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تهنئ ـ ـ ـة

Ãن-اسص-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ني
ل- -لصص- -ح- -اف -ة ال -ذي أاق -ره
رئ - - -يسس ا÷م - - -ه- - -وري- - -ة
السص- -ي- -د ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقــة واŸصصــــادف لـ
 ٢٢أاك-ت-وب-ر م-ن ك-ل عام،
ت- -ت- -ق -دم أاسص -رة ج -ري -دة
«الشص - -عب» ب - -ت - -ه - -ان- -ي- -ه- -ا
اÿالصص - - - -ة إا ¤ك- - - -اف- - - -ة
الصص-ح-ف-ي Úا÷زائري،Ú
م-ت-م-ن-ي-ة ل-هم التوفيق ‘
مهمتهم النبيلة.

ا’ثنين  ٢٢أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٢صصفر  ١٤٤٠هـ

يوسشفي يتفقد قطاع
الصشناعة بخنششلة

بن غÈيت ‘ زيارة
عمل إا ¤الوادي
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العدد

ي -ق -وم وزي -ر الصش -ن -اع-ة و اŸن-اج-م
يوسشف يوسشفي  ،اليوم  ،بزيارة عمل
و ت -ف -ق -د إا ¤ولي -ة خ -نشش-ل-ة ،ح-يث
سش- -ي- -ت- -ف- -ق- -د ال -ع -دي -د م -ن اŸشش -اري -ع
القطاعية .

زرواطي تفتتح ملتقى
اıطط الوطني للمناخ

17776

اإلعÓن عن النتائج النهائية ÷ائزة
رئيسس ا÷مهورية للصشحفي اÎÙف
لعÓن
يششرف وزير التصشال جمال كعوان ،اليوم ،على ا إ
ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة ÷ائ-زة رئ-يسس ا÷مهورية للصشحفي
اÎÙف ‘ احتفال رسشمي باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد
اللطيف رحال ،و ذلك ابتداء من السشاعة  18:00مسشاء .

قمة ا÷زائر للطاقة 2018

تنظم
ششركة سشوناطراك –ت
ق- -م- -ة ا÷زائ  -ر ل- -ل- -ط- -اق- -ة ب- -ع رعاية رئيسس ا÷مهورية
 -ن- -وان«:ال- -ت- -ن- -وع ،الب  -ت- -ك- -ار
والسشتثم
ار» ،يومي  29و 30اأكتوب
ر
ا
÷اري باŸركز الدو‹
للمؤو“را
ت
ع
ب
د
ا
ل
ل
ط
ي
ف رحال.

مسشعود
ينششط كليمينن اششط ندوة صشحفية بفندق جاردي

ت-ف-ت-ت-ح وزي-رة ال-ب-ي-ئة و الطاقات
اŸت- -ج- -ددة ،ال- -ي- -وم  ،م- -ل -ت -ق -ى ح -ول
ع- -رضس اıط -ط ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ن -اخ
وتأاثر السشاحل العاصشمي بالتغÒات
اŸناخية ،و ذلك بفندق السشوفيتال
ابتداء من السشاعة 10:00صشباحا.

اÛلسس اإلسشÓمي األعلى
يششارك ‘ الصشالون الدو‹
للكتاب

لعلى
لسشÓمي ا أ
يششارك اÛلسس ا إ
‘ فعاليات الصشالون الدو‹ للكتاب
ع› Èم- - -وع- - -ة م- - -ن ال- - -نشش - -اط - -ات
ال -ت -ف-اع-ل-ي-ة و‘ ح-ل-ة ج-دي-دة وه-ي
اŸشش-ارك-ة ال-ت-ي ت-ت-زام-ن م-ع الذكرى
لسشÓمي
لنششاء اÛلسس ا إ
العششرين إ
لعلى (.)2018-1998
ا أ

ندوة صشحفية حول اŸنتدى
األول للتأامينات واŸالية
اإلسشÓمية
يحتضشن قصشر الثقافة غدا ،ندوة
صش-ح-ف-ي-ة ت-تعلق باŸنتدى ا÷زائري
لسشÓمية
لول للتأامينات واŸالية ا إ
ا أ
اŸقرر تنظيمه يومي  25/24نوفمÈ
لسش Ó-م -ي
 2018ب- -إاشش -راف اÛلسس ا إ
لع-ل-ى ،و ال-ذي ي-رم-ي إا ¤م-راف-ق-ة
ا أ
لط- -راف اŸع- -ن- -ي- -ة ‘ وضش- -ع أافضش- -ل
ا أ
لسشÓمية ‘ السشوق
تطبيق للمالية ا إ
الوطنية ،و ذلك ابتداء من السشاعة
 10:30صشباحا.

Ÿدير العام لشش
ركة عن Îللتنمية ،عبد
القادر دا
‹ ‡ثل ششركة سشوفركو
م ا÷زائر وتونسس ندوة
صشحفية،
ا
ل
ي
وم ،بفندق جاردي با
لطريق الوطني رقم 05
بباب الز
و
ا
ر
و
ذ
ل
ك عل
ى السشاعة  10:00صشباحا.

لدارة والمالية
ا إ

هادات ا◊ية من اأفواه
الشش
‘ إاطار عملية تسشجيل ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ي -ن -
اÛاه- -دي- -ن واÛاه -دات  ،ت اÛاهدين واŸتاحف
د بالتنسشيق مع مديريا
للمجاه
طني لتجهيز معطوبي
وملحقاتها واŸركز الو
ا÷هوية
ط -ن -ي  ،ال -ي-وم ،ال-ل-ق-اء
ال -و
وضش -ح -اي -ا ث -ورة ال -ت -ح -ري -ر Ãق -ر اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي
ع- -ي اŸوسش- -ع رق -م 305
لط - -ب - -اء و اŸم - -رضشÚ
ا÷م- -ا اه- - -د ،ح - -ول « دور ا أ
ل- - -ل- - -م- - -ج- - -
جرحي جيشس وجبهة
شى و
ا÷زائري ‘ Úمعا÷ة مرض لسشتعمار اإبان الثورة
ات ا
التحرير الوطني مسشتششفي سش -م -ة اÛاه -دي -ن بÍ
ر قال- -ت -ح -ري -ري -ة « و ذلك Ãق  1صش-ب-اح-ا ،وب-ال-نسشبة
ن ع -ل -ى السش -اع -ة 0:00
ع- -ك- -ن -و
Ÿكان الذي –دده كل
ت اŸذكورة أاعÓه ‘ ا
للمؤوسشسشا
و‘ السشاعة اŸناسشبة .
مؤوسشسشة

عششية مباراة العودة ‘ إاطار
ك -أاسس راب -ط -ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا،
ُتقّدم أاوريدو  ،الراعي الرسشمي
ل-ل-وف-اق ال-ري-اضش-ي السش-ط-اي-في،
تشش-ج-ي-ع-ات-ها لÓعب Úو الطاقم
لداري ل- -ل- -ف -ري -ق و
ال- -ف- -ن- -ي و ا إ
تؤوكد دعمها الثابت لهم ‘ هذه
اŸب-اراة اُŸؤوه-ل-ة ل-ل-دور ال-ن-ه-ائي
لهذه اŸنافسشة القارية الهامة.
سشيلعب نسشور الهضشاب العليا
ل - -ق- -اء ال- -ع- -ودة ل- -ل- -دور نصش- -ف
ال -ن -ه -ائ-ي ل-ك-أاسس راب-ط-ة أاب-ط-ال
إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ه- -ذا ال- -ثÓ- -ث- -اء 23
أاك -ت-وب-ر Ã 2018ل - -عب  8ماي
 ،1945م - -ن أاج- -ل ب- -ل- -وغ ال- -دور
ال -ن -ه -ائ -ي ل-ل-م-ن-افسش-ة ال-ك-روي-ة
لك Ìإاث- -ارة ع- -ل- -ى الصش- -ع- -ي -د
ا أ
لفريقي.
ا إ
‘ رسش- -ال- -ت- -ه ال- -تشش- -ج -ي -ع -ي -ة
لÓعب ،Úصشرح اŸدير العام لـ
أاوري -دو  ،ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ح-م-د
دف -ع ال-ل-ه «:ع-ل-ى غ-رار اÓŸيÚ
من مناصشريكم ،تفتخر أاوريدو بتششجيعكم ومرافقتكم ‘ هذه اŸباراة ا◊اسشمة ‘ ملحمتكم الكروية الرائعة .ونبقى كلنا ا¤
لفريقية .أاوريدو تتمنى لكم
جانبكم للفوز و–قيق حلم كل اŸناصشرين برؤوية الراية ا÷زائرية عاليا ‘ سشماء كرة القدم ا إ
التوفيق والنجاح و التأاهل للنهائي إان ششاء الله».
و‘ إاطار اسشÎاتيجيتها التششجيعية للفريق السشطايفي Ãناسشبة هذه اŸباراة ا◊اسشمة ،أاطلقت أاوريدو حملة اتصشالية
لعÓن اÿارجي.
لذاعة وا إ
واسشعة ‘ ولية سشطيف ع Èا إ
يجدر الذكر أان أاوريدو ،وّقعت ‘  04أاكتوبر  2018على اتفاقية رعاية مع نادي الوفاق الرياضشي السشطايفي ،لتصشبح بذلك
الراعي الرسشمي لهذا الفريق العريق ،مؤوكدة وقوفها اŸسشتمر إا ¤جانب كرة القدم ا÷زائرية.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

ال

لقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم 305

عششية لقاء نصشف النهائي لكأاسس رابطة أابطال إافريقيا
«أاوريدو» ُتششجّع و تتمنى التأاهل للوفاق السشطايفي

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

ت -ق -وم وزي -رة الÎب -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ن -وري -ة ب -ن غÈيت ،ال -ي -وم ،ب-زي-ارة
عمل وتفقد إا ¤ولية الوادي رفقة
وفد من إاطارات الوزارة ،أاين سشتقوم
Ãع-اي-ن-ة ب-عضس اŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة
لخ -ر
ا÷دي- -دة وت- -ف- -ق- -د ال -ب -عضس ا آ
م -ن -ه -ا ،ك -م -ا سش -ت -ج -ت -م -ع م -ع إاط-ارات
القطاع بالولية.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اجتماع اللجنة التقنية
للثقافة و الرياضشة ل–Óاد
الفريقي
ت-ت-واصش-ل أاشش-غ-ال ال-دورة ال-ث-ال-ثة
للجنة التقنية اıتصشة بالششباب و
ال - -ث - -ق - -اف - -ة و ال - -ري - -اضش - -ة ل–Ó- -اد
الف - -ري- -ق- -ي إا ¤غ- -اي- -ة  25أاكتوبر
ل· و سشيششرف كل
،وذلك بقصشر ا أ
من وزير الششباب و الرياضشة ﬁمد
ح -ط -اب ووزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن
م- -ي -ه -وب -ي ي -وم  25أاك-ت-وب-ر الدورة
ال- -ع- -ادي- -ة –ت شش -ع -ار دور الشش -ب -اب
الف-ري-ق-ي ‘ ب-ن-اء ث-ق-اف-ة قوية نحو
مكافحة الفسشاد .

األيام الثقافية األوراسشية
ي- -ن- -ظ- -م قصش- -ر ال- -ث- -ق -اف -ة م -ف -دي
لوراسس
زكرياء وجمعية أاصشدقاء ا أ
لوراسشية ،أايام ،25
ليام الثقافية ا أ
ا أ
 26و 27أاك -ت-وب-ر ا÷اري ب-ال-ق-اع-ة
م-ت-ع-ددة ال-نشش-اط-ات ل-قصش-ر ال-ثقافة
مفدي زكرياء.

إاطÓق نادي الصشحافة
للموارد اŸائية
Ãناسشبة اليوم الوطني للصشحافة
اŸواف -ق لـ 22أاك -ت-وب-ر م-ن ك-ل سش-ن-ة،
تعلن وزارة اŸوارد اŸائية عن إاطÓق
ن-ادي-ه-ا الصش-ح-ا‘ ،ح-يث سش-يقام حفل
لعÓ- - -ن ال- - -ذي سش - -يÎأاسش - -ه وزي - -ر
ا إ
اŸوارد اŸائية حسش Úنسشيب يوم 23
أاكتوبر ا÷اري على السشاعة 10:00
صشباحا Ãقر الوزارة.

أابواب مفتوحة حول اإلعÓم
و ا÷ماعات اÙلية
ي -ن -ظ -م اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-ب-ل-دي
لسش - -ي - -دي أاﬁم - -د  ،ال- -ي- -وم  ،أاب- -واب- -ا
لعÓم و ا÷ماعات
مفتوحة على ا إ
اÙلية ،وذلك بسشاحة الوئام اŸدÊ
ابتداء من السشاعة  09:00صشباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثنين  22أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  12صسفر  1٤٤0هـ

‘ رسسالة Ãناسسبة اليوم الوطني للصسحافة

مسصؤوولية إإلعÓم

رئيسش إ÷مهورية يشصدد على دور إإلعÓم
‘ إلكشصف عن إلنقائصش وإلنحرإف

^ فنيدسس بن بلة

^ ح ـريصصون على تطويـ ـ ـر إع ـ ـ ـÓم وطنـ ـ ـي إحـ ـ ـ ـÎإ‘ وحر
^ حماية ›تمعنا من أإية مناورة سصياسصية كلما إقÎب إسصتحقاق
سصياسصي هام
وج-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة امسس رسس-الة ا¤
لسسرة العÓمية Ãناسسبة اليوم الوطني للصسحافة اŸصسادف ليوم  22أاكتوبر
ا أ
هذا نصسها الكامل:
«أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
إان اح -ت -ف -ال -ن-ا ه-ذا ال-ع-ام ب-ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
للصسحافة يرمز مرة أاخرى إا ¤التعب Òعن
تقديرنا ألسسرة اإلعÓم الوطني ،ونعده ﬁطة
لتقو Ëما حققته اŸهنة اإلعÓمية من تقدم
وفرصسة للتمعن ‘ أاوضساع بÓدنا والتحديات
التي تواجهها.
ن- -ع- -م سس- -ي- -دات- -ي سس- -ادت- -ي ،نسس- -اء ورج -ال
اإلعÓم ،إانكم تنتمون إا ¤أاسسرة مهنة شسريفة،
احتلت مكانتها ‘ العا ⁄بجدارة.
بالفعل ،سساهمت الصسحافة ا÷زائرية ‘
كفاحنا التحريري ،كما واكبت كذلك مسسار
البناء والتشسييد ‘ ا÷زائر اŸسستقلة ،ودفعت
أايضس -ا ضس -ري -ب -ة ب -اه -ظ-ة م-ن شس-ه-داء ال-واجب
ال-وط-ن-ي Ãسس-اه-م-ت-ه-ا ‘ صس-م-ود ا÷زائ-ر ‘
وجه اإلرهاب اŸقيت.
إان الحتفال بهذا اليوم هو كذلك وقفة
للÎحم ،أاول وقبل كل شسيء ،على شسهداء ثورة
نوفم ÈاÛيدة وشسهداء الواجب الوطني ،من
نسساء ورجال اإلعÓم ا÷زائري.

إعادة بناء إ÷زإئر ‘ جميع إŸيادين
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
‘ ظ- -ل السس- -ل- -م اŸسس- -ت- -ع- -اد واŸصس- -ا◊ة
الوطنية اŸباركة شسهد إاعÓم بÓدنا تقدما
ملحوظا ،واكب إاعادة بناء ا÷زائر ‘ جميع
اŸيادين.
ل -ق -د ت-ط-ورت الصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة خÓ-ل
العشسريت ÚاألخÒت Úبحيث بلغت اليوم أازيد
م- -ن  150ع- -ن- -وان- -ا ،و” ‘ ق -ط -اع اإلع Ó-م
السسمعي البصسري إانشساء أاك Ìمن  20قناة حّرة،
وتعزز ذلك بصسحف إالكÎونية ،وهذا كله زخم
م - -ن اŸك - -اسسب ج - -اءت ل - -تÌي اŸن- -ظ- -وم- -ة
اإلعÓ- -م -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة إا ¤ج -انب ال -وسس -ائ -ل
اإلعÓمية العمومية اıتلفة.
إان ح- -رصس ال- -دول -ة ع -ل -ى ت -ط -ور اإلع Ó-م
والتصس -ال ت -ك -رسس ك -ذلك أاث -ن -اء ال -عشس -ري -تÚ

األخÒت Úم- -ن خÓ- -ل ف -ت -ح ع -دد ه -ائ -ل م -ن
ÓعÓ-م واإلتصس-ال ي-ت-خرج
م-ع-اه-د ج-ام-ع-ي-ة ل -إ
منها سسنويا اŸئات من شسبابنا الذين اختاروا
هذه اŸهنة الشسريفة.
ولقد أاثبتت ا÷زائر كذلك حرصسها على
تطوير إاعÓم وطني احÎا‘ وحر من خÓل
ال -ع -دي -د م -ن ال -ت -ع-ديÓ-ت ال-ت-ي أادخ-لت ع-ل-ى
دسستور بÓدنا ،وهي تعزز حرية اإلعÓم وحق
هذه الوسسائل ‘ الوصسول إا ¤اŸعلومة وجعل
ه -ذه اŸه -ن -ة –ت ح -م-اي-ة سس-ل-ط-ان ال-ق-ان-ون
الذي يحمي جميع ا◊ريات ،ويفرضس احÎام
كل الواجبات.

إليقظة Œاه إıاطر
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
إاذا ك -ن -ا نسس -ج -ل ‘ ك-ل اŸن-اسس-ب-ات وب-ك-ل
مشسروعية التطورات اإليجابية التي سسجلتها
ا÷زائر ،فهذا ل يعني بتاتا أان نغضس الطرف
عن النقائصس اŸوجودة ‘ البÓد و‘ الكثÒ
من اÛالت أاو أاك Ìمن ذلك أان نغفل عن
اıاطر التي –يط با÷زائر ‘ العديد من
الفضساءات.
ن -ع -م ،م -ا ت -زال ‘ بÓ-دن-ا ن-ق-ائصس وآاف-ات
مؤوسسفة من بÒوقراطية وﬁسسوبية ،ورشسوة،
فإان مكافحة هذه اآلفات وحرصس الدولة على
ت ‘Óهذه النقائصس أامر مسسلم به قانونيا
وسس-ي-اسس-ي-ا ول-ك-ن-ه غ-اي-ة ت-ت-طلب تضسافر جهود
ا÷ميع  ،ومنها جهود الصسحافة واإلعÓم.
إان تسسليط أاضسواء اإلعÓم على النقائصس
التي توجد ‘ ربوع بÓدنا الشساسسعة أاو تلك
اإلن -ح -راف -ات ال-ت-ي ت-ظ-ه-ر ه-ن-ا وه-ن-اك ،ه-ي
مسساهمة ثمينة ‘ تقو Ëاألمور وتعزيز دولة
ا◊ق والقانون.
وم-ن ث-م-ة،أاه-يب ب-ك-م م-عشس-ر الصس-ح-افيات
والصس- -ح -اف -ي Úأان ت -ق -وم -وا ب -دورك -م ‘ ه -ذا
اÛال ،وأان- -ت- -م ‘ ح- -م- -اي- -ة ال- -ل- -ه وال- -دول- -ة
والقانون ،كما أاهيب بكم ‘ هذا الصسدد ،أان
تسس -اه -م -وا ‘ إارشس -اد اÛت -م -ع ا ¤ال-ط-ري-ق

دور إلصصحافة ‘ تعزيز دولة إ◊ق و إلقانون
^ أأم Úبلعمري
دعا رئيسس ا÷مهورية ‘ رسسالته Ãناسسة اليوم
لعÓ-م إا¤
ال -وط -ن -ي ل -لصس -ح -اف -ة  ،نسس-اء ورج-ال ا إ
اŸسس -اه -م -ة ‘ ب-ن-اء ا÷زائ-ر و–صس-ي-ن-ه-ا م-ن ك-ل
اıاط- -ر وال -ت -ه -دي -دات م -ن خ Ó-ل اŸسس -اه -م -ة
ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة السس-ل-بيات وكشسف النقائصس
والختÓلت مؤوكدا أان بÓدنا مازال فيها الكثÒ
لفات الضسارة التي يجب أان ل
من النقائصس وا آ
نغضس عنها الطرف و ل أان ‰ر عليها مرور الكرام
 ،مؤوكدا أان هذه معركة تقع ‘ صسميم مهام الدولة
ا÷زائرية التي تعمل على مواجهتها ومعا÷تها
–ت طائلة القانون  ،ولكنه اسستدرك مؤوكدا أان
هذه اŸهمة تسستدعي انخراط ا÷ميع ‘ اŸعركة
لعÓم إا ¤تسسليط الضسوء على كل
داعيا وسسائل ا إ
ال -ن-ق-ائصس و ال-ت-ج-اوزات وت-ع-ق-ب-ه-ا أاي-ن-م-ا وج-دت
م -ع -تÈا ذلك مسس -اه -م -ة ث-م-ي-ن-ة ‘ إاصسÓ-ح شس-ؤوون
البÓد وتعزيز دولة ا◊ق والقانون.
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة
يؤوكد بهذه الرسسالة ما جاء ‘ رسسالته إا ¤أاسسرة
لعÓم السسنة اŸاضسية و باŸناسسبة نفسسها حÚ
ا إ
لعÓم إا ¤التحلي
لن و سسائل ا إ
دعا قبل سسنة من ا آ
بالروح النقدية و‡ارسسة عملها الرقابي لكشسف
ك -ل الن -زلق -ات و الن -ح -راف -ات ال -ت -ي –ول دون
اسس- -ت- -ك- -م- -ال ب- -ن -اء دول -ة ال -ق -ان -ون وك -ذا إا ¤رف -ع
انشسغالت اŸواطن و إايصسالها إا ¤السسلطات العليا
للبÓد.
الÓفت ‘ رسسالة رئيسس ا÷مهورية Ãناسسبة اليوم
ال -وط -ن-ي ل-لصس-ح-اف-ة ه-و أان دع-وة ال-رئ-يسس ج-اءت
مشسفوعة بضسمانات حيث أاكد رئيسس ا÷مهورية
التزام الدولة ا÷زائرية بحماية الصسحفي من كل
التهديدات واıاطر التي قد تواجهه أاثناء أاداء
مهامه الرامية ا ¤تعزيز دولة ا◊ق والقانون.

العدد
1٧٧٧6

03

الصسحيح.

نعيشش ‘ ﬁيط تتعدد فيه إألزمات
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايتها السسادة ا أ
لقد سسبق ‹ ‘ رسسالتي األخÒة Ãناسسبة
ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -اه -د أان ت-ط-رقت إا¤
التحديات التي تواجه بÓدنا ،وأاهمية هذا
اŸوضسوع تسستوجب الرجوع إاليه مرة أاخرى.
بالفعل ،إاذا كنا نعيشس بفضسل الله وحمده
‘ ظل األمن والسسÓم ،فإاننا نعيشس كذلك
وسس -ط ﬁي -ط ج -ه -وي ت -ت -ع -دد ف-ي-ه األزم-ات
والصس -راع -ات ،وك -ذا آاف -ات اإلره -اب اŸق -يت
وا÷رÁة العابرة للحدود ،وتهريب األسسلحة
واıدرات ،وه - -ي ك - -ل - -ه - -ا ﬂاط - -ر ت- -ه- -دد
›تمعناﬂ ،اطر تدفعنا جميعا إا ¤اليقظة
والتجند للحفاظ على سسÓمة شسعبنا ووطننا.
صس -ح -ي -ح ،إان -ن -ا ن-ت-درع ،م-ع-ت-زي-ن ب-ا÷يشس
الوطني الشسعبي ،سسليل جيشس التحرير الوطني
ال -ذي أاح -ي -ي -ه ،أاف-رادا وق-ي-ادة ،وأات-رح-م ع-ل-ى
ضسحاياه البواسسل ،جيشس سساهر ومرابط ‘
خدمة الوطن ،و‘ أاداء مهامه الدسستورية،
غ Òأان صسÓبة –صس Úا÷زائر من اıاطر
اÿارجية يتطلب كذلك جبهة شسعبية متسسلحة
بالروح الوطنية متشسبعة با◊رصس على صسون
ا÷زائر من أاي انزلق أاو اعتداء من حيثما
أاتى.
ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ك -ون ح -ريصس Úع-ل-ى سسÓ-م-ة
ترابنا ،سساهرين على حماية ›تمعنا من أاية
مؤوامرة أاو مناورة سسياسسوية وما أاكÌها ،مع
األسس-ف ،ك-ل-م-ا اقÎبت بÓ-دن-ا م-ن اسس-ت-ح-ق-اق
سسياسسي هام.
ت -ع -يشس ا÷زائ -ر ،م-ث-ل ال-ع-دي-د م-ن ال-دول
ال- - -ن - -ام - -ي - -ة– ،دي - -ات جسس - -ام - -ا ‘ اÛال
القتصسادي ،منها –دي اÿروج من التبعية
اŸف -رط -ة ل-ل-م-ح-روق-ات ،إاذ ه-ي –ت رح-م-ة
تذبذب السسوق العاŸية ،مع العلم أاننا نحن
وغÒن- -ا ،أام- -ام –دي- -ات أاوضس- -اع اق -تصس -ادي -ة
عاŸية هشسة.

وهذا كله يسستوجب من ›تمعنا برمته
اŸزيد من ا÷هود من أاجل دفع القتصساد
الوطني نحو مردودية أاوفر ،وذلك بإاصسÓحات
ل مفر منها ،اصسÓحات يجب أان تتغلب على
شسعارات جوفاء ،اصسÓحات مقرونة بالعدالة
اإلج -ت-م-اع-ي-ة وال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي ،م-ن ح-يث
انهما من الثوابت ا÷زائرية اŸنبثقة من نداء
أاول نوفم ÈاÛيد.
وأامام هذه التحديات ،فإان لنسساء ورجال
الصسحافة الوطنية دورا هاما يجب القيام به
خ-دم-ة ل-ل-وط-ن ،دورا ت-ت-ح-م-ل-ون-ه م-ه-م-ا كانت
مشساربكم وتوجهاتكم السسياسسية ،ألننا بتنا ‘
تعددية نفتخر ونتمسسك بها.

إلسصلم ثمار نضصال طويل
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
إان إاحياء اليوم الوطني للصسحافة ‘ هذه
السس- -ن- -ة ج- -اء –ت شس- -ع- -ار «ال- -ع -يشس م -ع -ا ‘
سسÓم» .إانها غاية نبيلة رفعت ا÷زائر رايتها
‘ ﬁفل األ· ،ا÷زائر التي عرفت عÈ
القرون والعصسور ،أان السسلم والعيشس معا ‘
هناء هما دوما ثمار النضسال والكفاح وحتى
التضسحيات.
وإاذ نحن نعيشس اليوم ‘ ا÷زائر السسلم
والسسÓم ،فإان الوطن الغا‹ يسستوقفنا ÿدمة
بÓدنا بصسدق وتفان ،ولقول كلمة ا◊ق ‘
ف-ائ-دة ال-بÓ-د وشس-ع-ب-ه-ا ،ول-لسس-ه-ر ع-ل-ى صسون
سسÓمتها والتوعية بلزومه.
ت -ل -ك -م ه -ي غ -اي-ات وم-ه-ام ‘ ق-م-ة ال-ن-ب-ل
والسس- -م- -و ،غ- -اي- -ات وم -ه -ام ت -دخ -ل ‘ صس -لب
م-ه-م-ت-ك-م ال-ن-ب-ي-ل-ة أان-ت-م رج-ال ونسس-اء اإلعÓم
ا÷زائري.
ولكم ما يجعلني أاسستوقفكم بهذا النداء من
أاجل الوطن وأانا أاختم رسسالتي هذه بتحيتكم
–ي-ة األخ-وة واإلسسÓ-م ،م-ت-م-ن-ي-ا ل-ك-م ج-م-يعا
اŸزيد من التقدم واإلزدهار.
عاشست ا÷زائر.
والسسÓم عليكم ورحمة الله تعا ¤وبركاته.

حدد رئيسس ا÷مهورية ‘ احتفالية اليوم الوطني للصسحافة التي
Óسسرة اإلعÓمية مقدما
اقرها منذ سسنوات قÓئل ،خارطة طريق ل أ
أارضسية عمل للمرحلة ا◊اضسرة واآلتية .وهي مرحلة تخوضس ا÷زائر
معاركها اعتمادا على اسستقÓلية قرار وخيارات سسيادية مراهنة على
دور العÓم ‘ اŸرافقة والتقييم والتقو Ëبعيدا عن اي تسسيب
وإاهمال.
Óسسرة اإلعÓمية ما
وذكر الرئيسس ‘ رسسالة تعد برنامج عمل ل أ
يتوجب فعله ‘ مسسار إا‰ائي وبنائي ÷زائر أاقسسمت اللحاق بركب
األ· معتمدة على ابنائها وسسلطتها اإلعÓمية اŸطالبة بان تكون
Óحداث
أاك ÌاحÎافية ومهنية ‘ مقارعة الواقع اŸتغ Òوتغطيتها ل أ
اŸتسسارعة  ،مقدمة اقÎاحات حلول لتعقيدات ظرف دون الكتفاء
بالتهويل والعويل والÎويج للقاعدة السسلبية «كل ليسس على ما يرام».
وبعد ان غاصس ‘ تاريخ مسسار ا÷زائر وﬁطاتها اŸتعددة التي
رافقها اإلعÓم وسساندها ب Óتردد ،حرصس الرئيسس بوتفليقة على
التأاكيد على مسسؤوولية اإلعÓم ‘ التصسدي ıاطر و–ديات الزمن
وهول اÙيط ا÷يوسسياسسي اŸهتز –ت األزمات والصسراعات .وهي
مسسؤوولية كبÒة –تم على أاسسرة اإلعÓم التحلي باليقظة وبعد النظر
وعمق التحليل ‘ التنبيه ا ¤اıاطر اÙدقة بالبÓد والÎويج
ل -ل-ج-ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة اŸوسس-ع-ة  ،م-تسس-ل-ح-ة ب-ال-روح ال-وط-ن-ي-ة وم-تشس-ب-ع-ة
با◊رصس على صسيانة الوطن الذي انتزع حريته واسستعاد سسيادته
بنضسال الدم والدمع .واسستدعى من اجله تضسحية ثانية ‘ العشسرية
ا◊مراء التي سسقط فيها الكث Òمن اهل القطاع وبقيت ا÷زائر
صسامدة واقفة.
بهذه اŸقاربة المنية والسسياسسية والسسÎاتيجية التي تلعب فيها
الصسحافة الدور الكامل وتكون الشسريك السساسسي  ،تتعزز السسÓمة
الÎابية وتتقوى وتتحول ا ¤حصسن مت Úتتحطم علية كل مؤوامرة
ومناورة مهما بلغت درجة القوة والتحدي.
بهذه اŸقاربة تسسد فجوات التهديدات وتصسد .وتصسبح عندها
الصسحافة عنوان التطور والبناء الوطني وتبقى السسند المن لكل مسسار
سسلم وقيم مصسا◊ة والعيشس معا ‘ سسÓم .اŸبادرة ا÷زائرية التي
وجدت التأاييد اŸطلق من كافة العواصسم وباتت منهجا لضسفاء حالة
هدوء وسسكينة على عا ⁄مضسطرب بالزمات والنزاعات حولته إا¤
بارود يحمل كل مؤوشسرات النفجار.

شسرع ‘ زيارة عمل تدوم يومÚ

وزير خارجية موريتانيا :
إرإدة سصياسصية ‘ تطوير إلعÓقات
إŸميزة مع إ÷زإئر

تشسمل  2800مكتب ‘ خطوة أاو¤

«جازي» تطلق خدمة إلدفع إإللكÎو Êبالشصرإكة مع بريد إ÷زإئر
مواصسلة Ÿسسار العصسرنة وŒاوبا مع مسسعى بناء
اقتصساد رقمي اطلقت شسركة جازي للهاتف النقال
وم -ؤوسسسس -ة ب -ري -د ا÷زائ -ر امسس خ -دم -ة ف -ل -ي -كسس -ي
ل-ل-ت-ع-ب-ئ-ة الل-كÎون-ي-ة ب-ط-ريقة رقمية باسستعمال
للية،
ل‹ أاواŸوزعات النقدية ا آ
أاجهزة الصسرف ا آ
واŸواق- -ع الل- -كÎون- -ي- -ة لÈي- -د ا÷زائ -ر وŸؤوسسسس -ة
لضس -اف -ة إا ¤م -ك -اتب الÈي-د ب-اسس-ت-خ-دام
ج -ازي ،ب -ا إ
للكÎونية «الذهبية».
بطاقات الدفع ا إ

فنيدسس بن بلة
“سس العملية ‘ اول خطوة  2800مكتب بريدي ‘
انتظار تعميمها على ما تبقى من الشسبكة الÈيدية وعددها
الجما‹  3800مكتب ع Èالوطن.هذا ما ذكر ‘ حفل
توقيع اتفاقية الشسراكة ب ÚاŸؤوسسسست Úاللت Úامضستا رسسالة
حسس -ن ال-ن-ي-ة  2015وه -م -ا الن ‘ ط -ور Œسس -ي -د شس -راك -ة
اسسÎات -ي -ج -ي -ة –م -ل م -ع-ه-ا خ-دم-ات ا‚زت واخ-رى ق-ي-د
التحضس.Ò
الشس -راك -ة ال -ت -ي “ت امسس ب -ف -ن -دق الوراسس-ي ب-حضس-ور
إاعÓمي مكثف تتصسدرهم جريدة «الشسعب» جرت بحضسور
اŸدي -ر ال -ع -ام لÈي -د ا÷زائ-ر ع-ب-د ال-ك-ر Ëدح-م-ا Êال-ذي
Áتلك Œربة كبÒة ‘ هذا اÛال اكتسسبها من قبل عندما
ك-ان ب-ال-وزارة اŸع-ن-ي-ة ،وف-ي-تشس-ن-زو ن-يشس-ي وم-اثيو جالفانيو
وهما على التوا‹ الرئيسس التنفيذي واŸدير العام ÷ازي.
كما حضسر ا◊فل ‡ثلون عن الصسندوق الوطني لÓسستثمار
وإاطارات من الشسركت.Ú
وشسدد دحما Êالذي ابرز اهمية اتفاقية الشسراكة التي
“ه -د الرضس -ي-ة ÿدم-ات اخ-رى مسس-ت-ق-ب Ó-ت-ف-ي-د ال-زب-ائ-ن
واŸواطن Úالتزامه وعزمه ،بدعم من الوزارة الوصسية ،على
–ديث وت -ن -وي -ع ط -رق ال -دف -ع ال -ن -ق -دي ،وت -ع -م -ي-م ال-دف-ع
لل -كÎو ،Êورق -م -ن -ة اÿدم -ات ل -تسس-ه-ي-ل ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة
ا إ
للمواطن ،Úوتقد Ëخدمة عالية ا÷ودة بعيدا عن اكراهات
الطواب Òوطرق البواب والنتظار امام اŸصسالح.
ودعم هذا الطرح فيتشسينزو نيشسي بالتأاكيد الصسريح ان
جازي فخورة با“ام اتفاق الشسراكة مع بريد ا÷زائر،حيث
لل-كÎو Êم-ع-ل-مً-ا إاضس-اف-يً-ا ‘ ب-ن-اء
سس-ي-ك-ون إادخ-ال ال-دف-ع ا إ
ال -ن -ظ-ام ال-رق-م-ي “اشس-ي-ا والسس-ي-اسس-ة ال-وط-ن-ي-ة مضس-ي-ف-ا ان

الشسركة بصسفتها اقتصسادية عمومية ،تؤوكد ›ددا التزامها
Ãواصسلة مسساهمتها ‘ بناء اقتصساد جزائر الغد.
واعطى جالفا Êللشسراكة بعدا افÎاضسيا رقميا قائÓ
ان-ه-ا ت-ع-كسس ال-ت-زام»ج-ازي»ب-الب-ت-ك-ار وال-ع-م-ل ع-لى تقدË
خدمة أافضسل للزبون من خÓل اÿدمات واŸنتجات التي
تهدف إا ¤تسسهيل حياة ا÷زائري Úوادخالهم ا ¤العا⁄
الرقمي .
مع العلم جاءت هذه اÿدمات كنتيجة طبيعية لشسراكة
مبدئية ب Úبريد ا÷زائر وجازي ” التوقيع عليها ‘
سسبتم ،2015 Èوالهدف منها هوتنويع اÿدمات من خÓل
تسسويق منتجات وخدمات جازي ع Èشسبكة مؤوسسسسة بريد
ا÷زائر.
بفضسل هذه الشسراكة ،أاصسبح بإامكان مشسÎكي جازي بدءا
من امسس السستفادة من خدمات ﬂتلفة ‘ مكاتب الÈيد
لرب -ع Úم -ن الÎاب
اŸوزع- -ة ع Èال- -ولي- -ات ال- -ث- -م -ا Êوا أ
للكÎوÿ Êدمات
الوطني .وتشسمل هذه اÿدمات الدفع ا إ
للكÎونية «الذهبية» وع ÈاŸوقع
جازي بواسسطة البطاقةا إ
للكÎو )www.poste.dz( Êو‘ فضساء بريدي نت «Baridi
ا إ
للكÎوÿ Êدمات جازي من خÓل الشسبكة
 ،»Netوالدفع ا إ
اللكÎونية التجارية اÿاصسة بها.
ك- -م -ا تشس -م -ل ب -حسسب الشس -روح اŸق -دم -ة م -ن ﬂتصسÚ
سس-ه-روا ع-ل-ى اع-داده-ا ‘ ظ-رف ق-ي-اسس-ي تسس-وي-ق ال-ت-ع-ب-ئ-ة
لضس-اف-ة إا ¤دف-ع ال-ف-وات ÒعÈ
لل -كÎون -ي-ة «ف-ل-ي-كسس-ي» ب-ا إ
ا إ
مكاتب الÈيد.

أاع-رب وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة اŸوري-ت-ا ،Êاسس-م-اع-يل ولد
الشس-ي-خ أاح-م-د ،امسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصسمة ،ع -ن رغ -ب-ة بÓ-ده ‘
«تطوير» عÓقاتها « التاريخية واŸميزة» مع ا÷زائر و«الدفع
بها ا ¤المام» مشسيدا بالتطورات اليجابية التي شسهدتها هذه
لونة الخÒة.
العÓقات ‘ ا آ
أاوضسح ولد الشسيخ أاحمد ‘ ،تصسريح للصسحافة عقب اسستقباله من قبل
وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل ،أان العÓقات ا÷زائرية
اŸوريتانية عÓقات «‡يزة و لها تاريخ طويل» ترسسخت حتى بÚ
الشسعب Úو«نحن فخورين بها ونرغب ‘ أان تتطور نحو المام».
وأاعت Èالوزير اŸوريتا ،Êالذي يقوم بزيارة تدوم يوم Úا ¤ا÷زائر،
أانه يوجد «الكث Òمن التطورات اليجابية» ‘ العÓقات الثنائية بÚ
البلدين و«نرغب ‘ تفعيل هذه القفزة» مذكرا ‘ هذا الطار Ãعرضس
اŸنتجات ا÷زائرية الذي سستحتضسنه العاصسمة اŸوريتانية نواكشسوط
بداية من  23من هذا الشسهر وهي التظاهرة التي سستعرف مشساركة ما ل
يقل عن  150شسركة جزائرية.
وك-ان ال-ل-ق-اء ب Úال-وزي-ري-ن ف-رصس-ة ت-ط-رق-ا ف-ي-ها ،اضس -اف-ة ا ¤الشس-ق
القتصسادي ،ا ¤التعاون الثنائي على اŸسستوى السسياسسي حسسب الوزير
اŸوريتا Êالذي نقل باŸناسسبة –يات الرئيسس اŸوريتا Êا ¤نظÒه
ا÷زائري عبد العزيز بوتفليقة.
ومن جانبه ،وصسف مسساهل العÓقات ب Úا÷زائر وموريتانيا بـ«
التاريخية واŸتينة» وهي العÓقات التي عرفت «قفزة نوعية» كما
قال .
و” خÓل هذا اللقاء ا ¤جانب تقييم شسامل للتعاون الثنائي ،تبادل
اآلراء حول القضسايا التي تهم البلدين ،الوضسع ‘ منطقة السساحل،
الره -اب وال -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف واŸن -ط -ق -ة اŸغ -ارب -ي-ة ح-يث ” ب-ه-ذا
اÿصسوصس مناقشسة مسسأالة الصسحراء الغربية وكذا فكرة اعادة مسسار بناء
ال–اد اŸغاربي ،أاضساف الوزير.
واعت Èوزير اÿارجية أان معرضس نواكشسوط سسيكون فرصسة للتعريف
باŸنتجات ا÷زائرية من جهة والتعرف ،بالنسسبة للطرف ا÷زائري،
على السسوق اŸوريتانية مشسددا ‘ هذا الطار على ضسرورة «اعادة
النظر» ‘ التفاقية التجارية اÈŸمة ب Úا÷زائر وموريتانيا سسنة 1996
والتي « ⁄تعد تتأاقلم» كما قال ،مع التحولت القتصسادية والتجارية التي
يعرفها البلدان.
كما كشسف وزير الشسؤوون اÿارجية أانه سسيقوم بزيارة« ،بداية من السسنة
اŸقبلة ا ¤موريتانيا» “هيدا للدورة  18للجنة العليا للتعاون ب Úا÷زائر
وموريتانيا والتي «سستنعقد أاوائل السسنة اŸقبلة».
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الثنين  22أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  12صسفر  1440هـ

عشسرات طلبات الشسراكة ‘ قطاع السسيارات قيد الدراسسة

يوسصفي :دف Îشصروط ’ختيار العروضس و–ديد سصعر السصيارة
 5آا’ف مشصروع اسصتثماري ..بقيمة  2000مليار دج
كشس - -ف وزي - -ر الصس- -ن- -اع- -ة
واŸناجم يوسسف يوسسفي عن
عشس- -رات ط- -ل- -ب -ات الشس -راك -ة
لÓ- - -سس- - -ت- - -ث- - -م- - -ار ‘ ق- - -ط - -اع
السس - -ي - -ارات ال - -ت - -ي سس - -ي - -ت - -م
صس-ن-اع-ت-ه-ا ‘ ا÷زائر ،مؤوكدا
أان ع -دة دول م -ن ج -نسس -ي -ات
ﬂت- - -ل- - -ف- - -ة ت- - -ري - -د دخ - -ول
الشس- -راك- -ة ‘ ه- -ذا ال- -ق -ط -اع،
مÈزا ان - -ه ي - -ج - -ري ح - -ال - -ي- -ا
لعداد لدف Îشسروط حتى
ا إ
ي -ت-م اخ-ت-ي-ار ال-ع-روضس ع-ل-ى
أاسساسس مدروسس ودقيق.

حياة  /ك
أاوضس -ح ي-وسس-ف-ي ،أامسس ،خÓ-ل
م -ن -ت -دى ج -ري -دة «اÛاه -د» أان
دف Îالشس- -روط ه- -ذا ال- -ذي وق- -ع
ع- -ل- -ي -ه اŸت -ع -ام -ل -ون ‘ ق -ط -اع
السسيارات  ،والذي يتضسمن نسسبة
اإلدماج التي يجب –قيقها وفق
اآلجال اÙددة ‘ هذا الدفÎ
أان ه -ن -اك ال-ع-دي-د م-ن ال-ط-ل-ب-ات
التي تصسل الوزارة بشسأان الشسراكة
مع ا÷زائر ‘ قطاع السسيارات
وت -ع-د ه-ذه ال-ط-ل-ب-ات ب-ال-عشس-رات
وم -ن ﬂت -ل -ف ال -ب -ل -دان أاوروب-ي-ة
وأاسسيوية...
ك - -م - -ا ي- -ح- -دد دف Îالشس- -روط
السسعر الذي تعرضس به السسيارة
Ãج -رد خ -روج -ه -ا م -ن اŸصس -ن -ع
با÷زائر  ،و الذي سسيكون بنفسس
القيمة التي يتم اسستÒاده بها،
م - - -ن ح - - -يث اŸارك - - -ة ،ال - - -ن- - -وع

والصسنف.
وأاضس - -اف ي - -وسس- -ف- -ي ‘ ه- -ذا
الصس - -دد أان اÛلسس ال - -وط - -ن- -ي
ل Ó-سس -ت -ث -م -ارات ي -ق -وم ب -دراسس -ة
ط -ل -ب -ات الشس -راك -ة ال -ت-ي ت-ل-ق-ت-ه-ا
ال -وزارة بشس -ك -ل م -ع -م -ق ودق -ي -ق،
والذي سسيعطي « الضسوء األخضسر
ألصس - -ح - -اب - -ه- -ا أاو ح- -ت- -ى الضس- -وء
األحمر» أاي أانه Áكن أان تقبل أاو
ترفضس هذه العروضس.

اŸناولة  ..لصصناعة  30إا¤
 40أالف من قطع الغيار
وأاك - -د ي- -وسس- -ف ي- -وسس- -ف- -ي أان
القطاع يسسعى لتجربة جديدة و
–ق -ي -ق ق -ف -زة ن-وع-ي-ة ‘ ›ال
صسناعة السسيارات ﬁليا  ،غ Òأان
األمر يتطلب «الصس »Èوعدد كبÒ

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

من اŸؤوسسسسات لصسناعة  30إا¤
 40أال - -ف ن - -وع م- -ن م- -رك- -ب- -ات
السسيارات من قطع الغيار ،مؤوكدا
على ضسرورة تشسجيع اŸناول .
و‘ ن - - -فسس اŸوضس- - -وع شس- - -دد
يوسسفي على «الشسفافية» اŸتعلقة
بتكاليف صسناعة السسيارات التي
“ر عÈها سسلسسلة اإلنتاج ،أان
ي-ت-م ت-ق-دÁه-ا ل-ل-مسس-ت-ه-لك ،لن-ها
أاسس- -اسس- -ي- -ة ل -رب -ح ث -ق -ت -ه ‘ ه -ذا
اŸنتوج ( السسيارة).
وفيما يتعلق بالعقار الصسناعي،
و ردا على سسؤوال للصسحافة خÓل
النقاشس ،قال الوزير انه سسيتم
اسسÎج -اع ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-ق-ارات
التي –صسل عليها أاصسحابها عن
طريق التنازل  ،و التي  ⁄يسستغلها
أاصسحابها ‘ إاقامة اسستثمارات ،
عن طريق القضساء ،كما –دث

عن رسسم بقيمة  5باŸائة على
العقار غ ÒاŸسستغل من طرف
أاصسحابها ،وأافاد ‘ هذا اإلطار
انه يجري حاليا التفك ‘ Òطرق
أاخرى ،لوضسع إاجراءات أاسسهل و
تسس - -ت - -غ - -رق وق - -ت - -ا اق- -ل إلع- -ادة
العقارات إا ¤القطاع العمومي.
وب- -ال- -نسس- -ب- -ة لÓ- -سس -ت -ث -م -ارات
األج - -ن - -ب - -ي- -ة اŸب- -اشس- -رة –دث
يوسسفي عن الشسراكة التي “ت
م- -ع شس -ريك أاج -ن -ب -ي لسس -ت -غ Ó-ل
الذهب  ،و التي – ⁄قق اإلنتاج
اŸرجو ،لن السستغÓل كما قال
 ” ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -ط -ب -ق -ةالسس -ط -ح -ي -ة ،و ⁄ت -ت -ع -د ال-ك-م-ي-ة
اŸسستخرجة من اŸنجم  1طن
سسنويا « ،و هي كمية قليلة جدا»،
ما جعل الوزارة تبحث عن شسركاء
آاخرين Áكن –قيق اŸردودية
اŸط- - -ل - -وب - -ة ‘ ،ه - -ذا اŸع - -دن
ال- -ن -ف -يسس ال -ذي Áت -لك ا÷زائ -ر
كميات هائلة منه –ت األرضس.
وي - - -ق- - -در ع- - -دد اŸشس- - -اري- - -ع
السستثمارية  52أالف مشسروع
اسستثمار بقيمة تفوق  6200مليار
دج  ،التي أادت إا ¤خلق ما ل يقل
عن  500أالف منصسب عمل ،وأافاد
‘ هذا اإلطار أان الوكالة الوطنية
ل Ó-سس-ت-ث-م-ارات سس-ج-لت ب-ال-نسس-ب-ة
لسسنة  2017ما ل يقل عن 5000
مشسروع اسستثماري ،بقيمة 2000
مليار دج ،سسمحت بإانشساء ما ل
يقل عن  200أالف منصسب عمل ،
حسسب ا◊صس -ي -ل -ة ال -ت -ي ق -دم -ه -ا
الوزير.

خÈاء دوليون سسلطوا الضسوء على التجربة ا÷زائرية

اŸؤو“ر الدو‹ الـ 2للطب الشصرعي يناقشس التطورات ويدعون ◊ماية اŸمارسصÚ
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17776
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رسّسم رفع التجميد عن هياكل اÛلسس الشسعبي الوطني

إاجتماع اŸكتب  ⁄يحدد تاريخا للمصصادقة على
حالة الشصغور وانتخاب رئيسس جديد

اسس -ت-أان-ف اÛلسس
الشس- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي
صسباح أامسس أاشسغاله،
ب- -اج- -ت- -م- -اع اŸك- -تب
ب - -رئ - -اسس - -ة ال - -ن- -ائب
ا◊اج ال - - - - -ع - - - - -ايب،
م -رسس -م -ا ب-ذلك رف-ع
ح-ال-ة ال-ت-جميد عن
ال-ه-ي-اك-ل ،وك-ما كان
م -ت -وق -ع -ا ” إاح -ال-ة
مشس- - - -روع ق- - - -ان - - -ون
اŸال -ي-ة لسس-ن-ة 2019
ع -ل -ى ÷ن -ة اŸال -ي -ة
واŸي-زان-ي-ة ،فيما ⁄
–دد ت - - - -اري - - - -خ - - - -ا
ل- -ل- -مصس- -ادق- -ة ع -ل -ى
ت- -ق- -ري- -ر ÷ن- -ة الشس- -ؤوون ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة
لدارية وا◊ريات بعدما كان مرتقبا
وا إ
اليوم أاو غدا على أاقصسى تقدير ،وأاشسار
نواب ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،بأان عدم
الفصسل ‘ خليفة السسعيد بوحجة سسبب
عدم –ديدها.

