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إأحتفـــــــــــــــا’ بذكــــــــــــرى
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طاقـ ـ ـ ـ ـ ـم جريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
““ألششعب““ ‘ زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة
خاصشة إأ› ¤لسس أألمة
تصصويرﬁ :مد آأيت قاسصي
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الŸÈانية للصشداقة
ا÷زائر  -كوريا ا÷نوبية
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حجار يسشتقبل أاسشتاذي رياضشيات
يشس- - -رف رئ- - -يسس ÷ن - -ة الشس - -ؤوون
اÿارجية والتعاون وا÷الية عبد
ا◊م -ي -د سس -ي ع -ف-ي-ف ،ال-ي-ومÃ ،ق-ر
اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي ،ع -ل -ى
ت- - -نصس- - -يب اÛم- - -وع- - -ة الŸÈان - -ي - -ة
ل- - - -لصس - - -داق - - -ة ا÷زائ - - -ر  -ك - - -وري - - -ا
ا÷نوبية ،وذلك ابتداء من السساعة
 10:00صسباحا.

زيتو Êيششرف على
الحتفالت اıلدة لـ11
ديسشم Èبع“ Úوششنت

يسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ط-اه-ر ح-ج-ار ،ال-ي-وم Ã ،قر
ال -وزارة أاسس-ت-اذي ال-ري-اضس-ي-ات سس-دريك ف-ي ،ÊÓ-ون-ق-وب-وشس-و،وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة
 09:00صسباحا.

...يششرف على حفل تخليد روح موريسس أاودان
كما يشسرف الوزير على حفل تخليدا لروح مناضسل القضسية ا÷زائرية موريسس
أاودان ،وذلك با÷امعة اŸركزية ا÷زائر  1ابتداء من السساعة  15:00مسساء.

...وجلسشة علمية ثقافية
كما سستقام جلسسة علمية ثقافية بقاعة ا÷زائر الصسنوبر البحري ينشسطها كل
لسستاذين سسدريك في، ÊÓونقوبوشسوابتداء من السساعة  19:00مسساء.
من ا أ

Ãن-اسس-ب-ة الح-ت-ف-الت ال-رسس-م-ي-ة
اıل- -دة ل- -ل -ذك -رى الـŸ 58ظاهرات
الشس -عب لـ 11ديسس -م ،1960 Èت-ن-ظم
ولية ا÷زائر برنا›ا خاصسا وذلك
–ت ال- -رع- -اي- -ة السس- -ام -ي -ة ل -رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د العزيز بوتفليقة،
هذا الثÓثاء  11ديسسم.È

...وبرنامج خاصس لبلدية
ا÷زائر الوسشطى
ت-ن-ظ-م ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى،
اليومÃ ،ناسسبة ذكرى مظاهرات 11
ديسسم– 1960 Èت شسعار «مشساركة
ال -ط -ف-ل واŸرأاة ب-ال-راي-ة ال-وط-ن-ي-ة»،
وذلك ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
العربي بن مهيدي.

ي -ق -وم وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع-زال-دي-ن
م- -ي- -ه- -وب- -ي ،رف- -ق -ة ال -ن -اق -د واıرج
السس -ي -ن -م -ائ -ي أاح -م-د ب-ج-اوي ،ال-ي-وم،
بزيارة معرضس اŸلصسقات حول أافÓم
السس-ي-ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة ◊قبة - 1962
 ،1982وذلك ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي
زك- -ري- -ا ،رواق ب- -اي- -ة ع -ل -ى السس -اع -ة
 09:00صسباحا.

...ويقوم بزيارة عمل
إا ¤سشطيف
ي -ق -وم وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع-زال-دي-ن
ميهوبي ،غدا بزيارة عمل وتفقد ا¤
ولية سسطيف ،حيث سسيتفقد اŸوقع
لثري ع◊ Úنشس.
ا أ

لذاعة ا÷زائرية ،يوم  16ديسسم Èا÷اري ،حفل تتويج الفائزين بجائزة اŸنارة الشسعرية ‘
تنظم ا إ
وصسف جامع ا÷زائر ،وذلك بقاعة جانت باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال ،ابتداء من
السساعة  16:00مسساء.

مناقششة مششروع القانون اŸتضشمن
تسشوية اŸيزانية لسشنة 2016

يشسرع اÛلسس الشسعبي ال
وطني  ،اليوم ‘ مناقشسة
م
شس -روع ال -ق-ان-ون اŸتضس-م-ن
تسس-وي-ة اŸي-زان-ي-ة لسس-ن-ة
6
1
0
2
،
وذلك إا ¤غاية 12
ديسسم Èا÷اري ،موعد
ا
خ
ت
تام اŸناقشسة ورد وزير
اŸالية ،وذلك ابتداء من
السساعة  09:00صسباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

ميهوبي يزور معرضس
اŸلصشقات حول أافÓم
السشينما ا÷زائرية

حفل تتويج الفائزين بجائزة اŸنارة الششعرية ‘ وصشف جامع ا÷زائر

يشس -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب
زي- -ت- -و ،Êي -وم -ي  10و 11ديسسمÈ
ا÷اري ع -ل -ى الح -ت -ف -الت اıل-دة
للذكرى Ÿ 58ظاهرات  11ديسسمÈ
–ت شسعار « 11ديسسم ...Èانتصسار
لرادة ا◊رة» بع“ Úوشسنت.
ا إ

ولية ا÷زائر –يي ذكرى
مظاهرات  11ديسشم1960 È

لذاع -ة»،
يسس- -تضس -ي -ف «م -ن -ت -دى ا إ
ال - -ي - -وم ،وزي- -ر الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
لوقاف ﬁمد عيسسى ،حيث سسيتم
وا أ
التطرق إا ¤جهود الوزارة لجتثاث
ال-ت-ط-رف وت-ق-و ËاŸف-اه-ي-م الدينية
لئمة با÷معيات
اÿاطئة ،عÓقة ا أ
اŸسس -ج -دي-ة و–ضسÒات م-وسس-م ا◊ج
وال-ع-م-رة ،وذلك إاب-ت-داء م-ن السس-اعة
 11:00صسباحا باŸركز الثقا‘ عيسسى
مسسعودي.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ال
ندوة الوطنية حول الدفع بعدم
دسشتورية القوانÚ

ت-
ن -ظ -م وزارة ال -ع -دل،
الوطنية حول الدفع ال -ي -وم وغ-دا ،ال-ن-دوة
بعد
ب -ال -ت -ع -اون م -ع م-ك-تب م دسستورية القوانÚ
ا أ
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ك
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السساعة الـ  08:00صسبا ي الصسنوبر ،إابتداء من
ح ا.

مهام وصشÓحيات صشندوق ضشمان
السشيارات بالبليدة ‘ لقاء
ي- -ن- -ظ- -م ›لسس قضس- -اء ال- -ب- -ل- -ي -دة
ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام -ة
لصس- -ن -دوق ضس -م -ان السس -ي -ارات ،ي -وم -ا
دراسس- -ي- -ا ح- -ول م- -ه- -ام وصسÓ- -ح- -ي -ات
صس- -ن- -دوق ضس -م -ان السس -ي -ارات ،وذلك
ي- -وم  13ديسس -م Èا÷اري ب -ال-ف-ن-دق
لو¤
العسسكري الناحية العسسكرية ا أ
ب- -ال- -ب- -ل- -ي- -دة ،وع- -ل -ى السس -اع -ة 8.00
صسباحاÃ ،شساركة قضساة من ›السس
قضساء البليدة ،تيبازة ،اŸدية ،عÚ
ال-دف-ل-ى ،وت-يسس-مسس-ي-لت وإاطارات من
اŸديرية العامة للصسندوق.
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لشسهار
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ا’ثنين  1٠ديسشم 2٠18 Èم
الموافق لـ  ٠2ربيع الثاني  1٤٤٠هـ

Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني

‡ث Óللرئيسس بوتفليقة ‘ منتدى «افريقيا »2018

يوسسفي يتحادث Ãصسر مع مسسؤوول Úحكومي Úرفيعي اŸسستوى

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه التنزاÊ

شس- -ارك وزي- -ر الصس- -ن -اع -ة و اŸن -اج -م،
يوسسف يوسسفي ‘ منتدى افريقيا 2018
التي انطلقت أاشسغاله اول امسس السسبت
بشس- -رم الشس- -ي- -خ (مصس- -ر) و اسس- -ت -م -ر امسس
ح- -يث ت- -ب- -احث م- -ع مسس- -ؤوول Úرف -ي -ع -ي
اŸسستوى مسساعي التعاون البيني و آافاق
السس-ت-ث-م-ار ‘ اف-ري-ق-ي-ا حسس-ب-م-ا اف-اد ب-ه
لحد بيان للوزارة.
أامسس ا أ
وعلى هامشس هذا اŸنتدى ،التقى يوسشفي
الذي يششارك ‘ فعاليات هذا اŸنتدى بصشفته
‡ث Ó- -ل- -رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،ورئ -يسس دول -ة ال-ن-ي-ج-رﬁ ،امادو
يوسشوفو ،الذي حمله نقل –ياته ا’خوية و
تقديره البالغ للرئيسس بوتفليقة مع التأاكيد
على حرصشه على التعزيز اŸسشتمر لعÓقات
التضشامن و حسشن ا÷وار القائمة ب Úالبلدين.
ومن جهة اخرى -،يضشيف البيان -اجرى
يوسشفي ﬁادثات مع رئيسس مفوضشية ا’–اد
ا’فريقي ،السشيد موسشى فاكي حيث تناول
ا÷انبان اÙاور ا’سشاسشية للمنتدى الهادف
ا ¤ت- -ع -زي -ز ال -ت -ك -ام -ل ا’ق -ل -ي -م -ي و –ف -ي -ز
ا’سش -ت -ث -م -ارات ‘ ال -ق -ط -اع-ات ا’ق-تصش-ادي-ة
بالقارة ا’فريقية و دفع حركة التجارة البينية
وفق رؤوية ا’–اد ا’فريقي  2٠63و اولوياتها
العششرية.
كما تناولت اÙادثات العديد من القضشايا
ذات ال -ع Ó-ق -ة ب-آاف-اق و ف-رصس ا’سش-ت-ث-م-ار ‘
ال- -ق- -ارة ا’ف- -ري- -ق -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف اÛا’ت،
والتحديات التي تواجه حركة ا’سشتثمارات،
فضش Óعن مسشار التنمية ‘ القارة.
ك -م -ا اج -رى ي -وسش -ف -ي ﬁادث -ات م-ع وزي-ر
الصشناعة و التجارة اŸصشري ،عمرو نصشار،
الذي اعرب له عن ششكره وتقديره Ÿششاركة
ا÷زائ -ر ب -وف -د رف-ي-ع اŸسش-ت-وى ‘ ف-ع-ال-ي-ات
اŸنتدى ا’سشتثماري ا’فريقي الذي –تضشنه
مصشر.
وقد اسشتعرضس ا÷انبان العÓقات الثنائية
ب Úالبلدين ‘ اÛال ا’قتصشادي حيث أاكدا
على ا’رادة اŸششÎكة لتعزيز التعاون الثنائي
سش -ي -م-ا الصش-ن-اع-ي م-ن خÓ-ل انشش-اء شش-راك-ات
اسش- -ت- -ث- -م- -اري- -ة مششÎك- -ة ب ÚاŸسش- -ت -ث -م -ري -ن
ا÷زائ- -ري Úو اŸصش -ريÃ ،Úا Áك -ن ت-ع-زي-ز
ومضش-اع-ف-ة ح-ج-م ا’سش-ت-ث-م-ارات اŸتبادلة ‘

ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د عبد
ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا¤
نظÒه التنزا Êجون بومبي ماغوفو‹
Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني،
أاكد له فيها اسستعداده للعمل معه على
تعزيز أاواصسر الصسداقة والتضسامن بÚ
ا÷زائر وتنزانيا.
وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة ال-رئ-يسس« :إان اح-ت-ف-ال
ج-م-ه-وري-ة ت-ن-زان-ي-ا اŸت-ح-دة ب-ع-يدها الوطني
يتيح ‹ فرصشة سشانحة أ’تقدم فيها إاليكم،
ب -اسش -م ا÷زائ -ر شش-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأاصش-ال-ة ع-ن
نفسشي ،بتهانينا ا◊ارة و“نياتي لكم بالسشعادة
وموفور الصشحة ،وباŸزيد من الرفاه والرقي
لششعب تنزانيا الششقيق».
وأاردف السش -ي -د ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ق-ائ«: Ó-ه-ذا،
وأاغ -ت -ن -م ه -ذه ال-ف-رصش-ة السش-ع-ي-دة أ’ؤوك-د ل-ك-م
اسش-ت-ع-دادي ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-لى تعزيز أاواصشر
الصش -داق -ة وال -تضش -ام -ن ال -ق-ائ-م-ة ب Úب-ل-دي-ن-ا،
و“ت Úال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي Ãا ي-خ-دم مصش-ل-ح-ة
ششعبينا الششقيق.»Ú

أاويحيى يسستقبل ‡ثل البابا فرانسسوا
لول ،أاحمد أاويحيى
اسستقبل الوزير ا أ
امسس ،ب- -ا÷زائ -ر ،ال-ك-اردي-ن-ال ا‚ي-لو
جيوفا Êبيتشسيو ،عميد ›مع دعاوي
القديسس‡ ،Úثل البابا فرانسسوا ،الذي
يقوم بزيارة ا ¤ا÷زائر ‘ اطار مراسسم
ت- -ط- -ويب ال- -ره- -ب- -ان ال -ك -اث -ول -ي -ك -ي، Ú
بوهران ،حسس -ب-م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان Ÿصس-ال-ح
لول .وج-رى ال-ل-ق-اء ب-حضس-ور
ال -وزي -ر ا أ
وزي- -ر الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة والوق -اف ،
ﬁمد عيسسى.
وج -رت م-راسش-م ت-ط-ويب اأ’سش-ق-ف السش-اب-ق
لوهران بيار كÓفري ( )1996-1938و كذا 18
من رجال ونسشاء الدين اŸسشيحي ،الذين توفوا
ب -ا÷زائ -ر اب -ان ال -عشش -ري-ة السش-وداء ،بكنيسشة
السش- -ي- -دة سش -ان -ت -ا ك -روز» ب -أاع -ا‹ اŸرج -اج -و
(وهران) التي أاعيد افتتاحها ا÷معة اŸاضشي
بعد ترميمها.

يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر

بن مسسعود يتباحث مع كاتب الدولة النغو‹ حول التعاون السسياحي ب Úالبلدين
تباحث وزير السسياحة عبد القادر بن
مسسعود امسس مع كاتب الدولة للعÓقات
اÿارجية وا÷الية النغو‹ دومينغو
ك -وسس -ت -ودي -و ف -يÒا ل -وب -ي -ز ال-ذي ي-ق-وم
ب -زي -ارة ع -م -ل ا ¤ا÷زائ -ر ح -ول سس -ب-ل
تعزيز التعاون الثنائي ب Úالبلدين ‘
قطاع السسياحة.
عقب اللقاء الذي جرى Ãقر الوزارة اكد
ب -ن مسش -ع -ود ‘ تصش -ري -ح ل-لصش-ح-اف-ة أان-ه ”
خÓل هذا اللقاء بحث سشبل التعاون بÚ
البلدين ‘ ›ال السشياحة و افاق التنمية
السش -ي-اح-ي-ة واه-م-ي-ة اسش-ت-غÓ-ل ا’م-ك-ان-ي-ات
اŸت- -وف- -رة ل- -دى ال -ب -ل -دي -ن ل -ت -دع -ي -م ه -ذه
الششراكة.
وبعدما ابرز ا’همية التي يوليها رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة لقطاع
السشياحة والعمليات الكÈى ’عادة ا’عتبار
لهذا القطاع ،ششدد على ضشرورة دعم فرصس

ا’سش -ت -ث-م-ارات و م-ن-ح ال-تسش-ه-يÓ-ت ‘ ه-ذا
اÛال ا ¤ج- -انب ا’ه -ت -م -ام ب -الصش -ن -اع -ة
التقليدية.

كما تناول ا÷انبان يضشيف بن مسشعود
ا’مكانيات والهياكل القاعدية التي تتوفر
عليها ا÷زائر منوها بالبعدين اŸتوسشطي
و ا’فريقي للسشياحة ا÷زائرية ’ سشيما من
خÓ- -ل ا’‚ازات ال- -ك- -بÒة ال- -ت- -ي –ق -قت
باŸناطق ا◊دودية خاصشة ا÷نوبية منها.
م -ن ج -ان -ب -ه أاك -د اŸسش -ؤوول ا’ن -غ-و‹ أان
البلدين Œمعهما عÓقات «‡تازة « مÈزا
اهمية ا’رتقاء بالتعاون الثنائي ا ¤مسشتوى
«افضشل» يعكسس عمق العÓقات التاريخية
بينهما.
واوضشح دومينغو كوسشتيدو ان زيارته ا¤
ا÷زائ -ر ت -ن -درج ‘ اط -ار اج -ت-م-اع اÈÿاء
–ضشÒا للدورة  5للجنة التعاون ا÷زائرية
ا’نغولية ،مششÒا انه سشيتم تنظيم عدةزي -ارات ل -ت-ب-ادل اÈÿات ودورات ت-ك-وي-ن-ي-ة
Óسشتفادة من
لفائدة ا’طارات ا’نغولية ل إ
اÈÿة ا÷زائرية ‘ ›ال السشياحة .

غÓم الله يشسارك Ãكة ‘ مؤو“ر «الوحدة اإلسسÓمية»
يششارك رئيسس اÛلسس اإ’سشÓمي اأ’على
بوعبد الله غÓم الله ،بداية من يوم اأ’ربعاء
اŸق-ب-ل Ãك-ة اŸك-رمة ‘ ،أاشش -غ -ال اŸؤو“ر
اإ’سشÓ- -م- -ي ال- -ذي ت- -ن- -ظ -م -ه راب -ط -ة ال -ع -ا⁄
اإ’سشÓ- - - -م- - - -ي –ت ع- - - -ن- - - -وان «ال- - - -وح- - - -دة
اإ’سش Ó-م -ي-ةﬂ..اط-ر ال-تصش-ن-ي-ف واإ’قصش-اء»،
حسشب ما أافاد به امسس بيان للمجلسس.
يشش - -ارك ‘ ه - -ذا اŸؤو“ر ال - -دو‹ ال - -ذي
سشيعقد يومي  12و 13ديسشم Èا÷اري ،كوكبة
من علماء وفقهاء ومفكري العا ⁄اإ’سشÓمي،
ح -يث سش -ي -ك -ون ف -رصش-ة ÷م-ع ك-ل-م-ة ال-ع-ل-م-اء
والدعاة وتقريب وجهات النظر بينهم ونششر
ق -ي -م ال -وسش -ط -ي-ة وا’ع-ت-دال وت-ع-م-ي-ق أاواصش-ر
ال -ت-آاخ-ي وال-ت-آال-ف ب ÚاŸسش-ل-م ،Úوك-ذا ن-ب-ذ
خطاب التصشنيف واإ’قصشاء.

مسساهمة رجال التعليم ‘ ا◊ركة الوطنية والثورة جديرة بالهتمام
أاب- -رز مشس- -ارك- -ون ‘ م- -ل- -ت- -ق- -ى وط- -ن -ي ح -ول
لغ-واط بÚ
لصسÓ-ح-ي Ãن-ط-ق-ة ا أ
«ال -ت -ع -ل -ي-م ا إ
 1962 - 1926ودور مدرسسة الÎبية والتعليم
‘ الثورة التحريرية « الذي انطلقت أاشسغاله
لغ-واط ،ج -وانب م-ن مسس-اه-م-ة رج-ال
امسس ب-ا أ
ال -ت -ع -ل -ي-م ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ‘ ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة
والثورة التحريرية اÛيدة.
وركزت مداخÓت باحث Úوأاسشاتذة جامعي Úمن
ﬂتلف جامعات الوطن على الدور الذي أاداه رجال
الÎبية والتعليم ومششائخ اŸنطقة ‘ مسشار نضشا’ت
ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة وأايضش -ا خ Ó-ل ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اÛي- -دة ي وذلك م- -ن خÓ- -ل م- -واج- -ه- -ة سش -ي -اسش -ات
اŸسشتعمر الرامية إا ¤طمسس الهوية اإ’سشÓمية لسشكان
اŸن-ط-ق-ة وضش-م-ان رسش-ال-ة ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ن-وير من أاجل
إافشش -ال ﬂط -ط -ات ا’ح -تÓ-ل اŸدم-رة أ’سشسس وق-ي-م
اÛتمع.
وخÓل ا÷لسشة ا’فتتاحية للملتقى ركز الدكتور
ا◊اج صشادوق من جامعة اأ’غواط ‘ مداخلة له

اŸرح - -ل - -ة ال - -ق- -ادم- -ة و Ãا ي- -دع- -م ال- -ب- -ع- -د
ا’سشÎاتيجي للعÓقات الثنائية للبلدين.
و ال -ت -ق -ى ي -وسش -ف -ي ك -ذلك ب-وزي-ر ال-ت-ج-ارة
التونسشي  ،عمر الباهي ،حيث اعرب الوزيران
عن ارتياحهما للمسشتوى اŸتميز التي تششهده
عÓقات التعاون ب Úالبلدين تنفيذا لتوصشيات
اللجنة العليا اŸششÎكة ا÷زائرية  -التونسشية
مشش- -ددي- -ن ‘ ذات ال -وقت ع -ل -ى ح -رصش -ه -م -ا
اŸششÎك Ÿواصش -ل -ة ال -ع -م-ل م-ن اج-ل ت-ع-زي-ز
الششراكة ب Úالبلدين ‘ اÛال الصشناعي.
كما التقى يوسشفي ايضشا مع وزير التجارة
والصش-ن-اع-ة ÷ن-وب اف-ري-ق-يا ،روب داي- -فسس،
حيث اسشتعرضس الطرفان التعاون الثنائي بÚ
ا÷زائ - -ر و ج - -ن - -وب اف - -ري - -ق - -ي - -ا ‘ اÛال
الصش- -ن- -اع- -ي و ك- -ذا سش- -ب- -ل ت- -ع -زي -ز الشش -راك -ة
ا’قتصشادية ب Úالبلدين ‘ ﬂتلف الششعب
الصشناعية.
و‘ ه- -ذا ا’ط -ار ،اك -د اŸسش-ؤوو’ن سش-ع-ي
البلدين لÓرتقاء بهذه الششراكة ا ¤مسشتوى
ال -ع Ó-ق -ات السش-ي-اسش-ي-ة اŸم-ي-زة ال-ق-ائ-م-ة بÚ
البلدين.
ويهدف «منتدى إافريقيا  ،»2٠18اŸنعقد
يومي  8و 9ديسشم 2٠18 Èبششرم الششيخ (مصشر)
بحضشور رؤوسشاء دول وحكومات إافريقيا وكبار
الصش- -ن- -اع- -ي Úورج- -ال اأ’ع -م -ال ،إا ¤ت -ع -زي -ز
وت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ج-ارة وا’سش-ت-ث-م-ارات ال-ب-ي-نية ‘
القارة اإ’فريقية.

لسسÓمي
يحضسره كوكبة من علماء ومفكري العا ⁄ا إ

باحثون وأاسساتذة ‘ ملتقى بالغواط
ب-ع-ن-وان»ال-ت-ع-ل-ي-م اإ’سشÓ-مي Ãنطقة اأ’غواط -1926
 « 1962على إاسشهامات مششايخ اأ’غواط ‘ مواجهة
مسشاعي اŸسشتعمر الفرنسشي Ùو الهوية اإ’سشÓمية
لسش -ك -ان اŸن -ط -ق -ة وم-دى Œاوب السش-ك-ان وق-ت-ه-ا م-ع
›هودات هؤو’ء اŸششايخ ‘ ›ابهة تلك اŸسشاعي.
كما عرج اŸتدخل على أاهمية التكوين الذي تلقته
ال -ن -خ -ب -ة ال -ع -ل -م -ي -ة ب -اأ’غ -واط ‘ اŸشش -رق ال -ع -رب-ي
وان -ع -ك -اسش -ات -ه «اإ’ي -ج -اب -ي -ة» ع -ل -ى ا◊رك -ة الÎب -وي-ة
اإ’صش Ó-ح -ي -ة ﬁل -ي -ا ووط -ن-ي-ا ،مÈزا ‘ ذات السش-ي-اق
الدور الذي أادوه أايضشا على صشعيد التعبئة والتجنيد
للعمل اŸسشلح.
ومن جهته تطرق الدكتور قن ﬁمد من جامعة
ا÷لفة ‘ مداخلة موسشومة بـ « الششيخ أابوبكر ا◊اج
ع- -يسش -ى ()1987 -1912إا ¤مسشÒة وج - - -ه- - -اد ه- - -ذه
الششخصشية التاريخية ومهامها ‘ ا◊ركة اإ’صشÓحية
وأابرز ﬁطاتها خصشوصشا التعليم وهو النششاط الذي
يششكل امتدادا لرسشالة الششيخ عبد ا◊ميد بن باديسس.
وي -ه -دف ه -ذا اŸل -ت -ق -ى ال -ذي ت -ب -ادر ب -ه ج-م-ع-ي-ة

العدد
17816

03

«ب -اح -ث -ون ل -ل -دراسش -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة واأ’ث -ري-ة ب-و’ي-ة
اأ’غ -واط» و–تضش -ن -ه اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة « ال-بشش Òاإ’ب-راه-ي-م-ي» ط-ي-ل-ة ي-وم Úإا¤
التعريف بتاريخ اŸنطقة عموما حسشب اŸنظم.Ú
وتتواصشل اأ’ششغال بتقد Ëعدة مداخÓت من بينها
«الروافد الفكرية Ÿدارسس اأ’غواط خÓل النصشف
اأ’ول من القرن العششرين» و «دور النخبة اإ’عÓمية
اأ’غواطية ‘ الثورة التحريرية» و «ا÷هود الÎبوية
والتعليمية ÷معية العلماء اŸسشلم Úباأ’غواط» و «أاثر
ا◊ياة ا’جتماعية على واقع التعليم Ãنطقة اأ’غواط
خÓل الفÎة ا’سشتعمارية» وغÒها.
Óششارة فإان اŸلتقى الوطني « التعليم اإ’صشÓحي
ل إ
Ãنطقة اأ’غواط  1962 - 1926ودور مدرسشة الÎبية
والتعليم ‘ الثورة التحريرية « يششارك ‘ تنظيمه
أايضشا كل من  Èﬂالدراسشات التاريخية اŸتوسشطية
ع Èالعصشور بجامعة يحي فارسس (اŸدية ) وÈﬂ
ال -دراسش -ات ال -ت -اري-خ-ي-ة اŸع-اصش-رة ل-ل-م-درسش-ة ال-ع-ل-ي-ا
Óسشاتذة ببوزريعة (ا÷زائر العاصشمة).
ل أ

تدخل ا◊ماية اŸدنية جنب حدوث خسسائر

حريق Ãركز األمومة بجسسر
قسسنطينة بالعاصسمة

“ك -ن اع -وان ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ب -و’ي-ة ا÷زائ-ر امسس م-ن
اخماد حريق ششب Ãركز ا’مومة الواقع ببلدية جسشر قسشنطينة
دون تسشجيل وقوع اي خسشائر بششرية ،حسشبما علم عن مصشدر
من اŸديرية الو’ئية لهذا ا÷هاز.
واوضشح اÓŸزم ا’ول بن خلف الله خالد اŸكلف باإ’عÓم
لدى ا◊ماية اŸدنية بالعاصشمة ‘ تصشريح لواج ان حريقا ششب
صشباح امسس على مسشتوى مركز ا’مومة اŸتواجد بحي ا◊ياة
ببلدية جسشر قسشنطينة  ،و–ديدا بالطابق السشفلي للمركز ،
حيث ” اخماد ا◊ريق دون تسشجيل و «◊سشن ا◊ظ» وقوع اي
خسشائر بششرية».
وقال اŸصشدر ان ا◊ريق ششب على مسشتوى غرفت Úبالطابق
Óرشش-ي-ف و ب-عضس اŸع-دات و
السش -ف -ل -ي ل -ل-م-رك-ز ﬂصشصش-ت Úل -أ
Œه-ي-زات ال-ت-دف-ئة  ،و” تسش -خ Òشش -اح -ن -ت-ي اط-ف-اء و سش-ي-ارة
اسشعاف Ÿنع انتششار السشنة اللهب ا ¤باقي ارجاء اŸركز.
وتبقى معرفة اسشباب اند’ع هذا ا◊ريق يقول اŸتحدث
م -ن اخ -تصش -اصس اŸصش -ال -ح ا’م -ن -ي -ة ال -ت-ي ف-ت-حت –ق-ي-ق-ا ‘
اŸوضشوع.
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أسستÓم  ٤سسدود وﬁ 30طة Ÿعا÷ة أŸياه م›Èة ‘ 2019

ا÷زائر تكسصب رهان األمن اŸائي و–سص Úاÿدمة –د قائم
^ ٥٥٧بلدية تسصند للج ـ ـ ـزائري ـ ـة للمياه آافاق ٢٠٢٠
^ تطوير اŸشصاريع مهمة الشصركات والكفاءات الوطنية
كشسف وزير أŸوأرد أŸائية حسس Úنسسيب ،أمسس ،عن مشساريع هيكلية مسسطرة ‘ ، 2019حيث سسيتم ألنطÓق ‘ أ‚از
لول من –ويل أŸياه من ألطارف نحو سسوق أهرأسس ،وأشسغال أربعة ﬁطات كبÒة لتحليه مياه ألبحر أ›ÈŸة ‘
ألشسطر أ أ
لول من  2019و أنطÓق أشسغال ما يقارب ﬁ 30طة Ÿعا÷ة مياه ألصسرف ألصسحي .
ألثÓثي أ أ

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
أاوضصح الوزير خلل لقاء تقييم مع إاطارات
ال -ق -ط-اع ،أان سص-ن-ة  2019سص-تشص-هد اŸصصادقة
ع- -ل- -ى اıط- -ط ال- -وط- -ن- -ي ل -ت -ث -م ÚاŸي -اه
اŸطهرة ‘ ﬁطات معا÷ة مياه الصصرف
الصص -ح -ي و إاع -ادة اسص -ت -ع-م-ال-ه-ا ‘ األنشص-ط-ة
ال-ف-لح-ي-ة و الصص-ن-اع-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا مصص-درا
رابعا للموارد اŸائية بعد اŸياه ا÷وفية و
السصطحية و مياه البحر اÙلة ،إا ¤جانب
مورد خامسس يعول على التحكم فيه و اŸتمثل
‘ األح -ج -ام ال -ت -ي Áك -ن اق-تصص-اده-ا ب-زي-ادة
ف -ع -ال -ي -ة شص -ب -ك -ات اŸي -اه ،م-ط-ال-ب-ا Ãح-ارب-ة
التسصربات و الربط العشصوائي و غ Òالقانو. Ê
‘ ه- -ذا اإلط- -ار و لضص -م -ان تسص -ي Òأاحسص -ن
ل -ل -م -ورد اŸائ -ي أاشص -ار نسص-يب إا ¤أان-ه سص-ي-ت-م
إادماج  557بلدية تشصرف على تسصي Òاÿدمة
العمومية للماء الشصروب إا ¤للجزائرية للماء
مع نهاية  ، 2020بدل من ا÷ماعات اÙلية
ال -ت -ي ت -ب -ق-ى ع-اج-زة ع-ن م-واج-ه-ة ال-ط-ل-ب-ات
ا÷ديدة و تفتقر للتقنيات ا◊ديثة  ،موضصحا
أان هذه العملية تدخل ‘ إاطار توحيد نظام
تسص -ي Òاÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل-ل-م-اء الشص-روب
و–سص Úاألداء ،بهدف ضصمان –كم أاك‘ Ì
مرفق اŸاء و معرفة النقائصس و اŸعوقات
للتدخل ‘ الوقت اŸناسصب.
من جهة أاخرى سصيتم العمل على تعزيز
ال -ب -ن -ى ال -ت -ح -ت -ي-ة ل-ل-ق-ط-اع و–صص-ي-ل ال-دي-ون
اŸسصتحقة لصصالح مؤوسصسصات اŸياه،و التي
بلغت حسصب اسصماع ÚعمÒوشس اŸدير العام
ل-ل-ج-زائ-رية للمياه  21 ٣15 755م -ل-ي-ار دج ،
،ومشصروع الشصباك الوحيد لطلبات اسصتغلل
اŸوارد اŸائية ،سصيما ما تعلق بحفر اآلبار ،
فضصل عن اإلسصÎاتيجية الوطنية Ÿواجهة
خطر الفيضصانات بالتنسصيق مع وزارة الداخلية
ا÷ماعات اÙلية .

و أاوضصح اŸسصؤوول األول عن القطاع أان
هذه اŸشصاريع تؤوكد عزم الدولة ا÷زائرية و
اإلرادة السصياسصية للتحكم ‘ أامنها اŸائي ،
حيث تضصاف اŸشصاريع ا›ÈŸة لتلك التي
أا‚زت ‘ سصنة  2018سصواء على مسصتوى ماء
الشصروب ،التطه ،Òرفع إامكانياتها ‘ ا◊شصد
والتخزين و التوزيع و التحويل
‘ هذا اإلطار اسصتعرضس الوزيرال‚ازات
اÙققة خلل السصنة ا÷ارية كاسصتلم أاربعة
سصدود بسصعة  1مليون م ٣للواحد ما سصÒفع
من قدرات التخزين لشصبكة السصدود الوطنية،و
ﬁ 19طة تطه Òو  2٣0نقب مائي و 04
شصبكات حضصرية لتجميع اŸياه اŸسصتعملة و
 07مشصاريع للحماية من الفيضصانات و تهيئة
 15.500ه -ك -ت -ار م -ن اŸسص -اح -ات اŸسص-ق-ي-ة
ناهيك عن تشصغيل  9منظومات كÈى للتزويد
باŸاء الشصروب.
وأاك -د ال -وزي -ر أان ه -ذه ال‚ازات سص -م-حت
برفع و تعزيز نسصبة التزويد اليومي باŸاء
الشصروب إا % 78 ¤هذه السصنة منها % 40
“وين دون انقطاع ،مشصÒا أان هذه النسصبة
سصتصصل إا 80 ¤باŸائة مع نهاية سصنة .2018
وأاشصار الوزير إا ¤أان القطاع حريصس على
ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج ال-ت-ط-وي-ر م-ن ط-رف شص-ركات

ي -تضس -م -ن أل -ق-ان-ون أل-عضس-وي أ÷دي-د
ح -ول أ÷م -ع -ي -ات أل -ذي ي -ت -م –ضسÒه
حاليا ،فصس  Ó-ك -ام Ó-ي-ؤوط-ر أ÷م-ع-ي-ات
ذأت ألطابع ألديني ،حسسبما أكده أمسس،
لوقاف ﬁمد
وزير ألشسؤوون ألدينية وأ أ
عيسسى.
صصرح الوزير على أامواج الذاعة الوطنية
يقول «نناقشس حاليا القانون العضصوي ا÷ديد
حول ا÷معيات عموما الذي يكرسس فصصل
من فصصوله للجمعيات ذات الطابع الديني»،
م-وضص-ح-ا أان ا÷م-ع-ي-ات ذات ال-ط-اب-ع ال-دي-ن-ي
«تضصم جمعيات اŸسصاجد و كذا جمعيات
ديانات أاخرى غ Òالسصلم».
واع -ت Èأان -ه «م -ن الضص -روري ضص -م -ان ع -دم
اسصتحواذ جمعية اŸسصجد على سصلطة المام»،
مشصÒا إا ¤ضصرورة أان يكون اإلمام «السصلطة
السص - -ام - -ي - -ة ‘ تسص - -ي ÒاŸسص - -ج- -د ،كمدير
Ÿؤوسصسصة».
وأاك -د ال -وزي -ر ب -ذات اŸن -اسص-ب-ة أان «اإلم-ام
م - -ع - -رضس لضص- -غ- -وط “ارسس ع- -م- -وم- -ا ح- -ول

اŸسصجد من قبل هذه ا÷معيات» ،منتقدا
توجهات نحو «السصلم السصياسصي» التي –اول
السصتحواذ حاليا على جمعيات اŸسصاجد من
أاجل «“وقع ﬁتمل قبل النتخابات».
وذكر الوزير بقوله «لهذا السصبب ،لقد قررنا
Œميد Œديد ا÷معيات الدينية» ،معتÈا أانه
«ل Áكن اعادة فتح هذا اŸوضصوع إال بعد
النتخابات».

