروع ضضخم بنوأحي
بئر ولد خليفة فإان حركية ألتنمية ألمحلية وفرت مناصضب
شضغل لبناء عين ألدفلى وألوليات ألمجاورة.

إايصصال غاز اŸدينة
للمداشصر مد الشصبكة
للبلديات الريفية
واأ’حياء –د رفع

عرفت عمليات ألربط وإأيصضال غاز ألمدينة
Óري-اف ف-ي ألسض-ن-وأت أألخ-ي-رة وت-ي-رة ج-د
ل -أ
م -تسض -ارع -ة ب -ال -ن -ظ -ر إأل -ى ح -ج -م أل -مشض-اري-ع
ألمسضجلة وألمجسضدة في أآلونة أألخيرة من
ألسضنة ألمنصضرمة وأألشضهر أألخيرة ألتي رأفقت
فيها «ألشضعب» هذه ألعمليات بأاكثر من  25بلدية
وتجمعا سضكانيا ودشضرة نائية وألتي لم يكن فيها حلم
وصضول غاز ألمدينة قبل سضنة  1999يخطر على بال.
لكنها زأدت وتيرته بعد ألمصضالحة وتضضاعفت جهودها
بحسضب أرأء ألسضكان لـ «ألشضعب».
قال أحد ألمسضتفيدين ( محمد.ع ) وجاره ( خالد .ك )
من دوأر بني فاطم و ( سس .جمال ) من دوأر خول ببلدية
وأدي ألجمعة ألتي تم ربط 1900عائلة بهذه ألمادة لنا هذه
ألحقيقة« :أآلن صضرنا في رأحة وعيشس كريم ،ل نختلف
عن سضكان ألمدينة ،أرتحنا من عناء ألبحث عن قارورة غاز
ألبوتان ،ألحمد لله ،وعدنا ألوألي بن يوسضف عزيز ،فلبى
وعده .ونفسس ألرأحة يشضعر بها سضكان مركز ألبلدية».
هكذأ إأذن هي ألفرحة لم تنقطع ،وقفنا عندها بأاحياء
أل -مسض -اع -دي -ة ب -ب -ل -دي -ة ع -ي -ن أل -ت-رك-ي ،م-ن-اط-ق أل-ع-ام-رة،
ألمخاطرية ،ألعطاف ،عين ألدم ببومدفع ،عين أألشضياخ،
بطحية .كما لمسضناها في ألبلديات ألتي مسضتها عمليات
ألسضتفادة ألتي تجاوزت  17870ربط بغÓف مالي ،قدر بـ
 2.17مليون دج في أنتظار بلديات أخرى بما فيها تاشضتة
وطارق بن زياد وبربوشس وغيرها من ألعمليات ألتي لقيت
أرتياحا بعدة مناطق كانت إألى زمن قريب محرومة من
هذه ألمادة ألتي وعد ذأت ألمسضؤوول أألول عن ألجهاز
ألتنفيذي بإايصضالها إألى كل مدأشضر وأحياء ألبلديات.

شصبكات التطه Òوإازالة ا◊فر
التقليدية مطلب صصحي

وجدت ألبلديات نفسضها في ألسضنوأت ألفارطة أمام عجز
ف -ي أل -رب -ط بشض -ب -ك -ات أل-ت-ط-ه-ي-ر ب-ال-م-ق-ارن-ة م-ع أل-م-ع-دل
أل -وط -ن -ي أل -ذي وصض -ل إأل -ى ح -د  .٪ 90غ -ي -ر أن ت -جسض-ي-د
ألمشضاريع ألتي أنتهت وألجاري أنجازها سضيمكن ألولية من
تحقيق ما نسضبته أكثر من  84.79بالمائة ،بحسضب تقرير
إأدأرة مصضالح ألري بالولية .وهو ما يعني ألقضضاء على
زهاء  21ألف حفرة تقليدية كانت مصضدر هاجسس لدى
ألسض- -ك- -ان أل- -م- -ح- -روم- -ي- -ن م -ن أل -رب -ط ،خ Ó-ل ألسض -ن -وأت
ألمنصضرمة.
إأسض -ت-ك-م-ال ل-ت-حسض-ي-ن ظ-روف أل-م-ع-يشض-ة لسض-ك-ان أل-ع-ائÓ-ت
ألمحرومة من عمليات ألربط بالشضبكة أو إأعادة أإلعتبار
لها ما يفوق 1.87مليون دج إلنجاز 157عملية من ميزأنيتها
لفائدة سضكان ألمدأشضر وألقرى وأألحياء ألسضكنية أو تجديد
ألقنوأت وإأعادة أإلعتبار لها ضضمن أولويات ألقضضاء على أي
مصضدر كان يشضكل باألمسس خطرأ على يوميات وصضحة
ألسضكان.
هذأ ما علمناه من إأدأرة ألري وألموأرد ألمائية ألمكلفة
بالقطاع ،وهي عمليات قد تم ضضبطها من برنامج 2017
و 2018عبر عدة مرأحل ،مما يجعل طول ألشضبكة تصضل إألى
 1000كلم عبر كامل ألبلديات بحسضب مدير ديوأن ألتطهير
م-ح-م-د.ك أل-ذي أع-ت-ب-ر ت-ه-ي-ئ-ة ألشض-ب-ك-ة ورب-ط-ه-ا م-ؤوشضرأ
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى سضÓ-م-ة ألسض-ك-ان أل-ذي-ن ك-ان-وأ ف-ي سض-ن-وأت
أل -عشض -ري -ة ألسض -ودأء ب -ح-اج-ة م-اسض-ة إأل-ى ع-م-ل-ي-ات أل-رب-ط
بقنوأت ألصضرف ألصضحي.
بالرغم من ذلك فهناك بعضس أألحياء وألقرى تنتظر
تجسضيد مشضاريعها ألتي تم رفعها لمصضالح ألدوأئر بعدة
بلديات ،كما هو ألحال بتاشضتة وعين بويحي وألعبادية
ومناطق أخرى .لكن يبقى ألعمل ألكبير ألذي تم أنجازه
وت-ح-ق-ي-ق-ه ي-نّ-م ع-ن رغ-ب-ة ك-ب-ي-رة ف-ي أن-ه-اء أل-م-ل-ف ن-هائيا
بحسضب ما علمناه من ألوألي خÓل وقوفه ألميدأني بأاحد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الق ـ ـ ـدرات الهائل ـ ـ ـة للمنطق ـ ـ ـة والتسصهي ـ ـ ـÓت وراء القف ـ ـ ـزة النوع ـ ـ ـية
لم تكن مناطق عين الدفلى إالى وقت قريب
مجلبة للمسستثمرين والمشساريع الصسناعية والتحويلية
والخدماتية برأاي المتتبعين للشسأان ا’قتصسادي
’موال والفÓحين
’سستثماري ،ومن أاصسحاب رؤووسس ا أ
وا إ
الكبار بالنظر إالى العمليات التي تجسسدت بعد اقرار
المصسالحة الوطنية.

هذأ ما أسضتقيناه من ألمصضالح ألمعنية بالملف ،إأل بعد
أإلجرأءأت ألعملية في تحريك آألية ألسضتثمار ألتي حققت
أن-ج-از  3م-ن-اط-ق صض-ن-اع-ي-ة ب-ك-ل م-ن ت-ب-رك-انين  ،بومدفع
وأل-حسض-ي-ن-ي-ة ،ح-يث أخ-د وأل-ي ع-ي-ن أل-دف-ل-ى ع-ل-ى ع-ات-ق-ه
أل -م -ت -اب -ع -ة أألسض -ب-وع-ي-ة م-ن خÓ-ل أل-خ-رج-ات أل-مسض-ج-ل-ة
لمرأفقة ومعاينة تطور أألشضغال لدى ألمسضتثمرين ألذين
فاق عددهم 130مسضتثمر من خÓل تسضوية وضضعياتهم .
ووعد ألوألي ألمسضتثمرين بمنحهم
سض- -ه- -ي Ó-ت م -ن خ Ó-ل
ت -نصض -يب ل -ل -ج-ان
ت-وزعت ع-لى
ألمناطق

ألصض-ن-اع-ي-ة م-ع م-رأق-ب-ة م-ن-اط-ق أل-نشض-اط-ات بعدة بلديات
خاصضة بالصضناعات ألتحويلية وووحدة تعبئة غاز
أل-ب-وت-ان وت-ع-ل-يب أل-ط-م-اط-م وأل-ب-ط-اطا وأنتاج
أل -م -وأد أل-غ-ذأئ-ي-ة وت-غ-ذي-ة أألن-ع-ام وأن-ت-اج
أل -ب -ط -اري -ات وأل -ك -وأب -ل وغ -ي -ره -ا م -ن
ألمعدأت وألتجهيزأت ألكهربائية.
هذه ألقفزة كان لها ألفضضل بوقوف
بن يوسضف عزيز وألي عين ألدفلى
على أهم مرأحل أنطÓقة هذه
ألمشضاريع ألتي لزألت مناطقها
تسضتقطب عشضرأت ألمسضتثمرين
ألذين وجدوأ ألمناخ مناسضبا من
ألطريق ألسضيار شضرق  -غرب ،
سض -ك -ة ح -دي -دي -ة وم -ط -ار ب-ولي-ة
ألشضلف ل يبعد سضوى بـ  65كلم،
وم- -ع م- -ي -ن -اء أل -ت -نسس ف -ي أن -ت -ظ -ار
تجسضيد مشضروع ألطريق ألسضريع نحو
تيبازة وألوأجهة ألبحرية على بعد 37
ك -ل -م .ي -ح-دث ه-ذأ ب-ع-د ت-وسض-ي-ع أل-م-ن-ط-ق-ة
ألصض -ن -اع -ي -ة ب -ع-اصض-م-ة أل-ولي-ة وم-خ-رج م-دي-ن-ة
خميسس مليانة.
لجتماعي بعد أسضتقرأرهم بذأت ألمناطق
ألسضكاني وأ إ
أل -ت -ي ك -انت ف -ي وقت سض -اب -ق ت-ع-ان-ي م-ن مشض-ك-ل أل-م-اء
ألشضروب.

 70948وحدة سصكنية بكل الصصيغ
منذ 1999
أحياء
بلدية
جليدة في
أآلونة
أألخيرة.

ﬁطات معا÷ة مياه السصدود وفرت ماء
الشصرب أ’زيد من  30بلدية
م-ك-نت ع-م-ل-ي-ات أل-م-ع-ال-ج-ة ل-ل-م-ي-اه ألسض-طحية ألخاصضة
ب-السض-دود م-ن م-ع-ال-ج-ة ن-قصس أل-ت-م-وي-ن ب-ال-ماء ألشضروب
وأل -ذي ك -ان ي -ع -رف ت -ذب -ذب -ا ف -ي ت -وزي-ع-ه ب-ال-رغ-م م-ن
تخصضيصس ألبلديات للصضهاريج لتموين ألسضكان ،غير أن
ألعملية لم تحل ألمشضكلة خاصضة في ظل ضضعف منسضوب
ألمياه ألجوفية بحسضب ألدرأسضات ألجيوفيزيائية ألتي
قامت بها مصضالح ألري .كما هو ألحال في ألبلديات
ألجبلية ألمرتفعة على سضبيل ألذكر ،منطقة ألجنوب
ألغربي ببطحية وألحسضانية وبلعاصس وألماين وتبركانين
لشض-ي-اخ
وك -ذأ وأدي ألشض -رف -ة ووأدي أل -ج -م -ع -ة وع -ي -ن أ أ
وبومدفع وعين ألبنيان وعين ألتركي وخميسس مليانة
وسض -دي ل -خضض-ر وع-ريب وأل-ع-ام-رة وأل-ع-ط-اف وأل-روي-ن-ة
بالرغم من وجود كميات معتبرة من ألمخزون ألمائي
ألجوفي ،بحسضب مصضالح ألري.
ل -ه-ذأ أل-غ-رضس ،ج-ن-دت أل-مصض-ال-ح م-وأرد م-ال-ي-ة رف-ق-ة
لسضتغÓل محطات ألمعالجة من سضد
ألبرأمج ألقطاعية إ
سضيدي بوزيان ببلعاصس وسضد ألماين وألجمعة وأولد
ألشضيخ وغريب بوأدي ألشضرفة وسضد أولد ملوك بزدين
وسض-د سض-ي-دي أم-ح-م-د ب-ن ط-ي-ب-ة وأل-مسض-ت-ق-بل ببومدفع.
وه -ي م -ج -م -ع -ات م -ائ -ي-ة ت-م أن-ج-از ب-عضض-ه-ا ب-ع-د سض-ن-ة
 1999بحسضب تقرير إأدأرة ألقطاع ألتي أعتبرت توصضيل
ألماء ألشضروب لهذه ألبلديات مكن من تفعيل ألنشضاط

مشضاريع سضكنية كبرى حّولت مناطق ريفية أإلى تجمعات
حضضرية كانت معظم بلديات عين ألدفلى تتخبط وسضط
مÓمح ريفية بسضبب مظاهر ألبناءأت ألفوضضوية وألزنك
وأن -تشض-ار ألأشض-وأك وت-ده-ور
أل-م-ح-ي-ط أل-ع-مرأني ونقصس
أل- - -م- - -رأف- - -ق أل- - -حضض - -ري - -ة
وأل-ع-م-وم-ية ،منها ألشضبانية
وأل -ث -ق -اف-ي-ة وأل-خ-دأم-ات-ي-ة
وسضط أرتفاع في ألطلبات
ف - - -ي م- - -ي- - -دأن ألسض- - -ك- - -ن
ألإج -ت -م -اع -ي ف -ي غ -ي-اب
برنامج ألإعانات ألريفية
أل- -ت -ي ك -ان ل -ه -ا أل -فضض -ل
أل -ك -ب -ي -ر ف -ي أسض -ت -ق -رأر
ألسض - -ك - -ان وم - -م - -ارسض - -ة
أنشض -ط -ت -ه -م أل -ف Ó-ح-ي-ة
وأل -زرأع -ي-ة وألصض-ن-اع-ة
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة وت -ن-ظ-ي-م
ي-وم-ي-ات-ه-م ف-ي محيط
أآمن ومشضجع .
حدث هذأ بعد تشضييد
أآلف ألسض-ك-ن-ات أل-ري-ف-ي-ة حسضب م-ع-اي-ن-ت-ن-ا ل-ع-دة
ب -ل -دي -ات وأل-م-ن-اط-ق أل-ت-ي ح-ول أل-م-وأط-ن-ون سض-ك-ن-ات-ه-م
ألريفية أإلى فيÓت من طوأبق بعدما تم تجسضيد هذه
ألإع- -ان- -ات ع- -ل- -ى أرضس أل- -وأق -ع
ب-حسضب م-ح-دث-ن-ا
ب-ب-ني فاطم
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برŸانيون ورؤوسساء اÛالسس البلدية

اŸعجزة –ققت
بفضضل اŸصضا◊ة :

وأل -خ-ول ب-وأدي أل-ج-م-ع-ة شض-رق
عاصضمة ألولية ألتي أسضتفادت موؤخرأ من ألربط بغاز
أل -م-دي-ن-ة ضض-م-ن أل-ب-رن-ام-ج أل-ولئ-ي أل-ت-ي خصضصض-ه وأل-ي
ألولية لعدة بلديات ضضمن ألإتفاق مع ألرئيسس ألمدير
ألعام لموؤسضسضة توزيع ألكهرباء وألغاز محمد عرقاب
خÓل زيارته ألأخيرة لعين ألدفلى .
ه -ذه أل -وضض -ع -ي -ة م -ا ك -ان ل-ه-ا أن ت-ك-ون ل-ول أل-حصضصس
ألسضكنية ألمعتبرة ألتي تحصضلت عليها ألولية منذ 1999
وألتي بلغت  70948وحدة سضكنية بكل ألصضيغ منها 6050
وحدة من صضيغ ألبيع بالإيجار(سضكنات عدل) بحسضب
تصضريح وزير ألسضكن طمار .وقد مكن هذأ ألبرنامج
ألسضكني من أإحدأث مدن جديدة بكل منطقة ألشضÓل
بعين ألدفلى وحي سضالم بالخميسس وجندل
وأل- -ع- -ط- -اف وأل- -ع- -ب- -ادي -ة
وجليدة و ألروينة ومليانة
وأل -ت -ي ع -رفت ف -ي أل-م-دة
ألأخ -ي-رة ت-وزي-ع ألسض-ك-ن-ات
ع- -ل -ى  6145ع -ائ-ل-ة ،أي-ن
ع - -اشس ألسض - -ك - -ان أف- -رأح- -ا
باإسضتيÓمهم لهذه ألحصضصس
ف -ي أن -ت-ظ-ارسض-ك-ن-ات أخ-رى
ي- -ج- -ري أن- -ج- -ازه -ا ب -حسضب
رئ -يسس دأئ -رة ع -ي -ن أل -دف-ل-ى
معمر مرين ألذي كشضف عن
ألعدد ألإجمالي للسضكنات في
أل -م -دة ألأخ -ي -رة م -ن أل-حصض-ة
ألإج -ت -م -اع -ي-ة وأل-ب-ال-غ-ة 2730
وح -دة م -ن -ه -ا  2230بالمدينة
أل- -ج- -دي- -دة ب- -الشض Ó-ل م -ع 500
ب-م-ن-ط-ق-ة أل-ف-غ-ايلية بعضس منها
أنتهت بها ألأشضغال ويتعلق ألأمر بحصضصس  1056و50
وحدة و 76أنتهت بها ألأشضغال ،أما ألبقية بحسضب قوله
قيد ألإنجاز ناهيك عن مشضاريع سضكنات عدل وألترقوي
أل -م -دع -م وألإع -ان -ات أل-ري-ف-ي-ة .ون-فسس ألشض-يء ب-م-دي-ن-ة
خ-م-يسس م-ل-ي-ان-ة وأل-ع-ط-اف وج-ن-دل وأل-ع-ب-ادية وألعامرة
وسضدي لخضضر وجليدة ومناطق أخرى من ألولية خاصضة
ألريفية منها.

 ⁄ي- -ت- -وان ب- -عضس الŸÈان- -ي Úورؤوسس- -اء اÛالسس ال- -ب -ل -دي -ة ع -ل -ى
اختÓف انتماءاتهم ا◊زبية ‘ البوح Ãواقفهم إازاء ما –قق بعÚ
الدفلى ،بعد ›اراتها لتطبيق ميثاق السسلم واŸصسا◊ة وانعكاسساتها على
اÛال التنموي والتطور ا’جتماعي.
أكد لنا هذأ ألأمر كل من عضضو مجلسس ألأمة ،أعمر بورزق ونائبا ألمجلسس ألشضعبي ألوطني محمد ناجم ومحمد مقرأن
ورئيسس بلدية تاشضتة لخضضر مكاوي و أحمد غÓب ،رئيسس بلدية ألروينة ،قائلين :أن  36بلدية عانت ألكثير في ألعشضرية
ألسضودأء ألتي زرعت ألرعب وألخسضائر وألتاأخر ألتنموي ،هي شضاهدة أليوم على ألقفزة ألعمÓقة ألتي حققتها ألولية رغم
وجود بعضس ألنقائصس ألتنموية ألقليلة ألتي مازألت بحاجة أإلى مشضاريع أإضضافية رغم ما تبذله ألسضلطات ألولئية من جهود
كبيرة لتلبية ألحتياجات.
لكن ما تم تجسضيده بحسضب أوعمر بورزق وناجم محمد ورئيسضي ألبلديتين كفيل باأن نخطو خطوأت أإلى ألأمام لتحقيق
ألأهدأف ألمسضطرة للمصضالحة وتحسضين ظروف ألعيشس .لعل ما أنجز من مشضاريع ألغاز وألسضكن وألصضرف ألصضحي وألهياكل
ألتربوية وألجامعية ،وفي ألقطاع ألفÓحي وألإسضتثماري ،يعد من ألموؤشضرأت ألناجحة ألتي تجعل ألولية أمام
رهانات كبيرة وتطور أكبر ،يقول بورزق ورئيسضا بلديتي تاشضتة وألروينة.

الثالثة وطنيا ‘ البكالوريا
بفضصل اإ’صصÓحات
أل -وق -و ف ع-ل -ى ح -ق -ائ -ق أ لإن-ج-ازأت أل-مسضج ل ة
ف -ي ق -ط -اع أل -ت -ر ب -ي -ة ب-ال-م-ق-ا ر ن-ة م-ع ألس ضنوأ ت
أ لمنص ضر م ة م سضاأ ل ة بح اجة أإ ل ى ت قييم وت ث مي ن
ألخطوأت ألعمÓقة ألتي حققها ألقطاع في
أ ن -ج -ا ز أ ل-ه -ي -ا ك-ل وأل -م -ن شض-اأ ت أل تر بوية وألهياك ل
أ ل -ري -ا ض ض-ي -ة أل-ت -ا ب -ع -ة ل -ل -ق-ط-اع وأل-م-ط-اع-م أل-ت-ي
و ص ض - -ل ت ه - -ذ ه أ لس ض - -ن - -ة أإ ل - -ى  82م-ط-ع-م-ا جد يدأ
و أل - -ه - -ي -ا ك -ل أل -ت -ا ب -ع -ة ل -ه -ا  ،م -ن -ه -ا  451أإبتدأ ئية
و110متوسضطة و80ثانوية مع تقديم خدمات ألنقل
ل -ل -م -تم د رس ض ي ن  1 8 96 0ت -ل -م -ي -ذ م-ن-ه-م  11993لت Óميذ
أل - -م - -دأ رس س أ لإ ب - -ت - -د أئ - -ي - -ة و  400 8ت -ل -م -ي-ذ ل-ل-ط-و ر
ألمتوسضط و 2959لتÓميذ ألثانويات بحسضب مدير
ألتربية محمود فوزي تبون ألذي أعتبرها قفزة نوعية
م ع أإ عا نا ت أ لوأل ي أ لت ي من حت لنا ألف رصضة ل تحسضي ن
أ لإط ار ألتر بو ي و تح ق ي ق خ دم ات أل تدفئة وأل مطا لعة
وتوفير ألوسضائل ألبيدأغوجية ،مما مكن ألولية من
أإ ح -ت Ó-ل أ ل -م -رت -ب -ة أل -ث -ال -ث -ة و ط -ن-ي-ا في نتائج أ لب كالو ر يا
أل -م -اض ض -ي -ة  ،وه -و أإ ن -ج -ا ز ت -ار ي -خ -ي لأب-ن-ا ء ع-ي-ن أل-دف لى،
أ ل -ذ ي -ن ي -ن -ع -م -ون ب -وس ض -ي -ل -ة أ ل -ن -ق -ل أ ل-مد رسض ي في أنتظ ار
ت دخ ل و ز ير أل دأ خ لي ة ل د ع م ه ذأ أ لقطاع لأن ما قد مت ه
ألولية ووزأرة ألتضضامن صضار غير كاف ،يقول أولياء
أل -م -ت -م -د رس ض -ي -ن و م -د رأ سس أل -م -وؤ سضسض-ا ت أل-ت-ر ب-وي-ة أ ل-ت-ي
ص ضا ر ت مف خر ة لأ ب ناء أ لو لي ة.
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مﬁÓه العمرانية ‘ اندثار متواصسل

خفضض فاتورة ميناء سسكيكدة بـ  ٨0مليون د ج سسنويا

حي «السسويقة» بقسسنطينة يفقد مقوماته الÎاثية و ينتظر حلو’

لخÒة ا ¤شسبح بعد أان فقد الكث Òمن
لعوام العشسرة ا أ
–ّول حي «السسويقة» العتيق بقسسنطينة ‘ ا أ
لنسسان من جهة،
مقوماته الÎاثية خاصسة ‘ جانبها العمرا Êوالذي بدأات معاŸه تندثر مع مرور الوقت بفعل ا إ
لدارة ‘ إانقاذ ما Áكن إانقاذه من جهة أاخرى؟
وتهاون ا إ
ال -ت -ف -ات -ة سص-ري-ع-ة وضص-روري-ة ‘ ال-وقت
ا◊اضصر إ’نقاذ ما Áكن إانقاذه حتى ’
يفقد هذا الشصريان مقوماته الÎاثية
وُي -ع -ج -ل ب -ان -دث -ار أاح -د اŸع -ا ⁄ال -ت-ي
“يزت بها قسصنطينة ع Èالزمن.
ول-عّ-ل م-ن ال-تسص-اؤو’ت ال-ت-ي ي-ط-رح-ه-ا
الشصارع القسصنطيني اليوم بعد أان أافرغ
هذا ا◊ي من سصكانه وبدأات Óﬁته
«اŸتبقية» ’ تسصتقطب سصوى شصريحة
ق - -ل - -ي- -ل- -ة م- -ن اŸتسص- -وق Úخ- -اصص- -ة ‘
اŸن -اسص -ب -ات ال-دي-ن-ي-ة ك-اŸول-د ال-ن-ب-وي
الشصريف وعاشصوراء؟ فما هو مصص Òهذا
ا◊ي ‘ السصنوات القليلة القادمة؟ وما
ه -ي اإ’ج-راءات اŸسص-ت-ع-ج-ل-ة اŸت-خ-ذة
إ’ع- -ادة ا’ع- -ت- -ب- -ار إا ¤ب- -عضص م -ع -اŸه
ومقوماته الÎاثية حتى ’ تلقى مصصÒ
ب- -ن -اي -ات -ه ال -ت -ي ت -ه ّ-دمت ‘ السص -ن -وات
اأ’خÒة تفقد الكث Òمن بريقها بعد أان اŸاضصية؟ علما أان هذه اأ’سصئلة التي
قسسنطينة  /احمد دبيلي
–ّولت مبانيها إا ¤أانقاضص و”ّ ترحيل أاسص- -الت ك- -ثÒا م- -ن ا◊ ‘ Èالسص -ن -وات
قاطنيها ا ¤مسصاكن جديدة ‘ إاطار اŸاضصية؟ بقي الصصمت يخيم عليها إا¤
«السص- -وي- -ق -ة» ،ه -ذا ا◊ي ال -ع -ت -ي -ق أاو القضصاء على اŸبا Êالهشصة والتي م ّسصت اليوم؟ مع اسصتمرار فقدان هذا ا◊ي
اŸدينة العتيقة والتي تÎبّع مسصاكنها ت -ق -ري -ب -ا ك-ل اأ’ح-ي-اء ال-ق-دÁة Ãدي-ن-ة ŸعاŸه التي  ⁄تسصتطع مع كل هذه
النداءات مقاومة الزمن؟.
ع -ل -ى ح -اف -ة الصص -خ-رة ال-غ-رب-ي-ة ل-وادي قسصنطينة.
ال -رم -ال ،ب -أازق -ت -ه-ا الضص-ي-ق-ة وم-ب-ان-ي-ه-ا
ا÷دير بالذكر ،أان ما ينطبق على حي
وإاذا ك -انت ب -عضص م -ع -ا ⁄السص-وي-ق-ة ’
اÎŸاصص-ة ب-ط-اب-ع-ه-ا ال-عمرا ÊاŸتميز ،ت - -زال ق- -ائ- -م- -ة تصص- -ارع ال- -زم- -ن؟ ف- -إان «السصويقة» ينطبق أايضصا على الكث Òمن
قبلة للسصياح وأابناء اŸدينة وضصواحيها شص-ري-ان-ه-ا ال-رئ-يسص-ي أاو شص-ارع «سص-ل-ي-مان أاح -ي-اء قسص-ن-ط-ي-ن-ة ال-ع-ت-ي-ق-ة كـ «رحبة
للتسصوق من Óﬁتها التي تتوفر على مÓح» والذي تÎاصص على جانبيه كل الصص- - -وف»« ،ال- - -رصص- - -ي - -ف»« ،سص - -ي - -دي
ﬂتلف اŸواد التي يحتاجها اŸواطن اÓÙت ال- - -ت- - -ج- - -اري - -ة ال - -ت - -ي “ي - -ز ا÷ل - -يسص»« ،ا÷زاري - -ن» وغÒه - -ا م- -ن
’سصتهÓكه اليومي وأايضصا كل اŸواد «السصويقة» وتسصتقطب اŸتسصوق ،Úفقد اأ’ح- -ي- -اء اأ’خ- -رى ال -ت -ي تشص -ت -ه -ر ب -ه -ا
التقليدية التي تشصتهر بها قسصنطينة ،و’ ‘ م -ع-ظ-م-ه م-ق-وم-ات-ه ب-ع-د أان أاغ-ل-قت قسص-ن-ط-ي-ن-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا حافظة بامتياز
يجد اŸتسصوق ضصالته إا’ فيها ،غ Òأان ال -ك -ث Òم -ن اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة ب-ف-ع-ل ل - -لÎاث اŸع - -م - -اري ل - -ه - -ذه اŸدي- -ن- -ة
ه - -ذه ال - -وج- -ه- -ة ،ب- -دأات ‘ السص- -ن- -وات ان -ه -ي -ار اŸب -ا ÊاŸت -واج -دة ب -ه-ا ،ف-إان العتيقة؟.

