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أاول ملتقــى بورڤلــة حــول اıـطط التوجيهــي للتهيئـة السصياحيــة

م ـ ـؤوسضسضات عمومي ـ ـ ـة وخاصض ـ ـ ـ ـة تتجن ـ ـ ـد
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‘ اجتماع الكتلة الŸÈانية
برئاسصــــــة ولـــــد عبـــاسض

«اأ’فÓن» يرشض ـ ـ ـ ـح
معـ ـ ـ ـ ـ ـاذ بوشض ـ ـ ـ ـارب
لرئاسض ـ ـة «م.شس.و»
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سصعيا لتوسصيع مصصادر “ويل
القتصصاد ‘ ظل شصح اŸوارد

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـول
التّأامينات وال ّصضÒفة
اإ’سضÓميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
يوم ـ ـ ـ ـ ـ ـي  24و 25
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لحـــــد
أاّول عـــرضض لهــــا ا أ
اŸقبــل Ãسصــــرح بجايـــة

احتفـــــــــال باليــــــــوم الوطنـــــــي للصصحافـــــــة

قطاعـ ـ ـات ع ـ ـدة تك ـ ـuرم أاسضـ ـ ـرة اإ’عـ ـ ـÓم ‘ مقـ ـ ـدمتها «الشضع ـ ـ ـب»
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لحـــسصن عمـــل صصحفـــي بخنشصلــــــة
لو ¤أ
^ أام ا÷رائــــد تفـــــوز با÷ائــــزة ا أ

النــــاشصط السصياسصـــــي الليبـــــــي
جمعـــــة القماطـــي لـ «الشصعـــب»:

التدخÓت اأ’جنبية اŸنحازة
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«سضاكتة»..صضرخ ـة
ا Ÿـ ـرأاة ‘ وج ـ ـ ـ ـ ـ ـه
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«بلماضصي» يجّمـــد قرار
تشصبيــــــب التّعـــــــــــداد

ا’–ادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الطوغولية تختـ ـار
تاريـخ  18نوفمÈ
Ÿواجهة «اÿضض ـر»
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الّطبعة األو÷ ¤ائزة
رئيسس ا÷مهورية
«للمدينة اÿضسراء»

األربعاء  ٢٤أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٤صصفر  ١٤٤٠هـ

نسسيب ‘ زيارة عمل
لولية تلمسسان

02

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

ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسصÚ
نسص- - -يب ب- - -زي - -ارة ع - -م - -ل وت - -ف - -ق - -د
ل- -ل- -مشص- -اري- -ع ال- -ق- -ط- -اع -ي -ة ب -ولي -ة
تلمسصان ،يوم  28أاكتوبر ا÷اري.

حسسبÓوي ‘ ملتقى الشّسبكة
الوطنية لسسجل السسرطان

17778

اÿارجية –يي يوم األ· اŸتحدة
ل· اŸت-ح-دة،
–ي -ي وزارة الّشص -ؤوون اÿارج -ي -ة ال-ي-وم اب-ت-داًء م-ن السص-اع-ة  15:00مسص -اء ي-وم ا أ
ل·
وتتمّيز Ãداخلة وزير الشّصؤوون اÿارجية عبد القادر مسصاهل ،وكذا اŸن ّسصق الدائم لنظام ا أ
 ·ÓاŸتحدة ،وكذا التعاون ب Úا÷زائر
لم Úالعام ل أ
اŸتحدة با÷زائر ،كما سصيتم بث رسصالة ا أ
ل‡ي.
واŸتنظم ا أ

ﬁ...اضسرات تسسّلط ال ّضسوء على  56سسنة من التّعاون
ل· اŸتحدة الذي يتزامن و 24أاكتوبر من كل سصنة،
Ãناسصبة اليوم الذي –ييه ا÷زائر ونظام ا أ
يتم بر›ة نشصاطات مكثّفة تسصلط الضصوء على  56سصنة من التعاون اŸثمر ،من خÓل تنظيم
ﬁاضصرات بالتنسصيق مع وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي ،بعديد الوليات.

...وورشسة –سسيسسية لإÓعÓميّ Úحول التّنمية اŸسستدÁة
تن ّ
ل· اŸتحدة وا◊كومة ا÷زائرية،
ظم وزارة الشّصؤوون اÿارجية ‘ إاطار برنامج دعم نظام ا أ
ّ
لعÓمّي Úا÷زائري ،Úوذلك
غدا ،ورشصة –سصيسصية حول أاهداف التنمية اŸسصتدÁة لفائدة ا إ
على ال ّسصاعة  09:00صصباحا بفندق لماراز بالقبة.

ي -ف -ت -ت -ح وزي -ر الّصص -ح-ة والسص-ك-ان
وإاصصÓ- - -ح اŸسص- - -تشص- - -ف- - -ي- - -ات ﬂت - -ار
حسص-بÓ-وي ،ال-ي-وم ،اŸل-ت-ق-ى الّسص-نوي
ال -راب -ع ل -لشص -ب -ك -ة ال -وط -ن-ي-ة لسص-ج-ل
لوراسص-ي
السص-رط-ان ،وذلك ب-ف-ن-دق ا أ
ء من السصاعة  8:30صصباحا.
ابتدا ً

قّمة ا÷زائر للطّاقة 2018
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Ÿركز الدو‹ للمؤو“را
ت عبد اللطيف رحال.

سسلسسلة اللّقاءات
«قواسسم دولية»
ي -ن ّ-ظ -م اŸع -ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسص-ات
لسصÎاتيجية الشّصاملة ،غدا اÿميسس
ا إ
 25أاك -ت -وب -ر ا÷اري ،ن -دوة ي-نشص-ط-ه-ا
لع- -م- -ال
أاسص - -ت - -اذ مشص- -ارك Ãدرسص- -ة ا أ
ال-دول-ي-ة ل-ل-ع-ل-وم السص-ي-اسص-ي-ة سص-ت-ي-فان
ل- -ك- -روا ح- -ول حصص- -ي- -ل- -ة ال- -ت- -ح- -ولت
ا÷ارية ‘ البلدان العربية منذ 2011
إا ¤ي -وم -ن -ا ه -ذا ،وذلك ع -ل-ى السص-اع-ة
الثانية بعد الزوال Ãقر اŸعهد.

تخّرج دفعة موحّدة للمÓزم Úاألوائل
وأاعوان الشّسرطة غدا
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،غ-دا اÿم-يسس ،م-راسص-م حفل تخرج دفعة
ت-نّ-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
Óمن
لوائل وأاعوان الشصرطة ،وذلك باŸدرسصة التطبيقية ل أ
موحدة للمÓزم Úا أ
الوطني «عبد اÛيد بوزبيد» بالصصومعة بالبليدة.

حنون تشسرف على اجتماع ÷نة
اŸنتخبÚ

مؤو“ر Œديد
النتخابات النّقابية
ي- -ع- -ق- -د ال–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع -م -ال
ا÷زائ -ري ،Úال -ي -وم ،م-ؤو“ر Œدي-د
لعضص -اء
الن- -ت- -خ- -اب- -ات ال- -ن -ق -اب -ي -ة أ
ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-ف-ي-درال-ي-ة
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ل- - -ع- - -م - -ال ا◊م - -اي - -ة
الج- -ت- -م- -اع- -ي -ة وال -تضص -ام -نÃ ،ق -ر
لجتماعي
اŸدرسصة العليا للضصمان ا إ
ب Íع -ك -ن-ون ع-ل-ى السص-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة
صصباحا.

Œت-م-ع ا
دورة ع ل-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿن-ت-
خ-ب-ي حزب العمال ‘
ي
اد ة ه -ذاا÷م -ع -ة ،وت-ق-دم ا أ
لم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة
ل -ل -ح-زب ل-
وي-زة ح-ن-ون ب-اŸن-اسص-ب-
قرية الفنان ،Úالتقرير الف ة ال-ت-ي Œري ب-دي-وان
تتاحي.

ي-نّبشص-ن يونسس ينشّسط ّŒمعا شسعبيا

ط
رئ-يسس ح-زب ا◊رك-ة
الشص-ع-ب-ية ا÷زائرية
ع-م-ارة ب-
ن
ي
و
ن
س
سّŒ ،م-ع-ا شص-ع-ب-
سص -واوي وسص -ط م -دي -ن -ة خ -ن ي-ا ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ع-لي
شص -ل -
ا÷اري على السصاعة العاشصر ة ،السص -بت  27أاكتوبر
ة صصباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

«موعد مع الّتاريخ»
تسسّلط ال ّضسوء على
دور اإلعÓم
ي -ن ّ-ظ -م ال -ي -وم اŸت -ح -ف ال -وط-ن-ي
ل-ل-م-ج-اه-د ب-ك-ل-ي-ة ا◊قوق بالبليدة
علي لونيسصي ،العدد  183من حصصة
«م-وع-د م-ع ال-ت-اري-خ» ،ال-ت-ي ت-تناول
لعÓم ‘ الثورة التحريرية
«دور ا إ
.»1962 / 1954

..وندوة Ãناسسبة بسسط السسيادة
على اإلذاعة والتلفزيون
وÃن- -اسص- -ب- -ة إاح- -ي -اء ال -ذك -رى56
ل- -بسص- -ط السص- -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ة ع -ل -ى
لذاع -ة وال -ت -ل -ف -زي -ون
م- -ؤوسصسص -ت -ي ا إ
اŸت- -زام- -ن -ة و 28أاك- -ت- -وب -ر ،و–ت
إاشص- -راف وزي- -ر اÛاه -دي -ن ،ي -ن ّ-ظ -م
اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د Ãق-ره
لح- -د 28
ن- -دوة ت- -اري- -خ- -ي- -ة ه- -ذا ا أ
أاكتوبر على السصاعة .14:00

األيام الثّقافية األوراسسية
ي- -نّ- -ظ- -م قصص- -ر ال- -ث- -ق- -اف -ة م -ف -دي
لوراسس
زكرياء وجمعية أاصصدقاء ا أ
لوراسصية ،ابتداء
لي-ام ال-ث-ق-اف-ي-ة ا أ
ا أ
م - -ن ال - -غ - -د وإا ¤غ - -اي- -ة  27أاكتوبر
ا÷اري ،بالقاعة متعددة النشصاطات
لقصصر الثقافة مفدي زكرياء.

ت - -ن ّ- -ظ - -م ال- -ي- -وم وزارة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة
لو¤
والّ-ط-اق-ات اŸت-جّ-ددة الطبعة ا أ
÷ائزة رئيسس ا÷مهورية للمدينة
اÿضصراء ،وتشصرف وزيرة القطاع
ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي باŸناسصبة
ع- -ل- -ى ت -وزي -ع ا÷وائ -ز ،وذلك ع -ل -ى
السص - -اع- -ة  17:30ب- -اŸرك -ز ال -دو‹
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال.

...وتشسرف على حملة
تشسج Òبسسيدي عبد الله
ك- -م- -ا سص- -تشص- -رف وزي- -رة ال- -ب -ي -ئ -ة
والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء
زرواطي ،صصبيحة نفسس اليوم ،على
انطÓق حملة تشصج Òبسصيدي عبد
ال- -ل- -هÃ ،ن- -اسص- -ب- -ة ال- -ي- -وم ال- -وط- -ن -ي
للشّصجرة.

شسجرة لكل شسهيد
‘ أاسسبوع الّذاكرة
واŸواطنة
إاح- -ي- -اًء ل- -ل- -ذك- -رى  64لندلع
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،ت-ن-ط-ل-ق ال-يوم
فعاليات أاسصبوع الّذاكرة واŸواطنة ‘
ط-ب-ع-ت-ه ال-ث-ان-ي-ة م-عا ◊ماية ذاكرة
الشّص -ه -داء ،م -ن خ Ó-ل ي -وم ت-طّ-وع-ي
–ت ع -ن -وان «شص -ج-رة ل-ك-ل شص-ه-ي-د».
ال -ت -ظ -اه -رة ت -نّ-ظ-م Ãن-اسص-ب-ة ال-ي-وم
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -تشص- -ج– Òت إاشص -راف
ا÷يشس ال-وط-ن-ي الّشص-ع-بي ومشصاركة
اÛتمع اŸد.Ê
لسص-ب-وع
وإا ¤ذلك سص -ي -ت-م خÓ-ل ا أ
اŸن ّ-ظ -م م -ن ط-رف ج-م-ع-ي-ة «مشص-ع-ل
الشّصهيد» و–ت إاشصراف وا‹ ولية
بشص-ار ،ع-رضس ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة حول
لعÓ-م ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى
«مسص-اه-م-ة ا إ
الذاكرة».

ندوة حول إاشسكاليات
السستهÓك
تن ّ
لمان»
ظم ا÷معية الوطنية «ا أ
◊م -اي-ة اŸسص-ت-ه-لك ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة،
ح-ول إاشص-ك-ال-ي-ات السصتهÓك ،وذلك
يوم  28أاكتوبر ا÷اري ،بعدما كانت
م -ق -ررة ال-ي-وم ،وذلك ع-ل-ى السص-اع-ة
 10.00صصباحا Ãنتدى «اÛاهد».

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع 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 - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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إ’ربعاء  24أإكتوبر  2018م
إلموإفق لـ  14صضفر  1440هـ

لسصبق سصوار الذهب
إاثر وفاة الرئيسض السصودا Êا أ

بن صصالح يوقع بإاسصم رئيسس ا÷مهورية على سصجل التعازي
لمة ،عبد القادر
وقع رئيسض ›لسض ا أ
ب - -ن صص - -ال - -ح  ،أامسض ،بسص-ف-ارة السص-ودان
با÷زائر ،ب -اسص -م رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة،
ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ع-ل-ى سص-ج-ل
ال -ت -ع -ازي إاث -ر وف -اة ال -رئ -يسض السص-وداÊ
السصبق عبد الرحمان سصوار الذهب.
وكتب بن صضالح ‘ سضجل إلتعازي« :تلقينا
ببالغ إ◊زن وإأ’سضى نبأا وفاة إŸغفور له باذن
إلله تعا ¤إŸشض Òعبد إلرحمان سضوإر إلذهب
رئيسس جمهورية إلسضودإن إأ’سضبق ،وأإمام هذإ
إŸصض -اب إ÷ل-ل ن-ت-ق-دم إل-ي-ك-م ب-اسض-م ف-خ-ام-ة
رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
بخالصس تعازينا وموإسضاتنا إلقلبية ،مقدرين
ب -أان رح -ي -ل -ه ي -ع -د خسض-ارة ل-لسض-ودإن إلشض-ق-ي-ق
Óمت Úإلعربية وإإ’سضÓمية قاطبة Ÿا إتسضم
ول أ
ب -ه م -ن أإخ Ó-ق ع -ال -ي -ة وÃا ع -رف ع -ن -ه م-ن
إخ Ó-صس وت -ف -ان ‘ سض -اح -ات إل-ب-ذل وإل-ع-م-ل
وإلعطاء».
وأإضضاف رئيسس ›لسس إأ’مة قائ « :Óتقبل

إلله روح إلفقيد Ãزيد من إأ’جر وإŸغفرة
وإلثوإب  ،وأإسضكنه فسضيح جنانه مع إلنبيÚ
وإلصض -دي -ق Úوإلشض -ه -دإء وإلصض -ا◊ Úوحسض -ن

أإولئك رفيقا وأإلهم ذويه وﬁبيه وشضعبه إأ’بي
ج -م -ي -ل إلصض Èوإلسض -ل -وإن إن -ه سض-م-ي-ع ›يب
إلدعاء».

مسصاهل يسصتقبل سصف Òزامبيا ا÷ديد
اسص-ت-ق-ب-ل وزي-ر الشص-ؤوون اÿارجية ،ع-ب-د ال-ق-ادر مسص-اه-ل،
أامسض  ،توبلي مولمبو لوبايا ،الذي قدم له نسصخا من أاوراق
اعتماده بصصفته سصفÒا مفوضصا فوق العادة ÷مهورية زامبيا
ل -دى ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ-ري-ة ال-دÁق-راط-ي-ة الشص-ع-ب-ي-ة ،مع
لق-ام-ة بالقاهرة ،حسصب م- -ا أاف- -اد ب -ه ب -ي -ان ل -وزارة الشص -ؤوون
ا إ
اÿارجية.

األخضصر اإلبراهيمي :ا÷زائر لعبت أادوارا تاريخية ‘ اسصتتباب السصلم
أاك- -د ال- -دب- -ل -وم -اسص -ي ووزي -ر الشص -ؤوون
لبراهيمي ،
لسصبق ÿضصر ا إ
اÿارجية ا أ
أاول أامسض  ،ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصص - -م- -ة أان
ا÷زائ -ر ل -ع -بت «أادوارا ت -اري -خ -ي-ة ج-د
لمن
هامة» من اجل اسصتتباب السصلم و ا أ
‘ العا.⁄
وع-ل-ى ه-امشس ح-ف-ل تسض-ل-ي-م ج-ائ-زة رئ-يسس
إ÷مهورية للصضحفي إÎÙف Ãناسضبة إليوم
إل -وط -ن -ي ل -لصض -ح -اف -ة و إل -ت-ي ج-رت ب-حضض-ور
أإعضضاء من إ◊كومة ،قال إلسضيد إإ’برإهيمي
«لقد لعبت إ÷زإئر حقا أإدوإرإ تاريخية جد
هامة من إجل إسضتتباب إلسضلم و إأ’من ‘
إلعا.»⁄
و ‘ هذإ إإ’طار ،أإضضاف نفسس إŸسضئول
ب -ال -ق -ول أإن رئ -يسس إ÷م -ه -وري-ة ع-ب-د إل-ع-زي-ز

بوتفليقة قد حقق إلعديد من إ’‚ازإت وتأالق
حينما كان وزيرإ للشضؤوون إÿارجية خÓل

لهبÒي يتباحث مع السصفÒ
الكرواتي سصبل تعزيز التعاون

إاثر انتهاء مهامه با÷زائر

زعÓن يسصتقبل سصف ÒالصصÚ
اسص- - -ت- - -ق- - -ب - -ل  ،أامسض  ،وزي - -ر
لشص -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة و ال-ن-ق-ل
ا أ
ع - -ب - -د ال - -غ - -ن- -ي زعÓ- -ن Ãق- -ر
ال - - - -وزارة  ،سص - - - -ع - - - -ادة سص- - - -فÒ
ج -م -ه -وري -ة الصص Úالشص -ع -ب -ي-ة
با÷زائر  ،السصيد يانغ غوانغو ،
ال- - - -ذي أادى زي - - -ارة وداع اث - - -ر
انتهاء مهامه با÷زائر  ،حيث
أاعرب الطرفان عن ارتياحهما
Ÿسصتوى العÓقات ا÷يدة التي
تربط البلدين و التعاون اŸثمر
لشص - -غ - -ال
خصص - -وصص - -ا ‘ ›ال ا أ
العمومية .

إلسضبعينيات من إلقرن إŸاضضي خÓل ترؤوسضه
 ·ÓإŸتحدة إلتي مكنت
للجمعية إلعامة ل أ
من إنضضمام إلزعيم إلفلسضطيني إلرإحل ياسضر
عرفات إ ¤منظمة إأ’· إŸتحدة و إقصضاء
إ‡ثلي جنوب إفريقيا آإنذإك إلتابع Úلنظام
إ’بارتيد منها.
وأإكد إإ’برإهيمي قائ Óأإن «موإقف إلسضيد
ع -ب -د إل -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة و م-وإق-ف إ÷زإئ-ر
عديدة و مشضرفة».
و‘ ﬂاطبته للصضحفي ،Úقال إلدبلوماسضي
إن -ه ي -ت -وجب ع -ل -ي -ه -م أإن ي -ك-ون-وإ ‘ مسض-ت-وى
إŸسضؤوولية إلتي أإسضندت لهم Ãا يخدم مصضالح
إلبلد وإلعا ⁄سضوإء ‘ إ◊اضضر وإŸسضتقبل،
مشضيدإ برئيسس إ÷مهورية بعد إعتماد هذإ
إليوم يوما وطنيا للصضحافة.

Óم -ن إل-وط-ن-ي ،إلعقيد
ت -ب -احث إŸدي -ر إل -ع -ام ل  -أ
مصضطفى إلهبÒي ، ،أإمسس ،،مع سضف Òكروإتيا با÷زإئر،
مارين أإندرياسضيفيتشس ،حول سضبل تعزيز إلتعاون بÚ
شضرطة إلبلدين ‘ ﬂتلف إŸيادين ،حسضب ما إفاد به
Óمن إلوطني.
بيان للمديرية إلعامة ل أ
وأإوضضح إŸصضدر ذإته أإن إلطرف Úأإكدإ على «أإهمية
تبادل إلتجارب وإÈÿإت ‘ ›ال إلتدريب إلشضرطي
إŸتخصضصس ودوره ‘ تطوير إأ’دإء إلعملياتي Ÿوإجهة
كل أإشضكال إ÷رÁة Ãا فيها إلعابرة للحدود وإ÷رÁة
إŸسضتحدثة».
و‘ ذإت إلسض - -ي - -اق ،أإشض-اد إل-دب-ل-وم-اسض-ي إل-ك-روإتي
ب»إÿطوإت إلكبÒة إلتي قطعتها إلشضرطة إ÷زإئرية
وإحÎإف-ي-ت-ه-ا إŸشض-ه-ود ل-ه-ا ع-ل-ى إلصض-ع-ي-دي-ن إإ’ق-ليمي
وإلدو‹».

ﬁ 4اضصر حول البحث العلمي وإانشصاء مدارسض دكتوراه

حجار يوقع بتونسس على الÈنامج القيادي ◊ركية الطلبة واألسصاتذة
ت -وجت ال -زي -ارة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م
العا‹ والبحث العلمي ،طاهر حجار ،إا ¤تونسض،
بالتوقيع على الÈنامج القيادي ◊ركية الطلبة
لسصاتذة اŸسصمى «ابن رشصيق» و كذا على أاربعة
وا أ
ﬁاضص-ر ت-ت-ع-ل-ق سص-ي-م-ا ب-ال-بحث العلمي والتطوير
التكنولوجي والبتكار ،وإانشصاء مدارسض دكتوراه
ب Úالبلدين.
وأإوضضح بيان للوزإرة أإن إلÈنامج إلقيادي ◊ركية
إل -ط -ل -ب-ة وإأ’سض-ات-ذة ي-ع-ت« Èخ-ط-وة ن-وع-ي-ة إضض-اف-ي-ة»
لتشضجيع إلتعاون ب Úإلبلدين ‘ ›ال إلتعليم إلعا‹
وإل-ب-حث إل-علمي ،ح -يث أإن -ه سض -يسض -م -ح بسض-د إل-ف-رإغ
إلقانو Êإلذي يعرقل هذه إ◊ركية ووضضع إآ’ليات
وإŸيكانيزمات إŸرنة وإلفعالة لتشضجيع حركية طلبة
إلدكتورإه.
ك -م -ا سض -يسض -م-ح ه-ذإ إلÈن-ام-ج ب-إاع-ط-اء رؤوي-ة أإكÌ

م-ق-روئ-ي-ة ل-هذه إ◊ركية ،فضض  Ó-ع -ن Œن -ي-د ف-رصس
إلتمويل على إلصضعيد إإ’قليمي لضضمان “وقع أإحسضن
ل -ل -ب -ل -دي -ن ل -ل -مشض -ارك -ة ‘ ع -روضس إلÈإم-ج إأ’ورب-ي-ة
وإŸنظمة إإ’سضÓمية وإ’–اد إإ’فريقي ‘ ›ال

إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي.
ك-م-ا ت-وجت ه-ذه إل-زي-ارة ب-ال-ت-وق-يع ،يضض-ي-ف ذإت
إŸصضدر ،على أإربعة ﬁاضضر تتعلق»بالبحث إلعلمي
وإلتطوير إلتكنولوجي وإ’بتكار ،وإلتعاون ب Úإلندوة
إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ج-ام-ع-ات إ÷زإئ-ري-ة ونظÒتها إلتونسضية،
وكذإ إلتعاون إلبيدإغوجي من خÓل إرسضاء شضرإكات
وبرإمج شضهادإت مشضÎكة وإنشضاء مدإرسس دكتورإه بÚ
إلبلدين».
وق -د إت -ف-ق إل-ط-رف-ان أإيضض-ا ع-ل-ى –دي-د إآ’ل-ي-ات
إÓŸئمة إ’عدإد مشضاريع بحثية موحدة ومهيكلة ذإت
ق -ي-م-ة إضض-اف-ي-ة ‘ م-ي-دإن إل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي Ãشض-ارك-ة
إلقطاع إ’جتماعي وإ’قتصضادي ،خاصضة ‘ ميادين
إŸياه ،وإل - -ف Ó- -ح - -ة وإل- -تسض- -ي ÒإŸدم- -ج ل- -ل- -م- -اء
وإقتصضاده،وإلتنمية إŸسضتدإمة وإلطاقات إŸتجددة
وإإ’لكÎونيك.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسصتنكرت النتهاك اŸتواصصل Ÿبادئ ميثاق الهيئة

ا÷زائر تنتقد بشصدة التضصليل اإلعÓمي اŸتعّمد ‘ تقارير األ· اŸتحدة

اعت Èنائب سصف Òا÷زائر لدى منظمة
ل· اŸت -ح-دةﬁ ،م-د بصص-دي-ق أان ت-ق-ارير
ا أ
ل· اŸتحدة اŸتسصمة
اج-ت-م-اع-ات م-ن-ظ-مة ا أ
دائ -م -ا بـ «ال -ت -ح -ي -ز و ال -ذات -ي -ة و ال -تضص -ل -ي -ل
لع Ó-م -ي» أام-را غ Òم-ق-ب-ول ،مسص-ت-نكرا ‘
ا إ
هذا الصصدد النتهاك اŸتواصصل Ÿبادئ ميثاق
ل· اŸتحدة.
ا أ
صضرح بصضديق خÓل إجتماع Ãنظمة إأ’·
إŸت -ح -دة خصضصس ل -درإسض -ة إŸسض -ائ -ل إŸت -ع -ل -ق-ة
باإ’عÓم أإنه «من غ ÒإŸقبول أإن تبقى ُتسضجل
ت- -ن- -اقضض -ات ‘ إل -ب -ي -ان -ات إلصض -ح -ف -ي -ة ıت -ل -ف
إجتماعات إأ’· إŸتحدة على إلرغم من إلندإءإت
إŸشضÎكة إŸوجهة مرإرإ و تكرإرإ لهذه إ÷معية
إŸوقرة من طرف إلدول إأ’عضضاء(.« )...
ويأاتي إلندإء إŸتجدد للجزإئر من أإجل تقارير
م -وضض -وع -ي -ة و غ Òم -ت -ح -ي -زة أإي -ام -ا ف -ق -ط ب -ع-د
·Ó
إ’ن - -ز’ق - -ات إل - -وإردة م- -ن قسض- -م إ’عÓ- -م ل - -أ
إŸتحدة خÓل تغطية أإشضغال إللجنة إلرإبعة حول
تصضفية إ’سضتعمار.
ف -ق -د سض -ج -لت ت-ق-اري-ره-ا ح-ول إل-ن-ق-اشس بشض-أان
إلصض -ح -رإء إل -غ -رب -ي -ة –ري -ف-ا و –ي-زإ و م-ت-م-ي-زة
Ãحتوى مغرضس جدير بصضحافة متحزبة.
فقد عنون قسضم إأ’خبار و إÙتوى Ÿنظمة
إأ’· إŸت -ح -دة ت -ق -ري-ره ح-ول إ÷لسض-ة إلسض-ادسض-ة
ل- -ل- -ج- -ن- -ة و إل- -ذي نشض -ر ي -وم  12أإك-ت-وب-ر إŸاضضي
«إلصض -ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة ‡ث-ل-ة م-ن ط-رف ج-م-ه-وري-ة
شضبح» .وليسضت هذه إŸرة إأ’و ¤إلتي يصضدر فيها
إنز’ق كهذإ من قبل قسضم إ’عÓم بحيث تورط
إلسضنة إŸاضضية ‘ «قضضية تÓعب إعÓمي خطÒة»
بعد أإن حرف تصضريحات إŸتدخل ÚخÓل إشضغال
إ÷لسضة إلرإبعة.
وبعد إإ’شضارة إ ¤أإن «عناوين بيانات صضحفية»

 ·ÓإŸتحدة «تتميز بالتحيز و
لعدة ÷ان تابعة ل أ
إلذإتية و إلتضضليل إ’عÓمي» ،قال ‡ثل إ÷زإئر
إننا نسضتنكر هذه إ’نتهاكات إŸتكررة للمبادئ
إŸكرسضة ‘ ميثاق إأ’· إŸتحدة و‘ غÒها من
لوإئح وقرإرإت أإ‡ية ذإت إلصضلة» وطالب ‘ هذإ
إلصضدد من إأ’م Úإلعام إŸسضاعد إلسضهر على
إ’حÎإم إلصض -ارم ل -ه -ذه إŸب -ادئ ت -ف -ادي -ا ل -ت -ك-رإر
وضضعيات كهذه.
وقال بصضديق «نطلب كذلك بأان Áتنع ﬁررو
إلبيانات إلصضحفية عن إدرإج تعليقاتهم إÿاصضة
وإ’كتفاء بنقل إلنقاشضات بوفاء».
وأإبى نائب سضف Òإ÷زإئر إ’ أإن يوضضح بأان
إأ’مر ’ يتعلق Ãسضأالة أإخطاء مثلما أإشضار إليه
‡ث- -ل إأ’م- -ان- -ة مضض- -ي- -ف- -ا ب- -أان «إأ’خ- -ط- -اء ي- -جب
تصضحيحها على إلفور وليسس تكرإرها باسضتمرإر».
وبعد أإن أإعرب عن إرتياحه ’لتزإم إأ’م Úإلعام
إŸسضاعد بتدإرك إأ’مر ،أإكد ‡ثل إ÷زإئر بأان
«ه -ذإ إŸشض -ك -ل ي -خصس ع -م -ل إŸن -ظ-وم-ة إأ’‡ي-ة
ومصضدإقيتها».
وكانت إأ’· إŸتحدة قد وعدت سضنة 2017
بدرإسضة إŸسضأالة عن كثب بعد إ’نز’قات إلتي
مسضت Ãصض-دإق-ي-ة ه-ذه إل-ه-ي-ئ-ة إإ’عÓ-م-ي-ة إل-تابعة
Ÿؤوسضسضة متعددة إأ’طرإف.
وذهب قسضم إأ’خبار و إÙتوى Ÿنظمة إأ’·
إŸتحدة إ ¤حد إسضناد تصضريح كاذب للفقيد
أإح-م-د بخاري ،آإن-ذإك ‡ث-ل إ÷م-ه-وري-ة إل-ع-ربية
إلصض -ح-رإوي-ة إل-دÁق-رإط-ي-ة ل-دى إأ’· إŸت-ح-دة،
ي -ك -ون ق -د «إت -ه -م ج -ب -ه -ة إل-ب-ول-يسض-اري-و Ãم-ارسض-ة
إلرشضوة».
وإضضطرت منظمة إأ’· إŸتحدة إ ¤سضحب
إلتقرير إأ’و‹ لقسضم إأ’خبار و إÙتوى Ÿنظمة
إأ’· إŸتحدة وإ’عتذإر لهذإ إÿطأا.

ل· اŸت-حدة
–ت-ف-ل ا÷زائ-ر و م-ن-ظ-وم-ة ا أ
باليوم العاŸي لهذه الخÒة اليوم من خÓل
برنامج ثري حافل بالنشصاطات التي تÈز 56
سص -ن -ة م -ن ال -ت -ع -اون اŸث -م-ر و ال-ت-زام ال-ط-رفÚ
بÎقية قيم منظمة ال· اŸتحدة والتعددية
و ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-تدامة ،حسصب م- - -ا ج - -اء أامسض
الثÓثاء ‘ بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية.
وإوضضح إلبيان أإن «كل إلدول إأ’عضضاء –تفل
 ·ÓإŸت-ح-دة ك-ل سض-ن-ة حسضب
ب -ال -ي -وم إل -ع -اŸي ل -أ
إلÓئحة رقم  2782للجمعية إلعامة إ’‡ية إلتي
صضدرت ‘  1971و هي ذكرى دخول ميثاق إ’·
إŸتحدة حيز إلتنفيذ ‘ .»1945
وإشض- -ار ذإت إŸصض- -در إ ¤أإن ه- -ذإ إ’ح- -ت- -ف -ال
«ي -ع-ت Èم-ن-اسض-ب-ة ل-ل-ح-ك-وم-ات و إلشض-ع-وب ل-ت-ج-دي-د

إÁانها بأاهدإف و مبادئ ميثاق إأ’· إŸتحدة»،
مÈزإ إن برنامج إ’حتفال يتضضمن «عÓوة على
إ◊فل إلرسضمي إلتقليدي إŸشضÎك ،تنظيم سضلسضلة
من إÙاضضرإت بالتعاون مع وزإرة إلتعليم إلعا‹
و إلبحث إلعا‹ ‘ إلعديد من و’يات إلوطن».
ويضض - -ي - -ف إل - -ب - -ي- -ان ‘ ه- -ذإ إلصض- -دد أإن ه- -ذه
إÙاضضرإت تهدف إ« ¤شضرح سض Òمنظومة إأ’·
إŸت -ح-دة ل-ل-ط-ل-ب-ة و إه-دإف إل-ت-ن-م-ي-ة إŸسض-ت-دإم-ة
وإلتعاون إلقائم ب Úإ◊كومة إ÷زإئرية و إأ’·
إŸتحدة».
وي-ت-م ب-ه-ذه إŸن-اسض-بة ،يضض-ي-ف إل-بيان ،تنظيم
نشضاط من  28إ 30 ¤إكتوبر بقصضر إلثقافة مفدي
زكريا ‘ شضكل معرضس للمنتوجات إŸصضنعة ‘
إطار مشضاريع إلتعاون مع إلهيئات إ’‡ية».

ا÷زائر –تفل باليوم العاŸي لأ ·ÓاŸتحدة

لعمال ا÷زائري اŸوريتاÊ
›لسض ا أ

التوقيع على  9اتفاقيات للتعاون القتصصادي
” امسض ب -ال -ع -اصص -م -ة اŸوري-ت-ان-ي-ة ن-واكشص-وط
ال-ت-وق-ي-ع على  9ات-ف-اق-ي-ات ل-ل-ت-ع-اون و ذلك على
لع-مال
ه-امشض ان-ع-ق-اد ال-دورة ال-ث-ان-ي-ة Ûلسض ا أ
ا÷زائ -ري اŸوري -ت-ا ، Êم-ن شص-أان-ه-ا إاح-داث ن-ق-ل-ة
نوعية ‘ ›ال التعاون والشصراكة القتصصادية
ا÷زائرية -اŸوريتانية .
و” توقيع إ’تفاقيات بحضضور وزير إلتجارة إلسضعيد
جÓ-ب ون-ظÒت-ه إŸوري-ت-ان-ي-ة وزي-رة إل-ت-ج-ارة وإلصضناعة
وإلسضياحة إلسضيدة إلناها بنت حمدي ولد مكناسضي إ¤
جانب وزير إŸالية و وزير إÿارجية ÷مهورية موريتانيا
ورجال إأ’عمال من ك Óإلبلدين.
وتخصس هذه إ’تفاقيات قطاعات إلنقل وإلصضناعة
وإلصض -ح -ة وإŸي -ك -ان -يك وم -وإد إل -ت -ج -م -ي -ل وإلسض -ي -ارإت
وإلصض- -ن -اع -ات إل -غ -ذإئ -ي -ة وإل -ن -ظ -اف -ة وإأ’م -ن و›ا’ت
إل- -تسض- -وي- -ق وإل- -ب- -ي- -ئ- -ة وإŸع- -ادن وصض- -ن -اع -ة إلسض -ي -ارإت

وإ’تصضا’ت .وتسضمح إ’تفاقية إÈŸمة ب Úإلطرف‘ Ú
›ال إل -ت-ع-اون ب-ق-ط-اع صض-ن-اع-ة إلسض-ي-ارإت ب-إاطÓ-ق إول
سضيارة جزإئرية إلصضنع من عÓمة «كيا إ÷زإئر» سضيتم
تسضويقها Ãوريتانيا.
وب -اŸن-اسض-ب-ة أإوضض-ح وزي-ر إل-ت-ج-ارة سض-ع-ي-د جÓ-ب أإن
تكثيف إللقاءإت ‘ هذه إلفÎة يعد مكسضبا للطرفÚ
مؤوكدإ على ضضرورة متابعة إŸشضاريع إلتي ” إ’تفاق
ع -ل -ي -ه -ا ‘ م -ن-اسض-ب-ات سض-اب-ق-ة و ت-ع-زي-ز ه-ذه إŸشض-اري-ع
با’تفاقيات إÈŸمة.
وإك-د إل-وزي-ر ح-رصس إ◊ك-وم-ة ع-ل-ى إل-دف-ع ب-ق-اط-رة
إل-ت-ع-اون إ’ق-تصض-ادي إل-ث-ن-ائ-ي ل-ل-وصض-ول خÓ-ل إلسض-ن-وإت
إŸقبلة إ ¤مشضاريع إسضتثمارية كÈى تؤوسضسس لشضرإكة
ه -ي -ك -ل -ي -ة مسض -ت-دإم-ة م-ن شض-أان-ه-ا رف-ع ح-ج-م إŸب-اد’ت
إل -ت-ج-اري-ة وإل-ت-ع-اون إ’ق-تصض-ادي إل-ث-ن-ائ-ي إ ¤مسض-ت-وى
إلعÓقات إلسضياسضية ب Úإلبلدين.

لطعام والصصناعة الغذائية
أاك Èسصوق دو‹ Ÿهني ا إ

منتوجات جزائرية بالصصالون الدو‹ للتغذية بباريسس
” عرضض منتوجات غذائية جزائرية بالصصالون
الدو‹ للتغذية بباريسض الذي يعد اك Èسصوق دو‹
لط-ع-ام والصص-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة الباحث Úعن
Ÿه-ن-ي ا إ
مصصادر إالهام أاو حلول تصصديرية.
حتى وإن كان حضضور إŸنتوجات إ÷زإئرية ﬁتشضما
إ’ إن إŸنتوجات إŸعروضضة إ ¤جانب أإخرى مشضهورة
’ تقل عنها شضأانا بالنظر إ ¤جودة وسضعر إŸنتوج.
وحسضب ما إسضتقته وأإج من معلومات أإثناء حديثها مع
إŸؤوسضسضات إلثÓث ÚإŸشضاركة ‘ هذإ إلصضالون بحضضور
‡ثل سضافكسس فإان إلعÓمة إ÷زإئرية من “ور وعجائن
وخمور وشضكو’طة وزيت إلزيتون وإŸائدة وإŸصضÈإت
قد بدأإت تشضق طريقها نحو إلتصضدير.
من جهة إخرى تنقل سضف Òإ÷زإئر بفرنسضا عبد
إلقادر مسضدوة  ،أإمسس ،إ ¤إلصضالون من أإجل تشضجيع
هؤو’ء إŸتعامل Úإ’قتصضادي Úللمضضي قدما نحو ولوج
إلسضوق إلفرنسضية حيث أإصضر على إŸسضؤوول Úأإن Áنحوإ
إأ’فضضلية إ ¤أإفرإد إ÷الية إ÷زإئرية إلذين ينشضطون
مسض -ب -ق -ا ‘ إل -دوإئ -ر إل -ت -ج-اري-ة وإ’سض-وإق م-ؤوك-دإ ع-ل-ى
مرإفقة إلدولة إ÷زإئرية لهم.
وقد رفع إلعديد من إŸشضارك ÚإŸشضاكل إŸرتبطة
بالتنظيم خاصضة تلك إŸتعلقة بتحضض Òإلوفد إ÷زإئري

Ÿثل هذإ إلصضالون إلذي ينظم كل سضنت .Úوبالفعلي ⁄
تكن إأ’جنحة إ÷زإئرية ›تمعة ‘ مكان وإحد كما إن
إلبعضس منها كان متوإجدإ ‘ إماكن ’ يÎدد عليها
إلزوإر كثÒإ خاصضة وأإن معظمهم مهنيون.
ون -ظ -رإ ل -ت -أاخ -ره -ا ‘ إŸشض -ارك -ة  ⁄ي -تضض -م-ن دل-ي-ل
إلصضالون أإسضماء إŸؤوسضسضات إ÷زإئرية وهو إ’مر إلذي
تأاسضف له إلكث Òمن إ◊ضضور إلذين كانوإ يأاملون ‘
إعطاء رؤوية أإوضضح للمنتوجات إ÷زإئرية.
ولكنهم إعربوإ ‘ ،إŸقابل ،عن «تفاؤولهم» ’ سضيما و
أإن معظمهم سضجلوإ حضضورهم ‘ إلسضوق إلدولية على
غرإر عجائن عمر بن عمر و عجائن ›مع بن حمادي
إو مشض -روب -ات إف -ري و ن -ق -اوسس إل -ل -ذإن إح -ت  Ó-إلسض-وق
إلفرنسضية .و ‘ هذإ إ’طار ،دعاهم إلسضف Òإ ¤بذل
إŸزي- -د م- -ن إ÷ه- -ود و تشض- -ج- -ي- -ع إŸن- -افسض- -ة ‘ ›ال
إلتغليف.
وأإكد إŸمثلون عن شضركة إÿمور إلكÈى Ÿنطقة
إلغرب «غرون كرو دو لوإسضت» إنهم قد إقتحموإ ›ال
إإ’ط-ع-ام ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ب-ي-ذ إ÷زإئ-ري إل-ذي ك-ان ‘
إŸاضضي إحسضن جودة من إلنبيذ إلفرنسضي ،مشضÒين إ¤
إن منتوجهم سضجل حضضوره ‘ إزيد من  350مطعما
بباريسس.
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طبقا لتعليمات الرئيسس بوتفليقة بششأان الوقاية من الكوارث

السشÎاتيجية الوطنية لتسشي Òاıاطر أامام ا◊كومة ‘ غضشون  6أاششهر
ث -م -ن اŸشش -ارك -ون ‘ ال -ن -دوة ال -وط -ن -ي-ة ح-ول تسش-يÒ
ﬂاط- -ر ال- -ك- -وارث ‘ خ- -ت- -ام أاشش- -غ- -ال- -ه -ا امسس ب -ا÷زائ -ر
ال-ع-اصش-م-ة ق-رار رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ال-ق-اضش-ي ب-إاع-داد وت-ن-ف-ي-ذ ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة
الوطنية للوقاية من ﬂاطر الكوارث.
جاء ‘ رسسالة اŸشسارك Úالتي وجهوها ا ¤الرئيسس بوتفليقة:
«إان -ن -ا ن -ث ّ-م -ن ق -رارك -م وت -وج-ي-ه-ات-ك-م اÿاصس-ة ب-إاع-داد وت-ن-ف-ي-ذ
اإ’سسÎاتيجية الوطنية للوقاية من ﬂاطر الكوارث والتي سسيكون
لكل مشسارك منا شسرف اŸسساهمة ‘ صسياغة او ¤لبناتها ضسمن
مقاربة تشساركية مند›ة Ãا يسسمح بتحسس Úقدرة بÓدنا على
›اب- -ه -ة ﬂت -ل -ف اıاط -ر» م -ع -رب Úع -ن شس -ك -ره -م ل -رئ -يسس
ا÷مهورية لتعليماته «من أاجل التكفل Ãا خلفته ا’ضسطرابات
ا÷وية اأ’خÒة».
وت -ق -دم اŸشس -ارك-ون ‘ رسس-ال-ت-ه-م ال-ت-ي ق-رأات-ه-ا السس-ي-دة ل-ون-ا
اب -وصس -وي-رح اŸدي-رة ال-ع-ام-ة Ÿرك-ز ال-دراسس-ات ب-ج-ام-ع-ة ال-دول
العربية بالشسكر لرئيسس الدولة على رعايته السسامية أ’شسغال هذا اللقاء
واهتمامه «البالغ» من أاجل ضسمان تسسي Òأافضسل ıاطر الكوارث
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة وال-ت-حضس Òا÷ي-د واŸسس-ب-ق إ’ج-راءات ال-وق-اي-ة م-ن ه-ذه
اıاطر.

بدوي:اإلسشÎاتيجية الوطنية سشتعرضش على ا◊كومة
خ ـÓل  6أاششهر
اعلن وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نور
ال -دي -ن ب-دوي ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة أان ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة

الشس-ام-ل-ة آ’ف-اق  2030اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسسيﬂ Òاطر
الكوارث سستعرضس على ا◊كومة ‘ غضسون سستة أاشسهر القادمة طبقا
لتعليمات رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال وزير الداخلية ‘ الكلمة ا’ختتامية للندوة التي نظمت على
مدار يوم– Úت شسعار «من اجل قدرة ›ابهة اك »Èبان ما توصسل اليه
اŸشساركون من خÈاء وﬂتصس Úمن توصسيات مُِلّمة وﬁيطة « تصسب
كلها ‘ تعزيز صسمود بلدنا ‘ تسسيﬂ Òاطر الكوارث» مؤوكدا بان هذه
ال -ت-وصس-ي-ات سس-تشس-ك-ل ’ ﬁال ورق-ة ع-م-ل سس-ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ‘ إاع-داد
ا’سسÎات -ي -ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة الشس-ام-ل-ة آ’ف-اق  2030ال-ت-ي سس-ت-ع-رضس ع-ل-ى
ا◊ك -وم -ة ‘ غضس -ون السس -ت-ة اشس-ه-ر ال-ق-ادم-ة ط-ب-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة».

