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شسركـ ـ ـ ـة جزائري ـ ـة إاقتحمـت
التصسدي ـ ـر ‘ ظ ـ ـرف قياسسـي

@ الرهـان على البعثات الدبلوماسسية لÎويج «منتـوج بـÓدي»
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توجـــت بـ 5مذكـــرات تفـــاهم
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رئيسس منظمة «عدالة » الÈيطانية سصيد أاحمد اليداسصي لـ «الشصعب»:

اŸفوضسي ـ ـة
األوروبيـ ـ ـة
داسست على الشسرعية
بتحالفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
دولـ ـ ـ ـة الحتـ ـ ـ ـ ـÓل
@ سصياسصـــة القمع اŸغربي
أاجـــــــÈت  ٢50أالـــــــــــف
صصحــــراوي علــــى التشصــــّرد
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قضصيـــــــــة مسصاعـــــــــدي
اŸقتصصديــن بسصكيكــــــدة

قرار «صسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم» أاقصسـ ـ ـى
الناجح Úبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد دورة
تكوينيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بجيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
صصـــ3
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الدور  3٢لكأاسس ا÷مهورية

أامل غري ـ ـ ـ ـ ـسس يحقـ ـ ـ ـ ـق
مفاج ـ ـ ـأاة كبÒة بإاقصسائه
شسبيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة القبائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
صصـــ43ـــ0ــ٢

تنصصيب اÛموعة
الŸÈانية للصصداقة
«ا÷زائر  -مصصر»

ا’ربعاء  ١٩ديسسم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ١١ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ

سصاحلي يÎأاسس ندوة
جهوية للمنتخبÚ
اÙلي Úلوليات الشصرق
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يوسصفي يÎأاسس لقاء تقييميا لقطاع
الصصناعة واŸناجم
يشصرف اليوم ،رئيسص ÷نة
الشص-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-عاون
وا÷ال -ي -ة ع -ب -د ا◊م -ي-د سص-ي
ع- - -ف- - -ي- - -ف ،ع- - -ل - -ى ت - -نصص - -يب
اÛموعة الŸÈانية للصصداقة
«ا÷زائ - - - - -ر -مصص - - - - -ر» ،وذلك
اب - -ت- -داء م- -ن السص- -اع- -ة 10:00
صصباحاÃ ،قر اÛلسص الشصعبي
الوطني.

دورة تكوينية ‘ تقنيات
التصصال للضصباط اŸكلفÚ
باإلعÓم
‘ إاط -ار ت -ط -وي -ر وعصص -رن -ة
سصلك ا◊ماية اŸدنية ،خاصصة
‘ ›ال ت - - - - -أاه - - - - -ي- - - - -ل اŸوارد
ال -بشص -ري -ة ل-ل-ت-ك-ف-ل Ãخ-ت-ل-ف
لخ- -ط- -ار،ت- -ن- -ظ -م اŸدي -ري -ة
ا أ
ال- -ع -ام -ة ل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن -ي -ة،
اليوم ،دورة تكوينية ‘ ›ال
ت- -ق- -ن- -ي- -ات التصص- -ال ل -ف -ائ -دة
لعÓ-م،
الضص -ب -اط اŸك -ل -ف Úب -ا إ
ع- - -ل- - -ى مسص- - -ت - -وى م - -دي - -ري - -ة
ا◊م - -اي - -ة اŸدن - -ي - -ة ل - -ولي- -ة
سص -ع -ي -دة ،اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة
 09:00صصباحا.

اŸلتقى الدو‹ األول
لÓسصتثمار
ت -ن -ظ -م اŸن -ظ -م -ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الق-تصص-ادية ،يومي
 08و 09ج -ان -ف-ي ،اŸل-ت-ق-ى
لول لÓسصتثمار –ت
الدو‹ ا أ
شص-ع-ار «م-ن أاج-ل السص-تمرارية
اك- -تشص- -ف- -وا الشص- -رك -اء وف -رصص
السصتثمار ‘ ا÷زائر» ،وذلك
لوراسص-ي ،اب-تداء من
ب-ف-ن-دق ا أ
السصاعة  08:30صصباحا.

يÎأاسص وزير الصصناعة واŸناجم يوسصف يوسصفي،
غ -دا ،ل -ق -اء ت -ق -ي -ي -م -ي -ا وط -ن -ي -ا ،ي -ج -م-ع اŸدي-ري-ن
لدارة اŸرك -زي -ة
ال- -ولئ- -ي Úل- -ل- -ق -ط -اع وإاط -ارات ا إ
وال- -رؤوسص- -اء واŸدي- -ري- -ن ال- -ع- -ام ،Úوذلك ب- -اŸع -ه -د
Óن- -ت- -اج- -ي- -ة وال- -ت -ط -وي -ر الصص -ن -اع -ي
ال- -وط- -ن- -ي ل - -إ
ببومرداسص ،ابتداء من السصاعة  08:00صصباحا.

دورة علمية قرآانية ثانية
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ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،اليوم ،العدد161
م-ن حصص-ة م-وع-د م-ع ال-ت-اري-خ ،ب-ع-ن-وان ال-ي-وم ال-وطني
Ÿظ -اه -رات الشص -عب  11ديسص- -م ،Èوذلك Ãق- -ر م -رك -ز
لخوة بومعزة ببئر خادم،
التكوين اŸهني والتمه Úا إ
ابتداء من السصاعة  10:00صصباحا.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع 321
‘ إاط -ار ع -م -ل -ي-ة تسص-ج-ي-ل الشص-ه-ادات ا◊ي-ة ،ي-ن-ظ-م
اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل-ل-م-ج-اه-د ،غ-دا ،ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي
اŸوسصع رقم Ã 321قر اŸتحف وÃقر قسصمة اÛاهدين
بسصطاوا‹ ،حيث خصصصص اللقاء Ÿوضصوع «ما السصر ‘
ح -رصص اÛاه -دي -ن أاث -ن -اء ال -ث -ورة ال -ت-ح-ري-ري-ة ع-ل-ى
لصصابة اŸباشصرة بالذخÒة للهدف أاثناء اŸواجهة مع العدو أاو التدريب بالسصÓح» ،وذلك على السصاعة
ا إ
 10:00صصباحا.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

 -م ج - -ام - -ع- -ة ه- -وارين - -ظ
ت  - -دي - - - -ن ل - - - -ل - - - -ع- - - -ل- - - -وم
م----
ب - - - -و -ول -وج -ي-ات ،ال-ي-وم‘ ،
وال -ت -ك -ن
ن-ام-ج آاف-اق ل-ق-اء ح-ول
ب-ر
إاط-ار الحÎا‘ بحضصور كل
التكوين
لوروب -ي
‡ث -ل -ي ال–اد ا أ
م -ن ري - - -ة و‡ث - - -ل Úع - - -ن
ي- - - -
واŸد ة ال -وط -ن -ي-ة لÈن-ام-ج
ري -اŸدي خÈاء دول - -ي ،Úب - -دار
قو
آاف- - -ا  ،اب -ت -داء م -ن السص-اع-ة
ال -ع -ل -وم
 09:00صصباحا.

العدد  161من حصصة «موعد مع التاريخ»

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

التحرير

لقاء حول التكوين
الحÎا‘ بجامعة
باب الزوار

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لم Úال - - - - -ع- - - - -ام
يشص - - - - -رف ا أ
ل-ل-ت-ح-ال-ف الوطني ا÷مهوري
ب- -ل- -ق- -اسص- -م سص- -اح- -ل- -ي ،ي- -وم 22
ديسص -م Èا÷اري ،ع -ل -ى ن -دوة
ج-ه-وي-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚاÙل-يÚ
ل -ولي -ات الشص -رق ،ك -م-ا سص-ي-ت-م
لمضص -اء ال -رسص -م-ي لت-ف-اق-ي-ة
ا إ
ت-ب-ادل ال-دع-م الن-ت-خ-ابي بÚ
لفÓن
م-ن-ت-خ-ب-ي ال-ت-ح-ال-ف وا أ
على مسصتوى سصكيكدة ،وذلك
ب - -ق - -اع - -ة اÙاضص- -رات ف- -ن- -دق
السص Ó- -م ولي - -ة سص - -ك - -ي- -ك- -دة،
اب - -ت- -داء م- -ن السص- -اع- -ة 09:30
صصباحا.

ندوة إاطارات«األفانا»

ت- -ع -ق -د ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة ،ي-وم  21ديسصمÈ
لط - -ارات - -ه - -ا،
ا÷اري ،ن - -دوة إ
–ضصÒا ل- -ل- -ره- -ان -ات اŸق -ب -ل -ة
و–دي-د م-وق-ف ا◊زب م-نها،
وذلك ب- -ق -اع -ة ﬁم -د ب -وق -رة
ب- - -ب- - -وم- - -رداسص ،اب - -ت - -داء م - -ن
السصاعة  10:00صصباحا.

اختتام يوم دراسصي
حول اللغة العربية
والتقنيات ا◊ديثة
ي- -خ- -ت- -ت- -م ،ال- -ي- -وم ،ال- -ل -ق -اء
الدراسصي حول اللغة العربية
وال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة ب-ف-ندق
الشصÒاطون ،وذلك ابتداء من
السصاعة  15:00مسصاء.

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ا’ربعاء  19ديسصم 2018 Èم
الموافق لـ  11ربيع الثاني  1440هـ

ذكرى تو‹ الشسيخ جاسسم بن ﬁمد آال ثا Êا◊كم

رئي ـ ـ ـسض ا÷مهوري ـ ـ ـة يهن ـ ـ ـئ أام ـ ـ ـ Òدول ـ ـ ـة قط ـ ـ ـر
ب- - -عث رئ - -يسض ا÷م - -ه - -وري - -ة
السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة،
لم Òدولة قطر
ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئة أ
الشس -ي-خ “ي-م ب-ن ح-م-د آال ث-ا،Ê
Ãن -اسس -ب -ة ذك -رى ت-و‹ اŸرح-وم
الشسيخ جاسسم بن ﬁمد آال ثاÊ
ا◊ك -م ‘ ال-بÓ-د ،ج-دد ل-ه ف-ي-ه-ا
ع-زم-ه ال-راسس-خ ع-ل-ى ال-عمل معه
م -ن أاج -ل ت -ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين.
وج -اء ‘ ب -رق-ي-ة رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة:
«إانه Ÿن دواعي سصروري ،والشصعب
ال-ق-ط-ري الشص-ق-ي-ق ي-خ-لد ذكرى تو‹
الشص -ي -خ ج -اسص -م ب -ن ﬁم -د آال ث -ا،Ê
رحمه الله وأاكرم مثواه ،ا◊كم ‘
ال -ب Ó-د ،أان أاع -رب لسص -م -وك -م ،ب -اسص-م
ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن
نفسصي ،بأاحر التها Êوأاطيب اأ’ما،Ê
سص -ائ  Ó-ال -ل -ه ال -ع -ل-ي ال-ق-دي-ر أان Áن
ع -ل -ي -ك -م Ãوف -ور الصص -ح -ة وال-ع-اف-ي-ة
والسصعادة ويشصملكم بحفظه ورعايته
ودوام ت -وف -ي -ق-ه ،وأان ي-ح-ق-ق ل-لشص-عب
القطري الشصقيق مزيدا من الرفعة
والرقي وا’زدهار ‘ ،ظل قيادتكم
ا◊كيمة».
وت-اب-ع ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-قة قائ« :Óإان
ح -ل -ول ه -ذه ال-ذك-رى اÛي-دة ،ل-ه-ي
فرصصة مواتية أاغتنمها أ’نوه Ãسصتوى
التقدم والتطور الذي حققته بÓدكم
ب -فضص -ل ق -ي -ادت -ه ال-رشص-ي-دة وسص-واع-د
أابنائه اıلصص ،Úوباتت تتبوأا مكانة
مرموقة ب Úالدول اŸتقدمة».
هذا ،وأاغتنم هذه اŸناسصبة السصعيدة
يضص -ي -ف رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة »أ’شصيد
باŸسصتوى اŸتميز لعÓقات اأ’خوة
وال -ت -ع -اون ب Úب -ل -دي -ن -ا الشص -ق -ي -ق،Ú
وأ’جدد لكم حرصصنا الدؤووب وعزمنا
الراسصخ على العمل معكم من أاجل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أابدى إاعجابا Ãتحف الفنون ا÷ميلة وحديقة ا◊امة

الوزير األول الكوري يقوم بجولة سصياحية بالعاصصمة

أاغ -ت -ن -م -ه -ا أ’ن -وه Ãسص -ت -وى ال -ت -ق -دم
وال -ت -ط -ور ال -ذي م -ا ان -ف -كت تشص-ه-ده
بÓدكم ،التي “كنت ،بفضصل قيادتها
الرشصيدة وسصواعد أابنائها ،بلوغ أاعلى
اŸراتب ‘ شصتى اÛا’ت».

...ويهنئ نظÒه النيجري
بذكرى إاعÓن ا÷مهورية

ت -ع -زي-زه-ا وا’رت-ق-اء ب-ه-ا إا ¤م-راتب
أاع -ل -ىÃ ،ا ي -خ -دم اŸصص -ال-ح ال-ع-ل-ي-ا
ل-ب-ل-دي-ن-ا وشص-ع-ب-ي-ن-ا الشص-ق-ي-ق ،Úويلبي
ت- -ط- -ل- -ع- -ات- -ه -م -ا ل -ل -رق -ي واإ’زده -ار
والرفاه».

 ...يهنئ نائب األم Òعبد الله
بن حمد آال ثاÊ
بعث رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ل-ن-ائب أام Òدول-ة
قطر ،هنأاه فيها بذكرى تو‹ الفقيد
الشص- -ي- -خ ج- -اسص -م ب -ن ﬁم -د آال ث -اÊ
م -ق -ال -ي -د ا◊ك -م ‘ ال-بÓ-د ون-وه م-ن
خ Ó-ل -ه -ا Ãسص-ت-وى ال-ت-ق-دم وال-ت-ط-ور

الذي تعرفه بÓده.
وك-تب رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ‘ ب-رق-ي-ته
«يسص -ر Êوالشص-عب ال-ق-ط-ري الشص-ق-ي-ق
يحيي ذكرى تو‹ الشصيخ جاسصم بن
ﬁمد آال ثا ،Êتغمده الله برحمته
الواسصعة ،مقاليد ا◊كم ‘ البÓد ،أان
أات-وج-ه إا ¤سص-م-وك-م ب-أاخ-لصض ال-ت-هاÊ
وأاصصدق التÈيكات ،داعيا اŸو ¤عز
وجل أان يعيد عليكم هذه اŸناسصبة
السص-ع-ي-دة Ãوف-ور الصص-ح-ة وال-ع-اف-ية،
وع- -ل -ى الشص -عب ال -ق -ط -ري الشص -ق -ي -ق
باطراد الرفعة والتقدم والنماء».
وأاضص-اف ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-قة ﬂاطبا
نائب أام Òدولة قطر «إان حلول هذه
الذكرى اÛيدة ،لهي فرصصة مواتية

بعث رئيسض ا÷مهورية السصيد عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة تهنئة إا¤
ن- -ظÒه ال -ن -ي -ج -ري إايسص -وف -وﬁم -دو
Ãناسصبة احتفال بÓده بالذكرى 60
إ’ع Ó-ن ا÷م -ه -وري -ة ،أاك -د ل -ه ف -ي-ه-ا
حرصصه على العمل معه على “تÚ
التعاون الثنائي.
وجاء ‘ رسصالة رئيسض ا÷مهورية :
«يسص- -ر ÊأاÁا سص- -رور وج -م -ه -وري -ة
ال -ن -ي -ج -ر الشص -ق -ي -ق-ة –ت-ف-ل ب-ذك-رى
إاع Ó-ن -ه-ا السص-ت-ي-ن-ي أان ات-وج-ه إال-ي-ك-م
باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة
عن نفسصيى بتهانينا ا◊ارة مقرونة
بأاطيب “نياتي لكم Ãوفور الصصحة
وال-ه-ن-اء وب-ال-رق-ي وا’زده-ار ل-لشصعب
النيجري الشصقيق».
وأاضصاف الرئيسض بوتفليقة قائ:Ó
« هذا وأاغتنم هذه السصانحة السصعيدة
أ’ع- -رب ل- -ك- -م ع -ن ارت -ي -اح -ي ÷ودة
ع Ó-ق-ات الصص-داق-ة وال-تضص-ام-ن ال-ت-ي
Œمع بلدينا وأاؤوكد لكم “ام حرصصي
على العمل معكم على “ت Úتعاوننا
ال -ث -ن -ائ -ي خ-دم-ة Ÿصص-ل-ح-ة شص-ع-ب-ي-ن-ا
الشصقيق.»Ú
وواصصل رئيسض الدولة ﬂاطبا نظÒه
ال -ن -ي -ج -ري ق -ائ  «:Ó-ك -م -ا أان-وه ب-روح
التشصاور التي –دو بلدينا فيما يتعلق
ب- -ال- -ت- -ه- -دي -دات م -ت -ع -ددة اأ’شص -ك -ال
اŸسصلطة التي –دق Ãنطقتنا».

لرهاب:
لفريقي للدراسسات حول ا إ
شسرقي باŸركز ا إ

التحدي ـ ـات المنيـ ـ ـة لزال ـ ـت كبـ ـÒة ف ـ ـي منطق ـ ـة السصاحـ ـل
لم- -ن والسس- -ل- -م ل–Ó- -اد
أاك - -د م- -نسس- -ق ا أ
لفريقي ،اسسماعيل شسرقي ،أامسض ،با÷زائر
ا إ
ل‚ازات
ال - -ع- -اصس- -م- -ة ،أان- -ه ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ا إ
لفريقية ‘ ›ال
اŸسسجلة ‘ بعضض اŸناطق ا إ
لره- - -اب «لزالت
م - - -ك- - -اف- - -ح- - -ة ظ- - -اه- - -رة ا إ
ال -ت -ح -دي-ات ك-بÒة ‘ م-ن-ط-ق-ة السس-اح-ل» ،ل
لمنية ‘ ليبيا.
لوضساع ا أ
سسيما مع تدهور ا أ
وأاك -د شص -رق-ي ‘ م-داخ-ل-ت-ه ،خÓ-ل اف-ت-ت-اح أاشص-غ-ال
ا’ج-ت-م-اع  12ل-ن-ق-اط ا’رت-ك-از ل-ل-م-رك-ز اإ’فريقي
للدراسصات واأ’بحاث حول اإ’رهاب أانه ” –قيق
العديد من اإ’‚ازات ‘ القارة اإ’فريقية ‘ ›ال
مكافحة ظاهرة اإ’رهاب والقضصاء على بعضض بؤور
التوتر ،مسصتشصهدا ‘ هذا السصياق Ãا ” إا‚ازه ‘
الصصومال بعد اسصتعادة أاك Ìمن  80باŸائة من ما
احتلته حركة «الشصباب» اإ’رهابية و“ك Úا◊كومة
من أاداء عملها بطريقة طبيعية ،إا ¤جانب القضصاء
على ما يعرف Ãنظمة «جيشض الرب للمقاومة»
ال -ت -ي ك -انت ت -ه-دد أام-ن ك-ل م-ن أاوغ-ن-دا واف-ري-ق-ي-ا
الوسصطى وجنوب السصودان.

ا÷زائر تنعم بـالسصلم واألمان بفضصل
حكمة قيادتها

اŸعضصلة ،وهي تعمل اليوم جاهدة Ÿنع انتشصارها
وسصارعت ‘ اسصتيعابها» ،وهو -كما أاضصاف« -ما
سصاهم ‘ –ديد الوضصع اأ’مني ‘ ا÷زائر».
وأاشصار مسصؤوول الكايارت إا ¤أان اŸنطقة اإ’فريقية،
اليوم –تاج إا ¤قادة ‘ مسصتوى رئيسض ا÷مهورية
ا÷زائرية ،عبد العزيز بوتفليقة ،إاذ «نحن اليوم
ﬁظ -وظ-ون ج-دا» ب-اسص-ت-ف-ادت-ن-ا م-ن ال-ت-ف-وق ال-ذي
ي -ت-م-ت-ع ب-ه «ب-ط-ل م-ع-رك-ة ﬁارب-ة اإ’ره-اب ضص-م-ن
ا’–اد اإ’فريقي» ،معربا عن اعتقاده اأن الدول
اأ’خ- -رى تسص- -ت -ف -ي -د م -ن ه -ذه ال -ت -ج -ارب ‘ إاط -ار
الشصراكة اإ’قليمية والدولية Ÿكافحة اإ’رهاب.

أاكد مدير اŸركز اإ’فريقي للدراسصات واأ’بحاث
ح - -ول اإ’ره- -اب (ال- -ك- -اي- -ارت) ،واŸم- -ث- -ل اÿاصض
ل –Ó-اد اإ’ف -ري -ق-ي ل-ل-ت-ع-اون ضص-د اإ’ره-اب’ ،ري
غبيفلو’-رتي اسصك ،أامسض الثÓثاء ،أان ا÷زائر
ب -اتت ت -ن-ع-م ال-ي-وم ب-السص-ل-م واأ’م-ان ب-فضص-ل ح-ك-م-ة
قيادتها الرشصيدة ،التي أاعطت درسصا ‘ مكافحة
ظاهرة اإ’رهاب –تذي بها دول إافريقيا والعا⁄
ككل.
وأاضص -اف ’ري-غ -ب -ي-ف-ل-و ‘ ،تصص-ري-ح ل(وأاج) ع-ل-ى
ه -امشض ،أاشص -غ -ال ا’ج -ت -م -اع  12ل-ن-ق-اط ا’رت-كاز
للكايارت Œري أاشصغاله ‘ جلسصة مغلقة با÷زائر
العاصصمة« ،أان اأ’وضصاع اأ’منية ‘ ا÷زائر اليوم
باتت معلومة للعامة واÿاصصة وهي تتسصم بالسصلم
واأ’من».
وحسصب مدير اŸركز فإان التحدي الكب Òالذي
ت -واج -ه -ه ا÷زائ -ر ،ه -وﬁاول -ة ب -عضض ا÷م-اع-ات
اإ’ره -اب -ي -ة اغ-ت-ن-ام ال-نشص-اط ال-دي-ن-ي اإ’سصÓ-م-ي ’
سص-ي-م-ا ل-دى شص-ري-ح-ة الشص-ب-اب وال-ف-ئ-ات ال-هشص-ة من
اÛت -م -ع ،لـ»نشص -ر اأ’ف -ك -ار اŸت -ط -رف-ة» ،غ Òأان-ه
اسص -ت -ط -رد ق -ائ « .Ó-إان ا◊ك-م-ة ال-رشص-ي-دة ل-ل-ق-ي-ادة
ا÷زائرية واإ’جراءات اŸلموسصة التي اتخذتها ‘
اÛال مكنت الدولة من التحكم ا÷يد ‘ هذه

جددت كل من ا÷زائر وإاسصبانيا ،أامسض ،التزامهما
بÎقية ودعم كل اŸبادرات والنشصاطات اإ’فريقية
م -ن أاج -ل م-ك-اف-ح-ة اأ’ع-م-ال اإ’ره-اب-ي-ة ‘ ال-ق-ارة
السص- -م- -راء ،وال- -ت- -ي ع- -رفت سص -ن -ة  2018ارتفاعا،
مشصددين على ضصرورة تنمية اŸنطقة اإ’فريقية
اج -ت -م -اع-ي-ا واق-تصص-ادي-ا ل-ل-وق-اي-ة م-ن ان-تشص-ار ه-ذه
Óوطان وتفاديها.
الظاهرة العابرة ل أ
ج- -اء ذلك خÓ- -ل ا’ج- -ت -م -اع  12ل-ن-ق-اط ا’رتكاز
ل -ل -م -رك -ز اإ’ف -ري -ق -ي ل -ل -دراسص-ات واأ’ب-ح-اث ح-ول
اإ’رهاب (الكايارت)،إاذ أابرز ‡ثل وزارة الشصؤوون
اÿارج -ي -ة ،ا◊واسض ري -اشض ‘ ،م -داخ -ل -ت -ه خÓ-ل
افتتاح اأ’شصغال ،أان ا÷زائر ما فتئت تبذل جهودا
هائلة لضصمان أامن سصكانها وأاراضصيها وحدودها،
حيث أانها تواصصل ب Óهوادة «تعزيز التعاون الثنائي
واإ’قليمي مع باقي الدول ا’فريقية» ’ ،سصيما وأان
السص-ي-اق ال-دو‹ ال-ي-وم «ي-ت-م-ي-ز ب-اسص-ت-م-رار ال-ت-هديد

يشصارك وفد برŸا Êجزائري ‘ ملتقى ثنائي بÚ
ا÷زائ - - -ر وت- - -ونسض ل- - -ت- - -ب- - -ادل اÈÿات وأاحسص- - -ن
اŸمارسصات حول نظام ا◊صصة (الكوطا) اأ’فقي
اŸن -ظ -م م -ن ط-رف ه-ي-ئ-ة اأ’· اŸت-ح-دة ل-ل-م-رأاة
(مكتب دول اŸغرب العربي) ،وذلك يومي  19و20

ديسصم ،2018 Èبالعاصصمة التونسصية ،حسصب ما أافاد
به أامسض بيان Ûلسض اأ’مة.
وأاوضصح ذات اŸصصدر أان الوفد يتكون من نائب رئيسض
›لسض اأ’مة السصيدة نوارة سصعدية جعفري والنائب
باÛلسض الشصعبي الوطني السصيدة خÒة جليل.

ا÷زائ ـر وإاسصباني ـا :دع ـم متواصصـل
Ÿبادرات مكافحة اإلرهاب

وفد برŸا ‘ Êملتقى جزائري-تونسصي حول نظام ا◊صصة األفقي

اإ’ره -اب -ي» خ -اصص-ة ب-ع-د ال-ه-زائ-م ال-ت-ي م-ن-يت ب-ه-ا
ا÷ماعات اإ’رهابية ‘ سصوريا والعراق والتي تهدد
بالعودة التدريجية للعناصصر اإ’رهابية اŸسصلحة إا¤
مناطق الصصراع.
وذكر رياشض باŸناسصبة «باŸهام والدور الذي لعبته
ا÷زائر ‘ مكافحة ا’رهاب على رأاسصها تلك التي
يقوم بها رئيسض ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
ب -اع -ت -ب -اره م -نسص -ق -ا ل –Ó-اد اأ’ف -ري -ق-ي ‘ ›ال
مكافحة اإ’رهاب والتطرف العنيف ،وبالنظر إا¤
اŸه -م -ة اŸل -ق -اة ع -ل -ى ع -ات -ق -ه م-ن ق-ب-ل ن-ظ-رائ-ه
اأ’فارقة ،فإان «بلدنا  -يضصيف نفسض اŸسصؤوول« -لن
ي -دخ -ر ج -ه -دا ل -ت -ع -زي -ز ودع -م ج -م -ي-ع اŸب-ادرات
واإ’جراءات اأ’فريقية بهذه الروح».
وبدوره ،أاكد ‡ثل سصفارة دولة إاسصبانيا با÷زائر،
أان إاسصبانيا تعÎف بقيادة ا÷زائر ‘ ا◊رب ضصد
اإ’رهاب على اŸسصتوى اأ’فريقي والعاŸي ،مÈزا
أان بلده يو‹ «اهتماما خاصصا» للقارة اأ’فريقية
ول -ه -ذا السص -بب ،ك-م-ا أاك-د ،ت-واصص-ل م-دري-د دع-م-ه-ا
÷هود الهيئة اإ’فريقية ‘ ﬁاربة ظاهرة اإ’رهاب
والوقاية منه ،مÈزا أان اŸركز يعت Èمفتاح تعزيز
الوقاية ‘ القارة.
وحسصب ذات اŸسصؤوول ،فقد سصجلت إاسصبانيا دعمها
ل–Óاد اأ’فريقي ‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب من
خÓ-ل م-ن-ح-ه-ا م-ي-زان-ي-ة Ÿف-وضص-ي-ة ا’–اد ق-درت
Ãبلغ  25مليون يورومنذ عام  ،2009موضصحا أانه
إا ¤غ- -اي -ة  2017خ-صص-صصت  60ب -اŸائ-ة م-ن ه-ذه
اŸسصاهمة لضصمان السصلم واأ’من فيما ذهبت البقية
م -ن ه -ذا ال -ق -در اŸا‹ ل -دع -م «–ق -ي -ق ال -ت-ن-م-ي-ة
ا’قتصصادية وا’جتماعية ‘ دول القارة».

معرضض داكار الدو‹

ا÷زائر تتحصصل على
جائزة أاحسصن مشصاركة
–صصلت ا÷زائر على جائزة «أاحسصن مشصاركة
رسصمية» ‘ الطبعة Ÿ 27عرضض داكار الدو‹
(فيداك) ،الذي نظم بالعاصصمة السصنغالية ،ما
ب 29 Úنوفم Èو 16ديسصم Èا÷اري ،حسصب ما
جاء ‘ بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية.
و” تكر Ëا÷زائر خÓل حفل اختتام اŸعرضض
ال -ذي ن -ظ-م ب-ال-ق-اع-ة الشص-رف-ي-ة ل-ل-م-رك-ز ال-دو‹
للتجارة اÿارجية بالسصنغال من أاجل «مشصاركتها
اŸنتظمة ‘ هذه التظاهرة ا’قتصصادية الهامة»
حسصب البيان.
وشصاركت  46مؤوسصسصة جزائرية تنشصط ‘ عدة
قطاعات اقتصصادية ‘ اŸعرضض الذي يعت Èأاهم
تظاهرة اقتصصادية وŒارية ‘ إافريقيا الغربية
والذي نظم هذه السصنة –ت عنوان »:تنافسصية
اŸؤوسصسص- -ات الصص- -غÒة واŸت- -وسص- -ط- -ة ‘ ال -دول
النامية ‘ مواجهة –ديات العوŸة» ،يضصيف
نفسض اŸصصدر.

لول ÷م-ه-وري-ة ك-وري-ا ‹
ق -ام ال -وزي -ر ا أ
ن -اك-ي -ون ،ب -ج -ول -ة سس -ي -اح -ي -ة إا ¤اŸت-ح-ف
الوطني للفنون ا÷ميلة وحديقة التجارب
ا◊ام- -ة ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس -م -ة ،أاع -رب م -ن
خÓلها عن إاعجابه بالÌوة والقيمة اللتÚ
يزخر بهما هذان اŸوقعان اŸتميزان للÎاث
الثقا‘ والنباتي ذي البعد العاŸي.
وب- -دأا ‹ ن- -اك-ي- -ون ال- -ذي ك- -ان م -رف -وق -ا ب -وزي -ر
الصص-ن-اع-ة واŸن-اج-م ي-وسص-ف ي-وسص-ف-ي وأاعضص-اء م-ن
الوفد اŸرافق له زيارته إا ¤ا÷زائر باŸتحف
الوطني للفنون ا÷ميلة بحي ﬁمد بلوزداد.
وطيلة اكتشصافه للقطع الثمينة التي يزخر بها هذا
اŸت -ح -ف ،ت -ل -ق -ى اŸسص -ؤوول ال-ك-وري م-ن مسص-ؤوول-ة
اŸتحف دليلة أاورفا‹ شصروحات بناءة حول هذه
القطع اÿاصصة.
وعليه فقد تكونت لديه فكرة حول ﬂتلف جوانب
تاريخ ا÷زائر العاصصمة من خÓل هذا اŸتحف
قبل أان يتجول ع Èالقاعات العديدة اıصصصصة
ıتلف القطع الفنية من حقب وأاصصول متنوعة.
بعدها توجه الوزير اأ’ول الكوري نحومكتبة الفن
اıتصض ل -ه -ذا اŸت-ح-ف لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى اأ’ع-م-ال
التي عرضصتها باية إاحدى الوجوه النسصوية اأ’كÌ
صصيتا ‘ ›ال الرسصم ا÷زائري.
ومن شصرفة متحف الفنون ا÷ميلة ” دعوة الوزير
اأ’ول ال -ك -وري ووف -د ب -ل-ده إا ¤ال-ت-م-ت-ع ب-اإ’طÓ-ل-ة
ال-رائ-ع-ة ع-ل-ى ح-دي-ق-ة ال-ت-ج-ارب ا◊ام-ة ال-تي تعد
اÙط -ة ال -ث-ان-ي-ة ÷ول-ت-ه إا ¤ال-ع-اصص-م-ة ،ح-يث ”
تقد Ëمعلومات حول ﬂتلف خصصوصصيات هذا
اŸوقع لضصيوف ا÷زائر .وعليه فقد اكتشصف هؤو’ء
ا◊ديقت Úالفرنسصية واإ’‚ليزية اللت ÚتشصكÓن
إاح -دى أاج -ن -ح -ت -ه ال -رئ -يسص -ي -ة واŸم-رات ال-ع-دي-دة
اŸزينة باأ’زهار اŸتنوعة أاغلبيتها نادرة.

..وأاكد من بومرداسض أاهمية اŸسصاهمة
الكورية ‘ تنمية القتصصاد ا÷زائري
أاكد الوزير اأ’ول ÷مهورية كوريا (كوريا ا÷نوبية)
‹ ناك يون ،أامسض ،ببومرداسض ،أان بÓده تتشصرف
باŸسصاهمة ‘ تنمية ا’قتصصاد ا÷زائري.
وقال ‹ ناك يون خÓل مرافقته وزير الطاقة

واŸن -اج -م ،ي -وسص -ف ي-وسص-ف-ي ل-وضص-ع ح-ي-ز اÿدم-ة
الشصطر الثا Êمن الوحدة الثانية إ’نتاج الكهرباء
Ãحطة إانتاج الكهرباء ببلدية رأاسض جنات شصرق
الو’ية أان بÓده «تتشصرف باŸسصاهمة ‘ تنمية
ا’قتصصاد ا÷زائري من خÓل مؤوسصسصات كورية
جنوبية».
وقد أاشصرف الوزير اأ’ول الكوري ا÷نوبي الذي
كان مرفوقا كذلك بالرئيسض اŸدير العام Ûمع
سص -ون -ل -غ-از ،ع-رق-اب ﬁم-د ،رم-زي-ا ع-ل-ى وضص-ع ‘
اÿدمة هذا الشصطر من هذا اŸشصروع بسصعة 1200
م- -ي- -غ- -اوات /سص -اع -ة وال -ذي تشص -رف ع -ل -ى إا‚ازه
م-ؤوسصسص-ة «داي-وو» ال-ك-وري-ة ا÷ن-وب-ي-ة ب-الشص-راكة مع
›مع سصونلغاز ضصمن زيارته الرسصمية إا ¤ا÷زائر
التي شصرع فيها اأ’حد اŸاضصي.
و‘ تصص -ري -ح -ه ل -لصص-ح-اف-ة ع-ل-ى ه-امشض م-ع-اي-ن-ت-ه
ل- -ورشص- -ات وﬂت -ل -ف وح -دات اإ’ن -ت -اج واŸراق -ب -ة
ووح -دات الصص -ي -ان-ة ب-ه-ذا اŸشص-روع الضص-خ-م ال-ذي
يرتقب أان يدخل حيز اÿدمة منتصصف شصهر يناير
القادم أاعرب الوزير اأ’ول الكوري ا÷نوبي عن
اف -ت -خ -اره ال -ك -ب Òك -ون م -ؤوسصسص-ة «داي-وو» ال-ك-وري-ة
تسص- -اه- -م م- -ن خÓ- -ل ه- -ذا اŸشص- -روع ‘ ت- -ط- -وي -ر
ا’قتصصاد والتصصنيع با÷زائر.
إاعت ‘ Èهذا اإ’طار أان لدى اŸؤوسصسصات الكورية
ا÷نوبية «الثقة الكاملة» ‘ تكملة إا‚از اŸشصاريع
‘ وق -ت -ه -ا اÙدد وع -دم Œاوز اأ’غ -ل-ف-ة اŸال-ي-ة
اŸرصصودة لذلك وأانا متأاكد -يضصيف الوزير اأ’ول
الكوري ا÷نوبي -أان مؤوسصسصة» دايوو تتميز بنفسض
هذه اÿصصائصض ا÷يدة».
«’ح- - -ظت خÓ- - -ل زي- - -ارت- - -ي إا ¤ا÷زائ - -ر ذلك
ا’سص- -ت -ق -رار ‘ ال -ن -م -وا’ق -تصص -ادي ون -فسض اأ’م -ر
اÓŸح- - -ظ ك- - -ذلك ‘ ا÷وانب ا’ج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة
والسصياسصية» ،أاضصاف ضصيف ا÷زائر الذي قال إان
هذا ا’سصتقرار “كنت ا÷زائر من –قيقه «رغم
اآ’’م التي عاشصتها».
من جانبه ،أاعرب الرئيسض اŸدير العام Ûمع
سصونلغاز عن «افتخاره الكب »Òبالنجاح الذي ”
–قيقه من خÓل إا‚از هذه اÙطة ا◊يوية
بالتعاون مع الشصركاء الكوري Úع Èمؤوسصسصة» دايوو»
واصصفا التعاون بـ «النموذجي واŸثال الناجح « ‘
اÛال.

..و ينهي زيارته الرسصمية إا ¤ا÷زائر

أانهى الوزير اأ’ول ÷مهورية كوريا ‹ ،ناك-يون ،أامسض الثÓثاء ،زيارته الرسصمية إا ¤ا÷زائر التي
دامت ثÓثة أايام ،ترأاسض خÓلها مع الوزير اأ’ول ،أاحمد أاويحيى ،أاشصغال الدورة اÿامسصة Ÿنتدى
اأ’عمال ا÷زائري-الكوري.
وكان ‘ توديع ‹ ناك-يون باŸطار الدو‹ هواري بومدين ،أاويحيى وأاعضصاء من ا◊كومة.
وتوجت زيارة ‹ ناك-يون للجزائر بالتوقيع على خمسض مذكرات تفاهم ب Úالبلدين تخصض قطاعات
البيئة وا÷مارك وا’سصتثمار و›ال ا’عتماد واŸطابقة فضص Óعن التعاون ‘ ›ال الطاقات
اŸتجددة.

التعاون اإلفريقي-األوروبي :السصيدة فرعون تعرضض Œربة ا÷زائر
أاكدت وزيرة الÈيد واŸواصسÓت السسلكية
والÓسسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،هدى
إاÁان ف -رع -ون ،أامسض ،ب-ف-ي-ي-ن-ا (ال-ن-مسس-ا) ،ع-ل-ى
لول-وي-ة ل-ل-ت-ن-ف-ي-ذ «السس-ري-ع
ضس -رورة إاع -ط-اء ا أ
والفعال» Ÿبادئ الÓمركزية ‘ التصسنيع بغية
لف - -ري - -ق - -ي - -ة
“ك Úم- - -واط- - -ن - -ي ال - -ق - -ارت Úا إ
لوروب -ي -ة م -ن ج-ن-ي ث-م-ار ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
وا أ
ا÷ديدة.
وأاوضصحت الوزيرة ‘ كلمة لها خÓل أاشصغال اŸنتدى
اإ’فريقي-اأ’وروبي رفيع اŸسصتوى الذي تشصارك فيه
بصصفتها ‡ثلة لرئيسض ا÷مهورية ،السصيد عبد العزيز
بوتفليقة ،أانه «ينبغي إاعطاء ا’أولوية للتنفيذ السصريع
وال -ف -ع -ال Ÿب -ادئ ال Ó-م-رك-زي-ة ‘ ال-تصص-ن-ي-ع ل-ت-م-كÚ
م -واط -ن -ي ال -ق -ارت Úم-ن ج-ن-ي ث-م-ار ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا÷دي-دة وا’سص-ت-ع-داد Ÿواج-ه-ة ال-وضص-ع-ي-ات اŸعقدة
ال-ت-ي –دث-ه-ا ال-ت-غ-يÒات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا’ق-تصص-ادي-ة
والتكنولوجية الناجمة عن ا’إبداع البشصري ،خاصصة
من خÓل الرقمنة».
وأاشصارت ‘ هذا الشصأان إا ¤أان «ا’قتصصاد ا÷ديد
القائم على الرقمنة يتطور Ãعدل ’ Áكن السصيطرة
عليه» ،مÈزة أانه «على هذا ا’أسصاسض ،ينبغي أان يكون
جميع مواطني العا ⁄صصناعا لهذا ا’قتصصاد الرقمي
ومسصتفيدين منه أايضصا».
ا◊د من ظاهرة الهجرة Áر ع Èالتنمية اÙلية
من جهة أاخرى ،أاكدت الوزيرة اأن التنمية اÙلية هي
«الوسصيلة الوحيدة للحد من ظاهرة الهجرة والضصرر
ال-ذي ت-ل-ح-ق-ه Ãواط-ن-ي-ن-ا اأ’ف-ارق-ة ،خ-اصص-ة الشص-ب-اب
منهم»’ ،فتة إا ¤أانه «إان  ⁄يفر السصكان من مسصقط
رأاسصهم جراء نزاعات مسصلحة ،فهوالبحث عن فرصض

العمل الذي يدفع بالشصباب للمغادرة ،بل إان النزاعات
اŸسصلحة Œد منبعها أاوعلى اأ’قل ﬁركا قويا لها ‘
الفقر وبطالة الشصباب».
وأاشصارت إا ¤أانه «بغرضض البحث اŸسصتمر عن رفاهية
السص-ك-ان و–ق-ي-ق اإ’نصص-اف وال-ع-دل ب-ي-ن-ه-م ،سص-طرت
ا÷زائ-ر أاه-داف-ا واسص-ع-ة تسص-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا ‘ إاط-ار
سصياسصة رئيسض ا÷مهورية ،والتي تضصع الفرد ‘ طليعة
انشصغا’ت ا◊كومة مع إاعطاء أاهمية بالغة لÎقية
وتعميم اسصتعمال تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصصال ‘
كافة الÎاب الوطني ولكل اŸواطن.»Ú
وعÓوة على تكريسض تكافؤو الفرصض ،باعتباره «مبدأا
أاسص -اسص-ي-ا اع-ت-م-دت-ه ا÷زائ-ر ،ف-إان ال-ه-دف ي-ت-م-ث-ل ‘
اŸسصاهمة ‘ تطوير بيئة تتماشصى والعصصر الرقمي
م-ن-اسص-ب-ة ل-ل-ح-ي-اة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا’قتصصادية وﬁفزة
لÓسصتثمار وخلق مناصصب شصغل موزعة بشصكل متكافئ
ل-ت-ق-ل-يصض ت-دف-ق اŸه-اج-ري-ن م-ن اŸن-اط-ق ال-داخ-لية
ل -ل -ب Ó-د ن-ح-واŸن-اط-ق ا◊ضص-ري-ة’ ،سص-ي-م-ا ت-لك ال-ت-ي
تعرف كثافة سصكانية كبÒة».
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’فريقية ألوجهة ألتجارية ‘ 201٩
جلب يعت Èألسسوق أ إ

 300شضركة جزائرية اقتحمت التصضدير ‘ ظرف قيأسضي
الرهأن على البعثأت الدبلومأسضية لÎويج «منتوج بÓدي»
خرج أللقاء ألوطني أıصسصس لÎقية ألصسادرأت خارج أÙروقات– ،ت شسعار إأ‚اح عمليات ألتصسدير لتنويع أŸوأرد بصسياغة
’سسÎأت-ي-ج-ي-ة ف-ع-ال-ة وب-ن-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ح-ق-يقية لÎقية ألتصسدير وألتوجه نحو
خ-ارط-ة ط-ري-ق سس-تسس-م-ح ب-إاع-دأد أÙاور أل-كÈى إ
’سسوأق أÿارجية وألÎويج للمنتوجات أÙلية ألصسنع ‘ ألدول ألغربية– .قق ذلك بفضسل دعم رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
أ أ
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-وط-ن-ي أل-ذي ج-م-ع أŸت-ع-ام-ل Úأ’ق-تصس-ادي Úوألشس-رك-اء أل-ف-اع-ل ÚوأŸؤوسسسس-ات أ’ق-تصس-ادي-ة ب-اŸرك-ز ألدو‹
للمؤو“رأت با÷زأئر ألعاصسمة ،وهو ما يÎجم أŸسسعى ألوأضسح لتنويع أ’قتصساد وترقية ألصسادرأت خارج أÙروقات.
وكذأ  12أتفاقية مع ألغابون و 5مع مصضر ،مضضيفا
أن أŸف -اوضض -ات ب ÚأŸت -ع -ام -ل Úألق -تصض-اديÚ
أ÷زأئري Úوأألجانب ل تزأل مفتوحة.
وحسضب وزي - -ر أل - -ت - -ج - -ارة ف - -إان أل - -ب - -ع- -ث- -ات
ألقتصضادية ‘ ألسضفارأت أ÷زأئرية ‘ أÿارج
‘ ذأت ألسضياق أعت Èوزير ألتجارة سضعيد
سض-ت-ك-ون ألسض-ن-د أل-ق-وي ل-ت-ح-ق-ي-ق مسض-ع-ى ت-رق-ية
ج Ó-ب ،أŸل -ت -ق -ى أل -وط-ن-ي ﬁط-ة ه-ام-ة ت-أات-ي
ألصض- - -ادرأت وول- - -وج أل- - -ع- - -دي- - -د م - -ن أألسض - -وأق
لسض- -ت- -ك -م -ال سض -لسض -ل -ة أل -تشض -اور أل -ت -ي “ت بÚ
وأŸسض-ت-م-دة م-ن ألسضÎأت-ي-ج-ي-ة أŸع-ت-م-دة ع-لى
أل-ف-اع-ل Úألق-تصض-ادي Úقصض-د إأب-رأز أل-ت-ح-دي-ات
ألتنويع أŸثمر للشضركاء ألقتصضادي ÚوألتجاريÚ
وتشضخيصس ألعرأقيل ألتي لزألت عقبة ‘ مسضار
على ألصضعيدين ألعاŸي وأإلفريقي مع إأنشضاء
ترقية ألتصضدير ،كاشضفا عن رسضم أŸعا ⁄أألولية
منطقة ألتبادل أإلفريقي أ◊ر ،مشضÒأ إأ ¤أن
لسضÎأت - -ي - -ج - -ي - -ة ت - -رق - -ي - -ة ألصض - -ادرأت خ - -ارج
أÙروق-ات أل-ت-ي ت-ت-م-ح-ور ح-ول رؤوي-ة وأضض-ح-ة وأألمريكية وأآلسضيوية ،مشضÒأ إأ ¤تسضجيل أرتفاع  300شضركة جزأئرية أقتحمت عا ⁄ألتصضدير ‘
‘ ع- -دد أŸؤوسضسض- -ات أŸشض- -ارك- -ة ‘ أŸع -ارضس ظرف قياسضي.
تعتمد على قطاعات أسضÎأتيجية ذأت أولوية.
وسضيسضاهم أŸلتقى ألوطني على حد تعبÒ
وأكد جÓب أن أ÷زأئر سضتتوأجد بقوة ‘ أÿارجية من  ‘ 374ألسضنة أŸاضضية إأ839 ¤
أألسض-وأق أإلف-ري-ق-ي-ة ق-ري-ب-ا Ãن-ت-وج-ات-ه-ا ﬁل-ية شضركة ‘  2018أي Ãعدل ‰و يفوق  24باŸئة .أل -وزي -ر ‘ أل -وق -وف ع-ن-د وأق-ع أل-تصض-دي-ر ب-غ-ي-ة
وكشض- - -ف جÓّ- - -ب ع - -ن  50أت-ف-اق-ي-ة تصضدير أسضتخÓصس أآلليات وألتدأب Òألكفيلة بتحسضÚ
ألصضنع ،خاصضة بعد –قيق قفزة نوعية من خÓل
أŸع -ارضس أÿارج -ي -ة أل -ت -ي أع -طت أن -ط -ب -اع -ا للمنتوجات أÙلية جمعت أ÷زأئر بالعديد من ألسضياق ألعام للتصضدير وحتى تتمكن أ÷زأئر من
إأي -ج -اب -ي -ا وأب-رزت أآلف-اق أل-وأع-دة أل-ت-ي ت-رشض-ح ألدول ‘ جميع أÛالت من أهمها  25عقد بلوغ أك Ìمن ملياري دولر خارج أÙروقات
أŸنتجات أ÷زأئرية ألن تكون ناجحة بامتياز شض -رأك -ة م -ع دول -ة م-وري-ت-ان-ي-ا و 9أت-ف-اق-يات مع وه- -و م- -ا ح- -ق- -ق- -ت- -ه ◊د أآلن ب- -فضض- -ل أ÷ه -ود
‘ أل - -ع - -دي - -د م - -ن أألسض- -وأق ح- -ت- -ى أألوروب- -ي- -ة وأشضنطن و 4مع بلجيكا وعقد شضرأكة مع قطر أŸبذولة.