سسكيكدة :خالد العيفة

ميناء جن جن بجيجل

توقع ‰و بـ  ٪ 2٥وŒاوز الصسادرات عتبة اŸليون طن

جيجل :خالد العيفة
تتوقع إادارة ميناء جن جن ارتفاعا
‘ نسس -ب -ة ال -ن -م-و ‘ ح-دود  2٥باŸائة،
خ -اصس -ة ب -ع-د ت-وق-ي-ع-ه-ا ات-ف-اق-ي-ات م-ع
شس - -رك - -ة سس - -ون - -ط- -راك وم- -ت- -ع- -ام- -لÚ
اق -تصس -ادي ،Úوأارج -عت إادارة اŸي-ن-اء،
ه- - -ذا الرت- - -ف- - -اع لن - -ط Ó- -ق نشس - -اط
ال- -تصس -دي -ر ،ب -ك -م -ي -ات م -ع -تÈة ه -ذه
السسنة تتجاوز حدود مليون طن.
وق- -د اسص- -ت- -ق -ب -ل م -ؤوخ -را بشص Òف -ار وا‹
ج-ي-ج-ل ‘ ،إاط-ار ت-ط-وي-ر ع-م-ل-ي-ة التصصدير
وا’سصتÒاد Ãيناء جن جن العاŸي الذي
يعت Èمن أاك Èوأاهم اŸرافق ا’قتصصادية
بالو’ية ،ك ّÓمن فليب سصاشص اŸدير العام
لشص- -رك- -ة  CMAGMا÷زائ- -ر ،ن- -ائب
اŸدي -ر ال -ع -ام،م -دي-ر شص-رك-ة CMAGM
بجاية  -جيجل واŸدير العام لـ
 ،Word dpوذلك ب - -غ - -رضص ط - -رح
ا’نشص-غ-ا’ت ودراسص-ة ج-م-ي-ع ال-ع-ق-بات التي

تواجههم ،حيث تقّرر بر›ة اجتماع خÓل
اأ’ي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة ب -حضص-ور ج-م-ي-ع الشص-رك-اء
ا’ج-ت-م-اع ÚواŸسص-ت-ث-م-رين بغرضص تقدË
التسصهيÓت الÓزمة ورفع جميع العراقيل
اŸت -واج -دة م -ع اŸراف -ق -ة ال -دائ -م -ة ل -ك -ل
اŸتدخل Úللنهوضص بهذا اŸرفق ا◊يوي
م- -ن خÓ- -ل اسص- -ت- -ق- -ط- -اب اŸسص- -ت -ث -م -ري -ن
اıتصص ‘ Úهذا اÛال .
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر ان ي -ت -م تسص -ل -ي-م مشص-روع
ازدواجية السصكة ا◊ديدية ميناء جن جن
م -ن -ط -ق-ة بÓ-رة الصص-ن-اع-ي-ة ب-اŸي-ل-ي-ة ع-ل-ى
مسصافة تفوق  52كلم مطلع السصنة القادمة،
ك -م -ا اك -د ذلك ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن وزي-ر
اأ’شصغال العمومية والنقل ،،خÓل زيارته
اأ’خÒة ل- -ل- -و’ي- -ة ،وه- -ذا اŸشص- -روع ي -أات -ي
اسصتجابة Ÿا سصيكون ‘ اŸسصتقبل من طلب
على اŸنطقة الصصناعية لبÓرة ،ووصصلت
نسصبة تقدم ا’شصغال  75باŸائة ،إاضصافة ا¤
الربط بالطريق السصيار «جن جن» العلمة
بسص -ط -ي-ف» ،خصص-وصص-ا وأان م-ي-ن-اء ج-ن ج-ن
يÎبع على أاك Ìمن  150هكتار ،فضص Óعن

 37هكتارا أاخرى عبارة عن توسصعة لنهائي
ا◊اويات ،التي تقدمت بشصأانها اأ’شصغال
ب -نسص -ب-ة  90ب- -اŸائ- -ة ل- -ك -ي يسص -ت -وعب ‘
اŸسصتقبل ما ›موعه ( )2مليو Êحاوية
كآافاق لهذا اŸشصروع الهام.
وق -د أاشص -رف وزي -ر اأ’شص -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة
خÓل الزيارة اأ’خÒة للو’ية ،على تدشصÚ
ﬁطة خدمات تابعة لهذه اŸنشصأاة ،أاين
شصّ- -دد ب- -اŸن- -اسص- -ب- -ة ع- -ل- -ى وج- -وب «إازال -ة
ا◊واجز البÒوقراطية» من خÓل إاقحام ـ
كما قال  -مفهوم الشصباك الوحيد لتسصهيل
وصص- -ول وذه- -اب ال -بضص -ائ -ع ع -ل -ى مسص -ت -وى
اŸي- -ن- -اء ،مشصÒا ‘ ه- -ذا السص- -ي -اق إا« ¤أان
عملية تهيئة نهائي ا◊اويات ا÷ارية تقوم
ب- -ه- -ا شص- -رك- -ة م- -وان- -ئ دب- -ي وف- -ق اأ’‰اط
ا◊ديثة للشصحن والتفريغ».
ك -م-ا اسص-ت-ف-ادت اŸؤوسصسص-ة اŸي-ن-ائ-ي-ة م-ن
مشص -روع إ’‚از اŸق -ر ا÷دي -د ل-ل-م-ؤوسصسص-ة
الذي عرف تأاخرا ‘ نسصبة اإ’‚از بـ 13
باŸائة فقط ،وتطلب “وي Óبقيمة 1,23
مليار د.ج.

بعد اكتشسافه ا÷ديد اÿاصص باقتصساد الطاقة الكهربائية على
مسس-ت-وى أاع-م-دة الن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ه-دف ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-م-ي-مه
مسستقب ،Óاكد سسوقي عبد ا◊ليم صساحب الخÎاع ،ان الوزارة
الوصسية اŸتمثلة ‘ وزارة الطاقة التي تكلفت بتجسسيد اŸشسروع
ب - -إاح - -دى ب - -ل- -دي- -ات ال- -ع- -اصس- -م- -ة ك- -م- -رح- -ل- -ة أاو ،¤خ- -اصس- -ة وان
ا÷هاز متحصسل على براءة اخÎاع عام  201٥مكن من اقتصساد ٦٥
 ٪من الكهرباء خÓل فÎة التجربة.
حيث ” قبول مرافقة اŸشصروع من قبل الوزارة الوصصية ،وتكون اÿطوة
اأ’و‰ ¤وذج-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة الشص-راق-ة م-ع وزارة ال-ط-اق-ة ،وم-ؤوسصسص-ة سص-ون-ل-غ-از،
ومؤوسصسصة «ارما» اŸكلفة باإ’نارة العمومية على مسصتوى العاصصمة ويكون
مشصروعا أا‰وذجيا ،وبعدها يكون تعميم اŸشصروع عﬂ Èتلف بلديات
الوطن ،يبقى ذلك «على مدى تصصنيع ا÷هاز».
وكان اول تسصويق لهذا ا’خÎاع الفريد من نوعه ‘ ا÷زائر وقد مضصى
عليه أاك Ìمن اأربعة عشصر شصهرا كاملة على تركيبه ‘ ميناء سصكيكدة وا◊مد
لله هو يعمل بشصكل ‡تاز وبشصهادة اŸسصؤوول Úعلى مسصتوى اŸيناء وسصيتم
اسصتكمال إاجراءات ا’سصتÓم النهائية للجهاز اŸركب وتعميم هذا ا÷هاز ‘
ميناء سصكيكدة بأاكمله سصيخفضص فاتورة الكهرباء باأك Ìمن  800مليون
سصنوياً.
كما ان ا’خÎاع اŸطبق ميدانيا بالتعاون مع بلدية سصيدي مزغيشص مند
جويلية  ،2015على الطريق الو’ئى للمدينة على مسصافة  1.5كيلوم Îمع
اقتصصاد ‘ فاتورة الكهرباء بنسصبة تقارب  70باŸائة ودون التسصبب با’نبهار
للسصائق Úوتخفيضص نسصبة التلوث بغاز ثا Êاكسصيد الكربون بـ  70باŸائة،
علما أان كل كيلوواط يسصتهلك ‘ اإ’نارة العمومية ينتج تلوث يقدر بـ
109غرام غاز ثا Êاكسصيد الكربون حسصب وكالة ( )ADEMEاأ’وروبية»،
وا÷هاز ذو التكلفة البسصيطة يسصاهم  -كما أاوضصح سصوقي  ‘ -إانقاذ ا÷زائر
من العجز الكب ‘ Òالطاقة الكهربائية« ،وا÷هاز يوفر على ا÷زائر تكاليف
 2.5مليار دو’ر كاسصتثمار مباشصر ،وذلك لوجود حوا‹  5مÓي Úعمود
كهرباء ‘ البلد ،وتقدر مدة حياة ا÷هاز بـ  15سصنة ،وتكلفته بسصيطة».
كما أان «ا÷هاز يعمل من خÓل تركيبه ‘ مركز –ويل الكهرباء ومن
خÓله يتّم التحكم ‘ اأ’عمدة الكهربائية اÿاصصة باإ’نارة العمومية ،ويعمل
Ãبدأا الذكاء ‘ اسصتعمال الضصوء الذي يقوم على التخفيضص ‘ الطاقة بأامان
وفقا للمكان والوقت ،اأي اأن اŸصصابيح الكهربائية ’ تسص Òبنفسص الطاقة
ط -ول ال -ل -ي -ل واإ‰ا ت -ب -دأا ا’ن -ارة ‘ ب -داي -ة ال -ل -ي-ل ب-ط-اق-ة م-ع-ي-ن-ة ث-م ت-ب-دأا
ب-ا’ن-خ-ف-اضص ب-داي-ة م-ن م-ن-تصص-ف ال-ل-ي-ل وه-ذا ل-ت-ف-ادي ال-ت-ب-ذير ‘ الطاقة
وا◊فاظ فقط على الكمية الÓزمة من ا’نارة».
وب -خصص -وصص تصص -ن -ي -ع ا÷ه -از ﬁل -ي-ا ي-ق-ول سص-وق-ي «راسص-ل-ن-ا ال-ع-دي-د م-ن
اŸؤوسصسصات الصصناعية اÙلية ‘ تصصنيع ا÷هاز ’ ،سصيما وان هذا ا÷انب
حديث با÷زائر ،ويصصعب اقناع صصناعي ﬁلي اعتمد على ا’سصتÒاد ،بأان
ي - -ق - -وم ب - -ال - -تصص - -ن - -ي - -ع ،خصص - -وصص - -ا وان نسص- -ب- -ة ا’دم- -اج سص- -ت- -ت- -ج- -اوز 80
ب-اŸائ-ة» ،وŸردودي-ة ا’خÎاع ،ف-ت-حت ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-ق-ل-نة اسصتعمال
الطاقة ،أابوابها للمخÎع سصوقي عبد ا◊ليم ،من اجل تطوير اخÎاعاته
والتكفل التام بتكاليفها.

عانوا كثÒا من أازمة السسكن

توزيع مفاتيح  120سسكن ببوقاعة بسسطيف
تواصصلت ،عمليات توزيع السصكنات بو’ية سصطيف ،حيث أاشصرفت سصلطات دائرة بوقاعة الواقعة ‘ الشصمال الغربي
للو’ية ،على توزيع مفاتيح  120وحدة سصكنية من ‰ط السصكن العمومي ا’يجاري ،بعد ا’نتهاء من التحقيقات ،وهي
العملية التي تخ ّصص السصكنات اŸنجزة Ãنطقة أام لعلو ،بعد انتهاء كافة اأ’شصغال ،ومنها التهيئة ،حيث تتّوفر على كافة
مرافق ا◊ياة من ماء وغاز وكهرباء وطرق ،وتعت Èهذه ا◊صصة التي علقت قوائمها اأ’ولية ،خÓل شصهر أاوت اŸنصصرم،
من جملة حصصصص بلغ عدد مسصاكنها اإ’جما‹  375سصكن اجتماعي ”ّ اإ’عÓن عن قوائمها بالبلدية.
وقد “ت العملية ،وسصط فرحة عارمة لدى اŸسصتفيدين الذين عانوا كثÒا من أازمة السصكن ،وانتظروا الفرج لسصنوات
طويلة ،حتى إان غ ÒاŸسصتفيدين اطمأانوا وتيقنوا من اإ’رادة ا◊سصنة ‘ توزيع السصكن‡ ،ا خلق اإ’مل ‘ قلوبهم.
وحسصب رئيسص دائرة بوقاعة ،فإانه ” توزيع  21وحدة سصكنية لعائÓت ضصحايا اإ’رهاب ،و 7وحدات ’طارات قطاع
” توزيع السصكن بكل عدل على
الصصحة ،و 26وحدة أ’عوان جهاز ا◊رسص البلدي ،وهذا ’أول مرة ،مشصÒا ا ¤انه ّ
مسصتحقيه ‘ ،ح Úذكر رئيسص البلدية ،أانه سصيتم توزيع قريبا  220سصكن على مسصتحقيه Ãوقع آاخر من تراب البلدية.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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’عمال ..أ◊لقة أŸفصسلية
مناخ أ أ

الشسفافية وتكافؤو الفرصص ب ÚاŸتعاملÚ

أسسعار ألنفط فوق  82دو’رأ للÈميل

ا◊فـ ـ ـ ـ ـ ـاظ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوازن السس ـ ـ ـوق
Ÿصسلحـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸنتج ـ ـ ـ ـ ÚواŸسستهلكـ ـ ـ ـÚ
“اسسكت أسسعار ألنفط إأ ¤مسستوى Áكن وصسفه بالعادل ‘ نظر ألعديد من ألدول
أŸنتجة ،حيث أسستقر ‘ حدود  82.88دو’رأ للÈميل ،وسسجل هذأ أ’نتعاشش أÙسسوسش
منذ أنهيار أسسعار ألنفط ‘ منتصسف عام  ،2014عشسية أنعقاد أجتماع منظمة ألدول
أŸصسدرة للنفط «أوبك» وشسركائها من أŸنتج Úألكبار أŸسستقل ،Úألذي توج بالتمسسك
بالتوأفق على أÙافظة على توأزن ألسسوق ألنفطية ،وألكشسف عن نية “ديد أتفاق
’خ Òعزز بشسكل
ألتخفيضش إأ ¤أمد غﬁ Òدد زمنيا ،وÁكن ألقول أن أجتماع أ÷زأئر أ أ
’سسعار وعكسش “سسك «أوبك» باتفاقها ألتاريخي ألذي غ Òمن مؤوشسرأت
جلي تعا‘ أ أ
’سسوأق ألنفطية.
أ أ

فضسيلة بودريشش

’عمال وأ’سستثمار ‘ أي بلد
يرتبط مناخ أ أ
سسعيد بن عياد
Ãسس- -ت -ق -ب -ل أل -ن -م -و ،ول -ذلك ’ ي -ت -وق -ف رئ -يسش
بهذا اÿصصوصض ” التاأكيد ‘ ألدولة عن ألدعوة أ◊ثيثة للعمل بكل ألوسسائل
’دأري-ة ل-ل-رف-ع م-ن
اجتماع ›لسض الوزراء الأخ Òأل -تشس -ري -ع-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وأ إ
اıصصصض ل -ل -مصص -ادق -ة ع-ل-ى وتÒة –سس Úك- -اف- -ة ج- -وأنب م- -ن- -اخ أŸن- -ظ- -وم- -ة
مشص-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة ل-لسص-ن-ة أ’قتصسادية ألشساملة ضسمن أŸعاي Òألتي تضسمن
اŸق -ب -ل -ة ،ع-ل-ى ج-دوى ت-وسص-ي-ع
’نصس-اف وت-ك-اف-ؤو أل-ف-رصش بÚ
وت -ع -م-ي-ق اإج-راءات ت-رق-ي-ة م-ن-اخ ألشس-ف-اف-ي-ة وأ إ
’جانب
أŸتعامل ÚأّÙلي Úوألشسركاء أ أ
السصتثمار للرفع من جاذبية السصوق
أل- -ذي- -ن ي -ن -خ -رط -ون ‘ صس -م -ي -م
ا÷زائ- -ري- -ة Œاه مشص- -اري- -ع وب- -رام -ج
ورقة طريق ألنمو.
ت-ت-ط-اب-ق م-ع ال-ت-وج-ه-ات واÿي-ارات ال-تي
ت- -وؤسصسض لق- -تصص -اد اإن -ت -اج -ي وم -ت -ن -وع ق -اب -ل
ل -ل -دÁوم-ة خ-ارج اÙروق-ات .ل-ق-د اأظ-ه-رت
الإج -راءات ال -ت -ي ات -خ-ذت ‘ ه-ذا اŸضص-م-ار
م -ن -ذ ان -طÓ-ق مسص-ار ال-ت-ن-م-ي-ة الشص-ام-ل-ة ب-ك-ل
اإف- -رازات -ه -ا وج -ود اإم -ك -ان -ي -ات ك -بÒة ت -وؤه -ل
اŸوؤسصسص- -ة ا÷زائ- -ري- -ة واŸت -ع -ام -ل اÙل -ي
اŸتشص -ب -ع ب -ث -ق -اف -ة اŸسص -اه -م-ة ‘ ال-ن-ه-وضض
ب-اأوضص-اع ال-بÓ-د اق-تصص-ادي-ا واج-ت-م-اعيا لتعلب
الأدوار اŸنوطة بها بنفسض اŸسصتوى الذي
يقوم به منافسصاتها من ﬂتلف جهات العا⁄
اإذا ما اعتمدت روح اŸبادرة والبتكار مع
ا◊رصض ع- -ل- -ى ت- -رشص- -ي- -د اŸوارد واق- -تصص- -اد
النفقات.
ومع كل ما –قق اإل اأن هناك جوانب ضصمن
البنية الهيكلية Ÿناخ الأعمال ل تزال –تاج
ا ¤م -زي -د م -ن ال-ت-حسص Úح-ت-ى ي-ت-عّ-زز م-وق-ع
السصتثمار وتتضصاعف درجة ا÷اذبية له ‘
وقت يرصصد من حول العا ⁄تنافسصية شصديدة
لسصتقطاب الرسصاميل التي تبحث عن بيئة
تنعم بالسصتقرار واŸرافقة والأمن مثلما هي
عليه البيئة القتصصادية اÙلية .وÁكن لهذه
الأخÒة اآن تقطع شصوطا جديدا على طريق

اŸنافسصة
الإقليمية
العاŸية ،اإذا ما سصارعت قطاعات مفصصلية
ي -ق -وم ع -ل -ي -ه -ا م -ن -اخ الأع -م -ال ذات ال -ط-اب-ع
السصتثماري اŸنتج بادراك التاأخر اŸسصجل
ع -ل -ى مسص -ت -واه -ا وب -ل -وغ درج-ة م-ت-ق-دم-ة م-ن
ال ّ-ن -ج -اع -ة .وي -ت -ع -ل -ق الأم-ر ب-ال-درج-ة الأو¤
ب -اŸن -ظ-وم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ر اأن ت-ب-ادر
ب -الن -ف -ت-اح وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي ÒالحÎاف-ي-ة ع-ل-ى
اÙي-ط الق-تصص-ادي لسص-ت-ق-ط-اب اŸشص-اري-ع
ذات ا÷دوى اÓÿقة للÌوة واŸنتجة للقيمة
اŸضصافة بحيث ترصصد التمويÓت لÓسصتثمار
ا◊قيقي وفقا لإجراءات مرنة ومفهومة هي
اقرب للمرافقة اأك Ìمن اأن تكون مكبحا يثÒ
الريبة ويعطل اŸبادرة.
كما يقع على الإدارة ‘ كل القطاعات Ãا
ف -ي -ه -ا ال -ق -ائ -م -ة ع -ل-ى تسص-ي Òدوال-يب الشص-اأن
اÙلي واجب مواكبة التحولت من خÓل
ان- -ت- -ه- -اج م -ق -ارب -ة اق -تصص -ادي -ة م -رن -ة ‘ ك -ل
التصصرفات ذات الطابع اŸهني بحيث يكون
البنك شصفافا وفعال كونه ا◊لقة اŸتينة ‘
ك -ل السص-لسص-ل-ة الق-تصص-ادي-ة ‘ م-ن-ح ال-ق-روضض

وخاصصة اسصÎجاعها .كما ينتظر اأن ترتقي
اŸن- -ظ -وم -ة الضص -ري -ب -ي -ة اإ ¤مسص -ت -وى ه -ذا
الطموح لتضصفي Ÿسصة ايجابية على مناخ
الأعمال بتنمية جانب الثقة مع اÙيط
اŸوؤسصسصاتي وبناء جسصور للتواصصل تكون فيه
الإدارة شص -ري-ك-ا ول-يسض «درك-ي-ا» ي-ث Òال-ن-ف-ور
ومن ثمة التوجه اإ ¤اإصصÓح عميق للنظام
الضص -ري -ب -ي ي -ق -وم ع -ل-ى الإنصص-اف وال-واق-ع-ي-ة
لتشصجيع الدفع الضصريبي والتصصريح ا◊قيقي
ال-ط-وع-ي ب-اŸع-ط-ي-ات اŸال-ي-ة ذلك ان-ه ك-ل-ما
تقلصصت الضصريبة توسصع وعاوؤها.
اأما العنصصر الذي يكتمل به بناء مناخ عصصري
وّﬁف -ز ف -ي -خصض ال-ع-ق-ار السص-ت-ث-م-اري ال-ذي
لطاŸا شصكل عائقا ومصصدر اإزعاج لأطراف
السص -اح -ة الق -تصص -ادي -ة ،وق -د ب -ادرت ال -دول -ة
ب -اإط Ó-ق ب -رن -ام -ج لإنشص -اء م-ن-اط-ق صص-ن-اع-ي-ة
جديدة من شصانها اأن تسصتوعب الطلب على
السصتثمار فيما ينبغي باŸوازاة العمل على
ت -ف -ع -ي -ل ع -م -ل -ي -ة ت -ط -ه ÒاŸن -اط -ق ا◊ال-ي-ة
ب-اسصÎج-اع الأوع-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة غ ÒاŸسص-ت-غ-لة
لكسصر اŸضصاربة واإنهاء التعامÓت اŸوازية
التي اأضصرت كثÒا بالنمو.
ولعل من اأفضصل اآليات متابعة ترقية مناخ
الأع-م-ال والسص-ت-ث-م-ار ب-ن-اء م-نظومة اإعÓمية
اق-تصص-ادي-ة ح-دي-ث-ة وم-ن-ف-ت-ح-ة ل-ت-وسص-يع نطاق
الإعÓم القتصصادي بحجم اأك Ìمن ›رد
عرضض اأرقام واإحصصائيات وتهافت على سصوق
الإشصهار بقدر ما يجب اأن يقوم بدور اŸرافق
ضصمن مقاربة عمل شصفافة تعالج كل جوانب
م- -ن- -اخ السص- -ت -ث -م -ار ل -ت -وضص -ي -ح ال -روؤي -ة اأم -ام
اŸتعامل Úوشصركائهم فيكون الإعÓم دعامة
ول -ك -ن اأيضص -ا ح -ارسص-ا ل-ل-مصص-ال-ح الق-تصص-ادي-ة
الوطنية.

بعد أنقشساع سسحابة وباء ألكولÒأ

إاقبال ﬁتشسم على الفواكه  ..واألسسعار أامام كÌة الطلب

قسسنطينة  /أحمد دبيلي

إاذا كان الطلب على اŸنتجات الفÓحية وخاصصة
بعضض الفواكه كالبطيخ بنوعيه قد تضصاءل ‘
األيام األو ¤من اإلعÓن رسصميا من قبل وزارة
الصصحة عن ظهور داء الكولÒا وبصصفة مفاجئة
وغ Òمسصبوقة ‘ بعضض وليات الوطن ،خاصصة
منها الوسصطى ،فان ا◊ال  ⁄يدم طوي Óبعد أان
“كنت اŸؤوسصسصات السصتشصفائية وإادارة اŸوارد
اŸائية من تطويق هذا الوباء اÿط Òوالذي
أاضصحى يهدد الصصحة العامة للمسصتهلك خاصصة
م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة اŸسص-ق-ي-ة
باŸياه اŸلوثة والتي وجهت فيها أاصصابع التهام
‘ السصنوات األخÒة إا ¤الفÓح Úالذين تخطوا
حدود القوان Úباسصتخدام مياه Áنع اسصتخدامها
وبصص-ف-ة م-ط-ل-ق-ة ‘ سص-ق-ي اŸن-ت-ج-ات ال-ت-ي ل-ه-ا
عÓقة مباشصرة بصصحة اŸواطن ؟
ومن خÓل جولة ‘ أاسصواق مدينة قسصنطينة،
وم -ت-اب-ع-ة أايضص-ا ل-ه-ذه األسص-واق م-ن-ذ ظ-ه-ور ه-ذا
ال -داء ق -ب -ل أاك Ìم -ن شص -ه-ر ت-ق-ري-ب-ا ،ف-ان إاق-ب-ال
اŸسصتهلك Úعلى الفواكه باÿصصوصض ‘ الوقت
ا◊اضصر عاد تدريجيا وبصصفة ﬁتشصمة؟ وهو
م -ا ي -ن-ب-ئ ب-ت-ب-دد اÿوف م-ن اإلصص-اب-ة ب-اŸرضض
خاصصة وان األمر ل يتجاوز العمل على اخذ كل
الÎتيبات الضصرورية ‘ ›ال النظافة و خاصصة
م -ا ت -ع -ل -ق ب -اŸن -ت -ج -ات ال -ف Ó-ح-ي-ة ال-ت-ي ي-جب
اسصتهÓكها وفقا لشصروط معينة .وما لحظناه
أايضصا عودة فاكهة البطيخ األصصفر على طاولت
الباعة و‘ Óﬁت اÿضصر والفواكه بأاسصعار جد
معقولة بلغت أادنى مسصتوياتها حيث وصصل سصعر
الكيلوغرام  6٠دينارا فقط؟ وهذا على الرغم

من أان اŸقاطعة ‘ األيام األو ¤لظهور الوباء
“ ⁄سض إال م -ادة ال -ب -ط -ي -خ ال -ت -ي اح -ت-ج-بت ‘
األسص -واق ن-ظ-را ل-ق-ل-ة ع-رضص-ه-ا م-ن ق-ب-ل ال-ت-ج-ار
تخوفا من عدم اقتنائها من قبل اŸسصتهلكÚ؟
ومن الفواكه اŸوسصمية اŸعروضصة هذه األيام
الÈقوق واألجاصض والعنب والتفاح والت Úو التÚ
الشصوكي بأانواعه اıتلفة حيث يبقى الطلب
عليها ﬁتشصما نظرا ألسصعارها اŸرتفعة نسصبيا
وهذا ما يفسصره بعضض اŸسصتهلك Úالذين تقربنا
منهم حيث يرجع هؤولء قلة الطلب على هذه
اŸنتجات إا ¤ارتفاع أاسصعارها على الرغم أانها
من اŸنتجات اÙلية والتي يفÎضض أان تكون
أاثمانها معقولة باŸقارنة باŸواد التي توقف
اسص -تÒاده -ا م -ن -ذ م -دة ك -ال -ت-ف-اح وغÒه؟ و ي-رى
اŸسصتهلك اليوم أان ارتفاع األسصعار هي العائق
الوحيد ‘ وجه زيادة الطلب وأان داء الكولÒا ⁄
يكن إال سصببا ظرفيا لن يسصتمر مع الوقت إاذا
أاتخذ اŸواطن كل الحتياطات الÓزمة للحيلولة

دون حدوثه؟ ويتسصاءل اŸسصتهلك اليوم عن غÓء
أاسصعار الفواكه اŸنتجة ﬁليا وبكÌة مع توفر
إامكانيات ا◊فظ كغرف التÈيد وهو ما يؤوكد
حسصبهم جشصع التجار والسصيطرة على السصوق بعد
توقف عملية السصتÒاد ؟ حيث تشص Òاألسصعار أان
ه- -ذه اŸواد ‘ ارت- -ف- -اع مسص -ت -م -ر ح -يث تÎاوح
أاسص -ع -ار ﬂت-ل-ف ال-ف-واك-ه ب ١٥٠ Úو 3٥٠دينارا
للكيلوغرام ناهيك عن «اŸوز» الذي يصصل سصعره
‘ بعضض األحيان ا ٤٥٠ ¤دينارا؟ كما أان بعضض
الفواكه الÈية والغابية والتي تتواجد بكÌة ‘
ب -عضض م-ن-اط-ق-ن-ا ا÷ب-ل-ي-ة ق-د شص-ه-دت ‘ األي-ام
األخÒة ارت- -ف -اع -ا ج -ن -ون -ي -ا ح -يث وصص -ل سص -ع -ر
ال -ك -ي-ل-وغ-رام م-ن «ال-ع-ن-اب» إا ١٤٠٠ ¤دي-ن-ار ،و
ا◊ال أايضصا ينطبق على التوت الÈي والذي صصل
سصعر الكيلوغرام إا 6٥٠ ¤دينار؟ و هو ما  ⁄يجد
له اŸسصتهلك تفسصÒا منطقيا خاصصة وأان غاباتنا
تتوفر على كميات معتÈة من هذه اŸادة ‘
فصصل اÿريف؟
وإاذا كان داء الكولÒا هو سصبب ظر‘ حال ‘
فÎة وجيزة عن اإلقبال على بعضض اŸنتجات
الفÓحية ،خاصصة منها الفواكه فان عرضض هذه
السصلع والتي هي –ت مسصؤوولية التجار تبقى ‘
›م -ل -ه -ا دون اŸسص -ت -وى اŸط -ل -وب و ل –Îم
الشصروط الضصرورية للنظافة ،خاصصة وأان بعضض
اŸواد ك»التمور» التي نزلت مؤوخرا إا ¤األسصواق
ت -ب -ق -ى ع -رضص -ة ل -ل -غ -ب -ار واألوسص -اخ بسص-بب ع-دم
حفظها ‘ علب ﬂصصصصة لهذا الغرضض حتى ل
يؤوثر اسصتهÓكها على صصحة اŸواطن ؟ فمتى
–Îم القوان Úمن قبل التجار؟ ومتى تتكون
لدى اŸسصتهلك ثقافة بان الصصحة العمومية فوق
كل اعتبار؟

ع - - -ادت «أاوبك» رف - - -ق- - -ة
شص - -رك - -ائ- -ه- -ا اŸن- -ت- -جÚ
اŸسصتقل Úتتصصدرهم روسصيا،
لتؤوكد مرة أاخرى مدى تأاثÒها
وثقلها ‘ سصوق البÎول العاŸية،
ولعل أان أاهم ما Áيز «أاوبك» أانها
ل ت -راع -ي مصص-ال-ح اŸن-ت-جÚ
وحدهم ،بل تأاخذ بعÚ
الع- - -ت- - -ب- - -ار مصص- - -ال - -ح
اŸسصتهلك ،Úإادراكا منها
أان السص-ت-ق-رار ي-ؤوث-ر ب-ط-ريقة
م-ب-اشص-رة ع-ل-ى إان-ع-اشض ال-ن-م-و وب-التا‹ –قيق
اسصتقرار القتصصاد العاŸي.
وا÷دي -ر ب -اإلشص -ارة ف -إان اج -ت -م -اع م -ن -ظ-م-ة
«أاوبك» وشص -رك -ائ -ه -ا األخ Òال -ذي اح -تضص-ن-ت-ه
ا÷زائر وحقق ‚احا ،انعكسصت آاثاره على
أاسصعار النفط التي بقيت فوق سصقف  ٨٢دولرا
ح -يث ق -ل -بت ت -وق -ع-ات م-ع-ظ-م اÈÿاء ،ع-ل-ى
خلفية أان ل أاحد  ⁄يتوقع أان تتعافى أاسصعار
ال-ن-ف-ط ب-ه-ذه السص-رع-ة وق-ب-ل ان-ت-ه-اء ال-ثÓ-ث-ي
األخ Òمن عام  ،٢٠١٨ألن أاقرب التحليÓت
كانت ترى أانه لن يتجاوز حدود  ٧٥دولرا مع
ن-ه-اي-ة ال-ع-ام ا÷اري وم-ط-ل-ع السص-ن-ة اŸق-بلة،
ورÃا سص- -ق -ف  ٨٠دولرا ك -ان مسص -ت-ب-ع-دا م-ن
طرف ا÷ميع على األقل اإ ¤غاية السصداسصي
األول من .٢٠١9
وب -ال -ع -ودة إا ¤اج -ت -م -اع «اأوبك» األخ Òال-ذي
ع -ق-د ب-ا÷زائ-ر ” ،ت-ك-ريسض ق-ن-اع-ة مشصÎك-ة
بضص -رورة ح -م -اي -ة السص -وق ،ع -ل-م-ا أان ال-ع-رضض