وم- -ك- -اتب دراسص- -ات ج- -زائ- -ري- -ة ع -ل -ى غ -رار
م -ؤوسصسص -ة «أال-ي-ي-ك-و» ب-ه-دف ت-ث-م Úو تشص-ج-ي-ع
القدرات و الكفاءات الوطنية  ،أاما بالنسصبة
للمتعامل األجنبي فلن يتم العتماد عليه أاو
ال- - -ل- - -ج- - -وء إال- - -ي- - -ه إال ‘ ح- - -الت الضص - -رورة
والسصتثنائية..
وح -ول أام -ن وسص-لم-ة م-ي-اه ا◊ن-ف-ي-ات أاك-د
ال -وزي -ر أان -ه-ا آام-ن-ة وصص-ح-ي-ة ،وت-خضص-ع بصص-ف-ة
دورية للمراقبة ع Èﬂ 198 Èلتحاليل اŸياه
على اŸسصتوى الوطني تابعة للجزائرية للمياه
و سصيال  ،سصيور ،و سصياكو .
من جهته اسصتعرضس اŸدير العام للوكالة
ال-وط-ن-ي-ة ل-لسص-دود وال-ت-ح-ويلت أارزقي براقي
ال‚ازات اÙققة خلل سصنة  2018خاصصة
منها اسصتلم  4سصدود جديدة و  5سصدود
أاخ- -رى ط- -ور ال‚از  ،م- -ا سص- -ي- -ع- -زز ق -درات
ال- -ت- -خ- -زي- -ن ال- -وط- -ن- -ي -ة  ،مشصÒا ‘ تصص -ري -ح
لـ«الشصعب» إا ¤امتلء السصدود بنسصبة % 64.04
أاي ما يعادل  4.7مليار م،٣و هي نسصبة جيدة و
مريحة  ،معربا عن تفاؤوله بارتفاع هذه النسصبة
إا ¤مسصتويات أاعلى ابتداء من شصهر جانفي
الداخل خاصصة و أان الثلثة أاشصهر األخÒة
ع -رفت ا÷زائ -ر تسص -اق-ط-ات م-ط-ري-ة م-ع-تÈة
ابتداء من سصبتم ،Èباسصتثناء شصهر ديسصم.È

عيسصى  :تأاط Òا÷معيات الدينية من خلل القانون العضصوي ا÷ديد

وحسصب الوزير»،فإان األمر يتعلق بتطبيق
ال -ق -ان -ون ع -ل-ى أاك-م-ل وج-ه م-ن أاج-ل السص-م-اح
لمام Ãتابعة كل شصخصس Áسس بكرامته أاو
ل إ
يزعزع اسصتقرار اŸسصجد قضصائيا» ،موضصحا
أان -ه ي -جب أان ي-ك-ون اإلم-ام «ال-دل-ي-ل ال-وح-ي-د»
للمسصجد.
وف -ي -م -ا ي -خصس اŸراسص -م ال-ت-ي ج-رت ،أاول
أامسس ،ب - -وه - -ران ل - -ت - -ط - -ويب رج - -ال ال- -دي- -ن
اŸسصيحي Úالذين توفوا ‘ ا÷زائر خلل
سصنوات التسصعينيات ،أاشصار الوزير إا ¤أان «ذلك
مسصتمد من مفاهيم السصلم اŸنفتح على
األديان األخرى» ،مضصيفا أان «ا÷زائر بلد ذو
مبادئ وأاسصسس ‘ ›ال النفتاح على الخر
والعيشس معا ‘ سصلم والعتدال والوسصطية
ال -ت -ي تسص -م -ح ل -ه -ا ب -الن -ف -ت -اح ع -ل -ى األدي -ان
األخرى».
و‘ موضصوع حرية اŸعتقد ،أاكد الوزير أان
«ح -ري -ة ‡ارسص-ة دي-ان-ات اخ-رى غ Òال-دي-ان-ة
السص-لم-ي-ة أام-ر ي-ك-ف-ل-ه ال-دسص-ت-ور ‘ ا÷زائر
شصريطة احÎام قوان Úا÷مهورية».

لمثل للهياكل ،جÓب:
حث على تركيز أ÷هود أŸبذولة لÓسستغÓل أ أ

تخفيضض كلفة اÿدمات اللوجسصتية لرفع تنافسصية اŸنتوج ا÷زائري دوليا

أكد وزير ألتجارة سسعيد جÓب  ،أمسس،
با÷زأئر على ضسرورة تقليصس أÿدمات
أللوجسستية أŸتعلقة بالنقل لرفع ألقدرة
لسسوأق
ألتنافسسية للمنتوج أ÷زأئري ‘ أ أ
ألدولية.
‘ كلمة أالقاها ‘ اليوم الثا Êمن اŸلتقى
ال -دو‹ ح -ول ال -ن -ق -ل وال -ل -وجسص -ت -يك وال -ع -ب -ور
وتخزين السصلع (سصيتام  )2018حث الوزير على
ت -رك -ي -ز ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة م -ن ط-رف ﬂت-ل-ف
ال -ف -اع -ل Úع -ل -ى السص -ت -غ -لل األم -ث -ل ل-ل-ه-ي-اك-ل
اللوجسصتية قصصد اسصتيعاب البضصائع بشصكل أاكÈ
و‘ ظروف أاحسصن.
و‘ هذا السصياق دعا إا ¤تظافر الطاقات من
أاجل –قيق نظام ناجع يضصمن فعالية عمليات
التصصدير وكفاءة آاليات التنسصيق وإادارة العمليات
اللوجسصتية وعبور البضصائع.
و‘ م -ع -رضس ح -دي -ث-ه ع-ن اÿط-ة اŸع-ت-م-دة

لتطوير الصصادرات الوطنيةي اعلن جلب عن
تنظيم جولة ‘ عامي  2019و 2020تشصمل حوا‹
أاربع Úدولة للÎويج للمنتجات ا÷زائرية حول
العا ⁄والسصماح لها بدخول األسصواق اÿارجية.
وسصيتم لهذا الغرضس تنظيم لقاء وطني حول
تطوير الصصادرات ا÷زائرية ‘ اليام اŸقبلة

حسصب الوزير الذي أاشصار إا ¤ان هذه التظاهرة
سصتجمع جميع الفاعل› ‘ Úال اÿدمات
ال -ل-وجسص-ت-ي-ة والتصص-ال وا÷م-ارك واŸؤوسصسص-ات
اŸصص- -رف -ي -ة ب -ه -دف ت -ط -وي -ر خ -ارط -ة ط -ري -ق
ﬂصصصصة لتعزيز الصصادرات خارج اÙروقات.
و‘ هذا اإلطار اعت Èجلب بان اŸعارضس
ا÷زائرية اÿاصصة التي أاقيمت هذا العام ‘ كل
م -ن واشص -ن -ط-ن وب-روكسص-ل وال-دوح-ة ون-واكشص-وط
وليÈفيل وداكار أاكدت بأان «اŸنتج الوطني له
مكانته ‘ هذه األسصواق».
ك- -م- -ا أان ه- -ذه اŸع- -ارضس سص- -م- -حت ب -إادراك
األه- -م -ي -ة ا◊اسص -م -ة Ÿه -ن ال -ن -ق -ل واÿدم -ات
ال -ل -وجسص-ت-ي-ة يضص-ي-ف ج-لب مشصÒا إا ¤ا◊اج-ة
اŸلحة للتحكم ‘ هذه اŸهن قصصد ضصمان نقل
ملئم للمنتجات الوطنية وكذا أافضصل الفرصس
للوصصول إا ¤وجهتها ‘ الظروف اŸثلى التي
تتطلبها الهيئات الرئيسصية للشصراء والتوزيع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بدوي يلتقي ‡ثل Úعن ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة باÿارج
ألتقى وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة ألعمرأنية ،ن-ورأل-دين بدوي، ،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،وفدأ يتشسكل من
‡ثل Úعن أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة بكل
من فرنسسا وبلجيكا وكندأ ،حسسب ما أورده
بيان للمجلسس ألشسعبي ألوطني.
وأاوضصح ذات اŸصصدر أان بدوي أاكد خلل هذا
اللقاء بأان «الدولة ا÷زائرية مدت جسصور التواصصل
ب Úالوطن األم وأابناء ا÷الية اŸقيم Úباÿارج
من خلل عدة تدابŒ Òلت بشصكل أاسصاسصي ‘
توف ÒاŸناخ اŸناسصب إلطلق مشصاريع اسصتثمارية
من شصأانها أان تبعث اقتصصادا قويا ومنتجا» ،مذكرا
بتوجيهات رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
«الذي  ⁄يدخر جهدا لحتواء كافة انشصغالت أابناء
ا÷الية ع Èالعا.»⁄
وأاضصاف وزير الداخلية أان مثل هذه اللقاءات
«تسصمح دائما بتعزيز التواصصل اŸباشصر مع ‡ثلي
الهيئة التنفيذية».
من جهته ،قال نائب ا÷الية الوطنية باÿارج،
جمال بوراسس ،خلل ذات اللقاء ،بأان مسصاهمة
أاب -ن -اء ا÷ال -ي -ة «ت -ع-ت Èإاح-دى ال-ل-ب-ن-ات األسص-اسص-ي-ة
للنهوضس بالقتصصاد ا÷زائري» ،مشصيدا با÷هود
ال -ت -ي ب -ذل -ه -ا رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة وا◊ك-وم-ة Œاه
ا÷الية باÿارج منذ سصنة .2014
ون - - -وه ‘ ه- - -ذا الصص- - -دد ب»أاه- - -م اإلج- - -راءات
اŸتخذة ،لسصيما تلك اŸتعلقة بتخصصيصس حصصصس
من السصكن بصصيغة الÎقوي العمومي ألبناء ا÷الية
وكذا فتح فروع بنكية باÿارج والسصتفادة من
خ-دم-ات الصص-ن-دوق ال-وط-ني للتقاعد ،إاضص-اف-ة إا¤
ا÷هود اŸبذولة ‘ إاطار التسصهيلت اإلدارية على
مسصتوى اŸطارات واŸوانئ ،فضصل عن التوجيهات
اŸق -دم -ة ل -لسص -ف-ارات م-ن أاج-ل تسص-ري-ع اسص-ت-خ-راج
الوثائق وا÷وازات».
واعت Èبوراسس أان هذا اللقاء «سصيتيح الفرصصة
لتبادل الرؤوى حول اŸشصاريع السصتثمارية التي
تعود بالفائدة على الوطن وضصرورة السصتفادة من
اŸهارات واÈÿات ا÷زائرية باÿارج وإامكانية
مسص- -اه- -م -ت -ه -ا ‘ غ -رسس ث -ق -اف -ة اŸن -افسص -ة وروح
اإلبداع ،ناهيك عن دورها ‘ ضصخ مزيد من رؤووسس

األم -وال ب -ال -ع -م-ل-ة األج-ن-ب-ي-ة Ãا ي-ح-ق-ق ال-ف-ائ-دة
ويسصاهم مباشصرة ‘ خلق اقتصصاد نوعي وقوي».
بدورهم ،ع Èأاب -ن -اء ا÷ال -ي -ة ع -ن «سص-ع-ادت-ه-م
ب -ت -واج -ده -م ‘ أارضس ال -وط -ن وأاب -دوا ارت-ي-اح-ه-م
لسصتعداد السصلطات ا÷زائرية لسصتقطابهم بشصتى
التحفيزات».
ك -م -ا ع -رضس أاغ -لب أاعضص -اء ال -وف -د ع -ل -ى وزي-ر
الداخلية «مشصاريعهم السصتثمارية التي كان من
جملتها إاطلق مشصاريع للسصتفادة من األراضصي
ال-ف-لح-ي-ة قصص-د اسص-ت-غ-لل-ه-ا وتصص-دي-ر م-ن-ت-جاتها
لح -ق -ا وك -ذا ت-خصص-يصس ع-ق-ارات م-ن-اسص-ب-ة إل‚از
فنادق سصياحية بالهضصاب وا÷نوب ،إاضصافة إا¤
اقÎاح تخصصيصس أارضصيات ع Èالوليات ‘ ›ال
تسصي Òالنفايات بداية من جمعها ثم فرزها وانتهاء
إا ¤اعادة تدويرها».
ول -فت ب -عضس اŸت -دخ -ل Úال -ن -ظ -ر حسصب ب -ي-ان
اÛلسس الشصعبي الوطني إا« ¤غياب اŸسصاحات
اıصصصص -ة لح -تضص -ان ح -دائ-ق األل-ع-اب والÎف-ي-ه
على مسصتوى الوليات الكÈى» ،مؤوكدين ضصرورة
«توجيه مزيد من العناية نحو السصتثمار ‘ ›ال
الطب والصصحة وإاقامة اŸراكز لذوي الحتياجات
اÿاصصة».
و‘ ختام اللقاء ،وعد وزير الداخلية ب»التكفل
ب- -النشص- -غ- -الت ال- -ت- -ي ت- -دخ- -ل –ت اخ- -تصص- -اصس
مصصا◊ه» ،كما حث أاعضصاء الوفد ومن خللهم
جميع أافراد ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة باÿارج
على «وضصع خÈاتهم ومعارفهم ‘ خدمة اقتصصاد
بلدهم».

أك-د وزي-ر أل-ت-ك-وي-ن وألتعليم أŸهنيﬁ ،Úمد
مباركي ،أمسس ،ب -الشس -ل -ف ع -ل-ى ضس-رورة ت-ط-وي-ر
لدم -اج أŸه -ن -ي ‘ أŸي -دأن أل -ف Ó-ح -ي ب -اع -ت-ب-اره
أ إ
يسس -اه -م ‘ ت -ك -ريسس ألسسÎأت -ي -ج -ي -ة أل -وط -ن -ي-ة
ل- -ت- -ن- -وي- -ع مصس- -ادر ألق- -تصس- -اد أل- -وط- -ن- -ي خ- -ارج
أÙروقات.
و أابرز الوزير خلل إاشصرافه على توزيع صصكوك بنكية
وشصهادات “ويل Ÿشصاريع زهاء  25خريجا من قطاع
التكوين والتعليم اŸهني ‘ Úتخصصصصات الفلحة أان
قطاعه يعمل على تكوين يد عاملة مؤوهلة قادرة على
اعادة دفع النتاج الفلحي وخلق ‰و مسصتدام للبلد
وهذا موازاة مع اÛهودات اŸبذولة من طرف قطاع
الفلحة وﬂتلف الÈامج التنموية الرامية إا ¤ضصمان
األمن الغذائي واÙافظة على اŸوارد البشصرية.
و جرت مراسصيم هذه العملية بدار الثقافة و بحضصور
السصلطات الولئية والشصركاء القتصصادي Úحيث ” توزيع
ع -ل -ى اŸسص -ت -ف -ي -دي -ن صص-ك-وك ب-ن-ك-ي-ة وشص-ه-ادات “وي-ل
Ÿشصاريعهم الفلحية ( 11مسصتفيدا ‘ إاطار جهاز دعم
التشصغيل و  10مسصتفيدين ‘ إاطار جهاز تسصي Òالقرضس
اŸصصغر و  4مسصتفيدين ‘ إاطار جهاز صصندوق التأامÚ
عن البطالة).
كما ” باŸناسصبة المضصاء على اتفاقيت Úب Úكل من
مركز التكوين والتمه Úلسصنجاسس وبلدية سصنجاسس و
مركز التكوين والتمه Úبالشصلف ومصصالح ذات البلدية ‘
›ال إاصصلح العتاد اŸدرسصي.
وشصدد الوزير ‘ هذا الصصدد على تكريسس مسصعى
ج-دي-د ل-لشص-راك-ة م-ع ﬂت-ل-ف اŸت-ع-ام-ل Úالق-تصص-اديÚ
يرتكز على مبدأا التعاون والسصتغلل اŸشصÎك للقدرات
التكوينية لسصيما من خلل تطوير التكوين عن طريق
التمه.Ú

وأاعرب عدد من خريجي القطاع ‘ اختصصاصصات
زراعة اÿضصر ،ا◊بوب تربية الغنام ،حاورتهم «وأاج»
عن ارتياحهم ‘ ظل ولوجهم عا ⁄الشصغل بعد تكوينهم
م -ب -اشص -رة ‡ا سص-يسص-اه-م ‘ Œسص-ي-د مشص-اري-ع-ه-م ودع-م
القطاع الفلحي باÿصصوصس.
وكان وزير التكوين والتعليم اŸهني Úقد شصرع ‘
زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشصلف اين وقف ‘ أاول
ن-ق-ط-ة م-ن ب-رن-ام-ج ال-زي-ارة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ال-ت-خصصصصات
وال -ف-روع ال-ت-ي ي-وف-ره-ا م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-م-ه Úب-واد
ال- -فضص- -ة مشص- -ددا ب- -اŸن- -اسص- -ب- -ة ع- -ل- -ى ضص -رورة ت -ن -وي -ع
ال-ت-خصصصص-ات ال-ت-ي ت-ت-م-اشص-ى وط-ب-ي-ع-ة اŸن-ط-قة وتتطلع
لطموحات الشصباب ‡ا يسصاهم ‘ اسصتقطابهم وجذب
اهتمامهم نحو القطاع.
ويواصصل مباركي زيارته إا ¤كل من معهد التعليم
اŸهني بحي الشصرفة وكذا اŸؤوسصسصة ا÷هوية للهندسصة
الريفية لتفقد فوج من اŸتمهن Úيضصم  17مÎبصصا ‘
ﬂتلف التخصصصصات الفلحية ثم ‘ األخ Òزيارة ›مع
خاصس لÎكيب اŸولدات الكهربائية.

مباركي :اإلدماج اŸهني ‘ الفلحة أاولوية وطنية

خÓل زيارة مفاجئة

لهبÒي يتفقد الوحدة ا÷وية لألمن الوطني با÷زائر العاصصمة
لمن الوطني،
قام اŸدير العام ل أ
ال -ع -ق -ي-د مصص-ط-ف-ى ل-ه-بÒي ،أامسس،
لمن
بزيارة إا ¤مقر الوحدة ا÷وية ل أ
ال-وط-ن-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،حيث
ط -اف Ãخ -ت -ل -ف اŸصص -ال-ح واألقسص-ام
ال- -ت- -ق -ن -ي -ة واإلداري -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ه -ذه
الوحدة ،حسصب ما ذكره بيان للمديرية
لمن الوطني.
العامة ل أ
وأاوضصح نفسس اŸصصدر ان العقيد
لهبÒي «وقف خلل الزيارة على سصÒ
لم-ن
ه -ذه ال -وح -دة ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ل  -أ
الوطني ،ح -يث ت -ل -ق -ى ب -اŸن -اسص -ب-ة
شصروحات وافية حول ﬂتلف اŸهام،
لسصيما اŸسصاهمة التقنية ‘ تقد Ëالدعم للفرق
العملياتية اŸتخصصصصة ‘ تسصي Òحركة اŸرور
عﬂ Èتلف طرق ا÷زائر العاصصمة».
واضصاف ذات اŸصصدر ان اŸدير العام للأمن

ال -وط -ن -ي «أاث-ن-ى ع-ل-ى ج-ه-ود
إاط - -ارات وأاع - -وان ال- -وح- -دة
لم -ن ال -وط -ن -ي ‘
ا÷وي- -ة ل  -أ
سصبيل ضصمان أامن األشصخاصس
واŸم - -ت - -ل - -ك- -ات م- -ن خ- -لل
الدعم ا÷وي الذي يقدمونه
إا ¤زم- -لئ- -ه -م م -ن ﬂت -ل -ف
الوحدات العملياتية للشصرطة
ع- - - - -ن ط- - - - -ري - - - -ق الصص - - - -ور
وال- -ف- -ي- -دي -وه -ات ال -ت -ي ي -ت -م
التقاطها آانيا ع Èمروحيات
األمن الوطني».
وباŸناسصبة ،دع-ا ل-هبÒي
ك -اف -ة إاط -ارات وأاع -وان الشص -رط -ة ل-ل-وح-دة ا÷وي-ة
لمن الوطني إا« ¤السصتمرار ‘ أاداء مهامهم
ل أ
وب -ذل اŸزي -د م -ن ا÷ه -ود ‘ سص -ب-ي-ل ضص-م-ان أام-ن
األشصخاصس واŸمتلكات».
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لزرق ،زبدي:
حذر من خطر الضسوء ا أ

ثا Êاجتماع لهيئة تنسسيق التحالف الرئاسسي

Œديد دعم رئيسس ا÷مهورية ...ودعوة لتحكيم لا عقل أامام اÿطابات لا شسعبوية
مبادرتا «تاج» و«حمسس» يفصسل فيهما قادة األحزاب
 ⁄تسستبعد هيئة تنسسيق التحالف الرئاسسي ،طرح اŸبادرات اŸتداولة ‘ السساحة السسياسسية التي أاطلقها مؤوخرا حزبا Œمع
لحزاب ،جازمة بأان الب ّ
ت فيها ل يقع ضسمن صسÓحياتها
أامل ا÷زائر «تاج» وحركة ›تمع السسلم «حمسس» على مسستوى قادة ا أ
لطابعها التنفيذي.

فريال بوشضوية
تصضويرﬁ :مد آايت قاسضي
ال-ت-أامت ه-ي-ئ-ة ت-نسص-ي-ق ال-ت-ح-الف الرئاسصي
ال -ذي ي -ج -م-ع  4تشص-ك-يÓ-ت سص-ي-اسص-ي-ة ‡ثلة
إاضص -اف -ة إا ¤ا◊زب اŸسص -تضص -ي -ف ‘ ،ح-زب
جبهة التحرير الوطني وŒمع أامل ا÷زائر
تاج ،وا◊ركة الشصعبية ا÷زائرية ،وذلك ‘
’عÓ-ن ع-ن م-يÓ-د
ث -ا Êاج -ت-م-اع ل-ه-م م-ن-ذ ا إ
’رندي».
التحالف ،أامسشÃ ،قر «ا أ
“ي- -ز ا’ج- -ت -م -اع ال -ذي ج -رى ‘ ج -لسص -ة
مغلقة؛ بتÓوة بيان توج أاشصغال اللقاء أاكد من
خ Ó-ل-ه ا◊ضص-ور ا’سص-ت-ع-داد ل-دراسص-ة ج-م-ي-ع
ا’قÎاحات واŸبادرات السصياسصية ،لكن ‘
رد أاعضص-اء ال-ه-ي-ئ-ة ع-ل-ى أاسص-ئ-ل-ة الصص-حافي،Ú
ب- -خصص- -وصش اŸوق- -ف م- -ن م- -ب -ادرت -ي «ت -اج»
و»حمسش» ،أاكد أان الفصصل فيها يعود لقادة
’حزاب دو‰ا اسصتبعاد تناولهم ‘ اجتماع
اأ
آاخر اŸسصأالة.
وحرصش اÛتمعون ‡ثل ‘ Úأاعضصاء عن
Óح -زاب اŸع -ن -ي -ة
اŸك- -اتب السص- -ي- -اسص- -ي- -ة ل  -أ

ب-ال-ت-ح-ال-ف ،ع-ل-ى ا’ل-ت-زام ب-ت-جسص-يد أاهداف
’خ Òال -ذي تسص -ت -ن -د ف -لسص -ف -ت -ه إا ¤ح -اج-ة
اأ
ا÷زائر لتجنيد كل طاقاتها ،العمل معا على
دعم رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
ومرافقة برنا›ه ،باسصتكمال وتعميق مسصÒة
’صص Ó-ح وال -ت -ن -م-ي-ة ،وك-ذا ت-ع-ب-ئ-ة ال-ق-درات
اإ
السص -ي -اسص -ي -ة اŸشصÎك -ة ال -ت-ي ك-رره-ا دسص-ت-ور
.2016
أاح -زاب ال -ت -ح-ال-ف ال-ت-ي سص-ج-لت ب-ارت-ي-اح
ال-تشص-اور ب-ي-ن-ه-ا ،أاك-دت اسص-ت-ع-داده-ا ل-دراسصة
جميع ا’قÎاحات أاواŸبادرات الهادفة إا¤
’صص Ó-ح -ات
ت- -ع- -م- -ي -ق واسص -ت -ك -م -ال مسص -ار ا إ
السصياسصية ،التي بانشصرها رئيسش ا÷مهورية،
وكذا مشصروع التجديد ا’قتصصادي ،وحفاظا
ع -ل -ى ا’سص -ت -ق -رار وال -ت -ق -دم اÙق-ق ط-ي-ل-ة
عشصريت.Ú
’ربعة ،دعوتها
وجددت أاحزاب التحالف ا أ
’سصهام ‘
إا ¤كل التشصكيÓت السصياسصية ،إا ¤ا إ
‘ ا◊فاظ على ا’سصتقرار باعتباره واجبا
ي- -ق -ع ع -ل -ى ا÷م -ي -ع Œاه ال -وط -ن والشص -عب،
مذكرة بأان «اŸناورات السصياسصية تسصتهدف
اسص -ت -ق -رار ال -ب Ó-د ،وه -ي ﬁاول-ة ل-ل-ن-ي-ل م-ن
عزÁة الشصعب ،وتثبيط عزÁته ،من خÓل

لمة
Œديد أاعضساء ›لسس ا أ

ط - -م - -وح - -ات ت - -خ- -ت- -زل ره- -ان- -ات ا◊اضص- -ر
واŸسص- -ت- -ق- -ب- -ل ‘ ،ت- -غ Òوت- -ع- -اقب ال- -وج- -وه
’شصخاصش».
وا أ
وب -ع -دم-ا أاك-دت ال-ت-زام-ه-ا ب-رسص-ال-ة رئ-يسش
ا÷مهورية اŸرجعية ‘ اجتماع ا◊كومة -
و’ة ا÷م- -ه- -وري- -ة ،اسص- -ت- -ن- -ك -رت ط -روح -ات
انهزامية غايتها تعطيل البÓد ،تقف وراءها
أاط -راف تسص -وق ل -ث -ق-اف-ة ال-ن-ك-ران وا÷ح-ود،
’‚ازات اÙققة خÓل
مبدية اعتزازها با إ
عقدين.
وجدد التحالف الرئاسصي باŸناسصبة الدعم
اŸطلق لرئيسش ا÷مهورية ،مسصج Óحرصصه
على –صص Úمؤوسصسصات الدولة واسصتقرارها
والذود عنها ،داعيا إا ¤اسصتخÓصش الع Èمن
ذكرى مظاهرات  11ديسصم.È
واŸط- -ل- -وب ال- -ي- -وم ‘ ظ- -ل ال- -ت -ح -دي -ات
الراهنة ،وفق ما جاء ‘ البيان –قيق تعبئة
وط- -ن -ي -ة وشص -ح -ذ ال -ه -م -م اÒÿة وال -ي -ق -ظ -ة
ا÷م - -اع- -ي- -ة ،وك- -ذا –ك- -ي- -م ال- -ع- -ق- -ل أام- -ام
اÿطابات الشصعبوية وا’نتخابية.
Óشص -ارة ا’ج -ت -م -اع ال -ث -الث ل -ل -ت -ح -ال -ف
ل -إ
سصيحتضصنه مقر تاج ،على أان يحدد تاريخه
’حقا.

إايداع  5ملفات ترشسح بالبويرة
انتهت ،أامسش ،آاجال إايداع ملفات الÎشصح
لتجديد أاعضصاء ›لسش الدولة وذلك بإايداع 5
م-ل-ف-ات الÎشص-ح ل-ل-ت-ن-افسش ع-ل-ى م-ق-ع-د واحد
بالبويرة ،حيث ” إايداع اŸلفات لدى مديرية
ال -ت -ن -ظ-ي-م والشص-ؤوون ال-ع-ام-ة ب-حضص-ور ﬁضص-ر
قضصائي ،علما أان الهيئة الناخبة تقدر بـ722
عضصوا..

اŸرشصحون هم منور إابراهيم مرشصح حر،
صص -ب -اي -ح -ى صص -ال -ح عضص -وب -اÛلسش الشص-ع-ب-ي
ال- -و’ئ- -ي ‡ث◊ Ó- -زب ال- -ت- -ج- -م -ع ال -وط -ن -ى
الدÁقراطي ،بلوى لعمورى عضصو باÛلسش
الشص- -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ‡ث ◊ Ó-زب Œم -ع أام -ل
ا÷زائر تاج.
لكن ملف هذا اأ’خ Òرفضش من طرف

ال -ل -ج -ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ال-ت-ي يÎأاسص-ه-ا ق-اضش ،داود
حميد عضصو ببلدية سصور الغز’ن عن حركة
الوفاق الوطني ،بوترعة جواد عضصوباÛلسش
الشص -ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ع-ن ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي وق -اسص -ي إاي -دي -ر ع -ن ج -ب-ه-ة ال-ق-وى
ا’شصÎاكية وهورئيسش بلدية الشصرفة.

البويرة:ع .نايت رمضضان

لعÓم والتصسال
بفضسل  32مؤوسسسسة ناشسطة ‘ تكنولوجيات ا إ

الوكالة الوطنية لÎقية ا◊ظائر بسسيدي عبد الله –قق  6مÓي Úأاورو سسنويا
–ق -ق ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة لÎق-ي-ة
وت- -ط- -وي -ر ا◊ظ -ائ -ر ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة
بسس- -ي- -دي ع- -ب- -د ال- -ل- -ه (غ- -رب ا÷زائ- -ر
العاصسمة) فائدة سسنوية تقدر بحوا‹
 6مÓي Úأاورو وذلك بفضسل اŸؤوسسسسات
 32اıتصس -ة ‘ ›ال ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات
لعÓ- -م والتصس- -ال ال- -ن- -اشس- -ط -ة ع -ل -ى
ا إ
مسستوى الوكالة ،حسسبما أاكده ،أامسس،
م - -دي - -ره- -ا ال- -ع- -ام ع- -ب- -د ا◊ك- -ي- -م ب- -ن
سسحاولة.
وصص -رح ب -ن سص -ح -اول -ة ع-ل-ى ه-امشش زي-ارة
ت- -ف- -ق- -دي- -ة ل- -وف- -د ب -رŸا Êل -ل -ج -ن -ة ال -ن -ق -ل

وا’تصصا’ت وا’تصصا’ت السصلكية والÓسصلكية
باÛلسش الشصعبي الوطني أان «اŸوؤسصسصات
 32اŸتواجدة على مسصتوى حاضصنة سصيدي
عبد الله توفر سصنويا للوكالة ما ب 5 Úو6
مÓي Úأاورو» موضصحا أان تلك اŸداخيل هي
ثمرة اŸؤوسصسصات الصصغÒة واŸتوسصطة.
كما اشصار إا ¤أان وكالته تسص Òمنذ اإنشصائها
سص-ن-ة  2004م- -ا ’ ي -ق -ل ع -ن  330مشصروعا،
موضصحا أان سصنة  2017قد توجت بإانشصاء 20
مؤوسصسصة ،متأاسصفا لغياب «وسصائل النقل التي
تسصمح للعمال بالوصصول ‘ الوقت إا ¤العمل»
وهوالعائق الذي ” تبليغه للجنة النقل.

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

العدد
17816

وت- -اب- -ع ذات اŸسص- -ؤوول ق -ول -ه إان ال -وك -ال -ة
الوطنية لÎقية وتطوير ا◊ظائر التكنولوجية
تعت Èوكالة مسصتقلة تشصغل  180موظف وإانها
«قادرة على لعب دور هام جدا ‘ التنمية
الوطنية».
’سصاسصية  -يضصيف
ومن ب Úتلك اŸهام ا أ
ب -ن سص-ح-اول-ة -ه-ن-اك «ت-رق-ي-ة ب-روز صص-ن-اع-ة
تكنولوجية ناجعة تسصاهم بفعالية ‘ تطوير
ا’قتصصاد الوطني» ،كما أانها «ترافق أاصصحاب
اŸشص -اري -ع م -ن م -ن -ظ -ور ت -ط -وي -ر ال-ك-ف-اءات
ال-وط-ن-ي-ة وتسص-م-ح ب-خ-ل-ق ت-ن-اغ-م بﬂ Úت-لف
الفاعل ‘ Úالقطاع..
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هيئة متابعة سسوء اسستعمال الشساشسات على األطفال
كشس -ف مصس -ط -ف -ى زب -دي رئ-يسس اŸن-ظ-م-ة
ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك وﬁيطه ،عن
مشس- -روع إانشس- -اء ه- -ي -ئ -ة دراسس -ة وم -ت -اب -ع -ة ا
تتكون من خÈاء ﬁلي Úوأاجانب Á ،كن
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ال-ت-واصس-ل م-ع م-ن-ظ-م-ة الصس-ح-ة
لث-ار السس-لبية واÿطÒة
لظ-ه-ار ا آ
ال-ع-اŸي-ة إ
لسس- -وء اسس- -ت- -ع -م -ال الشس -اشس -ات خ -اصس -ة ع -ل -ى
لطفال .
ا أ

حياة كبياشش
كما أاعلن زبدي ،أامسش ،خÓل منتدى جريدة
«اÛاه - -د» ال - -ذي ت- -ن- -اول م- -وضص- -وع «آاث- -ار سص- -وء
اسص- -ت- -ع- -م -ال الشص -اشص -ات ع -ل -ى اإ’نسص -ان اŸع -اصص -ر
وﬁيطه» أانه سصيتم اقتناء جهاز متطور لقياسش
درج- -ة ال- -ل- -ون اأ’زرق اŸسص- -ت- -ع -م -ل ‘ الشص -اشص -ات
ıتلف اأ’جهزةŸ ،عرفة مدى مطابقة هذا اللون
واŸع- -اي ÒاŸط -ل -وب -ة ،م -ن أاج -ل سص Ó-م -ة ال -بصص -ر
والسصÓمة النفسصية والعقلية ،بعد أان أاكدت دراسصات
ﬂتصص ،Úجزائري Úوأاجانب ،اÿطر الذي يسصببه
هذا الضصوء على صصحة الطفل البصصرية والذهنية.
وبالنسصبة Ÿشصروع إانشصاء هيئة Ÿراقبة الضصوء
اأ’زرق الذي تسصتعمله شصاشصات ذلك ‡كن وسصيأاتي
ب -ال -ن-ت-ائ-ج اŸرج-وة م-ن-ه-ا ،خ-اصص-ة وأان ا÷زائ-ر ’
يوجد فيها «لوبيات الرقمنة كما هوا◊ال بالنسصبة
للدول اأ’وروبية ،التي تضصغط وŒسصد مشصاريعها
واسصتثماراتها ‘ العا ⁄الرقمي ،مشصÒا إا ¤أانه ‘
ا÷زائ -ر م -ا ي -زال اÛال سص -ه  Ó-و’ ت -وج -د ف -ي-ه
الصصعوبات والتعقيدات التي توجد ‘ دول الضصفة
اŸق -اب -ل -ة ،م -ن أاج -ل سص Ó-م -ة اأ’ط -ف -ال وسص Ó-م -ة
اŸسص- - -ت- - -ه- - -لك ا÷زائ- - -ري أ’ن ه - -ذه الشص - -اشص - -ات
«اسصتهÓك مادي واسصتهÓك فكري».
أاكد زبدي أان الطفل ا÷زائري الذي يسصتعمل
وسصائل اإ’عÓم وا’تصصال ا◊ديثة كالنقال ،جهاز
الكمبيوتر وحتى التلفاز ..يتعرضش إا ¤نوع Úمن
اÿط - -ر ،بسص - -بب الضص- -وء اأ’زرق اŸسص- -ت- -ع- -م- -ل ‘
الفيديوهات والرسصوم اŸتحركة حيث يؤوثر هذا
الضصوء مباشصرة وبصصفة خطÒة على البصصر «يدمر
القرنية» ،مفيدا إا ¤أان هذا اŸوضصوع يطرح أ’ول

مرة بهذا الشصكل ،مشصÒا إا ¤أانه طرح بصصفة شصكلية
منذ أاشصهر بعد الضصحايا ‘ أاوسصاط اأ’طفال التي
خلفها «ا◊وت اأ’زرق».

رسسوم متحركة وأاغان تسستعمل
«إايحاءات» خطÒة
وهناك خطر آاخر  -يضصيف اŸتحدث  -يتمثل
‘ اإ’ي -ح -اءات ال -ت -ي تسص -ت -ع-م-ل ‘ ب-رام-ج خ-اصص-ة
ب -اأ’ط -ف -ال ،أاو‘ اأ’غ -ا ÊاŸشص -ه -ورة ’ ت -ت -ن -اسصب
وسص-ن-ه-م وب-راءت-ه-م ،ب-ل ب-ال-ع-كسش ت-ع-م-ل ع-ل-ى ه-دم
اأ’خÓق ،وجعله يتلقاها «بصصفة طبيعية» وهذا ما
يجعل تأاثÒها مباشصرة على ذهنية الطفل ونفسصيته
فتشصوشش أافكاره وتوقف عمل الدماغ.
ولفت إا ¤أان بعضش اأنواع التوحد سصببها اإ’دمان
على هذه الشصاشصات وقد أاثبتت Œارب أان بعضش
ا◊ا’ت أاوم -ا يسص -م-ى ب-ال-ت-وح-د «اŸك-تسصب» ت-زول
ويعود الطفل إا ¤طبيعته Ãجرد أان يبتعد عن هذه
اأ’جهزة.
وحسصب اŸت -ح -دث ف -ان اŸسص -ؤوول-ي-ة ت-ق-ع ع-ل-ى
اأ’ولياء الذين يتع Úعليهم العمل على عدم ترك
أاطفالهم يسصتعملون هذه أاجهزة بصصفة مفرطة دون
رقابة ،واŸسصؤوولية يتكبدها اŸتعاملون ‘ ›ال
صصناعة هذه اأ’جهزة كبÒة.