أاششاد بدور الصشحافي ‘ Úتنوير الرأاي العام ،بوعزغي:

حرية التعب Òمؤوششر لنمواÛتمعات والدول
تكر Ëصشحفية جريدة «الششعب»

ك-رم وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية
عبد القادر بوعزغي ،أامسس Ãناسشبة اليوم
الوطني للصشحافة اŸصشادف لـ 22أاكتوبر من
’عÓ-م-ي Úم-ن-ه-م
ك -ل سش -ن -ة ›م -وع -ة م -ن ا إ
صشحفية جريدة «الششعب» سشهام بوعموششة»
‘ حفل رمزي ،تثمينا ÷هودهم اŸبذولة ‘
ت -غ -ط -ي -ة نشش -اط -ات ال -ق -ط -اع وم -راف -ق -ت-ه ‘
زي -ارت -ه ıت -ل -ف ال -و’ي -ات ،شش -اك -را رئ-يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ إاقرار
Óح-تفال
ت -اري-خ  22أاك-ت-وب-ر ك-ي-وم وط-ن-ي ل -إ
’ل - -ت - -ق - -اء
ب- - -الصش - -ح - -اف - -ة ال - -ذي سش - -م - -ح ب - -ا إ
’عÓ-م
’ع Ó-م -ي Úم -ن ﬂت-ل-ف وسش-ائ-ل ا إ
ب -ا إ
اŸكتوبة ،اŸرئية واŸسشموعة.

سسهام بوعموشسة
ق -ال ب -وع -زغ -ي ع -ل-ى ه-امشس ا◊ف-ل أان رئ-يسس
ا÷م -ه-وري-ة أاو ¤ع-ن-اي-ة ك-بÒة ل-لصس-ح-اف-ي ،Úك-ون-ه
يدرك أاهميتهم ‘ بناء اأ’· ،وحسسبه فإان حرية
ال -ت -ع -ب Òم -ؤوشس -ر ل -ن -م -واÛت -م -ع -ات وا◊ضس-ارات
وال- -دول ،وك- -ذا م- -ؤوشس- -ر ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ‡ارسس -ة
الدÁقراطية ب Úاأ’· ،مشسÒا إا ¤أانه ‘ ا÷زائر
هناك مسستوى عال Ÿمارسسة الدÁقراطية وحرية
التعب. Ò
و ⁄يفوت وزير الفÓحة الفرصسة للÎحم على
أارواح الصسحفي Úالذين إاغتالتهم أايادي اإ’رهاب،
وهم يؤودون واجبهم مثل بقية اأ’حرار من أاعوان
اأ’من وا÷يشس الوطني الشسعبي وضسحوا بأارواحهم
‘ سسبيل اŸهنة والوطن ،وعددهم يتجاوز مائة
صس- -ح- -ا‘ ع- -ل- -ى ح- -د ق- -ول ال- -وزي- -ر ،مضس- -ي -ف -ا أان
اإ’ع Ó-م -ي Úال -ذي -ن أاغ -ت -ي -ل -وا داف -ع -وا ب-أاقÓ-م-ه-م

وأافكارهم عن ا÷زائر ،مثل كل الوطني Úالذين
إاسستعملوا أاسساليب أاخرى للدفاع عن الوطن.
‘ هذا الصسدد ،أاشسار بوعزغي إا ¤أانه باأ’مسس
خ Ó-ل ح-ف-ل ج-ائ-زة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-لصس-ح-ف-ي
اÎÙف وه-ويسس-ت-م-ع أ’سس-م-اء الصس-ح-اف-ي Úالذين
اسس- -تشس- -ه -دوا ‘ سس -ب -ي -ل اŸه -ن -ة يسس -ت -حضس -ر ت -لك
اأ’وقات ،كما اعت Èتكر Ëأامسس فرصسة للÎحم
على الذين كانوا بيننا وغادرونا خÓل هذه السسنة،
أام Óالنجاح واإ’سستمرارية ‘ أاداء مهنة اŸتاعب
لكل الصسحافي Úوتغطية نشساطات كل القطاعات،
ق -ائ « :Ó-ن-ح-ن ن-ث-م-ن ك-ل م-ا ت-ق-وم-ون ب-ه ،ا÷زائ-ر
بحاجة لكل أابنائها الشسرفاء كل من موقعه ،أانتم
Ãثابة اŸصسباح الذي ينور الرأاي العام واŸواطن
بحاجة Ÿعرفة ما يدور ‘ السساحة اإ’قتصسادية

والثقافية وهذا دور الصسحفي أ’نه يدرك قيمة هذه
اŸعلومة».
باŸقابل ،ذكر وزير الفÓحة بأاهمية القطاع ‘
تلبية حاجيات اŸواطن من اŸنتوجات ا◊يوانية
Óقتصساد الوطني ،بحيث أاصسبح
والنباتية ،وبديل ل إ
ينتج أاك Ìمن  30مليار دج ويسساهم بقسسط كب‘ Ò
النا œالداخلي اÿام ،وتقليصس ميزان اŸدفوعات،
مشسÒا إا ¤أاننا ‘ السسنوات اŸاضسية كنا نسسعى
للكمية لتلبية الطلب واليوم حسسنا اŸنتوج وأاصسبح
ل -ل -ق -ط -اع م -ك -ان -ة ‘ اأ’سس -واق ال -دول -ي -ة .م -ث -م -ن -ا
إاسسÎاتيجية الرئيسس التي بادر بها سسنة ‘ 2000
تنمية الفÓحة وجعله ‘ قلب اإ’قتصساد الوطني،
وحسسبه Œاوزنا مرحلة اإ’نتاج اÙلي وأاصسبحنا
‘ مسستوى التموقع ‘ اأ’سسواق اÿارجية.

‘ اجتماع الكتلة الŸÈانية برئاسشة ولد عباسس

«األفÓن» يرششح معاذ بوششارب لرئاسشة «م.شش.و»
رشش -ح ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي،
أامسس ،رئ- -يسس ك- -ت- -ل- -ت -ه الŸÈان -ي -ة ب -اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي م -ع -اذ ب -وشش-ارب ل-رئ-اسش-ة
ال- -غ -رف -ة السش -ف -ل -ى ل -لŸÈان ‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات
اŸقررة اليوم.
خÓ-ل اج-ت-م-اع ل-ل-ك-ت-ل-ة الŸÈان-ي-ة ◊زب جبهة
التحرير الوطني عقد Ãقر ا◊زب –ت رئاسسة
أامينه العام جمال ولد عباسس ” ترشسيح رئيسس
ال- -ك -ت -ل -ة الŸÈان -ي -ة ل -ل -ح -زب م -ع -اذ ب -وشس -ارب ‘
ا’نتخابات اŸقررة اليوم اأ’ربعاء ’ختيار رئيسس
ج -دي -د ل -ل-غ-رف-ة السس-ف-ل-ى ل-لŸÈان خ-ل-ف-ا ل-لسس-ع-ي-د
بوحجة.
وتكون هذه ا’نتخابات التي Œري ‘ جلسسة
علنية مسسبوقة باŸصسادقة على تقرير ÷نة الشسؤوون
القانونية وا’دارية وا◊ريات باÛلسس اŸتعلق
بإاثبات حالة شسغور منصسب رئيسس اÛلسس الشسعبي
ال-وط-ن-ي ن-ت-ي-ج-ة ل-وضس-ع-ي-ة ا’نسس-داد ال-ت-ي ت-ع-يشس-ها
الهيئة التشسريعية وشسلل جميع أانشسطته منذ أاسسابيع
إاثر قرار أاغلبية النواب ( 351نائب) سسحب الثقة من
ال -رئ -يسس السس -ع -ي -د ب -وح -ج -ة وم -ط -ال -ب -ت-ه ب-ت-ق-دË
اسستقالته.
وكان معاذ بوشسارب صساحب  47سسنة اŸنتخب

عن و’ية سسطيف قد تو ¤خÓل العهدة التشسريعية
السس -اب -ق -ة م -نصسب ن -ائب رئ -يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال- -وط -ن -ي م -ك -ل -ف ب -ال -ع Ó-ق -ات م -ع ›لسس اأ’م -ة
وا◊كومة وباقي اŸؤوسسسسات الدسستورية.
و–دد النصسوصس القانونية الكيفية التي يتم بها
ان- -ت- -خ- -اب رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ‘
الفÎات التشسريعية اŸتجددة كل خمسس سسنوات
وكذا ‘ حا’ت الشسغور وهي العملية التي يتعÚ
القيام بها  15يوما بعد إاعÓن اÛلسس الدسستوري
للنتائج بالنسسبة للحالة اأ’و 15 ¤يوما بعد اإ’عÓن
عن حالة الشسغور ‘ الوضسع الثا.Ê
فبالنسسبة للحالة العادية ينصس الدسستور على أان
رئ -يسس اÛلسس الشس -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ي-ن-ت-خب ل-ل-فÎة
التشسريعية التي تبتدئ وجوبا ‘ اليوم اÿامسس
عشسر الذي يلي تاريخ إاعÓن اÛلسس الدسستوري
ع -ن ال -ن -ت -ائ -ج .أام-ا ‘ ح-ال-ة شس-غ-ور م-نصسب رئ-يسس
اÛلسس ،فينصس القانون الداخلي للغرفة السسفلى
ل -لŸÈان ع -ل -ى أان-ه «ي-ت-م ان-ت-خ-اب رئ-يسس اÛلسس
الشسعبي الوطني بنفسس الطرق اÙددة ‘ النظام
الداخلي ‘ أاجل أاقصساه  15يوما اعتبارا من تاريخ
إاعÓن الشسغور».
و‘ هذا اإ’طار يتو ¤مكتب اÛلسس الذي

ي -ج-ت-م-ع وج-وب-ا ل-ه-ذا ال-غ-رضس –ضس Òم-ل-ف ح-ال-ة
الشس-غ-ور وإاح-ال-ت-ه ع-ل-ى ال-ل-ج-ن-ة اŸك-ل-ف-ة ب-الشس-ؤوون
القانونية التي تعد تقريرا عن إاثبات حالة الشسغور
يعرضس ‘ جلسسة عامة للمصسادقة عليه بأاغلبية
أاعضس- -اء اÛلسس .و‘ ه- -ذه ا◊ال -ة يشس -رف ع -ل -ى
عملية ا’نتخاب أاك Èنواب الرئيسس سسنا من غÒ
اÎŸشسحÃ Úسساعدة أاصسغر نائب ÚباÛلسس.

« األرندي» يدعم مرششح حزب
جبهة التحرير الوطني
أاع- -ل- -ن رئ- -يسس اÛم- -وع- -ة الŸÈان- -ي- -ة ◊زب
التجمع الوطني الدÁقراطي فؤواد بن مرابط أامسس
با÷زائر العاصسمة عن تأاييد حزبه Ÿرشسح حزب
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي Ÿنصسب رئ-يسس اÛلسس
الشسعبي الوطني معاذ بوشسارب.
وصس -رح ب -ن م -راب -ط ل -لصس -ح-اف-ة ع-قب اج-ت-م-اع
Ûموعة الŸÈانية للحزب أان «التجمع الوطني
ال -دÁق -راط -ي ق -رر ت -زك -ي -ة م -رشس -ح ح -زب ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني Ÿنصسب رئيسس اÛلسس الشسعبي
الوطني».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاطلق نادي الصشحافة لقطاع اŸوارد اŸائية ،نسشيب:

جائزة أاحسشن عمل إاعÓمي ‘ اليوم العاŸي للماء
^  ٤٠٠مليار دج ميزانية التجهيز و 9مÓي Òلتسشديد ديون البلديات
^ لقاء مع الداخلية حول الفيضشانات
أاط - -ل - -ق وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي- -ة حسشÚ
نسش- -يب ،أامسس ‘ ،اح- -ت- -ف- -ائ- -ي- -ة خ -اصش -ة
ب- -ال- -ي- -وم ال- -وط- -ن- -ي ل- -لصش- -ح- -اف- -ة ن- -ادي
الصش- -ح- -اف- -ة ل- -ل- -م- -وارد اŸائ- -ي- -ة،وال- -ذي
سش - -يشش - -ك - -ل دائ - -رة ل - -ل- -ق- -اء وال- -ت- -ب- -ادل
’عÓم من الصشحافة
و’جتماع مهنيي ا إ
اŸسش -م -وع -ة واŸرئ -ي-ة واŸك-ت-وب-ة وح-ت-ى
ا’ل- -كÎون- -ي- -ة ب- -إاط- -ارات وأاخصش- -ائ -ي -ي
القطاع من أاجل تعزيز عÓقات عملهم
’Ê
وا◊صشول على اŸعلومات ‘ الوقت ا آ
ومن مصشادر موثوقة تضشمن صشحتها .
أاكد الوزير أان هذا النادي سسيكون Ãثابة
فضساء سستدرج فيه عدة نشساطات من بينها
«منتدى اŸاء» الذي سسيكون موعدا دوريا مع
ﬂت-ل-ف مسس-ؤوو‹ ال-ق-ط-اع م-ن اج-ل م-ن-اقشس-ة
اŸسستجدات اŸتعلقة بقطاع اŸوارد اŸائية
فضس Óعن إاطÓق ا÷ائزة السسنوية للصسحافة
اŸوج-ه-ة ل-ت-ك-ر Ëأاحسس-ن اأ’ع-م-ال الصس-ح-فية
اŸتعلقة باŸاء.
وسسيتم اإ’عÓن عن موضسوع اŸسسابقة لهذه
السس- -ن -ة وشس -روط اŸشس -ارك -ة ف -ي -ه -ا ‘ اأ’ي -ام
القليلة القادمة ‘ ح Úسسيتم تنظيم حفل
تسس -ل -ي -م -ه -ا Ãن -اسس -ب -ة ال -ي -وم ال -ع-اŸي ل-ل-م-اء
اŸصسادف لـ  22مارسس من كل سسنة ،وهذا
اق -ت -ن -اع -ا م -ن -ه أان اإ’ع Ó-م شس -ريك ل -ل -ق-ط-اع
ب -اع -ت -ب -اره -ا –رصس ع -ل -ى م -راف -ق -ة ت-ق-دË
اÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي-ة واŸصس-ال-ح ال-كÈى،ك-ون
التواصسل وا’تصسال وتبادل اŸعلومات يشسكل
أاسس -اسس سس Òأاي مصس -ل -ح -ة سس -واء ت-ع-ل-ق اأ’م-ر
ب -اŸاء الشس -روب أاوال -ت-ط-ه Òوتسس-ل-ي-ط الضس-وء
ع- - -ل - -ى ا’‚ازات اÙق - -ق - -ة وال - -ن - -ق - -ائصس
اŸسسجلة.
ونشسط الوزير أاول موعد من منتدى اŸاء،
حيث تطرق إاﬂ ¤تلف ا’‚ازات اÙققة
‘ قطاع اŸوارد اŸائية خاصسة وأان الدولة
تو‹ اهتماما كبÒا لهذا القطاع ،مشسÒا إا¤
أان تكلفة ا’سستثمارات ‘ القطاع بلغت 50
مليار دو’ر منذ سسنة  ،2000و” تخصسيصس
أازيد من  400مليار دينار ‘ ميزانية التجهيز
لهذه السسنة .
وأاكد نسسيب أان ا’سستثمارات التي قام بها
القطاع والتي ما يزال يقوم بها جعلت من
ا÷زائر ‘ وضسعية مريحة دون إانكار وجود
بعضس التذبذبات الناŒة عن نقصس ‘ الهياكل
وهي ليسست بأازمة كا÷فاف ،ومازال هناك
ال-ك-ث Òم-ن ال-ع-م-ل ل-ت-دارك ال-ع-ج-ز وم-واصس-لة
ال-ت-ن-م-ي-ة،ل-ك-ن ه-ذا ’ ي-ن-ف-ي أان ال-ق-ط-اع قطع
أاشسواطا كبÒة .
وح - -ول م- -دى ت- -ق- -دم ع- -م- -ل- -ي- -ة –صس- -ي- -ل
ديون»ا÷زائرية للمياه» اŸسستحقة،أاكد الوزير
أان العملية تشسهد «Œاوبا» من قبل اŸواطنÚ

أاوال-ب-ل-دي-ات أاواŸؤوسسسس-ات ال-عمومية،حيث ”
تخصسيصس  9مÓي Òدج لتسسديد مسستحقات
البلديات .
وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-زوي-د اŸن-اط-ق الصس-ن-اع-ية
باŸياه ‘ ا÷نوب والهضساب العليا قال نسسيب
أان - -ه - -م ان - -ت - -ق - -ل - -وا ‘ ه - -ذا اÿصس - -وصس اإ¤
الÓ- -م- -رك- -زي- -ة ب- -ح- -يث ” ت- -ك- -ل- -ي- -ف ال- -و’ة
بالعملية،مشسÒا أان القطاع على اسستعداد تام
Ÿراف -ق -ة ك -ل اŸشس -اري -ع اŸسس -ط-رة ‘ إاط-ار
برنامج ا◊كومة.
وفيما يخصس الفيضسانات أاعلن نسسيب عن
لقاء خاصس حول اŸوضسوع ‘ نوفم Èالداخل
م- -ع وزارة ال- -داخ- -ل- -ي -ة ،ح -يث سس -ي -ت -م إاع -داد
إاسسÎاتيجية وطنية للتصسدي للفيضسانات،وكذا
إاع -داد آال -ي-ات ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ه-ذه اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة
آ’ف -اق ،2030وال-ت-نسس-ي-ق ب-ج-م-لة من العمليات
ذات اأ’ولوية منها سسيÓن اŸياه ’سسÎجاع
ق- -درات سس- -ي Ó-ن اأ’ودي -ة،وإاع -داد تشس -خ -يصس
وط -ن -ي ل -ل -م -ن -اط -ق اŸع -رضس -ة ل -ل -ف -يضس-ان-ات
وتصسنيفها ووضسع ﬂطط وقائي ،ناهيك عن
تطوير شسبكة وطنية للتنبؤو،وقد ” اختيار 100
ﬁطة ‰وذجية لذلك قبل تعميمها.

تكر Ëوسشائل إاعÓمية
‘ مقدمتها «الششعب»
وعلى هامشس ا’حتفال قام الوزير بتكرË
›موعة من الصسحفي Úالذين رافقوا القطاع
‘ ﬂت-ل-ف خ-رج-ات-ه واسس-ت-ث-م-ارات-ه وم-ت-اب-عة
مشساكله وا‚ازاته والوقوف على اŸكاسسب
اÙققة متمنيا لهم اŸزيد من التأالق ‘
مسسارهم اŸهني ،كما اغتنم الفرصسة للوقوف
ع -ل -ى مسسÒة اأ’ج -ي -ال السس -اب -ق -ة إاب -ان ح-رب
التحرير وكذا الصسحفي Úالذين رحلوا فجأاة
أام -ث -ال ع -ب -دوسس -غ -وا ،Êي-زي-د آايت ح-م-ادوشس
ويوسسف بطاشس .

يوسشفي من أام البواقي:

إانتاج اإلسشمنت سشيبلغ  ٤٠مليون طن سشنويا ‘ 2٠2٠
أاك- - -د وزي- - -ر الصش- - -ن - -اع - -ة
واŸن -اج -م ي -وسش -ف ي -وسش-ف-ي،
أامسس ،ب- -و’ي- -ة أام ال- -ب -واق -ي
ع -ل -ى أان إان -ت -اج ا÷زائ-ر م-ن
’سش- -م- -نت سش- -يصش -ل إا40« ¤
ا إ
مليون طن سشنويا ‘ غضشون
’ن-ت-اج
سش-ن-ة  »2020م-ق-اب-ل ا إ
ح- -ا‹ م -ن ه -ذه اŸادة ال -ذي
ي Î-اوح ب 25 Ú-و 30مليون
ط-ن سش-ن-وي-ا ‡ا سش-ي-ف-تح باب
التصشدير.
وأاوضسح الوزير للصسحافة على
هامشس زيارة العمل والتفقد التي
قام بها إا ¤هذه الو’ية أان رفع إانتاج اإ’سسمنت
سسيسسمح بتصسدير « 10مليون طن سسنويا من
ه - -ذه اŸادة»’ ،ف - -ت- -ا ‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل أان
ا÷زائر سستشسرع «قبل نهاية السسنة ا÷ارية»
‘ إانتاج نوع آاخر من اإ’سسمنت يسستعمل ‘
الصسناعة البÎولية.
وقال يوسسفي «سسنغطي خÓل سسنة 2019
احتياجات صسناعة البÎول والغاز بالبÓد من
مادة اإ’سسمنتوفضس Óعن أاننا سسنصسدر هذا
النوع من اإ’سسمنت إا ¤اÿارج».
وأاع- -ط- -ى ال- -وزي- -ر م- -ث -ا’ ‘ ›ال إان -ت -اج
اإ’سس- -م- -نت ب- -اÛم- -ع الصس- -ن -اع -ي إ’سس -م -نت
ا÷زائ -ر «ج -ي -ك -ا» ال -ذي ذك -ر أان -ه أاول م -ن-ت-ج
Óسسمنت با÷زائر والذي زار باŸناسسبة أاحد
ل إ
اŸصس -ان -ع ال -ت -اب -ع -ة ل -ه Œري أاشس -غ-ال إا‚ازه
ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-ق-وسس واŸصس-م-م ل-ك-ي تصسل قدرة

إانتاجه السسنوية إا 2 2 ¤مليون طن .وقد بلغت
نسسبة تقدم اأ’شسغال به وفقا للشسروحات التي
قدمت للوزير بع ÚاŸكان .٪79
واسستنادا ليوسسفي فإان «إانتاج ›مع (جيكا)
ي -ع -ط -ي -ن -ا ف -ك -رة ع -ن م -دى ت-ط-ور الصس-ن-اع-ة
ا÷زائ -ري -ة» مضس -ي -ف -ا ب -أان ال -ق -ي -م -ة اŸال -ي -ة
لصسادرات (جيكا) من اإ’سسمنت سستÎاوح ما
ب 3 Úإا 5 ¤مليون دو’ر خÓل هذه السسنة قبل
أان يذكر أان ا÷زائر كانت ‘ وقت مضسى
تسستورد كميات كبÒة من اإ’سسمنت.
Óشس -ارة ف -ق -د اسس -ت -ه -ل وزي -ر الصس -ن -اع -ة
ل - -إ
واŸناجم زيارته إا ¤و’ية أام البواقي Ãعاينة
مصسنع اآ’جر ببلدية الرحية ،حيث ع Èعن
ارتياحه لقدرة إانتاجه كونه يلبي احتياجات
الو’ية من هذه اŸادة وكذا بعضس الو’يات
اأ’خرى اÛاورة.
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‘ إاطار ا’حتفا’ت باليوم الوطني للصسحافة

عبد ا◊ميد بعيشش يزور مكتب ““الشسعب““ Ãعسسكر
سس -ط -رت السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة Ÿعسس-ك-ر
’عÓ- -م -ي -ة
’سس- -رة ا إ
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع ا أ
اÙل -ي -ةÃ ،ن -اسس -ب -ة ا’ح -ت -ف -ال ب-ال-ي-وم
ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-اف-ة ب-رن-ا›ا ث-ريا شسمل
ت-ن-ظ-ي-م م-ع-ارضس م-ت-ن-وع-ة يÈز أاحدها
’قÓم اÙلية ‘ الÎويج للمنتوج
دور ا أ
ا’ق-تصس-ادي اÙل-ي ،ك-م-ا اسس-تهل برنامج
ا’ح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة ب- -زي -ارة ›ام -ل -ة ل -دار
الصسحافة بختي بن عودة أاين تفقد عبد
ا◊م- - -ي- - -د ب- - -ع- - -يشس ظ- - -روف ‡ارسس- - -ة
اŸراسسل Úالصسحفي ÚاÙلي. Ú

معسسكر :أام ا.Òÿسس
وتشصرف وا‹ معسصكر بزيارة مكتب جريدة

الشص -عب،ح -يث أاب -دى اه-ت-م-ام-ه واطÓ-ع-ه Ãا
ت -ق -دم -ه أام ا÷رائ -د م -ن م -واضص-ي-ع ذات ب-ع-د
وطني وﬁلي ،مؤوكدا ‘ حديث لـ«الشصعب““
على دور اإ’عÓم ‘ إابراز ›هودات الدولة
‘ ›ال التنمية اÙلية وتنوير الرأاي العام،
ع- -ل- -ى أاسص- -اسس ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ة ب‡ Úث -ل -ي
اŸؤوسصسص- -ات اإ’عÓ- -م -ي -ة واإ’دارة م -ن خ Ó-ل
تذليل كافة العقبات التي –ول دون الوصصول
إا ¤مصصادر اŸعلومة.
كما أابرز عبد ا◊ميد بعيشس ،الدور اŸنوط
ب -اإ’عÓ-م ال-وط-ن-ي ‘ ت-ك-ريسس ق-ي-م ال-ت-ع-ايشس
السص- -ل -م -ي وال -ع -م -ل ع -ل -ى نشص -ره -ا ب Úأاف -راد
اÛت -م -ع م -ن خ Ó-ل ن-ب-ذ ال-ع-ن-ف وال-ت-ط-رف
وت -ق -ريب وج -ه-ات ال-ن-ظ-ر ل-ت-ب-دي-د اÓÿف-ات

واخ- -تÓ- -ف- -ات ال- -رأاي،م -ن -وه -ا ب -دع -م رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ◊ري-ة ال-ت-ع-ب Òوال-ت-زام-ه بحماية
الصصحفي Úمن أاشصكال اŸتابعات القضصائية،
من خÓل مسصاعيه لدسصÎة حقوق وواجبات
الصصحافة الوطنية .
‘ سصياق ذي صصلة ،علمت ““الشصعب““ أان وا‹
م -عسص -ك -ر ق -د أام-ر م-ن م-دي-ر الÎب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة
سص -حب دع -وى قضص -ائ-ي-ة ح-ركت ضص-د م-راسص-ل
أاح -د ال -ع -ن -اوي -ن الصص -ح -ف -ي -ة بصص-ف-ت-ه م-ك-ل-ف-ا
با’عÓم على مسصتوى مصصالح الÎبية ،ا’مر
الذي ارتاحت له اأ’سصرة ا’عÓمية خاصصة وأان
ظروف تقد ËاŸراسصل الصصحفي أامام قاضصي
ال-ت-ح-ق-ي-ق ل-دى ﬁك-م-ة م-عسص-ك-ر ت-زام-نت مع
احتفا’ت اليوم الوطني للصصحافة .

احتفالية لها طعمها بسسعيدة

تكر Ëالوجوه اإ’عÓمية اÙلية ‘ مقدمتهم ““الشسعب““
أاشص- -رف وا‹ سص- -ع -ي -دة سص -ي -ف
اإ’سصÓ- -م ل -وح رف -ق -ة السص -ل -ط -ات
اأ’منية واÙلية على احتفاليات
اŸنظمة باŸناسصبة Ãقر الو’ية
وال- -ذي ج- -م- -ع- -ه ب- -اإ’عÓ- -م -يÚ
واŸت- - -ع- - -اون ‘ Úالصص- - -ح- - -اف- - -ة
اŸك-ت-وب-ة واŸسص-م-وع-ة واŸرئ-ي-ة
اŸك - -رم Úب - -اŸن - -اسص- -ب- -ة،ح- -يث
ح - - -رصس ال - - -وا‹ ع- - -ل- - -ى دع- - -وة
اŸسص -اه -م Úإا ¤إاث -راء ا◊صصصس
Óذاع -ة
والشص- -ب- -ك- -ة الÈا›ي- -ة ل - -إ
اÙل- -ي- -ة Ãخ- -ت -ل -ف اŸواضص -ي -ع
التنموية ومسصايرة قضصايا التنمية
اÙل- - -ي- - -ة ،دون إاغ - -ف - -ال واجب
ا◊ف- - -اظ ع - -ل - -ى اŸك - -تسص - -ب - -ات
اÙق - -ق - -ة م - -ن خÓ- -ل إاشص- -راك
اŸؤورخ ÚواŸه -ت -م Úب -ال -ت -اري-خ

لÎسص -ي -خ اŸب -ادئ ال -وط-ن-ي-ة ل-دى
ال -ن -اشص -ئ -ة وال -ت -ع -ري-ف Ãخ-ت-ل-ف
اÙط -ات ال -ت -اري-خ-ي-ة واأ’عÓ-م
الوطنية.

وث - -م - -ن ال - -وا‹ ال - -دور ال- -ذي
أاصص -ب -حت ت -ل -ع -ب -ه الصص -ح -اف -ة ‘
مسص -اي -رة قضص -اي -ا ال -ت-ن-م-ي-ة ورف-ع
انشصغا’ت اŸواطن ،بعدها فتح

ن- -ق- -اشس ث- -ري ح- -ول ه- -ذا ال -ي -وم
ال -ت -اري -خ -ي ح -يث ت -ن-وعت اآ’راء
واŸناقشصات والتي انصصبت كلها
ب- -دور اإ’ع Ó-م واŸشص -اك -ل ال -ت -ي
ي- -ع- -ا Êم- -ن- -ه -ا اŸراسص -ل ب -و’ي -ة
سصعيدة و‘ ›مل قضصاياه أاثناء
أاداء مهامه وكذا دوره ‘ ›ال
التنمية .
وطلب اŸراسصلون والصصحفيون
م - - -ن وا‹ ال - - -و’ي- - -ة إانشص- - -اء دار
ل-لصص-ح-اف-ة ح-ت-ى ت-ك-ل-ل أاع-م-ال-هم
بالنجاح و‘ ظروف مريحة ،ليتم
تكر Ëالوجوه اإ’عÓمية اÙلية
ومن بينهم جريدة ““الشصعب““.

سسعيدة :ج .علي

أابرز من ورڤلة دور الصسحافة ‘ التنمية ا’قتصسادية

ولد قدور :شسركات عاŸية مهتمة با’سستثمار ‘ ا÷زائر

هنأا أامسس الرئيسس اŸدير العام Ûمع
سس- -ون- -اط- -راك ع- -ب- -د اŸؤوم -ن ول -د ق -دور
خ Ó-ل ف -ع -ال -ي -ات ن -دوة ” ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا
باŸديرية ا÷هوية  -حوضس بركاوي -
الصسحفيات والصسحفيÃ Úناسسبة اليوم
الوطني للصسحافة اŸوافق لـ 22أاكتوبر،
مؤوكدا على اضسطÓع الصسحافة الوطنية
ب - -دور ه - -ام ‘ ت- -رق- -ي- -ة م- -وق- -ع شس- -رك- -ة
سس -ون -اط-راك م-ن خÓ-ل م-راف-ق-ت-ه-ا ل-ك-ل
نشساطات هذه اŸؤوسسسسة الوطنية.

ورڤلة :إاÁان كا‘
اعت Èذات اŸسصؤوول أان الصصحافة الوطنية
ومن خÓل مرافقتها لكافة نشصاطات الشصركة
سص -ون -اط -راك ت -ع -د ع-نصص-را ف-اع Ó-وأاسص-اسص-ي-ا
وجزءا ’ يتجزء من العمل من أاجل التنمية
ا’قتصصادية للبÓد وشصدد اŸتحدث ‘ سصياق
م- -تصص- -ل ع- -ل- -ى ضص- -رورة ال- -ت -زام الصص -ح -ف -يÚ
ب - -اŸسص- -ؤوول- -ي- -ة واŸه- -ن- -ي- -ة ‘ م- -ع- -ا÷ة ك- -ل
اŸع -ل -وم -ات وت -ق -دÁه -ا بشص -ك -ل -ه -ا الصص-ح-ي-ح
للمواطن ،موضصحا أان اŸعلومة ‘ حالة عدم
م -ع -ا÷ت -ه -ا بشص -ك -ل ج-ي-د ق-د ت-ؤودي إا ¤خ-ل-ق
مشص- -اك- -ل ‘ أاوسص- -اط ال -رأاي ال -ع -ام ’ سص -ي -م -ا
العاŸي Ãا ’ يخدم اأ’هداف اإ’سصÎاتيجية
لشصركة سصوناطراك الهادفة إا ¤العمل على
تبوأا مكانة ب 5 Úشصركات بÎولية كÈى ‘
العا.⁄
صص - -رح ال - -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع- -ام لشص- -رك- -ة
سص -ون -اط -راك ع -ب -د اŸؤوم-ن ول-د ق-دور أامسس،

خ Ó-ل ن -دوة صص -ح -ف-ي-ة نشص-ط-ه-ا Ãط-ار ك-رË
ب -ل -ق -اسص -م ب -ح -اسص -ي مسص -ع -ود أان ه -ن -اك ع-دة
شصركات مهتمة للغاية با’سصتثمار ‘ ا÷زائر،
م -ؤوك -دا ع -ل-ى أان ال-وضص-ع اأ’م-ن-ي وا’سص-ت-ق-رار
الذي تعيشصه بÓدنا دفع بالعديد من الشصركات
العاŸية اŸهمة اليوم إا ¤التفك ‘ Òتعزيز
اسصتثماراتها ‘ ا÷زائر ،مشصÒا إا ¤أان هذا
مؤوشصر إايجابي ومشصجع للحفاظ على الوضصع
القائم واŸضصي قدما من أاجل ترقية وتنمية
ا’قتصصاد الوطني.
وقد ذكر ذات اŸسصؤوول أان ا÷زائر أاصصبح
بلدا أاك Ìاسصتقطابا لÓسصتثمار ومن ب Úهذه
الشصركات التي ترغب ‘ ا’سصتثمار أاوإاعادة
ت -ف -ع -ي -ل نشص -اط -ه -ا ب -ه شص -رك -ات شص -ال ،اي-ن-ي،
طوطال.
وتدخل زيارة الرئيسس اŸدير العام Ûمع
سص -ون-اط-راك ‘ إاط-ار ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى مسص-اع-ي
ت -ع -زي -ز ا’ه -ت-م-ام ب-ت-ط-وي-ر و–سص Úال-ت-ك-ف-ل
بالعمال كما تعد جزًءا من تنفيذ السصياسصة
ا’جتماعية Ûمع سصوناطراك ‘ مداخلته
ال -ت-ي أال-ق-اه-ا خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات ن-دوة ن-ظ-م-ت-ه-ا
ال -ف -ي -درال -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال ال-ن-ف-ط وال-غ-از
والبÎول والكيمياء باŸديرية ا÷هوية لشصركة
سصوناطراك – حوضس بركاوي – بورڤلة حول
اÿدمات ا’جتماعية وشصروط سصÓمة وأامن
العمال.
وق- -د أاك- -د ع -ب -د اŸؤوم -ن ق -دور ‘ سص -ي -اق
م- -تصص- -ل ع- -ل -ى أان ›ه -ودات ك -بÒة ت -ب -ذل -ه -ا
سص -ون -اط -راك م-ن أاج-ل ت-ك-ف-ل أام-ث-ل ب-ع-م-ال-ه-ا

خاصصة ‘ ا÷انب الصصحي وا’جتماعي كما
ت-ن-ت-ظ-ر أايضص-ا م-ن-ه-م ال-ع-م-ل ب-ج-دي-ة م-ن أاج-ل
ال-ع-م-ل م-ع-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف-ها اإ’سصÎاتيجية
التي تسصعى إا ¤الوصصول إاليها ،مشصددا على أان
العامل عنصصر أاسصاسصي Ÿرافقة تطور ›مع
سصوناطراك.
وك - -ان ال - -رئ - -يسس اŸدي - -ر ال - -ع- -ام Ûم- -ع
سصوناطراك عبد اŸؤومن ولد قدور قد اسصتهل
أامسس زيارته من عاصصمة الو’ية ورڤلة ،أاين
ق -ام Ãع -اي -ن -ة أارضص -ي -ة مشص -روع ا‚از م -ركب
صص -ح -ي خ -دم-ات-ي ب-ب-ل-دي-ة ورق-ل-ة يÎب-ع ع-ل-ى
مسصاحة  4669م 3ويضصم مركزا صصحيا وفندقا
’سص-ت-ق-ب-ال ال-ع-م-ال وع-ائÓ-ت-ه-م ال-ق-ادم Úمن
و’ي- -ات ب -ع -ي -دة م -ن أاج -ل ال -ع Ó-ج وح -دي -ق -ة
Óط -ف -ال ،وق -د ق -درت ال -ق -ي -م -ة
ﬂصصصص- -ة ل  -أ
اإ’جمالية ’‚ازه نحو 1,5مليار دج ويتوخى
أان يسصتجيب هذا ا’سصتثمار Ÿتطلبات الزيادة
‘ عدد العمال ومعاي Òالتكفل التام بتلبية
اح -ت -ي -اج -ات -ه -م ’ سص -ي -م -ا ‘ الشص -ق الصص -ح-ي
وا’جتماعي للعامل .وبحاسصي مسصعود تفقد
أايضص- -ا وح- -دة م- -ع- -ا÷ة ال- -بÎول اÿام ال- -ت -ي
وضصعت حيز اÿدمة ‘ سصبتم 2010 Èوالتي
تتكفل Ãعا÷ة اإ’نتاج اÿام للبÎول بهذه
اŸنطقة بقدرة معا÷ة تصصل إا 300 ¤أالف
برميل ‘ اليوم الواحد.
Œدر اإ’شصارة إا ¤أان حقل حاسصي مسصعود
يكتسصي أاهمية كÈى على اŸسصتوى الوطني
حيث يضصم أازيد من  1000بئر.

نوه بجهود ا’عÓم اÙلي ‘ مرافقة السسلطات العمومية

وا‹ اŸدية– :ية تقدير للسسلطة الرابعة ‘ عيدها الوطني
ن- -وه وا‹ و’ي- -ة اŸدي- -ة ب- -داوي ع -ب -اسس أاول
أامسس ،خ Ó-ل ح -ف-ل ن-ظ-م-ت-ه مصص-ا◊ه Ãن-اسص-ب-ة
ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -لصص -ح -اف -ة ب -ا÷ه -ود ال -ك-بÒة
اŸبذولة من قبل أاسصرة اإ’عÓم والصصحافة التي
سصاهمت ‘ اثراء السصاحة اإ’عÓمية بعطائها
ومسصاهماتها،مؤوكدا على الدور الهام الذي يلعبه
اإ’عÓم اÙلي ‘ سصبيل دعم جهود التنمية
وخدمة أاهدافها ،كاشصفا ‘ الوقت ذاته الدعم
التي يحضصى به ‡ثلي السصلطة الرابعة ‘ تأادية
واجبهم اŸهني ،مثنيا أايضصا Ÿا حمله ﬁتوى
رسص -ال -ة رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة م-ن
إاشصادة با’عÓم الوطني .

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

أاوضص- - - -ح ال- - - -وا‹ ‘ ه - - -ذا الصص - - -دد ب - - -أان
للصصحفي Úدورا مهما ‘ نقل اأ’خبار وتغطية
اأ’ح- -داث اıت- -ل- -ف- -ة ل- -ل- -م- -ت- -ل- -ق- -ي بصص- -دق
وم-وضص-وع-ي-ة وكشص-ف ا◊ق-ائ-ق ،م-رك-زا ب-دوره
على دور الصصحافة البناءة ‘ ا◊فاظ على
القيم الوطنية وتقد Ëرسصالة إاعÓمية تهدف
إا ¤اÿدمة العمومية والتعب Òعن تطلعات
الرأاي العام وقضصايا الوطن وما يشصهده من
ت- -ط- -ور وازده- -ار م- -ع مسص- -اي- -رة ال- -ت- -ط- -ورات
وال- -ت- -ح- -و’ت اŸتسص- -ارع- -ة ال- -ت -ي ف -رضص -ت -ه -ا
تكنولوجيا ا’تصصال ا◊ديثة ‘ ›ال ‰اء
أافراد اÛتمع واŸؤوسصسصات.

وكانت هذه الفرصصة سصانحة للوا‹ مسصجÓ
ب -عضس اŸشص -اك -ل ال -ع-ال-ق-ة ،م-ب-دي-ا اسص-ت-ع-داده
الكب Òللتعاون مع ‡ثلي الصصحافة الوطنية
بو’يته ‘ ،ح Úقال معلقا على ما يحدث
ببلديتي شص’Óلة العذاورة وأاو’د معرف من
Œاذب -ات أاث -رت سص -ل -ب-ا ع-ل-ى سصÒورة اŸرف-ق
ال- -ع- -ام ب- -أان مصص- -ا◊ه ات- -خ- -ذت ج- -م- -ل -ة م -ن
اإ’جراءات حتى يسصتفيد تÓميذ اŸدارسس من
خدمات اإ’طعام والنقل اŸدرسصي ،قائ Óبأانه
ي -رفضس ب -أان ي -ب -ق -ى ت Ó-م -ي -ذ ال -و’ي-ة ره-ي-ن-ة
حسصابات ضصيقة.

اŸدية :علي ملياÊ

العدد
1٧٧٧٨
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’عÓمية
’سسرة ا إ
’من الو’ئي يكرمان ا أ
تيارت وا أ

إاشسادة خاصسة باحÎافية جريدة ““الشسعب““

ح-ظ-ي اعÓ-م-ي-وو’ي-ة
ت-ي-ارت ب-ت-ك-ر Ëخاصس ‘
ي-وم-ه-م ال-وطني اŸصسادف
ل-ي-وم  22أاك-ت-وب-ر م-ن كل
سس - -ن - -ة Œسس - -ي- -دا ل- -ق- -رار
ترسسيم هذا التاريخ يوما
للصسحفي اÎÙف .وا‹
ت -ي -ارت ب -ن ت -وات -ي ع -ب-د
السسÓ- - - -م ال - - -ذي ك - - -ان ‘
م -ه -م-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة اوك-ل
ط- -اق- -م- -ه ع- -ل -ى مسس -ت -وى
ال -دي -وان ب -ق -ي-ادة ا’مÚ
العام للو’ية لتمثيله ‘
’عÓ- -م- -ي‘ Ú
ت - -ك - -ر Ëا إ
مقدمتهم مراسسل جريدة
““الشس- -عب““ ،ال -ذي -ن عÈوا
ع- -ن ام- -ت- -ن- -ان- -ه- -م ل- -ه- -ذه
ا’ل -ت -ف -ات-ة ال-ت-ي ال-ف-وه-ا
ط - - - -ي - - - -ل- - - -ة السس- - - -ن- - - -وات
اŸنصسرمة.