اŸركز الدو‹ للمؤو“رات:
صسونيا طبة

’نتاج أ÷زأئري هذأ أÿميسس
ألطبعة Ÿ 27عرضس أ إ

 430مؤوسضسضة تعرضس Œأربهأ التسضويقية

’ن -ت -اج أ÷زأئ-ري ‘
أضس -ح -ى م -ع -رضس أ إ
ط-ب-ع-ته  ،27أل -ذي سس -ي -ف -ت -ت-ح أب-وأب-ه ه-ذأ
أÿم - -يسس ب - -قصس - -ر أŸع - -ارضس ل - -غ- -اي- -ة 26
ديسس- - - -م Èأ÷اري– ،ت شس- - - -ع- - - -ار «إأ‚اح
ألصس- - - -ادرأت م- - - -ن أج - - -ل ‰و إأق - - -تصس - - -ادي
’ن-ت-اج
مسس -ت-دأم» ،م-رآأة ع-اكسس-ة Ÿا ب-ل-غ-ه أ إ
أل- -وط- -ن- -ي م- -ن ت -ط -ور ون -وع -ي -ة وأحÎأم
لخر،
’ن يصسدر ل آ
معاي Òأ÷ودة ما أهله أ
ف -م-ن-ذ سس-ن-ة  ‘ 2014ظ -ل ت -رأج -ع أسس -ع-ار
ألنفط سسطرت أ◊كومة أسسÎأتيجية من
خ-لل م-ن-ح –ف-ي-زأت ك-ت-خ-ف-يضس ألرسسوم
أ÷م- -رك- -ي- -ة وأل- -ق- -ي- -ام ب -دورأت ت -ك -وي -ن
لتأاهيل أŸنتوج أ÷زأئري بغرضس أقتحام
ألسس- -وق أÿارج- -ي ‘ ظ- -ل أل- -ت- -ن- -افسس -ي -ة،
وأل -ت -خ -لصس م -ن أ’ع -ت -م -اد ع-ل-ى ع-ائ-دأت
ألنفط.

سسهام بوعموشسة
ح -م -ل -ة «م -ن-ت-وج بÓ-دي» وت-ن-ظ-ي-م صض-ال-ون-ات
للتعريف باŸنتوج ألوطني وإأظهار جودته خÒ
دليل على ألسضياسضة ألتحفيزية للدولة ،وهناك
‰اذج وŒارب ناجعة كسضبها أŸنتوج أ÷زأئري
‘ معارضس عدة أفضضت مؤوخرأ إأ ¤إأمضضاء
أت -ف -اق -ي -ات م-ع م-ؤوسضسض-ات م-وري-ت-ان-ي-ة ،ق-ط-ري-ة
ومصضرية لتصضدير أŸنتوج ألوطني .كما أمضضت
أتفاقات ‡اثلة مع مؤوسضسضات للتصضدير إأ ¤كندأ
وألوليات أŸتحدة أألمريكية ،كما يعد ›مع
كوندور مثال حيا عن ‚اح أŸؤوسضسضات ألناشضطة

’غلبية على مشسروع تسسوية أŸيزأنية لسسنة 2016
ألتصسويت با أ

راوية  :القأنون منح األفضضلية لفعألية النفقأت العمومية
’م- - - -ة ،أمسس،
صس - - - -ادق أعضس- - - -اء ›لسس أ أ
’غ -ل -ب -ي -ة أŸط -ل -ق -ة ع -ل-ى مشس-روع ق-ان-ون
ب -ا أ
تسس-وي-ة أŸي-زأن-ي-ة لسس-نة  ،2016ب -حضس -ور 62
عضس - - -وأ و  43وك -ال -ة ،وذلك خ -لل ج -لسس-ة
ع-ل-ن-ي-ة ت-رأسس-ه-ا ع-ب-د أل-ق-ادر بن صسالح ،وقد
أعت Èوزير أŸالية أŸناقشسة ألتي “ت حول
أŸشسروع مثمرة بعد أن رد على أ’نشسغا’ت
أŸطروحة.

حياة كبياشش
أكد رأوية خÓل ألكلمة ألتي أعقبت أŸصضادقة
على مشضروع قانون تسضوية أŸيزأنية لسضنة 2016
على أ÷هود ألتي بذلتها أ◊كومة ‘ أŸيدأن وعلى
أل -ع -ن -اي -ة وأله -ت -م-ام ل-ت-جسض-ي-د ت-وصض-ي-ات أل-ل-ج-ن-ة
ألقتصضادية وأŸالية و›لسس أÙاسضبة كل قطاع
Ãا يخصضه ،وذلك بتدأرك ألنقائصس أŸسضجلة ‘
أÛالت أıتلفة ،مÈزأ أن هذه أألخÒة «ذأت
ط - -اب - -ع إأدأري أو إأج - -رأئ - -ي ول - -يسضت ذأت ط - -اب - -ع
ﬁاسضباتي».

النقأئصس اŸسضجلة ذات طأبع إاداري
وليسضت ﬁأسضبأتية
قال رأوية إأن ميزأنية ألدولة لسضنة ‘ 2016
إأطار تنفيذ قانون أŸالية “حورت حول تنفيذ
ألشضطر ألثا Êمن ألÈنامج أÿماسضي ،2019- 2015
مذكرأ باإلجرأءأت أŸتخذة ‘ إأطار تنفيذ قانون
أŸالية للسضنة أŸعنية ،وألتي تندرج ضضمن مسضعى
«حذر و وأقعي» Ãا يتناسضب مع ألقدرأت ألوطنية
أŸالية وألقتصضادية للبÓد ،وألتي “نح «أألفضضلية
لفعالية ألنفقة ألعمومية».

÷نة ألشسؤوون أ’قتصسادية وأŸالية:

ضضرورة تغي Òطريقة عمل وتسضيÒ
اŸؤوسضسضأت واإلدارات العمومية

‘ ›ال إأن- -ت- -اج أألج- -ه- -زة أل- -ك- -ه- -روم- -ن- -زل- -ي -ة
وتصض- -دي- -ره- -ا إأ ¤ت- -ونسس ودول إأف -ري -ق -ي -ا ب -ع -د
أإلتفاقيات ألتي ” عقدها مع هذه ألدول.كما
تعد شضركة برنت أ÷زأئر فرع ›مع سضيفيتال
أل - -رأئ - -دة ‘ صض - -ن - -اع - -ة وتصض - -دي - -ر أألج - -ه - -زة
ألكهرومنزلية مرجعية ‘ ألتصضدير .سضيكون لها
حضضور قوي Ãعرضس أإلنتاج أ÷زأئري لتعزيز
حضضورها على أŸسضتوى أÙلي وإأبرأز نشضاطها
وخÈت- - -ه - -ا ‘ ›ال أإلل - -كÎون - -ي - -ات خ - -دم - -ة
للمسضتهلك أ÷زأئري.
‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ،يشض- -ك- -ل م- -ع- -رضس أإلن -ت -اج
ألوطني ‘ طبعته  27ألذي يجمع هذه ألسضنة
أك Ìم - - - -ن  430م -ؤوسضسض -ة “ث -ل ك -ل ق -ط-اع-ات

نشضاطات أإلقتصضاد ألوطنيﬁ ،طة إأقتصضادية
كبÒة وملتقى للمتعامل Úأ÷زأئري ،Úووسضيلة
فعالة لتسضليط ألضضوء على أإلمكانات أ◊قيقية
ل - -لشض - -رك- -ات تÎج- -م أل- -دع- -م وأإلرأدة وأل- -ت- -زأم
ألسضلطات ألعمومية بتشضجيع أŸؤوسضسضات ألوطنية
ألعمومية وأÿاصضة وجعلها أÙرك لكل تطور
وتنمية إأقتصضادية.
ه- - - -ذه أإلرأدة Œسض - - -دت ع Èإأصض Ó- - -ح - - -ات
وإأجرأءأت تأاط Òومرأفقة أŸؤوسضسضات ألرأغبة
‘ أق -ت -ح -ام أألسض -وأق أÿارج-ي-ة ،ب-ح-يث سض-ي-ت-م
إأعÓ- -ن ع -ام  2019سض-ن-ة ألصض-ادرأت وت-ع-ب-ئ-ة كل
أل- -ف -اع -ل Úأإلق -تصض -ادي Úل -ل -ت -م -وق -ع ‘ ألسض -وق
ألدولية.

بن مسسعود من أدرأر:

التأكيد على ضضرورة ترسضيم مهرجأن «عرسس ا÷مل» ‘ الطبعة اŸقبلة وجعله وطنيأ
أكد وزير ألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية
ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود ،ب-ال-و’ي-ة أŸنتدبة
برج باجي ﬂتار ألتابعة لو’ية أدرأر ،على
ضس- -رورة ت- -رسس -ي -م م -ه -رج -ان ع -رسس أ÷م -ل
لهمية
وجعله يأاخذ طابعا وطنيا بالنظر ل أ
أل - -ث - -ق- -اف- -ي- -ة وأ’ق- -تصس- -ادي- -ة وأل- -دي- -ن- -ي- -ة
وألسسياحية ألتي يحملها.
وأوضضح ألوزير خÓل إأشضرأفه مسضاء أول أمسس،
على أنطÓق ألطبعة Ÿ 23هرجان عرسس أ÷مل
Ãنطقة “ياوين ألتي تقع على بعد  200كلم من
ب -رج ب -اج -ي ﬂت -ار ع -ل -ى «أه -م -ي -ة ت -رسض -ي -م ه-ذه
ألتظاهرة أÙلية بالنظر للبعد ألثقا‘ وأإلنسضاÊ
وأ◊ضضاري وألديني وألسضياحي وألقتصضادي ألتي
تتميز بها» ،معتÈأ «أ÷مل ثروة حيوأنية هامة ‘
–قيق ألتنمية ألقتصضادية Ãناطق أ÷نوب ألكبÒ
وتعزيز ألسضياحة أÙلية».
كما أبدى أسضتعدأد قطاعه للبحث عن أطر من
أج -ل ت -رسض -ي -م ع -رسس أ÷م -ل وأل -ع -م-ل أيضض-ا ع-ل-ى
إأعطائه بعدأ دوليا بالنظر Ÿا يحمله من أبعاد
إأنسضانية وحضضارية وأقتصضادية ،مشضددأ على وجوب
«أ◊ف -اظ ع -ل -ى ألÎأث أŸادي وأل Ó-م -ادي» أل-ذي

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

تزخر به ألبÓد.
وأعت Èبن مسضعود «أ÷مل عام Óأسضاسضيا ‘
ترقية ألسضياحة ألدأخلية وجلب ألسضياح أألجانب
وتعزيز ألتنمية ألقتصضادية أŸسضتدأمة ‘ أŸناطق
أ◊دودي -ة» ،مشضÒأ إأ ¤أن ألح -ت -ف -ال ب -ه -ذأ أل-ي-وم
«سض -اه -م بشض -ك -ل ك -ب ‘ Òج -لب أل -ك -ث Òم-ن سض-ك-ان
ألوليات أÛاورة كتمÔأسضت وإأليزي وأدرأر نحو
“ياوين للتعب Òوألتأاكيد بأان للجمل منافع هامة
Áكن أسضتغÓلها لتحقيق تنمية أقتصضادية وأعدة

Ãناطق أ÷نوب وألهضضاب ألعليا».
وذكر ألوزير ‘ هذأ أإلطار بكل
أ÷هود أŸبذولة من طرف ألسضلطات
ألعمومية ‘ ظل «ألسضياسضة ألرشضيدة
ل- -رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة أل -ذي م -ا ف-ت-ئ ي-ب-ذل ك-ل
أŸسض -اع -ي ل -ل -ن -ه -وضس ب -ال -ت -ن -م -ي -ة ‘
أŸن- -اط- -ق أ◊دودي- -ة» ،م -رك -زأ ع -ل -ى
«أه- - -م- - -ي- - -ة أ◊ف- - -اظ ع- - -ل - -ى أألم - -ن
وألسض -ت -ق -رأر أل -ذي ت-ن-ع-م ب-ه أ÷زأئ-ر
حاليا بفضضل سضياسضتي ألوئام أŸدÊ
وأŸصض -ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ل-ت Úأق-ره-م-ا
رئيسس أ÷مهورية».
من جهته ،أكد وأ‹ أدرأر ،حمو بكوشس ‘ ،كلمة
له على أهمية «ترسضيم هذأ أليوم وجعله وطنيا ‘
أل -ط -ب -ع -ات أŸق-ب-ل-ة» ،م-ع-رب-ا ‘ ن-فسس أل-وقت ع-ن
أم-ت-ن-ن-ان-ه ل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أل-ذي أسضدى رعايته
ألسضامية لهذأ أŸهرجان ألذي يقام مرة ‘ ألسضنة
وهذأ ما يؤوكد كما قال على «مدى أهتمامه بكل
أل -ت -ظ -اه -رأت ألسض -ي -اح-ي-ة وألق-تصض-ادي-ة وأل-دي-ن-ي-ة
وألثقافية».
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ومن ب Úألتوصضيات ألتي قدمتها ÷نة ألشضؤوون
ألق -تصض-ادي-ة وأŸال-ي-ة Ûلسس أألم-ة ‘ ت-ق-ري-ره-ا
ألتمهيدي ضضرورة زيادة ألرقابة على إأنفاق أألموأل
ألعامة ،لسضيما من خÓل –سض Úتسضي ÒأŸشضاريع
ألعمومية ،كما دعت إأ« ¤وضضع حد ÷ميع مظاهر
أإلسضرأف وألتبذير ‘ أإلنفاق ألعام» ،باإلضضافة إأ¤
أع- -ت- -م- -اد أŸع- -اي Òأل- -دول- -ي- -ة ‘ ت -ع -ي Úم -دي -ري
أŸؤوسضسضات أŸهيكلة لÓقتصضاد مع «ضضرورة تغيÒ
ط - -ري - -ق- -ة ع- -م- -ل وتسض- -ي ÒأŸؤوسضسض- -ات وأإلدأرأت
ألعمومية “اشضيا مع ألتقلبات أ◊ادة ‘ أÙيط
أل- -دو‹ وﬂت- -ل- -ف أل- -ت- -ح- -دي- -ات ألج- -ت- -م- -اع- -ي -ة
وألقتصضادية وأألمنية».
ك -م -ا أك -د ت -ق-ري-ر أل-ل-ج-ن-ة ع-ل-ى ضض-رورة «وضض-ع
خطط مناسضبة إلصضÓح ألنظام أŸا‹ وأ÷بائي

ت- -ت- -م- -اشض -ى وأل -ت -وج -ه -ات أ÷دي -دة ‘ ألق -تصض -اد
ألوطني» وأسضتحدأث هيئة متخصضصضة ‘ ألقتصضاد
أل -رق -م -ي قصض -د م -رأق -ب -ة صض -رف أألم -وأل أل-ع-ام-ة
و–صضيلها بدقة وألتأاكد من سضÓمة ألسضتثمارأت
وألكشضف أŸبكر عن ألنحرأفات وألتعرف على
أسض-ب-اب-ه-ا وم-ع-ا÷ت-ه-ا ‘ ح-ي-ن-ه-ا ،وج-اء ف-يه كذلك
م- -ط- -ال- -ب- -ة أ◊ك- -وم -ة ب -الل -ت -زأم Ãب -دأ أ◊ذر ‘
ألتخفيضس ألتدريجي للعجز أŸا‹ ،وذلك من أجل
أÙافظة على مسضتوى ‰و مسضتقر.

أاعضضأء اÛلسس :إاعأدة النظر ‘
نظأم الضضرائب وقأنون الصضفقأت
وفيما يتعلق بتدخÓت أعضضاء ألغرفة ألسضفلى
‘ جلسضة ألنقاشس أıصضصضة لهذأ أŸشضروع ،فقد
رك -زت ‘ أغ -ل -ب -ه -ا ع-ل-ى ضض-رورة إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘
ق -ان -ون ألصض -ف -ق -ات أل -ع-م-وم-ي-ة ،وت-ذل-ي-ل أل-ع-ق-ب-ات
ألبÒوقرأطية أمام أŸسضتثمرين ،إأشضكالية ألضضرأئب
غ ÒأÙصضلة وﬁاربة ألغشس وألتهرب ألضضريبي،
وأسضتغÓل مناصضب ألشضغل ( ألفائضس) أŸسضجلة،
لتوظيف ألشضباب.
كما أثار أعضضاؤوها ما أسضموها بـ «ظاهرة إأعادة
تقييم أŸشضاريع» وأعتÈوأ أنها مرأوغة وحيل ُيلجأا
إأل -ي -ه -ا م -ن أج -ل أه -دأف م -ع-ي-ن-ة ؟ ،وأل-ت-ي ت-ك-ل-ف
ميزأنيات معتÈة ما يعني أنها  ⁄تكن ‘ مسضتوى
ألطموح و أألهدأف أŸسضطرة.
ك -م -ا دع -وأ إأ ¤أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أŸال أل-ع-ام،
وإأعادة ألنظر ‘ نظام ألضضرأئب ،وكذأ أإلسضرأع ‘
عصضرنة أإلدأرة أ÷بائية ،مع أإلدأرأت ذأت ألصضلة
كإادأرة أ÷مارك وألبنوك  ،...باإلضضافة إأ ¤رقمنة
ه - -ذه أإلدأرأت ع - -ل - -ى غ - -رأر م - -ا ” ‘ ألسض - -ج- -ل
ألتجاري ،مع ضضرورة ألتنسضيق ألتام بﬂ Úتلف
ألهياكل أŸعنية بالضضرأئب وعلى رأسضها أ÷مارك
وألقضضاء.
وفيما يتعلق بإاشضكالية ألتحصضيل ألضضريبي ،لفت
أعضض- -اء أÛلسس أŸت- -دخ- -ل -ون ‘ أ÷لسض -ة إأ ¤أن
أŸوأط -ن أل -بسض -ي -ط ي -دف -ع أ÷ب -اي -ة (أل-رسض-م ع-ل-ى
ألدخل أإلجما‹) بدون أي تأاخ ،Òفهي تقتطع من
رأتبه ألشضهري ،فيما تتهرب مؤوسضسضات كÈى من
دفعها.

وزيرة ألتضسامن من ألوأدي:

التكفل بأألطفأل اŸصضأب Úبألتوحد ومرافقة اŸراهقÚ
’سسرة
أكدت وزيرة ألتضسامن ألوطني وأ أ
وقضس -اي -ا أŸرأة غ -ن -ي -ة أل -دأل -ي -ة ،أن-ه سس-ي-ت-م
’ط-ف-ال أŸصس-اب Úب-التوحد
أل-ت-ك-ف-ل أل-ت-ام ب-ا أ
وذلك ب- -إادم- -اج -ه -م ‘ أŸؤوسسسس -ات ألÎب -وي -ة،
ع- -ل- -ى أن ّŒن- -د وزأرة أل- -تضس- -ام -ن أل -وط -ن -ي
م -ؤوط -ري -ن وم -ربﬂ ÚتصسŸ Úرأف -ق -ة ه -ذه
’طفال.
ألشسريحة من أ أ

الوادي  :قديري مصسباح
ذكرت ألوزيرة خÓل زيارة ألعمل وألتفقد ألتي
قادتها لولية ألوأدي خÓل أليوم ÚأŸاضضي ،Úأنه
بغرضس تعزيز ألتكفل أŸوجه لهذه ألشضريحة من
أÛتمع– ” ،ويل  54مركزأ تابعا للقطاع إأ¤
م-ؤوسضسض-ات م-ت-خصضصض-ة لسض-ت-ق-ب-ال أŸعاق ،Úسضيما
أألط -ف -ال أŸصض -اب Úب -ال -ت -وح -د ،ن -ظ -رأ ل -ل -ت -زأي -د
أŸسض-ت-م-ر ل-ف-ئ-ة أألط-ف-ال أŸصض-اب Úب-ال-توحد ،و‘
إأطار ألسضتغÓل أألمثل وأأل‚ع لهياكل ألقطاع.
أما بالنسضبة للطفولة أŸسضعفة أكدت ألسضيدة
ألدألية أن ألوزأرة تسضهر على بر›ة دورأت تكوين
ل- -ف- -ائ- -دة أل -ع -م -ال أıتصض ‘ ÚأÛال ألÎب -وي
وألتعليمي Ãرأكز ألتضضامن ألوطني لتحسض Úنوعية
ألتكفل باŸؤوسضسضات ،مع ألسضعي إأ ¤ضضمان أإلدماج
ألج-ت-م-اع-ي أل-ن-اج-ع ل-ل-ط-ف-ل أÙروم م-ن أل-عائلة
وذلك ‘ إأطار ألكفالة.
وبنفسس أŸناسضبة أكدت ألوزيرة على مشضروع
ﬂط -ط Ÿرأف -ق -ة أŸرأه -ق Úع-ن ط-ري-ق ت-ف-ع-ي-ل
مصضلحة أÓŸحظة وألÎبية ‘ ألوسضط أŸفتوح
على مسضتوى مديريات ألنشضاط ألجتماعي ع48 È
ولية وبالتنسضيق مع أÓÿيا أ÷وأرية للتقّرب من
أألحياء بغية ألسضهر على تقد ËأŸرأفقة ألÓزمة

للمرأهق ‘ Úوضضع صضعب أو ألسضرهم ،ويهدف
هذأ أإلجرأء  -تقول ألوزيرة -إأ– ¤قيق آأليات
ألعمل ألجتماعي أ÷وأري من شضأانه أن يسضاهم ‘
حل أŸشضاكل ألجتماعية ويعزز فرصس أ◊صضول
على أÿدمات تلبية لحتياجات أألشضخاصس ألذين
يعانون من صضعوبات وألسضهر على أ◊د من بعضس
أآلفات ألجتماعية .
وأسض -ت -ه -لت أل-وزي-رة زي-ارت-ه-ا إأ ¤ولي-ة أل-وأدي،
Ãعاينة أŸؤوسضسضة ألجتماعية وألطبية ÷معية تاج
ل-لصض-ح-ة ب-ق-م-ار ،ث-م زي-ارة م-رك-ز أل-ت-ك-ف-ل ب-أاط-فال
ألتوحد ÷معية بسضمة برأءة بنفسس ألبلدية.
ك -م -ا أشض -رفت أل -دأل-ي-ة ،ع-ل-ى أن-طÓ-ق أل-ق-اف-ل-ة
ألتضضامنية لفائدة ألعائÓت أÙرومة أو ‘ وضضع
صضعب من أمام مقر أŸركز ألنفسضي لبلدية ألدبيلة،
Óطفال أŸعاقÚ
وأŸركز ألنفسضي ألبيدأغوجي ل أ
ذهنيا بنفسس ألبلدية وكذلك تفقد مؤوسضسضة ألطفولة
أŸسض -ع -ف -ة وأع-طت أل-دأل-ي-ة إأشض-ارة أن-طÓ-ق أل-ي-وم
Óط- -ارأت وأ÷م- -ع- -ي- -ات أŸسضÒة
أل - -ت- -ك- -وي- -ن- -ي ل - -إ
للمؤوسضسضات أıتصضة.
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’ يوجد مÈر مقنع لتأاجيل ا’نتخابات ،معمري لـ«الششعب»:

مشساركة جبهة اŸسستقبل ﬁسسومة ‘ الرئاسسيات اŸقبلة
م-ا ت-زال ف-رضش-ي-ة ت-أاج-ي-ل ال-رئ-اسشيات
تسش- -ي- -ل ال- -ك- -ث Òم -ن ا◊ Èوال -غ -م -وضس
م- -ف- -رزة م -واق -ف سش -ي -اسش -ي -ة ب Úم -ؤوي -د
ومعارضس وحجج كل واحد منهم تطرح
ال - -ك - -ث Òم- -ن ال- -تسش- -اؤو’ت ح- -ول مصشÒ
ا’سش-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة ‘ ،ظ-ل ت-رسش-انة
دسش- -ت- -وري- -ة رسش -مت ومشش -ه -د اŸم -ارسش -ة
ال- - -دÁق- - -راط - -ي - -ة ب - -ا÷زائ - -ر Ãب - -ادئ
ي- - -فÎضس احÎام- - -ه- - -ا وع- - -دم ال - -دوسس
عليها.

سسعاد بوعبوشش
‘ هذا اإ’طار اسشتبعدت جبهة اŸسشتقبل
هذه الفرضشية بحسشم موقفها من رئاسشيات
 ،2019والذي أاعلنت عنه ‘ مؤو“رها اأ’خÒ
ب-حضش-ور  1300م -ن -دوب م-ن ك-ل ال-وط-ن وم-ن
ا÷الية ‘ اÿارج ،حيث ” تأاكيد مششاركتها
واإ’عÓن عن مرششحها الوحيد واŸتمثل ‘
شش- -خصس رئ- -يسش- -ه- -ا ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز ب -ل -ع -ي -د،
وهوالقرار الذي لن يتغ ‘ Òكل الظروف،
حتى ‘ حالة ترششح رئيسس ا÷مهورية لعهدة
رئاسشية جديدة.
‘ هذا اإ’طار أاوضشح عضشواŸكتب الوطني
اŸكلف باإ’عÓم على مسشتوى ا◊زب رؤووف
معمري ‘ تصشريح لـ «الششعب» أان اŸطالبÚ
بالتأاجيل  ⁄يقدموا أاي مÈرات مقنعة رغم
أان اأ’م- -ر ب- -ح- -اج- -ة ل- -ت -وضش -ي -ح -ات وأاسش -ب -اب

تدعوحقيقة لتأاجيل هذه ا’سشتحقاقات وعدم
ا’ك -ت -ف -اء ب -ه -ذا ال -ع-ن-وان ال-ك-ب– Òت غ-ط-اء
مبادرات ودعوات من يدعون لها ،مششÒا إا¤
أان ا◊زب ما يزال متمسشكا بضشرورة احÎام
الدسشتور الواضشح والفاصشل ‘ هذا اŸوضشوع
وإاجراء ا’نتخابات ‘ موعدها أ’نه ’ يوجد
ما يسشتدعي تأاجيلها.
وأابرز معمري أان جبهة اŸسشتقبل ’ ترى
م- -ا ي- -دع- -وإا ¤ت- -أاج- -ي- -ل- -ه- -ا ،مششÒا إا ¤ع -دم
اطÓعهم على تفاصشيل هذه اŸبادرات خاصشة
وأانه  ⁄يكن بخصشوصشها أاي نقاشس أاومبادرة
من السشلطة ،داعيا الششعب أ’ن يقول كلمته ‘
ه- -ذه اÙط- -ة ال- -ه -ام -ة ‘ ت -اري -خ ا÷زائ -ر،

وضش - -رورة احÎام إارادت - -ه ‘ ه- -ذه اŸرح- -ل- -ة
ا◊سشاسشة التي تعيششها البÓد.
وأاك- -د عضش- -واŸك- -تب ال- -وط- -ن- -ي اŸك- -ل- -ف
ب -اإ’عÓ-م أان ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ل-ن ت-رف-ع م-ن
بورصشة اŸبادرات ولن تطرح مبادرة باسشمها
وأان اأ’مر غ Òمدرج ‘ أاجندتها وليسس اأ’مر
م- -ن أاول -وي -ات -ه -ا ،غ Òأان -ه اع -ت Èأان ﬂت -ل -ف
اŸبادرات التي عرفتها السشاحة السشياسشية أامر
إايجابي ‘ ،اŸقابل اعت Èأان ا’لتقاء على
ورق -ة ب -يضش -اء دون شش -روط مسش -ب -ق -ة وب -ح-وار
حقيقي يعني اسشتعداد ا÷بهة للتجاوب مع
هذه اŸبادرات دون ششروط مسشبقة ‘ ،كل ما
يصشب ‘ خدمة ا÷زائر.
وأاوضشح معمري أان جبهة اŸسشتقبل ترى أان
ا÷زائر ‘ غنى عن تعميق أازمتها السشياسشية
خ- -اصش- -ة وأان- -ه -ا ت -ع -يشس أازم -ات اج -ت -م -اع -ي -ة
واق- -تصش- -ادي -ة Œسش -دت ‘ ع -دة أام -ور م -ن -ه -ا
«طباعة النقود ،غليان ا÷بهة ا’جتماعية،
ضش- -ع- -ف ال- -ق- -درة الشش -رائ -ي -ة وال -ت -ن -ام -ي غÒ
اŸسشبوق لظاهرة ا◊رقة» على حد تعبÒه.
وب-خصش-وصس ان-ت-خ-اب-ات ال-ت-ج-دي-د ال-نصشفي
اŸنتظر تنظيمها يوم  29ديسشم ÈاŸقبل ،أاكد
ذات اŸت -ح -دث أان ج -ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ق-دمت
مرششحيها ‘ و’يات ا÷زائر ،بومرداسس،
باتنة ،سشكيكدة ،ام البواقي ،غرداية،
اليزي ،معربا عن أامله ‘ أان يظفر ا◊زب
Ãقعد ‘ ›لسس اأ’مة.

’مة
‘ انتخابات التجديد النصشفي Ûلسس ا أ

 3أاحزاب بورقلة تزكي مرشسحها باإلجماع
أاع - - -ل - - -نت أامسس  3أاح -زاب سش-ي-اسش-ي-ة
ب -ورق -ل -ة –ال -ف-ه-ا ل-ت-زك-ي-ة م-رشش-ح-ه-ا ‘
ان -ت -خ -اب -ات ال -ت -ج -دي-د ال-نصش-ف-ي Ûلسس
’جماع.
’مة وبا إ
ا أ

ورقلة :إÁان كا‘
يتعلق اأ’مر بكل من حزب جبهة التحرير
الوطني ،حركة ›تمع السشلم وحزب الفجر
ا÷دي -د ال -ت -ي أاع-ل-نت ع‡ Èث-ل-ي-ه-ا ب-ال-و’ي-ة
وب- -حضش- -ور ال- -ع- -دي- -د م -ن أاعضش -ائ -ه -ا وب -عضس
اŸنتخب Úعن ﬂتلف التششكيÓت السشياسشية
تزكية مرششحها ’نتخابه ‘ التجديد النصشفي
Ûلسس اأ’مة اŸزمع عقدها ‘  29من ششهر
ديسشم Èا÷اري.
و‘ ب -ي -ان ال -ت -ح -ال -ف الصش -ادر ع-ن ‡ث-ل-ي
اأ’حزاب السشياسشية الثÓثة فإان هذه اÿطوة
ت- -ن- -درج ‘ إاط- -ار اإ’Áان بضش- -رورة ت- -ك- -اث -ف

وتثم Úالتحالف اŸعلن عنه خÓل سشنة 2018
‘ اÛلسس الششعبي الو’ئي مؤوكدة دعمها

Ÿرشش-ح ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ع-بد
القادر جديع.

التكفل بـ  300ششاب ‘ إاطار القافلة التحسشيسشية

األوعية العقارية اŸسسÎجعة فضساءات مناسسبة إلنشساء مراكز معا÷ة اإلدمان
دعا اŸششاركون ‘ الندوة التقييمية
للقافلة التحسشيسشية حول ﬂاطر آافة
اıدرات ،أامسس ،والتي انطلقت ‘ 29
أاك- - -ت- - -وب- - -ر اŸاضش - -ي إا ¤ج - -م - -ل - -ة م - -ن
ال -ت -وصش -ي -ات قصش -د ت -خصش-يصس أاوع-ي-ة
ع- -ق- -اري -ة مسشÎج -ع -ة م -ن ع -م -ل -ي -ات
الÎحيل ‘ إانششاء مراكز ’سشتئصشال
اıدرات وال- - - -ت - - -ك - - -ف - - -ل وال - - -ع Ó- - -ج
وم -ؤوسشسش -ات اسش -تشش -ف -ائ -ي -ة ل-ل-م-خ-ت-لÚ
ال -ع -ق -ل -ي Úال -ذي -ن ي-ج-وب-ون الشش-وارع
’دمان ،خاصشة
سشواء جراء اŸرضس أاوا إ
وأان  300ششاب ” التكفل بهم ‘ إاطار
ال -ق -اف -ل -ة ال -ت -ي ع -رفت ‚اح -ا Œاوز
.٪65

خالدة بن تركي
ط -الب اŸشش -ارك -ون ال-ت-ي ن-ظ-مت ب-و’ي-ة
ا÷زائ -ر وال -ت-ي ج-ابت  13م-ق-اطعة إادارية
ل-ل-ع-اصش-م-ة ،ب-دءا ب-رئ-يسس اÛلسس الشش-ع-بي
ال - -و’ئ - -ي ك- -ر Ëب- -ن- -ور و‡ث- -ل وا‹ و’ي- -ة
ا÷زائر ﬁمد الطاهر ديلمي ورئيسشة ÷نة
الشش-ؤوون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ية باÛلسس
’فة التي تهدد
فريدة جبا‹ إا ¤اسشتئصشال ا آ
 ٪75من الششباب ا÷زائري من خÓل إانششاء
’دم- -ان وك- -ذا
م - -راك- -ز خ- -اصش- -ة Ãع- -ا÷ة ا إ
م-ؤوسشسش-ات اسش-تشش-ف-ائ-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل باıتلÚ
ال -ع -ق -ل -ي Úال -ذي -ن ي-ج-وب-ون الشش-وارع وه-ذا
ب -ال-ن-ظ-را’رق-ام اıي-ف-ة اŸسش-ج-ل-ة وال-ت-ي
أاوضشحت أان الكث Òمن ا◊راقة يسشتعملون
هذا السشم للوصشول إا ¤الفردوسس الوهمي.
وأاك - -د ب - -ن- -ور ،أامسس ،ان ه- -ن- -اك ع- -مÓ- -

م-راط-ون-ي-ا ق-ام ب-ه ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ج-م-ي-عة
’ول
مسشتقبل الششباب باعتبارها اŸنظم ا أ
ل -ل -م -ب -ادرة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت أاك-ت-وب-ر اŸاضش-ي
و÷ن -ة الشش -ؤوون ا’ج -ت -م -اع -ي-ة ال-ت-ي ج-ابت
ال -ق-اف-ل-ة ح-ول ﬂاط-ر اıدرات وال-دع-م
ال- -ك- -ب Òال- -ذي م- -ن- -ح ل -ه -ا م -ن ق -ب -ل ال -و’ة
واŸتفاعل Úمع العمل التطوعي للحد من
’فة التي أاغرقت ا÷زائر وهتكت بأابنائها،
اآ
مؤوكدا وجود ا◊لول اŸمثلة ‘ جملة من
التوصشيات توجت بها ا◊ملة التي اسشتمرت
لششهرين.
وأاك- -دت ج -ب -ا‹ ‘ ت -دخ -ل -ه -ا ‘ سش -ي -اق
Óفة
التوصشيات على ضشرورة إايجاد ا◊لول ل آ
’ولياء تتصشاعد والتي
التي جعلت صشرخات ا أ
تسش -ت -ل -زم إاب -رام ات -ف -اق-ي-ات ب Úا÷م-ع-ي-ات
ال- - - -ن - - -اشش - - -ط - - -ة ‘ اÛال واŸؤوسشسش - - -ات
ا’سش- -تشش- -ف- -ائ- -ي- -ة اıتصش -ة ‘ م -ك -اف -ح -ة
اıدرات وت -ن -ظ -ي -م أاي -ام م -ف -ت -وح-ة ع-ل-ى
مسشتوى الثانويات واŸتوسشطات كل  3أاششهر
أاوأاك Ìحول ﬂتلف النششاطات الرياضشية
اŸوجودة.
وششدد ‡ثل الوا‹ ﬁمد طاهر ديلمي
’دمان
على ضشرورة إانششاء مراكز معا÷ة ا إ
’ن مؤوششر انتششار تعاطي
Ÿتابعة اŸدمن Úأ
اıدرات ‘ تزايد مقابل عدد قليل من
اŸراك - -ز ،م - -ع ضش - -رورة ب - -عث أاخصش- -ائ- -يÚ
نفسشاني Úو‘ علم ا’جتماع على مسشتوى
ا’ح- -ي -اء الشش -ع -ب -ي -ة Ãراف -ق -ة ا÷م -ع -ي -ات
اıتصشة ‘ مكافحة اıدرات وتطوير
’دم -ان
وت- -أاه- -ي- -ل اıتصش ‘ Úم- -ع -ا÷ة ا إ
وتششكيل ÷نة و’ئية –ت إاششراف الوا‹
’فة.
لتوعية والتحسشيسس Ãخاطر ا آ

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

بدوره نوه رئيسس جمعية مسشتقبل الششباب
بن تركي خالد ،أامسس ‘ ،كلمة تقييمة حول
اŸبادرة التي قامت بها ا÷معية –ت ششعار
«’ للمخدرات» أانها سشمحت بالتقرب من
ﬂتلف ششرائح اÛتمع خاصشة فئة الششباب
’م-ر ال-ذي شش-ج-ع-ه-ا ع-ل-ى
Óق Ó-ع ع -ن-ه-ا ا أ
ل -إ
م -واصش -ل -ة ال-ع-م-ل ال-ت-حسش-يسش-ي ال-ذي سش-م-ح
بالتقرب من عدد كب Òمن الششباب خÓل
ششهرين حيث قدموا معلوماتهم الششخصشية
ÓقÓع عن السشم الذي يسشتدعي
للتخلصس ل إ
ت -ق -د Ëك -ام -ل ال -دع -م م -ن ط -رف ا÷ه-ات
الوصشية.

كراشش :اıدرات أاخطر آافة
ب -دوره م -دي-ر الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ل-و’ي-ة
’فة التي
ا÷زائر كراشس طارق حذر من ا آ
تنخر بأاجسشاد الششباب ا÷زائري وتدفع بهم
ا ¤العنف والتطرف وا◊رقة التي تسشدعي
القيام Ãجهودات اك Èعلى مسشتوى جميع
اŸسشتويات.

فتح  23فرقة ◊ماية الطفولة و 13خلية
لتحسسيسش اŸتمدرسسÚ
’همية
أاكد ‡ثل عن الدرك الوطني ا أ
’فة من
التي أاعطاها للحماية والوقاية من ا آ
خÓ- -ل ف- -ت -ح  23ف-رق-ة ◊م-اي-ة ال-ط-ف-ول-ة
’ط -ف-ال واŸؤوسشسش-ات
ل Ó-تصش -ال ال -دائ -م ب -ا أ
’ول توعوي
الÎبوية الذي يبقى دورها ا أ
’من الوطني
و–سشيسشي إا ¤جانب عمل ا أ
الذي قام بإانششاء  13خلية وأابواب مفتوحة
ووحدات Ÿكافحة العنف وا’عتداء.

العدد
17824

05

أامام صشعوبات تفرمل نششاط اŸؤوسشسشات اŸصشغرة

فيدرالية اŸقاول Úالشسباب تدعوا ¤اجتماع تنسسيقي اليوم
هامل خ Òالدين :حلول واقعية لتعقيدات مزمنة
أاخ -ذت ال -ف -ي -درال -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ق-اولÚ
الشش -ب -اب ال -ظ -رف ا’ق -تصش -ادي واŸا‹ الصش -عب
ال -ذي ت -ع -يشش -ه ا÷زائ -ر م -وج -ه -ة ال -دع-وة ا¤
توحيد الصشف وا◊ديث بلغة واحدة ’قÎاح
ا◊لول لتعقيدات ’ تواجه انفراديا.

