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''إلششعب'' تهنئ
Ãناسصبة إلحتفال باŸولد إلنبوي
إلشص-ري-ف ت-ت-ق-دم ج-ري-دة ''إلشص-عب''
إ ¤إلشصعب إ÷زإئري وكافة شصعوب
لمة إلسصÓمية بتهانيها إÿالصصة
إ أ
رإج -ي -ة م -ن إل -ل -ه ت -ع -ا ¤أإن ي -ع-ي-ده
ع- -ل- -ي- -ن -ا ج -م -ي -ع -ا Ãزي -د م -ن إÒÿ
وإلÈكات.
لول  1440هـ إŸوإفق لـ  1٩نوفم201٨ Èم
لثن 11 Úربيع إ أ
 ISSN 1111-0449إ إ

ضصيف
إلشصعب

إلعدد177٩٩:

إلثمن  10دج

france prix 1

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
إŸوقع إ إ

لوقاف:
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«إلشصعب» ‘ أإعماق
إلبلديات إلنموذجية ببسصكرة
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بعد فوزه إلعريضس على نظÒه إلطوغو‹ بنتيجة 4 – 1

إŸنتخ ـ ـب إلوطني يتـ ـ ـأاهل إ ¤نهائيات
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأاسس إفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريقيا لأل· 2019
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الدالية تششرف على حفل ا÷ائزة
الوطنية ألفضشل إابداع رقمي
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ا Èÿتقيم ›لسس عزاء لفقيدها ﬁمد ششراق
تشض-رف وزي-رة ال-تضض-امن الوطني
’سض- - -رة وقضض- - -اي - -ا اŸرأاة غ - -ن - -ي - -ة
وا أ
ال - -دال- -ي- -ة ،ال- -ي- -وم ،رف- -ق- -ة ط- -اق- -م
ح-ك-وم-ي و‡ث-ل م-ك-تب ال-ي-ونسضيف
و‡ث- - - -ل اŸؤوسضسض - - -ة ال - - -وط - - -ن - - -ي - - -ة
Óتصض -ا’ت ع -ل -ى ح -ف -ل ت -ك -رÁي
ل - -إ
ي- -ع -ل -ن ف -ي -ه ع -ن ال -ف -ائ -ز ب -ا÷ائ -زة
’فضضل إابداع رقمي موجه
الوطنية أ
’ط -ف -ال
Óط- -ف -ال –ت شض -ع -ار““ :ا أ
ل - -أ
يتولون اŸهمة ويحولون العا ⁄إا¤
’زرق““ ،وذلك على السضاعة
اللون ا أ
 9.30صض -ب -اح -ا ب -اŸدرسض -ة ال -ع -ل -ي-ا
’جتماعي بابن عكنون.
للضضمان ا إ

...وتششرف على اإلحتفال
باŸولد النبوي الششريف
ك -م -ا تشض -رف ال -دال-ي-ة ،ال-ي-وم،
ع-ل-ى ا’ح-ت-ف-ال الرسضمي بذكرى
اŸول- -د ال- -ن- -ب- -وي ع- -ل- -ى السض- -اع -ة
’شضخاصض اŸسضن،Ú
 ، 14:30بدار ا أ
بدا‹ ابراهيم.

ت - -ق - -ي - -م ج- -ري- -دة ““ا ““Èÿال- -ي- -وم
’ثن Úإابتداء من السضاعة العاشضرة
ا إ
صض- -ب- -اح -ا (› ،)10:00لسض ع - - - - - - - -زاء
ل- -ف -ق -ي -ده -ا اŸرح -وم ““ﬁم -د شض -راق““
ال- -ذي واف- -ت- -ه اŸن- -ي- -ة أاول أامسض اث- -ر
مرضض عضضال
وك - -ان ال - -ف- -ق- -ي- -د رئ- -يسض ال- -قسض- -م
السض -ي -اسض-ي ب-ذات ال-ع-ن-وان ا’عÓ-م-ي
صض - - -احب خÈة Îﬁم - - -ة وŒرب - - -ة
م-ه-ن-ي-ة ج-دي-رة ب-أان ي-ك-ون صض-اح-ب-ه-ا
Áت- - -لك ذلك ال - -ت - -م - -ي - -ز ‘ اŸشض - -ه - -د
ا’عÓ-م-ي ،وق-د شض-ي-ع ج-ث-م-ان شض-راق

ندو
ة صشحفية حول الهجرة وششبكات Œار
البششر واسشتغÓل األطفال
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اإلحتفال باŸولد النبوي الششريف
ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال -وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
’ع Ó-م ب -رن -ا›ا خ -اصض -ا ب-ا’ح-ت-ف-اء
وا إ
ب -اŸول -د ال -ن-ب-وي الشض-ري-ف ب-ك-ل اŸراف-ق
التابعة لهÃ ،شضاركة جمعيات ثقافية
ودينية ومنشضدين شضباب وذلك ابتداء
م -ن ال -ثÓ-ث-اء  20ن- -وف- -م Èا÷اري إا¤
غاية يوم اÿميسض  22نوفم Èا÷اري.

ي -ن -ظ -م اŸسض -رح ال -وط -ن -ي ا÷زائ-ري
’ربعاء،
ﬁي الدين باشضطارزي ،يوم ا أ
’ول
 21ن - -وف- -م Èا÷اري ،ال- -ع- -رضض ا أ
Ÿسض-رح-ي-ة ““م-اك-بت““ م-ن ت-أاليف ““أاوجÚ
يونيسضكو““ وإاخراج أاحمد خودي ،وذلك
على السضاعة  18.00مسضاءً.

أابواب مفتوحة حول ﬂاطر
آافة اıدرات
ي- -ن- -ظ- -م اÛلسض الشض- -ع- -ب- -ي
الو’ئي بالتنسضيق مع جمعية
““مسض -ت -ق -ب -ل الشض-ب-اب““ ل-و’ي-ة
ا÷زائر ،أابوابا مفتوحة حول
ﬂاطر آافة اıدرات ،وذلك
إا ¤غ -اي -ة  13ديسض-م Èح-يث
تشضمل التظاهرة مقاطعة بئر
توتة.

عرضض ترويجــي
 PixX2000و PixX100

/ info@ech-chaab.comاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

ط-ب-ع-ة الثانية للندوة
ت-ت-ح رسض-م-ي-ا أاشض-غ-ال ال-
ت-ف-
’فريقية،
ات غ Òا◊ك-وم-ية ا أ
ال-دول-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-
ب -د ال -ل -ط -ي-ف رح-ال،تع
ال -ي -ومÃ ،رك -ز اŸؤو“را صضباحا ‘ ح Úتختتم
ك على السضاعة 8:30
ذل
ع -ل -ى السض -اع-ة 11:00
و غ -ال ي -وم  21ن -وف -مÈ
’شض- -
ا أ
صضباحا .

ندوة حول جديد زرع الكبد

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-نية للمرضضى اŸصضاب ÚبفÒوسض
’ت-راك
’ط-ب-اء ا أ
ال -ك -ب -د ،ن-دوة ي-نشض-ط-ه-ا ›م-وع-ة م-ن ا أ
العاŸي ،Úحول التهاب الكبد وجديد زرع الكبد ،وذلك
’ربعاء  21نوفم Èا÷اري وعلى السضاعة التاسضعة
يوم ا أ
’رشضيدي بفندق السضوفيتال.
صضباحا بقاعة ا أ

موبيليسس تضش ـ ـاعف الرصشـيد اŸـهدى!

العروضض الهائلة ’ تتوقف عند
م - -وب - -ي - -ل - -يسض ،ل - -ت - -ع- -ود ب- -ع- -روضض
ت-روي-ج-ي-ة رائ-ع-ة ،وت-قدم ا’أفضضل
لزبائنها.
إا ¤غ- -اي- -ة  14ديسض- -م، 2018 È
سض -يسض -ت -ف -ي-د زب-ائ-ن ع-روضض ال-دف-ع
اŸسضبق مبتسضم،قوسضطو و باطل من
العروضض الÎويجية لـ  PixX2000و
 PixX .100ف -زي -ادة ع -ل -ى اŸزاي-ا
الضضخمة لهذه العروضض ،موبيليسض
تضض- -اع- -ف ال- -رصض- -ي- -د اŸه -دى ن -ح -و
جميع الشضبكات الوطنية.
وع -ل -ي -ه ،ب -اسض -ت -ع -م -ال ال Ó-ئ -ح -ة

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
ا’قتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

التحرير

الندوة الدولية للمنظمات غÒ
ا◊كومية األفريقية

’عÓم
–ت رعاية رئيسض ا÷مهورية وإاشضراف وا‹ وهران ،ينظم الديوان الوطني للثقافة وا إ
جولة وطنية للعرضض اŸلحمي ““نوفم..Èسضجل اÿلود““ من إاخراج وسضينوغرافيا موسضى نون وإانتاج
’ربعاء  21نوفم Èعلى السضاعة  19.30مسضاء ،بفندق
الديوان  ،2018وذلك يوم ا أ
اÒŸديان بوهران.

–ت رع- -اي- -ة اÛلسض ا إ
’سضÓ- -م- -ي ا أ
’ع- -ل- -ى ،ي- -ن- -ظ- -م م -ك -تب
ا’سض-تشض-ارات ‘ ال-ت-أام Úال-ت
ك
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ف
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و
ا
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الثقافة مفدي زكريا.

 *600#أاو التطبيق MobiSpace
أاو واج- - - -ه - - -ة ال - - -واب ،meetmob
سضيسضتفيد زبائن عروضض PixX2000
و  PixX100من:
ع -رضض  PixX :100م-ك-اŸات و
رسض -ائ -ل قصضÒة غﬁ Òدودة ن-ح-و
شضبكة موبيليسض  150 +دج  300دج
رصض -ي -د م -ه -دى صض -ال-ح ن-ح-و ج-م-ي-ع
الشض-ب-ك-ات الوطنية  ،Go 1 +صضالح

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

بن غÈيت ‘ عنابة

»LGô©d øjódGQƒf

جولة وطنية للعرضس اŸلحمي ““نوفم..Èسشجل اÿلود““

اŸلتقى األول للمالية اإلسشÓمية

العرضس األول Ÿسشرحية
““ماكبت““

’لكÎو:Ê
الÈيد ا إ

وسض - -ط ج - -م - -ع غ- -ف Òم- -ن اŸشض- -ي- -عÚ
ÃقÈة عبان رمضضان بالدار البيضضاء
شضرق العاصضمة.
وسضيقام ›لسض العزاء طيلة اليوم
ك - -ام  Ó- -ح - -ت- -ى ي- -تسض- -ن- -ى ل- -ل- -زمÓ- -ء
الصض- -ح- -ف- -ي ÚواŸث- -ق -ف ÚواŸواط -نÚ

وزمÓ-ء ال-دراسض-ة ،تسض-ج-ي-ل تعازيهم
والتعب Òعن تأاثرهم بهذا الفقدان،
ح - - - - -يث خصضصضت ا÷ري - - - - -دة حسضب
رئ - -يسض –ري- -ره- -ا ﬁم- -د ب- -غ- -ا‹ ‘
اتصض- - -ال ه- - -ات - -ف - -ي م - -ع ““الشض - -عب““ أان
ب-ه-وا’سض-ت-ق-ب-ال Ãق-ر ج-ري-دة اÈÿ
الكائن ‘ حيدرة 32 ،شضارع الفتح ابن
خ -ل -ق-ان) ،ل-ي-ت-ورال سض-اب-ق-ا) ،سض-ي-ك-ون
م-ل-ت-ق-ى ل-ك-ل اŸع-زي-ن ،حسضب م-ا أاشضار
إاليه موقعها ا’لكÎو ،Êان الدعوة
’مضض -اء سض -ج -ل
م- -وج- -ه- -ة ل -ل -ج -م -ي -ع إ
العزاء.

ي- - -واصض- - -ل وزي- - -ر السض- - -ك - -ن
وال- -ع- -م- -ران واŸدي- -ن- -ة ع- -ب -د
الوحيد طمار  ،اليوم ،زيارته
ال - - -ت - - -ف- - -ق- - -دي- - -ة إا ¤و’ي- - -ة
الطارف.

Ÿدة  24سضاعة.
ع - -رضض  PixX: 2000مكاŸات
ورسضائل قصضÒة غﬁ Òدودة نحو
شضبكة موبيليسض  4000 +دج 9000
دج نحو جميع الشضبكات الوطنية +
› Go + 30ا ،Êصضالح Ÿدة شضهر.
كذلك ،وحتى يسضتفيد أاقاربكم
م-ن ال-ع-روضض الÎويجية PixX100
و ُ ، PixX2000يَمِكنُكم موبيليسض
من شضراء العرضض اُŸراد ،باسضتعمال
خدمة سضلكني عن طريق الÓئحة
 !. *600#إاسض-ت-متعوا ، PixXهو
العرضض ‹ يواŸكم.

ت - -واصض- -ل وزي- -رة الÎب- -ي- -ة
الوطنية ،نورية بن غÈيت،
اليوم  ،زيارتها التفقدية إا¤
و’ي -ة ع -ن-اب-ة ،ح-يث تشض-رف
ع-ل-ى ت-دشض Úم-نشضآات تربوية
ج -دي -دة و ت -ل -ت -ق-ي ب-إاط-ارات
القطاع .

الّلقاء ا÷ماعي رقم 312
لتسشجيل الششهادات
ي- -ن- -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م -ج -اه -د ،ال -ي -وم ،ال -ل -ق -اء
ا÷م - -اع - -ي اŸوسض- -ع رق- -م 312
’سض -ت -ع -م -ار
ب- -ع- -ن- -وان ““ق -م -ع ا إ
ال - -ف - -رنسض - -ي ل - -ل - -ج - -زائ - -ريÚ
وال -ت -ن -ك-ي-ل ب-ه-م وّل-د ان-ف-ج-ار
ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة““ ،وذلك
على السضاعة العاشضرة صضباحا
بقسضمة اÛاهدين باŸرادية.

انطÓق ا◊مÓت
التحسشيسشية حول أاخطار
الغاز وكيفية الوقاية منها
أاع - -ل - -نت م - -دي - -ري - -ة ت - -وزي- -ع
ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-ب-لوزداد ،عن
إان-طÓ-ق ا◊مÓ-ت ال-ت-حسضيسضية
ح- -ول أاخ- -ط -ار ال -غ -از وك -ي -ف -ي -ة
الوقاية منها ،لغاية  18نوفمÈ
ا÷اري لفائدة تÓميذ اŸدارسض
’ك - -م - -ال- -ي- -ات
’ب - -ت - -دائ - -ي - -ة ،ا إ
ا إ
وال -ث-ان-وي-ات ،م-ع ت-ن-ظ-ي-م أاب-واب
م-ف-ت-وح-ة م-ع ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة،
يوم  20من نفسض الشضهر ،بسضاحة
 11ديسضم ،Èببلدية بلوزداد.
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¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
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و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شضهار
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 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
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Ãناسضبة الذكرى ال ’ 63سضتقÓل بÓده رئيسس ا÷مهورية يهنئ العاهل اŸغربي

رئيسش ا÷مهورية يؤوكد إارسساء عÓقات ثنائية أاسساسسها
الحÎام اŸتبادل

ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
ب -رق -ي -ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤ال-ع-اه-ل اŸغ-رب-ي ﬁم-د السض-ادسس،
جدد له من خÓلها عزمه ““الراسضخ على توطيد وشضائج
’خوة وعÓقات التضضامن التي تربط الشضعبÃ ،““Úا
ا أ
Áك -ن م-ن ““إارسض-اء عÓ-ق-ات ث-ن-ائ-ي-ة أاسض-اسض-ه-ا ا’حÎام
اŸتبادل““.
وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة““ :يسس-ع-د ،Êوالشس-عب
اŸغربي الشسقيق يحيي الذكرى الثالثة والسست ÚلسستقÓله
اÛي- -د ،أان أاعÓ÷ Èل- -ت- -ك- -م ع- -ن أاخ- -لصس ال- -ت -ه -ا Êوأازك -ى
التÈيكات ،راجيا من الله العلي القدير أان يحفظكم وأاسسرتكم
اŸلكية الشسريفة ،ويد Ëعليكم نعم الصسحة والسسعادة والهناء،
ويحقق للشسعب اŸغربي اŸزيد من التقدم والزدهار –ت
قيادتكم الرشسيدة““.
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية““ ،وأاغتنم هذه اŸناسسبة اÛيدة
ألسستحضسر بكل تقدير وإاكبار ما سسجله التاريخ من صسفحات
مشسرقة للتضسحيات ا÷سسام التي بذلها اŸغاربة –ت قيادة
ج -دك -م ال -راح -ل اŸلك ﬁم -د اÿامسس ،ت-غ-م-ده ال-ل-ه ب-واسس-ع
رحمته ،والتي توجها إاعÓن السستقÓل واسسÎجاع الشسعب
اŸغربي الشسقيق لسسيادته““ ،.وخلصس رئيسس ا÷مهورية إا¤
القول““ ،هذا ول يفوتني أان أاجدد لكم ما يحدو Êمن عزم
راسسخ على توطيد وشسائج األخوة وعÓقات التضسامن التي
تربط شسعبينا الشسقيقÃ Úا Áكننا من إارسساء عÓقات ثنائية
أاسساسسها الحÎام اŸتبادل وÃا يخدم طموحهما إا ¤الرقي
والنماء والعيشس ‘ منعة ورفاه““.

...يهنئ السضلطان قابوسس Ãناسضبة الذكرى ال 48للعيد الوطني لسضلطنة عمان

أاعرب له عن ارتياحه العميق Ÿسستوى عÓقات األخوة والتعاون التي Œمع البلدين
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤السسلطان قابوسس
بن سسعيد اŸعظمÃ ،ناسسبة احتفال سسلطنة
عمان بالذكرى ال 48لعيدها الوطني ،أاعرب
ل -ه ف -ي -ه -ا ع -ن ““ارت -ي -اح -ه ال -ع-م-ي-ق““ Ÿسس-ت-وى
عÓقات األخوة والتعاون التي Œمع البلدين
‘ شستى اÛالت  ،وجاء ‘ برقية التهنئة:
«يسس -ر Êوسس -ل -ط -ة ع -م -ان الشس -ق -ي -ق -ة –ت-ف-ل
ب-ال-ذك-رى ال-ث-ام-ن-ة واألرب-ع Úل-ع-ي-دها الوطني
اÛيد ،أان أاتوجه إا ¤جÓلتكم ومن خÓلكم

إا ¤الشسعب العما Êالشسقيق ،باسسم ا÷زائر
شس -ع -ب -ا وح -ك -وم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ،ب-أاح-ر
التها Êوأازكى األما ،Êداعيا اŸو ¤عز وجل
أان يعيد عليكم هذه اŸناسسبة السسعيدة وأانتم
تنعمون بوافر الصسحة والهناء وعلى شسعبكم
الشس -ق -ي -ق Ãزي-د م-ن ال-ت-ق-دم وال-رق-ي ‘ ظ-ل
ق-ي-ادة جÓ-ل-ت-ك-م ا◊ك-ي-م-ة““ .وأاضساف الرئيسس
بوتفليقة قائ““ Óول يفوتني ،بهذه اŸناسسبة،
أان أاع -رب ÷Óل -ت -ك -م ع -ن ارت-ي-اح-ن-ا ال-ع-م-ي-ق
Ÿسستوى عÓقات األخوة والتعاون ب Úبلدينا

الشس -ق -ي -ق ‘ Úشس -ت -ى اÛالت› ،ددا ل -ك-م
ح -رصس -ن -ا ال -دائ -م وال -ث -ابت ع -ل -ى ت -ط -وي-ره-ا
والرت- -ق- -اء ب -ه -ا إا ¤آاف -اق أارحبÃ ،ا ي -خ -دم
اŸصسالح العليا اŸشسÎكة لشسعبينا الشسقيقÚ
ويسس-ت-ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات-ه-م-ا Ÿزيد من الزدهار
والرفاه““.وتابع رئيسس ا÷مهورية““ :وإاذ أاجدد
÷Óلتكم تها Êاÿالصسة ،أاسسأال الله عز وجل أان
ي -د Ëع -ل -ي -ك-م أاردي-ة الصس-ح-ة وال-ع-اف-ي-ة وي-ل-ه-م-ك-م
موصسول السسداد والتوفيق ‘ قيادة بلدكم وشسعبكم
الشسقيق نحوأاعلى مراقي التقدم والرخاء).

..ويهنئ نظÒه الليتواÃ Êناسضبة العيد الوطني لبÓده

أاعرب له عن رغبته ‘ تعزيز التشساور السسياسسي وتطوير عÓقات الصسداقة والتعاون

ب--عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب---وت--ف--ل--ي--ق--ة،بÈق--ي--ة ت--ه--ن--ئ--ة ا ¤ن--ظÒه
الليتوا ،ÊاÁوندسس فيجونيسسÃ ،ناسسبة
العيد الوطني لبÓده أاعرب له فيها عن
رغ---ب--ت--ه ‘ ت--ع--زي--ز ال--تشس--اور السس--ي--اسس--ي
وتطوير عÓقات الصسداقة والتعاون بÚ

البلدين.وجاء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة
ق---ول---ه““ :يسس---ر ÊأاÁا سس---رورÃ ،ن---اسس---ب---ة
احتفال جمهورية ليتوانيا بعيدها الوطني،
أان أاع---رب ل---ك---م ب---اسس---م ا÷زائ---ر شس--ع--ب--ا
وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،عن تهانينا
ا◊ارة م-ق-رون-ة ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي ب-الرقي

والزده---ار وال---رف---اه ل--لشس--عب ال--ل--ي--ت--واÊ
وأاضساف رئيسس الدولة قائ““ :Óكما يسسرÊ
أان أاعرب لكم عن اسستعدادي للعمل معكم
على تعزيز التشساور السسياسسي ب Úبلدينا
وتطوير عÓقات الصسداقة والتعاون التي
Œمعهما.

تتضضمن التصضديق على اتفاقيات وبروتوكول ومذكرة تفاهم

ويوقع على  5مراسسيم تتضسمن التصسديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من البلدان

وقع رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
على خمسسة مراسسيم رئاسسية تتضسمن التصسديق
على اتفاقيات وبروتوكول ومذكرة تفاهم تخصس
التعاون مع عدد البلدان ،وهذا طبقا للمادة -91
 9من الدسستور ،حسسب ما أافاد به أامسس ،بيان
لرئاسسة ا÷مهورية.
ويتعلق األمر بالÈوتوكول اŸلحق بالتفاقية
ال- -ع -ام -ة ب Úح -ك -وم -ة ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة
وحكومة ا÷مهورية الفرنسسية اŸؤورخة ‘ أاول
أاك-ت-وب-ر سس-ن-ة  1980بشس-أان الضس-م-ان الج-ت-ماعي
ال -ذي ي -ت -ع-ل-ق ب-ال-عÓ-ج-ات الصس-ح-ي-ة ا›ÈŸة،

اŸمنوحة بفرنسسا للرعايا ا÷زائري ÚاŸؤومنÚ
الج- -ت- -م- -اع- -ي ÚواŸع- -وزي -ن غ ÒاŸؤوم -ن ل -ه -م
اجتماعيا اŸقيم Úبا÷زائر ،اŸوقع با÷زائر
بتاريخ  10أابريل سسنة .2016
ك -م -ا وق -ع رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ع-ل-ى م-رسس-وم
ي -خصس ات-ف-اق ال-ت-ع-اون ب Úح-ك-وم-ة ا÷م-ه-وري-ة
ا÷زائرية وحكومة جمهورية الصس Úالشسعبية ‘
›ا‹ ح- -م -اي -ة ال -ن -ب -ات -ات وا◊ج -ر ال -زراع -ي،
اŸوق-ع ب-ب-ك Úب-ت-اري-خ  22سس-ب-ت-م Èسس-نة ،2017
وكذا اتفاق التعاون ‘ ›ا‹ الصسحة ا◊يوانية
وا◊ج -ر الصس -ح -ي ب Úال -ب -ل -دي -ن اŸوق-ع ب-ب-كÚ

بتاريخ  22سسبتم.2017 È
كما تضسمن اŸرسسوم الرابع مذكرة تفاهم بÚ
حكومة ا÷مهورية ا÷زائرية وحكومة جمهورية
م- -ا‹ ‘ ›ال ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي ،اŸوق -ع -ة
ببماكوبتاريخ  3نوفم Èسسنة .2016
أام- -ا اŸرسس- -وم الخ Òف -ي -خصس الت -ف -اق بÚ
حكومة ا÷مهورية ا÷زائرية وحكومة جمهورية
بلغاريا حول العفاء اŸتبادل من شسروط تأاشسÒة
القامة قصسÒة اŸدى ◊املي جوازات سسفر
دبلوماسسية وŸهمة ،اŸوقع بصسوفيا بتاريخ 23
مارسس سسنة .2018

ﬁورها –ديات القارة يشضارك فيها ‡ 300ثل من ﬂتلف الهيئات

انطÓق الندوة الدولية الثانية للمنظمات الفريقية غ Òا◊كومية اليوم با÷زائر العاصسمة
تنطلق ،اليوم الثن ،Úبا÷زائر العاصسمة،
أاشس -غ -ال ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -ل -ن -دوة ال -دول-ي-ة
للمنظمات الفريقية غ Òا◊كومية األعضساء
‘ اÛلسس القتصسادي والجتماعي Ÿنظمة
األ· اŸتحدة (اكوسسوك) ،والتي يشسارك فيها
‡ 300ثل عن ﬂتلف الهيئات ،سسيتطرقون
إا ¤التحديات التي تواجهها القارة الفريقية.
وأاعلن منظموالندوة ،التي Œري أاشسغالها على
مدى ثÓثة أايام أان هذه ا÷لسسات التي سستنظم
م -ن -اصس-ف-ة م-ع الŸÈان الف-ري-ق-ي واÛت-م-ع
اŸد Êوا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ت-ب-ادل م-ا بÚ
الشسباب ،بالتعاون مع تنسسيقية الطلبة األفارقة
اŸق-ي-م Úب-ا÷زائ-ر وج-م-ع-ي-ة م-بادرة ““أاجندة
 ،““2063سستحمل شسعار ““إاشسراك افريقيا ‘
مواجهة أازمة الهجرة :الشسراكة ب ÚاÛتمع
اŸد ‘ Êالقطاع Úالعام واÿاصس من أاجل
اŸق- -اولت- -ي -ة وتشس -غ -ي -ل الشس -ب -اب والب -ت -ك -ار

وال -تصس -ن -ي -ع الشس -ام-ل واŸسس-ت-دام““ .ك-م-ا ت-ق-ام
الندوة –ت شسعار ““جميعا من أاجل افريقيا
مزدهرة والعا ⁄الذي نتطلع إاليه““ ،وتتمثل
أاه -داف -ه -ا بشس -ك -ل خ -اصس ‘ ““ت-ع-م-ي-م أاع-م-ال
وم -وارد ال -ف-اع-ل Úا◊ك-وم-ي Úوالق-تصس-اديÚ
واÛت - - -م - - -ع اŸد ‘ Êال- - -ق- - -ارة ،و–دي- - -د
اسسÎاتيجية مشسÎكة Ÿواجهة أازمة الهجرة
وانشساء منصسة ترمي إا ¤اجراء حوار دائم
و‡ن- -ه- -ج ‘ خضس- -م اÛت- -م- -ع اŸد .““Êو‘
سسياق متصسل ،يطمح هذا اللقاء إا ¤اسسماع
صسوت افريقيا –ضسÒا للمنتدى العاŸي ال11
حول الهجرة والتنمية ،والندوة الدولية حول
الهجرة ،اŸتوقع تنظيمهما ‘ ديسسم Èالقادم
ب- -اŸغ -رب .وي -ه -دف ل -ق -اء ا÷زائ -ر ،ب -حسسب
اŸنظم ،Úإا““ ¤تعزيز التبادل والتعاون الدو‹
ب Úال-ب-ل-دان الف-ري-ق-ي-ة و‘ م-ن-ط-ق-ة جنوب-
جنوب““ ،مشسددين على إاعداد توصسيات من

شسأانها ضسمان ““دÁومة التنظيمات والسسياسسات
واسسÎات-ي-ج-ي-ات ال-ت-ن-م-ي-ة““ .وسس-ي-ت-خ-لل الندوة
تنظيم ندوات ونقاشسات وورشسات ،سسيما تلك
اŸت-ع-ل-ق-ة Ãواضس-ي-ع ال-ه-ج-رة ومكافحة الفقر
و“ك ÚاŸرأاة ‘ اف - -ري - -ق - -ي - -ا .يشس- -ار إا ¤أان
م -ل -ف-ات ال-ه-ج-رة ،السسÓ-م وال-ت-ن-م-ي-ة ،ت-تصس-در
 ·ÓاŸتحدة
قائمة أاولويات ا÷معية العامة ل أ
لعام Ÿ ،2018ا “ثله من أاهمية بالنسسبة للعا⁄
واإلنسسانية جمعاء .وبهدف مواجهة ظاهرة
الهجرة  -التي أاصسبحت تشسكل ““أازمة““ بالنسسبة
لعدد من الدول  -تسسعى األ· اŸتحدة إا¤
إابرام ““اتفاق عاŸي““ Áكن من الوصسول إا¤
ح -ل وسس -ط ي -ح -م -ي مصس-ال-ح دول السس-ت-ق-ب-ال
واŸهاجرين على حد سسواء ،ومن اŸقرر أان
ت-ن-ط-ل-ق اŸف-اوضس-ات ال-رسس-م-ي-ة بخصسوصسه ‘
ال 20من فÈاير اŸقبل ،على أامل اعتماده
خÓل شسهر يوليواŸقبل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الندوة الوزارية ””مالية واسستثمار”” با÷زائر

افتتحت أاشضغال الندوة الوزارية الثالثة
““مالية واسضتثمار““ لدول ا◊وار  ،5+5أامسس،
با÷زائر ،بحضضور وزراء مالية ا–اد اŸغرب
ال -ع -رب -ي ون -ظ -رائ-ه-م م-ن الضض-ف-ة الشض-م-ال-ي-ة
ل-ل-م-ت-وسض-ط.ويÎأاسس ه-ذه ال-ن-دوة م-ن-اصضفة
وزير اŸالية ،عبد الرحمان راوية ،ووزير
ا’ق-تصض-اد واŸال-ي-ة ال-ف-رنسض-ي ،ب-ري-نولوم.Ò
وتشضكل الندوة فرصضة لوزراء مالية ضضفتي
اŸت -وسض -ط ل-ل-ق-اء وب-حث ال-ع-دي-د م-ن اŸسض-ائ-ل
ذات ا’ه -ت -م -ام اŸشضÎك اŸت -ع -ل -ق-ة ب-اŸال-ي-ة
وا’سضتثمار ،حسضب اŸنظم.Ú
وسس- -ي- -ت -ط -رق اŸشس -ارك -ون ا ¤اŸواضس -ي -ع ذات
اله -ت -م -ام اŸشسÎك وخصس -وصس -ا ث Ó-ث م -واضس -ي-ع
رئيسسية تخصس تبادل اŸعلومات
والسس - -ت - -ع Ó- -م- -ات ‘ م- -ي- -دان
ا÷م -ارك وج -اذب -ي -ة السس -ي-اسس-ة
الضس-ري-ب-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة لÓ-سستثمار
ب- -دون أان ت- -ك- -ون مضس- -رة وك- -ذا
مسس -ائ -ل اŸال -ي -ة والسس -ت -ث -م -ار
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-غÒات اŸن-اخ-ية
والتحول الطاقوي.وسسيتم إاختام
اشسغال الندوة ببيان نهائي الذي
ي -ع -كسس وج -ه -ة ن -ظ -ر مشسÎك -ة ح -ول ال -ت -ح -دي -ات
وال-ف-رصس اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸسس-ائ-ل اŸطروحة.ويجمع
ا◊وار  5+5كل من ا÷زائر وتونسس واŸغرب وليبيا
وم-وري-ت-ان-ي-ا وإاسس-ب-ان-ي-ا وف-رنسس-ا وإاي-ط-ال-ي-ا وم-ال-طا
والÈتغال.

الول عن قطاع اŸالية فإان حوار Á 5+5ثل إاطارا
م -ن -اسس -ب-ا ل-ل-ت-ب-ادل ح-ول اŸواضس-ي-ع ذات اله-ت-م-ام
اŸشسÎك للمنطقة.
وأاكد راوية ان ““هذا ا◊وار يسسمح بفضسل طابعه
غ Òالرسسمي بالتبادل والتفك Òبكل حرية حول
ا◊ل -ول اŸل -م -وسس -ة وال -ع -م -ل -ي -ة ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن رف-ع
التحديات التي تواجها اŸنطقة .و“كنت الدول
العضس- -اء ب -ه -ذا ا◊وار ب -فضس -ل ه -ذه ال -ت -ح -دي -ات
اŸتعددة واŸشسÎكة من ““التوافق والسستعداد على
ت -ن -م -ي -ة وت -ع -زي -ز ا◊وار وال -تشس -اور ال -ل-ذي-ن ي-جب
اجراؤوهما بشسكل منتظم قصسد مناقشسة صسعوبات
ال-عصس-ر ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا اŸن-ط-ق-ة وذلك ‘ ج-وم-ن
ال -ث -ق -ة وال -ت -ف -اه-م اŸت-ب-ادل““ .وب-خصس-وصس ال-ن-دوة
الوزارية الثالثة ،أابرز الوزير أان هذه
ال- -ل- -ق- -اءات “ث- -ل ك- -ذلك ““ف- -رصس -ة
ل -ت -ق -ريب وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر وت-نسس-ي-ق
اŸواقف وبذل مزيد من ا÷هود
م - -ن اج - -ل ت - -ل - -ب- -ي- -ة النشس- -غ- -الت
اŸشسÎكة““ .وأاضساف راوية أانه ““ل
Áك -ن إال الف -ت-خ-ار ب-وج-ود ضس-م-ن
حوار ﬁ 5+5ورا ﬂصسصسا للمالية
واخر لÓسستثمار ‡ا سسمح بتعزيز
ال- - -ت- - -ب- - -ادل ح- - -ول ال- - -ت- - -ن- - -م- - -ي - -ة الق - -تصس - -ادي - -ة
Ÿنطقتنا““.واسسÎسسل راوية يقول ““ان هذا اللقاء
ي -أات -ي ام -ت -دادا ل -ل -دورت Úال -ل-ت Úع-ق-دت-ا ب-ب-اريسس
وفاليتا““ .وأاكد ان ““ا÷زائر من خÓل احتضسانها
لهذا الجتماع تؤوكد ارادتها ‘ تسسخ Òكل ما ‘
وسس-ع-ه-ا ح-ت-ى ت-ت-واصس-ل ه-ذه ا◊رك-ي-ة““ .وق-ال ان-ن-ا
نامل ‘ ان يتوج لقاء ا÷زائر بالنجاح على غرار
الجتماع Úالسسابق .Úعلينا اغتنام الفرصسة التي
Áن-ح-ه-ا اج-ت-م-اع ا÷زائ-ر ل-تشس-ج-ي-ع ن-قاشس صسريح
ح -ول م -واضس -ي -ع ذات اله -ت -م-ام اŸشسÎك وت-ب-ادل
التجارب الضسرورية قصسد تصسور معا واقÎاح حلول
قائمة على أافضسل اŸمارسسات““ .وبالنسسبة ÷دول
اعمال اللقاء قال راوية انه يخصس سسيما اŸسسائل
اŸتعلقة بتبادل اŸعلومات والخبار ‘ اÛال
ا÷مركي ،وكذا امكانيات التعاون ‘ هذا اÛال
والسسياسسات ا÷بائية الواجب تبنيها من اجل جلب
السس- -ت- -ث- -م- -ار وا÷وانب اŸال -ي -ة والسس -ت -ث -م -ارات
اŸتعلقة بالتغÒات اŸناخية والنتقال الطاقوي““.
واع -ت Èم -ن ج -ه -ت -ه وزي -ر الق -تصس -اد واŸال -ي -ة
الفرنسسي برونولوم Òالذي يرأاسس الدورة مناصسفة،
ان ا◊وضس اŸت - -وسس- -ط ““ي- -جب ان يصس- -ب- -ح فضس- -اء
للتنمية القتصسادية والتبادل الثقا‘ بالنسسبة لبلدان
ا◊وار  .““5+5واعت Èان الرهان الك Èيكمن ‘
قدرة شسركاء ا◊وار  5+5على رفع مسستوى معيشسة
السسكان لتجنب توافد اŸهاجرين““ ،الذي يتسسبب
‘ مشساكل سسياسسية معتÈة““ لبلدان جنوب اوروبا،
مشسÒا ا ¤اسسبانيا وايطاليا وفرنسسا.

