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لسصبوع الوطني  20للقرآان الكـر:Ë
‘ا أ

الدولـ ـ ـ ـ ـة مسصتمـ ـ ـ ـرة
‘ من ـ ـ ـ ـ ـ ـع خط ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
الكراهية والتقسصيم
الطائفـي واŸذهبـي
@ اŸصصا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـة الؤطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة قاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
ف ـ ـ ـ ـ ـي تعاملنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـ ـ ـع اأ’ح ـ ـ ـ ـ ـ ـداث
@’ للنقاشصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ا÷ؤف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
‘ نكـ ـ ـران التاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ والهؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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ألدولة مسستمرة ‘ منع خطاب ألكرأهية وألتقسسيم ألطائفي وأŸذهبي
^ أŸصسا◊ة ألؤطنية قاعدة عمل ‘ تعاملنا مع ألؤقائع وأأ’حدأث

وج-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،أامسس الثن،Ú
لسسبوع الوطني  ٢٠للقرآان الكر ،Ëفيما يلي
رسسالة للمشسارك ‘ Úا أ
نصسها الكامل:

أ◊فاظ على وحدة أ÷زأئر  ،جمع كلمتها وسسد ألطريق
أأمام خطاب ألفتنة

«السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
السسادة ا ًأ
مرة أخرى تتدأعى أفئدة ألعلماء وألفقهاء وألدعاة من كل حدب وصصوب ليحطوأ
ألرحال با÷زأئر ،وليعمروأ هذأ ألفضصاء ألربا Êبالذكر وألتأامل وتبادل أŸعارف
وأألفكار ،وهي سصنة درجنا عليها عشصرين ربيعا ،منذ بدأنا معا ‘ شصهر أŸولد
ألنبوي ألشصريف ،شصهر ربيع أألنوأر ،وما دأبنا على إأحياء أسصبوع ألقرآأن ألكر‘ Ë
أ÷زأئر إأل تكريسصا للوفاء لنهج سصيد أألنام.
إأن وفاء أهل ألقرآأن حملهم على ألسصتمرأر ‘ تخريج أفوأج حفظة كتاب ألله،
لتسصتقبلهم مدرسصة أألسصبوع ألوطني للقرآأن ألكر Ëألتي باتت هي أŸشصتلة ألتي
ننتقي منها أحسصن أبنائنا Œويدأ آلي ألقرآأن ألكر ،Ëوأعَذبهم تÓوة لسصوره،
وأندهم صصوتا بÎتيله ،وما زألت أ÷زأئر تنتقي من هذأ ألنبتِ ألطيب من Áثلها ‘
أÙافل ألدولية خÒة بناتها وأبنائها ،ف Óيرجعون إأل وقد أسصروأ ألقلوب ،وتبوأوأ
أو ¤ألرتب ،ونالوأ أرفع ألدرجات ،ورفعوأ رأية أ÷زأئر خفاقة عالية ب Úأأل·.
فمرحى لكم أهل ألقرآأن طÓبا ومعلم ،Úوبشصرى لهذأ أ÷مع ألكر Ëمشصايخ
ومريدين ،وهنيئا لنا أنصصارأ وﬁب.Ú

السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
السسادة ا ًأ
إأن ألتخلق بالوفاء هوألضصمانة أ◊قيقية للصصدق ‘ حب ألوطن وأ◊ن Úإأليه
وألذود عن حياضصه وصصونه ،وكم كان أألصصمعي موفقا عندما قال »:إأذأ أردت أن
تعرف وفاء ألرجل ووفاء عهده فانظر إأ ¤حنينه إأ ¤أوطانه وتشصوقه إأ ¤إأخوأنه».
‘ ثورة ألتحرير أÛيدة كان ألوفاء للوطن هوألذي حمل خÒة شصباب أ÷زأئر
على بذل أروأحهم ألطاهرة لتحريره فرفع ب Úأبناء ألوطن ذكرهم وسصجلت
أسصماؤوهم ‘ ثبت أÿالدين ،ول Áكن أن تغيب عن ألذأكرة ألوطنية أفوأج ألشصهدأء
أألبرأر ألذين سصقوأ بدمائهم ألزكية أرضش أ÷زأئر ،و“ام وفاء هذأ أ÷يل للوطن
هوعدم نسصيان هذه ألتضصحيات ،وألوفاء لهؤولء ألشصهدأء بإاكمال مسصÒتهم ‘
ألدفاع عن أ÷زأئر ،وألذود عن حياضصها ،وتأاكيد وحدتها ،وجمع كلمتها ،وتنمية
أقتصصادها.
وسصكن ألوفاء للوطن صصدور أبناء أ÷زأئر ،فعاودوأ ألتضصحية ،وضصاعفوأ ألبذل،
وضصموأ أ÷هود ،ووقفوأ كما وقف أسصÓفهم أÛاهدون ‘ أنتشصال أ÷زأئر ثانية
من أتون ألفتنة ألنكرأء ألتي كادت تعصصف ÒÃأث ألشصهدأء ،وتقوضش أسصسش ألدولة
ألوطنية ،وتسصفه مبادئ نوفم ،Èوتنسصف أÒŸأث أ◊ضصاري للدولة لول لطف ألله،
وتضصحيات أıلصص.Ú
وأليوم تنعم أ÷زأئر بثمار ألسصلم وأŸصصا◊ة ألوطنية ألتي جعل منها ألدسصتور
مبدأ ثابتا ،وقاعدة عمل ‘ تعاملنا مع ألوقائع وأألحدأث ،وهذأ أŸيثاق ألذي ولد
من رحم أألزمة ،ل يعني “زيق صصفحة أŸاضصي ول نسصيان أŸأاسصاة وأسصبابها ،ول
يعني أننا أصصبحنا ‘ منأاى عن ألوقوع ‘ أŸأاسصاة ثانية ،بل أÿطر ما زأل دأهما
ما  ⁄نكن أوفياء ألولئك ألشصهدأء ألذين ضصحوأ بأاروأحهم من أجل أ◊فاظ على
وحدة أ÷زأئر ،وجمع كلمتها ،وسصد ألطريق أمام خطاب ألفتنة ،وألكرأهية،
وألتمييز.
Ãناسصبة هذأ أŸؤو“ر ألقرآأ Êأرى من ألوأجب أن أع Èمن صصميم ألفؤوأد لهذأ
أ÷مع ألكر Ëمن أألئمة وأŸشصايخ وألعلماء عن أمتنان أ÷زأئر وإأكبارها لكافة
ألسصادة أألئمة ألذين  ⁄يخلوأ مناصصبهم ،و ⁄يÈحوأ مسصاجدهم ،و ⁄يسصلموأ
منابرهم لدعاة ألفتنة أيام أŸأاسصاة ألوطنية ،فدفعوأ
ألثمن غاليا وأسصتشصهد منهم ألعشصرأت ‘ ﬁاريبهم
وفوق منابرهم وهم يذودون عن أإلسصÓم أ◊ق ألذي
علمنا أياه أسصÓفنا ،وجادوأ بأاروأحهم وهم يحمون
أ÷زأئر من أن تعصصف بها فتنة و“زق وحدتها،
وتشصتت صصفها ،وتضصعف قوتها.
وم-ا أل-وف-اء ل-ه-ذه أل-ن-خ-ب-ة أŸن-ت-ق-اة إأل ب-اسصتمرأر
أل -دول -ة ‘ م -ن -ع خ -ط -اب أل -ك-رأه-ي-ة ،و‘ ﬁاصص-رة
ﬁاولت ألتقسصيم ألطائفي وأŸذهبي ،و‘ ألسصعي
إأ ¤إأحياء مÒأث أسصÓفنا ألعلماء ألذين كانت خطاباتهم ودروسصهم بلسصما شصافيا
Óدوأء أل -ت -ي ت-ط-ول أÛت-م-ع وت-ع-وق-ه ع-ن أل-ت-ق-دم وأل-رق-ي ،وك-انت م-وأع-ظ-ه-م
ل -أ
وفتاوأهم توجيها دينيا وتعبئة وطنية من أجل ألسصعادة ‘ أآلخرة وألسصعادة ‘
ألدنيا ،وكان سصمتهم وسصلوكهم ‰وذج ألتضصحية أ◊قة ،وألبذل وألعطاء ب Óحدود
من أجل أإلسصÓم ومن أجل أ÷زأئر.

ألؤفاء قيمة قرآأنية ومبدأ أخÓقي وحضساري
جدير بالنقاشس
السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
السسادة ا ًأ
ها نحن نلتقي ‘ هذه ألدورة أ÷ديدة وقد خصصصصتم ملتقاكم ألعلمي لدرأسصة
موضصوع من أألهمية Ãكان– ،تاج أألمة ألن تتأامل ‘ معانيه ،وتتحلى بسصماته،
وتصصطبغ بصصبغته« ،فالوفاء» باعتباره قيمة قرآأنية ومبدأ أخÓقيا وحضصاريا جدير،
حقا ،بأان يكون موضصوع نقاشش هذه ألنخبة من أبناء أ÷امعات وأŸعاهد وأŸسصاجد
وألزوأيا.
إأن للوفاء ‘ ألقرآأن ألكر Ëقيمة عظيمة ،بل ألوفاء ‘ ألقرآأن هو»ألقيمة» ألتي
أختصصها ألله من جملة ألقيم فوصصف بها ذأته ألعلية فقال سصبحانه« :إأن ألله ل يخلف
أŸيعاد» (آأل عمرأن ،)9ثم فاخر بها فقال« :ومن أوفى بعهده من ألله» (ألتوبة.)111:
وألن ألوفاء خصصلة تزين صصاحبها فقد أمتدح ألله أبا أألنبياء إأبرأهيم عليه
ألسصÓم بصصفة ألوفاء فقال« :وإأبرأهيم ألذي وّفى» (ألنجم ،)41-36:ووشصح بها
أسصماعيل عليه ألسصÓم ‘ قوله« :وأذكر ‘ ألكتاب أسصماعيل إأنه كان صصادق ألوعد»
(مر .)55-54:Ëوأع -تÈه -ا م -ل -م -ح أŸؤوم-ن Úألصص-ادق Úوصص-ف-ت-ه-م أŸم-ي-زة ف-ق-ال:
«وأŸوفون بعهدهم إأذأ عاهدوأ» (ألبقرة.)177 :
وأل -وف -اء م -ع أل -ن -اسش ق-ي-م-ة ن-ب-ي-ل-ة ،ل ي-رق-ى أÛت-م-ع إأ¤
درجات ألنبل إأل بتمثلها ألقيمية أألخÓقية ،وألتحلي بها،
لذلك أ◊ت آأيات ألقرآأن أÛيد عليها ،وأمر بها رب ألعزة ‘
غ Òما موضصع ‘ ألقرآأن ألكر ،Ëمثل قوله تعا« :¤وأوفوأ
بالعهد إأن ألعهد كان مسصؤوول» (أإلسصرأء ،)34:وقوله سصبحانه:
«وأوفوأ بعهد ألله إأذأ عاهد”» (ألنحل ،)91:وقوله عز وجل:
«يا أيها ألذين أمنوأ أوفوأ بالعقود» (أŸائدة.)1:
ونفى أإلسصÓم ألكتمال عن إأÁان ألعبد ألذي ل وفاء له،
ونفى عنه أكتمال دينه ،فقال رسصول ألله صصلى ألله عليه وسصلم:
( ل إأÁان Ÿن ل أمانة له ،ول دين Ÿن ل عهد له) .بل أعتÈ
أإلسصÓم أن من خالف هذه ألتعاليم حقيقا بأان يكون غ Òسصليم ألطوية .سصيئ أÿلق،
فاسصد ألباطن ،وغ Òمأامون أ÷انب ،فأاي صصدق لشصخصش وصصفه أ◊ديث ألنبوي
بأانه « :إأذأ حّدث كذب ،وإأذأ وعد أخلف ،وإأذأ أؤو“ن خان»؟.
إأن أمة تتخلق بالوفاء هي أمة يحبها ألله تعا ¤لقوله سصبحانه « :بلى من أوفى
بعهده وأتقى فإان ألله يحب أŸتق( »Úآأل عمرأن ،)76:وهي أمة يدخلها ألله
جنات ألنعيم كما ‘ قوله« :وأوفوأ بعهدي أوف بعهدكم وإأياي فارهبون»
(ألبقرة ،)40:وهي أمة يضصاعف لها أألجر وألثوأب لقوله عز وجل« :ومن أوفى
Ãا عاهد عليه ألله فسصيؤوتيه أجرأ عظيما» (ألفتح.)10:

لمة Ãدى وفائها Ÿاضصيها وترأثها وتاريخها ،وألضصعف كل
وتقاسش قوة أ أ
ألضص-ع-ف ‘ ت-ن-ك-ره-ا Ÿاضص-ي-ه-ا ،ون-ف-وره-ا م-ن ت-رأث-ه-ا ،ونسص-ي-ان-ه-ا ت-اري-خها
لمازيغي ألتليد،
لسصتهتار بتعلمه .وهوية أ÷زأئر مسصتمدة من ماضصيها أ أ
وأ إ
لصصيل ،وألوفاء
لسصÓمي أ أ
ومن تاريخها ألعربي ألعريق ،ومن ترأثها ألعربي أ إ
لهذه ألثوأبت هووفاء للوطن ذأته.
ول يصصحّ أليوم أن تتسصبب ألنقاشصات أ÷وفاء،
وألتشصكيك أŸمنهج ‘ ،نكرأن أبنائنا لتاريخهم ،و‘
لسصÓفهم و‘ أنكفائهم عن ثوأبت هويتهم.
تنكرهم أ
لسصÓف مع ألتطلع إأ ¤آأفاق
فإان ألوفاء للتاريخ وأ أ
ألعصصر أ◊ديث وألتفاعل أ÷اد مع ألوأقع هوألذي
يعلي للجزأئر شصأاَوها ويرفع شصأانها.
إأن أمة تاريخها حافل بأاسصÓف عظام من أمثال
أب - -ن م - -ع - -ط - -ي أل- -زوأوي ،وأب- -ن أج- -روم،وم- -رّصص- -ع
بالفÓسصفة وأŸتكلم Úمن أمثال أقدم أŸؤوسصسصÚ
لدب أل -روأي -ة أب -ول -ي -وسش ،وأŸف -ك-ر م-الك ب-ن ن-ب-ي،
أ
ومتسصامي بأامثال عا ⁄ألفلك أبن قنفذ ألقسصنطيني
وع Ó-م -ة عصص -ره ‘ شص -ت -ى أل -ف -ن -ون وأل-ع-ل-وم أح-م-د
أل -ت -ي -ف-اسص-ي وأل-ع-ا ⁄أŸوسص-وع-ي ع-ب-د أل-رح-م-ان ب-ن
أ◊فاف ومن إأليهم ل يحق لها أن Œفل ،ول يسصمح
لها بأان تخنع ول Áكنها أن تيأاسش ول أن تنكفئ عن
ماضصيها أÛيد.
وإأن أمة أ‚بت أمثال شصيخ أŸفسصرين هود بن
ﬁك -م أل -ه -وأري وشص -ي -خ أل -ق -رأءأت أب -ي ع -ب -د أل -ل-ه
ألتنسصي ،وشصيخ أÙدث Úأبن نصصر ألدأودي أŸسصيلي ألبسصكري وأمثال
ألشصيخ عبد ألكر ËأŸغيلي وألشصيخ عبد ألرحمن ألثعالبي وألقطب أبي
لسصÓمي ألذين
مدين شصعيب ،ومن ل يحصصى عددهم من علماء ألدين أ إ
لرضش،وتنسصخ مؤولفاتهم ‘ حوأضصر
كانت تشصد إأليهم ألرحال من أصصقاع أ أ
ألعلم ،و–فل بهم ›السش أŸناظرة وألبحث ألرصص ،Úهي أمة ل Áكنها أن
تسصتبدل ألذي هوأدنى بالذي هوخ ،Òول أن تتخذ مÒأث تدينها ظهريا
لتسصتورد مذهبيات هي أصصلح Ûتمعاتها من ›تمعنا ،ول أن تشصك ‘
أختيارأت أسصÓفها ‘ ألعقيدة وألفقه وألسصلوك ،وهي أختيارأت تقاسصمها
لبائنا حصصنا
ألعا ⁄من حولها ،وتوحدت بها أŸناطق بفضصلها ،وكانت آ
حصص -ي -ن -ا وسص -دأ م -ن-ي-ع-ا ضص-د ك-ل ﬁاولت شص-رأء أل-ع-ق-ي-دة ،أوأل-تشص-ك-يك ‘
منظومتنا ألشصرعية ،أوألنيل من قيمنا وأخÓقنا.
وأإ Êأحذر من أن نتسصبب أليوم ‘ أنكفاء أبنائنا عن أسصÓفهم ألعلماء
ألذين أسصسصوأ ‘ هذأ ألوطن Ÿرجعية دينية قوÁة ،تنهل من ألكتاب وألسصنة
لن ذلك سصيزعزع
وتقوم على مبدأ ألوسصطية وألعتدأل وŒدد بالجتهاد .أ
ث-ق-ت-ه-م ف-ي-م-ا ب Úأي-دي-ه-م م-ن أل-ف-ه-وم ،وسص-ي-ج-ع-ل-ه-م عرضصة لفتك ألتيارأت
أل-ف-ك-ري-ة أل-دخ-ي-ل-ة ،وأŸذه-ب-ي-ات أŸن-ح-رف-ة ،وأ◊رك-ات ألسص-تغÓلية ألتي
لوطان ،وبث ألكرأهية
لسصÓم لتمزيق أÛتمعات وإأضصعاف أ أ
أسصتعملت أ إ
فيها وألضصغينة وألبغضصاء.

أحّذر من أنكفاء أبنائنا عن
أسسÓفهم ألعلماء أŸؤؤسسسسÚ
للمرجعية ألدينية ألقؤÁة

’ يصسّح أأن تتسسبب
ألنقاشسات أ÷ؤفاء ‘
نكرأن ألتاريخ وألهؤية

قؤة أأ’مة تقاسس Ãدى وفائها Ÿاضسيها وترأثها وتاريخها
السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
السسادة ا ًأ
ألوفاء منظومة أخÓقية متكاملة ،ترقى إأ ¤مصصاف ألقيم ألتي جاءت ألعقول
ألسص-ل-ي-م-ة بÎق-ي-ت-ه-ا وح-م-اي-ت-ه-ا وأ◊ث ع-ل-ي-ه-ا وأل-ذود ع-ن-ه-ا بالقوأن ÚوألÎبية
وألتعليم .وتتفاوت قوة أأل· فيما بينها Ãدى إأشصعاع هذه ألقيمة وما يعاضصدها
منها ومدى أفولها.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ألؤطنية جدأر ضسد ﬁاو’ت ألنيل
من هؤيتنا وسسطيتنا،ووحدتنا
السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
السسادة ا ًأ
أه -يب ب -ك -م وأه -يب ،م -ن خ Ó-ل -ك-م ،ب-ك-ل م-ؤوسصسص-ات أÛت-م-ع وخصص-وصص-ا
أŸؤوسصسص-ات ألÎب-وي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة وألعلمية وأإلعÓمية ،ومؤوسصسصات
صصناعة ألوعي على تنوعها وتعدد تخصصصصاتها ،أن تضصطلع بأادوأرها أŸنوطة
بها ،وتتوأشصج مع غÒها ‘ خدمة ألصصالح ألعام ،وأن “د يدها إأ ¤مؤوسصسصات
ألÎبية ألروحية ألقوÁة أألصصيلة ،لتتناغم أألهدأف ،وتتضصاعف أ÷هود ،من
أجل بث ألفضصيلة ‘ أÛتمع ،ومرأفقته ليعود إأ ¤سصابق عهده ‘ “ثل ألقيم
ألنبيلة وترقيتها وألعمل بها ‘ معاشصه.
إأن ألوفاء باعتباره قيمة أسصاسصية مضصافا إأ ¤ألقيم ألنبيلة ألتي تشصكل سصلم
ألقيم ألوطنية هوجدأر ألصصد أألقوى ضصد كافة ﬁاولت ألنيل من هويتنا ،ومن
وسصطيتنا،ومن وحدتنا ألدينية وألوطنية ،وهوألسصلم ألذي أهيب بكم أن –يوه
وأن تذودوأ عنه ،وأن تعيدوأ بثه ‘ ثقافة أÛتمع مبدأ وسصلوكا.
أهنئكم بجهودكم أ◊ميدة ،وبسصعيكم أŸشصكور ،رأجيا من ألله ألعلي ألقدير،
Óك -م ب-ع Úع-ن-اي-ت-ه وﬁضش رع-اي-ت-ه ،وأن ي-ك-تب ل-ك-م أل-ن-ج-اح وأل-ت-وف-ي-ق
أن ي -ك  -أ
وألسصدأد.
والسسÓم عليكم ورحمة الله وبركاته».
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’سسبوع الوطني للقراآن الكر Ëبوهران :
عيسسى مفتتحا ا أ

تكر Ëأائمة ضسحايا اŸأاسساة الوطنية سستتحول إا ¤سسنة حميدة
تطويب الرهبان دليل إاضسا‘ على أانّ ا÷زائر –اور من أاجل السسÓم
’سسبوع
’وقافﬁ ،مد عيسسى ،على افتتاح ا أ
وسسط أاجواء روحانية مفعمة بنفحات إاÁانية ،أاشسرف وزير الشسؤوون الدينية وا أ
الوطني  20للقرآان الكر Ëبقصسر اŸؤو“رات ﬁمد بن أاحمد ‘ وهران.

وهرأن :برأهمية مسسعودة

يثمن خطاب الرئيسض ويصسفه بالقوي جدا

مناعة معنوية لأÓجيال
وقوة اŸواجهة

^ جمال أوكيلي

أبرزت رسضالة رئيسس أ÷مهورية ألسضيد
عبد ألعزيز بوتفليقة ،إأ ¤أŸشضارك‘ Ú
أأ’سض-ب-وع أل-وط-ن-ي أل-عشض-ري-ن ل-لقرآأن ألكرË
ب -وه -رأن ،د’’ت وأب -ع -اد م-ع-ن-ى أل-وف-اء ‘
أل -ق -رآأن أل -ك -ر Ëك -ق -ي -م -ة أخ Ó-ق -ي-ة ن-ادرة
وفريدة يتحلى بها أإ’نسضان ‘ حياته تÎجم
ذلك أإ’ل -ت -زأم أل -ث -ابت Œاه أآ’خ-ر ..م-ه-م-ا
كانت أإ’كرأهات وألتأاثÒأت أŸعرضس لها.
ألد’’ت وأأ’بعاد للوفاء هي أن ’ نلغي
من تركوأ بصضماتهم ‘ صضناعة ألتاريخ بكل
ت -وج -ه -ات-ه أ◊ضض-اري-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ع-ل-م-ي-ة
وإأحياء مآاثرهم يعني أننا على ألعهد باقون
ع -ل -ى درب ك -ل أول -ئك أل -ذي-ن آأم-ن-وأ إأÁان-ا
ق -اط-ع-ا Ãق-ول-ة «غ-رسض-وأ ف-أاك-ل-ن-ا ..ن-غ-رسس
ف -ي -أاك -ل -ون» وأŸغ -زى ه -ن -ا ل -يسس م-ادي-ا ب-ل
معنويا وحتى روحيا ’ ⁄ ،وهذأ ‘ حد
ذأته وفاء لتعاقب أأ’جيال وأإ’عÎأف Ãا
Óخرين.
أ‚زوه ل آ
هذه ألقيمة أأ’خÓقية أŸذكورة مرأرأ
وتكرأرأ ‘ آأيات ألذكر أ◊كيم تعد عامل
وح - -دة وت - -ع - -اضض- -د ب Úأف- -رأد أÛت- -م- -ع،
للتأاسضيسس لقوة فكرية سضليمة ،قادرة على
م -وأج -ه -ة أي ط -اريء وب -خ -اصض-ة أŸوج-ات
أ◊الية.
وتضض- -م- -نت رسض -ال -ة رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة
–ذيرأت ‘ هذأ ألشضأان ◊ماية أ◊فاظ
ع -ل -ى ك -ل ه-ذأ ألÎأث أ◊ضض-اري وأل-ث-ق-ا‘
وألعلمي للجزأئر ،وهذأ بدعوة أبناء هذأ
ÓسضÓف ألذين
ألوطن إأ ¤ألبقاء أوفياء ل أ
أسضسضوأ Ÿرجعية دينية قوÁة ،تقوم على
أل-وسض-ط-ي-ة وأإ’ع-ت-دأل وت-ت-ج-دد ب-اإ’جتهاد،
حتى ’ يتعرضضوأ لفتك ألتيارأت ألفكرية
ألدخيلة وأŸذهبيات أŸنحرفة وأ◊ركات
أإ’سضتغÓلية ألتي أسضتعملت أإ’سضÓم لتمزيق
أÛت - -م - -ع - -ات وإأضض- -ع- -اف أأ’وط- -ان ،وبث
ألكرأهية فيها وألضضغينة وألبغضضاء.
ه -ذأ وح -ده ك-ف-ي-ل ،ب-أان يسض-ع-ى أإ’نسض-ان
أ÷زأئري من أجل وضضع ضضوأبط صضارمة
“ن - -ع ك - -ل ت - -لك أÙاو’ت أل- -رأم- -ي- -ة إأ¤
إأخرأجه عن هذه ألدأئرة أولها ألوفاء كل
ألوفاء لهذه أŸنظومة من ألقيم ألتي –ميه
م -ن ه -ذأ أل -غ -زو ،وأÿط -ر أل -دأه -م ،ع -ل -ى
مرجعيته ألدينية وعلى كل ما تركه أأ’ولون.
وبهذأ نكون قد حددنا تعهدأتنا بالبقاء
أوف -ي -اء ل -ل -ت-اري-خ ول-ل-وط-ن ،وك-ذلك أإ’Áان
ألرأسضخ باŸسضتقبل ألزأهر للجزأئر ،وهذأ
‘ حد ذأته كذلك وفاء Ÿا أ‚زه ألبلد عÈ
أجياله.

بسسبب زكام حاد

تعّذر اسستقبال الرئيسض بوتفليقة لو‹ العهد السسعودي
ذكر بيان لرئاسسة ا÷مهورية ،أامسض،
أان رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،ت-ع-ذر ع-ل-ي-ه بسس-بب «زك-ام
ح -اد» اسس -ت -ق -ب-ال و‹ ال-ع-ه-د السس-ع-ودي،
ﬁمد بن سسلمان ،كما كان مقررا.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن «فخامة رئيسس
أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،ألذي ’زم

ألفرأشس بسضبب زكام حاد تعذر عليه ،كما كان
م -ق -ررأ ،أسض -ت -ق -ب -ال سض -م -و أأ’م Òو‹ أل-ع-ه-د
ألسضعودي ﬁمد بن سضلمان ألذي قام بزيارة
عمل إأ ¤أ÷زأئر».
«وأمام هذأ أŸانع ،ع Èسضمو أأ’مﬁ Òمد
بن سضلمان عن أسضمى أمانيه بالشضفاء ألعاجل
لرئيسس أ÷مهورية» ،يضضيف ألبيان.

أاويحيى يتحادث مع األمﬁ Òمد بن سسلمان

جرت ألتظاهرة –ت شضعار «ألوفاء ‘ ألقرآأن
ألكر »Ëبحضضور أسضاتذة جامعي Úومشضايخ ألزأوية
وأئمة أŸسضاجد وطلبة باإ’ضضافة إأ ¤مشضاركة مصضر
وسضوريا ،كضضيفتي شضرف.
وباŸناسضبة بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة رسضالة إأ ¤أŸشضارك ،Úقرأها نيابة عنه
وزير ألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف ﬁمد عيسضى ،أكد
خÓلها ألرئيسس أنه  ⁄يتغيب عن أسضبوع ألقرآأن
ألكر Ëمنذ أن أمر بإانشضائه سضنة  ،2000تكريسضا
للوفاء ‘ ألقرآأن ألكر ËوأخÓقه ألتي ترسضخها
ألزوأيا وأŸدأرسس ألقرآأنية ،وهوشضعار هذه ألدورة
ألتي أحتضضنتها سضابقا مدينة عنابة.
ثّ- -م -ن ع -يسض -ى ،أمسس ،مضض -م -ون رسض -ال -ة رئ -يسس
أ÷م -ه -وري -ة ب -ه-ذه أŸن-اسض-ب-ة ب-ال-ق-ول إأّن «أŸع-اÊ
أŸوجودة ‘ أÿطاب قوية جدأ ،تشضمل أ÷انب
أل - -دي - -ن - -ي وأل- -روح- -ي وأل- -ق- -رآأ Êوأ’ج- -ت- -م- -اع- -ي
وأ’قتصضادي ،كما تطرقت إأ ¤أمن ألبÓد وحمايته
ضضد أأ’فكار أŸغرضضة وألتدين أŸغشضوشس وخطاب
أل- -ك -رأه -ي -ة وأإ’قصض -اء أل -ذي ي -ه -دف إأ ¤ت -قسض -ي -م
أÛتمع».
وصضرح ألوزير للصضحفي Úعلى هامشس أأ’سضبوع

ألعدد
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ألوطني للقرآأن ألكر ËوأŸسضابقة ألوطنية ‘ حفظ
ألقرآأن ألكر ËوŒويده وتفسضÒه أّن ألرسضالة ألتي
وجهها ألرئيسس باŸناسضبة «“ثل عشضرين سضنة من
ألرئاسضة وألوفاء وأ’سضتمرأر ‘ خدمة كتاب ألله».
ك -م -ا ق -ال أل -وزي -ر ع -يسض -ى :وحسضب ت-ق-دي-ري وأن-ا
أشضرف على قطاع أأ’ئمة ،أحسضسضت بشضرف كب Òأنّ
رئيسس أ÷مهورية يتكلم ويخاطب باسضم ألدولة ألسضادة
أأ’ئمة ألذين سضقطوأ شضهدأء باÙرأب وهم يدأفعون
عن أ÷زأئر بخطابات ألوسضطية وأ’عتدأل وﬁاربة
خطاب ألكرأهية وألعنف وأإ’رهاب.
عن أŸبادرة أÿاصضة بإارسضال عائÓت ألشضهدأء
 114إأ ¤ألبقاع أŸقدسضة Ãعدل فردين من كل
ع -ائ -ل -ة وذلك Ãج -م -وع  ،228أع -ل -ن ع -يسض -ى أن-ه-ا
سضتتحول إأ ¤سضنة حميدة– ،رصس أسضرة ألشضؤوون
ألدينية وأأ’وقاف على أتباعها ‘ كل سضنة ،كما
كشض -ف أن -ه أب -رق إأ ¤ج -م -ي -ع أŸدي -ري -ن أل-و’ئ-يÚ
ل -ت -دأرسس ك -ي -ف -ي -ات ب -ن -اء خ-ط-ة ل-ت-ك-ر ËأŸع-ن-يÚ
وإأع-ط-ائ-ه-م أŸك-ان-ة ألÓ-ئ-ق-ة ب-ه-م ،خÓ-ل ﬂت-ل-ف
ألنشضاطات ألدينية.
وعاد ألوزير ليؤوكد أن هذأ أ’عÎأف أأ’ول من
نوعه منذ أŸأاسضاة ألوطنية ،يدخل ضضمن ميثاق
ألسضلم وأŸصضا◊ة ألوطنية ،وفاء وأعÎأفا باŸبادئ
ألتي من أجلها فقدوأ حياتهم ،دأعيا أأ’ئمة أن
يتعاهدوأ مع ألله عز وجل من أجل ألدفاع عن
أ÷زأئ -ر وي-ج-ع-ل-وأ م-ن أŸسض-اج-د م-نÈأ وم-ؤوسضسض-ة
÷مع ألكلمة ورصس ألصضفوف ودرء ألف Ïوخطاب
ألكرأهية وأإ’قصضاء.
ونوه ألوزير ‘ سضياق متصضل باأ’همية ألكبÒة
Óئ-م-ة شض-ه-دأء
أل -ت -ي أول -ت -ه -ا أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -أ
أل- -عشض- -ري -ة ألسض -ودأء وأ’عÎأف ب -ه -م ،ق -ائ « :Ó-إأن
ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة خصضصس فقرة كاملة
ل -ت -ك -ر Ëألشض -ه -دأء وأ’عÎأف ب -ج -ه -وده -م دأخ -ل
أŸسضاجد و‘ أŸنابر ،وألتي تضضاهي جهود أ÷يشس
وأسضÓك أأ’من وأŸوأطن Úألذين ذأدوأ ودأفعوأ
عن أ÷زأئر».
وح -ول م -ط -الب ن -ق-اب-ة أأ’ئ-م-ة ،ق-ال ع-يسض-ى إأّن
مطلب رفع أأ’جور ليسس ‘ وقته ‘ ظل أأ’زمة
أŸالية ألتي تزدأد حّدة شضهرأ بعد شضهر وليسس
ه -ن -اك ‘ ألÈن -ام -ج م -رأج-ع-ة أل-ق-ان-ون أأ’سض-اسض-ي
ل -ق -ط -اع ألشض-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة وأأ’وق-اف و’ أي ق-ط-اع
آأخ -ر ،ل -ك -ن ك -ل أŸشض -اك -ل أŸه -ن-ي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة
Óئمة ،ألوزأرة مسضتعدة Ÿناقشضتها وأ’سضتماع إأ¤
لأ
‡ثليهم.
وأشضار عيسضى من جهة أخرى أن ألوزأرة أرسضلت
Óئمة
دعوة إأ ¤أأ’م Úألعام للتنسضيقية ألوطنية ل أ
وموظفي قطاع ألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف للحوأر
بشضأان مشضاكل أŸسضتخدم ،Úوإأ‰ا أختلفوأ فقط ‘
تاريخ أللقاء ،دأعيا ألنقابة إأ ¤أختيار ألوقت ألذي

يناسضبها وألعمل على إأيجاد أ◊لول أŸناسضبة «أ’ن
أسضتقرأر أإ’مام وأŸسضجد من أسضتقرأر أÛتمع»
على حد تعبÒه.
وب -خصض-وصس ج-دي-د م-رأسض-ي-م ت-ط-ويب أل-ره-ب-ان
أل -ذي -ن ” أغ -ت -ي-ال-ه-م ‘ أ÷زأئ-ر خÓ-ل أل-عشض-ري-ة
ألسض -ودأء وأل -ت -ي سض -ت -ج-رى ‘ ك-ن-يسض-ة سض-ان-ت-ا ك-روز
Ãدينة وهرأن يوم  08ديسضم Èأ÷اري أشضار معاليه
إأ ¤تأاكيد ألكرسضي ألبابوي بأانه فوضس ألكاردينال
«ب -يشض -و» ب -درج -ة وزي -ر ل -ي-م-ث-ل سض-م-اح-ة أل-ب-اب-ة ‘
ألتطويب ،مشضÒأ إأ ¤أنه سضيحل بأارضس أ÷زأئر
ق - - -ادم- - -ا م- - -ن أل- - -ف- - -ات- - -ك- - -ان ي- - -وم أÿم- - -يسس 06
ديسضم ،Èوسضوف يقوم Ãرأسضيم ألتطويب يوم 08
ديسض - -م Èم - -رف - -وق - -ا ب - -وف - -د م - -ن رج - -ال أل- -دي- -ن
أŸسضيحي.Ú
وأوضضح أّن أللجنة ألوطنية لشضعائر أŸسضلمÚ
أقّرت هذأ أ’حتفال Ãوأفقة ألرئيسس ،وأّن أ÷زأئر
ق-دمت ج-م-ي-ع أل-تسض-ه-يÓ-ت ل-ل-ك-ن-يسض-ة أل-ك-اثوليكية،
كدليل إأضضا‘ على أنّ «أ÷زأئر ’ تقصضي أآ’خرين،
وأنها –اور من أجل ألسضÓم وألعيشس معا» ،مبينا
أن -ه -ا «م -ب-ادرة دي-ن-ي-ة مسض-ي-ح-ي-ة تسض Òوف-ق ق-وأنÚ
أ÷مهورية أ÷زأئرية ،ألتي تقّر ‘ أŸادة  47من
دسضتورها بحرية أŸعتقد وحرية ‡ارسضة ألشضعائر
ألدينية ‘ إأطار قوأن Úأ÷مهورية».
وعن إأمكانية رفع حصضة أ÷زأئر من أ◊ج إأ¤
 42ألف دف ،Îقال إأنّ رفع أ◊صضصس يتم بقرأر
يصض- -در م- -ن ›لسس وزرأء ألسض -ع -ودي -ة ،وÃق -تضض -اه
يرأسضل وزير أ◊ج وألعمرة ألسضعودي نظرأءه ‘
ألعا ⁄أإ’سضÓمي ،يطلب منهم تقد ËأقÎأحات
جديدة ،وحينئذ يجب أن تكون لدينا وثيقة رسضمية
تدل على أّن تعدأد ألسضكان بلغ  42مليون لنطالب بـ
 42ألف مكان ،لكن أŸملكة  ⁄تبادر بهذأ ،وبالتا‹
أنا ’ أنتظر رفع حصضة أ÷زأئري ،Úلكن أنتظر
منحة تشضابه أŸنحة ألتي شضهدتها ألسضنة أŸاضضية
من خÓل إأضضافة  1000حاج.
وفيما يتعلق باأ’شضخاصس أŸعني Úبهذه أŸنحة،
أوضضح أّنها سضتوزع بقرأر من رئيسس أ÷مهورية ،بهدف
أسض- -ت -درأك أل -ق -وأئ -م أإ’ضض -اف -ي -ة ،مشضÒأ إأ ¤م -ب -ادرة
ألرئيسس ألتي تشضمل أŸوأطن Úألذين تفوق أعمارهم
 70سضنة وكل من شضارك ‘ قرعة أ◊ج  10سضنوأت وما
فوق ،من خÓل تخصضيصس قرعة خاصضة ،وألتي طبقت
أ’ول مّرة ‘ سضنة  2015بـ  1500دف Îحج لهذه ألفئة ثم
 2000دف ‘ Îموسضم .2018
ونّوه ‘ هذأ ألصضدد إأ ¤أن ألوزأرة تنتظر نتائج
قرعة أ◊ج  2019وأإ’عÓن عنها ،قبل لقاء يجمعه
بوزير أ◊ج وألعمرة ألسضعودي بتاريخ  16ديسضمÈ
بالرياضس ،ليتم بعدها إأعدأد ألتقارير ورفعها إأ¤
رئاسضة أ÷مهورية ،من أجل إأصضدأر قرأر إأجرأء
قرعة ثانية.

’سسبوع الوطني للقرآان الكرË
اعÎافا بجهوده ‘ رعاية ا أ

شسيوخ الزوايا وأائمة مسساجد وهران يكّرمون الرئيسض بوتفليقة

’سسبوع الوطني للقرآان الكر Ëالذي بادر به منذ
تقديرا لدوره ‘ رعاية ا أ
’ل-ف-ي-ة ُكّ-رم رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة من طرف شسيوخ زوايا
ا أ
’مام عبد اŸالك بن يوسسف.
وأائمة مسساجد وهران والذين مثلهم اÛاهد ا إ
’صس-ع-دة واÛا’ت م-ن-ذ
’‚ازات اÙق-ق-ة ع-ل-ى ك-اف-ة ا أ
وأاشس -ي -د ‘ ال-ت-ك-ر Ëب-ا إ
ت -ول -ي -ه ا◊ك -م ‘ سس-ن-ة  1999وم-راف-ع-ت-ه ب-اسس-ت-م-رار م-ن أاج-ل اŸرج-ع-ية الدينية
’سسلم الذي يدعو إا ¤التعايشض والتسسامح بعيدا عن التطرف
والوسسطية ‘ ا إ
والكراهية والفتنة.

