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حطاب ‘ زيارة عمل إ ¤بومردإسض
يشش- - - -رف وزي- - - -ر السش- - - -ك- - - -ن
وال - -ع - -م- -ران واŸدي- -ن- -ة ع- -ب- -د
ال -وح -ي -د ط -م-ار ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
م -راسش -م ت-وزي-ع سش-ك-ن-ات ال-ب-ي-ع
لي- -ج- -ار Ÿك- -ت- -ت- -ب- -ي ولي -ة
ب- -ا إ
ا÷زائ-ر ،وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة
 16.00مسشاء بالقاعة اŸتعددة
الرياضشات بالششراقة.

فروخي يحاضشر حول «أإفاق
وتوجهات ‘ إلبتكار إلغذإئي»

‘ إاط-ار اŸت-اب-ع-ة اŸي-دان-ي-ة ل-نشش-اط-ات ال-ق-ط-اع ،ي-ق-وم وزي-ر الششباب
والرياضشة ﬁمد حطاب ،اليوم بزيارة عمل وتفقد لولية بومرداسس،
حيث سشيتفقد ويعاين ويدششن عدة مششاريع ومنششآات تابعة للقطاع
بالولية ‘ بلديات يسشر ،برج منايل ،الناصشرية ،دلسس ،كاب جنات،
زموري ،قورصشو ،بودواو ،أاولد موسشى وبلدية بومرداسس.

جلسشة علنية ﬂصشصشة
لأÓسشئلة إلششفوية
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يوم برŸاÊ
باÛلسض إلششعبي
إلوطني

ي -ن -ظ -م ال -ي -وم اŸرك -ز ال -ث -ق-ا‘
لسشÓ-م-ي ب-ال-ت-ع-اون م-ع الششبكة
ا إ
لنسش - -ان
ا÷زائ- - -ري- - -ة ◊ق- - -وق ا إ
لششعاع
ومؤوسشسشة ناسس وجمعية ا إ
الثقافية ،يوما إاعÓميا –سشيسشيا
وط-ن-ي-ا ب-ع-ن-وان «ظ-اه-رة ال-هجرة
غ Òالشش- - -رع- - -ي - -ة –ت شش - -ع - -ار:
«ا◊رق- - - -ة  ...أا ⁄وح- - - -رق- - - -ة»،
وذلك Ãقر اÛلسس على السشاعة
 13:30زوال.

إفتتاح معرضض
للفنان إلتششكيلي كر ËمزياÊ
يفتتح يوم اÿميسس  17جانفي ا÷اري،
م-ع-رضس ل-ل-ف-ن ال-تشش-ك-ي-لي بعنوان«:صشبغ ‘
القصشر» للفنان كر Ëمزيا ،Êوذلك على
السش-اعة  17.00مسش-اء ب-رواق ب-اي-ة ب-قصش-ر
الثقافة مفدي زكرياء.

ينظم اÛلسس ا إ
لسشÓمي ا أ
لعلى
ب-ال-ت-ع-اون م-ع اÛلسس ا أ
لع-ل-ى للغة
ة
ال -ع -رب -ي -ة ،ال -ي -وم ،ن -دو ج -ه -وي-ة
اŸوسش -وم-ة بـ «اıط-وط وال-ت-واصش-ل
الثقا‘ ‘ بÓد زواوة»  ،وذلك على
السشاعة  10:00صشباحا بدار الثقافة ولية تيزي وزو .
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

تشش - - -رف رئ - - -يسش- - -ة ال- - -هÓ- - -ل
لح -م -ر ا÷زائ -ري سش-ع-ي-دة ب-ن
ا أ
ح- -ب- -ي- -لسس ،غ- -دا ،ع- -ل- -ى ح- -ف- -ل
اسش- -تÓ- -م مسش- -اع -دة م -ال -ي -ة م -ن
«رون- -و ا÷زائ- -ر» ،تضش- -ام- -ن -ا م -ع
اŸتضش - -رري - -ن م- -ن ال- -ت- -ق- -ل- -ب- -ات
لخÒة م -ن ال-ع-ائÓ-ت
ا÷وي -ة ا أ
اŸع- -وزة ‘ اŸن- -اط- -ق ا◊دودي- -ة
وا÷ب- -ل- -ي -ة وال -هضش -اب ال -ع -ل -ي -ا،
لحمر 1٥
وذلك Ãقر الهÓل ا أ
م- -ك- -رر شش- -ارع ﬁم- -د اÿامسس،
ابتداء من السشاعة  1300زوال.

برنامج خاصض باألطفال
إبتدإء من  18جانفي 2019

ندوة جهوية حول
إıطوط وإلتوإصشل
إلثقا‘ ‘ بÓد زوإوة

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

بن حبيلسض تتسشلم مسشاعدة
مالية من «رونو إ÷زإئر»

لسش-ك-ان والتجهيز
÷ن-ة ا إ
ت-ن-ظ-م -ي-ئ-ة ال-ع-م-رانية ،يوما
ل-ت-ه
وال-ري وا واقع ومسشتقبل اŸوارد
ول
برŸانيا ح ÷زائ- -ر ،ال- -ي -وم ،ع -ل -ى
اŸائ- -ي- -ة ‘ ا
 8صشباحا Ãقر اÛلسس
السشاعة .30
الششعبي الوطني.

ظاهرة «إ◊رقة « ‘ يوم إعÓمي
ت -ن -ظ -م اŸدرسش -ة ال -وط -ن -ي-ة
ال -ع -ل -ي -ا ل -ل-م-ن-اج-م-نت ،ال-ي-وم،
ﬁاضشرة حول أافاق وتوجهات
الب -ت -ك-ار ال-غ-ذائ-ي ‘ ا÷زائ-ر
وال- -ع- -ا ،⁄ي- -ل- -ق- -ي- -ه- -ا ال- -وزي- -ر
لسش -ب -ق واÿب ‘ Òال -فÓ-ح-ة
ا أ
والقتصشاد والتنمية الريفية
اح- -م- -د ف- -روخ- -ي وذلك ع -ل -ى
السشاعة  10:00صشباحا بقاعة
اÙاضشرات بالقليعة.

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسش Úنسشيب يوم ا÷معة 18
ج -ان-ف-ي ا÷اري ب-زي-ارة ع-م-ل
وتفقد Ÿششاريع القطاع بولية
بششار.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

‘ إاط - - - -ار ب - - - -رن- - - -ا›ه اÿاصس
بالطفل ،يششرف الديوان الوطني
لعÓ-م ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
ل-ل-ث-ق-اف-ة وا إ
لسش -ب -وع ال -ث -الث لشش -ه -ر ج-ان-ف-ي
ا أ
 2019الذي سشينطلق يوم ا÷معة
 18م -ن ن -فسس الشش -ه -ر Ãخ -ت -ل -ف
الوليات  ،والذي يتضشمن عروضشا
مسشرحية ،ترفيهية ،أالعاب خفة
لن- -ت- -اج- -ات ÷م- -ع- -ي -ات
أاح- -دث ا إ
ومسش- -ارح وط- -ن- -ي- -ة ب- -ال -فضش -اءات
ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ل -دي -وان Ãسش -اه -م -ة
لذاع-ة
ال -ت -ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري وا إ
الوطنية.

إلع ـÓناتكـم إتصشل ـ ـوإ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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هنأا الرئيسس باجي قائد السشبسشي بالذكرى 8
لعيد الثورة والششباب

أاعربا عن ارتياحهما لنوعية تعاونهما الثنائي

ا÷زائر وجنوب إافريقيا يششددان على دور ال–اد
اإلفريقي ‘ تسشوية النزاعات

رئيسض ا÷مهورية يؤوكد على الرتقاء
بعÓقات التعاون ب Úا÷زائر وتونسض

دعم حق الششعب الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه

بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه
ال-ت-ونسش-ي ،ال-ب-اج-ي ق-اي-د السش-بسش-يÃ ،ن-اسش-ب-ة ال-ذكرى الثامنة لعيد الثورة
والششباب ،أاكد له فيها عزمه على العمل سشويا من أاجل الرتقاء بعÓقات
التعاون «الراسشخة» التي Œمع ب Úالبلدين إا ¤مراتب أاعلى.
وجاء ‘ برقية رئيسض أ÷مهورية قوله« :يسضعد ،Êوألشضعب ألتونسضي ألشضقيق يحيي
ألذكرى ألثامنة لعيد ألثورة وألشضباب ،أأن أأتوجه إأ ¤فخامتكم ،باسضم أ÷زأئر شضعبا
وحكومة وأأصضالة عن نفسضي ،بأاحر ألتها Êوأأخلصض ألتمنيات ،سضائ Óألله ألعلي ألقدير أأن
ينعم عليكم Ãوفور ألصضحة وألعافية وألسضعادة ،وعلى ألشضعب ألتونسضي Ãزيد من ألرقي
وألتطور وألهناء –ت قيادتكم ألرشضيدة وأŸسضتنÒة».
وأسضتطرد ألرئيسض بوتفليقة قائ« :Óوأأغتنم هذه ألسضانحة ألسضعيدة ألؤوكد لكم عزمنا
ألثابت على ألعمل معكم من أأجل “ت Úأأوأصضر أألخوة وألتضضامن ألتي Œمع شضعبينا
ألشضقيق ،Úوألرتقاء بعÓقات ألتعاون ألرأسضخة ب Úبلدينا إأ ¤مرأتب أأعلى Ãا يعود
باŸنفعة وألرفاه أŸشضÎك على بلدينا ألشضقيق.»Ú

أاويحيى يسشتقبل وزيرة العÓقات اÿارجية والتعاون ÷نوب إافريقيا
لول أاح -م -د
اسش- -ت- -ق- -ب- -ل ال -وزي -ر ا أ
أاويحيى ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة،
وزي - -رة ال - -ع Ó- -ق - -ات اÿارج - -ي - -ة و
ال-ت-ع-اون ÷ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا ل-ينديوي
سشيسشولو ،التي تقوم بزيارة رسشمية
إا ¤ا÷زائ - -ر ،وف- -ق ب- -ي- -ان Ÿصش- -ال- -ح
لول.
الوزير ا أ
وج - -رى ال- -ل- -ق- -اء ب- -حضش- -ور وزي- -ر
الشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ع- -ب -د ال -ق -ادر
مسشاهل.

التجديد النصشفي Ûلسس المة

اÛلسض الدسشتوري :فوز مرششح «األفÓن» Ãقعد تلمسشان
أاع -ل-ن اÛلسس ال-دسش-ت-وري ،أامسس ‘ ،ب-ي-ان
ل-ه ،ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة لÓ-ن-ت-خاب الذي
ج -رى اÿم -يسس اŸاضش -ي ب -ولي-ة ت-ل-مسش-ان ‘
لعضش-اء ›لسس
إاط -ار ال -ت -ج -دي -د ال -نصش -ف -ي أ
لم-ة اŸن-ت-خ-ب Úوال-ت-ي أاسش-ف-رت ع-ن ت-أاك-ي-د
ا أ
فوز مرششح حزب جبهة التحرير الوطني.
وأأوضضح أŸصضدر ذأته أأنه بعد إأيدأع طعن لدى
أÛلسض ألدسضتوري من طرف ‡ثل مÎشضح ‘
ألولية أŸعنية ،فقد ” قبول ألطعن من حيث

ألشضكل و‘ أŸوضضوع «وترتب عنه إألغاء سضبعة ()07
أأصضوأت مع Èعنها ،غ Òأأن ذلك  ⁄يؤوثر على
أنتخاب أÎŸشضح ألفائز» ،معلنا أأن أÎŸشضح ألفائز
ن -ه -ائ -ي -ا ‘ ه -ذه أل -ولي -ة ه -و ب-خشض-ي ﬁم-د ب-ع-د
حصض- -ول- -ه ع- -ل- -ى أأك Ìع- -دد م -ن أألصض -وأت أأي 518
صضوتا.
كما أأكد أÛلسض ألدسضتوري بأانه ” تغي‘ Ò
ألنتائج أإلجمالية لÓنتخاب بعد قرأره أŸتضضمن
إأل-غ-اء ألن-ت-خ-اب ب-ولي-ة ت-ل-مسض-ان وإأع-ادة ت-ن-ظيمه،

تنفيذا لتوصشيات الورششة الŸÈانية

عرضض دليل الصشياغة التششريعية أامام ÷نة غرفتي الŸÈان
سش-ي-ت-م ،ب-ع-د غ-د ،ب-ا÷زائر العاصشمة،
ع-رضس دل-ي-ل الصش-ي-اغ-ة ال-تششريعية أامام
÷ن-ة ب-رŸان-ي-ة تضش-م أاعضش-اء م-ن ÷ن-ت-ي
الشش-ؤوون ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ن اÛلسس الشش-ع-بي
لمة وذلك بعد أان يتم
الوطني و›لسس ا أ
إاثراء ومناقششة هذا الدليل كما أاوضشح،
أامسس ،بيان من اÛلسس الششعبي الوطني.
وأأوضض - -ح ذأت أل - -ب - -ي - -ان أأن ÷ن - -ة ألشض - -ؤوون
ألقانونية وأإلدأرية وأ◊ريات كانت قد عقدت
أأمسض أجتماعا برئاسضة عمار جي ‹Óرئيسض
أللجنة خصضصض Ÿتابعة ألتوصضيات ألتي خرج

بها أŸشضاركون ‘ ألورشضة ألتي نظمت يومي
 25و  26ديسضم Èحول إأعدأد دليل ألصضياغة
ألتشضريعية.
وينتظر بعد إأثرأء ومناقشضة هذأ ألدليل أأن
يعرضض باÛلسض ألشضعبي ألوطني غدأ ،أأمام
÷نة تضضم أأعضضاء من ÷نتي ألشضؤوون ألقانونية
للغرفت Úبرئاسضة عمار جي ‹Óمناصضفة مع
نظÒه رئيسض ÷نة ألشضؤوون ألقانونية Ãجلسض
أألمة وذلك “هيدأ لعرضضه ‘ أأشضغال ورشضة
سضتنظم ‘ تاريخ ومكان يحددأن لحقا كما
أأكده بيان أÛلسض.

بناء نظام دو‹ أاك Ìعدل

ا÷زائر وتركيا تششÎكان ‘ –قيق األمن والسشلم الدوليÚ
أاك-د رئ-يسس ÷ن-ة الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة
والتعاون باÛلسس الششعبي الوطني ،عبد
ا◊م- -ي -د سش -ي ع -ف -ي -ف ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،أان السش- -ي- -اسش- -ة اÿارج- -ي -ة
للجزائر وتركيا «تششÎكان ‘ العديد من
لم -ن والسش-ل-م
له -داف سش -ي -م -ا –ق -ي -ق ا أ
ا أ
الدولي Úوبناء نظام عاŸي أاك Ìتوازنا
وعدل».
وأأوضض -ح سض-ي-ي ع-ف-ي-ف ،ل-دى إأشض-رأف-ه رف-ق-ة
ألسضف ÒألÎكي با÷زأئر ﬁمد بوروي ،على
تنصضيب ›موعة ألصضدأقة ألŸÈانية للبلدين،
أأن «م -وأق -ف أ÷زأئ -ر وت -رك -ي -ا م-نسض-ج-م-ة إأزأء
أل -ع -دي -د م -ن أل -قضض -اي -ا أل-دول-ي-ة ح-يث تشضÎك
سضياسضتهما أÿارجية ‘ ألكث Òمن أألهدأف
سضيما –قيق أألمن وألسضلم ألدولي Úوبناء نظام
عاŸي أأك Ìتوأزنا وعدل».
كما تعمل سضياسضة ألبلدين أأضضاف يقول على
«أيجاد حل دأئم وعادل للقضضية ألفلسضطينية
يسض-ت-ج-يب ل-لشض-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة ويحقق أŸطالب
أŸشض -روع -ة ل -لشض -عب أل -ف -لسض -ط -ي -ن -ي ولشض-ع-وب
أŸنطقة كلها».
وأأضض -اف ‘ سض -ي -اق م -تصض -ل أأن ›م -وع -ات
ألصضدأقة ألŸÈانية هي Ãثابة أأليات ودعامات
أأسض-اسض-ي-ة ل-ل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة وت-ع-ت Èفضضاء لتحقيق
أŸزي -د م -ن أل -ت -ق -ارب وأل -ت -ع -اون ووضض-ع أط-ار
ل -ت -ب -ادل أآلرأء وت -ع -م -ي -ق أ◊وأر وأل-تشض-اور بÚ
ألŸÈاني.Ú
وأأشض - -ار ب - -ه - -د أÿصض - -وصض إأ ¤أأن أ÷زأئ- -ر

وبالنظر إأ ¤أألهمية ألتي تكتسضيها« ،منحت
أل -دب -ل -وم -اسض-ي-ة ألŸÈان-ي-ة م-ك-ان-ة م-ت-م-ي-زة ‘
دسض -ت -وره -ا أل -ت -وأف-ق-ي أل-ذي ت-وج أإلصضÓ-ح-ات
ألسضياسضية» ألتي بادر إأليها رئيسض أ÷مهورية،
عبد ألعزيز بوتفليقة.
و‘ سض- -ي- -اق آأخ- -ر ،أأشض- -اد رئ- -يسض أل- -ل- -ج- -ن -ة
ب -اŸسض -ت -وى أŸت -م -ي -ز أل -ذي ب -ل-غ-ت-ه أل-عÓ-ق-ات
ألقتصضادية ألثنائية ،مذكرأ باŸناسضبة أأن تركيا
تعد من أأهم ألشضركاء ألقتصضادي ÚوألتجاريÚ
للجزأئر ،مشضÒأ إأ« ¤وجود ما ل يقل عن 796
م -ؤوسضسض -ة ت -رك -ي -ة ب-ا÷زأئ-ر» ‘ ح Úب-ل-غ ع-دد
أŸشضاريع ألسضتثمارية « 106مشضروع».
وب-ع-د ت-ذكÒه Ãع-اه-دة ألصض-دأق-ة وأل-ت-عاون
أÈŸمة ‘ مايو  2006ب Úألبلدين ،ذكر سضي
عفيف أأن حجم أŸبادلت ألتجارية قاربت 4
مÓي Òدولر ب Úتركيا وأ÷زأئر ألتي تعد» أأول
شضريك Œاري لÎكيا ‘ أأفريقيا».
ومن جانبه ،أأشضاد ألسضف ÒألÎكي با÷زأئر
بالعÓقات أŸتميزة على جميع أألصضعدة ألتي
Œمع بÓده با÷زأئر مؤوكدأ أأن تركيا تعطي
أأهمية بالغة لهذه ألعÓقات سضيما ألقتصضادية،
مشضÒأ إأ ¤توأجد ألعديد من ألشضركات ألÎكية
با÷زأئر خاصضة ‘ قطاع ألبناء ،مشضÒأ إأ ¤أأن
تركيا تسضعى إأ ¤تنويع هذه ألشضرأكة ألقتصضادية
لقطاعات أأخرى على غرأر ألصضحة.
ك- -م- -ا ذك- -ر ب- -دوره ب- -اŸوأق -ف ألسض -ي -اسض -ي -ة
أŸشضÎك -ة ب Úأل -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى غ -رأر أل-قضض-ي-ة
ألفلسضطينية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وسضتنشضر هذه ألنتائج ‘ أ÷ريدة ألرسضمية Ãوجب
إأعÓن أÛلسض ألدسضتوري رقم .02
و على ضضوء هذه ألنتيجة ألنهائية ،يكون حزب
جبهة ألتحرير قد –صضل خÓل أنتخابات ألتجديد
ألنصضفي ألعضضاء ›لسض أألمة ألتي جرت يوم 29
ديسضم ÈأŸاضضي على  32مقعدأ متبوعا بالتجمع
ألوطني ألدÁقرأطي ( 10مقاعد) ،جبهة ألقوى
ألشضÎأكية Ãقعدين ( ،)2جبهة أŸسضتقبل Ãقعد
Óحرأر.
وأحد ( ،)1باإلضضافة إأ 3 ¤مقاعد ل أ

بوششارب يسشتقبل سشف ÒالÈازيل
أسض -ت -ق-ب-ل رئ-يسض أÛلسض ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،م-ع-اذ ب-وشض-ارب،
أأمسضÃ ،ق- -ر أÛلسض ،سض- -ف ÒألÈأزي- -ل ل- -دى أ÷زأئ- -ر ،أدي- -اردو
بوتلهو باربوسضا.
وأأوضضح بيان للمجلسض أأنه ” خÓل هذأ أللقاء ،ألذي جاء على
إأثر أنتهاء مهام ألسضف ÒألÈأزيلي با÷زأئر ،أسضتعرأضض «مسضار
ألعÓقات ألسضياسضية ألتي Œمع أ÷زأئر وألÈأزيل وما عرفته من
أزده-ار جسض-دت-ه ،ع-ل-ى وج-ه أÿصض-وصض ،أل-زي-ارأت أل-ت-ي ت-ب-ادل-ه-ا
رئيسضا ألبلدين سضنتي  2005و .»2006
كما ” ألتطرق حسضب ذأت أŸصضدر إأ« ¤ما أأعقب هذه
ألزيارأت من جهود لتوطيد ألتعاون ‘ شضتى أŸيادين Ãا فيها
أŸسضتوى ألŸÈا ،Êألذي كلل مؤوخرأ بتنصضيب ›موعة ألصضدأقة
ألŸÈانية أ÷زأئر-ألÈأزيل».
وأأعرب ألسضف ÒألÈأزيلي باŸناسضبة عن «أأمله ‘ موأصضلة نسضق
أ÷ه -ود أŸب -ذول -ة ل -رف -ع مسض -ت -وى أل -ت -ع -اون وب -األخصض ‘ ألشض-ق
ألŸÈا ،»ÊمÈزأ أأن عÓقات أ÷زأئر مع بÓده شضهدت «تطورأ
لفتا –ت قيادة رئيسض أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة».

مباركي يسشتقبل سشف Òجمهورية الصشÚ
الششعب /أسض-ت-ق-ب-ل وزي-ر أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸهنيﬁ Úمد
مباركي ،سضف Òأ÷مهورية ألشضعبية ألصضينية با÷زأئر ‹ ليان هي،
حيث عرضض ألوزير أÿطوط ألعريضضة لÈنامج تطوير وإأصضÓح
أÿدمة ألعمومية أŸتعلقة بالتكوين وألتعليم أŸهني ،Úمؤوكدأ على
ضض -رورة إأع -ط -اء أألول -وي-ة أل‰اط أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي أل-ت-ي تشض-رك
أŸؤوسضسضة ألقتصضادية ‘ ألعملية ألبيدأغوجيةŸ ،ا تتميز به من
ن -وع -ي-ة ‘ ت-ك-وي-ن وتسض-ه-ي-ل إأدم-اج أŸت-خ-رج ‘ Úع-ا ⁄ألشض-غ-ل،
ويعت Èهذأ ألنوع من ألتكوين ،فرصضة للشضرأكة مع ألصض ،Úمن
خÓل Œنيد أŸؤوسضسضات ألقتصضادية ألصضينية ألناشضطة با÷زأئر.
وخ Ó-ل ت -ط -رق -ه ل-لÈن-ام-ج ألسض-ت-ث-م-اري ل-لشض-رك-ات ألصض-ي-ن-ي-ة
ب -ا÷زأئ -ر ،ث -م-ن أل-وزي-ر أأه-م-ي-ة أسض-ت-غÓ-ل أل-ف-رصض أŸت-اح-ة عÈ
ألتبادل أ÷زأئري ألصضيني ألكثيف ،لتعزيز تكوين أŸكون ،Úو نقل
فعال للتكنولوجيا.
من جهته ،أأكد سضف Òجمهورية ألصض Úألشضعبية أسضتعدأده لدفع
أأك Èل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي› ‘ ،ال أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ليم
ألتقني ،وألسضتفادة من ألتجربة ألصضينية ‘ أÛال بدعم من
أŸؤوسضسضات ألقتصضادية ألصضينية.
و‘ أألخ Òأأع -رب أل -ط -رف-ان ع-ن أرت-ي-اح-ه-م-ا ل-وج-ود ق-اع-دة
تشضريعية “كن ألعمل ‘ إأطار ألشضرأكةÃ ،وجب بروتوكول أتفاق
‘ ›ال أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي أŸوق -ع ب-ب-ك 12 ‘ Úج -وأن ،2007
وألتفاق على وضضع ألليات ألتطبيقية ،وإأعدأد ﬂططات ألعمل
بالنسضبة للخماسضي  ،2022 / 2019خاصضة فيما يتعلق بدعم تطوير
ألشض-عب أŸه-ن-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ب-ن-اء وأألشض-غال ألعمومية ،أسضتغÓل
أل- -ف- -وسض- -ف -ات ،ت -ك -وي -ن أŸك -ون ،Úوت -أاه -ي -ل مسضÒي أŸؤوسضسض -ات
ألتكوينية.

أاع -ربت ا÷زائ -ر وج -ن -وب
إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ،أامسس ،ب- -ا÷زائ -ر
ال-ع-اصش-م-ة ،ع-ن «ارت-ي-احهما»
ل -ن -وع -ي -ة وع -م -ق ت -ع-اون-ه-م-ا
الثنائي «الذي ل يزال يتميز
ب -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة م -ت -ن -ام -ي-ة»،
حسشبما افاد به بيان مششÎك
صشدر عقب زيارة العمل التي
قامت بها إا ¤ا÷زائر وزيرة
ال- - - -ع Ó- - -ق - - -ات اÿارج - - -ي - - -ة
والتعاون الدو‹ ÷مهورية
ج -ن -وب أاف -ري -ق-ي-ا ،ل-ي-ن-دي-وي
سشيزولو ،بدعوة من نظÒها ا÷زائري عبد
القادر مسشاهل.
وأأضضاف ألبيان ذأته أأن ك Óألوزيرين أأكدأ بهذه
أŸناسضبة على أأهمية أللجنة أıتلطة أ÷زأئرية
أ÷ن-وب أف-ري-ق-ي-ة ،ك-آال-ي-ة ث-ن-ائ-ي-ة م-ن شضأانها تعزيز
أل -ت -ع -اون وألشض -رأك -ة ب Úأل -ب-ل-دي-ن مشضÒي-ن إأ ¤أأن
أج-ت-م-اع-ات ه-ذه أل-ل-ج-ن-ة «تسض-م-ح ب-ت-ق-ي-ي-م أل-تقدم
أÙقق و–ديد فرصض ألتعاون أ÷ديدة ‘ شضتى
أÛالت».
وأأشض- -ار مسض- -اه- -ل وألسض- -ي- -دة سض- -ي -زول -و ‘ ه -ذأ
أÿصضوصض إأ ¤ضضرورة «ألتأاكيد بشضكل خاصض» على
ألتعاون ألقتصضادي من خÓل مبادرأت ‘ ›ال
أل -ت -ج -ارة وألسض -ت-ث-م-ار ب ÚأŸؤوسضسض-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
وشضرأكات ب Úألقطاع Úألعام وأÿاصض.
ك- -م- -ا أت- -ف- -ق أل- -وزي- -رأن ع- -ل -ى ت -ع -زي -ز أإلط -ار
أŸؤوسضسض -ات -ي ل -ل -ت -ع -اون م -ن خÓ-ل م-ب-اشض-رة ح-وأر
أسضÎأتيجي ب Úأ÷زأئر وجنوب إأفريقيا وألذي
سضتجري دورته أألو ‘ ¤تاريخ ومكان يتم –ديده
باتفاق مشضÎك.
أأما بخصضوصض أإلرهاب فقد أأعربت أ÷زأئر
وج -ن -وب إأف -ري -ق-ي-ا ع-ن إأدأن-ت-ه-م-ا «ألشض-دي-دة» ل-ك-ل
أأشضكال أإلرهاب وألتطرف و جددأ ألتأاكيد على
«ضض- -رورة ت- -ع -زي -ز أل -ت -ع -اون أل -دو‹ ضض -د أ÷رÁة
ألدولية ألتي تسضتفيد من ظاهرة أإلرهاب».
وأأشضارأ ‘ ذأت ألسضياق إأ« ¤ألدور أÙوري»
ل–Óاد ألفريقي ‘ تسضوية أألزمات وألنزأعات ‘
أل-ق-ارة م-ع-رب Úع-ن أرت-ي-اح-ه-م-ا ل-ت-ط-اب-ق وج-ه-ات
أل- -ن -ظ -ر ب -خصض -وصض إأدأرة وتسض -وي -ة أل -ن -زأع -ات ‘
أفريقيا سضيما من خÓل تفضضيل أ◊وأر وأ◊لول
ألسضلمية.
ودعيا أأيضضا إأŒ ¤سضيد أأجندة  2063ل–Óاد
أإلف- -ري- -ق -ي وﬂط -ط ع -م -ل -ه وك -ذأ إأ ¤ألضض -رورة
أŸل -ح-ة Ÿوأصض-ل-ة أأج-ن-دة  2030م-ن أأج-ل أل-ت-نمية
أŸسضتدأمة.
كما أتفق أ÷انبان على ألعمل من أأجل تفعيل
ودم-ق-رط-ة أŸؤوسضسض-ات أل-دول-ي-ة «ب-ه-دف أل-ن-هوضض
بالسضلم وأألمن وألتنمية» ›ددين ألدعوة بذأت
أŸن -اسض -ب -ة ل -ك -ي ي -ك -ون إأصض Ó-ح أل -ن -ظ-ام أل-ع-اŸي
ل -ل -ح -ك -ام-ة «أأك Ìإأنصض-اف-ا و“ث-ي÷ Ó-م-ي-ع شض-ع-وب
ألعا ⁄سضيما على مسضتوى ›لسض أألمن ألدو‹».
‘ هذأ ألصضدد جدد ألسضيد مسضاهل ألتأاكيد على
تها Êأ÷زأئر ÷نوب أفريقيا ألتي توجد Ãجلسض
أألمن ألدو‹ بصضفة عضضو غ Òدأئم خÓل ألفÎة
أŸمتدة ب.2020/2019 Ú
وب -خصض -وصض مسض -أال -ة ألصض -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة ف-ق-د
ج -ددت أ÷زأئ -ر وج -ن -وب إأف-ري-ق-ي-ا أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
موقفهما Œاه هذه أŸسضأالة وأŸتمثلة ‘ ‡ارسضة
ألشض - -عب ألصض- -ح- -رأوي ◊ق- -ه ‘ ت- -ق- -ري- -ر أŸصضÒ
وتصض-ف-ي-ة ألسض-ت-ع-م-ار م-ن ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وكذأ
ألتسضوية ألسضريعة للنزأع ‘ إأطار ألشضرعية ألدولية
مشضÒين إأ ¤أأنه بعد أنضضمامه ل–Óاد أإلفريقي
أأصض- -ب- -ح ل -زأم -ا ع -ل -ى أŸغ -رب أأن ي -حÎم أŸب -ادئ
وأألهدأف أŸكرسضة ‘ ألعقد ألتأاسضيسضي ل–Óاد.
كما أأعرب مسضاهل وألسضيدة سضيزولو على دعم
ومسض -ان -دة ب Ó-ده -م -ا ÷ه -ود أŸب -ع-وث ألشض-خصض-ي
 ·ÓأŸت-ح-دة ل-لصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
Óم Úأل-ع-ام ل -أ
ل -أ
ه- -ورسضت ك -وه -ل -ر م -ن أأج -ل ح -م -ل ط -ر‘ أل -ن -زأع

(أŸغ -رب وج -ب -ه -ة أل -ب -ول-يسض-اري-و) ع-ل-ى أسض-ت-ئ-ن-اف
أŸفاوضضات بنية حسضنة وبدون شضروط مسضبقة.
أأم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸسض-أال-ة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة فقد
أأعرب ألوزيرأن عن أنشضغالهما لتدهور ألوضضعية
أألم -ن -ي -ة وأإلنسض -ان -ي -ة ‘ أألرأضض -ي أل -ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة
أÙتلة ›ددين ألتأاكيد على دعمهما ◊ل عادل
ودأئم لهذأ ألنزأع وكذأ حق ألشضعب ألفلسضطيني ‘
إأقامة دولة مسضتقلة وعاصضمتها ألقدسض.

خارطة طريق لتعزيز التعاون
القتصشادي والتجاري
وق - -عت أ÷زأئ - -ر وج - -ن- -وب أف- -ري- -ق- -ي- -ا ،أأمسض،
با÷زأئر ألعاصضمة ،على خارطة طريق من أأجل
ت -ع -زي -ز أل -ت -ع -اون ألق -تصض -ادي وأل-ت-ج-اري وأل-دف-ع
بالسضتثمار ب Úألبلدين.
ووق- -ع ع- -ل- -ى أل- -وث -ي -ق -ة ك -ل م -ن وزي -ر ألشض -وؤون
أÿارجية ،عبد ألقادر مسضاهل ووزيرة ألعÓقات
أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ ÷م -ه -وري -ة ج -ن-وب
أفريقيا ،ألسضيدة لينديوي سضيزولو.
وأأشض -ار مسض -اه -ل ‘ خ -ت-ام ح-ف-ل أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
ألوثيقة أأن هذه أÿارطة تتضضمن تبادل ألزيارأت
ل -وزرأء أل -ب -ل -دي -ن سض -ي -م-ا وزي-ري أل-ت-ج-ارة م-ن كÓ-
أ÷انب.Ú
وأأضضاف أأن ألبلدين قد أتفقا على زيارة وزير
ألتجارة وألسضتثمار أ÷نوب أفريقي خÓل هذه
ألسضنة ،وهي ألزيارة ألتي سضتمثل فرصضة إلنشضاء
÷نة جزأئرية-جنوب أفريقية للتبادل ‘ ›ال
ألسض-ت-ث-م-ارأت وأل-ت-ج-ارة ،وك-ذلك لن-ع-ق-اد م-ن-ت-دى
أألعمال ب Úمتعاملي ألبلدين.
كما تطرق ألوزيرأن لتبادل أÈÿأت ‘ ›الت
أŸن -اج -م وأل-ط-اق-ة وأل-ن-ق-ل م-ع أقÎأح أع-ادة ف-ت-ح
أÿط أل -ب -ح -ري أل -رأب -ط ب ÚأŸوأن -ئ أ÷زأئ -ري-ة
ودوربان أ÷نوب أفريقية.
وتناول ألطرفان أأيضضا مسضأالة ألصضحرأء ألغربية
ألتي تتفق عليها وجهات نظر ألبلدين بخصضوصض
ح- -ل ه- -ذه أل- -قضض -ي -ة م -ن خ Ó-ل ‡ارسض -ة ألشض -عب
ألصضحرأوي ◊قه ‘ تقرير مصضÒه وتطبيق أللوأئح
أأل‡ية وقرأرأت ›لسض أألمن.
وأأكد مسضاهل أأن زيارة وزيرة جنوب أفريقيا
ت-ن-درج ‘ إأط-ار ت-ع-م-ي-ق أل-تشض-اورألسض-ي-اسض-ي خ-دمة
Ÿصض- -ال- -ح أل- -ب- -ل -دي -ن أŸشضÎك -ة ومصض -ال -ح أل -ق -ارة
ألف -ري -ق -ي -ة ،مضض -ي -ف -ا ‘ ه -ذأ ألصض-دد أأن-ه ت-ط-رق
Ÿوضضوع ألقمة ألقادمة لرؤوسضاء ألدول وأ◊كومات
أŸتوقع إأجرأؤوها ‘ فÈأير ألقادم ،إأضضافة إأ¤
ألقضضايا ألثنائية.
من جهتها ،أأشضارت ألسضيدة لينديوي سضيزولو إأ¤
أأن خارطة ألطريق أŸوقعة سضتكون Ãثابة جدول
أأعمال ،موضضحة أأن ألهدف من زيارتها إأ ¤أ÷زأئر
يتمثل ‘ «تعزيز حوأرنا بحكم أأننا مقبلون على
حدث كب Òوهو قمة رؤوسضاء ألدول وأ◊كومات ألتي
سضتجرى من  9إأ 11 ¤فÈأير ألقادم بأاديسض أأبابا».
وأأك- -دت أل- -وزي- -رة ت- -ط- -رق- -ه- -ا رف -ق -ة ن -ظÒه -ا
أ÷زأئري إأ ¤أŸسضائل ذأت ألهتمام أŸشضÎك
وتلك أŸتعلقة بإافريقيا عموما.

لطروحة الدكتوراه
–ضشÒا أ

فتح باب الÎششيحات للقبول ‘ برنامج التكوين باÿارج
ف-ت-حت وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،ب-اب الÎشش-ي-ح-ات ل-ل-ق-ب-ول ‘ ب-رن-ام-ج
لسش-ات-ذة ال-ب-اح-ث Úوال-ب-اح-ث Úال-دائ-م Úال-ذي-ن ي-حضش-رون
ال -ت -ك -وي -ن ب-اÿارج ل-ف-ائ-دة ا أ
أاطروحة الدكتوراه ،حسشب ما أافادت به الوزارة أامسس ‘ ،بيان لها.
أأوضضحت ألوزأرة أأنه و‘ إأطار ألÈنامج ألتكويني أإلقامي باÿارج للسضنة أ÷امعية ()2020-2019
لصض -ال -ح أألسض -ات-ذة أل-ب-اح-ث Úوأل-ب-اح-ث Úأل-دأئ-م Úأل-ذي-ن ي-حضض-رون أأط-روح-ة أل-دك-ت-ورأه ،ي-ف-ت-ح ›ال
ألÎشضيحات للقبول ‘ برنامج ألتكوين باÿارج ضضمن ألÈنامج ألوطني ألسضتثنائي.
ولهذأ ألغرضض ،دعت ألوصضاية طلبة ألدكتورأه ألذين تتوفر فيهم شضروط ألقبول ‘ برنامج ألتكوين
أإلقامي باÿارج لتقد Ëترشضحاتهم لدى أŸؤوسضسضة أألصضلية.
و‘ هذأ ألصضدد ،أأكدت ألوزأرة أأنه ‘‘” تزويد أŸؤوسضسضات أ÷امعية ومرأكز ألبحث ألتابعة لقطاع
وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي بالشضروط ألقانونية وشضروط ألقبول ومكونات ملف ألÎشضيح وآأجال
تقد ËألÎشضحات وكيفية أنتقاء أŸلفات على مسضتوى أŸؤوسضسضات أألصضلية وألندوة ألوطنية للجامعات
وألندوأت أ÷هوية للجامعات و÷نة أÈÿأء لدى أللجنة ألوطنية للتكوين و–سض ÚأŸسضتوى باÿارج‘‘.
وللمزيد من أŸعلومات حول برنامج ألتكوين أإلقامي باÿارج (شضروط ألسضتفادة ،مكونات أŸلف
وأسضتمارة ألÎشضح) ،وجهت ألوزأرة أŸهتم Úبهذأ ألتكوين إأ ¤زيارة أŸوأقع أإللكÎونية ألتالية:
وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلميwww.mesrs.dz :
ألندوة أ÷هوية ÷امعات ألشضرقwww.univ-constantine2.dz :
ألندوة أ÷هوية ÷امعات ألغربwww.univ-oran.1.dz :
ألندوة أ÷هوية ÷امعات ألوسضطwww.univ-alger1.dz. :

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أبرز من سشكيكدة أهمية عصشرنة أŸوأنئ وأŸطارأت

زعÓن 03 :موانئ ‰وذجية للشصروع ‘ تطبيق الشصباك الوحيد

ألعدد
17846
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أششرف على تكر ËأŸتوج Úبجائزة أول نوفمÈ

زيتو :Êعرضض فيلم الشصهيد العربي بن مهيدي قبل ذكرى اسصتشصهاده

رفع ا◊واجز عن اŸرفق اŸينائي وإاعطاؤوه وظيفة اقتصصادية
مليون طن سضنويا.
وأك -د أل -وزي-ر أن ه-ذه أŸشض-اري-ع ألضض-خ-م-ة
مكلفة جدأ ومعقدة ،ألنها تنجز ‘ ألبحر
لكنها مهمة للغاية ‘ رفع قدرأت أسضتيعاب
ألبوأخر ألكبÒة وتسضويق أŸنتجات .لهذأ ⁄
تبخل ألدولة باŸال ألÓزم لتطوير وعصضرنة
ه -ذه أŸوأن -ئ ،دأع -ي-ا إأ ¤مضض-اع-ف-ة أ÷ه-ود،
وإأضضفاء على هذه أŸوأنئ ألسضيولة ،حتى ل
ت-ب-ق-ى ه-ذه أل-ب-وأخ-ر رأسض-ي-ة وت-ك-ل-ف أÿزي-نة
ألكث.Ò

...ويدشصن ميناء الصصيد بوادي الزهور
’ششغال ألعمومية وألنقل
أثنى وزير أ أ
ع-ب-د أل-غ-ن-ي زعÓ-ن ،م-ن سش-ك-ي-كدة على
›هودأت عمال أŸيناء◊« ،فاظهم على
’ع -م -ال رغ-م أل-ظ-روف ألصش-ع-ب-ة
رق -م أ أ
أل -ت-ي “ر ب-ه-ا أل-بÓ-د’ ،سش-ي-م-ا وأن ه-ذه
أل-ظ-روف  ⁄ت-ن-ع-كسس سش-ل-ب-ا ع-لى نششاط
وأرقام أŸيناء على حد ألسشوأء».