فريال بوشصوية
أاهم ما ميز أاول اجتماع Ÿكتب اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي اŸل-ت-ئ-م أامسس ،ب-ع-د ت-ث-ب-يت
÷نة الشسؤوون القانونية واإلدارية وا◊ريات
اÿميسس حالة شسغور منصسب رئيسس الغرفة
الŸÈان-ي-ة ،ق-رار «رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن ه-ي-اكل
اÛلسس الشسعبي الوطني والسستئناف العادي
Óشسغال» ،وكذا «إاحالة مشسروع قانون اŸالية
ل أ
لسسنة  ، 2019على ÷نة اŸالية واŸيزانية».
ورغم تأاكيد النواب بأان أاهم نقطة كانت
م -رت -ق -ب -ة ‘ ج -دول أاع -م -ال اج-ت-م-اع م-ك-تب

اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ،ب -ر›ة ج-لسس-ة
ع-ل-ن-ي-ة ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ى ت-ق-رير ÷نة الشسؤوون
ال -ق -ان -ون -ي -ة واإلداري -ة وا◊ري -ات ب -خصس-وصس
ت -ث -ب -يت ح -ال -ة شس -غ-ور م-نصسب رئ-يسس ال-غ-رف-ة
الŸÈانية ،إال أان التاريخ  ⁄يحدد وجاء ‘
البيان الذي تلقت «الشسعب» نسسخة منه« ،كما
سسيحدد لحقا تاريخ اŸصسادقة على تقرير
÷نة الشسؤوون القانونية واإلدارية وا◊ريات»،
وكذا «تاريخ انتخاب رئيسس جديد للمجلسس
الشسعبي الوطني ‘ جلسسة علنية».
واسس- - -ت- - -نـ ـ ـ ـادا إا ¤ت ـ ـوضس- - -ي- - -حـ ـات ب - -عضس
ال -ن ـ ـواب ال -ذي -ن اتصس -لت ب-ه-م «الشس-عب» ،ف-ان
السس -بب وراء ع -دم –دي -د ت -اري -خ ب-ع-د ،ع-دم
ا◊سس -م ‘ اŸرشس -ح ال-ذي سس-ي-خ-ل-ف السس-ع-ي-د
بوحجة على رأاسس اÛلسس الشسعبي الوطني،
ورغ -م ت -داول اسس -م ال -ن -ائب وال -وزي -ر األسس-ب-ق
ل-ل-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية والصسيد البحري
سسيد أاحمد فروخي  ،إال أان السسم اŸرجح
النائب ﬁمد جÓب.

بوعزغي من تيارت:

اأ’من الغذائي –ّد يجب رفعه

قانون الصصحة  2018أاضصاف آاليات جديدة تنظم اŸهنة
ي - - - -ب- - - -حث م- - - -ن- - - -ذ ،أامسس،
بالعاصسمة خÈاء دوليون ‘
ال- -طب الشس- -رع- -ي ال -ت -ج -رب -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ›ال تسس -يÒ
ال -ك -وارث م -ن ال -ت-ع-رف ع-ل-ى
لشس- -خ- -اصس ،ح -يث
ه- -وي- -ات ا أ
ل-ق-يت ج-ه-ود ال-دول-ة ،إاشس-ادة
من طرف اŸشسارك ‘ ،ÚحÚ
حذروا من اıاطر النفسسية
التي يواجهها ‡ارسسو الطب
الشسرعي سسيما بعد التقاعد.

جÓل بوطي
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

ثمن الÈوفيسسور بلحاج رشسيد
رئ - -يسس األك- -ادÁي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل-ت-ط-وي-ر ال-طب الشس-رع-ي ا÷هود
ال -ت -ي ت -ب -ذل-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ ›ال
ت- -ط- -وي -ر اÛال ال -ذي ي -ح -ظ -ى
ب -اه -ت-م-ام ك-ب Òم-ن ط-رف ال-دول
الغربية ،مشسÒا إا ¤أان ما قامت
ب -ه ا÷زائ -ر م -ؤوخ -را ي-ب-عث ع-ل-ى
التفاؤول لتطوير الطب الشسرعي،
سسيما إاضسافة مواد جديدة ألول
م- -رة ‘ ق- -ان- -ون الصس- -ح- -ة 2018
الذي صسادق عليه الŸÈان.
وأاوضس- - -ح ب- - -ل- - -ح - -اج ‘ ن - -دوة
صس -ح -ف -ي -ة ع-ق-ده-ا ع-ل-ى ه-امشس
اف -ت -ت -اح اŸل -ت -ق -ى ال-دو‹ ال-ث-اÊ
للطب الشسرعي بفندق األوراسسي،
أامسس ب- -ال- -ع- -اصس- -م- -ة أان ا÷زائ -ر
بفضسل Œربتها الطويلة ‘ تسسيÒ
ال -ك -وارث ع -ل -ى غ -رار ال -عشس -ري-ة
السس -وداء ،وف -يضس -ان ب -اب ال -وادي
وزل- -زال ب- -وم- -رداسس “ك -نت م -ن
ب- -ل- -وغ م -راح -ل ت -ق -دم -ة رغ -م أان
ال -طب الشس -رع -ي ي -ع -رف ت -ط -ورا
كبÒا من ناحية إاجراءات التعرف
ع- - -ل- - -ى ب - -ي - -ان - -ات األشس - -خ - -اصس
اŸتوف.Ú
ك -م -ا ت -ط -رق الÈوف -يسس-ور ا¤

ا÷انب الجتماعي ألطباء الطب
الشسرعي مؤوكدا أانهم بحاجة ا¤
حماية اجتماعية ورعاية نفسسية
ل يحظون بها ‘ الوقت ا◊ا‹
ما جعل الكث Òمن طلبة الطب
ينفرون من هذا التخصسصس ،الذي
له تداعيات نفسسية خطÒة على
‡ارسس -ي -ه سس-ي-م-ا ب-ع-د ال-ت-ق-اع-د،
مضس - -ي - -ف - -ا أان ا÷زائ - -ر –صس - -ي
‡220ارسس ‘ الطب الشسرعي،
و ‘150إاطار التكوين  ،وهو عدد
م -ع -ت Èم -ق -ارن -ة ب -ب -عضس ال -دول،
قائ »Óأان ذلك يتم بفضسل سسياسسة
ال- -دول- -ة ال- -رشس- -ي- -دة ل- -ت -وف Òك -ل
اإلمكانيات من الناحية البشسرية
واŸادية».
ويناقشس اŸؤو“ر الدو‹ الثاÊ
ل -ل-طب الشس-رع-ي أاه-م ال-ت-ط-ورات
ا◊اصس -ل -ة ‘ اÛال Ãشس -اط -رة
خÈاء دولي Úمن عدة دول عربية
واف - -ري - -ق - -ي - -ة ،وأاوروب- -ي- -ة حسسب
الÈوفيسسور بلحاج الذي ذكر أان
ا÷زائر توصسلت ا ¤إاجراء ألول
مرة يسسمح بإاعادة بناء البصسمات
اإلنسسانية ‘ حال تعرضس ا÷سسم
ل -ك-ارث-ة “ن-ع م-ن ال-ت-ع-رف ع-ل-ي-ه

ب -ال -ط -رق ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى غ-رار
ا◊مضس ال- -ن- -ووي ،م- -وضس- -ح -ا أان
جهود اÈÿاء منصسبة حاليا على
التأاقلم مع الكوارث الكÈى التي
تتطلب إاجراءات خاصسة.
ويشس - -ك - -ل ا÷انب ال - -ق - -ان- -وÊ
وال -ت -ن -ظ -ي -م -ي ج -ان -ب -ا م -ه-م-ا ‘
م - -ن - -اقشس - -ات اÈÿاء  ،ح- -يث أان
ا÷زائر لديها تشسريعات خاصسة
تسسمح للطب الشسرعي بالتعرف
ع -ل-ى ه-وي-ات األشس-خ-اصس بشس-ك-ل
ع- -ادي ‘ إاط- -ار ال- -ت- -نسس- -ي- -ق بÚ
ﬂت-ل-ف ال-دوائ-ر ال-ف-اع-ل-ة ،حيث
أاكد بلحاج أاهمية إاسسهام كل من
ﬂاب-ر الشس-رط-ة ال-ع-ل-م-ية واألدلة
ا÷ن- -ائ- -ي -ة بشس -اط -ون -اف ،وÈﬂ
األدل -ة ا÷ن -ائ -ي -ة وع -ل-م اإلج-رام
التابع للدرك الوطني ببوشساوي،
مشسÒا ا ¤أانهم يتوفرون على كل
اإلم-ك-ان-ي-ات ال-دول-ية ويعملون ‘
ظ- -ل ال- -تشس- -ري- -ع- -ات ال -ق -ان -ون -ي -ة
اŸعمول بها دوليا.
م -ن ج -ه -ت -ه رحب ‡ث -ل وزي-ر
الصس- - -ح- - -ة والسس- - -ك- - -ان وإاصس Ó- -ح
اŸسستشسفيات ،مدير ديوان الوزير
بالنتائج والتوصسيات التي سستتوج

اخ-ت-ت-ام اŸل-ت-ق-ى ال-ي-وم ‘ ،ي-ومه
الثا ،Êمؤوكدا أان الوزارة سستأاخذ
كل التوصسيات على حمل ا÷د
إلعداد ورقة طريق شساملة تبنى
من خÓلها الوزارة رؤوية لتطوير
القطاع بالتنسسيق مع القطاعات
اŸع -ن -ي-ة ،ل-رف-ع مسس-ت-وى ال-ت-أاهب
وم- -واج- -ه- -ة ال- -ك -وارث ال -ت -ي ق -د
–صس- -ل ‘ اŸسس- -ت -ق -ب -ل ،سس -ي -م -ا
ت-ط-وي-ر م-ه-ن-ة ال-ط-ب-يب الشسرعي
وفق التطورات ا◊اصسلة .
وتعتمد ا÷زائر حسسب ‡ثل
وزير العدل حافظ األختام على
ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل بﬂ Úت-ل-ف
ال-ف-اع-ل ‘ Úال-ق-ط-اع ع-ل-ى غ-رار
أاف - - - - -راد األم- - - - -ن وال- - - - -قضس- - - - -اة
اŸتخصسصس ‘ Úقضسايا اإلجرام
واألدلة ا÷نائية ،موضسحا أان ذلك
Áك- - -ن ‘ ك- - -ث Òم - -ن األح - -ي - -ان
ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى مÓبسسات قضسايا
حسس-اسس-ة ب-فضس-ل ال-ت-ك-وي-ن ال-دائم
وتبادل اŸعلومات بشسكل فوري،
يسس- -م- -ح ب- -ت- -ط- -وي- -ر اŸن- -ظ -وم -ة
التشسريعية ‘ ،ح Úقالت مديرة
ال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي ب-وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م
ال- -ع -ا‹ شس -ري -ف -ي ان ال -ت -خصسصس
يحظى باهتمام كب Òمن طرف
القطاع.
ويختتم اŸلتقى الدو‹ الثاÊ
ل -ل -طب الشس -رع -ي أاشس -غ -ال-ه ال-ي-وم
Ãشس -ارك-ة دول-ي-ة واسس-ع-ة ،إاضس-اف-ة
ا ¤مشس- -ارك- -ة ك- -ل ال- -ف- -اع -ل‘ Ú
اÛال ،من قضساة ،وأافراد األمن
ال- -وط- -ن- -ي وال -درك ،وذلك قصس -د
اإلŸام ب -ك -ل ا÷وانب اŸت -ع -ل-ق-ة
ب -ال -ت -ع -رف ع -ل-ى ال-ه-وي-ات ،ع-ل-ى
غ- - -رار قضس- - -اي- - -ا الخ- - -ت - -ط - -اف
واإلره -اب وال -ك-وارث الصس-ن-اع-ي-ة
وغÒها من اŸواضسيع ذات صسلة
بالطب الشسرعي ا◊ديث.

أاك- -د وزي- -ر ال- -فÓ- -ح- -ة و ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة
ال-ري-ف-ي-ة و الصس-ي-د ال-ب-حري عبد القادر
بوعزغي من تيارت ان المن الغذائي
مرهون بتكاتف ا÷هود  ،والفÓحة هي
مصس-دره ،مشسÒا خÓ-ل اف-ت-ت-اح-ه ل-ل-يوم
ال -دراسس -ي ح -ول شس -ع -ب-ة ا◊ب-وب إا ¤ان
لم - -ن ال - -غ - -ذائ - -ي ي- -عّ- -د م- -ن ب Úأا ه- -م
ا أ
ركائز السسيادة الوطنية ،ويعت Èأا يضسا
لسسÎاتيجية للسسياسسة
لهداف ا إ
أاحد ا أ
التنموية لقطاع الفÓحة ،التي شسرع ‘
ت -ن -ف -ي -ذ ه -ا م -ن -ذ ع-ام  ، 2000ل-ت-ل-ب-ي-ة
ا◊اجيات الغذائية للمواطن.Ú

تيارت :ع.عمارة
وأاكد الوزير أان هذه السسياسسة ترمي إا¤
ال -رف -ع م-ن ال-ق-درات اإلن-ت-اج-ي-ة ب-اسس-ت-ح-داث
مسساحات مسستصسلحة جد دة ،و التوسس ع ‘
رق -ع -ة اŸسس -اح -ات اŸسس -ق -ي -ة والق-تصس-اد ‘
اسس-ت-ع-م-ال اŸي-اه ،و–سس Úاإلن-ت-اج-ي-ة وت-ن-و ع
اŸن -ت -ج -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة وال-رف-ع م-ن ال-ع-رضس
الفÓحي وتنشسيط الصسادرات و تعز ز قدرات
التحو ل وا◊فظ والتخز ن اÈŸد ،من أاجل
ضسمان األمن الغذائي.
و ⁄يخف بوعزغي عدم رضساه عن تسسيÒ
الشسعب الفÓحية وغياب الفÓح Úوضسرب
مث Óبعدم وجود الفÓح Úداخل قاعة علي
Óت باإلداري Úكما
معاشسي بتيارت والتي امت أ
قال ،وهذا مؤوشسر على عدم اهتمام الفÓحÚ
Ãا يجري داخل ›الهم ،مشسددا على تفعيل
الشسعب الفÓحية سسواء للحبوب أاو اÿضسروات
أاو تربية اŸواشسي داخل كل قرية او مدينة
وليسس بعاصسمة الولية او مركزيا بالعاصسمة.
وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة ط-اف ب-أاج-ن-ح-ة اŸع-رضس

ال -ف Ó-ح -ي ال -ذي ” ت -نصس -ي -ب -ه بسس -اح -ة دار
الثقافة علي معاشسي بتيارت حيث وقف
عنده مطول و أاعطى توجيهات للمنتج Úمن
اجل زيادة رفع اإلنتاج ،كما اسستمع الوزير ا¤
انشسغالت اŸنتج Úو التي يصسب اغلبها ‘
مشسكلتي اŸاء و الكهرباء و غرف التÈيد و
ال -ت -خ-زي-ن  ،ح-يث وع-د ب-تسس-وي-ة األم-ور ال-ت-ي
يخولها القانون من خÓل التنسسيق مع وا‹
تيارت الذي تعهد بتسسوية الوضسعيات التي
طالب بها اŸنتجون ل سسيما من هم مسسجلون
ضسمن قوائم طالبي حفر آابار اŸياه التي ل
ت- -ق- -ع ‘ اŸن- -اط- -ق ا◊م- -راء أاي اŸصس- -ن- -ف -ة
كمناطق غ Òقابلة للحفر.
واسس -ت -م -ع ال -وزي -ر ا ¤ع -رضس ح -ول ق-ط-اع
الفÓحة و الغابات Ãزرعة سسي عبد الكرË
ببلدية السسبع ،Úكما أاعطى إاشسارة انطÓق
حملة ا◊رث و البذر من نفسس اŸزرعة التي
تÎبع على مسساحة  1026هكتار ليتفقد بعدها
برنامج إانتاج البذور بنفسس اŸزرعة ،مؤوكدا
أان الوزارة وفرت 3مÓي Úقنطار من البذور
وم-ث-ل-ه-ا ب-ال-نسس-ب-ة لÓ-أسس-م-دة ال-فوسسفاتية ،و”
تشس -ك -ي -ل ÷ن -ة وط -ن -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت-وى وزارة
Óشسراف على عملية ا◊رث والبذر
الفÓحية ل أ
م- -ن خÓ- -ل التصس- -ال ال -ي -وم -ي ب -اŸدي -ري -ات
الولئية.
من جهته طالب رئيسس اÛلسس الوطني
اŸهني لشسعبة الفÓحة ﬁمد زوب Òمتيجي
وال -ذي ان -ت -خب م -ؤوخ -را ع-ل-ى رأا سس اÛلسس
ن- -ظ- -راءه م- -ن اŸن- -ت- -خ- -ب Úا ¤اŸسس- -اه- -م- -ة
واŸشس- -ارك- -ة ‘ اث- -راء اÛلسس و ال -ت -خ -ل -ي
بصسفة التشساور والتعاون ‘ ظل سسياسسة الدولة
الرامية ا ¤الرفع من اإلنتاج الفÓحي وجعله
أاولوية القتصساد الوطني.
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الذكرى  60للعÓقات الدبلوماسصية الصصينية ـ ا÷زائرية

شسراكة اسسÎاتيجية شساملة ..وتطلع Ÿزيد من التعاون

^ تنوع العناوين  ⁄يرافقه –سصن الوضصعية ا’جتماعية للمهنيÚ

أاكد وزير ا’تصصال جمال كعوان ،أامسض،
با÷زائر العاصصمة أان الدولة سصتواصصل دعم
’ع Ó-م قصص -د ضص -م -ان
الصص -ح -اف -ة ووسص -ائ -ل ا إ
’عÓمية.
تواجدها ‘ السصاحة ا إ
اأوضسح كعوان على اأمواج القناة الثالثة لÓإذاعة
الوطنية اأن «الدولة سستواصسل دعم وسسائل ا’إعÓم
الجزائرية ’أنه دون مسساعدتها ،لن تكون هناك
صسحافة جزائرية ،و هذا في انتظار اأن تصسبح
وسسائل ا’إعÓم هذه و الجرائد مسستقلة مثلما هو
الحال في باقي اأرجاء العالم».
قال كعوان «الدولة و السسلطات العمومية لم تدخر
اأبدا اأي جهد قصسد ضسمان تواجد وسسائل ا’عÓم
ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى السس-اح-ة ا’إعÓمية» ،مضس-ي-فا انه
«دون ا’شسهار الموؤسسسساتي و دون المزايا المتعلقة
بورق الطبع الذي لم يرتفع سسعره منذ سسنة ،1995
’ اأظ -ن اأن ت -ك -ون ه -ن-اك ج-ري-دة ي-م-ك-ن-ه-ا ال-ب-ق-اء
بانتظام في الفضساء ا’عÓمي الوطني».
و خÓل تطرقه الى حرية الصسحافة في الجزائر،
اأوضس -ح ك-ع-وان «اأن-ه-ا ح-ق-ي-ق-ة ي-ع-يشس-ه-ا الصس-ح-ف-ي

يوميا» ،مذكرا باأنه «ليسست هناك اأية قيود على
هذه الحرية ما عدا تلك التي يفرضسها القانون».
واأكد ان «حرية الصسحافة في الجزائر مكرسسة في
الدسستور و هذا المكسسب يجب ان يحافظ عليه
الصسحفيون» ،مضس- -ي- -ف- -ا ان- -ه «ل- -يسست ه -ن -اك اي
ضسغوطات من اأي نوع كانت تمارسش على وسسائل
ا’عÓم الجزائرية».
وعن سسوؤال حول التجاوزات المسسجلة عبر مختلف
وسسائل ا’عÓم ،اعتبر الوزير اأن «هذا الوضسع
يضسر بالمهنة» ،مضسيفا ان الصسحفيين «يحررون
مقا’تهم دون اي رقابة لكن عليهم ان يفهموا بان
الصسحافة مهنة شسريفة يجب ان يرافقها اأدنى قدر
من احترام اأخÓقيات المهنة».
وم -ن ج-ه-ة اخ-رى ،اأشس -ار ال -وزي -ر ال -ى ان «ت -ع-دد
عناوين الصسحافة الوطنية في الجزائر لم يكن
مرفوقا بتحسسن الوضسعية ا’جتماعية للصسحفيين،
’سس -ي -م -ا الصس -ح-ف-ي-ي-ن ال-م-م-ارسس-ي-ن ف-ي ال-م-ج-ال
الخاصش حيث ’ يتقاضسون رواتب محترمة و ’
يسستفيدون من تغطية اجتماعية» ،معتبرا ان هذا

الوضسع يشسكل «عائقا اأمام ممارسسة هذه المهنة».
وقال كعوان اأن الصسحفيين لديهم «تلك الخاصسية
التي تتمثل في تناول و كتابة كل ا’مور دون
التطرق مطلقا الى مشساكلهم» ،مشسيرا الى انه «من
مسسوؤولية ارباب العمل في مجال الصسحافة السسهر
ع -ل -ى ان يسس -ت -ف-ي-د الصس-ح-ف-ي-ون م-ن ادن-ى شس-روط
العمل».
وف -ي ه -ذا ا’ط-ار ،ت-ط-رق ال-وزي-ر ال-ى «ال-ت-ق-دم»
ال- -مسس- -ج- -ل ف- -ي مسس- -ار ت -اأسس -يسش سس -ل -ط -ة ضس -ب -ط
الصس-ح-اف-ة ال-مكتوبة ،مشس -ي -را ال -ى ان ب -ط -اق -ي -ة
الصس -ح -ف -ي-ي-ن ق-د ت-م «ت-ط-ه-ي-ره-ا» و ان «ك-ل شس-يء
جاهز» من الناحية الموؤسسسساتية من اجل تاأسسيسش
هذه السسلطة.
كما اعرب كعوان عن اسسفه كون «سسلك الصسحافة
غ -ي -ر م -ن -ظ -م» ف -ي ح -ي -ن «ت-ع-ت-ب-ر سس-ل-ط-ة ضس-ب-ط
الصسحافة المكتوبة اأسساسسية».
ولدى تطرقه لوضسع القنوات التلفزيونية الخاصسة،
اكد الوزير ان «هذه القنوات ’ تزال حديثة النشساأة
واأنها بحاجة الى تاأطير وتجربة» ،موضسحا انه «لم
يتم تاأسسيسسها من طرف مختصسين محترفين في
مجال السسمعي البصسري بل من طرف صسحفيين
معظمهم من الصسحافة المكتوبة».
واقترح كعوان قائ« Óيجب تشسجيع القنوات التي
تقدم مضسمونا جزائريا من اجل تطوير القطاع
السسمعي البصسري» ،معتبرا باأن ذلك ’ يمكن ان يتم
دون «احترام اأخÓقيات المهنة و دفتر الشسروط.
يجب على هذه القنوات نبذ العنف و التمييز و كذا
الخطابات المفعمة بالكراهية».
وي-جب ع-ل-ى سس-ل-ط-ة ضس-ب-ط الصس-ح-اف-ة ال-م-ك-ت-وبة،
يضس-ي-ف ال-وزير ،ضس -م -ان اح -ت-رام ه-ذه الشس-روط،
مذكرا انه «يحق للمواطن اللجوء اإلى العدالة في
حال ما شسعر انه تعرضش لقذف من قبل هذه
القنوات».
ولدى تطرقه اإلى جائزة رئيسش الجمهورية التي
سسيتم منحها اليوم ا’ثنين بمناسسبة اليوم الوطني
للصسحافة ،اأشس -اد ك -ع -وان «ب -ال -مشس-ارك-ة ال-ق-وي-ة»
ل-لصس-ح-ف-ي-ي-ن ف-ي ه-ذه ال-مسس-اب-ق-ة ال-م-ن-ظ-مة هذه
السسنة حول موضسوع «العيشش معا في سسÓم».

حول ا◊قوق و الواجبات Œاه صصندوق التأامينات ا’جتماعية

إانطـ ـ ـ ـÓق حملـ ـ ـ ـة –سسيسسيـ ـ ـ ـة بجامعـ ـ ـ ـات ا÷زائـ ـ ـ ـر

انطلقت ،أامسض ،على مسصتوى جامعات
ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م-ة ح-م-ل-ة –سص-يسص-ي-ة
ل-ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة ب-ه-دف إاطÓ-ع-ه-م ع-لى
ح-ق-وق-ه-م وواج-ب-ات-ه-م اŒاه الصص-ن-دوق
ال -وط -ن -ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة م-ع
“ك -ي -ن -ه -م م -ن ا◊صص -ول ع-ل-ى ب-ط-اق-ات
الشصفاء مباشصرة على مسصتوى ا÷امعات
ي حسصبما لوحظ على مسصتوى جامعة
باب الزوار.

وقالت المكلفة با’عÓم وا’تصسال على مسستوى
الصسندوق الوطني للتاأمينات ا’جتماعية لوكالة
الجزائر تسسعديت عمران لواج اأن الهدف من
هذه الحملة التحسسيسسية التي سستسستمر لغاية
الخميسش المقبل هو اطÓعهم على حقوقهم
وواجباتهم اتجاه الصسندوق الوطني للتاأمينات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة م -ع ت -م -ك -ي -ن ط-ل-ب-ة ال-ج-ام-ع-ات
ال- -م- -ع- -ن -ي -ي -ن ب -ال -دخ -ول ال -ج -ام -ع -ي ال -ف -ارط
( )2018/2017وال -ذي -ن ل -م يسس -ح -ب -وا ب-ط-اق-ات
الشس-ف-اء ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ه-م م-ن م-راك-ز ال-ت-اأمينات
ا’جتماعية من الحصسول عليها مباشسرة على
مسستوى الجامعات

وقد عرفت المراكز المتنقلة للصسندوق الوطني
للتاأمينات ا’جتماعية لوكالة الجزائر المنصسبة
على مسستوى جامعات الجزائر يوسسف بن خذة
وب -وزري -ع -ة و ب -اب ال-زوار م-ن-ذ صس-ب-ي-ح-ة اأمسش
توافدا كبيرا للطلبة حيث اأن عددا كبيرا منهم
ت -م -ك -ن -وا م -ن ال -حصس -ول ع -ل -ى ب-ط-اق-ة الشس-ف-اء
المتعلقة بهم حسسب السسيدة عمران.
واأبرزت اأنه فيما يخصش الطلبة الجدد (دخول
ج -ام-ع-ي  )2019 / 2018ف-ت-م اإع-داد م-ل-ف-ات
لفائدتهم لتمكنيهم من الحصسول على بطاقات
الشسفاء في اأقرب ا’آجال.
ك -م -ا ت -م ت-وزي-ع م-ط-وي-ات ع-ل-ى ال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن
تحصسلوا على شسروحات وافية حول حقوقهم
وواجباتهم اتجاه مصسالح التاأمينات ا’جتماعية
من طرف مختصسين بما فيها اسستفادتهم من
 80بالمائة من التعويضسات في حالة ما كانوا ’
يشس - -ك- -ون م- -ن اأي م- -رضش و  100ب-ال-مائة من
التعويضسات اإذا كانوا مصسابين باأي مرضش من
ا’أمراضش المزمنة.
واع -ل -ن م -دي -ر الصس -ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-اأم-ي-ن-ات
ا’جتماعية لوكالة الجزائر محفوظ اإدريسش
م -ن ج -ه -ت -ه اأن -ه سس -ي -ت -م خ Ó-ل ه -ذه ال -ح -م -ل -ة

التحسسيسسية و ’أول مرة توزيع  28األف بطاقة
شسفاء( التي لم تسسحب من الوكالة من طرف
اأصسحابها خÓل الموسسم الجامعي الفارط من
م -راك -ز الضس -م -ان ا’ج -ت -م-اع-ي ) ع-ل-ى ال-ط-ل-ب-ة
الجامعيين على مسستوى جامعات العاصسمة.
واضساف في اتصسال هاتفي لواج اأن هذا ا’إجراء
سسيتم تعميمه على المسستوى الوطني في اإطار
ال -م -خ -ط -ط ا’سس-ت-رات-ي-ج-ي ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
للتاأمينات ا’جتماعية للتواصسل مع مختلف
شسرائح الموؤمنين ا’جتماعيين بما فيهم الطلبة
لتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم اتجاه
هذه الهيئة.
واأبرز اإدريسش اأن اأكثر من  7000بطاقة شسفاء
ت-اب-ع-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-ج-ام-عيين (الموسسم الجامعي
الفارط ’ )2018/2017تزال «مركونة « على
مسس-ت-وى م-رك-ز الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-اأم-ينات
ا’جتماعية لباب الزوار  .فيما بلغ عددها على
مسستوى مركز ا’أبيار اأكثر من  14000بطاقة و
كذا اأكثر من  4000بطاقة على مسستوى مركز
ديدوشش مراد .واضساف اأن كل هذه البطاقات
سس-ي-ت-م ت-وزي-ع-ه-ا ب-واسس-ط-ة م-راك-ز م-ت-ن-ق-لة على
مسستوى جامعات العاصسمة.

اŸديرية العامة لأÓمن الوطني تطلق حملة جديدة للتÈع بالدم

ان-ط-ل-قت ،أامسض ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة
اŸرح-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن ا◊م-ل-ة ال-وط-نية
للتÈع بالدم ل ‘ 2018أاوسصاط منتسصبي
اŸديرية العامة لÓمن الوطني والتي
تسص -ت -غ -رق ا ¤غ-اي-ة  25أاك-ت-وبر وذلك
Ãناسصبة اليوم الوطني للتÈع بالدم.

واأشسرف على انطÓق هذه الحملة الوطنية على
مسستوى مسستشسفى «لي غليسسين» والتي تنظم
بالتنسسيق مع الوكالة الوطنية للدم والفيدرالية
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ت-ب-رع-ي-ن ب-ال-دم ال-م-ف-تشش ال-عام
لÓمن الوطني مراقب الشسرطة حشسيشسي محمد
الطاهر نيابة عن المدير العام لÓمن الوطني
مصسطفى لهبيري.
وفي هذا ا’طار اأكد المكلف با’عÓم بمديرية
الصسحة والنشساط ا’جتماعي ,مسستشسار ا’من
الوطني سسمير حميدي في تصسريح صسحفي اأنه
تم «اتخاذ كافة التدابير من اأجل السسير الحسسن
لهذه العملية ا’نسسانية التي تعرف سسنويا تبرع
اأعوان واطارات وموظفي ا’من الوطني بالدم
م -ن اأج -ل ت -زوي -د ال -مسس -تشس -ف -ي -ات ب-ه-ذه ال-م-ادة
الحيوية للمريضش».
كما ترمي هذه العملية التضسامنية يضسيف السسيد
ح -م -ي -دي -ال -ى «ت -ك -ريسش ق-ي-م ال-ت-اآزر وت-ع-زي-ز
التعاون الجواري بين مختلف فئات المجتمع «
مشس -ي -را ال -ى «اأن ه -ذه ال -ح -م-ل-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت

غ ّصصت أاوبرا ا÷زائر سصهرة أاول أامسض  ،بجمهور
أات- -ى ل- -ي- -ح- -ت -ف -ي ب -ال -ذك -رى السص -ت Úل -ل -ع Ó-ق -ات
ال -دب -ل-وم-اسص-ي-ة الصص-ي-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،وال-ذك-رى
ال -ث -ان -ي -ة ل-ت-دشص Úأاوب-را ا÷زائ-ر .وق-د ان-ط-ل-قت
ه- -ذه ال- -ف- -ع- -ال -ي -ات ب -ح -ف -ل ك Ó-سص -ي -ك -ي أاّداه 120
يشص- -ك -ل -ون أاوركسصÎا مشصÎك -ة بÚ
موسصيقي
ال- -ب -ل -دي -ن– ،ت ق -ي -ادة اŸايسصÎو أام Úق -وي -در.
وب- -ع- -د ك -ل -م -ات اف -ت -ت -اح -ي -ة ل -وزي -ري ال -ث -ق -اف -ة
واÿارج - -ي- -ة ا÷زائ- -ري ،Úوالسص- -ف Òالصص- -ي- -ن- -ي
ب-ا÷زائ-ر ،ت-ط-رقت إا ¤ع-راق-ة وع-م-ق ال-عÓقات
ا÷زائ -ري -ة الصص -ي -ن-ي-ة ،ك-ان الÈن-ام-ج اŸوسص-ي-ق-ي
ثريا ،متنوعا ،وراقيا.

ìGôaGE áeÉ°SGC :ôFGõ÷G GôHhGC
في كلمته ا’فتتاحية ،قال وزير الثقافة عز الدين
ميهوبي إان هذا الحفل يأاتي سسنتين بعد تدشسين
رئيسش الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دار اأ’وبرا
بوعÓم بسسايح ،التي وصسفها بـ»عنوان الصسداقة بين
الصس -ي -ن وال -ج -زائ -ر» .وأاضس -اف م -ي -ه -وب-ي« :رئ-يسش
ال-ج-م-ه-وري-ة ُع-رف ع-ن-ه شس-غ-ف-ه ب-اأ’ع-م-ال ال-ف-ن-ي-ة
ال-راق-ي-ة ،وه-و ي-رع-ى ف-ع-ال-ي-ات ا’ح-تفال بالذكرى
السس -ت -ي -ن إ’ق -ام -ة ال -ع Ó-ق -ات ال -دب -ل -وم-اسس-ي-ة ب-ي-ن
البلدين» ،التي تجري بتوجيه من رئيسش الجمهورية
وم -ت -اب -ع -ة م -ن ال-وزي-ر اأ’ول ،مضس-ي-ف-ا ب-أان وزارت-ي
الثقافة والخارجية عملتا معا على وضسع برنامج
ث -ري ل -ت -خ -ل -ي -د ال -ذك -رى .وق -ال م-ي-ه-وب-ي إان ه-ذه
الفعاليات تبدأا بحفل فني يضسم  120عازفا60 ،
عازفا من كل بلد في رمزية مخلدة للذكرى الـ،60
على أان تتواصسل الفعاليات في البلدين.
من جهته ،قال وزير الشسؤوون الخارجية عبد القادر
مسساهل في كلمته إانها «احتفالية رمزية تسسجل
انطÓق برنامج ثري من اأ’نشسطة المشستركة» ،كما
أانها الذكرى الثانية لتدشسين أاوبرا الجزائر ،و»هذا
الصسرح ليسش سسوى أاحد شسواهد هذا التعاون» ،يقول
مسس-اه-ل ،م-ذ ّك-را ب-ع-راق-ة ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ية التي
ترجع إالى ما قبل اسستقÓل الجزائر .وإاضسافة إالى
ال -ت-واف-ق ف-ي ال-ع-دي-د م-ن ال-قضس-اي-ا ذات ا’ه-ت-م-ام
جل مسساهل تطلع الدولتين إالى «عالم
المشسترك ،سس ّ
تسسود به قيم العدالة واإ’نسسانية والسسلم واأ’من».
وذّكر مسساهل بالتعاون واللقاءات بين البلدين ،التي
أاثمرت «الشسراكة ا’سستراتيجية الشساملة الجزائرية
ـ الصسينية» التي أاقرها رئيسش الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة ونظيره الصسيني شسي جين بينغ في
 ،2014وا’تفاق على المخطط الخماسسي  2014ـ
 .2018وأاعقب ذلك ا’تفاق على وضسع مخطط
خماسسي جديد  2019ـ  2023خÓل زيارة مسساهل
إالى بكين قبل أاشسهر.
ك-م-ا ك-انت ك-ل-م-ة السس-ف-ي-ر الصس-ي-ن-ي ي-ان-غ غ-ي-ان-غ يو
فرصسة ’ختتام فترة عمله بالجزائر ،التي دامت 4
أاعوام و 4أاشسهر ،حيث ’ يفصسله سسوى أاقل من شسهر
قبل أان يغادر السسفير الجزائر .وأاشسار في كلمته إالى
مفاجأاة جميلة لم أاتوقعها وهي قدوم هذا الكمّ من
الوزراء ورجال الدولة الجزائرية .كما تقدم غيانغ
يو بالشسكر للوزيرين الذين نظما هذا الحفل الذي

يتميز بجمعه بين موسسيقيي البلدين ’« :يمكن أان
ت -ك -ون صس -ورة أاج -م -ل م -ن ه -ذه ل Ó-ح -ت -ف -ال ب-ه-ذه
الذكرى».
خصش سسعادة السسفير ما يجول بخاطره في هذه
ول ّ
السسانحة بأاربع كلمات :الكلمة اأ’ولى هي «الفخر»،
إاذ وجب ا’فتخار بالطريق الذي سسلكه البلدان
معا ،خاصسة وأان الصسين هي أاول دولة غير عربية
ت -ع -ت -رف ب -الـ»ال -ح -ك -وم -ة ال -م -ؤوق -ت -ة ل -ل -ج-م-ه-وري-ة
ال -ج -زائ -ري -ة» ،إال-ى ج-انب مسس-ان-دة الصس-ي-ن ل-ل-ث-ورة
ال-ج-زائ-ري-ة .ال-ك-ل-م-ة ال-ث-ان-ي-ة ه-ي «الرضسا» :بمعنى
الرضسا عّما حققه البلدان في جميع المجا’ت،
واعتبر السسفير الصسيني أان خير دليل على هذا
التعاون المتنوع بين البلدين هو أانه (أاي السسفير)
من السسفراء اأ’كثر انشسغا’ واشستغا’ في السسلك
الدبلوماسسي لبلده.
الكلمة الثالثة هي «المثالية» :فالشسراكة بين البلدين
تمتاز بالّنّدية وتعامل اأ’صسدقاء ،وهي شسراكة رابح
رابح ،مع احترام مبادئ عدم التدخل في شسؤوون
الغير واحترام سسيادة الدول .أاما الكلمة الرابعة
واأ’خ -ي -رة ،ي -ق -ول السس -ف -ي -ر ،ف-ه-ي «اإ’رادة» ،ال-ت-ي
نجدها لدى البلدين للمضسي قدما في هذه الشسراكة
ا’سس -ت -رات -ي -ج -ي -ة الشس -ام-ل-ة .واع-ت-ب-ر غ-ي-ان-غ ي-و أان
الجزائر بلد غني بثرواته البشسرية والطبيعية ،وأانها
تسستحق ا’عتراف والتضسامن الدوليين.
تبع ذلك صسعود اأ’وركسسترا المشستركة على الركح،
مكونة من  120عازفا تحت قيادة المايسسترو أامين
قويدر .وكانت البداية بعزف النشسيدين الوطنيين
الصسيني والجزائري.
ثم جاء دور قطعة موسسيقية صسينية بعنوان «رقصسة
شسعب ياو» ،وقد أابدع الثنائي رياضش بوعÓم على
ال -ع -ود وب -ل -ق -اسس -م ع -ل -ي -وة ع -ل-ى ال-ق-ان-ون ف-ي أاداء
المقطوعة الصسينية بمختلف الطبوع الجزائرية.
وج -اء دور غ -ن -اء أاوب -رال -ي ل -لسس -وب -ران -و الصس -ي -ن -ي-ة
لمقطوعة «آاي لوف يو تشساينا» ،ثم المغني الصسيني
ال -ذي أادى «أاو سس -ول -و م -ي -و» ،وب -ع -ده -ا أاداء ث-ن-ائ-ي
لقطعة من «’ ترافياتا» للموسسيقار فيردي.
ثم تم عزف افتتاحية «حÓق إاشسبيلية» لروسّسيني،
وافتتاحية «الخيالة الخفيفة» لفرانسش فون سسوبي،
ثم «خطوة ثنائية» للموسسيقار تشسايكوفسسكي ،الذي
ُعزف له أايضسا رائعته «المسسيرة السسÓفية» .واختتم
ه -ذا ال-ب-رن-ام-ج ال-م-ت-ن-وع وال-ث-ري ب-ع-زف «رقصس-ات
بولوفتسسيان» ( )17أ’لكسسندر بورودين ،ثم كوكتيل
«آاف -اق» ال -ذي ضس ّ-م م -ق -ط-وع-ات م-ن-ه-ا «أاورتسس-رو»
للراحل جمال عÓم و»عبد القادر يا بوعÓم» التي
ُع -رف ب -أادائ -ه -ا ال -راح -ل رشس -ي -د ط -ه .وق-د سس-أال-ن-ا
المايسسترو امين قويدر عن هذا البرنامج المختار،
ف -ق -ال إان ال -ه -دف ك -ان ت -ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-وع ،واخ-ت-ي-ار
مقطوعات ُيسستعمل فيها جميع الموسسيقيين ،وهي
فرصسة باجتماع  120موسسيقيا ،كما أان موسسيقيي
اأ’وركسسترا الجزائرية أاثبتوا مرة أاخرى اقتدارهم
ومسستواهم العالي والعالمي.
Óشسارة فقد احتضسن بهو اأ’وبرا معرضسا للصسور
ل إ
م -ن إاع -داد ال-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-وث-ائ-ق والصس-ح-اف-ة
والصسورة واإ’عÓم ،وقد ضسّم المعرضش  80صسورة
لخّصست مسسيرة العÓقات الجزائرية الصسينية.

بعد صصراع مع اŸرضض

وفاة اŸدير السسابق Ÿعهد القضساء ببوزريعة اÛاهد صسالح رحماÊ

طبعتها ا’ولى في مارسش الماضسي والثانية في
يونيو وذلك بمناسسبة ا’حتفال باليوم العالمي
للتبرع بالدم»
وسستسساهم الحملة في جمع اأزيد من  15الف
ك -يسش م -ن ال -دم ي -ت -م ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى م -خ-ت-ل-ف
ال -مسس-تشس-ف-ي-ات ال-ع-م-وم-ي-ةي يضس-ي-ف ال-م-ت-ح-دث
مذكرا ان عدد ا’كياسش التي تم جمعها منذ
انطÓق هذه العملية في  2008باأزيد من 100
الف.

م -ن ج -ه -ت -ه اأك -د م -دي-ر ا’دارة ال-ع-ام-ة ل-ل-وك-ال-ة
الوطنية للدم سسمير حومة اأنه تم التنسسيق مع
ال -وك -ال-ة م-ن اج-ل ان-ج-اح ه-ذه ال-ح-م-ل-ة ,داع-ي-ا
ب -ال -م -ن -اسس -ب -ة ك -ل ال -م -واط -ن -ي -ن ال-ذي-ن ت-ت-راوح
اأعمارهم ما بين  18و 65سسنة والذين يتمتعون
بصسحة جيدة الى التوجه الى مراكز حقن الدم
المتواجدة في المسستشسفيات او في الفضساءات
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ب-رع ل-ت-ك-ريسش ه-ذه ال-ث-ق-اف-ة ف-ي
المجتمع.

انتقل إا ¤رحمة الله اŸدير السصابق Ÿعهد
ال -قضص -اء ب -ب -وزري -ع -ة (ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة)،
اÛاه -د صص -ال -ح رح -م -ا ،Êأاول أامسض ،ب -أاح -د
مسصتشصفيات فرنسصا عن عمر ناهز  82عاما
إاثر مرضض عضصال ،حسصب ما علم أامسض ،لدى
وزارة اÛاهدين.
وق-د ال-ت-ح-ق ال-ف-ق-ي-د ،ال-ذي ه-و م-ن م-وال-ي-د و’ي-ة
سسطيف ،بصسفوف جيشش التحرير الوطني ضسابطا
ف -ي سس-ن-ة  1957ب-ال-و’ي-ة ال-ت-اري-خية الثانية ،حيث
خ -اضش رف -ق-ة إاخ-وان-ه ال-م-ج-اه-دي-ن ع-دة م-ع-ارك
ع-ن-ي-ف-ة ضس-د ا’سس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسسي ليصساب بجروح
بليغة سسنة  1959وُيزج به في السسجن من  1960إالى
غاية نهاية .1961
وقد واصسل المجاهد المعروف باسسم «مرتيار »45
نضس -ال-ه ف-ي سس-ب-ي-ل ت-ح-ري-ر ال-وط-ن إال-ى اسس-ت-رج-اع
السسيادة الوطنية ،وبعد ا’سستقÓل ,واصسل الفقيد
بكل تفان مسسيرته ونضساله السسياسسي حيث تقلد
ع- -دة مسس- -ؤوول- -ي- -ات م -ن -ه -ا م -ف -تشس -ا ع -ام -ا ب -وزارة
ال-م-ج-اه-دي-ن ل-ي-ن-ت-ق-ل إال-ى سس-لك القضساء مسستشسارا

ب -م -ج -لسش ال -م-ح-اسس-ب-ة ث-م م-دي-را ل-م-ع-ه-د ال-قضس-اء
ببوزريعة ومدير مشسروع دعم وإاصسÓح العدالة من
 2003إالى .2008
وإاثر هذا المصساب الجلل ،يتقدم وزير المجاهدين،
الطيب زيتوني ،بأاصسدق تعازيه إالى أاسسرة الفقيد
وإالى رفاقه في الجهاد ،سسائ Óالمولى عز وجل أان
يتغمد الفقيد بواسسع رحمته وأان يلهم أاهله وذويه
جميل الصسبر والسسلوان.
ويوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة سسطيف .
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ﬁطات سسياسسية حاسسمة ‘ مسسÒة ا÷زائر

من اŸصسا◊ة ...إا ¤العيشس معا

العيشش معا ‘ سسÓم ليسش شسعارا أاسساسسيا أاوفلسسفيا وإا‰ا هوﬁصسلة قيم تولدت عن
Œربة ثرية ‘ ا÷زائر عقب إارسساء مبادئ اŸصسا◊ة الوطنية ب Úأابناء الشسعب الواحد
لزالة أاثار أازمة أامنية حادة ومدمرة كادت أان تعصسف بهذا البلد لول –رك اÒÿين
إ
وكل من سسار على الدرب الشساق ،الذي كلل بالنجاح الكامل والباهر.
اليوم –ول هذا العمل السصلبي إا‰ ¤وذج فعلي
‘ التكفل بكل ا◊الت الناجمة عن أاوضصاع أامنية
معينة ل داعي اÿوضش ‘ أاغوارها أاوالنبشش ‘
تفاصصيلها ـ هذا كان من اŸاضصي ـ وكل ما ورد ‘
ميثاق السصلم إا‰ا يهدف إا ¤نسصيان األحقاد وطي
صص- -ف- -ح- -ة أاضص- -ر ب- -ا÷زائ- -ري Úإا ¤درج- -ة يصص -عب
تصصورها.
وإام- -ت- -دادا ل -ذلك ،رسص -مت اŸصص -ا◊ة م -ف -ه -وم
العيشش ‘ سصÓم ،إانطÓقا من حرصصها على وضصع
أاسصسش ه- -ذا اŸسص- -ع- -ى ال- -ه- -ام ،وت- -أاطÒه ب -ال -دق -ة،
اŸطلوبة حتى يتسصنى –ليه بالوضصوح الشصامل لدى
Óسصتفادة من اŸزايا
كل من يريد أان ينخرط فيه ل إ
اŸعنوية أاي تغي Òوضصعيته القانونية من حالة إا¤
أاخ -رى وه -ذا م -ا ح -دث ب -ال -ف -ع -ل ط -ي -ل -ة ك-ل ه-ذه
«اŸسصÒة» اŸليئة بالتسصامح.
وب-ن-اء ع-ل-ى اŸع-اي-ن-ات اŸل-م-وسص-ة ‘ اŸي-دان،
اتضصح أانه ‘ فÎة قياسصية إانضصوى –ت هذا العمل
الوطني عددا من األشصخاصش  ⁄يكن أاحد يتوقع
ذلك وبالتوازي أاخذ هذا الوضصع يتÓشصى رويدا،
رويدا لصصالح اإلسصتقرار النهائي للبلد ..وكل منا
ع -ايشش م -ا حصص -ل ع -ن ق -رب ل -ك-ي-ف-ي-ة اإلسص-ت-ج-اب-ة
الكبÒة لنداءات السصلم ،وصصوت العقل.
هذا الزخم الداخلي أاتى ثماره وكان لبد من
التوجه إا ¤فضصاءات أاخرى رحبة أاي اÿارجية
إان-طÓ-ق-ا م-ن ال-ق-ن-اع-ة ال-ع-م-ي-ق-ة ل-ل-ج-زائ-ري Úب-أان
ال -ن -م -وذج ال -ذي أارسص -وه Áك -ن أان ي -ك-ون م-رج-ع-ي-ة
بالنسصبة للبلدان األخرى نظرا Ÿا احتواه من نظرة
ث -اق -ب -ة Œاه صص -ن -اع -ة السص -ل -م ب-ط-ري-ق-ة  ⁄ت-رد ‘
حوليات هذا النشصاط وهذا عندما توجهت مباشصرة
إا ¤حل النزاعات بدل من تقييد أاوتكبييل فرصش
حلها ..دون أاي إاكراهات تذكر قد تعرقل هذا
التوجه بكل ما يحمله من صصدق.
هذه الرؤوية  ⁄تسصجل حتى عند اآلخرين الذين

حسس Úتومي  :التناول اإلعÓمي للنكبات يقدم بشسكل جيد وّفعال

لعÓ- -م ا÷زائ -ري -ة
شس- -ه- -دت وسس- -ائ- -ل ا إ
باختÓفها حضسورا قويا ‘ قضسية النكبات
ال -ت-ي ع-اشس-ت-ه-ا ا÷زائ-ر م-ؤوخ-را خ-اصس-ة م-ا
يتعلق بحادثة سسقوط الطائرة العسسكرية
ال - -ت - -ي شس - -ك - -لت صس- -دم- -ة ل- -ل- -ج- -زائ- -ري،Ú
والفيضسانات ‘ وليات الشسرق التي كانت
ع -ن -وان -ا م -وح -دا ل -لصس -ح -اف -ة ب -ال-رغ-م م-ن
اختÓف تناولها ب ÚالÎكيز على ا◊دث
وتسسليط الضسوء على اŸشسهد والصسورة .

خالدة بن تركي

عاشصت ا÷زائر الكث Òمن األزمات شصكلت
صصدمة كبÒة للجزائري Úخاصصة حادثة سصقوط
ال-ط-ائ-رة ال-عسص-ك-ري-ة ب-ع-د إاقÓ-ع-ه-ا من القاعدة
ا÷وي -ة ‘ ب -وف -اريك اف -ري -ل اŸاضص -ي وف -ت-حت
الباب للتسصاؤول عن أاسصباب ا◊ادث ومدى سصÓمة
األسصطول ا÷وي وكذا الفيضصانات األخÒة التي
أاعادت للجزائري Úمشصهد نكبة باب الواد ‘
 2001لسص -ي-م-ا ب-ع-د تسص-ل-ي-ط اŸواط-ن Úال-ه-واة
الضص- -وء ع- -ل- -ى الصص- -ورة واŸشص- -ه- -د ع Èم -واق -ع
التواصصل اإلجتماعي .