النفطي تراجع بفضصل احÎام حصصصض خفضض
اإلن -ت -اج ،وت-أاك-دت ف-رضص-ي-ة أان-ه ل
يوجد بديل لتعويضض حصصة إايران
‘ ظ- -ل ال- -ع- -ق- -وب -ات
األم- -ري- -ك- -ي- -ة ال -ت -ي
تدخل حيز السصريان
شصهر نوفم ÈاŸقبل.
وتسص -ت -ع -ي -د السص -وق اسص -ت -ق -راره-ا
و“اسصكها بعد نحو أاربع سصنوات
ك -ام -ل-ة م-ن الن-ه-ي-ار وال-ت-ذب-ذب،
علما أان إانتاج النفط األمÒكي
وصصل إا ¤مسصتوى قياسصي بعد قفزه اإ¤
سصقف ١١مليون برميل يوميا شصهر جويلية
اŸقبل ،وفقا ألرقام دقيقة حتى ينافسض إانتاج
كل من روسصيا والسصعودية كونهما تعتÈان أاكÈ
اŸنتج ‘ Úالعا.⁄
وما يسصتدعي الوقوف عليه خفضض شصركات
ال-ط-اق-ة األمÒك-ي-ة ع-دد ا◊ف-ارات ال-ن-ف-ط-ي-ة
Óسصبوع الثا Êعلى التوا‹ ،وعرفت
النشصطة ل أ
أاعمال ا◊فر ا÷ديدة ‘ الربع الثالث من
ال -ع -ام ت -راج -ع -ا وم-ع تسص-ج-ي-ل ن-قصض ‘ ع-دد
ا◊فارات منذ عام  ،٢٠١٧وأارجع ذلك اإ¤
تسص -ج-ي-ل اخ-ت-ن-اق-ات ‘ خ-ط-وط األن-اب-يب ‘
أاك Èح- -ق- -ل ن- -ف- -ط- -ي ‘ ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
األمريكية ،وخÓصصة القول أان عدد منصصات
ا◊فر النفطية ارتفعت Ãعدل منصصة واحدة
‘ شصهري أاوت وسصبتم ÈاŸاضصي .ÚوخÓصصة
ال -ق -ول أان -ه ي -وج -د ت -ط -اب-ق ‘ وج-ه-ات ن-ظ-ر
اŸنتج Úوكذا اŸسصتهلك Úمن الزبائن من
أاجل ا◊فاظ على توازن السصوق الذي يصصب
‘ مصصلحة اŸنتج ÚواŸسصتهلك.Ú

رغم أن حا’ت ألسسقي باŸياه أŸلوثة معزولة

اإلشساعة تكبد فÓحي جيجل خسسـ ـ ـائر كبيـ ـ ـ ـرة

رغ -م ان ع -م -ل -ي -ات اŸداه -م -ة ال -ت -ي شص-ن-ت-ه-ا
مؤوخرا ،قوات الدرك الوطني بجيجل والتي
اسصتهدفت عددا من اŸزارع اŸشصكوك ‘
م -ن-ت-وج-ات-ه-ا ال-فÓ-ح-ي-ة ،وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي
سصمحت بالوقوف على حقيقية ربط عدد من
هذه اŸزارع بقنوات ﬂصصصصة لصصرف اŸياه
القذرة  ،وأاكد بيان مصصالح الدرك الوطني
اك - -تشص - -اف ع- -دد م- -ن اŸزارع ال- -ت- -ي ع- -م- -د
أاصصحابها إا ¤ربطها بقنوات تنقل مياه قذرة
صصادرة عن بعضض التجمعات السصكانية وهي
اŸياه التي تسصقى بها بعضض أاصصناف اÿضصر
والفواكه اŸوسصمية التي كانت تزود بها أاسصواق
الولية و‘ مقدمتها فاكهة الدّلع ،إال أان
هذه ا◊الت تبقى معزولة ،و‘ نطاق ضصيق.
وشص -رعت ق -وات ال -درك ب-ج-ي-ج-ل ‘ إاتÓ-ف
ﬁاصصيل عدد من اŸزارع التي تأاكد سصقيها
Ãياه قذرة وذلك على مسصتوى أاربع بلديات
من الولية فيما يجري التحقيق حول وضصعية
مزارع أاخرى Ãناطق معزولة من الولية يقال
بأانها معنية هي األخرى بهذه اıالفات التي
 ⁄يجد لها اŸتابعون تفسصÒا ‘ ظل وفرة
اŸي -اه ب -ال-ولي-ة ،وع-دم ح-اج-ة ال-فÓ-ح Úإا¤
ال-ق-ي-ام ب-ه-ذه ال-تصص-رف-ات لسص-ق-ي م-زروع-اتهم
اŸوسص - -م - -ي - -ة ،الم- -ر ال- -ذي أادى إا ¤ع- -زوف
اŸواطن Úعلى شصراء فاكهة الدلع وﬂتلف
الفواكه كالعنب واÿضصروات التي تعتمد على
السص -ق -ي ،ل سص -ي -م -ا ب -ع -د ظ -ه-ور ح-الت ل-داء
ال -ك-ولÒا ب-ال-ع-اصص-م-ة وضص-واح-ي-ه-ا‡ ،ا ادخ-ل
اÿوف الرهبة ‘ نفوسض اŸواطن ،Úوجعلهم
يتحاشصون شصراء هذه اŸنتوجات الفÓحية،
خصصوصصا عندما يكون اŸصصدر ›هول.
وقد انهارت أاسصعار اÿضصر والفواكه ،بشصكل
غ Òمسصبوق بعد الرتفاع الرهيب اŸسصجل
طيلة األيام التي سصبقت اإلعÓن عن ظهور
ال- -ك- -ولÒا وب- -ع- -د كشص- -ف ع- -ن ›م -وع -ة م -ن
ال -ف Ó-ح Úب -ب -عضض ال -ب-ل-دي-ات ،ق-ام-وا بسص-ق-ي
م-ن-ت-وج-ات-ه-م ال-فÓ-ح-ي-ة ب-اŸياه اŸلوثة ،فيما
شص- -ه- -دت ﬂت -ل -ف األسص -واق Ãخ -ت -ل -ف رب -وع

ال-ولي-ة ،إاق-ب-ال م-ت-واضص-ع-ا ع-ن اق-ت-ناء الفواكه
اŸوسص -م -ي -ة وب -عضض اÿضص -ر ﬂاف -ة ان -ت -ق-ال
العدوى بداء الكولÒا ،حيث تراجعت اسصعار
«الدلع» ،إا ٢٠ ¤دينارا ،مع تسصجيل عزوف
تام على اقتنائه ‘ ظل وجود مؤوشصرات اإ¤
إامكانية نقله لفÒوسض يسصبب اللتهاب اŸعوي
اŸؤودي إا ¤اإلصص- -اب- -ة ب- -داء ال- -ك -ولÒا ،ن -فسض
المر بالنسصبة للعنب الذي اسصتقر ‘ سصعر
 ٢٠٠دج ،مع تسصجيل إاقبال ضصعيف جدا عليه
من طرف الزبائن.
العزوف النسصبي هذا ،تأاسصف له فÓحي الولية،
الذين وصصفوها با◊ملة اŸغرضصة ،وان ا◊الت
اŸسصتكشصفة ماهي إال حالت شصاذة ،ل يقاسض
عليها ،لسصيما وان مياه السصقي متوفرة ،والولية
لها سصمعتها ‘ اإلنتاج الفÓحي الرائد ‘ ›ال
اÿضصروات ،وأاوضصح البعضض من الفÓح ،Úبان
ات-ه-ام ال-فÓ-ح Úب-السص-ق-ي م-ن ال-ودي-ان اŸل-وثة،
قدم فرصصة ل تعوضض لتجار الفرصض من Œار
ا÷م-ل-ة ،وق-ام-وا ب-ف-رضض أاسص-ع-ار م-ن-خ-فضص-ة م-ن
أاج - -ل شص - -راء اÙاصص- -ي- -ل ،م- -ت- -ح- -ج- -ج Úب- -أان
اŸواطن Úأاضصحوا يرفضصون شصراء الدّلع ،األمر
الذي كبد الفÓح Úخسصائر كبÒة.
وكذب منتجي اÙاصصيل الفÓحية بالولية ،بان
ت -ك -ون اÿضص -ر وال -ف -واك -ه سص -ب -ب -ا ‘ ظ -ه-ور داء
ال -ك -ولÒا م -ؤوك -دي -ن ع -ل-ى أان اÛت-م-ع دخ-ل ‘
دوامة اإلشصاعات ،ليبقى الفÓح واŸنتج البسصيط
يتجرع مرارة األخطاء اŸرتكبة من قبل أاطراف
معينة.
جيجل :خالد ألعيفة

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

لثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢١محرم  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٥٧
ا أ
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ال ّسسينما ا÷زائرية  ...غياب ا◊لول ورداءة العروضض

تد Êإلنوعيـ ـ ـ ـة وقلـ ـ ـة إإلنتـ ـ ـاج سساهم ـ ـا ‘ نف ـ ـور إ÷مهور

صسناعة سسينمائية رهينة إلسسيناريو
إ÷اف أإم إıرج إÎÙف؟
تسسي Òقاعات إلسسينما
Ÿديريات إلثقافة عوضص
إلبلديات
فتح إلتّمويل للخوإصص إلنتاج جيد
إإ ¤أإين إŸسس...Ò؟

اŸت- -واف- -دة Ÿشس -اه -دة ه -ذا أاو ذاك م -ن األف Ó-م
بقلم :حبيبة غريب
الكبÒة.
ثم دارت رحى الزمن ،وتÓشسى بريق النجومية
ع -رف -ن -اه -ا سس-ي-ن-م-ا وط-ن-ي-ة شس-اﬂة األف-ك-ار وغ -اب أاو غ ّ-ي -ب اإلب -داع ‘ ال -ك -ت -اب-ة ،ف-ان-ط-ف-أات
والطموحات ،تصسنع أافÓمها بنبضض رجال يسسكنهم أاضسواء قاعات العرضض وأاوصسدت أابوابها ،وتوارى
حب الوطنية قبل هوسض الفن واإلبداع ،ويلبسسهم اŸمثل واŸنتج واıرج عن األنظار كما ضساعت
روح ال -ت -ح -دي وكسسب ال -ره -انّŒ ،سس -د ‘ إان -ت -اج العديد من مهن السسينما ‘ ظل غياب إاسسÎاتيجية
أاع-م-ال رسّس-خ-ت-ه-ا ال-ذاك-رة وشس-ه-د ل-ه-ا ت-اريخ الفن ح -ك -وم -ي -ة ك -ان م -ن شس -أان -ه -ا أان ت -ت-دارك اŸصسÒ
السسابع وطنيا إاقليميا ،قاريا ودوليا بالحÎافية اŸظ -ل -م ال -ذي ي -ع -يشس -ه ›ال ال-ف-ن السس-اب-ع م-ن-ذ
والذوق واللمسسة الفنية .كانت فÎة انتعشست فيها عشس- -ري- -ات ط- -وي- -ل- -ة ،ح- -يث أاصس- -ب- -حت األع- -م -ال
صسناعة السسينما ومهنتها،
ا÷زائرية تعا Êالندرة والركاكة ،والنقد الÓذع
وان- -ت- -عشست ا◊رك- -ة وا◊ي -اة ‘ دور السس -ي -ن -م -ا م- -ن ال -ع -ام واÿاصض ،ك -م -ا أاضس -حت ال -ع -دي -د م -ن
ّ
وت -فشس -ت ث -ق -اف -ة الشس -اشس -ة ال -ك -بÒة ‘ اÛت -م-ع األفÓم اŸنتجة ‘ اآلونة األخÒة موضسوع جدال
ن
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¤
إ
ا
ن
ا
ي
ح
األ
اŸن -ت -ج واŸم -ث -ل Úأاو ب Úأاصس-ح-اب-ه-ا والسس-ل-ط-ات
ق - -اع - -ات ال- -ع- -رضض ،واح- -ت- -واء ا÷م- -وع ال- -ك- -ثÒة

الوصسية.
اسستشسارة ذوي الختصساصض أاو اŸتتّبع Úلشسؤوون
الفن السسابع ‘ ا÷زائر ،تفصسح عن أاسسباب عديدة
تتأارجح ب Úغياب السسيناريو ا÷يد ،البÒوقراطية،
اÙسس -وب -ي -ة وال -ت -م -ي -ي -ز ‘ ال -دف-ع ب-ال-ت-م-ويÓ-ت
واŸسساعدات إلنتاج هذا أاو ذاك من األفÓم ،إا¤
جانب عدم تشسجيع اŸبدع Úوالكتاب واŸمثلÚ
واŸن - -ت- -ج Úواıرج ،Úوال- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ م- -ه- -ن
السسينما .فإا ¤أاين اŸسس Òبعا ⁄الشساشسة الكبÒة؟
وم -ا ه -و اŸصس Òال -ذي ي -ن -ت -ظ-ره-ا ال-ي-وم ب-ع-د أان
عرفت ‘ ما مضسى عصسرها الذهبي؟ وهل يكمن
ا◊ل ‘ تشس - -ج - -ي- -ع اÿواصض وت- -دع- -ي- -م اإلن- -ت- -اج
العمومي ،إاذا ما أاردنا أان نصسنع سسينما جزائرية
ت -ت -م -اشس -ى وعصس-ر ال-رق-م-ن-ة واŸؤوث-رات اÿاصس-ة،
وتكون Îﬁمة ‘ اÙافل الدولية؟
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ال ّسشينم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ...غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ا◊لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول ورداءة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروضص

لسشباب ا◊قيقية ال ّ
لنتاج وطني كّرم سشابقا ولحقا ‘ العديد من اÙافل الدولية؟ هل يكمن اŸششكل ‘ غياب السشيناريو،
Óزمة التي قّزمت ماضشيا وتاريخا عريقا إ
لخطاء التي نزلت بالسشينما ا÷زائرية إا ¤مسشتوى الركود والركاكة التي نششهدها حاليا؟ وما هي ا أ
أاين يكمن اÿطأا أاو ا أ
لفريقية والعربية قد ركبت منذ زمن قطار الحÎافية والنجومية ‘ عا ⁄الششاششة الكبÒة؟
تقاعسش مهنة التمثيل ،غياب التمويل ،أام انعدام إاسشÎاتيجية مسشؤوولة عن النهوضش بالفن السشابع وإاعÓئه إا ¤اŸكانة التي يسشتحقها ،خاصشة وأان دول ا÷وار والدول ا إ
هي تسشاؤولت يجيب عليها ““الششعب الثقا‘““ ‘ أاول عدد له لهذا اŸوسشم من خÓل آاراء مثقف Úوذوي اختصشاصش ‘ اŸششهد الثقا‘ ا÷زائري.

ال ّسشينما ا÷زائرية ‘ حاجة إا ¤قواعد مهنية جدية ÿوضص غمار اŸنافسشة
فتح التّمويل للخواصص إ’نتاج جيد

لفÓم ‘
على الرغم من رصشيدها اŸميز الذي أانتجته عششية السشتقÓل ،ونافسشت به أارقى ا أ
اŸهرجانات الدولية ونالت من خÓلها جوائز قيمة ⁄ ،تواصشل السشينما ا÷زائرية هذا النهج بعد
ثمانينات القرن اŸاضشي ،حيث راوحت مكانها و ⁄تخضش زمام اŸغامرة إال ‘ السشنوات اÿمسشة
لفÓم اÙتششمة التي  ⁄ترق ا ¤اŸسشتوى اŸطلوب حسشب أاغلب النقاد،
لخÒة .ومن خÓل بعضش ا أ
ا أ
إاشش -ك -ال -ي -ة ““أاف -ول““ ‚م السش -ي -ن -م-ا ا÷زائ-ري-ة وواق-ع-ه-ا ا◊ا‹ ي-ع-ي-د ال-ي-وم وب-إا◊اح إا ¤ال-واج-ه-ة،
لصشل إا ¤أازمة سشيناريو؟ أاو غياب
لسشئلة تبحث عن مكامن اÿلل ،فهل يعود ‘ ا أ
›موعة من ا أ
لزمة هي أازمة ‡ثل Úسشينمائّي Úجديرين بخوضش اŸغامرة؟
÷نة قراءة النصشوصش؟ أام ا أ
 1947ع -رضش Ãدي -ن -ة قسش -ن -ط -ي -ن -ة ف -ي -ل -م-ا ب-ع-ن-وأن
@ قسسنطينة :أاحمد دبيلي
““قسش- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،سشÒت- -ا أل- -ق- -دÁة““ Ãسش- -اع -دة ““ل -وي -ز
أرغ - - -وب - - -اسشت““ ،وأŸوسش - - -ي - - -ق - - -ى ك - - -انت لـ ““ﬁم - - -د
هذه أأ’سشئلة أعدنا طرحها على أأ’سشتاذ ““ﬁمد إأيغربوششن““،كما أنتجت بعضش أأ’فÓم خÓل أ◊رب
غرناوط““ ،وهو من أŸهتم Úبعوأ ⁄أŸسشرح ،ألسشينما ألتحريرية بعدسشة عدة ﬂرج Úأمثال ““رونيه فوتييه““
ووسشائل أ’تصشال أ◊ديثة.
و«ك -ل-ي-م-ون ب-ي ،““Òث-م سش-ن-ة  1958صشّ-ور ف-ي-ل-م ““جميلة““
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ة
ن
ش
س
ن
م
ي
ر
ف
ي
ف
2
8
‘
و
ل
ئ
ا
ب
ق
ل
أ
ة
ألصشحرأء ،منطق
وغÒهم من زأمن ألعصشر ألذهبي ألذي كانت أ÷زأئر

الكاتبة عزة بوقاعدة:

ششركات اإ’نتاج نقطة ضّشعف ‘ صشناعة اأ’فÓم
اع- -تÈت ال- -ك- -ات- -ب -ة ع -زة
ب- - -وق- - -اع- - -دة وه- - -ي إاح - -دى
ك-ات-ب-ات السش-ي-ن-اري-و أان واقع
م- - -ا ت- - -ع- - -يشش- - -ه السش - -ي - -ن - -م - -ا
ا÷زائ -ري -ة ي -رت -ب-ط بشش-ك-ل
م- -ب- -اشش- -ر ب -ان -ع -دام شش -رك -ات
لن - - - - -ت- - - - -اج ،مششÒة إا ¤أان
ا إ
لول
اŸشش -اه -د ق -د ي -ع -ت -ق -د أ
وهلة أان السشينما ‘ ا÷زائر
تعا Êأازمة كتّاب سشيناريو.
غ Òأانّ ا◊ق- -ي- -ق- -ة ت -كشش -ف
لنتاج
ع-ن ان-ع-دام شش-ركات ا إ
سش - -واء اÿاصش- -ة أاو ال- -ع- -ام- -ة
التي وجب أان تقوم بتغطية
حاجة اŸششاهد ا÷زائري.

@ ورقلة :إاÁان كا‘
وأوضشحت ذأت أŸتحدثة أن هناك
قاعدة صشلبة للسشينما ‘ أ÷زأئر ،وهي
أفضشل بكث Òمن ألدرأما ألتي ترأجعت
وتÎأجع كل سشنة خطوة للورأء ،فوأقع
ألسشينما ‘ أ÷زأئر – كما ذكرت – هو
وأقع منافسش وهو ما يتوضشح من خÓل
أل-ع-دي-د م-ن أأ’ع-م-ال أل-ت-ي أسش-ت-طاعت
أŸن- -افسش- -ة خ- -ارج أل- -وط- -ن ،وم -ع ذلك
مازألت ألسشينما أ÷زأئرية –تاج إأ¤
ألكث Òمن أإ’ششهار وألعمل ألقاعدي،
““ن -ع -م ل -دي -ن -ا أع -م -ال رأئ -ع -ة وم-ب-دع-ة
وم-ن-افسش-ة ول-ك-ن ’ ن-ع-ط-ي-ه-ا ح-ق-ه-ا ‘
أإ’ششهار ،بل كلما ظهر عمل هاجمته
عدة أطرأف بحجج تخدمها ’ تخدم
ألعمل ‘ ،وقت أن ألعمل ألسشينمائي
ألناجح يحتاج إأ ¤ألكث Òمن ألتصشفيق
وليسش للكث Òمن أ◊ Èألقا”““.
أم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ت-اب ألسش-ي-ناريو

ألسشينمائي ،فقد أششارت ألكاتبة عزة
ب- -وق- -اع -دة إأ ¤أن ه -ذأ أل -ت -خصشصش ‘
ألبلدأن أأ’جنبية يدرسش ‘ أ÷امعات،
وت -وف -ر ل -ه ع -دي -د أإ’م -ك-ان-ي-ات ،فÔى
أل- - -ك- - -ث Òم - -ن أıرج ÚوأŸم - -ث - -لÚ
ألسشينمائي Úيقدمون ألدروسش ‘ أرقى
أ÷امعات فيما ’ يزأل كاتب ألسشيناريو
عندنا يتخرج من مدأرسش خاصشة أو
م -ع -اه -د ،ب -ي -ن -م -ا ق -د ي -ك-ون م-ن شش-أان
أل- -ت- -ك- -وي- -ن أأ’ك- -ادÁي ل- -ه- -وأة ك- -ت -اب -ة
ألسشيناريو أŸسشاهمة ‘ ألتششجيع على
إأسش -ت -ح -دأث شش -رك -ات إأن -ت-اج أو –ف-ي-ز
ششركات أإ’نتاج على أ’سشتثمار ‘ هذأ
أÛال لدعم كل أŸششارك ‘ Úأ‚از
أأ’ع -م-ال ألسش-ي-ن-م-ائ-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا ك-اتب
ألسش -ي -ن -اري -و ،خ -اصش -ة وأن ألسش -ي -ن -اري -و
حسشبها يعد من أصشعب أأ’عمال ألفنية
أل -ت -ي – ⁄ظ -ى ب-نصش-ي-ب-ه-ا أل-ك-ا‘ م-ن
أ’هتمام.
وق- -الت ذأت أل- -ك- -ات -ب -ة أيضش -ا أن -ه
““ع-ن-دم-ا ت-ف-ت-ح أب-وأب ألÎشش-ح أ’ع-م-ال
ألسش-ي-ن-اري-و ،وت-خ-ت-ار ب-ع-ن-اي-ة ي-ومها قد
Áك- -ن- -ن- -ا أن ن- -ت- -ق- -دم ون -ن -ت -ج أع -م -ا’
ت -ن -افسش -ي -ة““ ،م-ؤوك-دة أن ك-ل ي-وم ه-ن-اك
وجوه “ثيلية تظهر وتختفي أ’سشباب
تظل متعلقة بالوسشط ألفني ،معتÈة أن

أÿسش-ارة أل-ك-بÒة ه-ي ع-ن-دم-ا ي-ك-تسشب
أŸم-ث-ل أل-ت-ج-رب-ة وأÈÿة ث-م ي-خ-ت-في،
وهذأ ما يجعل بعضش أأ’عمال رديئة
حسش -ب -م-ا أوضش-حت ،مضش-ي-ف-ة أن-ه Áك-ن
ل- -ل- -م- -خ- -رج أن ي- -ق- -وم ب- -ع- -م- -ل- -ه وك- -ذأ
ألسش-ي-ن-اريسشت وأŸم-ث-ل إأذأ ك-ان أل-ع-م-ل
يجمع آأرأء وŸسشات لششخوصش ﬂتلفة،
وحينها Áكننا ألقول أننا على ألطريق
ألصشحيح إ’نتاج أعمال تنافسشية.
وأضشافت أن هناك ألعديد من هوأة
ك -ت -اب -ة ألسش -ي-ن-اري-و ’ ي-ع-رف-ون إأ ¤أي-ن
يتجهون ،كما أنه لن تخرج أي Œارب
للعلن برأيها مادأم هناك أحتكار لهذأ
ألفن من طرف أششخاصش ’ عÓقة لهم
ب -ال -ك-ت-اب-ة ،م-ؤوك-دة أن-ه ‘ ح-ال ج-ع-لت
أ÷ه-ات أل-وصش-ي-ة م-ن ك-ت-اب-ة ألسش-ي-ناريو
عم Óإأبدأعيا وجب تصشنيفه وفتح باب
أسشتقبال أأ’عمال ،وألنظر فيها بعÚ
أŸشش-ج-ع وأح-تضش-ان-ه ك-ف-ن أو’ وك-ع-مل
إأبدأعي ثانيا ،فإان أأ’عمال أŸنتجة ‘
أ÷زأئر سشتنافسش ما نرأه ‘ ألششاششات
ألعربية وألعاŸية ،مضشيفة ““‘ بلدأن
ألعا ⁄هناك ششركات إأنتاج Œمع كتاب
ألسش-ي-ن-اري-و ل-ت-ق-د Ëأأ’ع-مال ألضشخمة،
أي أن هناك عديد ألكّتاب يششÎكون ‘
كتابة سشيناريو عمل وأحد ،أين نحن من
هؤو’ء؟““.
من هنا أبرزت أŸتحدثة أن من بÚ
أك ÌأÓŸحظات ألتي يجب ألوقوف
عندها كذلك هو عدم وجود طريقة
م -ع-روف-ة ’خ-ت-ي-ار أأ’ع-م-ال أŸرّشش-ح-ة
Óنتاج ألسشينمائي ،موضشحة أن ألسشؤوأل
ل إ
ألذي يطرح نفسشه :من يفعل ذلك؟! هل
‰لك ÷نة ﬂتصشة ‘ ذلك وإأن وجدت
من هم أعضشاؤوها وماذأ قدمت لنا هذه
أللجنة؟! إأذأ أسشتطعنا أإ’جابة عن كل
ه -ذه أأ’سش -ئ -ل -ة – ت -ق -ول أل -ك -ات-ب-ة ع-زة
بوقاعدة – حينها سشيكون بإامكاننا أن
نضشع ألنقاط على أ◊روف.

ال ّسشينما..التي أاعرف
أاسسامة إافراح

لعÓم والتصشال فوزي منصشوري:
أاسشتاذ ا إ

‘ انتظار عودتها إا ¤سشابق عهدها

آأنذأك تتوفر على أك Ìمن 400قاعة سشينما ،باإ’ضشافة
إأ ¤ق -اع -ات““ألسش -ي-ن-م-ات-يك““ أل-ت-ي ت-ع-رضش ب-ه-ا أأ’فÓ-م
بخمسشة حصشصش يوميا بثمن رمزي ’ يتعدى ( 2دج) مع
ت -ن -ظ -ي -م أسش -اب -ي -ع ل -لسش -ي -ن -م -ا أإ’ي -ط -ال -ي -ة ،أل -روسش -ي -ة
وألفرنسشية..كما كانت توّزع مطويات لهاته أأ’فÓم هذأ
م -ع أ÷م -ه -ور أل-ع-ريضش ،أم-ا أل-ط-ل-ب-ة ف-ك-انت أل-ن-وأدي
ألسشينمائية بالتعاون مع معاهد أللغات وحتى ألتلفزيون
كان يؤودي دورأ كب ‘ Òألتحسشيسش وألتعريف بالسشينما،
حيث كانت حصشة خاصشة من إأعدأد أأ’سشتاذ أحمد
ب -ج -اوي ““أل -ن -ادي ألسش -ي -ن -م -ائ -ي““ ،ب -اإ’ضش -اف -ة إأ ¤دور

أŸنظومة ألÎبوية من خÓل حصشصش للتقنيات ألÎبوية
كالرسشم وأŸسشرح وعروضش سشينمائية.““..
و‘ سش- -ي- -اق أل- -ب- -حث ع -ن أ◊ل -ول وأإ’ج -اب -ة ع -ن
أإ’ششكاليات أŸطروحة يضشيف ““ ﬁمد غرناوط““ :
““..أليوم وإأذأ ما أردنا ألنهوضش بالفن ألسشابع وإأعادة
بعثه ‘ أ÷زأئر ،وقبل ألتطرق إ’ششكالية ألنقد وألنصش
و÷نة ألقرأءة وغÒها ،يتوجب علينا توف Òألعديد من
ألششروط من بينها ألتكوين أ÷اد وكيفية –سشينه لكل
من ألفنان ،ألتقني ألكاتب وأıرج..وهذأ ما يدفعنا
للتسشاؤول و‘ نفسش ألسشياق عن دور أ÷امعة وأŸعاهد
أŸتخصشصشة كمعهد ““برج ألكيفان““ وأŸدرسشة ألعليا
للفنون أ÷ميلة وغÒها ‘ أ÷زأئر ،مع إأعادة ألنظر
‘ كيفية أإ’نتاج وفتحه على أÿوأصش مع أأ’خذ بعÚ
أ’عتبار كيفية ألتمويل .فتح قاعات ألسشينما أŸغلقة
وكيفية إأخضشاعها وجعلها تسشتجيب للمعاي Òأ◊ديثة،
إأعادة أ’عتبار لعÓقة أ÷مهور بالسشينما ،فعزوفه عن
قاعات ألسشينما وأسشتقالته من مطلب أ◊اجة إأليها
يجعلنا نطالب بتششخيصش جدي للتعرف عن أأ’سشباب
ومعا÷تها ،عÓقة أÛتمع بالثقافة وكيفية أ’عتناء
ب - -ه - -ا م - -ن - -ذ وج - -ود أل - -ف- -رد ‘ أأ’سش- -رة ،وأŸدرسش- -ة،
وأ÷ام- -ع -ة..ف -ه -ذه أأ’ه -دأف ألضش -روري -ة ت -ب -ق -ى ه -ي
Óخ -ذ ›ددأ ب -زم-ام أأ’م-ور،
أŸق -دم -ات أل -وح -ي -دة ل  -أ
وأÿوضش ‘ غمار عا ⁄سشينمائي مبني على أسشسش
سشليمة ،وقادرأ على أŸنافسشة حتى نعيد إأ ¤ألسشينما
أ÷زأئرية ›دها أŸفقود““.