تيارت :ع.عمارة
حضصر حفل التكر Ëنائب
رئ - -يسس اÛلسس الشص - -ع - -ب - -ي
الو’ئي ورئيسس دائرة تيارت
و‡ث - -ل - -ون ع - -ن دي- -وان وا‹
ال -و’ي -ة ع -ل-ى رأاسص-ه-م رئ-يسس
ديوان وا‹ و’ئي الذي قام
بتكر‡ Ëثل جريدة الشصعب
السصيد عمارة عمار واŸكلفة
باإ’عÓم على مسصتوى ديوان
الوا‹.
جاء ‘ كلمة الوا‹ التي
قراها نيابة عنه اأ’م Úالعام
اŸع Úحديثا ،ان الصصحافة
شصريك هام ‘ تنوير الراي
العام اÙلي واطÓعه عن
ك - -ل م- -ا ي- -دور داخ- -ل ت- -راب

ال - -و’ي - -ة  .ك - -م - -ا ان ع - -م - -ل
ا’عÓمي Úليسس بالسصهل ‘
ظ -ل ت -ن -وع وسص -ائ -ل ا’تصص -ال
ا◊ديثة .
وج- -اء ‘ ك- -ل -م -ة ا’مÚ
ال -ع -ام ايضص -ا ان ال -ت-ع-اون بÚ
السصلطات والصصحافة تكاملي
يصصب كله ‘ خانة النهوضس
ب -ال -ت-ن-م-ي-ة وخ-دم-ة اŸواط-ن
الذي هونواة اÛتمع الذي
أاصص-ب-ح ي-ت-ط-ل-ع ل-ك-ل م-ا ي-دور
داخل السصاحة .
ا’ع Ó-م -ي-ون ب-دوره-م
ث - - -م - - -ن - - -وا ه - - -ذه اŸب - - -ادرة
واع -تÈوه -ا دف -ع -ا Ÿواصص -ل-ة
خ- - - - - -دم - - - - -ة اŸواط - - - - -ن ‘
Œسص -ي -د ح -ق -ه ال -دسص -ت -وري
الذي يكفل له معرفة ما يدور
‘ ﬁيطه .
ث -ا Êت -ك -ر Ëح -ظ -ي ب-ه
اع Ó-م -ي -و ت -ي -ارت ك -ان م-ن
طرف رئيسس ا’من الو’ئي
ع-م-ي-د اول شص-رط-ة ب-ل-فضص-ي-ل
ع -ب -د ا◊م -ي -د ال -ذي راف -ق-ه
اث-ن-اء ج-لسص-ة ح-م-ي-م-ي-ة دارت
بينه وب Úا’عÓمي Úجميع
رؤوسص - -اء مصص - -ا◊ه و‡ث - -ل- -ي

الشص-رط-ة ت-ت-ق-دم-ه-م اŸك-لفة
با’عÓم اÓŸزم ا’ول رقية
زروق- -ي ،ح- -يث ع- -دد رئ -يسس
ا’م - - -ن ال - - -و’ئ - - -ي خصص- - -ال
الصصحفيı Úتلف الوسصائل
اŸسص - - -م - - -وع- - -ة واŸرئ- - -ي- - -ة
واŸك - -ت - -وب- -ة وك- -ي- -ف ان- -ه- -م
يتعاملون دائما بايجابية مع
ا’ح -داث ال -ت -ي ت-دور ب-رب-وع
الو’ية .
رئيسس ا’من الو’ئي اكد
ع -ل -ى ضص -رورة ال -ت -واصص-ل م-ع
‡ثلي وسصائل ا’عÓم خدمة
’م- - -ن اŸواط- - -ن واع- - -ط - -ى
ت- -ع- -ل -ي -م -ات ÿل -ي -ة ا’ع Ó-م
’ف -ادة الصص -ح-اف-ي Úل-ك-ل م-ا
يدور داخل الو’ية و’ سصيما
القضصايا التي ” انتهى بها
ال -ت -ح -ق -ي-ق ،ق-ائ Ó-ان اب-واب
م- -ك- -ت- -ب- -ه م- -ف- -ت- -وح- -ة دوم- -ا
لÓ- - -إع Ó- -م - -يÃ Úا ف - -ي - -ه - -ا
ا’تصص- - - -ال ع Èال - - -ه - - -ات - - -ف
’طÓعهم Ãا هم ‘ حاجة
ال- -ي- -ه ت- -ط- -ب- -ي -ق -ا ل -ل -ق -اع -دة
اŸقدسصة ا◊ق ‘ الوصصول
ا ¤مصصدر ا.Èÿ

...وحفل تكرÁي أ’فراد اأ’سسرة اإ’عÓمية
اÙلية ببشسار

هنأا وا‹ بشسار مباركي
’سس- - - - - - -رة
اح- - - - - - -م- - - - - - -د ا أ
’ع Ó- -م- -ي- -ة Ãن- -اسس- -ب- -ة
ا إ
ع-ي-ده-م ال-وط-ني عرفانا
باÛهودات التي يقومون
ب- -ه- -ا م- -ن أاج- -ل ت- -ن- -م- -ي- -ة
ال - - -و’ي- - -ة م- - -ن ج- - -ه- - -ة,
وتنوير الرأاي Ãجهودات
‘ ج- -م- -ي- -ع ال- -ق- -ط- -اع- -ات
وط - - - - -رح انشس - - - - -غ- - - - -ا’ت
ل - - -ل - - -م - - -واط- - -ن Úع- - -ل- - -ى
اŸسسؤوول ÚاÙلي.Ú

بشسار :دحمان جمال
قام نائب رئيسس اÛلسس
الشص- -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ب -ت -ك -رË
م- -راسص- -ل ج- -ري -دة «الشص -عب»
ل-ن-ق-ل-ه ’نشص-غا’ت اŸواطنÚ
وت- -ت- -ب -ع اŸسصÒة ال -ت -ن -م -وي -ة
بالو’ية ،كما أابدى الوا‹ ‘
ك-ل-م-ت-ه ال-وف-اء وال-ع-رفان لكل
الشص- -رف- -اء م- -ن الصص- -ح- -ف -يÚ
ل -نضص -ال -ه -م اŸري -ر م -ن أاج-ل

الكلمة ا◊رة حتى وإان كان
ذلك على – حد قوله – ’
ُيعطيهم– بأاي حال – حقهم
من ا’حÎام والتبجيل الذي
يسص - -ت - -ح - -ق - -ون - -ه ،مشصÒا إا¤
خوضس غمار اŸسصتقبل بكل
ث -ق -ة Ÿن ي -ل -ي -ه -م ‘ م -ه -ن -ة
اŸت- -اعب م- -ن أاج -ل اُŸضص -ي
ُقدما ‘ –ريك الوعي لدى
اÛت- - - - -م - - - -ع والشص - - - -ب - - - -اب
ب - -اÿصص - -وصس ل - -ع - -ط- -اِء غÒ
ﬁدود م-ن ج-ه-ت-ها اأ’سصرة

اإ’عÓ- -م- -ي- -ة ث- -مّ- -ن- -ت ه- -ذه
ا’لتفاتة الطيبة لوا‹ الو’ية
واه- -ت- -م- -ام- -ه ال- -ك- -ب Òب -ه -ذا
القطاع بعد أان قام بتكرË
الصصحافة الفاعلة ‘ الو’ية،
وقد عرفت هذه ا’حتفالية
تدخل بعضس الصصحفي Úحول
أاه -م ا’نشص -غ -ا’ت ال -ت-ي ت-ه-م
ال -ق-ط-اع اإ’عÓ-م-ي ب-ال-و’ي-ة
وم -ن -ه -ا دار الصص -ح -اف-ة ال-ت-ي
تفتقر لها الو’ية

مبادرة لقيت اسستحسسان أاسسرة مهنة اŸتاعب

الشسرطة تكرم الصسحفي ‘ Úا÷لفة

ن -ظ -مت مصس -ال -ح أام -ن و’ي -ة ا÷ل-ف-ة
أامسس ،حف ÓتكرÁيا مصسغرا على شسرف
’ع Ó-م -ي -ة اıت -ل -ف -ة
’سس -رة ا إ
‡ث -ل -ي ا أ
ب -ال -و’ي -ة ،ت -ق -دي -را ÷ه-وده-م ‘ دع-م
’عÓمية الشسرطية
وتوصسيل الرسسالة ا إ
وÃناسسبة اليوم الوطني وإاحياء لليوم
الوطني للصسحافة اŸصسادف لـ 22أاكتوبر
من كل سسنة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
اسص -ت -ه -ل ا◊ف -ل ب -إال-ق-اء ك-ل-م-ة رئ-يسس أام-ن
الو’ية العميد ا’ول ““عبدالله عبابسصة““ الذي
هنأا فيها الصصحفي Úبيومهم الوطني ،والذي
نصصت على أان النظرة ا÷ديدة لÓتصصال من
شصأانها خدمة الكلمة الصصادقة والهدف النبيل

ل-ت-ن-وي-ر ال-رأاي ال-ع-ام خ-دم-ة ل-ل-و’ي-ة وال-وطن،
منوه Úبجهود اأ’سصرة اإ’عÓمية اÙلية ‘
سصبيل دعم جسصور الشصراكة ب Úجهاز اأ’من
ووسصائل اإ’عÓم.
كما ذكر العميد اأ’ول للشصرطة ““عبد الله
ÓعÓم
عبابسصة““ أانه تقديرا لدور الريادي ل إ
اÙلي وللمهام اŸلقاة عليهم كسصلطة رابعة
وأ’همية ما يقومون به من إايصصال ا◊قيقة
إا ¤اŸواطن والطمأانينة وا’سصتقرار.
و‘ السص- - -ي- - -اق ن- - -فسص- - -ه ق - -دم اإ’ع Ó- -مÚ
والصص-ح-ف-ي Úج-زي-ل الشص-ك-ر واإ’م-ت-ن-ان Ÿدير
أام-ن ال-و’ي-ة ول-ك-اف-ة م-ن-تسص-ب-ي الشص-رط-ة ع-لى
اإ’لتفاتة اŸباركة والتي تؤوكد على إان جهاز
الشصرطة قطع شصوطا كبÒا ‘ تعزيز العمل
واŸشصاركة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  24أاكتوبر  2018م
ال م وا ف ق لـ  14صش فر  1 44 0هـ

أول ملتقى جهوي بورڤلة ‘ أıطط ألتوجيهي للتهيئة ألسسياحية

مؤوسسسسات عمومية وخاصسة ›ندة لتسسويق وجهة أ÷زأئر ألسسياحية
 ١330فندق جديد بـ  ١١٨ألف سسرير ...ومشساريع شسرأكة مع أأ’جانب ÷لب ألسسياح

صسّرح أم Úعام وزأرة ألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية أحمد قاسسي عبد ألله ،أمسش ،خÓل أللقاء أ÷هوي للسسياحة ألذي
’جانب
نظم Ãقر ألو’ية ورقلة ،أن ألÈنامج أ’سستثماري يتضسمن  11مشسروعا سسياحيا يتم Œسسيدها ‘ إأطار ألشسرأكة مع أ أ
وفق قاعدة صسيغة  ،٪ 49/51بطاقة أسستيعاب تقدر بـ  11.866سسرير وÃبلغ أسستثماري يقدر بحوأ‹  116مليار دج.

بوسسيالة صسفية مديرة وكالة ““كناسش““ بسسكيكدة:

نطلب من ألطّلبة ألتقدم ’سستÓم بطاقات ألشّسفاء

ط- -ل- -بت ب- -وسس- -ي- -ال -ة صس -ف -ي -ة م -دي -رة
ألصس - -ن - -دوق أل - -وط - -ن - -ي ل - -ل- -ت- -أام- -ي- -ن- -ات
’جرأء““كناسش““
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال أ إ
وك-ال-ة سس-ك-ي-ك-دة ،م-ن ط-ل-ب-ة جامعة 20
أوت  ،55أل -ت -ق-دم أ ¤م-رك-ز أ’ن-تسس-اب
ع-ل-ى مسس-ت-وى أ÷ام-ع-ة أو ع-ل-ى مسستوى
Óسس-ات-ذة ب-ع-زأب-ة ،من
أŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا ل -أ
أجل أسستÓم بطاقات ألشسفاء ألصسادرة.

جيجل  /سضكيكدة :خالد العيفة

ورقلة :إاÁان كا‘
أاوضشح قاسشي ‘ اŸلتقى اŸنظم من أاجل
ت-ق-ي-ي-م ت-ن-ف-ي-ذ اıط-ط ال-ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-ت-هيئة
السشياحية  ،2018-2008أان ا÷هود التي قامت
بها الدولة ‘ إاطار سشياسشة إاعادة بعث القطاع
السشياحي قد بدأات تعطي ثمارها ‘ اŸيدان،
وي- -ت- -وضش -ح ذلك م -ن خ Ó-ل اإ’ق -ب -ال ال -واسش -ع
للمسشتثمرين ‘ اÛال السشياحي والفندقي،
ح- -يث ” تسش- -ج- -ي- -ل  2112مشش-روع سش-ي-اح-ي
وفندقي جديد ومعتمد على مسشتوى الوزارة
ب-ط-اق-ة اسش-ت-ي-ع-اب إاضش-اف-ي-ة قدرت بـ277.699
سشرير Ãبلغ اسشتثماري قدر بـ 1493مليار دج،
وهي مششاريع من ششأانها خلق  111أالف منصشب
ششغل جديد مباششر منها  820مششروع قيد
اإ’‚از ب -ط -اق -ة اسش-ت-ي-ع-اب ت-ق-در بـ 120أالف
سشرير وسشتسشمح بتوف 60 Òأالف منصشب ششغل.
وذك- -ر اأ’م Úال- -ع- -ام ل- -ل- -وزارة أان ا◊ظÒة
الفندقية ‘ ا÷زائر تطورت بنسشبة تقارب 50
‘ اŸائة ،حيث “ثلت سشنة 765 ‘ 1999
وحدة فندقية بطاقة إاجمالية تقدر بـ62.200
سشرير ،أاما اآ’ن فقد وصشلت إا 1330 ¤وحدة
فندقية بطاقة اسشتيعاب تفوق  118أالف سشرير
أاي بزيادة قدرها  56أالف سشرير.
وأاشش- -ار ذات اŸت- -ح- -دث إا ¤ال- -ع -دي -د م -ن
ال-نشش-اط-ات والÈام-ج اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي راف-قت
هذا الÈنامج اإ’سشتثماري الطموح كما ذكر،
وذلك بدءا من التكوين وتفعيل ﬂطط جودة
السش-ي-اح-ة إا ¤ك-ل م-ا ت-ع-ل-ق ب-الÎوي-ج ل-ل-وج-هة
السش- -ي- -اح- -ي- -ة ل- -ل- -ج- -زائ- -ر أاو ال -تسش -ه -ي Ó-ت أاو

ال -ت -خ -ف-يضش-ات اŸم-ن-وح-ة ل-لسش-واح ،سش-واء م-ن
ن -اح -ي -ة ت -أاششÒة ال -دخ -ول أاو ‘ ›ال ال -ن-ق-ل
ا÷وي ن -ح -و ا÷ن -وب ،ب -اإ’ضش-اف-ة إا ¤ت-رك-ي-ز
الوزارة ›هوداتها من أاجل تنفيذ ورقة طريق
ت - -ه - -دف إا ¤عصش - -رن - -ة ال - -ق- -ط- -اع ع Èإادراج
ÓعÓم وا’تصشال أاو
التكنولوجيات ا◊ديثة ل إ
رقمنة كل التعامÓتت التي تخصش العÓقة بÚ
اإ’دارة واŸواطن والتسشهيÓت اŸرتقبة من
برنامج ’ مركزية كل التعامÓت.
ويهدف هذا اŸلتقى ا÷هوي اأ’ول الذي
ضشم  9و’يات هي :ورقلة ،غردايةÔ“ ،اسشت،
تندوف ،بششار ،أادرار ،الوادي ،بسشكرة وإايليزي
إا ¤جمع الفاعل Úوالششركاء حول اإ’ششكالية،
اŸششاركة ‘ –ديد العوائق و ا’خت’Óت،
اŸشش -ارك -ة ‘ –دي -د ال -ت-ع-ديÓ-ت اŸم-ك-ن-ة،
إاث- -راء ال- -ت- -ق- -ري -ر اأ’ول اŸت -ع -ل -ق ب -حصش -ي -ل -ة
““التششخيصش““ كما مثل اللقاء فضشاءا للتششاور
م- -ن أاج- -ل اسش- -ت- -ك- -م- -ال ج- -م -ي -ع اŸع -ط -ي -ات
واŸع-ل-وم-ات ال-ن-اقصش-ة إ’ث-راء ال-ت-ق-ري-ر ،جمع
ك - -اف- -ة اŸت- -ع- -ام- -ل Úوالشش- -رك- -اء ب- -خصش- -وصش
اإ’ششكالية واŸسشاهمة ‘ رفع العقبات وكل
أاوجه النقصش.
ومسش ال- -ل- -ق -اء ا÷ه -وي اأ’ول ال -ذي ن -ظ -م
بورقلة والذي يعد من ب Úأاربعة لقاءات أاخرى
م›Èة يرتقب تنظيمها ‘ كل من العاصشمة،
قسشنطينة ،تلمسشان ﬁاور تتعلق بتقييم هذا
اıطط الذي يتمحور أاسشاسشا حول  5آاليات
وه -ي ال -ت -ث -م ÚوالÎوي-ج ل-ل-وج-ه-ة السش-ي-اح-ي-ة
للجزائر ،الرفع من مسشتوى ا÷ودة واÿدمات
السشياحية ،ترقية اأ’قطاب السشياحية وتششجيع
ا’سشتثمارﬂ ،طط الششراكة ما ب Úالقطاع

ال -ع -ام واÿاصش وﬂط -ط ال -ت -م -وي-ل ال-ع-م-ل-ي
للسشياحة أاما اأ’هداف اÿمسش لهذا اıطط
ف -ت -ت -وضش -ح ‘ ت -رق -ي-ة اق-تصش-اد ب-دي-ل ل-ق-ط-اع
اÙروقات مع أاثر ديناميكي على التوازنات
ال -كÈى ،دم -ج الÎق -ي -ة السش -ي -اح -ي-ة وال-ب-ي-ئ-ي-ة
وت -ث-م ÚالÎاث ال-ت-اري-خ-ي ،ال-ث-ق-ا‘ وال-دي-ن-ي
للبÓد.
ورّكز ‘ أاششغال ورششاته على  3مواضشيع
و“ثل موضشوع الورششة اأ’و““ ‘ ¤نحو وجهة
سشياحية جديدة ذات نوعية““ و” من خÓله
التطرق إاﬂ ¤طط تسشويق وجهة ا÷زائر،
ﬂطط الÎقية وا’تصشال نحو أاي نوع من
ال -ت -م -ث -ي -ل ع -ل -ى اŸسش -ت -وى ال-دو‹ ،ال-ي-ق-ظ-ة
وم -ت -اب -ع -ة ال -نشش -اط -ات السش -ي -اح -ي-ةﬂ ،ط-ط
ال -ت -ك -وي -ن ،اسش-ت-ع-م-ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م
وا’تصشال.
‘ ح“ Úح -ورت ال -ورشش -ة ال-ث-ان-ي-ة ح-ول
السش-ي-اح-ة ك-ع-ام-ل ل-ل-ن-م-و وال-ق-ي-م-ة اŸضش-اف-ة““
وركزت على عدة نقاط من بينها الششراكة
العمومية واÿاصشة ،أافقية السشلسشلة السشياحية،
اإ’ج - -راءات الÓ- -زم- -ة Ÿواج- -ه- -ة اŸن- -افسش- -ة
اأ’جنبية  ،العقار السشياحي ،التهيئة السشياحية،
ال -ت -م -وي-ل واإ’ط-ار ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ،أام-ا ب-ال-نسش-ب-ة
ل -ل -ورشش -ة ال-ث-ال-ث-ة ف-ق-د ك-ان م-وضش-وع-ه-ا ح-ول
““اسش- -تشش- -راف وآاف- -اق السش- -ي- -اح- -ة والصش -ن -اع -ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ‘ ا÷زائ -ر““ و” م -ن -اقشش-ت-ه ف
–دي- -د اإ’شش- -ك- -ال- -ي- -ات وال- -ت- -ح- -دي -ات وك -ذا
ا’سشÎاتيجيات القادرة على –قيق التكفل
ال -ف -ع -ل-ي Ãخ-ت-ل-ف ال-ره-ان-ات اŸط-روح-ة ‘
ا÷زائر.

’من ببجاية
تنظّم للمنتسسبات Ãختلف مصسالح أ أ

ندوة –سسيسسية حول سسرطان ألثدي Ÿوظّفات ألشسرطة
ن ّ
’من ألو’ئي
ظمت ،أمسش ،مصسالح أ أ
ببجاية ندوة –سسيسسية حول سسرطان
أل- -ث- -دي ،ل -ف -ائ -دة م -ن -تسس -ب -ات ﬂت -ل -ف
’من ألوطنيÃ ،شساركة أطباء
مصسالح أ أ
وأخصس- -ائ- -ي ‘ ÚأÛال وأل- -ذي- -ن ق- -ام- -وأ
ب- - -إال- - -ق- - -اء ﬁاضس- - -رأت شس- - -ه- - -دت عّ- - -دة
م -دأخ Ó-ت ،ق -دمت م-ن خÓ-ل-ه-ا نصس-ائ-ح
وت- -وج- -ي- -ه- -ات ح- -ول أع- -رأضش سس -رط -ان
أل -ث-دي ،وك-ي-ف-ي-ة أل-كشس-ف أŸب-ك-ر ع-ل-ي-ه
وألوقاية منه.

بجاية :بن النوي توهامي
وبحسشب مصشدر مسشؤوول ،فإان هذه اŸبادرة
جاءت Œسشيدا للسشياسشة اŸنتهجة من قبل
Óمن الوطني الرامية إا¤
اŸديرية العامة ل أ
ال -ت -ك -ف -ل الصش -ح-ي Ãن-تسش-ب-ي-ه-ا ،وّ” ال-ت-أاك-ي-د
خÓلها على ضشرورة الكششف العلمي والدوري
ا’سش -ت -ب -اق-ي واŸب-ك-ر ل-ه-ذا اŸرضش ،وه-و م-ا
سشيمنح فرصشا أاوفر للتعا‘ منه ،سشيما مع
توفر الفحوصشات اÛانية وجميع الوسشائل
اŸادية والبششرية الÓزمة ،من أاجل تششخيصش
سش -رط-ان ال-ث-دي وال-ت-ك-ف-ل بشش-ك-ل اسش-ت-ع-ج-ا‹
باŸصشابات ‘ حال اكتششاف حا’ت مؤوكدة.
اŸوظ -ف -ات ال-ل-وات-ي ت-ف-اع-ل-ن م-ع ﬂت-ل-ف

ال-نصش-ائ-ح وال-ت-وج-ي-ه-ات اŸق-دم-ة ضش-م-ن هذه
اŸب-ادرة ،عّ-ب-رن ع-ن وع-ي-ه-ن ب-أاه-م-ي-ة ال-ق-ي-ام
بالكششف اŸبكر عن سشرطان الثدي للحد من
ﬂاط -ره ومضش-اع-ف-ات-ه الصش-ح-ي-ة ،ك-م-ا نّ-وه-ن
ب -ا÷ه -ود ال-ت-ي ت-نصشب ‘ اŸت-اب-ع-ة وال-كشش-ف
اŸبكر عن سشرطا Êالثدي والرحم ،باإ’ضشافة
إا ¤كل النصشائح الÓزمة اŸقدمة من طرف
اأ’خصش-ائ-ي Úوالسش-اه-ري-ن ع-ل-ى ه-ذه ال-عملية،
وعلى رأاسشها كيفية الوقاية من سشرطا Êالثدي
والرحم معا.
Óشش -ارة ،ف -ق-د شش-ه-دت ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة
ول  -إ
م- -ط- -ل- -ع الشش- -ه- -ر ا÷اري ،ان- -طÓ- -ق ق- -اف- -ل -ة
–سشيسشية حول ““الوقاية من سشرطان الثدي““
‘ إاطار ““ششهر أاكتوبر الوردي““ ،الذي أاقّرته
وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات
وهذا بالتنسشيق ب Úمديرية الصشحة والسشكان،
ح -يث ّ” الÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -كشش -ف اŸك Èع-ن
سش-رط-ان ال-ث-دي م-ع إاب-راز أاه-م-ي-ة ال-تشش-خيصش
الذاتي ،من أاجل تسشهيل الكششف اŸبكر عن
هذا الداء اÿط.Ò
وأاكدت الدكتورة عيسشا ‘ Êهذا الصشدد لـ
““الشش -عب““ ،أان ““ال -ف -حصش ال -ذات -ي ي -ع-د ح-ل-ق-ة
أاسشاسشية ‘ سشلسشلة الكششف اŸبكر عن هذا
اŸرضش وتشش -خ -يصش -ه ‘ م -راح -ل-ه اأ’و ،¤م-ع
التأاكيد على عدم جعله من الطابوهات التي

تتسشبب ‘ زيادة حا’ت اإ’صشابة به ،وهذه
القافلة الصشحية ترمي إا ¤القيام بالتششخيصش
اŸب -ك -ر لسش -رط -ان ال -ث -دي ل -ف -ائ-دة أاك Èع-دد
‡ك -ن م -ن ال -نسش -اء ‘ ،إاط -ار ت -ن -ف-ي-ذ ب-رام-ج
الصش - -ح - -ة ا÷واري - -ة وت - -ق- -ريب ال- -عÓ- -ج م- -ن
اŸواطن.““Ú
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17778
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أاوضش -حت ب -وسش-ي-ال-ة ان اأ’ب-واب اŸف-ت-وح-ة
للصشندوق على مسشتوى ا÷امعة والتي حملت
شش-ع-ار ““الضش-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ي-رافقكم خÓل
مسشاركم ا÷امعي““ ،جاءت ““‘ اطار نششاطاته
اإ’عÓمية ا÷وارية بعنوان ﬂطط النششاط
لسشنة  2018والرامية ا ¤تعريف ﬂتلف فئات
اŸواط-ن Úب-ح-ق-وق-ه-م وال-ت-زام-اتهم ‘ ›ال
الضشمان ا’جتماعي ’سشيما فئة الطلبة““.
وتندرج ‘ سشياق تعريف الطلبة ا÷امعيÚ
ب - -ح - -ق- -وق- -ه- -م وواج- -ب- -ات- -ه- -م إازاء الضش- -م- -ان
ا’ج-ت-م-اع-ي ،وك-ذا إام-ك-ان-ي-ة اك-تسشابهم لصشفة
اŸؤومن له اجتماعيا من خÓل ا◊صشول على
ب -ط -اق -ة الشش-ف-اء ،ح-يث ““ي-خ-ول ل-ه-م ال-ق-ان-ون
السش- -اري اŸف- -ع -ول ا’سش -ت -ف -ادة م -ن ا’داءات
ال- -ع- -ي- -ن- -ي- -ة ‘ ›ال ال- -ت -اأم Úع -ل -ى اŸرضش
وا◊ماية من حوادث العمل““.
وأاضش - -افت اŸدي- -رة““ :سش- -ت- -ت- -خ- -ل- -ل اأ’ي- -ام
اإ’عÓمية تقدﬁ Ëاضشرات حول ا’متيازات
ال -ت-ي Áن-ح-ه-ا الضش-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ي-ل-ق-ي-ه-ا
إاط -ارات ال -وك -ا’ت ال -و’ئ -ي -ة ،وسش-ت-ك-ون ه-ذه
اŸناسشبة فرصشة لدعوة الطلبة الذين اودعوا
م-ل-ف-ات ط-ل-ب-ات ب-ط-اق-ة الشش-ف-اء ل-ل-ت-ق-رب من
ه-ي-اك-ل الصش-ن-دوق لسش-ح-ب-ه-ا““ ،م-ؤوك-دة على ان
““الضشمان ا’جتماعي با÷زائر يكتسشي أاهمية
ب -ال -غ -ة ıت -ل -ف ال -ف -ئ-ات ،ح-يث ادرج ﬁور
–سش Úاÿدم -ة ال-ع-م-وم-ي-ة وظ-روف ال-ت-ك-ف-ل
ب -اŸؤوم -ن ل -ه -م اج -ت -م -اع -ي -ا ضش -م -ن أاول-وي-ات

اıط -ط ا’سشÎات-ي-ج-ي ل-لصش-ن-دوق - 2017
 2019واحد اهم انششغا’ت هذه الهيئة““.
Œدر اإ’ششارة ،ا ¤ان عدد الطلبة بجامعة
سشكيكدة اŸنتسشب Úا ¤وكالة سشكيكدة يصشل
ا 4 ¤آا’ف طالب ،من ب 10 Úا’ف طالب
على مسشتوى ا÷امعة ،كما بلغ عدد بطاقات
الششفاء اŸسشلمة ا ¤هذه الفئة  3689بطاقة

تسسليم  4000بطاقة شسفاء بجيجل
كما خ ّصشصش الصشندوق الوطني للتأامينات
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال ا’ج-راء وك-ال-ة ج-ي-ج-ل
خÓل هذه اŸناسشبة فضشاءات إاعÓمية على
مسش -ت -وى ك -اف-ة اŸراك-ز واŸع-اه-د ا÷ام-ع-ي-ة
قصشد السشماح للطلبة بطرح كل اسشتفسشاراتهم
ح - -ول إاج - -راءات ا’ن- -تسش- -اب ل- -دى الضش- -م- -ان
ا’جتماعي ،حيث ان هذه ا◊ملة ا’عÓمية
–سش-يسش-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-ط-ل-بة ا÷امعي Úخاصشة
اŸسشجل Úا÷دد ،وهذا إ’عÓمهم بحقوقهم
والتزاماتهم Œاه الضشمان ا’جتماعي ،حيث
تتضشمن ا◊ملة عدة نششاطات جوارية تتخللها
ال -ق -اء م -داخ Ó-ت ح -ول م -ن -ظ -وم -ة الضش-م-ان
ا’ج -ت -م -اع -ي وك -ي -ف -ي-ة ا◊صش-ول ع-ل-ى صش-ف-ة
اŸؤومن له اجتماعيا بالنسشبة للطلبة.
وقد تلقت مصشالح الصشندوق زهاء 4000
ملف خاصش بالتام Úبالنسشبة للطلبة ا÷دد
من ب 5000 Úمسشجل جديد با÷امعة ،وسشيتم
تسشجيلهم لÓنتسشاب ومن ثمة إا“ام اجراءات
اي -داع م -ل -ف ب -ط -اق -ة الشش -ف -اء اŸت -ك -ون م -ن
صش -ورت -ان شش -مسش -ي -ت -ان ونسش -خ -ة ع -ن ب -ط -اق-ة
التعريف وششهادة مدرسشية ،وبالنسشبة لبطاقات
الششفاء اÿاصشة بطلبة السشنة الثانية فقد ”
تسشليم حوا‹  4000بطاقة من اصشل ” 6014
اعدادها ‘ وقت سشابق ،أ’همية التام Úالذي
يوفر ا◊ماية ا’جتماعية للطلبة ‘ ›ال
التام Úعلى اŸرضش وحوادث العمل ،كما ان
رقم التأام Úاصشبح يدرج ‘ بعضش اŸلفات،
خاصشة بعد انتهاء مرحلة الدراسشة.

‘ حملة –سسيسسية وأسسعة لفائدة أل ّ
طلبة

 3500بطاقة شسفاء  ⁄يسسحبها ألطّلبة أ÷امعّيون

نّ-ظ-مت أل-وك-ال-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-لصسندوق
ألوطني للتأامينات أ’جتماعية للعمال
’ج- -رأء ““ك -ن -اسش““ ح -م -ل -ة –سس -يسس -ي -ة
أ أ
وأسس -ع -ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ق-طب
أ÷ام -ع -ي بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش –ت شس-ع-ار
““ألضس-م-ان أ’ج-ت-م-اع-ي ي-رأف-ق-كم خÓل
مشسوأركم أ÷امعي““.

سضيدي بلعباسس :غ ــ شضعدو
ت-ه-دف ا◊م-ل-ة أاسش-اسش-ا إا ¤ت-وع-ي-ة ال-ط-لبة
ب- -ح- -ق- -وق- -ه- -م وال -ت -زام -ات -ه -م Œاه الضش -م -ان
ا’ج -ت -م-اع-ي ،خ-اصش-ة وأان الصش-ن-دوق ي-حصش-ي
 3500بطاقة ششفاء مكدسشة لدى مصشا◊ه بعد
ت -ق -اعسش ال -ط -ل -ب -ة ‘ ال -ت-ق-رب م-ن مصش-ا◊ه
إ’سشتÓمها.
وحسشب فادية ولهاصشي اŸكلفة باإ’عÓم
ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-وك-ال-ة ،ف-اإن ع-دد ال-ب-ط-اق-ات
اŸكدسشة يعت ÈكبÒا مقارنة بالعدد اإ’جما‹
ل -ل -ب-ط-اق-ات ال-ت-ي ” سش-ح-ب-ه-ا خÓ-ل اŸوسش-م
ال-دراسش-ي  2018 -2017واŸق- - -درة بـ 4126
بطاقة.
وي -حصش -ي الصش-ن-دوق ح-ال-ي-ا  5235طالب
مؤومن اجتماعيا ” إاسشتهدافهم خÓل هذه
ا◊ملة من أاجل –سشيسشهم بأاهمية إاسشتخراج

بطاقاتهم التي ’تزال مكدسشة ،كما إاسشتهدفت
ا◊م -ل-ة أايضش-ا ال-ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-ي Úا÷دد أاي-ن
قدمت لهم ششروحات حول كيفية اإ’نتسشاب
للصشندوق وا◊صشول على بطاقة الششفاء وكذا
أاهمية التأام Úباعتباره أاحد أاهم اإ’جراءات
الوقائية للطالب والعامل على حد سشواء.
و” أايضشا تعريف جميع الطلبة اŸؤومنÚ
ب- -ح- -ق- -وق- -ه- -م وإال- -ت- -زام- -ات- -ه -م م -ع الضش -م -ان
اإ’ج -ت -م -اع -ي ،ب -ت -ق -د Ëفضش -اءات إاع Ó-م -ي -ة
وﬁاضش - -رات شش - -رح م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا إاط- -ارات
ال -وك -ال -ة شش -روط وك -ي -ف -ي -ات إاك-تسش-اب صش-ف-ة
اŸؤومن له إاجتماعيا ما يسشمح له باإ’سشتفادة
من اأ’داءات العينية ،كالتأام Úعلى اŸرضش
وح-وادث ال-ع-م-ل ،فضش Ó-ع-ن إاسش-ت-ف-ادت-ه-م من
بطاقة الششفاء.
و‘ ذات السشياق قدم إاطارات الصشندوق
نصش-ائ-ح ل-ل-ط-ل-ب-ة ح-ول ان-ع-ك-اسش-ات اإ’سشتعمال
العششوائي لبطاقة الششفاء باعتبارها مكسشبا
ششخصشيا ’ يصشلح أان يسشتعمل ‘ غ Òإاطاره
القانو ÊاŸعمول به.
و‘ هذا الصشدد كان الصشندوق قد أاحصشى
 6آا’ف Œاوز خÓ- -ل السش- -داسش- -ي اأ’ول م- -ن
السشنة ا÷ارية ” ،على إاثره توقيف 3004
بطاقة ششفاء وإاحالتها على القائمة السشوداء،
وهو ما يعكسش اإ’سشتعمال اŸفرط والعششوائي
لبطاقة الششفاء.

معاناة مسستمّرة منذ  15سسنة و ⁄ترحّل

عائÓت تسسكن شسققا ’ تتعدى مسساحتها  30م  2بالبويرة
 96عائلة تتكون كل منها من أك Ìمن
 10أف -رأد ت -ع -يشش ‘ شس -ق -ة وأح-دة م-ن-ذ
سس-ن-ة  ‘ ،2003م- -ع- -ان- -اة دأمت أك Ìم- -ن
15سسنة أدت إأ ¤حدوث أزمات خانقة ‘
أل-ع-ائÓ-ت وصس-لت أح-ي-ان-ا إأ ¤أ’خ-ت-ن-اق
بغاز أكسسيد ألكربون جرأء أسستعمالهم
ل- -ك- -ل شس Èم- -ن أل- -غ -رف -ة ح -ت -ى أ◊م -ام
وأŸطبخ.

البويرة :ع ــ نايت رمضضان
جهت العائÓت التي تعيشش ‘ هذه الششقق
وّ
اŸتكونة من غرفة ومطبخ وحمام رسشالة إا¤
وا‹ البويرة– ،صشلت جريدة ““الششعب““ على
نسشخة منها ،تناششده بإايجاد حل لها وترحيلها

إا ¤سشكنات ’ئقة.
و‘ رسش- -ال- -ت -ه -م أاوضش -ح اŸشش -ت -ك -ون أان -ه -م
اسشتفادوا سشنة  2003من ششقق من نوع 1F
Ãدينة ع Úبسشام على مسشاحة كل ششقة هي
30م 2تقع ‘ عقار ذي ملكية مششÎكة تابعة
ل -دي -وان الÎق -ي -ة وال -تسش -ي Òال -ع -ق-اري ل-و’ي-ة
البويرة ‘ إاطار الÈنامج الذي أاثار حفيظة
رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة آان -ذاك خ Ó-ل ال -زي -ارات
اŸيدانية التي قام بها ‘ تلك الفÎة ،وأامر
بوقف تلك الصشيغة معتÈا أان ذلك النموذج ’
يتماششى مع اÛتمع ا÷زائري.
وط -وال  15سش-ن-ة أاصش-ب-حت ال-ع-ائÓ-ت التي
تسشكن بهذه الششقق ’ تتسشع أ’فرادها اŸقدر
عددهم غالبا بـ  6أافراد ،وحسشب بعضش سشكان

هذا ا◊ي فإان ا◊الة اŸزرية التي تعيششها
تلك العائÓت سشّبب ‘ ظهور عدة أامراضش
نفسشية منها القلق وفزيولوجية مثل الربو،
ناهيك عن ا◊وادث اŸنزلية التي تقع على
م -دار السش -ن -ة خ -اصش -ة ‘ فصش -ل الشش -ت-اء ع-ن-د
اسشتعمال آا’ت التسشخ.Ú
و‘ ن -فسش السش -ي -اق ف -ق-دت ع-ائ-ل-ة ““دويب““
ابنيها ‘ ريعان ششبابهما بعد اسشتنششاق غاز
أاكسشيد الكربون بينما كانا نائم ‘ ÚاŸطبخ،
وه -ي ا◊ادث -ة ال -ت -ي ه ّ-زت سش-ك-ان ع Úبسش-ام
خاصشة العائÓت التي تسشكن بحي كوسشيدار،
حيث أاصشبحت تخاف على فلذات أاكبادها ،ما
جعل السشكان يطالبون بÎحيلهم إا ¤سشكنات
’ئقة مثل ما حدث ‘ باقي الو’يات.
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األربعاء  24أاكتوبر  2018م
الموافق  14صصفر  1440هـ

سشعيا لتوسشيع مصشادر “ويل القتصشاد ‘ ظل ششح اŸوارد

لسشÓميـ ـ ـة
نـ ـ ـدوة حـ ـ ـول إلتّأامينـ ـ ـات وإل ّصشÒفـ ـ ـة إ إ
يومـ ـ ـي  24و  25نوفمـ ـ ـ Èإلدإخل

لو( ¤صشا‘  )2018اŸقرر تنظيمها يومي  25 / 24نوفمÈ
لسشÓمية موضشوع الندوة ا÷زائرية ا أ
تششّكل الّتأامينات والصشÒفة ا إ
الداخل بقصشر الثقافة سشعيا لتوسشيع مصشادر “ويل القتصشاد ‘ ظل توجهات بناء مسشار النمو خارج اÙروقات.
هذا الملتقى الذي يضصم كافة األطراف المعنية
بمن في ذلك خبراء من الخارج ويرعاه المجلسص
اإلسص Ó-م -ي األع -ل -ى ،ي -رم -ي إال -ى إارسص -اء ال -م -ال -ي -ة
اإلسصÓمية والتأامين التكافلي في السصوق الجزائرية
ضصمن تصصور جزائري يقود إالى إادماج كل القدرات
المحلية في تنشصيط دواليب التنمية القتصصادية.
وأاوضصح المنظمون في ندوة صصحفية أامسص عقدت
بمكتبة قصصر الثقافة أان الموعد يندرج في إاطار
تسص -ه -ي -ل ال -ج -ه -ود ف -ي إادم -اج م -ن -ت -ج -ات ال-م-ال-ي-ة
اإلسصÓ-م-ي-ة ال-مسص-م-اة «ال-م-ال-ي-ة ال-ب-ديلة» المطابقة
لقواعد الشصريعة اإلسصÓمية ضصمن النظام المالي
وال -مصص -رف-ي ال-ج-زائ-ري م-ن أاج-ل ت-ن-م-ي-ة وت-وسص-ي-ع
ال-م-ع-امÓ-ت وت-وظ-ي-ف اق-تصص-ادي ل-ل-م-وارد ال-م-الية
المتوفرة.
أاكثر من هذا يكون المناسصبة فرصصة مواتية إلعادة
تشصخيصص الوضصع المالي والبنكي الوطني مع مقارنة
للوضصع الموجود في بلدان أاخرى خاضصت التجربة
بما فيها بلدان غير إاسصÓمية ،ومن ثمة مرافقة
مهنيي القطاع في السصتجابة لفئة من الزبائن،
وجذب جانب من الّدخار المسصمى «نائم» نحو
الفضصاء السصتثماري الواسصع .وتعود فكرة عقد هذه
الطبعة األولى للندوة كما أاوضصحه محمد بوجÓل،
أاسصتاذ جامعي متخصصصص في الصصيرفة اإلسصÓمية
إالى سصنة من قبل لمواكبة مسصار النفتاح نحو هذا
التوجه ،الذي برز في أاول خطوة بداية التسصعينات
بإانشصاء بنك البركة ثم تÓه في  2008بنك السصÓم،
مشصيرا إالى أان الصصناعة المالية اإلسصÓمية أاخذت
بعدا عالميا بحيث أاكثر من  50بلدا منتمي للعالم

اإلسصÓ-م-ي وم-ن خ-ارج-ه ي-ت-ع-ام-ل-ون ب-قواعدها لما
ت -ق-دم-ه م-ن ح-ل-ول م-ف-ق-ودة غ-ف-ي ال-ن-ظ-ام ال-م-ال-ي
والبنكي التقليدي.
ويتسصابق العالم في إادماج هذا المسصار بينما أاولى
للجزائر أان تهتم به كما أاضصاف بوجÓل ،كون أاصصل
الدعوة إالى تأاسصيسص بنك إاسصÓمي جزائرية بامتياز
لما طالب إابراهيم أابو اليقظان سصنة  1929اإلدارة
السص -ت -ع-م-اري-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ب-اع-ت-م-اد ب-نك اإسصÓ-م-ي
يتكفل بمعامÓت الجزائريين ،وهو ما لم يتحقق
إالى حين سصنوات من اسصترجاع السصيادة الوطنية.
وبهذا الخصصوصص قّدم المجلسص اإلسصÓمي األعلى
مشصروع تعديÓت قانونية تسصتوجب العتماد في
تطوير النظام المالي والتأامينات من خÓل التأامين
التكافلي ،وتشصمل التعديÓت مراجعة قانون النقد
وال-ق-رضص وق-ان-ون ال-ت-أام-ي-ن-ات وك-ذا ق-انون المالية،
وه -ن -ا وّج -ه دع -وة إال -ى ال-ب-رل-م-ان-ي-ي-ن ل-ل-ت-ق-رب م-ن
ال- -م- -ج- -لسص اإلسصÓ- -م- -ي األع- -ل- -ى ل Ó-ط Ó-ع ع -ل -ى
ال -ت -ع -دي Ó-ت قصص -د إادراج -ه-ا ف-ي م-ن-اقشص-ة ق-ان-ون
المالية ،2019خاصصة فيما يتعلق بالحياد اليجابي
للمنتجات المالية التي تم رصصد طلب عليها على
مسصتوى البنوك ،ويرتبط هذا التحول بان يفرج بنك
الجزائر عن التنظيم الخاصص بالمالية اإلسصÓمية
الذي طال انتظاره.
كما اسصتعرضص كل من حكيم حجو مدير «تأامينات
ت -ريسصت» ون -اصص -ر ح -ي -در ال -م-دي-ر ال-ع-ام ل-مصص-رف
السصÓم تجربتهما في هذا المجال ،في ظل رصصد
اهتمام متزايد في السصوق توسصيع مكانة المعامÓت
ال-مسص-م-اة إاسصÓ-م-ي-ة ف-ي ال-م-ن-ظ-ومة المصصرفية ،كو

هذا يصصب في نطاق وضصع السصلطات العمومية في
أاري-ح-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ف-ائ-دة ال-ك-ب-ي-رة ال-تي تعود على
القتصصاد الوطني ،خاصصة وأانّ جانبا معتبرا من
السصيولة النقدية يتواجد في الفضصاء الموازي الذي
يكون له دور في الرفع من أاداء النسصيج القتصصادي
الرسصمي ،ومن الضصروري تعبئة موارده المحلية.
Óشصارة ،ل تسصتفيد الجزائر من سصوق الصصكوك
ل إ
اإلسصÓمية في العالم التي تقدر بأاكثر من 300
مليار دولر بينما تحقق اقتصصاديات بلدان قوية
مثل أالمانيا وبريطانيا وفرنسصا فوائد منها ،بينما ل
تتعدى الموارد اإلسصÓمية في السصوق الجزائرية 3
ب-ال-م-ائ-ة م-ن إاج-م-ال-ي السص-وق ال-ب-ن-ك-ي-ة وح-والي 30
بالمائة منها توجد في القطاع الخاصص.
وي-راه-ن م-نّ-ظ-م-و ال-م-ل-ت-ق-ى وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-مكتب
السصتشصارات صصافي المتخصصصص في توزيع وتصصميم
م-ن-ت-ج-ات ال-ت-ك-اف-ل والصص-ي-رف-ة اإلسصÓمية والوكالة
Óسصفار»،
المتوسصطية للتظاهرات والسصياحة «ميد ل أ
على جعل هذا الملتقى أارضصية إلعادة بعث مسصار
المالية اإلسصÓمية في السصوق الجزائرية باعتبارها
م -ك -ون-ا م-ك-م Ó-ل-ل-ن-ظ-ام ال-م-ال-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي ول-يسص
منافسصا له طالما أان الغاية الجوهرية تكمن في
إادم -اج ك -ل ال -م -وارد وال -ط -اق -ات ف -ي دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة
السصتثمار وتحسصين وتيرة النمو القتصصادي الذي
يعتبر المال وقوده الحيوي.

سصعيد بن عياد

تعميما للطّاقات اŸتجّددة ع Èالوطن

إّتفاقية لتزويد إŸنطقة إل ّصشناعية بÈج بوعريريج بالطّاقة إلشّشمسشية

ان-ط-ل-قت إادارة اŸن-ط-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة
بÈج ب -وع -ري -ري -ج ‘ أاول ع -م-ل-ي-ة ع-ل-ى
اŸسش- -ت- -وى ال -وط -ن -ي ل -ت -زوي -د اŸن -ط -ق -ة
الصش-ن-اع-ي-ة الضش-خ-م-ة بالطاقة البديلة،
وه-ي ع-م-ل-ي-ة سش-ي-ت-م ت-ع-م-ي-م-ه-ا ع-لى 56
م -ن -ط -ق -ة صش -ن -اع -ي -ة ت -ق -وم ب -تسش-يÒه-ا
م- -ؤوسشسش- -ة دي -ف -اديسس اŸك -ل -ف -ة ب -تسش -يÒ
اŸناطق الصشناعية ومناطق النششاطات.