الصسحافة تغاضست عن ا◊دث وإاعتمدت على
الصسورة واŸشسهد

‘ هذا اإلطار قال الباحث واألسصتاذ ‘
ك -ل -ي -ة ع -ل -وم اإلع Ó-م والتصص -ال،ع -م -ار ع-ب-د
الرحمان ‘ تصصريح ل ـ« الشصعب”” آان تعامل
الصصحافة ا÷زائرية مع النكبات ‘ ا÷زائر
خاصصة حادثة سصقوط الطائرة العسصكرية التي
راح ضصحيتها عدد كب Òمن ا÷زائري Úوكذا

تنظيم وضسبط الصسحافة اللكÎونية ضسروري

فريال بوششوية
أافاد الدكتور عرجون ‘ تصصريح لـ«الشصعب”” ،ردا
على سصؤوال حول مسصاهمة ودور اإلعÓم ‘ تكريسش
ال -ع -يشش م -ع -ا ‘ سص Ó-م ،ب -أان الع Ó-م ال -ع -م -وم -ي-ة
اŸكتوب منه والسصمعي البصصري وحده من يسصاهم
‘ ذلك ،ع -كسش الصص -ح -اف -ة اÿاصص -ة ال -ت -ي ل -يسصت

اإلنسصان جوهر دف Úداخل كل واحد منا يبحث عن ذاته ‘ اآلخر الذي لن يكون اقل منه طلبا
لهذه ا◊قيقة التي ل تنكشصف إال بـ«العيشش معا ‘ سصÓم”” ،عيشش تتجسصد فيه إانسصانية تسصكن جنبات
الروح تنتظر سصاعة النطÓق لتتصصور ‘ سصلوك جوهره العطاء والتضصحية.
ولن يسصتطيع أاي شصخصش العيشش ‘ سصÓم دون اآلخر لن السصÓم ل نشصعر به إال بتلك العÓقات التي
تربطنا باآلخر ،وما عدا ذلك يغرق ‘ غربة روح ُترهب صصاحبها وُتبعده عن جوهره اإلنسصا ÊوŒعله
‘ حالة من الوحدة والتوحد ،حالة نفسصية رهيبة ل يعيشصها إال من أادرك معا Êاإلنسصان وتفرده ‘
حاجته إا ¤ا◊ب لبناء تفاصصيل حياته بكل صصدق وقوة.
ولن اإلنسصان ل يأانسش إال بغÒه فـ«العيشش”” ل بد أان يكون ””مًعا”” ليتمكن من بلوغ مرحلة السصÓم ،ولن
يكون هذا السصÓم ماديا فقط بل داخليا وروحيا ولول ذلك Ÿا اسصتطاع –قيق هذا الهدف الذي
تتمناه البشصرية منذ أاول إانسصان سصكن هذه األرضش””،مًعا”” شصرط أاسصاسصي لتحقيق السصÓم ألنه ركيزة بناء
مت Úومتماسصك ألي ›تمع وألي دولة.
«العيشش معا ‘ سصÓم””،شصعار اإلنسصان عندما يتصصالح مع الذات ومع اآلخر ولعله ا÷وهر الذي بنيت
على أاسصاسصه اŸصصا◊ة الوطنية التي سصارت ع Èاألحراشش وا÷بال واŸسصالك الوعرة لتوقظ داخل كل
جزائري قيم التسصامح،التعايشش والتفاق وال–اد حول قصصية واحدة هب ا÷زائر.
«مًعا”” ،هوالسصر الذي أاعاد الروح إا ¤جسصد األمة ولدت لتكون كٌل متكامل وأاعطاها نفسصا جديدا
ومتجددا ‘ –قيق أامل وحلم أاراده الصصغ Òوالكب Òهو””العيشش معا ‘ سصÓم””،شصعار كرسصه ›تمع
بأاسصره وجلسش ا÷ميع على ا◊صص ‘ Òمناطقنا النائية يبحثون طريقة إاعطاء أانفسصهم جرعات ا◊ياة
لÓنطÓق ‘ بناء وطن ل “زقه الفرقة والدماء.
تسصكنه قلوب دافئة بعطائها ل تبخل على غÒها بخبز تتذوق لذته عندما تتقاسصمه مع من تعرفه
ول تعرفه ،اŸهم بالنسصبة لها أانها أادخلت السصرور Ÿلمت روحا منكسصرة،ل يهم من تكون فاألهم أان
تعيشش اإلنسصان داخلها وبأامثالها يعيشش اÛتمع روابط إانسصانية تنعكسش على األسصرة والشصارع ومكان
العمل ،فأاينما وجد اإلنسصان داخله حل السصÓم ‘ زواياه اŸظلمة ليضصيء نورا نرى أاثره على وجوه
كانت سصماتها األسصاسصية عبوسش وأا.⁄
«العيشش ‘ سصÓم”” هي صصرخة األم من فقد ابنها وآاهات األب من ضصياع البن ‘ نفق الدم والقتل،
هي دعوة أاخت تبحث عن اسصتجماع قوتها ‘ أاسصرة متماسصكة ومتحابة،هي دعوة حطام قلوب حولتها
اآللم إا ¤فتاة ذرته ريح الوحدة واÿوف،هي وصصية األنبياء والصصا◊ Úلتكون األرضش سصكن اإلنسصان
وجنته.

الدور اإلعÓمي ‘ إادارة األزمات إايجابي ويبقى بحاجة إا ¤التكوين

دور وسسائل اإلعÓم العمومية كب ‘ Òتكريسس ””العيشس معا ‘ سسÓم””
أاك- -د ال- -دك- -ت- -ور سس- -م Òع- -رج- -ون أاسس- -ت -اذ
ب- -اŸدرسس- -ة ال- -ع- -ل -ي -ا ل -لصس -ح -اف -ة ،أان وسس -ائ -ل
لعÓ- -م ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ت -ل -عب دورا ك -بÒا ‘
ا إ
تكريسش ““العيشش معا ‘ سسÓم““ ،بحرصسها على
ت -ق-د Ëاÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ف-ي-م-ا اب-ت-ع-دت
الصس - -ح- -اف- -ة اÿاصس- -ة ـ حسس- -ب- -ه ـ “ام- -ا ع- -ن
لشس -اع-ة
اŸسس -أال -ة ،م -ك -ت -ف -ي -ة ب -اÿوضش ““‘ ا إ
وال - -دع - -اي - -ة““ ،ك - -م - -ا ان - -ت - -ق - -د الصس - -ح - -اف- -ة
اللكÎونية التي قللت من العمل الصسحفي،
مشسددا على ضسرورة ضسبطها وتنظيمها.

فتيحة/ك

الفضسائيات ‚حت ‘ تغطية ا◊دث ا÷واري ،عّمار عبد الرحمان لـ““ الشسعب ““:

لسستاذ باŸدرسسة العليا للصسحافة سسم Òعرجون لـ““الشسعب““:
ا أ

مسص- -ت- -ق- -ل -ة ـ حسص -ب -ه ـ ،وال -ت -ي ل ي -خضص -ع ع -م -ل -ه -ا
ألخÓقيات اŸهنة ‘ غالب األحيان ،كونها تكتفي
ب -الÎك -ي -ز ع-ل-ى السص-ل-ب-ي-ات م-ه-م-ل-ة “ام-ا ،ا÷انب
اليجابي.
ورغم خندقة اإلعÓم العمومي ‘ خانة اإلعÓم
الرسصمي والنتقادات اŸوجهة له ،إال أانه الوحيد ـ
ب- -رأاي األسص- -ت- -اذ ع- -رج- -ون ـ ال- -ذي ي- -ق- -دم خ -دم -ة
للمواطن ،Úلفتا إا ¤أان ””دوره مهم جدا ‘ تقدË
اÿدمة العمومية وتثمينها”” ،كما أانه ””يجسصد ‘
أارضش الواقع العيشش معا ‘ سصÓم”” ،وخلصش إا¤
القول بأان ””اإلعÓم العمومي يؤودي مهنة الصصحافة
ا◊قيقية وهي مهنة نبيلة ‘ حقيقة األمر””.
واسص- -ت -ن -ادا إا ¤ذات اŸت -ح -دث ،ف -ان ق -راءة ‘
الصصحف كفيلة بتأاكيد هذا الطرح ،وبأان ””الدعاية
واإلشص- -اع -ة اŸادة األول -ي -ة ل -لصص -ح -اف -ة اÿاصص -ة””،
م-ب-ت-ع-دي-ن ب-ذلك ””ع-ن روح الصص-ح-اف-ة وأاخÓ-ق-ي-ات
اŸهنة”” ،و«عمل اŸواطنة واŸعلومة اليجابية””،
ول ‚د ـ وفق ما أاكد ـ إال السصلبي فيها ،دو‰ا تناول

””مًعا”” ...اإلنسسان ‘ تفرده بالعطاء والتضسحية

اليجابيات اŸوجودة ‘ ا÷زائر فع Óشصئنا ذلك،
أام أابينا ،وبالتا‹ ل يوجد ‘ ﬁتواها بصصيصش
األمل””.
وذكر ‘ السصياق ،بأان مهمة الصصحا‘ نقل اÈÿ
أاواŸعلومة كما هي ،دو‰ا اÿروج عن السصكة،
وللتمكن من Œسصيد شصعار العيشش معا ‘ سصÓم ،ل
ينبغي إاغفال نقل اŸسصائل اليجابية ،مع ا◊رصش
على تقد Ëخدمة عمومية وهي إاجبارية ‘ العÓم
العمومي واÿاصش على حد سصواء.
‘ سصياق اخر ،انتقد الدكتور عرجون الصصحافة
Óسصف ـ حسصبه ـ بÚ
اللكÎونية ،التي أاصصبحت ل أ
أايدي التجار ،ول عÓقة لها بالعمل الصصحفي بعد
عمدها ا ¤التقليل من األخ Òوالتهوين منه ،لفتا
إا ¤أان من يريد شصراء موقع ،بامكانه ذلكﬁ ،ذرا
م -ن السص -ل -ب -ي -ات اŸن -ج -رة ع-ن األم-ر ،ك-ون أاج-ي-ال
اŸسصتقبل يسصتقون األخبار من اŸواقع اللكÎونية،
ول يطلعون على الصصحافة الورقية /مشصددا على
ضصرورة ضصبطها وتنظيمها.

صصورة :عّمار عبد الرحمان
فيضصانات وليات الشصرق ”” أانها كارثة طبيعية
وعادية لوحدثت ‘ بلد آاخر،غ Òأان التهويل
اإلع Ó-م -ي ج -ع-ل ال-ك-ث Òم-ن األح-داث ت-أاخ-ذ
م- -ن- -ح -ى أاخ -ر،غ Òأان ه -ذا ل ي -ل -غ -ي ا÷انب
اليجابي ‘ إاعÓم اŸواطن بأاخر مسصتجدات
األحداث .
وشصدد األسصتاذ على ضصرورة إاقحام اإلعÓم
‘ خÓيا األزمة ‘ أاي قطاع من القطاعات
ألجل إاشصراكه ‘ العملية واŸسصاهمة ‘ نقل
إاعÓ-م ن-زي-ه وح-ق-ي-ق-ي ي-ع-ت-م-د ع-لى األحداث
ول- -يسش اŸشص- -ه- -د والصص- -ورة ال -ت -ي –ول -ه م -ن
Îﬁف ل- - -ه- - -اوي،مشصÒا بشص- - -ان ال- - -ت- - -ن- - -اول
اإلع Ó-م-ي Ÿل-ف ال-ف-يضص-ان-ات ال-ت-ي ع-اشص-ت-ه-ا
ولي -ات الشص -رق أان ا÷م -ي -ع رك -ز ع -ل -ى صص -ور
الضص -ح -اي -ا وت -غ -اضص -وا ع -ن ا◊دث اŸأاسص-اوي
الذي من اŸفروضش أان تعطى فيه ا◊قائق
من اŸصصدر.

نقصس التكوين وغياب الحÎافية وراء
تراجع العمل الصسحفي

وأاكد ‘ سصياق موصصول أانه ورغم الدور
الي- -ج- -اب- -ي ال- -ذي ي- -ل- -ع -ب -ه اإلع Ó-م ‘ إادارة
األزمات غ Òأان نقصش التكوين والحÎافية
وراء تراجع العمل الصصحفي و–ول اإلعÓمي
إا ¤هاوي ،مشصÒا ‘ سصياق النقاشصات داخل
البÓطوهات ‘ بعضش القنوات ””أانها –ولت
إا ¤م-ع-ارك يصص-دم ف-ي-ه-ا الصص-ح-ف-ي ب-ال-طرف
اآلخر وهوما ل يصصح إاعÓميا ”” .
دعا األسصتاذ اŸسصؤوول Úعلى جهاز اإلعÓم
تخصصيصش دورات تكوينية ‘ كيفية التعامل مع
األزم- -ات ل- -ي- -ك- -ون ط- -رف -ا ‘ اŸع -ادل -ة ب -دل
ال-ت-ج-اوزات اŸسص-ج-ل-ة ‘ السص-اح-ة اإلعÓ-مية
خ -اصص -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ب -عضش ال-ق-ن-وات ال-ت-ي
أابتعدت – حسصبه – عن العمل الصصحفي،على
اع -ت-ب-ار أان  60ب-اŸائ-ة م-ن شص-اغ-ل-ي ال-قنوات
ليسصوخريجي إاعÓم ما جعل قطاع السصمعي
البصصري يتخبط ‘ الÓإاحÎفية .
وأاك -د األسص -ت -اذ ‘ سص -ي -اق م -وصص-ول ع-ل-ى
ضصرورة –ريك سصلطة الضصبط وكذا القوانÚ
الدسصتورية والعضصوية وكذا القانون التكميلي
اıصصصش Ûال السصمعي البصصري ،مشصÒا

صصورة :حسص Úتومي

جمال أوكيلي

عاشصوا أاحداثا مؤولة ،كون طبيعة األزمات تختلف
من بلد إا ¤آاخر كل واحد كيفها مع حالته ،بعد
تشصخيصش مفصصل Ÿا يجري ،قابلته مباشصرة ا◊لول
اŸقÎحة ،ل –مل أاي زجر أاوردع إا‰ا عملت على
إاحتضصان ا÷ميع الذين غرر بهم وفق أاولوية ا◊ل
قبل شصيء آاخر.
ه -ذا ال -ط -رح غ Òم -وج -ود  ¤اآلخ -ري-ن ال-ذي-ن
حاولوا التصصالح ‘ بينهم بدليل أان اŸشصاكل األمنية
مازالت قائمة هنا وهناك ..نظرا لعدة إاعتبارات
معقدة جوهرها «تقاسصم السصلطة» هذا ما أافشصل
كل تلك اÙاولت ..وهذا ما أابعد ا÷ميع الذين
كانوا يبحثون عن الصصيغة اŸثلى لتسصوية أاوضصاعهم
األمنية.
وك -انت ل-ل-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة السص-ل-م-ي-ة ال-رائ-دة
ال -ب -دي -ل ال -ع -م -ل -ي ‘ خصص -م ك-ل ت-لك اإلنسص-دادات
اŸسص- -ج- -ل -ة ع -ل -ى الصص -ع -ي -د ال -دو‹ ،وك -انت ﬁل
إاسصتقصصاء متواصصل من قبل العديد من األهداف
اŸهمة التي أارادت أان تخوضش فيها وحاليا ،فإان
الكث Òيعمل بها.
وهكذا أاخرجت اŸصصا◊ة من إاطارها اÙلي
ن- -ح- -وال- -ع- -اŸي -ة م -ن خ Ó-ل اإلقÎاح الصص -ادر ع -ن
ا÷زائ -وواÿاصش بـ«ال -ع -يشش م -ع -ا ‘ سصÓ-م» ال-ذي
تبنته األ· اŸتحدة وهومسصتوحى من ذلك اÿيار
الوطني ليطرح على مسصتوى آاخر ..؛ل سصنة –ييه
الشصعوب التواقة إا ¤األمن ،آاملة ‘ أان يكون هذا
ال -ع -ا ⁄خ -ال م-ن ال-ن-زاع-ات اŸسص-ل-ح-ة وأان ي-ع-يشش
أافراده ‘ سصÓم دائم.
ومفهوم «العيشش معا ‘ سصÓم» هواآلن مرتبط
إارتباطا وثيقا باÿطاب السصياسصي ا÷زائري كونه
إامتدادا طبيعيا Ÿسصعى اŸصصا◊ة الوطنية نابع من
تلك القيم السصامية اŸتوجهة إا ¤تثبيت اإلسصتقرار
‘ هذا العا ⁄وإاحياؤوه ‘ كل مرة يÎجم ا◊رصش
على التمسصك به بإاعتباره مرجعية بالنسصبة لكل
الذين يؤومنون بهذا اŸبدأا النبيل ويدافعون عنه
بكل قناعته و‘ مقابل ذلك ينبذون كل أاشصكال
العنف.
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أان اإلعÓ- -م ب- -ح- -اج- -ة إا ¤أارضص -ي -ة ومسص -اح -ة
لÓسصتقرار من اجل تقد ËإاعÓم نزيه دون
أاخطاء .
و‘ اŸقابل قال األسصتاذ عبد الرحمان،
انه ل Áكن إانكار الدور اليجابي لوسصائل
اإلعÓم باعتبارها الوسصيلة األسصرع ‘ نقل
اŸع -ل -وم -ات واŸسص -اه -م -ة ‘ ت -ك -وي-ن ا◊ي-اة
الجتماعية بالنظر إا ¤تأاثÒها القوي على
ال -رأاي ال -ع -ام ،ب -اإلضص -اف -ة إا ¤اŸسص -اه-م-ة ‘
اإلعÓم ا÷واري الذي اسصتطاعت أان تقدم
فيه أاشصياء ايجابية سصاعدت اŸواطن ا◊صصول
ع-ل-ى ﬂت-ل-ف األن-ب-اء وت-وسص-ي-ع رق-ع-ة التغطية
اإلعÓمية ع Èوليات الوطن .

القنوات الفضسائية اأعطت حيوية للمشسهد
اإلعÓمي ،حسس Úتومي ل ـ ”” الشسعب”” :

أاك -د األسص -ت -اذ حسص Úت-وم-ي ب-ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
الجتماعية ببوزريعة جامعة ا÷زائر ”” 2أان
Óزمات ‘ ا÷زائر
تناول اŸشصهد اإلعÓمي ل أ
سصواء طبيعة أاوغ Òطبيعية –سصن بشصكل كبÒ
من حيث التغطية التحليل وتفسص Òاألزمات
عما كان عليه ‘ السصابق ما يجعلنا نقول ””أان
Óزمات التي هي بحاجة اإ¤
هناك تشصريف ل أ
م - -زي - -د م - -ن ا◊ري- -ات ل- -تشص- -ري- -ح اŸشص- -ه- -د
اإلع Ó-م -ي”” وه -وم -ا ي -ن -ط -ب -ق ك-ذلك – ي-ق-ول
األسصتاذ – على وسصائل اإلعÓم العمومية التي
أاصصبحت تتناول ملف األزمات بشصكل أافضصل
ألنها  ⁄تعد تنحصصر ‘ نقل ا Èÿفقط وإا‰ا
انتقلت إا ¤التفسص Òوالبحث عن األسصباب.
وب-خصص-وصش ال-ق-ن-وات ال-فضص-ائ-ي-ة وت-ن-اول-ه-ا
Ÿلف النكبات ‘ ا÷زائر قال ذات اŸتحدث
أان -ه -ا أاع -طت ح -ي -وي -ة ل -ل -مشص -ه -د اإلع Ó-م-ي،
ب- -اإلضص- -اف- -ة إا ¤ف -رضش ن -فسص -ه -ا ‘ السص -اح -ة
اإلعÓمية من خÓل اسصتحواذها على نسصب
مشصاهدة كبÒة والسصتغناء على بعضش القنوات
األج -ن-ب-ي-ة وإاب-راز دوره-ا ال-ف-ع-ال ‘ ت-غ-ط-ي-ت-ه
األزمات Ÿا تتوفر عليه من قدرات هائلة ‘
نقل األخبار بسصرعة كبÒة وآانية عما كانت
عليه ‘ السصابق ،وهذا بالرغم من افتقارها
أاح -ي -ان -ا ل Ó-حÎاف -ي-ة إال أان-ه-ا اسص-ت-ط-اعت ‘
األخ Òأان تنقل األخبار بسصرعة كبÒة وتدخل
بيوت ا÷زائري.Ú
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الدكتور إادريسص عطية أاسشتاذ بجامعة تبسشة لـ””الششعب””:

ل Áكن ألحد التطاول على نسضاء
ورجال الصضحافة ا÷زائرية

لعـــــــــÓم والوطنيـــــــــة بامتيــــــــاز
@ أاكتوبـــــــر :ششهــــــر ا إ
@ إا‚ازات تعزز حصشانة الصشحافي Úوتدعم مكانتهم ‘ مسشÒة البناء والدÁقراطية
لعÓمي ‘ اÛتمعات واضشحة ل غبار عليها
«كلما ارتقى ششخصص ‘ علمه ارتفع ششأانه وعظمت مكانته .ومكانة الصشحفي أاو ا إ
فهي –كمها ›موعة القواعد واŸبادئ القانونية اÙددة ‘ التششريع والتنظيم اŸعمول به ،ومقتضشيات الواقع بخصشوصشيته
وصشراعاته ورهاناته ،وكذلك ا÷دل القائم بهذا اÿصشوصص حول جدوى اŸكاسشب والضشمانات اÙققة على
حسشاب ا◊صشانة ومبادئ الحÎام””...هذا ما قاله الدكتور إادريسص عطية ،أاسشتاذ ﬁاضشر ‘ العلوم السشياسشية والعÓقات
لمسص واليوم،
لعÓم ‘ ا÷زائر ب Úا أ
الدولية بجامعة تبسشة ‘ تصشريح لـ””الششعب”” تطرق خÓله إا ¤عّدة مواضشيع  ،أاهمها ا إ
لسشاسشيات اŸهمة ‘ العمل الصشحفي ،معرجا على أاهمية  22أاكتوبر التاريخية ‘ سشجل تاريخ الصشحافة ا÷زائرية
ا أ
ا◊افل بالبطولت والتضشحيات ا÷سشام.
وا’سستقصسائية التي تبحث دائما عن ا◊قيقية
وإايصس-ال-ه-ا ل-ل-م-ت-ل-ق-ي وكشس-ف-ها بأاسسلوب مشسوق
ل- - -ل- - -رأاي ال - -ع - -ام ،نشس - -ه - -د Œاوزات ‘ ح - -ق
الصس- -ح -ف -ي ،Úدون أان ن -نسس -ى أان اإ’ع -لم -يÚ
م- -ق- -ي -دي -ن ب -أاخ -لق -ي -ات اŸه -ن -ة ،وا’ل -ت -زام
@ الشش- - - -عب :م- - - -ا ه- - - -ي اŸك - - -اسشب
اŸوضس -وع -ي ب -اأ’ع -راف وال -ت -ق-ال-ي-د ،و–م-ل
ال -ت -ي ع -ززت ح -ق-وق الصش-ح-ف-ي‘ Ú
اŸسس- -ؤوول- -ي- -ة ك- -ام- -ل- -ة ‘ ن -ق -ل ا Èÿبصس -دق
ا÷زائر ‘ هذا اليوم التاريخي؟ أاي
ون -زاه -ة.صس -ح -اف -ة ال -ي -وم ب -إام-ك-ان-ه-ا أان ت-دق
نظرة تقييمية لكم؟
ن - - -اق - - -وسض ا◊رب ،ت- - -خ- - -ل- - -ق الصس- - -راع- - -ات
@@ الدكتور إادريسص عطية :أارى
وال -ت -ن -اح -رات ،م-ث-ل-م-ا ف-ع-لت ب-عضض ال-ق-ن-وات
أانه يجب العودة للتاريخ قليل ،لنتحدث
اإ’ع- -لم -ي -ة ،أاو ت -ل -عب دورا آاخ -ر أاك Ìت -وازن
عن إاعلميي الثورة ودورهم وجهودهم
وأاك Èمصس- -داق- -ي -ة م -ن خ -لل ع -زف أانشس -ودة
‘ نشسر رسسالة تقرير اŸصس ،Òولعل أاهم
السسلم والوئام والتعايشض بعقلنية أاصسيلة.
ح -دث ع -ل -ى الصس -ع -ي -د ال -ع -رب -ي ‘ ت -لك
@ م- - -ا م- - -دى ت- - -أاث Òره- - -ان السش- - -ب- - -ق
ال- - - - - - -فÎة ،اسسÎج - - - - - -اع السس - - - - - -ي - - - - - -ادة
الصشحفي على اŸسشؤوولية الجتماعية؟
الوطنية و–رير اإ’ذاعة والتلفزيون ،بحيث ’
@@ السسبق الصسحفي ’ Áكن أان يكون على
ينكر جاحد ذلك .نحن جيل اليوم ’ نزال نرى
حسس- -اب اأ’خ- -لق اإ’ع- -لم- -ي -ة أاو م -ن خ -لل
أان شسهر أاكتوبر هو شسهر اإ’علم والوطنية
@ هل ا إ
ل‚ازات التي حققها القطاع ال-ت-ج-رد ال-ك-ام-ل م-ن اŸسس-ؤوول-ي-ة ا’جتماعية،
ا
بامتياز  ،خاصسة بعد ترسسيم  22اكتوبر يوم
وطنيا نحتفي به كل سسنة ،ناهيك عن أان قانون ت- -ع- -زز حصش- -ان- -ة الصش -ح -اف -ي Úوت -دع -م وم -ن ث -م ت -ن -ح -در م -ه -ن-ة اإ’ع-لم م-ن اإ’ط-ار
ة
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اŸراف-ق ل-ل-نشس-اط-ات ال-وط-ن-ي-ة إا ¤الصس-ح-اف-ة
اإ’علم اأ’خ Òرقم  05–12الصسادر ‘  12واÛتمعية؟
الصسفراء القائمة على التهريج واللمسسؤوولية،
جانفي  ،2012وÃجموع أابوابه اإ’ثني عشسر،
@@ أاقل ما Áكن أان يقال أانه ’ Áكن وŒع- -ل م -ن ع -دسس -ة ال -ك -امÒا واŸي -ك -رف -ون
ة
ومنطوق مواده  ،133والذي تزامن مع حزم
اإ’صسلحات السسياسسية اأ’و ¤التي باشسرتها أ’حد أان يتطاول على رجال ونسساء الصسحافة شسيطانا ’ يرى من اأ’شسياء إا’ قبحها ،و’ تقع
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عدسستهم إا’ على شسنيع اأ’مور...
بلدنا منذ ابريل  ،2011كفل بدوره العديد من اإ’علم ،من حيث مكانة اإ’علم واإ’علميÚ
كل مؤوسسسسة إاعلمية ‘ العا ⁄تسستطيع أان
الضس- -م- -ان- -ات ◊ري- -ة اإ’ع- -لم واإ’ع -لم -ي،Ú
خ -اصس -ة ب -ع -د إاق -راره ل-ل-ع-دي-د م-ن السس-ل-ط-ات ‘ اÛتمع ،اعتقد أان هناك ثقافة راسسخة Œعل من خطها ا’فتتاحي والتحرري رمزا
كسسلطة السسمعي البصسري أاو سسلطة الصسحافة لدى اÛتمعات والشسعوب تضسع اإ’علمي Úللبناء واŸعا÷ة والكشسف والتصسحيح واأ’مل
اŸك- -ت- -وب- -ة ،إاضس- -اف- -ة إا ¤ت- -أاط Òالصس- -ح -اف -ة ‘ م -ك -ان م -رم -وق ،ف -ا÷م -ي-ع ي-عÎف ب-أان-ه-م والعمل ،بدل السسقوط الشسعبوي ،الذي يهدف
ا’لكÎونية ،و–ديد اŸسسؤوولية اŸلقاة على أاصسحاب مهنة اŸتاعب ،خاصسة أان العا ⁄فقط إا ¤كشسف أاك Èعدد من اŸشساهدين،
عاتق اإ’علمي Úومؤوسسسساتهم ،وكذا ترسسيخ ب -أاسس -ره ي -ق -در ث -لث -ي-ة ال-وظ-ي-ف-ة اإ’ع-لم-ي-ة :ل -يشس-اه-دوا “ث-ي-ل-ي-ات-ه-م السس-اخ-رة وأاع-م-ال-ه-م
اإ’خبارية ،بالوظيفة التثقيفية والÎفيهية.
الصس -ح -ف -ي -ة السس-اق-ط-ة ،وت-رسس-خ ال-ت-ق-ه-ق-ر ‘
حقوقهم ،وإانزال التجر Ëا÷ماعي ‘ حقهم
وم- -ع ك- -ل ه -ذه اإ’‚ازات  ،م -ث -ل ب -ط -اق -ة أاذهان اŸشساهدين ’ أاك Ìوتزعزع الوطنية
وإالغاء بعضض العقوبات عنهم.
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مع أانه Œدر اإ’شسارة إا¤
اÎÙف ،وكل عمليات التشسجيع وضسمانات
كجزائريون ’ نزال ننتظر من اإ’علم بأان
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منذ بداية ا’نفتاح والتعد
شسرعت موازاة مع ذلك للتعددية اإ’علمية ،ا◊رية ،ما زال أاهل القطاع ‘ حاجة إا ¤يكون رفيقا للتنمية اÙلية والتنمية ورافعا
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مسسئو’ عن التوازن اÛتمعي وا’جتماعي،
ب- -ح -يث أاضس -حت ال -ي -وم السس -اح -ة اإ’ع -لم -ي -ة
–توي على أازيد من  120صسحيفة يومية والدولية أامام كل هذه ا’لتزامات اÛتمعية ،ولسس- -ان ح- -ال ي- -ن- -ق- -ل ا◊ق- -ي- -ق- -ة وي- -ت -قصس -ى
وأاك Ìمن  30صسحيفة أاسسبوعية ،ناهيك عن ح -يث شس -اه -دن -ا ح -ا’ت اع -ت -داء ك -ثÒة ع-ل-ى مصسداقيتها ،وعامل مهم ‘ رفع الغ Íونشسر
ال- -ق- -ن- -وات اإ’ع- -لم- -ي- -ة اÿاصس- -ة وال- -ع- -ام- -ة صسحفي Úومراسسل Úومراسسلت ‘ الكث Òمن ا◊ل-ول وت-ث-ق-ي-ف اÛت-م-ع وت-رب-ي-ته ،اإ’علم
واŸت -خصسصس -ة ،وت -ب -ق -ى ا÷زائ -ر ه -ي ال -ب -ل-د اŸواق -ع ،ج -راء أاح -داث م -ع -ي -ن -ة أاو أاج -واء ’ ال -ن -اج -ح ه -و م -ن ي -رت -ق -ي بسس -ل -وك اŸواط-ن
العربي واإ’فريقي الوحيد الذي Áون اإ’علم تناسسبهم ،فحتى ‘ ا◊روب ،القانون الدو‹ وي -غ -رسض ف -ي -ه روح اŸسس -ؤوول -ي -ة وي -ن -م -ي ف-ي-ه
ّ
اإ’نسس-ا Êي-ك-ف-ل ح-م-اي-ة خ-اصس-ة ل -إ
لع-لمي ،ÚاŸواط- -ن- -ة ال- -ف- -اع- -ل -ة ،ال -ت -ي –ق -ق السس -لم
اÿاصض ويدعمه بشسكل مطلق...
ويعطيهم فرصض تغطية ا◊دث.
وتسستبشسر للمسستقبل بكل تأان ووازنة...
ال- -ي- -وم ‘ إاط- -ار الصس -ح -اف -ة اŸت -خصسصس -ة

اجرت ا◊وار :براهمية
مسشعودة

إا‚ازات ومكاسضب ‘ الواجهة

لعÓمي أاكرم نزار لـ ””الششعـب””:
ا إ

ﬁطة لتعزيز اÿيارات الدÁقراطية وقيم العيشش معا ‘ سضÓم
@ حق اŸواطن ‘ إاعÓم نزيه وموضضوعي

لع Ó-م -ي أاك -رم ن -زار ،أاه -م -ي -ة
أاك -د ا إ
الح -ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ل-لصش-ح-اف-ة
ال- -ذي أاق- -ره رئ- -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
العزيز بوتفليقة ‘  ،2013والذي يعتÈ
م-وع-دا ل-ت-ك-ريسص اك◊ Èري-ة ال-ت-ع-بÒ
ومناسشبة لÎسشيخ حق اŸواطن ‘ إاعÓم
ن -زي -ه وم-وضش-وع-ي وح-ي-ادي ب-ع-ي-دا ع-ن
التهويل والتضشليل.

باتنةŸ :وششي حمزة
يحمل تاريخ  22أاكتوبر من كل سسنة حسسب
الصس - - - -ح - - - -ف - - - -ي أاك - - - -رم ن - - - -زار ‘ ح- - - -ديث
÷ريدة““الشسعب““ د’لة قوية على إارادة الدولة
ا÷زائرية ‘ تعزيز حرية الصسحافة وا◊ق ‘
اإ’ع -لم ،ك -م -ا ان -ه يشس-ك-ل رم-زي-ة ق-وي-ة ع-ل-ى
للمكاسسب التي حققها القطاع واأ’شسواط التي
خ -اضس -ت -ه -ا ح-ري-ة ال-ت-ع-بŸ ،Òواك-ب-ة ا◊رك-ي-ة
اŸتسسارعة للنمو والتطور اÙلي واإ’قليمي
وال- -دو‹ ،وال- -ذي ت- -ب -ذل ا÷زائ -ر ›ه -ودات
جبارة للندماج فيه.
ويرى اإ’علمي أاكرم ،اأن الدولة ا÷زائرية
عملت على ترسسيخ حرية اإ’علم وترقيتها
بنصض صسريح ‘ الدسستور الذي كرسض حرية
الصسحافة بكل أاشسكالها دون أاي شسرط إا’ ما
تعلق بكرامة وحرية وحقوق الناسض ،معتÈا
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال الصسحافة وحرية
التعب Òرائدة عربيا وإاقليميا ،وذلك بالنظر
إا ¤الهامشض الكب Òمن ا◊رية التي يتمتع بها
الصسحفيون باإ’ضسافة إا ¤الزخم الكب‘ Ò
ع-دد ال-ع-ن-اوي-ن الصس-ح-ف-ي-ة ال-عادية واŸتنوعة
ع-ل-ى اخ-ت-لف ت-وج-ه-ات-ه-ا وك-ذا ع-دد اŸنابر
اإ’علمية والقنوات التلفزيونية التي تعرفها
السساحة الوطنية.

التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال الصضحافة
رائدة عربيا وإاقليميا
وي -رى ن -زار أان ا’ه-ت-م-ام ب-اŸك-اسسب ال-ت-ي
حققتها ا÷زائر ‘ ›ال اإ’علم خاصسة ‘
ظل الظروف الصسعبة التي مرت على اأ’سسرة
اإ’علمية التي واجهت ‘ سسبيل ذلك العديد
من التحديات أامر مهم ’سسيما ‘ سسنوات
اإ’رهاب ،وما فتئت تواصسل بجد ومسسؤوولية
أ’داء رسسالتها النبيلة ومواكبة عملية التنمية
والدفاع عن القضسايا ،اأ’مر الذي يسستدعي
اليوم ا◊ديث عن التنمية الوطنية وثورة البناء
والتشسييد التي عرفتها ا÷زائر سسياسسيا وأامنيا
واقتصساديا وإاعلميا ودبلوماسسيا واجتماعيا
خ -لل السس -ن -وات اأ’خÒة ،وج -م-لـة اŸشس-اري-ع
الكÈى الـتي ’ تتوا ¤الدوائر الوزارية متابعة
ت -ن -ف -يـذه -ا لÈن -ام -ج السس -ي-د ال-رئ-يسض ب-ه-دف
ضسمان حق اŸواطن ‘ إاعلم نزيه.
وي -ظ -ه -ر ذلك ج -ل -ي-ا حسسب ن-زار ‘ ح-ج-م
ا’‚ازات ال -ت -ن -م -وي -ة ال -كÈى ال -ت -ي راف-ق-ه-ا
اإ’علم والتي ’ تقل قيمة وأاهمية عن تلك
التي عرفها قطاع اإ’علم.
ويفصسل ﬁدثنا ‘ هذا الشسأان با◊ديث
عن العلقة التلزمية ب Úإا‚ازات الرئيسض

حورية أاولد بن سشعيد مديرة اذاعة تيارت لـ ””الششعب””:

ضضمانّ حق اŸواطن ‘ اإلعÓم مسضؤووليتنا

@  % 65نسضبة حضضور اŸرأاة باإلذاعة وأاخÓقيات اŸهنة واجب
لع Ó-م -ي -ة ال -ت -ي ت-ؤودي-ه-ا
ال -رسش -ال -ة ا إ
الذاع- -ة اÙل -ي -ة أاسّش -سشت ل -ع Ó-ق -ة غÒ
مسشبوقة ب ÚاŸرسشل واŸتلقي ‘ ترجمة
او ال -ت -ك-ف-ل ب-انشش-غ-الت-ه ال-ي-وم-ي-ة ع-ل-ى
اك Ìمن صشعيد ول تسشتثني أاي فئة ال
وخ- -اط- -ب- -ت- -ه -ا ع Èحصش -ة م -ن ا◊صشصص
سش -واء م -ن اج -ل ال -ت -حسش -يسص أاو ال-ن-ق-اشص
اŸسش- -ت- -ف- -يضص او ت- -ق- -د Ëم -ع -ل -وم -ة ذات
مصشداقية.

تيارت:عمر عمارة
Ãن -اسس -ب -ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-اف-ة اقÎبت
جريدة ““الشسعب““ من مديرة اذاعة تيارت حورية
أاو’د ب- -ن سس- -ع- -ي- -د ل -ت -ن -وي -ر ال -ق -راء Ãزي -د م -ن
لذاع-ة
ال -ت -وضس -ي -ح -ات ح -ول ا◊ضس -ور ال -ق-وي ل -إ
اÙلية ‘ التواصسل مع اŸواطن  ،طبعا اذاعة
تيارت كان لها الفضسل ‘ التواصسل مع اŸواطن
حتى ‘ الظروف ا◊الكة وخ Òمثال انها مّدت
ب -ث -ه -ا خ -لل ال -تسس -اق -ط ال -ك -ث -ي-ف ل-ل-ث-ل-وج م-ن-ذ

سسنوات وانقطعت السسبل بالبعضض وكان ملذهم
الوحيد هو ا’ذاعة اÙلية لتيارت و” ا’تصسال
بها وبث النداءات.
اول سسؤوال بادرنا به يتعلق باŸكتسسبات التي
–ققت بعد إاقرار فخامة الرئيسض ا÷مهورية
باليوم الوطني للصسحافة ،فكانت إاجابتها ان ما
–قق ’ Áكن ان يختصسر ‘ شسق بعينه بل يتم
ت -ق-ي-ي-م ك-ل ›ال ل-وح-ده ف-الصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة
ت -ت -ج -ل -ى ‘ اŸق -ا’ت وا’ع -م-دة م-ا ي-نشس-ر م-ن
قضسايا جوارية تهم اÛتمع برمته والصسحافة
اŸسس -م-وع-ة خ-لل ا’ذاع-ات ا÷ه-وي-ة وا’ذاع-ة
ال-وط-ن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة واŸوضس-وع-ات-ية غÒها من
اإ’ذاعات والتي أاصسبحت منتشسرة بجميع ربوع
الوطن ،والصسحافة اŸرئية تتجسسد او تقيم من
خلل القنوات التلفزيونية التي انتشسرت بفضسل
هذ اليوم.
تضسيف حورية أان القرار أاريد به تخصسيصض
ي -وم خ -اصض ب -اإ’ع -لم -ي ÚوŒسس -ي -د ط-م-وح-ات
رجال ا’علم ،ومن ثم فيوم  22اكتوبر اقÎن
بحدث اعلمي هام واŸتمثل ‘ اصسدار جريدة

اŸقاومة واسستند على مرجعية هامة ،وطبعا
اŸرج-ع-ي-ة دائ-م-ا ي-ع-ق-ب-ه-ا ت-ق-ي-يم ،وتقييمها جد
ايجابي مقارنة بسسنوات خلت.
وتسسي Òا’ذاعة كباقي القطاعات غ Òان لها
خصس -وصس -ي -ة تسس -ي Òم -وارد بشس -ري -ة ت-ت-ع-ام-ل م-ع
اŸواطن Úقائلة ““إاحسساسسنا كصسحفي Úنتفاعل
ب -ج -دي -ة ل -ك-ون-ن-ا م-ن رح-م اÛت-م-ع ون-حسض م-ا
ي-حسض ب-ه اب-ن-اؤوه ،وخصس-وصس-ي-ة صس-ح-ف-ي ا’ذاع-ة
،فكل ﬁور نتناوله من زاوية معينة ،فالرياضسة
م -ث -ل ت-ه-م ا÷م-اه ÒاÙل-ي-ة و ل-يسض ال-وط-ن-ي-ة
بحكم أاننا نتناول مواضسيع جوارية بحتة ،موضسوع
سس -ي -اسس -ي ت-ع-ط-ى ل-ه صس-ب-غ-ة ﬁل-ي-ة ع-ل-ى حسسب
الرؤوية اÙلية وتقبل اÛتمع للحدث  ،وتناول
اإ’ذاعة أ’ي موضسوع او حدث غ Òمقيد بحدود او
حواجز ““.
وق- -الت ذات اŸدي -رة أان الصس -ح -ف -ي ب -إاذاع -ة
تيارت حر ‘ تناول اي موضسوع طبعا بشسرط
ال -ت -ق -ي -د ب-أاخ-لق-ي-ات اŸه-ن-ة اŸت-م-ث-ل ‘ ع-دم
اŸسس - -اسض ب - -ك - -رام- -ة وح- -ري- -ة ا’خ- -ري- -ن وف- -ق
خصس -وصس -ي -ات اÛت -م-ع وع-ادات-ه وت-اري-خ-ه ‡ا
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اكسسبنا ثقة اÛتمع و اصسبح يتعامل مع ا’ذاعة
كمصسدر اسساسسي له و زاد من منحه حقه ‘
ا’علم.
فبالرغم من التقدم التكنولوجي الذي شسهده
العا ⁄ا’ ان ا’ذاعة ’ تزال ترد ‘ كل بيت ،
على الهاتف اÿلوي ‡ا يفسسر “سسك اŸواطن
باإ’ذاعة التي اصسبحت اŸرافق الدائم للمواطن
فا’سستفسسار عن ا’حوال ا÷وية عن جديد ما
ي -ج -ري داخ -ل ت -راب ال -و’ي -ة م -ن اح -داث ك -ل -ه
يسستقى من ا’ذاعة.
واضسافت انه يجب تعديل توزيع سساعات البث
على ﬂتلف شسرائح اÛتمع هنا تظهر عبقرية
ال -تسس -ي Òوت-وزي-ع ال-ط-اق-ات وك-ي-ف ي-ت-م اح-ت-واء
ﬂت - -ل - -ف م - -ن - -اط - -ق ال - -و’ي- -ة ع ÈاŸراسس- -لÚ

بوتفليقة ‘ شستى القطاعات وإا‚ازاته ‘
قطاع اإ’علم ،فا◊ديث عن هذه اأ’خÒة
يسس- -ت- -ل- -زم ا◊ديث ع- -ن ا’‚ازات اأ’خ- -رى؛
ف -ال -فÎة ب ،2013 / 2009 Úع -رفت ارت-ف-اع
الصسحف اليومية من  78جريدة إا ،142 ¤و”
م-ن-ح  36اع -ت -م -ادا إ’صس-دار ج-رائ-د ‘ سس-ن-ة
 ،2012و ‘ 39سسنة  ،2013مع اإ’شسارة اإ¤
إاصس -دار ق -ان -ون اإ’ع -لم وال -ق -ان -ون ال-عضس-وي
اŸتعلق بالنشساط السسمعي ـ البصسري– ،وكذا
ت -ك -وي -ن الصس -ح-ف-ي Úال-ذي ت-ع-دى ‘ اÿمسض
سسنوات اŸاضسية  8000شسخصض ،إاضسافة اإ¤
وجود ما يزيد عن خمسسﬁ Úطة إاذاعية
عمومية ،وطنية وﬁلية.

القمر الصضناعي ““أالكوم سضات ‘ ““1خدمة
اŸنظومة التصضالية
أاضس- - -اف ن- - -زار ال - -ذي ي - -ع - -ت ‘ Èح - -ديث
لـ«الشس- -عب““ ،أان ط -ف -رة ت -لك اإ’‚ازات ك -انت
بإاطلق القمر الصسناعي أالكوم سسات 1الذي
ت -وج ك -ل ه -ذه اإ’‚ازات م -ا سس -م -ح ب -إاضس-ف-اء
اŸزي - -د م - -ن ا◊داث - -ة وا’ن - -تشس- -ار ‘ ›ال
اإ’علم الوطني ،وهي كلها إا‚ازات قال
نزار عنها أانها ترجمت جهود الدولة من أاجل
النهوضض بهذا القطاع ا◊سساسض على السساحة
الوطنية والدولية ،تقابلها إا‚ازات أاخرى ‘
شس -ت -ى اÛا’ت وال -ق -ط -اع -ات وجب ذك-ره-ا
وا◊ديث عنها ’سسيما ‘ ›ا’ت التنمية
وما تعلق با’حتياجات اليومية للمواطنÚ
ع -ل -ى غ -رار السس -ك -ن و ال -رب -ط بشس -ب-ك-ة ال-غ-از
ال -ط -ب -ي -ع -ي و ال -ط -رق -ات و ال -ت -م -وي -ن Ãي-اه
الشسرب.
وأاكد نزار أان تطور الصسحافة كان واضسحا
للعيان خلل العقد اأ’خ ،Òوذلك ‘ ﬂتلف
أاوجه نشساطات التعب Òع Èوسسائط اإ’ذاعة
والتلفزيون والصسحافة اŸكتوبة واإ’لكÎونية،
لم -ك -ان -ي -ات
وم- -ا اق -تضس -اه ذلك م -ن رصس -د ل  -إ
اŸادي-ة واŸال-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ،ال-ت-ي سسخرتها
ال- -دول- -ة Œسس -ي -دا ◊ق اŸواط -ن ‘ اإ’ع -لم
اŸكرسض دسستوريا ،مع ضسمان الصسدق والدقة
واŸوضس-وع-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-م-ا ت-أاشسÒة ا◊صسول
ع -ل -ى ث -ق-ة ا÷م-ه-ور وه-ي أاسس-اسض الصس-ح-اف-ة
ا÷ديرة باسسمها.
وخ-ت-م ضس-ي-ف ج-ري-دة““الشس-عب ن-زار ح-ديثه
با◊رصض على التأاكيد أان الصسحافة الوطنية
“شس -ي ب -خ -ط -ى ك -بÒة وث -اب -ت -ة ،ت -ن -ت-ظ-ر م-ن
الصس -ح -ف -ي أان ي-ك-ون مسس-ئ-و’ أام-ام اŸع-ل-وم-ة
والتي اعتÈها أاسساسض ‚اح كل شسيء.
والصس- -ح- -ف- -ي Úوي -ب -ق -ى ال -ت -ح -دي ه -و اŸصس -در
الصسحيح والذي يولد اŸصسداقية لدى اŸواطن.
لذاعة قالت
وعن التسسي ÒاŸادي والبشسري ل إ
حورية «:انه اذا سسلمنا اننا ا“منا كل شسيء فماذا
نعمل اذن ولكن التسسي Òالعقل Êهو ما يؤودي
ا ¤الوصسول ا ¤اŸبتغى ،و’ ‚حد ان هناك
وسس -ائ -ل ق -اب -ل-ة ل-ل-ت-ل-ف ل-ل-كسس-ر ف-ه-ذا ‘ ج-م-ي-ع
ا’دارات ،وأاعطت اهتماما كبÒا جدا للوسسائل
التقنية ومن اجود الوسسائل واصسبحنا نسستعمل
اجود و اعلى وسسائل تقنية وأاصسبح نظام نيتيا
يجمع جميع ا’ذاعات ‘ ان واحد وهو تطور
مذهل ‘ تاريخ ا’ذاعة ا÷زائرية وحتى مع
ا’ذاعات الدولية بفضسل دور ا’ذاعة ا÷زائرية
‘ ا–اد ا’ذاع -ات ال -ع -رب -ي -ة ‡ا سس-ه-ل ال-ع-م-ل
الصسحفي اŸسسموع واصسبح العمل ‘ اسستيديو
ا’نتاج اŸباشسر او غ ÒاŸباشسر جد سسهل ويبقى
تثمينه يخضسع ÿصسوصسية كل مسسؤوول وسساهمت
لذاع -ة ‘ ت -ث -م Úال-ع-نصس-ر
اŸدي -رة ال -ع -ام -ة ل  -إ
البشسري من خلل الدورات التكونية والÎقيات
وا’حتكاك الدوري فيما ب Úا’ذاعات ‡ا ادى
إا ¤رف -ع ا’ن -ت -اج اÙل -ي ،ا ¤ج -انب تسس -ج -ي -ل
حضسور العنصسر النسسوي ‘ اإ’ذاعة حيث نالت –
حسس-ب-ه-ا– حصس-ة ا’سس-د ك-ب-اق-ي ال-ق-ط-اعات وقد
أاثبتت اŸراة جدارتها واسستحقاقها حيث فاق
تواجدها ال 65باŸائة مقارنة بقطاعات اخرى.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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اإلثنين  22أاكتوبر  2018م
الموافق  12صسفر  1440هـ

’سستعمإرية
’دأرة أ إ
أقÓم جريئة ‘ طرح ألقضسإيإ –دت أ إ
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عم ـ ـ ـر راسسـ ـ ـم ،إابـ ـ ـن التهـ ـ ـامـ ـ ـي ،أابـ ـ ـي اليقظـ ـ ـان واخـ ـ ـرون –ـ ـ ـت الضسـ ـ ـوء

ألتجربة ألصسحفية أ÷زأئرية عريقة ونبيلة بل ومتميزة ،بأإعÓمهإ وأقÓمهإ ومؤضسؤعإتهإ ومؤأقفهإ ع Èألتإريخ ،كمإ كإنت جريئة ورأئدة ‘ مسسÒتهإ ،فقد لعبت هذه
’سسÓمية أŸطروحة آأنذأك ،وأدرك أŸنإضسلؤن وأŸفكرون وألدعإة منذ
’صسÓحي وكذلك ألتعريف بإلقضسإيإ ألعربية وأ إ
ألصسحف دورأ بإرزأ ‘ نشسر ألتعليم وألثقإفة وألؤعي أ إ
’و ¤أهمية هذه أ أ
ألؤهلة أ أ
’دأة ‘ ألتحرر ألفكري ،ومقإومة ألغزوألثقإ‘ أ’سستعمإري وإأذكإء روح أŸقإومة ضسد أ’سستعمإر.