رئيسس الهيئة الوطنية للوقاية من الفسساد:

 54أالف تصسريح باŸمتلكات Ÿنتخبﬁ Úلي Úو 6آالف Ÿوظف ÚسسامÚ

أافاد رئيسس الهيئة الوطنية للوقاية من
الفسساد ومكافحتهﬁ ،مد سسبايبي ،أامسس،
ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصس - -م - -ة ،ب - -أان مصس - -ا◊ه
اسس-ت-ق-ب-لت  54أال -ف تصس-ري-ح ب-اŸم-ت-ل-ك-ات
Ÿن- -ت- -خ- -بﬁ Úل- -ي Úوم- -ا ي -رب -وع -ن 6000
تصسريح Ÿوظف Úسسام ‘ Úالدولة.
خ Ó-ل إاشص -راف -ه ع -ل -ى ان -ط Ó-ق أاشص -غ -ال ي-وم
دراسصي حول «إاشصكا’ت التصصريح باŸمتلكات»،
أاشصار سصبايبي إا ¤أانه من اŸتوقع أان يتم إايداع
نحو 100أال -ف تصص -ري-ح ل-ل-م-وظ-ف Úال-ع-م-وم-يÚ
الشصاغلŸ Úناصصب معرضصة للفسصاد ،بدءا من
السصنة اŸقبلة.
وندد ‘ هذا الصصدد بـ»عدم التعاون» الذي
ي -ب -دي -ه ب -عضش اŸوظ -ف Úال-ع-م-وم-ي ÚاŸل-زمÚ
ق-ان-ون-ا ب-ال-تصص-ري-ح ع-ن ‡ت-ل-ك-ات-ه-م والذين قال
عنهم بأانهم «’ يزالون يجهلون عمل وصصÓحيات
ال-ه-ي-ئ-ة ،وي-ح-م-ل-ون ع-ن-ه-ا ن-ظرة تقليدية ،بحيث
يعتÈونها ›رد جهاز إاداري ﬁضش» ،ليؤوكد
باŸقابل أان هيئته «’ تواجه أاي صصعوبات مع
السص -ل-ط-ات السص-ي-اسص-ي-ة ،ال-ت-ي –ظ-ى م-ن ق-ب-ل-ه-ا
بالدعم الكا‘ ،من خÓل توف Òكل اإ’مكانيات
اŸادية والبشصرية».
وŒدر اإ’شص - - -ارة ‘ ه- - -ذا السص- - -ي- - -اق إا ¤أان
ال -ق-ان-ون رق-م  01 - 06اŸت-ع-ل-ق ب-ال-وقاية من
الفسصاد ومكافحته ،قد حدد قائمة اأ’شصخاصش
اÿاضص-ع Úل-ل-تصص-ري-ح ب-اŸم-ت-ل-ك-ات ،م-ن ب-ي-ن-ه-م
اŸوظفون العموميون والذين يقصصد بهم «كل
شصخصش يشصغل منصصبا تشصريعيا أاوتنفيذيا أاوإاداريا
أاوقضصائيا أاو‘ أاحد اÛالسش الشصعبية اÙلية
اŸن-ت-خ-ب-ة ،سص-واء ك-ان م-ع-ي-ن-ا أاوم-ن-ت-خ-ب-ا ،دائ-ما
أاوم -ؤوق -ت-ا ،م-دف-وع اأ’ج-ر أاوغ Òم-دف-وع اأ’ج-ر،
بصصرف النظر عن رتبته أاوأاقدميته».
كما يعني هذا اŸصصطلح أايضصا «كل شصخصش
آاخ -ر ي -ت -و ،¤ول-وم-ؤوق-ت-ا ،وظ-ي-ف-ة أاووك-ال-ة ب-أاج-ر
أاوب -دون أاج -ر ،ويسص -ه -م ب-ه-ذه الصص-ف-ة ‘ خ-دم-ة
ع -م -وم -ي -ة أاوم -ؤوسصسص -ة ع -م -وم-ي-ة أاوأاي م-ؤوسصسص-ة
أاخرى“ ،لك الدولة كل أاوبعضش رأاسصمالها ،أاو أاي
م -ؤوسصسص -ة ت -ق -دم خ -دم-ة ع-م-وم-ي-ة’’ ،حسصب ذات
النصش القانو Êو‘ ذات اإ’طار ،وبالنظر إا¤
الكم الهائل للتصصريحات باŸمتلكات التي يتم
إايداعها لدى الهيئة وصصعوبة دراسصتها ومعا÷تها
ي - -دوي- -ا ” ،تسص- -ط Òمشص- -روع إ’ع- -داد أارضص- -ي- -ة
ال -كÎون -ي -ة تسص -م -ح ب -ب -ن -اء جسص -ور م -ع اإ’دارات
اŸع -ن-ي-ة ك-م-دي-ري-ات أامÓ-ك ال-دول-ة وا÷م-ارك
والضصرائب وغÒها ،وهواŸشصروع الذي يسصتلزم
وضص- -ع نصص- -وصش ق -ان -ون -ي -ة م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ح -م -اي -ة

اŸعلومات والبيانات.
كما أانه واسصتنادا إا« ¤اأ’همية البالغة» التي
ت -ول -ي -ه -ا ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ال-فسص-اد
ومكافحته للشصق اŸتعلق بالتعاون والتنسصيق مع
ﬂتلف اŸؤوسصسصات اإ’دارية ” ،إانشصاء فريق
عمل مكلف بإاعداد «خرائط ıاطر الفسصاد»
‘ قطاع اŸالية ،توسصعت لتشصمل ‘ مرحلة أاو¤
ق -ط-اع-ات السص-ك-ن والصص-ح-ة وال-ت-ج-ارة ،ع-ل-ى أان
ت-ع-م-م ’ح-ق-ا ع-ل-ى ج-م-ي-ع ال-ق-طاعات اŸتبقية،
يوضصح سصبايبي.
وعلى صصعيد ذي صصلة ” ،أايضصا فتح ورشصة
سص -تسص -ه -ر ع -ل -ى إاع -داد مشص -روع اإ’سصÎات -ي-ج-ي-ة
الوطنية للوقاية من الفسصاد ،سصيتم إايداعه لدى
السصلطات اıتصصة فور ا’نتهاء منه.
و‘ ›ال التكوين ،أاوضصح ذات اŸسصؤوول أان
الÈن -ام -ج ال -وط -ن-ي ل-ل-ت-حسص-يسش وال-ت-ك-وي-ن ضص-د
الفسصاد الذي كانت الهيئة قد بادرت به منذ
 2016قد اسصتفاد منه لغاية اآ’ن  4400عون
Óدارات العمومية والقطاع ا’قتصصادي
ينتمون ل إ
العمومي واÿاصش واأ’سصÓك اأ’منية و‡ثلي
ا◊ركة ا÷معوية.
كما أاضصاف أان الهيئة قامت بداية  2017بنقل
هذا التكوين إا ¤اŸناطق الداخلية من الوطن
وال -ذي شص-م-ل  700ع-ون ع-م-وم-ي ت-اب-ع Úل-عشصر
و’يات.
Óشص-ارة ،ي-أات-ي ت-ن-ظ-ي-م ه-ذا ال-ي-وم الدراسصي
ل -إ
ال -ذي اح -تضص -نت أاشص -غ -ال -ه اŸدرسص -ة ال -وط -ن -ي-ة
Óدارة ‘ إاطار إاحياء اليوم العاŸي Ÿكافحة
لإ
الفسصاد اŸصصادف للتاسصع من ديسصم Èكل سصنة،
–ت الشصعار اأ’‡ي «متحدون ضصد الفسصاد»،
والذي “يز ‘ هذه الطبعة بتخصصيصش ا’–اد
اإ’فريقي لـ  2018سصنة Ÿكافحة الفسصاد.
وت-ع-د ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ال-فسص-اد
ومكافحته جهازا دسصتوريا ،حيث ينصش دسصتور
 2016على أانها «سصلطة إادارية مسصتقلة توضصع
ل -دى رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة» ،ت -ك -ف -ل أ’عضص -ائ -ه -ا
ا◊ماية من شصتى أاشصكال الضصغوط أاوالÎهيب
أاوالتهديد أاواإ’هانة أاوالشصتم أاوالتهجم التي قد
يتعرضصون لها أاثناء أاداء مهامهم.
وت -ت-و ¤ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة م-ه-م-ة «اقÎاح سص-ي-اسص-ة
شصاملة للوقاية من الفسصاد ،تكرسش مبادئ دولة
ا◊ق وال -ق -ان -ون وت -ع -كسش ال-ن-زاه-ة والشص-ف-اف-ي-ة
واŸسص -ؤوول -ي -ة ‘ تسص -ي ÒاŸم -ت -ل -ك -ات واأ’م -وال
ال-ع-م-وم-ي-ة واŸسص-اه-م-ة ‘ ت-ط-ب-يقها» .كما أانها
ت-رف-ع ت-ق-ري-را سص-ن-وي-ا ل-رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ب-هذا
اÿصصوصش.
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ل اللّجان والنواب
‘ جلسضة ” فيها ح ّ

أاعضصاء اÛلسض الشصعبي لتمÔاسصت يصصادقون على ميزانية 2019
صض- - - - -ادق ،أامسس ،أاعضض- - - - -اء
اÛلسس الشض - - - - - - -ع - - - - - - -ب- - - - - - -ي ،
ب- -ت- -مÔاسضت ،خÓ- -ل أاشض- -غ -ال
ال -دورة غ Òال -ع-ادي-ة ،ع-ل-ى
م-ي-زانية  2019ب-تصض-ويت 21
عضض-وا م-ن-ه-م أارب-ع-ة بالوكالة
بنعم ‘ ،ح Úعرفت ا÷لسضة
إام- - -ت- - -ن- - -اع أاعضض - -اء ك - -ل م - -ن
’رندي ،ا◊ركة
’فÓن ،ا أ
(ا أ
الشضعبية) من دخول القاعة
ومقاطعة أاشضغال الدورة.

موجهة للمنافسضة وترقية الصضادرات

اأ’يام ا÷زائرية للجودة وا’بتكار بتندوف

’يام
تتواصضل ،منذ أامسس ،بتندوف ا أ
’ب -ت -ك -ار –ت
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل -ج -ودة وا إ
شض- -ع- -ار ““م- -ن أاج- -ل سضÓ- -م- -ة اŸسض- -ت- -ه- -لك
ا÷زائ -ري وت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصض-اد ال-وط-ن-ي
وت-رق-ي-ة وت-ن-ويع الصضادرات““Ã ،شضاركة
ال- -ع -دي -د م -ن ال -ف -اع -ل Úا’ق -تصض -اديÚ
وم -ن -ت -دى رؤوسض -اء اŸؤوسضسض-ات وصض-ن-ادي-ق
ال -دع -م ضض -م -ن أاج -ن -ح -ة اŸع -رضس اŸق-ام
باŸناسضبة باŸركز الثقا‘ ا’سضÓمي.

تندوف :عويشش علي

“Ôاسستﬁ :مد
الصسالح بن حود
إاف- -ت- -ت -ح رئ -يسس اÛلسس ،م -و’ي
ع -ب-د ال-ل-ه ب-رادع-ي ،ال-دورة ب-حضض-ور
السض -ل -ط -ات اÙل -ي -ة وع -ل -ى رأاسض-ه-م
الوا‹ دومي جي ،‹Óأاعضضاء الهيئة
التنفيذية واÛتمع اŸد ،Êبعرضس
ج -دول أاع -م -ال ال-دورة ال-ذي تضض-م-ن
اŸصضادقة على ميزانية  ،2019وحل
اللجان والنواب وإاعادة تشضكيلهم ،أاين
” اŸصضادقة على جدول اأ’عمال
ب -اأ’غ-ل-ب-ي-ة وه-ذا ب-ع-د اŸن-اداة ع-ل-ى
ا◊ضض- -ور وال- -ت- -ح- -ق- -ق م- -ن إاك -ت -م -ال
النصضاب لعقد الدورة.
دع - -ا رئ - -يسس اÛلسس م- -ك- -تب

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

الدورة إا ¤مباشضرة اأ’عمال بتÓوة
ت -ق -ري -ر ال -ل -ج -ن -ة اŸال-ي-ة م-ن ط-رف
مقررها ،أاين ” عرضضها للمناقشضة
على اأ’عضضاء ،الذين قدموا بعضس
التوضضيحات وطالبوا بإادراج إاضضافات
ع- -ل- -ي- -ه -ا ل -ي -ت -م اŸصض -ادق -ة ع -ل -ي -ه -ا
باإ’جماع .رفعت ا÷لسضة من طرف
الرئيسس ،مؤوكدا على ضضرورة العمل

رفقة جميع التشضكيÓت السضياسضية ‘
غضضون اأ’يام القادمة من أاجل إاعادة
تشض- -ك- -ي- -ل ال- -ل- -ج- -ان Ãا ي -خ -دم سضÒ
اÛلسس ‘ أاحسضن الظروف.
يذكر ان الدورة عرفت قبيل
ان -ط Ó-ق -ه -ا م -ن -اوشض -ات ب Úب -عضس
ال -تشض -ك -ي Ó-ت السض -ي -اسض -ي -ة ،ال -ذي -ن
أاق -دم -وا ع -ل -ى غ -ل -ق ب -اب ال -ق-اع-ة

بالقفل ،رافضض Úإاجراء الدورة ،ما
اضض- -ط- -ر ب- -عضس ‡ث -ل -ي اÛت -م -ع
اŸد Êلفتح باب القاعة بالقوة ،من
أاج -ل إان -ع -ق -اد ال -دورة ال-ت-ي ع-رفت
مقاطعة من طرف أاحزاب كل من
’ف Ó- - - -ن ،ا’رن - - - -دي ،ا◊رك - - - -ة
(ا أ
الشضعبية).

ﬁطة لبحث مشضاريع الشضراكة لتنويع ا’قتصضاد

الصصالون اأ’ول لÓسصتثمار ‘ ا÷نوب بورڤلة
@ حوار ب ÚاŸتعامل Úوالبنوك لتمويل مؤوسصسصات منتجة

’ول لÓ-سض-تثمار ‘
يشض-ك-ل الصض-ال-ون ا أ
ا÷ن -وب ال -ذي –تضض -ن -ه ورڤ -ل-ة فضض-اء
ه -ام -ا ’ل -ت-ق-اء اŸسض-ت-ث-م-ري-ن ال-وط-ن-يÚ
’ج- -انب ل- -ت- -دارسس ف- -رصس الشض -راك -ة
وا أ
اŸن -ت -ج -ة Œسض -ي-دا ل-لسض-ي-اسض-ة ال-وط-ن-ي-ة
والÈامج السضاعية ’حداث حركية ‘
هذه اŸنطقة التي تشضكل قلب ا÷زائر
النابضس .الصضالون الذي ينظم يوم 18
ديسضم Èا÷اري ﬁطة مفصضلية ‘ هذا
التوجه واŸسضار.

ورقلة :إاÁان كا‘
الصض -ال -ون ال -ذي ت -ن -ظ -م -ه مشض-ت-ل-ة اŸؤوسضسض-ات،
ﬁضضنة ورقلة سضيعرف ‘ طبعته اأ’و ¤مشضاركة

ع- -دة م- -ؤوسضسض -ات صض -غÒة وم -ت -وسض -ط -ة ت -نشض -ط ‘
›ا’ت م -ت-ع-ددة ك-م-ا سض-ي-ت-م الÎك-ي-ز ،خÓ-ل ه-ذه
الطبعة  -كما أاوضضح اŸنظمون -على ا’بتكارات
واŸشض -اري -ع اÿاصض-ة ب-ق-ط-اع ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
باإ’ضضافة إا ¤قطاع الفÓحة وما يتعلق بالصضناعة
الغذائية أايضضا وقطاع السضياحة وغÒها باإ’ضضافة
إا ¤حضض- -ور ال -ب -ن -وك واŸؤوسضسض -ات اŸال -ي -ة ،وك -ذا
ﬂتلف أاجهزة الدعم.
بحسضب ما رصضدته ““الشضعب““ يهدف الصضالون
اأ’ول الذي سضتسضتمر فعاليته من  18إا 20 ¤ديسضمÈ
ا÷اري ÃفÎق الطرق ورقلة-تقرت-حاسضي إا¤
توف ÒاŸعلومات حول ا’سضتثمار ودعم الصضادرات
للمؤوسضسضات الصضغÒة واŸتوسضطة وتعزيز التعاون
ب Úمؤوسضسضات الدولة اŸسضخرة لدعم ا’سضتثمار
والبنوك واŸؤوسضسضات اŸالية والهيئات اıتلفة
لبناء اقتصضادي قوي.
ك - -م- -ا ي- -ه- -دف ا ¤ت- -ب- -ادل اÈÿات ب Úرج- -ال

اأ’ع -م -ال والشض -ب -اب ح -ام -ل -ي اŸشض -اري-ع واأ’ف-ك-ار
إ’حداث التكامل ونقل التجارب ،وكذا Œميع رجال
اأ’عمال ،حاملي اŸشضاريع ،اŸسضتثمرين اÙليÚ
والوطني.Ú
جدير بالذكر أان الصضالون يوفر منصضة لتسضهيل
ال -ت-واصض-ل وب-ن-اء الشض-راك-ات بﬂ Úت-ل-ف ال-ف-اع-لÚ
ا’ق- -تصض- -ادي ،Úح- -يث سض- -ت -ق -دم ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة
ا’قتصضادية فرصضة أامام اŸشضارك Úللتواصضل مع
رجال اأ’عمال من أاجل إابرام شضراكات اقتصضادية
فعالة ب› Úتمع اأ’عمال والبنوك واŸؤوسضسضات
اŸال- -ي- -ة ،ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إا ¤ت- -ع -زي -ز ف -رصس إاي -ج -اد
ا’سضتثمار Ÿن يبحث عن اسضتثمار ناجح والتعرف
على التسضهيÓت اŸقدمة من طرف الدولة عÈ
ﬂتلف هياكل الدعم واŸرافقة والتقرب أايضضا من
البنوك واŸؤوسضسضات اŸالية Ÿعرفة آاليات التمويل
اŸتاحة لÓسضتثمار.

تقييما ıطط تسضي ÒاŸوارد اŸائية

÷نة ا◊وضض الهيدروغرا‘ للصصحراء تدرسض اŸشصاريع
ن- -اقشضت ÷ن- -ة ا◊وضس ال- -ه- -ي- -دروغ -را‘
للصضحراء اŸكونة من  29عضضًوا Áثلون إادارة
’داري- -ة
ا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة ،ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ا إ
ل -تسض -ي ÒاŸوارد اŸائ -ي -ة ،اŸن -ظ -م -ات اŸه -ن-ي-ة
وج-م-ع-ي-ات اŸسض-ت-خ-دم ‘ Úاج-ت-م-اعها حول
ال -تسض -ي ÒاŸدم -ج ل -ل -م -وارد اŸائ -ي -ة ،اŸن-ع-ق-د
م -ؤوخ -را ب-و’ي-ة أادرار ،ب-حضض-ور ‡ث-ل وزي-ر
اŸوارد اŸائ -ي-ة ،رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ووا‹ و’ي-ة
أادرار وم - -دي- -ري ق- -ط- -اع اŸوارد اŸال- -ي- -ة م- -ن
ﬂت- -ل- -ف ال- -و’ي -ات ا÷ن -وب -ي -ة ( )9ال- -تسض -ع
التابعة ◊وضس الصضحراء ،إاضضافة للجمعيات
وال- -ب- -اح- -ث Úو‡ث -ل Úع -ن ق -ط -اع ال -ب -ي -ئ -ة
’و‹
مواضضيع متعددة على غرار التقييم ا أ
◊صض - - -ي - - -ل - - -ة نشض- - -اط- - -ات وك- - -ال- - -ة ا◊وضس
ال-ه-ي-دروغ-را‘ وخ-ط-ة ع-م-ل ال-وك-الة لسضنة
 ،2019حسض - -ب - -م- -ا أاوردت- -ه مصض- -ال- -ح ا◊وضس
الهيدروغرا‘ للصضحراء بورقلة.

ورقلة :إاÁان كا‘
من اŸواضضيع التي طرحت للنقاشس ،مشضروع
إانشضاء نظام إ’عادة تدوير مياه الوضضوء الذي بادرت

به جمعية حماية البيئة لبلدية اقلي (و’ية بشضار)،
والذي يقوم على إاعادة اسضتخدام مياه الوضضوء من
مسض -ج -د ال -ق -دسس ل -ري وسض -ق -ي ن -ب -ات -ات ا◊دائ-ق
اÛاورة ل -ل -مسض-ج-د وسض-ق-ي اŸسض-اح-ات اÿضض-راء
كأاحد النماذج الناجعة والفعالة واŸتعلقة بالتحفيز
على اقتصضاد اŸاء ،بحيث سضيتم النظر ‘ إامكانية
تطبيقه على أارضس الواقع من قبل ÷نة حوضس
الصضحراء.
كما ” مناقشضة أايضضا Œسضيد مشضروع ميثاق
تسضي ÒاŸوارد اŸائية ا÷وفية ‘ منطقة أادرار
والذي يدخل ضضمن نطاق تطوير منهجية جديدة
متكاملة لتسضي ÒاŸوارد اŸائية ‘ ا÷زائر ،وذلك
Ãسضاعدة اŸؤوسضسضات العمومية البلجيكية.
‘ هذا السضياق ،جاءت مبادرة مشضروع التوأامة
ل-ف-ائ-دة ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لتسضي ÒاŸدمج للموارد
اŸائ -ي -ة ،ب -ع -ن -وان““ :ا◊وك -م -ة وال -تسض -ي ÒاŸدم -ج
للموارد اŸائية ‘ ا÷زائر““ ب Úا÷زائر واŸملكة
البلجيكية والتي تهدف إا ¤تنفيذ هذا اŸشضروع ‘
منطقة أادرار (كمنطقة ‰وذجية)‡ ،ا سضيسضاهم
ب- -ال- -ت- -أاك- -ي- -د ‘ –ق -ي -ق ت -ك -ام -ل أافضض -ل Ÿع -ا÷ة
اإ’شضكاليات اŸتعلقة باŸياه.
تطرق ا’جتماع للخدمة العمومية للمياه من
خ Ó- -ل ع - -رضس وك- -ال- -ة ا◊وضس ال- -ه- -ي- -دروغ- -را‘

للصضحراء ،للوضضع ا◊ا‹ لهذه اÿدمة أامام اللجنة
وأاهم النتائج التي ” ا◊صضول عليها من خÓل
ال -دراسض -ات ا’سض -ت -قصض -ائ -ي-ة ال-ت-ي أاج-ريت ‘ ()09
و’يات با◊وضس الهيدروغرا‘ الصضحراء لكل من
بسض -ك-رة ،بشض-ار ،ت-ن-دوف ،ال-وادي ،ورق-ل-ة ،غ-رداي-ة،
“Ôاسضت ،أادرار وإاليزي.
” ‘ هذا السضياق ،تقييم ﬂطط للموارد
اŸائية ،وفقا Ÿقارنة اŸوارد وا’حتياجات ،وذلك
بناًء على عرضس الوضضع الراهن للموارد اŸائية
وآافاق تلبية ا◊اجة إا ¤اŸياه ‘ قطاعات النشضاط
ال -ت-ي يشض-م-ل-ه-ا ا◊وضس ال-ه-ي-دروغ-را‘ الصض-ح-راء،
لو’يات ،بسضكرة ،باتنة ،خنشضلة ،اŸسضيلة ،اأ’غواط،
الوادي ،تبسضة ،ا÷لفة ،بصضفة جزئية من منظور
التسضي ÒاŸدمج واŸسضتدام للموارد اŸائية.
ا’ج - -ت - -م - -اع ع - -رف أايضض - -ا ع - -رضس اıط- -ط
التوجيهي لتهيئة اŸوارد اŸائية وهو Ãثابة اأ’داة
الرئيسضية للتخطيط البعيد اŸدى ‘ قطاع اŸياه
على مسضتوى خمسس أاحواضس هيدروغرافية ،والذي
ي -ت -م –دي-ث-ه ك-ل  5سض-ن-وات ،ه-ذا وف-ق-ا ل-ل-مرسضوم
ال-ت-ن-ف-ي-ذي اŸت-ع-ل-ق ب-اıط-ط ال-رئ-يسض-ي ل-ت-ه-ي-ئ-ة
اŸوارد اŸائية واıطط الوطني للمياه ،حيث
يشض -ك Ó-ن ع -نصض -ري -ن رئ -يسض -ي Úل -ل -تسض -ي ÒاŸدم -ج
للموارد اŸائية ‘ ا÷زائر.

من تنظيم مديرية الÎبية

ملتقى و’ئي حول اŸشصروع الشصخصصي للتلميذ بتبسصة
اح-تضض-نت م-ت-وسض-ط-ة ال-ع-ق-ي-د ﬁم-ود الشض-ري-ف
ب-ت-بسض-ة ،ف-ع-ال-ي-ات اŸل-ت-ق-ى ال-و’ئي حول اŸشضروع
الشض- -خصض- -ي ل- -ل- -ت- -ل -م -ي -ذ ،وذلك Ãشض -ارك -ة ج -م -ي -ع
مسض-تشض-اري ال-ت-وج-ي-ه اŸدرسض-ي واŸه-ن-ي ب-الو’ية،
ومن اŸنتظر أان يجيب هذا اŸلتقى الذي يدوم
يوم Úعلى عدد من اإ’شضكاليات ،وخاصضة ما تعلق
با’نتقال والتوجيه غ Òالسضليم للمتعلم ،وما ينجر
عن ذلك من تبعات سضلبية مسضتقب.Ó
أاكد منصضر عبد اÛيد مدير الÎبية على أان

ت -ن -ظ -ي-م-ه ج-اء ب-ن-اء ع-ل-ى ت-ع-ل-ي-م-ات وزارة الÎب-ي-ة
الوطنية ،مشضÒا بأانه ““سضيسضمح بتوحيد اأ’هداف
اإ’جرائية أاثناء انتقال التÓميذ من مسضتوى إا¤
آاخر ،كما سضيسضمح بضضبط معاي Òالتوجيه واحÎام
اŸل -م -ح ال -ع -ام ل -ك -ل ت -ل-م-ي-ذ ،ب-ع-ي-دا ع-ن اÙاب-اة
وت- -دخÓ- -ت اأ’ط -راف اÿارج -ي -ة““ ،وأاشض -ار م -دي -ر
الÎبية انه يأامل ““ بأان يتّوج هذا اŸلتقى باآ’ليات
واإ’ج- -راءات Ÿسض- -اع- -دة اŸت- -م- -درسس ع -ل -ى ب -ن -اء
مشضروعه الدراسضي واŸهني““.

من جهتهم ،ثمن مسضتشضارو التوجيه واإ’رشضاد
اŸدرسضي عقد مثل هذه اŸلتقيات ،التي برأايهم
سضتسضمح بتوحيد آاليات العمل ،وذلك با’عتماد على
م-ق-ارب-ات إاج-رائ-ي-ة م-أاخ-وذة م-ن ال-واق-ع ومدعومة
بالدراسضات اأ’كادÁية لتنفيذها ‘ اŸيدان ،وذلك
ل -ت -حسض Úن -ت-ائ-ج اŸت-ع-ل-م واأ’خ-ذ ب-ي-ده ‹هندسس

مشضروعه الدراسضي واŸهني مسضتقب.Ó

تبسسة :خالد .ع
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ت -أات-ي ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ل-ت-جسض-ي-د ب-رن-ام-ج وزارة
الصض -ن -اع -ة ال -رام -ي ا ¤تشض -ج -ي-ع وت-رق-ي-ة اŸن-ت-وج
ال- -وط- -ن- -ي ،وك- -ذا إاعÓ- -م و–سض- -يسس اŸسض- -ت- -ه -لك
واŸت -ع -ام -ل Úا’ق -تصض -ادي Úوا÷م -ع-ي-ات اŸه-ن-ي-ة
بإاشضكاليات جودة اŸنتوج الوطني ومدى مطابقته
للمعاي ÒاŸعمول بهاÃ ،ا يضضمن سضÓمة وصضحة
اŸسض-ت-ه-لك ،ك-م-ا يسض-ع-ى ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ت-ظ-اه-رة
اأ’ي -ام ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ج -ودة وا’ب -ت -ك-ار ا ¤ت-رق-ي-ة
اŸن -ت-وج ال-وط-ن-ي و“ك-ي-ن-ه م-ن اŸن-افسض-ة ب-ع-رضس
ج- -م- -ل- -ة م- -ن ال- -ن -م -اذج ا’سض -ت -ث -م -اري -ة اÙل -ي -ة.
سض -ط -رت م -دي -ري -ة الصض -ن -اع-ة واŸن-اج-م ب-ت-ن-دوف
برنا›اً ثرياً يدوم ا ¤غاية  19من الشضهر ا÷اري،
يشضمل حمÓت –سضيسضية لفائدة اŸواطن Úودورة
تكوينية تدوم  06أاشضهر ‘ ›ال اكتسضاب اŸهارات
‘ طرق تسضي ÒاŸؤوسضسضات الصضغÒة واŸتوسضطة

وط - - - - - - -رق إانشض- - - - - - -اء مشض- - - - - - -اري- - - - - - -ع- - - - - - -ه- - - - - - -م.
أاكد ““أامومن مرموري““ وا‹ تندوف أان مثل هذه
ال- -ت- -ظ- -اه- -رة يسض -اه -م ‘ إاب -راز ﬂت -ل -ف الÈام -ج
واŸشضاريع اŸسضطرة ‘ ›ال دعم وترقية ا÷ودة
ورقابة النوعية على كافة اŸسضتويات ،كما أاوضضح
وا‹ الو’ية أان تظاهرة اأ’يام ا÷زائرية للجودة
واإ’بتكار ‘ طبعتها اأ’و ،¤هي تكريسس للسضياسضة
ا’سض -تشض -راف -ي -ة ل-ل-دول-ة وال-رام-ي-ة ا ¤دع-م السض-وق
اÙلية وترقية اŸنتوج الوطني وتنويع الصضادرات
للخروج من اقتصضاد الريع ا ¤اقتصضاد منِتج ومنشضئ
ل - - - - - - -لÌوة وم - - - - - - -ن - - - - - - -اصضب ال - - - - - - -ع - - - - - - -م- - - - - - -ل.
أاضضاف الوا‹ ““لقد سضعت الدولة ا ¤بعث روح
اقتصضادية شضاملة على كافة اŸسضتويات ،من خÓل
اسضتحداث جملة من اآ’ليات التي من شضأانها إانعاشس
ا’سضتثمار اÙلي العمومي واÿاصس““ ،ودعا وا‹
الو’ية كافة اŸتعامل Úا’قتصضادي Úا ¤رفع جملة
م -ن ال -ت -ح -دي -ات وال -ره -ان-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸن-ت-وج
الوطني ،بالÎكيز على الرصضيد اŸعر‘ وجانب
ا’بتكار وا’خÎاع من أاجل الوصضول ا ¤اقتصضاد
مفتوح يتزامن وافتتاح اŸع Èا◊دودي الÈي بÚ
ا÷زائر وموريتانيا.
نوه وا‹ الو’ية Ãا حققته الدولة على صضعيد
حماية اŸسضتهلك وضضمان سضÓمته ،من خÓل وضضع
ه -ي -اك-ل وم-راك-ز ُت-ع-ن-ى Ãت-اب-ع-ة ،م-راق-ب-ة ،ت-وج-ي-ه
وضض -ب -ط ال -ن -وع-ي-ة وا÷ودة ،ه-ذه اŸه-ام -يضض-ي-ف
اŸت - -ح- -دث -ت- -ت- -ط- -لب ب- -ذل ج- -ه- -د إاضض- -ا‘ م- -ن
اŸت- -ع- -ام- -ل Úا’ق- -تصض- -اديÃ ،Úا يضض- -م -ن ت -ن -وي -ع
ا’قتصضاد الوطني وتقد Ëاإ’ضضافة الÓزمة التي
تقتضضيها الظروف ا’قتصضادية الراهنة.

تعهد بتقد ËتسضهيÓت

ا÷هاز التنفيذي لو’ية البليدة يراهن
على ا’سصتثمار باŸدينة ا÷ديدة
كشض -ف وا‹ ال -ب -ل-ي-دة ،ي-وسض-ف شض-رف-ة‘ ،
’خÒة ،لتفقد مشضاريع
خرجته اŸيدانية ا أ
ق- -ط- -اع- -ي- -ة ب- -دائ- -رة ب- -وف- -اريك ،ع- -ن إارادة
ال -وصض -اي-ة ‘ ت-ق-د ËاŸزي-د م-ن ال-تسض-ه-يÓ-ت
للخواصس من أاصضحاب اŸشضاريع ا’سضتثمارية،
Ãشضروع اŸدينة ا÷ديدة ‘ بوينان ،تضضاف
إا ¤ج- -م- -ل -ة وسض -لسض -ل -ة اŸشض -اري -ع السض -ك -ن -ي -ة
الضض -خ -م -ة واŸسض -ح -وب -ة ب -أاك Ìم -ن  50أالف
وح- -دة سض- -ك- -ن- -ي -ة ،ومÈم -ج ا‚ازه -ا ب -ق -لب
اŸشضروع.

البليدة :لينة ياسسمÚ
اŸسضؤوول اأ’ول عن ا÷هاز التنفيذي ،أاضضاف ‘
هامشس الزيارة اŸيدانية ،ان إادارته سضتعمل على
تخصضيصس مكتسضبات ومزايا هامة ،لكل مسضتثمر
يرغب ‘ ا’سضتثمار باŸدينة ا÷ديدة ،سضيما وإان
كانت تلك اŸشضاريع تكون خارج إاطار ا‚ازات
السضكن ،لتنويع اŸشضاريع ،وهومن جانب اإ’دارة،
سض -يضض -م -ن -ون ال -تسض -ه -ي Ó-ت وال -ت -أاط ÒواŸراف -ق -ة
واŸت-اب-ع-ة وال-ت-وج-ي-ه اأ’فضض-ل ل-ل-مسض-ت-ث-مرين ،وهم
يسضتهدفون أايضضا خلق الÌوة ،تضضاف ا ¤التنويع ‘
اŸشض- -اري- -ع ‘ ،اŸدي- -ن- -ة ا÷دي- -دة ،وع- -اد ال -وا‹

ي -وسض -ف شض -رف -ة ب-ال-ت-أاك-ي-د م-ن أان-ه ل-غ-اي-ة السض-اع-ة،
اسض -ت -ق -ب-لت مصض-ا◊ه  7م-ل-ف-ات Ÿسض-ت-ث-م-ري-ن” ،
اسضتقبالهم وهم قيد الدراسضة والنظر ،إا’ أان ذلك
ل -يسس ك -اف -ي -ا ،وه -و ي -ت -م-ن-ى اŸزي-د م-ن م-ث-ل ه-ذه
اŸشضاريع ا’سضتثمارية ،خاصضة وأان اŸرحلة اأ’ولية
تسضتدعي ما ’ يقل عن  30مشضروعا.
ت- -أات- -ي إارادة ال -وصض -اي -ة ‘ ال -دف -ع وتشض -ج -ي -ع
ا’سضتثمار باŸدينة ا÷ديدة ،لتضضاف ا ¤سضلسضلة
اŸشض -اري -ع ا’سض -ت -ث -م -اري -ة ،م -ث -ل أاق-ط-اب صض-ح-ي-ة
وصض - -ن - -اع- -ي- -ة و‘ ع- -ا ⁄اإ’عÓ- -م وا’تصض- -ال ،و‘
الصض-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة وال-ت-ح-وي-ل-ي-ة وا’لكÎونيات،
وأايضضا قطب ‘ اÿدمات واŸراكز والفضضاءات
التجارية.
جدير بالتذك Òا ¤مشضروع اŸدينة ا÷ديدة ‘
ب- -وي -ن -ان ،ه -و مشض -روع يصض -ن -ف ضض -م -ن اŸشض -اري -ع
ال -ع -م Ó-ق -ة ال -ت -ي تسض -ع -ى ‘ Œسض -ي -ده -ا ال -دول-ة،
وهومشضروع يÎبع على مسضاحة ’ تقل عن 2175
هكتار ،يضضم مرحليا  50أالف سضكن ‘ ﬂتلف
الصض -ي-غ وم-ؤوسضسض-ات ت-رب-وي-ة وري-اضض-ي-ة وت-رف-ي-ه-ي-ة،
ويعول اŸسضؤوولون على –ويل اŸنطقة ا ¤قطب
جديدÃ ،عاي ÒاŸدن الذكية معاصضرة ،لتسضهيل
حياة اŸواطن.Ú

بعد تراكم مسضتحقاتها وتوجيه إاعذارات للزبائن

ا÷زائرية للمياه تشصرع ‘ اسصÎجاع أاك Ìمن  630مليون دج
باشضرت وحدة ا÷زائرية للمياه بو’ية اŸدية،
مؤوخرا حملة جادة ’سضÎجاع الديون لدى زبائنها
بإاجما‹ أاك Ìمن  630مليون دج ،من بينها 210
مليون دج ملقاة على عاتق زبائنها العادي ،Úوهذا
قبل  01جانفي  ، 2019وأانه ‘ حالة عدم التسضديد
يتم التوقيف الفوري وتطبيق غرامة مالية ،كما
بلغت ديونها لدى البلديات بأاك Ìمن 210مليون دج
Ã ،ا ‘ ذلك لدى اŸؤوسضسضات اإ’دارية والتي فاقت
أايضضا  210مليون دج.
تقوم هذه الوحدة اليوم ،بإامضضاء اتفاقية مع 04
بلديات ‡ثلة ‘ كل من ا◊مدانية ،ثÓث دوائر،
بوعيشضون ،وأاو’د معرف بقصضد نقل التسضي Òمن

هذه البلديات إاليها تطبيقا لقرار –ويل التسضيÒ
ال -ع -م -وم -ي ل -ل -م-ي-اه الصض-ا◊ة ل-لشض-رب م-ن مصض-ال-ح
البلديات إا ¤هذه اŸؤوسضسضة.
يهدف هذا اإ’جراء العملي إا– ¤سض Úمسضتوى
اأ’داء والنوعية وتوف Òخدمة احÎافية للزبائن
وضضمان تنظيم أافضضل لهذا اŸورد الهام وتخفيف
اأ’عباء على البلديات الفقÒة ،حيث سضيصضل بذلك
عدد البلديات –ت تسضيÒها إا ¤نحو  44من أاصضل
 64بلدية ،فيما سضيتم –ويل هذا التسضي Òمن 12
بلدية إاليها خÓل  2019و  08الباقية خÓل سضنة
.2020

–تضضنه سضعيدة

اŸدية :علي ملياÊ

الصصالون الوطني ا÷امعي للتصصوير الفوتوغرا‘
–ت شض- -ع- -ار ““الصض- -ورة إان -ع -ك -اسس ل -ذوق
ال-ط-الب وع-ب-ق-ري-ة ا÷ام-عة““ ،بقاعة سضينما
““دنيا زاد““ ،انطلقت رسضميا فعاليات الصضالون
ال-وط-ن-ي ل-ل-تصض-وي-ر ال-ف-وت-وغ-را‘ ‘ ط-ب-ع-ته
ال -ث -ال -ث -ة ،ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ن م-دي-ري-ة اÿدم-ات
ا÷ام- -ع -ي -ة ل -و’ي -ة سض -ع -ي -دة Ãشض -ارك -ة 15
جامعة.