ت ّ-م إامضص -اء إات -ف-اق ب-ي-ن م-ؤوسصسص-ة تسص-ي-ي-ر ال-م-ن-اط-ق
الصصناعية وشصركة كوندور الممثلة في مدير وحدة

األل -واح الشص -مسص -ي -ة ،م -ن أاج -ل ت -زوي -د ال -م -ن -ط -ق-ة
الصص-ن-اع-ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ب-إان-ارة ت-ع-م-ل باأللواح
الشص- -مسص- -ي- -ة ،وي- -تضص -م -ن اإلت -ف -اق وضص -ع األع -م -دة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-م-زودة بشص-اح-ن وال-ب-الغ عددها 450
عمودا بغÓف مالي قدره  10مÓيير سصنتيم يتم
تسصديدها على مدى  10سصنوات.
وسصتحل األعمدة التي تشصتغل بالطاقة الشصمسصية
م-ح-ل اإلن-ارة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ف-ي طرقات
ال -م -ن -ط -ق-ة الصص-ن-اع-ي-ة ،وه-و الت-ف-اق ال-ذي سص-ي-ت-م
تعميمه لحقا على  56منطقة صصناعية عبر الوطن
ت-م-اشص-ي-ا وسص-ي-اسص-ة ال-دول-ة ال-ج-زائ-ري-ة ال-رام-ية إالى

التوجه إالى الطاقة البديلة شصيئا فشصيئا إالى غاية
تعميمها كلية.
وسص -يسص -م -ح ه -ذا ال-مشص-روع ب-ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن أاع-ب-اء
التسصيير ،حيث تسصعى مؤوسصسصة ديفاديسص للتخفيف
م-ن األع-ب-اء ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ف-ي م-ي-زان-ية التسصيير من
ج-ه-ة ،وال-ت-خ-ف-ي-ف أايضص-ا م-ن الضص-غ-ط ال-ك-ب-ير على
شص -ب -ك -ات ال -ك -ه-رب-اء ب-ال-ولي-ات ج-راء السص-ت-هÓ-ك
المفرط إاضصافة إالى النعكاسصات البيئة للطاقات
المتجددة ،وهي طاقة نظيفة ول تتسصبب حتى في
آاث -ار ال -ح -ف -ر ل -وضص -ع األسص Ó-ك أاو شص -يء م -ن ه -ذا
القبيل.

لعÓم بع Úالدفلى والششلف
يوم مفتوح على ا إ

لعÓميّ ‘ Úمرإفقة مششاريع إلّتنمية إÙلية
إإششادة باإ إ

لعÓ-م ب-ولي-ت-ي ع Úال-دف-ل-ى والشش-ل-ف اله-ت-م-ام ال-ك-ب Òال-ذي ت-ول-ي-ه السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ه-ذا ال-ق-ط-اع
ع-كسس ال-ي-وم اŸف-ت-وح ع-ل-ى ا إ
لعÓمية الششريكة ‘
السشÎاتيجي أاحد روافد السشياسشة الوطنية وﬁرك التنمية اÙلية بامتيار .وأاظهر ا◊اجة اŸلحة للفضشاءات ا إ
‚Óازات اÙققة ،وتتوقف عند النقائصس اŸسشجلة التي اعتÈها كل من وا‹ عÚ
مرافقة البناء الوطني الذي –ظى Ãتابعة يومية ل إ
الدفلى بن يوسشف عزيز ووا‹ الششلف مصشطفى صشادق ›ال لتحريك دواليب التنمية اÙلية وتثمينها.
بالمناطق الريفية من طرف اإلعÓميين ،بمثابة سصنوات عن طريق جمعية المراسصلين الصصحفيين
العمل المهني المحترف من طرف إاعÓميين أادوا ل- -ولي- -ة الشص -ل -ف ،ال -ت -ي أاشص -ادت ب -م -ب -ادرة ال -وال -ي
في هذا الطار ،ذكر واليا عين الدفلى والشصلف دورهم بشصرف ومسصؤوولية وحسص وطني ،حسصب ما واعتبرتها خطوة كبيرة للتفاف اإلعÓميين ألداء
بهذا المعطى ،منّوهين بدور العÓم في اعادة وصص-ف رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة مهامهم وخدمة للتنمية المحلية التي تعرف وتيرة
السصتقرار لهذين المنطقتين اللتين عانتا كثيرا بذلك ،من خÓل رسصالته التي اعتبرها المسصؤوولن متسصارعة.
خÓل سصنوات الجحيم ،معترفين بنضصال األسصرة خارطة طريق ووثيقة عمل «تحتم دعم اأصصحابها وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ل-ق-يت ال-ت-ف-ات-ة ال-وال-ي-ين بتكريم
أاسصرة اإلعÓم ارتياحا كبيرا يكشصف عن مد جسصور
اإلعÓمية والتضصحيات التي دفعتها خÓل السصنوات وممثليها ومنح كل التسصهيÓت ألداء هذه المهمة
النبيلة « ،يقول بن يوسصف عزيز ومصصطفى صصادق اإلع-ت-راف خ-دم-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-لية وللمنطقتين،
الفارطة كشصريك فعال في المعادلة التنموية.
اللتين قطعتا أاشصواطا هامة من اإلنجازات ،وتتطلع
ف -ب -خصص-وصص دور أاصص-ح-اب م-ه-ن-ة ال-م-ت-اعب حسصب في تصصريحهما لـ «الشصعب».
مسصؤوولي الوليتين فإان الوصصول إالى مصصادر الخبر يذكر أان والي الشصلف قد وضصع هيك Óجديدا يتمثل ل -كسصب ال-ره-ان-ات حسصب أاق-وال اإلعÓ-م-ي-ي-ن ال-ت-ي
ونقل الوقائع ،وتشصخيصص المجال التنموي خاصصة في دار الصصحافة بوسصط عاصصمة الولية من شصأانها سصجلناها.
جمع األسصرة اإلعÓمية التي طال انتظارها منذ

ع Úالدفلى :و  -ي  -أاعرايبي

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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رائدة ‘ إانتاج اللّحوم البيضشاء وزيتون اŸائدة

معسشكر –تل إŸرإتب إألو ‘ ¤إلّتكوين وإلإنتاج إلفÓحي

ق -ال م -دي -ر اŸصش -ال -ح ال -ف Ó-ح-ي-ة Ÿعسش-ك-ر
دل‹ بن عودة أانّ جهود الدولة اŸبذولة ‘
سش- -ي- -اق –وي- -ل ال -ولي -ة إا ¤ق -طب ف Ó-ح -ي
ب-ام-ت-ي-از،اع-ت-م-ادا على موؤهÓتها الطبيعية،
اسشتطاعت أان تأاتي بثمارها ‘ ظرف وجيز
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ت-ق-ي-ي-م الشش-ام-ل للقطاع الذي
اف -تك م-راتب ري-ادي-ة ‘ تصش-ن-ي-ف ال-ولي-ات
اŸن -ت -ج -ة خ -اصش -ة ‘ شش -ع -ب -ة إان -ت -اج ال -ل -ح -وم
ال -ب -يضش -اء ،زي -ت-ون اŸائ-دة وب-عضس اŸن-ت-ج-ات
لخ -رى ال -ت -ي ت -غ -ط -ي اح -ت -ي-اج-ات السش-وق
ا أ
اÙل -ي -ة وال -وط -ن -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ال -ب -ط -اط-ا
والبصشل.
ذكر بن عودة في حوصصلة رقمية لمختلف األنشصطة
ال -ف Ó-ح -ي-ة ،أان إان-ت-اج ال-خضص-روات ال-ذي ي-م-ث-ل 10
ب-ال-م-ائ-ة م-ن اإلن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي ،ب-ل-غ خÓ-ل م-وسص-م
 ،2018 -201نحو  7مÓيين و 600أالف قنطار ،منها
إانتاج ما كميته  3مÓيين و 600أالف قنطار من
البطاطا ،و 2مÓيين قنطار من البصصل.
أاوضص -ح ال -م -ت -ح -دث أان ال -م-ن-ت-وج ال-م-ح-ل-ي ل-ل-بصص-ل
والبطاطا يحظى بالطلب الكبير عليه لسصيما من
طرف دول الخليج بعد تجارب ناجحة في التسصويق
الخارجي للمنتوج ،مضصيفا أان إانتاج اللحوم البيضصاء
ف -ي ن -فسص ال -م -وسص-م ب-ل-غ  195أال-ف ق-ن-ط-ار ن-تيجة
ال -ج -ه -ود ال -ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا ال-م-ج-لسص ال-م-ه-ن-ي لشص-ع-ب-ة
الدواجن في تنظيم هذا النشصاط ،األمر الذي مّكن
بلدية وادي التاغية من المرتبة الثانية وطنيا في
إانتاج اللحوم البيضصاء.
وأاضصاف بن عودة أان إانتاج زيتون المائدة بمعسصكر
يحظى بدعم منقطع النظير سصواء من حيث السصقي
ال -ف Ó-ح -ي ،وأاشص -ك-ال ال-دع-م ل-ت-وسص-ي-ع ال-مسص-اح-ات
ال -زراع-ي-ة إال-ى وج-ود ق-اع-دة صص-ن-اع-ي-ة ف-ي م-ج-ال
تحويل وتصصبير الزيتون ،ما يجعل ولية معسصكر
رائدة في هذا المجال.
كما يتوقع دللي ارتفاع إانتاج الحمضصيات إالى 900
أالف قنطار ،بعد دخول سصهل الهبرة بالمحمدية
حيز العمل زيادة على دخول الغرسصات الجديدة
مرحلة اإلنتاج ،مشصيرا إالى أان ولية معسصكر إاحتلت
أايضص- -ا ال -م -رت -ب -ة األول -ى وط -ن -ي -ا م -ن ح -يث زي -ادة

المسصاحات المغروسصة باألشصجار المثمرة على غرار
الزيتون والحمضصيات ،والمرتبة األولى وطنيا في
م-ج-ال ت-ك-وي-ن ال-فÓ-ح-ي-ن وأاب-ن-ائ-ه-م ب-ال-ت-نسص-يق مع
ال -غ -رف -ة ال -ف Ó-ح -ي-ة وال-م-ع-اه-د ال-م-ت-خصصصص-ة ف-ي
التقنيات الفÓحية بعدد يزيد عن  10آالف فÓح
تلقى تكوينا في مجال مختلف التقنيات الفÓحية
وتقنيات السصقي الحديثة.

إالغاء  1324اسشتفادة ‘ إاطار
تطه Òالعقار الفÓحي
أاما في مجال تطهير العقار الفÓحي ،قال مدير
المصصالح الفÓحية لمعسصكر ،أان  1324هكتار هي
مسص -اح -ة األراضص -ي ال -فÓ-ح-ي-ة ال-ن-ات-ج-ة ع-ن إال-غ-اء
اسصتفادة أاصصحابها وهي مسصتغلة حاليا من طرف
الغير ،حيث اسصترجع منها  104هكتار بعد فسصخ
عقود المتياز ،وأاعلن عن الترشصح لÓسصتفادة من
 1116هكتار ،موضصحا في نفسص السصياق أان الديوان
Óراضص-ي ال-فÓ-ح-ي-ة ل-م-عسص-ك-ر مّ -ك-ن م-ن
ال-وط-ن-ي ل -أ
تسصوية  16844عقد امتياز بعد دراسصة لـنحو 17870
ملف معني بتحويل حق النتفاع إالى حق المتياز.
وأافاد في هذا اإلطار أانه تم إايداع  479ملف أامام
اللجنة الولئية المختصصة في الفصصل في األراضصي
التي بيعت عن طريق عقود عرفية ،مشصيرا إالى أان
العمل على تطهير العقار الفÓحي وتسصوية وضصعية
ال -ف Ó-ح -ي -ن ،م -ن شص -أان -ه ت-ع-زي-ز اإلن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي
بالولية التي مّكنها طابعها الفÓحي من برامج
ت-ن-م-وي-ة ع-ظ-ي-م-ة ي-ج-ع-ل ال-فÓ-ح ي-تمسصك باألرضص
ويعتني بها على غرار برامج الدعم الريفي والبناء
ال -ري -ف -ي وال -ك -ه -رب-اء ال-ري-ف-ي-ة وتشص-ج-ي-ع ال-فÓ-ح-ة
الجبلية ،هذه األخيرة اسصتفادت من تخصصيصصات
م-ال-ي-ة م-ن ط-رف وزارة ال-فÓ-ح-ي-ة قّ-درت ق-ي-م-ت-ها
المالية بـ 160مليون دج في شصكل برامج تنموية
لشص- -ق ال- -مسص -الك ال -ري -ف -ي -ة واسص -تصص Ó-ح األراضص -ي
الجبلية.

معسصكر :أام ا Òÿــ سس

بغرضس ا◊فاظ على البيئة والقضشاء على التلوث

أإول وحدة لتثم Úإلنّفايات إلبÎولية ‘ إ÷زإئر ششهر ديسشمÈ

سش - -ي - -ت - -م ت - -دشش Úأاول وح - -دة ل - -ت - -ث- -مÚ
ال -ن -ف-اي-ات ال-بÎول-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ب-داي-ة م-ن
شش- -ه- -ر ديسش- -م Èم- -ن خÓ- -ل إادخ -ال ت -ق -ن -ي -ة
«ج -ي -وسش -اي-ك-ل» ال-ت-ي تسش-م-ح ب-ال-ت-خ-لصس م-ن
ﬂتلف أانواع النفايات بغرضس ا◊فاظ على
البيئة والقضشاء على التلوث.

صصونيا طبة
خÓل ندوة نشّصطها المدير التنفيذي لشصركة لفا
رج ه -ولسص -ي -م ب -ف-ن-دق لم-اراز ب-ال-ع-اصص-م-ة ،أا ّك-د أان
مشصروع محطة تثمين النفايات البترولية بمعسصكر
خصصصص ل - -ه  700م -ل -ي -ون دج ،ح -يث م-ن شص-أان-ه أان

يسص -اه -م ف -ي ال -ت-خ-لصص م-ن ن-ف-اي-ات  100مؤوسصسصة
ناشصطة في السصوق الجزائرية ،خاصصة وأان الوحدة
ت ّ-م -ت ب -ال -ت -ع -اون م -ع ع -م-ال-ق-ة ال-تصص-ن-ي-ع واإلن-ت-اج
الطاقوي والصصناعي في الجزائر على غرار شصركة
سصوناطراك.
ووصصف سصارج دوبوا السصوق الجزائرية بالواعدة،
وه -و م -ا يسص -م -ح ب -خ -ل -ق م -ن -اخ م Ó-ئ -م ل -م-واصص-ل-ة
السصتثمار بنفسص اإلسصتراتيجية التي تعّود عليها
م -ج -م -ع لف -ارج م -ن -ذ سص -ن -وات ل -ت -ح-ق-ي-ق أاه-داف
مسصتقبلية هامة ،حيث تطمح لفارج إالى بلوغ عتبة
تصصدير تصصل إالى  2مليون طن سصنويا آافاق سصنة
.2020

اŸلتقى الوطني الثّا Êحول الدÁقراطية التّششاركية

إÛتمع إŸد Êطرف أإسشاسشي ‘ بناء إل ّسشلم إلوطني

ي- -ن -ط -ل -ق ب -دار ال -ث -ق -اف -ة ﬁم -د ب -وضش -ي -اف بÈج
بوعريريج اŸلتقى الوطني الثا Êحول الدÁقراطية
ال -تشش -ارك -ي-ة– ،ت شش-ع-ار «ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشش-ارك-ي-ة
ودور اÛت -م -ع اŸد ‘ Êب -ن -اء السش -ل -م ال -وط-ن-ي وت-ع-زي-ز
لمن الجتماعي».
ا أ

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسصف
ال -م -ل -ت -ق -ى ب -رع -اي-ة وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-م-اع-ات
المحلية ولتهيئة اإلقليمية بالتنسصيق مع والي الولية
وبمشصاركة مخبر األمن اإلنسصاني الواقع والرهانات
واآلفاق لكلية الحقوق والعلوم السصياسصية لجامعة
باتنة.

وتأاتي الطبعة الثانية حسصب القائمين عليه بعد
نجاح الملتقى األول ،الذي تناول موضصوع تعزيز
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ال-واقع والرهانات ،والذي خرج
ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-وصص-ي-ات ال-م-ن-ب-ث-ق-ة عن الجلسصات
والورشصات ،والتي شصهدت متابعة جدية من طرف
مصصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،وكذا
ال-ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-وري لسص-نة  ،2016ال- -ذي أاق- -ر م -ن
خÓل المادة  15منه تشصجيع الدولة للديمقراطية
التشصاركية على مسصتوى الجماعات المحلية ،فاتحا
ب -ذالك م -ج -ال م-ه-م-ا وتصص-ورا اسص-تشص-راف-ي-ا ل-ل-دور
ال -م -ن -وط ب -ال -م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ف-ي ت-ف-ع-ي-ل آال-ي-ات
الديمقراطية التشصاركية على أارضص الواقع.

لدى اجتماعه مع اÛلسس البلدي لعاصشمة الوادي

إلوإ‹ ينتقد طريقة عمـل
مصشالـح إلبلديـة ويـأامر باÿروج إإ ¤إŸيدإن

ان -ت-ق-د وال-ي ال-وادي ط-ري-ق-ة ع-م-ل مصص-ال-ح ب-ل-دي-ة
عاصصمة الوادي ،خاصصة في مجال النظافة وجمال
المدينة ،واصصفا عملهم بالناقصص بالنظر للكميات
الكبيرة من النفايات المنتشصرة في مناطق كثيرة.
وأاوضص -ح ال -وال -ي خ Ó-ل اج -ت -م-اع-ه أامسص األول م-ع
أاعضصاء المجلسص الشصعبي البلدي بالوادي بقاعة
اإلجتماعات بالولية ،بأان الحجم الكبير للنفايات
التي تجمعها مصصالح النظافة على مسصتوى الولية
ل يعكسص عملها خاصصة في ظل النتشصار الواسصع
لمختلف أانواع النفايات.
وفي ذات الصصدد ،أاكد على أاهمية نظافة المحيط
موضصحا أان نظافة المحيط ليسص في رفع القمامة
فقط ،وإانما إاعادة بعث كل األحياء السصكنية من
خÓل إاعادة إاحياء المسصاحات الخضصراء.
جع الوالي مبادرة بعضص األميار
من جهة أاخرى ،شص ّ
ال -ذي -ن ت -ق -دم -وا ب -مشص -اري-ع ،م-ثّ-م-ن-ا م-ب-ادرة وزارة
الداخلية في عصصرنة ورقمنة اإلدارة.
وأام -ر ب -ن سص -ع -ي -د ع -ب -د ال -ق -ادر أاعضص-اء ال-م-ج-لسص
ب -ع -اصص -م-ة ال-ولي-ة ب-ال-ت-خ-ل-ي ع-ن ال-تسص-ي-يسص داخ-ل

ال-ب-ل-دي-ة والب-ت-ع-اد ع-ن حسص-اسص-ي-ة األح-زاب ،داعيا
إاياهم إالى العمل وخلق جو من النسصجام والتكامل
للمسصاهمة في خدمة البلدية باعتبارها مؤوسصسصة
م- -دن- -ي- -ة ت- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى خ- -دم- -ة الصص- -ال- -ح ال -ع -ام
للمواطن ،وطالب بضصرورة ضصبط ملفات التسصوية
بإاعطاء كل األهمية لهذه الملفات.
وشصّدد والي الوادي على ضصرورة المتابعة الميدانية
ألي مشص -روع ف -ي ال -م -ي -دان ح -ت -ى ت-ح-ق-ق ال-ن-ت-ائ-ج
ال -م -رج-وة ،مشصّ-ج-ع-ا ب-عضص رؤوسص-اء ال-ب-ل-دي-ات ع-ل-ى
ال -ج -ه -ود ال -ت -ي ي -ق -وم -ون ب -ه -ا ف -ي سص -ب-ي-ل إارضص-اء
المواطن ،معّبرا عن رضصاه للمسصتوى الذي حققه
العديد من األميار.
وأاشص -ار ال-وال-ي أاّن ال-م-ت-اب-ع-ة ال-م-ي-دان-ي-ة ل-ل-مشص-اري-ع
غ-ائ-ب-ة ،رغ-م ت-وف-ر األم-وال وال-ع-م-ال واإلم-ك-انيات
ع- -ل- -ى ح- -د ق- -ول- -ه ،م- -ؤو ّك- -دا أان -ه سص -ي -ت -م أاخ -ذ ك -ل
اإلج -راءات ل -م-راق-ب-ة وم-راف-ق-ة ال-ع-م-ل ال-م-ي-دان-ي
للمشصاريع المختلفة.

الوادي :قديري مصصباح

من مراسسلينا

أأ’ربعاء  24أكتوبر  201٨م
ألموأفق لـ  14صسفر  1440هـ

’ولياء ببلعباسش
’سشتاذ ،التلميذ وا أ
’طعام أارهقا ا أ
’كتظاظ وا إ
ا إ

مـ ـط ـ ـلـ ـ ـ ـب م ـتـ ـوسض ـ ـط ـة جـ ـدي ـ ـدة مـ ـط ـ ـروح بـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
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ت ـ ـف ـ ـعـ ـي ـ ـل ÷ ـ ـ ـ ـ ـان مـ ـ ـ ـتاب ـ ـعـ ـة الـ ـتشضـ ـغـ ـيـ ـ ـ ـل

ن-اشش-د أاول-ي-اء ت-لم-ي-ذ م-ت-وسش-ط-ة ع-ي-اد ا◊ب-يب ب-ب-ل-دي-ة مصش-ط-ف-ى ب-ن ابراهيم بضشرورة إا‚از متوسشطة جديدة
’سشاتذة على حّد
’كتظاظ الذي أارهق التلميذ وا أ
لتخفيف الضشغط عن اŸؤوسشسشة الوحيدة باŸنطقة وا◊ّد من ا إ
سشواء.

سسيدسس بلعباسس :غ  .شسعدو
وحسسب ‡ثل أولياء ألتÓميذ ،فإان
أŸت-وسس-ط-ة ت-تسس-ع لـ 540ت-ل-ميذ لكنها
تضسم حاليا  966تلميذ وهو ما خلق
حالة من أإ’كتظاظ أثر وبشسكل سسلبي
ع -ل -ى “درسس أل-تÓ-م-ي-ذ و–صس-ي-ل-ه-م
أل- -ع- -ل -م -ي .م -ن ج -ه -ت -ه أع -ت Èرئ -يسس
أÛلسس ألشس- -ع- -ب- -ي أل -ب -ل -دي م -ط -لب
أأ’ول-ي-اء ب-الشس-رع-ي ب-دل-ي-ل أن أل-ب-لدية
تضسم  12ألف نسسمة و’ تتوّفر إأ’ على
متوسسطة وأحدة ،كما أن هذه أأ’خÒة
بها  20فوجا تربويا ثابتا وفوج متنقل،

ما تطّلب –ويل أıزن إأ ¤أقسسام
بصس-ف-ة م-ؤوق-ت-ة وه-و م-ا ي-ع-ت Èم-ن-اف-ي-ا
للمقاييسس أŸعمول بها ‘ ألتدريسس،
وأك - -د ‘ أل - -وقت ذأت - -ه أن أأ’رضس- -ي- -ة
متوفرة إ’‚از متوسسطة جديدة ‘
أنتظار أŸوأفقة وتسسجيل ألعملية.
و‘ ذأت ألسس - -ي - -اق ،ن- -اشس- -د أول- -ي- -اء
ت Ó-م-ي-ذ أŸدرسس-ة أإ’ب-ت-دأئ-ي-ة ﬁم-د
ح -ن -ف -ي ب -ب -ل -دي-ة أل-ط-اب-ي-ة ألسس-ل-ط-ات
أÙل - -ي - -ة م - -ن أج- -ل إأ‚از م- -ط- -ع- -م
م-درسس-ي ب-اŸؤوسسسس-ة ل-ت-خ-فيف معاناة
أبنائهم ‘ ألتنقل يوميا إأ ¤مؤوسسسسات
ت -ع -ل -ي -م -ي -ة أخ -رى ل -ت -ن -اول أل-وج-ب-ات
ألغذأئية.

وحسسب أأ’ول- - -ي - -اء ،ف - -إان أŸط - -ع - -م
أŸدرسس- -ي أضس -ح -ى أك Ìم -ن ضس -رورة
لتفادي تنقل ألتÓميذ خارج أŸؤوسسسسة
وŒنيبهم أخطار ألطريق.
يذكر أن أعضساء أÛلسس ألشسعبي
أل -و’ئ -ي ك -ان -وأ ق-د رف-ع-وأ ج-م-ل-ة م-ن
ألتوصسيات أŸتعلقة بقطاع ألÎبية بعد
ق-ي-ام ÷ن-ة ألÎب-ي-ة Ãع-اي-ن-ة م-ي-دأن-ي-ة
لـ 122م -درسس -ة 50 ،م-ت-وسس-ط-ة و10
ث -ان -وي -ات م -ن-تشس-رة ع Èك-ام-ل ألÎأب
أل -و’ئ -ي ،ح -يث خ -لصست أل -ل -ج -ن-ة إأ¤
ضس- -رورة أل- -قضس- -اء ع- -ل- -ى أإ’ك -ت -ظ -اظ
أŸسسجل بعديد أŸؤوسسسسات من خÓل
تشسييد مؤوسسسسات جديدة ،إأعادة ألنظر
‘ خ -ارط -ة أل -ن -ق -ل أŸدرسس -ي حسسب
إأح -ت -ي -اج-ات ك-ل م-ن-ط-ق-ة ،رف-ع حصس-ة
أŸسستفيدين من أإ’طعام من  63ألف
تلميذ إأ 73 ¤ألف تلميذ مع –سسÚ
أل -وج-ب-ات أŸق-دم-ة ك-م-ا ون-وع-ا .رف-ع
حصس- -ة أŸسس- -ت- -ف- -ي- -دي- -ن م- -ن م -ن -ح -ة
أل -ت -م -درسس ،ت-ع-م-ي-م ع-م-ل-ي-ات ت-رم-ي-م
أŸؤوسسسساتŒ ،هيز وحدأت ألكشسف
ألصس-ح-ي ل-ت-حسس Úأÿدم-ات ألصس-حية
أŸقدمة للتÓميذ ،توفﬂ Òتصس‘ Ú
ع Ó-ج م -رضس أل -ت -وح -د ع-ل-ى مسس-ت-وى
أإ’ب -ت -دأئ -ي -ات إ’ع-ادة دم-ج أل-تÓ-م-ي-ذ
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م -ع م -دي -ري -ة أل -نشس -اط
أإ’جتماعي ‘ إأطار عقود أإ’دماج.
م -ع ت -ك -ث -ي -ف أل -ت-نسس-ي-ق م-ع أÛالسس
أÙل - -ي - -ة ل- -ت- -درأك ك- -ل أل- -ن- -ق- -ائصس

أاجل اسشتلمه حدد بنهاية الششهر الداخل

نحو فتح الطريق ا’جتنابي من شضرشضال إا ¤غاية النقطة الكيلومÎية 14

أاّكد وا‹ و’ية تيبازة ﬁمد
بوششمة للقائم Úعلى مششروع
الطريق ا’جتنابي Ÿدينة ششرششال
على هامشش أاو ¤خرجاته
اŸيدانية الرسشمية للمنطقة على
’ششغال على
ضشرورة انهاء ا أ
مسشتوى الششطر الرابط بÚ
اŸدخل الششرقي للطريق
ا’جتنابي والنقطة الكيلومÎية
 14مع نهاية الششهر اŸقبل.

تيبازة :عÓء ملزي
وتعت Èألنقطة ألكيلومÎية  14فاصسلة
ب Úمدينتي شسرشسال وسسيدي غيÓسس
جغرأفيا ،أأ’مر ألذي سسيمكن من Œاوز
م -دي -ن -ة شس -رشس -ال بصس -ف -ة ك-ل-ي-ة وŒنب
أ’زدح- -ام أŸروري أل- -ذي ع- -ان -ى م -ن -ه
مسستعملو ألطريق ألوطني رقم  11منذ
ع- -ق -ود م -ن أل -زم -ن ،ك -م -ا ي -ن -درج ه -ذأ
ألشسطر ضسمن ألتزأمات أÛمع ألقائم
ع- - -ل - -ى أŸشس - -روع Œاه وزأرة أل - -ن - -ق - -ل
وأأ’شس -غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ب-ح-يث ك-ان وزي-ر
أل -ق -ط -اع ع-ب-د أل-غ-ن-ي زعÓ-ن ق-د أع-ل-ن
خÓل ألصسائفة أŸنصسرمة لدى تفقده
أŸشسروع عن أسستÓم ألشسطر أŸوصسل
أ ¤أل-ن-ق-ط-ة أل-ك-يلومÎية  14م-ع ن-هاية
شس-ه-ر ن-وف-م Èل-تسس-ت-ك-م-ل أشس-غ-ال أ÷زء
أŸتبقي خÓل أأ’شسهر ألسستة أŸوألية
ويسس -ت -ل -م أŸشس -روع ‘ شس -ك-ل-ه أل-ن-ه-ائ-ي
عشس-ي-ة ح-ل-ول م-وسس-م أ’صس-ط-ي-اف للعام

ألقادم.
Œدر أ’شس - - - -ارة أ ¤ك- - - -ون مشس- - - -روع
أل-ط-ري-ق أ’ج-ت-ن-اب-ي Ÿدي-ن-ت-ي شس-رشسال

وسسيدي غيÓسس ،كان قد أنطلق على
أرضس ألوأقع سسنة  ،2014وتأاخر أ‚ازه
أ’سسباب مالية وأخرى تقنية لها عÓقة
ب- -تضس- -اريسس أŸن- -ط- -ق -ة ك -م -ا أسس -ت -ف -اد
أŸشسروع من عملية إأعادة تقييم بغÓف
م- - -ا‹ ق - -دره  34,٨م- -ل- -ي- -ار دج ،وأ’ّن
ألعرأقيل وألعوأئق ألتي كانت تعÎضس
أ‚از أŸشسروع “ت تصسفيتها كلية فقد
أسس- -ت -ن -ج -د أل -ق -ائ -م -ون ع -ل -ي -ه م -ؤوخ -رأ
بإامدأدأت بشسرية وتقنية أضسافية لغرضس
أل-ت-م-ك-ن م-ن أل-وف-اء ب-ا’ل-ت-زأمات كاملة
Œاه ألوزأرة ألوصسية ،كما Œدر أ’شسارة
أيضس- -ا أ ¤ك- -ون أŸشس- -روع Áت- -د ع- -ل- -ى
مسسافة  1٨كلم ويحوي على  14منشسأاة
ف -ن-ي-ة و- - ﬁ 3و’ت ك È- -ى و 7جسسور
ع -م Ó-ق -ة ،وب -وسس -ع -ه ت -ق -د Ëخ -دم -ات
م-روري-ة رأق-ي-ة لسس-ك-ان أل-ن-اح-ية ألغربية
ل -و’ي -ة ت -ي -ب -ازة’ ،سس -ي-م-ا خÓ-ل م-وسس-م
أ’صس -ط -ي -اف ح Úتسس -ت -ق -ب -ل أŸن-ط-ق-ة
أع- -دأدأ مضس- -اع- -ف- -ة م- -ن أŸصس -ط -افÚ
ألوأفدين من ﬂتلف و’يات ألوطن.

تبسسة :خالد .ع
” تكليف رؤوسشاء الدوائر بالتنسشيق مع مديري الوكا’ت اÙلّية Ãتابعة
ّ
ع -م -ل -ي -ة ال -تشش -غ -ي -ل ع -ل -ى مسش -ت -واه -م ،وت -وف Òآال-ي-ات ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ب-ع-دّي-ة
للمسشتفيدين من القروضش Ãختلف الصشيغ وا’نطلق فورا ‘ عملية تطهÒ
قوائم طالبي الششغل للقضشاء على التجوال اŸهني ،وذلك ‘ إاطار تفعيل دور
الّلجان اÙلّية بالدوائر Ÿتابعة وضشعية التششغيل بها ،ووضشع اليات تسشمح
ل -ل -ج-ن-ة ال-و’ئّ-ي-ة Ãراق-ب-ة ع-م-ل-ي-ة ال-تشش-غ-ي-ل ،وج-اء ذلك ع-قب ا’ج-ت-م-اع
اÿاصش بتجديد وتنصشيب اللجنة الو’ئية لÎقية الششغل.
أ’جتماع ترأسّسه وأ‹ و’ية ،بقاعة أ’جتماعات Ãقر ألو’ية ،حضسره إأ ¤جانب
رؤوسساء ألدوأئر وأŸديرين ألعني Úو‡ثل Úعن ألشسباب ألبطال ÷ميع ألدوأئر
بالو’ية ،وقد شسّدد وأ‹ ألو’ية على «ضسرورة عقد لقاءأت عمل دورية Œمع بÚ
أرباب ألعمل وﬂتلف أجهزة ألدعم من بينها ألوكالة ألوطنية لدعم تشسغيل ألشسباب
«أونسساج» وألصسندوق ألوطني للتأام Úعن ألبطالة «كناك» وألوكالة ألوطنية لتسسيÒ
أŸؤوسسسسات أŸصسغرة «أو‚ام» وغÒها بغية إأحصساء ألعروضس أŸقÎحة وتنصسيب
أŸسستفيدين منها ‘ أحسسن ألظروف.

توزيع  130سضكن ببلدية الونزة قريبا

أعلن عطا ألله مو’تي وأ‹ تبسسة «أّنه سسيتّم توزيع قريبا ما ’ يقلّ عن  130وحدة
سسكنية ‘ إأطار ألÈنامج أŸسس ّ
طر للقضساء على ألبناءأت ألفوضسوية وألهشسة ببلدية
ألونزة» ،مشسÒأ «إأ ¤أنّ أأ’شسغال أنتهت على مسستوأها ‘ ،أنتظار أسستكمال أشسغال
ألتهيئة أ◊ضسرية على مسستوى أ◊ ّصسة أŸتبّقية وتوزيعها على أŸسستفيدين منها ‘
أق -رب أآ’ج -ال» ،وشسّ-دد «ع-ل-ى ضس-رورة أل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-ق-ي-ة ق-وأئ-م ط-ال-ب-ي ألسس-ك-ان
وإأخضساعها للبطاقية ألوطنية ،أإ ¤جانب أإشسهار قوأئم أŸسستفيدين من ﬂتلف
ألÈأمج ألسسكنية».
كما صسّرح ألوأ‹ «أنّ أأ’شسغال ألّتقنية أنتهت على مسستوى ّ ﬁ
طة تصسفية أŸياه
Ãنطقة «بئر بومزرأق» ألوأقعة ب Úبلديتي ألونزة وأŸريج» ،مشسÒأ ‘ ذأت ألسسياق،
«إأ ¤أنها جاهزة “اما للتشسغيل بعد ‚اح ألتجارب ،حيث سستعمل على ضسخّ أŸياه
Ãعدل  10ل /Îألثانية» ،مؤوكدأ «أنه سسيتّم وضسعها حيّز أÿدمة قريبا جدأ ،لتسساهم
بفعاليّة ‘ ألقضساء ألتدريجي على أزمة ندرة أŸياه ألصسا◊ة للشسرب ببلدية «ألونزة»
‘ مرحلة أو ¤تليها بلدية «أŸريج».

حمÓت –سضيسضية حول الصضحة

نظمت مصسالح أمن تبسسة ي ـوما –سسيسس ـيا لفائدة ألشسرطة وموظفيهـا ،حول
” تسسخ Òطاقم طبـي تابع للمصسلحـة
سسرطان ألثدي وط ـرق مكافحته حيث ّ
ألو’ئي ـة للنشسـاط أ’جتماعـي وألرياضسات بأامن ألو’ية ،وحضسره جمع غف Òمن
إأطارأت وأعوأن ألتابعı Úتلف مصسالح أمـ ـن ألو’ية ،حيث قدمت شسروحـات
ح ـول ألتشسخيصس أŸبكر لهذأ أŸرضس وكيفية مكافحته ،كمـ ـا كان Ÿصسالح أم ـن
Óرشساد وتوعوية
ألو’ية نشساطـ ـات كبÒة بتسسخ Òكل أŸوأرد أŸادية وألبشسرية ل إ
موظفي أأ’من ألوطني Ÿكافحة هذه ألظوأهر ،وبالشسرأكة مع ﬂتلف أ÷معيات
إ’عطاء فعالية وصسدى Ÿثل هذه أ◊مÓت.
كما نظمت أيضسا ذأت أŸصسالح يوم –سسيسسي أآخر حول أهمية أللقاح ضسد
أأ’نفلونزأ أŸوسسمية ،خاصسة وفصسل ألشستاء على أأ’بوأب ،و–سسيسس قوأت ألشسرطة
ومسستخدمي أأ’من ألوطني حول ألطريقة وألفÎة ألتي يتّم أسستعمال هذأ أللقاح.

توجد على هوامشش الطريق الوطني رقم 12

تـ ـهـ ـ ـد ﬁ Ëـ ـ ـ ـ ـ ـÓت الـ ـتجـ ـ ـ ـ ـارة الـ ـ ـ ـ ـفوضضـ ـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ـوادي غ ـ ـ ـ ـ ـÒ

بجاية :بن النوي توهامي

شش - -رعت ب - -ل- -دي- -ة وادي غ‘ Ò
ع-م-ل-ي-ة واسش-ع-ة تسش-ت-هدف القضشاء
ع -ل -ى أاك -واخ ال -ت-ج-ارة ال-ف-وضش-وي-ة
اŸششّ- -ي- -دة ع- -ل- -ى ح- -واف ال- -ط -ري -ق
ال-وط-ن-ي رقم  12م-ن ط-رف ب-ائعي
اÿضش- -ر وال- -ف -واك -ه ،وه -ذا ط -ب -ق -ا
لوام- -ر ال- -ت -ي صش -درت ع -ن وا‹
ل - -أ
الو’ية.
أكد رئيسس بلدية وأدي غ ،ÒياسسÚ
” ألشسروع ‘
رمضسان ،لـ»ألشسعب»،أنه ّ
أل - -قضس - -اء ع- -ل- -ى ك- -ل أك- -وأخ أل- -ت- -ج- -ارة
ألفوضسوية ،حيث تلقى تعليمات صسارمة
من قبل وأ‹ و’ية بجاية ،قصسد ألشسروع
‘ عملية هدم كل أأ’كوأخ أŸتوأجدة
ع -ل -ى ط -ول أل -ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م ،12
وأل- -ت -ي ق -ام ب -ائ -ع -و أÿضس -ر وأل -ف -وأك -ه
بتشسييدها بطريقة غ Òقانونية ،حيث
” أسس- -ت- -ع- -م- -ال ألصس- -ف- -ائ -ح أŸع -دن -ي -ة
ّ
وأÿشسب ،وأح- -ت -لت مسس -اح -ات وأسس -ع -ة
على حوأف ألطريق ألوطني رقم  ،12ما
يعني أنها تشسّكل خطرأ ﬁتم Óعلى

ح -رك -ة أŸرور ،ك-م-ا أّن-ه-ا مصس-در ت-ل-وث
للمحيط بفعل ألسسلع ألتالفة ألتي ترمى
أو –رق خلف أأ’كوأخ.
ألسسيد رمضسان أردف بالقول ،وعليه
وعلى إأثر ألتعليمات ألصسادرة ،سسيتم ‘
إأطار هذه ألعملية ،ترحيل عشسرأت من
Œار أل -ف -وأك -ه وأÿضس -ر غ Òأل -ق-اّري-ن،
وألذين مارسسوأ نشساطهم ألتجاري على

ح -وأف أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  12منذ
سسنوأت عّدة.
و‘ ظلّ هذه أأ’وضساع ،يتسساءل هؤو’ء
أل -ت-ج-ار ع-ن مسس-ت-ق-ب-ل نشس-اط-ه-م ،أل-ذي
Áثل بالنسسبة للعديد منهم مصسدر ألرزق
أل- -رئ- -يسس- -ي ،وق- -د ط -ال -ب -وأ ألسس -ل -ط -ات
أل-ع-م-وم-ي-ة وف-ق-ا ل-تصس-ري-ح-ات ب-عضس-هم،
ب- -ال -ق -ي -ام ب -تسس -وي -ة أوضس -اع -ه -م ووضس -ع

مسساحات ’ئقة –ت تصسرفهم ،قصسد
متابعة ‡ارسسة نشساطهم ألتجاري ضسمن
إأطار قانو Êمن ّ
ظم.
هذأ ،وينبغي ألتذك Òأن مصسالح بلدية
وأدغ Òق - -د أط - -ل- -قتÃ ،ج- -رد ت- -ع- -يÚ
أ÷هاز ألتنفيذي ألبلدي على إأثر –رير
أÛلسس ألشسعبي ألبلدي منذ أك Ìمن
شسهرين ،عملية تنظيف وتطه Òوأسسعة
م ّسس -ت ق -رى أل -ب -ل-دي-ة وق-ن-وأت ألصس-رف
أŸمتدة على طول ألطريق ألوطني رقم
خرت كل أإ’مكانيات أŸادية
 ،12وقد سس ّ
وأل -بشس -ري -ة ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى أŸف -رغ-ات
أل- -عشس- -وأئ- -ي- -ة أŸت- -وأج -دة ب -كÌة ع -ل -ى
مسستوى ألبلدية ،وكذأ تنظيف وتطهÒ
أل - -ب - -ال - -وع - -ات و›اري صس- -رف م- -ي- -اه
أأ’م-ط-ار ،م-ع أل-ع-ل-م أن ف-رق أل-ت-ن-ظ-يف
أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة تسس-ت-ف-يد من مسساعدة
ع -م -ال م -دي -ري -ة أأ’شس -غ -ال أل-ع-م-وم-ي-ة،
عندما يتعلق أأ’مر بتطه Òألبالوعات
و›اري ألصس -رف أŸم -ت -دة ع -ل-ى ط-ول
حوأف ألطريق ألوطني رقم  ،12مثلما
ك -ان أأ’م -ر م -ؤوخ -رأ ‘ ك -ل م -ن ق-ري-ت-ي
إأي- -ب- -اشسÒن وإأي- -ب -ورأسس -ن وك -ذأ ب -اŸق -ر
ألرئيسسي للبلدية.