سسهام بوعموشسة

تحيي الصسحافة الجزائرية اليوم الوطني للصسحافة
ال -مصس-ادف لـ 22اأك -ت -وب -ر م -ن ك-ل سس-ن-ة ،ت-خ-ل-ي-دا
لأصس-ح-اب م-ه-ن-ة ال-م-ت-اعب نسس-ت-حضس-ر ف-يها نضسال
الأج- - -داد والآب- - -اء م- - -ن اأج- - -ل ح- - -ري- - -ة الإعÓ- - -م
ف -ي ال -ج -زائ -ر ،ب -ال -رغ -م م -ن ظ -روف الإسس-ت-ع-م-ار
القاهرة ،بحيث كانت اإدارة الإحتÓل تطاردهم
عند صسدور اأي صسحيفة تناهضس سسياسسة الإسستعمار
القمعية وتفضسح جرائمه ،وتحارب البدع مكرسسة
القيم الأخÓقية والإسسÓمية للشسعب الجزائري كي
ل ينسسلخ في ثقافة الأوروبي المسسيحي ،ومن بين
اأع Ó-م الصس -ح -اف-ة ال-ذي-ن اأصس-دروا صس-ح-ف-ا اآن-ذاك
متحدين الإحتÓل الفرنسسي ،نجد الشسيخ محمد
السسعيد الزاهري ،عبد الحميد بن باديسس ،العربي
فخار ،بن قدور الجزائري ،اأحمد بن عليوة ،اأبي
ال -ي -ق-ظ-ان ،اإب-ن ال-ت-ه-ام-ي ،ع-م-ر راسس-م ،وال-ق-ائ-م-ة
طويلة.
وفي هذا الصسدد ،اأوضسحت الأسستاذة بقسسم التاريخ
ع -ب -د الشس -ك -ور اأن اإنشس -اء اأول صس -ح -ي-ف-ة ج-زائ-ري-ة
بالعربية المسسماة ‘‘الجزائر‘‘ ،والتي بعثها الرسسام
العالمي عمر راسسم عام سسنة  1908ليكون بذلك
ظاهرة اإعÓمية ،قد ل تتكرر في تاريخ الصسحافة اأول ي -وم -ي -ة ف -ي ت -اري -خ ال-ج-زائ-ر وب-عث صس-ح-ي-ف-ة
ال-ع-ال-م-ي-ة ،ف-ه-وال-ذي ي-ك-تب وه-ورئ-يسس ال-ت-ح-ري-ر‘‘ ،ال- - - -ن- - - -ج- - - -اح‘‘ رف- - - -ق- - - -ة م- - - -ج- - - -م- - - -وع - - -ة م - - -ن
وهوالذي يرسسم في جريدته ،اأي اأنه كان كل شسئ رجالت قسسنطينة ،وبلغ سسحب هذه اليومية اأواخر
ف- -ي ج- -ري -دة ‘‘ال -ج -زائ -ر‘‘ وال -ت -ي اأوق -ف -ت -ه -ا اإدارة ال -عشس -ري -ن -ات م -ن ال -ق -رن ال -م-اضس-ي خ-مسس-ة اآلف
نسسخة ،توزع على المسستوى الوطني ،قبل اأن يبادر
الحتÓل الفرنسسية.
واأضسافت الأسستاذة اأن الباحثين في تاريخ الصسحافة الصس -ح -ف-ي ع-ب-د ال-ح-م-ي-د ب-ن ب-اديسس ب-ع-د ال-نضس-ج
يصسفون الرعيل الأول من الصسحافيين الجزائريين ،الإعÓمي اإلى اإنشساء موؤسسسسات صسحفية كاملة من
بالتجربة الصسحفية الأكثر اإثارة واأهمية في العالم ،شسركة توزيع ومطبعة وهيئة تحرير.
وك - -انت اأول- -ى ال- -ب- -اك- -ورات ع- -ام  1925جريدة
فالصسحفي عمر راسسم الذي اأنشساأ اأول صسحيفة
ج -زائ -ري -ة ه -واأيضس -ا اأول م -ن اسس -ت -ع-م-ل ف-ي ع-ال-م ‘‘المنتقد‘‘ ،ثم اإصسداره لجريدة ‘‘الشسهاب‘‘ واقتناء
الصس - -ح - -اف - -ة ،الأسس - -م - -اء ال- -مسس- -ت- -ع- -ارة ح- -ت- -ى ل ال -م -ط -ب -ع -ة ال -ج-زائ-ري-ة الإسسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي م-ازالت
ت- -وق- -ف ف- -رنسس -ا صس -ح -ي -ف -ت -ه ،ون -ج -ح بصس -ح -ي -ف -ة م -وج -ودة ل -ح -د الآن ،وك -ذلك خ -اضس ك -ل رج-الت
‘‘ذوالفقار‘‘ ،حيث كان يوقع باسسم ابن المنصسور جمعية العلماء المسسلمين ،عالم الصسحافة ككتاب
وك-م-وؤسسسس-ي-ن ،وم-ن-ه-م الشس-ي-خ ال-ع-ق-بي الذي اأسسسس
الصسنهاجي ،مشسيرة اإلى اأن عمر راسسم كان
ج- -ري- -دة ‘‘صس- -دى الصس- -ح- -راء‘‘ ،وج- -ري- -دة
اأول صس-ح-ف-ي ف-ي ال-ع-ال-م ي-ت-ط-رق
‘‘بسس -ك -رة‘‘ وج -ري -دة ‘‘الإصس Ó-ح‘‘ ف -ي
ل -خ-ط-ر الصس-ه-ي-ون-ي-ة ،وه-وم-ا
أع  Óم
م-ن-تصس-ف ال-ثÓ-ث-ي-ن-يات من القرن
ج-ع-ل السس-ل-طات الفرنسسية
ال -م -اضس -ي .عÓ-وة ع-ل-ى الشس-ي-خ
سسإهمت ‘ نشسر
ت - -ح - -اك - -م - -ه عسس- -ك- -ري- -ا
ال-بشس-ي-ر الإب-راه-ي-م-ي وال-ط-يب
واأصس- - -درت ف - -ي ح - -ق - -ه
ت
ز
ف
ح
و
ي
ع
ؤ
ل
أ
العقبي ومبارك الميلي الذين
ح-ك-م-ا ب-السس-ج-ن الموؤبد
ك - - -ان سس Ó- - -ح - - -ه - - -م الأق - - -وى
ألنضسإل ألتحرري
م- -ع الأشس- -غ- -ال الشس -اق -ة،
هوالصسحافة.
وه -واأقصس -ى ح -ك -م يصس-در
فÎة ألثÓثينيإت شسهدت
ف -ي ح -ق صس -ح -ف -ي ف-ي ذلك
ظهؤر صسحف عدة تإبعة
الوقت في العالم.
Óحزأب وأ÷معيإت
ل أ
وبعدها صسدرت جريدة ‘‘الحق‘‘ بعاصسمة
الغرب بعد ثÓث سسنوات ثم جريدة ‘‘الفاروق‘‘ ،شس-خصس-ي-ة اأخ-رى سس-اه-مت ب-ق-ل-م-ه-ا ف-ي الصس-ح-افة
التي اأسسسسها محفظ القراآن الكريم عمر بن قدور ال -ج-زائ-ري-ة اإب-ان ال-ح-ق-ب-ة الإسس-ت-ع-م-اري-ة ،رغ-م اأن
وال- - - - - - - -ت- - - - - - - -ي ع- - - - - - - -ززت مسس- - - - - - - -ع- - - - - - - -ى ولدة تخصسصسه طب العيون هواأبوالقاسسم بن التهامي
الصس -ح -اف -ة ال -ج-زائ-ري-ة وال-م-ت-م-ث-ل ف-ي ال-ج-زائ-ر ،ال -م -ول -ودة ب -ت -اري-خ  20سس-ب-ت-م-ب-ر  1873بمدينة
ال-ع-رب-ي-ة وال-دي-ن الإسسÓ-م-ي ،ح-يث ق-امت ج-ري-دة مسس -ت -غ -ان-م ،ق-ال اأسس-ت-اذ ت-خصسصس ت-اري-خ ال-م-غ-رب
الفاروق بمحاربة البدع وكان صساحبها على اتصسال العربي المعاصسر كمال حمزي ،مضسيفا اأن دور اإبن
التهامي العلمي برز في نشسر عدة مقالت علمية،
مباشسر بالشسيخ محمد عبده.
موازاة مع ذلك نجد عبد الحميد بن باديسس ،الذي بحيث ظهر نشساطه السسياسسي مباشسرة بعد الحرب
ل-م ي-ك-ن صس-ح-ف-ي-ا ت-ق-ل-ي-دي-ا ع-ن-د ف-رنسس-ا لأن قلمه العالمية الأولى اإذ تزعم حركة الشسباب الجزائري،
هوسسÓحه ،ففي سسن دون الثÓثين قام بتاأسسيسس كان من المطالبين بالإدماج ضسمانا للمزيد من

الحقوق السسياسسية للجزائريين ،اإلى جانب السسماح
لهم بالتجنيد في الجيشس الفرنسسي.
واأصسدر جريدة التقدم للدفاع عن فكرة الندماج
وظل يكتب مقالته المعبرة عن الفكر الإدماجي
اإل- -ى غ -اي -ة  1931ت -اري -خ انسس -ح-اب-ه م-ن ال-نشس-اط
السس -ي -اسس -ي ،سس -ن -ة  1936اأّي -د م -ط -الب ال-م-وؤت-م-ر
الإسسÓ- -م- -ي ،وقّ- -دم ع -دة م -ح -اضس -رات ف -ي ن -ادي
الترقي بالعاصسمة.
ومن الصسحف واأعÓمها في الجزائر ،نذكر جريدة
ال-مصس-ب-اح ب-ال-ل-غ-ت-ي-ن لصس-اح-ب-ه-ا ال-عربي فخار سسنة
 1904والإسسÓم (باللغة الفرنسسية) للصسادق دندن،
سس-ن-ة  1909وال-راشس-دي (ب-ال-ل-غ-ة ال-فرنسسية) للحاج
عمار سسنة  1910والسسجيع (باللغتين) للطيب خدة
الصسادرة سسنة  1912وصسحيفة الصسديق لعمر بن
ق - - - - - -دور ال - - - - - -ج - - - - - -زائ - - - - - -ري سس - - - - - -ن- - - - - -ة 1920
وال-مسس-ت-ق-ب-ل ال-ج-زائ-ري ب-ال-ل-غ-ت-ي-ن لإب-ن ال-ت-ه-ام-ي
وصس-ال-ح ب-وخ-رب-ة سس-ن-ة  1920والإق-دام (ب-اللغتين)
لÓأمير خالد سسنة  1922والتقدم (باللغتين) سسنة
 ،1923وجريدة ‘‘الجزائر‘‘ للسسعيد الزاهري سسنة
 ،1925ال -بÓ-غ ال-ج-زائ-ري لأح-م-د ب-ن ع-ل-ي-وة سس-ن-ة
 ،1926ووادي م -ي -زاب لأب -ي ال -ي -ق -ظ -ان ف -ي ن-فسس
السسنة وكذا جريدة الإصسÓح للطيب العقبي عام
.1927
ول-ل-ع-ل-م ف-اإن ال-ف-ت-رة ال-م-م-ت-دة م-ن ال-ثÓ-ثينات اإلى
السس- -ت -ق Ó-ل شس -ه -دت ظ -ه -ور الصس -ح -ف ال -ت -اب -ع -ة
ل -ل -ج -م -ع -ي -ات والأح -زاب ال-وط-ن-ي-ة ،وذلك ب-ع-د اأن
اتخذت حركة مقاومة السستعمار شسكل التنظيم
الجماعي رغم اسستمرار بعضس الصسحف الخاصسة
في الصسدور ،وهكذا ظهرت سسنة  1930صسحيفة
الأم -ة (ب -ال-ف-رنسس-ي-ة) ال-ت-اب-ع-ة ل-ح-زب ن-ج-م شس-م-ال
اإف -ري -ق -ي -ا ،ال -ذي ط -الب م -ن -ذ نشس -اأت -ه سس-ن-ة 1926
باسستقÓل الجزائر ،والوفاق الناطقة بالفرنسسية
سس-ن-ة  1935وال-ت-اب-ع-ة لت-ح-اد ال-ن-واب الجزائريين
الذي طرح سسياسسة الإندماج ،وكذا البصسائر سسنة
 1935التابعة لجمعية العلماء المسسلمين التي قادت
الحركة الإصسÓحية النهضسوية بالجزائر ،بعد ذلك

صسدور صسحيفة «الشسعب الجزائري» باللغتين سسنة
 1937التابعة لحزب الشسعب الجزائري ،وجريدة
«ال -ج -م -ه -وري-ة ال-ج-زائ-ري-ة» ب-ال-ل-غ-ت-ي-ن سس-ن-ة 1948
لÓ-إت-ح-اد ال-دي-م-ق-راط-ي ل-لبيان الجزائري ،وصسوت
الأح -رار سس-ن-ة  1953ل-ح-رك-ة الإن-تصسار والمقاومة
ال-ج-زائ-ري-ة وال-م-ج-اه-د ب-ال-ل-غ-ت-ي-ن لجبهة التحرير
الوطني.

لزأهري أبرز أعÓم ألصسحإفة أمتد
نشسإطه وطنيإ وعربيإ

شسخصسية اأخرى متميزة بقلم سسيال وطرح جريء
لمختلف القضسايا ،سساهمت بكتاباتها في الصسحف
الجزائرية منها المنتقد ،الشسهاب ،النور ،الأمة،
الإصسÓ-ح ،وال-بصس-ائ-ر ،وه-والشس-ي-خ م-ح-م-د السس-عيد
الزاهري المولود سسنة  1899في قرية ليانة بولية
بسسكرة وتم اإغتياله سسنة  ،1956كما اشسترك مع
الشسيخ الطيب العقبي في رئاسسة الجرائد الثÓث
الأول-ى ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء ال-مسس-ل-مين الجزائريين:
السس -ن -ة ،الشس -ري -ع -ة ،الصس -راط ،ول -م ي-ك-ت-ف الشس-ي-خ
الزاهري بالكتابة في الصسحف السسابقة ،بل خاضس
ت -ج-رب-ة ث-ري-ة ف-ي ع-ال-م الصس-ح-اف-ة وذلك ب-اإصس-دار
م -ج -م -وع -ة م-ن الصس-ح-ف وه-ي ال-ج-زائ-ر (،)1925
ال-ب-رق ( ،)1927ال -وف -اق ( ،)1938ال-م-غ-رب ال-عربي
( .)1947ولم يتفّوق عليه في هذا الشساأن اإل الشسيخ
اأبواليقظان الذي اأصسدر وحده  8صسحف ،وهي:
وادي ميزاب ،المغرب ،النور ،البسستان ،النبراسس،
الأمة ،الفرقان.
وكانت جريدة الزاهري سسياسسية اأدبية واجتماعية،
رفعت شسعارا جريئا وسسابقا لغيره ،وهو« :الجزائر
للجزائريين» ،كما عبرت عن عزمها على ترقية
الأفكار وتحريرها ،ولقد اأراد الزاهري اأن تكون
ج -ري -دت -ه صس-ورة م-ط-اب-ق-ة لÓ-إق-دام ال-ت-ي اأسسسس-ه-ا
الأم -ي -ر خ -ال-د ف-ي ع-ام  ،1920ث -م ع-ط-ل-ت-ه-ا اإدارة
الحتÓل في مارسس .1923
ف -ك -تب الشس -ي -خ ال -زاه -ري ع -ن خ -ي -ب -ة ال -ن -خ-ب-ة
الجزائرية ،في مبادئ الثورة الفرنسسية المتمثلة

في حقوق الإنسسان والمواطن من خÓل نشسر قصسة
الصسديقين الرشسيد وفرانسسوا ،فتحصسل الثاني على
كل الترقيات في الجيشس حتى اأصسبح لواء ،بينما
بقي الرشسيد الذي يملك نفسس المسستوى العلمي
وال -ق -درات وال -م -ه -ارات ج -ن -دي-ا بسس-ي-ط-ا .وع-اشس
الرشسيد حزينا على هذا التمييز العنصسري ،ومات
شسهيدا بعد حسسرة ضسحية للظلم وعدم المسساواة.
وقد نالت هذه القصسة رواجا كبيرا في الجزائر،
واأسسرع ابن باديسس اإلى تخصسيصس جائزة مقدارها
اشس-ت-راك سس-ن-وي ف-ي ال-م-ن-ت-ق-د ل-م-ن ي-ك-تب اأحسس-ن
قصسيدة من  10اأبيات في رثاء الرشسيد بطل هذه
القصسة .ونشسرت المنتقد في هذا السسياق ثÓث
قصس -ائ-د ،ك-م-ا اأصس-در الشس-ي-خ ال-زاه-ري ورح-م-ون-ي
محمد عبد المجيد صسحيفة جديدة في قسسنطينة
في  7مارسس  1927واسسمها البرق .وكان الشسيخ
الزاهري يكتب هذه الجريدة باأسسماء مسستعارة:
الراصسد والرقيب وجسساسس وتاأبط شسرا ،وشسارك
في تحريرها نخبة من العلماء الجزائريين وكان
من بين هوؤلء :الطيب العقبي ،مبارك الميلي،
الأم-ي-ن ال-ع-م-ودي ،ال-م-ول-ود ال-ح-اف-ظ-ي ،وغ-يرهم،
واسس -ت -ط-اع الشس-ي-خ ال-زاه-ري ف-ي م-ارسس  1938اأن
يصسدر في مدينة وهران العدد الأول من صسحيفته
الثالثة :الوفاق ،بحيث كانت تمثل اللسسان المعبر
عن كتلة الجمعيات الإسسÓمية لعمالة وهران ،التي
كان يتراأسسها الشسيخ الزاهري في تلك الفترة.
وق -د رح -بت ب -ه -ا ج -ري -دة الأم -ة لأب -ي ال -ي-ق-ظ-ان،
واسستبشسرت بها خيرا كثيرا حيث اعتبرتها دعما
ج- -دي- -دا ل- -نصس -رة ال -ع -رب -ي -ة ونشس -ر ق ّ-ي -م الإسس Ó-م
السس-م-ح-اء ،وح-ثت ال-ج-زائ-ري-ي-ن ع-ل-ى ال-ع-ن-اي-ة بها
والإقبال عليها .وقد توقفت الوفاق خÓل الحرب
العالمية الثانية بعد اأن صسدر منها سسبعة وثÓثون
ع-ددا ،اأم-ا ج-ري-دت-ه ال-راب-ع-ة ال-م-ع-نونة بـ«المغرب
العربي » فقد صسدرت في  13جوان  . 1947وقد
سسبق للشسيخ حمزة بوكوشسة اأن اأسسسس جريدة تحمل
نفسس العنوان في عام  1937بوهران لكنها لم تعمر
طوي Óلأسسباب مالية وسسياسسية .كما اأسسسس في عام
 1936ج -م-ع-ي-ة «اإخ-وان الأدب » ل-ت-ف-ع-ي-ل ال-نشس-اط
ال-ث-ق-اف-ي ،وتشس-ج-ي-ع ال-م-ث-ق-ف-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ين على
الكتابة واإصسدار الصسحف اأودعم الصسحف القائمة.
وق -د ت -ف -اع -ل م -ع ب -ي -ان -ه ال -م -نشس-ور ف-ي الصس-ح-ف
ال -ج -زائ -ري -ة ع -دد م -ن ال -م -ث -ق -ف -ي -ن وال -م-ه-ت-م-ي-ن
بالصسحافة ،وهم :مفدي زكريا ،حمزة بوكوشسة،
بلقاسسم بن اأرواق .ولكن ل يعلم عن مصسير هذه
الجمعية الأدبية ،ويبدواأنها لم تتجسسد على اأرضس
ال -واق-ع ف-وق-عت ضس-ح-ي-ة ل-ل-ظ-روف ال-ق-اسس-ي-ة ال-ت-ي
اأنتجها السستعمار.
وعن مسساهمته في الصسحف المشسرقية ،فقد بداأ
ت -ج -رب -ت-ه الصس-ح-ف-ي-ة ف-ي ت-ونسس وه-وط-الب ي-زاول
دراسس -ت -ه ب -ج-ام-ع ال-زي-ت-ون-ة ،ف-ق-د نشس-ر م-ق-ال ف-ي
«ال -وزي -ر » ع -ن ال -وح -دة ال -م -غ -رب -ي-ة ،وتسس-اءل ف-ي
«الزمن » هل البربر عرب؟ وقارن في «النهضسة »
بين اأمة العلم واأمة الجهل .بحيث كتب في ثمان
ج- -رائ -د ع -رب -ي -ة وه -ي ال -م -ق -ت -ط -ف سس -ن -ة ،1876
والمقطم سسنة  ،1888المنار عام  ،1898الفتح سسنة
 ،1926الجهاد سسنة  ،1931الرسسالة سسنة  1933هذه
الأخيرة كانت توزع في الجزائر ،ويتهافت عليها
المثقفين والطلبة.

الصصحافــــة
÷زائريـــة قبـــل الثـــورة قاومـت ﬁاو’ت ا’سصتعمــار طمـــسس الهويــة
ا
عمإمرة ألبإحث ‘ ألشسؤؤون ألتإريخية:

^ أقÓم بإإنتمإءأت سسيإسسية متعددة وحدتهإ أŸهنية

أّكد ألبإحث ‘ ألشسؤؤون ألتإريخية ميلؤد عمإمرة
أن مقإومة أ’سستعمإر ألفرنسسي ألغإشسم مّرت بثÓث
’و¤
م- -رأح- -ل م- -ه- -م- -ة ب- -ح -يث أه -ت -مت أŸرح -ل -ة أ أ
ب -إ÷إنب أ’عÓ-م-ي أل-ت-ؤع-ؤي ،أل-ث-إن-ي-ة ب-إŸق-إوم-ة
ألسسيإسسية قبل أن تندلع ألثؤرة ألتحريرية وكإن
ل- -لصس- -ح -إف -ة أل -دور أل -رئ -يسس -ي ‘ ت -نشس -ي -ط أ÷إنب
ألتؤعؤي.

^ تيبازة :عÓء ملزي
فيما يتعلق بالجانب اإلعÓمي التوعوي الذي سساهم في تهيئة
األرضسية للتصسدي لكل محاولت طمسس الهوية من المسستعمر
أاشسار عمامرة الى أاّن الجزائريين اسستغلوا كل الفرصس لنشساء
المطابع وإاصسدار الصسحف في اطار قانون العÓم الفرنسسي
 .1881وه -وق -ان -ون يشس -ي-ر صس-راح-ة ال-ى أاّن-ه ي-م-ك-ن ل-ل-ج-زائ-ري-ي-ن
اسستصسدار نشسريات خاصسة بشسرط خضسوع الترخيصس للسسلطات
الحاكمة وعدم تعرضسها لÓحتÓل الفرنسسي بالجزائر.
صسدرت أاّول جريدة جزائرية بهذا المنظور سسنة  1893ويتعلق
األم-ر ب-ج-ري-دة «ال-ح-ق» الصس-ادرة ب-ع-ن-اب-ة ل-م-ؤوط-ري-ها عمر سسمار
وسسليمان ينقي.ليتم توقيفها سسنة  .1904ليقوم الرسسام عمر راسسم
بعدها باصسدار مجلة الجزائر سسنة  1908وهي المجلة التي تم
توقيفها بعد صسدور عددين منها فقط ألسسباب تتعلق باشسارتها
الى غطرسسة اآللة السستعمارية الفرنسسية.
بعدها اصسدر عمر راسسم جريدة ذوالفقار سسنة  1913ال أاّن
السستعمار أاوقفها أايضسا عند اندلع الحرب العالمية األولى ،كما
أاصسدر رائد الصسحافة الجزائرية في عهد الحتÓل عمر بن قدور
صسحيفة الفاروق سسنة  1913.وهي الصسحيفة التي توفرت على

مجمل خصسائصس الصسحافة العربية وكانت تحمل في طياتها رموز
ز معالم الروح الوطنية ال أاّن السسلطات أاوقفتها سسنة  1921بحجة
صسدور مقال بها ينتصسر فيه عمر بن قدور للعثمانيين.
وبعدها أاصسدر عمر بن قدور صسحيفة «الصسديق» األسسبوعية التي
اوقفتها السسلطات سسنة . 1926
وبعد بروز معالم الحركة الوطنية بقيادة األمير خالد صسدرت
صسحيفة «األقدام» سسنة  1919بتأاطير من األمير خالد وغيره
.وه -ي الصس -ح -ي -ف -ة ال-ت-ي ك-انت ت-راف-ع لصس-ال-ح ال-ج-زائ-ر وت-رفضس
التجنيسس وتطالب بتمثيل الجزائريين بالبرلمان الفرنسسي.
برزت عقب ذلك شسخصسية عبد الحميد بن باديسس الصسÓحية
وهي الشسخصسية التي سساهمت بشسكل لفت في التأاثير على األبعاد
ال-وط-ن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-ج-زائريين من خÓل اصسدار
صسحيفة «المنتقد» شسهر جويلية  1925لتقوم السسلطات بتوقيفها
في شسهر اكتوبر من نفسس السسنة
بعدها اصسدر العÓمة بن باديسس صسحيفة «الشسهاب» في شسهر
نوفمبر من السسنة ذاتها لتتحول الى مجلة خÓل الفترة الفاصسلة
بين  1929و.1939
وب-حسسب وث-ي-ق-ة ال-ب-حث ال-ت-ي ان-ج-زه-ا ال-ب-احث م-ي-ل-ود ع-م-ام-رة
دائما،فان مجاهد الكلمة أابواليقظان براهيم بن حاج أاقدم على
اصسدار  8صسحف بشسكل متتالي بحيث أاّنه كلما أاوقفت السسلطات
صسحيفته ال وأاقدم على اصسدار صسحيفة أاخرى وكانت البداية مع
صسحيفة «واد ميزاب» سسنة  1926والتي قاومت الى غاية  1929ثم
ت -ل -ت -ه -ا صس -ح -ف «م -ي -زاب» و»ال -م -غ -رب» و»ال -ن -ور» و»ال -بسس -ت -ان»
و»النبراسس» و»األمة» و»الفرقان».
مع اإلشسارة الى توقيف صسحيفة الفرقان سسنة  1939عقب اندلع
الحرب العالمية الثانية مباشسرة مع الشسارة أايضسا الى كون مجمل
الصسحف الصسادرة خÓل الحقبة السسالفة الذكر تحمل في طياتها

بعدا وطنيا خالصسا ودافعت عن الجزائر وقضساياها العادلة.
وأاشسار الباحث ميلود عمامرة في بحثه الى بروز صسحف التصسوف
بالتوازي مع انتشسا الصسحف ذات البعد الوطني بحيث برزت الى
الوجود أاسسبوعية لسسان الدين سسنة  1923لصساحبها أاحمد بن
مصسطفى مؤوسسسس الطريقة العلوية وكذا «البÓغ الجزائري» التي
صسدرت بمسستغانم من طرف الطريقة العلوية أايضسا سسنة 1926

لتتوقف سسنة  1948ألسسباب ترتبط بالضسائقة المالية.
كما ظهرت صسحيفة «الرشساد» بالعاصسمة سسنة  1938لتتوقف عن
الصس -دور سس -ن -ة ب-ع-د ذلك وأاصس-درت ال-ط-ري-ق-ة ال-ع-ل-وي-ة صس-ح-ي-ف-ة
«المرشسد» «  1943لتتوقف سسنة  1951وصسدرت صسحيفة «الذكرى»
بتلمسسان سسنة  1954لصساحبها أافندي عبد العزيز لتتوقف في أاوت
.1955
فيما تشسير وثيقة البحث أايضسا الى صسدور عّدة نشسريات وصسحف
ذات بعد ديني من طرف جمعية العلماء كانت أاكثر جرأاة في طرح
مواضسيعها ويتعلق األمر بصسحيفة «السسنة المحمدية» الصسادرة في
مارسس  1933وتوقفت بعد  5أاشسهر من صسدورها وكذا الشسريعة
المطهرة التي صسدرت في جويلية  1933وتوقفت بعد شسهر من
ذلك التاريخ لتصسدر جمعية العلماء بعدها صسحف «الصسراط»
( )1934وصسحيفة البصسائر» التي صسدرت في  1935وتوقفت في
 1939لتعود الى الصسدور من جديد في  1947لتتوقف سسنة . 1956
وب-الصس-ف-ة ذات-ه-ا ب-رزت صس-ح-ي-ف-ة «ال-وف-اق» ب-وه-ران سس-ن-ة 1938
لصساحبها محمد السسعيد و»افريقيا الشسمالية» لصساحبها اسسماعيل
ال-ع-رب-ي ال-ذي اشس-ت-ع-ر ب-ت-أال-ي-ف ال-ع-دي-د م-ن ال-م-ؤول-فات والعبقرية
بتلمسسان سسنة  1948لصساحبها عبد الوهاب بن منصسور والشسعلة
بقسسنطينة سسنة  1949لصساحبها أاحمد رضسا حوحو.
وفي السسياق ذاته أاصسدر حزب الشسعب صسحيفة «الشسعب» في اوت
 1937وكان يؤوطرها الشساعر مفدي زكرياء حينذاك برفقة بعضس
من رفقائه ،كما صسدرت صسحيفة «صسوت األحرار» في 1943
و»ال -م-ن-ار» ف-ي  1953و»صس -وت الشس -عب»وك-ذا شس-م-ال ج-ن-وب ف-ي
فترات متÓحقة لتسساهم هذه الصسحف مجتمعة في اثراء مسسار
المقاومة المتعدد الجوانب وتعبيد الطريق لندلع ثورة أاول
نوفمبر المجيدة والتي توجت بصسدور صسحيفة «المقاومة» في 22
أاكتوبر  1955من طرف جبهة التحرير الوطني.
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عقب معاناة دامت سشنوات

تـ ـعب ـ ـ ـيـ ـد  ١٦ط ـ ـري ـ ـقـ ـ ـا رئـ ـي ـ ـسسـ ـي ـ ـا بـ ـخـ ـ ـنـ ـشس ـ ـلـ ـ ـ ـ ـة

تعرضشوا ◊ادث مرور خط ÒباŸسشيلة

تـ ـكـ ـف ـ ـل بـ 7مـ ـصس ـ ـاب ـ ـ Úـ ـبم ـسست ـشسـ ـفى بـ ـات ـنـ ـ ـة

لع-ادة ت-ع-ب-ي-د ط-رق ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة ب-ع-د م-ع-ان-اة دامت سش-ن-وات
أاط -ل -قت ولي-ة خ-نشش-ل-ة أاشش-غ-ال ال-ع-م-ل-ي-ة ال-كÈى إ
للمواطن Úوأاصشحاب اŸركبات والتجار جراء ا◊فر واهÎاء أاجزاء معظم اÙاور الرئيسشية والفرعية بهذه الطرق ،وما نتج
عن ذلك من توحلها الطريق وتششكل الÈك اŸائية عند التسشاقط وغÒها من عقبات اسشتعمال الطريق العام.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
” رصسد مبلغ  3٦0مليون دينار
وقد ّ
من طرف وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙل -ي -ة وت -ه -ي -ئ -ة اإ’ق -ل -ي -م ‘ إاط -ار
مشس-اري-ع صس-ن-دوق ال-تضس-ام-ن والضسمان
للجماعات اÙلية اŸوجهة للو’يات
والبلديات ،حسسب ما كشسف عنه وا‹

و’ي -ة خ -نشس -ل -ة ك -م -ال ن -ويصس -ر خÓ-ل
أاشسغال الدورة العادية الثالثة للمجلسض
الشسعبي الو’ئي.
وسستشسمل أاشسغال هذا اŸشسروع الذي
وقفت «الشسعب» ميدانيا على انطÓقه
من ﬁور الطريق ا’جتنابي القدË
للجهة الغربية للمدينة Ãحاذاة مقر
سس-ون-ل-غ-از ،ت-ع-ب-يد  1٦ط-ري-ق-ا رئيسسيا

ب -اŸدي -ن-ة ع-ل-ى مسس-اف-ة  25كيلومÎا
–ت م- -راق- -ب -ة م -دي -ري -ت -ي اأ’شس -غ -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ب-ناء والتعم Òوالهندسسة
اŸع -م -اري -ة اŸوك -ل -ة إال -ي-ه-م-ا ع-م-ل-ي-ة
اŸراق -ب -ة ال -ت -ق-ن-ي-ة ل-ل-مشس-روع ب-ه-دف
حسسن ا’‚از.
وكانت مديرية الري لو’ية خنشسلة
‘ هذا السسياق قبل بداية اأ’شسغال،
ق -د أاحصست ج -م -ي -ع ال -ن-ق-اط السس-وداء
اÿاصس- -ة ب- -ب- -ال- -وع- -ات صس- -رف م- -ي- -اه
اأ’م - -ط - -ار ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى اÙاور
ا›ÈŸة إ’ع- -ادة ال- -ت -ع -ب -ي -د –سس -ب -ا
إ’عادة تهيئتها وفقا للمعاي Òالتقنية
اŸطلوبة حتى تكون مثبتة مع الطبقة
اإ’سس -ف -ل -ت-ي-ة ا÷دي-دة بشس-ك-ل صس-ح-ي-ح
يسسمح باسستيعابها لسسيول اأ’مطار.
ي -ذك-ر أان م-دي-ن-ة خ-نشس-ل-ة ك-م-ا سس-ب-ق
ونشسرت «الشسعب» ‘ أاعداد سسابقة،
تشسهد منذ سسنوات اهÎاء الطرق على
مسس -اف -ات ك -بÒة ب-اÙاور ال-رئ-يسس-ي-ة
والداخلية بعديد اأ’حياء والتي أاقلقت
السس - -ك - -ان وك - -انت ﬁل ط- -لب إاع- -ادة
ال-ت-ه-ي-ئ-ة م-ع م-راع-اة الشس-روط التقنية
أ’شسغال ا’‚از.

نقاشص طبي مفتوح على أامراضص الكلى ببجاية

األسس ـ ـ ـ ـاتـ ـ ـذة ي ـ ـ ـرّكـ ـزون ع ـ ـ ـ ـلى ال ـ ـوق ـ ـ ـ ـايـ ـ ـة وال ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓج

بجاية :بن النوي توهامي
لول
سش ّ-ل -ط اŸل -ت -ق -ى ال -وط -ن -ي ا أ
ل -ل -ك -ل -ىÃ ،شش -ارك -ة ال -ع-دي-د م-ن
لخصش- -ائ- -ي Úال- -ذي- -ن
لط- -ب- -اء ا أ
ا أ
ق -دم -وا م -ن ولي -ات ،ت-ي-زي وزو،
ب -وم -رداسص ،ال -ب -وي -رة ،وا÷زائ -ر
لسشباب
ال-ع-اصش-م-ة ،الضش-وء ع-لى ا أ
ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ه-ذا اŸرضص وك-ي-ف-ية
العÓج.
وبحسسب الÈوفيسسور بوبشس Òرئيسض
مصس -ل -ح -ة أام-راضض ال-ك-ل-ى Ÿسس-تشس-ف-ى
بجاية ،فإان اŸبتغى من هذا اŸلتقى
ه -و م -ع -رف -ة م -ا آالت إال -ي-ه ال-ت-ط-ورات
اأ’خÒة اإ’ي -ج -اب -ي -ة ،م-ن ح-يث عÓ-ج
اأ’م -راضض ا÷ي -ن -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èم-ن
اأ’سسباب التي تؤودي ،بأامراضض الكلى
وال -ع -ج -ز ال -ك -ل -وي ال -ذي ي -ح -ت -اج إا¤
وسس -ائ -ل تصس-ف-ي-ة ال-دم وال-زرع ال-ك-ل-وي
كعÓج نهائي.
و‘ نفسض السسياق ،كشسف الÈوفيسسور
ريان ،من اŸسستشسفى ا÷امعي ◊سسÚ
داي ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة ،أاّن م-رضض
السسكري يبقى من اأ’سسباب التي تؤودي
إا ¤أام -راضض ال -ك-ل-ى ب-نسس-ب-ة 20باŸئة،
ح- -يث أان ه- -ن- -اك ارت- -ف- -اع- -ا ‘ ع -دد
ا◊ا’ت خÓل السسنوات اأ’خÒة ،ومع
مرور الوقت يتسسبب ارتفاع السسكر ‘
الدم ‘ حال عدم العÓج ،إا ¤ارتفاع

ضس- -غ- -ط ال -دم وي -ؤودي ذلك ب -دوره إا¤
ت- -ل -ف ال -ك -ل -ي -ت ،Úم -ن خ Ó-ل ارت -ف -اع
الضس-غ-ط ‘ ج-ه-از ال-ت-ن-ق-ي-ة ا◊سس-اسض
بالكليت.Ú
الÈوفيسسور بن أاباجي من مسستشسفى
بني مسسوسض أاكد بدوره« ،نحن نسسعى
ل -ل -ب -حث ع-ن أاسس-ب-اب أام-راضض ال-ك-ل-ى،
والعمل على إايجاد العÓج الضسروري
وال-ك-ف-ي-ل ل-ل-ت-م-اث-ل ل-لشس-فاء ،والطريقة
اŸثلى للوقاية هي عن طريق ا◊فاظ
ع -ل -ى ن -ظ -ام ح-ي-اة صس-ح-ي وعÓ-ج داء
السس -ك -ري وضس-غ-ط ال-دم اŸرت-ف-ع ،أ’ن
ذلك م -ن شس -أان -ه ال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن ف-رصض
اإ’صس -اب -ة Ãضس -اع -ف -ات وم -ن -ع ت -ق -دم
اŸرضض ،و‘ حال تقدم مرضض الكلى
ي-ن-ت-ج ال-فشس-ل ال-ك-ل-وًي ،وه-ي اŸرح-ل-ة
اأ’خÒة م -ن م -رضض ال -ك -ل -ى ،وه -و م -ا
يسس- -ت -دع -ي غسس -ي -ل ال -ك -ل -ى أاو زراع -ة
الكلى».
وأابرز اŸتدخلون ما توصسلت إاليه
ال -ت -ق -ن-ي-ات ا÷دي-دة ‘ تصس-ف-ي-ة ال-دم
ب -ا÷زائ -ر ،وك -ذا م -ا صس -در ‘ ق-ان-ون
الصس -ح -ة اأ’خ Òف -ي -م -ا ي -خصض شس -ط-ر
الزرع الكلوي ،الذي يعد أامل العديد
م -ن م -رضس -ى ال-ع-ج-ز ل-ك-ل-وي ال-ن-ه-ائ-ي
الذين هم ‘ انتظار إاجراء العمليات.
ومن جهتها نظمت ا÷معية الثقافية
ت- -ي- -زي واكÓ- -ن ،ح- -م -ل -ة ال -ت -حسس -يسض
وال -ت -وع -ي -ة ح -ول أاه -م-ي-ة ال-تشس-خ-يصض

اŸب -ك -ر ع -ن سس -رط -ا Êال -ث -دي وع-ن-ق
والرحم ،بالتعاون مع جمعية الكشسافة
اإ’سسÓ- -م- -ي- -ة ف- -وج «أاسسÒم» ل -ت -يشس -ي،
وب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸرك-ز اإ’سس-تشس-ف-ائي
أ’وقاسض.
وب - - -حسسب إادي - - -ر ›ي- - -د عضس- - -و
ب - -ا÷م - -ع - -ي - -ة ،لـ «الشس - -عب؛« ،ي- -ع- -تÈ
ال- - -تشس- - -خ- - -يصض اŸب- - -ك- - -ر م- - -ن أاهّ- - -م
اسسÎات -ي -ج -ي -ات ال -كشس -ف ع -ن م -رضض
سسرطان الثدي ،كما أانه يسساهم أايضسا
‘ التخفيف من تكاليف العÓج ،وعليه
ي تغÒات
يجب على كلّ امرأاة تكشسف أا ّ
غ Òطبيعية أاو أاعراضض غ Òاعتيادية،
ال- - -ت- - -وج- - -ه إا ¤ال- - -ط- - -ب- - -يب وإاج - -راء
ال- -ف- -ح- -وصس- -ات الضس- -روري- -ة ،أ’ن ذلك
يسس- -اه- -م ‘ ال- -كشس- -ف اŸب -ك -ر وأاح -د
العوامل اأ’سساسسية ‘ الشسفاء.
وهذا التشسخيصض اŸبكر يبدأا من
سس- - -ن اأ’رب- - -ع Úف - -م - -ا ف - -وق ،ول - -يسض
ب -الضس -رورة أان ت -ك -ون ه -ن-اك أاع-راضض
ع -ن -د اŸرأاة ،أ’ن اسس -ت -ع -م -ال اأ’شس-ع-ة
السسينية اŸعروفة باسسم «ماموغرا‘»
” اكتشسافه
كل سسنت ،Úيحّدد الورم إان ّ
‘ مراحله اأ’و ،¤وأاود أان أاشس Òكذلك
إا ¤أاّن العائلة إاذا ما كان لديها تاريخ
للمرضض ،فإانّ التشسخيصض اŸبكر يكون
بداية من سسن الثÓث Úوذلك مرة ‘
السسنة ،أ’نّ العامل الوراثي Áكن أان
يلعب دورا ‘ اإ’صسابة بسسرطان الثدي
بنسسبة تقدر بـ 10باŸئة ،إا ¤جانب أانه
‘ ح- -ال- -ة وج -ود ج -ي -ن -ات ‘ ا÷سس -م
فيمكن أان التعرضض لهذا اŸرضض.
هذا وقد كانت هذه اŸبادرة فرصسة
ل -ل -ت -ك -ف -ل و–سس -يسض اŸرأاة ب -أاه -م-ي-ة
اÿضس- -وع ل- -ل- -كشس -ف ،وه -و م -ا أاك -دت -ه
النسساء اللواتي توافدن على اŸؤوسسسسة
اإ’سس- -تشس -ف -ائ -ي -ة ،ح -يث ّ” ت -وف Òك -ل
اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة ،م-ن
خÓل طواقمها الطبية التي تسساهم
ك -ثÒا ‘ اŸراق-ب-ة وع-م-ل-ي-ة ال-كشس-ف،
كما عّبرن عن ارتياحهن لهذه ا÷هود
الرامية للمتابعة والكشسف اŸبكر عن
هذا اŸرضض ،مع تقد Ëكل النصسائح
ال Ó-زم-ة ل-هّ-م م-ن ط-رف اأ’خصس-ائ-يÚ
والسساهرين على هذه العملية.

يتماثل  7جرحى تÎاوح أاعمارهم ما ب 10 Úأاششهر و 53سشنة ‘ ،حادث
لليم الذي ششهده الطريق الوطني رقم  46ببلدية الزرزور أاقصشى
اŸرور ا أ
اŸسشيلة ،للششفاء بعد نقلهم Ÿسشتششفى باتنة ا÷امعي ،حيث يخضشعون لعÓج
مكثف نظرا ÿطورة إاصشاباتهم.

باتنةŸ :وششي حمزة

اسستحسسنت عائÓت اŸصساب Úتكفل مصسالح و’ية باتنة على رأاسسها الوا‹ عبد اÿالق
صسيودة بأابنائها ،الذين أاصسيبوا ‘ حادث نتج عن اصسطدام عنيف ب Úسسيارت Úاأ’و¤
تابعة Ùافظة الغابات لو’ية اأ’غواط وسسيارة اأخرى من نوع  ،505حيث  ⁄يلق
اŸصسابون وعائÓتهم ـ حسسبما أافادوا به ـ أاي تكفل من طرف مصسالح و’ية اŸسسيلة وكذا
مديرية الصسحة.
وأاشس- -ارت مصس -ادر ج -ري -دة «الشس -عب» اإ ¤ت -ك -ف -ل ›م -ع ﬁم -ودي ب -ن -ق -ل اŸصس -ابÚ
وعائÓتهم من مسستشسفى بوسسعادة لي Óاإ ¤مسستشسفى باتنة ا÷امعي وتكفله به بالتنسسيق
مع و’ية باتنة وﬁافظة الغابات كون بعضض اŸصساب Úيعملون بقطاع الغابات ،وأاشسارت
ذات اŸصسادر إا ¤قيام مدير اÛمع حمزة ﬁمودي بعيادة اŸصساب Úوتعهده بالتكفل
بهم إا ¤غاية “اثلهم للعÓج وذلك ‘ إاطار النشساطات اÒÿية واإ’نسسانية للمجمع.
وكان وا‹ باتنة عبد اÿالق صسيودة قد ع Èعن تضسامنه الكلي مع ا÷رحى وعائÓتهم
واوفد رئيسض ديوانه ﬁمد بو◊جل لزيارتهم ،حيث ثمنت عائÓت اŸصساب Úمبادرة
›مع ﬁمودي التضسامنية.

اŸاء والكهرباء للبديات النائية

اسستفادت و’ية باتنة من عدة مشساريع تنموية ،حيث أاشسرف اŸسسؤوول اأ’ول على
الو’ية على إاعطاء إاشسارة انطÓق أاشسغال تزويد  554مسسكن بالغاز الطبيعي بكل من
مشساتي الرشسيقة ،أاو’د علواشض وتانوت السسفلى ببلدية راسض العيون ،بتكلفة مالية تقدر بـ
 08.2مليار سسنتيم ،على مسسافة  35.2كم؛ على اأن ’ تتجاوز مدة اأ’شسغال  08أاشسهر.
” تزويد  125مسسكن بالكهرباء الريفية Ãشستة الرشسيقة ببلدية راسض العيون،
كما ّ
بتكلفة مالية تقدر بـ  1.2مليار سسنتيم ،على مسسافة  04.5كم ،بعدد  121توصسيلة ،وقدرت
مدة ا‚از اŸشسروع بـ  08اأشسهر ،وينتظر ‘ نفسض السسياق ان يتدعم  982مسسكن بالغاز
الطبيعي بكل من مشساتي واد ا◊جاج ،شسعبة القصسبات ،وواد لوعر ببلدية القصسبات،
بتكلفة مالية تقدر بـ 18مليار سسنتيم ،على مسسافة  17.5كم.
كما أاعطى صسيودة إاشسارة إانطÓق أاشسغال مشسروع تزويد  250مسسكن باŸياه الصسا◊ة
للشسرب بكل من مشساتي أاو’د علواشض ،حيث تقدر تكلفة اŸشسروع الذي سستسستفيُد منه
أازيد من  2200نسسمة بـ  5مÓي Òسسنتيم.
ومن جهة أاخرى ،أاشسرف الوا‹ على تدشس Úملعب جواري Ãركز مدينة راسض العيون،
وكذا تدشس Úالنصسب التذكاري اıلد Ÿعركة  21جوان Ã 1955نطقة  -اÿندق.

بعد تششخيصص دقيق للوضشعية الراهنة

وا‹ سسوق أاهراسس يرفضس تزويد األحياء
باŸياه كل  ١٠أايام

سشوق أاهراسس :سشم Òالعيفة

أادرج وا‹ سش - -وق أاه - -راسص ث Ó- -ث - -ة
لول- -وي- -ات اŸل -ح -ة
م- -ل- -ف- -ات ضش- -م- -ن ا أ
ي -تصش ّ-دره -ا ال-ت-زود ب-اŸي-اه الشش-روب،
ح- - -يث خّصش- - -صص اج- - -ت- - -م- - -اع اÛلسص
الولئي لتششريح الوضشعية الراهنة،
مؤوكدا أان منح السشكان حصشة واحدة
لحياء غÒ
مرة كل  10أايام ‘ بعضص ا أ
مقبولة “اما إا ¤جانب القضشاء على
ظ-اه-رة ال-ت-وزي-ع غ Òال-ع-ادل والذي
يعت Èنتيجة مباششرة لعدم ‚اعة
ال- - -تسش- - -ي Òم - -ن ط - -رف ا÷زائ - -ري - -ة
للمياه.
هذا ا ¤جانب التأاخر ‘ ا‚از مشساريع
الÈن- -ام- -ج ا’سس- -ت- -ع -ج -ا‹ ال -ذي ك -ان م -ن
اŸفÎضض ان ي- -ت -م اسس -ت Ó-م -ه .وت -أاخ -ر ‘
اطÓق مشساريع حفر اآ’بار العميقة بعدة
بلديات.
و ‘ هذا الصسدد ،كانت تعليمات جديدة
ت-قضس-ي ب-ت-غ-ي Òم-ن-ه-ج-ي-ة ال-تسس-ي Òبالنسسبة

إ’ط- - -ارات م- - -دي- - -ري- - -ة اŸوارد اŸائ- - -ي - -ة
وا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي-اه وا÷دي-ة ‘ م-ت-اب-ع-ة
اŸشساريع ،وسسيتم ﬁاسسبة كل من يسساهم
‘ عرقلة سس ÒالÈنامج.
م- -ع ا’سس- -راع ‘ إان- -ه- -اء ك -ل ا’ج -راءات
اÿاصس -ة ب -ان-طÓ-ق مشس-اري-ع اآ’ب-ار وا“ام
اŸشس- -اري- -ع اأ’خ- -رى ال- -ت- -ي سس -تسس -اه -م ‘
–سس Úوضس- -ع -ي -ة ال -ت -م -وي -ن خ Ó-ل اأ’ي -ام
اŸقبلة على غرار  03ابار عميقة ببلدية
تاورة بـ  100ل ‘ Îالثانية سستسساهم ‘
تزويد  55أالف مواطن بصسفة كافية باŸاء
الشسروب.
ا ¤ج - -انب اع - -ادة ال - -ن- -ظ- -ر ‘ اآ’ج- -ال
اÿاصس - - -ة ب - - -إا‚از ق - - -ن - - -اة ال- - -رب- - -ط بÚ
ﬁط-ت-ي  PK 108وح-ي شس-ع-ب-ا Êوكذا
إاع -ادة ا’ع-ت-ب-ار Ùط-ت-ي الضس-خ وت-وج-ي-ه
ت -ع -ل -ي-م-ات Ÿؤوسسسس-ة ك-وسس-ي-دار ل-ل-ع-م-ل 1٦
سساعة يومياً لتقليصض مدة ا’‚از.
وإاعادة النظر ‘ برنامج توزيع اŸياه،
اين اكد الوا‹ أانه لن يّÎدد ‘ التقرب من
منازل اŸواطن Úإاذا اسستدعى اأ’مر ذلك
للتأاكد من برنامج التوزيع.

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

من مراسسلينا

اإلثنين  ٢٢أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٢صصفر  ١٤٤٠هـ

حيا سشونلغاز ١و 2بجسشر قسشنطينة

قافلتان طبيتان Ãيلة قريبا

تششهد أاحياء بلدية جسشر قسشنطينة انتششارا واسشعا للنفايات اŸنزلية والتي تتكدسس مع مرور الوقت نتيجة عدم
لحياء التي لطاŸا عانت من
رفعها ﬁولة أاماكن إا ¤مفارغ عششوائية ،تششمئز لها النفوسس ،ششّوهت اŸنظر ا÷ما‹ ل أ
’حياء.
غياب النظافة بسشبب “اطل مصشالح النظافة ‘ إازالة هذه البقايا على حّد تعب Òقاطني هذه ا أ

سسارة بوسسنة
سص -ك -ان ح -ي سص -ون-ل-غ-از  ٠٢بجسصر
قسص- -ن- -ط -ي -ن -ة عÈوا لـ«الشص -عب» ع -ن
امتعاضصهم من تراكم النفايات التي
تشصّوه منظر ا◊ي وتزيد من انتشصار
ال - -روائ- -ح ال- -ك- -ري- -ه- -ة وا◊ي- -وان- -ات
كالكÓب وا÷رذان والبعوضض .حيث
أاكد السصكان ان التقاعسض ا◊اصصل
‘ رفع القمامة بهذا ا◊ي جعلها
تÎاك- - - -م دون أان –ّرك مصص- - - -ال- - - -ح
النظافة سصاكنا.
ن -فسض ال -وضص -ع -ي-ة وج-دن-ا ب-ه-ا ح-ي
سص-ون-ل-غاز  ٠١ب-ت-ع-اون-ي-ة األم Òع-بد

الوعاء العقاري الذي اسصتعيد جراء
ع-م-ل-ي-ة اع-ادة السص-ك-ان ال-ت-ي م ّسص-ت
سص -ك -ان ا◊ي ال -قصص -دي -ري ب -ل -ون-اب
بتعاونية األم Òعبد القادر ،و–ويله
ا ¤م -ف -رغ -ة ع -م-وم-ي-ة ،ب-اتت ت-هّ-دد
بوقوع كارثة بيئية ل يحمد عقباها
مسصتقب.Ó
كما اشصتكى سصكان ا◊ي من قنوات
الصص -رف الصص -ح -ي ب-ا◊ي م-ؤوك-دي-ن
ب -أان -ه-ا تشص-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى ح-ي-ات-ه-م
وح - -ي - -اة اŸارة ،ج - -راء اسص- -ت- -نشص- -اق
ال- -روائ- -ح ال- -ك -ري -ه -ة ي -وم -ي -ا ،ح -يث
اسصتاءوا من Œاهل ا÷هات اŸعنية
◊ال -ت -ه -م اŸزري -ة رغ -م شص -ك -اوي-ه-م
اŸت -ك ّ-ررة ،ح -يث سص-ب-ق أان وع-دت-ه-م
السص- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ب- -ال- -ت- -ك- -ف- -ل
بانشصغالتهم لكنها بقيت على حالها.
السصكان ‘ حديثهم مع «الشصعب»
ق -ال -وا إان -ه -م ق -ام -وا ب-رف-ع شص-ك-اوي
ع -دي -دة Ÿصص -ال-ح ال-ب-ل-دي-ة م-ن أاج-ل
تسص-طﬂ Òط-ط ل-ل-ت-ن-ظ-ي-ف الدوري
Óحياء ،غ Òأان شصكاويهم
واليومي ل أ
 ⁄ت- -ل- -ق آاذان- -ا صص -اغ -ي -ة م -ن ط -رف
القائم Úعلى حفظ النظافة ‘ ،ظّل
غ -ي -اب ال-وع-ي وا◊سض ال-ب-ي-ئ-ي ل-دى
اŸواطن ،Úالذين يرمون قماماتهم
ع Èاألرصصفة والطرقات دون أادنى
اع-ت-ب-ار ل-لصص-ح-ة ال-ع-م-ومية ،التي قد
تتضصّرر من األمر.