اجتماع ا÷زائر
لتشسجيع نقاشش صسريح
حول مواضسيع ذات
الهتمام اŸشسÎك

راوية :ا÷زائر تواصسل مسساهمتها من أاجل
منطقة متوسسطية آامنة ومزدهرة

أاك -د وزي -ر اŸال -ي -ة ع -ب -د ال -رح-م-ن راوي-ة امسس
األح -د ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ان ا÷زائ-ر سس-ت-واصس-ل
مسساهمتها ÷عل منطقة البحر األبيضس اŸتوسسط
خاصسة ا◊وضس الغربي منطقة للسسÓم والسستقرار
والزده - -ار اŸشسÎك .وأاوضس - -ح راوي - -ة ‘ ك- -ل- -م- -ة
افتتاحية Ãناسسبة الندوة الوزارية الثالثة ““مالية
واسستثمار““ لدول ا◊وار  5+5أان ““إارادتنا تكمن ‘
ان ن -ع -م -ل سس -وي -ا م -ع-ك-م م-ن اج-ل ت-ق-وي-ة ال-ت-ع-اون
اإلقليمي وتعزيز الروابط ب Úشسعوبنا للمسساهمة
‘ –قيق هذه الرغبة التي –دوكل واحد منا
واŸتمثلة ‘ جعل البحر األبيضس اŸتوسسط خاصسة
ا◊وضس ال -غ -رب -ي م -ن -ط -ق -ة ل -لسس -ل -م والسس -ت -ق -رار
والزدهار اŸشسÎك““ .وأاشسار الوزير الذي يÎأاسس
هذه الدورة مناصسفة مع وزير القتصساد واŸالية
الفرنسسي برونولوم Òإا ¤أان ““شسعوب البحر األبيضس
اŸتوسسط تواجه العديد من التحديات اŸشسÎكة““.
وي-ت-ع-ل-ق األم-ر حسسب راوي-ة ب-ال-ت-ح-دي-ات اŸت-علقة
باألمن والتغÒات اŸناخية والهجرة وكذا Ãسستقبل
الشس-ب-اب و“ك-ي-ن-ه م-ن سس-وق ال-ع-م-ل ب-اإلضس-اف-ة ا¤
ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصس-ادي-ة الشس-ام-ل-ة ب-ال-نسس-ب-ة للمسسؤوول

لتوطيد العÓقات الثنائية ب Úا÷زائر ـ الصضÚ

لقاء ب ÚاÛموعة الŸÈانية للصسداقة
و””ا÷معية الكونفشسيوسسية

شس- -ك- -لت ال- -ع Ó-ق -ات ا÷زائ -ري -ة-الصس -ي -ن -ي -ة
وضسرورة توطيدها ،خاصسة ‘ ›الت الشسراكة
الق -تصس -ادي -ةﬁ ،ور ال -ل -ق -اء ال -ذي ج -م-ع امسس
األحد ب Úرئيسس اÛموعة الŸÈانية الثنائية
للصسداقة ،بوعÓم بوسسماحة ورئيسس ““ا÷معية
ال-دول-ي-ة ال-ك-ون-فشس-ي-وسس-ي-ة““ ت-انغ ونشسنغ .وأاوضسح
ب -ي -ان ل -ل -م -ج -لسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي أان رئ-يسس
اÛم- -وع- -ة الŸÈان -ي -ة ل -لصس -داق -ة ““ا÷زائ -ر-
الصس ““Úتطرق Ãعية رئيسس ““ا÷معية الدولية
الكونفشسيوسسية““ والوفد اŸرافق له ،إا ¤واقع
العÓقات ““العتيدة““ التي Œمع البلدين ،والتي
دع - -ا إا““ ¤ت - -وط - -ي - -ده- -ا وإاضس- -ف- -اء م- -زي- -د م- -ن
الديناميكية على مسسارها لسسيما ‘ ›الت
الشسراكة القتصسادية““ .وسّسجل رئيسس اÛموعة
الŸÈانية للصسداقة ‘ هذا اإلطار ،تواجد عدد
معت Èمن ا÷الية الصسينية با÷زائر الناشسطة ‘
›ال إا‚از مشساريع كÈى ،مشسيدا بـ«عراقة““
العÓقات التاريخية التي تربط البلدين .وأابدى
““إاعجابه بالدفعة القوية التي يعرفها التعاون
الثنائي ‘ ﬂتلف اÛالت““ ،حيث دعا ‘
ه- -ذا السس- -ي- -اق إا““ ¤ت- -ع- -زي- -ز أاك Ìل- -ل- -عÓ- -ق- -ات
الŸÈانية““ من خÓل تكثيف تبادل الزيارات.

أاما فيما يتعلق باŸسسائل الدولية الراهنة ،فقد
شسدد بوسسماحة على موقف ا÷زائر ““الرافضس
للتدخل ‘ الشسؤوون الداخلية للبلدان التي تعرف
النزاعات وحرصسها على احÎام سسيادة الدول““،
مضسيفا بأان ا÷زائر ““برهنت على كفاءتها ‘
ح - -ل األزم - -ات ‘ ال - -دول اÛاورة““ ،ك - -م - -ا أان
““مواقفها واضسحة ومعروفة لسسيما بخصسوصس
اŸسسائل التي تهم اŸنطقة ،على غرار موقفها
ال- -داع- -م ◊ق الشس- -عب الصس -ح -راوي ‘ ت -ق -ري -ر
مصسÒه ،وكذا Œاه القضسايا العادلة Ãا ‘ ذلك
ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة““.وم-ن جهتهّ ،ثمن رئيسس
““ا÷م -ع -ي -ة ال -دول -ي -ة ال-ك-ن-ف-وشس-ي-وسس-ي-ة““ م-وق-ف
ا÷زائر إازاء العديد من القضسايا ،معرجا على
الدور الذي لعبته ا÷زائر سسنة  ‘ 1971مسساندة
الصس Úلنضسمامها Ÿنظمة األ· اŸتحدة.كما
دعا أايضسا إا ¤تقوية هذا التعاون و«الرتقاء به
إا ¤مسستوى الشسراكة الشساملة““ ،مÈزا اسستعداد
بÓده لتبادل التجارب مع ا÷زائر ،خصسوصسا ‘
›ال ال-ت-ع-اون ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي وال-ب-حث وال-ت-ع-ليم
العا‹ الذي يشسهد تطورا ملحوظا ‘ بÓده،
م -ث -ل -م -ا أاك-د ،م-ع ال-تشس-دي-د ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ب-ادل
الزيارات لتعميق التشساور ب ÚالŸÈاني.Ú
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’وقاف ،يوسسف مشسرية:
اŸسستشسار بوزارة الشسؤوون الدينية وا أ

’حاديث الدينية ع Èالفضسائيات
كÌة الفتاوى وا أ

مشضروع «اÛلسس العلمي»
يسضاعد القنوات على الفرز

ا’حتفال باŸولد النبوي “واجب “

@ ÷نة تأاهيل اŸسضجون ‘ Úاإ’رهاب أاحصضت  ٤٠٠شضبهة

@ ا◊فاظ على اŸوروث العقائدي لضضمان ““اأ’من الفكري““

’ن- - -تشس - -ار اıي - -ف أاح - -ي - -ان - -ا
ا إ
’ح-اديث
ل -ل -ف -ت-اوى وم-ا –م-ل-ه ا أ
ال-دي-ن-ي-ة –ت تسس-ميات ﬂتلفة
ع Èال- -فضس- -ائ- -ي- -ات ا÷زائ- -ري- -ة،
تشسوشس على اŸتابع Ÿا تبثه هذه
ال- - -ق- - -ن- - -وات ،م- - -ن ق- - -راءات Œاه
اŸسس-ائ-ل ا◊سس-اسس-ة ال-ق-ادرة ع-ل-ى
إاحداث «صسدمة» ‘ فكر الفرد قد
تؤودي به أاحيانا إا ¤التشسكيك ‘
كل ما هو راسسخ له باŸراجعة أاو
بشس-يء م-ن ه-ذا ال-ق-ب-ي-ل وه-ذا م-ا
ن -ق-ف ع-ل-ي-ه ي-وم-ي-ا ع Èت-ك-ل-ي-ف
أان- -اسس Ãخ- -اط- -ب- -ة ال- -رأاي ال- -ع -ام
بأافكار حقا –تاج إا ¤الكث Òمن
التمحيصس وحتى التنقيح ’ ⁄
ك-ون-ه-ا مشس-ح-ونة بتوجهات نابعة
’شسخاصس اÎŸجمة
من أامزجة ا أ
Ÿنابع شستى.

’نام ﬁمد – صسلى الله عليه و سسلم –””وقفة”” ليسس على
اعت Èيوسسف مشسرية أان ا’حتفال بذكرى مولد خ Òا أ
’نها سسÒة اŸصسطفى ””التي تربينا وترعرعنا عليها”” ،داعيا النخبة أان تسستغل هذه اŸناسسبة الدينية
’شسياء أ
‰ط ي ة ا أ
لتكريسس ثوابت الهوية الوطنية.

جمال أوكيلي

حياة  /ك
تصشوير  :عباسس تيليوة
أابرز الباحث مشسرية الذي نزل ،أامسس،
ضسيفا على جريدة ““الشسعب““ أان ذكرى مولد
سس -ي -د اÿل -ق ت -ت -زام-ن و اأ’سس-ب-وع ال-وط-ن-ي
للقرآان الكر ،Ëوقد اتخذت ا÷زائر موقفا
ضسد النزعة اŸتطرفة للغرب Œاه الدين
ا◊نيف والتي أارادت بها تشسويه اإ’سسÓم،
وﬁاولة النيل من رسسول الرحمة من خÓل
الصسور الكاريكاتورية  ،التي نشسرتها بعضس
الصسحف الغربية ‘ سسنوات خلت ،وذلك
م -ن خ Ó-ل إاط Ó-ق ع -ل -ى شس-ه-ر رب-ي-ع اأ’ول
““شسهر النصسرة ““.
ك -م -ا اع -ت Èال -ب -احث مشس -ري -ة م -ن -اسس-ب-ة
اŸول- -د ﬁط- -ة ل -ت -ك -ريسس ث -وابت ال -ه -وي -ة
الوطنية ،وأاضساف انه يراد من خÓله بعث
رسسالة قوية Ÿن يّروج لصسراع ا◊ضسارات ،و

رد ع -ل -ى ال -ذي -ن ي-رم-ون ال-دي-ن اإ’سسÓ-م-ي
بالتطرف واإ’رهاب““ ،و هذا غ Òصسحيح
أ’ن الرسسالة اÙمدية جاءت للعا ⁄كافة،
وهي رسسالة حضسارية تسسّوق للتعايشس معا
بسسÓم و –بذ لغة ا◊وار و احÎام آاراء
الغ ،Òو قبول اآ’خر ،لكن با◊فاظ على
الهوية الوطنية““.
ورفضس اŸتحدث ‘ مداخلته اÿوضس
‘ اÓÿفات ““اÓÿف الفقهي الفرعي““،
الذي يريد أان يشسوشس على هذه اŸناسسبة
الطيبة اŸباركة ،من خÓل ا÷دل القائم
حول جواز ا’حتفال باŸولد من عدمه،
لكنه أاكد على اŸغزى من اŸناسسبة ،وهو
اسستذكار سسÒة اŸصسطفى (صس) ،من خÓل
ا÷لسسات العائلية ،التي تدخل ‘ إاطار““
صسلة الرحم ““ ،مشسÒا إا ¤فضسل ا’حتفال
باŸولد النبوي ‘ اÙافظة على الهوية
ال -وط -ن-ي-ة خÓ-ل فÎة ا’ح-تÓ-ل ال-ف-رنسس-ي
الذي دام أاك Ìمن قرن من الزمن  ،الذي
أاراد طمسس الهوية والدين وكانت اŸقاومة

العدد
١٧٧٩٩
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تتم من خÓل القصسائد الشسعرية التي “دح
الرسسول الكر ËاŸتوارثة كابرا عن كابر.
وأاك -د اŸت -ح -دث ‘ ه -ذا السس -ي -اق ع-ل-ى
ضس- - -رورة ا◊ف- - -اظ ع- - -ل - -ى ه - -ذا اŸوروث
العقائدي ““ للتأام Úالفكري““ و يرى أان
ال -ذي ي -ذيب ا÷ل -ي -د و ي -ن -ه -ي ال -ك -ث Òم-ن
اŸشساكل هو ا◊وار وا÷لوسس مع اآ’خر،
مشسÒا إا ¤أان فكرة إانشساء اÛالسس العلمية
ت- -ه- -دف ل- -ك -ي ت -ك -ون ه -ذه اأ’خÒة فضس -اًء
Ùارب -ة اأ’ف -ك-ار اŸت-ط-رف-ة ،وال-ط-ائ-ف-ي-ة
التي أارادت التغلغل ‘ ا÷زائر ،والتي من
ب Úما قامت به ﬁاولة التشسويشس على
مناسسبة اŸولد.
قال مشسرية ‘ هذا السسياق ،انه ’ Áكن
الفصسل ب Úحب الدين وحب الوطن ،مشسÒا
إا ¤أان ظ -ه -ور ال -ط -وائ -ف ي -ع -ود إا ¤ت -ع-دد
وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م ،ال -ت -ي أاصس -ب -حت مصس-درا
ينتهل منه ا÷زائريون معلومات ويسستمعون
إا ¤فتاوى “رر من خÓلها أافكار تخالف
اŸرجعية الدينية الوطنية.

‘ هذا السسياق ،أاشسار يوسسف مشسرية
باحث ومسستشسار بوزارة الشسؤوون الدينية
واأ’وقاف إا ¤أان هناك اسستعدادا كامÓ
ل -دى ال -وصس -اي -ة ل -ت -زوي-د ه-ذه ال-ق-ن-وات
الفضسائية بكفاءات علمية لها القدرة ‘
ت-ب-ل-ي-غ ال-رسس-ال-ة ال-ع-ط-رة لديننا ا◊نيف
دون الوقوع ‘ أاي مطبات غﬁ Òسسوبة
ق -د ت -ع -ود ب -ال -ع -واقب ال -وخ -ي -م -ة ع -ل-ى
اأ’شس- -خ- -اصس ال- -ذي- -ن ي- -داوم- -ون ع- -ل- -ى
مشساهدة ما يعرف با◊صسصس الدينية.
‘ هذا اإ’طار ،بادرت وزارة الشسؤوون
الدينية واأ’وقاف باسستحداث اÛلسس
العلمي ،كمشسروع يكون عبارة عن ‡ر
إاجباري بالنسسبة للقنوات التي ترغب ‘
أان يكون لها منابر مرئية للتواصسل مع
اŸشساهدين ،غ Òأان اأ’مر  ⁄يكن كما
“ناه الراغبون ‘ إاحتواء أاو باأ’حرى
م -راف -ق -ة ه -ذه ال -رك -ائ-ز اإ’عÓ-م-ي-ة ‘
برا›ها الدينية.
وع Èاأ’سستاذ يوسسف مشسرية عن أامله
‘ أا’ تكون هذه الفضسائيات مصسدرا
لفكر نشساز يؤوسسسس Ÿرجعية دينية تقوم
على اإ’ختÓف بل الشسغل الشساغل هو
التفاعل مع مقاربات الراأي اآ’خر ،لكن
وإاسستنادا إا ¤ما ” مÓحظته ‘ هذا
الشسأان فإان الرسسو يكون دائما إا ¤القيم
اÒÿة.
وسسرد هنا اŸسستشسار بوزارة الشسؤوون
ال-دي-ن-ي-ة واأ’وق-اف ع-ي-ن-ات م-ن النماذج

صسمام آامان سسمته الوسسطية وا’عتدال

اŸطروحة ‘ النقاشسات اليومية ،كرفع
اآ’ذان وقراءتنا للقرآان الكر .Ëو‘ هذا
اإ’طار فإان العمل منصسب على توحيد
هذه اŸسسائل الدينية وفق ما دأابت عليه
اŸرجعيات عندنا.
وشسرح اأ’سستاذ يوسسف مشسرية شسرحا
مسستفيضسا للمشسروع اآ’خر ،الذي تشستغل
عليه الوزارة أا’ وهو إاعادة تأاهيل الفكر
اŸت- -ط- -رف ل -دى اÙب -وسس ‘ Úإاط -ار
اإ’ره- -اب والسس- -ع- -ي ا◊ث- -يث م- -ن أاج -ل
دع -وت -ه -م قصس -د ال -ت -خ -ل-ي ع-ن ك-ل ه-ذا
التشسدد والغلو ‘ مسسائل الدين معتÈا
م -ث -ل ه -ذا ال -ع-م-ل ‡ك-ن-ا ج-دا وق-ائ-م-ا
ب- -ذات- -ه اإن إاه -ت -دى ا÷م -ي -ع إا ¤ا◊وار
وال -ن -ق -اشس ال -ذي ي -وصس -ل ك-ل واح-د إا¤
النقطة التي يريدها وهو التقاطع الذي
يرغبه كل واحد مقصسد ا.Òÿ
’سس -ت -اذ ي -وسس -ف مشس -ري-ة،
وحسسب ا أ
ف- -إان ال- -ل- -ج- -ن- -ة اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -ت -أاه -ي -ل
اÙبوسس Úمن ذوي الفكر اŸتشسدد
أاح-صس-ت  ٤٠٠شس-ب-ه-ة وفسس-ر مصس-طلح
الشس- -ب- -ه- -ة ع- -ل- -ى أان- -ه إاخ -ت Ó-ط ا◊ق
بالباطل ،ومثل هذه اŸفاهيم –تاج
فع Óإا ¤اŸزيد من الشسرح والتوضسيح
إاذا ما وقفنا على صسيغة التصسنيف لكل
هذا الكم الهائل من «الشسبهات» ،و‘
’مر عم Óدقيقا
مقابل ذلك يتطلب ا أ
وم -فصس  Ó-ل -ل-ت-ح-ك-م ‘ ذلك ،وك-ل م-ن
تصسدر على لسسانه أاقوال معينة عليه
بالدليل القاطع والبنية الدامغة.
ب- -ن- -اءا ع- -ل- -ى ك- -ل ه- -ذا ف- -إان ه- -ذه
اŸشس- -ارب ال- -ت- -ي ط- -ف -حت ال -ي -وم إا¤
السسطح– ،اول أان تعاكسس كل ما تلقاه
اÛتمع ا÷زائري ‘ هذا الصسدد،
إاع- -ت- -م- -ادا ع -ل -ى ق -اع -دة ال -وسس -ط -ي -ة
’ع -ت -دال ال -ت -ي رف -ع ل -واؤوه -ا أائ -م-ة
وا إ
وأاسساتذة يشسهد لهم التاريخ بنزاهتهم
وح -رصس -ه -م ع -ل -ى ت -ف-ادي أاي ت-ط-رف
ك -أاح -م -د ح -م -ا ،Êع-ل-ي شس-ن-ت ،Òع-ب-د
الرحمان ا÷ي ،‹Óعلي مغربي ،عبد
ال- -رح- -م- -ان شس -ي -ب -ان ،م -ول -ود ق -اسس -م،
وغÒه -م م-ن ال-ف-ط-اح-ل ال-ذي-ن ك-ان-وا
سسدا منيعا ،أاوقف كل تلك اŸوجات
’فكار اŸنتشسرة منذ  ،٧٠وكانت
من ا أ
ا÷زائر ‘ منأاى عن كل هذه الهزات
نظرا لقدرتهم على التواصسل السسلسس
’خر.
مع ا آ

مرجعيتنا السضنية اŸالكية حافظت على النسضق ا’جتماعي والوحدة الوطنية والفكرية
’وق-اف  ،ي-وسس-ف
أاك -د ال -ب -احث واŸسس -تشس -ار ب -وزارة الشس -ؤوون ال -دي -ن-ي-ة وا أ
مشسرية أان ””اŸرجعية الدينية الوطنية ا÷زائرية ،حافظت على النسسق
ا’جتماعي والوحدة الوطنية والفكرية للجزائري ، ÚمعتÈا أانها Ãثابة
””صسمام أامان سسمته الوسسطية وا’عتدال””ﬁ ،ذرا من””أاي اخÎاق طائفي
’عÓ-م خ-اصس-ة وأان-ن-ا ن-عيشس ‘ ما
ون-ح-ل-ي”” ،ك-م-ا شس-دد ع-ل-ى دور ””ال-ن-خ-ب-ة وا إ
’قليات”” التي –اول أاطراف و جهات تشسجيعها واسستغÓلها
يسسمى بفجر ا أ
’وطان.
لتفتيت و Œزئة اÛتمعات و ا أ

فريال بوششوية
حذر يوسسف مشسرية لدى اسستضسافته،
أامسس ‘ ،رك - -ن ““ضس - -ي - -ف الشس - -عب““ ،م - -ن
ا’خÎاق ال- -ط- -ائ- -ف- -ي اŸت -زام -ن وف -ج -ر
اأ’قليات’ ،فتا إا ¤أان الهدف هو خلق
أاقليات وطوائف ليسست أاصسيلة مؤوكدا أان
الدسستور ا÷زائري واإ’صسÓحات اأ’خÒة
ك -ف -لت ح -ري -ة اŸع -ت-ق-د وح-ري-ة ‡ارسس-ة
العبادات لغ ÒاŸسسلم Úوغ Òا÷زائريÚ
ع - - -ل - - -ى أان ي - - -ك - - -ون ذلك وف- - -ق ق- - -وانÚ
ا÷مهورية““.
وشسدد ‘ السسياق على ضسرورة مسسايرة

Óحداث وا◊يلولة دون –قيق
اإ’عÓم ل أ
م - -آارب ا’خÎاق ال- -ط- -ائ- -ف- -ي’ ،ف- -ت- -ا ‘
معرضس رده على سسؤوال يخصس الكتب غÒ
اŸتوافقة مع اŸرجعية ا÷زائرية التي
يراد ‘ كل مرة الÎويج لها من خÓل
معرضس الكتاب الدو‹ ،أان دور النشسر التي
تريد الÎويج لكتبها عليها أان ترسسلها ا¤
÷نة القراءة.
مشسرية تسساءل عن سسبب إادخال الكتب
دون اŸرور على اللجنة اıتصسة رغم أان
البيوت تؤوتى من أابوابها – أاضساف قائ–Ó
م -ع-تÈا أان-ه ““ل-يسس م-ن أاخÓ-ق-ي-ات ال-ع-م-ل
ال -ف -ن -ي وال -ع-م-ل اإ’عÓ-م-ي““ ،ج-ازم-ا ب-أان
““التحديات كبÒة وكبÒة جدا““ أ’ن ““هناك

اخÎاق طائفي ،نحلي““ ،و«يراد أان نعيشس
الشسحن الطائفي ‘ ا÷زائر ““ ونحن ““
بعيدين كل البعد عن هذا““ ،وخلصس إا¤
القول ““’ نريد من الغ Òكان صسديقا أاو
شس -ق -ي -ق -ا أاو ج -ارا ،أان يصس-ف-ي ا◊سس-اب-ات
داخل ““ا÷زائر““.

وأاضساف ‘ السسياق ““ما يحز ‘ أانفسسنا
عشسية ا’حتفال باŸولد النبوي الشسريف،
هو أان اأ’شسقاء ‘ سسوريا ،ليبيا ،اليمن
وما‹ ،يعيشسون اÿوف والهلع وقد كانوا
من قبل ‘ أامان““ ،وقال ‘ السسياق ““نريد
توعية النخبة من أائمة ،علماء ومثقف،Ú

إا ¤أان اÓÿف عندنا حول أامور فقهية
ف -رع -ي -ة ’ نشس -ع -ر ب -ه -ا ،ل-ذلك إاذا أاق-ب-لت
الفتنة يعرفها العلماء وح Úتدبر يدركها
ا÷اه -ل -ون““ ،م -ذك -را أان -ن -ا ““ك -ل -ن -ا عشس -ن -ا
ال -عشس -ري -ة السس -وداء ،وك -ي -ف ك -ان ال -ن -اسس
متحمسسون بداية التسسعينيات ،وخÓل أايام
ال-ف-ت-ن-ة سس-ارع ا÷م-ي-ع ب-ال-تضس-رع وال-دع-اء
إ’طفاء جمرة الفتنة““.
وأاوع- -ز اŸسس- -أال- -ة إا““ ¤دوائ -ر Îﬁف -ة
درسست ع- -ق- -ل -ي -ة اÛت -م -ع -ات ال -ع -رب -ي -ة
اإ’سسÓمية ،تدرك جيدا بأان هذا اÓÿف
ال -ف -ق -ه -ي وال -ع -ق -دي أاي خ Ó-ف ال -ت-ن-وع،
اسستغلته اسستغ ’Óجيدا““ ،أاما التشسويشس
على مرجعيتنا السسنية اŸالكية ـ اسستطرد
يوسسف مشسرية ـ مثلما ““أاشسار إاليها ‘ كثÒ
م -ن اŸن -اسس -ب -ات خ-ط أاح-م-ر““ ،رغ-م أان-ن-ا
م -ن -ف -ت -ح Úع -ل -ى ا÷م -ي -ع ،ون -ت -ح-اور ‘
اÙافل الدولية واإ’قليمية مع ا÷ميع،
ونقبل كل اأ’فكار ،إا’ ما يندرج ‘ إاطار
الشسحن الثقا‘ ،وخلق ف Ïداخل اأ’سسرة
الواحدة““.
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ذكرى اŸولد يج ـ ـب اأن تت ـ ـÓءم
والتغ ـ ـÒات ا’ف ـ ـÎاضسية

«زاد النبي وفرحنا بيه صشلى الله عليه يا عاششق Úرسشول الله صشلى الله عليه ،»...كلمات ترسشخت ‘ ذاكرة اÛتمع
ا÷زائري ارتبطت لعقود طويلة بذكرى اŸولد النبوي الششريف الذي صشنع فرحة عاششها ا÷زائري وافتخر بها خاصشة ‘
’سشÓمي.
الفÎة ا’سشتعمارية وكانت حينها إاحدى الوسشائل اŸهمة لرد ﬁاو’ت طمسس الهوية الوطنية وبعدها ا إ

فتيحة كلوأز

هذه ألهوية ألوطنية ألتي حافظت على ركائزها رغم
قرن و نيف من أ’سشتعمار توأجه خطرأ كبيرأ وسشط
ألمد أ’فترأضشي ألذي أصشبح ألعالم يعيشض دأخله ألنشضء
ألجديد يعكسشه ألرقم ألرهيب لعدد ألجزأئريين ألمالكين
لصشفحة فايسشبوك على ألفضشاء أأ’زرق حيث قدر بـ20
مليون صشفحة ما يعني ضشرورة جلبهم بذأت ألوسشيلة
ألمنغمسشين دأخلها حتى نحصشنهم من أ’فكار ألدخيلة
وك -ل ذلك م -ن أج -ل أل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ه -وي -ت-ه-م أل-وط-ن-ي-ة
وألدينية.
على ألخطاب ألديني أن يتÓءم وهذأ ألمتغير ألمهم في
حياة ويوميات ألجيل ألجديد أ’نه ألركيزة ألتي يعتمدها
أل-غ-ي-ر ’سش-ت-ه-دأف-ه-م وت-ف-ري-غ-ه-م م-ن أل-م-رج-ع-ي-ة أل-دينية
ألسشنية ألمالكية ألتي كانت دأئما مرجعية ألجزأئريين
ألدينية ،كيف لهذأ ألخطاب أن يجعل من ذكرى ألمولد
ألنبوي وقفة يقفها ألصشغير وألكبير من أجل ألتدبر في
ألسش-ي-رة أل-ن-ب-وي-ة أل-ت-ي ع-كسشت ج-وه-ر أإ’سشÓ-م وح-قيقته
ألمبنية على ألتسشامح وقبول أآ’خر.
كيف للمولد ألنبوي أن يكون كما كان من قبل في ألعهد
أ’سشتعماري مناسشبة إ’برأز ألبعد ألديني للجزأئريين،
فكانت إأحدى ألطرق ألناجعة ألتي أعتمدوها للوقوف في
وجه ألمسشتعمر ،فلم تتعارضض عندهم ألوطنية وألدين
أب -دأ ب -ل أت -ح -دأ ل -ب -ن-اء سش-د م-ن-ي-ع أم-ام سش-ي-اسش-ة ح-اولت
ألسش -ل -ط -ات أل-ف-رنسش-ي-ة ط-وي Ó-إأذأب-ة ك-ل م-ا ه-وج-زأئ-ري
إأسشÓمي في ششخصشية غربية بعيدة عن أصشالة ألهوية ألتي
تربى عليها أجدأدنا.
أل-ب-احث وأل-مسش-تشش-ار ب-وزأرة ألشش-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة وأأ’وق-اف
يوسشف مششرية ركز في حديثه عند نزوله ضشيفا على
ج -ري -دة «ألشش -عب» ع -ل -ى أه -م -ي-ة أ’سش-ت-ث-م-ار ف-ي أل-ع-ال-م
أ’ف-ت-رأضش-ي ب-تسش-وي-ق خ-ط-اب دي-ن-ي م-وج-ه إأل-ى أأ’ج-يال
ألصشاعدة حتى تبقى رمزية مثل هذه ألمناسشبات رأسشخة
في أذهان ألناششئة ألمعرضشين إألى ألكثير من ألهجمات
ألخفية لضشرب هويته ووطنيته،دون إأغفال ألدور ألمهم
أل -ذي ت -ل -ع -ب -ه أأ’سش -رة وأل -م-درسش-ة وأإ’عÓ-م ف-ي إأع-ط-اء
أسشاسشات وركائز دينية متينة أ’جيال أختلفت مصشادره
عما كانت عليه من قبل.
هوألسشبب – حسشب يوسشف مششرية – في إأطÓق مششروع
مسش -اج-د ف-ايسش-ب-وك-ي-ة أل-ت-ي فّ-ع-لت وب-دأت نشش-اط-ه-ا م-ن-ذ
سشنتين ،ليتنقل ألمسشجد بذلك إألى ألموأطن و’ ينتظر

قدومه إأليه حتى ’ يقتصشر تأاثيره على روأد ألمسشاجد
ف-ق-ط وح-ت-ى ن-ح-د م-ن أل-ح-م-ل-ة ألشش-رسش-ة أل-ت-ي ي-وأجهها
ألمسشلمين في ألعالم ،أين يسشوق أإ’سشÓم على عكسض
جوهره وحقيقته ،فينبغي على أإ’مام،وألمرششدة ألدينية
إأن يسشوقا خطاب ديني يدعوإألى أ’عتزأز بالششخصشية
وأل -ه -وي -ة أل -دي -ن -ي -ة وي -تسش -اي -ر م -ع أأ’ح -دأث ف-ي أل-ع-ال-م
أ’فترأضشي.
وف-ي سش-ي-اق ت-دخ-ل-ه ،ق-ال ي-وسش-ف مشش-ري-ة أن-ن-ا ك-م-ج-تمع
،ع -ل -م -اء وب -اح -ث -ي -ن ي -جب أن ن -م-لك ألشش-ج-اع-ة ل-ت-ج-اوز
ألطابوهات في ألمسشائل ألدينية بالحديث بأاريحية عن
ألمسشائل ألتي تثير نقاششا حادأ كمسشأالة مغزى أ’حتفال
بالمولد ألنبوي ألششريف وألذي رآأه وأجبا في ألمرحلة
ألرأهنة ’ن أأ’جيال ألصشاعدة بحاجة إألى ألتعرف على
ألسشيرة ألنبوية ألششريفة وكذأ تذكر خ ّصشال ألرسشول صشلى
ألله عليه وسشلم وأ’يجابية ألتي كان يتعامل بها مع أآ’خر
مهما كان دينه أوجنسشيته.
...سشيرة نبوية عطرة كان أجدأدنا يجسشدونها في تلك
ألعادأت وألتقاليد ألتي رسشخت لصشلة ألرحم وألتقارب

وأل -ع -ط -ف ع -ل -ى أل -مسش-ك-ي-ن ،سش-ي-رة ك-ان أل-م-ول-د أل-ن-ب-وي
ألششريف فرصشة إ’برأزها وترسشيخها في ذأكرة أأ’جيال
ألصش -اع -دة أل -ت -ي ح -اف -ظت ع -ل -ي -ه -ا ح -ت -ى وصش -ول أل -م-د
أ’ف -ت -رأضش -ي أل -ذي غ ّ-ي-ر ق-وأع-د أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-ه-وي-ة
وألتفرد بها بعيدأ عن أ’نسشÓخ ب Óإأفرأط و’ تفريط،
فلم يعد كافيا أليوم بث مديح «زأد ألنبي وأفرحنا بيه
صشلى ألله عليه» للرأحل محمد عزيز ليلة ألمولد ألنبوي
ألشش -ري-ف ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-ه-وي-ة أل-دي-ن-ي-ة وأصش-ب-ح م-مÓ-
ل-ل-ك-ث-ي-ري-ن ذأك أل-خ-ط-اب أل-دي-ن-ي أل-ن-م-ط-ي أل-ذي يششعر
ألسشامع له أنه ُفصشل عن ألوأقع طوأل مدة أسشتماعه له،
نحن أليوم ،بحاجة إألى ُملقي ُمدرك للتحديات ألرقمية
ألذي يعيششها ألُمَتلقي في عالمه أ’فترأضشي ألخاصض،
فكما صشنع سشكان مدينة ششرششال ألمنارة وزينوها بنجمة
وهÓل للوقوف ضشد ألمسشتعمر بإابرأز أفتخارهم بمحمد
صشلى ألله عليهم بعد أن رأوأ أحتفالهم بمولد ألمسشيح
عليه ألسشÓم ،نحن أليوم بحاجة إألى منارة أفترأضشية
يصشنعها ألنخبة إ’بقاء أأ’جيال ألصشاعدة على مرجعية
أجدأدهم سشنية مالكية.

كيـــف ’ نحتفــل
Ãولــــده ..؟ !