برأهمية.م

أج -رى أل -وزي -ر أأ’ول أح -م -د أوي -ح -ي -ى،
أمسس أ’ث - -ن ،Úب - -ا÷زأئ - -ر أل - -ع - -اصض - -م- -ة،
ﬁادثات مع و‹ ألعهد ألسضعودي ،أأ’مÒ
ﬁم -د ب -ن سض -ل -م -ان ،ن -ائب رئ -يسس ›لسس
ألوزرأء ،وزير ألدفاع ،ألذي قام بزيارة إأ¤
أ÷زأئر دأمت يوم.Ú
وحضضر أÙادثات ألتي جرت بإاقامة
أل- -دول- -ة ب- -زرأل -دة ،ك -ل م -ن وزي -ر ألشض -ؤوون
أÿارج- -ي- -ة ع -ب -د أل -ق -ادر مسض -اه -ل ،وزي -ر
أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة
أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ور أل-دي-ن ب-دوي ،وزي-ر أل-عدل
حافظ أأ’ختام ألطيب لوح ،وزير ألصضناعة
وأŸن -اج -م ي -وسض -ف ي -وسض -ف -ي ،وزي -ر أل -ط -اق-ة
مصضطفى قيطو ،Êوزير أŸالية عبد ألرحمن
رأوي -ة ،وزي -ر أل -ت -ج-ارة ألسض-ع-ي-د جÓ-ب ،وزي-ر
أ’تصضال جمال كعوأن ووزير ألثقافة عز ألدين
ميهوبي.
وتندرج هذه ألزيارة ألتي قام بها أأ’م Òبن

سض -ل -م -ان إأ ¤أ÷زأئ -ر ع -ل -ى رأسس وف -د ع -ا‹
أŸسضتوى يضضم أعضضاء ‘ أ◊كومة ورجال
أعمال وشضخصضيات سضعودية بارزة ‘ ،إأطار
ألسضعي إأ ¤إأعطاء أنطÓقة متميزة للعÓقات
أل- -ت- -ي ت- -رب- -ط أل- -ب- -ل -دي -ن وأإ’رأدة أŸشضÎك -ة
لقيادتيهما و‘ توسضيع ألشضرأكة أ’قتصضادية
بينهما.

تّوجت با’تفاق على إانشساء ›لسض أاعلى للتنسسيق الثنائي

و‹ العهد السسعودي ينهي زيارته الرسسمية إا ¤ا÷زائر
’مÒ
أان -ه -ى و‹ ال -ع -ه -د السس -ع-ودي ،ا أ
ﬁم -د ب-ن سس-ل-م-ان ،ن-ائب رئ-يسض ›لسض
ال - -وزراء ،وزي- -ر ال- -دف- -اع ،مسس- -اء أامسض،
زيارة رسسمية إا ¤ا÷زائر دامت يوم.Ú
وك- -ان ‘ ت- -ودي- -ع ضض -ي -ف أ÷زأئ -ر Ãط -ار
هوأري بومدين ألدو‹ ،ألوزير أأ’ول أحمد
أويحيى وأعضضاء من أ◊كومة .وقد توجت
هذه ألزيارة با’تفاق على إأنشضاء ›لسس أعلى
للتنسضيق أ÷زأئري  -ألسضعودي لتعزيز ألتعاون
‘ أÛا’ت ألسضياسضية وأ’أمنية وأ’قتصضادية
وألثقافية ،حسضب بيان مشضÎك صضدر عقب

زيارة و‹ ألعهد ألسضعودي.
ويرأسس أÛلسس أŸكلف بتعزيز ألتعاون
أل -ث -ن -ائ -ي ‘ أÛا’ت ألسض -ي -اسض-ي-ة وأأ’م-ن-ي-ة
وم -ك -اف -ح -ة أإ’ره -اب وأل -ت -ط -رف وأŸي-ادي-ن
أ’قتصضادية وألتجارية وأ’سضتثمارية وألطاقة
وألتعدين وألثقافة وألتعليم أحمد أويحيى عن
أ÷انب أ÷زأئري وأأ’مﬁ Òمد بن سضلمان
عن جانب ألسضعودي.
وقد ” تكليف وزيري أÿارجية ‘ ألبلدين
لوضضع أآ’لية أŸناسضبة لذلك.

’‡ي حول تغ ÒاŸناخ
اŸؤو“ر ا أ

زرواطي “ثل ا÷زائر ‘ قمة كاتوفيتشسي ببولندا

«الشسعب» ‡ثلة لرئيسض ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ،شساركت وزيرة
ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة ف-اط-م-ة
الزهراء زرواطي ‘ ،قمة رؤوسساء الدول
ل· اŸتحدة حول تغÒ
للمؤو“ر  24ل أ
اŸن -اخ اŸن -ع -ق -دÃ ،دي -ن -ة ك -ات-وف-ي-تشس-ي
بجمهورية بولندا.
أتسض -م أ’ف -ت-ت-اح ب-ق-رأءة إأعÓ-ن أل-ق-م-ة م-ن
ط -رف رئ-يسس ب-ول-ن-دأ –ت ع-ن-وأن «أ’ن-ت-ق-ال
ألعادل» وألذي ركز على ألتضضامن وألعمل بÚ
كل ألدول من أجل أ◊فاظ على نوعية مناخ

تسضمح با◊ياة ‘ كث Òمن أأ’ماكن أŸهددة
على كوكب أأ’رضس.
وسضيتبعها أللقاء أÿاصس بالوزرأء ،أبتدأء
من  09ديسضم ،Èلتبني ألقرأرأت ألتي خرجت
بها مفاوضضات «بان كوك».
وأسض -ت -ع -رضضت أل -وزي -رة ،مسض-اع-ي أ÷زأئ-ر
وج- -ه- -وده- -ا ‘ أ◊د ب- -ح- -زم م- -ن أل- -ت -غÒأت
أŸناخية وﬂلفاتها ألسضلبية ،كما تطرقت إأ¤
حرصس أ÷زأئر على أن تكون ألنتائج ألنهائية
ل -ل -م -ؤو“ر ع -ب-ارة ع-ن ح-زم-ة شض-ام-ل-ة ع-اكسض-ة
ألتوأزن ب Úمصضالح ورؤوى أأ’طرأف ‘ إأتفاق
باريسس .
‘ أÿتام أكدت ألوزيرة ،فاطمة ألزهرأء
زروأطي دعم ألوفد أ÷زأئري لنجاح أشضغال
أŸؤو“ر بغية ألتوصضل إأ ¤إأعدأد ألنصضوصس
أل- -ت- -ي تسض- -م- -ح ل- -ه ب -اÿوضس ‘ أŸن -اقشض -ات
أ÷وهرية أبتدأء من ألعام أŸقبل.
وأن أ÷زأئ-ر ت-ب-دي أسض-ت-ع-دأده-ا Ÿوأصض-ل-ة
ألعمل مع جميع أأ’طرأف للوصضول إأ ¤نتائج
ترضضي أ÷ميع.

لم -ن
اسس- -ت- -ع- -رضض اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل  -أ
ال-وط-ن-ي ،ال-ع-ق-ي-د مصس-طفى الهبÒي،
أامسض ا’ث - -ن ،Úم - -ع سس- -ف Òإاسس- -ب- -ان- -ي- -ا
ب - - - -ا÷زائ- - - -ر ،ف- - - -رن- - - -ان- - - -دوم- - - -وران
ك-ال-ف-وسس-وت-ي-ل-و ،ال-ع-لق-ات «اŸت-ميزة»
ب Úشسرطة البلدين وسسبل تطويرها،
حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -ل -م -دي -ري -ة
لمن الوطني.
العامة ل أ
وأوضض - -ح أŸصض - -در ذأت - -ه أن أل - -ط- -رفÚ
أسضتعرضضا خÓل أللقاء «ألعÓقات أŸتميزة
ب Úشضرطة ألبلدين وسضبل تطويرها ‘ إأطار
تعاون أمني إأقليمي متكامل من خÓل تبادل
أÈÿأت ألعلمية وألعملية وألتدريبية ،بهدف
ت -ط -وي -ر و–ي ÚأŸع-ارف وأ’رت-ق-اء ب-أادأءأت
أجهزة إأنفاذ ألقانون».
و‘ ذأت ألسض- -ي -اق ،أشض -اد سض -ف Òإأسض -ب -ان -ي -ا

بـ»أحÎأف- -ي- -ة ألشض- -رط- -ة أ÷زأئ- -ري -ة ودوره -ا
أÙوري وألرأئد على أŸسضتوي Úأإ’قليمي
وأل -دو‹» ،م -ع -رب -ا ع -ن «أسض -ت -ع-دأده ل-ت-ط-وي-ر
ميادين ألتعاون ب Úشضرطة ألبلدين وموأكبة
ألتطورأت وأŸسضتجدأت أ◊اصضلة ‘ ›ال
أ÷رÁة وسضبل ›ابهتها».

لهبÒي يسستعرضض مع السسف Òاإلسسبا ÊالعÓقات ب Úشسرطة البلدين

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعمال ا÷زائري السسعودي:
يوسسفي والقصسبي ‘ منتدى رجال ا أ
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لوح ‘ ا◊لقة العلمية ب Úوزارة العدل وجامعة نايف السسعودية

تعميق النقاشس حول تفعيل اسستخدام العقوبات البديلة للحبسس

^  ٥٠٠مليون دو’ر حجم التبادل التجاري ’ يرتقي إا ¤مسستوى العÓقات السسياسسية اŸميزة ب Úالبلدين
^ مليارا دو’ر اسستثمارات سسعودية با÷زائر
لعمال ا÷زائري ـ السسعودي أامسس بالعÓن عن تدشس 4 Úمشساريع هامة تدخل حيز التنفيذ مطلع العام
“يز منتدى رجال ا أ
Óدوية وانتاج الورق وتعبئة العصس Òواخر ‘ الصسناعات الكيماوية ،ودعا وزير الطاقة واŸناجم يوسسف
 2019منها مصسنع ل أ
لعمال السسعودي Úا ¤السستثمار ‘ ا÷زائر باعتبارها سسوقا واعدة ،فيما التزم الوزير السسعودي
يوسسفي باŸناسسبة رجال ا أ
للتجارة والسستثمار ماجد القصسبي ،بتسسخ « Òكل ما لدينا لتطوير العÓقات التجارية والصسناعية واÿدمية ،وكل ما لدينا
من إامكانات للتعاون وتعزيز الشسراكة ب Úالبلدين».
وب -ع -دم-ا ذك-ر ب-أان ح-ج-م ال-ت-ب-ادل ال-ت-ج-اري بÚ
البلدين ل يتجاوز  500مليون دولر ،رقم وصصفه بـ
«الضص- - -ئ- - -ي- - -ل واŸت- - -واضص- - -ع ج- - -دا» ،أاشص - -ار ا ¤أان
السص -ت-ث-م-ارات السص-ع-ودي-ة ‘ ا÷زائ-ر مسص-ت-ق-رة ‘
حدود  400مليون دولر ،رقم بدوره ضصئيل جدا ،نبه
ا ¤ضص -رورة م -ع -ا÷ة ب -عضس ال -ت -ح -دي -ات ب -عضص -ه -ا
بÒوق-راط-ي وب-عضص-ه-ا اج-رائ-ي وب-عضص-ه-ا تشص-ريعي،
لبد أان يتحلى الطرف Úبالقوة وا÷رأاة لعÓجها،
متحدثا عن ا÷دية ‘ التعامل مع اŸسصأالة.

مليارا دو’ر حجم اŸشساريع
ا’سستثمارية السسعودية ‘ ا÷زائر
اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات:
فريال بؤششؤية
تصشؤير:عباسس تيليؤة
أاكد وزير الصصناعة واŸناجم يوسصف يوسصفي ‘
ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا ل-دى اف-ت-ت-اح اج-ت-م-اع م-ن-ت-دى رج-ال
األعمال Ãعية القصصبي اŸنعقد بقصصر اŸؤو“رات
عبد الطيف رحال ،أان «منتدى األعمال ا÷زائري ـ
السصعودي يعد سصانحة أاخرى لبحث فرصس الشصراكة
ب ÚاŸتعامل Úالقتصصادي Úوا÷زائري ،Úوفرصصة
إاضص -اف -ي -ة ل -ب-حث ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن الشص-ق-ي-قÚ
ا÷زائر واŸملكة العربية السصعودية» ،داعيا رجال
األع- -م- -ال لÓ- -طÓ- -ع وال- -ت- -ب- -احث م -ع ن -ظ -رائ -ه -م
ا÷زائ -ري ،Úح -ول ال -ف -رصس ال-ك-ثÒة ال-ت-ي ت-ت-واف-ر
عليها ا÷زائر ،والسصتثمار ‘ بلد يزخر بإامكانيات
هائلة ‘ عدة ›الت.
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وأاشصار ‘ السصياق« ،العدد الهام من اŸؤوسصسصات
ا÷زائرية والسصعودية ا◊اضصرة ‘ لقاء األعمال،
اŸنظم على هامشس زيارة و‹ العهد السصعودي
األمﬁ Òمد بن سصلمان» ،ما يدل ـ حسصبه ـ على
«اŸكانة الكبÒة والهامة التي يحظى بها التعاون
اقتصصادي الثنائي ‘ البلدين» ،تعاون القتصصادي ـ
أاضصاف يقول يوسصفي ـ «يلعب فيه رجال األعمال
واŸتعاملون دورا ﬁوريا ،يسصمح بدفع الشصراكة
ال -ث -ن -ائ-ي-ة ،ورف-ع ت-ن-افسص-ي-ة اŸؤوسصسص-ات ا÷زائ-ري-ة
والسصعودية ،وتطوير وتنويع مبادلتنا».
وسص -ج -ل اŸسص -ؤوول األول ع-ل-ى ق-ط-اع الصص-ن-اع-ة
واŸناجم خÓل الجتماع الذي حضصره أايضصا وزراء
ال-ت-ج-ارة سص-ع-ي-د جÓ-ب وال-ط-اق-ة مصص-طفى قيتوÊ
والسصياحة عبد القادر بن مسصعود ،بارتياح الهتمام
الكب Òلدى ا÷زائر والسصعودية ،للرقي بعÓقاتنا
القتصصادية لسصيما ‘ اÛال الصصناعي ،منتهزا
ال -ف -رصص -ة ل -يشص Òإا ¤أان ق -ط -اع الصص -ن-اع-ة ي-تصص-در
السصتثمارات السصعودية اŸنجزة با÷زائر ،بـ 12
مشصروعا Ãبلغ قارب  14مليار دج› ‘ ،الت
الكيمياء والصصناعات الغذائية ،وا◊ديد والصصلب
ومواد البناء.

أاك Ìمن  7٠٠مشسروع
اسستثماري بقيمة تزيد عن
 1٥٠٠مليار دج
هذه األرقام “ ⁄نع الوزير يوسصفي  ،من القول
إان حجم السصتثمارات  ⁄يرق بعد إا ¤مسصتوى
العÓقات السصياسصية اŸمتازة التي Œمع البلدين،
–ت رع- -اي- -ة رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وخ-ادم ا◊رم Úالشص-ري-ف Úسص-ل-م-ان بن
ع -ب-د ال-ع-زي-ز ،م-ف-ي-دا ‘ السص-ي-اق «إان-ن-ا ن-ط-م-ح إا¤
تعزيز الشصراكة الثنائية أاك Ìفأاك ، Ìخصصوصصا وأان
ا÷زائ- -ر اسص- -ت- -ط- -اعت خÓ- -ل السص- -ن -وات األخÒة،
اسصتقطاب أاك Ìمن  700مشصروع اسصتثماري ‘ إاطار
الشصراكة مع األجانب ،بقيمة تزيد عن  1500مليار
دج.
إان ›الت ال -ت -ع -اون الق -تصص -ادي لسص -ي -م -ا ‘
شصقيه الصصناعي واŸنجمي ب Úا÷زائر والسصعودية
ـ وفق ما أاكد ذات اŸسصؤوول ـ متنوعة وفرصس شصراكة
ك -ثÒة وواع -دة ب Úم -ت -ع -ام -ل -ي ال -ب -ل -دي -ن ،م -ؤوك-دا
السصتعداد التام لبعث شصراكة صصناعية فعلية ‘
اÛالت ،التي نحوز فيها معا على مؤوهÓت على
غرار الصصناعات الكيميائية ،والصصناعات التحويلية،
والصص -ن -اع -ات ال -غ -ذائ -ي -ة ،خصص -وصص -ا وأان ال -نسص -ي-ج

القتصصادي ‘ البلدين له من اإلمكانات والكفاءات
ما Áكنه من بلوغ األهداف اŸرجوة.
وقال يوسصفي ،أان ا÷زائر التي تبحث اليوم عن
زي -ادة ح -ج -م السص -ت-ث-م-ارات ‘ ت-راب-ه-ا ،ت-ع-د ب-ل-دا
مسص -ت -ق -را Áت -لك سص -وق-ا واع-دة ،وإاضص-اف-ة إا ¤ق-وة
الطلب الداخلي ،فان موقع ا÷زائر ومؤوهÓتها
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-بشص-ري-ة ،وب-ن-اه-ا ال-تحتية يجعل منها
م-وط-ن-ا م-ؤوه Ó-إلرسص-اء ق-واع-د صص-ن-اع-ي-ة للتصصدير
ن -ح -و أاسص -واق اŸن-ط-ق-ة وإاف-ري-ق-ي-ا ،وام-ت-دادا ن-ح-و
السصوق األوروبية ،داعيا رجال األعمال لÓطÓع
والتباحث مع نظرائهم ا÷زائري ،Úحول الفرصس
الكثÒة التي تتوفر عليها ا÷زائر ،والسصتثمار ‘
بلد يزخر بإامكانيات هائلة ‘ عدة ›الت.
ك- -م- -ا أاك- -د أان ا÷زائ- -ر و‘ إاط- -ار سص -ي -اسص -ت -ه -ا
الق -تصص-ادي-ة ،تسص-ع-ى م-ن-ذ ع-دة سص-ن-وات ،اإ ¤خ-ل-ق
م-ن-اخ ج-اذب لÓ-سص-ت-ث-م-ارات اÿارج-ي-ة ال-ت-ي ت-عول
عليها ا◊كومة ،لبناء اقتصصادي قوي ومتنوع ،مبني
على قطاعات منتجة على غرار الصصناعة والفÓحة
والسص -ي -اح -ة ،م -ذك -را ب -أان -ه وم-ن أاج-ل –ق-ي-ق ه-ذا
اŸسص - -ع - -ى أادرجت ا◊ك - -وم - -ة ع - -دة إاصص Ó- -ح- -ات
اق- -تصص- -ادي- -ة ،وق -امت بسص -ن ج -م -ل -ة م -ن ال -ق -وانÚ
والتشصريعات ،من شصأانها جلب السصتثمار ،وإاعطاء
دف -ع ج -دي-د ل-لصص-ن-اع-ة ،ورف-ع ت-ن-افسص-ي-ة الق-تصص-اد
الوطني  ،ذكر منه قانون السصتثمار ا÷ديد الذي
Áن -ح ام -ت -ي -ازات ك -ثÒة ل -ل -مسص -ت -ث-م-ري-ن اÙل-يÚ
واألجانب على حد سصواء ،لسصيما ‘ القطاعات
ذات األولوية ،وا ¤ذلك –دث عن –ي Úمشصاريع
أاخ-رى ،ت-ت-ع-ل-ق ب-اŸؤوسصسص-ات الصص-غÒة واŸت-وسص-طة
والتقييسس والقياسصة ،ينتظر أان تعطي دفعا جديدا
للديناميكية القتصصادية ‘ البÓد.

 ٥٠٠مليون دو’ر حجم التبادل
التجاري..و  4٠٠مليون دو’ر
اسستثمار ‘ ا÷زائر
من جهته ،ماجد القصصبي تطرق ا ¤اجتماع
جمعه قبل ذلك بالوزرين جÓب ويوسصفي ” ،التكلم
خ Ó-ل -ه ب -ك -ل «شص -ف -اف -ي -ة وصص-راح-ة» ،لف-ت-ا ا ¤أان
«ا÷زائ-ر م-وق-ع-ه-ا ا÷غ-را‘ م-ت-م-ي-ز ،وا ¤اك-تمال
ال -ب -ن -ي -ة ال -ت-ح-ت-ي-ة ال-ل-وج-يسص-ت-ي-ة وك-ذا ت-وف-ر الÌوة
ال -بشص -ري -ة ،ا ¤ج -انب ال -ت -ط -ور اŸت-واصص-ل ل-ل-ب-ن-ي-ة
التقنية» ،جازما بأان ا÷زائر «من اŸفروضس أان
تكون بوابة افريقية».
ودون شصك اسصتطرد وزير التجارة والسصتثمار
السص- -ع -ودي« ،ال -ت -ب -ادل ال -ت -ج -اري والسص -ت -ث -م -ارات
السص- -ع- -ودي -ة ا÷زائ -ري -ة ،ل ت -رق -ى ا ¤ت -ط -ل -ع -ات
قياداتنا ،ول ا ¤امال شصعوبنا ،ول ا ¤طموحات
رجال األعمال» ،لكن السصتثمار ـ حسصب ما أاكد ـ
شصهية التي تأاتي نتيجة بيئة تنافسصية» ،لفتا ا¤
اطÓ- -ع -ه ع -ل -ى إاسصÎات -ي -ج -ي -ة ل -ت -ن -وي -ع وت -ط -وي -ر
الصصادرات ،مبديا أامله ‘ أان ترقى اإلسصÎاتيجية
إا ¤اŸكانة التي تسصتحقها ا÷زائر.

وح- -رصس رئ -يسس ال -غ -رف -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج -ارة
والصصناعة ﬁمد العيد بن عمر ‘ ،مداخلته على
ال -ت -ذك Òب -اج -ت -م-اع ال-ل-ج-ن-ة ا÷زائ-ري-ة السص-ع-ودي-ة
اŸن -ع -ق -دة شص -ه -ر أاف-ري-ل ب-ال-ري-اضس ،وال-ت-ي ت-وجت
ب-ال-ت-وق-ي-ع على  3ات-ف-اق-ي-ات ت-ع-اون ‘ السص-ت-ثمار
واŸطابقة والتقييسس و‘ ›ال العÓقات الدولية،
كاشصفا عن حجم الواردات من اŸملكة السصعودية
التي قاربت  571مليون دولر ‘ األشصهر  10األو¤
م -ن السص -ن -ة ا÷اري -ة ،ب -ارت -ف -اع ق -در ب-أاك Ìم-ن 77
باŸائة مقارنة بنفسس الفÎة من العام .2017
وقدرت حجم اŸشصاريع السصتثمارية السصعودية
‘ ا÷زائ - - -ر  2م -ل -ي -ار دولر وه -ي م -رشص-ح-ة ألن
ت -تضص -اع -ف ب-فضص-ل اŸشص-اري-ع ال-ت-ي سص-ت-دخ-ل ح-ي-ز
التنفيذ خاصصة الصصناعات اŸنجمية التي تخصس
ان -ت -اج األسص-م-دة ال-ف-وسص-ف-ات-ي-ة وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-ورق
اŸقوى.

العÓقة ب Úالقطاع اÿاصس
ا÷زائري والسسعودي متأاخرة جدا
وتوقف رئيسس ›لسس الغرف السصعودي سصامي
عبد الله العبيدي ،عند تطلع القطاع اÿاصس ‘
ال- -ب- -ل- -دي- -ن ،اŒ ¤سص- -ي- -د ال- -ت- -ب -ادلت ال -ت -ج -اري -ة
والسصتثمارية ب Úالبلدية ،والتغلب على التحديات
التي تواجه أاصصحاب األعمال ،فضص Óعن متابعة
توصصيات اللقاءات اŸشصÎكة السصابقة ،من خÓل
إاي -ج -اد أاط -ر م -ؤوسصسص -ي -ة ،و÷ان ت -ه -ت -م ب-اŸصص-ال-ح
اŸشصÎك -ة ،واي -ج -اد شص-راك-ات اسصÎات-ي-ج-ي-ة ،وب-ن-اء
مشص-اري-ع مشصÎك-ة Ãخ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات الن-تاجية
واÿدمية.
واسص -ت -ن-ادا ال-ي-ه ،ف-ان-ه ورغ-م الرداة السص-ي-اسص-ي-ة
الكبÒة من البلدين ،ال أان العÓقة ب Úالقطاع
اÿاصس ا÷زائري والسصعودي ل تزال متأاخرة جدا،
داعيا ا ¤تقد Ëدعم مباشصر من الوزراء بهدف
تدليل العقبات لدعم هذه السصتثمارات.

إانتاج أادوية القلب ..
والكيماويات غ Òالعضسوية
والورق الصسحي ‘ 2٠19
و” باŸناسصبة تدشص 4 Úمشصاريع كÈى ،تدخل
حيز التنفيذ بعد أاقل من شصهر ،و–ديدا ‘ شصهر
ج -ان -ف -ي م -ن ال -ع-ام  ، 2019أاول- -ه -ا ي -خصس إان -ت -اج
الكيماويات غ Òالعضصوية من قبل مؤوسصسصة «عدوان
للكيماويات» ،على غرار الكلور والصصودا الكاوية
والصصودا اŸسصتخدمة ‘ تطه ÒاŸياه ،ومشصروع
ل-لشص-رك-ة السص-ع-ودي-ة «ت-ب-وك» لصص-ن-اع-ة أادوي-ة القلب
وا÷هاز العصصبي ،بطاقة انتاجية تناهز  10مÓيÚ
وحدة سصنويا ،ومشصروع اخر لنتج الورق الصصحي
بقيمة  20مليون دولر ،وكذا مشصروع يخصس تعبئة
عصص« Òرا »Êب Úشصركتي العوجان وسصيدي سصعادة.

›لسس أاعلى للتنسسيق ا÷زائري-السسعودي
اتفقت ا÷زائر و اŸملكة العربية السصعودية،أامسس ،با÷زائر العاصصمة ,على إانشصاء ›لسس أاعلى للتنسصيق
ا÷زائري-السصعودي لتعزيز التعاون ‘ اÛالت السصياسصية واألمنية والقتصصادية والثقافية ,حسصب بيان مشصÎك
صصدر عقب الزيارة الرسصمية للجزائر لو‹ العهد السصعودي ,األمﬁ Òمد بن سصلمان ,نائب رئيسس ›لسس الوزراء,
وزير الدفاع.
و جاء ‘ البيان انه» ‘ إاطار العÓقات األخوية اŸتميزة والروابط التاريخية الراسصخة ب Úا÷مهورية
ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية واŸملكة العربية السصعودية ,وبناء على التوجيهات السصامية لفخامة رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة وأاخيه خادم ا◊رم Úالشصريف ÚاŸلك سصلمان بن عبد العزيز آال سصعود.
فقد ” التفاق على إانشصاء ›لسس أاعلى للتنسصيق ا÷زائري-السصعودي برئاسصة أاحمد أاويحيى الوزير األول عن
ا÷انب ا÷زائري وبرئاسصة صصاحب السصمو اŸلكي األمﬁ Òمد بن سصلمان بن عبد العزيز آال سصعود و‹ العهد
نائب رئيسس ›لسس الوزراء وزير الدفاع عن ا÷انب السصعودي ,وذلك لتعزيز التعاون ‘ اÛالت السصياسصية
واألمنية ومكافحة اإلرهاب والتطرف ,وكذلك ‘ اÛالت القتصصادية والتجارية والسصتثمارية والطاقة
والتعدين والثقافة والتعليم».
«وقد ” تكليف وزيري اÿارجية ‘ البلدين الشصقيق Úلوضصع اآللية اŸناسصبة لذلك» ,يضصيف البيان.

لخ -ت -ام
أاك- -د وزي- -ر ال -ع -دل ح -اف -ظ ا أ
ال-ط-يب ل-وح،أامسس ،ع-ل-ى أاه-م-ية تعميق
ال- - - -ن- - - -ق- - - -اشس ب ÚخÈاء ج- - - -زائ- - - -ريÚ
وسسعودي Úحول سسبل تعزيز وتفعيل
اسس-ت-خ-دام ال-ع-ق-وب-ات ال-ب-دي-ل-ة ل-ل-ح-بسس
ل -ل -مسس-اه-م-ة ‘ ت-ك-ريسس م-ب-ادئ احÎام
لنسس -ان و ت -ف -ري -د وت -ك -ث -ي -ف
ح- -ق -وق ا إ
العقوبة وغÒها من اŸبادئ اŸسستحدثة
‘ ›ال السسياسسة العقابية التي بدأات ‘
النتشسار Ãيادين التطبيق.

صشؤنيا طبة
اعت Èلوح خÓل افتتاحه اليوم األول من
أاشصغال ا◊لقة العلمية اŸنظمة بالتعاون مع
جامعة نايف السصعودية Ÿدة 4ايام ،الفضصاء
العلمي فرصصة ثمينة لÓسصتماع والسصتفادة من
الكفاءة واÈÿة التي يحملها األسصاتذة ورجال
البحث اŸشصاركون ‘ الندوة.
و ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس ال- -عÓ- -ق- -ات ا÷زائ -ري -ة
السص -ع-ودي-ة أاشص-اد ب-ع-م-ق ال-رواب-ط ال-ت-ي Œم-ع
البلدين ‘ جميع اŸيادين معربا عن حرصس
الوزارة على وسصم أاواصصر الإخوة ،والتعاون مع
جامعة نايف بكل مداولت الرقي والتنوع،
مضص- -ي -ف -ا أان مسص -اه -م -ة اÈÿاء ‘ ال -ن -دوات
ال -ع-ل-م-ي-ة سص-ت-ف-ي-د ق-ط-اع ال-ع-دل ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى
–ق - -ي - -ق اŸزي- -د م- -ن اŸك- -اسصب وم- -واك- -ب- -ة
اŸسصتجدات اŸتسصارعة .
وأاشصار لوح إا ¤ال‚ازات التي –ققت ‘
ق- -ط -اع ال -ع -دل ‘ إاط -ار إاصص Ó-ح اŸن -ظ -وم -ة
ال-ع-ق-اب-ي-ة و عصص-رن-ة و–ديث وسص-ائ-ل ال-ع-م-ل
القضصائي واإلداري وهو ما سصمح بالتوسصع ‘
›ال ت -ن -ف -ي -ذ ال -ت -داب Òغ ÒالحÎازي -ة م-ن
خ Ó-ل اع -ت -م -اد ن -ظ-ام اŸراق-ب-ة الل-كÎون-ي-ة
كعقوبة بديلة عن ا◊بسس ،مضصيفا أان تدعيم
اŸنظومة القانونية بإادراج هذه الوسصيلة قد
مكن قضصاة التحقيق من اعتمادها بدي Óعن
ا◊بسس اŸؤوقت الذي يبقى إاجراء اسصتثنائي .
و‘ ذات السصياق قال أان الÈنامج الوطني
إلصصÓح العدالة ‘ اÙال ا÷زائي سصمح
باتخاذ عدة إاجراءات وتداب Òلتعزيز قدرة
ا÷زائر ‘ الوقاية من ا÷رÁة و مكافحتها
‘ ظل منظومة تشصريعية حديثة ومنسصجمة
م- -ع اŸع- -اي Òال- -دول- -ي -ة واŸواث -ي -ق ال -ت -ي ”
اŸصصادقة عليها .
و‘ ذات السصياق كشصف وزير العدل عن
تسصجيل انخفاضس ‘ القضصايا اÛدولة ‘
مواد ا÷نح منذ سصنت Úأاي  201٦بنسصبة 34.34
ب- -اŸئ- -ة لÎت- -ف- -ع ه- -ذه ال- -نسص- -ب- -ة اŸت- -ع -ل -ق -ة
ب -الن -خ -ف-اضس إا 3٨.4٦ ¤ب -اŸئ -ة ‘ السص -ن-ة
اŸوالية مرجعا الفضصل ‘ ذلك إا ¤إاجراء
الوسصاطة واألوامر ا÷زائية التي تندرج ضصمن
قانون اإلجراءات ا÷زائية.
ون -وه وزي -ر ال -ع -دل ب -ان فÎة ال -ع -ق -وب -ة ‘
السصياسصة العقابية ا÷زائرية ل تعني األبعاد
ع -ن ا◊ي-اة الج-ت-م-اع-ي-ة واألسص-ري-ة ب-ال-نسص-ب-ة
للمعاقب ،حيث يرتب القانون ›موعة من
التداب Òالتي من شصانها أان تبلي على قنوات
الوصصل والتصصال باألسصرة مباشصرة واÛتمع
عن طريق فعاليات اÛتمع اŸد ÊاŸهتمة،
موضصحا أان فÎة العقوبة ‘ حد ذاتها تعتÈ
وفقا Ÿبادئ الدفاع الجتماعي التي تعتمدها
ف -رصص -ة ل -ت -ث-م Úوق-ت-ه-ا و“ك ÚاŸع-اقب م-ن
ﬂت-ل-ف اŸه-ارات اÿدم-ات ال-ت-ك-وي-ن-ية التي
تؤوهله مسصتقب. Ó

مراجعة اأ’حكام اŸتعلقة
بعقوبة العمل للنفع العام
كما أاعلن وزير العدل انه يتم العمل على
مراجعة األحكام اŸتعلقة بعقوبة العمل للنفع

ال-ع-ام ل-ت-وسص-ي-ع ›ال ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ال-ذي اعتÈه
ﬁدودا ‘ النصس ا◊ا‹ رغم ما يحققه من
اثر ايجابي متعدد.
وأاكد حافظ األختام أان إادراج عقوبة العمل
للنفع العام كعقوبة بديلة تعد خطوك هامة ‹
›ال –ديث اŸن -ظ-وم-ة ال-ع-ق-اب-ي-ة وإاضص-ف-اء
اŸزيد من النسصنة على العقوبة علما أان منذ
ب -داي -ة Œسص -ي -ده-ا ‘ اŸي-دان ع-رفت ت-ق-بÓ-
كبÒا من قبل جميع األطراف .
وتطرق وزير العدل إا ¤اعتماد ا÷زائر ‘
رسصم السصياسصة ا÷زائية على مناهج علمية
اسص- -ت- -م -دت ع -ن -اصص -ره -ا م -ن –ل -ي -ل ال -واق -ع
والسص -ل -وك اإلج -رام -ي و األث -ر السص-ل-ب-ي ال-ذي
يÎكه ومدى تأاثر اÛتمع Ãختلف أاشصكال
ا÷رÁة لسصيما ا÷ديدة منها التي تعقدت
أاك Ìنتيجة اسصتعمال التكنولوجيات ا◊ديثة
لÓتصصال ووسصائل التواصصل الجتماعي زيادة
على ارتباط اإلرهاب با÷رÁة اŸنظمة .
كما ذكر بان اŸشصرع ا÷زائري قد سصار
على درب العديد من التشصريعات اŸقارنة ‘
ﬁال اسص -ت -ب -دال ن -ظ -ام ال -ع -ق -وب-ات السص-ال-ب-ة
للحرية بنظام تقليصس ا◊رية وذلك بإادراجه
عقوبات بديلة ” تثبيتها ‘ نصصوصس قانونية
ع- -دي- -دة ،مشصÒا إا ¤اإلم- -ك- -ان- -ي -ات ال -ت -ي ”
توفÒها لقطاع العدالة ‘ إاطار برنامج رئيسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة إلصصÓ- -ح ال- -ع- -دال- -ة واŸن -اه -ج
العصصرية اŸتخذة ‘ تسصيﬂ Òتلف األعمال
القضصائية .

تقديرا لÓهتمام الذي
يوليه للعدالة

رئيسس جامعة نايف
يكرم رئيسس
ا÷مهورية

م -ن ج -ه-ت-ه ث-م-ن رئ-يسس ج-ام-ع-ة ن-اي-ف
ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-ع-ل-وم الأم-ن-ي-ة ع-بد اÛيد بن
ع -ب -د ال -ل -ه ال -ب -ن-ي-ان ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة
ال -رائ -دة ‘ إاصص Ó-ح السص -ج -ون و عصص -رن-ة
ق -ط -اع ال-ع-دال-ة،م-ؤوك-دا ع-ل-ى رغ-ب-ت-ه-م ‘
ال-وق-وف ع-ل-ى ب-دائ-ل ال-ع-ق-وب-ات السص-ال-ب-ة
للحرية وإايجاد ‰اذج إاصصÓحية مسصاعدة
ك-ب-دائ-ل ل-ل-ع-ق-وب-ات والÈام-ج اإلصصÓ-حية
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة والسص- -ت- -ف- -ادة م -ن اÈÿة
ا÷زائرية ‘ اÛال .
واب-رز اه-ت-م-ام ج-ام-ع-ة ن-اي-ف ال-ع-رب-ي-ة
ل -ل -ع -ل -وم األم -ن -ي-ة ب-نشص-ر األم-ن Ãف-ه-وم-ه
الشص - -ام- -ل م- -ن خÓ- -ل دوره- -ا األك- -ادÁي
وإاث -رائ -ه -ا ل -ل-م-ك-ت-ب-ة األم-ن-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
ل- -ل- -م- -ؤو“رات واÙاضص -رات وال -ل -ق -اءات
العلمية Œسصيدا لرؤوية ا÷امعة ورسصالتها
الهادفة.
وانطÓقا من دور ا÷امعة ‘ مواكبة
اŸسصتجدات األمنية والعدلية وتسصخÒها
‘ ت -ن -م -ي -ة م -ه -ارات م -نسص -وب -ي األج-ه-زة
األمنية والعدلية سصعت ا÷امعة على حد
تعب Òرئسصيها إا ¤تنظيم ا◊لقة العلمية
ع -ن ب -دائ -ل ال -ع -ق-وب-ات السص-ال-ب-ة ل-ل-ح-ري-ة
ب -ال -ت -ع -اون وزارة ال -ع -دل وب-رع-اي-ة رئ-يسس
ا÷مهورية .
وب-اŸن-اسص-ب-ة ك-رم رئ-يسس ج-ام-ع-ة نايف
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة
تقديرا ل‚Óازات التي حققها ‘ جميع
اÛالت وتثمينا لÓهتمام الذي يوليه
ب-ق-ط-اع ال-ع-دل وأاج-ه-زة ال-ع-دال-ة ا÷نائية
واألمنية.
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ا÷زائر جعلت ا’قتصساد اأ’زرق ‘ خدمة التنمية اŸسستدÁة
النفطية.
ومن أاجل إارسشاء قواعد التنمية اŸسشتدÁة
لÓ- -ق- -تصش- -اد األزرق وضش- -م- -ان اسش- -ت- -م- -راري- -ة
اسش -ت-ث-م-ارات-ه-ا ودÁوم-ت-ه-ا ،أاضش-اف ال-وزي-ر أان
ا÷زائر قامت بتعبئة موارد كبÒة لتثمÚ
وت-ع-زي-ز ال-ق-درات ال-ع-ل-م-ية والتقنية واإلدارية
÷ميع القطاعات اŸعنية باألنششطة البحرية
والسشاحلية.
ودع- -ا ب- -وع- -زغ- -ي اŸشش- -ارك ‘ Úال- -ن- -دوة
الدولية لÓقتصشاد األزرق إا ¤وضشع مقاربة
ج -م -اع -ي -ة تسش -ت -ه -دف ت -أام Úأان-ظ-م-ة ال-ن-ق-ل
ومكافحة األنششطة غ ÒاŸششروعة و–سشÚ
التسشي ÒاŸتكامل للمناطق السشاحلية ،قائ““ Ó
أانه يتوجب النظر بجدية ‘ اŸششاكل اŸتعلقة
ب-اَ◊ْو َك-م-ة ال-ب-ح-ري-ة م-ن أاج-ل ضش-م-ان ف-اِعليٍة
أاكَı Èت- - -ل - -فِ اآلل - -ي - -اِت اَُŸن s - -ف َ- -ذِة ع - -ل - -ى
اŸسش- -ت- -وي- -ات ال -وط -ن -ي ِ-ة وشش -ب ِ-ه اإلق -ل -ي -م -ي -ة
واإلقليمية.

