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ششارك ‘ مراسشم
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التكفل باŸصشاب› Úانا حق مكفول دسشتوريا ،كعوان:
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«الششعب» ترصشــــــــد واقــــع
السشتثمار بولية ع Úالدفلى
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نسصيب ‘ زيارة عمل إا ¤سصيدي بلعباسس

حطاب يشصرف على اليوم
التحسصيسصي حول اÿمول البدÊ
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www.ech-chaab.com
يقوم وزير اŸوارد اŸائية حسضÚ
نسض-يب ،غ-دا ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
Ÿشض- -اري- -ع ال -ق -ط -اع ب -ولي -ة سض -ي -دي
بلعباسس.

الدالية ‘ بومرداسس

العدد

1٧810
ي -ع-ط-ي وزي-ر الشض-ب-اب وال-ري-اضض-ة
ﬁم -د ح -ط -اب ،ال -ي -وم  ،م -ن اŸركب
لوŸب- -ي ﬁم- -د ب- -وضض -ي -اف  ،إاشض -ارة
ا أ
ان -ط Ó-ق أاشض -غ-ال ال-ي-وم ال-ت-حسض-يسض-ي
ح -ول اÿم -ول ال -ب -د ،Êاب -ت -داء م-ن
السضاعة  09:00صضباحا.

عيسصى يفتتح األسصبوع الوطني 19للقرآان الكر Ëمن وهران

لوقاف ﬁمد عيسضى ،اليوم ،بزيارة إا ¤ولية
يقوم وزير الشضؤوون الدينية وا أ
لسضبوع الوطني  19للقرآان الكر– ،Ëت شضعار
وهران ،يشضرف خÓلها على افتتاح ا أ
““الوفاء قيمة قرآانية““ ،وذلك بفندق ““اÒŸيديان““ ،على السضاعة  09:00صضباحا.

 ....ويقوم بزيارة عمل إا ¤البويرة

 ...وتنظيم األسصبوع بالعاصصمة
لسضبوع الوطني  19للقرآان الكر– ،Ëت شضعار ““الوفاء ‘
لسضÓمي ،اليوم ،تزامنا مع ا أ
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
لسضÓمي““ ،ابتداء
القرآان الكرﬁ ،““Ëاضضرة من تنشضيط أا .موسضى زروق– ،ت عنوان ““إاطار باŸركز الثقا‘ ا إ
من السضاعة  13:30زوال ،باŸقر الكائن ب 1٢،شضارع علي بومنجل ،ا÷زائر.
تشضرف وزيرة التضضامن الوطني
لسض- - -رة وقضض - -اي - -ا اŸرأاة غ - -ن - -ي - -ة
وا أ
ال -دال -ي -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى الح-ت-ف-ال
ال - - -رسض - - -م - - -ي –ت شض - - -ع - - -ار““ “كÚ
لع -اق -ة وضض -م-ان
لشض -خ -اصس ذوي ا إ
ا أ
الشض - -م- -ول واŸسض- -اواة““ ،اب- -ت- -داء م- -ن
السض - -اع - -ة  09:00صض -ب -اح -ا ،ب -دار
ال -ث -ق -اف -ة رشض -ي -د م -ي -م -و Êب -ولي-ة
بومرداسس.
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ف رحال ،ابتداء من السضاعة  08:30ص دي ،وذلك باŸركز
ضباحا.

ينظم ›لسس قضضاء البليدة بالتعاون مع اŸديرية العامة لصضندوق ضضمان السضيارات ،يوما دراسضيا حول مهام
وصضÓحيات صضندوق ضضمان السضيارات ،وذلك يوم  13ديسضم Èا÷اري ،بالفندق العسضكري الناحية العسضكرية
لو ¤بالبليدة ،على السضاعة  08:00صضباحاÃ ،شضاركة قضضاة من ›السس قضضاء البليدة ،تيبازة ،اŸدية ،عÚ
ا أ
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يوم اÿميسس  0٦ديسضم Èا÷اري ،بزيارة
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على أاشضغال اŸلتقى الوطني حول الذاكرة
التاريخية ،من تنظيم ا÷معية الوطنية
Ÿعطوبي حرب التحرير الوطني .

أابواب مفتوحة حول الÈنامج
الفضصائي الوطني با◊امة
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ول تعزيز ا◊كامة
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ق- -درات ا ال ،ابتداء م
اللطيف رح

بدائل العقوبات السصالبة للحرية ﬁور األيام العلمية
لمنية ،اليوم ،وعلى مدار أاربعة أايام ا◊لقة
تفتتح وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم ا أ
العلمية حول بدائل العقوبات السضالبة للحرية ،وذلك ابتداء من  09:30صضباحا ،باŸركز
الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال.

عصصاد ‘ زيارة إا ¤تندوف

اŸلتقى الدو‹ األول حول الطب البيطري

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر
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يÎأاسس وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-نمية
ال -ري -ف -ي -ة والصض -ي -د ال -ب -ح -ري ع -ب -د
ال- -ق -ادر ب -وع -زغ -ي ،ال -ي -وم ،م -راسض -م
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التحرير

بوعزغي يفتتح ندوة أاعضصاء
مبادرة التنمية اŸسصتدÁة
لÓقتصصاد األزرق

صصÓحيات صصندوق ضصمان السصيارات ﬁور منتدى بالبليدة

رŸا Êلقطاع الÎبية الوطنية

للكÎو:Ê
الÈيد ا إ

ي -ق -وم وزي -ر الشض -ب -اب وال -ري-اضض-ة
ﬁمد حطاب ،غدا ،بزيارة عمل
و تفقد إا ¤ولية البويرة ،حيث
سض- -ي -ع -اي -ن ع -دة مشض -اري -ع ري -اضض -ي -ة
ه -ي -ك -ل -ي-ة ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ت-ي ح-ي-زر،
بشض-ل-ول وال-ب-وي-رة ،وسضتكون البداية
لوŸب -ي راب -ح ب -ي -ط -اط،
م- -ن اŸل -عب ا أ
ابتداء من السضاعة  09:00صضباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

وم اŸقاولتية
« ي ضصوع لقاء بكلية
مو
 ““ 0. 1وم اإلقتصصادية
العل

ي - -ة ن - -ادي
-ت- - -ن - -ظ - -م ج - -م - -ع ية نشضاطا
الق-تصض-اد
ل-دراسض-ات
تية ،““ 0. 1
ا
ل
بعنوان ““ يوم اŸقاو لقتصضادية
غدا ،بكلية العلوم ا ة وع -ل -وم
ي-
وال- -ع- -ل- -وم ال- -ت -ج -ار ى السض-اع-ة
وذلك ع-ل-
سض-ي،Ò
ال -ت  0صضباحا.
9:00

ك - -م - -ا يÎأاسس ب - -وع- -زغ- -ي رف- -ق- -ة
ال-ط-رف ال-ف-رنسض-ي ،غ-دا ،الج-تماع
ال- -وزاري ح- -ول م- -ب- -ادرة ال- -ت -ن -م -ي -ة
لزرق ‘
اŸسض - -ت - -دÁة ل Ó- -ق- -تصض- -اد ا أ
لب- -يضس اŸت- -وسض- -ط
غ - -رب ال - -ب - -ح - -ر ا أ
““واسضت م- -اد““ ،ع- -ل -ى السض -اع -ة 09:00
لوراسضي.
صضباحا ،بفندق ا أ

اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم
 316لتسصجيل الشصهادات
ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط- -ن- -ي
للمجاهد بالتنسضيق مع مديريات
اÛاه -دي -ن واŸت -اح -ف ا÷ه-وي-ة
وم -ل -ح -ق -ات -ه -ا ،ال -ل -ق-اء ا÷م-اع-ي
اŸوسض - - - - -ع رق- - - - -م  31٦لتسضجيل
الشض-ه-ادات ،ال-ي-ومÃ ،ق-ر اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اهد وÃقر قسضمة
اÛاه - -دي - -ن ب- -الشض- -راق- -ة ،ع- -ل- -ى
السضاعة  10:00صضباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توطيدا للعÓقات اŸتميزة التي تربط البلدين

و‹ العهد السشعودي ﬁمد بن سشلمان يششرع ‘ زيارة إا ¤ا÷زائر

رئيسس ا÷مهورية يهنئ رئيسس دولة اإلمارات

وخلصس رئيسس الدولة إا ¤القول““ ،هذا ،ول يفوتني أان أاعرب لكم عن ارتياحي ÷ودة
عÓقات األخوة والتعاون التي Œمع بلدينا وأاجدد لكم عزمي الراسشخ على العمل معكم
من أاجل تعزيزها وتوثيقها Ãا يخدم مصشلحة الششعب Úالششقيق Úا÷زائري واإلماراتي،
ويلبي طموحاتهما إا ¤اŸزيد من الرقي والنماء““.

إاعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتوسشيع الششراكة القتصشادية
تبادل وجهات النظر حول القضشايا العربية وتطورات سشوق النفط

...يهنئ و‹ عهد أابوظبي

بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤رئيسس
’مارات العربية اŸتحدة الششيخ خليفة بن زايد آال نهيانÃ ،ناسشبة
دولة ا إ
احتفال بÓده بعيدها الوطني  ،47جدد له فيها عزمه الراسشخ على العمل
’خوة والتعاون ب Úالبلدين.
معه من أاجل تعزيز عÓقات ا أ
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية““ :يطيب ‹ ودولة اإلمارات العربية اŸتحدة مقبلة
على الحتفال بعيدها الوطني السشابع واألربع ÚاÛيد ،أان أاتوجه إا ¤سشموكم ،باسشم
ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة عن نفسشي ،بأاحر التها Êمششفوعة بتمنياتي لكم Ãوفور
الصشحة والعافية والسشعادة ،وللششعب اإلماراتي الششقيق باŸزيد من الرقي والزدهار،
–ت قيادتكم ا◊كيمة““.
وأاضشاف الرئيسس بوتفليقة““ ،إانها مناسشبة عزيزة على قلوبنا جميعا أاغتنمها ألششيد
Ãا حققته دولة اإلمارات من مكاسشب وإا‚ازات عظيمة منذ إاعÓن ال–اد ،و‘ كافة
اÛالت ،بفضشل حكمة قيادتها وجهود أابنائها اıلصش.““Ú

بعث رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة لو‹ عهد أابوظبي
نائب القائد األعلى للقوات اŸسشلحة لدولة اإلمارات العربية اŸتحدةﬁ ،مد بن زايد
آال نهيانÃ ،ناسشبة احتفال بÓده بعيدها الوطني ،47جدد له فيها عزمه على العمل من
أاجل توثيق عÓقات األخوة والتعاون القائمة ب Úالبلدين.
وكتب الرئيسس بوتفليقة ‘ الÈقية ““إانه Ÿن دواعي السشرور أان أاتقدم إاليكمÃ ،ناسشبة
احتفال دولة اإلمارات العربية اŸتحدة بعيدها الوطني السشابع واألربع ÚاÛيد ،باسشم
ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة عن نفسشي ،بأاحر التها Êمششفوعة بخالصس “نياتي لكم
Ãوفور الصشحة والسشعادة وبالرفاه والزدهار للششعب اإلماراتي الششقيق ‘ ،ظل قيادته
ا◊كيمة““.
وواصشل الرئيسس يقول ““وأاغتنم هذه اŸناسشبة السشعيدة ألجدد لكم عزمي على العمل
من أاجل توثيق عÓقات األخوة والتعاون القائمة ب Úبلدينا والرتقاء بها إا ¤أاعلى
اŸراتب خدمة للمصشالح اŸششÎكة للششعب Úالششقيق Úا÷زائري واإلماراتي““.

..ويهنئ رئيسس جمهورية اللووسس

بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه ÷مهورية
الÓووسس ،فوراششيت بونهانغÃ ،ناسشبة احتفال بÓده بعيدها الوطني ،جدد له فيها
حرصشه على ““تعزيز روابط الصشداقة والتعاون““ التي Œمع البلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس الدولة ““ :يطيب ‹Ã ،ناسشبة إاحياء العيد الوطني ÷مهورية
الÓووسس الدÁقراطية الششعبية ،أان أاتقدم إاليكم ،باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة
عن نفسشي ،بأاحر التها Êمقرونة بتمنياتي لكم Ãوفور الصشحة والسشعادة وبالتقدم
والزدهار لششعب الÓووسس الصشديق““.
وأاضشاف رئيسس ا÷مهورية قائ““ :Óهذا ،وأاغتنم هذه الفرصشة السشعيدة ألجدد لكم
حرصشي على تعزيز روابط الصشداقة والتعاون التي Œمع بلدينا Ãا يعود بالنفع على
ششعبينا الصشديق““.Ú

ششارك ‘ مراسشم تنصشيبه

بن صشالح يبلغ الرئيسس اŸكسشيكي تها Êالرئيسس بوتفليقة

شش -ارك رئ -يسس ›لسس األم -ة
عبد القادر بن صشالح ،أاول أامسس
السشبتÃ ،كسشيكو ،بصشفته ‡ثÓ
ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د العزيز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ‘ ،م-راسش-م ت-نصش-يب
ال- -رئ- -يسس اŸكسش- -ي- -ك -ي ا÷دي -د
أاندريسس مانويل لوبيز أاوبرادور،
حسشب ما أافاد به أامسس األحد
بيان لذات الهيئة.
ك - -م - -ا ال- -ت- -ق- -ى ب- -ن صش- -ال- -ح،
ب -اŸن-اسش-ب-ة ،ب-ال-رئ-يسس أاوب-رادور
ب-ال-قصش-ر ال-وط-ن-ي ،ح-يث ب-ل-غ-ه ت-ه-ا Êال-رئ-يسس ب-وت-فليقة

Ãن-اسش-ب-ة ان-ت-خ-اب-ه رئ-يسش-ا ل-ل-ولي-ات اŸت-ح-دة
اŸكسش -ي -ك -ي -ة و«اسش-ت-ع-داده ل-ت-ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات
الثنائية ب Úالبلدين““.

يجدد للرئيسس غا‹ دعم ا÷زائر
الثابت للششعب الصشحراوي

–ادث رئيسس ›لسس األمة عبد القادر بن
صش -ال -حÃ ،كسش -ي -ك -و ،م-ع ال-رئ-يسس الصش-ح-راوي
إابراهيم غا‹ ،حيث ” التأاكيد ›ددا على
دع -م ا÷زائ -ر ““ال -ث -ابت““ ل -لشش -عب الصش-ح-راوي
لسشÎجاع حقوقه اŸششروعة ،حسشب ما أافاد
به اÛلسس أامسس األحد ‘ بيان له.

سش -م -ح ه -ذا ال -ل -ق -اء ،ال -ذي ” ع-ل-ى ه-امشس م-راسش-م
ت -نصش -يب ال-رئ-يسس اŸكسش-ي-ك-ي ا÷دي-د أان-دريسس م-ان-وي-ل
لوبيز أاوبرادور ،التي ششارك فيها بن صشالح ‡ث Óلرئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،باسشتعراضس مسشتجدات
القضشية الصشحراوية ،حيث جدد رئيسس ›لسس األمة
للرئيسس غا‹ ““دعم ا÷زائر الثابت للششعب الصشحراوي
م -ن أاج -ل اسشÎج -اع ح -ق -وق -ه ط -ب-ق-ا ل-لشش-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة
ومقررات األ· اŸتحدة““.
وم -ن ج -ه -ت -ه““ ،ن -وه ال -رئ-يسس اب-راه-ي-م غ-ا‹ Ãوق-ف
ا÷زائ-ر ق-ي-ادة وشش-ع-ب-ا ،ال-داع-م ل-ل-قضش-ي-ة الصش-ح-راوي-ة““،
يضشيف اŸصشدر ذاته.

’ماراتي
ششارك كضشيف ششرف ‘ ا’حتفا’ت الرسشمية للعيد الوطني ا إ

الفريق قايد صشالح يزور معرضشا لنماذج مصشغرة لألسشلحة اŸنتجة ﬁليا
ي- -واصش- -ل ن- -ائب وزي- -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي،
رئ- -يسس أارك- -ان ا÷يشس ال- -وط- -ن -ي الشش -ع -ب -ي،
ال- -ف -ري -ق أاح -م -د ڤ -اي -د صش -ال -ح ،زي -ارت -ه إا¤
’م- -ارات ال- -ع -رب -ي -ة اŸت -ح -دة ل -ل -مشش -ارك -ة،
ا إ
كضش -ي -ف شش -رف ‘ ،ا’ح -ت -ف -ا’ت ال -رسش-م-ي-ة
’م-اراتي اıلدة للذكرى
ب-ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ا إ
–Óاد.
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ال -ف -ري -ق ق -ام ،أامسس ،رف -ق -ة مسش -تشش -ار الشش-ؤوون
الرئاسشية بدولة اإلمارات العربية اŸتحدة الوزير
فارسس اŸزروعي ،بزيارة معرضس لنماذج مصشغرة
Óسش-ل-ح-ة وال-ت-ج-ه-ي-زات اŸن-ت-جة ﬁليا ،كما تابع
ل -أ
عرضشا حول الصشناعات العسشكرية اÙلية.
وكان نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان
ا÷يشس الوطني الششعبي ،الفريق أاحمد ڤايد صشالح،
ق- - -د شش- - -رع مسش- - -اء أاول أامسس ‘ زي- - -ارة إا ¤دول - -ة
اإلم-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ت-ل-ب-يً-ة ل-دعوة صشاحب

السشمّو الششيخ ﬁمد بن زايد آال نهيان ،نائب القائد
األع -ل -ى ل -ل -ق -وات اŸسش -ل -ح -ة ،و‹ ع -ه -د أاب-وظ-ب-ي
للحضشور كضشيف ششرف ‘ احتفالت اليوم الوطني

يشش- -ارك وف- -د ب -رŸاّ Êع -ن اÛلسس الشش -ع -ب -ي
‹ الثّامن
الوطني و›لسس األمة ‘ ،اŸؤو“ر الّدو ّ
ح- - -ول الŸÈان اإلل- - -كÎوّÃ ،Êدي- - -ن - -ة ج - -ن - -ي - -ف
السش -ويسش -ري -ة ‘ ،ال -فÎة اŸم -ت -دة م-ا ب 03 Úو05
ديسشم Èا÷اري ،حسشب ما أافاد به بيان Ûلسس
األمة.
وبحسشب البيان يهدف هذا اŸؤو“ر الذي يحمل
عنوان ““ :الŸÈان الّتكنولوجيا والبتكار““ اŸن ّ
ظم

م - -ن ط- -رف اإل–اد الŸÈاّ Êالّ- -دوّ‹ إا ¤إاطÓ- -ق
ي  2018حول الŸÈان اإللكÎوّÊ
الّتقرير العاّ Ÿ
وكذا إاطÓق مركز البتكار ‘ الŸÈان.
كما يسشعى إا– ¤قيق أاهداف أاخرى من بينها
الّ- -ت- -طّ- -ورات ا÷دي- -دة ‘ أادوات الّ- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ا
ل- -لŸÈانـّي- -ـ Úوالسش- -ت- -م -اع إا ¤ط -ل -ب -ات اŸواط -ن
ي ‘ إادارة
والسشتجابة لها وكذا الذكاء الصشطناع ّ
الوثائق الّتششريعّية.

” ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى ع-دة ات-ف-اق-ي-ات وم-ذك-رات
تفاهم ب Úا÷زائر والغابون بليÈفيل (غابون)
ل - -ب - -عث دي - -ن - -ام - -ي - -ك - -ي- -ة ج- -دي- -دة ‘ الشش- -راك- -ة
ا’ق -تصش -ادي -ة وت -ط -وي -ر ال -ت -ب -ادل ال -ت -ج-اري بÚ
البلدين.
وقد وقعت هذه التفاقيات ،أاول أامسس ،على هامشس
معرضس اŸنتجات ا÷زائرية التي Œري فعالياته ‘
عاصشمة الغابون ‘ الفÎة اŸمتدة ب 27 Úنوفم Èو2
ديسشم.È
وت-ت-ع-ل-ق ه-ذه الت-ف-اق-ي-ات ب-ق-ط-اعات صشناعة اŸواد
الغذائية والزراعية واإللكÎونيات والطاقات اŸتجددة
(الطاقة الششمسشية) وكذا التغليف والورق.
وتتمثل الششركات ا÷زائرية اŸوقعة على التفاقيات

‘ ›مع ““كوندور““ و›مع لعبيدي““ للصشناعات الزراعية
و«أاغرو““ لÓسشتششارات الدولية ‘ الصشناعات الغذائية
ووششركة ““تونيك للتغليف““ و›موعة ““ﬂابر فينوسس““ي
وكذا ›موعة ““جيون““ إالكÎونيك.
وقام ›مع ““كوندور““ ،الذي يقدم حلول ‘ ›ال
صش -ن -اع -ة األل -واح الشش -مسش-ي-ة اŸن-ت-ج-ة م-ن ط-رف ف-رع-ه
““كوندور للطاقة اŸتجددة““ إا ¤جانب عرضس منتجاته
اإللكÎونية ،بتوقيع اتفاقية مع ششركت Úوهما الششركة
الغابونية ““بÒمالن““ اŸتخصشصشة ‘ توزيع وبيع حلول
ال -ط -اق -ة الشش-مسش-ي-ة وشش-رك-ة ““آام آاسس دي ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإلعÓم““ التي تنششط ‘ ›ال توزيع وبيع اŸنتجات
اإللكÎونية ومنتجات األجهزة اŸتعددة الوسشائط.

’مﬁ Òمد
ششرع و‹ العهد السشعودي ،ا أ
ب- -ن سش- -ل -م -ان ،ن -ائب رئ -يسس ›لسس ال -وزراء،
وزي- -ر ال- -دف -اع ،امسس ‘ زي -ارة رسش -م -ي -ة ا¤
ا÷زائر تدوم يوم.Ú
وكان ‘ اسشتقبال و‹ العهد السشعودي Ãطار
ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ال- -دو‹ ال -وزي -ر الول ،اح -م -د
أاويحيى.
وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها المÒ
بن سشلمان ا ¤ا÷زائر على رأاسس وفد عا‹
اŸسشتوى يضشم أاعضشاء ‘ ا◊كومة ورجال أاعمال
وششخصشيات سشعودية بارزة ‘““ ،إاطار السشعي نحو
اع-ط-اء ان-طÓ-ق-ة م-ت-م-ي-زة ل-ل-عÓ-ق-ات ال-ت-ي ت-رب-ط
البلدين واإلرادة اŸششÎكة لقيادتيهما ‘ وتوسشيع
الششراكة القتصشادية بينهما““.
وتهدف أايضشا ا““ ¤توطيد العÓقات اŸتميزة
التي تربط البلدين والششعب Úالششقيق ،Úوسشتسشمح

اÿب Òبشش Òمصشيطفى لـ ””الششعب””:

الفرصشة مواتية لÎقية الششراكة القتصشادية
ا÷زائرية  -السشعودية
’سش - -ب- -ق واÿبÒ
أاك - -د ال - -وزي - -ر ا أ
ا’ق- -تصش- -ادي بشش Òمصش- -ي- -ط- -ف -ى ،أان
’مÒ
زي -ارة و‹ ال -ع -ه -د السش-ع-ودي ا أ
ﬁمد بن سشلمان إا ¤ا÷زائر ،تششكل
ف - -رصش - -ة ه - -ام - -ة ل - -دف - -ع الشش - -راك- -ة
ا’ق -تصش -ادي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن لÎت-ق-ي
إا ¤مسش -ت -وى ال -ع Ó-ق -ات السش -ي -اسش-ي-ة
اŸم -ت -ازة ،مششÒا إا ¤أان ا’سش -ت -ث -م-ار
’عمال
سشيكون أاهم ورششة تناقشس خÓل ›لسس ا أ
ا÷زائري-السشعودي.

حمزة ﬁصصول

وفد برŸا ‘ ÊاŸؤو“ر الدو‹  8حول الŸÈان اإللكÎو Êبجنيف

التوقيع ‘ ليÈفيل على اتفاقيات ششراكة
ب Úا÷زائر والغابون

 47لدولة اإلمارات العربية اŸتحدة ،حيث قّدم
ب -اسش-م رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ال-ق-ائ-د األع-ل-ى ل-ل-ق-وات
اŸسشلحة وزير الدفاع الوطني ،وباسشمه اÿاصس،
ال -ت -ه -اÃ Êن -اسش -ب -ة اح -ت -ف -ال اإلم -ارات ب -ع -ي -ده -ا
الوطني..

ب -إاع -ط -اء دف -ع ج -دي-د ل-ل-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي وŒسش-ي-د
مششاريع الششراكة والسشتثمار وفتح آافاق جديدة
ل -رج -ال األع -م -ال م -ن أاج -ل رف -ع ح -ج -م ال -ت -ب -ادل
ال- -ت- -ج- -اري وت- -وسش- -ي -ع الشش -راك -ة الق -تصش -ادي -ة بÚ
البلدين““.
كما تعطي هذه الزيارة ““زخما متجددا ıتلف
الورششات الثنائية اŸنبثقة عن اجتماع الدورة 13
ل-ل-ج-ن-ة اŸششÎك-ة ا÷زائ-ري-ة-السشعودية ،اŸنعقدة
بالرياضس ‘ أابريل الفارط ،والتي توجت بالتوقيع
على عدة اتفاقيات للتعاون““.
وت -ك -ون ه -ذه ال-زي-ارة ك-ذلك ف-رصش-ة ““ل-ل-ت-ب-احث
وت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر بشش-أان اŸسش-ائ-ل السش-ياسشية
والق -تصش -ادي -ة ال -ع -رب -ي -ة وال-دول-ي-ة ذات اله-ت-م-ام
اŸششÎك ،و‘ م -ق -دم-ت-ه-ا ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
واألوضشاع ‘ بعضس الدول الششقيقة ،إاضشافة إا¤
تطورات سشوق النفط.

الششق القتصشادي سشيأاخذ ا◊يز األك Èمن هذه
ال -زي -ارة ال -ت -ي ت -ت -زام -ن وان -ع-ق-اد دورة ج-دي-دة Ûلسس
األع -م -ال ا÷زائ -ري-السش-ع-ودي ال-ي-وم ،ب-اŸرك-ز ال-دو‹
للمؤو“رات عبد الطيف رحال .ويرى اÿب Òالقتصشادي،
أان الزيارة “ثل فرصشة مواتية إلعطاء الدفع الÓزم
ل -ل -مشش -اري -ع اŸت -ف -ق ع -ل-ي-ه-ا خÓ-ل ال-دورة Û 13لسس
األع- -م- -ال ا÷زائ -ري-السش -ع -ودي اŸن -ع -ق -دة ‘ أاف -ري -ل
اŸاضشي بالرياضس.
وأاوضشح مصشيطفى أان هناك ثÓثة مششاريع ” التفاق
ع-ل-ي-ه-ا ،ت-خصس السش-ت-ث-م-ار ال-ب-ي-ن-ي وال-ت-ق-ي-يسس وال-تعاون
النفطي ‘ بعده الدو‹.
وأافاد مصشيطفى ،أان العÓقات التجارية البينية‘ ،
حاجة ماسشة إا ¤مثل هذه الزيارة ،لدفعها إا ¤مسشتوى
أاك ““ ،Èإاذا ما علمنا أان حجم اŸبادلت سشيغلق هذه

السش -ن-ة ب-ق-ي-م-ة  600م -ل -ي-ون دولر لصش-ال-ح
السش -ع -ودي -ة و 30م- -ل- -ي- -ون دولر لصش -ال -ح
ا÷زائر““.
وتابع أان اŸبادلت تقتصشر حاليا ،على
بعضس اŸنتجات الزراعية ا÷زائرية ومواد
تخصس البÎوكيمياء من ا÷انب السشعودي.
وقال مصشيطفى أان البلدان يششÎكان ‘
ن -فسس ال -ه -دف السشÎات -ي-ج-ي اŸت-م-ث-ل ‘
اÿروج من التبعية للمحروقات ببناء اقتصشاد متنوع،
وأاط -ل -قت ا÷زائ -ر ““‰وذج ال-ن-م-وا÷دي-د ،““2030-2019
بينا وضشعت السشعودية عام ““ ،2016رؤوية  ““2030خÓل
الفÎة .2030-2020
وتابع اŸتحدث ،أان انعقاد دورة ›لسس األعمال
ا÷زائ -ري-السش -ع -ودي ،ب -ال-ت-زام-ن م-ع زي-ارة و‹ ال-ع-ه-د
السشعودي ﬁمد بن سشلمان ،تششكل أارضشية مÓئمة لفتح
اÛال أام - -ام اŸن - -ت - -ج - -ات ا÷زائ - -ري - -ة خ- -ارج دائ- -رة
اÙروق- -ات““ ،خ -اصش -ة ب -ع -دم -ا ل -ق -يت رواج -ا ك -بÒا ‘
معرضس نواقششوط الدو‹.
وأاكد أان التعاون القتصشادي Áكن أان يكون واعدا ‘
›الت ““صش -ن -اع-ة السش-ي-ارات ،الصش-ح-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹،
البÎوكيمياء والطاقة الششمسشية““ ،مفيدا بأانها ورششات
مفتوحة –تاج إا ¤التجسشيد على أارضس الواقع.
واسشتبعد اÿب Òالقتصشادي ،أان يأاخذ قطاع النفط
حيزا معتÈا ‘ اÙادثات التي سشيجريها و‹ العهد
السشعودي مع مسشؤوو‹ الدولة ا÷زائرية ،ألن ““الزيارة
تتزامن وأايام قليلة قبيل انعقاد اجتماع األوبك وسشيتم ‘
إاطاره مناقششة وضشعية السشوق النفطية ‘ بعده اŸتعدد““.

د.مصشباح مناسس أاسشتاذ العÓقات الدولية لـ””الششعب””:

ا÷زائر والسشعودية دولتان لهما وزنهما ‘ اŸنطقة العربية

ق- -ال أاسش- -ت- -اذ ال- -ع -ل -وم السش -ي -اسش -ي -ة
وال-عÓ-ق-ات ال-دولية بجامعة ا÷زائر
 ،3الدكتور مصشباح مناسس ،إان زيارة
’مﬁ Òمد بن
و‹ العهد السشعودي ا أ
سشلمان إا ¤ا÷زائر ،لها أاهمية بالغة
ل -ل -ب -ل -دي-ن ول-دول اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة
ك- -ك- -ل ،م- -ت- -وق- -ع- -ا أان ت- -تّ- -وج ب -تصش -ور
مششÎك Ÿع - - -ا÷ة أاب - - -رز ال- - -قضش- - -اي- - -ا
ال -عسشÒة ،ب -ا’سش -ت -ن -اد ع -ل -ى ال -رؤوي -ة
’نسشب.
ا÷زائرية التي أاثبت أانها ا أ

حاوره :حمزة ﬁصصول
@ ””الشش- -عب”” :ك- -ي- -ف ت- -ق -رأا زي -ارة و‹ ال -ع -ه -د
’مﬁ Òمد بن سشلمان إا ¤ا÷زائر‘ ،
السشعودي ا أ
’قليمية والعربية الراهنة؟
ظل الظروف ا إ
@@ د.مصشباح مناسس :الزيارة تأاتي ‘ ،ظرف Áكن
وصشفه ““باÿاصس““ ،سشواء بالنسشبة للسشعودية أاواŸنطقة
Óزمات األمنية العميقة ‘ عديد
العربية ككل ،بالنظر ل أ
ال -دول ك -ال -ي -م -ن ،سش -وري -ا ،ل -ي -ب-ي-ا وب-درج-ة أاق-ل ال-ع-راق،
والصشعوبات البادية ‘ طريقة إادارتها.
وع -ل -ي -ه ف -إان ال -زي -ارة م -ه -م-ة ج-دا ،وأات-وق-ع أان ت-ت-وج
ب -ات -ف -اق -ي -ات اق -تصش-ادي-ة ج-دي-دة ،وتصش-ور م-ت-ن-اسش-ق بÚ

ا÷ان- -بŸ Úع -ا÷ة ال -قضش -اي -ا اإلق -ل -ي -م -ي -ة
والنششقاقات الواقعة ‘ العا ⁄العربي ،كما
سشتسشلط الضشوء على أاهم قضشية عربية هي
““القضشية الفلسشطينية““.
@ ب - -ال - -ن - -ظ - -ر إا ¤وزن ال - -دول - -تÚ
ال -ع -رب -ي ،ه-ل Áك-ن ال-ق-ول أان ن-ت-ائ-ج
ال -زي -ارة سش -ي -ك -ون ل -ه -ا ب -ع -د ي -ت -ع-دى
ا÷انب الثنائي؟
@@ ل ج- -دال ‘ أان السش- -ع- -ودي -ة ،دول -ة
كÈى وهي قلب منطقة اÿليج العربي ،ول جدال أايضشا
أان ا÷زائر دولة كÈى وهي قلب منطقة الغرب بالعربي
وبالتا‹ فإاننا أامام دولت Úوازنت ‘ Úالنظام اإلقليمي
العربي ‘ ،ظل التششتت والتششرذم الذي أاصشاب ﬂتلف
الدول األخرى منذ أاحداث .2011
وكل ما تتفق عليه ا÷زائر والسشعودية ،من مواقف
أاوق -رارات ‘ إاط -ار ع Ó-ق -ات الأخ -وة ب -ي-ن-ه-م-ا تصشب ‘
خدمة مصشالح ششعبي البلدين ومصشالح الششعوب العربية
األخرى.
@ هناك أازمات أامنية واقتصشادية تدخل صشلب
ا’ه -ت-م-ام اŸششÎك ل-ل-ب-ل-دي-ن ،ك-ي-ف ب-ن-اء تصش-ور
’يجاد ﬂرج لها؟
منسشجم بينهما إ
@@ ‘ هذه النقطة ،سشنجد أانفسشنا ،أامام التجربة
ا÷زائرية الششهÒة ‘ مكافحة اإلرهاب والتي –ظى

بتثم Úوإاششادة دولة بحجم الوليات اŸتحدة األمريكية
والتي تطلب باسشتمرار التعاون مع ا÷زائر أامنيا.
وا÷زائ-ر م-ع-روف-ة ب-أان-ه-ا م-ن-ف-ت-ح-ة ومسش-ت-ع-دة دائما
لتقاسشم Œربها مع كل الدول ،وبالتا‹ فهي لن تدخر
جهدا لتقد Ëما لديها للملكة العربية السشعودية من خÈة
أامنية ألن األمر يتعلق بدولة ششقيقة.
األمر الثا ،Êهناك الثوابت الراسشخة ‘ السشياسشة
اÿارجية ا÷زائرية ،خاصشة ما يتعلق بعدم التدخل ‘
الشش- -ؤوون ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ل -ل -دول وت -غ -ل -يب ا◊وار وا◊ل -ول
Óزمات.
السشياسشية ل أ
ف-ل-ون-أاخ-ذ م-ث Ó-األزم-ة ال-ي-م-ن-ي-ة أاوالسش-ورية‚ ،د أان
ا÷زائر نادت منذ البداية بتغليب ا◊وار وا÷لوسس اإ¤
طاولة اŸفاوضشات ب Úاألطراف اŸعنية ،وبعد سشنوات
من ا◊رب وسشقوط آالف القتلى وظهور أازمات إانسشانية
كÈى ،ب -دأات ب -وادر ا◊ل السش -ل -م -ي ت -ت -أاسشسس ‘ ال -ي -م-ن
بضشغط من اÛتمع الدو‹ ،فلوأاخذ بالرؤوية ا÷زائرية
منذ البداية Ÿا حصشلت كل هذه األخطاء اÿطÒة.
وع -ل -ي -ه ،أارى أان ا÷زائ -ر ‘ م -وق -ع م -ث -ا‹ ل -ت-ق-دË
اŸششورة للمملكة العربية السشعودية ‘ هذه اŸلفات ،ألن
اŸرحلة تسشتدعي التحلي بكث Òمن ا◊كمة والرصشانة،
ول أاسش -ت -ب -ع -د أان ت-ل-عب ا÷زائ-ر دورا م-ه-م-ا ‘ صش-ن-اع-ة
مسشتقبل األزمات التي تششهدها اŸنطقة العربية.
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التكفل باŸصساب› Úانا حق مكفول دسستوريا ،كعوان:

اإلعÓم سساهم ‘ رفع الوعي حول سسبل الوقاية والعÓج من السسيدا
منطق اŸهنية واإلنسسانية أاسسقط طابوهات وصسورا ‰طية عن الداء
الشس - - - -عب -أاع - - - -ط- - - -ى وزي- - - -ر
التصس -ال ج -م -ال ك -ع-وان صس-ورة
دق- -ي -ق -ة ع -ن ج -ه -ود ا÷زائ -ر ‘
م -ك -اف -ح -ة داء ال -عصس-ر ال-ف-ت-اك،
لشس- -واط ال- -ت- -ي ق- -ط- -عت
مÈزا ا أ
لعÓم بدور
بتحد سساهم فيه ا إ
فعال جاع Óمن نفسسه شسريكا ‘
لسسÎات -ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
ا إ
ب - -اتت ﬁل اعÎاف وت - -ق - -دي- -ر
اÛموعة الدولية.
ذك -ر ال -وزي -ر ‘ ك -ل-م-ت-ه Ãن-اسس-ب-ة
ال -ي-وم ال-ع-اŸي Ÿك-اف-ح-ة السس-ي-دا أان
ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸواط-ن صس-ح-يا وباÛان
ع ÈاŸؤوسسسس - -ات السس - -تشس - -ف - -ائ - -ي- -ة
م- -رك- -زي- -ة وج- -واري- -ة ح- -ق م- -ك -ف -ول
دسستوريا ويحتل األولوية ‘ الÈامج
ال -وق-ائ-ي-ة وال-عÓ-ج اŸوج-ه ıت-ل-ف
ف- -ئ- -ات اÛت- -م- -ع ب- -غ- -رضس ضس -م -ان
السسÓمة الصسحية التي ل تقدر بثمن.
عاد كعوان ‘ حديثه عن تقييم
ﬂططات مكافحة السسيدا بدءا من
 2002متوقفا عند مدلول اıطط
السسÎات- -ي -ج -ي  2020-2016الذي
يراهن عليه ‘ تقليصس نسسب العدوى
وال -وف -ي -ات وال -ع -م -ل م -ا ‘ اŸق-درة
لتفادي ظهور حالت جديدة  .وهو
ﬂطط يسساهم فيه باقتدار قطاع

التصس -ال Ãن -ط -ل -ق م -ه -ن -ي وإانسس-اÊ
مسسقطا الطابوهات والصسور النمطية
عن داء السسيدا وعن اŸصساب Úبه،
ضساربا اŸثل بعديد وسسائل اإلعÓم
منها اإلذاعة التي قال عنها الوزير
إان -ه -ا”” ال -وسس -ي -ل -ة األك Ìج -م -اهÒي -ة
وان- -تشس- -ارا وت- -أاثÒا م- -ن أاج- -ل ن- -ق -ل
اŸع -ل -وم -ة الصس-ح-ي-ح-ة ح-ول السس-ي-دا
وحشسد الرأاي العام حول هذا الداء
الذي ل يزال يث Òالكث Òمن الغموضس
وسسوء الفهم””.
وسسجل الوزير باŸناسسبة ارتياحا
ب -انضس -م -ام وسس -ائ-ل اتصس-ال أاخ-رى ‘
اŸسس- -ار ‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا ال- -ت- -ل -ف -زة
والصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة واإلل-كÎون-ي-ة.
وهو مسسار ترجمته مبادرة ””اليد ‘

اليد”” التي أاطلقها قبل تسسع سسنوات
خلت اŸرحوم يزيد آايت حمادوشس،
حيث أابرز كعوان أاهمية هذه اŸبادرة
ال- -ت- -ي ال- -ت- -ف ح -ول -ه -ا اإلع Ó-م -ي -ون
وال -ف-ن-ان-ون و‡ث-ل-و اÛت-م-ع اŸدÊ
والهيئات الوطنية والدولية اıتصسة
Óفة
ليكونوا يدا واحدة ‘ التصسدي ل آ
وإادم- - -اج اŸصس- - -اب ‘ ÚاÛت - -م - -ع،
مؤوكدا أان ‚اح اŸبادرة واسستمرارها
دليل على قدرة اإلعÓم الحÎا‘ ‘
ﬂاطبة وإاقناع اŸتلقي لسسيما فئة
الشسباب وهي األك Ìتعرضسا للسسيدا.
وع- - -اد ك- - -ع- - -وان إا ¤شس - -رح ه - -ذه
اŸبادرة التي “يزت بصسدق اÿطاب
ووضس -وح ال -رؤوي -ة وف -ع -ال-ي-ة ال-ق-ائ-مÚ
ع- -ل- -ي- -ه- -ا م -ن صس -ح -اف -ي Úوت -ق -ن -يÚ
ومنشسط ،Úسساهموا Ãهنية عالية ‘
اسس-ت-ق-ط-اب ا÷م-ه-ور وت-عزيز جسسور
التواصسل ب ÚاŸواطن Úوتفاعلهم مع
قضس- -اي- -ا اÛت- -م- -ع ق- -ائ Ó- -إان ه- -ذه
اŸب- -ادرة أاو ””اŸغ- -ام- -رة اإلنسس- -ان -ي -ة
السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة”” ،ك-م-ا أاسس-م-اه-ا الفقيد
يزيد آايت حمادوشس ،امتدت لتشسمل
ب -اق-ي ال-ق-ن-وات ال-وط-ن-ي-ة واإلذاع-ات
اÙلية من خÓل إاعداد وبث برامج
ورب -ورت -اج -ات وح -وارات –سس -يسس-ي-ة
حول السسيدا وسسبل ا◊د من انتشساره

بروح التضسامن.
وث - - -م - - -ن ك - - -ع- - -وان دور اإلذاع- - -ة
وشسركائها ،و‘ مقدمتهم هيئة األ·
اŸت - - - - - -ح- - - - - -دة Ÿك- - - - - -اف- - - - - -ح- - - - - -ة
السسيدا( ،)ONUSIDAال - - - - -ت - - - - -ي
ب-فضس-ل ال-ت-ع-اون ال-وث-ي-ق ب-ي-ن-ه-ما منذ
سسنة  ⁄ ،1999يعد السسيدا موضسوعا
مسسكوتا عنه وإا‰ا أاصسبح موضسوعا
›تمعيا يثار للنقاشس اŸسسؤوول من
ﬂتلف ا÷وانب قصسد التعريف به
وال -وق -اي -ة م -ن -ه وم-راف-ق-ة اŸصس-ابÚ
Ãختلف الصسيغ ،داعيا إا ¤ضسرورة
تفعيل برامج الشسراكة والتعاون من
أاج- - - -ل تسس- - - -ط Òدورات ت - - -ك - - -وي - - -ن
م- -ت- -خصسصس- -ة وم- -ن- -ت- -ظ -م -ة ل -ف -ائ -دة
الصس- -ح- -اف- -ي Úوال- -ع- -ام -ل› ‘ Úال
اإلعÓ- - -م لسس- - -ي- - -م- - -ا ‘ اŸن - -اط - -ق
الداخلية.
وقال ‘ هذا اŸقام «:إان العملية
سس-تسس-اع-د الصس-ح-اف-ي Úالشس-باب على
اÿصس -وصس ع -ل -ى ال-ت-ح-ك-م ‘ أادوات
صس-ي-اغ-ة رسس-ائ-ل م-ب-ت-ك-رة وخ-ط-اب-ات
جذابة ترمي إا ¤رفع درجة الوعي
حول سسبل الوقاية والعÓج من داء
السس - -ي - -دا ،واŸسس - -اه- -م- -ة ‘ ت- -غ- -يÒ
ال -ذه-ن-ي-ات وت-ب-ن-ي م-واق-ف إاي-ج-اب-ي-ة
Œاه اŸصساب.Ú