أأم Úبلعمري

لم يعد هناك أادنى ششك أان مرجعيتنا الدينية الوطنية مسشتهدفة
ل -يسس ل -ذات -ه -ا و ل -ك -ن لضش -رب وح -دة الشش -عب ال-ج-زائ-ري و انسش-ج-ام-ه
المجتمعي  ،من خÓل احداث ثغرات في هذه المرجعية لبث الريبة
و ا’رت-ب-اك م-ن أاج-ل اسش-ت-نسش-اخ ال-وصش-ف-ة ال-ع-راق-ي-ة أاو ال-ل-ب-ن-انية في
الجزائر و جعلها مسشرحا لمواجهات طائفية بالنيابة؟
ل-ق-د فشش-ل ا’سش-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسش-ي ط-ي-لة  132سش-ن-ة ف-ي ال-قضش-اء ع-ل-ى
قناعات و معتقدات الششعب الجزائري و لم يسشتطع تحويله عن دينه
و ظل هذا الششعب يعضس بالنواجذ على إاسشÓمه الذي ورثه عن ابائه
و أاجداده على مدار تلك السشنين الطوال و لم يبدل تبدي Óحتى
ح -لت بشش -ائ -ر ال -نصش -ر و ا’سش -ت -ق Ó-ل ،و ظ -ل الشش-عب ال-ج-زائ-ري ع-ل-ى
مذهبه المالكي السشني كما هو حال كل دول المغرب العربي و الكثير
’ف-ري-ق-ي-ة ع-ل-ى ح-دودن-ا ال-ج-ن-وب-ي-ة و سش-اه-م ه-ذا ال-فكر
م-ن ال-دول ا إ
بوسشطيته و اعتداله في بث ثقافة التعايشس و التسشامح و نبذ العنف
’ك -راه و ل -م ي -ن -ك -ر ع -ل -ى ال -ج -زائ -ري -ي -ن ع -ادات -ه -م و ت -ق -ال-ي-ده-م
وا إ
’سشÓ-م-ية السشمحاء و ظل
ال-م-نسش-ج-م-ة أاصش Ó-م-ع ت-ع-ال-ي-م الشش-ري-ع-ة ا إ
الجزائريون يحتفلون لقرون بمولد النبي المصشطفى عليه الصشÓة و
السشÓم بأاحياء ليالي المولد بالتهليل و التسشبيح و الصشÓة على النبي
م-ح-م-د ب-ل ان مشش-اي-خ-ن-ا و ع-ل-م-ائ-ن-ا ك-ان-وا أاك-ث-ر حرصشا على ا’حتفاء
ب-ال-م-ول-د إال-ى غ-اي-ة ظ-ه-ور أاف-ك-ار غ-ري-ب-ة دخ-ي-ل-ة ت-ح-رم إاح-ي-اء هذه
السشنة الحميدة و تدعي أانها بدعة ما انزل الله بها من سشلطان ؟.
ل -يسس ه -ن -اك إانسش -ان سش ّ-وي ي-ب-ارك إاح-ي-اء ال-م-ول-د ال-ن-ب-وي الشش-ري-ف
’لعاب النارية أاو بازعاج الناسس و ترويعهم و هذا
بالمفرقعات و ا أ
’ مر
عÓوة على ما في ذلك من تبذير و إاسشراف و لكن أان يصشل ا أ
بالبعضس إالى تحريم ا’حتفاء بالمولد و اتخاذ ذلك كذريعة فان
’سشÓمي الذي لم ينكر
ذلك يبدو أانه حكم قاسس يتنافى مع الدين ا إ
حتى على المششركين مكارم أاخÓقهم فكيف على المسشلمين إاحياء
مولد نبّيهم ؟.
’مور على محمل الجد و إانششاء هيئة إافتاء
’خذ هذه ا أ
حان الوقت أ
’دعياء الذين
وط-ن-ي-ة رسش-م-ي-ة تسش-د ال-ط-ري-ق أام-ام ال-م-ت-ن-ط-عين و ا أ
أاصشبحوا يتششدقون بفتاوى مغرضشة عبر وسشائط التواصشل أاو بعضس
ال-ق-ن-وات ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ح-ول مسش-ائ-ل فصش-ل ف-ي-ه-ا ق-ب-ل  14ق-رن-ا مما
يعطيك ا’نطباع أاحيانا أان الوحي لم ينقطع أافلم يطلع هؤو’ء على
خطبة الوداع التي قال فيها الرسشول محمد صشل الله عليه و سشلم انه
أاكمل لنا ديننا ؟.
سشتظل الجزائر تحتفل بالمولد النبوي الششريف و سشيظل الششعب
الجزائري يعتز بذلك و لن تكون هذه الليلة المباركة التي ولد فيها
خير البرية كسشائر الليالي و سشتششعل فيها الششموع و تح ّ
ضشر فيها
«الطمينة» و سشتصشدح حناجر المصشلين في مسشاجدهم بالصشÓة و
’رضس
السشÓم على الرسشول الذي أاششرقت لمولده أانوار السشماوات و ا أ
فكيف ’ نحتفل بمولده ؟

ترششيد ا’حتفال باŸولد النبوي دون تفريط و’ إافراط

هيئـ ـ ـة Ÿراقبـ ـ ـة الرسسائـ ـ ـل الدينيـ ـ ـة عـ ـ ـ ÈاŸنظومـ ـ ـة اŸسسجديـ ـ ـة

منارة إاحياء اŸولد النبوي Ãدينة ششرششال
’وقاف يوسشف مششرية ،أامسس،إا ¤الوسشطية ب Úالغا‹ وا÷ا‘ ،أاي
دعا الباحث واŸسشتششار بوزارة الششؤوون الدينية وا أ
الÎششيد ‘ ا’حتفال بذكرى اŸولد النبوي ،هذه اŸناسشبة التي أاخذت ‘ ظل ا÷دل القائم حول جواز ا’حتفال بها من
’فراط ،مÈزا ‘
عدمه منحى أاخر أاوقع اŸسشلم فيما يسشمى التقليل من أاهميتها وإالغائها أاحيانا إا ¤الوقوع ‘ التفريط وا إ
ذات السشياق أاهمية ا’ئمة ورجال الدين ‘ تلق Úخطابات ورسشائل وفق مرجعية دينية تخضشع لرقابة هيئة التفتيشس.

خالدة بن تركي

هذأ و أوضشح مششرية  ،أمسض ،خÓل نزوله
ضشيفا على يومية «ألششعب» ،أن ألخÓف
أ ل -ق -ا ئ -م ح -و ل ج -و أ ز أ ’ ح -ت -ف -ا ل ب -م -ن -ا س ش -ب -ة
ألمولد ألنبوي أنه يرأد بها ألتقليل من
أ ه -م -ي -ة أ ل -م -ن -ا س ش -ب -ة و أ ل -ر غ -ب -ة ف -ي ع -د م
أ ل -ت -ذ ك -ي -ر ب -ه -ا و ب -ق -ي -م -ه -ا أ ل -ت -ي ي ق ت د ى ب ه ا
ومن خÓل ألرسشائل ألدينية ألتي يجب
أن تخضض للمرجعية ألدينية ألتي تعتبر

صشمام أمان سشمته ألوسشطية وأ’عتدأل.
ك م ا أ ك د ف ي س ش ي ا ق أ ل ت ف ر ي ط و أ ’إ ف ر أ ط
أ ل - -ذ ي و ق - -ع ف - -ي - -ه أ ل - -م س ش - -ل - -م ن - -ت - -ي - -ج - -ة
أ ’ خ - -ت  Ó- -ف - -ا ت ع - -ل - -ى ض ش - -ر و ر ة أ ل - -ع - -م - -ل
بالوسشطية لعدم ألتفريط في ألمناسشبة
أ ل -ت -ي ت -ع -ت -ب -ر ت -ق ص ش -ي -ر أ ب -ح -ق س ش -ي -ر ة خ -ي -ر
أ ’أ ن -ا م  ،خ -ا ص ش -ة و أ ن -ه -ا ج -ا ء ت ل -ل -ت -ذ ك -ي -ر
بقيمه ألنبيلة ،وهي فرصشة لتعزيز سشبل
أ ل -ت -و أ ص ش -ل ب -ي -ن أ ل -م س ش -ل -م -ي -ن  ،م ش ش -ي -ر أ أإ ل -ى

ض ش - -ر و ر ة أ ’ ب - -ت - -ع - -ا د ع - -ن أ ’إ ف -ر أ ط أ ل -ذ ي
س ش -ق -ط ض ش -ح -ي -ت -ه أ ل -ك -ث -ي -ر م -ن أ ل -م س ش -ل -م -ي -ن
نتيجة أ’حتفال عن طريق ألمفرقعات
أ ل ت ي م ن أ ل م ف ر و ض ض أ ن ت و ج ه أ م و أ ل ه ا أإ ل ى
أليتامي ودور ألطفولة ألمسشعفة للتعبير
ع - -ن أ ح - -ت - -ف - -ا ل - -ي - -ة ب - -ط - -ر ي - -ق - -ة ح ض ش - -ر ي - -ة
و ر م -ز ي -ة  ،و ه -ي أ ل -م -ن -ا س ش -ب -ة أ ل -ت -ي ج -ا ء ت
ل -ل -ت -ذ ك -ر أ ن أ ل -ن -ب -ي ت -ر ب -ى ي -ت -ي -م -ا و ع -ا ش ش -ا
ي - -ت - -ي - -م - -ا  ،و ه - -ي و س ش - -ي - -ل - -ة م - -ن و س ش - -ا ئ - -ل
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أ ل ت ض ش ا م ن  .و ق - -ا ل ذ أ ت أ ل - -م - -ت -ح -د ث ب ش ش -اأ ن
أ ’ ح -ت -ف -ا ل ب -م -ن -ا س ش -ب -ة أ ل -م -و ل -د أ ن -ه و ر غ -م
ر ف ض ض أ ل -ط -ر ي -ق -ة ب -ا ل -ن -ظ -ر أإ ل -ى أ ل -خ س ش -ا ر ة
أ ل -ت -ي ت س ش -ب -ب -ه -ا ع -ل -ى أ ل ص ش -ع -ي -د أ ل -م -ا ل -ي
و أ ل ص ش ح ي  ،أإ ’ أ ن ه ا ت ح م ل ر س ش ا ل ة ب اإ م ك ا ن
ع -ل -م -ا ء أ ل -ن -ف س ض و أ ل -ب س ش -ي -ك -و ل -و ج -ي -ا ت ح ل ي ل ه ا
و م - -ع ذ ل ك ع - -ل - -ى أ ل - -م س ش - -ل -م -ي -ن أ ل -ت -م س ش ك
ب -ا ل -و س ش -ط -ي -ة ل -ع -د م أ ل -و ق -و ع ب -ي -ن -ه -م -ا  ،و ه -ن ا
ي ب ر ز أ ل م ت ح د ث أ ه م ي ة أ ’إ ع  Óم ل م ص ش ا ح ب ة
أ ل م ن ا س ش ب ا ت و أ ل ت ع ر ي ف ب اأ ه م ي ت ه ا و أ ل ت ح ذ ي ر
من خطورتها.
و ف -ي س ش -ي -ا ق أ ل -ر ق -ا ب -ة و أ ل -م -ت -ا ب -ع -ة ع -ل -ى
م -ن -ظ و م ة  1 7أ ل -ف م س ش -ج -د م -ت -و أ ج -د ع -ب ر
أ ل -ت -ر أ ب أ ل -و ط -ن -ي و أ ل -خ -ط ا ب ا ت أ ل م س ش ج د ي ة
ألتي تلقى أليوم خاصشة في ألمناسشبات
ألدينية على غرأر ذكرى ألمولد ألنبوي
 ،أكد وجود هيئة مرأفقة متابعة ومرأقبة
عبر ألمسشاجد لعدم ألسشماح للخطابات
أ ل -م -غ -ر ض ش -ة م -ن أ ل -م -ر و ر ع -ل -ى غ -ر أ ر ج -و أ ز
أحتفالية ألمولد من عدمها وألتي يسشتغل
ف ي ه ا أ ح ي ا ن ا ب ع ض ض أ ’أ ئ م ة أ ل و ض ش ع ل ط ر ح
أفكارهم ،بالرغم أن أ’ختÓف قائم منذ
زمن.
و أ ش ش ا ر ف ي ذ أ ت أ ل س ش ي ا ق أ ن و ز ي ر أ ل ش ش وؤ و ن
أ ل د ي ن ي ة و أ ’أ و ق ا ف م ح م د ع ي س ش ى أ ك د ف ي
ع -د ي -د أ ل -م -ر أ ت ع -ل -ى أ ئ -م -ة أ ل -م س ش -ا ج -د
ض ش ر و ر ة أ ’ ح ت ف ا ظ ب اأ ف ك ا ر ه م ل ع د م أ ل و ق و ع
ف -ي أ ل -م -غ -ا ل -ط -ا ت و أ ن ي -ع -م -ل أ ل -خ -ط -ا ب
ألمسشجدي على تسشويق ألمرجعية ألدينية
أ ل -ت -ي ح -ا ف -ظ ت ع -ل -ى أ ل -ن س ش -ق أ ’ ج -ت -م -ا ع -ي
ط -ي -ل ة  1 4ق -ر ن  ’ ،ن أ ل -ف -ك -ر ة أ ل -د أ خ -ل -ة ق -د
ت ح د ث ت ش ش و ي ش ض ي ر أ د ب ه أإ ح د أ ث أ ل ف و ض ش ى
ألفكرية ألخÓقة وهذأ هوألممنوع كون
أ ل -خ -ط -ا ب أ ل -م -ن -ب -ر ي أ ل -ج -م -ع -ي ه -و خ -ط -ا ب
ي -ث -م -ن أ ل -م -ر ج -ع -ي -ة أ ل -د ي -ن -ي -ة أ ل -و ط -ن -ي -ة
أ ل ج ز أ ئ ر ي ة  ،م ع ر ج ا ف ي ذ أ ت أ ل س ش ي ا ق أإ ل ى
رسشالة رئيسض ألجمهورية ألسشنة ألماضشية
ف ي أ ’أ س ش ب و ع أ ل و ط ن ي ل ل ق ر أآ ن أ ل ك ر ي م أ ل ت ي
أكد فيها « أن ألمرجعية ألسشنية ألملكية
خط أحمر ’ ينبغى ألتقرب منها».

ا’حتفال باŸناسشبات الدينية يقع
‘ صشميم هويتنا:

العوŸة تسسببت ‘ تراجع
ا’حتفال باŸولد النبوي ‘
مدارسسنا
رد يوسشف مششرية تراجع ا’حتفال باŸولد النبوي
’خÒة ‘ وقت كانت
الششريف ‘ اŸدارسس ‘ السشنوات ا أ
ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة ال -دي -ن -ي -ة ي -ت -م اسش -ت -ق -ب -ال -ه -ا ب-ت-ن-ظ-ي-م
للمسشرحيات واŸسشابقات فكرية ،ثقافية وحتى علمية
’طوار الثÓثة إا ¤سشلبيات العوŸة على
على مسشتوى ا أ
ح -د ق -ول -ه إا ¤ج -انب ا◊م -ل -ة ال-ع-اŸي-ة أاواŸوج-ة ال-ت-ي
يشش -ه -ده-ا ال-ع-ا ⁄بسش-بب م-ا يسش-م-ى صش-راع ا Òÿوالشش-ر
فضش Óعن اŸوجة اÿطÒة التي تسشعى لبسشط نفسشها ‘
’◊اد اŸتنامية
’مر Ãوجة ا إ
’خÒة ويتعلق ا أ
الفÎة ا أ
والهدف من كل هذا ليسس إاقناع الناسس باعتناق ديانات
’حرى
’سشÓم أاوبا أ
أاخرى بل هوتششويه لصشورة دين ا إ
ششيطنته وجعل هذا العا ⁄بدون ديانة.

و أشش- -ار ذأت أل- -م- -ت- -ح- -دث ف -ي ذأت ألسش -ي -اق أإل -ى
ألد’ئل ألحاصشلة بششان تششويه صشورة أ’إسشÓم أإلى
م -ا ت -ت -ل-ق-اه أل-وزأرة ي-وم-ي-ا م-ن رسش-ائ-ل م-ن ب-عضض
ألششباب ألجزأئري ألذي تترأوح أعمارهم ما بين
 18و 22سشنة يسشاألون عن بعضض أ’أمور ألمعروفة
من ألدين بالضشرورة وألتي تنم عن فكر ألحادي
’ديني وهذأ ما يدعو–حسشبه– أإلى ضشرورة أإعادة
ألبناء أوأإعادة ألترميم ’سشيما بعد ألموجة ألتي
ششهدها ألعالم ألعربي بما يسشمى بفكر دأعشض
أ’رهابي وألذي كان هدفه تششويه صشورة أ’سشÓم
أبعاد ألناسض عنه.
ودع -ا أل -مسش -تشش -ار ي -وسش -ف مشش -ري -ة أل -ن-خ-ب-ة أل-ى
ألمبادرة ’إعادة بعث قيمنا وقناعاتنا،موؤكدأ أنه
ورغم ذلك يبقى ألمجتمع ألجزأئري سشوأء في
أل -ج -زأئ -ر أوخ -ارج -ه -ا أي أل -ج -ال -ي -ة أل -ج -زأئ-ري-ة
ألمقيمة بالمهجر متششبث بالقيم وألدين بدليل ما
نرأه في ششهر رمضشان ألكريم وكذأ يوم ألجمعة
أل -م -ب -ارك م -ن ت -وأف -د ل -ل -مصش -ل -ي-ن ع-ل-ى مسش-اج-د
أل -ج -م -ه -وري -ة وه -وم -ا ي -ع -كسض تشش-بث أل-ج-زأئ-ري
ب-م-رج-ع-ي-ت-ه أل-دي-ن-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ألتي طالما حافظ
ع -ل -ي -ه -ا أإب -ان أل -ح -ق -ب -ة أ’سش-ت-ع-م-اري-ة م-ن خÓ-ل
أ’حتفال بالمولد ألنبوي أوبعد أ’سشتقÓل من
خÓل تقديسض أ’أعياد ألدينية وألوطنية.

عزيز بن عامر
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اإ’ثنين  19نوفمبر  2018م
الموافق لـ  11ربيع اأ’ول  1440هـ

ربط الشّسراكة مع اŸؤوسّسسسات القتصسادية باŸسسيلة

النفتاح على اÙيط اÿارجي ÿلق مناصصب شصغل
أاعدت جامعة ﬁمد بوضسياف باŸسسيلة للموسسم الدراسسي ا◊ا‹ ثÓث عروضض تكوين ماسس Îمهني تندرج ‘
إاطار النفتاح على اÙيط اÿارجي ،وربط الشسراكة مع اŸؤوسسسسات القتصسادية “سض التجربة كليات التكنولوجيا والعلوم
القتصسادية والتجارية وعلوم التسسي.Ò

اŸسسيلة :عامر ناجح

أاّكد الدكتور بلواضسح الهاشسمي نائب رئيسس جامعة
محمد بوضسياف المكلف بالعÓقات الخارجية ،أاّن
جامعة المسسيلة بادرت إالى اسستحداث ماسستر مهني
ل -ط -ل -ب -ة ك-ل-ي-ة ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وال-ع-ل-وم ا’ق-تصس-ادي-ة
والتجارية وعلوم التسسيير ،وأابرمت اتفاقية تكوين
Óلكترونيك والكهرومنزليات
مع مؤوسسسسة كوندور ل إ
ببرج بوعريريج ومؤوسسسسة الحضسنة حليب ،وشسركة
إانتاج الكهرباء بالمسسيلة.
وأاشسار المتحدث إالى أان ا’تفاقية تهدف إالى خلق
تكوين مهني عال يسستجيب ’حتياجات المؤوسسسسات
ا’قتصسادية ،واإ’بقاء على إامكانيات توظيف نسسبة
ك-ب-ي-رة م-ن ال-م-ت-خ-رج-ي-ن ف-ي المؤوسسسسات المتعاقد
معها ،في حين كشسف رئيسس الجامعة البروفيسسور
كمال بداري ،أاّن الموسسم الدراسسي القادم سسيتم
اعتماد أاربعة عروضس تكوين مهنية في الليسسانسس
والماسستر على مسستوى كل كلية ومعهد بجامعة
المسسيلة.

النطÓق ‘ تكوين  120أاسستاذ
من طلبة الدكتوراه واŸاسسÎ

من جهة اأخرى ،برمج قسسم ا’إعÓم وا’تصسال
الرياضسي بمعهد علوم وتقنيات النشساطات البدنية
والرياضسية بالتنسسيق مع مخبر ا’أنشسطة البدنية
والرياضسية المكيفة بجامعة المسسيلة دورة تكوينية

ع-ل-ى ه-امشس ال-م-ل-ت-ق-ى ال-دول-ي ح-ول تكنولوجيات
ا’إعÓ-م وا’تصس-ال ال-ري-اضس-ي ف-ي ظ-ل ال-ت-ح-دي-ات
ا’قتصسادية الراهنة تخصس صسناعة الفليم الوثائقي
ب -ت-اأط-ي-ر ا’إعÓ-م-ي ال-م-خضس-رم ع-ب-د ال-ق-ادر م-ام،
ال -ذي اأ ّك-د خÓ-ل ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-ن ا’أه-م-ي-ة
الكبيرة التي تكتسسيها الدوره التكوينية خاصسة في
م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى م-رح-ل-ة ا’إن-ت-اج واأث-ن-اء
ا’إنتاج وما بعده ،معتبرا اأن صسناعة الفيلم خاصسة
ف -ي ال -م -ج -ال ال -ري-اضس-ي ه-و ا’أصس-ل ’إن-ت-اج ف-ي-ل-م

وثائقي لشسخصسية رياضسية.
وم -ن ذات ال -ج -انب ،اأّط -ر ال-خ-ب-ي-ر ال-دول-ي ح-ب-يب
العفاسس مدير مركز التدريب والتكوين بفرنسسا
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ا’أسس-ال-يب
ال-نشس-ط-ة ف-ي اأسس-ال-يب ال-ت-ع-ل-ي-م وال-تكوين العاليين،
والتي تعمد ا’أسساليب الحديثة في تلقين وتواصسل
ا’أسس -ت-اذ ف-ي ظ-ل ال-ت-ط-ورات ف-ي ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
الحديثة.

المواطنين من بلديات الو’ية ،وحتى من بعضس
ال-و’ي-ات ال-م-ج-اورة لÓ-سس-ت-ج-م-ام والسس-ب-اح-ة لملء
وقت فراغهم بدل ا’نحراف الى حين توقفه عن
العمل بسسبب تلف المضسخات وأاسسباب أاخرى تعد
غير تنظيمية.
وحسسب العريضسة التي تسسّلمنا نسسخة منها ،يطالب
ف-ي-ه-ا م-واط-ن-و ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ب-وب-ك-ر ت-د ّخل السسيد
سس -ي -ف اإ’سسÓ-م ل-وح وال-ي و’ي-ة سس-ع-ي-دة ،ال-رسس-ال-ة
ت -ح -م -ل ال -ع -دي -د م-ن ال-تسس-اؤو’ت وال-ت-ي ت-ؤوك-د ف-ي
مجملها عدم تحرك السسلطات المعنية امام جملة
ال -م-ط-الب ال-بسس-ي-ط-ة .ج-ري-دة «الشس-عب» وم-ن أاج-ل
تسسليط الضسوء وا’سستماع الى الطرف اآ’خر ،تنقلنا
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أاب -ري -ل بسس -ع-ي-دة ن-وراي ال-ح-اج ،ال-ذي أاك-د ل-ن-ا ب-أان
ا’شسكال القائم في ما يخصس المسسخن المائي،
وبأان هيئته راسسلت مديرية توزيع الغاز والكهرباء
ل -تسس -وي -ة ال -وضس -ع-ي-ة وم-ع-ال-ج-ت-ه-ا حسسب ال-ق-وان-ي-ن
ال-م-ع-م-ول ب-ه-ا وتصس-ل-ي-ح ال-مضس-خ-ات ،ووضسع محول
كهرباء لهذا المرفق في أاقرب وقت .وبين ذا وذاك
يترقب سسكان سسيدي بوبكر التحرك الفعلي من
أاجل حل هذا ا’شسكال القائم منذ عدة أاشسهر.

سسعيدة :ج ــ علي

م-ن ال-م-ف-روضس تسس-ل-م ه-ذه السس-ك-ن-ات خÓ-ل شس-ه-ر
مارسس الماضسي ،وذلك لقيامهم بجميع اإ’جراءات
المعمول بها ،ودفع كل المسستحقات ولم تتبق سسوى
مسس -اه-م-ة الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-م-ع-ادل-ة ال-خ-دم-ات
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ك-م-ا صس-رح-وا لـ «الشس-عب» أاّن-ه-م
أانجزوا ملفاتها وهي قيد الدراسسة ،كما تحّدث

جون عن معاناتهم مع أازمة السسكن التي طال
المحت ّ
أام-ده-ا ،خ-اصس-ة م-ع ت-ك-ال-ي-ف اإ’ي-ج-ار ال-ت-ي أاث-قلت
كاهلهم.

سسكيكدة :خالد العيفة

‘ انتظار انتهاء أاشسغال سسوق ا÷ملة ا÷ديد

تذبذب الّتموين باÿضصر يحدث اضصطرابا ‘ أاسصواق سصيدي بلعباسض
بلعباسس :غ ــ شسعدو

با’هتمام بمحيطه وتنظيفه وتنقيته ،مع دعوته
لتجنيد كل أاطياف المجتمع المدني للعمل ميدانيا
وعدم ا’كتفاء بالحمÓت اإ’عÓمية والتحسسيسسية.
وشسكر بكاكرة والي الو’ية عبد القادر بن سسعيد
على حرصسه الدائم على مصسالح سسكان الوادي،
وعمله على تحقيق الرفاه والراحة والطمأانينة لهم،
وتعّهدت تنسسيقية المجتمع المدني لو’ية الوادي
باسستمرار التعبئة المدنية الميدانية للقضساء على
مشساكل البيئة والمحيط بمدينة الوادي ،داعية كل
الجمعيات لوضسع اليد في اليد والنهوضس بمدينة
اأ’ل -ف ق -ب -ة وق -ب -ة ،وج -ع -ل -ه -ا ف -ي مصس-اف ال-م-دن
النظيفة ذات ا’سستقطاب السسياحي الواسسع.

وا‹ سصطيف يحث على اإلسصراع ‘ تسصليم الشّصطر األول

مكتتب ـ ـ ـ ـو  60مسصك ـ ـ ـ ـنا ترقويا بعزاب ـ ـ ـ ـة ‘ وقف ـ ـ ـ ـة احتجاجي ـ ـ ـ ـة

تضس-اع-فت أاسس-ع-ار ب-عضس ال-م-ن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ية إالى
الضسعف أاو أاكثر ،حيث فاق سسعر الطماطم  180دج
للكلغ فيما وصسل سسعر البطاطا  80دج للكلغ ،البصسل
 60دج ،الجزر  70دج ،والفاصسولياء  160دج أاما
الخسس 120دج للكلغ دون الحديث عن بقية الخضسر
التي أاصسابتها حمى الغÓء كالفلفل ا’حمر بـ 400
دج والكوسسة بـ  250دج ،وكذلك الفواكه التي عرفت
ه -ي ا’خ-رى ارت-ف-اع-ا ف-احشس-ا ،ح-يث ت-ج-اوز سس-ع-ر
الموز  450دج والتفاح المحلي  450دج للكلغ ،فيما
فاق سسعر الدجاج  400دج .وككل مرة يرجع التجار
سسبب الغÓء للفÓحين الذين أارجعوه بدورهم إالى
قلة المنتوج في هذا الفصسل ،وامتناع الكثير منهم
عن جني المحصسول بسسبب سسوء اأ’حوال الجوية
وقلة اليد العاملة.
هذا وأارجع مختصسون سسبب ا’رتفاع إالى المضساربة
التي يقوم بها الوكÓء وأاصسحاب غرف التبريد ،إالى
جانب النقصس المسسجل في أاسسواق الجملة بسسيدي
بلعباسس مّما يحّتم على التجار التنقل إالى الو’يات
المجاورة من أاجل جلب المنتجات الفÓحية من
خضسر وفواكه ،وهو ما يدفع التاجر إالى زيادة السسعر
بإادخال كل المصساريف التي تكّبدها من أاجل نقل
المنتوج.
ومن جهتها كانت مديرية التجارة قد أاكدت عدم
وجود مضساربة واحتكار داخل غرف التبريد ،حيث
أان ال -مشس -ك -ل ي-ع-ود أاسس-اسس-ا ل-ن-قصس أاسس-واق ال-ج-م-ل-ة
بالو’ية ،اأ’مر الذي تطلب التفكير في إانجاز سسوق

نظّمت تنسسيقية اÛتمع اŸد Êبالوادي ،أامسض
لول ،ح -م -ل -ة ن -ظ -اف-ة كÈى ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة
ا أ
ومشساركة عدد من اŸؤوسسسسات والداراتّ“ ،كنت
خÓ-ل-ه-ا ال-ت-نسس-ي-ق-ي-ة م-ن رف-ع أاط-نان من القمامة
واŸسساهمة ‘ إاعادة نقاوة وبريق مدينة القباب.

ال ّ
طريق السسيار العلمة ميناء جنجن

لجال اّÙددة
بعد تعّذر اسستÓمها ‘ ا آ

ارت -ف -عت أاسس -ع -ار اÿضس -ر وال -ف -واك -ه وال-ل-ح-وم
ال -ب -يضس -اء ب -أاسس -واق ولي -ة سس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسض ه-ذه
لي -ام إا ¤مسس -ت -وي -ات ق -ي -اسس -ي-ة ،أارب-كت اŸواط-ن
ا أ
ودف -عت ب -ه ل -ل -تسس -اؤول ع -ن أاسس -ب -اب ه -ذا ال -غÓ-ء،
واŸط -ال -ب -ة ب -ت -دخ -ل ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ل-وضس-ع ح-د
لسسواق.
للمشسكل ،وفرضض رقابة حقيقية على ا أ

تنسصيقية اÛتمع اŸد Êبالوادي
تن ّ
ظم حملة نظافة كÈى
الوادي :قديري مصسباح

مواطن ـ ـ ـ ـو سصي ـ ـدي بوبك ـ ـ ـ ـر بسصعيدة يطالب ـ ـون الوا‹ بحماي ـ ـة حقوقه ـ ـم

ن ّ
ظم أامسس المكتتبون في مشسروع  60مسسكنا ترقويا
بمدينة عزابة شسرق سسكيكدة ،وقفة احتجاجية أامام
مسس -اك -ن-ه-م ال-م-غ-ل-ق-ة ،م-نّ-ددي-ن ب-ت-م-اط-ل ال-ج-ه-ات
جون عدم
الوصسية في منحها إاياهم ،واعتبر المحت ّ
احترام الديوان الوطني لترقية العقارية صساحب
المشسروع لمواعيد التسسليم «حقرة وظلما» ،وكان

باعتبارها قضسّية ا÷ميع

أاوضسح رئيسس تنسسيقية المجتمع المدني بالوادي
عبد الحكيم بكاكرة في تصسريحه لـ «الشسعب» ،أان
ن -ه -اي -ة مشس -ك -ل اأ’وسس-اخ وان-تشس-ار ال-ق-م-ام-ة ك-ف-ي-ل
بنهايته تÓحم القوى المدنيّة وتحالف الجمعيات
بمختلف أالوانها ،معتبرا أان قضسية النظافة قضسية
الجميع والكل حسسب موقعه في المجتمع مطالب

لوŸبي عن النّشساط
بسسبب توّقف اŸسسبح نصسف ا أ

رفع مواطنو بلدية سسيدي بوبكر الواقعة شسمال
عاصسمة الولية سسعيدة  30كلم شسكاوى مسستعجلة
إا ¤ال ّسس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي-ة ،ي-ط-ال-ب-ون ف-ي-ه-ا Ãع-ا÷ة
ج-م-ل-ة م-ن ال-ن-ق-ائصض م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-وضس-ع-ية الكارثية
لوŸبي الشسهيد مزاري
التي آال اليها اŸسسبح نصسف ا أ
ب - -ن ف- -ري- -ح- -ة ال- -واق- -ع Ãح- -اذاة ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
لخ ⁄ Òيعد ‘ اÿدمة منذ
والتكوين اŸهني ،هذا ا أ
أاشسهر عديدة حيث صسرفت عليه اŸليارات.
أاع -ط -يت إاشس -ارة اف-ت-ت-اح-ه م-ن ط-رف م-ع-ال-ي وزي-ر
الرياضسة السسابق الهادي ولد علي ،حيث باشسر هذا
المرفق نشساطه في ظل غياب نقصس كبير للعمال،
م ّ-م -ا ج -ع -ل ت -واف -دا ك -ب-ي-را لشس-رائ-ح م-خ-ت-ل-ف-ة م-ن
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ج -دي -دة ،وه -و ال -مشس -روع ال-ذي ي-ت-م إان-ج-ازه ح-ال-ي-ا
بمحاذاة الجهة الغربية من مدينة سسيدي بلعباسس،
وبالضسبط بالقرب من قرية بلو’دي على مسساحة
إاجمالية تقدر بـ  4آا’ف هكتار ،وتبلغ نسسبة أاشسغاله
 35ب- -ال -م -ائ -ة ،وسس -يضس -م ع -دة ط -واب -ق وأاج -ن -ح -ة
سس- -ت -خصسصس  4م -ن -ه -ا ل -ل -خضس-ر وال-ف-واك-ه وج-ن-اح
Óسسماك ،و 300مربع تجاري مخصسصس للمتعاملين
ل أ
ا’ق -تصس-ادي-ي-ن ،فضس Ó-ع-ن م-راف-ق خ-دم-ات-ي-ة ع-ل-ى
غرار مطعم ومقهى ،كما سسيتم إاقتراح إانجاز مذبح

على مسستواه لتعويضس المذبح البلدي الذي يعاني
م -ن الضس -غ -ط ن -اه -يك ع -ن وق -وع -ه وسس-ط ال-نسس-ي-ج
العمراني.
المشسروع هذا والذي يعد ا’سستثمار اأ’ول من نوعه
ب-ال-و’ي-ة ،سس-ي-ك-ون ب-م-ث-اب-ة ق-طب ت-ج-اري ومحوري
ه -ام ،ح -يث سس -يسس -م -ح ب -خ-ل-ق دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ت-ج-اري-ة
بالمنطقة ،كما سسيرفع الغبن عن الو’ية من حيث
التموين بالخضسر والفواكه.

صسّ- - -رح وا‹ ولي- - -ة سس - -ط - -ي - -ف ،ن - -اصس - -ر
م -عسس -ك -ري ،أا ّن -ه ي -ت -اب -ع ع -ن ك -ثب ›ري -ات
أاشس -غ -ال إا‚از ال -ط -ري -ق السس-ي-ار ال-راب-ط بÚ
ولي-ت-ي سس-ط-ي-ف وب-ج-اي-ة ،على مسسافة 110
ك-م،ب-داي-ة م-ن م-دي-ن-ة ال-ع-ل-مة بسسطيف ا¤
ميناء جنجن بجيجل.

سسطيف :نور الدين بوطغان

قال الوالي إاّنه قام قبل شسهر بزيارة الورشسات في
الميدان لمعاينة أاشسغال الشسطر اأ’ول على  17كم،
وال -م -ت -وق -ع تسس -ل-ي-م-ه حسسب ال-ب-رن-ام-ج ال-م-خ-ط-ط
ل -ل -مشس -روع ف -ي ن -ه -اي -ة شس -ه -ر ديسس -م -ب -ر ال -م-ق-ب-ل،
واسستدرك الوالي أاّنه ’حظ تقاعسسا لدى بعضس
المؤوسسسسات ،مما أادى الى ا’سستنجاد بالمدير العام
للمؤوسسسسة المكلفة بالمشسروع من أاجل الحث على
رفع وتيرة العمل ،كما أانه طلب من المؤوسسسسات
المكلفة على اإ’سسراع في اأ’شسغال وتكثيفها ،مع
التذكير بالعودة دوريا لمعاينة المشسروع.

كما ذكر معسسكري ،أان الشسطر الذي يخصس الو’ية
ع- -ل- -ى مسس- -اف- -ة  55ك- -م ’ ي- -ع- -رف إاشس- -ك -ال -ي -ات
واع-ت-راضس-ات ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء ح-ال-ت-ي-ن أاو ثÓ-ث ح-ا’ت
لÓعتراضس من طرف مÓك اأ’راضسي ،وأان الدولة
مسستعدة لتعويضسهم طبقا لما ينصس عليه القانون
في هذا المجال.
ت -ج -در اإ’شس -ارة إال -ى أاّن ال -ج -ه -ة ال-م-خّ-ول-ة ق-ان-ون-ا
Óشس -راف ع -ل -ى ع -م-ل-ي-ة ت-جسس-ي-د ال-مشس-روع ه-ي
ل -إ
مؤوسسسسة الجزائرية للطرق السسريعة ،التي قامت
بإارسسال عدة إاعذارات لمجموعة الشسركات المكلفة
ب -ا’ن -ج -از ،قصس -د ت -دارك ال -ت -أاخ -ر ال -مسس -ج-ل ف-ي
ا’نجاز ،مع العلم إان اأ’شسغال انطلقت سسنة ،2014
وي -ع -ت-ب-ر ال-ط-ري-ق ال-م-ن-ف-ذ ال-وح-ي-د ل-و’ي-ة ج-ي-ج-ل
ل -ل -ط -ري -ق السس -ي-ار ،وه-و م-ا م-ن شس-إان-ه فك ال-ع-زل-ة
ا’قتصسادية وا’جتماعية عن و’ية جيجل بشسكل
خاصس اقتصسادا وسسكانا.

لدوية على ال ّصسحة العامّة بقسسنطينة
‘ يوم علمي حول ﬂاطر ا أ

السصتخدام العقـ ÊÓللمضصادات ا◊يوية ‘ اÛال ا◊يواÊ

ن ّ
ظمت مديرية اŸصسالح الفÓحية لولية
قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،أامسضÃ ،ق- -ر ال- -ولي -ة ب -ح -ي
«ال -دقسس -ي» ،ي -وم -ا ع -ل-م-ي-ا ح-ول «ا◊ذر م-ن
لدوي-ة» ،وه-ذا Ãن-اسس-ب-ة
ن-ت-ائ-ج اسس-ت-ع-م-ال ا أ
لسسبوع العاŸي الرابع للتوعية
الحتفال با أ
حول اسستخدام اŸضسادات ا◊يوية وتأاثÒها
على الصسحة العامة للفرد.