أكد وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية
وألصش- - -ي- - -د أل- - -ب- - -ح- - -ري ع - -ب - -د أل - -ق - -ادر
ب - -وع- -زغ- -ي،أمسس ،أن أ÷زأئ- -ر ج- -ع- -لت
لزرق ‘ خ -دم -ة أل -ت -ن-م-ي-ة
ألق -تصش -اد أ أ
أŸسش- -ت- -دÁة ،وب- -ادرت ب -إا‚از مشش -اري َ-ع
أسش- -ت- -ث- -م- -اريٍ- -ة ه- -امٍ- -ة ب- -ه- -دف –ديث
وت -ط -وي -ر ألصش -ن -اع-ة أل-ب-ح-ري-ة ÿدم-ة
سشاكنة أŸناطق.

جÓل بوطي
تصصويرﬁ :مد ايت قاسصي

أاوضشح بوعزغي أان ا÷زائر قامت منذ عام
 ،2015ب -وضش -ع إاسشÎات -ي -ج-ي-ة وط-ن-يٍ-ة ل-ل-تسش-ي ِÒ
اŸت -ك -امِ -ل ل-ل-م-ن-اط-ق السش-اح-ل-ي-ة ،ت-ق-وم ع-ل-ى
ال -ت -ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دÁة ل-ه-ذه اŸن-اط-ق ،ب-ح-يث
أاصش -ب -ح ظ -ه -وُر ت -واف ٍ -ق شش -امٍ -ل ‘ اآلراء ح-ول
قضش -اي -ا ال -ت -ن -م-يِ-ة اŸسش-ت-دÁة ال-ي-وَم ح-ق-ي-قً-ة
ملموسشًة ،ل سشيما ‘ اÛموعات الوطنية
اŸع - - -ن - - -ي - - -ة ب - - -الق - - -تصش - - -اد ال - - -ب - - -ح - - -ري.
وأاضش -اف ال-وزي-ر ‘ ك-ل-م-ت-ه ل-دى إاف-ت-ت-اح ن-دوة
األط - -راف اŸشش - -ارك- -ة Ÿب- -ادرة ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
اŸسش - -ت - -دÁة ل Ó- -ق - -تصش - -اد األزرق ب - -ف- -ن- -دق
الوراسش- -ي ،امسض ،ب- -ال- -ع- -اصش- -م -ة أان ا÷زائ -ر
طورت أاسشطولِ النقلِ والصشيِد البحِرsيْين ،كما
ع-م-لت ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ق-دراِت صش-ن-اعِ-ة وتصشلي ِح
السشفن ،وكذا تطويِر و–دي ِ
ث البَنى التحتيِة
اŸي -ن -ائ -ي -ة ،مششÒا إا ¤أان -ه ي-ت-م ح-ال-ي-ا إا‚از
إاحدى أاهم البنى التحتية اŸينائية ‘ البحر
األب- -يضض اŸت- -وسش- -ط ،واŸت -م -ث -ل ‘ ““م -ي -ن -اِء
ال -وسش ِ-ط ال -ك -ب ،““Òبسش-ع-ة ق-دره-ا  6,5مليون
وحدة مكافئة  20قدم ( )EVPو 28مليون
طن من البضشائع.

نظام متكامل لأÓمن البحري
ت -ع -م -ل ا÷زائ-ر ب-حسشب ب-وع-زغ-ي ع-ل-ى
تطوير قدراتها اŸتعلقة باŸراقبة البحرية
م -ن خ Ó-ل إانشش -اء ن -ظ -اٍم م -ت -ك -ام ٍ -ل ل -ل -رصش -د
واŸراقبة وتسشي Òاألمن البحري ،واŸينائي
وتبادل البيانات الرقمية ،حيث قال ان هذا

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

النظام سشيسشمح بفهم ٍ أافضشَل ◊ركة اÓŸحة
البحرية من جهة والتصشدي ألي مسشاسض بأامن
وسشÓمة السشلع واألششخاصض والبيئة من جهة
أاخرى.

ا’سستثمار ‘ السسياحة الزرقاء

وأاشش- -ار وزي- -ر ال- -ف Ó-ح -ة أان إاسشÎات -ي -ج -ي -ة
القطاع ‘ إاسشتثمار القتصشاد األزرق تششمل
كذلك السشياحة التي ُتعtد من القطاعات ذات
األول -وي -ة ‘ الق -تصش -اد ا÷زائ -ري ،ب -اع -ت-ب-ار
الم-ك-ان-ي-ات ال-ه-ائ-ل-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ها وفرصض
السشتثمار اŸششجعة التي يتيحها هذا القطاع
الواعد ،من حيث مناصشب الششغل والنفتاح
على العا.⁄
و‘ هذا الصشدد ذكر بوعزغي أان وزارة
ال -ف Ó-ح -ة ُت -وِل -ي اه -ت -م -ام -ا خ -ا ًصش -ا ل-ت-ط-وي-ر
السشياحة الزرقاء ،التي “ثل  60إا % 70 ¤من
النششاط السشياحي ،وهو نششاطٌ يخضشع Ÿبدأا
الحÎام الصش -ارم ل -ق -واع -د ال -تسش-ي Òال-رشش-ي-د
ل -ل -م-وارد وال-ب-ي-ئ-ة .أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الصش-ي-د
البحري وتربية اŸائيات ،أافاد بوعزغي إان
السشÎاتيجية التي وضشعتها ا÷زائر مسشتلهمة
بششكل كب Òمن اŸبادئ التي نطمحُ جميعا
لÎقيتها ‘ إاطار ال–اد من أاجل اŸتوسشط
وا◊وار ب Úضشفتي اŸتوسشط ،مؤوكدا ان تربية
اŸائيات تعت Èمن األنششطة ذات األولوية،
التي نوليها عناية خاصشة من خÓل برنامٍج
طموٍح ُيْعَنى بÎقيتِها وتنميتِها بششكٍل مسشتدٍ Ë
وصشديٍق للبيئة.

موارد هامة إ’نشساء البنى التحتية
حشَشَدت ا÷زائر الكثَ Òمن اŸوارد إلنششاء
و َ
ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة وت-وف Òوسش-ائ-ل ا◊فاظ على
جودة البحر ،حيث أاوضشح بوعزغي ان ذلك ”
م -ن خ Ó-ل رب -ط سش -ك-ان اŸن-اط-ق السش-اح-ل-ي-ة
بششبكة الصشرف الصشحي بطول  21أالف كم،
مشش-ك-ل-ة م-ن ﬁ 37ط -ة Ÿع -ا÷ة اŸي-اه ،م-ع
اقتناء Œهيزات حماية السشواحل ومكافحة
تآاكلها ،وكذا الوقاية من التلوث العرضشي ‘
ال- -ب -ح -ر ،لسش -ي -م -ا ال -ن -اج -م ع -ن ال -نشش -اط -ات

‡ثل اإ’–اد اأ’وروبي :ملتزمون بتعزيز
ا◊وكمة وا’سستثمار
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه ع‡ Èث- -ل اإل–اد األوروب- -ي
ب -ا÷زائ -ر ج -ون اورورك ع -ن م -واصش -ل -ة دع-م
وم- -راف- -ق- -ة م -ب -ادرة األط -راف اŸشش -ارك -ة ‘
مسشعى اإلقتصشاد الزرق الذي “ثل فرصشة
لتبادل اÈÿات والتجارب ب Úكل الفاعل،Ú
سشيما وأانها تأاتي حسشبه ‘ وقت يحتاج إا¤
تضش-اف-ر ج-ه-ود ال-دول اŸع-ن-ي-ة ل-رف-ع مسش-ت-وى
اإلسشتثمار وخلق فرصض عمل ،من ششأانها تعزيز
ق -درات ال -دول ‘ م -ن -ط -ق -ة ال -ب -ح -ر األب-يضض
اŸتوسشط.
وأاف- - -اد اŸت- - -ح- - -دث إا ¤ال- - -ت- - -زام ال–اد
األوروب -ي ب -دع -م اŸب-ادرة ل-ت-ع-زي-ز ا◊وك-م-ة،
وت -ق -وي -ة السش -ت-ث-م-ارات اÙل-ي-ة أاو ال-ب-ي-ن-ي-ة،
م - -ؤوك - -دا أان - -ه خصشصشت 19أال-ف أاورو ل-ت-ن-م-ي-ة
اŸنطقة وتنويع مصشادر دخل الدول ،إاضشافة
إا ¤إاع- -ط- -اء األم- -ن أاول- -وي -ة ‘ ه -ذا ا÷انب،
داع-ي-ا إا ¤وضش-ع ورق-ة ع-م-ل ن-ه-ائ-ي-ة ل-ت-ح-قيق
األهداف اŸنششودة سشيما وأان ندوة ا÷زائر
تعرف مششاركة دولية هامة سشتتوج اششغالها
ب - - - - -ت - - - - -وصش- - - - -ي- - - - -ات ل- - - - -ل- - - - -ج- - - - -م- - - - -ي- - - - -ع.

شسراكة فعلية ب Úدول ضسفة اŸتوسسط
وتسشهم وزارة الششؤوون اÿارجية بششكل هام
‘ تعزيز التعاون ب Úدول ضشفة البحر األبيضض
اŸتوسشط حسشب مدير التعاون مع اإل–اد
األوروبي بالوزارة علي مقرا ،Êالذي أافاد ان
النتائج اÙققة ‘ اإلقتصشاد الزرق تؤوكد
‚اح اإلسشتثمار ا◊قيقي ‘ إايجاد ششراكة
فعلية ب Úالدول اŸعنية ،مضشيفا أان ا◊وار
القائم يسشمح بتعزيز التعاون األمني و–قيق
اإلسشتقرار والتنمية ،والزدهار.
وتختتم اليوم أاششغال ندوة اإلقتصشاد األزرق
ب -ع -ق -د ل -ق -اءات ع-م-ل ب ÚاŸشش-ارك ،Úل-ت-ت-وج
ب-ت-وصش-ي-ات ت-ك-ون ورق-ة ط-ري-ق ل-ت-ع-زي-ز العمل
اŸششÎك ،وŒدر اإلششارة إا ¤أان األششغال
ع -رفت مشش -ارك -ة ك -ل دول ح -وضض اŸت -وسش -ط
وازي- -د م- -ن  200خ- -ب› ‘ Òال اإلق- -تصش- -اد
الزرق.

زعÓن من أŸدية:

بن غÈيت ‘ أليوم ألŸÈا Êحول قطاع ألÎبية

التÓميذ يواجهون صسعوبة ‘ التعلم ومسستواهم
‘ الرياضسيات دون اŸطلوب

«يوأجه تÓميذنا صشعوبات ‘ ألتعلم،
مسش -ت -وأه -م ‘ أل -ري -اضش -ي -ات وأل -ث -ق -اف -ة
أل- -ع- -ل- -م- -ي -ة وف -ه -م أŸك -ت -وب ل ي -ط -اب -ق
أŸسش- -ت -وى أŸط -ل -وب ،ل -دي -ن -ا ألشش -ج -اع -ة
Óق- -رأر ب- -ه -ذأ ،ك -م -ا ل -دي -ن -ا أل -ع -زÁة
ل - -إ
ألكافية للقيام بعمل معمق حتى نقÎح
ألبدأئل ألبيدأغوجية Ÿعا÷ة ألوضشع””،
هذأ ما أكدته وزيرة ألÎبية ألوطنية
نورية بن غÈيت.

حياة  /ك
بالرغم من اعÎاف بن غÈيت ،أامسض‘ ،
الكلمة التي أالقتها ‘ اليوم الŸÈا Êحول
اŸدرسش -ة ا÷زائ -ري -ة ،اإلصش Ó-ح ال -ت -ع -ل -ي-م-ي
والبدائل البيداغوجية ““ أافاق  2030و–ديات
ا÷ودة““ ب- - - - - - - -اÛلسض الشش- - - - - - - -ع - - - - - - -ب - - - - - - -ي
الوطني بالنقائصض ،إال أانها ترى ان هناك
حلول ‡كنة ،لن كل ما يحتاجه التÓميذ هو
األخذ بأايديهم ومرافقهم ،لتقد Ëأافضشل ما
لديهم.
و قالت ان اليوم الŸÈا Êلقاء هام لتقدË
األط-ر اŸرج-ع-ي-ة ل-ل-ت-ع-ل-م وال-ت-ق-ي-يم والتكوين
وا◊وك- - - -م- - - -ة‡ ،ا ي- - - -دل ع- - - -ل - - -ى ح - - -رصض
الوزارة واسشتعدادها الدائم على التواصشل
وإاط Ó-ع ال -رأاي ال -ع -ام ،م -ن خÓ-ل ‡ث-ل-ي-ه ‘
اÛلسض الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ح-ول اإلج-راءات
اŸت- -خ- -ذة ‘ إاط- -ار –سش Úت -ن -ف -ي -ذ إاصش Ó-ح
اŸن- -ظ- -وم -ة الÎب -وي -ة ،مÈزة ان -ه ل -يسض م -ن
اÿطأا القول““ ،أانه مهما تعددت النتماءات
السش-ي-اسش-ي-ة أاو اإلي-دي-ول-وج-ي-ة ،ال-ي-وم ،ي-ج-معنا
موقف واحد ،هو ضشرورة الذهاب إا ¤مدرسشة
تتخرج منها أافضشل الكفاءات““.

«مرواة”” أاو اŸرجعية الوطنية للتعلم
والتقييم والتكوين والتسسيÒ
و بالرجوع ا ¤نتائج التقييمات قالت انها
اظهرت ““أان تÓميذنا ل يتحكمون بالقدر
الكا‘ ‘ الكفاءات الضشرورية التي تسشمح لهم
Ãواجهة –ديات األلفية الثالثة وهي :الفكر
ال -ن -ق -دي ،اإلب -داع ،ال -تشش -ارك -ي -ة ،ال -ت -واصش -ل،
ال-ت-ع-ام-ل م-ع وسش-ائ-ل اإلعÓ-م وال-ت-ك-ن-ول-وج-يا،
اŸرون -ة ،اŸب -ادرة ،ال -ت -ف -اع -ل الج -ت -م-اع-ي،
اإلنتاج ،الروح القيادية““.
إان ه -ذه ال -ن-ظ-رة ،ال-ت-ي ت-ت-واف-ق م-ع تصش-ور
ال -دول اإلف -ري-ق-ي-ة ال-ت-ي وضش-عت ه-ي األخ-رى
برنا›ا Áتد آلفاق  ،2063تتطلب التفك‘ Ò
الÎب -ي -ة واع -ت -م -اد م-ق-ارب-ة ج-دي-دة ‘ ›ال
التعّلم مدى ا◊ياة و‘ كل ظروف ا◊ياة .كل

اسستÓم الطريق السسيار شسمال ـ جنوب ب Úالبليدة واŸدية نهاية مارسس 2019
لششغال
أكد عبد ألغني زعÓن وزير أ أ
أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-نقل ،أمسس خÓل زيارته
Ÿق -ط -ع م -ن أل -ط -ري -ق ألسش -ي -ار ب -ب -ل -دي -ة
أ◊م- -دأن- -ي- -ة ب- -ولي- -ة أŸدي -ة أن ه -ذه
أل- -ولي- -ة سش- -تسش- -ت- -ل- -م ج -زءأ ك -بÒأ م -ن
مششروع هذأ ألطريق مطلع سشنة 2019
أنطÓقا من حوشس أŸسشعودي إأ ¤سشيدي
أŸد Êبولية ألبليدة وكذأ ع Èدورة
أل- -زرق- -اء إأ ¤دورة ألشش- -ي -خ ب -ن ع -يسش -ى
لنفاق على أن يتم
ريثما يتم Œهيز أ أ
تسش- - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - -م ك- - - - - - - - - - - -ل ه - - - - - - - - - - -ذأ
أŸششروع أ◊يوي حسشبه خÓل ألثÓثي
لول من سشنة  2019كأاقصشى تقدير.
أ أ

اŸدية :علي ملياÊ
حث الوزير على وجوب البدء ‘ أاششغال
ت -رك -يب اإلشش -ارات الضش -وئ -ي-ة و–دي-د م-ع-ا⁄
أاروقة الطريق قصشد وضشعه حيز اÿدمة ‘
القريب العاجل ،مطالبا ‘ الوقت ذاته على

ت -ذل -ي -ل ب -عضض ال -ع -راق-ي-ل وإازال-ة ك-ل ال-ع-وائ-ق
خاصشة ‘ الششق الرابط ب Úسشيدي اŸدÊ
ب -ولي -ة ال -ب -ل -ي-دة وح-وشض اŸسش-ع-ودي ب-ب-ل-دي-ة
ا◊مدانية باŸدية..
أابدى زعÓن ارتياحه بحضشور السشلطات
اÙل- - - - -ي - - - -ة واŸن - - - -ت - - - -خ - - - -ب ‘ Úه - - - -ذه

اÙط -ة ارت -ي -اح -ه ال -ك -ب Òح -ي -ال ت-ط-ب-ي-ق
مصشا◊ه بهذه الولية للتعليمات ‘ اŸيدان
من حيث الششروع ‘ عملية تششج Òبعضض
األجزاء من هذا الطريق الذي تعول عليه هذه
السش-ل-ط-ات ل-ب-عث ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ه-ا وج-ع-له فضشاءا
إلبراز اŸقدرات والبنى التحتية التي تزخر

العدد
17811
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بها وبخاصشة ‘ ›ا‹ الفÓحة والسشياحة.
ق- -ال ‡ث -ل ا◊ك -وم -ة ب -أان -ه ب -خصش -وصض
مششروع السشكة ا◊ديدية الذي يربط بÚ
م- -دي- -ن- -ة ب- -وغ- -زول وال -ب -ل -ي -دة ف -ق -د وصش -لت
الدراسشة التفصشيلية به حدود  99باŸائة ،كما
أان مصشا◊ه اŸركزية باتت تفكر ‘ ا‚از
خ -ط سش -ك -ة ح -دي-دي ج-دي-د ي-رب-ط اŸي-ن-اء
ا÷اف يكون موازيا للطريق السشيار ششمال
ح- -ن- -وب ع Èال -ط -ري -ق اإلج -ت -ن -اب -ي ال -ع -اب -ر
Ÿناطق غرب ولية اŸدية بكل من حناششة
والÈواق- -ي -ة ل -رب -ط الشش -م -ال ب -ا÷ن -وب عÈ
الهضشاب العليا على أان يتم الششروع ‘ عملية
ا‚ازه بعد ا◊صشول على األموال الكافية له.
اعت ÈزعÓن ‘ إاجابته حول حاجة سشكان
ه -ذه ال -ولي -ة Ÿشش -روع ت -رام-وي ب-أان ا÷زائ-ر
تعت Èالدولة الوحيدة ‘ افريقيا التي وفرت
 06ت- -رام- -واي ،ع- -ل- -ى أان ي- -ت -م ا‚از أاخ -رى
مسشتقب ” Óتسشجيلها سشلفا ،كما أانه سشيتم
اإلفراج عن ذلك اŸقÎح بهذه الولية متى
توفر اŸال لذلك.

هذا دفع وزارة الÎبية الوطنية لتخاذ جملة
من اإلجراءات التي تعالج بعمق مششاكل التعلم
ع- -ن- -د ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ،م- -ن خ Ó-ل وضش -ع ن -ظ -ام
ل-ل-ت-ق-ي-يسض واŸع-ي-اري-ة ي-خصض ع-م-ل-يات التعلم
وال-ت-ق-ي-ي-م وال-ت-ك-وي-ن و ا◊وك-م-ة ،م-ف-ي-دة انه
اط- - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - -ق ع - - - - - - - - -ل - - - - - - - - -ى ه - - - - - - - - -ذا
ال- -ن- -ظ- -ام اسش -م““ ““ MARWATTTم- -رواة““ أاو
اŸرجعية الوطنية للتعلم والتقييم والتكوين
والتسشي ،Òموضشحة ان هذه اŸرجعية –دد
اŸع-اي Òال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ع-لم ıتلف
اŸواد الدراسشية.

 ٪95من ا’أسساتذة شساركوا
‘ ا’سستبيان حول اŸرجعية
ك -م -ا اك -دت ب -ن غÈيت ‘ ال -ك -ل -م -ة ال -ت -ي
اع- -ق -بت ال -ن -ق -اشض ال -ذي شش -ه -ده ه -ذا ال -ي -وم
الŸÈا Êوردا على انششغالت اŸتدخل Úمن
نواب واسشاتذة ...انه ” اسشتششارة كل الفاعلÚ
‘ ال -ق -ط -اع ‘ ع -م -ل -ي -ة اصش Ó-ح اŸن -ظ -وم-ة
الÎبوية كل من موقعه ،معÎفة ان العملية
ليسشت بالسشهلة ،مذكرة بانه ” توزيع اسشتبيان
على السشاتذة على اŸسشتوى الوطني ششارك
فيه اك Ìمن  95باŸائة.
كما ردت على بعضض النواب الذين انتقدوا
وطرحوا انششغالت بششأان العملية التي تقوم
بها الوزارة لسشتكمال مسشار الصشÓحات انهم
ه-م ال-ذي-ن صش-ادق-وا ع-ل-ى ال-ق-ان-ون ال-ت-وجيهي
للÎبية ،مششÒة ا ¤ان كل التحاليل وعمليات
التقييم اŸسشتمرة ألداء القطاع ““عمل صشعب،
طويل ومعقد ““.

بوشسارب :الرقمنة واŸعلوماتية –ديان يجب رفعهما

دعا رئيسض اÛلسض الششعبي الوطني معاذ
بوششارب ‘ الكلمة التي القاها باŸناسشبة ا¤
ان تسشتوعب الصشÓحات التي يششهدها قطاع
الÎب- -ي- -ة النشش -غ -ال ب -ت -ح -ي Úو–سش Úج -ودة
التعلمات ونوعيتها ،وكذا اسشتيعاب متطلبات
اÛت-م-ع وم-راع-اة ت-زاي-د ط-لب ال-ت-ع-ل-ي-م ك-ما
وكيفا.
و اضشاف ‘ سشياق متصشل ان السشÎاتيجية
اŸسشتقبلية التي تسشتوعب مكافحة التفاوت
الجتماعي ،وتكرسض النصشاف Ãعناه الواسشع،
تعميما للتعليم ،تبقى امام واجب رفع –قيق
م - -ردود وﬂرج - -ات اŸدارسض اŸرج - -ع - -ي - -ة
ع-اŸي-ا ،ل-ت-ح-ق-ي-ق وث-ب-ة ‘ الÎت-يب ال-ع-اŸي،
اŸوق - -ع ب - -خصش - -وصض م- -ن- -افسش- -ات اوŸب- -ي- -اد
الرياضشيات ،وجعل ادوات التقييم اك‚ Ìاعة
وفعالية.
و اك - -د ‘ سش - -ي - -اق ا◊ديث ان- -ه اذا ك- -انت
اŸراح-ل السش-اب-ق-ة ““م-راح-ل ال-ك-م وال-ت-عميم““،
ف-ان م-رح-ل-ة ال-غ-د ل-ل-ت-خ-ط-ي-ط والسش-تشش-راف
واÙاسشبة والعلمية والرقمنة ورفع –ديات
التموقع ‘ خارطة اŸسشتقبل ،قال ل مكان
Ÿدرسشة خارج حوكمة مرقمنة وتعاليم فيه
ح-ظ ل-ل-رق-م-ي واŸع-ل-وم-ات-ي-ة وال-تكنولوجيات
ا◊ديثة.

اŸشساركون يؤوكدون على ا◊اجة لأÓسستاذ ””اŸربي””
ك- -م -ا رف -ع اŸشش -ارك -ون ‘ ن -ق -اشض ح -ول
اŸوضش -وع ج -م -ل -ة م-ن النشش-غ-الت و ق-دم-وا
اقÎاح - -ات ل - -ل- -وزي- -رة ،م- -ن- -ه- -ا ت- -ع- -زي- -ز دور
الخصش- -ائ- -ي Úال- -ن- -فسش -ان -ي ‘ ÚاŸؤوسشسش -ات
Óسش-ت-اذ
الÎب -وي -ة ،وال -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى ا◊اج-ة ل -أ
““اŸربي ““ ،خاصشة وان اŸدرسشة مفتوحة على
كل العا ⁄وذلك ◊ماية التÓميذ من اآلفات
الج -ت -م -اع -ي -ة ،ك-م-ا ط-الب ب-عضش-ه-م بضش-رورة
انششاء جمعيات اولياء التÓميذ على مسشتوى
اŸؤوسشسش - -ات الÎب - -وي - -ة ıت - -ل - -ف الط - -وار
التعليمية ،مششÒين ان ““اŸديرين هم الذين
يعرقلون هذا اŸسشعى الذي يؤوثر على متابعة
الولياء ألبنائهم.
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الثÓثاء  04ديسضم 2018 Èم
الموافق لـ  26ربيع اأ’ول  1440هـ

ا أ
’م Úالعام لوزارة التضسامن من بومرداسس:

نحـ ـ ـو –يـ ـ ـ Úالقانـ ـ ـون  09/02اŸتعلـ ـ ـق بحماية
ا أ
’شسخـ ـ ـاصص اŸعاقـ ـ ـ Úوترقيتهـ ـ ـم
^  12مليار دينار اعتمادات مالية للمنحة

ث -م -ن ا’أم Úال -ع -ام ل -وزارة ال -تضس-ام-ن
ال- -وط- -ن -ي وا’أسس -رة وقضس -اي -ا اŸراأة راب -ح
ح -م -دي Ãن -اسس -ب -ة ال -ي -وم ال -ع-اŸي ل-ذوي
ا’ح - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصس- -ة ب- -ب- -وم- -رداسس
اŸكاسسب التي حققتها هذه الفئة بفضسل
ب-رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة الذي اأعطى
اهتماما خاصسا للمعاقŸ Úسساعدتهم على
ا’ندماج اŸهني وا’جتماعي..
قدم ا’أمين العام لوزارة التضضامن الوطني نيابة
عن الوزيرة عرضضا حول اأهم المكتسضبات التي
حققتها هذه الشضريحة خاصضة في مجال التكفل
ال-ن-فسض-ي وال-ب-ي-داغ-وج-ي وال-ت-حضض-ي-ر لÓ-ن-دم-اج
ا’ج-ت-م-اع-ي وال-وسض-ط ال-ت-رب-وي ب-فضض-ل برنامج
رئ -يسس ال -ج -م -ه -وري -ة وال -م -خ -ط-ط-ات ال-وط-ن-ي-ة
ال-ه-ادف-ة اإل-ى مسض-اع-دة ال-م-ع-اق-ي-ن ط-بقا للمادة

الـ 72م -ن دسض-ت-ور  2016ال -ت -ي نصضت «ع -ل-ى ان
ال -دول -ة ت -ع -م-ل ع-ل-ى تسض-ه-ي-ل اسض-ت-ف-ادة ال-ف-ئ-ات
الضضعيفة ذات ا’حتياجات الخاصضة من الحقوق
المعترف بها لجميع المواطنين واإدماجها في
الحياة ا’جتماعية».
كشضف ا’أمين العام عن مبادرة لمراجعة القانون
رقم  09/02الموؤرخ في  8ماي  2002المتعلق
ب -ح -م -اي -ة ا’أشض -خ -اصس ال -م -ع -اق -ي -ن وت -رق-ي-ت-ه-م
ل-مÓ-ءم-ت-ه م-ع اأح-ك-ام ا’ت-ف-اق-ي-ة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي
صضادقت عليها الجزائر سضنة  2009واسضتيعابه
للمتطلبات الراهنة والمسضتجدات الوطنية وهذا
ف- -ي اإط- -ار ت- -ح- -ي -ي -ن ال -م -ن -ظ -وم -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة
والتنظيمية للمعاقين ،اإضضافة عصضرنة ا’إدارة
ورقمنة جميع البرامج وا’آليات ا’جتماعية ’
سضيما ما تعلق ببطاقة ا’عاقة والمسضتفيدين

م -ن ال -م -ن -ح وال-ت-غ-ط-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة م-ع
اع- -داد مشض- -روع خ- -اصس بسض- -ل- -م ت- -ق- -ي -ي -م
ا’ع- -اق -ة ف -ي شض -ق -ه ال -ط -ب -ي م -ن ط -رف
المعهد الوطني للصضحة العمومية.
عرضس ممثل الوزارة اأيضضا وبا’أرقام اأبرز
ا’هتمامات التي حملها برنامج رئيسس
ال -ج-م-ه-وري-ة ل-ف-ائ-دة ه-ذه الشض-ري-ح-ة م-ن
خ Ó-ل اع -ان -اة ال -دول -ة ال -م-ب-اشض-رة وغ-ي-ر
المباشضرة كالمنحة ،التغطية ا’جتماعية،
ال-ت-رب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م المتخصضصضين ،مشضيرا
«اأن عدد ا’أشضخاصس المعاقين العاجزين
كليا عن العمل البالغين اأقل من  18سضنة
وبدون دخل تجاوز  241األف شضخصس الى
غاية  30سضبتمبر .2018
ب -ل -غت ا’ع -ت -م -ادات ال -م-ال-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
بالمنحة  12مليار دينار و 9مÓيير دينار
م-خصضصض-ة ل-ل-م-ن-ح-ة ال-ج-زاف-ي-ة ’أزيد من
 253األف معاق بنسضبة عجز تقل عن 100
ب-ال-م-ائ-ة ب-ا’ضض-اف-ة ال-ى ع-م-ل-ي-ة ال-تغطية
ا’جتماعية التي خصضصس لها  6 , 5مليار
دي-ن-ار ب-ع-ن-وان سض-ن-ة  2018م-ن ال-عمليات
التضضامنية الممولة من الصضندوق الخاصس
ل-ل-تضض-ام-ن ال-وط-ن-ي ب-م-بلغ مرصضود قارب
 350مليون دينار بعنوان سضنة .2018
وفي مجال التربية والتعليم المتخصضصضين
ل Ó-ط -ف-ال ال-م-راه-ق-ي-ن ال-م-ع-اق-ي-ن وصض-ل
ال -ع -دد ا’ج -م -ال -ي ل -م -وؤسضسض -ات ال-ت-رب-ي-ة
والتعليم المتخصضصضة  238موؤسضسضة خÓل
ال -دخ -ول ال -م -درسض -ي ال -ح -ال -ي ع -ل-ى ال-مسض-ت-وى
ال- -وط -ن -ي حسضب ت -دخ -ل ا’أم -ي -ن ال -ع -ام ل -وزارة
ال -تضض -ام -ن م-ن-ه-ا  5ب -و’ي-ة ب-وم-رداسس ت-ت-ك-ف-ل
بـ 22729ط -ف Ó-ب-م-ي-زان-ي-ة تسض-ي-ي-ر ت-ف-وق 10 , 6
مليار دينار با’ضضافة الى  844قسضم مدمج على
مسض-ت-وى ال-م-دارسس ال-ت-رب-وي-ة ال-ع-ادي-ة ب-م-جموع
 32525تلميذا و 70جمعية معتمدة تشضرف على
تسضيير  111موؤسضسضة تكفل على مسضتوى  26و’ية
وغيرا من المكاسضب ا’خرى التي تحققت في
السضنوات السضابقة والمبرمجة للتجسضيد سضواء
في الشضق المتعلق بالمرافق اأو الشضق القانوني
م -ن خ Ó-ل السض -ه -ر ع -ل -ى ت -ح -ي -ي -ن ال -م -ن-ظ-وم-ة
التشضريعية والقانونية حتى تسضتجيب للتحديات
المفروضضة.

بومرداسش..ز /كمال

دعا للتنسسيق ب Úالقطاعات

وا‹ تندوف  :التكفل باŸعاق Úبعيدا عن نظرة ا’سستعطاف

دع -ا «أام-وم-ن م-رم-وري» وا‹ ت-ن-دوف إا¤
التنسسيق ب Úمؤوسسسسات النشساط ا’جتماعي
والÎبية والتكوين اŸهني والبيئة من أاجل
ا’هتمام أاك Ìبذوي ا’حتياجات اÿاصسة
م -ن م -ن -ط -ل-ق إانسس-ا Êب-ع-ي-دا ن-ظ-رة ال-رح-م-ة
وا’حسسان والعطف.
اأ ك د ا ل و ا ل ي ع ل ى ض ض ر و ر ة ت ك ث ي ف ا ل ج ه و د م ن
اأ ج ل د م ج ف ئ ة ذ و ي ا ’ ح ت ي ا ج ا ت ا ل خ ا ص ض ة ف ي
الحياة ا’جتماعية وجعلها قيمة مضضافة في
ا ل -ت -ن -م -ي -ة ا ’ ق -ت ص ض -ا د ي -ة  ،م -ع -ت -ب -ر ا اأ ن ا ’ ح -ت -ف -ا ل
ب -ا ل -ي -و م ا ل -ع -ا ل -م -ي ل -ذ و ي ا ’ ح -ت -ي ا ج ا ت ا ل خ ا ص ض ة ،
فرصضة للتذكير بهذه الفئة وللزيادة من درجة
ا ل و ع ي ا ل م ج ت م ع ي م ن اأ ج ل اإ ش ض ر ا ك ه ذ ه ا ل ف ئ ة
ف ي ك ل ن ش ض ا ط ج ن ب ا ا ل ى ج ن ب م ع ك ل اأ ط ي ا ف
ا ل - -م - -ج - -ت - -م - -ع ا ’أ خ -ر ى و ع -ل -ى ق -د ر ك -ب -ي -ر م -ن
المسضاواة.
و ن ّو ه ا ل و ا ل ي ب ا ل س ض ي ا س ض ة ا ل ر ش ض ي د ة ا ل ت ي ا ن ت ه ج ت ه ا
ا ل -ج -ز ا ئ -ر «ِق -و ا م -ه -ا م -ك -ا ف -ح -ة ك -ا ف -ة اأ ش ض -ك -ا ل
ت -ه -م -ي ش س ه -ذ ه ا ل -ف -ئ -ة م -ن خ  Ó-ل ج -ع -ل ا ل -ع -م -ل

ا ’ ن س ض - -ا ن - -ي ش ض - -ا م  Óً-د و ن ت -م -ي -ي -ز و ا ت -خ -ا ذ ك -ل
ا ل -خ -ط -و ا ت ا ل  Ó-ز م -ة ل -ت -ل -ب -ي -ة ا ح -ت -ي -ا ج -ا ت -ه -م
ا’سضاسضية دون المسضاسس بكرامتهم».
و شضهدت ا’حتفالية المخلدة لليوم العالمي
ل -ذ و ي ا ’ ح -ت -ي -ا ج -ا ت ا ل -خ -ا ص ض -ة ب -ت -ن -د و ف ت -و ز ي -ع
دراجات نارية وكراسضي متحركة على بعضس
المعاقين ،في الوقت الذي تحصضي فيه مديرية
ا ل -ن ش ض -ا ط ا ’ ج -ت -م -ا ع -ي ب -ا ل -و ’ ي -ة ح -و ا ل -ي 1 2 6 4
م ع ا ق م ن ه م  6 3 4اإ ع ا ق ة ح ر ك ي ة و  3 4 8اإ ع ا ق ة
ذهنية ،وقد بلغ عدد المسضتفيدين من بطاقة
معوق لسضنة  2018حوالي  64شضخصس ،كما تمت
د ر ا س ض ة  3 0 2م ل ف خ ا ص س ب ا ’أ م ر ا ض س ا ل م ز م ن ة
لهذه السضنة.
و ي - -ت -ج -د د م -ط -ل ب س ض -ك -ا ن ب -ل -د ي -ة اأ م ا ل -ع س ض -ل
(  1 7 0ك -ل -م ش ض -م -ا ل ع -ا ص ض -م -ة ا ل -و ’ ي -ة ) و ا ل -ق -ر ى
ا ل -ت -ا ب -ع -ة ل -ه -ا ك -ح -ا س ض -ي م -و ن -ي -ر و ح -ا س ض -ي خ -ب -ي
ب ض ض -ر و ر ة اإ ن ش ض -ا ء م -ر ك -ز ب -ي -د ا غ -و ج -ي ل Ó-أ ط -ف -ا ل
ا ل -م -ع -ا ق -ي -ن ع -ل -ى ت -ر ا ب ا ل -ب -ل -د ي -ة ي -ك ف ي اأ ب ن ا ء ه م
عناء التنقل لمسضافة تزيد عن  700كلم ،وهو

احتضضنت أامسس مدرسضة المعاقين بصضريا قادة بن
م -اح -ي ب -ب -ل -دي -ة ع -ي -ن ال-ح-ج-ر ا’ح-ت-ف-ا’ت ب-ي-وم
المعاقين العالمي بمعارضس تبرز إابداعات المعافين
م-ن م-خ-ت-ل-ف م-راك-ز ال-و’ي-ة وم-ن ج-ه-ت-ه-ا سضطرت
جمعية المعاقين ذهنيا على مسضتوى مقرها بحي
ب -وشض -ري -ط ب -رن -ام -ج -ا ي -تضض -م-ن م-ائ-دة مسض-ت-دي-رة
لمناقشضة واقع هذه الفئة والتكفل الصضحي بها.
تبين من خÓل العرضس ان فئة ذوي ا’حتياجات

الخاصضة بسضعيدة ’ تزال تنتظر مخرجا لجملة
المشضاكل التي تعيشضها منها تحسضين ظروف العامة
للمعاق المقدر عددهم  1800معاق ذهنيا بالو’ية
’ يحظون بتكفل صضحيا مÓئم ما يجعل من نقلهم
إالى و’ية تيارت أاو وهران ضضرورة حتمية.
و طالب رئيسس جمعية المعاقين ذهنيا بن براهيم
ح-ك-وم ب-ت-وف-ي-ر خ-دم-ة ط-ب-ي-ة ب-ال-و’ي-ة تغني ذويهم
مصض -اري -ف ن -ق -ل -ه -م إال-ى و’ي-ات م-ج-اورة اأو إانشض-اء

احتفت اŸدية أامسس ،باليوم العاŸي لذوي
ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصس -ة ب -اŸرك -ز ال -ن -فسس -ي
لط -ف -ال اŸع -اق Úذه -ن -ي -ا
ال- -ب -ي -داغ -وج -ي ل  -أ
ب-ط-ري-ق ذراع السس-م-ار ب-اŸدي-ة ،أاشس-رف ع-ليه
نيابة عن الوا‹ أامنيه العام ﬁمد مرزوقي
رف -ق -ة ن -اصس -ر ع -ق -اب -ة ن -ائب رئ -يسس اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ-ي ،إا ¤ج-انب ب-عضس اŸدراء
’منية.
التنفيذي Úوالسسلطات ا أ
عاين مرزوقي والوفد المرافق له مختلف اأ’قسضام

البيداغوجية المتخصضصضة في تكوين وتعليم هذه
ال -ف -ئ -ة حسضب اإ’ع -اق -ة والسض -ن ك -م-ا اط-ل-ع-وا ع-ل-ى
الورشضات التي يتضضمنها المركز من أاشضغال الخياطة
وال -رسض -م وال -ف -ن -ون وال -ط-ب-خ ،إاضض-اف-ة ال-ى ح-دي-ق-ة
المركز وملعبه الذي دخل حيز العمل والمطبخ
المهيأا لمنتسضبيه مؤوخرا.
كما اسضتمتع أاطفال هذه المؤوسضسضة رفقة عائÓتهم
وضضيوفهم بعروضس من ابداعهم تمثلت في أاناشضيد
وعرضس مسضرحي ورقصضات ،ليختتم الحفل بتكريم

م -ط -ل ب ا ع -ت -ب -ر ه « ح -ر م -ة ع -ب -د ا ل س ض  Ó-م » م -د ي -ر
ا ل -ن ش ض -ا ط ا ’ ج -ت -م -ا ع -ي ب -ا ل -و ’ ي -ة م -ن اأ و ل -و ي -ا ت
ا ل -ق -ط -ا ع  ،ح -ي ث ت -م ر ف -ع م -ق -ت -ر ح ا ل -ى ا ل -ج -ه -ا ت
ا ل -م -خ -ت ص ض -ة م -ن اأ ج -ل اإ ن ش ض -ا ء م -ر ك -ز ب -ي -د ا غ و ج ي
ب ب ل د ي ة اأ م ا ل ع س ض ل م س ض ت ق ب ً
 Óرغم تكفل المركز
ا ل و ح ي د ب ا ل و ’ ي ة ب اأ ط ف ا ل ا ل م ن ا ط ق ا ل ن ا ئ ي ة .
و اأ ض ض ا ف ح ر م ة ل م ت ح د ث اأ ن ه ن ا ك ف ج و ة ك ب ي ر ة
ف ي ج ا ن ب ا ل ت اأ ط ي ر ب س ض ب ب ع ز و ف ا ل ش ض ب ا ب ع ن
و ل و ج م ر ا ك ز ا ل ت ك و ي ن  ،و ه و م ا ي وؤ ث ر س ض ل ب اً ع ل ى
ا ل -ج -ا ن ب ا ل -ب -ي -د ا غ -و ج -ي و ا ل -ت -ح ص ض -ي -ل ’أ ط -ف -ا ل
ا ل م ر ا ك ز ب ا ل و ’ ي ة  ،غ ي ا ب ا ل ت اأ ط ي ر ا ل م ت خ ص ض ص س
ي د ف ع ب اأ و ل ي ا ء ا ل ت  Óم ي ذ ا ل م ص ض ا ب ي ن ب ا ل ت و ح د ا ل ى
ا ل س ض ف ر ا ل ى و ’ ي ا ت ا ل ش ض م ا ل ب ح ث اً ع ن ت ش ض خ ي ص س
و ع  Óج ن ا ج ع ’أ ب ن ا ئ ه م  ،ف ي ظ ل ا ل ن ق ص س ا ل ف ا د ح
ف -ي ا ’أ ق س ض -ا م ا ل -م -د م -ج -ة ا ل -ت -ي و ف -ر ت -ه -ا م د ي ر ي ة
ا ل -ت -ر ب -ي -ة و ا ل -ت -ي ’ ت -ل -ب -ي ا ح -ت -ي -ا ج -ا ت ا ل -م -ن -ط ق ة
و غ ي ا ب ا ل ت اأ ط ي ر ا ل م ت خ ص ض ص س ل م ر ض ض ى ا ل ت و ح د .