الدبلومـاسسي
لربعاء  ٢٤أاكتوبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٤صشفر  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٧٨
ا أ
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‘ انتظار الكششف عن خليفته

مهمة دي مسصتورا تتوّقف
عند «اللجنة الدسصتورية»

فصصول التسصوية السصيـ ـ ـاسصي ـ ـة ما زالت بعيدة
الدكتور إادريسس عطية لـ«الششعب»:

الناششط السشياسشي الليبي جمعة القماطي لـ «الششعب»:

اإل–اد اإلفريقي أاكÈ
داعم للقضصية ال ّصصحراوية

التدخÓت األجنبية اŸنحازة
تعيـ ـ ـق مسص ـ ـ ـار السص ـ ـ ـ ـÓم

إانتهاكات ضشد الصشحراويÚ
واŸهاجرين ونششطاء الّريف

سصجّل أاسصـود ◊قـ ـوق
اإلنسصان ف ـ ـي اŸغرب

كلمة العدد

مؤوامرة اÿارج
وغفلة الّداخل
فضشيلة دفوسس

كّلما خطت األزمة الّليبية خطوة إا ¤األمام ،واعتقدنا
بأانها اقÎبت من النفراج ،إاّل وعادت أادراجها خطوات
إا ¤الوراء ،لتزداد تعقيدا بفعل تعطّل العملية السسياسسية

وّŒدد اŸواج - -ه- -ات اŸسسّ- -ل- -ح- -ة وت- -دّخ- -ل األط- -راف
اÿارجية ،ما يثﬂ Òاوف حقيقية من انزلق الوضسع
إا ¤حرب سسوف لن تكتفي بحرق ليبيا ،بل سسيمتد لهبها
ليحرق اŸنطقة بأاسسرها.
تقÎب األزمة اللّيبية من إانهاء عامها ال ّسسابع دون أان
ت -ل -وح ‘ األف -ق أاّي ب -وادر ل -ل -حّ-ل ،ب-ل ت-زداد خ-ي-وط-ه-ا
تشسابكا وتعقيدا ألسسباب عديدة منها الداخلية الناŒة
عن النقسسام ال ّسسياسسي الذي أاخذ شسرخه يتوسّسع بÚ
اإلخوة الفرقاء الذين نراهم يتصسارعون على ال ّسسلطة،
وي -تسس -اب -ق -ون لق-تسس-ام اŸسس-اح-ة الّ-ل-ي-ب-ي-ة إا ¤م-ن-اط-ق
سس -ي-ط-رة ون-ف-وذ ،دون م-ب-الة ب-اÛم-وع-ات اŸسسّ-ل-ح-ة
وال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اإلره-اب-ي-ة ال-ت-ي تسستغل الوضسع للّتصسعيد
العسسكري كما شسهدناه ‘ الصسائفة اŸاضسية بالعاصسمة
طرابلسس ودون اإللتفات إا ¤ما يتكّبده اللّيبيون من
معاناة وقهر.
العوامل الّداخلية ليسست وحدها ما يعيق جهود

ال-تسس-وي-ة الّسس-ل-م-ي-ة ‘ أارضس شس-ي-خ الشس-ه-داء ع-م-ر
لن التدّخÓت اÿارجية غ ÒالÈيئة،
اıتار ،أ
هي ‘ اعتقادي مصسيبة ليبيا الكÈى ،فهي ما
لفق
لزمة ،ويصسّعدها كّلما لحت ‘ ا أ
ُيطيل أامد ا أ
بارقة أامل للتسسوية .ففي ظّل انشسغالت الّليبيÚ
بصس-راع-ات-ه-م ،وسس-ب-اق-ه-م اÙم-وم ع-ل-ى الّسس-ل-طة
لزم-ة،
والّ--زع--ام--ة ،ه--ن--اك دول ت--رّت--ب Ÿا ب--ع-د ا أ
وت--خّ--ط--ط ل--ت--فصس--ي--ل ح--ل--ول ت-ك-ون ع-ل-ى م-ق-اسس
مصسا◊ها ،وشسغلها الشساغل حاليا هو كيف Áكنها
السستحواذ على أاك Èقطعة من الكعكة الليبية.
ولن أافشسي سسّرا ،لو قلت بأان األزمة اللّيبية هي اليوم
ك-ال-ك-رة ت-ت-ق-اذف-ه-ا األرج-ل ل-ت-ق-ع ال-ي-وم ‘ م-رم-ى هذه
الدولة وغدا ‘ مرمى الدولة األخرى والعا ⁄على ما
يبدو مسستمتع بها يشساهد ول يبا‹ بالعواقب.
دولتان على وجه اÿصسوصس نراهما تتقاذفان األزمة
الّ-ل-ي-ب-ي-ة وتّ-دع-ي-ان ب-أان م-ف-ات-ي-ح ا◊ّل ب-أاي-ديهما ،وكّلما

وضس -عت إاح -داه -م -ا خ ّ-ط -ة ط -ري -ق ل-ل-تسس-وي-ة وق-ب-ل-ت-ه-ا
األط -راف ال ّ-ل-ي-ب-ي-ة واÛم-وع-ة ال-دول-ي-ة ،إاّل وت-دّخ-لت
األخرى لتعطيلها ،مقÎحة مبادرة جديدة ما يجعل
الوضسع يراوح مكانه.
الّدولتان هما إايطاليا وفرنسسا فاألو ¤تنظر إا ¤ليبيا
من الناحية السستعمارية معتÈة إاياها حديقتها اÿلفية
وتريد أان –تكر الشسأان الّليبي ‘ ،ح Úتعود الثانية إا¤
التاريخ رغبة ‘ إاعادة سسيطرتها على ا÷نوب الليبي
Ãا يكتنزه من ثروات.
ومثلما رعت فرنسسا مؤو“ر باريسس حول ليبيا ‘ ماي
اŸاضسي ،ها هي ايطاليا – ّضسر لعقد اجتماع الشسهر
القادم ‘ بالÒمو.
ال-ت-دخÓ-ت اÿارج-ي-ة ك-انت م-ن-ذ ال-ب-داي-ة وراء ت-فّ-جر
ججها ،لهذا
األزمة اللّيبية وهي إا ¤اآلن ما زالت تؤو ّ
على األشسقاء ‘ ليبيا اللتفات إا ¤هذا اÿطر الداهم،
وأاخذ زمام اŸبادرة لتو‹ حّل معضسلتهم بأانفسسهم.
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الناششط السشياسشي الليبي
جمعة القماطي لـ «الششعب»:

الدكتور إادريسس عطية لـ«الششعب»:

اإ’–اد اإ’فريقي أاك Èداعم للقضسية ال ّصسحراوية

التدخÓت اأ’جنبية اŸنحازة
تعيـ ـ ـق مسس ـ ـ ـار السس ـ ـ ـ ـÓم
لطياف الليبية دون إاقصشاء كفيل Ãنح الششرعية ÿارطة طريق
أافاد الناششط السشياسشي الليبي جمعة القماطي ،بأان تنظيم مؤو“ر وطني يجمع كل ا أ
لزمة نظرا Ÿا تتمتع به من حياد ومصشداقية
لجنبية وأاكد ‘ حوار لـ «الششعب» ،على الدور اÙوري للجزائر ‘ حل ا أ
للتسشوية بعيدا عن التدخÓت ا أ
وثقل على الصشعيد القليمي.
حاوره :حمزة ﬁصشول
اإلطÓق.
ال- -ت- -ن- -افسس ال- -دو‹ ال- -ف- -اضش- -ح ع- -ل- -ى ل- -ي- -ب- -ي- -ا
وبالتا‹ هناك تخوف اليوم ،من رئيسض ب Óدسصتور ،ومقدراتها ،حيث يسشعى كل طرف للتحكم ‘
لمنية والسشياسشية ألنه قد ينقلب على كل شصيء ونعود إا ¤اŸربع األول ،ملف التسشوية ،هل Áلك الليبيون القدرة على
لزمة ا أ
«الششعب» :وضشعت ا أ
التي عرفتها ليبيا منذ  ،2011على سشكة ا◊ل إا ¤ا◊كم الفردي والشصمو‹.
وضشع ورقة طريقة ◊ل وطني خالصس بعيدا
اŸبعوث ا أ
لجنبية؟
ل‡ي إا ¤ليبيا غسشان سشÓمة ،قال عن التدخÓت ا أ
ل· اŸت -ح -دة ،ال -ت -ي
–ت إاشش- -راف م -ن -ظ -م -ة ا أ
لن  3مبعوث Úششخصشي Úلقيادة ع-ل-ى ه-امشس ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
 ·ÓاŸت-حدة @@ ا◊ل الليبي  -الليبي هوالطبيعي وما نصصبوإاليه،
أاوفدت ◊د ا آ
ب -ع -ث -ة ال -دع -م .ب -ع -د ك-ل ت-لك ا÷ه-ود ،إا ¤أاي ا أ
لخÒة ،أان الن - - -ت - - -خ- - -اب- - -ات ق- - -د ل Œرى ‘ ونريد أان تلعب أاطراف إاقليمية دورا ‘ ا◊د من نفوذ
ديسش-م ÈاŸق-ب-ل ،م-ث-ل-م-ا ج-رى الت-ف-اق عليه ‘ القوى الجنبية اŸتصصارعة على ليبيا ومقدراتها.
ﬁطة بلغ مسشار التسشوية؟
Óسصف الشصديد ،لزالت ليبيا ،ب -اريسس شش -ه -ر م -اي اŸاضش -يÃ ،ا ت-فسش-ر اÓÿف ولدينا أامل كب ‘ Òأان تلعب ا÷زائر دورا ﬁوريا
جمعة القماطي :ل أ
تعيشض صصراعا وانقسصاما سصياسصيا حادا ،واŸؤوسصف من اليطا‹ الفرنسشي حول هذه القضشية؟
وحيويا ‘ الدفع Ãسصار ا◊ل ‘ بÓدنا بالنظر إا¤
كل هذا ،هوأان الشصرخ القائم تغذيه أاطراف إاقليمية @@ فرنسصا تصصر وتضصغط من أاجل تنظيم انتخابات ‘ ثقلها السصÎاتيجي ‘ اŸنطقة ومكانتها اŸرموقة
اق -رب اآلج -ال ودون سص -ن -د ق -ان -و ،Êألن -ه-ا وب-بسص-اط-ة كدولة تعمل وفق مبدأا عدم التدخل ‘ شصؤوون الدول
ودولية ‘ تدخل أاجنبي مضصر كثÒا بليبيا.
هذه التدخÓت ،من بينها ما هوقائم على أاجندة تريد منحازة إا ¤طرف واحد ،ألنها تعتقد أانه سصيحمي واحÎام سصيادتها والوقوف على مسصافة واحدة مع
التمك Úلسصيطرة عسصكرية مطلقة على الÎاب الليبي مصصا◊ها القتصصادية ‘ كامل البÓد.
جميع األطراف.
وع -ل -ى م -ؤوسصسص -ات ال -دول -ة وه -وم-ا ت-رفضص-ه ال-غ-ال-ب-ي-ة بينما ترى ايطاليا أان مصصا◊ها القتصصادية أاك ‘ Èومن منطلق اŸصصداقية وا◊ياد اللذين تتمتع بهما،
غرب ليبيا ،فهناك أانبوب غاز يربطها بطرابلسض –ت نأامل ‘ أان –د من الصصراع الفرنسصي اليطا‹ على
العظمى من الشصعب الليبي.
 ·ÓاŸتحدة البحر ،ومشصاريع ضصخمة لشصركة إايني لتطوير قطاع ليبيا.
ول بد أان نشص Òإا ¤جهود بعثة الدعم ل أ
بقيادة غسصان سصÓمة ،لكن اŸسصاعي التي تقوم بها ال -ط -اق -ة ول ت -ري -د أان تضص -ي -ع مصص -ا◊ه -ا ،إا ¤ج-انب ونعت Èأان اŸؤو“ر الوطني ا÷امع ،الذي تشصارك فيه
تتع Ìوتصصطدم بالتعنت من قبل هذا الطرف أاوذاك ،هواجسض الهجرة غ Òالشصرعية التي تنطلق نحوها
ك -ل األط-ي-اف ال-ل-ي-ب-ي-ة دون إاقصص-اء سص-يضص-ف-ي شص-رع-ي-ة
وت -داع -ي -ات -ه -ا األم -ن -ي -ة ب -ح-ك-م
حقيقية على خارطة طريق ا◊ل ،ويحتاج فقط إا¤
ول توجد هناك رغبة قوية للتنازل والتواصصل من أاجل
القرب ا÷غرا‘.
تنسصيق جيد وبإاشصراف أا‡ي ،واألفضصل أان ينعقد على
إايجاد أارضصية توافق جدية.
لكننا كليبي Úلسصنا بصصدد الÎاب الليبي أاو‘ دولة ›اورة مثل ا÷زائر التي
وكانت ﬁاولة مؤوخرا ،للتفاهم ب ÚاÛلسض األعلى
ت -أام Úل مصص -ال -ح ب-اريسض تتمتع Ãصصداقية كبÒة.
للدولة و›لسض النواب لتجسصيد مقÎح يقضصي بإانشصاء
ول مصصالح روما ،نحن
هيكل تنفيذي موحد يشصرف على مؤوسصسصات الدولة،
ن -ع -م -ل ع-ل-ى مصص-ال-ح
وي-ك-ون ب-دي Ó-ل-لمجلسض
ليبيا وكل ما يؤودي
ال- -رئ- -اسص- -ي بصص- -ي- -غ- -ت -ه
إا ¤ح -ل سص -ل -م -ي
ا◊ال- -ي- -ة ،ل -ك -ن األم -ور
شصامل.
ع -ل -ى م -ا ي-ب-دو ت-عّ-ث-رت
‘ ظل
بسص - - -بب وضص - - -ع ب- - -عضض
الشصروط التعجيزية.
ول زال ›لسض النواب
 ⁄يصص- -ادق ب- -ع -د ع -ل -ى
مشص - - - - -روع ق - - - - -ان- - - - -ون
السص- - -ت- - -ف- - -ت - -اء ع - -ل - -ى
الّ-دسص-ت-ور ،وك-ل ت-ع-ط-يل
سص -ي -ؤودي إا ¤ت -أاج -ي -ل ال -تصص -ويت ع -ل-ى ال-دسص-ت-ور ،ألن
الشصعب الليبي ل Áلك أارضصية قانونية لÓسصتفتاء.
ورأاينا ﬁاولت دولية ،وباألخصض من قبل فرنسصا التي
أارادت التحكم ‘ اŸلف الليبي ،من خÓل الصصرار
على تنظيم انتخابات دون سصند دسصتوري ،وهذا ما
يرفضصه كل الشصعب الليبي دون اسصتثناء ،ألنه ل يوجد
ن ّصض قانو Êسصامي يحدد صصÓحيات وآاليات ﬁاسصبة
الرئيسض الذي سصينتخب واألك Ìمن ذلك أانه Áكنه
النقÓب على اللتزامات ونعود إا ¤ا◊كم الشصمو‹.
أاعتقد أان مؤو“ر بالÒمواŸقرر يومي  12و 1٣نوفمÈ
اŸق -ب -ل ب -إاي -ط -ال -ي -ا ي-ح-م-ل م-ؤوشص-رات إاي-ج-اب-ي-ة ،ألن-ه
سص- -ي- -ت- -ط- -رق إا ¤ت -ع -م -ي -ق الصص Ó-ح -ات السص -ي -اسص -ي -ة
والقتصصادية وضصرورة تطبيق الÎتيبات األمنية إلبعاد
اŸليشصيات.
وم -ن اŸت -وق -ع أايضص -ا أان ي-دع-م ف-ك-رة ت-ن-ظ-ي-م م-ؤو“ر
وط -ن -ي ل -ي -ب -ي ج -ام -ع وه -ذا م -ا سص -ي -ع-ط-ي الشص-رع-ي-ة
لنتخابات برŸانية جديدة تنهي األجسصام السصياسصية
اŸنقسصمة حاليا ،وتضصع حدا للصصراع القائم وتوحد
اŸؤوسصسصات ا◊يوية ،مثل اŸصصرف الوطني الليبي،
اŸؤوسصسص -ة ال -ل -ي -ب-ي-ة ل-ل-ن-ف-ط وم-ؤوسصسص-ة ا÷يشض ،وه-ذا
تخلى سشتيفان دي مسشتورا عن اŸلف السشوري أانه لن تكون هناك تنازلت لصصالح اآلخر ما دام
هوا◊ل األك Ìقربا للتجسصيد مثلما نراه.
دون اسشتكمال فصشول تسشويته منذ  ٤سشنوات هناك زحزحة للمعطيات على األرضض لطرف على
ه -ن -اك إان-قسش-ام ‘ ل-ي-ب-ي-ا ح-ت-ى ح-ول م-ن-ه-ج-ي-ة
و ٤أاششهر ،نظرا للفلتان السشياسشي الذي عجز طرف آاخر.
التسشوية ،ب Úمن يرى بضشرورة انتخاب رئيسس
عن التحكم فيه ‘ ◊ظات حاسشمة ،نتيجة وه- -ك- -ذا ك- -انت ال- -ق -ن -اع -ة ال -ث -اب -ت -ة ،ب -أان وج -ه -ة
شش -رع -ي ي -ق -ود ا◊ل الشش -ام -ل ،وم -ن ي -ق -ول أان
الن -ط Ó-ق -ة ي -جب أان ت -ك -ون م -ن أارضس ال -واق-ع
التغيÒات ا÷ذرية ‘ اŸيدان التي أاحدثتها اŸفاوضصات يسصÒها «قرار ا◊رب» ل غ Òوهذا
روسشيا ‘ –ويل مسشار «ا◊ل» باŒاه ﬂالف
بتحييد اŸليششيات كي ل يرث الرئيسس اŸقبل
جل
ما أاثر كثÒا ‘ نفسصية دي مسصتورا عندما سص ّ
اŸششاكل العويصشة وتضشيع مزيد من السشنوات،
Ÿا ك -انت اŸع-ارضش-ة اŸسش-ل-ح-ة ت-ن-ت-ظ-ره ع-ن-دم-ا الÓتوازن ‘ إادارته للملف بكل خلفياته السصياسصية
كانت ‘ أاوج «لياقتها».
ما هو اıرج النسشب برأايكم؟
والدبلوماسصية وكل الفراغات التي مّر بها النزاع ‘
@@ حاليا هناك جهود للسص Òباÿطوط اŸتوازية،
فÎات معنية ودام أاشصهر طويلة ،دون ظهور دي
جمال أاوكيلي
ف- -م- -ن ج- -ه- -ة ان- -ط- -ل- -قت الصصÓ- -ح- -ات السص- -ي -اسص -ي -ة
ميسصتورا خاصصة خÓل مرحلة ماسصمي «الكيماوي»
والقتصصادية و‘ الوقت ذاته بدأا العمل على إانهاء
زادت من اختÓط ا◊ابل بالنابل ،وتÓشصت أاو
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لفريقي الداعم للقضشية الصشحراوية ،والتزامه بالحتكام
ل–اد ا إ
لطاŸا ششّكل موقف ا إ
ل· اŸتحدة ‘ تصشفية السشتعمار من آاخر
للششرعية الدولية وŒسشيد قرارات ولوائح ا أ
مسشتعمرة بالقارة السشمراء ،أاحد النتصشارات التي تعزز عدالة القضشية ،وتقف باŸرصشاد
ضش-د م-ن-اورات الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي ،ال-ذي يسش-ع-ى م-ن خÓ-ل ع-ودت-ه ل-ل-م-ن-ت-ظ-م القاري ا¤
زعزعة اŸكانة التي أاصشبحت ا÷مهورية الصشحراوية –ظى بها ‘ أافريقيا .
للوقوف عند الدور الذي يلعبه ال–اد الفريقي ‘ دعم القضشية الصشحراوية وŸعرفة
موقعه من اŸفاوضشات اŸرتقبة ششهر ديسشم ‘ Èجنيف ب ÚالبوليسشاريوواŸغرب ،حاورت
«الششعب» الدكتور إادريسس عطية أاسشتاذ العلوم السشياسشية والعÓقات الدولية بجامعة
تبسشة فكانت الجوبة التالية.

إانتهاكات ضشد الصشحراويÚ
واŸهاجرين ونششطاء الّريف

الشص-م-ال-ي-ة ن-ظ Òم-ك-اسصب م-ادي-ة وسص-ي-اسص-ي-ة ي-حصص-ل ع-ل-ي-ه-ا
اŸغ -رب م -ن ال–اد األوروب -ي ،ل -ع ّ-ل أاه-م-ه-ا ت-غ-اضص-ي ه-ذا
األخ Òعن احتÓله لل ّصصحراء الغربية وصصرف نظره عن نهبه
اŸتواصصل لÌواتها.

سسجلّ أاسس ـ ـ ـؤد
◊قـ ـؤق اإ’نسسان
فـ ـ ـ ـي اŸغرب

الّرصساصص ضسد اŸهاجرين السسّريÚ

ما فتئت اŸن ّ
ظمات واŸتضشامنون ُيلفتون أانظار العا⁄
لنسش-ان ال-ت-ي
إا ¤الن -ت -ه -اك -ات ا÷سش -ي -م -ة ◊ق-وق ا إ
صشحراء الغربية ضشّد ششعب هذا
يرتكبها اŸغرب ‘ ال ّ
لق -ل -ي -م ال -ذي ي -ت -عّ-رضس لÓ-ح-تÓ-ل م-ن-ذ أازي-د م-ن
ا إ
أاربعة عقود ،وتنهب ثرواته ‘ وضشح النهار.
فضشيلة دفوسس
لقد بات القمع والعتقال وهدر النسصانية بكل ما –مله من
م -ع -ن -ى ،سص -ي -اسص -ة ث-اب-ت-ة ي-ن-ه-ج-ه-ا الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي ضصّ-د
ال ّصص -ح -راوي ،Úوب -رغ -م ن -داءات السص -ت-ن-ك-ار ال-ت-ي ت-ط-ل-ق-ه-ا
اŸن- -ظ- -م -ات اŸداف -ع -ة ع -ن ح -ق -وق النسص -ان ،وصص -رخ -ات
السصتغاثة التي تدّوي سصماء اإلقليم اÙتل ،فإان رّد الفعل
الّدو‹ ،هو ‘ الغالب ›ّرد ل مبالة مطلقة ،إاذ ل أاحد
يحّرك سصاكنا لنقاذ الشصعب ال ّصصحراوي من براثن آالة قمع
وتعذيب تعمل دون توّقف.
ويبدو بأان سصياسصة ال ّصصمت وال ّ
Óعقاب التي يقابل بها العا⁄
انتهاكات اŸغرب ضصد ال ّصصحراوي Úهي ما يفتح شصهّيته،
ويطلق يده لهدر حقوق النسصان ضصّد اŸهاجرين القادمÚ
م -ن أاف-ري-ق-ي-ا ج-ن-وب الّصص-ح-راء ،ح-يث ي-ت-عّ-رضص-ون ◊مÓ-ت
Óنسصانية أاثناء ترحيلهم من
رهيبة من العنف ومن اŸعاملة ال إ
مدن الشصمال إا ¤مناطق ا÷نوب النائية حيث ل حياة ول
أامل.
وق -د سص ّ-ج -لت ﬂت -ل -ف اŸن ّ-ظ -م -ات اŸداف -ع-ة ع-ن ح-ق-وق
النسصان ،تقارير سصوداء عن سصوء اŸعاملة والقمع الفظيع
ال- -ذي ت -ع ّ-رضض ل -ه  7آالف م -ه -اج -ر ب Úج -وي-ل-ة وسص-ب-ت-مÈ
اŸاضص -ي Úع -ل -ى أاي -دي ال -قّ-وات اŸغ-رب-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ل-عب دور
ال ّ-درك -ي ال -ذي ي -ع -م-ل ع-ل-ى م-ن-ع ب-ل-وغ اŸه-اج-ري-ن الضصّ-ف-ة

واŸفارقة العجيبة ،أان خروقات اŸغرب ◊قوق النسصان ل
ت -ق -تصص -ر ع -ل -ى الّصص -ح -راوي ÚواŸه -اج -ري -ن ،ب -ل “ت ّ-د إا¤
مواطنيه سصواء الذين يحاولون ركوب اŸتوسّصط فرارا من
أاوضصاعهم اŸعيشصية ال ّصصعبة ،أاو الذين يخرجون إا ¤الشّصوارع
للتّعب Òعن سصخطهم من حالة اإلقصصاء والبطالة والفقر التي
يعانونها.
جل ا÷ميع قبل أايام بكث Òمن الّدهشصة ،كيف أان
وقد سص ّ
البحرية اŸغربية أاطلقت الّرصصاصض بدم بادر على زورق
ي -رك -ب -ه م -ه-اج-رون سصّ-ري-ون ،ف-أاصص-ابت م-ن أاصص-ابت ،وق-ت-لت
الشصابة حياة بلقاسصم البالغة من العمر  20سصنة ،ل لذنب إال
ألن-ه-ا ك-انت ت-نشص-د ب-ل-وغ إاسص-ب-ان-ي-ا قصص-د ال-ع-م-ل والسصتجابة
Ÿطالب عائلتها.
وهذه العملية  ⁄تكن ›ّرد حادث عابر ،بل تكّررت مّرة
أاخرى ،حيث تعّرضض مهاجر مغربي ÷روح بعد إاصصابته
برصصاصض خفر السصواحل.
‘ الواقع بإامكان ال ّصصحراوي Úأان يواسصوا أانفسصهم ،ألن
اŸغ -رب  ⁄ي -حصص -ر إان -ت -ه -اك -ات -ه ضصّ-ده-م ف-ق-ط ،وإاّن-م-ا ه-و
Áارسصها بنفسض ا◊ّدة ضصّد شصعبه –ت مّÈرات واهية وتهم
يختلقها ويطلقها جزافا على كل من يطالب بحّقه ‘ العيشض
الكر ،Ëولنا فيما حصصل لنشصطاء الّريف الذين يقبعون وراء
أاسصوار ال ّسصجون تÓحقهم تهم ثقيلة ،خ Òمثال.
لقد أاصصدرت ﬁاكم اŸغرب على نشصطاء «حراك الّريف»
أاحكاما بال ّسصجن وصصل بعضصها ا 20 ¤سصنة ،وهو حكم يعكسض
بوضصوح رهان النظام اŸغربي على اŸقاربة األمنية ‘
م-ع-ا÷ة اŸشص-اك-ل الج-ت-م-اع-ي-ة الّصص-ع-ب-ة ال-ت-ي تتخّبط فيها
العديد من مناطق اŸملكة ،وهذا اÿيار البوليسصي ،هو ما
يج Èالشصباب على ركوب ﬂاطر البحر ،فهم يفّرون من
الفقر والبطالة ،ومن القمع والضصطهاد.
اŸعا÷ة األمنية Ÿلف الّريف ،هي بكل تأاكيد أاك Èنقطة
سص -وداء ‘ سص ّ-ج -ل ح -ق -وق النسص-ان اŸغ-رب-ي ،تضص-اف إال-ي-ه-ا
اŸع -ام-ل-ة ال-ق-اسص-ي-ة ضصّ-د اŸه-اج-ري-ن األف-ارق-ة ،وق-ب-ل ذلك
النتهاكات اŸريعة التي تطال ال ّصصحراوي ،Úوهذه السصياسصة
اŸم -ن -ه -ج -ة ‘ ه -در ح -ق -وق اإلنسص-ان ،سص-وف ل-ن “ّر ب-ردا
وسصÓما على اŸغرب ،بل على العكسض “اما ،فهي سصتجعل
الغضصب الشصعبي يك Èككرة الثلج ،ليتحّول ال ّسصخط والسصتياء
إا ¤قنبلة موقوتة سصتنفجر يوما.

حوار :إاÁان كا‘
الشش -عب :ح -اول اŸغ-رب ب-داي-ة الشش-ه-ر،م-ن-ع
وفد الصشحراء الغربية من حضشور اجتماع
الشش- -راك- -ة السش- -اب- -ع ب Úال- -ي- -اب -ان وال–اد
الفريقي الذي احتضشنته طوكيو ،ونفسس
السشلوك الششاذ مارسشه مرات من قبل Ÿنع
اŸشش - -ارك- -ة الصش- -ح- -راوي- -ة ‘ اج- -ت- -م- -اع- -ات
يعقدها اŸنتظم القاري ،رغم أان الصشحراء
الغربية عضشومؤوسشسس ل–Óاد الفريقي،
ول -ه -ا ك -ل ا◊ق ‘ حضش -ور اج -ت-م-اع-ات-ه ،م-ا
أاهداف اŸغرب من هذا التصشرف ؟
إادريسس عطية :اŸغرب ،منذ تأاسصيسض جبهة
البوليسصاريووهويحاصصر نشصاطها ‘ كل عواصصم
العا ،⁄ويعمل بشصكل دائم على إاجهاضض أاي نشصاط
سص-ي-اسص-ي أاودب-ل-وم-اسص-ي دو‹ ل-لصص-حراوي ،Úحيث
خ- -رج اŸغ- -رب م -ن عضص -وي -ة م -ن -ظ -م -ة ال -وح -دة
اإلفريقية سصنة  1984وعاد لÓنضصمام مرة ثانية
ل–Ó- -اد اإلف- -ري- -ق- -ي ‘ ج- -ان -ف -ي  2017بسصبب
الصصحراء الغربية ،لقد كان يعتقد بأانه بعودته
◊ظÒة ال–اد اإلفريقي ،سصيتم سصحب اعÎاف
هذا الخ Òبا÷مهورية الصصحراوية ،لكن نظام
اıزن ل يعرف بأان ميثاق ال–اد اإلفريقي
يرغمه ضصمنيا على العÎاف بالصصحراء الغربية
كدولة جارة.
وأام- -ام ه- -ذا اإلح- -راج ال- -دو‹ وال- -دب- -ل- -وم -اسص -ي
،أاصص -ب -حت اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة ت-ت-خ-ب-ط إازاء ه-ذا
الوضصع القانو Êالذي دخلته بإارادتها وهي تعمل
اليوم ‘ كل اÙافل الدولية على غرار ما وقع ‘
طوكيواليابانية مؤوخرا وقبلها ‘ عّدة اجتماعات
على ﬁاولة اسصتبعاد ‡ثلي الصصحراء الغربية،
وم- -ن- -ع- -ه- -م م- -ن اŸشص -ارك -ة أاواŸراف -ع -ة لصص -ال -ح
قضص-ي-ت-ه-م ،ع-ل-ى أاسص-اسض أان-ه-ا آاخ-ر اŸسص-ت-ع-م-رات
اإلفريقية ليبقى هذا األمر متوقعا ‘ السصلوك
اÿارجي للمغرب Œاه الصصحراوي،Úألنه يدرك
ب -أان اعÎاف ال -ق -وى ال-دول-ي-ة ب-أاح-ق-ي-ة الصص-ح-راء
ال- -غ- -رب- -ي- -ة ‘ ت- -ق- -ري- -ر اŸصص،Òسص- -وف ي- -عّ- -ج- -ل
باسصتقÓلها ،وسصيشصكل ضصغطا على اŸغرب ‘
اÙافل الدولية ،بل سصيسصبب إاحراجا سصياسصيا
وأاخÓقيا وقانونيا لهذا الخ ،Òخاصصة أامام الرأاي
العام الدو‹ وأامام اŸنظمات ا◊قوقية.
أاع -ت -ق -د ب -أان اŸغ -رب ح -اول ع -رق -ل -ة اŸشص-ارك-ة
الصص -ح -راوي -ة ‘ ك-ل الج-ت-م-اع-ات ال-ت-ي ع-ق-ده-ا
ال–اد الف-ري-ق-ي ،ك-ال-ق-م-ة الف-ري-ق-ية األوروبية
ال -ت -ي ان -ع -ق -دت ب -ك -وت دي-ف-وار ،واج-ت-م-اع وزراء

‘ انتظار الكششف عن خليفته

مهمة دي مسستؤرا تتؤّقف عند «اللجنة الدسستؤرية»
ل -ل-م-ع-ارضص-ة ،وŸسصت ه-ذا ع-م-ل-ي-ا خÓ-ل ج-لسص-ات
ا◊وار عندما Áنح ألعضصائها مت ّسصع من الزمن ‘
الكÓم و‘ مقابل ذلك يقمع ‡ثلي الوفد السصوري
ول يÎكهم يواصصلون حديثهم ردا على كل ما يقال
ضصدهم.
وبالرغم من كل هذا ،فإان الدعوات التي كان دي
مسصتورا يبعث بها للسصوريŒ Úد صصداها فورا ‘
ا◊ضصور إا ¤أاي بقعة من هذا العا ⁄كانت آاخرها
سص-وتشص-ي ..وه-ن-ا اŸن-ع-ط-ف ا◊اسص-م ل-ه-ذا ال-ن-زاع
وتلك اÛازة «Ÿسصاعي» دي مسصتورا إا‰ا كان
ال -ه -دف م-ن-ه-ا ه-و إاسص-م-اع صص-وت سص-وري-ا ل-دى ك-ل
األط -راف ال -ت -ي أارادت «إاسص -ق -اط ال -ن -ظ -ام» ب -ك -ل
الوسصائل اŸتاحة والعقوبات القاسصية التي تعرضض
لها.
وت -لك ا◊وارات اŸت -ق -ط -ع -ة ل يسص -ت -دع -ي -ه-ا دي
مسصتورا إال عندما يرى بأان الكلفة ‘ اŸيدان
لصصالح طرف مع Úإان كانت مائلة إا ¤السصوريÚ

اÿارج-ي-ة ل 15دول-ة اف-ري-ق-ي-ة ب-ي-نها ا÷مهورية
الصصحراوية ‘ ماي اŸاضصي بأاديسض أابابا ،وقبلها
و–ديدا ‘ سصبتم Èمن العام اŸاضصي حاول
افشصال الجتماع التشصاوري على مسصتوى اÈÿاء
‘ اÛال الصص -ح -ي ل –Ó-اد الف -ري -ق -ي وال -ذي

ا’حتÓل اŸغربي فشسل ‘ كل الرهانات
والقبؤل بتقرير اŸصسﬂ Òرج أازمته

نظمته مفوضصية ال–اد الفريقي على مسصتوى
خÈاء دول اقليم شصمال افريقيا بهدف اجراء
مشصاورات اقليمية للدول العضصاء من اجل تفعيل
اŸرك -ز الف -ري -ق -ي Ÿراق-ب-ة الم-راضض وال-وق-اي-ة
منها.
أال ت -ت -ف -ق -ون م -ع -ي ‘ ك -ون ع-ودة اŸغ-رب
لف -ري -ق-ي
ل Ó-نضش -م -ام ›ددا ا ¤ال–اد ا إ
كان بهدف ﬁاصشرة القضشية الصشحراوية
إافريقيا وضشرب انتصشاراتها بعد أان سشببت
ل -ه سش -ي -اسش -ة ال -ك -رسش -ي الشش -اغ -ر ان -ت -ك -اسش-ة
كبÒة؟
@@ نعم لقد قلت ‘ بداية كÓمي أان اŸغرب
انسص -حب م -ن ال–اد الف -ري -ق -ي بسص -بب قضص -ي -ة

وإان كانت اجتماعات جنيف حاولت اسصتكشصاف
األراء والطÓع على اŸقÎحات والتي باءت لها
بالفشصل الذريع إال أان بديل سصوتشصي بقيادة روسصيا
ك- -ان ل- -ه ال- -وق- -ع اÙسص -وسض ‘
م -ن -ظ -وم -ة األزم -ة السص-وري-ة إا¤
درجة أانه –ّول إا ¤مرجعية ‘
كيفية حل هذا النزاع وما سصمح
به حتى اآلن هو العمل على ما
يسص -م -ى ب -ال -ل -ج -ن -ة ال -دسص -ت-وري-ة
اŸكلفة بإاعداد وثيقة دسصتورية
لهذا البلد.
ك- - -ل ذلك ا◊راك السص - -ي - -اسص - -ي
وال - -عسص- -ك- -ري اخ- -ت- -زل ‘ ت- -لك
الصص -ي -غ -ة السص-ي-اسص-ي-ة اŸقÎح-ة ،وإا ¤غ-اي-ة ال-ي-وم
فإانها ل تضصع ا◊دث ،ومنطقيا فإان دي مسصتورا
غ Òمعنى بها ولن منح له فرصصة أاخرى .خاصصة
م -ع ق -رار ذه -اب-ه ألسص-ب-اب وصص-ف-ه-ا بـ «الشص-خصص-ي-ة
البحتة» ومن جهتهم فإان السصوري Úغ ÒموافقÚ
على أان يتواصصل دي ميسصتورا شصوطا أاو فصص Óآاخر
‘ هذا اŸشصوار الشصاق اŸضصني ،الذي دّمر بلدا
عن آاخره.
السصياق القادم ،سصيكون لصصالح خليفة دي مسصتورا
هو الذي سصيقود اŸرحلة ما بعد ا◊رب سصياسصيا..

فصسؤل التسسؤية
السسيـ ـ ـاسسيـ ـ ـ ـ ـة
ما زالت بعيدة
يعمل على توقيف زحف قوات هذا البلد ،ريثما
يسصمح للمسصلحÃ Úغادرة مواقعهم كما حدث ‘
حلب إا ¤إادلب و‘ حالة اسصÎجاع اŸبادرة من
ق- -ب- -ل اŸع -ارضص -ة ل ي -ت -وان -ى ‘ اإلسص -راع ب -ط -رح
اإلصص Ó-ح -ات ال -دسص -ت-وري-ة ‘ سص-وري-ا ..ع Èورق-ة
–م -ل ›م -وع -ة أاو ن -ق -اط م-ع-ي-ن-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ع-م-ل
القضصايا السصياسصية وفق رؤوية ﬂالفة Ÿا أاقدم
عليه السصوريون عندما فتحوا أابواب التعددية ‘
إاطار مفاهيم داخلية بحتة ..بدأات بإابعاد حزب

البعث عن احتكار ا◊ياة السصياسصية.
ما حمله معه دي مسصتورا ل عÓقة له أابدا بهذا
«النفتاح» وإا‰ا يريد إاشصراك اŸعارضصة السصياسصية
وأاج -ن -ح -ت -ه -ا ال -عسص -ك -ري-ة ‘ إادارة دف-ة ا◊ك-م ‘
سصوريا ،وهذا ما يرفضصه السصوريون رفضصا قاطعا
انطÓقا من القاعدة الذهبية أال وهي تقهقر تلك
اŸعارضصة إا ¤مواقع متأاخرة و ⁄تعد ‘ يدها
اليوم زمام اŸبادرة ‘ فرضض رأايها أاو شصيء من
هذا القبيل.

الصصحراء الغربية سصنة  ،1984وعاد بسصببها بعد
 ٣٣سصنة ،لكن عودته لن Œديه نفعا ‘ إاجهاضض
اŸق- -اوم- -ة السص- -ل- -م- -ي- -ة الصص- -ح -راوي -ة م -ن أاج -ل
السصتقÓل.
لف-ريقي للقضشية
ك-ي-ف ت-قّ-ي-م-ون ال-دع-م ا إ
الصشحراوية؟
@@ ينبغي القول هنا أان قارة إافريقيا التي عانت
ويÓت السصتعمار وطرقه الهمجية ‘ اسصتنزاف
الÌوات واسصتعباد البشصر ،تعمل بكل قوة من أاجل
إايجاد حل نهائي لقضصية الصصحراء الغربية.
وال–اد اإلفريقي هنا يتوافق مع تصصورات األ·
اŸت -ح -دة ‘ تصص -ف -ي -ة السص -ت -ع-م-ار ‘ الصص-ح-راء
ال-غ-رب-ي-ة،وي-ل-ت-زم بضص-رورة ت-ق-رير اŸصص Òللشصعب
الصص -ح -راوي وأاع -ت-ق-د أان آال-ي-ة ال–اد اإلف-ري-ق-ي

أاي ك -ل م -ا ت -ع ّ-ل -ق ب -إاع -داد الÎت -ي -ب-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
بالدسصتور وما ينجم عن ذلك من مؤوسصسصات قادرة
على بناء هذا اÿيار الصصعب واŸعّقد.
والع-ت-ق-اد السص-ائ-د ال-ي-وم ،واسص-ت-ن-ادا إا ¤اŸشص-هد
القائم ،فإان السصوري Úل يقبلون بالتصصور الذي
يريد الغرب فرضصه ‘ منطلقات الدسصتور ومبادئه
األسصاسصية ‘ تنظيم العÓقات ب ÚاŸؤوسصسصات أاو
السص- -ل- -ط- -ات الـ  ٣شص -غ -ل -ه -م الشص -اغ -ل ه-و إادخ-ال
اŸعارضصة إا ¤ا◊كم عقب الذهاب إا ¤تنظيم
النتخابات ‘ اآلجال القريبة وهذا ما يسصتشصف
من الضصغوط اŸمارسصة حاليا من أاجل دعوة هذه
اللجنة لÓجتماع ‘ آاجال أاقصصاه نهاية أاكتوبر‘ ..
ح Úيّود اŸعني باألمر مباشصرة دي مسصتورا أان
ي -ك -ون ‘ ن -وف -م Èوه -ذا ال -ت -اري-خ مسص-ت-ب-ع-د ك-ون
اŸبعوث األ‡ي بصصدد التحضص ÒلÎك منصصبه..
ول يسصتطيع وهو ‘ هذه ا◊الة النفسصية «السصيئة»
أان يشصرف على لقاءات أاك Ìحسصاسصية ‘ ﬁتواها
بل أان الشصخصصية اıتارة من قبل غوتÒشض هي
ال -ت -ي سص -ت -ك -ل -ف ب-ه-ذه اŸه-م-ة الشص-ائ-ك-ة م-ن اآلن
فصص- -اع- -دا وت- -ق- -ود ك- -ل ال -ت -ف -اه -م -ات اŸرت -ق -ب -ة
مسصتقب ..Óألن النظرة ا◊الية لدى األم Úالعام
األ‡ي خاصصة ما بعد ا◊رب هو اإلسصراع ‘
ت -ط -ب -ي -ق م -ا ّ” ال -ت -وصص -ل إال -ي-ه ‘ سص-وتشص-ي ..أاي

للخروج بحل لفائدة القضصية الصصحراوية تعمل
باسصتمرار وتدعم هذا اŸلف ،هذا فضص Óعن
جهود ال–اد إلدماج الصصحراء الغربية ‘ العديد
من اآلليات مثل قدرة لواء شصمال إافريقيا اأوبعضض
اللجان التابعة ل–Óاد وكذلك إادماج عضصويتها ‘
األفريبول ،وكل هذا من أاجل كسصب اعÎافات
بالقضصية وجلب تعامÓت رسصمية مع الصصحراء
الغربية كدولة كاملة األركان من منظور إافريقي.
القضشية الصشحراوية مطروحة اليوم بÚ
أايدي اŸنظمة ا أ
ل‡ية ،ومع ذلك يعّول
لفريقي
الصشحراويون كثÒا على ال–اد ا إ
ليدعم جهود حلها ما قولكم؟
@@ ا÷م -ي -ل وا÷دي -د ب -ال -نسص-ب-ة Ÿن-ظ-م-ة األ·
اŸت -ح -دة ،أان -ه -ا تضص -ع ال -قضص -ي -ة الصص-ح-راوي-ة ‘
أاج -ن -دت -ه-ا السص-ن-وي-ة ،فضص Ó-ع-ن ت-ك-ل-ي-ف-ه-ا دائ-م-ا
Ÿبعوث أا‡ي خاصض ليتابع تطوراتها ويبحث عن
ح- -ل- -ول ل- -ه- -ا ،وق- -د ت- -ق- -رر م- -ؤوخ -را اسص -ت -ئ -ن -اف
اŸفاوضصات اŸباشصرة ب Úطر‘ النزاع (اŸغرب
والبوليسصاريو) ‘ ديسصم Èالقادم ،وتعلق كل من
الصص -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة واأل· اŸت-ح-دة ال-ك-ث Òم-ن
اآلمال على هذا اللقاء للتوافق حول أاجندة زمنية
لتقرير مصص Òالشصعب الصصحراوي.
كما سصيشصارك ال–اد اإلفريقي كمؤوسصسصة قارية
‘ هذه اŸفاوضصات ا÷ديدة من خÓل ›لسض
السص -ل -م واألم -ن اإلف-ري-ق-ي ،وال-ذي يضص-ع ال-قضص-ي-ة
الصصحراوية كملف أامني يقع دائما ‘ أاولويات
عمل اÛلسض ،وأاعتقد أان رأاي ال–اد اإلفريقي
سص-ي-ح-ظ-ى ب-ق-ب-ول ك-ب Òم-ن ق-ب-ل األ· اŸت-ح-دة،
ورÃا تقرر اŸنظمة األ‡ية بتفويضض ال–اد
اإلف -ري -ق -ي ب-ب-عضض الصصÓ-ح-ي-ات األ‡ي-ة لصص-ال-ح
القضصية الصصحراوية ألنه من ب Úأاهم اŸؤوسصسصات
الدولية فاعلية ونشصاطا.
ل‡ي هورسشت
أال تعتقدون بأان اŸبعوث ا أ
ك-وه-ل-ر سش-ي-ت-م-ك-ن م-ن –ق-ي-ق م-ا فشش-ل ع-ن
–قيقه من سشبقوه ؟
@@ اŸب- -ع- -وث األ‡ي ه- -ورسصت ك -وه -ل -ر رئ -يسض
أاŸا Êسصابق،عينته األ· اŸتحدة مبعوثا خاصصا
ل -لصص -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة م-ن-ذ أاف-ري-ل  2017خلفا
Óم -ري -ك -ي ك -ريسص -ت -وف -ر روسض ال -ذي اصص -ط -دم
ل - -أ
بعراقيل مغربية عديدة حالت دون –قيقه تقدما
‘ ›ال حل القضصية .
وبالنظر اŒ ¤ربته وبراغماتيته ،فإان تواجده
على رأاسض اŸلف الصصحرواي يبشصر با ،Òÿوحتى
اآلن ،اسص -ت -ط -اع ال -رج -ل ان يضص -ع ال -قضص-ي-ة ع-ل-ى
مسصارها الصصحيح ،فقط نخشصى من التعنت
اŸغربي والتواطؤو الدو‹ اللذان قد يجهضصان
جهوده.
م- -ا ه- -ي وج- -ه- -ة ن -ظ -رك -م إازاء م -ف -اوضش -ات
السشÓم اŸرتقبة؟
@@ أاع -ت -ق -د أان ل -ق -اء ج -ن -ي -ف اŸزم-ع ع-ق-ده ‘
ديسص -م ÈاŸق -ب-ل سص-ي-ب-اشص-ر م-ف-اوضص-ات ح-ق-ي-ق-ي-ة
لصصالح الصصحراوي ،Úألن اŸغرب ل خيار لديه
خÓف ذلك ،خاصصة أانه أاصصبح ﬁصصورا ‘ اŸلف
الصصحراوي وÁر بفÎة حرجة أامام الرأاي العام
ال-دو‹ ،ن-اه-يك ع-ن مشص-اك-ل-ه ال-داخ-ل-ي-ة ك-ح-راك
الريف واحتجاجات الفقراء والبطال.Ú

الشصروع ‘ اإلصصÓحات الدسصتورية ‘ سصوريا.
واألول -وي -ة ك-ل األول-وي-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-لسص-وري Úال-ي-وم
ليسصت اللجنة الدسصتورية ،وإا‰ا هو اإلعمار أاي
إاعادة بناء البلد بعد كل ذلك الدمار ،والتهدË
الذي شصهده طيلة سصنوات ا◊رب واÿراب ،كان
بإامكان قلب هذه اŸعادلة من أابعادها السصياسصية
إا ¤مقاربتها القتصصادية ونعني بذلك دعوة كل
الفاعل ‘ Úهذا العا ⁄إا ¤آالية عملية كما هو
معمول به ‘ حالت مثل هذه ،أاي ما أافق عن
تسصميته بـ»الدول اŸانحة» التي تسصارع أاحيانا إا¤
التكفل الكامل ببلد مع Úغ Òأان األ·  ⁄يكن
كذلك ‘ سصوريا ،فضصلوا تسصبيق الفعل السصياسصي
على اÿيار اآلخر وقد اسصتغرب اŸتتبعون من
اŸوقف األمريكي األخ Òالرافضض اŸسصاهمة ‘
إاعمار هذا البلد ما دام اإليرانيون هناك ..وهذا
رّدا على التصصريحات الروسصية األخÒة التي طلبت
من اÛموعة التحرك ‘ هذا الŒاه ..ول Áكن
ألي ب- -ل- -د وح -ده أان ي -ع -ي -د ب -ن -اء اŸدن السص -وري -ة
اŸدمرة ،مهما كانت إامكانياته خاصصة مع األزمة
اŸالية التي تعصصف بالكث Òوهذه ورقة أاخرى من
أاوراق الضصغط اŸتوفرة لدى هذه البلدان بعد أان
خسصرت اŸعارضصة جولتها هناك ول تنفق أاي
سصنتيم حتى ترى بأان الغلبة السصياسصية لصصا◊ها.