سشكيكدة :خالد إلعيفة
ق-ال زعÓ-ن إأن Ãي-ن-اء سض-ك-ي-ك-دة ع-م-ل-ي-تÚ
رئ- - -يسض- - -ي- - -ت ،Úأألو ¤م›Èة م- - -ع شض- - -رك- - -ة
سضونطرأك تفوق مبلغ  4مÓي Òدج◊ ،ماية
أŸنشض -آات أل -بÎوك -ي -م -اوي -ة وب -ال -ت-ا‹ ت-ط-وي-ر
م-رأف-ق وه-ي-اك-ل أŸي-ن-اء ،وأل-ث-ان-ي-ة ت-ت-م-ثل ‘
ﬂط- -ط ت- -وسض- -ع- -ة أŸي- -ن- -اء أل- -ق -د Ëوأل -ذي
يسضتدعي ألبحث عن مصضادر “ويل وسضتكون
ج- -لسض -ات بشض -أان -ه ب -ال -ع -اصض -م -ة إلي -ج -اد أ◊ل
أŸطلوب.
وكشضف زعÓن ،خÓل زيارته إأ ¤سضكيكدة
تخصضيصض  03موأنئ ‰وذجية ‡ثلة ‘ ميناء
أ÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م-ة ،سض-ك-ي-ك-دة ووه-رأن ه-ذه
ألسضنة ‘ ،إأطار ألشضرأكة مع مؤوسضسضات موأنئ
دب -ي ل -لشض -روع ‘ أل-ت-ط-ب-ي-ق أل-ف-ع-ل-ي ل-لشض-ب-اك
ألوحيد ،بغرضض تسضهيل على أŸتعامل Úنقل
أل-بضض-ائ-ع وإأضض-ف-اء م-رون-ة ع-ل-ى ه-ذه أل-عملية،
ورف-ع أ◊وأج-ز ،وإأع-ط-اء شض-ف-اف-ي-ة لÓ-قتصضاد
ألوطني ومصضدأقية ،وجعل أŸوأنئ مسضتقطبة
ولها جاذبية بعيدأ عن ألبÒوقرأطية إلحدأث
سضÓسضة وديناميكية ‘ ألقتصضاد ألوطني.
وأك- -د أل- -وزي- -ر أن أŸوأن- -ئ وأŸط- -ارأت ل
ي -جب أن ت -ع -ول ع -ل -ى خ -زي -ن -ة أل -دول -ة ألن-ه-ا
مؤوسضسضات Œارية باألسضاسض وبإامكانها ضضمان

م -دأخ -ي -ل ذأت -ي -ة ،وب -ال -ت -ا‹ ت -ط -وي-ر ن-فسض-ه-ا
بنفسضها ‘ ،ح Úخزينة ألدولة من أŸفروضض
أن توجه لقطاعات أخرى على غرأر ألتعليم،
وألصضحة مث.Ó
ووأصضل ألوزير ‘ عرضضه للمشضروع ألطموح
ب -ال-ق-ول «إأن رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة وضض-ع ت-ط-وي-ر
أŸوأنئ أولوية ‘ برنا›ه Ÿا لها من دور
ك -ب ‘ Òت -نشض -ي -ط ألق-تصض-اد و–ق-ي-ق أل-ن-م-و،
لذلك ‚د  11ميناء على أŸسضتوى ألوطني،
بها عمليات أسضتثمارية هامة».
وأعطى ألوزير أمثلة عما يطبق ‘ أŸيدأن
ضضاربا أŸثل Ãيناء وهرأن ألذي مسضاحته 7
ه -ك -ت -ارأت Œري ت -وسض -ع -ت -ه ل-ل-وصض-ول إأ03 ¤
أضض -ع -اف ،ل -ي -ب -ل-غ ع-ن-د أسض-تÓ-م-ه خÓ-ل ه-ذه
ألسض -ن-ة 23 ،ه-ك-ت-ارأ ،وم-ي-ن-اء أل-ع-اصض-مة ألذي
يعرف بدوره أشضغال ألتوسضعة وميناء بجاية قد
أنتهت أألشضغال به مؤوخرأ» ،وصضرح ‘ ذأت
ألسضياق» أنه يرتقب ألنطÓق ‘ إأ‚از ميناء
با◊مدأنية ‘ شضرشضال ،وفق تعليمات رئيسض
أ÷مهورية وهو من أك ÈأŸوأنئ ‘ ألبحر
أألب -يضض أŸت -وسض -ط ،سض -ي-ع-ط-ي ل-ل-بÓ-د ق-ي-م-ة
إأضضافية يجعلها بلد عبور للسضلع خاصضة وأنه
م-رب-وط ب-ال-ط-ري-ق ألسض-ي-ار ع-ن ط-ري-ق مزدوج
على مسضافة  38كلم ،وسضÒبط أŸيناء كذلك
بالسضكة أ◊ديدية ،على مسضافة  48كلم ،وهو
ميناء يوجد غ Òبعيد عن أك‡ Èر Œاري
ع -اŸي» يضض -م -ن  21ب -اŸائ -ة م-ن أŸب-ادلت
ألتجارية».
وكشض -ف زع Ó-ن ع -ن م -ن -اقصض -ات لخ -ت-ي-ار
أŸؤوسضسضات ألتي تشضرف على توسضعة ميناء
عنابة حتى يكون جاهزأ لسضتقبال ألفوسضفات
م -ن م -ن -ج-م ب-ئ-ر أل-ع-ات-ر ،وأل-ذي سض-ي-تضض-اع-ف
بفضضل أŸشضروع ألضضخم وذلك باسضتقبال 10

على صضعيد آأخر أشضرف زعÓن ‘ ،أليوم
أل -ث -ا ،Êع -ل-ى ت-دشض Úم-ي-ن-اء ألصض-ي-د أل-ب-ح-ري
ب -ب -ل -دي -ة وأدي أل -زه -ور ب-ا÷ه-ة أل-غ-رب-ي-ة م-ن
ألولية .تقدر طاقة أسضتيعاب أŸيناء بـ 148
سضفينة ،وقارب صضيد ،أ‚ز من طرف مديرية
أألشض -غ -ال أل -ع -م-وم-ي-ة أÙل-ي-ة ،ب-غÓ-ف م-ا‹
يقارب  4مÓي Òدينار.
ووق -ف زع Ó-ن ع -ل -ى سض Òأشض -غ-ال ت-وسض-ع-ة
وإأعادة تهيئة ﬁور من ألطريق ألوطني رقم
 43على مسضتوى بلدية بوشضطاطة على مسضافة
 10ك - -ل- -م ،وأل- -ذي ي- -ع- -رف ب- -كÌة أ◊وأدث،
لصض- -ع- -وب- -ت- -ه وكÌة أŸن- -ع- -رج -ات ،ح -يث م -ن
أŸن -ت -ظ-ر أسض-تÓ-م-ه خÓ-ل ديسض-م Èم-ن سض-ن-ة
.2019
كما تفقد مشضروع أÙطة ألÈية أŸتعددة
أأل‰اط أŸتأاخرة بأاك Ìمن  10سضنوأت ،حيث
أن نسضبة أألشضغال  ⁄تتجاوز  50باŸائة ،وقد
رصضد لها ‘ بدأية أألمر غÓف ما‹ إأجما‹
يقدر بـ  840مليون دج ‘ ،إأطار أıطط
أÿماسضي .2015/ 2010
وبالرغم من أنّ أشضغال أإل‚از أنطلقت
سضنة  ،2008وحدد تاريخ ألتسضليم سضنة ،2011
إأل أن أŸشض- -اك- -ل وأل- -ع -وأئ -ق أل -ت -ق -ن -ي -ة أل -ت -ي
أعÎضضته منذ ألبدأية ،سضاهمت ‘ تأاّخره ،ما
جعله يشضدد على ألبحث عن مصضادر ﬁلية
لتمويل أŸشضروع وتدأرك ألتأاخر.
وك -انت ن -ق -اط أخ -رى ‘ ب -رن -ام-ج أل-زي-ارة
ألوزأرية ،على غرأر تدشض Úألنفق أألرضضي،
وأŸنفذ للطريق ألسضيار غرب شضرقÃ ،نطقة
رأسض أŸا بعزأبة ،إأضضافة إأ ¤معاينة أشضغال
ألطريق أŸزدوج ألرأبط ب Úميناء سضكيكدة،
وألطريق ألسضيار غرب شضرق مرورأ Ãدينة
أ◊روشض.

أكد وزير أÛاهدين ألطيب زيتوÊ
ح- -رصش- -ه ألشش -دي -د ع -ل -ى ع -رضس ف -ي -ل -م
ألششهيد ألبطل ألعربي بن مهيدي قبل
ذكرى وفاته ‘ ششهر مارسس ،مششÒأ إأ¤
أن ÷ن - -ة ق - -رأءة ألسش - -ي- -ن- -اري- -و ق- -دمت
مÓ-ح-ظ-ات أل-ف-ي-ل-م ع-ن مضش-مونه وألتي
” تسش - -وي- -ة ب- -عضش- -ه- -ا و’ ت- -زأل أخ- -رى
عالقة.

صشونيا طبة
ع-ل-ى ه-امشض أ◊ف-ل أل-ت-ك-رÁي ل-ل-م-توجÚ
بجائزة أول نوفم ،1954 Èأوضضح زيتو‘ Ê
تصضريح للصضحافة أن ÷نة قرأءة ألسضيناريو
لفيلم ألعربي بن مهيدي أعطت مهلة للمخرج
لتدأرك بعضض ألنقائصض ومعا÷تها حتى يكون
ألفيلم جاهزأ للعرضض ‘ أقرب وقت ‡كن
وذلك قبل ألذكرى  62لسضتشضهاد وأحد من
أك Èقادة ومفجري ألثورة أ÷زأئرية.
وردأ ع -ل -ى سض -ؤوأل «ألشض -عب» ف -ي -م -ا ي-خصض
شضكاوى بعضض أÛاهدين ألذين  ⁄يتم تسضوية
وضض- - -ع- - -ي - -ت - -ه - -م إأ ¤ح - -د أآلن أج - -اب وزي - -ر
أÛاهدين قائ «:Óإأن قضضية ألعÎأف بهذه
أل-ف-ئ-ة ت-خصض أŸن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ية للمجاهدين
ألتي أقرت ‘ إأحدى مؤو“رأتها سضنة 2002
Œم- - - -ي- - - -د درأسض- - - -ة أŸل- - - -ف - - -ات وألعÎأف
باÛاهدين».
وأضضاف ألوزير شضارحا أك «:Ìأن للوزأرة
دور ت -ق -ن -ي إأدأري ﬁضض وه -ي ت-ع-م-ل ح-ال-ي-ا
ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع أŸن-ظ-م-ة Ÿع-ا÷ة أŸل-ف-ات
أŸتبقية من ألطلبات ألسضابقة وألتي  ⁄يتبق
منها إأل  10باŸائة ‘ ح Úلن يتم قبول
ألطلبات أ÷ديدة أÿاصضة بالعÎأف».
وع -ن ج -دي -د م -ط -ال -ب -ة ف -رنسض-ا ألعÎأف
ب -ج -رأئ-م-ه-ا ‘ أ÷زأئ-ر وح-ق أل-ت-ع-ويضض ق-ال
زيتو Êإأن موقف أ÷زأئر ثابت فيما يخصض
أسضÎج- -اع أألرشض- -ي- -ف وأمÓ- -ك أ÷زأئ -ر م -ن
ج- -م- -اج -م ألشض -ه -دأء أŸط -ال -ب -ة ب -ال -ت -ع -ويضض
وأل- -عÓ- -ق- -ات ب Úأ÷زأئ- -ر وف- -رنسض- -ا لت- -زأل
م -ع -ق -دة ،م -وضض -ح -ا أن أل -ل -ج -ان ت -ع-م-ل ع-ل-ى

أسضÎجاع كل ما يخصض بالذأكرة ألوطنية.
عن أŸسضابقة ألوطنية ÷ائزة أول نوفمÈ
 1954وأıصضصضة Ÿكافأاة أحسضن أألعمال
أألدب-ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة وأل-ب-ح-وث أل-ت-اري-خية ،أعتÈ
أل - -وزي - -ر ع - -دد أŸشض - -ارك Úأل - -ذي ف- -اق 240
مشضارك دلي Óعلى أهتمام ألطلبة وألباحثÚ
بتاريخ أ÷زأئر وهو ما من شضأانه أن يسضاهم ‘
إأعطاء أŸكانة أ◊قيقية للذأكرة ألوطنية ألتي
بدونها ل Áكن بناء أŸسضتقبل معتÈأ فوز
أŸشضاركÃ Úثابة تكر Ëلكل مؤورخ وباحث
أكادÁي وكل مثقف وطني غيور على وطنه
أبدع بحكمة ورؤوية متبصضرة.
عن مسضأالة ألتكفل بكتابة ألتاريخ ألوطني
وأ◊فاظ على ألذأكرة أÛيدة قال زيتوÊ
إأن-ه-ا رسض-ال-ة إأنسض-ان-ي-ة وم-ه-م-ة حضض-اري-ة تعمل
ألوزأرة على ألنهوضض بها بكل مسضؤوولية ‘
إأط -ار Œسض -ي -د ب -رن -ام -ج رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة
وÃشضاركة كافة ألهيئات وأŸؤوسضسضات وخاصضة
أŸث- -ق- -ف Úوأل- -ك -ت -اب وأŸؤورخ ،ÚمشضÒأ أإ¤
أÛهودأت أŸبذولة ÷مع أŸادة ألتاريخية
وأرشضفتها وتقدÁها للباحث Úلدرأسضتها ونشضر
مضض -ام -ي -ن -ه -ا وأŸسض -اه -م -ة ‘ إأ‚از أألفÓ-م
وأألشض-رط-ة أل-وث-ائ-ق-ي-ة وأألع-م-ال أل-ف-ن-ية ألتي
ت-ؤورخ ب-الصض-وت وألصض-ورة ل-ع-ظ-م-ة وتضض-ح-ي-ات
ألشضعب أ÷زأئري.
مع ألعلم –صضل  6مشضارك Úعلى أ÷ائزة
أألو ¤ألول نوفم› ‘ Èالت ﬂتلفة من
 240مشض -ارك م -ن ب -ي-ن-ه-م أب-رأه-ي-م ب-ن ع-ب-د
أŸؤوم- -ن م- -ن ت- -ل- -مسض- -ان ع- -ن ›ال أل- -ب- -حث
أل -ت -اري -خ-ي –ت ع-ن-وأن «ﬁم-د أل-ع-رب-ي ب-ن
م -ه -ي -دي ق -ائ-د أŸن-ط-ق-ة أÿامسض-ة - 1954
 ،»1956علي بعيطيشض من أ÷لفة عن ›ال
«ألشضريط ألوثائقي» ،آأمال صضديقي من ميلة
ع- -ن ›ال أل -قصض -ة ح -ول ع -م -ل -ه -ا« شض -ظ -اي -ا
أŸوت» ،ألعياشضي جايلي من باتنة عن موضضوع
«رح- -ل- -ة ألصض- -مت» وصض- -ال -ح نصض -ار م -ن ولي -ة
أ÷زأئر عن عمله بفارق وطن وكذأ ›ال
ألشض- -ع- -ر أل- -ذي ف -از ب -ه -ا ﬁم -د شض -اوشض م -ن
سضكيكدة عن موضضوع «أم ألبوأسضل».

أكد أن أسشعار ألنفط أ◊الية ’ تخدم أ÷زأئر

ولد قدورÁ ’ :كن للجزائر خفضض إانتاج النفط دون اسصتشصارة «أاوبك»
أك-د أل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-م-ؤوسشسش-ة أل-وط-ن-ي-ة
للمحروقات «سشوناطرأك» عبد أŸؤومن ولد قدور،
أمسس ،أن أ÷زأئ -ر ’ Áك -ن -ه-ا خ-فضس إأن-ت-اج أل-ن-ف-ط
دون ألتششاور مع ششركائها ‘ «أوبك» ،مششددأ على
’ه -م -ي -ت-ه ‘ سش-وق
ضش -رورة ت -ط -وي -ر إأن -ت -اج أل -غ -از أ
أÙروقات.

إليزي،ورقلة  -مبعوث «إلششعب»:
جÓل بوطي/إÁان كا‘
أوضضح ولد قدور أن ألتحكم ‘ أألسضعار غ‡ Òكن ‘
ألوقت أ◊ا‹ بعد قرأر «أوبك» خفضض أإلنتاج مع بدأية
ألسضدأسضي أألول من ألسضنة أ÷ارية ،مع تسضجيل أسضعار غÒ
مسضتقرة ‘ سضوق ألنفط إأ ¤غاية أليوم ،نظرأ لسضتمرأر
أإلنتاج من طرف دول خارج أوبك تبقى غ Òملزمة بقرأر
أÿفضض.
وأفاد ولد قدور ‘ ندوة صضحفية عقدها على هامشض
زيارته ،أمسض ،لوليتي إأليزي وورقلة أن قرأر خفضض أإلنتاج
ألذي ألتزمت به أ÷زأئر ضضمن قرأر أوبك لرفع أألسضعار ⁄
يحدث نتائج وأضضحة أو إأيجابية ،ويرجع ذلك حسضبه إأ¤
وفرة ألعرضض ‘ سضوق ألنفط بإانتاج ألدول خارج أوبك،
قائ« Óل Áكن ألتنبؤو نهائيا باألسضعار ألتي تتقلب يوميا».
وشضدد ولد قدور على تطوير إأنتاج ألغاز وعدم ألعتماد
على ألنفط فقط ،مؤوكدأ إأمكانية توسضيع نشضاطات إأنتاجه
و–ويله ،وعدم ألكتفاء بتصضديره مادة خام ،ألن ألبقاء
على ألوضضع ألرأهن ل يخدم أإلقتصضاد ألوطني بشضكل كب،Ò
ول -ك -ن أ◊ل ي -ك-م-ن ‘ أل-ت-وج-ه إأ ¤تصض-دي-ر م-ن-ت-ج-ات-ه إأ¤
أألسض -وأق أل -ع -اŸي -ة ل -رف -ع نسض -ب -ة أل -رب -ح ،ق-ائ« Ó-ل Áك-ن
أإلسضتمرأر ‘ هذه أإلسضÎأتيجية غ ÒأŸربحة».
وفيما يتعلق Ãشضاريع ألشضرأكة أ÷ديدة لسضوناطرأك
أبرز ولد قدور أهمية مصضنع إأنتاج غاز ألÈوبيÓن ‘ تركيا
أŸقرر شضروع أإلنتاج به شضهر فيفري ألقادم ،وذلك ضضمن

إأسضÎأت -ي -ج -ي-ة سض-ون-اط-رأك ل-ت-ع-زي-ز م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ أألسض-وأق
أل- -ع- -اŸي- -ة ‘ ›ال أل- -غ -از ،ك -م -ا ذك -ر أن مشض -روع إأن -ت -اج
ألفوسضفات بولية تبسضة بعد درأسضته على مسضتوى أ◊كومة
مؤوخرأ سضيدخل حيز أÿدمة ‘ أألشضهر ألقليلة ألقادمة.
من جهته ،قال ولد قدور إأن ›مع سضوناطرأك ينتهج
Óسض -ت-ف-ادة م-ن
ح -ال -ي -ا إأسضÎأت -ي -ج -ي -ة عصض -رن -ة شض -ام -ل -ة ل  -إ
ألتكنولوجيا ‘ ›ال أإلنتاج أو ألتحويل ،وذكر ألتفاوضض
حاليا مع ثمانية شضركاء أجانب إلمضضاء إأتفاقية ‘ أÛال،
وسضيتم إأختيار ألعرضض أألحسضن ‘ غضضون أشضهر قليلة.
و‘ سضياق آأخر تتجه سضوناطرأك حسضب ولد قدور إأ¤
تعزيز مكانة تكوين أليد ألعاملة ألوطنية ضضمن أسضÎأتيجية
تثم ÚأŸورد ألبشضري تزأمنا مع توسضيع مرأكز ألتكوين عÈ
ك -ل ولي -ات أ÷م -ه -وري -ة ،ل -ت -م -ك Úك -ل ألشض-ب-اب خ-ري-ج-ي
أ÷امعات أو معاهد ألتكوين أŸهني من ولوج عا ⁄ألشضغل
مباشضرة بعد أنتهاء ألÎبصض ،موضضحا أن باب ألتوظيف ‘
ولية ورقلة ليسض حكرأ على شضباب أŸنطقة ،ولكن لبد من
م -ن -ح أل -ف -رصض ل -ك -ل أŸؤوه -لÃ Úن ف -ي -ه -م أألج-انب وف-ق
حاجيات ›مع سضوناطرأك.
كما أبرز ولد قدور أهمية ألدور أإلجتماعي للمجمع ‘
–سض Úأ÷انب ألتنموي با÷نوب من خÓل إأنشضاء أŸرأكز
ألثقافية ،ومدأرسض ألتكوين أıتلفة ،ألن ألتنمية أÙلية

تعت Èأولوية ‘ ألوقت ألرأهن ،وبحاجة
أ ¤دعم أك Èلتمك Úألشضباب من فرصض
ألتشضغيل ألتي تتيحها أŸشضاريع ألتنموية
بشض -ك -ل أفضض -ل ،سض -ي -م -ا م -ع أسض -ت -ح-دأث
منشضآات حديثة.
ومع رفع ›مع سضوناطرأك لقدرأته
أإلنتاجية ‘ ألسضنوأت أألخÒة يتطلب
ألوضضع حسضبما أكده ولد قدور يدأ عاملة
م -ؤوه -ل -ة ،ت -رق -ى إأ ¤مسض -ت -وى ت -ط-ل-ع-ات
أÛمع ،دأعيا ‘ هذأ ألصضدد شضباب
ولي -ات أ÷ن -وب إأ ¤إأسض -ت -غÓ-ل م-ع-اه-د
ألتكوين ألوطنية للظفر Ãناصضب شضغل
ﬂت-ل-ف-ة ،م-ت-أاسض-ف-ا ع-ل-ى إأن-تشض-ار ذه-ن-ي-ة
ألعمل كسضائق أو ‘ أ◊ديقة.

التوظيف اŸباشصر ÎŸبصصي مركز التكوين
‘ التلحيم لسصوناطراك
أشضرف ،أمسض ،ألرئيسض أŸدير ألعام Ûمع سضوناطرأك عبد
أŸؤومن ولد قدور خÓل زيارته لولية ورقلة رفقة ألوأ‹ عبد
ألقادر جÓوي و‡ثلي ألسضلطات أÙلية على إأطÓق أول دفعة
م -ن م -رك -ز أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي أŸت-خصضصض ‘ ت-ل-ح-ي-م أألن-اب-يب
ألبÎولية ألتابع للمعهد أ÷زأئري للبÎول مدرسضة حاسضي مسضعود
تتكون من  43مÎبصضا يباشضرون تكوينهم منذ جانفي Ÿ 2019دة
 6أشضهر.
خÓل تلقيه شضروحا عن هذأ أŸركز ،ذكر عبد أŸؤومن ولد
قدور أنه سضيتم ألسضعي من أجل توف Òعقود للتوظيف أŸباشضر
للمÎبصض ‘ Úهذه ألدفعة بعد إأنهائهم ألفÎة ألتكوينية على أن
يتم أيضضا توظيف أŸتخرج ‘ Úإأطار ألدفعات ألسضابقة ألذين ⁄
يتحصضلوأ بعد على فرصضة عمل.
ويدخل هذأ ألنوع من ألتكوين ‘ إأطار أتفاقية ب Úكل من
›مع سضوناطرأك ومديرية ألتكوين أŸهني لولية ورقلة ”
إأمضض-اؤوه-ا خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات ه-ذه أل-زي-ارة وأل-ت-ي ت-تضض-م-ن إأم-كانية
ت-وسض-ي-ع ط-اق-ة أسض-ت-ي-ع-اب م-رك-ز أل-ت-ك-وي-ن وت-زويده باختصضاصضات
أخرى حسضبما أوضضح ألوأ‹ عبد ألقادر جÓوي وذلك بهدف

ألتأاكيد على ألهتمام ألفائق ألذي توليه ألدولة من أجل –سضÚ
جودة تكوين أليد ألعاملة ‘ وليات أ÷نوب من خÓل تفعيل
برأمج ألتكوين وتوف Òألبنية ألتحتية ألبيدأغوجية وتسضخ Òكل
ألتجهيزأت وألوسضائل أŸتاحة من أجل ضضمان ألسض Òأ◊سضن
لÈنامج ألتكوين أŸوجه لفائدة ألشضباب أÎŸبصض وتسضهيل د›ه
‘ أ◊ياة أŸهنية من جهة وإأشضباع حاجات قطاع أÙروقات من
أليد ألعاملة أŸتخصضصضة ‘ تلحيم أألنابيب ألبÎولية من جهة
أخرى.
وخÓل معاينته لوحدة إأنتاج أآلزوت ألتابعة لشضركة «كال غاز
أ÷زأئر» بالطريق ألوطني رقم  ” 49عرضض معلومات حول هذأ
أŸشضروع ألسضتثماري ألذي يتوفر على وحدت Úإلنتاج أآلزوت
وأألكسضج Úبكل من وليات ورقلة وأألغوأط من أجل ألتوأجد ‘
موأقع قريبة من أŸناطق ألبÎولية وألغازية ‘ جنوب ألوطن
وت -زوي -د أŸت -ع -ام -ل ‘ Úه -ذه أل-ق-ط-اع-ات أإلسضÎأت-ي-ج-ي-ة Ãادة
أآلزوت.
كما أنه من أŸنتظر أن يسضاهم ‘ “ويل كل أŸرأفق ألصضحية
ع Èترأب ألوطن Ãادة أألكسضج ،Úوتقدر ألطاقة أإلنتاجية لكل
وحدة بـ  200طن يوميا كما تÎأوح قدرة ألتخزين ب 60 Úألف إأ¤
 100ألف ل Îوقد أشضار ألوأ‹ جÓوي أن هذأ أŸشضروع ألذي
أ‚ز ‘ ظرف سضنة وأحدة يندرج ضضمن  300مشضروع أسضتثماري
أ‚ز هذه ألسضنة بالولية ورقلة.
و‘ ألشضق أŸتعلق بالدور ألجتماعي لسضوناطرأك ” إأمضضاء
أت-ف-اق-ي-ة ب Úم-دي-ري-ة ألشض-ؤوون ألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-ج-م-ع وم-دي-ري-ة
ألصضحة وألسضكان لورقلة باإلضضافة إأ ¤إأمضضاء أتفاقية أخرى مع
ألولية أŸنتدبة ع Úصضالح وذلك بهدف “ويل ألقطاع ألصضحي
‘ هذه أŸناطق.
ويذكر ‘ نفسض ألسضياق أن ›مع سضوناطرأك قدم جهاز
سض-ك-ان Òل-ف-ائ-دة أŸؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ألسض-تشض-ف-ائ-ية حسض Úآأيت
أحمد بحاسضي مسضعود  120سضرير كهبة لفائدة سضكان هذه ألدأئرة
‡ا سضيخفف عنهم عناء ألتنقل إلجرأء أشضعة سضكان.Ò
وقد رفع باŸناسضبة رئيسض بلدية حاسضي مسضعود ﬁمد ياسضÚ
ب -ن سض -اسض -ي أنشض -غ -ال ألسض -ك -ان ل -ل -رئ -يسض أŸدي -ر أل -ع -ام Ûم -ع
سضوناطرأك من أجل أŸسضاهمة ‘ تزويد وحدة تصضفية ألدم ألتي
يتوأجد بها  30مريضضا بـ 5أجهزة تصضفية ألكلى وقد وعد هذأ
أألخ Òبدرأسضة هذأ ألنشضغال ،من جانب آأخر Œدر أإلشضارة إأ¤
أن فعاليات هذه ألزيارة شضهدت إأمضضاء أتفاقية مع نادي رياضضي
ينشضط بحاسضي مسضعود.

info@ech-chaab..com
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»æWh

ألثÓثاء  15جانفي  2019م
ألموأفق لـ  09جمادى أأ’ولى  1440هـ

–ضشÒاته تسشتلزم  6أاششهر على الأقلÿ ،ضشاري:

انعقاد مؤو“ر «األفÓن» قبل الرئاسسيات أامر مسستبعد
اسش - -ت - -ب - -ع - -د عضش- -واŸك- -تب
السش- -ي- -اسش- -ي ب- -ح- -زب ج- -ب- -ه -ة
ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،وال-ن-ائب
ب -اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي
سش- -ع- -ي- -د ÿضش- -اري ،ان- -ع -ق -اد
م -ؤو“ر ا◊زب ال -ع -ت-ي-د ق-ب-ل
الن - -ت - -خ - -اب - -ات ال- -رئ- -اسش- -ي- -ة
اŸرت- -ق -ب -ة ‘ غضش -ون أاف -ري -ل
اŸقبل ،لفتا إا ¤أان –ضشÒ
حدث بحجم مؤو“ر يسشتلزم
وق -ت -ا ط -وي  Ó-ل ي -ق -ل ع -ن 6
أاشش-ه-ر ،وأاف-اد ‘ سش-ي-اق م-غ-اي-ر
أان ع -م -ل -ي -ة ت-ع-ويضس رؤوسش-اء
اÛالسس الشش-ع-ب-ي-ة ال-ولئ-ي-ة
ال-ذي-ن ” ان-ت-خ-اب-ه-م أاعضش-اء
لم -ة سش -ت -ن -ت -ه-ي ‘
Ãج -لسس ا أ
أاجل أاقصشاه هذا اÿميسس.

فريال بوشسوية
Œري أل -ي -وم ع -م-ل-ي-ة ت-نصص-يب
أعضص- - -اء ›لسس أأ’م- - -ة أل- - -ذي - -ن
أف -رزت -ه -م أن -ت -خ -اب-ات أل-ت-ج-دي-د
أل- -نصص- -ف- -ي أل- -ت- -ي ج -رت ي -وم 29
ديسصم Èأأ’خ ،Òوهو أهم حدث
سصياسصي قبل أ’نتخابات ألرئاسصية
أل -وشص -ي -ك -ة ،أل -ت -ي ت -ع -ت Èأ◊دث
وأŸوعد ألسصياسصي بامتياز للعام
 ،2019وإأ ¤جانب أ’سصتحقاقات
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ف-إان أ◊دث أل-ث-اÊ
أŸرت -قب ي -خصس ت -اري -خ أن -ع-ق-اد

م- -ؤو“ر أ◊زب أل- -ع- -ت- -ي- -د ،أل -ذي
تشصرف على تسصيÒه هيئة تنسصيق
مكونة من قبل أعضصاء قيادي،Ú
أوكلت مهمة أإ’شصرأف عليها إأ¤
رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني
معاذ بوشصارب.
وب-ال-نسص-ب-ة إأ ¤أل-عضص-وأل-ق-يادي
ÿضصاري ،فإان أ◊دث ألسصياسصي
أل -ب -ارز أآ’ن ه -و ت -نصص-يب أعضص-اء
›لسس أأ’م- -ة وأن- -ت -خ -اب رئ -يسس
ل- -ل- -غ- -رف -ة ،ل -ت -ك -ت -م -ل ب -ذلك ك -ل

أŸرأح- -ل أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ع -م -ل -ي -ة
ألتجديد ألنصصفي أ’عضصاء ›لسس
أأ’م -ة ،أل -ت -ي ح-ق-ق ف-ي-ه-ا أ◊زب
أل -ع -ت-ي-د ف-وزأ ك-اسص-ح-ا مسص-ت-درك-ا
بذلك أ÷ولة أأ’خÒة‡ ،ثلة ‘
أ’ن -ت -خ -اب -ات أل -تشص -ري -ع -ي-ة أل-ت-ي
سص- -ج- -لت ع- -ودة ق -وي -ة Ÿن -افسص -ة
أل -ت -ج -م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي
«أأ’رندي».
أما بخصصوصس مؤو“ر أ◊زب
أŸنتظر أإ’عÓن عن تاريخه ‘

غضص- -ون أأ’ي- -ام أŸق- -ب- -ل -ة ،ف -إان -ه
وأسصتنادأ إأÿ ¤ضصاري لن يعقد
قبل ألرئاسصيات ،كون ألتحضصÒأت
أÿاصصة به تسصتلزم وقتا قياسصا
إأ ¤عدد ألقسصمات وأÙافظات
وك- -ذأ أن- -ت- -خ -اب أŸن -دوب ،Úو‘
أن -ت -ظ -ار ذلك ف -إان ع -دم أن -ع-ق-اد
أŸؤو“ر وأن -ت -خ -اب أل -ه -ي -اك-ل ل-ن
يؤوثر بأاي حال من أأ’حوأل على
أ’سص- - - - -ت- - - - -ع - - - -دأدأت أÿاصص - - - -ة
ب -ا’سص -ت -ح -ق -اق -ات أŸرت-ق-ب-ة ،إأذ
سصتشصرف ألهيئة على ألتحضصÒأت
أÿاصصة به.
وذكر ‘ ألسصياق ،بأان أ◊زب
ك -ان ق -د دع -ا رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
قبل سصنت Úإأ ¤أ’سصتمرأر’ ،فتا
إأ ¤أن ع- - - - - -دي- - - - - -د أأ’ح- - - - - -زأب
وأ÷م-ع-ي-ات وألشص-خصص-ي-ات ك-انت
قد عÈت عن مسصاندتها للرئيسس
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وخ-لصس
ÿضصاري ‘ هذأ ألصصدد إأ ¤أنه
«مرشصح جميع أ÷زأئري.»Ú
Óشصارة ،فإان قيادة «أأ’فÓن»
ل إ
بصص - - -دد أسص- - -ت- - -خÓ- - -ف رؤوسص- - -اء
أÛالسس ألشص- -ع- -ب- -ي- -ة أل- -ذي -ن ”
أنتخابهم ‘ أنتخابات ألتجديد
أل-نصص-ف-ي ،لضص-م-ان ألسص Òأل-ع-ادي
ل - - - -ه- - - -ذه أÛالسس أÙل- - - -ي- - - -ة
أŸنتخبة ،على أن تنتهي ألعملية
‘ أجل أقصصاه بعد غد أÿميسس.

لŸا« Êبوهينغر»
ششراكة ب« Èﬂ Úروماد فارما» ا÷زائرية والرائد ا أ
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عصشاد من وهران:

ترسسيم يناير خطوة كبÒة نحوتعزيز اللحمة الوطنية
لم Úال - - -ع - - -ام لـ»اÙاف - - -ظ - - -ة
أاك - - -د ا أ
Óم-ازيغية» ،الهاششمي عصشاد
السش-ام-ي-ة ل -أ
ب - -وه- -ران ،أاّن اعÎاف ا÷زائ- -ر ب- -ع- -ي- -د
يناير خطوة كبÒة نحوتعزيز اللحمة
لمة ،وتزيدهم عزما وقوة
ب Úأافراد ا أ
Ÿواصش -ل-ة ال-ع-م-ل ‘ سش-ب-ي-ل –ق-ي-ق ب-اق-ي
له-داف ،م-ع-تÈا أاّن تصش-ن-ي-ف «يّ-ن-اير»
ا أ
تراثا عاŸيا من قبل اليونيسشكو ،يتطلب
الج- -ت- -ه- -اد ال- -دائ- -م والسش- -ع- -ي ق -دم -ا ‘
–قيق الششروط التي حددتها اŸنظمة.

وهران:براهمية مسسعودة
قال عصصاد ‘ ندوة نشصطها ،أمسسÃ ،نتدى
ج -ري -دة «أ÷م -ه -وري -ة» ،ع -ل -ى ه -امشس أل -ي-وم
أل -درأسص -ي ح -ول أÛاه-د أل-رأح-ل ع-ب-د أل-ل-ه
حمانÃ ،ناسصبة أ’حتفا’ت ألرسصمية بالسصنة
أأ’م-ازي-غية  ،2969أّن أ’ح -ت -ف -ال ه -ذه ألسص-ن-ة
تسصتمر تسصعة أيام كاملة –ت ألرعاية ألسصامية
ل -رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،وه -وب-ح-د ذأت-ه –دي
كب ،»Òمرجعا ذلك إأ ¤ألصصيغة أ÷ماعية ألتي
تبنتها أÙافظة إ’حياء هذه ألذكرى Ãعية
أ÷معيات وﬂتلف فعاليات أÛتمع أŸد،Ê
ومشصيدأ ‘ ألوقت نفسصه بجهود فريق عمل
ألÈنامج ،ألذي وصصفه بـ»أŸميز» ،نظرأ إأ¤
ﬁتوأه وأإ’شصكاليات ألتي تبناها عﬂ Èتلف
أŸدن أ÷زأئرية ،بعيدأ عن طغيان ألطابع
ألفلكلوري.
و‘ رده على سصؤوأل صصحفي حول إأشصكالية
ألنشصر باللغة أأ’مازيغية ،أوضصح أن أÙافظة
ت-ت-ل-ق-ى إأق-ب-ا’ م-ت-زأي-دأ م-ن أأ’دب-اء Ãخ-ت-ل-ف
تخصصصصاتهم ،مرجعا ذلك إأ ¤غياب ألدعم
م -ن ق -ب -ل دور أل -نشص-ر ،ن-ظ-رأ ل-ت-ق-ال-ي-د أل-نشص-ر
وطابعها ألتجاري ،مؤوكدأ أن أأ’بوأب مفتوحة
مقابل عدة أشصÎأطات ،أبرزها ضصمان أ÷ودة
وح -م -اي -ة أŸل -ك -ي -ة وأل -ت -وزي -ع أÛا Êب-دون
مقابل ،مشصÒأ إأ ¤إأحصصاء أك Ìمن  350عنوأن
‘ أأ’دب أأ’م -ازي -غ -ي ،صص -در ع-ن أÙاف-ظ-ة
منذ بدأية دعم ألنشصر ،من بينها أول قاموسس
كب Òللغة أأ’مازيغية خÓل .2018
وأعلن عصصاد أنّ برنامج عمل هيئته للسصنة
أ÷ارية  ،2019سصينصصب بشصكل خاصس على
تشصجيع «صصيغة ألنشصر أŸشصÎك» ،وموأصصلة
تنفيذ آألية ألتوأصصل وأ’تصصال ب Úأدباء وروأد
أأ’دب أأ’م -ازي -غ -ي وﬂت -ل -ف دور أل -نشص-ر م-ن
خÓل ألصصالون ألدو‹ للكتاب أأ’مازيغي ألذي
بلغ دورته ألتاسصعة.
ودعا نفسس أŸسصؤوول أ÷هات أŸعنية إأ¤
عدم تقييدهم بنظام «ألكوطة» أÙدد بـ10
كتب بصصالون ألكتاب ،بغرضس توثيق ألثقافة

أأ’م-ازي-غ-ي-ة ألشص-ف-وي-ة وﬂزون-ه-ا أŸعر‘ من
ن -اح -ي -ة وتشص -ج -ي -ع أŸق -روئ -ي -ة ل-دى ﬂت-ل-ف
أأ’وسص- -اط م -ن ن -اح -ي -ة أخ -رى ،مشصÒأ إأ ¤أن
مشص -روع ت -ع -م -ي -م ت -دريسس أل -ل -غ-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة
وت -رق-ي-ت-ه-ا ي-ت-ط-لب وقت وك-ف-اءأت وك-ذأ ف-ت-ح
ألباب ألتوظيف ،معتÈأ ‘ ألوقت نفسصه أن
أل- -ت- -ك- -وي- -ن وأŸرأف -ق -ة أسص -اسس ‚اح Œرب -ة
ألتدريسس ،منوها إأ ¤أŸنتدى ألتكويني ألذي
نظم على هامشس أŸلتقى ألدو‹ «سصيفاكسس»
ب- -ع“ Úوشص -نت ‘ سص -ن -ة  ،2018ل -ف-ائ-دة 300
أسصتاذ جديد لتدعيم تدريسس أŸادة.
وق -د حضص -ر أل -ل -ق -اء ﬂتصص-ون وم-ؤورخ-ون،
أث- -روأ أل -ن -ق -اشس ح -ول م -ي Ó-د وت -ط -ور أأ’دب
أأ’م -ازي -غ -ي وروأده ،وع -ل -ى رأسص-ه-م أŸرح-وم
أÛاهد حّمان عبد ألله ،كاتب وأديب باللغة
أأ’مازيغية ،وألذي حضصي باŸناسصبة بتكرË
خاصس ،وهذأ بالشصرأكة مع أ÷معية ألوطنية
نوميديا بوهرأن.
وأجمع أŸشصاركون على أن هذأ ألتكرË
«وأجب» ،ن -ظ -رأ ل -ق -ي -م -ت -ه أل -ع -ال -ي -ة وأه-م-ي-ة
أŸوروثات ألتي تركها وتأاثÒها ،لكونه من
أشصد أŸناضصل Úأندفاعا ‘ سصبيل أ÷زأئر
وألقضصية أأ’مازيغية ،وقد –دث ‘ مؤولفاته
ع - -ل - -ى نضص - -ال - -ه ‘ أل - -ث - -ورة رف - -ق - -ة أل- -ث- -وأر
وأÛاه -دي -ن ،وم-ن-ه-م م-ن ’زأل-وأ ع-ل-ى ق-ي-د
أ◊ياة.
وت -ط -رق أأ’ديب وأل -ن -اق-د أ÷زأئ-ري ،ديب
أليزيد ‘ مدأخلته إأ ¤إأنسصانيته وعلمه ألغزير
وثقافته ألوأسصعة وحبه ألكب Òللغة أأ’مازيغية
وأل -ع -رب-ي-ة ،ك-ل-ه-ا ع-وأم-ل سص-اه-مت ‘ ت-ك-وي-ن
شصخصصية «حّمان» وصصقلها وجعلته يتميز على
غÒه ،مسص- -ت- -د’ ‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار بÎج -م -ات -ه
أŸعروفة بتكييف ألÎجمة أ◊رة ،معتÈأ أنها
م -ن أه -م ع -وأم-ل ت-ك-وي-ن أأ’دب أل-كÓ-سص-ي-ك-ي
أل -ف -رنسص -ي ،ك -ون أّن ت -رج-م-ات أل-روأي-ات م-ن
أإ’غريق وألÓتينية ،تخضصع ،حسصبه ،إأ ¤عديد
أل -ت -غ-يÒأت ،دون أŸسص-اسس ب-ا÷وه-ر وأل-روح،
وكأانها مكتوبة أصص Óبالفرنسصية.