ميلة :ق.م
م--ن اŸن--ت--ظ--ر أان –ل ب-و’ي-ة م-ي-ل-ة ،ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السش-ن-ة
ا÷اري-ة ق-اف-ل-ت-ان ط-ب-ي-ت-ان ‘ اخ-تصش-اصس جراحة العظام
وطب ا’طفال موجهة خصشيصشا لتلميذ اŸدارسس’ ،سشيما
باŸناطق النائية.

وقد حلت بالولية مؤوخرا ،قافلة طبية تضصم أاك Ìمن  ١٤طبيبا
وﬂتصصا ‘ ا÷راحة العامة بإاشصراف الÈوفيسصور أازواو احمد،
وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصصية ،و‘ إاطار اتفاقية توأامة
شصراكة ب ÚاŸسصتشصفى ا÷امعي بالدويرة  -ا÷زائر العاصصمة -
واŸؤوسصسصة السصتشصفائية العمومية مداحي ﬁمد ببلدية فرجيوة.
القافلة الطبية التي أانهت مهامها بكل ‚اح ،ع“ Èكنها من
إاج- -راء م -ا ي -رب -و ع -ن  5٠ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة ‘ ا÷راح-ة ال-ع-ام-ة،
باŸؤوسصسصة السصتشصفائية ﬁمد مداحي ببلدية فرجيوة ،حظيت
Ãق-ر إاق-ام-ة ضص-ي-وف ال-ولي-ة ب-اسص-ت-ق-ب-ال وت-ك-ر Ëخ-اصض أاق-ي-م من
ط -رف ﬁم -د ع -م Òوا‹ ال -ولي-ة ع-ل-ى شص-رف ط-اق-م-ه-ا ،ع-رف-ان-ا
وتقدير ÷ميل صصنيعهم.
لداء ا÷د متميز للطاقم الطبي
وقد أاثنى وا‹ الولية على ا آ
والذي هو تنفيذ Ùتوى مشصروع التوأامة فهو ينبع من نبل العمل
لو ،¤مباركا لهذه اÿطوة وللعمل الحÎا‘
لنسصا Êبالدرجة ا أ
ا إ
واŸسصتوى العا‹ الذي أابدوه خÓل هذه الفÎة ،داعيا لتكرار مثل
هذه اŸبادرات وشصمولها مسصتقب.Ó
”
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ه
كما عرج ‘ معرضض حديثه منو
ّ
وضصعه للنهوضض بهذا القطاع بغية ضصمان رعاية وخدمة صصحية
ترقى لتطلعات وآامال اŸواطن ،Úسصيما القاطن Úمنهم ‘ اŸناطق
ا÷بلية والريفية من جهة وموظفي واطباء القطاع من جهة أاخرى،
لطقم العاملة خصصوصصا بعد إا“ام أانشصاء مدرسصة
من خÓل تعزيز ا أ
الشص-ب-ه ط-ب-ي ،وت-ن-وي-ع الخ-تصص-اصص-ات ال-ط-ب-ي-ة ،م-ع ت-وف Òال-تجهيز
لمثل.
والعتاد الطبي ا◊ديث وا أ

بلدية حناششة باŸدية

إأنششاء ملحقات إأكماليات للقضشاء على أ’كتظاظ
ب- -غ- -ي- -ة “ك Úط- -ل- -ب -ة ال -طب ب -إاج -راء
ت- -ربصص- -ات Ãسص- -تشص- -ف- -ى اŸدي -ة –ت
إاشص- -راف األط -ب -اء األخصص -ائ -ي Úب -ه -ذا
اŸسصتشصفى ،وقد شصارك ‘ اإلجتماع
الÈوف -يسص-ور ب-وح-ام-د رئ-يسض اÛلسض
ال-ع-ل-م-ي ل-ك-ل-ي-ة ال-طب ب-ه-ذه ا÷ام-ع-ة،
مدير مسصتشصفى اŸدية بن عاشصور و
ال- - -ط- - -اق - -م اإلداري ،وك - -ذا األط - -ب - -اء
األخصص -ائ-ي Úورؤوسص-اء اŸصص-ال-ح ،ح-يث
ت - - - -قّ- - - -رر إادراج  9مصص- -ال -ح إلج -راء
Óط -ب -اء إاب -ت -داء م-ن ه-ذا
الÎبصص -ات ل  -أ
الشص - -ه - -ر ا÷اري وه - -و الشص - -يء ال- -ذي
سصيمهد لعمليات أاخرى تعود بالفائدة
على مسصتشصفى اŸدية واŸسصتشصفيات
األخرى.

ط-م-أانت و’ي-ة اŸدي-ة م-واط-ن-ي
ب -ل -دي -ة ح -ن-اشش-ة ب-أان ال-ق-ط-اع-ات
ال-ت-ي رف-ع ع-ن-ه-ا ال-ت-ج-م-ي-د بشش-أان
ك -ي -ف -ي -ة ال -قضش -اء ع -ل -ى مشش -ك-ل-ة
’ك- -ت- -ظ- -اظ م- -ن خ -لل ال -ع -م -ل
ا إ
ب -اÿري -ط -ة ال -ب -ي -داغ-وج-ي-ة م-ع
’ع - -ت - -ب - -ار ه - -ذه
’خ - -ذ ب - -ع Úا إ
ا أ
’ولويات بعد
اŸشش-ك-ل-ة ب-تحديد ا أ
حصش- - - -ر ال- - - -ن- - - -ق- - - -اط السش - - -وداء،
’ب -ت -دائ -ي -ات ‘ الÈن -ام-ج عÈ
ب -ا إ
ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة وال-ذي سش-ي-ت-م
’يام.
الششروع فيه هذه ا أ

اŸدية :علي ملياÊ
وسصتشصرع مصصالح الولية ‘ هذه
لبتدائيات ،ثم
العملية ابتداء من ا إ
اŸت--وسص--ط--ات وال--ث--ان--وي--ات ،ح-يث
سص--ي--ت--م انشص--اء ﬁل-ق-ات اك-م-ال-ي-ات
بالبلدية Ãباشصرة مبادرات ﬁلية
‘ كل اŸناطق الذي تعرف تنقل
أاك Ìم---------ن  5٠ت--ل--م--ي--ذا ‘ إاط-ار
اıط--ط--ات ال--ب--ل--دي-ة ،أام-ا بشص-أان
لسصÎاتيجي
الثانويات فإان الهدف ا إ
اŸسصطر واŸقÎح لفائدة وزارة
لمكانيات
اŸالية الوصصية حسصب ا إ
اŸتاحة هو خلق ثانوية بكل بلدية
بنحو أاك Ìمن  ١5٠تليمذ ،على أان
يتم الوصصول إا ¤تغطية شصاملة ‘

هذا الطور.
أاما بخصصوصض قاعات العÓج ،فيجب
أان تكون بها طبيب و‡رضض وأادوت
العمل وسصتمنح قاعات العÓج األلوية
مسصتقبÃ Óنح سصكن وظيفي للممرضض،
إا ¤جانب بر›ة  ٢إا ٠3 ¤زيارات
للطبيب بهذه القاعات العÓجية.
” م- -ع- -اي- -ن- -ة وضص -ع -ي -ة ال -ت -م -درسض
و ّ
ب-إاب-ت-دائ-ي-ة «ح-ن-اشص-ي رح-م-ا »Êب-ب-لدية
وام-ري ع-ل-ى غ-رار ال-ت-دف-ئ-ة ،الط-ع-ام
وال -ت -ج -ه-ي-زات ،ضص-رورة ا◊رصض ع-ل-ى
توف Òكل المكانيات الÓزمة للتلميذ،
وك- - - -ذلك مشص - - -روع –وي - - -ل اÓÙت
اŸه-ن-ي-ة  Óﬁ 39إا ¤م- -ق- -ر ج- -دي -د
للبلدية ،ومشصروع ا‚از مركز التكوين
اŸهني بالقطب ا◊ضصري والتي بلغت
نسص- - -ب- - -ة ال‚از ح - -وا‹  ٧٠باŸائة،
ومشص -روع ال -ت -ه-ي-ئ-ة ا◊ضص-ري-ة ◊رب-ي-ل
مركز Ãسصاحة قدرت بـ  3.3هكتار،
والتعجيل ‘ إا“ام األشصغال اŸتبقية
واسص- -تÓ- -م اŸشص- -روع ‘ شص -ه -ر م -ارسض
 ،٢٠١9واسص- - -ت- - -ع- - -م- - -ال اŸصص- - -اب- - -ي - -ح
اإلق- -تصص -ادي -ة ‘ الن -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة.
هذا ،وللعلم بأان تطمينات ‘ ›ال
الصص- -ح- -ة ج -اءت أاسص -اب -ي -ع ب -ع -د ع -ق -د
م-دي-ر الصص-ح-ة والسص-ك-ان ب-ه-ذه ال-ولي-ة
ﬁمد شصـ ـوري لجتماع تنسصيقي خ ّصض
لعملية التعاقد وشصراكة ب Úمسصتشصفى
ﬁمد بوضصياف بعاصصمة الولية وكلية
ال -طب ÷ام-ع-ة سص-ع-د دح-لب ب-ال-ب-ل-ي-دة

١٧٧٧٦
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فـ ـحـ ـصص أأطـ ـف ـ ـال أŸـ ـ ـ ـ ـ ـدأرسص
بـ ـا Ÿـ ـنـ ـ ـاطـ ـ ـق ألـ ـ ـنـ ـ ـائـ ـ ـيـ ـ ـ ـة

أŸفرغات ألعششوأئية ‘ كل زأوية

ال - -ق - -ادر ،ح - -يث ي- -عّ- -ج ب- -األك- -ي- -اسض
اŸتناثرة أامام العمارات .و‘ هذا
الشصأان قال احد قاطني البلدية ان
السص-ك-ان ل ي-ع-رف-ون م-ع-ن-ى ال-ن-ظافة
ويلقون القمامة بعد حضصور شصاحنة
ت-ف-ري-غ صص-ن-ادي-ق ال-ق-م-ام-ة ،م-ا جعل
النفايات تÎاكم ،والشصيء األّمر أانهم
يÎك- -ون أاك- -ي- -اسض ال- -ق- -م -ام -ة داخ -ل
العمارات ما يجعلها عرضصة للجردان
وا◊شصارات الضصارة والتي انتشصرت
بكميات كبÒة ‘ السصنوات األخÒة».
وان -ت -ق -د سص -ك -ان ا◊ي ال -ط -ري -ق -ة
تتعامل بها مصصلحة النظافة بالبلدية
م - - -ع ال - - -وضص- - -ع ،ح- - -يث عÈوا ع- - -ن
انزعاجهم من الوضصع الذي آال اليه

ال ع د د

ا◊ملة تتواصشل على مدار  3أاششهر

 20أألـ ـ ـف ج ـ ـرعـ ـ ـة ل ـ ـت ـ ـلـ ـقي ـ ـ ـح قـ ـطعان ألـ ـبـ ـقـ ـر بـ ـت ـيـ ـبـ ـازة

كشش - - - -فت اŸف - - - -تشش- - - -ة
ال- -ب- -ي- -ط- -ري- -ة سش- -م- -ي- -ة
ف - -رق - -ا Êع - -ن حصش- -ول
مصش - -ل - -ح- -ة ال- -ب- -ي- -ط- -رة
بو’ية تيبازة على 20
أال -ف ج -رع-ة م-ن مصش-ل
ل
ثنائي الوظيفة يسشتغ ّ
ح -ال -ي -ا Ÿب -اشش-رة ح-م-ل-ة
ت-ل-ق-ي-ح واسش-ع-ة ال-نطاق
لقطيع البقر اÙلي.

تيبازة :عÓء ملزي
كما أاّكد مصصدرنا على أاّن
ال -ل -ق -اح ي -ع -ن -ى ب -ا◊م -ى ال -قÓ-ع-ي-ة
وÁك -ن -ه ال -ت -ع -اط -ي م -ع ‰ط Úم -ن
الفÒوسصات اŸرتبطة بهذا اŸرضض
وهما  Aو  Oعلى عكسض اللقاعات
السصابقة التي تعنى بنمط واحد دون
غÒه ،بحيث ”ّ الشصروع ‘ عملية
ال -ت -ل -ق -ي -ح م-ن-ذ ال-ف-ا— أاك-ت-وب-ر وم-ن
اŸرتقب بأان تتواصصل على مدار 3

اشص-ه-ر م-ت-ت-ال-ي-ة ل-ف-ائ-دة األب-قار التي
يصصل أاو يتجاوز سصنها  3اشصهر كاملة،
ويتكفل بها ميدانيا  ٧بياطرة خواصض
أاسصندت لهم مسصؤوولية التلقيح على
ام- -ت -داد  ١3ب -ل-دي-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-ك-ف-ل
ب-ال-ب-ل-دي-ات األخرى  5٨ب-ي-طريا من
القطاع العمومي ‡ن ينحدرون من
اŸف -تشص -ي -ة ال -ولئ-ي-ة ل-ل-ب-ي-ط-رة وم-ن

البلديات أايضصا.
Œدر الشصارة ا ¤كون
البياطرة كانوا قد أانهوا
بنجاح حملة تلقيح ‡اثلة
Ãصص -ل أاح -ادي ال-وظ-ي-ف-ة
خÓل الفÎة الفاصصلة بÚ
شص- -ه- -ر م- -اي وشص -ه -ر أاوت
ال- - -ف- - -ارط Úب- - -ح - -يث ّ”
إاحصص - - - - -اء  5٠٦٨بقرة
م -ل -ق -ح -ة ،ع -ل -ى أان ي -ع-اد
ت- -ل- -ق- -ي- -ح- -ه -ا ه -ذه اŸرة
ب -ال -ن-ظ-ر ا ¤ك-ون ال-ل-ق-اح
تصص - -ل فÎة ح - -ي - -ات- -ه ا¤
ح - - -دود  ٦أاشص -ه -ر ،ك-م-ا
يرتقب بأان يتم اسصتدراك
ال- -ل- -ق- -اح- -ات غ ÒاŸن- -ج- -زة خÓ- -ل
ا◊م -ل -ة ال -رسص -م -ي-ة مسص-ت-ق-ب Ó-وت-ت-م
م -ت -اب-ع-ة رؤووسض ال-ب-ق-ر اŸصصّ-رح ب-ه-ا
ي بؤورة
بطريقة دقيقة Œنبا لÈوز أا ّ
ﬁت -م -ل -ة Ÿرضض ا◊م -ى ال-قÓ-ع-ي-ة
على غرار ما حصصل العام اŸنصصرم
” تسصجيل بؤورت ّ” Úالتكفل
حّ Ú
بهما على الفور.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
اإلعÓم الثقا‘ ...
لثنين  ٢٢أاكتوبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٢صصفر  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٧٦
ا أ
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آالية إلحداث التغيير وإايصسال
صسـ ـوت اإلب ـ ـداع والتنوي ـ ـر

@ أا‚ع سسÓح للدفاع عن الهوية
واŸرجعية القومية
@ كتابات ثقافية وسسطية
تخاطب قلب اإلنسسان و عقله
@ تعزيز اإلعÓم الثقا‘
للتصسدي للتهديدات ضسد هويتنا الوطنية
@ ضسرورة التخلي عن كÓسسيكية ا◊دث
خارج Œارب أادبية راقية
@ نحتاج إا ¤عÓقة تفاعلية
قوية ب ÚاإلعÓم والثقافية
@ التواصسل ا÷يد ب ÚاإلعÓمي
واŸثقف معادلة رابحة للمجتمع
كلمة العدد

من القلب
وإا ¤القلب

مطلوب من اإلعÓم الثقا‘ مرافقة األحداث الثقافية
وتسس- -ل- -ي- -ط الضس- -وء ع- -ل- -ى اŸوه- -ب- -ة واإلب- -داع ‘ ،ك -ل
اÛالت فنية أام أادبية كانت .ومطلوب منه أان يعكسس
إا ¤ا÷مهور إاحسساسس الفنان وذوق اŸوسسيقي وحسس
بقلم :حبيبة غريب
اŸطرب و أان يÎجم إا ¤اŸتلقي فكرة اŸسسرحي وأاداء
اŸمثل السسينمائي ،وهيام الشساعر واألديب ،زارعا بذلك اŸتعة والفرجة والÎفيه.
واإلعÓم الثقا‘ مطالب أان يقدم بكل صسدق و نزاهة كتاباته وتغطياته اإلعÓمية،
بعيدا عن نية التأاث Òوالحتواء وأان يلون مقالته وريبورتاجاته السسمعية أاو اŸرئية
بكل ما من شسأانه أان يولد الهتمام ويأاسسر انتباه اŸتلقي ويحرك مشساعره وأاحاسسيسسه

وأافكاره ووجدانه ،على أان يخاطبه بلغة الفؤواد واŸشساعر يخاطب روحه وعقله
ويخرجه من دائرة الروت Úواألخبار الصسارمة وا÷افة.
واإلعÓم الثقا‘ ملزم إاضسافة إا ¤تغطية ا Èÿالثقا‘ Ãهمة الÎفيه
وإادخال اللمسسة الفنية والشساعرية ‘ زخم األخبار اŸتناولة للسسياسسة
واŸشساكل و النشسغالت اليومية للمواطن ،أاي يجعل من كتاباته وأاعماله
Óمل وراحة للبال.
فسسحة ل أ
مطلوب أايضسا من اإلعÓم الثقا‘ أان يصسنع الرأاي والرأاي اآلخر وأان يروج
للتسسامح ولثقافة ا◊وار مع اآلخر بعيدا عن اإليديولوجيات واŸواقف
واألفكار اŸتزمتة وأان يعكسس اŸعنى الصسحيح لـ« :الثقافة ل تعÎف
با◊دود ا÷غرافية ول بأالوان وأاجناسس البشسر ومعتقداتهم وانتماءاتهم
Óنسسانية يسسكنه
السسياسسية» .فالثقافة بكل أاشسكالها و›التها هي وطن ل إ
ا÷مال والتسسامح والرغبة ‘ النفتاح على اآلخر والتواصسل مع ا÷ميع...
ومن يكتب للثقافة ،يكون سسفÒا لها ولرجالتها وإلبداعهم ومواهبهم ،يجعل من
كتاباته منÈا ألراء اŸثقف ،Úيكون شساهدا ومشساركا فعال ‘ اŸشسهد الثقا‘
ومسساهما ‘ تعزيز حراكه .ومن يهتم إاعÓميا بالثقافة وباŸثقف Úينتقي ويداول اÈÿ
و يصسنع حراكا ثقافيا ‘ اŸسستوى .فمن يكتب للثقافة هو إاعÓمي يكتب من القلب
وإا ¤القلب.

‘‘ارلوكينو...
خادم السسيدين»
بأاوبرا الجزائر
هذا الخميسس
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الثق ـ ـ ـا‘

لثنين  22أاكتوبر  2٠١٨م الموافق لـ  ١2صشفر  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٧٦
ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

اإلع ـÓم الثقـ ـاف ـ ـي ...

لثنين  22أاكتوبر  2٠١٨م الموافق لـ  ١2صشفر  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٧٦
ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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آالية إلحداث التغيير وإايصسال صسوت اإلبداع والتنوير
لبدأع في شستى ألمجالت ،ويعزز
ÓعÓم ألثقافي أن يؤوثر في ألمجتمع ويسساهم في رفع ألمسستوى وألتعريف با إ
كيف ل إ
لخر؟ إأشسكالية تسستوقفنا و ألجزأئر تحيي أليوم ألوطني للصسحفي تحت شسعار «ألعيشش معا في
مبدأ وثقافة ألحوأر مع أ آ
لعÓم وألثقافة ،وكيف يمكن أن تصسحّح ألمسسارأت كي يقوم كل من
سسÓم» ،للبحث في وأقع وحيثيات ألعÓقة بين أ إ
لسسمي للصسالح ألعام.
لفضسل وأ أ
لعÓمي بدورهما ألهام في تنوير ألرأي و إأحدأث ألتغيير أ أ
ألمثقف وأ إ

لسستاذ عبد ألرحمان صسالحي لـ«ألشسعب»:
أ أ

تعزيز اإلعÓم الثقافي للتصسدي للتهديدات ضسد هويتنا الوطنية

أانجع سسÓح للدفاع عن الهوية والمرجعية القومية
ب -م -ا أن أل -ث -ق-اف-ة تشسّ-ك-ل دع-ام-ة ق-وي-ة ف-ي
لنسس -ان وت -ك -وي -ن -ه وشس -خصس -ي -ت -ه
ت- -اري- -خ أ إ
ومÓمحه ألخارجية وألدأخلية ألدفينة،
لعÓم ألثقافي يعمل على نقل تلك
فإان أ إ
أل -خصس -ائصش أل -ت -ي ت -م -ث -ل ه-وي-ت-ه وت-رأث-ه
لن
وت- -اري- -خ- -ه ومسس -ت -ق -ب -ل -ه وح -اضس -ره ،و أ
لع Ó- -م أل - -ث- -ق- -اف- -ي ي- -م- -ث- -ل أح- -د أوج- -ه
أ إ
أل -ث -ق -اف -ات أل -ق -وي -ة وألسس -ل -وك أل-حضس-اري
أل-ق-وي أل-م-م-ث-ل ل-مدى تماسسك ألمجتمعات
ونضس-ج-ه-ا أل-ف-ك-ري وأل-ث-قافي ،ف Óيمكن أن
ت -ن -تشس-ر أل-ث-ق-اف-ة دون وج-ود إأعÓ-م ي-ن-ق-ل
ح- -ي- -ث- -ي- -اث وخ -ب -اب أل -ه -وي -ة وأل -ث -ق -اف -ة،
لسس -ل -ح -ة
وب- -ال- -ت- -ال- -ي ف- -إان- -ه ي -ب -ق -ى أح -د أ أ
ألثقافية ألكبيرة للمجتمعات.
ورڤلة :إأيمان كافي
هذا هو رأاي أاسشتاذ اإلعÓم والتصشال بجامعة
قاصشدي مرباح بورقلة عبد الرحمان صشالحي،
الذي أاعتبر في حديث لـ»الششعب» أان اإلعÓم
بمختلف أاششكاله ووسشائله رسشالة حضشارية يؤودي
خ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة ووظ-ائ-ف ع-دي-دة ،أاه-م-ه-ا ن-ق-ل
ال-ث-ق-اف-ة ونشش-ره-ا وت-داول-ه-ا وضش-م-ان اسشتمرارها
Óجيال القادمة».
ونقلها ل أ
أاوضش- -ح ذات ال- -م- -ت- -ح- -دث ،أان -ه وب -خصش -وصس دور
اإلعÓم الثقافي في النهوضس بالمششهد الثقافي
أان- -ه «ل ي- -م- -ك- -ن إان- -ك -ار أان ه -ن -اك ال -ع -دي -د م -ن
المبادرات الثقافية الهادفة والتي تركت لها أاثرا
على السشاحة ،إال أان النهضشة في المششهد الثقافي

تبقى موجودة في ششكلها الكمي ل النوعي».
والمÓحظ يقول «أان جل التظاهرات الثقافية
ليسشت نوعية بل تهتم باسشتقطاب الجمهور على
حسشب ن -وع -ي-ت-ه ،ك-م-ا أان-ه ل ي-م-ك-ن ال-ح-ديث ع-ن
نهضشة ثقافية ما لم تعط الدولة اهتماما متزايدا
لكل ما هو ثقافي ،مما قد يسشمح بتوسشيع آافاق
اإلعÓم الثقافي الذي مزال محدودا محدودية
وقصشور الخارطة الثقافية في البÓد القادرة على
ال-ن-ه-وضس ف-ع-ل-ي-ا ب-ال-ث-ق-اف-ة ال-م-ح-ل-ي-ة وبعثها نحو
العالمية.

من الخطأا التركيز فقط على الفلكلور
واللباسس التقليدي والمناسسباتيى

Óسشتاذ عبد الرحمان صشالحي هناك
بالنسشبة ل أ
ت-ن-اول سش-ط-ح-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة م-ن ط-رف اإلعÓ-م في
الجزائر نظرا لتركيز اهتمام وسشائل اإلعÓم على
الفلكلور الششعبي واللباسس التقليدي للمجتمعات
واق-تصش-ار ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ث-ق-اف-ات ال-م-خ-ت-ل-ف-ة على
المناسشبات فقط ،في حين أان األحرى بوسشائل
اإلعÓ-م أان ت-ك-ون م-ت-اب-ع-ة دؤووب-ة ل-ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالثقافة في البÓد ولتعريف األجيال الجديدة
والصشاعدة والناششئة بتراث األجداد ،مضشيفا أان
اه-ت-م-ام وسش-ائ-ل اإلعÓ-م ب-ال-ث-ق-اف-ة ي-ب-ق-ى ه-زيÓ
م -ق -ارن -ة ب -ال-م-واضش-ي-ع السش-ي-اسش-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
والرياضشية وهو أامر يرتبط من جهة أاخرى بنقصس
اهتمام المواطن الجزائري اليوم بالثقافة ،خاصشة
في ظلّ تششعب مجالت الحياة وصشعوبتها.
ويرى هنا محدثنا أان دور اإلعÓم يبقى بعيدا
ع -م -ا ي -جب أان ي -ك -ون ع -ل-ي-ه م-ا دام أان-ه م-رت-ب-ط

بمناسشبات محددة ،فمثÓ
وسش -ائ -ل اإلعÓ-م ل ت-ه-ت-م
بالثقافة المحلية لمنطقة
معينة إال عندما يرتبط
ذلك ب-م-ن-اسش-ب-ات ،ك-م-ا أان
ت -ن -اول اإلع Ó-م ل-ل-ب-رام-ج
ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ت -ي ت -خ ّصس
التراث المادي والÓمادي
يكون في أاوقات متأاخرة
وغ-ي-ر م-ن-اسش-ب-ة ب-م-عنى ل
ت -بث ف -ي أاوق -ات ال-ذروة،
ف- -ي ح- -ي -ن أان اله -ت -م -ام
ب -اإلع Ó-م ال-ث-ق-اف-ي أاك-ث-ر
والتعرضس لكل ما يخصشه هو خطوة في التجاه
الصش -ح-ي-ح لضش-م-ان ح-رك-ي-ة واسش-ت-م-راري-ة ت-واصش-ل
ال-ت-ع-ري-ف ب-ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ثقافة ونقلها لباقي
األجيال والنشسء ،خاصشة وأان اإلعÓم الثقافي من
ششأانه أان يسشاهم في انتقال الثقافات المحلية إالى
العالمية أاو الخروج بها من الدائرة الجغرافية
المتواجدة فيها على األقل وبذلك يسشاهم في
التعريف بخصشوصشيات تلك المناطق.

التكنولوجيات الحديثة تسساهم في توسسيع
آافاق اإلعÓم الثقافي

وذك -ر أاسش -ت -اذ اإلع Ó-م ،أان األف -ك -ار ال -ت-ي ي-م-ك-ن
تطبيقها يجب أان ترتكز باألسشاسس على إاعطاء
مزيد من الهتمام باإلعÓم الثقافي للمسشاهمة
Óبداع الفني،
في تقويته ،مما يمنح فرصشا أاكبر ل إ
إاضشافة إالى منح اهتمام متكافئ لتفاصشيل الحياة

ال-ي-وم-ي-ة وال-ت-ي ت-دخ-ل ضش-م-ن ما
يعرف بالتراث سشواء كان ماديا أاو
م -ع -ن -وي -ا ،إاضش -اف -ة إال -ى ت -ك -ث-ي-ف
الزيارات والتبادلت الثقافية مع
تغطية إاعÓمية مكثفة ومتواصشلة
من خÓل إادراج حصشصس ثقافية
دائ-م-ة ل-ب-ن-اء ق-اع-دة ج-م-اه-ي-رية
ضش -م -ن ال -ت -خ -ط -ي -ط ال-ب-رام-ج-ي
للقنوات مع التنويع في مجالت
الثقافة.
وخ -ت -م ح -دي -ث -ه م -ؤوك-دا ع-ل-ى أان
اإلعÓ-م ال-ث-ق-اف-ي ي-ع-د مسش-اه-ما
ف-ي ب-ن-اء وت-ح-ديث ال-م-ج-ت-م-عات
خاصشة في ظلّ التكنولوجيات الحديثة التي مّكنت
من توسشيع آافاق انتششاره محليا وقاريا زيادة على
ذلك الهتمام المتزايد الذي جعل منه تخصشصشا
يدرسس في الجامعات وتقام بخصشوصشه الملتقيات
والندوات العلمية وذلك نظرا ألهمية دوره في
ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-رواب-ط ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-ي-ن الشش-عوب
الشش -ق -ي -ق -ة دون إاه -م -ال ال -دور ال -ك -ب-ي-ر ال-م-ن-وط
ب -الصش -ح -اف-ة ال-م-ك-ت-وب-ة وال-ك-تب وال-م-خ-ط-وط-ات
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-األرشش-ي-ف ل-ل-ت-وث-يق
وال -مسش -اه -م -ة ف -ي دف -ع ع -ج-ل-ة
الهتمام باإلعÓم الثقافي ،وهو
ما من ششأانه أان ينعكسس على أاداء
وتفكير الششعوب في ظل امتزاج
الثقافات خاصشة المحلية.

د.عادل بلقاسسم من جامعة ألمدية لـ«ألشسعب»:

التواصسل الجيد بين اإلعÓمي والمثقف معادلة رابحة للمجتمع

كشس -ف أل -دك-ت-ور ع-ادل ب-ل-ق-اسس-م أسس-ت-اذ ف-ي
قسسم علم ألجتماعي بجامعة يحي فارسش
ب- -ال- -م- -دي- -ة ،أن أل- -عÓ- -ق- -ة ب -ي -ن أل -ث -ق -اف -ة
لعÓ- -م ف- -ي ح- -اج- -ة إأل- -ى تصس -ويب ،ك -ي
وأ إ
Óول-ى أن ت-رت-ق-ي ب-قيم ألمجتمع
ي-تسس-ن-ى ل -أ
لبدأعية،
وت-ع-زز م-ن ق-درأت-ه أل-ف-كرية وأ إ
ول -ل -ث-ان-ي أن ي-ق-وم ب-دور أل-وسس-ي-ط وح-ام-ل
ألرسسالة ألتثقيفية وألتوعوية بكل أمانة
ونزأهة.
ألمدية :علي ملياني

أاكد د .بلقاسشم في تصشريح لـ«الششعب» أان المتتبع
ل -لشش -أان ال -ث -ق -اف -ي ال -وط-ن-ي ي-ع-رف أان م-ن م-ه-ام
اإلع Ó-م ال -ث -ق -اف -ي ه -و تشش -ري -ح أاه -م ال -ظ -واه-ر
الجتماعية التي طفت على سشطح المجتمع من
خ Ó-ل ال -ف -اع -ل -ي -ن ف-ي الف-ت-راضس ال-ف-ايسش-ب-وك-ي
نموذجا» .ولنأاخذ يقول على سشبيل المثال فيلم
ب -وب -ق -رة ب -ع -ن -وان «رح-ل-ة شش-وي-ط-ر» ال-ذي ن-اقشس
إاششكالية النزوح الريفي بمناقششته ومسشاهمته في
سشياسشة تثيبت السشكان من خÓل مششروع «أالف
قرية وقرية» ،وكذلك فيلم «الدايم؛ الذي ناقشس
فيه أايضشا اختÓل تركيبة نظام الزواج وكذا فيلمه
و»عائلة كي الناسس» في الثمانينات ،حيث أاراد من
خÓله خلق توازن بين البنية الجتماعية ،إالى
جانب عايشس بـ  ١2الذي سشاهم فيه في تنظيم
ال -نسش -ل ع-ب-ر ل-وح-ات ف-ي-ن-ة ت-وع-وي-ة ،ع-ن ط-ري-ق
السش -ي -ن -م-ا ،ح-يث ك-انت ه-ذه ال-وسش-ي-ل-ة م-ن خÓ-ل
أاع -م -ال-ه-ا ت-ت-واف-ق م-ع ت-ت-ط-ل-ب-ه ال-م-رح-ل-ة آان-ذاك
ل -م -ن -افشش -ة ب -عضس ال -ظ -واه-ر وإاظ-ه-ار سش-ل-ب-ي-ات-ه-ا
وايجابياتها عبر أاعمال فكاهية نابعة من الواقع
المعاشس بغية نششر الوعي والثقافة الذي كانت

ت-ت-م-ي-ز ب-ه األسش-رة ال-ت-ق-ليدية
الجزائرية في بÓدنا.
نّبه محدثنا بأانه في إاطار
المجتمعات الحديثة بات من
الضشروري أان يلعب اإلعÓم
الثقافي دورا فعال في خضشم
هذه الفوضشى في البحث عن
آال- -ي- -ات ت- -ت- -ح- -ك- -م ف -ي ه -ذه
الظواهر التي أاضشحت تعمل
على تششتيت المجتمع في كل
ف-ئ-ات-ه السش-ك-ان-ي-ة .وف-ي ه-ذا
الصش -دد وجب ال -ت-ذك-ي-ر ب-أان-ه
ف- -ي ظ- -ل ت- -ع- -دد ال -م -داخ -ل
اإلبداعية لكششف وكسشر الكثير من الطابوهات
التي أادرجت في خانة الممنوعات والمسشكوت
عنها وفي ظل حرية اإلعÓم يجب على اإلعÓم
الثقافي أان يرافق متطلبات وسشلوكيات المجتمع
م -ه-م-ا اخ-ت-ل-فت األع-م-ال اإلب-داع-ي-ة سش-واء ك-انت
أاعمال أادبية أاو فنية ،إاذ يمكن أان نششير في هذه
السشانحة بأان التلفزة الوطنية في السشبعينيات إالى
ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات ك-ان اإلعÓ-م وق-ت-ه-ا يشش-ك-ل مرجعا
لتقافة المواطن الجزائري ويصشنع أايضشا المششهد
ال -ث-ق-اف-ي ب-إاي-ج-اب-ي-ات-ه وسش-ل-ب-ي-ات-ه ،وك-انت وق-ت-ه-ا
األع -م-ال ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ت-ت-م-ي-ز ب-ال-ب-راءة و ال-ه-ادف-ة
والتربوية والمؤوطرة لسشلوكيات المجتمع ،سشواء
كانت أاعمال مسشرحية ،أاو أادبية أاو موسشيقية أاو
أاششرطة وثائقية.
اختتم د.عادل بلقاسشم إاضشافته بالقول« :أانه حان
الوقت للمختصشين في مجال اإلعÓم الثقافي
البحث في األسشباب الحقيقية التي جعلت من
المششاهد الجزائري يبحث عن البديل من خÓل

الفضشائيات الخارجية بالرغم
م-ن أان ه-ن-اك ف-ل-ي-م-ا ب-ع-ن-وان
«عاششور العاششر» الذي أاثبت
جدارته لكونه مرتبط بالواقع
ال -م -ع -يشس وب -أاسش -ل-وب ث-ق-اف-ي
ب -إاسش -ق -اط أاح -داث ت -اري-خ-ي-ة
ل-خصشت ال-مشش-ه-د الجتماعي
والسشياسشي والثقافي للمجتمع
الجزائري»..
كما أانه يضشيف قائ« :Óيجب
أان ن- -ع -ط -ي ال -ف -رصس ل -ب -عضس
الشش -ب -اب وت -أاط -ي -ره -م ضش-م-ن
األعمال الجماعية .وبالنسشبة
لي ما أاششاهده اليوم هو غياب العمل الجماعي
ف- -ي إاط- -ار ب- -ق- -اء م- -ا يسش -م -ى ب -أاح -ادي -ة ال -ع -م -ل
اإلع Ó-م -ي ،ب-اع-ت-ب-ار أان ال-مشش-ه-د ال-ث-ق-اف-ي ع-ب-ر
القنوات الخاصشة يتميز بأانه خارج عن المأالوف
بسشبب األنانية في الطرح والمعالجة والتي عطلت
صشناعة المادة اإلعÓمية التي تتناسشب مع مششروع
ب -ن -اء م -ج -ت -م -ع يسش-ت-م-د ث-ق-اف-ت-ه م-ن خÓ-ل ه-ذه
األع -م -ال ول ي -ت -ن -اف-ى م-ع م-ن-ظ-وم-ت-ه ال-ق-ي-م-ي-ة،
وب-ال-ت-ال-ي صش-ن-اع-ة ق-ي-م ت-ت-واف-ق م-ع م-ج-ت-م-ع-ات-نا
الحديثة التي تتناسشب أافكارها مع خصشوصشيات
المجتمعات المحلية الصشغيرة .
وفي سشياق متصشل كششف د .بلقاسشم أانه في إاطار
الفوضشى التي تطغى على المششهد اإلعÓمي
اليوم ،أاسشئلة كثيرة تطرح نفسشها ،أاهمها يقول
هل بقي التأاثير الذي يصشنعه اإلعÓم الذي ينتظر
م -ن -ه أان يسش -اه -م ف-ي ب-ن-اء مشش-روع ال-م-ج-ت-م-ع-ات
قائما؟ وهل ل يزال رجل اإلعÓم يحمل تلك
ال-ف-ك-رة ال-ق-ي-م-ي-ة ال-ت-ي تسش-اه-م ب-دور ح-اسش-م ف-ي

ألدكتور أحمد بناني لـ«ألشسعب»:

تأاطير المجتمع لخدمة الدولة؟ ..ولماذا صشار
اإلعÓمي يسشاهم في التفكيك بدل من
ال -ب -ن -اء؟ وه -ل يضش -ي -ف ق-ائÓ-
ال- - -م- - -درسش - -ة اإلع Ó- -م - -ي - -ة
«التكوين» قادرة اليوم على
ت - -نشش- -ئ- -ة إاعÓ- -م- -ي- -ي- -ن ف- -ي
مسشتوى المششهد الثقافي
ب-ت-ن-وع م-ك-ون-ات-ه
اإلبداعية،
ح- -يث يسش- -اي- -ر
التحولت
وال-ت-غ-ي-رات التي
ي -ع-رف-ه-ا ال-ع-ال-م
اليوم،
باإلضشافة إالى
ششبكة
التواصشل
اإلع Ó-م-ي ال-ت-ي
ب - - - -اتت مصش- - - -در
ال -م -ع -ل -وم-ة غ-ي-ر
ال- -م -وث -وق ف -ي -ه -ا
وف - -ق ه - -ن - -دسش - -ة
م-ع-ل-وم-ات-ي-ة ن-ج-هل
ال- -ف -اع -ل -ي -ن ف -ي -ه -ا أاو
مصش- -دره- -ا ؟ أاسش -ئ -ل -ة
ت- -ن- -ت- -ظ- -ر ال -وق -وف
ع -ن -ده -ا واإلج-اب-ة
عليها في القريب
العاجل.

م-ن ب-ي-ن أل-م-ه-ام أل-منوطة بالعÓم
أل-ث-ق-اف-ي« :أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى م-ق-ومات
ثقافة ألمجتمع وهويته عن طريق
ت -رسس-ي-خ ث-ق-اف-ة أل-ح-وأر وألن-ف-ت-اح
لخ-ر ف-ي ظ-ل أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
ع-ل-ى أ آ
أل - -خصس - -وصس- -ي- -ة وألسس- -ت- -ف- -ادة م- -ن
لخرى» ،وألتي
منجزأت ألثقافات أ أ
لسس -ت -اذ ب -ن -ان -ي
م- -ن شس -أان -ه -ا حسسب أ أ
ألمسساهمة بقدر وفير في «ألنهوضش
لع Ó-م -ي -ة وت -ط -وي -ر
ب- -ال- -خ -دم -ة أ إ
تعاملها مع ألحدث ألثقافي وآأليات
معالجته».
تمنرأسست :محمد ألصسالح بن حود
يرى أاسشتاذ اللسشانيات بالمركز الجامعي
ال- -ح- -اج م- -وسس أاق اخ- -ام- -وخ ب- -ع -اصش -م -ة
الهقار ،الدكتور أاحمد بناني ،أانه على
اإلع Ó-م ال -ث -ق -اف -ي ال -ن-ه-وضس ب-ال-خ-دم-ة
اإلعÓمية وتطوير تعاملها مع الحدث
الثقافي وآاليات معالجتها للششأان الثقافي
مرافقته وذلك من خÓل تغطية جميع
ال-ف-ع-ال-ي-ات ذات الشش-أان ل-ك-ون-ه-ا م-رتبطة
بتحقيق التنمية الششاملة للمجتمع وكذا
ت -أادي -ة دورا ك -ب -ي -را ف -ي ظ -ل ال -ت-ح-ولت
ال-ك-ب-رى ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا ال-ع-الم ،مما جعل
مسش-ؤوول-ي-ة اإلعÓ-م ال-ث-ق-اف-ي ع-ظيمة في
م -ج -اب-ه-ة ه-ذه ال-ت-ح-دي-ات ودع-م ج-ه-ود
الحفاظ على مقومات ثقافة المجتمع
وهويته عن طريق ترسشيخ ثقافة الحوار
والنفتاح على اآلخر في ظّل الحفاظ
ع -ل -ى ال -خصش -وصش-ي-ة والسش-ت-ف-ادة م-ن
منجزات الثقافات األخرى.
أاكد أاحمد بناني من خÓل حديثه
لـ»الششعب» أان اإلعÓم الثقافي
أاصش -ب -ح ح -ت -م -ي -ة إام -ا أان ن -ق -ر
بضش - -رورت - -ه أاو أان نسش - -ت- -ع- -د
ل- -ت- -ج- -رف- -ن- -ا أام- -واج ث -ورة
التصشالت

وال-م-ع-ل-وم-ات ال-م-تÓ-ط-م-ة ،فقد أاحدثت
هذه الثورة التكنولوجية تحول كبيرا في
ال -خ -ط -اب ال -ث -ق -اف -ي واإلع Ó-م -ي ع-ل-ى
مسش -ت-وى ال-ع-ال-م ل-م-ا أات-اح-ت-ه م-ن سش-رع-ة
ف-ائ-ق-ة ف-ي ان-ت-ق-ال ال-م-علومة وانتششارها
على نطاق واسشع في ثوان عبر خيارات
ووسش-ائ-ط م-خ-ت-ل-ف-ة ،ف-أاصش-بح التحكم في
تدفق هذا السشيل الجارف من المعلومات
وال -رسش -ائ -ل ال -ث-ق-اف-ي-ة واإلعÓ-م-ي-ة أام-را
صش- -ع- -ب- -ا وال- -ت- -ح- -ك -م ف -ي ت -أاث -ي -ره ع -ل -ى
المجتمعات عسشيرا ،مما يفرضس علينا
ذلك توجيه صشلب اهتمامنا في ظل هذا
التهديد المتعاظم إالى اإلعÓم الثقافي .

المؤوشسرات الثقافية معايير قياسس
تطور المجتمعات

يضشيف المتحدث ،أاننا في زمن أاضشحت
ال -م -ؤوشش-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة ف-ي-ه م-ن م-ع-اي-ي-ر
ق -ي -اسس ت -ط -ور ال -م -ج -ت -م -ع -ات ك-اإلن-ت-اج
ال- -ث- -ق- -اف- -ي وال -ف -ك -ري وال -ف -ن -ي ،وع -دد
الصشحف وقرائها والقنوات ومششاهديها،
وع -دد ال -ن -دوات وال -م -ؤوت -م-رات وأاه-م-ي-ة
اإلششكالت التي تعالجها والنتائج التي
تتوصّشل إاليها ،وعدد المكتبات وروادها
وع-دد ال-م-واق-ع ال-ث-ق-اف-ي-ة ع-ب-ر الشش-اب-كة
ومسش-ت-خ-دم-ي-ه-ا ،ك-م-ا أان أاه-م م-ؤوشش-ر هو
تششجيع القراءة لتغدو عادة من عادات
أاف -راد ال -م-ج-ت-م-ع ألن ه-ذا ال-م-ؤوشش-ر
م- -ع -ي -ار م -ه -م ل -ق -ي -اسس ال -ت -ق -دم
ال -حضش -اري ل -ل -م -ج -ت -م -ع -ات
ف - -م- -ع- -دل ال- -ق- -راءة ف- -ي
ال-م-ج-ت-م-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة
واله -ت -م -ام ب -الشش -أان
ال -ث -ق-اف-ي ل ي-رق-ى
إال- -ى ال- -مسش -ت -وى
المطلوب

قياسشا بالمجتمعات األخرى ،ما يدفعنا ـ
حسشبه ـ إالى الهتمام باإلعÓم الثقافي
ف-ي ظّ-ل ه-ذه الضش-رورة ال-م-ل-ح-ة ل-ي-ت-ب-ن-ى
ب-رام-ج ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة غ-اي-ت-ها تحقيق مجتمع
المعرفة وإانتاج برامج ثقافية قادرة على
ال-م-ن-افسش-ة وج-ذب ج-م-ه-ور ال-مشش-اهدين
إاليها ،وتطوير أاداء األجهزة اإلعÓمية
الثقافية وتطوير قدراتها ومهاراتها على
التعامل مع ارتدادات الثورة المعلوماتية
واسشتثمار إايجابياتها ،وتعميق صشلة هذه
األج-ه-زة ب-م-خ-ت-ل-ف ال-ف-اعلين في الششأان
الثقافي والعلمي والفكري والجتماعي
وال-ت-رب-وي ،وم-راف-ق-ة م-خ-تلف الفعاليات
الثقافية ،التي أاضشحت من أاهم عوامل
التنمية القتصشادية والجتماعية.

ضسرورة وضسع خطة تثقيفية موّحدة

ت-طّ-رق ال-دك-ت-ور أاح-م-د ب-ن-ان-ي ف-ي سشياق
ح -دي-ث-ه إال-ى اإلعÓ-م ال-ج-زائ-ري ،وم-دى
اه-ت-م-ام-ه ب-ال-مشش-ه-د ال-ث-قافي ،وهذا من
خÓل دوره التثقيفي الذي لم يوضشع على
سشلم أاولوياتها ،حسشب رأايه ،ألن التثقيف
ي -ه-دف إال-ى نشش-ر ال-م-ع-رف-ة ع-ل-ى أاسش-اسس
تفّتح األذهان وتكوين الششخصشية وششحذ
الكفاءات وتنمية الذوق وتهذيبه وتمكين
الفرد في المجتمع من اسشتيعاب ما يطّور
طاقاته ويوسشع مداركه ويششبع تطلعاته،
ومعظم البرامج الثقافية المنتششرة هنا
وه-ن-اك ف-ي ب-عضس ق-ن-وات-ن-ا ال-ت-ل-ف-زي-ونية
واإلذاع -ي -ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى شش-خصش-ي-ة م-ع-د
البرنامج وما يتمتع به من براعة وقدرة
ع -ل -ى ال -ت -ع -ب -ي -ر وشش -د ان -ت -ب-اه ج-م-اه-ي-ر
المششاهدين.
مضشيفا في نفسس السشياق ،بأان ما ينقصس
تلك القنوات والصشحف واإلذاعات هو
الرت- -ب -اط ب -خ -ط -ة ت -ث -ق -ي -ف -ي -ة م -وح -دة
ل -ل -م-ج-ت-م-ع ال-ج-زائ-ري ال-ك-ل يسش-ع-ى إال-ى
تحقيقها أاي أان ترتبط بخطط التنمية
الج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصش-ادي-ة والثقافية بل
ت- -ح -ت -اج م -خ -ت -ل -ف ال -ق -ن -وات اإلذاع -ي -ة
وال -ت -ل-ف-زي-ون-ي-ة وال-ج-رائ-د إال-ى ال-ت-نسش-ي-ق
لتحقيق أاهداف خطة تثقيفية للمجتمع
ال-ج-زائ-ري ب-تسش-خ-ي-ر إام-ك-اناتها البششرية
وال -م -ادي -ة إلن -ج -اح ال -خ -ط -ة وال -ت -ف-اع-ل
والتعاون بين مختلف الجهات اإلعÓمية
وال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-غ-اي-ات وم-راجعة
ال -خ -ط -ة ل-ل-ت-ق-ي-ي-م ال-مسش-ت-م-ر وال-ت-ط-وي-ر
الدائم ،فالخطة التثقيفية يجب أان تكون
خ -ارط -ة ط -ري -ق ب -ي -ن م -خ -ت -ل-ف وسش-ائ-ل
اإلعÓم الجزائرية المسشموعة والمكتوبة
العمومية منها والخاصشة لتحقيق تماسشك
ال -م -ج -ت -م -ع ال -ج -زائ -ري ف -ي ظ-ل ث-رائ-ه
ال-ث-ق-اف-ي وت-نّ-وع-ه ال-ج-غ-راف-ي ف-ي ظل
احترام اآلخر وقبوله والنفتاح عليه
والسشتفادة من إايجابياته في كنف
التسشامح والتآاخي.