فنيدسش بن بلة
ذك-رت ال-ف-ي-درال-ي-ة ب-ه-ذا ال-ت-وج-ه الذي –رصس
ع- -ل- -ي- -ه م- -ق- -دم- -ة ت -وضش -ي -ح -ات ت -رصش -د اŸشش -ه -د
ا’ق -تصش -ادي ال -وط -ن -ي وم -ن -اخ اأ’ع -م -ال وم -ك -ان -ة
اŸقاو’تية ‘ هذه ا◊ركية التي تسشتدعي وتÒة
سش -ري-ع-ة اك Èإ’ع-ط-اء ال-ت-ن-وع ‘ اŸن-ت-وج ال-وط-ن-ي
وتوسشيع دائرته التنافسشية ‘ ﬁيط يضشيف يفرضس
اب -ت -ك -ارا وإاب-داع-ا وم-ب-ادرات ’ ت-عÎف ب-ا◊واج-ز
والعوائق.
وب -حسشب ال -ف -ي-درال-ي-ة ‘ ب-ي-ان أامضش-اه رئ-يسش-ه-ا
ه -ام -ل خ Òال -دي -ن ،ف -ان ال -دع -وة ال-ت-ي ت-وج-ه ا¤
أاصشحاب اŸؤوسشسشات اŸصشغرة اŸنجزة ‘ إاطار
آال -ي -ات ال-تشش-غ-ي-ل واŸراف-ق-ة م-ث-ل ك-ن-اك ،اونسش-اج،
او‚ام ،م-ن ج-م-ع-ي-ات وط-ن-ي-ة وﬁل-ي-ة وال-نشش-ط-اء
الغيورين على اŸقاولة الششبابية ،فان الهدف واحد
وحيد مهما اختلفت اآ’راء واأ’فكار .الهدف واحد
ينششده أاهل اŸؤوسشسشات وحاملة اŸششاريع يتمثل ‘
إاسش -م -اع الصش -وت اŸن -ادي Ãلء ال -ف -م وب Ó-ت-وق-ف
بضشرورة إاخراج اŸؤوسشسشة اŸصشغرة إا ¤بر اأ’مان
أاك Ìق- -وة واق- -ت- -دارا Ÿواج- -ه- -ة ال- -ط- -ارئ ب- -رؤوي- -ة
اسشتششرافية تدرسس ا◊سشابات البعدية بدقة وتقدر
اıاط -ر وت -ع -رضس ا◊ل -ول ال -واق -ع-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن
ا’تكالية اŸفرطة.
وبعد ان حددت مقصشدها من اŸبادرة التي
تصشب ‘ خ - -ان- -ة ال- -وف- -اق ا’ق- -تصش- -ادي وا÷ب- -ه- -ة
اŸق -او’ت-ي-ة اŸوح-دة ال-ت-ي ب-اتت ضش-رورة ح-ت-م-ي-ة
Ÿواجهة الصشعوبات بالتضشامن والتكاتف بعيدا عن
عقلية «تخطي راسشي» او»انا الكل ‘ الكل» ،دعت
مؤوسشسشات الششباب إا ¤ا’جتماع Ãقرها ‘ بئر
مراد رايسس بالعاصشمة اليوم  19ديسشم 2018 Èالذي
يصشادف الذكرى ’ 58عÎاف الهيئة اأ’‡ية بحق
الششعب ا÷زائري ‘ تقرير مصشÒه ،واضشعة حدا
’سش -ت -ع -م -ار ف -رنسش -ي ط-ال ،م-ن-ه-ي-ة اŸغ-ال-ط-ات
اŸروجة من قبله على ‡ر التاريخ بعدم وجود امة
جزائرية ‘ القاموسس السشياسشي وا◊ضشاري.
وال -غ -اي -ة م -ن ات-خ-اذ ه-ذه اÙط-ة اŸنÒة م-ن
اسشتقÓل ا÷زائر بحسشب هامل رئيسس الفيدرالية،
ان ي- -أاخ- -ذ الشش- -ب- -اب ح- -ام- -ل- -واŸشش- -اري- -ع ورؤوسش -اء
اŸؤوسشسشات اŸصشغرة الظرف ا’قتصشادي الصشعب،
ب -ن -اء اق -تصش -اد م-ت-ن-وع ت-ل-عب ف-ي-ه اŸق-اول-ة دوره-ا
اŸميز .الغاية من اتخاذ هذا التاريخ غرسس لدى
الشش -ب -اب اŸق -اول روح اŸب -ادرة وا’ت -ك -ال -ي-ة ع-ل-ى
الذات وترسشيخ فكرة تششييد مناخ مقاو’تي بعيدا

ع -ن ضش -غ -وط اإ’دارة وم -رك -زي -ة ال -ق -رار وال -ت-وج-ه
وتعقيدات اÙيط.
ومعروف عن رئيسس الفيدرالية انتقاده الششديد
ل -ل -ت -ه -دي -دات ال -ي -وم -ي -ة ال -ت -ي ي -ع -يشش-ه-ا أاصش-ح-اب
اŸؤوسشسش -ات اŸصش -غ -رة ال -ت-ي ب-ق-در م-ا ه-ي ت-فشش-ل
العزائم و’ تششجع على روح العمل واإ’نتاج ،تعيق
توجه ا÷زائر وتعرقل جهودها للخروج من التبعية
اŸفرطة ا ¤اÙروقات.
واÿروج م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-م-ح-روق-ات ي-ع-ن-ي رفع
اŸن- -ت- -وج ال- -وط -ن -ي إا ¤أاع -ل -ى السش -ق -ف وت -زوي -ده
Ãواصش -ف -ات ال -ن -وع -ي -ة شش -رط ال -وج -ود ‘ ع -وŸة
اقتصشادية تزحف ’ مكانة فيها للضشعيف.
وسشبق لهامل أايضشا الذي ‚ح ‘ كسشبت رهان
دخول فيدرالية اŸقاول Úالششباب ا ¤الثÓثية بعد
مرافعات طويلة ونضشا’ت ،ننادى دوما ا ¤مرافقة
اŸقاو’تية ا◊قة وعدم تركها تغرق ‘ طوفان
ال-ع-راق-ي-ل ك-م-ا ي-وصش-ف-ه-ا م-ق-دم-ا رق-ما ﬂيفا عن
مششاكل مؤوسشسشات ششباب قائ Óان النسشبة الكبÒة
من اŸؤوسشسشات اŸصشغرة التي تقدر Ãليون و200
الف مؤوسشسشة مصشغرة ،تعيشس وضشعا ’ –سشد عليه.
وهوما يسشتدعي مواجهته بوحدة الصشف والكلمة
‘ لقاء اليوم الذي يريده ان يكون انطÓقة تضشيف
Ÿن -اخ اŸق -او’ت -ي -ة ق -وة وم -ت-ان-ة تسش-اع-ده-ا ع-ل-ى
ا’نطÓق باقصشى السشرعة ‘ توف Òفرصس العمل
والÌوة والقيمة اŸضشافة.
مع العلم ينششط –ت لواء الفيدرالية الوطنية
للمقاول Úالششباب جمعيات ومنظمات لها كلمتها
‘ اÙيط ا’قتصشادي واأ’عمال .وهي .ا’–اد
ال -وط -ن -ي ل -ل -مسش -ت -ث -م -ري-ن الشش-ب-اب ،ج-م-ع-ي-ة دع-م
اŸؤوسشسش-ات اŸصش-غ-رة ،ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ية للششباب
اŸسشتفيد من اليات التششغيل واŸرافقة «كناك»،
اونسش -اج ،او‚ام والشش -ب -اب اŸسش -ت -ث-م-ر ،اŸن-ظ-م-ة
الوطنية للمؤوسشسشات وا◊رف.
كما تضشم ‘ عضشويتها كل ا÷معيات الناششطة
‘ ‘ ›ال اŸؤوسشسشات اŸصشغرة وﬂتلف وسشائل
اإ’عÓ-م اŸك-ت-وب-ة واŸرئ-ي-ة واŸسش-م-وع-ة ،وتتطلع
الفيدرالية ’ن تكون رقما له وزنه ‘ عا ⁄ا’عمال
وا’سشتثمار.

’نسشان :
الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن حقوق ا إ

ترحيل  5آالف جزائري من أاوروبا سسنويا

أاف -ادت ال -راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دف-اع ع-ن
’نسشان ،أامسس ،عن ترحيل  5آا’ف
حقوق ا إ
’وروب -ي -ة،
ج- -زائ- -ري سش- -ن- -وي- -ا م- -ن ال -دول ا أ
وأاكدت أان يوم الهجرة اŸوافق لـ  18ديسشمÈ
يششكل فرصشة للتأاكيد بان حقوق اŸهاجرين
’ ت -زال م -هضش -وم -ة م -ن ط -رف ال -دول ال -ت-ي
’جل العمالة ‘ ،ح Úكششفت
تسشتقدمهم أ
أان  12700ج -زائ -ري ه -اج -روا بشش -ك-ل غÒ
ششرعي خÓل  10أاششهر من .2018

جÓل بوطي
ذكرت الرابطة أان ذكرى يوم اŸهاجر ،أامسس،
تأاتي ‘ وضشع عاŸي وإاقليمي تزداد وضشعية
اŸه - -اج- -ري- -ن ف- -ي- -ه سش- -وءا ،إاذ شش- -ه- -دت اغ- -لب
السش-ي-اسش-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ه-ج-رة ‘ دول ال-ع-ا⁄
تشش-ددا اسش-ت-ف-ح-لت م-ع-ه اŸم-ارسش-ات اŸن-ت-ه-ك-ة
Óسش -ف ع-ل-ى مسش-ت-وى
◊ق -وق اŸه -اج -ري -ن ،ول  -أ
البحر اأ’بيضس اŸتوسشط أاصشبح «مقÈة مفتوحة»
للمهاجرين ،حيث أان أاك Ìمن  2160مهاجر
غ Òششرعي ‡ن حاولوا الوصشول إا ¤أاوروبا
ع ÈاŸتوسشط ،لقوا مصشرعهم أاوباتوا ‘ عداد
اŸفقودين ،منذ مطلع العام . 2018
أاك -دت ال -راب -ط -ة ‘ ب -ي -ان ل-ه-ا ،أامسس ،ت-ل-قت
«الشش -عب» نسش -خ -ة م -ن -ه ب -ان ا÷زائ-ر ت-ع-ا Êم-ن
موجات الهجرة غ Òالششرعية نحوأاوروبا ،فهذه
ال-ظ-اه-رة أاصش-ب-حت م-ل-ف-ت-ة لÓ-ن-ت-باه ،حيث تعلن
قوات حرسس السشواحل ،بششكل ششبه يومي ،عن
إاحباط ﬁاو’ت الهجرة غ Òالششرعية انطÓقا
م- -ن السش -واح -ل ا÷زائ -ري -ة ،وأاحصشت ال -راب -ط -ة
خÓل  04سشنوات عن إاحباط ﬁاولة هجرة أاكÌ
من  8217ششخصس منذ بداية سشنة  2015إا ¤غاية

ششهر ديسشم ‘ ،2018 Èح Úبات البحر يحصشد
أارواح شش- -ب- -اب ‘ ع- -م- -ر ال- -زه -ور ،ال -ذي وصش -ل
بنحو  3000حالة وفاة ومفقود منذ  2009اإ¤
غاية اليوم.
وسشجل هواري قدور رئيسس الرابطة بان عدد
ا÷زائري Úالذي ” توقيفهم ع Èحدود القارة
اأ’وروبية الÈية البحرية وا÷وية أاك Ìمن 14
أالف «حراق» خÓل سشنة  ،2017و 12700خÓل
 10أاشش- -ه -ر م -ن سش -ن -ة  2018وشش-م-لت ق-رارات
الÎحيل نصشف عدد «ا◊راقة» اŸوقوف Úإا¤
ا÷زائ -ر ،وح -ت -ى م -ن -ظ -م -ات ح -ق -وق -ي -ة دول -ي-ة
وإاقليمية أاصشبحت –Îف النفاق «اإ’نسشا،»Ê
حيث أان اŸنظمات ا◊قوقية وقفت متفرجة
أامام ظروف الششباب من اŸهاجرين ا÷زائريÚ
اÙتجزين ‘ سشجون عدد من الدول اأ’وروبية
بسشبب الهجرة غ Òالششرعية ،و ⁄تندد بالÎحيل
القسشري الدول اأ’وربية الذي يطال أاك Ìمن
 5000جزائري سشنويا.
كما ذكر اŸصشدر أان دول ا’–اد اأ’وروبي
تÎدد ‘ اŸصشادقة على اتفاقية حماية حقوق
كاّفة العّمال اŸهاجرين وأافراد أاسشرهم ،نتيجة
ك- -ون- -ن- -ا م- -ا زل- -ن -ا ن -خضش -ع ل -ن -ظ -ام ع -اŸي غÒ
دÁق- -راط- -ي “ارسس ف- -ي- -ه ال- -دول اŸت- -ق- -دم- -ة
والصشناعية “ييزا ‡نهجا ومنظما ،حيث تضشع
ق -وان Úه -ج -رة مشش -ددة ب-دع-وى ح-م-اي-ة أام-ن-ه-ا
Óره- -اب ‘ ،ح Úأان
ال - -ق - -وم - -ي وال - -تصش - -دي ل - -إ
اŸششاكل اإ’نسشانية التي تنطوي عليها الهجرة
وخاصشة الهجرة غ Òالنظامية ’ ،تقل خطورة
عن اإ’رهاب الذي أاصشبح ذريعة ‘ يد الدول
للتضشحية بحقوق اإ’نسشان ،ويزداد هذا التمييز
ت- -ط- -رف- -ا ‘ ظ- -ل ط- -غ- -ي -ان ع -وŸة اق -تصش -ادي -ة
متوحششة.

»æWh

أأ’ربعاء  19ديسصم 2018 Èم
ألموأفق لـ  11ربيع ألثاني  1440هـ

بعد إلضسجة إلتي أإحدثها مسسحوق إŸشسروب إ÷اف ““أإمي““Ó

مديرية التّجارة لبومرداسس تأامر بسضحب اŸنتوج من األسضواق
قّ- -ررت م- -دي- -ري -ة إل -ت -ج -ارة ل -ولي -ة
بومردإسس سسحب منتوج إŸسسحوق إ÷اف
Ÿشس-روب ““أإم-ي ““Ó-م-ن ك-اف-ة ن-ق-اط إل-بيع،
وإلوقف إلتحفظي لبيع وتوزيع إŸنتوج،
وه -ذإ ب -ن -اء ع -ل -ى ق -رإر وزإرة إل -ت-ج-ارة
إل -ق -اضس -ي Ãن -ع تسس -وي -ق ه -ذه إل -عÓ-م-ة
إل-ت-ج-اري-ة إ ¤غ-اي-ة إل-فصس-ل إل-ن-هائي ‘
إل - -قضس- -ي- -ة ،م- -ع ت- -وج- -ي- -ه ن- -دإء خ- -اصس
Óولياء من أإجل أإخذ إ◊يطة وإ◊ذر
ل أ
◊ماية أإبنائهم.

بومرداسس :ز ــ كمال
حسصب أŸع -ط -ي -ات أأ’ول -ي -ة أŸق -دم -ة م-ن
طرف مديرية ألتجارة ،فإان ألقضصية تطورت
بعد أنتشصار ظاهرة تناول أŸسصحوق بحالته
أ÷افة من طرف أأ’طفال وتÓميذ أŸدأرسص
بد’ من إأضصافة أŸاء باعتباره ﬁلو’ فوريا،
وهو ما سصبّب مضصاعفات على مسصتوى أ÷هاز
ألهضصمي وحا’ت غثيان وهذيان ،أأ’مر ألذي
أسصتدعى وزأرة ألتجارة إأ ¤توقيفه بعد ظهور
ألتحاليل أÈıية با Èıألعلمي للشصرطة
بشصاطوناف ،ومنع بيع أŸنتوج نظرأ ’حتوأئه
على مادة ““ألبÒأزول““ وهي عبارة عن مادة
ّﬂدرة تسص-ت-ع-م-ل ‘ أ’سص-ت-ط-ب-اب-ات أŸضص-ادة
’Óم وأ’ل- -ت- -ه- -اب- -ات وم- -ع- -ا÷ة أأ’ع -رأضص
ل - -آ
ألعصصبية.
جهت مديرة ألتجارة ندأًء إأ ¤كافة
كما و ّ
Óطفال
Œار ألو’ية إأ ¤وقف بيع أŸنتوج ل أ
إأ ¤غاية ظهور ألنتائج ،وأنتهاء ألتحقيقات
ألتي تقوم بها أŸصصالح أıتصصة وندأًء آأخرأ
Óولياء من أجل –سصيسص أبنائهم ومنعهم من
ل أ

شصرأء مسصحوق ““أمي ““Óحفاظا على سصÓمتهم
وصصحتهم أ÷سصدية.
ألقضصية قد ’ تتوقف عند هذه ألظاهرة
أŸعلنة من قبل مصصالح ألرقابة ،بل حا’ت

كثÒة تهّدد سصÓمة
وح-ي-اة أŸسص-ت-ه-لك
خ - - -اصص - - -ة ف - - -ئ- - -ة
أأ’ط-ف-ال وتÓ-م-يذ
أŸدأرسص ،أل- -ذي -ن
أرت -ب-ط-وأ أرت-ب-اط-ا
كبÒأ باقتناء Ûة
أ’سصÎأحة
أŸت -ك -ون-ة أغ-ل-ب-ه-ا
من حلويات جافة،
عصص Òوم- - - - - - - - -ادة
أل-ي-اغ-ورت م-ن ك-ل
ألعÓمات
أل- -ت- -ج- -اري- -ة ي- -ت- -م
أق - -ت - -ن - -اؤوه- -ا م- -ن
Óﬁت Œارية ’
–Îم أغ - -ل - -ب - -ه - -ا
شص -روط أل -ن -ظ-اف-ة
وأ◊ف- - -ظ أ÷ي- - -د
ل -ل -م -وأد أل-غ-ذأئ-ي-ة
سصريعة ألتلف منها
أل -ت Ó-عب ب -ت -اري-خ
أن-ت-ه-اء ألصصÓحية،
وتعمد قطع ألتيار
أل -ك -ه -رب-ائ-ي ع-ل-ى
أÈŸدأت ط - -ي- -ل- -ة
سص- -اع- -ات أل- -ل- -ي -ل،
أأ’م- - - - - -ر أل- - - - - -ذي
يسص -ت -دع -ي ّŒن -دأ
كبÒأ ومسصتمرأ أ’عوأن ألرقابة وقمع ألغشص
من أجل ألوقاية وأسصتباق حا’ت ألتسصممات
ألغذأئية.

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

ألعدد
17824
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ا◊ماية اŸدنية تتدّخل وŒنّب جامعة
البليدة ( )1حريقا ﬁتوما
مّكن تدّخل عناصسر إ◊ماية إŸدنية
‘ إل -ب-ل-ي-دة م-ن إن-ق-اذ ط-ل-ب-ة وم-ؤوط-ري-ن
ب -ج -ن -اح ب -قسس -م إل-ه-ن-دسس-ة إŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة
ب-ج-ام-ع-ة سس-ع-د دح-لب ‘ إل-ب-ليدة  ،1م-ن
حريق إندلع صسباح أإمسس بشسكل مفاجئ،
أإربك إل -ط -ل-ب-ة وأإجÈه-م ع-ل-ى إل-ه-روب
ع Èإلسسطح.

البليدة :لينة ياسصمÚ
أوضص -ح ب -عضص شص -ه-ود ع-ي-ان بشص-أان أ◊ري-ق
أŸف -اج -ئ لـ ““ألشص -عب““ ،أّن -ه -م ك -ان-وأ ي-زأول-ون
نشص -اط -ه -م أل -ت -ع-ل-ي-م-ي بشص-ك-ل ع-ادي ،ح-ي-ن-م-ا
تسصّربت روأئح ◊ريق وأنتشصار  Òﬁللدخان،
حيث أعتقد ألطلبة ألذين كانوأ باأ’خصص ‘
أل -ط -اب -ق أل -ث -الث م -ن أ÷ن-اح رق-م  19بقسصم
أل-ه-ن-دسص-ة أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،أن أل-دخ-ان مصص-دره
ح -رق أأ’عشص -اب ب -ا÷وأر ،ل -ك -ن ت -زأي -د ح -دة
ألرأئحة تسصّببت ‘ بعضص أ’ختناقات ،وسصرعة
أنتشصار ألدخان إأ ¤ألدأخل ،ما جعل ألطلبة
وأسص -ات-ذة ي-ه-رب-ون إأ ¤ألسص-ط-ح ،وي-ن-ج-ون م-ن
أختناقات أكيدة ‘ ،وقت قام آأخرون بتحطيم

زج -اج أل -ن -وأف -ذ ÷ع -ل أل -دخ -ان ي -تسص-رب أإ¤
أÿارج ،وسصط حا’ت من أÿوف وأ’رتباك
وصصرأخ طالبات.
وسصمح ألتدخل لعناصصر أإ’طفاء بالسصيطرة
ع- - -ل - -ى ألسص - -ن - -ة أل - -نÒأن ب - -ا÷ن - -اح رق - -م 19
وﬁاصص- -رت -ه -ا ،وم -ن -ع أن -تشص -اره -ا إأ ¤ب -ق -ي -ة
أأ’ج - -ن - -ح - -ة وأأ’قسص- -ام ب- -ا÷وأر ‘ ،وقت ”
تقد Ëأإ’سصعافات إأ ¤نحو  15طالبا Ãكان
أ◊ادث ،و–ويل ألبعضص أآ’خر على ألعيادأت
أ’سصتشصفائية بدأئرة أو’د يعيشص ،لتعرضصهم
إأ ¤أختناقات وأسصتنشصاق للدخان ،فيما تبيّن
أنّ سصبب أ◊ريق يعود إأ ¤شصرأرة كهربائية،
ووجود موأد من ألكارتون وأأ’خشصاب سصريعة
وسصهلة أ◊رق ،كادت أن تسصبّب ‘ حريق كبÒ
بالقرب من ورشصة أÙركات بقسصم ألهندسصة
أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،ل-و’ سص-رع-ة أل-ت-دخل من جهة،
وخÈة أأ’عوأن ‘ ألتعامل إ’خماد مثل هذه
أ◊رأئق.
وعادت أأ’مور إأ ¤ألهدوء وإأ ¤طبيعتها،
رغم تنديد بعضص ‡ثلي ألطلبة ،ومطالبتهم
ب -ت -وف Òوسص -ائ -ل ﬁارب-ة أ◊رأئ-ق Ãث-ل ه-ذه
أأ’قسصام أأ’كادÁية ،أ’جل منع وقوع مثل هذه
أ◊رأئق وألكوأرث غ ÒأŸسصتبعدة.

Ãشساركة مصسّورين مهنّيÚ

انطÓق ال ّصضالون الوطني الّثالث للفوتوغرافية بالبويرة

” خÓلها ترقية  58عون شسرطة ‘ ﬂتلف إلّرتب
ّ

أامن الوادي يحتفل بعيد الشّضرطة العربية ويقيم برنا›ا ثرّيا للمناسضبة
أحيت أمسص مصصالح أمن و’ية ألوأدي
ع -ي -د ألشص -رط -ة أل -ع-رب-ي-ة أŸصص-ادف لـ 18
ديسصم Èمن كل سصنة ،وذلك Ãقر أأ’من
ألو’ئي ،حيث ”ّ تسصط Òبرنامج أحتفا‹
ث- -ري ب- -ه- -ذه أŸن- -اسص- -ب- -ة وذلك ب- -حضص -ور
ألسصلطات أŸدنية ألعسصكرية وألقضصائية،
على رأسصهم وأ‹ ألو’ية ونوأب ألŸÈان
و‡ثلي أÛتمع أŸد Êوأأ’سصرة ألثورية

وشصخصصيات أخرى وأعوأن ألشصرطة.
قّدمت أŸصصالح أأ’منية للوأدي خÓل
أحتفالها بيوم ألشصرطة ألعربي ،حصصيلة
نشص- -اط- -ات- -ه- -ا وإأ‚ازأت- -ه -ا خ Ó-ل ألسص -ن -ة
أ÷ارية ،مÈزة ألنجاحات ألتي حققتها،
كما ” عرضص عديد ألوسصائل وأ’أجهزة
أ◊دي-ث-ة أŸسص-ت-ع-م-ل-ة م-ن طرف ألشصرطة
على أختÓف مصصا◊ها.

سسّ- -ج- -لت ،أإمسس ،م- -رإسس- -م إلح- -ت- -ف -ال
Ãن -اسس -ب-ة إل-ذك-رى  46ل-ع-ي-د إلشسرطة
إل -ع -رب -ي -ة إŸنّ-ظ-م-ة م-ن ط-رف م-دي-ري-ة
لم -ن إل -ولئ -ي ب -دإر إل -ث -ق -اف -ة م -ف -دي
إ أ
زكرياء بورقلة ،بÎقية  342شسرطي ‘
ﬂت -ل -ف إل -رتب ب-ا÷ن-وب إلشس-رق-ي م-ن
لضسافة إ¤
بينهم  72شسرطيا بورقلة با إ
تكر Ëعدد من عناصسر إلشسرطة.

ألشص -رط-ة ،ب-اإ’ضص-اف-ة إأ ¤ع-رضص حصص-ي-ل-ة
نشصاطات ﬂتلف أŸصصالح ،حيث كشصفت
أن عدد أ◊وأدث أŸرورية إأ ¤غاية شصهر
نوفم Èمن سصنة  2018بلغ  262حادث
مرور أدى إأ ¤جرح  294شصخصصا ومقتل
 15آأخر ،كما بلغ إأجما‹ عدد أıالفات
أŸروية خÓل ألسصدأسصي أأ’ول من سصنة
 2018قّدر بـ ﬂ 7942الفة.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ق ّ-در ع -دد أل-قضص-اي-ا
أŸسصّ-ج-ل-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى فصص-ي-لة مكافحة
أŸسصاسص باأ’شصخاصص وأŸمتلكات خÓل
هذه ألسصنة  100قضصية من بينها ‘ 35
قضص -اي -ا أŸسص -اسص ب -اأ’شص -خ -اصص‘ 35 ،
قضص -اي -ا أŸسص -اسص ب -اŸم-ت-ل-ك-ات و‘ 30
قضصايا أŸسصاسص بالنظام ألعام بلغ عدد
أŸتورط Úفيها  163شصخصصا ،وبالنسصبة

وخÓل أإ’حتفالية ” أسصتعرأضص بعضص
أع- -م- -ال ألشص- -رط- -ة ك- -ال- -ت- -دخ -ل ألسص -ري -ع
ومكافحة ألشصغب ،حيث شصارك ‘ ذلك
أأ’عوأن أŸتكون ‘ Úألدفعة أ◊الية ،كما
” إأ ¤ج - -انب ذلك ت - -رق - -ي- -ة  58موظف
شص - -رط- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف أل- -رتب إأ ¤ج- -انب
ألشصرطي ÚأŸتقاعدين.

الوادي :قديري مصصباح

..وترقية  342شضرطي ‘ ﬂتلف الّرتب با÷نوب الشّضرقي

ورڤلة :إاÁان كا‘
عرفت فعاليات أ’حتفال بهذأ أليوم
أل -ذي أشص-رفت ع-ل-ى أف-ت-ت-اح-ه ألسص-ل-ط-ات
أÙلية بحضصور إأطارأت ألشصرطة تنظيم
أب -وأب م-ف-ت-وح-ة أم-ام أ÷م-ه-ور أل-ع-ام ‘
إأط -ار ي -وم وط -ن -ي م -ف -ت -وح ع-ل-ى مصص-ال-ح

للقضصايا أŸنجزة خÓل سصنة  2018فقد
ب-ل-غت  20قضص -ي -ة ‘ ،ح Úق -در ع -دده-ا
خÓل سصنة  2017بـ  26قضصية ‘ أ÷نح.
ي -ذك -ر أّن أأ’ب -وأب أŸف -ت -وح-ة شص-ه-دت
إأقبا’ كبÒأ من طرف أ÷مهور ،خاصصة
من فئة ألشصباب ألذي توأفد بكÌة على
ﬂتلف أجنحة ألعرضص لتلقي شصروحات
حول مهام ﬂتلف أŸصصالح ،حيث مّثلت
هذه أŸناسصبة فرصصة للتقرب من مهام
ألشص-رط-ة ،ك-م-ا تضصّ-م-نت ت-ق-د Ëت-عريفات
Ãه - -ام ﬂت- -ل- -ف أŸصص- -ال- -ح ألشص- -رط- -ي- -ة
وتوضصيح طبيعة نشصاطاتها ،باإ’ضصافة إأ¤
أŸعدأت وألعتاد ،وشصملت أشصغال تظاهرة
أأ’بوأب أŸفتوحة على مصصالح ألشصرطة
أيضص- -ا أنشص- -ط -ة ري -اضص -ي -ة أسص -ت -ع -رأضص -ي -ة
ﬂتلفة.

...و  98من عناصضر الشضرطة بجيجل
ن ّ
ء لعيد إلشسرطة
ظم أإمن جيجل إحيا ً
إلعربية إŸصسادف لـ  18ديسسم Èمن كل
سس - -ن - -ة ،ح - -ف Ó- -ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ق- -اع- -ة
إÙاضس-رإت إل-ك-ائ-ن-ة Ãدرسس-ة إلشس-رط-ة
سسابقا ،أإشسرف عليه رئيسس أإمن إلولية،
زوه- -ري ﬁم- -د ،حضس- -رت- -ه إلسس- -ل- -ط -ات
إل- -ولئ- -ي- -ة ع- -ل- -ى رأإسس- -ه -ا وإ‹ ج -ي -ج -ل
وإلسس- -ل- -ط -ات إل -قضس -ائ -ي -ة ،إل -عسس -ك -ري -ة
لدإرية.
وإ إ

جيجل :خالد العيفة
‘ كلمة ترحيبية من طرف رئيسص أمن
ألو’ية ،نّوه زوهري بأاهمية ألعمل أأ’مني
أŸشصÎك ب Úأج -ه -زة ألشص -رط -ة أل-ع-رب-ي-ة
وك -ذأ أل -تضص -ح-ي-ات أ÷سص-ام وأÛه-ودأت

ألتي يبذلها رجال ألشصرطة أ÷زأئرية ‘
سص- -ب- -ي- -ل أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أم- -ن وسصÓ- -م- -ة
أŸوأط-ن ،Úوح-رصص أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ع-لى
عصص -رن-ة وت-ط-وي-ر ج-ه-از أأ’م-ن أل-وط-ن-ي،
تلتها عملية تقليد ألرتب لقوأت ألشصرطة
ألذين أسصتفادوأ من ترقيات إأ ¤رتب أعلى
وألتي بلغ عددها أإ’جما‹ بأامن و’ية
جيجل  98ترقية م ّسصت ﬂتلف ألرتب.
” باŸناسصبة تكر Ëبعضص من قوأت
و ّ
ألشصرطة ،ألذين “يزوأ ‘ تأادية أŸهام
أŸوك-ل-ة إأل-ي-ه-م وب-عضص م-وظ-ف-ي ألشص-رط-ة
ألذين سصيحالون على ألتقاعد ،إأ ¤جانب
ت-ك-ر Ëأل-ف-ائ-زي-ن ‘ أل-دورأت أل-ري-اضص-ي-ة
أŸن -ظ -م -ة لسص -ب -اق أل-ع-دو ع-ل-ى أل-ط-ري-ق،
ألشص- -ط- -ر„ وأ÷ي- -دو ،ك- -م -ا ع -رفت ه -ذه
أŸناسصبة كذلك تنظيم أحتفا’ت ‡اثلة

ع - -ل - -ى مسص - -ت - -وى أم - -ن أل - -دوأئ - -ر ،وذلك
تخليدأ لهذأ أليوم ألرمز ‘ مسصار ألعمل
أأ’مني ألعربي أŸشصÎك.

أحتضصنت دأر ألثقافة علي زعموم Ãدينة
أل - -ب - -وي- -رة ف- -ع- -ال- -ي- -ات ألصص- -ال- -ون أل- -وط- -ن- -ي
للفوتوغرأفية ‘ طبعته ألثالثة –ت شصعار
““أل ّصص -ورة أل -ف -وت -وغ -رأف -ي-ة ‘ ق-لب أل-ت-وأصص-ل
ألسص- -ي- -اح- -ي““ ،وذلك Ãشص- -ارك- -ة أل -ع -دي -د م -ن
أŸصصورين أŸهني Úوكذأ ألهوأة ألذين جاؤووأ
من عدة و’يات ألوطن.
ألصصالون ألذي تدوم فعالياته إأ ¤غاية يوم
غ -د أÿم -يسص سص -ط -ر ل -ه ب-رن-ام-ج ث-ري Áك-ن
أل- - - -زوأر م- - - -ن أك - - -تشص - - -اف أسص - - -رأر ألصص - - -ور
ألفوتوغرأفية بيت أ◊اضصر وأŸاضصي ،وذلك
من خÓل أŸعرضص ألذي ن ّ
ظم ‘ بهو دأر
ألثقافة علي زعموم.
م- -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ب -ر›ت ع -دة ورشص -ات
ت- -ت- -ن- -اول م- -وأضص- -ي -ع ﬂت -ل -ف -ة م -ن ت -نشص -ي -ط

أخصص- -ائ- -ي Úم- -ن ب- -ي -ن -ه -ا ورشص -ة إأع -ادة Ÿسص
ألصص -ورة وأل -ت -ي ي -نشص-ط-ه-ا أŸصص-ور أÎÙف
ياسصﬁ Úلول ،أما ياسص Úسصباع من خنشصلة
يناقشص كيفية توزيع ألضصوء عند أخذ ألصصور
أل-ف-وت-وغ-رأف-ي-ة ،ف-ي-م-ا سص-ي-قّ-دم أŸصص-ور ع-بد
أل - -ع - -زي - -ز م - -زوز ط - -ري - -ق - -ة –وي- -ل ألصص- -ور
ألفوتوغرأفية إأ ¤فيديوهات.
كما ”ّ بر›ة عرضص فيلم بنورأما بتناول
أŸوأق -ع ألسص-ي-اح-ي-ة أÓÿب-ة أل-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
و’ي -ة أل -ب -وي -رة ،وذلك ع -ل -ى غ -رأر م -ن -ط -ق -ة
تكيجدة وديرة وغÒها ،كما برمج يوم سصياحي
’كتشصاف مناظر أعا‹ جبال جرجرة وخاصصة
منها منطقة تكيجدة.

البويرة :ع ــ نايت رمضصان

إثر مرإقبة روتينيّة

ا÷مارك –جز بضضائع ‡نوعة بسضطيف

أف -اد ب -ي -ان صص -ادر ع-ن أŸدي-ري-ة أ÷ه-وي-ة
ل- -ل- -ج- -م- -ارك بسص -ط -ي -ف ،أن -ه و‘ ع -م -ل -ي -تÚ
م -ت -ف ّ-رق -ت Úع -ل -ى مسص -ت -وى م -ف-تشص-ي-ة أقسص-ام
أ÷مارك بسصطيف ألوأقعة ضصمن أختصصاصص
أŸديرية ،فقد “ّكنت مصصالح أŸفتشصية من
–قيق عمليتي حجز“ ،ت أ’و 13 ‘ ¤من
ألشصهر أ÷اري ،حيث قام أعوأن أ÷مارك
Ãصصلحة مرأقبة ألطرود ألÈيدية.
وع -ل -ى إأث -ر م -رأق -ب -ة ” ،إأح -ب -اط ﬁاول -ة
أسص - -تÒأد بضص - -ائ - -ع ﬁظ - -ورة م- -ت- -م- -ث- -ل- -ة ‘
خ- -مسص- -ك- -امÒأت دون ك- -اب- -ل ،وه -ي أأ’ف -ع -ال
أŸنصصوصص وأŸعاقب عليها Ãوجب أŸادتÚ
 321و 288من قانون أ÷مارك ،أأ’مر ألذي

ترتب عنه مصصادرة ألبضصاعة أÙجوزة.
أل -ع -م -ل-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة ّ“ت ‘  15م-ن ألشص-ه-ر
أ÷اري ،حيث “ّكن أعوأن أ÷مارك Ãطار
 8م -اي  1945بسص-ط-ي-ف ،وع-ل-ى إأث-ر م-رأق-بة
جمركية لرحلة دولية قادمة من مدينة ليون
ألفرنسصية ،من حجز بضصاعة ح ّسصاسصة متمثلة
‘ كاشصف معادن مع لوأحقه ،وهي أأ’فعال
أŸنصص -وصص وأŸع -اقب ع -ل -ي -ه -ا ب-اŸادت21 Ú
و 325م -ن ق -ان -ون أ÷م -ارك ،وقّ-درت ق-ي-م-ة
‡ا ينجر
ألبضصائع أÙجوزة بـ  25ألف دجّ ،
عنه طبقا للقانون دفع غرأمة مالية تسصاوي
نفسص أŸبلغ ،مع مصصادرة ألبضصائع أÙجوزة.

سصطيف :نور الدين بوطغان

لعوإن إلغابات وإلدرك
‘ كم Úأ

إاحباط ﬁاولة تهريب  110قصضعة من خشضب السضادر اÙمي عاŸيا
“ّكنت ،أول أمسص ،عناصصر فرقة مقاطعة
أل-غ-اب-ات أ◊ام-ة أل-ت-اب-ع-ة Ùاف-ظ-ة أل-غ-اب-ات
ل -و’ي-ة خ-نشص-ل-ة ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ف-رق-ة أل-درك
أل -وط -ن -ي ل -ذأت أإ’ق -ل -ي -م ،م-ن أسصÎج-اع 110
قصصعة خشصبية نصصف مصصنعة من أشصجار أأ’رز
أأ’طلسصي ““ألسصادر““ على مسصتوى غابة أو’د
يعقوب أّÎŸبعة على  7000هكتار من غابة

أأ’رز.
عملية أ◊جز “ت على مسصتوى مفÎق
ألطرق بالقرب من قرية ع Úميمون ،أين ”
نصصب كم Úإأثر ورود معلومات عن عصصابة
ت -ه ّ-رب ه -ذه أŸادة إأ ¤خ -ارج أل -و’ي -ة ،ل -ي-ت-م
توقيف شصاحنة من نوع ““جاك““ ﬁملة بالكمية
أŸذكورة من خشصب ألسصادر ،وتوقيف صصاحبها

وتسصليمه للدرك مع أ‚از ﬁضصر بالوقائع ‘
أنتظار ﬁاكمته ’حقا.
يذكر أن عدة عمليات ‡اثلة “ت خÓل
ألشص- -ه- -ر أŸاضص- -ي تضصّ- -م- -نت ح -ج -ز أك Ìم -ن
 230قصصعة من خشصب ألسصادر ‘ عمليات
متفرقة.

خنشصلة :اسصكندر ◊جازي

»æWh

األربعاء  19ديسصم 2018 Èم
الموافق لـ  11ربيع الثاني  1440هـ

فيما ّ– ⁄قق اŸشصاريع ا’سصتثمارية تطلّعات سصوق الشّصغل Ãعسصكر

معّدل ألبطالة يرتفع إأ % ٩,١4 ¤وقطاع ألّتكوين يرأوح مكانه
@  ١٩مشسروعا أسستثماريا حّيز أ’سستغÓل

أاظهر تقرير Ÿصصالح التشصغيل لو’ية معسصكر ارتفاعا ملحوظا ‘ معدل البطالة بالو’ية ذات اŸؤوهÓت الفÓحية
’همية ،والتي حظيت ضصمن ﬂططات وبرامج التنمية بدعم ما‹ منقطع النظ’ Òسصيما على صصعيد
وا’قتصصادية البالغة ا أ
قطاع ا’سصتثمار ،واسصتحداث قواعد صصناعية من شصأانها أان تؤوثر إايجابا على سصوق الشصغل وتقليصص معد’ت البطالة التي بلغت
حدود  % 9,14خÓل السصنة ا÷ارية مقارنة مع السصنوات اŸاضصية ،حيث بلغ معدل البطالة  % 8,71سصنة  2017واسصتقر ‘ ذات
اŸعدل سصنتي  2015و 2016بعيدا عن اŸعدل اÙقق سصنة  2014واŸقدر بـ  ،% 7,71حسصب ما جاء ‘ تفاصصيل تقرير مصصالح
التشصغيل لو’ية معسصكر.

معسسكر :أام ا Òÿــ سس
أاب -رز م -دي -ر ال -تشص -غ-ي-ل أاح-م-د
ال- - -ب- - -واع- - -ل- - -ي ال- - -دور اŸن- - -وط
باŸشصاريع السصتثمارية اŸعتمدة
التي دخلت حيز السصتغÓل سصنة
 ‘ ،2017ت- - -ق - -ل - -يصض م - -ع - -دلت
ال-ب-ط-ال-ة ،ح-يث  ⁄ت-ت-مّ-ك-ن أاغلب
ه -ذه اŸشص -اري-ع الق-تصص-ادي-ة م-ن
–ق-ي-ق ت-وق-ع-ات-ه-ا ‘ اسص-ت-حداث
م -ن -اصصب شص -غ -ل ألسص -ب -اب ت -رج-ع
أاسصاسصا إا ¤التشصغيل اŸوازي و ما
يعÎضض بعضصها من شصاكل مالية
غ Òمتوقعة ،أادت إاﬁ ¤دودية
نشص - -اط- -ه- -ا وأاث- -رت ع- -ل- -ى سص- -وق
الشصغل.
ف- - - - -م- - - - -ن ب 27 Úمشصروعا
اسصتثماري دخل حيز السصتغÓل
سص- -ن- -ة  2017حّ-ددت ت-ط-ل-ع-ات-ه
باسصتحداث  870منصصب شصغل⁄ ،
ي -ت -م –ق -ي -ق سص-وى  472منصصب
شصغل ،بذكر الطابع القتصصادي
لـ  19مشصروعا يتمثل ‘ إانشصاء
دور عرضض للسصياراتﬂ ،ابز أاو
ح-م-ام-ات ع-م-وم-ي-ة ت-ع-ت-مد كثÒا
على طرق ﬂتصصرة وموازية ‘
ال-تشص-غ-ي-ل ب-ح-ث-ا ع-ن ال-يد العاملة
ال- -رخ- -يصص- -ة وغ ÒاŸؤوه- -ل -ة ،م -ا
ي- -ط- -رح ال- -تسص- -اؤول ح- -ول ج- -دي -ة
ﬂت -ل -ف األط-راف اŸسص-ؤوول-ة ‘
م- - -ت- - -اب- - -ع- - -ة ه- - -ذه اŸشص- - -اري- - -ع
السص-ت-ث-م-اري-ة ال-ت-ي ت-ع-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا
السص -ل -ط -ات اÙل -ي-ة آام-ال ك-بÒة
ت- -خ- -ل- -ق ن -وع -ا م -ن ال -ت -وازي بÚ
اŸؤوشصرات القتصصادية وتأاثÒها
على سصوق الشصغل.

قطاع ألتّكوين أŸهني ’ يسساير
أحتياجات سسوق ألشّسغل
‘ اŸق - -اب- -ل ،ط- -رح ت- -ق- -ري- -ر
مصص -ال -ح ال -تشص -غ-ي-ل ع-دة مشص-اك-ل
ع - -رق - -لت –ق - -ي - -ق ت - -ط- -ل- -ع- -ات
السص -ل -ط-ات وك-ب-حت ج-ه-وده-ا ‘
ت-ق-ل-يصض م-ع-دلت ال-ب-طالة ،حيث
يأاتي على رأاسض هذه اŸعوقات
إا ¤ج - -انب مشص- -ك- -ل ال- -تشص- -غ- -ي- -ل
اŸوازي ال - -غ - -الب ع - -ل- -ى ط- -اب- -ع
ال - - -تشص - - -غ- - -ي- - -ل ‘ ق- - -ط- - -اع- - -ات
إاسصÎاتيجية ،مسصأالة اليد العاملة
غ ÒاŸؤوهلة التي يصصعب العمل
ع -ل -ى ت -نصص -ي -ب -ه-ا ‘ اŸؤوسصسص-ات
القتصصادية ،وعدم مسصايرة قطاع
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي لح -ت -ي-اج-ات

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

’رباب العمل باŸدية
‘ إاطار حملة –سصيسصية أ

““ألكناصص““ يدعـو أŸسستخدم Úإأ ¤ألّتصسريح
باŸسستخدمÚ
أاّك-د ج-م-ال زي-ت-و Êم-دي-ر الصص-ن-دوق
الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال
’جراء باŸدية ،أامسص ،أان أاك Ìمن 6
ا أ
آا’ف رب ع -م -ل م -ط -ال -ب-ون ب-ال-تصص-ري-ح
’جراء لسصنة 2018
’جور وا أ
السصنوي با أ
ع -ن ط -ري -ق ب -واب -ة ال -تصص-ري-ح ع-ن ب-ع-د
اÿاصص-ة ب-الصص-ن-دوق ،وذلك اب-ت-داء من
 01إا ¤غ- -اي -ة  31ج-ان-في  2019ضصمن
ا◊م -ل -ة ال -ت -حسص-يسص-ي-ة اıصصصص-ة ل-ه-ذا
الغرضص واŸمتدة من  16ديسصم2018È
إا ¤غاية  31جـانفـي .2019

اŸدية :علي ملياÊ

السصوق اÙلية للتشصغيل وضصعف
ق - -درت - -ه ع - -ل - -ى ال - -ت- -ك- -ي- -ف م- -ع
اŸت -ط -ل -ب -ات ،ح -يث ي -ق -در ع-دد
اŸت- - -خ- - -رج Úم - -ن م - -ؤوسصسص - -ات
التكوين اŸهني بـ  4200متخرج
سصنويا كثÒا ما يحملون شصهادات
ت - -أاه - -ي - -ل - -ي- -ة ‘ ›ال ال- -ط- -ب- -خ
وا◊Óق -ة ،وه -ي ت -خّصص -صص -ات ل
ت - -رق ك- -ثÒا إا ¤رف- -ع ال- -ت- -ح- -دي
الق -تصص -ادي ،زي -ادة ع -ل -ى ال-ع-دد
ال -ه -ائ-ل م-ن خ-ري-ج-ي ا÷ام-ع-ات
اŸق- - -در بـ  4700ج-ام-عي سصنويا
ح- - -ام - -ل Úلخ - -تصص - -اصص - -ات غÒ
مطلوبة ‘ سصوق العمل اÙلية
على غرار تخصصصض األدب العربي
وال-ع-ل-وم اإلنسص-ان-ية والجتماعية،
ح-يث اقÎحت مصص-ال-ح ال-تشص-غ-ي-ل
ل-ولي-ة م-عسص-ك-ر ‘ سص-ب-ي-ل سص-عيها
لتذليل هذه اŸعوقات بتنسصيق من
ج- -م- -ي- -ع ال- -ف- -اع -ل ‘ Úم -ع -ادل -ة
ال-تشص-غ-ي-ل ،إا ¤اŸراف-ق-ة ال-ف-ع-لية
لح - - -ت - - -ي - - -اج - - -ات اŸؤوسصسص - - -ات
الق- - -تصص- - -ادي - -ة ‘ ›ال اŸورد
ال -بشص -ري م -ن خÓ-ل Œن-ي-د ال-ي-د
العاملة والعمل على تكوينها.