نائب رئيسس فيدرالية اŸوال Úيششدد على حمÓت التوعية

التهريب سساهم بشسكل كب ‘ Òانتشسار طاعون اÎÛات الصسغÒة
وقعت ،أامسس ،اتفاقية ششراكة بÚ
 Èﬂعبيد ابراهيم «روماد فارما»
لŸا Êبوهينغر
ا÷زائرية والرائد ا أ
ح - - -يث أاع- - -ل- - -ن- - -ا ع- - -ن إان- - -ت- - -اج دواء
«م -ي -ك-ارديسس ب-ل-يسس» ل-عÓ-ج ضش-غ-ط
ال- -دم ال- -ذي ي- -ع- -ا Êم -ن -ه  3مÓيÚ
ج - -زائ - -ري و»ج - -اردي - -ن - -وسس» ل - -داء
السش- -ك -ري ال -ن -وع ال -ث -اÃ Êي -زان -ي -ة
ت -ق -در بـ  20م-ل-ي-ون أارورو ل-كÓهما
وهذا بعد نقل التكنولوجيا على أان
ي-ت-م تسش-وي-ق-ه-م-ا ن-ه-اية 2021-2020
Óول ‘ ح Úدواء
ب - - -ال - - -نسش - - -ب - - -ة ل - - -أ
السش- -ك- -ري ي- -دخ- -ل السش- -وق اÙل- -ي -ة
رسشميا نهاية  2022بداية . 2023

خالدة بن تركي
ق -ال أŸدي -ر أل -ع -ام لشص -رك -ة ب-وه-ي-ن-غ-ر
أ‚ليم أأ’Ÿانية باشص Òباطل خÓل ألندوة
ألصصحفية ألتي نشصطت Ãناسصبة أتفاقية
شصرأكة ب ÚأÈıين وأŸنعقدة بفندق
ألسص -وف -ي -ت -ال أ÷زأئ -ر –ت شص -ع-ار «رؤوي-ة
موحدة ‘ أ÷زأئر –سص Úحياة أŸرضصى
« وأل -ت -ي حضص -ره-ا مسص-تشص-ار ل-دى سص-ف-ارة
أŸان -ي -ا وك -ذأ ‡ث -ل Úع-ن وزأرة ألصص-ح-ة
وألعمل ،جمعيات ،وكذأ أطباء ﬂتصصÚ
‘ أمرأضس ألقلب وألسصكري» أن ميزأنية
أŸشص-روع ت-وج-ه لÓ-سص-ت-ث-م-ار أل-ت-كنولوجي
وألتكوين ’كتسصاب نفسس أÈÿة أأ’Ÿانية
وخلق مناصصب عمل .

وأضصاف باشص Òباطل أن  70باŸائة من
أ’ن -ت -اج سص -ي -وج -ه ‘ غضص -ون سص -ن-ة 2024
ل- - -لسص - -وق أ÷زأئ - -ري - -ة إأ ¤ج - -انب أŸوأد
ألصصيد’نية أŸسصتوردة ألتي ’ “نع ‘
حال خضصوعها لقوأعد وضصوأبط ألصصحة
ألعمومية خاصصة أŸعقدة ألتي ’ Áكن
تصصنيعها ﬁليا و“لك منها ألشصركة  3من
أصص - -ل  10ت-ع-م-ل ع-ل-ى تصص-ن-ي-ع-ه-ا ﬁل-ي-ا
ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أإ’م -ك -ان -ي-ات أل-ت-ي “ل-ك-ه-ا
أŸصصانع أ÷زأئرية ألصصيد’نية .
وأبرز ذأت أŸتحدث أإ’مكانيات ألتي
Áتلكها مصصنع عبيد أبرأهيم روماد فارما
أŸتوأجد باŸدينة أ÷ديدة سصيدي عبد
أل- -ل- -ه إأح- -دى أك Ìأل- -وح- -دأت ت -ط -ورأ ‘
أإ’ن -ت -اج ألصص -ي -د’ Êب -ا÷زأئ -ر أŸت -وج-ة
Óنتاج وكذأ
بشصهادة أŸمارسصة أ÷يدة ل إ
أŸمارسصة أ÷يدة للمخ ،Èوهو أŸصصنع
ألذي بدأ أإ’نتاج سصنة  2017وبطاقة تقدر
بـ  51مليون وحدة سصنويا ،وسصمح بخلق
 300منصصب شصغل.
ب - -دوره ق - -ال أل - -دك - -ت - -ور ﬁم - -د ÚŸ
ب -وسص -ط -ي -ل -ة ألشص -ريك ‘ ت-أاسص-يسس ع-ب-دي
أبرأهيم روماد فارما أن أ’حتفالية تدخل
‘ إأط -ار ألشص -رأك -ة م-ع ألشص-رك-ة أأ’Ÿان-ي-ة
ألعاŸية ألرأئدة ‘ ألصصناعة ألصصيد’نية
وألتي يطمح من خÓلها صصناعة أأ’دوية
ألتي Áلكها أ Èıأأ’Ÿا ‘ Êأ÷زأئر،
ح -يث ت -ك-ون أل-ب-دأي-ة م-ن أول مسص-ت-حضص-ر
«م -ي -ك -اديسس ب -ل -يسس» ل -عÓ-ج ضص-غ-ط أل-دم
وبعدها دوأء عÓج ألسصكري  ،مشصÒأ أن

أليد ألعاملة من شصركة عبدي أبرأهيم غÒ
أنه مع تسصجيل ألدوأء يكون قابل للتسصويق
نهاية  2020بدأية . 2021
وع- -رج أل- -دك- -ت- -ور إأ ¤شص- -رك -اء ع -ب -دي
أب -رأه -ي -م روم -اد ف-ارم-ا ‘ ت-رك-ي-ا أل-ذي-ن
Áل- -ك -ون  500مسص -ت -حضص -ر ت-ع-م-ل ع-ل-ى
صصناعتها ‘ أ÷زأئر قائ Óبخصصوصس نقل
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا «أن أل -ع-م-ل ج-اري أ’ج-ل
أ◊صص -ول ع -ل -ى ك -ل م -ا ي -خ-دم ألصص-ن-اع-ة
ألصصيد’نية ‘ أ÷زأئر وتطوير ألقطاع
‘ أÛال».
وأك -د  ÚŸأن شص -رك -ة ع-ب-دي إأب-رأه-ي-م
روماد فارما تعت Èمصصنعة لدوأء بوهينغر
‘ أ÷زأئ-ر ووأع-ي-ة ب-اŸسص-ؤوول-ي-ة أŸل-ق-اة
على عاتقها أ’جل تطوير ألقطاع Úمن
خÓل تقد Ëحلول عÓجية مبتكرة ذأت
ت -ق -ن -ي -ة ع -ال -ي -ة أ÷ودة م-ع أŸشص-ارك-ة ‘
تخفيف فاتورة أ’سصتÒأد وأŸسصاهمة ‘
صصناعة أدوية أخرى تعود بالفائدة على
ألصصحة ألعمومية.
بدورهم طرح عدد من أأ’خصصائي‘ Ú
ألضص- -غ- -ط أل- -دم- -وي ،أل- -ق- -لب وألسص- -ك -ري
إأشص -ك -ال -ي -ة أأ’دوي -ة أل -غ Òم-ع-وضص-ة وأل-ت-ي
تطرح مشصكل أمام أŸريضس طالب Úمن
ألشصركة إأيجاد أ◊لول ،حيث أكد أŸدير
ألعام »Èıبوهينغر» أسصتعدأده للتشصاور
مع وزأرة ألعمل للوصصول أ ¤حل وسصط
ب -ال -رغ -م أن أأ’دوي -ة أÙل -ي -ة سص -ت-ع-رضس
بسصعر معقول.

رج -ح م ْ-زَورة ب -ل -ق -اسش -م ن -ائب رئ -يسس
الفيدرالية الوطنية للموال Úأان يكون
ال- -ط- -اع- -ون ال- -ذي قضش- -ى ع- -ل- -ى صش- -غ -ار
لغ- -ن- -ام ن- -ت- -اج «ح- -رب ج -رث -وم -ي -ة» ،
ا أ
تسش- - -ب - -بت ‘ ن - -ف - -وق أالف م - -ن صش - -غ - -ار
اÎÛات ،م- -ؤوك -دا أان ال -ت -ه -ريب سش -اه -م
بصش -ف -ة ك -بÒة ‘ ان -تشش-ار ه-ذا اŸرضس ‘
أاك Ìمن  20ولية .

حياة  /ك
نتيجة لنفوق عدد يقدر باآ’’ف من صصغار
أأ’غنام ،يتوقع مْزَورة أن يرتفع سصعر أللحوم
‘ ألشصهر ألفضصيل ،فيما يسصتبعد أن ينعكسس
ذلك على أسصعار أضصاحي ألعيد ،أ’ن أŸوأشصي
Óضص -ح -ي -ة ’ “ث -ل
أŸوج -ة ل  -أ
سصوى  3باŸائة من ›موع
 24مليون رأسس وهي ألتي ’
يتجاوز سصنها  7أشصهر ،إأ ¤أن
أل ّ-ل -ق-اح سص-يصص-ل شص-ه-ر م-ارسس
أŸق- -ب -ل ،وب -ال -ت -ا‹ سص -ت -ك -ون
Óضصحية
أÿرفان أŸوجهة ل أ
‘ م - - -ن- - -أاى ع- - -ن أإ’صص- - -اب- - -ة
بالطاعون ،ألذي ما يزأل أأ’طباء ألبياطرة
يجهلونه – على حد تعبÒه–.

وحول ألتعويضصات ألتي وعد وزير ألقطاع
بتقدÁها للمرب ،Úأكد نائب رئيسس ألفيدرألية
غ -ي -اب أرق -ام ح -ق -ي -ق-ي-ة بشص-أان ع-دد أأ’غ-ن-ام
ألنافقة ،ألتي تتجاوز بشصكل كب Òتلك أŸعلن
عنها ،بسصبب رفضس أŸوأل Úأإ’عÓن عن عدد
أÿرفان ألتي نفقت ‘ بدأية أإ’صصابة بالدأء،
مشصÒأ إأ ¤إأم-ك-ان-ي-ة تسص-ج-ي-ل ح-ا’ت أح-ت-ي-ال
ل -ل -حصص -ول ع-ل-ى أل-ت-ع-ويضص-ات م-ن ق-ب-ل ب-عضس
أŸرب ،ÚمشصÒأ إأ ¤غياب ثقافة ألتأام Úلدى
هؤو’ء أŸرب.Ú
Óح- -اط- -ة ب- -ه- -ذأ أل- -وب -اء أل -ذي يصص -يب
ول - -إ
أÿرفان من سصن شصهرين إأ ¤سصنت Úأوبا◊مى
ألقÓعية ألتي تصصيب أأ’غنام صصغÒة كانت أم
ك -بÒة ،أقÎح م ْ-زَورة أل -ت -ك -ث -ي -ف م -ن وسص-ائ-ل
أإ’رشصاد ألفÓحي ووسصائل أإ’عÓم ،و–سصيسس
أŸرب Úع - -ن ط - -ري - -ق أأ’ط- -ب- -اء
أل -ب-ي-اط-رة ب-خ-ط-ورة ه-ذأ أل-وب-اء
أل -ف -ت-اك أل-ذي Áك-ن أن ي-قضص-ي
ع -ل -ى أل -ق -ط -ي -ع ب -أاك -م -ل -ه ع -ل -ى
أŸسص -ت -وى أل -وط -ن -ي ،وت -ع -ري -ف-ه
بطرق ألوقاية.
وي - -رى أŸت - -ح - -دث أن - -ه م- -ن
ألضصروري أإ’سصرأع ‘ توف Òأأ’دوية Ÿعا÷ة
أ◊ا’ت،وأسص-ت-حضص-ار أل-ل-ق-اح ،م-ث-منا أإ’جرأء
أل -وق -ائ -ي أل -ذي أت-خ-ذت-ه وزأرة أل-فÓ-ح-ة م-ن
خÓل غلق أسصوأق أŸاشصية لوقف أنتشصار هذه
أأ’وبئة ألطفيلية .
وأشص- -ار ‘ م- -ع- -رضس ح -دي -ث -ه إأ ¤أن ع -دد
أŸوأل ÚأŸنخرط ‘ Úألفيدرألية ’ يتجاوز
 16ألف منخرط ،وذلك حسصب أإ’حصصائيات
ألتي أسصتقاها من ألغرف ألفÓحية ‘ ،حÚ
يصصل عددهم أإ’جما‹ إأ 400 ¤ألف مربي –
حسصب أŸتحدث –.

األرقام غ Òدقيقة
عن عدد رؤؤؤسس
اŸاشسية النافقة

الوباء سسيؤوثر على أاسسعار اللحوم ‘ الشسهر الفضسيل
قال إأنه أ’ول مرة تصصاب صصغار أأ’غنام
ب -ه -ذأ أل-وب-اء (أل-ط-اع-ن)’ ،ف-ت-ا إأ ¤أن ه-ن-اك
نقصس كب Òمن حيث أŸعلومات ،ما جعله
يدعوأ أمسس خÓل منتدى جريدة «لوكوري
دأ÷Òي» إأ ¤ضص - -رورة ت - -ك - -ث- -ي- -ف ح- -مÓ- -ت
ألتحسصيسس وألتوعية لفائدة أŸرب ÚوأŸوألÚ
بأاخطار ألوباء وكيفية ألوقاية منه.

»æWh
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تسصمية إأدأرأت ومؤوسصسصات خدماتية باألمازيغية بخنشصلة
ت- -ت- -واصس -ل ب -ولي -ة خ -نشس -ل -ة ،ف -ع -ال -ي -ات
لم-ازي-غ-ي اŸق-ام Ãناسسبة
لسس-ب-وع ال-ث-ق-ا‘ ا أ
ا أ
رأاسص السس -ن -ة الم -ازي -غ -ي-ة ،ح-يث ” ‘ ه-ذا
لط -ار ب-إاشس-راف السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة تسس-م-ي-ة
ا إ
لدارات ع-م-وم-ي-ة وم-ؤوسسسسات
ع-دة لف-ت-ات إ
لم-ازي-غ-ي-ة ،ع-ل-ى أان ي-ت-م غدا
خ-دم-ات-ي-ة ب-ا أ
اخ-ت-ت-ام ال-ت-ظ-اه-رة م-ن ب-ل-دي-ة اÙمل شسرق
خنشسلة مكان إاطÓق الحتفالت.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

حظيت الذكرى الـ 52لتأاسسيسص ا÷ماعات
اÙلية بتسسط Òبرنامج إاعÓمي ثري على
مسستوى ﬂتلف بلديات ولية تيبازة يعنى
بربط صسÓت التواصسل مع اŸواطن عن طريق
حّثه على النخراط ‘ مسسار الدÁقراطية
التشساركية.

في ذات السسياق فقد تقّرر على مسستوى اأعلى
هرم الولية تنظيم اأبواب مفتوحة على مجمل
البلديات يتم من خللها تثمين المسسار التاريخي
وال-ث-ق-اف-ي ل-ل-ب-ل-دي-ة واإع-لم ال-م-واط-ن ب-ال-برامج
ال-ج-اري ان-ج-ازه-ا وت-لك ال-ت-ي ي-رت-قب ان-ج-ازه-ا

مسس -ت -ق -ب -ل م -ع اإع-ط-اء م-وضس-وع ال-دي-م-ق-راط-ي-ة
ال-تشس-ارك-ي-ة ح-ق-ه م-ن ح-يث حّث ال-م-واط-ن ع-ل-ى
اإبداء راأيه في سسيرورة واأولويات البرامج المزمع
تجسسيدها مسستقبل ،على اأن تتضسمن الأبواب
المفتوحة اأيضسا معارضس مفتوحة حول نشساط
ال- -ب -ل -دي -ة م -ع ت -ق -دي -م شس -روح -ات ح -ول الأف -اق
ال-م-ن-ت-ظ-رة مسس-ت-ق-ب-ل لسس-ي-م-ا ت-لك ال-ت-ي ت-ت-علق
ب -ال -ت -حسس -ي -ن ال -ج -ب-ائ-ي ت-ح-ديث ال-م-رف-ق ال-ع-ام
والتنمية المسستدامة .
ك-م-ا ت-تضس-م-ن الأب-واب ال-م-ف-ت-وح-ة اأيضس-ا زيارات
موجهة لتلميذ المدارسس بالتوازي مع تنصسيب
ال-م-ج-السس ال-ب-ل-دي-ة ال-ج-دي-دة ل-لأط-ف-ال ب-انتقاء

ن -ج -ب -اء ال -فصس -ل الأول م -ن ال -م -وسس -م ال -دراسس-ي
الحالي على اأن يتحدد عدد الأعضساء وفقا لعدد
اأعضس -اء ال -م -ج -السس ال -ب -ل -دي -ة ال-رسس-م-ي-ة وي-ق-دم
المجلسس ملحظاته العامة للمجلسس الرسسمي
خلل العطل المدرسسية ،ومن المرتقب بان يتم
تكريم عدد من الموظفين القدامى على مسستوى
مختلف الدوائر لتختتم التظاهرة بحفل رمزي
يقام على مسستوى الولية نهاية الأسسبوع الجاري
يتم من خلله تكريم عدد من الشسخصسيات التي
شسّرفت مسسارها المهني بتقديم خدمات جليلة
للبلدية محليا.

عبد الرحمان بن خلفة:

قانون أŸالية لـ  2019يحافظ على أŸسصتهلك وأŸنتج
لج-م-الية
ب-ال-رغ-م م-ن ك-ون اŸي-زان-ي-ة ا إ
ل -ق -ان -ون اŸال-ي-ة ل-لسس-ن-ة ا÷اري-ة ت-ت-ج-اوز
اŸوارد اŸالية اÙتملة ال أانّ وزير اŸالية
لسسبق عبد الرحمان بن خلفة أاّكد أامسص،
ا أ
ن القانون جاء ليحافظ على
من تيبازة أا ّ
القدرة الشسرائية ‘ مسستواها بالتوازي مع
تشسجيع اŸنتج اÙلي ıتلف اŸواد.

أاشسار بن خلفة على هامشس يوم دراسسي حول آاثار
ق -ان -ون ال -م -ال-ي-ة سس-ن-ة  2019ع-ل-ى ال-م-ؤوسسسسات
القتصسادية من تنظيم غرفة التجارة والصسناعة
شسنوة لولية تيبازة إالى كون قانون المالية للسسنة
الجارية يقتضسي يقظة مالية حذرة باعتباره ل
يزال يعتمد على سسياسسة طبع النقود للعام الثاني
ع -ل -ى ال -ت -وال -ي ضس -م -ن إاج -راء ي-جب أان ي-ت-وق-ف
اق-تصس-ادي-ا ب-ع-د ث-لث سس-ن-وات ب-ال-رغ-م م-ن ك-ون
السسند القانوني يسسمح بالجراء على مدار 5
سسنوات متتالية.
وأاشس -ار ب -ن خ -ل -ف -ة إال-ى ك-ون اح-ت-ي-اط-ي الصس-رف
سسينخفضس الى  62مليار دج مع نهاية السسنة
الجارية و 47مليار دج مع نهاية العام المقبل و33
مليار دج مع نهاية سسنة  2021وهومبلغ ل يفي
ت -غ -ط -ي -ة ال -ن -ف -ق -ات لسس -ن-ة واح-دة م-م-ا ي-عّ-رضس
القتصساد الوطني وميزانية الدولة للخطر في
ح-ال م-ا ل-م ت-ج-د الج-راءات ال-م-ال-ي-ة ال-م-ت-خ-ذة
نفعا.

وف -ي سس -ي-اق ذي صس-ل-ة ق-ال ال-خ-ب-ي-ر الق-تصس-ادي
والوزير األسسبق إاّن ميزانية التجهيز المعتبرة في
قانون المالية لهذه السسنة والتي تفوق  4954مليار
دج سستمكن من تعزيز البنى التحتية من جهة
وال-م-ؤوسسسس-ات ال-ج-زائ-ري-ة م-ن ال-ت-رق-ي-ة من جهة
أاخرى ،بحيث ل يزال الجراء المتعلق بتشسجيع

النتاج المحلي على حسساب المادة المسستوردة
ق -ائ -م -ا م-وازاة م-ع تشس-ج-ي-ع الن-ت-ق-ال ال-ط-اق-وي
والنقل الجوي لتمكين المتعاملين القتصساديين
من نقل المنتجات طازجة وفي أازمنة قياسسية .
وع -ن ن -ظ -رت-ه ح-ول ت-حسس-ي-ن ال-ظ-روف ال-م-ال-ي-ة
المتعلقة بإاعداد الميزانية بعد سسنة  2021قال
بن خلفة بأاّنه يف ّضسل كخبير اقتصسادي ومالي رفع
األسس -ع -ار ال -م -ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-م-واد ال-م-دع-م-ة بشس-ك-ل
تصس- -اع- -دي ضس- -م- -ن كّ- -ل ق -ان -ون م -ال -ي -ة ج -دي -د
لمتصساصس آاثار ميزانية التضسامن التي تسستهلك
لوحدها ما يقارب  1800مليار دج سسنويا لم يتم
تخصسيصسها للفئات الهشسة لوحدها بعد وتسستفيد
منها مختلف فئات المجتمع.
وفي حال اسستمرار األوضساع المالية على حالها
أاكد بن خالفة أاّنه ل مفر من حصسول صسدمة
مالية حتمية تقتضسي دفع مسساعدا اجتماعية
للفئات التي تتقاضسى أاقل من 40أالف دج شسهريا
بالتوازي مع تحرير مختلف األسسعار المعتمدة
ع -ل -ى غ -رار أاسس -ع-ار ال-ك-ه-رب-اء وال-وق-ود وال-م-واد
األك-ث-ر اسس-ت-ه-لك-ا ،األم-ر ال-ذي ي-ب-ق-ى مسس-ت-بعدا
سس -ي -اسس -ي -ا ال أاّن سس -ي -ك -ون ح-ت-م-ي-ا م-ن ال-ن-اح-ي-ة
القتصسادية.

سسميت ولية خنشسلة بالمناسسبة باألمازيغية بخط
التيفناغ عبر تغيير اللفتة الرئيسسية بأاخرى جديدة
مصس-ن-وع-ة م-ن ال-ن-ح-اسس ،إاضس-اف-ة إال-ى تسس-م-ي-ة مقر
ال -م -ؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصس-ح-ة ال-ج-واري-ة خ-نشس-ل-ة
بطريق العزار باألمازيغية كذلك ،وتدشسين اللفتة
ال-م-ق-ام-ة ب-روضس-ة األط-ف-ال ب-ق-لب ال-م-دي-ن-ة ب-خ-ط
التيفناغ كذلك.
كما أاشسرفت السسلطات بالوحدة الرئيسسية للصسحة
المدرية بطريق باتنة على تسسميتها باألمازيغية
وتسسمية مصسلحة طب العيون داخلها بخط التيفناغ
وسسط حفل فلكلوري أاقيم بالمناسسبة.
حفل الختتام سستحتضسنه ثانوية الشسهيد «شسريط
ال-ط-يب» ب-ب-ل-دي-ة ال-م-ح-م-ل غ-دا ع-ب-ر ت-ق-دي-م ن-ب-ذة
تاريخية من طرف أاسستاذ مختصس في التاريخ حول
ي-ن-ار ،ت-ل-ي-ه-ا ت-ق-دي-م أاغ-ان-ي ب-ال-ل-هجة الشساوية ،تليه
ق -راءات شس -ع -ري -ة وأاوب -رات ب -األم-ازي-غ-ي-ة ل-ت-خ-ت-ت-م
الح- -ت- -ف- -ال ب -إاشس -راك ع -ج -ائ -ز وشس -ي -وخ يسس -ردون
للحضسور قصسصس وأاحاديث بالشساوية بالمنطقة.

ل‚از
لسساسص إ
وضسع حجر ا أ
 750سسكن ترقوي مدعم
ع 08 Èبلديات

اشسرف أامسس ،والي أام البواقي ،مسسعود حجاج
رف-ق-ة ال-م-دراء ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ي-ن والسس-ل-ط-ات ال-منتخبة
ل -ل -ولي -ة ،ع -ل -ى وضس-ع ح-ج-ر األسس-اسس لن-ج-از 750
مسسكن ترقوي مدعم بالصسيغة الجديدة مقسسمة
عبر ثماني بلديات ،وذلك في إاطار مشسروع 1000
مسسكن الممنوحة للولية السسنة الماضسية في إاطار
هذا البرنامج المسستحدث من طرف وزارة السسكن
والعمران والمدينة.
تم في هذا الصسدد ،إاعطاء إاشسارة انطلق أاشسغال
وضسع أاسساسسات العامرات عبر بلديات ،أام البواقي

ب  150مسسكن ،عين البيضساء  150مسسكن ،و300
مقسسمة على بلديات ،سسوق نعمان ،عين كرشسة،
وعين فكرون بالتسساوي ،إاضسافة إالى  150كذلك
مقسسمة على بلديات ،مسسكيانة ،عين ببوشس وقصسر
الصسبيحي  50لكل بلدية.
وبذلك تعد ولية أام البواقي ،من الوليات األولى
على المسستوى الوطني التي تشسهد إاطلق أاشسغال
ه- -ذا ال- -مشس- -روع ف- -ي ظ -رف ق -ي -اسس -ي م -ن ت -اري -خ
السس-ت-ف-ادة ب-ه ،ب-م-ا سس-ي-ح-ق-ق إاك-م-ال األشس-غ-ال ف-ي
أاجالها المطلوبة وبالتالي تسسليم السسكنات إالى من
سسيسستفيد بها في آاجال قياسسية مقارنة مع صسيغة
السسكن التسساهمي سسابقا المسستبدلة بهذه الصسيغة
الجديدة.
وم- -ع -ل -وم أان ال -ت -رق -وي ال -م -دع -م ب -ه -ذه الصس -ي -غ -ة
اسس- -ت- -ح- -دث- -ت -ه ال -وزارة ك -ب -دي -ل ع -ن ال -تسس -اه -م -ي
الجتماعي سسايقا ،والذي سسجل عجز عبر عديد
الوليات وسسوء تسسيير وتعطل األشسغال لعشسرات
ال-مشس-اري-ع ودخ-ول ال-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ع ال-م-رق-ي ف-ي
مشساكل حول مبالغ المسساهمة في الوقت الذي لم
تكن اإلدارة تملك حلول قانونية للتدخل وتفعيل
المشساريع وهوما تم اسستدراكه من خلل الترقوي
المدعم.

خنششلة  /أام البواقي :اسشكندر ◊جازي

لجانب لدى الضسمان الجتماعي التزام قانوÊ
التصسريح با أ

«كناصص» أŸدية تنظم أبوأبا مفتوحة ألرباب ألعمل

تيبازة :علي ملزي

لجراء
لجور وا أ
حملة –سسيسسية تخصص التصسريح السسنوي با أ

 26أأل ـ ـ ـف عامـ ـ ـل ” ألتصصريـ ـ ـح بهـ ـ ـم طوأعيـ ـ ـة بتنـ ـ ـدوف
لي--ام
ان---ط---ل---قت أامسس ب--ت--ن--دوف ف--ع--ال--ي--ات ا أ
لجور
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ح-ول ال-تصس-ري-ح السس-نوي ل أ
لجراء والمنظمة من طرف الوكالة الولئية
وا أ
ل--لصس--ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
لجراء فائدة شسركاء القطاع وممثلي
للعمال ا أ
أارباب العمل.
تهدف التظاهرة حسسب ما أاكده مدير وكالة
«كناصس» بتندوف الدكتور «كمال زكري» في
ح--وار خصس ب--ه «الشس--عب» ال--ى ال--ت--أاك--ي-د ع-ل-ى
أاه--م--ي--ة ال-تصس-ري-ح ع-ن ب-ع-د ب-ال-ع-م-ال وج-م-ل-ة
لرباب العمل في هذا
المتيازات الممنوحة أ
الشسأان ،واعتبر المتحدث أان عملية التصسريح
اللكتروني بالعمال من شسأانها توفير الوقت
والجهد للمؤوسسسسات وأارباب العمل مع إامكانية
ال--ول--وج ال--ى ال--ب--واب--ة الل--ك--ت--رون--ي-ة ال-خ-اصس-ة
ب-ال-تصس-ري-ح ب-ال-ع-م-ال م-ن ال-ه-ات-ف ف-ي ال-ع-ط-ل
لعياد والمناسسبات وخارج أاوقات
لسسبوعية وا أ
اأ
العمل.
وأاشس--ار ال--دك--ت--ور «ك--م-ال زك-ري» ال-ى أان ولي-ة
ت--ن-دوف ل-م تصس-ل ب-ع-د ال-ى ال-ع-دد ال-ك-ب-ي-ر م-ن
لجانب إال أان وكالة «كناصس» اتخذت
العمال ا أ
ك-ل ال-ت-داب-ي-ر ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة ت-حضسيراً لما
سس-تشس-ه-ده ال-ولي-ة م-ن ت-ح-ول اق-تصس-ادي ب-ف-عل
السس-ت-ث-م-ارات الضس-خ-م-ة ال-ت-ي أاق-رت-ه-ا ال-دول-ة
لسسواق الفريقية من
وانفتاح المنطقة على ا أ
بوابة موريتانيا ،يضساف الى ذلك ُقرب موعد

اسس--ت--غ-لل م-ن-ج-م غ-ار ال-ج-ب-ي-لت وم-ا ل-ه م-ن
تبعات اقتصسادية.
أاوضس---ح م---دي---ر وك---ال---ة «ك---ن--اصس» ت--ن--دوف أان
مصسالحه أاحصست الى غاية شسهر سسبتمبر 2018
ما نسسبته  ٪75من المسستخدمين تم التصسريح
بهم طواعية ،حيث بلغ عدد العمال المصسرح
بهم لدى وكالة تندوف حوالي  26787عامل من
م-ج-موع  ،37056ف--ي ح--ي--ن ب-ل-غ م-ج-م-وع ذوي
ال-ح-ق-وق ح-وال-ي  40158م--ن م-ج-م-وع 77214
مسس--ت--ف-ي-د م-ن صس-ن-دوق الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي
ب-ت-ن-دوف م-ن-ه-م  25233مسس-ت-ف-ي-د م-ن ب-طاقة
الشسفاء ،وأاضساف المتحدث أان الجهود منصسبة
لدارات العمومية بأاهمية
حاليًا على إاقناع ا إ
ال--تصس--ري--ح ب--ال-ع-م-ال ،وال-ت-ي ل ت-زال م-خ-ال-ف-ة
للنصسوصس القانونية المتعلقة بضسرورة التصسريح
لجال القانونية رغم مجهودات
بالعمال في ا آ
والي الولية في هذا الشسأان.
التصسريح عن بعد بالعمال عن طريق البوابة
اللكترونية أاولت لها إادارة «كناصس» تندوف
أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة م-ن خ-لل تسس-خ-ي-ر ت-رسس-انة من
إاط--ارات وك--ال-ة الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي-ة وخ-ل-ي-ة
لشسراف على العملية
الصسغاء التابعة للوكالة ل إ
وت--وضس--ي--ح ط-رق ال-تصس-ري-ح ع-ن ب-ع-د ب-ال-ع-م-ال
لفائدة  534مسستخدم عمومي وخاصس حفاظًا
على حقوق العمال ،وفي هذا الطار أاوضسح
مدير وكالة تندوف للصسندوق الوطني للضسمان

لج--راء أان ال--ب--واب--ة
الج---ت---م---اع--ي ل--ل--ع--م--ال ا أ
الل--ك--ت--رون--ي--ة ال--خ--اصس-ة ب-ال-تصس-ري-ح ع-ن ب-ع-د
بالعمال وغيرها من الجراءات المسستحدثة
مؤوخراً قد سساهمت بشسكل كبير في إاضسفاء نوع
م-ن ال-م-رون-ة ف-ي ال-ت-ع-ام-لت وإادخ-ال ع-وام-ل
ال-عصس-رن-ة وال-رق-م-ن-ة ف-ي ع-م-ل ال-وك-الة ،داعيًا
أارباب العمل الى التقرب من شسبابيك الوكالة
والسستفادة من جملة الخدمات والمتيازات
الممنوحة.
لمين العام
أاشساد «أابيري محمد عبد الله» ا أ
للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بتندوف
بما تم اسستحداثه من إاجراءات جديدة خاصسة
م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-تصس-ري-ح ع-ن ب-ع-د ب-ال-ع-م-ال والتي
سساهمت بشسكل كبير في تخفيف أاعباء التنقل
ع---ل--ى ال--م--ق--اول--ي--ن وأارب--اب ال--ع--م--ل ،وأاوضس--ح
المتحدث أان فترات الزدحام أامام شسبابيك
وكالة «كناصس» في السسابق كانت تكلف الكثير
لحيان الى إالزام رب
وتؤودي في العديد من ا أ
العمل بدفع غرامات التأاخير لم يكن المتسسبب
لثر
فيها ،معتبراً أان هذا الجراء سسيكون له ا أ
ليجابي الكبير في المحافظة على حقوق
اإ
العمال والتزامات أارباب العمل.

تندوف :عويشش علي

شس- -رعت ال- -وك- -ال -ة ال -ولئ -ي -ة ل -لصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي
لجراء باŸدية حملة
للتأامينات الجتماعية للعمال ا أ
لجنبية
–سس-يسس-ي-ة خ-اصس-ة ب-ال-تصس-ريح باليد العاملة ا أ
ل-دى الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ل-ف-ائ-دة أارب-اب ال-ع-م-ل –ت
لجنبية لدى الضسمان
شسعار ‘‘ التصسريح باليد العامل ا أ
الجتماعي التزام قانو ‘‘ Êوذلك بدءا من  06جانفي
إا ¤غاية  03فيفري . 2019

اŸدية  :علي ملياÊ
اعتبر جمال زيتوني مدير الوكالة المدية أان هذه
الحملة تهدف إالى إابراز أاهمية التصسريح بهذه الفئة
م -ن خ -لل شس -رح ال -نصس-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
ب- -ال- -ت- -زام- -ات ال- -م -ك -ل -ف -ي -ن ف -ي م -ج -ال الضس -م -ان
الجتماعي ،والتي تنصس على وجوب انتسساب كافة
األشسخاصس ًأاًيا كانت جنسسيتهم والذين يمارسسون
نشساطا مهنيا مأاجورا أاوشسبها به بالجزائر ،وحيثما
كان لصسالح فرد أاوجماعة من أاصسحاب العمل أاوأايا
كان مبلغ اوطبيعة أاجرهم وشسكل وطبيعة أاومدة
صسلحية عقدهم اوعلقة عملهم ،وفقا ألحكام
القانون  14-83المؤورخ في  2يوليو 1983والمتعلق
ب- -ال- -ت- -زام- -ات ال- -م -ك -ل -ف -ي -ن ف -ي م -ج -ال الضس -م -ان
الجتماعي.
وأاضساف مدير الوكالة أانه يتوجب على كل رب عمل
يشسغل عامل أاجنبيا القيام باإلجراءات القانونية
ل -ل -تصس -ري -ح ب -ه م -ن خ -لل إاي -داع م -ل-ف الن-تسس-اب

والترقيم في اآلجال المحددة والذي يتضسمن وثيقة
التصسريح بالنتسساب ،نسسخة من جواز السسفر وكذا
وثيقة سسارية المفعول تثبت إامكانية مزاولة نشساط
بالجزائر صسادرة عن مديرية التشسغيل المختصسة
إاقليمياً مرفوقة برخصسة العمل ،التصسريح بالعمل
أاوال -ت -رخ -يصس ال -م -ؤوقت ب -ال-ع-م-ل ،تصس-ري-ح ال-ع-ام-ل
األجنبي غير الخاضسع لرخصسة العمل .
ودعا زيتوني جميع أارباب العمل الناشسطين عبر
إاق-ل-ي-م ال-ولي-ة وال-ذي-ن يشس-غ-ل-ون ع-م-ال أاج-انب في
تسسوية وضسعياتهم في مجال الضسمان الجتماعي
والتقرب من مصسالح تحصسيل الشستراكات التابعة
ل-ل-وك-ال-ة إلي-داع ال-م-ل-ف-ات ال-م-ط-ل-وب-ة حتى يسستفيد
هؤولء من أاداءات الضسمان الجتماعي شسأانهم شسأان
العمال الجزائريين .
وأاشس -ار إال -ى أان م -ث-ل ه-ذه ال-ح-م-لت ال-ت-حسس-يسس-ي-ة
ت -ن -درج ضس -م -ن م -خ -ت -ل -ف ال -نشس -اط-ات اإلع-لم-ي-ة
والتحسسيسسية التي تقوم بها الوكالة ل سسيما الحملة
التحسسيسسية التي أاطلقتها ابتداء من شسهر ديسسمبر
 2018إالى غاية  31جانفي  2019والخاصسة بعملية
التصسريح السسنوي باألجور واألجراء لسسنة 2018
ع-ب-ر ال-ب-واب-ة اإلل-ك-ت-رون-ي-ة ل-لصس-ن-دوق وذلك ي-ندرج
ضس- -م- -ن ال- -م- -خ- -ط- -ط اإلسس -ت -رات -ي -ج -ي اإلتصس -ال -ي
 2019/2017والرامي إالى عصسرنة قطاع الضسمان
اإلج-ت-م-اع-ي ،ت-حسس-ي-ن ال-خ-دم-ة العمومية وتقريب
اإلدارة من المواطن.