الكاتب بالنوي مÈوك:

أازمة سشيناريوهات وغياب ا’حÎافية
يرى الكاتب والشّشاعر مÈوك بالنوي خÓل ا◊ديث
ال -ذي ج -م -ع -ه بـ ““الشش -عب““ ،أان ““السش -ي -ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة ‘
الوقت ا◊ا‹ مازالت تعا Êمن أازمة سشيناريو ،وكذلك
ظ- -اه -رة اıرج اŸؤول -ف‡ ،ا ج -ع -ل -ه -ا ت -ع -يشش ‘ ح -ال -ة
الفوضشى العارمة ،والتي  ⁄يسشلم منها حتى اÿواصش““،
لمل
مضشيفا ‘ هذا الصشدد““ ،أانه كان هناك بصشيصش من ا أ
لتطوير السشينما خاصشة بعد النفتاح اŸا‹ ‡ا يجعلها
‘ انتعاشش وازدهار بعضش الششيء ،إال أانها تفتقر للمسشة
لب- -داع- -ي- -ة ،وه- -ذا رغ- -م الÌاء اŸادي وال- -بشش- -ري ⁄
ا إ
لضشافة اŸرجوة.
يعطيها ا إ

@ “Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

صشّرح صشاحب كتاب ““من أغا Êألطاسشيلي““ أن ألفن ألسشابع بالوطن يششهد معاناة طالته بعد أن طالت ألعديد من
ألقطاعات أأ’خرى ،وهي ألبÒوقرأطية أإ’دأرية ألتي أصشبحت مهيمنة بششكل كب Òعلى سش Òألفن ألسشابع ،يضشاف لها
كذلك ما يعا Êمنه ألسشيناريسشت ألذي مازأل  ⁄يتخطى عتبة ألتكوين ألذأتي وفرضش إأبدأعه لبقائه ‘ ألكتابة ألتقنية
للمخرج.
وأعت Èألششاعر مÈوك بالنوي ،أن ““أŸمثل كاŸغني أ÷زأئري ’ يحسشن أغلبهم إأ’ طابعه أي ألذي تعّود عليه ،وهو
أأ’مر ألذي ““نلمسشه من خÓل أŸتابعة ألدقيقة للمششهد ألثقا‘ حيث مازأل أŸمثل أ÷زأئري ‡ث Óمسشرحيا أي جاء
من حقل فني آأخر وهو أŸسشرح““ ،مؤوكدأ بوجود أسشتثناءأت ‘ كتاب ألسشيناريو وأŸمثل Úألسشينمائي ،Úوألذي ’ تششملهم
ألقاعدة.
أّكد أŸتحدث ‘ مقتضشب حديثه معرجا على دور ÷نة ألقرأءة ،أن ألسشاحة ألسشينمائية تفتقر إأ÷ ¤نة قرأءة جادة،
وألتي عادة ما تتكون من أكادÁي Úومبدع Úمن أهل أ’ختصشاصش ،لكن ما تششهده ‘ ألوقت أ◊ا‹ من تصشرفات غÒ
مسشؤوولة قائمة على حسشاب أÙسشوبية وأÙاباة ،نظرأ لوجود أعتمادأت مالية ألششيء ألذي ترك ألسشينما أ÷زأئرية
حبيسشة أإ’نتاجات ألقدÁة ،و’ تفتخر إأ’ بها ‘ ألكث Òمن أأ’حيان ،مع تسشجيل بعضش أ’سشتثناءأت.
أضشاف أŸتحدث ‘ سشياق متصشل ،أن أفتقار ألسشينما إأ ¤مبادرأت تششجيعية جادة على غرأر فتح باب ترششح
سشيناريوهات ،سشاهم ‘ معاناتها وتأاخرها عن غÒها ،وإأ’ لكانت ألسشينما مزدهرة أ’ن مثل هذه أÿطوأت سشوف Œلب
Óخرأج‡ ،ا يجعله يÎك أÛال
أŸبدع ،و“كنه من أإ’بدأع ‘ كتابة ألسشيناريو ،وإأن كان يعتمد على ألكتابة ألتقنية ل إ
لذوي أŸوأهب ألعالية ،إأ’ أنه أكد ‘ هذأ ألصشدد ،أنه لن يتم هذأ ما دمنا نهمشش ألفاعلية أ÷زأئرية ونقزمها.
وتطّرق مÈوك بالنوي ‘ سشياق حديثه ،إأ ¤أهمية ألنقد ألسشينمائي ألذي أعتÈه نقدأ يختصش به ألناقد ألسشينمائي
أأ’كادÁي ’ Áكن أن يخوضش ألكل فيه ،فالطبيب حسشبه يعت Èأميا ‘ ألسشينما كما أّن ألناقد ألسشينمائي يعت Èأميا ‘
جها ‘ هذأ ألششأان نقدأ للدخÓء على هذأ أÛال على حد تعبÒه ’““ :أعرف من أين يأاتينا نحن أ÷زأئريÚ
ألطب ،مو ّ
هذأ ألنقد كأاننا نعرف كل علم وفن؟! فاŸوأطن أ÷زأئري حسشبه يصشبح ناقدأ سشينمائيا وكرويا وﬁل Óسشياسشيا وناقدأ
أدبيا ‘ ،ح Úأ◊كمة تقتضشي ترك كل أختصشاصش و›ال أ’هله للخوضش فيه ،مضشيفا أنه ““بعد معاناة ألفن ألسشابع من
ظاهرة أıرج أŸؤولف ،هاهي ظاهرة إألغاء ألذأت وأ’سشتنجاد باآ’خر “ثي Óوكتابة تفرضش نفسشها على ألسشينما‡ ،ا
جعلها تعا ،ÊمعÈأ ‘ آأخر حديثه أن معاناة ألفن ألسشابع تتوأصشل إأ ¤أن يفتح ألله ب Úأهل أ’ختصشاصش وب ÚألدخÓء
با◊ق وأإ’بدأع وألفن““ .
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لقد حضشيت السشينما ا÷زائرية منذ
نشش-أات-ه-ا Ãك-ان-ة م-رم-وق-ة عاŸيا وعربيا،
ق - -ب - -ل أان تÎاج - -ع ه - -ات - -ه اŸك - -ان - -ة إا¤
لن-ت-اج السش-ي-ن-م-ائ-ي
مسش -ت -وي -ات أاصش -ب-ح ا إ
ا÷زائ- -ري ﬁدود ج- -دا ،م- -ن- -اسش- -ب- -ات- -ي
ي- -خضش -ع إا ¤إارادة ظ -رف -ي -ة ل ت -ع -دو أان
تكون حضشورا من اجل ا◊ضشور وششغل
الفراغ ،خاصشة من خÓل اŸششاركات ‘
اŸه- -رج- -ان- -ات السش- -ي- -ن- -م- -ائ- -ي- -ة اÙل- -ي -ة
Óسشف باتت
لق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ،ول -أ
وا إ
السشينما ا÷زائرية ‘ هاته اŸهرجانات
ت -ت -ذي -ل الÎت -يب أام -ام ن-ظÒات-ه-ا ع-ل-ى
لف -ري-ق-ي وال-ع-رب-ي وغ-ي-اب-ه-ا
اŸسش -ت -وى ا إ
الششبه كلي على السشاحة العاŸية ما عدا
لك ÈاıرجÚ
ب- - - - - - - -عضش اŸب - - - - - - -ادرات أ
ا÷زائري ،Úالذين يحاولون ب Úا◊Ú
لخر العودة بالسشينما ا÷زائرية إا¤
وا آ
اŸسشار الصشحيح ‘ ظل مسشتقبل غامضش
وششائك بالتعقيدات.
لتناول هذا اŸوضشوع كان لـ ““الششعب““
ه -ذا ا◊وار م-ع ف-وزي م-نصش-وري ،أاسش-ت-اذ
لن -ت -اج
لعÓ- -م والتصش- -ال واŸه- -ت -م ب -ا إ
ا إ
السش- -م- -ع- -ي ال- -بصش- -ري ب- -ج- -ام- -ع -ة ﬁم -د
الششريف مسشاعدية بسشكيكدة.

@ أاجرى ا◊وار  :سسم Òالعيفة
لن - -ت - -اج
❊ الشش- - -عب :م- - -ا ه- - -ي آاف - -اق ا إ
صش‘ Ú
ال ّسشينمائي ا÷زائري برأاي اıت ّ
اÛال السشمعي البصشري؟

❊❊ أأ’سشتاذ فوزي منصشوري :أو’ ششكرأ ÷ريدة
““ألشش-عب““ أل-ع-ري-ق-ة ع-ل-ى ه-ات-ه أŸوأضش-ي-ع ،حقيقة
ألسشينما أ÷زأئرية آأمرها بات معّقدأ جدأ ‘ ظل
عا ⁄يقدسش ألصشورة أŸتحركة و يبدع ‘ توظيفها
أجتماعيا وسشياسشيا وأقتصشاديا ‘ ،ألوقت ألذي
Óسشف ألششديد أهملت أ÷زأئر ألسشينما وباتت ’
ل أ
ترتقي إأ ¤حجم ووزن ألقضشايا ألتي تتناولها سشوأء
ع -ل -ى أŸسش-ت-وى أÙل-ي أل-وط-ن-ي ،و’ ح-ت-ى ع-ل-ى
مسش -ت-وى أل-وزن أل-ت-اري-خ-ي أل-ذي أع-ط-ى ل-لسش-ي-ن-م-ا
أ÷زأئرية دفعا كبÒأ على غرأر أأ’فÓم ألثورية
ألتي تناولتها ألسشينما أ÷زأئرية زمن ألسشبعينيات،
هذأ له ألعديد من أأ’بعاد ألتي هوت و’ زألت
ت -ت-ه-اوى ب-السش-ي-ن-م-ا ‘ ن-ف-ق م-ظ-ل-م ’ ن-دري م-ت-ى
–دث أ’سش -ت-ف-اق-ة وأل-ع-ودة ب-اإ’ن-ت-اج ألسش-ي-ن-م-ائ-ي
أ÷زأئري من جديد وأ’سشتثمار ‘ ألسشينما ،نحن

بهذأ ألقطاع أ◊ي ،وبالتا‹ تتضشاعف أŸسشؤوولية
‘ ذلك ع- -ل- -ى أ÷ه- -ات أل -وصش -ي -ة ع -ل -ى أل -ق -ط -اع
ألسشينمائي ‘ أ÷زأئر ،فيجب نفضش ألغبار عن
هذأ ألسشبات ألذي حل بالسشينما أ÷زأئرية ،وفتح
أل-ب-اب وأسش-ع-ا لÓ-سش-ت-ث-م-ار ‘ أإ’ن-ت-اج ألسش-ي-نمائي،
بضش-خ أم-وأل ك-اف-ي-ة ل-ت-جسش-ي-د أأ’فÓ-م أل-ت-اري-خية،
يجب أ’حتكاك باإ’نتاج ألسشينمائي ألعاŸي من
ﬂرج Úو‡ث -ل Úودور إأن -ت -اج ،ن -ح -ن ت -ق -وق -ع -ن -ا
Óسش -ف ع -ل -ى أن -فسش-ن-ا ،ول-ن-ا ب-عضش ألشش-خصش-ي-ات
ل -أ
Óسش-ف ‘ أ÷زأئ-ر أح-ت-ك-رت أل-ع-م-ل ألسش-ي-نمائي
ل -أ
بذهنية هذأ ألبعبع يجب ألتخلصش منه أ’نه بات
أك Èعائق أمام تطوير ألسشينما أ÷زأئرية ،من
توظيف ألكفاءأت إ’حدأث نقلة نوعية ،ولنا ‘
ألسشينما ألÎكية أك Èدليل ‘ ظرف سشنوأت وجيزة
أسشتطاعت ألسشينما ألÎكية تبوأ مكانة لها دوليا
وإأقليما وﬁليا.

Óسش -ف أل -ي -وم ’ ن -ع -ا Êف -ق -ط م -ن ق-ل-ة أإ’ن-ت-اج
ل -أ
ألسش -ي -ن -م -ائ -ي أÙل-ي ب-ق-در م-ا ن-ع-ا Êم-ن غ-ي-اب
أإ’رأدة أ÷ادة أل -ت -ي ت -رف -ع أل -ت -ح -دي م -ن ج -دي-د
و–اكي نظÒأتها ‘ دول ألعا ،⁄نحن أليوم ‘
عا ⁄مفتوح يخضشع إأ ¤سشلطة ألصشورة أŸتحركة،
ي- -جب أن ن- -ع- -ي ب -ه -ذأ أل -ث -ق -ل أل -ك -ب Òل -ل -م -ن -ت -وج
ألسشينمائي ،فلنا Œربة ‘ دول تتعدى مدأخليها
م- -ن أإ’ن- -ت- -اج ألسش- -ي -ن -م -ائ -ي ع -ائ -دأت أل -دول م -ن
أÙروقات ،وهذأ وأقع ’ يجب أن نغفله ،كما أن
تكنولوجيا أ’تصشال وأŸعلومات أضشافت للسشينما
ألكث Òمن أÙاكة ألوأقعية ألتي أفتقدتها ألسشينما
ألكÓسشيكية ،وهذأ ّﬁفز كب Òخاصشة ‘ تذليل
ألصش - -ع - -وب - -ات ‘ أل - -تصش - -وي- -ر
وم - - -ع- - -ا÷ة ألصش- - -ورة وأÿدع
ألسش -ي -ن -م -ائ -ي -ة أل -ت-ي ت-خ-تصش-ر
أ÷ه- -د وأŸال خ- -اصش- -ة ع -ل -ى
ألسشينما ألناششئة.

❊ ك - - -م - - -ت- - -خّصش- - -صش ‘
اŸي - - - -دانŸ ،ن ت- - - -وّج- - - -ه
مسش - -ؤوول- -ي- -ة ال- -ن- -ه- -وضش
ب -اŸن-ت-وج السش-ي-ن-م-ائ-ي ‘
ا÷زائر؟

❊ بعد هذا الغياب الكب ،Òهل هناك
إام-ك-ان-ي-ة ÿل-ق ث-ق-اف-ة سش-ي-ن-م-ائ-ية لدى
ا÷زائرّي Úمن جديد؟

❊❊ ألثقافة ألسشينمائية ‘ أي ›تمع ’ –دث
م-ن ف-رأغ ،ف-ه-ي ع-ب-ارة ع-ن ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة ل-وأقع
معاشش ،لو كان هناك منتوج سشينمائي كب ‘ Òظل
ت-ن-افسش وإأب-دأع سش-ي-ن-م-ائ-ي ك-ب ،Òأع-ت-ق-د أÛتمع
أÙلي يفضشل أŸنتوج ألذي يتكلم بلغته وثقافته،
وي -ت -ن -اول مشش -ك Ó-ت -ه وه -م-وم-ه أل-ي-وم-ي-ة أك Ìم-ن
أهتمامه بسشينما ’ صشلة لها بوأقعه ،ولهذأ نريد أن
نقول““ :أسّشسشوأ لنا صشناعة سشينمائية رأقية نعطيكم
جمهورأ ›انيا““ ،أ’ن ألسشينمائي و‘ لغة ألدرأما
ألتلفزيونية هناك قاعدة ينطلق منها
«أن أل -ب -ط -ل ‘ أل -ف -ي -ل-م أو أŸادة ألسش-ي-ن-م-ائ-ي-ة
أŸع -روضش -ة ه -و أŸشش -اه-د““،
أ’ن ه- - -ذأ أŸن- - -ت - -وج ه - -و ‘
أأ’سش- - - - - -اسش م - - - - -وج - - - - -ه إأ¤
أŸششاهد ،وبالتا‹ يجب أن
يحسش أŸششاهد ‘ أي منتوج
سش -ي -ن -م -ائ -ي ب -اŸك -ان -ة أل-ت-ي
وضشعها له أıرج على رأسش
أول-وي-ات ك-ت-اب-ة أي سش-ي-ناريو،
تضش- - - - - -اف إأ ¤ذلك ب- - - - - -عضش
أŸشش-كÓ-ت أل-ت-ن-ظ-ي-مية فيما
ي- - -خصش دور أل- - -ع - -رضش ودور
ألسش-ي-ن-م-ا ‘ أ÷زأئ-ر ،ف-وزن أŸن-ت-وج ألسش-ي-ن-م-ائ-ي
وحجمه وثقله كفيÓن بحل هاته أŸششكÓت ألتي
أعتÈها جانبية مقارنة باŸششكل ألكب ÒأŸتمثل
‘ قلة أ’نتاج ألسشينمائي.

تسشي Òقاعات السشينما
Ÿديريات الثقافة
عوضص البلديات

❊❊ مسش -ؤوول -ي-ة أإ’ن-ت-اج ألسش-ي-ن-م-ائ-ي ‘ أ÷زأئ-ر
وت- -رأج- -ع- -ه ن -ت -ق -اسش -م -ه -ا ج -م -ي -ع -ا ،ك -إاع Ó-م -يÚ
وك-م-ت-خّصش-صش ‘ Úأإ’ن-ت-اج ألسش-ي-ن-م-ائ-ي م-هني Úأو
أكادمي ،Úلكن تبقى كما سشبق وذكرت نحن ’زلنا
‘ أ÷زأئر نفتقد إأ ¤أإ’رأدة أ÷ادة ‘ ألنهوضش

يقول ميÓن كونديرأ ‘ روأيته ““أÿلود““ ‘““ :ألسشينما ،عندما
Áوت ششخصش ما ،تسشمع موسشيقى رثائية على ألفور ،لكن ‘ حياتنا،
عندما Áوت ششخصش ما نعرفهُ ’ ،تسشَمع أي موسشيقى““.
إأّن ألسشينما عاﬂ ⁄تلف “اما ،قائم بذأته ،يجوز فيها ما ’ يجوز
‘ غÒها ،قد تع Èعن ألوأقع بصشدق ووفاء ،كما قد تخلق وأقعا
جديدأ وخيا’ Áكن أن يتحول إأ ¤حقيقة.
وأ◊قيقة ،هي أن منحى ألسشينما ‘ أ÷زأئر يششهد تذبذبا حتى ’
ن -ق-ول ت-رأج-ع-ا وضش-م-ورأ..إأذ ’ ت-ك-ف-ي ب-عضش أ÷وأئ-ز أل-ت-ي ت-ف-ت-ك-ه-ا
أفÓ- -م- -ن -ا ‘ ه -ذأ أŸه -رج -ان أو ذأك ،ل -ت -ن -وب ع -ن دور ألسش -ي -ن -م -ا
أ’جتماعي..بلى ،ألسشينما أدأة تنششئة وبناء ›تمع.
ألسش -ي -ن -م -ا إأب -دأع..وإأذأ ك-ن-ا سش-ن-ت-ط-رق أإﬂ ¤ت-ل-ف رك-ائ-ز أل-ع-م-ل
ألسش -ي -ن -م -ائ -ي ،أل -ذي ي -رأه ك-ثÒون صش-ن-اع-ة ل-ه-ا أسشسش-ه-ا وق-وأع-ده-ا
أŸتعارف عليها ،فإاّننا نؤوكد قبل كل ششيء على أنها فنÃ ،عنى أنها
Œسش- -ي -د ل -ع -م -ل -ي -ة إأب -دأع -ي -ة ي -خ -تصش ب -ه -ا أإ’نسش -ان دون غÒه م -ن
أıلوقات ،و’ يجوز أن نربطها دأئما بثمار آأنية وعاجلة ،أو أن
نربط جدوأها Ãجرد ألششق ألربحي.
وإأذأ كانت ألسشينما تششÎط أإ’بدأع ،فإانّ أإ’بدأع بدوره له بعضش
أّÙفزأت حتى ’ نقول ألششروط ،وعلى رأسشها ألبيئة ألتمكينية
أإ’بدأعية ،ألتي “ّكن ألفنان من ألتعب Òعن مكنوناته بالطريقة ألتي
يتقنها هو ،وألتي ينطق فيها بأالسشنة أŸؤومن Úبفنه وإأبدأعه.
ألسشينما صشناعة..من أجل إأ‚احها يجب توف Òجميع أ◊لقات
ألتي تتكون منها سشلسشلة أإ’نتاج ،من أŸرحلة أإ’بدأعية ككتابة ألنصش
وأ◊وأرأت ،ومرحلة أإ’نتاج وتصشوير أŸششاهد ،وﬂتلف مرأحل ما
بعد أإ’نتاج ،وهي مرأحل تتطلب –كما تقنيا وماديا معتÈأ .ولعل
أŸرحلة أأ’هم ألتي تثمن كل هذأ أÛهود وŒعله ذأ قيمة من جهة،
وتسشمح باسشÎجاع ما ” أسشتثماره ماديا و–قيق أرباح ،هي مرحلة
ألتوزيع .وهنا تكمن وأحدة من أهم عوأئق ألعمل ألسشينمائي ‘
أ÷زأئر.
إأّنه ’ Áكن أ◊ديث عن توزيع فيلم سشينمائي ‘ غياب قاعات
ألعرضش دأخل ألبÓد ،ناهيك عن غياب ششبكة توزيع ‘ أهم ألعوأصشم
ألسشينمائية ألعاŸية .وإأذأ كان أŸششهد ألسشينمائي ألعاŸي يششهد
–و’ ‘ ط -رق أل -ت -وزي -ع ،خ -اصش-ة م-ع ظ-ه-ور أŸنصش-ات أإ’ل-كÎون-ي-ة
لعرضش أأ’فÓم وتنامي حصشتها من أإ’نتاج ألسشينمائي أ◊ا‹ ،فإان
أ◊ل ألرقمي Ÿعضشلة ألتوزيع عندنا يبدو بعيد أŸنال عن ألسشوق
أ÷زأئرية ،ولو إأ ¤ح.Ú
ألسشينما مبادرة ،وإأÁان برسشالة ألفن ألسشابع..إأذ مقابل ما سشبق،
يششهد دور أŸبادرأت ألفردية وأ◊لول ألتي يقدمها هوأة ألسشينما
وأÛتمع أŸد Êتناميا مطّردأ ،ويتجلى ذلك ‘ نوأدي ألسشينما
أŸنتششرة ‘ ﬂتلف مناطق ألوطن ،وألتي تسشعى إأ ¤أن تنتظم ‘
ششبكة وطنية على غرأر ما هو حاصشل ‘ دول أخرى ،وهي ألبادرة
ألتي مّيزت أيام بجاية ألسشينمائية مطلع ألششهر أŸنقضشي.
Ÿح
د
ق
ن
ا
مÓحظتي ألتي أكّررها دأئما ،تركتها ‘ أأ’خ ،Òوإأن ك
ّ
إأليها ميÓن كونديرأ ‘ مطلع أŸقال :ما دأمت أعمالنا ألسشينمائية
ت -ه -ت -م ب -الصش -ورة وت -ه -م -ل ألصش -وت ،ف -إان -ه -ا سش -ت -خ-رج إأ ¤أŸشش-اه-د
Óع-م-ال
ع -رج -اء..م -ق -ارن -ة بسش -ي -ط -ة ب ÚأŸوسش -ي-ق-ى أل-تصش-وي-ري-ة ل -أ
أ÷زأئرية ألتي رصّشعت زمن ألفن ألسشابع ألذهبي ،وب Úما ننتجه
أليوم ،على قّلته ،تثبت حقيقة هذه أإ’عاقة ألتي ’ نتمناها مزمنة.
هذه هي ألسشينما ألتي أعرف ،أو لنقل هي ألسشينما ألتي أحلم بها.

ال ّسشيناريسشت واŸسشرحي ›يد عطوشش

الّتفك Òالهاوي ،نقصص الّنششاط الفني والّتعجيز جلبت الّرداءة

لنتاج الفني السشينمائي قليل ‘
كششف اŸسشرحي والسشيناريسشت ›يد عطوشش ،أان ““ا إ
ا÷زائر ،انعكسش ‘ ميÓد وظهور أاسشماء ‘ سشماء التمثيل ،على عكسش ما نراه ونششاهده ‘
بلدان عربية جارة لنا وششقيقة ،وأان الطامة الكÈى هي ‘ كتابة السشيناريوهات ،التي
أاصشبح سشوقها ششبه معدوم ،وإان وجد فهو قليل نسشبي وضشئيل ،أاو موجود ولكنه ل يرقى
للسشيناريوهات ،التي Œعل من العمل ‡تازا أاو جيدا أاو مقبول ،والدعم اŸادي اŸفقود زاد ‘
لبداع والعمل ‘ كل جوانبه““.
تراجع ا إ

@ البليدة :لينة ياسسمÚ
أششار ›يد عطوشش متحدثا لـ ““ألششعب““ ،أن ““ما هو
م -وج -ود م -ن سش -ي -ن -اري -وه -ات ه-ي أع-م-ال ضش-ع-ي-ف-ة ،وت-ف-ت-ق-ر
لÓحÎأفية وألنصشوصش أŸبدعة ،ونسشبة قليلة ومعدودة فقط
‚حت ،لكن ألكث ⁄ Òو’ يرقى أن يكون ‘ درجة ألنجاح ،أو
نصش -ف -ه ب -ال -ع -م -ل أل-ف-ن-ي أ◊سش-ن ،وألسش-ر وألسش-بب حسش-ب-ه ،أن
ألسشاحة ألفنية عموما باتت تفتقد لكتاب سشيناريوهات ،وأن
بعضش أ◊رأك أو ألنششاط ‘ هذأ أ÷انب ،جعل من بعضش
أıرج Úكتاب سشيناريوهات ،أي أن بعضش أأ’عمال ألتي
نرأها على قنوأتنا وششاششاتنا هي عبارة عن ““Œميع““ عمل،
وهذأ حسشبه خطأا ،أ’نه يسشتحيل أن يسشتطيع ششخصش وأحد

أ÷مع

ب Úعدة تخصشصشات““.
وأضش- -اف ع- -ط- -وشش ‘ ذأت ألسش- -ي- -اق ق- -ائ  ،Ó-أن ““‘ ه -ذأ
أŸشش -ه -د ‚د ع -نصش -رأ ه -ام-ا م-ف-ت-ق-دأ وه-و ح-ل-ق-ة أل-ت-ك-وي-ن
ومدرأسش ألتكوين ،فهي ‘ بÓدنا ششبه معدومة أو معدومة
وألنتيجة هي ظاهرة ومنطقية وﬁسشوم عاقبتها مسشبقا““،
ولكنه يرى أن هناك أعمال ‚حت بفضشل قوة ألسشيناريو
وأ◊بكة ألتي تضشمنها وألتسشلسشل ‘ أأ’حدأث أŸوضشوعة ،وأن
ذلك يعود إأ ¤ذكاء أصشحاب تلك أأ’عمال وجودة منتوجهم،
وأيضشا أ’ن من أحتوى تلك ألسشيناريوهات وتبناها ،تششارك ‘
ألعمل وأعتمد على مؤوهل Úمبدع ،Úوألنتيجة كانت مبهرة،
وأإ’قبال عليها لدليل على ‚احها ،ولكن ذلك يبقى ﬁصشورأ
و’ يزيد عن أعمال –سشب على أصشابع أليد ألوأحدة““.
وفيما حمله من نظرة بششأان عا ⁄ألتمثيل وأŸمثل ،Úقال

عطوشش أنه عكسش ما يوجد ‘ بلدأن ›اورة لنا وقريبة منا
ثقافية وتاريخيا وحضشاريا ،فيه ندرة ‘ سشوق أŸمثل ،Úإأن
صشح ألتعب Òـ وألسشبب يقول ““أن ‘ بÓدنا ليسش فيه نششاط
وعمل متوأصشل ومسشتمر يضشمن ““أÓÿفة““ ،فتجد ‡ث Óقد
يجسشد دورأ بطوليا أو ثانويا مرة كل سشنة أو سشنت ،Úوهو ما ’
يÎك ›ا’ ‘ تطوير ألقدرأت ألفنية ألتمثيلية ،بل إأن أسشماء

ترأها تظهر ثم تختفي و’ تعود أبدأ للوأجهة““.
وهذه ألظاهرة تعاكسش – حسشبه – أŸششهد ألعربي ‘ ذلك،
فأاسشماء ألتمثيل ‘ بلدأن ششقيقة أصشبحت –فظ على ظهر
قلب بيننا ،لكن أن –فظ أسشماء Ÿمثل Úمن جلدتنا فهو قليل
ون -ادر ،وي -ك -اد ي -ن -حصش -ر ع -ل -ى م -ن ه-م زمÓ-ء ‘ م-ه-ن-ة غÒ
مسشتقرة ،بسشبب ألغياب أŸتكرر ،كما أن للتكوين أثر ‘ ذلك،
فهو يرى بأان ألتكوين ‘ أ÷زأئر ’ يزأل ناقصشا ،و’ يرتقي
أ ¤تطلعات أ÷مهور ،وهو يعتقد بأان أ◊ركية أŸتوأصشلة ‘
ألعمل وألتكوين أ÷يد ،سشيسشمحان ÃيÓد أسشماء ’معة ‘
سشماء ألتمثيل ،وتاريخ ألسشينما أ÷زأئرية ألقريب دليل على
ذلك.
ويعيب ‘ هذأ أŸقام ،يضشيف أŸتحدث ،مطالبة بعضش
أأ’ط - -رأف أششÎأط - -ه - -ا ‘ إأخ - -رأج ع - -م- -ل ف- -ن- -ي ،أن ي- -ق- -وم
ألسشيناريسشت بالبحث وجلب معه ““دعما““ و“وي ،Óوإأ’ فÓ
أمل له ‘ أن يرى عمله ألنور ،وليسش ذلك فقط ما يثقل
ألكاهل ،فهو يعÎف بأان بعضش أأ’عمال رديئة و’ Áكن أن
يتقبلها أ÷مهور أو تسشتقطبه ،ورغم ذلك فهي وأقع موجود
وإأنتاج يظهر على ألششاششات بششكل عادي ،رغم أنها ’ ترقى
إأ ¤أأ’عمال ألكاملة وأŸقبولة .وهنا ألسشؤوأل أ÷وهري ،ما
ألذي جعل نصشوصشا تÎجم إأ ¤أعمال فنية ،بينما أخرى ’؟
ليختم بأان فيه من أأ’عمال من ششقت طريقها وقبلتها ÷نة
قرأءة ألنصشوصش ،و ⁄تتعد ذلك أ◊د .ويتسشاءل مرة ثانيا⁄ ،
كل ذلك أإ’جهاضش ألقسشري وأ÷Èي؟ ما ألذي يخيف وÁنع
أن تتجسشد تلك ألنصشوصش ألرأئعة أحيانا ،ألتي لو رأت ألنور
لنافسشت أنتاجات عاŸية؟ ويجيب ‘ يأاسش ،ألعليم فقط يعلم.
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لراضسي اÙررة ومكافحة ا÷رÁة اŸنظمة
يضسطلع بحماية ا أ

إاشسادة واسسعة بيقظة وجاهزية ا÷يشش الصسحراوي
اأشسادت هيئة الأركان العامة ÷يشش التحرير الشسعبي الصسحراوي بالدور الريادي لوحدات ا÷يشش الصسحراوي
من خÓل اضسطÓعها باŸهام اŸسسندة اليها واŸتمثلة اأسساسسا ‘ حماية الأراضسي اÙررة ،ومكافحة ا÷رÁة
ن نحو اسستكمال السسيادة على كامل تراب ا÷مهورية الصسحراوية.
اŸنظمة والعمل بتفا ٍ
هيئة إألركان إلعامة للجيشش و‘
بيان توج إشصغال إجتماعها Ãقر
ق-ي-ادة إل-ن-اح-ي-ة إل-عسصكرية إلثانية
–ت رئ -اسص-ة رئ-يسش إ÷م-ه-وري-ة،
إألم Úإل-ع-ام ÷ب-ه-ة إل-ب-ول-يسصاريو
وإلقائد إألعلى للقوإت إŸسصلحة
إبرإهيم غا‹ ،إشصاد Ãا “يز به
ق -ادة وم -ق -ات -ل -و ج-يشش إل-ت-ح-ري-ر
إلشصعبي إلصصحرإوي من إسصتعدإد
وتفان ‘ إلعمل وإلقيام باŸهام
إŸوك -ل -ة إل -ي -ه -م وإل -ت-ي ب-فضص-ل-ه-ا
ت -ت -دع -م وت-ت-ع-زز ق-درإت إ÷يشش
إلصص-ح-رإوي “اشص-ي-ا وم-ت-ط-ل-ب-ات
إŸرحلة .
وح -ظ -ي إلسص -ت-ع-دإد وإ÷اه-زي-ة
إلقتالية  -حسصب إلبيان  -بكل
م-ت-ط-ل-ب-ات-ه-م-ا وما يسصتوجبه ذلك
من يقظة وتأاهب هذإ إ ¤جانب
إل-ت-حضص Òل-لسص-ن-ة إل-ت-دري-ب-ية إلتي
حظيت بدرإسصة معمقة من هيئة
إألركان إلعامة للجيشش من حيث
إÿط- - -ة وإأله - -دإف وإŸع - -ا÷ة
ع -ل -ى ضص -وء إل-ك-ل-م-ة إلف-ت-ت-اح-ي-ة
لرئيسش إ÷مهورية إلقائد إألعلى
للقوإت إŸسصلحة إلسصيد إبرإهيم
غا‹ .