لعÓمي و ألكاتب عاشسور بوزيان لـ«ألشسعب»:
أ إ

كتابات ثقافية وسسطية تخاطب قلب اإلنسسان و عقله
يعت ÈاإلعÓمي و الكاتب بوزيان بن عاششور « أان
أاصشحاب الثقافة هم أاناسس وسشطيون و أان الكتابات
الثقافية هي كتابات تسشاﬁية على العموم ،موجهة
بالدرجة األو ¤إا ¤الفرد قبل أان تعطي قراءات
اجتماعية ».
والششيء اŸنتظر يقول الرئيسس اŸدير العام ÷ريدة
«ا÷م -ه -وري -ة» ‘ ،تصش -ري -ح لـ «الشش -عب» « أان ي-رت-ك-ز
اإلعÓم الثقا‘ على كتابات تعتمد ﬂاطبة الفرد،
تسشاهم أاك Ìمن الكتابات التي لها طابع سشياسشي ‘
توجيهه وتنوير فكره».
وه -ن -اك يضش -ي -ف ق -ائ  « Ó-ال-ي-وم ت-خ-م-ة ‘ اÿط-اب
السش -ي -اسش -ي ،وه -ي -م -ن-ة ل-ل-خ-طب م-ن ه-ذا ال-ق-ب-ي-ل ‘
اإلعÓم Ãختلف وسشائله اŸكتوبة والسشمعية البصشرية
والل -كÎون -ي -ة ،ح -يت أاصش -ب -حت ال -ك -ت -اب-ات ت-تشش-اب-ه
باسشتثناء الكتابة ‘ الششق الثقا‘ التي بقيت تتمتع
بنوع من السشتقÓلية وحافظت على هويتها على
العموم».
وأاكد بن عاششور قائ Óأان الكتابات الثقافية ليسس فيها
نفاق ،فح Úنكتب ،يقول « عن اإلبداعات الثقافية و
الفنية فليسس هناك ›ال للنفاق الذي ‚ده ‘
الكتابات السشياسشية والتي “لك ‰طا معينا خاصس
بها».

وال -ك -ت -اب -ات ال -ث-ق-اف-ي-ة ت-خ-اطب
اإلنسش -ان ب -ح -ك -م ان -ه ل -يسس ل -ه -ا،
حسشب بن عاششور « انتماءات ألي
ح -زب سش -ي -اسش -ي ك -ان ،ف -ح -زب -ه -ا
ال- -وح- -ي- -د ه- -و اإلنسش- -ان و ال -ف -رد
ب -دواخ -ل -ه وح -واسش -ه وط-م-وح-ات-ه
ال- -داخ- -ل -ي -ة ،ح -ب -ه و ت -ع -اط -ف -ه و
تضشامنه مع اآلخر» وهي يشش‘ Ò
ذات السش - -ي - -اق ‘‘تسش- -ع- -ى دائ- -م- -ا
ıاط -ب -ة اإلنسش-ان ب-ال-ل-غ-ة ال-ت-ي
ي- -ع- -رف- -ه -ا أاك Ìه -ي ل -غ -ة ال -ق -لب
وال- - -ع- - -ق- - -ل ،ع- - -كسس اÿط- - -اب
السش- -ي- -اسش- -ي ال- -ذي ه- -و خ -ط -اب
إاغ- -رائ -ي ،غ -ال -ب -ا م -ا ي -ح -اول أان
يجدب اŸتلقي لتوجه مع Úو تيارات وإايديولوجيات
معينة ‘‘.
واÿطابات الثقافية قادرة ،يشش Òبن عاششور « أان
تقرب ب Úالششعوب وأافراد اÛتمع ،ألنها اأك Ìنزاهة
من الكتابات ا÷اهزة التي تدخل ‘ قوالب للبيع،
و–ول اÿطاب إا ¤سشلعة تباع للتأاث Òعلى عقل
اإلنسشان بكل ما هو طموح سشياسشي» .
وعن واقع األعÓم الثقا‘ اليوم ،حدثنا قائ : Óأان «

ال-ك-ت-اب-ات ال-ث-ق-افية قليلة عندنا
‘ الصش-ح-اف-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ق-ارن-ة
ب -اŸل -ف -ات السش -ي -اسش -ي -ة وأاخ-ب-ار
األحزاب والŸÈان والتوجهات
ال- - -كÈى ل- - -ل- - -بÓ- - -د »،وه - -ي أاي
ال -ك -ت -اب -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة « ح -ت-ى
عندما تتمحور حول نششاطات
اآلنية لها ميزة خاصشة وقع و
مفعول أا‚ع على اŸتلقي من
الكتابات السشياسشية ».
فنحن ملزمون يقول بوزيان بن
ع- -اشش- -ور» ‘ الصش- -ح- -اف- -ة ب -ك -ل
األششياء و اŸيادين و التخصشصس
‘ خطب معينة وحتى اŸوضشوع
اÈÿي ع- -ن- -دم- -ا ي- -ك- -ون ث- -ق- -ا‘ ي- -ك- -ون خ- -ا‹ م -ن
اإليديولوجيات والقراءات اÿلفية» .
ف- -ح Úن- -ك- -تب ،يضش- -ي- -ف ق- -ائ « Ó- -ع -ن إاصش -دار ع -ن
مسشرحية ،عن فيلم ،أاو عرضس موسشيقي ،نتكلم لغة
Óنسشان  ،لغة مششÎكة ب Úالششعوب ،ل
أاخرى قريبة ل إ
تتطلب خطابا مششحون باإليديولوجية  ،إانها الذاتية
التي نريد أان نقول من خÓلها أان اŸششهد أاو الفيلم أاو
الكتاب جميل  ،كتابة نكون أاك Ìنزاهة بها».

محمد بويشش أسستاذ ومؤولف مسسرحي لـ«ألشسعب»:

الحاجة ماسسة إالى تعزيز التواصسل بين المثقف واإلعÓمي
يعتقد «محمد بويشش» ،أسستاذ ومؤولف مسسرحي
جزأئري ،من خÓل هذأ ألحوأر مع «ألشسعب»
Óع Ó-م دور ب -ارز وح -ي -وي ف -ي أل -مشس-ه-د
ن ل -إ
أ ّ
ألثقافي وألفني ،نظرأ لمسساهمته ألكبيرة في
ألنهوضش بمسستوى ألتطور ألثقافي على كافة
لصس -ع -دة .وأّن أل -م -ج -ت-م-ع ن-فسس-ه ف-ي ح-اج-ة
أ أ
م-اسس-ة إأل-ى ت-وأصس-ل ث-ق-اف-ي ،ي-ح-تاج إأليه يوميا
في إأطار ألفهم ألسسوسسيولوجي ،وتحت مظلة
أل-ت-وأصس-ل وألتصس-ال وأل-ب-حث أل-مسس-تميت عن
مصسادر ألمعلومة.
وهرأن :برأهمية مسسعودة
«ألشس -عب» :ك-ي-ف ت-رى أل-ذأت أل-م-ب-دع-ة وأنت
لخ -ر أل -م -ت -ل -ق -ي وف -ق أنشس -ط -ار
أل- -ك -اتب م -ع أ آ
تشساركي بين ألمبدع وألنصش وألمتلقي؟
محمد بويشش :في التجلي الثقافي والفني تكون
ال-ذات ال-م-ب-دع-ة م-ت-أاث-رة ب-م-دى ال-ت-واصش-ل م-ع اآلخر
المتلقي الذي هو الخزان العقلي والتأاويلي للباث
الفني ،هكذا جسشر التواصشل هو السشبيل إالى إايصشال
ال -زخ-م ال-ف-ن-ي واإلب-داع-ي إال-ى الشش-ريك ال-ف-ن-ي ،ك-م-ا
نسشميه المتلقي أاو المبثوث إاليه ،وفق نظرية التأاثير
والتأاثر من جهة ،ووفق القراءة من جهة ،أاما في
تأاويل العرضس أاو الصشورة أاو النصس أاو في تفكيكهم
المفهومي ،حيث تبرز ذهنية المتلقي أاو تأاويل ذهني
لمفهومنا الخاصس ،وهي نظرية معروفة في النقد
األدب -ي .ول -ه -ذا أاصش -ب -حت واسش -ط -ة اإلب Ó-غ إال-زام-ي-ة
إليصش -ال ال -ف -ك -ر ال -ف -ن -ي إال -ى اآلخ -ر ورغ -م ال-ع-ول-م-ة
ال -ح -دي -ث -ة والسشسش -ي-وم-ي-دي-ا ال-م-ت-ح-ك-م-ة ف-ي اإلي-ع-از
اإلبداعي ،مازال اإلعÓم الثقافي بوسشائط أاخرى
يلعب دوره الريادي في فعل السشتقطاب خصشوصشا،
وت -أات -ي ه-ذه ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب-ي-ن ال-م-ث-ق-ف ال-ف-ن-ان ال-م-ب-دع
واإلعÓم من حيث التواطؤو اليومي مع المعلومة ،أاين
يمكن اعتبار النجاز الفني معلومة جديدة للمتلقي،
ووف -ق ال -ت -راك -م اإلب -داع -ي ال -ف -ن -ي خ Ó-ل السش -ن-وات
األخيرة بالجزائر ،أاين أاصشبح اإلعÓم الثقافي والفني
ي-ت-ع-ايشس ب-ك-ل وسش-ائ-ط-ه م-ع ال-ط-رح ال-ج-دي-د ف-ي ك-ل
حراك فني أاو إابداعي في صشورة تحتم عليه إالزامية

ال-حضش-ور ك-م-ت-اب-ع ل-ل-حركة الفنية
بالجزائر...
ما هو تقييمك لمسستوى أدأء
لعÓ- - -م أل- - -ث- - -ق- - -اف- - -ي ف- - -ي
أ إ
ألجزأئر؟...
@@ اتجاه اإلعÓم الثقافي في
ال -ج -زائ -ر إال -ى ال-ج-انب ال-خ-ب-ري
واإلشش-ه-اري ف-ي ط-رح ال-ف-ع-اليات
الثقافية ،جعله ل يتحرك بفعالية
ف -ي ج -ان -ب-ه ال-ت-وع-وي م-ن خÓ-ل
Óح-داث
ال -م -ت -اب -ع -ة ال -ن -ق -دي -ة ل -أ
الثقافية ومحاولة تقديم دراسشات
شش -ب -ه أاك -ادي -م -ي-ة ح-ول ف-ع-ال-ي-ات
ث -ق -اف -ي -ة ق -ارة تشش -ه -ده -ا ال-ج-زائ-ر سش-ن-وي-ا ...ورغ-م
المحاولة الجادة لخلق إاعÓم ثقافي مميز وصشل إالى
غاية تأاسشيسس جرائد مختصشة وإاذاعة ثقافية ،إال أان
األمر مازال يراوح مكانه ،حتى من حيث الصشفحات
ال-م-خصشصش-ة ل-ل-ج-انب ال-ث-ق-اف-ي أاو م-ن خÓ-ل اخ-ت-يار
األسشماء التي تتحرك
ف-ي ال-م-ي-دان ال-ث-قافي
ب -ال -ج-زائ-ر أاو م-ت-اب-ع-ة
األدب- -اء وال- -ف- -ن- -ان- -ي -ن
خ-ارج ال-وط-ن ل-ت-غ-طية
ف- -ع -ال -ي -ات نشش -اط -ه -م
ال -ث-ق-اف-ي ،ألن ال-ك-ث-ي-ر
من حاملي المششاريع الثقافية يتحركون وينششطون
خ -ارج ال -وط -ن ،وخصش -وصش -ا ب -دول ال-ج-وار ...وت-أات-ي
كذالك في الصشورة نمطية األعمال األدبية المنششورة
علي صشفحات الجرائد أاو المسشموعة التي كّرسشت
كÓسشيكية الحدث خارج تجارب أادبية راقية تنبت
يوميا بمحراب الفن...
إأذن ؟
@@ ل تأاتي النتيجة إال بخلق تواصشل فني مسشتنير
ب-ال-م-رج-ع-ي-ات اإلب-داع-ي-ة الصشحفية الكفيلة باختراق
زوايا المحافل الفنية وقراءة الصشورة اإلبداعية في
شش -ت -ى أان -واع ال -ف-ن-ون ،وب-ال-ت-ال-ي خ-ل-ق اشش-ت-راك ف-ن-ي
صشحفي في إايصشال المعلومة والتغطية إالى المتلقي،
وه -ذا ي -ح -ت -اج إال -ى اخ -تصش -اصس ف -ن -ي وذائ -ق -ة ع -ن -د

الصش-ح-ف-ي ال-خ-ب-ي-ر ،ق-ب-ل وصش-وله
إالى مكان العرضس الفني أاو قبل
تلقيه نصشا للنششر أاو قبل محاورته
ألهل الفن...
وم - -اذأ ع- -ن أل- -عÓ- -ق- -ة ب- -ي- -ن
لعÓم ألثقافي وألفنان في
أ إ
نظرك؟
** إاّن ال -ع Ó-ق -ة اإلع Ó-م -ي -ة م-ع
ال -ف -ن -ان ت-ك-اد ت-ك-ون شش-ائ-ك-ة م-ن
خ Ó-ل ال -خ -ل -ق ال-ت-واصش-ل-ي ال-ذي
يصش -اب ب-ع-طب خÓ-ل ال-ح-وارات
خصش -وصش -ا ،وه -ذا ق -د ي-ك-ون ف-ي
ث -ق -اف -ة ال-ب-اث ال-ف-ن-ان خصش-وصش-ا
ÓعÓم ،وفق طرح
وتجربته في تقديم آاراءه وفنه ل إ
لغوي مقبول أاو من اإلعÓمي الذي يعاني أاحيانا من
محاولة إاسشقاطه طرح فني على صشفحة اإعÓمية،
وبالتالي السشقوط في المباششرة والتقريرية الزائدة...
ورغم كل هذا مازال اإلعÓم الثقافي يلعب دورا
مميزا في خلق حالة
م- -ن ال- -ت- -واصش- -ل م- -ع
متلقي آاخر تصشل إاليه
ال- -م- -ع- -ل- -وم- -ة خ -ارج
ت -واج -د ال -ف -ع -ال-ي-ات
ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وب-ال-ت-ال-ي
خ -ل-ق ذاك ال-ت-واصش-ل
ال-روح-ي م-ع ال-م-ادة ال-ف-ن-ي-ة وم-ح-اول-ة اك-تشش-اف-ها من
المتلقي...
هل من كلمة أخيرة؟
@@ رغم العولمة الثقافية السشائدة وسشرعة المعلومة
مازال اإلعÓم الثقافي المكتوب والمسشموع يتحرك
في اتجاه النششر المميز لكل حراك فني يسشاهم في
ت -واصش -ل ث -ق -اف -ي ن-ح-ت-اج إال-ي-ه ي-وم-ي-ا ع-ل-ي مسش-ت-وان-ا
السشوسشيولوجي وعلى تعايششنا اليومي والبحث عن
ال -م -ع -ل -وم -ة ،وب -م -ن -اسش -ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لصش-ح-اف-ة
المصشادف ليوم  22أاكتوبر من كل سشنة أاتقدم إالى كل
رجال ونسشاء اإلعÓم بكافة تخصشصشاتهم ودرجاتهم
بأاحر التهاني واألماني ،متمنيا لكم التوفيق والنجاح
في مهامكم النبيلة…

مازلنا في كÓسسيكية الحدث
خارج تجارب أادبية راقية
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الكاتب الصسحفي أاحمد ديدي لـ «الشسعب»:

نحتاج إألى عÓقة تفاعلية
قوية بين أإلعÓم وألثقافة

الشساعر عاشسور بوكلوة لـ«الشسعب» :

أإلعÓم ألثقافي في حاجة إألى تسسويق جيد
ي-ق-ول الشس-اع-ر وال-م-ب-دع عاشسور بوكلوة
’عÓ-م ك-ل ال-وسس-ائ-ل
«إاذا ك -ن -ا ن -قصس-د ب-ا إ
والوسسائط المتاحة لتوصسيل المعلومة،
’عÓم
ف-إان ال-م-ع-ل-وم-ة ه-ي ال-ت-ي تميز ا إ
’ع Ó-م
ال- -ث -ق -اف -ي ع -ن ب -اق -ي صس -ن -وف ا إ
’خرى ،أاما الثقافة في جزء منها فهي
ا أ
’ن -ت -اج ال -م -ع -رف -ي ال -م -ت -ع -ل-ق ب-ال-ف-ك-ر
ا إ
’دب وال- -ف- -ن ،ال- -م- -رت -ب -ط ب -ال -ج -انب
وا أ
Óنسسان،
ال-ذه-ن-ي وال-ن-فسسي والعاطفي ل إ
والذي يتيح اكتشساف رؤوى جديدة ذات
بعد إانسساني للعالم».
سسكيكدة :خالد العيفة
ي -رى الشس -اع -ر ع -اشس -ور ب -وك -ل -وة ف -ي تصس -ري-ح
لـ»الشسعب» أان هذه العÓقة تترجم مجمل ما
يقدمه المجتمع أ’فراده وما يقدمه اأ’فراد
لمجتمعهم من أافكار وقيم وعادات وأاسساليب
وسس- -ل- -وك- -ي -ات ،وت -وج -ه -ات وع Ó-ق -ات وأادوار
وتقنيات ،كي يتعلموها ويتعاملوا بها ومعها،
فهي نمط معيشسي معين».
ويرى الشساعر أان «اإ’عÓم الثقافي هو الذي
ي-ع-ن-ى ب-ت-وصس-ي-ل ال-م-ع-ل-ومة المعرفية المتعلقة
بالجانب الثقافي العام ،ونشسرها ،والحفاظ
ع-ل-ي-ه-ا ،وم-واك-ب-ة ك-ل ال-ت-ط-ورات واإ’ب-داع-ات
وا’ب -ت -ك -ارات ال-ج-دي-دة ،ف-إاذا ك-انت ال-ث-ق-اف-ة
ال-م-ع-يشس-ي-ة (ال-ث-ق-اف-ة ال-ج-م-اه-ي-ري-ة ال-م-تعلقة
ب -ع -ادات وت -ق-ال-ي-د ال-ع-يشض وال-ح-ي-اة ال-ي-وم-ي-ة)
تفرضض نفسسها عن الطريق التعامل اليومي
ال -م -ب-اشس-ر ،ف-إان ال-ث-ق-اف-ة ال-م-ن-ت-ج-ة (ال-ث-ق-اف-ة
ال -ن -خ-ب-وي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-اإ’ب-داع ب-ك-ل أاشس-ك-ال-ه
اأ’دبية والفكرية والفنية) تحتاج إالى وسسائل
ووسسائط التبليغ والتوصسيل ا’نتشسار».
وأاردف محدثنا قائ ،Óأان «اأ’عÓم الثقافي
سسيلعب هنا أادوارا متعّددة ،إاذ هو مطلوب منه
أان ي -وصس -ل ه -ذا اإ’ب-داع ل-ل-ن-اسض ،وأان ي-ع-ط-ي-ه
ال-وقت وال-ج-ه-د الÓ-ئ-ق-ي-ن ل-ي-ظ-هر في أاحسسن
صس -ورة ،وم -ط -ل -وب م-ن-ه أان ي-ح-اوره ويشس-رح-ه
وي-ن-اقشس-ه وي-ن-ت-ق-ده وي-ع-ل-ق ع-ل-ي-ه ..ف-ي-ك-ون له
ال-دور ال-ت-وع-وي ال-ت-ث-ق-ي-ف-ي» ،مشس-يرا في ذات
السسياق انه «’ يمكن لهذه اأ’دوار أان تتحّقق
إا’ ع -ب -ر وسس -ائ -ل إاع Ó-م -ي-ة م-ل-ت-زم-ة ب-ث-ق-اف-ة
مجتمعها ومتفتحة على الثقافات اإ’نسسانية».
وأاوضسح بوكلوة في السسياق ذاته« ،أان وسسائل
اإ’عÓ-م ال-ي-وم غ-لب ع-ل-ي-ه-ا ال-ط-اب-ع ال-ت-جاري
ال -رب -ح -ي ،ف-أاصس-ب-حت ’ ت-ول-ي اأ’ه-م-ي-ة ال-ت-ي
تسس-ت-ح-ق-ه-ا ال-ث-ق-اف-ة وم-ن-ت-وج-ها ،بل تخصسصض
ج -ه -ده -ا إال -ى م -ا يسس-ت-ه-لك ال-م-ت-ل-ق-ي .وع-ل-ى
المثقف أا’ يسستعير حين ينعت إانتاجه باإ’نتاج
ا’سستهÓكي ،بل عليه  -في نظري  -أان يعمل
ع-ل-ى أان ي-ك-ون إان-ت-اج-ه مسس-ت-ه-ل-ك-ا ع-ل-ى أاوسسع
نطاق ممكن».

أإلعÓم ألعمومي قادر على رفع ألتحدي
وخدمة ألمشسهد ألثقافي
اسس-ت-ط-رد ب-وك-ل-وة ب-ال-ق-ول «وإاذا ك-انت وسس-ائ-ل
اإ’ع Ó-م ال -خ -اصس -ة ت -ب ّ-رر ع -زوف -ه -ا ع-ن نشس-ر
وت-وصس-ي-ل اإ’ن-ت-اج ال-ث-ق-اف-ي بالجوانب المالية،

ح - -يث ت - -ع - -ت- -ب- -ر اإ’عÓ- -ن
مصسدرا للتمويل من جهة،
وال -م -ادة ال -ث -ق-اف-ي-ة ل-يسست
ذات أاه-م-ي-ة ل-دى ال-م-ت-لقي
من جهة أاخرى ،فإان على
وسسائل اإ’عÓم الحكومية
أان ت- - - -ح- - - -دث ال- - - -ت - - -وازن
اإ’ع Ó-م -ي ال -م-نشس-ود ،وأان
ت- -ع -م -ل ع -ل -ى إان -ت -اج م -ادة
إاع Ó- -م - -ي - -ة ذات رسس - -ال - -ة
ث -ق-اف-ي-ة غ-ي-ر رب-ح-ي-ة .وأان
ت -ع -ط -ي ل -ه -ا م -ن ال -ع-ن-اي-ة
وا’ه -ت -م -ام ال -ج -م -ال-ي م-ا
يجعل المتلقي مقب Óعليها برغبة ،وأان تواكب
ف -ي شس -ك -ل -ه -ا وط-ري-ق-ة ت-ق-دي-م-ه-ا ال-ت-ط-ورات
ال -ح -اصس -ل -ة ف -ي م -ج-ا’ت اإ’عÓ-ن واإ’شس-ه-ار
اأ’خرى.
ف -ف -ي ال-وقت ،ي-ق-ول الشس-اع-ر «ال-ذي ت-ب-ت-ك-ر
وسسائل اإ’عÓم عشسرات الرسسائل اإ’عÓنية،
التي تقدم تفصسيÓت المنتج ا’سستهÓكي في
ث -وان م -ع -دودة وبشس -ك -ل ج -ذاب ،ت -ع -ج -ز ع -ن
تسس-وي-ق اإ’ن-ت-اج ال-ث-ق-اف-ي وت-ق-ف ح-ائ-رة أام-ام
تقديمه في صسورة تليق به ،فاإ’نتاج الثقافي
يحتاج أايضسا إالى مسستوى من التسسويق المماثل
أاو اأ’رق -ى لضس-م-ان ت-روي-ج-ه وان-تشس-اره بشس-ك-ل
واسسع وفاعل».

ألتكوين وتشسجيع ألكتابة ألثقافية..
ألحلقة ألمفقودة
وي -رى ال -م -ت -ح -دث أان -ه «ع -ل-ى ال-م-ؤوسسسس-ات
اإ’عÓ-م-ي-ة إاع-ط-اء اأ’ه-م-ي-ة ال-ك-اف-ي-ة ل-ت-كوين
اإ’طارات القادرة على ا’شستغال في اإ’عÓم
ال -ث -ق -اف -ي ،ب -ت -ن -ظ -ي -م ال -دورات ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة

ال -م -ت -واصس-ل-ة ف-ي ك-ي-ف-ي-ة
إاع -داد وت -ق -دي -م ب -رام-ج
ثقافية راقية تسساهم في
ت -ع -زي -ز ونشس -ر ال-ث-ق-اف-ة،
وم -ن ج -انب آاخ -ر؛ ع -ل-ى
ال -م -ؤوسسسس -ات وال -ه-ي-ئ-ات
ال-ث-ق-اف-ي-ة أان ت-ت-ع-اون مع
وسسائل اإ’عÓم المختلفة
قصس - - -د نشس - - -ر ال - - -م- - -ادة
الثقافية وإانتاجها وليسض
ف - -ق- -ط ال- -وق- -وف ع- -ن- -د
إاعطائها الخبر ،لتنشسره
كما هو حاف ب Óطعم

و’ رائحة».
كما أاكد عاشسور بوكلوة أانه «يجب أا’ يقتصسر
دور وسسائل اإ’عÓم على نشسر الخبر الثقافي
وحسسب ،ب -ل ع -ل-ي-ه-ا ال-مسس-اه-م-ة ف-ي ال-ت-ن-م-ي-ة
الثقافية والمشساركة مع المؤوسسسسات في نشسر
ودع -م ال -م -ن -ت-ج ال-ث-ق-اف-ي ،ك-م-ا ي-ت-وّج-ب ع-ل-ى
ال- -م- -ؤوسسسس- -ات ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة رسس- -م ال- -خ -ط -ط
وا’سس-ت-رات-ي-ج-ي-ات ال-ك-ف-ي-ل-ة ف-ي نشس-ر ال-ثقافة
وبناء عÓقة تكاملية مع وسسائل اإ’عÓم».
واسس -ت -خ -لصض الشس -اع -ر «إان مسس -ؤوول -ي-ة وسس-ائ-ل
اإ’عÓم في المجال الثقافي كبيرة ،فهي التي
ت -ق -وم ب -اخ -ت -ي -ار ال -م -ادة ال -ث-ق-اف-ي-ة وط-ري-ق-ة
تقديمها للجمهور ،فتبرز ما تريد وتطمسض ما
تريد ،وهي التي لها القدرة على إالقاء الضسوء
على قضسايا دون غيرها ،وهي التي تجعل من
اإ’ن- -ت- -اج ال- -ث -ق -اف -ي أام -را م -ه -م -ا وف -اع  Ó-أاو
العكسض ..وهي التي توجه الرأاي العام إالى ما
تراه مناسسبا ومهما للحفاظ على الشسخصسية
الوطنية والقومية ،لذلك وجب تضسافر كافة
اأ’طراف بدءا من المثقف ورسسالته الثقافية
وليسض انتهاء باإ’عÓمي ورسسالته اإ’عÓمية».

ال- - -عÓ- - -ق- - -ة ب- - -ي- - -ن
’عÓ-م وال-ثقافة،
ا إ
حسسب ال - - - - -ك- - - - -اتب
الصس- -ح- -ف- -ي أاح- -م- -د
ديدي هي «عÓقة
ت-ف-اع-ل-ي-ة يؤوثر كل
’خ-ر،
م -ن -ه -م-ا ف-ي ا آ
’ع Ó- -م ي - -ق- -وم
ف - -ا إ
ب-دور نشس-ر ال-ثقافة
والتعريف
’بداعي
بالمنتوج ا إ
ب- - -ك- - -ل ال- - -وسس - -ائ - -ل
’عÓ- -م- -ي- -ة ع -ل -ى
ا إ
أاوسس -ع ن -ط-اق ل-دى ال-م-واط-ن وك-ذا رب-ط
ال -ك -اتب وال -م -ب-دع ب-ج-م-ه-وره ال-ع-ريضس
وتسسهيل عملية ا’طÓع على المعرفة
ال - -ث - -ق - -اف - -ي- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق ال- -وسس- -ائ- -ط
’لكترونية».
’عÓمية سسيما منها ا إ
ا إ
الوادي :قديري مصسباح
أاوضس -ح ال -ك -اتب الصس -ح -ف -ي أاح-م-د دي-دي ف-ي
تصسريح لـ»الشسعب»« ،أان ا’إعÓم يحافظ على
الهوية الثقافية من حيث الحفظ وإانتاج العمل
ال- -ث- -ق -اف -ي م -ن خ Ó-ل ال -حصسصض ال -ث -ق -اف -ي -ة
ال-م-ب-رم-ج-ة ك-ال-ح-وارات والمقابÓت الثقافية
وت -ق -دي -م ال -مسس -لسس Ó-ت واأ’ف Ó-م وال -ع-روضض
المسسرحية وتتبعها للحراك الثقافي ومرافقه
من حيث التحليل والنقد وهذا ما اصسطلح
عليه باإ’عÓم الثقافي».
كما قال أان الثقافة أايضسا تؤوثر في اإ’عÓم
وذلك ب -إام -داده ب -ال-م-ع-ل-وم-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وت-زود
اإ’عÓمي بخلفية معرفية لÓنسسياق الثقافية
داخل المجتمع وإاعطائه صسورة عن الواقع
Óنشس- -ط- -ة
اإ’ب- -داع- -ي ول - -أ
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة عن

عرضست في كل أارجاء العالم لمدة  50سسنة

‘‘أأرلوكينو ....خادم ألسسيدين»
بأاوبرأ ألجزأئر هذأ ألخميسس

تسستقبل دار ا’وبرا بوعÓم بسسايح  ،بالجزائر العاصسمة ،أامسسية الخميسس  25أاكتوبر الجاري  ،عرضسا
ل -ل -مسس -رح-ي-ة ا’ي-ط-ال-ي-ة الشس-ه-ي-رة « أارل-وك-ي-ن-و  ...خ-ادم السس-ي-دي-ن» ل-ك-ارل-و غ-ول-دي-ن-ي م-ن إاخ-راج
جيورجيو سستيريلير ،و إانتاج مسسرح بيبكولو تياترو دي ميÓنو» .العرضس تحت إاشسراف السسفارة
ا’يطالية و المعهد الثقافي ا’يطالي بالجزائر ،بالتنسسيق مع وزارة الثقافة ـ
’وبرا  :حبيبة غريب
دار ا أ
يدخل العرضض تقول ماريا بطاليا مسسؤوولة
المعهد الثقافي ا’يطالي بالجزائر في إاطار
تظاهرة « 2018سسنة ايطاليا للثقافة والحوار
بالبحر اأ’بيضض المتوسسط» ،و التي انطلقت
فعالياتها شسهر جانفي المنصسرم.
وأاشسارت بطاليا ،خÓل الندوة الصسحفية التي
نشسطتها ،أامسض ،بالشسراكة مع المدير العام
ل -دار اأ’وب -را ن -ورال -دي -ن سس -ع -ودي ،ال -ى أان «

سسفارة ايطاليا بالجزائر تعتز و تتمسسك كثيرا
بالعÓقات الثنائية بين البلدين ،مشسيرة أان
ايطاليا كانت وسستبقى دائما بجانب الجزائر
سسواء في اأ’وقات الصسعبة أاو الجيدة».
وعن مسسرحية ‘‘ارلوكينو ....خادم السسيدين»
الشسهيرة ،أاشسارت بطاليا أان تعاونية مسسرح
ميÓنو العريقة « بيبكولو تياترو دي ميÓنو»،
حضسرت إالى الجزائر لتقديم عرضض كوميدي
شسيق ،لمسسرحية تعود كتابتها لسسنة  ،1764لـ
ل -ك -ارل -و غ-ول-دي-ن-ي وتصس-ن-ف م-ن ب-ي-ن أاشس-ه-ر

كÓسسيكيات
الكوميديا
المرتجلة في
المسسرح
ا’يطالي».
وأاضس -افت ال -م -ت -ح -دث -ة ق -ائ-ل-ة ،أان ال-ف-رق-ة
المسسرحية التي سستقدم العرضض متكونة من
 29فردا بين ممثل و تقني وعلى رأاسسهم
الممثل ا’يطالي الشسهير فيروتشسو سسوليري،
ال-م-ل-قب ب»آاخ-ر ال-م-م-ث-ل-ي-ن ال-ع-ظ-ماء الذين

قرب.
وأاضس- -اف دي- -دي ق- -ائ « ،Ó-أان
ال -مسس -ؤوول -ي -ة م -ت -ب -ادل -ة ب -ي -ن
الطرفين لجهة العÓقة بين
ال -ث -ق -اف -ة واإ’ع Ó-م ،مشسّ-ددا
على أان المسسؤوولية اأ’كبر تقع
ع- -ل- -ى ع- -ات- -ق ال- -م- -ؤوسسسس -ات
الثقافية ،إاذ غالبا ما يطرح
ال- - -تسس- - -اؤول ح- - -ول تسس- - -وي - -ق
ال- -م- -ث- -ق- -ف ،ف- -ال -م -ؤوسسسس -ات
ال-ث-ق-اف-ي-ة ه-ي ال-مسسؤوولة عن
إابراز دور المثقفين».
وأاضس - - -اف دي - - -دي ف - - -ي ذات
السس -ي -اق ،ق -ائ  Ó-إان «م -وضس -وع ال -تسس -وي -ق ف-ي
السس -اب -ق ل-م ي-ك-ن سس-ه Ó-ك-م-ا ال-ي-وم ،ف-وسس-ائ-ل
التواصسل اليوم موجودة واإ’عÓم ا’جتماعي
يسسهل المهمة ،ولكن يجب أان يتم وضسع النقاط
بوضسوح حول كيفية تسسويق المثقف ،وكذلك
ماذا يريد اإ’عÓم من المؤوسسسسة الثقافية «.
ولفت المتحدث ا’نتباه إالى غياب مفهوم
الشسراكة بين المؤوسسسسات الثقافية واإ’عÓمية،
مؤوكدا أان غياب التواصسل هو الذي أاوجد الهوة
بين ما يقدمه الطرفان وكيف يمكن أان يصسل
للناسض .من جهة أاخرى أاكد ذات المتحدث،
أان الخبر يكاد يكون الحدث الثقافي بامتياز
ف- -ي ال- -ج- -زائ -ر ،وذلك بسس -بب ح -ي -وي -ة ب -عضض
ال -م -ن -اط -ق ك -وادي سس -وف وك -ث -رة ال -م-ع-ارضض
والصسالونات ،منّوها بأان آاليات حمل اأ’عÓم
للثقافة قد تبدلت مع تطور اأ’عÓم ،مشسيرا
إالى وجوب عدم ا’كتفاء بأان يكون خبريا’ ،
بل وأان يكون نقديا أايضسا.
وذكر كيف كانت فترة التسسعينيات مختلفة من
ح-يث م-ا ت-ق-دم-ه الصس-ف-ح-ات ال-ث-ق-افية ،حيث
ك -انت تشس -ت-م-ل ع-ل-ى نصس-وصض أادب-ي-ة وقصس-ائ-د
شس-ع-ري-ة وب-ال-ت-ال-ي ه-ي ك-انت وم-ازالت ت-ع-ت-ب-ر
ن-خ-ب-وي-ة ،ل-ه-ا ال-ق-راء ال-م-خ-تصس-ون ف-ي ه-ذه
المجا’ت.
ق- -ام -وا ب -دور
أارلوكينو»،
مشس - - -ي - - -رة ،أان
مسس -رح م-يÓ-ن-و
يعرضض
ال-مسس-رح-ي-ة م-ند
 50سس -ن-ة ف-ي ك-ل
أارج -اء ال-ع-ال-م ول-ه
م-لصس-قات اشسهارية
ب- - -ك- - -ل ال- - -ل- - -غ- - -ات
المتداولة».
وذك - -ر م - -ن ج - -ه- -ت- -ه
ال -م -دي -ر ال -ع -ام ل -دار
اأ’وب- - -را ن - -ورال - -دي - -ن
سس- -ع- -ودي أان ال- -راح- -ل
عبد القادر علولة ،قد
سس - - -ب- - -ق و أان اق- - -ت- - -بسض
ال-مسس-رح-ي-ة ا’ي-ط-ال-ية و
قدمها بالمسسرح الجهوي
بوهران في عرضض شسيق،
كاشسفا بالمناسسبة عن مشسروع إاعادة إانتاج
ال -مسس -رح -ي -ة ب -وه -ران ،بشس -راك -ة م -ع مسس -رح
ايطالي سسنة .2019
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اŸغرب دولة احتÓل وفقا ’ّتفاقية جنيف الرابعة

غـ ـ ـ ـ ـ ـا‹ :اŸفاوضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات سستكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون حـ ـ ـ ـول
تقري ـ ـ ـ ـر مصس ـ ـ ـ ـ ـ Òالشّسعـ ـ ـ ـ ـ ـب ال ّصسح ـ ـ ـ ـ ـ ـراوي

اأكد رئيسس ا÷مهورية العربية الدÁقراطية الصشحراوية ،ا’م Úالعام ÷بهة البوليسشاريو ابراهيم غا‹ ،اأن
اأي اŸفاوضشات مع البوليسشاريو ،سشيكون جوهرها كيفية “ك Úالششعب الصشحراوي من ‡ارسشة حقه ‘ تقرير
اŸصش Òوا’سشتقÓل ،وذلك خÓل كلمة األقاها Ãناسشبة اŸلتقى ÷ 17اليات الششمال بو’ية العيون.
أاك- -د ال- -رئ- -يسس الصس- -ح- -راوي ان ج -وه -ر
اŸشساورات اŸقبلة ب Úطر‘ النزاع جبهة
ال-ب-ول-يسس-اري-و واŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ية سسيكون
حول كيفية “ك Úالشسعب الصسحراوي من
‡ارسس- - -ة ح- - -ق- - -ه ‘ ت- - -ق - -ري - -ر اŸصسÒ
والسستقÓل ،مضسيفا «اي مفاوضسات مع
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و سس-ت-ك-ون ح-ول ت-قرير
مصس Òالشسعب الصسحراوي».
كما أاكد أان الحتÓل اŸغربي ‘ عزلة
دولية رغم ‡اطÓته وتعنته وعراقيله،
وه - -و ل Áلك خ - -ي- -ارا غ Òا÷ل- -وسس إا¤
طاولة اŸفاوضسات مع جبهة البوليسساريو
لبحث صسيغة سستفضسي دون شسك إا ¤حق
الشس- - - - -عب الصس - - - -ح - - - -راوي ‘ ا◊ري - - - -ة
والسستقÓل.
وأاضس -اف ان الح -ت Ó-ل اŸغ -رب-ي وبسس-بب
هذه العزلة اصسبح Áارسس حربا نفسسية
على اŸواطن Úالصسحراوي Úمن خÓل
ال- - -تشس- - -ك- - -يك ‘ اŸك - -اسسب وال‚ازات
العظيمة التي حققها الشسعب الصسحراوي
‘ مسسÒته النضسالية والتي ل تزال ‘
تزايد مسستمر ،داعيا ا ¤ضسرورة مواجهة
هذه اÙاولت اليائسسة بوحدة الصسف
وال -ت -مسسك ب -ال -وح -دة ال -وط -ن-ي-ة واŸم-ث-ل
الشس-رع-ي و ال-وح-ي-د ل-لشس-عب الصس-ح-راوي،
جبهة البوليسساريو.
و دعا الم Úالعام ÷بهة البوليسساريو ا¤
ضسرورة تقوية كافة اشسكال النضسال وعلى
ﬂت-ل-ف ا÷ب-ه-ات ال-دب-ل-وم-اسس-ية ومعركة
الÌوات ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،وال-ت-ي ح-ق-ق ف-ي-ه-ا
الشس -عب الصس -ح -راوي ع -دي-د الن-تصس-ارات
بالرغم من ﬁاولت العدو وبعضس الدول

الوروبية اللتفاف على القانون الدو‹،
وأاك - -د غ- -ا‹ ع- -ل- -ى ان ك- -ل م- -ا –ت- -وي- -ه
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة م-ن ث-روات ب-اط-ن-ي-ة
وب- -ح- -ري- -ة ه- -ي م- -لك حصس- -ري ل- -لشس- -عب
الصسحراوي ،ول Áكن ألي كان ان يسستفيد
منها دون اسستشسارة الشسعب الصسحراوي عن
ط -ري -ق ‡ث-ل-ه الشس-رع-ي وال-وح-ي-د ج-ب-ه-ة
البوليسساريو.

أارضس مسشتعمرة

وقد أاجمع اŸشساركون ‘ الندوة الدولية
ح -ول السس -ي -ادة ع -ل -ى الÌوات ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة
وتطبيق القانون ‘ الصسحراء الغربية‘ ،

م-داخÓ-ت-ه-م ع-ل-ى «أان الصس-ح-راء ال-غ-ربية
هي أاراضسٍ مسستعمرة ،ومدرجة على هذا
األسس- -اسس ضس- -م- -ن ق -ائ -م -ة األق -ال -ي -م غÒ
اŸت-م-ت-ع-ة ب-السس-ت-قÓ-ل ل-دى ه-ي-ئ-ة األ·
اŸت -ح-دة ،ك-م-ا ل ي-زال وضس-ع-ه-ا ال-ن-ه-ائ-ي
موضسوعا لعملية إانهاء السستعمار التي تتم
–ت إاشسراف األ· اŸتحدة».
وأاك -دت ال -ن -دوة ‘ ب -ي -ان-ه-ا اÿت-ام-ي ،أان
اŸغرب هي دولة احتÓل وفقا لتفاقية
جنيف الرابعة التي تعد جبهة البوليسساريو
ط -رف -ا ف -ي -ه -ا ،وب -ال -ت -ا‹ ل ي -ح -ق ل-دول-ة
الحتÓل ‡ارسسة أاية سسيادة على منطقة

موسشكو تدين وتتوّعد برد عسشكري تقني

الصس -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة واŸي-اه اÛاورة ل-ه-ا
وكذا مواردها الطبيعية.
من جهة أاخرى ،رحبت الندوة باألحكام
الصسادرة عن ﬁكمة العدل األوروبية ‘
 21ديسسم 2016 Èو 27فÈاير .2018
كما حّذرت الندوة البلدان أاعضساء ال–اد
األوروبي من أاي خطوة من شسأانها التأاثÒ
بشسكل سسلبي على قرارات ﬁكمة العدل
األوروب -ي -ة ومسس -ار ال -تسس -وي-ة األ‡ي ،م-ن
خÓل اإلصسرار على “رير اتفاقيات مع
اŸغ -رب تشس -م-ل أاراضس-ي وم-ي-اه الصس-ح-راء
الغربية اÙتلة.

واشسنطن تعلن انسسحابها من اّتفاقية نووية ثنائية
’مريكي
أاعلن الرئيسس ا أ
ن واششنطن
دونالد ترامب أا ّ
سشتنسشحب من معاهدة حول
’سشلحة النووية اŸتوسشطة
ا أ
اŸدى أابرمتها مع موسشكو
خÓل ا◊رب الباردة ،متّهما
روسشيا بانتهاكها «منذ سشنوات
عديدة».

وسسارعت موسسكو بالرد ،أامسس ،على لسسان
مصس- -در ‘ وزارة اÿارج- -ي- -ة م- -ع -تÈة أان
الوليات اŸتحدة «–لم» بأان تكون هي
القوة الوحيدة اŸهيمنة على العا ⁄متّهمة
واشس -ن -ط -ن ب-أاّن-ه-ا «ت-ت-ع-م-د» ت-ق-ويضس ه-ذه
اŸعاهدة منذ سسنوات.
ووق- -عت «م- -ع -اه -دة األسس -ل -ح -ة ال -ن -ووي -ة

اŸتوسسطة اŸدى» ‘  1987ب Úالرئيسس
األمÒكي ‘ حينه رونالد ريغان ورئيسس
ال–اد السس -وف -ي-ات-ي ي-وم-ذاك م-ي-خ-ائ-ي-ل
غورباتشسيوف.
وقال ترامب للصسحافي ‘ Úمدينة إالكو
بصس- -ح- -راء ن -ي -ف -ادا إان «روسس -ي -ا Î– ⁄م
اŸعاهدة ،وبالتا‹ فإاّننا سسننهي التفاقية
وسسنطور هذه السسلحة».
وت -اب -ع« :ن -ح -ن ل -ن نسس-م-ح ل-ه-م ب-ان-ت-ه-اك
ات-ف-اق-ي-ة ن-ووي-ة واÿروج وتصس-ن-ي-ع أاسسلحة
(‘ ح )Úأاّننا ‡نوعون من ذلك .نحن
ب -ق -ي -ن-ا ‘ الت-ف-اق-ي-ة واحÎم-ن-اه-ا ول-ك-ن
Óسسف».
روسسيا Î– ⁄مها ل أ
وتأاخذ إادارة ترامب على موسسكو نشسرها
منظومة صساروخية من طراز 9إام 729التي
يتجاوز مداها بحسسب واشسنطن  500كلم،

ما يشسّكل انتهاكا للمعاهدة.
ووضسعت اŸعاهدة التي أالغت فئة كاملة
م- -ن الصس- -واري- -خ ي- -راوح م- -داه -ا ب500 Ú
و 5000ك- -ل- -م ،حّ- -داً ألزم- -ة ان- -دل -عت ‘
الثمانينات بسسبب نشسر ال–اد السسوفياتي
صسواريخ إاسس.إاسس 20-النووية التي كانت
تسستهدف عواصسم أاوروبا الغربية.

ابتزاز
أاع -ل -ن ن -ائب وزي -ر اÿارج -ي -ة ال -روسس -ي،
سسÒغي ريابكوف ،أامسس ،أان روسسيا تدين
ﬁاولت الب- -ت- -زاز م- -ن ق- -ب -ل ال -ولي -ات
اŸت-ح-دة ،ال-ه-ادف-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق تنازلت من
روسسيا ‘ ›ال السستقرار السسÎاتيجي.
وقال ريابكوف« :إاننا ننظر بقلق وإادانة

ل-ل-م-ح-اولت األم-ري-ك-ية ا÷ديدة لÓبتزاز
ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى ت -ن-ازلت م-ن روسس-ي-ا ‘
›ال األم - - -ن ال - - -دو‹ والسس - - -ت- - -ق- - -رار
السسÎات-ي-ج-ي .ل-ق-د ق-ي-ل م-رارا م-ن ق-ب-ل
الطرف الروسسي ،أانه ليسس هناك أاية أاسسسس
ل-دى األم-ري-ك-ي Úلت-ه-ام روسس-ي-ا ب-ان-تهاك
هذه اŸعاهدة».
وأاضس- -اف ري- -اب -ك -وف ق -ائ « :Ó-إاذا واصس -ل
األمريكيون باÿروج من جانب واحد من
الت -ف-اق-ات واآلل-ي-ات ال-دول-ي-ة اıت-ل-ف-ة،
واألم -ث -ل -ة ت -تضس -اع -ف ،م-ن خ-ط-ة ال-ع-م-ل
الشس- -ام- -ل- -ة اŸشسÎك -ة ح -ول اي -ران ح -ت -ى
ال–اد الÈيدي العاŸي ،فلن يبقى لنا
سسوى أان نتخذ تداب ÒردعيةÃ ،ا فيه ذات
الطابع العسسكري التقني ،لكننا ل نريد أان
نصسل لذلك».

اأسشبوع قبل ا÷ولة الّثانية لÓنتخابات الّرئاسشية

بولسسونارو واليم ÚاŸتطّرف على وشسك الوصسول لل ّسسلطة ‘ الÈازيل

Áلك اŸرشّشح اليميني جايÒ
بولسشونارو الذي يششيد بعهد
الديكتاتورية العسشكرية
واŸعروف بتصشريحاته
العنصشرية واŸعادية Ÿثليي
ا÷نسس ،حظوظا كبÒة للفوز
‘ ا’نتخابات الرئاسشية
الÈازيلية ضشد اŸرششح
اليسشاري فرناندو حداد،
حيث ‚ح ‘ تقد Ëنفسشه
على أانه منقذ الÈازيل من
الركود.

وت- -وق- -ع اسس- -ت- -طÓ- -ع ل- -ل- -رأاي أاّن ي- -ب -ق -ى
بولسسونارو األوفر حظا ‘ ا÷ولة الثانية
التي تنظم ‘  28أاكتوبر ،وذلك بحصسوله
على  % 59من نوايا التصسويت ‘ مقابل

Ÿ % 41نافسسه فرناندو حداد Óÿفة
ميشسال تامر على رأاسس أاك Èدول أامÒكا
الÓتينية.
ويتوقع أان تع Èنتائج النتخابات عن حالة
السس- -ت- -ق- -ط -اب ‘ الÈازي -ل ب -ع -د ان لقت
ا◊ملة اهتماما واسسعا ،وقسسمت  147مليون
ن -اخب إا ¤م -عسس -ك -ري -ن .وشس -ه -دت ا÷ول -ة
األو ¤التي اقÎنت بالنتخابات التشسريعية
ع -ل -ى غ -ي -اب األح-زاب ال-ك-بÒة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
الوسسطية واليمينية.
ق -لب ب -ولسس-ون-ارو ( 63ع -ام) اŸوازي -ن م -ع
حزبه الجتماعي الليÈا‹ الصسغ Òوكاد ان
يفوز منذ ا÷ولة األو 46( ¤باŸئة) ،حيث
‚ح بتقد Ëنفسسه كمرشسح مناهضس للنظام
بينما كان نائبا Ÿدة  27عاما.
وب -ن -ى م -رشس -ح ال -ي -م ÚاŸت-ط-رف ال-ذي
ط- -اŸا أاشس- -اد ب- -ا◊ك- -م ال- -دي- -ك -ت -ات -وري
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عنف طائفي يحصشد  55قتيÓ
@ أابوجا  :أاعلن مسسؤوول الشسرطة اÙلّية ‘ نيجÒيا ،أاحمد عبد
الرحمن ،امسس األحد ،أان أاعمال عنف طائفية ‘ ولية كادونا
بشسمال نيجÒيا خÓل األيام القليلة اŸاضسية ،أاسسفرت عن سسقوط
 55قتي ،Óوقد أادانها الرئيسس ﬁمد بخاري.
وقال ،إان الشستباكات ب Úطائفت ‘ Úمنطقة كاسسوان ماجاÊ
بجنوب كادونا ،أاsدت إا ¤القبضس على  22شسخ ًصسا.

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

العسسكري ()1985-1964حملته النتخابية
ع -ل -ى وع -ود أاب -رزه -ا ا◊ّد م-ن م-ع-دلت
ا÷رÁة اŸرت -ف -ع-ة ‘ ال-بÓ-د وال-ب-ط-ال-ة
والفسساد.
واعت Èمدير معهد الÈازيل ‘ مركز
وي -لسس -ون ال -دو‹ ب -اول -و سس -وتÒو أان ه-ذا
الشس-خصس ال-ذي أاب-دى إاع-ج-اب-ه ب-ال-رئ-يسس
األمÒك -ي دون-ال-د ت-رامب اسس-ت-غ-ل م-وج-ة
السستياء« ،واسستشسعر ضسرورة التغي‘ Ò
الÈازيل».
وأاثار بولسسونارو لدى مÓي ÚالÈازيليÚ
ال -ك -راه-ي-ة الشس-دي-دة Œاه ح-زب ال-ع-م-ال
الذي ينتمي إاليه الرئيسس األسسبق لول دا
سسيلفا الذي يتهم بأان إادارته للبÓد بÚ
عامي  2003و 2016كانت سسببًا ‘ كل
األزمات التي تعا Êمنها الÈازيل اليوم.
ووعد بولسسونارو «بتنظيف البÓد» من

النخبة الفاسسدة وتشسكيل حكومة ضسيقة
يتأالف ثلثها من العسسكر وا◊ّد من ارتفاع
معدلت ا÷رÁة مع تعّهده بحماية القيم
األسسرية التقليدية.
‘ اŸقابل ،يرغب فرناندو حداد (55
عاما) مع حزب العمال أان «يعيد البهجة
إا ¤الÈازي- -ل» ،ك -م -ا ك -انت ع -ل -ي -ه ا◊ال
خÓل وليتي لويسس إايناسسيو لول دا سسيلفا
( )2010-2003الذي حّل ﬁلّه ‘ السسباق
إا ¤الرئاسسة ،وذلك من خÓل السسياسسات
الجتماعية ،ونهاية Œميد اإلنفاق العام
ومراقبة األسسلحة .ونصسب نفسسه مدافعا
عن األقليات وعن الدÁقراطية.
وتواجه الدÁقراطية خطرا كبÒا حيث
ي- - -خشس- - -ى نصس- - -ف الÈازي- - -ل- - -ي Úع- - -ودة
ال -دي -ك -ت -ات -وري -ة ،وف-ق-ا لسس-ت-طÓ-ع نشس-ر
ا÷معة.