تندوف :عويشش علي

 1800معاق ذهنيـ ـا ب ـسسعيـ ـدة ’ يحظـ ـون بالتكف ـ ـل الصسحـ ـ ـي اÓŸئم
مسضتشضفى لـ  30أاو  40سضريرا للتكفل بهذه الفئة،
ال -م-ع-اق-ون ح-رك-ي-ا ه-م اآ’خ-رون رف-ع-وا انشض-غ-ا’ت
تتعلق بطول الحصضول على اأ’طراف ا’صضطناعية
وقطع غيارها وكذلك البيروقراطية التي يتعرضضون
لها في معاملتهم اإ’دارية.

سسعيدة :ج .علي

كراسسـ ـ ـي متحرك ـ ـة ل ـ ـذوي ا’حتي ـ ـاجات اÿاصس ـ ـة باŸدي ـ ـة
ع -دد م -ن ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات ال -خ-اصض-ة وم-ن-ح-ه-م
مجموعة من العربات والكراسضي المتحركة ،إالى
جانب تكريم بعضس اأ’طفال ممن تحصضلوا على
الشض -ه -ادة ا’ب-ت-دائ-ي-ة ل-ه-ذا ال-م-وسض-م وم-ن-ح ال-ك-أاسس
ل-ل-ف-ري-ق ال-ف-ائ-ز ب-ال-دورة ال-ك-روي-ة ال-ت-ي ج-رت ب-ين
المؤوسضسضات بذوي ا’حتياجات الخاصضة المنتشضرة
بهذه الو’ية.

اŸدية :علي ملياÊ

العدد
17811
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تسسهيل إاجراءات ا◊صسول على اŸنحة وتوفÒ
الكراسسي اŸتحركة مطلب ملح
’شسخاصس اŸعاق Úبباتنة عبد الله
طرح رئيسس اŸكتب الو’ئي ÷معية «الÈكة» Ÿسساعدة ا أ
بوخالفة ‘ ،تصسريح لـ« الشسعب» إانشسغا’ت فئة اŸعاق Úبالو’ية ،وهي نفسس اŸشساكل التي تعاÊ
لعضساء
م-ن-ه-ا ه-ذه ال-ف-ئ-ة Ãخ-ت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن ،م-ن-ه-ا مصس-ل-ح-ة إاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل ال-وظيفي ل أ
لسسف بالطابق الرابع باŸسستشسفى ا÷امعي بباتنة ،والذي ’ يسستجيب للعدد الهائل
اŸتواجدة ول أ
’شسخاصس اŸعاق Úالذين هم ‘ أامسس ا◊اجة للقيام بإاعادة التأاهيل الوظيفي.
من ا أ

سسهام بوعموشسة

قال بوخالفة أان عائÓت هوؤ’ء المعاقين طرحوا
عليه هذا المشضكل حين إاجتمع بهم أامسس اأ’ول ،من
بينهم طفل بدون أايدي و’ أارجل الذي ما يزال
ينتظر تركيب اأ’جهزة اإ’صضطناعية ويتنقل رفقة
والدته مدة عام لمسضتشضفى بن عكنون لتركيبها لكنه
لم يحصضل على ذلك ،بسضبب التماطل .عÓوة على
ذلك اإ’ج -راءات ال -م -ع-ق-دة ل-ل-حصض-ول ع-ل-ى م-ن-ح-ة
ال-م-ع-اق ،م-م-ا ج-ع-ل ال-ب-عضس ي-ت-وف-ى دون ال-حصضول
عليها.
وأاضضاف رئيسس المكتب الو’ئي للجمعية أانه نظرا
لصض -ع -وب -ة تضض -اريسس ال-و’ي-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى 61
بلدية ،يتعذر على الولي التنقل إالى مديرية النشضاط
اإ’جتماعي بعاصضمة الو’ية ’إجراء الفحصس الطبي
إ’بنه المعاق أامام اللجنة الطبية التي تمنح بطاقة
اإ’عاقة ،مطالبا بأان تنتقل هذه اللجان للدوائر
والبلديات للقيام بالفحصس ،قائ »:Óهذا ما جعل
إاحصض-ائ-ي-ات ال-م-ع-اق-ي-ن ن-اقصض-ة أ’ن-ه-م ل-م يسض-ج-ل-وا
أانفسضهم بسضبب التنقل الصضعب».
وأاشضار في هذا الشضأان أان اللجنة أاحيانا ’ تجتمع
بحجة غياب الطبيب المختصس ،مما يجعل تنقل
اأ’ول -ي-اء ب-دون ن-ت-ي-ج-ة ،ك-م-ا اأن ال-رد ع-ل-ى م-ل-ف-ات

المعاقين يكون بعد سضنة وأاحيانا يكون الرفضس،
م -ط-ال-ب-ا بضض-رورة الصض-رام-ة وتسض-ه-ي-ل ال-م-ه-م-ة ك-ي
يتحصضل ذوي اإ’حتياجات الخاصضة على المنحة،
Óشضخاصس المعاقين من
وكذا ضضمان الحفاظات ل أ
ط -رف مصض-ال-ح الضض-م-ان اإ’ج-ت-م-اع-ي وه-و مشض-ك-ل
ي -ؤورق أاول -ي -ائ -ه -م ك -ث -ي -را ن -ظ-را ل-ل-ق-درة الشض-رائ-ي-ة
Óولياء.
الضضعيفة ل أ
ب-ال-م-ق-اب-ل ،ط-الب ب-إاج-راءات م-رن-ة ل-ل-حصضول على
الكراسضي المتحركة والدراجات النارية خاصضة لدى
اأ’طفال المتمدرسضين’ ،سضيما وأان أاغلب المعاقين
يقطنون بالمناطق النائية ،قائ Óأانه إاذا غاب هذا
الجهاز سضيحرم الطفل من الدراسضة وبالتالي ترتفع
نسضبة التسضرب المدرسضي ،مع تسضهيل الوصضول إالى
المرافق العمومية أ’ن أاغلب اإ’دارات تنجز ممرا
’ تسض -ت -ج-يب ل-ل-م-ق-اي-يسس ال-ع-ال-م-ي-ة ال-م-ع-م-ول ب-ه-ا
ل -تسض -ه-ي-ل ال-ن-ق-ل ع-ل-ى الشض-خصس ال-م-ع-اق ،وأاح-ي-ان-ا
تتسضبب لهم في حوادث.
باإ’ضضافة إالى الصضعوبات التي تعترضس الشضخصس
المعاق داخل اإ’دارة ،داعيا لتخصضيصس شضباك على
مسضتوى البريد والدائرة لهذه الفئة كي ’ يتيهون
ف -ي أاروق -ة اإ’دارة ،وك -ذا ت -ه -ي -ئ -ة وسض -ائ -ل ال -ن -ق -ل
العمومي لهم.

أاعمـ ـال اأ’طفـ ـال اŸعاق Úبالبليدة اأبهرت الزوار

خصست م -دي-ري-ة ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ‘
ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ل- -ل -م -ع -اق Úب -رن -ا›ا ث -ري -ا
Ãدرسس- -ة الصس- -م ال- -ب -ك -م ب Íع -اشس -ور وسس -ط
البليدة ،نظمت فيها معرضسا تضسمن « أاعمال
’ط - -ف - -ال اŸصس - -اب Úب - -إاع- -اق- -ات ،أاب- -ه- -رت
«ا أ
ا÷م -ه -ور ال -زائ-ر ،ح-ول ال-ق-درات ‘ –وي-ل
’شس - -ك- -ال وأادوات
’ي - -ادي الصس - -غÒة أ
ت - -لك ا أ
جميلة
كما تم تقديم مسضرحيات حول شضهداء الجزائر
الوطن ،وحول القضضية الفلسضطينية ،وحول التفكك
اأ’سضري ،وكوكتيل من الرقصضات التراثية الشضعبية،
أادتها فرقتا المركزين النفسضيين البيداغوجيين في
بوينان وموزاية ،لتختم بـ « قعدة شضعبية تقليدية «
Óزياء.
جزائرية وعرضس ل أ
و بدورها نظمت جامعة سضعد دحلب البليدة ،1
بمعهد الهندسضة ،يوما دراسضيا تحسضيسضيا ،في عمل
م -نسض -ق م -ع ج -م -ع -ي -ة « ال -عصض -ا ال -ب -يضض -اء « ،ح -ول
الصضعوبات التي تعترضس فئة المصضابين بنقصس في
ال -بصض -ر وال -ع -م -ي ،ب -ت -ق -دي-م م-ح-اضض-رات ف-ي ه-ذا
الصضدد ،والتركيز على الصضعوبات التي تواجه هذه
ال-ف-ئ-ة ،وك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ق-ل-ي-ل وال-ح-د م-ن-ه-ا وم-ع-الجتها
بشضكل ،يسضمح لهذه الشضريحة التعاطي مع فئات
المجتمع.
و خصس رئيسس لجنة الصضحة لجمعية « قوافل الخير
« ل -م -دي -ن -ة ب -وف -اريك ال -ي -اسس دح-م-ان-ي « الشض-عب،

بالحديث عن مشضروع « كرسضي متحرك كهربائي
وقفي « ،وهو يعني توزيع كراسضي كهربائية لفائدة
المعاقين حركيا ،وباالخصس ا’يتام المتمدرسضين،
لتسضهيل عليهم التنقل والوصضول الى مؤوسضسضاتهم
التربوية بكل سضهولة.
وهو المشضروع الذي جاء في تنسضيق مع مديرية
الشضؤوون الدينية ومديرية التربية ،وجمعية اولياء
ال-تÓ-م-ي-ذ ،ق-ال ال-م-ت-ح-دث ،مضض-ي-ف-ا ب-أان المشضروع
سضيتوسضع مع اأ’يام وسضيكون على مدار أايام السضنة،
حتى يشضمل كل المحتاجين لهذه الوسضيلة الضضرورية
في حياة هذه الشضريحة من المجتمع.
و ع- -اد ب -ال -ح -ديث ع -ن م -ط -لب ح -ي -وي مسض -ت -غ Ó-
المناسضبة ا’حتفالية العالمية ،اختصضرها في طلب
عدد واسضع من ذوي ا’حتياجات الخاصضة ،حول
المزيد من التكفل والتسضهيÓت الصضحية ،خاصضة
بالنسضبة للمصضابين بامراضس مزمنة مثل « السضكري
والسضرطان والعجز الكلوي « ،والذين يجدون حرجا
ومتاعب في إاجراءات الفحوصضات ،والتي تتطلب
م -ن -ه -م ن -ف -ق -ات ك -ب -ي -رة ،أاو ع -ن -د اج -راء ا’شض-ع-ة،
خصضوصضا في العÓج الكيماوي وبا’شضعة ،بالنسضبة
لمرضضى السضرطان ،وهم يأاملون في أان يتم العناية
اكثر بطلبهم ،لتسضهيل عليهم العيشس وسضط هذه
ا’مراضس القاتلة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

...واŸعاقون بالبويرة يطالبون برفع اŸنحة

أاشس- -ار زك- -ري سس- -ل- -ي- -م- -ان م- -دي -ر ال -نشس -اط
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي وال- -تضس- -ام -ن ب -ال -ب -وي -رة إا¤
ا÷ه -ود ال -ت -ي ت -ب -ذل -ه -ا ال -دول -ة اŒاه ه-ذه
الفئة مثل التغطية ا’جتماعية التمدرسس
’دم- -اج ‘ ا◊ي- -اة اŸه- -ن- -ي- -ة رغ -م ال -ع -دد
وا إ
اŸع - -ت Èوصس- -ل إا‹ أاك Ìم- -ن  19000شسخصس
ي- -ت- -وزع -ون ع -ل -ي  9001شس -خصس ب-ال-نسس-ب-ة
للمعاق Úذهنيا  6137اŸعاق Úحركيا من
ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة بصس -ري -ا ي -ب -ل -غ
عددهم 2067أاما ذوي ا’حتياجات سسمعيا
فيقدر عددهم فبلغ  1370شسخصس أاما ذوي
’عاقات اŸتعددة  435حالة.
ا إ
و خÓل الحفل تم توزيع إاعطاء إاشضارة انطÓق
لرحلة تضضامنية لفائدة اأ’طفال ذوي ا’حتياجات
الخاصضة إالي منطقة ـكجدة السضياحية ورحلة أاخري
اسضتجمامية لفائدة اأ’شضخاصس المسضنين إالي حمام
ريغة بعين الدفلي.

ك -م -ا ت -م ت -وزي-ع ثÓ-ث دراج-ات ن-اري-ة بسض-ق-م وه-ي
اأ’ول -ي م -ن ن -وع -ه -ا ب -و’ي-ة ال-ب-وي-رة و 10كراسضي
متحركة وفي أاطار التكفل ا’جتماعي تم التكفل ب
 10.000طفل معاق أاين يصضرف أاكثر من  3ملون
دينار في الشضهر عن طريق المنح أاو التغطية
ا’جتماعية.
كما يوجد بالو’ية سضتة مراكز متخصضصضة للتكفل
ب-ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات ال-خ-اصض-ة ف-ى ان-ت-ظ-ار اسضتÓم
مركزين متخصضصضين في كل من اأ’خضضرية ومشضد
ال-ل-ه ب-اإ’ضض-اف-ة غ-ل-ي م-ل-ح-ق-ة م-خ-تصض-ة ب-اأ’طفال
ال -مصض -اب-ي-ن ب-ال-ت-وح-د ك-م-ا ت-م ت-وف-ي-ر سض-ت-ة أاقسض-ام
مدمجة بالتنسضيق مع مديرية التربية .هذا واعتبر
العديد من ذوي ا’حتياجات الخاصضة أان المنحة
ال-ت-ي ت-ق-دم غ-ل-ي-ه-م زه-ي-دة ن-ظ-را ل-غÓ-ء ال-م-ع-يشضة
مناشضدين بإاعادة النظر قي قيمة المنحة.

البويرة  :ع .نايت رمضسان
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ألثÓثاء  04ديسسمبر  2018م
ألموأفق لـ  26ربيع أألول 1440هـ

ل· اŸتحـــــــدة
–ــــــت إاششــــــراف ا أ

إاسصتئنـ ـ ـاف اŸفاوضص ـ ـات ب ـ Úالبوليسصاريـ ـو
واŸغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب بجنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًدا
لربعاء ،بالعاصشمة السشويسشرية جنيف ،العملية السشياسشية ◊ل النزاع الطويل ‘ الصشحراء الغربية ،حيث
تسشتأانف ،غدا ا أ
سشيششرف مبعوث ال· اŸتحدة ا ¤اŸنطقة هورسشت كوهلر ،على أاول جلسشة مفاوضشات ب Úجبهة البوليسشاريو اŸمثل الششرعي
والوحيد للششعب الصشحراوي واŸغرب منذ .2012
قبلت أ÷زأئر وموريتانيا دعوة
أأل· أŸت - - - - -ح - - - - -دة◊ ،ضس- - - - -ور
أŸف -اوضس -ات أŸق -ررة ي -وم-ي 05
و 06ديسس-م Èأ÷اري بصس-ف-ت-ه-ما
بلدين مÓحظ ،Úو‘ إأطار حق
أ÷وأر.
أعت Èكوهلر ‘ دعوته أŸوجهة
ل -ط -ر‘ أل -ن -زأع شس-ه-ر أك-ت-وب-ر أن
«أل- -وقت ق- -د ح- -ان ل- -ف -ت -ح فصس -ل
ج-دي-د ‘ أŸسس-لسس-ل ألسس-ي-اسسي»،
ويبدو كوهلر عازما على إأيجاد
ﬂرج سسياسسي ينهي آأخر قضسية
تصسفية أسستعمار ‘ إأفريقيا.
تطالب جبهة ألبوليسساريو أŸمثل
ألشس - -رع - -ي وأل - -وح- -ي- -د ل- -لشس- -عب
ألصس -ح -رأوي ب -ت -ط -ب -ي-ق ق-رأرأت
أأل· أŸت - -ح- -دة و›لسس أألم- -ن
«ه-ادئ-ة ‘ أل-ع-م-وم ع-ل-ى ج-ان-ب-ي ألسس - -ي - -اسس - -ي .ت - -ع - -ت Èج - -ب - -ه- -ة
وأل–اد أإلف -ري -ق -ي ،أل-ت-ي ت-نصس تقرير مصسÒه.
ع- -ل -ى إأج -رأء أسس -ت -ف -ت -اء ت -ق -ري -ر
أ÷دأر أل- -رم- -ل- -ي (ج -دأر أل -ع -ار) أل-ب-ول-يسس-اري-و م-ن ج-ه-ت-ه-ا أن «كل
خطوة ملموسشة
أŸصس Òمن أجل حل هذأ ألنزأع.
أل -ذي شس -ي-ده ألح-تÓ-ل أŸغ-رب-ي شس-يء ق-اب-ل ل-ل-ت-ف-اوضس ب-اسس-ت-ث-ن-اء
منذ تعيينه سسنة  2017مبعوثا
·Ó
ج-ددت أل-ل-ج-ن-ة أل-رأب-ع-ة ل -أ
ع -ل -ى ط-ول  2700ك-ي-لوم ،Îبعد أ◊ق ألدأئم وألثابت لشسعبنا ‘
أŸت -ح-دة أل-ت-ي ع-ق-دت أشس-غ-ال-ه-ا أ‡ي-ا ل-لصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،أل-تقى
ت- -وت- -رأت ع- -رف- -ت- -ه- -ا م- -ن- -ط- -ق- -ة ت -ق -ري-ر مصسÒه» ،ك-م-ا ق-ال عضس-و
م - -ن - -تصس - -ف أك- -ت- -وب- -ر أŸاضس- -ي ،ألرئيسس أألŸا Êألسسابق هورسست
أل-ك-رك-رأت أل-ت-ي ت-ق-ع ‘ م-ن-طقة أمانتها ألوطنية ،أﬁمد خدأد.
ت- -أاك- -ي- -ده- -ا ع- -ل- -ى أن أل- -قضس- -ي- -ة كوهلر عدة مرأت أطرأف ألنزأع،
ألتماسس؟
قمع متظاهرين
ألصس- -ح -رأوي -ة« ،قضس -ي -ة تصس -ف -ي -ة خ- -اصس- -ة Ãن -اسس -ب -ة ج -ول -ة ل -ه ‘
تعت Èألبوليسساريو تقليصس مدة
أقدمت قوأت ألحتÓل أŸغربية،
أسستعمار» ،وأن أŸغرب ل Áلك أŸن -ط -ق -ة ،ل -ك -ن ك-ل ع-ل-ى ح-دة.
ولية بعثة أŸينورسسو من سسنة إأ¤
ألسس -بت أŸاضس -ي ،ع -ل -ى أل -ت -دخ -ل
حق ألسسيادة على أإلقليم ،كما ل ت- -ط- -م- -ح أأل· أŸت- -ح- -دة ÷ع -ل
سستة أشسهر جزءأ من «ألدينامية»
بشس -ك -ل ع -ن -ي -ف ضس-د م-ت-ظ-اه-ري-ن
ت- -عÎف ل- -ه أي- -ة دول- -ة ‘ أل -ع -ا ⁄أللقاء أŸرتقب عقده ‘ قصسر
ألتي خلقها تكليف كوهلر بهذأ
سس -ل -م -ي Úأغ -ل -ب -ه-م م-ن أŸع-ط-لÚ
أأل· بجنيف «أÿطوة أألو‘ ¤
بسسيادته على أألرأضسي أÙتلة.
أŸلف ،وتضسطلع هذه ألبعثة على
ألصس -ح -رأويÃ ،Úدي -ن -ت -ي أل -ع-ي-ون
أج -ريت آأخ-ر ج-ول-ة م-ف-اوضس-ات مسس -ار م -ف-اوضس-ات ج-دي-دة» ،م-ن
أÿصسوصس Ãهمة مرأقبة وقف
وألدأخلة أÙتلتÚ؛ وهو ألتدخل
برعاية أأل· أŸتحدة ‘ مارسس أجل ألتوصسل إأ« ¤حل عادل ،دأئم
إأطÓق ألنار منذ .1991
ألذي أسسفر عن وقوع ألعديد من
 ،2012بعدما قرر أŸغرب بشسكل ي-ح-ظ-ى ب-ق-ب-ول ج-م-ي-ع أألط-رأف
صسّوت ›لسس أألمن ألدو‹ ‘
أإلصس - - - - -اب - - - - -ات ‘ صس - - - - -ف- - - - -وف
أح- - - - -ادي أإلنسس- - - - -ح - - - -اب م - - - -ن وÁك -ن م -ن ت -ق-ري-ر مصس Òشس-عب
أف- -ري- -ل ث -م أك -ت -وب -ر  2018على
أŸت - -ظ - -اه - -ري - -ن .ك - -انت ق - -وأت
أŸف - -اوضس - -ات ‘ ظ - -ل تسس - -وي- -ق ألصسحرأء ألغربية» ،وفق ما ورد
ت-ق-ل-يصس ولي-ة أŸي-ن-ورسسو مرتÚ
ألحتÓل Ãختلف تشسكيÓتها قد
ŸقÎح ﬂال- - - - -ف ل- - - - -ق - - - -رأرأت ‘ ورق- -ة إأخ- -ب -اري -ة ل -ل -م -ن -ظ -م -ة
Ÿدة  6أشسهر– ،ت ضسغط من
ح-اصس-رت م-ت-ظ-اه-رين صسحرأويÚ
ألشس-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة وي-ت-عارضس مع أأل‡ية.
أل -ولي-ات أŸت-ح-دة ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
م-ن ›م-وع-ة أل-قسس-م ،ب-ال-ع-اصس-م-ة
إأرأدة ألشس - - -عب ألصس- - -ح- - -رأوي ‘ تعت Èأأل· أŸتحدة أن أألوضساع
ك -ل -ف -ة أل -ب -ع -ث -ة وج -م -ود أŸسس -ار
أÙتلة ألعيون كانوأ قد تظاهروأ
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ح-ق-وق-ه-م وت-ن-دي-دأ
بعــــد حــــرب Œاريـــــة ششاملـــــة
ب- -السس- -ت -ن -زأف وألسس -ت -غ Ó-ل غÒ
ألقانو ÊلÌوأت ألصسحرأء ألغربية،
وهوأ◊صسار ألذي تطور إأ ¤تدخل
لمريكي ،حصس -ول تصس -ع -ي -د سس-يضس-ر ب-الق-تصس-اد عدم فرضس رسسوم جديدة وتوصس Óإأ ¤ع -ن -ي -ف ضس -د أŸت -ظ -اه -ري-ن‡ ،ا
أاعلن الرئيسس ا أ
›م -وع -ة م-ن ألÎت-ي-ب-ات أل-ب-ن-اءة م-ن تسس- - -بب ‘ وق- - -وع ضس- - -ح- - -اي- - -ا ‘
دونالد ترامب ،موافقة ألعاŸي.
الصش Úعلى «خفضس وإالغاء» ت ّصسب ألهدنة ‘ أ◊رب ألتجارية ب Úأج- -ل م- -ع- -ا÷ة خÓ- -ف- -ات ومشس- -اك- -ل صسفوفهم.

ت ـ ـ ـرامب يعلـ ـ ـن عـ ـ ـن هدن ـ ـ ـة Œاري ـ ـة م ـ ـ ـع الصصـ ـ ـ ـÚ

رسشومها ا÷مركية على
لمريكية ‘ تطور
السشيارات ا أ
يششكل اخÎاقا ‘ ا◊رب
التجارية ب Úالبلدين
لسشواق
انعكسس انتعاششا ‘ ا أ
العاŸية.

ج -اء إأع Ó-ن ت-رأمب أŸف-اج-ئ ع-ل-ى
ت-وي Îغ-دأة ت-وصس-ل-ه ون-ظÒه ألصس-ي-ن-ي
شسي جينبينغ ،بدأية أألسسبوع ،خÓل
أج- -ت- -م- -اع ع -ق -د ع -ل -ى ه -امشس ق -م -ة
›موعة ألعشسرين ‘ بوينوسس أيرسس،
إأ ¤أت - -ف- -اق نصس ع- -ل- -ى ع- -دم ف- -رضس
أل -ب -ل -دي -ن Ÿزي-د م-ن أل-رسس-وم ،خÓ-ل
فÎة ثÓثة أشسهر ،يفÎضس أن يتفاوضس
خÓلها ألطرفان من أجل ألتوصسل إأ¤
أتفاق أك Ìتفصسي .Óيأاتي ذلك بعد
أشسهر من ألتوترأت ومن فرضس رسسوم
جمركية عقابية على سسلع بقيمة مئات
مليارأت ألدولرأت أثارت ﬂاوف من

أل -ب -ل -دي -ن ‘ مصس-ل-ح-ة أل-ط-رف ،Úم-ع
‚اح ت - -رأمب ‘ Œن- -يب ألصس- -ادرأت
أل- -زرأع- -ي- -ة أألم- -ري -ك -ي -ة م -زي -دأ م -ن
أألضس- -رأر ،و“ك- -ن شس- -ي م- -ن ت- -ف -ادي
تصسعيد للضسغوط ع Èزيادة رسسوم من
شس -أان -ه -ا أن ت -ف -اق -م ت-ب-اط-ؤو ألق-تصس-اد
ألصسيني.
ع Èتوي Îأعلن ترأمب ،ليل أألحد
إأ ¤أإلث- -ن ،Úأل- -ت -وصس -ل لخÎأق آأخ -ر
بقوله إأن ألصس Úوأفقت على «خفضس
وإأل-غ-اء» رسس-وم ج-م-رك-ي-ة نسس-ب-ت-ها ٪40
ع -ل -ى ألسس -ي -ارأت أŸصس-درة إأل-ي-ه-ا م-ن
ألوليات أّŸتحدة.
 ⁄تؤوكد وزأرة أÿارجية ألصسينية ما
أع -ل -ن -ه أل -رئ -يسس أألم -ري -ك-ي وأك-ت-فت
بالقول «‘ أألول من ديسسم Èتوصسل
أل- -رئ- -يسس شس -ي وأل -رئ -يسس ت -رأمب إأ¤
توأفق حول أŸسسائل ألتجارية» .قال
أŸت-ح-دث ب-اسس-م أÿارج-ي-ة ألصس-ي-ن-ي-ة
غينغ شسوأنغ إأن ألرئيسس« Úأتفقا على
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الهجرة ع ÈاÙيط
@ دكار :يسستكمل أسسا Êديالو ألتجهيزأت أألخÒة للرحلة
ألتي يعلم أنها قد تكلفه حياته ،فهوسسيقطع ألف ميل ‘
أÙيط من ألسسنغال إأ ¤جزر ألكناري ‘ زورق طوله 50
قدما مصسنوع من خشسب مثبت Ãسسام Òصسدئة.
تأاتي رحلة ديالو ‘ إأطار Œدد إأقبال أŸهاجرين أألفارقة
ع- -ل- -ى سس -ل -وك أŸسس -ار أÿط -ر ع ÈأÙي -ط أألط -لسس -ي إأ¤
أألرأضسي أإلسسبانية بعد أن بدأ أل–اد أألوروبي ‘ إأنفاق
مÓي Úألدولرأت لقطع ألطرق ألÈية ‘ شسمال أفريقيا .وهم
يعتÈون أ÷زر منصسة أنطÓق لطلب أللجوء ‘ أوروبا.
اتفاق اÿروج
@ لندن :قال وزير ألدأخلية ألÈيطا Êسساجد جاويد ،أمسس

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

قائمة».
 ⁄ي -وضس -ح ت -رأمب ‘ ت -غ -ري-دت-ه أي
رسسوم سستخفضس وأي رسسوم سستلغى،
أوم-ت-ى ي-دخ-ل ألت-ف-اق ح-ي-ز أل-ت-نفيذ.
صسرح رئيسس غرفة ألتجارة أألمريكية
‘ ألصس Úويليام زأريت أنه إأذأ تأاكد
إأعÓن ترأمب فإانه «سسيكون بالتأاكيد
خ -ط -وة ‘ ألŒاه ألصس -ح-ي-ح وم-ؤوشس-ر
على خطوأت أخرى جيدة مقبلة».
‘ جويلية قامت ألصس Úبخفضس رسسوم
أسستÒأد ألسسيارأت من  25إأ ٪15 ¤ما
شسكل دفعا Ÿصسنعي ألسسيارأت أألجانب
أ◊ريصس Úعلى زيادة نسسبة أŸبيعات ‘
أك Èسسوق للسسيارأت ‘ ألعا.⁄
ل -ك -ن ف -ي-م-ا تصس-اع-دت أÓÿف-ات م-ع
ألوليات أŸتحدة هذأ ألصسيف ،ردت
ب -ك Úب -ف -رضس رسس -وم إأضس -اف -ي -ة ع -ل-ى
ألسس -ي -ارأت أŸسس -ت -وردة م -ن أل-ولي-ات
أŸتحدة قيمتها  ٪25لÒتفع إأجما‹
رسسوم ألسستÒأد إأ.٪40 ¤

ألعدد
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اÙتجون يصشّعدون ويحاصشرون مسشتودعات للوقود

ا◊كومة الفرنسصية تطلق مشصاورات مّوسصعة لتطويق األزمة

بعد أاسشبوع Úمن اندلع
مظاهرات «السشÎات
الصشفراء» ‘ باريسس و‘
مدن فرنسشية عدة،
تسشعى ا◊كومة
ليجاد حل
الفرنسشية إ
Óزمة وأاعمال العنف
ل أ
التي طالت رموز الدولة
الفرنسشية ،وذلك بفتح
حوار مباششر مع أاحزاب
اŸعارضشة وبعضس ‡ثلي
«السشÎات الصشفراء»
الذين ينددون بسشياسشة
الرئيسس الفرنسشي
الجتماعية وارتفاع
أاسشعار اÙروقات وغÓء
اŸعيششة.

بدأ إأدوأر فيليب ،أمسس ،مشساورأته
بلقاء مع ‡ثلي أ◊زب ألشسÎأكي
ثم حزب «أ÷مهوريون» وأحزأب
م -ع -ارضس -ة أخ -رى ،ك -م-ا ي-ت-وق-ع أن
يجتمع أيضسا مع ‡ثلي «ألسسÎأت
ألصسفرأء» ألذين عÈوأ عن مطالب
ع -دي -دة م -ث -ل أسس -ت -ق -ال -ة أل-رئ-يسس
م-اك-رون م-ن م-نصس-ب-ه وŒم-ي-د ك-ل
أإلج -رأءأت أل-ت-ي ت-ع-ت-زم أ◊ك-وم-ة
أت -خ-اذه-ا ‘ ج-ان-ف-ي  2019كرفع
سسعر أÙروقات وفرضس ضسرأئب
جديدة على ألفرنسسي.Ú
قدم قادة أألحزأب أŸمثلة ‘
ألŸÈان أل -ف -رنسس -ي سس -لسس -ل -ة م -ن
Óزم-ة،
ألقÎأح -ات إلي-ج-اد ح-ل ل -أ
حيث دعا زعيم أ÷مهوري Úلورأن
ف - -وك - -ي - -ي- -ه (أل- -ي- -م› )Úددأ إأ¤
أسس -ت -ف-ت-اء ح-ول ألسس-ي-اسس-ة أل-ب-ي-ئ-ي-ة
وألضسريبية إلÁانويل ماكرون.
ط- -ل- -بت م -اري ل -وب -ان (أل -ي -مÚ
أŸتطرف) أن يلتقي ماكرون مع
زع - -م - -اء أألح - -زأب ألسس- -ي- -اسس- -ي- -ة
أŸع- -ارضس- -ة .ك- -م -ا ط -ال -بت ب -ح -ل
أ÷معية ألوطنية وإأجرأء أنتخابات

جديدة ‘ .معسسكر أليسسار ،طلب
زعيم أ◊زب ألشسÎأكي أوليفييه
ف -ور تشس -ك -ي -ل ÷ان ح -ول أل -ق-درة
ألشسرأئية.
أم -ا ج -ان ل-وك م-يÓ-نشس-ون ،زع-ي-م
حركة «فرنسسا أألبية» ألذي رفضس
أŸشس- -ارك- -ة ‘ ه- -ذه أŸشس -اورأت،
ف -دع -ا إأ ¤إأع-ادة ف-رضس ألضس-ري-ب-ة
ع - - -ل- - -ى ألÌوة ،مشس- - -ي- - -دأ بـ»“رد
أŸوأطن Úألذي يث Òأÿوف لدى
ماكرون وأألثرياء».
أŸشس-ك-ل أل-ذي ت-وأج-ه-ه أ◊ك-وم-ة
ه- - - -و ك- - - -ون ح- - - -رك- - - -ة «ألسسÎأت
ألصس- -ف- -رأء» ،ح -رك -ة غ Òم -وح -دة
وت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ل -يسس ع-م-ودي-ا م-ث-ل
أألح -زأب ألسس -ي-اسس-ي-ة وأ÷م-ع-ي-ات
أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة ب-ل ه-ي ح-رك-ة أف-ق-ي-ة
يصسعب بالتا‹ إأيجاد ‡ثل Úلها.

اسشتمرار الدعم

رغم ألعنف ألذي شساب مظاهرة،
ألسسبت ،بجادة ألشسانزيليزيه ،وأدى
إأ ¤إأصس- -اب- -ة وأع -ت -ق -ال أل -عشس -رأت
م -ازألت أل -غ -ال -ب -ي -ة أل -وأسس -ع -ة م-ن
أل- -ف -رنسس -ي ،Úت -دع -م ت -ظ -اه -رأت
«ألسسÎأت ألصس - - -ف - - -رأء» ،وكشس- - -ف
أسس -ت -ط Ó-ع ل -ل -رأي ق -ام ب-ه م-ع-ه-د
«هاريسس أن Ìأكتيف» أن « ٪72من

أل- -ف -رنسس -ي Úي -دع -م -ون «ألسسÎأت
ألصسفرأء» و ٪90منهم يعتقدون أن
أ◊ك - -وم- -ة  ⁄ت- -ك- -ن ‘ مسس- -ت- -وى
أألحدأث».

خسشائر Ãليون أاورو

أعلن رئيسس مركز أآلثار ألوطنية
ألفرنسسية فيليب بيÓفال ،أن كلفة
أألضس -رأر أ÷سس -ي -م -ة أل -ت -ي ◊قت
بقوسس ألنصسر خÓل أعمال ألعنف
ألتي رأفقت أحتجاجات «ألسسÎأت
ألصسفرأء» ‘ ألعاصسمة ألفرنسسية،
ألسسبت ،قد تصسل إأ ¤مليون أورو.
قال بيÓفال لصسحيفة لوفيغارو»،
أقدر كلفة أألضسرأر Ãئات آألف
أألوروهات ،بل حتى Ãليون أورو»،
وأضساف أنّ ألنصسب «سسيظّل مغلقًا
أمام أ÷مهور لعدة أيام» ،وصسرح
أŸتحدث « :إأنّ موعد إأعادة فتح
ألنصسب ألتذكاري أمام ألعامة ⁄
يعرف بعد».
قال متحدث باسسم شسركة توتال إأن
أÙتج Úقطعوأ ألطرق أŸؤودية
إأ 11 ¤مسس-ت-ودع-ا ل-ل-وقود “لكها
ألشس -رك -ة ،أمسس ،وإأن أل -ب-ن-زي-ن غÒ
متوفر ‘  75من ﬁطات ألوقود
ألتابعة لها.