كما تناول إلجتماع برنا›ا ثريا
” خ Ó-ل -ه إسص -ت -ع-رإضش وت-دإرسش
عمل إللجان إلتي شصكلت لتقدË
مشصاريع وإقÎإحات وتدإب‘ Ò
›الت إلسص- -ت- -ع- -دإد إل- -ق- -ت -ا‹،
إŸسص -اب -ق -ة إل -عسص -ك -ري -ة ،ون -ظ-ام
إÿدمة ‘ إ÷يشش .
و‘ ك-ل-م-ت-ه إإلف-ت-ت-اح-ي-ة ألشص-غ-ال
إإلج- - - -ت - - -م - - -اع  ،أإشص - - -ار رئ - - -يسش
إ÷مهورية  ،إألم Úإلعام ÷بهة

إل -ب -ول -يسص -اري -و وإل -ق -ائ -د إألع-ل-ى
للقوإت إŸسصلحة إلسصيد إبرإهيم
غا‹ إ ¤ما تتسصم به ›هودإت
إل -ع -دو م -ن سص -ع-ي ح-ث-يث ب-ه-دف
إلتضصليل وإŸرإوغة لكل مسصاعي
إ◊ل إلشص -رع -ي وي -ن -درج ‘ ه-ذإ
إلسص -ي -اق م -ا ي -روج ل -ه م -ن ح -رب
ن-فسص-ي-ة وم-غ-ال-ط-ات وإسصتفزإزإت
ميدإنية .
كما إسصتعرضش رئيسش إ÷مهورية،

إلقائد إألعلى للقوإت إŸسصلحة
أإمام هيئة إألركان إلعام للجيشش
إلصصحرإوي ،حصصيلة إلنتصصارإت
وإŸك-اسصب إل-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا إلشصعب
إلصص -ح -رإوي ع -ل -ى ك -ل إألصص-ع-دة
إل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة وإل-ق-ان-ون-ي-ة وعلى
مسص- - -ت- - -وى إل–اد إلف- - -ري - -ق - -ي
وﬁك -م -ة إل -ع-دل إألوروب-ي-ة و‘
 ·ÓإŸت-ح-دة
إ÷م -ع -ي -ة إل-ع-ام ل -أ
و‘ ›لسش إألمن إلدو‹.

اعÎف بارتكابه أاخطاء منذ توليه ا◊كم

الرئي ـ ـسش الفرنسسـ ـي يطـ ـ ـرح إاصسÓح ـ ـ ـات اقتصسادي ـ ـ ـة جديـ ـ ـدة

لصسÓحات
لقاليم ما وراء البحار أامسش ،ليؤوكد من جديد أان ا إ
اغتنم الرئيسش الفرنسسي إاÁانويل ماكرون فرصسة زيارته أ
لخطاء قد ارتكبت»
السسياسسية والقتصسادية التي يقوم بها سستسستمر على نفسش الوتÒة ،معÎفا ‘ الوقت نفسسه أان «بعضش ا أ
منذ وصسوله إا ¤سسدة ا◊كم.
لوروبية
النتخابات ا أ
طويلة ‘ إلسصلطة بقدر ما هو
–قيق أإك Èقدر من إإل‚ازإت» .و‘ سص- -ؤوإل ح- -ول ت- -د Êإل- -ق -درة
وك- -ان م- -اك- -رون ق -د إل -ت -ق -ى م -ع إلشصرإئية خÓل إلسصنوإت إلقليلة
إلعديد من سصكان إإلقليم إلذين إألخÒة وإ◊لول إلتي Áكن أإن
إنتقدوإ سصياسصته ،لكن رغم ذلك يقÎحها ،أإجاب ماكرون بأانه «⁄
« ⁄يتأاثر بهذه إلنتقادإت» حسصب ي -ت -م إن -ت -خ -اب -ه م -ن أإج-ل –سصÚ
تعبÒه بل بالعكسش «إسصتمع إليهم إلقدرة إلشصرإئية للفرنسصي ،Úبل
وكانت فرصصة لشصرح سصياسصته».
ل -ل -قضص-اء ع-ل-ى إل-ب-ط-ال-ة وإصصÓ-ح
إاصسÓحات جديدة سستطرح للنقاشش قطاع إلعمل».
وأإك- - -د إÁان- - -وي - -ل م - -اك - -رون أإن وح- -ول إلن- -ت -خ -اب -ات إألوروب -ي -ة
إصصÓ- -ح- -ات ج- -دي- -دة سص- -ت -ط -رح إŸقررة ‘ ماي  2019إŸقبل،
للنقاشش قريبا ،من بينها إصصÓح صص -رح م -اك -رون أإن ه -ذإ إŸوع -د
قطاع إلضصمان إلجتماعي ونظام إلنتخابي «لن يؤوثر على إلسصياسصة
إل -ت -ق -اع -د وإل -ق -ط -اع إل -ع -م -وم-ي إلتي تتبعها إ◊كومة ‘ .فرنسصا
وق- -ط- -اع إل- -ط- -اق- -ة وق- -ط- -اع -ات ع - -ه - -دة إل- -رئ- -يسش ت- -دوم خ- -مسش
سص-ن-وإت .ل-دي-ن-ا أإغ-ل-ب-ي-ة ب-رŸانية
ورغم إلنتقادإت إلتي يوإجهها ب- -اإلصصÓ- -ح- -ات ل- -ت- -حسص Úوضص -ع إقتصصادية وإجتماعية أإخرى
منذ شصهور ،وتد Êشصعبيتة بشصكل إل- - -بÓ- - -د .وه - -ذه إإلصص Ó- -ح - -ات وأإكد ماكرون رغبته ‘ إلذهاب تسص -م-ح ل-ن-ا ب-ت-م-ري-ر ك-ل إل-ق-وإنÚ
مسص -ت -م -ر ج -رإء إل -فضص -ائ-ح ،م-ث-ل ضص- -روري- -ة ،و ⁄ت- -ت- -ج -رأإ أإح -زإب بعيدإ ودون تأاخر من أإجل «تغي Òإل- -ت- -ي ن- -ري -ده -ا ع -كسش إل -ن -ظ -ام
فضصيحة أإلكسصندر بينال ،ل ينوي إليسصار ول إليم Úعلى إلقيام بها وج - -ه ف - -رنسص - -ا ‘ إŸسص- -ت- -ق- -ب- -ل إألمريكي إلذي ينصش على تنظيم
إÁان- - -وي- - -ل م- - -اك- - -رون «ت -
إل- -ق -ريب» ك -م -ا ي -ق -ول « .أإن -ا ل -ن إلنتخابات إلنصصفية» إلتي Áكن
‘ -غ -ح-يوإÒر ‘ إلسصابق «.
سصياسصته» ،وفق ما أإكده
Óمر إلوإقع وللصصعوبات أإن ت - -غ Òإÿارط- -ة إلسص- -ي- -اسص- -ي- -ة
وأإضص- -اف »:ط- -ب- -ع- -ا إل- -ق- -ي -ام أإسصتسصلم ل أ
مطول مع جريدة «لوجورنال دو باإلصصÓحات ليسش باألمر إله .Úوإلن -ت -ق -ادإت .وب -ال -رغ -م م -ن أإن للبÓد.
دÁونشش» Ãناسصبة إلزيارة إلت
ي إنظروإ مث Óإ ¤قانون إصصÓح ن -ت -ائ -ج ب -عضش إإلصصÓ-ح-ات إل-ت-ي وإضص -اف -ة إ ¤ذلك ق -ال م -اك -رون
ي- -ق- -وم ب -ه -ا إ ¤أإق -ال -ي -م م -ا ورإء
قطاع سصكك إ◊ديد ،كان إلناسش قمنا بها مؤوخرإ  ⁄تتجسصد لغاية «أإخ- -ط- -اء ك- -ثÒة إرت- -ك- -بت م- -ن -ذ
إلبحار.
وقال ماكرون »:لن أإغ Òسصياسصتي يقولون لنا لن تتوصصلوإ إ ¤أإية إآلن ع- - -ل- - -ى أإرضش إل - -وإق - -ع ،ل - -ن وصصو‹ إ ¤إلسصلطة لكن إلسصيء
مهما كان إألمر .أإنا عازم على ن -ت-ي-ج-ة ،ل-ك-ن ‘ ن-ه-اي-ة إŸط-اف ن -ت -وق -ف ،ب -ل سص -ن -وإصص -ل إصصÓ-ح إإليجابي ‘ كل ذلك هو توفر
إ◊لول لدينا».
إح - -دإث إل - -ت- -غ- -يÒإت وإل- -ق- -ي- -ام ‚حنا .هد‘ ليسش إŸكوث لفÎة إلبÓد بنفسش إلوتÒة».

إاثر كمÃ Úدينة
غاو شسمال البÓد

مقت ـ ـ ـ ـل اثن ـ ـ ـ Úمـ ـ ـن أافـ ـ ـراد ا÷يـ ـ ـ ـشش اŸـ ـ ـ ـ ـ ـا‹

ق- -ت- -ل اث -ن -ان م -ن اأف -راد ا÷يشش اŸا‹،
وج- -رح اث -ن -ان اآخ -ران ،اأمسش ‘ ،ك -مÚ
اسس - -ت- -ه- -دف وح- -دة م- -ن ا÷يشش ك- -انت
ت -راف -ق ح -اف Ó-ت ن -ق-ل م-دن-ي-ة ب-كÈى
مدن شسمال البÓد.
وقالت مصصادر ﬁلية ‘ ما‹ ،إن وحدة من
إ÷يشش كانت ترإفق حافÓت تقل مدنيÚ
من مدينة غاو إ ¤إلعاصصمة باماكو ،تعرضصت
لكم Úقرب منطقة «كوسصي».
وإأك-دت إŸصص-ادر إÙل-ي-ة م-ق-ت-ل ع-نصص-ري-ن
من إ÷يشش ،و إصصابة ثÓثة إآخرين إأحدهم
مد.Ê
وترإفق وحدإت من إ÷يشش إŸا‹ حافÓت
نقل إŸدني ‘ Úمنطقة إلشصمال إŸا‹ بغية
ت-اأم-ي-ن-ه-ا م-ن ع-م-ل-ي-ات إلسص-ط-و إلتي تنفذها
جماعات إرهابية من وقت لآخر.
وكان قد قتل ما ل يقل عن  15شصخصصا،
إأمسش إلأول إثر هجوم شصنه إرهابيون على
إأقليم منكا على إ◊دود إلنيجرية إŸالية.

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

وق - -الت مصص- -ادر ﬁل- -ي- -ة ‘ إŸن- -ط- -ق- -ة إن
ج-م-اع-ة إره-اب-ي-ة شص-نت ه-ج-وم-ا ع-ل-ى قبلية
«إدرف- -ان» إل- -ت- -ي ت- -ق- -ات- -ل ب -ج -انب إل -ق -وإت
إل-ف-رنسص-ي-ة وب-عضش إ◊رك-ات إŸسص-ل-ح-ة ضص-د
إ÷ماعات إلإرهابية.
وإأضصافت إŸصصادر إÙلية إأن إلهجوم إأسصفر
عن مقتل  15مدنيا «‘ حصصيلة إأولية».
وتنشصط عدة جماعات إرهابية منذ إأك Ìمن
عام ‘ إقليم منكا على إ◊دود إŸالية
إلنيجرية.
و‘ ن -ي -جÒي -ا“ ،ك-ن م-ه-اج-رون ن-ي-جÒي-ون
ك -ان -وإ مسص -ج -ون ‘ Úل-ي-ب-ي-ا ،م-ن إل-ع-ودة إ¤
بلدهم ،بعد تصصويرهم شصريط فيديو ” بثه
ع-ل-ى شص-ب-ك-ات إل-ت-وإصص-ل إلج-تماعي ويظهر
إحتجازهم ‘ ظروف سصيئة.
وهوؤلء إلنيجÒيون إلذين كانوإ معتقل‘ Ú
م-ن-ط-ق-ة إل-زإوي-ة ،ع-رضص-وإ ب-ال-ت-ق-اط-هم ذلك
إلشص- -ري- -ط ح- -ي- -ات- -ه- -م ل- -ل- -خ- -ط- -ر ‘ ج- -وإن
إŸاضص- -ي،وإأرف- -ق- -وإ إل- -ف- -ي- -دي- -و ب -دع -وة إ¤

إŸسصاعدة.
وقال إأحد هوؤلء إŸهاجرين ‘ إلشصريط
«ي -رفضص -ون إع-ادت-ن-ا» إ ¤ن-ي-جÒي-ا ،مضص-ي-ف-ا
«نحن نعا Êهنا .نحن ‰وت هنا».
وقد لفت إلفيديو إنتباه إŸنظمة إلدولية
للهجرة إلتي تسصاعد ‘ عودة إŸهاجرين
إŸسصجون ‘ Úليبيا إ ¤بÓدهم ،وبالتا‹
إسصتطاعت هذه إÛموعة من إلنيجÒيÚ
من إلعودة إ ¤بÓدها ‘  30إأوت.
وقال إيفي إأونييكا ( 25عاما) «هذإ إلفيديو
ل -و  ⁄ي ُ-ك -ن م -وج -ودإ ،إأع -ت -ق-د إأن-ن-ا  ⁄نُ-ك-ن
لنتمّكن من إلعودة إ ¤نيجÒيا» .عاما وهو
كان إعتقل إأثناء ﬁاولته عبور إŸتوسصط
مدفوعا بحلم إأن ُيصصبح لعب كرة قدم ‘
إأوروبا.
وت-ع-د ل-ي-ب-ي-ا ب-وإب-ة ع-ب-ور لآلف إŸه-اج-رين
إلذين ياأملون ‘ إلوصصول إ ¤إأوروبا على
إلرغم من إأنّ إŸئات يغرقون كلّ عام خÓل
إلرحلة.

إل ع د د
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سسÓمـ ـ ـ ـ ـ ـة :ا’نتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
قـ ـ ـد ’  Œـ ـ ـرى ‘ ديسسمـ ـ ـ ÈاŸقب ـ ـ ـ ـل
ل· اŸتحدة ا ¤ليبيا غسسان سسÓمة ‘ إامكانية تنظيم انتخابات
شسكك مبعوث ا أ
‘ هذا البلد ‘ ديسسم Èكما نصش عليه جدول زمني اعتمد ‘ باريسش ،وذلك
بسسبب أاعمال العنف والتأاخ ‘ Òالعملية التشسريعية.

وقال سصÓمة ‘ مقابلة صصحفية ‘ مقر مهمة
إأل· إŸتحدة إلشصديد إلتحصص Úبالعاصصمة إلليبية
أإمسش« ،ل زإل هناك إلكث‡ Òا يتع Úإلقيام به قد
ل نتمكن من إحÎإم تاريخ  10ديسصم.»È
ويهدف إلقÎإع إ ¤وضصع حد Ÿرحلة إنتقالية
كارثية ‘ هذإ إلبلد إلنفطي إلغني إلذي غرق ‘
إلفوضصى منذ إلطاحة بنظام إلزعيم إلليبي إلرإحل
معمر إلقذإ‘ ‘ .2011
وتنتشصر ‘ ليبيا عشصرإت إÛموعات إŸسصلحة
إلتي ل تÎدد عن إسصتخدإم إلسصÓح للدفاع عن
معاقلها إو توسصيع نفوذها.
مشساكل لوجيسستية
وزإدت أإع -م -ال إل -ع -ن -ف ه -ذه م -ن صص -ع -وب -ة إلل -ت-زإم
ب-ا÷دول إل-زم-ن-ي إلن-ت-خ-اب-ي إل-ذي «ب-ات صص-ع-ب-ا (أإن
يحÎم) أإيضصا ألسصباب أإخرى» ،بحسصب سصÓمة مشصÒإ
إ ¤إلتأاخ ÒإŸسصجل ‘ تبني إلقوإن Úإلنتخابية.
ونصش إتفاق باريسش على إعدإد «قاعدة دسصتورية»
قبل  16سصبتم ،Èلكن  ⁄يتم إحÎإم هذه إŸهلة من
إلŸÈان إل -ذي دع -ي خصص -وصص -ا إ ¤ت -ب -ن -ي ق -ان-ون
إسصتفتاء حول مشصروع دسصتور.
وبعد تأاجيل متكرر ” تبني هذإ إلقانون إلسصبوع
إŸاضصي بعد أإيام من إنقضصاء إŸهلة.
وقال سصÓمة «إذإ سصارت إألمور كما يرإم Áكن أإن
ينظم إلسصتفتاء قبل نهاية إلسصنة « لكن ل Áكن
تنظيم إنتخابات إل بعد «ثÓثة أإو أإربعة أإشصهر»،
وإذإ سصمحت إلظروف إألمنية .وأإضصاف «ل زلنا
ب- -ح- -اج- -ة إ ¤ق- -ان- -ون إن- -ت -خ -اب -ي ل -لŸÈان وآإخ -ر
لÓنتخابات إلرئاسصية».
وأإشصار سصÓمة إ ¤مشصاكل «لوجسصتية» وذلك بعد

إل-ه-ج-وم إإلره-اب-ي ع-ل-ى م-ق-ر إل-ل-ج-ن-ة إلن-ت-خ-اب-ية
بطرإبلسش ‘ ماي.
مواصسلة ا÷هود
أإكد وزير إÿارجية إلليبي ﬁمد سصيالة إلعزم على
موإصصلة إ÷هود إلخرإج ليبيا من أإزماتها وإلوقوف
بصصÓبة ضصد كل من يحاول فرضش توجهاته بقوة
إلسصÓح.
وقال إلوزير إلليبي ‘ ,كلمة بÓده خÓل أإشصغال
إل- - - - -دورة إلـ 73ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ي- -ة إل- -ع- -ام -ة ل ·Ó-
إŸتحدة»,نؤوكد أإن يد إلعدإلة إلوطنية وإلدولية
سصتÓحق كل من كان ورإء هذه إلهجمات وما
سصببته من مسش ,ونحن عازمون من جانبنا على
إجرإء إلÎتيبات إألمنية إلتي نصش عليها إلتفاق
إلسص- -ي- -اسص- -يÃ ,ا يسص- -ه- -م ‘ ت- -وح- -ي- -د إŸؤوسصسص- -ة
إل -عسص -ك -ري -ة وإألم -ن -ي -ة وي -ح -ق-ق إسص-ت-ت-ب-اب إألم-ن
وإلسصÓم ‘ إلبÓد».
وأإضصاف أإن «إللجوء إ ¤إلسصÓح وإلتهديد به ل
يخدم إل شصبكات إإلرهاب إلتي Œد ‘ إلفوضصى
إلفرصصة لتنفيذ أإنشصطتها إإلجرإمية» ,معربا عن
تقديره للجهود إŸتوإصصلة إلتي يقوم بها إŸبعوث
Óم Úإل- -ع -ام غسص -ان سص Ó-م -ة وإل -ف -ري -ق
إÿاصش ل - -أ
إلعامل معه لتقريب وجهات إلنظر ب Úإلفرقاء
إلليبي ÚوإŸسصاهمة ‘ إيجاد حلول للعديد من
إŸشصاكل وإلصصعوبات.
‘ إŸق- -اب- -ل ،أإك- -د عضص- -و ›لسش إل- -ن- -وإب ح -م -د
إلبندإق ،أإن «ﬁادثات مكثفة Œري ب‡ ÚثلÚ
ع- -ن ›لسش إل- -ن- -وإب وإÛلسش إألع- -ل- -ى ل -ل -دول -ة
بحضصور إŸبعوث إلدو‹ إ ¤ليبيا غسصان سصÓمة
لتشصكيل حكومة ليبية موحدة برئاسصة فايز إلسصرإج.

إاندونيسسيا

حصسيلة الزلزال والتسسونامي تتخطى 800قتيل
ارتفعت ،أامسش ،حصسيلة الزلزال والتسسونامي اللذين ضسربا ا÷معة إاندونيسسيا
إا 832 ¤قتي ‘ Óح Úيعا Êسسكان جزيرة سسولويسسي من صسعوبة ‘ إايجاد
الطعام ومياه الشسرب وسسط تفشسي أاعمال النهب.
وتناهز إ◊صصيلة إ÷ديدة
إلتي إأعلنتها إأمسش ،إلوكالة
إل -وط -ن -ي-ة لإدإرة إل-ك-وإرث
ضص-ع-ف إ◊صص-ي-ل-ة إلسص-ابقة
إل- - - -ت- - - -ي ك- - - -انت تشص Òإ¤
سصقوط  420قتي.Ó
وإأع - -ل - -ن ن - -ائب إل - -رئ- -يسش
إلإن -دون -يسص-ي ي-وسص-ف ك-ال
إأن إ◊صص-ي-ل-ة إل-ن-ه-ائ-ي-ة قد
ت - - - - -رت- - - - -ف- - - - -ع إ« ¤إآلف»
إلضص- -ح -اي -ا ن -ظ -رإ ل -ت -ع ّ-ذر
إلوصصول إ ¤مناطق عدة
متضصررة.
وب- - - - -ثت ق- - - - -ن- - - - -اة «مÎو»
إل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة إلإن-دونيسصية
مشص -اه-د Ÿن-ط-ق-ة دون-غ-ال
إلسص -اح -ل -ي -ة إل -ق -ري -ب -ة م-ن
م- -رك- -ز إل -زل -زإل إأظ -ه -رت
م- - -ن - -ازل م - -دم - -رة ع - -ل - -ى
إل -وإج -ه -ة إل -ب -ح-ري-ة ،ل-ك-ن
إأح- - -د إلسص- - -ك- - -ان ق- - -ال إن
غالبية إلسصكان هربت بعد
إل -زل -زإل إ ¤م -ن-اط-ق إأكÌ
إرتفاعا.
وصص- -رح إأح- -ده -م وي -دع -ى

إيسصوإن للتلفزيون «عندما
ضصرب إلزلزإل بقوة هربنا
جميعا نحو إلتÓل».
وزإر إلرئيسش إلإندونيسصي
ج -وك -و وي -دودو إŸن -ط -ق-ة
بعد ظهر إلأحد لّ Ó
طÓع
على حجم إلدمار.
وإلأحد بدإأت إŸسصاعدإت
ب -ال -وصص -ول إ ¤ب -ال-و ح-يث
إنتشصر إ÷يشش إلإندونيسصي
وي- -ب- -حث ع- -م- -ال إلإغ -اث -ة
وإلإنقاذ عن ناج Úوسصط
إلأنقاضش .ويعتقد إأن نحو
 150شص-خصص-ا ق-د ي-ك-ون-ون
م -ط -م -وري-ن –ت إأن-ق-اضش
إأحد إلفنادق.
وق - -ال م - -دي - -ر إل - -وك - -ال - -ة
إل -وط -ن -ي-ة لإدإرة إل-ك-وإرث
ﬁمد سصياوغي «ما نحتاج
إل- -ي- -ه بشص- -دة ح- -ال- -ي- -ا ه- -و
إŸع -دإت إل -ث -ق -ي -ل-ة لإزإل-ة
إلركام .فريقي يعمل على
إلأرضش ،ل- - - - - -ك- - - - - -ن م - - - - -ن
إŸسصتحيل إلعتماد فقط
ع -ل -ى ق-وإه إل-ذإت-ي-ة لإزإل-ة

إلركام».
وتسص- - - - -ود ﬂاوف ح- - - - -ول
مصص Òم -ئ -ات إلأشص -خ -اصش
إل- - -ذي - -ن ك - -ان - -وإ ي - -ع - -دون
Ÿه -رج -ان ع -ل -ى إلشص-اط-ئ
عندما تسصبب زلزإل بقوة
 7 , 5درج - - -ات ضص- - -رب
إŸن-ط-ق-ة إ÷م-ع-ة ب-اأم-وإج
م- - -د ب- - -ح- - -ري إج - -ت - -احت
سصوإحل إŸدينة.
وإأنشص - -اأ ذوو إŸف - -ق- -ودي- -ن
صص -ف -ح -ة ع -ل -ى ف -يسص -ب -وك
نشصروإ فيها صصور إأقاربهم
ع -ل -ى إأم -ل إل-ع-ث-ور ع-ل-ي-ه-م
إأحياء.
وب-حسصب إل-وك-ال-ة إل-وط-نية
لإدإرة إل - -ك - -وإرث ف- -اإن 61
إأجنبيا كانوإ متوإجدين ‘
ب - -ال- -و ع- -ن- -دم- -ا ضص- -رب- -ه- -ا
إل -زل -زإل ” ،إل -ع-ث-ور ع-ل-ى
م-ع-ظ-م-ه-م إأح-ي-اء ،مضصيفة
إأن ثÓثة فرنسصي Úوكوريا
جنوبيا ل يزإلون مفقودين
وقد يكونون –ت إأنقاضش
إلفندق إŸنهار.

طالب Ãقابل ما‹ معتÈ

ترامب يكشسف عن مسساعدات ÷يوشش دول حليفة
إشص -ت -ك -ى إل -رئ -يسش إألمÒك-ي دون-ال-د ت-رإمب م-ن
ت -ق -د Ëإ÷يشش إألمÒك -ي «مسص-اع-دإت» ÷ي-وشش
إلسصعودية ،حليفة إلوليات إŸتحدة ‘ إلشصرق
إألوسصط ،وإليابان وكوريا إ÷نوبية.
وجاء ذلك ‘ كلمة له خÓل Œمع إنتخابي دعما
Ÿرشصحي إ◊زب إ÷مهوري ‘ ولية فرجينيا
إلغربية ،و‘ أإعقاب إنتقاد ‡اثل وجهه لدول
حليفة ‘ حلف شصمال إألطلسصي.
وقال ترإمب إلذي يعتمد «أإمÒكا أإول» شصعارإ
 ⁄نقدم مسصاعدإت
لسصياسصته إلتجارية إŸتشصددة « َ
÷يوشش دول غنية مثل إلسصعودية وإليابان وكوريا
إ÷نوبية؟» .وإضصاف «سصيدفعون لنا .إŸشصكلة هي
أإن أإحدإ ل يطالب».
وت -اب -ع ت -رإمب أإن -ه أإج -رى ﬁادث -ة ه -ات -ف-ي-ة م-ع
إلعاهل إلسصعودي إŸلك سصلمان بن عبد إلعزيز
لبحث هذه إŸسصأالة.
و‘ إلرياضش ،أإفادت وكالة إألنباء إلسصعودية أإن
إŸلك سصلمان تلقى إتصصال هاتفيا من ترإمب
ج -رى خÓ-ل-ه «ب-حث إل-عÓ-ق-ات إŸت-م-ي-زة وسص-ب-ل
ت -ط -وي-ره-ا ‘ ضص-وء إلشص-رإك-ة إلسصÎإت-ي-ج-ي-ة بÚ
إلبلدين ،إ ¤جانب بحث تطورإت إألوضصاع ‘

إŸنطقة وإلعا.»⁄
وج -اء ‘ ب -ي -ان إل -وك -ال -ة أإن -ه ” خ Ó-ل إلتصص-ال
«إسص-ت-ع-رإضش إ÷ه-ود إŸب-ذول-ة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة على
إإلم -دإدإت لضص-م-ان إسص-ت-ق-رإر سص-وق إل-ن-ف-ط وÃا
يضصمن ‰و إلقتصصاد إلعاŸي».
وت -ع -ت Èإلسص -ع -ودي -ة وإل -ي -اب -ان م-ن أإك Èإألسص-وإق
Óسصلحة إألمÒكية .كما تقدم إلوليات إŸتحدة
ل أ
مسص -اع -دإت إسص -ت -خ-ب-اري-ة وخ-دم-ات إل-ت-زود ج-وإ
بالوقود للتحالف إلعسصكري إلذي تقوده إلسصعودية
‘ موإجهة إŸتمردين إ◊وثي ‘ Úإليمن.
وت -نشص -ر إل -ولي-ات إŸت-ح-دة عشص-رإت إآللف م-ن
جنودها ‘ إليابان وكوريا إ÷نوبية.وقال ترإمب
إن بÓده تقدم “وي Óللجيشش إلكوري إ÷نوبي
بنسصبة «نحو  60باŸائة».
وإل -ع -ام إŸاضص -ي ط-الب ت-رإمب ك-وري-ا إ÷ن-وب-ي-ة
بتسصديد مليار دولر لقاء نشصر منظومة إلدرع
إلصصاروخية إألمÒكية «ثاد» فوق أإرإضصيها.
ولطاŸا إشصتكى ترإمب من عدم تخصصيصش دول
أإوروبية أإعضصاء ‘ حلف شصمال إألطلسصي مبالغ
كافية Ÿوإزناتها إلدفاعية ،مركزإ إنتقادإته على
أإŸانيا.