سسعيدة :ج .علي
مدير اÿدمات ا÷امعية ﬁمد شضهيدا ،صضرح
أان الصض - -ال - -ون ال - -وط - -ن- -ي ا÷ام- -ع- -ي ل- -ل- -تصض- -وي- -ر
ال -ف -وت-وغ-را‘ وب-رع-اي-ة م-ن وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وبالتنسضيق مع وا‹ الو’ية وبإاشضراف مدير العام
للخدمات ا÷امعية أان عدد اŸشضارك 15 Úوفدا.
وقال شضهيدا““ :ارتأاينا من خÓل هذا الباب حتى

يكون نافذة للطالب ا÷امعي ويتعرف على اأ’فكار
واŸواهب التي هي راسضخة لدى الطلبة من أاجل
ال -دف -ع ب -ه -ذا ال -ف -ن ‘ اأ’سض -رة ال -ف-ن-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة
والثقافية مع Œسضيد مظاهر الرقي للسضياحة““.
الصضالون الذي يهدف إا ¤ا’رتقاء بالسضياحة
اÙلية Ãختلف أاشضكالها عرف مشضاركة العديد
م -ن ال -ط -ل -ب -ة اŸه-ت-م Úال-ذي-ن صض-رح م-ع-ظ-م-ه-م لـ
““الشضعب““ ان الهدف من هذه اŸبادرة هوالوصضول
إا ¤هدف و–قيق اأ’حÓم ،شضاكرين القائم Úعلى
هذه التفاعلية بتبادل اÈÿات والثقافات ما بÚ
اŸب -ت-دئ ‘ Úال-تصض-وي-ر .وذك-رت ذه-ب-ي-ة ه-ن-د م-ن
جامعة ع Úالدفلى ان حضضورها للصضالون من أاجل
اŸشضاركة باŸهارات““.
Óشضارة ،تتواصضل فعاليات هذه التظاهرة إا¤
ل إ
غاية  11ديسضم Èبتنظيم معارضس وﬁاضضرات عن
فن التصضوير.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد مشساركته ‘ “رين ““مرجان  ““2018مع جيشش البحر التونسسي

اللواء حو‹ قائد القوات البحرية يششرف
على تفتيشش الغراب قاذف الصشواريخ
لمÒالية ،على تفتيشش الغراب قاذف الصسواريخ
الشسعب -أاشسرف اللواء حو‹ ﬁمد العربي قائد القوات البحرية امسش با أ
““رايسش حسسان بربيار““ بعد مشساركته خÓل الفÎة اŸمتدة من  03إا 09 ¤ديسسم 2018 Èبالقاعدة البحرية الرئيسسية
ببنزرت/تونسش ‘ تنفيذ الطبعة اÿامسسة ( )05للتمرين ““مرجان  ““2018بالشسÎاك مع جيشش البحر التونسسي.جاء هذا ‘
بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت ““الشسعب““ نسسخة منه.

ألعدد
17816

بن تونسش شسيخ الزاوية العÓوية من وهران:

07

مششاريع إلدراج ‘العيشش معا‘‘ ‘ الÈامج اŸدرسشية
لدراج
ي- -وج- -د مشس- -اري- -ع م- -رت- -ق- -ب -ة إ
مفهوم ““العيشش معا ‘ سسÓم““ ‘ الÈامج
لحد
اŸدرسسية ،حسسب ما أاعلنه امسش ا أ
ب-وه-ران شس-ي-خ ال-زاوي-ة ال-عÓ-وي-ة خالد
بن تونسش ،اŸبادر بهذا اŸفهوم اŸعتمد
ل· اŸت-ح-دة ‘
ك -ي-وم ع-اŸي Ãن-ظ-م-ة ا أ
 16مايو من كل سسنة.
وقال ألشضيخ بن تونسش ‘ ﬁاضضرة ألقاها
حول موضضوع ““ثقافة ألعيشش معا ‘ سضÓم:
–دي - - - -ات وآأف - - - -اق““ Ãرك- - - -ز أل- - - -ب- - - -حث ‘
ألنÌوبولوجيا ألجتماعية وألثقافية ““ :نسضعى
من أجل إأدرأج مفهوم ألعيشش معا ‘ ألÈأمج
أŸدرسضية““.
وأشضار إأ ¤أن جمعية ““جنة ألعارف““ ألتي
أسضسضها ألشضيخ بن تونسش ،وقعت أتفاقية مع
مركز ألبحث ‘ ألنÌوبولوجيا ألجتماعية
وألثقافية لدرأسضة سضبل إأدخال ثقافة ألعيشش
معا ‘ ›ال تعليم وتدريسش أألطفال.
وب -خصض -وصش مشض -اري -ع ‘ ه -ذأ ألشض -أان م -ع
وزأرة ألÎبية ألوطنية ،أبرز ألشضيخ بن تونسش
أنه ألتقى مع ألوزيرة ““وقد قمنا بعمل أول
ع -ل -ى ه -امشش أŸؤو“ر ألسض-ب-ع Úل-ل-ري-اضض-ي-ات
وأل-ع-يشش معًا ،أŸن-ت-ظ-م ‘ ي-ول-ي-و Ãسض-ت-غاÂ
Ãشض -ارك-ة  108م -ف-تشش ع-ام ل-لÎب-ي-ة Áث-ل-ون
ألوليات .““48
وت -ع-ل-ي-ق-ا ع-ل-ى أŸرأسض-م أل-ت-ي أح-تضض-ن-ت-ه-ا
وهرأن وأŸتعلقة بتطويب  19شضخصضية دينية
كاثوليكية توفوأ ‘ أ÷زأئر خÓل ألعشضرية

ألسضودأء ،أكد شضيخ ألزأوية ألعÓوية أن هذأ
أ◊دث ““دليل على أنفتاح أ÷زأئر ،ألقادرة
على ألعيشش بسضÓم مع أآلخرين““.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-آاف-اق م-ف-ه-وم أل-ع-يشش معًا،
أشضار خالد بن تونسش أ ¤أنه يرى ما هو أبعد
م -ن ت -ب -ن -ي ي-وم أل-ع-يشش م-ع-ا م-ن ط-رف أأل·
أŸت -ح -دة Ãب -ادرة م -ن أ÷زأئ-ر ،مÈزأ ب- -أان
““أعتماد يوم إلحياء ألسضÓم وألعيشش معا ليسش
هدفًا بحد ذأته““.
وتابع ““ :هذأ أليوم ل ينبغي أن يكون ›رد
حدث ،بل مناسضبة للسضÓم وألعيشش معاً ..يجب
أن نعمل على نشضر هذه ألثقافة ‘ أÛتمع،
بدءأً من دور أ◊ضضانة““.
وختم ألشضيخ بن تونسش قائ““ :ًÓألسضÓم هو
جوهر أإلسضÓم ويجب أن نسضتلهم من هذأ
أ÷وهر لنشضر ألسضÓم وألتسضامح““.

مراقب الشسرطة حشسيشسي:

حقوق اإلنسشان مبدأا ثابت ‘ عÓقات الششرطة مع اŸواطنÚ
أل -ت-م-ري-ن أل-ذي ي-ن-درج ‘ إأط-ار Œسض-ي-د
ب- -رن- -ام- -ج أل- -ت- -ع- -اون أل -عسض -ك -ري أل -ث -ن -ائ -ي
أ÷زأئري-ألتونسضي ◊سضاب سضنة ” ،2018
ت- -ن- -ف- -ي- -ذه ع- -ل -ى ث Ó-ث م -رأح -ل ،خصضصضت
ل - -ل - -ت - -دريب و–ضض Òنشض - -اط- -ات أل- -ب- -ح- -ر،
وتضضمنت “ارين تكتيكية ،عملية مشضÎكة
ل-ل-م-ن-ع أل-ب-ح-ري وأل-ب-حث وأعÎأضش سض-ف-ينة
تقوم بأاعمال ﬁظورة باإلضضافة إأ“ ¤رين

ألبحث وأإلنقاذ ‘ ألبحر وكذأ تفعيل مركز
ألعمليات ألبحرية أŸشضÎك.
ك -م -ا ” ت -ن -ف -ي -ذ “اري-ن غ-طسش ل-ف-ائ-دة
غطاسض Úمن ألطرف ‘ Úألرصضيف وألبحر
‡ا سضمح بتعزيز قدرأت ألطرف› ‘ Úال
ألتعاون ألبحري من خÓل ألعمل أŸشضÎك
Ÿوأجهة أي تهديد أو خطر ﬁتمل بإامكانه
أŸسض -اسش ب -األم -ن أل -ب -ح -ري ‘ ،أŸن -ط -ق-ة

أ◊دودية للبلدين.
وي -ج -در أل -ذك -ر ب -ه -ذه أŸن -اسض-ب-ة ب-أان ه-ذه
ألوحدة ألبحرية ” تصضنيعها بكفاءأت جزأئرية
ع- -ل -ى مسض -ت -وى م -ؤوسضسض -ة أل -ب -ن -اء وأل -تصض -ل -ي -ح
ألبحري ÚباŸرسضى ألكب Òبالناحية ألعسضكرية
أل-ث-ان-ي-ة وق-ام ب-ت-دشض-ي-ن-ه-ا ألسض-ي-د أل-فريق نائب
وزي -ر أل -دف -اع أل -وط -ن-ي ،رئ-يسش أرك-ان أ÷يشش
ألوطني ألشضعبي بتاريخ  08أوت .2017

قامت بهام مفارز ا÷يشش بتمÔاسست

توقيف منقب Úعن الذهب وحجز مركبات رباعية الدفع
أاوق--فت م--ف--رزة ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
لول ب---ت---مÔاسست
الشس----ع----ب----ي أامسش ا أ
ب--ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة07
م--ن--ق-ب Úع-ن ال-ذهب وح-ج-زت أارب-ع
 04م--رك--ب--ات رب--اع--ي--ة ال-دف-ع و07
م--ول--دات ك--ه--رب--ائ--ي-ة و 07مطارق
ضس--غ--ط حسسب م--ا اف-اد ب-ه ب-ي-ان امسش
لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أنه و‘ إأطار ﬁاربة
أل-ت-ه-ريب وأ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة أوق-فت م-ف-رزة

ل -ل -ج-يشش أمسش  8ديسض -م 2018 ÈبتمÔأسضت
بالناحية ألعسضكرية ألسضادسضة  07منقب Úعن
أل -ذهب وح -ج -زت أرب -ع  04م-رك-بات رباعية
أل-دف-ع و 07م-ول-دأت ك-ه-رب-ائية و 07مطارق
ضضغط باإلضضافة إأ 142 ¤قرصش مهلوسش.
وم -ن ج -ه -ة أخ -رى ضض-ب-ط ع-ن-اصض-ر أل-درك
ألوطني ببسضكرة بالناحية ألعسضكرية ألرأبعة
 25قنطارأ من أورأق ألتبغ فيما ” حجز 385
وح- -دة م- -ن ﬂت- -ل- -ف أŸشض- -روب- -ات ب -ال -وأدي
ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسض-ك-ري-ة أل-رأب-ع-ة -يضض-يف نفسش

أاقدمت ›موعة من العمال Ãركب
سسيدار ا◊جار (عنابة) من فئة أاصسحاب
عقود العمل اŸدعمة مسساء امسش على
لنتاج Ãنع نقل حديد
تعطيل سسلسسلة ا إ
ال- -زه- -ر ن- -ح- -و اŸف- -ول- -ذات ل- -ل -م -ط -ال -ب -ة
ب -السس -ت -ف -ادة م -ن ع -ق -ود ع -م-ل دائ-م-ة,
حسس -ب -م-ا ع-ل-م م-ن ال-رئ-يسش اŸدي-ر ال-ع-ام
للمركب شسمسش الدين معطاء الله.
وأم- -ام ه- -ذه أل- -وضض- -ع- -ي- -ة أضض- -ط -رت إأدأرة
أŸركب إأ ¤توقيف ألفرن ألعا‹ رقم  2بصضفة
مؤوقتة للحفاظ على سضÓمة وأمن Œهيزأت
أŸركب ,ك -م -ا أوضض -ح ن -فسش أŸسض -ؤوول أل -ذي
أفاد بأان إأدأرة أŸركب تقدمت بشضكوى لدى
ﬁك- -م- -ة أ◊ج- -ار ‘ ح- -ق ه- -ذه أÛم -وع -ة
أŸكونة من  20عام Óمن أÙتج Úبدعوى
““أŸسض -اسش Ãم -ت -ل -ك -ات ع-م-وم-ي-ة وŒه-ي-زأت
أŸركب““ .
وشض -ارك ‘ ه -ذأ ألح -ت -ج-اج م-ا ›م-وع-ه
حوأ‹  90عام Óمن فئة أصضحاب عقود ألعمل
أŸدعمة وذلك من أصضل  580عامل من نفسش
أل-ف-ئ-ة م-ط-ال-ب Úب-السض-ت-ف-ادة م-ن ““عقود عمل
دأئمة““ ,كما أوضضح ألسضيد معطاء ألله .
م -ن ج -ه -ت -ه صض -رح أألم Úأل-ع-ام ل-ل-م-ج-لسش
ألنقابي Ÿركب سضيدأر أ◊جار رياضش جمعي
ل/وأج بأان حوأ‹  300عامل من أصضحاب

ع -ق -ود أل -ع -م -ل أŸدع -م-ة ,شض-ارك-وأ ‘ وق-ف-ة
أحتجاجية أمسش أألحد باŸركب ,مضضيفا بأان
““نقابة أŸركب نقلت أنشضغالتهم دون أن Œد
ردأ يرضضي أÙتج. ““Ú
وأرجع أألم Úألعام Ÿركب سضيدأر أ◊جار
ك -ذلك ÷وء أÙت -ج Úإأ ¤ت -ع -ط-ي-ل سض-لسض-ل-ة
أإلن -ت -اج ب -اŸركب إأ““ ¤ع -دم أسض -ت-ج-اب-ة إأدأرة

ألبيان.-
وأضضاف أنه و‘ إأطار ﬁاربة ألهجرة
غ Òألشضرعية أحبط حرأسش ألسضوأحل بكل
م-ن وه-رأن وأل-غ-زوأت ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسضكرية
ألثانية ﬁاولت هجرة غ Òشضرعية ل ـ 48
شض -خصض -ا ك -ان-وأ ع-ل-ى م Ïق-وأرب ت-ق-ل-ي-دي-ة
ألصضنع ‘ ح ” Úتوقيف  05مهاجرين غÒ
شض -رع -ي Úم -ن ج-نسض-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن
سضكيكدة وتلمسضان.

عمال بعقود عمل مدعمة Ãركب سشيدار با◊جار يحتجون

أŸركب Ÿطلبهم أŸتمثل ‘ عقود عمل
دأئمة““.
ل -ل -ت -ذك Òيشض -غ -ل م -ركب أ◊ج -ار أك Ìم-ن
 4500عامل من بينهم  1000عامل من فئة
أصضحاب عقود ألعمل أÙدودة أŸدة و 580
عامل من فئة عقود ألعمل أŸدعمة أÿاصضة
بفئة حاملي ألشضهادأت أ÷امعية.

Óمن
نظمت أامسش اŸديرية العامة ل أ
ال-وط-ن-ي Ãن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-عاŸي
لنسس -ان اŸواف -ق لـ 10ديسسمÈ
◊ق- -وق ا إ
يوما إاعÓميا حول آاليات تعزيز مبادئ
لنسس -ان ‘ ال -ع -م -ل الشس -رط -ي ،
ح -ق -وق ا إ
ح- -يث اك- -د ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة اŸف -تشش ال -ع -ام
م- - -راقب الشس- - -رط- - -ة ﬁم - -د ال - -ط - -اه - -ر
حشسيشسي أاهمية تنسسيق ا÷هود ب Úكل
اŸؤوسسسس -ات وا÷ه -ات ال -ف -اع -ل -ة ‘ ›ال
لنسس-ان ب-غ-ي-ة –ق-ي-ق ت-ن-م-ي-ة
ح -ق -وق ا إ
شساملة تسساهم ‘ تعزيز وترقية دولة
لم- -ن ‘
ال - -ق - -ان - -ون ،مÈزا دور ج- -ه- -از ا أ
تكريسش مبادئ حقوق النسسان.
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Óمن
‘ كلمة له أكد ‡ثل أŸدير ألعام ل أ
ألوطني ،مرأقب ألشضرطة أألهمية ألقصضوى
ألتي يوليها جهاز أألمن ‘ سضبيل تعزيز مبادئ
ح - -ق - -وق أإلنسض - -ان م- -ن خÓ- -ل عÓ- -ق- -ات- -ه- -ا
وت-ع-امÓ-ت-ه-ا أل-ي-وم-ي-ة م-ع أف-رأد أÛت-م-ع ‘
سضبيل تلبية أحتياجاتهم أألمنية وكذأ ‘ أدأء
م -ه -ام -ه -ا أل -دسض -ت -وري -ة ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى أم-ن
أألشض -خ-اصش وح-م-اي-ة ‡ت-ل-ك-ات-ه-م م-ن خÓ-ل
ت -ق -د Ëخ-دم-ات أم-ن-ي-ة ت-رق-ى أ ¤ت-ط-ل-ع-ات
أŸوأطن مع صضون حقوقه وحرياته.
وأبرز أŸفتشش ألعام ‘ كلمته ألفتتاحية
جسضور ألتعاون مع ﬂتلف مؤوسضسضات ألدولة
خدمة Ÿصضلحة ألوطن وأŸوأطن من خÓل
Œسضيد ألرؤوى ألسضديدة وفق توجيهات رئيسش
أ÷م-ه-وري-ة ألسض-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وتفليقة ‘
ت -ث -ب -يت أألسض-ال-يب أŸث-ال-ي-ة ل-ل-ح-ك-م أل-رأشض-د
وألعدألة ألجتماعية ‘ تسضي Òألشضؤوون ألعامة
وحماية أŸوأطن وألوطن “اشضيا مع أحÎأم
حقوق أإلنسضان وفق ما جاء به دسضتور 2016
أل -ذي ي -ه -دف أ ¤ت -ك -ريسش ح -م -اي -ة ح -ق -وق
ألكانسضان وألعناية بشضؤوون أŸرأة وألطفولة.
وأع -ت Èم -رأقب ألشض -رط -ة حشض -يشض-ي ،ه-ذأ
أليوم أإلعÓميÃ ،ثابة فضضاء هام من أجل

ت -ط -وي -ر م -ف -اه -ي -م ح -ق -وق أإلنسض -ان وت-ب-ادل
أألف - -ك - -ار وأآلرأء وألسض - -ت - -ف- -ادة م- -ن خÈأت
أŸشضارك Úوتنوير ألرأي ألعام بجهود أألمن
ألوطني ‘ تعزيز ألعمل ألشضرطي وفق أحÎأم
م -ب -ادئ ح -ق -وق أإلنسض -ان وت-رق-ي-ت-ه-ا وت-ع-زي-ز
أل -ت -ع -اون وأل -ت -نسض -ي-ق أŸسض-ت-م-ر ب ÚأÛلسش
أل- -وط- -ن -ي ◊ق -وق أإلنسض -ان وك -ل أŸؤوسضسض -ات
أŸع -ن -ي-ة وأÛت-م-ع أŸد Êووسض-ائ-ل أإلعÓ-م
لÎقية وتطوير حقوق أإلنسضان ‘ أ÷زأئر.
وأشضار حشضيشضي أ ¤جملة أل‚ازأت ألتي
حققها قطاع أألمن ألوطني منذ سضنوأت ‘
›ال Œسضيد مبادئ حقوق أإلنسضان ‘ ألعمل
ألشضرطي لضضمان ألحÎأفية ألعالية أŸبنية
ع -ل -ى أل -ع -ل -م وأŸع -رف -ة م -ع صض -ي -ان -ة ك -رأم-ة
أإلنسضان ‘ إأطار أحÎأم ألقانون وأسضتتباب
أألمن وأ◊فاظ على أألمن ألعام ‘ ﬂتلف
ألظروف.
ب -دوره-ا رئ-يسض-ة أÛلسش أل-وط-ن-ي ◊ق-وق
أإلنسضان فافا سضي ÿضضر بن زروق وبعد أن
ذكرت باتفاقية تفاهم ألتي أبرمها أÛلسش
Óمن ألوطني لتجسضيد
مع أŸديرية ألعامة ل أ
أل- -ع- -م -ل أŸشضÎك ‘ ›ال ح -م -اي -ة ح -ق -وق
ألنسضان ،أبرزت أهمية أÛلسش وألدور ألهام
ألذي يلعبه ‘ ضضمان حقوق أإلنسضان أنطÓقا
من كونه هيئة دسضتورية لصضون كرأمة وحماية
ألفرد  ،كما ذكرت Ãختلف ألنصضوصش ألتي
يرتكز عليها ›ال حقوق أإلنسضان حيث
ي -نصش ع-ل-ي-ه دسض-ت-ور › ‘ 2016ال ح -م -اي-ة
ح - -ق - -وق أإلنسض- -ان ع ÈأŸادة 29م-ادة ل-هذأ
أÛال لصضون كرأمة كل أألشضخاصش.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ‡ث-ل-ة أل-ه-ي-ئ-ة أل-وطنية لÎقية
وحماية ألطفولة عليان دليلة ،أكدت أنه ل
Áكن أ◊ديث عن حقوق أإلنسضان دون أن
يكون هناك أمن ،حيث أبرزت ‘ هذأ ألشضأان
أ÷هود ألتي ما فتئت تبذلها أ÷زأئر ◊ماية
حقوق أإلنسضان ‘ إأطار Œسضيد مبدأ ألسضلم
وأŸصض- -ا◊ة أل- -وط -ن -ي -ة أل -ت -ي أق -ره -ا رئ -يسش
أ÷مهورية من أجل أسضتتباب أألمن وألسضكينة
‘ أل -ب Ó-د وأحÎأم ح -ق -وق ألنسض-ان و–ق-ي-ق
ألتنمية ألقتصضادية وألجتماعية أŸسضتدأمة.
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الموافق لـ  02ربيع الثاني  1440هـ

للمحافظة على سصÓمة البيئة وتوف Òمناصصب شصغل

لÎقية مبادرات الشصباب واŸمارسصات الّرياضصية بسصطيف

مرّكب لرسشكلة وتثم Úالنّفايات اŸنزلية بجيجل

اسصتفادت و’ية جيجل ‘ ،إاطار تشصجيع ا’سصتثمار اŸنتج للÌوة ،سصيما ‘ ›ال اÙافظة على البيئة من مشصروع
ه -ام ،ي -ت -م -ث -ل ‘ م -ركب ل -رسص -ك -ل -ة وت -ث -م Úال -ن -ف -اي -ات اŸن -زل-ي-ة ،ح-يث قـام بـشص Òفـار وا‹ ال-و’ي-ة ع-ل-ى ه-امشص ال-ي-وم
’‚از هذا
ال-دراسص-ي ح-ول «ال-رسص-م ع-ل-ى رف-ع ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة»Ã ،ن-ح ق-رار ا’م-ت-ي-از ل-ف-ائ-دة اŸسص-ت-ث-مر «خن إادريسص» إ
اŸشصروع الذي يكتسصي أاهمية بالغة من حيث اÙافظة على سصÓمة البيئة من جهة ،وضصمان خلق مناصصب عمل جديدة من
جهة أاخرى.
يوميا ،بحيث تكون ا’نطÓقة بـ  150طن
يوميا ،عند بداية مرحلة اإ’نتاج الفعلية،
سس -ي -م -ا وأان اŸادة اأ’ول -ي -ة واŸت -م -ث -ل-ة ‘
النفايات اŸنزلية ،تقدر بـ  200أالف طن
Œم -ع سس -ن -وي-ا ب-ج-ي-ج-لÃ ،ع-دل  500طن
يوميا ،ليتم معا÷ة نسسبة  41باŸائة فقط،
ل -ق -ل -ة وضس -ع -ف م-ؤوسسسس-ات ال-رسس-ك-ل-ة ع-ل-ى
اŸسستوى الو’ئي.
ي -ذك -ر ،أاّن -ه ن ّ-ظ -م ب -ق -اع -ة اÙاضس -رات
ب -ا◊ي اإ’داري ف -ع -ال-ي-ات ال-ي-وم ال-دراسس-ي
واإ’عÓمي حول «الرسسم على رفع النفايات
اŸن -زل -ي -ة» ،م -ن ط -رف م -دي -ري -ة ال -ب -ي -ئ -ة
وب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ية للنفايات
اŸن -زل -ي -ة ،ب -حضس -ور السس -ل -ط -ات اŸدن -ي -ة
وال -عسس -ك -ري-ة ،وك-ذا اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة
ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات وإاط-ارات سس-ام-ي-ة م-ن
القطاع و–ت إاشسراف وا‹ الو’ية.
غ -رار اŸركب الصس -ن -اع -ي إ’ن -ت -اج السس-م-اد
وقد أاشسار اŸدير العام للوكالة الوطنية
جيجل :خالد العيفة
العضسوي والطاقة الكهربائية والغازية الذي
خÓل مداخلته إا ¤اıططات اŸتعلقة
اسستفادت منه و’ية مسستغا Âمؤوخرا ،الذي
بتسسي Òالنفايات وقانون  01 / 19اŸؤورخ
ب-ل-غت ت-ك-لفته  320م-ل-ي-ار سس-نتيم ،وحدد
ي -ع -د مشس -روع -ا ‰وذج -ي -ا ع -ل -ى الصس -ع -ي-د
‘  12ديسس -م ،2001 ÈواŸت-ع-ل-ق ب-تسس-يÒ
آاجال اإ’‚از بـ  14شسهرا ،وÁكن أان يوفر
الوطني بالشسراكة ب Úا÷زائر ودولة فنلندا
النفايات حسسب الÈنامج الوطني لتسسيÒ
 200منصسب شسغل من بينها  50منصسبا غÒ
‘ إاط- -ار ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار اÿاصض ل- -لشس- -رك -ة
النفايات اŸنزلية الذي يهدف إا ¤القضساء
مباشسر.
اıت-ل-ط-ة «ب-ي-وم-اسض» ،ل-رسس-ك-ل-ة النفايات
على اŸفرغات العشسوائية و–سس Úنسسبة
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يتوّفر اŸصسنع على أاحدث اŸنشسآات التي
وخÓ- -ل ه- -ذا ال- -ل -ق -اء أاّك -د ال -وا‹ ع -ل -ى
هكتارين Ãنطقة بني أاحمد ببلدية قاوسض
ت -ع -ت -م -د ع -ل-ى ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ع-ال-ي-ة اأ’داء
ضسرورة تظافر ا÷هود ،و–سسيسض اŸواطن
بجوار مركز الردم التقني ،ويعد من بÚ
ل -ت -ح -وي -ل ال -ن -ف -اي-ات اŸن-زل-ي-ة ا ¤ط-اق-ة،
بالدور الذي يلعبه ‘ ا◊فاظ على سسÓمة
ى
اŸشساريع القÓئل ‘ هذا اŸيدان ،عل
برسسكلة النفايات Ãعدل يصسل ا 500 ¤طن
البيئة ،كما ثّمن مثل هذه الّلقاءات اŸهّمة.

تبسصة

 7مÓي Òسشنتيم ıتلف الÈامج الّتضشامنية والتّنمية ا’جتماعية
كشسف كر Ëبن جديد مديرالّنشساط ا’جتماعي واّلتضسامن واأ’سسرة لو’ية تبسسة ،أانّ «اŸبالغ التي خ ّصسصست ıتلف الÈامج التّضسامنية وبرنامج
الّتنمية ا’جتماعية Ã -ا ‘ ذلك اŸنح والّتغطية ا’جتماعية ÷ميع الفئات  -للعام ا÷اري ،واسستفاد منها اŸعوّزون وفئات ذوي ا’حتياجات
اÿاصّسة والفئات ذات الصسلة ،قد بلغت نحو  217مليار سسنتيم» ،وذلك ‘ إاطار اÛهودات التي ما فتئت الّدولة ا÷زائرّية تبذلها للتكفل اأ’مثل بهذه
الفئات ود›ها ‘ اÛتمع ،كما أاضساف نفسض اŸتحدث ،بغرضض دعم الطبقات الهشّسة واأ’سسر من ذوي الّدخل اÙدود.
و‘ إاطار تدعيم اŸرأاة اŸنتجة بإاقليم الو’ية ،أاشسار اŸدير الو’ئي «أاّن عمليّة كÈى سستتمّ ‘ اأ’سسابيع القليلة القادمة بإاشسراف وا‹
الو’ية ،لتوزيع إاعانات لفائدة  87عائلة ،سستسستفيد من آا’ت عصسرّية للخياطة وطواقم لصسنع العجائن وأاخرى لصسنع ا◊لوّيات».
كما وجّه بن جديد نداء إا ¤كاّفة اŸسستثمرين الّراغب ‘ Úا’سستثمار ‘ هذا الشسّق ا’جتماعي وا’نسسا Êالنبيل ،وذلك بإانشساء وفتح
ب الّنفسسي البيداغوجي لتأاهيل اŸعاق ،Úمؤوكدا ‘ هذا السسياق «أاّنهم
مدارسض خاصّسة باأ’طفال اŸعاق Úحركّيا أاو ذهنيّا ومراكز للط ّ
سسيجدون كل الّدعم والّتسسهيÓت اإ’دارّية والقانونّية للغرضض».
وŒدر اإ’شسارة إا ¤أاّنه وّزعت  12كرسسّيا متحّركا ،ب Úكهربائي وعادي ،على مسستحقيها من اأ’طفال اŸتمدرسس ،Úفضس Óعلى أاطفال
اŸناطق والبلدّيات النائية الذين ارتأات اŸصسالح اŸعنية إايصسالها إاليهم إا ¤مقّر سسكناهم ،وذلك على هامشض ا’حتفال الذي شسهده فضساء
«اŸركز الطبي الّنفسسي البيداغوجي» Ãدينة تبسسة ،إاحياًء لليوم العاŸي للشّسخصض اŸعاق.

تبسسة :خالد ــ ع

اقÎاح فتح وكالة جديدة لبنك «كناب» لتسصي ÒاŸلّفات بخنشصلة

غÓف ما‹ جديد Ÿششروع تهيئة موقع  1000سشكن بصشيغة البيع باإ’يجار

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

كشص -ف وا‹ و’ي -ة خ -نشص -ل -ة ك -م-ال
نويصصر ‘ ،رده على سصؤوال «الشصعب»
خ Ó- -ل م - -ن - -ت - -دى إاذاع - -ة خ - -نشص - -ل- -ة
ا÷ه -وي -ة ،ح-ول مشص-روع  1000سصكن
’يجار التابع لوكالة
بصصيغة البيع با إ
عدل واŸمول من طرف بنك كناب،
أانه سصÒفع اقÎاحا للمدير العام لهذا
ال -ب -نك م -ن أاج-ل ف-ت-ح وك-ال-ة خ-اصص-ة
ل-تسص-ي Òم-ل-ف-ات اŸسصتفيدين ،والسصهر
على التكفل ا÷يد بهذا اŸلف لتجنب
أاي تعطل أاو بÒوقراطية تنجر عن
ذلك.
وأاضساف ‘ هذا اإ’طار ،أان تسسي1000 Ò
ملف ليسض باأ’مر اله’ Úسسيما وأان الوكالة
ال -وح -ي -دة ل -ه -ذا ال -ب -نك اŸت-واج-دة ب-ق-لب
اŸدي -ن -ة تسس Òب -أاداء ضس -ع-ي-ف وق-ف ع-ل-ي-ه
بنفسسه خÓل زيارة فجائية للوكالة ،كاشسفا
‘ ه -ذا السس -ي -اق ع -ن ا’ن -ت -ه -اء م -ن ا‚از
ال- -ع- -م- -ارات ب- -ه -ذا اŸشس -روع ب -نسس -ب -ة 100
باŸائة ‘ ،انتظار إاطÓق مشسروع التهيئة

اÿارجية للموقع السسكني.
وأاوضس - - -ح ذات اŸصس - - -در ،أان
ال -دول -ة ع -ن ط -ري-ق اŸي-زان-ي-ة
ال- -ق- -ط- -اع- -ي- -ة ل -وزارة السس -ك -ن
وال- -ع- -م- -ران واŸدي- -ن -ة وف -رت
ال - - - - - -غ Ó- - - - - -ف اŸا‹ اÿاصض
ب -ال -ت -ه -ي -ئ -ة اÿارج -ي -ة دع -م -ا
للمشسروع ،وتفاديا أ’ي “ويل
إاضسا‘ من طرف البنك ينجر
ع -ن -ه ح-ت-م-ا زي-ادات ‘ أاسس-ع-ار
الشسقق يتكبدها اŸسستفيدون.
يذكر أان هذا اŸشسروع تابع
للوكالة الوطنية لتحسس Úالسسكن
وتطويره عدل بصسيغة البيع باإ’يجار ،إا’
انه ‡ّول من طرف بنك الصسندوق الوطني
للتوف Òوا’حتياط ‘ إاطار اتفاقية مÈمة
ب Úالطرف.Ú
وأاشسار ذات اŸسسؤوول ‘ هذا السسياق ،أان
قائمة اŸسستفيدين من اŸشسروع واŸقدرة
بـ  1000سسكن بصسيغة البيع باإ’يجار أارسسلت
إا ¤اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -وك -ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ت -حسس Úالسس -ك -ن وت -ط -وي -ره ‘ ،ان -ت -ظ -ار
–وي -ل -ه-ا إا ¤اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لصس-ن-دوق

ال -وط -ن -ي ل -ل -ت-وف Òوا’ح-ت-ي-اط ’سس-ت-دع-اء
اŸكتتب ÚوإاطÓق عمليات التخليصض فور
اسستكمال اإ’جراءات اإ’دارية اŸطلوبة من
ب -ي -ن -ه -ا “ري -ر أاسس-م-اء اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن ع-ل-ى
البطاقية الوطنية للسسكن.
وق -د ل -ق -ي خ Èاسس -ت -ق-دام “وي-ل ج-دي-د
مشسروع التهيئة اÿارجية للعمارات وسسط
اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن ف-رح-ة ك-بÒة وبشس-رة سس-ارة
طمأانت عشسرات اŸسستفيدين باسستبعاد أاي
زيادات ﬁتملة ‘ أاسسعار السسكنات ،وهو
الهاجسض الذي كان يؤورق العديد منهم.