الثÓثاء  ١٥جانفي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٩جمادى األولى  ١٤٤٠هـ

»æWh

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

وا‹ قسسنطينة عبد السسميع سسعيدون حصسريا لـ «الشسعب»:

العدد
١٧٨٤٦
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حوار

دسسÎة ا Ùـافظة علـى األراضسي
الفـ ـÓحية وضسعت ح ـ ـدا لنهب العقار

منذ تعيينه واليا على قسسنطينة وعد عبد السسميع سسعيدون سسكان
عاصسمة الشسرق ا÷زائري برفع التحدي واسستكمال اŸشساريع التي يأاتي
‘ م -ق-دم-ت-ه-ا السس-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي وال-قضس-اء ع-ل-ى السس-ك-ن ال-هشش.وذك-ر
ال- -وا‹ ‘ ك -ل ل -ق -اء م -ع اŸن -ت -خ -ب ÚاÙل -ي Úع -ل -ى اÿروج ا ¤اŸي -دان
لÓ-سس-ت-م-اع ا ¤ه-م-وم اŸواط-ن Úوال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-ا’تهم معتÈا ا◊وار
’من لÎسسيخ الثقة ‘ اŸؤوسسسسات.ويرى ان ا’سستقرار
اŸنطلق الضسامن ا آ
ا’مني وا’جتماعي منطلق هام ‘ –ريك التنمية بأابعادها الصسناعية
وال-فÓ-ح-ي-ة وأاول-وي-ات-ه-ا ال-ت-ي ي-ف-رضس-ه-ا ال-ظ-رف وت-ط-الب ب-ه-ا اŸرحلة،
التفاصسيل ‘ هذا ا◊وار ا◊صسري الذي اجرته معه جريدة «الشسعب»
ننشسر جزءه الثا.Ê

توقيف ﬁ ٤٢جرة تشسكل خطرا على العمران والبيئة
تداب Òعاجلة أاتخذت ◊ماية قسسنطينة من الفيضسانات
قسسنطينة أاجرت ا◊وار:
مفيدة طريفي
ا÷زء الثاÊ

ه -ل م -ع -ن-ى ه-ذا ان الضس-ائ-ق-ة اŸال-ي-ة ⁄
ت- -ع- -د م- -ط -روح -ة ب -الشس -ك -ل ا◊اد وك -ل
اŸشساريع تنجز ‘ أاحسسن ظرف؟
‚Óاز
@@ ن -ع -م ل -دي -ن -ا األم-وال الضض-روري-ة ل -إ
وال -ت -ه -ي -ئ -ة حسضب ط -اق -ات اإل‚از اŸت-وف-رة
ﬁل -ي -ا ،ي -ب -ق -ى اإلشض -ك -ال ال -وح -ي-د اŸسض-ج-ل
واÿاصص بحصضة  ٤أالف وحدة ببلدية عÚ
ع-ب-ي-د أان ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة سض-ت-نطلق مع بداية
السضنة ا÷ديدة ،كانت هناك زيارة والتي كانت
بطلب مني شضخصضيا للمدير اŸركزي للتعمÒ
على مسضتوى وزارة السضكن حيث كانت فيه
دراسضة وخرجة ميدانية ،ومؤوخرا دراسضة مع
كل من مدير التعم ÒاŸكلف بتسضي Òمدينة
علي منجلي وكانت فيه دراسضة لحتياجات
الولية من إاعتمادات مالية إاضضافية .حصضل
تقريبا توافق كلي من قبل مسضؤوو‹ الوزارة
ب -إام -دادن -ا ب -اŸب -ال -غ اŸال -ي -ة خ -اصض -ة وأان -ه-م
لحظوا الديناميكية ا÷ديدة اŸوجودة على
مسضتوى الولية ،وكذلك بالتوسضعة الغربية رغم
الصض -ع -اب اŸسض -ج -ل -ة ف -ي -م -ا ي-خصص األرضض-ي-ة
ا◊ج- -ري -ة ل -ك -ن ه -ن -اك األم -وال اŸم -ن -وح -ة
واألشض -غ -ال ج -اري -ة م -ي -دان -ي-ا وه-ذا م-ا شض-ج-ع
اŸسضؤوول Úعلى مسضتوى وزارة السضكن من اجل
إاع- -ط -ائ -ن -ا وع -دا م -ال -ي -ا لك -م -ال ال -ت -ه -ي -ئ -ة
ب-اŸن-ط-ق-ة ،أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ببقية اŸشضاريع
السضكنية األخرى ل يتم تسضجيل أاي مشضاكل
كبÒة فكل األموال مرصضودة لسضتكمال التهيئة
على غرار التوسضعة ا÷نوبية ،ماسضينيسضا ،عÚ
نحاسص وسضوف نشضرع ‘ اسضتÓم السضكنات التي
انطلقت بها األشضغال على فÎة شضهرين إا٠3 ¤
أاشضهر كأاعلى تقدير.
لكن دعيني القول إاذا قمنا بحوصضلة من ١٩٩٩
وإا ¤غ- -اي -ة  ” ٢٠١٨تسض -ج-ي-ل ل-ف-ائ-دة ولي-ة
قسض-ن-طينة  ١٧٤أال-ف وح-دة سض-ك-ن-ي-ة Ãخ-تلف
األ‰اط ” ،توزيع منها  ٨3أالف وحدة سضكنية
وزعت على مسضتحقيها منذ سضنة  ،١٩٩٩لتبقى
حوا‹  ١٤أالف سضكن منجز والتهيئة جارية،
والÈنامج اآلخر سضكنات ‘ إاطار اإل‚از١٤ ،
أالف وحدة سضكنية والتي هي جارية األشضغال
سضوف نسضتلم خÓل سضنة  ٢٠١٩سضنسضتلم على
األقل  ٨٠باŸائة من السضكنات
ا÷اهزة وا÷اري تهيئتها ،إاذن
ال -رق-م ال-ذي ق-دم-ت-ه ل-تسض-ج-ي-ل
 ١٧٤أالف وتوزيع  ٨3أالف سضكن
رقم هام وهام جدا ورقم
يوحي بأانه كانت هناك
سض- - -ي- - -اسض - -ة رشض - -ي - -دة
ل - - -ف - - -خ- - -ام- - -ة رئ- - -يسص

ا÷مهورية التي أاعطى الهتمام األك Ìللسضكن
وال -ت -ك -ف -ل ب -ال -ط -ب -ق-ات ال-هشض-ة م-ن م-واط-نÚ
وال-دل-ي-ل ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل Ãدي-ن-ة قسض-ن-ط-ينة هو
القضضاء على  ١٦أالف بيت قصضديري ” إازالته
من ﬁيط اŸدينة بفضضل هذا الÈنامج الذي
سضجل لفائدة الولية.
كيف Œري عملية التوزيع.هل هناك
مشس- - -اك- - -ل ‘ ه- - -ذا ا÷انب ول- - -و خÓ- - -ل
السسنت Úا’خÒتÚ؟
@@ وزعنا ‘ هذه الفÎة (١٥ )٢٠١٨-٢٠١٧
أال -ف وح -دة سض-ك-ن-ي-ة ،وم-ن ضض-م-ن ه-ذا ال-رق-م
كانت فيه  ٨٦٠٠سضكن اجتماعي ،إاضضافة إا¤
بعضص الوحدات السضكنية التي  ⁄تدخل ‘ هذا
العدد خÓل األسضبوع ÚاألخÒين نحن بصضدد
إاسضكان مواطني السضكنات الهشضة التي كانت
ﬁصضاة من قبل والتي تقدر حوا‹  3٠٠سضكن
التي سضجلت ◊د اليوم واŸتعلقة بالÎحيÓت
ا÷ارية واŸتواصضلة Ÿا تبقى لبعضص األحياء
الهشضة بوسضط Ãدينة قسضنطينة ،إاذن  ٩أالف
وحدة سضكنية هو رقم ضضخم جدا سضيما وأانه
يتعلق بالسضكن الجتماعي فقط بدون التطرق
للصضيغ األخرى ،والتي تتعلق بالتسضاهمي ٦٥٦
وح - -دة« ،ك - -ن- -اب اÁو»  ، ١١٦٥ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-السض-ك-ن ال-ري-ف-ي  ٤٢٢٧سض-ك-ن ،ال-فونال٢٠٧٧
سضكن ،وسضكنات التعليم العا‹ اŸقدرة ب3٤٠
وال -ت -ي أا‚زت م -ؤوخ -را واسض -ت-ل-م-ه-ا األسض-ات-ذة
مؤوخرا وسضيسضتلمون حصضة أاخرى ب ١٠٠سضكن
ق -ي األسض -ب -وع اŸق -ب -ل ب -ح -ول ال -ل-ه ،إاذن ه-ذا
التوجه الذي أاكدت عليه من أاول ›يئي لهذه
الولية وهذا الهتمام هو الذي مكننا للوصضول
لهذا الرقم ومكننا كذلك من وضضع اŸواطن
القسضنطيني خاصضة ذلك الذي يعيشص ظروف
سضكنية صضعبة ‘ ظروف أاحسضن بدءا من نعمة
السض -ت -ق -رار فضض  Ó-ع -ن اسضÎج-اع ال-ث-ق-ة م-ع
اŸسض -ؤوول األول ب -ال -ولي -ة ال -ذي Áث-ل ال-دول-ة
ا÷زائرية.

زحف اإلسسمنت خطر

قسس -ن -ط -ي-ن-ة ق-طب فÓ-ح-ي أايضس-ا ل-ك-ن
ا’سس-م-نت ي-ت-واصس-ل ‘ ال-زحف
’راضسي اÿصسبة يضساف
على ا أ
ا ¤هذا التلوث البيئي
بالبلديات

ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ج- -راء اÙاج- -ر .ه- -ل م- -ن
إاجراءات ◊ماية العقار أالفÓحي ؟
@@ أاول دعيني أاعطي لك بعضص األرقام
Óراضض-ي ال-فÓ-ح-ي-ة
ل -ل -مسض -اح -ة اإلج -م -ال-ي-ة ل -أ
بالولية هي  ٧٦أالف هكتار منها  ١٢٥أالف
ه -ك-ت-ار صض-ا◊ة ل-ل-فÓ-ح-ة ‘ ،ه-ذه اŸسض-اح-ة
هناك  ٢باŸائة فقط ،تعتمد على السضقي
التقني والتي “ثل  ٢3أالف هكتار ،اŸسضاحة
األخرى تعتمد على اŸياه اŸتسضاقطة طيلة
السضنة.
ق -ب -ل ال -رج-وع إا ¤سض-ؤوالك السض-ن-ة ال-ف-ارط-ة،
سض-ج-ل-ن-ا ›ه-ودا ك-بÒا ‘ ال-ق-ط-اع سض-ي-م-ا م-ع
سضياسضة الدولة ا÷زائرية فيما يتعلق بدعم
الفÓح من حيث العتاد ،األسضمدة وا◊بوب ..
أاؤوكد أان الفÓح بقسضنطينة أاصضبح يعتمد أاكÌ
على التقنيات ا◊ديثة التي تسضاهم ‘ تطوير
الزراعة اÙلية ،هذا باإلضضافة إا ¤كميات
األمطار اŸتسضاقطة والتي كانت موزعة على
فÎات وهو ما يدفعنا للمقارنة ب Úسضنة ٢٠١٧
وحصضاد  ٢٠١٨قفزة نوعية ‘ اإلنتاج ،حيث أان
اŸسضاحة اŸزروعة سضنة  ٢٠١٧كانت تقدر ب
 ٨٠أالف هكتار مقارنة بسضنة  ٢٠١٨انتقلت إا¤
 ٨١أالف واŸسضاحة اÙصضودة ‘ سضنة ٢٠١٧
كانت  ٧٧أالف هكتار و‘ سضنة  ٢٠١٨كانت ٨١
أال -ف ه -ك -ت -ار ،ل-ك-ن ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اÙصض-ول
الزراعي ما أانتج بسضنة  ٢٠١٧أانتجنا مليون
و ١٠٩أالف قنطار ‘ الهكتار ،لكن ‘ سضنة
 ٢٠١٨مليون Úو ٩٠٠أاي تقريبا3مÓين قنطار
يعني الرقم ضضرب ‘ الضضعف ،وهذا يدل على
أان السضنة الفÓحية كانت ناجحة باإلضضافة إا¤
دع-م ال-دول-ة وال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة اŸسض-ت-عملة
للفÓح القسضنطيني.
وفيما يخصص حماية األراضضي الفÓحية من
ال -ت -ل -وث ان -ت-م ت-درك-ون أان-ه ‘ اآلون-ة األخÒة
ومنذ شضهور قليلة مضضت ” ،دسضÎة مسضأالة
اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى األراضض-ي ال-فÓ-ح-ي-ة ح-يث
أاصض -ب -ح اŸسض -اسص ب -األراضض -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة م-ن
اÙرم -ات ق -ان -ون -ي -ا ،وه-ن-اك
ت -ع-ل-ي-م-ات أاخ-رى م-ن ق-ب-ل
ال- - -وزي- - -ر األول ،وزارة

ال- -داخ -ل -ي -ة ووزارة ال -ف Ó-ح -ة م -ن أاج -ل م -ن -ع
اŸسضاسص باألراضضي الفÓحية اŸسضتغلة و غÒ
اŸسض-ت-غ-ل-ة سض-واء اسض-ت-ع-م-ال-ه-ا إل‚از سض-كن أاو
إا‚از اŸرافق العمومية الأخرى ،حيث أاصضبح
أاخذ األراضضي الفÓحية من األمور اŸميزة
ذلك بعد خروج ÷نة وزارية متخصضصضة هذه
األخÒة تقرر صضÓحية الأرضضية للزراعة من
عدمها .إاذن هذا عامل من عوامل اŸسضاعدة
◊م -اي -ة األراضض -ي ال -فÓ-ح-ي-ة ووق-وف-ن-ا ن-ح-ن
Óراضض-ي
شض -خصض -ي -ا ع -ل -ى ت -ف -ادي ال -ذه -اب ل  -أ
ال -ف Ó-ح -ي-ة ،وك-ذلك تÓ-ح-ظ-ون أان-ن-ي أاح-ارب
البناءات الفوضضوية التي تبنى فوق األراضضي
الفÓحية وأاننا قمنا خÓل األشضهر السضابقة
بتهد Ëالعديد من السضكنات التي أا‚زت فوق
أاراضض -ي ف Ó-ح -ي -ة وم -ث -ال ع-ل-ى ذلك م-ا أا‚ز
Ãنطقة البعراوية وغÒها من اŸناطق حتى
وإان كانت تابعة للخواصص القانون Áنع ذلك.

ﬁ ٥٣جرة ›Èة
على التقليل من التلوث

ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ح-اج-ر ال-تي تلوث اÙيط
الفÓحي والعمراÊ؟
@@ أاح -ي -ط -ك -م ع-ل-م-ا أان-ه ت-ت-واج-د ح-وا‹ ٩٥
ﬁجرة على مسضتوى الولية ” ،توقيف إا¤
حد اآلن ﬁ ٤٢جرة ،لتبقى ﬁ ٥3جرة تعمل،
لكن الوضضع الذي ل Áكن أان نتجاهله أان هذه
اÙاجر تؤودي خدمة كبÒة لقطاع السضكن،
“كننا من إا‚از البناءات و الطرق  ،لدينا ٥
أالف م Îم- - - - - -ك- - - - - -عب م - - - - -ن أادوات اإل‚از
اŸسض- -ت- -خ- -رج- -ة م- -ن ه -ذه اÙاج -ر وال -ت -ي
تسضتعمل إل‚از مشضاريع إاسضÎاتيجية ضضخمة
بالولية وحتى الوليات اÛاورة.
ل ننسضى كذلك أان هذه اÙاجر توظف ما
ي -ف-وق أال-ف و ٢٠٠ع-ام-ل ،ي-ب-ق-ى ه-ناك بعضص
اÙاج -ر ال -ت -ي تشض-ك-ل خ-ط-ر ع-ل-ى األراضض-ي
ال-فÓ-ح-ي-ة ،ح-ال-ي-ا ه-ن-اك ÷ن-ة ت-عمل ميدانيا
ع -ل -ى م-راق-ب-ة اÙاج-ر وه-ن-اك ت-ف-ك Òم-ع «
الباترونا الولئية» من أاجل تنظيم يوم دراسضي
ألصض - -ح - -اب اÙاج- -ر م- -ن أاج- -ل ال- -ت- -ك- -ي- -ف
والتقنيات ا◊ديثة اŸتمثلة ‘ تركيب أاجهزة
ت- -ق- -ل- -ل م- -ن ال -ت -ل -وث وك -ذلك أاج -ه -زة ال -رشص
الضضرورية التي تقلل من الغبار اŸتناثر على
األراضض- -ي ال- -ف Ó-ح -ي -ة  ،وب -ع -د الن -ط Ó-ق ‘
ال-ت-حسض-يسص و‘ ك-ي-ف-ي-ات ا◊م-اي-ة وال-ع-مل ‘
تقليل التلوث على األراضضي الفÓحية وكذا
السض -ك -ان ع -ل -ى ح -د سض -واء Áك-ن م-ن خÓ-ل-ه-ا
إاعطاء آاجال –دد لÓمتثال ويبقى القانون
الفاصضل ‘ اسضتمرارية اÙجرة من غلقها.
ك -ي -ف Œري ع -م-ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق اıط-ط
الوطني Ùاربة الفيضسانات؟
@@ عم Óبتوصضيات لقاء ا◊كومة حول وضضع
إاج -راءات م -ي -دان -ي -ة م -ن أاج -ل ال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن
خ -ط -رال -ف -يضض -ان-ات و–دي-د خ-ارط-ة خ-اصض-ة

ب-ال-ف-يضض-ان-ات  ،اضض-اف-ة ال-ت-ن-ب-يه اŸسضبق الذي
تسضتطيع ا÷هات اıتصضة بإاعطاء التنبؤوات
Óحوال
األولية Ÿناطق سضتتعرضص بعد مدة ل أ
جوية سضيئة تؤودي لفيضضانات ،هناك إاجراءات
ﬁلية بقسضنطينة تأاتي ‘ مقدمتها منع البناء
الفوضضوي ،البناء على ضضفاف الوديان وفوقها،
وإاعادة تنظيف الوديان وإاعادة تهيئة الوديان
اŸتواجدة على مسضتوى البلديات والولية.
ان -ه -ا اإلج -راءات “ك -ن أان ن -ت -ف -ادى ك -وارث
ط- -ب- -ي- -ع- -ي -ة ،إا ¤ج -انب ه -ذا ﬂط -ط ولئ -ي
اسضتعجا‹ Ûابهة الفيضضان ‘ حال وقوعه
وذلك ب- -ت- -وف Òال -وسض -ائ -ل اŸادي -ة وال -بشض -ري -ة
الضض -روري -ة Ûاب -ه -ة ال -ف -يضض -ان ،ك -م-ا ح-دث
مؤوخرا بالولية الذي كان فيه حقيقة جزء من
ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي أاي -ن ات -خ -ذت اإلج-راءات
الضضرورية ‘ وقتها و” فتح الطريق ‘ نفسص
ال -ل -ي -ل -ة وع-ادت ب-ع-ده-ا ح-رك-ة اŸرور بشض-ك-ل
عادي.
اي اج - - -راءات ات - - -خ - - -ذت ب - - -ع- - -د ه- - -ذه
الفيضسانات Ÿواجهة اي طارئ؟
Óج-راءات ال-ت-ي ات-خ-ذت ب-ع-د
@@ ب -ال -نسض-ب-ة ل -إ
الفيضضان  ” ،تسضجيل دراسضة لتهيئة واد زياد
وهي جارية األشضغال ،مكتب الدراسضات يقوم
بالدراسضة على مسضافة  ٢.٢كلم ،إاضضافة إا¤
هذا هناك مشضروع قيد التحضض Òإلعادة تهيئة
جسضر واد زياد الذي كان ›زأا وكان من بÚ
األسضباب للفيضضان بسضبب انسضداده باألشضجار
وا◊جارة التي جرفتها اŸياه ،اليوم لدينا ٤٠٠
مليون دج ( ٤مÓي Òسضنتيم) ” توفÒها من
أاج- -ل إاع- -ادة إا‚از ه- -اد ا÷سض- -ر م -ن ج -دي -د
لتفادي تكرار السضيناريو مسضتقب.Ó
ه-ن-اك ع-م-ل-ي-ة سض-ج-لت م-ؤوخ-را ع-ل-ى مسض-ت-وى
مديرية األشضغال العمومية تتمثل ‘ حوا‹
 ١٠إا ١٢ ¤مليار سضنتيم من أاجل إا‚از ›اري
اŸياه على الضضفة اليمنى واليسضرى للطريق
الوطني من أاجل اسضتقطاب اŸياه اآلتية من
الكانطو‹ وتنزل للطريق الوطني ومرورها ‘
هذا اÛرى اŸائي وتصضب مباشضرة ‘ واد
زياد.
كما جاء ‘ اإلجراء الخر والذي هو ‘
ط- - -ري- - -ق اإل‚از واŸت- - -م- - -ث - -ل ‘ ا◊واج - -ز
اإلسضمنتية التي كانت من ب Úعوامل اŸسضببة
‘ –جر اŸياه بالطريق الوطني واسضتبدالها
ب -ا◊واج -ز ال -ف -ولذي -ة ال -ت -ي تسض -م -ح ‘ ح-ال
Óم-ط-ار ل-ت-فادي Œمع
ال-ت-ه-اط-ل ال-هسض-تÒي ل -أ
اŸي -اه و–ج-ره-ا ،فضض Ó-ع-ن ع-م-ل-ي-ة أاشض-رف
عليها وزير اŸوارد اŸالية والتي كنا انطلقنا
ب -ت -ن -ق -ي-ة واد ع Úسض-م-ارة وال-ذي رصض-دت م-ن
أاجله  ٢٥مليار سضنتيم ‘ إاطار صضندوق اŸوارد
اŸائية كشضطر أاول من أاجل تنقية الوديان،
و‘ هذا اإلطار ” إاحصضاء  ١٥وادا لبد من
التكفل به ،ثم نرصضد أاموال إاضضافية السضنة
اŸقبلة من أاجل تكملة عملية تنظيف الوديان
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‘ نششاط مكثف للحماية أŸدنية بسشطيف

تسسجيل وفاة شسخصس Úوإانقاذ  10آاخرين من الختناق بالغاز

سشجلت مصشالح أ◊ماية أŸدنية لولية سشطيف ،خÓل ألضشطرأب أ÷وي لنهاية
لسشبوع بولية سشطيف وألذي “يز بسشقوط كميات هامة من ألثلوج وصشل سشمكها
أ أ
لجل مسشاعدة
‘ بعضس أŸناطق أ÷بلية ‘ بابور إأ 80 ¤سشم ،نششاطا عمليا هاما أ
لنقطاعات ألتي ششهدتها ألعديد من مقاطع ألطرق
و‚دة أŸوأطن Úخاصشة مع أ إ
بنوأحي بوعندأسس ،قنزأت ،ع Úآأرنات ،ع ÚألكبÒة ،بابور وعموششة.
سشطيف :نورألدين بوطغان

يشش- -ت- -ك- -ي ب- -عضس أصش -ح -اب أل -م -ؤوسشسش -ات
ألصشغيرة وألمختصشة في جمع ألنفايات
ألمنزلية ألمنششأاة في إأطار دعم تششغيل
ألششباب ألمكونة من  32مؤوسشسشة تنششط
ف -ي م -ح -ي -ط ب -ل -دي -ة قسش -ن -ط -ي -ن -ة م -ن-ذ
سشنة ، 2011من عدم تسشوية ألوضشعية
أل-م-ال-ي-ة وت-ج-دي-د أل-ع-قود لسشنة ،2019
لمر ألذي أثر سشلبا على حياتهم
وهو أ أ
أليومية وكبدهم خسشائر مادية خاصشة
وهم مسشؤوولون عن عائÓت.

»ØjôW Ió«Øe :áæ«£æ°ùb
وأاكد هؤولء في عريضصة مطالب وانشصغالت
رف - -عت ال - -ى ل - -رئ- -يسس ال- -م- -ج- -لسس ال- -ولئ- -ي
ل-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-حصص-لت «الشص-عب» ع-ل-ى نسص-خة

م -ن -ه -ا « أان م -ؤوسصسص -ات ع -دي -دة ل -م ت -ت-ق-اضس
مسصتحقاتها منذ شصهر ديسصمبر  2017والتي
أاثرت سصلبا على نشصاطها».
وقال أاصصحاب المؤوسصسصات أانهم غضصوا الطرف
عن هذا المشصكل وظلوا ينشصطون ومؤوسصسصاتهم
ت-ع-م-ل وان ال-ت-ن-ظ-ي-ف ع-ب-ر ك-اف-ة األح-ياء كان
ينجز على أاكمل وجه آاملين أان تسصوى الوضصعية
في اقرب اجل».
وتسصاءل أاصصحاب المؤوسصسصات إالى متى يفي
رئ -يسص -ا ال -دائ -رة وال -ب -ل -دي -ة ب -وع-وده-م ب-دف-ع
مسصتحقاتهم ألنهم لم يعد يتحملون أاكثر لن
م-ؤوسصسص-ات-ه-م ت-ع-يشس -حسص-ب-ه-م -ف-ي وضص-ع-ية
حرجة جدا وقد تجاوزت الخطوط الحمراء،
وهي تهدد بالتوقف.
وجدد أاصصحاب المؤوسصسصات طلبهم المرفوع
إالى والي قسصنطينة من خÓل رئيسس المجلسس
الولئي اإلسصراع في تسصوية الوضصعية المالية
لسص -ن-ة  ، 2018وف -ي تسص -وي -ة ال -ع -ق -ود واألم-ر

ب-ال-خ-دم-ة ،خ-اصص-ة وه-م ي-ع-م-ل-ون م-ن-ذ ت-اري-خ
ال- -ف- -ات -ح م -ن ج -ان -ف -ي ال -ج -اري دون ع -ق -ود،
باعتبارهم تلقوا وعودا بتسصوية الوضصعية .كما
أاضص -اف أاصص -ح -اب الشص -ك -وى ف -ي ع -ريضص -ت -ه -م
ال-م-وج-ه-ة خصص-يصص-ا إال-ى ال-وال-ي ع-ب-د السص-ميع
سصعيدون ،أان هناك  17مؤوسصسصة مصصغرة دون
ع -م -ل م-ن-ذ  ،2015م-ط-ال-ب-ي-ن ب-إادم-اج-ه-م ف-ي
البلديات سصيما وأان محيط الولية كبير ،مع
الرجوع إالى السصعر السصابق وهو ما وعدهم به
رئيسس بلدية قسصنطينة.
من جهته طمأان والي قسصنطينة أاصصحاب
ال-م-ؤوسصسص-ات ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-انشص-غ-الت-ه-م وأاخذها
مأاخذ جد.وقال الوالي على هامشس الدورة
الرابعة للمجلسس الولئي أان من المسصتحيل
ال -ت -خ -ل -ي ع -ن ه -ؤولء وسص -ي-ت-ح-م-ل مسص-ؤول-ي-ات-ه
اتجاههم بتخصصيصس حصصة ميزانية الولية
لدفع مسصتحقاتهم المالية مهما كان الحال.

موأزأة مع Œند ألدرك Ÿنع نقل أŸوأششي

خلية يقظة Ÿتابعة انتشسار طاعون اÎÛات الصسغÒة بباتنة

باششرت مصشالح ولية باتنة ،خطة عمل لوضشع حد لعدم أنتششار طاعون أÎÛأت
لخ-رى أل-ت-ي  ⁄يصش-ل-ه-ا أل-دأء خ-اصش-ة ب-جنوب ألولية
ألصش-غÒة ب-ب-اق-ي أل-ب-ل-دي-ات أ أ
وب-إاق-ل-ي-م م-ن-ط-ق-ة أŸع-ذر وألشش-م-رة وسش-ري-ان-ة وع Úج-اسش-ر ب-اعتبارها أك ÌأŸناطق
‡ارسشة للنششاط ألفÓحي Ãا فيه ألرعي ،و” فيها تسشجيل بؤور للطاعون ألذي
غالبا ما يصشيب صشغار أŸاعز وأŸاششية.
وذلك ت -ن -ف -ي -ذا ل -ت -ع -ل -ي -م -ات وزي -ر ال-داخ-ل-ي-ة
باتنة :حمزة Ÿوششي
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية بهذا
كشصفت مصصالح ولية باتنة ،عن إانشصائها خلية اÿصصوصس.
يقظة ،مكونة من قطاعات الفÓحة والتنمية وقد نظمت عديد البلديات بباتنة حمÓت
ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ،الصص-ح-ة والسصكان –سصيسس Ãشصاركة مصصالح مديرية الفÓحة
وإاصص Ó-ح اŸسص -تشص -ف-ي-ات واŸصص-ال-ح األم-ن-ي-ة ،تتضصمن اإلجراءات الوقائية Ÿكافحة مرضس
Óغنام وطاعون اÎÛات
–ت رئ- -اسص- -ة األم Úال -ع -ام ل -ل -ولي -ة ب -ه -دف ا◊مى القÓعية ل أ
ال-ت-نسص-ي-ق واŸراق-ب-ة وال-ت-ح-ك-م ‘ داء ا◊م-ى الصص- -غÒة يشص- -رف ع- -ل- -ي- -ه- -ا أاط- -ب -اء ب -ي -اط -رة
القÓعية والطاعون ،الذي ظهر ‘ اÎÛات ﬂتصص- -ون ل -ف -ائ -دة ال -ف Ó-ح Úلشص -رح ت -دابÒ
الصصغÒة على مسصتوى العديد من البلديات ال -وق -اي-ة ع-ل-ى غ-رار ات-خ-اذ إاج-راءات وق-ائ-ي-ة

بتطه ÒاإلسصطبÓت والزرائب اÿاصصة بÎبية
األغنام واŸاعز،إاضصافة إا ¤إاخطار مصصالح
طبيب البيطري للبلدية أاواقرب طبيب بيطري
خاصس ‘ ا◊الت اŸشصتبه فيها.
بدورها مصصالح الدرك الوطني بالولية أاكدت
على لسصان قائد اÛموعة اإلقليمية للدرك
اŸقدم فريد حداد ،أانها سصطرت برنا›ا
خاصصا Ÿنع انتشصار الداء بتطويقه بالبلديات
ال -ت -ي ظ -ه -ر ف -ي -ه -ا م-ن خÓ-ل ت-أام Úم-داخ-ل
وﬂارج ال -ب -ل -دي -ات وغ -ل-ق األسص-واق اÿاصص-ة
باŸاشصية.
و‘ هذا الصصدد طالب فÓحووموالوالولية
من السصلطات اŸعنية ضصرورة التدخل العاجل
لتوف Òاللقاحات اÿاصصة بهذا الطاعون الذي
بات يهدد الÌوة ا◊يوانية خاصصة وان الولية
معروفة بطابعها الفÓحي وريادتها ‘ تربية
عدة شصعب حيوانية على غررا اŸاشصية والÈ
واŸاعز.
بدورها مصصالح مديرية الفÓحة لولية باتنة،
طمأانت الفÓح Úوأاكدت أانها قد باشصرت عدة
إاجراءات وقائية لوضصع حد لنتشصار الداء ،من
خ Ó-ل إاصص -دار ت -ع -ل -ي -م -ة إاداري-ة ع-اج-ل-ة ب-ك-ل
بلديات إاقليم الولية باتنة  ،وذلك بعد نفوق
العشصرات من رؤووسس األغنام ببلديات الشصمرة،
بيطام إامدوكال تقضصي Ãنع فتح كل أاسصواق
اŸاشصية ع Èتراب الولية Ÿدة شصهر كامل،
‘ انتظار تلقيح اŸاشصية و–سصيسس الفÓحة
ب- -أا‚ع ط- -رق م- -واج- -ه- -ة ط- -اع -ون اÎÛات
الصصغÒة الذي بدأا يتفشصى ببلديات الولية.

منذ بدأية ألسشنة أ÷ديدة بتبسشة

خÓل أششغال حفر Ãاوسشة ‘ معسشكر

“كنت قوات الشصرطة ألمن دائرة الشصريعة بالشصراكة والتنسصيق مع ÷نة حفظ
الصص-ح-ة وال-وق-اي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة الشص-ري-ع-ة وال-ط-ب-يب ال-ب-ي-طري اŸكلف بالرقابة
بالبلدية ،على إاثر مراقبة ﬁل Œاري بوسصط اŸدينة ﬂصصصس لبيع اللحوم
ا◊مراء لشصخصس يبلغ من العمر  31سصنة.
من حجز  7ذبائح أاغنام معروضصة باÙل للبيع غ Òمؤوشصر عليها من قبل اŸصصالح
البيطرية أاين تب Úبعد اŸعاينة أانها فاسصدة ،وغ Òصصا◊ة لÓسصتهÓك البشصري،
ويجب إاتÓفها فورا حيث يقدر وزنها اإلجمالـ ـي بأاكثـ ـر من  150كلغ ،ول تعد هذه
الكمية اÙجوزة األو ¤منذ بداية السصنة ا÷ديدة ،حيث حجزت ذات اŸصصلحة
Óجزاء كانت معدة للتوزيع
كمية كبÒة من اللحوم البيضصاء «دجاج» كاملة ومقطعة ل أ
بالسصوق اŸركزي باŸدينة ،وقدرت الكمية اÙجوزة بأاك Ìمن  02قنطار كانت
موضصوعة بالصصندوق اÿلفي للسصيارة ،وكذا حجز  70كلغ أاخرى كانت معروضصة للبيع
‘ السصوق اŸغطاة ،تبقى ذات اŸصصلحة ›ندة Ùاربة مثل هذه الظاهرة التي
تشصكل خطرا حقيقيا على صصحة وسصÓمة اŸواطن.Ú
تبسشة :خالد .ع

“كنت مصصالح األمن ا◊ضصري اÿارجي لبلدية ماوسصة
Ãعسص -ك -ر ،ظ -ه -ر أامسس ،ب -إاشص -راف وت-نسص-ي-ق م-ع السص-ل-ط-ات
األم -ن -ي -ة وال-عسص-ك-ري-ة ل-ل-ولي-ة م-ن ت-دم 15 Òق-ن-ب-لة يدوية
هجومية اكتشصفت بأاشصغال حفر بوسصط مدينة ماوسصة.
وكشصفت مصصادر موثوقة أانه ” اكتشصاف  15قنبلة يدوية
هجومية ونحو  100طلقة نارية من الذخÒة ا◊ية لسصÓح
الكÓشصينكوف يعتقد أانها تعود لفÎة العشصرية السصوداء.
وجاء اكتشصاف كمية األسصلحة ا◊ربية من طرف عمال
مشصروع لتجديد قنوات الصصرف الصصحي Ãاوسصة ” على
إاث -ره -ا إاب Ó-غ مصص -ال-ح الشص-رط-ة ال-ت-ي “ك-نت ب-فضص-ل خÈة
واسص- -ع- -ة ألح- -د ع- -ن- -اصص- -ره- -ا ح- -راق ﬂتصس ‘ ت- -ف- -ك -يك
اŸت-ف-ج-رات م-ن ت-دم Òال-ق-ن-اب-ل ال-ي-دوي-ة ب-احÎاف-ية بالغة
بحضصور السصلطات العسصكرية.
معسشكر أم أ.Òÿسس

حجز أاك Ìمن  04قناط Òمن اللحوم الفاسسدة بالشسريعة العثور على  15قنبلة يدوية هجومية

وقد ” تسصجيل وفاة أام بالغة من العمر 50
سصنة ‘ حادث تكهرب شصقتها بحي  20أاوت
Ã 1955دينة سصطيف ،ووفاة مرافق سصائق
شصاحنة متأاثرا باإلصصابة اÿطÒة التي تعرضس
لها ‘ الرأاسس ،على إاثر حادث انزلق وسصقوط
بقرية اŸلسصة بلدية مزلوق.
و” إان- -ق -اذ  10أاشص-خ-اصس م-ن خ-ط-ر ال-ق-ات-ل
الصصامت ،غاز أاول أاكسصيد الكربون ،بكل من
صص -ال -ح ب -اي ،ب -ن -ي وسص Úوق -ج -ال ‘ ح-وادث
منزلية على إاثر اسصتنشصاق غازات اإلحÎاق
اŸنبعثة من موقد جمر ‘ األول وسصخان
اŸاء ‘ الثا ÊواŸدفأاة بالنسصبة للثالث ،إا¤
ج-انب تسص-ج-ي-ل  14ح -ادث م-رور ‘ م-ن-اط-ق
ﬂتلفة ع Èطرق الولية ” خÓلها إانقاذ 27
شص -خصص-ا ،ن-اه-يك ع-ن ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات
Ÿسصاعدة مسصتعملي الطرق ع Èالعديد من
ﬁاور ال -ط -رق ال -وط -ن -ي-ة (رق-م ،9 ،76 ،75
 )...74وال -ط -رق ال-ولئ-ي-ة ()...137 ،45 ،14
والبلدية (.)... ،101 ،87 ،210

كما تكفلت ا◊ماية اŸدنية ‘ أاك Ìمن 98
عملية بإاسصعاف وإاجÓء مرضصى حالت ولدة،
مرضصى القصصور الكلوي ومصصاب Úباسصتعمال
شصاحنات التدخل ‘ بعضس األحيان ومرافقة
ماكينات األشصغال العمومية ومصصالح الدرك
الوطني ،باإلضصافة إا ¤خرجت Úألجل التكفل
باألشصخاصس بدون مأاوى ( 5نسصاء ‘ األو ¤و3
نسصاء ‘ الثانية) و–ويلهم إا ¤دار التضصامن
ع Úت -ب-ي-نت بسص-ط-ي-ف ،وق-د سص-خ-رت مصص-ال-ح
ا◊ماية اŸدنية لولية سصطيف ألجل ذلك كل
وحداتها العملية ،مع إانشصاء مراكز متقدمة
على أاهم ﬁاور الطرق اŸعروفة بالتسصاقط
ال-ك-ث-ي-ف ل-ل-ث-ل-وج ،وك-ذا إانشص-اء خ-ل-ي-ة ل-ل-متابعة
وال-ت-نسص-ي-ق Ãرك-ز ت-نسص-ي-ق ال-ع-م-ل-ي-ات ل-لوحدة
الرئيسصية سصطيف بقيادة اŸديرالولئي.
وحسصب مصص- -ال -ح ال -درك ال -وط -ن -ي ،ف -ان -ه ⁄
تسص -ج -ل أاي ح -وادث م -رور ‡ي -ت -ة ،ب -اسص -ت-ن-اء
ح -وادث م -ادي -ة ل -تصص -ادم سص -ي -ارات وان -قÓ-ب
شص- -اح -ن -ة بسص -بب الن -زلق ال -ذي تسص -بب ف -ي -ه
تسصاقط الثلوج ،فيما شصهدت األجواء ،أامسس
Óجواء الطبيعية ا÷ميلة دون
الواحد ،عودة ل أ
Óمطار أاو الثلوج.
تسصجيل ألي تسصاقط ل أ

ثÓثة حوأدث مأاسشوية ششهدتها بجاية

قطار يدهسس شسابا بإاباشسÒن
وآاخر يختنق بالغاز ببوغيدن

لقي ششاب مصشرعه ،أمسس ،دهسشا –ت
ع- -جÓ- -ت ق- -ط- -ار ب- -ج- -اي- -ة Ãن- -ط- -ق- -ة
إأب- - -اششÒن ب - -ل - -دي - -ة وأدي غ ،Òوذلك
أث -ن -اء م -رور ألضش -ح -ي -ة ع -ل-ى قضش-ب-ان
ألسشكة أ◊ديد ،و ⁄ينتبه إأ ¤قدوم
أل-ق-ط-ار ،وف-ور ت-ل-ي-ق-ه-ا أ Èÿسشارعت
ف -رق -ة م -ن أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ون-ق-لت
أ÷ثة إأ ¤أŸسشتششفى.
بجاية :بن ألنوي توهامي
تسص ّ-ب -ب ،أامسس ،ال -غ -از اŸن-ب-عث م-ن م-دف-أاة
اŸنزل إا ¤وفاة شصاب ،يبلغ من العمر 30
سصنة ‘ قرية بوغيدن بلدية برباشصة ،حيث
ق -ام الضص -ح -ي -ة ب-حسصب ال-رائ-د ل-ط-رشس م-ن
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،ب -غ -ل -ق ك -ام -ل اŸن-اف-ذ
ب -غ -رف -ت-ه ،وه-وم-ا ول-د ت-راك-م-ا ل-ل-غ-از ،وق-د
تدخلت فرقة ا◊ماية اŸدنية ونقلت جثة
الضص - -ح - -ي - -ة إا ¤مصص- -ل- -ح- -ة ح- -ف- -ظ ا÷ثث
باŸسصتشصفى.

...واإلطاحة بعصسابة أاشسرار
ﬂتصسة ‘ سسرقة اŸنازل
“كن عناصصر الفرقة ا÷نائية باŸصصلحة
ال -ولئ -ي -ة ل -لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة
بجاية ،من تفكيك عصصابة أاشصرار ﬂتصصة
‘ سصرقة اŸنازل تورطوا ‘ عدة قضصايا
سص -رق -ة ،وت -وق -ي -ف ثÓ-ث-ة أاشص-خ-اصس تÎاوح
أاع -م -اره-م ب 35 Úإا 48 ¤سص-ن-ة ،تفاصصيل
العملية جاءت حسصب مصصدر مسصؤوول ،بعد
تلقي مصصالح الشصرطة بأامن ا◊واضصر سصتة
قضص -اي -ا لسص -رق -ات م -ن -ازل ،وب -ع -د –ري-ات

م-ع-م-ق-ة واسص-ع-ة ال-ن-ط-اق م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل
لسص- - -ت- - -عÓ- - -م- - -ات- - -ي واŸراق - -ب - -ة
ا÷انب ا إ
اŸسص-ت-م-رة ،ل-ل-مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م اŸع-روف‘ Ú
›ال سصرقة اŸنازل واÓÙت ،خلصصت
لولية إا ¤وجود عصصابة أاشصرار
التحريات ا أ
ﬂتصص- -ة ‘ ه -ذا اÛال ،وب -ع -د ت -ك -ث -ي -ف
لب-ح-اث ” ت-وق-ي-ف أاح-د اŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م،
اأ
مسص -ب -وق قضص -ائ -ي -ا ،اŸق -ي-م بÈب-اشص-ة ولي-ة
لخﬁ Òل أامرين بالقبضس
بجاية ،هذا ا أ
لج -ل قضص -اي -ا السص -رق -ة وت -ك -وي -ن ج -م -ع-ي-ة
أ
لخÒ
أاشصرار.وبعد عملية التحقيق مع هذا ا أ
” التعرف على باقي أافراد العصصابة أاين ”
توقيفهم ،وخÓل عملية تفتيشس اŸسصاكن
العائلية للمشصتبه فيهم الثÓثة ” ،اسصÎجاع
›م -وع -ة م -ن اŸسص -روق -ات اŸت -م -ث -ل-ة ‘
لصصفر ،مبالغ مالية
مصصوغات من اŸعدن ا أ
لضصافة إا ¤اسصÎجاع
معتÈة ﬁل سصرقة ،با إ
وحجز بعضس الوسصائل التي كان يسصتعملها
اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه -م ‘ ع -م -ل -ي-ات السص-رق-ات،
واŸت-م-ث-ل-ة ‘ ج-ه-از صص-اع-ق ك-ه-رب-ائ-ي م-ن
ا◊ج -م ال -ك -ب› ،Òم -وع -ة م -ن ال -ق -ف-ازات
م -ط -اط -ي-ة ،أاسص-ل-ح-ة ب-يضص-اء ،ك-م-ا ” ح-ج-ز
مركبة من نوع «إابيزا».
لجراءات القضصائية
بعد اسصتكمال جميع ا إ
” إا‚از ملف جزائي ضصد اŸشصتبه فيهم،
لجل قضصية تكوين جمعية أاشصرار والسصرقة
أ
ب -ت -واف -ر ظ -روف ال -ت -ع -دد ،ال -كسص -ر ،ال-ل-ي-ل،
اسصتحضصار مركبة ذات ﬁرك ،حمل أاسصلحة
بيضصاء دون مÈر شصرعي ،و” تقدÁهم أامام
وك- -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة ب -ج -اي -ة
اıتصس إاق- -ل- -ي- -م- -ي- -ا ،أاي- -ن صص- -در ‘ ح- -ق
اŸشصتبه فيهم أامر إايداع.