أجهزة دعم وتشسغيل ألشسباب
–دث ألفارق
م- - -ن ج- - -ه - -ة أاخ - -رى ،ع - -رضض
ال - -ت - -ق - -ري- -ر اŸفصص- -ل Ÿصص- -ال- -ح
ال-تشص-غ-ي-ل ل-ولي-ة م-عسص-كر ،الثمار
التي أاتت بها أاجهزة دعم وتشصغيل

الشص- -ب- -اب وال- -ت- -ي حّ- -ق- -قت 8540
مؤوسصسصة مصصغرة ‘ إاطار جهاز
““أاونسصاج““ ،مّكنت من اسصتحداث
 20284م -نصصب شص -غ -ل م -ب-اشص-ر،
و 4356م -ؤوسصسص -ة اسص-ت-ح-دثت ‘
إاط -ار ج -ه-از ““ك-ن-اك““ مّ-ك-نت ه-ي
األخرى من خلق  9658منصصب
شصغل ،زيادة على جهاز «أاو‚ام““
الذي مّكن من اسصتحداث 1662
مشص- - -روع حّ- - -ق - -ق ب - -دوره 13243
منصصب شصغل.
وتشص Òاألرق - -ام أان- -ه رغ- -م م- -ا
تعانيه هذه اŸؤوسصسصات اŸصصغرة
م - - -ن مشص - - -اك- - -ل ت- - -ؤوث- - -ر ع- - -ل- - -ى
اسص-ت-م-راري-ت-ه-ا وتطورها ،إال أانها
ح- -ق -قت ال -ن -ت -ائ -ج اŸرج -وة م -ن
إانشص -اء أاج -ه-زة ال-تشص-غ-ي-ل ال-ثÓ-ث-ة
ع -كسض اŸشص -اري -ع السص -ت -ث-م-اري-ة
الق -تصص -ادي -ة ال -ت -ي ت-ب-ق-ى –م-ل
وصصف اŸشصاريع الطموحة دون
–ق -ي -ق ال -ه-دف اŸن-وط ب-ه-ا ،ل
إانتاج ول تشصغيل.
وحسصب التقرير الذي –وز
““الشصعب““ على نسصخة منه ،فإان
اŸؤوسصسص- - -ات اŸصص - -غ - -رة ال - -ت - -ي
اسصتحدثت ‘ إاطار أاجهزة دعم و
تشص -غ -ي -ل الشص -ب -اب وال -ت -أام Úع -ن
ال -ب -ط -ال -ة ،وب -ن-اًء ع-ل-ى إاج-راءات
وتعليمات ا◊كومة لتخصصيصض 20
ب-اŸئ-ة م-ن الصص-ف-ق-ات ال-ع-م-ومية
◊ام -ل -ي ه -ذه اŸشص -اري -ع“ ،ك-ن
عدد منها من  71صصفقة عمومية
خÓل السصنة ا÷ارية ،إاضصافة إا¤
 6ات- - -ف- - -اق - -ي - -ات مÈم - -ة بÚ

اŸؤوسصسص - -ات اŸصص - -غ- -رة وب- -عضض
ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ن-م-وي-ة على غرار
اتصص - - - - -الت ا÷زائ - - - - -ر ،اŸوارد
اŸائية والصصيد البحري وغÒها،
غ Òأان ا÷هود اŸبذولة لتنفيذ
إاجراءات تخصصيصض  20باŸئة من
الصص -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة لصص -ال -ح
اŸؤوسصسص - -ات اŸصص- -غ- -رة ت- -ب- -ق- -ى
ﬁدودة ،وغ Òك - -اف - -ي - -ة ل - -رف - -ع
ال-ت-ح-دي-ات الق-تصص-ادي-ة و–قيق
تطلعاتها على سصوق الشصغل.
م- - -ن ج - -انب آاخ - -ر ،سص - -ج - -لت
مصص-ال-ح ال-تشص-غ-ي-ل ل-ولية معسصكر
خÓل السصنة ا÷ارية ،ما عدده
 35466طالب عمل“ ،ثل نسصبة
 56باŸئة منه طالبي العمل بدون
تأاهيل مهني ” ،تنصصيب 4568
طالب عمل من هذا العدد ،مقابل
تسصجيل  5321عرضض عمل بفارق
 753ب Úعروضض العمل وطلبات
ال- -ع- -م- -ل اŸودع -ة .ي -ذك -ر أان 36
باŸئة من عروضض العمل موجودة
‘ ق - -ط - -اع ال - -ب - -ن- -اء واألشص- -غ- -ال
العمومية ،غ Òأانها تصصطدم مع
واقع التفاوت الكب ‘ Òاألجرة
ب ÚاŸه- - - -ن ا◊رف- - - -ي- - - -ة ل- - - -دى
اŸؤوسصسص-ات الق-تصص-ادي-ة والسصوق
اŸوازي -ة ال -ت -ي ي -فضص -ل -ه -ا أاغ -لب
ا◊رفي Úواليد العاملة اŸؤوهلة
‘ ›ال ال- - -ب- - -ن- - -اء واألشص- - -غ- - -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ،م-ا ي-زي-د م-ن صص-عوبة
ت -ل-ب-ي-ة ع-روضض ال-ع-م-ل اŸوج-ودة
لدى وكالت التشصغيل.

بعد انسصداد أازيد من  6أاشصهر بتيغنيف

Œميد نشساط أÛلسص ألبلدي ونقل صسÓحيات تسسيÒه أ’م Úعام ألدأئرة
علمت ““الشصعب““ من مصصادر رسصمية،
أان وا‹ م- -عسص- -ك- -ر ح -م -ي -د ب -ع -يشص ق ّ-رر
Œم-ي-د نشص-اط اÛلسص الشص-ع-ب-ي ل-بلدية
’م Úالعام للدائرة
تيغنيف وتكليف ا أ
حمو حاج علي بتسصي Òشصؤوون البلدية
ومنحه جميع الصصÓحيات التي يخولها
القانون.

اأم ا Òÿــ سس
يأاتي هذا القرار بعد حالة النسصداد التي
عاشصها ›لسض بلدية تيغنيف منذ أازيد عن 6
أاشصهر نتيجة خÓفات ب 15 Úعضصو مقابل 8
أاعضصاء ‘ صصف رئيسض البلدية حول قضصية
سصوق ا÷ملة للخضصر والفواكه بتيغنيف ،حيث
ق -رر ث-ل-ث-ي أاعضص-اء اÛلسض ت-ع-ل-ي-ق نشص-اط-ه-م
داخله والمتناع عن اŸصصادقة على مداولته
وحضصور اجتماعاته ،األمر الذي أادى إا ¤ما

ه-و م-ع-روف ق-ان-ون-ا واصص-طÓ-ح-ا ب-النسص-داد،
ونتج عنه تعطل مصصالح اŸواطن Úوتوقف
اŸشص -اري -ع ال -ت -ن-م-وي-ة ب-أاح-د كÈي-ات ب-ل-دي-ات
م-عسص-ك-ر وأاه-م-ه-ا م-ن ح-يث م-ق-ي-اسض ال-ك-ثافة
السصكانية والتنمية اÙلية.
ي -ذك -ر أان -ه ح-ت-ى ب-ع-د تسص-وي-ة قضص-ي-ة سص-وق
ا÷ملة من خÓل تدخل وزير الداخلية نور
ال -دي -ن ب -دوي وإال -غ -اء صص -ف -ق -ة ت -أاجÒه ألح-د
اÿواصض وعرضض السصوق على اŸزاد العلني،
بقي وضصع اÛلسض على حاله بعد سصنة من
عمر العهدة النتخابية ،دون أان تتقدم أاطراف
ال -ن -زاع ب -أاي ت -ن -ازلت ت -ك -ف -ي ل -وق -ف الشص -ل-ل
ا◊اصصل ‘ بلدية تيغنيف ،فاألعضصاء الـ 15
اŸت- -مسص- -كÃ Úوق- -ف م- -ق- -اط- -ع -ة نشص -اط -ات
اÛلسض اŸنتخب رأاوا أان إالغاء صصفقة السصوق
ان-تصص-ار ل-ه-م ومضص-وا ن-ح-و اŸط-ال-ب-ة ب-ت-ن-ح-ية
رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة ت-ع-بÒا ع-ن رفضص-ه-م ل-طريقته
الرŒال -ي -ة ‘ تسص-ي Òب-ل-دي-ة ت-ي-غ-ن-ي-ف ،وه-ذا

األخ Òبقي متمسصكا هو اآلخر Ãنصصبه ،األمر
الذي رهن مصص ÒاÛلسض البلدي ومصصلحة
اŸواطن ،Úليأاتي قرار الوا‹ بتطبيق قانون
ال -ب -ل -دي -ة ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى اŸصص -ل -ح -ة ال-ع-ام-ة
للمواطن Úبتجميد مهام جميع األعضصاء Ãا
ف- -ي -ه -م ال -رئ -يسض اŸنضص -وي –ت ل -واء ح -زب
اŸسصتقبل ،مع نقل مهام تسصي Òشصؤوون البلدية
لهيئة إادارية –ل ﬁل اÛلسض بصصفة مؤوقتة
لسصيما بالنظر إا ¤الفÎة الطويلة اŸتبقية
من عمر العهدة النتخابية.
وكّلفت السصلطات الولئية Ÿعسصكر األمÚ
العام لدائرة تيغنيف حمو حاج علي بتسصيÒ
شصؤوون البلدية ،حيث يعت Èهذا األخ Òأاحد
أابناء اŸنطقة ومن أابرز كفاءاتها ‘ التسصي،Ò
م -ت -حصص -ل ع -ل -ى شص -ه -ادة ل-يسص-انسض ‘ ال-ع-ل-وم
السصياسصية وخÈة كافية لتخليصض تيغنيف من
Œاذب -ات اŸصص -ال -ح ال-ت-ي عصص-فت ب-ه-ا ط-ي-ل-ة
السصنة ا÷ارية.

العدد
17824
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‘ ه- -ذا الصص -دد أاوضص -ح زي -ت -و Êب -أان ه -ذه
ال -ع -م -ل -ي -ة اإلج -ب -اري -ة ،ج -اءت ضص -م-ن ح-م-ل-ة
–سصيسض ألربـاب العمل بالولية والذين بلغ
ع - -دده- -م أاك Ìم- -ن  6000رب ع -م -ل ب-قصص-د
ال -تصص-ري-ح ب-األج-ور واألج-راء ع-ن ب-ع-د ،وك-ذا
دف ـع اشصÎاكـات الضص- - -م- - -ان الج- - -ت- - -م - -اع - -ي
باسصتعمال التكنولوجيات ا◊ديثة عن طريق
ب- - - - -واب- - - - -ة ال- - - - -تصص- - - - -ري - - - -ح ع - - - -ن ب - - - -ع - - - -د
عÈ
teledeclaration.cnas.dz
اإلنÎنت باŸوقع اإللكÎو Êللصصندوق ،والتي
يسصعى قطاع الضصمان الجتماعي من خÓلها
إا ¤عصصرنة خدماته القطاع باعتبار أان هذه
اÿدم -ة م -ت -وف -رة ألرب -اب ال-ع-م-ل ط-ي-ل-ة أاي-ام
األسص -ب-وع وع-ل-ى م-دار ال-ي-وم ب-ه-دف ت-خ-ف-ي-ف
أاعباء التنقل والتقليصض من تقد Ëالوثائق.
أاشصار زيتو ‘ Êسصياق حديثه أانه بإامكان
أارباب العمل الذين ل Áلكون كلمة اŸرور

التي “كنه من الولوج إا ¤حسصابهم ‘ بوابة
التصصريح عن بعد ،التقرب من مصصالح –صصيل
اإلشصÎاكـات على مسصتوى مقر الوكالة.
كما أان هذه العملية سصتسصمح لرب العمل -
حسصبه  -بالتحي Úالفوري Ÿلفه ،وتتيح له
امكانية اسصتخراج شصهادة التحي ،Úفضص Óعلى
أان -ه سص -ت -ج -ن -ب -ه أايضص -ا ال -ت -ع -رضض ل -ل -ع -ق-وب-ات
واإلجراءات اŸنصصوصض عليها قانونا ‘ حال
ﬂال -ف -ت -ه إلل-ت-زام-ات الضص-م-ان اإلج-ت-م-اع-ي،
ويسصتفيد أايضصا العامل اŸؤومن له اجتماعيا
Óجور
Ãوجبها من عملية التصصريح السصنوي ل أ
واألجراء من إامكانية التحي Úالفوري ◊قوق
التأامﬂ ‘ Úتلف األداءات وبطاقة الشصفاء،
وا◊ق ‘ ا◊صص- -ول ع- -ل- -ى اŸن- -ح ال -ع -ائ -ل -ي -ة
واسصتخراج شصهادة اإلنتسصاب وكذلك اإلسصتفادة
من التقاعـد.
كما طمأان مدير وكالة ““الكناصض““ الفئات
اŸع -ن -ي -ة ب -ه-ذا اإلج-راء أان-ه Ÿن ت-عّ-ذر ع-ل-ي-ه
التصصريح عن طريق البوابة اإللكÎونية من
أارباب العمل Áكنه إارسصال التصصريح السصنوي
Óج- -ور ع Èوسص- -ي- -ل- -ة ال- -كÎون- -ي- -ة ““ق- -رصض
ل - -أ
مضص -غ -وط““ ،ك -م -ا أان ع -م -ل -ي -ة ال -تصص -ري-ح عÈ
األنÎنت ل Áكن تأاكيد إارسصالها إاذا كان أاحد
ال -ع -م -ال ل ي -ت-وف-ر ع-ل-ى رق-م ال-تسص-ج-ي-ل ل-دى
مصصالح الصصندوق ،منّبها ‘ ذلك أارباب العمل
على ضصرورة القيام بهذه العملية بشصكل سصليم،
داع -ي-ا ج-م-ي-ع أارب-اب ال-ع-م-ل إا ¤ال-ت-ق-رب م-ن
مصصالح التحصصيل بوكالته ‘ حالة وجود أاي
مشصكل يعيق هذه العملية ،وذلك قبل نهاية
آاج -ال ال -تصص -ري -ح السص-ن-وي ب-األج-ور واألج-راء
لسصنة  2018واÙدد تاريخها بـ  31جانفي
.2019

هدفها الّتعريف باŸتعامل Úا’قتصصادّيÚ

أّيام وطنية للجودة وأ’بتكار بتبسسة

نّ
ظمت مديرّية ال ّصصناعة واŸناجم لتبسصة،
““األّي -ام ال -وط -ن -ي -ة الو ¤ل -ل-ج-ودة والب-ت-ك-ار““
بفضصاء اŸعارضض باŸرّكب الّرياضصي بطريق
ع -ن-اب-ة ،وال-ت-ي ت-دوم  03اأي -ام ،وال-ت-ي أاشص-رف
ّﬁم -د ال ّ-ن -اصص -ر ّﬁم -دي رئ-يسض دي-وان وا‹
الولية ،على افتتاح فعاليات هذه التظاهرة
القتصصادّية اÿدماتّية ،التي عرفت مشصاركة
 15عارضصا ب Úعمومي وخاصض ،حيث تنّوعت
ال ّسصلع اŸعروضصة ب ÚاŸواد الغذائية ،مواد
الّتغليف ،مواد التنظيف ،الآلت الكهرومنزليّة
ومواد البناء ،وهذا وفق رؤوية اقتصصادّية وطنيّة
تسصاعد على تسصويق اŸنتوج الوطني.
وت -دّع -م ه -ذه ال -ت-ظ-اه-رة خ-ط-ة ت-روي-ج-ي-ة
ه- -دف -ه -ا ال ّ-ت -ع -ري -ف Ãخ -ت -ل -ف اŸت -ع -ام -لÚ
القتصصادي ÚواŸسصتثمرين اÿواصّض ،وتسصعى
إا ¤نشص -ر ث -ق -اف -ة اŸق -اولت -ي -ة ل -دى الّشص-ب-اب
و–ريضص -ه -م ع -ل -ى إانشص -اء م-ؤوسّص-سص-ات صص-غÒة

ومتوسّصطة بواسصطة مرافقة ﬂتلف أاجهزة
الّدعم التّي توّفرها الّدولة ،وا◊رصض على
–سص -يسض اŸسص -ت -ه -لك بضص-رورة اإلق-ب-ال ع-ل-ى
اŸنتوج اÙلّي والتّرويج له.
أاوضصح عبد ا◊ليم خرشصي مدير ال ّصصناعة
واŸناجم للولية على هامشض هذه الّتظاهرة
أان هذه األخÒة ““تأاتي ‘ إاطار إابراز اŸنتوج
اÙلّي وتوعية اŸتلّقي وإاقناعه بجودة ما
ت- -ن- -ت- -ج- -ه ال -ع -ق -ول واألي -ادي ا÷زائ -رّي -ة Ãا
ي -ت -م -اشص-ى وم-ت-طّ-ل-ب-ات وذوق ا◊ري-ف““ ،وم-ن
أاه - -داف- -ه- -ا أاضص- -اف ذات اŸت- -ح- -دث ““خ- -ل- -ق
دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ت -نّ-م-ي الّشص-راك-ة ا◊ق-ي-قّ-ي-ة بÚ
ﬂت-ل-ف اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ،ال-ت-جار واŸؤوسّصسصات،
وت -وّف -ر اŸن -اخ اÓŸئ -م إلمضص -اء اّت -ف -اق -ي -ات
التّعامل لÎويج اŸنتوجات ووضصعها ب Úأايدي
اŸسصتهلك““.

تبسسة :خالد ــ ع

““ألّرياضسة وألّتنمية أŸسستدأمة““‘ ملتقى دو‹ ببجاية

اخ- -ت- -ت- -مت ،أامسص ،ب- -ج- -ام- -ع- -ة ع- -ب- -د
الرحمان مÒة ببجاية ،فعاليات اŸلتقى
ال - -دو‹ ح - -ول م - -وضص - -وع ““ال - -ري - -اضص - -ة
وال - -ت - -ن - -م - -ي - -ة اŸسص - -ت - -دام- -ة ،ال- -ف- -رصص
وال-ت-ح-دي-ات““ ،م-ن ت-ن-ظ-ي-م ك-لية العلوم
’نسص -ان -ي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي -ة ب -ج -ام -ع-ة
ا إ
ب - -ج - -اي - -ة ،ح - -يث ي- -ه- -دف ه- -ذا ا◊دث
ل-ت-ع-زي-ز مسص-اه-م-ة ال-رياضصة ‘ سصياسصات
التنمية اŸسصتدامة ،وتشصجيع الرياضصة
ك -وسص-ي-ل-ة ف-ع-ال-ة لضص-م-ان ح-ي-اة صص-ح-ي-ة
’عمار.
÷ميع ا أ

بجاية :بن النوي توهامي
وبحسصب األسصتاذ سصليم زعبار رئيسض اللجنة
العلمية اŸنظمة““ ،يهدف هذا اŸلتقى إا¤
ت -ط -وي -ر األنشص -ط -ة ال -ري -اضص -ي -ة وال -ب-دن-ي-ة ‘
األوسص- -اط اŸدرسص- -ي -ة ،وت -ف -ت -ح اŸم -ارسص -ات
ال -ري -اضص -ي -ة إا ¤ق -ط-اع-ات أاخ-رى ،إا ¤ج-انب
إاقحام ا◊ركة ا÷معوية كركيزة أاسصاسصية ‘
الرياضصة Ÿعا÷ة اإلشصكاليات اŸتعلقة بالبيئة
والصص-ح-ة ،وت-ك-ث-ي-ف ط-اق-ات ال-ل-ج-ان ال-ع-ل-مية
ıتلف القارات لتقريب وجهات النظر.
وي- -ت- -أاّت- -ى ذلك م -ن خ Ó-ل وضص -ع وت -ن -ف -ي -ذ
اسصÎات -ي-ج-ي-ات وب-رام-ج الأنشص-ط-ة ال-ري-اضص-ي-ة
ك-وسص-ي-ل-ة ل-ل-وق-اي-ة وم-كافحة بعضض األمراضض،
على غرار السصمنة ،أامراضض القلب ،األوعية
ال-دم-وي-ة ،وفÒوسض ن-قصض اŸن-اع-ة ال-بشص-ري-ة،
وذلك ‘ سصياق وطني ودو‹ ،لتحديد دور

الرياضصة والÎبية البدنية والرياضصة ‘ –قيق
أاهداف التنمية اŸسصتدامة ،وإايجاد ديناميكية
ل -ل -ت -ب -ادل ح -ول قضص -ي -ة ال -ري -اضص -ة وال -ت-ن-م-ي-ة
اŸسصتدامة ب Úالعلماء واŸهني ‘ Úاألنشصطة
البدنية والرياضصية والصصحة على الصصعيدين
الوطني والدو‹““.
ومن جهتها أاّكدت األسصتاذة سصليمة فايني
““‘ ت -ق -ري -ر نشص -رت -ه األ· اŸت -ح -دة ‘ ع -ام
 ،2005يجب أان تكون التنمية الفعالة مسصتدامة
وأان ت -ع ّ-زز ال -ت-ن-م-ي-ة ال-بشص-ري-ة ،وت-وف-ر ÷م-ي-ع
الشص -رائ -ح ب -اÛت -م -ع اŸزي -د م -ن اÿي -ارات
والحتمالت ،فضص Óعن الظروف اŸؤودية إا¤
طول العمر والوفاء ،على اعتبار أان للرياضصة
ع -ل -ى م ّ-ر ال -زم -ن م -ك -ان -ا ه-ام-ا ‘ اÛت-م-ع
اŸع - -اصص - -ر ،مشصÒا إا ¤ك - -أاسض ال- -ع- -ا ⁄ودورة
األلعاب األوŸبية وبطولت ‘ أالعاب القوى.
وهي كلها من اŸناسصبات الوطنية والدولية
التي “ارسض على نطاق واسصع‡ ،ا سصاهم ‘
تطوير العديد من اÛالت العلمية والثقافية
والج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصص-ادي-ة والسص-ياسصية ،كما
أاّن -ه -ا وسص -ي -ل-ة ‡ت-ازة ل-ت-ع-زي-ز ث-ق-اف-ة السصÓ-م
وال -تسص -ام-ح وال-تضص-ام-ن واألخ-وة ب Úالشص-ع-وب
واأل· ،ول تعÎف با◊دود ا÷غرافية.
وق- -د ّ” الÎك -ي -ز خ Ó-ل ه -ذا اŸل -ت -ق -ى
ع -ل -ى ال -ت-غ-ذي-ة الصص-ح-ي-ة و‡ارسص-ة ال-ري-اضص-ة
ودوره -ا ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع،
وعÓ-ق-ت-ه-ا ب-ت-ن-م-ي-ة صص-ح-ة ال-ف-رد واÛت-م-ع،
فضص  Ó-ع -ن الÎك -ي -ز ع -ل -ى ال-ع-ل-وم اإلنسص-ان-ي-ة
وتطوير واسصتدامة الرياضصة““.

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

من مراسسلينا

األربعاء  ١٩ديسسمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١١ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ

سشُتنهي معاناة اŸرضشى باŸناطق النائية

أاخبار معسشكر

اسستÓم  6مسستشسفيات خÓل السسداسسي األول من  ٢٠١٩بخنشسلة
كشش-ف م-دي-ر الصش-ح-ة والسش-ك-ان ‰وشش-ي ف-يصش-ل ع-ن ب-ر›ة اسش-تÓ-م وتشش-غ-ل مسش-تشش-ف-ي-ات ب-ل-دي-ات ب-وح-مامة،
لول من  ،2019لسشتقبال اŸرضشى وإاطÓق اÿدمات الصشحية بها لفائدة
اÙمل ،ششششار وأاولد أارششاشض خÓل الثÓثي ا أ
سشاكنة هذه اŸناطق.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
‘ هذا اإلطار ،أاوضسح ذات اŸسسؤوول

لـ»الشس- -عب» ،أان نسس- -ب- -ة األشس- -غ- -ال ب- -ه- -ذه
اŸرافق ا÷ديدة Œاوزت الـ ٩5باŸائة
وهي ‘ مرحلة إا“ام اللمسسات األخÒة
بغرضض اسستÓمها كاملة ›هزة لسستقبال

15أالف حالة جديدة سشنويا

اŸرضس - -ى وم - -زودة ب - -ك - -ل الضس- -روري- -ات
واإلم-ك-ان-ات ال-بشس-ري-ة اŸط-ل-وب-ة ل-ف-ائ-دة
سسكان هذه البلديات.
وأاضس- -اف ذات اŸصس- -در ،أان مشس -روع -ي
مسس-تشس-ف-ي-ي ب-ل-دي-ت-ي ع Úال-ط-وي-ل-ة شسرق
وب- -اب- -ار ج- -ن- -وب- -ا سس- -ي -ت -م ك -ذلك ب -ر›ة
اسستÓمهما وتشسغيلهما بصسفة كاملة خÓل
الثÓثي الثا Êمن سسنة Ã ،٢٠١٩ا سسيضسع
حدا Ÿعاناة عشسرات اŸرضسى ‘ التنقل
من وإا ¤عاصسمة الولية لتلقي العÓج ‘
عدة ›الت طبية.
ي -ذك -ر أان مشس -اري-ع ه-ذه اŸسس-تشس-ف-ي-ات
اŸصس- - -غ- - -رة اŸذك- - -ورة ّ” إاع - -ادة ب - -عث
األشس -غ -ال ب -ه -ا م -ن-ذ سس-ن-ة ونصس-ف ب-وتÒة
سس -ري -ع -ة ب-ع-د تسس-وي وضس-ع-ي-ات-ه-ا اŸال-ي-ة
وإازالة العراقيل اإلدارية واŸشساكل التي
شسهدها وتسسّبب ‘ تعطلها لعدة سسنوات.
ه-ذا إاضس-اف-ة إا ¤اسس-ت-ق-دام أاغ-ل-ف-ة م-ال-ي-ة
ج -دي -دة ل -ه -ذه اŸراف -ق الصس -ح -ي -ة ال -ت-ي
سس -تضس -م -ن ل ﬁال -ة ال -ت -غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة
Ÿئات اŸرضسى ع Èهذه اŸناطق وتضسع
حدا Ÿعاناتهم.

حملة –سسيسسية حول الكشسف اŸبكر عن سسرطان الثدي ببجاية

أاوم -ا يسس -م -ى «ن -ودول» ،و‘ ه -ذه ا◊ال -ة
يتوجّب مراجعة طبيب النسساء مباشسرة،
فضس Óعن ‡ارسسة الرياضسة بشسكل دائم
وت- -ن -اول األك -ل الصس -ح -ي وا◊رصض ع -ل -ى
تقد Ëالرضساعة الطبيعية للطفل».

ا÷لفة

سسكان قرية «الصسدر»
يطالبون بالغاز الطبيعي

بجاية :بن النوي توهامي
ن-ظ-مت ب-ل-دي-ة أاك-ف-ادو بالتنسشيق مع
ب -عضض ا÷م-ع-ي-ات ،ح-م-ل-ة –سش-يسش-ي-ة
ح - -ول سش - -رط - -ان ال - -ث - -دي وال - -كشش- -ف
اŸبكر ،وذلك Ãسشاهمة أاك Ìمن 20
ط- -ب- -ي- -ب- -ا ﬂتصش- -ا ‘ أام- -راضض ال -نسش -اء
ق - - -دم - - -وا م - - -ن ع - - -دي- - -د ال- - -ولي- - -ات،
حيث أاكدوا على ضشرورة التواصشل مع
ال -نسش-اء وت-وسش-ي-ع ث-ق-اف-ة ال-وق-اي-ة م-ن
هذا اŸرضض ،وهي اŸبادرة التي لقيت
اسش-ت-حسش-ان-ا م-ن ط-رف ال-نسش-اء الّ-لواتي
ت - -ف - -اع - -ل - -ن م- -ع ﬂت- -ل- -ف ال- -نصش- -ائ- -ح
والتوجيهات اŸقدمة ،كما عّبرن عن
وعيهن بأاهمية القيام بالكششف اŸبكر
عن سشرطان الثدي ،وطرق ا◊ّد من
ﬂاطره ومضشاعفاته الصشحية.
ب - - -حسسب الÈوف - - -يسس- - -ور ›دوب م- - -ن
اŸسستشسفى ا÷امعي البليدة ،لـ»الشسعب»،
«تندرج هذه ا◊ملة ‘ إاطار ا◊مÓت
ال -ت -وع -وي -ة ب-ه-دف ال-وق-اي-ة م-ن سس-رط-ان
الثدي والكشسف عنه ،حيث نسسجل  ١5أالف
حالة جديدة كلّ سسنة ،علما أان سسرطان
ال-ث-دي ي-تصسّ-در السس-رط-ان-ات ال-ت-ي تصسيب
اŸرأاة وبنسسبة عالية جدا ،وهو ما يÈز أان
ه -ذا اŸرضض يشس-ك-ل خ-ط-را وع-ب-ئ-ا ع-ل-ى
الصسحة العمومية .ومن أاسسبابه وعوامل
ت -فّشس -ي-ه ال-غ-ذاء غ Òالسس-ل-ي-م وال-زي-ادة ‘
ال- -وزن ،فضس Ó- -ع- -ن ا÷ل- -وسض ال- -ط- -وي- -ل
وال -ق -ل -ق ،ول بّ-د م-ن ال-تشس-خ-يصض اŸب-ك-ر
ال -ذي يسس -اه -م بصس -ف -ة ك -بÒة ‘ ال-ت-ك-ف-ل
ب -اŸصس -اب وال -ت-ق-ل-ي-ل م-ن أاخ-ط-اره .وق-د
لحظنا ميدانيا أان هناك زيادة ‘ نسسبة
الوعي لدى ا÷يل ا÷ديد من النسساء ،من
جامعيات ومتعلمات ،حيث يقمن بإاقناع
أامهاتهن إا ¤قبول إاجراء الفحصض اŸبكر
كما يحرصسن على مرافقتهن إا ¤اŸراكز
اıتصسة ،علما أاّن سسرطان الثدي من
أانواع السسرطانات التي تتواجد ‘ أانسسجة
العقد اللمفاوية ،ما يسسهل القضساء عليه
إاذا اكتشسف مبكرا ويتم اسستئصسال ذلك

الورم وا◊فاظ على الثدي ،لكن ‘ حال
تأاخر العÓج وعدم الهتمام باألعراضض،
سس- -ت- -ن- -تشس -ر اÓÿي -ا السس -رط -ان -ي -ة وي -ت -م
اسستئصسال الثدي نهائيا ،وعليه نحن نشسّدد
ك-م-خ-تصس Úع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-كشس-ف اŸبكر
خاصسة أانه يتم ›انا».
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ن ،ث -م -نت ال -ع -دي -د م -ن
ال -واف -دات ل -ل -م -رك-ز ه-ذه اŸب-ادرة ،وم-ن
ب-ي-ن-ه-م السس-ي-دة خ-ات-ري“« ،ك-نت ال-نسس-اء
القاطنات باŸناطق الريفية بأاكفادو من
السستفادة من عملية التشسخيصض اÛاÊ
Ÿرضض سسرطان الثدي ،حيث خضسعن إا¤
تشسخيصسات ،ثم القيام Ãختلف التحاليل
واŸت -اب -ع -ة قصس-د ت-دارك ب-عضض ا◊الت
اŸرضس- -ي -ة ،ك -م -ا اسس -ت -ف -دن م -ن نصس -ائ -ح
ت -تضس -م -ن إاج -راء ال -ف -حصض اŸب -ك -ر ،ع -ن
ط - -ري - -ق تصس - -وي - -ر ال - -ث - -دي الشس - -ع- -اع- -ي
«اŸاموغرا‘» ابتداء من عمر  ٤٠سسنة
كّل سسنت ،Úكما Áكن لهن فحصض الثديÚ
Ãفردهن Ÿراقبة إامكانية ظهور تغÒات
‘ الشسكل أاو العقد الصسغÒة أاسسفل ا÷لد

ي- -ن- -اشش -د سش -ك -ان م -ن -ط -ق -ة الصش -در
لب-ل وال-ت-ي
ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة ع Úا إ
تبعد بحوا‹  20كلم جنوب ولية
ا÷ل-ف-ة ،السش-ل-طات اÙلية التدخل
ال- - -ع - -اج - -ل ل›Èة مشش - -روع رب - -ط
م - -ن - -ازل- -ه- -م ب- -غ- -از اŸدي- -ن- -ة ،ال- -ذي
اسش- -ت- -ف- -ادت م- -ن- -ه ع- -دي- -د اŸن- -اط -ق
لخرى،
ا أ
م -ا ج -ع -ل ال -ع-دي-د م-ن سس-ك-ان م-ن-ط-ق-ة
«الصسدر» يواجهون اŸتاعب يوميا خÓل
جلب قارورات الغاز أاو من أاجل التنقل
إا ¤م- -ن- -اط- -ق ﬂت- -ل- -ف- -ة ‘ ظ- -ل غ -ي -اب
ال -وسس -ائ -ل ،وق -د أاب-دى ع-دد م-ن السس-ك-ان
ت- -ذم -ره -م م -ن ع -دم إايصس -ال -ه -م ب -ال -غ -از
ال -ط -ب -ي -ع -ي ‘ ظ ّ-ل األزم -ة ا◊ادة ال -ت-ي
يعيشسونها منذ سسنوات عديدة ،باإلضسافة
إا ¤اŸشساكل اليومية مع النقل للبحث عن
قارورات الغاز ،سسيما وأانه يعرف ندرة
خÓل فصسل الشستاء ،حيث يضسطرون إا¤
م- -لء ال- -ق- -ارورات ‡ا ي- -ك- -ل -ف -ه -م ع -ن -اء
ومصساريف مالية إاضسافية ،ويبقى سسكان
هذه اŸنطقة يتخبطون وسسط اŸعاناة
التي تزداد تفاقما بحلول فصسل الشستاء
وي- -ط -ال -ب -ون م -ن وا‹ ال -ولي -ة ال -ت -دخ -ل
العاجل ◊ل مشساكلهم.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

معسسكر :أام ا.Òÿسس
أام-ه-ل وا‹ م-عسش-ك-ر ح-م-ي-د ب-ع-يشض رؤوسش-اء ب-ل-دي-ات م-عسش-ك-ر م-ه-لة
Óي -ف -اء
ت -ن -ت -ه -ي م -ع ت -اري -خ  20ديسش- -م Èا÷اري ،ك- -آاخ- -ر أاج- -ل ل  -إ
ب-ال-ت-زام-ات-ه-ا ح-ي-ال ال-دي-ون اّÎŸت-ب-ة ع-ن خ-دم-ات م-ؤوسشسش-ة ت-وزيع
الكهرباء والغاز ،وششّدد اŸسشؤوول لهجته خÓل جلسشة عمل ﬂاطبا
رؤوسشاء البلديات اŸتخلفة عن تسشديد ديونها اŸقدرة إاجمال بـ 39
مليار سشنتيم ،خاصشة بعد عجز مؤوسشسشة سشونلغاز عن –صشيل ديونها
بالطرق الودية.
م -ن ج -ه -ت-ه ثّ-م-ن م-دي-ر م-ؤوسسسس-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ب-وخ-م-وشس-ة ع-ب-د
الرحمان ،اهتمام الوا‹ بتسسي ÒاŸؤوسسسسة وكافة العراقيل التي قد تواجهها
‘ سسبيل ترقية خدماتها بسسبب الديون اÎŸاكمة على البلديات والهيئات
واإلدارات العمومية ،مؤوكدا أان قيمة الديون اÎŸتبة على البلديات بلغت 3٩
مليار سسنتيم ‘ ،ح Úقدرت ديون اإلدارات والهيئات العمومية قيمة  3٧مليار
سسنتيم.

ا◊ماية اŸدنية تراهن على تكوين  5آالف مسسعف متطوع
أاكد مدير ا◊ماية اŸدنية Ÿعسسكر اŸقدم ﬁمد شسهب الع Úأان برنامج
تكوين اŸسسعف ÚاŸتطوع› ‘ Úال تقد Ëاإلسسعافات األولية اŸنطلق
قبل سسنوات ،أاعطى نتائج جيدة من حيث التكوين النوعي والكمي للمتطوعÚ
الشسباب ،كما يلقى الÈنامج حسسب اŸسسؤوول إاقبال مشسرفا لشسريحة واسسعة
من الشسباب من ك Óا÷نسس Úالراغب ‘ تلقي اإلرشسادات األولية حول كيفيات
ال -ت -دخ -ل واإلن-ق-اذ لسس-ي-م-ا ‘ ح-الت ال-غ-رق ،الخ-ت-ن-اق-ات ،ح-وادث اŸرور
وا◊وادث اŸنزلية.
وأاكد اŸقدم شسهب الع Úأان مصسا◊ه تتوّقع بلوغ خمسسة أالف مسسعف
متطوع ‘ ›ال السسعافات األولية مع مطلع شسهر مارسض اŸقبل ،متوقعا أان
يرتفع العدد إا ¤أاك Ìمن ذلك بالنظر إا ¤اإلقبال الكب Òعلى هذا النوع من
التكوين الذي يشسكل إاضسافة للمورد البشسري ‘ ‡ارسسته ◊ياته اليومية ،حيث
تتطلع مصسالح ا◊ماية اŸدنية Ãعسسكر حسسب مديرها شسهب الع Úإا¤
اسستهداف طلبة ا÷امعة ‘ ظلّ بر›تها لدورات التكوين ‘ اإلسسعافات
األولية على مسستوى كامل وحدات ا◊ماية اŸدنية اŸنتشسرة ع Èالولية بعد
أان ك -انت م -ق -تصس -رة ع -ل -ى ال-وح-دة ال-رئ-يسس-ي-ة ،وذلك م-ن أاج-ل “ك Úج-م-ي-ع
الراغب ‘ Úتلقي التكوين ع Èبلديات الولية ‘ ›ال اإلسسعافات األولية.
وأاشسار اŸسسؤوول ‘ ذات السسياق ،أان برامج تكوين اŸسسعف ÚاŸتطوع،Ú
كان له أاثره اإليجابي من حيث تقليصض عدد تدخÓت عناصسر ا◊ماية اŸدنية
‘ حالت بسسيطة ل تسستدعي التدخل السسريع.
و‘ سسياق آاخر ،قال مدير ا◊ماية اŸدنية إان نسسبة التغطية والتأام Úمن
طرف مصسا◊ه ع Èالولية بلغت  ٧5باŸائة بعد تدشس Úالكث Òمن اŸشساريع
ب -ع -دد م -ن ب -ل-دي-ات ال-ولي-ة ،أاه-م-ه-ا وح-دة ث-ان-وي-ة ث-ان-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة
باÙمدية والتي ُهّيئت Ãواصسفات وحدة رئيسسية ،مشسÒا أايضسا إا ¤تراجع
عدد تدخل عناصسر ا◊ماية اŸدنية ‘ ›ال ا◊رائق وحرائق الغابات
نتيجة عمليات التحسسيسض والتوعية التي تبقى مسستمرة ‘ ›ال الوقاية من
حوادث اŸرور والتحسسيسض حول مضسار إاغفال ﬂاطر تسسربات غاز أاحادي
أاكسسيد الكربون نظرا للحوادث والختناقات التي تسسجل ب Úا◊ Úواآلخر
على اŸسستوى الوطني واÙلي.

 36مليارا لتهيئة السساحات العمومية وبعضض األحياء بقوراية

تيبازة :عÓء ملزي
وأاشسارت اŸديرة ‘ معرضض تدخلها ا ¤وجود 3
سساحات عمومية بذات اŸدينة تقتضسي جانبا هاما من
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ل-رّد الع-ت-ب-ار ل-ه-ا ،ن-اه-يك ع-ن ضس-رورة ت-هيئة
األرصس -ف -ة وال -ط -رق -ات وب -عضض األح -ي -اء م -ن م -ن -ط-ل-ق
التحسس Úا◊ضسري ،وهو العرضض الذي عّقب عليه وا‹
الولية ﬁمد بوشسمة بضسرورة إادراج مسساحات للعب
ل -ف -ائ -دة ف-ئ-ة األط-ف-ال ع-قب السس-ت-م-اع إا ¤انشس-غ-الت

١٧٨٢٤

الوا‹ Áهل البلديات حتى  ٢٠ديسسمÈ
لتسسديد ديون سسونلغاز

تيبازة

عرضشت مديرة التعم Òوالبناء بولية تيبازة
لح -ي -اء والسش -اح -ات
مشش- -روع ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ب- -عضض ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة Ãدي-ن-ة ق-وراي-ة ب-ال-ن-اح-ية الغربية
ضشمن برنامج خاصض رصشد له غÓف ما‹ قدره
 36مليار سشنتيم.

العدد
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اÛتمع اŸد ÊاŸمثل لهذه البلدية.
و‘ السسياق ذاته ،عرضض مكتب دراسسات متخصسصض
دراسسة تقنية أاخرى تعنى بتهيئة سساحة الشسهداء Ÿدينة
شسرشسال ضسمن مشسروع رصسد له مبلغ مليار ونصسف
سس-ن-ت-ي-م م-ن م-ي-زان-ي-ة ال-ولية و 5٠٠م-ل-ي-ون سس-ن-تيم من
“ت الشسارة ا ¤عّدة عمليات
ميزانية البلدية ،بحيث ّ
تسس -ت -وجب ال‚از وال -ت -ه -ي-ئ-ة داخ-ل وخ-ارج ﬁي-ط
السساحة لغرضض تنويع أافاق النظر لزوار السساحة ،إال
أاّن وا‹ الولية رفضض اŸوافقة على اŸشسروع ‘
لصس-ل-ي ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ك-ون-ه ي-ت-طّ-ل-ب م-ي-زان-ية
شس-ك-ل-ه ا أ
ضسخمة لتجسسيده ومطالبا بتحديد روتوشسات جمالية
وذات جدوى تتماشسى وطبيعة اŸنطقة التاريخية
لمر
والسسياحية ووفقا للغÓف اŸا‹ اŸرصسود ،ا أ
“ت
الذي اسستحسسنه ‡ثلو اÛتمع اŸد Êالذين ّ
دع -وت -ه -م ل -ل -ع -رضض ل-غ-رضض أاخ-ذ انشس-غ-الت-ه-م ب-عÚ
العتبار.