قسسنطينة :أاحمد دبيلي

اأّكد ياسسين غديري مدير المصسالح الفÓحية
للو’ية في هذا اللقاء العلمي ،الذي حضسره
كل الفاعلين في الصسحة الحيوانية على غرار
البياطرة ومصسنعي ا’أدوية ومنتجي ا’أغذية
الحيوانية والمسستوردين ،على اأن اأهمية هذا
اليوم الدراسسي تهدف با’أسساسس الى تحسسيسس
ك-ل ا’أط-راف ال-م-ع-ن-ي-ة ب-ا’سس-تخدام المفرط
لÓ-أدوي-ة بصس-ف-ة ع-ام-ة وال-مضس-ادات ال-ح-ي-وي-ة
بصسفة خاصسة في المجال الحيواني ،ونتائج
ت -اأث -ي -ره -ا ف -ي ا’أخ-ي-ر ع-ل-ى الصس-ح-ة ال-ع-ام-ة
ل -ل-م-واط-ن ،مشس-ي-را اإل-ى اأن ه-ذا ال-ل-ق-اء ي-اأت-ي
ت- -زام- -ن- -ا م- -ع ا’ح- -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع -ال -م -ي
المخصسصس لهذا المجال.
واأضس- -اف غ- -دي- -ري اأّن ال- -ت- -ط- -ب- -يب ال- -ذات- -ي،
ا’سس- -ت- -خ- -دام غ- -ي- -ر ال- -ع- -ق Ó-ن -ي وال -م -ف -رط
ل -ل -مضس -ادات ال -ح -ي -وي -ة ف -ي م -ج -ال الصس -ح -ة
ال -ح -ي -وان -ي -ة ي -ع-رضس وبشس-ك-ل م-ب-اشس-ر صس-ح-ة
ال -م -واط -ن ل -ل -خ -ط -ر ،وه-ذا م-ن خÓ-ل ب-ق-اي-ا
ال -م-واد الصس-ي-د’ن-ي-ة ال-م-ت-رسّس -ب-ة ف-ي ال-ل-ح-وم
ال -مسس -ت -ه -ل-ك-ة ،ح-يث ي-وؤدي ه-ذا ا’سس-ت-هÓ-ك
وع -ل -ى ال -م -دى ال -ط-وي-ل ال-ى ع-دم اسس-ت-ج-اب-ة

اŸسساعي جارية «كليمونت »ÚمسسرغÚ

المرضسى للعÓج فيما بعد ببعضس المضسادات
الحيوية والتي تجد لها مقاومة بسسبب هذه
الترسسبات ،معتبرا اأن هذا اليوم التحسسيسسي
ه-و ال-ت-اأك-ي-د م-رة اأخ-رى ل-ل-ب-ي-اط-رة وال-مربين
ع -ل -ى ا’ل -ت -زام ب-ال-ق-واع-د ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ي-د
بالوصسفات الطبية في اسستخدام المضسادات
ال -ح -ي -وي-ة ح-ت-ى ’ ت-ت-ع-رضس صس-ح-ة ال-م-واط-ن
للخطر.
وفيما يتعلق ببيع مادة الحليب غير المعقم
في المحÓت التجارية ،وا’أمر ينطبق اأيضسا
على اللحوم البيضساء وغيرها ،اأضساف مدير
ال -مصس -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة ل -ل-و’ي-ة ،اأن ال-ت-اأط-ي-ر
ال-ق-ان-ون-ي ل-تسس-وي-ق ه-ذه ال-م-واد م-وجود على
اأرضس الواقع ،حيث تمنع القوانين بيع مثÓ
مادة الحليب غير المعقم ومشستقاته ،كما اأن
ق -رارا و’ئ -ي -ا ب-ال-م-ن-ع ه-و ح-ي-ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ ف-ي
الوقت الحاضسر ،مضسيفا اأن اإدارة المصسالح
ال-فÓ-ح-ي-ة تسس-ع-ى ج-اه-دة ال-ى ت-ح-دي-د ه-وية
ال -م -رب -ي -ن وال -م -ن -ت -ج -ي -ن ح -ت -ى ي-ت-م اإخضس-اع
منتجوهم للمطابقة الصسحية وعدم تعريضس
صس -ح-ة ال-م-واط-ن ل-ل-خ-ط-ر ،مشس-ي-را ف-ي ن-فسس
المجال اأن العمل التحسسيسسي يحتاج في حد
ذات -ه ال -ى وقت ط-وي-ل ل-ل-وصس-ول ال-ى ال-ن-ت-ائ-ج
المرجوة.
من جهته اأّكد الدكتور لحسسن برارحي ،مدير
م -ع-ه-د ال-ع-ل-وم ال-ب-ي-ط-ري-ة ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ع-ل-ى
اأهمية هذا اليوم التحسسيسسي ،حيث اعتبر اأن
ا’سستخدام المفرط للمضسادات الحيوية في
ال-م-ج-ال ال-ح-ي-وان-ي غ-ي-ر م-ن-ط-ق-ية وليسس لها
مبررا طبيا.

ألّول م ـ ـ ـ ـرة ‘ تاري ـ ـ ـ ـخ وه ـ ـ ـ ـران..احتفالي ـ ـ ـ ـة خاصّص ـ ـ ـ ـة بانط ـ ـ ـ ـÓق حمل ـ ـ ـ ـة جن ـ ـ ـ ـي ا◊وام ـ ـ ـ ـضض

لول م ّ-رة ‘
تسس- -ت- -ع- -د ع- -اصس- -م- -ة ال- -غ- -رب ا÷زائ- -ري ،وه -ران ،أ
تاريخها ،لتنظيم احتفالية خاصسة بانطÓق حملة جني ا◊وامضض
يوم  22نوفم Èا÷اري ،وسسط مسساع لتحويلها إا ¤تظاهرة وطنية،
اح-ت-ف-اءا ب-ه-ذه الشس-ع-ب-ة ،وع-ل-ى رأاسس-ه-ا الكليمونت ،ÚاŸعروفة أايضسا
باسسم الوهرانّية ،نسسبة إا ¤مدينة وهران.

وهران :براهمية مسسعودة

يهدف هذا اليوم ،حسسب رئيسس الغرفة الفÓحية لو’ية وهران،
براشسمي مفتاح الحاج ،إالى تعريف المواطنين بهذه الشسعبة ونوعية
ال-ك-ل-ي-م-ون-ت-ي-ن ال-ت-ي ت-م اك-تشس-اف-ه-ا أ’ّول م-رة ب-ال-م-رك-ز ال-مهني لبلدية
Óب كليمون (-1829
مسسرغين ،وسسميت كذلك تقديرا لمجهودات ل أ
 )1904الذي كان مدير المركز في سسنة  ،1892وقد حصسل رفقة
ال-ط-ب-يب وع-ال-م ال-ن-ب-ات-ات ل-وي شس-ارل ع-ل-ى ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ب-رت-ق-ال
بتهجين عند قصسد شسجرة مندرين بفاكهة أاخرى ،حيث سسيتم بهذه
المناسسبة تنظيم معرضس لكل أانواع الحوامضس بما فيها الكليمونتين
والمندرين والطامسسون والليمون ،وذلك على مسستوى السساحة المقابلة
ل-ب-ل-دي-ة مسس-رغ-ي-ن غ-رب ال-و’ي-ة ،ب-حضس-ور أاسس-ت-اذة وم-ختصسين بهدف
الخروج بتوصسيات عملية من شسأانها الرفع من مسستوى الشسعبة على
مسستوى و’ية وهران ،وباأ’خصس في دائرة بوتليليسس ،نظرا لتوفر
العوامل المسساعدة ،وعلى رأاسسها المناخ والمياه.

وقد كانت الحمضسيات في وقت قريب من أاهم الشسعب بالو’ية ،قبل
أان تطالها عديد المشساكل ،والتي أادت إالى تراجع المسساحة المزروعة
من  600هكتار إالى  258هكتار حاليا ،ترتكز خاصسة ببلديات مسسرغين،
بوتليليسس وبلدية السسانية ،حسسب توضسيحات زدام الهواري معّبرا عن
ط-م-وح-ات-ه-م ال-ج-ادة ب-ت-وسس-ي-ع ال-مسس-اح-ة ال-مسس-ت-غ-ل-ة وت-ح-قيق الجودة
والنوعية.
كما تحّدث عن المسساعي الرامية لجعل «كليمونتين مسسرغين» من
المزروعات الفÓحية «الموسسومة»’ ،سسيما وأاّن وزير الفÓحة والتنمية
الريفية والصسيد البحري ،عبد القادر بوعزقي في زيارته اأ’خيرة
لوهران ،كشسف عن دراسسات متخ ّصسصسة لتوسسيم  5منتوجات فÓحية
في السسنوات القليلة المقبلة ،من بينها كليمونتين مسسرغين.

....ومطالب بدعم الشّسعبة وإاعادة
العتبار لها
بدوره ،اأّكد بن خدة خليل ،فÓح مختصس في شسعبة الحوامضس
و ا أ ش س ج ا ر ا ل ك ل ي م و ن ت ي ن ب م س س ر غ ي ن  ،ع ل ى ا أ ه م يّ ة د ع م ه ذ ا ا ل ن و ع م ن
الحوامضس ،بهدف توسسيع المسساحات المزروعة والدخول بنجاح
اإلى عالم ا’إسستيراد ،داعيا مختلف الجهات المعنية اإلى المسساهمة

الجادة في تحقيق هذا المسسعى ،انطÓقا من اإعادة اسستغÓل
ا’آب- - -ار ال- - -ع- - -م- - -ي- - -ق- - -ة واسس- - -ت- - -خ- - -دام - -ه - -ا ف - -ي اأغ - -راضس ال - -ري
وت-خ-ف-يضس ق-ي-م-ة ف-ات-ورة ال-ك-ه-رب-اء ،ن-ظ-را لÓ-سس-ت-هÓ-ك ال-م-تزايد
للطاقة المسستخدمة لضسخ المياه.
كما نّوه محّدثنا اإلى ارتفاع اأسسعار ا’أدوية وا’أسسمدة الزراعية
بالسسوق المحلية و ندرة ا’أنواع التي تتÓءم مع مختلف خصسائصس
وم -ك -ون -ات ال -ت -رب -ة ال -زراع -ي -ة ،م-ع-ت-ب-را اأن تسس-م د ال-ح-وامضس م-ن
العمل ات الزراع ة الهامة في الحياة النباتية ،ناهيك عن العناصسر
ال - -م - -غ - -ذ ة ال - -م - -خ - -ت - -ل - -ف - -ة ،ع- -ل- -ى غ- -رار ا’آزوت وال- -ف- -وسس- -ف- -ور
والبوتاسس وم ،وغيرها من المغذيات الرئيسسية والثانوية.
كما تطّرق بن خّدة اإلى الطرق الحديثة ’إضسافة ا’أسسمدة المعدنية
م -ع ال -ري ،وه -و ي -ط -الب ب -دع -م ه -ذا ال-ن-وع م-ن ال-ت-ق-ن-ي-ات ،ن-ظ-را
’ أ ه م ي ت ه ا ا ل ق ص س و ى ف ي ت ح ق ي ق ا إ ن ت ا ج ي ة م ر ت ف ع ة و ن و ع ي ة ج يّ د ة و ز ي ا د ة
ف -ي ك -ف-اءة اسس-ت-ع-م-ال ال-م-ي-اه وا’أسس-م-دة ،م-وضس-ح-ا اأّن ن-ظ-ام ال-ري
بالتنقيط مناسسبا وفّعا’ في اإضسافة ا’أسسمدة الذائبة ،حيث اأّنها
عملّية يتم بواسسطتها اإضسافة الماء مباشسرة اإلى منطقة المجموع
الجذري للنبات ،وهذا بدوره يوؤدي اإلى زيادة فاعلية السسماد ويقلل
م -ن اسس-ت-خ-دام ال-ع-م-ال-ة ،ل-ك-ن ب-ال-م-ق-اب-ل ه-ذا ال-ن-وع م-ن ا’أسس-م-دة
المعدنية يتعدى ثمنها بالسسوق المحلية  20األف دج للقنطار.

»æWh

أإلثنين  18نوفمبر  2018م
ألموأفق لـ  11ربيع أألول  1440هـ

العائلة اŸينائية تكّرم رئيسض ا÷مهورية نظ Òالسشتثمارات واŸكاسشب ‘ القطاع

اسستلم  7قاطرات بحرية جديدة Ãيناء
ا÷زائر ‘ انتظار ثلث اأخرى مسستقبل

لسش -رة اŸي -ن -ائ -ي -ة ،أامسض ،رئ -يسض
ك -رمت ا أ
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة تقديرا
ل Ó-سش-ت-ث-م-ارات اŸع-تÈة ل-ل-ن-ه-وضض ب-ال-ق-ط-اع
واŸكاسشب التي –ققت ول تزال للمؤوسشسشات
وال -ع-م-ال ،و“ث-ل ال-ت-ك-ر‰ ‘ Ëوذج مصش-غ-ر
لباخرة مينائية وسشيف مصشنوع من النحاسض
اÿالصض من أاعماق “Ôاسشت ،وذلك خÓل
ح -ف -ل اسش-تÓ-م  ٧ق-اط-رات ب-ح-ري-ة ج-ديدة
Ãيناء ا÷زائر العاصشمة.

زيتو Êمن
الوادي:

أل- -وسص- -ط بشص- -رشص- -ال م -ن أج -ل إأع -ط -اء دف -ع ق -وي
لÓقتصصاد ألوطني في مرحلة إأعادة ألنتشصار في
أسصوأق خارجية وخاصصة أإلفريقية منها ،وفي هذأ
ألتجاه تم رفع ألتجميد عن نشصاط ألشصحن ألبحري
لفائدة ألقطاع ألخاصس وبالذأت لتصصدير ألمنتجات
ألفÓحية.
أكد زعÓن أن ألرهان حاليا هو ضصمان تحقيق
مردودية ألسصتثمارأت ألضصخمة ألتي أسصتفاد منها
ألقطاع ،ألذي يوأصصل موأكبة ألرقمنة سصوأء فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-م-رأق-ب-ة أألم-ن وألسصÓ-م-ة أل-بحرية وتبادل
ألمعطيات أو ألشصباك ألموحد أللكتروني.
أوضص-ح أل-رئ-يسس أل-م-دي-ر أل-ع-ام ل-م-ج-مع ألخدمات
ألمينائية جلول عاشصور أن ألهدف ألمسصطر من ورأء
ه -ذأ ألن-ج-از ت-م-ك-ي-ن أل-م-ؤوسصسص-ات أل-م-ي-ن-ائ-ي-ة م-ن
ألرتقاء بأادأئها موضصحا أن ألعملية تمت بموجب
مناقصصة دولية أطلقها مجمع ألمصصلحة ألمشصتركة
للمؤوسصسصات ألمينائية (جيسصاب) بمبلغ  67مليون
و 140ألف أورو .وأبرز خصصوصصيات هذه ألقاطرأت
ألتي تتوفر على تجهيزأت عصصرية ووسصائل حديثة
في مكافحة ألحريق وألتلوث ألبحري وكذأ تحديد
موأقع ألسصفن في حالة خطر ،كما يمكنها تقديم
ألمسصاعدة للنجدة في عرضس ألبحر وتموين ألسصفن

ألتي تكون بالقرب من ألسصاحل ألوطني.
عن مردودية نشصاط ألقطر ألوطني ألذي تقوم به
ح -ال -ي -ا ح-وأل-ي  50ق -اط -رة ب -ح-ري-ة ف-ي أل-م-وأن-ئ
ألتجارية ألعشصرة كشصف جلول أن سصنة  2017سصجلت
إأيرأدأت بلغت  110مÓيين دولر منها  13مليون
دولر حققتها مؤوسصسصة ميناء ألجزأئر ،عنابة بـ 6
مÓيين دولر ،بجاية  11مليون دولر ،جن جن 5
مÓيين دولر وسصكيكدة حققت  30مليون دولر،
مما يؤوكد أهمية تحديث وسصائل ألقطر ألبحري.
ك -م -ا وصص-ف أألم-ي-ن أل-ع-ام لÓ-ت-ح-اد أل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
ألجزأئريين عبد ألمجيد سصيدي ألسصعيد ألمناسصبة
بالحدث ألقتصصادي ألبارز ،دأعيا إألى تظافر جهود
كافة ألمتعاملين وألمؤوسصسصات ضصمن شصرأكة وطنية
رأبح رأبح لرفع تحدي ألنمو ،مشصيرأ إألى مدى
ألثقل ألذي يمثله ألمجال ألبحري وألمينائي في
ألتنمية ألوطنية ومرأفقة ألنمو .وأكد أن ألتوجه
إألى أسصوأق خارجية يمر عبر أنجاز ميناء إأعادة
ألشص -ح -ن م -ث -ل مشص -روع م -ي -ن -اء أل -وسص -ط أل -ج -دي -د
بشص -رشص -ال أل -ذي ي-وف-ر حسصب أل-ت-وق-ع-ات  10آألف
منصصب عمل قصصد كسصب موأقع في أسصوأق إأفريقيا
خاصصة وأن ألوسصائل موجودة أليوم.

ع -ل -ي -ه م -ن أرشص -ي -ف م -ادي وم -ع -ن -وي ،ع-ن ط-ري-ق
ألشصهادأت.
وع -ن ب -رن -ام -ج أل -وزأرة ت-ح-دث أل-وزي-ر ع-ن ت-غ-ي-ي-ر
موأقيت فتح ألمتاحف ألتاريخية ألنها ليسصت فقط
صص -ور وب -ال -ت -ال -ي أصص -ب -حت م -رأك -ز ب -حث وأصص -ب-ح
ألتوقيت من ألتاسصعة صصباحا ألى ألسصادسصة مسصاء،
وتعزيزها بكتب وأشصرطة ،وكل ما ينجز في ألوزأرة
يتم وضصعه في ألمتاحف لÓطÓع عليه من قبل
ألباحثين وألطلبة وألتÓميذ ،كما تم ألتفاق مع
وزأرة ألتربية على تزويد ألمدأرسس بآاخر ألمؤولفات
ألتي تخصس ألتاريخ ألجزأئري».
في هذأ ألطار قال زيتوني أن عدد ألزوأر ألذين
توأفدوأ على ألمتحف ألوطني للمجاهد بالعاصصمة

رغم أن ألدخول غير مجاني  -وصصل إألى أكثر من
 500ألف زأئر في  2017إأضصافة إألى أكثر من مليون
دخلوأ ألمتاحف على ألمسصتوى ألوطني.
من جهة أخرى تحدث زيتوني عن مسصح على كل
أل-ت-رأب أل-وط-ن-ي ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع أإلذأع-ات ألمحلية
ومديرية ألمجاهدين وتشصكيل مجلسس علمي ومركز
ألبحث من أجل جرد كل ألمعارك وأألحدأث ،
وتكليف مركز درأسصات تابع للوزأرة مع ألجامعة من
أجل تسصجيل كل ألجرأئم من  1830ألى ، 1962
وألتحضصير إلصصدأر كتب وتسصجيل ألشصهادأت ألحية
م-ن خÓ-ل م-خ-ت-ل-ف أل-م-رأك-ز أل-م-ه-ت-م-ة كالمتاحف
ومديريات ألمجاهدين عبر ألوطن.

Ÿتابعة وتنفيد ﬂطط ›ابهة الفيضشانات

الوادي :قديري مصسباح

إانشساء ÷نة قطاعية وطنية لألخطار الكÈى –ت وصساية الداخلية
^  ١٧مليار كل سشنة لتهيئة  2200كلم من الأوديةعلى مدار  3سشنوات

عاد منتدى اŸياه أامسض ‘ ،عدده الثا Êللتطرق إا¤
لسشÎاتيجية الوطنية Ûابهتها
إاششكالية الفيضشانات وا إ
ب -ك -ث Òم-ن ال-ت-فصش-ي-ل وال-تشش-خ-يصض ل-ل-ظ-اه-رة وأاه-م م-ا
ت- -وصش- -ي- -ات ورشش- -ات ال- -ي- -وم دراسش- -ي،أاول أامسض ،وال- -ت -ي
Óخطار
ح-رصشت ع-ل-ى إانشش-اء ÷ن-ة ق-ط-اع-ي-ة وط-ن-ي-ة ل أ
ال- -كÈى ت- -ق- -وم Ãت- -اب- -ع- -ة ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ﬂط- -ط ›اب -ه -ة
ال- -ف- -يضش- -ان- -ات –ت وصش- -اي- -ة ال- -داخ- -ل- -ي -ة خ -اصش -ة وأان
لسشÎاتيجية كلفت 3١١مليار دج.
ا إ

سسعاد بوعبوشش

تطرقت زكية بوقروة مديرة درأسصات ،أمسس ،إألى
برنامج ألعمل حول إأشصكالية ألفيضصانات ركزت فيها

حلب يقف على النشساط التجاري بسسطيف
لح-د،
ق -ام وزي -ر ال -ت -ج -ارة ،سش -ع -ي -د ج Ó-ب ،أامسض ا أ
ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿنشش-آات ت-اب-ع-ة ل-ق-طاعه ببلديتي
سش -ط -ي -ف وم -زل -وق ،وق -ف خ Ó-ل -ه -ا ،ال -وزي-ر ع-ل-ى سشÒ
النششاط ‘ العديد من اŸرافق التجارية الهامة ،اسشتهلها
ب -زي -ارة السش -وق ا÷ه -وي ل -ل -ج -م -ل -ة ل -ل-خضش-ر وال-ف-واك-ه
اŸت -واج -د ب -ح -ي السش -ف -ي -ه -ة ،ج-ن-وب ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة،
وال- -ذي اف- -ت -ت -ح ،م -ن -ذ ع -دة أاسش -اب -ي -ع ‘ ،وج -ه ال -ت -ج -ار
اŸتخصشصش ‘ Úاÿضشر والفواكه ،وهو رابع سشوق بهذه
له-م-ي-ة وا◊ج-م ع-ل-ى مسش-ت-وى اف-ري-ق-ي-ا ،ب-ع-د أاسش-واق
ا أ
لسشماعيلية Ãصشر،
ج-وه-انسش-ب-ورغ ب-ج-نوب إافريقيا ،وا إ
لقل  6وليات
والدار البيضشاء اŸغربية ،لتموين على ا أ
›اورة.
يتشصكل ألسصوق من عدة مرأفق خدماتية ،على غرأر
ألبنك وألتأامين وألفندق وألتخزين وغيرها ،ويضصم
 300م- -ح ،Ó- -وه- -و أح -د م -ن  10أسص-وأق م-م-اثلة
مبرمجة على ألمسصتوى ألوطني ،على غرأر وليات
مثل ألجلفة وميلة ومعسصكر وألبليدة وعين ألدفلى
وورقلة وقالمة ،حيث أبدى ألوزير إأعجابه بهذأ
ألنجاز ألكبير ألذي أسصتفادت به منطقة ألهضصاب
أل -ع -ل -ي-ا ،وق-د ك-ل-ف أل-خ-زي-ن-ة أك-ث-ر م-ن  310مليار

سسنسسÎجع اأ’رشسيف من فرنسسا طال الوقت أاوقصسر أ’نه جزء من تاريخنا

أاكد وزير اÛاهدين الطيب زيتو ÊخÓل زيارته
لرشش-ي-ف ال-وط-ن-ي ال-ذي م-ا
ل -ولي -ة ال -وادي ،أامسض ،أان ا أ
ت -زال ف -رنسش -ا –وزه سش -تسشÎج -ع-ه ا÷زائ-ر م-ه-م-ا ط-ال
لنه جزء من تاريخنا ،مششÒا إا ¤أاربعة ملفات
الزمن أ
لرششيف الوطني ،إاعادة جماجم
عالقة معها تتعلق با أ
الشش -ه -داء اŸع -روضش -ة ‘ اŸت -اح -ف ال-ف-رنسش-ي-ة ،وقضش-ي-ة
اŸفقودين والتعويضشات اÿاصشة بالتجارب النووية ‘
ا÷نوب ا÷زائري».
في ألمقابل أشصار ألوزير إألى أن ألجزأئر تملك
أرشصيف  12دولة تم تسصليمه كأاشصرطة وصصور ،وعبر
ممثلين عبر ألعالم بالتنسصيق مع وزأرة ألخارجية،
إأضص -اف -ة إأل -ى شص -رأء ب -عضس أألرشص-ي-ف وأل-ك-تب ع-ب-ر
ألعالم ،وأرشصيف دأخل ألوطن تم جمعه للحفاظ

عاين أاك Èمركز Œاري ‘ الوطن

سسطيف :نورالدين بوطغان

سسعيد بن عياد

تدعم أألسصطول ألمينائي ألوطني باسصتÓم سصبع
قاطرأت بحرية جديدة خÓل حفل جرى بميناء
ألجزأئر ،في أنتظار أسصتÓم ثÓث وحدأت أخرى
ف- -ي أل -مسص -ت -ق -ب -ل أل -ق -ريب .أل -ق -اط -رأت م -وج -ه -ة
لمؤوسصسصات موأنئ عنابة ،جن جن ،بجاية ،تنسس،
مسصتغانم وسصكيكدة بوحدتين.
وأعطى وزير أألشصغال ألعمومية وألنقل عبد ألغني
زعÓن رفقة وفد يضصم مسصؤوولين وشصخصصيات من
ب -ي -ن -ه -م أألم -ي -ن أل -ع -ام ل Ó-ت -ح -اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م-ال
أل -ج -زأئ -ري-ي-ن ع-ب-د أل-م-ج-ي-د سص-ي-دي سص-ع-ي-د ،وأل-ي
Óمن
أل-ج-زأئ-ر ،مصص-ط-ف-ى ل-ه-ب-ي-ري أل-م-دي-ر ألعام ل أ
أل -وط -ن -ي ،أل -م -دي -ر أل -ع -ام ل -ل -ج -م -ارك ومسص -ؤوول-ي
ألمؤوسصسصات ألمينائية وألبحرية إأشصارة تدشصين هذه
ألقاطرأت إأيذأنا بدخولها حيز ألسصتغÓل.
ي-دخ-ل ه-ذأ ألسص-ت-ث-م-ار ضص-م-ن ت-وج-ه-ات ب-رنامج
رئ -يسس أل -ج -م -ه -وري -ة ل -ت-ع-زي-ز أألسص-ط-ول أل-ب-ح-ري
وتمكين ألمؤوسصسصات ألمينائية من ألتزود بوسصائل
ب-ح-ري-ة م-ط-اب-ق-ة ل-ل-م-ع-ايير ألعالمية،كما أشصار إأليه
زع Ó-ن ،مشص -ي-رأ إأل-ى أن ح-ج-م أل-نشص-اط أل-م-ي-ن-ائ-ي
يتزأيد بحيث يسصجل أسصتقبال ومعالجة حوألي 10
آألف سصفينة في ألسصنة على مسصتوى كافة ألموأنئ
ألجزأئرية.
أشصار ألوزير بالمناسصبة ألى أن ألهدف ألمتوخى
لتغطية  25بالمائة من ألمبادلت خارج ألمحروقات
باقتناء  25سصفينة تجارية ،منها  18موجهة لـ»كنان
نور» و 7لـ»كنان ميد» إألى جانب أقتناء باخرتين
للمسصافرين وأحدة في قيد ألنجاز.
يتكامل هذأ مع مختلف ألنجازأت في قطاع
ألسص -كك أل -ح -دي -دي-ة وأل-ط-رق أل-ب-ري-ة وب-ن-اء م-ي-ن-اء
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على ألدرأسصات ألتي أثبتت أن أإلنسصان عامل رئيسصي
ف-ي أل-ف-يضص-ان-ات م-ا ي-ج-ع-ل-ه م-ط-ال-ب-ا بالحفاظ على
ألبيئة من خÓل عدم ألعتدأء على أألودية وضصمان
سصيÓنها بصصفة عادية من خÓل عدم ألبناء عليها
أورمي ألنفايات سصيما ألصصلبة.
وأوضصحت بوقروة أنه من بين ألتوصصيات ألتي تم
ألموأفقة عليها تهيئة  2200كلم من أألودية بغÓف
مالي  17مليار دج كل سصنة على مدأر  3سصنوأت
وأألولوية سصتكون للمناطق ألحضصرية وألعمرأنية،
وتخصصيصس  30مليار دج لتنفيذ ألمخطط عبر أشصطر
أولوية على مدى  3سصنوأت أي إألى غاية ،2021
ناهيك عن إألزأمية هذه ألمخططات ألحمائية على

لول Ûاهدي الولية الرابعة
من الرعيل ا أ

اÛاهد اŸنور حمزاوي ‘ ذمة الله

وري عصصر أمسس جثمان ألمجاهد ألرمز ألمنور حمزأوي بمقبرة ألعمارية
عن عمر ناهز ألـ 90سصنة بحضصور ألسصلطات ألمحلية وأألسصرة ألثورية،وجمع
كبير من ألمشصيعين ،حيث يعتبر ألفقيد ،من ألرعيل ألول ألذي ألتحق
بالثورة ألمظفرة بالولية ألرأبعة ألتاريخية ،تقلد عدة مهام أبان ألكفاح
ألمسصلح وكان مسصؤوول عن عدة مناطق منها ألعمارية ،ألبدأرنة ،وزة ،بني
ميصصرة ،زوأية ألوزأنة ببعطة وألعيسصاوية ثم أنتقل ألى جنوب ألولية ألرأبعة
وتحديدأ بالمنطقة ألخامسصة .ألمجاهد ألفقيد حمزأوي من موأليد سصنة
 1928بمدينة ألشصهدأء بالعمارية صصاحب ألعلبة ألسصودأء حمل معه ألكثير من أسصرأر ألثورة في منطقة
ألعمارية ،ألتحق بصصفوف ألثورة ألتحريرية سصنة  1956بالمنطقة ألثانية ،وكما أحد رفقاء ألشصهيد ألطيب
ألجغÓلي وألمجاهد لخضصر بورقعة .وتروي أحدى ألمصصادر بأانه بعد ألسصتقÓل قام أحد ألضصباط
ألفرنسصيين بالبحث عنه لرؤويته فقط ألنه كان يسصمع عنه ألكثير وألكثير أثناء حرب ألتحرير وتمنى أن
يتعرف على هذه ألشصخصصية ألعظيمة ،فكانت شصهادة من عدوقبل ألصصديق.

اŸدية  :علي ملياÊ

ألمسصتوى ألمحلي ،كما تم ألموأفقة على تجسصيد 47
مليار دج للتكفل بأاضصرأر ألفيضصانات أألخيرة وهوما
أعلن عنه خÓل ألملتقى.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ت-ط-رقت ن-ورة ف-ري-وي م-دي-رة م-رك-زي-ة
للتطهير إألى ألمقاربة ألجديدة وأهم محاورها ألتي
سص-م-حت ب-ت-ح-دي-د ع-دد أل-م-ن-اط-ق ألمهددة بالخطر
وألتي حددت بـ 689منطقة وتصصنيف هذه ألمخاطر،
وذلك م- -ن خÓ- -ل زي- -ارة أل- -م- -وأق- -ع ،ح- -يث تشص- -ك -ل
فيضصانات أألودية  %58من مجموع أألنوأع أنتشصارأ،
فيما تحصصي ألجزأئر أكثر من  600وأد تتربع على
 7200كلم.
وع-ن م-ح-اور أإلسص-ت-رأت-ي-ج-ي-ة أوضص-حت ف-ري-وي أنها
تتعلق بتحسصين معرفة خطر ألفيضصانات ،تقليصس
ألهشصاشصة وتحديد ألمناطق ألمعرضصة للفيضصانات،
وإأعادة ألنظر في ألهياكل ألخاصصة وتوجيه ألسصياسصة
ألوطنية للبرأمج ألتي تخصس حماية ألمدن ،ناهيك
ع -ن أل -ت -نسص-ي-ق وت-ف-ع-ي-ل أل-تشص-اور أل-م-ؤوسصسص-ات-ي ب-ي-ن
أل -ق -ط -اع -ات.وأشص -ارت ف-ري-وي إأل-ى أن أل-ف-يضص-ان-ات
ظ-اه-رة ط-ب-ي-ع-ي-ة ك-انت ت-ج-ت-اح أل-م-ن-اط-ق أل-فÓحية
أوألمفتوحة في حين بدأت في ألـ 20سصنة أألخيرة
تجتاح ألمناطق ألحضصرية ما يجعلها تشصكل خطرأ
حقيقا مسصببة خسصائر مادية وبشصرية كبيرة وألسصبب
ف -ي ذلك أل -ع -ام-ل أل-بشص-ري وع-ام-ل آأخ-ر دخ-ل ع-ل-ى
ألخط وألذي يتمثل في ألتغيرأت ألمناخية.
أم-ا فضص-ي-ل-ة ح-م-دأوي م-دي-رة م-رك-زي-ة ل-ل-ت-خ-ط-ي-ط
فتطرقت ألهم ألنجازأت منذ  1999إألى  2018منها
تلك ألتي مسصت أألودية ،حيث تم تهيئة  280وأد،
أهمها وأد ألحرأشس بتكلفة  48ملياردج ،وأد ألرمال،
وأدي ميزأب ...وغيرها ،وتأامين  270مدينة وإأنجاز
أكثر من  25000كلم من شصبكات مياه.
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سصنتيم ،ويخلق أكثر  1800منصصب شصغل دأئم.
ثم توجه ألوزير جÓب لمعاينة وحدة ألتل ،ببلدية
مزلوق ،ألتابعة لمجمع ألحليب ،وألتي تنتج مادة
ألحليب ومشصتقاته لسصكان ولية سصطيف ووليات
م -ج-اورة ع-دده-ا  5وه-ي :ب-ات-ن-ة وب-رج ب-وع-ريريج
وجيجل وألوأدي وألمسصيلة ،بطاقة إأنتاج تفوق 288
أل-ف ل-ت-ر ي-وم-ي-ا،ح-يث ث-م-ن أل-ج-ه-ود أل-م-ب-ذولة من
طرف هذه ألملبنة ألتي أفتتحت قبل أكثر من 30
سصنة .تضصمنت ألزيارة ألوزأرية كذلك ،معاينة ألكبر
مركب تجاري في ألوطن ،وهو بارك مول ،بعاصصمة
أل -ولي -ة وأل -ذي أف-ت-ت-ح ف-ي رب-ي-ع  2016ليسصتقطب
ألزوأر من كل وليات ألوطن ،وكذأ أإلشصرأف على
ألتوقيع على أتفاق شصرأكة بين إأدأرة ألولية ،وغرفة
ألتجارة وألصصناعة ،من أجل أحسصن أسصتغÓل لقاعة
أل-م-ع-ارضس ب-ح-ي أل-م-ع-ب-ودة ،ف-ي أل-م-دخ-ل أل-غ-رب-ي
ل-م-دي-ن-ة سص-ط-ي-ف ،وأل-ت-ي تشص-ه-د ،ب-ال-مناسصبة ،منذ
Óن-ت-اج أل-ق-اب-ل ل-ل-تصص-دي-ر
أمسس ،م -ع -رضص -ا ولئ-ي-ا ل -إ
ل-ل-خ-ارج ،ب-مشصاركة  40م -ؤوسصسص -ة ،وه-ذأ ف-ي إأط-ار
ت -ن -وي -ع ألق-تصص-اد أل-وط-ن-ي ،وع-دم ألع-ت-م-اد ع-ل-ى
أل-م-ح-روق-ات ف-ق-ط ف-ي أل-تصص-دي-ر ،وه-و أل-معرضس
ألذي أطلقته غرفة ألتجارة وألصصناعة بسصطيف.

أاكدت على التحديات اŸعقدة التي تواجه قطاع الÎبية ‘ ا÷زائر

بن غÈيط تدعو إا ¤ا’عتماد على مدرسسة
ا÷ودة وا’سستناد إا ¤إادارة قوية

أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن
غÈي -ط ع -ل -ى أان ه -ن -اك ب -عضض ال -ت-ح-دي-ات
اŸع- -ق- -دة ال- -ت- -ي ت- -واج- -ه ق -ط -اع الÎب -ي -ة ‘
ا÷زائر ،مششÒة إا ¤أان هناك بعضض ا◊لول
والبدائل من خÓل اتخاد إاجراءات مبتكرة
‘ ›ا‹ ا◊وك -م -ة وال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،ع-ل-ى
اع - -ت - -ب - -ار أان ال- -ت- -ح- -دي ال- -ي- -وم ه- -و –سشÚ
‡ارسشة التسشي Òوالبيداغوجية.