تغطية  18ملعبا وترميم وإاعادة تأاهيل
 19مؤوسّشسشة ششّبانية

سسطيف :نور الدين بوطغان
صصصص الصصندوق الو’ئي لÎقية مبادرات الشصباب واŸمارسصات
خّ
الرياضصية لو’ية سصطيف ‘ ،إاطار سصياسصة الدولة للتكفل بالشصباب؛
م -ب -ال -غ م -ع -تÈة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشص-غ-ا’ت الشص-ب-اب ع Èت-راب ال-و’ي-ة،
ول-دع-م اŸب-ادرات الشص-ب-ان-ي-ة ال-ه-ادف-ة واŸم-ارسصات الرياضصية ،حيث
صص -ادق أاعضص -اء ›لسص إادارة الصص -ن -دوق ‘ ج -لسص -ت -ه ال -ت -ي ت-رأاّسص-ه-ا
ا أ
’م Úالعام للو’ية ،الوناسص بوزقزة ،على اŸيزانية ا أ
’ولية لسصنة
.2018
حظيت الّنوادي وا÷معيات الرياضسية بإاعانات معتÈة ،من خÓل اسستفادة
 164ناديا رياضسيا ،و 20رابطة رياضسية من اŸيزانية اأ’ولية ،و 66ناديا
رياضسيا ،و 19رابطة من اŸيزانية اإ’ضسافية ،اإضسافة إا ¤التكفل بحقوق
انخراط نوادي كرة القدم والتظاهرات الرياضسية الكÈى .و‘ ›ال قطاع
الشسباب حظيت  69جمعية شسبانية و 3رابطات شسبانية من إاعانات الصسندوق ‘
اŸي- -زان -ي -ة اأ’ول -ي -ة ،و 66ج -م -ع -ي-ة شس-ب-ان-ي-ة و 3راب- -ط -ات ‘ اŸي -زان -ي -ة
اإ’ضسافية،إاضسافة إا ¤التكفل بالتظاهرات الشسبانية الكÈى.
كما صسادق اÛلسض على اŸبلغ اıصسصض لعملية اإعادة Œديد ا◊ظÒة
الو’ئية للعتاد البيداغوجي للمؤوسسسسات الشسبانية والرياضسية ،واŸصسادقة على
اŸبلغ اıصسصض لصسيانة وترميم اŸنشسات الشسبانية والرياضسية ،وذلك من
خÓل الزيارات اŸيدانية التي قام بها مدير الشسباب والرياضسة Ÿؤوسسسسات
القطاع ع Èتراب الو’ية ،واŸلف التقني لهذه اŸؤوسسسسات من طرف الهيئة
” –ديد قائمة من  19مؤوسسسسة شسبانية إ’عادة
التقنية اıتصسة ،حيث ّ
تأاهيلها وصسيانتها.
وتبعا لطلب مدير الشسباب والرياضسة لوا‹ الو’ية ،بخصسوصض انشسغا’ت
الشسباب وإا◊احهم ،خاصسة فيما يتعلق بتغطية اÓŸعب ا÷وارية بالعشسب
اإ’صس -ط -ن -اع-ي ،واف-ق وا‹ ال-و’ي-ة ن-اصس-ر م-عسس-ك-ري،ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة اÓŸعب
ا÷وارية اŸتواجدة باŸركبات الرياضسية ا÷وارية بالعشسب ا’صسطناعي على
عاتق ميزانية الو’ية ،والتي سستمسض  18مركبا رياضسيا جواريا ع Èتراب
‡ا يسسمح لشسريحة واسسعة من الشسباب Ãمارسسة الرياضسة اأ’كÌ
الو’يةّ ،
شسعبية وهي كرة القدم.

...ووكالة الّتششغيل تن ّصشب  19عامÓ

تواصصل الوكالة الو’ئية
ل - -ل - -تشص - -غ - -ي - -ل بسص - -ط- -ي- -ف
›ه - -ودات - -ه - -ا ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق
’ه - - - -داف الّسص - - - -ن- - - -وي- - - -ة
ا أ
اŸسصّ- - -ط- - -رة ‘ ع- - -م - -ل - -ي - -ات
تنصصيب طالبي العمل ،عÈ
إاق -ل -ي -م ت-راب ال-و’ي-ة ،م-ن
خ Ó-ل وك-ا’ت-ه-ا اÙل-ي-ة ‘
كÈيات مدن الو’ية.
وحسسب مصس- -در م- -وث -وق م -ن
ال-وك-ال-ة ،ف-ق-د حّ-ق-قت ال-وك-ال-ة
ال -و’ئ-ي-ة خÓ-ل ال-عشس-رة أاشس-ه-ر
اأ’و ¤م- -ن السس -ن -ة ا÷اري -ة 19
أال- -ف ت- -نصس- -يب ل- -ل -ع -م -ال ،عÈ
ال-ع-دي-د م-ن ق-ط-اعات النشساط
ا’ق - -تصس - -ادي وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي
واإ’داري باŸؤوسسسسات اŸنتشسرة بالو’ية.
وقّدرت الطّلبات اŸودعة بالوكالة وفروعها اÙلية بحوا‹  36أالف طلب،
فيما بلغت عروضض العمل حوا‹  24أالف عرضض عمل بالتوظيف التقليدي،
وكذا عن طريق جهاز اŸسساعدة على اإ’دماج اŸهني ،أاما عدد التنصسيبات
اŸنجزة خÓل الفÎة اŸذكورة ،فقد بلغ  19000تنصسيب ،منها  ‘ 2000إاطار
جهاز اŸسساعدة على اإ’دماج اŸهني
وبخصسوصض القطاعات التي قامت بالتنصسيبات ،فإان قطاع الصسناعة كان
ا◊ائز على حصسة اأ’سسد بـ  49باŸائة ،فيما بلغ قطاع اÿدمات نسسبة 30
باŸائة ،و 29باŸائة لقطاعات البناء واأ’شسغال العمومية والري ،وأاخÒا
قطاع الفÓحة ،كالعادة ،بنسسبة جد ضسئيلة ’ تتجاوز  2باŸائة.
نشس Òإا ¤أان الوكالة الو’ئية للتشسغيل بسسطيف ،عادة ،ما تسس ّ
طر هدفا سسنويا
لتنصسيب  20أالف عامل جديد،حسسب ما تخطّطه اŸديرية العامة للوكالة
الوطنية للتشسغيل.
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إإلثنين  10ديسسمبر  2018م
إلموإفق لـ  02ربيع إلثأني 1440هـ

مقّيما اŸفاوضسات التي جرت بجنيف:

الرئيـ ـ ـ ـسس غـ ـ ـ ـا‹ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـÎأاسس إاجتماع ـ ـ ـ ـا
لأÓمانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للبوليسشاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو
الشسعب الصسحراوي يرفضش أاي حل خارج اإطار تقرير اŸصسÒ
Óمانة الؤطنية ÷بهة البؤليسساريؤ لتدارسش
ترأاسش الرئيسش الصسحراوي ،إابراهيم غا‹ ،أامسش ،اجتماعا للمكتب الدائم ل أ
نتائج اŸائدة اŸسستديرة حؤل الصسحراء الغربية التي ” تنظيمها ،ا’ربعاء واÿميسش اŸاضسي Úبجنيف .ذكرت وكالة
’‡ي
Óم Úالعام ا أ
ا’نباء الصسحراوية ان ا’جتماع تدارسش نتائج الطاولة اŸسستديرة التي نظمها اŸبعؤث الشسخصسي ل أ
’·
إا ¤الصسحراء الغربية ب Úطر‘ النزاع ،اŸغرب وجبهة البؤليسساريؤÃ ،دينة جنيف السسؤيسسرية ،وديناميكية ا أ
اŸتحدة ا÷ديدة Ùاولة حل النزاع على أاسساسش احÎام تقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي ،وكذا تطؤرات القضسية على
’وروبية.
مسستؤى السساحة ا أ
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التضسحية من أاجل ا◊رية
جّددت ‡ثلة جبهة إلبوليسسأريو ‘ سسويسسرإ ولدى ›لسس
ح -ق -وق إإلنسس -أن إأل‡ي ،أإم -ي -م -ة ﬁم -ود ع-ب-د إلسسÓ-م،
إل -ت -أك-ي-د ع-ل-ى أإن إلشس-عب إلصس-ح-رإوي ،و‡ث-ل-ه إلشس-رع-ي
وإلوحيد جبهة إلبوليسسأريو ،يرفضسأن أإي حل خأرج “كÚ
إلشسعب إلصسحرإوي من ‡أرسسة حقه غ Òإلقأبل للتصسرف
ع Èإج -رإء إسس -ت -ف -ت -أء ت -ق -ري -ر إŸصس ،ÒمÈزة إسس -ت-ع-دإد
إلصس -ح -رإوي Úل-ت-ق-د ËإŸزي-د م-ن إل-تضس-ح-ي-أت م-ن أإج-ل
حريتهم وبسسط سسيأدة دولتهم.
قألت أإميمة ﬁمود ،عقب إنتهأء إŸأئدة إŸسستديرة أإن
«إلشسعب إلصسحرإوي وإلبوليسسأريو يرفضسأن أإي حل خأرج
“ك Úإلشسعب إلصسحرإوي من ‡أرسسة حقه غ Òإلقأبل
للتصسرف من خÓل إجرإء إسستفتأء تقرير إŸصس ،Òيحدد
من خÓله مسستقبله بطريقة نزيهة ،دÁقرإطية وشسفأفة،
–ت إشسرإف بعثة إŸينورسسو ،إŸتوإجدة ‘ إلصسحرإء
إل -غ -رب-ي-ة ،م-ن-ذ إل-ع-أم  ،1991م- -ن أإج- -ل ه- -ذإ إل- -غ -رضس».
إلدبلومأسسية إلصسحرإوية ذكرت بأن إلشسعب إلصسحرإوي ،ل
ي -ري -د إلشس -يء إŸسس -ت -ح -ي -ل م-ن إÛت-م-ع إل-دو‹ وإأل·
إŸتحدة ،بل فقط ضسمأن ‡أرسسة حقه ،وفقأ Ÿأ ينصس
عليه إŸيثأق إلعأŸي ◊قوق إإلنسسأن ،ومأ أإكدته إ÷معية
 ·ÓإŸتحدة و›لسس إألمن ‘ قرإرإتهم ذإت
إلعأمة ل أ
إلصسلة بقضسية إلصسحرإء إلغربية.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،ن -ددت إŸت -ح -دث -ة ،بـ»إل -دور إلسس -ل-ب-ي
للمفوضسية وإÛلسس إألوروبي Úوإلتوإطؤو غ ÒإÈŸر مع
إلح -ت Ó-ل إŸغ -رب -ي ‘ سس -ي -أسس-ة إل-ن-هب إŸم-ن-ه-ج إل-ذي
تتعرضس له إŸوإرد إلطبيعية للصسحرإء إلغربية ‘ ،إنتهأك

النيجر:

ﬂاوف من هجمات جديدة
لـ «بوكو حرام» اإلرهابية
أاعرب كا’ مؤتاري وزير الدفاع
‘ النيجر عن تخؤفه من شسن
’رهاربية
جماعة «بؤكؤحرام» ا إ
هجمات ضسد قؤات بÓده ،مطلع
عام  ،2019مبديا أامله بتشسكيل
قؤات خاصسة Ÿؤاجهة ا÷ماعات
’رهابية .أاشسار مؤتاري خÓل
ا إ
مداخلة أامام الŸÈان إا« ¤الؤضسع
اŸقلق ‘ نيجÒيا» اÛاورة حيث
“ّكنت «بؤكؤ حرام» الدمؤية
مؤؤخرا من تكبيد قؤاعد عسسكرية
للجيشش «خسسائر» كبÒة.

شسدد على أإن إرهأبيي «بوكوحرإم حصسلوإ على
معدإت جديدة وإسستعأدوإ نشسأطهم» معربأ عن
«تخّوفه» من هجمأت قد يشسّنهأ دمويو إ÷مأعة
ضسد إلنيجر إعتبأرإ من جأنفي ( 2019إلفÎة)
إل-ت-ي ي-ب-دأإ ف-ي-ه-أ إن-حسس-أر م-ي-أه ن-ه-ر ك-ومأدوغو
إلذي يشسكل حدودإ طبيعية ب Úإلنيجر ونيجÒيأ
ورإدع -أ ل -تسس -ل -ل إلره -أب -ي Úم -ن ن -ي -جÒي-أ إ¤
أإرإضسي إلنيجر .أإكد أإن «بوكوحرإم» “تلك مأ
يكفي من إلقدرإت لشسن هجمأت وإسسعة إلنطأق
ضسد موإقعنأ ‘ أإي وقت» ،مؤوكدإ أإن قوإته
تسس-ت-ك-م-ل إسس-ت-ع-دإدإت-ه-أ –سس-ب-أ ل-ذلك .أإع-ل-ن
موتأري عن مقتل  370إرهأبي من بوكوحرإم
وإع-ت-قأل نحو 100آإخ-ري-ن خÓ-ل إل-ع-م-لية إلتي
شس -ن -ت-ه-أ إل-ق-وة إŸشسÎك-ة إŸت-ع-ددة إ÷نسس-ي-أت
(إل- -ت- -ي تضس- -م ق -وإت م -ن إل -ك -أمÒون وإل -تشس -أد
وإلنيجر ونيجÒيأ) ‘ نصسف إألول من إلعأم
إ÷أري Ãنطقة بحÒة تشسأد .وكأنت إلسسلطأت
‘ إلنيجر قد أإعلنت ‘ نهأية أإفريل إŸأضسي
عن تنفيذ عملية عسسكرية إقليمية وإسسعة ‘
حوضس بحÒة تشسأد إŸشسÎكة لتطه ÒإŸنطقة
من جمأعة «بوكوحرإم».

صسأرخ للقأنون إلدو‹ وأإحكأم ﬁكمة إلعدل إألوروبية».

’‡ية تشسّدد على ا◊ق ‘
ا÷معية ا أ
تقرير اŸصسÒ

إعتمدت إ÷معية إلعأمة ل ·ÓإŸتحدة  36قرإرإ و4
مقررإت بشسأن إلقضسأيأ إŸتعلقة بتصسفية إلسستعمأر من
ضسمنهأ إلقرإر حول إلصسحرإء إلغربية ،وذلك بنأء على
توصسيأت إللجنة إلرإبعة من ÷أن إل· إŸتحدة إŸعنية
ب -ت -ن -ف -ي -ذ إع Ó-ن م -ن -ح إلسس -ت -ق Ó-ل ل -ل-ب-ل-دإن وإلشس-ع-وب
إŸسس-ت-ع-م-رة وت-ق-ري-ر ÷ن-ة إŸسس-أئ-ل إلسس-ي-أسس-ي-ة إÿأصسة
بإأنهأء إلسستعمأر ،خÓل دورتهأ  73لشسهر إكتوبر . 2018
أإوصست إ÷معية إلعأمة ،يوم إ÷معة إلفأرط ‘ ،قرإرهأ بـ
«موإصسلة إلنظر ‘ إ◊ألة ‘ إلصسحرإء إلغربية وتقدË
 ·ÓإŸتحدة ‘
تقرير عن ذلك إ ¤إ÷معية إلعأمة ل أ
دورتهأ › ،»74ددة إلتأكيد على حق جميع إلشسعوب غÒ
إل-ق-أب-ل ل-ل-تصس-رف ‘ ت-ق-ري-ر إŸصس Òوإلسس-ت-قÓ-ل ،وف-ق-أ
ل -ل -م -ب -أدئ إل -وإردة ‘ م -ي -ث -أق إأل· إŸت -ح -دة و‘ ق-رإر
إ÷معية إلعأمة  1514إŸتضسمن إعÓن منح إلسستقÓل
للبلدإن وإلشسعوب إŸسستعمرة».
ذكر إلقرإر بكأفة قرإرإت إ÷معية إلعأمة و›لسس إلمن
إلدو‹ إŸتعلقة Ãسسألة إلصسحرإء إلغربية ،مشسÒإ إ¤
قرإر إ÷معية إلعأمة إلذي تسسلم فيه بأن «جميع إÿيأرإت
إŸتأحة لتقرير مصس Òإلقأليم خيأرإت سسلمية مأ دإمت
تتفق مع إلرغبأت إلتي تعرب عنهأ إلشسعوب إŸعنية بحرية
وتتسسق مع إŸبأدئ إÙددة بوضسوح ‘ قرإرإت إ÷معية
إلعأمة ذإت إلصسلة».

ارتياح للقاء جنيف

كمأ أإعربت إ÷معية إلعأمة عن إرتيأحهأ للقأء إلذي ”
ب Úط -ر‘ إل -ن-زإع ،إŸغ-رب وج-ب-ه-ة إل-ب-ول-يسس-أري-و– ،ت
Óم Úإلعأم للصسحرإء إلغربية،
رعأية إŸبعوث إلشسخصسي ل أ
هورسست كوهلر ،وبحضسور إلبلدين إÛأورين ،إ÷زإئر
وموريتأنيأ ،وإتفأقهمأ على موإصسلة إŸفأوضسأت .وجدد
إل -ق -رإر ت -أك -ي -د مسس -ؤوول -ي -ة إأل· إŸت -ح-دة ح-ي-أل شس-عب
إلصسحرإء إلغربية ،مرحبأ ‘ هذإ إلصسدد بأ÷هود إلتي
يبذلهأ إألم Úإلعأم ومبعوثه إلشسخصسي بحثأ عن حل
سس-ي-أسس-ي ل-ل-ن-زإع ي-ك-ف-ل لشس-عب إلصس-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة تقرير
مصسÒه ،من خÓل موإصسلة إŸسسأر إلتفأوضسي ب Úطر‘
إلنزإع ،جبهة إلبوليسسأريو وإŸغرب ،بـ «حسسن نية ودون
شس -روط مسس-ب-ق-ة» ل-ل-ت-وصس-ل إ ¤ح-ل سس-ل-م-ي دإئ-م وع-أدل
يضسمن لشسعب إلصسحرإء إلغربية حقه ‘ تقرير إŸصس،Ò
إنطÓقأ من آإليأت وميكأنيزمأت ميثأق إل· إŸتحدة.
كمأ إهأبت من جهة إخرى بألطرف Úأإن يتعأونأ مع ÷نة
إلصس -ل -يب إلح -م -ر إل -دول -ي -ة وح -ث -ت -ه -م -أ ع -ل -ى إل-ت-ق-ي-د
بألتزإمأتهمأ Ãوجب إلقأنون إلنسسأ Êإلدو‹ ومن جهة
أإخرى ،صسأدقت إ÷معية إلعأمة ل ·ÓإŸتحدة ‘ نفسس
إلقرإر على إلتقرير إÿأصس بأللجنة إŸعنية Ãسسألة
ت -ن -ف -ي -ذ إع Ó-ن م -ن -ح إلسس -ت -ق Ó-ل ل -ل-ب-ل-دإن وإلشس-ع-وب
إŸسستعمرة لعأم  2018إŸعروفة بلجنة  24وإلذي حظي
Ãصس- -أدق -ة ك -أف -ة إل -دول إل دول -ة إلح -ت Ó-ل إŸغ -رب -ي
 ·ÓإŸتحدة ،شسهر
ووجهته إللجنة إ ¤إلم Úإلعأم ل أ
أإوت .2018

يكلف البÓد خسسائر بـ  32 ،5مليؤن دو’ر يؤميا

مؤوسشسشة النفط الليبية –ذر من إاغÓق حقل الششرارة
حذرت اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنفط ‘ ليبيا
من أان إاغÓق حقل الشسرارة النفطي
سسيتسسبب بخسسائر يؤمية تتجاوز 32
مليؤن دو’ر أامريكي جراء تأاث Òذلك
على ا’قتصساد الليبي.
أإوضسحت إŸؤوسسسسة ‘ بيأن صسحفي بأنهأ «تع Èعن
إدإن-ت-ه-أ ل-تصس-رف-أت ح-رسس إŸنشس-آأت إل-ن-ف-ط-ي-ة بحقل
إلشسرإرة إلنفطي ،إثر قيأمهم بتسسهيل تنظيم إحتجأج
دإخل إ◊قلي وتهديد إ◊رسس للعأمل Úلوقف إإلنتأج
بصسفة كلية».
أإكدت أإن «أإي عملية إغÓق قسسري من شسأنهأ أإن
ت-تسس-بب ‘ إل-ع-دي-د م-ن إŸشس-أك-ل إل-ل-وجسس-ت-ي-ة ط-ويلة
إŸدى «ح -يث «سس -ي -تسس -بب إغ Ó-ق ح -ق -ل إلشس-رإرة ‘
خسس -أئ -ر ي -وم -ي-ة ‘ إإلن-ت-أج ت-ق-در ب-ح-وإ‹  315أإلف
برميل» بجأنب خسسأرة « 73أإلف برميل من حقل
إلفيل» .تأبعت أإن إإلغÓق سسيؤوثر «على عمليأت إمدإد
مصسفأة إلزإوية بألنفط‡ ،أ سسيّكبد إلقتصسأد إلليبي
خسسأئر إجمألية بقيمة  32 ،5مليون دولر أإمريكي
يوميأ».
Œدر إإلشسأرة إ ¤أإن إإلنتأج  ⁄يتوقف ‘ حقلي
إلشسرإرة وإلفيل ومأ زإل مسستمرإ حتى إآلن.
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تشسريعيات مبّكرة
@ اأرمينيا :شسهدت أإرمينيأ ،أإمسس ،أإول إنتخأبأت برŸأنية مبكرة ‘
تأريخهأ إŸعأصسر ،حيث فتحت مرإكز إلقÎإع وعددهأ  2010أإبوإبهأ أإمأم
إلنأخب ‘ ÚإلبÓد عند إلثأمنة صسبأحأ بألتوقيت إÙلي .وأإعلن رئيسس
÷نة إلنتخأبأت إŸركزية ‘ أإرمينيأ تيغرإن موكوشسيأن ،أإن إلنتخأبأت
إلŸÈأنية إŸبكرة إلتي تشسهدهأ أإرمينيأ ،إليومŒ ،رى بشسكل هأدئ ،دون

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

كمأ ع› Èلسس إدإرة إŸؤوسسسسة إلنفطية عن قلقه
إلشس -دي -د إزإء «تصس -رف -أت ح-رسس إŸنشس-آأت إل-ن-ف-ط-ي-ة
بحقل إلشسرإرة إلنفطي وكل إÛموعأت وإألشسخأصس
إل -ذي -ن ي -ق -وم -ون ب -أسس-ت-غÓ-ل م-ع-أن-أة أإه-أ‹ إ÷ن-وب
لتحقيق مطألب شسخصسية».
صسرح رئيسس ›لسس إإلدإرة مصسطفى صسنع إلله «أإثّمن
شسجأعة كل عأملي إلقطأع إلذين رفضسوإ وقف إإلنتأج
على إلرغم من كل إلتهديدإت» ،مضسيفأ «أإننأ ندين
بشسدة هذإ إلعمل غ Òإلقأنو Êونحذر كل إألطرإف
إŸسس -ؤوول-ة م-ن إل-ع-وإقب إل-وخ-ي-م-ة ل-تصس-رف-أت-ه-أ» ،وأإن
إŸؤوسسسسة «سستقوم ÓÃحقة كل إألطرإف إŸشسأركة
‘ هذإ إلفعل» .شسهد حقل إلشسرإرة هجمأت قأدهأ
مسس -ل -ح -ون ب-ج-أنب إغÓ-ق-أت م-ت-ك-ررة بسس-بب حصس-أر
فرضسته ›موعأت مسسلحة أإومشسأكل أإمنية.
إلشسرإرة أإك Èحقل ‘ ليبيأ وينتج أإك Ìمن  300أإلف
برميل يوميأ وÁثل إنتأجه قرإبة ثلث إإلنتأج إلليبي
من إÿأم إلذي يتخطى مليون برميل يوميأ حأليأ.
قألت إŸؤوسسسسة إلوطنية للنفط إن ›موعة تأبعة
◊رسس إŸنشسآأت إلنفطية –أول إغÓق حقل إلشسرإرة
ب - -أل - -ق - -وة ،مشسÒة إ ¤أإن ت- -لك إÛم- -وع- -ة «ت- -ه- -دد
مسستخدمي حقل إلشسرإرة بألعنف».

تسسجيل أإي إنتهأكأت تذكر.
انتخابات غ Òمسسبؤقة
@ كينشساسسا :من إŸهرجأنأت إ ¤إإلعÓنأت وإلوعودŒ ،ري إ◊ملة
إلنتخأبية ‘ إلظأهر بشسكل عأدي ‘ جمهورية إلكونغو إلدÁقرإطية
إلشسأسسعة قبل أإسسبوع Úمن إقÎإع غ Òمسسبوق أإرجئ مرت ‘ Úهذإ إلبلد.
وقأل رئيسس إللجنة إلنتخأبية كور Êنأنغأ ،إنه لن يتم تأجيل إلنتخأبأت
›ددإ ،موضسحأ أإن إلقÎإع إلرئأسسي وإلتشسريعي وإلبلدي من جولة
وإحدة سسيجري ،كمأ هو مقرر ‘  23ديسسم.È
عؤدة ’ 900جئ سسؤري
@ دمشسق :أإعلن مركز إسستقبأل وتوزيع إلÓجئ ‘ Úسسوريأ عودة نحو
 900موإطن سسوري من خأرج إلبÓد إ ¤منأطقهم ،خÓل إألربع وعشسرين

إل ع د د
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اإجـراءات وششيك ـــ ة Ÿاك ــ رون لتهدئة
غضش ــــــــ ب الشش ـــــــــ ارع الفرنسش ــــــــــ ي
وزير اŸالية يحّذر من «كارثة» اقتصسادية

بعد يؤم عاصسف وعنيف بسسبب مظاهرات «السسÎات الصسفراء» ،يÎقب
الفرنسسيؤن ما سسيعلنه الرئيسش إاÁانؤيل ماكرون ‘ خطابه الذي سسيلقيه ،اليؤم
ا’ثن ،Úبحسسب مصسادر إاعÓمية فرنسسية .وتشس Òبعضش التسسريبات إا ¤أان
الرئيسش الفرنسسي سسيكشسف عن ›مؤعة من التداب Òا’جتماعية التي من
شسأانها تعزيز القدرة الشسرائية للفرنسسي ،Úفضس Óعن إالغاء بعضش الضسرائب.
صسرح رئيسس إ◊كومة إلفرنسسية
إدوإر ف- - -ي - -ل - -يب أإن - -ه «ح - -أن وقت
إ◊وإر» ،غ- - - -دإة إŸظ- - - -أه - - -رإت
إ◊أشس -دة إل -ت -ي ن -ظ -م -ت -ه -أ ،أإمسس
إألول ،حركة «إلسسÎإت إلصسفرإء»
‘ عدة مدن فرنسسية ،إذ بلغ إلعدد
 125أإل- -ف م- -ت- -ظ- -أه- -ر .ت- -أب -ع:
«إÁأن- -وي- -ل م -أك -رون سس -ي -خ -أطب
إلفرنسسي( ÚرÃأ يوم إلثن )Úلكي
يطمئنهم ويعيد إللحمة ‘ صسفوف
إألمة إلفرنسسية لكي تكون قأدرة
على موإجهة –ديأت إŸسستقبل».
ذك -رت صس -ح-ي-ف-ة «ل-وب-رزي-أن» أإن
إل-رئ-يسس م-أك-رون سس-ي-ل-ق-ي خ-ط-أبأ
متلفزإ ،مسسأء إلثن« ،Úلمتصسأصس
غضسب إلفرنسسي ،»Úوسسيعلن بهذه
إŸن - -أسس- -ب- -ة ع- -ن ›م- -وع- -ة م- -ن
إل- -ق- -رإرإت إل- -رإم- -ي -ة إ ¤ت -ه -دئ -ة
إل -وضس -ع ،م -ن ب -ي-ن-ه-أ رف-ع مسس-ت-وى
إلقدرة إلشسرإئية للفرنسسي Úوتعزيز
مبدأإ إلعدإلة إلجتمأعية .بحسسب
ن-فسس إل-ي-وم-ي-ة إل-ف-رنسس-ية ،إعÎف
مأكرون أإمأم بعضس رؤوسسأء إلبلديأت
أإن «ضس -رإئب ك -ثÒة ف -رضست ع -ل -ى
إل- -ف- -رنسس -ي ‘ ،»Úإآلون -ة إألخÒة،
ك -أشس -ف -أ أإيضس-أ أإن «ب-عضس إل-ق-وإنÚ
إل -ت -ي ” “ري -ره -أ م -ؤوخ-رإ ،م-ث-ل
خفضس سسرعة إلسسيأرإت ‘ بعضس
إلطرق من  80كلم إ 70 ¤كلم ‘
إلسسأعة كأنت غ Òضسرورية».
قأل مأكرون ،أإنه سسيقوم بزيأرإت
ميدإنية ‘ أإنحأء فرنسسأ ‘ إأليأم
إلقليلة إŸقبلة للقأء رؤوسسأء بلديأت
إŸدن إلصسغÒة وإŸنأطق إلريفية
وإلسس- -ت -م -أع إ ¤م -ط -أل -ب -ه -م وإ¤
مشسأكلهم إليومية».
تسسعى إلسسلطأت إلفرنسسية إ ¤تتبع
إ◊سس -أب -أت إإلل -كÎون -ي-ة إŸزي-ف-ة
إل- -ت- -ي ت- -ق- -وم ب- -تضس- -خ -ي -م ح -رك -ة
«إلسسÎإت إلصس-ف-رإء» إلح-ت-جأجية
على موإقع إلتوإصسل إلجتمأعي،
وفق مأ أإفأدت مصسأدر قريبة من
إŸلف.
أاول تعليق Ÿاكرون
وج-ه إل-رئ-يسس إل-ف-رنسس-ي إÁأن-وي-ل
م -أك -رون إلشس -ك-ر ل-ق-وإت إلشس-رط-ة
إل -ف -رنسس -ي -ة ب -ع -د إلح -ت -ج -أج-أت
إل -ع -ن -ي -ف -ة إل -ت-ي شس-ه-دت-ه-أ إل-بÓ-د،
وخ- -أصس- -ة ‘ إل- -ع- -أصس- -م -ة ب -أريسس
ون- -ظ- -م- -ت- -ه- -أ ج -م -أع -ة «إلسسÎإت
إلصس -ف -رإء» .وك -تب م -أك -رون ع -ل-ى
«توي« :»Îإ ¤جميع قوى إلنظأم
إŸع- -ب- -أة إل- -ي -وم ،أإشس -ك -رك -م ع -ل -ى
إلشس-ج-أع-ة وإŸه-ن-ي-ة إلسس-ت-ث-ن-أئ-ي-ة
إلتي أإظهر“وهأ» .نفذت قوإت
إلشسرطة حملة إعتقألت وإسسعة،

‘ صس -ف -وف إŸت -ظ-أه-ري-ن إل-ذي-ن
ن -ددوإ بسس -ي-أسس-أت م-أك-رون ون-أدوإ
برحيله عن إلسسلطة.
ضسربة للسسياحة وا’قتصساد
ب- - - -حسسب ذإت إŸصس- - - -أدر ،ف- - - -إأن
إلرئيسس مأكرون سسيعلن رÃأ عن
تقليصس قيمة إلضسرإئب إŸفروضسة
ع -ل-ى إل-روإتب وت-خ-ف-يضس إل-ق-ي-م-ة
إŸضسأفة على إŸوإد إلسستهÓكية
إألسسأسسية .لكن إلسسؤوإل إŸطروح
ه -و م -ن سس -ي-دف-ع إل-ث-م-ن وم-ن أإي-ن
سسيأتي مأكرون بنحو  12مليأر أإورو
إلضس -روري -ة ل -ت -م -وي -ل ك-ل إل-ت-دإبÒ
إلجتمأعية إلتي سسيعلن عليهأ.
أإث - -رت م- -ظ- -أه- -رإت «إلسسÎإت
إلصسفرإء» على إلقتصسأد إلفرنسسي
بشس -ك -ل م-ب-أشس-ر ،إذ إن-خ-فضس ع-دد
إلسسيأح إلذين كأن من إŸقرر أإن
يزوروإ فرنسسأ ويقضسوإ فيهأ أإعيأد
إŸيÓد ونهأية إلسسنة.
هذإ وحذر وزير إŸألية إلفرنسسي
برونولوم ،Òأإمسس ،من أإن إلعنف
إŸرت- -ب- -ط ب- -ت- -ظ- -أه -رإت ح -رك -ة
«إلسسÎإت إلصس -ف -رإء» إل -ت-ي Œت-أح
إل -ب Ó-د ،يشس -ك -ل «ك -أرث-ة» ب-أل-نسس-ب-ة
لقتصسأد فرنسسأ.
ق -أل ل -وم ،Òل -لصس -ح -أف-ي Úل-دى
زيأرته إÙأل إلتجأرية ‘ بأريسس
إل -ت -ي ت -ع -رضست إ ¤إل -ن-هب خÓ-ل
إلحتجأجأت إŸنأهضسة للحكومة
إلتي خرجت إلسسبت« :إنهأ كأرثة
ب -أل -نسس -ب -ة ل -ل -ت -ج-أرة وك-أرث-ة ع-ل-ى
إقتصسأدنأ».
حصسيلة ثقيلة
بشس -أن حصس -ي -ل -ة إلح-ت-ج-أج-أت
إلعنيفة إلتي هزت بأريسس ،إلسسبت،
أإع -ل -ن وزي-ر إل-دإخ-ل-ي-ة ك-ريسس-ت-وف
ك -أسس -ت -أن ،Òأإن -ه ” ت -وق-ي-ف 1723
شسخصس ‘ كأفة أإنحأء إلبÓد‘ ،
ح Úأإدت إلصسدإمأت إ ¤إصسأبة
 118شسخصس ،بينهم  17من رجأل
إألمن ،وأإوضسح إŸتحدث أإنه ”
وضسع  975شسخصس قيد إلحتجأز،

مشسÒإ إ ¤أإن هذإ إلعدد مرشسح
للزيأدة.
فرنسسا تدعؤ ترامب لعدم
التّدخل ‘ شسؤؤونها
‘ أإول رد رسسمي على تغريدإت
إلرئيسس إلمريكي دونألد ترإمب
إŸثÒة ل -ل -ج-دل ح-ول م-ظ-أه-رإت
«إلسسÎإت إلصس- -ف- -رإء» ،دع- -أ وزي -ر
إÿأرج -ي -ة إل -ف -رنسس -ي ج -أن إي -ف
ل- -ودري- -أن ،أإمسس إألح -د ،إل -رئ -يسس
إألم -ري -ك -ي إ ¤ع -دم إل -ت -دخ-ل ‘
إلشس- -ؤوون إلسس- -ي- -أسس- -ي -ة إل -دإخ -ل -ي -ة
ل -ف -رنسس -أ .وك-أن ت-رإمب ق-د أإط-ل-ق
›موعة تغريدإت ،إلسسبت ،إنتقد
فيهأ إتفأقية بأريسس للمنأخ ،زإعمأ
أإن- - -ه- - -أ سس - -بب إلح - -ت - -ج - -أج - -أت
إلجتمأعية إلتي تشسهدهأ فرنسسأ
منذ أإربعة أإسسأبيع.
قأل لودريأن ‘ برنأمج تلفزيو:Ê
«أإق -ول ل -دون -أل -د ت -رإمب ،ورئ -يسس
إ÷مهورية (إÁأنويل مأكرون) قأل
ل- -ه أإيضس -أ :ن -ح -ن لسس -ن -أ ط -رف -أ ‘
إل -ن -ق -أشس -أت إألم -ري-ك-ي-ة ،إت-رك-ون-أ
ن -ع-يشس ح-ي-أت-ن-أ ح-ي-أة أإم-ة» .وت-أب-ع
«نحن ل نضسع إلسسيأسسة إلدإخلية
إألمريكية ‘ حسسأبأتنأ ونريد أإن
يكون ذلك بأŸثل» .وكأن إلرئيسس
إألم -ري -ك -ي ق -د ه-أج-م ع Èت-ويÎ
›ّددإ إّت- -ف- -أق ب- -أريسس ل -ل -م -ن -أخ،
م -ع -تÈإ أإن م -ظ -أه-رإت «إلسسÎإت
إلصسفرإء» تثبت فشسل هذإ إلّتفأق.
إعت Èإلرئيسس إألمريكي أإّن «إتفأق
ب -أريسس ل يسس Òع -ل -ى ن -ح -و جّ-ي-د
ب- -أل -نسس -ب -ة ل -ب -أريسس .م -ظ -أه -رإت
وأإعمأل شسغب ‘ كل أإنحأء فرنسسأ»
إل -ت -ي ع -أشست إلسس -بت إل -رإب -ع م -ن
إŸظ - -أه - -رإت إلح - -ت - -ج - -أج- -ي- -ة
«إلصس -ف -رإء» .وق -د سس -خ-ر إل-رئ-يسس
إألمريكي ،إلثÓثأء ،من إلتنأزلت
إل -ت -ي ق ّ-دم -ه -أ ن -ظÒه إل -ف -رنسس -ي
إÁأن - -وي - -ل م - -أك- -رون لـ «إلسسÎإت
إلصسفرإء» ،معتÈإ أإّن إتفأق بأريسس
آإيل إ ¤إلفشسل.