مششـــاورات مرتقبـــة لنهــــاء ا◊ـــرب ‘ اليمــــن

غريفيث ‘ صصنعاء لنقل وفد ا◊وثي ÚاŸفاوضض إا ¤السصويد

وصسل أŸبعوث أأل‡ي إأ ¤أليمن ،مارتن غريفيث،
أمسس ألث -ن ،Úإأ ¤أل -ع -اصس -م -ة صس -ن -ع-اء ل-ن-ق-ل وف-د
جماعة أ◊وثي أŸفاوضس إأ ¤ألسسويد ،من أجل
أŸشساركة ‘ أŸشساورأت أŸرتقبة ب Úأألطرأف
أŸتصسارعة باليمن.
أكد مصسدر مسسؤوول ‘ مطار صسنعاء ألدو‹ ،أن
«أŸبعوث أأل‡ي وصسل أŸطار ،دون أن يد‹ بأاي
تصسريحات للصسحفي Úألذين كانوأ هناك».
من جانبها ،قالت مصسادر Áنية سسياسسية مطلعة،
إأن «غريفيث وصسل صسنعاء من أجل نقل ألوفد
أ◊وثي أŸفاوضس ع Èطائرة كويتية إأ ¤ألسسويد»،
دون ذكر معلومات إأضسافية .قبل نحو أسسبوع،Ú
أعلنت أ◊كومة أليمنية ‘ بيان صسدر عنها ،عن

م-وأف-ق-ت-ه-ا ع-ل-ى أŸشس-ارك-ة ‘ مشس-اورأت ألسس-ويد،
أŸرتقبة ألشسهر أ÷اري.
ق-الت ح-ي-ن-ه-ا ،إأن-ه «سس-ي-ت-م إأرسس-ال وف-د أ◊ك-وم-ة
Óزمة،
للمشساورأت بهدف ألتوصّسل ◊ل سسياسسي ل أ
م -ب -ن-ي ع-ل-ى أŸرج-ع-ي-ات أل-ثÓ-ث أŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا،
وأŸتمثلة ‘ أŸبادرة أÿليجية وآأليتها ألتنفيذية،
وﬂرجات أ◊وأر ألوطني ألشسامل ،وقرأر ›لسس
أألمن رقم .»2216
أخًÒأ تعsهد غريفيث بالتزأم أأل· أŸتحدة بعقد
ج -ول -ة مشس -اورأت ب Úأط -رأف أل -ن -زأع أل -ي-م-ن-ي ‘
ألسس- -وي- -د ،أوأخ- -ر أل- -ع- -ام أ÷اري ،دأع ً-ي -ا ج -م -ي -ع
أألطرأف إأ« ¤ألسستمرأر Ãمارسسة ضسبط ألنفسس
إليجاد مناخ مُوأٍت لعقدها».

لّول مـــــرة منــــذ أاربعـــــة عقــــــــــود
أ

اليمـ ـ ـ ÚاŸتط ـ ـرف يدخ ـ ـل برŸانـ ـا إاقليمي ـ ـا ‘ إاسصباني ـ ـ ـ ـ ـا

لسشبا Êاليميني
“كن حزب «فوكسس» ا إ
اŸتطرف من –قيق فوز تاريخي كبÒ
‘ انتخابات برŸان إاقليم الندلسس
«أاندلوسشيا «حيث “كن من الفوز بـ 12
مقعدا نيابيا ليصشبح بذلك أاول حزب
Áيني متطرف يدخل برŸانا إاقليميا ‘
إاسشبانيا .ومنح هذا الفوز اليمÚ
لنهاء  36عاما من
لغلبية الÓزمة إ
ا أ
حكم اليسشار ‘ هذا القليم الواقع ‘
جنوب إاسشبانيا.

حّقق حزب «فوكسس» أإلسسبا Êألصسغ Òنصسرأً
تاريخيا ‘ أنتخابات برŸان إأقليم ألندلسس
أإلسس- -ب -ا ،Êأألح -د ،إأذ ف -از بـ 12م-ق-عدأً نيابيًا
ل -يصس -ب -ح أول ح -زب Áي -ن -ي م -ت -ط ّ-رف ي-دخ-ل

ألثن ،Úإأن ألتصسويت ألŸÈا ÊأŸقرر ،أألسسبوع أŸقبل ،على
أتفاق رئيسسة ألوزرأء تÒيزأ ماي للخروج من أل–اد أألوروبي
سسيمضسي قدما ،نافيا تكهنات إأعÓمية بأان أ◊كومة قد ل
تقدم على ألتصسويت على ألتفاق خوفا من رفضسه.
قالت ألعديد من أحزأب أŸعارضسة وأ◊زب ألصسغ‘ Ò
أيرلندأ ألشسمالية ألذي يدعم حكومة ماي فضس Óعن ألعديد
من أعضساء ألŸÈان إأنهم سسÒفضسون ألتفاق ‘ ألتصسويت،
أŸقرر يوم  11ديسسم.È
إابادة جماعية
@ واشش-نطن :أف -اد ت -ق -ري -ر ح -ق -وق-ي يصس-در ،أمسس - ،أع-د
ب-ال-ت-ع-اون م-ع أÿارج-ي-ة ألأم-ري-ك-ي-ة  -ب-أان أق-ل-ي-ة أل-روه-ي-نغا
أŸسسلمة تعرضست ÷رأئم ضسد أإلنسسانية وجرأئم حرب وإأبادة
جماعية على يد قوأت (بورما) ميا‰ار.
منذ أوت  ،2017أسسفرت جرأئم تسستهدف أألقلية أŸسسلمة
بإاقليم (رأخ )Úأرأكان -من قبل جيشس ميا‰ار ومليشسيات

برŸانا إأقليميًا ‘ إأسسبانيا ،كما ضَسَمَن لليمÚ
أألكÌي -ة أل Ó-زم-ة إلن-ه-اء  36ع-امً-ا م-ن ح-ك-م
أل- -يسس- -ار وت- -وج- -ي- -ه صس- -ف -ع -ة ل -رئ -يسس أل -وزرأء
ألشسÎأكي بيدرو سسانشسيز .وكان هذأ أ◊زب
ق-د روج خÓ-ل ح-م-ل-ت-ه ألن-ت-خ-اب-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
أل- -ه- -ج -رة غ Òأل -ق -ان -ون -ي -ة وح -ظ -ر أألح -زأب
ألكاتالونية ألسستقÓلية .ل بل إأّنه نادى بإالغاء
Óق -ال-ي-م ب-اسس-م أل-ت-قشس-ف ‘
أ◊ك -م أل -ذأت -ي ل  -أ
أŸيزأنية وألدفاع عن وحدة إأسسبانيا .منذ
 1982يحكم حزب ألعمال ألشسÎأكي أإلسسباÊ
أإلقليم ألبالغ عدد سسّكانه  8,4مÓي Úنسسمة.
أظهرت نتائج فرز  ٪99من أألصسوأت أنّ حزب
ألعمال ألشسÎأكي أإلسسبا Êمني بأاسسوأ هزÁة
أنتخابية له ‘ أإلقليم ألوأقع ‘ جنوب إأسسبانيا
وأألك ‘ ÈأŸملكة من حيث عدد ألسسكان.

بوذية متطرفة  -عن مقتل آألف ألروهينغا ،حسسب مصسادر
ﬁلية ودولية متطابقة ،فضس Óعن ÷وء نحو 826ألفا إأ¤
بنغÓديشس ،وفق أأل· أŸتحدة.
مرششح لرئاسشة إاقليم كردسشتان
@ ال-ق-اهرة :ق -ال مسس -ؤوول ك -ب Òب -ا◊زب أل-دÁق-رأط-ي
أل- -ك -ردسس -ت -ا Êأل -ع -رأق -ي ،أمسس ألث -ن ،Úإأن أ◊زب رشس -ح
نيجÒفان برزأ Êرئيسسا إلقليم كردسستان ألعرأق ومسسرور
برزأ Êلرئاسسة ألوزرأء.
ن -ي -جÒف -ان ب -رزأ Êه-و رئ-يسس وزرأء ح-ك-وم-ة ك-ردسس-ت-ان
ألعرأق أ◊ا‹ ومسسرور برزأ Êهوقائد أألمن ‘ ألإقليم
حاليا.
لسشعاف يتظاهرون ‘ باريسس
سشائقو سشيارات ا إ
@ ب -اريسس :شس -ه -دت ب -اريسس ،أمسس ،م-ظ-اه-رة لسس-ائ-ق-ي
سس- -ي- -ارأت أإلسس- -ع -اف ،ق -رب م -ب -ن -ى ألŸÈان أل -ف -رنسس -ي،

ترأجعت ح ّصسة أ◊زب ألشسÎأكي ‘ ألŸÈان
أŸؤولّف من  107مقاعد من  47مقعدأً ‘
ألŸÈان أŸن -ت -ه -ي-ة ولي-ت-ه إأ 33 ¤م-ق-عدأً ‘
ألŸÈان أŸق-ب-ل .ح -ت -ى إأذأ أضس -ي-فت ه-ذه
أŸق -اع-د إأ ¤أŸق-اع-د أل-ت-ي أح-رزه-ا أل-يسس-ار
أŸتطّرف فهو لن يتمّكن من بلوغ أألغلبية
أŸط-ل-قة ( 55ع -امً-ا) أل-ت-ي ت-خّ-ول-ه أل-ب-ق-اء ‘
ت -رت -ب-ط شس-ع-ب-ي-ة م-وأق-ف أل-ي-مÚ
أ◊كم.
أŸت -ط -رف ب -زي -ادة ت -دف -ق أŸه -اج -ري-ن ع-ل-ى
ألبÓد .فهذأ ألعام ،أصسبحت إأسسبانيا أول دولة
‘ أوروب- -ا م- -ن ح- -يث ع -دد أŸه -اج -ري -ن غÒ
ألشسرعي ،Úألتي يقصسدها أألفارقة ،بحثاً عن
حياة أفضسل ،وقد قبلت إأسسبانيا نصسفهم ،أي
أك Ìمن  50ألفاً ،معظمهم وصسلوأ ع Èألبحر
أألبيضس أŸتوسسط إأ ¤أألندلسس.

م- -ط- -ال- -ب Úب- -ت- -حسس Úظ- -روف ع- -م- -ل -ه -م ‘ ،ح Úأضس -رم
أŸتظاهرون ألنار ‘ إأطارأت ألسسيارأت ،وتسسببوأ بوقف
حركة سس ÒأŸركبات باŸنطقة .رفع أŸتظاهرون لفتة
ك -تب ع -ل -ي-ه-ا «أل-دول-ة ق-ت-ل-ت-ن-ي» ،ورsددوأ ه-ت-اف-ات ت-ط-الب
ب -اسس -ت -ق -ال -ة أل -رئ-يسس إأÁان-وي-ل م-اك-رون ‘ ،أل-وقت أل-ذي
أتخذت فيه قوأت أألمن ،تدأب Òأمنية مكثفة ‘ ﬁيط
منطقة أŸظاهرة.
 15قتي Óغرب الكونغو الدÁوقراطية
@ بوكافو :أعلن أ÷يشس ألكونغو‹ ،مقتل  15شسخصسا ‘
شسرق جمهورية ألكونغو ألدÁقرأطية ‘ أشستباكات بÚ
ق -وأت-ه وم-ت-م-ردي-ن م-وأل Úل-ق-ائ-د عسس-ك-ري سس-اب-ق ،وق-عت
–ديدأ ‘ فيزي ألوأقعة ‘ ولية كيفو أهلجنوبية ألغنية
ب -اŸع -ادن وأل-ت-ي تشس-ه-د ت-وت-رأت ع-رق-ي-ة .ت-ن-درج أع-م-ال
Óط-اح-ة ب-ال-رئ-يسس
أل -ع -ن -ف ‘ إأط -ار سس -ع -ي أŸت-م-ردي-ن ل -إ
ج -وزي -ف ك -اب -ي  ،Ó-م -ع ق -رب م -وع -د إأج -رأء ألن -ت-خ-اب-ات
ألرئاسسية أŸقررة ‘  23ديسسم Èوألتي طال تأاجيلها.
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تنامي ا÷رÁة ‘ اÛتمع إا ¤أاين؟

تعّدد األسصباب ل يّÈر حجم ما يرتكب

دعوة إا ¤إاعداد اسسÎاتيجية مد›ة ب Úكل القطاعات
لحياء ا÷ديدة
حلون يعانون با أ
اŸر ّ

عصصابات تبحث
عن الّزعامة وال ّسصيطرة

لجتماع ﬂتار بن ديدة:
أاسستاذ علم ا إ

اسصتغÓل اŸنتوج العلمي
ıابر البحث للحد من ا÷رائم
الدكتور عبد النبي زندري:

اÛتمع اŸد Êمطالب
برفع مسصتوى الوعي

كلمة العدد

التّكامل ‘ الوقاية

جمال أاوكيلي

ت -ن -تشش -ر ا÷رÁة ‘ اÛت -م -ع بشش -ك -ل
م -ذه -ل ’ ن -ول -ي -ه-ا اأ’ه-م-ي-ة اŸط-ل-وب-ة
واŸت-اب-ع-ة الÓّ-زم-ة ،ن-ظ-را ’نشش-غ-ا’ت-نا
ال- -ي- -وم- -ي -ة اŸت -وّل -دة ع -ن اإ’ل -ت -زام -ات
اŸرت -ب -ط -ة ب-ال-ع-م-ل ،وغÒه ّ‡ا أاوصش-ل
ذلك إا ¤مسشتوى «تتفيه» هذا اÿطر
الّداهم واعتباره حدثا عاديا جّدا ،هذا
الّتفك ÒاÓŸحظ اليوم ’ نعي تداعياته
إان اسش -ت -م -ررن -ا أاو “ادي -ن-ا ‘ ›ارات-ه
عمدا دون الذهاب إا– ¤ريك الّرموز
السشياسشية والدينية والتعليمية وغÒها

لوضشع حد للتنامي اŸقلق لهذه ال ّ
ظاهرة ال ّصشامتة التي –فز على
اأ’فراد.
ال -ي -وم ب -ح -ك -م الّضش -غ -وط ال ّ-ن -فسش -ي -ة اŸذك -ورة سش -ال-ف-ا  -ا’نشش-غ-ا’ت
وا’لتزامات  -ا◊اّدة فإاّن اأ’خبار اŸتعّلقة با÷رÁة ’ ت Ìأادنى
تفاعل معها لدى اŸواطن إان صشادفها ‘ القنوات التلفزيونية ،أاو ‘
مواقع التواصشل ا’جتماعي أاو ‘ ا÷رائد أاو سشمع عنها ،كل ما ‘
اأ’مر يتأاسّشف لوقوعها دون أان تبعث فيه تسشاؤو’ت واجبة عليه ،منها
إا ¤أاين نحن ذاهبون ‘ هذا ا’Œاه؟
ه-ذه اإ’شش-ك-ال-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة اŸعّ-ق-دة واŸت-داخ-ل-ة ‘ ن-فسس ال-وقت،
يسشعى مراسشلونا ع Èالو’يات إا ¤ششرح أاسشبابها العميقة بالوقوف على
الوقائع اŸلموسشة اŸؤودية إا ¤كل تلك اأ’فعال اŸنافية للقانون ،من
خÓل الّتواصشل مع أاسشاتذة أاكّفاء ‘ هذا ا÷انب ،بإاعطاء اأ’ولوية
Óرقام التي Áكن قراءتها لكن هذا ’ يكفي من ناحية
للّتحليل وليسس ل أ
التكفل الكامل Ãا يرتكب.
وما ينقله مراسشلو «الششعب» ‘ ا÷زائر العميقة من زيادة انتششار
ﬂيف للجرÁة إا‰ا ندرجه ‘ سشياق تنبيه ال ّسشلطات العمومية من
أاجل اتخاذ اإ’جراءات الكفيلة ◊ماية اÛتمع من هذه ال ّضشربات
وال ّصشدمات التي تÓحقه يومياّ– ،ولت إا ¤مادة دسشمة تتاجر بها

وسشائل اإ’عÓم ‘ صشدارة نششراتها وحصشصشها دون أان نعي خلفيات
Óث-ار اّÎŸت-ب-ة ع-ل-ى اأ’شش-خ-اصس ،وب-خ-اصش-ة اأ’ط-ف-ال
ذلك ب -ال -نسش -ب-ة ل -آ
واŸراهق Úالباحث Úعن تقّمصس أاي عمل يحدث نقلة ‘ ششخصشيتهم
مثل «ا◊وت اأ’زرق» وغÒه.
وجل ا÷رائم اŸرتكبة حاليا كانت جراء تأاث Òمباششر Ÿا ششاهده
ال -ف -اع -ل -ون ‘ اأ’ف Ó-م ي -ق -وم -ون ب -أاداء دق -ي -ق ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الّ-ط-رق
اŸسشتعملة ،وتضشليل اّÙقق Úأاي قصشصس بأا” معنى الكلمة تبث عÈ
بعضس القنوات.
’بد هنا أان يتم تفعيل سشلطة ال ّضشبط ال ّسشمعي البصشري اّıول لها
قانونا أان ترافق القنوات ‘ هذا الشّشأان ،وهذا من خÓل اŸطالبة
بإازالة كل تلك ال ّصشور ا◊املة لبذور العنف اŸمّهدة للجرÁة ،عن
طريق توجيه مÓحظات بيداغوجية ’ تتعّلق بالّردع إاّ’ ‘ حا’ت
اإ’صشرار حفاظا على اÛتمع.
لذلك فإانّ معا÷ة ا÷رÁة ليسشت مهّمة أامنية بحتة ،وإا‰ا هناك
أاطراف أاخرى عليها التدخل قصشد الّتخفيف من وطأاتها كاÈÿاء ‘
علم النفسس وعلم ا’جتماع واأ’سشاتذة ‘ الدين ،والّتضشامن وغÒهم من
الفاعل Úبالّرغم من أانّ الواقع قد يتجاوز ا÷ميع بحكم عدم قدرتنا
على ال ّسش Òمعه واسشتبعادنا لششعار «الوقاية خ Òمن العÓج».
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’سستاذة أ÷امعية دألية أمنة:
أ أ

أŸقاربة أألمنية وحدها ل تكفي ‘ ألّردع

’عÓم زينب بوشسÓغم:
ألباحثة ‘ علوم أ إ

أل ّصسورة ألعنيفة لها تأاث Òقوي على أألفرأد

’عÓم وأ’تصسال
حّذرت أسستاذة علوم أ إ
ب -ج -ام -ع -ة أ÷زأئ-ر زي-نب ب-وشسÓ-غ-م م-ن
’عÓمية ألسسلبية ألتي
بعضس أŸضسام Úأ إ
يتغذى منها أÛتمع أ÷زأئري ،خاصسة
فئة ألطفولة وألشسباب عن طريق نشسر
أخ- -ب- -ار وصس -ور ت -ع -ي -د “ث -ي -ل أ÷رÁة
وألسس -ل -وك أل -ع-ن-ي-ف أح-ي-ان-ا دون قصس-د،
وأ’سس-ت-ع-م-ال أŸف-رط لشسبكة أ’نÎنيت
’ل -ع -اب أ’ل -كÎون -ي -ة أل -ع-ن-ي-ف-ة ،م-ع
وأ أ
’عÓ- -م ن- -ح -و
أل- -دع- -وة «أ ¤ت- -وج- -ي- -ه أ إ
’هدأف ألنبيلة وتقد Ëرسسائل
خدمة أ أ
تسستجيب للتطلعات أ’يجابية».
بومردأسس :ز ــ كمال

ربطت الباحثة ‘ الدراسسات اإ’عÓمية زينب بوشسÓغم أاسسباب
ت -ف -اق -م ا÷رÁة وظ -اه -رة ال -ع -ن -ف ب -ك -ل أاشس-ك-ال-ه ‘ اÛت-م-ع
ا÷زائ -ري ك -ال -ق -ت -ل ال -ع -م -دي ،اخ -ت -ط -اف اأ’ط -ف -ال وﬂت-ل-ف
ا’عتداءات على اأ’شسخاصس واŸمتلكات اÿاصسة والعمومية،
اسستهÓك واŸتاجرة باıدرات إا ¤جملة من اأ’سسباب وضسعت
على رأاسسها «الظروف ا’جتماعية وا’قتصسادية ،وانتشسار البطالة
خاصسة ب Úفئة الشسباب التي تعت Èمن أاك Ìالفئات اسستهدافا إا¤
جانب الطفولة التي تقع فريسسة سسهلة لهذه الظاهرة ‘ ظل
تنامي نسسبة التسسرب اŸدرسسي وتراجع دور مؤوسسسسات التنشسئة
ا’جتماعية مثل اأ’سسرة ،اŸدرسسة واŸسسجد ‘ عملية التثقيف
والÎب -ي -ة السس -ل -ي -م-ة ل-ت-حصس Úه-ذه اأ’ج-ي-ال ،إاضس-اف-ة إا ¤ب-عضس
اıل -ف -ات ال -ت -ي ‚مت ع -ن سس -ن -وات ال -ع -ن-ف خÓ-ل ال-عشس-ري-ة
Óطفال ،مقابل تراخي اŸنظومة
السسوداء والصسدمات النفسسية ل أ
القانونية أاحيانا ‘ إاظهار مزيد من الصسرامة ‘ Œفيف منابع
العنف وا÷رÁة الفردية واŸعزولة التي قد تتطور إا ¤جرÁة

منتظمة.»..
‘ سس- -ؤوال ع- -ن ا◊ل- -ول اŸقÎح- -ة Ÿك -اف -ح -ة
ظ-اه-رة ا÷رÁة واح-ت-وائ-ه-ا ،وضس-عت ال-ب-اح-ث-ة
ق- -ط- -اع اإ’عÓ- -م ع -ل -ى رأاسس ه -ذه اŸن -ظ -وم -ة
اŸت - -ك - -ام - -ل - -ة إا ¤ج- -انب ب- -اق- -ي اŸؤوسسسس- -ات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة اأ’خ-رى اŸط-ال-ب-ة ب-تفعيل دورها
ا’جتماعي التقليدي ‘ الÎبية والتثقيف على
غرار ما عرفه اÛتمع ا÷زائري لعقود من
الزمن ،وقالت ‘ هذا اÿصسوصس «أان اإ’عÓم
بكل قنواته قد يلعب دورا أاسساسسيا ‘ ﬁاربة
ظاهرة ا÷رÁة والعنف اŸتفشسي ‘ اÛتمع
عن طريق بث مضسام Úتربوية تثقيفية لتوعية
اأ’ف - -راد ب - -اأ’خصس ف - -ئ - -ة الشس- -ب- -اب واŸراه- -ق Úوال- -ط- -ف- -ول- -ة
اŸسستهدف Úأاك ،ÌواŸعرضس Úلبعضس ا◊مÓت اŸنظمة التي
–اول نشسر السسلوك العنيف وأاعمال ا÷رÁة لتحطيم أاسسسس
اأ’سسرة واÛتمع.»..
كما دعت الباحثة إا ¤ضسرورة «إاعادة تفعيل دور اأ’سسرة كنواة
أاسساسسية ‘ التنشسئة ا’جتماعية السسليمة ،إاضسافة إا ¤اŸدرسسة
كوسسط تربوي بإامكانه تأاط Òوتلق Úاأ’طفال واŸتمدرسسÚ
اŸب -ادئ اأ’سس -اسس -ي -ة ل -لÎب -ي -ة وال -ت -وع -ي -ة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة واŸث-ل
اأ’خÓقية العليا ،ناهيك عن الدور الذي Áكن أان يلعبه اŸسسجد
‘ –صس Úاأ’طفال والشسباب وحمايتهم من ﬂاطر اآ’فات
السس-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ازدادت ان-تشس-ارا ﬂي-ف-ا ‘ ال-وسس-ط ا’ج-ت-م-اعي
وت-ط-وره-ا بشس-ك-ل م-ل-فت ب-ع-دم-ا ان-ت-ق-لت م-ن ب-ع-ده-ا ال-ت-ق-ل-يدي
اŸعروف إا ¤ا’لكÎو Êوالفضساء اأ’زرق التي يصسعب التحكم
فيها ومراقبتها ،لتدعو ‘ اأ’خ« Òإا ¤أاهمية تفعيل اŸنظومة
القانونية والعقابية لردع مثل هذه اŸمارسسات السسلبية التي تهّدد
أاركان اÛتمع وتفكك منظومة اأ’سسرة ،وبالتا‹ تغطية العجز
والفراغ التي تركته اŸؤوسسسسات التقليدية اŸغيّبة بعدما فقدت
الكث Òمن سسلطتها اŸعنوية والروحية.

’حياء أ÷ديدة
حلون يعانون با أ
أŸر ّ

عصسابات تبحث عن ألّزعامة وأل ّسسيطرة

’من باŸوأقع ألسسكنية أ÷ديدة وأنتشسار أ÷رÁة من أهم أ’نشسغا’ت أŸطروحة حاليا من طرف ألعديد من
أنعدأم أ أ
حل ،Úحيث –ّولت فرحة ألعديد من ألعائÓت أŸرحّلة من نعمة إأ ¤نقمة على ألعشسرأت بسسبب ظروف أ◊ياة
أŸر ّ
صسعبة ألتي أكتشسفوها بأاحيائهم أ÷ديدة ،حيث كان من أŸفروضس أن يتم فتح مركز أمني على مسستوى كل موقع
أل ّ
’من ألعام.
سسكني جديد بهدف أ◊فاظ على أ أ
أ÷زأئر :سسارة بوسسنة
حلة إا¤
أاضسحت العديد من العائÓت اŸر ّ
اأ’حياء السسكنية ا÷ديدة تعيشس حالة من
اÿوف نتيجة انعدام ا’من الذي غالبا ما
يؤودي إا ¤وقوع مناوشسات وصسدمات بÚ
سسكان ا◊ي الواحد نتيجة أاسسباب قد ’
تتعدى حب الزعامة ،باإ’ضسافة إا ¤ا◊الة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-تشس-اج-ري-ن دون أان ننسسى
اıدرات ،و ’ تنتهي إا’ بوقوع حا’ت
رعب ‘ أاوسس- -اط السس- -ك- -ان‡ّ ،ا ي -ت -ط ّ-ل -ب
تظافر كل ا÷هود لوقف مد هذا اÿطر
الداهم ،با’ضسافة إا ¤ا’ختÓف ا◊اصسل
‘ اŸسستويات سسواء الفكرية وا’جتماعية
ل-لسس-ك-ان ،وال-ت-ي أاّث-رت سس-ل-ب-ا ع-ل-ى م-ع-يشس-ة
ق- -اط- -ن -ي ا’ح -ي -اء ا÷دي -دة ،ح -يث ب -ات -وا
ي -خشس -ون ع-ل-ى أان-فسس-ه-م م-ن وق-وع أاح-داث
مشسابهة أ’حداث حي الكاليتوسس مؤوخرا.
«الشسعب» وقفت عند هذه الظاهرة التي
ب -اتت ت -ه -دد ح -ي-اة ال-ك-ث Òم-ن اŸواط-ن،Ú
باإ’ضسافة إا ¤ما ينجر عنها من تخريب
ل-ل-م-نشس-آات ال-ع-م-وم-ي-ة ،واسس-ت-ف-ح-ال ظاهرة
ال ّ
Óأامن ‘ ا’حياء السسكنية ا÷ديدة.
السس- - -ك- - -ان اŸرّح- - -ل Úإا ¤ا◊ي ا÷دي- - -د
بالكاليتوسس أاكدوا ‘ حديثهم لـ «الشسعب»
بأاّنهم –ت رحمة عصسابات الشسوارع ،التي
اسس -ت -غ -لت غ -ي-اب م-ق-رات لÓ-م-ن ل-ت-ف-رضس
منطقها ،حيث قال أاحد القاطن Úبحي
الكاليتوسس أاّن «ال ّسسلطات اŸعنية كانت قد

وع -دت -ن -ا ب-إانشس-اء م-ق-ر لÓ-م-ن ب-ا◊ي م-ن-ذ
سس- -ن -وات ل -ك -ن ◊د السس -اع -ة ’ ح -ي -اة Ÿن
تنادي».
و‘ هذا الشسأان قال سسكان حي الكاليتوسس
ب -أان ح -ي -ات -ه -م ب -اتت م-ه-ددة ج-راء ت-ف-اق-م
ال ّ-ل -اأام -ن ،مسس -تشس -ه -دي -ن Ãا وق -ع ب-ح-ي-ه-م
ا’سسبوع اŸاضسي بعد وفاة شساب أاربعيني
‘ مواجهات و–ول الوضسع ا ¤فتنة،حيث
ت- -دخ- -لت مصس- -ال- -ح ا’م -ن واوق -فت ا÷اÊ
وعددا من اŸنحرف ‘ Úآاخر مرحلة من
اŸشسادات.
وأاوضسح احد الشسباب القاطن Úبا◊ي أان
ا’سس- - -ل - -ح - -ة ال - -ب - -يضس - -اء «السس - -ي - -ن - -ي - -ال»،
«اŸولوتوف» ،السسيوف واÿناجر من أابرز
ا’سسلحة التي يسستعملها هؤو’ء الشسباب ‘
شس-ج-ارات-ه-م وم-ن-اوشس-ات-ه-م ،وال-ت-ي عادة ما
تنتهي بوقوع ضسحايا.

حي كوريفة...صسرأعات لل ّسسيطرة
على مسساحات ركن ألسسيارأت
سسكان حي  4500مسسكن بكوريفة با◊راشس
هم أايضسا يعانومن من غياب اأ’من بحيهم
Óم -ن ب-ا◊ي ن-ت-ي-ج-ة
رغ -م وج -ود م -رك -ز ل  -أ
الصسراعات القائمة ب Úالشسباب ،حيث روى
السس -ك -ان لـ «الشس -عب» م-واج-ه-ات ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا
أاح - - -داث شس - - -غب بسس - - -بب ح - - -ظÒة رك - - -ن
السسيارات ،ما أادى إا ¤تدخل قوات اأ’من
التي سسيطرت على الوضسع ومنعت تطور

’جتماع ﬂتار بن ديدة:
أسستاذ علم أ إ

أسستغÓل أŸنتوج ألعلمي ıابر ألبحث للحد من أ÷رأئم
أارجع ﬂتار بن ديدة أاسستاذ علم اإ’جتماع بجامعة
سسيدي بلعباسس ظاهرة تفشسي ا÷رÁة باÛتمع إا¤
ج-م-ل-ة اإ’خ-ت’Ó-ت اإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ال-ن-فسس-ية والثقافية
وك -ذا ال-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي أاضس-حت ت-ؤوّث-ر وبشس-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى
Óب- -ن- -اء ،فضس Ó- -ع- -ن
ال - -ت - -نشس - -ئ- -ة اإ’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ل - -أ
غياب اسسÎاتيجية إاعÓمية جادة تتكّفل بطرح مشساكل
فئة الشسباب وتعزيز روح ا’نتماء للوطن ،داعيا ‘
الوقت ذاته إا ¤ضسرورة تكاثف ا÷هود بﬂ Úتلف
الشس-رائ-ح واŸؤوسسسس-ات Ùاصس-رة ا÷رÁة ،وال-ت-ك-ف-ل
اأ’م -ث -ل ب-الشس-ب-اب و–سس Úال-عÓ-ق-ات داخ-ل اأ’سس-رة.
وأاّكد اأ’سستاذ بن ديدة لـ «الشسعب» أان ا÷رÁة لها
خ-ل-ف-ي-ات وأاسس-ب-اب م-ت-داخ-ل-ة ت-خ-ت-ل-ف ب-اخ-تÓف بيئة
ال-ف-رد،ث-ق-اف-ت-ه وم-ي-و’ت-ه ال-ن-فسس-ي-ة ،فمفهوم ا÷رÁة
عرف تطورا ملحوظا بتطور التفاعÓت اÛتمعية
ح -يث أاصس -ب -حت ا÷رÁة ت -قسس -م إا ¤أان -واع ك -ج -رائ -م

اأ’خ Ó-ق وال -ع -رضس ،السس -رق -ة ،ت -ع -اط -ي واسس -ت -هÓ-ك
اıدرات وا÷رائ -م اŸال -ي -ة وج -رائ -م اإ’ل -كÎون-ي-ة،
وال -ت -ي ت -فشست ‘ اÛت -م -ع ومسست ك -اف-ة شس-رائ-ح-ه.
وا÷رÁة ‘ مفهومها العام عبارة عن كل ضسرر مادي
ومعنوي يلحق فردا أاو جماعة ويدان اجتماعيا ،نفسسا،
أاخ Ó-ق -ي -ا وق -ان -ون -ي-ا ،وع-ن ال-دواف-ع ال-ت-ي ت-تسس-بب ‘
ارتكاب ا÷رائم ،أاوضسح اأ’سستاذ أان من ب Úالعوامل
الثقافية وا’جتماعية ،وجود اختÓل ‘ ميزان القيم
اÛتمعية وانتشسار العنف الذي ينظر إاليه البعضس
ب -ن -ظ -رة الشس-ج-اع-ة وال-ق-وة ،ف-ي-م-ا ي-ن-ظ-ر إا ¤ال-ت-ع-ق-ل
ب - -الضس- -ع- -ف واÿوف ،وه- -و ال- -واق- -ع اŸع- -اشس داخ- -ل
›تمعنا الذي طغت عليه مفاهيم التحايل وانتهاج كل
السسبل لتحقيق اŸقاصسد سسواء مادية أاو معنوية .أاما
ال-ع-وام-ل ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ف-ل-خصس-ه-ا اأ’سس-ت-اذ م-يلوى ‘
ضسعف العدالة ا’جتماعية والكيل بسسياسسة اŸكيال،Ú
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أıتصس ‘ علم أ’جتماع ألدكتور أيت عيسسي حسس:Ú

أأزمة أألخÓق أأخطر من نظÒتها ألقتصسادية

’ّنه  ⁄يسستطع إأيجاد حلول
’سسرته وللمجتمع أ
’سستاذة دألية أنتقام ألفرد (أÛرم) لنفسسه و أ
أ÷رÁة ‘ نظر أ أ
ن أÛرم ’ يجد
تنقذه لتجاوز أŸشسكلة ألتي يتخّبط فيها حتى أŸقرب ’ Úيرأفقونه ◊ل أزمته ألتي يعا Êمنها أ
’ ّ
’سسباب أيضسا غياب حمÓت ألتوعية
صسا◊ة ،و’ يجد نصسحا وإأرشسادأ من طرف رفاق ألدرب .ومن أ أ
ألصسحبة أل ّ
خاصسة Ãا تعلق بدور مؤوسسسسات ألشسباب ،وغياب أÿطاب ألديني ‘ أŸسساجد ألذي يتصسدى لهذه ألظاهرة أŸشسينة.
تيارت:ع ــ عمارة
النواة اأ’و ¤بالنسسبة للفرد باعتبارها مؤوسسسسة من مؤوسسسسات
التنشسئة ا’جتماعية ،ولها دور وظيفي ‘ مرافقة وتوجيه ونصسح
ناهيك عن تضساؤول دور اŸدرسسة وا÷امعة ‘ اŸتابعة النفسسية وإارشساد ا’بن وخلق أاسسلوب ا◊وار.
وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-لشس-ب-اب ،ب-ا’ضس-اف-ة إا ¤غ-ي-اب ث-ق-اف-ة اسستخدام وعلى مؤوسسسسات اÛتمع اŸد Êأان تلعب الدور الريادي هي
ال -ت -ق -ن -ي-ات ا◊دي-ث-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤كÌة ا÷رائ-م ا’ل-كÎون-ي-ة ‘ ا’خرى ‘ صسناعة وعي الشساب أ’ن يكون واعيا Ãسسؤووليته
ا’جتماعية ،وأان تصسنع منه الشساب القادر على
السس - -ن - -وات اأ’خÒة سس- -واء اŸن- -ظ- -م- -ة وغÒ
ت -خ -ط-ي و–دي ك-ل اŸشس-اك-ل وال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي
اŸن ّ
ظمة.
–ي -ط ب -ه ب -داي-ة م-ن اŸدرسس-ة ،وخ-ل-ق أاسس-ل-وب
م- -ن ب Úاأ’سس -ب -اب أايضس -ا مشس -اه -دة اأ’ف Ó-م
ا◊وار أايضسا ب Úالتلميذ واŸعلم أ’ّننا نشسهد
اŸتضسّمنة للجرÁة قد تكون أاخÓقية وقد
ونشساهد جرائم –دث ‘ الوسسط الÎبوي ‘
تكون سسياسسية...إالخ ،خاصسة إاذا ما نظرنا إا¤
وقت ك -ان اŸع -ل -م ه -و ال -ق -ائ -د،وه-و ال-ق-دوة ‘
الّتأاث Òالثقا‘ التي “ارسسه وسسائل ا’عÓم
نظري تضسيف ا’سستاذة دالية ’ تكفي اŸراقبة
ع -ل -ى ال -ف -رد ،و’ ن -نسس -ى غ -ي -اب م -ؤوسسسس -ات
اأ’منية ‘ ا◊د من انتشسار ا÷رائم بل يتطلب
اÛت - -م - -ع اŸد ‘ Êت - -وع - -ي - -ي- -ة الشس- -ب- -اب
ت -ك -اث -ف ك -ل ا÷ه -ود م -ن أاج -ل ال -ت -ق -ل -يصس م -ن
ك -ا÷م -ع -ي -ات وا’–ادات ال -ت -ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة
انتشسارها أ’ن علم ا’جتماع يقر أان الظاهرة لها
مباشسرة بالشسباب.
أاسسباب ولها نتائج ،ا÷رÁة وقعت ولكن ما هو
’سس -ت-اذة ام-ن-ة أان الشس-اب ال-ذي
وتضس -ي -ف ا أ
السس -بب؟ ع -ل-ى اŸن-ت-خ-ب ÚاÙلّ-ي Ú-أان ي-راع-وا
ي -رت -كب ج -رÁة ل -يسس وح-ده اŸسس-ؤوول ب-ل
تدخل عدة أاطراف غالبا ما يكون دورها كامنا وليسس ظاهرا م-ت-طّ-ل-ب-ات الشس-ب-اب ويشس-ارك-ون-ه-م مشس-اك-ل-ه-م ،وذلك بفتح خÓيا
‘ ارتكاب هذه ا÷رÁة ،نتسساءل ‘  2018مازلنا ‘ و’ية اصسغاء وتوجيه ‘ كل بلدية و‘ كل دائرة أ’ننا شسئنا أام أابينا
تيارت نسسمع ونشساهد جرÁة سسرقة الهواتف النقالة مث Óهل أازمتنا أازمة حوار وفقط.
هذا الشساب ’ يسستطيع شسراء هاتف نقال؟ ‘ ا÷امعة مث Óفظاهرة «ا◊رقة» هي جرÁة الشساب ‘ حق نفسسه و‘ حق
ن Ó-ح -ظ ج -رÁة ب -ي -داغ-وج-ي-ة وه-ي ال-غشس اث-ن-اء ا’م-ت-ح-ان أاسسرته ووطنه ،أاعتقد أان أاي شساب يريد العيشس مع أاسسرته و‘
باسستعمال الهاتف النقال الذكي ‘ تصسوير وتسسجيل الدروسس .بلده ،ونتسساءل هل فتح لهذا الشساب خط ا◊وار؟ هل اسستقبل
هنا يتضسح جليا بأان الشساب أاو الطالب ’ ليسس لديه ثقافة Ÿرات عديدة وحاول اŸسسؤوولون معرفة انشسغا’ته؟ إاذا ’بد من
اسس -ت -خ -دام ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ّ‡ا ي-ؤودي ب-ه ا ¤ارت-ك-اب ج-رÁة ا◊وار ح -ت -ى نسس -ت -ط -ي -ع ع -ل -ى ا’ق -ل م -ت -اب -ع -ة ه-م-وم الشس-ب-اب
وانشس -غ -ا’ت-ه-م ،وه-ن-اك ح-ل-ول أاخ-رى خ-اصس-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-اÿط-اب
تخالف القانون البيداغوجي.
أاما عن ا◊لول فتقول اأ’سستاذة دالية تبدأا من ا’سسرة التي هي اŸسسجدي واŸضسام Úا’عÓمية.