عنابة :هدى بوعطيح

وقالت وزيرة ألتربية ألوطنية خÓل لقاء جمعها
بإاطارأت قطاع ألتربية بعنابة بأان ألجزأئر قطعت
أشصوأطا كبيرة في مجال ألتمدرسس ،مشصيرة إألى أنه
حان ألوقت لتحقيق أهدأف ألتربية بدفع عجلة
ألتعلم نحو أألمام ،على أعتبار أن ألتطور ألمتسصرع
للتكنولوجيات يزيد من ألرهانات ،حيث ينبغي على
م -وأط -ن-ي أل-غ-د أك-تسص-اب م-ع-ارف ق-اع-دي-ة صص-ل-ب-ة،
ل -م -وأك -ب -ة أل -ركب م -ا ي-ج-ع-ل-ه-م ق-ادري-ن ع-ل-ى رف-ع
تحديات ألمنافسصة لقتصصاد ألمسصتقبل.
وأعتبرت وزيرة ألتربية نورية بن غبريط أن ألرهان
ألقائم حاليا ونحن في ألقرن ألـ 21يتمثل في بناء
م-درسص-ة أل-ج-ودة ،م-ب-رزة ب-أان-ه-ا إأرأدة ع-ب-رت ع-ن-ها
مختلف ألنقابات في بيان مشصترك موقع بين وزأرة
ألتربية ألوطنية وجمعية أألولياء وألذي حمل طموح
شصرعي لتطوير مدرسصة ذأت جودة ،وألتي تعتمد ـ
حسصب ألوزيرة ـ على أسصاتذة مكونين بشصكل جيد ،
مشصيرة إألى أنها ألمسصأالة أألسصاسصة ألتي يعملون على
ت-جسص-ي-ده-ا ،م-ن خÓ-ل ت-ن-ف-ي-ذ أل-م-خ-ط-ط ألوطني
ل -ل -ت -ك -وي -ن وأل -ذي ي -ع -ط-ي أه-م-ي-ة قصص-وى ل-ل-ت-ع-ل-م
وأك -تسص-اب أل-ك-ف-اءأت م-ن ط-رف أل-تÓ-م-ي-ذ ،وأل-ذي
ي - -ه - -دف إأل - -ى ضص - -م - -ان م - -رأف- -ق- -ة دأئ- -م- -ة ل- -ك- -ل
ألمسصتخدمين مع تحديد أولوية ألتكوين حسصب كل
فئة.
وأع -ت -ب-رت ب-ن غ-ب-ري-ط أل-م-خ-ط-ط ألسص-ت-رأت-ي-ج-ي
ل -ل-ت-ك-وي-ن يسصسص-ت-ج-يب بشص-ك-ل م-ل-م-وسس ل-ح-اج-ي-ات

موظفي ألقطاع ،ويأاخد بعين ألعتبار ألوضصعيات
أل -ت -ي ت -وأج -ه -ه -م أث-ن-اء م-م-ارسص-ة م-ه-ام-ه-م ،ح-يث
يسص-اع-ده-م ع-ل-ى أك-تسص-اب أل-ك-ف-اءأت أل-م-هنية ألتي
ت -م-ك-ن-ه-م م-ن أل-ت-أاق-ل-م م-ع أل-م-ق-تضص-ي-ات أل-ج-دي-دة
لمهنتهم وتجديد معارفهم ،مبرزة بأان أألسصاتذة
ي -ع-ت-ب-رون أل-ع-نصص-ر أل-م-ح-وري ل-ل-ن-ه-وضس ب-ال-ت-ع-ل-ي-م
وألتكوين بالنسصبة لهم ضصروري.
كما أشصارت إألى أن مدرسصة ألجودة تتطلب مرأفقة
أل -ت Ó-م-ي-ذ ف-ي مسص-اره-م أل-ت-ع-ل-ي-م-ي ،وت-ق-دي-م ل-ه-م
ألبدأئل للتعلم بطرق مختلفة ،ومسصاعدتهم على
أك-تشص-اف م-وأه-ب-ه-م وط-اق-ات-ه-م ألبدأعية ،مطالبة
بضص -رورة م -رأف -ق -ت -ه -م أل -مسص -ت -م-رة ،وأت-خ-اذ ك-اف-ة
ألجرأرءأت ألضصرورية لضصمان تخرجهم مزودين
بتربية ذأت جودة ،حيث تظهر أهمية ألمعالجة
أل-ب-دأغ-وج-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر إأح-دى م-ه-ام أل-مدرسصة،
وألقيام بدور إأيجابي وفعال في ألحياة ألقتصصادية
ألجتماعية وألثقافية.
وزيرة ألرتبية ألوطنية نورية بن غبريط أكدت بأان
مدرسصة ألجودة تأاخد بعين ألعتبار ألذكاء ألمتعدد
للتلميذ ،حيث تقيم مدى تحسصن نتائجه وموأظبته،
وهي من أألسصباب ألتي جعلتهم يعيدون ألنظر في
ت-ن-ظ-ي-م أل-ب-ك-ال-وري-ا م-ع أح-تسص-اب ن-ت-ائ-ج أل-م-رأق-بة
أل -مسص -ت -م -رة ،وف -ي ه -ذأ ألصص -دد ذك -رت ن -وري-ة ب-ن
غبريط بأان وزأرة ألتربية ألوطنية أعتمدت في هذأ
ألخصصوصس على مسصعى تشصاركي أسصتشصاري وألذي
أنطلق في جويلية  ،2014مع تنظيم ندوة أولى
لتقييم تنفيد إأصصÓح ألمنظومة ألتربوية ألتي أقرها
فخامة رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،كما
أشصارت أيضصا إألى أن مدرسصة ألجودة تتطلب تشصجيع
ألموظفين لتقديم أألفضصل ،وألذي يتطلب تحسصين
ظروف عملهم حتى يتحقق ألزدهار ،ومن هذأ
أل-م-ن-ط-ل-ق وج-هت ب-ن غ-ب-ري-ط ف-ي سص-ي-اق ح-دي-ث-ها
تعليمات صصارمة لتسصوية كل ألوضصعيات أإلدأرية
وألمالية وإأعÓم ألمعنيين بمدى تقدم ألملفات وإأن
تطلب أألمر توضصيح طبيعة ألصصعوبات ألتي تعرقل
تسصوية ملفاتهم.

خÓل ملتقى وطني حول «دلئل التكفل اŸؤوسشسشاتي» ،الدالية تكششف:

إاعداد ›موعة د’ئل للتكفل بالشسرائح
الهشسة من اÛتمع

كششفت وزيرة التضشامن الوطني والسشرة
و قضش - -اي - -ا اŸرأاة ،غ - -ن - -ي- -ة ال- -دال- -ي- -ة ،أامسض،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م-ة ،أان ق-ط-اع-ه-ا «ي-ع-ك-ف
ح- -ال -ي -ا» ع -ل -ى إاع -داد ›م -وع -ة أاخ -رى م -ن
الدلئل اÿاصشة بالتكفل بالششرائح الهششة
من اÛتمع من بينها دليل التكفل بالطفل
اŸصش- -اب ب -ال -ت -وح -د ،مشش -ددة ع -ل -ى ضش -رورة
–ي Úو–سش Úمضشام Úهذه الدلئل وكذا
الÈام -ج ال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة اŸع-ت-م-دة م-ن ق-ب-ل
قطاعها.
أوضصحت ألوزيرة خÓل إأشصرأفها على أفتتاح ملتقى
وطني حول «دلئل ألتكفل ألمؤوسصسصاتي» ،أن دأئرتها
ألوزأرية «تعكف حاليا»على إأعدأد مجموعة أخرى
من ألدلئل ألخاصصة بالتكفل بالشصرأئح ألهشصة من
ألمجتمع من بينها دليل ألتكفل بالطفل ألتوحدي
ودل -ي -ل أل -ت -ك-ف-ل ب-ال-ط-ف-ول-ة ألصص-غ-ي-رة ودلئ-ل ت-ت-ع-ل-ق
Óشصخاصس ألمعاقين،
باإلدماج ألجتماعي وألمهني ل أ
إأل -ى ج -انب دل-ي-ل أألنشص-ط-ة أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة أل-م-وج-ه-ة
للمرأكز ألمتخصصصصة،عÓوة على دليل توحيد نمط
ألتفتيشس ألبيدأغوجي بهذه ألمرأكز.
أبرزت ألوزيرة أن تصصميم هذه ألمجموعة من ألدلئل
ألتي تضصاف إألى مجموعات أخرى ،تتم من قبل لجان
وط -ن -ي -ة تضص -م دك -ات -رة وب -اح -ث-ي-ن م-ن ك-ل-ي-ات أل-ع-ل-وم
ألجتماعية وأطباء ومفتشصين تربويين وإأطارأت من
وزأرة أل-ت-رب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-ت-ك-وين وألتعليم ألمهنيين،
مؤوكدة في نفسس ألوقت ،على ضصرورة «أنضصمام فرق

Óمازيغية ضصمن هذه
من قبل ألمحافظة ألسصامية ل أ
أللجان من أجل توسصيع ألتكفل وتحسصين نتائجه».
كما أشصارت ألوزيرة ،إألى أن هذه ألدلئل سصتكون في
«متناول ألجميع» خاصصة أألولياء وألجمعيات وكل
ألفاعلين في مجال ألتكفل ،حيث يمكن تحميلها و
بشصكل مجاني من ألموقع ألرسصمي لوزأرة ألتضصامن
ألوطني وألسصرة و قضصايا ألمرأة ،مشصيرة إألى أن
مصصالحها ،كانت قد وزعت أكثر من  18ألف دليل على
مسص- -ت- -وى أل -م -دأرسس أل -م -ت -خصصصص -ة و أل -ج -م -ع -ي -ات
وم- -ؤوسصسص- -ات وزأرة أل- -ت- -رب- -ي- -ة أل- -ت- -ي تضص- -م أألقسص -ام
ألمدمجة.
م-ن ج-ه-ة أخ-رى ،أب-رزت أل-دأل-ي-ة ،مسص-اع-ي ق-ط-اع-ه-ا
ألرأمية إألى تحيين وتطوير مسصتوى ألتسصيير بالمرأكز
و ألمؤوسصسصات ألتابعة لقطاعها للرفع من مردودية
هذه ألهياكل ألتي تسصهر على ألتكفل بالطبقات ألهشصة
من ألمجتمع  ،دأعية ألجميع إألى تظافر ألجهود و
ألعمل في إأطار ألتنسصيق وألتعاون ألمشصترك لتحقيق
مسصتوى عال من ألتكفل ألجتماعي.
ك-م-ا ذك-رت أل-وزي-رة ب-ال-م-ن-اسص-ب-ة ،أن ق-ط-اع-ه-ا يتكفل
حاليا بـ  3425طفل من ألمعوقين سصمعيا و  1338طفل
معاقين بصصريا وكذأ  16420طفل معاق ذهنيا ،مشصيرة
في نفسس ألوقت إألى أن مرأكز حماية ألطفولة تتكفل
حاليا بـ  2423طفل و  6362مقيم لمؤوسصسصات ديار
ألرحمة ،عÓوة على ألتكفل بما يقارب  9000شصخصس
من ذوي ألحتياجات ألخاصصة وأشصخاصس مسصنين على
مسصتوى ألجمعيات.

اإلثن ١٩ Úنوفم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ١١ربيع األول  ١٤٤٠هـ

من مراسسلينا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«لوطاية» قطب فÓحي وصصناعي واعد
^ طبيعة العقار الزراعي عّطل من Œسصيد اıطّطات العمرانية

ت -ع -ت Èب -ل-دي-ة ل-وط-اي-ة اŸت-واج-دة شش-م-ال و’ي-ة بسش-ك-رة م-ن بÚ
ال -ب -ل -دي-ات ال-ت-ي ق-ط-عت أاشش-واط-ا ك-بÒة ‘ ›ال ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
و–سش Úاÿدمة العمومية والتكفل ا÷يد بانششغا’ت السشاكنة،
حيث تّÎبع على مسشاحة  409كلم مربع بتعداد سشكا Êيفوق الـ15
أالف نسشمة ،وهي عبارة عن سشهل فÓحي ششاسشع.

IõªM »°TƒŸ :Iôµ°ùH
يتواجد بها جبل ملح طبيعي به منجم هو األكÈ
على اŸسستوى اإلفريقي ،إاضسافة إا ¤مناجم خاصسة
بصسناعة األجر واإلسسمنت ،كما ”ّ تسسجيل إاشسارات
إاي-ج-اب-ي-ة ل-وج-ود ك-م-ي-ات ه-ام-ة م-ن ال-بÎول شس-مال
البلدية ‘ انتظار اسستكمال إاجراءات بدء التنقيب،
حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه رئ -يسس ال -ب -ل-دي-ة سس-اع-د ع-مÒي
÷ريدة «الشسعب».
كانت السساعة تشس Òإا ¤حدود التاسسعة صسباحا
عندما وصسلنا إا ¤لوطاية بعد جولة خفيفة Ãدينتها
ال -ه -ادئ -ة ،ق -ادن-ا إال-ي-ه-ا األسس-ت-اذ جÓ-ل ن-اصس-ر أاح-د
نشسطاء اÛتمع اŸد ،Êوجدنا ا ‘ ÒŸاسستقبالنا
رف- -ق- -ة ب -عضس أاعضس -اء ›لسس -ه ال -ب -ل -دي شس -اك -ري -ن
لـ»الشسعب» التفاتتها ومسساهمتها ‘ تقد Ëخدمة
عمومية راقية وموضسوعية.
يعود أاصسل لوطاية التاريخي إا ¤العهد الروماÊ
ح -يث ك -انت تسس -م -ى «م -ي-زارف-ول-ت-ا» ،غ Òأان ب-عضس
اŸؤورخ Úي- -رج -ع -ون نشس -أات -ه -ا إا ¤سس -ن -ة  ٤٠٠قبل
اŸي Ó-د ،ت -ع -اق -بت ع -ل -ي -ه-ا حضس-ارات ك-ال-روم-ان-ي-ة
والعثمانية ،ما تزال معاŸها شساهدة خاضس سسكانها
معارك طاحنة ضسد السستعمار الفرنسسي أاشسهرها
معركة «شسعبة الÎكي» ،باŸنطقة السسادسسة.
وأاكد عمÒي الذي ترأاسس البلدية اŸشسكلة من ١5
عضس -وا ل -ع -ه -دت Úم -ت-ت-ال-ي-ت Úث-راء ال-ب-ل-دي-ة ب-اآلث-ار
واŸعا ⁄التاريخية التي –كي تاريخ لوطاية ‘
ال -زم -ن ال -غ -اب-ر ،ع-ل-ى غ-رار ع-ث-ور ب-عضس ال-ب-اح-ثÚ
واıتصس Úعلى مدينة رومانية ومسسرح روماÊ
وم -قÈة ،وك -ذا م-ع-اصس-ر ل-ل-زي-ت-ون ل ت-زال م-ع-اŸه-ا
شساهدة على مرور الرومان على اŸنطقة وتعاقب
عديد ا◊ضسارات.

التسسي ÒاÙلي والدÁقراطية التشساركية يضسيف
عمÒي ،حيث حّققت البلدية خÓل عهدت Úقفزة
نوعية ‘ ﬂتلف مناحي ا◊ياة ،وذلك من خÓل
توف Òالسسكن ،حيث ”ّ منح Œ 6٠٠زئة اجتماعية
‘ إاطار التخصسصسات الجتماعية و 5٠٠سسكن ريفي
وال- -عشس- -رات م- -ن السس -ك -ن -ات م -ن ﬂت -ل -ف الصس -ي -غ
األخرى.
ول- -عّ- -ل أاه -م اŸل -ف -ات اŸط -روح -ة ع -ل -ى ط -اول -ة
اÛلسس لهذه العهدة حسسب عمÒي هي النهوضس
بقطاعات الشسباب والرياضسة من خÓل ا‚از مسسبح
ودار ل -لشس -ب -اب وم -ل -عب ،وك -ذا ال -ث-ق-اف-ة والسس-ي-اح-ة
الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي -م ،ح -يث ّ” إانشس -اء دي-وان ﬁل-ي
للسسياحة الذي أاوكل له دور تفعيل السسياحة وتوفÒ

الـ ٢5ب -اŸائ -ة م-ن مسس-اح-ة ال-ب-ل-دي-ة ب-فضس-ل ت-وّج-ه
الفÓح Úلها ،نظرا لطبيعة اŸنطقة والتي أاعطت
نتائج إايجابية ‘ اŸيدان وأاجودها وطنيا خاصسة
مع توجّه اŸسستثمرين إل‚از معاصسر لتفعيل هذه
الشسعبة و“وين السسوق الوطنية بها.

النهوضض بالقطاعات ا◊يوية
وت- -ع- -ت Èل- -وط -اي -ة حسسب ع -مÒي ق -طب ج -ه -وي
صس -ن -اع -ي وف Ó-ح -ي ب-ام-ت-ي-از ب-فضس-ل ال-ع-دد ال-ك-بÒ
للمصسانع ،والتي تعتمد عليها خزينة البلدية بفضسل
ا÷ب - -اي - -ة ‘ “وي - -ل اŸشس - -اري- -ع وا‚از اŸراف- -ق
العمومية ،وأاهمها مركب اŸلح منذ  ،١٩7٩يوظف
 ٢٠٠ع -ام -ل وم -ن -ج -م آاخ -ر إلن -ت-اج م-ادت-ي ال-ك-ل-ور
واŸي -ت -ال -ور ق -ي -د اإل‚از م-ن شس-أان-ه “وي-ن السس-وق
ال -وط -ن-ي-ة وتشس-غ-ي-ل  ٤٠٠ع -ام -ل ،إاضس -اف-ة Ÿصس-ن-ع
اإلسسمنت سسيÓسس للمسستثمر سسواكري وكذا مصسنع
إان -ت -اج اŸي -اه اŸع -دن -ي -ة م-ن-ب-ع ال-غ-زلن اŸشس-ه-ورة
وطنيا.
ك- -م- -ا ت- -وج- -د ب -ل -وط -اي -ة ﬁط -ت Úل -ن -ق -ل اŸواد
Óجر ومنطقة
ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة وال-بÎول-ي-ة ومصس-ن-ع Úل -أ
ال -نشس -اط -ات ال-ت-ي سس-ت-ج-ع-ل ال-ب-ل-دي-ة ق-ط-ب-ا وط-ن-ي-ا
لÓسستثمار بها عدة وحدات إلنتاج اŸواد الغذائية
والصسناعات التحويلية على غرار معصسرة للزيتون
كون اŸنطقة غنية بهذه الشسعبة الفÓحية بفضسل
مناخها شسبه صسحراوي حار صسيفا وبارد شستاء.
ك-م-ا ي-أات-ي اسس-ت-ث-م-ار الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ك-وسس-ي-دار
Óنتاج ا◊بوب واŸواد النباتية وا◊يوانية والتي
ل إ
سستشسغل  7٠٠عامل على اŸدى اŸتوسسط والقريب
على مسساحة  ١٠آالف هكتار،وهو اسستثمار كب Òـ
حسسب ا ÒŸـ م -ن شس -أان -ه “وي -ن ال -ولي -ة وال -وط -ن،
يضساف Ÿا سسبق مشسروع مصسفاة للبÎول من أاصسل 6
اŸوجودة وطنيا والتي ‘ مرحلة الدراسسة التقنية
وه-ي اسس-ت-ث-م-ار ع-م-وم-ي ت-اب-ع Ûم-ع سس-ون-اط-راك
والتي سستوفر  ١٠آالف منصسب شسغل.
يضساف Ÿا سسبق ـ تتوفر لوطاية ـ على منبع حموي
منفرد وطنيا لطبيعة مياهه الطبيعية والصسحية وهو
منبع سسيدي ا◊اج ،وتسسعى البلدية خÓل العهدة
ا◊الية لتحقيق حلم إا‚از «متحف» يحفظ الذاكرة
التاريخية ا÷ماعية للجزائرية ويوثق ا◊ضسارات
اŸتعاقبة على لوطاية.
خÓ-ل ج-ول-ت-ن-ا ب-ل-وط-اي-ة سس-ج-ل-ن-ا ربط التجمعات
السسكنية وكل اŸشساتي والقرى الـ 7بشسبكة الكهرباء
وال -غ -از والصس -رف الصس -ح -ي ب -نسس -ب -ة ت -ق-ارب الـ١٠٠
باŸائة ،األمر الذي جعل منها ‰وذجا وطنيا ‘

م -ق -رات ÷م -ع وح-ف-ظ اآلث-ار وت-ن-ظ-ي-م ت-ظ-اه-رات
ومعارضس وصسالونات ثقافية وسسياحية وتاريخية.
وت- -ت- -وف- -ر ل -وط -اي -ة ع -ل -ى  ٨م -دراسس اب-ت-دائ-ي-ة
وم -ت -وسس -ط -ت Úوث-ان-وي-ت ،Úغ Òأان-ه-ا تسس-ج-ل ن-قصس-ا
باŸدينة ا÷ديدة بعجز  ١٠أاقسسام توسسيعية وهناك
Œمع Úسسكني Úبحاجة Ûمع مدرسسي وبالنسسبة
للطور اŸتوسسط Ãنبع الغزلن ”ّ تسسجيل عجز
بـ 3٠٠م -ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي .ن-فسس الشس-يء ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل -م -دي -ن-ة ا÷دي-دة اŸسس-ج-ل ب-ه-ا ع-ج-ز  6أاقسسام
Ãتوسسطتها .كما يأاتي انشسغال ا‚از ثانوية ،من بÚ
أاهم مطالب السسكان اŸرفوعة للجهات الوصسية،
خاصسة وا‹ بسسكرة احمد كروم التي تعّهد بالنظر
بجدية ‘ اŸوضسوع.
وخÓفا لباقي بلديات الوطن ل تواجه لوطاية
إاشسكال ‘ النقل اŸدرسسي ونقصس ا◊افÓت التي
عددها  6بل بنقصس حاد ‘ السسائق Úبسسبب Œميد
التوظيف ،حيث ÷أا اÛلسس لسستجار حافÓت
خاصسة نقل التÓميذ إا ¤اŸدارسس ‘ ظروف جيدة
لضسمان حق التÓميذ ‘ التمدرسس.
تتوّفر لوطاية مركز ومنبع الغزلن على مصسفاتÚ
لتصسفية اŸياه اŸسستعملة ‘ إاطار ا◊فاظ على
البيئة ‘ انتظار ا‚از ﬁطات تصسفيات أاخرى،
وكل الشسبكات الباطنية اÿاصسة باŸياه الصسا◊ة
ل- -لشس- -رب والصس- -رف الصس- -ح -ي وك -ذا شس -ب -ك -ة ال -غ -از
ال-ط-ب-ي-ع-ي ،خ-اصس-ة ب-ع-د زي-ارة وا‹ بسس-ك-رة م-ؤوخرا
للبلدية وتخصسيصسه لغÓف ما‹ معت Èلسستكمال
عملية الربط بنسسبة  ١٠٠باŸائة.
ن-فسس الشس-يء ب-ال-نسس-ب-ة لشس-ب-ك-ة اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة
بالبلدية وعلى حواف الطريق الوطني رقم  3على
مسسافة  ٢٠كلم ،من اŸنتظر أان تتكّفل بها مؤوسسسسة
«سس- -ك- -رة نت» اÿاصس- -ة ب- -ال- -ن -ظ -اف -ة واŸسس -اح -ات
اÿضسراء وصسيانة شسبكة اإلنارة.
وبخصسوصس قطاع الفÓحة فتتميز لوطاية بجودة
ووفرة شسعبتي ا◊بوب والتمور وكذا الزيتون التي
أاخذت أافاقا كبÒة ‘ التوسّسع على مسساحة تفوق

وا‹ بسصكرة مدعو للتكّفل بقطاع
الصصحة
كما يعت Èقطاع الصسحة بالبلدية من ب ÚاأكÌ
القطاعات ا◊سساسسة التي تبقى هاجسسا للسسكان
بسسبب انعدام العيادات متعّددة اÿدمات واقتصساره
على مراكز صسحية ،يضساف لها النقصس الفادح ‘
األطباء اıتصس Úواألجهزة الطبية وحتى بعضس
ال-ت-خصسصس-ات اŸن-ع-دم-ة “ام-ا ع-ل-ى غ-رار ال-تسسّمم
ال- -ع- -ق- -رب -ي واألم -وم -ة وال -ط -ف -ول -ة ،ال -ت -ي ل ت -زال
Ãسستشسفى عاصسمة الولية رغم التعداد السسكاÊ
الكب Òلبلدية لوطاية.
و–صسي لوطاية ـ حسسب مسسؤوولها األول سساعد
عمÒي ـ  5مراكز صسحية ل تلبي حاجيات السساكنة،
ن-ظ-را ل-غ-ي-اب اŸن-اوب-ة بسس-بب ن-قصس األط-ب-اء .ك-م-ا
Óمومة والطفولة من أاهم
يأاتي انشسغال فتح جناح ل أ
مطالب السسكان واÛلسس البلدي ،من أاجل التكفل
بالنسساء ا◊وامل ومتابعة حالتهن الصسحية ووضسع
مواليدهن ا÷دد.
وناشسد ا ÒŸوا‹ بسسكرة ووزير الصسحة التدّخل
Óم -وم -ة
ال -ع -اج -ل ل›Èة ا‚از مشس -روع ع -ي -ادة ل  -أ
والطفولة أاو على األقل فتح جناح Ãركز لوطاية
وŒه - -ي - -زه وت- -وفﬂ Òتصس ‘ Úأام- -راضس ال- -نسس- -اء
وال-ت-ول-ي-د ،ح-يث ت-ت-واصس-ل م-ع-ان-اة ال-نسس-اء ا◊وام-ل
ال Ó-ئ -ي يضس-ط-رن إا ¤ال-ت-ن-ق-ل Ÿسس-تشس-ف-ى بشس Òب-ن
ناصسر أاو إاحدى العيادات اÿاصسة Ãدينة بسسكرة،
لوضسع مواليدهن ،حيث ناشسد السسكان الوا‹ إلنهاء
معاناتهم الكبÒة التي يتكبّدونها جراء التنقل اإ¤
اŸسستشسفيات األخرى ‘ ظروف مناخية صسعبة و‘
أاوقات متأاخرة من الليل ‘ بعضس األحيان ،حيث
تضسطر البعضس منهن لوضسع اŸواليد على قارعة
الطريق ،األمر الذي يتسسّبب ‘ مضساعفات صسحية
Óم وا÷ن Úو‘ أاسس- -وء ال- -ظ -روف ي -ؤودي ب -ح -ي -اة
ل - -أ

الثن.Ú
كما طالب ا ÒŸبضسرورة ا‚از مشسروع مسستشسفى
ج -ه -وي خ -اصس ب -ال -تسس -م -م ال-ع-ق-رب-ي تسس-ت-ف-ي-د م-ن
خدمات كل وليات ا÷نوب وا÷نوب الشسرقي على
غرار باتنة الوادي اŸسسيلة وغÒها ،حيث –صسي
لوطاية اأك Èنسسبة إاصسابة بالتسسمم العقربي ،خاصسة
واأنها منطقة عبور حيوية ،حيث “ر يوميا
أاك Ìمن  ٢٠األف مركبة ع Èالطريق الوطني
رقم  ٠3الذي يشسق لوطاية.
لعّل اإلشسكال الكب Òالذي تواجهه لوطاية
إل‚از اŸشساريع هو النقصس الكب ‘ Òالعقار،
كونها فÓحية بامتياز ،حيث يواجه اÛلسس
البلدي ‘ كل مرة يشسرع ‘ ا‚از ﬂططات
عمرانية ،أان اأغلب العقارات فÓحية ويحتاج
ال -ت -ن -ازل ع -ن-ه-ا إلج-راءات وق-رارات م-رك-زي-ة
تتجاوز حتى صسÓحيات الوا‹ احمد كروم،
حيث ناشسد ا ÒŸا÷هات العليا للدولة على
غ- -رار ال- -وزي- -ر األول وك- -ذا وزي- -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع-م-ران-ي-ة لق-ت-ط-اع أاراضس-ي م-ن
اŸزرع -ة ال-ن-م-وذج-ي-ة وال-ت-ي ف-ي-ه-ا مسس-اح-ات
كبÒة ألراضسي غ Òمسستغلة تقدر بـ 6آالف
هكتار من أاصسل  ،١٠على غرار ا◊اصسل ‘
ب- -عضس ولي- -ات ال- -وط- -ن ،وذلك ب -ه -دف إا‚از
م -راف -ق ع-م-وم-ي-ة ،ح-يث أاحصس-ى اÛلسس م-ا
نسس-ب-ته  5ب-اŸائ-ة ف-ق-ط م-ن مسس-اح-ة ال-ب-لدية
بإامكانها اأن تكون أاراضسي إل‚از مشساريع ،ما
يعني أانه ‘ السسنوات القادمة سستكون لوطاية
فع Óعاجزة عن ا‚از اأي مرفق أاو Œهيز عمومي.
ون-فسس الشس-يء ،ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ع-ق-ار الصس-ن-اعي حيث
ي -واج-ه اŸسس-ت-ث-م-ري-ن اÿواصس صس-ع-وب-ات ك-ثÒة ‘
إايجاد عقارات إل‚از مشساريعهم السستثمارية رغم
التوجه ا÷ديد للدولة بتشسجيع اإلسستثمار اÿاصس
ÿلق بدائل ثروة جديدة.

عصصرنة اÿدمة العمومية –دي توشصك
البلدية على –قيقه

‚حت لوطاية على مدار السسنوات األخÒة ‘
–سس Úاÿدمة العمومية ،رغم ميزانيتها اŸقدرة
بـ 7مليار ،غ Òاأن تثم‡ Úتلكاتها صسنع الفارق ‘
تقريب اإلدارة من اŸواطن ،حيث ”ّ ا‚از 3
مÓحق إادارية بأاك Èالتجمعات السسكانية مربوطة
ب-الشس-ب-ك-ة ال-وط-ن-ي-ة ،تسس-ت-خ-رج م-ن-ه-ا كل الوثائق ‘
◊ظ -ات ع -ل -ى غ -رار رخصس السس -ي -اق -ة وب -ط -اق -ات
البيومÎية لدرجة أان البلدية تسستقبل سسكان باقي
بلديات الولية لسستخراج وثائقهم وإا“ام عملياتهم
اإلدارية ،نظرا ÷ودة اÿدمات اŸقدمة خاصسة
ÓعÓم واإنشساء صسفحة رسسمية
بعد تفعيل خلية ل إ
على الفايسس بوك وأايام اإلسستقبال.
و–صسي لوطاية  ١١األف هيئة ناخبة تنتخب بـ6
م -راك -ز ّ” ت -وسس -ي-ع م-ك-ات-ب-ه-ا ل-ت-وف Òأاج-واء اقÎاع
جيدة ،خاصسة واأن ا÷زائر مقبلة على اسستحقاق
انتخابي هام يتمثل ‘ النتخابات الرئاسسية اŸزمع
اإجراؤوها شسهر افريل من العام اŸقبل.
ك -م -ا ‚حت ل -وط-اي-ة ع-ل-ى ع-كسس ب-اق-ي ب-ل-دي-ات
الوطن ‘ القضساء على مشسكل القمامة والنفايات
العشسوائية ،حيث ل تشستكي من «هاجسس» غياب
ال -ن -ظ-اف-ة ورف-ع ال-ن-ف-اي-ات واŸسس-اح-ات اÿضس-راء،
حيث تتوفر البلدية على مركز تقني هام يسستوعب
ي -وم -ي -ا أاك Ìم-ن  ١٠أاط-ن-ان م-ن ال-ق-م-ام-ة اÿاصسة
بالبلدية تنقلها  3شساحنات ،اإضسافة لنفايات عديد
البلديات اÛاورة.

‹hO

اإ’ثنين  19نوفمبر  2018م
الموافق لـ  11ربيع اأ’ول 1440هـ

أإّكدت مشصاركتها بعزم ‘ مفاوضصات ديسصم Èبجنيف

ألبوليسساريو مرتاحة لل ّضسغط أأل‡ي على أŸغرب من أجل أسستئناف مسسار ألتّسسوية
’من إلدو‹ ‘
أإعرب رئيسص إÛلسص إلوطني ÷بهة إلبوليسصاريو خطري إدوه ،عن إرتياح إ÷بهة بخصصوصص تشصديد ›لسص إ أ
إلÓ-ئ-حة  2440لشص -ه -ر أإك-ت-وب-ر إŸاضص-ي ،ع-ل-ى ط-ر‘ إل-ن-زإع ‘ إلصص-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة (إŸغ-رب وج-ب-ه-ة إل-ب-ول-يسص-اري-و) ل-ل-ذه-اب إ¤
مفاوضصات ،بإارإدة صصادقة وبدون شصروط مسصبقة ،من أإجل إلتوصصل إ ¤حل Áكن إلشصعب إلصصحرإوي من ‡ارسصة حقه ‘ تقرير
إŸصص.Ò
خÓل مشضاركته ‡ث Óللرئيسس الصضحراوي ‘
اشضغال الندوة ا’وروبية  43للتضضامن مع الشضعب
الصضحراء الغربية (ا’يكوكو) التي انتهت أاشضغالها
أامسس اأ’ول ‘ ،العاصضمة ا’سضبانية مدريد ،طالب
خ - -اط - -ري أادوه ›لسس اأ’م - -ن ال - -دو‹ بـ «–م - -ل
مسضؤووليته ‘ فرضس تنفيذ ميثاق وقرارات اأ’·
اŸتحدة وتفعيل دور البعثة اŸينورسضو ‘ ،متابعة
وضضع حقوق اإ’نسضان واإ’قرار عنها والتواصضل مع
السض- -ك- -ان ،إاضض- -اف- -ة إا ¤الضض- -غ -ط ع -ل -ى ا◊ك -وم -ة
اŸغربية للدخول ‘ مفاوضضات حقيقية وجادة،
وال-ت-خ-ل-ي ع-ن أاسض-ال-يب ا’ل-ت-واء وال-ع-رق-لة وإاضضاعة
Óبقاء على الوضضع القائم» ،وذلك حسضب ما
الوقت ل إ
نقلته وكالة ا’نباء الصضحراوية.
وأاّكد أادوه ،التزام جبهة البوليسضاريو بالذهاب إا¤
مفاوضضات جنيف وكلها «عزم على التعاون البناء
·Ó
Óم Úال- -ع- -ام ل  -أ
م- -ع اŸب- -ع- -وث الشض- -خصض- -ي ل - -أ
اŸتحدة ،هورسضت كوهلر ،الذي دعا طر‘ النزاع،
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و واŸم-ل-ك-ة اŸغ-ربية ،والبلدين
ا÷اري -ن ،م -وري-ت-ان-ي-ا وا÷زائ-ر ،ك-م-راق-ب ،Úل-ل-ق-اء
اŸقرر ‘ جنيف مطلع الشضهر اŸقبل».

تأاكيد إلتّضصامن
أاّكد عدة برŸاني Úأاوروبي Úوأافارقة تضضامنهم
مع الشضعب الصضحراوي وحقه ‘ تقرير اŸصضÒ
خÓل اشضغال الندوة ا’وروبية  43للدعم والتضضامن
مع الشضعب الصضحراوي (أاوكوكو).
” خ Ó- -ل ه - -ذه ال - -ن - -دوة ال - -ت- -ي دامت ي- -ومÚ
و ّ
Ãشضاركة  300شضخصس التاكيد على ضضرورة تعزيز
الروابط ب Úحركة التضضامن وﬂتلف اÛموعات

الŸÈان- -ي- -ة اŸشضÎك -ة ب -غ -ي -ة تشض -ج -ي -ع ال -ل -ق -اءات
وا’عمال الدولية Ÿعارضضة ضضم اقليم الصضحراء
الغربية ا› ¤ال تطبيق ا’تفاقات التجارية بÚ
ا’–اد ا’وروب- -ي واŸغ- -رب» ،م- -نّ- -ددا «ب- -ال- -ن- -هب
اŸسضتمر» للموارد الطبيعية الصضحراوية من قبل
شضركات أاوروبية.
ك- -م- -ا دعت ا÷زائ- -ر ا ¤وضض -ع «ﬂط -ط ع -م -ل
م -نسض -ج -م» ‘ اط -ار الشض -ب -ك -ة ال -دول -ي-ة الŸÈان-ي-ة
الرامية ا« ¤التغطية ا’عÓمية ‘ الدول للموقف
السضلبي إازاء القضضية الصضحراوية».
وأاع -ربت ال-ن-ائب السض-وي-دي-ة ل-وت-ا ج-ونسض-ون ال-ت-ي
شضاركت ‘ هذا التجمع الكب Òعن تضضامنها مع
اŸسضأالة الصضحراوية ،داعية النواب السضويدي Úمن
ك-اف-ة ال-تشض-ك-يÓ-ت السض-ي-اسض-ي-ة ا ¤ع-دم اŸصض-ادق-ة
على اتفاق الصضيد ب Úا’–اد ا’وروبي واÙتل
اŸغ- -رب- -ي يضض- -م ا’راضض- -ي واŸي- -اة ا’ق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة
الصضحراوية.