ثقافة

اأ’ربعاء  24أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  14صسفر  1440هـ

لحد اŸقبل Ãسسرح بجاية ا÷هوي
‘ أاّول عرضس لها ا أ

«سصاكتة»..صصرخة اŸرأاة ‘ وجه ا’ضصطهاد

«سساكتة» هو جديد اıرجة تونسس آايت علي ،الذي سستعرضسه على جمهورها يوم ا أ
لحد
اŸقبل Ãسسرح بجاية ا÷هوي« .سساكتة» –كي على ا Ÿأ
 Óما يتفادى كث Òمن الناسس ا◊ديث
عنه علنا ،ويكتفون بالهمسس حوله ،وتتجاوز طابوهات لوقائع حدثت و–دث يوميا ،فيما
يواصسل الناسس غضّس الطرف عنها« .سساكتة» هي نصس مسسرحي اقتبسسه حليم رحمو Êمن
رواية أاوكتاف مÒبو الشسهÒة «يوميات خادمة».
خÓل ندوة صسحفية أامسس الثÓثاء برياضس الفتح،
نشّس -ط ف -ري -ق مسس -رح -ي -ة «سس-اك-ت-ة» ،وع-ل-ى رأاسس-ه-م
المخرجة تونسس آايت علي ،ندوة صسحفية قّدموا
فيها لمحة عن هذا العمل الركحي الذي ُيعرضس
في  28أاكتوبر بمسسرح بجاية على السساعة السسادسسة
مسساءً ،ثم يوم  30أاكتوبر بمسسرح العلمة .وُينتظر أان
يثير «سساكتة» نقاشسا ،حتى ’ نقول جد’ ،حول
العديد من الممارسسات الشساذة التي تتعرضس إاليها
ال-م-رأاة ،وت-ع-ت-ب-ر ف-ي م-ع-ظ-م-ه-ا م-حظورات يتفادى
الفضساء العمومي الحديث عنها.

يّتكئ هذا العرضس على نصس حليم رحموني ،الذي
كتبه منذ سسنتين ونصسف ،مقتبسسا من رواية أاوكتاف
ميربو «يوميات خادمة» التي صسدرت سسنة ،1900
وترجمت إالى لغات عديدة وتم اقتباسسها سسينمائيا
وركحيا.
وعن هذا العمل تقول تونسس آايت علي ’« :أاميل
كثيرا للمسسرح الفرنسسي ،ولكن حينما رأايت كيف
اق -ت -بسس رح -م -ون -ي ه -ذا ال -ع -م -ل رغ -بت ب-ق-وة ف-ي
إاخ -راج -ه..ل -ق -د أاب-ه-رن-ي ال-نصس ب-م-ا ي-تضس-م-ن-ه م-ن
تفاصسيل» ،معتبرة مأاسساة المرأاة هي نفسسها سسواء
أاوروب -ي -ا أاو ع -رب -ي -ا ،ف-م-ا ت-ت-ع-رضس إال-ي-ه ال-م-رأاة «’

يعترف بالحدود».
نجد في هذه المسسرحية طابوهات ثÓثة تعيشسها
ثÓث فتيات ،وهي «أامور موجودة وحقيقية لذلك
ي-جب أان ن-ت-ط-رق إال-ي-ه-ا ،ول-ك-ن ب-ط-ري-ق-ة م-ح-ت-رمة
تتماشسى مع ثقافة العائلة الجزائرية» ،تقول تونسس
المعروفة بانخراطها في النضسال النسسوي.
ولتجسسيد هذه الشسخصسيات اسستنجدت المخرجة
بالممثلة والمنتجة أاريج وسسيلة ،التي تسسجل بهذا
العمل عودتها إالى الركح كممثلة ،وكذا بالممثلة
وال -م -ن -ت -ج -ة ت -ي-ل-ل-ي صس-ال-ح-ي صس-اح-ب-ة دار اإ’ن-ت-اج
«تيللي» ،لتجد هذه المسسرحية نفسسها بمنتجين:
Óنتاج الفني».
«تعاونية الوردات» ،و»تيللي ل إ
أاما الممثلة الثالثة فكانت حورية بهلول القادمة من
باتنة ،ليكتمل الثÓثي الذي «يتحلى بالشسجاعة»،
تقول المخرجة.
وسس -ي -ع -م -ل ف -ري -ق «سس -اك -ت -ة» ع -ل -ى إان-ت-اج ع-روضس
للمسسرحية بالعربية ،اأ’مازيغية ،وكذا الفرنسسية.
وأاشسارت المخرجة إالى أانه سسبق إانتاج ثÓث عروضس
لميربو في تونسس ،وعرضسين في المغرب ،وسسيكون
ه -ذا اأ’ول ف -ي ال -ج-زائ-ر ،وق-د سس-ان-دت «م-ؤوسسسس-ة
ميربو» بفرنسسا هذه المشساريع لذا تم فع Óا’تصسال
ب -ال -م -ؤوسسسس -ة ال -ت -ي رح -بت بـ «سس -اك -ت-ة» .وتسس-اءلت
المخرجة« :هذه المؤوسسسسة لديها فروع في  45بلدا،
وتحافظ على موروث هذا الكاتب الفرنسسي ،ولكن
لماذا لم نقم بنفسس المجهود لكاتب ياسسين ،الذي
تم إانتاجه وعرضسه في عديد مناطق العالم؟».
من جهته ،قال مؤولف النصس حليم رحموني« :أاحترم
الممثÓت الÓئي سسيقابلن الجمهور بمواضسيع كهذه
تعتبر طابوهات ،التحرشس الجنسسي وا’عتداء على
اأ’طفال أامور موجودة منذ اأ’زل» ..وأاضساف أان
أاوك- -ت- -اف م -ي -رب -و ك -ان صس -احب م -واق -ف وع -ارضس
ال- -ت- -واج -د ا’سس -ت -ع -م -اري ال -ف -رنسس -ي ف -ي ج -م -ي -ع
مسستعمراتها .وعن النصس ،قال رحموني إانه وجد
في رواية ميربو  40شسخصسية يجب اختزالها وهو
صسعب جدا ،كما أان النصس اأ’صسلي جاء في صسيغة
الماضسي بينها يجب نقله إالى الحاضسر ،وقد تم
تشسظية قصسة «سسيليسستين» (الشسخصسية اأ’صسلية في
الرواية) وتوزيعها على الشسخصسيات الثÓثة التي
ت -ؤودي -ه -ا ال -م -م -ث Ó-ت .وأاشس-ار رح-م-ون-ي إال-ى وج-ود
أاطروحة دكتوراه لطالب جزائري بالسسوربون حول
هذا النصس ،الذي تمت «جزأارته» حسسب رحموني.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ق -الت ال -م -م -ث -ل -ة ح -وري -ة ب-ه-ل-ول إان
مسسرحيات تونسس آايت علي ملتزمة وتدافع عن
المرأاة وطموحاتها وتتطرق إالى مشساكلها ،وأان «من
الصسعب جدا عندنا أان نتطرق لمثل هذه المواضسيع
أ’ن ال -م -ج -ت -م-ع ي-ع-ت-ب-ره-ا «وق-اح-ة» ،ل-ذلك ن-ح-اول
معالجتها بالمسسرح..هنالك أايضسا معالجة للفروق
ا’جتماعية ،وإاشسكالية المرأاة العاملة الكادحة التي
’ تشستغل في المنصسب الذي يتÓءم مع شسهادتها».
أاما وسسيلة أاريج رئيسسة تعاونية «وردات» ،فقالت إان
تعاونيتها مكونة حصسريا من ممثÓت ،وهي تعاونية
نسسائية التوجه« ،لقد انخرطت في هذا النصس أ’نه
يتماشسى مع أافكاري وتوجهاتي».
وف -ي ج -واب ع-ل-ى سس-ؤوال-ن-ا ،أاك-دت ال-م-خ-رج-ة أان-ه-ا
ق ّسسمت العمل ركحيا إالى مرحلة سسردية ،مرحلة
وان م -ان شس -و ،وم -رح -ل -ة م-ون-ودرام-ا ،وأان-ه يسس-ل-ط
الضسوء على ممارسسات مشسينة تتعرضس لها المرأاة
ويعرفها الجميع دون امتÓك الشسجاعة للحديث
عنها ،مشسيرة إالى توظيف الكوميديا ،إاذ أان النصس
من الصسعب معالجته بلغة جادة.
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من تنظيم اŸكتبة الّرئيسسة للمطالعة العمومية بالوادي
ي -دخ -ل ب -رن-ام-ج «ح-م-ل-ة ال-ك-ت-اب إا¤
اŸدارسس» الذي تنظمه اŸكتبة الرئيسسة
ل-ل-م-ط-ال-عة العمومية «الدكتور اÛاهد
ﬁم- -د ال- -ع- -دوا »Êب- -ال- -وادي أاسس- -ب -وع -ه
الثا ،Êوهو مشسروع موجه إا ¤اŸدارسس
ب-أاط-واره-ا ال-ثÓ-ث ب-غ-ية دعم اŸقروئية
وتشس-ج-ي-ع اŸط-ال-ع-ة العمومية بالولية،
حسسبما علمت «الشسعب» لدى مدير هذا
اŸرفق الثقا‘.

وقد شسرعت اإدارة المكتبة في تجربة جديدة
ل -دع -م ال -م -ق -روئ -ي-ة ب-ال-و’ي-ة م-ن خÓ-ل ف-ت-ح
فضس-اءات ج-دي-دة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ع-بر
ال- -م -دارسس ،ح -يث ان -ط -ل -قت ه -ذه ال -م -ب -ادرة
ا’أسسبوع الماضسي بثانوية جمال عيدة بحي
الثامن ماي من اأجل السسماح لتÓميذ الثانوية
لمطالعة هذه الكتب قبل تعميمها على باقي

ا’إبراهيمي ،بوعنان العيد  ،معروفي الطاهر،
اأحمد بوزقاق ،تقار بريق ،تونسسي بشسير15 ،
جانفي  ،56ا’أخوين بوصسبيع ،الناقصس عبد
ال- -رح- -م- -ان ،زع- -ب- -ي بشس- -ي -ر وم -ع -م -ري ع -ب -د
الرحمان.
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يحمل عنوان ‘‘جغرافيا كاتب ياسس‘‘Ú

اŸنتدى الدو‹ الـ  8حول الكاتب بقاŸة من  27إا 30 ¤من أاكتوبر

سس -ي -ك -ون م -وضس -وع «ج -غ -راف -ي-ا ك-اتب
ي- -اسس »Úم- -وضس- -وع ال- -ط- -ب- -ع -ة ال -ث -ام -ن -ة
ل-ل-م-ن-ت-دى ال-دو‹ ح-ول حياة ومؤولفات
الكاتب بقاŸة ،ذلك ابتداء من  27إا¤
غاية  30أاكتوبر ا÷اري ،حسسب ما علم
أامسس من ÷نة التنظيم.

وسسيتم خÓل الطبعة المقبلة من المنتدى الدولي
لكاتب ياسسين ( )1989 - 1929التي تن ّ
ظم تزامنا مع

إاحياء الذكرى الـ  29لرحيله ،الذي سستحتضسنه على
مدار  4أايام قاعة المسسرح الجهوي محمود تريكي،
إال -ق -اء م -ا م -ج -م -وع -ه  20م -ح -اضس -رة ح -ول ه-ذا
الموضسوع ،وفقا لما أاكده رئيسس لجنة التنظيم علي
عباسسي.
وأاوضسح المتحدث وهو أايضسا رئيسس جمعية ترقية
السس-ي-اح-ة وال-ت-نشس-ي-ط ال-ث-ق-اف-ي ل-و’ي-ة ق-المة التي
ب -ادرت ب -ت -ن -ظ -ي -م ال-م-ن-ت-دى ال-دول-ي ،ب-أان م-وضس-وع
ال-ط-ب-ع-ة سس-ي-ن-اقشس ك-ل ال-ج-وانب ال-م-ت-ع-ل-قة بالبيئة

«الشسعب» تقف على حالة صساحب رواية «اŸمّرضسة الّثائرة»

ﬁمد صصÓح الدين ابن عاصصمة التديكلت يعا ‘ Êصصمت

لضسواء‘ ،
لعÓمي ،ظل بعيدا عن ا أ
قل ما ترّدد اسسمه ‘ الوسسط الثقا‘ أاو حتى ا إ
مدينته البعيدة عن ضسجيج اŸدن الكÈى ،الشسيء الذي جعله مغيّبا عن اÙافل الثقافية ‘ وليته
قبل وطنه ،زاد من غيابه ظروفه الصسحية التي يعا Êمنها ،والتي جعلته حبيسس منزله بعاصسمة
التديكلت ،وهذا رغم رصسيده الثقا‘ والنضسا‹ ‘ تاريخ الثقافة ا÷زائرية بصسفة عامة ،كيف ل وهو
لوائل ‘ تاريخ ا÷زائر بالعربية والفرنسسية ،وأاحد مناضسلي جبهة التحرير الوطني
أاحد الروائي Úا أ
وأاحد ›اهدي جيشس التحرير الوطني.
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المجاهد والروائي محمد صسÓح الدين ،إابن مدينة
عين صسالح (عاصسمة التديكلت) في العقد الثامن
من عمره ،أاين ترعرع وتلقى تعليمه اأ’ول بها ،هو
صس -احب رواي -ة «ال -م -م -رضس -ة ال-ث-ائ-رة» ال-م-ط-ب-وع-ة
بالمملكة المغربية سسنة  ،1961مما جعل العديد من
المثقفين يصسنفونه بأاب الرواية الجزائرية ،درسس
الصس-ح-اف-ة ب-ال-ق-اه-رة «اأ’زه-ر» ح-يث ت-حّصس-ل على
دبلوم لممارسسة الصسحافة العربية ،1961 / 07 / 25
كان عضسوا بارزا في العديد من الجمعيات الفكرية
وال-دي-ن-ي-ة ال-ع-ال-م-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-معهد اإ’سسÓمي
مسس- -ج- -د ب- -اريسس ،ج- -م- -ع -ي -ة اأ’خ -وة ال -ج -زائ -ري -ة
السس -ع -ودي -ة ،رئ -يسس ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-روسس-ي-ة
ال -ج -زائ-ري-ة ،ك-م-ا تّ-م ت-ك-ري-م-ه م-ن ط-رف ال-رئ-يسس
السسابق اليامين زروال بوسسام اسستحقاق اأ’دب ،كما
اع -ت -ب -ر أاول م-ن أاسّس-سس ح-زب-ا سس-ي-اسس-ي-ا ب-ال-ج-ن-وب،
وحصس -ل ع-ل-ى اع-ت-م-اد ل-ت-أاسس-يسس ج-ري-دة «صس-ح-راء
اليوم» التي لم تر النور بسسبب وضسعه الصسحي.
وف -ي اتصس -ال ه -ات -ف -ي لـ «الشس -عب» ب-إاب-ن-ت-ه ن-رجسس
صسÓح الدين ،أاكدت هذه اأ’خيرة «أان والدها الذي
ي-ع-ت-ب-ر م-ن ال-م-ث-ق-ف-ي-ن واأ’دب-اء اأ’وائ-ل ف-ي ت-اري-خ
الجزائر ،يعاني ومنذ سسنوات من تهميشس قاتل ،زاد
من معاناته حالته الصسحية المتدهورة».
وتقول نرجسس أان «الوالد أاصسيب بمرضس الزهايمر
قبل أان تزداد حالته سسوءاً قبل سسنتين أاين أاصسيب
بمرضس عضسال آاخر أاقعده الفراشس».
وتضسيف المتحدثة قائلة أاّن «محمد صسÓح الدين،
صساحب الممرضسة الثائرة ،هذه الرواية التي كتبها
ورف-ع-ه-ا إال-ى روح ال-م-رح-وم-ة وال-دت-ه ك-ت-ح-ية إاكبار

واع-ت-راف ب-ال-ج-م-ي-ل ،وال-ت-ي ط-ب-عت ب-المغرب سسنة
 ،1961وتدور أاحداثها بمنطقة المنيعة ،وتحكي
قصسة ابنة جنرال فرنسسي ،رفضست الظلم الممارسس
من طرف ا’سستعمار الفرنسسي ضسد الجزائريين
وانضسّمت للثوار لتقاوم الظلم معهم ،أاصسبح مغّيبا
حتى في المشسهد الثقافي المحلي ،دون أان يلقى
إالتفاتة من طرف المسسؤوولين والقائمين على قطاع
الثقافة بالو’ية وحتى الوزارة الوصسية» ،مضسيفة ان
التكريم الوحيد جاء من و’ية أادرار سسنة .2014
في نفسس السسياق ،أاضسافت نرجسس أان والدها ترك
بعضس الروايات باللغتين العربية والفرنسسية ،والتي
لم يتم طبعها إالى حد اآ’ن ،على غرار «مهمة إالى
القبائل» باللغة الفرنسسية والتي كتبها بتاريخ 17
 ،1957 / 07/وكذا رواية «بورجو» MISSION
EN KABYLIE
التي كتبها كتحية وفاء لروح أاخيه المرحوم عبد
ال-رح-مان  ،1954 / 02/ 10وك -ذا رواي -ة «ال -ث-ورة
حوا بأاعز
الجزائرية» والتي كتبها كتحية لكل من ضس ّ
ما لديهم في سسبيل تحرير الوطن سسنة / 01/ 10
.1971
هذا وناشسدت نرجسس صسÓح الدين الجهات الوصسية
بإالتفاتة للروائي والمجاهد محمد صسÓح الدين،
وا’هتمام به وباأ’عمال التي بقيت حبيسسة رفوف
المنزل دون أان تنشسر على غرار «الممرضسة الثائرة»
التي هي اأ’خرى تحتاج إالى طبعة ثانية بعد الطبعة
اأ’ولى ،متمنية أان ’ ينطبق المثل القائل على أابيها
«ك- -ي ع- -اشس اح- -ت- -اج ت- -م -رة ،وك -ي م -ات ع -ل -ق -ول -و
عرجون».

لنسسا Êوالّثقا‘
كانت وراء إاطÓق عملية جرد للّتراث ا إ

اŸديرة العامة لديوان ا◊ظÒة الثّقافية لتندوف ‘ ذّمة الّلـه

قافلـة «حملة الكت ـاب إا ¤اŸـدارسس»

ال -ث -ان -وي -ات وال -م -ت -وسس -ط -ات ل -ت -وسس-ي-ع دائ-رة
المقروئية ،كما اأوضسح مدير المكتبة تجاني
تامة.
وق -ال ذات ال -م -دي -ر اأن ه -ذه ال -ق-اف-ل-ة ت-ع-ت-ب-ر
فرصسة لمشساركة العديد من تÓميذ المدارسس
م -ن م-خ-ت-ل-ف ا’أع-م-ار ل-ي-ط-ل-ع-وا ع-ل-ى ال-ك-تب
ال -م -ع -روضس -ة ف -ي م -خ-ت-ل-ف ال-م-ج-ا’ت ،ت-اأت-ي
لتسساهم في ترقية المطالعة والمقروئية لدى
مختلف الفئات ،وكذا تشسجيع الكتاب الذي
هو رمز القراءة والمعرفة.
قافلة ‘‘حملة الكتاب اإلى المدارسس‘‘ سستجوب
اأيضسا العديد الثانويات في مختلف البلديات
على غرار ثانوية عليه محمد ،شسباب محمد
ب-ن ب-ل-ق-اسس-م ،ال-زب-ي-ر ل-خضس-ر ،ب-اه-ي الطاهر،
مفدي زكرياء ،شسعباني عباسس وحسساني عبد
الكريم اإلى جانب المتوسسطات طير حسسين،
ال -وئ -ان ال -م -دن-ي ،خ-ل-ي-ف-ة ب-ن حسس-ن ،ال-بشس-ي-ر

العدد
17 77 8

15

وال-م-ن-اط-ق ال-ج-غ-راف-ي-ة ال-ت-ي اسس-ت-وح-ى منها كاتب
ياسسين إابداعاته اأ’دبية.
وذك -ر ك -ذلك ب -أان ه -ذا ال -ل -ق -اء اأ’دب -ي اأ’ك-ادي-م-ي
سسيتميز بمشساركة عدد كبير من اأ’سساتذة والباحثين
اأ’جانب ،يمثلون أاكبر الجامعات وهيئات البحث
ل -ك -ل م -ن ف -رنسس -ا وال -ب -رازي -ل وال -ك -ون -غ -و وت -ونسس
والمغرب ولبنان ،إاضسافة إالى مشساركين من عدة
جمعيات وطنية.

توفيت
أاول أامسس ببشسار
اŸدي - -رة ال- -ع- -ام- -ة
ل - -دي - -وان ا◊ظÒة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ت-ندوف،
ب- -اح- -م- -ي- -د ح -ب -ي -ب -ة،
حسس- - -ب - -م - -ا ع - -ل - -م م - -ن
مسسؤوولﬁ Úلي ‘ Úقطاع الثقافة.
وأاوضسح المسسؤوولون أان جثة المرحومة التي فارقت الحياة جراء وفاة طبيعية في سسريرها بأاحد
فنادق مدينة بشسار ،قد نقلت ظهيرة اليوم إالى الجزائر العاصسمة ،مكان إاقامة عائلتها حيث
سستوارى الثرى.
وُعّينت الفقيدة ،وهي اإطار في قطاع الثقافة ،على رأاسس المديرية العامة لديوان الحظيرة
الثقافية بتندوف في أاكتوبر  900( 2009كلم جنوب بشسار) ،وهي إاحدى المناطق الصسحراوية
اآ’هلة بالسسكان منذ ما قبل التاريخ ،وتتضسّمن تراثا ثقافيا وطبيعيا جد ثري وتنوع في
النظام البيئي الذي سسمح بتسسجيلها ضسمن المحميات منذ  .2008كما كانت قد شسرعت
المرحومة ،المتواجدة في بشسار بمناسسبة لقاء جهوي إ’طارات قطاع الثقافة في
الجنوب الغربي من البÓد ،منذ توليها رئاسسة الديوان في عملية جرد واسسعة لكل
التراث الثقافي واإ’نسساني والحيواني والنباتي ،وكذا اآ’ثار التاريخية لمنطقة
تندوف.

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  1٤صشفر  1٤٤0هـ
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لعÓمية فله ›اك
ا إ

لعÓ- -م- -ي- -ات
ه - -ي واح - -دة م - -ن ا إ
اللواتي سشجلن حضشورهن ‘ اŸيدان
الصش- -ح- -ف- -ي ع- -ل- -ى م- -دار  26سشنة
اسش -ت -ط -اعت خ Ó-ل -ه -ا إاث -ب-ات ذات-ه-ا
وج-دارت-ه-ا ‘ ال-ك-ت-اب-ة ،فله ›اك
ام -رأاة  ⁄ت -ك -ت -ف ب-ا◊ل-م ف-ح-م-لت
القلم وبدأات تكتب أاو ¤خطواتها
‘ ع - -ا ⁄الصش- -ح- -اف- -ة ،وم- -ن- -ذ ذلك
ا◊ Úوا ¤ال - - -ي - - -وم  ⁄ت - - -ث- - -ب- - -ط
ع- -زÁت- -ه -ا و ⁄ت -ن -ط -ف -ئ داخ -ل -ه -ا
ششمعة العطاء.

بورتريه :فتيحة كلواز
لن نسشتطيع فهم مسشÒة فله ›اك
دون العودة إا ¤تلك الطفلة التي أارادت
دائما أان يكون القلم والكتابة صشديقها
اأ’ول ورفيقها ‘ كل ﬁطات حياتها.

بداية حلم...
هي طفلة ولدت بحي القبة أاين تلقت
أاو ¤دروسس ا◊ي - -اة وه - -ن - -اك واصش - -لت
دراسش -ت -ه -ا ح -ت -ى م -رح -ل -ة ال-ث-ان-وي أاي-ن
درسشت ‘ ب- -ث -ان -وي -ة «م -ر Ëب -وع -ت -ورة»
ال-ت-خصشصس ال-ت-ق-ن-ي ُ ⁄ي-ن-ط-ف-ئ داخ-ل-ها
حلم الصشحفية أابدا ،ما يف ّسشر إاصشرارها
ع-ل-ى ا◊صش-ول ع-ل-ى شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وريا
رغم إاعادة اجتيازه أاربع مرات كاملة
السش- -ن- -ت Úاأ’ول- -ت ‘ Úت -ق -ن -ي ك -ي -م -ي -اء
وال -ث -ان -ي -ت ‘ Úال -ع -ل -وم– ،صش-لت ع-ل-ى
شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ب-ت-ق-دي-ر يسش-م-ح ل-ه-ا
اختيار تخ ّصشصس علمي يتÓءم ودراسشتها
الثانوية ،إا’ أانها اختارت اللغات حتى
تتمكن من ولوج عا ⁄الصشحافة.
بالفعل سشجلت Ãعهد اللغات ببوزريعة
وان -ط -ل -قت ‘ رح -ل -ة ال-ب-حث ع-ن «ف-ل-ه
›اك» اإ’عÓمية ‘ ،أاول سشنة جامعية
ب-دأات ط-رق اأ’ب-واب ل-ت-ح-ق-ي-ق ح-ل-م-ه-ا،
وبالفعل فتحت أاول باب لها سشنة ،1991
فكانت جريدة «لوسشوار دا÷Òي» أاول
ع -ن -وان سش -ج -ل حضش-ور ه-ذه الصش-ح-ف-ي-ة
ال -ن -اشش -ئ -ة وأاول م -ن ع -ل -م-ه-ا أاب-ج-دي-ات
الكتابة الصشحفية على يد كاتيا حسشان
ال-ت-ي م-ن-ح-ت-ه-ا ال-ف-رصشة اأ’و ¤بتكليفها
Ãه -م -ة –ق -ي-ق ح-ول «م-يÎو ا÷زائ-ر»
الذي بدأات فيه اأ’ششغال ‘ تلك الفÎة،
ثم كلفت Ãهمة التحقيق حول قضشية
السشكنات الوظيفية للمعلم Úبا÷زائر

فتيحة /ك
لحيان ُيربط عمل اŸرأاة
‘ كث Òمن ا أ
لع Ó-م ب -اŸظ -ه -ر ال -ذي ي-ك-ون ع-ن-د
‘ا إ
لسش- -اسش- -ي لخ -ت -ب -ار
ال- -ب- -عضض اŸع- -ي- -ار ا أ
ال- -ق- -ب- -ول خ- -اصش- -ة ‘ ق- -ط- -اع السش -م -ع -ي
ال- -بصش- -ري اÿاصض ،ح- -ت- -ى صش -رن -ا ن -رى
ب -عضش -ه -ن ت -ل -ج -أان إا ¤اÿداع ال -بصش-ري
ح-ت-ى ت-ظ-ف-ر ب-اŸنصشب ول-ك-ن وسشط هذا
اأع -ج -ب -ن -ي ل -قب أاط -ل -ق ع -ل -ى شش-خصش-ي-ة
اإعÓمية بارزة ‘ التلفزيون ا÷زائري
وع-ا ⁄الصش-ح-اف-ة ع-ام-ة ÿصش-ت-ه ك-لمة
«اÙارب -ة» ،ف -رغ -م أان ل -ه -ا م -ن ا÷م-ال
الشش-ي-ئ ال-ك-ث Òاسش-ت-ط-اعت ان-ت-زاع ه-ذا
ال- -ل- -قب م- -ن زمÓ- -ئ -ه -ا ال -رج -ال ال -ذي -ن
وج-دوا ف-ي-ه-ا اŸرأاة ع-ن-دم-ا تصش-م-م ع-لى
النجاح وإاثبات الذات.
«اÙاربة» هو لقب يجب أان –مله كل
إاع Ó-م -ي -ة داخ -ل-ه-ا ح-ت-ى ’ ت-ك-ون ل-ق-م-ة
مسشتسشاغة Ÿن يريد أاسشرها وسشجنها ‘
صش -ف -ة «ن -اقصش -ة ع -ق -ل ودي -ن» أاو ال -ف-ه-م
Óية الكرÁة «وللرجال عليهن
اÿاطئ ل آ
درجة» (البقرة اآ’ية  ،)22٨فتكون دائما
أاقل ششأانا ،يجب أا’ تكتفي بجمال قد
يزول ‘ أاية ◊ظة فتعمل بجد كما يفعل
زميلها دون اإ’حسشاسس بالظلم أاو التواطؤو
وب- -ع- -ي- -دا ع- -ن الشش -ع -ور ب -اŸؤوام -رة ،أ’ن
ك-ف-اءت-ه-ا ت-ت-كشش-ف ب-ي-ده-ا ’ ب-ي-د غÒه-ا
وجدارتها ’ تÈز إا’ بتفانيها.

وسش-ط وب-ال-ف-ع-ل ق-امت ب-اŸه-م-ة بشش-ك-ل
أافضش -ل ل -ت-ح-ك-م-ه-ا ‘ ت-ق-ن-ي-ات ال-ك-ت-اب-ة
الصش-ح-ف-ي-ة وام-تÓ-ك-ه-ا ال-ق-ل-م الصشحفي
الذي بدأات تÈيه اŸهنية وا’حÎافية،
اأ’م -ر ال -ذي ج-ع-ل ك-ات-ي-ا حسش-ان ت-ط-لب
منها إامضشاء عقد مع ا÷ريدة ،ولكن
ال -ط -لب رفضش -ه م -دي -ر ا÷ري -دة بسش -بب
عدم امتÓكها ششهادة جامعية.
تركت فله ا÷ريدة باحثة عن فرصشة
أاخرى وجدتها ‘ جريدة «’ناسشيون»
أاي -ن ع -م -لت ب -ه-ا م-ن  1991إا،1992 ¤
وه- -ن- -اك ع -م -لت ‘ ال -قسش -م ال -وط -ن -ي،
اÛت -م -ع وال -ث -ق -ا‘ م -ا أاكسش -ب -ه-ا خÈة
و–ك -م أاك ‘ Èف -ن -ي -ات ال -ك -ت -اب-ة ع-ل-ى
اخ -ت Ó-ف م -واضش -ي -ع -ه -ا وأاقسش-ام-ه-ا ،ث-م
انتقلت إا« ¤لوبينيو» و»الوطن اليومي».
‘ هذه الفÎة أاعادت فله السشنة ثانية
ج -ام -ع -ي ،ق -ررت ال -ذه -اب إا ¤ف -رنسش -ا
إ’كمال دراسشتها وبالفعل أاجرت مسشابقة
القبول للجامعة الفرنسشية ششهر أابريل
 ‘ ،1993إاط - -ار الشش- -راك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
” منحها اختيارها
الفرنسشية‚ ،حت و ّ
اأ’ول ج -ام -ع -ة «السش -ورب-ون» ،وب-دأات ‘
إاجراءات التنقل أاين سشاعدها والدها
ع- -ل- -ى ال- -ذه- -اب إا ¤ه- -ن- -اك و ل -ك -ن -ه -ا
اصشطدمت بتوتر العÓقات ما أارغمها
على العودة إا ¤جزائر إ’حضشار تأاششÒة
”
الطالب ولكن رغم حصشولها عليها إا’ ّ
رفضس طلبها  ،فعادت إا ¤حلمها اأ’ول
الصشحافة وتلتحق بـ»‹ نوفال  -انفو»
وت -ك -تب ‘ صش -ح -ي -ف-ة «اوبسش-اغ-ف-ات-وغ»،
وبعدما أاوقفت السشلطات هذا العنوان
عملت ‘ «تيلي ماغاسش »Úمع الششروع

اإلعÓمية« ..اÙاربة»

اإ’عÓمية «اÙاربة» يجب أان تكون
القلم الذي ’ يكتب إا’ حقيقة وصشوتا ’
يتكلم إا’ عن واقع معاشس ،فكما كانت
اإ’عÓمية ‘ العششرية السشوداء تتنقل إا¤
ك -ل م -ك -ان ل -كشش -ف ال -غ -ط-اء ع-ن م-أاسش-اة
ا÷زائ -ري ول -ت -زرع أام  ‘ Ó-غ -د أافضش -ل
رغم كل السشواد الذي كان يحيط بها وكل
ت - -لك اأ’سش - -م - -اء ال - -ت - -ي اغ - -ت - -ي- -لت م- -ن
الصش -ح-ف-ي-ات لÎه-يب م-ن ك-نّع-ل-ى ق-ي-د
ا◊ياة ،إا’ أانهن كن كلهن «ﬁاربات» ’
يرضش Úباÿضشوع أاو ا’نكسشار ‘ زاوية
الهامشس.
اسش -ت-ط-اعت «اÙارب-ة» ال-ت-ي جّسش-دت
ك- -ل ام -رأاة إاع Ó-م -ي -ة ‘ ت -لك ال -فÎة أان
ت -ل -م -ل -م ج-راح-ه-ا و“سش-ح دم-ع-ه-ا لÎف-ع

‘ التحضشÒات إ’طÓق «اوبسشاغفاتوغ
اي- -ك- -ون- -وم- -ي» ب- -الشش- -راك- -ة م -ع ا’–اد
اأ’روب -ي ،ول -ك -ن اŸشش -روع  ⁄ي -ر ال -ن -ور
أابدا.

منعرج الصسحافة ا◊رة
Ÿسساعدة ضسحايا اإلرهاب

‘  ،199٤عملت ‘ «اأ’صشيل» مكتب
ا÷زائر العاصشمة وهناك غطّت انفجار
السش -ي -ارة اŸفّ-خ-خ-ة ب-اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي أاي-ن وق-فت ع-ل-ى ح-ج-م
ل -أ
اŸأاسش -اة ال -ت -ي ت -ع -يشش -ه -ا ا÷زائ -ر ب-ك-ل
أاطيافها ‘ ،تلك الفÎة قّررت العمل
على ششيء يعود بالفائدة على عائÓت
ضش-ح-اي-ا اإ’ره-اب وي-ب-ق-ى بصش-م-ة خالدة
ل-ل-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة ،وب-ال-فعل انتقلت إا¤
ال-ع-م-ل الصش-ح-ف-ي ا◊ر ل-ت-جسش-ي-د ف-ك-رة
إاصش -دار أال -ب -وم لضش-ح-اي-ا اإ’ره-اب ول-ك-ن
ال-ف-ك-رة ت-ط-ورت ل-تصش-ب-ح ك-ت-اب-ا ل-ت-ح-ليل
ظاهرة جديدة  ⁄تعرفها ا÷زائر من
ق -ب -ل اصش-ط-ل-ح ع-ل-ى تسش-م-ي-ت-ه-ا إاره-اب،
ورغ- -م ع -دم ام -ت Ó-ك -ه -ا ل -وث -ائ -ق –ّدد
هويتها الصشحفية هي وزمÓءها اأ’ربعة
حددوا هدف Úأاسشاسشي Úللمششروع هما
اŸال اÛن -ي م -ن ب -ي -ع ال -ك -ت -اب ي-ع-ود
ل -ع-ائÓ-ت ضش-ح-اي-ا اإ’ره-اب وال-ث-ا Êه-و
التقليل من حدة مقولة «من يقتل من ؟
«ف Óالسشلطة تقتل الششعب و’ الششعب
يقتل السشلطة واسشتطاعوا إانهاء الكتاب
‘  ، 199٨ليتم نششره ‘ طبعته اأ’و¤
سشنة  ،2000ثم إاصشدار طبعة ثانية ‘
– 2002ت عنوان «اإ’سشÓم السشياسشي:

اŸأاسشاة ا÷زائرية» ،ويذكر أان الكتاب
ترجم إا ¤العربية وأاصشبح أاحد اŸراجع
ا÷ام-ع-ي-ة اŸه-م-ة ال-ت-ي ت-ؤورخ ل-ل-عشش-رية
السشوداء.
بعد عملها كصشحفية حرة التحقت ‘
 2000بيومية «الوطن» ثم «لوكوتيديا -
دا÷Òي» ‘  2001ثم «اكتوالتي» أاين
عملت Ÿدة ثÓث سشنوات ثم «انفو -
سش-واغ» ،ل-ت-ج-ري مسش-اب-ق-ة وك-ال-ة اأ’ن-ب-اء
ا÷زائ- -ري- -ة وت- -ع ‘ Úقسش- -م ال- -وط- -ن -ي
وا’ق -تصش -اد و‘ ن -فسس السش -ن -ة –صش-لت
على ششهادة ليسشانسس ‘ اللغة الفرنسشية.
ب -ع -د ع -م-ل-ه-ا ‘ ال-قسش-م ال-وط-ن-ي،
اÛت -م -ع ،ال -ث -ق -ا‘ اخ -ت -ارت ل-ن-فسش-ه-ا
ت- -خصشصس ا’ق- -تصش- -اد أ’ن -ه اأ’ق -رب ا¤
دراسشتها ،فعملت فيه بجريدة
«- - -Ÿ »le temp d‘algerieدة 10
أاشش -ه -ر ث-م « »horizonم- - -ن  2011ا¤
 ،201٤ثم ›لة «بارتونار» ا’قتصشادية
وال- -ت- -ي صش -درت ‘ اط -ار الشش -راك -ة بÚ
ال-غ-رف-ة ال-ت-ج-اري-ة ا÷زائ-ري-ة الفرنسشية
والتي كانت فيها رئيسشة –رير وأاششرفت
على صشدور عددين ،ثم عملت بجريدة
« »repporteurو›لة «،»forum
وه -ي ال -ي -وم –ضش -ر Ÿشش-روع إ’طÓ-ق
جريدة الكÎونية .ويذكر أانها –صشلت
على ا÷ائزة اأ’و ‘ ¤مسشابقة «سشتار
ميديا» طبعة .2010

أاخÓقيات اŸهنة والتأاط...Ò
ضسرورة قصسوى
‘ ح -دي -ث -ه -ا إا« ¤الشش-عب» ق-الت ف-ل-ه
›اك أان اك Èهم الصشحافة اليوم هو
ت -ع -ب -ئ -ة صش -ف -ح-ات ا÷رائ-د ب-ع-ي-دا ع-ن
ال -ن -وع-ي-ة ال-ت-ي ك-انت اŸي-زة اأ’سش-اسش-ي-ة
للصشحافة ‘ عهد ا◊زب الواحد رغم
وجود الرقابة ،التي –ّولت ‘ السشنوات
اأ’خÒة إا ¤رقابة ذاتية –ّد من حرية
الصشحفي ‘ الكتابة.
وأارج -عت اŸشش -ك -ل إا ¤غ -ي -اب ت -أاطÒ
صشحفي Úا÷دد ،فÎاهم يعملون دون
ام-تÓ-ك ال-ق-واع-د اأ’سش-اسش-ي-ة Ÿم-ارسش-ة
اŸهنة ما يعرضشهم ويعرضس اŸهنة من
وراءهم إا ¤فقد الكث Òمن قيمها ،على
عكسس ما كان معروفا ‘ السشابق حيث
ك -انت ﬂت -ل -ف وسش -ائ-ل اإ’عÓ-م ت-ت-وف-ر
على مؤوطرين يتكفلون بتعليم اŸقبلÚ

ع-ل-ى ع-ا ⁄الصش-ح-اف-ة ا÷دد ال-ت-ق-ن-ي-ات
وال-ف-ن-ي-ات الصش-ح-ي-ح-ة ل-لعمل الصشحفي.
فكانت التجارب تنتقل من جيل إا ¤جيل
مع –فزيهم Ãنحة مالية مقابل ا÷هد
الذي يبذلونه ‘ هذا اÛال.
و’ح- -ظت ‘ ذات السش- -ي- -اق ،أان- -ه ‘
اŸقابل الصشحفي Úا÷دد يرون أانفسشهم
‘ كث Òمن اŸرات غﬁ Òتاج Úإا¤
التدريب وتكوين رغم أان الصشحفي حتى
وإان مارسس اŸهنة لعقود من الزمن هو
دائ -م-ا ب-ح-اج-ة اإ ¤ت-أاط Òب-غ-ي-ة Œدي-د
معلوماته و–يينها لتتÓءم والتطورات
ا◊اصشلة على مسشتوى العا ،⁄ما انعكسس
سشلبا على اŸردود الصشحفي ‘ ا÷زائر
عامة،وتسشاءلت ›اك عن سشبب ترك
اŸؤوط -ري -ن ا÷زائ -ري ÚاŸل-م Úب-واق-ع
الصشحافة ا÷زائرية وا’سشتعانة بأاجانب
لتأاط Òالصشحفي.Ú
واأكدت أان وسشائل اإ’عÓم اليوم تبحث
عن تقليصس عدد الصشحفي ‘ Úقاعات
ال -ت -ح -ري-ر ÿفضس م-ي-زان-ي-ة اأ’ج-ور ‘
م -ق -اب -ل اسش-ت-ن-زاف اŸوج-ودي-ن ب-ك-ت-اب-ة
ثÓث إا ¤اأربع مقا’ت ‘ اليوم ،وهذا
عمل فكري مضشن وهو السشبب اأ’ول ‘
الركاكة التي ‚دها اليوم اأ’مر الذي
غ ّ-ي -ب ا÷ودة ع -ن ال-ع-م-ل الصش-ح-ف-ي ‘
ا÷زائ -ر ،م -ا اأظ -ه -ر إا ¤سش -ط -ح أاشش -ب -اه
الصشحفي Úالذين يتواجدون مع رجال
اأ’ع -م -ال والشش-رك-ات اÿاصش-ة ،ف-ت-ح-ول
الصشحفي إا ¤ششخصس يباع ويششÎى رغم
اأنها صشفة منافية “اما Ÿبادئ العمل
الصشحفي .و–ّولت الصشحافة اليوم إا¤
›رد وظ -ي -ف -ة ي -ج -لسس صش -اح -ب-ه-ا وراء
مكتب رغم أان روحها اŸيدان بعيدا عن
حجم سشاعي إ’نتاج فكري بحت حتى
Œرأا البعضس على ربطه بتوقيت وكأانه
دوام عمل.
«الصش -ح -اف-ة م-ع-ل-وم-ة ي-جب أان ن-ع-رف
كيف نتعامل معها أ’نها تؤوثر على الرأاي
ال -ع -ام» ،ه -ك -ذا وصش-فت ›اك خ-ط-ورة
التÓعب باŸعلومة أاو ا Èÿأ’نها وسشيلة
خ -طÒة ل -ل -ت-أاث Òع-ل-ى ال-رأاي ال-ع-ام وأاي
ت -ع -ام-ل خ-اط-ئ م-ع-ه-ا سش-ي-ك-ون ت-ه-دي-دا
مباششرا أ’من واسشتقرار اÛتمع ولنا ‘
كث Òمن اأ’حداث مثا’ قويا على ذلك،
وهو اأ’مر الذي نلمسشه ‘ اŸيدان أاين
اأصش -ب -ح الصش -ح -ف -ي ي -ب -حث ع -ن السش -ب -ق
الصشحي غ Òمبا‹ باآ’ثار والنتائج التي
يسشببها ذاك السشبق على اÛتمع.

وجوه اعÓمية

شش -ع -ار «ال-ع-يشس م-ع-ا بسشÓ-م» ب-ع-ي-دا ع-ن
الضشغينة والكراهية التي أادخلت أاجيا’
كاملة ‘ نفق مظلم ،فمششت ‘ اŸسشالك
الوعرة و‘ ا÷بال اÿطرة فقط لتنقل
ششهادة عائلة أاو ششخصس يريد اÓÿصس
م -ن سش -ن -وات ال -دم ،وضش-عت ب Úع-ي-ن-ي-ه-ا
ا÷زائ-ر ل-ت-ج-ازف وت-غ-ام-ر ب-ح-ي-ات-ها من
أاجل نقل ا◊قيقة إا ¤اÛتمع وبالفعل
اسش -ت -ط -اعت «اÙارب -ة» ع-ل-ى اخ-تÓ-ف
أاسشمائها رفقة زميلها الرجل أان يعطيا
ا÷زائري أاينما كان ومهما كان انتماؤوه
ومعتقده حقيقة القدرة على Œاوز اأ’⁄
ل-ب-ن-اء مسش-ت-ق-ب-ل أاج-مل ،حملت اÙاربة
سشÓحا ’ يحسشن اسشتعماله إا’ من كان
صشادقا مع نفسشه ،سشÓحا تصشنفه الدول
العظمى بالفّتاك رغم بعده عن الصشناعة
وأاسشرار اŸعاد’ت الكيميائية ..هو فقط
كلمة.
«كلمة» أادركت اÙاربات ‘ اإ’عÓم
ا÷زائ -ري خ -ط -ورت-ه-ا ف-ن-ذرّن أان-فسش-هّ-ن
لتكون حقيقة ’ كذبا بعيدا عن أا’عيب
السش -ي -اسش -ة ،ح-ارب-ن ‘ صش-مت و‘ ال-ظ-ل
غ Òآابهات بصشحتهن أاو عمرهن كيف
Áر ،غ Òب- -اح- -ث- -ات ع- -ن ال- -تشش- -ري -ف -ات
والتكرÁات فالبسشمة التي ترتسشم اليوم
على الوجوه ،واأ’من السشائد ‘ كل مكان
واإ’نسش -ان ال -ذي ي -ع -يشش -ه ا÷زائ -ري ه-و
أاقصش -ى شش -رف “ن -ي -ن-ه ط-وال مسشÒت-هّ-ن
اŸه - -ن - -ي - -ة ك - -م - -ح - -ارب - -ات ‘ اإ’عÓ- -م
ا÷زائري.