القمة اÿليجية  39بالرياضش

تششدي ــــ د عل ـــ ى التع ــــ اون والتكام ـــــــ ل

إل -ت -أمت ،ب -ع -د ظ-ه-ر أإمسس ،أإع-م-أل ق-م-ة ›لسس إل-ت-ع-أون
إÿليجي  ‘ 39إلريأضس ،برئأسسة إلعأهل إلسسعودي إŸلك
سس -ل -م -أن ب-ن ع-ب-دإل-ع-زي-ز .وت-رأإسس إل-وف-د إل-ق-ط-ري وزي-ر
إلشسؤوون إÿأرجية سسلطأن بن سسعد إŸريخي ،وذلك بعد
تلقي قطر دعوة رسسمية من إŸلك إلسسعودي سسلمأن بن
عبد إلعزيز ع Èرسسألة خطية إ ¤أإم Òدولة قطر إلشسيخ
“يم بن حمد آإل ثأ ،Êسسلمهأ إألم Úإلعأم Ûلسس إلتعأون
لدول إÿليج إلعربية عبد إللطيف بن رإشسد إلزيأ.Ê
نأقشس إلقأدة إÿليجيون ليوم وإحد عدًدإ من إŸوإضسيع
إŸهمة ‘ مسسÒة إلعمل إÿليجي إŸشسÎك ،ومأ ” إ‚أزه
‘ إطأر –قيق إلتكأمل وإلتعأون إÿليجي ‘ إÛألت
إلسسيأسسية وإلدفأعية وإلقتصسأدية وإلقأنونية .كمأ بحثوإ آإخر
إلتطورإت إلسسيأسسية إإلقليمية وإلدولية ،ومسستجدإت إألوضسأع
إألمنية ‘ إŸنطقة ،وكذلك ملف إ◊رب على إإلرهأب

سسأعة إŸأضسية .وبحسسب معطيأت مركز إسستقبأل إلÓجئ ‘ Úسسوريأ،
فإأن إ÷هد إلهندسسي إلتأبع للقوإت إŸسسلحة إلسسورية طهر من  12.1هكتأر
من إأللغأم ،وفجر إÈÿإء إŸتخ ّصسصسون  33جسسمأ خطÒإ ،من بينهأ 3
عبوإت ﬁلية إلصسنع.
تفج ‘ Òباكسستان
@ إاسسÓم أاباد :أإصسيب  6أإشسخأصس ،إثنأن منهم بحألة حرجة،
أإمسس إألحد ،بتفج Òوقع خÓل إحتفأل بعيد إŸولد إلنبوي ‘
مدينة كرإتشسي إلبأكسستأنية .و‚أ ‘ إلتفج Òوزير تكنولوجيأ
إŸع -ل -وم -أت وإلتصس -أل م-ق-ب-ول صس-دي-ق-ي ،وزع-ي-م إŸع-أرضس-ة ‘
برŸأن إقليم إلسسند خوإجة إزهأرول حسسن ،فيمأ  ⁄تت Íإأي جهة

وإل- -ت -ط -رف ،وأإزم -ة إل -ي -م -ن وإŸف -أوضس -أت إل -ت -ي Œري ‘
إلعأصسمة إلسسويدية سستوكهو.⁄
كأن إألم Úإلعأم Ûلسس إلتعأون لدول إÿليج إلعربية،
إلدكتور عبدإللطيف إلزيأ ،Êأإكد إألهمية إلبألغة لجتمأع
قأدة دول إÛلسس من خÓل إلدورة  .39قأل ‘ إلسسيأق،
إن إن-ع-ق-أد إل-ق-م-ة إÿل-ي-ج-ي-ة ي-ؤوك-د تصس-م-ي-م ق-أدت-ه-أ على
إŸضسي قدًمأ لÎسسيخ هذه إŸنظومة وتعزيز إلÎإبط
وإلتكأمل إÿليجي لكل مأ فيه إ Òÿوإلنفع Ÿوإطنيهأ.
سسبق إنعقأد قمة ،أإمسس ،عقد  38قمة خليجية ،كأن
آإخرهأ ‘ دولة إلكويت ،يوم  5ديسسم ،2017 Èوإلتي صسدر
عنهأ إعÓن إلكويت ،حيث أإكد من خÓلهأ قأدة دول
إÛلسس تعزيز وتعضسيد دور ›لسس إلتعأون ومسسÒته
نحو إ◊فأظ على إŸكتسسبأت و–قيق تطلعأت موإطنيه
بأŸزيد من إإل‚أزإت.

بعد إŸسسؤوولية عن إلتفج.Ò
تصسؤيت اÿروج ‘ مؤعده
@ ل-ندن :أإصّس -ر سس -ت -ي-ف-ن ب-أرك-ل-ي ،وزي-ر شس-ؤوون إلنسس-ح-أب م-ن
إل–أد إألوروبي ‘ إ◊كومة إلÈيطأنية ،أإمسس إألحد ،على أإن
إلتصسويت إ◊أسسم ‘ إلŸÈأن على إتفأق خروج بريطأنيأ من
إل–أد إألوروبي سسيتم ‘ موعده إŸقرر ،يوم إلثÓثأء ،وذلك بعد
أإن ذكرت صسحيفة أإن رئيسسة إلوزرإء تÒيزإ مأي تنوي تأجيله
وإلقيأم Ãحأولة أإخÒة للحصسول على عرضس أإفضسل ‘ بروكسسل.
ومن إŸتوقع على مأ يبدو أإن يرفضس إلŸÈأن إÿطة‡ ،أ يضسع
إŸسستقبل إلسسيأسسي Ÿأي على إÙك.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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أايام الفيلم الملتزم
تصصنع الفرجة في العاصصمة

كلمة العدد

بقلم :حبيبة غريب

ا’لتزام في الوفاء بالعهد
إان الحديث عن صصناعة «الفيلم الملتزم» وعن
اله- -ت- -م- -ام ب- -ال- -قضص- -اي- -ا ال- -راه- -ن- -ة ال -ت -ي ت ّ-ه -م
لل-م-ام ب-ها،
ال-م-ج-ت-م-ع-ات والشص-ع-وب وم-ح-اول-ة ا إ
طرحها للنقاشش ومعالجتها ،يرجعنا إالى صصيغة
لعÓم
أاخرى من اللتزام في مجال صصناعة ا إ
ال-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا ج-ري-دة «الشص-عب» ال-غّراء ،منذ
يوم تأاسصيسصها جاعلة منها أاحد أاهم ضصوابطها.
«ال -ت -زام ،ن -زاه -ة ومصص -داق-ي-ة» ف-ي ت-ن-اول ال-خ-ب-ر
لل- -م- -ام ب -ه وت -ق -دي -م -ه ب -ك -ل م -وضص -وع -ي -ة إال -ى
وا إ
لثارة ومحاولة
المتلقي ،بعيدا عن التهويل وا إ
ال-ت-أاث-ي-ر ع-ل-ى ال-رأاي ال-ع-ام ،ه-كذا تسصاير «جريدة
لح-داث وه-و ن-فسش ال-ن-م-ط ال-ذي ي-ق-وم
الشص-عب» ا أ

عليه «الفيلم أاو الوثائقي الحامل لرسصائل القضصايا
لنسصان والمجتمع».
الراهنة ومشصاكل ا إ
يشص -ه -د ال -ت -اري -خ أان أام ال -ج -رائ -د ت -مّسص -كت م -ن -ذ
لولى بهذا المسصار المسصتقيم ومازالت
أاعدادها ا أ
لطفاء شصمعة
م-ت-مّسص-ك-ة ب-ه ،وه-ي تسص-ت-ع-د ،غ-دا ،إ
م-يÓ-دها  . 5٦ه-ذه ال-ذك-رى ال-ت-اري-خ-ية التي
لخرى مع مظاهرات  ١١ديسصمبر
تتزامن هي ا أ
 ،١9٦١والتي تعّد محطة مرجعية من محطات
نضص- -ال الشص- -عب ال- -ج -زائ -ري م -ن أاج -ل اف -ت -ك -اك
حريته واسصترجاع سصيادته الكاملة على أارضش
لن ت-اري-خ ت-أاسص-يسص-ه-ا م-رت-بط بقّوة بتاريخ
ال-وطن .أ
لنسص-ان ال-ج-زائ-ري م-ن أاج-ل
شص -عب ووط -ن وب -نضص -ال ا إ

الكرامة والحرية ،هاهي «الشصعب» باقية على العهد،
لوائ-ل م-ؤوسصسص-وه-ا ل-ق-رائ-ه-م
لمسش ا أ
ال -ذي ق -ط -ع -ه ب -ا أ
لحداث ويفتح المجال
بتقديم إاعÓم نزيه يواكب ا أ
لخ -ر ل-ل-ن-ق-اشش واسص-ت-خÓ-صش م-ا
أام -ام ال -رأاي وال -رأاي ا آ
يرجع بالفائدة على العام والخاصش.
هاهي أايضصا «الشصعب الغّراء» وفية للوعد الذي
لج -ي -ال ال -م -ت-ع-اق-ب-ة ع-ل-ى إاع-داده-ا
ح -م -ل -ت -ه ا أ
وتسص-ي-ي-ره-ا وإاصص-داره-ا م-نذ  ١١ديسص-م-بر ١9٦١
إال -ى غ -اي -ة ال -ي -وم ،ل -م -واصص -ل -ة ال-مسص-ي-ر وح-م-ل
وت -ح ّ-م -ل مسص -ؤوول -ي -ة الل -ت-زام ب-م-ه-ن-ي-ة ال-ع-م-ل
بصصرامة ونزاهة ومصصداقية ..فكل سصنة و»أام
الجرائد» صصامدة وملتزمة.
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info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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أايام الفيلم الملتزم

الفنانة نضسال:

«الفيلم الملتزم حامل للهوية المحلية وقضشايا المجتمع»

ترّكز الفنانة نضسال ،في هذا
’خÓقية
الحوار ،على القيمة ا أ
المعيارية لمفهوم «ا’لتزام»،
’مثلة عنها قيمة
وم ن ا أ
«الصسدق» .وتشسدد الفنانة على
أاهمية أان يعبر السسينمائي الملتزم
عن قضسايا وهموم مجتمعه ،وتعتبر
أان عصسرنا الحالي بما يميزه من
سسرعة وسسعي وراء المادة أاضسّر
بالسسينما الصسادقة ،أاما وطنيا فقد
تكفلت بذلك عوامل كغياب
السسياسسة الثقافية والمرجعية
الفنية ،ما فتح الباب أامام «المرتزقة
باسسم الفن».

تصسنع الفرجة في العاصسمة

احتضسنت الجزائر بداية هذا الشّسهر فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للسسينما «أايام الفيلم الملتزم» .هذه الّتظاهرة
’نسسانية وا’جتماعية التي باتت تعاني منها
’منية وا إ
الّثقافية بامتياز التي تسسّلط في كل طبعة الضسوء على المشساكل ا أ
الشّسعوب والمجتمعات في ظل المتغيرات الخطيرة والتحو’ت الجيو-اسستراتيجية التي يعيشسها العالم من حروب وفقر
وجريمة من ّ
’نسسان .فكانت العاصسمة على موعد لمدة عشسرة أايام مع أافÓم
’فات التي أانهكت كاهل ا إ
ظمة وغيرها من ا آ
روائية وأاخرى وثائقية تناول مخرجوها تحت شسعار «الكرامة» قضسايا راهنة مثل الهجرة واللجوء والتمييز العنصسري
والفقر والنضسال النقابي من أاجل تحسسين حقوق العمال وكذا الكفاح من أاجل الحرية.
ّ
’عÓمية وقفت جريدة «الشسعب» على الحدث ،متناولة من خÓل هذا الملف آاراء بعضس صسناع الفيلم
وفيّة لرسسالتها ا إ
الملتزم في محاولة لتسسليط الضسوء بدورها على مجال من مجا’ت الفن السسابع ،الذي جعلت منه السسينما الجزائرية في
’فÓم المنتجة.
’ول ا أ
بدايتها أارضسية خصسبة أ

حاورها :أاسسامة إافراح
«الشس- - -عب» :ف- - -ي رأايك م - -ا ال - -م - -قصس - -ود
بالفيلم الملتزم؟
الفنانة نضسال :أللتزأم قيمة أأخÓقية مهمة
ل -ل-رق-ي أإلنسش-ان-ي ف-ي ك-ل م-ج-الت أل-ح-ي-اة ،ل
سشيما أإلبدأع ألفني وألسشينما تحديدأ ،ألنها
ت -ؤورخ ل -ل -ف -ك -ر وأل-قضش-ي-ة وأل-ه-وي-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة
ل- -ل -م -ب -دع .وألل -ت -زأم سش -ي -ن -م -ائ -ي -ا ،ع -ل -ى وج -ه

عادت ألجائزة ألكبرى للمهرجان في فئة
Óمل»
ألفيلم ألطويل ألى «ألضشفة أألخرى ل أ
للمخرج أكي كوريزماكي من فنلندأ وألذي
ع-ال-ج مشش-اك-ل ألÓ-ج-ئ-ي-ن وأل-م-هاجرين في
أأوروبا ،من خÓل قصشة لجئ سشوري نجا
من ألحرب في حلب وهاجر طالبا حق
أللجوء في فنلندأ.
ومنحت جائزة لجنة ألتحكيم ألتي ترأأسشها
أل-ب-احث ف-ي أألدب وألسش-ي-ن-م-ا وأل-م-وسشيقى
وألكاتب نبيل بودرأع فيلم «كآابة ألكادحين»
ل-ل-م-خ-رج أل-ف-رنسش-ي ج-ي-رأر م-وردي Ó-ألذي
يحكي قصشة «لوسشي مود» أأحدى رأئدأت
أل -ح -رك -ة أل -ن -ق-اب-ي-ة ف-ي أل-وسش-ط أل-ع-م-ال-ي
ألنسشوي بفرنسشا في بدأية ألقرن ألتاسشع
عششر .وسشاهم تصشويت ألمششاهدين ألذي
حضشروأ بقوة أأغلبية ألعروضض في تتويج
«وأجب» ل -ل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي-ة آأن م-اري ج-اسش-ر
و»صش-وت أل-مÓ-ئ-ك-ة» ل-ك-م-ال ي-عيشض بجائزة
ألجمهور .وفي فئة ألفيلم ألوثائقي أأفتك
أل -ج -ائ -زة أل -ك -ب -رى ف -ي -ل -م «لسشت ع -ب -دك»
للمخرج هايتي لرأوول بيك ألذي عالج من
خÓ-ل-ه م-وضش-وع نضش-ال ألف-رو -أأم-ري-ك-يين
ألسشود من أأجل حقوقهم ألمدنية وألمطالبة
ب -ال -مسش -اوأة م -ع أل -ب-يضض .وع-ادت ج-ائ-زة
أللجنة ألتي ترأأسشها ألسشينمائي ألسشينغالي
عصش -م -ان ول -ي-ام م-ب-اي إأل-ى ف-ي-ل-م «أل-رج-ال
ألح- -رأر» ل- -ل- -م- -خ- -رج- -ة ألسش -ويسش -ري -ة آأن
فريديريك ،ألجنة ألتي أأششادت في ذأت
ألسش -ي -اق ب -ال -ف -ي -ل -م أألل -م -ان -ي «م -ح -ارب-ون
حقيقيون» ألذي أأخرجه كل من رونجا
فون وورمب سشيبال ونيكÓسض ششانك.
كما منحت جائزة ألجمهور في فئة ألفيلم
أل -وث -ائ -ق-ي م-ن-اصش-ف-ة إأل-ى أل-ف-ل-م-ي-ن «ح-ر»
للمخرج ألفرنسشي ميششال توسشكا و»أأبناء
ه-زأر» ل-ل-م-خ-رج-ي-ن أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ان ب-اسش-كال
كولسشن وتييري ميششال.
ومن جهته منح ألمجلسض ألدولي للسشينما
وأل -ت-ل-ف-زي-ون وألتصش-ال ألسش-م-ع-ي أل-بصش-ري
ألتابع لليونيسشكو ،ميدألية «غاندي» للفيلم
ألوثائقي «أأبناء هزأر» ألذي عالج أأهمية
ألتعليم وألتنوير وألرتكاز على ألماضشي
وأل- -ح- -اضش- -ر وم -ن -اقشش -ة ك -ل أل -م -ت -غ -ي -رأت
وألمششاكل ألرأهنة مع أألطفال لتهيئتهم

ل -ب -ن -اء مسش -ت -ق-ب-ل-ه-م وه-ي أل-ره-ان-ات أل-ت-ي
تدعمها أليونسشكو بقوة.
وفي سشياق متصشل ،كرمت إأدأرة ألمهرجان

خÓل ألحفل ألختامي ،ألذي حضشره وزير
أل -ث -ق -اف -ة ع -ز أل -دي -ن م -ي -ه-وب-ي ،أل-م-خ-رج

الناقد السسينمائي محمد عبيدو:

السشينما الملتزمة تغير
الذهنيات وتثير النقاشش
حول القضشايا المصشيرية

يسس-ت-ع-ي-ن ال-ن-اق-د السس-ي-نمائي محمد
ع- -ب- -ي- -د وب- -خ -ب -رت -ه ال -ط -وي -ل -ة ف -ي
ال- -م- -ج -ال ،ل -ي -ح -اول ا’ق -ت -راب م -ن
م -ف -ه -وم «ا’ل -ت -زام» ف -ي السس -ي -ن -م -ا،
م -ع -ت-رف-ا ب-أان-ه م-ف-ه-وم نسس-ب-ي ،ي-ث-ي-ر
’شسكالية.
ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-تسس-اؤو’ت ا إ
ويطمح الفيلم الملتزم إالى تقديم
صس- -ورة م- -ت -م -ي -زة ل -ل -واق -ع ع ّ-م -ا ه -و
تجاري ،فالواقع ليسس مجرد ديكور
فجّ .كما يتحدث عبيد وعن المرأاة
ف -ي السس -ي -ن -م -ا ،مشس -ي -را إال -ى ك -ت -اب -ه
’خ - -ي - -ر «م - -خ - -رج - -ات السس - -ي- -ن- -م- -ا
ا أ
ال -ج -زائ-ري-ات» ال-ذي ت-طّ-رق إال-ى 44
مخرجة جزائرية.
حاوره :أاسسامة إافراح
«الشس- -عب» :ب- -داي- -ة ،م- -ا ال- -م- -قصس- -ود
بالسسينما الملتزمة؟
م -ح -م-د ع-ب-ي-دو :م- -ا ي- -زأل مصش -ط -ل -ح
ألسشينما ألملتزمة ،أأو مصشطلحات أأخرى
كالسشينما ألسشياسشية أأو ألنضشالية ،ما تزأل
تشش-غ-ل أل-ن-ق-اد وأل-م-ف-كرين ،وتعد ألعÓقة

أل -ج -دل -ي -ة ب -ي -ن ألسش -ي -ن -م-ا وألل-ت-زأم م-ن
أإلششكاليات ألفكرية طرحت للنقاشض منذ
عقود ،وألتي ما زألت وإألى أليوم ،تسشيل
أل -ك -ث -ي -ر م -ن أل -ح -ب -ر ،وت -ف-ت-ح مسش-اح-ات
للحوأر .وبازدياد نسشبة أألفÓم ألمصشنفة
باللتزأم بدأأ ألنقد ألسشينمائي يطلق هذأ
أل -مصش-ط-ل-ح بشش-ك-ل غ-امضض وغ-ي-ر دق-ي-ق،
ليصشبح ألمصشطلح ششائعًا في ألعالم كله،
حيث بلغ ذروته في خمسشينيات وسشتينيات
أل-ق-رن أل-م-اضش-ي ،ح-ي-ن ن-ج-حت ألسش-ي-ن-م-ا
«أل -م-ل-ت-زم-ة» ف-ي ت-ك-ي-ي-ف مضش-م-ون-ه-ا م-ع
ألتحولت ألجتماعية وألسشياسشية وألتقدم
ألتكنولوجي.
ولكن مصشطلح أللتزأم أسشتدعى نقاششا
أأوسشع مع ألتغيرأت وألتطورأت ألحاصشلة..
ف Óأأرى أأن هناك فيلما غير ملتزم .ولكن
أألف Ó-م ك -أاي خ -ط -اب ث -ق-اف-ي وإأعÓ-م-ي
يمكن أأن تلتزم بخطاب ألسشلطة معبرة
ع-ن إأي-دي-ول-وج-ي-ت-ه-ا ألسش-ائ-دة ،وب-ال-مقابل
هناك أألفÓم ألتي تدخل هنا ضشمن هذأ
أل- -مصش -ط -ل -ح وت -ل -ت -زم ب -قضش -اي -ا أإلنسش -ان
أل-ع-ادل-ة ،ف-ت-ت-حّ-ول ألسش-ي-نما ألملتزمة إألى
سش -ي -ن -م -ا ق -ادرة ع-ل-ى ل-عب دور ك-ب-ي-ر ف-ي

ألسش -ي -ن -م -ائ-ي أل-تشش-ادي م-ح-م-د صش-ال-ح
ه-ارون صش-احب أل-مسش-ي-رة ألسش-ان-م-ائ-ية
أل-ط-وي-ل-ة ن-ظ-ي-ر نضش-ال-ه أل-مسش-ت-مر من
خÓ-ل أأفÓ-م-ه أل-م-ل-ت-زم-ة أل-ت-ي ت-عالج
بنظرة أأخرى وأقع ألهجرة وأللجوء.
وقد أهدي محمد صشالح هارون آألة
إأمزأد ألتي تصشنفها أليونيسشكو ضشمن
أل -ت -رأث أل -ع-ال-م-ي ألنسش-ان-ي وأل-ذي
ت-ت-ق-اسش-م-ه ك-ل م-ن أل-ج-زأئ-ر وم-ال-ي
وألنيجر وألتششاد ،هذأ فيما عرضض
فيلمه ألروأئي «موسشم في فرنسشا»
ي- -روي قصش -ة ع -ب -اسض أأسش -ت -اذ ل -غ -ة
فرنسشية في إأفريقيا ألوسشطى ،بفر
من ألحرب في بلده إألى فرنسشا
رفقة طفليه لتبدأأ رحلة ألبحث
ع-ن أل-ع-م-ل وألسش-ت-ق-رأر وتسش-وية
وضشعيته.
مÓ-مسش-ت-ه-ا لشش-رأئ-ح عريضشة في
أل -م -ج -ت -م -ع وم -ح -اك -ات-ه-ا ل-وع-ي
مششاهديها بما يمكن أأن يحدث ثورة في
أل-ذه-ن-ي-ات ،وط-رحت ألسش-ي-ن-م-ا أل-م-لتزمة
ب -ك-ون-ه-ا أأدأة ل-ل-ت-غ-ي-ي-ر ألج-ت-م-اع-ي ت-أات-ي
ل- -ط- -رح أأسش- -ئ- -ل- -ة م- -ح- -رج- -ة وإأشش- -ك -الت
وم-وأضش-ي-ع ع-م-ي-ق-ة .ت-ع-ني «ألششجاعة في
ت-ح-ط-ي-م أل-ت-اب-وهات» ومناقششة «موأضشيع
حسشاسشة» وصشعبة أأو محظورة وألتنديد
بـ»ألظلم» وهو ألمسشعى ألذي يعتبر وثيق
ألرتباط بـ»جرأأة» و»حرية» ألسشينمائي،
ألمنتفضشة على ألسشينما ألسشائدة .تطرح
إأششكالية سشياسشية وأجتماعية بالقدر ألذي
تطرح فيه إأششكالية فنية ،لتصشالها عمقا
ب-ال-قضش-اي-ا أل-م-ل-ح-ة ف-ي وأق-ع-ه-ا ،وم-ن ثم
لتصش -ال-ه-ا ب-ال-ه-اجسض أل-ب-ح-ث-ي أإلب-دأع-ي
ألتجديدي.
وألسشؤوأل أألهم بالنسشبة لي عند ألحديث
ع-ن م-ه-رج-ان-ات وت-ظ-اه-رأت سش-ي-ن-م-ائ-ي-ة
ت-حت ع-ن-وأن «أل-ف-ي-ل-م أل-م-ل-ت-زم» ،ه-و عن
م -دى ق -درت -ه -ا ف -ي إأث -ارة أل-ن-ق-اشض ح-ول
ألقضشايا ألمصشيرية ألتي تطرحها أألفÓم
أل -مشش -ارك -ة ب -ال -نسش -ب -ة ل -م-ع-يشش-ة أإلنسش-ان
ومسش -ت -ق -ب -ل -ه ،ب -دًءأ ب -ال -ح-روب وأل-ه-ج-رة
ووصش -وًل إأل -ى قضش-اي-ا أل-ب-ي-ئ-ة وألح-ت-ب-اسض
ألحرأري وألمجاعة وغيرها.
صسرون على أان
بما أان السسينمائيين ي ّ
الفيلم شسيء والواقع شسيء آاخر وأان
’فÓم هي إانتاج الفن
مهمة صسانع ا أ
’ إاعادة تصسوير الواقع ،فهل يمكن
أاصس Óالحديث عن فيلم ملتزم؟ أا’
يوجد تناقضس بين الطرحين؟
** م -ع مشش -روع -ي -ة سش -ؤوألك ع -ن أل-ف-ي-ل-م
ألسش -ي-ن-م-ائ-ي وه-ل ي-ع-د ن-ق Ó-أأو تسش-ج-يÓ-

المخرج عمر لقام لـ«الشسعب»:

تظاهرة بإامكانها اسسترجاع
محبي الفن إالى قاعات السسينما

«لسشت عبدك» و«الضشفة األخرى لألمل» يحصشدان الجائزة الكبرى

قاعة ابن زيدون :حبيبة غريب

أل -خصش -وصض ،ل-ه أأه-ل-ه وأأخÓ-ق-ه وأأدوأت-ه.
وألفيلم ألملتزم حسشب رأأيي ألمتوأضشع هو
أل-ف-ي-ل-م ألصش-ادق أل-ح-ام-ل ل-لهوية ألمحلية
وقضش -اي -ا وأق -ع -ه أل -م -ع-يشش-ة أأي-ا ك-ان ه-ذأ
ألمجتمع.
ه- -ن- -الك م- -ن ي -رى ب -أان السس -ي -ن -م -ا
ال -ج -زائ -ري -ة ت -أال -قت أاك -ث-ر ف-ي ه-ذا
’عمال وتملك المقومات
النوع من ا أ
لمواصسلة ذلك ..هل توافقين هذا
الطرح؟ ولماذا لم نسستثمر في هذا
التأالق بشسكل أاكبر وأانجع؟
@@ ع -رفت ألسش -ي -ن -م-ا أل-ج-زأئ-ري-ة ق-ف-زة
مششرفة في ألحقل ألفني محليا وعالميا،
باعتبارها آأنذأك أأكثر ألتزأما بقضشاياها
وهمومها أجتماعيا ،وإأنسشانية بفكر حر
متفتح على ألعالم ،ببصشمة وأثقة لمبدعين مثقفين همهم
ألوحيد أإلبدأع وألتأاريخ لحاضشرهم وماضشيهم بصشدق دون
تردد أأو ُعقد.
ه- -ل ت- -ري- -ن أان ال- -ت- -ف- -ك -ي -ر ال -ت -ج -اري صس -ار ال -غ -الب
سسينمائيا؟ وهل آاتى هذا التوجه أاكله؟
@@ إأن ألتغيّر ألحاصشل حاليا ،أأو لنقل ألنحرأف ألخطير
ألذي عرفه ألمجتمع ألعربي ،أأثر سشلبا على ألعطاء ألفني
بكل أأششكاله وأألوأنه .هو عصشر ألمادة وألششكل وألسشرعة ول
حسشاب للمضشمون ألهادف ألنبيل .ثم نششير إألى ألقطيعة

ألحاصشلة بين أألجيال وألظروف ألصشعبة
أل -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا ب Ó-دن -ا ،وك-ذلك غ-ي-اب
سش-ي-اسش-ة ث-ق-اف-ي-ة ووصش-اي-ة وم-هتمين ،كل
ه- -ذه أل- -ع- -وأم- -ل ف- -ت -حت أألب -وأب أأم -ام
أل-م-رت-زق-ة ب-اسش-م أل-ف-ن ..وأأه-م م-ن ه-ذأ
وذأك نششير إألى أنعدأم ألمرجعية ألفنية.
ك - -ث- -ي- -را م- -ا ي- -ع- -ود ال- -ح- -ديث ع- -ن
العالمية إالى الواجهة ..هل يعتبر
التطّرق إالى قضسايا ما وراء الحدود
شسرطا للوصسول إالى العالمية؟
@@ أأعتقد أأن أأهم ششرط للوصشول إألى
ألعالمية ثقة ألمبدع في محليته وتمسشكه
بها في كل خطوة يخطوها نحو أإلنتاج
أل -ف -ن -ي .أأم -ا أإلل -م-ام ب-قضش-اي-ا ألشش-ع-وب
وألتطّرق إأليها فهومهم إأنسشانيا لتوأصشل
ألمبدعين وتبادل ألخبرأت ،وألسشتمرأرية بأاي مبدع وأأيضشا
من أأجل ألتسشويق.
م-ن خÓ-ل م-ا سس-ب-ق ،م-اذا ي-ن-قصس ال-ف-ن-ان ال-جزائري
ليثبت جدارته محليا وعالميا؟
@@ أأهم أأدأة تنقصض ألفنان ألجزأئري ،ل أ
Óسشف ،جّديته
أل-ف-ك-ري-ة أألي-دي-ول-وج-ي-ة ،وت-ف-ت-ح-ه ع-ل-ى أل-ثقافات أألخرى،
وثقته بنفسشه وكذلك مسشتوأه ألعلمي وألثقافي وأألدبي ـ إأل
م -ن رح -م ربك ط -ب -ع -ا ـ ث-م ي-ن-قصش-ه ق-ان-ون ي-ح-م-ي ح-ق-وق-ه
وكرأمته ويهتم بإانتاجاته.

مهرجان الفيلم الملتزم له مكانته الدولية إال أانه ما يزال بحاجة إالى الدعم

’يام الفيلم الملتزم الدولية
إاسسدال السستار على الطبعة  9أ

أاسسدل السستار سسهرة أامسس على فعاليات الطبعة  9لمهرجان الجزائر الدولي للسسينما« :أايام الفيلم الملتزم» بعرضس 3
أافÓم خارجة عن المسسابقة ،وهي فيلم «ابنة الشسيطان» للمخرجة الفرنسسية أاورسسو’ وارنلي وفيلم «خوسسي مارتي،
عين الكناري» للمخرج الكوبي فرناندو بيريسس ،وفيلم «أارجل حافية في الفجر»
ل-ل-ك-ن-دي ف-رانسس-يسس ل-وك-ل-ي-ر ،ف-ي-م-ا خصسصست سس-ه-رة السسبت
’ف Ó-م ال -ف -ائ-زة
Óع Ó-ن ع -ن أاسس -م -اء ا أ
ل -إ
ب -ج -وائ -ز ال -م -ه -رج -ان ال -ك -ب -رى وج-ائ-زة
لجنتي التحكيم وجائزة الجمهور.
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طالب المخرج عمر لقام بضسرورة دعم
مهرجان الفيلم الدولي الملتزم
بالجزائر ،مؤوكدا على المكانة التي
تحتلها هذه التظاهرة على المسستوى
الدولي ،لما تقدمه من أافÓم ترقى إالى
خدمة الثقافة الجزائرية من جهة والفن
السسابع من جهة أاخرى ،فضس Óعن نجاحه
في ترسسيخ التبادل الثقافي والفني بين
’وربية ،وهو هدف كل
الدول العربية وا أ
مهرجان.
هدى بوعطيح

موضشوعيا للوأقع منفصش Óعن ألذأت أأو
مسش-ت-ق Ó-ع-ن-ه-ا وع-ن ه-م-وم-ه-ا أل-ث-ق-اف-ية
وألسشياسشية ،أأرى أأنه يمكننا ألحديث هنا
عن «فيلم ملتزم» في عالم يزدأد تعقيدأ.
ولكن طموح أللتزأم لديه في أأن يقدم
صشورة متميزة عما هو سشائد في ألسشينما
ألتجارية للوأقع ،هنا ألوأقع ألذي لم يعد
مجرد ديكور فج تمرر من خÓله ألصشور
نفسشها بأاششكال مختلفة ،وإأنما هو وأقع
مترجم قابل للتحليل .إأنه يتضشمن قرأءة
ن-ق-دي-ة ج-دل-ي-ة م-ت-غ-ل-غ-ل-ة في كل تفاصشيل
أل-وأق-ع وت-ن-اقضش-ات-ه ت-ع-كسض أل-ح-قيقة فيه
مهما بدت قاسشية ومؤولمة.
وي -ب -ق -ى ألسش-ؤوأل أل-ذي ي-وأج-ه أل-ب-اح-ث-ي-ن
دأئما هو كيف يمكن توصشيف أأو تصشنيف
أل-ف-ي-ل-م أل-م-ل-ت-زم؟ وم-ا ه-ي أل-معايير ألتي
يمكن أأن تنسشب إألى فيلم ما لنطلق عليه
ف -ي -ل -م -ا م -ل -ت -زم -ا وم -ا ه -ي أل -خصش -ائصض
ألمششتركة بين ألفيلم ألملتزم أأو ألسشياسشي
أأو ألنضشالي؟

وأأيضشا ألسشؤوأل أألهم عند ألحديث عن
م-ه-رج-ان-ات وت-ظ-اه-رأت سش-ينمائية تحت
ع-ن-وأن «أل-ف-ي-ل-م أل-م-ل-ت-زم» ،ه-و ع-ن م-دى
قدرتها في إأثارة ألنقاشض حول ألقضشايا
أل- -مصش- -ي- -ري- -ة أل- -ت- -ي ت -ط -رح -ه -ا أألف Ó-م
أل -مشش -ارك -ة ب -ال -نسش -ب -ة ل -م-ع-يشش-ة أإلنسش-ان
ومسش -ت -ق -ب -ل -ه ،ب -دًءأ ب -ال -ح-روب وأل-ه-ج-رة
ووصش -وًل إأل -ى قضش-اي-ا أل-ب-ي-ئ-ة وألح-ت-ب-اسض
ألحرأري وألمجاعة وغيرها .وإأن تكون
قادرة على طرح أألسشئلة على ألعالم.
م-ن ال-قضس-اي-ا ال-ت-ي ع-الجتها السسينما
ب-ق-وة م-ؤوخ-را قضس-ي-ة ح-قوق المرأاة،
ك -م -ا أانك خصسصست آاخ -ر إاصس -داراتك
ل -ل -م -خ-رج-ات ال-ج-زائ-ري-ات ..ك-ي-ف
ت -رى حضس -ور ال -م -رأاة ف -ي السس -ي -ن -م-ا
العربية؟
@@ لم يكن أقتحام ألمرأأة ألعربية لمجال
أإلخ -رأج سش -ه Ó-خ-اصش-ة أأن أل-م-ج-ت-م-ع-ات
ل -دي -ن -ا ت -ع-ت-ب-ر ه-ذأ أل-م-ج-ال ح-ك-رأ ع-ل-ى
أل -رج -ال بسش -بب صش -ع -وب-ة وقسش-وة ظ-روف
أل-ع-م-ل ..غ-ي-ر أأن أل-م-خ-رج-ات أل-ع-رب-يات
ق-ب-ل-ن أل-ت-ح-دي رغ-م أل-مشش-كÓت ألعديدة
ألتي وأجهتهن ،سشوأء في نظرة ألمجتمع
لهن أأو في عÓقتهن بالرجل بوصشفه آأخر،
بالتزأمهن وبتعبيرهن عن قضشايا وطنية
وقومية (فلسشطين ـ ألحرب أألهلية في
ل -ب -ن -ان أأو أل -ع -رأق أأو سش -وري -ة ـ أل -ت -ط-رف
وأإلرهاب وألعششرية ألسشودأء بالجزأئر) أأو
أل- -قضش -اي -ا أل -خ -اصش -ة ب -ع -ادأت وت -ق -ال -ي -د
ألمجتمع كالعذرية وألحمل غير ألششرعي

أل -ت-ي ت-ع-د م-ن أل-م-ح-رم-ات إأضش-اف-ة إأل-ى
ألتحّرر وألحدأثة.
ف-ي ك-ت-اب-ي أألخ-ي-ر «م-خ-رج-ات ألسش-ي-ن-ما
أل -ج -زأئ-ري-ات» وأل-ذي ي-ت-طّ-رق إأل-ى ح-ي-اة
وأأفÓم  44مخرجة جزأئرية ،وهو أأصشÓ
ج- - -زء م- - -ن ق- - -ام- - -وسض أل- - -م- - -خ - -رج - -ات
ألسش-ي-ن-م-ائ-ي-ات أل-ع-رب-ي-ات أل-ذي سش-يصش-در
لحقا ،تمت أسشتعادة ألبحث في سشينما
ع -رب -ي -ة تصش -ن -ع-ه-ا أل-م-رأأة ،م-ن-ط-ل-ق-ة م-ن
ي
محاولة أإلضشاءة على أششتغال إأخرأج ّ
ل-نسش-اء يسش-ع-ي-ن إأل-ى ج-ع-ل أل-ك-ام-ي-رأ م-رآأة
ي
كششف أأو تعرية أأوًل ،وأأدأة تعبير سشينمائ ّ
يضشع ألصشورة ولغتها في ألمرتبة أألولى،
بالتسشاوي مع أأهمية ألموأضشيع ألمختارة
وآأل-ي-ات أل-م-ع-ال-ج-ة ،ف-ن-يًا وتقنياً وجماليًا،
ثانياً .أسشتعادة تحاول طرح أأسشئلة ألعÓقة
ب -ي -ن ألسش -ي -ن -م -ا وأل -م -رأأة ،كشش -خصش -ي -ة أأو
كمخرجة.
ب -دأأت أل -ك -ت-اب م-ع آأسش-ي-ا ج-ب-ار ،أل-ك-ات-ب-ة
وألسشينمائية ألملتزمة ألتي فتحت أأمام
ألنسشاء ألجزأئريات باب ألسشينما ،وطرقته
في وقت كانت ل تزأل ألصشورة تسشتعصشي
على ألتناول ألنسشائي.
ل-ت-أات-ي م-خ-رج-ات ل-ع-ب-ن دورأ ً ذأ أأه-م-ية
متنامية في ألسشينما ألمعاصشرة .وخلقن
لغة سشينمائية جديدة بالغة ألتعبير في
م-ي-دأن م-ت-وت-ر ب-ي-ن م-ج-ت-م-ع أأبوّي ونزعة
أأصش- -ول -ي -ة م -ن ن -اح -ي -ة وح -رك -ة أل -ت -ح -رر
أإلنسشاني من ناحية أأخرى.