حزب البارزا Êيحسشم ا’نتخابات
@ أاربيل  :تصسّدر ا◊زب الدÁقراطي الكردسستا ،Êالذي يتزعمه
الرئيسس السسابق إلقليم كردسستان العراق مهندسس السستفتاء على
Óقليم،
السستقÓل مسسعود بارزا ،Êنتائج النتخابات التشسريعية ل إ
حاصسدا  45مقعدا من أاصسل  ،111بحسسب ما أاعلنت أامسس األحد
مفوضسية النتخابات ‘ منطقة ا◊كم الذاتي.
وأاعلن رئيسس مفوضسية النتخابات ‘ اإلقليم هندرين ﬁمد صسالح
أان النتائج قابلة للطعن ‘ ﬁكمة اسستئناف إاقليم كردسستان.
سشوريا تعود إاﬁ ¤يطها
@ بÒوت  :تشسكل إاعادة فتح مع Èنصسيب ا◊دودي ب Úسسوريا
واألردن خ -ط -وة م -ه -م -ة ع -ل -ى ط -ري -ق إاع -ادة «ت -ط -ب-ي-ع» ال-عÓ-ق-ات
القتصسادية السسورية مع ﬁيطها ،بعد سسبع سسنوات من أازمة دموية
أانهكت القتصساد.

ال ع د د
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حراك مكثّف لتهيئة الّتسسوية ال ّسسلمية لألزمة الّليبية

’جراء
’جواء إ
تتواصشل جهود السشلطة الليبية ،موازاة مع جهود أا‡ية ،لتهيئة ا أ
ا’نتخابات التي تتطلع اليها ليبيا واÛتمع الدو‹ على حد سشواء ،بالرغم من رؤوية
’طراف بأان إاجراء انتخابات ‘ الوقت ا◊ا‹ قرار «غ Òسشديد» بالنظر إا¤
بعضس ا أ
’منية اŸطلوبة.
عدم توفر الششروط السشياسشة وا أ
ويواصسل مبعوث ال· اŸتحدة
إا ¤ل - -ي - -ب- -ي- -ا ،غسس- -ان سسÓ- -م- -ة،
مشساوراته مع ﬂتلف الطراف
اŸع -ن -ي -ة ب-األزم-ة داخ-ل وخ-ارج
ل- -ي- -ب- -ي- -ا إلن- -ه -اء ح -ال -ة ا÷م -ود
السس -ي-اسس-ي ،إا ¤ج-انب مسس-اع-ي-ه
إلرسساء األمن ‘ البÓد كشسرط
أاسس -اسس -ي لسس -ت -ك -م -ال ال -ع-م-ل-ي-ة
السسياسسية.
ب- - - -اŸوازاة م- - - -ع ذلك ،رّح - - -بت
ا◊كومة الليبية بجهود اŸبعوث
األ‡ي ،وأاك - -دت مسس - -اع - -ي - -ه - -ا
ا◊ثيثة لتذليل كافة الصسعوبات
التي تعيق اÿروج بحل سسياسسي
Óزم-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن ال-هشس-اشس-ة
ل -أ
الم-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا العاصسمة
ط - -راب - -لسس وال- -ت- -وت- -ر ال- -ذي ‘
مناطق ا÷نوب الليبي.
وب- -حسسب م- -ت -ت -ب -ع Úل -ل -مشس -ه -د
السسياسسي ‘ ليبيا ،فإان الوضسع
يتجه نحو تأاجيل السستفتاء على
ال -دسس -ت -ور وإاج -راء الن-ت-خ-اب-ات
ح -ت -ى إاشس-ع-ار آاخ-ر ،ب-ال-ن-ظ-ر اإ¤
ع- -دم ق- -درة اŸب- -ع- -وث ال‡ي،
غسس -ان سس Ó-م -ة ،حسس-م اŸوق-ف
وتضس- - -ارب مصس - -ال - -ح األط - -راف
السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ال -بÓ-د ،وه-و م-ا
عّ-ب-رت ع-ن-ه روسس-ي-ا ب-ال-ق-ول ب-أان
«إاجراء انتخابات ‘ ليبيا ‘ ظل
ال-ظ-روف ا◊ال-ي-ة أام-ر ﬁف-وف
ب- -اıاط- -ر» ،و»إان- -ه ي- -جب أاول
ال -ت -وصس -ل إا ¤ت-واف-ق ب Úج-م-ي-ع
الكتل السسياسسية ‘ البÓد».

’من
’رسشاء ا أ
جهود إ
م - -ن ج - -ه - -ت- -ه ،ي- -ح- -اول رئ- -يسس
اÛلسس ال - -رئ- -اسس- -ي ◊ك- -وم- -ة
ال -وف -اق ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ف-اي-ز
السس -راج ،إازال -ة ب-عضس ال-ع-راق-ي-ل
م - -ن خ Ó- -ل ب- -حث الÎت- -ي- -ب- -ات
األم- -ن- -ي- -ة ل- -ت- -أام Úال- -ع- -اصس- -م -ة
ط - -راب - -لسس وم - -ه - -ام اŸن - -اط- -ق
العسسكرية لتنفيذ تلك الÎتيبات،
ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ت-ط-ورات ال-وضس-ع

‘ ا÷نوب الليبي.
ويسس - -ع - -ى السس - -راج ل - -ت - -وح - -ي- -د
اŸؤوسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ،وف-قا Ÿا
تضس -م -ن -ه الت -ف-اق السس-ي-اسس-ي ‘
هذا الشسأان ،واŸبادئ األسساسسية
للدولة اŸدنية الدÁقراطية.
و‘ ه -ذا الشس -أان ،ن-فت ح-ك-وم-ة
ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ال-ل-يبية،األخبار
اŸت- -داول- -ة ع- -ن «ال- -ت -وصس -ل إا¤
ات - -ف - -اق ل - -ت - -وح- -ي- -د اŸؤوسسسس- -ة
ال- -عسس- -ك -ري -ة ‘ ال -ب Ó-د» خ Ó-ل
مفاوضسات Œري منذ أاك Ìمن
عام ‘ القاهرة ،إال أانها أاكدت
أان اŸؤوسسسسة العسسكرية التابعة
◊كومة الوفاق الوطني «داعمة
لهذا اŸسسار Ÿا له من أاهمية ‘
إانهاء النقسسام ا◊ا‹».
وك- -ان ح- -ف Îورئ- -يسس ح -ك -وم -ة
ال -وف -اق ال -وط -ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة ف-ائ-ز
السس- - -راج ق- - -د ات- - -ف - -ق - -ا خ Ó- -ل
اج -ت -م -اع ‘ Úشس -ه -ر م -اي م -ن
عامي  2017و ‘ 2018ابوظبي
وباريسس على التوا‹ على «وضسع
اسسÎاتيجية لتطوير وبناء جيشس

ليبي موحد وانضسواء اŸؤوسسسسة
ال - -عسس - -ك- -ري- -ة –ت السس- -ل- -ط- -ة
اŸدنية».
وب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ت -ده -ور ال -وضس -ع
األم- -ن- -ي م -ؤوخ -را ‘ ط -راب -لسس،
وب -ع-ده-ا ا÷ن-وب ال-ل-ي-ب-ي ،دعت
ال- -ب- -ع- -ث- -ة األ‡ي- -ة إا ¤ل- -ي- -ب- -ي -ا،
اÛلسس ال - -رئ- -اسس- -ي ◊ك- -وم- -ة
الوفاق ،إا ¤إاقرار وتنفيذ خطة
الÎت-ي-ب-ات األم-ن-ي-ة ‘ ال-عاصسمة
ط-راب-لسس ،ورح-بت ب-اŸشس-اورات
التي بادرت بها ÷نة الÎتيبات
األم- - -ن- - -ي - -ة م - -ع اÛم - -وع - -ات
اŸسسلحة ‘ طرابلسس وما حولها
لـ «–ق- -ي- -ق ال- -ت- -واف -ق وضس -م -ان
ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ف-ي-ذ سسلسسة» ،وطالبت
ال -ب -دء ‘ ت -ن -ف -ي -ذ خ -ط-ة ت-أامÚ
طرابلسس على الفور.
وأاع - -ربت األ· اŸت- -ح- -دة ع- -ن
«قلقها البالغ إازاء تصساعد معدل
ا÷رÁة لسسيما موجة حوادث
اÿط -ف واألع -م-ال ال-ت-خ-ري-ب-ي-ة
األخÒة ال- -ت- -ي ط- -الت ال- -ب- -ن- -ي- -ة
التحتية ÷هاز النهر الصسناعي».

بعد ضشغوط دولية

الكيان ا’سسرائيلي يؤوّجل هدم قرية خان اأ’حمر

’حمر البدوية
ذكرت مصشادر إاعÓمية ،أامسس ،أانه تقرر تأاجيل هدم قرية خان ا أ
بالضشفة الغربية اÙتلة ،والتي بات مصشÒها ﬁط اهتمام كب ‘ Òالعا.⁄
ونقلت اŸصسادر عن سسلطة
الح -ت Ó-ل السس -رائ-ي-ل-ي ،اأن-ه
ت -ق -رر ت -اأج-ي-ل ت-ط-ب-ي-ق ق-رار
ه- -دم ق- -ري- -ة خ -ان الأح -م -ر،
ب -ع-دم-ا اأصس-ب-ح ﬁل اه-ت-م-ام
اÛتمع الدو‹ ،وقالت اإن
الكيان السسرائيلي قرر ذلك
ع -قب ضس -غ -ط ك-ب Òم-ن ع-دة
اأطراف.
وي- - -ع- - -يشس ح- - -وا ¤م - -ئ - -ت - -ي
ف -لسس-ط-ي-ن-ي ‘ ال-ق-ري-ة ال-ت-ي
ت-ق-ع ع-ل-ى ال-ط-ري-ق الرئيسسي
ب Úمدينة القدسس واأريحا،
وه- - -ي ﬁاط - -ة ب - -ع - -دد م - -ن
اŸسستوطنات السسرائيلية.
واأثار مصس Òالقرية اهتمام
اÛتمع الدو‹ ،ودعت دول
ع-دي-دة ال-ك-ي-ان السس-رائ-ي-ل-ي
اإ ¤العدول عن قرار الهدم
وح- -ذرت م- -ن اأن ه- -دم خ -ان
الأحمر سسيمكن اسسرائيل من
ت -وسس -ي -ع السس -ت-ي-ط-ان بشس-ك-ل
ي -قسس -م الضس -ف -ة ال-غ-رب-ي-ة ا¤
قسس- -م ،Úم- -ا سس- -ي -ج -ع -ل م -ن
اŸسس- -ت- -ح- -ي- -ل اإق- -ام- -ة دول- -ة
ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة م- -ت- -واصس- -ل -ة
جغرافيا.
وحّذر مّدعي عام اÙكمة
ا÷ن -ائ-ي-ة ال-دول-ي-ة اإسس-رائ-ي-ل

واسستعادت القوات ا◊كومية ‘ جويلية  2018السسيطرة على معÈ
نصسيب وكامل ا◊دود األردنية بعد عملية عسسكرية ،ثم اتفاقات
تسسوية مع الفصسائل اŸعارضسة ‘ ﬁافظة درعا ا÷نوبية.
إانفجارات وضشحايا
@ كابول :قتل  11مدنvيا أافغانيvا إامسس األحد ،بانفجار عبوة ناسسفة
زرعت بجانب الطريق ‘ منطقة بولية ننكرهار شسرقي البÓد،
وفق ما أافاد اŸتحدث باسسم الولية عطاء الله هوغيا.Ê
يذكر أان نائب وزير الداخلية األفغا Êأاخﬁ Îمد إابراهيمي ،كان
أاكد السسبت وقوع  139هجوًما ‘ عموم البÓد ،تسسبب Ãقتل 36
شسخ ًصسا ،وذلك ‘ يوم شسهدت فيه أافغانسستان انتخاباٍت برŸانيًة.
’ردن ينهي التّعامل Ãلحقي الباقورة والغمر
ا أ
@ عمان  :أاعلن العاهل األرد Êعبد الله الثا Êعن إانهاء ملحقي

ب-اأن «اإخÓ-ء ب-ال-ق-وة» ل-ل-ق-رية
Áك- - -ن اأن يشس- - -ك- - -ل ج - -رÁة
حرب.

تعطيل ا◊ياة
الفلسشطينية

ق- - -ال اأم Úسس - -ر ال - -ل - -ج - -ن - -ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ÿنظمة التحرير
ال - -ف - -لسس - -ط - -ي- -ن- -ي- -ة ،صس- -ائب
عريقات ،اأمسس ،اإّن اإسسرائيل
«ل “تلك اأي حق» ‘ تعطيل
ا◊ي - - - -اة السس - - - -ي - - - -اسس - - - -ي- - - -ة
والق- -تصس- -ادي- -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة
والجتماعية الفلسسطينية ‘
مدينة القدسس.
وحّذر عريقات ‘ ،بيان له،
م- -ن خ- -ط- -ورة «ال- -تصس- -ع- -ي -د»
الإسس -رائ -ي -ل -ي ع -ل -ى ال-ق-دسس
«خ -اصس -ة ب -ع -دم -ا م -ن -ح -ت -ه -ا
الإدارة الأم- -ري- -ك- -ي -ة الضس -وء
الأخضس - -ر لإل - -غ - -اء ال - -وج- -ود
الفلسسطيني ‘ اŸدينة».
وك -ان ع -ري-ق-ات ي-ع-قب ع-ل-ى
اع -ت -ق -ال ق -وات اإسس -رائ -ي-ل-ي-ة
خ - -اصس - -ة ﬁاف - -ظ م - -دي- -ن- -ة
ال- - - -ق - - -دسس ‘ السس - - -ل - - -ط - - -ة
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،ع-دنان غيث،
والعقيد جهاد الفقيه مدير
جهاز اıابرات العامة ‘

ال- - - -ق- - - -دسس ‘ ،ح- - - -ادث - - -تÚ
منفصسلت.Ú
وط -الب ع -ري -ق -ات ب-الإف-راج
ال -ف -وري غ ÒاŸشس -روط ع-ن
غ - -يث وال - -ف - -ق- -ي- -ه «ال- -ل- -ذان
اخ -ت -ط -ف -ت -ه -م -ا اıاب-رات
الإسس-رائ-ي-ل-ي-ة بشس-ك-ل تعسسفي
وات - -خ - -ذت - -ه - -م - -ا ره- -ي- -ن- -تÚ
وح -ول -ت -ه-م-ا ع-ل-ى اإث-ره-ا اإ¤
ﬁكمة (عوفر) العسسكرية».
وق - -ال ‘ ه - -ذا الصس - -دد ،اإن
اإسسرائيل «سستنتهج سسياسسات
واأسس- -ال -يب ت -عسس -ف -ي -ة اأخ -رى
لÎه-يب واع-ت-ق-ال ال-ق-ي-ادات
والفلسسطيني Úمن اŸسستوى
الرسسمي والسسياسسي والأمني
‘ القدسس ،وغÒها ‘ خرق
للقانون الدو‹ وللتزاماتها
خ - -اصس - -ة ف - -ي - -م - -ا ي - -ت - -ع- -ل- -ق
باŸوؤسسسسات الفلسسطينية ‘
القدسس».
وط -الب ع -ري -ق -ات اÛت-م-ع
ال - -دو‹ بـ «ضس - -رورة ات- -خ- -اذ
ت - -داب Òع - -اج- -ل- -ة لـ «اإن- -ق- -اذ
ال- -ق- -دسس الشس -رق -ي -ة وت -اأمÚ
ا◊م -اي -ة ال -دول -ي -ة ال-ع-اج-ل-ة
ووق- -ف ان- -ت- -ه- -اك ال- -ق- -ان- -ون
الدو‹ بعدوانها على الشسعب
الفلسسطيني».

الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة اŸوقعة مع إاسسرائيل عام
.1994
وقال اŸلك عبد الله امسس األحد إانه ” إابÓغ تل أابيب بقراره ،مشسددا
ع-ل-ى أان أاراضس-ي م-ن-ط-ق-ت-ي ال-ب-اق-ورة وال-غ-م-ر أاردن-ي-ة خ-الصس-ة ،وسستظل
أاردنية ،وÁارسس األردن سسيادته عليها بالكامل ،حسسب قوله.
’من
’صشÓح ›لسس ا أ
دعوة إ
@ ويندهوك :كشسف بيان نشسره اŸكتب الرئاسسي بناميبيا ،امسس
األحد ،أان ناميبيا وكينيا حثتا على ضسرورة إاصسÓح ›لسس األمن
الدو‹.
وشس-ارك رئ-يسس ن-ام-ي-ب-ي-ا ،ه-اج ج-ي-ن-غ-وب ،ون-ظÒه ال-ك-ي-ن-ي ،أاوهورو
كينياتا ،اللذان عقدا اجتماعا ثنائيا Ÿدة ثÓثة أايام ‘ العاصسمة
الكينية ،نÒوبي ‘ ،اسستضسافة دول إافريقية أاخرى تتمنى أان يكون
للقارة الفريقية “ثيل دائم ‘ ›لسس المن الدو‹.

اإلثنين  ٢٢أاكتوبر  ٢01٨م اŸوافق لـ  1٢صشفر  1440هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
áÑW É«fƒ°U :OGóYGE

seharasmal-echaab@hotmail.fr
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عن Îعالية آıتصسة Ãركز فوكة تيبازة لـ«آلشسعب»:

عÓج أإلدمان ل يتحقق بوصضفة طبية بل بتغي Òألسضلوك
لدمان Ãركز «فوكة» بتيبازة آلدكتورة عن Îعالية ‘ حوآر مع «آلشسعب» آلشسباب من آلسستهÓك آŸتكّرر للموآد
حّذرت آلطبيبة آıتصسة ‘ عÓج آ إ
آıدرة ،موضسحة أآن آلشسخصس يصسبح مدمنا وغ Òقادر على آلتخلصس منها بدون أآن يشسعر بذلك ،وهو ما يعرضسه إآ ¤إآضسرآر نفسسية وجسسدية خطÒة.

áÑW É«fƒ°U É¡JQhÉM
«آلشسعب» :متى نقول أان الششخصص مدمن على
تعاطي اıدرات؟
عن Îعالية :كل مسشتهلك للمواد
اıدرة ل- -يسص ب- -الضش- -رورة م -دم -ن -ا،
ي - -جب ال - -ت - -ف - -رق - -ة ب Úاسش- -ت- -هÓ- -ك
اıدرات واإلدم - -ان ع - -ل - -ي- -ه- -ا ،ألن
اسش - -ت - -ه Ó- -ك اŸواد اıدرة ل - -فÎة
قصشÒة أاو Œرب - -ت - -ه - -ا ل ي - -ع - -ن- -ي أان
الششخصص مدمن على اıدرات ،لكن
السش -ت -ه Ó-ك اŸت -ك ّ-رر ي -ج -ع -ل -ه ره Úه-ذه اŸواد
اıدرة ،وهو ما ينتج عنه العديد من األضشرار
على صشحته العقلية وا÷سشدية.
ويجد اŸتعاطي نفسشه غ Òقادر على التخلي عن
تناول اŸواد اıدرة ،إاذ يلجأا ‘ كل مرة إا ¤زيادة
‘ ك -م -ي -ة ا÷رع -ة ل-درج-ة أان-ه-ا ت-أاث-ر ع-ل-ى ح-ال-ت-ه
ال -ن -فسش -ي -ة ونشش -اط -ات -ه ال -ي -وم-ي-ة وح-ي-ات-ه اŸه-ن-ي-ة
وال-ع-ائ-ل-ي-ة ‘ ح-ال ع-دم اسش-ت-هÓ-ك-ه-ا ،ح-يث يصشبح
ه -دف -ه ال -وح -ي -د ‘ ا◊ي -اة ه -و ت -ن -اول اıدرات
وال -وصش -ول إا ¤ال -نشش -وة ،ه -ن-ا يصش-ب-ح األم-ر خ-طÒا
ويتطلّب اÿضشوع إا ¤العÓج من اإلدمان.

العقلية Áكن أان تÓحظها أافراد العائلة اŸقربÚ
من الششخصص ،كتغي ‘ Òتصشرفاته العتيادية مثل
اضشطراب ‘ النوم والأكل واŸزاج اŸتغ Òوالكتئاب
والقلق ونقصص الثقة ‘ النفسص ونقصص الوزن وÁكن أان
تؤوثر هذه الضشطرابات على صشحته العقلية تصشل إا¤
حّد فقدان الذاكرة والÎكيز.
يصش -اب اŸدم-ن ب-ح-ال-ة م-ن ال-ت-ق-ل-ب-ات اŸزاج-ي-ة
ا◊ادة واŸف -اج -ئ -ة ،وت-زداد ل-دي-ه ح-دة
الشش -ع -ور ب -ال -عصش-ب-ي-ة وال-غضشب السش-ري-ع،
والعزلة وعدم تقبل اآلخرين ،وخاصشة
عند ا◊اجة ألخذ ا÷رعات اŸعتادة
من العقاق Òاıدرة ‘ موعدها.
كما أان اسشتهÓك هذه اŸادة يششعر
مسشتعملوها بنششوة كبÒة بعد Œربتها
ألول مرة فضشول أاو ألسشباب أاخرى ،وهو
ما يجعلهم يسشتمرون ‘ تكرار التجربة
Ÿرات ،والفئات األك Ìعرضشة لهذه اآلفة هم الششباب
اŸراهقون الذين تÎاوح أاعمارهم ما ب 1٢ Úو 16
سشنة ،ولكن بعد سشّن اŸراهقة Áكن أان يتغ Òالششخصص
ويصشبح أاك Ìنضشجا من  17سشنة فما فوق.
^ هل Áكن أان يتخّلصص الششخصص من اإلدمان
على اıدرات بسشهولة؟
^^ أاكيد Áكن أان يتخلصص الششخصص من اإلدمان
على اıدرات باإلرادة والرغبة ‘ العÓج ،ولكن
ل Áكنه الششفاء نهائيا من ا◊الة ‘ أايام قليلة بل
يسشتدعي األمر عدة أاششهر قد تصشل إا ¤سشنة أاو أاكÌ
حسشب مرحلة اإلدمان التي وصشل إاليها كل ششخصص،
وكفاءة الفريق الطبي اŸتخ ّصشصص ‘ العÓج.
وبغرضص تعزيز التكفل باŸصشاب Úباإلدمان قامت
وزارة الصش -ح -ة والسش -ك -ان وإاصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف-ي-ات
ب-إانشش-اء  53م-رك-زا ل-عÓ-ج اإلدم-ان ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
الوطني ‘ .كل ولية يوجد مركز لعÓج اإلدمان
والتكفل با◊الت اıتلفة ،حيث ل يتم التكفل
بالفرد وحده وإا‰ا يعمل اıتصشون على التقرب

كل مسستهلك
للمخدرات ليسس
بالضسرورة مدمنا

عÓمات تثبت وجود حالة إأدمان

^ ما هي أاعراضص اإلدمان على اıدرات؟ وهل
تظهر ‘ وقت مبكر من السشتهÓك؟
^^ عندما نتحدث عن وصشول اŸتعاطي إا¤
مرحلة اإلدمان ،فإان العÓمات التي تظهر لدى
الشش-خصص م-ت-ع-ل-ق-ة بسش-ل-وك-ات غ-ري-بة “ّسص الصشحة

م- -ن ع- -ائ -ل -ة وأاصش -دق -اء اŸدم -ن Ÿع -رف -ة ج -م -ي -ع
ال-ت-ف-اصش-ي-ل اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ي-ات-ه وتصش-رف-ات-ه ال-يومية
وكيف يتواصشل مع اآلخرين.
ول تتو ¤مراكز عÓج اإلدمان ‘ ا÷زائر مهمة
ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸدم -ن Úع -ل -ى اıدرات ف -ق -ط ب-ل
تسشتقبل أايضشا األششخاصص الذين
يسشتهلكونها ويرغبون ‘ التخلصص
منها نهائيا للوقاية من األضشرار
التي تنتج عنها وتفادي الوصشول
إا ¤مرحلة اإلدمان ،حيث تلعب
مراكز العÓج دورا وقائيا هاما.
^ كيف يتمّ عÓج اإلدمان وهل يتطلّب التكفل
فريقا طبيا متعّدد الختصشاصشات؟
^^ ي- -ع- -م- -ل اıتصش- -ون ع -ل -ى اك -تشش -اف ح -ال -ة
اŸريضص إاذا كان ›رد مسشتهلكا للمخدرات أاو
مدمنا عليها من خÓل التقرب منه وﬁاولة معرفة
سش-ل-وك-ي-ات-ه وح-ي-ات-ه ال-ي-وم-ي-ة ،وم-ا إاذا ك-ان يتعاطى
اıدرات ي -وم -ي -ا ح -ت -ى يسش -ت -ط -ي -ع ال -ت-ع-ام-ل م-ع
األشش -خ -اصص بصش-ف-ة ع-ادي-ة دون ق-ل-ق وع-ن-ف ول-ك-ي
يقوى على النوم أاو بدونها ل يسشتطيع أان يعمل
شش -ي-ئ-ا ،ح-يث ي-تّ-م م-راق-ب-ة تصش-رف-ات-ه ع Èج-لسش-ات
العÓج النفسشي.
كما أان التكفل باŸدمن Úعلى اıدرات يتطلّب
فريقا طبيا متعّدد الختصشاصشات من طبيب نفسشي
وﬂتصص ‘ الصشحة العقلية وﬂتصص ‘ العÓج
ال -وظ-ي-ف-ي م-ع مسش-اه-م-ة أاف-راد ال-ع-ائ-ل-ة ‘ ال-عÓ-ج
الذين يلعبون دورا كبÒا ‘ –قيق نتيجة جيدة،
فيما يخ ّصص التكفل بالششخصص اŸدمن ،فالعائلة
بحاجة أايضشا إا ¤دروسص حول كيفية التعامل مع ابن
ي- -ت- -ع- -اط- -ى اıدرات وم -ع -رف -ة م -ع -ن -ى اإلدم -ان
واإلضشرار الناجمة وكيفية عÓجه.
ويجب أان يعلم ا÷ميع أان عÓج اŸدمن ÚغÒ
م-ب-ن-ي ع-ل-ى وصش-ف-ة ط-ب-ي-ة ب-ل ع-ل-ى ت-غ Òتصش-رفات
وسشلوكات الششخصص قبل اسشتهÓك اıدرات وبعد

 ٥٣مركزا عÈ
الوطن للمدمنÚ

لمرآضس آلنادرة:
رئيسس جمعية «آدم» Ÿسساعدة آŸصساب Úبا أ

وضضع سضجل وطني أأفضضل خيار لتحسض Úألتكفل باŸرضضى

دع -ا رئ -يسس ج -م -ع -ي-ة «آدم»
لمرآضس
Ÿسساعدة آŸصساب Úبا أ
آلنادرة آلدكتور ﬁمد طاهر
ح - -م Ó- -وي إآ ¤وضس - -ع سس- -ج- -ل
لم-رآضس
وط -ن -ي ل -ل -ت -ك -ف-ل ب-ا أ
آل- -ن- -ادرة ل- -ل- -مسس- -اع -دة ع -ل -ى
إآحصس - -اء آŸرضس - -ى م - -ن ج- -ه- -ة
و–سس Úآل - - -ت- - -ك- - -ف- - -ل ب- - -ه- - -م
لع-اق-ة م-ن
ل -وق -اي -ت -ه -م م -ن آ إ
جهة أآخرى.
وشش ّ-دد ال -دك -ت-ور ح-مÓ-وي وه-و
ﬂتصص ‘ طب األط - - - - - - -ف - - - - - - -ال
باŸؤوسشسشة اإلسشتششفائية ا÷امعية
نفيسشة حمود بار Êسشابقا خÓل
ي -وم –سش -يسص ل-ع-ائÓ-ت اŸرضش-ى
ع -ل-ى ضش-رورة وضش-ع سش-ج-ل وط-ن-ي
ل -ل-ت-ك-ف-ل ب-األم-راضص ال-ن-ادرة‡ ،ا
«سش-يسش-اع-د أاصش-ح-اب ال-ق-رار ع-لى
رصش -د اŸي -زان-ي-ة الÓ-زم-ة ل-عÓ-ج
هذه األمراضص التي أاثقلت  -كما
أاضش- - - -اف  -ك - - -اه - - -ل ع - - -ائ Ó- - -ت
اŸرضشى».
وب -ال-رغ-م م-ن ت-ك-ف-ل الصش-ي-دل-ي-ة
اŸرك-زي-ة ل-ل-مسش-تشش-ف-ي-ات ب-ج-انب
م -ن األدوي -ة واألغ -ذي -ة اŸوج -ه-ة
للمصشاب Úباألمراضص النادرة يرى
ذات اŸتحدث بأان هذا التكفل «ل
يسش-ت-ف-ي-د م-ن-ه ك-ل اŸرضش-ى ن-ظرا
ل -ت-عّ-دد ه-ذه األم-راضص واخ-تÓ-ف
ت -ع -ق -ي -دات-ه-ا م-ن شش-خصص آلخ-ر»،
داع- -ي- -ا ب- -اŸن- -اسش -ب -ة إا ¤ضش -رورة
توسشيع قائمة هذه اŸواد لفائدة
جميع اŸصشاب.Ú
وبخصشوصص ما جاء ‘ اŸادة 46
م - -ن ق - -ان - -ون الصش - -ح - -ة ا÷دي - -د
واŸت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ك-ف-ل ب-األم-راضص
النادرة واŸواد اŸوجهة لها عÈ
رئيسص ا÷معية عن أامله أان تتعاون

وزارة الصش -ح -ة والسش-ك-ان وإاصشÓ-ح
اŸسش- -تشش- -ف- -ي -ات م -ع ا÷م -ع -ي -ات
الفاعلة ‘ اŸيدان عند إاعدادها
ل-ل-نصش-وصص ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بهذه األمراضص.
ك- -م -ا دع -ا ال -دك -ت -ور
األسش-ر ا÷زائ-ري-ة ال-تي
ت Ó- - - - -ح- - - - -ظ ب- - - - -عضص
الضش- -ط- -راب- -ات ع- -ل- -ى
أاب - -ن - -ائ - -ه- -ا م- -ن- -ذ
األشش-ه-ر األو¤
م -ن ح -ي -ات -ه-م
ال - -ت- -ق- -دم إا¤
التششخيصص
اŸب- - -ك - -ر ع - -ن
هذه

وث ّ- - -م - - -ن م - - -ن ج - - -ه- - -ة أاخ- - -رى
اÛهودات التي تقوم بها الدولة
‘ ›ال ت- - -وف Òب- - -عضص األدوي - -ة
وت -وزي -ع -ه -ا ›ان-ا ع-ل-ى اŸرضش-ى
بالرغم من بعضص النقائصص التي

اإلخ-تÓ-لت ل-ت-ف-ادي ت-ط-ور بعضص
األمراضص ،سشيما النادرة واŸعقدة
م - -ن - -ه - -ا إا ¤إاع - -اق - -ة .ك- -م- -ا حّث
باŸناسشبة وزارة الصشحة على فتح
ﬂابر وطنية ›هزة على مسشتوى
اŸؤوسشسش- - -ات اإلسش- - -تشش- - -ف - -ائ - -ي - -ة
ا÷امعية الكÈى إلجراء التحاليل
والفحوصشات ا◊يوية وا÷ينية ‘
حينها للتخفيف من معاناة تنقل
ع- -ائÓ- -ت اŸرضش -ى إلج -راء ه -ذه
ال-ت-ح-ل-ي-ل ب-اÿارج وح-م-اية اإلرث
ا÷يني الوطني الذي تسشتغله هذه
اıابر ألغراضص Œارية بحتة.

«ل زالت تقف ‘ وجه العديد
منهم و–رمهم من اإلسشتفادة من
هذا العÓج».
من جهتها عÈت السشيد خديجة
م -ن ولي -ة ب -وم -رداسص وأام ل-ثÓ-ث-ة
ابناء تÎاوح أاعمارهم ب 30 Úو37
سش -ن -ة ي -ع -ان-ون م-ن أام-راضص ن-ادرة
جاءت ◊ضشور هذا اللقاء الذي
نظمته جمعية مسشاعدة اŸصشابÚ
بهذه األمراضص لعلها تسشتفيد من
ت -وج -ي -ه -ات أاو ت -ط-ل-ع ع-ل-ى أادوي-ة
مبتكرة قد تسشاعد ابناءها على
–سش Úحياتهم.

اإلدمان على اŸادة اıدرة ،ومن ب Úمراحل
التكفل باŸريضص تششخيصص درجة اإلدمان ومرحلة
نزع السشموم من ا÷سشم والعÓج النفسشي والتأاهيلي
والج-ت-م-اع-ي ،وآاخ-ر م-رح-ل-ة ت-ت-عّ-ل-ق بوصشف أادوية
للمريضص تسشاعده على تنششيط اŸخ ونزع الرغبة ‘
التعاطي.
لدمان تدوم لـ  6أاششهر
وعÓج حالت ا إ
لمر يتعلّق بتغي Òسشلوكات
فما فوق ،كون ا أ
وتصش- -رف- -ات الشش- -خصص ال -ت -ي ل Áك -ن أان
تتحّقق ‘ أاسشابيع قليلة وإا‰ا تتطّلب وقتا
طوي Óومتابعة دقيقة ◊الة كل ششخصص،
وإان  ⁄ي- -ك- -ن اŸريضص ي- -ت- -ح -ل -ى ب -إارادة ع -ال -ي -ة
ل-ل-خضش-وع ل-ل-عÓ-ج ،ف-إان ال-ف-ري-ق ال-ط-ب-ي م-ط-الب
بتحفيز وإاقناع الششخصص اŸدمن بضشرورة تلقي
لنقاذ حياته.
العÓج إ

وروت ه - - -ذه األم Ãرارة قصش- - -ة
ابنائها مع اŸرضص الذي أادى إا¤
اصشابتهم بإاعاقات ذهنية وحركية
تسش -ب -بت ل -ه -م ‘ اضش -ط -راب-ات ‘
ال -ن -وم والسش -ل -وك ال -ع-ن-ي-ف ،ال-ذي
اثقلت كاهل األسشرة ماديا لغÓء
تكلفة األدوية.
ن- -فسص ال- -قصش- -ة روت -ه -ا السش -ي -دة
ح -وري -ة م -ن ولي -ة ال -ع-اصش-م-ة وأام
لطفل ‘ سشن السشابعة يعا Êمن
اخ -ت Ó-لت ‘ اÿل -ي -ة ون -قصص ‘
األن - - -زÁات‡ ،ا تسش - - -بب ل- - -ه ‘
اضش -ط -راب -ات ‘ ج -م-ي-ع أاعضش-ائ-ه
ا◊ي- -وي- -ة ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ت -أاخ -ر
ذهني و‘ النطق.
وعÈت السش - -ي - -دة ح- -وري- -ة ع- -ن
أاسش- -ف- -ه- -ا ل- -ع- -دم وج- -ود م- -درسش -ة
متخصشصشة تسشمح إلبنها Ãتابعة
دراسش - -ت - -ه ع - -ل - -ى غ - -رار ات - -راب- -ه
اŸع- -اق Úم- -ؤوك- -دة ب -أان اŸدارسص
اŸت-خصشصش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اŸوج-هة
لهذه الششريحة تعا Êمن عجز ‘
اŸق-اع-د ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة أام-ا ت-لك
التابعة للقطاع اÿاصص «مدرسشة
وحيدة على مسشتوى العاصشمة» -
ع-ل-ى حّ-د ق-ول-ه-ا  -ف-إان ت-ك-ل-ف-ت-ه-ا
باهظة جدا  15أالف دج ششهريا
ل - -يسشت ‘ م - -ت- -ن- -اول ال- -ع- -ائÓ- -ت
ﬁدودة ومتوسشطة الدخل.
زوج آاخر من ولية بومرداسص له
ابن ‘ الـ 5من عمره يعا Êمن
م -ت Ó-زم -ة ول -ي -ام وي -ت-اب-ع عÓ-ج-ه
ب -ال -ق -ط -اع اÿاصص وب -ال -رغ-م م-ن
–سش -ن ح -ال -ت -ه الصش-ح-ي-ة م-ن ي-وم
آلخر  -حسشب أاوليائه  -فإان ندرة
وانقطاعات األدوية تبقى من بÚ
ال- -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي ت -ق -ف ‘ وج -ه
العائلة.

 ١٢٠٠حالة إأدمان باŸركز ٪٦٠
خضضعوأ للعÓج

^ ك -م ع -دد اŸدم -ن Úال -ذي -ن يسش-ت-ق-ب-ل-ه-م م-رك-ز
«فوكة» لعÓج اإلدمان؟
^^ م -ن -ذ اف -ت-ت-اح م-رك-ز «ف-وك-ة» ل-عÓ-ج اإلدم-ان
بتيبازة  ّ” ،٢011اسشتقبال  1٢00حالة اسشتهÓك
واإدمان على اıدرات 60 ،باŸائة من اŸرضشى
‚حوا ‘ العÓج و“كنوا من الششفاء من اإلدمان،
وآاخرون ليزالون يتلقون العÓج.
لدينا مرضشى ‘ اŸركز تبلغ أاعمارهم  1٢سشنة،
ي-حضش-رون-ه-م األول-ي-اء ب-ع-د اك-تشش-ف-وا أان-ه-م يتعاطوا
اıدرات اإضشافة اإﬂ ¤تلف األعمار ،حيث يتم
العمل على متابعة حالتهم بدقة وتصشحيح اŸفاهيم
اÿاطئة لديهم ومرافقة عائلتهم وتوعيتها بكيفية
التصشرف مع الششخصص اŸراهق ،باإلضشافة إا ¤أاننا
نسشتقبل مرضشى من جميع األعمار حتى أاصشحاب
السشتينات .

بحسسب درآسسة طبية آسسÎآلية

عقار جديد يقدم عÓجا أأفضضل
Ÿرضض ألتليف ألكيسضي

كشس-فت درآسس-ة ط-ب-ي-ة أآج-رآه-ا آسسÎآل-ي-ون أآن ع-ق-ارآ
جديدآ أآضسيف إآ ¤آلعÓجات آ◊الية للمرضسى آلذين
ي -ع -ان -ون م -ن آÿل -ل آل -ورآث -ي آŸهّ-دد ل-ل-ح-ي-اة وآŸسس-م-ي
Ãرضس آلتليف آلكيسسي يحسسن بشسكل كب Òمن وظائف
رئاتهم آŸصسابة.
‚ح العقار « ‘ »VX-445مسشاعدة اŸرضشى الذين لديهم
نسشخة واحدة أاو نسشخت Úمن العيوب ا÷ينية األك Ìششيوعا ما
يشش Òاإ ¤إامكانية عÓج السشبب األسشاسشي للمرضص ‘ ‘ 90
اŸائة ،من مرضشى التليف الكيسشي وفقا لبيان صشدر حول هذا
البحث اليوم.
وغطت الدراسشة التي ششاركت فيها مؤوسشسشات مثل جامعة
كوينزلند وجامعة موناشص مرضشى ‘ أاك Ìمن  30موقعا Ãا
فيها الوليات اŸتحدة وبلجيكا واأسشÎاليا.
وقال الباحثون ،اإن هذه النتائج «“ثل طفرة كبÒة ‘ عÓج
التليف الكيسشي مع اإمكانية –سش Úالصشحة ورÃا القدرة على
البقاء بالنسشبة ÷ميع اŸرضشى» الذين يحملون طفرة جينية
رئيسشية تتعلق بهذه ا◊الة.
وقد نششرت النتائج التي توصشل إاليها الباحثون ‘ ›لة نيو
إا‚Óند جورنال أاوف ميدسش.Ú
وقد ذكرت اÛموعة السشÎالية غ Òالربحية اŸتخصشصشة
‘ التليف الكيسشي اأنه ل يوجد حاليا اأي عÓج للتليف الكيسشي
الذي يؤوثر بششكل رئيسشي على الرئت Úوا÷هاز الهضشمي بسشبب
وجود خلل ‘ نظام اإلفراز اŸسشؤوول عن إانتاج اللعاب والعرق
والدموع واıاط ،مضشيفة اأن حوا‹ واحد كل  ٢500طفل ‘
البÓد يولدون بهذه ا◊الة أاو يولد طفل واحد بهذه ا◊الة كل
أاربعة أايام.

á°VÉjQ

اإلثنين  22أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  12صصفر 1440هـ

خÓل أسشتقباله للوفد ألّرياضشي أ÷زأئري أŸششارك ‘ أوŸبياد ألششباب

ح ّ
طـ ــ ــاب يثّم ــ ــن الّنتائ ــ ــج ويعــ ــ ــ ــد
بتقـ ــد Ëال ّدع ــم Ÿواصصلـ ــة العمــ ــل
’وŸبية أ÷زأئرية مصشطفى برأف
أسشتقبل صشبيحة أمسض وزير ألششباب وألرياضشة ﬁمد حطاب رفقة كل من رئيسض أللجنة أ أ
’رجنت Úبعد
’بطال ألوفد ألرياضشي أ÷زأئري ألعائد من أ أ
وبعضض إأطارأت ألوزأرة ووجوه رياضشية معروفة ،على طريقة أ أ
’رجنت Úبحصشدهم لـ  7ميدأليات.
’وŸبية للششباب ألتي جرت با أ
’لعاب أ أ
مششاركة مششرفة ‘ أ أ

نبيلة بوقرين
تصسوير :عباسص تيليوة
ثّمن الوزير الّنتائج التي عادت بها
ال -ع -ن -اصص -ر ال -وط -ن-ي-ة م-ن األوŸب-ي-اد
ق -ائ « :Ó-ن -ح -ن ع-ل-ى ي-ق Úأان أافضص-ل
إاسص -ت -ث -م -ار ي-ك-ون دائ-م-ا ‘ الشص-ب-اب،
وال -دل -ي -ل واضص -ح م -ن خÓ-ل ال-ن-ت-ائ-ج
اإليجابية اŸشصرفة التي عادت بها
ال -ع -ن -اصص -ر ال -وط -ن-ي-ة م-ن األرج-ن-تÚ
خ Ó-ل األل -ع -اب األوŸب -ي -ة ل -لشص -ب-اب
ب- -حصص -ده -ا لـ  ٧م-ي-دال-ي-ات م-ن-ه-ا 5
فضصية ،أاي أاّنهم وصصلوا للنهائي وكانوا
‘ م -رت-ب-ة ن-ائب ال-ب-ط-ل وب-رون-زي-تÚ
ونحن جد فخورين بهؤولء األبطال
ال- -ذي- -ن شصّ- -رف- -وا األل- -وان ال- -وط -ن -ي -ة
والرياضصة ا÷زائرية ‘ هذا اÙفل
الكب ‘ Òظل اŸنافسصة القوية من
ال- -دول اŸشص -ارك -ة خ -اصص -ة ‘ ب -عضس
اإلخ -تصص -اصص -ات الصص-ع-ب-ة ع-ل-ى غ-رار
أال -ع -اب ال -ق -وى ،م-ا ي-ع-ن-ي أاّن-ن-ا ‰لك
مشص - -ت- -ل- -ة م- -ن اŸواهب سص- -ت- -ف- -رضس
وجودها على الصصعيد الدو‹».
واصص - -ل ح - -ط - -اب ‘ ذات السص - -ي- -اق:
«اŸشص- -ارك- -ة ‘ ح -د ذات -ه -ا ن -ت -ي -ج -ة
إايجابية ألنه من الصصعب التأاهل لهذا
اŸوع -د ،و‘ ن -فسس ال -وقت سص -م-حت
للرياضصي Úباإلحتكاك مع اŸسصتوى

وفاق سشطيف

العاŸي ضصمن منافسصة عرفت تواجد
أاق -وى ال -ف -رق ،وال -ع -ن -اصص-ر ال-وط-ن-ي-ة
أاثبتت هذا اإلحسصاسس وبأاّنهم قادرون
ع -ل -ى ال -ت-أال-ق ‘ اŸواع-ي-د ال-دول-ي-ة،
وسصنسصتثمر فيهم مسصتقب Óونقّدم لهم
كل الدعم من أاجل مواصصلة العمل
ألنهم خ Òخلف وأابطال الغد ،خاصصة
أاّننا على مقربة من األلعاب األوŸبية
بطوكيو  2020وبعدها مباشصرة أالعاب
ال- -ب- -ح- -ر اŸوتسص- -ط ب -وه -ران ،2021
ون- -ح -ن ن -ط -م -ح إا– ¤ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج
إايجابية ومشصرفة ‘ هذه اŸواعيد».

«ألّرأبطة مطالبة بتطبيق
’جرأءأت
ألقوأن Úوأّتخاذ أ إ
ألّÓزمة»
أام- -ا ع- -ن األح -داث اŸؤوسص -ف -ة ال -ت -ي
صص - -اح- -بت ل- -ق- -اء ا÷ول- -ة الـ  11من
الرابطة اÎÙفة األو ¤ب Úأاهلي
برج بوعريريج ومولودية ا÷زائر،
نّدد وزير الشصباب والرياضصة قائ:Ó
«م- -ا ح- -دث خÓ- -ل اŸواج -ه -ة ال -ت -ي
ج -م -عت ك -ل م -ن م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر
وأاهلي برج بوعريريج ضصمن الرابطة
اÎÙفة األو ¤لكرة القدم مؤوسصف
للغاية ألنه ل يعطي الصصورة ا◊قيقية
Óنصصار ا÷زائري ÚوÁسس بسصمعة
ل أ
ا÷زائ - -ر ألّن- -ه تصصّ- -رف غ- -ريب ع- -ن

برششلونة

›تمعنا وديننا وأاخÓقنا وتربيتنا».
أاضص -اف ال-وزي-ر ق-ائ« :Ó-ال-ري-اضص-ة ‘
حد ذاتها ‰وذج للقطاعات األخرى
ألنها تدعو للروح الرياضصية سصواء ‘
ا◊ياة اليومية أاو خÓل اŸنافسصات
وتقبل النتائج مهما كانت سصلبية أاو
إاي- -ج- -اب- -ي- -ة وت- -دع- -و إلحÎام ال -ذات
والغ ،Òأاو باıتصصر هي قيم وكل
م-ن ي-خ-رج ع-ن-ه-ا ل ي-ن-ت-م-ي ل-ل-قطاع،
ون- -ح- -ن م- -ن ج- -ه- -ت- -ن- -ا ن- -ن ّ-دد ب -ه -ذه
التصصرفات الّÓأاخÓقية وسصأاتكلّم مع
مسصؤوو‹ الرابطة لكي يقوموا بعملهم
وإات -خ -اذ اإلج -راءات ال Ó-زم -ة ف -ي -م-ا
يتعلق باألحداث اŸاضصية ،ومن دون
شصك هم اآلن فتحوا –قيقا Ÿعرفة
ت- -ف- -اصص- -ي- -ل ومÓ- -بسص- -ات اŸوضص -وع،
وسص -ت -ط ّ-ب -ق ق -وان Úصص -ارم-ة ح-ت-ى ل
تتكّرر هذه اŸشصاهد سصواء ‘ كرة
القدم أاو ‘ الرياضصات األخرى».
دع- -ا ح- -ط- -اب ا÷م- -ي- -ع إا ¤ضص -رورة
تكثيف ا÷هود للقضصاء على مثل هذه
الظواهر« :العمل الردعي ل يكفي
لوحده بل يجب أان تتكاثف ا÷هود،
ونكون يدا واحدة من أاجل القضصاء
ع- - -ل- - -ى ه- - -ذه ال - -ظ - -اه - -رة اÿطÒة
والدخيلة على ›تمعنا ،من خÓل
ال- -ت- -وع- -ي- -ة وت- -دخ- -ل اŸع- -ن- -ي Úم -ن
مسص - -ؤوول Úوري - -اضص - -ي Úإاضص- -اف- -ة إا¤
تطبيق القانون الذي من خÓله نكون

قد –ملنا مسصؤووليتنا كاملة Ãا أاننا
‘ بداية اŸوسصم ،ألنه من الضصروري
أان ن -ت -غ -ذى ب -ال -ق-ي-م ال-ري-اضص-ي-ة ل-ك-ي
ن -ع -ط -ي أاحسص-ن صص-ورة ع-ن ال-ري-اضص-ة
ا÷زائ -ري -ة م -ن خ Ó-ل ع-م-ل بسص-ي-ط
Áكن أان يغ Òالكث.»Ò

تفاؤول بامكانية تأاّهل ألوفاق
’هلي
إأ ¤ألنّهائي على حسشاب أ أ
ت- - -طّ- - -رق حّ- - -ط - -اب إا ¤اŸواج - -ه - -ة
اŸصصÒية التي تنتظر وفاق سصطيف
ضصمن الدور نصصف النهائي Ÿنافسصة
راب -ط -ة األب-ط-ال ،وت-ف-اءل ب-إام-ك-ان-ي-ة
ب -ل -وغ -ه ال -ن -ه -ائ-ي ق-ائ« :Ó-ا◊ظ-وظ
واردة ب-ال-نسص-ب-ة Ÿمّ-ث-ل-ن-ا ف-ري-ق وف-اق
سصطيف الذي يلّقب بوفاق ا÷زائر
بالنظر إا ¤تشصريفه الكرة ا÷زائرية
‘ اŸواع -ي -د ال -ق -اري -ة ،وه-ذا األم-ر
معروف بالنسصبة لهذا النادي الكبÒ
ال- -ذي سص -ب -ق أان صص -ن -ع أا›اد ال -ك -رة
ا÷زائ- -ري- -ة ،وأادخ -ل ال -ف -رح -ة ل -ك -ل
اŸت -ت ّ-ب -ع Úم-ا ج-ع-ل-ه-ا تصص-ب-ح ع-ادة،
وكلنا نتمنى أان يتأاّهل أابناء الهضصاب
إا ¤الدور النهائي إلسصعاد كل الشّصعب
ا÷زائ -ري ،ول -دي-ن-ا إاحسص-اسس مسص-ب-ق
إاضصافة إا ¤اإلرادة والعزÁة ،وعلى
ﬁبّ -ي ال -ف -ري-ق م-ن-اصص-رة ال-ن-ادي ‘
ملعب  8ماي .»1945

حّمار واثـ ـ ـق م ـ ـن ق ـ ـدرة فريقـ ـ ـه عل ـ ـى التأاه ـ ـ ـ ـ ـل

أعرب رئيسض نادي وفاق سشطيف حسشان
حمار عن ثقته ألكبÒة ‘ قدرة فريقه
على ألتأاهل إأ ¤ألدور ألنهائي ‘ أللقاء
’هلي أŸصشري
ألفاصشل ألذي سشيجمعه با أ
يوم غد ألثÓثاء على ألسشاعة ألثامنة مسشاء
Ãلعب ألثامن ماي  1945بسشطيف ضشمن
ألدور نصشف ألنهائي (إأياب) لرأبطة أبطال
إأفريقيا لكرة ألقدم.
أاّكد حسصان حمار أانه يثق ‘ قدرات لعبيه على
Œاوز ع -ق -ب -ة «ن -ادي ال -ق-رن» (األه-ل-ي اŸصص-ري)،
والتأاهل إا ¤الدور النهائي ألغلى منافسصة قارية
ل -ث -الث م -رة ‘ ت -اري -خ ال-نسص-ر األسص-ود ،مضص-ي-ف-ا أان
الÓ-ع-ب Úك-ذلك سص-ي-دخ-ل-ون ال-ل-ق-اء ب-نفسس القناعة
والثقة.
و–ضصÒا لهذا اŸوعد اإلفريقي العربي الفاصصل،
أاك -د حسص -ان ح -م -اّر أان ال -نسص -ر األسص-ود ي-ت-واج-د ‘
تربصس إاعدادي مغلق إا ¤غاية يوم اللقاء ألن األمر
ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸرب-ع ال-ذه-ب-ي اإلف-ري-ق-ي ال-ذي ي-ت-ط-لب
–ضصÒات خ- -اصص- -ة م -ن ج -م -ي -ع ال -ن -واح -ي ،ح -يث
سص-ي-ت-ل-ق-ى الÓ-ع-ب-ون م-ن-ح-ا م-ال-ي-ة –ف-يزا لهم قبل
اŸوع -د اŸرت -قب ي -وم ال -ث Ó-ث -اء ،ك-م-ا سص-ي-ح-ظ-ون

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

ب -رع -اي -ة خ-اصص-ة وال-ت-ف-اف م-ن ك-ل ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى
الفريق.
ويعول رئيسس نادي وفاق سصطيف يوم الثÓثاء على
دعم األنصصار كثÒا ألن اŸقابلة اعتÈها «نهائيا
قبل األوان» ،داعيا األنصصار إا ¤عدم التوقف عن
تشصجيع فريقهم بقوة إا ¤غاية إاعÓن حكم اللقاء
صصافرة النهاية.
من جهته صصرح الدو‹ السصابق عبد اŸؤومن جابو
أان اŸهمة «صصعبة لكنها ليسصت مسصتحيلة» ،مشصÒا
إا ¤أانه ورفاقه مسصتعدون وجاهزون لرفع التحدي،
وأان الوفاق  -كما قال ـ عندما يكون ‘ يومه ل
يهمه إاسصم اŸنافسس.
بدوره قال متوسصط اŸيدان إالياسس سصيدهم «إان
لعب نهائي رابطة أابطال إافريقيا حلم يراود كل
ال Ó-ع -ب ،Úوأان -ه -ا ف -رصص-ة غ Òم-ت-اح-ة دوم-ا ل-ذلك
سصنبذل قصصارى جهدنا لتحقيق هذا ا◊لم وإاسصعاد
أانصصارنا وتشصريف ا÷زائر».
وبحسصب طبيب الوفاق عمار كاري ،فاإن عيادة
الفريق خالية من اإلصصابات ،وسصيكون كامل التعداد
من ناحية ا÷اهزية الصصحية –ت تصصرف التقني
اŸغ -رب-ي رشص-ي-د ال-ط-اوسص-ي ي-وم ال-ل-ق-اء Ãن ف-ي-ه-م

اŸهاجم حمزة بانوح العائد من إاصصابة.
وسصيدير هذا اللقاء ا◊اسصم للمرور إا ¤نهائي
أاغ -ل -ى م -ن -افسص -ة إاف -ري -ق -ي -ة ،وال -ذي سص -ي-ج-م-ع بÚ
عمÓق ‘ Úكرة القدم اإلفريقية والعربية ا◊كم
ا÷نوب إافريقي فيكتور غوميز.