اإلثنين  01أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  21محرم 1440هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اسستمرار موجة التنديد بقتل مهاجرة غ Òشسرعية من طرف البحرية اŸغربية

إلسسخط وإلسستياء إللذإن تبعا مقتل بائع إلسسمك يعودإن

ال ع د د
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إانسسحاب أاول فصسيل مسسلح تنفيذا لتفاق إادلب

إŸعلم :دمشسق ل زإلت تف ّضسل إ◊ل إلسسلمي للملف إلسسوري
^ إادلب سستعود باŸصسا◊ة أاو بغÒها من السسبل

تتواصسل ردود الفعل اŸنددة بحادثة مقتل الطالبة حياة بلقاسسم ( 22سسنة) Ãدينة تيطوان اŸغربية (ريف شسمال اŸغرب),
حيث اسستمرت اŸسسÒات الحتجاجية التي اأعادت ا ¤الأذهان حملة السسخط و السستياء التي تبعت مقتل بائع السسمك
ﬁسسن فكري ‘ اكتوبر  2016با◊سسيمة ,مسسحوقا داخل اآلية ÷مع النفايات.
و‘ ه- - -ذا الشس - -أان ع Èرئ - -يسس
وكشس- - -ف وزي- - -ر اÿارج- - -ي- - -ة ع- -ن ح- -ق- -وق ب -عضس -ه -ا ق -اب -ل
ا÷م - -ع - -ي - -ة اŸغ- -رب- -ي- -ة ◊ق- -وق
السسوري خÓل لقاء على قناة للتنفيذ  ..األمريكيون دخلوا
اإلنسس- -ان ،أاح- -م- -د ال- -ه -اي -ج ،ع -ن
«أار تي» الروسسية  ،أان موقف سسوريا دون شسرعية ووجودهم
مشس -اط -رت -ة مشس -اع -ر «السس -ت -ي-اء
اŸب - - -ع - - -وث اÿاصس ل  - - -أ
 ·Óي- -ع- -زز ع- -ن- -د األك- -راد ن -زع -ة
والتذمر» مع فئات اÛتمع التي
اŸتحدة إا ¤سسوريا ،سستيفان النفصسال  ..واشسنطن خربت
ثارت لهذه ا◊ادثة ،نتيجة إاطÓق
النار على القارب الذي كان يقل
دي مسستورا ،غﬁ Òايد فيما اÙادث- - - - - -ات ب Úدمشس- - - - - -ق
الضس -ح -ي -ة م -ع أاخ -ري -ن ‘ رح -ل -ة
ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -إانشس- -اء ال- -ل- -ج- -ن -ة و›لسس سسوريا الدÁقراطية
¤
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 6000م -ه -اج -ر غ Òشس-رع-ي م-ن السسؤوال يطلب من وزير الداخلية
وعن عÓقة بÓده مع الدول
اطÓق نار للبحرية اŸغربية على اŸغرب هذا العام على السسواحل أاج -وب -ة ع -ن ح -ي -ث -ي -ات وظ-روف اŸغرب و هولندا  ،بسسبب التقرير بÓدهم ،للمشساركة ‘ إاعادة
اÛاورة ،أاك- - -د اŸع- - -ل- - -م أان
ال- -ذي ع- -رضس- -ه وزي -ر اÿارج -ي -ة اإلع - - -م - - -ار ،و أاشس- - -ار إا ¤أان
زورق ل- -ل- -ه -ج -رة غ Òالشس -رع -ي -ة ،اإلسسبانية.
ا◊دث الذي وصسفه بـ «األليم».
سسوريا تتطلع لعÓقات حسسنة
ال -ه -ول -ن -دي سس -ت -ي -ف ب -ل-وك أام-ام «ال -غ -رب Áن -ع السس -وري Úم-ن
ح- -يث وصس- -فت ح- -ادث- -ة م- -ق- -ت -ل م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ق- -الت سس -ارة ل -ي -ا
مع الدول اÛاورة ،وأاضساف:
مسسÒة بÈوكسسيل من اجل برŸان أامسسÎدام  ،و الذي عرى ال -ع -ودة ل -ب Ó-ده -م بÎه-ي-ب-ه-م
الشس- -اب- -ة ح- -ي- -اة ب -أان -ه «ج -رÁة» ،وي -تسس -ون ,م -دي -رة قسس -م الشس -رق
« نتطلع لعÓقات حسسنة مع
الريف
النظام اŸغربي و كشسف انتهاكّاته وتخويفهم من أان حياتهم ‘
م -ط -ال -ب -ة ،بضس-رورة ف-ت-ح –ق-ي-ق األوسس- -ط وشس- -م- -ال اف -ري -ق -ي -ا ‘
جÒاننا لكنه على من أاخطأا
ه- -ي- -وم -ن راي -تسس ووتشس« ,ل -يسس شس -ه -دت ال -ع -اصس -م-ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ا÷سسيمة ضسد ﬁتجي الريف ،و خطر ،قائ« Óنحن قادرون
نزيه وشسفاف حول
بحقنا أان يراجع مواقفه.
مÓبسسات ا◊ادث وتنوير الرأاي ه -ن -اك أاي دل -ي -ل ع -ل -ى أان رك -اب ب- -روكسس- -ي- -ل ،أامسس األول ،مسسÒة تعامله الÓإانسسا Êمع مواطني ع- -ل- -ى اسس -ت -ي -ع -اب ال Ó-ج -ئÚ
تغ ‘ Òمزاج ا÷امعة
ال -ق -ارب ك -ان -وا يشس -ك -ل-ون خ-ط-را اح- -ت -ج -اج -ي -ة ‘ ،إاط -ار «ح -راك اŸن- - -ط - -ق - -ة ال - -ذي - -ن خ - -رج - -وا ال - -ع - -ائ - -دي - -ن ورب- -ط اŸل- -ف
العام Ãآالته.
العربية من سسوريا
وط- -ال- -بت ج- -م- -ع- -ي- -ات نسس- -ائ -ي -ة أام -ن -ي -ا ع -ل-ى أاح-د ,وه-و ال-تÈي-ر الريف «باÿارجُ ،مطالبة بإاطÓق ل Ó- -ح - -ت - -ج- -اج ضس- -د ظ- -روف- -ه- -م ب -ال -ع -م -ل -ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ي-ع-ي-ق
وح - - -ول وضس - - -ع سس - - -وري- - -ا ‘
وح -ق -وق -ي -ة م -غ -رب -ي -ة ،م-ن ج-ه-ة القانو Êالوحيد الذي قد يضسطر سس -راح ج -م -ي -ع م-ع-ت-ق-ل-ي ا◊راك اŸعيشسية و القتصسّادية السسيئة – ،قيق عودتهم».
و–قيق مطالب سسكان اŸنطقة.
وح- -ول ال- -ع -م -ل -ي -ة ال -روسس -ي -ة ا÷امعة العربية،قال اŸعلم «
اخ - -رى ‘ ،ب - -ي - -ان اورده م - -وق- -ع اŸغرب إا ¤إاطÓق النار بسسببه».
ف -إاذا ب -ه -م ي -ج -دون أان-فسس-ه-م بÚ
«شس - - -م - - -ال ب - - -وسست اŸغ- - -رب- - -ي وأاضس - -افت ‘ ب - -ي - -ان «ت- -ع- -ه- -دت اŸسسÒة ج- - -ابت ب- - -عضس شس - -وارع أاسسوار اŸعتقÓت وقد صسدرت ‘ Ùاربة اإلرهاب ‘ سسوريا ،هناك تغ ‘ Òمزاج ا÷امعة
الخباري» انه ك» نتيجة للتحول السس -ل -ط-ات ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ع-اصس-م-ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ةÃ ،شساركة حق بعضسهم أاحكام قاسسية وصسل أاع -ل -ن وزي -ر ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة العربية من سسوريا ومسسؤوولون
ّ
اŸئ- -ات م- -ن ال- -نشس- -ط- -اء وأاب- -ن -اء
السس -وري -ة أان «ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة ع -رب ي -تسس -اءل -ون ع -ن إاع -ادة
اŸف-اج-ئ ‘ ال-ت-ع-اط-ي م-ع م-ل-ف القتل ,يجب أان تفعل ذلك فورا،
بعضسها ا 20 ¤سسنة.
ا÷الية باÿارج ،الذين صسدحت
وبخصسوصس تداعيات قضسية قتل ال- -روسس- -ي -ة غÒت ال -وضس -ع ‘ عضسويتها.
ال -ه-ج-رة ذي ال-ط-اب-ع ا◊ق-وق-ي ،وأان تعلن نتائج التحقيق و–يل
وأام-ام غ-ي-اب ت-وضس-ي-ح-ات م-ق-نعة اŸسس- -ؤوول( Úع- -ن ال- -ق -ت -ل) ع -ل -ى ح -ن -اج -ره -م بشس-ع-ارات م-ط-ل-ب-ي-ة ال -ب-ح-ري-ة اŸغ-رب-ي-ة لشس-اب-ة ك-انت سس - - -وري - - -ا ،ودمشس - - -ق ل زالت وق - -ال« :م - -ن ل- -ق- -اءات- -ي م- -ع
ُمسستلهمة من حراك الريف ،على تنوي الهجرة السسرية  ،وجه فريق ت-فضس-ل ا◊ل السس-ل-م-ي ل-ل-ملف الوزراء العرب الذين التقيتهم
من جانب ا◊كومة والسسلطات
العدالة».
هنا (نيويورك) جميعهم أاكدوا
اŸغربية وإاحجامها الكشسف عن وكان تقرير صسدر ا÷معة عن رأاسس- -ه- -ا الشس- -ع- -ارات اُŸط- -ال- -ب- -ة ح - -زب «السس - -ت- -قÓ- -ل» Ãج- -لسس السسوري».
ب -إاط Ó-ق سس -راح ج-م-ي-ع م-ع-ت-ق-ل-ي
واتهم اŸعلم واشسنطن بدعم ‹ أان األج- - - - - - - -واء ‘ ›لسس
ح- -ي- -ث- -ي- -ات ومÓ- -بسس -ات ا◊ادث اŸن-ظ-م-ة اŸن-اهضس-ة ل-ل-ع-نصس-ري-ة
ال -ن -واب ،سس -ؤوال شس -ف-وي-ا آان-ي-ا إا¤
الريف.
األك - -راد و–ريضس- -ه- -م ع- -ل- -ى ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ذي عقد
بشس-ك-ل رسس-م-ي ،أاع-ل-نت ت-ن-دي-دها واŸرافقة و الدفاع عن الجانب
وزير الداخلية.
ب»ا÷رÁة» ال- -ت- -ي ارت- -ك- -ب -ت -ه -ا واŸه- -اج- -ري- -ن ،ق -د ق -دم صس -ورة كما طالب اÙتجون الذي ُقّدر السسؤوال يطلب من وزير الداخلية النفصسال عن سسوريا ،وقال :تختلف عن السسابق ،وهناك
البحرية اŸلكية ‘ حق مواطنات قا“ة عن ﬂتلف اعمال العنف ع - - -دده - - -م ب - - -اكÌم م - - -ن  1000أاج -وب -ة ع -ن ح -ي -ث -ي -ات وظ-روف «الشس -عب السس -وري ي -ق-ف ضس-د عديد من الوزراء تسسأال كيف
متظاهر ،بإانصساف جميع ضسحايا
النفصسال واألكراد يتحدثون ت- -ع- -ود سس- -وري- -ا إا ¤ا÷ام -ع -ة
ومواطن Úمغاربة عزل.
وع- -م- -ل- -ي -ات الÎح -ي -ل ال -قسس -ري
ا◊دث الذي وصسفه بـ «األليم».
ك- -م- -ا ط- -ال -بت ه -ذه ا÷م -ع -ي -ات
عشسيـــــة انتخــــاب
ب- -اع- -ت- -م- -اد م- -ب -دأا اŸسس -اواة بÚ
رئيسس ا÷مهورية
ا÷نسس ‘ Úالسسياسسات العمومية
‘ م - -ك - -اف- -ح- -ة ال- -ف- -ق- -ر ،و ه- -ي
Óكراد
أاد ¤الناخبون ‘ إاقليم كردسستان العراق امسس بأاصسواتهم  ‘ ،أاول ُيذكر أان هذه النتخابات كان يفÎضس إاجراؤوها العام اŸاضسي ،لكنها و جاءت هذه النتخابات التشسريعية عشسية السستحقاق الكب Òل أ
انتخابات برŸانية بعد اسستفتاء النفصسال عن العراق العام اŸاضسي.
تأاجلت بسسبب ا◊رب مع تنظيم الدولة اإلسسÓمية الرهابي .
‘ بغداد ،حيث ينتخب الŸÈان ال–ادي اليوم رئيسسا للجمهورية
الظاهرة التي أاودت بحياة تسسع
Óكراد ‘ العرف السسياسسي منذ عام .2005
وتنافسس ‘ النتخابات عدة أاحزاب ،أابرزها حزب ال–اد الوطني وجرت أاول انتخابات باإلقليم عام  ،1992ثم تلتها ثÓث عمليات اŸنصسب اıصسصس ل أ
عشسرة امرأاة وفتاة خÓل السسنتÚ
ال-ك-ردسس-ت-ا ،Êوا◊زب ال-دÁق-راط-ي ال-ك-ردسس-ت-ا Êب-زع-ام-ة مسس-ع-ود انتخابية أاعوام  .2013 ،2009 ،2005و‘ النتخابات األخÒة جاء كما تأاتي هذه النتخابات بعد مسسعى فاشسل لÓنفصسال عن العراق،
األخÒت› ،Úددة م -وق -ف-ه-ا ب-أان
البارزا.Ê
ا◊زب الدÁقراطي ‘ اŸرتبة األو ¤بـ  38مقعدا ،وتÓه حركة ح -يث أاج -رى اإلق -ل-ي-م ‘ سس-ب-ت-م 2017 Èاسس-ت-ف-ت-اء لÓنفصسال تسسبب
ق
«ال -ه -ج-رة ح-ق تضس-م-ن-ه اŸواث-ي-
وصسوت ‘ هذه النتخابات نحو ثÓثة مÓي Úناخب لختيار  111التغي 24 Òمقعدا ،وبعدهما ال–اد الوطني  18مقعدا ،وال–اد بتصساعد وتÒة التوتر على نحو غ Òمسسبوق مع ا◊كومة اŸركزية
الدولية
نائبا ‘ برŸان كردسستان ،من أاصسل  673مرشسحا ينتمون إا 29 ¤كيانا اإلسسÓمي  10مقاعد ،وا÷ماعة اإلسسÓمية  6مقاعد ،بينما توزعت التي فرضست عقوبات على كردسستان العراق قبل أان ترفعها تدريجيا
◊ق - -وق اإلنسس- -ان ال- -ت- -ي صس- -ادق
سسياسسيا  ،ويتوقع أان تظهر النتائج األولية لÓنتخابات خÓل  72سساعة .بقية اŸقاعد على كتل أاخرى.
على مدى األشسهر اŸاضسية.
ع- -ل- -ي -ه -ا اŸغ -رب ،م -ع تشس -ب -ث -ه -ا
لنــذار الــــذي وجهتــه
مهلة ا إ
ب»ضس- -رورة ف- -ت- -ح –ق -ي -ق ن -زي -ه
سسلطات الحتÓل تنتهي اليوم
وشس -ف -اف ح-ول مÓ-بسس-ات ح-ادث
ينتهي اليوم اإلنذار الذي وجهته سسلطات الحتÓل اإلسسرائيلي لسسكان ب Úاألطفال ،مشسÒة إا ¤أان اŸتضسامن Úيواصسلون القدوم إا ¤القرية .وتضسم قرية خان األحمر التي تقع ب Úشسرق القدسس والضسفة الغربية
قتل اŸواطنة ،حياة.
ق-ري-ة اÿان األح-م-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ال-واق-ع-ة شس-رق-ي القدسس ،إلخÓء وذكروا أان اليوم سسيكون يوم إاضسراب عام ‘ كل األراضسي الفلسسطينية أاك Ìمن أاربع Úعائلة ،يعيشسون ‘ خيام وبيوت من الصسفيح وأاكواخ
د
ر
ا
ب
م
د
ب
مدني Úقتلوا
معدنية وخشسبية ،ومدرسسة واحدة تسسمى مدرسسة اإلطارات ،نسسبة إا¤
مسساكنهم قبل أان تهدمها قوات الحتÓل ‘ ،خطوة وصسفتها منظمة احتجاجا على إاجراءات الحتÓل اإلسسرائيلي.
العفو الدولية (أامنسستي) بجرÁة حرب.
بنائها من ›رد إاطارات ‘ ،ظل حصسار وتضسييق على األها‹ منذ
وك -ان ف -رع ا÷م -ع -ي -ة اŸغ-رب-ي-ة
جرÁة حرب
و‘ الوقت الذي تسسود فيه حالة من الÎقب ،قبل أان تبدأا سسلطات
عشسرات السسن Úمن ‡ارسسة حياة طبيعية فيها أادنى متطلبات ا◊ياة
◊ق -وق النسس -ان ب -ال -ن -اظ-ور ق-ال
الحتÓل بهدم القرية با÷رافات وتهجر السسكان ،يواصسل معتصسمون وصسفت منظمة العفو تهج Òسسكان اÿان األحمر شسرقي القدسس اŸعروفة للسسكان.
«أان رعايا مغاربة مدني Úقتلوا
ومتضسامنون فلسسطينيون رباطهم ‘ القرية التي يبلغ عدد سسكانها اÙتلة بجرÁة ا◊رب .وطالبت ا◊كومة السسرائيلية بعدم إاعطاء يشسار إا ¤أان اÙكمة العليا ‘ إاسسرائيل رفضست ‘ اÿامسس من
بدم بارد ألنهم أارادوا مغادرة بلد
نحو مئت ،Úيقطنون اŸكان منذ عشسرات السسن.Ú
الضسوء األخضسر لرتكاب جرائم ،ألن العا ⁄يشساهد حصسارا لعشسرات الشسهر ا÷اري التماسسا فلسسطينيا ضسد قرار هدم اŸنازل ،وأامرت بعد
ال -ف -وارق الج -ت -م -اع -ي -ة وال -ف-ق-ر
ثÓثة أاشسهر من اŸداولت القضسائية بهدمها ‘ غضسون أاسسبوع.
وقالت مراسسلون ‘ اÿان األحمر إان التوتر يسسود ب Úالسسكان خاصسة السسن Úوتضسييقا مسستمرا ،وتغول اسستيطانيا ب Úثناياها.

اأكد وزير اÿارجية السسوري وليد اŸعلم اأن العملية الروسسية غÒت الوضسع ‘ سسوريا،
مشسÒا اإ ¤اأن بÓده تفضسل ا◊ل السسلمي للملف السسوري ،ولفتا اإ ¤اأن اŸسسلحÚ
اŸتواجدين ‘ اإدلب جاوؤوا عن طريق تركيا «ومن الطبيعي العودة من نفسس الطريق».

إإقلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم كردسست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان إلع ـ ـ ـ ـ ـ ـرإق يختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار برŸانـ ـ ـ ـ ـ ـه