اأ’ربعاء  19ديسسم 2018 Èم
الموافق لـ  11ربيع الثاني  1440هـ

من مراسسلينا

’سستدرأك ألتأاخر ‘ إأ‚از ألسسكنات ببلعباسس

إلتفك ‘ Òتوسصيع ﬂطط إلتهيئة إلعمرإنية لتوف Òإلعقار

أمر وأ‹ و’ية سسيدي بلعباسس بتوسسيع ﬂطط ألتهيئة ألعمرأنية ألذي يسسمح بتوف Òأوعية عقارية إأضسافية
“ّكن من Œسسيد جملة ألÈأمج ألسسكنية أŸتأاخرة Ãختلف صسيغها من سسكن إأجتماعي ،إأيجاري وترقوي مدعم وكذأ
ألسسكن ألريفي أÛمع وألتجزئات ألتي توزع على أŸوأطن Úطالبي هذأ ألنوع من ألصسيغ ألسسكنية.
م - -دي - -ري - -ة مسس - -ح اأ’راضس - -ي ع- -م- -ل- -ي- -ة
اŸسس- -ح ا◊ضس -ري ب -ع -د إان -ت -ه -ائ -ه -ا م -ن
اŸسس -ح ال -ري -ف -ي والسس-ه-ب-ي ،ح-يث “ّسص
ال -ع -م -ل -ي -ة ح -ال -ي -ا اŸن -اط -ق ا◊ضس -ري -ة
ل -ب -ل-دي-ات زروال-ة ،ب-ن عشس-ي-ب-ة الشس-ي-ل-ي-ة،
ت -نÒة ،واد سس -ف -ي-ون ،ع Úث-ري-د ،سس-ي-دي
خالد ،سسيدي حمادوشص وسسيدي علي بن
يوب ،وهي العملية التي سسبقتها عملية
أاخرى مكنت من مسسح  20بلدية السسنة
اŸنصسرمة وأاسسفرت عن تسسجيل 24
أالف وحدة ملكية 16 ،أالف مالك و 6آا’ف
ملكية مشسÎكةÃ ،سساحة إاجمالية تفوق
 1823هكتار  .كما قامت ذات اŸصسالح
ب -ال -تسس -ج -ي Ó-ت ال -ط-ب-وغ-راف-ي-ة وإاع-داد
اıط- -ط- -ات اÿاصس- -ة ب -ذلك ‘ إاط -ار
ال -دف -ع ب -ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ن-م-وي-ة اÙل-ي-ة
ومرافقة القطاعات اŸعنية ‘ Œسسيد
اÿم- - -اسس - -ي اأ’خ 562 Òإاع-ان-ة ب-ق-يت
ب -را›ه -ا ال -ت -ن -م-وي-ة ،ح-يث “ّك-نت م-ن
سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
›ّمدة إا ¤غاية سسنة  ،2016بعد أان ”ّ
ال-ق-يام بـ 46تسس-ج-ي Ó-ط-ب-وغرافيا شسمل
–دي -د ق -وائ -م اŸسس -ت -ف -ي-دي-ن م-ن ه-ذه
مسساحة تقدر بـ  215هكتار موزعة على
أاوضسح وا‹ و’ية سسيدي بلعباسص أاحمد
اإ’ع-ان-ات وال-ق-ي-ام Ãخ-ت-ل-ف اإ’ج-راءات
 121قطعة خ ّصسصست ıتلف اŸشساريع
ع- -ب- -د ا◊ف- -ي- -ظ سس- -اسس -ي أان خ -رج -ات -ه
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والÈامج التنموية عﬂ Èتلف بلديات
اŸيدانية التي قادته إا ¤معظم بلديات
هذا الÈنامج الذي ظلّ ›مدا لسسنوات
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 1549حالة ‘ اŸناطق ا◊ضسرية و2352
ّ
ي
ف
ي
ر
ل
ا
ء
ا
ن
ب
ل
ا
ف
ل
م
ب
ل
ط
ت
ي
ا
م
ك
،
ة
ي
ح
Ó
ف
ل
ا
ه
ك
ر
الريفي ،وهو اŸشسكل الذي Áكن تدا
حالة ‘ الوسسط الريفي .هي الوضسعية
اÛمع اجراءات خاصسة بداية بتعيÚ
م- -ن خ Ó-ل ت -وسس -ي -ع ﬂط -ط ال -ت -ه -ي -ئ -ة
ال -ت -ي ت -تسس -بب ‘ ع-رق-ل-ة ت-وف Òق-اع-دة
ال-ع-ق-ار واسس-ت-ي-ف-ائ-ه ل-لشس-روط اŸن-اسس-ب-ة
العمرانية الذي من شسأانه توف Òأاوعية
البيانات اŸسسحية التي تسساهم ‘ عملية
ل-ل-ب-ن-اء ث-م ال-دراسس-ة ف-اŸواف-ق-ة ال-ت-ق-ن-ية
عقارية بإامكانها اسستيعاب عدد كب Òمن
التوثيق العقاري ومرافقة القطاعات ‘
ل -ل -مصس -ال -ح اıتصس -ة وإاج-راءات أاخ-رى
اŸشساريع اÛمدة.
ج -م -ي -ع الÈام -ج ال -ت -ن -م -وي -ة اıت-ل-ف-ة،
ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع م-دي-ري-ة أامÓ-ك ال-دول-ة
و‘ ه -ذا السس -ي -اق ،أاك -د م-دي-ر السس-ك-ن
باعتبار أان عملية مسسح اأ’راضسي هي
كتحرير العقود وغÒها.
أان اŸشسكل يكمن بشسكل كب ‘ Òصسيغة
عملية هامة إ’حصساء اأ’وعية العقارية
ل
س
ص
ا
و
ت
،
ا
وم- - - - -ن ج - - - -ه - - - -ت - - - -ه -
البناء الريفي اÛمع الذي بلغ عدده ‘
وتوجيهها للعملية التنموية.

^ إحصصاء  ٣٩٠١قطعة أإرضصية ملكيتها غ Òمعروفة

قضسية مسساعدي أŸقتصسدين بسسكيكدة تزدأد تعقيدأ

قرإر «صصادم» أإقصصى إلناجح Úبعد إلتحاقهم بدورة تكوينية بجيجل

سسكيكدة :خالد العيفة
ح -م -ل ن -وأب أŸق -تصس-دي-ن أŸقصسÚ
م -ن أل -ت -وظ -ي -ف بسس -ك -ي-ك-دة ،ك-ام-ل
أŸسس-ؤوول-ي-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة Ÿرتكبي هذأ
أل -ظ -ل-م ألصس-ارخ ‘ ح-ق-ه-م ‘ ،إأشس-ارة
إأ ¤أŸف -تشس -ي -ة أل -ع -ام -ة ل -ل -وظ -ي -ف -ة
أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وم- -دي -ري -ة ألÎب -ي -ة
للو’ية ،وأŸتمثل ‘ إأقصساء تعرضس
له ألناجحون ‘ مسسابقة ألتوظيف
وشس -غ -ل م -نصسب ن -ائب م -ق -تصس -د وّ”
إأب - -ع - -اده - -م ب - -ط - -ري - -ق - -ة غ - -امضس - -ة
وتعسسفية.
‚اح -ه -م ‘ مسس -اب -ق -ة ال -ت -وظ-ي-ف م-ن
بدايتها إا ¤نهايتها ع Èمسسار بيداغوجي
وب -ع -د ان -ه -اء الÎبصص م -ا ق-ب-ل ا’ل-ت-ح-اق
باŸنصسب ،تدخلت ‘ آاخر ◊ظة إارادة
اأ’م -ر ال -واق -ع ،وأاسس -ق -ط -ت -ه-م إا ¤ن-ق-ط-ة
الصسفر ضساربة عرضص ا◊ائط Ãصسداقية
اŸسس- -اب- -ق- -ة وسس- -م -ع -ة اŸؤوسسسس -ات ،وم -ا
ت- -ت- -طّ- -ل- -ب -ه م -ن احÎام وت -ك -ريسص م -ب -دأا
ال- - - -ت- - - -ن- - - -افسص الشس - - -ري - - -ف ‘ شس - - -غ - - -ل
ال -وظ -ائ -ف ،فضس  Ó-ع -ن اآ’ث -ار ال -ن-فسس-ي-ة
واŸعنوية العميقة التي خلفها هذا القرار
التعسسفي والغامضص ‘ نفوسسهم.
وهكذا حاولوا التماسص إاجابات مقنعة
لدى كل من مصسالح الوظيف العمومي
ومديرية الÎبية بالو’ية ،كما جاء على
لسس -ان -ه -م ،ل-ك-ن سس-ي-اسس-ة ال-ت-ج-اه-ل وصسّ-د
اأ’ب -واب ،ط -غت وف -رضست م -ن -ط -ق اأ’م-ر

الواقع رغم التضسامن الواسسع.
وك -ان عشس -رات ال -ن-اج-ح ‘ Úمسس-اب-ق-ة
التوظيف ‘ منصسب نائب مقتصسد ،قد
اح -ت -ج -وا أام -ام م -ق -ر ال -و’ي -ة وم -دي-ري-ة
الÎبية ،ووجهوا النداء إا ¤وزارة الÎبية،
مناشسدين وزيرة القطاع نورية بن غÈيت
بالتدخل إ’نصسافهم ،معتÈين ما ◊ق بهم
من طرف مديرية الÎبية ظلما وتعسسفا
وحقرة ،والتي بررت هذه اأ’خÒة ،حسسب
اÙت- -ج ،Úب- -ق- -رار صس- -در م- -ن م -ف -تشص
الوظيف العمومي بالو’ية.
وأاك - -د اÙت - -ج- -ون ‘ ب- -ي- -ان- -ات –وز
«الشسعب» نسسخة منها على ‚احهم ‘
مسسابقة نائب مقتصسد وزاولوا بداية من
ي- -وم  4ن -وف -م ÈاŸنصس -رم ت-ك-وي-ن-ا Ÿدة
أاسسبوعÃ Úلحقة عÓوة بومليحة بجيجل
ق -ب -ل أان يصس -دم -وا ب -ق-رار إاقصس-ائ-ه-م م-ن
طرف مفتشسية الوظيف العمومي لو’ية
سسكيكدة بقرار ،مسص  22ناجحا حائزا
كلهم على شسهادة ليسسانسص من أاصسل ،32
ب -دع -وى أان اŸنصسب م -وج -ه ل-غ Òح-م-ل-ة
هذه الشسهادة ا÷امعية ،وأابقت مديرية
الÎب- -ي -ة ع -ل -ى  10ن- -اج -ح Úف -ق -ط ‘
القائمة ،حامل Úأايضسا لشسهادة ليسسانسص
رغ -م ع -ل-م م-ف-تشس-ي-ة ال-وظ-ي-ف ال-ع-م-وم-ي
بذلك .واأ’مر الذي اسستغربه اÙتج،Ú
هو أان القائمة التي يراد تعويضسهم بها
ي -ح -وز أاصس -ح -اب -ه -ا ع -ل -ى ن-فسص الشس-ه-ادة
«ليسسانسص» ،كما أان بقية اŸكون Úالذين
ال-ت-ح-ق-وا Ãؤوسسسس-ة عÓ-وة ب-وم-ل-ي-ح-ة م-ن

و’يات الطارف ،عنابة ،قاŸة ،جيجل،
الشسلف حامل Úلشسهادة ليسسانسص وماسسÎ
و ⁄ي -ت -م إاقصس -ائ -ه-م م-ن ط-رف م-ف-تشس-ي-ة
الوظيف العمومي بو’يات إاقامتهم على
غرار ما حصسل ‘ سسكيكدة.
حيث ان شسروط اŸشساركة ‘ اŸسسابقة
كما أاضساف اÙتج« ،Úكانت صسريحة
حيث Á ⁄نع حاملي شسهادة ليسسانسص من
دخول اŸسسابقة بل اشسÎطت أان يكون
اŸرشسح حائزا على أاربع سسنوات كاملة
ع- -ل- -ى اأ’ق- -ل ط- -ب- -ق- -ا ل- -ل- -ق -رار ال -وزاري
اŸشسÎك مؤورخ ‘ أاول جمادى الثانية
عام  1437اŸوافق  10مارسص سسنة ،2016
ي- -حّ- -دد ق -ائ -م -ة اŸؤوه Ó-ت والشس -ه -ادات
اŸط-ل-وب-ة ل-ل-ت-وظ-ي-ف والÎق-ي-ة ‘ ب-عضص
الرتب اÿاصسة بالÎبية الوطنية ،ا÷ريدة
الرسسمية للجمهورية ا÷زائرية بالعدد 22
الصسادرة يوم  10أابريل  2016م».
ونقل هؤو’ء احتجاجهم ،إا ¤اŸديرية
ال -ع -ام -ة ل -ل -وظ -ي -ف ال -ع-م-وم-ي ب-ا÷زائ-ر
” اسستقبالهم من طرف
العاصسمة ،حيث ّ
‡ثل عن اŸدير العام وأاكد لهم ا’لتزام
ب -ال -ت -ح -ق -ي -ق ‘ ال -قضس-ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مصس -ال -ح وزارة الÎب-ي-ة ،وق-ب-ل ذلك ت-ب-ن-ى
النائب عن و’ية سسكيكدة ﬁمد نيني،
مطالب اÙتج ،Úبالتماسص من طرفه
للمدير العام للوظيفة العمومية من اجل
انصساف هذه الفئة واسسÎجاع حقها ‘
ا’لتحاق مناصسبهم.
وكان قد اسستقبل النائب عمراوي عن
و’ي - -ة بسس - -ك- -رة ،وال- -ق- -ي- -ادي ‘ ا’–اد
ال-وط-ن-ي ل-ع-م-ال الÎب-ي-ة وال-ت-ك-وين ،وفدا
موسسعا عن نواب اŸقتصسدين اŸقصسيÚ
من اإ’دماج ‘ مناصسبهم بعد ‚احهم ‘
مسسابقة التوظيف ،حيث تعهد عمراوي
بالتكفل بقضسيتهم ‘ حدود ما تسسمح به
مهمته النيابية.
وأاكد عمراوي التزامه بالتدخل لدى
مصسالح الوظيف العمومي وايضسا وزارة
الÎب- -ي -ة ،م -ع -تÈا م -ا ت -ع -رضص ل -ه ه -ؤو’ء
اŸت - -ك - -ون - -ون ب- -ع- -د ‚اح ‘ مسس- -اب- -ق- -ة
التوظيف ،ظلم وتعسسف نا œعن تفسسÒ
ق -اصس -ر ل -ل-ق-ان-ون ،واسس-ت-غ-رب ال-ن-ائب ذي
اÈÿة ال- -ط- -وي- -ل -ة ‘ ال -ع -م -ل ال -ن -ق -اب -ي
وصساحب اطÓع واسسع على قطاع الÎبية
ومشسكÓته ،اقتصسار قرار ا’قصساء الذي
تعرضص له هؤو’ء على و’ية سسكيكدة دون
باقي الو’يات اأ’خرى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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موأصسلة لتنفيذ ألÈأمج ألسسكنية بقسسنطينة

09

بر›ة عدة عمليات خÓل إلثÓثي إألول من 2٠١٩
قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

’سسكان ،ضسمن برأمج ألسسكن أŸسسطرة ‘ مشساريع
‘ إأطار موأصسلة عمليات أ إ
’ول لسسنة  2019بر›ة
و’ية قسسنطينة Ãختلف ألصسيغ ،سسيشسد ألثÓثي أ أ
عدة عمليات إأسسكان لفائدة أ◊ائزين على قرأرأت أ’سستفادة أŸسسبقة منها
 1700وح-دة سس-ك-ن أج-ت-م-اع-ي ضس-م-ن ب-رنامج  3500سس-ك-ن ب-ال-قطب ألسسكني
«ماسسينيسسا» باÿروب ،حيث سستوزع بدأية شسهر فيفري مناصسفة ب Úجزء
من أŸسستفيدين ضسمن قائمة  2500لبلدية قسسنطينة ولفائدة كذلك جزء
من أŸسستفيدين من قائمة  1500لبلدية أÿروب.
وق-د أاك-د ع-ل-ى ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-د «ع-ب-د السس-م-ي-ع سس-ع-ي-دون» ،ع-قب م-ت-اب-ع-اته
اأ’سسبوعية ıتلف الÈامج السسكنية ،ومنها برامج السسكن العمومي ا’يجاري بكل
من الوحدة ا÷وارية ( 20توسسعة) والقطب السسكني «ماسسينيسسا» ،وكذا القطب
السسكني ا÷ديد «ع Úنحاسص» (اÿروب).
وكان وا‹ الو’ية قد وقف بالقطب السسكني ا÷ديد «ع Úنحاسص» ،على تقدم
أاشسغال التهيئة اÿارجية بحصسة  1200وحدة من برنامج  3200سسكن عمومي
ايجاري ،والتي أاكد أانها سستوجه إ’سسكان ما يتبقى من قائمة  2500اأ’و ¤لبلدية
قسسنطينة أاواخر شسهر فيفري .2019
و‘ ذات السسياق ،أاعلن عن اسستفادة  360عائلة من قاطني اŸدينة القدÁة من
عملية إاسسكان خÓل الثÓثي اأ’ول لسسنة  ،2019تليها عملية اإسسكان أاخرى لفائدة
 552عائلة اŸتبقية من حصسة  1488سسكن اجتماعي بالوحدة ا÷وارية ( 20توسسعة)
باŸدينة ا÷ديدة «علي منجلي» ،ليتّم بهذه العملية اأ’خÒة إاغÓق ملف أاصسحاب
ا’سستفادة اŸسسبقة Ãدينة قسسنطينة القدÁة.
باŸوازاة مع هذه الÈامج السسكنيةŒ ،ري اأ’شسغال وبوتÒة سسريعة إ’‚از كل
اŸرافق الضسرورية التابعة للÈامج السسكنية ا÷ديدة ،حيث زار اŸسسؤوول اأ’ول
للو’ية اإ’كمالية ا÷ديدة بالقطب السسكني «ماسسينيسسا» واأكد على اسستغÓلها بعد
العطلة الشستوية ،واسسÎجاع ا’بتدائية اّÙولة مؤوقتا إا ¤اإكمالية لتخفيف الضسغط
على ا’بتدائية الوحيدة بهذا القطب السسكني ا÷ديد ،إاضسافة إا ¤فتح ابتدائية
جديدة بالوحدة ا÷وارية رقم ( 20توسسعة) باŸدينة ا÷ديدة «علي منجلي» بعد
العطلة الشستوية ا÷الية ،علما اأن عدة مشساريع Ÿؤوسسسسات الÎبوية ‘ أاطوار التعليم
الثÓث م›Èة ضسمن الÈامج السسكنية بالقطب السسكني «ماسسينيسسا».
من جهة أاخرى ،ودائما ‘ اإطار متابعة الÈامج اŸرفقة للمشساريع السسكنية
ا›ÈŸة ،أاكد وا‹ الو’ية على اأصسحاب اŸقاو’ت اŸكلفة Ãختلف اأ’شسغال
بهذه اأ’قطاب السسكنية،اŸسساهمة ‘ إا‚از مÓعب جوارية بالعشسب ا’صسطناعي
تضساف إا ¤سساحات اللعب اŸتوفرة حتى تكون هذه التجمعات مزودة بكل اŸرافق
الضسرورية.

بلدية أغبال ألنائية بتيبازة

ربـ ـ ـط  265بي ـ ـ ـت بغ ـ ـ ـاز إŸدينـ ـ ـ ـة

” ربط  265بيت ببلدية أغبال بغاز أŸدينة ألذي بلغ هذه ألبلدية
’ّول مّرة وذلك بعد  4سسنوأت تقريبا من أنطÓق
ألنائية بغرب ألو’ية أ
مشسروع توصسيل ألناحية ألغربية للو’ية بهذه أŸادة أ◊يوية.

تيبازة :عÓء ملزي
بالنظر إا ¤صسعوبة تضساريسص اŸنطقة واإ‚از شسبكة نقل جديدة بكل Œهيزاتها
ومرافقها فقد أاشسار وا‹ الو’ية ﬁمد بوشسّمة ا ¤كون توصسيل بيت واحد كلّف
خزينة الدولة ما يعادل  55مليون سسنتيم ‘ ،ح Úاأنّ صساحب البيت ’ يدفع من هذا
اŸبلغ سسوى مليون سسنتيم فقط وÁكنه دفعه بالتقسسيط ‘ حال الضسرورة ،بحيث
ت-ن-درج ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ضس-م-ن مسس-اع-ي السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ت-ث-ب-يت سسكان اأ’رياف
Ãناطقهم وتوف Òضسروريات ا◊ياة الكرÁة لهم ،و’ تزال عملية توسسيع الشسبكة
قائمة على مسستوى  13دوارا بهذه البلدية لغرضص “ك 125 Úصساحب بيت آاخر من
ا’سستفادة من الغاز والتخلي تدريجيا عن مشسكل جلب قارورات غاز البوتان من
مناطق بعيدة مع تسسجيل ندرة حادة بها خÓل موسسم اأ’مطار.
وكان مدير الطاقة بالو’ية عبد ا◊فيظ سسمعون قد أاشسار ا ¤كون دائرة قوراية
التي تنتمي اليها بلدية اأغبال اسستفادت لوحدها من غÓف قدره  80مليار سسنتيم
لغرضص توصسيل غاز اŸدينة Ãا يعادل  16باŸائة من برنامج الو’ية ككل ،وذلك
لفائدة  6أا’ف بيت ما يكلف عملية توصسيل واحدة بـ 9مÓي Úسسنتيم ‘ ،حÚ
اسستفادت بلدية أاغبال من  29مليار سسنتيم لوحدها لغرضص توصسيل الغاز ما يكلف
عملية التوصسيلة الواحدة  55مليون سسنتيم.
جلت بارتياح حصسول قفزة
س
س
ة
ي
’
و
ل
ا
ب
ة
ي
م
و
م
Œدر ا’شسارة هنا ا ¤اأنّ السسلطات الع
ّ
نوعية ‘ ›ال التوصسيل بغاز اŸدينة ،بحيث  ⁄تكن سسوى  7بلديات فقط –وز
على هذه اŸادة خÓل سسنة  1999فيما ارتفع العدد حاليا ا 25 ¤بلدية و ⁄تتبق سسوى
 3بلديات فقط  ⁄يسستفد سسكانها من الغاز ويتعّلق اأ’مر هنا بكل من بني ميلك
واأ’رهاط والداموسص ،اإ’ اأّن اأ’شسغال تبقى جارية على قدم وسساق على مسستواها
ومن اŸرتقب بأان يتّم ربط سسكانها بهذه اŸادة قريبا وفقا للرزنامة ا›ÈŸة من
طرف مصسالح الطاقة بالو’ية والتي تتابع عن كثب تطور انتشسار الغاز عﬂ Èتلف
البلديات ،كما Œدر ا’شسارة اأيضسا ا ¤كون الو’ية رصسدت مبلغ  18مليار سسنتيم من
ميزانيتها اÿاصسة إ’“ام مشساريع توصسيل الغاز على مسستوى  42موقعا شسملتها عملية
التجميد سسنة  2016وذلك لفائدة  4500بيت.

الدبلومـاسسي
الربعاء  ١٩ديسسمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١١ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ العدد 11 ١٧٨٢٤
رئيسس منظمة «عدالة » الÈيطانية
سسيد أاحمد اليداسسي لـ «الشسعب»:

اŸفوضضية األوروبية
داسضت على الشضرعية
بتحالفه ـ ـا مع دولة الحتـلل

سسياسسة القمع اŸغربي أاجÈت
 ٢٥٠أالف صسحراوي على التشسّرد
اّ Ùلل السسياسسي الصسحراوي
ماء العين Úلكحل لـ «الشسعب»:

اŸغـ ـرب ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
صضاغـ ـ ـرا للطاولـ ـة
اŸسضتديرة بجنيف
لفÎاضسي ‘ الهتزازات الجتماعية
لسستاذ سسفيان رميÓوي يرصسد دور العا ⁄ا إ
ا أ

لإلعلم ا◊ديث قدرة فائقة على التعبئة وتخطي حواجز الرقابة

كلمة العدد

ال ّسضلم ال ّصضعب

فضسيلة دفوسس

بعد أن خفت صصخب أل ّسصÓح ‘ سصوريا ،وبدأ ألهدوء يعود
أ ¤دّرة ألشص -ام أل -ت -ي ن -رأه -ا ت -ط -وي آأخ-ر فصص-ول أزم-ت-ه-ا
ألدموية وتلملم شصتات أبنائها ألذين فّرقتهم تدأعيات
أ◊رب أŸريعة ،ألتفت ألعا ⁄أخÒأ إأ ¤أن Úأطفال أليمن
ألذين يعيشصون أ÷حيم أ◊قيقي بسصبب أل ّصصرأع ألدموي
ألذي يعصصف بأامنهم ويرهن لقمة عيشصهم وÁنع عنهم

حتى ألدوأء ،فبات من ينجو من أŸوت –ت ألقصصف
وألقنصص ،يلقى حتفه جوعا أومصصابا بأاوبئة أندثرت من
ألعا ⁄أجمع لكنها عادت لتسصتوطن دولة أليمن ألتي Œري
على أرضصها وقائع حرب يخوضصها أألشصقاء هناك بإايعاز
م-ن ج-ه-ات خ-ارج-ي-ة دون م-ب-الة ب-ان-ع-ك-اسص-اتها أإلنسصانية
أÿطÒة ،حيث دفعت  14مليون Áني أ ¤حافة أÛاعة،
وقادت عشصرأت أآللف أ ¤أŸقابر ،وجعلت حياة غالبية
Óسصف تصصل أ¤
ألشصعب مرهونة Ãسصاعدأت  ⁄تعد ل أ
مسصتحقيها .
هكذأ إأذن ،وبعد أن ظّل ألنسصيان يلّفها لسصنوأت ول يلتفت
أ ¤مشصاهدها ألدرأماتيكية أحد ،أرتفعت ‘ أألشصهر
أألخÒة أصص - -وأت ت - -دع - -وأ ¤وق - -ف أ◊رب أل - -ت- -ي –رق
ث على أنخرأط ألفرقاء هناك ‘ مفاوضصات
أليمن،و– ّ

مباشصرة للخروج باتفاق يعيد توحيد أل ّصصفوف وينقذ من
باتوأ على شصفا أŸوت ،وينهي وأحدة من أسصوأ أألزمات
أإلنسصانية ‘ ألعا.⁄
وألّول مّرة منذ بدأية ألكابوسص ،جاء ألرّد سصريعا و ⁄يجد
أŸبعوث أأل‡ي « مارتن غريفيت» صصعوبة ‘ أقناع طر‘
ألنزأع ،ألسصلطة أŸعÎف بها دوليا من جهة ،وأ◊وثيÚ
من جهة ثانية ،بحتمية أ÷لوسص أ ¤طاولة أ◊وأر دون
شص -روط مسص -ب-ق-ة ل-ل-ب-حث ع-ن ﬂرج أŸن-تصص-ر ف-ي-ه ي-ك-ون
أليمن ل غ.Ò
ألج -ل ه -ذأ أل -ه -دف أل-ت-ق-ى أل-ف-رق-اء –ت م-ظ-ل-ة أأل·
أŸت -ح -دة ب -ال -ع -اصص -م -ة ألسص -وي -دي -ة سص -ت -وك-ه-و ⁄أألسص-ب-وع
أŸاضصي ،ومنذ ألبدأية ” ألÎكيز على إأعادة بناء ألثقة
ب-اع-ت-ب-اره-ا ن-ق-ط-ة ألضص-م-ان أل-وح-ي-دة ألي أتفاق مرتقب،

وأظ- -ه- -رت ج- -ول -ة إأذأب -ة أ÷ل -ي -د ،أن ألشص -رخ ع -م -ي -ق بÚ
ألطرف ÚوأŸوأقف متباعدة جدأ ،لهذأ  ⁄يفاجئنا عدم
أل-ت-زأم-ه-م-ا ب-ت-ط-ب-ي-ق أل-ت-ف-اه-م أل-ذي ّ” ب-لوغه بخصصوصص
” خرقه قبل أن ينّفذ.
أ◊ديدة وألذي ّ
لكن رغم صصعوبة أŸهمة ،ويقيننا بأان بلوغ أتفاق ينهي
أŸأاسصاة أليمنية سصيأاخذ وقتا ،فإاّننا نثني على أÿطوة ألتي
قطعها ألشصقاء ‘ أليمن ،إأذ ل حلول خارج إأطار أ◊وأر
وألتفاهم مهما كانت أÓÿفات وألتباينات ،وأıرج ليسص
بالصصعوبة وألتعقيد ألذي يتصصّوره ألبعضص ،إأذ يكفي فقط
أن تنخرط أألطرأف أÿارجية ألتي –ّرك هذأ ألطرف
وأآلخ -ر وت -غ -ذي ألصص-رأع ب-السصÓ-ح وت-ؤوّج-ج-ه إأعÓ-م-ي-ا ‘
مسصاعي ألتسصوية ألسصياسصية ،ودون ذلك ،فإان مسصار أ◊لّ
سصيكون طوي Óوشصاقا ،وربّما دون نتيجة.
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رئيسض منظمة «عدالة » الÈيطانية سشيد أاحمد اليداسشي لـ «الششعب»:

حـــــــــــوار

حوار :جÓل بوطي
’خÒ
»الشش- - -عب» :م- - -ا مضش- - -م- - -ون ال - -ق - -رار ا أ
’وروب-ي-ة ح-ول ات-فاق الصشيد
ل-ل-م-ف-وضش-ي-ة ا أ
البحري مع اŸغرب؟
@@ ال -ي -داسش-ي :ح -ك -م اÙك -م -ة اأ’وروب-ي-ة ك-ان
واضسحا وقضسي بأان اتفاقية التجارة مع اŸغرب ’
ت -ن -ط -ب -ق ع -ل -ى الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ،ح-يث أاك-دت
اÙكمة إانه «إاقليم متميّز ومسستقل» عن اŸغرب،
و’ يتم ا’تفاق إا’ Ãوافقة صسريحة من «شسعب
الصسحراء الغربية» ‡ثلة ‘ جبهة (البوليسساريو)،
كما أاكد أانه ’بد من التفاوضض مع البوليسساريو ‘
حال أاي اتفاق قد يشسمل مياه اإ’قليم الصسحراوي
اÙت-ل ،م-ؤوك-دا أان-ه-ا ال-ط-ري-ق-ة ال-وح-يدة ’حÎام
ق- -رارات اÙك- -م- -ة ال- -ت- -ي ن ّصس- -ت ع- -ل- -ى ضس -رورة
اسستشسارة الشسعب الصسحراوي.

’ سسيادة مغربية
على اإ’قليم الصسحراوي
ما موقفكم من هذا التÓعب رغم وضشوح
’وروبية؟
قرار اÙكمة ا أ
@@ أاؤوكد أان اŸوارد الصسحراوية ،والتي هي حق
للشسعب الصسحراوي ’ يجوز السسيطرة عليها من
ق- -ب- -ل ج -ه -ة أاج -ن -ب -ي -ة ’ م -ن اŸغ -رب و’ ا’–اد
اأ’وروبي ،أ’ن أارضض الصسحراء الغربية ’ تقع –ت
سسيادة أاي منهما ،ويجب على ا÷هة التي تنوي
اسستغÓل ثرواتها أان –افظ عليها ،وأاي اتفاق لن
يتم إاّ’ باسستشسارة ‡ثل الشسعب الصسحراوي (جبهة

البوليسساريو).
ل-ك-ن ك-ي-ف ت-فّسش-رون م-ا ت-ق-وم ب-ه اŸفّوضشية
’وروبية ‘ هذا السشياق؟
ا أ
@@ ال -ي -داسس -ي :صس-ح-ي-ح ،م-ا ت-ق-وم ب-ه اŸفّ-وضس-ي-ة
اأ’وروبية واŸغرب من ﬁاو’ت وŒاهل حكم
اÙكمة والقانون اأ’وروبي والدو‹ ،يهدف منذ
ال -ل -ح-ظ-ة اأ’و ¤إا ¤تصس-ف-ي-ة اŸوارد الصس-ح-راوي-ة
لصس-ا◊ه-م ،ول-ذلك أاح-كموا
›م -وع -ة م -ن السس-ي-اسس-ات
واسس -ت -خ-دم-وا ل-ذلك أادوات
غ Òقانونية وأاعدوا وثيقة
اتفاق بدون حتى اسستشسارة
أاعضساء الŸÈان اأ’وروبي،
وه-وم-ا وق-فت ع-ل-ي-ه خÓ-ل
زي- - -ارت- - -ي ق - -ب - -ل أاي - -ام إا¤
ب - -روكسس - -ل ،ح - -يث أاك- -د ‹
بعضسهم خÓل هذه اللقاءات أانهم فوجئوا عند
توصسلهم بهذه الوثيقة التي  ⁄يسستشساروا قط حول
ﬁت -واه -ا ،مسس -ت -غ -رب Úع -دم ت -راج -ع اŸف-وضس-ي-ة
اأ’وروبية ومراجعة ﬁتوى هذه الوثيقة وإاقدامها
على الهروب إا ¤اإ’مام ‘ فرضض التصسويت على
ﬁت- - - - - - - -وى ه- - - - - - - -ذه ال- - - - - - - -وث- - - - - - - -ي - - - - - - -ق - - - - - - -ة.
م-ا ه-ي ح-ي-ث-ي-ات ا’ت-ف-اق وط-ب-ي-ع-ة اŸناطق
التي ششملها؟
@@ اليداسسي :اأ’مر يتعلق باŸناطق التي احتلها
اŸغ- -رب ع- -ام  ،19٧5وال -ت -ي ت -ع -ت Èوف-ق ال-ق-ان-ون
الدو‹ أاراضض موضسوع تصسفية اسستعمار مدرجة ‘
 ·ÓاŸتحدة نتيجة
لوائح اللجنة الرابعة التابعة ل أ
حرب توقفت بقرار دو‹ سسنة  ،1991ب ÚاŸغرب
ك-ق-وة ﬁت-ل-ة وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و كممثل شسرعي

أاغلب النّواب اأ’وروبيÚ
يرفضسون نهب الÌوات
الصسحراويـ ـ ـ ـ ـة

اسستبعاد بشستى الطرق ،كل ما Áكن ان يرتبط
بالدفاع عن حقوق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير
اŸصس Òأاوموارده الطبيعية.

 ٢٥٠أالف صسحراوي يواجهون
كابوسض التشسّرد
ب- -ات واضش- -ح- -ا م- -ن كÓ- -م- -ك -م أان ا’ح -ت Ó-ل
اŸغ-رب-ي ي-ن-ت-ه-ج أاسش-ل-وب-ا ج-دي-دا ‘ اسش-تغÓل
ثروات الششعب الصشحراوي؟
@@ هو ما يحصسل بالفعل ‘ اŸناطق اÙتلة
ح- -يث تصس- -اع- -د ال- -ت- -ه- -ج Òال- -قسس- -ري واŸت- -ك -رر
للصسحراوي ،Úوهومسستمر نتيجة سسياسسة التفقÒ
والتهميشض والقمع ،إاذ Áكن القول انه وعلى مدى
ثÓث وأاربع Úعامًا من أاثار ا’جتياح اŸغربي
إ’قليم الصسحراء الغربية التي شسكلت و ⁄تزل أاكÈ
عملية تهج Òقسسري شسهدتها شسمال أافريقيا ،حيث
أاجÈت القوات اŸغربية أاك Ìمن  250أالف مواطن
صس -ح -راوي ع -ل -ى ت -رك دي-اره-م وال-ل-ج-وء إا ¤دول
ا÷وار ،واسستمرار سسياسسة القمع والتفق ‘ Òحق

الشس -عب الصس -ح -راوي ‘ أارضض م -ن -اط-ق-ه اÙت-ل-ة
الغنية ،نراه يج Èفئة كبÒة من الصسحراوي Úعلى
ال- -ه- -ج- -رة إا ¤م -ن -اط -ق
أاخرى من العا.⁄
أام - -ام ه - -ذا ال - -وضش - -ع
اÿط Òم - - - -ا ال- - - -ذي
Áك- -ن أان ت- -ق- -وم ب- -ه
م - -ن - -ظ - -م- -ة ع- -دال- -ة
الÈيطانية؟
@@ ال- -ي- -داسس- -ي :ي- -جب
على الŸÈاني ‘ Úا’–اد اأ’وروبي أان يفهموا
أانه إاذا “ت اŸوافقة على وثيقة ا’تفاق غÒ
الشسرعية التي قدمتها اŸفوضسية اأ’وروبية ،فإان

اŸمثل الشسرعي والوحيد للشسعب الصسحراوي وهي
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و سس-ت-ع-ود م-ب-اشس-رة إاﬁ ¤ك-مة
العدل اأ’وروبية ،وسستعلن هذه اÙكمة مرة أاخرى
أان هذه ا’تفاقية باطلة ،وسستبدأا دورة التقاضسي
بأاكملها ببسساطة مرة أاخرى ،ونحن سسنقوم بتوسسيع
لقاءاتنا مع النواب لتوضسيح ا◊قائق اŸغيبة.
ولهذا أاقول انه حان الوقت ’حÎام حكم ﬁكمة
العدل اأ’وروبية بد’ من اسستمرار التقاضسي ،وأاؤوكد
م -رة أاخ -رى ان -ه ي -ت -ح -ت -م ع -ل -ى ا’–اد اأ’وروب -ي
واÛتمع الدو‹ أان يتخذ كّل اإ’جراءات الÓزمة
إ’لزام اŸغرب واŸفوضسية
اأ’وروب- - - -ي- - - -ة ب - - -ال - - -وف - - -اء
ب - -ال - -ت - -زام - -ات- -ه- -م Ãوجب
ال-ق-ان-ون اأ’وروب-ي وال-دو‹
وم -ب -ادئ ح -ق -وق اإ’نسس -ان،
ال -ت -ي ق -ام ع -ل -ي -ه-ا ا’–اد
اأ’وروب- -ي ،وك- -ذا ال -ق -ان -ون
ال - - - - - - - -دو‹ اإ’نسس - - - - - - - -ا،Ê
وم- -ط -ال -ب -ت -ه -م ب -وق -ف ك -ل
السسياسسات واŸمارسسات التي “ ّسض بحقوق الشسعب
الصسحراوي.

سسنواصسل نضسالنا إ’جهاضض
ﬁاولة القفز على اتفاق
الصسيد البحـ ـ ـ ـ ـري

اŸغرب جاء صساغرا للطاولة اŸسستديرة بجنيف

«الشش - -عب» :ه - -ل ه- -ن- -اك ف- -ع ،Ó- -م- -ا Áك- -ن
اع- - -ت- - -ب - -اره «أام - -را إاي - -ج - -اب - -ي - -ا» ‘ ا÷ول - -ة
’و ¤للمفاوضشات اŸباششرة بÚ
التمهيدية ا أ
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسش-اري-وواŸغ-رب ال-ت-ي ع-قدت
بجنيف يومي  05و 06ديسشم– 2018 Èت
’· اŸتحدة؟
رعاية ا أ
ماء العين Úلكحل :اأ’مر اإ’يجابي ‘ هذه
ا÷ول-ة ال-ت-م-ه-ي-دي-ة ،أاوال-ط-اول-ة اŸسس-ت-دي-رة ،ك-ما
أاسس -م-ت-ه-ا اأ’· اŸت-ح-دة ،ه-وأان-ه-ا ج-م-عت ط-ر‘
النزاع من جديد بعد سستة سسنوات من التوقف عن
ال -ت -ف-اوضض ،وج-م-عت أايضس-ا ال-ب-ل-دي-ن ا÷اري-ن إا¤
نفسض الطاولة ،كما كان اأ’مر ‘ السسابق أايضسا،
ف-ف-ي ال-ن-ه-اي-ة ،ا÷زائ-ر وم-وري-ت-ان-ي-ا ك-ان-ت-ا دائ-م-ا
–ضسران جو’ت التفاوضض السسابقة –ت إاشسراف
اأ’· اŸتحدة بحكم كونهما بلدان جاران معنيان
باŸسساعدة على إايجاد حل عادل للنزاع.
اإ’ي - -ج - -اب - -ي ‘ اŸوضس- -وع أان اŸغ- -رب حضس- -ر
اŸفاوضسات ،وجلسض أامام وفد جبهة البوليسساريو،
مرغما ’ بط ،Óرغم ما سسبق وأان أاعلنه من رفضض
أ’ي نوع من ا÷لوسض معها ،واتهامها باإ’رهاب،
وب -ك -ل اأ’وصس -اف ،ورغ -م ﬁاو’ت -ه السس -اب -ق -ة ‘
رفضض التعاطي مع اŸبعوث السسابق ،كريسستوفر
روسض ،واتهامه بان كيمون ،اأ’م Úالعام السسابق
با’نحياز للطرح الصسحراوي ..إالخ.
كل هذه اÙاو’ت اصسطدمت بحقيقة اسستحالة
Œاوز الشس- -عب الصس- -ح- -راوي و‡ث- -ل- -ه الشس- -رع- -ي
والوحيد ‘ أاي تفاوضض ◊ل النزاع ‘ الصسحراء
الغربية.
اسس -تشس-ع-ر اŸغ-رب ه-ذه ا’سس-ت-ح-ال-ة ب-ع-د ت-وا‹
صس-دم-ات اأ’ح-ك-ام ال-قضس-ائ-ي-ة م-ن ﬁك-م-ة العدل
اأ’وروب- -ي- -ة ،وب- -ع- -د وق- -وف ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح -دة
اأ’م -ري -ك -ي -ة ب -ت -وج-ه-ه-ا ا÷دي-د م-ن اŸي-ن-ورسس-و،
ورفضسها التجديد لها أ’ك Ìمن سستة أاشسهر ،وبعد
إاحسساسض اŸغرب بفشسل كل ﬁاو’ته القفز على

واقع وجود الدولة الصسحراوية كحقيقة قائمة’ ،
بد من أاخذها بع Úا’عتبار ،خاصسة ‘ سسياق
ا’–اد اإ’فريقي وبالطبع بعد وصسول اŸغرب إا¤
قناعة بأان الشسعب الصسحراوي ،سسواء ‘ ﬂيمات
ال Ó-ج -ئ Úالصس -ح -راوي Úأاو‘ اŸن -اط-ق اÙت-ل-ة
حقيقة قائمة ورافضسة لÓبتÓع ،لذلك يجب على
أاي عاقل ‘ نظام ا’حتÓل اŸغربي أان يدرك
بأانه آان اأ’وان للبحث عن حل يضسمن حفظ ماء
وجه اŸملكة اŸغربية ،ولكن أايضسا يكون ‘ إاطار
الشس- -رع- -ي- -ة ال- -دول- -ي- -ة ،و‘ إاط- -ار ق -رارات اأ’·
اŸتحدة ،و‘ إاطار العدالة الدولية.
ومنطق ا’حتÓل وا’سستعمار ليسسا بالتأاكيد ’
عدالة دولية ،و’ شسرعية دولية و’ يعتد بهما ◊ل
نزاع هوقضسية تصسفية اسستعمار باأ’سساسض ’ Áكن
ح -ل -ه إا’ ‘ إاط -ار ع -ق -ي -دة اأ’· اŸت -ح -دة Ÿن-ح
ا’سس- -ت- -ق Ó-ل ل -لشس -ع -وب اŸسس -ت -ع -م -رة ،أاوال -ق -رار
اŸعروف  ،1514ما عدا ذلك هوتضسييع للوقت،
وخبط عشسواء ’ يجدي نفعا كما أاثبتت السسنوات
 43اŸاضسية من اŸغامرة اŸغربية ‘ الصسحراء
الغربية.