غياب ميسسي عن اÓŸعب ّŸدة  ٣أاسسابيع

’رجنتيني ليونيل ميسشي سشيغيب عن أÓŸعب Ÿدة
أعلن نادي برششلونة أ’سشبا Êأن ‚مه أ أ
ثÓثة أسشابيع بعد تعرضشه لكسشر ‘ ذرأعه مسشاء ألسشبت خÓل أŸبارأة ألتي جمعت فريقه مع
إأششبيلية ◊سشاب أ÷ولة ألتاسشعة من ألبطولة أ’سشبانية لكرة ألقدم.

وسصيغيب ميسصي بالتا‹ عن مواجهة فريق انÎ
م -ي Ó-ن -و اإلي -ط -ا‹ ‘ ا÷ول -ة ال -ث -ال-ث-ة م-ن دور
اÛموعات Ÿسصابقة دوري أابطال أاوروبا يوم
األربعاء اŸقبل ثم فريق ريال مدريد يوم األحد
‘ الدوري اإلسصبا ،Êكما سصيغيب عن مباراة
العودة ضصد إان 6 ‘ Îنوفم ،Èومواجهة رايو
فاليكانو ‘ الدوري اإلسصبا Êقبلها بثÓثة أايام.
وق- - -الت إادارة ب- - -رشص - -ل - -ون - -ة ‘ ب - -ي - -ان «أاّك - -دت
ال-ف-ح-وصص-ات ال-ت-ي أاج-ريت ل-ل-ي-و م-يسص-ي إاصص-ابته
بكسصر ‘ عظمة السصاعد ‘ ذراعه ،وسصيغيب

نحو ثÓثة أاسصابيع».
وقد خرج ميسصي قائد فريق برشصلونة مصصابا ‘
ال-دق-ي-قة  26م- -ن الشص -وط األول م -ن م -واج -ه -ة
إاشصبيلية بعد سصقوطه على ذراعه إاثر احتكاكه مع
لعب م -ن -افسس ،وق -د “ّك -ن ق -ب -ل اصص -اب -ت-ه م-ن
صصناعة هدف لزميله الÈازيلي فيليب كوتينيو
افتتح بها التسصجيل ‘ الدقيقة الثانية يثم سصجل
بنفسصه الهدف الثا ‘ Êالدقيقة  ،12وانتهت
اŸب -اراة  2 - 4لصص-ال-ح ب-رشص-ل-ون-ة تصص-در ب-ها
الÎتيب.

ال ع د د
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ششيتة مرشّشح لتدعيم «أÿضشر» أمام ألطوغو
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فروجي غاضسب من ’عبيه ويطالبهم بتفادي الغرور
أبدى مدّرب أ–اد ألعاصشمة تÒي فروجي غضشبه على ألÓعب Úبعد مبارأة أ–اد
بلعباسض ألتي أنتهت بالتعادل أ’يجابي بعدما كان ألفريق متفّوقا بهدف Úدون رد ،وهي
ألنتيجة ألتي حرمت أ’–اد من أ’نفرأد بالصشدأرة.

عمار حميسسي

ب ف -روج -ي غضص -ب -ه ع -ل-ى الÓ-ع-ب Úب-ع-د ن-ه-اي-ة
صص ّ
مباراة ا–اد بلعباسس بسصبب تهاونهم ‘ ا◊فاظ
على النتيجة ،خاصصة بعد تقليصس اŸنافسس للفارق
و ه - -و الم - -ر ال- -ذي ح- -رم ال–اد م- -ن الن- -ف- -راد
بالصصدارة واسصتغÓل تع« Ìالكناري» ‘ وهران.
وطالب فروجي لعبيه بضصرورة اللعب بذكاء ‘
اŸب -اري -ات اŸق -ب -ل -ة وت -ف-ادي ال-غ-رور ال-ذي ك-انت
عواقبه وخيمة ،خاصصة أانه اأكد لهم أان الفوز ‘
اŸباراة لن يكون ال بعد صصافرة ا◊كم وهو المر
الذي  ⁄يحدث.
و ⁄تسصتصصغ إادارة ال–اد هي الخرى هذا التع،Ì
حيث أابدى سصرار هو اآلخر غضصبه من رد فعل
الÓعب Úوتهاونهم ،وهو ما فّوت فرصصة ذهبية أامام
ال -ف -ري -ق ل -تصص -در ال -ب -ط-ول-ة ق-ب-ل م-واج-ه-ة ا÷ول-ة
اŸقبلة.
من جهة أاخرى يتواجد الÓعب شصيتة –ت ›هر
م-درب اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-م-اضص-ي ،الذي
ي -ب -حث ع -ن لع -ب Úيسص -ت-ط-ي-ع-ون ق-ي-ادة اŸن-ت-خب
للعودة بنتائج ايجابية من خارج الديار وهو األمر
الذي يتوفر ‘ شصيتة.
وأادرك ب- -ل- -م -اضص -ي أان الع -ت -م -اد ع -ل -ى لع -ب Úل
يجيدون الحتفاظ بالكرة واللعب بحماسس أامام
اŸن -افسص Úسص -ي -ك -ون ل -ه أاث -ر سص -ل -ب -ي ع -ل -ى ن -ت-ائ-ج
اŸنتخب ،وهو األمر الذي حدث ‘ البن‡ Úا
جعله يبحث عن بدائل جديدة.
وÁت -لك شص -ي -ت -ة رغ -م صص -غ -ر سص -ن -ه خÈة ج-ي-دة ‘
إافريقيا مع مولودية ا÷زائر واŸنتخب الوŸبي
وا–اد العاصصمة ،وهو المر الذي سصيسصاعده على
التعامل مع ﬂتلف الوضصعيات الصصعبة التي تواجه
الÓ- -ع- -ب ‘ Úإاف -ري -ق -ي -ا خ -اصص -ة اŸن -اخ وأارضص -ي -ة
اŸيدان.
وÁت-لك شص-ي-ت-ة ب-ن-ي-ة ب-دن-ي-ة ج-ي-دة Œع-ل-ه يسص-تطيع
الفوز ‘ الثنائيات ‘ وسصط اŸيدان رغم أانه ل
ي -ج -ي-د ال-ل-عب ال-ه-ج-وم-ي ،ل-ك-ن ب-ل-م-اضص-ي ل ي-ري-د
الع -ت -م -اد ع -ل -ي -ه ‘ ه -ذا ا÷انب ب-ل م-ن ا÷انب

الدفاعي الذي تأالق فيه رفقة ا–اد العاصصمة.
أسشتئناف ألتّدريبات غدأ
منح ا÷هاز الفني ل–اد العاصصمة راحة ثÓث أايام
لÓ-ع-ب Úق-ب-ل اسص-ت-ئ-ن-اف ال-ت-دري-ب-ات غ-دا ال-ثÓ-ثاء
Ãل -عب ع -م -ر ح -م -ادي ب -ب -ول -وغ Úع -ل -ى السص -اع -ة
اÿامسصة بعد الزوال ،حيث اسصتحسصن الÓعبون
كثÒا فكرة منحهم ثÓثة أايام للراحة دفعة واحدة.
وتيّقن فروجي أان لعبيه تعبوا من الناحية الذهنية
بسص -بب ال›Èة ،وه -و م -ا ج -ع -ل -ه ي -ق-ت-ن-ع بضص-رورة
منحهم فÎة للراحة قبل العودة ا ¤اŸنافسصة من
جديد من خÓل مواجهة اوŸبي اŸدية.
ألفوز ‘ أŸدية Ùو نكسشة بلعباسض
سصيقوم فروجي Ãطالبة لعبيه بضصرورة الفوز ‘
اŸدية خÓل ا÷ولة اŸقبلة ،خاصصة أان اŸنافسس
 ⁄يظهر قوة كبÒة على أارضصية ميدانه ‡ا يجعل
العودة بنتيجة ايجابية امرا ‡كنا بالنظر ا ¤هذه
اŸعطيات.
وسصيكون الفوز ‘ اŸدية أامرا مهما للفريق ،خاصصة
أان -ه سص -ي -واج -ه ‘ ا÷ول -ة ال -ت -ي ت-ل-ي-ه-ا شص-ري-ك-ه ‘
الصصدارة شصبيبة القبائل ،وهي اŸباراة التي يوليها
ا÷هاز الفني أاهمية كبÒة.

ألّرأبطة فتحت –قيـقا ‘ أحــدأث مبــارأة
أهلـــي بـــرج بوعريريـــج وأŸولوديــــة

«العميد» يطالب بتأاجيل لقائه أامام شسبيبة السساورة
تأاسّشف كب Òوتذّمر وسشط ’عبي ومسشÒي وأنصشار مولودية أ÷زأئر بعد نهاية أŸبارأة ألتي
’هلي أÙلي◊ ،سشاب أ÷ولة  11من ألرأبطة
فازوأ بها ‘ مدينة برج بوعريريج أمام أ أ
’و ¤لكرة ألقدم ،بعد ألصشور ألتي تابعناها بسشبب أجتياح أرضشية ميدأن  20أوت
أÎÙفة أ أ
 1955وأ’عتدأء على ألÓعب ،Úما تسشّبب ‘ إأصشابة ’ 16عبا من ألعميد وبعضض أŸسشÒين ،وهي
ألصشور ألتي تأاسشف لها كل عششاق كرة ألقدم أ÷زأئرية.

ﬁمد فوزي بقاصص

تعّرضس لعبو مولودية ا÷زائر عقب نهاية مباراة
أاهلي برج بوعريريج التي فازوا بها إا ¤إاصصابات
متفاوتة اÿطورة ،أاخطرها تلك التي تلقاها «عبد
ال -رح -م -ن حشص -ود» ،وك -ذا ال -ظ -ه Òاأليسص -ر الشص-اب
«إاسصÓم عروسس» برفقة الشصاب «بن عروسس».
إادارة الفريق وعلى رأاسصها اŸدير الرياضصي «كمال
ق -اسص -ي السص -ع -ي-د» اسص-ت-ن-ك-رت ال-ع-ن-ف ع-ل-ى لع-ب-ي
اŸولودية ومسصÒيها وحتى على أانصصارها خارج
اŸلعب ،وقال با◊رف الواحد« :لو كنا ندري بأان
كل هذا سصيحدث لكنا سصنغيب عن اللقاء و‰نحهم
نقاط اŸباراة» ،اŸدير الرياضصي للفريق ذهب إا¤
أاخطر من ذلك ح Úقال ‘« :كل مرة يحدث معنا
ه- -ذا األم -ر ،وع -ودت -ن -ا ب -ق -وة ‘ ا÷ولت األخÒة
أاقلقت البعضس» ،وبخصصوصس عدد اŸصصاب Úأاكد:
«لدينا  16لعبا مصصابا ،ل Áكننا اسصتقبال فريق
شصبيبة السصاورة ا÷معة اŸقبل وسصنطالب الرابطة
ب -ت -أاج -ي -ل ال -ل -ق -اء ،ألن ع -ي-ادت-ن-ا ‡ل-وءة ولع-ب-ي-ن-ا
يوجدون ‘ حالة نفسصية سصّيئة».
من جهة أاخرى ،كشصفت مصصادر «الشصعب» بأان ÷نة
العقوبات التابعة للرابطة اÎÙفة لكرة القدم،
فتحت أامسس –قيقا حول أاحداث مباراة مولودية
ا÷زائر وأاهلي برج بوعريريج ،مسصتندة ‘ ذلك
على التقرير الذي قّدمه حكم اŸباراة «بن براهم»،
وك-ذا ع-ل-ى صص-ور ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ق-ب-ل وب-عد
ال- -ل- -ق- -اء خصص- -وصص- -ا أان اŸصص- -اب Úم- -ن الÓ- -ع -بÚ

وال-رسص-م-ي Úواإلصص-اب-ات ح-دثت داخ-ل اŸسص-ت-ط-يل
األخضصر.
وتعتزم إادارة مولودية ا÷زائر رفع شصكوى وإاعداد
م-ل-ف ث-ق-ي-ل ل-ل-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-رة ال-قدم ،حول
أاحداث مباراة أاهلي برج بوعريريج.
وبعد الفوز الذي عاد به العميد من الÈج ،ارتقى
فريق مولودية ا÷زائر إا ¤اŸركز الثالث مؤوقتا
برصصيد  18نقطة مناصصفة مع وفاق سصطيف الذي
تنقصصه مباراة ضصد إا–اد العاصصمة ،وبفارق خمسس
ن -ق -اط ع-ن اŸتصص-دري-ن إا–اد ال-ع-اصص-م-ة وشص-ب-ي-ب-ة
القبائل ،فوز هو الثالث على التوا‹ للفريق أاين
“كن رفقاء ا◊ارسس «شصعال» من العودة بقوة ‘
ا÷ولت األخÒة ،وحصصدوا  10نقاط من أاصصل 12
ن-ق-ط-ة ،م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-تسص-ل-ق-ون عشص-ر مراتب بعدما
ك -ان -وا ‘ اŸن -ط -ق -ة ا◊م -راء ،وه -و م-ا ي-ؤوك-د ب-أان
اŸول- -ودي -ة أاع -ربت ع -ن ن -واي -اه -ا ‘ ل -عب األدوار
األو ¤هذا اŸوسصم ،ما يرفع التنافسس على اللقب.
من جهة أاخرى ،يبدو أان إادارة العميد اتفقت نهائيا
مع اŸدرب «عادل عمروشس» على تدريب مولودية
ا÷زائ -ر وسص -ت -ن-ه-ي مسص-لسص-ل ال-ت-ع-اق-د م-ع اŸدرب
ا÷دي -د ،اŸدرب السص-اب-ق ل-ل-م-ن-ت-خب ال-ك-ي-ن-ي ك-ان
ح -اضص-را Ãل-عب  20أاوت ب -الÈج وع-اي-ن الÓ-ع-بÚ
رفقة أاحد مسصاعديه ،وحسصب ذات اŸصصدر فإانّ
عملية التوقيع سصتتم بحر هذا األسصبوع ،ولو أانّ
ال -ب -عضس ام -ت -عضس م -ن ه -ذا ال -ق -رار خصص -وصص -ا أان
الثنائي (صصايفي وبلخ )Òوّفق ‘ مهّمته بإاعادة
الهيبة للفريق.

مانششيسش Îسشيتي

غوارديو’ مهتم بخدمات اŸدافع ناثان أاكي

ي -واصص -ل اإلسص-ب-ا Êب-يب غ-واردي-ول ،اŸدي-ر ال-ف-ن-ي
Ÿانشصسص Îسصيتي ،بحثه عن لعب Úلتدعيم الفريق،
خÓل الفÎة اŸقبلة.
وتقول صصحيفة «ذا صصن» اإل‚ليزية ،إان مانشصسصÎ
سصيتي سصوف يقدم  40مليون جنيه إاسصÎليني ،للفوز
ب -خ-دم-ات اŸداف-ع ال-ه-ول-ن-دي الشص-اب ن-اث-ان آاك-ي،
لعب بور‰وث ،خÓل فÎة النتقالت الشصتوية.
ويسصتعد مانشصسص Îسصيتي Ÿنافسصة كل من جاره
وغرÁه مانشصسص Îيونايتد ،إاضصافة لتوتنهام ،حيث
يسصعى الفريقان أايضصا للتعاقد مع الÓعب السصابق
لتشصيلسصي.
وراقب غوارديول اŸدافع الهولندي ذا  23عاًما ‘
الصص- -ي- -ف اŸاضص- -ي ،ب -ع -دم -ا ق -دم أاداء ‡ي -زا م -ع
بور‰وث.
وÁلك آاكي ميزة اللعب ‘ أاك Ìمن مركز ،أابرزها
قلب الدفاع ،أاو الظه Òاأليسصر ،وكارتكاز دفاعي.
ويعتقد غوارديول ،أان الهولندي سصيكون قادًرا على

ال -دخ -ول سص -ري ً-ع -ا ‘ تشص-ك-ي-ل-ة ف-ري-ق-ه ،وأان-ه Áلك
القدرة على أان يصصبح مدافًعا من الطراز العاŸي.
ورًدا على شصائعات اهتمام يونايتد وتوتنهام به ،قال
آاكي مؤوخًرا ‘« :الوقت ا◊ا‹ أالعب لبور‰وث
واألمور على ما يرام ،وأانا أاركز على العمل هنا
اآلن».
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«يبحر» من تركيا
إأ ¤أليونان..
بعوأمة أأطفال

إأن أ◊ي- - - - -اة قصسÒة
’نسس- - -ان
ل- - -درج- - -ة أن أ إ
يجب أن يسسرق ◊ظات
أل - -ف - -رح ،وإأذأ  ⁄ت- -ك- -ن
سس - -ارق - -ا ج - -ي - -دأ سس- -ؤف
تنزلق منك أ◊ياة.

ألثور

إأذأ  ْ⁄تُك ْ
ف
ن َتعِر ُ
ما تريده ،فسسؤف
ك أ◊ال
ي- -ن- -ت- -ه -ي ب َ
‡ا ’ ُتريد.
بالكثs Ò

أ÷وزأء

ث -اب -ر ع -ل -ى أك -تشس -اف
أسس- - - - - - - -رأر أ◊ي- - - - - - - -اة
وأفÎ- - - - - - - - - - -ضش أن
رح- -ل- -ة ح- -ي -اتك
رحلة فريدة لن
ت-ت-ك-رر مسس-ت-متعاً
ب-ه-ا ك-ل ي-ؤم ،ك-ك-ت-اب
جديد تتصسفحه بكل
ل-ه-ف-ه ب-اح-ثً-ا فيه عن
ألسسكؤن.

ألسضرطان

“ك - -ن سس - -ي - -اح م- -ن إأن- -ق- -اذ
م-ه-اج-ر ك-ان ي-ح-اول ع-ب-ؤر
أل - -ب - -ح - -ر م - -ن ت- -رك- -ي- -ا إأ¤
أل-ي-ؤن-ان ب-اسس-ت-خ-دأم ب-الؤن
Óط-ف-ال ،وفق ما
سس-ب-اح-ة ل -أ
ذك - - -رت وسس - - -ائ - - -ل إأع Ó- - -م
’حد.
تركية ﬁلية ،أ أ
ثÓثة
^
^ أن زيدأن هؤ أول
وذكرت صسحيفة «حرييت»
وق-ؤف،وأل-رأبع منسسؤف
مدرب ‘ تاريخ أوروبا تكؤن
ألÎك- - -ي- - -ة ،أن ›م - -ؤع - -ة
وأÿامسش ينده ويشسؤف
عدد ألقابه مسساوية لعدد
ل
سس - -ي - -اح شس - -اه - -دت بشس - -ك- -
ألهزأئم ألتي تعرضش لها منذ
أألسضد
‘
م -ف -اج-ئ م-ه-اج-رأ م-ره-ق-ا
بدأية مسسÒته
حل ألعدد ألسضابق
ل
و
ع-رضش أل-ب-ح-ر ،ك-ان ي-حا
‘ ت - -ع - -ام - -لك م - -ع
ألتدريبية ،حيث
أل- -غ Òرك- -ز ع -ل -ى
ألعبؤر من بؤدروم ‘ تركيا
خسسر زيدأن مع
أ◊سس- -ن- -ات وŒاوز
إأ ¤جزيرة كؤسش ‘ أليؤنان
ريال مدريد ‘ ٧مباريات فقط،
^ ألشسمعة.
’خ- - -ط- - -اء ف - -إان
ع- - -ن أ أ
ع- - -ل- - -ى ح - -ل - -ق - -ة سس - -ب - -اح - -ة
وحصسد مقابل ذلك ٧بطؤ’ت؟
أل -ك Ó-م أ÷م -ي -ل م -ث-ل
’مؤر ألتي تعلم بها حقيقة
من أ أ
Óطفال..
ل أ
أŸفاتيح تقفل به أفؤأه
نيتك ،هؤ حالك بعد تعرضسك
وك - -ان أŸه - -اج - -ر ن- -ؤر ﬁم- -د
وتفتح به قلؤب.
Óذى بعد فعلك
ل أ
ي-ح-اول أل-ؤصس-ؤل إأ ¤ج-زي-رة
ك
ر
س
ش
ن
و
أ
،
ف
و
للمعر
ألعذرأء
كؤسش أليؤنانية ألتي تبعد 8
للعلم ،فلؤ زأدك
أم - -ي - -ال ع - -ن ب - -ل - -دة ب - -ؤدروم
أسستيقظ من وهمك،
أ
ر
أ
ر
س
ص
إ
أ
ك
ل
ذ
ا
ألشس-هÒة ج-ن-ؤب غ-رب-ي ت-ركي
ألعا ’ ⁄يقف على
وثباتا ،و ⁄يكن
‘  19أكتؤبر أ÷اري.
م -ا ت -ري-د و’ ي-ن-ت-ه-ي
‘ قلبك إأ’
وق- - -ف- - -ز أل- - -ق - -ب - -ط - -ان ألÎك - -ي
ع -ن -دم -ا أردت ،تسس -ت -م-ر
عندما تأاكل ◊م أخيك أمام ألناسش ’
أ’حتسساب
للسسفينة إأ ¤أŸاء وأنقذ ألرجل
أ◊ي- - -اة ط- - -ب- - -ي- - -ع- - -ي - -ة ‘
.
ك
م
◊
¤
إ
أ
ر
ظ
ن
ي
ك
Ò
غ
ن
أ
ش
س
ن
ت
ن
وألصس ،Èكا
وج- -ؤدك أو غ- -ي- -ابك ،ف Ó-
أŸنهك ،ألذي كان يسسبح Ÿدة 4
أ Òÿإأليك
ُت- -ق- -ح- -م ن- -فسسك Ãت -اه -ات
سس - -اع - -ات ،وأل- -ذي ي- -ب- -دو أن- -ه ’
ألتذّمر.
أقرب.
ي -ع -رف ألسس -ب -اح -ة ،وك-ان ي-ح-م-ل
كيسسا بÓسستيكيا من أÿبز..
أŸيزأن
وأع -ت -ق -لت ق -ؤأت خ -ف -ر ألسس -ؤأح-ل
إأذأ كنت تتمنى أن –رك
ألÎكية أŸهاجر ’حقا وأرسسلته إأ¤
جبا’ ‘ ألغد  ،عليك أن تبدأ
نا أنها ’
،
’ي -ؤأء أŸه-اج-ري-ن
م -رك -ز ﬂصسصش إ
نؤب
بحمل أ◊جارة من أليؤم.
ك Ìما يؤؤŸنا ‘ ذ -ع-م-ة من
ة
ح
ا
ب
س
س
ل
أ
ر
ر
ق
ه
ن
إ
أ
ة
حيث قال للشسرط
ت-خ-دأم ن
^ أ
س
س
‘
ر
س
ش
ب
ل
أ
ؤ
ب
ر
ه
م
ق
ر
س
س
لليؤنان بعد أن
ا
ب
’
ألعقرب
ت-كُب إأ
ُت-ر له علينا.
بؤدروم أمؤأله..
ك ر ض س  -يت
’ Œع - -ل ي- -ؤم وأح- -د سسّ- -يء
عم أل
أن
ي- -ج -ع -لك تشس ُ-ع -ر ب -أانك “لك
ن ح Úت -خ Èأل -ل -ه مً- - - -ا أن- - - -ه
“ا
^
حياة سسيئة.
 - - -دره  ...ث- - - -ق ذأت يؤم.ب- - - -ق
عادة أكÈ
ضسيك بسس
س سÒ
ألقوسص
من فضسلك كلميلي ألقصسبة
ألؤ ألؤ ألؤ ألؤ
أنت ق -ائ -د ح-ي-اتك ،أنت أŸسس-ؤؤول
ألؤ ألؤ ألؤ ألؤ
وحدأ Êغريب أنا عايشش
’خ Òع - - - - - - - - - -ن ‚احك
أ’ول وأ أ
وأشش حالك يا حؤمة بابا
وحدأ Êغريب
وسس -ع -ادتك ’ ،ت -ل ِ-ق ب -ال ّ-ل-ؤم ع-ل-ى
ألؤ ألؤ ألؤ ألؤ
يا هاتف ليك ألعنؤأن كلملي
’صس Ó-ح ك -ل م -ا
’خ- -ري- -ن وأج -ت -ه -د إ
أ آ
وأشش رأهي بحدأك ألقبة كيف
ألؤطن أ◊بيب أ◊بيب أ◊بيب
Áكن إأصسÓحه وتعؤيضسه.
وأشش رأهؤ وليد فÓن
جزأير زينة ألبلدأن

لل
ع
Èة

متى تعرف
صضدق نيتك ،ونبل
مقصضدك ،وإأخلصص
عملك ؟

شضغ
ل
ع
ق
لـك

‘

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

حّبـ ـ ـ
ـ
ك
ي
ـ
ا بـ ـ
ـ
ـ
لدي

نبضضنا فلسضطين ـي لألب ـد

 ط  -ا ل -عل-ل
ب-اح أ ÒÿطغيانÓدي صس جه قؤة أل عيؤنك
ؤأ
 Òÿل
ب
ح أ Òÿيا نيسسان ي ح أ
سب ا
نـؤرت
ي-ال-ل-ي
 Òÿصسبا عيني
ص ا وردة
أ ه يا
ل -نصس-ر
أ
ّ
ح
ا
ب - - - - - - - -ي
اح أ
ي
صس - - - - - - -
يـن صس -ب -ك فلسسطين ي أنتا
ك
أسسم Ûد يالل
÷روح -ا دمـك ز ّ
صسباح أ
ّ
----------ي- - - -
عنؤأن
ع
ن
ر
أ◊يطا  Òللشسا
إألؤ
رسس - - -ة
ÿ
صسباح أ وم - - -د
ح- - - -ارة
ووجامع

أبتسضم

عامل كل إأنسسان
وك -أانك ت-ت-ع-ام-ل
م- - - - - -ع ن - - - - -فسسك -
’تظلمه ’ -تذله -
’ ت - -ك - -ذب ع- -ل- -ي- -ه -
’ت-ن-قصس-ه ’ -تغتابه
 ’–اول ق- - - -ه- - - -ره -’ن أل- -زم- -ن سس- -ي -دور
أ
وتذوق مر ما فعل.

أ÷دي

^ غبي ذهب ÿطبة فتاة و‘ أŸسساء إألتقى بأاصسدقائه
فسسأالؤه أخÈنا كيف هي ألنتيجة؟ قال لهم تعادل
 3/3قالؤأ له ماذأ تقصسد بالتعادل؟ قال :أنا وأمي وأبي
مؤأفقؤن وهي وأبؤها وأمها رأفضسؤن.
^ تزوج رجل عربي بكؤرية  ..قالت
لهŸ :ا أنت سساكت؟ قال لها’ :شسيء
فلقد كنت أعتقد بأانك
نائمة.

ألدلو

قناعتك بان أ’جمل  ⁄ياأت بعد هي
أل -ؤق -ؤد أل -ت -ي Œع -لك ت -ت -ح-رك ن-ح-ؤ
أŸسستقبل.

عندما تكؤن رأقياً ‘ حؤأرك و’ تسسيء و’ تشستم
و’ تقلل ‡ن يختلف معك ،فأانت تخ Èألعا ⁄إأنك
تلقيت تربية عظيمة.

أ◊وت

Áك -نك أ’ن -ت -ظ -ار م -ت -م -ن -ي-ا ح-دوث شس-يء م-ا ي-ج-ع-لك تشس-ع-ر
بالرضسا عن نفسسك وعملك ولكن Áكنك أن تضسمن ألسسعادة إأذأ
أعطيتها لنفسسك.
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اإلثنين  ٢٢أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٢صصفر  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام

حرف
مكرر

دردشسة
لسسهم
اأ

حب

حرف جر

٥
أاعÈ

يسصأام
سصائل
حيوي
سصئم

يلحق

ملح
مبعÌة

أاثني
أاقدف «م»

حرف
موسصيقي

ثروة

ثلثا شصيد

للتخيÒ

الح ـ ـ ـ ــل

اخت Èمعلوماتك

ر

ع

ا

ل ي

ا

ق

و

ت

ء

ل

م

م

ل

ح ط

ا

ر

ي ق

ل

ا

ل ح

ل

ب ن ف شس ر ب خ

م

ل

ا

ل

ج سس م ب ع ك م

ل

ا

الكلمـــــــات:

اŸعادن ،اÛسصم ،اŸكعب ،ا◊رارة ،الضصغط،
التعرف ،الظروف ،ا ،ÈıاŸاسس ،الزمرد،
لرضصية ،الهندسصة،
القيام ،ا◊جارة ،القÒاط ،ا أ
النظام ،القاعدة ،الوجوه ،الياقوت ،الشصبكة،
اıل ،الفضصاء ،اŸيل ،السصلسس ،بنفسس،

`

مذا يعني ا◊رف K
‘ شصبكات التواصصل الجتماعي
أاهو
أا ١ ٠٠٠ . ٠٠٠ -
ب ١٠٠٠٠ -
ج ١٠٠٠ -

` 1

` 2

`` 3

` 5 ` 4

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

` 4 `` 3 ` 2

ا

ل

و

ل شس ب ك ة ضس ج سس ر
ج و د ل م ا ح ا ا

٦

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

 )١بو‚اح بغداد ،نبيل بن طالب،
أارز ،جر ،⁄ ،ريح ،مليانة ،حليب،
Áرن ،أاسصيا ،اعم ،لب ،سصÒتا ،ا.ا،
دروب ،نلم ،ا.ا ،ما ،يحي الشصريف...

`` 6

د

م

ا

ا

ا

ل

١

٢

3

٤

5

٧

`7

ن

ا

ل ق

ع

د

ة

ف

ة

درج
ضصيوف
سصقي

٤

حارسس
مولودية
ا÷زائر

` 8

ل

ي

ا

ل

ن ظ

ا

م

ل

ر سس ط

نفق «م»

9

خ

ق

ة سس

د

ن هـ ل

ا

ة

ل غ

غزال

عموديا:

 )١بن زية ياسص ،Úوبر ،Â ،يد‹،
اين ،ار ،مح ،جل ،ل ،Úتل ،ابن،
ا.ا.ا.ا.ا ،حنŸ ،اع ،مال ،طب،
امسس ،غار ،بي ،ادمر ،دل ،ريال،
رأاي ،ابريل ،ونب ،ح.ح.ح.ح،
سصبل،
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٣٥ + ١٥ + ٣٨ + ٣١ + ١١ + ٥٥ + ٣٣
٣٤٨ = ٦٠ + ٧٠
الحل  /تسصل وتثقف

ج/

اŸكان الذي جهر الدعوة من
قبل النبي ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ عند اŸروة

` 10

م

ل

ا

ل

أا

ر ظ ي

ة

ا

أا ضس

د

٢

` 11

ل

ا

ل

ز

م

ر

ا

ل

م

وجع

من
ا◊واسس
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ا

ي ل

حÈ

` 5

ر ف ف و

ر

ط ل

يرشصد

والدتي
«م»

اإلسسم األول ◊كم
وطني لكرة القدم

اللغز:

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

مدرب
جمعية
وهران

ارشصد

1

بوقرة
السسواحل
خÓفات
صسدام حسسين

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ا

سصمÚ
متفرقة

‚مع

متشصابهان

يبعث

وطني

مدرب
أاوŸبي
اŸدية

أاخفى

٦

نظÒ

حكم دو‹
سصابق لكرة
القدم

الكلمــات السسريــة

ل

حرف
مكرر

رقــــــــــم

للسصؤوال
دولة
عربية

23
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١

فك

سصر باŒاه ا أ
لسصهم
مبتدئا با◊رف ا÷يم
(ج) حتى تصصل إا¤
ا◊رف تاء (ة) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

م

لهل
من ا أ

أاجراء

للموصصول

لشص-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسس ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشص- -ارة ي -ت -ك ّ-ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
Ÿؤولف إاليادة ا÷زائر

ا

شصعب

٣

٧

لعبــــة الحـــروف
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أافقيا
 ) ١حارسس ا–اد ا÷زائر
 ) ٢علوم «م» ،بلدية بولية برج
بوعريرج،
 ) ٣بواسصطتي ،حب،
 ) ٤حبŸ ،سس ،ثلثا قرار
 ) ٥دار «م» ،بحر ،سصئم،
 ) ٦سصنة ،معلم ،ل تقال
للوالدين،
 ) ٧يغ ،Òحرف مكرر ،سصبب،
 ) ٨ن ام
 ) ٩متشصابهة،
 )١٠مدرب وطني لكرة القدم،

عموديا
لول ◊ارسس اŸنتخب
 ) ١السصم ا أ
الوطني ،وجع،
 ) ٢لعب سصابق ‘ فريق جبهة
التحرير الوطني ،حرف جر،
Ÿ ) ٣سس ،ننجب ،متشصابهة،
 ) ٤عتب ،للنصصب ،دق «م»،
 ) ٥متشصابهان ،رغيف،
 ) ٦متشصابهة ،حرف ابجدي ،ثلثا غول
 ) ٧للتخي ،Òعصصامة اوروبية «م» ،بعد اليوم
 ) ٨انتفاخŸ ،سس ،أازهار «م»،
 ) ٩قدوة مبعÌة ،سصيل،
 ) ١٠جمع رمل ،ثلثا ورد،
 ) ١١من أاخطاء كرة القدم ،قادم «م»،
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مواقيت
الصسÓة

ل–اد ال-ع-ام ل-ل-عمال
@ 22أاك-توبر  :١٩٥٨وف-د ا إ
ا÷زائري Úيقوم بزيارة إا ¤ا÷مهورية
لŸان -ي -ة وي -وق -ع ات -ف-اق-ا
ال -دÁق -راط -ي -ة ا أ
ي- - -تضس- - -م- - -ن ع - -دة إاج - -راءات ت - -ه - -دف إا¤
مسس- -اع- -دة ال- -ع- -م- -ال ا÷زائ -ري Úال Ó-ج -ئ‘ Ú
ت -ونسس واŸغ -رب ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا إارسس -ال ك -ب -ار ج-رح-ى
ا◊رب إا ¤مسستشسفيات أاŸانيا الشسرقية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

لثنين  ١2صسفر  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  22أاكتوبر  2٠١٨م
ا إ

17776

لعÓمية
لسسرة ا إ
‘ رسسالة وجهها ا ¤ا أ

وسسيم  ،بجهود أأ’سسرة أإ’عÓمية بتنوع
›ا’ت-ه-ا وت-خصسصس-ات-ه-ا ‘ سس-ب-ي-ل دع-م
جسس- -ور ألشس- -رأك- -ة ب Úم- -ؤوسسسس- -ة أأ’م- -ن
ألوطني ووسسائل أإ’عÓم ““‘ ظل ألنظرة

أ÷ديدة ألتي إأنتهجتها أŸديرية ألعامة
Óمن ألوطني ‘ ميدأن أإ’تصسال Ãا
ل أ
يخدم ألكلمة ألصسادقة وألهدف ألنبيل
م -ن أأج -ل ت -ن -وي -ر أل -رأي أل-ع-ام وت-ع-زي-زأ
للثقافة أأ’منية““.
وأأوضسح ‘ هذأ ألسسياق أأن ألهدف
أأ’سساسسي من تلك ألعÓقة ألتي وصسفها
بـ““أŸتينة““ مع وسسائل أإ’عÓم ألوطنية
يتمثل ‘ أ’سستجابة Ÿتطلبات أŸوأطن
م- -ن أأج- -ل ضس- -م- -ان ح -م -اي -ت -ه وح -م -اي -ة
Óمن
‡تلكاته وفق أŸهام ألدسستورية ل أ
أل -وط-ن-ي ““Ãا ي-تسس-ن-ى ل-ه ت-ق-د Ëخ-دم-ة
أأمنية رأقية مدعمة بخ Èموضسوعي““.
م -ن ج -ه -ت -ه أأشس -اد رئ -يسس أأم -ن و’ي-ة
أ÷زأئر مرأقب شسرطة ﬁمد بطاشس

‘ كلمتة ألÎحيبية بجهود وتضسحيات
نسساء ورجال ألصسحافة أ÷زأئرية بكافة
أأط-ي-اف-ه-ا أŸرئ-ي-ة أŸسس-م-وع-ة أŸك-توبة
وأل -رق -م -ي -ة وأل -نشس -ط -ة ضس -م -ن أل -فضس -اء
ألسس -يÈي -ا( Êأإ’ل -كÎو ،)ÊمÈزأ دوره -ا
أŸفصسلي ‘ ““ تنوير ألرأأي ألعام““ على
م -ر ﬂت -ل -ف أŸرأح -ل أل -ت -ي م -رت ب-ه-ا
أ÷زأئر وأأ’مان حيث  ⁄تتخل خÓلها
ك- -م- -ا ق- -ال ع- -ن رسس- -ال- -ت- -ه- -ا أل- -ن- -ب- -ي -ل -ة
ومصسدأقيتها ““ .
وأأبرز أأن إأسسهام ألصسحافة أ÷زأئرية
ب -ات ج -ل -ي -ا ‘ ت-ع-زي-ز نشس-اط أŸؤوسسسس-ة
أ’م- -ن- -ي- -ة ب- -أاب- -ع -اده أل -ث Ó-ث -ة أإ’تصس -ا‹
وألتقاربي وأ÷وأري مع أŸوأطن.

الكششف عن ﬂبأا لألسشلحة والذخÒة بÈج باجي ﬂتار

كشسفت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي ,امسس
بالتنسسيق مع مصسالح ا÷مارك ا÷زائرية ,إاثر
دورية بحث وتفتيشس بÈج باجي ﬂتارﬂ ,بأا
Óسس -ل -ح -ة وال -ذخÒة ,حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب-ي-ان
ل -أ
لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء ‘ ألبيان أأنه و«‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب
وح - -م - -اي - -ة أ◊دود ,وب - -فضس - -ل أ’سس- -ت- -غÓ- -ل أأ’م- -ث- -ل
أŸعلومات ,كشسفت مفرزة للجيشس ألوطني ألشسعبي,
بالتنسسيق مع مصسالح أ÷مارك أ÷زأئرية ,إأثر دورية
ب-حث وت-ف-ت-يشس ب-ال-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي برج باجي ﬂتار
Óسسلحة
ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة ألسسادسسة ,أمسسﬂ,بأا ل أ
وألذخÒة يحتوي على بندقية رشساشسة من نوع ( FM
) )06( ,بنادق تكرأرية )04( ,بنادق نصسف آألية من نوع
سس-ي-مونوف )3.5 (,ق -ن -ط -ار م-ن أŸوأد أŸسس-ت-ع-م-ل-ة ‘
صسناعة أŸتفجرأت )337( ,طلقة من ﬂتلف ألعيارأت

ا

شسهار

..توقيف 17عنصشر دعم ا÷ماعات الرهابية

‘ إأط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة أإ’ره -اب وب -فضس -ل أسس -ت -غ Ó-ل
أŸع-ل-وم-ات ،أأوق-فت م-ف-رزة مشسÎك-ة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ني
ألشسعبي بالتنسسيق مع مصسالح أأ’من ألوطني ،يوم 20
أأكتوبر  ،2018سسبعة عشسر ( )17عنصسر دعم للجماعات
أإ’رهابية بتيسسمسسيلت/ن.ع.2.

 2١°ا÷زائر

 2١°وهران

2٤°

2٤°

france prix 1

ششيطان فتنة أاو ملك سشلم  ..؟

بفضسل اسستغÓل اŸعلومات Ÿفارز ا÷يشس
باإ’ضسافة إأ )32.5( ¤كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج““.
وأأضساف ذأت أŸصسدر أأن هذه ““ألعملية ألنوعية,
تضس-اف إأ ¤سس-لسس-ل-ة أل-ن-ت-ائ-ج أÙق-ق-ة م-ي-دأن-ي-ا وت-ؤوكد
أليقظة ألعالية وأ◊رصس ألشسديد لقوأت أ÷يشس ألوطني
ألشسعبي أŸرأبطة على أ◊دود ‘ أ◊فاظ على سسÓمة
ت -رأب -ن -ا أل -وط -ن -ي وإأح -ب -اط أأي-ة ﬁاول-ة أخÎأق ل-ه-ا أأو
Óسسلحة أأو أŸسساسس بأامن وأسستقرأر ألبÓد.
تسسريب ل أ

 22°ا÷زائر

 23°وهران

الثمن  ١٠دج

لهبÒي يششيد بدور الصشحافة ‘ دعم الششراكة مع جهاز األمن الوطني
Óمن الوطني
نوه اŸدير العام ل أ
ال -ع-ق-ي-د مصس-ط-ف-ى ل-ه-بÒي امسس ‘
Óسس -رة
رسس- -ال- -ة ت -ه -ن -ئ -ة وج -ه -ه -ا ل  -أ
لع Ó-م -ي -ة Ãن -اسس -ب -ة الح -ت -ف-ال
ا إ
باليوم الوطني للصسحافة اŸصسادف
ليوم  22أاكتوبر من كل سسنة بجهود
لع Ó-م -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة ““‘
لسس -رة ا إ
ا أ
سس-ب-ي-ل دع-م جسس-ور الشس-راك-ة بينها
لمن الوطني تعزيزا
وب Úجهاز ا أ
لمنية““.
للثقافة ا أ
وخÓل حفل تكرÁي نظم Ãقر أأمن
و’ي -ة أ÷زأئ -ر ،ن-وه أل-ع-ق-ي-د ل-ه-بÒي ‘
رسس -ال -ة ق-رأأه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه رئ-يسس خ-ل-ي-ة
أ’تصسال وألعÓقات أ’من و’ية أ÷زأئر
ﬁاف -ظ شس-رط-ة أأح-م-د ن-اصس-ر ب-ل-ق-اسس-م

الفجر٠٥.2٨................:
الشسروق٠٧.٠2..............:
الظهر١2.32.................:
العصسر١٥.3٧................:
المغرب١٨.٠2...............:
العشسـاء١٩.2٦.................:

و‘ إأط -ار ﬁارب -ة أل -ت -ه -ريب وأ÷رÁة أŸن -ظ -م-ة،
أأوق- -فت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشس- -ع -ب -ي ب -عÚ
قزأم/ن.ع ،6.أأربعة ( )04منقب Úعن ألذهب وضسبطت
معدأت تفج Òوتسسع ( )09درأجات نارية و( )26مولدأ
كهربائيا و( )13مطرقة ضسغط و( )05أأجهزة للكشسف عن
أŸعادن ‘ ،ح Úأأوقفت مفرزة أأخرى ببسسكرة/ن.ع،4.
مهربا بحوزته ( )3،87قناط Òمن ورق ألتبغ.
م - - -ن ج - - -ه - - -ة أأخ - - -رى ،ضس - - -ب - - -ط ح- - -رأسس أ◊دود
بتلمسسان/ن.ع ،2.كمية من ألكيف أŸعالج ُتقدر بـ()64
ك -ي -ل -وغ -رأم -ا ،ف -ي -م -ا أأوق -ف ع -ن -اصس-ر أل-درك أل-وط-ن-ي
بتمÔأسست/ن.ع ،6.ت -اج -ر ﬂدرأت ب -ح -وزت -ه ()20000
قرصس مهلوسس .كما ” توقيف ( )07مهاجرين غÒ
شسرعي Úمن جنسسيات ﬂتلفة بتلمسسان.

ق.و

أم Úبلعمري
لعبت وسسائل أ’عÓم دورأ كبÒأ ‘ أشسعال أ◊رب أ’هلية ألروأندية من خÓل فك
رأبطة ألتعايشس وفق معادلة ثنائية منسسجمة وهي أأغلبية ألهوتو و أأقلية ألتوتسسي قبل
أأن تتدخل يد أ’سستعمار ألبلجيكي ‘ خمسسينيات ألقرن أŸاضسي لوقف ذلك ألتعايشس
وضسربه بطريقة مسستدأمة من خÓل أسستحدأث بطاقات هوية لكل قبيلة وبالفعل ”
إأجهاضسه و ⁄تتوقف أŸناوشسات بينهما من يومها ،هذأ ما فعلته يد أ’سستعمار ليتم
بعد ثÓثة عقود كاملة ألنفخ ‘ تلك ألهوة من قبل وسسائل أإ’عÓم لتلعب دورأ كبÒأ ‘
إأشسعال فتيل أ◊رب أأ’هلية ألروأندية ‘ تسسعينات ألقرن ،حرب خلفت أأك Ìمن 800
أألف قتيل؟.
 ⁄أأسسق هذأ أŸثال لسسرد أأحدأث تاريخية معروفة لدى أ÷ميع ولكن أ’بيّن دور
أإ’عÓم أما سسلبا أأو أيجابا و أن كان ‘ أ◊الة ألروأندية و‘ غÒها من أ◊ا’ت ،مثل
سسوريا وألعرأق وليبيا ...ألخ لعب أأدوأرأ سسيئة عمقت أأ’زمات و أأطالت عمرها أ’ن
أŸوأجهات  ⁄تكن تدور رحاها ‘ ميادين ألقتال فقط ولكن ‘ شساشسات ألتلفزيون،
صسفحات أ÷رأئد وأŸنصسات أ’لكÎونية وغÒها ،ما يوضسح أأن أإ’عÓم كان هو
أآ’خر جبهة من جبهات ألقتال.
–يي أ÷زأئر ،أليوم ألوطني للصسحافة ألذي أأقره رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز
بوتفليقة وأسستحدث له جائزة تسسدى باسسمه سسنويا ‘ مثل هذأ أليوم من كل سسنة إأ¤
ألفائزين ‘ أŸسسابقة و Ãا أأن أ÷زأئر أأحيت هذه ألسسنة أليوم ألعاŸي للعيشس معا
بسسÓم ،كان موضسوع جائزة ألرئيسس لهذه ألسسنة مهدى لهذه ألقيمة أإ’نسسانية ألكبÒة
أŸتمثلة ‘ ““ألعيشس معا بسسÓم““ و هو أختيار يبدو أأنه ’ يرتبط برزنامة زمنية بقدر
إأبرأز ألدور ألكب Òألذي Áكن أأن تلعبه ألصسحافة ‘ تعزيز عرى ألتعايشس وفلسسفة
ألقبول باآ’خر رغم أ’ختÓف أ’ن مغزى ألعيشس معا وبسسÓم يعني ألقبول بوجودك
–ت سسقف هذأ ألوطن رغم أأنني ’ أأقاسسمك ’ نفسس أأ’فكار و’ نفسس ألقناعات.
أن أŸأاسساة ألتي مرت بها أ÷زأئر ‘ إأحدى أأحلك مرأحلها منذ أ’سستقÓل خÓل
Óسسف
ألعشسرية أ◊مرأء أأنضسجت أ÷زأئري Úولكن ذلك ألنضسج كان ثمنه دماءهم ل أ
وبسسبب ثقافة إأقصساء أآ’خر لشسبهة أ’ختÓف معه ‘ ظل دÁقرأطية وليدة  ⁄نفهم
منها غ Òشسيء وأحد وهو أأنها تعني شستم أآ’خر وسسبه أأو هكذأ كان تعريف
أ÷زأئري ÚللدÁقرأطية وهم ألذين عاشسوأ –ت أ◊زب ألوأحد وفلسسفة ““’ أأريكم
أ’ ما أأرى““ ؟.
إأن ألصسحافة تتحمل مسسؤوولية تنوء بحملها أ÷بال وهي أÙافظة على أنسسجام
هذأ أÛتمع و وحدة هذأ ألوطن من خÓل تعزيز و“ت Úأأسسسس ألعيشس معا وألقبول
باآ’خر ‘ ظل مسساوأة تكون مرجعيتها أŸوأطنة وفقط وعلى ألصسحفي أأن يختار بÚ
أأن يكون شسيطان فتنة أأو مÓك سسÓم؟