أأشش -ار أل -م -خ -رج ع -م -ر ل -ق -ام ف -ي ح-ديث لـ»ألشش-عب»
ب-خصش-وصض دور أل-ف-ي-ل-م أل-م-ل-ت-زم ف-ي صش-ن-اع-ة وترقية
ألسشينما ألجزأئرية ،إألى أأن كل أألعمال ألسشينمائية
تسش -اه -م ف -ي رف -ع مسش -ت -وى أل -ث -ق -اف -ة بصش -ف -ة ع -ام-ة،
وبالخصشوصض ألفن ألسشابع ألجزأئري ،قائ Óبأان ألفيلم
ألملتزم يعمل على معالج مختلف ألظوأهر ألحاصشلة
بالمجتمع على غرأر ألمخدرأت وظاهرة ألهجرة غير
ألششرعية أأو ألعتدأء ،وهو ما يؤوكد على أأن هذأ ألنوع
م -ن أألف Ó-م ل -ه م -ك -ان-ت-ه ف-ي أل-م-ج-ت-م-ع وف-ي ألسش-ي-ن-م-ا
ألجزأئرية.
وأأضشاف عمر لقام بأان ألفيلم ألملتزم ذو حدين ،حد
ترفيهي وآأخر تربوي ،وقد ما أأدى ما عليه من دور وهو يوأصشل
رسشالته ألتي أأسشسض ألجلها ،مؤوكدأ على ضشرورة دعم هذأ ألنوع
من أألفÓم ،وهو ما سشيمكن من ألرتقاء بالمجال ألسشينمائي
في ألجزأئر ،على غرأر ألعديد من ألدول ألتي تعرف أزدهارأ
وتطورأ في هذأ ألمجال.
وأأششار ألمتحدث إألى أأن ألفيلم ألملتزم بالجزأئر يعالج ظوأهر
مختلفة وبأاسشاليب حضشارية بعيدأ عن ألعتماد على ألمششاهد
غير أألخÓقية ،كما يحدث في كثير من أألفÓم ألتي تنتج
بعديد ألدول ألعربية ،متمنيا غزأرة في إأنتاج هذأ ألنوع من
أألعمال ألتي تخدم ألمجتمع وألسشينما ألجزأئرية على حد
سشوأء.
عمر لقام قال بأانه رغم وجود سشيناريوهات ،إأل أأن
هناك نقصض في مجال دعم ألنتاج ألفني في ألجزأئر،
مششيرأ إألى أأن هناك منتجين قدماء ل يولون أهتماما
ب -ال-م-وأضش-ي-ع أل-ت-ي ت-دع-م ألسش-ي-ن-م-ا ح-يث
يبحثون ـ حسشب ألمتحدث ـ فقط عن
أألعمال ألتي تعتمد على ألحركة وأأمور
أأخرى ،وأأكد على وجود منتجين ششباب
تزخر بهم ألسشاحة ألفنية ،لديهم أأجهزة
حديثة ينتظرون ألعمل لكنهم ل يملكون
إأم -ك-ان-ي-ات م-ادي-ة ك-اف-ي-ة لÓ-ن-طÓ-ق ف-ي
مششاريعهم وألتي قد تقدم أإلضشافة للفن
ألسشابع ألجزأئري.
وأأضشاف عمر لقام بأانه كمخرج يغامر
ألجل ألعمل وبإامكانياته ألبسشيطة لتقديم
أأعمال في ألمسشتوى للمششاهد ألجزأئري،
إأل أأنه بالرغم من ذلك ـ يضشيف ـ سشنبقى
ف-ي أن-ت-ظ-ار أل-دع-م ،وق-د نّ-وه أل-م-ت-حدث

بمجهودأت وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي
وبتصشريحاته حين قال بأان كل من يعمل
ويكد ويتعب سشيلقى ألدعم من قبل ألوزأرة
ألوصشية.
وب -خصش -وصض أل -م -ه -رج -ان أل -دول -ي ل-ل-ف-ي-ل-م
ألملتزم ألذي تحتضشنه ألجزأئر كل سشنة،
وإأن أأدى ما عليه من دور في ترسشيخ ألتبادل
أل -ث -ق -اف-ي وأل-ف-ن-ي ب-ي-ن أل-ب-ل-دأن أل-مشش-ارك-ة
وأسشترجاع ألسشينما ألجزأئرية لمكانتها ،أأكد
ل -ق -ام ب -أان ج -م-ي-ع أل-م-ه-رج-ان-ات إأل وتصشّب
مباششرة في وعاء وأحد وهو رفع مسشتوى ألثقافة ألجزأئرية،
مششيرأ إألى أأن مهرجان ألفيلم ألملتزم له مكانته على ألمسشتوى
ألدولي عكسض بعضض ألمهرجانات ألتي ل هدف لها بل هي
مجرد تظاهرأت وفقط ،مششددأ على أأنه بحاجة إألى دعم كبير
من قبل ألوزأرة ألوصشية ومخرجين وفنانين ومنتجين لتحقيق

نجاح أأكبر ،على أعتبار أأنه يمثل مسشتقبل
ألسش-ي-ن-م-ا وأل-ف-ن أل-ج-زأئ-ري ل-م-ا يحمله من
أأف- -ك- -ار وأأه- -دأف ت- -رق- -ى إأل- -ى أل- -مسش -ت -وى
ألمطلوب.
م -ن ج -انب آأخ -ر أأشش -ار ع -م -ر ل -ق-ام إأل-ى أأن
ألجزأئر بحاجة إألى مخرجين أأكفاء وذوي
خ -ب -رة ،وع -دم ألع -ت -م -اد ع -ل-ى م-خ-رج-ي-ن
م-غ-م-وري-ن ح-م-ل-وأ أل-ك-ام-ي-رأ ف-ي أألع-رأسض
ليصشبحوأ أليوم مخرجي أأفÓم ُيعتمد عليهم
لتقديم أأعمال ل تخدم ألسشينما.
وفي أألخير ،قال ألمخرج بأان ألجزأئر في
ألسشنوأت ألماضشية كانت تمتلك مخرجين
بإامكانياتهم ألبسشيطة وبممثلين عصشاميين
ت- -م- -ك -ن -وأ م -ن إأن -ع -اشض أل -ف -ن ألسش -اب -ع ف -ي
ألجزأئر ،وتقديم أأعمال ما تزأل إألى يومنا
هذأ تصشنع ألحدث وألفرجة ،مششيرأ إألى أأن مهرجان ألفيلم
ألملتزم إأن لقي ألدعم سشيلقى ألنجاح ،ويعيد جمهور ألفن
ألسش -اب -ع إأل -ى ق -اع -ات ألسش -ي -ن -م-ا ك-م-ا ك-انت ع-ل-ي-ه ف-ي سش-ن-وأت
ألسشبعينيات وألثمانينيات.

المخرج السسينمائي رشسيد بوشسارب :

مششروع فيلم عن تضشامن األوروبيين مع الثورة الجزائرية

فيلمي «شسرطي بلفيل» يحاكي العديد من القضسايا الملتزمة

تربطه عÓقة وطيدة بمهرجان «أأيام ألفيلم
ألملتزم» ،حيت يششارك كل مرة فيه بفيلم خارج
ألمنافسشة وهي أأيضشا فرصشة بالنسشبة إأليه ليزور
بلده أألم ألجزأئر حام Óفي حقائبه كل مرة
ه-دي-ة سش-ي-ن-م-ائ-ي-ة ج-ديدة  .وكانت
ه-دي-ت-ه ه-ذه أل-م-رة ف-ي-ل-م-ا مختلفا
نوعا ما عن ما عود ألجمهور به،
كوميديا بوليسشية حّقق من خÓلها
ح - -ل - -م - -ا ط - -ال - -م - -ا رأوده م - -ن - -د
أل -ث-م-ان-ي-ن-ات م-ن أل-ق-رن
أل -م -اضش-ي وه-و خ-وضض
ت- -ج- -رب- -ة إأخ -رأج ف -ي -ل -م
فكاهي سشاخر قدمه تحت
عنوأن «ششرطي بلفيل».
أنه ألمخرج ألفرأنكو
 ج- -زأئ- -ري رشش- -ي- -دبوششارب ،ألذي ششارك في ألطبعة
أل -ت -اسش -ع -ة م -ن م -ه -رج -ان أل -ج-زأئ-ر
أل-دول-ي ل-لسش-ي-ن-م-ا خ-ارج أل-م-نافسشة،
ب -ف -ي -ل -م ف-ك-اه-ي م-ط-ول م-دت-ه 100
دقيقة ،أأنتجه هذه ألسشنة ،وأسشتوحى
قصش-ت-ه م-ن أل-ف-ي-ل-م أل-ك-وميدي ألششهير
«ششرطيي بيفيرلي هيلز».
ألفيلم ألذي أسشتقطب عرضشه يوم
أل -خ -م -يسض أل -م -اضش -ي ب -ق -اع -ة أب -ن
زي- -دون ب- -دي- -وأن ري- -اضض أل- -ف- -ت -ح
بالعاصشمة ،جمهورأ غفيرأ يجمع
بين ألممثل ألفرنسشي عمر سشي ،في دور
ألشش-رط-ي «ب-اب-ا ك-اي-ت-ا» و أل-م-م-ث-ل-ة أل-جزأئرية

لم
«ب -ي -ون -ة» ،أل -ت -ي ت -ق -وم ب -دور أ أ
«زهرة» ألمتابعة لعمل أبنها «بابا
كايتا» عن كثب.
ألفيلم يروي حياة ألششرطي بابا
كايتا «عمر سشي» وسشفره مع أأمه إألى
م -ي -ام -ي أألم -ري -ك -ي -ة ب -ع-د أغ-ت-ي-ال
صش -دي -ق -ه رولن -د ،ل -ي -ب -دأأ م -غ-ام-رة
أل- -ب- -حث ع- -ن أل -ق -ات -ل .وف -ي ن -دوة
صش-ح-ف-ي-ة نشش-ط-ه-ا ب-وشش-ارب ب-ق-اعة
فرأسض فانون بديوأن رياضض ألفتح
ب-ال-ج-زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ،غ-دأة عرضض
فيله ألكوميدي ألجديد ألذي يعد
تاسشع فيلم مطول له ،كششف قائÓ
أأن «شش-رط-ي ب-ل-ف-ي-ل» ت-جسش-ي-د لحلم
ق-دي-م ي-رج-ع-ه إأل-ى شش-غ-ف-ه باألفÓم
أل- -ك- -وم- -ي- -دي- -ة وأل- -ب- -ول- -يسش -ي -ة ف -ي
ألثمانينات و هو ألقاسشم ألمششترك ألذي يجمع بينه وبين
أل -م -م -ث -ل أل -ف -رنسش -ي ع -م -ر سش -ي أل -م -ول -ع ه-و أآلخ-ر ب-األفÓ-م
أألمريكية.
وأأضشاف بوششارب في سشياق حديثه أأن «ششرطي بلفيل» له طابع
أل-ف-ي-ل-م أل-م-ل-ت-زم أأيضش-ا ك-ون-ه ي-ت-ن-اول مشش-اك-ل أل-ه-جرة وألتمييز
ألعصشري ،كما أنه سشيحاول في ألجزء ألثاني من ألفيلم ألتركيز
أأكثر على ششخصشية زهرة ألتي تمثلها «بيونة» وألتي يرمز من
خÓلها إألى ألمششاهد ألجزأئري».
وعن جديده كششف صشاحب فيلم «أنديجان» أنه يحضشر إلخرأج
ف -ي -ل -م م -ط -ول ج -دي -د ع -ن مسش -ان -دة أألوروب-ي-ون ب-وه-رأن ف-ي
ألخمسشينيات من ألقرن ألماضشي للثورة ألجزأئرية ،ألعمل ألذي
يتطلب منه ألبحث في تاريخ هذه ألحقبة وتجميع ألمعلومات
ألÓزمة.
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فرنسسوأ أكوأبو ممثل ألمهرجان
لفريقي للسسينما وألتلفزيون:
أ إ

الثق ـ ـ ـا‘

«تم ّسصكنا بصصناعة الفيلم الملتزم
وسصيلة للتعبير عن أانفسصنا»

عرضض معركة ألجزأئر
في خمسسينية «»Fespaco

م -ن خ Ó-ل ه -ذأ أل -ح -وأر ي -دأف -ع ف -رنسس -وأ أدي -ان -اغ -ا أك -وأب-و رئ-يسض مصس-ل-ح-ة
لفريقي للسسينما وألتلفزيون بوغادوغو ببوركينا فاسسو ،ألذي
ألمهرجان أ إ
لولى ،عن ضسرورة
Óبدأع ألثقافي في طبعتها أ أ
فاز بجائزة «مريام أكيبا» ل إ
لف-ري-ق-ي-ة بصس-ن-اع-ة أل-ف-ي-ل-م أل-م-ل-ت-زم وتشس-جيعها كونه فنا
ت-مسسك أل-دول أ إ
لحيان عرضسها
عاكسسا لما تعيشسه شسعوبها من مشساكل ومحاولة في أغلبية أ أ
للنقاشض بغية إأيجاد ألحلول ألÓزمة.
«ألشس -عب» :أنت م -ن أل-م-ه-ت-م-ي-ن بصس-ن-اع-ة ألسس-ي-ن-م-ا
ومعروف عن ألفيسسباكو أهتمامه بالفيلم ألملتزم
كيف ترى مهرجان ألجزأئر ألدولي للسسينما« :أيام
ألفيلم ألملتزم»؟
فرنسسوأ أدياناغا أكوأبو :هو مهرجان رائع للغاية أانا
احضضره للمرة الثالثة على التوالي وأاقول أان هذه الطبعة
تميزت بتقديم أافÓم روائية ووثائقية في المسضتوى.
أاقول أان إادارة المهرجان مواظبة دائما على التمييز وعلى
نفسض الوثيرة التي تقدم أافÓم تحمل رسضالة مفادها ان
ع -ل -ى اإلنسض-ان أان ي-ب-ق-ى صض-ام-دا أام-ام ك-ل ال-مشض-اك-ل ال-ت-ي
تعترضض طريقه وهناك أافÓم تصضنع العÓقة بين كل ما هو
سضياسضي واقتصضادي واجتماعي في حياة الشضعوب.
وم -اذأ ع -ن وأق -ع أل-ف-ي-ل-م أل-م-ل-ت-زم
أليوم بالقارة ألسسمرأء؟
@@ تعاني صضناعة الفيلم الملتزم حاليا
من بعضض الركود في اغلب دول إافريقيا
ع -ل -ى وج -ه ال -خصض -وصض ،ل -ك -ن م-ازالت
ه -ن -اك م -ب -ادرات ت -ح -ت -اج م-ن-ا ال-دع-م
وال-تشض-ج-ي-ع وال-ت-ي ت-ح-اول اإلب-ق-اء على
هذا النوع من الفنون السضينمائية منها
م- -ه- -رج -ان «سض -ي -ن -ي ل -ي -ب -ر»éniC « ،
 »erbiL tiorDال - -ذي ت - -ح - -تضض- -ن
وغادوغو ببوركينا فآاسضو طبعته  1٤من
08ال- -ى  15ديسض -م -ب -ر ال -ج -اري .و ه-و
مهرجان يتناول قضضية حقوق اإلنسضان
و توعية الشضباب اإلفريقي.
ول ب -د أان ي -ف -ه -م ال -ج -م -ي-ع أان ال-ف-ي-ل-م
الملتزم ل ينتج من أاجل خلق البلبلة
وزرع بدرة التمرد والثورات لكنه وجد
إليقاظ الضضمائر و تنوير البصضائر والعقول وحملها على
النهوضض بحياتها ومسضتقبلها والتطور نحو األفضضل.
وصض-ن-اع-ة ال-ف-ي-ل-م ال-م-ل-ت-زم ط-ري-ق-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ك-رامة
اإلنسضان والشضعوب ول بد لنا نحن كأافارقة من الحفاظ
ع -ل -ي -ه -ا وال -م -واصض -ل -ة ف -ي ان -ج-از ه-ذا ال-ن-وع م-ن األفÓ-م
المعالجة بطريقتنا الخاصضة لقضضايانا و مشضاكلنا كي ل
يأاتي يوم يتحدث عنا ويحكي قصضصضنا اآلخرون.

«جائزة مريام أاكيبا» تشصجيع
للسصينما ا’فريقية الملتزمة
Óبدأع ألفني
نال «ألفيسسباكو» جائزة مريام أكيبا ل إ
لول -ى ف -م -ا ه -و شس -ع -ور أل -ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى
أل -ط -ب -ع -ة أ أ
ألمهرجان بهذأ ألفوز؟
@@ إانها جائزة نتشضرف بها كثيرا في إادارة المهرجان
اإلف -ري -ق -ي ل -لسض -ي-ن-م-ا وال-ت-ل-ف-زي-ون ون-ه-دي-ه-ا ب-دورن-ا ل-ك-ل
السض-ي-ن-م-ائ-ي-ي-ن وال-ف-ن-ان-ي-ن األف-ارق-ة ال-ذي-ن آامنوا بالسضينما
اإلف - -ري - -ق - -ي - -ة ون - -اضض - -ل - -وا م - -ن أاج- -ل أان يصض- -ب- -ح ال- -ي- -وم

«»fespaco
م- -ؤوسضسض -ة ق -وي -ة ذات
شض - -ه - -رة وان- -ج- -ازات
عظيمة.
ما هو رأيكم في
م -ب-ادرة أل-ج-زأئ-ر
ب - - -إانشس - - -اء ه- - -ذه
ألجائزة؟
@@ أاح -ي -ي ك -ث -ي-را
ه - -ذه ال - -م - -ب- -ادرة
ال- -ط- -ي- -ب- -ة ال -ت -ي ل
يوجد مثلها في أانحاء العالم .الجزائر هذا البلد الكبير
ل - -لسض - -ي - -ن - -م- -ا وال- -مشض- -ج- -ع األك- -ب- -ر
ل-لسض-ي-ن-م-ائ-ي-ي-ن وال-مبدعين األفارقة
نذكر هنا «البناف» الذي وبالرغم
من كونه لم يعد موجود إالى انه باق
راسضخ في الذاكرة .لبد من القول
ان ال -ج -زائ -ر ب -ل -د ي -ؤوم -ن ح -ك-وم-ة
وشضعبا بالقيم الثقافية وبقدرة الفن
السضابع على تحريك الجبال وتقريب
ال -مسض -اف-ات ب-ي-ن الشض-ع-وب م-ن أاج-ل
تحسضين أاوضضاع الحياة و ترقيتها.
هل كنتم تتوّقعون هذأ ألفوز
وقد شسملت ألمنافسسة أكثر من
 100عمل فني وثقافي إأبدأعي
يمثلون  40بلدأ؟
@@ ل-م ن-ك-ن م-ت-ي-ق-ن-ي-ن أان-ن-ا سض-ن-فوز
بهذه الجائزة لهذا قررنا إاهدائها
إالى كل رجالت السضينما ألنهم هم
من صضنعوا هذا الفوز و سضاعدوا إادارة المهرجان على
الصضمود بالرغم من العثرات التي واجهتها وأايضضا على
المواصضلة في التنظيم كل الطبعات لحد اليوم و هي تسضتعد
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى ال-خ-مسض-ي-ن إلنشض-اء ال-م-ه-رج-ان شض-هر
فيفري القادم.
خ -مسس -ون سس -ن -ة م-ن ع-م-ر ««  fespacoم-ا ه-ي
ألحصسيلة ألتي سسجلت وما هي ألمحطات ألقادمة أو
ألرهانات ألتي تعتزم أإدأرة ألمهرجان كسسبها؟
@@ الحصضيلة سضتقدم خÓل احتفالت الخمسضينية لكن
اإلدارة قررت بهذه المناسضبة أان تضضع جسضرا يربط بين
الذاكرة والمسضتقبل نحيي من خÓلها ما أانجز ونفكر في
كيفية المضضي قدما ول ننسضى أان السضينما أاصضبحت اليوم
صضناعة قادرة على تسضاهم في اقتصضاد الدول.
وما هو ألبرنامج ألمسسطر؟
@@ ال-خ-مسض-ي-ن-ي-ة سض-ت-ك-ون م-ن-اسض-ب-ة لوضضع خارطة الطريق
ولئحة الرهانات القادمة ،فإاضضافة إالى البرنامج العادي
ÓفÓم الفائزة بجوائز المهرجان وآاخر
سضيكون عرضض ل أ
ÓفÓ-م ال-خ-ال-دة وم-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ف-ي-ل-م ال-ج-زائ-ري «م-عركة
ل -أ
الجزائر».

ألحاج بن صسالح عضسو لجنة ألتحكيم في فيكا :

’بد من إاعادة ا’عتبار لصصناعة الفيلم الملتزم

اعتبر الحاج بن صضالح عضضو لجنة التحكيم
في فئة األفÓم الوثائقية خÓل فعاليات
ال -ط-ب-ع-ة  9ل -م -ه-رج-ان ال-ج-زائ-ر ال-دول-ي
للسضينما« :أايام الفيلم الملتزم» ،أان السضينما
الجزائرية عرفت مند نشضأاتها صضبغة الفيلم
ال- -م -ل -ت -زم ،ح -يت أان األف Ó-م األول -ى ال -ت -ي
أانتجت كانت عاكسضة لثورة التحرير الوطني
ولحركات التحرر ،كما أان كل اإلمكانيات
قد سضخرت في البداية إلنجاح وتشضجيع
هذه الصضناعة.
لكن يقول بن صضالح في تصضريح لـ»الشضعب»
لقد شضهد هذا الفن نوعا من التراجع في
السض -ن -وات األخ -ي -رة م -ق -ارن-ة م-ع ال-م-اضض-ي
ألسضباب أاو ألخرى ،ربما التدهور الرهيب
الذي عرفته حالة قاعات «السضينماتيك» ،أاو
لن-ت-ق-ال ال-مشض-اه-د ن-ح-و ف-ن-ون سض-ي-ن-م-ائ-ي-ة أاخ-رى وت-غ-ي-ير
اهتماماته نحو الكوميديا أاو أافÓم «الكشضن» أاو الروائية،
هذا الهروب يضضيف الذي يرجع إالى كون الفيلم الملتزم
عاكسض للحقائق والوقائع ،التي غالبا ما يحاول المشضاهد

البتعاد عنها في السضينما.
وأاك-د ال-م-دي-ر السض-اب-ق لسض-ي-نماتك
وهران «إاننا في حاجة اليوم إالى
ال -رج -وع م -ن ج -دي -د إال -ى صض -ن -اع-ة
األفÓ-م ال-م-ل-ت-زم-ة ل-ل-مسض-اه-م-ة ف-ي
ت-ث-ق-ي-ف ال-مشض-اه-د وف-تح النقاشضات
حول ضضرورة تغيير بعضض األفكار
السضلبية المتعصضبة والمسضتبقة حول
ال -ع -دي -د م -ن ال -ظ-واه-ر وال-مشض-اك-ل
اإلنسض- -ان- -ي- -ة والج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت -ي
نعيشضها».
وفي سضياق متصضل ،يرى بن صضالح
أان وجود مهرجان الجزائر الدولي
ل -لسض -ي -ن -م -ا ضض -روري ف -ي ال -مشض -ه-د
ال-ث-ق-اف-ي ال-ج-زائ-ري ،ك-ون-ه يسض-اهم
في حمل السضينمائيين على الرجوع إالى صضناعة مثل هذه
األفÓم والهتمام بتسضليط الضضوء عن القضضايا الراهنة،
ك -م -ا أات -م -ن -ى أان ي -واصض -ل ف -ي ت -دع-ي-م-ه خ-دم-ة ل-ل-م-ح-اور
اإلنسضانية والنضضالية التي يتطّرق إاليها كل سضنة.

ألمخرج ألتشسادي محمد صسالح هارون :

«الفيلم الملتزم يعاني اليوم من طغيان الصصورة المفبركة»
أافÓمه ملتزمة في طابعها ،متعلقة
ف-ي صض-ل-ب-ه-ا ب-إاف-ري-ق-ي-ا ال-ق-ارة األم،
ومشض-اك-ل شض-ع-وب-ه-ا ،أاب-ط-ال قصضصض-ه
نسضاء ورجال يتحدونا واقعهم من
أاج - -ل غ - -د أافضض - -ل ان - -ه ال- -م- -خ- -رج
ال -تشض -ادي م -ح -م -د صض -ال -ح ه -ارون،
الذي كرمته إادارة مهرجان الجزائر
ال- -دول -ي ل -لسض -ي -ن -م -ا «أاي -ام ال -ف -ي -ل -م
الملتزم» ،والذي كشضف في تصضريح
لـ «الشضعب» أان «الفن السضابع هو
وسض -ي -ل -ة ن -ق-دم م-ن خÓ-ل-ه-ا ال-م-ودة
Óشض-خ-اصض الذين
ل-ل-ذي-ن ن-ح-ب-ه-م ول -أ
ن- -خ- -اط -ب -ه -م م -ن خ Ó-ل أاع -م -ال -ن -ا
السضينمائية ،مضضيفا أانه جاء متأاخرا
لعالم السضينما فوجد من سضبقه قد
ع- -كسض ل- -ل- -ع- -ال -م صض -ورة م -غ -ال -ط -ة
وخاطئة عن بلده تشضاد وهو يحاول
م -ن -د ب -داي -ت -ه األول -ى م -ع ال -ف -ن السض -اب-ع أان-ل يصض-وب ه-ذه
الصضورة».
ويرى هارون أان «الفيلم الملتزم هو البحث عن كل ما هو
صضحيح ليسض فقط الحقيقة بل الصضواب بذاته الذي يوصضلنا
إالى الناسض والمشضاهدين» ،مشضيرا في ذات السضياق اإلى أان
األوضضاع قد تغيرت اليوم كثيرا بالنسضبة لصضناعة الفيلم
الملتزم مقارنة مع فترة السضتينات والسضبعينات من القرن
الماضضي ،حيث كانت هناك نضضال وثورات تناولتها السضينما
بطريقة ل نقدر أان نتبعها اليوم والصضورة تطغى على كل
شضيء».

ل-ه-ذا ي-ق-ول ه-ارون «ل-م ي-ع-د ل-لسض-ي-نما
وللفيلم الملتزم نفسض الوقع واألثر مثل
ال -م -اضض -ي ل -دى ن -ح -ن ن-ح-اول ال-ي-وم أان
ن - -وع - -ي ال - -ن - -اسض ون - -ح- -ك- -ي ال- -قصضصض
الصضحيحة في زخم كل هذه الصضور التي
تكون في أاغلب األحيان مفبركة».
وأاشض-ار ه-ارون م-ت-ح-دث-ا ع-ن ف-ي-ل-م-ه
األخير «موسضم في فرنسضا» الذي عرضض
في ختام المهرجان أانه يحمل صضورة
مغايرة عن الÓجئ اإلفريقي والسضوري
واألفغاني وغيرهم في فرنسضا خاصضة
وأاوروبا عامة ،عكسض تلك التي تناقلها
األف Ó-م واألع -م -ال ال-وث-ائ-ق-ي-ة األخ-رى
والتي تركز سضوى على الرحلة والهروب
من واقع الخروب والفقر والضضطهاد
والضضطرابات األمنية..
وأاضضاف هارون قائ :Óأان فيلمه تناول
م-ع-ان-اة الÓ-ج-ئ-ي-ن ف-ي ال-ب-حث ع-ن ع-م-ل وط-ل-ب-ه-م ال-لجوء
السضياسضي أاو الجتماعي والعراقيل التي تضضعها اإلدارات
في طريقهم نحو السضتقرار بالبلد المضضيف».
وكشض -ف ه -ارون ف -ي سض -ي -اق آاخ -ر مشض -روع ف -ي -ل -ه ال-ج-دي-د
 lingui»»:الذي سضيصضوره السضنة القادمة في بلده األم
تشضاد ويتناول من خÓله قصضصض معاناة النسضاء هناك من
خÓل قصضة تدور أاحداثه في بلده األم تشضاد ويعالج من
خÓ-ل-ه قصض-ة ام-رأاة م-ط-ل-ق-ة ت-ع-يشض م-ع اب-ن-ت-ه-ا ال-م-راه-قة
وتعاني من رفضض المجتمع لها.
حبيبة غريب

قصصر الثّقافة يسصتذكر العصصر الّذهبي لل ّسصينما الجزائرية

احتضضن رواق باية بقصضر الثقافة مفدي
زك -ري -ا ،ب -داي -ة م -ن ال -راب -ع-ة ب-ع-د زوال
السض -بت ،م -ع -رضض -ا ل-لصض-ور ت-حت ع-ن-وان
«ال-عصض-ر الّ-ذه-ب-ي ل-لسض-ي-ن-م-ا ال-ج-زائ-ري-ة
 1962ـ- - -ـ  ،»1982وتضض ّ-م -ن ال -م -ع -رضض
أافيشضات وملصضقات األفÓم التي صضنعت
مجد السضينما الجزائرية .وبالموازاة مع
ه- -ذا ال- -م- -ع- -رضض ،نّ- -ظ- -مت دار ال -نشض -ر
«الشضهاب» ،دائما بقصضر الثقافة ،بيعا
بالتوقيع آلخر إاصضدار للناقد السضينمائي
أاح -م -د ب -ج -اوي ،ال -ذي وسض -م -ه ب-ع-ن-وان
«السضينما في عصضرها الذهبي 50..سضنة
من الكتابة في خدمة الفن السضابع».
وك- -ان ب -ج -اوي ق -د ق ّ-دم ه -ذا ال -ك -ت -اب
للجمهور قبل قرابة الشضهر في النسضخة
الثالثة والعشضرين من معرضض الجزائر الدولي للكتاب .ويعد
هذا الكتاب خامسض إاصضدار يقّدمه أاحمد بجاوي ،الناقد
السض-ي-ن-م-ائ-ي واألك-ادي-م-ي ،ال-ذي ي-روي ك-ي-ف ب-دأا اه-تمامه
بالسضينما ،ثم تعلق بها ،ولم يتجاوز عمره الخمسض عشضرة
سضنة ،وهي السضن التي أادار فيها أاحمد بجاوي «الفتى» ناديا
سضينمائيا للمرة األولى ،وقد كان ذلك بثانوية بتلمسضان،

وحتى حينما تنّقل إالى وهران لمواصضلة
دراسضته ،كان أاحمد بجاوي يعود إالى
ت -ل -مسض-ان ك-ل ي-وم أاح-د إلدارة ن-ق-اشض-ات
ولقاءات هذا النادي األسضبوعي.
كما أاّن أاول نقد سضينمائي نشضر ألحمد
ب -ج-اوي ك-ان سض-ن-ة  1963ف-ي «ال-جزائر
الجمهورية» ،وكان حينها ما يزال طالبا
بثانوية باسضتور بوهران ،بصضدد تحضضير
ام -ت -ح -ان ال -دخ -ول ل-م-ع-ه-د ال-دراسض-ات
السضينمائية العليا بباريسض.
ويأاتي هذا اإلصضدار بعد مجموعة من
اإلصض-دارات ال-ت-ي ت-ع-ن-ى ب-ال-ف-ن السضابع،
خصض-وصض-ا ال-ج-زائ-ري م-ن-ه ،ال-ت-ي أاّل-ف-ه-ا
أاحمد بجاوي ،على غرار كتاب «حرب
الجزائر في السضينما العالمية» ،وكتاب
«السضينما وحرب التحرير..الجزائر ،معارك ال ّصضور» في
طبعتين واحدة عربية وأاخرى فرنسضية ،والذي سضّلط فيه
ب -ج -اوي الضض-وء ع-ل-ى ح-رب الصض-ور ف-ي م-واج-ه-ة ال-دع-اي-ة
الفرنسضية ووسضائلها الضضخمة ،وك Óالكتابين صضدرا أايضضا
عن دار «الشضهاب».
أسسامة  -إأ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الدور ثمن النهائي لكأاسس ا أ
لندية العربية (إاّياب)

قادرون على رفع التحدي ‘ مرحل ـ ـة الع ـودة

«أابنـ ـ ـاء سسوسسط ـ ـارة» مطالبـ ـ ـون بتحقيـ ـق
الف ـ ـوز للتّأاّهـ ـ ـ ـل أاو حفـ ـ ـظ م ـ ـ ـ ـاء الوج ـ ـ ـه

ن الوجه الذي ظهر به الفريق
يرى مدرب ‚م مقرة عزيز عباسس باأ ّ
خÓل مرحلة الذهاب من بطولة الثا ÊاÎÙف لهذا اŸوسصم تعد بالكث،Ò
وقد شصرف فريقنا ‘ هذه اŸرحلة الأو ¤الألوان التي يحملها وكذا دائرة
مقرة وبلديتها ،لسصيما اأن اÛموعة التي لعبت مرحلة الذهاب لديها
اإصصرار وعزÁة على اإثبات وجودها هنا وهناك.

حاوره :فؤؤاد بن طالب
يشص ‘ Òهذا ا◊وار ا◊صصري بأان تواجد ‚م
مقرة ‘ الثا ÊاÎÙف ألول مرة ليسس من أاجل
ال -فسص -ح-ة وال-ت-ب-اه-ي ،وإا‰ا ه-و ال-ل-عب م-ن أاج-ل
هدف واضصح وهو احتلل مرتبة مريحة تضصمن
البقاء ضصمن الكبار ،وŸزيد من اإلثراء والتنوير
كان لنا هذا اللقاء اŸتميز مع اŸدرب عزيز
عباسس ،الذي أاجاب عن أاسصئلة «الشصعب» بصصدر
مفتوح متحدثا عن نتائج مرحلة الذهاب ،ومدى
اسص- -ت -ع -دادات ال -ف -ري -ق Ÿرح -ل -ة ال -ع -ودة ،وك -ذا
السص-ت-ق-دام-ات اŸن-ت-ظ-رة ‘ م-رح-ل-ة اÒŸك-اتو
الشصتوية.

يواجه ا–اد العاصصمة اليوم نظÒه اŸريخ السصودا ‘ Êاإياب الدور ثمن النهائي لكاأسس الأندية العربية ،حيث
سصيكون اأشصبال اŸدرب فروجي مطالب Úبتسصجيل ثÓثة اأهداف كاملة من اأجل التاأهل.

عمار حميسسي

زماموشس يغيب لÓصصابة
سص- -ت -ع -رف م -ب -اراة اŸري -خ غ -ي -اب
ا◊ارسس ﬁم - -د  ÚŸزم - -ام - -وشس
بسصبب الصصابة التي مازال يعاÊ
م- -ن- -ه- -ا ،وه- -و م- -ا اسص- -ت- -وجب م- -ن
اŸدرب –ضص Òا◊ارسس ال- -ب -دي -ل
ليكون ‘ اŸوعد أامام اŸريخ.
ورغم أاّن اŸؤوشّصرات كانت تصصب ‘
صص- -ال- -ح ا◊ارسس زم- -ام- -وشس ل- -ك -ن
إاحسص - - -اسص - - -ه ب - - -اآللم ‘ ا◊صص- - -ة
ال -ت -دري -ب -ي -ة الخÒة ج -ع-ل ا÷ه-از
الفني يفكر ‘ عدم اÛازفة به
بالنظر ا ¤اهميته الكبÒة.
وسص-ي-ك-ون ا◊ارسس ال-ب-دي-ل م-طالبا
بسصد الثغرات التي تتكون ‘ الدفاع

‘ ال- -ب- -داي- -ة ك -ي -ف ت -ق ّ-ي -م م -رح -ل -ة ال -ذه -اب
لفريقك ؟

@@ لقد حّققنا نتائج جد إايجابية بالنظر إا¤
التعداد الذي ‰لكه ،فقد شصّرفنا أالوان الفريق
وحصص -دن -ا م -ن ال-ن-ق-اط خ-لل م-رح-ل-ة ال-ذه-اب
مشص ّ-ج -ع -ة ،ه -ذا إا‚از م-ه-م ل-ل-ف-ري-ق أام-ام ف-رق
سصبقته ‘ التجربة لكنه أاثبت أانه قادر على رفع
التحدي هنا وهناك.
م- -ن خ -لل ت -وج -ي -ه لع -ب -ي -ه أام -ام
مهاجمي اŸريخ ،الذين سصيحاولون
تسصجيل هدف على القل من اجل
ال - -قضص - -اء ع - -ل- -ى آام- -ال ال–اد ‘
العودة.

تفادي الأخطاء
الّدفاعية
كÌت األخ -ط -اء الّ-دف-اع-ي-ة ل–اد
ال-ع-اصص-م-ة ‘ اŸب-اري-ات اŸاضص-ية،
حيث سصيكون للخطأا األثر الكبÒ
على مسصتقبل الفريق ‘ اŸنافسصة
العربية ‘ حال سصجل اŸريخ هدفا
على القل خلل مواجهة العودة.
ويعا Êالفريق من بعضس الغيابات
‘ ه- -ذا اŸنصصب ب- -ع -د اسص -ت -ب -ع -اد
شص- -اف- -ع- -ي ومشص- -اك- -ل ب- -ن ي- -ح- -ي- -ى
النضص- -ب- -اط- -ي- -ة ال -ت -ي أاث -رت ع -ل -ى
م- -ردوده ‘ اŸب -اري -ات اŸاضص -ي -ة،
ح -يث سص -ي -ك -ون ال -ف -ري -ق م -ط -ال -ب-ا

ب- -ال- -ظ- -ه- -ور ‘ أافضص -ل صص -ورة م -ن
الناحية الدفاعية.