خصسوصسا ‘ ظل تفاقم أازمة البطالة التي تسسهل طريق
اإ’جرام ،اأ’مر الذي يتطلب إاعادة النظر ‘ سسياسسة
ال -تشس -غ -ي -ل وم -ع-ا÷ة ك-ل ال-ن-ق-ائصس ال-ت-ي تشس-وب ه-ذا
اÛال لتمك Úالشسباب من العيشس ‘ إاسستقرار مادي.
وإاضسافة إا ¤مشساكل التفكك اأ’سسري وما ينجر عنها
من مشساكل نفسسية لدى اأ’بناء كالعنف ،كبت اŸشساعر
ومشس -اك-ل ن-فسس-ي-ة أاخ-رى ت-دف-ع ب-الشس-ب-اب إا ¤إارت-ك-اب
جرائم داخل اÙيط اأ’سسري وخارجه وهم الدين
ي -ح -ت -اج -ون إا ¤ط -رق ووسس-ائ-ل ف-ع-ال-ة إ’ب-ع-اده-م ع-ن
واق -ع -ه -م اŸع -اشس ،وق -د ي -ك -ون ل -ل -ج -ه -ات ال-رسس-م-ي-ة
واŸسسؤوولة دور كب ‘ Òذلك من خÓل خلق فضساءات
 Óفراغاتها بشسكل
شسبانية تسستوعب هذه الفئة و“ أ
إايجابي .
وأاضس -اف أان ال -وازع ال -دي -ن -ي ي -ع-ت Èال-رادع ا◊ق-ي-ق-ي
لسسلوك الفرد،وغيابه يؤوثر ‘ اختÓل القيم واŸعايÒ

اأ’خ Ó-ق -ي -ة ل -دي -ه م -ا ي -دف -ع -ه إا ¤ارت-ك-اب ا÷رÁة،
فمرتكب ا÷رÁة يحتاج للتصسحيح أاك Ìمن حاجته
للعقاب من خÓل تعديل سسلوكه القيمي وإاعادة د›ه
‘ اÛتمع وتعزيز الوازع الديني والقيمي لديه ،وهنا
يÈز دور م -ؤوسسسس -ات اÛت -م -ع ال -دي -ن -ي -ة وم-ن خÓ-ل
ا’نضس -م -ام لÈام-ج ا’سس-تشس-ارات اأ’سس-ري-ة والÎب-وي-ة.
وختم اأ’سستاذ حديثه بالتأاكيد على أاهمية اسستغÓل
ال-ب-ح-وث اأ’ك-ادÁي-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ج-ه-ا ﬂاب-ر ال-بحث ‘
›ال ال-ظ-واه-ر اإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا م-رج-عيات
ح- -ق -ي -ق -ي -ة Ÿع -ا÷ة ﬂت -ل -ف ال -ظ -واه -ر واŸشس -اك -ل
اŸعاشسة ،حيث أان الدراسسات العلمية اŸتخصسصسة ‘
اإ’نسسان وتفاعÓته داخل اÛتمع لها من اأ’همية ما
يسساعد ‘ ضسبط اإ’خت’Óت إاذا ما ” الرجوع إاليها
والعمل بنتائجها.
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

اأ’مور ب Úالشسباب الغاضسب ،مضسيف Úأان
بعضس الشسباب الذين رحلوا من حي ا◊ميز
وب- -وم- -ع- -ط- -ي أارادوا ف- -رضس م- -ن- -ط- -ق- -ه- -م
وسس -ي -ط -رت -ه-م ع-ل-ى اŸسس-اح-ة اıصسصس-ة
لركن السسيارات بذات ا◊ي ،وقد أابدى كل
طرف رغبته ‘ حراسسة السسيارات أ’جل
–صسيل أاموال إاضسافية ،وهو ما أادى إا¤
اند’ع مناوشسات اسستعملت فيها ﬂتلف
اأ’سسلحة البيضساء ،قبل أان تتدخل قوات
ا’من التي بسسطت اأ’من ‘ ا◊ي واقتادت
عددا هائ Óمن الشسباب الغاضسب ،لتخلصس
‘ اأ’خ Òإا ¤م - -ن - -ع أاي ج - -ه - -ة ح - -راسس - -ة
ا◊ظÒة وم -ن -ع ه -ذا ال -ن -ظ -ام ،خ -اصس-ة أان
ا◊ظÒة متواجدة ‘ ا◊ي.
من جهة ثانية ،ارتفعت وتÒة ا’عتداءات
والسسرقة با◊ي ا÷ديد ،خاصسة ‘ طريق
ب- -وم- -ع- -ط- -ي وال- -ت- -ي يضس- -ط- -ر ال- -راج -ل -ون
اسستعمالها ،وهي طريق السسكة ا◊ديدية
ووادي ا◊راشس ،والتي يتم قطعها للوصسول
إاﬁ ¤طتي القطار وا◊افÓت ،حيث ”
تسسجيل عدة حا’ت سسرقة للهواتف النقالة
واعتداءات ﬂتلفة’ ،سسيما بالنسسبة للنسساء
العامÓت صسباحا واللواتي يضسطررن إا¤
اÿروج باكرا لÓلتحاق Ãناصسب عملهن،
ح -يث ط -ال -بت ال -ع -ائ Ó-ت ب -ت -وف Òوسس-ائ-ل
ا◊ماية أاو إا‚از طريق تكون أاك Ìأامانا
لوضسع حد Ÿثل هذه ا’نز’قات ،إا ¤جانب
اإ’سس- -راع ‘ إا‚از اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي -ة،
خاصسة أان أاطفال اŸرحل Úا÷دد يدرسسون
‘ م- -دارسس ب- -وم- -ع- -ط -ي ووسس -ط ا◊راشس
ويضسطرون إا ¤قطع مسسافة طويلة مليئة
ب- -اıاط- -ر ل- -ل- -وصس- -ول إا ¤ا’ب -ت -دائ -ي -ات
‡ا خ - -ل - -ق ح - -ال - -ة م - -ن اÿوف
اÛاورة ّ
والرعب لدى العائÓت.
وأاعرب كل من –ّدثت إاليه «الشسعب» من
السس -ك -ان اŸرح -ل Úع-ن ان-زع-اج-ه-م ج-راء
ال- -ت- -ن- -ام -ي اÿط Òل -ل -ظ -اه -رة ،م -رج -عÚ
أاسس -ب -اب -ه -ا ب -ال-درج-ة اأ’و ¤إا ¤ال-وضس-ع-ي-ة
ا’جتماعية للمتشساجرين فمعظمهم بطال،
منحرف وغ Òمتعلم وذو سسلوك عدوا،Ê
ويصسعب التحاور معهم من طرف اأ’من أاو
عقÓء اأ’حياء من حيﬂ Úتلف ،Úأاو بÚ
اŸرح- -ل Úا÷دد إا ¤اأ’ح- -ي- -اء السس -ك -ن -ي -ة
وسس -ك -ان اأ’ح -ي -اء أاو ال -ب -ي-وت ال-قصس-دي-ري-ة
اÛاورة ،م - -ؤوك- -دي- -ن ‘ ه- -ذا الصس- -دد أاّن
الصس -دم -ات ت -ن -ط -ل -ق م -ن أاسس -ب -اب ت -اف -ه -ة
ك -اإ’زع -اج واŸع -اكسس -ة ل -ت -ت-ط-ور ب-تضس-ام-ن
مرحلي شسباب ا◊ي الواحد ضسد اآ’خر إا¤
مشسادة ب Úسسكان ا◊ي ÚلÓنتقام.
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’خÓق ح Úتعصسف باÛتمع وتهوي به،
يرى ألدكتور أيت عيسسي حسس ،Úأسستاذ علم أ’جتماع باŸركز أ÷امعي مرسسلي عبد ألله بتيبازة ،أن أزمة أ أ
’زمة أ’قتصسادية.
فإانها أخطر بكث Òمن أ أ
تيبازة :ع.ملزي
ك -ل اŸوق -وف ÚواÙك-وم ع-ل-ي-ه-م.
تتيح ‘ السسابق للجÒان وكبار ا◊ي
ولعل من أابرز هذه اŸؤوشسرات أايضسا
أان ي -ت -دخ -ل -وا ل -تصس -ح -ي -ح إاره -اصس-ات
فاÛتمع ا÷زائري اليوم يّتسسم بانحÓل وتقهقر ا◊ضس -ور ال-ق-وي وال-ي-وم-ي ل-قضس-اي-ا
السس-ل-وك اŸن-ح-رف واإ’ج-رام-ي ل-دى
أاخ Ó-ق -ي ب -اعث ع -ل-ى ال-ت-خ-وف ف-ي-م-ا ي-خصس م-ن-ح-ى ا’جرام ‘ الصسحافة بكل أاشسكالها،
أاطفال ومراهق Úليسسوا اأبناءهم.
تطوره ،وكذا انعكاسساته التي سستتفاقم مسستقب Óب Óخاصسة اŸكتوبة .و’ شسك أان ا◊سس
ولقد سساهمت وسسائل ا’إعÓم أايضسا
شسك ،ذلك أان ال- -ك- -ل ي- -ب- -دو ك -م -ا ل -و أان ع -وام -ل ه -ذا ال -ع -ام ’ Áك -ن أان ي -خ -ط -أا ج -م-ل-ة،
بشسكل غ Òمباشسر ‘ تفشسي ا÷رÁة
ا’نحÓل تتعّزز وتتضسافر باسستمرار ‘ غياب تام أ’ي واÛت -م -ع ب -ال -ف-ع-ل ي-ع Èب-أاشس-ك-ال
م-ن خÓ-ل ت-غ-ذي-ة ا’سس-ت-ع-داد واŸي-ل
رؤوية أاو اسسÎاتيجية متكاملة لوضسع حد لهذا الّÎديﬂ ،تلفة عن شسعور عميق بالÓأامن
غلى العنف ،بداية من الطفولة عÈ
تكون ‘ مسستوى شسموليتها وعمقها وتعقيدها ،علما واÿوف وال -ق -ل -ق وع-دم ال-ث-ق-ة ،م-ا
ب- -رام- -ج ال- -رسس- -وم اŸت- -ح- -رك -ة وك -ذا
أان الزمن هنا ليسس أابدا جزءا من العÓج ،فاآ’فات ح ّ-ول ال -ع Ó-ق -ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة إا¤
اأ’ل - -ع - -اب ال - -رق - -م - -ي - -ة ،وصس - -و’ ا¤
ا’جتماعية تنمو مع الوقت وتنمو معها مضساعفاتها عÓقات حذرة وسسطحيةÃ ،ا ‘
اŸراهقة من خÓل بث اأفÓم العنف
من ا◊ّد الذي Áكن عنده معا÷تها بأابسسط ا◊لول ذلك ع Ó-ق -ات ا÷Òة ،ال -ت -ي ك-انت
و“ج- -ي- -د السس- -ل- -وك ال- -ع- -دوا Êوف -ق
إا ¤ا◊د ال- -ذي يصس Òاأ’م- -ل ‘ ح- -ل- -ه- -ا ضس- -رب- -ا م -ن سسابقا شسبيهة بعÓقة الدم ،و ⁄تغزو اأ’بواب الفو’ذية مؤوثرات نفسسية جد فعالة وخفية .ويبدو أان ا◊صسصس
والنوافذ اŸعززة بقضسبان ا◊ديد اŸنازل والعمارات ا’جتماعية التي تبثها القنوات التلفزيونية ا÷زائرية،
اŸسستحيل.
ويؤوكد اأ’سستاذ أان اŸسستوى الذي بلغته ظواهر العنف ا÷زائ -ري-ة ،وع-ل-ى ك-ل ح-ال ف-إان ال-دراسس-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وكذا اŸقا’ت التي تنشسرها الصسحافة اŸكتوبة حول
وا’ن- -ح- -راف واإ’ج- -رام ق- -د ب- -ل- -غ درج -ة ع -ال -ي -ة م -ن اŸعمقة ،خاصسة ‘ ›ال علم اجتماع ا÷رÁة ،وكذا قضس- -اي- -ا ا’ن- -ح -راف وا÷رÁة ق -د أادت اإ ¤م -ف -ع -ول
اÿط -ورة ،م -ا يسس -ت -دع -ي دق ن-اق-وسس إان-ذار ح-ق-ي-ق-ي اŸلتقيات العلمية اŸتخصسصسة تكاد Œمع على هذا عكسسي ،حيث قد –ولت من خÓلها هذه الوقائع إا¤
’سستدراك الوضسع قبل فوات اآ’وان ،واكتمال شسروط التشسخيصس ،فا÷رÁة تتفاقم وتزداد أا‰اطها خطورة شسبه اعتيادية خاصسة عند تÈيرها.
ت -خ -ل -خ-ل وان-فÓ-ت اأ’م-ن اÛت-م-ع-ي ،وأان م-ؤوشس-رات وتعقيدا.
و’ Áكن إا’ أان نشس Òإا ¤التأاث Òا◊اسسم لظاهرة
أاما عن العوامل التي أافرزت هذا الواقع اŸؤو ،⁄فقد ال -ت -حضس -ر ال -عشس -وائ -ي واŸتسس-ارع ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ة اŸدن
تقييم آافة ا÷رÁة –ديدا قد فاقت بكث ÒاŸعدل
الطبيعي ،وأاضسحى من الضسروري إاعادة النظر جذريا نّبه أاو’ الدكتور أايت عيسسي حسس Úإا ¤أان الظواهر ا÷زائرية لتكون مرتعا وبؤورة مثالية لÈوز العصسابات
وب -ع -م-ق ‘ ›م-ل ال-رؤوي-ة والسس-ي-اسس-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة  -ا’جتماعية مهما كان حجمها ،فإانها دائما وليدة رزمة داخل اأ’حياء ،وتسسهيل عملية اسستقطاب مراهقÚ
اأ’منية ،أ’ن ما انتهج ا ¤حد اآ’ن قد أافرز نتائج من العوامل وليسست أابدا نتاج عامل وحيد ،كما أانها وشسباب يعيشسون حياة يومية ‘ أاحياء مراقد بدون أاي
 Óأاوقات
تولد وتنمو وتتفاقم ‘ إاطار الزمن ،أاي سسياق التغ Òتأاط Òثقا‘ أاو تربوي أاو رياضسي نوعي  Áأ
عكسسية.
وقال الدكتور آايت عيسسي بأاّن الفÎة اŸنقضسية التي ا’جتماعي ككل.
فراغهم ،خاصسة بالنسسبة لغ ÒاŸتمدرسس Úوكذا الذين
غ Òأاّن اŸؤوسسسسة اأ’سسرية تتحّمل هي اأ’خرى جانبا يعانون من البطالة ،والطبيعة تأابى الفراغ كما هو
“تد على مدار عشسريت Úمن الزمن شسهدت –و’ت
ثقافية وقيمية وسسلوكية عميقة ومتسسارعة جدا .وإاذا ع -ظ -ي -م -ا م -ن اŸسس -ؤوول -ي -ة ،و–دي -دا ب-ال-نسس-ب-ة لÈوز معلوم طبعا.
كان التغ Òحتمية اجتماعية فإان الفارق شساسسع ب Úوت- -رع- -رع ب- -ذرة ا’ن- -ح- -راف وال -ع -ن -ف ل -دى ال -ط -ف -ل و÷ Èهذا ا÷رح العميق الذي أا ّ⁄باÛتمع ،يقÎح
ÓصسÓ-ح،
›تمع يتقدم وآاخر يتقهقر ،حيث أافرزت ›مل تلك ا÷زائري .ذلك أ’نها وبسسبب ›مل التغÒات التي ال -دك -ت -ور أايت ع -يسس-ي حسس Úم-ع-ا ⁄كÈى ل -إ
ال-ت-ح-و’ت ت-فّشس-ي-ا ف-ظ-ي-ع-ا أ’خ-ط-ر أاشس-كال ا’نحراف طرأات عليها قد تركت فراغا أاخÓقيا رهيبا حينما تكون ا’نطÓقة بإاجراء دراسسة علمية شساملة ودقيقة
وا÷رÁة ،ح -ت -ى صس -ارت ال -ث -ق -ة ع -م -ل-ة ن-ادرة ضس-م-ن ت -ن -ازلت ع -ن م -ه -م -ت -ه -ا الÎب-وي-ة ،سس-واء –ت ضس-غ-ط وموضسوعية ومبنية على معطيات حقيقة ،يقوم بها ثلة
ال-ظ-روف ا’ق-تصس-ادي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه-ا ت-ع-طي من العلماء من تخصسصسات متنوعة ذوي كفاءة علمية
الروابط ا’جتماعية.
وعدّد الدكتور أايت عيسسي ‘ هذا اÛال جملة من ا’ولوية لوظيفة ا’عالة اŸادية ،أاو –ت تأاث Òالقيم وبحثية ونزاهة أاخÓقية ،تتيح لنا تشسخيصس ما هو
اŸؤوشسرات اŸوضسوعية ذات اŸصسداقية ،التي تثبت والتصسورات الزواجية واأ’بوية ا÷ديدة التي حرمت ك -ائ -ن ع -ل-ى مسس-ت-وى اŸؤوشس-رات واأ’‰اط وال-ع-وام-ل،
خضس هذه الدراسسة عن اقÎاح اسسÎاتيجية
اŸنحى التأازمي ،منها على سسبيل اŸثال ا’حصسائيات ا’طفال من ا’شسباع العاطفي منذ الطفولة اŸبكرة ،بحيث تتم ّ
الرسسمية التي ترصسدها مؤوسسسستي الشسرطة والدرك وك -ذا ت -راج -ع السس -ل -ط -ة اأ’ب -وي -ة وب -روز ‰ط اأ’سس-رة وطنية Ûابهة هذه الظاهرة ،اسستنادا على Œارب
الوطني ،وكذا تضساعف عدد ﬂتلف قضسايا العنف النووية التي فصسلت الطفل عن اإ’طار الواسسع للرقابة رائدة ‘ العا ⁄وÃراعاة اÿصسوصسيات ا’جتماعية
وا’نحراف وا÷رÁة (Ãا ‘ ذلك ا’عتداء والقتل العائلية .وقد جاءت وسسائل ا’تصسال ا◊ديثة لتقضسي والثقافية للمجتمع ا÷زائري ،على أان تنخرط كل
والسسرقة وا’غتصساب وا’ختطاف) اŸطروحة أامام بضس -رب -ة واح -دة ع-ل-ى م-ا ت-ب-ق-ى م-ن ال-راب-ط اأ’سس-ري-ة مؤوسسسسات اÛتمع ‘ هذه ا’سسÎاتيجية ،بداية من
اÙاك -م ،وك -ذلك ال -ت -ط -ور ال -ن -وع-ي ل-ه-ذه ال-قضس-اي-ا ،الضسيقة ،حينما أاصسبحت مواقع التواصسل ا’جتماعي ا’سس - -رة واŸدرسس - -ة واŸسس - -ج - -د ووسس - -ائ- -ل ا’عÓ- -م
ون -قصس-د م-ث Ó-اخ-ت-ط-اف اأ’ط-ف-ال ال-ذي صس-ار يشس-ك-ل بدي ÓافÎاضسيا لعÓقات اأ’سسرة وا÷Òة.
واŸؤوسسسس- -ة اأ’م- -ن- -ي -ة وم -ن -ظ -م -ات اÛت -م -ع اŸدÊ
هاجسسا لدى ا’سسر ا÷زائرية ،با’ضسافة إا ¤مؤوشسر وباŸوازاة مع هذه ا’سستقالة الÎبوية لÓسسرة ،فقد وا÷معيات أايضسا ’ .بد من إاعادة التسسليح اأ’خÓقي
اكتظاظ اŸؤوسسسسات العقابية وعجزها عن اسستيعاب حصسل تراجع لسسلطة الضسبط ا’جتماعي التي كانت لكل شسرائح اÛتمع ا÷زائري ،وخاصسة الشسباب.

ألدكتور عبد ألنبي زندري  -أŸركز أ÷امعي أخاموخ:

أÛتمع أŸد Êمطالب برفع مسستوى ألوعي
أرجع ألدكتور عبد ألنبي زندري ،أسستاذ علم أ’جتماع ألثقا‘ ،باŸركز أ÷امعي أ◊اج موسسى أق
’ه-ق-ار ،أسس-ب-اب أل-ت-فشس-ي أل-ره-يب وأıي-ف ل-ل-ج-رÁة ‘ أÛت-م-ع ،إأ ¤فقدأنه
أخ-ام-وخ ب-ع-اصس-م-ة أ أ
للتنظيم أ’جتماعي وأللحمة وألوعي أ’جتماعي ،ÚمشسÒأ لـ «ألشسعب» أن هذه ألعوأمل ‚م عنها
ف-ق-دأن أÛت-م-ع ل-ل-ه-وي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،بسس-بب أل-فسس-يفسساء ألتي أصسبحت تشسّكل معظم أÛتمعات
أŸت -ن -وع -ة ب -ع -دد م -ن أل -ث -ق -اف -ات وأل-ع-ادأت وأل-ت-ق-ال-ي-د‡ّ ،ا أّدى إأ ¤أن-دث-ار م-ا ي-ع-رف ب-ال-ت-ن-ط-ي-م
’ن.
أ’جتماعي ألذي كان Áيّز أÛتمعات قبيل تغÒها عن ما كانت عليه أ آ
“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود
ا◊لقة اأ’سساسسية لتحقيق معادلة اأ’من.
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اÛتمع اŸد ‘ Êالدول الغربية ‘ القضساء على
يرى عبد النبي زندري ‘ نفسس السسياق ،أان التوسسع ‘ –قيق ›تمع واع ومتطور بأافكاره وتÓحمه فيما ا÷رÁة بالنشساط والÈامج الهادفة التي تسستثمر ‘
السسكا Êالذي تشسهده اŸدن جراء التوسسع العمرا ،Êبينه ،بعيدا عن كل العوامل التي من شسأانها أان “زق أاو اÛتمع واŸواطن بشسكل خاصس.
والتنقÓت التي يقوم بها اأ’شسخاصس ،سسواء رسسمية أاو تشس- -رذم ◊م- -ت- -ه ،م- -ؤوك- -دا ‘ ه- -ذا الصس- -دد ع -ل -ى دور هذا وشسّدد عبد النبي زندري على ضسرورة إاعادة هيكلة
غ Òرسسمية ،من نفسس البلد أاومن بلدان أاخرى ،ينجم
عنه غياب اللحمة ا’جتماعية ب Úالسسكان ،وبذلك
ينجر عنه فقدان التكافل ب Úأافراد اÛتمع ،إا ¤أان
أاصسبحنا نشساهد حدوث اأ’مور غ ÒالÓئقة دون إاتخاذ
م -وق -ف اوح -ت -ى ن -ه -ي اŸن -ك-ر ،وب-ذلك ‚ّسس-د م-ق-ول-ة
«تخطي راسسي» كأان اأ’مر ’ يعنينا.
‘ ن -فسس السس -ي -اق ،أاّك -د اŸت -ح -دث أان غ -ي-اب ال-ن-ظ-ام
’خÒة أل -ت -ي أصس-درت-ه-ا مائة قضسية ” عرضسها على أاروقة ›لسس قضساء عÚ
’حصس -ائ -ي -ات أ أ
كشس -فت أ إ
’منية من درك وجهاز شسرطة خÓل الدفلى خÓل ذات السسنة ،فيما ’يزال  76متهما ‘ حالة
أŸصسالح أ أ
اإ’جتماعي يؤودي إا ¤العجز ‘ بعضس اأ’حيان على
نشساطهما بÎأب  36بلدية عن ترأجع ملحوظ ‘ فرار ،حسسب بيان مصسالح العدالة .هذه اأ’رقام اŸسسجلة
›ابهة هذه اأ’خطار ،ناهيك عن اأ’مور النابعة عن
ع -دد أ÷رأئ -م أŸسس -ج -ل -ة ،وه -و م -ا ت -وّضس-ح-ه ق-ل-ة تشس Òإا ¤حا’ت القتل العمدي واإ’عتداءات اŸتسسّببة
ضسعف التنشسئة ا’جتماعية ،وغياب الهوية ‘ بعضس
أل -قضس -اي -ا أŸع -روضس-ة ع-ل-ى ج-ه-از أل-ع-دأل-ة حسسب ‘ ع -اه -ات مسس -ت -دÁة ،واسس -ت -ع -م -ال ال-ع-ن-ف وا÷رÁة
‡ا يؤوّدي إا ¤زيادة ‘ تفشسي ا÷رÁة بسسبب
اأ’ماكن ّ
’خÒة ،وهو ما يرجعه أıتصسون إأ ¤اıل- - -ة ب- - -ا◊ي- - -اء وح - -ا’ت اإ’غ - -تصس - -اب والسس - -رق - -ة
ألدورأت أ أ
الÎكيبة ا’جتماعية اıتلفة.
تنامي ظاهرة ألتحسسيسس وألتوعية ،خاصسة ب ÚاŸوصس - -وف - -ة واŸت - -اج - -رة ب - -اıدرات وت - -ع- -اط- -ي- -ه- -ا
‘ هذا الصسدد ،أاّكد أاسستاذ علم اإ’جتماع الثقا‘ على
واإ’ختطاف بنسسبة ضسئيلة ’ تزيد عن جرÁت ،Úحسسب
صسفوف ألشسباب ‘ عدة مرأكز.
ﬂتلف فعاليات اÛتمع اŸد Êبضسرورة لعب دورهم،
ما سسجلناه ‘ رزنامة ا÷لسسات داخل أاروقة ›لسس
وهذا برفع مسستوى الوعي وتنشسئة اأ’جيال اŸسستقبلية،
قضساء ع Úالدفلى ،الذي  ⁄يتوان ‘ تطبيق القانون
ع Úألدفلى :و  -ي  -أعرأيبي
م -ن خ Ó-ل خ -ل -ق ال -رواب -ط ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ب-اأ’نشس-ط-ة
’حكام الصسادرة على مسستوى ا÷لسسات
فيما يتعلق با أ
اŸراف -ق -ة واأ’نشس -ط -ة اÙوري -ة ل -ت -ن -ظ-ي-م اÛت-م-ع،
’منية من درك وشسرطة
بحسسب القضسايا اŸسسجلة ‘ جرÁة ا÷نايات وا÷نح ،القضسائية– .رك اŸصسالح ا أ
مشسّددا على ضسرورة خلق ما يعرف بتواصسل ب Úاأ’من
فقد وصسلت سسنة  2016إا ¤حد  1136حالة حسسب الفئات كان لها الدور الفعال ‘ مراقبة الوضسعية من خÓل
ق
الرسسمي واأ’من ا’جتماعي ،والذي بدوره إان –ق
العمرية التي تÎاوح ما ب 18 Úو 28سسنة ،والتي سسجلت سسلسسلة الدوريات اŸسسجلة ،والعمل اليومي والتواجد
سسيكون هناك تكامل مع اأ’من الرسسمي ،ومنه يسساهم
’رياف واŸداشسر
ما نسسبته  48.58باŸائة .لتشسهد هذه النسسب تراجعا لعناصسر الدرك والفرق اŸتنقلة با أ
‡ا
بشسكل كب ‘ Òا◊د وحتى القضساء على ا÷رÁةّ ،
’ح-ت-ك-اك ال-ي-وم-ي
كبÒا على مسستوى ا÷رائم اÙصساة ،والتي مرت على وال -ب -ل -دي -ات ال-ن-ائ-ي-ة وا÷ب-ل-ي-ة ،وا إ
ن
ي -ؤودي ك -ذلك إا ¤خ -ل -ق وع -ي ب -اŸواط-ن-ة ،خ-اصس-ة وأا
جهاز القضساء بالو’ية ‘ الدورات ا›ÈŸة خÓل سسنة اŸباشسر ب Úهذه العناصسر وشسرائح اÛتمع خاصسة
مصسالح اأ’من Ãختلف مصسا◊ها لطاŸا تدعو إا¤
 ،2018أاين أاحصست ذات ا÷هات  304متهما ‘ أازيد من فئة الشسباب منهم ،ناهيك عن عمليات اŸراقبة عÈ
خ -ل-ق سس-ي-اسس-ة إاتصس-ال-ي-ة ج-واري-ة ي-ك-ون ف-ي-ه-ا اŸواط-ن

نشساط أ÷رÁة يÎأجع بع Úألدفلى

تعزيز أسساليب ألتّحسسيسس باألرياف وألتجّمعات ألكÈى

ثقافة ألتّبليغ..
ألبديل ألعملي
أŸدية :علي ملياÊ
اع -ت Èال -دك -ت -ور ع -ادل ب-ل-ق-اسس-م ﬂتصس ‘ ع-ل-م
اإ’جتماع بجامعة يحيى فارسس باŸدية ،أان ظاهرة
ت -فشس -ي اإ’ج -رام ب -و’ي -ة اŸدي-ة ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي
و’يات الوطن ،ترتبط بعملية اإ’Œار باıدرات
وا◊بوب اŸهلوسسة ،إا ¤جانب التوسسع العمراÊ
وضسعف التغطية اأ’منية ،ونقصس وعي اŸواطن‘ Ú
›ال ثقافة ا’بÓغ ،فضس Óعلى الوافدين ا÷دد
لعا ⁄ا’جرام اŸنحدرين من اأ’سسر الريفية ‘
غالب اأ’حيان ،مضساف إا ¤ذلك التسسرب اŸدرسسي
اŸبكر ،وغياب الرقابة اأ’سسرية وتقلصس وظائف
اأ’سسرة ‘ ›ال عقلنة وترشسيد تصسرفات أابنائهم.
وأاّكد اıتصس ‘ علم ا’إجتماع الذي سسبق له وأان
ت -ط -رق إا ¤م-وضس-وع ال-ه-ج-رة ال-داخ-ل-ي-ة وعÓ-ق-ت-ه-ا
بتطور السسلوك اإ’جرامي ‘ الوسسط ا◊ضسري لنيل
شسهادة الدكتوراه ‘ علوم علم اإ’جتماع ا÷نائي
ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائر  2أاب-و ال-ق-اسس-م سس-ع-د ال-ل-ه خÓ-ل
السسنة ا÷امعية  ،2018 - 2017بأانه إا ¤جانب هذه
اأ’سسباب اŸباشسرة هناك عوامل أاخرى ’ تقل
أاهمية عن سسابقاتها كونها تعمل على مضساعفة
م -ع -دل ا÷رائ -م م -ن ب -ي -ن -ه-ا ال-ع-وام-ل ا’ق-تصس-ادي-ة
كارتفاع معد’ت البطالة وضسعف القدرة الشسرائية
لدى السساكنة ،إا ¤جانب اأ’سسباب الوراثية والقهر
اإ’جتماعي والتهميشس.
وكشس-ف ﬁاف-ظ الشس-رط-ة ن-ب-ي-ل ط-وال-ب-ي-ة ،رئ-يسس
م -ك -تب ا’تصس -ال وال -ع Ó-ق -ات ال -ع -ام -ة أ’م-ن و’ي-ة
اŸدي - -ة ،ب - -أان - -ه وف - -ق - -ا ل - -ل - -م - -خ - -ط - -ط اأ’م - -ن - -ي
اŸع -ت -م -د ان -خ -فضس مسس -ت -وى ا÷رائ -م اŸت -ع -ل -ق -ة
بالقانون العام Ãختلف أاشسكالها بنسسبة كبÒة ،سسواء
ت- -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ا÷رائ -م اÿاصس -ة ب -اأ’شس -خ -اصس أاو
اأ’م -وال ،ك -م -ا ّ” تضس -ي -ي -ق اÿن-اق ع-ل-ى عصس-اب-ات
ا’Œار ب -اıدرات واŸشس -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة ‘
اآ’ونة اأ’خÒة ،والدليل على ذلك الكمية اŸعتÈة
من اŸشسروبات الكحولية التي ” حجزها بأامن
دائرة قصسر البخاري ،مضساف إا ¤ذلك تفكيك عدة
شسبكات –Îف ا’Œار ‘ اıدرات والسسموم من
طرف قوات الشسرطة القضسائية.
تعود أاسسباب هذا الÎاجع اŸلموسس ‘ ارتكاب
ﬂت -ل -ف ا÷رائ -م إا ¤ان -تشس -ار ا◊سس اأ’م-ن-ي ل-دى
اŸواطن الذي أاصسبح يسسارع ‘ اإ’بÓغ عن ا÷رائم
التي –وم به من خÓل ا’تصسال Ãختلف الدعائم
Óمن
ا’تصس-ال-ي-ة ال-ت-ي وضس-ع-ت-ه-ا اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل أ
الوطني سسواء  1548أاو عن طريق اŸوقع ا’لكÎوÊ
الرسسمي للمديرية من خÓل أايقونة اإ’د’ء بشسهادة،
حيث أاصسبحت مصسالح الشسرطة تسستغل اŸعلومات
بشس -ك -ل ف -وري ،إا ¤ج -انب دق -ة اıط -ط اأ’م -ن -ي
اŸعتمد وحنكة ويقظة قوات الشسرطة واإ’حÎافية
التي أاصسبحت تتحلى بها الفرق اŸسسخرة Ãا ‘
ذلك بالزي اŸدﬁ ‘ Êاربة ا’جرام بكل أانواعه،
ك -م -ا أان -ه ي -أات -ي  -حسس -ب -ه  -ال-ت-نسس-ي-ق ال-ع-م-ل-ي-ات-ي
اŸشسÎك مع ﬂتلف اأ’جهزة اأ’منية الشسريكة من
ب Úأاح- -د اأ’سس -ب -اب ال -ت -ي ع -م -لت ع -ل -ى ال -ت -ح -ك -م
‘ ا÷رائم اıتلفة سسواء تلك التي تهّدد اأ’فراد
أاو اŸمتلكات.
اÛتمع من طرف اأ’شسخاصس الذين يتمتّعون بوعي،
وهذا من خÓل إانشساء جمعيات ﬂتلفة اأ’نشسطة و‘
شستى اÛا’ت ،من أاجل أان نصسل إا– ¤قيق تشسكيل
ت -ن -ظ -ي -م إاج -ت-م-اع-ي واع ي-ؤودي ب-ن-ا م-ع اŸسس-ت-ق-ب-ل إا¤
القضساء على ا÷رÁة إا ¤أابعد ا◊دود.
ا◊واج- -ز والسس- -دود ال -ث -اب -ت -ة واŸت -ن -ق -ل -ة وع -م -ل -ي -ة
التحسسيسس والتوعية التي مّكنت مصسالح الدرك من
’شسخاصس وصسحة
’يجابي حفاظا على أامن ا أ
التعامل ا إ
’قليمية للدرك
اŸواطن ،يقول رئيسس اÛموعة ا إ
الوطني لو’ية ع Úالدفلى ،الذي ثّمن Œاوب الشسباب
’نشسطة التي تقوم بها فرق
وكل أاطياف اÛتمع مع ا أ
الدرك الوطني ،وهو ما ثّمنه ›موعة من الشسباب
ب- -ع- -اصس- -م- -ة ال- -و’ي- -ة وب- -ل- -دي- -ات روي- -ن- -ة ،تÈك -ان،Ú
العطاف وعريب .وبنفسس التحرك  ⁄تتوان مصسالح
الشسرطة ‘ القيام بالعمليات التحسسيسسية والتوعوية
من خÓل اللقاءات ا÷وارية ب Úأافرادها والشسباب
اŸهيكل ‘ نوادي أاوجمعيات وغ ÒاŸهيكل يقول
’من الو’ئي الذي –دث عن توسسيع هياكل
رئيسس ا أ
قطاعه الذي وصسل إا ¤اÛمعات السسكانية الكÈى
وهوما سساهم ‘ –سس Úالوضسع ومراقبته مع عمل
بعضس ا÷معيات النشسيطة يقول ﬁدثنا.
أام- -ا ب- -خصس- -وصس تسس- -ج- -ي- -ل ح- -ا’ت ت- -ن -اول اıدرات
واŸهلوسسات واسستنشساق بعضس اŸؤوثرات العقلية والتي
تخلف بعضس ا÷رائم القليلة على مسستوى بعضس اŸدن
ك-خ-م-يسس م-ل-ي-ان-ة وغÒه-ا’ ،زالت ب-ح-اج-ة إا ¤م-ت-اب-ع-ة
ومراقبة وتدخل اأ’ولياء حتى ’تتفاقم الظاهرة وتزداد
اتسساعا يقول بعضس الشسباب الذين أاقلعوا عن مثل هذه
ا÷رائم اŸرتكبة
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أايام عنابة للمسسارح ا÷هؤية ‘ طبعتها الثانية

ركح «›وبي» ينتعشض بعـروضض فنية تصصنع الفرجة

يشسهد مسسرح «عز الدين ›ؤبي» بعنابة إاقبال كبÒا لعشساق أابي الفنؤن ،للسستمتاع بأاحدث العروضص اŸسسرحية اŸقدمة ‘
إاطار الطبعة الثانية لتظاهرة «أايام عنابة للمسسارح ا÷هؤية» ،حيث اسستضساف ركح «›ؤبي» على مدار  04أايام أاعمال فنية
متنؤعة من إانتاج كل من اŸسسرح الؤطني ا÷زائري ،اŸسسرح ا÷هؤي العلمة ،مسسرح عز الدين ›ؤبي..

عنابة :هدى بوعطيح

أسس-ت-م-ت-ع عشس-اق أل-ف-ن أل-رأب-ع بعنابة
خ Ó-ل أل -ف -ع -ال -ي -ة أل -ف -ن -ي-ة ب-اأح-دث
أل- -ع -روضض ،وأل -ت -ي ج -ل -بت أإع -ج -اب
سس-ك-ان أل-ولي-ة م-ن م-خ-ت-ل-ف ألفئات
وألأعمار ،حيث كان ألموعد خÓل
أف -ت -ت -اح أل -ت -ظ -اه -رة م -ع مسس-رح-ي-ة
«م -اك -بت» ل -ل -م -خ-رج أح-م-د خ-ودي،
أإن-ت-اج أل-مسس-رح أل-وط-ن-ي أل-جزأئري،
ح-يث أب-دع م-م-ث-ل-وه-ا ف-ي ت-ق-دي-مها
لجمهور ألفن ألرأبع وصسنع ألفرجة،
ل سسيما و أن ألعمل مسستوحى عن
أإحدى روأئع وليام شسكسسبير ،حيث
صس -ور أل -م -خ -رج ك -ل أن -وأع أل -ع-ب-ث-ي-ة
ل -ل -وصس -ول أإل-ى ألسس-ل-ط-ة وب-م-خ-ت-ل-ف
أل -ط -رق غ -ي-ر ألشس-رع-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
ألخيانة وألخدأع وألسسرقة ،وكل ذلك
في قالب فكاهي أحيانا ،ومشساهد
ت -رأج -ي -دي -ة أح -ي-ان-ا أخ-رى مصس-ورة
ك - -ي - -ف ق - -ام أل - -ج- -ن- -رأل «م- -اك- -بث»
وم-رأف-ق-ه «ب-ان-غ-و» ب-اإسس-ق-اط ع-رشض
ألملك «دأنكن» ،وهي ألأحدأث ألتي
قدمها نخبة من ألفنانين على غرأر
ح-ج-ل-ة خÓ-دي ،ع-ب-د أل-ن-ور يسس-ع-د،
محمد بوعÓق ..وأآخرون.
ك - -م - -ا ك - -ان روأد أل - -مسس - -رح خ Ó- -ل
أل -ف -ع -ال -ي -ة ع -ل -ى م -وع -د أيضس -ا م -ع
مسس -رح -ي -ة «ل -ي -ل -ة أإع-دأم» ل-ل-مسس-رح
ألجهوي ألعلمة ،من تاأليف وأإخرأج
سس- -ف- -ي- -ان ع- -ط- -ي- -ة ،ح -يث ت -م -ك -نت
أل -مسس -رح-ي-ة ب-دوره-ا ف-ي أن ت-ج-لب
أإعجاب ألجمهور ألعنابي ،ألذي لم
ي -ف -وت ف -رصس -ة مشس-اه-دت-ه-ا ،وأل-ت-ي
تدور أحدأثها بين شسخصسيتين هما
سسجين محكوم عليه بالإعدأم بسسبب
ألقتل ألخطاأ وألسسجان ألذي يتعامل
معه ب Óأإنسسانية ،وفي قصسة مشسوقة
وح -ب -ك-ة درأم-ي-ة ت-دع-و أإل-ى أح-ت-رأم
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تسصليط الضصوء على الهجرة والنضصال النقابي
أافلم طؤيلة و أاخرى وثائقية يجمعها قاسسم
مشسÎك و ت - -ط - -رق- -ه- -ا إا ¤مشس- -اك- -ل اŸه- -اج- -ري- -ن
لم ،وك-ذا مشس-اك-ل ال-يد
وال-ت-أاق-ل-م خ-ارج ال-ؤط-ن ا أ
العاملة و النضسال النقابي و غÒها من القضسايا
ال-راه-ن-ة ،وي-ج-م-ع-ه-ا أايضس-ا ع-رضس-ها داخل وخارج
منافسسة مهرجان ا÷زائر الدو‹ للسسينما «أايام
ال-ف-ي-ل-م اŸل-ت-زم» ،ال-ذي –تضس-ن دورت-ه ال-ت-اسس-عة
ه- -ذه السس- -ن- -ة ق- -اع- -ت- -ي «اب -ن زي -دون» و»زي -ن -ات
«ب -دي -ؤان ري-اضص ال-ف-ت-ح م-ن  01إا 09 ¤ديسسمÈ
ا÷اري.