إاسستفتاء تقرير اŸصس Òآاجلً أام عاجًل
الطرف اŸغربي يقول إانه سشيتفاوضض على
صشيغة جديدة تلتف على اسشتفتاء تقرير
’م -ن
اŸصش ،Òب- -ي- -ن- -م -ا ي -نّصض ق -رار ›لسض ا أ
 ،2440على مفاوضشات مباششرة بنية حسشنة
’·
ودون شش- -روط مسش- -ب- -ق- -ة ،ه- -ل ب- -اتت ا أ
اŸت -ح -دة م -ط -ال -ب-ة أاك Ìم-ن أاي وقت مضش-ى
على التعامل بحزم كب Òمع اŸغرب حفاظا
على مصشداقية قراراتها السشابقة؟
@@ يسستطيع اŸفاوضض اŸغربي أان يقول ما يشساء،
هذا من ضسمن قواعد التعامل أاواللعبة ،كما يحلو
للبعضض القول ،بأان ترفع سسقف التصسريحات على
أامل اÿروج بشسيء.
لكن ا◊قيقة التي ’ غبار عليها أان اŸغرب
حضسر للقاء مرغما ،وغصسبا عن إارادته لتفادي أاي
غضس -ب -ة أام -ري -ك -ي-ة ‡ك-ن-ة ،ف-ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة،
بصسفتها عضسو ‘ ›لسض اأ’من ،وبصسفتها الدولة
ال- -ت- -ي صس- -اغت أاغ- -لب م- -ا ج -اء ‘ ال -ق -رار 2440
Ûلسض اأ’م - -ن اأ’خ ،Òق - -الت ب - -ك - -ل وضس- -وح ‘
تصسريحها عقب اعتماد هذا القرار أانها  ⁄تعد
ت -ق -ب -ل اسس -ت -م -رار ال-وضس-ع ع-ل-ى م-ا ه-وع-ل-ي-ه ،وأان
ال-ط-رف-ان م-ط-ال-ب-ان ب-ا÷ل-وسض إا ¤ه-ذه ال-ط-اول-ة
اŸسستديرة لÓتفاق على انطÓقة جديدة Ÿسسار
تفاوضسي جديد يشسكل انطÓقة حقيقية لتطبيق
مقتضسيات قرارات اأ’· اŸتحدة ،كان آاخرها
ال -ق-رار  2440ال-ذي»ي-ه-يب ب-ال-ط-رف Úاسس-تئناف
اŸف -اوضس -ات ب -رع -اي -ة اأ’م Úال -ع-ام دون شس-روط
مسسبقة وبحسسن نية ،مع أاخذ ا÷هود اŸبذولة
م- -ن -ذ ع -ام  2006وال -ت -ط -ورات الÓ-ح-ق-ة ل-ه-ا ‘
ا◊سسبان ،وذلك بهدف التوصسل إا ¤حل سسياسسي
ع -ادل ودائ -م وم -ق -ب -ول ل -ل -ط -رف ،Úي-ك-ف-ل لشس-عب
الصس- -ح- -راء ال -غ -رب -ي -ة ت -ق -ري -ر مصسÒه ‘ سس ـ ـي -اق
ترتيبات تتماشسى مع مبادئ ميثاق اأ’· اŸتحدة
ومقاصسده».
ج-ل-وسض اŸغ-رب وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسساريو ،والبلدان
ا÷اران ل- -ل -ح -وار ي -ت -م ‘ إاط -ار اأ’· اŸت -ح -دة،
وليسض خارج هذا اإ’طار بتاتا ،وليسض للمغرب أاي
سسلطة لتغي Òذلك ،فهو›رد دولة احتÓل –اول

احتجاجات فرنسشا بيّنت حجم تأاث ÒاŸن ّصشات ا’جتماعية

تقف «الششعب» ،اليوم ،من خÓل حوارها مع أاسشتاذ العلوم السشياسشية ،بجامعة
البليدة ،سشفيان رميÓوي ،عند الدور الذي أاصشبحت وسشائل ا’عÓم ا◊ديثة
تلعبه ‘ هّز اÛتمعات وإاحداث التغي Òالذي قد Áتّد إا ¤هرم السشلطة ،كما
سشبق وحصشل ‘ عدد من البلدان العربية اثناء موجة «الربيع الدموي».
’سشتاذ رميÓوي عّرج على خريف الغضشب الفرنسشي وعلى حجم التأاثÒ
ا أ
ال -ذي –دث -ه م -واق -ع ال -ت -واصش -ل ا’ج -ت-م-اع-ي ‘ ال-ت-ع-ب-ئ-ة ◊رك-ة «السشÎات
الصشفراء « التي نراها –ّرك الششوارع وتضشغط على السشلطة لتقد Ëمزيد من
’زرق ا’فÎاضش -ي م -اضض ‘ ت -غ -ي ÒمÓ-م-ح
ال -ت -ن -از’ت ،م -ؤوك -دا أان ال -فضش -اء ا أ
’وروبي الوحدوي ،بعد أان بدأات
اÛتمعات حتى أانه بات يهّدد اŸششروع ا أ
’صشوات ترتفع ‘ فرنسشا و‘ دول أاخرى داعية للحذو حذو بريطانيا.
ا أ
أاجرت ا◊وار :إاÁان كا‘
ال -دور اأ’سس -اسس -ي ل -ه -ذه ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات
بالنسسبة للمجتمع الذي تتفاعل فيه.
«الشش -عب» :أاظ -ه -رت ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات ب -ق -در ‚اح -ه -ا ‘ إاح -داث ال-ت-ع-ب-ئ-ة
’ف - - -ك - - -اره - - -ا
’عÓ- - -م ا◊دي- - -ث- - -ة وم- - -ن خÓ- - -ل وحشش- - - -د اŸؤوي - - -دي - - -ن أ
ا إ
ال -ت -ع -ب -ئ -ة ’ح -ت -ج -اج-ات ف-رنسش-ا أان ودع- - - - -وات- - - - -ه - - - -ا ،ف - - - -إان ا◊رك - - - -ات
وسش- -ائ- -ط ال- -ت- -واصش- -ل ا’ج- -ت- -م- -اع -ي ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت -ي ت-ق-ف وراءه-ا
’عÓ-م ا◊دي-ث-ة غ-ال-ب-ا م-ا
’ك Ìقدرة على –ريك وسش -ائ -ل ا إ
أاصشبحت ا أ
الشش- - -ع- - -وب وإاح- - -داث ا’ه - -ت - -زازات ت - -ت - -خ - -ل - -ل - -ه - -ا ع - -م - -ل - -ي - -ات ف- -وضش- -ى
وع -ن -ف...ه -ل ي-ع-ود ه-ذا إا ¤ع-ج-ز
ا’جتماعية ،ما تعليقكم؟
سش-ف-يان رميÓوي :ب-ال-ف-ع-ل م-ن خÓ-ل هذه الوسشائل عن صشنع قيادات تقود
الدور الذي يقوم به «فايسسبوك» و»توي »Îا◊راك أام أان هناك أاسشباب أاخرى؟
و»إانسستغرام « وغÒها من وسسائل التواصسل @@ إانه سسؤوال يقودنا إا ¤تبيان أامر مهم
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ‘ ا’ح- -ت- -ج -اج -ات ال -ت -ي بالنسسبة للحركات ا’جتماعية التي تعتمد
تشسهدها فرنسسا حاليا ،يب Úمرة أاخرى
حجم التأاث Òالذي أاصسبحت –دثه هذه
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات اإ’ع Ó-م -ي -ة م -ن ح-يث
ال-ت-غ-ط-ي-ة وا◊شس-د ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-رأاي ال-ع-ام
وه -ذا أام -ام ت -راج -ع دور وسس -ائ -ل اإ’عÓ-م
الكÓسسيكية ،وهذا ‘ رأايي يعود ‘ جزء
م -ن -ه إا ¤اŸزاي-ا اŸت-ع-ددة ال-ت-ي “ن-ح-ه-ا
هذه الوسسائل بالنسسبة Ÿسستخدميها من
حيث السسرعة وا◊رية والفعالية ‘ نقل
ا’خبار وطرق تداول اŸعلومات واآ’راء
واأ’فكار عÈها ،وقدرتها على التجنيد
وا’سس -ت -ق -ط-اب ،زي-ادة ع-ل-ى اŸزاي-ا ال-ت-ي
“نحها بالنسسبة لتخطي حواجز الرقابة
وا’حتواء.
’ يخفى على أاحد الدور الذي لعبته
م- -واق- -ع ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع -ي ،خ Ó-ل
ا’حتجاجات التي شسهدتها بعضض الدول
العربية عام  ،2011ويبدو أانها عادت للعب
دور بارز ‘ موجة «احتجاجات السسÎات
الصسفراء» التي هزت فرنسسا مؤوخرا.
لكن من جهة أاخرى ،تبقى قوة هذا التأاثÒ
مرتبطة بشسكل كبÃ Òدى تفاعل الكيانات
اŸوج- - -ودة ‘ ال- - -دول وم- - -ك- - -ان- - -ة ه - -ذه
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات وال-وسس-ائ-ط ودوره-ا ‘
عملية ا’تصسال ا’جتماعي ‘ اÛتمع.

«ثورة» الفايسسبوك
تهـ ـّدد أارك ـ ـ ـ ـان
ا’–ـ ـ ـ ـاد
اأ’وروبي

اÙلّل السشياسشي الصشحراوي ماء العين Úلكحل لـ «الششعب»:

يعّلق اÙلل السشياسشي الصشحراوي ،ماء العين Úلكحل ‘ ،هذا ا◊وار ،على نتائج الطاولة
’ول مرة منذ  ،2012جبهة البوليسشاريو واŸغرب
’و ¤بجنيف ،التي جمعت أ
اŸسشتديرة ا أ
’وروبي وموقف
بحضشور موريتانيا وا÷زائر كبلدين مÓحظ ،Úويؤوكد أان أاحكام القضشاء ا أ
أامريكا من بعثة «اŸينورسشو» دفع اŸغرب إا ¤اÛيء مضشطرا للتفاوضض.
حاوره :حمزة ﬁصشول

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

لإلعلم ا◊ديث قدرة فائقة على التعبئة وتخطي حواجز الرقابة

سشياسشة القمع اŸغربي أاجÈت  250أالف صشحراوي على التششّرد
ووح- -ي -د ل -لشس -عب الصس -ح -راوي ،ودع -وة اÛت -م -ع
الدو‹ إا ¤تنظيم اسستفتاء من اجل تقرير مصسÒ
هذا الشسعب ،وأاؤوكد هنا إانه ’ Áكن Œاهل كل
هذه اأ’مور ،وأان دور ا’–اد اأ’وروبي هودعم
الشسرعية الدولية وليسض تعقيد اأ’مور وان يكون
طرفا ‘ خرق هذه الشسرعية و‘ نهب ثروات
شسعب إاقليم غ Òمتمتع باسستقÓله.
قلتم أان القانون واضشح
‘ ه- -ذه اŸسش- -أال- -ة ،ل- -ك -ن
اŸغرب اÙتل مسشتمر ‘
ن - - -هب ث- - -روات الشش- - -عب
الصشحراوي ،كيف ؟
@@ال -ي -داسس -ي :اŸف -وضس -ي-ة
اأ’وروب - -ي- -ة ‘ وث- -ي- -ق- -ت- -ه- -ا
اŸزم -ع ال -تصس -ويت ع-ل-ي-ه-ا،
ق- - -الت أان ق - -رار ﬁك - -م - -ة
العدل اأ’وروبية كان واضسحا ،وأانا أاعلمت بعضض
النواب ‘ الŸÈان اأ’وروبي أان مسسأالة اسستشسارة
الشسعب الصسحراوي اŸتمثل ‘ جبهة البوليسساريو
’بد منه ،حيث أان القانون الوحيد اŸنصسوصض
عليه هو موافقة الشسعب الصسحراوي ،أاي موافقة
جبهة البوليسساريو.
‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار ،أاشس Òإا ¤أان - -ه ‘ ال - -وقت ذات- -ه
الشس -عب الصس -ح -راوي ’ يسس -ت -ف -ي-د م-ن ث-روات-ه أ’ن
اŸغرب يعتمد سسياسسة تقوم على ›موعة من
اŸصس -ال-ح ،ت-ت-ع-ل-ق ب-ا’سس-ت-ف-ادة م-ن ه-ذه اŸن-اط-ق
واسس -ت -م -رار ن -هب ث -روات -ه-ا إا ¤أاب-ع-د زم-ن ‡ك-ن،
وإاشس -غ -ال سس -ك -ان اأ’رضض اأ’صس -ل -ي Úب -ال -ب-حث ع-ن
رزقهم الفردي واŸصسالح اÿاصسة نتيجة سسياسسة
التفق Òوالتهميشض التي ينهجها بحقهم ،ويحاول
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’فÎاضشي ‘ ا’هتزازات ا’جتماعية
’سشتاذ سشفيان رميÓوي يرصشد دور العا ⁄ا إ
ا أ

اŸفوضسية اأ’وروبية داسست على الشسرعية بتحالفها مع دولة ا’حتلل
’وروبية على قرار
يكششف رئيسض منظمة عدالة الÈيطانية ،سشيد أاحمد اليداسشي ‘ ،هذا ا◊وار مع «الششعب» كواليسض –ايل اŸفوضشية ا أ
ﬁكمة العدل ،موضشحا أانها –الفت مع اŸغرب وقفزت على الششرعية الدولية بهدف تصشفية موارد الصشحراء الغربية لصشالح ا’حتÓل،
’وروبية.
’وروبي يرفضشون هذه السشياسشة التي تعارضض قرار اÙكمة ا أ
مؤوكدا أان أاغلب نواب الŸÈان ا أ

منابر لتسسويق اأ’فكار وتغذية
اإ’يديولوجيات
الدفاع عن احتÓلها إا ¤آاخر نفسض.
أام- -ا اأ’· اŸت- -ح -دة ،ف -ل -م ت -ق -ب -ل أاي شس -يء م -ن
اŸغرب ،بل هي توفر الفضساء القانو Êالذي دعت
إاليه الطرف Úللتفاهم ،وهي تعمل ‘ إاطار ميثاق
اأ’· اŸت -ح -دة ،و’ تسس -ت -ط -ي -ع ال -ع -م-ل خ-ارج-ه،
وبالتا‹ ’ أاحد يسستطيع ا’لتفاف على حقيقة ان
القضسية تناقشض كقضسية تصسفية اسستعمار ،وتصسفية
ا’سستعمار معروف ‘ أاي سسياق تتم.
نحن ننصسح اŸغرب بالعودة إا ¤رشسده لتمكÚ
اŸنطقة من اÿروج بكرامة من الكارثة اإ’نسسانية
والسسياسسية والقانونية التي فرضسها ا’حتÓل على
كل اŸنطقة اŸغاربية طيلة ثÓثة عقود ،معرقÓ
وح-دت-ه-ا وت-ن-م-ي-ت-ه-ا ،وم-ه-ددا اسس-ت-ق-رارها وأامنها
بسسبب أاطماعه التّوسسعية.
م-اذا ي-ع-ن-ي ال-ذه-اب ن-ح-وم-ائ-دة مسش-ت-ديرة
’ول لسشنة 2019؟
ثانية خÓل الثÓثي ا أ
@@ ا÷ل -وسض إا ¤م -ائ -دة مسس -ت -دي -رة ه -وت -ن -ف -ي -ذ
Ÿقتضسيات القرار  2440الذي يشس Òإا ¤أان هذه
الطاولة هي جزء من اŸفاوضسات اŸباشسرة بÚ
الطرف Úالتي ينبغي ا’تفاق على خارطة طريق
واضسحة لها من أاجل التوصسل إا« ¤حل سسياسسي
ع -ادل ودائ -م وم -ق -ب -ول ل -ل -ط -رف ،Úي-ك-ف-ل لشس-عب
الصس- -ح- -راء ال -غ -رب -ي -ة ت -ق -ري -ر مصسÒه ‘ سس ـ ـي -اق
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أاحك ـ ـ ـام القضسـ ـ ـ ـاء
اأ’وروبي واŸوقف
اأ’مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريك ـ ـ ـ ـ ـي
من «اŸينورسسو»
زعزع ا’حتلل
ترتيبات تتماشسى مع مبادئ ميثاق اأ’· اŸتحدة
ومقاصسده» ،إاذا ’ Áكن إاخراج هذا ا’جتماع
أاوا’جتماع اŸنتظر بداية سسنة  2019عن سسياق
التحضسŸ Òسسار تفاوضسي جديد ‘ إاطار اأ’·
اŸت -ح -دة ل -ل -ت -وصس-ل إا ¤ح-ل يضس-م-ن ح-ق الشس-عب
الصسحراوي ‘ تقرير اŸصس.Ò

حركية جديدة

·Ó
Óم Úال - -ع - -ام ل  - -أ
اŸب- - -ع - -وث اÿاصض ل  - -أ

اŸتحدة يتحّدث عن روح جديدة للعملية
السشياسشية ،ماهوهذا ا÷ديد الذي يختلف
عن 2012؟
@@ ’ Áكن حاليا ادعاء فهم توجه اŸبعوث
اÿاصض وم -ا ي -قصس -ده ب -ال-روح ا÷دي-دة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة
السس -ي -اسس -ي -ة ،ال ّ-ل -ه-م إا’ إاذا ك-ان ي-قصس-د أان-ه ‚ح،
ع- -كسض سس- -ل- -ف- -ه ،ع- -ل- -ى اأ’ق- -ل ‘ إاع- -ادة إاح- -ي -اء
اŸفاوضسات ،و‚ح ‘ ا◊صسول على دعم سسياسسي
أاق-وى م-ن ال-ق-وى ال-دول-ي-ة ال-ف-اع-ل-ة إ’ق-ن-اع ط-ر‘
النزاع با÷لوسض وجها لوجه إ’يجاد حل.
العملية التفاوضسية ا◊قيقية ما زالت ‘ مرحلة
التحضس Òاآ’ن ،ونتمنى صسادق Úأان يكون للمغرب
من الشسجاعة السسياسسية واإ’رادة ‘ اÿروج من
اŸأازق ال- -ذي ي- -ع- -يشض ف- -ي- -ه ن- -ظ- -ام اıزن اآ’ن
بشسرف.
جبهة البوليسساريو كانت لديها الشسجاعة الكافية
للÈهنة عن اسستعدادها دفع ضسريبة السسÓم،
وعّبرت بكل وضسوح عن اسستعدادها للقبول بأاي
قرار يتخذه الشسعب الصسحراوي ‘ اسستفتاء حر
وع -ادل ون -زي -ه ل -ت -ق-ري-ر اŸصس ،Òف-ه-ل ي-خشس-ى
اŸغرب قرار الشسعب الصسحراوي؟ وهل يخشسى
اŸغرب ا◊ل الدÁقراطي؟ يبدو ذلك حتى
’ن.
ا آ

ي -ع -ت -ق -د ك-ثÒون ب-أان ال-دور ال-ذي
 Óالفراغ
تؤوديه هذه اŸواقع جاء ليم أ
’حزاب والتنظيمات
الذي تركته ا أ
السش-ي-اسش-ي-ة ال-ت-ق-ل-يدية التي باتت ‘
آاخر اŸششهد...ما تعليقكم؟
بالتأاكيد أان هذه الفكرة Œد لها تأاصسي،Ó
فبالنسسبة للدول التي تكون فيها اأ’حزاب
وال-ت-ن-ظ-ي-م-ات السس-ي-اسس-ي-ة ق-د ت-ت-ح-ول إا¤
م -ن -اب -ر ل -تسس -وي -ق أاف -ك -ار ووج -ه -ات ن-ظ-ر
اأ’نظمة القائمة و’ تعبّر عن توجهات
واهتمامات الرأاي العام وخاصسة الفئات
اÛتمعية التي تشسعر با’نسسداد وعدم
ال -ق -درة ع -ل -ى ال -ت -ع -ب Òع -ن انشس-غ-ا’ت-ه-ا،
وب -ال -ت -ا‹ Œده-ا ت-ل-ج-أا إازاء ه-ذا ال-وضس-ع
ل -ل -ب -حث ع -ن ب -دائ -ل ع -ن ه-ذه ال-ك-ي-ان-ات
السس -ي -اسس -ي -ة ع -ل-ى غ-رار م-واق-ع ال-ت-واصس-ل
ا’ج -ت -م -اع -ي ال -ت -ي ت -وظ -ف ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا
ت -واصس-ل-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ق-ن-وات ال-رسس-م-ي-ة
اÙت -ك-رة ،ل-ك-ن اأ’م-ر ي-خ-ت-ل-ف ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل -دول ال-ت-ي Œد ف-ي-ه-ا ه-ذه اŸؤوسسسس-ات
السسياسسية من أاحزاب ومنظمات توظف
التكنولوجيات ا’تصسالية من أاجل خدمة
اŸهمة الرئيسسية التي وجدت من أاجلها
‘ اÛتمع ونقل ا’نشسغا’ت اÛتمعية،
وبالتا‹ فاŸشسهد اأ’ول يؤوكد مقولة م أ
Ó
ال -ف -راغ ،ل-ك-ن اŸشس-ه-د ال-ث-ا Êي-رك-ز ع-ل-ى

‘ عملها على مواقع التواصسل ا’جتماعي
م -ن أاج -ل تسس-وي-ق اأ’ف-ك-ار وŒن-ي-د ال-رأاي
ال -ع -ام إازاء ›م -وع -ة م -ن ال-قضس-اي-ا ﬁل
النزاع ،وهوالدور اأ’سساسسي لهذه الوسسائل
الذي ينحصسر ‘ تقد Ëخدمة تتمثل ‘
ن-ق-ل اŸع-ل-وم-ات وضس-م-ان ع-ملية اتصسالية
فّعالة ،بيد أان صسنع القيادات تتحكم فيه
آالية أاوسسع من وسسائل اإ’عÓم التي Áكن
أان ت -ل -عب دورا م -ع ّ-ي -ن -ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ع-م-ل-ي-ة
ا◊راك وتشسكيل القيادات ،أاضسف إا ¤ذلك
أان ال -ع -دي -د م -ن ا◊رك -ات ا’ح -ت-ج-اج-ي-ة
تسس-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق غ-اي-ات وأاه-داف م-ع-ي-ن-ة
بغضض النظر عن القيادات التي –كمها.
’ف- -ك -ار
ك- -ذلك إان ط- -ري- -ق- -ة تسس- -وي- -ق ا أ
واŸطالب التي تتبناها هذه ا◊ركات،
تكون وفق آالية Áكن وصسفها بالصسدامية
خ Ó-ف -ا Ÿا ه -وم -ت -ع -ام -ل ب -ه ب -ال -نسس-ب-ة
ل -ل -م-ؤوسسسس-ات السس-ي-اسس-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة
’حيان
التقليدية ،التي تسسلك ‘ معظم ا أ
نهجا متعارفا عليه بالنسسبة للديناميكية
التي يسس Òوفقها النسسق السسياسسي ‘
اÛتمع ،فمث ‘ Óنهاية  2011سساهم
موقع «فيسسبوك» ،من خÓل نشسطاء ‘
ت -أاج -ي -ج ا’ح -ت -ج-اج-ات ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا
روسس- -ي- -ا ،ب- -ع- -د أان ات- -ه -مت اŸع -ارضس -ة
السس-ل-ط-ات بـ»ت-زوي-ر» ن-ت-ائ-ج ا’نتخابات
الŸÈان -ي -ة‡ ،ا دف-ع ال-رئ-يسض ال-روسس-ي
فÓد ÒÁبوتن ’تهام واشسنطن بشسكل

غ Òم -ب -اشس -ر أان -ه -ا وراء ت -لك ا◊مÓ-ت
’لكÎونية.
ا إ
بعد نحو سسبع سسنوات عاد «فايسسبوك»
وشس -ب -ك-ات ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ت-ك-رار
أاحداث ‡اثلة Ÿا حدث ‘ بعضض الدول
العربية ،ولكن هذه اŸرة ‘ دولة مثل
فرنسسا.

عليها.
ال -ي -وم م -واق -ع ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت-م-اع-ي ’
تعÎف با◊دود ،فاŸواطنة ا’فÎاضسية
خ -ل -قت أازم -ة ÷م-ي-ع اأ’ن-ظ-م-ة ‘ ال-ع-ا⁄
ح- -يث يصس -عب م -ع -رف -ة زم -ن ا’ح -ت -ج -اج
ومكانه ،كما أان عملية اسستغÓلها سسهلة
من خÓل رفع سسقف اŸطالب ،وهوما
يحدث اآ’ن ‘ فرنسسا.
إا ¤أاي مدى Áكن أان يصشل خريف
الغضشب الفرنسشي؟
إان ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ت-ي قّ-دم-ت-ها اأ’حداث
اأ’خÒة ‘ فرنسسا وانتقالها من مطالب
ذات ط- -اب- -ع اق- -تصس -ادي واج -ت -م -اع -ي إا¤
مسس -ت -وى م -ط -الب ال -ت -غ -ي Òالسس-ي-اسس-ي’ ،
يعطينا انطباعا للبقاء عند هذا اŸسستوى،
حيث أان التّوجه الفرنسسي اŒاه اŸشسروع
الوحدوي اأ’وروبي مّرشسح ‘ ظل هذه
اŸع-ط-ي-ات ل-ل-م-راج-ع-ة ،خ-اصس-ة ك-ما قلنا،
ب -ال-نسس-ب-ة ’نسس-ح-اب ب-ري-ط-ان-ي-ا والضس-غ-ط
الذي تعا Êمنه اقتصساديات العديد من
ال - - -دول اŸنضس- - -وي- - -ة –ت ل- - -واء اإ’–اد
اأ’وروب -ي وال-ت-ي أاصس-ب-حت تشس-ك-ل ضس-غ-ط-ا
ع -ل-ى اق-تصس-ادي-ات ال-دول ال-رائ-دة إ’نشس-اء
هذا اإ’–اد على غرار فرنسسا وأاŸانيا
وهو السسيناريو اأ’قرب إاذا ما اسستمرت
اأ’وضساع على هذا النحو.
لكن باŸقابل الداخل الفرنسسي لن يكون
Ãعزل عن رياح هذا اÿريف وسسÔى على
اأ’رج -ح –رك -ات م -ن ت -ي -ارات م -ع -روف -ة
–اول أان تسستثمر ‘ هكذا وضسع من أاجل
–ميل اŸسسؤووليات إازاء أاطراف أاخرى،
وهذا ما دأاب عليه اليم Úبأاطيافه مث،Ó
الذي يجد ‘ هذه ا◊ا’ت وع Èوسسائله
اإ’عÓ- -م- -ي -ة سس -ب -ي  Ó-ل -ل -دف -ع Ãزي -د م -ن
الضسغوطات Œاه ا÷اليات اŸتواجدة ‘
فرنسسا.

دÁومة ا’–اد اأ’وروبي
أاصسبحت مهّددة

اŸواطنة ا’فÎاضسية خلقت أازمة
’عÓ- -م ا◊دي- -ث- -ة ال -ت -ي
وسش- -ائ- -ط ا إ
–رك الشش - -وارع ال - -ف - -رنسش- -ي- -ة ه- -ي
ن -فسش -ه -ا ال -ت -ي وق -فت وراء «ال -رب -ي -ع
الدموي «الذي أاغرق دو’ عربية ‘
ح -روب م -دم-رة ،م-ا ت-ق-ي-ي-م-ك-م ل-ه-ذا
’ع Ó- -م
ال- - -دور ال- - -ذي ي- - -ل- - -ع- - -ب- - -ه ا إ
ا◊ديث...هل هو إايجابي أام سشيف
ذوحّدين؟
نسس -ت -ه -ل اإ’ج -اب -ة ع -ن ه -ذا السس -ؤوال م -ن
تصسريح سسابق للرئيسض الفرنسسي ماكرون
وال- -ذي ق- -ال ف- -ي -ه ب -أان -ه ق -د مضس -ى زم -ن
ال -ت -م -وق -ع السس -ي -اسس -ي ال -ت-ق-ل-ي-دي ل-ل-ي-مÚ
واليسسار ،فهي  ⁄تعد ذات جدوى سسياسسية
‘ ظل تواجد وسسائل التواصسل ا’جتماعي
ا◊الية.
Óزمة
وهوما يحدث هذه اأ’يام بالنسسبة ل أ
‘ ف- -رنسس -ا ح -يث أان أاصس -ح -اب «السسÎات
الصسفراء « يرفضسون أاي “وقع سسياسسي
كأاحزاب و‘ نفسض الوقت يرفضسون وجود
أاي ‡ث -ل ع -ن -ه-م ،ف-ك-ل-م-ا ت-خ-رج ج-م-اع-ة
ل-ت-م-ث-ي-ل-ه-م ي-رفضس-ون-ه-ا وه-وما شسكل أازمة
للنظام حول اآليات التعامل والعمل معهم،
واليوم تطورت اأ’وضساع لتصسبح أاك Èمن
ح -ل أازم-ة الضس-ري-ب-ة ع-ل-ى أاسس-ع-ار ال-وق-ود،
فا÷ديد أانها ›موعة تشسكلت من واقع
م -ع -اشض غ Òم -ؤوط -رة ويصس -عب السس -ي-ط-رة

وق- -ف- -ن -ا ‘ السش -ن -وات اŸاضش -ي -ة ع -ل -ى
ح-مÓ-ت «ف-ايسش-ب-وك-ي-ة «ضش-د اأن-ظمة
ع- -رب- -ي- -ة وق -د دّع -م ال -غ -رب وم -ن -ه -ا
فرنسشا ا’نتفاضشات التي انتهت إا¤
حروب وأازمات دموية واليوم فرنسشا
تواجه حراكا اجتماعيا خطÒا ..ما
تعليقكم؟
ب -ال -نسس-ب-ة ل-ف-رنسس-ا ف-ق-د رك-زت ‘ ب-ن-اء
Óزم -ات ال -ت -ي
م- -واق -ف -ه -ا اŸسس -ان -دة ل  -أ
ع-رف-ت-ه-ا ب-عضض ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ول-ك-ن-ه-ا
باŸقابل قد تناسست أانه من اŸمكن أان
ت -ع -رف ه -ذه ال -ظ-اه-رة ام-ت-دادا ،وه-ذا
بسس- -بب أان ال- -ظ- -اه -رة أاك Èم -ن أان ي -ت -م
حصسرها ‘ منطقة معينة ،ولقد خلقت
اŸواق- -ع فصس Ó- -ج -دي -دا ‘ دور ال -رأاي
العام ،حيث أاصسبح من السسهل أان تتحّول
م-ط-الب اج-ت-م-اع-ي-ة بسس-ي-ط-ة نسس-ب-يا إا¤
مطالب يصسل سسقفها إا ¤حد اŸطالبة
بإاسسقاط النظام ،وكما يقال« :ما أاشسبه
’م-ر ال-ذي ي-ح-دث
’مسض ب -ال -ي -وم» ،ف-ا أ
ا أ
حاليا ‘ فرنسسا ‘ رأايي يشسبه إا ¤حد
’حداث العربية ،لكن هناك فقط
بعيد ا أ
’عÓم مع
اختÓف ‘ تعاطي وسسائل ا إ
اŸشسكلة ،ومن ب ÚاŸعطيات التي تبÚ
’ول
ه -ذا ال -ط -رح ه -و ذلك ال -تصس -ري-ح ا أ
Ÿاك- -رون ال- -ذي يشس- -ب- -ه تصس- -ري- -ح أاح- -د
” القضساء عليهم
الزعماء العرب الذين ّ
ب- -ق- -ول- -ه «...ه- -ؤو’ء ه- -م- -ج» ل- -ت- -ت- -ح ّ-ول
مظاهرات الوقود إا ¤مطالب بالرحيل.
Áك - -ن ال - -ق - -ول أان ه - -ذه اŸواق- -ع ال- -ت- -ي
اسستخدمتها فرنسسا ‘ حملتها ضسد بعضض
اأ’نظمة العربية سسابقا ومباركتها للنشساط
ا’فÎاضس -ي ،ق -د أاصس -ب -حت ه -ي ال-ي-وم ‘
مواجهتها ،وهو اأ’مر الذي يهّدد اسستقرار
الدولة الفرنسسية ومن شسأان هذا التهديد
أان Áتد إا ¤مسستوى تهديد دÁومة تواجد
ا’–اد اأ’وروب- -ي ،خ- -اصس- -ة ب -ع -د ت -ن ّصس -ل
ب -ري -ط -ان -ي -ا م -ن ال -ت -زام -ات -ه -ا اŒاه ه-ذا
ا’–اد.

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

ثقافة

أأ’ربعاء  ١٩ديسشم ٢0١٨ Èم
ألموأفق لـ  ١١ربيع ألثاني  ١440هـ

ا÷زائر –يي اليوم العاŸي للغة الضساد

Ãناسسبة العطلة اŸدرسسية بقسسنطينة

ربح معركة الرقمنة وجعل العربية لغة للعلوم
““اللغة العربية والتقانات ا◊ديثة““ شسعار لليوم الدراسسي اÿاصس بإاحياء ا÷زائر لليوم العاŸي للغة الضساد ،احتفائية
’على للغة العربية الÈوفيسسور
’خبار السسارة واŸفاجآات ،أافصسح عن البعضس منها أامسس ،رئيسس اÛلسس ا أ
حملت الكث Òمن ا أ
صسالح بلعيد ،خÓل اليوم الدراسسي الذي نظمه اÛلسس Ãعية وزارة الÈيد و اŸواصسÓت السسلكية والÓسسلكية والتكنولوجيات
الرقيمة ،باŸكتبة الوطنية ا◊امة بالعاصسمة.

ا◊امة  :حبيبة غريب
تصسوير :فواز بوطارن

«إأن أللغة ألعربية بخ Òبالرغم من
كل أŸضشايقات ألتي تعرفها ،أأ’مر
ألذي يدفعنا إأ ¤رسشم سشياسشة لغوية
تربوية جديدة ،تعمل على فك أأ’سشر
وألسش-م-اح ل-ل-ع-رب-ي-ة با’زدهار ولتكون
ل -غ -ة إأشش-ع-اع““ ،ي-ق-ول رئ-يسس أÛلسس
أأ’على للغة ألعربية ‘ كلمته ،مششÒأ
أن إأحياء أ÷زأئر لليوم ألعاŸي للغة
ألضشاد يÎجم أليوم بسشهر على ألفوز
Ãعركة ألرقمنة ،هذأ ألتحدي ألكبÒ
ألذي من ششأانه أن يعيد لهذه أللغة
أإ’نسش-ان-ي-ة ،أل-ل-غ-ة أل-رسشمية ألسشادسشة
‘ هيئة أأ’· أŸتحدة› ،دها و
م- -ك- -ان -ت -ه -ا ب Úأل -ل -غ -ات أل -رسش -م -ي -ة
أأ’خرى““.
أŸعÎك أل- -ي- -وم حسشب ب- -ل- -ع -ي -د،
ي - -ق- -وده أل- -ب- -اح- -ث- -ون وأÎŸج- -م- -ون
وأل -ل -غ -وي -ون ،وق-د ب-دأت أ÷زأئ-ر ‘
–صش- - -ي- - -ل أول ب- - -وأدره م - -ن خ - -لل
إأط- -لق- -ه- -ا ل -ل -ع -دي -د م -ن أŸنصش -ات
ألرقيمة ،ألتي تكون فضشاء للبحوث،
نذكر منها ـ يضشيف قائل ـ منصشة
أŸوأطنة أللغويةÃ ،عية وزأرة ألÈيد

وأŸوأصش-لت ألسش-ل-ك-ي-ة وأل-لسش-ل-ك-ي-ة
وألتكنولوجيات ألرقيمة.
ومنصشة أŸعجم ألتاريخي ،منصشة
معجم ألثقافة أ÷زأئرية وغÒها.
وأشش -اد ب -ل -ع-ي-د ‘ ذأت ألسش-ي-اق،
ب - -ا÷ه - -ود أل - -ت - -ي ي- -ب- -ذل- -ه- -ا أل- -ي- -وم
أıتصش - -ون أ÷زأئ - -ري- -ون ‘ ›ال
ألتكنولوجيات أ◊ديثة وألرقمنة ،من
أجل رفع ألتحدي ألرأمي إأŒ ¤اوز
كل ألعقبات ألتي تقف ‘ طريق أللغة

أل -ع -رب -ي -ة ،أل -ت -ي “““لك أك Ìم -ن ١٢
مليون مفردة ،وألتي قاومت ألظهر
وأ’ندثار وألتلششي““ ،وهي أللغة ألتي
أششتقت ونهلت منها ألكث Òمن أللغات
ك-ال-ف-رنسش-ي-ة وأ’سش-ب-ان-ية وأ’‚ليزية
كما هائل من كلماتها““.
ويبقى ألتحدي أأ’ك Èأليوم‘ ،
نظر بلعيد ““هو سشد فجوة أÙتوى
ألرقمي ألعربي ‘ ألششابكة ،ألعمل
ع-ل-ى ت-وط Úأل-ع-ا ⁄ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-ربية،

تعزيز ألدرأسشات ‘ ›ال هندسشة
أل -ل -غ -ات ،ت -ك -ث -ي-ف أ÷ه-ود ‘ ›ال
أŸعاجم أ◊اسشوبية .تكثيف أأ’عمال
ألعاŸية ‘ أÙتوى ألرقمي ،إأنتاج
بر›يات وﬁللت صشرفية ونحوية
ذكية للمعا÷ة أآ’لية ،وأخ Òألتوسشع
‘ أسش- -ت- -خ- -دأم ذخ- -ائ- -ر أل- -نصش- -وصس
أÙوسشبة.
وإأضش - -اف- -ة إأ ¤إأط- -لق أŸنصش- -ات
ألرقمية ألعديدة ،سشقوم أليوم وزأرة
ألÈي- - -د وأŸوأصش - -لت ألسش - -ل - -ك - -ي - -ة
وأل-لسش-ل-ك-ية وألتكنولوجيات ألرقيمة
وأÛلسس أأ’ع -ل -ى ل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة،
““ب -إازأح -ة ألسش -ت -ار ع -ن ط-اب-ع ب-ري-دي
ع -اŸي ي -خ -ل -د أل -ي -وم أل-ع-اŸي ل-ل-غ-ة
ألعربية““ ،وهو دليل يقول بلعيد على
““أن ألدولة أ÷زأئرية ترعى أŸوأطنة
أل -ل -غ -وي -ة ب -أاري -ح -ي-ة ع-ل-م-ي-ة وه-م-ه-ا
أŸن -اسش -ب -ة أل-ع-اŸي-ة ،ب-ل ه-ي أل-وج-ه
أŸششرق للغة ألهوية أ÷امعة““.
هذه أللغة ـ يضشيف ـ ألتي كانت
ث -اب -ت-ة ‘ دسش-ات Òأل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة
بصشورة معززة ﬁمية ،كلغة وطنية
رسش - -م - -ي - -ة ،وأق - -امت ل - -ه - -ا أل- -دول- -ة
أŸؤوسشسشات ألتي تعمل على رفدها
وتعميمها ،وتششهد أآ’ن نقلت عملية
‘ ﬂتلف ›ا’ت ألعلوم““.

’على للغة العربية
أاطلقها اÛلسس ا أ

جائزة اللّغة العربية لوسصائل اإ’عÓم
من ب ÚاŸفاجآات ال ّسسارة التي أاعلن عنها
’على للغة العربية،
أامسس رئيسس اÛلسس ا أ
إاطÓ- -ق ج- -ائ -زة ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ل -وسس -ائ -ل
’عÓ- - -م ،ال- - -ت- - -ي ت- - -ه- - -دف إا““ ¤تشس - -ج - -ي - -ع
ا إ
الصس-ح-اف-ي Úع-ل-ى ال-ك-ت-اب-ة ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-ربية
–لي Óو–ريرا وبحثا““.
ه -ذه أŸسش -اب -ق -ة أل -ت -ي سش ّ-ن -ت Ãن-اسش-ب-ة إأح-ي-اء
أ÷زأئ -ر ل -ل -ي -وم أل -ع -اŸي ل -ل-غ-ة ألضش-اد ت-ه-دف إأ¤
““ألتششجيع على إأيلء ألعربية ألفصشيحة أهمية كبÒة
ب -اع -ت -ب -اره -ا أدأة ل -ل-ت-ف-ك ،Òوسش-لم-ة أل-ت-ف-ك Òم-ن
سشلمتها وكذأ تششجيع ألكتابة بالعربية ألفصشيحة

وألنششر بها ،وأسشتعمالها ‘ أإ’علم أ’لكÎو،““Ê
بغية رد أ’عتبار أ’همية ألتكوين ‘ لغة ألضشاد
وأ’ع -ت -زأز ب -ه -ا ،ب -حسش -ب -ان -ه-ا م-كّ-ون-ا أسش-اسش-ا م-ن
مكّونات ألهوية ألوطنية.
وتأاتي هذه أ÷ائزة تششجيعا لوسشائل أإ’علم
ألوطنية ،وهي مفتوحة لكل ألوسشائط أإ’علمية
ألوطنية أŸكتوبة وألسشمعية ألبصشرية وأ’لكÎونية.
“ن- -ح أ÷ائ- -زة ‘ أÛا’ت أآ’ت- -ي- -ة““ :أل- -ل -غ -ة
ألعربية وأÛتمع  -موأكبة أللغة ألعربية للعلوم
وألتكنولوجيا – -ديات أللغة ألعربية ورهاناتها -
أللغة ألعربية من خلل أŸضشام ÚأŸوجّهة للطفل

 أللغة ألعربية وأ’نÎنيت ‘ ششبكات ألتوأصشلأ’ج-ت-م-اع-ي  -أل-ل-غ-ة أل-ه-ج-ي-ن-ة وأث-ره-ا ألسش-ل-ب-ي -
ششخصشيات خدمت أللغة ألعربية.
وقد حّدد يوم  ١0أكتوبر  ٢0١٩كأاخر أجل
لتسشّلم أأ’عمال ،تسشلم أ÷ائزة ‘  ١٨ديسشم٢0١٩ È
Ãناسشبة أليوم ألعاŸي للغة ألعربية.
أ÷ائ -زة ي -ن ّ-ظ-م-ه-ا ك-ل م-ن أÛلسس أأ’ع-ل-ى ل-ل-غ-ة
أل -ع -رب-ي-ة ،وزأرة أل-ث-ق-اف-ة ،وزأرة ألÈي-د وأŸوأصش-لت
أل ّسشلكية وأللسشلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة ،وزأرة
ألسش-ي-اح-ة وألصش-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،شش-رك-ت-ي سشونلغاز
وكوندورّ› ،مع أوريدو وأتصشا’ت أ÷زأئر.

‘ احتفالية متحف زبانة باليوم العاŸي للغة العربية ،د  -بوباية:

القسسم الثقا‘

–قيق اıطوطات وإاخراجها صصار ““موضصة““
@ ’ Áكن أان نكتب تاريخا إا’ إاذا عدنا إا ¤اıطوطات

أاّكد الدكتور بوباية عبد القادر ،رئيسس
قسسم التاريخ بجامعة أاحمد بن بلة بوهران،
أانه ’ Áكن أان نكتب تاريخا إا’ إاذا عدنا إا¤
اıطوطات القدÁة ،معيبا على ا÷امعات
ا÷زائ- -ري- -ة أان- -ه- -ا ’ ت- -ع- -ط- -ي اıط- -وط- -ات
’ه -م -ي -ة ال Ó-ئ -ق -ة ب-ه-ا ،وه-وم-ا ج-ع-ل ع-دد
ا أ
اıط- -وط- -ات اÙق- -ق- -ة ‘ إاط- -ار ال- -دراسس- -ات
’ك - -ادÁي - -ة ق - -ل- -ي- -ل ج- -دا ،ع- -كسس ال- -دول
ا أ
’خ -رى ال -ت -ي تشس ّ-ج -ع ب -اح -ث-ي-ه-ا
ال -ع -رب -ي -ة ا أ
جههم نحو هذا اŸنهج العملي.
وتو ّ

وهران :براهمية مسسعودة
أششاد بوباية ،أمسس ‘ ،أحتفالية خاصشة باليوم
أل-ع-اŸي ل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،نّ-ظ-مها أŸتحف ألعمومي
ألوطني زبانة بوهرأن– ،ت عنوأن ““لغة ألضشاد
وإأسش -ه -ام -ت -ه -ا ‘ ألÎأث““ ،ب -اŸشش -اري -ع أ÷زأئ-ري-ة
ألهامة لتششجيع ألكتابة وألتأاليف ،إأ’ أنه قال :لكن
ألباحث ليسس هو ألذي يقوم بعملية ألنششر ،وألكثÒ
لسشف ألششديد ’ علقة
من أصشحاب دور ألنششر ل أ
لهم بذلك ،وهّمهم ألوحيد هو ضشمان أ◊صشول على
ألربح.