السصتثمار ‘ مشصاكل
اŸنافسس

سص-ي-ك-ون إا–اد ال-ع-اصص-م-ة مطالبا
ب-السص-ت-ث-م-ار ‘ اŸشص-اك-ل ال-ع-ديدة
ال - -ت - -ي هّ- -زت ب- -يت ن- -ادي اŸري- -خ
السصودا ‘ ÊالفÎة اŸاضصية عقب
اÿروج اŸبكر من الدور التمهيدي
م -ن ك -أاسس راب-ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا
أامام نادي فايÈز األوغندي ،فضصل
عن التعب والإرهاق اللذين يكونا
قد نال من كافة اÛموعة بعد
السص- -ف -ر إا ¤ا÷زائ -ر أاي ب -ع -د ي -وم
واحد من العودة إا ¤السصودان من
أاوغندا.
وي -ع -ل -ق ال -ت -ونسص -ي أاÁن ال -زل -ف-اÊ
م- - -درب اŸري- - -خ آام- - -ال ك - -بÒة ‘
ال -ذه -اب ب-ع-ي-دا ‘ مسص-اب-ق-ة ك-أاسس
ال -ع -رب ل -لن -دي -ة الب -ط -ال ،ح-يث
ي -ط -م -ح ل -ل-ع-ودة إا ¤ال-دي-ار ب-ورق-ة

التأاهل إا ¤ربع نهائي كأاسس األبطال
العربية.
يشصار أان التقني التونسصي كان قد
فرضس حصصارا إاعلميا على لعبيه
مباشصرة بعد العودة من العاصصمة
األوغ -ن -دي -ة «ك -ام-ب-ال سص-ي-ت-ي» أاي-ن
أاقصصي اŸريخ من مسصابقة دوري
أاب - -ط - -ال أاف - -ري - -ق - -ي- -ا م- -ن دوره- -ا
التمهيدي بعد اÿسصارة التي تلقاها
أام -ام مضص -ي -ف -ه ف -ايÈز األوغ -ن -دي
بهدف دون مقابل ‘ اŸباراة التي
أاق - -ي - -مت ب Úال - -ن - -ادي Úاألرب- -ع- -اء
اŸنقضصي.
ج- -دي- -ر ب -ال -ذك -ر أاّن زوب -ع -ة ك -بÒة
ضصربت بيت منافسس اإل–اد عقب
اÿروج من رابطة األبطال ،حيث
–ّدثت ب -عضس الصص -ح -ف اÙل -ي -ة
ع -ن إاق -ال -ة اŸدرب ال -زل -ف -ا Êم -ن
م -نصص -ب -ه ،وه -و م -ا ك ّ-ذب -ه ال -ت-ق-ن-ي
ال- -ت -ونسص -ي بسص -ف -ره م -ع ال -وف -د إا¤
ا÷زائر.

الّدورة الدولية للفوفينام فيات فوداو لولية ا÷زائر

ا÷زائـ ـ ـر تنه ـ ـي اŸنافسس ـ ـ ـة ‘ اŸرك ـ ـ ـز األّول بـ  19لقب ـ ـ ـا

حصصدت ا÷زائر  19لقبا
من ب‡ 20 Úكنة ‘
منافسصات اليوم الثاÊ
والأخ Òللطبعة الأو¤
للدورة الدولية لولية
ا÷زائر للفوفينام فيات
فوداو ،التي اختتمت
سصهرة اأول اأمسس السصبت
بالقاعة البيضصاوية
التابعــة للمركب الأوŸبي
 5جويلية.

ك - - -م - - -ا – ّصص - - -ل اŸشص - - -ارك- - -ون
ا÷زائ -ري -ون ع -ل -ى  18ميدالية
فضص- - -ي- - -ة ،ب- - -الإضص- - -اف- - -ة ا11 ¤
ب - -رون - -زي - -ة ،م- -ن ب Úم- -ن- -ازلت
واسصتعراضصات (تقني).
وجاءت اإيطاليا ‘ اŸركز الثاÊ
Ãيداليت ،Úواحدة من اŸعدن
النفيسس والأخرى برونزية ،فيما
حّ- -ل- -ت ك -وت دي -ف -وار ‘ الصص -ف
ال-ث-الث ب-اأرب-ع م-ي-دال-ي-ات ،اثنتÚ
من الفضصة واأخري Úمن الÈونز.
اأم - -ا ‘ ›م - -وع اŸي - -دال - -ي- -ات
حسصب ال- -ف- -رق ،ع -ادت اŸرت -ب -ة
الو ¤لفريق ا÷معية الرياضصية
ل- -لأم -ن ال -وط -ن -ي وال -ت -ي ح ّ -ق -ق
مصصارعوها ثمانية األقاب ،فضصية
واح -دة وب -رون-زي-ت ،Úف-ي-م-ا ج-اء
فريق اأوŸبي بوروبة ‘ اŸرتبة
ال -ث -ان -ي -ة ب -ن -ي -ل -ه ل-ق-ب Úوخ-مسس
فضص -ي -ات وب-رون-زي-ة واح-دة ،اأم-ا
نادي سصبورتينغ فريحة ،فقد حل
‘ الصص - -ف ال - -ث - -الث ب- -ذه- -ب- -تÚ
اثنت ،Úثلث فضصيات وبرونزية
واحدة.
واأف - - - - -اد رئ - - - - -يسس ال–ادي - - - - -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ف -وف -ي -ن -ام ف -ي -ات
فوداوﬁ ،مد جواج ،اأّن «النتائج
التي – ّصصل عليها اŸصصارعون

1٧816

عزيز عباسس  -مدّرب ‚م مقرة لـ «الشصعب»:

ا–اد العاصصمة  -اّŸريخ ال ّسصودا Êاليوم على ال ّسصاعة 19:00

يسص -ع -ى ا–اد ال-ع-اصص-م-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
م-ع-ج-زة ح-ق-ي-ق-ي-ة م-ن خ-لل الفوز
ب- -ث- -لث- -ي -ة ن -ظ -ي -ف -ة ع -ل -ى اŸري -خ
السص - - -ودا ،Êوت - - -ع - - -ويضس خسص - - -ارة
الذهاب التي انتهت باربعة اهداف
لهدف ،وهو ما يجعل الضصغوطات
كبÒة على الهجوم.
وحضصر الفريق جيدا لهذا اŸوعد،
حيث أابدى اللعبون عزÁة كبÒة
من أاجل –قيق الفوز على القل
واÿروج م- -ن اŸن- -افسص- -ة بشص- -رف،
وت- -ف- -ادي اÿروج اŸذل م- -ن ه -ذه
اŸنافسصة التي كانت الدارة تراهن
عليها كثÒا.
وخّفف اŸدير العام للفريق عبد
ا◊ك- -ي- -م سص- -رار م -ن الضص -غ -وط -ات
اŸف -روضص -ة ع -ل-ى ال-لع-ب ،Úح-يث
أاكد لهم أان الهم هو الفوز بأاي
نتيجة ،ول يجب التفك ‘ Òفارق
ال -ث -لث -ة أاه-داف ألن-ه سص-ي-زي-د م-ن
الضصغط السصلبي على اللعب.Ú

ال ع د د
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ا÷زائريون جد مشصرفة ،نظرا
لنيلهم لهذا العدد من اللقاب
وه- -و دل- -ي -ل ع -ل -ى اأن اŸسص -ت -وى
ال -وط -ن -ي اأصص -ب -ح ع -ال -ي -ا وق -وي -ا
م - -ق- -ارن- -ة ب- -ال- -دول الوروب- -ي- -ة،
الفريقية والآسصيوية».
واأضصاف« :الدورة كانت ناجحة
ب -ك -ل اŸق -اي -يسس ،والأج-م-ل م-ن
ذلك ه- -و اأن- -ه- -ا دخ- -لت رزن- -ام -ة
ال–اد ال -دو‹ ل -ه -ذه ل -ري-اضص-ة،
وسصتن ّ
ظم كل سصنة ،حيث نّÎقب
مشصاركة عدد اأك Èللدول العام
اŸقبل».
ك - -م- -ا ثّ- -م- -ن اŸشص- -ارك- -ون ه- -ذه
اŸن-افسص-ة ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤اأه-م-ي-تها
والتوقيت الذي جاءت فيه ،حيث
اعتÈوا اأنها جاءت ‘ «الوقت
اŸن- -اسصب» ك- -ون ا÷زائ -ر ع -ل -ى
اأع -ت -اب اŸشص -ارك -ة ‘ ال -ب-ط-ول-ة
الفريقية نهاية الشصهر ا÷اري
باŸغرب.
واأوضصح من Òبوفركاسس ،رئيسس
فريق اأكادÁية التكوين الرياضصي
ب-الشص-راق-ة ،ف-رع ف-وف-ي-ن-ام ف-يات
فوداو ،اأن فريقه «كان ﬁظوظا
ب -ال-ت-ب-اري م-ع الف-ارق-ة وال-ع-رب

والوروب- -ي ،Úوه- -ذه اŸن- -افسص- -ة
“ث- -ل ف- -رصص- -ة ب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل- -ن- -ا
للحتكاك مع ﬂتلف مصصارعي
العا .⁄نتمنى فقط اأن تتجّدد
ه -ذه ال-دورة ال-ع-اŸي-ة ل-ي-ت-ح ّسص-ن
اŸسصتوى اأك.»Ì
من جهته ،يرى مشصقق اأسصامة
(ن- - -ادي اأوŸب- - -يك ب- - -وروب - -ة) اأن
اŸسصتوى التي اّتسصمت به الدورة
«ك- -ان ع- -ال -ي -ا ،خصص -وصص -ا واأّن -ن -ا
واج -ه -ن -ا ع -ن -اصص -ر م-ن ال-ق-ارات
الثلث (اوروبا ،اآسصيا واإفريقيا).
هذه اŸنافسصة جاءت ‘ وقتها،
لأّننا ‚ري اسصتعدادات للبطولة
الفريقية نهاية الشصهر ا÷اري
ب- -اŸغ- -رب ،ح- -يث سص -م -حت ل -ن -ا
ب -الح -ت-ك-اك Ãصص-ارع Úدول-يÚ
وهو شصيء مفيد جدا لنا».
وقالت مصصارعة الأمن الوطني
ت -ب -ودي اإل -ه -ام اأّن «ال-دورة ك-انت
قوية واŸسصتوى عا‹ ،ا◊مد لله
اأّننا احتلينا اŸركز الول وذلك
ب - -فضص - -ل اÛه - -ودات ال- -ت- -ي ⁄
يّ- -دخ- -ره -ا اŸدرب -ون وزم -لئ -ي
اŸصص- -ارع Úال- -ذي- -ن اأشص -ك -ره -م
كثÒا على هذه النتائج».

وتضصاف هذه الألقاب ا ¤الـ 22
م-ي-دال-ي-ة ال-ت-ي ك-انت م-ن نصص-يب
ا÷زائري ‘ ،Úمنافسصات اليوم
الول (ا÷م- - -ع- - -ة) ،م- - -ن- - -ه - -ا 10
ذه -ب -ي-ات ،و 11فضص -ي -ة وث-لث
برونزيات.
وشص - -ارك ‘ ال - -دورة ال - -دول - -ي- -ة
اأصصحاب اŸراتب الثلث الو¤
‘ ك - -اأسس ا÷زائ- -ر وال- -ب- -ط- -ول- -ة
الوطنية ،بهدف اإعطاء الفرصصة
ل-ب-عضص-ه-م وادم-اج-ه-م مع الفريق
الول– ،ضصÒا لبطولة افريقيا
Ãدينة القنيطرة اŸغربية ‘
الفÎة من  26اإ 30 ¤ديسصم.È
وعرف هذا اŸوعد حضصور كل
م-ن اإي-ط-ال-ي-ا ،روم-ان-ي-ا ،ب-لجيكا،
كوت ديفوار ،ليبيا ،مصصر ،لبنان،
ال -ي-م-ن ،السص-ودان ،الأردن ،ف-ي-م-ا
دعيت لبنان وبيلروسصيا كضصيفي
شصرف.

@ م-ع-ن-ى ه-ذا أا ّن-ك-م سص-ت-دخ-ل-ون مرحلة العودة
بوجه مغاير؟

@@ شصيء طبيعي ومؤوكد ألن اŸرحلة الثانية
حاسصمة ،والتنافسس فيها شصديد وقوي.

@ ما هي أاسصباب ظهور ‚م مقرة خÓل مرحلة
الذهاب بوجه مشصّرف؟

@@ هذا راجع بالدرجة األو ¤إا ¤اسصتقرار
الطاقم الفني واإلداري للفريق ،زيادة على روح
اŸسصؤوولية لدى اللعب Úالذين رفعوا التحدي
‘ ظل قلة اإلمكانيات ما يجعلنا نتفاءل خÒا
Ÿا هو قادم.
@ كلمة عن التّرّبصس الشّصتوي؟

@@ سص -ي -ك -ون ت -رّب-صص-ن-ا Ãدي-ن-ة ب-ج-اي-ة وي-دوم
خمسصة أايام ،بإاجراء مقابلة ودية أامام اŸوب،

خاصصة وأانّ الفريق مقبل على إاجراء لقاء الكأاسس
األسصبوع القادم ،ومن ثم وضصع رزنامة متميزة
Ÿرحلة العودة.
@ ه -ل م -ن اسص -ت -ق -دام -ات أاث -ن -اء فÎة ال ّ-راح -ة
الشّصتوية؟

@@ قّرر الرئيسس أان ل يتسصّرع ‘ النتدابات
ا÷ديدة إال إاذا سصوى وضصعية بعضس اللعب،Ú
ومن ثم التفك ‘ Òانتداب أاربعة لعب Úاثنان ‘
ﬁور ال -دف -اع واث -ن-ان ‘ ال-ه-ج-وم ل-ل-ع-ل-م ف-إان-ن-ا
اسصتغنينا على  4لعب.Ú
@ ما هي أاهداف الفريق؟

@@ هدفنا هو احتلل مرتبة مريحة للبقاء ‘
الثا ÊاÎÙف ،مع تكوين توليفة قوية ذات
اŸسصتقبل الواعد كما سصنسصعى للذهاب بعيدا ‘
منافسصة كأاسس ا÷مهورية.
@ كلمة أاخÒة ؟

جه –ياتي وتقديري إا ¤األنصصار من
@@ أاو ّ
أاجل الوقوف أاك ‘ Ìمرحلة العودة ،التي سصتكون
مليئة بالّتوابل التّقنية والفرجة.

تواجه اليوم ‚م مقرة ودّيا

«ا Ÿـ ـ ـ ـ ـوب» تبـ ـ ـ ـ ـاشسر تربّصسهـ ـ ـ ـ ـا الشّست ـ ـ ـ ـ ـوي بسسطي ـ ـ ـف

شصّدت تشصكيلة فريق مولودية بجاية ،أامسس الحد الرحال صصوب اŸدرسصة
الوطنية للرياضصات الوŸبية بسصطيف ،حيث سصيجري الفريق تربصصا Ÿدة خمسصة
أايام ،تتخّلله مبارتان وديتان أامام كل من شصبيبة سصكيكدة و‚م مقرة اليوم
لربعاء على التوا‹.
الثن Úوا أ

وق- - - -د ف ّضص- - - -ل خ Òال - - -دي - - -ن
م- - -اضص- - -وي ،م- - -درب ف- - -ري- - -ق
«اŸوب» ،الÎبصس Ãن - -ط - -ق- -ة
الهضصاب ،بعدما تقّرر ‘ وقت
سص - -اب- -ق ال- -ذه- -اب اإ ¤ت- -ونسس
وب-ع-ده-ا ال-ب-ل-يدة اأو العاصصمة،
ح- -يث ف ّضص -ل م -اضص -وي اإب -ع -اد
اللعب Úمن ضصغط الأنصصار،
ال -ذي -ن يضص-غ-ط-ون ه-ذه الأي-ام
م -ن اأج -ل اإح -داث ت -غ-ي Òك-ل-ي
على مسصتوى اإدارة الفريق.
م -ن ج -ه -ة اأخ-رى ،ف-ق-د اأشص-ار
ماضصوي اأنه من اŸسصتحيل اأن
يتم تسصريح لعب Úمن الفريق
قبل اسصتقدام اآخرين ،وهو ما
يفسصر على ما يبدو بقاء بعضس
ال -لع -ب Úال -ذي -ن ” الإع -لن
عن تسصريحهم ‘ وقت سصابق،
اأم - -ث - -ال م - -وح - -ل - -ي وت - -وات- -ي
وغÒه -م -ا ب -اسص -ت -ث-ن-اء ك-ام-ارا
الذي غادر رسصميا الفريق.
ك -م-ا اأ ّك-د م-اضص-وي اأن ع-م-ل-ي-ة
السصتقدامات الشصتوية ،تبقى
ك -ك -ل م -رة ج -د صص -ع -ب-ة ج-راء

اسص - -ت - -ح - -ال- -ة ال- -ع- -ث- -ور ع- -ل- -ى
العصصاف Òالنادرة ،خاصصة ‘
هذه اŸرحلة  -مضصيفا  -اأن
شصراء اأوراق تسصريح اأي لعب
سصيكّلف قرابة ملياري سصنتيم،
‘ ال - -وقت ال - -ذي اأك - -د ف - -ي - -ه
م -اضص -وي اأن -ه ل ي -زال ي -درسس
جل العروضس التي بحوزته Ãا
‘ ذلك م- -ا ت- -ع- -ل -ق ب -ال -لعب
الإفريقي الذي ينتظر اأنصصار
«اŸوب» بشصغف كب Òمعرفة
هوية.

أاّكد عزمه على إاعادة الفريق للواجهة

ومن اŸنتظر اأن يدشّصن فريق
«اŸوب» مرحلة الإياب بوجه
م -غ-اي-ر ،خ-اصص-ة ب-ع-د الضص-غ-ط
ال -ك-ب Òال-ذي ف-رضص-ه الأنصص-ار
ع- -ل- -ى ال- -ف- -ري- -ق ،م -ن لع -بÚ
ومسصÒي - -ن وف - -ن - -ي ،Úف - -ي- -م- -ا
سص- -ي- -ك- -ون «ال -وي -ك -ل -و» ف -ا–ة
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة ب -ال -نسص -ب -ة
ل- -ل -ف -ري -ق» وذلك اأم -ام ف -ري -ق
اأوŸبي اŸدية ،مع الإشصارة اأن
ل -ق -اءات ال -ك -اأسس غ Òم -ع -ن-ي-ة
بهذه العقوبة.

دوني ـ ـ ـ ـسس لف ـ ـ ـان مدّربـ ـ ـا جديـ ـ ـدا لشسب ـ ـ ـاب قسسنطينـ ـ ـ ـ ـ ـة

وّقع الّتقني الفرنسصي دونيسس لفان 54 ،عاما ،بقسصنطينة على عقد Ÿدة  18شصهرا قابلة للتجديد مع نادي شصباب
لو ¤موبيليسس لكرة القدم).
قسصنطينة (الرابطة اÎÙفة ا أ

أابدى اŸدرب الفرنسصي خلل حفل التوقيع على عقده ا÷ديد مع
فريق شصباب قسصنطينة ،الذي جرى Ãقر النادي بحضصور كافة أاعضصاء
ال -ط -اق -م اإلداري ،اسص-ت-ع-داده «إلع-ادة ك-ت-ي-ب-ة األخضص-ر واألسص-ود إا¤
اŸسصار الصصحيح» ،نظرا للتجربة الكبÒة التي يحوز عليها خصصوصصا
‘ مسصابقة رابطة أافريقيا ،وكذا معرفته ا÷يدة للبطولة اÙلية
باإلضصافة إا ¤العديد من الفرق ا÷زائرية على غرار وفاق سصطيف
وشصبيبة القبائل.
وأاّكد لفان اŸدير السصابق Ÿركز التكوين لنادي لوهافر (فرنسصا)،
أاّنه سصيعمل على «قيادة الفريق إا ¤مرحلة اÛموعات ‘ دوري
أابطال أافريقيا وضصمان مركز ضصمن األوائل ‘ ترتيب بطولة الرابطة
اÎÙف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة األو.»¤
لشصارة ،فإاّن اŸدرب الفرنسصي ا÷ديد الذي خلف التقني عبد
ل إ

ال -ق -ادر ع-م-را Êال-ذي اضص-ط-ر ب-دوره Ÿغ-ادرة ف-ري-ق السص-ن-اف-ر ب-ع-د
سصلسصلة من النتائج السصلبية ،يحوز على سصÒة ذاتية حافلة بالنجاحات
متّوجة بأاربع ( )4بطولت وثلثة ( )3كؤووسس مع القطن الكامÒوÊ
الذي وصصل معه إا ¤نهائي رابطة أابطال إافريقيا عام  .2008كما فاز
التقني الفرنسصي بلقب كأاسس تونسس مع النجم السصاحلي التونسصي،
وشصغل منصصب مسصاعد مدرب ‘ أاندية أاوŸبيك آاليسس ونيم وباسصتيا
وفالنسصيا ،باإلضصافة إا ¤كونه اŸدير السصابق Ÿركز التكوين لنادي
سصيدان واŸدرب الوطني السصابق Ÿنتخب الكامÒون.
للتذك ،Òفإاّن فريق شصباب قسصنطينة قد تأاّهل إا ¤الدور التمهيدي
الثا Êمن رابطة أابطال أافريقيا بعد تغّلبه على غامتيل الغامبي
بنتيجة  0-1يوم األربعاء اŸاضصي ‘ ،إاطار الدور التمهيدي ÷ولة
اإلياب التي لعبت Ãدينة با‚ول.
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مؤإقيت
إلصسÓة

 1٠ديسس -م :19٥7 Èرف-عت إل-دول
’فرو ـ آإسسيؤية» ’ئحة للجمعية
«إ أ
 ·ÓإŸت-ح-دة ط-البت فيها
إل-ع-ام-ة ل -أ
ب -ت -م -ك Úإلشس-عب إ÷زإئ-ري م-ن ح-ق-ه ‘
إ’سستقÓل.

2٤

إلطقــسس إŸنتظـــر إليـــؤم و إلغــــد
عنابة
عنابة

’ثنين  ٠2ربيع إلثاني  1٤٤٠هـ إلمؤإفق لـ  1٠ديسسمبر  2٠1٨م
إ إ

Oó©dG

طاقم جريدة ““الششعب““ ‘ زيارة خاصشة إا› ¤لسس األمة
@ نششاط  20سشنة ‘ دليل 50 ،أالـف كتـاب و›لت Úمتخصشصشتـ ـ ـ ÚيÌيان اŸكتبة

’مة إŸؤؤسسسسة
إحتفا’ بذكرى تأاسسيسس أإم إ÷رإئد  ،٥٦قام طاقم جريدة «إلشسعب» بزيارة خاصسة إ› ¤لسس إ أ
’جل إطÓع أإعضسائها إŸمثل ‘ Úرئيسس إلتحرير
إلسسيادية إلتي إسستقبلت أإعضساء إ÷ريدة بحفاوة وترحاب كبÒين أ
’قسسام وكذإ صسحفي Úومصسؤرين على طريقة عمل إŸؤؤسسسسة إلتي لها مكانتها إلسسيادية ،حيث وقفت عند
ورؤوسساء إ أ
إلعديد من إÙطات إلهامة إلتي “ثل إلعمؤد إلفقري لعمل إÛلسس خاصسة إŸكتبة إلكÓسسيكية إلتي كانت أإول
ﬁطة وقف عندها طاقم إ÷ريدة.

خالدة بن تركي
›لسس اأ’مة الذي Áثل الغرفة اأ’و¤
ل -لŸÈان ا÷زائ -ري اسص -ت-ق-ب-ل وأ’ول م-رة
ط -اق -م ج -ري -دة ““الشص -عب““ اŸم -ث -ل ‘ 13
عضص- - - - -وا م- - - - -ن ﬂت- - - - -ل- - - - -ف اأ’قسص - - - -ام
والتخصصصصات ،غ Òأان الرغبة ‘ معرفة
م -ه -ام ه -ات -ه اŸؤوسصسص -ة زاده-م شص-غ-ف-ا ‘
زيارتها ،حيث توجه اأ’عضصاء ‘ البداية
إا ¤مكتبة اÛلسس أاين كان ‘ اسصتقبالهم
مدير النشصر والتوزيع عÓل حداد ورئيسصة
مكتب النشصر دليلة رجال التي أاكدت أان
لهذا الفضصاء خدمات كÓسصيكية متعلقة
ب -ال -ب -حث اŸط -ال -ع -ة وال -دراسص -ات وه -ذا
ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ح- -داث- -ت -ه -ا  ،ح -يث ك -انت
انطÓقتها الرسصمية سصنة  2003غ Òأانها
–وي اليوم رصصيدا من  50أالف كتاب ٪٦0
بالعربية و ٪٤0بالفرنسصية.

ﬁطات تششريعية تؤورخ ÷زائر السشتقÓل
سسمحت إلزيارة إلتي قادت طاقم
’م - -ة ،أإمسس،
““إلشس - -عب““ إ› ¤لسس إ أ
ب -ال -ت -ع -رف ع -ل -ى أإه -م إŸرإف -ق إل-ت-ي
–ؤي- -ه- -ا إل -غ -رف -ة إل -ع -ل -ي -ا ل -لŸÈان،
إنطÓقا من خلية إلسسمعي إلبصسري
ب -ت -ق -ن -ي -ات -ه -ا إ◊دي -ث -ة ،إ ¤ق -اع -ة
إ÷لسس -ات إل -ع -ام -ة إل -ت -ي ي -ت -م ف-ي-ه-ا
صس- -ي- -اغ- -ة إل- -ق- -ؤإن Úوم -ن -اقشس -ت -ه -ا،
وإلتصسؤيت عليها.

جÓل بوطي

فرصصة ثمينة اسصتغل من خÓلها الطاقم
با◊ديث مطو’ مع القائم Úعلى أاهم
اŸرافق اإ’دارية والتقنية Ãجلسس اأ’مة،
ورغ -م أان ع -م -ل -ن -ا سص -م -ح سص -اب -ق -ا ب -ن -ق-ل
ا÷لسص- -ات ل- -ك -ن ال -زي -ارة اأ’و ¤ل -ط -اق -م
““الشصعب““ ،أامسس ،التي سصمحت بالدخول
إا ¤أاهم اأ’جهزة اŸسصÒة للمجلسس الذي
يعت Èأاهم الهيئات الدسصتورية ‘ البÓد.
كما كانت لطاقم ““الشصعب““ وقفة وزيارة
إا ¤قاعة ا÷لسصات العامة التي يتم فيها
م -ن -اقشص -ة ال -ق -وان Úوسص -ن ال -تشص -ري -ع -ات،
إاضص -اف -ة إا ¤ال -تصص -ويت ع -ل -ي -ه -ا ‘ إاط -ار
ال -ق-وان ÚاŸن-ظ-م-ة ل-ل-غ-رف-ة ال-تشص-ري-ع-ي-ة،

حيث تلقينا شصروحات عن أاهم اÙطات
‘ ت- -اري- -خ اÛلسس وإاسص- -ق- -اط- -ه ل -ب -عضس
القوان Úمنذ تأاسصيسصه.

خلية السشمعي البصشري ...دينامكية دائمة

ت -ت-م-ي-ز ق-اع-ة السص-م-ع-ي ال-بصص-ري ال-ت-ي
ت -ن -ق -ل وق -ائ -ع ا÷لسص-ات ال-ع-ام-ة Ûلسس
اأ’مة بتقنيات حديثة رغم قدم ا’أجهزة
التي يعود تاريخ اقتنائها إا ¤سصنة 1997
وب- -ذلك ت- -ع- -ت Èأاول م- -نصص- -ة رق- -م- -ي- -ة ‘
ا÷زائ- - -ر ،وسص- - -ب- - -قت ب- - -ذلك م - -وؤسصسص - -ة
التلفزيون ،حيث قدم اŸسصؤوول عن خلية
السص -م -ع-ي ال-بصص-ري شص-روح-ات ه-ام-ة ع-ن
ك -ي -ف -ي -ة ع-م-ل ال-ف-ري-ق ‘ ن-ق-ل ا÷لسص-ات
العامة.
وشصملت الزيارة كذلك القاعة الشصرفية
التي فيها اسصتقبال الضصيوف الرسصمي،Ú
وه -ي ال -ق -اع -ة ال-وح-ي-دة ال-ت-ي تÈز ف-عÓ-
ج -م -ال قصص -ر زي -غ -وت ي-وسص-ف م-ن خÓ-ل
اللوحات اŸرسصومة على جدرانها ،والتي
“ثل جهات الوطن اأ’ربعة ،إاضصافة إا¤
ل -وح -ة ل -رسص -ام ف -رنسص-ي شص-ه Òجسص-د م-ن
خÓلها الوضصع ا’جتماعي ‘ ا÷زائر ‘
ا◊قبة ا’سصتعمارية.

 17°إ÷زإئر
 17°إ÷زإئر

وكذا اŸكتبة ا’فÎاضصية التي يراد بها
ا’طÓع على كل ما هوموجودا بها.
ويسصمح الفضصاء كذلك با’طÓع على
ﬂزون السص- -م- -ع- -ي ال- -بصص -ري م -ن خ Ó-ل
اŸوق-ع ال-رسص-م-ي ل-ل-م-ج-لسس ال-ذي ي-ح-وي
رواب -ط م -ه -م -ة م -ن اج -ل ا◊صص -ول ع-ل-ى
ا◊دث فور وقوعه ،وهوما يسصعى إاليه
م -ن -ذ ت -اري -خ إانشص -ائ -ه سص-ن-ة  200٤والذي
ي- -خضص- -ع ل- -تسص- -ي Òه- -ي- -ئ- -ة اإ’عÓ- -م اآ’‹
وت- -ق -ن -ي -ات اŸن -ت -ج -ات اآ’‹ ،إا ¤ج -انب
فضصاءات أاخرى اŸمثلة ‘ قاعة التسصجيل
وق- -اع- -ة اÙاضص- -رات ال- -ت- -ي “ث -ل آاخ -ر
ﬁط- -ة ‘ ه -ي -ك -ل اÛلسس ق -ب -ل ق -اع -ة
القصصر التي تعت Èمن أافخم القاعات Ÿا
تزخر به من لوحات تاريخية “ثل حقبة
من حقبات تاريخ ا÷زائر.

 19°وهرإن

 1٨°وهرإن

إلثمن  1٠دج

17٨1٦

إحتفا’ بذكرى تأاسسيسس أإم إ÷رإئد ٥٦

وق -ال ع Ó-ل ح -داد إان ال -فضص-اء ي-ح-وي
ال- -ع- -دي- -د م- -ن ا’خ- -تصص -اصص -ات دراسص -ات
قانونية واقتصصادية إا ¤جانب ﬁاو’ت
ÿلق مرفق على مسصتوى ملحقة اأ’مÒ
عبد القادر وفتح فضصاء للمطالعة  ،إا¤
ج- -انب ت- -خصص- -يصس فضص- -اء ع- -ل -ى سص -ب -ي -ل
ا’سص-ت-ث-ن-اء ل-ط-لبة اŸاجسصيت Òوالدكتوراه
للمطالعة وا’سصتفادة من الÌوة اŸعرفية
اŸوجودة به.
ب -دوره -ا رئ -يسص -ة م -ك -تب ال-نشص-ر دل-ي-ل-ة
رج -ال ق -الت ‘ ك -ل -م -ة ت -ع-ري-ف-ي-ة ان-ه إا¤
جانب الفضصاء الثقا‘› ،لسس ا’أمة له
نشصاطات علمية وفكرية ﬁاضصرات وكذا
ن -دوات ع -ل -م -ي -ة وك -ذا ›ل -ت -ان ““ال -ف -ك -ر
الŸÈا ““ Êو““›لسس اأ’م - - -ة““ إا ¤ج- - -انب
القيام بحصصيلة اÛلسس طيلة  20سصنة من
خÓ- -ل ط- -ب- -ع دل- -ي -ل اأ’عضص -اء السص -اب -قÚ
ال-ع-ام-ل Úب-اŸؤوسصسص-ة واŸوج-ودي-ن ح-ال-يا

إلفجر٠٦.1٠................:
إلشسروق٠7.٤9..............:
إلظهر12.٤1.................:
إلعصسر1٥.1٤................:
إلمغرب17.32...............:
إلعشسـاء19.٠2.................:
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قرعة إلدورين  32و  1٦لكأاسس إ÷مهؤرية

مواجهات واعدة باإلثارة

أإسس- - -ف - -رت ق - -رع - -ة
إل- - - - -دور  32لكأاسس
إ÷م - -ه- -ؤري- -ة إل- -ت- -ي
ج- - - -رت مسس - - -اء أإمسس
Ãدرسس- -ة إل -ف -ن -دق -ة
ل- -ع Úإل- -ب- -ن -ي -ان ع -ن
عدة مقابÓت وإعدة
’ث - - -ارة ‘ ه - - -ذه
ب - - -ا إ
إŸن -افسس -ة إلشس -ع -ب -ي -ة
إل-ت-ي ت-ك-ؤن ف-ي-ها كل
إ’ح- - -ت- - -م- - -ا’ت وإردة وك - -ثÒإ م - -ع
تعرف حدوث مفاجأات كبÒة .
سصتكون مباراة وفاق سصطيف – أاوŸبي
اŸدية من مسصتوى كب Òكون ك ÓالفريقÚ
ينتميان ا ¤الرابطة اÎÙفة اأ’و.. ¤
‘ ن- -فسس ال -وقت يسص -ت -ق -ب -ل ف -ري -ق دف -اع
تاجنانت نظÒه شصباب بلوزداد ‘ مواجهة
ثانية ب Úفرق النخبة .
كما أان عشصاق الكرة اŸسصتديرة على
م -وع -د م -ع م-ق-اب-ل-ة سص-ت-ك-ون ج-م-ي-ل-ة بÚ
فريق Úلهما تاريخ ‘ اŸنافسصة اأي ا–اد
العاصصمة وجمعية وهران  ،رغم أان اأ’خÒ
ينتمي ا ¤الرابطة الثانية .
وتنتظر نادي بارادومباراة ﬁلية حيث
سص -ي -ت -ن -ق-ل ا ¤ال-ب-ل-ي-دة Ÿواج-ه-ة ا’–اد
اÙلي الذي يعا ‘ Êالبطولة وسصيسصعى
’ع- -ادة ال- -ث -ق -ة ’نصص -اره Ãن -اسص -ب -ة ه -ذا
اŸوعد .
بينما سصيكون ا÷مهور العاصصمي على
موعد مع قمة ﬁلية سصتجمع ب Úرائد
ال -ق -ب-ة وم-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ح-يث سص-ت-ك-ون
ا’ثارة هي عنوان هذه اŸباراة .
وÁكن القول أان العديد من الفرق التي
Óقسص-ام السص-ف-ل-ى تسصعى لتحقيق
ت-ن-ت-م-ي ل -أ
اŸف -اج -أاة وال -ذه-اب ا ¤أاب-ع-د ن-ق-ط-ة ‘
ك -أاسس ا÷م -ه-وري-ة  ،ع-ل-ى غ-رار م-ول-ودي-ة
شصرشصال التي كانت قد أاقصصت ‘ الدور
اŸاضص -ي ف -ري -ق ج -م -ع -ي -ة الشص -ل -ف ال-ذي
يتصصدر ترتيب الرابطة الثانية  ..وشصاءت
الصص- - -دف أان ي- - -واج- - -ه أاشص- - -ب - -ال اŸدرب
جحمون الفريق الفائز بكاسس ا÷مهورية
اŸوسصم اŸاضصي ا–اد بلعباسس ‘ ملعب

كاريكات /ÒعنÎ

هذا اأ’خ. Ò
وفيما يلي مقابÓت إلدور إل : 1٦
أامل بوسصعادة – اأوŸبي بلدية بومهرة
مسصتقبل واد سصلي – ا–اد عنابة
ا–اد الشصÓلة – ا–اد خنشصلة
ا–اد ا÷زائر – جمعية وهران
ا–اد ا’خضصرية – شصبيبة السصاورة
دفاع تاجنانت – شصباب بلوزداد
مولودية باتنة – شصباب بوقÒاط
حمراء عنابة – شصباب حي موسصى
غا‹ معسصكر – أاهلي الÈج
سصريع اÙمدية – إا–اد سصطيف
مولودية بجاية – أاوŸبي اŸقرن
أاوŸبي اأقبو– نصصر حسص Úداي
ا–اد بني دوالة – إا–اد تلمسصان
مولودية البيضس – جمعية ع Úمليلة
ا–اد الرمشصي – مولودية العلمة
شصباب غ Òعبادلة – إا–اد ا◊راشس
مسصتقبل الرويسصات – شصبيبة تيارت
Óم-ن ال-وطني –
ا÷م-ع-ي-ة ال-ري-اضص-ي-ة ل -أ
شصباب ع Úوسصارة
شصباب باتنة – ‚م بلدية بسصباسس
ا–اد البليدة – نادي بارادو
وداد تلمسصان – ا–اد ذراع بن خدة
مشصعل بازر سصخرة – شصباب بني ثور
شصبيبة بجاية – شصبيبة سصكيكدة
أامل غريسس – شصبيبة القبائل
اŸلعب اإ’فريقي السصطايفي – شصباب
قايسس
مولودية وهران – أامل بلدية مغنية
رائ- -د ع Úال- -دف- -ل -ى – ن -ادي تضص -ام -ن
سصوف.