لحصشنة
أŸربون طالبوأ ببعث نششاط مرأكز تربية أ أ

إانشساء ›لسس مهني Ÿربي اÿيول باŸدية

قامت أŸصشالح ألفÓحية بولية أŸدية
م -ؤوخ -رأ ب -ه -ي-ك-ل-ة شش-ع-ب-ة م-رب-ي أÿي-ول
وأ÷معيات ألنششطة ‘ هذأ أÛال ضشمن
أÛلسس أŸه- -ن- -ي Ÿرب- -ي أÿي -ول وه -ذأ ‘
أشش -غ -ال ج -م -ع -ي -ة ع -ام -ة أشش -رف ع-ل-ي-ه-ا
أطارأت تابع Úلهذه أŸديرية وأÙضشر
أل- -قضش- -ائ- -ي و‡ث- -ل -ي ب -عضس أŸدي -ري -ات
ألتنفيذية وهيئات أŸرأفقة وألدعم .

أŸدية :علي ملياÊ
اعتÈت هذه اŸديرية ‘ بداية أاشصغال هذه
ا÷معية العامة قبل عملية انتخاب ‡ 08ثلÚ
عن هذه الفئة من ب 29 Úعضصو ،بأان هذا
اÛلسس ل يهدف إا– ¤قيق مآارب شصخصصية
وا◊صصول على اŸناصصب  ،بل يجب أان يتحمل
من يتم انتخابهم مسصؤوولية حمل انشصغالت
ه -ذه الشص-ع-ب-ة ل-ف-ائ-دة ه-ذه اŸدي-ري-ة وغ-رف-ة

ال- -فÓ- -ح -ة ب -ه -ذه ال -ولي -ة سص -ي -م -ا وأان ه -ؤولء
األعضصاء مقبلون على عملية التصصويت على
اÛلسس الوطني خاصس بهذه الشصعبة الهامة.
–صصي ولية اŸدية  534مربيا للخيول و10
جمعيات نشصطة ‘ هذا اÛال ا◊يوا ، Êاإ¤
جانب وجود ثÓث مراكز لÎبية اÿيول من
ب -ي -ن -ه -ا واح -د م -غ -ل -ق ب -قصص-ر ال-ب-خ-اري م-ن-ذ
ال -عشص -ري-ة السص-وداء ،وآاخ-ر ب-ع Úب-وسص-ي-ف غÒ
ع-م-ل-ي وث-الث ب-ب-ل-دي-ة الشص-ه-ب-ون-ية يتوفر على
بضصعة رؤووسس من اÿيول فقط ،كما يعاÊ
اŸربون بهذه الولية من عدة مشصاكل أاهمها
عدم توفر األدوية ونقصس العلف ،فضص Óعلى
عدم وجود وصصفة غذائية متبعة من طرف
اŸرب ، Úوحتمت هذه العوامل على تراجع
ت -رب -ي -ة اÿي -ول ب -ه -ا ،ح -يث ط -الب ه -ؤولء ‘
أاشص -غ -ال ه -ذه ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ب-إاع-ادة ب-عث
نشصاط الشصعبة و–سص ÚالسصÓلة.ـ

الثÓثاء  15جانفي  2019م
الموافق لـ  09جمادى اأ’ولى  1440هـ
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مبتول رئيسض الوفد ا÷زائري ‘ اجتماع Ã 5+5رسسيليا لـ «الشسعب»:

09

الفلسسفة الدبلوماسسية واألمنية للجزائر كانت دوما قائمة على ا◊وار اŸثمر
لمنية من أاجل اسستقرار اŸنطقة
^ جهود جبارة يبذلها ا÷يشش الوطني الشسعبي وقواتنا ا أ
^ ا÷زائر تتكفل Ãلف النتقال الطاقوي لصسياغة النموذج ا÷ديد لÓسستهÓك الطاقوي
لبيضض اŸتوسسط حضسورا بارزا خÓل اجتماع ›موعة Ÿ 5 + 5نطقة غرب اŸتوسسط ،اŸقرر Ãرسسيليا (فرنسسا) ‘ جوان القادم ،حيث
يسسجل اÛتمع اŸد ‘ Êبلدان ضسفتي البحر ا أ
يرأاسض اÿب Òالقتصسادي الدكتور عبد الرحمان مبتول الوفد ا÷زائري ،الذي يتكفل خÓل مرحلة التحضس ÒاŸشسÎك للبلدان اŸعنية للتوصسياتÃ ،لف التحول الطاقوي.
الدكتور مبتول الذي عيّنه رئيسض ا÷مهورية للقيام بهذه اŸهمة ،يشسرح ‘ هذا ا◊وار بالتفاصسيلﬂ ،تلف ا÷وانب التي تتعلق باللقاء ضسمن رؤؤية تسساهم بها ا÷زائر ‘ ؤضسع
معا ⁄تعاؤن دؤ‹ حديث ،يقوم على اŸبادرة القتصسادية بأابعاد اجتماعية تراعي اÿصسوصسيات الوطنية.

^ اÛت- -م- -ع اŸد Êع- -نصس -ر
ج -وه -ري ‘ Œدي -د ال-عÓ-ق-ات
ال- -دول- -ي -ة ‘ ال -ق -رن ال -واح -د
والعشسرين
^ م -ن -ط -ق -ة ال-ب-ح-ر اŸت-وسس-ط
فضس- - -اء لÓ- - -ن- - -ف- - -ت - -اح والÌاء
اŸت -ب -ادل م -ن أاج -ل مسس -ت -ق-ب-ل
مشسÎك
حاوره :سسعيد بن عياد
الشسعبŸ :اذا ينعقد اجتماع  5+5اŸقرر ‘
جوان القادم Ãرسسيليا؟
د .ع-ب-د ال-رح-م-ان م-ب-ت-ول :ي-ن-بغي ا’عÎاف
بالنتائج الهزيلة ’تفاق برششلونة ومبادرة ا’جتماع
من اجل اŸتوسشط التي كنت من ب ÚاŸدعوين
اإليها .تب Úانه من اŸفيد حصشر العملية ‘ بعضض
البلدان للوصشول اإ ¤نتائج ملموسشة Ûموعة 5+5
(الÈتغال ،اسشبانيا ،فرنسشا ،ايطاليا ،مالطا بالنسشبة
ل-لضش-ف-ة الشش-م-ال-ي-ة وم-وري-ت-ان-ي-ا ،اŸغ-رب ،ا÷زائ-ر،
ت-ونسض ،ل-ي-ب-ي-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-لضش-ف-ة ا÷ن-وب-ي-ة) واإق-ح-ام
اÛتمع اŸد ‘ Êالقمة اŸقبلة كون اÛتمع
اŸد Êع -نصش -را ج -وه -ري -ا ‘ ه -ذا ال -ق -رن ال-واح-د
والعششرين ،وهو اŸوعد الذي
يجمع ضشفتي غرب اŸتوسشط
Ãرسشيليا ‘ جوان .2019
^ ؤماذا عن حضسور ؤدؤر
ا÷زائر ‘ هذا الجتماع؟

ا÷زائر تتكفل Ãلف النتقال
الطاقوي لصسياغة النموذج
ا÷ديد لÓسستهÓك الطاقوي

^^ ل -ق -د ع ّ-ي -ن -ن -ي ف -خ -ام-ة
رئيسض ا÷مهورية السشيد عبد
العزيز بوتفليقة لرئاسشة الوفد
ا÷زائري ‘ هذا اللقاء ،و”
التنصشيب الرسشمي Ãقر وزارة
الشش- - -وؤون اÿارج - -ي - -ة ي - -وم 25
ديسشم ،2018 Èمن طرف السشيد عبد القادر مسشاهل
ب -اسش -م رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة ب-حضش-ور سش-ف Òا÷زائ-ر
ب -ف -رنسش -ا واŸدي -ر ال -ع -ام ل -دائ -رة اوروب-ا ب-ال-وزارة،
واششكر رئيسض ا÷مهورية على الثقة التي وضشعها ‘
ششخصشي.
اإن الفلسشفة الدبلوماسشية وا’أمنية للجزائر كانت
دوما حول تفادي الفجوة اŸعاصشرة انطÓقا من
ح -وار م -ث -م -ر ‘ اإط -ار ن -زاع بﬂ Úت-ل-ف ال-ب-ل-دان.
ا÷زائر عامل اأسشاسشي معÎف به من اÛموعة
ال-دول-ي-ة ك-ع-ام-ل اسش-ت-ق-رار ‘ اŸن-ط-قة اŸتوسشطية
واإفريقيا ،وينبغي ا’إششارة اإ ¤ا÷هود ا÷بارة التي
يبذلها ا÷يشض الوطني الششعبي وكافة قواتنا ا’أمنية
من اجل اسشتقرار اŸنطقة ،واأمام هذا يجب ‘
اŸسشتقبل التعاضشد ‘ ا’سشتعÓمات وا’أعباء ‘
اإطار تعاون دو‹ واسشع ،من اجل تنمية مششÎكة،
ذلك اأن ال- -ت- -ك -ال -ي -ف ’ –ت -م -ل م -ع م -رور ال -وقت.
ا÷زائر كانت دوما مفÎق اŸباد’ت ‘ اŸتوسشط،
منذ «سشانت اأوغيسشتان» اإ ¤ا’أم Òعبد القادر ،اإن
مسشاهمات ا÷زائر الروحانية ،التسشامح ودورها ‘
الثقافة العاŸية ’ Áكن اإ’ اأن يدفعنا ’ن نكون
على درجة من ا’نتباه ’نكسشارات معاصشرة .اإن

زم -ن اŸواج-ه-ات ⁄
ي -ك -ن ل-ي-ح-دث سش-وى
’ن اŸت- - - - -ط - - - -رفÚ
برزوا ‘ الواجهة ‘
ب- -ي- -ئ -ة مشش -ك -ل -ة م -ن
الريبة وا’إقصشاء .اإن
م - - -ع - - -رف - - -ة ا’آخ- - -ر
يقتضشي التوجه اإليه،
ف- -ه- -م- -ه ،م- -ع- -رف -ت -ه
جيدا ،هناك حضشارات جيدة واأخرى سشيئة ،حيث
‘ عا ⁄مÎابط نÓحظ تششكل اأك Ìفاأك◊ Ìضشارة
عاŸية هي ‘ الواقع نتاج وثمرة مسشاهمات ﬂتلف
ا◊ضشارات البششرية منذ بداية اأول تاريخ البششرية،
واأشش Òاإ ¤مقولة روجي غارودي «’ يوجد حوار
حقيقي ب Úا◊ضشارات ما  ⁄يقتنع ا÷ميع بهذا
اليق Úبان ا’إنسشان ا’آخر هو الذي ينقصشه اأن يكون
اإنسشانا كام.»Ó
^ بشس- -ك- -ل اأدق م -ا ه -و ج -دؤل اأع -م -ال ه -ذا
اللقاء؟
^^ ي- -ج- -م- -ع ل- -ق- -اء م- -رسش- -ي- -ل- -ي- -ا روؤسش -اء ال -دول
وا◊كومات ،رئيسض البنك العاŸي ،رئيسشي البنك
ا’أوروب- -ي لÓ- -سش -ت -ث -م -ار وال -ب -نك ا’أوروب -ي ’إع -ادة
ا’ع-م-ار وال-ت-ن-م-ي-ة ،اŸدي-ر ال-ع-ام Ÿن-ظ-م-ة التعاون
والتنمية ا’قتصشادية والفاعل Úغ Òا◊كومي Úمن
اÛت - -م - -ع اŸدÛ Êم- -وع- -ة  5+5ب-ك-ل ت-ن-وعها
ا’ق-تصش-ادي ،ا’ج-ت-م-اع-ي وال-ث-ق-ا‘ .ي-ك-ون اإطÓقه
السشياسشي Ãناسشبة ا’جتماع  15لوزراء اÿارجية
للحوار  5+5يوم  18جانفي بÓفاليت ،ولذلك ”
تششكيل خمسشة افواج بحيث يقود اŸغرب ا÷انب
ا’ق -تصش -ادي وا’ب -ت -ك -ار ،الÈت-غ-ال ت-ت-و ¤ال-ث-ق-اف-ة،

ا’سشÎات -ي -ج -ي ه -و اإع -ادة ال -ت -ف -ك Òح -ول ال -ن -ظ-ام
ا’قتصشادي العاŸي ا◊ا‹ وبالتا‹ التمثيل على
مسشتوى اŸوؤسشسشات الدولية ،ذلك ان النظام الراهن
يششجع الثنائية ششمال /جنوب ،بينما الفقر الذي
يشش -ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى مسش-ت-ق-ب-ل ال-بشش-ري-ة م-ع ج-ي-وب
ت -ت -ن -ام -ى ح -ت -ى ‘ ال -ب-ل-دان اŸت-ط-ورة ه-و ظ-اه-رة
متسشارعة بفعل اأنظمة حوكمة مثÒة للجدل من
جانب بعضض قادة ا÷نوب .يرتفع عدد سشكان العا⁄
اإ 7.6 ¤مليار نسشمة حاليا ويتوقع اأن يصشل 8.6
مليار نسشمة ‘  9 . 8 ،2030مليار نسشمة ‘ 2050
و 11.2مليار ‘ سشنة  ،2100حسشب تقرير لÓأ·
اŸتحدة .غ Òانه من اإجما‹  7مÓي Òنسشمة يÎكز
الثلثان منهم ‘ منطقة ا÷نوب باأقل من  30باŸائة
من الÌوات العاŸية .توجد خصشوصشيات اجتماعية
وط -ن -ي -ة ي -ن-ب-غ-ي اخ-ذه-ا ‘ ا◊سش-ب-ان ك-ون-ه-ا ت-ع-تÈ
مصشدر الÌاء اŸتبادل وتسشمح بالتواصشل مع ثقافات
بعيدة من خÓل ششبكات غ Òمركزية يجب ان تلعب
ف -ي -ه -ا ت -رك -ي -ب -ات اÛت-م-ع اŸد ،Êم-ن م-ث-ق-ف-يــن،
دبلوماسشي ،Úمقاول ،Úوسشائل اعÓم بفضشل الدور
الكب ÒلÓنÎنيت ،دورا وظيفيا اسشÎاتيجيا ،ذلك ان
العÓقات الدولية ا÷ديدة القائمة على العÓقات
الششخصشية ب Úروؤسشاء الدول تفقد تاأثÒها تدريجيا.
ه -ذه الشش -ب -ك -ات ي -جب ان تشش-ج-ع رواب-ط ا’تصش-ال،
فضش- -اءات ا◊ري- -ة ،ح -يث اأن ا’إف -راط ‘ ال -ت -ط -وع
ا÷ماعي Áنع كل روح لÓإبداع ‘ .هذا ا’إطار
ينبغي تخصشيصض عناية خاصشة للنششاط الÎبوي كون
ا’إنسشان اŸفكر واŸبدع يجب ان يكون مسشتقبÓ
اŸسشتفيد والفاعل ا’أسشاسشي ضشمن مسشار التنمية.
ل- -ه- -ذا اقÎح اإنشش- -اء اأق- -ط- -اب ك- -بÒة م -ن ال -ق -ارات
الرئيسشية (جامعات ومراكز البحث) بعيدا عن كل
روح ل-ل-ه-ي-م-ن-ة ك-وسش-ي-ل-ة ل-تÓ-ق-ح م-ت-ب-ادل ل-ل-ث-ق-اف-ات
وŒسشيد ا◊وار اŸدعوم لتفادي ا’أحكام اŸسشبقة
والنزاعات التي تششكل مصشدر توترات غ Òمفيدة.
ت -ق -دم م -ن-ط-ق-ة ال-ب-ح-ر اŸت-وسش-ط Œرب-ة ب-اآ’ف
السش- -ن ÚلÓ- -ن -ف -ت -اح والÌاء اŸت -ب -ادل ،سش -واء ع -ل -ى
اŸسشتوى ا’قتصشادي اأو الثقا‘ ،ومن اجل مسشتقبل
مششÎك فانه من الضشروري ان يقوم قادة الضشفتÚ
ل-ل-م-ت-وسش-ط ب-ت-ط-وي-ر ك-ل
ال -نشش -اط -ات ال-ت-ي Áك-ن
ت - - -ن - - -ف - - -ي- - -ذه- - -ا ’‚از
ال - -ت - -وازن- -ات اŸاأم- -ول- -ة
داخ- -ل ه -ذه اÛم -وع -ة
قصش - -د تشش- -ج- -ي- -ع سش- -ت- -ة
اأهداف تضشامنية .اأو’:
دول - - - - -ة ال- - - - -ق- - - - -ان- - - - -ون
والدÁقراطية السشياسشية
اأخ - - -ذا ‘ ا’ع - - -ت - - -ب- - -ار
ا’نÎوبولوجيا الثقافية،
كون اأي ›تمع بدون ثقافة وبدون تاريخ مثل جسشد
ب  Ó-روح .ث -ان -ي-ا :اق-تصش-اد سش-وق ت-ن-افسش-ي ب-اأه-داف
اجتماعية ،بعيدا عن كل احتكار سشواء كان عموميا
اأو خاصشا .ثالثا :التششاور ا’جتماعي واŸباد’ت
الثقافية بالنقاشض اŸتناقضض .رابعا :القيام باأعمال
مششÎكة دون نسشيان اأبدا اأن اŸوؤسشسشات يحكمها
ف -ق -ط م -ن -ط -ق ال -رب -ح و‘ ع-ا ⁄ا’أع-م-ال ’ وج-ود
للعواطف .لكن يجب تفادي منطق الربح ’أنه يدمر
ال - -رواب - -ط ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ‡ا ي- -وؤك- -د ا’أه- -م- -ي- -ة
ا’إسشÎاتيجية للدولة الضشابطة بالتوفيق ب Úالكلفة
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وال -ك -ل -ف-ة اÿاصش-ة .خ-امسش-ا :اإدم-اج
الهجرة ،كونها اسشمنت الروابط الثقافية ،فيمكن اأن
تكون حجر الزاوية لتدعيم هذا التعاون وا◊وار
الضشروري ،كونها تتوفر على طاقات هائلة ثقافية
واق-تصش-ادي-ة وم-ال-ي-ة .سش-ادسش-ا :م-ع م-راع-اة وضش-ع-ه-ا
ا’ج -ت -م -اع -ي وا’ق -تصش-ادي ،ي-جب ع-ل-ى ال-غ-رب اأن
يششجع حرية تنقل ا’أششخاصض مع السشعي اإ ¤ششراكة
ح -ق-ي-ق-ي-ة راب-ح /راب-ح ‘ اإط-ار ال-ت-ن-م-ي-ة اŸششÎك-ة
الشش-ام-ل-ة اأخ-ذا ‘ ا◊سش-ب-ان ال-ت-ح-دي ا’ي-ك-ول-وجي
ا÷دي- - -د ال- - -ذي ي- - -وؤدي اإ– ¤و’ت اق- - -تصش- - -ادي - -ة
واجتماعية ثقافية وسشياسشية.

عÓقة جدلية ب Úاألمن والتنمية
والهدف السسÎاتيجي تطوير
النظام القتصسادي العاŸي

اي -ط -ال -ي -ا م -ل -ف ال -ت -ن -م-ي-ة
اŸسش -ت-دام-ة ،م-ال-ط-ا م-ل-ف
الشش -ب -اب وال -ت -ن -ق -ل ،وع -اد
ل - -ل- -ج- -زائ- -ر ا÷انب ا’أكÌ
اأهمية بحيث تتكفل Ãلف
ا’ن -ت -ق -ال ال -ط -اق -وي ،م -ن
ح -يث مشش-اري-ع ال-ت-ع-اون ‘
اŸن- - -ط - -ق - -ة ،ال - -ط - -اق - -ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ال-ط-اق-ات غÒ
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي -ة ،ال -ط -اق -ات
اŸتجددة ،الفعالية الطاقوية وبصشورة عامة واششمل
اقÎاح النموذج ا÷ديد لÓسشتهÓك الطاقوي ‘
الفÎة  .2030/2020يقوم روؤسشاء الوفود اÿمسشة
باإعداد خÓصشة تقدم اإ ¤روؤسشاء الدول وا◊كومات
للضشفت Úيوم  24جوان Ã 2019رسشيليا ،و‘ انتظار
اŸوعد تعقد عدة لقاءات للتنسشيق ‘ الفÎة من
ج- -ان- -ف- -ي اإ ¤ج- -وان م- -ع ال- -ب- -ل- -دان اŸط -ل -ة ع -ل -ى
اŸت -وسش -ط ،وم-ن اŸق-رر اأن ي-ل-ت-ق-ي روؤسش-اء ال-وف-ود
اŸع-ن-ي-ة ب-ا’ج-ت-م-اع م-ع ال-رئ-يسض ال-ف-رنسش-ي السش-ي-د
اÁانويل ماكرون منسشق هذا ا’جتماع قريبا(اآخر
الششهر ا÷اري اأو بداية فيفري على ا’أك )Ìبباريسض
من اجل –ديد ا’إسشÎاتيجية النهائية .يليها تنظيم
اجتماع تنسشيقي لتقد ËخÓصشة ا’أفواج اÿمسشة
والتي تسشمح باإطÓق نداء اÛتمع اŸد Êاأمام
روؤسشاء الدول ‘  24جوان من اجل رفاهية مششÎكة،
علما اأن اأŸانيا طرف معني بهذا اللقاء.
^ م -ا ه -و ال -دؤر ال -ذي ت -ل -ع -ب -ه اÛت -م-ع-ات
اŸدنية اıتلفة من اأجل السسلم ؤالتنمية؟

^^ توجد عÓقة جدلية ب Úا’أمن والتنمية ‘
وقت نعيشض فيه عاŸا قاسشيا وغ Òمتوازن .الهدف

الثÓثاء  1٥جانفي  201٩م

الموافق لـ  0٩جمادى األولى  1٤٤0هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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’عÓمي عبد السصÓم شصكركر:
ا إ

الكتابة الشسبابية ملكة تتطور بالقراءة وتصسقل بالتحفيز
غياب فضصاءات للكتابة قتل العديد من اŸواهب

ال -ك-ت-اب-ة ه-ي اŸت-ن-فسس ا◊ق-ي-ق-ي ع-ن م-ك-ن-ون-ات
’قÓ-م مÓ-ع-ق-ه-ا  ،هكذا
ال-ن-فسس ،ال-ع-ق-ول ق-دور وا أ
قيل قدÁا  ،و’زال إا ¤يومنا هذا ..الكتابة ملكة
تكشصف عن ما يدور ‘ الذهن وما يخلد ‘ النفسس
من مواهب وعلوم وأافكار طاŸا تسصمو إا ¤مصصاف
ال-ت-جسص-ي-د ال-واق-ع-ي ب-أاع-م-ال سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة أاو ع-لمية
راقية  ،كما أان فعل الكتابة ’ ينمو من فراغ  ’ ،بد
من توفر البيئة اÓŸئمة ‘ ظل عا ⁄سصمعي بصصري
أاتى على كل ما هو عقلي نابع عن الذات الفردية .
’عÓ- -م- -ي Úال- -ب- -ارزي- -ن
ل- -ن- -ا Œرب- -ة م- -ع اح- -د ا إ
’ك -ادÁي « ع -ب -د السص Ó-م شص-ك-رك-ر «  ،م-ن خÓ-ل
وا أ
صصفحة «شصباب بÓدي» ،ينقل لنا Œربته ‘ عا⁄
’ك -ادÁي-ة  ،ب-اشص-ره-ا ‘ ب-داي-ة مشص-واره
ال -ك -ت -اب -ة ا أ
العلمي  ،فكان لنا معه هذا ا◊وار.

حاوره  :سصم Òالعيفة
^ « الشص- -عب» :ه -ل ت -روي ل -ن -ا ب -داي -ة Œرب -تك ‘
الكتابة؟
^^ عبد السسÓم شسكركر :بادئ ذي بدء التحية والشسكر ،
÷ريدة الشسعب العريقة  ،نعم كانت أاول Œربة ‹ ‘ عا⁄
ال -ك -ت-اب-ة .ال-ك-ت-اب-ة األك-ادÁي-ة ال-ت-ي أام-ي-ل إال-ي-ه-ا ك-ثÒاً ‘،
م-ق-دم-ت-ه-ا :ك-ت-اب م-ع-ن-ون ب ـ»إلعÓ-م ال-ت-وع-وي -اŸفاهيم
واÛالت -الطبعة األو »2018 ¤صسادر عن مركز الكتاب
األك -ادÁي ب -األردن .ك -ت -اب م -وج -ه ل-ط-ل-ب-ة ع-ل-وم اإلعÓ-م
والتصسال وكان حاضسراً هذا العام ‘ الطبعة Ÿ 23عرضس
الكتاب الدو‹ ا÷زائر (سسي.)2018Ó
ك -ت -اب -ي األول ع -ل -ى ك -ل ح -ال ،ك-م-ا ل-دّي ›م-وع-ة م-ن
اŸقالت العلمية من بينها اŸقال الذي صسدر ‘ ›لة
ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وال-ق-ان-ون ب-ع-ن-وان ‘‘ال-ث-ال-وث اÎŸابط:
اإلعÓ- -م ،ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة وال- -ب- -ي- -ئ -ة‘‘ ،الصس -ادر ‘ ال -ع -دد/0٦
اÛلد /02يناير.2017
مع العلم أان اÛلة الدولية  ،تصسدر عن اŸركز العربي
ال -دÁق -راط -ي ل -ل -دراسس -ات اإلسسÎات -ي -ج -ي -ة والسس -ي -اسس -ي-ة
والقتصسادية ،بأاŸانيا -برل.Ú
^ هل هناك مؤولفات اخرى لديكم او مقا’ت؟
^^ ‹ مقال ‘ ›لة دراسسات حول ا÷زائر والعا⁄
ب -ع -ن -وان ‘‘أاه -م -ي -ة ودور التصس -ال ‘ ال -وق-اي-ة م-ن ح-وادث
اŸرور -دراسس -ة اسس -ت -ط Ó-ع -ي -ة ع-ل-ى ع-ي-ن-ة م-ن م-واط-ن-ي
ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة ‘‘-ال-ع-دد  /07اÛل- - -د  /02ديسس -مÈ
 .2017وأايضس- -ا صس- -در ‹ م- -ق- -ال آاخ- -ر ‘ ›ل- -ة ا◊ك- -م -ة
ل -ل -دراسس -ات اإلع Ó-م -ي -ة والتصس -ال -ي -ة ب -ع -ن -وان‘‘ :أاه -م -ي -ة
اإلسسÎاتيجية التصسالية اŸعلوماتية للمنشسأاة الصسناعية‘‘،
العدد /1٤السس- -داسس- -ي األول ،2018/ه- -ذه م -نشس -ورات -ي ‘
اÛال األكادÁي ،لكن اŸشسوار ل يزال طوي ًÓأامامنا
لتقد Ëإاصسدارات أاخرى ‘ ذات اÛال بحول الله ،لكن
هذا ل يعني أانني أاحب الكتابة ‘ ›ال واحد فقط ،لكن
بدايتي األو ¤كانت بالكتابات التي لها عÓقة بتخصسصسي.

وجوه

رÃا سسأانتقل إا ¤الكتابة ‘ ›الت األخرى ‘ اŸسستقبل.
^ ه -ل وج -دت ‘ ول -وجك ع -ا ⁄ال -ك -ت-اب-ة ال-ق-در
الكا‘ من التحفيز ؟
^^ والله أاكون صسريحا معك أانني  ⁄أاجد القدر الكا‘
من التحفيز إال من طرف أاهلي طبعًا الذي كان السسند
ال -وح-ي-د ‘ مسسÒت-ي ال-ع-ل-م-ي-ة ،وك-ذا م-ن ب-عضس األسس-ات-ذة
وال -زمÓ-ء ال-ذي-ن دف-ع-و Êل-ل-ول-وج إا ¤ه-ذا ال-ع-ا ⁄ا÷م-ي-ل
واŸليء بالعراقيل ‘ ذات الوقت.
لكن دعني أاقول لك الشسيء الذي دفعني للكتابة  ،هو أاولً
حبي لها وشسغو‘ بها.ثانياً مادمت أانتمي إا ¤ا÷امعة
ا÷زائ -ري -ة ف-م-ن واج-ب-ي أاق-دم ل-ه-ا ب-عضس األع-م-ال ،ف-ه-ي
األو ¤التي قدمت لنا الكث Òوالكث Òودّرسستنا وعّلمتنا.
علينا كذلك أان نقدم للجامعة أاعمالنا ونسساهم فيها،
وأاغتنم هذه السسانحة ومن هذا اŸن ، Èمن« Èالشسعب»
ألق-دم ك-ل الم-ت-ن-ان وال-ت-ق-دي-ر ألسس-ات-ذت-ي األجÓ-ء ال-ذي-ن
تتلمذت على أايديهم منذ طفولتي إا ¤شسبابي ولزلت...
أاما ثالثًا فإانّ الكتابات األكادÁية أاصسبحت ‘ وقتنا
ا◊ا‹ ضسرورة لكل باحث أاو أاسستاذ أاو طالب باحث ،...فÓ
Áكن أان نسس ‘ Òطريق البحث العلمي دون أان نن Òذلك
الطريق بأاعمال علمية وأاكادÁية.هي Ãثابة الضسوء الذي
ي -ج-ع-لك ت-بصس-ر ل-ك-ي تسس-ت-م-ر ‘ مسسÒتك ال-ع-ل-م-ي-ة ،ح-يث
أاصسبحت اŸؤولفات سسواء كانت كتب أاو مقالت علمية أاو
أابحاث ودراسسات من متطلبات الدراسسات العليا والبحث
العلمي وا÷امعة ككل ،فهذه األخÒة بحاجة إا ¤مثل هذه
األعمال التي يسستفيد منها الكل من طلبة ومؤوسسسسات...
وغÒها.
أاعتقد أان مهنة األسستاذ ل تقتصسر فقط على تقدË
الدروسس للطلبة  ،بل لبد منه تقد Ëقيمة مضسافة إا¤
›ال البحث العلمي .أاما الشسطر الثا Êمن سسؤوالك أاقول
لك  ⁄أاج -د أام -ام -ي –ف -ي -زات م -اع -دا ت-لك ال-ت-ح-ف-ي-زات
اŸع -ن -وي-ة ال-ت-ي م-ن-ح-ت-ن-ي إاّي-اه-ا ع-ائ-ل-ت-ي وك-ذا ب-عضس م-ن
زمÓئي .وإاذا قصسدت التحفيزات اŸادية فأاقول لك أان
الباحث تعوزه اŸادة لطبع كتاباته ومؤولفاته.
^ ماهي أاهم اÙطات التي مازالت تختزنها ‘
ذاكرتك مع مشصوارك ‘ عا ⁄الكتابة؟
^^ أاهم هذه اÙطات هي تلك الكتابات السسيئة التي
كتبتها ‘ البداية وكنت مÎددا منها لعتقادي  ⁄ترتق إا¤
اŸسس- -ت -وى اŸط -ل -وب ،ل -ك -ن ب -دأات ب -ع -د ذلك ‘ ب -ن -ائ -ه -ا
وتطعيمها بأافكار جديدة ووفقاً ألسسلوب ‡نهج ،فالكتابة
عادة ما تكون سسيئة ‘ البداية لكن بعد إاعادة صسياغتها
وتطويرها حتمًا تصسل إا ¤الكتابة التي ترضسيك.
أاتذكر تلك األوقات التي أانعزل فيها عن العا ⁄اÿارجي
لقرابة ثÓثة أايام على التوا‹ ملتزمًا غرفتي أامام طاولتي
ومع أاوراقي وأاقÓمي وحاسسوبي منعكفًا للكتابة ،حتى يرن
هاتفي ،وعندما أارد أاجد بعضس من أاصسدقائي األعزاء
الذين يتصسلون بي ليطمئنوا على صسحتي ،فإانهم يعتقدون
أانني مريضس وطريح الفراشس ،لكن ‘ حقيقة األمر كنت
منشسغ ‘ ًÓالكتابة ،إانها ذكريات حقيقًة ل ُتنسسى.

نحيا بالكتابة
^ Ãاذا ت- - - - -نصص- - - - -ح
ال- -ف -ئ -ات الشص -ب -ان -ي -ة
ال -ت -ي ت -ري -د أان ت -ل-ج
عا ⁄الكتابة؟
^^ ال -ك-ت-اب-ة ل-يسست
باألمر اله Úكما يعتقد
ال - -ب- -عضس ب- -ل ت- -ت- -ط- -لب
اŸع- - -اي Òوالضس - -واب - -ط
واألسسسس واŸراحل التي
يسس -ل-ك-ه-ا ال-ك-اتب ،ل-ه-ذا
أانصسح نفسسي والخرين
من يريد الكتابة يجب
أان يكون ﬁباً للمعرفة،
وشس - -غ - -وف- -ا ب- -ال- -ق- -راءة،
وم-ف-ت-ونً-ا ب-ال-ك-ت-ابة ،ألن
‘‘ال-ك-ت-اب-ة ك-م-ا ي-قال هي
ا◊ي -اة‘‘ أاو ب -ت -ع-ب Òآاخ-ر
‘‘ن - -ك- -تب ألن- -ن- -ا ن- -ح- -ي- -ا
بالكتابة‘‘.
ولهذا أانصسح كل من
Áلك مشس -روع -ا ف -ك-ري-ا
يريد أان يقدمه ،أان يعرف بأان ذلك اŸشسروع Ãثابة رسسالة
ﬂلدة يحملها للقارئ ،وبالتا‹ هذه الرسسالة تكون مبنية
وفقًا لضسوابط ومعاي Òوأاسسسس علمية ،فمث ‘ Óبحوثي
ومقالتي األكادÁية اŸنشسورة سسواء ‘ ›Óت داخل
الوطن أاو خارجه.
كان لبد مني أان أاتبع منهجية بحثية علمية أاكادÁية،
كون هذه اÓÛت تشسÎط ذلك ،فاعلم أان العمل الذي
تتقدم به ُيحّكم من طرف ÷نة –كيمية علمية تتكون من
ثلة من األسساتذة والدكاترة ،فأاي خلل أاو نقصس ‘ عملك
سسواء كان من الناحية اŸنهجية أاو من الناحية العلمية
واŸعرفية سسوف يؤودي ذلك إا ¤إالغائه وعدم نشسره ،ولهذا
أانصس -ح دائ -م ً-ا بضس -رورة ال -ت -م -ك-ن وال-ت-ح-ك-م ‘ اŸن-ه-ج-ي-ة
ال-ب-ح-ث-ي-ة ،وك-ذا ال-ت-ق-ي-د ب-األم-ان-ة ال-ع-ل-مية التي هي شسرط
أاسساسسي ‘ الكتابات األكادÁية ،ناهيك عن ضسرورة تناسسق
األفكار واتسساق األسسلوب وانسسجام الرأاي.
^ كيف تقيّم الكتابة الشصبانية ‘ ا÷زائر ؟
^^ بصسراحة ل أاسستطيع أان أاقدم لك تقييما عن الكتابة
الشس -ب -ان -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ،ف-ه-ن-اك ج-ه-ات ﬂول-ة وﬂتصس-ة
بذلك ،فنÎك اÛال لها .لكن ما أاسستطيع قوله ‘ هذا
الشس -أان أان ه -ن -اك ك -ت-اب-ات احÎمت ف-ع Óً-أاصس-ول وق-واع-د
الكتابة التي ترتقي بها إا ¤القمة ،واألبعد من ذلك هناك
كتابات شسبانية –مل اإللهام واإلبداع ألّن صساحبها رغم
صس -غ -ر سس -ن -ه وشس -ب-اب-ه ل-ك-ن اث-بت ان-ه ك-اتب خÓ-ق ،ي-ت-م-ي-ز
Óمور والتأامل
بالشسفافية والدقة والنظرة البعيدة الثاقبة ل أ

والتفك ،Òيعي جيداً .
الكتابة ليسست فقط أافكارا ومعلومات وحقائق تدون،
إا‰ا هي فن تتطلب من صساحبها أان ُيفuعل ‘ داخله ماكنة
اإلبداع والتحليل ،الكتابات التي تتميز بهذين العنصسرين
حتماً تكون صسا◊ة لكل زمان ومكان ،بل كلما مّر عليها
الزمان ازدادت قيمتها.
لهذا ل Áكن احتقار وإانقاصس من شسأان كتابات هذه
ال-ف-ئ-ة ،ب-ل ي-ت-ط-لب تشس-ج-ي-ع-ه-ا والف-ت-خ-ار والع-ت-زاز ب-ها.
خاصسة أان هذه الفئة أاثبتت وجودها بكتاباتها التي قدمتها
وشس- -اركت ‘ ال- -ط- -ب- -ع -ة الـŸ 23ع -رضس ال -ك -ت -اب ال-دو‹
‘‘سسي.‘‘2018Óراي -ن -ا ه -ن -ا ‘ ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة ال-ك-ث Òم-ن
اŸؤولفات ‘ ﬂتلف اÛالت اŸعروضسة ‘ الصسالون
ه -ذه السس -ن-ة ت-ع-ود ل-ل-ف-ئ-ة الشس-ب-ان-ي-ة .ه-ذا م-ا ي-ب-عث األم-ل
والفرح ،وهو ما يحفزها كذلك على اŸثابرة والصسمود،
ألن ›ال الكتابة كما أاشسرنا آانفاً مليء باŸطبات ،كغياب
التحفيزات ،ووجود مث ً
 Óفئة معينة بدًل أان تشسجع أاصسبحت
ل تعÎف ول تؤومن بهذه الكتابات كونها تعود لفئة شسبانية
صسغÒة .ما نطلبه من ا÷هات الوصسية حماية إابداعات
ال -ف -ئ -ة الشس -ب -ان -ي -ة اŸوه -وب -ة وال -ن -ظ -ر إال -ي-ه-ا و–ف-ي-زه-ا
وتدعيمها ،ألن الشسباب سسيما هؤولء الذين يحملون مشساريع
فكرية إابداعية هم مسستقبل ونواة اÛتمع األسساسسية .هم
سسبب قوة اÛتمع ونهضسته .ا÷زائر ‘ أامسس ا◊اجة اإ¤
مثل هذه األعمال التي تقدمها الفئة الشسبانية ،فالتغيÒ
وبلوغ التقدم والتطور ل يأاتي إال بالثورة العلمية والفكرية.

يبلغ  18ربيعا و يطمح للنجومية من بوابة ليفربول

لعروسسي ...موهبة جزائرية صساعدة ‘ سسماء الكرة

يعد الÓعب ا÷زائري الصصاعد ياسصر
لعروسصي من ابرز اŸواهب الكروية التي
سص -ت -زي -ن ال -ك -رة ا÷زائ -ري -ة مسص -ت-ق-بÓ-
خاصصة ان سصنه  ⁄يتجاوز  .. 18ينشصط
‘ نادي ليفربول العريق وهو ما يتيح له
ف - -رصص- -ة ال- -ل- -عب ‘ اŸسص- -ت- -وى ال- -ع- -ا‹ و
ا’ح-ت-ك-اك ب-افضص-ل الÓ-ع-ب ‘ Úال-ع-ا⁄
ح -يث ي -ط -م -ح ل -ع -روسص -ي ا ¤اسص -ت-غÓ-ل
فرصصة تواجده ‘ نادي ليفربول لشصق
طريق النجومية .