ك -م -ا دع -ا ‡ث-ل ا◊زب
الشض -ي -وع -ي الÈت -غ -ا‹ ا¤
ت- -ك- -ث- -ي- -ف ا÷ه- -ود ع- -ل- -ى
مسضتوى ا’–اد ا’وروبي
لوضضع حد لتمديد ا’تفاق،
وا ¤ت - -ط - -ب - -ي - -ق ق- -رارات
ﬁكمة العدل ا’وروبية.
واعت Èا’م Úالسضياسضي
ا’ول لسض- - -ف- - -ارة ج- - -ن - -وب
اف -ري -ق -ي -ا ب-ا÷زائ-ر م-زي
بوثا ،أان بلده سضتسضتمر ‘
دعم القضضية الصضحراوية،
وسض -ت -ع -م -ل ع-ل-ى أان ت-ك-ون
القارة حّرة ومسضتقلة.

’وروبي
إحÎإم قرإرإت إلقضصاء إ أ
ط -الب عضض-و اأ’م-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-وزي-ر اŸن-ت-دب
اŸكلف بأاوروبا ﬁمد سضيداتي ،اÛتمع الدو‹
وا’–اد اأ’وروبي ،باحÎام قرارات ﬁكمة العدل
اأ’وروب -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا’ت -ف -اق ال -ت -ج -اري ب -ي -ن-ه
واŸغرب ،داعيا إاياهما إا–« ¤مل مسضؤوولياتهما
كاملة» ‘ هذا الشضأان.
وأاّكد ﬁامي جبهة البوليسضاريو الفرنسضي جيل
ديفرسس أانه طبقا للقانون الدو‹ ’ يوجد أاي اتفاق
أاوروب -ي Œاري م -ع اŸغ -رب ي -ط -ب -ق ع -ل -ى اق -ل -ي-م
الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة اÙت -ل -ة ،م -ن ّ-ددا بـ «ج-رÁة
اسضتعمار ارتكبتها فرنسضا واسضبانيا اللت Úتتملصضان
من ا’تفاقات ،و–ويل سضكان القوة اÙتلة نحو
هذا ا’قليم اÙتل».

إŸن ّ
’فارقة
ظمة إلدولية للهجرة تسصتأانف برنامج إعادة إŸهاجرين إ أ

ألبعثة أأل‡ية ‘ ليبيا تدعو لتغليب أ◊وأر

أاعلنت اŸنظمة الدولية للهجرة ،أامسس ،اسضتئناف
ب- -رن- -ا›ه- -ا ل- -ل- -مسض- -اع- -دة ‘ ال -ع -ودة ال -ط -وع -ي -ة
للمهاجرين اأ’فارقة الذين تقطعت بهم السضبل ‘
سضبها جنوب ليبيا.
وق- -الت اŸن -ظ -م -ة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا إان اسض -ت -ئ -ن -اف
الÈن -ام -ج ج -اء ب -دع -م م -ن الصض -ن -دوق ا’ئ -ت -م-اÊ
ل–Óاد اأ’وروبي بعد نحو عام Úمن تعليقها.
يشضار إا ¤اŸنظمة أاّمنت النقل الÈي للمهاجرين
اŸغادرين من سضبها ومناطق أاخرى جنوب ليبيا،
كما ” تزويد اŸهاجرين باŸواد الغذائية وغÒها،
وإاجراء الفحوصضات الطبية لهم قبل اŸغادرة من
أاحد اŸطارات الدولية ‘ ليبيا.
يذكر أان تقريرا للمنظمة الدولية للهجرة قّدر
أاعداد اŸهاجرين اŸوجودين ‘ ليبيا بأاك Ìمن
 669أالف مهاجر ،ينحدرون من  41جنسضية ﬂتلفة،
موزع ‘ Úأاك Ìمن  100بلدية ‘ ﬂتلف أانحاء
البÓد.
وسضاعدت اŸنظمة على إاعادة أاك Ìمن 1330

ما‹

م -ه -اج -ر غ Òشض -رع -ي م -ن ج-نسض-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة إا¤
ديارهم خÓل شضهر أاكتوبر اŸاضضي.
‘ سضياق آاخر ،أاعربت بعثة اأ’· اŸتحدة للدعم
‘ ليبيا عن «قلقها العميق إازاء اŸواجهات اأ’خÒة
ب Úقبيلت ‘ Úليبيا».
وأاعرب اŸمثل اÿاصس غسضان سضÓمة ‘ ،بيان
على الصضفحة الرسضمية للبعثة على «فيسضبوك» ،عن
ت -ع -ازي -ه أ’سض -ر الضض -ح-اي-ا ،و“ن-ى الشض-ف-اء ال-ع-اج-ل
للجرحى ،ودعت البعثة طر‘ الصضراع إا« ¤ضضبط
النفسس وا◊وار ووقف التصضعيد» .

هيكل سصياسصي جديد
أاّكد رئيسس ÷نة ا◊وار ‘ ›لسس النواب ،عبد
السضÓم نصضية ‘ ،تصضريح للصضحافة الليبية أامسس،
اسض- -ت- -م- -رار ÷ان ا◊وار ‘ ب -حث إاع -ادة تشض -ك -ي -ل
الهيكل الرئاسضي ا÷ديد برئيسس ونائب Úباعتباره

مشضروعاً وطنيًا لتوحيد السضلطة التنفيذية.
وأاوضضح نصضية أان اللجان توصضلت إا ¤جدول زمني
ل-ل-ق-اء ال-ت-ج-م-ع-ات ا’ن-ت-خ-اب-ية من أاعضضاء ›لسضي
النواب واأ’على للدولة ،بحسضب ما نصس ا’تفاق بÚ
اÛلسض ،Úال - -ذي أافضض- -ى إا ¤ضض- -رورة ات- -ف- -اق 40
عضضوا من ك ÓاÛلسض Úعلى مرشضح للرئاسضي عن
كل منطقة.
ويختصس ا÷دول الزمني اŸتفق عليه بحسضب
رئ- -يسس ÷ن- -ة ا◊وار ع- -ن ›لسس ال- -ن- -واب ب -ل -ق -اء
التجمعات ا’نتخابية ،لكن اŸقÎح  ⁄يجزم بعد
م -وع -دا ل -تضض -م Úا’ت -ف -اق السض -ي-اسض-ي ‘ اإ’عÓ-ن
الدسضتوري والتصضويت على اأ’سضماء التي تنتج عن
لقاءات اأ’عضضاء.
ويهدف اŸشضروع إا ¤توحيد اŸؤوسضسضة التنفيذية
الليبية ،تشضرف على حكومة وحدة وطنية مشضكلة
م-ن شض-خصض-ي-ات –ضض-ا ب-اإ’ج-م-اع ال-ك-ل-ي ،ك-خ-ط-وة
ه -ام -ة إ’ن -ه -اء ا’ن-قسض-ام ا◊اصض-ل ب ÚاŸؤوسضسض-ات
السضياسضية ا◊الية.

أأوتاوأ تقّرر عدم “ديد مهّمة بعثة أل ّسسÓم ألكندية

أاعلنت كندا أامسس ،عدم “ديد مهمة بعثة السضÓم
الكندية ‘ دولة ما‹ ،والتي من اŸقرر أان تنتهي
‘ مطلع جويلية القادم.
وأاوضضح وزير الدفاع الكندي هارجيت سضاجان،
‘ تصض -ري -ح -ات ع -ل-ى ه-امشس م-ن-ت-دى ه-ال-ي-ف-اكسس
Óمن الدو‹ اŸقام بكندا حول التمديد اÙتمل
ل أ
لبعثة السضÓم الكندية ‘ ما‹ ،نقله راديو (أافريقيا
 )1أامسس ،إان اŸناقشضات التي أاجراها مع أاعضضاء
 ·ÓاŸتحدة «⁄
آاخرين ‘ ›لسس اأ’من التابع ل أ

تؤود إا“ ¤ديد البعثة الكندية».
وأاضضاف الوزير الكندي أانه ‘ كل عام ،تتحمل
دولة جديدة مسضؤوولية نشضر قوات لها ‘ ما‹ ،وأاّن
بÓده أاوفت بوعدها الذي دام عاما بإارسضالها بعثة
عسضكرية إا ¤ما‹ حتى جويلية القادم ،مبينا أان
اأ’· اŸتحدة تنظر مع الدول اأ’خرى اسضتبدال
القوات الكندية ‘ ما‹.
وتشض -ارك ك-ن-دا ،ح-ال-ي-ا ،ب-ث-م-ان م-روح-ي-ات و250
عسضكريا ‘ ما‹ إ’نقاذ ا÷رحى من قوات حفظ

السضÓم والعامل ‘ Úاأ’· اŸتحدة ونقل القوات
واŸعدات.
وكانت بعثة القوات الكندية قد بدأات ،مطلع
ج -وي -ل -ي-ة اŸاضض-ي ‘ ،شض-م-ال م-ا‹ Ãدي-ن-ة «غ-او»
لتحل ﬁل القوات اأ’Ÿانية.
ي -ذك -ر أاّن اŸه -م -ة ال -عسض-ك-ري-ة ‘ م-ا‹ ت-ع-د م-ن
 ·ÓاŸتحدة ،حيث قتل  22فردا
اŸهام اÿطرة ل أ
من قوات حفظ السضÓم هذا العام ،كما قتل 177
شضخصضا منذ بدء اŸهمة ‘ عام .2013

أإمام لهيب إ÷بهة إ’جتماعية ‘ فرنسصا

شسعبية ألّرئيسس ماكرون تÎأجع بـ  25باŸائة

ان-خ-فضضت شض-ع-بّ-ي-ة ال-رئ-يسس ال-فرنسضي إاÁانويل
ماكرون إا 25 ¤باŸائة فقط ،وفق ما أاظهر أامسس
اسضتطÓع للرأاي أاوردته وكالة «فرانسس برسس».
وا’سض -ت -ط Ó-ع ال -ذي أاج -رت -ه ›م -وع -ة أاب -ح-اث
«إايفوب» نشضر ‘ جريدة «لوجورنال دو دÁانشس»،
غداة تظاهرات السضÎات الصضفراء» التي حشضدت
أاك Ìم- -ن م- -ائ- -ة أال- -ف شض- -خصس السض -بت ‘ ف -رنسض -ا
اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى ف-رضس ضض-ري-ب-ة ب-ي-ئ-ية على الوقود
وزيادة أاسضعارها ،وكذلك على السضياسضة التي وصضفت
بالظاŸة للحكومة الفرنسضية التي “سس بالقدرة
الشضرائية.
وأاظهرت نتائج ا’سضتطÓع انخفاضضا ‘ شضعبية
م -اك -رون ب -أارب -ع ن -ق -اط ‘ شض -ه -ر ن-وف-م Èم-ق-ارنً-ة
بالشضهر السضابق .وجاء فيه أان  4باŸئة فقط من
اŸسضتطلع« Úراضضون جدا» عن أاداء ماكرون.
وأاشضار ا’سضتطÓع إا ¤أاّن  34باŸائة كانوا «‘
الغالب غ Òراضض ‘ ،»Úح Úقال  39باŸائة إانهم
«غ Òراضض Úقط» .و”ّ إاجراء ا’سضتطÓع ب9 Ú
و 17نوفم Èوشضمل  1957شضخصضا.
وتراوح رد فعل ا◊كومة ‘ اأ’يام اأ’خÒة على
ال -ت -ظ -اه-رات ب Úال-ت-ه-دي-د وال-ت-ه-دئ-ة ،وق-ال وزي-ر

ال -داخ -ل -ي -ة ،ك-ريسض-ت-وف ك-اسض-ت-ن-ي-ه ،إان-ه «ب-اإ’م-ك-ان
التظاهر» لكن «ليسس مقبوً’» إاغراق البلد ‘ حالة
شضلل.
وأاع -ل -نت ا◊ك -وم -ة اأ’رب-ع-اء زي-ادة اŸسض-اع-دات
Óك Ìفقرا حتى يتمكنوا من تغيÒ
اıصضصضة ل أ
سضياراتهم أاو دفع فوات ÒاÙروقات .و‘ اليوم
ذاته اعÎف ماكرون بشضكل غ Òمسضبوق بأانه ⁄
«ينجح ‘ مصضا◊ة الشضعب الفرنسضي مع قادته»،
وهو اأ’مر الذي كان قد جعله أاحد شضعارات حملته
ا’نتخابية.

إصصابة  400شصخصص
أاصضيب أاك Ìمن  400شضخصس بجروح  14منهم ‘
حال اÿطر ،خÓل تظاهرات نظمتها «السضÎات
الصض-ف-راء» ‘ ف-رنسض-ا اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى رف-ع أاسض-ع-ار
الوقود تخللها وفاة امرأاة بحسضب وزير الداخلية
كريسضتوف كاسضتانيه.
وا◊صضيلة ا÷ديدة تشضكل ضضعف التي أاعلن عنها
السضبت ،بعد ليلة «مضضطربة» ‘  87موقعا ‘ ارجاء

ال -ب Ó-د ،ح-يث أاغ-ل-ق ﬁت-ج-ون ال-ط-رق ت-ع-بÒا ع-ن
غضض -ب -ه -م ازاء سض-لسض-ل-ة زي-ادات ‘ ضض-ري-ب-ة ال-وق-ود
وكذلك على سضياسضة الرئيسس اÁانويل ماكرون.
وتتضضمن حصضيلة ا÷رحى البالغة  409اشضخاصس،
 28عنصضرا من الشضرطة والشضرطة العسضكرية وجهاز
اإ’طفاء.
وأافاد كاسضتانيه لراديو «ار تي ال» أان  288أالف
شضخصس شضاركوا ‘ احتجاجات السضبت ‘ 2،034
موقعا ‘ ارجاء البÓد ،مشضÒا إا ¤أان نحو 3،500
شضخصس ظلوا ‘ الشضوارع طيلة الليل.
واسضتجوبت الشضرطة  282متظاهرا ،بينهم 73
شضخصضا اثناء الليل ،أاودع  157منهم قيد ا◊جز
ا’حتياطي.
وقال كاسضتانيه« :الليلة اŸاضضية كانت مضضطربة
وقعت اعتداءات ومشضاجرات وحوادث طعن».
وت -اب -ع« :وق -عت مشض -اج -رات ضض -م -ن ت -ظ -اه-رات
السضÎات الصضفراء .كان هناك الكث Òمن الكحول
‘ أاماكن معينة ما أادى ا ¤هذا السضلوك اأ’حمق».
واسضتمرت اŸظاهرات أامسس 150 ‘ ،موقعا ‘
البÓد بحسضب الوزير ،ولكون ا’حتجاجات تبدو
تلقائية ’ أاحد يعرف مدى اتسضاع رقعتها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«ُعمان  »2040ألنطÓق باقتصساد ألبÓد إأ ¤آأفاق أرحب

ُيعت Èإلثامن عشصر من نوفم Èكل عام ،يوما تاريخيا فارقا من أإيام «سصلطنة
’نه ُيشصكل إنطÓقة جديدة ŸسصÒة بناء نهضصة وإسصعة إلنماء ومسصتمرة
ُعمان» ،أ
إلعطاء ،ورمزًإ لوحدة شصعبها وقوته .وقد أإرسصى جÓلة إلسصلطان قابوسص بن سصعيد،
منذ توليه مقاليد إ◊كم أإسصسص ودعائم إلوحدة إلوطنية باعتبارها ركيزة رإسصخة
÷هود إلتنمية إŸسصتدإمة ‘ شصتى إÛا’ت
اسض -ت -ط -اعت ُع -م -ان ،دول -ة و›ت-مً-ع-ا وم-واطً-ن-ا،
ا’نتقال ‡ا كانت عليه ،عام  1970م ،إا ¤آافاق
ال -ق -رن ا◊ادي وال -عشض -ري -ن ،واإ’سض -ه-ام اإ’ي-ج-اب-ي
لصضالح السضÓم واأ’من وا’سضتقرار لها ولكل دول
وشضعوب اŸنطقة من حولها ،حيث ترتكز على
إا‚ازات اق -تصض -ادي -ة واج -ت -م -اع -ي-ة وع-ل-ى ازده-ار
وتطور كبŸ Òسضتوى معيشضة اŸواطن الُعما Êبكل
ج-وان-ب-ه-ا ل-ي-ق-وم ب-دوره اأ’سض-اسض-ي كشض-ريك وطرف
أاصضيل ‘ صضياغة وتوجيه التنمية الوطنية.
على الصضعيد التنموي ،تسضعى ُعمان لتوف Òكل
ما Áكن ا’قتصضاد الُعما Êمن –قيق اأ’هداف
اŸسضطرة من حيث النمو وتنويع مصضادر الدخل
وا◊د من ا’عتماد على النفط كمصضدر رئيسضي
Óي- -رادات ا◊ك- -وم- -ي -ة ،وت -ن -ف -ي -ذ اŸشض -اري -ع ‘
ل - -إ
القطاعات الرئيسضية اŸعتمدة ‘ اÿطة اÿمسضية
التاسضعة ( )2020 - 2016والÈنامج الوطني لتعزيز
ال- -ت- -ن- -وي- -ع ا’ق- -تصض- -ادي (ت- -ن- -ف- -ي -ذ) وا’سض -ت -ع -داد
’سضÎات -ي -ج -ي -ة رؤوي -ة مسض -ت -ق -ب -ل -ي -ة «ُع-م-ان »2040
ل Ó-ن -ط Ó-ق ب -ا’ق -تصض -اد ال ُ-ع-م-ا Êإا ¤آاف-اق أارحب
و–وي -ل السض -ل-ط-ن-ة إا ¤م-رك-ز إاق-ل-ي-م-ي ل-وج-يسض-ت-ي
متطور ،خاصضة مع اسضتكمال مشضروعات اŸنطقة
ا’قتصضادية اÿاصضة بالدقم خÓل الفÎة القادمة.
وبينما ” افتتاح مطار مسضقط الدو‹ ا÷ديد
ي- -وم  11ن -وف-م 2018 Èم واف -ت -ت-اح م-ط-ار ال-دق-م
للتشضغيل التجاري ‘  17سضبتم ÈاŸاضضي ،فإانه يتم
اإ’ع -داد ل -ت -دشض Úع -دة مشض-روع-ات م-ن-ه-ا مشض-روع
مصضفاة النفط والصضناعات البÎوكيماوية ،ومشضروع
اŸدي-ن-ة الصض-ي-ن-ي-ة ب-اسض-ت-ث-م-اراته الكبÒة ،ومشضروع
اŸدينة الذكية التي ” ا’تفاق بشضأانها مع كوريا
ا÷نوبية ‘ شضهر جويلية اŸاضضي.
‘ ح Úتواصضل ا◊كومة العمل على خفضس
اإ’نفاق العام ،وزيادة اŸوارد والعائدات ،وتخفيضس
نسضبة العجز ‘ اŸيزانية العامة لعام  2019م ،مع
زي -ادة ا’سض -ت -ث -م -ارات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ،وت-نشض-ي-ط ق-ط-اع

السضياحة ،فإان ا◊كومة العمانية –رصس ‘ الوقت
ذات-ه ع-ل-ى ت-ط-وي-ر اÿدم-ات الصض-ح-ي-ة وال-ت-ع-ليمية
وال -رع -اي -ة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-واط-ن الُ-ع-م-ا ،ÊوÃا
ي -ت -ج -اوب م -ع ال -ت -ط-ور ا’ق-تصض-ادي وا’ج-ت-م-اع-ي
اŸتواصضل الذي تشضهده السضلطنة..
‘ هذا اإ’طار ،حققت السضلطنة مراتب متقدمة
‘ العديد من اŸؤوشضرات التي تصضدرها مؤوسضسضات
دولية حول جوانب ﬂتلفة ..وعلى سضبيل اŸثال ’
ا◊صضر تصضدرت السضلطنة اŸراتب اأ’و ‘ ¤عدد
م-ن اŸؤوشض-رات ال-ت-ن-افسض-ي-ة ال-دول-ي-ة ك-م-ؤوشض-ر وقوع
اإ’ره -اب ،وم -ؤوشض -ر اÿل -و م -ن اإ’ره -اب ،وم -ؤوشض -ر
م -وث -وق -ي -ة خ -دم -ات الشض-رط-ة ،وم-ؤوشض-ر اسض-ت-قÓ-ل
ال -قضض -اء ،وم -ؤوشض -ر ج -ودة ال -ط -رق ،وم-ؤوشض-ر ك-ف-اءة
خ -دم -ات اŸوان -ئ ،وم -ؤوشض -ر ال -ب -ي-ان-ات اŸف-ت-وح-ة
وغÒها وهوما يعكسس ا÷هد الكب Òالذي تبذله
ا◊ك -وم -ة ‘ ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات ا’ق -تصض -ادي-ة
وا’جتماعية واÿدمية وغÒها .ويÎافق ذلك مع
ب - -رام- -ج ت- -نشض- -ي- -ط السض- -ي- -اح- -ة وا’سض- -ت- -ث- -م- -ار ‘
اŸشض -روع -ات السض -ي -اح -ي -ة ‘ ﬂت-ل-ف ﬁاف-ظ-ات
السضلطنة والعمل على اسضتثمار اŸقومات السضياحية
التي تتمتع بها السضلطنة ‘ هذا اÛال ،حيث مع
إاصضدار التأاشضÒة السضياحية اإ’لكÎونية ” تشضغيل
مطار مسضقط الدو‹ بكامل مرافقه ‘ مارسس
 2018ل -يشض -ك -ل إاضض -اف-ة م-ه-م-ة ل-ع-م-ل-ي-ات الÎوي-ج
السض-ي-اح-ي ل-لسض-ل-ط-ن-ة ،ك-م-ا ح-ق-ق مهرجان مسضقط
وم-ه-رج-ان صضÓ-ل-ة السض-ي-اح-ي Úم-زيً-دا م-ن ال-تطور
والقدرة على جذب اŸزيد من السضواح.
م-ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى ” ،ت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-م-ري-ن ال-وط-ن-ي
«الشضموخ  »2والتمرين اŸشضÎك الُعما ÊالÈيطاÊ
«السضيف السضريع  »3ب Úقوات السضلطان اŸسضلحة
والقوات اŸسضلحة اŸلكية الÈيطانية ،خÓل شضهر
أاك -ت -وب -ر اŸاضض-ي ،وق-د ” ت-ن-ف-ي-ذ ال-ب-ي-ان ال-ع-م-ل-ي
للذخÒة ا◊ية للتمرين ‘ Úالثالث من نوفمÈ
ا÷اري.

إلقمة إإ’فريقية إ’سصتثنائية تختتم أإعمالها باŸصصادقة على ﬂطط إ’صصÓح إŸؤوسصسصي

عقوبات ضسد أŸتأاخرين عن دفع مسساهماتهم
أŸالية و تقليصس ÷ان أŸفوضسية

ب -حضض -ور رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة الصض-ح-راوي-ة
ا’م Úالعام ÷بهة البوليسضاريو ابراهيم غا‹
 ،اختتمت أامسس بالعاصضمة ا’ثيوبية أاديسس
ابابا  ،أاشضغال القمة ا’سضتثنائية ال11لرؤوسضاء
دول و حكومات ا’–اد ا’فريقي ،بتبني
ﬂطط ا’صضÓح الهيكلي و اŸا‹ للمنظمة
القارية  ،و اعتماد وثيقة مقررات ا’صضÓح
اŸؤوسضسض - - - -ي الصض - - - -ادرة ع- - - -ن دورة اÛلسس
التنفيذي ل–Óاد ،كما شضملت القرارات التي
خرجت بها القمة ،فرضس عقوبات على الدول
التي ’ تفي بالتزاماتها اŸالية و تقليصس ÷ان
اŸفوضضية.
صضادقت القمة ا’فريقية ا’سضتثنائية على
م -ع -ظ -م اŸقÎح -ات ا’صض Ó-ح -ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا
التعديÓت الهيكلية التي من اŸقرر ان “سس
اŸفوضضية ا’فريقية و ذلك بتقليصس عدد
÷انها و إاداراتها ‘ خطوة لÎشضيد اŸوارد
اŸالية و تقييم مسضتوى ا’داء ،كما تضضمن
ﬂط- -ط ا’صضÓ- -ح اŸؤوسضسض- -ي ،اق -رار م -ب -دأا
العقوبات بالنسضبة للدول ا’عضضاء التي تتخلف
عن تنفيذ اŸقررات التي تصضدر عن اجهزة
صضنع القرار باŸنظمة القارية.

دعوة للتعامل مع إفريقيا كقارة
موحدة
وب -خصض -وصس الشض -راك -ات اÿارج -ي -ة ،أاق-رت
القمة اجراء تعديل على اتفاق الشضراكة بÚ
›م -وع -ة دول اف -ري -ق -ي-ا و ال-ب-ح-ر ال-ك-اري-ب-ي
واÙيط الهادي وا’–اد ا’وروبي Ÿا بعد
ات-ف-اق ك-وت-ون-و ال-ذي ي-ن-ت-هي  ،2020و –وي - -ل
الشض -راك -ة م -ن ›م -وع-ات دول وت-ك-تÓ-ت ا¤
شض- - -راك- - -ة ب Úا–اد و ا–اد ،و ال - -دع - -وة ا¤
التعامل مع افريقيا كقارة موحدة.
وحول موضضوع جدولة ا’أنصضبة ،تبنى القادة
اأ’فارقة باإ’جماع اŸقÎح الذي تقدمت به
جمهورية ناميبيا حول التداول ا’بجدي بÚ
دول ك- -ل اق -ل -ي -م ع -ل -ى اŸن -اصضب  ،و ع -ارضس
اŸغ- -رب وح- -ده ه- -ذا اŸقÎح ب -دون ت -ق -دË
اسض -ب-اب م-ق-ن-ع-ة وب-ع-د فشض-ل-ه ‘ ال-ت-أاث Òع-ل-ى
ا’تفاق  ،اكتفى الوفد اŸغربي الذي قاده
رئ- -يسس ا◊ك- -وم -ة ا سض -ع -د ال -دي -ن ال -ع -ث -م -اÊ
بالتحفظ.

عقوبات ضصد إŸتأاخرين عن دفع
مسصاهماتهم إŸالية
ه- -ذا و ق- -د ع- -ق- -د ك- -ل م- -ن رئ -يسس ا’–اد

اإ’ف-ري-ق-ي ال-رئ-يسس ال-روان-دي ،ب-ول ك-اغ-امي،
ورئيسس مفوضضية ا’–اد موسضى فقي ،مؤو“را
صضحفيا مشضÎكا  ،أاعلنا خÓله بأان القادة
اأ’ف -ارق -ة ب-ال-ق-م-ة أاك-دوا ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ال-ع-م-ل
اŸشضÎك والتعاون و تفعيل منطقة التجارة.
و ‘ السضياق  ،قال موسضى فقي ،إان الزعماء
ا’فارقة قرروا سضلسضلة من العقوبات قد تصضل
إا ¤ت- -ع- -ل- -ي -ق عضض -وي -ة ال -دول ال -ت -ي ’ ت -ق -دم
مسضاهماتها اŸالية السضنوية ،ولفت ا ¤اأنه
حتى اآ’ن  ⁄تتجاوز نسضبة الدول التي دفعت
مسضاهماتها 50 ،باŸائة من اŸبلغ اŸتوقع،
مشضدداً على أان الواجب اأ’ول للدولة العضضو
هو تقد Ëمسضاهمتها.
Óعضضاء كجزء من
وتأاتي اŸسضاهمة اŸالية ل أ
عنصضر ا’سضتقÓل اŸا‹ ‘ أاجندة إاصضÓح
ا’–اد اإ’ف -ري-ق-ي ،ب-ق-ي-م-ة  0.2ب-اŸائ-ة من
ضضريبة واردات كل دولة عضضو.
و ⁄يذكر اŸسضؤوول اإ’فريقي البلدان التي
 ⁄ت -ل -ت -زم ب -ت -ع -ه -دات -ه -ا اŸال -ي -ة ،أاو ط -ب -ي-ع-ة
العقوبات اŸلّوح بها.

تقليصص ÷ان إŸفوضصية من 10
إ8 ¤
ل- -فت ف- -ك -ي  ،أان -ه ” ات -خ -اذ ال -ع -دي -د م -ن
ال -ق -رارات م -ن ب -ي -ن-ه-ا اإ’صضÓ-ح ال-ه-ي-ك-ل-ي ‘
م -ف -وضض-ي-ة ا’–اد ا’ف-ري-ق-ي ب-ت-ق-ل-يصس ع-دد
÷انها من  10إا÷ 8 ¤ان ،فضض Óعن دمج
وك -ال -ة ال -ت -ن -م -ي-ة «ن-ي-ب-اد « م-ع آال-ي-ة م-راج-ع-ة
النظراء  ،وهي آالية تقدم البلدان من خÓلها
أاداءها للمناقشضة واŸراجعة.

صصحرإوي
حضصور بارز للرئيسص إل ّ
خ- -اطب رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة الصض -ح -راوي -ة
السضيد ابراهيم غا‹ القمة ا’سضتثنائية يوم
امسس ›ددا ترحيب ا÷مهورية الصضحراوية
وانخراطها ا ¤جانب الدول ا’عضضاء ا’خرى
‘ ﬂط - -ط ا’صض Ó- -ح ال- -ه- -ي- -ك- -ل- -ي و اŸا‹
Ÿنظمة ا’–اد ا’فريقي.
وشضهد اليوم ا’ول من اشضغال القمة ،اجماع
ال- - -دول ا’عضض - -اء ع - -ل - -ى احÎام ال - -ق - -ان - -ون
التأاسضيسضي ل–Óاد ا’فريقي وعدم تعديله،
و‘ مقدمة هذه الدول ا÷زائر  ،فيما ”
ا’تفاق على تعديل اŸواد  38و  41من قواعد
اج- -راءات م -ؤو“ر ق -م -ة ا’–اد ا’ف -ري -ق -ي،
اŸتعلقت Úبانتخاب رئيسس اŸفوضضية ونائبه
واŸفوضض.Ú
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ترسشيخ ثقافة المطالعة مهمة تششاركية
بين المؤوسشسشات والنخبة والمجتمع المدني

كلمة العدد

هيا بنا نقرأا....
« ششعب يقرأ ششعب ’ يجوع « ،ششعار نحن أليوم
‘ أمسس أ◊اجة ألعمل به،
وأ◊رصس ع-ل-ى –ق-ي-ق أŸع-ادل-ة أل-ن-ب-ي-ل-ة أل-ت-ي
ي-ح-م-ل-ه-ا وأل-رأم-ي-ة إأ ¤أن-ه «م-ن أل-ك-ت-اب ت-ت-وّلد
أŸعرفة وتنبثق ألعلوم ألتي يبنى بها أÛتمع
وتتحقق بها رفاهيته».
من ب Úألّرهانات ألكÈى ألتي على أ÷زأئر
كسشبها أليوم ،مصشا◊ة أ÷زأئري مع ألكتاب،
ترسشيخ ثقافة أŸطالعة وألقرأءة ب Úكل فئات
أÛتمع دون أسشتثناء وإأعادة نخبة أŸفّكرين
بقلم :حبيبة غريب
وأŸث ّ-ق -ف ÚوأŸب -دع Úوأل -ب -اح-ث Úإأ ¤وأج-ه-ة
أŸششهد ألّثقا‘ ،و“كينهم من بعث أإ’ششعاع ألفكري وأأ’دبي وألفني وألعلمي،

ألذي تضشاءل وهجه خÓل أل ّسشن ÚأŸاضشية.
هذه ألّرهانات ألتي سشطّرت لها ألدولة أسشÎأتيجية هادفة للّرفع من نسشبة
أل-ق-رأءة وت-ق-ريب أل-ك-ت-اب م-ن أŸوأط-ن ،ب-إانشش-اء أŸك-ت-ب-ات أل-رئ-يسش-ي-ة ل-لمطالعة
ألعمومية بالو’يات وملحقاتها بالدوأئر وألبلديات ،وإأسشدأئها مهمة خلق أنششطة
ثقافية توعوية وترفيهية حول ألكتاب ،وألتي وجدت صشدى آأخر أو أمتدأدأ ‘
ألششكل وأŸضشمون من خÓل برنامج «أ÷زأئر تقرأ» وفكرة نوأدي ألقرأءة ألتي
تتبنّاها ›موعات من ألششباب أŸثّقف.
هذه ألّنوأدي أسشتطاعت أن تخلق ألتغي Òوّ Œسشد فكرة «مكتبات ألشّشارع»
وخرجات أŸطالعة ومكتبات أŸقاهي وقاعات ألششاي وغÒها ،تششّكل أليوم
همزة وصشل ب ÚأŸكتبات ألرئيسشية وأŸوأطن زأرعة عن طريق حب ألكتاب
وأŸطالعة ،أ’ّنهما يششّكÓن بدورهما ألركيزة ألثالثة لل ّصشرح ألذي يدّعم ثقافة
أŸقروئية ‘ أ÷زأئر.
فاŸوأطن ششابا أو كه ،Óرج Óأو أمرأة كان مطالبا أليوم بإادخال ألكتاب إأ¤
ث أهله خاصشة ألصشغار منهم على حب أŸطالعة و–فيزهم على ذلك
بيته ،وح ّ
وأن يجعل ألكتاب ‘ قائمة ألهدأيا إأليهم ،وأن يعطي ‘ حياته أليومية تلك
ألصشورة أ÷ميلة ،لششخصس يتصشّفح ويقرأ ألكتاب ‘ أأ’ماكن ألعامة ووسشائل ألنقل
وغÒها ،ألصشورة ألتي أفتقدناها طوي Óوألتي كانت ‘ أيام خلت مؤوششرأ عن حب
أ÷زأئري للمطالعة وعن ثقافته ألوأسشعة وألغنية...فهيّا بنا نقرأ لنبني معا
›تمعا متح ّضشرأ ورأقيا.

@ نششاطات ومبادرات ثقافية
عدة لتششجيع المقروئية
بورقلة
@ مهمتنا تعميم ثقافة
المطالعة في كل أارجاء
الو’ية وخارجها
@ أانششطة جوارية ’سشتقطاب
المثّقفين وتقريب الكتاب
من القارئ
«مكتبة الششارع» فكرة نششأات
عبر مواقع التواصشل لتج ّسشد
على أارضض الواقع
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’سسبوع المقبل
تطلق مشسروعها «أاصسدقاء المعرفة» ا أ

مؤؤسّسسسة «منتدى رّواد القراءة»..التعّلم بشسكل مختلف
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مدير الثقافة بورقلة لـ«الشسعب»:

نشساطات ومبادرات ثقافية
لتشسجيع المقروئية بؤرقلة

أاوضس -ح م -دي -ر ال -ث-ق-اف-ة ل-و’ي-ة
ورق- -ل- -ة م- -خ- -ت -ار ق -رم -ي -دة ف -ي
ح - - -ديث لـ»الشس - - -عب» ،أان دع- - -م
المقروئية محليا يتخذ أاشسكا’
ك- -ث- -ي- -رة ت- -ت- -وّضس- -ح م- -ن خÓ- -ل
’ن-ج-از 9
ال -مشس -اري -ع ال -ع-دي-دة إ
م-ك-ت-ب-ات ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-مومية
بورقلة ،من بينها  5مكتبات هي
ف -ي ح -ي -ز ال -خ -دم -ة ف -ي ال-وقت
الحالي في انتظار الشسروع في
ع- -م -ل -ي -ة ت -ج -ه -ي -ز  4مكتبات
المتبقية تم ا’نطÓق في انجازها منذ
سسنة  ،2014وحتى من خÓل النشساطات
’ط -ار ل -ت-نشس-ي-ط
ال -م -ن -ظ -م -ة ف -ي ه -ذا ا إ
المحيط في السساحة الثقافية المحلية.
ورقلة :إايمان كافي
وذكر مختار قرميدة أان مصسالح الثقافة قد
شس -رعت ف -ي ع -م -ل -ي -ة اق-ت-ن-اء ال-ت-ج-ه-ي-زات لـ4
مكتبات عمومية بعدما تعّززت باإ’عتمادات
ال -م -ال -ي -ة ل -ل -ق -ط-اع ع-ل-ى أام-ل أان ت-وضس-ع ح-ي-ز
الخدمة قبل نهاية هذه السسنة  ،2019كما أاكد
أان -ه ن -ظ -را ل -مشس -ك-ل ت-ج-م-ي-د ال-ت-وظ-ي-ف ،ف-إان
ال-م-ك-ت-ب-ات ال-خ-مسس-ة ( )5ال - -ت- -ي وضس- -عت ف- -ي
ال -خ -دم -ة ت ّ-م ان -ت -داب إاط -ارات م -ن م -دي-ري-ة
Óشسراف على هذه المكاتب ،وذلك
الثقافة ل إ
بالتنسسيق مع الجمعيات الناشسطة محليا.
وقد أاشسار نفسس المتحدث أايضسا ،إالى أان هذه
المشساريع ُيطمح من خÓلها إالى توسسيع شسبكة
م -ن ال -م -ك -ت -ب-ات ال-ري-ف-ي-ة وال-حضس-ري-ة ك-ف-روع
ل -ل -م -ك -ت -ب -ة ال -رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
المتواجدة بعاصسمة الو’ية ورقلة وتهدف هذه
ال -ف -ك -رة ـ حسس-ب-ه ـ إال-ى ت-وسس-ي-ع ح-رك-ة ان-تشس-ار
الكتاب وتسسهيل المطالعة العمومية عبر خلق
هذه الفضساءات ،مشسيرا إالى أان و’ية ورقلة
على موعد ’سستقبال الصسالون الوطني للكتاب
الذي من المرتقب أان ينظم في  24من الشسهر
الجاري ،حيث يجري العمل في الوقت الراهن
للتحضسير لهذا الحدث الثقافي الوطني الهام
الذي يعد حدثا مهما لÓحتفاء بالكتاب عقب
الصسالون الدولي للكتاب «سسي ،»Óحيث ينتظر
م -ن -ه أان يسس -ت -ق -طب ال -ع -دي -د م -ن دور ال-نشس-ر
بعناوين جديدة ومختلفة.
من جهة أاخرى ،أاكد مدير الثقافة أان إارسساء
إاسستراتيجية دعم المقروئية المحلية يتبين من
خ Ó-ل ع -دة نشس -اط -ات ه -ادف -ة إال -ى تشس -ج -ي -ع

ال -م -ط -ال -ع -ة وت -ع -زي -ز ه-ذه
ال -ث -ق -اف-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا خ-روج
ال -م-ك-ت-ب-ة ال-م-ت-ن-ق-ل-ة ل-زي-ارة
ع-دة م-ن-اط-ق ت-اب-ع-ة للو’ية
ورق-ل-ة وت-نشس-ي-ط ال-مقروئية
في الفضساء المفتوح ،حيث
ت-ن-ق-لت ال-م-ك-ت-ب-ة إالى تقرت
وب -عضس ال -م-ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة،
ك -م-ا تّ-م ت-خصس-يصس حصسصس
معتبرة من الكتب التي تمّ
توجيهها إالى عدة قطاعات
وب -عضس ال -م-ك-ت-ب-ات ال-ب-ل-دي-ة وت-زوي-ده-ا ب-ع-دد
معتبر من الكتب ،حيث تخضسع هذه المكتبات
 كما ذكر  -في الوقت الحالي إالى إاعادةالهيكلة والتأاطير ،باإ’ضسافة إالى إاعادة رسسكلة
لموظفيها.