تنفيذا لتوصسياته السسنوية

›لسس اÙاسسبة يعتمد آالية جديدة للمتابعة
أاع - - - - -ل - - - - -ن رئ- - - - -يسس ›لسس
اÙاسس - -ب - -ة ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ن
معروف ،أامسس ،با÷زائر ،عن
اع-ت-م-اد آال-ي-ة ج-دي-دة Ÿت-اب-ع-ة
ت -ط -ب-ي-ق ت-وصس-ي-ات-ه ال-واردة ‘
ت -ق -اري -ره السس -ن -وي -ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بتنفيذ اŸيزانية العامة.
أاوضسح بن معروف خÓل جلسسة
اسس-ت-م-اع ب-ل-ج-ن-ة اŸال-ية واŸيزانية
للمجلسس الشسعبي الوطني ‘ ،إاطار
م- -ن -اقشس -ة مشس -روع ق -ان -ون تسس -وي -ة
اŸي - -زان - -ي- -ة لـ  2016أان ›- -ل -سس
لن
اÙاسس- -ب- -ة ل- -ن ي -ك -ت -ف -ي م -ن ا آ
فصساعدا بإاصسدار التوصسيات وإا‰ا
سسيقوم Ãتابعة تنفيذها من خÓل
التصس- - -ال ال- - -دائ- - -م ب- - -اŸسسÒي- - -ن
اŸع - -ن - -ي Úب - -ه - -ا وم - -راف - -ق - -ت- -ه- -م
ومسساعدتهم ‘ كيفية تطبيقها.
ك-م-ا سس-ي-تضس-م-ن ت-ق-ري-ر ك-ل سسنة
عرضسا عن مدى تنفيذ التوصسيات
التي وردت ‘ تقرير السسنة التي
سسبقت يضسيف رئيسس اÛلسس.
و‘ ت -ق -ري -ره ال -ت -ق -ي -ي -م-ي ح-ول
اŸشسروع التمهيدي لقانون تسسوية
اŸي -زان -ي -ة  ،2016ق- - - - - - -دم ›لسس
اÙاسسبة  25توصسية من بينها 18
توصسية وردت ‘ التقارير اŸاضسية
( 7منها أاعيد صسياغتها) مقابل 7
توصسيات جديدة فقط.
ودفع ذلك بأاعضساء ÷نة اŸالية
واŸي - -زان - -ي - -ة خ Ó- -ل ا÷لسس- -ة إا¤
ال - - - - -تسس - - - - -اؤول ح- - - - -ول دور ›لسس
اÙاسس -ب-ة ‘ ال-رق-اب-ة ع-ل-ى اŸال
ال -ع -ام ‘ ظ -ل ع -دم الل-ت-زام ب-ه-ذه
ال - -ت - -وصس - -ي- -ات وضس- -رورة ت- -وسس- -ي- -ع

صس Ó-ح -ي -ات -ه لضس -م -ان Œسس -ي -ده -ا
ميدانيا.
لطار أاكد بن معروف
و‘ هذا ا إ
أان اÛلسس ي - -ل - -عب أاسس - -اسس- -ا دورا
اسستشساريا يدعم الرقابة الŸÈانية
على السسلطة التنفيذية لفتا إا ¤أان
””ت -ق-ري-ره السس-ن-وي  ⁄ي-أات ل-ت-ج-رË
اŸسسÒين بل لتوضسيح الختÓلت
ال- -ت- -ي شس- -ابت ت- -ن -ف -ي -ذ اŸي -زان -ي -ة
والعمليات التي تتم خارج معايÒ
لداء والتسسي.””Ò
حسسن ا أ
وب - -ه - -ذا الشس - -ك- -ل ف- -إان ””›لسس
اÙاسسبة يقوم بدوره ‘ الوقاية
من الفسساد وا◊ماية منه من خÓل
مسس- -اه- -م- -ت- -ه ‘ –سس Úت- -ن- -ف- -ي- -ذ
اŸيزانية”” ،حسسب بن معروف الذي
دع- - -ا إا ¤م- - -ق- - -ارب - -ة ج - -دي - -دة ‘
اسس -ت -خ-دام اŸال ال-ع-ام ت-ق-وم ع-ل-ى
–دي -د اıاط -ر لسس -ي -م -ا ف -ي -م -ا
يتعلق بالصسفقات العمومية.
وأاشسار ‘ نفسس السسياق إا ¤دور
ال- -رق- -م- -ن- -ة ‘ ال- -ت -ح -ك -م الفضس -ل
باŸيزانية العامة من خÓل توفÒ

م -ع -ل -وم -ات دق-ي-ق-ة وبشس-ك-ل سس-ري-ع
””ف- -ب- -ال- -رغ -م م -ن أان -ه -ا ل -يسست أاداة
سس- -ح- -ري- -ة إال أان -ه -ا ت -ع -ت Èشس -رط -ا
أاسساسسيا لتحقيق الشسفافية””.
وكان التقرير التقييمي Ûلسس
اÙاسسبة حول اŸشسروع التمهيدي
لقانون تسسوية اŸيزانية  ،2016قدم
ع -دة م Ó-ح -ظ -ات ت -خصس ت -ن -ف -ي -ذ
اŸي - -زان- -ي- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار ضس- -ع- -ف
اسس -ت -ه Ó-ك الع -ت -م-ادات ‘ ب-عضس
القطاعات والعدد الكبŸ Òناصسب
الشسغل الشساغرة والديون اÎŸاكمة
ل -ب -عضس ال -دوائ -ر ال -وزاري -ة وإاع -ادة
تقييم اŸشساريع.
وق- - -ال ب- - -ن م- - -ع- - -روف ب- - -ه- - -ذا
اÿصسوصس إان ما ورد ‘ التقرير ل
ي -ع-ن-ي ا◊ك-م بشس-ك-ل ت-ل-ق-ائ-ي ع-ل-ى
اŸسسÒي -ن ب-ال-ن-ظ-ر ل-وج-ود ع-وام-ل
موضسوعية تفسسر وجود بعضس هذه
الختÓلت.
ف- -ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع -ل -ق ب -اŸن -اصسب
لرقام
الشساغرة فإانه ينبغي أاخذ ا أ
ال- -واردة ‘ ال- -ت -ق -ري -ر ””ب -ت -ح -ف -ظ””

ب -ال -ن -ظ -ر ل -وج -ود صس -ع-وب-ات ك-بÒة
Óدارات ال-ع-م-وم-ي-ة ‘
ب -ال -نسس -ب -ة ل  -إ
ال -ت -وظ -ي -ف ‘ اŸن -اصسب ال -ت-ق-ن-ي-ة
ب -ال -ن -ظ -ر ل -ع-دة أاسس-ب-اب م-ن-ه-ا ب-ع-د
لجور مع
اŸسسافات وعدم تÓؤوم ا أ
ما هو متعارف عليه ‘ سسوق العمل
حاليا.
لعادة التقييم فإان
أاما بالنسسبة إ
بعضس اŸسسÒين يقومون بتسسجيل
اŸشساريع بأادنى قيمة ‡كنة قصسد
ضسمان قبوله من طرف السسلطات
العليا ‡ا يؤودي تلقائيا إا ¤إاعادة
النظر ‘ ﬂصسصساته لحقا.
وع -م -وم -ا اع -ت Èرئ -يسس ›لسس
اÙاسس- -ب- -ة أان ع -ام  2016سسجلت
””بعضس التقدم”” ‘ تسسي ÒاŸيزانية
لسس-ي-م-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-تحسس Úتغطية
العجز.
وأاضس -اف ب -ال -ق -ول ”” 2016كانت
سس -ن -ة اسس -ت -ق -رار م -ا‹ وم -وازن-ات-ي
للدولة (“ )..كنت ا◊كومة من
اŸسس - -اه - -م - -ة ‘ ضس- -ب- -ط مسس- -أال- -ة
العجز””.
ووف- -ق- -ا ل- -نصس ال- -ت- -ق- -ري- -ر ف -إان
لنفاق من حيث التنفيذ
تخفيضس ا إ
لضسافة
ب-نسس-بة  12,29ب-اŸائ-ة ،با إ
لي-رادات
إا ¤الن -ت-ع-اشس ال-ط-ف-ي-ف إ
اŸي -زان -ي-ة ( 10,13ب -اŸائ -ة) ق-د
سس -اه-م ‘ خ-فضس ع-ج-ز اŸي-زان-ي-ة
إا 1.517,36 ¤مليار دج أاي ما Áثل
 46,8ب -اŸائ -ة ف -ق-ط م-ن ال-ع-ج-ز
اŸتوقع ‘ قانون اŸالية لـ 2016
مÎاج- - - - -ع- - - - -ا بـ  46,96مقارنة
بإا‚ازات ميزانية .2015

اسستقبل من طرف حركة البناء الوطني

سسلطا Êيعرضس ““منتدى الوسسطية““ على األحزاب السسياسسية
ال- -ت- -ق -ى ،رئ -يسس ح -رك -ة
ال-ب-ن-اء ال-وط-ني عبد القادر
بن قرينة ،أامسس ،وفدا عن
م-ن-ت-دى ال-وسس-ط-ي-ة ب-رئاسسة
أاب -و ج -رة سس -ل-ط-ا ‘ ،Êإاط-ار
ل- -ق- -اء ت -ع -اون ب ÚاŸن -ت -دى
وﬂت-ل-ف م-ك-ونات السساحة
السس -ي -اسس -ي -ة ضس -م-ن م-ب-ادرة
م-ن-ت-دى ال-وسس-ط-ي-ة لتوسسيع
النقاشس حول ا◊فاظ على
مصسلحة ا÷زائر ،ودعم مسسار اŸصسا◊ة
الوطنية ‘ ظل التحديات الراهنة.

جÓل بوطي
ع Èبن قرينة عن”” انفتاح ا◊ركة على
جميع اÒÿين من أاجل اŸصسلحة العليا للبÓد
وث-م-ن ك-ل اه-ت-م-ام إاي-ج-اب-ي Ãسس-ت-ق-ب-ل ال-بÓ-د

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

وه- -م- -وم اŸواط- -ن”” ،م -وؤك -دا أان
رؤوي - -ة ا◊رك - -ة لح - -ت - -ي - -اج- -ات
ا÷زائ- -ر ال- -ي- -وم إا ¤م -زي -د م -ن
التعاون من أاجل Œنيب الوطن
أاي تهديد أاو انزلق أامام خطورة
التحديات الداخلية واÿارجية.
وأاشس- -ار ب -ي -ان ◊رك -ة ال -ب -ن -اء
عقب اسستقبال بن قرينة ،أامسس،
ل-وف-د ع-ن م-ن-ت-دى ال-وسس-ط-ي-ة أان
””اللقاء حضسره من جانب ا◊ركة
كل من الرئيسس عبد القادر بن قرينة ونائب
رئيسس ا◊ركة أاحمد الدان ،وا◊اج الطاهر
زيشس -ي وال -دك-ت-ور ي-ح-ي م-د Êعضس-وا اŸك-تب
التنفيذي الوطني””.
و‘ ه- -ذا السس -ي -اق دع -ا اŸك -تب ال -وط -ن -ي
ل-ل-م-ن-ت-دى ال-ع-اŸي ل-ل-وسس-ط-ي-ة ‘ وقت سس-اب-ق
ال -ن -خب إا”” ¤اŸسس -اه-م-ة ‘ ج-ه-ود اسس-ت-ق-رار
ال -وط -ن وأام -ن -ه وسس Ó-م -ت -ه ،ك -م -ا دع -اه -ا إا¤
اسستعمال ا◊وار الهادئ والبتعاد عن الغلو

والتطرف وكل أاشسكال العنف ،كما وجه دعوة
إا ¤األسسر السسياسسية إلحياء ثقافة ا◊وار فيما
بينها لتسسهيل اسستكمال مسسار التقو Ëالوطني
و بناء الدولة الوطنية””.
وينصسب مسسعى منتدى الوسسطية لسستمرار
ا÷زائر ‘ مسسار السسلم واŸصسا◊ة الوطنية
ب Úأاب- -ن- -اء ال -وط -ن ،والسس -ت -ج -اب -ة ال -ع -اج -ل -ة
لسسياسسية األيادي اŸمدودة ÷ميع من يبحث
ع -ن اŸصس -ا◊ة لسس -ت -ك-م-ال ج-ه-ود اسس-ت-ق-رار
وأامن البÓد وسسÓمتها”” ،ودعا النخب الثقافية
وال -ف -ك -ري -ة واÛت-م-ع-ي-ة إا”” ¤ا◊وار ال-ه-ادئ
والبناء بعيدا عن الغلو والتطرف وكل أاشسكال
العنف.
ك -م -ا ي -حث اŸن-ت-دى ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ح-ري-ة
اإلعÓم والصسحافة ،حيث وجه ‘ وقت سسابق
دع -وة إا ¤األسس -ر السس -ي -اسس -ي -ة إلح -ي -اء ث-ق-اف-ة
ا◊وار ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا ل-تسس-ه-ي-ل اسس-تكمال مسسار
التقو Ëالوطني وبناء الدولة الوطنية.
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‘ لقاء تقييمي مع مديري القطاع لوليات الوسسط

حسسبÓوي يعطي تعليمات لضسمان التغطية الصسحية للمرضسى
أاع - -ط- -ى وزي- -ر الصس- -ح- -ة
والسس - - - - - -ك- - - - - -ان واصسÓ- - - - - -ح
اŸسس - - -تشس- - -ف- - -ي- - -اتﬂ ،ت- - -ار
حسس-بÓ-وي ،امسس ت-ع-ليمات
Ÿديري الصسحة للسسهر على
““تسس-ه-ي-ل وضس-م-ان ال-تغطية
الصس-ح-ي-ة ل-ل-ج-م-ي-ع وت-ه-ي-ئة
ك- -اف- -ة ال- -ظ- -روف ل- -ل- -ف- -رق
لداء م -ه -ام -ه-م““،
ال -ط -ب -ي -ة أ
حسسب م - - -ا ج - - -اء ‘ ب - - -ي- - -ان
للوزارة.
فخÓل لقاء تقييمي Ãقر الوزارة مع مديري
الصس - -ح - -ة والسس- -ك- -ان ل- -ولي- -ات ال- -وسس- -ط ورؤوسس- -اء
اÛالسس ال -ع -ل -م -ي -ة ال-ط-ب-ي-ة Ÿؤوسسسس-ات ال-ولي-ات
اŸع-ن-ي-ة ،وج-ه ال-وزي-ر ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-ع-ل-ي-مات التي
ت -ه -دف إا– ¤سس Úال -رع -اي -ة الصس -ح -ي -ة وال -ت-ك-ف-ل
ب -اŸرضس -ى خ -اصس -ة ع -ل -ى مسس -ت-وى السس-ت-ع-ج-الت
ونقاط اŸناوبة وا ¤تهيئة كل الظروف اŸواتية
ل -ل -ف -رق ال-ط-ب-ي-ة ألداء م-ه-ام-ه-ا ع-ل-ى أاحسس-ن وج-ه،
يوضسح البيان.
ول- -ن -فسس ال -غ -رضس ،ط -الب اŸسس -ؤوول األول ع -ن
قطاع الصسحة باإلسسراع ‘ برنامج الرقمنة واŸلف
ال- -ط- -ب- -ي اإلل- -كÎو Êل- -ل- -م- -ريضس قصس- -د السس- -م- -اح
ل-ل-م-ؤوسسسس-ات الصس-ح-ي-ة ب-ال-ع-م-ل ‘ إاط-ار م-ن-ظ-وم-ة
معلوماتية وطنية.
وشسدد على ضسرورة تعزيز التنسسيق والتصسال
بﬂ Úت- -ل- -ف اŸصس- -ال- -ح واŸؤوسسسس- -ات الصس- -ح- -ي -ة
””لتسسهيل التكفل بجميع اŸرضسى عموما واŸرأاة
ا◊امل والطفل خصسوصسا وذلك وفق تنظيم هرمي
ﬁدد اŸعا ⁄واŸسسار ضسمن منظور شسامل يكفل
ال-ت-غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة ل-ل-ج-م-ي-ع م-ن خÓ-ل رف-ع وتÒة

وعدد عمليات التوأامة والتطبيب عن
ب - -ع - -د وت- -ط- -وي- -ر وح- -دات ال- -عÓ- -ج
والسستشسفاء اŸنز‹””.
كما طالب حسسبÓوي باŸناسسبة
القائم Úعلى القطاع بهذه الوليات
ع -ل -ى ضس-رورة ت-ل-ق-ي-ح األط-ف-ال ضس-د
ا◊صس- -ب- -ة (ال- -ب- -وح- -م- -رون) ط- -ب- -ق -ا
للرزنامة الوطنية للتلقيح واتخاذ كل
التداب Òالضسرورية ‘ حالة ظهور
اŸرضس وف- -ق الÈن- -ام- -ج ال- -وط- -ن- -ي
Ÿراق -ب -ة ه -ذا ال -داء والسس -ه -ر ع-ل-ى
ضسمان وفرة األدوية واŸسستلزمات الطبية وصسيانة
العتاد الطبي واŸتابعة الدقيقة لسستهÓك اŸواد
الصس -ي -دلن -ي -ة وال -تسس -ي Òال -ع -ق ÊÓ-واÙك-م ل-ك-ل
الوسسائل واإلمكانيات التي تسسخرها الدولة ÿدمة
صسحة اŸواطن.Ú
و‘ الشسق اŸهني والجتماعي ،أالح الوزير على
ضس-رورة تسس-وي-ة ال-وضس-ع-ي-ات اŸه-ن-ي-ة Ÿسس-ت-خ-دمي
الصسحة وترقية ا◊وار الجتماعي مع كل الشسركاء
وت- -وف Òشس- -روط األم -ن ل -ف -رق اŸن -اوب -ة وضس -م -ان
السستقبال والتوجيه ا÷يد للمرضسى ومرافقيهم.
كما أامر مدراء الصسحة بالتنسسيق مع السسادة
ال -ولة ب -ال -ت -ع -ج -ي -ل ل -ت -وف Òك -ل الشس -روط اŸادي-ة
Óطباء اÿاضسع Úللخدمة
الضسرورية التي تسسمح ل أ
اŸدنية بأاداء مهامهم على أاحسسن وجه.
يجدر الشسارة ا ¤أان اللقاء الذي نظمه الوزير
م -ع مسس -ؤوو‹ ال -ق-ط-اع ب-ولي-ات ال-وسس-ط ي-ن-درج ‘
اط-ار اسس-ت-ك-م-ال ب-رن-ام-ج ال-ل-ق-اءات ال-تقييمية التي
باشسرها منذ جويلية الفارط مع مدراء الصسحة
والسسكان لوليات الوطن.

بوشسارب خÓل اجتماع للجنة الشسؤوون القانونية بـ«م.شس.و““:

النظام الداخلي يجب أان يحظى بتوافق كل التشسكيÓت السسياسسية

أاك- - - -د رئ- - - -يسس اÛلسس
الشس- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ،م -ع -اذ
ب- -وشس- -ارب ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر
ال - -ع - -اصس - -م - -ة ،أان ال - -ن - -ظ- -ام
ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-جلسس الشسعبي
ال -وط -ن -ي ““ي -جب أان ي -ح-ظ-ى
ب - - -ق - - -ب - - -ول وت - - -واف- - -ق ك- - -ل
ال- -تشس- -ك- -يÓ- -ت السس- -ي -اسس -ي -ة
اŸمثلة ‘ اÛلسس““.
وقال بوشسارب خÓل اجتماع
ل- -ل- -ج- -ن- -ة الشس- -ؤوون ال- -ق -ان -ون -ي -ة
واإلداري -ة وا◊ري -ات ب -اÛلسس
ت -رأاسس -ه ع -م -ار ج -ي  ،ÊÓ-رئ-يسس
اللجنة ‘ ،إاطار دراسسة أاحكام
مشسروع النظام الداخلي ،إان هذا
األخ”” Òيجب أان يحظى بقبول
وتوافق كل الرؤوى والتشسكيÓت
السسياسسية اŸمثلة ‘ اÛلسس””.
وأاضس -اف أان ””األح -زاب ال -ت-ي
تشس- -ك- -ل األغ- -ل- -ب- -ي -ة الŸÈان -ي -ة
وأاح- -زاب اŸع- -ارضس -ة م -ط -ال -ب -ة
ب-ال-ع-م-ل م-ع-ا وف-ق م-ن-ه-ج سس-ل-ي-م
ت -ك -ون ف -ي -ه رؤوي -ة ت -واف -ق-ي-ة بÚ
ا÷م-ي-ع”” ح-ول ال-ن-ظ-ام الداخلي
ال- -ذي ق -ال بشس -أان -ه إان ””ا÷لسس -ة
ال -ع -ل -ن -ي -ة ه -ي ال -ف-اصس-ل-ة ‘ ك-ل
ال - - -ت- - -ع- - -ديÓ- - -ت اŸط- - -روح- - -ة

بخصسوصسه”” ،داعيا إا”” ¤الوصسول
إا ¤رؤوية تشسمل كل التشسكيÓت
السسياسسية اŸمثلة ‘ اÛلسس
وعددها  35تشسكيلة””.
وعن اŸواد التي هي ””ﬁل
نزاع أاو خÓف”” ،كشسف رئيسس
اÛلسس أان - - -ه - - -ا ””ت - - -ت - - -ع - - -ل- - -ق
ب-اإلج-راءات ال-ع-ق-اب-ي-ة اŸتصس-لة
ب- -ع- -دم حضس- -ور ا÷لسس -ات وك -ذا
ع -دد ال -ن -واب ال -ذي -ن يشس -ك -ل -ون
›م-وع-ة ب-رŸان-ي-ة”” ،م-ؤوك-دا ‘
ه- -ذا الصس -دد ””ضس -رورة السس -م -اح
ل-ل-م-ع-ارضس-ة ب-ال-ت-ع-ب Òع-ن رأايها
وفق توجه النفتاح الذي كرسسه
دسستور .””2016

ي - -ذك - -ر أان م- -ك- -تب اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي اج-ت-م-ع ي-وم
ال-ثÓ-ث-اء اŸاضس-ي ب-رئ-اسسة معاذ
ب -وشس -ارب ل-دراسس-ة ””ال-ت-ع-ديÓ-ت
اŸقÎحة على مشسروع القانون
الداخلي للمجلسس الذي تعكف
÷ن -ة الشس -ؤوون ال -ق -ان -ون-ي-ة ع-ل-ى
دراسسة أاحكامه من أاجل تكييفها
م - -ع ال - -دسس - -ت - -ور ا÷دي- -د وم- -ع
ال -ق -ان-ون ال-عضس-وي ال-ذي ي-ح-دد
تنظيم اÛلسس الشسعبي الوطني
و›لسس األم -ة وع -م-ل-ه-م-ا وك-ذا
العÓقات الوظيفية بينهما وبÚ
ا◊كومة””.

لنتاج وتسسويق اŸنتجات العضسوية ا◊يوية
إ

توقيع اتفاقية ب Úمؤوسسسستي ““بÎوجال““ و““كام““
الكندية للتكنولوجيا ا◊يوية
وق - - - - - -عت الشس - - - - - -رك - - - - - -ة
ا÷زائ- - - -ري - - -ة ““بÎوج - - -ال““
ال -ع -ام -ل -ة ‘ ت -وزي -ع ال -وق-ود
واŸن- - -ت - -ج - -ات ال - -بÎول - -ي - -ة
والشس- -رك- -ة ال -ك -ن -دي -ة ““ك -ام
ل -ل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا ا◊ي-وي-ة““،
اŸت - -خصسصس - -ة ‘ ا◊ي - -وي - -ة،
أامسس ،ات - -ف - -اق - -ي - -ة شس- -راك- -ة
لن -ت -اج وتسس -وي-ق م-ن-ت-ج-ات
إ
““كام للتكنولوجيا ا◊يوية ““
‘ ا÷زائ- - - -ر ،وت- - - -وصس - - -ي - - -ل
ال -ع -م Ó-ء اÙل-ي Úل-ل-م-واق-ع
الصس -ن-اع-ي-ة وك-ذا اÙاف-ظ-ة
ع - - - - -ل- - - - -ى ﬂزون ك- - - - -اف ‘
ا÷زائ - - - -ر ل - - - -ت - - - -ل- - - -ب- - - -ي- - - -ة
لح - -ت - -ي- -اج- -ات اŸت- -زاي- -دة
ا إ
ل-ل-ع-مÓ-ء ،وسستكون مؤوسسسسة
““بÎوج - -ال““ مسس- -ؤوول- -ة ع- -ن
شسحن اŸنتجات من كندا.

سس .بوعموششة
وحسسب ب -ي -ان الشس -رك-ة ال-ذي
تسس-ل-مت ج-ري-دة””الشسعب”” نسسخة
م-ن-ه ،ف-إان ه-ذا ال-ع-ق-د سس-ي-ج-ع-ل
شسركة بÎوجال شسريكا حصسريا
إلنتاج وتسسويق منتجات الشسركة
ال -ك -ن -دي -ة ””ك -ام ل -ل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا
ا◊ي -وي -ة”” ‘ ا÷زائ -ر ‘ .ه -ذا

الصس - -دد أاع - -رب رئ - -يسس ›لسس
إادارة ال -ت -ن -م -ي -ة ا÷زائ-ر -ك-ن-دا
مصس -ط -ف -ى أاوي -اد ع -ن سس -ع -ادت-ه
لرؤوية هذا اŸنفذ العملي األول
ي - -ت - -جسس - -د و–دي - -د ال - -ف- -رصس
اŸشسÎك - -ة ،م - -ن- -وه- -ا ب- -ج- -ه- -ود
السس - -ل - -ط- -ات ال- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي- -ة
وا◊ك- -وم- -ي- -ة ل- -ك Ó- -ال- -ب- -ل -دي -ن
لدعمهما اŸسستمر والفعال.
وأاضس -اف أان ه-ذه اإلت-ف-اق-ي-ة،
سستسسمح للمؤوسسسست Úباإلسستثمار
ﬁليا ‘ قدرات اإلنتاج لبعضس
منتجات شسركة ””كام للتكنولوجية
ا◊ي -وي -ة”” ،ك-م-ا سس-ت-ت-ي-ح –سسÚ
التوافر والتكاليف وأايضسا جعل
ا÷زائر أارضسية لتوزيع منتوجات
الشس -رك -ة ال -ك -ن -دي -ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا
ودول أاخرى.
Óشس-ارة ف-إان ه-ذا اإلت-ف-اق
ول  -إ
” تسس -ه -ي -ل -ه م -ن ط -رف ف -ري -ق

اŸف - -وضس ال - -ت - -ج- -اري ال- -ت- -اب- -ع
ل -لسس -ف-ارة ال-ك-ن-دي-ة ‘ ا÷زائ-ر،
والسسلطات ا÷زائرية ،و›لسس
ال -ت -ن -م -ي -ة ال -ك -ن -دي ا÷زائ-ري،
ب- -ح- -يث ب -دأات اŸن -اقشس -ات بÚ
الشس-ري-ك Úع-ل-ى ه-امشس اŸه-مة
اإلقتصسادية ‘ فÈاير .2018
من جهته ،قال حمزة غتاي،
اŸدير العام لشسركة ””بÎوجال””،
إانه ””سسعيد للغاية بالشسراكة التي
أاعلن عنها أامسس ،والتي تسسمح
لشسركة بÎوجال بتوسسيع نطاق
ا◊ل- - -ول ال- - -ت - -ي ت - -نشس - -ره - -ا ‘
ا÷زائر ،قائ«:Óسسوف نسستفيد
م -ن ب -ن -ي-ت-ن-ا ال-ت-ح-ت-ي-ة وخÈت-ن-ا،
العÎاف وال -ت -ق -دي -ر ‘ ت -وزي-ع
ال-وق-ود ،ل-ن-ق-دم ل-ع-مÓ-ئ-ن-ا م-دى
توافر ودعم السستخدام الفعال
Ÿن -ت -ج -ات ك -ام ل -ل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا
ا◊يوية””.
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ألموأفق لـ  25ربيع أألول  1440هـ

 ٪ 90من مرضشى ألسشيدأ يسشتفيدون من ألعلج

 1885إصسابة بالسسيدإ و 10198حالة حاملة للفÒوسس با÷زإئر
@ تبني إسسÎإتيجية جديدة ‘ ›ال إلوقاية

صسونيا طبة
ع -ل -ى ه -امشس ت-ن-ظ-ي-م وزأرة
ألصش- - -ح- - -ة وألسش- - -ك- - -ان وإأصش - -لح
أŸسشتششفيات بالتنسشيق مع أللجنة
أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -وق -اي -ة وم -ك -اف -ح-ة
أألمرأضس أŸتنقلة جنسشيا وبدعم
م- -ن م- -ن- -ظ- -م- -ة أأل· أŸت- -ح- -دة
Ÿكافحة ألسشيدأ ” ،تنظيم يوم
–سشيسشي حول ﬂاطر أإلصشابة
ب -اŸرضس ،ب -ف -ن -دق ألسش -وف -ي-ت-ال،
بالعاصشمة– ،ت ششعار ‘““ :حالة
ألششك  ...أل -كشش -ف ي -ط -م -ئ -ن-ن-ي““
ألذي يششجع أ÷ميع على ألقيام
ب- -ال -ف -حصس ،ح -يث كشش -ف م -دي -ر
أل -وق-اي-ة ب-وزأرة ألصش-ح-ة ،ج-م-ال
فورأر ،عن تسشجيل  12083حالة
إأ 30 ¤سشبتم ، 2018 Èمن بينها
 1885ح -ال -ة ‘ م -رح -ل -ة ألي-دز
و 10198حاملي ألفÒوسس.
أك -د م-دي-ر أل-وق-اي-ة وت-رق-ي-ة
ألصشحة بوزأرة ألصشحة وألسشكان
وإأصش -لح أŸسش -تشش -ف -ي-ات ،ج-م-ال
فورأر ،أن  ٪ 90من مرضشى أليدز
يسش -ت -ف -ي -دون م -ن أل-دوأء أÿاصس
ب -ع -لج ح -ال-ت-ه-م ب-حسشب م-رح-ل-ة

أŸك -تسش -ب -ة وت -ق-د ËأŸع-ل-وم-ات
أل- -لزم -ة ح -ول ك -ي -ف -ي -ة أن -ت -ق -ال
ألعدوى من ششخصس آلخر وألطرق
ألوقائية ألتي –مي ألششخصس من
أإلصشابة .
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،دق ‡ث -ل أأل·
أŸت- -ح- -دة ل -لسش -ي -دأ ‘ أ÷زأئ -ر،
عادل زدأم ،ناقوسس أÿطر حول
أرت- -ف- -اع ع- -دد ح- -الت أإلصش -اب -ة
ب- -السش- -ي- -دأ م- -ق -ارن -ة ب -السش -ن -وأت
أŸاضش- -ي- -ة ،ح -يث ” إأحصش -اء م -ا
ي-ق-ارب  14أل -ف ح -ال-ة فÒوسس،
و 1300ح -ال -ة سش -ج -لت ‘ أل -ع-ام
أل-ف-ارط ع-ل-ى أŸسش-ت-وى أل-وطني،
مرجعا ألسشبب ‘ ذلك Ÿششكلة
أل - -وق - -اي - -ة وع - -دم أل- -وصش- -ول إأ¤
أألشش- - - -خ - - -اصس أألك Ìع - - -رضش - - -ة
لصش - -اب- -ة ب- -ال- -دأء ألن –دي- -د
ل --إ
أ÷ماعات ألذين يششكلون خطرأ
على آأخرون من ششأانه أن يسشاهم
‘ ح-م-اي-ت-ه-م وب-ال-ت-ا‹ ت-خ-ف-يضس
عدد أإلصشابات بالفÒوسس.
ك -م -ا ث -م -ن ج-ه-ود أ÷زأئ-ر ‘

م -ك -اف -ح -ة دأء ألسش -ي-دأ وأŸك-ان-ة
ألرأئدة ألتي –تلها ‘ منطقة
ألششرق أألوسشط وششمال إأفريقيا
خ -اصش -ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-غ-ط-ي-ة
ألعلجية ألتي فاقت  ،٪ 80زيادة
إأ ¤تسشجيل نسشبة  ٪ 90بالنسشبة
ل- -ل- -م- -رضش- -ى أل -ذي -ن يصش -ل -ون إأ¤
خفضس ألفÒوسس دأخل أ÷سشم،
مؤوكدأ على فعالية أألدوية ألتي
توجه لفائدة مرضشى أليدز ‘
أ÷زأئ - -ر ،ن - -ظ - -رأ لن - -خ - -ف- -اضس
أل -وف -ي -ات م -ن  2010إأ2017 ¤
بنسشبة  ،٪ 15وهو ما يدل على
‚اعة ألعلج.
ت - -ط- -رق م- -ت- -دخ- -ل- -ون إأ¤
ألصش- - -ع- - -وب- - -ات أل- - -ت- - -ي ت - -عÎضس
أŸصش- - - -اب Úب- - - -الي- - - -دز دأخ- - - -ل
أÛت -م -ع ،إأذ ي -ع -ان -ون ع-ل-ى ح-د
تعبÒهم من ألتهميشس وألحتقار
أل-ذي ي-ج-ع-ل-ه-م ي-رفضش-ون ألتوجه
إأ ¤م - -رأك - -ز أل- -كشش- -ف وأل- -ع- -لج
لرت- -ب- -اط أŸرضس ب- -ال- -ع- -لق -ات
أ÷نسشية غ Òألششرعية.

لمن ألوطني يو‹ أهمية للمعّوق Úويرأفقهم ميدأنيا ،غز‹:
أ أ

تكوين أإك Ìمن  1500شسرطي للتوإصسل مع هذه إلفئة

أب -رز ع -م -ي -د ألشش -رط -ة ون -ائب م-دي-ر
أل- - -وق- - -اي- - -ة أŸروري- - -ة رشش - -ي - -د غ - -ز‹،
له-م-ي-ة أل-ب-ال-غ-ة ألتي توليها أŸديرية
أ أ
لم- -ن أل -وط -ن -ي ل -ف -ئ -ة ذوي
أل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
لح -ت -ي -اج -ات أÿاصش-ة وم-رأف-ق-ت-ه-م ‘
أ إ
أŸيدأن قصشد إأدماجهم ‘ أÛتمع ،بحيث
إأتخذت هذه ألسشنة ششعار ““ “ك Úذوي
لعاقة وضشمان ألششمولية وأŸسشاوأة““.
أ إ

سسهام بوعموشسة
كشش -ف رشش -ي -د غ -ز‹ ل-دى ت-نشش-ي-ط-ه ن-دوة،
أمسسÃ ،نتدى أألمن ألوطنيÃ ،ناسشبة أليوم
أل - -ع - -اŸي ل - -ذوي أإلح - -ت - -ي - -اج - -ات أÿاصش- -ة
أŸصشادف لـ  03ديسشم Èمن كل سشنة ،عن
تكوين ما يفوق  1500ششرطي لتمكينهم من
أل -ت -وأصش -ل م -ع ه -ذه أل -ف -ئ -ة وأل-ت-ك-ف-ل أألم-ث-ل
ب -إانشش -غ -الت -ه-ا ،م-ؤوك-دأ أن أل-ع-م-ل-ي-ة مسش-ت-م-رة
Ÿضشاعفة عدد أŸكون Úلتغطية جميع مرأكز
ألششرطة ،كما عملت أŸديرية على تصشميم
أŸرأفق أألمنية وفق أŸقاييسس ألتي تخدم

هذه ألششريحة وتد›هم ‘ أÛتمع ،مششÒأ
لتحلي أعوأن أألمن باإلنسشانية ‘ ألتعامل مع
أŸوأطن خاصشة مع هذه ألفئة.
م -وأزأة م -ع ذلك ت -ط -رق ع -م -ي -د ألشش -رط -ة
لم-ن أل-وط-ن-ي ‘
÷ه -ود أŸدي -ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
ترقية ذوي أإلعاقة ،وكذأ ‘ ›ال ألتوعية
وألتحسشيسس Ãخلفات حوأدث أŸرور أŸسشبب
لعاقة ،من خلل تكثيف و–ديث
ألرئيسشي ل إ
ألتوعية أŸرورية للوقاية من حوأدث أŸرور،
ت -خصش -يصس أم -اك -ن Ÿرور ذوي أإلح -ت -ي-اج-ات
أÿاصش -ة ،تسش -ه -ي -ل أإلسش -ت -ف -ادة م -ن أل-ت-أاه-ي-ل
أ◊رك -ي Ãرأك -ز أألم -ن أل -وط -ن-ي ،مششÒأ إأ¤
تسش-ج-ي-ل  ٪ 20م- -ن م -ع -دل ج -رح -ى ح -وأدث
لعاقة قائل““ :هذأ
أŸرور ألذين يتعرضشون ل إ
أل- -ع- -دد Áك- -ن أن ي- -رت- -ف- -ع إأذأ ك- -انت ه -ن -اك
إأحصشائيات على مسشتوى أŸسشتششفيات““.
‘ مسش -ت -ه -ل م -دأخ -ل -ت -ه إأسش -ت-ع-رضس غ-ز‹
أل -ق -وأن Úأل -ت -ي تضش -م -ن ح -ق -وق ه -ذه أل -ف -ئ -ة
وإأدماجها ‘ أÛتمع دون “ييز ‘ إأطار
ألتنمية أŸسشتدأمة للجميع ،وحسشبه فإان عدد
ضش -ح -اي -ا ح -وأدث أŸرور ي -ن-خ-فضس م-ن سش-ن-ة
ألخ -رى ب -فضش -ل أل -وسش -ائ -ل أŸادي-ة وأل-بشش-ري-ة

أŸسشخرة من طرف مصشالح أألمن وألعمليات
ألتحسشيسشية وقمع أıالف Úلقوأن ÚأŸرور،
وه- -و م- -ا وصش- -ف- -ه ب- -ن- -وع م -ن أإلسش -ت -ق -رأر ‘
مؤوششرأت أألمن أŸروري.
من جهتها ،دعت رئيسشة جمعية أمل وعمل،
ح -ي -زي -ة رزي -قŸ ،سش -اع -دة ه -ذه أل -ف -ئ-ة ع-ل-ى
أإلدماج ‘ أÛتمع من خلل توف Òألعمل،
ألتمدرسس ،ألتكوين أŸهني لهذه ألفئة ،مضشيفة
أن أول -ي -اء أŸع-وق Úم-ت-خ-وف Úم-ن مسش-ت-ق-ب-ل
أطفالهم ،قائلة““ :أ◊مد لله “كنت أ÷معية
من –قيق أŸسشلكية ألتي تسشاوي أ◊ركية
وأإلدماج““.
لمن
للعلم فقد كرمت أŸديرية ألعامة ل أ
أل-وط-ن-ي أل-ف-ق-ي-دة ،ف-ل-ورة ب-وب-رغ-وت ،رئ-يسش-ة
جمعية ألÈكة Ÿسشاعدة أألششخاصس أŸعوق،Ú
ن -ظ Òأ÷ه -ود أل -ت -ي ق -دم -ت -ه -ا ل -ف -ائ-دة ه-ذه
ألشش-ري-ح-ة وق-د تسش-ل-م-ت-ه-ا أŸنسش-ق-ة أل-وط-ن-ي-ة
للجمعية ،نبيلة سشقا ،Êألتي أكدت موأصشلة
أ÷معية نششاطها وبقاء أبوأبها مفتوحة لذوي
أإلعاقة ،مثلما كانت تفعل أŸرحومة فلورة
ألتي كانت تبلغ إأنششغالت هذه ألفئة أŸهمششة
‘ أÛتمع إأ ¤ألسشلطات أŸعنية.

أŸلف تتكفل به مصشالح ألنششاط ألجتماعي وألتضشامن بالولية

إإعذإر إت لـ  120مؤوسسسسة  ⁄تلتزم بتشسغيل فئة إŸعّوق Úبتيبازة

كشش - -ف رئ - -يسس مصش - -ل - -ح- -ة ألتصش- -ال
ألج -ت -م -اع -ي و ن -ظ-ام إأع-لم أل-تسش-ي،Ò
Ãدي-ري-ة أل-نشش-اط ألج-ت-م-اع-ي لولية
ت- -ي -ب -ازة ،ن -ب -ي -ل أل -ع -يشش -ي ،ع -ن إأرسش -ال
إأع- - - - - -ذأرأت لـ  120م-ؤوسشسش-ة ع-م-وم-ية
وخ -اصش -ة  ⁄ت-ل-ت-زم ب-تشش-غ-ي-ل أŸع-وق،Ú
وفقا Ÿقتضشيات ألقانون  ،09/02ألصشادر
‘  8م - - -اي  2002وأŸت-ع-ل-ق ب-ح-م-اية
لششخاصس أŸعوق.Ú
أ أ

تيبازة :عÓء ملزي
أك-د ‡ث-ل م-دي-ري-ة أل-نشش-اط ألج-ت-م-اع-ي،
ب -ال -ولي -ة ن -ب -ي -ل أل -ع -يشش-ي ،أّن أŸادة  27من
ألقانون تنصس صشرأحة على ألزأمية تششغيل ما
نسش -ب -ت-ه  ٪1م - -ن ›م - -وع م - -ن- -اصشب ألشش- -غ- -ل

أŸت-وف-رة ل-ك-ل أŸؤوسشسش-ات أل-نشش-ط-ة م-ن ف-ئ-ة
أŸعوق Úأ◊امل Úلبطاقة معوق صشادرة عن
مصش - -ال - -ح أل - -نشش - -اط ألج- -ت- -م- -اع- -ي ،وحسشب
م-ق-تضش-ي-ات أل-ق-ان-ون دأئ-م-ا ف-إاّن-ه ي-ت-عّ-ي-ن على
أŸؤوسشسشات غ ÒأŸؤوهلة لتوظيف هذه ألفئة
تسشديد أششÎأكات مالية سشنوية تعويضشا عن
ع -دم ألن -خ-رأط ‘ أل-ع-م-ل-ي-ة ،ب-ح-يث “ك-نت
مصش -ال -ح أل -نشش -اط ألج -ت -م-اع-ي ب-ال-ولي-ة م-ن
–صشيل ما قيمته أك Ìمن  37مليار سشنتيم،
هذه ألسشنة ،فيما ”ّ إأعذأر  120مؤوسشسشة ‘
ه -ذه أŸن -ح-ة وأل-ت-زمت  25م-ؤوسشسش-ة بتششغيل
أŸعوق.Ú
Œسش -ي -دأ Ÿب -دأ ح-م-اي-ة ف-ئ-ة أŸع-وق Úو
إأدم -اج-ه-م ‘ أÛت-م-ع ف-ق-د “ك-نت مصش-ال-ح
أل -نشش -اط ألج -ت -م -اع -ي م -ن أنشش -اء  9أقسشام
مد›ة باŸدأرسس ألبتدأئية ألتابعة لوزأرة
ألÎب -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ب -ك -ل م-ن م-رأد ،ح-ج-وط،

غرأمات مالية ضشد مؤوسشسشات ل توظف أŸعاق ،Úبدأية من 2019

حمدي 12 :مليار دينار للتكفل إ’جتماعي بفئة ذوي إ’حتياجات إÿاصسة
@  500طفل متّوحد با÷زإئر يعانون ‘ صسمت

لم Úأل -ع -ام ل -وزأرة أل -تضش -ام-ن
كشش -ف أ أ
لسشرة وقضشايا أŸرأة رأبح حمدي،
ألوطني وأ أ
لشش-خاصس
أمسس ،أن أل-ت-ك-ف-ل ألج-ت-م-اع-ي ب-ا أ
أŸعاق Úكلف ألدولة  12مليار دينار أي ربع
م -ل -ي -ون يسش -ت -ف -ي-دون م-ن أŸن-ح-ة أ÷زأف-ي-ة
ل- -ل- -تضش- -ام- -ن ،إأضش -اف -ة إأ 6 ¤م -لي Òدي -ن-ار
أششÎأك - -ات أل - -وزأرة ‘ صش - -ن - -دوق ألضش- -م- -ان
ألجتماعي وألسشتفادة من بطاقة ألششفاء،
لضش- -اف- -ة إأ ¤أل- -ن- -ق- -ل أÛا Êأل- -دأخ- -ل- -ي
ب- -ا إ
ل-تسش-ه-ي-ل ألن-دم-اج ألج-تماعي لهذه ألفئة
أل -ت -ي سش -ت -ح -ظ -ى Ãن -اصشب ع -م-ل م-ن خ-لل
أل -ق -ي -ام ب -ح -م -لت ت -ف -ت -يشس ع -ل -ى مسش -ت -وى
أŸؤوسشسشات وسشن غرأمات مالية ‘ حال عدم
توظيفها ،بدأية من .2019

دع- -ا ﬂتصش -ون وخÈأء ‘
أليوم ألعاŸي لدأء ألسشيدأ إأ¤
تبني إأسشÎأتيجية جديدة ‘
›ال أل -وق-اي-ة ل-ل-وصش-ول إأ¤
لك Ìع -رضش -ة
لشش- -خ- -اصس أ أ
أ أ
ıاط- - - -ر فÒوسس ف- - - -ق- - - -دأن
أŸن- -اع- -ة أŸك -تسش -ب -ة ب -غ -رضس
لصشابة
لخرين من أ إ
حماية أ آ
لصش -اب -ات
وت -خ -ف -يضس ع -دد أ إ
بالسشيدأ.