حبيبة غريب

ألمهرجان أفتتح بعرضض ألفيلم ألفلسسطيني «وأجب»
للمخرجة «آأن ماري جاسسر» سسيتنافسض على ألجائزة
أل -ك -ب -رى م -ع ف -ي -ل-م «م-يÓ-ن-كولي أوفريار» للمخرج
أل -ف -رنسس -ي ج -ي -رأر م -وردي Ó-و ف-ي-ل-م «روسس-ت-ي ب-ويز»
للمخرج أندي بوشض و فيلم «أون سسيزون أون فرونسض»
للمخرج صسالح هارونو من تشساد و أيضسا فيلم «لوتر
ك -وت-ي دو ل-يسس-ب-وأر» ل-ل-م-خ-رج أك-ي ك-وريسس-م-ك-ي م-ن
ف -ن -ل -ن -دأ .ف -ي صس -ن -ف أألف Ó-م أل -وث-ائ-ق-ي-ة سس-ي-ع-رف
أل -م -ه -رج-ان ع-رضض ف-ي-ل-م «ل -ي سس -ي -ل -ونسض دو ل -ي-دي»
للمخرجة ألبوركينابية عيسساتا وأمارأ و فيلم «ليبر»
للمخرج ألفرنسسي ميشسال توسسكا و فيلم «سسونترأل

صدارات:

إاص

أيربورت» للمخرج أأللماني كريم عينوزو فيلم «لي
زونفون دو أزأر ذو» بإاخرأج مشسترك بين ألمخرجين
ألبلجيكيين باسسكال كولسسون وتيري ميشسال.
مشساركة ألجزأئر في هذه ألطبعة سستكون بالفيلمين
أل-ط-وي-ل-ين « «أل-ط-ريق ألمسستقيم» ل-ل-مخرج عكاشسة
ط-وي-ط-ة« ،صس-وت أل-مÓ-ئ-كة» ل-ل-م-خ-رج كمال ألعيشض
بفيلمين وثائقيين وهما فيلم «أنريكو ماتاي وألثورة
ألجزأئرية» للمخرج علي فاتح عيادي و فيلم ألمنتج
بالشسرأكة بين ألجزأئر وألسسويسسرأ لـ فيلي هيرمانو
ألذي يحمل عنوأن« :ألختيار عند سسن ألعشسرين».
تعرف ألطبعة ألتاسسعة أيضسا برمجة أربعة أفÓم
خارج ألمنافسسة وهي فيلم «بيي نو دون لوب» للمخرج
ألكندي فرأنسسيسض لوكÓرة و فيلم «جوزي مارتي ،لوي
دو كاناري» للمخرج ألكوبي فيرناندو بيريز و ألفيلم
أل-وث-ائقي «ل-ون-ف-ون دو دي-اب-ل» ل-ل-مخرجة ألفرنسسية»
أورسسول ويرنلي» فيرغين و فيلم «لو فليك دو بالفيل
للمخرج ألجزأئري رشسيد بوشسارب.
تعرضض أألفÓم بنسسبة  3أفÓم يوميا بدأية من ألسساعة
 14:00زوأل ،بقاعتي أبن زيدون و زينات بديوأن
رياضض ألفتح ،تكون متبوعة بنقاشسات مع ألمخرجين،
كما سستتنافسض أألفÓم ألمشساركة في ألمهرجان على
ألجائزة ألكبرى في فئة أألفÓم ألطويلة وألوثائقية
وكذأ جائزة لجنة ألتحكيم ألخاصسة.

لسستاذ بلل حبناسسي
أاّول مؤؤلف ل أ

«أامن اŸتاحف وحفظ وسصÓمة اÛموعات اŸتحفية»

ألآخ- -ر وأح- -ت- -رأم أل -ح -ي -اة ،ت -ظ -ه -ر
أحدأث أخرى حول ألسسجان ألذي
سسيحاكم بدوره لنفسض ألسسبب.
«رب- -ي- -ع أل- -نسس -اء» مسس -رح -ي -ة أخ -رى
قدمت على ركح «مجوبي» وهي من
أإنتاج مسسرح عنابة ،تاأليف وأإخرأج
مولي ملياني محمد مرأد ،وتمثيل
ن- -ب- -ي- -ل رح -م -ان -ي ،م -يشس -و ،رضس -وأن
ب -وقشس-ب-ي-ة ،ع-ب-د أل-رح-م-ن ج-م-وع-ي
و أوديني محمد شسريف ،حيث وقف
أل- -ج- -م- -ه- -ور ع- -ل- -ى أح- -د ألأع- -م -ال
أل -درأم -ي -ة ل -م -دي -ن-ت-ه-م ،وأل-ت-ي ق-ال

بشساأنها مدير ألثقافة لولية عنابة
أإدريسض ب -ودي-ب-ة ب-اأن-ه-ا م-ن ألأع-م-ال
ألدرأمية ،ألمنتجة من قبل ألجيل
أل -ث -الث ل -ل -م -خ-رج-ي-ن أل-ج-زأئ-ري-ي-ن
ألشسباب ،وألذين ينزعون للمغامرة
وأل -ت-ج-ريب ،خ-اصس-ة و أن-ه-م تشس-ب-ع-وأ
بخبرة أسسÓفهم ألكبار ،ألذين تركوأ
ترأثا مسسرحيا متنوعا وغنيا.
ك-م-ا ق-ال بشس-اأن-ه-ا م-خ-رج-ه-ا م-ولي
ملياني «تعددت أآهات ألنسساء ..وفي
ع- -م -ق أآه -ات -ه -ن تصس -ن -ع -ن ألشس -م -وخ
وت -ت -رب-ع-ن ع-ل-ى ع-رشض أل-دي-م-وم-ة»،

“ثل مسسرح وهران ‘ اŸهرجان اÎÙف

وهي مسسرحية تسسلط ألضسوء على
أل-م-ر أة أل-ت-ي ت-ب-حث ع-ن أل-ط-م-اأنينة
وألسسكينة ألمفقودة وألتي ل سسبيل
أإل- -ي -ه -ا ف -ي غ -ي -اب أل -نصس -ف ألآخ -ر
للمر أة « أدم».
ت -خ -ت -ت -م ف -ع -ال -ي-ات « أي-ام ع-ن-اب-ة
ل -ل-مسس-ارح أل-ج-ه-وي-ة» أمسس-ي-ة أل-ي-وم،
بعرضض «وأن مان شسو» بعنوأن «كريم
ضس -د ألك-ت-ئ-اب» م-ن ت-ق-دي-م أل-ف-ن-ان
ألفكاهي ألجزأئري ـ ألفرنسسي كريم
بلحاج ،وألذي سسيقدم لجمهوره على
م- -دأر سس- -اع- -ة ونصس- -ف م -ن أل -زم -ن
أل-ظ-روف ألج-ت-م-اع-ية
أل - - -ت - - -ي ي - - -ع- - -يشس- - -ه- - -ا
ألمهاجرون بفرنسسا.

«معروضض للهوى» ..رحلة البحث عن الذات أامام ا÷مهور
سسيكون مسسرح وهرأن ألجهوي حاضسرأ في ألمهرجان ألوطني
للمسسرح ألمحترف بمسسرحية «معروضض للهوى» ،حسسبما أكده لنا
مؤولفها ومخرجها محمد بختي ،على هامشض عرضض ألمسسرحية
ألتي أفتتحت ،سسهرة ألسسبت ،أيام مسسرح وهرأن ألتي يحتضسنها
ألمسسرح ألبلدي للجزأئر ألوسسطى .وببسساطة في أللغة وأقتصساد في
ألسس-ي-ن-وغ-رأف-ي-ا ،ي-أاخ-ذن-ا ه-ذأ أل-ع-رضض ،أل-م-ع-ت-م-د أك-ث-ر ع-ل-ى أدأء
ألممثلين ،في رحلة بحث عن ألمشساعر ألنبيلة وألحب ألصسادق ،في
قالب تعبيري سساخر.
تنطلق ألمسسرحية بشساب نائم ،يسستيقظ أو يخيل له ولنا ذلك ،ول
ندري إأن كان نومه متوأصس Óأو أنه يغفو ليسستريح من سسفر متعب،
وح-ي-ن-م-ا يسس-م-ع صس-وت خ-ط-وأت شس-خصض ت-ق-ت-رب ،ي-خ-ت-ب-ئ وينتظر
ظهوره ،دون أن يكون متأاكدأ إأن كان هذأ ألشسخصض حقيقي أو نتاج
خياله وحلمه ،خصسوصسا وأنه يتصسرف بطريقة غريبة وكأانه آأت من
ألماضسي ألبعيد.
يتبين لنا فيما بعد أن أألول عقÓني مادي ،وألثاني حامل لمبادئ
معايير وحالم بعالم أفضسل ،ورغم هذأ ألختÓف ،يقرر ألثنان
ألسسفر معا «بحثا عن ألكنز» ،دون أن يعلم أي منهما ما هو فعÓ
هذأ «ألكنز» .ويؤوثث هذه ألرحلة عدد من أللقاءأت وألشسخصسيات،

لتتحول إألى مغامرة تدور حول أفكار محورية هي ألحب ورفضض
ألظلم وألرغبة في مسساعدة أآلخر.
ألمسسرحية من تأاليف وإأخرأج محمد بختي ،بمسساعدة عبد ألقادر
بلكروي ألعنصسر ألوحيد ألمتبقي من ألفرقة ألتي أدت ألنسسخة
أألول-ى ل-ل-مسس-رح-ي-ة م-ط-ل-ع أل-تسس-ع-ي-نيات ،ونجد في ألسسينوأغرأفيا
حمزة جاب ألله ،أما ألموسسيقى فهي للزبير رحال ،ومثل أدوأر
شسخصسيات هذأ ألعرضض كل من محمد دين ألمناني ،عبد ألقادر
بلكروي ،حورية زوأشض ،ليلى تلماتين ،مصسطفى مرأتبة ،يوسسف
قوأسسمي ،محمد أمين دأدة.
Óشس -ارة ،ف-ب-ع-د ع-رضس-ي «ب-ي-ن-وك-ي-و» و»م-ع-روضض ل-ل-ه-وى» ،أل-ل-ت-ي-ن
ل -إ
عرضستا ،يوم ألسسبت ،ومسسرحية «ألغلطة» ألتي عرضست ،أول أمسض
أألحد ،ثم «ألفحلة» ،أمسض أإلثنين ،تتوأصسل أيام مسسرح وهرأن
Óطفال) و»ألحرأز» (مسسرح ألشسارع)،
ألجهوي بعروضض «ألنحلة» (ل أ
أليوم ألثÓثاء« ،دأدأ» وهو عرضض كوريغرأفي يوم غد أألربعاء،
و»ألبارتية» (مسسرح أرتجالي) بعد غد ألخميسض ،إأضسافة إألى لقاءين
حول عبد ألقادر علولة يومي ألثنين وألخميسض.

أاسسامة إافراح

الطبعة  12للمهرجان الؤطني للمسسرح الفكاهي باŸدية

 6عروضض تتنافسض على جائزة العنقود الذهبي

أف-ت-ت-حت م-ح-اف-ظ-ة أل-م-ه-رج-ان أل-وطني
للمسسرح ألفكاهي ،بالمدية ،عشسية أمسض،
حدثها ألثقافي في طبعته ألثانية عشسر
بصسفة رسسمية بعرضض دأخل ألمنافسسة
ب -ع -ن -وأن« :أل-مشس-روع» م-ن ق-ب-ل ج-م-ع-ي-ة
نشس-اط-ات ألشس-ب-اب أل-مسس-ت-ق-ب-ل ب-م-عسس-ك-ر
لمخرجها عبد ألوهاب بلحول .
سس -ي -ت-ن-افسض ه-ذأ أل-ع-رضض ف-ي أل-ف-ت-رة
أل -م-م-ت-دة إأل-ى غ-اي-ة  06ديسس-م-ب-ر ع-ل-ى
جائزة ألعنقود ألذهبي مع  06عروضض
جديدة لسسنة  2018وتتمثل في « حمار
ول -و ط -ار « ل -ج -م -ع -ي-ة أل-مسس-رح أل-ج-دي-د
لمدينة يسسر( بومردأسض) لمخرجها عبد

أل- -غ -ن -ي شس -ن -ت -وف  ،و « زوأج م -خ -ب -ري «
للمسسرح ألجهوي بباتنة لمخرجها صسالح
ب- -وب- -ي- -ر  ،و « ج- -اء يسس -ع -ى ودر تسس -ع -ة «
ل -ل -ت -ع -اون -ي -ة أل-ف-ن-ي-ة ل-مسس-رح ب-ور سس-ع-ي-د
بالجزأئر ألعاصسمة لمخرجها علي جبارة
 ،إألى جانب « تيك تاك بوم» للمسسرح
أل -ج -ه -وي قسس -ن-ط-ي-ن-ة ل-ل-م-خ-رج صسÓ-ح
ألدين تركي ودأودي سسرحان  ،وكذأ «
متو ألموشض « للمسسرح ألجهوي بالعلمة (
سسطيف) للمخرج شسوقي بوزيد  ،و «
بروسسي « لجمعية شسباب وفنون بتابÓط
بالمدية لمخرجها هÓلي محمد  .وسسيتم
ت-ك-ري-م ب-ه-ذه أل-م-ن-اسس-ب-ة ك-ل م-ن أل-م-مثل

أل -مسس -رح -ي وأل-ت-ل-ف-زي-ون-ي وألسس-ي-ن-م-ائ-ي
أل -ف -ن -ان ع -ب -د أل -ح -م -ي-د رأب-ي-ة  ،أل-ف-ن-ان
أل -ك -وم -ي -دي صس -ال -ح أول -ق-روت  ،أل-ك-اتب
ÓفÓم ألوثائقية
وأإلعÓ-م-ي وأل-م-خ-رج ل -أ
م -ح -م -د زأوي ،وأل -ف-ن-ان أل-رأح-ل ألشس-ي-خ
ع -ط -اء أل -ل -ه أل -م-دع-و أح-م-د ب-ن ب-وزي-د،
فضس Ó- -ع- -ل- -ى أل- -ف- -ن- -ان حسس- -ان أل -ط -يب
ألمعروف باسسم ألطيب أبي ألحسسن ،أبن
مدينة ألورود ألذي نظمت هذه ألطبعة
على روحه وعطائه ألفني .

اŸدية :علي ملياÊ

يعرضص حاليا بكل قاعات الديؤان

«جÒاسصيك وارد» فيلم اآلثار وعلم اÿيال األمريكي

ال-قسس-م الثقافي /ه -وأة أف Ó-م أإلث -ارة
وأألكشس -ن وأل -خ-ي-ال وك-ذأ م-ت-ت-ب-ع-ي آأخ-ر
صسيحات هوليود ،على موعد بدأية من
يوم أمسض ،مع عرضض فيلم «Jurassic
»World : Fallen Kingdom
للمخرج :خوأن أنطونيو بايونة ،وألصسادر
ف- -ي  06ج- -وأن  .2018م- -دة أل -ف -ي -ل -م :
2سسا08د و هم من أدأء :كريسض برأت-

بريسض دلسض هوأرد -رأف سسبال و إأنتاج:
ألوليات ألمتحدة أألمريكية و من توزيع:
-Universal Pictures Interna
 tional Franceو أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي
للثقافة وأإلعÓم.
Óشسارة ،يدخل هذأ ألعرضض في إأطار
ل إ
برنامج ألسسينما ألذي سسطره ألديوأن
أل-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وأإلعÓ-م ل-لعام ألثاني

على ألتوألي وألمتمثل في عرضض أحدث
أألفÓم ألسسينمائية ألعالمية تلبية ألذوأق
ألجمهور ألعريضض ،عبر قاعات ألسسينما
أل-ت-اب-ع-ة ل-ه ب-ك-ل م-ن أل-ع-اصس-م-ة ،وهرأن،
ب -ج-اي-ة ،قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،و ب-وم-ردأسض ،ك-م-ا
ينظم في ذأت ألسسياق عروضض خاصسة
للطلبة سسيتم أإلعÓن عنها لحقا عبر
موأقع ألتوأصسل ألجتماعي.

لثار،
لسستاذ ا÷امعي ‘ علم ا آ
صسدر مؤؤخرا ل أ
ب-لل ح-ب-ن-اسس-ي ،أاول م-ؤؤل-ف ل-ه ‘ ع-ا ⁄ال-ك-تابة،
واŸؤسس - -ؤم بـ «أام- -ن اŸت- -اح- -ف و ح- -ف- -ظ وسس- -لم- -ة
اÛم-ؤع-ات اŸت-ح-ف-ي-ة» ع-ن دار ال-ه-دى ل-ل-ط-باعة
والنشسر والتؤزيع ع Úمليلة ،ليضسم العديد من
لو ¤على
اÙاور التي تسسلط الضسؤء بالدرجة ا أ
كل ما يخصص علم اŸتاحف كتخصسصص و اŸتحف
كمؤؤسسسسة متحفية ،و ما يحتؤيه هذا اŸتحف من
–ف لها قيمة جمالية أاو تاريخية أاو فنية ،و
ك -ذا مصس -ادر ه -ذه اÛم -ؤع -ات وط -رق تسس -يÒه-ا
وع -رضس -ه -ا ‘ ق -اع -ات ال -ع -رضص ،واه -م ال-ت-ق-ن-ي-ات
لم-ن وا◊ف-ظ ب-نسس-ب-ة ل-ل-م-ج-م-ؤع-ات
ا◊دي-ث-ة ل -أ
لشس-خ-اصص داخ-ل اŸت-ح-ف وا◊ماية
اŸت-ح-ف-ي-ة و ا أ
بالنسسبة لعمارة اŸتحف.
أكد بÓل حبناسسي ،أسستاذ في علم أآلثار بالمركز
أل -ج -ام -ع -ي أل -ح -اج م -وسس -ى أق أخ-ام-وخ ب-ع-اصس-م-ة
أأله -ق -ار لـ «ألشس -عب» أن أل -م -ول -ود أل -ج-دي-د  ،ي-ع-د
إأضس -اف -ة ل -لسس-اح-ة أألك-ادي-م-ي-ة ف-ي م-ن-ط-ق-ة ت-ع-ت-ب-ر
بالدرجة أألولى متحف مفتوح على ألهوأء ألطلق ،

لكون ألمنطقة أحد أكبر ألحظائر ألوطنية ألثقافية
أل -غ -ن -ي -ة ب -ال -ت -رأث و أل -ت-ح-ف  ،و ك-ذأ ك-ت-اب ي-ق-دم
إأرشسادأت و توجيهات أإلى طلبة علم أآلثار وتاريخ
إأل -ى أل -م -وظ -ف -ي -ن ضس -م -ن أل -م -ؤوسسسس -ة أل -م -ت-ح-ف-ي-ة
وأل -م-ؤوسسسس-ة أل-وصس-اي-ة أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أل-ت-رأث ب-ك-ل
أنوأعه ،وكيفية ألتصسدي لعوأمل ألتلف من تخريب
Óثار ومنه محاولة نشسر
وتدمير ونهب وسسرقة ل آ
ألثقافة ألمتحفية وألفكر ألسسياحي في ألمجتمع .
سسلط ألمؤولف ألجديد ألمتكون من  123صسفحة
ألضسوء على ألعديد من ألمحاور ألتي تتعلق بأامن
ألمتاحف و سسÓمتها ،كالتعريف بالمتحف وعÓقته
بعلم ألمتاحف ثم ألعرضض ألمتحفي  ،وألتسسيير
ألمتحفي  ،و تشسخيصض وتحديد عوأمل ألتلف ألتي
ت-ه-دد أل-م-ؤوسسسس-ة أل-م-ت-ح-ف-ي-ة أل-متمثلة في ألعوأمل
ألطبيعية  ،ألبشسرية  ،ألبيئية  ،ألبيولوجية  ،و منه
ألتطرق إألى تدأبير ألحفظ وآأليات أألمن وألحماية
للمتاحف ألمغطاة .

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
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نّوه بتنظيم يوم –سسيسسي حول ﬂأطر اÿمول البدÊ

حطـاب «تنظ ـيـم كأاسص إافريقيا  ٢٠١٩ليـسص
من أاولوياتنا رغم تّوف ـ ـر الهياك ـ ـل الرياضسيـ ـة»
كشسف وزير الشسبأب و الريأضسةﬁ ،مد حطأب ،ان تنظيم كأأسس افريقيأ ل 20١٩ ·Óليسس من أاولويأت ا÷زائر ‘
الفÎة ا◊ألية ،وذلك خÓل اشسرافه على افتتأح اشسغأل اليوم التحسسيسسي حول مكأفحة اÿمول البد ،Êبقأعة
اÙأضسرات التأبعة Ÿلعب  5جويلية.

عمار حميسسي
أاك -د ح -ط -اب ان ال -وزارة ل -دي -ه -ا
العديد من ا’ولويات حيث قال:
«‘ الفÎة ا◊الية تنظيم كأاسس
افريقيا ليسس من أاولوياتنا ،وهذا
’ يعود لغياب اŸرافق أاو الهياكل
الرياضشية ،بالعكسس هي متوفرة
وم -وج -ودة وتسش -م -ح ل-ن-ا ب-ت-ن-ظ-ي-م
ﬂت -ل -ف اŸن -افسش-ات ال-ري-اضش-ي-ة
ا÷هوية والدولية ،لكن ‘ الفÎة
ا◊ال -ي -ة ت -ن -ظ -ي-م م-ن-افسش-ة ك-أاسس
اف - -ري - -ق - -ي - -ا ’ ي - -دخ - -ل ضش - -م- -ن
أاولوياتنا».
اسشÎسشل حطاب ‘ تعدد أاوليات
الوزارة حيث قال « وزارة الششباب
و ال -ري -اضش -ة م -ه -م -ت -ه -ا م -راف-ق-ة
الشش- -ب- -اب ‘ ›ا‹ ال- -ري -اضش -ة و
ا÷انب ا’ج -ت -م -اع -ي م -ن خÓ-ل
ت -وف Òا’ط-ار ال-ري-اضش-ي اÓŸئ-م
لÈوز رياضشيي النخبة ومرافقتهم
من اجل الوصشول ا ¤مسشتوى عاٍل
و ايضشا مرافقة الششباب ‘ كل
ج -ه -ات ال -وط-ن م-ن خÓ-ل ت-وفÒ
ال- -فضش- -اءات ال- -ت- -ي تسش- -م -ح ل -ه -م
ب- -ت- -ف- -ج Òط- -اق- -ات -ه -م و ت -ف -ادي
وق- - - -وع- - - -ه - - -م ‘ ف - - -خ ا’ف - - -ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة م -ن خÓ-ل ت-ع-ب-ئ-ة
وقتهم باششياء ايجابية تسشاعدهم
‘ حياتهم اليومية».
ك- -م -ا ط -الب ال -وزي -ر ب -ت -ف -ادي
اسش -ت -غ Ó-ل ا◊ديث ع -ن ت -ن -ظ-ي-م
ك -أاسس اف -ري-ق-ي-ا ب-ط-ري-ق-ة سش-ل-ب-ي-ة
حيث قال « :بعد ان ” سشحب
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ه- -ذه اŸن- -افسش- -ة م- -ن
ال- -ك -امÒون ا÷م -ي -ع –دث ع -ن
ضشرورة تنظيم ا÷زائر للمنافسشة

وهو أامر خاطئ ،حسشب رأايي أ’ن
ت -ن -ظ -ي -م م -ث -ل ه -ذه اŸن -افسش-ات
ال -كÈى ت -ت -ط -لب –ضشÒا ج -ي-دا
ل -ن -ك -ون ‘ اŸسش-ت-وى ،خ-اصش-ة ان
ا◊ضش- -ور سش -ي -ك -ون ك -بÒا وع -ل -ى
أاع-ل-ى اŸسش-ت-وي-ات و م-ن ج-ان-ب-ن-ا
نسش -ع -ى ’سش -ت -غ Ó-ل ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه
ا’ح -داث ال-ري-اضش-ي-ة ال-كÈى م-ن
اج -ل تسش -وي -ق صش -ورة ج -ي -دة ع -ن
ا÷زائر و ليسس العكسس» .
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،ن ّ-وه ح -ط -اب
Ãب -ادرة ت -ن -ظ -ي -م ي-وم –سش-يسش-ي
حول اÿمول البد Êحيث قال:
«ان- -ه م- -ن ا÷ي- -د ت- -ن- -ظ- -ي- -م ي -وم
–سشيسشي من هذا النوع خاصشة
ان ظ- - -اه- - -رة اÿم- - -ول ال- - -ب - -دÊ
أاصشبحت من الظواهر التي يجب
ﬁارب -ت -ه -ا م -ن خÓ-ل ال-تشش-ج-ي-ع
على ‡ارسشة الرياضشة و ا◊ركة

طيلة اليوم للحفاظ على ا÷سشم
الصشحي».
حّذر الوزير من ا’مراضس التي
ق - - -د تصش- - -يب ا’نسش- - -ان ،ج- - -راء
اÿم- -ول ال- -ب- -د Êح- -يث ق- -ال« :
ح -ال-ي-ا ه-ن-اك دراسش-ات ت-ؤوك-د ان
نسشبة ا’صشابة ببعضس ا’مراضس
قد زادت بسشبب اÿمول البدÊ
على غرار السشرطان بكل انواعه
دون نسش- - -ي- - -ان ام- - -راضس أاخ - -رى
تصشيب اŸعدة وهي ا’مور التي
ي-جب ال-ت-ح-ذي-ر م-ن-ه-ا م-ن خÓل
التششجيع على ‡ارسشة الرياضشة،
وم- -ن ج- -ان- -ب- -ن- -ا ق- -امت ال- -وزارة
بالعديد من اŸبادرات ‘ هذا
اÛال على غرار مرافقة وزارة
الصش - -ح - -ة ‘ م - -ب- -ادرة الصش- -ح- -ة
وال -ت -غ-ذي-ة ال-ت-ي دعت إال-ي-ه-ا م-ن
خÓل التششجيع على ا◊ركة و

‡ارسشة الرياضشة «.
حضش -ر ه-ذا ال-ي-وم ال-ت-حسش-يسش-ي
بعضس اطارات الوزارة و ‡ثلون
ع- -ن وزارة الصش- -ح -ة و السش -ك -ان و
اصشÓح اŸسشتششفيات ،اضشافة ا¤
ن -خ-ب-ة م-ن ا’سش-ات-ذة و ›م-وع-ة
من الطلبة حيث خلصس هذا اليوم
ال -ت -حسش-يسش-ي ا ¤ضش-رورة ت-ف-ادي
ا÷ل- -وسس ل- -فÎات ط- -وي -ل -ة ام -ام
اج -ه -زة ال -ك -م -ب -ي -وت -ر ع-ل-ى وج-ه
اÿصش - -وصس و ال- -ت- -ي ’ ي- -جب ان
تتجاوز ثÓث سشاعات يوميا على
اقصش - -ى ت - -ق- -دي- -ر  .ك- -م- -ا ط- -الب
اÙاضش -رون بضش -رورة اسش-ت-غÓ-ل
وسش -ائ -ل ال-ن-ق-ل ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ان-ه-ا
تسشمح لÓنسشان با◊ركة Ãا ان
السشيارة ورغم منافعها اصشبحت
من اŸسشببات الرئيسشية للخمول
البد.Ê

لفريقيــــة لكــــرة القـــــدم
كــــأأسس الكونفدراليـــــة ا إ
«الشسيــــــأط Úالسســـــــود» – نصســـــر حسســــــــــ Úداي

النصسري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي رواق منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسسب ..

يسسعى فريق نصسر حسس Úداي ا¤
تأأكيد نتيجة الذهأب عندمأ يواجه،
اليوم ،نظÒه نأدي الشسيأط Úالسسود
الكونغو‹ ‘ مبأراة العودة من الدور
التمهيدي لكأأسس الكونفدرالية
لفريقية لكرة القدم ،بعدمأ كأن
ا إ
أاشسبأل اŸدرب لسسأت قد فأزوا قبل
أايأم بنتيجة . 0 – 2
سشيعّول الطاقم الفني على العزÁة القوية التي
–ذو عناصشر الفريق التي “كنت من تقد Ëأاداءً
Îﬁما ‘ لقاء الذهابÃ ،لعب  5جويلية ،و”
تسشجيل هدف Úلتؤوكد الفعالية التي يتمتع بها الفريق
حاليا ،ولو أان العديد من ا’ختصشاصشي Úيجمعون

على أان النصشرية كانت قريبة من تسشجيل عدد أاكÈ
من اأ’هداف.
ل-ك-ن ‡ث-ل-ن-ا ت-ن-ق-ل ا ¤ال-ك-ون-غ-و Ãع-نويات مرتفعة
للوصشول ا ¤الهدف و مواصشلة اŸغامرة القارية
حيث أان ا◊ارسس بوصشوف سشيكون له عمل كب،Ò
اليوم ،لتسشي Òالدفاع للتمركز بششكل جيد من أاجل
كبح ﬁاو’ت اŸنافسس .
سشيكون الششوط اأ’ول مهما للغاية بالنسشبة للنصشرية
من خÓل تعزيز خطي الدفاع و الوسشط و ا’نطÓق
ب-ه-ج-وم-ات م-ع-اكسش-ة Ùاول-ة م-ب-اغ-ث-ة « الششياطÚ
السشود « ‘ عقر دارهم .
تسشجيل الفوز بهدف Úزاد من تواجد ’عبي نصشر
حسش Úداي ‘ حالة معنوية مناسشبة والتي تؤوهلهم

كأأسس إافريقيأ اŸمتأزة

تقام مقابلة الكأاسس ا’فريقية اŸمتازة ب Úنادي
الÎجي الرياضشي التونسشي و الرجاء البيضشاوي
اŸغربي ،يوم  4جانفي اŸقبل ،برادسس (تونسس).
ك -ان ن -ادي الÎج -ي ال -ت -ونسش -ي ال -ذي ي-ل-عب ل-ه
ا÷زائري يوسشف بÓيل ،قد توج بلقب رابطة
ا’بطال ا’فريقية ،عقب فوزه على نادي ا’هلي
اŸصشري (ذهابا بـ  3-1وايابا بـ  ،)0-3فيما نال

مولودية وهران

Œمي ـ ـ ـ ـ ـد عمليـ ـ ـ ـ ـ ـة
ا’سستقدامات و–ويل
الÎبصص إا ¤مسستغاÂ

قرر رئيسس مولودية وهران ،أاحمد بلحاجŒ ،ميد
عميلة ا’نتدابات ‘ الوقت الذي يباششر فيه فريقه
تربصشا مغلقا لعششرة أايامÃ ،دينة مسشتغا ،Âبد’ من
تلمسشان ،بحسشب ما اسشتفيد من اŸناج Òالعام للنادي
الناششط ‘ الرابطة اأ’و ¤لكرة القدم.
صشرح زوب Òواسشطي بأان «الصشراعات السشائدة ‘
ﬁيط النادي دفعت الرئيسس بلحاج إاŒ ¤ميد عملية
ا’نتدابات بعدما كان على وششك التوقيع لÓعب ÚاثنÚ
جديدين على اأ’قل ينششطان ‘ نادي Úمن الرابطة
Óوضشاع السشائدة ‘
اأ’و .»¤تأاسشف اŸناج Òالعام ل أ
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لندية العربية
كأأسس ا أ
أاهلي جدة – وفأق سسطيف

الوفاق Ãعنويات جّد مرتفعة للعودة بورقة التأاهل
تخوضس ،مسسأء اليوم ،تشسكيلة وفأق سسطيف مبأراة ‘ غأية الأهمية،
بجدة السسعودية ،مع اأهلي جدة ‘ ،اإطأر اإيأب الدور ثمن النهأئي من
بطولة كأأسس الأندية العربية ،وهي اŸقأبلة التي يحتضسنهأ ملعب
ا÷وهرة اŸشسعة Ãدينة جدة.
وصش -لت تشش -ك -ي-ل-ة ال-وف-اق ،مسش-اء
السشبت ،ا ¤السشعودية ،حيث أاّدت
م-ن-اسشك ال-ع-م-رة ،ق-ب-ل ال-تحضشÒ
للمقابلة Ãعنويات جد مرتفعة،
رغ -م ال -ه -زÁة ‘ ل-ق-اء ال-ذه-اب
Ãلعب  8ماي  1945بسشطيف،
قبل أاسشابيع ،حيث انهزم الوفاق
بنتيجة هدف واحد دون رد.
كانت النتيجة ضشمن ›موعة
م -ن ال -ن-ت-ائ-ج اıي-ب-ة ل-تشش-ك-ي-ل-ة
اŸدرب السش -اب-ق ل-ل-ف-ري-ق رشش-ي-د
ال- -ط- -اوسش- -ي ،ب- -ع- -د اإ’قصش -اء ‘
نصشف نهائي كأاسس رابطة أابطال
إاف-ري-ق-ي-ا أام-ام اأ’ه-ل-ي اŸصشري،
وت -ل -ت-ه-ا ن-ت-ائ-ج أاخ-رى ﬂي-ب-ة ‘
البطولة اÎÙفة ،ما دعا إادارة الوفاق ،الذين عاد إاليهم اأ’مل ،وه-و ال-ذي ذك-ر أاشش-ب-ال-ه ب-أاه-م-ي-ة
الرئيسس حسشان حمار لÓسشتنجاد وأام- -ام اŸع- -ن- -وي- -ات اŸرت -ف -ع -ة نسشيان مباراة الذهاب ،من اجل
باŸدرب اأ’سشبق نورالدين زكري لÓعب ،Úوا÷انب النفسشي الذي ح-ث-ه-م ع-ل-ى الÎك-ي-ز ‘ م-ق-اب-ل-ة
الذي وفق ‘ أاول خرجة بفوزه ح- -رصس ع- -ل- -ي -ه اŸدرب زك -ري ،ال-ي-وم ل-ل-ف-وز ب-ه-ا ،وه-ي اŸق-ابلة
ع -ل -ى ا–اد ا÷زائ -ر ،اÿم -يسس حيث سشتكون ا◊رارة وا◊ماسس التي سشتكون –ت إادارة ا◊كم
اŸاضش - -ي ‘ ،آاخ - -ر ج- -ول- -ة م- -ن ‘ اŸي -دان م -ن اج -ل م -ب -اغ -ت -ة اŸصش- - -ري ج- - -ه- - -اد ج- - -ريشش - -ة،
م- -رح- -ل- -ة ال- -ذه- -اب ل -ل -ب -ط -ول -ة اأ’هلي ‘ عقر داره.
وÃسش-اع-دة ﬁم-ود اب-و ال-رج-ال
إاذا كانت التششكيلة السشطايفية من مصشر ،ووليد احمد ا◊كم و
اÎÙفة بنتيجة . 0/1
وه -ي ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي رف-عت م-ن قد خاضشت حصشصشا تدريبية ،مع ال -راب -ع ال -ف -اضش -ل اب -و شش -نت م-ن
معنويات التششكيلة للعب ،اليوم ،اقحام اŸهاجم بوقلمونة الذي السشودان ،وهم الذين ” تعيينهم
م-ن اج-ل ال-ع-ودة ب-ورق-ة ال-ت-أاه-ل ،كان مصشابا ،فإان تششكيلة اŸدرب من ا’–اد العربي لكرة القدم.
رغ -م صش -ع -وب -ة اŸه -م-ة ،إا’ أان-ه-ا ا’رج-ن-ت-ي-ن-ي ب-اب-ل-و غ-وي-دي ق-د
ليسشت مسشتحيلة ،بحسشب انصشار ق -امت ب-ال-ت-حضش Òا÷ي-د ل-ل-ق-اء،

سسطيف :نورالدين بوطغان

تصسفيأت كأأسس إافريقيأ 20١٩

إاقصساء منتخب سسÒاليون من اŸنافسسة
أاقصسي منتخب سسÒاليون من تصسفيأت كأأسس أا· افريقيأ  ، 20١٩وأالغيت جميع
لن ،بحسسب مأ أاعلنت الكونفدرالية
نتأئجه ‘ اŸقأبÓت التي لعبهأ ◊د ا آ
الفريقية لكرة القدم (كأف) ،أامسس.
أاوضش- -ح ن -فسس اŸصش -در ،أان ق -رار إاقصش -اء م -ن -ت -خب تسشي Òششؤوون ا–ادية كرة القدم .
عابت ا’–ادية الدولية لكرة القدم (فيفا) ،قيام
سشÒاليون من هذه اŸنافسشة ا’فريقية ،قد اتخذ
خÓل اجتماع اŸكتب التنفيذي للهيئة ا’فريقية وزارة الرياضشة بسشÒاليون ،بإاقالة كل من رئيسشة
الهيئة الفدرالية اÙلية و ا’م Úالعام ل–Óادية،
اŸنعقد ،يوم ا÷معة اŸنصشرم ،باكرا (غانا).
تبعا لهذا القرار ” ،الغاء نتائج جميع اŸقابÓت آاسشها جوهانسشان و كريسس كامرا ،بعد اتهامهما من
التي لعبها منتخب سشÒاليون ◊د اآ’ن ،ضشّد كل من ق -ب-ل ا◊ك-وم-ة ب-ت-ل-ق-ي ال-رشش-وة و ال-تÓ-عب ب-ن-ت-ائ-ج
م -ن -ت -خب غ -ان -ا (ذه -اب -ا و اي -اب -ا) و ك -ي-ن-ي-ا ◊سش-اب اŸقابÓت و التسشي Òالسشيء .وأامرت الهيئة اŸسشÒة
ا÷و’ت الثالثة والرابعة و اÿامسشة من تصشفيات ل -ل -ك-رة ال-ع-اŸي-ة ،ب-إاع-ادة ال-رئ-يسش-ة ج-وه-انسش-ان ا¤
كأاسس أا· افريقيا  ،2019وذلك على خلفية اŸششاكل منصشبها.
جراء اقصشاء منتخب سشÒاليون من تصشفيات كأاسس
اŸتعلقة بتدخل السشياسشة ‘ الرياضشة بسشÒاليون .
معلوم ،ان ا’–اد الدو‹ لكرة القدم (فيفا) ،قد ا· اف- -ري- -ق -ي -ا  ،2019ت- -ق -لصس ع -دد اŸن -ت -خ -ب -ات
أاعلن يوم  5اكتوبر اŸنصشرم ،معاقبته ’–ادية اŸت- -ن- -افسش- -ة ‘ اÛم- -وع -ة السش -ادسش -ة ا ¤ث Ó-ث
سشÒاليون ،بسشبب تدخل السشلطات ‘ هذا البلد ‘ منتخبات.