إاسستراتيجية لتعزيز المقروئية
تعتمد إاشسراك المثقفين والجامعيين

وفي مجال الرفع من مسستويات المقروئية
والتي تعد إاسستراتيجية هامة تبناها القطاع
م-ح-ل-ي-ا ،ف-ق-د ك-ان دخ-ول ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ية
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي-ج-ان-ي محمد حيز
ال-خ-دم-ة ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة حسسب ال-ع-ديد من
ال-م-ث-ق-ف-ي-ن واأ’سس-ات-ذة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن وال-ط-ل-بة،
ب -م -ث -اب -ة ال -ج -رع -ة ال -ت -ي أاع-ادت ال-ح-ي-اة إال-ى
ال-مشس-ه-د ال-ث-ق-اف-ي م-ن ج-دي-د ب-ف-عل احتضسان
هذا الصسرح للعديد من النشساطات الثقافية
المختلفة التي أاعطت وجهة مختلفة لواقع
المشسهد الثقافي بورقلة ،في انتظار دخول
بقية فروعها المتواجدة عبر مناطق مختلفة
ب -ال -و’ي -ة ح -ي -ز ال -خ-دم-ة ،ح-يث ت-ت-وف-ر ب-ه-ذه
ال -م -ك -ت -ب -ة م-ا ي-ف-وق  10آا’ف ع- -ن- -وان وف -ي
اختصساصسات متنوعة ومتعّددة متوفرة للطلبة
والباحثين محليا ،كما تعد فضساء مهما للعديد
م -ن ال -ط -ل-ب-ة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن ،ح-يث ت-وف-ر ق-اع-ة
المطالعة مسساحة للقراءة في هدوء.
يذكر أان العديد من الجمعيات الناشسطة محليا
سسعت إالى تنشسيط المحيط وتشسجيع المقروئية
لدى المواطن المحلي في مبادرات عدة منها
مازالت متواصسلة على غرار عديد التظاهرات
التي نظمتها جهات مهتمة بإاعادة بعث ثقافة
ال-م-ق-روئ-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-ظ-اه-رة «ال-ق-راءة في
اح -ت -ف -ال» و»إاق-رأا ك-ت-اب-ا وخ-ذه ه-دي-ة» وأايضس-ا
«مشسروع مكتبة في كل مقهى» التي كانت فكرة
مجموعة من المثقفين المحليين.

كما يظهر من تسسميتها ،تعنى مؤوسّسسسة «منتدى رّواد القراءة» بالتشسجيع على القراءة ولكن بسسبل مختلفة ،حيث تعتمد على نشسر ما يسسمى
«مهارات القراءة وتقنيات التعلم السسريع» .طرحت المؤوسسسسة في ظرف وجيز العديد من المشساريع ،آاخرها «أاصسدقاء المعرفة» الذي سسيتم
إاطÓقه السسبت المقبل ،كما قامت المؤوسسسسة على هامشس المعرضس الدولي للكتاب بتوزيع اسستبيان «القرائية في الجزائر».
أاسسامة  -إا

رئيسس نادي «الطارف تقرأا»لـ«الشسعب»:

مهمتنا تعميم ثقافة المطالعة
في كل أارجاء الؤ’ية وخارجها

«ال -ط -ارف ت -ق -رأا» م-ب-ادرة
ج -م -ي -ل -ة م -ن إامضس-اء شس-ب-اب
م-ث-ق-ف غ-ي-ور على ثقافته،
’م- - -ك - -ان،
ي- - -ح- - -اول ق- - -در ا إ
’م - - - -ك - - - -ان- - - -ي- - - -ات
وحسسب ا إ
ال-م-ت-وف-رة إاح-داث ال-ت-غ-يير
وخ -ل-ق دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة خ-اصس-ة
تشس -ج-ع ال-م-ق-روئ-ي-ة وت-زرع
ث -ق -اف -ة ال-م-ط-ال-ع-ة خ-اصس-ة
ل-دى ال-ن-اشس-ئ-ة وه-ي الفكرة
ال -ت -ي ت-جّسس-دت ال-ي-وم ع-ل-ى
ارضس ال -واق-ع ط-ارح-ة ث-م-اره-ا ب-ي-ن
م -ك -ت -ب -ات ف-ي الشس-ارع ،ون-وادي ف-ي
ال -ج -ام -ع -ات وصس -ال -ون -ات ل -تشس -ج-ي-ع
ال- -م- -ب- -دع- -ي- -ن الشس- -ب -اب وت -نشس -ي -ط
ال- -ح- -راك ال- -ث- -ق- -اف- -ي ف -ي ال -و’ي -ة
وخارجها.
حبيبة غريب
تصسوير :فواز بوطارن
ت -أاسسسس ن -ادي «ال -ط -ارف ت -ق-رأا» ي-ق-ول
ه -م -اشس م-ح-م-د ول-ي-د أاح-د ال-م-ؤوسسسس-ي-ن
ورئيسس النادي في تصسريح لـ»الشسعب»،
ف -ي ال -ف -ات -ح ديسس -م-ب-ر  ،2017م- -ن ق- -ب -ل
مجموعة من الشسباب الواعي متكونة من
سس -ب -ع -ة أاف-راد ي-ج-م-ع-ه-م ح-ب-ه-م ل-ل-ك-ت-اب
والقراءة وغيرتهم على الثقافة ،واضسعين
نصسب أاع -ي -ن -ه -م نشس -ر ث-ق-اف-ة ال-م-ط-ال-ع-ة
وت-ط-وي-ر ت-ق-ن-ي-ات-ه-ا وإاح-ي-اء ال-ك-ت-اب ب-ين
أافراد المجتمع وتنمية مهارات القراءة.
وكانت ا’جتماعات اأ’ولى يقول هماشس
محمد وليد ،تقام في السساحات العامة أاو
ف -ي ال -م-ق-ه-ى إال-ى أان ت-ل-قت ال-م-ج-م-وع-ة
مسساعدة ودعم السسيدة بن زين حورية
م -دي -رة ال -م -ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
ب -ال -ط -ارف وال-ت-ي وضس-عت ت-حت تصس-رف
النادي قاعة المحاضسرات لمناقشسة كتاب
أاسسبوعيا في شستى المجا’ت.
من أاهداف النادي يقول هماشس« :تنمية
م- -ه- -ارات ال- -ق- -راءة وت- -ط -وي -ر ت -ق -ن -ي -ات
المطالعة من خÓل ا’سستعانة بأاحدث
الطرق العملية ،التأاسسيسس لثقافة وتقاليد
ال-ق-راءة وال-م-ط-ال-ع-ة ال-ن-وع-ي-ة م-ن خÓل
م -ب -ادرات ت -ف -اع -ل -ي -ة ومشس -اري-ع ن-وع-ي-ة،
ال-ت-ع-اون م-ع م-خ-ت-ل-ف ال-ج-ه-ات الرسسمية
وغير الرسسمية المعنية بتشسجيع المطالعة

والمقروئية».
ك-م-ا نسس-ع-ى يضس-ي-ف
ق -ائ  :Ó-إال -ى «ت-وسس-ي-ع
ث -ق -اف -ة ال -ق-راءة ل-دى
ال-ف-ئ-ات ال-ن-اشسئة ،إالى
جانب دعم المبادرات
ال -ري-ادي-ة وال-مشس-اري-ع
اإ’ب- - -داع - -ي - -ة ال - -ت - -ي
تسس - -اه - -م ف - -ي إاث- -راء
ال- -رصس- -ي- -د ال- -ف -ك -ري
وت - -ن - -وي- -ع ال- -مشس- -ه- -د
الثقافي وكذا دعم التوجه لدى الكتاب
المؤولفين والمبدعين والناشسرين باإ’نتاج
ال -ذي ي -ل -ب -ي اح -ت -ي -اج -ات -ه-م الشس-خصس-ي-ة
والمهنية وا’جتماعية».
وك - -انت أاول مشس- -اري- -ع ال- -ن- -ادي حسسب
ه-م-اشس« :إانشس-اء م-ك-ت-ب-ة ال-ن-ادي بالشسارع
يوم  15أافريل ،الموضسوعة في السساحة
ال -ع -م -وم -ي -ة ،ف -ي -م -ا سس -اه -مت ال -م-ك-ت-ب-ة
الرئيسسية وبعضس المثقفين في إاعطائنا
العديد من الكتب إ’ثرائها ،وقد كنا وراء
التنسسيق بين نوادي الجامعات ،حيث كنا
السسبب في إانشساء  3نوادي بالجامعة وهي
ن- - - - -ادي ال- - - - -ف- - - - -ك- - - - -ر واأ’دب ون - - - -ادي
السسوسسيولوجيا والنادي ا’قتصسادي.
وع -ن ج -دي -د «ال -ط -ارف ت -ق -رأا» كشس-ف
ه- -م- -اشس ع- -ن سس- -لسس- -ل- -ة م- -ن اأ’نشس- -ط -ة
ال -مشس -ت -رك -ة» ب -ي -ن ال -ن -ادي وال -ج -م -ع -ي-ة
السس-ي-اح-ي-ة ل-ل-ط-ارف ،إاضس-اف-ة إال-ى إاق-امة
مناظرات فكرية بين تÓمذة المدارسس
ا’بتدائية والتحضسير للمشساركة في شسهر
التراث وكذا إاقامة دورات تدريبية في
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-بشس-ري-ة ،ت-أاسس-يسس بيت الشسعر،
الصسالون اأ’دبي مع نخبة من المثقفين
وأادباء الو’ية.
Óشس- -ارة ،يضس -م ال -ن -ادي ك -ل شس -رائ -ح
ل - -إ
ال -م -ج -ت -م-ع ال-م-ول-ع-ة ب-ال-ق-راءة وال-ك-ت-اب
والمتراوح أاعمارها بيت  8و 60سسنة ،وقد
انظم إاليه مبدعون وكتاب ناشسئون أامنال
بن عادل خروف ،سسليمة عريف ،سسعيدي
نور ،سسعادة رحمة ومازال يضسيف هماشس
ق -ائ  :Ó-يسس -ت -ق -طب م -ب -دع -ي -ي -ن وك -ت-اب
آاخرين ،كما يعكف على مواصسلة وتطوير
نشساطه ا’فتراضسي على صسفحة الفضساء
اأ’زرق «ال-ط-ارف ت-ق-رأا» وال-ت-واصس-ل ع-ب-ر
ا’نترنت مع المجموعات والنوادي من
الو’يات اأ’خرى».

اسستقطاب أاكبر عدد من الجمهور
لنشساطات مكتبة خنشسلة

مبدأا الجؤارية والتنؤيع لمختلف
الفئات في إاعداد وتنفيذ البرامج الثقافية

مؤوسّسسسة «منتدى رواد القراءة» هي «منظمة مجتمعية
مسس-ت-ق-ل-ة غ-ي-ر رب-ح-ي-ة ت-نشس-ط ف-ي ال-مجال القرائي»،
ترفع شسعار «جيل يقرأا ،وطن يرقى» .كان اإ’طÓق
العملي لمشسروع «رّواد القراءة» في  26نوفمبر 2016
بالمكتبة الوطنية بالحامة ،بالتوازي مع الطبعة الثانية
م -ن م -ه -رج -ان رواد ال -ق -راءة ،وه -ذه ال -م -رح -ل -ة ه-ي
«ال-م-رح-ل-ة ال-ت-حضس-ي-ري-ة» ،أام-ا ا’ن-طÓقة «القانونية»
للمؤوسسسسة فكانت نهاية أاوت  ،2018حسسبما أاكده لنا
مدير مؤوسسسسة منتدى رّواد القراءة حبيب الله سسالمي،
وهو مكّون متخ ّصسصس في «القراءة ال ّسسريعة والذكية»،
وفي «إاعداد الحقائب التّدريبية» .وأاضساف سسالمي بأان
ما يميز مؤوسسسسة «منتدى رّواد القراءة» هو اعتمادها
على نماذج مختلفة عّما هو سسائد ،وقد نجحت هذه
ال-م-ؤوسسسس-ة ،ال-ت-ي ي-ت-رأاّسس-ه-ا شس-رفّ-ي-ا وزي-ر ال-ثقافة عز
الدين ميهوبي ،نجحت في تنظيم أاربع تظاهرات
كبيرة منذ انطÓق «مرحلة التحضسير».
ي -م -ك-ن ت-ل-خ-يصس ه-ذه ال-م-ب-ادرة ف-ي ك-ون-ه-ا مشس-روع-ا
ثقافيا تكوينيا يهتم بنشسر ثقافة القراءة والمطالعة،
يعمل على المسساهمة في تحسسين مسستويات القرائية
ب القراءة والمطالعة ،عÓوة
وتنشسئة اأ’طفال على ح ّ
ع -ل -ى ن -ق -ل ال -م -ع -ارف وإاكسس -اب ال -م -ه -ارات وت-غ-ي-ي-ر
القناعات باسستخدام برامج علمية وأاسساليب عملية
تخدم موضسوع القراءة.
يهدف إالى تنمية مهارات القراءة وتطوير تقنيات

ال-م-ط-ال-ع-ة ب-اسس-ت-خ-دام ط-رق ح-دي-ثة وأاسساليب علمية
مجربة ،كما يرمي إالى التشسجيع على تشسكيل نوادي
وم-ج-م-وع-ات ال-ق-راءة ال-م-ت-خصسصس-ة وال-ن-وع-ية واقعيا
وافتراضسيا ،ويجيب على سسؤوال «لماذا القراءة؟» ،بأاّنها
هي منهج حياة وأاسساسس في بناء ثقافة المجتمع،
وأاه -م مصس -ادر ال -ع -ل -م وال -م -ع -رف -ة وت -وسّس-ع ال-م-دارك
والتفكير لمواجهة تحديات الحياة .ويقترح المشسروع
دورات مرّكزة في آاليات التعلم السسريع ،وتنظيم بحوث
وم-ل-ت-ق-ي-ات ع-ام-ة ل-تشس-ج-ي-ع القراءة ،وتنظيم مشساريع

ثقافية تشسجع المبادرات الثقافية الخاصسة بموضسوع
القراءة.
و’ يتوقف البرنامج عند هذا الحد ،بل يشسمل أايضسا
تنظيم مسسابقات تطبّق فيها مهارات القراءة وآاليات
التعلم السسريع .وتجمع مختلف النوادي القراء ومحّبي
ال-ك-ت-اب ف-ي ن-واٍد واق-ع-ي-ة أاوم-ج-م-وع-ات اف-ت-راضس-ي-ة،
ب-ه-دف ت-ع-زي-ز ال-م-ه-ارات وت-ن-م-ي-ة ال-ق-درات وت-ف-ع-ي-ل
اأ’ج-واء ال-ت-ن-افسس-ي-ة م-ع ب-ق-ي-ة ال-ن-وادي والمجموعات
اأ’خرى.

مكتبة المطالعة العمومية المجاهد المرحوم محمد عصسامي ببسسكرة

أانشسطة جؤارية ’سستقطاب المثّقفين وتقريب الكتاب من القارئ
تقع المكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية المجاهد المرحوم محمد عصسامي لو’ية بسسكرة وسسط حي بلعياط بجانب
ح-دي-ق-ة ال-ح-ي-وان-ات ،وت-ح-ت-ك-م المكتبة  42049ك-ت-اب-ا م-وزعين على 6331ع-ن-وان-ا ت-ن-وعت م-ح-ت-وي-اتها بتنوع ا’هتمامات
’داب والفلسسفة والدين والعلوم ا’جتماعية والهوايات واللسسانيات والتاريخ الجغرافيا والعلوم
والتخصسصسات في الفنون وا آ
’لعاب الفكرية وغيرها ،كما تضسم المكتبة  5قاعات بـ  123مقعدا.
والتكنولوجيا والهوايات والمعارف وا أ
بسسكرة :محمد حريز

تنطلق إادارة المكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية لو’ية خنشسلة ،في برمجة وتنفيذ
’بداعية في مجال
نشساطاتها ،من مبدأا تشسجيع القراءة والمطالعة ودعم المواهب ا إ
’دب بأانواعه وسسط مختلف فئات المجتمع على مدار السسنة وفي كل المناسسبات وذلك
ا أ
’طار ،وا’عتماد تارة على مبدأا تركيز النشساط
بتنويع نشساطاتها الثقافية في هذا ا إ
بمقر المكتبة وتارة أاخرى على اعتماد مبدأا الجوارية في إاقامة النشساطات حتى تشسمل
سسكان مختلف المناطق النائية ’سستفائها حقها من المعرفة.
المكتبة في كل موسسم ثقافي على اسستقطاب
خنشسلة :اسسكندر لحجازي
الكتاب ببرمجة عمليات بيع التوقيع لمؤولفات
وتولي المكتبة العمومية في هذا اإ’طار حسسب أادبية جديدة باللغتين العربية والفرنسسية ،منها
البرامج التي دأابت على إاعدادها ،أاهمية خاصسة م-ؤول-ف «مسس-ارات» ل-ل-ب-احث ال-راح-ل ع-ب-د ال-ح-ق
لفئة اأ’طفال لتنمية مواهب القراءة عندهم منذ برارحي وزير سسابق في التعليم العالي والبحث
الصس -غ -ر وت-رب-ي-ت-ه-م ع-ل-ى حب ال-ك-ت-اب وال-ت-ط-ل-ع العلمي.
الدائم للمعرفة ،حيث تبرمج خÓل كل موسسم كذلك شسهد مقر المكتبة ،خÓل الموسسم الثقافي
دراسس -ي ب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة ع-ل-ى الماضسي برمجة بيع باإ’هداء لمؤولفين للكاتبتين
ف-ت-رات ،ت-ن-ظ-ي-م ق-اف-ل-ة ال-م-ك-ت-ب-ة ال-م-ت-ن-قلة عبر سسامية مرزوقي وفطيمة سسعيد زرزوح تشسجيعا
م-دارسس م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة وال-م-تضس-م-نة منها على دعم نشساطات حواء اأ’دبية بو’ية
أانشسطة جوارية متنوعة داعمة لملكات اأ’طفال خ-نشس-ل-ة ودف-ع ال-مشس-ه-د ال-ث-ق-اف-ي ب-ال-و’ي-ة ع-ب-ر
ت -ن -وي-ع-ه وتسس-ل-ي-ط الضس-وء ع-ل-ى ع-م-ال م-خ-ت-ل-ف
في مجال تشسجيع حب المطالعة.
ويتّم من خÓل هذه القافلة برمجة مسسابقات الفئات.
في الرسسم وفن طي الورق وفي القراءة وغيرها ،وتأاخذ إادارة هذا الصسرح العلمي الثقافي ،من
ت -ت -خ-ل-ل-ه-ا ف-ت-رات ت-ه-ري-ج-ي-ة ب-مشس-ارك-ة ف-ن-ان-ي-ن ال-م-ن-اسس-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة والتاريخية فرصسة لتنظيم
مسسرحيين وتقديم عروضس فنية متنوعة تربوية نشس -اط -ات ف -ي ه -ذا اإ’ط -ار ت -ب -رز م -ن خ Ó-ل-ه-ا
تثقيفية هادفة ،هذا إالى جانب النشساطات التي بطو’ت الثورة الجزائرية وتسسّلط الضسوء على ما
ت -ت ّ-م خ Ó-ل ع -ط-ل-ت-ي ال-رب-ي-ع وال-خ-ري-ف ل-ف-ائ-دة ق -دم -ت -ه ال-و’ي-ة م-ن تضس-ح-ي-ات جسس-ام ب-ال-ن-فسس
اأ’طفال عبر مختلف البلديات وتتضسمن خاصسة والنفيسس في سسبيل نيل الحرية وا’سستقÓل.
ب -غ -رضس ال -ت -ع -ري -ف ب -نشس -اط-ات-ه-ا وال-ت-ي نشس-رت
العاب السسحرية وعروضس تهريجية.
ك-م-ا ت-ول-ي إادارة ال-م-ك-ت-ب-ة ،أاه-م-ي-ة خ-اصس-ة ل-ف-ئ-ة «الشسعب» عدد منها ،واسستقطاب أاكبر عدد من
الكّتاب والشسعراء من مختلف الفئات العمرية الحضسور ،تعتمد المكتبة على اإ’شسراك الدائم
ب -إاق -ام -ة مسس -اب -ق -ات أادب-ي-ة ف-ي الشس-ع-ر وال-قصس-ة وال -ت -واصس-ل م-ع وسس-ائ-ل اإ’عÓ-م وك-ذا اسس-ت-غÓ-ل
ال -قصس -ي -رة وم -خ -ت -ل-ف أان-واع اأ’دب دع-م-ا م-ن-ه-ا ال- -فضس- -اء اأ’زرق إ’عÓ- -م ال -ج -م -ه -ور واإ’شس -ه -ار
للمواهب المحلية خاصسة ،إالى جانب عمل طاقم لنشساطاتها على مدار أايام السسنة.

يسسهر على سسير المكتبة المديرة «سسودة
دو» ،ب -مسس-اع-دة  15إاداري -ا و 23ت-ق-نيا و4
أاع -وان ،وق -د ام -ت-د نشس-اط-ه-ا إال-ى ب-ل-دي-ات
ال - -و’ي - -ة وال - -م - -ؤوسسسس - -ات ذات ال - -ط - -اب- -ع
’حياء والشسوارع من
ا’جتماعي وحتى با أ
خ Ó-ل ت -ن -ظ-ي-م ق-واف-ل ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ت-ج-وب
ال-ب-ل-دي-ات وال-م-ك-ت-ب-ة ال-م-ت-نقلة التي تقرب
الكتاب من تÓميذ المؤوسسسسات التعليمية
وال -ت -ك -وي -ن-ي-ة وال-ت-رب-وي-ة،ال-ت-ي ت-ه-دف إال-ى
ال -ت -حسس -يسس ب -أاه-م-ي-ة ال-ك-ت-اب وم-ط-ال-ع-ت-ه
والنهل من محتوياته ،وا’هتمام بمصسادر
’دب والتاريخ وغيرها....
العلوم والفن وا أ
’نشسطة المقدمة حسسب
وقد سساهم تنوع ا أ
تصس -ري -ح م -دي-رة ال-م-ك-ت-ب-ة لـ «الشس-عب» ف-ي
ارتفاع متزايد في عدد المنخرطين ليبلغ
 5537منخرطا سسنة  ،2016وأاضسافت قائلة
أان «ج -ل ال -نشس -اط -ات ال -ث -ق-اف-ي-ة ل-ل-م-ك-ت-ب-ة
تتمحور حول الكتاب وتتنّوع بين ملتقيات
وط- -ن- -ي -ة وأاي -ام دراسس -ي -ة ون -دوات ودورات
تكوينية وحفÓت ومعارضس للكتاب داخل
وخ -ارج ال -م -ؤوسسسس-ة ،وت-ك-ري-م-ات ل-ل-ن-ج-ب-اء
’وائ - -ل م - -ن م - -ؤوسسسس - -ات ال - -ت - -رب- -ي- -ة
اأ
الوطنية».
ك-م-ا ت-ق-وم ال-م-ك-ت-ب-ة ت-قول المديرة
بأانشسطة مشستركة مع المؤوسسسسات
التربوية ،وذلك «تطبيقا ’تفاقية
’ط - -ار ال- -م- -ب- -رم- -ة ب- -ي- -ن وزارة
اإ
الثقافة ووزارة التربية والتعليم،
والتي تترجم على أارضس الواقع
بتنظيم خرجات للتعريف بالمكتبة
ونشس- -ر ال- -م- -ق- -روئ- -ي -ة ف -ي ال -وسس -ط
ال- - -م- - -درسس- - -ي ومسس - -اب - -ق - -ات ب - -ي - -ن
المتوسسطات ،فضس Óعن برنامج خاصس
بالمكتبة المتنقلة لضسمان وصسول الكتاب
لجميع بلديات الو’ية والمناطق النائية».

وتشسارك المكتبة أايضسا في
ال -م -ع -ارضس ال-وط-ن-ي-ة ،وك-ان
أاه-م-ه-ا ال-حضس-ور ب-المعرضس
الدولي للكتاب لسسنة ،2017
وع - -رضس- -ه- -ا ل- -ج- -م- -ل- -ة م- -ن
’نشس- - -ط- - -ة وال- - -ج- - -لسس - -ات
اأ
’دب -اء م -ن و’ي-ة
الشس -ع -ري -ة أ
بسس - - -ك - - -رة ،ك - - -م- - -ا تصس- - -در
ال- -م- -ؤوسسسس- -ة م- -ج -ل -ة دوري -ة
تسسمى «بيت الكتاب» ،وهي
بصس- - -دد ط - -ب - -اع - -ة ال - -ع - -دد
السسادسس منها ،وكتاب طبع سسنة  2015حول
’ول «مكتبات المطالعة
الملتقى الوطني ا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ال -ج -زائ -ر ب -ي -ن ا’ن -ج-ازات
الميدانية والتوقعات المسستقبلية».
وقد شساركت في عدد من الملتقيات ،منها
’ول «مكتبات المطالعة
الملتقى الوطني ا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ال -ج -زائ -ر ب -ي -ن ا’ن -ج-ازات
ال -م -ي -دان -ي -ة وال -ت -وق -ع -ات ال -مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة»،
والملتقى

ال -وط -ن -ي ال -ث -ان -ي «م -ك -ت -ب -ات
المطالعة العمومية الجزائرية
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ره-انات
’سس -ت -رات -ي -ج-ي-ة وال-ت-ح-دي-ات
اإ
المسستقبلية» ،ويومين دراسسيين
ح- -ول ال- -ت- -نشس- -ي -ط ال -ث -ق -اف -ي
ب-م-ك-ت-ب-ات ال-مطالعة العمومية
ع- -رضس ت- -ج -ارب ال -م -ك -ت -ب -ات
ال- -رئ -يسس -ي -ة ف -ي إاط -ار ت -ب -ادل
الخبرات وتوحيد النشساطات.
هذا وتضسم المكتبة عددا من
ملحقاتها التي تم انجازها وفتح أابوابها
في وجه جمهور المطالعة ببلديات الو’ية
ك-م-ل-ح-ق-ة ب-ل-دي-ة ل-ي-وة وب-لديات بوشسقرون،
ع -ي -ن زع-ط-وط ،ال-دوسس-ن ،رأاسس ال-م-ي-ع-اد،
م -خ -ادم -ة وال-ح-اجب فضس Ó-ع-ن م-ك-ت-ب-ات
أاخرى تجولت ببلدياتها «الشسعب» وعاينت
نسسب انجازها الذي انطلق في السسنوات
ال -ق-ل-ي-ل-ة ال-م-اضس-ي-ة ب-ب-ل-دي-ت-ي ع-ي-ن ال-ن-اق-ة
وسس -ي -دي ع -ق -ب -ة ،ال -ل-ت-ي-ن ت-م اسس-تÓ-م-ه-م-ا
ل-ل-ب-ل-دي-ت-ي-ن ل-ك-ن أانشس-طتهما ما تزال
م -ح -تشس -م -ة ج -دا ،أام-ا م-ك-ت-ب-ة
زريبة الوادي بالرغم من
’شسغال بها إا’
تقدم ا أ
أان -ه -ا م -ت -وق-ف-ة م-ن-ذ
ح- -وال -ي سس -ن -ت -ي -ن،
وتبقى الكتابة عن
مكتبات البلديات
ال-داخ-ل-ي-ة ب-و’ية
بسس -ك -رة ت -ت-ط-لب
’ضس-واء
تسس-ل-ي-ط ا أ
عليها للكشسف عن
ن -ق -ائصس -ه -ا ،وسس -ب-ل
ت-رق-ي-ة أانشس-ط-ت-ه-ا إالى
م- -ا ي- -ت- -وق إال -ي -ه شس -ب -اب
البلديات.

«أاصسدقاء المعرفة» هو اسسم آاخر مشساريع المؤوسسسسة،
ح-يث سس-ي-ت-م إاطÓ-ق-ه وي-ف-ت-ح ل-ل-ج-م-ه-ور ال-عام السسبت
المقبل  24نوفمبر ،وهو «مشسروع ثقافي تطّوعي» ،له
أاهداف منها نشسر ثقافة القراءة والمطالعة ،تعميم
ا’سس -ت -ف -ادة م -ن «ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ع-ل-م-ي-ة» ،رف-ع مسس-ت-وى
ا’هتمام بالقراءة ،توفير فضساءات تفاعلية .يتوجّه
هذا المشسروع إالى كل الفئات العمرية ابتداءً من 16
سسنة ،ومن من أاهم اأ’نشسطة التي يقترحها البرامج
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ،ال -ورشس -ات ال -ت -ع -ل -ي -م-ي-ة ،ال-م-ن-اظ-رات،
ال- -م- -ن -افسس -ات وال -مسس -اب -ق -ات ،ال -ن -وادي ال -ق -رائ -ي -ة،
النشساطات التفاعلية ،والمشساريع الموسسمية.
يشسرف على «أاصسدقاء المعرفة» مؤو ّ
طرون يقّدمون
ال -ب -رام -ج ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة وال-ورشس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ل-ف-ائ-دة
المنخرطين في النوادي القرائية والجمهور العام.
وبعد حضسور البرنامج التكويني اأ’ول «تنمية مهارات
ال -ق-راءة ال-ذك-ي-ة» ي-م-ك-ن ل-ك-ل شس-خصس ا’نضس-م-ام إال-ى
نوادي القراءة.
وع -ل -ى ه -امشس ال-ط-ب-ع-ة الـ  23م-ن الصس-ال-ون ال-دول-ي
ل-ل-ك-ت-اب ،ق-امت ال-م-ؤوسسسس-ة ت-وزي-ع ا’سس-تبيان القرائي
«ال -ق -رائ -ي -ة ف-ي ال-ج-زائ-ر» ،ال-ذي ي-ه-دف إال-ى ق-ي-اسس
سس- -ل- -وك وات- -ج- -اه ال -ف -رد ال -ج -زائ -ري ن -ح -و ال -ق -راءة
وال- -م- -ط -ال -ع -ة ،م -ن أاج -ل ال -ت -ح -ل -ي -ل وال -دراسس -ة ،ث -م
«المسساهمة في تقديم حلول علمية وعملية لحاجات
واقعية حقيقية ،تظهر من خÓل أاعمال ونشساطات
ومشساريع يتبناها منتدى رّواد القراءة ،تسساهم في
خ -دم -ة اأ’ف-راد وال-م-ؤوسسسس-ات وال-م-ج-ت-م-ع وال-وط-ن».
وسستعرضس نتائج هذه الدراسسة للتحكيم من طرف
لجنة مختصسة تضسم أاسساتذة وأاكاديميين متخصسصسين،
يتم نشسرها بعد انتهاء هذه اللجنة من عملها.