أŸرضس ،ح -يث تسش -ع -ى أ◊ك-وم-ة
أ ¤أت -خ -اذ ك-ل أل-ت-دأب Òأل-لزم-ة
لتحقيق أألهدأف أŸسشطرة على
رأسشها أ◊صشول على أقل من 500
إأصشابة بفÒوسس فقدأن أŸناعة
أŸكتسشبة سشنويا و–سش Úألتكفل
ب -اŸصش -اب Úوت -ك -ث -ي-ف أ◊م-لت
أل-ت-حسش-يسش-ي-ة ب-أاه-مية ألتششخيصس
أŸبكر ،مششÒأ أ ¤تسشجيل نقصس
‘ عدد مرأكز ألكششف بالرغم
من أ‚از ألعديد من أŸرأكز ،
ب -اإلضش -اف -ة أ 15 ¤ق-ط-ب-ا وطنيا
Ÿك -اف -ح-ة أن-ت-ق-ال أل-فÒوسس م-ن
أألم إأ ¤ألطفل.
أسش -ت-ط-اعت أ÷زأئ-ر أن ت-ل-ب-ي
جميع أحتياجات مرضشى ألسشيدأ
بنسشبة  ،٪ 90فيما يخصس أألدوية،
ح-يث ت-ت-وف-ر ح-ال-ي-ا ج-م-ي-ع أن-وأع
أألدوي -ة ول -ك -ن أل-ن-قصس أŸسش-ج-ل
ي -ت -ع -ل -ق ب-ا÷انب أل-وق-ائ-ي ل-ع-دم
أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ليات وأسشعة مسشتمرة
للتحسشيسس من ﬂاطر أإلصشابة
ب - - -فÒوسس ف - - -ق- - -دأن أŸن- - -اع- - -ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ششرششال ،بوأسشماعيل  ،ألقليعة وقورأية ،وذلك
وفقا Ùتوى أŸنششور ألوزأري أŸششÎك رقم
 3ألصشادر ‘  2ديسشم ،2014 Èبحيث أسشتفاد
من ألعملية هذه  65طفل يؤوطرهم  25إأطارأ
ﬂتصشا Ãعية  8مرأفق Úيقدمون لهم ألدعم
أŸعنوي وأŸادي عن قرب ،مع ألششارة أ¤
إأدماج  24معاقا مع تلميذ أألقسشام ألعادية
Ãخ- - -ت- - -ل- - -ف أألط- - -وأر ‘ ،ح Úأّن أألقسش - -ام
أŸد›ة أÿاصش - -ة ،شش- -رع ‘ أنشش- -ائ- -ه- -ا عÈ
أŸؤوسشسشات ألÎبوية ألبتدأئية ،منذ  4سشنوأت
خلت.
Œدر ألششارة أ ¤أّن ولية تيبازة –صشي
ح-ال-يا  16770م-ع-اق ،م-ن ب-ي-ن-هم  5845معاق
ذه -ن -ي و  4819م -ع -اق ح-رك-ي و  4137معاق
بصشري و  1719معاق حسشي ،أضشافة أ253 ¤
حالة متعلقة بالعاقات أŸتعددة.

خالدة بن تركي
ق -ال ح -م -دي ،أمسس ،خ -لل أح -ت -ف -ال -ي -ة أل -ي-وم
لشش -خ-اصس أŸع-اق Úوأل-ي-وم أل-ع-اŸي
أŸغ -ارب -ي ل  -أ
لذوي ألحتياجات أÿاصشة أŸصشادف لـ  3ديسشمÈ
م -ن ك -ل سش -ن -ة أل -ت -زأم أل -دول-ة أل-ت-ك-ف-ل ب-ح-اج-ي-ات
أألششخاصس أŸعاق Úطبقا للتششريع أŸعمول به
وقانون أ◊ماية ألصشادر سشنة  2002ألذي يحمل
شش -ع -ار “““ك Úأألشش -خ -اصس ذوي ألع-اق-ة وضش-م-ان
ألششمول وأŸسشاوأة ““ ،وهذأ من خلل توف Òوسشائل
ألندماج ألجتماعي Ãا فيها  234مؤوسشسشة للتعليم
لط- -ف- -ال
أŸت- -خصشصس وألÎب- -ي- -ة أŸت- -خصشصش- -ة ل - -أ
أŸعاق Úألتي تكفلت بأاك Ìمن  22ألف تلميذ عÈ
ألÎأب ألوطني وأك Ìمن  800قسشم مدمج على
مسشتوى أŸدأرسس ألعمومية .
أضشاف أألم Úألعام أن  9ألف طفل معاق
يتكفل به عن طريق أŸؤوسشسشات أÿاضشعة لتسشيÒ
أ÷معيات وفتح ›ال ألسشتثمار للخوأصس للتكفل
بالششخاصس أŸعاق Úذهنيا باعتبار أن أإلعاقة
ألذهنية ‘ تزأيد مسشتمر ،وهذأ وفقا للمرسشوم
ألتنفيذي ألذي يفتح ›ال ألسشتثمار للخوأصس
ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -األشش-خ-اصس أŸع-اق ،Úأسش-ت-ن-ادأ ل-دفÎ
ششروط صشارم ‘ أÛال وطبقا لحÎأم ألقوأعد
وأل -نصش -وصس أل -تشش -ري -ع -ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وت-ط-ب-ي-ق-ا
لسشÎأŒية ألدولة ‘ “ك Úألششخصس أŸعاق من
ألسشتقللية ،وهو ما أكّدته أألرقام ألتي تصشّرح بها
ألوزأرة عن طريق قروضس أŸنح أŸصشغرة ألتي
دع- - -مت أك Ìم- - -ن  1500مسش-ت-ف-ي-د م-ن أل-ق-روضس
يششتغلون أليوم ويششغلون أششخاصس آأخرين من نفسس
ألفئة.
أكد حمدي ‘ ،سشياق أإلدماج ألجتماعي ،أن
مصشا◊ه ألوزأرية سشتششرع بدأية من ألسشنة أ÷ارية
‘ ح -م -لت ت -ف -ت -يشس وم -رأق -ب -ة ل -ك-ل أŸؤوسشسش-ات
وأŸصشانع ألعمومية وأÿاصشة ،للتأاكد من تطبيق

أل -نصش -وصس أل -ت -ن -ظ-ي-م-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-احÎأم نسش-ب-ة
توظيف أألششخاصس أŸعوقÃ Úؤوسشسشاتهم ،مششÒأ
أن م -ه -م -ل -ة أل -ت-حسش-يسس وأل-ت-وع-ي-ة وأإلع-لم أل-ت-ي
ب -اشش -رت -ه -ا وزأرة أل -تضش -ام -ن ل -ف -ائ -دة أŸؤوسشسش -ات
سشتنتهي ،نهاية ألسشنة أ÷ارية.
ق -ال أألم Úأل -ع -ام أن -ه ب -ع-د أن-قضش-اء م-رح-ل-ة
ألتحسشيسس “ر ألوزأرة لفرضس ألعقوبات ،مششÒأ
إأ ¤أن ألقانون يفرضس عقوبات مششّددة ‘ حق
أŸتهّرب ،Úمتمثلة ‘ غرأمات مالية تطبق بحسشب
ع -دد أألشش -خ -اصس م-ن ذوي ألح-ت-ي-اج-ات أÿاصش-ة
أŸف -روضس تشش -غ-ي-ل-ه-م ،ع-ل-ى أن تّصش-ب أم-وأل ه-ذه
ألغرأمات ‘ حسشاب ألصشندوق ألوطني للتضشامن،
مششÒأ بخصشوصس صشيغ ألتكفل بذوي ألحتياجات
أÿاصشة ألتي تنتهجها وزأرة ألتضشامن أن حاليا
ه -ن -اك ÷ان خ -اصش -ة ت-ع-ك-ف ع-ل-ى درأسش-ة و–يÚ
ألÈأمج من أجل ألدخول ‘ مرحلة جديدة من
عهد مسشاعدة ألفئات أÙتاجة.
أغتنم أألم Úألعام لوزأرة ألتضشامن ألفرصشة
ل-ي-ؤوك-د أن أل-دول-ة سش-ت-ظ-ل م-ل-ت-زم-ة ووف-ية لطابعها
ألجتماعي ،وÃسشاعدة ذوي ألحتياجات أÿاصشة
وألفئات ألهششة ،وأن ألدولة لن تتخلى عنهم –ت
أي ظرف من ألظروف مقدما ‘ ذأت ألسشياق أمام
‡ثلي سشفرأء دول أل–اد أŸغاربي حوصشلة عن
ألم -ت-ي-ازأت وأل-تسش-ه-ي-لت أل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا أ÷زأئ-ر
لصشالح فئات ذوي ألحتياجات أÿاصشة.
بدوره كششف رئيسس مصشلحة أألمرأضس ألعقلية
لطفال أŸتوحدين،
بالششرأقة ومركز أبن عكنون ل أ
ث- -اب- -ت -ي ›ي -د ،أمسس ،أن ح -وأ‹  500أل-ف ط-فل
متّوحد با÷زأئر ،أي ما يعادل طفل من ب55 Ú
إأ 60 ¤مولود جديد ،مششÒأ إأ ¤غياب أŸعرفة
بهذأ أŸرضس ألذي يحظى أليوم بالتحسشيسس ألجل
ألتكفل ألطبي با◊الت أŸوجودة خاصشة ‘ ظل
غ -ي -اب أألخصش -ائ -ي ÚأŸك-ون ،ÚمششÒأ ب-خصش-وصس
“درسس هذه ألفئة أنه بدأ ألتكفل إلدماجهم ‘
أŸدأرسس وبحسشب نوع أإلعاقة .

رئيسس أ÷معية ألوطنية لدعم أŸكفوف““Úإأرأدة““:

إŸطالبة برفع منحة إŸكفوف Úوإإ’دماج إŸهني
ط- -الب رئ -يسس أ÷م -ع -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة
ل -دع -م أŸك-ف-وف““ Úإأرأدة ““ ع-ب-د أل-ك-رË
ع -ك -وشس ب -رف-ع م-ن-ح-ة أŸك-ف-وف Úإأ10 ¤
لق- -ل ،ب- -دل  ٣000دج
آألف دج ع- -ل- -ى أ أ
أŸطبقة حاليا ،و إأعادة ألنظر ‘ قانون
أŸع - -اق ،وأŸشش - -ارك - -ة ‘ إأع- -دأده ،و ك- -ذأ
إأدم- -اج أŸك -ف -وف Úخ -اصش -ة م -ن ح -ام -ل -ي
ألشش- - - - -ه- - - - -ادأت ‘ أŸؤوسشسش- - - - -ات ب - - - -حسشب
أختصشاصشهم.

حياة كبياشش
أكد عكوشس أن  ٪ 1من أŸيزأنية ألتي يجب
على أŸؤوسشسشات تخصشيصشها لتوظيف أŸعاقÚ
وب- -األخصس أŸك- -ف- -وف““ Úغ Òم- -ط -ب -ق -ة ،إأل ‘
ألقطاع ألعمومي على غرأر أŸسشتششفيات، ““..
ف- -ي- -م- -ا ي- -رفضس أل- -ق -ط -اع أÿاصس إأدم -اج ذوي
ألحتياجات أÿاصشة ،حتى ألصشندوق أÿاصس
ألذي ّÁول من قبل أŸؤوسشسشات ألتي ل توظف
معاق ،عن طريق رسشوم ت ّصشب فيه  ⁄““ ،ير ألنور
◊د أآلن““ .
م -ن ب ÚأŸط -الب أل -ت -ي رف -ع -ه -ا أŸت-ح-دث،
أمسس ‘ ،منتدى جريدة ““أÛاهد ““ ،تفعيل
قانون ألسشكن ألذي ينصس ‘ إأحدى موأده على
حق أŸعاق ‘ ألسشتفادة من  40إأ ٪ 50 ¤من
تخفيضس على كرأء ألسشكن  ،سشوأء ألتابع ألملك
ألدولة أو أÿوأصس .

كتب إلÈإي غ Òمتّوفرة با÷امعات
وإللّوحة إ’لكÎونية بـ  3آإ’ف دج
كما رفع أŸتحدث أŸششاكل ألتي يعا Êمنها
أŸكفوفون باإلضشافة إأ ¤قلة ألتوظيف ،نقصس
‘ أ÷انب ألبيدأغوجي ،مفيدأ أن هناك عجز
‘ كتب ““ألÈأي““ بطباعة جزأئرية ‘ أ÷امعات

و ألتي غالبا ما تسشتورد من أÿارج  -،بحسشب
قوله -حتى أللوحة أللكÎونية ““تابليت برأي““
ليسشت ‘ متناول ألطالب أŸكفوف ،إأذ يصشل
سشعرها إأ 3 ¤آألف دج .
ب -ال -رغ -م م -ن أŸشش -اك -ل أل-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا
أŸكفوفون ‘ أ÷زأئر ،إأل أنهم أسشتفادوأ من
بعضس ألمتيازأت منها عدم دفع تذأكر ““أŸيÎو““
ووسشائل ألنقل بالسشكك أ◊ديدية بصشفة عامة ،و
ه -ذأ م -ا ث -م -ن -ه أŸت -ح-دث ،م-ط-ال-ب-ا ألسش-ل-ط-ات
ألعمومية بتقد Ëمزيد من أŸسشاعدأت لهذه
ألششريحة ،خاصشة ما يتعلق بالعلج  ،وذلك برفع
نسشبة ألتعويضس ألتي يتسشاوى فيها مع أألششخاصس
ألعادي Úوهي . ٪80

مسسّرحون من ““إينابروسس““ يعيشسون
على مسساعدإت إÙسسنÚ
من جهته ،قال أبو عصشام ،عضشو با÷معية
خ -لل ت -دخ -ل -ه ‘ أل -ن -ق -اشس أن غ-ل-ق و تصش-ف-ي-ة
م -ؤوسشسش -ة ““أي -ن -اب -روسس““ لصش -ن -اع-ة أŸك-انسس ‘
 2009ألتي كانت تغطي ألسشوق ألوطنية من خلل
وح-دأت-ها  ، 31وتسش -ري -ح ع -م -ال-ه-ا  400ألذين
يÎأوح أعمارهم ما ب 40 Úو  45سشنة أي أنهم ⁄
يصشلوأ بعد سشن ألتقاعد ،وبالتا‹ فإان سشنوأت
ألعمل ضشاعت عليهم  -على حد قوله  ، -و أألمر
أŸؤوسش -ف ب -ال -نسش -ب-ة ل-ه  ،أن أل-ع-م-ال أŸسش-رحÚ
طلب منهم إأ ¤أللجوء إأ ¤ألعدألة للحصشول
على حقوقهم ،مششÒأ إأ ¤أن هناك ألبعضس منهم
 ⁄ي -ت -ق -اضش-وأ دي-ن-ارأ م-ن-ذ غ-ل-ق أŸؤوسشسش-ة وه-م
يعيششون على إأعانات أÙسشن. Ú
أششار رئيسس أ÷معية إأ ¤أن عدد أŸكفوفÚ
‘ أ÷زأئ- -ر ،ب -حسشب أإلحصش -ائ -ي -ات أل -ت -ي ه -ي
بحوزته ،يصشل  230ألف مكفوف على أŸسشتوى
ألوطني ،بينما عدد أŸنخرط Úل يتعدى 80
ألف منخرط .
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اإ’ثنين  03ديسصمبر  20١8م
الموافق لـ  05ربيع اأ’ول  ١٤٤0هـ

لطفال اŸعوق Úسصمعيا «أاولد ياشصÒي»
مدرسصة ا أ

مكسسب تربوي متخصسصس بتمÔاسست ينتظر الدعم لرفع الرهان

لط---ف---ال اŸع--وقÚ
ت---ق---دم م---درسص---ة ا أ
سص---م---ع---ي---ا «أاولد ي--اشص Òسص--ي--دي ﬁم--د»
لط-ف-ال
له--ق--ار  ،ل--ف--ائ-دة ا أ
ب--ع--اصص--م--ة ا أ
الصص--م ال--ب-ك-م  ،ا◊ق ‘ ال-ت-ع-ل-ي-م ك-ب-اق-ي
لط-----ف-----ال  ،وه-----ذا ıت-----ل----ف اŸراح----ل
ا أ
التعليمية (إابتدائي  ،متوسصط  ،ثانوي) ،
وك-ذا ب-ن-ظ-ام ال-ت-ك-ف-ل ال-داخلي بالنسصبة
Óط--ف--ال ال--ذي--ن ي--ق--ط-ن-ون ‘ اŸن-اط-ق
ل --أ
النائية  ،منذ إافتتاحها نهاية سصنة 2004
 ،ب-ت-أاط Òب-ي-داغ-وج-ي م-ت-خصصصس معتÈ
متكون من  11أاسصتاذا بينهم أاخصصائيون
ن-----فسص----ان----ي Úوت----رب----وي Úوع----ي----ادي، Ú
لضصافة إا ¤مربﬂ Úتصص Úوالطاقم
با إ
لداري ل---ل---م---ؤوسصسص---ة  ،يسص---ه---رون ع--ل--ى
ا إ
“درسس قرابة  100تلميذ موزع Úعلى
اŸراحل التعليمية الثÓثة.
أاكد رابح كارشس مدير المدرسصة بالنيابة  ،في
تصصريح «للشصعب» أان القائمين على المؤوسصسصة
يسصعون جاهدين إالى تقديم ما في وسصعهم من

أاجل ضصمان تمدرسس بمواصصفات تجعل هذه
الشصريحة تندمج في المجتمع بصصورة طبيعية ،
وت--م--ك--ن--ه--ا م--ن وضص--ع بصص--م-ت-ه-ا ك-غ-ي-ره-ا م-ن
المواطنين  ،وهذا بالرغم من النقائصس التي
تعاني منها المؤوسصسصة في شصتى المجا’ت ،
وال--ت--ي ’ب--د م--ن ال--وق--وف ع--ل--ي--ه--ا وت-دارك-ه-ا
لمواصصلة رهان تأاطير هذه الشصريحة.
كشصف المتحدث أان المكسصب التربوي الذي
’ك--ب--ر و’ي--ة م--ن ح-يث
ي--ع--د إاضص--اف--ة م--ه--م--ة أ
المسصاحة في الوطن  ،يعاني من نقائصس في
العديد من المجا’ت ’بد من الوقوف عندها
 ،على غرار نقصس التأاطير البيداغوجي  ،وكذا
ع--دم ت--ك-ي-ي-ف ال-ب-رام-ج ال-ت-رب-وي-ة ال-م-ط-ب-ق-ة ،
’عمار
خاصصة وأان المدرسصة تضصم مختلف ا أ
السص--ن--ي--ة  ،وك--ذا صص--ع--وب--ة ال--ت-واصص-ل وت-دريسس
’ط-ف-ال ال-م-دم-ج-ي-ن ف-ي ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ني ،
اأ
وغ-ي-اب ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-خاصصة بالتعليم
ال--م--ت--خصصصس  ،وع--دم ب-رم-ج-ة دورات لصص-ال-ح
’دماج.
عمال ا إ

طالب رابح كارشس في هذا الصصدد  ،بضصرورة
تسص-وي-ة ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وظ-ي-ف ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-عمال
’دم--اج ح--ام--ل-ي الشص-ه-ادات  ،وال-ذي-ن كسص-ب-وا
اإ
خ--ب--رة ف--ي ال--ت--ع-ل-ي-م ال-م-ت-خصصصس خÓ-ل م-دة
’ضصافة المرجوة في
عقدهم  ،مما سصيعود با إ
التأاطير التربوي للمعاقين سصمعيا.
ف---ي سص---ي--اق م--تصص--ل  ،أاضص--اف ال--م--ت--ح--دث أان
المؤوسصسصة تفتقر إالى مخبر للعلوم والفيزياء
الخاصس بالطورين المتوسصط والثانوي  ،مما
ي--ؤورق ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ال-م-ؤوسصسص-ة بسص-بب ع-دم
ت-ق-دي-م ال-دروسس الÓ-زم-ة ف-ي ال-م-واد ال-ع-ل-مية
للتÓميذ.
هذا وناشصد مدير المؤوسصسصة بالنيابة القائمين
’حتفال باليوم
على القطاع خاصصة  ،تزامنا وا إ
’ل-تفاتة
ال-ع-ال-م-ي ب-ه-ذه الشص-ري-ح-ة  ،بضص-رورة ا إ
وال--وق--وف ع--ل-ى ال-ن-ق-ائصس ال-ت-ي ت-ع-ان-ي م-ن-ه-ا
ال--م--ؤوسصسص--ة م--ن أاج--ل م-واصص-ل-ة ت-م-درسس ه-ذه
الشصريحة في أاحسصن الظروف.

“Ôاسشت ﬁ :مد الصشالح بن حود

طالبوا بضصرورة التكفل بانشصغالتهم

سسكان قرية بوشسقفة ببجاية يغلقون مقر البلدية للمطالبة باŸاء
أاق--دم ،أامسس سص--ك-ان ق-ري-ة «ب-وشص-ق-ف-ة»
ب---ب---ل---دي--ة ت--ي--م--زريت ع--ل--ى غ--ل--ق م--ق--ر
ال--ب--ل--دي-ة ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-زوي-ده-م Ãاء
الشص---ربّﬁ ،م---ل ÚاŸن---ت---خ---ب ÚاÙل--يÚ
مسص--ؤوول--ي-ة ت-ده-ور وضص-ع-ه-م ،ح-يث أاك-د
لمرين ‘ ظل
اÙتجون أانهم يعانون ا أ
ان--ع--دام م--اء الشص--رب ب--ح--ن--ف-ي-ات-ه-م م-ن-ذ
شص----ه----ري----ن ،واضص----ط----راره----م لق----ت----ن---اء
الصص-ه-اري-ج ي-وم-ي-ا Ãب-الغ باهضصة الثمن،
لشصغال
ح-يث ي-ق-تصص-ر اسص-ت-ع-م-ال-ها على ا أ
اŸن--زل--ي--ة وي--ل--ج--ئ-ون لق-ت-ن-اء ق-ارورات
اŸياه اŸعدنية .

بجاية :بن النوي توهامي

في هذا الصصدد أاكد عز الدين عماشصة رئيسس
جمعية «تاقمات» ،لـ«الشصعب» ،لجأانا اليوم إالى
غ--ل-ق م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة ،ل-دع-وة «ال-مسص-ؤوول-ي-ن إال-ى
ضصرورة التكفل بانشصغا’تنا ،سصيما وأاننا نفتقد
ل-ه-ذه ال-م-ادة ال-ح-ي-وي-ة م-ن-ذ شص-ه-ري-ن ك-ام-ل-ين،
وي--رج--ع السص--بب إال--ى ت--ع--ط--ل مضص--خ--ة ال--م-ي-اه
المزودة للقرية ،ونحن نأامل في تغيير وضصعيتنا
ومسص--اع--دت--ن--ا ع--ل--ى ا’سص--ت--ق--رار وال--حّ--د م--ن

معاناتنا».
وم--ن ج--ه--ت--ه أاك--د ل-ع-ق-اب ع-ب-د ال-رزاق رئ-يسس
ال-ب-ل-دي-ة ،أان-ه ’ ي-ن-ف-ي وج-ود مشص-ك-ل-ة ان-ق-طاع
ت--زوي--د ه--ذه ق--ري--ة «ب--وشص--ق--ف-ة« ،وه-ذا راج-ع
للحالة المتدهورة لشصبكة المياه والتي هي في
ح-اج-ة ل-ل-ت-ج-دي-د ،وك-ذا إايصص-ال ال-م-ي-اه لبعضس
المنازل بطريقة غير قانونية ،ودعا الجميع
للحوار دون اللجوء إالى غلق مقر البلدية ،مع
’شصارة أان البلدية تعمل ما بوسصعها للتكفل
اإ
’خذ بأايديهم.
بانشصغÓت المواطنين وا أ

...وحملة –سصيسصية
حول احÎام مواصصفات
لوحات ترقيم اŸركبات
’م-ن ب-ب-ج-اي-ة ،أامسس ،ح-م-لة
أاط-ل-قت مصص-ال-ح ا أ
وق-ائ-ي-ة ت-حسص-يسص-ي-ة ب-م-ن-ط-قة «الشصط« موجهة
لسصائقي المركبات ،بهدف حثهم على احترام
م-واصص-ف-ات ل-وح-ات ت-رق-ي-م ال-م-رك-ب-ات ،وعدم
’عÓم دول أاجنبية ،وشصرائط
وضصع ملصصقات أ

م--ل--ون--ة أاوأاشص--ك--ا’ ’ ت--ت--ط--اب--ق م-ع ال-م-ع-اي-ي-ر
المفروضصة في لوحات ترقيم السصيارات.
وتدخل هذه الحملة بحسصب مصصدر مسصؤوول،
’سص-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
ف--ي إاط--ار ت-جسص-ي-د ا إ
Óمن الوطني والتي تتضصمن
للمديرية العامة ل أ
ت-ع-زي-ز ا’تصص-ال ال-خ-ارج-ي ،ل-ف-ائ-دة السصائقين
ومسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ب-خصص-وصس ال-مواصصفات
القانونية للوحات الترقيم الخاصصة بالمركبات،
وت--وع--وي--ت--ه--م ’ح--ت--رام ال-نصص-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة
والتنظيمية في هذا المجال.
وبحسصب بعضس السصائقين ،ومنهم نادي فضصيل،
ف--إان ه--ذه ال--م-ب-ادرة ل-ق-يت اسص-ت-حسص-ان-ا ك-ب-ي-را
ل--دي--ه--م ،ح--يث ث--م--ن-وا م-ث-ل ه-ذه ال-م-ب-ادرات،
ال-ه-ادف-ة إال-ى ت-جسص-ي-د ث-ق-اف-ة ق-ان-ونية مرورية
’سص-ل-وب ال-ت-حسص-يسصي قبل اللجوء
واسص-ت-ع-م-ال ا أ
إالى الردع ،مع التأاكيد على ضصرورة ا’لتزام
بوضصع لوحات ترقيم قانونية وعدم التزيين،
أاوإاضصافة رموز وأاشصكال زائدة ’ عÓقة لها
’رق-ام ال-م-ل-تصص-ق-ة ،م-ع
ب--مضص--م--ون ال-ك-ت-اب-ة وا أ
التقيد بالمعايير والمواصصفات المعمول بها في
القانون الجزائري.

بسصبب عطب ‘ البئر الرتوازية وتأاخر ‘ إاصصÓحه

أازمة عطشس حادة تضسرب بلدية بن قشسة بالوادي
ليام سصكان بلدية بن قشصة،
يعا Êهذه ا أ
ال -ت-ي ت-ب-ع-د ب-ن-ح-و 150ك -ل -م شص -م-ال شص-رق-ي
مدينة الوادي ،من أازمة عطشس حادة خلفت
م-ع-ان-اة ك-بÒة ل-لّسص-اك-ن-ة واسصتيائهم الشصديد
من تأاخر حل وضصعية صصوم حنفياتهم عن
اŸياه الصصا◊ة للشصرب.

الوادي :قديري مصشباح

ق--ال سص--ك--ان ال--ح--ي أان ع--ط-ب-ا أاصص-اب ال-ب-ئ-ر
ا’رتوازي الوحيد على مسصتوى البلدية منذ
عشص--رة أاي--ام تسص--بب ف--ي ال-وضص-ع-ي-ة ال-م-ذك-ورة،
ح---يث فشص--لت مسص--اع--ي إاصصÓ--ح--ه م--ن ط--رف
المقاولة المكلفة بالعملية ،دون وضصوح إامكانية
إاصصÓح البئر على المدى القريب من عدمه ،
لتخلف وضصعية العطشس حالة من الغضصب في
’وسص--اط ال-م-ح-ل-ي-ة ،ن-ظ-را ل-ل-ح-اج-ة ال-م-ل-ح-ة
اأ
والضص--روري--ة ل--ل-م-ي-اه ل-م-خ-ت-ل-ف ا’سص-ت-ع-م-ا’ت
والحاجيات اليومية للمواطنين.
وق-د سص-خ-رت مصص-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة صص-ه-اري-ج لنقل
Óحياء والمنازل مؤوقتا ،لكن تبقى غير
المياه ل أ
كافية حسصب السصكان الذين أاكدوا أان التموين
المؤوقت ’ يلبي حاجياتهم نظرا لمحدوديته

وتوزيعه الفجائي غير المعلن ،أاين يكون أاغلب
سصكان البلدية في أاشصغالهم الخاصصة ومزارعهم
ومراعيهم أاثناء تجوال شصاحنة البلدية الخاصصة
بتزويد العائÓت بالمياه الصصالحة للشصروب.
ت--عّ--ق-د ال-وضص-ع-ي-ة سص-ب-ب-ه ت-واج-د ب-ئ-ر ارت-وازي-ة
وحيدة في بلدية بأاكملها ،حسصبما ما أاورد
متابعون ،الذين أاكدوا أانه لوكان بالبلدية بئر
أاخرى احتياطية لكان المشصكل محدودا تنهيه
ع--م--ل--ي--ة رب--ط شص--ب-ك-ي قصص-ي-رة ب-ي-ن ال-م-ح-اور
Óمداد بالمياه الصصالحة للشصرب.
الرئيسصية ل إ
ك--م--ا أان م--وق--ع ال--ب--ل--دي--ة ال--ب--ع--ي--د ع--ن ب-اق-ي
الجماعات المحلية والقرى سصيزيد حتما من
’مداد بالمياه
تعقيد الوضصعية وسصيحرمها من ا إ
الصص-ال-ح-ة ل-لشص-رب بشص-ك-ل م-ت-واصص-ل ودائ-م في
هذه الفترة التي تشصهد عطبا للبئر ا’رتوازية،
فاقرب قرية للبلدية هي قرية الشصارع التي
تبعد عن بن قشصة بـ ١0كلم ،ثم تليها قرية
الدويÓت بـ 28كلم .كما أان بلدية بن قشصة تبعد
عن عاصصمة الدائرة الطالب العربي بأازيد من
 60كلم.
ويلجأا عدد من السصكان في ظل هذا الوضصع
’بار الجوفية بما
البائسس إالى اسصتعمال مياه ا آ

العدد
١78١0

عدد اŸلفات بلغ  35أالفا ›مدة منذ 2015

برج بوعريريج تباشسر اسستقبال ملفات
السسكن الجتماعي ›ددا

ب -اشص -رت مصص -ال -ح دائ -رة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
صصبيحة امسس اسصتقبال ملفات طالبي السصكن
لج-ت-م-اع-ي ب-ع-د  03سص-ن-وات م-ن ال-ت-ج-ميد
ا إ
ب -دائ-رة ع-اصص-م-ة ال-ولي-ة ،ح-يث ك-انت آاخ-ر
مرة ” فيها اسصتقبال اŸلفات ‘ سصنة 2015
Ÿدة أاسصبوع وبلغ عدد اŸلفات التي اسصتقبلت
آان- -ذاك  7000م- -ل -ف ق -ب -ل ان ي -أام -ر ال -وا‹
السصابق بتوقيف العملية وŒميدها بعد أان
ب- -ل- -غ ع- -دد اŸل- -ف- -ات اŸودع -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى
الدائرة  35أالف ملف.

ال-ب-داي-ة ع-رفت إاك-ت-ظ-اظ-ا وسص-رع-ان م-ا إان-خفظ
الضص-غ-ط وتسص-ي-ر ح-ال-ي-ا ال-ع-م-ل-ي-ة بشص-ك-ل عادي ،
وسص-تسص-ت-م-ر ح-ت-ى ي-ت-م إاسص-ت-ق-ب-ال م-ل-ف-ات ك-ل من
يرغبون في إايداع ملف وفقا للقوانين.
ه -ذا وع -رفت ال -ف -روع ال -ب -ل -دي-ة ط-واب-ي-ر ك-ب-ي-رة
’سص-تخراج الوثائق
وغ-ق-ب-ا’ ك-ث-ي-ف-ا ل-ل-م-واط-ن-ي-ن إ
’قامة
ال-خ-اصص-ة ب-ال-م-ل-ف وم-ن ب-ي-ن-ه-ا شص-هادات ا إ
’ضصافة
وشصهادات الميÓد والشصهادات العائلية با إ
إال -ى ال -مصص -ادق -ة ع -ل -ى ت -وق-ي-ع-ات ال-تصص-ري-ح-ات
الشص -رف -ي -ة وك -ذا إاسص -ت-خ-راج وث-ي-ق-ة ع-دم ال-ع-م-ل
للبعضس.
هذا وكان والي الو’ية بن عمر بكوشس قد قرر
فتح عملية إايداع الملفات ورفع التجميد منذ
حوالي شصهر أاين صصرح بأان العملية سصتتم مباشصرة
’خيرة التي ضصمت
بعد تعليق قائمة السصكن ا أ
’نتهاء من عملية إايداع الطعون
 ١760اسصما وا إ
فيها  ،وذلك إانطÓقا من مبدأا حق المواطن في
إايداع ملفه طبقا للقوانين المعمول بها.

لح-ت-ي-اج-ات
ت -ت -ج-دد م-ط-الب ف-ئ-ة ذوي ا إ
اÿاصص -ة بسص -دي ب -ل -ع -ب -اسس م -ع ك -ل إاح-ت-ف-ال
،ب-اع-ت-ب-اره-ا اŸن-اسص-ب-ات ال-وح-يدة التي تلقي
الضصوء على هذه الفئات اŸهمشصة من اÛتمع
 ،ويعيشس بسصيدي بلعباسس أازيد من  12أالف
لحتياجات اÿاصصة
شصخصس من فئة ذوي ا إ
م- -ع -ان -اة ي -وم -ي -ة ت -ت -ط -لب إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘
وضصعية هذه الشصريحة الواسصعة التي تنتظر
دعما قويا وتكف Óحقيقيا من كافة ا÷وانب
لتمكينها من العيشس الكر.Ë

مسصاعدتهم نفسصيا  ،بيداغوجيا وكذا ماديا حسصب
اإم-ك-ان-ي-ات ال-ج-م-ع-ي-ة ال-م-ت-اح-ة ،وفي ذات السصياق
ت-ط-الب ال-ج-م-ع-ي-ة ب-م-ن-ح-ه-ا مقر لمزاولة نشصاطها
واإسص -ت-ق-ب-ال م-ن-خ-رط-ي-ه-ا وك-ذا ال-م-حسص-ن-ي-ن  ،ك-م-ا
تطالب الجهات الوصصية با’إلتفاتة الجدية لهذه
الفئة خاصصة ما تعلق بالمراكز المتخصصصصة التي
تفتقد لها الو’ية  ،ما يضصطر با’أولياء اإلى اإرسصال
اأب -ن -ائ -ه-م اإل-ى و’ي-ات م-ج-اورة م-ن اأج-ل ال-ت-ك-وي-ن
البيداغوجي  ،فيما يحرم عدد كبير من التكوين
بسصبب العوز وبعد المسصافة.هذا وتطالب الجمعية
اأيضص -ا ب -اإدراج ت -خصصصص -ات ف -ي ال -ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي
تتماشصى واإعاقة المكفوفين لتمكينهم من الحصصول
على تكوين يسصاعدهم على ولوج عالم الشصغل.
وفي ذات السصياق جدد اأولياء حوالي  ١00مكفوف
متمدرسس مطلبهم القاضصي بفتح مدرسصة خاصصة
بهم ،لتمكينهم من التعلم في اأحسصن الظروف دون
ال- -ت- -وج- -ه اإل- -ى و’ي- -ة وه- -ران  ،ب- -ع- -د اأن اغ -ل -قت
مدرسصتهم المتواجدة ببلدية سصفيزف اأبوابها منذ
العشصرية السصوداء وحولت اإلى مدرسصة متخصصصصة
للمعاقين ذهنيا ،ما اضصطر العديد منهم للتوقف
عن الدراسصة وا’إلتحاق بصصفوف محوا’أمية  ،هذه
ا’أخ-ي-رة ال-ت-ي ف-ت-حت صص-ف-ا دراسص-ي-ا ل-ل-م-ك-ف-وف-ي-ن
المتسصربين من الدراسصة في خطوة ’إعادة دمجهم
في الوسصط المدرسصي  ،هذا وطالب ا’أولياء اأيضصا
بتوفير كتب البرايل في جميع التخصصصصات وفق
ال-م-ن-اه-ج ال-ت-رب-وي-ة ال-ج-دي-دة  ،ل-تسص-ه-ي-ل ت-حصص-يل
اأب -ن -ائ -ه -م وم -ن-ح-ه-م ف-رصص-ة ال-ت-ع-ل-م ك-غ-ي-ره-م م-ن
ا’أطفال العاديين.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف

وأاك -د رئ-يسس دائ-رة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج أان ال-ع-م-ل-ي-ة
إان-ط-ل-قت بشص-ك-ل ع-ادي وت-م ت-خصص-يصس م-ك-ت-ب-ي-ن
بمقر الدائرة للغرضس أاين باشصر أاعوان الدائرة
’ول أاين
إاسصتقبال المواطنين وملفاتهم في اليوم ا أ
تم تسصجيل إاسصتقبال  ١920ملفا إالى غاية السصاعة
الثانية زوا’  , ،اضصاف أان فترة الصصبيحة في

مدرسسة متخصسصسة بسسيدي بلعباسس لذوي
لعاقات البصسرية مطلب ملح
ا إ

بلعباسس :غنية ششعدو

تحصصي و’ية سصيدي بلعباسس حوالي  2000شصخصس
م -ن ذوي ا’إع -اق -ات ال -بصص-ري-ة  ،وه-م ا’أشص-خ-اصس
الذين يعانون عديد المشصاكل بداية بالدراسصة في
المراحل ا’أولى من الحياة  ،تليها صصعوبات كبيرة
ف- -ي ال- -حصص -ول ع -ل -ى م -نصصب ع -م -ل رغ -م م -ن اأن
القانون يقر بنسصبة  ٪0١في التشصغيل لهذه الفئة
كغيرهم من المعاقين ،اأما السصكن فيعد من اأهم
اول -ي-ات-ه-م  ،ب-ا’إضص-اف-ة اإل-ى ج-م-ل-ة ال-مشص-اك-ل ال-ت-ي
ي -ع -ان -ي -ه -ا ه -وؤ’ء اأث -ن -اء ت-ن-قÓ-ت-ه-م واإسص-ت-ع-م-ال-ه-م
ل-ل-م-واصصÓ-ت وك-ذا ت-ع-رضص-ه-م ل-ل-مضص-اي-ق-ات ال-غ-ير
اأخÓقية البعيدة كل البعد عن هويتنا وديننا .وما
زاد من تاأزم وضصعية هذه الفئة غياب هيئة تتكفل
باإنشصغا’تهم واإهتمامتهم  ،لكن الوضصع بداأ في
ا’إن -ف -راج ب -ع-د ت-اأسص-يسس م-ك-تب ال-و’ئ-ي ل-ج-م-ع-ي-ة
ال -عصص -ا ال -ب -يضص -اء شص -ه-ر سص-ب-ت-م-ب-ر ال-م-اضص-ي وه-ي
الجمعية الفتية التي اأخذ موؤسصسصوها على عاتقهم
مهمة التكفل بهذه الفئة  ،ونقل اإنشصغا’تهم وكذا

قصصد التأاكد من مدى احÎامها Ÿعاي Òا÷ودة

تشسديد الرقابة على سسوق القهوة
با÷هة الغربية من الوطن

اسص-ت-ق-ب-ل ا Èıا÷ه-وي Ÿراق-بة النوعية
ب -وه-ران  21ع -ي -ن -ة ل-ل-ق-ه-وة م-ن  5وليات
غ -رب -ي -ة ،قصص -د إاج -راء ال -ت-ح-ال-ي-ل اÈıي-ة
والتأاكد من مدى مطابقتها للمعاي ،Òوفق ما
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وهران :براهمية مسشعودة

تحمله من سصلبيات وأاضصرار صصحية لمختلف
ا’سص-ت-ع-م-ا’ت ال-م-ن-زل-ية والحاجيات ،وآاخرون
يتكبدون عناء شصراء المياه العذبة التي تبيعها
الشص--اح--ن--ات ال--م--خصصصص--ة ل--ذلك .إاذ ي--ت-خ-وف
’زم-ة وت-أاخ-ر السص-ل-ط-ات
السص--اك--ن--ة م-ن ط-ول ا أ
المحلية في حل هذا المشصكل العويصس المتعلق
بضصرورة من ضصروريات العيشس والحياة.
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ياأتي ذلك بعد النتائج التي اأسصفر عنها تحقيق
وطني ،قامت به الوزارة والجهات المعنية ،كشصف
ع- -ن خ- -روق- -ات وت- -ج -اوزات ف -ي اإن -ت -اج وتسص -وي -ق
القهوة ،من بينها وجود السصكر في محتوى القهوة
المحمصصة ،وعدم احترام نسصب السصكر المسصموح
بها في المنتوج المسصمى «قهوة محمصصة بالسصكر»
(توريفاكتو).
وحسصب م -دي -ر ال -م-خ-ب-ر ال-ج-ه-وي ،السص-ي-د صص-اب-ي
الجيÓلي ،فقد اأسصفرت التحقيقات عن مطابقة
 ١5م -ن -ه -ا م -ن و’ي -ات وه -ران ،مسص-ت-غ-ان-م ،ع-ي-ن

تموشصنت ،بلعباسس ومعسصكر ،موؤّكدا اأن المجهودات
المبذولة سصتتواصصل لتشصمل باقي المنتجين ،مهددا
المخالفين باتخاذ اإجراءات ردعية وقرارات كفيلة
ب-وضص-ع ح-د ل-نشص-اط-ه-م ،ان-طÓ-ق-ا م-ن ال-م-ت-اب-عات
القانونية والغلق  ،وعلى ضصوء ذلك تتابع مديرية
التجارة لو’ية وهران نشصاط  6متدخلين لسصوق
ال-ق-ه-وة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-و’ي-ة ،ت-حّصص-لت ال-وصص-اية
لحد ا’آن على نتائج عينات  3متدخلين ،وكانت
مطابقة للمواصصفات القانونية حول نسصبة السصكر
ال -مضص-اف-ة ل-ل-ق-ه-وة ال-م-ح-مصص-ة ال-ت-ي ’ ي-ن-ب-غ-ي اأن
ت-ت-جاوز  ،٪3وف-ق-م-ا اأشص-ي-ر اإل-ي-ه.وك-انت ال-ح-ك-ومة
ال -ج -زائ-ري-ة ،ق-د صص-ادقت ع-ل-ى م-رسص-وم ت-ن-ف-ي-ذي
ي -وؤط -ر اإن -ت -اج وت -ج -ارة ال -ق -ه -وة ف -ي ن -ه -اي -ة سص-ن-ة
 ،20١6يتضصمن خصصوصصا تخفيضس نسصب السصكر في
المنتوج المسصمى «قهوة محمصصة بالسصكر» عند ٪3
ك -اأقصص -ى ت -ق -دي-ر نسصب السص-ك-ر اأوك-رام-ي-ل ال-نشص-اء
المضصافة خÓل التحميصس في منتوج «توريفاكتو»
مقابل  ٪5سصابقا  ،كما تجدر ا’إشصارة اإلى اأّنه
ينشصط حاليا بسصوق القهوة وطنيا  80من المصصنعين
والمنتجين.

ستطÓع
اس

اإ’ثنين  03ديسسم 2018 Èم
الموافق لـ  25ربيع اأ’ول  1440هـ

»æWh

«الشضعب» ترصضد واقع ا’سضتثمار بو’ية ع Úالدفلى

التشسغيل مرهون باŸشساريع ا’سستثمارية

^ ترقية الهياكل السضياحية بحمام ريغة – ٍ
د وجب رفعه

’رقام الصضادرة عن وكالة التشضغيل اÙلية ◊مام ريغة عن أارقام مشضجعة تخصس تنصضيب أازيد من  630طالب عمل من ا÷نسض،Ú
كشضفت ا أ
وه -ي م-ؤوشض-رات ل-ق-يت ارت-ي-اح الشض-ب-اب ال-ب-ط-ال اŸن-خ-رط ضض-م-ن مصض-ا◊ه-ا ،خ-اصض-ة م-ع ان-طÓ-ق اŸشض-اري-ع ا’سض-ت-ث-م-اري-ة اÿاصض-ة ب-اŸن-ط-ق-تÚ
’مال اŸعلقة عليها ‘ –قيق قفزة نوعية ‘ عا ⁄التشضغيل بكل من بومدفع وحمام ريغة وا◊سضينية وع Úالبنيان ،بحسضب
الصضناعيت Úوا آ
اŸعطيات التي تتوفر عليها «الشضعب».