عمار حميسصي
لعروسسي ابن  18ربيعا واŸلقب ‘ األوسساط
ال -ك -روي -ة ال -ف -رنسس -ي -ة بـ»ب -ول ب -وغ-ب-ا» ال-ن-ج-م
ال-ف-رنسس-ي ل-ن-ادي م-انشسسس Îي-ون-اي-ت-د ب-ال-ن-ظ-ر
لتشسابه الÓعب ‘ Úالبنية ا÷سسدية وقسسمات
الوجه.
كان لعروسسي مرشسحا لدعم صسفوف منتخب
الشسباب –سسبا لÓسستحقاقات الكروية التي
تنتظره مسستقب ÓبÓعب Úمتميزين ينشسطون
‘ القارة العجوز و ” فتح قنوات التصسال مع
الÓعب الشساب الذي ينشسط ‘ مركز ا÷ناح
بقصسد ضسمه ‘ اŸسستقبل إا ¤منتخب الشسباب
(أاقل من  20عاما) والذي يشسارك حاليا ‘
التصسفيات اŸؤوهلة لنهائيات كأاسس أا· أافريقيا

لهذه الفئة .
وي- -ع- -ت Èل- -ع -روسس -ي أاح -د اŸواهب الشس -اب -ة
ال Ó-م -ع -ة ‘ ف -ري-ق الشس-ب-اب ب-ن-ادي ل-ي-ف-رب-ول
وال-ذي ي-درب-ه ال-ن-ج-م السس-اب-ق ل-ل-ف-ريق سستيفن
جÒارد ويبلغ لعروسسي من العمر  18عاما وهو
مولود بولية واد سسوف وسسافر برفقة عائلته
إا ¤ف- - -رنسس- - -ا وه- - -و Áلك أايضس- - -ا ا÷نسس- - -ي - -ة
الفرنسسية.
وبعد أان تكّون ‘ نادي لوهافر الفرنسسي
ان-ت-ق-ل ل-ع-روسس-ي إا ¤ن-ادي ل-ي-ف-رب-ول ‘ شس-ه-ر
جويلية من العام  2017حيث يلعب ‘ فريق
(أاقل من  18عاما ).
وشسارك لعروسسي هذا اŸوسسم ‘  18مباراة
مع فريق الشسباب بليفربول وهو يطمح لفرضس
نفسسه ولفت انتباه ا÷هاز الفني للفريق األول
الذي يدربه األŸا Êيورغن كلوب .
وكان اŸدرب السسابق للمنتخبات ا÷زائرية
بوعÓم شسارف قد وجه الدعوة أايضسا Ÿهاجم
ف -ري -ق الشس -ب -اب ب-ن-ادي إان Îم-يÓ-ن اإلي-ط-ا‹
ﬁمد منور بلخ Òرفقة لعروسسي بقصسد ضسمه
Ÿنتخب (أاقل من  20عاما) خÓل اŸعسسكر
األخ Òال- -ذي اشس- -رف ع- -ل- -ي -ه ق -ب -ل ان ي -ق -دم
اسس -ت -ق -ال -ت -ه ل -ك -ن -ه  ⁄ي -ت -م -ك-ن م-ن ا◊ضس-ور
واŸشساركة ‘ هذا الÎبصس و هو ما فوت
الفرصسة على اŸدرب السسابق شسارف من اجل
ا◊ديث معه و اقناعه بتمثيل اŸنتخب الول

وي -ت -واج -د ل -ع -روسس -ي ‘ ف -ري-ق ك-ب Òاسس-م-ه
ل -ي -ف -رب -ول ي -ط-م-ح م-ن خÓ-ل-ه ل-ك-ت-اب-ة اÛد
الكروي اÿاصس به كÓعب صساعد خاصسة انه

يدرك ان التواجد ‘ فريق كب Òبهذا ا◊جم و
هو ما يجعله مطالبا باسستغÓل الفرصسة ‘
هذا السسن يبقى امرا ايجابيا بالنسسبة له و

سس- -ي- -ك- -ون ع -ل -ي -ه اسس -ت -غ Ó-ل الم -ر م -ن اج -ل
اŸنافسسة على مكانة ‘ الفريق الول خÓل
اŸوسسم اŸقبل .
ويعد اŸوسسم ا◊ا‹ مهم بالنسسبة لÓعب
خ- -اصس -ة ان -ه م -ط -الب ب -ل -فت ان -ظ -ار اŸدرب
الŸا Êي -ورغ -ن ك -ل-وب ل-ل-ت-واج-د م-ع ال-ف-ري-ق
الول خÓل اŸوسسم اŸقبل و هو المر الذي
ي -ت -ط -لب ب -ذل ›ه -ودات ك -بÒة م-ن ال-ن-اح-ي-ة
البدنية و التقنية .
ويتوفر ليفربول على ›موعة ‡يزة من
الÓعبﬂ ‘ Úتلف اŸناصسب و هو ما يجعل
اŸامورية صسعبة بالنسسبة لÓعب لعروسسي ال
انها غ Òمسستحيلة خاصسة ان اŸدرب األŸاÊ
معروف بانه يعشسق الÓعب Úالشسبان و يسسعى
دائما Ÿنحهم الفرصسة .
ولعب لعروسسي العديد من اŸباريات هذا
اŸوسسم و اكد انه من الÓعب ÚاŸهم‘ Ú
الفريق خاصسة بعد ان ضسمن مكانة اسساسسية و
هو ما يجعله من العناصسر اŸرشسحة للعب مع
الفريق الول لنادي ليفربول .
ويبقى الهم بالنسسبة لنا هو ضسمان تواجد
هذا الÓعب مسستقب Óمع اŸنتخب الوطني
اŸط -الب ب -ت -ج -دي -د ال-دم-اء و م-ن-ح ال-ف-رصس-ة
ل Ó-ع -ب Úالشس -ب -ان اŸت -ال -ق Úسس -واء ﬁل-ي-ا او
اوروبيا
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لولى  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٤٦
الثÓثأء  ١٥جأنفي  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٩جمأدى ا أ

سسنة على تأأسسيسس
اÛألسس الشّسعبية
البلدية

@ لبنـ ـات ق ـاعدية لضضمان دÁومة
مؤوسّضسضـ ـ ـات ال ّدول ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـ ـة
@ اŸنتخبـون يطالبون بصضÓحيات
واسضعة Ÿرافق ـة التّنمية اÙلية

كلمة العدد

البحث اŸتواصضل عن الّنجاعة
غداة اسسÎجاع ال ّسسيادة الوطنية قّررت
ا÷زائر اŸسستقّلة الشّسروع ‘ إازالة آاثار
اإلدارة ال -ك -ول-ون-ي-ال-ي-ة ال-ع-نصس-ري-ة ب-ع-د
دراسس -ة دق -ي -ق -ة ل -ل -وضس -ع آان -ذاك ت-ب-يـّن
الÓّ- - -إانسس- - -ج- - -ام ‘ ام - -ت - -دادات ه - -ذه
ال -فضس -اءات ع Èك -ام -ل ال -ب -ل -د ع-ن-دم-ا
اعتمد هؤولء على  ١٥٥٣بلدية تسسÒ
وفق قواعد القصساء ،وخ Òدليل على
ذلك فرضض ما يعرف بـ «بÒو آاراب» ولـ
«سس - -اسض» ،وغÒه - -م- -ا م- -ن األسس- -ال- -يب
السس -ت -ع -م-اري-ة اŸطّ-ب-ق-ة ع-ل-ى الّشس-عب
جمأل أاوكيلي
ا÷زائري.
وهكذا ومباشسرة انكبّ ا÷زائرّيون على إاصسÓح إاداري عميق مرجعّيته
التخلصض من «اŸوروث القد »Ëالذي يعود إا ¤بدايات غزو هذا البلد،
وإاحÓل ﬁل ذلك بوادر اŸشسروع الوطني بكل أابعاده يÎجم عمليا

اŸواثيق األسساسسية للّثورة اŸؤوّكدة على عنفوان الدولة الوطنية ‘
مسسÒة البناء والّتشسييد.
” ال ّسسعي إا ¤إاعادة
‹
ا
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ض
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ل
ا
ض
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ا
م
◊
ا
ب
ة
م
ع
ف
Ÿ
ا
وŒسسيدا لهذه اإلرادة
ّ
ّ
الّتقسسيم القليمي ‘  ،١٩٦٣وميثاق البلدية ‘  ،١٩٦٦هذه األرضسية
األولية سسمحت بالّذهاب عقب فÎة وجيزة ل تتعدى السسنة ا ¤إاصسدار
القرار رقم  ٦٧ - ٢٤اŸؤوّرخ ‘  ١٨جانفي  ١٩٦٧واŸتعّلق بقانون
البلدية ،الذي تضسّمن  ٢٨٧ماّدة –ّدد كيفيات عمل هذه األخÒة ‘
عهد السستقÓل.
وحاول اŸشسّرع ‘ تلك الفÎة تكييف هذا النصض مع خيارات البلد
” إاقراره كنقاط فاصسلة مع ما
السسياسسية والقتصسادية ،واللتزام Ãا ّ
Óفاق
سسبق ،لذلك جاء لتصسحيح حالة إادارية تصسحيحا جذريا بالنسسبة ل آ
القادمة مّهدت إلجراء النتخابات البلدية والولئية فيما بعد.
وكل هذه اّ Ù
طات اÙلية أاُعّد لها من قبل أاي وضسع الّتشسريع الذي
يسسمح بخوضض أاو ¤التّجارب النتخابية بعد الثّورة الّتحريرّية حتى ل
–دث أاي ثغرة أاو فجوة عند تفعيل اŸواد الواردة ‘ القانون ا÷ديد.
وسسار ا◊ال على هذا اŸنوال إا ¤غاية التّعديل الذي م ّسسه بحكم
الّتغي Òالذي حدث ‘ اŸنظومة السسياسسية والقتصسادية ‘ البÓد،
وت -ك-ي-ي-ف م-رة أاخ-رى ه-ذا ال-ق-ان-ون م-ع اŸسس-ت-جّ-دات الّ-راه-ن-ة آان-ذاك
‡ا أاّدى إا¤
كالنفتاح على قيم جديدة ‘ التّسسي Òبتغي Òالنّصسوصض ّ

@ع Úالدفلى

تسضيÒنا
ينبع من عمق
انشضغا’ت
السضكان
وأاولويات
اıطط

@بأتنة

البلدية قاعدة
’مركزية وفضضاء
Ÿمارسضة حقّ
اŸواطنة
@ تيبأزة

ضضرورة إارفاق
عصضرنة ا◊الة
اŸدنية
با’سضتثمار ‘
اŸوارد
البشضرية

إادخال هذه ا◊ركية ‘ قانون البلدية والولية الّتسسمية ا÷ديدة.
‘ الّذكرى  ٥٢من ميÓد قرار رقم  ٦٧ / ٢٤اŸؤوّرخ ‘  ١٨جانفي
 ،١٩٦٧واŸتعّلق بقانون البلدية التي نحييها ا÷معة ،نود ‘ ملّفنا هذا
الّتواصسل مع عّينات من رؤوسساء البلديات قصسد معرفة آارائهم فيما يتعلّق
بهذه الّتجربة الÌية ،بالضسافة إا ¤اقÎاحاتهم التي تندرج ‘ إاطار
ال ّسسعي ا◊ثيث لÎقية أاداء هذه اŸؤوسّسسسات القاعدية نحو األفضسل ‘
تسسيÒهم اليومي انطÓقا من قناعاتهم بأانّ هناك العديد من األفكار
التي يريدون قولها لكّنهم يتحّفظون على ذلك ل ندري Ÿاذا؟ وانعكسض
ذلك على عملهم إاذ يرفضسون الّتعجيل ‘ اّتخاذ أاي مبادرة خاصسة عندما
يتعلق األمر باألموال ،ل يوّقعون أاي شسيء خارج إاطار اŸداولت ،هذا ما
يقلقهم كثÒا ول نندهشض اليوم من بقاء األحياء مهملة ،والعمارات مÎوكة
◊الها وال ّ
طرق ﬁفورة ،وغÒها من األمور هذا كلّه يعبّر عن حالة
ملموسسة لدى رؤوسساء البلديات يتفادون ا◊ديث عنها.
هذا جزء من الكل بإامكان هؤولء تقييم هذا اŸسسار للبلدية ا÷زائرية
تقييما موضسوعيا بعيدا عن كل ذاتية هدفه خدمة ال ّصسالح العام ،وهذا
بإاثارة كل الكراهات ا◊الية  ⁄ل حتى يتسسّنى لل ّسسلطات العمومية
معرفة مواطن التّعطيل إلزالتها فورا ،ولفسسح اÛال أامام اŸبادرة
جه للمنتخب ÚاÙلّي ،Úخاصسة خÓل
الواردة بقّوة ‘ اÿطاب اŸتو ّ
هذه الفÎة ويك ّسسر ذلك «ا◊اجز الّنفسسي».
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رئيسس بلدية حجرة النصس بتيبازة:

ضضرورة إارفاق عصضرنة ا◊الة اŸدنية با’سضتثمار ‘ اŸوارد البشضرية
’طÓق ،ؤأاكÌها
تعت Èبلدية حجرة النصس بتيبازة من ب Úأانظف البلديات باŸنطقة على ا إ
تلبية ◊اجيات اŸواطن بفعل اسستقرار اÛلسس البلدي من جهة ؤؤفرة اŸوارد اŸالية من جهة
أاخرى ،إا’ أانّ رئيسسها ﬁمد أاحف ’ Òيزال يطالب بإارفاق عصسرنة التسسي Òبتغي Òجذري ‘
الذهنيات على مسستوى البلدية.
تيبازة :علي ملزي
وألّن العصسرنة التي رافقت مصسلحة ا◊الة اŸدنية
خÓل السسنوات األخÒة بلغت درجة عالية من الدقة
وال- -ت -ط -ور ل -ف -ائ -دة اŸواط -ن ب -ال -ت -وازي م -ع ت -زاي -د
ا◊اجيات اŸعّبر عنها من طرف هذا األخ ،Òفقد
أاضسحى لزاما على الوصساية إاعتماد برنامج تكويني
هادف لفائدة جميع عمال وإاطارات البلدية لتمكينهم
من مواكبة هذا التطور ،إال أاّن ذلك  ⁄يحصسل على
أارضص الواقع بالشسكل الذي يقتضسيه اŸوقف وتتطلبه
العصسرنة ،بحيث تبقى الذهنيات البليدة والتقليدية
سسيّدة اŸوقف ‘ جميع مسسائل التعامل مع اŸواطن
م -ن ج -ه-ة وم-ع م-ل-ف-ات الÈام-ج وال-ت-ن-م-ي-ة م-ن ج-ه-ة
أاخرى ،وح Úيتعلق األمر بعمال الشسبكة الجتماعية
الذين ينحدر معظمهم من فئة ﬁدودة اŸسستوى
العلمي ،فإاّن األمر يصسبح أاك ÌتأاثÒا بشسكل سسلبي
على مردود البلدية وتأاطÒها ◊اجيات اŸواطن،
حسسب ما ذهب اليه رئيسص بلدية حجرة النصص ﬁمد
أاحف ،Òوالذي ذّكر أايضسا بتوقيف مسسار التوظيف
‡ا أافرز إاسسناد وظيفت Úأاو أاكÌ
منذ سسنة ّ 2016
أاحيانا Ÿوظف واحد ‘ حال تقاعد زمÓئه ،األمر
الذي يضسيف عليه عبئا ل يطاق ول يحتمل.
وعن المكانيات اŸالية واŸادية الضسرورية لضسمان
تسسي Òأامثل للجماعة اÙلية ،فقد طالب ﬁمد

أاحف Òمنذ عهدته الو ¤على رأاسص
ب- -ل- -دي -ة ح -ج -رة ال -نصص م -ا ب2007 Ú
و 2012بضس- -رورة اج -راء ت -ع -دي Ó-ت
وإاصس Ó-ح -ات ج -ذري -ة ‘ اŸن -ظ -وم-ة
القانونية التي تتحكم ‘ ضسبط تلك
اŸوارد ،بحيث ل يزال قانون البلدية
والولية اŸعمول به حاليا والصسادر
سسنة  2012يفتقد للنصسوصص التطبيقية
واآلليات التي “ّكن البلدية من إانشساء
م -ؤوسسسس -ات اسس -ت -ث-م-اري-ة “ك-ن-ه-ا م-ن
ت -ن -وي -ع مصس -ادره -ا اŸال -ي -ة ،ك -م-ا أاّن
ال-ع-دي-د م-ن اŸؤوسسسس-ات الق-تصس-ادية
واÿدماتية النشسطة بالعديد من البلديات تّتخذ من
اŸدن الكÈى مقرات إاجتماعية لها دون أان تسستفيد
البلديات من ا÷باية اŸسسددة من طرفها ‘ ،حÚ
يتعّرضص سساكنة البلديات اŸعنية بالنشساط لوابل من
اŸظاهر السسلبية التي تعيق حياتهم اليومية على
غ- -رار ت- -عّ- -رضص ال- -ط -رق اÙل -ي -ة ل Ó-هÎاء ب -ف -ع -ل
الشس -اح -ن-ات وت-ط-اي-ر غ-ب-ار اÙاج-ر وت-ل-وث ال-ب-ي-ئ-ة
وحصسول حالت من الزحام وغÒها.
وما يلزم ا÷ماعة اÙلية للمسساهمة ‘ القتصساد
الوطني خاصسة ما تعلق منه Ãا يندرج خارج ›ال
اÙروقات ،فإاّن طريقة تسسي Òملفات السستثمار
حسسب رئيسص بلدية حجرة النصص ل تزال تكتنفها

رئيسس بلدية بومرداسس:

بÒوقراطية كبÒة ليسص من السسهل الدفع بهذا
اŸلف لÓنفراج والتطور على اŸسستوى اÙلي
بدون إاعطاء رئيسص البلدية Ãعية اعضساء ›لسسه
صسÓحيات أاوسسع لتسسي Òملف السستثمار ﬁليا
“اشس -ي -ا و ح-اج-ب-ات ك-ل م-ن-ط-ق-ة و
رغبة اŸسستثمرين ‘ النشساط ‘
بلدية دون سسواها ،وما يؤوّكد على
كون طريقة التسسي ÒاŸعتمدة حاليا
ل تليق بتطوير هذا اŸلف –صسل
العديد من اŸسستثمرين على قطع
أارضسية منذ سسنوات عّدة ،إال أاّنهم ⁄
يشسرعوا بعد ‘ إا‚از مشساريعهم
وقد يكون بعضسهم قد حصسل على
ق - -روضص م - -ال- -ي- -ة ل‚از مشس- -اري- -ع
لمر الذي
مغايرة ‘ أاماكن أاخرى ،ا أ
يرغم ا÷هات اŸعنية على سسحب
لرضس -ي -ة م -ن -ه-م م-ن م-ن-ط-ل-ق تسس-ل-ي-م-ه-ا
ال -ق -ط -ع ا أ
ل -ل -راغ -ب ‘ Úالسس -ت -ث -م-ار ال-ف-ع-ل-ي ال أاّن ال-ت-أاخ-ر
جل ‘ القÓع بهذا اŸلف يبقى يشسّكل نقطة
اŸسس ّ
سسوداء ‘ ‰ط التسسي ،Òوالذي يفÎضص أان يسسند
م-ب-اشس-رة ل-ل-ج-م-اع-ة اÙل-ي-ة اŸع-ن-ي-ة ب-السستثمار
لتمكينها من اŸتابعة و اتخاذ الجراءات اŸناسسبة
‘ آاجال معقولة ،إال أانّ ذلك يجب أان يبقى بعيدا
عن ا◊سساسسيات وا◊سسابات ا◊زبية التي تتدخل
‘ العديد من ا◊الت لفرضص حصسار تنموي على
بعضص البلديات من دون وجه حق ،بحيث يجب
إاعتماد قوان Úصسارمة ‘ هذا اÛال “نع إاقحام
السسياسسة ا◊زبية ‘ –ريك دواليب التنمية.

اŸراقب اŸا‹ يشضّكل أاك Èعقبة ‘ مهام اŸنتخب اÙلي
ث ّ-م -ن رئ-يسس ب-ل-دي-ة ب-وم-رداسس ج-ع-ف-ر ب-اك-ور
’صسÓ-ح-ات ؤاŸقÎح-ات ال-ت-ي ع-رفها
›م-ل ا إ
مشس -رؤع ق -ان -ون ا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة ل-ت-وسس-ي-ع
صسÓحيات رؤؤسساء اÛالسس البلدية من أاجل
القيام Ãهامهم كاملة ‘ تسسي Òالشسأان اÙلي
للمواطن Úؤالتمتع بحق ا◊ماية القانونية،
م- -ع اقÎاح م- -ع- -ا÷ة إاشس -ك -ال -ي -ة اŸراقب اŸا‹
الذي يبقى من ؤجهة نظره أاك Èعائق أامام
اŸنتخب ÚاÙلي.Ú
بومرداسس :ز ــ كمال
ي- -ع- -ود ا◊ديث ع- -ن صسÓ- -ح -ي -ات رؤوسس -اء اÛالسص
البلدية وتسسهيل أاداء اŸنتخب اÙلي مع مشسروع
قانون ا÷ماعات اÙلية أاو قانون البلدية والولية
الذي عرف منذ صسدوره سسنة  1967عدة تعديÓت
بداية من قانون رقم  90 / 08الصسادر بتاريخ / 11
أافريل سسنة  1990وصسول إا ¤قانون رقم 11 / 10
لسسنة ،2011الذي اعت Èالبلدية عبارة عن «ا÷ماعة
اإلقليمية القاعدية للدولة بالنظر إا ¤أاهميتها كنواة
أاو ¤تنطلق من خÓلها ﬂتلف مؤوسسسسات الدولة».
وت -زام -ن -ا م -ع ذك -رى صس -دور أاول ق -ان -ون ب-ت-اري-خ 18

فيفري  ،1967حاولنا من خÓل هذا
الّ- -ل -ق -اء ال ّسس -ري -ع م -ع رئ -يسص ب -ل -دي -ة
بومرداسص جعفر باكور على هامشص
م -ل -ت -ق-ى األدب الم-ازي-غ-ي ،ا◊ديث
عن طبيعة القانون ومدى مسساهمته
‘ تنظيم و–سس Úأاداء هذا اŸرفق
العمومي الهام ،وهنا أاّكد ّﬁدثنا «أاّن
اإلصسÓحات والتطورات التي عرفها
ق -ان -ون ال -ب -ل -دي -ة وال -ولي -ة سس-اه-مت
بشس- -ك- -ل أاسس -اسس -ي ‘ ت -ط -وي -ر م -ه -ام
اŸنتخب اÙلي وقوة حضسوره عÈ
إاقليم بلديته على الرغم من اسستمرار
ا◊ديث وسسط اŸواطن Úبأان رئيسص البلدية يفتقد
للصسÓحيات ،و ⁄يعد له حضسورا قويا أامام ‡ثلي
اإلدارة ،خاصسة ما تعلق باÛال الجتماعي وقطاع
السسكن باÿصسوصص ،وهي رؤوية غ Òمؤوسّسسسة تقريبا
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤م-ك-ان-ة رئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة ودوره ‘ ÷ن-ة
السسكن وصسÓحياته ‘ إابداء الرأاي حول اŸوضسوع.
وأاضساف جعفر باكور ‘ هذا الشسأان« :رغم اŸكاسسب
اّÙق- -ق- -ة ل- -ل- -م -ن -ت -خ -ب ÚاÙل ّ-ي  ‘ Ú-إاط -ار ه -ذه
اŸن -ظ-وم-ة ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸت-درج-ة خ-اصس-ة ‘ ›ال
اŸب -ادرة ف -ي-م-ا ي-خصص السس-ت-ث-م-ار واقÎاح مشس-اري-ع

التنمية اÙلية ذات األولوية بالنسسبة
للمواطن ‘ إاطار الÈامج القطاعية
البلدية والولئية ،إالّ أاّن رئيسص البلدية
ل يزال مقّيدا بشسروط وصسÓحيات
اŸراقب اŸا‹ على مسستوى الدائرة،
ال -ذي يشسّ -ك-ل ع-ق-ب-ة ف-ع-ل-ي-ة ‘ “ري-ر
اŸشساريع بسسبب التأاخر ‘ الدراسسة
وال -تسس -وي -ة وب -ال -ت -ا‹ اŸواف -ق-ة ع-ل-ى
التغطية اŸالية ‘ ،وقت سسخّرت فيه
الدولة والسسلطات الولئية إامكانيات
مالية ومادية كبÒة لفائدة ا÷ماعات
اÙل- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف اıط -ط -ات
والÈامج التنموية.»..
ك -م -ا دع -ا رئ -يسص اÛلسص ال ّشس -ع -ب-ي ل-ب-وم-رداسص ‘
األخ« Òإا ¤ضسرورة األخذ Ãختلف اŸقÎحات التي
ع ّ-ب -ر ع -ن -ه -ا ‡ث -ل-و الشس-عب ع Èالّ-ل-ق-اءات ا÷ه-وي-ة
واŸرك -زي -ة ال -ت -ي أاشس -رفت ع -ل -ي -ه-ا ال-وصس-اي-ة إلث-راء
مشسروع القانون ا÷ديد من أاجل تفعيل دور رئيسص
البلدية ،وإاعادة كافة ال ّصسÓحيات القانونية التي كان
ي -ت -م ّ-ت-ع ب-ه-ا سس-اب-ق-ا م-ن أاج-ل اŸسس-اه-م-ة ‘ خ-دم-ة
اŸواط -ن وت -رق -ي -ة ال ّشس -أان اÙل -ي ب -ب -عث مشس -اري -ع
الّتنمية نحو األمام.»..

رئيسس اÛلسس الشسعبي بوزينة بباتنة :

البلدية قاعدة ’مركزية وفضضاء Ÿمارسضة حّق اŸواطنة

اسستكملت بلديات ؤ’ية باتنة الـ61
–ضسÒات- -ه- -ا لÓ- -ح- -ت- -ف- -ال ب -ال -ي -وم
ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -ل-دي-ات اŸصس-ادف لـ18
ج- -ان -ف -ي م -ن ك -ل سس -ن -ة ،م -ن خ Ó-ل
’بواب
تنظيم عديد التظاهرات ؤا أ
اŸف- -ت- -وح- -ة ل- -ل- -م -واط -ن ،Úل -ع -رضس
ﬂتلف الÈامج التنموية البلدية
ؤتسسليط الضسوء على مهام البلدية،
’داري.
ؤأافاق التنمية ؤالتحسس Úا إ
باتنة :حمزة Ÿوشسي

وأاشس -ار ‘ ه -ذا الصس -دد رئ -يسص ب-ل-دي-ة ب-وزي-ن-ة السس-ي-د
غشسام عبد اŸليك ÷ريدة «الشسعب» ،أاّن البلدية تعتÈ
القاعدة الÓمركزية ومكان Ÿمارسسة حق اŸواطنة،
إا ¤أاهمية ودور البلدية باعتبارها القاعدة واللبنة
األسس -اسس -ي -ة ل -ل -ج -م -اع -ات اÙل -ي -ة ،خ -اصس -ة ‘ ظ -ل
اله -ت-م-ام ال-ك-ب Òال-ذي ت-ول-ي-ه ل-ه-ا ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة
والسسلطات العليا وإادراجها ‘ كل الدسسات ÒالقوانÚ
التي أامدتها بصسÓحيات اك Èلتفعيل وتعزيز العمل
الدÁقراطي التشساركي ،مشسÒا أان ولية باتنة بفضسل
برامج رئيسص ا÷مهورية تعرف حركية كبÒة إانعكسست
على البلديات ،خاصسة النائية منها من خÓل القفزة

رئيسس بلدية بني سسليمان باŸدية :

اŸنظومة القانونية عّززت من العمل التنموي
ت-ت-ب-اي-ن رؤؤى رؤؤسس-اء اÛالسس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-و’ي-ة اŸدي-ة ح-ول أاداء ال-ب-ل-دي-ات م-ن-ذ
تأاسسيسسها سسنة  1967إا ¤يومنا هذا ؤنظرتهم Ÿسستقبل هذه ا÷ماعات اÙلية بالنظر إا¤
ثنائية اŸمارسسة الفعلية بها أاؤ اŸسستوى اŸعار‘ ؤالتأاهيلي للمنتخب.Ú
اŸدية :علي ملياÊ
يرى عÓل مكي رئيسص اÛلسص الشسعبي لبلدية
ب -ن -ي سس -ل -ي-م-ان ب-ا÷ه-ة الشس-رق-ي-ة ل-ولي-ة اŸدي-ة
صساحب  05عهدات انتخابية «رئيسص بلدية سسيدي
الربيع لعهدت« ،»Úنائب رئيسص بلدية بني سسليمان
لعهدت »Úثم رئيسص بلدية ‘ هذه العهدة بـأانه
لداء اÛالسص الشسعبية
Áكن اعطاء تقييم فعلي أ
البلدية منذ تأاسسيسسها بالنظر إا ¤اŸراحل التي
ت -ع -اق -بت ع -ل -ي-ه-ا ،ح-يث ك-ان ‘ ب-داي-ة ت-أاسس-يسس-ه
لمر رقم 24 / 67 :اŸؤورخ ‘
ﬁدودا Ãوجب ا أ
 1967/ 01 / 18اŸتعلق بالبلدية ،الذي ن ّصص على
اÛلسص الشسعبي البلدي الذي كان عبارة عن
ج -ه -ازي -ن ج -ه -از اŸداول -ة ب Úأاعضس -اء اÛلسص
الشسعبي البلدي وجهاز تنفيذي يسسهر على تنفيذ
اŸداولت ،وأان- -ه ت- -ب -ع -ا ل -ل -ت -ط -ور الج -ت -م -اع -ي
والق -تصس -ادي والÎك -ي -ب -ة ال -بشس -ري -ة ل -ل -م -ج -ت-م-ع
ا÷زائري كان لزاما أان يكون لهذه ا÷ماعات
Óسس- -ت- -ج- -اب- -ة ◊اج- -ي- -ات
اÙل - -ي - -ة دور أاك Èل  - -إ
اŸواط- -ن Úوال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة اÙل -ي -ة وŒسس -د ذلك
ب -إاصس -دار ق -ان -ون ل -ل -ب-ل-دي-ة ‘ ث-وب ج-دي-د وك-ان

Ãقتضسى القانون رقم 09 / 81 :اŸؤورخ ‘/ 04 :
 ،1981/ 07ال - -ذي ع- -زز دور أاك Èل- -ل- -م- -ج- -السص
اŸنتخبة وسسيما ‘ ›ال التنمية اÙلية وذلك
بإاعطائها كل الصسÓحيات التي اسستوحت بعضسها
‘ ع -م -ل -ي -ة الن-ت-ق-ال م-ن ع-م-ل-ي-ة السس-ت-ق-ط-اب
البشسري للكادر اŸسس Òإا ¤انتقاء النخب التي
ب -إام -ك-ان-ه-ا أان تسس-ت-ج-يب ل-ل-ت-ح-ول ال-ذي شس-ه-دت-ه
الدولة وقتها من النظام التسسيÒي التقليدي إا¤
العصسري.
وتعّزز دور البلدية أاك Ìحسسب ﬁدثنا ‘ صسدور
قانون  09 / 84مؤورخ ‘ 1984/ 02 / 04 :اŸتضسمن
التنظيم اإلقليمي للبÓد الذي رفع عدد البلديات
إا 1541 ¤بلدية ،بحيث توسسعت إاصسÓحات البلدية
مرة أاخرى لكن من منطلق دسستوري ،فكان نتاجا
لذلك صسدور القانون  08 / 90اŸؤورخ ‘04 / 07 :
 1990 /اŸتعلق بالبلدية والذي أالغى بصسفة نهائية
أاحكام األمر  24 - 67اŸؤورخ ‘،1967/ 01 / 18 :
حيث سساهمت عبقرية اŸشسرع والنضسال اŸسستميت
للنخب اŸسسÒة لهذه البلديات على مرور الزمن ‘
اŸسساهمة ‘ إاشسراك اŸواطن إا ¤جانب اإلدارة
اÙلية ‘ تسسي Òومراقبة شسؤوونها اÙلية عن

ط - -ري - -ق ‡ث - -ل - -ي- -ه ‘ اÛلسص
الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل-دي ،وق-د ّ Œسس-د
ذلك بشس -ك -ل صس -ري -ح ‘ ت-ع-زي-ز
اŸن -ظ -وم -ة ال -ق -ان-ون-ي-ة بصس-دور
القانون رقم 10 / 11 :اŸؤورخ
‘، 2011/ 06/ 22 :اŸتعلق
ب -ال -ب -ل -دي -ة ال -ذي م-ن-ح دور أاكÈ
للمجالسص الشسعبي البلدية‡ ،ا
ان -ع -كسص اي -ج -اب -ي -ا ع-ل-ى ا◊ي-اة
ال -ع -ام -ة ل -ل -م -واط -ن ،غ Òأان-ه ل
يجب أان ننكر بأانه بالرغم من
هذا التطور واإلنفتاح الذي عرفته البلديات منذ
 1967إا ¤ي - -وم - -ن - -ا ،إال أان اق - -تصس - -ار أاداء رؤوسس- -اء
اÛالسص الشس -ع -ب -ي -ة ع -ل-ى ب-عضص اŸه-ام ال-ت-ي ن ّصص
عليها القانون دون تعديها إا ¤اختيار رئيسص ديوان
الرئيسص ،وكاتبه اÿاصص ومسساعديه التقني Úمثله
مثل الوا‹ غلب مصسلحة اإلدارة على طرق تسسيÒ
الكث Òمن رؤوسساء البلديات إا ¤حّد أان بعضسهم من
جر إا ¤حالت اإلنسسداد واÿروج من الباب الضسيق
دون اإلسستجابة إا ¤حاجيات اŸواطن ÚاŸشسروعة
” التعهد بها سسلفا.
التي ّ
ويعتقد رئيسص البلدية ،بأان مسستقبل البلديات يتم
حصسره ‘ أانها كيانات اقتصسادية أام اجتماعية أام
سسياسسية بأانه ‘ حقيقة األمر ل Áكن الفصسل بÚ
الكيانات الثÓث التي ذكرتها ألنه لبد للبلدية أان

“ّول ن-فسس-ه-ا ب-ن-فسس-ه-ا وذلك ب-الع-ت-ماد
ع-ل-ى ا÷ب-اي-ة اÙل-ي-ة وت-ث-مﬂ Úت-ل-ف
األمÓك العقارية لضسمان مداخيل ثابتة
دون العتماد على اإلعانات التي Œود
بها الدولة مع ضسرورة خلق الÌوة وتبني
مشساريع ناجعة ،وذلك بتشسجيع ﬂتلف
اŸب- - - -ادرات وك - - -ذا إاب - - -راز ﬂت - - -ل - - -ف
اإلمكانيات القتصسادية والبشسرية التي
ت -ت-م-ت-ع ب-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة ÷لب مسس-ت-ث-م-ري-ن
قادرين على خلق الÌوة وتوف Òمناصسب
الشس- -غ -ل ،ك -م -ا ل Áك -ن إاغ -ف -ال ا÷انب
الجتماعي وذلك Ãسساعدة اŸعوزين (قفة رمضسان
على سسبيل اŸثال) ،مسساعدة الفئات الهشّسة وذوي
الحتياجات اÿاصسة وإادماجهم ‘ ا◊ياة العامة،
ك -م -ا أان ل -ه -ذه ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة دورا سس-ي-اسس-ي-ا
بتمثيل اŸواطن Úووكذا “ثيل ﬂتلف التشسكيÓت
السسياسسية ،كما أانه ل Áكن تغافل ‘ هذا الصسدد
ف-ك-رة ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة ال-تي باتت تفرضص
ن-فسس-ه-ا ك-ون-ه-ا ان-تصس-ار ‘ ح-ي-اة ال-ب-ل-ديات بصسفتها
كبديل اسستشسرا‘ بديل ÿلق الÌوة وا◊رصص على
اسس -ت -م-رار اŸرف-ق ال-ع-ام ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ات م-ن أاج-ل
إاشسراك حقيقي للمواطن ‘ التنمية اÙلية بفضسل
أافكاره ونظرته الواقعية ،إاذ بدون هذه النظرة ل
Áكن أان ترتقي خدمات البلديات وŒد لنفسسها
مواضسع ايجابية Ÿا ما يتطلع له اŸواطن البسسيط.