وأع -ت Èرئ -يسس قسش -م أل -ت -اري -خ ‘ ﬁاضش -رت-ه
أŸوسش -وم -ة بـ «مسش -اه -م -ة أ÷زأئ -ري– ‘ Úق-ي-ق
ألÎأث أıط - -وط““ ،أّن ““–ق- -ي- -ق أıط- -وط- -ات
وإأخرأجها صشار ““موضشة““ ،وأي ششخصس Áكن أن
يقول قد حّققت ،لكن ألتحقيق أ◊قيقي ششيء وما
ي -نشش -ر أآ’ن شش -يء آأخ -ر““ ،م -رج -ع -ا ألسش -بب ‘ ذلك
إأ ¤غياب ÷نة للقرأءة ‘ وزأرة ألثقافة وحتى
ب-ق-ط-اع ألشش-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة ل-ف-حصس دق-يق و“حيصس
ع -م -ي -ق ل -ل -م -خ -ط -وط -ات ،أل-ت-ي ت-خضش-ع إأ ¤أسشسس
وق -وأع -د وأسش -ل -وب ع -ل -م-ي م-ت-ب-ع م-ن ألÎم-ي-م إأ¤
ألتجليد.
وأوضشح بوباية أن أك Èعدد من أıطوطات
أŸوج- -ودة ‘ أل- -ع- -ا ،⁄أّل- -ف- -ه- -ا أل- -ع -ل -م -اء أل -ع -رب
وأŸسش- -ل- -م ،Úمسش- -ت- -د’ ‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار ب- -ع- -دي -د
أÙاو’ت ألتي قام بها ألباحثون أ÷زأئريون ‘
–قيق ألتوأرث ألتاريخي أıطوط ،من خلل
رسش -ائ-ل أŸاج-يسش-ت Òوأل-دك-ت-ورأة أل-ت-ي ن-وقششت ‘
أ÷امعة أ÷زأئرية ،وكذأ أıطوطات ألتي ”
–ق -ي -ق -ه -ا م-ن ط-رف أل-ب-اح-ث ÚوأŸؤورخ Úخ-ارج
أ÷ام-ع-ة ،وك-ذأ أل-ه-وأة ،وم-ن-ه-ا ﬂط-وط-ات ت-نشش-ر
أ’ول مرة.
ك- - -م- - -ا أشش- - -ار إأ ¤أل- - -ك- - -م أل- - -ه- - -ائ- - -ل م- - -ن
أıط-وط-ات أل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا م-ك-اتب أل-زوأي-ا

أ÷زأئ -ري -ة ،وأغ -ل -ب -ه -ا م -وصش -دة أب -وأب -ه -ا ‘ وج-ه
أل-ب-اح-ث ÚوأŸه-ت-م Úب-الÎأث أıط-وط ،يضش-ي-ف
نفسس أŸصشدر ،معتÈأ أنّ بعضس ألزوأيا بصشفتها
م-ؤوسشسش-ات أج-ت-م-اع-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة ودي-ن-ي-ة وع-ل-م-ي-ة،
–تفظ ‘ ألغالب بخزأئن من أŸقتنيات وألكتب
وأŸؤول- -ف -ات ،م -ن أج -ل مسش -اع -دة ط -ل -ب -ت -ه -ا ع -ل -ى
ألتحصشيل وأŸعرفة.
وم- -ن ب Úأب- -رز أÙق- -ق Úأ÷زأئ- -ري ،Úأشش- -ار
أÙاضشر إأﬁ ¤مد بن أبي ششنب أو أبي ششنب
 ،١٨٦٩ / ١٩٢٩أول ج- -زأئ- -ري ح- -ام- -ل لشش- -ه -ادة
ألدكتورأه ‘ ألعصشر أ◊ديث ‘ سشنة  ١٩٢5من
جامعة أ÷زأئر ،حّقق عدد كب Òمن أıطوطات
م-ن-ذ سش-ن-ة  ١٩0٨م-ن-ه-ا :أل-بسش-ت-ان ‘ ذك-ر أأ’ول-ي-اء
وأل-ع-ل-م-اء ب-ت-ل-مسش-ان ’ب-ن م-ر Ëأل-ت-لمسشا Êوعنوأن
ألدرأية فيمن عرف من علماء أŸائة ألسشابعة ‘
بجاية للغÈيني ،وألذخÒة ألسشنية ‘ تاريخ ألدولة
أŸري -ن -ي -ة ،ك-م-ا حّ-ق-ق ك-ت-اب أل-ف-ارسش-ي-ة ‘ م-ب-ادئ
ألدولة أ◊فصشية ،وتعليق على وصشايا أŸلوك وأبناء
أŸل- - -وك م- - -ن أو’د أŸلك ق- - -ح- - -ط - -ان ب - -ن ه - -ود
ألنبي ،وطبقات علماء أفريقية أ’بي ذر أÿششني،
لمام ألغزأ‹ ‘
كما ترجم إأ ¤ألفرنسشية رسشالة ل إ
رياضشة أأ’و’د وتربيتهم نششرت باÛلة أإ’فريقية.

عروضض لأÓطفال على ركح اŸسصرح وقاعة ا◊فÓت
““أاحمد باي““
سسطر كل من اŸسسرح ا÷هوي““ ﬁمد الطاهر الفرقا ““Êبقسسنطينة  ،والديوان
’عÓمÃ ،ناسسبة العطلة اŸدرسسية الشستوية ا÷ارية ،ابتداء
الوطني للثقافة وا إ
من  21ديسسم Èا÷اري وإا ¤غاية  5جانفي القادم ،برنا›ا ثريا تضسمن العديد
Óطفال وهذا Ãشساركة فرق
من العروضس اŸسسرحية وأالعاب اÿفة اŸوجهة ل أ
مسسرحية من عدة و’يات من الوطن.

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

 11عرضصا وأالعاب خفة على اÿشصبة..
يقدم مسشرح قسشنطينة أ÷هوي ““ﬁمد ألطاهر
ألفرقا ،““Êضشمن برنا›ه أ÷اري وألذي أضشحى
ت-ق-ل-ي-دأ ث-ق-اف-ي-ا يسش-ه-ر ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-مه Ãناسشبة كل
ع-ط-ل-ة م-درسش-ي-ة ١١ ،ع-رضش-ا مسش-رح-ي-ا وع-رضشÚ
أ’لعاب أÿفة.
وتفتتح عروضس أŸسشرح ألتي سشتقدم Ãعدل
عرضش Úيوميا ،أبتدأء من  ٢4ديسشم Èأ÷اري،
بعرضس Ÿسشرحية ““ألقطة لوؤلؤو““ ،وهي من إأخرأج
““ياسش Úتونسشي““ وإأنتاج مسشرح بسشكرة أ÷هوي ،يتبع
هذأ ألعرضس أنطلقا من أليوم ألثاÃ ،Êسشرحية
““أل-ف-رج-ة““ لـ«أل-ت-ع-اون-ي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة وأل-ف-نون““ Ãدينة
““ألعلمة““ ،تتابع بعدها ألعروضس بـ«صشرأع ألفنون““
÷معية نوميديا فنون““( قسشنطينة)““ ،كنز أ◊ياة““
م-ن إأن-ت-اج ج-م-ع-ي-ة ““أإ’شش-رأف أل-ث-ق-ا‘ وألسشياحي““
Ÿدينة ““مغنية““ ،مسشرحية ““يوبي““ ÷معية أصشدقاء
أل -ف -ن Ÿدي -ن -ة ““ألشش -ل -ف““ ،ومسش -رح -ي-ات ““م-ف-ات-ي-ح
أ◊كيم““““ ،فهيم وأ◊اسشوب““ و«ثورة أأ’لوأن““ من
إأنتاج مسشرح قسشنطينة« ،ألتمثال أ◊زين““ (مسشرح
قاŸة) ،مسشرحية ““ تريال““ أنتاج مسشرح ““ألعلمة““
وأخÒأ ““عربة أأ’حلم““ Ÿسشرح عنابة ،كما تتخل
هذه ألعروضس أŸسشرحية ألعاب أÿفة Ãششارك
““أم Úب -ون -ي -كسس““ م -ن و’ي -ة سش-ط-ي-ف وع-رضس م-ن
سشكيكدة من تنششيط ““بلقاسشم““.

 ..وثمانية عروضض أاخرى بقاعة ا◊فÓت الكÈى “أاحمد باي “
ودأئما ‘ نفسس أإ’طار ،نظم من جهته
أل -دي -وأن أل -وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وأإ’ع-لم ب-ال-فضش-اءأت
أل-ت-اب-ع-ة ل-ه ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ث-م-ان-ي-ة ع-روضس مسشرحية
تنطلق من  ٢١وأ ¤غاية  ٢٨ديسشم Èأ÷اري
بقاعة ألعروضس ألكÈى ““أحمد باي““.
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‘ حفل رمزي حضسرته نخبة ‡يزة من
’عÓ- -م- -يÚ
ال - -ف - -ن - -ان Úال - -تشس - -ك - -ي - -ل- -ي ،Úا إ
واŸه- -ت -م Úب -ال -ف -ن -ون وال -ث -ق -اف -ة ” ،أامسس،
ب - -اŸت - -ح- -ف ال- -ع- -م- -وم- -ي ال- -وط- -ن- -ي““سسÒت- -ا““
ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،اف-ت-ت-اح فضس-اء ج-ديد خّصسصس
’عمال الفنية العاŸية““ من لوحات
لعرضس ““ا أ
’ع -م-ال ال-ت-ي
زي -ت -ي -ة وم -ن -ح -وت -ات ،وه -ي ا أ
تزخر بها خزانة هذا اŸعلم التاريخي الهام
‘ الفÎة اŸمتدة من القرن  17وإا ¤غاية
القرن .20

قسسنطينة :أاحمد دبيلي
‘ كلمتها ،قالت ألسشيدة أمال سشلطا ،Êمديرة
متحف ““سشÒتا““ ،أن هذه أŸبادرة أصشبحت تقليدأ
Ÿتحف ““سشÒتا““ ،أردنا من خللها تثم Úأıزون
ألÎأثي ألهام ألذي يحتويه هذأ أŸعلم ألتاريخي،
خاصشة ‘ ›ال ألفنون ألتششكيلية من لوحات زيتية
ومنحوتات تعود أ ¤ألفÎة ب Úمنتصشف ألقرن ١٦
و ،٢0فهذأ ألفضشاء أ÷ديد ـ كما أضشافت ـ هو تتمة
للفضشاء ألذي بادر به أŸتحف منذ سشنة تقريبا
وخ ّصشصشه للفنان Úألتششكيلي Úأ÷زأئري.Ú
وأضش - - -افت ألسش - - -ي- - -دة ““سش- - -ل- - -ط- - -ا ““Êأن ه- - -ذأ
ألفضشاء ألذي أطلق عليه تسشمية ““ألفن ألعاŸي““
سشيكتششف من خلله ألزأئر ثلثة قرون من أإ’نتاج
أل- -ف- -ن -ي أل -ذي ي -ق -دم ل -ن -ا ق -رأءأت ح -ول أ÷وأنب
أ÷م-ال-ي-ة وأل-ت-اري-خ-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ع-ا ⁄أل-فن وقوة
ألبحث ألفني للمبدع ‘ Úذلك ألعصشر ،مششÒة ‘
أÿتام أ ¤أن قسشنطينة فخورة أليوم بهذأ أإ’رث
أÿصشب ألذي ’ تقدر قيمته بثمن.

عبد الرحمن حراث Áثل ا÷زائر بفيلمه القصص““ Òأاسصف““
يشش-ارك ف-ي-ل-م ““أسش-ف““ ل-ل-م-خ-رج ع-ب-د أل-رح-من
ح- -رأث أŸن- -ح- -در م -ن و’ي -ة ع -ن -اب -ة ‘ ،أل -دورة
أÿامسش -ة م -ن ““م -ه-رج-ان أل-ع-ا ⁄أل-ع-رب-ي ل-ل-ف-ي-ل-م
ألÎب -وي““ ب -ال -دأر أل -ب -يضش -اء ب -اŸغ -رب ‘ ،أل -فÎة
أŸمتدة من  ٢٢إأ ٢٩ ¤ديسشم Èأ÷اري ،وألذي
سشيعرف مششاركة عدد من أأ’فلم أŸنتجة على
مسشتوى ألوطن ألعربي.
يعت Èفيلم ““أسشف““ لعبد ألرحمن حرأث أهم
Œربة ‘ مسشÒة أصشغر ﬂرج جزأئري ،وألذي
تّوج با÷ائزة أأ’و ‘ ¤فئة أأ’فلم ألقصشÒة ‘
““م -ه-رج-ان ع-ن-اب-ة ل-ل-ف-ي-ل-م أŸت-وسش-ط-ي““ ‘ دورت-ه
ألثانية ،وحاز من قبل على جائزة ““أحسشن إأخرأج““

أÈÿأت من عمالقة ألفن ألسشابع بالوطن ألعربي.
ويعد ألفيلم وأحدأ من أهم أأ’فلم ألقصشÒة
أل -ت -ي شش-ه-دت-ه-ا ألسش-ي-ن-م-ا أ÷زأئ-ري-ة ‘ ألسش-ن-وأت
أأ’خÒة ،ح - -يث ي - -ع - -رف مشش - -ارك - -ة ‚وم أل - -ف- -ن
أ÷زأئ -ري وع-ل-ى رأسش-ه-م أل-ف-ن-ان-ة أل-ق-دي-رة ب-ه-ي-ة
رأششدي وألفنان رششيد بن علل وألذين سشاهموأ
‘ تششجيع أıرج ألششاب ودعمه ماديا ومعنويا ـ
ك -م -ا أك -ده ـ ‘ تصش -ري -ح سش -اب -ق لـ«ألشش-عب““ ،ح-يث
يسش -ل -ط ح -رأث ألضش -وء ‘ ه -ذأ أل-ع-م-ل ع-ل-ى زم-ن
أل- -عشش- -ري- -ة ألسش- -ودأء ب- -ا÷زأئ- -ر ،وأ’خ- -ت- -لف- -ات
أإ’ي -دي -ول -وج -ي-ة دأخ-ل أسش-رة وأح-دة ،وأل-ت-ي تضش-م
ششقيق Úأحدهما يعمل على خدمة وطنه ضشمن

ويفتتح هذأ ألÈنامج بأاول عرضس يوم أ÷معة
 ٢١ديسشم Èأ÷اري بـ«‡لكة ألغابة ““وهي مسشرحية
من إأنتاج ““جمعية تاج ألفنون وألثقافة““ بقسشنطينة
وم -ن إأخ -رأج ““ي -اسش Úت -ونسش -ي““ ،ي -ت-ب-ع ه-ا أل-ع-رضس
وÃعدل مسشرحية يوميا بـ ““ألفسشيفيسشاء لـ«تعاونية
ب -ن -ات ح -وأء““ ب-ب-ج-اي-ة وإأخ-رأج ““ف-ت-ي-ح-ة ورأد““ ،ث-م
مسشرحية ““بوغي““ لتعاونية أصشدقاء ألفن من و’ية
ألشش -ل -ف ومسش -رح -ي ““ث -لث -ة ‘ وأح-د م-ن ““إأخ-رأج
““صشديق بن درأوة““ وإأنتاج ““تعاونية أŸششعل““ بسشيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ،ث-م مسش-رح-ي-ة ““أل-ق-ط-ة ل-ؤول-ؤو““ من إأخرأج:
““ياسش Úتونسشي““ وإأنتاج أŸسشرح أ÷هوي بسشكرة،
يليها عرضس مسشرحي ““‡لكة –ت ألبحر““ إأخرأج
““سشهام كفي““ ÷معية ““ألركح ألذهبي““ بعنابة.
كما يعاد عرضس مسشرحية ““غرور ألصشرصشور““
ل -ل -م -خ-رج ““صش-ال-ح أل-دي-ن ت-رك-ي““ وإأن-ت-اج ““ت-ع-اون-ي-ة
أŸاسشيل““ بقسشنطينة ،ويكون أ’ختتام بآاخر عرضس
ضش- -م -ن ه -ذأ ألÈن -ام -ج ي -وم أ÷م -ع -ة  ٢٨ديسشمÈ
أ÷اري Ãسشرحية ““نور““ ،إأخرأج ““فتحي درأوي““،
نصس ““أحمد لكحل““ ومن إأنتاج مسشرح مسشتغاÂ
أ÷هوي.

تكشسف عن كنوز متحف ““سسÒتا““ بقسسنطينة

مهرجان العا ⁄العربي  5للفيلم الÎبوي باŸغرب

‘ ت -ظ -اه -رة ““أأ’ي -ام ألسش -ي -ن -م -ائ -ي -ة““ Ãسش -ت -غ -اÂ
و«ألسشنبلة ألفضشية““ ‘ أŸهرجان ألدو‹ للفيلم
ألقصش Òبسشطيف..
ك- -م -ا ك -ان ل -ل -ف -ي -ل -م شش -رف أŸشش -ارك -ة ضش -م -ن
أŸسش-اب-ق-ة أل-رسش-م-ي-ة ل-ل-ف-ي-ل-م ألقصش ‘ Òمهرجان
أإ’سشكندرية ألسشينمائي لدول ألبحر أŸتوسشط ‘
دورت- -ه ألـ 33ألسش -ن -ة أŸاضش -ي -ة ،ح -يث ك-ان ي-أام-ل
ﬂرج -ه ‘ رف -ع أل -رأي -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ أÙاف-ل
ألدولية وألتعريف بأاعماله ألسشينمائية ،وسشيعرف
فيلم ““أسشف““ ثا Êمششاركة له ‘ مهرجان دو‹
باŸغرب ،حيث سشيكون أمام أıرج عبد ألرحمن
ح -رأث ف -رصش-ة ت-وسش-ي-ع دأئ-رة م-ع-ارف-ه ،وأك-تسش-اب
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صشفوف أ÷يشس ألوطني ألششعبي ألذي ينتسشب إأليه،
وأأ’خ- -ر ي- -رى ‘ أ÷ه- -اد ط- -ري -ق أ◊ق ل -ي -ت -م -ي -ز
بالتششّدد وألتعصشب ،وأم تائهة ب Úأ’ثن.Ú
لششارة عبد ألرحمن حرأث طالب جامعي من
ل إ
و’ية عنابة ،يعت Èأصشغر ﬂرج ‘ أ÷زأئر‘ ،
رصشيده  3أفلم قصشÒة ،كانت بدأياتها بفيلم ““دم
أأ’ب-ري-اء““ وأل-ذي ق-دم-ه ل-لسش-ي-ن-م-ا أ÷زأئ-ري-ة سشنة
 ،٢0١3إأضش- -اف- -ة إأ ¤ف- -ي- -ل -م ط -وي -ل ب -ع -ن -وأن ““حب
ألشش -ي -ط -ان““ ،وي -ع -م -ل ع-ل-ى ك-ت-اب-ة سش-ي-ن-اري-و ح-ول
أح- -دأث  ٨م- -اي  ١٩45ل -دخ -ول Œرب-ة أأ’ف-لم
ألثورية.

عنابة :هدى .ب

من جهته ‘ تصشريح مقتضشب لـ ““ألششعب““ على
هامشس هذأ أللقاء ،قال ألفنان ألتششكيلي أıضشرم
ع- -م- -ار ع- -لل- -وشس ،إأن ه- -ذه أŸب -ادرة ه -ي ت -ث -مÚ
ıزون أإ’رث أل- -ف- -ن -ي أل -ذي ي -ح -ت -وي -ه م -ت -ح -ف
““سشÒتا““ ،فهذأ ألفضشاء سشينفضس دون ششك ألغبار
عن فÎة تاريخية هامة ‘ ألفن ألتششكيلي بريششة
فنان Úتششكيلي Úمن مششارب ﬂتلفة ،وهوف ذأت
ألوقت نبشس ‘ ألذأكرة وإأعادة أ’عتبار Ÿا كان
منسشيا؟
وأضشاف عللوشس أن ألوقت قد حان لتجاوز
أأ’زمات وإأعادة كتابة تاريخ ألفن ألتششكيلي بالعمل
ألبحثي أ÷اد وألتعريف Ãوروثنا للششباب ،فنحن
أليوم نفتخر بهذأ ألزخم ألهائل ألذي يعبّر بجد عن
ششخصشيتنا أ÷زأئرية أأ’صشيلة.
أل -ف -ن -ان -ة أل-تشش-ك-ي-ل-ي-ة شش-ف-ي-ق-ة ب-ن دأ‹ حسش،Ú
أŸكلفة Ãجموعة ألفنون أ÷ميلة Ãتحف سشÒتا،
أكدت هي أأ’خرى لـ ““ألششعب““ ،أن هذأ ألفضشاء
ألدأئم يششكل نزرأ قليل من أıزون ألهائل ألذي
يحتويه هذأ أŸتحف ،وأن Œديد هذأ أŸعرضس
بصشفة دورية سشوف يÈز للجمهور ألÌأء وألتنوع
ألذي –مله كل أأ’عمال ألفنية ألتي أبدعتها أنامل
ألفنان Úألتششكيلي Úعلى مر ألعصشور.
أ÷دير بالذكر أن هذأ ألفضشاء أششتمل على أكÌ
م -ن  30ل-وح-ة زي-ت-ي-ة ون-حو  ١0م-ن-حوتات لفنانÚ
تشش -ك -ي -ل -ي Úأم -ث-ال““ :أوغ-يسشت رودأن““““ ،غ-اب-ري-ي-ل
شش -ارل““““ ،م -ون -وي -ي -ه ج -ون ب-ات-يسشت““ و«نصش-رأل-دي-ن
دينيه““ ،كما يجب أإ’ششارة باŸناسشبة أّن متحف
““سشÒتا““ سشيتدّعم ‘ أŸسشتقبل ألقريب بفضشاء آأخر
يخ ّصشصس للفن أإ’سشلمي ،حسشب ما أّكدته مديرة
أŸتحف ÷ريدة ““ألششعب““.

’ربعاء  19ديسسمبر  2018م
إأ
إعدإد :

رتريه

بو

فتيحة كلوإز

17
إلعـ ـدد

إلموإفق لـ  11ربيع إلثاني  1440هـ 17824

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

ا◊ــــــــــــرفــــــيـــــــة لــــــيــــــنـــــــــدا لـــعــــــــــــــÓوي

ق ـ ـ ـط ـ ـ ـع ف ـ ـن ـ ـي ـ ـة تـ ـ ـروي تـ ـ ـاري ـ ـ ـخ وثـ ـ ـقاف ـ ـ ـة أامـ ـ ـ ـ ـة
❊«ا’ع ـ ـتـ ـزاز ب ـ ـث ـ ـقـافـ ـتـ ـنـ ـا ط ـري ـق ـنـ ـا إا ¤الـ ـعا Ÿـ ـيـة»

فتيحـــــــــــة كلــــــــــوإز

إاناملها وسسيلتها لكتابة ثقافة أامة أاصسبحت اليوم اŸهد الثا Êللبشسرية ،القطع التي تصسنعها ورقة هاربة من موروث
شسعب تناقلته اجياله جي Óبعد جيل ،هي امرأاة آامنت وما زالت ان ا÷زائر فسسيفسساء حضسارية ،الغنى والÌاء فيها ميزتها
’يصسال الثقافة ا÷زائرية ا ¤العاŸية« .صسفحة القوة الناعمة»
’سساسسيتان« ،ليندا لعÓوي» سسيدة اختارت اÿزف الفني إ
ا أ
’ن لكل قصسة بداية ⁄ ،تكن اŸوهبة وا’بداع
حطت الرحال عند هذه ا◊رفية اŸتأالقة وترصسد مسسارها ‘ التحدي والرهان أ
اللتان “لكهما ليندا من فراغ بل ظهرت بوادرها ‘ سسن صسغÒة..

حب وشصغف بكل ما هوتقليدي

‘ منطقة عرفت بتاريخها وأإصسالتها ولدت ونشسأات ليندإ لعÓوي
إل -ت -ي رضس -عت م -ع ق -ط -رإت إ◊ل -يب إأ’و ¤حب ث -ق -اف-ة ك-انت ب-ج-اي-ة
فضس -اؤوه -ا إÿاصس ب -ك-ل خصس-وصس-ي-ت-ه-ا إل-ت-اري-خ-ي-ة... ،ع-ل-ى صس-وت آإل-ة
إÿياطة وإÿيوط إ◊ريرية إلتي كانت –يكها وإلدتها لتحولها إ¤
–ف عصسرية أإوتقليدية تلبسسها سسيدإت إŸنطقة بافتخار وإعتزإز،
كÈت «ليندإ» إلتي وجدت دإخلها وهي طفلة متعة كبÒة ‘ إ’عمال
إليدوية فكانت ‘ كل مرة Œد وإلدتها خيطا مسسحوبا أإو إبرة مكسسورة
‘ آإلتها تعرف إن إلصسغÒة ليندإ قد مّرت من هنا لتخرب ما Œده
يدإها ظنا منها إنها بذلك سستكون مثلها خياطة ماهرة.
مّرت إلسسنوإت وبدأإت إلطفلة درإسستها إلتي كانت ناجحة ‘ ﬂتلف
إ’طوإر إلتعليمية ولكن مرحلة إلثانوي كانت خاصسة جدإ بالنسسبة لها
ففي سسنة  2000تعرفت إ ¤نوع آإخر من إلصسناعة إلتقليدية  ⁄تعرفه
من قبل ،نوع يشسبه صسناعة إلفخار إŸتوإجدة بكÌة ‘ و’ية بجاية ،إ’
إنه ﬂتلف عنها و‘ كل يوم كانت تخرج فيه إ ¤إلثانوية يشسد إنتباهها
ﬁل موجود ‘ طريقها بسسبب ما يعرضسه من قطع مصسنوعة من
إÿزف إلفني ،قالت «ليندإ» إنها عند رؤويتها لتلك إلقطع شسعرت بشسيء
–رك دإخلها  ⁄تعرفه من قبل ،ورغم إنها Œهل صسانعها إ’ إنها ما
ت -زإل إ ¤إل -ي -وم ت -ت -ذك -ره-ا ل-ك-ون-ه-ا إول م-ا ع-رف-ت-ه م-ن ع-ا« ⁄إل-طÚ
إأ’بيضس».
–صسلت على شسهادة إلبكالوريا وبدأإت مشسوإر درإسساتها إلعليا ‘
تخصسصس إلتسسويق ،لتعمل ‘  2006بجريدة إشسهارية ببجايةŸ ،دة أإربع
سسنوإت كاملة رغم ذلك أإكدت «ليندإ» إنها  ⁄تسستطع بلوغ مرحلة
إŸتعة وإ’سستمتاع ‘ عملها أ’نها Œ ⁄د ذإتها فيه وكانت دإئمة
إلشسعور بأان شسيئا ما ينقصسها ،وبالفعل ‘  2010قررت إÿروج من عا⁄
إŸال وإأ’رقام وإ’نتقال إ ¤عا ⁄آإخر تكون فيه أإناملها قلمها إلذي
يعطي روحا لكل ما تصسنعه ،يرسسم على كل قطعة شسعورإ ونبضس حياة
هارب من أإعماق «ليندإ» إلشسعورية وإلÓشسعورية.

الط Úاأ’بيضض و–قيق الذات

دخلت ورشستها إÿاصسة وبدأإت تدإعب أإناملها إلط Úلتبحث ‘ تلك
إلعجينة إلطرية عن جوهرها وذإتها ما وّلد فيها سسعادة كبÒة وطاقة
إبدإعية وحب  ⁄تعرفه من قبل ،فكانت مÓبسسها ووجهها إŸت ّسسخ
بالط Úأإك Ìما تسستمع به وإن نصسحتها قريبتها بالعودة إ ¤عملها ‘
إ÷ريدة إ’شسهارية ولكن «ليندإ» رّدت بقناعة تامة إنها Œ ⁄د ذإتها

سسيليا خشسني

‘ ذإك إلعمل ،وهي بتلك إلبقع إلطينية على مÓبسسها تعيشس Œربة ⁄
تعرفها من قبل.
من  2010إ ،2013 ¤تعلمت «ليندإ» أإبجديات صسناعة إلط Úإلتقليدية
لتتصسل ‘ هذإ إÛال بغرفة إلتجارة ببجاية وتتحصسل على بطاقة
إ◊ر‘ ،م -ا سس -م -ح ل -ه -ا إل -دخ -ول إ ¤ع -ا ⁄إ’حÎإف -ي -ة خ -اصس-ة ب-ع-د
إسستفادتها من تكوين ‘ ›ال صسناعة إÿزف إلفني ،فمن  2013إ¤
غاية  2015تلقت إلكث Òمن إلدورإت إلتكوينية لتطوير مهارتها حيث
أإشسرف على تكوينها  17معلما حرفيا إسسبانيا بتيبازة Ÿدة أإسسبوع ،إ¤
جانب دورإت تكوينية ‘ تلمسسان ،إلبويرة وبجاية ،لتتمكن ‘  2015من
فتح ورشستها إÿاصسة إلتي كانت ﬁل ‘ دإر إلصسناعة إلتقليدية ببجاية
إشسÎت إلعتاد إلÓزم كالفرن مث ،Óوإنطلقت ‘ مرحلة جديدة من
رحلة حبها للخزف إلفني ،إين عملت على تكوين إÎŸبصس› ‘ Úال
صسناعة إÿزف إلفني وكذإ إŸشساركة ‘ ﬂتلف إŸعارضس كمعرضس
إ’بدإع ‘ تونسس سسنة  ، 2017معارضس وطنية وجهوية إ ¤جانب
طبعتي «إلسسافكسس» لسسنة  2017و ،2018كما –صسلت على إ÷ائزة
إأ’و ‘ ¤إŸعرضس إ÷هوي للفخار وإÿزف سسنة .2016
قالت «ليندإ»عن صسناعة إÿزف إلفني إنها ﬂتلفة عن صسناعة
إلفخار من حيث إسستعمالها للط Úإأ’بيضس وإلذهب إأ’صسفر إوإأ’بيضس،
هي صسناعة تقليدية فنية بتقنيات معاصسرة يكون إلرمز إلÈبري أإسساسس
أإي قطعة تصسنعها معتÈة إياها رموزإ ب ÚإŸرأإة وأإمها ،رموزإ تعكسس
حياة عاشسها إجدإدها ÿصستها إلقرون ‘ رسسومات ‡يزة لكل وإحدة
منها د’لتها إÿاصسة ،فرمز خلية إلنحل يرمز إ ¤إŸرأإة إلقبائلية إلتي
تشسبه إلنحلة ‘ عملها إلدؤووب وإŸتوإصسل ،إما رمزإ إلزيتون وإلقمح
فهما يعكسسان تعلق تلك إŸرأإة باأ’رضس وإلفÓحة ‘ عÓقة إنسسانية
أإسساسسها إ◊ب ،إلصسدق وإلتفا.Ê

رموز تروي Œربة إانسصان

إÿطوط إلتي ترسسمها «ليندإ لعÓوي» على قطعها إÿزفية أإكÈ
بكث Òمن كونها ›رد خطوط ،بل هي ‘ تقاطعاتها معا Êحياة
أإسساسسها Œارب إنسسان ،لذلك ترى ضسرورة أإ’ّ تبيع أإي قطعة دون إن
تشسرح لشساريها سسوإء كان جزإئريا أإوإجنبيا تلك إŸعا Êإلدفينة ورإء
إÿطوط ليتيقّن ‘ إأ’خ Òإنه  ⁄يشس Îخزفا مادته إأ’ولية طÚ
إبيضس ،بل صسفحة مشسرقة من ثقافتنا وموروثنا إلشسعبي مادته إأ’ولية
Œربة إنسسان.
لذلك أإكدت ‘ لقائها مع «إلشسعب» على أإهمية معرفة إ◊ر‘ ÃعاÊ
وتاريخ إلرموز إلتي يسستعملها ‘ حرفته سسوإء كانت ‘ إÿزف،

عندما تصصر اŸرأاة على النجاح

اقتحمت سسيليا بجرأاة مسسارًا مهنيًا يسسيطر عليه الرجال،
ل -ك -ن ح -رصس -ه -ا ع -ل -ى “ه-ي-د ال-ط-ري-ق أام-ام نسس-اٍء أاخ-ري-ات،
حفزها على إا“ام درجة اŸاجسست ‘ Òا’تصسا’ت بجامعة
ل أاسساسسي منذ بداية
مولود معمري بتيزي وزو ،ركزت بشسك ٍ
مسسÒت -ه -ا ع -ل -ى ›ال الشس -ب -ك -ات ال Ó-سس -ل -ك -ي -ة ،ف -أاظ -ه -رت
اŸه -ن -دسس -ة الشس -اب -ة روح ً-ا ق -ت -ال -يً-ة ع-ظ-ي-م-ة وث-ب-اتً-ا ع-ال-يً-ا
’طلسس التي كانت شساﬂة أامامها.
اسستلهمتهما من جبال ا أ
ع -م -لت سس -ي -ل -ي -ا ‘ إح -دى وح -دإت إل -ب -حث وإل -ت -ط-وي-ر ‘ ›ال
إ’تصسا’ت –ت إشسرإف إلدكتور عبد إلرحيم بورويسس ،وقد ‚حا
معًا ‘ إ◊صسول على أإربع برإءإت إخÎإع متميزة لقسسمهما.
على خطى بورويسس ،إلذي رأإت فيه سسيليا أإ‰وذجاً يحتذى به
‘ ›ال عملها ،إنطلقت ‘ مسسÒتها لتفي بوعدها ،وتنجز
مهمتها إÿاصسة بتطوير جهاٍز متقدم ذي صسلةٍ وثيقة Ãجال
إ◊فاظ على إÿصسوصسية .وتسسعى سسيليا لÓسستفادة من خÈتها
من أإجل إ◊فاظ على إلتقاليد وإلقيم إ÷زإئرية إأ’صسيلة من خÓل إبتكارإتها.
سسيليا دقيقٌة جدإً بطبعها و’ –ب إضساعة إلوقت .وإأ’هم من ذلك ،أإنها  ⁄تكن لتبذل إلكث Òمن إ÷هد
إ’‚از شسيٍء ’ تؤومن بكونه مصسدر فخرٍ لوطنها وعائلتها ،حيث قالت سسيليا ‘ هذإ إلسسياق «أإحب إلتقنيات
إ÷ديدة بكل تأاكيد ،لكنني أإؤومن أإنها ’بد أإن تسستخدم بطريقةٍ صسحيحة».
«من وإقع خÈتي ،أإعرف مدى أإهمية إلقدوة إ◊سسنة وتأاثÒها »،قالت سسيليا وهي تتذكر نصسيحة وإلدتها
لها قبل مشساركتها ‘ برنامج ‚وم إلعلوم ،حيث قالت لها« :إÿيال هوإلذكاء إ◊قيقي ،وعليكِ أإن تكوÊ
متميزة ومبتكرة ‘ طموحك».
عن إŸشسروع إلذي شساركت به ‘ برنامج إلعلوم قالت إنها ذهلت ‡ا عرفته خÓل قرإءإتها حول أإسساليب
إنتهاك إÿصسوصسية إŸتعلقة بالطائرإت إلتجارية بدون طيار .فكشسفت أإبحاثها أإن إأ’غلبية إلسساحقة من
إلطائرإت بدون طيار إŸوجودة حاليًا ‘ إأ’سسوإق ،مزودة بكامÒإت عالية إلدقة Áكنها تسسجيل إأ’نشسطة
Óشسخاصس دون موإفقتهم أإوحتى معرفتهم .وسسرعان ما أإدركت أإن أإجهزة إلتشسويشس وحجب إلبث
إليومية ل أ
إŸتاحة حاليًا ليسست ﬂصسصسة لÓسستخدإم للعائÓت.
يسستهدف جهاز سسيليا إلطائرإت بدون طيار إÿاصسة بالهوإة ،وإلتي يتم إلتحكم فيها عن طريق إ’نÎنت
أإوموجات إلرإديو .فبمجرد أإن يكتشسف إ÷هاز وجود طائرإت بدون طيار ‘ إ÷وإر ،يقوم على إلفور
بالتشسويشس على إشسارإت إلتحكم عن بعد وتخريب موجات بث إلفيديو إلصسادرة عنها .وأإوضسحت سسيليا« :إن
جهازي ّ ﬂصسصس ’سستخدإم إلعائÓت ،فهد‘ هو إ◊فاظ على إÿصسوصسية ،مع حماية إلطائرإت بدون
طيار ‘ نفسس إلوقت!»

باية ﬁي الدين

أإوإلفخار أإوإ÷لد أإوإلنسسيج إأوإلنحاسس أإوإ◊لي فكلها صسناعة تقليدية
تروي تاريخنا إلثقا‘ ،وإإ’Ÿام بها وإلتمكن من فهمها يسساهم ‘ نشسر
ثقافتنا وإيصسالها إ ¤إلعاŸية.
«لدينا ترإث يجب إن نفتخر به وعلينا إن نظهر هذإ إ’فتخار ‘ كل
شسيء ولن يتسسنى لنا ذلك بعيدإ عن إلسسياحة ولن تكون بإانشساء إŸزيد
من إلفنادق ،بل علينا إن نلبسس فنادقنا إŸوجودة لباسسا جزإئريا
إصسي ،Óحتى يجد إلسسائح عند نزوله فيها ما جاء من إجله وهوثقافة
متنوعة ومغايرة عن تلك إلتي عرفها ‘ إأي مكان آإخر» ،هكذإ قالت:
«ليندإ لعÓوي عند سسؤوإلنا لها عن وإقع إلصسناعة إلتقليدية إلتي تعتÈ
روح إلسسياحة وعامل جذب مهم لها ،فمن غ ÒإŸعقول إن يأاتي إلسسائح
إلينا ليأاكل ‘ إلفخار إلتونسسي إأوإŸغربي وينام ‘ ديكور أإوروبي سسافر
أإصس Óلينام ويعيشس ‘ ثقافة مغايرة له.

موهبة تبناها كبار الرسصام ÚالعاŸيÚ

احتفل موقع البحث «جوجل» بذكرى الرسسامة
ا÷زائرية بايا ﬁي الدين التي اسستطاعت ان
ت -ن -ق -ل ب -ريشس -ت -ه -ا أاسس-ل-وب-ا ف-ن-ي-ا ج-زائ-ري-ا أاصس-يÓ-
م -ت -ف -ردا ا ¤ال -ع -اŸي -ة ،ب -رزت ف -ي -ه ب-ف-ن ف-ط-ري
وسس- -اذج أاب- -ان ج -ل -ي -ا م -ن خ Ó-ل ال ّ-ل -وح -ات ال -ت -ي
’ول وهي ما
رسسمتها سسريرة فنانة كان عرضسها ا أ
تزال طفلة.
ب -اي -ة ﬁي -ي إل -دي -ن إŸول -ودة ف -اط-م-ة
ح- - - -دإد ،ه- - - -ي زوج - - -ة ﬁي إل - - -دي - - -ن،
إسستطاعت أإن تخلق لنفسسها مكانة ‡يزة
ب Úإأ’سس- -م -اء إŸع -روف -ة ‘ ›ال إل -ف -ن
إل -تشس -ك -ي -ل -ي ،ل -يسس ‘ إ÷زإئ -ر أإوإل -وط -ن
إلعربي وحسسب ،بل على مسستوى إلعا.⁄
ُولدت باية ﬁي إلدين ‘ برج إلكيفان
أإحد ضسوإحي إلعاصسمة ،إ÷زإئر ،يوم 12
ديسسم ،1931 Èعاشست منذ و’دتها يتيمة
إأ’بوين لتعيشس وتÎبى ‘ كنف جدتها إلتي
كانت تسساعدها ‘ أإعمال إلفÓحة بسسبب
ت -ق -دم سس -ن -ه -ا ،ح -يث ك -انت ت -ق -ي-م ع-ن-د
م -ع -م -ري -ن ف -رنسس -ي ،Úو‘ ع -ام ،1943
إنتقلت باية ﬁيي إلدين لتعيشس ‘
ك- - - -ن- - - -ف أإخت صس - - -احب
إŸزرع - - -ة م - - -ارغ - - -ريت
ك -ام -ي -ن -ة ل -تسس -اع-ده-ا ‘
أإع -م -ال إل -ب -يت إل -وإق-ع ‘
إ÷زإئر إلعاصسمة وإلذي أإبهر باية لشسدة روعته وجماله.
ب -دأإت ب -اي -ة ﬁي إل -دي -ن ‘ تشس -ك-ي-ل “اث-ي-ل صس-غÒة
◊ي-وإن-ات وشس-خصس-ي-ات م-ن نسس-ج خ-ي-ال-ه-ا ،مسس-ت-خ-دم-ة
إلط ،Úما أإثار إعجاب صساحبة إلبيت ،فأاخذت تشسجعها
وزودتها Ãعدإت إلرسسم ،و” عرضس رسسوماتها ،إهتم
بها إلنحات إلفرنسسي جون بÒيسساك وعرضس رسسوماتها

على أإÁي مايغت وهو تاجر أإعمال فنية ومؤولف ومنتج
أإفÓ- -م م- -ع- -روف آإن- -ذإك ،وم- -دي -ر م -ؤوسسسس -ة «م -اي -غت»
للفنون..
كان أإوعرضس لرسسوماتها على إ÷مهور إلفرنسسي ‘
باريسس عام  1947وقد ’قت ‚احًا باهرإ وإعجاب كبÒ
من قبل إ÷مهور وإلنقاد ’ سسيما وإنه كان لطفلة ⁄
يتجاوز عمرها  13سسنة وعلى إلرغم من كون
فنها بدإئي عفوي سساذج ،إهتم بها فنانون
ع-اŸي-ون ح-ت-ى إن ب-اب-ل-و ب-ي-ك-اسس-و ط-لب م-ن-ها
مرإفقته ليعلمها إلرسسم ،فبقيت برفقته عدة
أإشسهر إكتسسبت خÓلها خÈة كبÒة ،كان لها
أإعماً’ مهمة أإبرزها أإعمال فخارية لبلدية ‘
فرنسسا ،كما إلتقت بأاحد مؤوسسسسي إŸدرسسة
إلتكعيبية ،جورج برإك.
ع -ادت ب -اي -ة إ ¤إ÷زإئ -ر ل -ت -ل -ت -ح-ق
ب- -ج- -دت- -ه- -ا وت- -ت- -زوج م -ن إŸوسس -ي -ق -ار
إأ’ندلسسي إ◊اج ﬁفوظ ﬁي إلدين
إلذي كان يكÈها بـ  30سسنة وهي
إلزوجة إلثانية له ،وعلى إثر ذلك
Œم -د مشس -وإره -ا إل -ف-ن-ي ن-ح-و 10
سس - -ن- -وإت ‘ ،ع- -ام  1963إشسÎى
إŸت- -ح- -ف إ÷زإئ- -ري أإع -م -ال -ه -ا
وع -رضس -ه -ا ،ع -ادت ب -اي -ة ل-ل-رسس-م
–ت إ◊اح شس- -دي- -د م -ن م -دي -رة
إŸتحف ،وإسستمرت بالرسسم منذ
ذلك إ◊ ،Úو” عرضس إعمالها ولوحاتها إلفنية ‘ كل
من إ÷زإئر وباريسس وإلعا ⁄إلعربي ،لها إلكث Òمن
إأ’عمال ﬁفوظة ‘ ›موعة إلفن إلسساذج ‘ لوزإن
بسسويسسرإ ..،توفيت باية ﬁي إلدين ‘  9نوفم1998 È
‘ إلبليدة با÷زإئر.
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حطاب يتسسلّم ألوثيقة أÿتامية لندوة تطوير وŒديد ألكرة أ÷زأئرية ويؤوكد:

التوصشيات النهائية سشتسشاهم ‘ اŸضشي
قدما بالرياضشة وكرة القدم نحو اأ’فضشل
أشسرف وزير ألشسباب و ألرياضسة ﬁمد حطاب أمسس على تسسلم ألوثيقة أÿتامية للندوة ألوطنية لتطوير وŒديد ألكرة
أ÷زأئرية من رئيسس أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم خ Òألدين زطشسي ،حيث جرت مرأسسم ألتسسليم بقاعة أÙاضسرأت
’وŸبي.
ألتابعة Ÿلعب  5جويلية أ أ