العدد
17810

تخليدا لذكرى اسضتشضهاد البطل عÓوة فÓك

بلدية برهوم واأ’سسرة الثورية –ييان اŸناسسبة

’من
آاخر ما قاله الشضهيد’ :بد من ترك ا÷زائر تنعم با أ

أاح-ي-ا رف-ق-اء الشض-هيد عÓوة
ف Ó-ك ذك-رى اسض-تشض-ه-اده ال-ت-ي
ن-ظ-م-ت-ه-ا ب-ل-دي-ة ب-رهوم ،رفقة
ا’سض- - -رة ال- - -ث- - -وري- - -ة إاح- - -ي - -اًء
لبطو’ته ومآاثره ،خاصضة يوم
اسض -تشض -ه-اده ال-ت-ي رواه-ا ك-ات-ب-ه
اÿاصس اÛاه- - -د م- - -وسض - -ى ب - -ن
ا◊سض ،Úح -يث أاب -ك-ى ا◊ضض-ور
ع- -ن -دم -ا أاك -د أان آاخ -ر م -ا ق -ال -ه
’وراق
الشض -ه -ي -د وه -و ي -ح -رق ا أ
السض -ري -ة ال-ت-ي ب-ح-وزت-ه « ’ب-د
م- - -ن ت- - -رك ا÷زائ- - -ر ت- - -ن- - -ع - -م
’من».
با أ

اŸسسيلة :عامر ناجح

اسستطÓع من ع Úالدفلى :و.ي .أاعرابيي

ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ال-م-ع-ط-ي-ات ال-م-ت-وف-رة وال-تصس-ريحات
ال - -مسس - -ج - -ل - -ة م - -ع رئ- -يسس ال- -وك- -ال- -ة ال- -م- -ح- -ل- -ي- -ة
للتشسغيل ،بحمام ريغة ،معمر حمدي ومجموعة
من الشسباب بكل من بلديات بومدفع و حمام ريغة
الحسسينية وعين البنيان ،فإان واقع التشسغيل وآافاقه
المسستقبلية في ظل المشساريع اإ’سستثمارية الخاصسة
واأ’شس-غ-ال ال-ك-ب-رى ب-ال-م-ن-ط-ق-ة السس-ي-اح-ية ومحيط
شسبكة الطرقات والفضساءات التابعة لها من شسأانها
إاح -داث ق -ف -زة م -ع -ت-ب-رة ف-ي اسس-ت-ق-ط-اب عشس-رات
م -ن-اصسب الشس-غ-ل ال-ج-دي-دة م-ن صس-ف-وف الشس-ب-اب
البطال وخاصسة أاصسحاب الشسهادات والكفاءات
وال-ت-خصسصس-ات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ورشس-ات اإ’ن-ت-اجية
والخدمات.
اسستطاعت الوكالة المحلية فرضس وجودها في
عالم التشسغيل بالمنطقة ،حيث تمكنت إالى غاية
نهاية أاكتوبر المنصسرم من سسنة  2018من تسسجيل
 2447طالب عمل منهن  714فتاة و 1733شساب،
كما نجحت الوكالة في تنصسيب  476من الجنسسين،
وه -ذا ضس -م -ن ال-ق-ط-اع ال-كÓ-سس-ي-ك-ي ال-م-ع-ت-م-د ف-ي
التشسغيل ،بحسسب مدير الوكالة بحمام ريغة معمر
حمدي.

أاك Ìمن  630منصضب
للشضباب البطال
التحدي الذي رفعته الوكالة منذ فتحها سسنة 2011
كان يتجه نحو تفعيل جهاز التشسغيل لجعل هذه
ال- -م- -ن -اط -ق م -راك -ز اسس -ت -ق -ط -اب ل -ل -ي -د ال -ع -ام -ل -ة
ال -م -ت -خصسصس -ة ب -ال-ن-ظ-ر إال-ى ط-اب-ع-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي
وا’ق -تصس -ادي والسس -ي -اح -ي ،اأ’م -ر فسس -ح ال -م -ج -ال
ل-ت-ح-ريك دوال-يب ال-مشس-اري-ع ا’سس-ت-ث-مارية الخاصسة
وال -ع -م-وم-ي-ة م-ن-ه-ا ،ب-حسسب ال-ع-ارف-ي-ن ب-واق-ع ه-ذه
البلديات التي تمتلك إامكانيات ا’نطÓق وتجسسيد
ع -دة ع-م-ل-ي-ات ،ي-ق-ول الشس-ب-اب ال-ذي-ن ن-ج-ح-وا ف-ي
ال-ظ-ف-ر ب-م-ن-اصسب شس-غ-ل أاو ال-م-وج-ودي-ن ف-ي ق-وائم
ا’نتظار .
مع ذلك فقد اسستطاعت الوكالة خÓل هذه السسنة
في مجال عقود العمل المدعمة من تنصسيب 50
شسابا وشسابة.

أام -ا ف -ي -م-ا ي-خصس ج-ه-از ال-مسس-اع-دة ع-ل-ى اإ’دم-اج
المهني فقد ارتفع العدد بالمقارنة مع عقود العمل
المدعمة حيث شسارفت مائة منصسب بالنظر إالى
تأاكيد ذات المسسؤوول اأ’ول عن الجهاز معمر حمدي
ال - - -ذي أاصس- - -ر أان

الرقم مرشسح
ل- -ل -زي -ادة ب -ال -ن -ظ -ر إال -ى
المعطيات الموجودة بحوزته ،يقول محدثنا .أاما
بخصسوصس ما تم انجازه لحد السساعة على مسستوى
التنصسيبات الجديدة لليد العاملة الشسبانية فقد
فاقت  630منصسب عمل ،منهم  548ذكور و 74إاناث،
ضسمن عدة تخصسصسات تتعلق با’شسغال العمومية
وقطاع البناء والمركبات الصسناعية المنشساأة حديثا
ضس-م-ن اإ’سس-ت-ث-م-ارات ال-خ-اصس-ة ال-م-ن-تشس-رة ب-حوضس
الحسسينية والنسسيسسة وبومدفع .
ه -ذا الصس -ن -ف م -ن ال-مشس-اري-ع اإ’سس-ت-ث-م-اري-ة ي-ل-ق-ى
تدعيما كبيرا ضسمن سسياسسة الحكومة واأكد عليه
الوزير اأ’ول أاويحيى خÓل تدخله أامام لقاء الو’ة
المنعقد مؤوخرا ،هذا من جهة ومن ناحية أاخرى
فإان تحرك إادارة المديرية الجهوية لوكالة التشسغيل
ب- -ع- -ي- -ن ال- -دف- -ل- -ى م- -ن شس- -أان- -ه ان- -ع- -اشس ع- -م- -ل- -ي -ة
التشسغيل بالمنطقة ،يقول رئيسس الوكالة بحمام
ريغة.

أاحواضس التشضغيل مربوطة بـ
207مؤوسضسضة قائمة واŸناطق
الصضناعية وا’سضتثمارات
م -ا ت -رف -ع -ه ال -ب -ل-دي-ات م-ن ت-ح-دي-ات ف-ي ت-وف-ي-ر
م- -ن- -اصسب ج -دي -دة ع -ب -ر  207م -ؤوسسسس-ة ت-م
اعتمادها خÓل السسنوات اأ’خيرة أاغلبها
من القطاع الخاصس حيث وصسلت إالى
180م -ؤوسسسس -ة ب -فضس -ل نشس -اط ق-ط-اع
ا’سس -ت -ث -م-ار ،خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-الصس-ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ،ك-م-ا ه-و
الشس -أان ب -م -ن -ط -ق -ة ب -وم-دف-ع ال-ت-ي
اسس- -ت- -ق- -ط- -بت نسس -ب -ة ك -ب -ي -رة م -ن
ال -مسس -ت -ث -م -ري -ن ال -ق -ادم -ي -ن م -ن
ال -ج -ن -وب ال -ج -زائ -ري وم -رشس -ح-ة
لتسسجيل أاعداد أاخرى بحسسب ما
ع -ل -م -ن -اه م-ن مصس-ال-ح ال-وك-ال-ة ال-ت-ي
أاعزت الظاهرة إالى التسسهيÓت التي
م-ن-ح-ت-ه-ا السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة وال-جهات
ال - -م - -خ - -تصس - -ة وإادارة ال - -ق - -ط - -اع ل- -ه- -ؤو’ء
المسستثمرين النشسطين إالى حد السساعة .
من ناحية أاخرى ،وجود المنطقة في مواقع هامة
مشسجعة على انشساء المؤوسسسسات ا’سستثمارية منها
وتموقعها بالمحاذاة مع الطريق السسيار شسرق غرب
وعلى الطريق الوطني رقم  4الرابط بين وهران
والجزائر العاصسمة ،مرورا بعدة و’يات كالبليدة
وع -ي -ن ال -دف -ل -ى والشس -ل -ف وغ -ل -ي-زان وال-م-ح-م-دي-ة
ووهران وعين تموشسنت إالى غاية تلمسسان.
ه -ذا ا’م -ت -داد ج -ع -ل م -ن -ه -ا م -ن -ط -ق-ة تسس-ت-ق-طب
ال- -مسس- -ت -ث -م -ري -ن ال -ذي -ن رب -ط -وا اتصس -ا’ت -ه -م م -ع
الموانئ على مسستوى هذه المحاور ،يقول رئيسس
الوكالة.

الفضضاء السضياحي مورد آاخر
للتشضغيل بحمام ريغة
يكتسسي قطاع السسياحة أاهمية كبرى في الجانب
التنموي بحمام ريغة ،بالنظر لما يتوفر عليه من
ه-ي-اك-ل ق-ائ-م-ة ف-ي ان-ت-ظ-ار ان-ج-از م-راف-ق وهياكل
أاخرى ،تعد كإاضسافة أاخرى لتنشسيط قطاع التشسغيل
بالمنطقة المفتوحة على مشساريع أاخرى من شسأانها
تعزيز الجانب السسياحي بالناحية التي تتوفر على
مركب حموي ’زال يعد قبلة للزوار وحتى اأ’جانب
ال -ذي -ن وج -دوا ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة م-واصس-ف-ات ل-ت-رق-ي-ة
ال -ق-ط-اع ب-ال-ن-اح-ي-ة ضس-م-ن آال-ي-ة ال-ت-وسس-ع السس-ي-اح-ي
بإانجاز  3فنادق أاحدهما بـ  4نجوم ،يقول رئيسس
الوكالة الذي يعتبر ذلك بالمكسسب الهام بالنسسبة
لقطاع التشسغيل وتنمية المنطقة.
اأ’مر الذي يجعل الناحية من شسأانها تحقيق مرتبة
ق -طب سس -ي -اح -ي ب -إام -ت -ي -از ،يضس -اف إال-ي-ه-ا ال-ق-طب
الصس -ن -اع-ي ال-ذي ي-ت-رب-ع ع-ل-ى مسس-اح-ة  80هكتارا
ليسست ببعيدة عن و’يات هامة كتيبازة والمدية
وال-ب-ل-ي-دة والشس-ل-ف وع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة عين الدفلى.
كما سسيمكن تهيئة الطريق المزدوج من بومدفع
بإاتجاه حمام ريغة ما من شسأانه توسسيع السسيولة
المرورية لفائدة الزوار والمسستثمرين والسسواح.
ه-ذا ال-فضس-اء السس-ي-اح-ي وال-م-ن-اط-ق الصس-ن-اع-ية من
شسأانها إاعطاء ديناميكية فعالة في تنشسيط مجال
التشسغيل الذي تتوقع الوكالة بخصسوصسه أان يدر
ب- -م- -ن -اصسب شس -غ -ل ع -ل -ى الشس -ب -اب ال -م -ت -خ -رج م -ن
الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين ،يشسير رئيسس
الوكالة معمر حمدي.
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تفاعل الحضسور من ا’سسرة الثورية
وال-م-ن-ت-خبين المحليين والبرلمانيين
وال- -مسس- -ؤوول -ي -ن ،م -ع ب -داي -ة ح -ديث
ال -ك -اتب ال -خ -اصس ل -لشس -ه -ي -د عÓ-وة
وأانصست ال- -ج -م -ي -ع ال -ى ال -م -ج -اه -د
موسسى بن الحسسين حين عرج الى
ال -ح -ديث ع -ن ال -مسس-ؤوول-ي-ة ال-ث-وري-ة
وخ - -اصس- -ة أام- -ن- -اء ال- -قسس- -م- -ات م- -ن
ي -م -ت -ل -ك-ون اسس-رار ال-ث-ورة م-ن ح-ي-اة
ال- -م- -ج- -اه- -دي -ن ودف -ع اشس -ت -راك -ات
وغيرها حيث كانت هذه المسسؤوولية
على عاتق المجاهد عÓوة فÓك
في ذلك الوقت.
أاشسار المجاهد موسسى انه في احد
أايام شسهر رمضسان الكريم كان عائدا
رفقة عÓوة فÓك وصسالح بزالة إالى
ق-ري-ة ل-ب-وي-رة ال-ت-اب-ع-ة لبلدية برهوم
للمخبأا ،حيث جلسسوا فيه إالى غاية
السساعة الحادية عشسر صسباحا فخرج
بزالة صسالح ’سستكشساف المكان لكنه
لم يعد ،وبعد مدة يقول موسسى بن
ال -حسس -ي -ن خ -رج -ن -ا ل -ل -ب -حث ع -ن -ه،
فالتقوا مع السسكان الذين اشستكوا
ظ -ل -م ال -م -دع -و ب-ل-ق-اسس-م خ-رشس-وشس
الذي كان يأاخذ اأ’كل منهم عنوة
وهم في أامسس الحاجة له ،لفقرهم
الشس -دي -د ف -أام -رن -ي الشس -ه-ي-د عÓ-وة
فÓك ،يقول الكاتب الخاصس ،بكتابة

رسس -ال -ة إال -ي -ه واخ -ب-ره أان ي-ك-ف ع-ن
ذلك ،يقول  ،وأانا أاكتب الرسسالة
فإاذا بي أارى شسيئا أاسسودا من بعيد
ف-أاخ-ب-رت عÓ-وة فÓ-ك ال-ذي ت-أاك-د
أان-ه-م عسس-ك-ر ا’سس-ت-ع-م-ار ،ف-ق-ال لي
أاجري فجرينا حتى وصسلنا إالى أاحد
المسساكن القديمة بها جدران دون
سس -ق -ف ف -دخ -ل -ن -ا ف -إاذا ب -ال -عسس -اك-ر
ي -ل -ح-ق-ون ب-ن-ا ون-ح-ن داخ-ل ج-دران
المنزل فنظرت إالى عÓوة فÓك،
فإاذا به يحاول التهام أاكثر من ثÓثة
ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ورق ت-ح-م-ل أاسسرار
اآ’’ف من ا’شسخاصس.
ي - -ق- -ول ال- -حسس- -ي- -ن أاردت أان أادخ- -ن
سسيجارة و إاحتراما له ،كنت اسستحي
منه وعلى غفلة مني رآاني متلبسسا
ففرح فرحا كبيرا أ’نه شساهد علبة
ال -ك -ب -ريت ب -ي -ن ي -دي ،وك -انت ه -ذه
ا’خ- -ي- -رة ل- -ح -رق اأ’وراق السس -ري -ة،
قائ’ « :Óبد من ترك الناسس تعيشس
في حرية « ،نحن ميتون ’ محالة.

ا’سضتعمار
اسضتعمل السضكان
دروعا بشضرية

وق- - -ع ا’شس- - -ت- - -ب- - -اك م- - -ع عسس - -ك - -ر
ا’سس -ت -ع -م-ار ،أاي-ن ت-م ت-ب-ادل إاطÓ-ق
النار فلجأاوا إالى اسستعمال الشسعب
كدروع بشسرية ،يقول المتحدث أان
عÓوة فÓك أامره برمي الرصساصس
في اأ’على لكي ’ يصسيب المواطنين
ل -م-دة سس-اع-ة ك-ام-ل-ة ،أاي-ن اسس-ت-ن-ج-د
ال- -عسس- -اك- -ر ال -ف -رنسس -ي -ي -ن ب -ط -ائ -رة
ه -ي -ل-ي-ك-وب-ت-ر وال-ت-ي ق-امت ب-ت-ق-دي-م
م- -ع- -ل- -وم- -ات ع- -ن ال- -م- -ك- -ان وع -دد
المجاهدين داخل المنزل المنهار،
تم من خÓلها رميهم بأاحد القنابل
التي أاصسابت الشسهيد عÓوة فÓك
وأاردته قتي Óوأاصسابت كاتبه الخاصس
ف -ي ذراع -ه م -ا ك -ل -ف -ه ق-ط-ع-ه ،ف-ت-م
سسحبه إالى خارج الكوخ ،أاول سسؤوال

وجه له كان عن عÓقته بالشسهيد،
فقال ’ أاعرفه بحكم انه تطاير باق
قطع اأ’وراق المحروقة ،وتم أاخذه
بالهيلكوبتر.
ف-ي م-ا أاب-رز ب-اق-ي ال-م-ت-دخ-ل-ي-ن من
ال -م -ج -اه-دي-ن ال-ذي-ن ت-داول-وا ع-ل-ى
المنصسة أاهم خصسال الرجل ومآاثره
م-ن-ذ أان ك-ان ي-ع-م-ل ب-أاح-د ال-م-ن-اجم
بسس -ك -ي -ك -دة ،وع -اد إال -ى ال -م -ن -ط-ق-ة
ل -ل-دف-اع ع-ن بÓ-ده وث-ب-ات-ه ع-ن أاه-م
مواقفه الثورية أاما عيسسى مرزوقي،
رئيسس بلدية برهوم ،أاكد أان الهدف
من المبادرة هو ربط جيل الثورة
بجيل ا’سستقÓل ،داعيا جميع من
ي - -م - -لك ال- -م- -ادة اإ’عÓ- -م- -ي- -ة ال- -ى
ت-ق-دي-م-ه-ا ،قصس-د إاح-ي-اء واسس-ت-ذك-ار
م- -ن -اقب ال -م -ج -اه -دي -ن والشس -ه -داء
وتدوين التاريخ ليسستفيد منه أاجيال،
اليوم .كما تم خÓل الندوة عرضس
ف -ي -ل -م وث-ائ-ق-ي ع-ن الشس-ه-ي-د عÓ-وة
فÓك تم فيه تدوين شسهادات حية
ل -ل -ع -دي -د م -ن رف -ق -اء السس Ó-ح ع-ب-ر
ال-ع-دي-د م-ن ال-م-ن-اط-ق واسس-ت-ع-راضس
أاهم بطو’ت المعارك التي خاضسها
ضسد المسستعمر الفرنسسي.

حما Êكمال رئيسس غرفة التجارة والصضناعة لسضكيكدة:

مسسعى إ’برام شسراكة اقتصسادية مع  40مسستثمرا صسينيا

صسّرح ،كمال حماني ،رئيسس غرفة التجارة والصسناعة
Óيام الجزائرية
لسسكيكدة على هامشس الطبعة اأ’ولى ل أ
ل -ل -ج -ودة وا’ب -ت -ك -ار ال -ت -ي اح -تضس-ن-ت-ه-ا ،أامسس ،م-دي-ري-ة
الصسناعة والمناجم للو’ية ،انه «بغرضس إادماج المنتوج
الوطني الجزائري وجعله منتوجا تنافسسيا ،وفتح الباب
للتصسدير خارج قطاع المحروقات ،وبالتالي التقليصس من
ا’سستيراد.
تسستعد و’ية سسكيكدة خÓل ا’أيام القادمة من أاجل
إانشساء شسراكة جزائرية صسينية في إاطار قانون ،51/49
مع  40مسستثمرا صسينيا في مجا’ت متنوعة « ،وأاضساف
ذات ال -م -ت -ح -دث ال -ى ان -ه ف -ي سس -ي-اق مّ-ت-صس-ل ب-م-وضس-وع
الشس -راك -ة م -ا ب -ي -ن ال -م -ؤوسسسس -ات الصس-ن-اع-ي-ة وال-ت-ج-اري-ة
وا’ق- -تصس- -ادي- -ة ال -م -ح -ل -ي -ة ،ع -ددا م -ن ال -م -ت -ع -ام -ل -ي -ن
ا’ق -تصس -ادي -ي -ن م -ن ج -زي -رة «سس -وم -اط -را» ب-إان-دون-يسس-ي-ا
سس -ي -ق -وم -ون ب-زي-ارة ع-م-ل لسس-ك-ي-ك-دة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ك-ل
اإ’مكانات ا’قتصسادية والزراعية و السسياحية والصسناعية
التي تزخر بها الو’ية ،على أان تتّوج زيارتهم بتوقيع عّدة

ات -ف -اق -ي -ات ت -ج -اري -ة وصس-ن-اع-ي-ة م-ا ب-ي-ن ن-ظ-رائ-ه-م م-ن
سسكيكدة».
م -ن ج -ان -ب -ه ،زح -ن-يت م-ح-م-د ع-دن-ان ،م-دي-ر الصس-ن-اع-ة
والمناجم لو’ية سسكيكدة ،أاوضسح ان «الهدف المنشسود
م-ن ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-ي أاشس-رفت ع-ل-ي-ه-ا ال-وزارة ال-وصس-ية
وتشسارك فيها العديد من القطاعات وتتواصسل إالى غاية
 18م -ن الشس -ه -ر ال -ج -اري ،ب -غ -رضس ت -ع -ري -ف أاصس -ح-اب
ال -م-ؤوسسسس-ات ب-م-خ-ت-ل-ف اأ’ج-ه-زة ال-ت-ي وضس-ع-ت-ه-ا ال-دول-ة
لصسالح المسستثمرين المحليين لتحسسين المنتوج كالمعهد
الوطني للتقييسس والمعهد الوطني للملكية الصسناعية،
والديوان الوطني للقياسسة القانونية والهيئة الجزائرية
ل Ó-ع -ت -م -اد ،وك -ذا حث ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ع-ل-ى ا’ب-ت-ك-ار م-ع
إاعÓمهم بضسرورة حماية منتوجهم الصسناعي وترقيته
حّتى يكون قاب Óللتصسدير».

سسكيكدة :خالد العيفة

فيما اختÒت بلدية عاصضمة الو’ية ﬁطة أاو ¤لتثبيت اŸشضروع

ملتقى جهوي ببومرداسس حول توسسيع نظام الشسباك ا’لكÎو Êبالبلديات

اح -تضض -نت ،أامسس ،ق -اع -ة اÙاضض -رات ل -و’ي -ة
ب -وم -رداسس م -ل -ت -ق -ى ج -ه -وي ل -ل -ت -ك-وي-ن ال-ن-ظ-ري
وال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ح-ول الشض-ب-اك ا’ل-كÎو Êل-لوثائق
ال- -ب- -ي- -وم- -يÎي -ة Ãشض -ارك -ة م -دي -ري ال -ت -ن -ظ -ي -م
والشض -ؤوون ال -ع -ام -ة ل -و’ي -ات ال -ب -وي -رة ،ب -ج -اي -ة،
سضطيف ،برج بوعريريج ،تيزي وزو ،إاضضافة إا¤
و’ية “Ôاسضت وهذا –ت إاشضراف ‡ثلي وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ال -ذي -ن ق-دم-وا
’دارة
اÿط- -وط ال- -ع- -ريضض- -ة Ÿشض -روع عصض -رن -ة ا إ
وتعميم الشضباك ا’لكÎو ‘ Êالبلديات كبديل
للنظام التقني ا◊ا‹..

بومرداسس :ز /كمال

اسس-ت-ك-م-ا’ ل-م-ج-م-ل ال-م-ل-ت-قيات الجهوية التي احتضسنتها
ع -دد م -ن و’ي -ات ال-وط-ن لشس-رح أاب-ع-اد وأاه-م-ي-ة مشس-روع
الشس-ب-اك ا’ل-ك-ت-رون-ي ب-مصس-ال-ح ال-ح-ال-ة ال-م-دنية للبلدية،
كانت بومرداسس ،أامسس ،على موعد مع لقاء جهوي آاخر
ضسّم سسبعة و’يات من الوطن وخصسصس لشسرح أاهداف
المشسروع ومراحله اأ’سساسسية في إاطار اسستراتيجية وزارة
الداخلية الهادفة إالى عصسرنة ا’إدارة وتعميم اسستعمال
ال-وث-ائ-ق ا’ل-ك-ت-رون-ي-ة ب-ع-د ت-ج-رب-ة ال-وث-ائق البيوميترية،
ب -داي -ة م -ع ج -واز السس -ف-ر سس-ن-ة  ،2012ب-ط-اق-ة ال-ت-عريف
الوطنية سسنة  ، 2015ثم مشسروع رخصسة السسياقة بالنقاط
خÓل سسنة .2018
بحسسب منظمي اللقاء ،فإان الملتقى يسسعى إالى التعريف
بمشسروع الشسباك ا’لكتروني وآاليات تجسسيده في الميدان
عبر عدد من البلديات النموذجية التي وصسلت حاليا 25

بلدية عبر الوطن قبل تعميمه على كافة البلديات نهاية
سسنة  ،2019وهذا بمناقشسة عدد من المحاور اأ’سساسسية
تتعلق أاو’ بتكوين المكونين من مهندسسين وأامناء عامون
وكذا مسستخدمي الشسباك ا’لكتروني ،ثم تأاتي مرحلة
التثبيت والتعميم وطنيا ،فيما اختيرت بلدية بومرداسس
كأاول تجربة محلية تسستفيد من هذا النظام.
عن اأ’هداف العامة لهذا المشسروع الطموح فقد لخصسها
ممثل وزارة الداخلية في جملة من النقاط التي تدخل
كما قال« :في إاطار اإ’سستراتيجية المسستقبلية للوزارة
السساعية إالى تسسهيل اإ’جراءات اإ’دارية على المواطن
وتخفيف الملف اإ’داري لترقية الخدمة العمومية قبل
ال-وصس-ول إال-ى ال-غ-اي-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة م-ن ال-مشس-روع ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
«بإادارة بدون ورق» .
هذا عبر ورقة طريق تسسعى إالى التعميم التدريجي
ل-ل-وث-ائ-ق ال-ب-ي-وم-ت-ري-ة ع-ن ط-ري-ق ربط البلديات بقواعد
البيانات المركزية والسسجل الوطني اآ’لي للحالة المدنية
وإادخ -ال رق -م ال -ت -ع-ري-ف ال-وط-ن-ي ل-ك-ل م-واط-ن ،ت-ط-وي-ر
ال -خ -دم -ات ا’ل -ك -ت -رون -ي -ة واسس-ت-ع-م-ال وسس-ائ-ل ا’تصس-ال
الحديثة وتعميم القارئ ا’لكتروني ،تطوير الخدمات
ا’ل-ك-ت-رون-ي-ة ع-ن ط-ري-ق اسس-ت-غÓ-ل ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ب-ط-اق-ة
البيومترية ،منها الدفتر العائلي ا’لكتروني واسستخراج
الشس-ه-ادات ا’ل-ك-ت-رون-ي-ة وال-وث-ائ-ق ال-م-خ-ت-لفة عبر شسبكة
ا’نترنت أاو ما يعرف بشسباك الخدمة الذاتية الذي تعمل
عليه حاليا مصسالح وزارة الداخلية وغيرها من الخدمات
اأ’خ -رى ال-ه-ادف-ة إال-ى عصس-رن-ة ال-م-رف-ق ال-ع-ام وت-ح-ق-ي-ق
مفهوم اإ’دارة ا’لكترونية الشساملة.

الإثن ٠٣ Úديسسم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢٥ربيع األول  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يرى
رئيسس بلدية سسيدي
اﬁمد السسيد بن علجية عبد
ا◊ميد أان التغي ،Òالتنمية واŸعيشسة
أاهم اÙاور التي تتضسمنها أاولوية ›لسسه
خÓل هذه العهدة وهذا بالسسعي إا ¤إايجاد
السسبل الكفيلة لتذليل العراقيل التي كانت
تعÎضس اÛلسس والتي حالت دون
ا’سستمرار ‘ Œسسيد الÈامج اŸسسطرة
التي عرفت ركودا على مسستوى
جميع القطاعات.

áæ°SƒH IQÉ°S : ôFGõ÷G
‘ ه- -ذا ا◊وار ت- -ط- -رق ب- -ن ع -ل -ج -ي -ة إا¤
الÎاكمات السسابقة التي وجد اÛلسس نفسسه
مقيدا بها لتجسسيد مشساريع طموحة خاصسة ‘
ظل نقصس ميزانية من شسأانها أان تسسد العجز
معتÈا أان  ٦٠باŸائة من اŸداخيل تعد أاجور
اŸوظف ،Úمبديا أاماله ‘ أان يتم دعم البلدية
Ãا من شسأانه أان يسساهم ‘ ما يطمح إاليها
اŸواطن.
^ ت -دي -رون ح -ال -ي -ا أاصس -عب ب -ل -دي-ة ع-ل-ى
مسس- -ت- -وى ال- -ع- -اصس -م -ة ن -ظ -را ل -ع -دد اŸشس -اك -ل
اŸوروثة عن العهدات السسابقة كيف وما هي
ا’سسÎاتيجية التي تعتمدونها منذ توليكم
تسسي Òشسؤوون هذا اÛلسس منذ قرابة السسنة؟
^^ اسسÎاŒيتنا ◊ل اŸشساكل بالبلدية هي
أان نكون ب ÚاŸواطن وأان نصسدق القول بالفعل
بكل نزاهة وأان نتعامل مع اŸواطن كشسريك
نحسسسسه بالواقع اليومي ونتفهم غضسبه ونحاول
أان ن -خ -ف -ف ع -ن-ه وشس-خصس-ي-ا ح-رصست أان أاك-ون
قريبا من اŸواطن وهذا من صسلب
اهتماماتي.
بلدية سسيدي اﬁمد عندما
انتخبت على رأاسسها كنت مدركا
أانها بلدية معقدة ولكن وفقنا
‘ إادارت- -ه- -ا ألن- -ن- -ا اشس- -ت -غ -ل -ن -ا
Ãن-ه-ج-ي-ة ع-ن-د ت-نصس-ي-ب-ي وبعد
اط Ó-ع -ي ع-ل-ى األم-ور وضس-عت
خ -ط-ة واضس-ح-ة اŸع-ا ⁄اŸرح-ل-ة
األو ¤رك- -زت ف- -ي- -ه- -ا ع- -ل -ى اي -ق -اف
النزيف ،الثانية تقو Ëاألوضساع ،الثالثة إادخال
البلدية ‘ ا◊الة العادية طبقا Ÿا تنصس عليه
ال- -ق- -وان Úوال -ت -ن -ظ -ي -م -ات و‘ إاط -ار اÿدم -ة
العمومية ،هذا ما أاوصسلنا ‘ ظرف سسنة إا¤
–قيق الكث Òمن األشسياء.

ه -و ال-ت-حسس-ن ال-ط-ف-ي-ف ال-ذي ت-ع-رف-ه ال-ب-ل-دي-ة
نتيجة اŸداخيل الضسافية التي حصسلناها من
خÓ- -ل اسس- -ت- -غ Ó-ل ب -عضس ا÷ي -وب ال -ع -ق -اري -ة
اŸتواجدة باŸنطقة.
ول-ل-ن-ه-وضس ب-ال-واق-ع ال-ت-ن-م-وي ل-ب-ل-دية سسيدي
اﬁمد سسطرنا برنا›ا خاصسا بدعم من ولية
ا÷زائ -ر ي -ه -دف إا ¤إاع -ادة ال -وج -ه ا◊ق-ي-ق-ي
لبلدية،ففي ظرف شسهر –صسلنا على حصسة
سسكنية قدر ب ٢٥٠سسكن ﬂصسصسة ◊ي ﬁي
الدين منها  ٦٠سسكنا لشسباب غ Òمتزوج،Ú
حيث ” توزيع هذه السسكنات ومرت العملية
بسسÓم بدون وقوع اية مشساكل .

 ٦٠مليار سشنتيم تذهب إا ¤األجور
^ ا◊ديث عن اعادة الوجه اŸشسرق لبلدية
سسيدي اﬁمد يدعونا للحديث عن اŸشساريع
التي سسطر“وها لفائدة اŸنطقة ماذا تقولون
عن هذا ا÷انب ؟.
^^ م -ي-زان-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة السس-ن-وي-ة ت-ق-در ب٨٠
مليار تعت Èضسعيفة وغÒ
ك- -اف- -ي- -ة ب -ال -ن -ظ -ر ا¤
مسساحة وعدد السسكان
و ل- -ع- -دة أاسس- -ب- -اب م- -ن
بينها أان ا÷زء الكÈ
م -ن م-داخ-ي-ل ال-ب-ل-دي-ة
ع- -ب- -ارة ع- -ن إاع- -ان- -ات
م -ق -دم -ة م -ن ال -ولي -ة،
ضس - -ف إا ¤ه - -ذا أاّن ج - -زءا
منها واŸقدر بـ  ٦٠مليار يتم تخصسيصسه لدفع
أاجور العامل Úبالبلدية التي تشسغل ازيد من
 ١١٠٠عامل ‘ ح Úان احتياجات البلدية لليد
العاملة ل تتجاوز  ٦٠٠عامل وتبقى  ٢٠مليار
توجه لتسسديد النفقات الجبارية كفاتورات
ال -غ -از وال -ك -ه-رب-اء واŸاء،و ٧مÓ-ي Òل-ت-نفيد
مشساريع تنموية ،كما أاّن هناك عامل آاخر أاّدى
إا ¤ضسعف اŸيزانية هو اÿلل ا◊اصسل ‘
ن -ظ -ام ا÷ب-اي-ة،وف-ق-دان ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن
مصسادر الدخل  .زيادة على هذا فإان بلدية
سسيدي اﬁمد طوال السسنوات اŸاضسية وهي
تعا Êمن ضسائقة مالية ما ادى ا ¤عجز كبÒ
‘ اŸيزانية،فمث ‘ Óالعهدة السسابقة كانت
ه -ن -اك اح -ت -ي -اط-ي م-ا‹ ب  ٢٥٠م-ل-ي-ار دينار
صسرفت كلها وبعدها دخلت البلدية ‘ ضسائقة
مالية  ⁄تخرج منها ◊د هذه السساعة .

نششّغل ١١٠٠
عامل وما نحتاجه
 ٦٠٠فقط

^ م -رت سس -ن-ة ك-ام-ل-ة ع-ل-ى ان-ت-خ-اب-ك-م ع-ل-ى
رأاسس ب -ل -دي -ة سس -ي-دي اﬁم-د ك-ي-ف ت-ق-ي-م-ون
هذه السسنة وما هي العراقيل واŸشساكل التي
واجهتكم خÓل ادائكم Ÿهامكم.
^^ بلدية سسيدي اﬁمد خÓل العهدات
السس -اب -ق -ة ،ع-رفت ت-ده-ورا وت-ق-ه-ق-را ‘ ك-اف-ة
اÛالت نتيجة الفوضسى ‘ التسسي Òوالتي
كادت ان تؤودي ا ¤الهاوية ٢٠١٣ ‘ ،سسارت ب
 ٦م -ن -ت -خ -ب ،Úف  Ó-اخ -ف -ي ب-ان-ن-ي ذه-لت م-ن
الطريقة العشسوائية التي كانت تسس Òبها،ومن
الكم الهائل من اŸشساكل التي كانت تتخبط بها
ج -م -ي -ع اŸصس -ال -ح ب -ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة ا ¤ب-اق-ي
اŸصسالح األخرى.
وÃج- -رد ت -نصس -ي -ب -ي ق -ررت ت -غ -ي Òاألوضس -اع
وأاطلقت حملة تطه Òواسسعة بجميع اŸصسالح
ونحن اآلن بصسدد تطبيقها من اجل إاعادة
ال - -ه - -ي - -ك - -ل - -ة و–سس Úاÿدم - -ات اŸق - -دم - -ة
للموطن،كما نعمل حاليا على تخليصس اإلدارة
من تركة العهدات السسابقة والدليل على ذلك

^ هل فكر” ‘ مصسادر اخرى لتمويل البلدية
وتدارك العجز ا◊اصسل ‘ اŸيزانية ؟
^^ اكيد فكل بلدية لديها مصسادر اخرى
للدخل ،تسستغل ل‚از مشساريع تنموية ،فنحن
الن بصسدد البحث عن مصسادر جديدة لتمويل
البلدية من خÓل اسستغÓل ا÷يوب العقارية
لÓسستثمار فيها بشسكل جدي،فقد اسسÎجعنا
ال- -ع- -دي- -د م -ن اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة  ⁄يسس -دد

أاصسحابها مسستحقاتهم اŸالية،وقمنا بارسسال
إاعذارات للمعني Úعلى مسستوى السسواق وكذا
العقارات بنزعها حيث اسستطعنا –صسيل ٣٠
مليار دينار ،كما ان للبلدية Óﬁت حيث قمنا
برفع ثمن كرائها من  ١٥٠٠دج للشسهر ا٢٠٠ ¤
ال -ف دي -ن -ار شس -ه -ري -ا وب -ال -ت -ا‹ اŸب -ال -ع ال -ت-ي
سسنحصسلها سستسسهم ‘ سسد العجز اÎŸتب عن
السس -ن -ة اŸال -ي -ة ا◊ال -ي -ة ب -الضس -اف -ة ا ¤ك-راء
Óﬁت عيسسات ادير ،كما قامت البلدية ولول
م -رة ب -ف -رضس غ -رام -ة م -ال -ي-ة ع-ل-ى اصس-ح-اب
اللوحات الشسهارية و‘ ظرف  ٣اشسهر عززنا
خزينة البلدية Ãلغ  ١٤٠مليون سسنتيم كما
تسس -ع -ى ال -ب -ل-دي-ة ا ¤اسس-ت-غÓ-ل ب-عضس اŸواق-ع
لÓ-سس-ت-ث-م-ار ف-ي-ه-ا،ح-يث ق-م-ن-ا ب-ت-اج Òالفندق
البلدي لحد اÿواصس عن طريق مزايدة Ãبلغ
 ٢٥٧مليون شسهريا،وهذا بعدما قمنا باعادة
تهيئة Ãبلغ  ١٠مÓي. Ò
^ لكن العجز ا◊اصسل ‘ خزينة البلدية لن
Áنكم من Œسسيد بعضس اŸشساريع؟
^^ بالرغم من العجز اŸا‹ الذي تعا Êمنه
البلدية ال ان هذا المر Á ⁄نعنا من بر›ة
بعضس اŸشساريع التنموية حيث هناك الكثÒ
م -ن األشس -ي -اء ال -ت -ي تشس-ك-ل م-ط-ل-ب-ا ع-ام-ا وق-د
ت -وج -د..انشس -غ -الت ك -ثÒة م -ط -روح -ة ت -ت-ع-ل-ق
بالشسغل وإاعادة تنظيم السسواق وتهيئة بعضس
اŸراف- -ق ه- -ي مشس- -اري- -ع م- -قÎح- -ة م- -ن ق -ب -ل
اŸن- -ت- -خ- -ب ÚواŸواط -ن Úي -درك -ون إام -ك -ان -ي -ة
إا‚ازه -ا،ح -يث ان -ط -ل -ق -ن -ا ‘ Œسس -ي -د ب -عضس
اŸشس -اري -ع م -ن -ه-ا ا‚از م-رك-ز ج-واري ﬁم-د
بلوزداد يحتوى على قاعة متعددة الرياضسات
وÓﬁت Œاري- - - - -ة وق - - - -اع - - - -ة
ل -ل -م -ط -ال -ع -ة،وت -ه-ي-ئ-ة تسس-ع-ة
ارصس- - -ف - -ة وت - -زف - -يت ب - -عضس
ال -ط -رق -ات ،وت-ه-ي-ئ-ة سس-ي-ن-م-ا
ال-ونشس-ريسس وم-يسس-ي ب-ب-لكور،
وت -ه -ي -ئ -ة م-ل-ح-ق-ة اŸرشس-دة،
وت-ه-ي-ئ-ة اسس-واق ال-ب-ل-دية علي
مÓح ورضسا حوحو وفرحات
بوسسعد خصسصس لهم غÓف ما‹
قد ب  ٢مÓي Òدينار.
ب -الضس -اف-ة ا ¤مشس-اري-ع ق-دÁة وال-ت-ي ك-انت
تعÎضسها مشساكل وعراقيل ادارية باعتبار ان
هذه اŸشساريع كانت مÈجة منذ سسنة ٢٠٠٦
و ⁄تر النور ◊د هذه السساعة .

التنموية ،فنظام الدارة ا◊ا‹ يتمز باŸركزية
ال -ت -ي ت -ع -د السس -بب ل -ل-مشس-اك-ل ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا
اŸن -ت -خ -ب -ون ‘ ات -خ -اد ال -ق -رارات،وم-ن م-نÈ
جريدة الشسعب العريقة ادعو ا÷هات اŸعنية
ا‹ تطبيق نظام االمركزية ومنح صسÓحيات
اك Èلرؤوسساء اÛالسس الشسعبية البلدية الذين
 ⁄يتمكنوا من Œسسيد برامج الدولة على أارضس
ال - - -واق- - -ع وŒنب أاي شس- - -ك- - -ل م- - -ن أاشس- - -ك- - -ال
البÒوقراطية.
^ السس- -ك- -ن ي- -ح- -ت -ل الصس -دارة ‘ انشس -غ -ا’ت
سسكان اي بلدية ماذا اعدد” لهذا اŸلف؟
^^ نسسعى إا ¤امتصساصس جزء من الطلبات
على السسكنات الجتماعية ‘ ،اليام القليلة
القادمة سسيتم تنصسيب ÷نة على مسستوى بلدية
سسيدي اﬁمد خاصسة Ãلف السسكن لتحقيق
ع -ل -ى مسس -ت -وى أاح -ي -اء ال -ب-ل-دي-ة م-ن أاج-ل رف-ع
ال -ت-ق-ري-ر ال-ن-ه-ائ-ي إا ¤ال-ل-ج-ن-ة اŸنصس-ب-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى ال -دائ -رة الداري -ة ل -ل -ح -راشس ،ب -غ -ي -ة
اÿروج بالقائمة النهائية التي تضسم  ١٠٠عائلة،
ووضسع ﬂطط إلعادة إاسسكان قاطني البنايات
ال -هشس-ةŸ ،سس-اه-م-ة ‘ ت-رح-ي-ل سس-ك-ان األق-ب-ي-ة
واألسسطح ،متابعة عملية القضساء على البناء
الفوضسوي والقصسديري.
^ يشس- -ك- -ل م- -ل- -ف ال- -تشس- -غ- -ي- -ل م- -ن اŸل- -ف- -ات
ا◊سس- -اسس- -ة ل -دى ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ك -ي -ف
تسسÒون هذا ا’نشسغال؟.
^^ بلدية سسيدي ﬁمد تعا Êفائضسا ‘
ع -دد ال -ع -م -ال ،وق -د رفضست ج -م -ي -ع ط -ل -ب -ات
ال-تشس-غ-ي-ل وم-ن-اصسب الشس-غ-ل
اŸقÎح-ة ن-ظ-را ل-ل-ع-ج-ز
اŸا‹ والظروف الصسعبة
ال -ت -ي “ر ب -ه -ا ال-ب-ل-دي-ة،
ل- -ك- -ن- -ن- -ي ت- -ركت ال- -ب -اب
م- -ف- -ت- -وح -ا ام -ام ب -عضس
طا‹ العمل من عمال
النظافة.