النوعية ‘ اŸشساريع التنموية التي
اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة ‘ ج-م-ي-ع
اŸي -ادي -ن ،خ -اصس -ة ت -لك ال -ت -ي ل -ه -ا
عÓقة مباشسرة بانشسغالت السساكنة.
وأاكد غشسام أانه منذ انتخابه سسطر
برنا›ا تنمويا متوازنا بعد الوقوف
ع -ل -ى ن -ق -ائصص ال-ت-ن-م-ي-ة وح-اج-ي-ات
السس-ك-ان وأاول-وي-ات-ه-م ب-ال-ب-لدية سسواء
ع- -ل -ى الصس -ع -ي -د ال -ت -ن -م -وي أاوع -ل -ى
الصس -ع -ي -د اإلداري أاوع -ل -ى الصس -ع-ي-د
اإلج - -ت - -م- -اع- -ي.وعّ- -دد اŸت- -ح- -دث
لـ»الشسعب» ،بعضص اŸشساريع الهامة
التي اسستفادت منها بوزينة على غرار مشسروع إا‚از
›م-ع Úم-درسس-ي Úب-ت-اق-وسست ا◊م-راء وب-ت-ي-زق-اغÚ
وك -ذا إاع -ادة الع -ت -ب -ار ل-ل-ط-ري-ق ال-ولئ-ي اŸؤودي م-ن
ت -اق -وسست إا ¤م -ق -ر ال -ب-ل-دي-ة ،ورب-ط األح-ي-اء بشس-ب-ك-ة
الصسرف الصسحي.
وأاوضسح رئيسص اÛلسص الشسعبي البلدي لبوزينة ،أان
وا‹ باتنة عبد اÿالق صسيودة حريصص على بر›ة
عدة زيارات متتالية للبلدية للوقوف على ا‚از بعضص
اŸشس -اري -ع وإاط Ó-ق أاخ -رى م-ا ي-ع-كسص ح-رصص ال-دول-ة
ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى ت -ع -م-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ت-ن-ف-ي-ذا
لتعليمات وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية ‘ إاطار برنامج رئيسص ا÷مهورية السسيد
عبد العزيز بوتفليقة.
وأاك -د غشس -ام أان مصس -ل -ح -ت-ه سس-ط-رت ب-رن-ا›ا ث-ري-ا
وم-ت-ن-وع-ا لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-ل-دي-ة تثمينا
ل-ل-ه-ي-ك-ل ال-ه-ام واŸرف-ق اإلداري اŸت-م-ث-ل ‘ ال-ب-لدية
نظ Òالعناية التي توليها الدولة ا÷زائرية للبلدية التي
م -ا ف -ت -أات ت -ق -دم خ -دم -ة ع-م-وم-ي-ة وعصس-ري-ة ب-فضس-ل
›هودات منتخبيها على مدار السسنوات السسابقة ،كما
تعد هذه الذكرى فرصسة إلطÓع اŸواطن على دور
اŸنوط للبلدية يضسيف اŸتحدث.
وعلى الصسعيد اإلداري ـ أاوضسح ا ÒŸـ أان أابواب بلدية
ب -وزي -ن -ة م -ف -ت -وح -ة أام -ام اŸواط -ن ل-ت-حسس Úاÿدم-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة وت -ق -ريب اإلدارة م-ن اŸواط-ن وŒسس-ي-د
م -ب-ادئ ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة ،ب-ه-دف السس-ت-م-اع
لنشس-غ-الت-ه داع-ي-ا ا÷م-ي-ع سس-واء م-واط-ن Úم-ن-ت-خبÚ
ﬁل -ي Úأاوح -رك -ة ج -م -ع -وي -ة ل-ل-ع-م-ل سس-وي-ا ل-ل-ن-ه-وضص
ببوزينة .وسسيتم ـ حسسبما أاكده لنا ا ÒŸـ تنظيم أابواب
مفتوحة على البلدية وكذا معرضص باألرقام والصسور
واŸعطيات يÈز القفزة التنموية التي حققتها ﬂتلف
مصس -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة ،خ-اصس-ة ع-ل-ى صس-ع-ي-د السس-ت-ج-اب-ة
◊اجيات السساكنة من سسكن وطرقات وتهيئة حضسرية
ورب- -ط بشس- -ب- -ك- -ات اŸاء الشس- -روب وق- -ن -وات الصس -رف
الصسحي .وسسيتناول اŸعرضص أايضسا بيانات تسستعرضص
سسÒورة عصسرنة اإلدارة اÙلية من خÓل الرقمنة
Óفراد واŸركبات على مسستوى
واسستصسدار الوثائق ل أ
شس -ب -اب -يك ال -ب -ل -دي -ة ،وال-ت-ي ت-ؤوك-د حسسب غشس-ام م-دى
التحكم الذي وصسلته بوزينة ‘ هذا اÛال ‘ ظرف
وجيز .وا÷دير بالذكر ،أان –ديد تاريخ  18جانفي
يوما وطنيا للبلديات جاء تخليدا لليوم الذي صسدر فيه
أاول قانون للبلدية بعد السستقÓل واŸصسادف لـ18
جانفي من عام .1967

لولى  1440هـ العدد 17846
الثÓثاء  15جانفي  2019م الموافق لـ  09جمادى ا أ
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رئيسس بلدية تخمارت بتيارت:

نطالب Ãزيد من ا◊ماية والّتحكّم ‘ اŸنتخب Úاآ’خرين

تكييف التأاط ÒقانوÊ
ا÷زائر  :سسارة بوسسنة
ت-ع-د ال-ب-ل-د ي-ة ال-ن-واة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-تنمية اÙلية باعتبارها
األقرب من اŸواطن ،وقد أانشسئت أاسساسسا بهدف تسسيÒ
شسؤوون األشسخاصص و–سس Úوضسعيتهم ،وقد خّولت لها الدولة
الصسÓحيات بإاتباع نظام الÓمركزية من أاجل التخفيف من
حدة صسعوبات ا◊ياة وﬁاولة تذليل عقباتها كل ما أامكن
ذلك لÎقية الوسسط اŸعيشسي ،بدءا من وضسع نظام قانوÊ
لها ،حيث مّر هذا األخ Òبعدة مراحل ،إا ¤أان وصسل إا ¤ما
هو عليه اآلن بقصسد التكفل ا÷يد وال يجابي بانشسغالت
الناسص ،لذا من الطبيعي أان ‚د مصسالح البلدية تعمل
وتنسسق مع غÒها من األجهزة اإلدارية واŸنتخبة اÙلية
لÎقية برنامج التنمية اÙلية.
اŸتتبع للتنظيم اإلداري للبلدية يجد أانها مّرت بالعديد من
اŸراحل والتعديÓت التي شسملت نصسوصسها القانونية بدءا
من اŸرحلة النتقالية  ،1967 - 1962حيث وضسع مشسروع
قانون البلدية ‘ جوان  1965من قبل اŸكتب السسياسسي
÷بهة التحرير الوطني ،وبعد التغي Òالسسياسسي الذي وقع
‘  19جوان  ‘ 1965أاكتوبر  1966تبنى ›لسص الثورة
قرارا حول اŸيثاق البلدي وأاقره نهائيا ‘  4اكتوبر ،1966
وقد وافقت ا◊كومة على مشسروع قانون البلدية ا÷ديدة
‘  20ديسسم،1966 ÈوأاخÒا نشسر هذا القانون ‘ ا÷ريدة
الرسسمية رقم  06سسنة Ã 1967وجب األمر رقم 24 - 67
اŸؤورخ ‘  18جانفي  ،1967وصسول لقانون  08 - 90اŸؤورخ
‘  7أافريل  1990اŸتعلق بالبلدية ،وقد جاء ‘ ظل مبادئ
جديدة أارسساها دسستور  1989بإالغاء نظام ا◊زب الواحد
واعتماد نظام التعددية ا◊زبية والنفتاح القتصسادي ،إال
أان تطبيق هذا القانون اصسطدم بحقائق اŸيدان ووضسعيات
أاخرى ﬂتلفة ” تسسجيلها على ضسوء التجربة اŸعيشسة
خÓل السسنوات العشسرين من تطبيق هذا القانون ،ومنه بات
ضسروريا إاجراء بعضص التعديÓت على اŸنظومة التشسريعية
اŸسسÒة للبلدية ،فجاء القانون  10 / 11الذي يكتسسي أاهمية
بالغة ألنه يندرج –ت إاطار إاصسÓح ا÷ماعات اÙلية
والذي هو إاحدى ا◊لقات الرئيسسية ‘ سسلسسلة الصسÓحات
األشسمل ،اŸتمثلة ‘ إاصسÓح هياكل الدولة الهادف إا¤
إارسساء دولة القانون.
بالرغم من اإليجابيات التي ميزت قانون ـ  ،08 90إال أانه
تسسّوده الكث Òمن النقائصص لذا جاء قانون  10 / 11ليسسد
هذه النقائصص ،وهو يحوز على أاهمية بالغة إاذا إانه يندرج
ضسمن اطار اصسÓح ا÷ماعات اÙلية األشسمل واŸتمثلة
‘ اصسÓح هياكل الدولة وإارسساء دولة ا◊ق والقانون ،وجاء
لتكريسص مشساركة اŸواطن ‘ Úالشسؤوون اÙلية لتحقيق
الدÁقراطية ،وكذا ترقية حقوق اŸرأاة من خÓل توسسيع
حظوظها ‘ “ثيل اÛالسص اŸنتخبة.
إان ت -ن -ظ -ي -م ا÷م-اع ـات اÙليـة م ـذك- -ور ع- -ب ـر ﬂت- -ل ـف
الدسس ـات ،Òالت ـي تناولته ـا حيـث اعتبـر دسسـتور  1963البلدية
أاسساسسـا مـن خـÓل مادتـه التاسسـعة ،وبعـد صسـدور ميثـاق
البلدية فـي أاكتوبر  1966وميثاق الولية ‘  26مارسص 1969
وتطبيقا لهمـا تـمّ إاصسـدار قـانون البلدية رقـم 18 ‘ 24/67
جانفي  1967وقانون الولية رقم  23 ‘ 36 / 69ماي ،1969
وبعـد صسـدر دسستور  1976الذي ن ّصص فـي مادتـه  36علـى
«اÛموعـات اإلقليمية هـي الولية والبلدية» .أاما دسسـتور
 1989أاشسـار إال -ي -هـا بـأان «ا÷م-اعـة اإلق-ل-ي-م-ية ل -ل -دولـة هـي
الولية والبلدية.

اخÎنا بلدية تاخمارت بو’ية تيارت التي –دها عدة ؤ’يات كمعسسكر ؤسسعيدة ع Èطرق ؤطنية ،ؤالتي تبعد عن مقر الو’ية
’سسماء
بحوا‹  90كلم ؤهي تابعة لدائرة فرندة .اسسم تخمارت جاء من ‡ارسسة أاهلها لزراعة العنب ،ؤأان هذا ا’سسم بربري شسأانه شسأان ا أ
التي تبدأا بالتاء كما تسسمى باÿضسراء.
تيارت:ع ــ عمارة
ﬂففة كغرامة مالية مث ،ÓفاقÎح
من إاين تصسلح العطب ول سسيما
السسيد درويشص عقوبات ردعية لكل
اذا ك - -ان اŸشس- -ك- -ل Áسص حّ- -ي- -ا
رئيسص البلدية السسيد درويشص قادة فا–ناه ‘ من يتعدى القانون ،اŸواطن كذلك
بأاكمله ،فبلدية تاخمارت مثÓ
موضسوع البلدية ‘ الذكرى  52لإاشساء البلدية ،يتسسبب ‘ تلطيخ اÙيط ويقول إان
التي تضسم  30دوارا– ،تاج ا¤
م-ه-ام-ه-ا ،ال-ق-وان ÚاŸسسÒة ،صسÓ-ح-ي-ات الرئيسص ع- -م- -ال ال -ن -ظ -اف -ة ي -ق -وم -ون ب -ازال -ة
ام-وال م-ع-تÈة ل-ت-ل-ب-ي-ة حاجيات
اŸن- -ت- -خب ،وأاول م- -وضس- -وع يشس- -غ- -ل الم- -ي -ار ه -و الوسس -اخ ،ول ت -وج -د ط -رق -ا ل-ردع-ه،
سس- -اك -ن -ت -ه -ا م -ن م -اء وك -ه -رب -اء
الصسÓحيات ،ففي ›ال العقار ل يزال رئيسص وي-ب-ق-ى ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة م-ن ي-دفعون
وتصسريف اŸياه .ويرى ﬁدثنا
البلدية يÓقي صسعوبات ‘ –ديد العقار فمث Óالثمن.
أان توف ÒاŸداخيل يسساهم ‘
أاما من جانب التسسي ،Òفإان رئيسص
تسس- -وي- -ة مشس- -ك- -ل ال- -ع- -ق -ار غÒ
هناك مواطنÁ Úلكون أاراضسي للبناء تعد بآالف
األم -ت-ار وي-ط-ال-ب-ون ب-السس-ك-ن الج-ت-م-اع-ي ،وع-ن-د البلدية يرى أانه يجب أان تعطى له
اŸوثق ،وحصسانة مقننة لرئيسص
الكشسف عن أامÓكهم ع Èاألبحاث التي تقوم بها صسÓحيات أاوسسع كان يتو ¤التسسيÒ
ال-ب-ل-دي-ة ف-ي-م-ا ي-خصص ال-تسس-ي،Ò
÷ان السسكن يظهرون بدون أاي ملك عقاري ،وهو م -ن ي -ن -ت-خب ك-رئ-يسص م-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ة
لكون اŸواطن يتجه ا ¤رئيسص
ما يؤورق اللجان ،رغم أان مصسالح البلدية تعلم السسياسسية األك“ Ìثي ،Óدون عرقلة لعمله من البلدية عند كل طارئ ،ويحمله مسسؤوولية كل خلل،
بالمÓك ،لكن صسÓحيات الرئيسص ﬁدودة ‘ باقي اŸنتخب ،Úوأاضساف السسيد درويشص أان بعضص وتسستفيد البلدية من كل عمل اسستثماري او ﬁمية
هذا اÛال ،وتبقى مصسالح أامÓك الدولة هي من رؤوسس -اء ال -ل -ج -ان والن -ت -داب -ات ي -ع -رق-ل-ون ال-ع-م-ل بنسسبة معتÈة ،لكون البلديات السساحلية او التي
تتو ¤العملية ،وأاضساف رئيسص بلدية تاخمارت أانه التنموي حيث ل رقابة على مهامهم،
“تلك ﬁميات شساسسعة هي من “تلك مداخيل
حتى السسكنات الجتماعية اŸمنوحة تنحو منحى وأانا لسست ضسد منحهم مقابل مادي لكن البعضص لصسالح مواطنيها والدولة.
آاخر كتأاجÒها وبيعها من قبل مواطن Úبأاثمان و‘ معظم البلديات ل يدخلون حتى ا ¤اŸكاتب ،السسيد درويشص ثّمن ›هودات الدولة فيما يخصص
مرتفعة ،والبلدية ليسص من صسÓحياتها مراقبة ول يقدمون خدمات للمواطن.
ال -ت -ن -م -ي -ة ول -و ل الÈام -ج اŸسس -ج-ل-ة ك-اıط-ط
ه-ؤولء ،ورغ-م أاّن-ه-ا م-ع-ن-ي-ة ب-السس-ك-ن-ات ل-كن ديوان عن مداخيل البلدية يرى رئيسص بلدية تاخمارت البلدية للتنمية وصسندوق ا÷ماعات اÙلية Ÿا
التسسي Òالعقاري هو صساحب الشسأان ،لو أان هناك أانه يجب إاعادة النظر فيها ول سسيما للبلديات –ركت البلديات ،ورّكز ضسيفنا على العمل ا÷بار
تشسريعا جديدا يخول لرئيسص البلدية التصسرف مع الفقÒة التي ل “لك أاي مدخول وتنتظر إاعانة الذي أاقّرته وزارة الداخلية فيما يخصص رقمنة
هذه الفئة على القل يقصسون من السسكنات ليحل الدولة التي تشسدد على خلق مداخيل ،لذا يجب الوثائق التي يحتاجها اŸواطن كالبطاقة الرمادية
ﬁل -ه -م آاخ-ري-ن .وأاضس-اف رئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة السس-ي-د توسسيع الصسÓحيات لتسسوية مشسكل العقار الذي واسس -ت -خ -راج رخصس -ة السس -ي -اق-ة والسس-حب ال-ف-وري
درويشص أانه أاصسبح يتعرضص ‘ بعضص اŸرات حتى يدر اموال Ÿيزانية البلدية ،كون أاك Èنسسبة من لشس-ه-ادة اŸيÓ-د وال-ب-ط-اق-ة ال-ع-ائ-ل-ي-ة وحتى جواز
لÓهانة من قبل بعضص اŸواطن Úول يسستطيع ا◊ظÒة السسكنية بدون وثائق ملكية ‡ا أادى ا ¤السسفر الذي كان يثقل كاهل اŸواطن أاصسبح سسهل
الدفاع عن نفسسه ،فمث Óعندما يتضسح أان مواطنا تهرب سساكنيها من تسسديد مسستحقات العقار أاو اŸنال ،وهي سسياسسة ثّمنها السسيد درويشص الذي
يبني بيتا فوضسويا وتتحرك اŸصسالح اŸفوضسة ح -ت-ى ال-ك-راء ،وج-م-ي-ع الت-اوات ال-ت-ي ت-در ام-وال يرى ‘ البلدية النواة الو ¤لبناء الدولة ،ويجب
للهدم ،مثلما حصسل مع رئيسص بلدية تاخمارت ،للبلدية ،فمث Óإاذا اصسيبت قنوات تصسريف اŸياه م -واصس -ل-ة الصسÓ-ح-ات ال-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا ‘ ي-خصص
وحتى عند تقد Ëشسكوى تكون عقوبة اŸواطن اŸسستعملة إاو قنوات اŸاء الشسروب ليسص للبلدية خدمة اŸواطن.

رئيسس بلدية تاشستة بع Úالدفلى:

تسضيÒنا ينبع من عمق انشضغا’ت السضكان وأاولويات اıطط

يعكف اŸنتخبون اÙليون ببلدية تاشستة الريفية ‘ ع Úالدفلى على تنفيذ الÈامج اŸسسطرة ؤفق إاقÎاحات ؤإاحتياجات السسكان التي
تخضسع حسسب رئيسس اÛلسس البلدي ÿضسر مكاؤي ‰ط التسسي ÒاŸتوارث ع Èحقب عديدة من إاعتماد منطقتهم كمقاطعة إادارية تعتمد
’عتمادات اŸالية الذاتية ،غ Òأان أافاق التنمية اÙلية تبقى من الرهانات
على ميزانية الو’ية ؤالÈامج القطاعية ؤبنسسبة ضسئيلة من ا إ
’خ Òضسمن ›لسس ؤ’ئي انتقل إا ¤مقر البلدية
‘ –قيق  67عملية تنموية بأازيد من  192مليار حسسب ما كشسف عنها الوا‹ ‘ لقائه ا أ
أامام اŸنتخب Úؤأاعيان اŸنطقة.
ع Úالدفلى :ؤ.ي .أاعرايبي
الÎبوي من خÓل تعويضص متوسسطة
رئيسسة الدائرة ـ التي طمأانت
ﬂط- -اري Ãب -ل -غ أازي -د م -ن  22مليار
السس -ك -ان م-ن خÓ-ل ت-ع-ل-ي-م-ات
وبحسسب ذات اŸنتخب مكاوي ÿضسر ،فإان نوعية وتهيئة اŸدارسص التي شسّدد الوا‹ أان
الوا‹ Ãد الشسبكة إا ¤األحياء
التسسي ÒاŸعتمدة والتي تعاقب عليها عدة رؤوسساء ت -ك -ون ج-اه-زة م-ع ال-دخ-ول اŸدرسس-ي
اÛاورة ‘ األم - -د ال - -ق- -ريب
بلديات  ⁄تنفصسل عما هو متداول بكل بلديات ال -ق -ادم ت -ه -ي -ئ -ة ال -ت -دف -ئ-ة واŸط-اع-م
جدا من خÓل تخصسيصص 31
الولية  36التي تتكفل بإانشسغالت السسكان ضسمن اŸدرسس -ي-ة وŒه-ي-زه-ا ك-م-ا ه-و ا◊ال
مليار ضسمن اتفاقية الولية مع
ﬂطط تنموي تؤوشسر عليه السسلطات الولئية وفق Ãدسس- - -رة أاولد ب- - -اسس - -ة وأاولد ع - -دي
الرئيسص اŸدير العام Ûمع
اıط -ط ال -وط -ن -ي ل -وزارة ال -داخ -ل -ي-ة وب-رن-ام-ج وم-درسس-ة ق-ل-واز م-ع اسس-ت-ع-م-ال الطاقة
سسونالغاز ﬁمد عرقاب التي
ا◊كومة الذي تنتظره البلديات مع كل سسنة من الشس -مسس -ي -ة ت -ن -ف -ي -ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزي-ر
زار الولية مؤوخرا تقول رئيسسة
إامضس-اء رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة ال-داخ-ل-ي-ة ،خ-اصس-ة ب-اŸدارسص ال-بعيدة
الدائرة .هذا وأاحصسى رئيسص
ل-ل-م-ي-زان-ي-ة السس-ن-وي-ة ال-ت-ي ي-ت-وق-ف ع-ل-ي-ه-ا ت-ن-ف-يذ عن الربط الكهربائي يقول ﬁدثنا،
ال -ب-ل-دي-ة  834مسس -ك -ن “ ّسس-ه
الÈامج البلدية وهو ما تسس Òوفقه بلدية تاشستة مع ا‚از أاقسسام توسسيعية للقضساء على
شسبكة الغاز ‘ اŸرحلة األو¤
التي قطعت أاشسواطا كبÒة ‘ التنمية اÙلية رغم اإلكتظاظ ،وهو ما لقي ارتياح جمعيات أاولياء ثم تتوسسع الشسبكة.
سسنوات اإلرهاب التي حّدت من وتÒتها لتعرف التÓميذ ـ حسسب ما سسجلناه ـ بع ÚاŸكان خاصسة
هذه األفاق القريبة جدا تضساف إاليها سسلسسلة من
ب-ع-دم-ا ّ” ال-كشس-ف ع-ن ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ج-ه-ي-ز ل-ه-ذه العملية التي بر›ها الوا‹ من خÓل معاينته
إانطÓقة قوية خÓل حوا‹  18سسنة األخÒة.
وبالنظر إا ¤اإلحتياجات التي رفعها السسكان من اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة خ-اصس-ة ب-ال-وسس-ط ال-ري-ف-ي .للمنطقة ودراسسة مقÎحات اŸنتخب ÚاÙليÚ
 18دشس- -رة وت- -اشس- -ت- -ة م -رك -ز ،ف -إان ضس -ب -ط ه -ذه ب- -اإلضس -اف -ة إا ¤ع -م -ل -ي -ات
من لقاءاتهم ا÷وارية اŸتكّررة مع السسكان ،حيث
اŸقÎحات من طرف اŸنتخب Úوبحسسب األولوية ت-خ ّصص ال-ق-ط-اع ال-غ-اب-ي ‘
خ ّصسصص اŸسسؤوول األول ما يفوق  35مليار ضسمن
ي -ق -ول ÿضس -ر م -ك -اوي ان -ط -ل -ق م -ن اإلنشس-غ-الت ت -ن -ف -ي -ذ مشس -اري-ع الشس-ب-اب
ميزانية  ،2019إل‚از سسلسسلة من اŸشساريع التي
الضسرورية واإلسستعجالية التي وضسعها الوا‹ بن خ -اصس -ة ‘ ت -رب -ي-ة ال-ن-ح-ل
ل -ق -يت إارت -ي -اح السس-ك-ان ‘ ع-ي-ده-م ب-رأاسص السس-ن-ة
Óسستجابة اآلنية ‘ ال -ت -ي رك -ز ع -ل -ي -ه-ا ال-وا‹
األم-ازي-غ-ي-ة ك-ون اŸن-ط-ق-ة ك-ل-ه-ا م-ن األم-ازي-غ
يوسسف عزيز كخط وسسقف ل إ
إلنعاشص منتوج العسسل ذي
ب -ت-ع-داد سس-ك-ا Êي-ف-وق  28أال-ف نسس-م-ة ل-يصس-ل
ان -ت -ظ -ار ال -ع -م -ل -ي -ات ا›ÈŸة ضس -م -ن مشس -اري -ع
اŸبلغ اإلجما‹ 192مليار كأاعلى رقم ‘ بلدية
ق -ط -اع -ي -ة أاو ب-ل-دي-ة أاو م-ي-زان-ي-ة
“لك من الظروف اŸواتية لتحقيق هذه اآلفاق
ال -ولي-ة ال-ت-ي ت-ت-د ّخ-ل م-ن
ال-ت-ن-م-وي-ة م-ن خÓ-ل ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا ل-ع-دة قطاعات
ح Úإا ¤آاخر لضسمان
ب -ت -ع -داد إاج -م -ا‹ وصس-ل إا 67 ¤عملية
ال- - - - -ت - - - -وازن وسس - - - -د
ضسمن سسنتي  2018و 2019يشسÒ
ال -ن -قصص ،خ -اصس-ة ‘
ذات اŸنتخب ،الذي –دث
اŸشساريع اآلنية التي
ع- -ن م- -راق -ب -ة صس -ارم -ة
ت - -ت - -ط ّ- -ل - -ب ت- -دخÓ- -
أاق- - -ره- - -ا ال- - -وا‹ ‘
اسس- -ت- -ع -ج -ال -ي -ا ـ ي -ق -ول
م -ت-اب-ع-ة اŸشس-اري-ع
رئ - - -يسص اÛلسص ـ ال- - -ذي
من طرف اŸدراء
–دث ع - -ن  49ع-م-لية Ãبلغ
التنفيذيÚ
ق- -دره  156م -ل -ي-ار خصسصص لسس-ن-ة
ومسس-ؤوول-ة ال-دائ-رة
 ،2018منها ما هو مسسجل ومنها ما هو
واŸنتخبÚ
جاري اإل‚از أاوانتهت أاشسغاله وهو مبلغ ضسخم
اÙل - -ي Úم- -ن خÓ- -ل
ل -ك -ل ال -ع -م-ل-ي-ات ع Èق-ط-اع-ات م-ت-عّ-ددة وضس-م-ن
ﬂطط لتنمية اŸنطقة ‘ قطاع الري بـ  30مليار ا÷ودة ال-ع-ال-ي-ة
ت- -ق- -اري- -ر دوري- -ة ل- -ت- -ق- -ي- -ي -م
للماء الشسروب فقط مع ا‚از وŒديد اÿزنات بهذه اŸنطقة التي تعتجز بحرفتها
اıط -ط ال -ب -ل -دي ال -ذي ي -ب -ق-ى م-ف-ت-وح-ا
وح -م -اي -ة اŸن -ط -ق -ة م -ن ال -ف -يضس -ان-ات والصس-رف إا ¤ج - -انب ال - -ق - -ط - -اع ال - -ف Ó- -ح- -ي ‘ ال- -زراع- -ة حسسب الوا‹ الذي وضسع انشسغالت السسكان فوق
الصسحي واألشسغال العمومية من خÓل الطريق البÓسستيكية وغرسص األشسجار اŸثمرة مع تنفيذ كل اعتبار ،خاصسة الشسباب الذي ع Èعن ارتياحه
اŸزدوج ن-ح-و ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة وولي-ت-ي ت-ي-بازة أاهم مشسروع انتظره السسكان طوي Óيتعلق بإايصسال م -ن خ Ó-ل م -ن-ح-ه  3مشس-اري-ع خ-اصس-ة ب-اÓŸعب
والشسلف Ãبلغ أاك Ìمن  82مليار ،ومسسلك العيون غ -از اŸدي -ن -ة إا ¤ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ا÷ب -ل-ي-ة ع-ل-ى ب -ت-غ-ط-ي-ة اŸل-عب ال-ب-ل-دي ب-ال-عشسب اإلصس-ط-ن-اع-ي
مع عمليات تتعّلق ـ يقول رئيسص البلدية ـ بالقطاع مسسافة أاك Ìمن 13كلم انطÓقا من العبادية إا ¤واألضس -واء ال-ك-اشس-ف-ة وم-ل-ع-ب Úج-وارري-ن ب-ال-عشسب
غاية تاشستة مركز مع منطقة أاولد بلحاج ـ حسسب اإلصسطناعي ،يشس Òذات اŸنتخب.

ثقا‘
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’مازيغية تتوإصسل بعنابة
إ’حتفا’ت بالسسنة إ أ

لدب إ’أمازيغي ببومردإسس
إŸشساركون ‘ إŸلتقى إلوطني ل أ

بونة ترتدي حلتها وتكششف عادإت وتقاليـد إ÷زإئر

إإششادة بقرإر رئيسس إ÷مهورية بÎسشيم إللغة إألمازيغية
^ إ–اد إلكتاب إ÷زإئري Úيدعو إلفاعل Úإ ¤ترقية إŸوروث إلثقا‘
^ دسسÎتها جعلتها ‘ منأاى عن كل إلتجاذبات

لدب
ثمن إŸشساركون ‘ إŸلتقى إلوطني ل أ
إ’م -ازي -غ -ي ب -ب -وم -ردإسس «›ه -ودإت رئ-يسس
إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة ‘ ترقية
’م-ازي-غ-ية كمكون أإسساسسي للهوية
إل-ث-ق-اف-ة إ أ
’ج -رإءإت إل -ت -ي
إل- -وط- -ن- -ي- -ة وإل -ت -ن -وي -ه ب -ا إ
إت -خ -ذت -ه -ا إل -دول -ة ل -دسسÎة ه -ذه إل -ل -غ-ة ‘
خطوة هامة للتصسالح مع إلذإت ،مع دعوة
ك -ل إل -ف -اع -ل ÚوإŸث -ق -ف »Úإ ¤إŸسس -اه -م-ة ‘
إث -رإء ه -ذإ إŸوروث إل -ث -ق -ا‘ ‘ إط-ار رإب-ط-ة
’دب إ’مازيغي إŸنضسوية –ت لوإء إ–اد
إ أ
إلكتاب إ÷زإئري..Ú

بومرداسس..ز /كمال

اح- -تضض- -نت أامسس دار ال- -ث -ق -اف -ة رشض -ي -د م -ي -م -ون -ي
لحتفال
ببومرداسس في إاطار البرنامج الوطني ل إ
بمناسضبة يناير لهذه السضنة ،فعاليات المتقى الوطني
لدب األم- -ازي -غ -ي ف -ي ط -ب -ع -ت -ه ال -ث -ان -ي -ة ت -حت
ل - -أ
شضعار»الشضعر المازيغي بين التقليدي والحديث»
لم-ازي-غ-ي-ة
ت -حت إاشض -راف ال -م-ح-اف-ظ-ة السض-ام-ي-ة ل -أ
وإاتحاد الكتاب الجزائريين ومديرية الثقافة وهذا
ب-مشض-ارك-ة ن-خ-ب-ة م-ن األدب-اء واألك-ادي-م-ي-ي-ن عكفوا
خلل اليوم األول من اللقاء على مناقشضة عدة
م- -ح- -اور ح- -م- -ل- -ه- -ا ب- -رن- -ام -ج ال -ت -ظ -اه -رة ال -ث -ري
ب-ال-م-داخ-لت وال-ق-راءات الشض-ع-ري-ة تمحورت حول

إاشض-ك-ال-ي-ات»ان-ت-روب-ول-وج-ي-ة ال-قصض-ي-دة الم-ازي-غ-ية»
للدكتور خالد عيقون« ،الثورة واألرضس في الشضعر
األمازيغي الشضاوي المعاصضر» للدكتور طارق ثابت،
«شض-ع-ر ال-م-رأاة ال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة ب-ي-ن ال-ت-ق-ل-ي-د وال-ح-داثة»
لسضتاذة فطيمة نصضالح وغيرها من المحاضضرات
ل أ
األخرى التي أاثرت النقاشس.
قبل هذا أاشضاد األمين العام للمحافظة السضامية
للمازيغية سضي الهاشضمي عصضاد في رسضالة إالى
ال -مشض -ارك -ي -ن»ب -ال -خ -ط-وات ال-م-ن-ت-ه-ج-ة م-ن ط-رف
السض -ل -ط -ات ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ب-لد ضض-م-ن ال-مسض-ع-ى ال-ن-ب-ي-ل
لتصضالح الشضعب الجزائري مع احد مكونات هويته
الوطنية التي اقرها الدسضتور الجديد وجعلها في
م-ن-أاى ع-ن ك-ل ال-ت-لع-ب-ات وال-تصض-رف-ات ال-م-غ-رضضة
والدنيئة» ،مع «التنويه باإلجراءات والتدابير التي
اتخذتها الدولة لتدارك التقصضير والتهميشس الذي
عانت منه المازيغية».
وأاضضاف الهاشضمي عصضاد في كلمته أان» الحتفال
ب -ي -ن -اي -ر ه -ذه السض-ن-ة ي-ذك-رن-ا ج-م-ي-ع-ا ب-ال-م-ك-اسضب
المحققة في العقدين األخيرين حيث اسضترجعت
الم-ازي-غ-ي-ة م-ك-ان-ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي في المجتمع بولوج
م-خ-ت-ل-ف ال-فضض-اءات ال-م-ؤوسضسض-ات-ية والعمومية التي
أاصضبحت برامجها وخدماتها متكيفة مع المكون
األمازيغي وما إادراج تعليم المازيغية في المدارسس
والجامعات إال دليل على اهتمام السضلطات بهذه

اللغة الوطنية».
وجدد في األخير األمين العام للمحافظة السضامية
لم -ازي -غ -ي -ة ت -أاك -ي-ده «أان ع-م-ل ك-ب-ي-را ي-ن-ت-ظ-رن-ا
ل -أ
لمواصضلة مشضوار اسضتعادة المازيغية المكانة التي
ت -ل-ي-ق ب-ه-ا ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع وك-م-ك-ون ل-غ-وي وث-ق-اف-ي
يسضتحق ترقية علمية اكاديمية».
ب -دوره ع -ب -ر رئ -يسس ات -ح -اد ال -ك -ت-اب ال-ج-زائ-ري-ي-ن
السض -ت -اذ ي -وسض -ف شض -ق -رة الشض -ريك األسض -اسض -ي ف -ي
ال -ت -ن -ظ -ي -م ع -ن»اسض -ت -ع -داد ال -ه -ي -أاة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
ال -م -ح-اف-ظ-ة ل-ل-مسض-اه-م-ة ل-ت-رق-ي-ة ال-ل-غ-ة وال-ث-ق-اف-ة
المازيغيتين في إاطار الرابطة التي سضتكون أابوابها
مفتوحة أامام كل الفاعلين من باحثين وأاسضاتذة
مختصضين مع التفكير في توسضيع التظاهرة مغاربيا
ل-م-زي-د م-ن اإلث-راء» ،وال-ت-ن-وي-ه أايضض-ا ب-ق-رار رئ-يسس
الجمهورية القاضضي بترسضيم هذه اللغة من باب
واجب الن-تصض-ار ل-ل-ث-ق-اف-ة وال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة مثلما
قال.
يذكر أان ملتقى األدب األمازيغي الذي احتضضنته
ولي -ة ب -وم -رداسس ي -أات -ي ضض -م-ن األسض-ب-وع ال-ث-ق-اف-ي
االرسضمي إلحياء السضنة المازيغية الجديدة الذي
ينتظر أان يختتم بعد غد بولية تلمسضان حسضب
تصض -ري -ح -ات م -م -ث -ل -ة ال -م -ح -اف -ظ -ة السض -ام-ي-ة ف-ي
التظاهرة.

إلضسريح إلنوميدي إمدغاسسن بباتنة

عملي ـ ـة إ◊ماي ـ ـة تدخـ ـ ـل مرحلتهـ ـ ـا إلثالث ـ ـ ـة
المصضنف عالميا.
وقد باشضرت مصضالح مديرية الثقافة اتصضالت
مع مكتب دراسضات متواجد بالجزائر العاصضمة
م -خ -تصس ف-ي اآلث-ار وال-ذي ق-دم م-ل-ف-ا ك-ام-ل
لعملية حماية الضضريح وتمت الموافقة عليه،
بعد تعهده برفع بعضس التحفظات التي قدمت
م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ،ل-ي-ت-م الشض-روع ف-ي المرحلة
األخ-ي-رة ل-ل-ح-م-اي-ة وال-ت-ي سض-ت-كون حول كيفية
التعامل مع المحيط الخارجي لهذا المعلم
األثري وطرق حمايته خاصضة.
وال -ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر ف -ي األخ-ي-ر ،أان الضض-ري-ح
األث- -ري ال- -ن- -ادر ب- -إاف- -ري- -ق- -ي- -ا  ،حسضب ب -عضس
المؤورخين ،قد بناه أاحد ملوك األمازيغ في
حوالي القرن الثالث قبل الميلد كشضكل من
القبور المتطورة خلل حكم الملوك البرابرة
في تلك الفترة لّما كان حكمهم ممتدا من
مراكشس غربا إالى السضودان شضرقا ،وقد بني
ع -ل -ى شض -ك -ل م -خ-روط-ي ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ق-اع-دة
اسضطوانية ،ويزينه  60عمودا بعلو  19مترا.

ت- -ت- -وإصس- -ل ب- -و’ي- -ة ع- -ن- -اب- -ة ف- -ع- -ال -ي -ات
إ’ح- -ت- -ف- -ال ب- -السس- -ن- -ة إ’أم- -ازي -غ -ي -ة ،2969
ب-نشس-اط-ات وب-رإم-ج م-ت-ن-وع-ة وإل-تي إنطلقت
إلسس -بت إŸاضس -ي ،ع -ل -ى أإن تسس-ت-م-ر إ ¤غ-اي-ة
’سسبوع ،حيث “يز إ◊فل بتنظيم
نهاية إ أ
ل -وح -ات ف -ن -ي-ة ت-رإث-ي-ة وع-روضس م-ت-ن-وع-ة
أإب -رزت إل -ب -ع -د إل -وط -ن -ي وإل -ث -ق -ا‘ ل -ل-ه-وي-ة
’مازيغية ،حيث أإشسرف على إلفعالية وإ‹
إ أ
ع -ن-اب-ة ت-وف-ي-ق م-زه-ود وإل-ذي ق-ام ب-ت-ك-رË
باحث ‘ Úإلتاريخ إلقد.Ë

عنابة :هدى بوعطيح

الجمهور العنابي كان في الموعد لإحياء
«ي-ن-اي-ر» ح-يث ع-مت الح-ت-ف-ال-ي-ة م-خ-ت-ل-ف
شضوارع بونة ،التي تزينت بالألبسضة التقليدية
والعروضس ،التي اأبانت عن عادات وتقاليد
الجزائر ،وقدمت لمحة عن التنوع الثقافي
ال -ج -زائ -ري ال-م-ن-تشض-ر ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف رب-وع
الوطن.

إصسدإرإت با’مازيغية
ﬂطوطات وعروضس
منوعة

وبالمناسضبة تحتضضن دار الثقافة معرضضا للحرف
والصضناعات التقليدية والمخطوطات والأكلت
الشضعبية ،والتي اأبدعت فيها اأنامل تمكنت من
اإعطاء لوحة فنية منوعة عن التراث الشضاوي
وال -ت -ارق -ي وال-ق-ب-ائ-ل-ي ..ح-يث ت-م-ي-ز ال-م-ع-رضس
بعرضس قطع اأثرية من متحف «هيبون» والتي
تعود لفترة التواجد النوميدي بعنابة ،فضضل عن
م-ع-ارضس خ-اصض-ة ب-ال-ل-ب-اسس ال-ت-ق-ليدي ،الخياطة
والطرز التي تتميز بها كل منطقة ،والرسضم على
ال -زج -اج وال -ف -خ -اري -ات ،ن -اه -يك ع -ن الأك -لت
الشضعبية التي اأبانت عن الثراء الأمازيغي ،وهو
ما جلب اإليها العديد من الزوار الذين اأرادوا
اك -تشض -اف م -ا ت -زخ -ر ب -ه ال -ج -زائ -ر م -ن ع-ادات
وت- -ق- -ال -ي -د ك -انت ل -ت -ك -ون م -ج -ه -ول -ة ل -ول ه -ذه
الح -ت-ف-الت ال-ت-ي سض-ل-طت الضض-وء ع-ل-ى ال-ه-وي-ة
الأمازيغية.
المعرضس تميز اأيضضا بتقديم اإصضدارات متنوعة
ب-ال-ل-غ-ة الأم-ازي-غ-ي-ة ،وم-خ-ط-وط-ات ق-ديمة ،اإلى
جانب عروضس خاصضة بالحلي الفضضية والأواني
الخشضبية والفخاريات الشضاهدة على اإبداعات
ال-ح-رف-ي-ي-ن ال-ذي-ن ق-دم-وا م-ن م-خ-ت-ل-ف ج-ه-ات
الوطن ،لإبراز الموروث الشضعبي للجزائر ،واإلى
جانب ذلك كانت التظاهرة ثرية بعرضس مجسضم
ل -ل -ب -يت الأم-ازي-غ-ي ب-ع-ادات-ه وت-ق-ال-ي-ده ،وال-ب-يت
ال -ع -ن -اب -ي ال -ق -دي -م ،ال-ذي اأق-ي-مت ف-ي-ه ال-وع-دة
الأمازيغية.
حفل كبير شضهدته دار الثقافة محمد بوضضياف
بعنابة ،تحت اإشضراف والي ولية عنابة توفيق
مزهود ،اأحياه نخبة من الفنانين ،على غرار
الفنانة القبائلية من تيزي وزو «ميلسس» وفرقة
«اأسض -ك -ت -ا» م -ن ت -م -ن -راسضت ،فضض-ل ع-ن ت-ن-ظ-ي-م
ورشض -ات م -ت -ن -وع -ة ،م -ن ب -ي -ن -ه-ا ورشض-ة ال-رقصس

الكلسضيكي لدار الثقافة تحت اإشضراف الأسضتاذة
«مذكور ملك» ،وورشضة اللغة الأمازيغية تحت
اإشضراف «اأيت اإخلف جميلة» ،ناهيك عن ورشضة
الكورال والمنوعات من تنظيم الأسضتاذ «محمد
الصض -ال -ح غ -وال-ي» وع-رضس اأزي-اء ل-ن-ادي ال-ف-ن-ون
وال -ح -رف ،وه -ي ال-ورشض-ات ال-ت-ي ع-رفت اإق-ب-ال
لسضكان بونة.
ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-مطالعة العمومية بركات
سض -ل -ي -م-ان ب-ع-ن-اب-ة ب-دوره-ا اح-تضض-نت ف-ع-ال-ي-ات
الحتفال بالسضنة الأمازيغية بتنظيم نشضاطات
م-ت-ن-وع-ة ،ح-يث صض-م-م ط-اق-م ال-م-ك-ت-ب-ة م-عرضضا
للصضور يجسضد الحياة الجتماعية والقتصضادية
والسضياسضية للأمازيغ عبر التاريخ القديم ،كما
ق -امت ب -ت -ق -دي -م رصض -ي -ده -ا ال -وث -ائ-ق-ي ب-ال-ل-غ-ة
الأمازيغية ،وبث قصضة سضمعية باللغة الأمازيغية،
ون -ظ -مت ال -م -ك -ت -ب-ة م-داخ-ل-ة ب-ع-ن-وان «ال-ت-اري-خ
المنسضي للأمازيغ :الأهرامات في الجزائر من
ت -ق -دي -م الأسض -ت-اذ «ع-م-ار ن-وارة» م-دي-ر م-ت-ح-ف
ه -ي -ب -ون ..ك -م -ا ك -ان لأط -ف -ال ب-ون-ة نصض-يب ف-ي
اح -ت -ف -ال -ي -ة ي -ن-اي-ر ،م-ن خ-لل ت-ن-ظ-ي-م ورشض-ات
ل -ل -ق -راءة ال -ح-رة والأشض-غ-ال ال-ي-دوي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
بالتقاليد والعادات الأمازيغية.

موعد مع إلسسينما
وإŸسسرح إ’أمازيغي
جمهور السضينما كان اأيضضا على موعد مع الفن
السضابع بقاعة السضينماتيك ،بعرضس فيلمي «للة
نسضومر» و «مشضاهو» لمخرجهما بلقاسضم حجاج،
فضض-ل ع-ن ع-رضس مسض-رح-ي ب-ال-ل-غ-ة الم-ازي-غية
بعنوان «شضكون اأنت» لتعاونية «مشضاهو» لتيزي
وزو.
من جانب اآخر تميزت الحتفالية بتنظيم قافلة
ث-ق-اف-ي-ة ،ح-طت رح-ال-ه-ا ي-وم-ي الأح-د والث-نين
ب -ال -م -ع -ه -د ال-وط-ن-ي ال-م-ت-خصضصس ف-ي ال-ت-ك-وي-ن
المهني ببلدية الحجار بعنابة ،حاملة نشضاطات
ثرية من خلل مكتبة متنقلة تعمل على الترويج
ل-ل-ك-ت-اب ال-م-ط-ب-وع ب-ال-ل-غ-ة الأم-ازي-غ-ي-ة ،وت-وزي-ع
مطويات حول تاريخ يناير ،اإلى جانب عروضس
ت-نشض-ي-ط-ي-ة ل-لأط-ف-ال م-ن غ-ن-اء ورسض-م وعروضس
ب-ه-ل-وان-ي-ة ،ومسض-اب-ق-ات ح-ول ال-ل-غ-ة الأم-ازي-غ-ي-ة
وتاريخ النوميديين ،لتحط القافلة رحالها اليوم
وغدا بموؤسضسضة اإعادة التاأهيل ببلدية البوني ،في
اإطار تعميم الحتفالت بمختلف شضوارع عنابة
وموؤسضسضاتها.
ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا مسضابقة «خالتي زهية
لأحسضن طبق تقليدي» تحت شضعار «بنة ولمة»،
يسض -دل السض -ت -ار ع -ل -ي -ه-ا غ-دا الأرب-ع-اء ب-ت-ن-ظ-ي-م
محاضضرة بدار الثقافة محمد بوضضياف بعنوان
«البعد الوطني ليناير» من تقديم الأسضتاذ عمار
ن-وارة ،م-ت-ب-وع-ة ب-ق-راءات شض-ع-ري-ة ل-ورشض-ة ال-لغة
الأمازيغية لدار الثقافة تحت اإشضراف الأسضتاذة
«اأيت اإخ - -ل - -ف ج - -م - -ي - -ل - -ة» ،وع - -رضس ل- -وح- -ات
كوريغرافية من تنظيم الأسضتاذة «ميزي جمعة»،
فضض-ل ع-ن ف-واصض-ل غ-ن-ائ-ي-ة ف-ل-ك-ل-وري-ة ،لتختتم
بتوزيع شضهادات على جميع المشضاركين.