حورية ميسسوم..
إاع Ó-م -ي-ة ج-زائ-ري-ة م-ن م-وال-ي-د
م- -دي- -ن- -ة الشش -ل -ف غ -رب ا÷زائ -ر،
خ-ري-ج-ة اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ت-جارة
عام  .1988عملت ‘ إاذاعة بلغاريا
القسشم العربي من  1989إا1990 ¤
لو¤
ث-م ب-إاذاع-ة ا÷زائ-ر ال-ق-ن-اة ا أ
ك-م-ذي-ع-ة ب-رام-ج ،وان-ت-ق-لت بعدها
إا ¤إاذاعة ا÷زائر الدولية القسشم
ال-ع-رب-ي ،ك-ق-ارئ-ة أاخ-ب-ار وم-ق-دم-ة
برامج.
ال- -ت- -ح- -قت ‘ ال- -ع -ام  1995با’ذاعة
الناششئة آانذاك اإ’ذاعة الثقافية حيث
عملت بها حتى العام  ،1999ثم رحلت
إا ¤دول -ة اإ’م -ارات ح -يث اسش -ت -ق-رت ‘
إام -ارة «أام ال -ق -ي -وي -ن» وع -م -لت ب -إاذاع -ة
الÈنامج العام ،حتى  ،2006بعد ذلك
ان- -ت- -ق -لت إا ¤إاذاع -ة «ال -ف -جÒة» ،ال -ت -ي
تخصشصشت فيها بتحرير وتقد Ëاأ’خبار
اÙلية اŸتعلقة باإ’مارات.
كان لها برامج إاذاعية ناجحة مثل
«ضشيفك هذا اŸسشاء» وششخصشية وحوار
ال - -ذي ح - -اورت ف - -ي - -ه ›م - -وع - -ة م- -ن
الششخصشيات البارزة مثل الكاتبة أاحÓم
مسش -ت -غ -ا‰ي ،وال -ف -ن-ان-ة سش-م-ي-ح-ة أاي-وب
واıرج ال- - -ع - -راق - -ي ع - -زي - -ز خ - -ي - -ون
والديبلوماسشي الفرنسشي باتريسس باو‹
ع- -ن- -دم- -ا ك- -ان سش- -فÒا ل -ب Ó-ده ‘ دول -ة
اإ’مارات.

كانت لها Œربة مهمة مع التلفزيون
ا÷زائ- -ري ،ح- -يث ق- -امت م -ع اإ’ذاع -ي
ا÷زائ -ري ح -م -دي ع -يسش -ى ب -ال-دب-ل-ج-ة
الصش -وت -ي -ة ل -ب -عضس اأ’ف Ó-م ال -وث-ائ-ق-ي-ة.
ششاركت ‘ عدة ملتقيات آاخرها ملتقى
اŸنال حول التلفزيون واإ’عاقة بورقة
عمل بعنوان «الدراما العربية وفششلها ‘
ت -ن -اول قضش -اي -ا ذوي اإ’ع -اق-ة» .نشش-طت
أادبيا حيث أالفت ›موعة من القصشصس
القصشÒة منها «حبيسس الروح» و»العسشل
اŸر» و»ع- -م- -ى اأ’ل- -وان» ،ك- -م- -ا ك- -ت- -بت
مسشلسش Óتلفزيونيا بعنوان عيون ا◊ب،
لها دور ‘ نششاطات ا÷الية ا÷زائرية
‘ دولة اإ’مارات فهي رئيسشة اللجنة
اإ’عÓ- -م- -ي- -ة ب- -ا’–اد ال- -ع- -ام ل -ل -نسش -اء
ا÷زائريات بفرع اإ’مارات.
شش- -اركت ‘ ت- -غ- -ط- -ي- -ة ال- -ع- -دي- -د م- -ن
ال -ف -ع -ال -ي -ات ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن-ه-ا م-ه-رج-ان
ال- -ق- -اه- -رة السش -ي -ن -م -ائ -ي ال -دو‹ وأاي -ام
الششارقة اŸسشرحية ومهرجان الفجÒة
الدو‹ للمونودراما ،ششاركت كممثلة ‘
ع - -رضس مسش - -رح - -ي ‘ أاي - -ام الشش- -ارق- -ة
اŸسش -رح -ي -ة ع -ام – ،2006ت ع - -ن - -وان
منزل آايل للسشقوط بدور رئيسس .عملت
ﬁررة ومقدمة أاخبار ‘ إاذاعة الرابعة
بإامارة عجمان بدولة اإ’مارات .تقوم
حاليا بÎجمة بعضس اأ’عمال من اللغة
الفرنسشية إا ¤العربية.

á°VÉjQ

اأ’ربعاء  24أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  14صسفر 1440هـ

«بلماضسي» يجّمد قرار تشسبيب الّتعداد

ال–اديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الطوغولي ـ ـ ـ ـ ـة تخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
تاريـخ  18ن ـ ـوفمŸ Èواجهـ ـة «اÿضس ـر»
’جراء مباراة ا÷ولة اÿامسسة عن التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسص أا·
حّددت ا’–ادية الطوغولية لكرة القدم موعد  18نوفم ÈاŸقبل تاريخا إ
إافريقيا  2019اŸزمع إاجراؤوها الصسائفة اŸقبلة بالكامÒون ،أاين سسيقام اللقاء Ãلعب «كيغي» بالعاصسمة الطوغولية «لومي» ،وهو اللقاء الذي
’بقاء على حظوظهم قائمة ‘ التأاهل إا« ¤الكان» ،خصسوصسا أان هزÁة
’رضص ا’حتفاظ بالنقاط الثÓثة بغية ا إ
يهدف من خÓله أاصسحاب ا أ
جديدة لرفقاء اŸدرب «جمال بلماضسي» سستجعل الطوغو تتجاوز اÿضسر ‘ الÎتيب العام برصسيد  8نقاط.

ﬁمد فوزي بقاصص

سسيكون اŸدرب «جمال بلماضسي» وأاشسباله
على اÙك أامام اŸنتخب الطوغو‹ يوم
الـ  18نوفم ÈاŸقبل ،ح ÚيتقابÓن ‘
إاط -ار ا÷ول -ة اÿامسس -ة م -ن ال -تصس -ف -ي-ات
اŸؤوهلة لكأاسض أا· إافريقيا لكرة القدم،
كون الصسراع ب ÚاŸنتخب Úسسيكون عسسÒا
‘ هذا اللقاء ،بعدما فّوت اÿضسر على
أانفسسهم ا’بتعاد عن اÓŸحق Úوالعودة
بورقة التأاهل إا« ¤كان» الكامÒون قبل
نهاية التصسفيات اإ’فريقية بجولت ،Úهم
ال -ذي -ن ع -ادوا ي -ج -رون آاث -ار ال-ه-زÁة م-ن
ال -ب -ن Úع -ل-ى حسس-اب اŸن-ت-خب اÙل-ي،
وأاعادوا بذلك اأ’مل للمنتخب الطوغو‹
‘ التأاهل رÃا على حسساب اÿضسر بعدما
“كنوا من الفوز على اŸنتخب الغامبي
◊سساب ا÷ولة الرابعة ،بعدما بات ‘
رصسيدهم  5نقاط وراء اÿضسر والبنÚ
صساحبي السسبع نقاط.
ويكفي اŸنتخب الوطني ا÷زائري فوز
وحيد من أاصسل مواجهت Úمتبقيت Úمن
عمر التصسفيات اإ’فريقية ،من أاجل ضسمان
التأاهل رسسميا إا ¤كأاسض أا· إافريقيا 2019
بالكامÒون ،وحتى ‘ حالة الهزÁة ‘
الطوغو على حسساب اŸنتخب اÙلي ‘
ا÷ول -ة اÿامسس -ة ،ت-ب-ق-ى ح-ظ-وظ رف-ق-اء
ا◊ارسض «رايسض الوهاب مبو◊ي» قائمة
‘ التأاهل ‘ ا÷ولة اأ’خÒة من عمر
التصسفيات هنا با÷زائر Ãلعب «مصسطفى
تشس -اك -ر» ب -ال -ب -ل -ي -دة ،وي-ل-زم-ه-م ف-وز أام-ام
اŸنتخب الغامبي لبلوغ هدف ا’–ادية
اأ’ول منذ تو‹ اŸكتب الفدرا‹ ا÷ديد
مهامه السسنة الفارطة.

البطولة العربية
للكرة الطّائرة

من جهة أاخرى ،أاكدت مصسادر «الشسعب»
من داخل أاسسوار ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم بـدا‹ إابراهيم ،أان اŸدرب «جمال
بلماضسي» تراجع عن قرار القيام بتغيÒات
‘ التعداد ا◊ا‹ للمنتخب الوطني إا¤
غ -اي -ة ضس -م-ان ورق-ة ال-ت-أاه-ل إا« ¤ال-ك-ان»،
بعدما تأاكد من ﬁدودية بعضض الÓعبÚ
الذين يتم اسستدعاءهم ‘ كل تربصسات
اÿضسر ،وكذا عدم أاحقية البعضض اآ’خر
‘ ن -ي-ل شس-رف ح-م-ل ال-ق-م-يصض ال-وط-ن-ي،
بسسبب عدم تقدÁهم اإ’ضسافة اŸرجوة
منهم وعدم امتÓكهم الرغبة ‘ اللعب
بكل إامكانياتهم مقارنة Ãا يقدمونه ‘
الفرق التي يلعبون لها بآاوروبا.
«ب -ل -م -اضس -ي» وحسسب ذات اŸصس -ادر ،أاك-د
Ÿق-رب-ي-ه ب-أان-ه سس-ي-ق-وم ب-ب-عضض ال-ت-غ-يÒات
لكنها لن تكون جذرية Ãناسسبة القائمة

ال-ت-ي سس-يسس-ت-دع-ي-ه-ا لÎبصض شس-ه-ر نوفمÈ
اŸق - -ب - -ل ،وسس - -ي - -ف ّضس- -ل ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
ا’سس-ت-ق-رار ب-غ-ي-ة م-ن-ه ‘ ضس-م-ان ال-ت-أاهل،
وب- -ع- -ده- -ا الشس- -روع ‘ ال- -ع- -م- -ل ا÷ذري
والتحضس Òلبناء منتخب تنافسسي يتنقل إا¤
أادغ -ال إاف -ري -ق-ي-ا ب-ال-ك-امÒون ‘ صس-ائ-ف-ة
 2019م -ن أاج -ل ﬁاول -ة ال -ع -ودة ب -ال-ت-اج
القاري ،مثلما أاّكده ‘ أاك Ìمن مناسسبة
ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ا÷دي -د ‘ ال -ن -دوات
الصسحفية التي نشسطها منذ توليه قيادة
ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-نتخب الوطني شسهر
أاوت اŸنصسرم.
‘ سسياق آاخر ،يبدو أانّ «بلماضسي» أاعجب
ك- -ثÒا ب- -اأ’داء ال- -ذي ق ّ-دم -ه ’عب ن -ادي
نابو‹ اإ’يطا‹ «آادم وناسض» خÓل دخوله
بدي Óللمهاجم «إاسسحاق بلفوضسيل» على
الرواق اأ’يسسر ،أاين قدم مسستوى ’ بأاسض به

و–ّرك كثÒا على رواقه ،وجلب العديد
م -ن اıال -ف -ات وك -ان وراء ال -ع -دي-د م-ن
التمريرات اÿطÒة ‘ منطقة العمليات،
وهو ما يرشّسحه بقوة ليكون أاسساسسيا ‘
ال-ل-ق-اء اŸق-ب-ل ب-ال-ط-وغ-و ،ك-م-ا أا ّك-دت ل-ن-ا
ب- -عضض اŸصس- -ادر ب -أان ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي
أاع - -جب ب- -ثÓ- -ث- -ي وسس- -ط م- -ي- -دان إا–اد
ال-ع-اصس-م-ة (شس-ي-ت-ة ،ب-ن غ-يث وب-ل-خماسسة)،
وسسيسستدعي خÓل تربصض شسهر نوفمÈ
اŸق-ب-ل ’ع-ب-ا واح-دا ع-ل-ى اأ’ق-ل ب-ي-ن-ه-م،
للشسروع ‘ إاعطاء الفرصسة لÓعب Úجدد
‘ وسسط اŸيدان الذي يلقى انتقادات
ك - -بÒة ‘ السس - -ن - -ة اأ’خÒة بسس - -بب اأ’داء
الهزيل الذي يقدمه الثنائي (تايدر وبن
طالب) ،وللعمل على إايجاد خليفة للدبابة
«عد’ن قديورة» الذي سسيبلغ  33ربيعا ‘
الـ  12نوفم ÈاŸقبل.

اŸنتخب الوطني يطمح اإ ¤لعب األدوار األو¤

( ·Óرجال) ،اŸقررة من  25أاكتوبر إا 4 ¤نوفم Èبالقاهرة
يشسارك اŸنتخب ا÷زائري للكرة الطائرة ‘ الطبعة الـ  21للبطولة العربية ل أ
(مصسر) ،بهدف لعب ا’دوار ا’و ¤والتحضس ÒلÓسستحقاقات الدولية اŸقبلة ،حسسب ما أاكده اŸدرب الوطني ،سسليم بوهلة.
وصسّرح بوهلة قبل التوجه ا ¤القاهرة قائ« :Óهدفنا وهي مصسر (حاملة اللقب) ،البحرين ،عمان ،العراق ،وبخصسوصض تشسكيلة اŸنتخب ،احتفظ الطاقم الفني
ع ÈاŸشساركة ‘ البطولة العربية هو لعب اأ’دوار اأ’ردن ،ف- -لسس- -ط Úوا÷زائ- -ر ،ع- -ل- -م- -ا أان اŸن -افسس -ة بنفسض التعداد الذي شسارك ‘ اأ’لعاب اŸتوسسطية
ا’و ،¤واحتÓل مرتبة ‘ منصسة التتويج ،نظرا للفرق سستجرى ‘ شسكل بطولة مصسغرة (›موعة واحدة)  2018ب -ت-اراغ-ون-ا ا’سس-ب-ان-ي-ة ،يضس-اف إال-ي-ه-م اŸمّ-رر
اŸشساركة .هذه الدورة سستكون أايضسا ﬁطة –ضسÒية وصساحب اŸركز اأ’ول يتّوج بط.Ó
ياسس Úحكمي العائد من إاصسابة.
ول- -دخ- -ول اŸن -افسس -ة ‘ أاحسس -ن ال -ظ -روف ،أاج -رى
وتسستهل ا÷زائر البطولة أامام العراق ،قبل مÓقاة
لبطولة افريقيا  2019التي تبقى هدفنا اأ’سسمى»
السس -داسس -ي ا÷زائ -ري خ -مسس -ة ت -ربصس-ات ب-ا÷زائ-ر ،مصس -ر ح -ام -ل -ة ال -ل-قب ث-م ال-ب-ح-ري-ن ،خÓ-ل ا÷ول-تÚ
وتأاسّسف اŸدرب الوطني ’نسسحاب ‘ ،آاخر ◊ظة،
تواليا بتيكجدة (البويرة) ،الشسلف وا÷زائر العاصسمة ،ال -ث -ان -ي-ة وال-ث-ال-ث-ة .وب-ع-د ي-وم راح-ة ،يسس-ت-أان-ف ‡ث-ل-و
اŸنتخب Úالتونسسي والقطري الّلذين يعتÈان من بÚ
قبل أان يختتم التحضسÒات بÎبصض ببلغاريا من  10ا ¤ا÷زائر اŸنافسسة Ãواجهة ا’ردن وبعدها عمان قبل
أاحسسن الفرق العربية.
 19اكتوبر ،تخللته عدة مباريات ودية.
أان يختتموا مشسوارهم أامام فلسسط.Ú
وأاضساف« :أاّكدنا مشساركتنا ‘ شسهر أاوت اŸاضسي من
واعت Èبوهلة أان الÎبصض ا’خ Òببلغاريا كان «جد قائمة الÓعب ÚاŸشسارك ‘ Úموعد القاهرة:
أاج-ل م-واج-ه-ة أاحسس-ن اŸن-ت-خ-ب-ات ال-ع-رب-ي-ة وب-التا‹
مفيد للمجموعة التي أابانت عن رد فعل إايجابي خÓل سس- -ف- -ي -ان حسس -ن -ي ﬁ -م -د ام Úأام السس -ع -د  -أاي -وب
ت -ق -ي -ي -م مسس-ت-وان-ا .ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن انسس-ح-اب ت-ونسض
اŸب -اري-ات ال-ودي-ة ال-ت-ي خ-اضس-ت-ه-ا ف-رق ذات مسس-ت-وى دقيشض -وليد ابي عايد  -سسفيان بويوسسف -
وقطر ،الدورة سستعرف مشساركة فرق قوية على غرار
ج-ي-د .الÓّ-ع-ب-ون ﬁف-زون ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-ابية بوجمعة إايكن -ياسس Úحكمي  -أاكرم دقيشض  -بÓل سسوا- ⁄
مصسر والبحرين».
عبد الرحمان بوزار  -يوسسف بوروبة وزكرياء عايد.
بالقاهرة».
وتسسجّل سسبعة منتخبات حضسورها ‘ اŸوعد العربي

الّرابطة ا÷هوية
لوهران لكرة القدم

تأاّخر انطÓق اŸنافسسات بسسبب عدم تأاهيل عّدة مÓعب

جل انطÓق البطو’ت ا÷هوية التي تن ّ
ظمها الرابطة ا÷هوية لوهران لكرة القدم بسسبب عدم تأاهيل عدد كب Òمن اÓŸعب
تأا ّ
اŸعنية باسستضسافة مباريات هذه اŸنافسسات ،حسسب ما اسستفيد من الرابطة.
وفضس  Ó-ع -ن مشس -ك -ل اÓŸعب ال -ذي ي -ع -رق -ل ال -راب -ط-ة
وأاوضسح نفسض اŸصسدر بأان اأ’مر يتعلق بحوا‹ نصسف لها ،حسسب نفسض اŸصسدر.
اÓŸعب ا›ÈŸة ’ح- -تضس- -ان م- -ب- -اري -ات ال -ب -ط -و’ت وتشسرف الرابطة ا÷هوية الوهرانية على اŸنافسسات ا÷هوية ا÷ه -وي -ة ال -وه-ران-ي-ة إ’ع-ط-اء إاشس-ارة ا’ن-طÓ-ق ال-ف-ع-ل-ي
اŸعنية (ا÷هوي اأ’ول والثا ،)Êوالتي تواجه –ّفظات التي تشسارك فيها أاندية و’يات كل من وهران وع“ Úوشسنت ل-ل-م-ن-افسس-ة ال-رسس-م-ي-ة ⁄ ،ت-قّ-دم اأ’ن-دي-ة اŸع-ن-ي-ة م-ل-فات
وتلمسسان وسسيدي بلعباسض وغليزان ومسستغا.Â
’عبيها كاملة باعتبار أان أاغلب هذه اŸلفات تنقصسها
من طرف اللجنة اŸتخصسصسة ‘ تأاهيل اÓŸعب.
وكان رئيسض ا’–اد ا÷زائري لكرة القدم (فاف) ،خ Òوكان نفسض اŸشسكل قد واجه اŸوسسم اŸاضسي الرابطة شسهادة فحصض القلب ،وهو الشسرط ا÷ديد الذي فرضسته
الدين زطشسي ،قد أاعطى منذ أاك Ìمن أاسسبوع Úبوهران ا÷هوية الوهرانية ،ما اضسطر ÷نة تأاهيل اÓŸعب إا‘‘ ¤الفاف‘‘ بدءا ً من اŸوسسم ا÷اري ◊ماية الÓعب Úطبيا.
إاشسارة ا’نطÓق الرسسمي ıتلف البطو’ت التي تشسرف منح رخصض اسستثنائية لبعضض اأ’ندية اŸعنية من أاجل ولفت نفسض اŸصسدر ا’نتباه إا ¤أان عددا من اأ’ندية أايضسا
ع -ل -ي -ه-ا ال-راب-ط-ة ا÷ه-وي-ة ال-وه-ران-ي-ة ،إا’ أان ع-دم ت-وف-ر ا’سستقبال على مÓعبها ،وفق ما ذكر به ذات اŸصسدر ،كادت أان تعلن انسسحابها على خلفية عدم قدرتها على دفع
اÓŸعب اŸؤوهلة ’حتضسان اŸقابÓت أاّخر الشسروع ‘ ف -ي -م -ا ق -ررت ‘‘ال -ف -اف‘‘ إاج-راء ك-اف-ة اŸب-اري-ات اÿاصس-ة تكاليف ا’نخراط اŸقدرة بـ  800.000دج لكل ناد ،ما
باأ’قسسام السسفلى على ميادين معشسوشسبة اصسطناعيا أاو اضسطر السسلطات البلدية اŸعنية للتدخل من أاجل تسسديد
اŸنافسسة.
وتنتظر الرابطة ا÷هوية ،التي ي Îأّاسسها أاحمد بن سسكران ط-ب-ي-ع-ي-ا ،وب-ال-ت-ا‹ م-ن-ع إاج-راء اŸق-ابÓ-ت ال-رسسمية على هذه التكاليف.
منذ أاك Ìمن  20سسنة ،فصسل اللجنة اŸتخصسصسة ‘ تأاهيل ميادين ترابية قبل أان تÎاجع عن هذا القرار مؤوقتا بسسبب و‘ انتظار ا’نطÓق الفعلي للمنافسسة الرسسمية ،تن ّ
ظم
اÓŸعب ‘ مدى ‚اح اŸشسرف Úعلى هذه اŸنشسآات عدم توفر هذا الشسرط ‘ أاغلب اÓŸعب التي –تضسن ال-راب-ط-ة ا÷ه-وي-ة ال-وه-ران-ي-ة ن-ه-اي-ة ه-ذا اأ’سس-ب-وع الدور
الرياضسية ‘ رفع التحفظات اŸدونة بعد زياراتها الثانية مباريات البطو’ت ا÷هوية والو’ئية.
ا÷هوي اأ’ول لكأاسض ا÷مهورية.

ريفالدو

ا◊ ـ ـظ  ⁄يحالف لوبيتيغ ـ ـي منذ قدوم ـ ـه للريـ ـ ـال

يرى الÈازيلي ريفالدو’ ،عب برشسلونة
السسابق ،أانه ’ يوجد أاحد قادر على أان
يحل ﬁل اŸهاجم الÈتغا‹ كريسستيانو
رونالدو «بشسكل مناسسب» ب Úصسفوف ريال
مدريد.
وأاّ-ك -د ’عب ب-رشس-ل-ون-ة السس-اب-ق ‘ ،تصس-ري-ح-ات أاب-رزت-ه-ا
صسحيفة «ماركا» اإ’سسبانية أان كريسستيانو ’عب كب ،Òليسض
فقط بأاهدافه ،بل أايضسا بشسخصسيته أ’نه شسخصض يكره
اÿسسارة .وكان له دور كب ‘ Òمسساعدة زمÓئه بالفريق
على أارضض اŸلعب.
وقبل أايام على كÓسسيكو الدوري اإ’سسبا Êلكرة القدم بÚ
ريال مدريد وبرشسلونة ،اŸقرر إاقامته اأ’حد اŸقبل ‘
ا÷ولة العاشسرة من الليغا ،اعت Èريفالدو أان اŸلكي يجب

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

أان «يقلب الطاولة» على الوضسع الذي يواجهه ‘ أاقرب
وقت ‡كن من أاجل تهدئة ا’نتقادات ،لكنه أاكد أانه ’
يعلم ما إاذا كانت هذه هي اللحظة اŸناسسبة لتغي Òمدرب
الفريق جول Úلوبيتيغي.
وأاوضسح ’« :أاعلم ما إاذا كانت هذه هي اللحظة مناسسبة
إ’قالته ،لكن ا◊قيقة هي أان النتائج السسيئة تزيد من كم
الضسغوط ،سسننتظر لÔى ما إاذا كان لوبيتيغي قادرا على
تغي Òاأ’مور».
وأاضساف« :لوبيتيغي ترك منتخب إاسسبانيا لكرة القدم
للحصسول على هذه الفرصسة ‘ ريال مدريد ،لكن ا◊ظ ⁄
يكن حليفه فيما يتعلق باللحظة التي جاء فيها ،نظرا أ’ن
النادي فقد أافضسل ’عب لديه ‘ نفسض الصسيف ،وهو أامر
يبدو أانه كان له تأاث Òكب.»Ò

و‘ ظل إامكانية إاقالة اŸدرب اإ’سسبا ،Êاعت Èريفالدو أان
اإ’يطا‹ أانطونيو كونتي قد يكون خيارا مثÒا لÓهتمام،
أ’نه مدرب جيد يحظى بسسمعة كبÒة ومثا‹ لناد مثل
ري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ال م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -دري- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -د.
وعن ميسسي الذي سسيغيب عن اÓŸعب لنحو  3أاسسابيع،
بسس -بب ت -ع-رضس-ه ل-كسس-ر ‘ ذراع-ه ال-ي-م-ن-ى أاث-ن-اء م-واج-ه-ة
إاشسبيلية السسبت اŸاضسي با÷ولة التاسسعة من الليغا ،أاّكد أان
«برشسلونة سسيفتقد ميسسي ،فهو ’عب مدهشض ويقّدم بداية
رائعة ويصسنع الفارق ويتحمل مسسؤوولياته».
واعت ÈالÓعب الÈازيلي اŸعتزل أاّن غياب ميسسي «قد
Áنح فرصسة لÓعب Úآاخرين إ’ظهار جودتهم ‘ مباريات
مهمة» ،مضسيفا أان كوتينيو وسسواريز قد يكون لهما دور مهم
‘ ظل غياب اŸهاجم اأ’رجنتيني.
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’عارة من نادي بارادو
يلعبان مع الفريق على سسبيل ا إ

إادارة «الكن ـ ـ ـاري» تتق ـ ـ ـ ـّدم بطلـ ـ ـ ـب شس ـ ـ ـ ـراء
وثيقتـ ـي تسسريـ ـح بن خليفـ ـة وبن يوسس ـ ـف

تنوي إادارة شسبيبة القبائل التقدم بعرضص رسسمي ا ¤نظÒتها من بارادو لشسراء عقدي
الÓعب Úبن يوسسف وبن خليفة خÓل الفÎة اŸقبلة ،خاصسة أانهما أاصسبحا من العناصسر
اŸهمة ‘ الفريق.

عمار حميسسي

فرضض الÓعبان بن يوسسف وبن
خليفة نفسسيهما بقوة ‘ فريق
شسبيبة القبائل ،وأاصسبحا يحظيان
Ãك-ان-ة أاسس-اسس-ي-ة ضس-م-ن ال-ف-ريق
واŸدرب دوم- - -اسض ه - -و اآ’خ - -ر
أاصس- -ب- -ح ي -ع -تÈه -م -ا ع -نصس -ري -ن
مهم ‘ Úالنهج التكتيكي الذي
يتبعه.
وكانت إادارة شسبيبة القبائل قد
تعاقدت مع الÓعب Úمن بارادو
ع -ل -ى سس -ب -ي-ل اإ’ع-ارة ف-ق-ط م-ع
أاحقية الشسراء ،وهو البند الذي
تنوي ادارة الرئيسض مÓل تفعيله
خ Ó-ل ال -فÎة اŸق-ب-ل-ة م-ن أاج-ل
ق- -ط- -ع ال- -ط -ري -ق أام -ام ا’ن -دي -ة
الراغبة ‘ ضسم الÓعب.Ú
من جهتهما ’ ينوي بن خليفة
وبن يوسسف التفك ‘ Òمغادرة
ال -ف-ري-ق ،خ-اصس-ة أان-ه-م-ا ت-أاق-ل-م-ا
كثÒا من الناحية الفنية ،وحتى
مع اÙيط من انصسار وﬁبي
الفريق ،وهو ا’مر الذي شسجع
ادارة «ال -ك -ن -اري» ع -ل -ى ال-ت-ق-دم
ب -ع -رضض رسس -م -ي لشس -راء وث -ي -ق-ة
التسسريح اÿاصسة بهما.
وم - -ن اŸن - -ت - -ظ- -ر أان Œد إادارة
الرئيسض مÓل مقاومة كبÒة من
طرف إادارة نادي بارادو التي لن
ت- -ت -خ -ل -ى ع -ن ال Ó-ع -بÃ Úب -ل -غ
زهيد ،وهو ا’مر الذي وضسعته
ادارة «الكناري» ‘ ا◊سسبان من
خÓل Œهيز عرضض ما‹ كبÒ
إ’غ- -راء إادارة ب- -ارادو Ãن- -ح- -ه -ا
وثيقتي تسسريح بن يوسسف وبن
خليفة.
الّتحضسÒات Ÿواجهة
«السسنافر» متواصسلة
ي - -واصس - -ل ال- -ف- -ري- -ق –ضسÒات- -ه
–سس- - -ب- - -ا Ÿواج- - -ه- - -ة شس- - -ب - -اب
قسسنطينة ‘ ا÷ولة اŸقبلة من
ال -ب -ط -ول -ة ،وه -ي اŸب -اراة ال-ت-ي
يراهن عليها اŸدرب والÓعبون
كثÒا من أاجل العودة ا ¤سسكة

ا’نتصسارات.
وط- - -لب اŸدرب دوم- - -اسض م- - -ن
أاشسباله نسسيان التعÌات ا’خÒة
خ- -اصس -ة ال -ت -ع -ادل ام -ام اŸدي -ة
وم- - -ول- - -ودي- - -ة وه- - -ران ،ووضس - -ع
ا’ن -تصس -ار ك -ه-دف وح-ي-د خÓ-ل
م-واج-ه-ة شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة م-ن
أاجل البقاء ‘ الصسدارة.
ك- -م- -ا ت -ع -رف م -واج -ه -ة شس -ب -اب
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ع -ودة ال -ث-ن-ائ-ي ب-ن
ع - -ل - -ج - -ي - -ة وب - -وخ- -نشس- -وشض ا¤
ال-تشس-ك-ي-ل-ة ب-ع-د اسس-ت-ب-عادهما ‘
ال -فÎة اŸاضس-ي-ة بسس-بب مشس-اك-ل
انضس- -ب -اط -ي -ة م -ع اŸدرب ،وه -و
ا’مر الذي سسيÌي التشسكيلة من
ال -ن -اح -ي -ة ال -ف -ن -ي -ة ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
امكانيات الÓعب ÚاŸذكورين.
كامÒات مراقبة Ãلعب
أاّول نوفمÈ
باشسرت إادارة ملعب إاول نوفمÈ
ت- -رك- -يب ك- -امÒات م- -راق -ب -ة ‘
اŸل - -عب م - -ن إاج- -ل ت- -ف- -ادي إاي
انز’قات ﬁتملة ،مع العلم إان
ال -ك -امÒات ال -ت-ي سس-ت-وضس-ع ه-ي
مؤوقتة فقط و‘ اماكن معينة
على غرار مدخل اŸلعب.
وحدثت مشساكل كبÒة ‘ الفÎة

اŸاضس -ي -ة ع -ن -د م-دخ-ل اŸل-عب
بسسبب دخول العديد من ا’نصسار
ا ¤اŸلعب رغم عدم حوزتهم
ع- -ل- -ى ت- -ذاك- -ر ،وه- -و م- -ا ج -ع -ل
اŸشس- -اك -ل ت -زداد ع -ن -د م -دخ -ل
اŸلعب.
مباراة ا–اد العاصسمة
Ãلعب تشساكر؟
ت- -ن- -وي إادارة ا–اد ال- -ع- -اصس- -م -ة
ال - -ت - -ق- -دم ب- -ط- -لب رسس- -م- -ي ا¤
ال -راب -ط -ة م-ن أاج-ل ن-ق-ل م-ب-اراة
شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ‘ ال-بطولة من
ملعب  5جويلية إا ¤ملعب تشساكر
بسس- -بب ع -دم ج -اه -زي -ة أارضس -ي -ة
ملعب  5جويلية.
وكان ’عبو ا’–اد قد اشستكوا
كثÒا من سسوء اأ’رضسية خÓل
اŸواجهات اŸاضسية ،وهو ا’مر
ال- -ذي دف- -ع ب- -إادارة ال -ف -ري -ق ‘
التفك Òبالقيام بهذه اÿطوة.
وي - -ن - -ت - -ظ - -ر أاخ- -ذ راي اŸدرب
ف -روج -ي ح -ول ه -ذه ال -ن -ق -ط -ة،
والذي يكون قد طلب من سسرار
ضس -رورة م -ع -اي -ن -ة اأ’رضس -ي-ة م-ن
ج- -دي- -د وال- -ت -ع -رف ع -ل -ى م -دى
صسÓحيتها ،ومن ثم التفك‘ Ò
نقلها إا ¤مكان آاخر.

جمال ركيك (بحرية حسس Úداي لكرة السسلة ) يكشسف لـ «الشسعب»:

«قّررنا العودة إا ¤جو اŸنافسسة يوم الفا— نوفم»È

كشسف اŸدير الفني لفريق بحرية حسسÚ
داي لكرة السسلة جمال ركيك ‘ تصسريح
خاصص ÷ريدة «الشسعب» ،أانهم توصّسلوا إا¤
حل يرضسي ا÷ميع بخصسوصص اŸشساكل التي
’ندية التي تنشسط ‘ القسسم
طالت كل ا أ
’ول قبل بداية اŸوسسم الرياضسي ،بعد
ا أ
’جتماع الذي جمعهم مع مدير الشسباب
ا إ
والرياضسة لو’ية ا÷زائر ،حيث «وعدنا
بتقد Ëالدعم الÓزم من أاجل إاعادة بعث
البطولة ‘ الوقت اÙدد من طرف
’–ادية».
ا إ

نبيلة بوقرين

قّررت اأ’ندية العودة إا ¤جو اŸنافسسة بداية من الفا—
نوفم Òالقادم ،حسسبما كشسفه ركيك ‘ قوله« :عقدنا
اج -ت -م -اع -ا م -ع رئ -يسض اإ’–ادي -ة رف -ق-ة أاعضس-اء اŸك-تب
الفيدرا‹ مطلع اأ’سسبوع ا÷اري من اجل إاعادة بعث
حّدد
البطولة الوطنية ‘ اŸوسسم الرياضسي ا÷ديد ،حيث ُ
تاريخ الفا— نوفم Èموعد العودة إا ¤جو اŸنافسسة لكننا
 ⁄نقبل بذلك ‘ البداية أ’ّننا ’ نسستطيع –مل التكاليف
‘ كل النواحي ‘ ظل الوضسع اŸادي الصسعب الذي تعاÊ
منه اأ’ندية ،ولكن الوزارة طالبتنا بالعودة».
’ندية»
«اŸشساكل اŸالية أاثّرت على كل ا أ
واصسل ﬁدثنا ‘ ذات السسياق« :لكن حاليا تغÒت اأ’مور
بعدما اجتمعنا مع مدير الشسباب والرياضسة طارق كراشض
يوم اأ’حد Ãقر اŸديرية ،وبعد ﬁادثات دامت قرابة
سس -اع-ت Úم-ن ال-زم-ن خ-رج-ن-ا ب-ع-دة ن-ق-اط ،ح-يث وع-دن-ا
اŸدي- -ر ب- -ت- -ق- -د ËاŸسس- -اع- -دة ‘ ك- -ل ا÷وانب ب- -داي- -ة
باŸنشسآات الرياضسية أاي قاعات التدريب وإاجراء اللقاءات

اŸتعلقة بالبطولة ،إاضسافة إا ¤الدعم اŸادي وهذا هو
اŸشسكل الكب Òالذي أارقنا كثÒا ‘ الفÎة اŸاضسية حيث
عرقلنا خÓل فÎة التحضسÒات الصسيفية واأ’ك Ìمن ذلك
 ⁄ن -ت -م -ك -ن م -ن ال -دخ -ول ‘ ج -و اŸن-افسس-ة ‘ اŸوع-د
اÙدد».
أاضساف اŸدير الفني للبحرية قائ« :Óأاما حاليا وبعد
ضس -م-ان-ات وزارة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ال-دع-م
اŸادي و‘ اŸنشس -آات ط -ي -ل -ة اŸوسس -م ال -ري-اضس-ي وع-قب
اإ’جتماع مع اإ’–ادية ومدير الشسباب والرياضسة قّررنا
العودة إا ¤جو اŸنافسسة من جديد ،حيث سستجري ا÷ولة
اأ’و ¤على مدار ثÓث أايام واأ’مر يتعلق بالقسسم اŸمتاز
جل
والقسسم اأ’ول بداية من الفا— نوفم Èالقادم بعدما تأا ّ
Óسسباب اŸذكورة سسالفا .من جهتنا
اŸوعد ‘ السسابق ل أ
نحن ‰لك الثّقة الكاملة ‘ الوصساية واŸسسؤوول Úعلى
ال -ق -ط -اع ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ك-ل ال-ت-ع-ه-دات اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ح-ل
اŸشساكل اŸادية واŸنشسآات ،وكلنا أامل ‘ أان تكون اأ’مور
أافضسل بكث ‘ Òاأ’يام القادمة بحول الله».
«نهدف للتّواجد ‘ الدور نصسف الّنهائي»
أاما عن اأ’هداف اŸسسطّرة من طرف القائم Úعلى
البحرية خÓل اŸوسسم القادم ،أاّكد ركيك أانهم يطمحون
لبلوغ الدور نصسف النهائي قائ« :Óبعد أان ”ّ حل كل
اŸشساكل اŸادية حاليا سسّÔكز على جو اŸنافسسة فوق
البسساط ،سستكون أاول مواجهة لنا ضسمن اŸوسسم ا÷ديد
ضسد نادي إا–اد العاصسمة بقاعة خروبة يوم  1نوفمÈ
القادم ،حيث نطمح للتواجد مع الفرق اأ’ربعة اأ’و¤
للتأاهل للدور نصسف النهائي من خÓل تسسي Òلقاء تلو
اآ’خر ،خاصسة أان البطولة فيها ذهاب وإاياب ،العكسض
بالنسسبة للكأاسض ما يعني اأ’مور تختلف لكن سسنلعب كل
حظوظنا لكي نحّقق نتائج إايجابية ،وكل شسيء ‡كن فوق
البسساط».