وجدنا وضشعا
كارثيا وتسشيÒا
فوضشويا

ضشرورة تطبيق نظام الÓمركزية
^ ال -ع -راق -ي -ل ا’داري -ة ال -ت -ي ت -واج-ه-ك-م ‘
Œسس -ي -د ب -عضس اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة،ه-ل ه-ي
نتيجة Ùدودية الصسÓحيات التي يتمتع بها
اŸنتخب اÙلي أام ماذا؟
^^ صسحيح،قانون البلدية ا◊ا‹ يحد كثÒ
من صسÓحيات اŸنتخب Úنتيجة ال Óمركزية
ال -ت -ي ت -ع -ي -ق -ن -ا ‘ ت -ط-ب-ي-ق وŒسس-ي-د الÈام-ج

^ –سس ÚاŸرفق العمومي يعد من اولويات
أاي منتخب ما ذا أا‚ز” ‘ هذا ا’طار ؟
^^ منذ انتخابي على راسس بلدية سسيدي
ﬁم- -د وضس- -عت ﬂط- -ط- -ا ل -ت -حسس ÚاŸرف -ق
العمومي،خصسصسنا مبلغ ما‹ قدر ب ٢٠مليار
دينار لتهيئة كل اŸرافق بدءا با◊ظÒة ،كما
سسنقوم باعادة تهيئة مصسلحة ا◊الة اŸدنية
ب-ط-رق-ا عصس-ري-ة وال-ع-م-ل-ي-ة سس-تنطلق مع بداية
 ٢٠١9ل-تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ات اسس-ت-خ-راج ال-وث-ائ-ق
وت- - -خسس Úاÿدم - -ات ل - -ت - -ق - -ريب الدارة م - -ن
اŸواطن وهذا تبعا لتوصسيات وزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،كما
ابرمنا اتفاقية مع شسركة ««  ENNEلتزويد
مدارسس اŸنطقة بالطاقة الشسمسسية لتخفيضس
من فاتورة اسستهÓك الكهرباء.
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يحدث هذا ببلدية بن عشسيبة الشسيلية جنوب سسيدي بلعباسس

“اطل ‘ توزيع ألتجزئات ،رفضض منح أإلعانات أŸالية وتأاخر ‘ توزيع ألسسكنات

اŸسساحات اÿضسراء تؤورق السسلطات اÙلية

سسكان حي سسيدي أ÷ي ‹Óيرفضسون غزو أإلسسمنت

’سسراع ‘ وتÒة ‘ توزيع السسكنات الريفية
طالب سسكان بلدية بن عشسيبة الشسيلية الواقعة جنوب سسيدي بلعباسس با إ
’خرى وصسلت إا 900 ¤ملف .
’جتماعية للتخفيف من حدة أازمة السسكن التي –صسي طلبات متزايدة من سسنة أ
وا إ

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
طالب سسكان بلدية بن عشسيبة الشسيلية عن
سس- -بب ت- -أاخ -ر ت -وزي -ع  ٣٠سس-ك-ن-ا إاج-تماعيا
جاهزا على الرغم من توزيع معظم بلديات
ال-ولي-ة ل-لسس-ك-ن-ات ا÷اه-زة وف-ق ت-ع-ل-ي-مات
الوصساية،فضسل عن عدم توزيع التجزئات
األرضسية التي تعد مطلب العديد من سسكان
اŸن -ط -ق -ة ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤ط-اب-ع-ه-ا ال-ري-ف-ي.
وب -ق -ري -ة وادي اŸب -ط-وح ال-ت-اب-ع-ة إاق-ل-ي-م-ي-ا
لبلدية بوجبهة الÈج الواقعة شسرق الولية
ط -الب ع -دد م -ن اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن صس-ي-غ-ة
السسكن الريفي وا‹ الولية بالتدخل لتسسوية
الوضسعية اإلدارية Ÿلف  ٢9قطعة أارضسية
كانوا قد اسستفادوا منها سسنوات الثمانينات
عن طريق الوكالة العقارية إال أانهم و◊د
السساعة  ⁄يتمكنوا من تشسييد سسكناتهم،

وه- -واŸشس- -ك- -ل ال- -ذي ق- -ام- -وا ب- -رف -ع -ه إا¤
اŸسس - -ؤوول األول ع - -ن ال- -ولي- -ة ‘ زي- -ارت- -ه
الخÒة للمنطقة أاين وعدهم بفتح اŸلف
ودراسسته دراسسة دقيقة والتحقيق ‘ أاسسباب
هذا التأاخر ومن ثم تسسوية وضسعيتهم ‘
حال ثبوت أاحقيتهم ‘ اإلسستفادة خاصسة أان
›ه -ودات ال -دول-ة ا◊ال-ي-ة تسس-ع-ى ل-ت-ث-ب-يت
سسكان األرياف ‘ مناطقهم األصسلية.
غ Òبعيد ببلدية تنÒة طالب  ٤٠مسستفيدا
م -ن ق -ط-ع أارضس-ي-ة م-وج-ه-ة ل-ل-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي
باإلعانات الريفية اıصسصسة لهذا النوع
م -ن الصس -ي -غ السس -ك -ن -ي -ة ،ح-يث أاك-دوا ع-د م
إاسس-ت-لم-ه-م ال-دع-م اŸا‹ ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
حصس-ول-ه-م ع-ل-ى م-ق-ررات اإلسس-ت-ف-ادة شس-ه-ر
أاكتوبر سسنة  ،٢٠١٥وأاكدوا أان األراضسي ل
ت -زال م -ه -ج-ورة ب-ال-رغ-م م-ن اح-ت-ي-اج-ات-ه-م
اŸل -ح -ة ل -لسس -ك -ن -ات ب -اع-ت-ب-اره-م م-ن ذوي

الدخل اÙدود ،كما أاكدوا طرقهم ÷ميع
األبواب بعد رفضس مصسالح البلدية منحهم
اإلع -ان -ات اŸال-ي-ة ال-ت-ي اع-تÈوه-ا ح-ق-وق-ا
مشس -روع -ة ل -ه -م ،و‘ رده -ا ع -ل-ى اإلشس-ك-ال
أافادت مصسالح البلدية أان القطع األرضسية
اŸوزع -ة ل ت -دخ -ل ضس -م -ن ب-رن-ام-ج ال-ب-ن-اء
الريفي ،حيث لÁلك اŸسستفيدون أاحقية
ا◊صسول على اإلعنات الريفية باعتبارها
ق -ط -ع -ا أارضس -ي -ة م -وج-ه-ة ل-ل-ب-ي-ع ب-ال-ت-ج-زئ-ة
العقارية ،مؤوكدة ‘ هذا السسياق أان منح
اإلعانات من إاختصساصس الصسندوق الوطني
للسسكن وأان األمر خارج عن نطاق مصسالح
ال -ب -ل-دي-ة ال-ت-ي ي-ق-تصس-ر دوره-ا ع-ل-ى إاع-داد
قوائم اŸسستفيدين و–ويلها للصسندوق.
و‘ سسياق ملف السسكنات الريفية أاقدم
ع -دد م -ن اŸسس -ت -ف-ي-دي-ن م-ن ق-ط-ع أارضس-ي-ة
موجهة للبناء الريفي ببلدية مرحوم جنوب
سسيدي بلعباسس على اإلحتجاج واŸطالبة
بتوزيع هذه القطع بعد مرور وقت طويل
ع- -ل- -ى اإلف- -راج ع- -ن ال- -ق- -ائ- -م -ة اإلسس -م -ي -ة
ل -ل -مسس-ت-ف-ي-دي-ن ،وأاك-د ه-ؤولء أان أاوضس-اع-ه-م
اإلجتماعية  ⁄تعد تسسمح باإلنتظار أاكÌ
ل -لشس -روع ‘ ب-ن-اء سس-ك-ن-ات-ه-م ،ح-يث ط-ال-ب-وا
بضسرورة اإلسسراع ‘ –ديد اŸنطقة التي
سس -ت-خصسصس ل-ب-ن-اء سس-ك-ن-ات-ه-م ،ك-م-ا ط-ال-ب-وا
بتعي Úخب Òعقاري لتحديد مسساحة كل
ق -ط-ع-ة م-ن أاج-ل ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى أاصس-ح-اب-ه-ا
لشسارة فإان ولية
ومباشسرة أاشسغال البناء  .ل إ
سسيدي بلعباسس كانت قد إاسستفادت ‘ إاطار
ب-رن-ام-ج السس-ك-ن ال-ري-ف-ي من  ١٠٤٣6إاعانة
ري-ف-ي-ة م-ن-ه-ا  6٠٥6وح -دة م -ن-ج-زة٣١٣9 ،
وح - - -دة ط- - -ور اإل‚از و ١٢٤١وح-دة ق-ي-د
اإلنطلق .

رئيسس بلدية سسيدي اعمر زواية لـ « :الشسعب»

أأب ـ ـ ـذل كـ ـ ـ ـل مـ ـ ـا ‘ وسس ـ ـ ـعـ ـي لـ ـت ـ ـخ ـ ـ ـطي ألعـ ـقـ ـبـ ـ ـ ـ ـات
هوالعمل من أاجل تنمية اŸنطقة وازدهارها
خ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل-ق ب-السس-ك-ن وتشس-ج-ي-ع سس-ك-ان
اŸن-ط-ق-ة ع-ل-ى ال-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي وف-ت-ح ال-ط-رق
والكهرباء الريفية وسسأاعمل على أان يكون من
ب Úأاه -دا‘ ه -وال -ع -ن -اي -ة بشس -ري -ح-ة الشس-ب-اب
وتشسغيلهم وأاشسجع التمه Úخاصسة الفئات التي
لط -وار ال -ث -لث
تسس- - -ربت م - -ن اŸدارسس ل - -أ
وم-ت-اب-ع-ة ك-ل ال-قضس-اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ق-ط-اع
الفلحي وسسأابذل كل ما ‘ وسسعي أان ‚عل
لق -ط -اب ال -ف -اع -ل -ة ‘
م- -ن ال -ف -لح أاح -د ا أ
لنتاجية وهذا بتوف Òكل
العملية التنموية وا إ
ال-وسس-ائ-ل وال-ل-وازم اŸسس-اع-دة ع-ل-ى ال-ع-م-ل
للت التي
الفلحي اŸنظم مثل العتاد وا آ
تثمن العمل الفلحي.

سسعيدة  :جلطي علي
ت -ع -ت Èب-ل-دي-ة سس-ي-دي اع-م-ر ال-واق-ع-ة
شسمال و’ية سسعيدة بـ 25كلم النموذج
ا◊قيقي ‘ التنمية والنظافة وتنفيذ
اŸشساريع عن باقي بلديات الـ  16ودوائر
الو’ية الـ  06مسسجلة معد’ت جيدة ‘
ك- -ام- -ل الÈام -ج ع -قب ع -ام ف -ق -ط وق -د
اسس- -ت- -حسس- -ن السس- -ك- -ان م -ا أا‚ز ‘ ظ -رف
وج -ي -ز م -ث -م -ن Úا÷ه-ود ال-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا
رئ -يسس ال -ب -ل -دي-ة زواي-ة ع-ل-ي و›لسس-ه
اŸن- -ت- -خب ال- -ذي وع -د ف -أا‚ز ب -إاشس -راك
اŸواط -ن Úال -ع-ام-ل الضس-روري ل-ت-ح-ق-ي-ق
أاه-داف السس-اك-ن-ة وال-ت-ط-ل-ع لغد أافضسل.
ج -ري -دة «الشس -عب» ك -ان ل -ه -ا ل -ق -اء م-ع رئ-يسس
اÛلسس الشسعبي البلدي علي زواية ‘ حوار
ألهم األشسواط التي قطعتها البلدية خلل
سسنة .٢٠١9/٢٠١٨
«الشس- -عب» :ع -رفت ال -ب -ل -دي -ة ت -ق -دم -ا
كبÒا ‘ اŸشساريع وأاصسبحت ‰وذج من
’شسواط
ضسمن بلديات الو’ية ما هي ا أ
التي قطعتها خÓل سسنة؟

علي زواية :كما تعلمون أانني انتخبت من
ط -رف الشس -عب م -ن اج -ل خ -دم -ة اŸصس -ل -ح-ة
العامة و–سس Úالوضسعية اŸعيشسية للمواطنÚ
وأاب -ذل ك -ل م -ا ‘ وسس -ع-ي ل-ت-خ-ط-ي ال-ع-ق-ب-ات
وا‚از اŸشس -اري -ع ‘ وق -ت -ه-ا ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي
اعمر وأان تزكيتي كرئيسس للمرة الثالثة تعنى
اسس -ت -م -راري-ة اÿط األصس-ي-ل ل-ل-ب-ن-اء وب-ال-ت-ا‹
تأاكيد البعد التنموي Ÿنطقة سسيدي اعمر
م -ن -ه -ا السس-ك-ن-ات ال-ت-ي وزعت ‘ ه-ذه السس-ن-ة
وتوف Òطرق للمناطق السساكنة اŸاء الشسروب
وف- -ت- -ح م- -ط- -ع- -م ج- -دي- -د ون -ظ -اف -ة الشس -وارع
وال-ط-رق-ات م-ع اŸت-اب-ع-ة ال-ي-وم-ي-ة وه-ذا ك-ل-ه
قصس- -د م- -واصس- -ل- -ة اŸشس- -وار ال- -ع- -م- -ل -ي ا÷اد
واإلصسلح العام ،وأاؤوكد أان عملي يعني الرهان
ع-ل-ى كسسب اŸع-رك-ة ال-واق-ع-ي-ة وال-ع-م-ل البناء
البعيد عن الدÁاغوجية والكلم اŸناسسباتي.
ه -ن -اك قضس -اي -ا ت -ت -ع -ل -ق ب -ال-ق-ط-اع
ال-فÓ-ح-ي وتشس-ج-ي-ع سسكان اŸنطقة على
ال-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي ومشس-اري-ع أاخ-رى م-ا هي
’ه -داف ال -ت -ي ات -خ-ذ“وه-ا ل-لسس-ن-وات
ا أ
الباقية لعهدتكم؟
علي زواية :من أاهدا‘ القريبة بإاذن الله

منتوج قياسسي للحمضسيات بالشسلف:

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

’رضس -ي -ة اÙاذي -ة ل-ث-ان-وي-ة حسس-ي-ن-ي
’ت -زال ال -ق -ط -ع -ة ا أ
حسس Úبحي سسيدي ا÷ي ‹Óشسمال مدينة سسيدي بلعباسس
ﬁل ن- -زاع ب Úسس- -ك- -ان ا◊ي وإاح- -دى اŸق- -او’ت اÿاصس -ة،
حيث طرح سسكان حي التجزئة  2اŸشسكل أامام وا‹ الو’ية
ل -دى زي -ارت -ه ◊ي سس-ي-دي ا÷ي ،‹Ó-ح-يث أاك-دوا رفضس-ه-م
ال -ق -اط -ع –وي -ل ه -ذه اŸسس -اح -ة اÿضس -راء إا ¤ق-ط-ع-ة ب-ن-اء
وإاسستغÓلها من قبل إاحدى اŸقاو’ت ‘ بناء عمارات من 12
طابقا ،واعتÈوا القرار ›حفا ‘ حقهم وحق أابنائهم وحق
البيئة أايضسا.
حيث اأكدوا اأن اŸسساحة تعد اŸتنفسس الوحيد ألبنائهم وأابناء
األحياء اÛاورة،بالنظر إا ¤الغياب التام للمسساحات اÿضسراء عÈ
كامل أاحياء ا÷هة الشسمالية للمدينة باسستثناء سساحة الوئام ،وأاضساف
السسكان أانه ‘ الوقت الذي كانوا ينتظرون مشسروعا لتهيئة اŸسساحة
وخلق فضساءات ترفيهية بها ،تفاجئوا بإاحدى اŸقاولت اÿاصسة
لحتجاج ‘
وهي –ط عتادها Ÿباشسرة أاشسغال البناء ،ما دفعهم ل إ
أاك Ìمن مناسسبة ومنع اŸقاولة من بدء اأشسغال البناء .
وخلل لقائهم باŸسسؤوول األول عن الولية و–ت شسعار « ل
للسستحواذ على اŸسساحات اÿضسراء « طالب السسكان بالتدخل
العاجل للسسلطات اÙلية من أاجل إانصسافهم ووقف ا‚از هذا
اŸشسروع و–ويل األرضسية الشساسسعة التي تÎبع على مسساحة تفوق
 ١٨٠٠٠م Îم -رب -ع ل‚از م -راف -ق ت -رف -ي -ه -ي -ة وفضس -اءات خضس -راء
لطفال،وقد أاكد السسكان أان هذه اŸسساحة خط أاحمر ول Áكن
ل أ
بأاي حال من األحوال اإسستغللها ل‚از بناءات تتسسبب ‘ تضسييق
اÙيط وخنق السسكان ،مطالب Úأايضسا اŸقاولة بنقل معداتها التي
أاصسبحت تشسكل خطرا على األطفال ،و‘ رده على السسكان طالب
وا‹ الولية منحه مدة اأسسبوع للرد على ملفهم .
وبنفسس ا◊ي طالب الوا‹ بإاعادة بعث مشسروع اŸقطع  ٢اÙاذي
للمؤوسسسسة اإلسستشسفائية دحما Êسسليمان والذي ” إالغاؤوه سسابقا،
وهواŸشسروع الذي يقضسي بإا‚از مسساحة خضسراء مشسابهة Ÿسساحة
حي اŸقطع باŸسساحة اÙاذية للمؤوسسسسة اإلسستشسفائية حيث ”
اإلنتهاء من الدراسسة منذ سسنوات قبل اأن يتوقف اŸشسروع ألسسباب
›هولة ،األمر الذي دفع بذات اŸسسؤوول اإ ¤إاعادة بعث اŸشسروع
الذي يكلف غلفا ماليا قوامه  6٠مليار سسنتيم والذي يعد هاما ‘
خ -ل -ق ت -وازن ب-ي-ئ-ي ب-ا÷ه-ة الشس-م-ال-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة و“ك ÚاÛم-ع-ات
السسكانية اÙاذية من مسساحات خضسراء تكون Ãثابة اŸتنفسس لهم،
حيث اأمر ا÷هات اŸعنية Ãباشسرة األشسغال بداية بنقل الشسبكات
الكهرباء والقنوات التحتية ،قبل اإلنطلق ‘ أاشسغال التهيئة بداية
شسهر أافريل كأاقصسى تقدير .

سسوق غ Òمضسبوطة أثرت على أألسسعار

ي-ع-رف ان-ت-اج ا◊مضس-ي-ات ب-و’ي-ة الشس-ل-ف وفرة ‘
اŸردود خÓفا للسسنوات الفارطة بفعل عوامل يراها
ال -ف Ó-ح -ون ك -ف -ي -ل -ة ب -ت -ط -وي -ر شس -ع -ب -ة ا◊مضس-ي-ات
ب- -ال- -و’ي- -ة ،غ Òأان سس- -وء ت- -ن -ظ -ي -م السس -وق ي -ج -ع -ل
أاسس-ع-اره-ا م-رت-ف-ع-ة ◊د السس-اع-ة ي-ق-ول اŸسس-ت-هلكون
باŸنطقة.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

وبحسسب تصسريحات اŸنتج Úفإان تسسجيل نسسبة اإلرتفاع
‘ اŸردود خ -لل خ -لف السس -ن -وات ال-ف-ارط-ة ي-ج-ع-ل ه-ذه
ال -ف-اك-ه-ة ت-ع-ود إا ¤سس-اب-ق ع-ه-ده-ا ب-فضس-ل أاسس-ال-يب ال-دع-م
اŸع -ت -م-دة ال-ت-ي اسس-ت-ف-اد م-ن-ه-ا ال-ف-لح-ون خ-لل السس-ن-وات
الفارطة ولزالوا يتلقونها من طرف الدولة للنهوضس بهذه
الشسعبة ذات اŸردود اإلقتصسادي الهام الذي تعول عليه
ال -وزارة ضس -م -ن آال -ي-ات ال-تصس-دي-ر ا›ÈŸة ال-ت-ي سس-ط-رت-ه-ا
مديرية الفلحية مع الغرفة الفلحية بالولية.
وب -حسسب رئ-يسس ال-غ-رف-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ح-ج-وط-ي ومصس-ال-ح
اŸديرية فإان عدد اŸسساحة اıصسصسة لهذه السسنة قد
ف- -اقت ٨آالف ه- -ك- -ت -ار م -ن األراضس -ي اıصسصس -ة Ÿن -ت -وج
ا◊مضسيات اŸعروفة Ãناطقة أاولد فارسس وواد السسلي
وبوقادير وأام الدروع وواد الفضسة والكرÁية والشسلف وأاولد
بن عبد القادر وأاولد عباسس واألبيضس ›اجة وغÒها من

اŸناطق اŸعروفة بالولية .وهي نسسبة  ⁄تكن ﬂصسصسة
من قبل لهذه الفاكهة التي تعرف تطورا ‘ عمليات الغرسس
والعناية بها.
ومن جانب آاخر فإان اŸردود الذي وصسل هذه السسنة إا¤
ما يفوق 6٥٠إا٧٠٠ ¤قنطار ‘ الهكتار الواحد  ⁄يبلغه
اإلنتاج ‘ السسنوات القريبة اŸنصسرمة والتي  ⁄يتجاوز فيها
اŸردود ما ب٢٥٠ Úو٣٠٠قنطار ‘ الهكتار الواحد يشسÒ
ﬁدثونا من اŸنتج Úواإلداري Úالذين Áتلكون Œربة
ك- - -بÒة ‘ ان - -ت - -اج ه - -ذه الشس - -ع - -ب - -ة ال - -ت - -ي ع - -ادت ب - -ق - -وة
لتطرح انشسغالت ب Úأاوسساط اŸنتج Úينتظر تسسويتها ‘
القريب العاجل يقول اŸنتجون.
وم -ن ب Úاإلنشس -غ -الت ال -ت -ي ي-ط-رح-ه-ا واق-ع ا◊مضس-ي-ات
بالولية هو تنظيم السسوق الذي مازال فوضسويا  ،حيث ”
عمليات البيع ‘ عدة أاماكن وبطريقة غ Òمنظمة‡ ،ا
يجعل أاسسعارها تتضسارب من بائع إا ¤آاخر ناهيك عن عدم
نضسج اŸنتوج وهذا ‘ غياب اŸراقبة وتدخل اŸصسالح
اŸعنية لردع اıالف Úالذين وجدوا فراغا رهيبا ‘
اŸراق -ب -ة.ح -يث يصس -ل السس -ع-ر م-ا ب١٢٠ Úو ٢٥٠د.ج وك -أان
اŸن- -ت- -وج ل- -يسس م- -ن م- -ن -ت -وج ال -ولي -ة  ،ألن ب -عضس اŸواق -ع
الفوضسوية لعمليات البيع تقع عن مسساحة بسستان ا◊مضسيات
سسوى بـ ٥أامتار والسسعر فيها جنونيا .وأامام هذه الفوضسوى
طالب اŸسستهلكون بتنظيم ومراقبة عمليات البيع اŸسسجلة
هذه األيام.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثالثة ‘ قائمة الدول العششر ‘ الحتياطات النقدية بـ  1.9تريليون دولر

إلسصعودية قوة سصياسصية إإقتصصادية مؤوثرة ‘ إلعÓقات إلعربية
^ خطة إاسشÎاتيجية للخروج من «الدولة النفطية» إا ¤اŸتعددة اŸوارد

تعت ÈاŸملكة العربية
السش-ع-ودي-ة ،دول-ة رائ-دة
‘ ال - - -ع- - -ا ÚŸال- - -ع- - -رب- - -ي
لسش Ó-م -ي ،م -ن ج -م-ي-ع
وا إ
ال-ن-واح-ي ،الق-تصش-ادي-ة،
لم- -ن- -ي -ة
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة ،ا أ
والدينية.
ت-ع-رف ال-م-م-ل-ك-ة ،ب-ك-ونها
ح -اضص -ن -ة ال -ب-ق-اع ال-م-ق-دسص-ة
وم -رك-زا ل-ل-ع-ل-وم اإلسصÓ-م-ي-ة
يقصصدها مÓيين المسصلمين
سص -ن -وي-ا م-ن م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دان
ال -ع -ال -م ،وت -ت -م -ي -ز ع -ال -م -ي -ا
ب-ق-درات-ه-ا ال-ط-اق-وية الهائلة
من النفط والغاز ،ما يجعلها
دول- -ة ف -اع -ل -ة و م -ؤوث -رة ف -ي
ال-ن-م-و الق-تصص-ادي ال-ع-ال-م-ي
م -ن خ Ó-ل ال-دور ال-م-ح-وري
ال- -ذي ت -ل -ع -ب -ه ف -ي ت -ح -دي -د
أاسص- -ع- -ار ال- -ن- -ف- -ط وضص- -م- -ان
الم-دادات ال-ن-ف-ط-ي-ة ل-ل-دول
المسصتهلكة.
وقد وضصعت المملكة العربية
السص-ع-ودي-ة ،خ-ط-ة اق-تصصادية
للخروج من «الدولة النفطية»
إالى «الدولة متعددة الموارد
القتصصادية» ،من خÓل رؤوية
 ،2030ال -ت -ي أاط -ل -ق -ت-ه-ا ع-ام
 ،2016واضص-ع-ة ف-ي وث-ي-ق-ت-ه-ا
ال-رئ-يسصية  24ه-دف-ا نهائيا،
م - -ن أاب - -رزه- -ا ،رف- -ع نسص- -ب- -ة
الصصادرات غير النفطية إالى
إاجمالي الناتج المحلي غير
النفطي من نسصبة  ٪16إالى
 ٪50على األقل.
وت -ن -ت -ج ال -م -م -ل -ك -ة ال-ع-رب-ي-ة
السص -ع -ودي -ة م -ا م-ع-دل-ه 10.7
م -ل -ي -ون ب -رم -ي-ل م-ن ال-ن-ف-ط
يوميا ،كما تنتج  1.3مليون
برميل يوميا إاضصافية ،تضصعها
ك-ط-اق-ة ف-ائضص-ة ت-ل-ج-أا إال-ي-ه-ا
متى أارادت ،بما يشصكل نحو
 ٪12من اإلنتاج العالمي.
وارت-ف-ع إان-ت-اج السص-ع-ودي-ة من
ال-ن-ف-ط إال-ى مسص-ت-وى ق-ياسصي
واقترب من  11مليون برميل
يوميا خÓل الشصهر الجاري.
ت -ح -ت -ل السص -ع -ودي-ة ال-م-رت-ب-ة
ال -ث -ال -ث -ة ف -ي ق -ائ -م-ة ال-دول
ال-عشص-ري-ن ،ف-ى الح-ت-ي-اطات

ال -ن -ق -دي -ة واألج -ن-ب-ي-ة بـ 1.9
ت -ري -ل-ي-ون دولر ب-ع-د الصص-ي-ن
وال-ي-اب-ان ،ط-بً-ق-ا إلحصص-اءات
صص - -ن- -دوق ال- -ن- -ق- -د وال- -ب- -نك
الدوليين.
وت- -ع -د سص -وق -ه -ا األك -ب -ر ف -ي
ال -م -ن -ط -ق -ة ب-اق-تصص-اد ب-ل-غت
قيمته  685مليار دولر العام
الماضصي.
لرهاب
مكافحة ا إ
ع - -ل - -ى الصص- -ع- -ي- -د الأم- -ن- -ي
ت -واصص-ل ال-م-م-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة
السص- -ع- -ودي -ة ب -ن -اء وت -ع -زي -ز
ق- -درت- -ه- -ا ف- -ي م- -ك- -اف- -ح -ة
الإره - - - -اب وم - - - -ح- - - -ارب- - - -ة
الإي-دي-ول-وج-ي-ات ال-متطرفة
العنيفة ،وتشصكيل مراكز
دراسص -ات م -وؤسصسص -ات دول-ي-ة
واإقليمية لمكافحة الإرهاب
وت -ج -ف -ي-ف م-ن-اب-ع ت-م-وي-ل-ه،
وت- -ع- -زي- -ز دوره- -ا ال -ف -اع -ل
ع- -ال- -م- -يً- -ا ف- -ي م- -ك- -اف -ح -ة
الدمويين والمتطرفين.
واكتسصبت المملكة خبرة في
محاربة التطرف ومكافحة
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-متطرفة من
الداخل اأيضصا ،واأعلنت منذ
سص - -ن - -وات ال - -ح - -رب ع - -ل - -ى
المنظمات الإرهابية.
واإسصهاما منها في الحرب

عـــ Èالعــــــا⁄
إإسصتفتاء ثان ..فكرة تكتسصب زخما
^ لندن :تفرضس فكرة إاجراء اسصتفتاء جديد حول بريكسصت
ن -فسص -ه -ا ك -ب -دي -ل م -ن الت -ف -اق ال -ذي أاب -رم-ت-ه رئ-يسص-ة ال-وزراء
لوروبي والذي ينتظره
البريطانية تيريزا ماي مع التحاد ا أ
على الرجح فشصل ذريع في البرلمان ،لكن تطبيق هذه الفكرة
قد يشصكل تحديًا كبيراً ،بحسصب محللين .ورأاى الخبير في
لوروبية كونسصتانتين فرايزر من مركز «تي اسس
السصياسصة ا أ
Óبحاث أان «ثمة دينامية متنامية خلف الحملة
لومبارد» ل أ
لرجح ،عندما
لسصتفتاء ثان ،وهذا سصيصصبح خياراً جدياً ،على ا أ
يتمّ رفضس اتفاق تيريزا ماي في مجلسس العموم».

قضصية فسصاد ثالثة تطال نتانياهو

^ القدسس المحتلة :طالت قضصية فسصاد ثالثة رئيسس الوزراء
لسصرائيلي بنيامين نتانياهو بعد أان أاوصصت الشصرطة أامسس
اإ
لحد بتوجيه اتهامات تتعلق بقضصية فسصاد له وأايضصا لزوجته
اأ
سصارة .في المقابل ،رفضس نتانياهو التهامات الجديدة مشصيرا
إالى أانه «تم تحديد وتسصريب هذه التوصصيات حتى قبل بدء
لسص-رائ-ي-ل-ي-ة ب-ت-وج-ي-ه اتهامات
التحقيق» .أاوصصت الشص-رط-ة ا إ
لرئيسس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سصارة في قضصية فسصاد
هي الثالثة بعد قرارين مماثلين أاصصدرتهما في قضصيتي فسصاد
أاخريين في فيفري الماضصي.

ال -ع -ال -م -ي -ة ال -م -ع -ل -ن -ة ضص-د
الره -اب ،ق -دمت ال -ع-رب-ي-ة
السص-ع-ودي-ة ع-ام  2014مبلغ
( )100م - -ل - -ي - -ون دولر اإل- -ى
الأم-م ال-م-ت-ح-دة ل-م-ك-اف-ح-ة
الإه - -اب ،وت - -ح- -دي- -د اإل- -ى
م -رك -ز م -ك -اف -ح-ة الإره-اب
التابع لÓأمم المتحدة الذي
ت- -م اإنشص -اوؤه ف -ي ع -ام 2011

لمواجهة التحديات الأمنية
ال -ج -دي -دة ال -ت -ي يشص -ك -ل -ه -ا
الإرهاب.
ودشص- - - -ن ف- - - -ى م - - -اي 2017
ال- -م- -لك سص -ل -م -ان ب -ن ع -ب -د
العزيز ،بمشصاركة الرئيسس
الأمريكى «دونالد ترامب»
م-رك-ز «اع-ت-دال» ،ل-مواجهة
ال- -ف- -ك- -ر ال- -م- -ت- -ط- -رف ف -ى

ال - -ع - -اصص - -م - -ة السص - -ع - -ودي- -ة
الرياضس ،بحضصور قادة اأكثر
م- - - -ن ( )50دول - -ة ع - -رب - -ي- -ة
واإسصÓمية.
وت -ق -ع ال -م -م -ل -ك -ة ال -ع-رب-ي-ة
السص- - -ع- - -ودي - -ة ف - -ي اأقصص - -ى
ال -ج -ن-وب ال-غ-رب-ي م-ن ق-ارة
اآسص -ي -ا ح -يث ي-ح-ده-ا غ-رب-ا
ال- -ب- -ح- -ر الح- -م- -ر وشص -رق -ا
ال-خ-ل-ي-ج ال-ع-ربي والإمارات
ال -ع -رب -ي -ة ال-م-ت-ح-دة وق-ط-ر
وشص -م -اًل ال -ك -ويت وال -ع-راق
والأردن وج- -ن- -وب- -ا ال- -ي- -م- -ن
وسصلطنة عمان.
وتشص -غ -ل ال -م -م -ل -ك -ة اأرب -ع -ة
اأخماسس شصبه جزيرة العرب
ب- -مسص -اح -ة ت -ق -در ب -ن -ح -و 2
مليون كلم مربع.
وت-ح-ت-ف-ل ال-م-م-ل-ك-ة ال-عربية
السص-ع-ودي-ة ب-ي-وم-ه-ا ال-وطني
في  23سصبتمبر من كل عام
وذلك تخليداً لذكرى توحيد
المملكة وتاأسصيسصها على يد
الملك عبد العزيز بن عبد
ال- -رح -م -ن اآل سص -ع -ود ال -ذي
اأعلن قيام المملكة العربية
السصعودية عام .1932

اختتام القمة دون اتفاق مع واششنطن

قادة إلعشصرين يتمسصكون بحماية إŸناخ
وإلتعددية إ’قتصصادية

اختتمت قمة دول ›موعة العششرين
لرج -ن -ت Úأاع -م -ال -ه -ا دون ال-ت-وصش-ل إا¤
‘ا أ
ات-ف-اق م-ل-م-وسس م-ع ال-ولي-ات اŸت-حدة حول
قضش-اي-ا ج-وه-ري-ة أاب-رزه-ا اŸن-اخ والق-تصشاد
العاŸي ،وبضشغط من ترامب ،تفادى البيان
اÿت-ام-ي ل-ل-ق-م-ة اسش-ت-خ-دام عبارة مكافحة
«ا◊م - -ائ - -ي - -ة» ،م - -ق - -را ب - -رفضس أام - -ري- -ك- -ي
لسشÎات- -ي -ج -ي -ة ع -اŸي -ة Ÿك -اف -ح -ة ال -ت -غÒ
إ
اŸناخي.
توصصل قادة دول مجموعة العشصرين أامسس األول،
في ختام قمة في بوينسس آايرسس باألرجنتين إالى
حد أادنى من التوافق بشصأان القتصصاد العالمي،
لكن خÓفاتهم تجلت بوضصوح في البيان الختامي
الذي خ Óعمليا من أاي وعود ملموسصة.
وتعهد قادة دول مجموعة العشصرين ،الموقعة على
اتفاق باريسس بشصأان المناخ وهي دول المجموعة
باسصتثناء الوليات المتحدة ،بالتنفيذ الكامل لهذا
التفاق الذي قالوا إانه «ل عودة عنه».
كما أاخذوا علما ،بدون أاي تعهد إاضصافي ،بالدعوة
التي أاطلقها علماء األمم المتحدة بأان يضصعوا
نصصب أاعينهم هدفا أاكثر طموحا يتمثل بخفضس
الحترار بمقدار  1،5درجة مئوية بالمقارنة مع
م- -ا ك- -انت ع- -ل- -ي- -ه ح- -رارة األرضس ق- -ب- -ل ال- -ث- -ورة
الصصناعية.
لكن الوليات المتحدة التي ذكرت بأانها انسصحبت
من اتفاق باريسس أاكدت «التزامها القوي النمو
القتصصادي ،والوصصول إالى الطاقة ،واألمن».
وفي انحياز لموقف إادارة ترامب قالت مجموعة
ال -عشص -ري -ن إان ال -ت -ج -ارة ال-م-ت-ع-ددة األط-راف «ل-م
تتمكن من تحقيق أاهدافها» بتعزيز النمو وخلق
فرصس عمل.

إصصÓح منظمة إلتجارة إلعاŸية
ودعت ال-م-ج-م-وع-ة إال-ى إاصصÓ-ح م-ن-ظ-م-ة ال-تجارة

العالمية «من أاجل تحسصين عملها» ،مشصيرة إالى
أانها سصتسصتعرضس خÓل قمتها المقبلة المقرر
عقدها العام المقبل في اليابان التقدم الذي
سصيتم إاحرازه على هذا الصصعيد.
كما أاكدت مجموعة العشصرين أان صصندوق النقد
ال-دول-ي ي-م-ث-ل ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري لشص-ب-ك-ة األمان
العالمية ،ودعت إالى توفير التمويل الكافي له
وإالى النتهاء من وضصع اللمسصات األخيرة على
الحصصصس الوطنية الجديدة وذلك قبل الجتماع
السصنوي للمؤوسصسصة المالية الدولية المقّرر في
ربيع .2019
وتحدد الحصصصس الوطنية حقوق التصصويت التي
يتمتع بها كل من أاعضصاء الصصندوق .وتضصغط
الق-تصص-ادات ال-ن-اشص-ئ-ة ال-رئ-يسص-ية في مجموعة
العشصرين مثل الصصين والهند لتعزيز موقعها في
صصندوق النقد الدولي.

ﬁاربة إلفسصاد
أاكدت مجموعة العشصرين «التزامها درء الفسصاد
ومكافحته والقيادة بالقدوة»  ،واعدة بالعمل
م - -ن ع- -ام  2019وح- -ت -ى ع -ام  2021لتطهير
المؤوسصسصات الحكومية من الفسصاد.
كما جددت مجموعة العشصرين التزامها تحقيق
ه -دف ع -م -ره أارب -ع سص -ن -وات ي-ت-م-ث-ل ب-ت-ق-ل-يصس
الفجوة بين الجنسصين في القوى العاملة بنسصبة
 25في المئة بحلول عام  .2025كما دعت إالى
بذل مزيد من الجهود على هذا الصصعيد بما
ف -ي ذلك ال -ج -ه -ود ال -رام -ي -ة ل -ت -وف-ي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م
للفتيات.
وأاعلنت مجموعة العشصرين أانها وإاذ تÓحظ أان
ال-ت-ق-نّ-ي-ات ال-ج-دي-دة سص-ت-غ-ير من طبيعة العمل،
فإانها تدعو إالى مسصتقبل عمل «شصامل وعادل
ومسصتدام» ،مع ما قد يتطلب ذلك من إاعادة
تدريب العمال عند القتضصاء.

دÁقرإطيون مرشصحون Ÿنافسصة ترإمب
^ واششنطن :يصصب الديمقراطيون في الوليات المتحدة جل
اهتمامهم على انتخابات العام  2020واختيار الشصخصصية التي
قد تنافسس الرئيسس دونالد ترامب ،في وقت يواجه الخير
ت-دق-ي-ق-ا م-ت-زاي-دا بشص-أان عÓ-ق-ة ف-ري-ق ح-م-ل-ت-ه ف-ي  2016مع
روسصيا .ونشصر الديمقراطيون كتبا جديدة وأاجروا زيارات
متكررة إالى الوليات التي تشصهد تصصويتا مبكرا ،وهي خطوات
لبيضس.
تقليدية تسصبق المنافسصة على البيت ا أ

إلقضصاء على  9إإرهابي Úبغارة أإمريكية
^ أاعلن الجيشس األمريكي تصصفية تسصعة من ارهابيي حركة
«الشصباب» الصصومالية جراء غارة جوية نفذها الجمعة الماضصي.
لمريكية في إافريقيا «أافريكوم»،
وأاكدت القيادة العسصكرية ا أ
ف -ي ب -ي -ان م -ق -تضصب أاصص -درت -ه ل -ي -ل -ة أامسس السص-بت ،أان ال-غ-ارة
اسصتهدفت موقعا قرب بلدة ليبيدي ،ضصمن إاطار العمليات التي
لمريكي بهدف دعم جهود حكومة مقديشصو
ينفذها الجيشس ا أ
لضصعاف شصوكة الجماعة المتشصددة».
الرامية « إ
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لتي أاخطر
موجة غضشب تعم ﬂتلف اŸدن وا آ

إجتماع أإزمة ‘ إإ’ليزي وحديث عن فرضض ﬁتمل ◊الة إلطوإرئ بفرنسصا
^ «السشÎات» الصشفراء Œميد الضشرائب على اÙروقات ﬂرج النجاة

عقب يوم باريسشي سشاخن –ولت فيه احتجاجات « السشÎات الصشفراء « ا ¤مواجهات و
أاعمال عنف خّلفت عششرات اŸصشاب Úو مئات اŸوقوف Úوخسشائر مادية كبÒة ،عاد الرئيسس
الفرنسشي إاÁانويل ماكرون من قمة ›موعة العششرين ‘ بوينسس آايرسس وعÓمات القلق
والهلع تسشكنه ،وتوجه مباششرة إا ¤ميدان قوسس النصشر لتفقد حجم التخريب الذي حل
لششهر ‘ العا ⁄حيث وقف على دمار هائل مسّس اŸتاجر و السشيارات و اŸبا.Ê
با÷ادة ا أ
بحثا عن مخرج لÓنزلق األمني الخطير الذي
تذهب اليه فرنسصا ،وإليجاد حل لغضصب شصعبي
خرج عن السصيطرة  ،ترأاسس ماكرون اجتماع أازمة
حضصره رئيسس الوزراء إادوار فيليب ووزير الداخلية
ك -ريسص -ت -وف ك -اسص -ت -ان -ي -ر و»األج -ه -زة ال -م-خ-تصص-ة»
بالليزي.
وطلب ماكرون خÓل الجتماع الطارئ ،من رئيسس
ال -وزراء «اسص-ت-ق-ب-ال زع-م-اء األح-زاب ال-م-م-ث-ل-ة ف-ي
ال-ب-رل-م-ان وايضصً-ا م-م-ث-ل-ي ال-م-تظاهرين ودعا وزير
الداخلية الى «التفكير بطرق لتكييف وسصائل حفظ
األمن في المرحلة المقبلة».

حديث عن حالة الطوارئ

وبينما كان يتردد انتهاء الجتماع بقرار فرضس
حظر التجول  ،أاعلنت الحكومة الفرنسصية ، ،عن
اسص-ت-ع-داده-ا ل-ل-ح-وار م-ع م-م-ث-ل-ي ح-ركة «السصترات
الصصفراء» ،حيث أاورد المتحدث باسصم الحكومة،
بنجامين غروفو ،إان «الحوار دائًما ممكن ،ونحن
مسص -ت -ع-دون وج-م-ي-ع أاعضص-اء ال-ب-رل-م-ان ،وال-وزارات
لذلك».
وأادت أاع -م -ال ال -ع -ن -ف،إا ل -ى إاصص -اب -ة  133شصخصصا
ب-ج-روح ب-ي-نهم  23ع -نصص -را ف -ي ق-وى األم-ن وإال-ى
توقيف أازيد من  400على ذمة التحقيق بحسصب
حصصيلة رسصمية أاعلنت أامسس األحد .وأاعمال العنف
ه-ذه ال-ت-ي ل-م تشص-ه-ده-ا ال-ع-اصص-م-ة ال-ف-رنسص-ي-ة م-نذ
عقود ،دفعت برئيسس الوزراء إادوار فيليب إالى إالغاء

زيارته لبولندا للمشصاركة في قمة حول المناخ.

السشتماع إا ¤أاقوال وزيرين

أاعلن مجلسس الشصيوخ الفرنسصي امسس األحد أانه
سصيسصتمع الثÓثاء أامام لجنة إالى الوزيرين المكلفين
باألمن للحصصول على إايضصاحات عن الوسصائل التي
نشصرها وزير الداخلية السصبت في مواجهة الفوضصى
وأاثبتت تقصصيرها.
ودع- -ا رئ- -يسس م- -ج- -لسس الشص- -ي- -وخ ج -ي -رار لرشص -ي -ه
ال-ح-ك-وم-ة ال-ى ت-ق-دي-م «رد سص-ي-اسصي» ع-ل-ى األزمة
معتبرا أانه «ل يحق» للحكومة «بسصبت أاسصود ثالث»
في باريسس.

اŸعارضشة تقتنصس الفرصشة

أامام الوضصع المحرج والصصعب الذي يحيط بقيادة
م- -اك- -رون ال- -ت- -ي ت- -ع- -يشس أاسص- -وأا أاي -ام -ه -ا ،وج -دت
المعارضصة الفرصصة لنتقاده بعد ان اصصطفت في
مجموعها الى جانب «السصترات الصصفراء» وهي
ت -ط -الب ال -ح -ك-وم-ة ب-ت-ج-م-ي-د رف-ع الضص-رائب ع-ل-ى
ال -م -ح-روق-ات وب-اج-راء اسص-ت-ف-ت-اء ح-ول السص-ي-اسص-ي-ة
البيئية والضصريبية ،كما طلبت مارين لوبن (يمين
م- -ت- -ط- -رف) ل -ق -اء م -اك -رون م -ع زع -م -اء األح -زاب
السصياسصية المعارضصة ،وأايضصا دعت لحل الجمعية
الوطنية واجراء إانتخابات جديدة.
وفي معسصكر اليسصار طلب زعيم الحزب الشصتراكي
أاوليفييه فور بتشصكيل لجان حول القدرة الشصرائية.

Óسشتحقاقات القادمة بليبيا
–سشبا ل إ

›لسض إلنوإب يدعو إ ¤إإ’سصرإع بتشصكيل إÛلسض إلرئاسصي
دعا فتحي اŸرÁي ،مسشتششار رئيسس ›لسس
النواب الليبي ،إا ¤السشراع ‘ تششكيل اÛلسس
الرئاسشي ا÷ديد قبل نهاية ديسشم◊ Èا‹.
وأاضصاف المريمي في تصصريحات صصحفية أانه ل يوجد
موعد محدد قانونيا لتشصكيل المجلسس ،إال أان كافة
األطراف دعت إالى ضصرورة انهاء العملية قبل حلول
جانفي المقبل.
وأاشصار إالى أان األمر أاصصبح بيد لجنتي الحوار لتحديد
الموعد لتشصكيل المجلسس ،الذي يضصم رئيسس ونائبين،
بحيث تمثل األقاليم الثÓثة في المجلسس.
وحسصب مصص -ادر إاع Ó-م -ي -ة ،ت -ظ -ل ال-م-ادة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
الدسصتور الليبي تمثل إاشصكالية تحول دون التوافق بين
مجلسس النواب والمجلسس األعلى للدولة.
وفي هذا الشصأان أاوضصح عادل كرموسس ،عضصو المجلسس
األعلى للدولة ،إان المادة الثانية من الدسصتور تمثل
«إاشصكالية كبرى» ،خاصصة أانها تحتم حل جميع الكيانات
واألجسصام التي أانشصأات بقرار من المجلسس الرئاسصي،
كما أانها معممة بما يجعلها تشصمل أاية قرارات حتى
التي اتخذها المجلسس األعلى للدولة أاو البرلمان.