دادو مدير المكتبة الّرئيسسية
بغرداية لـ «الشسعب»:

«من أاولؤّياتنا الّتعريف بالّتراثين
اأ’دبي واأ’مازيغي لؤادي ميزاب»

منذ إانشسائها انتهجت إادارة المكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية رسسيوي محمد
لو’ية غرداية ،وعلى رأاسسها مديرها دادو علي مبروك ،مبدأا «التقرب أاكثر من
القارئ وإارسساء ثقافة المطالعة بين كل فئات المجتمع خصسيصسا الناشسئة» ،هذا
من خÓل ،يقول دادو في تصسريح لـ «الشسعب» تنظيم سسلسسلة من اأ’نشسطة
الفكرية والفنية ،سسواء على مسستوى المكتبة أاو ملحقاتها ،أاو من خÓل أانشسطة
ج-واري-ة ف-ي اأ’ع-ي-اد وال-م-ن-اسس-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة أاو ت-ن-ظ-ي-م خ-رجات إالى
البلديات والمؤوسسسسات التربوية.
وقد أاسّسسست المكتبة ،يقول مديرها «ناد أادبي يقدم أامسسيات شسعرية وندوات
أادبية ،ويفتح فسسحة ’لتقاء المبدعين والتعريف بإانتاجهم ومواهبهم ،إاضسافة
إالى تنظيم معارضس فنية وأاخرى للكتب والمخطوطات والصسور وغيرها» ،مضسيفا
ف -ي ذات السس -ي -اق أان-ه-ا تسس-ه-ر بصس-ف-ة خ-اصس-ة ع-ل-ى «ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ت-راث اأ’دب-ي
وا’مازيغي لمنطقة وادي ميزاب».
وقد كانت مؤوخرا للمكتبة مشساركة نوعية في فعاليات المعرضس الدولي للكتاب
في طبعته اأ’خيرة ،حيت قامت حسسب دادو» بتكريم ثان لكبير كتاب و’ية
غرداية الراحل مصسطفى رمضسان المختصس في أادب الطفل ،إالى جانب عرضس
تجربته في اأ’دب وكذا في في النشسر والطباعة ،كونه صساحب دار نشسر»،
مضسيفا أان الراحل قد حظي  20يوما قبل وفاته بندوة فكرية واحتفائية على
شسرفه».
وأابرزت مشساركة المكتبة الرئيسسية للمطالعة أايضسا «تعدد طرق التواصسل بها
تشسجيعا للكتاب والمبدعين وتكفلها بإاصسدار ديوان للمبدع الشساب يحيى بن
مشساعر شساعر ،والذي كانت له أاول جلسسة للبيع بالتوقيع خÓل المعرضس الدولي
للكتاب».وتميز حضسور المكتبة  ،يشسير دادو في المعرضس «بسسلسسلة من اللوحات
ال-ت-ع-ري-ف-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-رز ال-ت-راث ال-م-ادي والÓ-م-ادي ل-ل-و’ي-ة ،وع-روضسا للتعريف
بمسساحات المكتبة وملحقاتها وانجازاتها في مجال المقروئية والمطالعة،
وعرضس  130عنوانا يضسم كتبا لمؤوّلفين محليين عن غرداية وأاخرى لكتاب من
خارجها ،إالى جانب معرضس للمخطوطات القديمة».
حبيبة غريب
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مصسعب غربي رئيسض نادي «قسسنطينة تقرأا» لـ«الشسعب» :

«مكتبة الششارع» فكرة نششأات عبر مواقع التواصشل لتج ّسشد على أارضض الواقع

من بين النوادي النشسيطة المشسجعة للمقروئية نادي «قسسنطينة تقرأا» الذي حّقق في فترة وجيزة العديد من ا’نجازات أاهمها كشسف رئيسسه مصسعب
غربي من خÓل هذا الحوار ،هو تعزيز التواصسل مع رواد القراءة والمطالعة افتراضسيا من خÓل مواقع التواصسل ا’جتماعي وعلى أارضض الوقائع من
خÓل مكتبة الشسارع والملتقيات وا’نشسطة الثقافية الجوارية.
حاورته :حبيبة غريب
تصسوير  :فواز بوطارن

«الشس- - -عب» :ك- - -ي- - -ف ج - -اءت ف - -ك - -رة إانشس - -اء ن - -ادي
قسسنطينة تقرأا؟
غربي مصسعب :في ديسسمبر  ،2016اجتمع مجموعة من
الطلبة على فكرة إانشساء مكتبة الشسارع وسسط قسسنطينة،
والتي تعتبر الثانية من نوعها بعد و’ية باتنة ..بعدها قمت
بإانشساء صسفحة تحت اسسم «قسسنطينة تقرأا» ،تم من خÓلها
جمع آاراء المتتبعين وردات فعلهم حول مكتبة الشسارع..
وبعد أان صسار للصسفحة متابعون تعّدوا العشسرة آا’ف ،رأاى
أان هناك مجموعة كبيرة ترغب في اإ’لقاء الواقعي بعيدا
عن جدران المواقع ..بعد عدة لقاءات ،تشسكل فريق قارئ،
وأاصسبح يعلن عن مسسابقات وطنية ومحلية ،كذلك يسستقبل
ويهتم بكل ما يدور في السساحة اأ’دبية خاصسة والثقافية
عامة من مسسرح وموسسيقى وغيرهما.
بعد المعرضض الدولي للكتاب سسي 2017 Óفي طبعته الـ،22
جاءت فكرة تشسكيل النادي بصسفة قانونية ليتسسنى للفريق
ممارسسة نشساطاته الثقافية وتطبيق وتجسسيد أافكاره على
أارضض الميدان بطريقة قانونية ،وفي سسبتمبر  ،2018تّم
الحصسول على اعتماد تأاسسيسض النادي.
ك -ي-ف ه-ي عÓ-ق-ة ال-ن-ادي ب-ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة
للمطالعة بقسسنطينة؟
@@ بعد أاول مبادرة قام بها النادي وهي إانشساء «مكتبة
الشسارع» ،تّم اإ’عÓن عن مبادرة جمع  5000كتاب إ’نشساء
مكتبات أاخرى ،وردنا اتصسال من مديرة المكتبة الرئيسسية
في أافريل  ،2017ليتم تقديم أازيد من  300كتاب كدعم
للمبادرة ،ومن هناك أاصسبحت العÓقة بين فريق نادي
«قسسنطينة تقرأا» والمكتبة الرئيسسية وطيدة جدا.
بعد أان صسار للصسفحة متابعون من جميع أانحاء الوطن،
صس-ار ل-زام-ا ع-ل-ي-ن-ا ت-ق-دي-م ال-دع-م اإ’شس-ه-اري ،خ-اصس-ة وأان
ال -م -ك -ت-ب-ة ان-ت-ق-لت إال-ى م-ق-ره-ا ال-ج-دي-د ب-ب-اب ال-ق-ن-ط-رة،
ف -أامسس -ي -ن -ا ن -ع -ل -ن ع-ن ف-ت-ح ال-تسس-ج-يÓ-ت وت-وج-ي-ه ال-ق-راء
والمهتمين وإاعÓن كل نشساط أاو مبادرة تقوم على مسستوى
مكتبة مصسطفى نطور ،كما سسمحت لما المديرة بإاجراء
لقاءات هناك للتخطيط وا’سستعداد لكل مبادرة خاصسة
بالنادي ،اأ’مر الذي جعل كل الفريق يرتبط ارتباطا وطيدا
ب-ال-م-ك-ت-ب-ة ف-ك-ن-ا ن-ع-ل-ن ع-ن ال-ل-ق-اءات اأ’دب-ي-ة وال-ف-ع-ال-يات
القرائية وكل اأ’نشسطة هناك وكان فريق «قسسنطينة تقرأا»
ومتابعيه من الجمهور الحاضسر بقوة دائما للمسساهمة في
إاثراء وإانجاح كل ما يقام على مسستوى المكتبة .والمديرة
تثني على هذا النادي وتعتبره أاسسرتها ودائما تطمئنه بأانها
مسستعدة للدعم دائما.
ما هي مهام النادي؟
@@ يعمل نادي «قسسنطينة تقرأا» أاسساسسا ومنذ نشسأاته بداية
 2017على نشسر ثقافة المطالعة بين فئات المجتمع كما
يثابر على إابراز وتنمية القدرات الفكرية ومواهب الشسباب،
باإ’ضسافة إالى تشسجيع الُكتاب الشسباب ودعم إاصسداراتهم
اأ’دبية ،باإ’ضسافة إالى تقريبهم من القارئ ومن الكتاب
الكبار للمسساهمة في خلق ذلك ا’حتكاك المباشسر لتوليد
الصسلة المتينة بين جميع الكتاب والقراء بمختلف أاعمارهم

مسساهمة

لعل أاول ما
يلفت ا’نتباه
في المكتبة
العمومية للمطالعة
بتلمسسان أانها حملت
’ديب
اسسم الراحل ا أ
محمد ديب ،ويشسمل
هذا ا’ختيار إالى
جانب الجائزة التي
تقيمها له جمعية
الدار الكبيرة في
مجال الرواية ،يعتبر
بحق رأاسض مال رمزي
لعاصسمة الزيانيين
بتلمسسان.

ف -ه -ذا الّسس -ل -وك ي -ن -درج ضس -م -ن ث -ق -اف -ة ب -اب
ا’ع-ت-راف وإان-زال أاه-ل ال-ف-ك-ر م-ن-ازل-ه-م ال-تي
يسستحقونها .وبالرغم أان الرجل اشستهر في
اأ’وسس -اط اأ’دب -ي -ة اإ’نسس -ان -ي -ة ب-ك-ون-ه روائ-ي-ا
محنكا ترجمت مشساريعه لمعظم أانحاء العالم،
لكن محمد ديب بدأا شساعرا وقيمته الشسعرية
’ تقل أاهمية عن تجربته الروائية بل تتفوق
عليها ،وهذا هو البعد اآ’خر من شسخصسية
الرجل ،والذي تفكر فيه هذه الهيئة الثقافية

ومسستوياتهم..
ويهتم النادي بإانشساء مكتبات مصسغرة تحت شسعار «خذ
كتابا وضسع كتاب» وتوزيعها على مختلف اأ’ماكن العمومية
عبر التراب الو’ئي ،في الشسوارع والمحطات ومواقف
الطرامواي والجامعات ..الخ ،كما يصسر النادي على تبني
كل ما يتعّلق بالثقافة من نشساطات ودعمها.
’نشسطة التي يقوم بها في الميدان؟
وماذا عن ا أ
@@ ق -م-ن-ا ب-إانشس-اء م-ك-ت-ب-ة الشس-ارع ال-م-وضس-وع-ة أام-ام قصس-ر
الثقافة محمد العيد آال خليفة ،إانشساء أاول ملتقى للكتاب
الشس-ب-اب ال-ج-زائ-ري-ي-ن ب-ج-ام-ع-ة صس-الح بوبنيدر  ،03إاق-ام-ة
مجموعة من الحمÓت الميدانية تحت شسعار «طفل يقرأا»
وذلك باأ’سسواق التجارية الكبرى مثل «’كوبول» و»الرتاج
مول» الكائن مقرهما بالمدينة الجديدة «علي منجلي»،
أاقمنا تجمعات شسبابية لمناقشسة كتاب معين في كل مرة،
نظمنا مسسابقة وطنية حملت اسسم «جسسور» شسارك فيها
أازيد من  120قارئ من  34و’ية وتّم نشسر كتاب يحمل اسسم
المسسابقة يتكون من  50عم Óللفائزين الخمسسين من 23

و’ي- - -ة ،إال- - -ى ج- - -انب إاق- - -ام - -ة
مسس -اب-ق-ات بسس-ي-ط-ة ك-ل شس-ه-ر
مثل «مسسابقة أاجمل مكتبة
م -ن -زل -ي -ة» ُي -ك-رم ال-ف-ائ-زون
الخمسسة بعدد معتبر من
الكتب ومسسابقة «أاحسسن
ق -راءة ف -ي م -ق -ط-ع م-ن
ك -ت -اب» ي -ت ّ-م صس -ن -اع -ة
ف- -ي- -دي- -وه -ات ت -ح -م -ل
أاسس-م-اءه-م وي-ك-رم ال-ف-ائزون الثÓثة
ب -ع -دد م -ع -ت-ب-ر م-ن ال-ك-تب .وم-ن ب-ي-ن اأ’نشس-ط-ة
اأ’خ -رى ،إاق -ام -ة ح -م Ó-ت ل -ت -ب -ادل ال -ك -تب ع -ل-ى مسس-ت-وى
الحدائق العمومية ،إانشساء حصسة ثقافية عبر أاثير ويب
«راديوسسارباكان» ويتم خÓلها توجيه دعوات إالى عدد من
الكتاب ودور النشسر وأاصسحاب مكتبات كل صسباح يوم جمعة
يتم من خÓلها تناول قضسايا الكتابة والنشسر والمقروئية
وكل ما يرتبط بالواقع الثقافي والسساحة اأ’دبية.

وقد شسارك النادي في المعرضض الدولي للكتاب في طبعتيه
الـ  22و 23بخدمة مجانية وهي توصسيل الكتب إالى كل من
تكون قسسنطينة أاقرب إاليه من العاصسمة وذلك بعد أان
ي-رسس-ل ال-ق-ارئ م-ب-ل-غ ط-ل-ب-ي-ات-ه ل-نشس-ت-ري-ها له ونوصسلها بعد
انتهاء المعرضض.
’ضس -اف -ة إال -ى ال -م -ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ،ه-ل ه-ن-اك
ب -ا إ
’خرى؟
تفاعÓت للنادي مع المؤوسسسسات الثقافية ا أ
@@ يقوم النادي باإ’شسهار واإ’عÓن عبر صسفحته على
الفايسسبوك عن كل المبادرات التي ينظمها كل من المسسرح
ال -ج-ه-وي ،ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ،قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة ،ال-ل-ق-اءات
وال-ف-ع-ال-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ف-ي ال-ج-ام-ع-ات وال-م-ك-ت-ب-ات وبقية
اأ’ندية .كما نظم جلسسات للبيع بالتوقيع لمجموعة معتبرة
من الكتاب والكاتبات سسواء بقصسر الثقافة أاو المكتبات
الخاصسة أاو الجامعات.
م الترويج لفكرة النادي وهل تلقت الصسدى
كيف ت ّ
المنتظر؟
@@ قمنا بالترويج لفكرة إانشساء النادي عبر مواقع التواصسل
ا’ج-ت-م-اع-ي ،وال-ح-م-د ل-ل-ه ف-ق-د ب-ارك-ه-ا ال-ج-م-يع والقارئ
القسسنطيني يسسأال عن كتابه في صسفحتنا ونحن نوجهه إالى
مكان توفره ..كما تأاتينا طلبات حول إانشساء المعارضض
سسواء من طرفنا أاو من طرف مديرية الثقافة أاو المكتبة
ال -م -رك -زي -ة وغ -ي -ره -م -ا ،نسس -ت -ق -ب -ل ال -ك -ث-ي-ر م-ن اأ’سس-ئ-ل-ة
والتسساؤو’ت ونجيب عن معظمها لتسسهيل كل شسيء على
القراء ورواد الثقافة..
ك-ي-ف ي-م-ك-ن تشس-ج-ي-ع ه-ذه ال-مبادرة وتعميمها إالى
مختلف الو’يات والدوائر؟
@@ ا’لتفاف حول أاعضسائه ودعمهم وتوفير المحيط
ال-م-ن-اسسب ل-م-م-ارسس-ة نشس-اط-ات-هم ،كما أان
ال- -ت- -غ- -ط- -ي- -ات الصس- -ح- -ف- -ي- -ة
واإ’ع Ó-م -ي-ة تسس-اه-م
ف-ي ت-ح-ف-ي-زه وت-دفعه
للمضسي قدما ،دون أان
ن-نسس-ى ال-ع-نصس-ر ال-داع-م
اأ’سس -اسس -ي وه-و ال-ع-نصس-ر
ال -م -ادي ال -ذي ل-م ن-حصس-ل
ع-ل-ي-ه م-ن-ذ ال-ب-داي-ة وك-ون-ن-ا
طلبة جامعيين ،فإان التأاخر
في تجسسيد المبادرات وربما
فشس -ل ال -ع-دي-د م-ن-ه-ا ي-ع-ود إال-ى
الحالة المادية للشسباب الواقف
على هذا النادي أاو هذه الجمعية.
ك - - - - -ي - - - - -ف ه- - - - -ي عÓ- - - - -ق- - - - -ة
ن- -ادي»قسس- -ن- -ط- -ي -ن -ة ت -ق -رأا»م -ع
’خ-رى ،وه-ل ه-ن-اك
’ن -دي -ة ا أ
ا أ
ف -ك -رة إانشس -اء شس -ب -ك -ة ل -ل -ت -واصس-ل
وتنظيم نشسطات مشستركة؟
@@ قد قام النادي بدعم مجموعة من
اأ’ندية في الو’يات اأ’خرى بالكتب التي
تّم جمعها من القراء في و’ية قسسنطينة،
سس -اع -دن -ا ع -ل -ى تشس -ك -ي -ل ن-وادي أاخ-رى ف-ي
و’يات مجاورة وأاخرى بعيدة جدا ،وتم ذلك عبر التواصسل
ع-ن ط-ري-ق ال-ف-يسس-ب-وك أاو ال-ه-وات-ف وسس-ن-ع-م-ل ق-ري-ب-ا على
تشسكيل نوادي فرعية تتكفل بالبلديات ا’ثني عشسر المكونة
لو’ية قسسنطينة.

المكتبة العمومية للمطالعة محمد ديب بتلمسسان

نششاط فكري وثقافي على مدار السشنة واسشتثمار في اأدب الّطفل

مدير مكتبة تلمسسان
م -ن خ Ó-ل ت -ن-ظ-ي-م ن-دوة ع-ن ت-ج-رب-ة م-ح-م-د
الشس -ع -ري -ة يشس -ارك ف -ي -ه -ا أاسس -ات -ذة ب -اح -ث-ون
أاكاديميون لمقاربة العالم الشسعري لهذا المبدع
العمÓق .وإايمانا منها بالتحديات التي تواجه
المقروئية وعزوف أافراد المجمع عن القراءة
وحضسور النشساطات الثقافية ،اّتخذ القائمون
ع-ل-ى تسس-ي-ي-ر الشس-أان ال-ث-ق-اف-ي ل-ه-ذه المؤوسسسسة
سسلسسلة من التدابير الكفيلة بتفعيل المشسهد
الثقافي بالمدينة ،منها ا’شستغال على أادب
ال -ط -ف -ل وث -ق -اف -ت-ه م-ن خÓ-ل ع-رضض دواوي-ن

شسعرية كتبت خصسيصسا للطفل مثل «البراعم
الندية» و»كليلة ودمنة» ،قّدمها الشساعر نور
الدين مبخوتي للجمهور الصسغير في ضسواحي
الو’ية ،هذا إالى جانب مسسابقات وورشسات
للكتابة والرسسم.
ولمواجهة التحديات الكبرى تن ّسسق المؤوسسسسة
مع الجمعيات الثقافية والمخابر الجامعية
من قسسم اأ’دب في إاحياء بعضض المناسسبات
الوطنية ،ويمكن اعتبار مخبر توثيق الشسعر
الشس-ع-ب-ي ب-ال-ج-ام-ع-ة شس-ري-ك-ا أاسس-اسسيا في هذا
المجال ،فقد أاطّر اأ’عضساء المنضسوون تحت

لوائه عدة تظاهرات ثقافية ،وأارشسيف المكتبة
يؤوكد جليا هذه الشسراكة.
في مقابل ذلك اسستضسافت المكتبة الكثير من
اأ’سسماء الثقافية من الو’ية وخارجها ،وفي
ن-ي-ت-ه-ا اسس-تضس-اف-ة أاصس-وات ث-ق-اف-ي-ة من الو’ية
مسستقب Óمن قبيل المخرج المسسرحي عبد
ال-ل-ط-ي-ف ن-ك-ادي ل-ي-ع-رضض ت-ج-ربته في مسسرح
الطفل ،وكذلك الفنان الموسسيقي نصسر الدين
ب -روي -ق -ات ل -ع -رضض ت-ج-رب-ت-ه ف-ي ال-م-وسس-ي-ق-ي
اأ’ندلسسية والناقد د  -سسيدي محمد بن مالك
لتقديم تجربته في مجال النقد الروائي.

ت- -فّ- -ك- -ر ال- -م- -ؤوسسسس -ة ف -ي ت -ن -ظ -ي -م ن -دوة ع -ن
ب-ي-ب-ل-ي-وغ-راف-ي-ا ال-رواي-ة ،ي-ؤوّط-رها باحثون من
قبيل الشسريف بن موسسى وغيره ،بقي أان نشسير
في نهاية هذه الورقة أان مكتبة محمد ديب
يديرها د  -عبد الجليل شسقرون وهو مختصض
ف -ي ع -ل -م ال -م -ك -ت -ب -ات وه -و ب -احث ف -ي ع -ل-م
المخطوطات ،في حين توكل مهمة تصسميم
اإ’عÓنات الثقافية للصسديق الفنان التشسكيلي
أاسسامة حرير ،الذي يترك بصسماته على منجزه
اإ’بداعي.
نور الدين مبخوتي  /تلمسسان
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مواقيت
الصسلة

^  19ن-وفم :19٥٧ Èأاضس-رب ال-ط-لبة ا÷زائريون
ببأريسس مسسأندة للثورة.
^  19نوفم :19٦1 Èاجتمعت اأمأنة اللجنة
ال -دول -ي -ة ل -ل -تضس -أم -ن م-ع الشس-ب-ي-ب-ة ا÷زائ-ري-ة
ب-ف-ي-ي-ن-أ «ال-ن-مسس-أ» وأاصس-درت ب-ي-أن-أ ضس-منته مسسأندتهأ
اŸطلقة ◊ق الشسعب ا÷زائري ‘ السستقلل.
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إلعقيد بوغÓف يسشتلم مهامه على رأإسس إ◊ماية إŸدنية
تششبيب إلقطاع ونظرة مفتوحة على إأ’فق

»æe É«°SGB
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بدوي ولدى إاشسرافه على حفل
التنصسيب ،ثمن اŸسسار الذي عرفه
ال -ق-ط-اع خÓ-ل ال-عشس-ري-ن-ي-ة األخÒة،
حيث لقيت ا◊ماية اŸدنية إاشسادة
وط -ن -ي -ة ودول -ي -ة ت -ك-ل-لت ب-إاف-ت-ك-اك-ه-ا
م -ؤوخ -را شس -ه -ادة اŸط -اب-ق-ة ال-دول-ي-ة
–مل تصسنيفا دوليا للبحث واإلنقاذ،
مÈزا ‘ هذا الصسدد الدعم الذي
حظي به القطاع من طرف رئيسس
ا÷مهورية بحرصسه على جعله يرقى
إا ¤اŸع -اي ÒاŸع -م -ول ب -ه -ا دول -ي -ا ،
م -ان -ح -ا اي -اه م -ؤوسسسس -ة ق -ادرة ع -ل-ى
مواجهة ﬂتلف التحديات ومقاومة
ﬂاط -ر ال -ك -وارث وتسس -يﬂ Òت-ل-ف

األزمات والوقاية منها.
وثمن باŸناسسبة اŸسسار اŸهني
ل -ل -ع -ق -ي -د مصس -ط -ف -ى ل-ه-بÒي خÓ-ل
ترؤوسسه لهذا القطاع مانحا اياه نفسسا
ج - -دي - -دا ك - -م- -ؤوسسسس- -ة ت- -ت- -م- -اشس- -ي
والتحديات التي عرفتها البÓد بلغت
مسس -ت -وي -ات ع -ال -ي -ة م -ن الحÎاف -ي-ة
والتحكم مع اشسادة من هيئات دولية.
ودع -ا ب -دوي  ،ب-اŸن-اسس-ب-ة ك-اف-ة
منتسسبي القطاع وعلى رأاسسهم اŸدير
ا÷ديد  ،ا ¤ضسرورة تكثيف ا÷هود
ورف -ع ا÷اه -زي -ة وضس -م -ان الل -ت-زام
Óط -ارات و األع -وان ب -ك -ل
الصس -ارم ل  -إ
مسس -ؤوول -ي -ة ح-ت-ى ت-ب-ق-ى ‘ اŸسس-ت-وى

اŸع-ه-ود ،م-ب-دي-ا ح-رصس-ه ع-ل-ى ج-عل
راحة اŸواطن نصسب األع.Ú
من جهته أاعرب العقيد مصسطفى
لهبÒي ‘ كلمة باŸناسسبة عن أامله
‘ أان يسستمر جهاز ا◊ماية اŸدنية
‘ –ق -ي -ق اŸزي -د م -ن ال -ن -ج-اح-ات
ال -رام -ي -ة ا ¤اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أام-ن
اŸواطن و‡تلكاته من خÓل العمل
الدؤووب وتوف Òالسسكينة للسساكنة.
وك-ان ل-ل-ع-ق-ي-د ب-وغÓ-ف بوعÓم
ك -ل-م-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة أاب-دى م-ن خÓ-ل-ه-ا
ح-رصس-ه ع-ل-ى اسس-ت-م-راره ‘ عصس-رن-ة
ال-ق-ط-اع وف-ق اŸق-تضس-ي-ات ا÷ديدة،
مشس-ي-دا ب-اŸه-ن-ي-ة والحÎاف-ي-ة ال-ت-ي

بعد فوزه العريضس على نظÒه الطوغو‹ بنتيجة 4 - 1

أاصسبح يتميز بها القطاع ‘ ›ال
إادارة الكوارث على الصسعيد الوطني
وال- -دو‹ ،م- -ث- -م -ن -ا أايضس -ا اŸراف -ق -ة
ال -ب -ارزة ل -لسس -ل -ط-ات ال-ع-ل-ي-ا  ،م-ؤوك-دا
باسسمه واسسم كافة اإلطارات وجل
اŸسس -ت -خ-دم Úأان-ه سس-ي-ب-ق-ى سس-اه-را
على أاداء مهامه من اجل –قيق
السس Ó-م-ة واألم-ن ل-ل-م-واط-ن وضس-م-ان
التسسي Òاألمثل لكافة التحديات.
ل Ó- -شس- -ارة اŸدي- -ر ا÷دي- -د م- -ن
م-وال-يد  1967م-ت-حصس-ل ع-لى شسهادة
ج -ام -ع -ي-ة ال-ت-ح-ق بصس-ف-وف ا◊م-اي-ة
اŸدنية سسنة  1989حيث تخرج من
اŸدرسسة الوطنية للحماية اŸدنية
ب -رت -ب -ة م Ó-زم ‘ سس -ن -ة  ،1991م -ن-ذ
التحاقه بصسفوف القطاع وهو يكلف
Ãهام القيادة والتسسيﬂ ‘ Òتلف
مصس -ال -ح اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ،ح-يث ”
تعيينه كمدير للحماية اŸدنية على
مسستوى ولية غرداية سسنة  2001ثم
م- -دي- -را ب- -ولي -ة اŸدي -ة سس -ن -ة 2009
وبعدها كمفتشس منذ سسنة 2016
ت-ل-ق-ى ال-ع-ق-ي-د ب-وغÓف بوعÓم
خÓل مسسÒته اŸهنية عدة تكوينات
‘ ›ال القيادة والتسسي Òحيث حاز
ع-ل-ى شس-ه-ادة ال-تسس-ي Òال-ع-م-لياتي من
الدرجة اÿامسسة وهي أاعلى درجة
‘ ه -ذا الخ -تصس -اصس ع -ل-ى مسس-ت-وى
العاŸي  ،كما قام بإادارة و تسسيÒ
ع -م -ل -ي-ات ت-دخ-ل م-ت-ع-ددة ك-انت م-ن
أاهمها فيضسانات غرداية التي قادها
بتقنية وكفاءة مهنية عالية.
إإششهار

إŸنتخب إلوطني يتأاهل إإ ¤نهائيات كأاسس إإفريقيا لأ2019 ·Ó
ال-دف-اع-ي-ة و السس-ت-ح-واذ ع-ل-ى وسس-ط
اŸيدان  ،بالرغم من الصسعوبة التي
كانت ظاهرة من خÓل حالة أارضسية
اŸيدان اŸعشسوشسبة اصسطناعيا  ،و
‘ لقطة فردية على الناحية اليمنى
“كن اŸدافع األÁن للفريق الوطني
ي -وسس -ف ع -ط-ال م-ن م-راوغ-ة لع-بÚ
قبل وضسع الكرة بطريقة ““ الكبار ““ ‘
اŸرمى معلنا امضساء الهدف الثاÊ
ل -ل -ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ‘ ال-دق-ي-ق-ة ، 28
وسسط فرحة كبÒة لÓعب و زمÓئه .

ﬁرز  ،عطال و بو‚اح ‘ إŸوعد
ت-أأه-ل اŸن-ت-خب ال-وطني مسسأء
أامسس ا ¤نهأئيأت كأأسس افريقيأ
ل·  2019بعد فوزه العريضس
ل أ
بأŸلعب البلدي Ÿدينة لومي على
نظÒه الطوغو‹ بنتيجة 1- 4
ح- - - -يث ل- - - -عب أاشس- - - -ب- - - -أل اŸدرب
بلمأضسي مبأراة تكتيكية سسمحت
لهم بتحقيق فوز كب Òو ضسمأن
اŸشس - -أرك - -ة ‘ ال- -ع- -رسس ال- -ق- -أري
بألكأمÒون قبل جولة من نهأية
التصسفيأت ‘ اÛموعة الرابعة
لول
كونهم يحتلون اŸركز ا أ
بـ  10نقأط ..
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يعد هذا الفوز األول للمنتخب
الوطني خارج الديار منذ حوا‹ 3
سسنوات  ،و الذي يأاتي ليؤوكد العمل
الذي يقوم به الطاقم الفني  ،و الذي
سسÒفع من معنويات ““ اÿضسر ““ أاكÌ
للتحضس Òبأاريحية للمواعيد القادمة ،
أاج-رى ب-ل-م-اضس-ي ع-دة ت-غ-يÒات ع-ل-ى
التشسكيلة األسساسسية مقارنة باŸباراة
اŸاضس -ي -ة أام -ام ال -ب-ن Úح-يث اع-ت-م-د
ع- -ل- -ى اŸداف -ع ب -ل -ع -م -ري Ÿراف -ق -ة

تاهرات  ،و ‘ وسسط اŸيدان أاعطى
الفرصسة للشساب شسيتة ‘ السسÎجاع
أاين قام بدور مهم رفقة بن زية و
فغو‹  ،بينما كان لبÓيلي الذي وضسع
ف -ي -ه ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ال-ث-ق-ة ب-ه-ذه
اŸناسسبة Ÿسساعدة ثنائي الهجوم  ،و
ق -ام ب -ت-ق-د Ëك-رات ذك-ي-ة ل-ب-و‚اح و
ﬁرز .

تعزيز خط إلوسشط و إ’نطÓق
‘ هجومات معاكسشة

و اعتمد بلماضسي على تعزيز خط
ال- -وسس- -ط و غ- -ل -ق اŸسس -اح -ات ع -ل -ى
الفريق الطوغو‹  ،و هو ما مّكن
ال -ع -ن -اصس -ر ال -وط -ن -ي -ة ك-ب-ح ﬁاولت
زم Ó- -ء أادي - -ب - -اي - -ور و الن- -طÓ- -ق ‘
هجومات معاكسسة سسريعة  ،و “كن
اŸنتخب ا÷زائري من الوصسول ا¤
شس -ب -اك ا◊ارسس ب -اسس -ي ع -ن ط -ري -ق
رياضس ﬁرز الذي اسستغل هفوة ‘
الدفاع لتحويل الكرة ا ¤الشسباك ،
رغم اعÎاضس أاحد اŸدافع ، Úال أان
ال- -ك- -رة دخ- -لت الشس- -ب -اك  ،و أاع -ط -ى
الهدف ثقة أاك ÈلÓعبي ““ اÿضسر ““
ال-ذي-ن واصس-ل-وا ب-ن-فسس السسÎات-ي-جية

و ‘ هجوم معاكسس بعد دقيقتÚ
اسستطاع ﬁرز –ويل اÙاولة ا¤
ه-دف ث-الث ب-ع-د ق-ذف-ة ب-ال-ي-م-ن-ى ‘
الزاوية ‘ الدقيقة  ، 30مانحا التفوق
بنتيجة عرضسة ‘ الشسوط األول من
هذه اŸباراة التي كان النجاح فيها
بنسسبة كبÒة ل ““ اÿضسر ““  ،أامام حÒة
أانصسار الفريق الطوغو‹ و اŸدرب
كلود لوروا  ،تغيّرت األمور نوعا ما ‘
اŸرحلة الثانية حيث سسيّر اŸنتخب
الوطني هذه الفÎة بذكاء بعد العودة
القوية للفريق الطوغو‹ الذي “كن
من تقليصس النتيجة ‘ الدقيقة 53
عن طريق لبا  ..لكن ““ اÿضسر ““ بقوا
مركزين و قام بلماضسي بإادخال كل
من عبد الÓوي مكان بن سسبعيني و
ت- -اي -دار ع ّ-وضس ب -ن زي -ة  ،ا ¤ج -انب
دخول وناسس مكان بÓيلي  ،و بالرغم
من ضسغط الفريق الطوغو‹  ،ال أان
بلعمري و تاهرات ردا بكل رزانة على
اÙاولت قبل أان يضسيف اŸهاجم
ب- -و‚اح ال- -ه- -دف ال- -راب- -ع ل- -ل -ف -ري -ق
ا÷زائري بطريقة ‡تازة ‘ لقطة
ف-ردي-ة ع-ن-دم-ا ك-انت اŸب-اراة ت-ل-ف-ظ
أان -ف -اسس -ه-ا األخÒة ( د ، ) 92م -ن-ه-ي-ا
اŸب- -اراة ال- -ك -بÒة Ÿم -ث -ل -ي -ن -ا خ -ارج
القواعد .

 22°ا÷زائر
 1٨°ا÷زائر

 19°وهران

 19°وهران

الثمن  10دج
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اشسرف على حفل التنصسيب بدوي ولهبÒي

نصسب أامسس وزي- - - - - - - - - - -ر
ال- - -داخ - -ل - -ي - -ة وا÷م - -أع - -أت
لقليم نور
اÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة ا إ
ال-دي-ن ب-دوي ،ت-ط-بيقأ لقرار
رئ - -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د
العزيز بوتفليقة اŸدير العأم
ل -ل -ح -م -أي -ة اŸدن -ي -ة ال-ع-ق-ي-د
ب- - -وغ- - -لف ب - -وع - -لم وذلك
خ -لف -أ ل -ل -ع -ق -ي -د مصس -ط -ف -ى
ل -ه -بÒي ال-ذي ت-ق-ل-د م-ه-أم-ه
ا÷دي -دة ع -ل -ى رأاسس ج -ه-أز
لمن الوطني.
ا أ
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لدرار
بفضسل إاسستغلل اŸعلومأت بألقطأع العمليأتي أ

إكتششاف ﬂبأا يحوي كمية من إأ’سشلحة وإلذخÒة

‘ إاط- -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب وح -م -اي -ة ا◊دود،
وبفضسل اسستغÓل اŸعلومات ،كشسفت مفرزة للجيشس
ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي ،أامسس الأح -د ،ق -رب الشس -ري -ط
ا◊دودي ب -ال -ق -ط -اع ال -ع -م -ل -ي -ات -ي ألدرار ب -ال -ن-اح-ي-ة
ال-عسس-ك-ري-ة ال-ث-ال-ث-ة ﬂب-أا ي-ح-وي ك-م-ي-ة م-ن األسس-ل-حة
والذخÒة:
 ( )01قاذف صساروخي RPG- 7؛ ( )01بندقية رشساشسة من نوع  FMPK؛ ( )01مسسدسس رشساشس من نوع كÓشسنيكوف؛ ( )01بندقية نصسف آالية من نوع سسيمونوف؛ ( )01بندقية من نوع MAS- 54؛ ( )03بنادق تكرارية؛ )01( -بندقية صسيد.

 ( )02قذيفت Úعيار  82ملم؛ ( )02قنبلت ÚيدويتÚ؛ ( ﬂ )02زن ÚاŸسس - - -دسس رشس- - -اشس م- - -ن ن- - -وعكÓشسنيكوف؛
 ( )01شسريط ذخÒة عيار  12,7ملم؛ ( )01شسريط ذخÒة خاصس بالبندقية الرشساشسةمن نوع FMPK .
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن ال -ذخÒة م-ن
ﬂتلف العيارات تقدر بـ( )4344طلقة.
ت-أات-ي ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة لُ-ت-ضس-اف إا ¤سس-لسس-ل-ة ال-ن-تائج
اإليجابية اÙققة ميدانيا ،والتي ُتؤوكد على اليقظة
ال -ع -ال -ي -ة وا◊رصس الشس -دي -د ıت-ل-ف أاف-راد ا÷يشس
الوطني الشسعبي ‘ ا◊فاظ على أامن البÓد.

Ãطأر هواري بومدين الدو‹

إإفششال ﬁاولة –ويل غ Òقانونية ل 47.400أإورو

قامت مصسالح شسرطة ا◊دود Ÿطار هواري
ب -وم -دي -ن ال -دو‹ (ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة) أاول أامسس
ا÷م- -ع -ة ب -إافشس -ال ﬁاول -ة –وي -ل غ Òق -ان -ون -ي -ة
ل 47.400اورون -ح -واÿارج حسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه أامسس
Óمن الوطني واوضسح
األحد بيان للمديرية العامة ل أ
ذات اŸصسدر انه ““خÓل نهار ا÷معة ,قامت

ق -وات الشس -رط -ة ل-ل-ف-رق-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-ح-دود ا÷وي-ة
Ãطار هواري بومدين الدو‹ ,بتوقيف مسسافر
بحوزته مبلغ  47.400اوروغ Òمصسرح بها خÓل
م -ع -ا÷ة وث -ائ -ق الشس -رط -ة ل -رح -ل -ة ب -اŒاه دب-ي““,
حسسبما اكد ذات اŸصسدر.

‘ اطأر مكأفحة الرهأب وﬁأربة التهريب

توقيف عنصشري دعم للجماعات إإ’رهابية وتاجر ﬂدرإت

‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب وب-فضس-ل اسس-ت-غÓ-ل
اŸعلومات ،أاوقفت مفارز مشسÎكة للجيشس الوطني
الشسعبي ،يوم  17نوفم ،2018 Èعنصسري ( )02دعم
ل - -ل - -ج- -م- -اع- -ات اإلره- -اب- -ي- -ة بسس- -ك- -ي- -ك- -دة/ن.ع5.
والشسلف/ن.ع.1.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفارز مشسÎكة للجيشس الوطني الشسعبي بكل
من تيارت/ن.ع 2.وغرداية/ن.ع ،4.تاجر ﬂدرات
وضسبطت ( )108,13كيلوغرام من الكيف اŸعالج،
‘ ح Úأاوق -فت م -ف -رزة أاخ -رى ب -ت -ن -دوف/ن.ع،3.

مهربا ضُسبط لديه ( )1000ل Îمن الوقود.

...وتوقيف  60مهاجرإ غ Òششرعي
وضشبط أإجهزة كششف إŸعادن

م -ن ج -ه -ة أاخ-رى وب-ت-مÔاسست/ن.ع ،6.أاوق- -فت
مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي ( )60مهاجرا غÒ
شسرعي من جنسسيات ﬂتلفة وضسبطت ( )04أاجهزة
ل -ل -كشس -ف ع -ن اŸع-ادن وم-ول-دي-ن ( )02ك-ه-رب-ائيÚ
و( )03مطارق ضسغط.

h.¥