وهران

إاجراء البطولة الوطنية للماراطون يوم  2نوفمÈ

سستقام البطولة الوطنية لسسباق
اŸاراطون «سسلما Êاإبراهيم» يوم 2
نوفم Èبوهران ،حسسب ما علم من
اŸنظم.Ú
وسستعرف هذه التظاهرة الرياضسية اŸنظمة
م- -ن ط- -رف ال -راب -ط -ة ال -و’ي -ة ’أل -ع -اب ال -ق -وى
بالتنسسيق مع ا’–ادية ا÷زائرية ’ألعاب القوى
وم -دي -ري -ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ل-وه-ران ،وال-ت-ي
تندرج ‘ اإطار ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى الـ
’ 64ن -د’ع ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة وك-ذا

ضسمن برنامج التحضسÒات لدورة األعاب البحر
ا’أب -يضض اŸت -وسس-ط  ،2021مشس -ارك -ة اأزي -د م -ن
 1 . 000عداء وعداءة من ﬂتلف و’يات الوطن.
وي -تضسّ-م -ن ب-رن-ام-ج اŸن-افسس-ة اإج-راء سس-ب-اقÚ
ا’أول على مسسافة  42 ، 195كلم خاصض با’أكابر
ذك- -ور واإن- -اث م -ن اأج -ل –دي -د ب -ط -ل ا÷زائ -ر
Ÿوسس -م  2018وال -ث -ا Êع -ل -ى مسس -اف-ة  12كلم
مفتوح للجميع على مسسلك مغلق انطÓقا من
اأمام ا◊ديقة اŸتوسسطية بحي العقيد لطفي
شسرق مدينة وهران.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

á` `«eÓ`°SGE äÉ` `«eƒj
هام جدا
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األربعاء  ٢٤أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٤صصفر  ١٤٤٠هـ

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

العدد
١777٨

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

اللبنة األو ‘ ¤إاصصÓح اÛتمع

Óسس -رة أاه -داف ع-ل-ي-ة ‘ دي-ن
ن ل -أ
إا ّ
’سس - - -رة ه - - -ي
’ن ا أ
’سس Ó- - -م ،وذلك أ
ا إ
’و ‘ ¤أاسس- -اسس وإاصسÓ- -ح
ال - -ل - -ب- -ن- -ة ا أ
Óسس -رة أاه -داف
اÛت- -م- -ع ،ل -ذا ف -إان ل  -أ
وثمار بّينها لنا العزيز الغفار والنبي
اıت -ار  -صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس-ل-م -
نذكر منها:
 - 1الهدف الديني:
وهو عبادة الله وحده وإانشصاء جيل رباÊ
ي -ع -ب -د ال -رب ال-ع-ل-ي ق-ال ال-ل-ه ت-ع-اÉen{ :¤
}¿ِ hóo˘Ño˘©r˘«n˘dp ’sGEp ¢ùn ˘fr’Ep Ghn øs˘ép ˘drG âo˘≤r˘˘∏n˘˘Nn
r
الذاريات.5 :
لسصرة امر
لذا قال العلماء أان تكوين ا أ
ت-ع-ب-دي ي-ت-ع-ب-د اŸسص-ل-م رب-ه ب-إانشص-اء أاسص-رة
قائمة على كتاب الله وسصنة نبيه صصلى الله
عليه وسصلم  -عن عائشصة  -رضصي الله عنها
 قالت :قال رسصول الله  -صصلى الله عليهوسصلم « -النكاح من سصنتي ،فمن  ⁄يعمل
بسصنتي فليسس مني ،وتزsوجوا فإا Êمكاثٌر
· ،ومن كان ذا طَْولٍ فلَينِكح ،ومن
بكم ا أ
ل َ
 ⁄ي -ج -د ف-ع-ل-ي-ه ب-الصص-ي-ام؛ ف-إان الصص-وم ل-ه
جاء» (ابن ماجه) .والله  -سصبحانه وتعا¤
ِو َ
 وصصف الرسصل الذين أارسصلهم ومدحهمب -أان ل -ه -م أازواًج -ا وذري -ة ‘ ق -ول -ه ت -ع-ا:¤
∂ Éæn∏r©nLnhn
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¿ πm˘LnGCn πu˘µo˘dp ¬p˘∏s˘dG
p PrÉEp˘Hp ’sGEp ám˘jnÉB˘Hp »n˘˘JpÉCr˘˘jn
p
 }ÜlÉàncالرعد.3٨ :
ك- -م- -ا م- -دح ع -ب -اَده الصص -ا◊ Úوأاول -ي -اءه
جا
بالسصؤواِل ‘ الدعاء بأان َيَهب لهم أازوا ً
لع Úب -ق -ول -ه ت -ع -ا:¤
وذري- -ة ،ت -ق t-ر ب -ه -ا ا أ
{n ƒ˘doƒ˘≤o˘jn øn˘jòp˘dsGhn
¿ rø˘ep É˘æn˘dn Ör˘gn É˘æn˘HsQn
Éæn∏r©nLrGhn øm«oYrGCn Inôsbo É˘æn˘JpÉ˘jsQuPohn É˘æn˘LpGhnRrGCn
 }ÉekÉenGEp Úالفرقان.7٤ :
n ≤pàsªo∏rdp
’خÓقي:
 - 2الهدف ا أ
لسص- -رة ت -زك -ي -ة السص -ل -وك
وم- -ن أاه- -دف ا أ
لخÓ-ق وال-ب-ع-د ع-ن ال-رزي-ل-ة والن-حÓل
وا أ
اÿل -ق -ي ،وق -د ام -ت -دح ال -ل-ه ت-ع-ا ¤ال-ع-ف-ة
وح-رضس ع-ل-ي-ه-ا وبشص-ر أاصص-ح-اب-ه-ا ب-ال-فÓح
¿}
{n ƒ˘¶o˘apÉ˘Mn ºr˘¡p˘Lp hôo˘Øo˘dp ºr˘˘go øn˘˘jòp˘˘dsGhn
اŸؤومنون ،5 :وأارشصد إا ¤ما يع Úعلى ذلك
π
ويسص -د ال -ذرائ -ع إا ¤ف -احشص -ة ال -زن-ى {r bo
o Ønërjnhn ºrgpQpÉ°ün HrGCn ø
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r ep Gƒ°t†¨ojn Ú
p
n
n
s
Ò
Ñ
N
¬
∏
d
G
¿
E
G
º
¡
d
≈
c
R
C
G
∂
d
P
ºr¡oLnhôoao
p
n
n
n
p
n
r
n
s
o
l
r
¿} النور.3٠ :
n ƒ©oæn°ür jn ÉªnHp
عن علقمة قال كنت أامشصي مع عبد الله
Ãنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه ،فقال
له عثمان :يا أابا عبد الرحمن أال أازّوجك
جارية شصابة لعلّها تذكرك بعضس ما مضصى

من الغريب أاّننا ‚د الزوج والزوجة وهما
غ -ري -ب -ان ع -ن ب -عضص-ه-م-ا إاذا ب-الصص-ل-ة ت-ق-وى
بينهما ،فيكونان أالصصق اثن Úببعضصهما ‘
جو من اÙبة واŸودة والرأافة  ⁄تكن بÚ
ال- -زوج Úق- -ب -ل ال -زواج ،وإا‰ا ح -دثت ه -ذه
اŸودة والرحمة بعد الزواج ،الذي شصرعه
الله تعا ¤ب Úالرجال والنسصاء.
¿ n ∏nNn
≥ røpe ºrµond
r GCn p¬JpÉjnGB ø
قال تعاr ephn{ :¤
n
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n n n n n r Gƒæoµo°ùr àndp ÉLkGhnRrGCn ºrµo°pùØofrGCn
∂ ämÉjn’Bn
¿ n dpPn »ap
s GEp ákªnMrQnhn IkOsƒnen ºrµoæn«rHn
 }¿َ hôoµs Ønànjn Ωm ƒr≤n˘pdال -روم .٢١:إان -ه -ا آاي-ات
َتشصع نوًرا يضصيء الطريق لكل زوج وزوجة ‘
م-ع-رف-ة سص-ب-ل ا◊ي-اة ال-زوج-ي-ة ج-ن-ة الدنيا،
تطل علينا تلك اآليات بحقيقة أان الله تعا¤
ي-ج-م-ع ب Úزوج Úوق-ل-ب ،Úف-ي-ج-ع-ل ب-ي-نهما
مودة ‘ العÓقة العاطفية ،واŸودة أاقوى
م- -ن ا◊ب ال- -ف- -ط -ري ب Úال -رج -ل واŸرأاة،
(ورحمة) من الناحية السصلوكية ،تضصفي على
ا◊ي - - - - - - - - -اة رق - - - - - - - - -ة وسص - - - - - - - - -ع- - - - - - - - -ادة.
وال -ن -اسس ي-ع-رف-ون مشص-اع-ره-م Œاه ا÷نسس
اآلخر ،وتشصغل أاعصصابهم ومشصاعرهم تلك
الصص - -ل- -ة ب Úا÷نسص ،Úوت- -دف- -ع خ- -ط- -اه- -م
و–رك نشصاطهم تلك اŸشصاعر اıتلفة
األ‰اط والŒاهات ب Úالرجل واŸرأاة،
ولكنهم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت

لسسرة ال ّسسعيدة ب Úالواقع واŸأامول
أاهداف ا أ

من زمانك ،قال :فقال عبد الله لئن قلت
ذاك لقد قال لنا رسصول الله صصلى الله عليه
وسصلم« :يا معشصر الشصباب من اسصتطاع منكم
الباءة فليتزّوج فإاّنه أاغضس للبصصر وأاحصصن
للفرج ،ومن  ⁄يسصتطع فعليه بالصصوم فإانه له
وجاء» (البخاري).
ك-م-ا حّ-ذر ع-ز وج-ل ح-ف-ظ-ا ل-ل-م-ج-ت-مع
Óع-راضس م-ن إاشص-اع-ة ال-فاحشصة
وصص-ي-ان-ة ل -أ
ø
¿ n jpòdsG
بالقول أاوالفعل أاوسصوء الظن {s GEp
ø
™ n jòpdsG »ap áo°ûn MpÉØndrG
r GCn ¿nƒ˘Ñt˘ëp˘jo
¿ n ˘«˘°pû˘Jn
É˘«n˘frót˘dG »˘ap ºl˘«˘dpGCn ÜlGòn ˘Yn ºr˘¡o˘˘dn Gƒ˘˘æo˘˘enGB
 }Iِ ônNp’BrGhnالنور.١9 :
وال -ن -اظ-ر إا ¤ال-ع-ا ⁄ال-غ-رب-ي ي-رى ك-ي-ف
انحدر الشصباب ‘ هوة الرزيلة والشصهوة
ح- -ت- -ى ع- -اشص- -روا ال- -كÓ- -ب وا◊ي- -وان- -ات،
ف -ان -ح -طت أاخ Ó-ق -ه -م وضص-اعت أانسص-اب-ه-م
وقلت أامانتهم.
 - 3الهدف اجتماعي:
والهدف الجتماعي من تكوين األسصرة
للفة ب Úأابناء
هو توثيق عرى اÙبة وا أ
اÛتمع ،وهذا من نعم الله تعا ¤على
اŸسصلم Úقال الله تعا ¤مبينا ذلكÉjn{ :
ôm cn Pn ørep ºr˘co É˘æn˘≤r˘∏n˘Nn É˘fsGEp ¢
o SÉ˘æs˘dG É˘¡n˘jtGCn
πnpFÉÑn˘bnhn É˘Hkƒ˘©o˘°To ºr˘coÉ˘æn˘∏r˘©n˘Lnhn ≈˘ãn˘frGCohn
¿ ºrcoÉ≤nJrGCn ¬p∏sdG ónærYp ºrµoenôncrGCn
s GEp GƒaoQnÉ©nàndp
 }Òا◊جرات.١3 :
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ف -ت -ق -وى رواب -ط اÙب -ة ب-اŸصص-اه-رة
ل‚اب والتكاثر قال الله تعا:¤
وتزداد با إ
{n ∏nNn …pòdsG ƒngohn
¬o∏n©nénan Gôk°nûHn ApÉªndrG ø
≥ n ep
}Gôk˘jóp˘bn ∂n ˘HtQn ¿nÉ˘cnhn Gôk˘¡r˘°pUhn É˘˘Ñk˘˘°ùn ˘˘fn
الفرقان5٤ :؛.
لسص -رة ت -ق -وم بÎب -ي -ة أاولده -ا ع-ل-ى
وا أ
الفضصائل الجتماعية ،ويتطبع بها األفراد
كباًرا وصصغاًرا على أاسصاسس اŸبدأا القرآاÊ؛
ق -ال ال -ل -ه ت-ع-اôuÑpdrG ≈∏nYn GƒfohnÉ˘©n˘Jnhn{ :¤
ºp ˘Kr’Ep G ≈˘˘∏n˘˘Yn Gƒ˘˘fohnÉ˘˘©n˘˘Jn ’nhn iƒn˘˘≤r˘˘às˘˘dGhn
r

óojóp°Tn ¬n˘∏s˘dG ¿sGEp ¬n˘∏s˘dG Gƒ˘≤o˘JsGhn ¿pGhnór˘©o˘drGhn
 }Üِ É≤n©pdrGاŸائ - - -دة ،٢ :وخ Òق - - - - -دوٍة ‘
–قيق هذا الهدف الجتماعي من تكوين
األسصرة هوالرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم
 فقد تزsوج بعائشصَة بنتِ أابي بكر الصصديق رضصي الله عنهما  -وتزsوج بحفصصة بنتعمر بن اÿطاب  -رضصي الله عنهما -
وب-ه-ذا ارت-ب-ط بصص-احَ-ب-ي-ه ال-ك-بÒي ِن برابط
اŸصصاهرة ،فعsزز األُخsوة اإلسصÓمية لهما
‘ الله باŸصصاهرة.
وزsوج النبي  -صصلى الله عليه وسصلم -
ابنته ُرقsية لعثمان  -رضصي الله عنه  -فلما
توuفيت َعَقد له على شصقيقِتها أاuم كلثوم،
وزsوج ابنته فاطمة  -رضصي الله عنها -
لبن عuمه علي بن أابي طالب  -رضصي الله
عنه.
كما أانه Áكن من خÓل –قيِق الهدف
الج -ت -م -اع -ي ت -ك -ثُ Òاألم -ة ح -ت -ى ت -واجَ-ه
اÿط -وب بسص -واع -د ق -وي -ة ،وق -وى ع -ام-ل-ة
تسص- -ت -ث -م ُ-ر خÒات األرضس ب -كÌة ق -اه -رة،
وعقول جبsارة ،والوقوف بجانب بعضصهم
البعضس ‘ مسصاعدة إاخواننا اŸسصلم.Ú
 - 4الهدف الصسحي:
وه- -و ح -م -اي -ة اÛت -م -ع م -ن األم -راضس
ال- -ن -اŒة ع -ن التصص -ال اÙرم ف -األسص -رة
تعمل على تقن ÚالعÓقة ب Úالرجل وبÚ
اŸرأاة.
ف -ال -زواج ه-و ال-وسص-ي-ل-ة اŸشص-روع-ة ال-ت-ي
شصرعها العليم ا◊كيم لÓتصصال ب Úالرجل
واŸرأاة ،فإاذا حاد اإلنسصان عن فطرة الله
التي فطر الناسس عليها انتشصرت األمراضس
وظهرت األوجاع التي ل يجد الطب لها
دواء.
عن عبد الله بن عمر  -رضصي الله عنهما
 قال :أاقبل علينا رسصول الله  -صصلى اللهعليه وسصلم  -فقال« :يا معشصر اŸهاجرين،

الّرحمة من دعائم البيت ال ّسسعيد

جا ،وأاودعت نفوسصهم
لهم من أانفسصهم أازوا ً
هذه العواطف واŸشصاعر ،وجعلت ‘ تلك
الصصلة سصكًنا للنفسس والعصصب ،وراحة للجسصم
والقلب ،واسصتقراًرا للحياة واŸعاشس وأان ًسصا
Óرواح والضصمائر واطمئناًنا للرجل واŸرأاة
ل أ
ع - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - -ى السص- - - - - - - - - - - - - - - -واء.
إاّن اŸودة هي شصعور متبادل با◊ب يجعل
العÓقة قائمة على الرضصاء والسصعادة ومن
Óخر،
خÓله ع Èك Óالزوج Úعن حبه ل آ
ب- -األق- -وال واألف- -ع- -ال ،دون ت -ردد أاو خ -ج -ل
وي -ك -ون ه -ذا ال -ت -ع -ب Òم -ت-ج-دًدا ب◊ Úظ-ة
وأاخرى ،كما يفتح ك Óالزوج Úباب ا◊وار
اŸف -ي -د واŸن -اقشص -ة ال -ه -ادئ-ة وط-رح اآلراء
وح-ل اŸشص-اك-ل ب-ع-قÓ-ن-ي-ة ،وي-ك-ون م-ن أاهم
ب - -ن - -ود ا◊وار :الحÎام وخ - -فضس الصص- -وت
والرفق.
وأايضًصا :إان العبارات اللطيفة ب ÚالزوجÚ
أامر مهم ،وعلى كل منهما أان Áدح اآلخر
على األعمال التي يقوم بها ،وأان يسصتخدم
عبارات الشصكر عند حصصوله على ما يطلب.
إان ما يؤولف القلوب ويزيد اÙبة بÚ
ال - -زوج ،Úه- -و أان Áدح ال- -زوج زوج- -ت- -ه أاو
ال -زوج -ة زوج -ه -ا  -شص -ريك ا◊ي -اة  -ع -ن -د
قيامه باألعمال أاو عند تضصحية أاحدهما
Óخر ،أاو يذكر ب ÚالفÎة واألخرى فضصائل
ل آ

كل واحد على اآلخر :إان اإلدارة كما يعلم
اŸشصتغلون بها ليسصت آالية تركز على األشصياء
وت -ه -م -ل ا÷وانب اإلنسص -ان -ي -ة ،ل -ذلك ك-انت
اإلنسص-ان-ي-ة ﬁل اه-ت-م-ام ال-ع-م-ل-ي-ة اإلدارية،
ون -ح -ن ‘ أاسص -رن -ا وب -ي -وت -ن -ا أاك Ìاح-ت-ي-اًج-ا
إلع - -م- -ال ال- -دور اإلنسص- -ا ‘ ÊعÓ- -ق- -ات- -ن- -ا
األسصرية ،صصحيح أان على األفراد ‘ ا◊ياة
األسص -ري -ة أان ي -ق-وم-وا ب-واج-ب-ات-ه-م ،ول-ك-ن ل
ننسصى أان ل يكون ذلك Ãعزل عن ا÷وانب
اإلنسصانية واŸشصاعر الدافئة ،التي Œعل كل
أاف-راد األسص-رة ي-ق-وم-ون Ãسص-ئ-ول-ي-ات-هم Œاه
بعضصهم بعضًصا بشصكل ودي مليء بالعاطفة،
مشصتمل على الÎاحم والتعاطف والتعاون،
الكل حريصس على منفعة الكل ،أاي تطبيق
مبدأا الكل يكسصب
وال-رح-م-ة م-ن دع-ائ-م ال-ب-يت السص-عيد،هذه
الصصفة أاسصاسس األخÓق العظيمة ‘ الرجال
وال-نسص-اء ف-ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ي-ق-ول ل-ن-ب-ي-هÉªnÑpan{ :
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عمران .١59:ول- -يسصت ال- -رح- -م- -ة ل- -وًن- -ا م -ن
الشص -ف -ق -ة ال -ع -ارضص -ة ،وإا‰ا ه-ي ن-ب-ع ل-ل-رuق-ة
ال- -دائ- -م- -ة ودم- -اث- -ة اÿل -ق وشص -رف السصÒة
وال-رح-م-ة م-ن دع-ائ-م ق-ي-ام ال-ب-يت السص-ع-يد،
فالرحمة واŸودة إاذا ُنزعا من اŸنزل كانت

خمسس إاذا ابُتليتُم بهsن  -وأاعوذ بالله أان
ُتدرُِكوهن  ⁄ -تظهر الفاحشصة ‘ قوم قط
ح -ت -ى ُي-عِ-ل-ن-وا ب-ه-ا إال فشص-ا ف-ي-ه-م ال-ط-اع-ون
واألوجاع التي  ⁄تكن مضصت ‘ أاسصÓفهم
الذين مضصوا ،وُ ⁄ينِق ُصصوا اŸكيال واŸيزان
إال أاُِخ- -ذوا ب- -السص- -ن Úوشص s-دة اŸؤوون -ة وجَ ْ-ور
السصلطان عليهم ،وÁ ⁄نعوا زكاَة أاموالهم إال
ُمنِعوا القطر من السصماء ،ولول البهائم ⁄
ُيم َ
طروا ،و ⁄ينقضصوا عهَد الله وعهد رسصوِله
إال سص s-ل -ط ال -ل -ه ع -ل -ي -ه-م ع-دvوا م-ن غÒه-م،
فأاخذوا بعضس ما ‘ أايديهم ،وما – ⁄كم
أائمُتهم بكتاِب الله ويتخsيروا ‡ا أانزل الله
إال جعل الله بأاسصهم بينهم» (ابن ماجه).
إان األب- -ن -اء أام -ان -ة م -ن أاخ -ط -ر وأاع -ظ -م
Óب-اء
األم-ان-ات ال-ت-ي ح-م-ل-ه-ا ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ل -آ
واألمهات ،والله تعا ¤اأمرنا ‘ غ Òآاية
م -ن ك -ت -اب -ه ب -ح -ف-ظ األم-ان-ة وح-ذرن-ا م-ن
¿ ¬n˘∏s˘dG
تضص -ي -ي -ع -ه -ا ف -ق-ال ال-ل-ه ت-ع-اs GEp{ :¤
¿ }..É¡n∏pgrGCn ≈ndGEp äpÉfnÉen’Cn r G GhOtƒDnJo
r GCn ºrcoôoeoÉCrjn
النسصاء.5٨ :
وأانت أايها الوالد مطالب أان تقي نفسصك
وزوج- -تك وأاب- -ن- -ائك ن- -ار ح- -ر ه- -ا شص -دي -د
وقعرها بعيد ومقامعها من حديد ،يقول
ال -ل-ه ت-ع-اGƒbo GƒæoenGB ønjpòdsG É˘¡n˘jtGCnÉ˘jn{ :¤
¢
o SÉæsdG ÉgnOoƒbohn GQkÉfn ºrµo«∏pgrGCnhn ºrµo°ùn ØofrGCn
 }IoQnÉénëpdrGhnالتحر.6 :Ë
عن علي  -رضصي الله عنه  -أانه قال ‘
اآلي -ة :ع -ل -م -وا أان -فسص -ك -م وأاه -ل-ي-ك-م اÒÿ
وأادبوهم.
واŸراد باألهل على ما قيل :ما يشصمل
الزوجة والولد والعبد واألمة.
واسصتدل بها على أانه يجب على الرجل
تعلم ما يجب من الفرائضس وتعليمه لهؤولء،
وأادخ- -ل ب- -عضص- -ه- -م األولد ‘ األن -فسس ألن
الولد بعضس من أابيه.
و‘ ا◊ديث« :رحم الله رج ًÓقال :يا
أاهÓه صصÓتكم صصيامكم زكاتكم مسصكينكم
يتيمكم جÒانكم لعل الله يجمعكم معه ‘
ا÷نة» ،وقيل :إان أاشصد الناسس عذاباً يوم
القيامة من جهل أاهله.
وأاخرج ابن جرير وابن اŸنذر عن ابن
ع - - -ب - - -اسس ‘ ق - - -ول- - -هºrµo °ùn ˘Øo˘frGCn Gƒ˘bo{ :
 }GQkÉfn ºrµo«∏pgrGCnhnلتحر ،6 :Ëقال :اعملوا
بطاعة الله ،واتقوا معاصصي الله ،وأامروا
أاهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار.
ومن األمور التي ينبغي على اآلباء أان
يربوا أابنائهم الصصدق ‘ ا◊ديث فالصصدق
عباد الله مناجاة وإان ظننت أان فيه الهلكة.
عن عبد الله بن عامر  -رضصي الله عنه -
قال :دعتني أامي يوًما  -ورسصول الله صصلى

ا◊ي- -اة ال- -زوج- -ي- -ة شص -ق -اء
ودم-اًرا ،ف-ال-رح-مة تكون
إاذا ك - -ان ‘ ال - -ب - -يت
مشص- -اك- -ل ،واŸودة
إاذا ك- - -ان ال- - -ب- - -يت
خالًيا من اŸشصاكل.
ف -ال -ب -ي -وت ت -ت -ق-لب بÚ
اŸودة والرحمة ،فمن الرحمة خدمة أاحد
Óخر ،ومراعاة مشصاعر اآلخر،
الطرف Úل آ
فُيراعي الرجل مشصاعر اŸرأاة وخصصوصًصا
وقت الدورة الشصهرية أاو ا◊مل والنفاسس،
ف -ق -د رح -م -ه -ا ال -ل -ه ت -ع -ا ¤ف -ل -م ي-ط-ال-ب-ه-ا
بالصصÓة ،وهي تكون ‘ هذه األوقات ‘
ت- -عب جسص- -م -ي وت -ق -لب ‘ اŸزاج ،ك -م -ا أان
اŸرأاة ت -رح -م زوج -ه -ا ع -ن -د م-روره ب-ب-عضس
الظروف اŸادية والنفسصية كخسصارة مالية أاو
ابتÓء جسصدي ،إان الرحمة مفهوم عظيم ‘
ا◊ي- -اة ال- -زوج- -ي -ة ،ف -ال -ك -ر Ëه -و ال -ذي ل
ي-ت-عسص-ف ب-اسص-ت-خ-دام سص-ل-ط-اته على زوجته،
وال-ك-رÁة ه-ي ال-ت-ي ت-راع-ي ح-ق-وق زوج-ه-ا
وتتعبد لله بطاعته.
فعشس حياتك الزوجية باŸودة والرحمة
ك -م -ا ي -ري -ده -ا لك خ -ال -قك ت -ن-ع-م ‘ ب-ي-تك
السصعيد.

الله عليه وسصلم قاعد ‘ بيتنا  -فقالت:
ت- -ع- -اَل أاعِ- -ط- -ك ،ف -ق -ال ل -ه -ا« :م -ا أاردِت أان
ت أان أاعطيه “ًرا ،فقال
تعطيه؟» ،قالت :أارد ُ
النبي صصلى الله عليه وسصلم« :أاما إانك لو⁄
ت عليك كذبة» (أابو داود).
تعِطه شصيًئا ُكِتَب ْ
عن أابي هريرة رضصي الله عنه عن رسصول
الله صصلى الله عليه وسصلم أانه قال« :من قال
لصصبي تعال هاك ثم  ⁄يعطه فهي كذبة»
(رواه أاحمد).
قــــصســــــة
قال الشصيخ عبد القادر ا÷ي - ÊÓرحمه
ت أامري على الصصدق ،وذلك أاÊ
الله َ -بَنْي ُ
خرجت من مكة إا ¤بغداد أاطلب العلم،
فأاعطتني أاُuمي أاربع Úديناًرا ،وعاهدتني
Ÿا وصصلنا أارضس (َهْمَدان)
على الصصدق ،و s
خرج علينا عرب ،فأاخذوا القافلة ،فمsر
واحد منهم ،وقال :ما معك؟ قلت :أاربعون
ديناًرا .فظsن أا Êأاهزأا به ،فÎكني ،فرآاÊ
رج- -ل آاخ- -ر ،ف- -ق -ال م -ا م -عك؟ ف -أاخÈت -ه،
ف -أاخ-ذ Êإا ¤أامÒه-م ،فسص-أال-ن-ي ف-أاخÈت-ه،
ف -ق -ال :م -ا ح -م -لك ع -ل -ى الصص -دق؟ ق -لت:
عاهَدْتني أاُuمي على الصصدق ،فأاخاف أان
أاخ -ون ع -ه-ده-ا .فصص-اح ب-اكً-ي-ا ،وق-ال :أانت
تخاف أان تخون عهد أاُuمك ،وأانا ل أاخاف
أان أاخون عهد الله!! ثم أامر برuد ما أاخذوه
من القافلة ،وقال :أانا تائب لله على يديك.
ف- -ق- -ال َمْ- -ن م- -ع- -ه :أانت ك- -بÒن -ا ‘ ق -ط -ع
ال -ط -ري -ق ،وأانت ال -ي -وم ك -بÒن-ا ‘ ال-ت-وب-ة،
فتابوا جميًعا بÈكة الصصدق وسصببه
قال إاسصماعيل بن عبيد اللهŸ :ا حضصرت
أابي الوفاة جمع بنيه فقال لهم :يا َبِني
ع -ل -ي -ك -م ب -ت -ق -وى ال -ل-ه ،وع-ل-ي-ك-م ب-ال-ق-رآان
ف-ت-ع-اه-دوه ،وع-ل-ي-ك-م ب-الصصدق حتى لو َقَتل
أاحدكم َقتي ً
 ،Óثم سصئل عنه أاقر به ،والله ما
كذبت كذبة قط مذ قرأات القرآان.
لسصرة و–قيق
وهكذا فإاّن الهتمام با أ
له-م-ي-ة Ãك-ان
أاه -داف -ه -ا ي -ع -د أام -ر م -ن ا أ
ويسصتحق منا جميعا العمل على –قيقه
حتى ننتج أاجيال صصا◊ة تبني ول تهدم
و–ب ول تكره وتعاون ول تخذل.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال عبد الله
ن الله
بن مسسعود :إا ّ
قسسم بينكم أاخÓقكم كما
قسسم بينكم أاموالكم
ن الله يعطي
وأارزاقكم ،وإا ّ
اŸال من يحب ومن ’ يحب ،و’
يعطي ا’Áان إاّ’ Ÿن يحب،
فمن ظنّ منكم باŸال أا’ ينفقه،
وخاف العدو أان يجاهده،
وخاف الليل أان يكابده
فليك Ìمن قول ’ :إاله
إا ّ
’ الله ،سسبحان الله،
ا◊مد لله والله
أاك.È

ió¡dG ÒN
عن النعمان بن
بشس Òأانه قال :إان أاباه
أاتى به رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم فقال :إاÊ
نحلت ابني هذا غÓمًا كان
‹ ،فقال رسسول الله صسلى الله
ل ولدك
عليه وسسلم« :أاك s
نحلته مثل هذا» ،فقال،’ :
فقال رسسول الله صسلى الله
عليه وسسلم« :فأارجعه»
(رواه مسسلم
وغÒه).
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األربعاء  ٢٤أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٤صصفر  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
مدرب ا◊راسس مهاجم
للمنتخب اŸنتخب
الوطني
الوطني

رئيسس
عربي
راحل

حرف
مكرر

١

لعبــــة الحـــروف

هرب

٣

وجع

نصصف
فÈك
للنفي

ضصروري
للطعام
ارشصد

ظرف
مكان

والدي

السصائل
ا◊يوي

جمع
مدينة
عاصصمة
السصاورة

٢

سصقي «م»

Áرن

يصصرح «م»
مرن
مرتفع
أارضصي

للنفي

٤

مبيت
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عموديا:

 )١عرامة ،ميÓف ،بن ،لندن ،دين،
ي -ل -م ،ي -ل -ي ،ادم ،ن -ل -د ،م-رسص-ل ،لب،
قك ،ل- - - -ي- - - -ل ،و.و.و ،اي - - -ران ،دك،
ل.ل ،شصكر ،رد ،عمال ،ام ،سصعيدة،
رسصل ،اŸلل ،عمة،

الحل  /تسصل وتثقف

الكلمـــــــات:

ج/

` 8

القشصرة ،اÙيطة ،الغÓف  ،اŸناطق ،الضصهور،
لراثة،
النزلق ،التوصصل ،السصطح ،الصصفائح ،ا إ
لعماق،
اŸتصصلبة ،الصصخرى ،الغور ،الضصخمة ،ا أ
لقواسس ،الند ،التقاء ،ا◊دود ،الصصلبة،
الصصهارة ،ا أ
صصدوع ،خليةﬁ ،ل،

 )١ع-ب-د ال-ق-ادر ع-م-را ،Êسص-ك-يكدة،
‰ر ،سصل ،مل ،اŸد ،ليل ،امنة ،ين،
ادم ،دل ،حل ،⁄ ،من ،Òالعلم ،لو،
 ÚŸب - -وغ - -رارة ،ل.ل ،ك- -م ،ف- -ري- -د
بويشس

9
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أافقيا:
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الحل  /كلمات متقاطعة

احتفل النبي ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ واŸسصلمون بعيد الفطر
لول م -رة ‘ «السص -ن -ة ال -ث-ان-ي-ة
أ
للهجرة»
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مقر إاقامة شصخصصية سصياسصية
رفيعة اŸسصتوى تقد بـ  ١٠شصارع
داوننغ
أاهي لـ
أا  -ملكة بريطانيا،
ب  -رئيسس وزراء بريطاÊ
ج  -رئيسس حلف الناتو

ل

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

للجواب

اإلسسم األول لقائد
إا–اد ا÷زائر

اللغز:

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

خوف

خبÒ
التحكيم
ا÷زائري

1

إالياسس حسساني
براكين
مسساهمات
حافظ األسسد

الكلمــات السسريــة

ر

يقنط

لعب
أاخفى
دو‹ سصابق

سصر باŒاه ا أ
لسصهم
مبتدئا بحرف اŸيم (م)
حتى تصصل إا ¤ا◊رف
تاء (ت) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

ل

بحر

متشصابهة

دردشسة
لسسهم
اأ

ا

متشصابهان

غÒ

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
Ÿل -ح-ن ع-رب-ي ب-دون م-ق-اب-ل
راحل.

صس خ

لفظ
تلفوÊ
حقن
الوالد
مرضس
معدي

نادر

1042

رقــــــــــم

٥

تسصاير

23

مدير فني
سصابق
بالفاف

زهر

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السص-وداء ‘ أاع-ل-ى الشص-ب-كة
ل- - - -نصص- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شص -رط
السص -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٣٨٥
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السصر:

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

ال ع د د
١ ٧٧ ٧٨

أافقيا

عموديا

 ) ١مدرب وفاق سصطيف،
 )١حارسس اŸنتخب الوطني
 ) ٢ب-ل-دي-ة ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة ،ثا ) ٢ Êللمسصاحة ،أاضصيء ،نصصف يوم،
 ) ٣مشصي ،غطاء ا÷سصم،
مدينة جزائرية،
 ) ٣ث -ل -ث -ا ب ،Îب -ع -د الصص -ف-ر «م» ) ٤ ،يبتاع ،يلحق،
 ) ٥سصئم ،نام ،مرتفع أارضصي «م»،
عملة اسصيوية «م»
 ) ٦طري ،وبخ «م»،
 ) ٤منزل ،خاصصية،
 ) ٧متشصابهة ،طليق،
 ) ٥رئيسس فريق الÈج،
 ) ٨أاقارب «م» ،سصئم  ،صصوت اŸاء «م»،
 ) ٦خاصصية ،السصائل ا◊يوي،
 ) ٩طليق ،ماهر ،غلق،
 ) ٧سصبيل ،ثابت،
 ) ١٠آالة طرب «م» ،خراب،
 ) ٨للنصصب ،إاله،
 ) ١١يوضصح «م» ،إاله ،رن،،
 ) ٩فنان مصصري،
 ) ١٠ثلثا سصيد ،زميل،
 ) ١١مدرب جمعية ع Úمليلة.
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مواقيت
الصسÓة

@  24أاكتوبر  :1961اقترح السسيد «بن يوسسف بن خدة» رئيسص
ال-ح-ك-وم-ة ال-م-ؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ال-جزائرية نقطتين
ه-ام-ت-ي-ن ف-ي ال-م-ف-اوضس-ات :ا’سس-ت-قÓ-ل ال-ت-ام وقضس-ي-ة
’وروبيين بالجزائر.
السسكان ا أ
@  24أاكتوبر  :1954إاجتماع مجموعة السستة التاريخيين
بـال -رايسص ح -م -ي -دو ،ح -يث ت -م ت -ح-دي-د م-وع-د إان-د’ع ال-ث-ورة
التحريرية.

٢٤

الفجر٠5.29................:
الشسروق٠٧.٠3..............:
الظهر12.32.................:
العصسر15.35................:
المغرب1٨.٠٠...............:
العشسـاء19.24.................:

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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’ربعاء  14صسفر  144٠هـ الموافق لـ  24أاكتوبر  2٠1٨م
ا أ

 22°ا÷زائر
 23°ا÷زائر

””الششعب”” تفوز با÷ائزة األو ¤ألحسشن عمل صشحفي حول التنمية بخنششلة
’حسسن عمل صسحفي اŸعلن عنها أامسص احتفاء باليوم الوطني
أاسسفرت نتائج مسسابقة جائزة و’ية خنشسلة أ
للصسحافة اŸصسادف ليوم  22أاكتوبر ،على تتويج جريدة ““الشسعب““ با÷ائزة ا’و‡ ¤ثلة ‘ مراسسلها اسسكندر
◊جازي ،فيما نالت الصسحفية بإاذاعة خنشسلة اÙلية رÁة بوغديري ا÷ائزة الثانية ،وعادت الثالثة ا ¤طارق
مامن مراسسل قناة الشسروق.

 23°وهران

الثمن  1٠دج

17778

تتويجا لعملها ا÷واري ا÷اد واŸوضسوعي

 22°وهران

23°

26°

france prix 1

–تضسنها جامعة رايرسسون يوم  3نوفمÈ

ا÷معية ا÷زائرية بتورنتو –يي عيد الثورة
–ت- -ف- -ل ا÷م- -ع- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ا÷دي- - -دة Ãح- - -اف- - -ظ - -ة ت - -ورن - -ت - -و
ال- - -كÈى ,ي- - -وم  3ن -وف-م ÈاŸق-ب-ل,
ب-ج-ام-ع-ة ري-رسس-ون ال-واقعة بتورنتو
ب- -ع- -ي- -د ال- -ث- -ورة ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ت -ي
اندلعت ‘ الفا— نوفم.1954 È
وسصتقوم ا÷معية  ,بالتعاون مع سصفارة
ا÷زائر بكندا ,بعرضش فيلم ““ زبانة““ من
اخراج سصعيد ولد خليفة.
وي-ع-د ال-ف-ي-ل-م اŸع-ن-ون ““زب-ان-ة““ شص-هادة
ح -ي -ة ع -ن اأ’ح -داث ال -ت -ي ط-ب-عت ت-اري-خ
الثورة ا÷زائرية ,فالفيلم يتناول الثورة

ال -ت -ح -ري-ري-ة م-ن خÓ-ل شص-خصص-ي-ة أاح-م-د
زبانة ,أاول شصهيد أاعدم بواسصطة اŸصصقلة
من طرف قوات اŸسصتعمر يوم  19يونيو
.1956
ول -ق -يت م -ب -ادرة ا÷م -ع -ي -ة ا÷زائ-ري-ة
Ãح -اف-ظ-ة ت-ورن-ت-و ال-كÈى ,دع-م ع-م-ي-د
جامعة رايرسصون بتورنتو ,اأ’سصتاذ ﬁمد
الهاشصمي ,وهو مواطن جزائرية تخرج
م -ن ج -ام -ع -ة ال -ع -ل -وم و ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
ل- -وه -ران.و ت -راأسش ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة ال -ت -ي
انشصئت شصهر يونيو  2018بتورنتو ,حسصÚ
بلعيور.

بحضسور سسف Òا÷زائر و‡ثلي السسلك الدبلوماسسي

معرضض صشور وأافÓم بكاراكاسض حول كفاح الششعب الصشحراوي

ن/لعراجي
‘ حفل نظم باŸناسصبة احتضصنه مقر
ال- -و’ي -ة وحضص -رت -ه السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
اŸن-ت-خ-ب-ة وال-ت-ن-ف-ي-ذية ‡ ،ثلي اأ’سصÓك
اأ’م -ن -ي -ة  ،اÛت -م -ع اŸد ” ، Êت -ك-رË
‡ثلي سصائل اإ’عÓم اŸعتمدين بالو’ية،
ث -م إاع Ó-ن ن -ت -ائ -ج ه -ذه اŸسص -اب -ق-ة ال-ت-ي
شص-ه-دت مشص-ارك-ة اإ’عÓ-م-ي ÚاŸع-تمدين
بالو’ية وقدرت مشصاركتهم ب 71مابÚ
عمل مكتوب اومذاع مقسصم إا 58 ¤عمÓ
صصحفيا ،بالصصحافة اŸكتوبة و 6أاعمال
إ’ذاعة خنشصلة و 7أاعمال تلفزيونية لعدة
قنوات جزائرية.
وقد عكفت ‘ هذا اإ’طار ÷نة من
ج -ام -ع -ة الشص-ه-ي-د ““ع-ب-اسش ل-غ-رور““ ل-و’ي-ة
خ - -نشص - -ل - -ة م - -ت - -ك - -ون- -ة م- -ن أاسص- -ات- -ذة ‘
ا’خ - -تصص - -اصش ع - -ل - -ى دراسص- -ة اأ’ع- -م- -ال
اŸقدمة واختيار أاحسصنها حول موضصوع
اŸسص -اب -ق -ة اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ال-و’ي-ة،

ب-ت-ط-ب-ي-ق ع-دة م-ع-اي Òع-ل-م-ية منها إاتقان
ف -ن -ي -ات ال -ت -ح -ري -ر الصص -ح -ف -ي وا’ل-ت-زام
ب - -اŸوضص - -وع - -ي - -ة وا÷دي- -ة ‘ م- -ع- -ا÷ة
اŸوضص- -وع وغÒه -ا م -ن اŸع -اي ، Òل -ي -ت -م
انتقاء أاحسصن عمل –صصلت عليه عميدة
الصصحافة باللغة العربية ““الشصعب““ بعنوان
““إانشص- -اء  06فضص -اءات خضص -راء ل-ع-ائÓ-ت
ع - -اصص - -م - -ة ال - -و’ي - -ة““ اŸنشص- -ور ‘ رك- -ن
صصيفيات وهي الصصفحات اÿاصصة التي
حرصصت على Œسصيدها الرئيسصة اŸديرة
العامة السصيدة دباشش امينة  ،كصصفحات
قارة باإ’ضصافة ا ¤ملفات دائمة متنوعة
وذلك شصهر أاوت اŸاضصي.
يذكر أان هذه اŸسصابقة أاسصسصت هذه
اÿطوة أ’ول مرة ‘ تاريخ الو’ية بهدف
تشص -ج -ي -ع اأ’ع -م -ال ا÷ادة ودع -م ث -ق -اف-ة
ا’سص-ت-ح-ق-اق وال-ت-م-ي-ز وسص-ط اإ’عÓ-م-يÚ
العاملﬁ Úليا وتشصجيع تناول اŸواضصيع
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ت -ن -م -ي -ة خ -دم -ة اŸواط-ن
بالدرجة اأ’و ،¤حيث ” رصصد جوائز

ُتزّور رخصص البناء وقرارات تسسوية قطع ارضسية

تفكيك جمعية اششرار بالعاصشمة تقلد اختام الدولة
“كنت مصسالح امن و’ية ا÷زائر
من تفكيك جمعية اشسرار كانت تقوم
بتزوير رخصص البناء وقرارات تسسوية
ق- -ط- -ع ارضس- -ي- -ة وق- -رارات م -ن -ح ق -ط -ع
ارضس-ي-ة اج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-بناء ,حسسب ما
افاد به امسص بيان من ذات اŸصسالح .
وح -ج -زت ذات اŸصص -ال -ح اث-ر ق-ي-ام-ه-ا
باسصتغÓل معلومة امنية  12ختما اداريا
و 13قرار منح قطع ارضصية و‰ 11وذج
ق -رار تسص -وي -ة ق -ط -ع اراضص-ي و 4قرارات
تسصوية ومبلغ ما‹ قدره  26الف دينار.
واسص -ف -رت ع -م -ل-ي-ة ت-ف-ت-يشش ع-ن كشص-ف
جمعية اشصرار كانت تعد ÷نايات تقليد
أاختام الدولة والتزوير واسصتعمال اŸزور
‘ ﬁررات رسص- -م- -ي- -ة ح- -يث ب -ع -د ق -ي -ام
مصصالح امن اŸقاطعة ا’دارية لبئر مراد
رايسش ب -ت-ف-ت-يشش م-ن-زل مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه وج-د
بداخله قارورت Úبهما سصائل ﬂدر و 59
قرصصا مهلوسصا و 26الف دينار وعدة حقن
طبية .كما ع Ìعلى وثائق ادارية “ثلت ‘
 8اختام و 3قرارات تسصوية ورخصصتا بناء .

وع Ìبغرفة شصقيق اŸشصتبه فيه على
وثائق ادارية “ثلت ‘  8رخصش بناء و11
‰وذج ق -رار تسص -وي -ة ق -ط -ع اراضص-ي ف-ارغ
واخرى مدون فيها واخرى ﬂتومة و13
قرار يتضصمن منح قطع ارضصية اجتماعية
البناء بعضصها فارغ وليسش عليها اي ختم
واخرى فارغة وﬂتومة وﬂ 5ططات
بيانية و 4اختام وعقد اداري فارغ .
وخ Ó-ل ال -تصص -ري -ح-ات ا’ول-ي-ة اعÎف
اŸشصتبه فيه بان ا’ختام وكل الوثائق قد
قام بتزويرها بالتعاون مع اخيه وثÓثة
اشصخاصش اخرين مشصتبه فيهم واŸكلف
ب-اأ’رشص-ي-ف ع-ل-ى مسص-ت-وى اح-دى ب-ل-ديات
قطاع ا’ختصصاصش ﬁل التزوير.
اسص - -ت - -ك - -م - -ال ا’ج - -راءات ” ع - -رضش
اŸشص -ت -ب -ه ف -ي-ه-م ع-ل-ى وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة
اıتصش اقليميا ‘ قضصية تكوين جمعية
اشص -رار ل -غ -رضش ا’ع -داد ÷ن -اي -ة ت -ق-ل-ي-د
اخ -ت -ام ال-دول-ة ل-ي-ت-م ع-ل-ى اث-ر ذلك اي-داع
ثÓثة منهم ا◊بسش اŸؤوقت فيما وضصع
اثنان –ت الرقابة القضصائية.

م -ال -ي -ة تشص -ج -ي -ع -ي -ة ل -ل -ف -ائ -زي -ن ال-ثÓ-ث-ة
اŸذكورين مقدرة ب 30آالف دينار و25
أالف دينار و 20أالف دينار على التوا‹.
«الشصعب““ تلقت Ãناسصبة فوز اŸراسصل
اسص -ك-ن-در ◊ج-ازي ب-اق-ة م-ن ال-ت-ه-ا Êم-ن
عشص- -رات اŸواط- -ن Úوﬂت- -ل -ف ال -ف -ئ -ات
ا’ج- -ت- -م -اع -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ،م -دراء ،ن -واب
م- -ن- -ت- -خ- -بﬁ Úل- -ي‡ ،Úث- -ل -ي ا’سص Ó-ك
اأ’م- - -ن- - -ي- - -ة وع Èوسص- - -ائ- - -ل ال - -ت - -واصص - -ل
ا’ج- -ت -م -اع -ي ،مÈزي -ن ‘ ه -ذا السص -ي -اق
احÎام- -ه- -م ÿط ا÷ري- -دة وال- -ت- -زام- -ه -ا
باŸوضصوعية وا÷دية ‘ تناول اأ’حداث
وال- -ع -م -ل اŸسص -ت -م -ر ع -ل -ى ت -ق -د Ëم -ادة
Óشصارة
إاعÓمية ‘ اŸسصتوى اŸطلوب ،.ل إ
ت-ل-ق-ى ال-ط-اق-م الصص-ح-ف-ي ÷ريدة الشصعب
عدة تكرÁات من قطاعات ﬂتلفة ،
اكÈها شصهدها ا◊فل الذي اشصرف عليه
وزير ا’تصصال جمال كعوان اول امسش

” اف -ت -ت-اح م-ع-رضص ل-لصس-ور ح-ول
ك-ف-اح شس-عب الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ن
أاجل ا’سستقÓل بكاراكاسص حيث ”
ع -رضص ع -دة أاف Ó-م م -ن ق -ب-ل وزارة
ال -ع Ó-ق -ات اÿارج -ي -ة ل -ف -ن -زوي,Ó-
حسس - -ب - -م - -ا ع - -ل - -م امسص م - -ن مصس - -در
دبلوماسسي.
وافتتح اŸعرضش الذي يدوم ا ¤غاية 2
نوفم ÈاŸقبل ,مناصصفة من طرف سصفÒ
ا÷م - -ه - -وري- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة الصص- -ح- -راوي- -ة
ال -دÁق -راط -ي-ة ب-ف-ن-زويﬁ ,Ó-م-د سص-ا⁄
داحة و اŸدير العام بالوزارة اŸنتدبة
ال -ف -ن -زوي -ل -ي -ة ل -ل -ع Ó-ق -ات اÿارج-ي-ة م-ع
افريقيا  ,كارلوسش فيو ,بحضصور سصفÒي

ا÷زائ- -ر وك- -وب- -ا و ‡ث- -ل Úآاخ- -ري -ن ع -ن
السصلك الدبلوماسصي اŸعتمد بكاراكاسش.
“يزت هذه التظاهرة بحضصور رئيسش
ج -ام -ع -ة ف -ن-زوي Ó-ال-ب-ول-ي-ف-اري-ة ,سص-ي-زار
ت -روم -ب -يسش ال -ذي اسص -ت -ق -ب-ل ال-ع-دي-د م-ن
الطلبة الصصحراوي ÚاŸسصتفيدين من منح
دراسصية قدمتها لهم ا◊كومة الفنزويلية.
وحضصر جمهور غف Òهذه التظاهرة و
تابع ﬂتلف التدخÓت ’سصيما اÿاصصة بـ
سصا ⁄داحة و فيو و ترومبيسش.
تختم فعاليات هذا اŸعرضش بسصلسصلة
’فÓ- - -م ح- - -ول ك- - -ف- - -اح الشص - -عب
م- - -ن ا أ
الصصحراوي من أاجل حقه الشصرعي ‘
تقرير اŸصص.Ò

إاثر دوريات لعناصسر الشسرطة بأامن دائرة الطاهÒ

توقيف ششخصشان أاحدهما بحوزته سشكÚ

أاوقفت مصصالح امن جيجل شصخصصان، ،إاثر دوريات لعناصصر الشصرطة بأامن دائرة
الطاه Òعلى مسصتوى شصوارع و أاحياء اŸدينة ،بعد ان لفت انتباههم وجود شصخصصÚ
يتشصاجران باسصتعمال سصÓح أابيضش (سصك ،)Úليتم التدخل باŸكان و توقيفهما مع حجز
السصÓح اأ’بيضش ،و –ويل اأ’طراف للمصصلحة و فتح –قيق ‘ القضصية أاين تب Úأان
اأ’مر يتعلق اأ’مر بشصاب Úيبلغان من العمر  26و  34سصنة ،باسصتكمال اإ’جراءات
القانونية ضصدهما قدما أامام ا÷هات القضصائية اıتصصة أ’جل قضصية الشصجار بواسصطة
سصÓح أابيضش مفضصي إا ¤جروح أاين أامرت بإايداع كÓهما ا◊بسش Ãؤوسصسصة إاعادة
الÎبية بجيجل.
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