وأاشصار الى أان المجلسس األعلى ينتظر جلسصته المقبلة
لمناقشصة المادة الثانية ،وما إان كان سصيصصوت على
تعديلها أاو حذفها من اإلعÓن الدسصتوري ،خاصصة أانها
أاضص- -ي- -فت دون تصص- -ويت م- -ج- -لسس ال -ن -واب ع -ل -ي -ه -ا أاو
مناقشصتها.
وأاشصار إالى أان تمسصك مجلسس النواب بالمادة سصيعرقل
الخطوات الخاصصة بتشصكيل المجلسس الرئاسصي ،وذلك
لما يترتب عليها من أاثار سصلبية سصتشصمل الكثير من
القطاعات والهيئات.
ونقلت مصصادر إاعÓمية ،اأنه حسصب التعديل الدسصتوري
الحادي عشصر ،شصمل مادتين ،األولى بشصأان تضصمين
الت -ف-اق السص-ي-اسص-ي ال-م-ع-دل ف-ي اإلعÓ-ن ال-دسص-ت-وري،
وال -م-ادة ال-ث-ان-ي-ة ت-نصس ع-ل-ى م-وع-د ال-ع-م-ل ب-ال-ت-ع-دي-ل
ال -دسص -ت -وري ،م -ع اشص -ت -راط ع -دم شص -رع -ي -ة األجسص -ام
المكونة أاو المنشصأاة قبل التعديل ،حيث نصصت على
العمل بالتعديل الدسصتوري من تاريخ صصدوره ،وإالغاء
كل حكم يخالفه ،وأانه ل يترتب على هذا التعديل
إاضصفاء أاي شصرعية على اأية أاجسصام أاو صصفات أاو مراكز
قانونية نشصأات قبله ولم تكن مضصمنة في اإلعÓن».
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لثنين  ٠٣ديسسمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٥ربيع الول  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨١٠
ا أ

مسسرح الطفل...ـ من المدرسسة إالى الركح

رحلة لتنمية الشسخصسية وغرسس
القيم الجمالية والفنية ولكن...؟
كلمة العدد

إالى متى التغييب؟
يمتلك جيل السسبعينيات
وال-ث-م-ان-ينيات من القرن
ال -م -اضس -ي ذك -ري-ات ج-د
ج- -م- -ي- -ل- -ة م- -ع أانشس- -ط -ة
ال-ت-رب-ي-ة الفنية والفكرية
ال- - -ت - -ي ك - -انت ت - -ن - -ظ - -م
ب -ال -م-ؤؤسسسس-ات ال-ت-رب-ؤي-ة
وف -ي األط -ؤار ال -ث Ó-ث -ة،
ف- -ك- -انت ال- -م -ؤسس -ي -ق -ى،
ال- - -رسس- - -م ،واألنشس- - -ط - -ة
ال- - -ي- - -دوي - -ة وال - -مسس - -رح
بقلم :حبيبة غريب
تسس - -ت- -ق- -طب ال- -م- -ؤاهب
الفتية المتأالقة والتي غالبا ما تتأالق في اللغة العربية
وحتى الفرنسسية ،من جانب حسسن التعبير والحفظ
وسسÓسسة اإللقاء.
كانت تنظم ،في كل نهاية مؤسسم دراسسي ،حفلة كبيرة
ي-ق-دم ف-ي-ه-ا تÓ-م-ي-ذو ال-م-دارسس ال-م-ت-ؤسسطة ،الثانؤية
والب -ت -دائ -ي -ة ،ن-ت-اج اب-داع-ات-ه-م م-ن ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي
وعروضسهم المسسرحية وقصسائدهم الشسعرية .كان هذا
الشس-ق م-ن ال-ت-ك-ؤي-ن ال-خ-اصس ف-ي ال-ب-رن-ام-ج ال-دراسس-ي
ي -ه -دف إال -ى ت -ن -م-ي-ة ال-حسس ال-ف-ن-ي وت-ق-ؤي-ة ال-ق-درات
ال -ف -ك-ري-ة وت-ع-زي-ز ال-ث-ق-ة ف-ي ال-ن-فسس ع-ن-د ال-ط-ف-ل أاو
المراهق ،وبذلك تشسجيع المؤهبة وغرسس فيها بؤادر
المضسي قدما في مجالت الفنؤن واألدب مسستقب.Ó
Óسس -ف ف -ق-د اسس-ت-غ-نت ج-ل م-ؤؤسسسس-ات ال-م-ن-ظ-ؤم-ة
ول  -أ
ال -ت -رب -ؤي -ة ع -ن ه -ذا ال -ت -ك -ؤي -ن ال -ف -ن-ي واألدب-ي م-ن-ذ
ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات ول-م ي-ت-ب-ق م-ن ت-ق-ل-ي-د مسس-رح ال-ط-ف-ل أاو
الفرقة المؤسسيقية بالمدرسسة سسؤى بعضس المبادرات
التي يتبناها بعضس األسساتذة والمعلمين ،هنا وهناك،
والذين يحاولؤن من خÓل ذلك إابراز اسسم المدرسسة
وتشسجيع البراعم الفنية الصساعدة .
أاما اليؤم ومع وجؤد مسسرح للطفل إازدادت العروضس
واألعمال التي تحاكي الطفل وتتحدث عنه حاملة بين
مشساهدها رسسائل متنؤعة منها :زرع القيم والمبادئ
ال-ف-اضس-ل-ة وم-ع-ال-ج-ة آاف-ات ال-عصس-ر الج-ت-ماعية ،يكؤن
الطفل عرضسة لها ،وتكّؤن الناشسئة جمهؤرها من خÓل
األنشسطة الترفيهية التي تبرمجها المؤؤسسسسات الثقافية
أايام العطل وفي المناسسبات.
لكن أاين مؤهبة الطفل هنا ،وأاين مشساركته هؤ كصسانع
أاو فاعل في العمل المسسرحي؟ وكيف له أان يقف ليعبر
بنفسسه عن أاحاسسيسسه وإابداعاته أامام الجمهؤر؟
شسهدنا في األسسابيع الماضسية اهتمام كل من وزارتي
ال-ث-ق-اف-ة وال-ت-رب-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ب-تشس-ج-يع بعضس المؤاهب
الشسابة ،خاصسة في الكتابة األدبية ،ومد يد العؤن لها
للمسساهمة في المعرضس الدولي للكتاب وسسيكؤن من
ال -ج -ي -د أان ت -ت-ؤاصس-ل ه-ذه ال-م-ب-ادرات ال-ط-ي-ب-ة ضس-م-ن
إاسستراتيجية التشسجيع على تكؤين أاسساتذة ومعلمين في
ال-مسس-رح وال-م-ج-الت ال-ث-ق-اف-ي-ة األخ-رى ،والعمل على
اكتشساف المؤاهب الصساعدة في المدرسسة وفتح آافاق
ال -ت -ك -ؤي -ن أام -ام -ه -ا لصس -ق -ل م -ؤه -ب -ت -ه -ا ،وذلك داخ-ل
ال -م-ؤؤسسسس-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ك-ال-مسس-ارح ال-ب-ل-دي-ة وال-ؤلئ-ي-ة
وال-ؤط-ن-ي-ة ،وك-ذا ت-ف-ع-ي-ل دور ال-ت-ع-اون-يات والجمعيات
الثقافية الفاعلة ،وهؤ المشسروع الذي ل يحتاج في
تجسسيده على أارضس الؤاقع سسؤى إارادة قؤية وتطبيق
متصسل ومتؤاصسل في الزمان والمكان.

@غياب الهياكل الثقافية حال
دون تطور مسسرح الطفل بالمدارسس
@ تغييب الرعاية والرقابة  ..والتهريج اسستوطن المكان
@مسسرح الناشسئة مدرسسة إلعداد رجال المسستقبل
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مسسرح ألطفل من ألمدرسسة إألى ألركح

الثق ـ ـ ـا‘

رحلة لتنمية الششخصشية وغرسس القيم الجمالية والفنية ولكن...؟
’دوأر وألجمهور .ظهر هذأ
’ولى للتأاسسيسس لفعل مسسرحي يكون ألطفل فيه صساحب أ أ
يعتبر مسسرح ألطفل أللبنة أ أ
ألنوع في سسبعينيات وثمانينيات ألقرن ألماضسي :تحت شسعار «فرقة مسسرحية لكل مدرسسة» فنشسأا بذلك جيل يحب
ألمسسرح ويمتهن ألعروضس ألفنية ويحتكم إألى ألنقد أ’نطباعي .وما نلحظه أليوم هو غياب ألمرأفقة دأخل
ألمنشسآات ألمدرسسية وخارج جدرأنين ألتي كان على ألمسسارح ألبلدية وألوطنية توفيرها ،إأضسافة إألى أسسباب أخرى
’تي :أين يكمن ألخلل ما دأمت ألنصسوصس متوفرة ،هل هو
نقف على بعضس منها في محاولة للجابة على ألسسؤوأل أ آ
غياب ألمؤوطرين أم أنه تغييب لهذأ ألنوع ألمسسرحي ألمتميز؟

هناك من يحتكر ألكتابة للطفل دون أسستحقاق

ي-ح-دث-ن-ا أل-ك-اتب أل-مسس-رح-ي يوسسف
بعلوج ،ألفائز مؤوخرأ بجائزة ألهيئة
’حسس -ن نصس
أل- -ع- -رب- -ي- -ة ل- -ل -مسس -رح أ
م-وج-ه ل-ل-ط-ف-ل ،ي-ح-دث-نا عن رؤويته
ل -مسس -رح أل -ط -ف -ل ع -م -وم -ا ،ووضس-ع-ه
بالجزأئر خصسوصسا .ويتسساءل بعلوج
في هذأ ألحوأر عن سسبب غياب ألفن
أل-مسس-رح-ي ع-ن م-دأرسسنا ،وأقتصساره
على تجارب تطوعية ،مشسيرأ إألى أن
معرفة نتائج هذأ ألغياب تسستوجب
ب-ح-ث-ا م-ع-م-ق-ا م-ن أل-م-ت-خصسصس-ي-ن في
ألبيدأغوجيا وعلم أ’جتماع.
حاوره :أسسامة إأفرأح
«ألشس - -عب» :ل - -ط- -ال- -م- -ا ك- -ان أل- -ك- -لم
ألسس -ائ -د ،ح -ي-ن أل-ت-طّ-رق إأل-ى مسس-رح
ألطفل ،هو عن مسسأالتيْ غياب ألنصس
وغ -ي-اب أل-م-خ-تصس-ي-ن ..م-ا رأيك ف-ي
هذأ ألقول؟
ي-وسسف بعلوج :ي-ت-ح-دث-ون عن الغياب،
و’ ي-ت-ح-دث-ون ع-ن ال-ت-غ-ي-يب .ك-ي-ف ي-جرؤو
هؤو’ء على الحديث في بلد يحصضل فيه
كاتب مثلي على  5جوائز ،و’ ُيشضرك في
أاي فعالية متعلقة بأادب الطفل ’ كمنظم
و’ كُمَبرمج في النشضاطات؟ صضحيح عدد
أادباء الطفل في الجزائر قليل ،وعدد من
اسضتطاعوا إاثبات أانفسضهم عربيا من خلل
ال -مسض -اب -ق -ات ال -ك -ب -رى أاق -ل ،ل -ك-ن ه-ؤو’ء
أانفسضهم يبقون خارج معادلة الشضللية التي
تحكم المشضهد .في الجزائر ًأاصضبح السضائد
ت -روي -ج وج-ود أازم-ة م-ن ط-رف م-ن-ت-ف-ع-ي-ن
يحتكرون الواجهة دون أاي اسضتحقاق.
’هم في نظرك
سسبق وأن قلت إأن أ أ
ه -و أ’شس -ت -غ-ال ع-ل-ى مشس-روع ك-ت-اب-ة
ح -ق -ي -ق -ي ط -وي -ل أل -م -دى ،وه -ذأ م-ا
ف -ع -ل -ت -ه أنت ع -ل-ى م-دأر سس-ن-وأت ف-ي
م -ج -ال أدب أل-ط-ف-ل ..ه-ل ي-م-ك-ن أن
توضسح هذه ألفكرة أكثر؟
@@ ’ يزال البعضس يقدمني في الحوارات
والملتقيات كروائي وقاصس .اشضتغلت على
مشضروع روائي ولم أاصضدره ،والحقيقة أاني
فزت بجائزتين في مجال القصضة للكبار
لدب
ه -م -ا ج -ائ -زة ال -م-ه-رج-ان ال-دول-ي ل -أ
وك -ت-اب الشض-ب-اب ،وج-ائ-زة ف-ن-ون وث-ق-اف-ة.
هذا التقديم ليسس خاطئا تماما لكنه منذ
البداية كان مؤوجل بالنسضبة لي إالى غاية
إاث - -ب - -ات ن - -فسض - -ي ف - -ي ت - -خصضصس واح- -د،
وال -ت -خصضصس ال-ذي اخ-ت-رت-ه م-ن-ذ ال-ب-داي-ة
ي -ت -ف -اداه ال -ك-ث-ي-رون ويصض-ف-ون-ه ب-اأ’صض-عب
واأ’ك -ث -ر ت -ع -ق -ي -دا .أادب ال -ط -ف-ل ع-م-وم-ا
ومسض-رح ال-ط-ف-ل ب-ال-خصض-وصس ي-ح-ت-اج إال-ى
الكثير من ا’سضتثمار لتكريسس اسضم فيه.
أاظن أانني اآ’ن وصضلت إالى مرحلة أاوصضف
فيها بالكاتب المتخصضصس في أادب الطفل،
وأان- -ا مسض- -ت- -م- -ر ف- -ي ه- -ذا ال- -م- -ج- -ال م -ع
اسض-ت-ع-دادي ال-ك-ام-ل اآ’ن ل-خ-وضس ت-جارب
كتابية أاخرى.
ي ألنوعين أعمق أثرأ في رأيك:
أ ّ
مسس- -رح أل- -ط -ف -ل ل -ل -ط -ف -ل أو مسس -رح
ألكبير للطفل؟
@@ هذا سضؤوال صضعب ومعقد ،و’ أارى أاني
لج-اب-ة ع-ن-ه أاك-ث-ر م-ن ال-ج-مهور
م-خ-ول ل -إ
ال- -مسض- -ت- -ه -دف .رأاي -ي ال -خ -اصس أان اأ’م -ر
م -رت -ب-ط ب-خ-ي-ارات إاخ-راج-ي-ة وإان-ت-اج-ي-ة،
وغالبا يتم ا’سضتعانة بممثلين محترفين

لهم رصضيد في اأ’عمال الموجهة للطفل،
وهذا أامر أاراه يعطي اأ’عمال الموجهة
ل -ل-ط-ف-ل إام-ك-ان-ي-ة أاك-ب-ر ل-ل-ن-ج-اح .ت-ج-ارب
الطفل للطفل غالبا تتركز في المسضرح
المدرسضي ،وهو مسضرح محدود من زاوية
نظر إانتاجية ،ويعتمد بشضكل أاسضاسضي على
مجهودات شضخصضية.
’ضسافة ألتي يمكن لمسسرح
ما هي أ إ
أل -ط -ف-ل ت-ق-دي-م-ه-ا ل-م-ج-ال أل-ت-رب-ي-ة
وأل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م؟ وك -ي -ف ت -رى حضس -ور
مسس - -رح أل - -ط - -ف - -ل ف - -ي أل - -م - -درسس- -ة
أل-ج-زأئ-ري-ة ،وه-ل ت-رأهن منظومتنا
ألتربوية عليه بالشسكل ألمطلوب؟
@@ ماذا لو قلبنا السضؤوال وقلنا :ما هي
نتيجة غياب المسضرح عن مجال التربية
وال -ت-ع-ل-ي-م؟ أاسض-ئ-ل-ة ك-ه-ذه تسض-ت-وجب ب-ح-ث-ا
معمقا من المتخصضصضين في البيداغوجيا
والسضوسضيولوجيا لمعرفة نتائج غياب الفن
المسضرحي عن المدرسضة ،واقتصضاره على
تجارب تطوعية .هذا مع العلم أان مسضرح
الطفل في الجزائر يحظى بإاقبال جيد
ف- -ي ال -ق -اع -ات .ه -ل ضض -ي -عت ال -م -درسض -ة
ال-ج-زائ-ري-ة ع-ل-ى ن-فسض-ه-ا أاداة ل-غ-رسس قيم
أافضضل في جيل أاصضبح العنف المدرسضي
ف-ي-ه-ا ظ-اه-رة نسض-م-ع ع-ن-ه-ا بشض-كل دوري؟
ال- -مسض- -ؤوول اأ’ول ع- -ن اإ’ج -اب -ة ع -ن ه -ذا
ال -خ -ي -ار ه -ي وزي -رة ال -ت -رب -ي -ة وال -ت -ع -ل-ي-م
ومسضتشضاروها.
’شسرأف على
’ي معلم أ إ
هل يمكن أ

ألبروفيسسور ألعيد جلولي لـ«ألشسعب»:

المسشرح أاسشلؤب مهم لتنمية فكر الطفل
’دأب وأللغات بجامعة
يعتبر ألبروفيسسور ألعيد جلولي عميد كلية أ آ
قاصسدي مرباح ورقلة وألمختصس في أدب ألطفل في موضسوع مسسرح
ألطفل وألمسسرح ألمدرسسي أنه يجب في ألبدأية أن نميز بين نوعين
’ط -ف-ال وأل-مسس-رح
م -ن أل -مسس -رح أل -م -وج -ه ل -ل -ط -ف -ل ،وه -م -ا مسس -رح أ أ
’طفال ’ نميز بينهما إأ’ في
ألمدرسسي ،موضسحا «نحن في مجال أدب أ أ
ألغاية وألموضسوع».

وي - -قصض- -د ب- -مسض- -رح اأ’ط- -ف- -ال حسضب
م -ح -دث -ن-ا ه-و ال-مسض-رح ال-ذي ي-ق-دم-ه
لطفال
ال-م-ح-ت-رف-ون ال-م-ت-خصضصضون ل أ
ويمثل فيه الصضغار إالى جانب الكبار
في بعضس العروضس و’ يقصضد به فقط
المسضرح الذي يقوم بدور البطولة فيه
أاط- -ف -ال ،ف -ه -ن -اك م -ن ي -رفضس ق -ي -ام
اأ’طفال أاسضاسضا بالتمثيل على مسضارح
ال -م -ح -ت -رف -ي -ن ح -ت -ى ل -و ك -ان مسض-رح
الطفل ،أ’نهم قد يهملون دراسضتهم،
وقد يتعرضضون أ’زمات نفسضية عندما
يشضتهرون ويحصضلون على درجة من
ال -ت -ق -دي -ر ال -ج -م -اه -ي-ري ويصض-ب-ح-ون
نجوما ثم ينزوون في مجاهل النسضيان
فيصضابون بعقدة نفسضية ،باإ’ضضافة إالى
ال -م -ت -اعب الصض -ح -ي -ة ن -ت -ي-ج-ة ال-ع-م-ل
المتكرر يوميا وإاذا حدث غير هذا
واشضترك اأ’طفال في التمثيل فل بد
م-ن حصض-ول-ه-م ع-ل-ى ال-غ-ذاء ال-مناسضب
وأان يراعى عدم سضهرهم إالى أاوقات
متأاخرة عن موعد نومهم ،ومواعيد
اسضتذكارهم لدروسضهم.
ويمثل المسضرح المدرسضي  -كما ذكر -
م-ج-م-وع-ة م-ن ال-نشض-اطات المسضرحية
ب -ال -م -دارسس ال -ت-ي ت-ق-دم ف-ي-ه-ا ف-رق-ة
ال-م-درسض-ة أاع-م-ا’ مسض-رح-ي-ة ل-جمهور

ماهي عؤاقب غياب المسشرح عن التربية والتعليم؟
’نشس -ط -ة أل -مسس -رح -ي -ة ،أم أن ذلك
أ أ
يتطّلب مهارأت وتكوينا معينا؟ وإأذأ
’م -ر ك -ذلك ،أل -ن ي -ق -ف ه -ذأ
ك- -ان أ أ
ح- -اج- -زأ ف- -ي وج- -ه ت -ع -م -ي -م مسس -رح
ألطفل في مدأرسسنا؟
@@ ’ يمكن أان نكون ضضد ا’جتهادات
الفردية ،لكن التكوين أايضضا مهم .من حق
أاي أاسضتاذ أان يقود تلميذه إالى تجربة
مسضرحية مدرسضية ،لكن اأ’فضضل أان تكون
مدروسضة ،وفيها وعي ولو بسضيط بأادوات
المسضرح .التكوين غالبا يتمّ في مهرجانات
خاصضة بالمسضرح المدرسضي ،كما أان حضضور
ال -ع -روضس ال -م -ح -ت -رف-ة ف-ي إاط-ار زي-ارات
منظمة للمدارسس له دور أاسضاسضي في أاخذ
فكرة أافضضل عن شضكل المسضرح الحقيقي
وإامكاناته.
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ورقلة :إأيمان كافي

ألكاتب ألمسسرحي يوسسف بعلوج يتسساءل في حوأر لـ«ألشسعب»:

ألكاتب وألممثل ألمسسرحي «أحسسن سسرأج»:

الهتمام بمؤاهب الطفل وميؤله ،حتمية لبعث نششاطه المسشرحي من جديد؟
’خ-ي-رة ف-ي
’سس -ب -اب أل -ت -ي أدت إأل -ى ت -رأج -ع أل -نشس -اط أل -مسس -رح -ي ف -ي ألسس -ن-وأت أ أ
م -ا ه -ي أ أ
أل-م-ؤوسسسس-ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وح-ت-ى ف-ي دور أل-ث-ق-اف-ة أل-بلدية ألمختلفة؟ جملة أ’سستفسسارأت
وعلمات أ’سستفهام هذه ،حملناها من خلل هذأ ألحوأر ألقصسير ألى ألكاتب ،ألمخرج
’لوأن» ومؤولف ألعمل
وألممثل ألمسسرحي «أحسسن سسرأج» ،كاتب حوأر مسسرحية «ثورة أ أ
ألفني ألمميز«أنزأر وبوغنجة» ألذي فرضس نفسسه هذه ألسسنة كعمل يؤوسسسس لثقافة مسسرح
ألشسارع ألتي بادر إأليه مسسرح قسسنطينة ألجهوي».
قسسنطينة حاوره أحمد دبيلي
الثقافي» ،لكن ’ أاعتقد بتاتا أانها كانت بالقوة
التي نتخيلها وأانها أاعطت الكثير ،وسضاهمت في
«ألشس -عب» :ف -ي سس -ب -ع -ي -ن -ي-ات وث-م-ان-ي-ن-ي-ات بروز مواهب ،وكانت وراء حضضور بارز لحركة
أل-ق-رن أل-م-اضس-ي ،ك-ان ل-ل-نشس-اط أل-مسس-رح-ي مسضرحية تجاه الطفل؟.
في ألمدأرسس حضسورأ مميزأ ،وما يلحظ فالمحاو’ت البسضيطة التي يتذكرها كل واحد منا
أل-ي-وم شس-ب-ه غ-ي-اب ت-ام ل-ه-ذأ أل-نشساط دأخل وال- -ت- -ي ك- -انت ت -ن -ظ -م ف -ي مسض -اب -ق -ات «م -ا ب -ي -ن
هذه ألمنشسآات وخارجها أيضسا ..كالمسسارح الثانويات» لم تكن حسضب اعتقادي ذلك اإ’طار
ألبلدية ودور ألثقافة وغيرها؟ في رأيكم الذي نحن بصضدد الحديث عنه( ،أاي الطفل) ،كما
ل -م ت-ك-ن مسض-ت-م-رة ،وب-ال-م-ح-ت-وى «ال-ب-ي-داغ-وج-ي»
لماذأ هذأ ألترأجع؟ وأين مكامن ألخلل؟
ألكاتب وألممثل «أحسسن سسرأج» ..« :بداية ’ الموجّه خصضيصضا للطفل ،وأايضضا لم تمارسس من
ب- -د أان أاشض- -ي- -ر إال- -ى أان ه- -ن -اك خ -ل -ط ف -ي ب -عضس طرف أاطفال ،بل كانت تمارسس
المصضطلحات المتداولة بيننا اليوم ،فالكثير منا ’ في إاطارها المحدود من طرف
يفرق بين مسضرح الطفل والمسضرح الموجه للطفل .شضباب بين  17و 19من العمر،
أاما اأ’ول فهو الذي يمارسس من طرف اأ’طفال وه -ذا ل -يسس ع -م -ر ال-ط-ف-ل .إاذا،
أان -فسض -ه -م ب -ت -وج -ي -ه م -ن م -نشض -ط ،أاو م -درسس ،أاو فما عدا ،المحاو’ت المحدودة
مؤوطر ...وأاما الثاني فهو ع - -ل - -ى مسض- -ت- -وى ال- -م- -ؤوسضسض- -ات
ال -ذي ي -م -ارسس م-ن ط-رف التعليمية لم يكن هناك حضضورا
ممثلين جلهم كبار ،لكنهم ل-مسض-رح ال-ط-ف-ل ب-ت-ات-ا وال-ح-ركة
ذه -ب -وا ف -ي ه -ذا ا’ت -ج -اه ال -مسض -رح -ي -ة ب-م-ج-م-ل-ه-ا آان-ذاك
مؤومنين بأان هذا المجال ك -انت ف-ي إاط-ار ح-رك-ة شض-ب-اب-ي-ة
يسضتحق ا’هتمام كما هو م- -ؤوط- -رة م- -ن ط- -رف «اإ’ت -ح -اد
ال - -ح - -ال ال - -ي - -وم ل - -ب - -عضس الوطني للشضبيبة الجزائرية» ،هذه المنظمة التي
المختصضين سضآاتي على ذكر حملت على عاتقها التكفل بفئة الشضباب من خلل
بعضس أاسضمائهم بعد حين ،تأاطيرها له وتوجيهه ،فأاين مكان الطفل هنا؟...
غ -ي -ر أان اإ’شض -ادة ب -ح-ق-ب-ة إاذا ،فل غياب النصضوصس المسضرحية ،و’ غياب
سض-ب-ع-ي-ن-ي-ات و ث-م-ان-ي-ن-ي-ات المؤوطرين كانا السضبب في تراجع مسضرح الطفل،
ال -ق -رن ال -م -اضض -ي وال-ق-ول الغياب كان بسضبب عدم ا’هتمام بمواهب الطفل
ب -أان -ه ك -ان ل -نشض-اط مسض-رح وميوله ،وهو ما نشضهده وبكل أاسضف اليوم؟!.
ال -ط -ف -ل حضض -ورا م -م-ي-زا ،ف -مسض-رح ال-ط-ف-ل م-ا ي-زال غ-ائ-ب-ا ع-ل-ى ال-مسض-ت-وى
فأانا شضخصضيا ’ أاعتقد في الرسضمي ،فهو غير موجود في البرامج التدريسس
صض-ح-ت-ه ،ب-ل أاع-ت-بره نسضبيا ال-رسض-م-ي-ة ،غ-ي-ر م-وج-ود ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-م-نشضآات
إالى حد ما بالمقارنة مع الحالية كدور الشضباب مثل والتي يبلغ عددها
حسضب ع -ل-م-ي  47أاو  48دار شض-ب-اب ف-ي م-دي-ن-ة
ما نعيشضه اليوم؟
ال -واق -ع أان -ه ك -انت ه -ن -اك قسض -ن-ط-ي-ن-ة ل-وح-ده-ا ؟؟ م-ع وج-ود ال-ب-عضس م-ن-ه-ا
ب - - - -عضس ال - - - -نشض- - - -اط- - - -ات كـ»بناية» فقط دون أاي نشضاط يذكر؟ إاذ الخلل
ال-م-ح-تشض-م-ة ع-ل-ى مسض-توى ل-يسس ال-م-نشض-آات أاو غ-ي-اب ال-نصض-وصس ال-مسض-رح-ية،
ال -م -ؤوسضسض -ات ال -م -درسض -ي-ة غ -ي -اب أاو ن -قصس ال -م -ؤوط-ري-ن ...أاو ع-دم اه-ت-م-ام
ت- -ت- -م -ث -ل ف -ي وج -ود م -ادة ال-ط-ف-ل ب-ال-مسض-رح ..ب-ل ال-خ-ل-ل ي-ك-م-ن ف-ي غ-ي-اب
تسض-م-ى ح-ي-ن-ه-ا «ب-ال-نشض-اط سضياسضة أاو لنقل إارادة تحمل على عاتقها التكفل

ب -رج -ل ال -مسض -ت -ق -ب -ل وتشض -ج -ي -ع-ه ع-ل-ى
ا’هتمام بكل أانواع الفنون ’ المسضرح
فقط؟؟».
ه -ل ت -ع-ت-ق-دون أن إأع-ادة مسس-رح
أل-ط-ف-ل ل-ل-وأج-ه-ة م-ن خ-لل ه-ذه
ألمنشسآات هو ما يؤوسسسس إألى متفرج
أل- -غ- -د ،وي- -نشس- -ط ح- -رك- -ة أل -ن -ق -د
ألمسسرحي؟.
@@ إاع -ادة مسض -رح ال -ط -ف-ل أاو ال-مسض-رح
الموجه للطفل للواجهة ضضرورة إاذا كنا
ن -رغب ف -ي ت -رب -ي -ة أاب -ن -ائ -ن -ا وج-ع-ل-ه-م
يندفعون إالى اكتشضاف الجمال ،وقبول
ا’خ- - -ت - -لف ،وم - -ع - -رف - -ة اآ’خ - -ري - -ن،
واك -تشض-اف حضض-ارات-ه-م ،وحب ا’ط-لع
وال-م-ع-رف-ة وال-ق-راءة وت-ب-ادل ال-معارف،
و ...و ..هذا يؤوسضسس حسضب رأايي لمتفرج الغد،
ولما ’ لعدد كبير من
ف-ن-ان-ات وف-ن-ان-ي ال-غ-د،
ل - -ك - -ن رغ - -م ك - -ل ه- -ذه
السضلبيات أابقى متفائل
وأاق -ول أان ال -مسض -ت -ق -ب-ل
يبشّضر بالخير.
ف- - - -اإ’رادة م - - -وج - - -ودة
وه -ن -اك م -ن -ذ سض -ن-وات
م- - -ح- - -او’ت إ’ح- - -ي- - -اء
ال - -مسض- -رح «ال- -م- -وج- -ه»
ل- -ل -ط -ف -ل ي -م -ارسس م -ن
طرف فنانين حملوا على عاتقهم التكفل بهذه
الفئة من المجتمع ،أاذكر على سضبيل المثال ’
الحصضرالمخرج «ياسضين تونسضي « ،الذي اختصس
ت -ق -ري -ب -ا ف -ي ه -ذا ال-م-ج-ال وق-دم أاع-م-ا’ رائ-ع-ة
موجهة خصضيصضا للطفل ،وآاخرها مسضرحية «ثورة
اأ’لوان» ،ومعه الكثير أامثال« :ميـسضوم مجهري»
(وهران)« ،نور الدين دويلة» (سضيدي بلعباسس)،
«ت -ع -اون -ي -ة ال -ط-اسض-ي-ل-ي» (قسض-ن-ط-ي-ن-ة) و»ج-م-ع-ي-ة
الشضهاب» (عنابة) الخ...
 ..في الواقع أان هذه التوجهات قديمة نوعا ما،
ولكن لم تبدأا تعطي ثمارها حتى اآ’ن ،فأاول من
ب -دأا ه -ذه اأ’ع -م -ال ه -م -ا ال -ف -ن -ان -ان ال-ع-م-لق-ان
رحمهما الله «عبد الحق بن علجية» و»عبد الحق
م -خ -وخ « م -ن م -دي -ن-ة «ع-ن-اب-ة» ،وم-ا ي-ب-عث ع-ل-ى
ال -ت-ف-اؤول ك-ذلك ه-و ان-خ-راط ال-مسض-ارح ال-ج-ه-وي-ة
وحتى المسضرح الوطني في هذه التوجهات ،وذلك
ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-مسض-رح-ي-ات الموجهة للطفل وتبنيها
م-ب-اشض-رة أاو ال-مسض-اه-م-ة ف-ي-ه-ا ع-ل-ى شض-ك-ل أاع-مال

طفل اليؤم
متفرج «عابر» وليسس
«متعؤدا ـ» ول
«يمتلك» خششبة

مشض- - -ت- - -رك - -ة م - -ع
ج- - -م- - -ع- - -ي - -ات أاو
ت- - -ع- - -اون - -ي - -ات أاو
فنانين مسضتقلين.
ال-م-لح-ظ ال-ي-وم،
ه-و وج-ود أاع-م-ال
مسض-رح-ي-ة موجهة
لط- -ف -ال ع -ل -ى
ل - -أ
مسض- - - -ت- - - -وى ك- - - -ل
ال- - -مسض- - -ارح وك - -ل
سضنة تقريبا ،وكل
ما نتمناه هو أان
تسض- - -ت- - -م - -ر ه - -ذه
العملية وتكثف.
ف- - - -ف - - -ي مسض - - -رح
قسض-ن-ط-ي-ن-ة ل-وح-ده ي-وج-د ح-ال-ي-ا م-ا ’ ي-ق-ل ع-لى
خمسضة أاو سضتة أاعمال موجهة للطفل ،ومسضرح
بسضكرة مثل دشضن أاول عمل له بمناسضبة افتتاحه
لطفال ،وهذا شضيء مشضجع ،لكن
بعمل مسضرحي ل أ
ما يبقى غائب هو المسضرح الذي يمارسس من
ط -رف ال -ط -ف -ل ن -فسض -ه ،ب -م -ع -ن -ى غ -ي-اب ال-ط-ف-ل
ال-م-م-ارسس ل-ل-مسض-رح ،ف-ال-ط-ف-ل ال-م-ت-فرج للمسضرح
موجود نوعا ما ولو نسضبيا؟.
م-ا ه-و تصس-ورك-م ل-ب-رأم-ج ج-دي-دة لمسسرح
ألطفل مسستقبل في ألجزأئر
وأل -ن -ه -وضس ب -ه -ذأ أل -نشس -اط ح -ت-ى ’ ت-ب-ق-ى
حبيسسة ألمناسسبات وألعطل ألمدرسسية؟.
@@ فيما يتعلق ببرامج مسضرح الطفل ،فهذا لن
يكون حسضب اعتقادي مجديا إا’ بإادماج الطفل
ن-فسض-ه ف-ي ال-ف-ع-ل ال-مسض-رح-ي م-ن خ-لل إاشض-راك-ه
م -ب -اشض-رة ف-ي أاع-م-ال مسض-رح-ي-ة ف-ي ال-م-ؤوسضسض-ات
التربوية بإاعادة تفعيل مادة النشضاط الثقافي على
مسض-ت-وى ه-ذه ال-م-ؤوسضسض-ات أاو ال-م-نشض-آات ال-ث-قافية
«دور الثقافة مثل أاو غيرها» ليكون للطفل فضضاء
خاصضا به ويجعله يؤومن به ،وبهذا فقط يخرج
الطفل من المناسضبتية والحضضور لعرضس مسضرحي
بالصضدفة أاو خلل العطلة المدرسضية ..فحاليا،
يحضضر اأ’طفال للعروضس المسضرحية الموجودة
كضضيوف ،وهذا يترك الطفل بعيدا عن الممارسضة
وغريبا عن المسضرح ومتفرجا عابرا ’ ،متفرجا
م -ت -ع -ودا ،وذلك أ’ن ال -فضض -اء ال -ذي ي -أات-ي إال-ي-ه ’
يملكه ،فالمسضرح مثل فضضاء رسضميا ’ يسضمح له
بتفجير قدراته ،بل هو يتابع عرضضا ثم يعود إالى
بيته ،ودار الثقافة حاليا لم تجتهد بالقدر الكافي
لتحتضضنه وتوفر له الفضضاء الخاصس به.
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يتكون من الزملء واأ’سضاتذة وأاولياء
اأ’مور وهي تعتمد أاسضاسضا على إاشضباع
الهوايات المختلفة للتلمذة كالتمثيل
والرسضم والموسضيقى ..إالخ ،وكل ذلك
ت- - -حت إاشض - -راف م - -درب ال - -ت - -رب - -ي - -ة
ال-مسض-رح-ي-ة ول-ك-ل ال-ن-وع-ي-ن وظ-ائ-ف
وأاهداف.
ف- - -أام- - -ا مسض - -رح ال - -ط - -ف - -ل يضض - -ي - -ف
البروفيسضور جلولي في حديث جمعه
بـ»الشضعب» فهو يسضهم في غرسس كثير
م -ن ال -ق -ي-م اأ’خ-لق-ي-ة ف-ي ن-ف-وسض-ه-م
ك-الصض-دق والشض-ج-اع-ة ك-م-ا يسض-ه-م ف-ي
إاثراء فاعلية حواسس الطفل ،وصضقلها
عندما تمارسس مهامها بنجاح ومهارة،
كما يتحّقق التطهير لمشضاعر الخوف
والشض -ف -ق -ة ع -ن -دم -ا ي -رت -ب -ط ال -ط-ف-ل
المشضاهد بالحدث ،متابعا الشضخوصس
ف - -ي ت - -ح - -رك - -ات- -ه- -ا وان- -تصض- -ارات- -ه- -ا
وان -ه -زام -ات -ه -ا ،وصض -راع -ات -ه -ا ،ح-ت-ى
ينتصضر الخير على الشضر وتهدأا نفسس
الطفل ،وقد أاشضبعت المسضرحية كثيرا
م -ن ح -اج -ات -ه ال -ن -فسض-ي-ة ف-ي ت-رسض-ي-خ
العدل ،ويتحقق التوازن السضوي لتلك
المشضاعر المسضتثارة كما أان مشضاهدة
ال -ط -ف -ل ل -ل -مسض -رح -ي -ة ف -ي -ه ن -وع م -ن
ال -ت -ن -ف -يسس ع -ن ال-مشض-اع-ر ال-م-ك-ب-وت-ة
ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ع-ج-ز ال-طفل عن تحقيق
ب -عضس رغ-ب-ات-ه ،ف-ي-رى ت-لك ال-رغ-ب-ات

صسليحة برأهمي لـ ‘‘ألشسعب»:

مسشرح الناششئة مدرسشة
إلعداد رجال المسشتقبل

’دب ألعربي
’سس-ت-اذة ،صس-ل-ي-ح-ة ب-رأه-م-ي ،م-ن ك-ل-ية أ أ
ت-ع-ت-ب-ر أ أ
ب-ج-ام-ع-ة ع-ي-ن ت-م-وشس-نت ،أن مسس-رح أل-ط-ف-ل ف-ي ب-لدن-ا مازأل
ي-ت-ر ّن-ح ،ف-ل ي-م-ك-ن أل-ح-ك-م ب-ال-ج-زم ب-أان-ه م-وجود وقائم بذأته
لينافسس مسسرح ألكبار ،كما ’ يمكن ألقول أنه غائب تماما.
سسطيف :نورألدين بوطغان
في دردشضة مع جريدة «الشضعب» بشضأان واقع مسضرح الطفل في بلدنا،
قالت المتحدثة «أان هذا المجال في الجزائر يتطور من سضنة إالى
أاخرى ،إالى درجة اقامة مهرجانات له ،وان كانت قليلة حيث كثرت
ال- - -ع- - -روضس ف- - -ي السض - -ن - -وات
اأ’خيرة وهو قد بدأا مع ظهور
ال- -عصض- -ر ال- -ذه -ب -ي ل -ل -مسض -رح
الجزائري في السضبعينات من
القرن الماضضي».
أام - -ا ع- -ن ق- -ي- -م- -ة ال- -ع- -روضس
ال -خ -اصض-ة ب-ه-ذا ال-ن-وع ،ف-إان-ه،
حسضب اط -لع -ه-ا ع-ل-ى ب-عضس
النصضوصس ،فقد اعتبرتها دون
المسضتوى ،أ’ن الكثير من هذه
ال-ع-روضس ت-ف-ت-ق-ر ل-خصض-وصضية
ال- -ط- -ف- -ل م- -ن ح- -يث ج -ان -ب -ه
النفسضي واللغوي ،ولهذا دعت إالى «إاشضراك المربين وعلماء النفسس في
لط-ف-ال» .وأال-حت اأ’سض-ت-اذة
إاع -داد ال -نصض -وصس واإ’خ -راج ال -مسض-رح-ي ل -أ
براهمي «على ضضرورة احترام عقل وشضخصضية الطفل ،أ’ن المسضرح يلعب
دورا كبيرا في تعليمه الحوار ومبادئه ،والنقد وقواعده ،والنطق السضليم
للكلم والفصضاحة» .وأ’ن ،تضضيف أايضضا «المسضرح يهدف كذلك إالى
ا’رت-ق-اء ب-إاحسض-اسض-ه-م ب-ال-ف-ن وال-ج-م-ال ،وإاع-داد رج-ال ل-لمسضتقبل ،فإان
اختيار النصضوصس يجب أان يكون بمنتهى الدقة ،وعدم إاهمال أان الطفل
’ يتسضامح مع العرضس الهزيل ،حيث ينتقده ويهمله عكسس الكبار» .ومن
اجل تحقيق أاغراضس مسضرح الطفل ’بد من القيام بدورات تكوينية لكل
من الممثلين والمخرجين ومؤولفي النصضوصس المسضرحية ،الهدف منه
معرفة مواضضيع الطفل ،وكيفية تناولها حتى تحقق الغرضس ،كما ان
تقمصس شضخصضية الطفل أامر ليسس هينا على اإ’طلق ،وبالتالي فاأ’مر ’
ينبغي ان يؤوخذ بالسضهولة ،والمسضرح بالنسضبة للطفل له دور مكمل لنشضاط
المدرسضة والبيت .وتعتبر اأ’سضتاذة أان المسضرحية التي يؤوديها اأ’طفال
لزملئهم تكون أاكثر وقعا من المسضرحية التي يؤوديها الكبار لهم ،ولهذا
يتعين التفكير في خلق جيل من المواهب الصضغيرة التي تؤودي دورها
الحالي في مسضرح الطفل ،وتكون خزانا لمسضرح الكبار في المسضتقبل،
و’ مانع من إانشضاء مدارسس خاصضة في هذا المجال تهتم بهذا المسضرح.
وتختتم اأ’سضتاذة كلمها بالتذكير بأاهمية ا’عتناء بمسضرح الطفل أ’نه
يهدف الى تطوير شضخصضية اأ’طفال في المجتمع ،وأاعدادهم للمسضتقبل
بخلق روح الحوار والنقد وا’جتهاد فيهم.