البطولة الوطنية العسسكرية للتأيكواندو

إانطÓق اŸنافسسة Ãشساركة نحو  ٢٠فريقا
للعب مباراة ‘ اŸسشتوى أامام فريق له مسشتوى جيد
بحسشب اأ’داء الذي رأايناه ‘ لقاء الذهاب .

إاجراء لقاء الÎجي التونسسي  -الرجاء البيضساوي يوم  4جانفي ٢٠١٩
الرجاء البيضشاوي اŸغربي بكاسس الكونفدرالية
ا’فريقية ،رغم خسشارته ،مسشاء ا’حد ،امام
ن-ادي ف-ي-ت-ا ك-ل-وب ا’ن-غ-و‹ ب-ك-ي-نشش-اسش-ا ب-ن-ت-يجة
( ،)3-1مسشتفيدا ‘ ذلك من تفوقه ‘ مباراة
ال -ذه -اب ال -ت -ي ج-رت اأ’سش-ب-وع اŸاضش-ي ب-ال-دار
البيضشاء و التي حسشمها لصشا◊ه بنتيجة .0-3
م -ع-ل-وم ،ان ف-ري-ق الÎج-ي ال-ت-ونسش-ي ،سش-ي-م-ث-ل
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ال -ق -ارة ا’ف -ري -ق -ي -ة ‘ ،م -ن -افسش -ة ك-أاسس ال-ع-ا⁄
Óندية اŸقررة باإ’مارات العربية اŸتحدة ‘
لأ
الفÎة اŸمتدة من  12ا 22 ¤ديسشم Èا÷اري.
وسشيواجه الفريق التونسشي ‘ الدور ربع النهائي
الفائز من اŸقابلة التي سشتجمع ب Úنادي العÚ
ا’م -ارات -ي وف -ري -ق ت -ي -م وي -ل-ن-غ-ت-ون م-ن زي-ل-ن-دا
ا÷ديدة ،اŸقررة يوم  15ديسشم Èا÷اري .

اŸول -ودي -ة «وال -ت -ي “ي -زه-ا خÓ-ف-ات ’ ت-ن-ت-ه-ي بÚ
الرئيسس وأاعضشاء ›لسس اإ’دارة» ،داعيا ا÷ميع «إا¤
تغليب ا◊كمة لتجنيب الفريق خطر النزول إا¤
الرابطة الثانية الذي يهدده».
بخصشوصس ملف التسشريحات الذي ينتابه الغموضس بعد
إاعÓ- -ن ال- -رئ -يسس ب -ل -ح -اج اŸل -قب بـ ‘‘ب -اب -ا‘‘ ،م -ؤوخ -را،
ا’سشتغناء عن خدمات سشتة ’عب Úدفعة واحدة ،أافاد
واسش -ط -ي ب-أان ثÓ-ث-ة ع-ن-اصش-ر اسش-ت-ل-مت رسش-م-ي-ا وث-ائ-ق
تسشريحها ،ويتعلق اأ’مر بكل من يطو وششيبان واŸا‹
دوسشي كوجو ،خÓفا لزيري حمار ومنصشوري وبوششار

انطلقت ،أامسس ،بألبليدة ،منأفسسأت البطولة الوطنية العسسكرية للتأيكواندو
Ãشسأركة نحو  20فريقأ ‡ثلı Úتلف النواحي واŸدارسس العسسكرية.
بحسشب القائم Úعلى هذا ا◊دث الرياضشي الذي بدنية ‘ تطوير اŸهارات القتالية و الدفاعية لدى
–تضشن فعالياته القاعة متعددة الرياضشات التابعة الفرد العسشكري.
كما دعا اŸصشارع ÚاŸششارك ‘ Úهذه اŸنافسشة
ل -ل -م -ركب ال -ري -اضش -ي ا÷ه-وي ال-عسش-ك-ري ل-ل-ن-اح-ي-ة
العسشكرية اأ’و ¤يششارك كل فريق Ãصشارع واحد ‘ الرياضشية إا ¤تسشخ Òهذه اŸهارات القتالية و
كل صشنف من اأ’وزان اŸتمثلة ‘ ثمانية أاوزان الدفاعية ‘ اŸهام اŸسشندة إاليهم مششÒا إا ¤أان
بالنسشبة لصشنف الذكور (أاقل من  45و  58و  63و  68و هذه اللقاءات الرياضشية تندرج ‘ إاطار مسشاعي
 74و  80و  87كلغ و أاك Ìمن  87كلغ) و ثمانية أاوزان القيادة العليا للجيشس الوطني لبناء قوات مسشلحة
أايضشا بالنسشبة لصشنف اإ’ناث (أاقل من  46و  49و  53و تعتمد على التدريب ا÷يد و القوة و اللياقة البدنية
 57و  62و  67و 73كلغ و أاك Ìمن  73كلغ).
العالية Ÿقاتليها إا ¤جانب تعزيز روح الو’ء و
من اŸنتظر أان تتواصشل هذه اŸنافسشات ،إا ¤غاية اإ’نتماء للجيشس الوطني الششعبي.
يوم اأ’ربعاء ،الذي سشيعرف اقامة اŸباريات النهائية
يذكر أان هذا ا◊دث الرياضشي يعرف مششاركة
ال-ت-ي سش-تسش-ف-ر ع-ن ال-ف-ائ-ز ب-ه-ذه ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ية جميع النواحي العسشكرية السشت باإ’ضشافة إا ¤عدة
العسشكرية.
مدارسس و فرق عسشكرية على غرار قيادة ا◊رسس
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د ق-ائ-د ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة الوسشطى ا÷مهوري و قيادة القوات ا÷وية و اŸدرسشة العليا
Óسش -ت -ع Ó-م و اأ’م -ن ل -ل -ن -اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة اأ’و¤
للناحية العسشكرية اأ’و ،¤العميد زين الدين سشماح ،ل  -إ
لدى اششرافه على انطÓق فعاليات هذا ا◊دث واŸدرسش-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ل-ل-هندسشة للناحية العسشكرية
الرياضشي على أاهمية هذه الرياضشة التي تتطلب قوة اÿامسشة.

الذين يرغبون ‘ تغي Òاأ’جواء ،فيما تقرر ا’حتفاظ
بآايت واعمر بعدما كان معنيا بالتسشريح.
أان -هت اŸول -ودي -ة اŸرح -ل -ة اأ’و ¤م -ن ال -ب-ط-ول-ة ‘
اŸرتبة التاسشعة بـ  18نقطة ،متقدمة بثÓث نقاط
فقط عن صشاحب الصشف 14وثالث النازل Úإا ¤الرابطة
الثانية ا–اد بلعباسس الذي Áلك  15نقطة .خÓل
إاقامتهم Ãدينة مسشتغا ،Âسشيلعب أاششبال اŸدرب عمر
بلعطوي ،الذي يششرف على ‘‘ا◊مراوة‘‘ ،منذ خمسس
جو’ت ،خلفا للمغربي بادو زاكي ،مبارات Úوديت،Ú
بحسشب نفسس اŸصشدر.

زعÓن يعاين مشصاريع
أأ’شصغال ألعمومية
بخنشصلة

الثÓثاء  ٠٤ديسسم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢٦ربيع األول  ١٤٤٠هـ
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بوعزغي يÎأسض مبادرة أ’قتصصاد
أأ’زرق مع ألطرف ألفرنسصي

حطاب ‘ زيارة إأ ¤ألبويرة
ي - - -ق - - -وم وزي- - -ر
الشصباب
وال-ري-اضصة ﬁمد
ح- -ط -اب ،ال -ي -وم ،
ب- - -زي- - -ارة ع- - -م - -ل
وتفقد إا ¤و’ية
ال- -ب- -وي- -رة ،ح -يث
سص - -ي- -ع- -اي- -ن ع- -دة
مشص-اري-ع ري-اضصية
ه-ي-ك-ل-ي-ة ب-كل من
ح - -ي- -زر ،بشص- -ل- -ول
والبويرة،
وسص-ت-كون البداية
’وŸب -ي راب -ح ب -ي -ط -اط،اب -ت -داء م -ن
م- -ن اŸل- -عب ا أ
السصاعة  09:00صصباحا.

‘ إاط -ار اŸت -اب -ع -ة اŸي -دان-ي-ة
’شص - -غ - -ال
Ÿشص- - -اري- - -ع ق - -ط - -اع ا أ
العمومية والنقل ،يقوم وزير
’شص -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل
ا أ
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،ال-ي-وم،
بزيارة عمل لو’ية خنشصلة .

زيتو ‘ Êتلمسصان
يÎأاسض ب -وع -زغ -ي رف -ق -ة ال -ط -رف
ال-ف-رنسص-ي ،ال-ي-وم ،ا’جتماع الوزاري
ح -ول م -ب -ادرة ال -ت -ن -م -ي-ة اŸسص-ت-دÁة
’زرق ‘ غ- -رب ال -ب -ح -ر
لÓ- -ق- -تصص- -اد ا أ
’ب -يضض اŸت-وسص-ط «واسصت م-اد» ،ع-ل-ى
ا أ
السص - -اع - -ة  09:00صص -ب -اح-ا ،ب-ف-ن-دق
’وراسصي.
ا أ

ي- - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
الطيب زيتو ،Êيوم اÿميسض
 06ديسص -م Èا÷اري،ب -زي-ارة
ع - -م- -ل إا ¤و’ي- -ة ت- -ل- -مسص- -ان،
يشص -رف خ Ó-ل -ه -ا ع -ل-ى أاشص-غ-ال
اŸلتقى الوطني حول الذاكرة
ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة ،م- -ن ت- -ن -ظ -ي -م
ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿع-ط-وب-ي
حرب التحرير الوطني.

أللقاء أ÷ماعي أŸوسصع رقم
 317لتسصجيل ألشصهادأت
ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع
م- - - -دي- - - -ري- - - -ات اÛاه- - - -دي - - -ن
واŸتاحف ا÷هوية وملحقاتها
ال -ل -ق -اء ا÷م-اع-ي اŸوسص-ع رق-م
 317ل -تسص -ج -ي -ل الشص-ه-ادات،
ال-ي-ومÃ ،ق-ر اŸت-ح-ف ال-وط-ني
ل - -ل - -م- -ج- -اه- -د وÃق- -ر قسص- -م- -ة
اÛاه - -دي - -ن ب- -زرال- -دة ع- -ل- -ى
السصاعة  10:00صصباحا.

نسصيب ‘ زيارة عمل
إأ ¤سصيدي بلعباسض

«يوم أŸقاو’تية» موضصوع لقاء
بكلية ألعلوم أإ’قتصصادية

ت - -ن - -ظ - -م ج- -م
 ع- -ي- -ة ن- -ادي ال- -دراسص- -اتا’ق - -تصص - -ادي - -ة،
نشص- -اط- -ا ب- -ع  -ن- -وان «ي- -وم
اŸق-او’ت-ية . 1
ا’ق -تصص-ادي ،»0 -ال-ي-وم ،ب-ك-ل-ي-ة ال-علوم
ة وا
ل-ع-ل-وم ال-ت-ج-اري-ة وع-ل-وم
ال - -تسص- -ي ،Òوذل
ك ع- -ل- -ى السص- -اع- -ة 09:00
صصباحا.

غول ينشصط ندوة صصحفية أليوم
ي- -نشص- -ط رئ -يسض ح -زب
مع أامل ا÷زائر «تاج»
Œ
مر غول ،اليوم ،ندوة
ع
ح- -ف -ي -ة ل -ع -رضض أاه -مصص-
قضص- -اي -ا ال -كÈى ال -ت -ي
ال- -
وف ي- -ن -اقشص -ه -ا اŸؤو“ر
سص- -
’ول ل -ل -ح-زب
ال -وط -ن -ي ا أ
ذي سص- - -ي- - -ع - -ق - -د أاي - -ام
ال- - -
ديسصمÈ
13،14و15
÷اري ،وذلك ع- - - - -ل- - - - -ى
ا
ص -اع -ة  10.30صصباحا
الس
Ÿق -ر ال -وط -ن -ي ل-ل-ح-زب
ب -ا
بدا‹ إابراهيم.

مدير أŸركز ألوطني للكتاب
ضصيف «سصجا’ت ومعنى»

يس
« ص -تضص -ي -ف ال -ع -دد ا÷
د
ي
د
م
ن
ب
ر
ن
ا
م
ج
ا
Ÿ
ق -ه -ى ا أ
’دب -ي
سص-ج-ا’ت وم-ع-ن-ى» ل -إ
Óذاع-ة ال-ث-ق-اف-
ي
ة
،
ا
ل
ي
و
م
،
م
د
ي
ر
ا
Ÿ
الوطني لل
ر
كز
حيث يب كتاب ،جمال يحياوي،
ع
ل
ى
ا
ل
س
ص
ا
ع
ة
0
0
:
6
1
ثا
مسصاء،
لÈنامج من اŸركز الث
قا‘ عيسصى مسصعودي.

صص
Ó
ح
ي
ا
ت
ص
ص
ن
د
و
ق
ض
ص
م
ا
ن
أ
ل
س
ص
ي
ا
ر
أ
ت بالبليدة
ﬁور يوم درأسصي

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسص Úنسص-يب ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشص-اري-ع القطاع
بو’ية سصيدي بلعباسض.

منتدى دو‹ حول
تعزيز أ◊كامة
ت- -ن- -ظ -م وزارة ال -داخ -ل -ي -ة،
ال- -ي- -وم وغ -دا ،ب -الشص -راك -ة م -ع
’كادÁية الوطنية الصصينية
ا أ
ل-ل-ح-ك-ام-ة ،منتدى دوليا حول
«ت- -ع- -زي -ز ق -درات ا◊ك -ام -ة»،
وذلك ب- -اŸرك- -ز ال- -دو‹ ع -ب -د
ال -ل -ط -ي -ف رح -ال ،اب -ت-داء م-ن
السصاعة  08:30صصباحا.

يوم درأسصي حول
حيادية قوأعد
أŸنافسصة
ينظم ›لسض اŸنافسصة غدا،
فعاليات اليوم الدراسصي حول
م- -وضص- -وع ح- -ي- -ادي- -ة «ق- -واع -د
اŸن- - -افسص - -ة» ،وذلك ب - -ف - -ن - -دق
السص- -وف- -ي -ت -ال ،ع -ل -ى السص -اع -ة
 09:00صصباحا.

أŸركز ألثقا‘ أإ’سصÓمي
ببومردأسض يوأصصل
فعاليات
ألنشصاط ألثقا‘

دورة تكوينية لضصباط
أ◊ماية أŸدنية
بالطارف
‘ إاط- - -ار عصص - -رن - -ة ق - -ط - -اع
ا◊م - -اي - -ة اŸدن - -ي- -ة وبصص- -ف- -ة
خ- - - -اصص - - -ة ‘ م - - -ي - - -دان اŸوارد
ال- -بشص- -ري- -ة ون- -ظ- -را ل- -ل- -م- -ه -ام
الصص -ع -ب -ة واŸتشص-ع-ب-ة اŸن-وط-ة
بسصلك ا◊ماية اŸدنية ،تنظم
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ح -م -اي-ة
اŸدن - - - -ي - - - -ة ،غ - - - -دا ،ال- - - -دورة
ال -ت -ك-وي-ن-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ‘ ›ال
ا’تصص- -ال ل- -ف- -ائ- -دة الضص- -ب- -اط
’ع Ó-م Ÿدي-ري-ات
اŸك -ل -ف Úب -ا إ
ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ل- -و’ي- -ات
شصرق الوطن ،وذلك Ãديرية
ا◊م - -اي - -ة اŸدن - -ي - -ة ل - -و’ي- -ة
الطارف ،على السصاعة 08:30
صصباحا.

‘ إاط -ار ال -نشص -اط -ات ال -ث -ق -اف -ي-ة
وال -دي -ن -ي -ة ال -ت -ي ي-ن-ظ-م-ه-ا اŸرك-ز
’سص Ó-م -ي ل -ب -وم -رداسض،
ال- -ث -ق -ا‘ ا إ
’سص- -ب- -وع ال- -وط- -ن- -ي
وÃن - -اسص- -ب- -ة ا أ
ال -عشص -ري -ن ل -ل -ق -رآان ال-ك-ر Ëال-ذي
ينظم ›لس
تشص- - -رف ع- - -ل - -ي - -ه وزارة الشص - -ؤوون
ض قضصاء البليدة بالتع
ا
و
ن
م
ع
ا
Ÿ
د
ي
ر
ي
ة
ا
ل
ع
ا
’وقاف ،يواصصل اŸركز
مة لصصندوق الدينية وا أ
ضصما
ح -ن السصيارات ،يوما دراسصيا فعاليات النشصاط الثقا‘ إا ¤غاية
-و
ل
م
ه
ام وصص- -ن -دوق ضص  -صص Ó- -ح - -ي - -ات يوم غد.
م -ان السص -ي -ارات،
وذلك ي- - -
ا÷ار - - - - - - -وم  13ديسصمÈ
ي ،ب
ال -ف -ن -دق ال -عسص -ك-ريال- -ن -ا
ينظم ا Èıالصصنا
ة
عي الصصيد’« Êبيوفارم» ،اليوم ،ندوة صصحفية ب-ا ح -ي  -ال -عسص -ك -ري -ة ا أ
’و¤
ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-تشص-ك-ي-ل-ة ج-
ل-ب-ل-ي-دة
دي-دة م-ن م-ن-ت-وج-ات-ه اŸسص-ت-ع-ملة ‘ التزي
Ú
 ،على السصاعة 08:00
والرشصاق
ص
ص
ب
اح -ا،ة والتجميل ».dermocosmétiques «Oze
›الس Ãشص -ارك -ة قضص-اة م-ن
ط
ا
ينشص لندوة اŸقررة بفن
ضق
دق اŸارك Òعلى السصاعة  10:00صصباحا ،ت-ي-ب-از ضص - - -اء ال - - -ب- - -ل- - -ي- - -دة،
تنظم الوكالة الفضصائية ا÷زائرية «أاصصال» ‘ ،إاطار تثمÚ
مسص -ؤوول -و ب -ي -وف -ارم وﬂتصص
ة ،ا
ون ‘ ال -طب ا÷ل -دي وال-ت-ج-م-ي-ل ،ح-يث وت- -يس Ÿدي-ة ،ع Úال-دف-ل-ى،إا‚ازات ا÷زائ -ر ‘ ›ال ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات وال -ت -ط -ب -ي-ق-ات
ص- -م
يعرضصون مزايا اŸنتوج الوط
ني ذي اŸواصصفات واŸزايا والقيمة اŸعول اŸدير سص- -ي- -لت وإاط -ارات م -ن
ال -فضص -ائ -ي -ة ،ال -ي -وم وغ -دا ،أاب -واب -ا م-ف-ت-وح-ة ،ح-ول الÈن-ام-ج
عليه
‘ ا’سصتعمال اŸعوضض للمنتوج اŸسصتورد.
ية العامة للصصندوق.
الفضصائي الوطني ،وذلك باŸكتبة الوطنية -ا◊امة.-

بيوفارم تعرضض منتوجات جديدة للتجميل
باŸاركÒ

أبوأب مفتوحة حول ألÈنامج ألفضصائي
ألوطني با◊امة

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصسÓة

^  0٤ديسس - -م :1٩5٩ Èنشس -ر وف -د ج -ب-ه-ة
ألتحرير بنيويورك بيانا أكد فيه موقف
أ◊ك-وم-ة أŸؤوق-ت-ة ل-لجمهورية أ÷زأئرية
أŸت - - -م - - -ث - - -ل ‘ ح - - -ق ألشس - - -عب أ÷زأئ - - -ري ‘
أ’سس -ت -ف -ت -اء وت -ق -ري -ر مصسÒه م -ع وق -ف إأطÓ-ق
ألنار.

2٤

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

’ول  1٤٤0هـ ألموأفق لـ  0٤ديسسمبر  2018م
ألثÓثاء  2٦ربيع أ أ

Oó©dG

الفريق ڤايد صسالح يسستقبل من طرف مسسؤوول ‘ Úدولة اإلمارات
@ حرصص على توطيد عÓقات التعاون الأخوي ب Úالبلدين

ألبلدين.
كما أسستقبل ألفريق مسساء أمسس  ،من قبل
صساحب ألسسمّو ألشسيخ ﬁمد بن زأيد آأل نهيان
 ¤عهد
نائب ألقائد أألعلى للقوأت أŸسسلحة و ّ
أأبو ظبي أأين جدد له –يات وتها Êرئيسس
أ÷مهورية Ãناسسبة ألعيد ألوطني لدولة أإلمارأت

Óسسلحة وألذخÒة يحتوي على:
ألسسادسسةﬂ ،بأا ل أ
 ( )01بندقية رشساشسة (،)FMPK ( )01مسسدسس رشساشس من نوع كÓشسنيكوف، (  )02ب- -ن- -دق- -ي- -ت Úنصس- -ف آأل- -ي- -ت Úم -ن ن -وعسسيمونوف،
 )02( -بندقيت Úتكرأريت،Ú

كاسس أ· أفريقيا لكرة أليد سسيدأت

اÿضسر ينهزمن أامام الكامÒون بـ  32مقابل  ‘ 18ا÷ولة الثانية
نقصص اÈÿة وسسوء التحكيم وراء اإلخفاق

نبيلة بوقرين

دخلت شسبÓت أŸدرب بن جميل بقوة ‘ جو
أŸقابلة بدليل تقدمهن خÓل أل 7دقائق ألو¤
بنتيجة  4مقابل  1لتÎأجع فيما بعد ما سسمح
للكامÒونيات بتعديل ألكفة ‘ ألدقيقة  18لينتهي
ألشسوط أألول يتاخر أ÷زأئر بنتيجة  12مقابل .8
ورغم ﬁاولت ألÓعبات من أجل ألتدأرك ‘
أŸرحلة ألثانية أل أن عامل أÈÿة وألتجربة وكذأ

 22°وهرأن

ألثمن  10دج

2٤°

france prix 1

تو‘ ‘ حادث سس Òمأاسسوي بتايÓندأ

جثمان أام Úسسعيد حليمي سسينقل إا ¤ا÷زائر األربعاء

أك - -د أل - -ن - -اط - -ق ب- -اسس- -م وزأرة ألشس- -ؤوون
أÿارجية ،عبد ألعزيز بن علي ألشسريف،
أن جثمان أŸوأطن أ÷زأئري ألرأحل أمÚ
سس -ع -ي -د ح -ل-ي-م-ي أل-ذي ت-و‘ ‘ ح-ادث سسÒ
مأاسساوي وقع على ألسساعة أ◊ادية عشسرة
وأل - -نصس- -ف مسس- -اء ( 23:30سس - -ا) م- -ن ي- -وم
أÿم - -يسس أل - -ف - -ارطÃ ،دي - -ن - -ة شس- -ال- -ون- -غ
أل- -ت- -اي Ó-ن -دي -ة ،ي -ن -ق -ل إأ ¤أ÷زأئ -ر غ -دأ
’ربعاء أنطÓقا من مدينة فوكيت عÈ
أ أ
أسسطنبول.
وأأشسار بن علي ألشسريف أأن ““سسفارتنا بكوأل
لم -ب-ور (م-ال-ي-زي-ا) أل-ت-ي تضس-م-ن ت-غ-ط-ي-ة ‡ل-ك-ة
لعÓن عن أ◊ادث
تايÓندأ قد قامت منذ أ إ

لجرأءأت ألÓزمة وألضسرورية سسوأء لدى
بجميع أ إ
ألسس- -ل -ط -ات أل -ت -اي Ó-ن -دي -ة أŸسس -ؤوول -ة (ألشس -ؤوون
أÿارج- -ي- -ة ومصس- -ل- -ح- -ة ألشس- -رط -ة وألسس -ل -ط -ات
ألقضسائية ومصسالح ألصسحة Ãسستشسفى فاشسÒأ
Ãدينة فوكيت) أأو لدى ألشسركة أŸكلفة بالقيام
لدأري -ة لضس -م -ان أل -ن -ق -ل ألسس -ري-ع
لج -رأءأت أ إ
ب -ا إ
للجثمان““.
لخ Òإأ ¤ألتأاكيد
خلصس بن علي ألشسريف ‘ أ أ
أأن سسف Òأ÷زأئر Ãاليزيا قد ظل ““‘ أتصسال
دأئم““ مع عائلة ألفقيد ،مشسÒأ إأ ¤أأن وزأرة
ألشسؤوون أÿارجية ““تقدم تعازيها لوألدي ألرأحل
أأم Úسسعيد وكذأ ÷ميع أأفرأد عائلته معربة عن
تضسامنها معهم ‘ هذه أÙنة ألعصسيبة““.

عمال ›مع ““تونيك““ بتيبازة يحتجون على تأاخر صسرف أاجورهم

ألعربية أŸتحدة.
وباŸناسسبة ،أأجرى ألطرفان ﬁادثات “حورت
حول ألعÓقات ألثنائية خاصسة ‘ أÛال ألعسسكري
قبل أأن تتّم دعوة ألفريق للحضسور مرة أأخرى جانبا
من ألحتفالت.

مفارز ا÷يشص تكشسف ﬂبأا لأÓسسلحة والذخÒة

سس- -ق- -طت عشس- -ي -ة أمسس سس -ي -دأت أ÷زأئ -ر
ل-ك-رة أل-ي-د أم-ام أŸن-ت-خب أل-ك-امÒو ÊخÓل
م-وأج-ه-ة أ÷ول-ة أل-ث-ان-ي-ة م-ن منافسسة كاسس
أ· أفريقيا ألتي تتوأصسل فعالياتها من أل 2
أ 12 ¤ديسس-م Èأ÷اري ب-ع-اصس-م-ة أل-ك-ونغو
““برأزيل““ حيث أنهزمت بنتيجة ثقيلة 32
م -ق -اب -ل  .18وه- -ي ن- -ت- -ي- -ج- -ة  ⁄ي- -ت -وق -ع -ه -ا
أÓŸح -ظ -ون وأŸت -ت -ب -ع -ون لشس -ان ل-ك-رة أل-ي-د
أ÷زأئ- -ري- -ة أل -نسس -وي -ة أل -ت -ي ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
أم -ك-ان-ي-ات Œع-ل-ه-ا ‘ ألصس-ف-وف أ’و.¤ل-ك-ن
ن -قصس أÈÿة وسس -وء أل -ت -ح -ك -ي -م ورأء ه -ذأ
أ’خ- -ف- -اق حسسب أ’صس- -دأء وأل -تصس -ري -ح -ات
أل - - -وأردة م - - -ن أل - - -ك - - -امÒون ح- - -يث ج- - -رت
أŸوأجهة.

 21°أ÷زأئر

 21°وهرأن

25°

يوظف  2700مسستخدم

’مثل للمعلومات بÈج باجي ﬂتار
بفضسل أ’سستغÓل أ أ
ألشسعب  ‘ -إأطار مكافحة أإلرهاب وحماية
أ◊دود ،وب -فضس -ل إأسس -ت -غ Ó-ل أŸع -ل -وم-ات ،كشس-فت
م -ف-رزة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مصس- -ال- -ح أ÷م -ارك أ÷زأئ -ري -ة ،ي -وم  02ديسسمÈ
 ،2018إأث -ر ع-م-ل-ي-ة ب-حث وت-ف-ت-يشس Ãن-ط-ق-ة أأدلق
أ◊دودية ،بÈج باجي ﬂتار بالناحية ألعسسكرية

 21°أ÷زأئر

17811

جدد لهم –يات وتها Êرئيسس أ÷مهورية ‘ ألعيد ألوطني لبÓدهم

وأصسل نائب وزير ألدفاع ألوطني رئيسس
أرك -ان أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي أل -ف-ري-ق
Óم-ارأت
أح-م-د ڤ-اي-د صسالح ،أمسس زي-ارت-ه ل -أ
ألعربية أŸتحدة بدعوة من صساحب ألسسمّو
ألشسيخ ﬁمد بن زأيد آأل نهيان نائب ألقائد
’على للقوأت أŸسسلحة و‹ّ عهد أبو ظبي.
أ أ
وجاء ‘ بيان وزأرة ألدفاع أأنه ‘ ،أليوم ألثالث
من زيارته ألرسسمية أ ¤ألمارأت ألعربية أŸتحدة،
““أسستقبل ألفريق أأحمد قايد صسالح من قبل ألشسيخ
منصسور بن زأيد آأل نهيان نائب ألوزير أألول وزير
شسؤوون ألرئاسسة لدولة أإلمارأت حيث أأبلغه –يات
رئ-يسس أ÷م-هورية ،ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة ألقائد
أألع -ل -ى ل -ل-ق-وأت أŸسس-ل-ح-ة وزي-ر أل-دف-اع أل-وط-ن-ي
أل -ذي ي -ح-رصس ع-ل-ى ت-وط-ي-د أل-ت-ع-اون أألخ-وي Ãا
يتوأفق مع ألرغبة أŸلحة لقائدي ألبلدين““.
كما أأكد ألفريق على أÿطوأت ألكبÒة ألتي
قطعتها ألعÓقات أ÷زأئرية أإلمارأتية على أأكÌ
من صسعيد.
من جهته ،أأّكد ألشسيخ منصسور بن زأيد آأل نهيان
على قوة ألعÓقات ب Úألبلدين وضسرورة تعزيزها
وتكثيفها.
وÃقر رئاسسة أأركان ألقوأت أŸسسلحة أإلمارأتية
أأُسستقبل ألفريق أأحمد قايد صسالح من قبل ألفريق
أل -رك -ن ح -م-د ﬁم-د ث-ا Êأل-رم-ي-ث-ي رئ-يسس أأرك-ان
أل -ق -وأت أŸسس -ل -ح -ة أإلم-ارأت-ي-ة ح-يث ع-ق-د ،بعد
أل -تشس-ري-ف-ات أل-عسس-ك-ري-ة أل-ت-ي أأدت-ه-ا تشس-ك-ي-ل-ة م-ن
ألقوأت أŸسسلحة أإلمارأتية جلسسة عمل مع ألفريق
ألركن ع Èفيها باŸناسسبة عن أرتياحه للمسستوى
ألذي بلغه ألتعاون ألعسسكري ب Úألبلدين و أأكد على
تقييم وأف وموضسوعي للتعاون ألعسسكري خاصسة ‘
ألصسناعات ألعسسكرية.
ومن جانبه ،أأكد رئيسس أأركان ألقوأت أŸسسلحة
أإلمارأتية على ضسرورة تعزيز ألتعاون ب Úجيشسي

ألفجر05.0٦................:
ألشسروق07.٤٤..............:
ألظهر12.38.................:
ألعصسر15.13................:
ألمغرب17.31...............:
ألعشسـاء1٩.01.................:

أ÷اه-زي-ة أل-ب-دن-ي-ة صس-ن-ع أل-ف-ارق خÓ-ل ث-ا Êل-ق-اء
ضسمن هذه أŸنافسسة و ⁄تتمكن أ÷زأئريات من
م -وأصس -ل -ة سس -لسس -ل -ة ألن -تصس -ارأت ب -ع -دم -ا أط -ح -ن
بكودفوأر أول أمسس ‘ ح Úتنتظرهن مهمة صسعبة
خÓل أ÷ولة ألثالثة غدأ ضسد تونسس ‘ دأربي
مغاربي
أك - -دت مسس - -اع - -دة أŸدرب نسس - -ي - -م - -ة دوب أن
أل -ت -ح -ك-ي-م ك-ان ألسس-بب أŸب-اشس-ر ‘ أل-ه-زÁة أل-ت-ي
تعرضس لها أŸنتخب ألوطني خÓل أŸوأجهة ألتي
ج-م-ع-ت-ه-م م-ع أل-ك-امÒون وأألم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ث-ن-ائ-ي
أل -ت -ونسس -ي سس -م Òخ -ال-د وسس-م Òك-ريشس-ن وم-ن غÒ
أŸعقول ذلك Ãا أن منتخب تونسس يتوأجد ‘
نفسس أÛموعة مع أ÷زأئر.
أأضسافت دوب ‘ ذأت ألسسياق ““من جهة أأخرى
أن لعبات أ÷زأئر ل Áلكن أÈÿة وألتجربة ما
جعلهن يرجعن ‘ أللقاء رغم ألدخول ألقوي بدليل
أننا كنا متقدم Úقبل أأن تتاثرن بعامل ألتحكيم
فيما بعد لينتهي أللقاء بهزÁة غ Òمنتظرة““.
من جهته أكد ألناخب ألوطني بن جميل أن
ألطاقم ألفني سسيتحدث مع ألÓعبات من أجل
رف -ع أŸع -ن-وي-ات ق-ب-ل م-وأج-ه-ة ت-ونسس أل-ت-ي ت-ك-ون
عشسية أليوم بدأية من ألسساعة .17:00
مع ألشسارة أ ¤أن ألتونسسيات تتوأجدن ‘
أŸركز ألثا Êمع أ÷زأئر بهزÁة وفوز ◊د أآلن.

 ( )1927طلقة من ﬂتلف ألعيارأت. ب- -اإلضس -اف -ة إأ )20( ¤ك-ي-ل-وغ-رأم-ا م-ن أل-كيفأŸعالج.
تضساف هذه ألعملية إأ ¤سسلسسلة ألنتائج أÙققة
م-ي-دأن-ي-ا ل-ت-ؤوك-د أل-ي-ق-ظ-ة ألعالية وأ◊رصس ألشسديد
ل -ق -وأت أ÷يشس أل -وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي أŸرأب-ط-ة ع-ل-ى
أ◊دود ‘ أ◊فاظ على سسÓمة ترأبنا ألوطني
وإأح - -ب - -اط أأي - -ة ﬁاول - -ة أخÎأق ل - -ه- -ا أأو تسس- -ريب
Óسسلحة أأو أŸسساسس بأامن وأسستقرأر ألبÓد.
ل أ

نظم أمسس ألعشسرأت من عمال أÛمع ألعمومي
ل-ل-ورق و أل-ت-ع-ل-يب ““ت-ون-يك““ ب-بوإأسسماعيل (و’ية
ت -ي -ب -ازة) أل -ذي ي -وظ -ف  2700مسس-ت-خ-دم وق-فة
سس -ل -م -ي -ة أح -ت-ج-اج-ا ع-ل-ى ت-أاخ-ر صس-رف أج-وره-م
ألشسهرية ما أثار ﬂاوفهم من دخول أŸؤوسسسسة ‘
متاعب مالية قد تبلغ حد تسسريح ألعمال ،حسسب
’صسدأء ألتي جمعتها وأج.
أ أ
وخرج عمال ›مع تونيك أأمسس ‘ وقفة أحتجاجية
سسلمية و عفوية دون تأاط Òمن نقابة معينة دأمت قرأبة
ألسساعت Úمن ألزمن للتعب Òعن تذمرهم من تأاخر صسب
أألجور خاصسة أأن أأغلبهم عمال بسسطاء و مسسؤوولون عن
عائÓت فيما  ⁄تؤوثر أ◊ركة ألحتجاجية على ألسسÒ
أ◊سسن لوحدأت أإلنتاج.
ويتعلق أألمر بتأاخر ““خفيف““  ⁄يتعد ألثÓثة أأيام
بسسبب مشسكل ““تقني““ حال دون صسب أألجرة ‘ ألوقت

أÙدد عادة عند نهاية كل شسهر حسسب ما أأفادت به ‘
أتصسال مع وأج مديرة أإلدأرة و أŸالية Ûمع ““تونيك““،
بومعزة شسهيناز مفندة بصسفة قطعية أألخبار ألتي رأجت
سس-ي-م-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى م-وأق-ع أل-ت-وأصس-ل أإلج-ت-م-اع-ي و أل-تي
مفادها ““ألتفك ‘ Òخطة لتسسريح ألعمال““.
وأأك -دت ألسس-ي-دة ب-وم-ع-زة أل-ت-ي تشس-غ-ل ح-ال-ي-ا م-نصسب
ألرئيسس أŸدير ألعام بالنيابة ““قطعا أأنه ل يوجد مشسروع
أأو خطة لتسسريح ألعمال بتاتا أأو ألرحيل أإلرأدي مثلما ”
تدأوله ما أأثار حفيظة ألعمال““ مشسÒة إأ ¤أأن ما وصسفته
ب«ألشسائعات““ تزأمن مع تأاخر صسب أألجور ‘ حسسابات
ألعمال للشسهر ألثالث على ألتوأ‹.
كما شسددت نفسس أŸتحدثة على أأن ›مع ““تونيك““
““ل يعا Êمن ضسائقة مالية Œعله غ Òقادر على صسب
أألجور بقدر ما هي مسسائل تقنية تتعلق بالتسسي– Òدث
‘ أأي مؤوسسسسة ول تسستدعي ألقلق““.

تظاهروأ بالعيون وألدأخلة تنديدأ با’سستغÓل غÒ
ألشسرعي لÌوأت بÓدهم

اصسابات ‘ تدخل عنيف لقوات الحتÓل اŸغربي ضسد متظاهرين صسحراويÚ

أصسيب ألعديد من ألصسحرأوي Úأثر قيام قوأت
أ’ح - -ت Ó- -ل أŸغ- -رب- -ي ب- -اسس- -ت- -خ- -دأم أل- -ق- -وة ضس- -د
م- -ت- -ظ- -اه -ري -ن سس -ل -م -ي Úأغ -ل -ب -ه -م م -ن أŸع -ط -لÚ
ألصس- -ح- -رأويÃ Úدي- -ن- -ت- -ي أل- -ع- -ي- -ون وأل -دأخ -ل -ة
أÙتلت.Ú
وذكرت وكالة ألنباء ألصسحرأوية (وأصس) أمسس أن
قوأت ألحتÓل Ãختلف تشسكيÓتها قامت أول أمسس
Ãحاصسرة متظاهرين صسحرأوي Úمن ›موعة ألقسسم
Ãدي-ن-ة أل-ع-ي-ون أÙت-ل-ة ك-ان-وأ ق-د ت-ظ-اه-روأ ل-ل-مطالبة
بحقوقهم وتنديدأ بالسستنزأف وألسستغÓل غ ÒألقانوÊ
لÌوأت ألصسحرأء ألغربية ,وهو أ◊صسار ألذي تطور إأ¤
ت -دخ -ل ع -ن -ي-ف ضس-د أŸت-ظ-اه-ري-ن ‡ا تسس-بب ‘ وق-وع
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ضسحايا ‘ صسفوفهم.
ن -فسس ألسس -ي-ن-اري-و وق-ع م-ع م-ع-ط-ل Úصس-ح-رأوي Úم-ن
““›م -وع -ة أل -وع -د““ خ -رج-وأ Ãدي-ن-ة أل-دأخ-ل-ة أÙت-ل-ة
للتظاهر قبل أأن –اصسرهم سسيارأت لقوأت ألحتÓل
أŸغربي ألتي عجلت بالتدخل ضسدهم وتعنيفهم على وقع
أل -ت -ه-دي-د وأل-وع-ي-د ‡ا أأسس-ف-ر ع-ن سس-ق-وط أل-ع-دي-د م-ن
ألضسحايا ” نقل ألبعضس منهم إأ ¤مسستشسفى أŸدينة.
ويخوضس أŸعطلون ألصسحرأويون باألرأضسي أÙتلة
ومناطق جنوب أŸغرب منذ سسنوأت أأشسكال أحتجاجية
سس-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ح-ق-وق-هم أŸشسروعة وتنديدأ بعدم
أسستفادة ألشسعب ألصسحرأوي من خÒأته أŸنهوبة من
طرف ألحتÓل أŸغربي.