إإسسرإئيـ ـل توشس ـ ـك ع ـ ـلى هـ ـدم إÿـ ـان إلأحمـ ـر رغـ ـم إلتح ـذير

©`È⁄````É
````d`G`Y

احتجاج لسستقبال عهد التميمي
@ مدريد :واجه نادي ريال مدريد اإلسسبا Êلكرة القدم انتقادات حادة من قبل سسف Òالكيان
الصسهيو ‘ Êاسسبانيا  ،لسستقباله عهد التميمي ،الشسابة الفلسسطينية التي –ّولت إا ¤رمز للمقاومة
الفلسسطينية لÓحتÓل.
وتزور التميمي إاسسبانيا هذا األسسبوع مع عائلتها للمشساركة ‘ عدة نشساطات اجتماعية وسسياسسية.
لك Èمسسجد بأاŸانيا
لنظار تتجه أ
ا أ
@ برل :Úوسسط إاجراءات أامنية مشسددة ،افتتح الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان مسساء السسبت
مسسجدا جديدا ‘ كولونيا األŸانية ،هو أاحد أاك ÈاŸسساجد ‘ البÓد ،وحتى ‘ أاوروبا ،وفق تقارير

صسحفية.
وكان أانصسار اليم ÚاŸتطرف قدموا طعونا عدة ضسد بناء اŸسسجد بزعم «–ّول كولونيا إا¤
مركزللمتطرف Úعلى غرار ما حصسل ‘ لندن» ،لكن مطالبهم رفضست ‘ نهاية اŸطاف.
العربية لغة رسسمية ‘ ال· اŸتحدة
@ نيويورك :سسجلت وزيرة خارجية النمسسا ،كارين كنايسسل ، ،سسابقة خÓل اجتماعات ا÷معية
 ·ÓاŸتحدة ،ح Úبدأات إالقاء كلمة بÓدها ضسمن أاعمال الدورة ا◊الية باللغة العربية.
العمومية ل أ
وقالت الوزيرة النمسساوية «إانها سستتحدث باللغة العربية « ،مضسيفةŸ«:اذا أافعل هذا؟ لتجيب«:هذه
لغة من  6لغات رسسمية معتمدة ‘ األ· اŸتحدة».
Œميد قانون يحمي إاسسرائيل
@ آاريزونا  :جمدت ﬁكمة فيدرالية أامريكية ‘ ولية آاريزونا قانونا يعارضس مقاطعه إاسسرائيل،
مشسÒة إا ¤أان إاجراء اŸقاطعة يعت Èنشساطا ﬁميا ‘ إاطار حرية التعب.Ò
وذكرت وسسائل إاعÓم إاسسرائيلية ،أان Œميد القانون قد يكون له تأاثÒه ‘ قوان Úتعارضس مقاطعة
إاسسرائيل ‘ وليات أامريكية ﬂتلفة ،موضسحة أان هذه اŸرة الثانية التي يتم فيها نقضس قانون ضسد

العربية؟»
وأاضساف« :الذين أاغلقوا باب
عضس -وي -ة سس -وري-ا ‘ ا÷ام-ع-ة
ال -ع -رب-ي-ة ع-ل-ي-ه-م أان ي-ف-ت-ح-وا
الباب أاول ثم نقرر ‘ سسوريا
هل ندخل أام ل ندخل».
و‘ ملف العÓقات السسورية
اللبنانية ،أاكد الوزير السسوري
أان عÓ- -ق -ة ب Ó-ده م -ع ل -ب -ن -ان
جيدة« ،إال أان دمشسق سستعادي
من يحاول أان يعاديها».
وخ -ت -م ق -ائ  ، Ó-ن -ت -ع -اون م -ع
ال - - -ع - - -راق ‘ م - - -ك- - -اف- - -ح- - -ة
«داعشس»الره- - -اب- - -ي ل- - -ك- - -ن
سسياسستنا تقضسي Ãنع التدخل
بشسؤوون الدول» ،و ل رابط بÚ
ال -وج -ود األم-ري-ك-ي واإلي-راÊ
‘ سسوريا ول مسساومة على
عÓقة سسوريا مع طهران.
بدأا إانسسحاب أاول فصسيل
مسسلح من ريف حلب

ب- - -دأا أاول فصس- - -ي- - -ل مسس- - -ل - -ح
بالنسسحاب ,من اŸنطقة
اŸنزوعة السسÓح ‘ الشسمال
السس - -وري وف - -ق - -ا ل Ó- -ت - -ف- -اق
الروسسي -الÎكي .
وحسسب اŸصس - - - - -ادر ،ف- - - - -ان
›موعات من الفيلق الشسام
السسÓ- -م- -ي ,ب- -دأات تسس- -حب
منذ صسباح امسس  ,اآلليات
الثقيلة من دبابات ومدافع ‘
ريف حلب ا÷نوبي وضسواحي
مدينة حلب الغربية الواقعة
ضس -م -ن م -ن -ط-ق-ة ن-زع السسÓ-ح
واÛاورة Ùافظة أادلب.
وحسسب اŸصس - - - - - -ادر ف - - - - - -ان
ال- -فصس- -ي- -ل ي- -ع -د «ث -ا Êاق -وى
فصس - -ي- -ل م- -ن ح- -يث ال- -ع- -ت- -اد
وال- -ث- -الث الق -وى م -ن ح -يث
ال -ع -دد ‘ الشس-م-ال السس-وري,
ح - -يث يضس - -م م - -ن  8500ا¤
عشسرة الف مسسلح وهو احد
فصس- -ائ- -ل ا÷ب- -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-ل-ت-ح-ري-ر ال-تي تشسكلت مطلع
أاوت ب - -دع - -م م - -ن ان- -ق- -رة ‘
ﬁاف- -ظ- -ة ادلب واŸن- -اط- -ق
اÛاورة لها».
وي - -نصس الت - -ف - -اق ال - -روسس- -ي
الÎك -ي ع-ل-ى اعÓ-ن م-ن-ط-ق-ة
منزوعة السسÓح بعمق  15ا¤
 20كلم على خطوط التماسس
ب Úق- - -وات ا÷يشس السس- - -وري
وال- -ق- -وات اŸع- -ارضس- -ة ع- -ن -د
اط - -راف ادلب واج - -زاء م - -ن
ﬁاف - - - - - - -ظ- - - - - - -ات ›اورة,
و–ديدا ريف حماة الشسما‹
وري -ف ح -لب ال -غ -رب -ي وري -ف
الÓذقية الشسما‹.
ويتضسمن التفاق الذي صسيغ
◊م - - - -اي- - - -ة اŸدن ‘ Úأادلب
تسس - -ل - -ي - -م ك- -اف- -ة ال- -فصس- -ائ- -ل
اŸوج- - -ودة ‘ اŸن- - -ط- - -ق- - -ة
العازلة سسÓحها الثقيل بحلول
 10اكتوبر وانسسحاب الفصسائل
االره-اب-ي-ة م-ن-ه-ا ك-ل-يا بحلول
 15اكتوبر على ان تنتشسر ‘
اŸن -ط -ق -ة م -ن -زوع -ة السسÓ-ح
قوات تركية وشسرطة عسسكرية
وروسسية.

مقاطعة إاسسرائيل ‘  2018من قبل اÙاكم األمريكية على خلفية انتهاك حرية التعب.Ò
خÓفات بريكسست تهدد «اÙافظ»Ú
@ لندن  :يعقد حزب اÙافظ ÚالÈيطا Êمؤو“ره السسنوي الحد القادم ‘ ،مدينة برمنغهام،
وسسط انقسسامات بداخل ا◊زب حول «بريكسست».
وسستعمل رئيسسة الوزراء الÈيطانية تÒيزا ماي التي أاضسعفها رفضس القادة األوروبي Úخطتها
مؤوخرا ،على توحيد ا◊زب –ت قيادتها ،بينما يحاول أانصسار القطيعة الواضسحة مع اŸفوضسية
األوروبية فرضس وجهة نظرهم.
أاعظم ◊ظة ‘ التاريخ العسسكري
@ لندن :وصسفت وزارة الدفاع الÈيطانية ,هبوط اŸقاتلة «إاف 35-بي» ا÷ديدة
على سسطح أاك Èسسفن األسسطول ا◊ربي الÈيطا ,Êبأانه «أاعظم ◊ظة» ‘ تاريخ
البÓد العسسكري.
وتشسÎك ثما Êدول مع الوليات اŸتحدة ‘ مشسروع تصسنيع الطائرة ا÷ديدة ,وهي
أاسسÎاليا وبريطانيا والد‰ارك وإايطاليا وكندا وهولندا والÔويج وتركيا.
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فارسس بلخ( Òمولودية ا÷زائر) لـ «الشسعب»:

اّÛمع البÎو‹ ضسمن مج  ‘ ٢موعد كوت ديفوار

لبطال ،اقÎبنا من اّ Ù
ضسر البد Êلفريق مولودية
لندية العربية ا أ
بعد تأاّهل مولودية ا÷زائر إا ¤الدور الـ  16من منافسسة كأاسس ا أ
ن ركلة ا÷زاء التي ضسيعها «درارجة» كانت
ا÷زائر ،الذي أاكد لنا بأان الÓعب Úكانوا يبحثون عن الفوز من أاجل التصسالح مع ا أ
لنصسار ،وأا ّ
منعرج اŸباراة ،ولولها لكانت النتيجة النهائية لصسالح العميد بنتيجة ثقيلة ،كما –ّدث ‘ هذا ا◊وار عن الداربي ضسد إا–اد العاصسمة،
وعن بقائه من عدمه مع قدوم اŸدرب ا÷ديد.

^ الشسعب :تأاّهلتم إالى الدور 16
م -ن م -ن -افسس -ة ال -ك -أاسس ال -ع-رب-ي-ة
ل -ك -ن -ك -م خ -رج -ت-م وسس-ط غضسب
لنصسار على أادائكم الباهت؟
ا أ
^^ فارسس بلخير :بعدما إنهزمنا
في موإجهتين متتاليتين أإمام شسبيبة
إل-ق-ب-ائ-ل ف-ي إل-كÓ-سس-ي-ك-و وبعده ضسد
مولودية وهرإن ،مع كل إلذي حدث
خÓ- -ل إأ’سس- -ب- -وع- -ي- -ن إل- -ف- -ارط- -ي -ن،
إلÓعبون فقدوإ إلثقة بالنفسس كليا
وه- -و م- -ا ك- -ان ب- -ادي- -ا ف- -وق أإرضس- -ي -ة
إلميدإن رغم أإننا تحدثنا إإليهم كثيرإ
ط -ي -ل -ة إأ’سس -ب-وع ،وع-م-ل-ن-ا م-ع-ه-م أإن-ا
وصسايفي من إلناحية إلمعنوية ،لكن
إل -ح -م -د ل-ل-ه أإن-ن-ا ضس-م-ن-ا إأ’ه-م وه-و
إلتأاهل إإلى إلدور إلـ  16من منافسسة
كأاسس إأ’ندية إلعربية إأ’بطال ،منذ
ب -دإي -ة إل -م -وإج -ه -ة ك -ن-ا ن-ري-د إل-ف-وز
للتصسالح مع إأ’نصسار لكن كل إلفرصس
إلتي أإتيحت لنا خÓل إلتسسعين دقيقة
لم نتمكن من تجسسيدها إإلى أإهدإف،
وإكتفينا بنتيجة إلتعادل إلسسلبي إلتي
ك -انت ك -اف -ي -ة ل -ن-ا ’ق-ت-ط-اع ت-أاشس-ي-رة
إل-ت-أاه-ل ل-ل-دور إل-م-ق-ب-ل ،ك-ن-ا ق-ادري-ن
ع -ل -ى إل -ف-وز ب-ن-ت-ي-ج-ة ع-ريضس-ة ج-دإ،
م -ت -أاسّس -ف ع -ل -ى إل -ع -دد إل -ه -ائ -ل م-ن
إل -ف -رصس إل -ت -ي ت -م تضس -ي-ي-ع-ه-ا ن-ظ-رإ
ل-ن-قصس إل-ف-ع-ال-ي-ة أإم-ام إل-م-رمى وقلة
إل- -ت- -رك- -ي -ز ،رغ -م أإن -ن -ا ط -ال -ب -ن -ا م -ن
إلÓعبين تفادي إلتسسرع وإلقلق أإمام
إلمرمى.

ليفربول

^ «درارجة» ضسّيع ركلة الجزاء
الثانية منذ بداية الموسسم؟
^^ ك -م -ا ق -لت لك ك -ن-ا ن-ود ت-ح-ق-ي-ق
إلفوز للعودة إإلى سسكة إ’نتصسارإت
ق -ب -ل ل -ق -اء إل -دإرب-ي إل-م-ن-ت-ظ-ر أإم-ام
Óسسف ركلة
إإت-ح-اد إل-ع-اصس-م-ة ،ل-ك-ن ل -أ
إلجزإء إلتي ضسيعها «درإرجة» كانت
منعرج إللقاء ،ولو تّمت ترجمتها إإلى
هدف ولم ترتطم بالعارضسة لكانت
إلنتيجة إلنهائية ثقيلة للغاية ،لكن ’
يجب أإن نلوم «درإرجة» أ’نه متأاثر
كثيرإ من إلناحية إلنفسسية مثل بقية
إلÓعبين ،نظرإ للضسغط إلكبير إلذي
نعاني منه في إآ’ونة إأ’خيرة ،بدليل
أإنها ركلة إلجزإء إلثانية إلتي يضسيعها
على إلتوإلي بعد تلك إلتي ضسيعها

أإمام وفاق سسطيف ،إلضسغط إلسسلبي
ع -ل-ى إلÓ-ع-ب-ي-ن م-ن ق-ب-ل إأ’نصس-ار ’
يفيد إلÓعبين ،منذ دخولهم أ’رضسية
إل -م-ي-دإن وه-م ي-ت-ل-ق-ون ف-ي إلشس-ت-ائ-م
خ Ó-ل إل -تسس -خ -ي -ن -ات وق-ب-ل إن-طÓ-ق
إلموإجهة وخÓلها ،ومن إلمسستحيل
أإن ي -ت-ح-م-ل إإنسس-ان ك-ل ت-لك إلشس-ت-ائ-م
ويمكنه أإن يقدم مردودإ جيدإ فوق
أإرضسية إلميدإن ،وأإطلب من أإنصسارنا
إل -ت -ع -ق -ل أ’ن -ه -م ت -اج ع -ل -ى رؤووسس -ن -ا
وإلموسسم إلماضسي لو’هم لما حققنا
ك -ل ت-لك إل-ن-ت-ائ-ج إل-رإئ-ع-ة ،ول-م-ا ك-ن-ا
نلعب بتلك إلطريقة إلتي أإبهرنا بها
ك- -ل عشس- -اق وم -ت -ت -ب -ع -ي ك -رة إل -ق -دم
إلجزإئرية.
^ وم -اذا ع -ن مسس -ت -ق -ب -لك ه -ل

سس-ت-ب-ق-ى م-حّضس-را ب-دن-ي-ا ب-مجيء
«ك- -ورب- -يسس» أام سس- -ت- -رح -ل ب -ع -د
تولّيه مقاليد العارضسة الفنية؟
^^ أإن -ا م-رت-ب-ط م-ع ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
إلجزإئر بعقد وأإنا باق في منصسبي
ك -م -حضس -ر ب -دن -ي ل -ل -ف -ري -ق ،وحسسب
معلوماتي إلمفاوضسات إلتي تمت بين
مسسؤوولي إلفريق وإلمدرب إلفرنسسي
«ك- -ورب- -يسس» ،ت- -ح ّ-دث -وإ ف -ي -ه -ا ح -ول
إإم-ك-ان-ي-ة خÓ-ف-ة «ك-وربيسس» للمدرب
«ك- - -ازون- - -ي» ،وح- - -ول ج - -لب م - -درب
مسس- -اع- -د م- -ع -ه ،وب -ق -اء إل -م -درب -ي -ن
إآ’خ-ري-ن إل-م-رت-ب-ط-ي-ن ب-ع-ق-د م-ث-ل-ي،
شسرف كبير أإن أإعمل في فريق مثل
م -ول -ودي -ة إل -ج -زإئ -ر ،أإت-م-ن-ى أإن ي-ت-م
تنصسيب إلمدرب إلجديد في إلقريب
إلعاجل حتى يشسرع في عمله ،ونعمل
ع-ل-ى إل-خ-روج بسس-رع-ة م-ن إل-وضس-ع-ية
إلتي نتوإجد فيها حاليا.
^ تواجهون إاتحاد العاصسمة في
ال -ج -ول -ة ال -م -ق-ب-ل-ة ،ك-ي-ف ت-رى
ال -ل -ق -اء ف -ي ظ -ل أازم -ة ال -ن-ت-ائ-ج
الحالية؟
^^وضس -ع -ي -ت -ن-ا صس-ح-ي-ح أإن-ه-ا صس-ع-ب-ة
ل-ل-غ-اي-ة وإل-ن-ت-ائ-ج ’ ت-ت-ب-ع ،لكن خÓل
مبارإة إلدإربي ضسد إإتحاد إلعاصسمة
إلÓ-ع-ب-ون سس-ي-ك-ون ل-ه-م ت-حفيز آإخر،
سس -ن -وإصس -ل إل -ع -م -ل ون -ت -م-ن-ى أإن ي-ت-م
ت -نصس -يب إل -م -درب إل -ج -دي -د ل-ق-ي-ادة
إلعارضسة إلفنية للفريق أإمام إإتحاد
إلعاصسمة ،وإإذإ لم يتم إأ’مر سسنعمل
م- -ن أإج- -ل ل -عب م -ب -ارإة ق -وي -ة وك -ذإ
لتشسريف أإلوإن إلفريق.

صس ـ ـÓح  ⁄يكـ ـن ‘ أافضسـ ـل مسستويـ ـاتـ ـه

لŸا Êيورغن كلوب ،مدرب
اعÎف ا أ
ل- -ي- -ف -رب -ول ،ب -أان ‚م -ه اŸصس -ري ﬁم -د
صسÓح  ⁄يكن ‘ أافضسل أاحواله خÓل
م -ب -اراة تشس -ي -لسس -ي ،ي-وم السس-بت ،وال-ت-ي
ت -ع -ادل خ Ó-ل -ه -ا ال -ري-دز م-ع ال-ب-ل-وز (-1
 ،)1ضسمن منافسسات ا÷ولة السسابعة من
ل‚ليزي اŸمتاز لكرة القدم.
الدوري ا إ
وت ّ-م إسس -ت -ب-دإل صسÓ-ح ف-ي إل-دق-ي-ق-ة  66م-ن ع-مر
إل -م -ب -ارإة ،ل -ي -دخ -ل م -ك -ان -ه إلسس -ويسس -ري شس-ي-ردإن
شساكيري ،علما بأان ليفربول بقي متخلّفا بهدف
وحيد حتى إلدقيقة  ،89عندما أإحرز له إلبديل
دإن- -ي- -ي- -ل سس- -ت- -وري- -دج ه- -دف إل- -ت -ع -ادل إل -ث -م -ي -ن.
وق -ال ك -ل -وب ،ف -ي تصس -ري -ح -ات ن -ق -ل-ت-ه-ا صس-ح-ي-ف-ة
«م- -ي- -رور»« :ل -م ت -ك -ن أإفضس -ل م -ب -ارإة ف -ي مسس -ي -رة
صسÓح بكل تأاكيد ،مبارإة بهذه إلجودة تجعلك ’عًبا
م -ن إل-ط-رإز إل-ع-ال-م-ي ،ي-م-ك-نك أإن ت-فشس-ل أإو ت-ه-در
فرصسة ،هذه إأ’مور تحدث ،ولكنه يريد أإن يكون
حاسسما ،يريد إلتسسجيل في هذه إلموإقف».
وأإشسار كلوب إإلى إلفرصستين إللتين أإهدرهما صسÓح
خÓل إلمبارإة ،قائ« :Óإلكرة إأ’ولى إلتي أإهدرها
لم يكن في موقف مناسسب ،أإما إلكرة إلثانية فقام
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نبيلة بوقرين
تعتبر مهمة ممثل إلكرة إلصسغيرة إلجزإئرية صسعبة
في هذه إلخرجة بالنظر إإلى قوة إلفرق إلمشساركة
م -ن م -خ -ت -ل -ف إل-دول إ’ف-ري-ق-ي-ة ،وي-ب-ق-ى م-ط-الب
بتشسريف إ’لوإن إلوطنية في هذإ إلموعد إلكبير
إل-ذي ي-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه خ-ي-رة إأ’ن-دي-ة إل-ت-ي ت-نشس-ط ف-ي
إلدوريات إ’فريقية.
يأاتي ذلك بالنظر إإلى إلنتيجة إلتي أإسسفرت عنها
إلقرعة إلتي جرت يوم إلسسبت بكوت ديفوإر ،وإلتي
أإوقعت إلمجمع إلبترولي ضسمن إلمجموعة إلثانية
رفقة كل من إلزمالك إلمصسري ،نادي رجاء أإغادير
إلمغربي ،نادي كينشساسسا إلكونغولي ،بيتروسسبورت
من إلكونغو.
رغم إلمعطيات إلتي سسبق ذكرها إ’ إن زمÓء
إلÓعب بركوسس بإامكانهم قول كلمتهم ،وإلتأالق في
هذإ إلموعد بما إنه كل شسيء ممكن فوق إلبسساط
وإلكرة إلمسستديرة ’ تعرف إلمسستحيل ،خاصسة إن

QÉª«f
سسعيـ ـ ـد Ãسساعـ ـدة
فريقـ ـي قـ ـدر ا إ
لمك ـان
:

أاشساد
ن -ي -م -ار ج-ون-ي-ور،
‚م باريسس سسان جÒمان،
لداء الفني للفريق هذا اŸوسسم
بتطور ا أ
لŸا ،Êت - - -وم - - -اسس
–ت ق- - - -ي - - -ادة اŸدرب ا أ
توخيل.
وصسّرح نيمار ع Èقناة ناديه« :حققنا فوًزا
م- -هً- -م- -ا ع -ل -ى ن -يسس ،واسس -ت -ك -م -ل -ن -ا سس -لسس -ل -ة
الن -تصس -ارات ال -ت -اري -خ -ي -ة ب -ال -ف-وز ‘ أاول 8
جولت من الدوري ،لقد بدأانا اللقاء بشسكل
جيد ،وعملنا كفريق وكتلة واحدة».
وأاضس -اف ال -ن -ج-م الÈازي-ل-ي« :ف-رضس أاسس-ل-وب-ن-ا
وخ -ط -ت -ن -ا  ⁄ي -ك -ن سس -ه  ،Óً-إال أان -ن -ي سس -ع -ي-د
لمكان ،وتضساعفت
Ãسساعدة فريقي قدر ا إ
فرحتي بإاحراز هدف ‘ Úشسباك نيسس».
وسسجل نيمار هدفين في فوز بي إإسس جي على

في إلصسباح وأإنت تجيد هذه إلمهارة ،ولكن إأ’مر
يحتاج للعمل».

عناصسر إلمجمع إلبترولي لديهم إلخبرة وإلتجربة
بحكم إلمشساركات إلسسابقة لهم في هذإ إلموعد،
إإضسافة إإلى مشساركة إغلبهم مع إلمنتخب إلوطني
في مختلف إلخرجات في إلسسنوإت إأ’خيرة.
ومن جهة أإخرى ،فإان نادي إلمجمع إلبترولي يملك
خ-ي-رة إلÓ-ع-ب-ي-ن ع-ل-ى إلصس-ع-ي-د إل-وط-ن-ي ب-دليل أإن
أإغ-ل-ب-ه-م ي-ح-م-ل-ون إأ’ل-وإن إل-وط-ن-ي-ة م-ع إل-م-ن-ت-خب
إلوطني ،ويبقى إلحسسم خÓل إلموإجهات إلرسسمية
ولهذإ فإان ممثل إلجزإئر يوإصسل تدريباته بصسفة
مكثفة بما أإن إلبطولة إلوطنية لم تنطلق ما يجعلهم
يتفرغون للمنافسسة إلقارية.

بعد غياب رونالدو وميسسي

بحث إامكانية جعل حضسور حفل الفيفا إالزاميا

أإّكدت إلعديد من إلتقارير إلصسحفية ،أإن إلبرتغالي
كريسستيانو رونالدو نجم جوفنتوسس ،وإأ’رجنتيني
ل -ي -ون-ي-ل م-يسس-ي ’عب ب-رشس-ل-ون-ة ي-دف-ع-ان إ’ت-ح-اد
إل- - -دول- - -ي ل- - -ك- - -رة إل- - -ق - -دم إإل - -ى ق - -رإر ج - -دي - -د.
وذكرت صسحيفة «ذإ صسن» إلبريطانية ،أإن جياني
إإنفانتينو ،رئيسس إ’تحاد إلدولي لكرة إلقدم ،أإبلغ
إل-م-ح-ام-ي إل-خ-اصس ب-ال-ف-ي-ف-ا ،ب-حث إإم-ك-ان-ية جعل
حضسور حفل «إأ’فضسل» إإلزإميًا لكل إلمرشسحين.
وأإشسارت إلصسحيفة إإلى أإن ذلك يعني صسياغة عقود
إ’ل-زإم إأ’ن-دي-ة وإلÓ-ع-ب-ي-ن ب-حضس-ور إ’ح-ت-ف-ال في
إلسسنوإت إلقادمة.

ÉØ«ØdG

بتمريرها ،لماذإ؟ كان بإامكانه إلحسسم مّرة أإخرى».
وأإت-م« :إإت-ق-ان إل-ل-مسس-ة إأ’خ-ي-رة ف-ي إإن-ه-اء إل-ف-رصس
يحتاج للتدريب مثل ركوب إلدرإجة ،فلن تسستيقظ
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Óندية البطلة لكرة اليد رجال
البطولة الفريقية ل أ

أانا باق ‘ منصسبي كمح ّضسر بد Êللفريق
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

إلعدد
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وغاب ميسسي ورونالدو عن حفل «إأ’فضسل» في
إأ’سسبوع إلماضسي ،وإلذي ُتوج فيه إلÓعب إلكروإتي
ل-وك-ا م-ودري-تشس ب-ال-ج-ائ-زة ،م-ت-ف-وًق-ا ع-ل-ى رونالدو
ومحمد صسÓح نجم ليفربول.
وكان ميسسي وكريسستيانو سسيطرإ على جوإئز أإفضسل
’عب ف-ي إل-ع-ال-م ف-ي إلسس-ن-وإت إل-عشس-ر إل-م-اضس-ي-ة،
ح -يث حصس -ل ك -ل ’عب ع -ل -ى إل -ج -ائ -زة  5مرإت.
ويرى إإنفانتينو أإن عدم حضسور إلنجمين لÓحتفال
إأ’خير ،كان بمثابة قلة إحترإم ،لÓتحاد ولÓعب
لوكا مودريتشس.

«الكاف» تدّعم إانفانتينو

أإّكد أإحمد أإحمد ،رئيسس
إل -ك -ن-ف-ي-درإل-ي-ة إ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة
إلقدم (إلكاف) ،أإن هيئته سستدعم جياني إإنفانتينو
إل-رئ-يسس إل-ح-ال-ي لÓ-ت-ح-اد إل-دول-ي ل-ل-ع-ب-ة (إل-فيفا)
عندما يخوضس إ’نتخابات إلعام إلمقبل من أإجل
فترة جديدة في منصسبه.
ودّعم إ’تحاد إ’فريقي للعبة بشسكل رسسمي ترشسيح
إإنفانتينو خÓل إجتماع إلجمعية إلعامة في مصسر
أإمسس إأ’حد من خÓل رسسائل مسساندة من إلهيئة
إلقارية ،وكذإ من أإعضساء في إ’تحادية.
وأإع -ل -ن إإن-ف-ان-ت-ي-ن-و ف-ي ج-وإن إل-م-اضس-ي أإن-ه ي-ع-ت-زم
إلترشسح لفترة جديدة عند إإجرإء إ’نتخابات في
ب- -اريسس ف- -ي ج -وإن  ،2019وق-ال إإن-ف-ان-ت-ي-ن-و خÓ-ل
إجتماع بموسسكو (روسسيا) قبيل إنطÓق نهائيات
كأاسس إلعالم« :أإريد أإربعة أإعوإم أإخرى أ’ّنني أإؤومن
ب-م-ا أإف-ع-ل-ه ،وب-م-ا ي-م-ك-ن-ن-ي ت-ق-دي-م-ه ل-ل-فيفا ولكرة
إلقدم».

أاŸانيا

ولم يعلن أإي مترشسح آإخر حتى إآ’ن رغبته في
منافسسة إإنفانتينو.

دور“وند يعتلي الّريادة

تصس ّ-در ب -وروسس -ي -ا دور“ون -د ال -دوري
لŸا Êلكرة القدم ،بعد أان قلب تأاخره أامام
ا أ
مضس -ي -ف -ه ب -اي-ر ل-ي-ف-رك-وزن ب-ه-دف Úإا ¤ف-وز
ب-ن-ت-ي-ج-ة ( ‘ )4 - 2ا÷ول - - -ة السس - - -ادسس- - -ة
للمسسابقة.
جل إأهدإف إلمبارإة جاكوب برون ’رسسن في
وسس ّ
إلدقيقة  65وماركو رويسس في إلدقيقة  69وباكو
إألكاسسير في إلدقيقتين  85و( ،)4+90وبهذإ إلفوز
رف -ع ب-وروسس-ي-ا دورت-م-ون-د رصس-ي-ده إإل-ى  14نقطة
ل -ي -ع -ت -ل-ي صس-دإرة إل-دوري م-ت-ف-وق-ا ب-ف-ارق ن-ق-ط-ة
وإحدة إأمام بايرن ميونخ حامل إللقب وهيرتا
برلين صساحب إلمركز إلثالث.
وف-ي ب-اق-ي م-ب-اري-ات إل-ج-ول-ة ت-غ-لب شس-ال-ك-ه ع-ل-ى
ماينز بهدف دون رد ،ونجح في تحقيق فوزه
إ’أول بعد خمسس هزإئم متتالية وحصسد إأول ثÓث
نقاط وحل في إلمركز إلسسابع عشسر قبل إ’أخير،
فيما تجمد رصسيد ماينز عند ثمان نقاط في
إلمركز إلثامن.
وتخطى ’يبزغ مضسيفه هوفنهايم بهدفين مقابل
هدف ليرفع رصسيده إإلى  11نقطة في إلمركز
إلسس-ادسس ،وت-ج-م-د رصس-ي-د ه-وف-ن-ه-اي-م ع-ن-د سس-ب-ع
نقاط في إلمركز إلعاشسر.
وتغلب نورنبرج على دوسسلدورف بثÓثة إأهدإف
دون ردي ل -ي -رف -ع رصس -ي -ده إإل -ى ث -م -ان ن-ق-اط ف-ي
إلمركز إلتاسسع ،فيما تجمد رصسيد دوسسلدورف
عند خمسس نقاط في إلمركز إلرإبع عشسر.
وفاز شستوتغارت على ضسيفه فيردر بريمن بهدفين

مقابل هدفي ليرفع رصسيده إإلى خمسس نقاط في
إلمركز إلخامسس عشسر في إلمقابل تجمد رصسيد
بريمن عند  11نقطة في إلمركز إلخامسس .وحقق
شستوتغارت فوزه إ’أول هذإ إلموسسم في إلوقت
إلذي مني فيه بريمن بالهزيمة إ’أولى حتى إ’آن.

وحسسمت نتيجة إلتعادل إ’يجابي بهدفين لمثلهما
م-ب-ارإة ف-ول-فسس-ب-ورغ م-ع ب-وروسسيا مونشسنغÓدباخ،
ليرفع إ’أول رصسيده للنقطة إلتاسسعة في إلمركز
إلسسابع ،كما رفع بوروسسيا مونشسنغÓدباخ رصسيده
للنقطة  11في إلمركز إلرإبع.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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عبد ا◊كيم سسرار  -اŸدير العام ’–اد العاصسمة لـ «الشسعب»:

سشنتق ـ ـّدم بطل ـ ـب إا ¤الّرابط ـ ـة ل ›Èـ ـة الدارب ـ ـي
أام ـ ـأم اŸولودي ـ ـة Ãلع ـ ـب  5جويلي ـ ـة

’ ه لي
مباراة ا أ
اŸصسري ـ وفاق
سسطيف

العدد

17758

19

ششأششأت عمÓقة Ãلعب الثأمن مأي
 1945وع ÈاŸؤوسّشسشأت الششبأنية

’قصساء من ربع
أاّكد عبد ا◊كيم سسرار اŸدير العام ’–اد العاصسمة ‘ حوار لـ»الشسعب» ،أان فريقه Œاوز خيبة ا إ
نهائي كأاسش الكاف رغم مرارته بالنظر ا ¤رغبة كل الفاعل ‘ Úالفريق بالتتويج به.

حاوره :عمار حميسسي
كششف سشرار أاّنه سشيتقّدم بطلب الى الرابطة من
أاج -ل ب -رم -ج -ة ال -دارب -ي ال -م -ن-ت-ظ-ر أام-ام م-ول-ودي-ة
الجزائر بملعب  5جويلية رغم أان التحاد هو من
سش -يسش -ت -ق-ب-ل ف-ي ه-ذه ال-م-واج-ه-ة ،وم-ن حّ-ق-ه ل-عب
المباراة في بولوغين.
ورفضس المدير العام لÓتحاد وضشع أاهداف واضشحة
للفريق ،مؤوكدا أان األمور سشتّتضشح أاكثر بعد نهاية
مرحلة الذهاب حينها يمكن التاكيد من امكانية
تحقيق الهداف المسشطرة من عدمها فيما يخصس
المنافسشة على لقب البطولة والكأاسس.
^ الشس -عب :ه -ل ت -ج -اوز ال -ف -ري -ق خ -ي-ب-ة
’قصساء من ربع نهائي كأاسش الكاف؟
ا إ
❊❊ عبد الحكيم سشرار :أاسشتطيع التأاكيد أان الفريق
تجاوز هذه األزمة ،خاصشة بعد السشتقبال الحافل
الذي خ ّصس به األنصشار العبين قبل مواجهة نادي
ب -ارادو ع -قب ال -دخ-ول ال-ى ارضش-ي-ة ال-م-ي-دان ،وه-و
المر الذي رفع معنويات الÓعبين كثيرا وانعكسس
ايجابا على مسشتواهم خÓل مواجهة بارادو ،كما أان
النصش -ار تضش -ام -ن -وا م -ع ال Ó-ع -ب -ي-ن ب-ع-د م-واج-ه-ة
ال-مصش-ري ال-ب-ور سش-ع-ي-دي ،وه-و م-ا ج-ع-ل الÓ-ع-بين
ي -ت -ع -اه -دون ع -ل -ى ال-م-ن-افسش-ة ب-ق-وة ع-ل-ى ال-ت-ت-وي-ج
ب -الل -ق -اب ه -ذا ال-م-وسش-م م-ن أاج-ل ت-ع-ويضس خ-ي-ب-ة
القصش -اء،وفشش-ل ال-ف-ري-ق ف-ي ال-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب ك-أاسس
الكاف رغم أاّننا كّنا نسشتحق الوصشول إالى مراحل
متقدمة ،لكن هذه هي كرة القدم ول يجب الحديث
كثيرا عن هذا الموضشوع ،خاصشة أان هناك العديد
من التحديات التي تنتظرنا في المسشتقبل القريب.
^ الفريق حّقق فوزا مهّما وضسعه في المركز
الثاني مؤوّقتا كيف تقّيم مسستوى الفريق؟
^^ المباراة لم تكن سشهلة أامام منافسس يعرف
ج -ي -دا ك -ي -ف ي -ت -ح -ك -م ف -ي ال -ك -رة ول -دي-ه لع-ب-ي-ن
منسشجمين مع بعضس ،وهو األمر الذي سشمح لهذه
التششكيلة بالتأالق رغم صشغر سشن العناصشر لكن كان
يجب الفوز أامام بارادو بحكم أاّننا ل نملك خيارا

شسباب بلوزداد