وقد تحققت أامامه مما يوفر له قدرا
م -ن ال -راح -ة وال -ط -م -أان -ي -ن -ة ،ك -م-ا أان
مشضاهدة المسضرحية ضضرب من اللعب
و’ يخفى ما للعب من فوائد للطفل
هذا باإ’ضضافة إالى ما في المسضرحية
من متعة مفيدة وتسضلية راقية.
وب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-مسض-رح ال-م-درسض-ي ،ف-إان-ه
ي -ه -دف إال -ى ت -ن -م -ي-ة ث-ق-اف-ة ال-ت-ل-م-ي-ذ
وتبسضيط المادة العلمية وتحويلها إالى
خبرات ذات معنى يمكن اسضتيعابها
وت- -ذوق- -ه- -ا ف -ه -و ط -ري -ق -ة م -ن ط -رق
التدريسس ،كما يهدف إالى إاضضافة جو
م-ن ال-م-رح والسض-رور وم-ع-ال-ج-ة ب-عضس
ا’ضض -ط -راب -ات ال -ن -فسض-ي-ة ل-دى ب-عضس
التلميذ كا’نطواء والخجل والتردد
وبعضس العيوب الخلقية كعيوب النطق
وأامراضس الكلم ومع ما بين النوعين
من وظائف وخصضائصس مشضتركة ،فإان
مسض -رح ال -ط -ف -ل مسض -رح ع -ام ب -ي -ن -م -ا
ال- -مسض- -رح ال -م -درسض -ي مسض -رح خ -اصس
ومسض -رح -ي -ة ال -ط-ف-ل ت-ك-تب ل-ت-م-ث-ل ’
ل-ت-ق-رأا ،ف-ال-ط-ف-ل ب-ط-ب-يعته ’ يسضتمتع

بقراءة المسضرحية ،كما ’ يسضتمتع أان
تقرأا له حتى لو كانت هذه المسضرحية
سض -ه -ل -ة بسض-ي-ط-ة ع-كسس ال-قصض-ة أ’ن-ه-ا
ع-ن-دم-ا ت-ق-رأا ،ت-ف-ت-ق-د إال-ى ال-م-ؤوثرات
ال-ح-ي-وي-ة ال-ت-ي ت-رت-ب-ط ب-ال-ب-ن-اء الفني
للمسضرحية من مناظر وديكور ومكياج
وإاكسضسضوار وموسضيقى وغيرها.
وأاكد المتحدث أان السضاحة الثقافية
ت -ع -ان -ي ف -راغ -ا م-ح-زن-ا ف-ي-م-ا ي-خصس
ا’هتمام بمسضرح الطفل وهذا يعود
ف- -ي اأ’سض- -اسس إال- -ى ع- -دم ا’ه- -ت- -م -ام
ب- -ث- -ق- -اف- -ة وأادب ال- -ط- -ف- -ل ع- -م -وم -ا،
وبالمسضرح على وجه الخصضوصس ،ثم
ق -ل -ة ال -نصض -وصس ف -م -ع -ظ -م م -ا ي-ك-تب
لط -ف-ال ’ ي-خ-رج ع-ن ف-ن-ي ال-قصض-ة
ل -أ
والشض- -ع- -ر ،ه -ذا إاضض -اف -ة إال -ى ال -ف -راغ
ال- -م -وج -ود ف -ي ال -م -دارسس ب -اع -ت -ب -ار
ال -م-درسض-ة ه-ي ال-ح-اضض-ن-ة اأ’سض-اسض-ي-ة
لثقافة المسضرح.
وإاذا جئنا لمسضأالة النصضوصس فالنصس
المسضرحي الموجه للطفل ظهر مبكرا
منذ ثلثينيات القرن الماضضي عندما
كتب الرواد اأ’وائل نصضوصضا مسضرحية
شض-ع-ري-ة ون-ث-ري-ة وك-انت ك-ل-ه-ا لصض-ي-ق-ة
ال-م-درسض-ة ب-اع-ت-ب-ار أان ال-رواد اأ’وائ-ل
كانوا مربين ومعلمين.
وق- -د ع- -رف ال- -ف- -ن ال- -مسض- -رح -ي ف -ي
الجزائر في فترة ما قبل ا’سضتقلل
نشضاطا كبيرا خصضوصضا بعد تأاسضيسس
جمعية العلماء المسضلمين الجزائريين
وتكاثر المدارسس الحرة ،ولم تكن هذه
لط -ف -ال
ال- -مسض- -رح- -ي- -ات م -وج -ه -ة ل  -أ
م-ب-اشض-رة ،وإان-م-ا ك-انت م-وج-ه-ة للكبار
عامة وتلمذة المدارسس خاصضة ،غير
اأن الدارسس لهذه المسضرحيات يجد أان

لط -ف-ال شض-ك-ل
م -ع -ظ -م -ه -ا صض -ال -ح ل  -أ
ومضض-م-ون-ا ،ورب-م-ا ي-ع-ود ذلك ل-طبيعة
المسضرح الجزائري الذي كان وقتئذ
ف -ي م -رح -ل -ة ال -تشض -ك -ل وال -ت -ك-وي-ن أاو
م-رح-ل-ة ال-ط-ف-ول-ة وي-أات-ي اسض-م محمد
العابد الجللي في الطليعة دائما إاذ
ك -تب أاول مسض -رح -ي -ة شض -ع-ري-ة ب-ال-ل-غ-ة
ال -ع -رب -ي -ة ال -فصض -ح-ى ه-ي «مسض-رح-ي-ة
م- - -درسض- - -ي- - -ة ف - -ي مضض - -ار ال - -خ - -م - -ر
والحشضيشس» وتقع في أاربعة فصضول،
وق -د ك -ت -ب-ه-ا ق-ب-ي-ل ال-ح-رب ال-ع-ال-م-ي-ة
الثانية وفي هذه الفترة نظم محمد
ال -ع -ي -د آال خ-ل-ي-ف-ة مسض-رح-ي-ة شض-ع-ري-ة
سضماها (بلل بن رباح) وهي مسضرحية
ن-ظ-م-ه-ا خصض-يصض-ا أ’ط-فال المدارسس،
ونشض-رت-ه-ا ال-م-ط-ب-عة العربية بالجزائر
سضنة 1938م ومثلت أاول مرة بمدينة
ب -ات -ن-ة ب-م-ن-اسض-ب-ة ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-م-ول-د
ال-ن-ب-وي الشض-ري-ف سض-ن-ة 1958م .وب-ع-د
ال- -ح -رب ال -ع -ال -م -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة ت -والت
المسضرحيات المدرسضية ونشضطت هذه
ال -ح -رك -ة ف -ظ-ه-رت ع-دة مسض-رح-ي-ات
نذكر منها مسضرحية (طارق بن زياد)
لمحمد الصضالح بن عتيق ومسضرحية
(الصض -راع ب-ي-ن ال-ح-ق وال-ب-اط-ل) ل-ع-ل-ي
المرحوم.
وفي أاواخر العقد الخامسس من القرن
العشضرين كتب عبد الرحمان الجيللي
مسض-رح-ي-ة م-درسض-ي-ة ب-ع-ن-وان (ال-م-ول-د
ال -ن -ب-وي) ت-ق-ع ف-ي ث-لث-ة فصض-ول وق-د
طبعت في الجزائر ،واليوم ورغم هذا
ال -ف -راغ ال -ذي ذك -رن -اه ،ف -إان السض-اح-ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة تشض-ه-د ب-ي-ن ال-ح-ي-ن واآ’خ-ر
ظ -ه -ور ت -ج -ارب ج -م -ي -ل -ة وم -ب -ادرات
تسضتحق التثمين.

ألممثل وألمخرج عصسام تعشسيت لـ«ألشسعب»:

تفعيل التأاطير وإادراج المسشرح كمادة في البرنامج الدراسشي
لطفال في هذأ ألزمن
أكد ألفنان ألمسسرحي وألمخرج ألمتأالق عصسام تعشسيت أن غياب ألتأاطير ألصسحيح وألسسليم ل أ
سس-اه-م ف-ي خ-ل-ق ج-ي-ل غ-ي-ر وأع ب-ال-ف-ن أل-مسس-رح-ي ول-ه-ذأ ي-ط-ف-و ع-ل-ى ألسس-ط-ح مشس-ك-ل غ-ي-اب أل-مسس-رح ف-ي ألمدأرسس
’خ-رى وأل-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر أح-د ألفضساءأت ألمهمة لخلق جيل مسسرحي كون هذه
أ’ب-ت-دأئ-ي-ة وأل-م-ؤوسسسس-ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أ أ
’كبر في خلق جيل
ألمرأفق ألتربوية هي أحد أهم ألفرصس لخلق ألجمهور ألمحب للمسسرح ،فالمدرسسة هي ألجزء أ أ
مسسرحي وجمهور مسستقبلي يضسيف تعشسيت.
ب - -ه- -ا ت- -دريسس
باتنة :لموشسي حمزة
ك-م-م-ث-ل أاو ك-م-راف-ق أاو
ال- -مسض- -رح ف -ي
مؤوطر.
يوضضح الفنان المسضرحي الذي أانتج وأاخرج ا’ب-ت-دائ-ي إالى
وشض -ارك ف -ي ال -ع -دي -د م -ن ال -مسض -رح-ي-ات ال-ث-انوي وحتى
لطفال بو’ية باتنة ،أان التلميذ الجامعي ،ليتم
الموجه ل أ
ف- -ي ال- -م -درسض -ة ي -ت -ل -ق -ن أاسضسس ال -مسض -رح صض-ق-ل م-واهب
السضليمة إاذا ما وجد مؤوطرين محترفين التلميذ
وم-ح-ب-ي-ن ل-ل-مسض-رح ،وه-و م-ا ن-ج-ده غ-ائ-با والطلبة
.
ا
ه
ف
ب-م-ؤوسضسض-ات-ن-ا ال-ت-رب-وي-ة فهم غائبين تماما واكتشضا
وع - - -ن واق - - -ع مسض - - -رح
ع-ل-ى ال-م-درسس ،ح-يث ي-ت-م ت-اط-ي-ره-م من فاكتشضاف هذه
ال - -ط- -ف- -ل ب- -ع- -اصض- -م- -ة
ط -رف أاسض -ات -ذة م -واد أاخ -رى م -ث -ل ال-ل-غ-ة المواهب يجب
ا’وراسس ب-ات-ن-ة ف-ي-ؤوكد
العربية أاو أاسضاتذة الموسضيقى فهذا مشضكل أان ت -ك-ون م-ن-ذ
ت- -عشض -يت ،أان ال -مسض -رح
ج- -د ك- -ب- -ي- -ر أ’ن ه- -ؤو’ء اأ’سض- -ات- -ذة غ -ي -ر الطفولة
يبدأا من المؤوسضسضة اأ’م
م -خ-تصض-ون ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال ال-ذي ي-جب لتنميتها
وهي المسضرح الجهوي
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تأاطيره من طرف مختصس في المسضرح.
الذي يجب عليه أان يقوم بخطوة إاضضافية
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ومجهود كبير في تغيير المنهج الحالي في
مسضتقبلي محب للمسضرح ،حسضب تعشضيت عمل المسضرحيات ،أ’ن مسضرح الطفل ’
وهذا سضيعود بفائدة على المسضرح ،أ’ن ي-ت-م-ت-ع ب-أاه-م-ي-ة ك-ب-ي-رة ،ح-يث ي-ت-م م-ن-ح-ه
ال -ج -م -ه -ور ال -واع -ي مسض-رح-ي-ا ’ ي-ن-خ-دع ال- -م- -ي- -زان- -ي- -ة اأ’ضض- -ع- -ف ،ك -م -ا أان ع -م -ل
بمسضرحيات رديئة فهنا سضنرى مسضرح قوي الجمعيات المحلية ’ تسضاهم في تقدم
ومتمكن ومفيد.
وتطور هذا الفن الخاصس بشضريحة مهمة
ويفصضل عصضام تعشضيت في الموضضوع ،من وبخصضوصس على من تقع مسضؤوولية هذا من المجتمع وهم اأ’طفال صضنّاع المسضتقل
خل ّل تصضريحه لـ» الشضعب» بالحديث عن التقصضير في عزوف اأ’طفال عن المسضرح أ’ن ال- -مسض- -رح ال- -ج -ه -وي ب -ب -ات -ن -ة ي -م -ن -ح
تجربته الشضخصضية عندما كان تلميذا في سض -واء ك -م -م -ث-ل-ي-ن أاو ك-م-ت-ف-رج-ي-ن ،ف-ي-رى ال -مسض -رح -ي -ات ال -م -وج -ه -ة ل-لأط-ف-ال إال-ى
ال- -ط -ور ا’ب -ت -دائ -ي ،ح -يث ك -ان ي -م -ارسس ت- -عشض- -يت أان ال- -ج- -م- -ي- -ع ي- -ت- -ق- -اسض -م ه -ذه ج -م -ع -ي -ات م -ح -ل -ي -ة ’ ت-ق-در ال-ط-ف-ل و’
المسضرح من ا’بتدائي واسضتمر في ذلك ال- -مسض -ؤوول -ي -ة أ’ن ال -مسض -رح ه -و ج -زء م -ن المسضرح و’ تعرف ما هي البيداغوجية
إالى غاية مرحلتي التعليم المتوسضط وحتى المجتمع وهو جزء من اأ’سضرة وجزء أايضضا ففي كل عام يتم منح الميزانية إالى جمعية
من المدرسضة.
ما ،رغم أان التجارب السضابقة أاكدت رداءة
ال -ث -ان -وي ،ح -يث ك -ان يشض -ارك ف -ي داخ -ل
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منتوجها وقلة معرفتها لهذا الطفل الذي
وخ -ارج ال -و’ي -ة ب -مسض -رح -ي-ات م-درسض-ي-ة،
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ي- -ن- -ف- -ر م- -ن ال -مسض -رح بسض -بب ق -ل -ة ج -ودة
حسضب ما أافاد به لنا ،ويقترح كحل لهذا
اإ’شض- - -ك - -ال وه - -و إادراج م - -ادة ال - -مسض - -رح أامام الصضبورة يجب تنمية هذا الحسس فهو اأ’عمال المقدمة له.
بالمؤوسضسضات التربوية من خلل دمج مادة نوع من اأنواع المسضرح ،فيه أاحد عناصضر أ’ن مسضرح الطفل حسضب عصضام تعشضيت،
المسضرح في البرنامج السضنوي للطفل من ال -مسض -رح وه -و ال-ج-م-ه-ور أاي زم-لئ-ه ف-ي يجب أان يقدم من طرف أاشضخاصس يحبون
ا’ب -ت -دائ -ي ح -ت-ى ال-ث-ان-وي ك-ب-اق-ي ال-دول القسضم ،وهو كممثل يقوم بدور في سضرد اأ’طفال وبالتالي يحبون ما يقدمون لهم
اأ’وروب- -ي- -ة ،ح- -يث أان ال- -ط -ف -ل ا’وروب -ي قصضة ،فهنا يجب على كل شضخصس تحمل بقلب رحب وسضعة خاطر كبيرة ليتقبلك
ي- -درسس م- -ادة ال- -مسض- -رح وي- -درسس ت- -اري -خ المسضؤوولية في فك «عقدة»عزوفهم على الطفل ،أ’ن أاطفال هذا الزمن لديهم من
ال -مسض -رح وي -ك -تشض -ف ك -ت -اب -ات مسض -رح -ي-ة المسضرح ،والبداية من الذات من خلل ال-ذك-اء م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ف-رق-ون ب-ي-ن ال-ع-مل
ك-لسض-ي-ك-ي-ة ل-ك-ت-اب ال-ق-رون ال-ماضضية مثل تحمل كل فرد لمسضؤووليته في ذلك فيجب الصضادق النابع من القلب وذلك الذي يمثل
شض-ي-كسض-ب-ي-ر وغ-ي-ره-م ،فانجلترا حاليا يتم ع -ل -ى ك -ل شض -خصس ال -مسض -اه-م-ة ف-ي خ-ل-ق أامامهم لمجرد التمثيل.
إاضض -اف -ة ف -ي ال -مسض-رح سض-واء ك-مشض-اه-د أاو

التأاطير حجر
الزاوية لتفعيل
مسشرح الطفل

تعليم المسشرح للتÓميذ
بالمؤؤسشسشات التربؤية
تجربة رائعة
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الفنان السسوري حسسين كناني لـ«الشسعب»:

تغييب الرعاية والرقابة ..والتهريج اسستوطن المكان

تحديات ومعيقات كبيرة تواجه مسسرح الطفل اليوم
أاك-د ال-ف-ن-ان ال-مسس-رح-ي السس-وري ال-م-ق-ي-م ب-ال-ج-زائ-ر ،حسسين كناني ،أان التحديات التي
يواجهها مسسرح الطفل في الفترة الحالية ،معّقدة ،وفي حاجة إالى إارادة فّعالة وقوّية
لمنافسسة عالم التكنولوجيات بما يقدمه من مسستويات وما يحققه من إابهار ومتعة
’ل-ع-اب ا’ل-كترونّية المتاحة لهم في
وتشس-وي-ق ع-ب-ر م-واق-ع ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا أ
أاجهزتهم الذكsية.
وهران :براهمية مسسعودة
والرقابة وإارادة النشساط المسسرحي الذي كانت
اعتبر كناني في تصسريح لـ»الشسعب» «المسسرح تشسرف عليه وزارة التربية في المدارسض ،حيث
واح-دا م-ن ال-ؤسس-ائ-ل ال-ت-رب-ؤي-ة وال-ت-ع-ل-ي-مية التي أاصسبح هذا النشساط ،طؤعي أاو تبرعي ،وصسار
تسسهم في تكؤين وتنمية شسخصسية الطفل» ،داعيا ا’ه -ت -م-ام ب-ال-مسس-رح ال-م-درسس-ي اه-ت-م-ام-ا ع-ل-ى
اسس- -ت -ح -ي -اء ،ع -ل -ى ح ّ-د
ال -ج -ه -ات ال -مسس -ؤؤول -ة ل -دع-م-ه
تعبيره ،كما فتح المجال
وفرضض الرقابة عليه ،إاضسافة
واسسعا للمتطفلين على
إال-ى ت-ؤف-ي-ر ال-ف-رصض ل-ل-م-ؤؤلفين
ال- - -ف- - -ن ال - -مسس - -رح - -ي،
ال-م-ت-مّ-ك-ن-ي-ن جدا من التعاطي
ل -ي -زي -دوا الشس -ق-اق ب-ي-ن
م -ع قضس -اي -ا ال -ط -ف-ل ب-ح-رف-ي-ة
الجمهؤر والمسسرح.
عالية ،تحترم عقليته ونفسسيته،
وت- -ؤؤسسسض ف- -ك -ره وشس -خصس -ي -ت -ه
بشس -ك -ل صس -ح-ي-ح ،ي-ت-ن-اسسب م-ع
متغيرات العصسر.
وفي السسياق ذاته ،عاد محّدثنا
إال - -ى سس- -ن- -ؤات السس- -ب- -ع- -ي- -ن- -ات
وث -م -ان-ي-ن-ات ال-ق-رن ال-م-اضس-ي،
ت - -اري - -خ ازده - -ار م - -ا يسس- -م- -ى
ب- -ال- -مسس- -رح ال -م -درسس -ي ال -ذي
تشسرف عليه وزارة التربية ،حيث نؤه بمجهؤدات ومن جانب آاخر نّؤه بالعمل المسسرحي «صسديق
ّ
ال -م -نشس-ط ال-ث-ق-اف-ي ومسس-اه-م-ت-ه ف-ي ال-ت-أاسس-يسض البيئة» ؛ وهؤ آاخر عرضض مؤجه للطفل ،أاخرجه
لفرق مسسرحية مدرسسية ،قّدمت أاعما’ هامة بنفسسه ،من تأاليف سسيد علي بؤشسافع ،معتبرا أانه
ّ
«خطؤة جبارة من المسسرح الؤطني ،الذي لم
في إاطار مهرجان المسسرح المدرسسي آانذاك.
وأاكمل قائ :Óهذا النشساط لم ينتج عنه جيل يكتفي فقط باإ’نتاج ،وإاّنما عمد إالى التنسسيق
ثقافي وجمهؤر مسسرحي فحسسب ،وإانما أاخرج م -ع م -دي -ري -ات ال -ت -رب-ي-ة ،ف-ي مسس-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق
م -ؤاهب ،واصس -ل-ؤا مسس-ي-رت-ه-م ف-ي دع-م ال-ح-رك-ة المصسالحة بين الجمهؤر والمسسرح ،قبل البدء
المسسرحية الجزائرية ،فسساهمؤا في تطؤر هذا في مشسروع صسناعة الجمهؤر ،انطÓقا من زيادة
الفن وازدهاره ،لكن ماذا يحدث اآ’ن ،حتى ا’سستثمار في طاقات اأ’طفال وتعؤيدهم على
تتعمق الفجؤة بين الجمهؤر والمسسرح ،وينطفئ ال -ف -ن ال -راق-ي ،وه-ن-ا ب-إام-ك-ان ال-ط-ف-ل وع-ائ-ل-ت-ه
ّ
م Ó-ح -ظ -ة ال -ف -رق ب -ي-ن مسس-رح ال-ت-ه-ري-ج وال-ف-ن
ذلك التأالق والبريق؟؟...
ث-م اسس-ت-ط-رد« :ال-ح-ق-ائ-ق واضس-ح-ة ل-ل-غ-اية ،وكلنا الحقيقي».
مسسؤؤول عن إاحداث هذه التحؤ’ت السسلبية التي وف-ي ال-خ-ت-ام ط-الب ال-ف-ن-ان ال-مسس-رح-ي ،حسس-ين
عرفها هذا النؤع من الفن ،بعدما تخلى عن كناني ،وزارة التربية بضسرورة إاعادة تفعيل دور
دوره وواجباته تجاه هذا المجتمع ،وطغى عليه المسسرح المدرسسي ومسسرح الطفل في المنظؤمة
ا’سس -تسس -ه -ال وا’سس -ت -خ -ف-اف ب-ع-ق-ؤل اأ’ط-ف-ال ،التربؤية الجزائرية ،وأان تعمل جنبا إالى جنب مع
وأاصس -ب-ح ال-ت-ه-ري-ج وا’ن-ح-ط-اط ع-ن-ؤان-ا ل-مسس-رح وزارة الثقافة لمحاربة الفسساد الفني وحماية
أاطفالنا من التشسؤيه الفني وانعكاسساته الخطيرة
الطفل ،ومصسدرا لكسسب المال.»...
وأارج- -ع السس- -بب ف -ي ذلك إال -ى غ -ي -اب ال -رع -اي -ة على حياة الفرد والمجتمع.

«صسديق البيئة»
تجربة في العمل
التشساركي بين
الركح و المدرسسة

المخرج المسسرحي عبد القادر عزوز لـ«الشسعب»:

اع- - -ت- - -ب- - -ر ال- - -م- - -خ - -رج
المسسرحي عبد القادر
ع - - - - - -زوز ،غ - - - - - -ي- - - - - -اب
ال -نشس -اط -ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
ب -ال -م -دارسس ،وان -ع -دام
ا’ه-ت-م-ام ال-ج-اد ب-الفن
ال -راب -ع م -ن ال -ق -ائ -م-ي-ن
ع -ل -ى ال-ق-ط-اع ،ع-وام-ل
أاث - - -رت ع- - -ل- - -ى وج- - -ود
مسس -رح م -م -ي -ز ،مشس-ي-را
ف - - - - - - -ي تصس - - - - - - -ري- - - - - - -ح
لـ»الشس - - -عب» ،أان ع - - -دم
تفعيل هذه النشساطات
م-ي-دان-ي-ا ع-ل-ى مسس-توى المدارسس ،بالرغم
’نشساء مسسارح
من وجود برامج موجهة إ
م-درسس-ي-ة ،ج-ع-ل م-ن ت-راج-ع دوره-ا ي-ؤوثر
سس-ل-ب-ا ع-ل-ى إانشس-اء مسس-رح ي-ب-دع وينشسأا في
المسستقبل لفن رابع راق.
تمنراسست :محمد الصسالح بن حود
يضساف لهذا يقؤل عزوز «عدم وجؤد اهتمام في
ال-مسس-ت-ؤى ال-م-ط-ل-ؤب م-ن ط-رف ب-عضض ال-ه-ي-اكل
الشسبانية المتؤاجدة بعاصسمة ا’هقار مث ،Óو
التي ’ تقؤم بأاي خطؤة من أاجل بعث هذا الفن،
ل-ت-ت-رك دار ال-ث-ق-اف-ة ت-ح-م-ل ع-ل-ى ع-ات-ق-ها إانتاج
بعضض اأ’عمال في خطؤة إ’نقاذ الفن الرابع من
الركؤد ،مما يحتم اليؤم بضسرورة وجؤد تنسسيق
بين جميع القطاعات المعنية من أاجل عؤدة
المسسرح لعهده اأ’ول.
وط-الب رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة «صس-رخ-ة ال-رك-ح ل-ل-ف-نؤن
الدرامية « ،في هذا السسياق من الهياكل الشسبانية
ب -ل -عب دوره-ا ف-ي خ-ل-ق فضس-اءات ل-ل-مسس-رح ،م-ن
خÓل إانشساء نؤادي أاو ورشسات تعرف أاو تقدم
Óجيال القادمة من أاجل ولؤج عالم الفن
فرصض ل أ
الرابع ،خاصسة في وقت نشسهد فيه إانتشسارا كبيرا

ل - -ل - -ه- -ي- -اك- -ل ال- -م- -خصسصس- -ة
ل-ل-نشس-اط-ات ال-ثقافية ،والتي
ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ع -دم وج -ؤد
م-ؤؤط-ري-ن حسسب تصس-ري-حه،
إا’ أان ه - -ذا ’ ي - -م- -ن- -ع م- -ن
اسس-ت-ح-داث دورات ت-ك-ؤي-نية
ب -اإ’سس -ت -ع -ان -ة ب -ال-م-ؤؤط-ري-ن
ال- - -م - -ت - -ؤف - -ري - -ن م - -ن ذوي
ا’ختصساصض إالى حين تأاطير
آاخرين.
ت -ط ّ-رق ع-ب-د ال-ق-ادر ع-زوز،
ف- -ي سس -ي -اق آاخ -ر إال -ى ح -ال
ال- -ف- -ن ال- -راب- -ع ب- -ع- -اصس- -م -ة
اأ’هقار ،مؤؤكدا في هذا الصسدد ،أانه ’ يزال
يشس -ه -د ت -غ -ي-يب وع-دم اه-ت-م-ام م-ن ال-مسس-ؤؤول-ي-ن
وال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ال-ق-ط-اع-ات ال-م-ع-ن-ية بتطؤيره
وا’هتمام به ،وهذا بالرغم من الدعم المعنؤي
وا’ه -ت -م -ام ال-ذي أاصس-ب-ح ي-ح-ظ-ى ب-ه م-ن ط-رف
ال-ج-م-ه-ؤر ال-م-ح-ل-ي ،وم-ا غ-ي-اب ال-ت-أاطير الÓزم
واإ’ن -ت -اج ال -م -ح-تشس-م حسسب رأاي-ه إا’ دل-ي-ل ع-ل-ى
الحالة التي يعيشسها الفن الرابع.
يضسيف المتحدث ،أان هذه الحالة يمكن تداركها
من خÓل خلق تكامل بين القطاعات كالتربية
وال -ث -ق -اف-ة ،إام-ا ب-ت-ك-ؤي-ن ال-م-ع-ل-م-ي-ن ف-ي م-ج-ال
ال- -مسس- -رح وم -ن -ه إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -ل -نشس -اط -ات
الثقافية ،أاو بتؤفير مؤؤطرين في المسسرح من
طرف الثقافة وإايفادهم للمدارسض أاو النؤادي
والجمعيات الثقافية من أاجل تأاطير عشساق الفن
الرابع ،مما يسساهم في إاعادة بعث مسسرح مميز
هذا من جهة .ومن جهة أاخرى ،دعا المخرج
ال- -مسس- -رح -ي ع -ب -د ال -ق -ادر ع -زوز ،اسس -ت -ح -داث
مسس-اب-ق-ات ب-ي-ن ال-م-دارسض أاو ال-ن-ؤادي ال-ث-ق-افية
Óجيال الصساعدة ،يؤجهها مختصسين
بالنسسبة ل أ
في المسسرح من أاجل التحفيز على ا’هتمام
بالمسسرح ومنه بروز مسسرح في مسستؤى تطلعات
عشساق الفن الرابع بالؤطن.

اتفاقيات ثنائية تجمعنا ومديرية التربية

غياب الهياكل الثقافية حال دون تطور مسسرح الطفل بالمدارسس
ي - -ع - -د ال- -مسس- -رح ال- -م- -درسس- -ي واج- -ه- -ة
حضسارية ومصسدرا من مصسادر المعرفة
وال - -ث - -ق - -اف - -ة ال - -ت - -ي ت - -ق - -وم ع - -ل- -ي- -ه- -ا
ال- -م- -ج- -ت- -م- -ع -ات ،ل -م -ا ي -ت -م -ت -ع ب -ه م -ن
خصسائصس اسستطاع من خÓلها أان يكون
ال - -م- -وuج- -ه ال- -ت- -رب- -وي ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
المراحل العمرية المختلفة لجمهوره،
ف-ق-د أاصس-ب-ح ال-مسس-رح ال-م-درسس-ي ي-ق-وم
ع-ل-ى ن-ظ-ري-ات ع-لمية يضسمن تطبيقها
تحقيق أاهداف وغايات بشسكل يسساعد
ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج ف-اعلة وغاية في
’طفال،
’همية على مسستوى إادراك ا أ
ا أ
وهذا يقود بدوره إالى تطوير العملية
’ن ال-مسس-رح ال-م-درسس-ي
ال -ت -رب -وي -ة .و أ
’ه-م-ي-ة ع-لى النحو الذي
ي-م-ت-لك م-ن ا أ
تم ذكره ،أاردنا أان نعرف واقع مسسرح
الطفل بو’ية سسوق أاهراسس من خÓل
ه-ذا ال-ح-وار م-ع ال-ط-اه-ر ع-ريسس مدير
الثقافة بو’ية سسوق أاهراسس.
أاجرى الحوار :سسمير العيفة
«الشسعب» :كيف هو واقع مسسرح الطفل
اليوم بو’ية سسوق أاهراسس؟
ال -ط -اه-ر ع-ريسس :أاو’ شس -ك -را ل -ج-ري-دة
«الشسعب» على إاثارة هاته الملفات الثقافية،
حقيقة مسسرح الطفل في دائرة اهتماماتنا
الثقافية على رأاسض القطاع بالؤ’ية ،فالطفل
ي-م-ث-ل ال-مسس-ت-ق-ب-ل ،وب-ال-ت-الي نحن نسسعى إالى
ا’سستثمار في هذا المسستقبل بأاي طريقة
كانت ،كما هؤ معمؤم على مسستؤى و’يتنا
نخصسصض سسنؤيا مهرجان كبير لمسسرح أايام
ال -ط -ف -ل ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ال-مسس-رح ال-روم-ان-ي
بخميسسة ،وهذا العام مسسرح الطفل بخميسسة
في طبعته الـ  ،18نعمل جاهدين من اجل
وضسع العديد من البرامج الخاصسة بالطفل،
م -ن خ Ó-ل اسس -ت-ق-ط-اب ال-ع-دي-د م-ن ال-ؤج-ؤه
الفنية سسؤاء كانت على مسستؤى الجزائر أاين
تّم اسستدعاء العديد من الفنانين في الطبعة
ال -ـ  18م -ث -ل «مصس-ط-ف-ى غ-ي-ر ه-اك» و»’ل-ة
مسس -ع -ؤدة « إال -ى ج -انب ال -ع-دي-د م-ن ال-ؤج-ؤه
الفنية لمسسرح الطفل من الجارة تؤنسض مثل
شسخصسيات مسسلسسل «نسسيبتي العزيزة» الممثل
المشسهؤر التؤنسسي «الفاهم» و»’’ جمعة».
ك -م -ا ن -ع -ت -م -د بصس -ؤرة ك -ب -ي -رة ع -ل -ى ال -ع-م-ل
ال- -ت- -روي -ج -ي واإ’شس -ه -ار م -ن خ Ó-ل اإ’ذاع -ة

مسساهمة

غياب النشساطات اللصسيقة
بالمدارسس أاثر على الفن الرابع

مدير الثقافة بسسوق أاهراسس لـ«الشسعب»:

المحلية وكذا الملصسقات إ’عÓم العائÓت
السسؤقهراسسية بمختلف البرامج التي تنظم
من اجل ضسمان حضسؤر كبير على مسستؤى
العديد من القاعات الفنية بمديرية الثقافة،
وهذا العمل الذي ننظمه كل يؤم سسبت من
اأ’سس -ب -ؤع ب -ت -ق -دي -م ال -ع -دي -د م -ن ال -ع -روضض
Óطفال ،وكتقييم لمسسرح الطفل
المسسرحية ل أ
ع -ل -ى مسس -ت-ؤى و’ي-ة سس-ؤق أاه-راسض ال-خ-اصض
ب -م -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة وم -خ -ت -ل -ف ه -ي -اك-ل-ه-ا
وم -ل -ح -ق -ات -ه -ا ن -ح-ن ن-خصسصض حصس-ة اأ’سس-د
للطفل ،كما نلمسض تفاعل كبير مع اأ’طفال
في العروضض المقدمة ،أايضسا حضسؤر ’بأاسض
ب -ه ك -ك -ل ت -ظ-اه-رة ف-ن-ي-ة ت-ق-دم ل-ل-ط-ف-ل ،ب-ل
أاصسبحت تقريبا ثقافة لدى اغلب العائÓت
من اجل اسستحضسار أابنائهم لمتابعة اغلب
العروضض المقدمة.
ل-م-اذا ن-ذك-ر ال-م-درسس-ة ح-ي-ن نتحدث
ع-ل-ى مسس-رح ال-ط-ف-ل ،ه-ل ه-ن-اك ع-م-ل
ثنائي بين المدرسسة ومديرية الثقافة
في هذا المجال؟
@@ ف - -ي ه - -ذا اإ’ط - -ار ل - -ن - -ا ال- -ع- -دي- -د م- -ن
ا’تفاقيات مع مديرية التربية للؤ’ية فيما
ي-خصض ال-ب-رام-ج ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-دم ل-لطفل،
م -ؤؤخ -را رب -م -ا ت -راج -ع مسس -رح ال-ط-ف-ل ع-ل-ى
مسس -ت-ؤى اغ-لب ال-م-ؤؤسسسس-ات ال-ت-رب-ؤي-ة وه-ذا
ي-ع-ؤد إال-ى غ-ي-اب ال-ه-ي-اك-ل وال-م-نصسات الفنية
ع -ل -ى مسس-ت-ؤى ه-ات-ه ال-م-ؤؤسسسس-ات ال-ت-رب-ؤي-ة،
وك- -ذلك ال -م -ؤؤط -ري -ن ل -ل -ج -انب ال -مسس -رح -ي
والثقافي ،وبالتالي تّم رمي الكرة في ملعب
مديرية الثقافة التي بات لزاما عليها أان
تأاخذ بعين ا’عتبار الدور الترفيهي للطفل
والعمل على تنظيم برامج ثقافية تغطي ربما

ال -ع -ج -ز ال -ذي ي -ج-ده ال-ط-ف-ل ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
المؤؤسسسسات التربؤية ،فنحن نراعي الجانب
الترفيهي للطفل وخاصسة أايام العطل ونهاية
اأ’سس-ب-ؤع ن-ح-اول أان ن-دع-م ال-ق-درات ال-ف-ن-ي-ة
ل -ل -ط -ف -ل م -ن خ Ó-ل ال -ع -دي -د م-ن ال-ع-روضض
ال-مسس-رح-ي-ة ،وع-رائسض ال-ق-اراق-ؤز والفكاهة،
ي-ب-ق-ى ال-ج-انب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي م-ه-م ج-دا ف-ي-م-ا
يخ ّصض تأاطير ربما أاعداد كبيرة في الهؤاء
الطلق في ظل إامكانيات غالبا ’ تسسمح بكذا
تظاهرات فنية ،لكن الحمد لله لنا من العمل
التطؤعي للعديد من منتسسبي القطاع من
ج -م -ع -ي -ات وع -ائ Ó-ت وك -ذا م-ؤظ-ف-ي-ن ع-ل-ى
مسستؤى مديرية الثقافة دائما نرفع التحدي
لضسمان الفرجة والترفيه للطفل.
ك-ي-ف ت-قّ-ي-م-ون ال-رسس-ال-ة ال-مسسرحية
’بعاد التي
المقدمة للطفل؟ وماهي ا أ
تتحّكم في أاغلب المواضسيع المسسرحية
المقدمة؟
@@ نحن في عروضسنا المسسرحية المقدمة
أاو’ نراعي الجانب التربؤي التعليمي للطفل،
ثم نراعي المسستؤيات العمرية للطفل ،كلك
نحاول أان نقّدم عروضسا مسسرحية هادفة لها
بعد تعليمي تربؤي تثقيفي ترفيهي ،كما ’
ن-غ-ف-ل ال-م-ن-اسس-ب-ات ال-ؤط-ن-ي-ة وال-ت-ي ت-كن في
صسميم أاعمالنا الفنية المقدمة حتى نضسمن
للطفل تنشسئة سسليمة ترسّسخ في ذهنه تاريخه
الؤطني من جهة واغلب المحطات التاريخي
الهامة التي تدخل في صسميم بناء شسخصسية
الطفل .كما أان الطفل في هاته المرحلة
العمرية يميل إالى عناصسر الترفيه ،وبالتالي
ي -جب أان ت-ك-ؤن ع-ن-اصس-ر ال-ف-ك-اه-ة ح-اضس-رة،
وهذا عمل كبير يتطلب منا جهدا جبارا من
اج- -ل إاع- -داد ه- -ات -ه ال -ب -رام -ج ال -مسس -رح -ي -ة
وإاخ- -راج- -ه- -ا ف -ي صس -ؤرة ت -رت -ق -ي إال -ى ه -ذا
ال -مسس -ت -ؤى ال -ت -ع -ل -ي-م-ي ال-ت-رب-ؤي ال-ت-ث-ق-ي-ف-ي
الترفيهي.
كما تصسادفنا العديد من العؤائق ومن أاهمها
قلة المؤارد المالية التي ربما أاحيانا تدفعنا
إالى التقشسف في تقديم عروضض معينة كان
من المفروضض أان تكؤن في مسستؤيات أافضسل،
لكن تبقى روح المبادرة هي أاهم محرك لنا
Óطفال،
ف-ي ت-ق-دي-م ال-ع-روضض ال-مسس-رح-ي-ة ل -أ
خاصسة ونحن نرسسم ا’بتسسامة على وجؤه
اأ’طفال فهاته اللحظات السسعيدة على وجؤه
ال -ب-راءة رب-م-ا ك-ق-ائ-م ع-ل-ى ال-ق-ط-اع ’ ت-ق-در
بثمن.

مسسرح الطفل في الجزائر إالى أاين؟

م -ن ال -م -ظ -اه -ر السس -ل -ب-ي-ة ت-ج-لت ف-ي سس-ل-ؤك-ات-ه
مسسرح الطفل في الجزائر في أازمة
الحياتية كالعزوف عن القراءة والعنف ووو .هذه
وكل المؤؤشسرات تؤؤكد هذه الحقيقة
ال-م-حصس-ل-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة وم-ن-ط-قية في ظل تقاعسض
رغ- -م م- -رارت- -ه- -ا ب- -دل- -ي- -ل ت- -راج -ع
المحيط بكل مؤؤسسسساته في التنشسئة السسؤية .كل
المكتسسبات المحققة في سسبعينيات
شسيء ضسد المسسرح بدءا من المنظؤمة التربؤية
واثمانينيات القرن الماضسي .هذا
التي ’ تخصسصض للثقافة المسسرحية حيزا معتبرا
الؤضسع التراجيدي مسستفز وحارق
في البرامج فمن خÓل اسستقراء أاولى لم نعثر
ويفترضض مقاربة سسؤسسيؤلؤجية تسستحضسر بكل
ع -ل -ى أاشس-ي-اء ك-ث-ي-رة ب-اسس-ت-ث-ن-اء نصض شس-ع-ري ع-ن
شسفافية راهن هذا المسسرح وتسسائل الكائن فيه
المسسرح في كتاب السسنة الثالثة وآاخر عن
مسساءلة مؤضسؤعية للؤصسؤل إالى الممكن البهي
مسسرح اأ’راجؤز في السسنة الخامسسة ابتدائي بل
ال -مشس -رق .ط -ب -ع -ا ف -إان ه -ذه ال -ؤرق -ة ال -ب -ح -ث-ي-ة
إان ال -فضس -ؤل ق -د دف -ع -ن -ا ل Ó-ط Ó-ع ع -ل-ى ب-عضض
ال-م-ق-تضس-ب-ة سس-ت-ن-ط-ل-ق م-ن ف-رضس-يات وإاشسكا’ت
ال-م-جÓ-ت ال-م-ح-ك-م-ة ال-ت-ي تصس-دره-ا ال-م-خ-اب-ر
كأارضسية لؤضسع تصسؤر يتيح لنا فرصسة إانقاذ ما
ال -ج -ام -ع -ي -ة ف -ي ال -ج -زائ -ر ف -ؤج -دن -ا أان ح -ظ
يمكن إانقاذه .من هذه اإ’شسكا’ت الصسادمة:
الدراسسات المشستغلة على مسسرح الطفل ضسئيل.
لماذا انحسسر مسسرح الطفل وضساق مجاله شسأانه
في ذلك شسأان الصسحافة المدرسسية؟ أاين العطب؟ بقلم الشساعر نور الدين مبخوتي وغير بعيد عن ذلك فإان المعلم الركن اأ’سساسسي
كيف نتصسرف في ظل هذا الشسحؤب المسسرحي؟ من الحقائق المرة باعتباره هؤ المشسرف المسسرحي ،فإان زاده المعرفي من الثفافة
أان طفل اليؤم بحكم هذا التدفق التكنؤلؤجي الرهيب أاصسبح سسجين المسسرحية بسسيط ومتؤاضسع جدا ،وبالتالي يتعذر عليه صسنع الفرجة
هذه الهؤاتف الذكية التي باتت مصسدره الؤحيد في تشسكيل وعيه المسسرحية باقتدار .في الحقيقة الخيؤط متشسابكة ووجؤه اأ’زمة
وثقافته ،وبالتالي فهؤ يتغذى منها يؤميا وبشسكل آالي من خÓل الكثير متعّددة وهناك تدابير كثيرة كفيلة للخروج منها كبرمجة نصسؤصض
مسسرحية جزائرية لكتاب خاضسؤا في تجربة
ال-ك-ت-اب-ة ل-ل-ط-ف-ل وأاخصض ب-ال-ذك-ر إابداعات د
ل -حسس -ن ث -ل -ي Ó-ن -ي ود.ع -زال -دي -ن ج Ó-وج -ي
ود.أاحمد لمنؤر ويؤسسف بلعؤج الفائز بعدة
ج -ؤائ-ز ع-رب-ي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى ال-م-ح-اورات
وال -مسس-رح-ي-ات الشس-ع-ري-ة ك-ت-لك ال-ت-ي ك-ت-ب-ه-ا
أاح -م -د شس-ؤق-ي وسس-ل-ي-م-ان ال-ع-يسس-ى وم-ح-م-د
الهراوي وأاحمد خليل الؤزير .و’ بأاسض أان
تسس-ت-حضس-ر ال-م-ن-اه-ج سس-ي-ر رواد ال-ح-رك-ة في
الجزائر أاو في الؤطن العربي كعلؤلة وكاكي
وت -ؤف -ي -ق ال -ح -ك -ي -م ك -ذلك ي -ت -ع-ي-ن مسس-رح-ة
ال -م -ن -اه -ج وال -م -ؤضس -ؤع -ات ال -م-درسس-ي-ة ورد
ا’ع- -ت- -ب- -ار ل- -مسس- -رح ال -دم -ى ف -ي ال -مسس -ارح
ا’ب -ت -دائ -ي -ة دون أان ن -نسس -ى ت -ك-ؤي-ن وإاع-داد
ال -مشس -رف ال-مسس-رح-ي وت-زوي-ده ب-ال-م-ك-ؤن-ات
وآاليات العرضض المسسرحي.
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لفريقية:
براف بعد انتخابه على رأاسس الّلجان الأوŸبية ا أ

أ÷نسشية أ÷زأئرية لها وزنها ‘ ألتتويج باŸنصشب ألرياضشي ألقاري
“ثيل أاحسصن لوطني ودعم اندماج ا÷زائري ‘ Úالهيئات هد‘

قال»مصصطفى براف» اŸنتخب،
اÿميسس اŸنصصرم ،رئيسصا للجان
لفريقية
لوŸبية ا إ
الوطنية ا أ
بالعاصصمة اليابانية «طوكيو»
عند عودته ا ¤ارضس الوطن،
أامسس ،انه لن يسصتقيل من
لوŸبية
رئاسصة اللجنة ا أ
لنها كانت بوابته
ا÷زائرية ،أ
لبلوغ منصصب رئيسس اللجان
لفريقية،
لوŸبية ا إ
الوطنية ا أ
مؤوكدا بأانه يحمل ا÷زائر ‘
قلبه ويعمل على مسصاعدة
الرياضصة ا÷زائرية ،مشصددا
على أانه لن يتخلى عن
مسصؤوولياته Œاه بلده.