عمار حميسسي
سشّلم رئيسص اإ’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
خ Òالدين زطششي اÛلد اÿاصص بالوثيقة
اÿتامية التي تضشمنت توصشيات ندوة Œديد
وتطوير كرة القدم ا÷زائرية التي جرت ‘
 11ديسشم ،2017 Èإا ¤وزير الششباب والرياضشة
ﬁمد حطاب الذي سشيقوم بدوره بتسشليمها
إا ¤رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة السش -ي -د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة.
وع- -رفت م -راسش -م ال -تسش -ل -ي -م حضش -ور أاعضش -اء
اŸكتب الفيدرا‹ «للفاف» ورئيسص الرابطة
ع -ب -د ال -ك-ر Ëم-دوار اضش-اف-ة ا ¤ال-ع-دي-د م-ن
الششخصشيات التي سشاهمت ‘ إاثراء الوثيقة
اÿتامية لندوة تطوير الكرة ا÷زائرية.
أابدى ﬁمد حطاب وزير الششباب والرياضشة
سش-ع-ادت-ه ◊ضش-ور ح-ف-ل تسش-ل-ي-م اÛل-د ال-ذي
تضش -م -ن ت -وصش -ي -ات ال -ن -دوة ال-ت-ي ج-رت ال-ع-ام
ال -ف -ارط وأاك -د أاّن «ال -ف -اف» أاحسش -نت صش -ن-ع-ا
وا’خ -ت -ي -ار ك -ان م-وف-ق-ا وق-ال ح-ط-اب خÓ-ل
ك-ل-م-ت-ه ال-ت-ي أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسش-بة «نهنئكم على
هذا اŸولود ا÷ديد هي مبادرة أاو ¤فريدة
من نوعها وهذه اŸبادرة سشتسشاهم للمضشي
قدما للرياضشة ا÷زائرية ورياضشة كرة القدم
ووضشعها ‘ مأامن ويسشعد Êأان أاحضشر معكم
ح -ف -ل تسش -ل -ي -م ال -وث-ي-ق-ة ل-ن-دوة Œدي-د ال-ك-رة
ا÷زائ -ري -ة –ت ال-رع-اي-ة السش-ام-ي-ة ل-ف-خ-ام-ة
رئيسص ا÷مهورية».
وانتهز حطاب ليششكر اعضشاء ا’–ادية وكل
من سشاهم ‘ إاثراء هذا اÛلد قائ« Óوأاتقدم
ب -ت -ح -ي -ة خ -الصش -ة أ’عضش-اء ورئ-يسص اإ’–ادي-ة
ا÷زائرية لكرة القدم وكل ما سشاهم من قريب
وبعيد ‘ هذه الندوة لقد تششرفت بدعوتكم
هذه والتي تندرج ضشمن سشلسشلة الندوات التي
ي -ن-ظ-م-ه-ا ا’–اد ا÷زائ-ري أاحسش-ن-ت-م صش-ن-ع-ا
واختياركم كان موفقا مع تطلعات الكرة ‘
بÓ-دن-ا ه-ي ﬁط-ة ل-ل-وق-وف ب-ك-ل م-وضش-وع-ية
على اأ’هداف اŸسشطرة من خÓل –ديد
جوانب القوة وتششخيصص مواطن الضشعف من
أاجل معا÷تها».
وع ّ-ب -ر ح -ط -اب ع-ن إاع-ج-اب-ه ب-أاف-ك-ار زطشش-ي
لتطوير الكرة حيث قال «كانت أاول دردششة ‹

مع زطششي عندما توليت هذا اŸنصشب مهمة
وم -ن ن -واح ع -دي -دة و ل -ق -د رك-زن-ا ك-ثÒا ع-ل-ى
ضشرورة النهوضص بالكرة ا÷زائرية واإ’سشتثمار
‘ ا÷انب ال - -بشش - -ري وضش - -رورة إاسش - -ت - -غ Ó- -ل
اŸواهب ب -أاحسش-ن ط-ري-ق-ة ‡ك-ن-ة ُم-سش-ت-ق-بÓ-
وكان هناك تÓقي ‘ ا’فكار ،حيث اتفقنا
على ضشرورة العمل على توف Òمراكز التكوين
وت-ط-وي-ر اŸواهب وإان-ت-ق-ائ-ه-ا بشش-ك-ل ُم-سش-تمر
وتوف Òظروف العمل للشُشبان».
وأاعلن وزير الششباب والرياضشة ﬁمد حطاب
ع- -ن ت- -خصش -يصص م -ل -ت -ق -ى وط -ن -ي ي -خصص ك -ل
ال-ري-اضش-ات ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة خÓ-ل شش-ه-ر
جانفي اŸقبل –ت رعاية رئيسص ا÷مهورية
السشيد عبد العزيز بوتفليقة سشيتمحور حول
ك -ي -ف -ي -ة ال -تسش -ي Òال-ن-اج-ح ‘ ال-ري-اضش-ة ح-يث
قال «سشيكون هناك لقاء وطني –ت رعاية
رئيسص ا÷مهورية خÓل ششهر جانفي اŸقبل
يخصص كل الرياضشات ا÷ماعية والفردية من
أاجل التفك Òحول واقع الرياضشة ا÷زائرية
بسش-ل-ب-ي-ات-ه-ا وإاي-ج-اب-ياتها وسشتكون سشاﬁة من
أاجل التفك Òمع بعضص لدراسشة واقع الرياضشة
ا÷زائ- -ري- -ة ع -ل -ى اŸدى اŸت -وسش -ط واŸدى
البعيد ودراسشة سشبل التسشي Òالناجح بحضشور
ك- -ل ال- -ف- -اع- -ل ‘ ÚاÛال ال- -ري- -اضش- -ي ل -ك -ل

الرياضشات».
م -ن ج-ه-ت-ه عّ-ب-ر رئ-يسص اإ’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
لكرة القدم خ Òالدين زطششي عن سشعادته
Ãن- -اسش- -ب- -ة تسش- -ل- -ي- -م اُŸج- -ل -د ال -ذي تضش -م -ن
التوصشيات النهائية لندوة Œديد وتطوير كرة
ال- -ق- -دم ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ت- -ي ان- -ع- -ق -دت ال -ع -ام
اŸاضشي وصشّرح قائ« Óنششكر جميع اأ’طراف
التي سشاهمت بأافكارها ونريد أان يكون هذا
Ÿج- -ل- -د Ãث- -اب -ة الضش -وء اŸن Òل -ل -خ -ط -وات
اُ
القادمة التي سشنقوم بها من اجل تطوير كرة
القدم ا÷زائرية».
واسشتغل زطششي الفرصشة ليمّرر عدة رسشائل
مهمة حيث قال «يجب علينا أان نحارب العنف
Ãسشاهمة ا÷ميع وأا“نى أان يكون هذا اليوم
ُ
Ãثابة إانطÓقتنا ‘ جميع ›ا’ت تطوير
الكرة ا÷زائرية لتكون أافضشل ‘ اŸسشتقبل».
وأاوضشح الرجل اأ’ول ‘ «الفاف» بأان العديد
م -ن اُŸقÎح -ات ُط -ب -قت م -ؤوخ -را ع-ل-ى أارضص
الواقع وبدأات ‘ إاعطاء ثمارها حيث قال
«هناك من يعتقد بأاننا ارŒلنا ‘ اتخاذ بعضص
ال -ق -رارات م -ؤوخ -را ،ل -ك -ن أاؤوك -د ل -ك-م أان ه-ذه
القرارات هي انعكاسص للتوصشيات التي جاءت
ب -ه -ا ال -ن -دوة ال -ت -ي ان -ع -ق-دت ‘  11ديسشمÈ
.»2017

‚م ألقليعة

عودة اŸدرب كمال عاششوري لإÓششراف على العارضشة الفنية

“ّكنت إأدأرة فريق ‚م ألقليعة ألناشسط ‘ أÛموعة ألوسسطى للقسسم ألثا Êهوأة من إأقناع أŸدرب ألسسابق للفريق كمال
Óشسرأف على ألعارضسة ألفنية عقب أنسسحاب أŸدرب ›يد بوغرأب ألذي أشسرف على
عاشسوري بالعودة أ ¤أحضسان ألفريق ل إ
حظوظ ألفريق على مدأر شسهر فقط.
’أسش -ب -اب ت -ت-ع-ل-ق اأسش-اسش-ا ب-ط-ب-ي-ع-ة
بطولة الهواة.
و‘ اأّول ت- -ع- -ل- -ي- -ق ل- -ه ح -ول ع -ودة
Œدر ا’إشش - - - - - - -ارة ا ¤اأّن اŸدرب
اŸدرب السشابق الذي قاد الفريق
›ي-د ب-وغ-راب ال-ذي ت-ع-اق-د م-عه
‘ مبارياته ا’أو ¤للموسشم ا÷اري
النجم اأواخر اأكتوبر اŸاضشي خلفا
كمال عاششوري قال رئيسص الفريق
للمدرب ا’أول كمال عاششوري كان
عزالدين عبد الكر Ëباأنّ عاششوري
ق - - -د انسش- - -حب ب- - -الÎاضش- - -ي م- - -ن
انسشحب ‘ بادئ ا’أمر –ت تاأثÒ
ال -ع -ارضش -ة ال -ف -ن -ي -ة ل -ل -ف-ري-ق ق-ب-ل
ا’أزمة اŸالية اÿانقة التي عاششها
جولت Úمن ا’آن اأوكلت خÓلهما
الفريق و’ يزال هذا اŸوسشم ،ا’
مهمة قيادة الفريق Ÿدرب حراسص
اأنّ تعّلقه بالنجم قاده للعودة ا¤
اŸرمى جعفر زفان الذي “ّكن
اأحضش -ان -ه م -ن ج-دي-د ’سش-ي-م-ا واأّن اŸرتبة السشادسشة بفارق  8نقاط الرئيسص عزالدين عبد الكر Ëعلى ب -ال -رغ -م م -ن ن -قصص ال-ت-ج-رب-ة م-ن
ال-ف-ري-ق م-اف-ت-ئ ي-ح-ق-ق ن-ت-ائج جّد عن الرائد ‚م بن عكنون الذي اأنّ ا’أزمة اŸالية متواصشلة بفعل ق-ي-ادة ال-ن-ج-م ل-ت-ح-ق-ي-ق ان-تصش-ارين
عدم Œاوب السشلطات اÙلية مع متتال Úداخل وخارج الديار ،ا’أمر
مقبولة هذا اŸوسشم ،بحيث “كن يتصشدر اÛموعة بـ 30نقطة.
خÓل ا÷ولة ا’أخÒة من البطولة
وقد علمنا من اإدارة الفريق باأنّ م- -ت- -ط -ل -ب -ات تسش -ي Òف -ري -ق ب -ه -ذا الذي اأعاد الروح وا’نسشجام ا¤
من هزم نادي الرغاية بعقر داره اŸدرب ال -ع -ائ -د شش -رع ‘ م -ه-ام-ه اŸسشتوى فيما تعّذر ايجاد مصشادر صش -ف -وف ال-ف-ري-ق ال-ق-ل-ي-ع-ي بشش-ك-ل
بهدف دون رد ليعتلي بذلك ا ¤رسشميا يوم اأمسص الثÓثاء ،فيما اأّكد “وي -ل ع -ل-ى شش-اك-ل-ة سش-ب-وسش-وري-ن-غ ’فت.

القليعة :علي ملزي

سسطيف

الوا‹ يلّح على إاعادة ا’عتبار Ÿلعب الششهيد ﬁمد قصشاب

قام ،أمسس ،وأ‹ و’ية سسطيف ،ناصسر
معسسكري ،بجولة للمعاينة أŸيدأنية
لعدة مشساريع تنموية ببلدية سسطيف،
عاصسمة ألو’ية ،تتعلق أسساسسا بالتهيئة
وألتحسس Úأ◊ضسري بعدة أحياء ،وكذأ
’عادة أ’عتبار لعدد
’شسغال إ
أنطÓق أ أ
من أÓŸعب أ÷وأرية باŸدينة .
ول -دى ت -ف -ق-ده م-ل-عب «الشش-ه-ي-د ﬁم-د قصش-اب»
الواقع بوسشط اŸدينة ،والذي يعت Èأاقدم ملعب
بلدي ‘ عاصشمة الهضشاب ،ششّدد الوا‹ على
أاه-م-ي-ة إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-م-ل-عب ،ب-اع-تباره احد

رموز اŸدينة نظرا لقدمه وتاريخه معتÈا ان
اإ’م-ك-ان-ي-ات م-وج-ودة إ’ع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ه ف-ي-ما
يخصص اأ’رضشية بتغطيتها بالعششب ا’صشطناعي،
وكذا اŸدرجات إاضشافة إا ¤اإ’نارة التي يجب ان
تكون ششاملة و‘ اŸسشتوى اŸطلوب ،وسشتسشلم
رخصش -ة اأ’شش -غ -ال ق -ري -ب -ا ،م -ع ت -ك -ل -ي -ف م-ك-تب
دراسشات وهيئة مراقبة البناء ’يجاد كل ا◊لول
قبيل ا’نطÓق ‘ Œسشيد اأ’ششغال ‘ القريب
العاجل ،ملحا على ان أاششغال إاعادة ا’عتبار
ي -ن -ب -غ -ي ان ت -ك -ون م -ن أاول -وي -ات ال -ب-ل-دي-ة ،وك-ل
اŸعني Úبهذا اŸلف ليصشبح أاحسشن بكث‡ Òا

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

كان عليه.
نشش Òا ¤ان الزيارة اŸيدانية قد ششملت العديد
من النقاط ،على غرار متابعة التهيئة ا◊ضشرية
‘ ك -ل م -ن اŸدخ -ل الشش -م -ا‹ ل -ل-م-دي-ن-ة ،وح-ي
دا’سص سشابقا ،والقصشرية و 750مسشكن وغÒها
من اأ’حياء ،وكذا عدة مÓعب جوارية متواجدة
‘ الضش- -واح- -ي ،م- -ث- -ل ع Úال- -ط- -ري- -ق ج- -ن -وب -ا،
وا◊اسش- -ي شش- -رق- -ا ،وع Úت- -ب- -ي- -نت ‘ اŸدخ- -ل
الششرقي Ÿدينة سشطيف.

سسطيف  :نورالدين بوطغان

العدد

1782٤

ألدور  32لكأاسس أ÷مهورية

19

مباراة واعدة باإ’ثارة ب Úو .سشطيف و أا.اŸدية
’ثارة وألتنافسس
تتوأصسل موأجهات ألدور Ÿ 32نافسسة كأاسس أ÷زأئر –ت وقع أ إ
’و ¤وفاق
ب Úألفرق أŸعنية ..تتقّدمها أŸوأجهة ب Úفريقي ألرأبطة أÎÙفة أ أ
سسطيف ـ أوŸبي أŸدية Ãلعب  8ماي  1945بدأية من ألسساعة ألـ.18.00

نبيلة بوقرين

فاŸباراة تعد بالكث Òمن اإ’ثارة وا◊ماسص،
حيث إان الوفاق ا’ختصشاصشي ‘ منافسشات
ال -ك -أاسص Áلك أاك Èح -ظ -وظ ل -كسشب ال -ت -أاه-ل
باعتباره يسشتضشيف ‘ ميدانه من جهة ،ومن
جهة أاخرى فإانه اسشتعاد مسشتواه منذ قدوم
اŸدرب زكري  ..بالرغم من أان اŸباراة قد
ت- -ك -ون م -ت -ك -اف -ئ -ة أ’ن أاوŸب -ي اŸدي -ة Áلك
تشش -ك -ي-ل-ة ق-ادرة ع-ل-ى ف-رضص م-ن-ط-ق-ه-ا خ-ارج
الديار.
أاما فريق مولودية العلمة سشيكون على موعد
م -ع م -واج -ه-ة صش-ع-ب-ة Œم-ع-ه م-ع ن-ادي إا–اد
ال -رمشش -ي ،ح -يث ي -ط -م -ح ال Ó-ع -ب -ون ل -ل-ع-ودة
ب -ال -ت -أاه -ل م -ن خ -ارج ال -دي -ار أ’ن -ه -م Áل-ك-ون
›موعة متكاملة ،إاضشافة إا ¤اÈÿة لدى
اأ’غلبية ،خاصشة أان النادي  ⁄يقدم ما كان
منتظرا منه خÓل اŸوسشم الرياضشي ا◊ا‹
ضشمن اÎÙف الثا.Ê
‘ ح Úيسشعى عناصشر نادي إا–اد الرمششي
إا– ¤قيق التأاهل Ãا أانهم أاصشحاب الضشيافة
و‘ نفسص الوقت سشيلعبون من دون ضشغط Ãا
أانه ’ يوجد ما يخسشرون وأاي نتيجة إايجابية
تضشاف لرصشيدهم من أاجل الÈوز أاكÃ Ìا أاننا
‘ فÎة التحويÓت الششتوية ،كون اŸدربÚ
سشيتابعون لقاء السشيدة الكاأسص.
Óمن
فيما يسشتقبل فريق ا÷معية الرياضشية ل أ

الوطني فريق ششباب ع Úوسشارة Ãلعب عمر
ح -م -ادي ب -ب -ل -وغ ‘ Úل -ق-اء م-ف-ت-وح ع-ل-ى ك-ل
ا’حتما’ت.
ألÈنامج:
إا–اد رمششي ـ ـ مولودية العلمة
‚م مقرة ـ ـ نادي عبد القادر رمضشان
Óم-ن ال-وط-ني ـ ـ ششباب
ا÷م-ع-ي-ة ال-ري-اضش-ي-ة ل -أ
ع Úوسشارة
مولودية باتنة ـ ـ ـ ششباب بوقÒاط
وفاق سشطيف – أاوŸبي اŸدية

 40سسنة ‘ خدمة ألفئات ألشسبانية Ÿولودية وهرأن

«الراديوز» تزور وتكرم عائلة الفقيد درويشس جلول
زأرت جمعية «ألرأديوز» وكرمت عائلة ألفقيد درويشس جلول ألذي تو‘ مؤوخرأ
بعد مرضس عضسال وألذي أفنى طيلة  40سسنة ‘ خدمة ألفئات ألشسبانية Ÿولودية
وهرأن وهذأ بشسهادة ’عب Úمروأ ‘ هذأ ألفريق وكذأ مسسÒي أŸولودية ألذين
’خÓصس وحبه للفريق.
يشسهدون للمرحوم درويشس بالتفا Êوأ إ

وفد «الراديوز» بقيادة قادة
شش-ا‘ ،ب-ل-وم-ي ،م-غ-اري-ة ،ب-ن
شش- -ي -ح -ة ،ح -نصش -ال وع -ائ -ل -ة
شش -ع -يب ح -دو واإب -ن-ه ت-وف-ي-ق
شش- -ع- -يب وج- -م- -ع غ- -ف Òم- -ن
سش - -ك - -ان ك - -ارط - -و ،حضش- -روا
التكر Ëحيث تسشلمت عائلة
ال-ف-ق-ي-د شش-ه-ادة وم-ي-دال-يات
ا’سش- - -ت- - -ح- - -ق- - -اق وه- - -داي - -ا
ومسش-اع-دات اأخ-رى ع-رف-ان-ا
Ÿا ق- - -دم - -ه درويشص ل - -ك - -رة
القدم الوهرانية.
ال - -ت - -ك - -ر Ëك- -ان ل- -ه صش- -دى
اإي -ج -اب -ي م -ن ط -رف ع-ائ-ل-ة
الراحل حيث ع Èاإبنه سشيد
اأح- -م -د ع -ن ف -رح -ت -ه ب -ه -ذه
الزيارة اŸفاجئة ‘ اŸنزل
وم -ن ط -رف وج -وه ري -اضش-ي-ة
صش -ن -عت ت -اري -خ ك -رة ال -ق -دم
ا÷زائري ومولودية وهران

ال- -ف -ري -ق ال -ذي ك -ان ي -ح -ب -ه
درويسص اف - -ن - -ى ح - -ي- -ات- -ه ‘
خدمة الفئات الششبانية.
وك - -انت شش - -ه - -ادت شش - -ع - -يب
ت - -وف- -ي- -ق الÓ- -عب السش- -اب- -ق
Ÿول- - -ودي - -ة وه - -ران ونصش - -ر
حسش Úداي وف- - - -رق اأخ- - - -رى
وال - -ذي صش- -رح اأن اŸرح- -وم

ج - -ل - -ول سش - -اع - -ده ك- -ثÒا ‘
ب- -داي- -ت- -ه ال- -ري -اضش -ي -ة وك -ان
ي -ح -ارب اÙسش -وب -ي -ة وك -ان
ي -ب -ك -ي ح Úي -ن-ه-زم ال-ف-ري-ق
واأغلب اŸقابÓت التي فاز
بها ا◊مراوة كانت تهدى له
’أن - - -ه ك - - -ان Ãث - - -اب - - -ة ا’أب
الروحي للجميع.

أاع-ل-ن م-انششسش Îي-ون-اي-تد
أامسص رح- -ي- -ل م -درب -ه ج -وزي -ه
مورينيو بأاثر فوري بعد بداية
ال -ف -ري -ق السش -ي -ئ -ة خ Ó-ل ه-ذا
اŸوسش- - - -م ‘ ال- - - -ب- - - -ط- - - -ول - - -ة
اإ’‚ليزية لكرة القدم (القسشم
اŸمتاز).
وأاوضشح الفريق ا’‚ليزي ‘
ب- -ي- -ان ل- -ه« :ي- -ع -ل -ن م -انششسشÎ
ي- -ون -اي -ت -د أان اŸدرب ج -وزي -ه
م -وري -ن -ي -و ت -رك ال -ن -ادي ب-اأث-ر

فوري» ،مضشيفا« :يود النادي
أان يشش-ك-ر ج-وزي-ه ع-ل-ى ال-ع-م-ل
الذي قام به خÓل فÎته ‘
م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د وي-ت-منى له
النجاح ‘ اŸسشتقبل».
وت-اب-ع« :سش-ي-ت-م ت-ع-ي Úمدرب
م -ؤوقت ح -ت -ى ن -ه -اي -ة اŸوسش -م
ا◊ا‹ ب -ي -ن -م -ا ي -ق -وم ال -ن -ادي
ب -ع -م-ل-ي-ة شش-ام-ل-ة ل-ل-ت-ع-اق-د م-ع
مدرب على أاسشاسص دائم».
وي -ح -ت -ل ي -ون -اي -ت-د اŸرك-ز

السش- -ادسص ‘ ت- -رت -يب ال -دوري
ب -رصش-ي-د  26ن- -ق -ط -ة م -ن 17
مباراة.

مـــــــــانشسسسÎ
يونايتـــــــــــد:

بطولة
تركيا:

م ـ ـ ـورينيو يغ ـادر القلعة ا◊مراء

نادي بششكتاسس يرسّشم فسشخ عقد الÓعب بيبي

اأعلن نادي بششكتاسص الÎكي
فسش -خ ت -ع -اق -ده رسش -م -ي -ا م -ع
م- -داف- -ع ف -ري -ق ك -رة ال -ق -دم
ا’أول ،الÈت- - -غ- - -ا‹ ب - -ي - -ب - -ي
بالÎاضشي.
وع Èالنادي ‘ بيان نششره
على موقعه ا’إلكÎو ،Êعن
«شش-ك-ره ل-ب-ي-ب-ي ع-ل-ى ا÷ه-ود
ال- -ت -ي ب -ذل -ه -ا م -ع ال -ف -ري -ق،
متمنيا له النجاح ‘ مسشÒته
اŸقبلة».
وك- - -ان ب - -ي - -ب - -ي ق - -د انضش - -م
لبششكتاسص ‘ صشفقة انتقال
ح -ر ع -قب ن -ه-اي-ة ع-ق-ده م-ع

ريال مدريد ا’إسشبا.Ê
وحسشب ت -ق -اري -ر صش -ح -ف-ي-ة،
ف -اإن اأزم -ة م -ال -ي -ة ي -ع -رف -ه-ا
ال-ن-ادي دف-عت ب-ي-ب-ي للرحيل
بسش- -بب رات -ب -ه ال -ك -ب ،Òوه -و
” با’تفاق بÚ
ا’أمر الذي ّ
الطرف .Úواأضشافت اأن رحيل
بيبي ( 35عاما) ،اأحد اأهم
العناصشر ‘ الفريق ،سشيمثل
ضشربة كبÒة للفريق خاصشة
‘ ظ-ل ا’سش-ه-ام-ات ال-ك-بÒة
ال -ت -ي ق -دم-ه-ا خÓ-ل م-وسش-م
ونصشف اŸوسشم.
ولعب بيبي هذا اŸوسشم 17

مباراة ‘ ﬂتلف البطو’ت،
اأح- -رز خÓ- -ل -ه -ا  5اأهداف
وسشاهم ‘ صشنع هدف.Ú
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مواقيت
الصسÓة

^  1٩ديسسم : 1٩5٩ Èرفضس ال–أد العأم للعمأل
ا÷زائ-ري Úن-ت-أئ-ج ال-ت-ح-ق-ي-ق النهأئي اÿأصس
ب- -وف- -أة «ع- -يسس- -أت اي- -دي- -ر» اŸق -دم م -ن ط -رف
السسلطأت الفرنسسية.
ل·
^  1٩ديسس - -م : 1٩٦٠ ÈاعÎفت ه -ي -ئ -ة ا أ
اŸت- -ح- -دة ب- -ح -ق الشس -عب ا÷زائ -ري ‘ ت -ق -ري -ر اŸصسÒ
و–قيق السستقÓل.

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنأبة
عنأبة

لربعأء  11ربيع الثأني  144٠هـ الموافق لـ  1٩ديسسمبر  2٠1٨م
ا أ

أاع-ط-ى وزي-ر ال-ث-ق-أف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،مسس-أء أامسس ال-ثÓ-ث-أءÃ ،ق-ر اŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة للفنون اŸطبعية برغأية ،إاشسأرة
لنتأج بآألة طبأعة جديدة تعت Èآاخر مأ توصسلت إاليه التكنولوجيأ من حيث السسرعةÃ ،عدل  45أالف ملزمة أاو
انطÓق بداية ا إ
لنتأجية للمؤوسسسسة.
دف ‘ Îالسسأعة ،وهو مأ سسيعّزز القدرات ا إ
أاسسأمة إافراح
تصسوير :فواز بوطأرن

أŸتعامل Úوألزبائن سسوأء كانوأ من ألقطاع
ألعمومي أأوأÿاصس« :نحن ل نفرق ب Úقطاع
خاصس وآأخر عام ،كÓهما قطاع وطني» ،يقول
مسسعودي ‘ تصسريحه لـ»ألشسعب».
Óشس -ارة ف -إان سس -لسس -ل -ة أل -ط -ب -ع ه -ذه ه-ي
ل -إ
تكنولوجيا أأمريكية من نوع  M 600لشسركة
 ،Goss Internationalوت -ق -وم Ãه-ام
متعددة ،وتأاتي لتدعم ألعتاد أŸطبعي ألذي
“تلكه أŸؤوسسسسة.

اŸهرجأن الوطني للمسسرح اÎÙف ينطلق السسبت القأدم

 18مسصرحية تتنافسس على جوأئز دورة ألفنانة صصونيا
نشس- -ط ﬁم- -د ي- -ح- -ي- -أوي م- -دي- -ر اŸسس -رح ال -وط -ن -ي
ا÷زائري ﬁيي الدين بشستأرزي ،وﬁأفظ اŸهرجأن
ال -وط -ن -ي ل -ل -مسس -رح اÎÙف ،أامسس ال -ث Ó-ث -أء ،ن-دوة
صس-ح-ف-ي-ة ق-دم ف-ي-ه-أ اÿط-وط ال-ع-ريضس-ة ل-ل-مهرجأن،
الذي Œري فعأليأت دورته الثألثة عشسرة من  22إا¤
 31ديسسم Èا÷أري .وُترفع هذه الدورة لروح فقيدة
ال -رك-ح ا÷زائ-ري ،ال-ف-ن-أن-ة سس-ك-ي-ن-ة م-ي-ك-ي-و الشس-هÒة
بـ»صس -ون -ي -أ» ،ت -ق -دي -را وع -رف -أن -أ Ÿأ ق -دم -ت -ه ل-ل-مسس-رح
والثقأفة ا÷زائرية.
يتنافسس  18عرضسا على جوأئز أŸهرجان ألثما Êوهي:
جائزة أأحسسن عمل مسسرحي متكامل ،أأحسسن نصس ،أأحسسن
إأخ - -رأج ،أأحسس - -ن أأدأء رج- -ا‹ ،أأحسس- -ن أأدأء نسس- -ائ- -ي ،أأحسس- -ن
سسينوغرأفيا ،أأحسسن إأبدأع موسسيقي ،جائزة ÷نة ألتحكيم،
ه -ذه أألخÒة ي -رأأسس -ه -ا أأحسس-ن ث-ل-ي ،ÊÓ-وت-تشس-ك-ل م-ن ﬁم-د
شسرشسال ،جمال عبد‹ ،أأرزقي ألعربي ،ونسسرين بلحاج.
وسس -ت -ح -تضس-ن ق-اع-ة «مصس-ط-ف-ى ك-اتب» ب-اŸسس-رح أل-وط-ن-ي
عروضس أŸنافسسة ألرسسمية ،ويتعلق أألمر Ãسسرحية «ماكبت»
ل -ل -مسس-رح أل-وط-ن-ي أ÷زأئ-ري« ،رب-ي-ع أل-نسس-اء» Ÿسس-رح ع-ن-اب-ة
أ÷هوي« ،فا◊يط» Ÿسسرح سسيدي بلعباسس أ÷هوي« ،يوبا
ألثاŸ »Êسسرح تيزي وزوأ÷هوي« ،يا ليل يا عŸ »Úسسرح
قسسنطينة أ÷هوي« ،حنŸ »Úسسرح معسسكر أ÷هوي« ،حزأم
ألغولة» Ÿسسرح بجاية أ÷هوي« ،قاعة أنتظار» Ÿسسرح باتنة
أ÷ه -وي–« ،صس -ي -ل ح -اصس -ل» Ÿسس -رح أأم أل -ب -وأق -ي أ÷ه-وي،
«أŸريضس رق- - - -م Ÿ »0سس -رح سس -ك -ي -ك-دة أ÷ه-وي« ،ب-ك-ال-وري-ا»
Ÿسس- -رح مسس- -ت -غ -ا Âأ÷ه -وي« ،ب Úأ÷ن -ة وأ÷ن -ون» Ÿسس -رح
أل- -ع- -ل -م -ة أ÷ه -وي« ،أسسÎأح -ة أŸه -رجŸ »Úسس -رح سس -ع -ي -دة
أ÷هوي« ،خونة وسسارق» Ÿسسرح أ÷لفة أ÷هوي« ،أŸينة»

Ÿسس- - - -رح بسس - - -ك - - -رة أ÷ه - - -وي،
«معروضس للهوى» Ÿسسرح وهرأن
أ÷ه- -وي ،ك- -ال- -ي- -دون -ي -ا Ÿسس -رح
ڤاŸة أ÷هوي ،وعرضس أ÷معية
ألثقافية «أŸسسرح أ÷ديد» يسسر
ب -ع -ن -وأن «ح -م-ار ول-وط-ار» .وإأ¤
جانب ألÈنامج ألرسسمي ،ألذي
ينطلق سسهرة ألفتتاح Ãسسرحية
«ح -زأم أل-غ-ول-ة» Ÿسس-رح ب-ج-اي-ة،
–تضس -ن سس -ي -ن -م-ا ألشس-ب-اب أ÷زأئ-ر أل-وسس-ط-ى ع-روضس-ا خ-ارج
أŸنافسسة .كما يتضسمن ألÈنامج ندوأت ونشساطات فكرية
وعلمية بنادي «أﬁمد بن قطاف» باŸسسرح ألوطني ،على
غرأر ندوة «صسونيا :سسـيدة أÿشسبة وسسلطـانة أŸسسرح» ،وندوة
أ÷ائزة ألدولية «مصسطفى كاتب» للدرأسسات حول أŸسسرح
أ÷زأئري ‘ طبعتها أألوÃ ،¤حاضسرة عنوأنها «مصسطفى
كاتب :أŸسسار» ،وعروضس ألدرأسسات ألثÓثة أŸرشسحة ،وندوة
ثالثة بعنوأن «أŸسسرح ألسسوري:ألنشسأاة وألسستمرأر» ،ضسيفها
ألناقد أŸسسرحي ألسسوري فرحان بلبل ،وندوة «ألتجريب ‘
أŸسس -رح أ÷زأئ -ري» وضس -ي -ف -ت -ه-ا أألسس-ت-اذة أل-دك-ت-ورة ج-ازي-ة
ف -رق -ا ،Êون -دوة «أŸسس -رح أل -ت -ونسس -ي :مسس -ارأت ومسس-اءلت»
وضسيفها ألناقد أŸسسرحي ألتونسسي ﬁمد مديو ،Êوندوة
«أŸسسرح وألثقافة ‘ أ÷زأئر» وضسيفها ألناقد أŸسسرحي
ألدكتور أأحمد حمومي .ول يخلوألÈنامج من ورشسات تكوينية
وقرأءأت شسعرية وبيع بالتوقيع ،فيما سسيكون أإلعÓن عن
ن -ت -ائ -ج أ÷ائ-زة أل-دول-ي-ة «مصس-ط-ف-ى ك-اتب» ل-ل-درأسس-ات ح-ول
أŸسسرح أ÷زأئري مسساء يوم ألثÓثاء أŸقبل  25ديسسم.È
أاسسأمة إافراح

الدور  32لكأأسس ا÷مهورية

أأمل غريسس يحقق مفاجأاة كبÒة بإاقصصائه شصبيبة ألقبائل
سس--ج--ل ف--ري--ق أأم--ل غ--ريسس م-ف-اج-أاة م-دوي-ة ي-وم أأمسس
ب--إاقصس--ائ--ه ف--ري--ق شس--ب--ي--ب--ة أل--ق-ب-ائ-ل ‘ أل-دور  32لكأاسس
أ÷مهورية حيث فاز نادي غريسس ألذي ينتمي أ ¤قسسم ما
ب Úألرأبطات (ألدرجة ألرأبعة) بنتيجة  0 - 2أأمام أأحد
لو ‘ ¤ألرأبطة أÎÙفة
لدوأر أ أ
لندية ألتي تلعب أ أ
أ أ
لو ..¤ليتأاكد مرة أأخرى أأن منافسسات ألكأاسس مفتوحة
أ أ
على كل ألحتمالت .و“كن أأمل غريسس من –قيق هذه
لم-ر أل-ذي ي-ؤوك-د
أل--ن--ت-ي-ج-ة أل-ك-بÒة ‘ أل-وقت أل-ق-ان-و ،Êأ أ
مسستوأه وأسستعدأد لعبيه أ÷يد ..وسستحفزهم على هذه
ألنتيجة أللعب Ãعنويات مرتفعة ‘ أŸقابÓت ألقادمة،
وبالتا‹ موأصسلة أŸغامرة  ..بينما تركز ألشسبيبة على

 1٨°ا÷زائر
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ميهوبي :بإامكاننا أآلن تغطية سصوق ألكتاب أŸدرسصي

ألسسوق ‘ ›ال ألكتاب أŸدرسسي ،ولكي تبقى
أŸؤوسسسسة «رأئدة ‘ ميدأن ألطبع وألنشسر على
أŸسستوى ألوطني من حيث أإلمكانيات».
وحّدثنا مسسعودي عن إأمكانية ألوصسول إأ¤
أأسس - -وأق خ - -ارج - -ي - -ة ،وكشس- -ف ع- -ن أتصس- -الت
وﬁادثات مع موريتانيا وبوركينا فاسسو ،وهما
دولتان تطبعان ألكتاب أŸدرسسي ‘ أÿارج.
أأما عن ألسسوق ألوطنية ،فأاكد مسسعودي أأن
إأم- -ك -ان -ي -ات م -ؤوسسسس -ت -ه م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى ك -ل

 2٠°ا÷زائر

منافسسات ألبطولة بعد تضسييع منافسسة ألكأاسس .وعادت
لخÒة ‘ أ◊وأر ب‡ Úثلي ألرأبطة أÎÙفة
ألكلمة أ أ
لشس-ب-ال أŸدرب
لو ¤دف--اع ت--اج--ن--انت وشس-ب-اب ب-ل-وزدأد أ
أ أ
لمر ألذي يحفزهم ‘
عمرأ Êألذين فازوأ بنتيجة  ،0 - 2أ أ
مشسوأرهم ضسمن ألبطولة .كما تأاهل أأهلي برج بوعريريج
إأ ¤ألدور  16بعد فوزه خارج ألديار أأمام غا‹ معسسكر
بنتيجة  .1 - 0وأقتطع نادي بارأدو ورقة أŸرور إأ ¤ألدور
ألقادم بعد فوزه ‘ ألقمة أÙلية أأمام أ–اد ألبليدة
بنتيجة  3 - 2بعد ألوقت ألضسا‘ ‘ .ح Úوجدت مولودية
وهرأن صسعوبة ‘ كسسب ألتأاهل على حسساب أأ.مغنية حيث
أنتهت أŸبارأة بنتيجة  2 - 3لصسالح أ◊مرأوة.

 1٩°وهران

 17°وهران

الثمن  1٠دج

أاعطى إاشسأرة العمل بآألة طبأعة جديدة Ãؤوسسسسة «اينأغ»

أأشس -اد م -ي -ه -وب -ي ب -اق -ت -ن -اء ه -ذه أŸط -ب-ع-ة
أ÷دي -دة ،أل -ت -ي ت -ع -ززت ب -ه -ا «إأي -ن -اغ» ،أل-ت-ي
وضسعت ﬂططا لÓسستثمار و–سس Úأأدأئها ‘
صسناعة ألكتاب وتطوير ألنشسر ،وأأضساف أأن
أŸؤوسسسسة تضسيف دوريا كل ما ترأه مناسسبا
ل-ت-غ-ط-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات سس-وق أل-كتاب وباألخصس
أل -ك -ت -اب أŸدرسس -ي .وأأشس-ار أل-وزي-ر إأ ¤ق-درة
ألعتاد أ÷ديد على إأنتاج  6مÓي Úإأصسدأر
شس -ه -ري-ا ،وه-و «أسس-ت-ث-م-ار ذك-ي ألن-ه ي-ل-ج-أا إأ¤
أل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا أ◊دي-ث-ة أل-ت-ي ت-ك-ف-ل ت-غ-ط-ي-ة
أ◊اجيات أŸطلوبة».
و‘ تصسريح لـ»ألشسعب» ،قال وزير ألثقافة
إأن ه -ذه أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا م -ف -ت -وح -ة ل-ل-ج-م-ي-ع
وأŸؤوسسسسة ألوطنية للفنون أŸطبعية مؤوسسسسة
أقتصسادية Œارية ربحية تقدم خدماتها لكل
ألقطاعات ،ولكن أألولوية هي لتغطية سسوق
ألكتاب أŸدرسسي «ألذي هو بحاجة إأ ¤طاقة
أأك ،»Èولكن باسستقدأم هذه ألتكنولوجيا فإان
«إأمكانية ألتغطية متحكم فيها “اما».
و‘ ه -ذأ ألشس -أان ي -ق -ول ح-م-ي-دو مسس-ع-ودي
أŸدير ألعام لـ»إأيناغ» إأن أŸؤوسسسسة كانت تنتج
‘ ألسسابق من  10إأ 12 ¤مليون كتاب مدرسسي
وكتب أأخرى ،وأآلن من أŸنتظر أأن يتضساعف
أإلنتاج ‘ ألسسنوأت ألقادمة ،نظرأ لحتياجات

الفجر٠٦.15................:
الشسروق٠7.55..............:
الظهر12.45.................:
العصسر15.1٦................:
المغرب17.34...............:
العشسـأء1٩.٠5.................:

إأشصهار
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‘ إاطأر برنأمج النتعأشس القتصسأدي لرئيسس ا÷مهورية

 16مؤوسصسصة إأنتاجية للجيشس
تشصارك ‘ معرضس أإلنتاج أ÷زأئري

«الشسعب»ــ‘ إأط- -ار دي- -ن- -ام- -ي -ك -ي -ة إأن -ع -اشس
ألق- -تصس- -اد أل- -وط- -ن- -ي أل- -ت- -ي ب- -ادر ب- -ه -ا رئ -يسس
أ÷م-ه-وري-ة ،أل-ق-ائ-د أألع-ل-ى ل-ل-قوأت أŸسسلحة،
وزي -ر أل -دف -اع أل -وط -ن -ي وأل -ه -ادف-ة إأ ¤تشس-ج-ي-ع
أŸنتوج ألوطني ،وتطبيقا لتعليمات ألفريق نائب
وزي- -ر أل- -دف -اع أل -وط -ن -ي ،رئ -يسس أأرك -ان أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشس -ع-ب-ي أل-ه-ادف-ة إأ ¤ت-ط-وي-ر ق-اع-دة
صس -ن-اع-ي-ة عسس-ك-ري-ة ق-وي-ة ،تشس-ارك ( )16وح -دة
ومؤوسسسسة إأنتاجية للجيشس ألوطني ألشسعبي ‘
ألطبعة ألسسابعة وألعشسرين (Ÿ )27عرضس أإلنتاج
أ÷زأئري أŸقرر تنظيمها ‘ ،ألفÎة أŸمتدة
من  20إأ 26 ¤ديسسم ،2018 Èعلى مسستوى قصسر
أŸع- -ارضس  -ألصس- -ن- -وب- -ر أل- -ب- -ح- -ري ب- -ا÷زأئ- -ر
ألعاصسمة.
بهذه أŸناسسبة فإان زوأر أŸعرضس مدعّوون
Ÿخ ّصسصس للجيشس ألوطني
للتقرّب من ألفضساء أ ُ
ألشسعبي با÷ناح أŸركزي خÓل هذه ألتظاهرة
ألق -تصس -ادي-ة أل-ه-ام-ة ل-زي-ارة ﬂت-ل-ف أألج-ن-ح-ة
ألتابعة لكل من قيادتي ألقوأت أ÷وية وألقوأت
أل-ب-ح-ري-ة ،وك-ذأ م-دي-ري-ة ألصس-ن-اع-ات أل-عسسكرية
وأŸديرية أŸركزية للعتاد وأكتشساف ما يضسّمه
م-ن م-ن-ت-ج-ات م-ت-نّ-وع-ة تÎج-م أŸسس-توى ألرفيع
أل -ذي ب -ل -غ -ت-ه ألصس-ن-اع-ات أل-عسس-ك-ري-ة Ãخ-ت-ل-ف
فروعها وألتي تسساهم ‘ تعزيز نسسيج أقتصسادي
وطني نوعي ،وهذأ ع Èألعديد من أŸؤوسسسسات
وأل-وح-دأت أإلن-ت-اج-ي-ة أŸت-خصسصس-ة ‘ ﬂت-ل-ف
أÛالت ،على غرأر قطاع ألنسسيج وألصسناعات
أŸي -ك-ان-ي-ك-ي-ة أÿف-ي-ف-ة وأل-ث-ق-ي-ل-ة ،وألصس-ن-اع-ات
أإلل- -كÎون -ي -ة ،وك -ذأ صس -ن -اع -ة وŒدي -د أل -ع -ت -اد
ألبحري وأ÷وي.

كشصف وتدمﬂ Òبأا يحتوي
على أسصلحة وصصوأريخ

‘ إأطار مكافحة أإلرهاب وبفضسل أسستغÓل
أŸع -ل -وم -ات ،كشس -فت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي ،يوم  17ديسسم ،2018 Èإأثر عملية بحث
وتفتيشس بÈج باجي ﬂتار أ◊دودية/ن.ع،6.
Óسسلحة وألذخÒة يحتوي على بندقية
ﬂبأا ل أ
رشساشسة من نوع  FMPKوعشسرة ( )10صسوأريخ
أأرضس-جوعيار  55ملم وسست ( )06قذأئف هاون
ع -ي-ار  82م -ل -م وسس-ت-ة ( )06صس -م-ام-ات خ-اصس-ة
بقذأئف ألهاون باإلضسافة إأ ¤كمية من ألذخÒة
تقدر بـ( )115طلقة.
و‘ إأط- - -ار ﬁارب- - -ة أل- - -ت- - -ه- - -ريب وأ÷رÁة
أŸن- -ظ- -م- -ة ،أأوق- -فت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشس ،ب -عÚ
قزأم/ن.ع )32( ،6.منقبا عن ألذهب وضسبطت
مركبة رباعية ألدفع وثÓث ( )03درأجات نارية
وسستة ( )06أأجهزة للكشسف عن أŸعادن ‘ ،حÚ
أأوقفت مفرزة أأخرى بع Úأأمناسس/ن.ع ،4.ثÓثة
( )03مهرب Úوحجزت سسبعة ( )07قناط Òمن
ألنفايات ألنحاسسية.

توقيف متورط ‘ Úتنظيم
عمليات أإبحار سصرية

من جهة أأخرى ،و‘ إأطار ﬁاربة شسبكات
ألهجرة غ Òألشسرعية ،أأوقفت مفرزة مشسÎكة
للجيشس ألوطني ألشسعبي بالتنسسيق مع مصسالح
أألمن بوهرأن/ن.ع› ،2.رم )02( ÚمتورطÚ
‘ ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ات إأب-ح-ار سس-ري-ة ،ف-ي-ما أأوقف
عناصسر ألدرك ألوطني بتلمسسان/ن.ع ،2.مروج
ﬂدرأت بحوزته ( )520قرصس مهلوسس.