آاخر بالنظر إالى رغبتنا في المنافسشة بقوة على
لقب البطولة ،وتنتظرنا مواجهات متأاخرة الفوز
ف -ي -ه -ا سش-يسش-م-ح ل-ن-ا ب-ال-ت-واج-د ف-ي الصش-دارة ،وه-و
الهدف الذي نسشعى لتحقيقه وتقليصس الفارق عن
الرائد كان هدفنا خÓل هذه المباراة ،ول يجب
إاغفال ظهور الفريق بوجه مقنع رغم أان الجميع
كان يبحث عن النتيجة ،إال أان التحاد أاقنع الجميع
خÓل مواجهة بارادو أاّنه قادر على الذهاب بعيدا
في منافسشة البطولة.
^ كثر الحديث عن مواجهة الداربي هل
فصسلتم في مكان إاجرائها؟
^^ ب -ال -نسش -ب -ة ل -م -واج -ه-ة ال-م-ول-ودي-ة ف-ي ال-ج-ول-ة
المقبلة ،فالقانون واضشح في هذا الششأان فالفريق
الذي يسشتقبل هو الذي يحدد مكان إاجراء المباراة
التي تكون في غالب الحيان على ملعبه ،وأامر
طبيعي أان نلعب المواجهة على ملعب بولوغين ألّن
األمر يتعلق بمباراة داربي المولودية ،فمن الصشعب
برمجة هذه المواجهة في ملعب بولوغين ،ومن
أاجل الفرجة والمتعة وضشمان تقديم صشورة مششرفة

عن البطولة سشنقوم بتقديم طلب إالى الرابطة من
أاجل برمجة المباراة بملعب  5جويلية ،وهو األمر
الذي أاتمناه وحتى أانصشار الفريق أابدوا ليونة كبيرة
حول هذا األمر بحكم أان ملعب  5جويلية سشيسشمح
ل - -ل - -ع- -دي- -د م- -ن النصش- -ار م- -ن حضش- -ور ال- -م- -ب- -اراة
ومششاهدتها بكل راحة عكسس ما هو الحال بالنسشبة
لملعب بولوغين.
^ أا’ تخشسى خسسارة المباراة بما أاّنك تلعب
على ملعب المنافسش؟
^^ إان كنّا أافضشل من المولودية سشنفوز عليها سشواء
ف -ي ب -ول -وغ -ي أاو  5ج-وي-ل-ي-ة ،وال-ع-كسس ق-د ن-برمج
ال -م -ب -اراة ف -ي ب -ول -وغ -ي -ن وت -ف-وز ع-ل-ي-ن-ا ه-ن-ا أام-ام
أانصشارنا ،وبالتالي ل أاحد يعلم ماذا سشيحدث في
المسشتقبل والمور في عالم الغيب ول يجب اسشتباق
المور .من جهتنا سشنقوم بالتحضشير جيدا لهذه
المباراة ،واألفضشل هو من يفوز واألهم هو ضشمان
ال-ف-رج-ة وال-م-ت-ع-ة ل-ل-م-ن-اصش-ري-ن ،ال-ذي-ن يشش-اه-دون
المباراة في المنزل والراحة للذين يتنّقلون إالى
الملعب من أاجل مششاهدتها في أافضشل ال ّ
ظروف.

ششريـ ـ ـ ـف الوزان ـ ـ ـي راب ـ ـ ـع م ـ ـ ـدّرب يرم ـ ـ ـي اŸنششف ـ ـ ـة

أاعلن مدرب شسباب بلوزداد ،سسي الطاهر شسريف الوزا ،Êعن اسستقالته من منصسبه على رأاسش العارضسة الفنية للنادي العاصسمي ،وذلك
عقب انهزام فريقه Ãلعبه أامام مولودية وهران بنتيجة ( ‘ ،)1-0لقاء بدون جمهور ◊سساب ا÷ولة الثامنة من بطولة الرابطة اÎÙفة
’و« ¤موبيليسش» لكرة القدم.
ا أ
قال ششر يف ال وز اني في تص شر يح ات صش حفي ة عقب المبا راة« :ل اأسش تطيع م واصشل ة
مهامي مع ش شباب ب لوز د اد  ،و ه ذا اآ خر لق ا ء لي .اأع تذر من الأن صشا ر و الÓعبين واأتمنى
كل ال خ ير ل ل فر يق في با قي الم ششوار» ،مض ش يفا « :ص شحيح اأنه من الص شع ب تر ك الفريق
في ه ذه الوضش عية الم عقدة  ،ل كنني ل م اأسش تطع ج لب ا لضشا فة ل ذا ي جب اأن يقع الت غيير».
وب خ صش وص س م سشت قبل الششباب بع د رحيل ه ،كشش ف الÓعب ال د ولي السشابق اأنه ف كر كذلك
في مصشلحة الف ريق « :ي جب اإع طا ء نفسس جد يد لب لوزدا د ،فر بما ت ت غير الأم ور مع ق د وم
مد رب جدي د قد يدع م ه ال مسشير ي ن وي تاأقل م معه الÓعب ون في سشب يل ح صش د النتائج
الإ يجاب ية وت ص ش ح يح ال و ضشع ية».
ويواصشل ششباب بلوزداد «الغرق» بتعرضشه للهزيمة الرابعة على التوالي ،وهو ما رمى به
في ذ يل ج دول ت رت يب ال مح تر ف ا لأ ول برص ش يد ( 2ن) ،مع ال تذكير اأن فريق «لعقيبة» قد
خس شر لقاء ال جولة ا لأول ى ب ميد ان ه اأمام جم ع ية ع ي ن م ليلة بال غ ياب (  ،)0 -3وخ صش م 3
ن قاط من ر صشيد ه ،ل ع دم جاهزي ة اإجاز ات الÓع بين بس شب ب تراك م ال دي ون لد ى ل جن ة
النزاعات للرابطة المحترفة.

في إاطار لقاء الدور النصسف نهائي ذهاب من كأاسش رابطة أابطال إافريقيا،
’هلي المصسري والوفاق السسطايفي بالقاهرة ،ولتمكين الجمهور
الذي يجمع بين ا أ
السسطايفي العريضش من متابعة فريقه في هذا اللقاء الهام ،اّتخذت مديرية الشسباب
والرياضسة وديوان مؤوسسسسات الشسباب لو’ية سسطيف،عدة إاجراءات تتمثل في نقل
المباراة عبر شساشسة عمÓقة بملعب الثامن ماي  ،1945إاضسافة اإلى بثها عبر مؤوسسسسات
الشس -ب -اب ب -ت -راب ال -و’ي -ة ،تسس -م -ح ل -عشس -اق ال -وف -اق م -ن م -ت -اب -ع -ة ال-ف-ري-ق ف-ي أاج-واء
’سس-اسش وّج-هت م-دي-ري-ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ودي-وان
ري -اضس-ي-ة م-ري-ح-ة ،وع-ل-ى ه-ذا ا أ
مؤوسسسسات الشسباب في بيان الدعوة للجمهور العريضش لمتابعة اللقاء من مدرجات
ملعب الثامن ماي  ،1945عبر الشّساشسة العمÓقة يوم الثÓثاء  02أاكتوبر على السساعة
ء.
( )20:00الثامنة مسسا ً

سسطيف :نور الدين بوطغان

حسسن سسنوسساوي:
نتمّنى تكرار سشينأريو  1988أامأم األهلي
ع ّ-ب-ر حسس-ن سس-ن-وسس-اوي ،رئ-يسش ب-ع-ث-ة
فريق وفاق سسطيف ،عن رغبته ‘ أان يكرر
‡ث -ل ا÷زائ -ر سس -ي -ن-اري-و ت-أاه-ل-ه ا ¤ن-ه-ائ-ي
راب -ط -ة ا’ب -ط -ال ا’ف -ري-ق-ي-ة ع-ل-ى حسس-اب
ا’ه -ل -ي اŸصس -ري ،م -ث -ل -م-ا حصس-ل ع-ام ،1988
وذلك –سس- -ب- -ا Ÿب -اراة ذه -اب نصس -ف ن -ه -ائ -ي
أاق -وى م-ن-افسس-ة ‘ ال-ق-ارة السس-م-راء واŸق-ررة
يوم غد الثÓثاء بالقاهرة (مصسر).
وأاوضشح سشنوسشاوي في تصشريح لقناة «أاون سشبورت»
الرياضشية المصشرية« :أاتمنى تكرار السشيناريو الذي
أانجزه الوفاق أامام األهلي قبل  30سشنة في نصشف
نهائي البطولة عام .»1988
وأاقّر المسشؤوول الجزائري بقوة نادي الهلي قائ:Ó

«ع-ل-ى ال-ورق اله-ل-ي ل-ه الول-وي-ة ،ل-ك-ن-ن-ا ل-دي-ن-ا م-ا
سشنقوله فوق أارضشية الميدان ،وفي هذا المسشتوى ل
يمكن القول ان هناك لقاء ذهاب أاو لقاء إاياب،
ألننا قادرون على وضشع قدما في الذهاب خÓل
مباراة الذهاب ،غير أاّنني أاعتقد أان الكلمة الخيرة
Óكثر تحضشيرا وتركيز».
سشتعود ل أ
كما تطّرق سشنوسشاوي الى النتائج التي يحققها
«ال -نسش -ر األسش -ود» ف -ي ال -ب-ط-ول-ة ،سش-ي-م-ا ال-ه-زي-م-ة
الخيرة على ارضشه امام ششبيبة القبائل (،)1-0
مضشيفا أان «التركيز أاكثر منصشب على البطولة
الفريقية ،مثلما كان عليه الحال في  ،2014عندما
مررنا بفترة صشعبة في ذلك الموسشم لكّننا تّوجنا
باللقب القاري».
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مراك ـ ـ ـشس تسشتضشي ـ ـف ا◊ ـ ـدث ‘ نوفم ـ ـÈ

كوكي:

نسستحق ضسربة جزاء أامام الريال
اع -ت Èك -وك -ي ريسس -وري -كسس-ي-ون،
’عب وسس -ط أات -ل -ت -ي-ك-و م-دري-د ،أان-ه
ك -ان ي -ن -ب -غ -ي اح-تسس-اب رك-ل-ة ج-زاء
ارت- - -ك - -ب - -ه - -ا ’عب ري - -ال م - -دري - -د،
الÈازي -ل-ي ك-اسس-ي-مÒو’ ،سس-ت-خ-دام-ه
’حدى الكرات ،أاثناء
يده للتصسدي إ
’سس-ب-ان-ي-ة،
م-ب-اراة دارب-ي ال-ع-اصس-م-ة ا إ
سس - - -ه- - -رة السس- - -بت◊ ،سس- - -اب ا÷ول- - -ة
’سس -ب -ان-ي-ة
السس -اب -ع -ة م -ن ال -ب -ط -ول -ة ا إ
واŸنتهية بالتعادل السسلبي (.)0-0
وصشّرح كوكي للصشحافة عقب اللقاء« :قّدمت
ت-م-ري-رة ل-غ-ري-زم-ان فشش-اهدت يد كاسشيميرو
تضش- -رب ال- -ك- -رة ،ه -ن -اك م -ن رأاى ذلك ع -ب -ر
ال -ت -ل -ي -ف -زي -ون وآاخ -رون رأاوه -ا م -ب-اشش-رة ف-ي
الملعب».

وأاضش -اف« :ك -انت ل -مسش-ة ي-د واضش-ح-ة ت-م-ام-ا ل-ك-ن
الحكم لم يطلق صشافرته ،بالنسشبة لي كان ينبغي
احتسشاب ركلة جزاء ،لكن هكذا هي كرة القدم،
أاحيانا يصشفر الحكم وأاحيانا أاخرى ل يفعل».
وب-اسش-ت-ث-ن-اء ه-ذه ال-ل-ق-ط-ة ،اع-ت-ب-ر ك-وكي أان حارسس
الريال ،البلجيكي تيبو كورتوا« :قّدم أاداء جيدا
ج -دا ،وتصش -دى ل -ك -رت -ي-ن خ-ط-ي-رت-ي-ن ،ت-م-ام-ا م-ث-ل
ح -ارسش-ن-ا (السش-ل-وف-ي-ن-ي ي-ان أاوبÓ-ك) ال-ذي تصشّ-دى
بششكل رائع لتسشديدة من ماركو أاسشينسشيو ،كان هذا
يوم الحراسس».
وأاّكد لعب الوسشط« :نششعر بالمتنان ألنه ليسس من
السشهل حصشد أامرا إايجابيا على أارضس سشانتياغو
برنابيو ،وسشنحاول األحد المقبل (أامام ريال بيتيسس
على ملعب واندا
متروبوليتانو) تعويضس هذا التعادل».

ماراطون وارسسو الدو‹

تأأّلـ ـ ـ ـق العداءين دافيـ ـ ـد ميتو وبيأتريـ ـ ـسس تششـ ـ ـÒوب
فاز العّداءان الكينيان دافيد ميتو وبياتريسس تششيروب ،أامسس األحد ،بالنسشخة األربعين للماراطون الدولي لوارسشو.
وقد تمّكن الكيني دافيد ميتو من الفوز بماراطون وارسشو الدولي قاطعا المسشافة في ظرف سشاعتين و 12دقيقة و 44ثانية ،وتÓه في الصشف الثاني العداء
الفرنسشي فلوريان كارفاليو (سشاعتان و 15دقيقة و 14ثانية ) ثم العداء البولوني أادام نوفيكي (سشاعتان و 17دقيقة و 43ثانية).
وفي صشنف الناث ،عادت المرتبة األولى للعداءة الكينية بياتريسس تششيروب (سشاعتان و 35دقيقة و 22ثانية) ،تلتها العّداءة البولونية نا سشابيانسشكا (سشاعتان و38
دقيقة و 41ثانية).
وششارك في النسشخة األربعين من ماراطون وارسشو ،الذي بلغت مسشافته الكاملة  42كلم و 195مترا 8300 ،ششخصس من المحترفين والهواة.

أاعلن ا’–اد الدو‹ لكرة القدم
(فيفا) عن اختيار مدينة مراكشش لعقد
ف - - -ع - - -ال - - -ي- - -ات اŸؤو“ر ال- - -دو‹ اÿاصش
بتطوير منظومة كرة القدم خÓل شسهر
نوفم Èالقادم.

وجاء اإلعÓن عن هذا القرار بمناسشبة مششاركة
رئيسس التحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو
ف -ي أاشش-غ-ال ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة غ-ي-ر ال-ع-ادي-ة الـ 12
للكنفدرالية اإلفريقية لكرة القدم التي افتتحت
صشباح أامسس بمدينة ششرم الششيخ المصشرية.
وحسشب ال-ف-ي-ف-ا ي-ع-ت-ب-ر ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-دول-ي الذي
سشيششارك فيه  80اتحادا من جميع قارات العالم
ال -م -ؤوت -م -ر األول م -ن ب -ي-ن ال-ل-ق-اءات ال-ثÓ-ث-ة ال-ت-ي
يخصشصشها التحاد

ك -ل سش -ن -ة إلع -داد م -ق -ت -رح -ات ومشش -اري-ع ق-وان-ي-ن
إلصشÓح وتطوير منظومة كرة القدم على الصشعيد
العالمي.
وعلى صشعيد متصشل ،تبحث أاششغال الجمعية العامة
غير العادية للكاف التي تعرف مششاركة وفود 54
اتحادا عضشوا في هذه الهيئة القارية عدة مواضشيع
تهم تطوير كرة القدم في القارة اإلفريقية.
وي -تضشّ-م-ن ج-دول أاع-م-ال ه-ذا ال-ل-ق-اء ع-دة ن-ق-اط،
أابرزها انتخاب عضشو جديد في المكتب التنفيذي
للفيفا ممث Óللمجموعة الناطقة باإلنجليزية ليحل
محل الغاني مويسشي ميانتاكي ،الذي اسشتقال من
م -نصش -ب -ه ف -ي ج -وان ال -م -اضش -ي وم -رك -زي -ة ح -ق-وق
تصشفيات كأاسس العالم  ،2022وتحيين ملف التعاقد
مع ششركة «لغادرير سشبور».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  01أاك -ت-وب-ر  :1955وصص -لت ك -م -ي -ة م-ن
’سص- -ل- -ح- -ة وال- -ذخÒة م- -ن مصص- -ر ع- -ن
ا أ
ط-ري-ق ال-ب-ح-ر ب-واسص-ط-ة ال-ي-خت « دينأ»
’مÒة مصص- -ري- -ة زوج- -ة اŸلك
وه- -و م- -لك أ
«حسص Úبن طÓل».
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 27°ا÷زائر

عنأبة

 19°ا÷زائر

عنأبة

’ثنين  21محرم  1٤٤0هـ الموافق لـ  01أاكتوبر  2018م
ا إ

Oó©dG

‘ زيــأرة عمـل وتفتيـشس إا ¤النـأحيـة العسصكريـة الـرابـعة بـورقلـة

الفريق ڤايد صصالح يشصرف على تنفيذ “ارين تكتيكية بالذخÒة ا◊ية

ق .و

ب- -دإي- -ة إل- -زي- -ارة ك- -انت م- -ن إل- -ق -ط -اع
إل-ع-م-ل-ي-ات-ي ج-ن-وب-ششرق جانت ،إإذ وبعد
م -رإسش-م إلسش-ت-ق-ب-ال ،إسش-ت-م-ع إل-ف-ري-ق إإ¤
ع-رضش ق-ائ-د إل-ن-اح-ي-ة إل-عسش-ك-ري-ة إلرإبعة

إللوإء حسشان عÁÓية إلذي قدم إلفكرة
إل-ع-ام-ة ل-ل-ت-م-ري-ن وم-رإحل تنفيذه ،فضشÓ
عن عرضش قائد إلقطاع إلعملياتي جنوب
 -ششرق جانت وعروضش ﬂتلف إلسشÓسشل

إلقيادية ،حيث أإسشدى إلفريق جملة من
إلتوجيهات ذإت إلطابع إلعملياتي ،مؤوكدإ
أإمام قيادة وأإركان وإإطارإت إلناحية ،أإن
ه -ذه إل -زي-ارة ت-ك-تسش-ي أإه-م-ي-ت-ه-ا إÿاصش-ة

‘ عمليأت قأمت بهأ مفأرز ا÷يشس والدرك بعدة منأطق

ألنها تتزإمن مع إنطÓق سشنة إلتحضشÒ
إل-ق-تا‹  2019/ 2018إل-ت-ي سش-ت-ح-مل ‘
ط- -ي- -ات -ه -ا دون ششك م -ك -اسشب ت -ط -وي -ري -ة
و–ضشÒي -ة ن -وع -ي -ة تضش-ف-ي ع-ل-ى ›ه-ود
إ÷يشش إل -وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي بصش-م-ة ج-دي-دة
أإخرى من بصشمات تعزيز قدرإت قوإتنا
إŸسشلحة.
كما أإكد إلفريق حرصشه إلششديد على
حضش- -ور وت -ق -يـ ـي -م م -ث -ل ه -ذه إل -ت -م -اري -ن
إل-بـ ـي ـان-ي-ة وإلخ ـتـبـاري-ة ب-ال-ذخÒة إ◊ي-ة،
إلتي Œرى على مسشتوى كافة إلنوإحي
إلعسشكرية .هذه إلتمارين إلتي تعد معيارإ
حقيقيا لتقييم مسشتوى إلقدرإت إلقتالية
لقوإم إŸعركة للجيشش إلوطني إلششعبي،
ك -م -ا ت -ع-ت ÈعÓ-م-ة م-ن عÓ-م-ات إل-نضش-ج
إل-ت-ك-وي-ن-ي وإل-ت-دري-بي وإلتحضشÒي ،إلذي
أإضش -ح -ى ي -ت -م -ي -ز ب -ه إŸسش -ار إل -ت-ط-وي-ري
للجيشش إلوطني إلششعبي.

توقيف  24منقبا عن الذهبŒ 3 ،ار ﬂدرات وحجز  4بنادق صصيد
‘ إإطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفارز
للجيشش إلوطني إلششعبي ،أإول أإمسش ،بكل من برج باجي
ﬂت - -ار وع Úق- -زإم/ن.ع )24 ( ،6.م -ن -ق -ب -ا ع -ن إل-ذهب
وضشبطت مركبة رباعية إلدفع و( )04درإجات نارية و()32

مولدإ كهربائيا و( )22مطرقة ضشغط و( )08أإجهزة كششف
ع - - - -ن إŸع - - - -ادن ‘ ،ح Úأإوق - - - -فت م- - - -ف- - - -رزة أإخ- - - -رى
بالوإدي/ن.ع ،4.مهرب )02( Úوضشبطت ششاحنت Úو()42
قنطارإ من ورق إلتبغ .من جهة أإخرى ،أإوقف عناصشر

إلدرك إلوطني بتبسشة/ن.ع ،5.ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرإت
ب-ح-وزت-ه-م ( )200غ- -رإم م -ن إل -ك -وك -اي ،Úف -ي -م -ا أإوق -ف -وإ
بخنششلة ،أإربعة ( )04أإششخاصش بحوزتهم أإربع ( )04بنادق
صشيد.

‘ تأأبينية على روح الفقيد بطأشس بدار الصصحأفة الطأهر جأووت

ق.و

ا◊ضصور يرافعون بإادراج الصصحافة ضصمن قائمة اŸهن الشصاقة

–ولت التأأبينية التي بأدر بهأ ›موعة من الصصحفي Úمن ﬂتلف
الوسصأئل ا’عÓمية امسس على روح الفقيد بطأشس عبد الرحمأن الصصحفي
بجريدة ““ لوسصوار دا÷Òي ““ ا ¤ا◊ديث عن اŸشصأكل التي يعأ Êمنهأ
اŸنتسصبون ا ¤مهنة اŸتأعب من الصصحفي Úوالتقني ، Úحيث عرج
اŸتدخلون ‘ كلمأت التأأب Úعلى اهم نقطة وهي ا’مراضس اŸزمنة ‘ العمل
وأاثنأء تأأدية اŸهنة التي –صصد ا’رواح كل يوم  ‘ ،ظل صصمت كب⁄ ،Ò
يجد له اصصحأب الشصأأن اي تفسص.Ò

نورألدين لعرأجي
تصضوير عباسش تيليوة

ت -رح -م إل -زم Ó-ء م -ن ﬂت -ل -ف إل -وسش-ائ-ل
إلعÓمية على روح إلفقيد يوسشف ،ذكروإ
خصشاله وسشÒته وتوقفوإ كثÒإ عند بطاشش
إلنسشان إلرجل إلذي إنتسشب للمهنة حبا
فيها ،كمهني متمرسش ،يدرك معنى إŸهام
إلنبيلة  ،وماهية إلحÎإفية ،فكان يختار
زإوي- -ة إل- -ن- -ق- -اشش دون إŸسش- -اسش ب- -أاخÓ- -ق

إŸه -ن -ة ،ي -حÎم إل -رأإي  ،وي -ت-وق-ف ع-ن-دم-ا
يششعر إن إلطرف إلخر قد وصشل إ ¤حدود
إلتششبع بالفكرة ،وخاصشة ‘ تلك إلقضشايا
إŸصشÒي -ة إلسش -ي-اسش-ي-ة وإلج-ت-م-اع-ي-ة إل-ت-ي
لزمها من بابها إلوإسشع.
–دث بعضش إلزمÓء من يوميات متعددة
عن إÿطوإت إلكبÒة إلتي قام بها إلفقيد
‘ جلسشات مارإطونية مع إل–اد إلعام
للعمال إ÷زإئري ، Úسشعيا منه إلدرإج مهنة
إلصش -ح -اف -ة ضش -م -ن ق -ائ-م-ة إŸه-ن إلشش-اق-ة ،
ووصشل إŸلف إ ¤درجات مهمة من إلتقدم
وإإلثرإء  ،نتيجة إŸسشعى إلذي خطه إلفقيد

بن رقطة هوارية لـ «الشصعب»:

رف-ق-ة إل-زمÓ-ء م-ن إل-ف-رع إل-ن-ق-اب-ي وسشعيهم
إŸسشتمر إلدرإج هذه إŸهنة ‘ قائمة إŸهن
إلششاقة  ،مع تخصشيصش منحة يطلق عليها
““منحة إلششغال إلششاقة““ تدرج ‘ إلرإتب
على إسشاسش تغطية نفقات ومرإفقة إلعÓج
و ﬁاربة إلمرإضش  ،إلنفسشية إŸصشحوبة
بأاعرإضش إلقلق وإألرق إلعملي وإلنفسشي ،
ناهيك عن إلمرإضش إلصشامتة إلقاتلة  ،مثل
إلضشغط إلدموي  ،إلسشكري  ،إلÈوسشتات ،

أامطار رعدية وانخفاضض ‘ درجة ا◊رارة على اŸناطق الوسصطى
والشصرقية
’حوال ا÷وية لـ «الشصعـــب» عن
’عÓم ‘ مركز التنبؤوات بأ أ
كشصفت هوارية بن رقطة اŸكلفة بأ إ
تسصجيل بداية من ليلة أامسس ا’ثن Úإا ¤غأية غد الثÓثأء انخفأضس ‘ الضصغط ا÷وي Ãنطقة
حوضس البحر اŸتوسصط ،حيث سصيتسصرب من خليج جأن بشصمأل إايطأليأ ،ومن اŸنتظر أان يكون
مصصحوبأ بريأح قوية يقدر أان تصصل إا50 ¤عقدة أاي مأ يعأدل  100كلم ‘ السصأعة ،ويتوقع أان
’رضس الوطن ،إا ¤مأ ب 20 Úو21
تنخفضس درجة ا◊رارة ‘ اŸنأطق الشصمألية الوسصطى والشصرقية أ
درجة مئوية ،وسصوف تصصل ‘ اŸنأطق الداخلية الشصرقية من  17إا ¤غأية  19درجة ،بفعل تسصرب
هواء بأرد من الغÓف ا÷وي.

فضضيلة بودريشش
أإك-دت ه-وإري-ة ب-ن رق-ط-ة إŸك-ل-فة
باإلعÓم على مسشتوى مركز إلتنبؤوإت
باألحوإل إ÷وية ‘ ،إتصشال هاتفي
أإجرته معها ““إلششعب““ ،أإنه بدإية من
ل -ي -ل -ة إلث -ن Úيسش -ج-ل أإول إضش-ط-رإب
جوي كÓسشيكي عادي يخصش إŸناطق
إلشش -م -ال -ي -ة ل -ل-وط-ن ب-ال-نسش-ب-ة Ÿوسش-م
إÿري -ف إ◊ا‹ ،وي -ن -ت -ظ -ر أإن ي-ك-ون
م- -رف- -وق -ا بÎإج -ع ‘ درج -ة إ◊رإرة
وإلتي سشتÎإوح على مسشتوى إŸناطق

إلوسشطى وإلششرقية إلششمالية ما بÚ
 20إإ ¤غاية  21درجة مئوية ،ويرتقب
أإن تصش - -ل ‘ إŸن - -اط- -ق إل- -دإخ- -ل- -ي- -ة
إلششرقية إإ ¤ما ب 17 Úو 19درجة
م -ئ -وي -ة ،ع -ل -م -ا أإن ه -ذإ إلضش-ط-رإب
إ÷وي ل يخصش إŸناطق إلششمالية
إلغربية .وأإوضشحت بن رقطة أإنه منذ
ي -وم غ -د إل -ث Ó-ث-اء إإ ¤غ-اي-ة إألرب-ع-اء
Óموإج قد يصشل
سشوف يسشجل إرتفاع ل أ
إإ ¤مÎين ،لذإ أإرسشلت نششرإت عادية
ل-ل-مÓ-ح-ة إل-ب-ح-ري-ة .أإم-ا ف-ي-م-ا ي-تعلق
بالضشطرإب إ÷وي فقالت بن رقطة
أإنه سشيكون مصشحوبا بتسشاقط أإمطار

وأإحيانا تكون رإعدة ومعتÈة ﬁليا،
خاصشة على مسشتوى إلسشاحل إلششرقي
وإŸناطق إلوسشطى إلششرقية.
ي - -ذك - -ر أإن ه- -ذإ إلضش- -غ- -ط إ÷وي
سشيكون مركزه خليج ““جان““ إلكائن ‘
حوضش إلبحر إŸتوسشط بالقرب من
شش -م -ال إإي -ط-ال-ي-ا ،وي-ن-ت-ظ-ر أإن ي-وإج-ه
إل -ري -اح إل -ت -ي سش -ت-ك-ون ق-وي-ة وإل-ب-ح-ر
إŸتوسشط جد هائج ،لكن من إ÷هة
إلششرقية للوطن وكذإ إلوسشطى فقط
ك-ون إلضش-غ-ط إ÷وي سش-ي-ك-ون م-رك-زه
خليج ““جان““ بالقرب من إإيطاليا.

 22°وهران

الثمن  10دج

17758

شص-رع ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-أي-د صصألح،
ن-أئب وزي-ر ال-دف-أع ال-وط-ن-ي ،رئيسس
أارك- -أن ا÷يشس ال- -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي،
أامسس ‘ ،زي -أرة ع -م -ل وت -ف-ت-يشس إا¤
النأحية العسصكرية الرابعة بورقلة،
حيث سصيشصرف ،اليوم ا’ثن ،Úعلى
ت -ن -ف -ي -ذ “أري -ن ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ب-ي-أن-ي-ة
ب -أل -ذخÒة ا◊ي-ة ““ع-أصص-ف-ة ،““2018
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ق -ط-أع ال-ع-م-ل-ي-أت-ي
ج - -ن - -وب-شص - -رق ج- -أنت ،وال- -ق- -ط- -أع
العمليأتي شصمأل -شصرق إان أامنأسس.

 26°وهران

سش-رط-ان إل-ق-ول-ون  ،إلسش-ك-ت-ة إل-ق-ل-ب-ي-ة  ،ه-ذه
إلخÒة ع- - -ج- - -لت ب- - -أاروإح إل- - -ع - -دي - -د م - -ن
إلصشحفي Úوهم ‘ سشن إلعطاء وإلششباب.
‘ إلسشياق ذإته رأإى إŸتدخلون إنه من
إلوإجب إليوم طرح هذه إلقضشية وإلدفاع
عنها ألنها متعلقة Ãهنة إلصشحافة ،حيث
ه - -ذه إلم- -رإضش إل- -ت- -ي Œاور إل- -ك- -ث Òم- -ن
إلعÓمي Úدون إخبارهم لتعجل ‘ إلخÒ
برحيلهم ‘ صشمت.
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الصصحافة  ..من اŸتاعب
إا ¤السصكتة القلبية؟
أم Úبلعمري
رحل عن عاŸنا مؤوخرإ -رحمهما إلله -زميÓن
كÓهما توفيا جرإء إأزمة قلبية أإخذتهما على حÚ
غفلة  ،عبدو سشغوإ Êمن إإلذإعة إلوطنية وإلزميل
عبد إلرحمان بطاشش من يومية ““لوسشوإر““ إلذي ووري
إلÌى ،أإول إأمسش ،وقبلهما كثÒون منهم إلزميل ‘
جريدة ““إلششعب““ إŸرحوم عبد إ÷ليل ج ‹Óإلذي
قضشى هو إآلخر Ãرضش إلسشكري.
ل ي-ه-م ب-أاي م-ؤوسشسش-ة إعÓ-م-ي-ة إشش-ت-غ-ل-وإ وأإف-ن-وإ
حياتهم حتى لقوإ ربهم بقدر كونهم من أإسشرة
لع Ó-م إل -ت -ي ي -ع -ا Êأإغ -لب أإف -رإده -ا إإن  ⁄ن -ق -ل
إ إ
جميعهم من أإمرإضش مزمنة و ضشغوط نفسشية يومية
جرإء ضشرورإت إلÎكيز ‘ عمل متوإصشل و مضشني
تتطلبه مهنة حسشاسشة بحجم إلصشحافة وهو عمل
‘ إل -غ -الب ل ي -ن -ت -ه -ي Ãج -رد تشش-ط-يب إ÷ري-دة
ومغادرة مقر إلعمل ؟ .
ما زإد إلط Úبلة غياب فضشاءإت و أإندية خاصشة
توفر للزمÓء مكانا لÓلتقاء وإلÎفيه عن إلنفسش،
ف -إا ¤م-ت-ى ت-ظ-ل إŸه-م-ات ،إل-ت-غ-ط-ي-ات إلصش-ح-ف-ي-ة و
جنائز إلزمÓء إلسشبب إلوحيد لÓلتقاء ‘ ظل غياب
فضشاءإت أإخرى يلتئم فيها ششمل إلصشحفيÚ؟.
هل إأصشبح قدر إلصشحفي أإن Áوت Ãرضش عضشال
أإو موت إلفجأاة إلذي ل يÎك له حتى فرصشة إلودإع
Óهل و إألحباب ؟ نعم إنه قضشاء إلله و ل
إألخ Òل أ
إعÎإضش -إسشتغفر إلله -و لكن أإل Áكن تغي Òوإقع
هذإ إلصشحفي إلذي يحÎق من أإجل إآلخرين ؟ على
حسش -اب صش -ح-ت-ه إل-ب-دن-ي-ة و إل-ن-فسش-ي-ة ،ب-ل ح-ت-ى ع-ل-ى
حسش -اب ح -ي -ات -ه إل -ع -ائ -ل -ي-ة ؟ و إإ ¤غ-اي-ة ك-ت-اب-ة ه-ذه
إألسشطر هناك زمÓء لنا ‘ مؤوسشسشات خاصشة ⁄
يتقاضشوإ روإتبهم ألششهر متتالية و آإخرون أإحيلوإ على
إل-ب-ط-ال-ة إإلج-ب-اري-ة بسش-بب صش-ع-وب-ات م-ال-ي-ة ت-ع-ان-يها
إŸؤوسشسشات إلتي كانت تششّغلهم كما يعانيها قطاع
إإلعÓ- -م بشش- -ك- -ل ع- -ام و إل- -ذي ي- -دف- -ع إل- -ث- -م -ن ه -و
إلصشحفي؟.
على من إلدور ؟ من إلصشحفي إلقادم إلذي سشيمÓأ
خ Èوف -ات -ه إلصش -ف -ح -ات إألو ¤ل-ل-ج-رإئ-د و شش-اشش-ات
إلتلفزيون إلتي سشتنقل جنازته على إŸباششر ؟.
بعد أإيام سشتحيي إ÷زإئر إليوم إلوطني للصشحافة
إل -ذي أإق -ره رئ -يسش إ÷م-ه-وري-ة ،إلسش-ي-د ع-ب-د إل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-رف-ان-ا وت-ك-رÁا م-ن-ه ل-لصش-ح-افة إلوطنية
وأإ“نى إأن يششكل ذلك إليوم ﬁطة يتخذ فيها رئيسش
إ÷مهورية إŸزيد من إلقرإرإت إلتي ت ّصشب ‘ تطوير
وتقد ËإŸزيد من إلدعم للصشحافة إلوطنية.
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