موضشحأ بأأن أاك Èقأرة ‘ العأ ⁄هي
إافريقيأ بـ  54دولة ،وبأأن أاول مأ قأم به
ه -و ﬁأول -ة إاع -أدة ق -وة إاف -ري -ق-ي-أ ع-ن
Óمضش-أء ع-ل-ى
ط -ري -ق وضش -ع ب -رن-أم-ج ل -إ
اتفأقية مع فرنسشأ ‘ اأ’لعأب اأ’وŸبية
 ،2024وكذلك ‘ أاوŸبيأد الو’يأت
اŸتحدة اأ’مريكية فيمأ يخصس أالعأب
 ،2028ل Ó- -ح - -ت - -ك - -أك أاك Ìب- -أÈÿات
الدولية ورفع مسشتوى اأ’فأرقة.
قرار سصحب «الكان» من
الكامÒون مسصؤوول

ﬁمد فوزي بقاصص

كشش- -ف ب- -راف ‘ تصش- -ري- -ح صش -ح -ف -ي،
أامسس ،بأأنه يوجه رسشألة ششكر واعتزاز
وت -ق -دي -ر ل -ك -ل م -ن سش-أع-ده ع-ل-ى ه-ذا
ال-ت-ت-وي-ج ال-ذي ي-ع-د ت-ت-وي-ج-أ ل-ل-ج-زائر،
ي -ت -ق -دم -ه -م رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة «ع-ب-د
العزيز بوتفليقة» الذي أاكد بأأنه دّعمه
ووافق على ترششحه ‘ ا’نتخأبأت.
عن تنصشيبه ذكر براف «ان اأ’مور كأنت
ج -د صش -ع -ب -ة أام -أم م -ن -أفسش Úك -ب -أر ‘
السشأحة اإ’فريقية ،منهم من عمل ‘
اŸك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ف-ي-ف-أ ،و»ك-ركأبأ»
ي -ع -ت Èن -أئب ال -رئ -يسس ال -دو‹ أ’ل-ع-أب
القوى ،وعدة ششخصشيأت بأرزة أاخرى
ك- -أنت ‘ سش- -ب- -أق ال- -رئ -أسش -ي -أت..ل -ك -ن
اŸسش- -ؤوول Úرأاوا ب -أأن مسش -ت -ق -ب -ل ه -ذه
الهيئة مربوط بألتجربة واÈÿة ،كمأ
أان ا÷نسش -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ك-أن ل-ه-أ وزن
ثقيل ‘ هذه اŸنأفسشة ،و’ يجب أان
ن - -نسش- -ى ب- -أأن ا÷زائ- -ر ه- -ي أاك Èب- -ل- -د
إافريقي وهذا لعب ‘ صشأ◊نأ أايضشأ».
وواصشل براف بنششوة« :ششرفنأ ا÷زائر
وهذا هو اأ’مر الذي يهمنأ».
عن مسشأألة التوفيق ‘ تسشي Òاللجنة
ا÷زائ -ري -ة وال -ل -ج -أن اإ’ف -ري -ق-ي-ة أاك-د

ب -راف أان -ه م -ت -ط ّ-وع ،ورغ-م أان م-نصشب
رئ -يسس ال -ل -ج -أن اإ’ف -ري -ق-ي-ة ه-و أاع-ل-ى
وظيفة ‘ الريأضشة اإ’فريقية ،إا’ أان
الوسشأئل التكنولوجية تسشمح له تسشيÒ
كل ششيء عن بعد ،وذلك لن يسشبب له
مششك ‘ Óالتوفيق ب ÚاŸنصشب.Ú
قأل براف حأسشمأ« :انتخبت على رأاسس
اللجنة اأ’وŸبية ا÷زائرية وأانأ مربوط
ط -وال ع -ه -دة ب -أأك -م -ل -ه-أ م-ع ال-ري-أضش-ة
ا÷زائ- -ري- -ة ،وسش- -أأك- -م- -ل ع -ه -دت -ي إا¤
ن -ه -أي -ت -ه -أ وت -رؤوسش-ي ال-ل-ج-أن ال-وط-ن-ي-ة
اأ’وŸبية اإ’فريقية ليسس سشببأ للتخلي
ع -ن م -ه-م-ت-ي ه-ن-أ ب-أ÷زائ-ر وم-نصش-ب-ي
بوطني الذي قأدŸ Êنصشب إافريقي،
لن أاترك بلدي فهذا أامر مسشتحيل ،و‘
كل الظروف سشأأعطي اأ’ولوية لبلدي
ا÷زائر».
رئيسس اللجنة اأ’وŸبية ا÷زائرية ،أاكد
ب-أأن-ه سش-ي-ع-م-ل ل-ي-ك-ون هنأك جزائريون
وج - -زائ- -ري- -أت آاخ- -رون ‘ ال- -ه- -ي- -ئ- -أت
اإ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة وال- -دول- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
ا’ختصشأصشأت الريأضشية ،كمأ أاكد بأأنه
سش -ي -ع -م-ل ك-ل م-أ ‘ وسش-ع-ه ‘ م-نصش-ب-ه

ا÷ديد من أاجل تششريف ا÷زائر ،وأانه
سش -ي -ع -م-ل ب-ك-ل صش-رام-ة وج-دي-ة ل-ت-ظ-ل
ا÷زائر دائمأ ‘ القمة وبششرفهأ خأرج
الوطن.
عن الذين كأنوا يششككون ‘ قدرات
تسشيÒه ،خÓل السشنوات اŸأضشية قأل
ب- -راف« :اأ’شش- -خ- -أصس ال- -ذي -ن ح -أول -وا
التششكيك بي هم أاششخأصس ’ عÓقة
لهم بعأ ⁄الريأضشة ،عكسشي “أمأ أانأ
الذي بدأات الريأضشة ‘ سشن العأششرة،
وحملت القميصس الوطني مدة  12سشنة
ول- - -ع- - -بت إ’–أد ا÷زائ- - -ر ح - -وا‹ 10
سشنوات ،وبعد نهأية مسشÒتي الريأضشية
 ⁄أافأرق منأصشب اŸسشؤوولية فيهأ إا’
‘ ب- -عضس السش- -ن- -وات ،ل- -ن أا–دث ع -ن
اŸأضشي سشأأعمل على بنأء اسشÎاتيجية
عمل حتى يكون ا÷زائريون من الذين
Áل-ك-ون مسش-ت-وى ت-ع-ل-ي-م-ي-أ وت-ق-نيأ على
اŸسش - -ت - -وى ال - -دو‹ ،أ’ن - -ه م - -ع م- -رور
السش -ن -وات ضش -ع-ف ع-دد ا÷زائ-ري‘ Ú
الهيئأت الدولية».
«ب- - -راف» أاك- - -د أايضش - -أ ب - -أأن السش - -أح - -ة
ال -ري -أضش -ي -ة اإ’ف -ري -ق -ي-ة ع-أئ-ل-ة ك-بÒة،

عن قرار الكونفدرالية ا’إفريقية
ل- -ك- -رة ال- -ق -دم سش -حب «ال -ك -أن» م -ن
ال - -ك - -أمÒون ،اأك - -د ب - -راف اأن ه - -ذا
القرار ’ Áكن اأن يكون عششوائيأ،
’أن-ه ك-أنت ف-ي-ه ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ت-يشس من
قبل خÈاء «الكأف» ‘ الكأمÒون
التي عأينت اÓŸعب وتأأكدت اأنهأ
لن تكون جأهزة رفقة العديد من
اŸرافق ،معتÈا بأأنهأ اتخذت قرارا
مسشوؤو’ ،كمأ اأكد بأأن جنوب اإفريقيأ
واŸغ - -رب وب - -عضس ال- -دول ا’أخ- -رى
اأع- -ربت ع- -ن ن- -ي- -ت- -ه -أ ‘ اح -تضش -أن
ال- -ع- -رسس ا’إف- -ري- -ق- -ي ،واأن ال- -ك -أف
سش - -ت - -خ - -ت - -أر ا’أفضش - -ل ل - -ت - -ع - -ويضس
الكأمÒون.
كمأ تأأسشف «براف» لعدم احÎام
اŸوؤسشسش- -أت اŸن- -ج- -زة ل- -ل- -مÓ- -عب
ا÷دي- -دة ال- -ت -ي تشش -ي -ده -أ ا÷زائ -ر
ا’آجأل اÙددة والتي كأنت سشتكون
‘ صشألح بÓدنأ ‘ اŸلف ’حتضشأن
ال-ع-رسس ال-ق-أري ال-ث-أ ‘ Êت-أري-خ-هأ
بعد  ،1990وقأل «لÓأسشف اهتمأمنأ
ك- -أن م -نصش -ب -أ ‘ اأم -ور غ Òم -ه -م -ة
وتركنأ ا’أهم وهو انهأء مششأريع بنأء
اÓŸعب ا÷ديدة جأنبأ ،رغم اأن
ا◊ك -وم -ة وف -رت ك -ل شش -يء وق-أمت
بعدة توصشيأت ،ا’آن حأن الوقت لكي
ن -نضش-ب-ط ل-ت-ك-ون ا÷زائ-ر ‘ ال-ق-م-ة
وتكون الراية الوطنية دائمأ عأليأ».

عمراÁ Êضصي اليوم على عقده مع الفريق

ششب ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـاب
بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزدأد

عمار حميسسي
أاخ-ل-ط اŸدي-ر ال-ع-أم لشش-ب-أب ب-ل-وزداد
حسشأبأت الÓعب Úبعد أان تراجع عن
ب - -ر›ة الÎبصس الشش - -ت - -وي Ãدي - -ن - -ة
انطأليأ الÎكية ،حيث ف ّضشل بر›ته
بع Úالبنيأن وبألضشبط بأŸعهد العأ‹
لÓطعأم والفندقة.
وأابدى العديد من الÓعب Úحسشرتهم
ع -ل-ى ه-ذا ال-ق-رار خ-أصش-ة أان-ه-م ك-أن-وا
Áن -ون ال -ن -فسس ب -زي -أرة ت -رك-ي-أ ،إا’ أان
قرار اŸدير العأم أاخلط حسشأبأتهم
رغ- -م أان- -ه ق- -أم ب -تÈي -ر ه -ذه اÿط -وة
خÓل لقأئه بألÓعب.Ú
وأاّ-ك -د ع -ل -ي -ق ل Ó-ع -ب Úأاّن ال -وضش -ع -ي-ة
اŸأل -ي -ة ل -ل -ف -ري -ق ‘ ال -فÎة ا◊أل -ي -ة
تسش -ت -ل -زم ب -عضس ال-ت-قشش-ف ،خ-أصش-ة أان
العديد من الÓعب Úالسشأبق Úمأزالوا
ي-دي-ن-ون ل-ل-ف-ري-ق Ãسش-ت-ح-ق-أت عألقة،
ح - -يث ب - -ل - -غ ع - -دده - -م حسشب ب - -عضس
اŸصش- -أدر م- -ن داخ -ل ال -ف -ري -ق ٣8
’عبأ .
وق -أل ع -ل -ي -ق ل Ó-ع-ب Úإان-ه ي-فضش-ل أان
ي -وف -ر اŸب -ل -غ ال -ذي سش -ي -ق -وم ال-ن-أدي
بصشرفه ‘ الÎبصس الششتوي ‘ سشداد

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

يباششـ ـر ألي ـ ـوم
تربّصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
ألّتحضش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒي
بعـ ـ ـ ـ Úألبنيـ ـان

يباشصر اليوم شصباب
لشش-ب-أب ب-ل-وزداد سش-ع-يد
ع- - -ل- - -ي - -ق ب - -أŸدرب
بلوزداد ترّبصصه التحضصÒي
ع -م -را ‘ Êن-ه-أي-ة
باŸعهد العا‹ لÓطعام والفندقة
ا’سشبوع اŸأضشي،
ف
بع Úالبنيان Ÿدة  10أايام –ت إاشصرا
وع - -رضس ع - -ل- -ي- -ه
‘
اŸدرب اŸسصاعد لطفي عمروشس،
ف- - -ك- - -رة ت- - -دريب
ال - -ف - -ري- -ق خÓ- -ل
انتظار التحاق اŸدرب ا÷ديد عبد
ال - -فÎة اŸق- -ب- -ل- -ة
القادر عمرا Êالذي من اŸنتظر أان
ح - - - - -يث ي- - - - -ري- - - - -د
Áضصي اليوم على عقده
ا’سشتفأدة من خÈته.
ا÷ديد مع الفريق.
ورغم أان عليق كأن قد
ق- -رر اإسش- -ن- -أد م -ه -أم ت -دريب
مسشتحقأت
الفريق للمدرب لطفي عمروشس،
،
ى
م
ا
د
ق
ل
الÓعب Úا
إا’ ان صشعوبة الفÎة اŸقبلة تتطلب
وت- -وف Òالسش- -ي- -ول- -ة اŸأل -ي -ة م -ن أاج -ل م -درب -أ ﬂضش -رم -أ يسش -ت -ط -ي -ع –ف-ي-ز
تسشديد مسشتحقأتهم (ﬂأطبأ ’عبي الÓعب Úومسشأندتهم ،وحتى حمأيتهم
الفريق).
م -ن ال -ن -أح -ي -ة ال -ن -فسش-ي-ة ب-أل-ن-ظ-ر ا¤
ورغ- - -م أان ب- - -عضس الÓ- - -ع - -ب Úأاب - -دوا الضشغوطأت الكبÒة التي تنتظرهم ‘
حسشرتهم على ا’مر إا’ أان اŸدرب مرحلة العودة.
اŸسش- -أع- -د ل- -ط- -ف- -ي ع -م -روشس أاب -دى ووضش -ع ع -ل-ي-ق ه-دف-أ واح-دا ل-ل-م-درب
مسشأندته لعليق ‘ هذا القرار ،حيث عمرا ،Êوهو انقأذ الفريق من ششبح
أاكد لهم أان الÎبصس الششتوي سشيكون ‘ السشقوط خأصشة ان النأدي يتواجد ‘
غأية ا’همية ،ويتطلب تركيزا كبÒا وضشعية صشعبة للغأية ،ومطألب بجمع
لضش -م -أن ع -ودة ال -ف -ري -ق ب -ق -وة خ Ó-ل
أاك Èعدد من النقأط من أاجل اثراء
مرحلة العودة.
رصش- -ي -د ال -ف -ري -ق وا’رت -ق -أء ‘ سش -ل -م
من جهة أاخرى التقى اŸدير العأم

الÎتيب.
نحو إامضصاء اّتفاقية مع بلدية
بلوزداد
طرح سشعيد عليق على مسشؤوو‹ ششركة
«مدار» اŸألك ’غلبية اسشهم الفريق
فكرة امضشأء اتفأقية مع بلدية ﬁمد
ب -ل -وزداد م -ن أاج -ل اسش -ت -غÓ-ل اŸل-عب
Ÿدة ثÓث سشنوات ،خأصشة أانه  ⁄يبد
اعجأبه بألتنظيم داخل اŸلعب.
وبألنظر ا ¤ملكية اŸلعب من طرف
البلدية فهي من تقوم Ãنح ا◊صشصس
السش- -أع- -ي- -ة ل- -ل- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ف- -رق و
ا÷معيأت من اجل اسشتغÓله ،وهو مأ
يؤوثر على سش– ÒضشÒات الششبأب.
ويريد عليق تطبيق مأ تقوم به ادارة
ا–أد ال -ع -أصش-م-ة ال-ت-ي “ت-لك اح-ق-ي-ة
اسشتغÓل ملعب بولوغ ،Úوهو مأ سشّهل
من عمل الفريق خأصشة فيمأ يخصس
–ضش Òوج - -ب - -أت ا’ط - -ع - -أم وت - -وفÒ
وسشأئل ا’سشÎجأع.
واك-تشش-ف ع-ل-ي-ق خÓ-ل زي-أرة م-ع-أي-ن-ة
للملعب اول امسس مع مسشؤوو‹ «مدار»
أان ه -ن -أك ال -ع -دي -د م -ن اŸراف-ق غÒ
مسش -ت -غ -ل-ة ،وÁك-ن وضش-ع-ه-أ ‘ خ-دم-ة
الفريق ا’ول وحتى الفئأت الششبأنية.

العدد
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حبيب لبان لـ «الشصعب»:
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«نه ـ ـ ـ ـ ـدف إأ ¤إأعـ ـ ـ ـ ـادة كـ ـ ـ ـ ـرة ألي ـ ـ ـ ـد
أ÷زأئريـ ـ ـ ـة للوأجهـ ـ ـ ـ ـة»

ل–ادية ا÷زائرية لكرة اليد حبيب لبان ‘ حوار خاصس ÷ريدة
أاّكد رئيسس ا إ
«الشصعب» ،أاّنهم سص ّ
طروا إاسصÎاتيجية ﬁكمة وشصاملة من أاجل إاعادة بعث الكرة
لندية ثم الفرق الوطنية،
لصصعدة بداية من تركيز العمل ‘ ا أ
الصصغÒة على كل ا أ
مضصيفا أانهم لن يضصغطوا على منتخب السصيدات خÓل الطبعة ا◊الية للبطولة
لن الهدف هو كسصب ›موعة متكاملة لتحقيق نتائج إايجابية خÓل
لفريقية أ
ا أ
اŸوعد القادم.

حاورته :نبيلة بوقرين
لهداف اŸسصطّرة من
❊ الشصعب :ما هي ا أ
بطولة إافريقيا سصيدات بالكونغو؟
❊❊ حبيب لبان :اŸنتخب الوطني سشيدات
حديث النششأأة أ’نه تكّون ‘ اأ’ششهر القليلة
اŸأضشية ،مأ يعني أان الÓعبأت  ⁄يتعّودن
على اللعب مع بعضشهن أ’نهأ اŸرة اأ’و ¤التي
سش -ي-ل-ع Íف-ي-ه-أ ضش-م-ن ›م-وع-ة واح-دة ،ل-ك-ن
رك- -زن- -أ ع -ل -ى اأ’سش -م -أء ا’أك Ìج -أه -زي -ة م -ن
ال-ن-أح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-بسش-ي-ك-ولوجية على غرار
’عبأت اÛمع البÎو‹ ونأدي اأ’بيأر ،حتى
يتمكن الطأقم الفني من الÎكيز على اأ’مور
ال -ت -ك -ت -ي -ك -ي -ة وال -ف-ن-ي-ة لضش-م-أن ال-ت-نسش-ي-ق بÚ
الÓعبأت واللعب ا÷مأعي لكي نصشنع الفأرق
فوق البسشأط.
❊ كيف تقّيم اŸسصتوى العام للمجموعة
خÓل الفÎة ا◊الية؟
❊❊ الفريق قأم بـ  5تربصشأت كلهأ ‘ ا÷زائر
بقيأدة كل من بن جميل وهو ’عب سشأبق
معروف إاضشأفة لدوب نسشيمة من أاجل –قيق
نتأئج مششرفة خÓل هذه الطبعة أ’ن الهدف
اŸب- -أشش- -ر ه -و كسشب ›م -وع -ة ق -وي -ة ت -ك -ون
جأهزة للطبعة القأدمة من اŸنأفسشة ،ولهذا
’ تهم النتيجة التي سشتكون ‘ الكونغو مأ
يعني أان الÓعبأت سشيلع Íمن دون ضشغط
وسشنسش Òالدور اأ’ول لقأء تلوى اآ’خر.

❊❊ ب-أŸق-أرن-ة م-ع السش-ن-ة اŸأضش-ي-ة ال-ب-ط-ول-ة
الوطنية  ⁄تتأأخر كثÒا عن موعد إانطÓقهأ
بألعكسس تأأخرت قلي Óبسشبب اŸششأكل اŸألية
التي تعأ Êمنهأ اأ’ندية ،لكن ا◊مد لله إانطلق
فيهأ بعد ،وهنأك بعضس النوادي كأنوا يعملون
مأ جعلنأ نركز على الÓعبأت اأ’ك Ìجأهزية
لكسشب الوقت ولضشمأن –قيق نتأئج مششرفة
بحول الله ‘ هذا اŸوعد القأري ،خأصشة أاننأ
سش -ط -رن -أ إاسشÎات -ي -ج -ي -ة ﬁك -م-ة ن-ه-دف م-ن
خÓ-ل-ه-أ إاع-أدة ك-رة ال-ي-د ا÷زائ-ري-ة ل-ل-واجهة
على كل اأ’صشعدة.

❊ ه- -ل ن- -ف- -ه- -م م- -ن كÓ- -مك أاّن ال- -ه- -دف
ا◊ا‹ هو تكوين فريق فقط؟
❊❊ اأ’هداف اŸسشطّرة ليسشت لهذه الدورة
أ’ن الفريق يتكون من أاسشمأء ششأبة و’ Áلكن
اÈÿة ،م -أ ج -ع -ل -ن -أ ن -ط-م-ح ل-ك-ي ت-ك-ون ه-ذه
اÙطة فرصشة لكسشب التجربة ،وأاتنمى أان
يقدموا وجهأ مششرفأ أ’نهن سشيلع Íمن دون
ضشغط أ’ن اŸسشتوى العأم للمجموعة مقبول
بعد العمل اŸكثف الذي قأم به الطأقم الفني
م -ن -ذ ت-ك-وي-ن ال-ف-ري-ق ق-ب-ل أاشش-ه-ر ،وك-ل شش-يء
‡كن خÓل اŸنأفسشة.

لهداف اŸسص ّ
طرة للمسصتقبل؟
❊ ما هي ا أ
❊❊ اأ’هداف اŸسشطرة للمسشتقبل مثلمأ سشبق
‹ القول إاعأدة كرة اليد ا÷زائرية للواجهة
م -ن ج -دي -د ان -طÓ-ق-أ م-ن اأ’ن-دي-ة م-ن خÓ-ل
اŸششأركة ‘ كل اŸواعيد العربية واأ’فريقية،
م -ث -ل -م -أ ك-أن ع-ل-ي-ه ا◊أل ب-أل-نسش-ب-ة ل-ل-م-ج-م-ع
البÎو‹ رجأل ،الذي “ّكن من –قيق اŸركز
ال-ث-ألث م-ؤوخ-را وسش-ن-ن-ت-ه-ج ن-فسس ال-طريقة مع
اإ’ن -أث ،أ’ن ك -رة ال -ي -د ال -نسش -وي-ة ت-ع-أ Êع-ل-ى
مسشتوى اأ’ندية واŸنتخبأت ‘ نفسس الوقت،
أ’ن -ن-أ ن-ري-د أان ن-ح-ق-ق ن-ت-أئ-ج إاي-ج-أب-ي-ة خÓ-ل
 2020بألنسشبة للذكور و 2021لدى السشيدات،
ذلك ان- -طÓ- -ق -أ م -ن اأ’صش -ن -أف الصش -غ -رى اأي
منتخبأت أاقل من  17سشنة و 19سشنة.

❊ أا ⁄ي -ؤوّث -ر ت -أاّخ -ر ان -ط Ó-ق ال -ب -ط -ول-ة
الوطنية على اŸسصتوى العام لÓعبات؟

جّدد فيه الّثقة لنهاية اŸوسصم

زعيم يÎأجع عن إأقالة موأسشة من تدريب أ–اد عنابة

أاعلن رئيسس ا–اد عنابة عبد الباسصط زعيم إاعادة اŸدرب كمال مواسصة على رأاسس
الفريق بعد سصاعات فقط من قرار إاقالته.
وقأل زعيم ‘ تصشريحأت للصشحأفة اأمسس الفريق خأصشة بÈوز قضشية الديون ،مضشيفأ
ا’ح -د« :ب -ع -د اج -ت -م -أع -ي م-ع م-واسش-ة ل-ي-ل-ة اأن «بونة» سشتحأول لعب ورقة الصشعود خÓل
ا’أمسس Ÿدة قأربت السشأعت ،Úفّكرت جيدا مرحلة ا’إيأب ،وحتى اإذا  ⁄يتحقق هذا
‘ ضشمأن اسشتقرار الفريق ،خأصشة اأن مواسشة ال -ه -دف سش -ي -ت -م ال -ت -حضش Òج -ي -دا ل -ل-م-وسش-م
يعرف الÓعب Úجيدا ،اأعÎف اأننأ اأخطأأنأ اŸقبل.
‘ ا’سش -ت -ق -دام -أت خÓ-ل فÎة ال-ت-ح-ويÓ-ت وكأن زعيم قد اأعلن عقب لقأء ا÷ولة 15
الصش -ي -ف -ي -ة ،وه -و م -أ سش -ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-دارك-ه وا’أخÒة Ÿرحلة الذهأب ا÷معة عن اإقألة
كمأل مواسشة من على راأسس العأرضشة الفنية
بأسشتقدمأت نوعية ‘ اÒŸكأتو الششتوي».
وقأل زعيم اأنه سشيمنح الثقة Ÿواسشة حتى ل-ل-ف-ري-ق ،وت-ع-ويضش-ه ب-أل-فرنسشي اآ’ن ميششأل،
ن -ه -أي-ة ه-ذا اŸوسش-م ال-ذي ك-أن صش-ع-ب-أ ع-ل-ى الذي كأن حأضشرا.

“نحها اليوم ›لة «فرانسس فوتبال»

مودريتشش أأبرز أŸرشّشح Úللّتتويج بالكرة ألّذهبية
نشصر موقع «سصكاي إايطاليا» اسصم الفائز بجائزة الكرة الذهبية ،والتي سصتمنحها ›لة
لثن.Ú
لفضصل لعب كرة قدم ‘ اŸوسصم اŸنصصرم مسصاء اليوم ا إ
«فرانسس فوتبول» أ
ورغم أانّ اإ’عÓن الرسشمي للفأئز بأ÷أئزة حأضشرا مسشأء اإ’ثن.Ú
سشيعلن خÓل حفل ضشخم ببأريسس مسشأء اليوم وسش -ي -ن -ت-ظ-ر ع ّشش-أق ك-رة ال-ق-دم ال-ي-وم اإ’ث-نÚ
اإ’ثن ،Úإا’ أان اŸوقع أاكد أان الكرواتي لوكأ Ÿعرفة الفأئز بجأئزة الكرة الذهبية أ’فضشل
مودريتشس هو الذي حأز على أاعلى نسشبة من ’عب ‘ العأ ،⁄والتي تعطيهأ ›لة «فرانسس
Óفضش-ل خÓ-ل اŸوسش-م اŸأضش-ي،
ف -وت -ب -ول» ل  -أ
اأ’صشوات.
وقأل اŸوقع إان الÈتغأ‹ كريسشتيأنو رونألدو وف - -ق - -أ ل - -تصش - -ويت ع - -دد م - -ن الصش - -ح- -ف- -يÚ
جأء ‘ اŸركز الثأ ،Êفيمأ جأء الفرنسشي الريأضشي.Ú
أانطوان غريزمأن بأŸركز الثألث ،مع مفأجأأة وسشبق لنجم ريأل مدريد مودريتشس أان أاحرز
م- -ثÒة ل- -ل- -ج- -دل “ث- -لت ‘ غ- -ي- -أب ال- -ن- -ج -م جأئزتي أافضشل ’عب ‘ العأ ⁄التي Áنحهأ
ا’–أد ال -دو‹ ل -ك -رة ال -ق-دم (ف-ي-ف-أ) أ’فضش-ل
اأ’رجنتيني ليونيل ميسشي.
ك - -م- -أ ق- -أل اŸوق- -ع إان ال- -ن- -ج- -م Úرون- -أل- -دو ’عب ‘ ال- -ع- -أ ،⁄وج- -أئ- -زة أافضش- -ل ’عب ‘
وغ -ري -زم -أن ل -ن ي -حضش -را ح -ف -ل ال -ت-ق-د ‘ Ëأاوروبأ التي يقدمهأ ا’–أد اأ’وروبي لكرة
بأريسس ،وأان مودريتشس هو وحده من سشيكون القدم (يويفأ).

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  03ديسش -م :19٥٥ Èأاصش-درت ج-ب-ه-ة التحرير
ال-وط-ن-ي م-نشش-ورا نّ-ددت ف-ي-ه ب-ت-ن-ظ-ي-م فرنسشا
لÓنتخابات ‘ ا÷زائر.
^  03ديسشم :19٥٨ Èششّنت قوات السشتعمار
هجوما على الÓجئ Úا÷زائري ÚبالÎاب اŸغربي
اإثر مقتل ضشابط فرنسشي بالدار البيضشاء.
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عنابة

Oó©dG

لول  1٤٤0هـ الموافق لـ  03ديسشمبر  201٨م
لثنين  2٥ربيع ا أ
ا إ

لرهابي””توجي سصيد اعمر”” يسصلم نفسصه بحوزته بندقية رشصاشش FM
اإ

‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب ومواصصلة ÷هود قوات ا÷يشس الوطني الشصعبي،
سصّلم يوم  02ديسصم ،2018 Èإارهابي نفسصه للسصلطات العسصكرية بتمÔاسصت
/ن.ع ،6.بحوزته بندقية رشصاشصة من نوع  FMوكمية من الذخÒة .يتعلق اأ’مر
ب -اŸسص -م -ى ““ت -وج -ي سص-ي-د أاع-م-ر““ اŸك-ن-ى ““ي-وسص-ف““ ال-ذي ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
اإ’رهابية سصنة .2012

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوقيف  9من ـ ـ ـ ـ ـّقب Úوحجـ ـ ـ ـ ـ ـز عتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد

‘ إاطار حماية ا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز مشصÎكة
للجيشس الوطني الشصعبي ،إاثر عمليات متفرقة بكل من “Ôاسصت وبرج باجي
ﬂتار وع Úصصالح /ن.ع ،6.تسصعة ( )09منّقب Úعن الذهب وضصبطت شصاحنة
وثلث ( )03دراجات نارية و( )17مولدا كهربائيا و( )19مطرقة ضصغط و()550
ل Îمن الوقود.

 ..و م ـ ـ ـّروج  ﬂـ ـ ـدرات

لرنب بسشواحل جيجل
عودة هاجسس سشمكة ا أ

مصصالح الصصيـ ـد البحـ ـري –ـ ـّذر وتطل ـب م ـن الصصيادي ـن إابلغها فور ظهورها

بعد تدخل حراسس السشواحل وا◊ماية اŸدنية

إانقـ ـ ـ ـاذ  32ح ـ ـراقا وغرق  2بعـ ـرضش شصاطـ ـئ اأرزيو بوهران
ب 25 Úو  35سصنة ،من بينهم امرأاة.
وأاشص - -ارت ذات ا÷ه - -ة إا ¤وف - -اة شص - -اب Úب- -عÚ
اŸكان– ” ،ويلهما إا ¤مصصلحة حفظ ا÷ثث
Ãسصتشصفى اÙقن ،فيما ” إانقاذ البقية وتقدË
لهم اإ’سصعافات اأ’ولية من طرف عناصصر ا◊ماية
اŸدنية ،وذلك ‘ انتظار تقدÁهم إا ¤ا÷هات
القضصائية اıتصصة.

تدخلت مصصالح حراسس السصواحل بالتنسصيق مع
مصصالح ا◊ماية اŸدنية ‘ السصاعات اأ’و ¤من
صصبيحة أامسس ،إ’نقاذ  32حراقا انقلب بهم الزورق
بعرضس البحر.
وحسصب مصص - - -ادر ““الشص - - -عب““ م - - -ن ا◊م - - -اي - - -ة
“ت مباشصرتها على
اŸدنية ،فإاّن عمليات اإ’نقاذّ ،
مسصتوى اŸياه اإ’قليمية ا÷زائرية القريبة بأارزيو،
غرب وهران ،وأاغلبهم شصباب تÎاوح أاعمارهم ما

وهران :براهمية مسسعودة

يسشر ششركة جازي
الرائدة ‘ تقنيات
التصشالت الرقمية،
أان تعلن عن إاطÓق
عرضس ““جازي
أانÎنت““ يتيح
ا◊صشول على اŸزيد
لنÎنت
من ا أ
لÓسشتعمال واŸششاركة
ب Úأافراد العائلة
تلبية للمتطلبات
اŸتزايدة للزبائن
ا◊اليÚ
واŸسشتقبلي.Ú
ي- -ق- -دم ه- -ذا ال -ع -رضس
الفريد أاربع حزم ﬂتلفة
Áكن اسصتعمالها انطلقا
من هاتف ذكي أاو لوحة
إالكÎونية أاو مودم بأاسصعار
ج - -ذاب - -ة ل - -لسص- -ت- -خ- -دام
اŸنز‹ اŸشصÎك أاو الفردي.
تقدم ا◊زمة اأ’و 15 ¤جيغابايت من اأ’نÎنت
صصا◊ة Ÿدة شصهر واحد مقابل  1000دينار فقط.
ا◊زم -ة ال -ث -ان-ي-ة ت-ت-ي-ح ل-ل-زب-ون ا’سص-ت-ف-ادة م-ن 35
جيغابايت صصا◊ة Ÿدة شصهر واحد مقابل مبلغ
 2000دينار .و’سصتهلك أاك ،Èيوفر العرضس حزمة
أاخرى صصا◊ة Ÿدة  3أاشصهر مع حجم أانÎنت قدره

 105ج-ي-غ-ابايت مقابل
 4000دي-ن-ار .وم-ق-اب-ل
ن - -فسس اŸب - -ل - -غ ج- -ازي
ت-قÎح ا◊زم-ة ال-راب-ع-ة
ب -ن -فسس ح-ج-م اأ’نÎنت
ول- -ك- -ن م- -ع إام- -ك- -ان- -ي -ة
Œزئ - -ت - -ه - -ا إا ¤ث - -لث
حصصصس م- - - - - - - - - - - - -ن 35
ج- -ي- -غ -اب -ايت .وتسص -م -ح
ا◊زم- -ت- -ان اأ’خÒت- -ان
ل - -ل- -مشصÎك Ãشص- -ارك- -ة
اأ’نÎنت م- -ع ال- -ع -ائ -ل -ة
Ÿشص - - -اه - - -دة الÈام- - -ج
ال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون -ي -ة ع -ل -ى
لل- -ع- -اب
اأ’نÎنت أاو ل  - -أ
اإ’ل -كÎون -ي -ة اŸتصص -ل -ة
ب- -اأ’نÎنت .م- -ن خ -لل
ه- -ذا ال- -ع- -رضس ،ت- -ع- -زز
ج- -ازي م -ب -دأا ال -ت -ن -ق -ل
والسص- -خ- -اء واŸشص -ارك -ة
وتضص- -م- -ن أافضص- -ل اتصص- -ال ع- -ل- -ى واح- -دة م- -ن أاكÌ
الشصبكات فعالية ‘ ا÷زائر.
يتوفر العرضس ا÷ديد جازي أانÎنت ‘ ﬁلت
اŸتعامل ونقاط البيع اŸعتمدة ‘ جميع الو’يات
الـث -م -ان -ي -ة واأ’رب -ع Úاع-ت-ب-ارا ً م-ن ي-وم  2ديسصمÈ
ا÷اري.

جـ ـ ـ ـازي تطل ـ ـق ع ـ ـرضش إانÎن ـ ـت جديـ ـد لكـ ـ ـل العائل ـ ـ ـ ـة!

الثمن  10دج

france prix 1

‘ زيــــــارة مفاجئــــــة للمــــــرافق الصشحيــــة

لهبÒي يقف على ظروف التكفـ ـل الصصح ـي بالشصرطيÚ
لم -ن ال -وط-ن-ي،
ق -ام اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
أامسس ،بزيارة مفاجئة إا ¤بعضس اŸقرات
لم-ن ال-وط-ن-ي ع-ل-ى
الصص -ح -ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
مسصتوى و’ية ا÷زائر .حيث وقف على
ظروف اسصتقبال والتكفل الصصحي بأافراد
الشصرطة على مسصتوى هذه الهياكل.
خ- -لل زي -ارة إاﬂ ¤ت -ل -ف اŸصص -ال -ح
واŸراف -ق الصص -ح -ي -ة ال-ت-ي تضص-م-ه-ا ق-دم
ل -ه -بÒي تشص -ك -رات -ه إا ¤أاعضص-اء ال-ط-اق-م
الصصحي واإ’داري التابع لهاته اŸصصالح
الصصحية ،نظ Òما يبذلونه لفائدة أافراد
الشصرطة ،داعيا إاياهم إا ¤بذل اŸزيد
من ا÷هود وا◊رصس من أاجل التكفل
اأ’م -ث -ل ب -ق-وات الشص-رط-ة وذوي ا◊ق-وق
ومتقاعدي اأ’من الوطني.

يحتضشن السشوق البلدي لبلدية بوركيكة
بولية تيبازة ،خÓل الفÎة الفاصشلة ب3 Ú
لعوان
و  6ديسشم Èا÷اريŒ ،معا جهويا أ
ا◊م- -اي- -ة اŸدن -ي -ة ،ضش -م -ن أاف -واج ال -دع -م و
لرب -ع ولي -ات (ت -ي -ب -ازة،
لو‹ أ
ال- -ت- -دخ- -ل ا أ
الششلف ،ع Úالدفلى وتيسشمسشيلت).

من جهة أاخرى ،و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشصرعية ،أاوقفت مفارز
للجيشس الوطني الشصعبي ( )20مهاجرا غ Òشصرعيا ،من جنسصيات ﬂتلفة بكل من
برج باجي ﬂتار وع Úتيموشصنت.

اعتÈت ذات اŸصصالح هذا النوع من اأ’سصماك

 22°وهران

2٥°

Œمع جهوي ألفواج الدعم والتدخل األّو‹ للحماية اŸدنية لـ  4وليات

..وإاحـ ـ ـباط هج ـ ـرة غ ـ ـ Òشصرعي ـ ـة لـ  20شصخصصا من جنسصيات ﬂتلفة

جيجل :خ .العيفة

 21°ا÷زائر

 21°وهران

2٥°

يحتضشنه السشوق البلدي لبوركيكة من  3إا 6 ¤ديسشمÈ

‘ سصياق متصصل ،أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الشصعبي وعناصصر الدرك
الوطني بقسصنطينة /ن.ع ،5.مّروج ﬂدرات بحوزته ( )2220قرصس مهلوسس،
فيما ” حجز ( )18،64قنطار من مادة التبغ بالوادي/ن.ع.4.

حّ- -ذرت م -دي -ري -ة الصش -ي -د ال -ب -ح -ري
وت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ب -ج -ي -ج -ل ،م-ن خ-ط-ر
لرنب ،لسشيما انه تــم العثـــور
سشمكة ا أ
عليها بيــن ما ” صشيده من سشرديـــن من
ط -رف الصش-ي-ادي-ن ،خÓ-ل رح-ل-ة صش-ي-د،
ليلـــة أاول أامــسس ،من مينـــاء الزيامـــة
منصشورية.

 20°ا÷زائر

17810

مواصشلـــــــــــة ÷هـــــــــود قــــــــــــــوات ا÷يـــــــــــشس

الدخيلة على اÙيط البحري الطبيعي للمنطقة
وا÷زائر كافة حيث –توي على مواد سصامة عند
اسص -ت -ه -لك ـه -ا ،وط -ل -بت م-ن الصص-ي-ادي-ن اب-لغ ف-ورا ً
لدارة
مصصالح الصصيد البحري أاو تسصليمها مباشصرة ل إ
اŸعنية ،ليتجدد بذلك هاجسس سصمكة اأ’رنب الذي
آارق الصصيادين ،خصصوصصا بعد الظهور ا÷ديد لهذه
السصمكة ببعضس السصواحل الغربية من الو’ية جيجل
Ãنطقة ““زيامة منصصورية““ ،التي تعد إاحدى أاهم
مناطق الصصيد البحري بو’ية جيجل.
يذكر ان سصواحل جيجل ،عرفت ظاهرة ظهور
سصمكة ا’رنب خلل السصنوات اأ’خÒة وبالتحديد
خ- -لل سص -ن -ة  ،2014وال -ع -ث -ور ع -ل -ى ه-ذه السص-م-ك-ة
السصامة ب Úأاسصماك السصردين ،خلل عملية فرز

الفجر06.0٤................:
الششروق0٧.٤3..............:
الظهر12.3٨.................:
العصشر1٥.13................:
المغرب1٧.31...............:
العششـاء19.01.................:

ووضصع السصمك ‘ الصصناديق اıصصصس لها من
طرف الصصيادين ،واصصطيد هذا النوع السصام من
السصمك من طرف أاحد الصصيادين الهواة ،قبل أان
يتفطن إا ¤كون السصمكة التي “كن من اصصطيادها
والتي يزيد وزنها عن كيلوغرام ونصصف هي سصمكة
اأ’رنب ،اأ’م -ر ال -ذي أادى ب -ه إا ¤تسص -ل -ي -م -ه -ا ف-ورا
أ’عوان اأ’من العامل Úعلى مسصتوى ميناء الزيامة،
ال -ذي-ن ب-دوره-م ق-ام-وا ب-إاب-لغ ا÷ه-ات ال-ب-ي-ط-ري-ة
اıتصص -ة ال -ت -ي ت -أاك -دت م -ن أان -ه-ا سص-م-ك-ة اأ’رنب
السصامة.

تيبازة :عÓء ملزي

بحسصب ما أاشصار إاليه اŸكلف با’علمÃ ،ديرية
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -ت -ي-ب-ازة ،اŸلزم اأ’ول ﬁم-د
مشص- -ال- -ي- -خ ،ف- -إاّن ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل -ي -ة ت -ن -درج ضص -م -ن
ا’سصÎاتيجية الوطنية التي تسصعى لتحقيقها وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية
‘ ›ال تعزيز القدرات من أاجل ›ابهة ميدانية
فعالة إازاء وقوع الكوارث وتبعا للÈنامج اŸسصطر
من طرف اŸديرية العامة للقطاع ،بحيث يرتقب
أان يباشصر التجمع جملة من اŸناورات والتمارين
التطبيقية يؤوطرها اطارات وتقنيون ﬂتصصون من
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل-ق-ط-اع ل-ت-ق-ي-ي-م ع-م-ل ال-ف-رق

‘ عمليت ÚمتفرقتÚ

شصرط ـ ـة ا◊ ـ ـدود –ب ـ ـط ﬁاول ـ ـة ته ـريب  12900أاورو

الششعب -ب-ت-ه-م-ة ﬂال-ف-ة ال-تشش-ري-ع اŸتعلق
لموال من
بتنظيم الصشرف ،وحركة روؤوسس ا أ
وإا ¤اÿارج ،و‘ عمليت Úمتفرقت Úأاحبطت
ششرطة ا◊دود ﬁاولة تهريب  12900أاورو.
العملية اأ’و“ ¤ت على إاثر توقيف مسصافرة
Ãط -ار ه -واري ب -وم -دي -ن ال -دو‹ أاث-ن-اء ﬁاول-ت-ه-ا

مغادرة الÎاب الوطني نحو باريسس ،وبحوزتها مبلغ
ما‹ يقدر بـ  8000أاورو ،أاما العملية الثانية التي
ق-امت ب-ه-ا شص-رط-ة ا◊دود ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع مصص-ال-ح
ا÷مارك مكنتها من توقيف شصخصس أاثناء ﬁاولته
مغادرة الÎاب الوطني وبحوزته مبلغ ما‹ يقدر بـ
 4900أاورو.

كاريكات /ÒعنÎ

اŸتنقلة.
أاشصار مصصدرنا أايضصا ا ¤أاّن التظاهرة تهدف
ب -ال -درج -ة اأ’و ¤ا ¤رسص -ك-ل-ة وت-ك-وي-ن اأ’ع-وان ‘
›ابهة الكوارث عن طريق إاجراء مناورات ليل
ونهارا بغرضس ا’بقاء على ا÷اهزية الدائمة ◊الة
ال -ت -أاهب وا’سص -ت -ع -داد ل -ه -ذه ال -ف -رق ،ك-م-ا ت-ه-دف
التظاهرة اŒ ¤ربة فعالية الفرق مع وضصع تعداد
مادي وبشصري ‘ اŸيدان ع Èعّدة بلديات من
ال -و’ي -ة م -ن ح -يث ال -ت -ن-ظ-ي-م وال-ت-نسص-ي-ق وال-ت-ك-ف-ل
Ãختلف ا÷وانب العملية أاثناء التدخلت.
كما سصيحظى هذا التجمع بوقفة ‡يزة مع وا‹
الو’ية ،بصصفته مديرا لعمليات ا’سصعاف ‘ ،حالة
وضصع ﬂطط تنظيم وتنسصيق ا’سصعافات الو’ئية
ح ّ-ي -ز ال -ت-ن-ف-ي-ذ ،م-ع ا’شص-ارة ا ¤ك-ون ف-رق ال-دع-م
وال- -ت- -دخ- -ل اأ’و‹ ل- -ل- -ح- -م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة –ظ -ى
ب-اسص-ت-ق-لل-ي-ة ت-ام-ة ‘ ال-ت-م-وين وا’مداد والتفاعل
وال-ت-ع-اون م-ع ﬂت-ل-ف ا◊ا’ت وال-وضص-ع-ي-ات أاث-ن-اء
حدوث الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.

نصصÒة شصريد مديرة للقناة
الثالثة لإلذاعة الوطنية
” امسس تعي ÚنصصÒة شصريد مديرة للقناة
لذاعة ا÷زائرية خلفا لشصاد‹ بوفروة،
الثالثة ل إ
حسصبما ُعلم لدى ا’ذاعة الوطنية.
عملت السصيدة شصريد كصصحفية بالقناة الثالثة
لسصنوات عديدة وترقت لتصصبح رئيسصة –رير ثم
مديرة لهذه القناة.
ك- -م- -ا شص- -غ- -لت م- -نصصب رئ -يسس دي -وان ب -وزارة
ا’تصصال ثم مديرة ا’تصصال اŸؤوسصسصاتي.