تدخل ‘ إطار « إلعيشس معا ‘ سسلم»

يرتقب أإن تكون سسنة  2019بعاصسمة
إ’ورإسس ب -ات -ن-ة ،سس-ن-ة إع-ادة إ’ع-ت-ب-ار
’ث -ري-ة وإل-ت-اري-خ-ي-ة
ıت -ل -ف إŸع -ا ⁄إ أ
إل -ت -ي تشس -ك -ل ج-زءإ ك-بÒإ م-ن إل-ذإك-رة
إ÷م - -اع- -ي- -ة ل- -ل- -ج- -زإئ- -ري ،Úوح- -ل- -ق- -ة
مفصسلية من تاريخهم إلضسارب ‘ أإعماق
إلتاريخ.

باتنة :حمزة Ÿوششي

ح -يث أاشض -ارت مصض-ادر ع-ل-ي-م-ة م-ن م-دي-ري-ة
ال -ث -ق -اف -ة ل -ل-ولي-ة اسض-ت-ئ-ن-اف ع-م-ل-ي-ة ح-م-اي-ة
الضض -ري-ح ال-ن-وم-ي-دي ال-ع-ري-ق إام-دغ-اسض-ن ،م-ن
خ-لل اسض-ت-ك-م-ال ال-دراسض-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-خ-اصضة
بإاعادة العتبار لمخطط حمايته من مختلف
ال-م-خ-اط-ر ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-بشضرية وغيرها ليبق

م -ع -ل-م-ا شض-اه-دا ع-ل-ى ح-ق-ب-ة ت-اري-خ-ي-ة ه-ام-ة
للجزائر ،والتي توقفت منذ سضنة  2012لعدة
أاسضباب زادت من تدهور الضضريح الذي يبق
عرضضة لمختلف عمليات إاتلف محيطه سضواء
من طرف الزوار او الظروف المناخية.
وك- -ان ع- -دد م- -ن ال- -خ- -ب- -راء ف- -ي ع -ل -م اآلث -ار
القادمين من اإلتحاد الوروبي قد زاروا موقع
ال-م-ع-ل-م ال-ن-وم-ي-دي ال-م-ت-واج-د ب-ب-ل-دية بومية
بدائرة المعذر على بعد حوالي  30كلم غرب
مدينة باتنة ،وأاكدوا إامكانية ترميمه والحفاظ
ع -ل -ي -ه ،م -ن خ -لل إاج -راء ع -م -ل-ي-ة ال-م-ع-اي-ن-ة
الميدانية في مرحلتها الثانية والتي جاءت
عقب المصضادقة على دراسضة مخطط حماية
وت-أام-ي-ن ال-م-ع-ل-م األث-ري ال-نوميدي إامدغاسضن
بهدف إاعادة العتبار لهذا المعلم التاريخي

مسشرحي ـ ـة «نات ـ ـان إ◊كي ـ ـم» ششهر فيفـ ـ ـري إلدإخل بالعاصشم ـ ـة
يسستقبل إŸسسرح إلوطني إ÷زإئري ﬁي
إل -دي -ن بشس-ط-ارزي ‘  14و 15ف-ي-فري 2019
إلعرضس إŸسسرحي إلشسهري « ناتان إ◊كيم
«  ،» Nathan le Sageإلذي يعت Èدرسسا ‘
إل -تسس -ام -ح إل -دي -ن -ي و رسس-ال-ة سس-لم لشس-ع-وب
ضسفتي إلبحر إ’بيضس إŸتوسسط .

العرضس الذي يحمل « شضعار العيشس معا في
سض- -لم « م- -ن ت -ن -ظ -ي -م ال -مسض -رح ال -وط -ن -ي
الجزائري محي الدين بشضطارزي بالتعاون
مع بالتعاون مع وكالة السضياحة و تنظيم
ال -ت -ظ -اه -رات «م -اد أاسض -ف-ار « ال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر
م -ت -ع -ام -ل ف -ع -ال ف -ي إاط -ار ال -ت -ب -ادل ب -ي-ن
الضضفتين في ظل التسضامح و اإلثراء الثقافي
المشضترك ،حسضب بيان من الوكالة تلقت «

الشضعب « نسضخة منه.
كتب المسضرحية ،التي سضافرت عبر قرون
من الزمن دون أان تفقد من عمق الرسضالة
التي تحملها الكاتب الدرامي و الناقد
األلماني «غوتنغولد افرايم ليسضين « سضنة
.1779
العرضس المسضرحي من تقديم األعضضاء 23
ل -ج -م -ع -ي -ة « الصض -داق -ة ب -ي-ن ال-دي-ان-ات «« ،
Amitié
«Inter-Religieuse
) ،»(AIRمن مدينة اسضتر الفرنسضية و
ال-ذي-ن ي-م-ث-ل-ون م-ع-ت-ق-دات دي-ن-ي-ة م-خ-تلفة.
اقتبسضته الفرقة و تبناه المجتمع المسضلم و
الكاتوليكي بمدينة اسضتر و هو من إاخراج

اليسس و برتران كزارك
ت-دور أاح-داث ال-مسض-رح-ي-ة ب-م-دي-ن-ة ال-قدسس
بين سضنة  1192-1187و تروي قصضة «رشضا»
بنت تاجر يهودي حكيم  ،ينقدها من
النيران «ناتان « فارسس من فرسضان الهيكل
ال -ذي ع -ف -ا ع -ن -ه السض -ل -ط -ان سض -لح ال -دي-ن
األيوبي ،لتبدأا قصضة درامية تلبسضها اإلثارة و
الغموضس حول الهوية الحقيقة لرشضا التي
قد تتسضبب في هلك ناتان» ،حيت يطلب
م -ن -ه صض -لح ال -دي -ن ح -ك -ام -ة ب -ي-ن م-م-ث-ل-ي
الديانات الثلثة الموحدة.

حبيبة غريب
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^ بقلم :األسستاذ فرحات ‚احي فرحات
›اهد وﬁامي وإاطار سسابق
‘ الÎبية الوطنية
لخÒة
ا◊ـلـقـة  2و ا أ

لول :وق -ع ل -ن-ا
ا◊ادث ا أ
‘ قرية واقعة ب Úرأاسس
ال -ع -ي-ون ون-ق-اوسس ت-دع-ى
«قوشسبي» ويدعى مسسئول
÷نة القرية اŸسسبل :سسي
الشس- -ري- -ف .ك -ان م -ع -ن -ا ‘
النتقال من قمة ا÷بال
إا ¤هذه القرية الواقعة
‘ ال -وه -اد ك -ل م-ن الشس-ي-خ
الصسغ Òقارة من سسطيف
ومن أابرز معلمي جمعية
ال- -ع- -ل -م -اء يشس -غ -ل م -ه -م -ة
ق -اضس-ي اŸن-ط-ق-ة ‘ ج-يشس
ال-ت-ح-ري-ر ،وا◊اج بوليلة
‡رضس اŸنطقة من بلدة
قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،وك- -ل م- -ن
م - -راف - -ق - -ي سس- -ي مسس- -ع- -ود
ا÷ن- - -دي :Úالسس- - -ع- - -ي- - -د،
وعياشس الذي كان يشسغل
م- - - - - - - - - - - - - - -نصسب ‡رضس ‘
مسس-تشس-ف-ى باتنة ا÷امعي
ول أادري إاذا كان ما يزال
حيا.

مسســا
ه
م
ا
تلزم اإ ت  :مق
ا
ل
ل اأصسحـا ت ل
بها

ذك ـري ـات م ـع ا Ûـاه ـد ا Ÿـرح ـوم م ـصص ـط ـفى ب ـن ع ـب ـيـد «سصي مسصعود»

Ãجرد أن أنتهينا من وجبة ألسسحور  ‘ -منزل
مناضسل شسعبي نسسيت أسسمه ـ وكنا ‘ شسهر رمضسان،
ونحن على أبوأب بزوغ ألفجر عرفنا أن فرنسسا
جيشست جيوشسها للقيام بعملية تطويق كÈى للجبل
ألذي كنا فيه قبل نزولنا إأ ¤جهة نقاوسس .وتقّرر
أن ن -ح -ت -م -ي ‘ م -غ -ارة أرضس -ي -ة (ك -ازم -ة) وأق -ع -ة
ب -ال -بسس -ت-ان أÙاذي ل-ل-م-ن-زل أل-ذي ط-ع-م-ن-ا ف-ي-ه،
ودخلنا جميعا أŸغارة أŸظلمة ألتي كانت تهويتها
ضسعيفة أو منعدمة وأغلق علينا مدخلها ،وبدأت
أعد ألدقائق بل ألثوأ Êقبل أ’ختناق أي أŸوت
أ’ن أ’لتهاب ألرئوي أŸزمن ألذي كان يÓحقني
م-ن أŸع-ت-قÓ-ت أ’سس-ت-ع-م-اري-ة  ⁄ي-ك-ن لÒح-مني.
وهنا صساح سسي مسسعود Ãسسئول ألقرية :ألشسريف
أسسرع ناد أŸناضسل ألذي أغلق أŸغارة أن يسسارع
إأ ¤فتحها ب Óأنتظار لنموت بالرصساصس إأذأ لزم
أأ’مر ’ ِجَيفا ‘ كازمة .وسسارعنا جريا من هناك
إأ ¤ألضسفة أأ’خرى Ÿنبسسط أأ’رضس أŸشسجر ألذي
كنا فيه ،قاطع Úبالتدأول ألطريق أŸعبدة ألتي
كانت شساحنات جنود ألعدو “ر بها أمامنا إ’حكام
أل -ت -ط -وي -ق ،وب-وأدر ط-ل-وع ألشس-مسس ع-ل-ى أأ’ب-وأب.
وأخÒأ وصسلنا ‡ر سساقية يتدفق فيها أŸاء بقوة
لتصسب ‘ قناة وأسسعة ضساربة ‘ عمق أأ’رضس.
وأسسÎع -ى أن -ت -ب -اه-ي وب-ق-ي-ة ألصس-حب ت-وق-ف سس-ي
مسسعود ‘ فم ألقناة وسسط أŸاء بعد أن شسّمر
سس -روأل -ه إأ ¤م -ا ف -وق أل -رك -ب -ة ،ون-كب سسÓ-ح-ه ‘

ألوضسع ألذي يجنبه مÓمسسة أŸاء .وبأامر منه فعل
أ÷ميع أŸثل وأنطلقنا دأخل ألقناة مسسافة ما
يزيد على عشسرين أو ثÓث ÚمÎأ ‘ تقديري ،كل
ذلك وسسط أŸياه إأ ¤أن عÌنا بالتلمسس على فتحة
كسسر جانبية فيها ورأءها ﬂبأا أقامه ألفدأئيون
أحتمينا به طيلة أليوم ،لنوأصسل بعد ذلك عملية
ألكر وألفر ‘ ألكفاح مثل غÒنا من أبناء ألوطن
ب- -ع- -زÁة صس- -ادق -ة وإأرأدة ’ ت -ل Úج -ع -لت ف -رنسس -ا
وط -اب -وره -ا أÿامسس م -ن أÿون -ة ي -ن-ه-زم-ان رغ-م
أل -ف ْ-رق ألشس -اسس -ع ‘ أل -ع -دد وأل-ع-دة ب Úأل-ف-ري-قÚ
أŸتصسارع :Úصساحب أ◊ق وعدوه.
^ أما أ◊ادث ألثا ،Êفقد تعرضسنا له بقيادة سسي
مسسعود بن عبيد دأئما ‘ مزرعة ‘ ضسوأحي
نقاوسس ،شسهرين أو ثÓثة أشسهر قبل وقف ألقتال،
وكان سسي مسسعود يلقي خطبا ‘ أجتماعات ليلية
ل-ل-م-وأط-ن Úم-ؤوط-ري-ن ب-اŸسس-ب-ل Úوألفدأئي Úحاثا
على موأصسلة ألكفاح وألتضسحية .و‘ أمسسية يوم
من أأ’يام ظننا فيها أن أ÷و صساف ،وصسفاء أ÷و
بالنسسبة للمجاهد هو ’ :معركة ،و’ تطويق أو
حصسار من طرف ألعدو ،ولكن على ح Úغرة زأرت
أŸك- -ان أل- -ذي ك- -ن- -ا م- -ت- -وأج -دي -ن ف -ي -ه دب -اب -ت -ان
بعسسكرهما ،فقرر سسي مسسعود إأخÓء هذأ أŸكان
ف -ورأ ح -ت -ى ’ ي -ت -ع -رضس أŸدن-ي-ون  -ك-ال-ع-ادة م-ع
فرنسسا  -للتعذيب وألتنكيل ورÃا حتى ألتقتيل من
ألعدو خصسوصسا إأذأ كانت هناك وشساية .وفع Óوقع
أ’نسسحاب فرديا بانتظام إأ ¤أŸوقع أŸع‘ Ú
أ’Œاه أّÙدد لÎت- - -يب أل - -دف - -اع ألضس - -روري إأذأ
أقتضسى أأ’مر أ’ن أ’شستباك مع ألعدو ‘ أŸسساء

يشسجّع أÛاهد على ألنيل من ألعدو دون خسسارة
تذكر ‘ صسف أŸقاوم ،وكان سسي مسسعود بن عبيد
آأخر منسسحب .وهذأ هو ألشساهد ‘ هذأ أ◊ادث
ألذي مّر بسسÓم.
 3ـ ع Ó-ق -ت -ي بسس -ي مسس-ع-ود ب-ن ع-ب-ي-د ب-ع-د
اسستعادة السستقÓل
^ أقÎنت صسلتي باŸرحوم ‘ ثÓث مرأحل بعد
أ’سستقÓل:

كانت أŸرحلة أأ’و ¤بعد أسستعادة أ’سستقÓل
مباشسرة Ÿدة عام Úأو ثÓث سسنوأت (- 1962
 ،)1964كنت فيها كاتبا عاما ’–ادية حزب جبهة
أل-ت-ح-ري-ر ب-ع-د تسس-ري-ح-ن-ا م-ع-ا م-ن أ÷يشس :جيشس
أل -ت-ح-ري-ر ق-ب-ل أن ي-ح-م-ل ع-ن-وأن أ÷يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي ،وكان على رأسس أ’–ادية ‘ هذه ألفÎة:
إأسس -م -اع -ي -ل شس -ع-ب-انﬁ ،م-ود أل-وأع-ي ،ف-ب-ل-ق-اسس-م
هني ...إألخ ،وكان سسي مسسعود دأئما حجر ألزأوية
كما يقولون ’ ُيسستغنى عنه ‘ ألرأي وأŸشسورة
وم- -دأف- -ع- -ا شس- -ه -م -ا وم -ت -م -رسس -ا ق -وي -ا ‘ صس -ال -ح
أÛاه -دي -ن وأب-ن-اء ألشس-ه-دأء وأب-ن-اء أÛاه-دي-ن
وعموم ألشسعب ’ ،يدأري و’ يحابي ،وصسريح ‘
أŸن -اقشس -ة ي -دأف -ع ع -ن رأي -ه ب-ك-ل ق-وة م-ع أحÎأم
قوأعد ألنظام ألتي حفظها وتربى عليها أثناء ثورة
ألتحرير ،ويكره ضسربات –ت أ◊زأم ـ كما يقولون
ـ وألتلون وأإ’يغال ‘ أ◊سسابات ،و ⁄أره قط يخرج
عن ألصسف حتى ولو  ⁄يقتنع بحجة أŸناقشس له
وأŸعارضس له.
و‘ مرحلة ثانية ،عرفت سسي مسسعود مسستشسارأ
تربويا ‘ سسلك ألتعليم معي بأاكادÁية باتنة ،كان
مربيا ‡تازأ وبارزأ ‘ ألتكوين ألبيدأغوجي رغم
‡ارسس- -ت- -ه ألسس- -ي- -اسس- -ة ق- -ب- -ل ذلك ل -فÎة ط -وي -ل -ة
وم-وأصس-ل-ت-ه أل-نضس-ال ‘ صس-ف-وف أ◊زب وم-ن-ظ-م-ة
أÛاهدين ألتي كانت ‘ مرحلة ألنضسج.
و‘ مرحلة ثالثة :تزأملنا أثناء ﬁاولة كتابة
تاريخ ألثورة ‘ ألثمانينات ،وقد حالت ظروف
عملي أŸهني ‘ ألتعليم دون موأصسلة أŸشسوأر،
ف -ك -انت مشس -ارك -ت -ي ل -ه ‘ أل -ت -ح -ري -ر و‘ حضس-ور

أŸلتقيات وألذكريات أقل من أŸأامول ،أما هو
ف- -ق- -د وأصس- -ل أŸسسÒة وأل- -نشس -اط ب -ج -د ‘ إأط -ار
منظمة أÛاهدين فكان ألفارسس أÛلي ألذي ’
Áل و’ يكل من ألسسعي ‘ أإ’بقاء على ألشسعلة
وعلى تنظيم صسفوف أÛاهدين وألدفاع عنهم
وإأشسرأكهم ‘ مشساريع بناء ألوطن وأÙافظة على
ألذأكرة حتى ‘ أحلك أأ’وقات ألتي مّرت بها
ألبÓد (عشسرية  1992مث )Óوبا÷ملة أدى وأجبه
ألوطني على أكمل وجه.
 4ـ وفاته
أطلعت عليها يوما كام Óبعد ◊اقه بربه ‡ا
حرمني حتى من توديعه حيا على فرأشس أŸرضس
أو مسسجى على باب ألق ،Èوهو ما تأاثرت له كثÒأ
وكثÒأ جدأ يشسهد ألله ،وأ◊قيقة أن تأاثري بلغ
م- -دأه ح Úت- -ذك- -رت أن م- -ث- -ل سس- -ي مسس- -ع -ود م -ن
أÛاهدين ألذين حّرروأ أ÷زأئر يفارقوننا يوميا
ألوأحد تلو أآ’خر ،وأبناؤونا من جيل ما بعد حرب
ألتحرير  ⁄يتشسّبعوأ بالروح ألوطنية ألتي كانت
تسس- -ري ‘ ع- -روق ودم -اء أسس Ó-ف -ه -م ‡ن ح ّ-رروأ
أ÷زأئر ووقفوأ غصسة ‘ حلق فرنسسا أ’سستعمارية
أ’سستيطانية ،من أمثال مصسطفى بن بولعيد ألذي
كان و’ يزأل وسسيبقى إأ ¤أأ’بد مضسرب أŸثل
وطنيا ‘ ألشسهامة وألشسجاعة وألتضسحية وأÿلود،
وأمثال ألعربي بن مهيدي ألذي عرضس عليه حاكم
أ÷زأئ- -ر روب’ Òك- -وسست أث- -ن- -اء أ’ح- -تÓ- -ل ب -ع -د
سسقوطه ‘ أأ’سسر عرضس
عليه أŸقابلة فكان رده ‘
أن - -ف - -ة وشس - -م - -م« :إأن ك - -ان
سسيقابلني كعقيد ‘ جيشس
ألتحرير فإا Êأرفضس ،وإأن
كان سسيقابلني كأاسس ÒفÓ
فائدة له ‘ ذلك».
وأع-ود إأ ¤أل-ق-ول :ي-ق-ي-ن-ا
إأن ه-ن-اك ت-قصسÒأ ف-ظ-ي-ع-ا
م - - -ن - - -ا ‘ غ - - -رسس أل- - -روح
ألوطنية ‘ أبنائنا إأ ¤حّد
أن أصسبحت فكرة «قابلية
أ’سس-ت-ع-م-ار» أل-تي أكتشسفها
أل - -ف - -ي - -لسس- -وف أ÷زأئ- -ري
أل - -ع - -ا ⁄م- -الك ب- -ن ن- -ب- -ي،
وسس-م-اه-ا أل-عا ⁄أ÷زأئري
ألكب Òأآ’خر مولود قاسسم
«ألقابلية للمركوبية» ،قلت:
إأ ¤حّد أن أصسبحت هذه
ألفكرة ،وألعياذ بالله ،قابلة
ل -ل -ن -م -و ‘ أوسس -اط ج-ي-ل-ن-ا
أŸطالب أليوم بحمل أمانة
ألشسهدأء.
ب -ال -ط -ب-ع ي-جب أ’عÎأف ب-أان-ه ق-د ت-ك-ون وق-عت
أخ -ط -اء ‡ن –م -ل أŸسس-ئ-ول-ي-ة ب-ع-د أ’سس-ت-قÓ-ل
وح -ت-ى أث-ن-اء ث-ورة أل-ت-ح-ري-ر ،ول-ك-ن أŸسس-ئ-ول أو’
وأخÒأ بشس -ر ع -رضس -ة ل-ل-خ-ط-أا وب-ع-ي-د ع-ن عصس-م-ة
أأ’نبياء .وقدÁا قال علماء أ’جتماع «أن أ÷يل
ألوأحد ’ يتحمل عبء ألقيام بثورت ،»Úفمجاهدو
أول نوفم - 54 Èو‘ ضسمنهم هذأ ألرجل ألذي
نحيي ذكرأه ـ قد قاموأ Ãا أسستطاعوأ ألقيام به،
ويبقى على جيل أ’سستقÓل موأصسلة ألدرب فيما
سسماه ألرسسول أأ’عظم ﬁمد ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ أ÷هاد أأ’ك :Èجهاد ألبناء وجهاد ألنفسس.
وم- -ن أل -ي -ق Úأن -ه م -ه -م -ا ق -ي -ل وي -ق -ال ع -ن دور
أÛاه- -دي -ن ‘ ب Ó-دن -ا ف -إان -ه -م  ‘ -أع -ت -ق -ادي
كموأطن ملتزم  -سسيبقون أو سسيبقى من ’ يزأل
حيا منهم «صسمام أمان» للوطن ‡ا يتهّدده من
أخطار من أÿارج أو من ألدأخل .وهم بذلك أهل
ل -ل-ت-ق-دي-ر وأ’حÎأم ،و–ضس-ر Êب-اŸن-اسس-ب-ة قصس-ة
روأها ‹ أأ’خ أÛاهد ﬁمد مهري أÙامي،
قال« :ألتقيت بالعقيد عبد أ◊فيظ بوصسوف -
وهو من هو  -قبل وفاته بأاشسهر ،وقد ك Ìأللغط
ح- -ول م- -وت أŸرح- -وم ع- -ب- -ان رمضس- -ان وعÓ- -ق- -ة
بوصسوف بهذأ أŸوت ،فوجدته مهموما مضسطربا،
ف - -ق - -لت ل - -ه ﬂف - -ف - -ا :ي - -ا أخ- -ي أنت وأح- -د م- -ن
أÛاه-دي-ن أل-ذي-ن حّ-رروأ أل-بÓ-د م-ن أŸسس-ت-ع-مر
ألدخيل ،ويكفيكم هذأ أإ’‚از لتغفر كل ذنوبكم:
ما ظهر منها وما بطن وما سسبق وما جاء من بعد،
فسسري عنه وتبسسم» ،وأ◊ديث  -كما يقال ـ قياسس.
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ماي –ذر من فشسل الÈيكسسيت بسسبب ﬂاوف النواب

ال–اد األوروبي يطمئ ـن بريطانيا بشسـ ـأان اتفاق ديسسمـ ـÈ

ح- -ذرت رئ- -يسس- -ة وزراء ب- -ري- -ط -ان -ي -ا
تÒيزا ماي أامسس ،نواب الŸÈان من أان
’وروب- -ي
خ - -روج ال - -ب Ó- -د م- -ن ا’–اد ا أ
سسيكون ‘ خطر إاذا ما رفضسوا اŸوافقة
على ا’تفاق الذي توصسلت إاليه.

ذكرت ماي «البعضس في وسستمنسستر يريدون تأاجيل
أاو ح -ت-ى ع-رق-ل-ة ال-خ-روج وسس-وف يسس-ت-خ-دم-ون ك-ل
وسسيلة متاحة لهم لفعل ذلك» ،وأاضسافت أان عرقلة
ال -خ -روج م -ن ال -ت -ك -ت -ل ه-ي اآلن الح-ت-م-ال األك-ث-ر
ترجيحا على النسسحاب دون اتفاق.
من جانبه ،أاكد التحاد الوروبي أان التوضسيحات
التي قدمها لطمأانة لندن حيال نقاط مثيرة للجدل
في اتفاق بريكسست لها «قيمة قانونية» ،وذلك في
رسسالة وجهها أامسس ،إالى رئيسسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي.
وك -تب رئ -يسس ال -م -ج -لسس األوروب -ي دون -ال-د ت-وسسك
ورئ -يسس ال -م -ف -وضس -ي-ة األوروب-ي-ة ج-ان ك-ل-ود ي-ون-ك-ر
«يمكن التأاكيد أان خÓصسات المجلسس األوروبي لها
ق-ي-م-ة ق-ان-ون-ي-ة» ،ف-ي إاشس-ارة ال-ى ال-ت-زام-ات أاع-لنت
خ Ó-ل ق -م -ة ف -ي ديسس -م-ب-ر ل-ت-ف-ادي اج-راء «شس-ب-ك-ة
األمان» المتعلق بالحدود اإليرلندية.
ولم يرغب أاكبر مسسؤوولين في التحاد األوروبي
إاعطاء مدة قصسوى لتنفيذ حل اللحظة األخيرة هذا
ال-ذي ي-نصس ع-ل-ى إاب-ق-اء ال-م-م-ل-ك-ة ال-م-ت-ح-دة ضسمن
التحاد الجمركي مع التحاد األوروبي إاذا لم يكن
هناك حل أافضسل لتجنب إاعادة الحدود الفعلية بين
م -ق -اط -ع-ة إاي-رل-ن-دا الشس-م-ال-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ري-ط-ان-ي-ا
وجمهورية إايرلندا العضسو في التحاد.

إال أانهما شسددا على «القيمة القانونية» التي يشسكك
فيها البعضس ،للتزامات اتخذتها الدول الـ 27في
ديسسمبر.
وضس- -م- -ن -ا خصس -وصس ً-ا أان ي -ك -ون الت -ح -اد األوروب -ي
«مصس -م -م ً-ا ب-ح-زم ع-ل-ى ال-ع-م-ل بشس-ك-ل سس-ري-ع ع-ل-ى
صسياغة اتفاق لحق يضسع ترتيبات أاخرى بحلول 31
ديسس-م-بر  ،2020ب-ه-دف ع-دم ت-ف-ع-ي-ل ح-ل ال-ل-ح-ظة
األخيرة».
وأاضسافا «في حال كان يجب تفعيل حّل اللحظة
األخ -ي -رة فسسُ-ي-ط-ب-ق بشس-ك-ل م-ؤوقت ،ط-ال-م-ا ل-م ي-تّ-م

اسس -ت -ب-دال-ه ب-ات-ف-اق لح-ق يسس-م-ح ب-ت-جّ-ن-ب ال-ح-دود
الفعلية».
وقال المسسؤوولنى األوروبيان إان التحاد «سسيقوم
بكل ما بوسسعه لمفاوضسة واختتام بشسكل سسريع» هذا
التفاق «الذي سسيحلّ مكان حلّ اللحظة األخيرة».
ويخشسى مناصسرو بريكسست في المملكة المتحدة أان
ت-ك-ون شس-ب-ك-ة األم-ان «ف-خً-ا» ي-ت-ي-ح إاب-ق-اء ال-م-م-ل-ك-ة
ال -م -ت-ح-دة م-رت-ب-ط-ة ل-م-دة غ-ي-ر م-ح-ددة ب-الت-ح-اد
األوروبي رغم النفصسال.

مع تواصسل احتجاجات السسÎات الصسفراء

ماك ـ ـ ـرون يطل ـ ـق ا◊ ـ ـوار الوطن ـ ـي ويوج ـ ـه رسسال ـ ـة مطول ـ ـة

ي- -ن- -ط- -ل- -ق ال- -ي- -وم ،ب- -ف- -رنسس -ا ،ا◊وار
الوطني الشسامل ،الذي دعا إاليه الرئيسس
إاÁان -وي-ل م-اك-رون ،قصس-د إاي-ج-اد ح-ل-ول
للمشساكل العميقة التي يطرحها ﬁتجو
السسÎات الصسفراء كل أاسسبوع ،وقدم 34
سس- -ؤوا’ ل- -يسس -اه -م ال -ف -رنسس -ي -ون ‘ وضس -ع
إاجابات له.

وج-ه ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي إاي-م-ان-وي-ل م-اك-رون أامسس،
رسسالة إالى الفرنسسيين دعاهم فيها إالى «الحوار
الوطني الكبير» لبحث سسبل الخروج من األزمة التي
نجمت عن حركة «السسترات الصسفراء» منذ نحو
شسهرين.
ونشس-ر م-اك-رون رسس-ال-ت-ه ع-ل-ى ال-م-وق-ع اإلل-ك-ت-رون-ي
ل-قصس-ر اإلل-ي-زي-ه وت-غ-ري-دة ع-ل-ى حسس-اب-ه ف-ي م-وق-ع
تويتر ،حث فيها الشسعب الفرنسسي على المشساركة
في هذا الحوار و»تحويل الغضسب إالى حلول».
وي- -واج- -ه م- -اك- -رون غضسب «السس- -ت- -رات الصس -ف -راء»

المنحذرون من طبقات شسعبية ومتوسسطة نزلوا إالى
الشس -ارع ل -ل -ت -ن -دي -د بسس -ي -اسس-ات ال-ح-ك-وم-ة ال-م-ال-ي-ة
والج-ت-م-اع-ي-ة .وق-د ت-م-ك-ن-وا السس-بت ال-م-اضس-ي من
حشسد  84أالف شسخصس في كل أانحاء البÓد ،مقابل
نحو خمسسين أالفا األسسبوع الذي سسبقه ،بحسسب
وزارة الداخلية.
وقرر التوجه الثÓثاء إالى منطقة النورماندي في
غرب البÓد في إاطار إاطÓق هذا الحوار ،ويرتكز
هذا الحوار على نقاط أاربع هي القدرة الشسرائية،
الضسرائب ،الديمقراطية والبيئة .ويرفضس الرئيسس
أاي إاع -ادة ن -ظ -ر ف -ي مسس -ائ -ل اإلج -ه-اضس وع-ق-وب-ة
اإلعدام وزواج المثليين.

ردود متفاوتة
إال أان العديد من «السسترات الصسفراء» سسارعوا إالى
انتقاد هذا الحوار ،وقال أاحدهم جان جاك البالغ
ال-ت-اسس-ع-ة وال-خ-مسس-ي-ن م-ن ال-ع-م-ر ف-ي سس-ت-راسسبورغ

«ال -ن -ق -اشس ف -ي الشس -ارع ول -يسس ف -ي ق -اع-ة ول ع-ب-ر
اإلنترنت».
وقبل انطÓق «الحوار الوطني الكبير» الذي طرحه
ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس-ي إلي-ج-اد ح-ل ألزم-ة «السس-ت-رات
الصس -ف -راء» ف -ي ف -رنسس -ا ،ت-ب-ق-ى مشس-ارك-ة األح-زاب
السس -ي -اسس -ي-ة ف-ي-ه غ-ي-ر م-ؤوك-دة ،ح-يث ت-ع-ددت ردود
أاف-ع-ال-ه-ا ع-قب ال-كشس-ف ع-ن ال-رسس-ال-ة ال-ت-ي وج-هها
ماكرون للفرنسسيين.
فاعتبرت دانيال سسيمونيه القيادية في حزب فرنسسا
األبية (يسسار راديكالي) أان دعوة ماكرون «مجرد
تضسليل لوأاد التحرك».
كما اعتبر فاليران دي سسان جوسست ،المسسؤوول في
ح -زب ال -ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-ي-م-ي-ن-ي ال-م-ت-ط-رف ،أان
اق -ت -راح ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي «ل -يسس ع-ل-ى مسس-ت-وى
التحديات» ،لفتا إالى أان السسلطات إانما تسسعى عبر
هذا الحوار «إالى كسسب الوقت».
ف -ي ال -م -ق -اب-ل ف-إان ح-زب ال-ج-م-ه-وري-ي-ن ال-ي-م-ي-ن-ي
المعارضس أاعلن أانه «سسيحاول تقديم الدعم إالى
هذه السستشسارة ألننا نريد الخروج من الفوضسى»
بحسسب ما قالت المتحدثة باسسم الحزب لورانسس
سساييه ،مع «إابداء تحفظات على األسسلوب».
كما قال فرانسسوا بايرو المسسؤوول في حزب الحركة
ال-دي-م-ق-راط-ي-ة ال-وسس-ط-ي «ب-ال-نسس-ب-ة إال-ى ال-م-ج-تمع
الفرنسسي ،فإان الحوار يمكن أان يكون مهما جدا
ومفيدا ،حتى لو أان كثيرين سسيسسعون لعرقلته».

يحل اليوم بالنورماندي
ونشس-ر م-اك-رون رسس-ال-ت-ه ع-ل-ى ال-م-وق-ع اإللكتروني
ل-قصس-ر اإلل-ي-زي-ه وت-غ-ري-دة ع-ل-ى حسس-اب-ه ف-ي م-وق-ع
تويتر ،حث فيها الشسعب الفرنسسي على المشساركة
في هذا الحوار و»تحويل الغضسب إالى حلول».
وكان ماكرون وعد بهذا في ديسسمبر الماضسي ،لدى
إاعÓنه إاجراءات عدة تجاوبا مع حركة «السسترات
الصسفراء» .ويريد ماكرون من رسسالته هذه دعوة
الفرنسسيين إالى السستفادة من فرصسة الحوار وقرر
ال-ت-وج-ه ال-ي-وم إال-ى م-ن-ط-ق-ة ال-ن-ورم-اندي في غرب
البÓد في إاطار إاطÓق هذا الحوار.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسÓمة يحث الليبي Úعلى إا‚اح اŸلتقى ا÷امع

أاكد اŸبعوث ا’‡ي ا ¤ليبيا غسسان
سسÓمة ,أامسس ،أان البعثة تسسعى لوضسع
ت-رت-ي-ب-ات أام-ن-ية وللتوسسط بﬂ Úتلف
الفرقاء الليبي Úللتوصسل ا ¤تفاهم إان
ك -ان ذلك ‡ك -ن -ا ﬁ ,ذرا م-ن ام-ك-ان-ي-ة
«ال-ل-ج-وء إا ¤ال-ع-ق-وب-ات إاذا اضس-طررنا ‘
ﬂت- -ل- -ف أاصس- -ق- -اع ل- -ي- -ب -ي -ا و‘ ا÷ن -وب
–ديدا».

ونقلت البعثة في تغريدة لها بموقع «تويتر» عن
سس Ó-م -ة ق -ول -ه خÓ-ل ل-ق-ائ-ه ف-ي سس-ب-ه-ا م-ع أاع-ي-ان
وأاك -ادي-م-ي-ي ال-ج-ن-وب ,أان-ن-ا ف-ي ال-ب-ع-ث-ة «سس-نسس-ع-ى
ج-اه-دي-ن ل-وضس-ع ال-ت-رت-ي-ب-ات الم-ن-ي-ة للتوسسط بين
م -خ-ت-ل-ف ال-ف-رق-اء ول-ل-ت-ف-اه-م ان ك-ان ذلك م-م-ك-ن-ا
واللجوء الى العقوبات اذا اضسطررنا إلعادة المن
والسستقرار في مختلف أاصسقاع ليبيا وفي الجنوب
تحديدا».
واعتبر سسÓمة إان مؤوسسسسات الدولة الحالية «دون
ال-مسس-ت-وى وت-عصس-ف ب-ه-ا ال-خÓ-ف-ات ال-داخ-ل-ية وآان
األوان أان نبحث لترتيب البدائل وأانا ل أاتحدث عن
أاشسخاصس ولكن عن مؤوسسسسات» مردفا «هناك تÓق
ممكن بين إارادة الليبيين وإارادة المجتمع الدولي
للخروج من هذا النسسداد السسياسسي».
وأاردف سسÓمة «يجب أان تلتقي إارادة الليبيين في
م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ي-ع-ب-رون ف-ي-ه ب-وضس-وح ع-ن رغ-ب-ت-هم
ألت-م-ك-ن م-ن ن-ق-ل-ه-ا إال-ى م-ج-لسس األم-ن وال-م-جتمع
ال-دول-ي ل-ي-ت-م ت-ح-وي-ل-ه-ا إال-ى ق-رارات ت-ف-رضس ع-ل-ى
أاولئك الذين يعملون على عرقلة كل المحاولت
ال-ت-ي ن-ق-وم ب-ه-ا وت-ق-وم-ون ب-ه-ا ل-ل-ت-وصس-ل إال-ى نظام
سسياسسي تسستحقه ليبيا».
كما شسدد على أان البعثة الممية ل تريد الممطالة
لزيادة أامد الزمة أاو إاجراء النتخابات بل تسسهر

على بناء الدولة الليبية  ,مبرزا أان هذه العملية
ليسست سسهلة كما يعتقد الكثير.
وابرز غسسان سسÓمة أان «البعثة األممية جاءت الى
ليبيا ليسس لخدمة الطبقة السسياسسية ولكن لخدمة
ال-ن-اسس» م-ن-وه-ا ب-مسس-اه-م-ة ال-ب-ع-ث-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
ال -ح -ك-وم-ة خÓ-ل ال-ف-ت-رة ال-م-اضس-ي-ة ل-خ-فضس سس-ع-ر
الصسرف وبالتالي انخفاضس أاسسعار السسلع في البÓد.
Óشسارة قام المبعوث األممي أامسس األحد بزيارة
ل إ
إالى مدينة سسبها  ,هي األولى له إالى الجنوب الليبي
منذ توليه منصسبه في يوليو  , 2017والتقى سسÓمة
خ Ó-ل ال -زي -ارة م -ع أاع -ي -ان ومشس -اي-خ وأاك-ادي-م-ي-ي-ن
وفعاليات محلية بالجنوب.
وتعاني مدن الجنوب خاصسة سسبها من انفÓت أامني
غ-ي-ر مسس-ب-وق م-ن سس-رق-ة وق-ت-ل واخ-ت-ط-اف ل-ع-م-ال
أاج -انب ف -ي ح -ق -ول ن -ف -ط -ي -ة وم-واق-ع مشس-روع-ات
الكهرباء بهدف طلب الفدية

’مريكي بتدم Òاقتصساد تركيا
بعد تهديد الرئيسس ا أ

بومبيو :تصسريح ترامب لن يلغي
سسحب قواتنا من سسوريا

’م -ري -ك -ي م-ايك
أاك -د وزي -ر اÿارج -ي -ة ا أ
’مريكي
بومبيو أامسس ،أان «تهديد الرئيسس ا أ
دونالد ترامب بتدم Òتركيا اقتصساديا» إاذا
ه -اج -مت ال -ق -وات ال -ك -ردي -ة ال-ت-ي ت-دع-م-ه-ا
الو’يات اŸتحدة ‘ سسوريا ,لن يغ Òخطط
’مريكية من سسوريا.
سسحب القوات ا أ
وق -ال ب -وم -ب -ي -و ف -ي تصس -ري-ح-ات ل-وسس-ائ-ل العÓ-م
ال-م-ح-ل-ي-ة ,ان ال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة طبقت عقوبات
اق -تصس -ادي -ة ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن ال-دول ,وي-ع-ت-ق-د ان
ال -رئ -يسس الم -ري -ك -ي ي-قصس-د ذلك ف-ي تصس-ري-ح-ات-ه
الخيرة حين قال انه سسيدمر تركيا اقتصساديا,
مسستيعدا في الوقت ذاته ان تغير تلك التصسريحات
من قرار ترامب بسسحب أالفي جندي أامريكي من
األراضسي السسورية.
وب-خصس-وصس ت-ع-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى قضس-ي-ة ال-م-ن-طقة اآلمنة
أاج -اب وزي -ر ال-خ-ارج-ي-ة األم-ري-ك-ي «إان واشس-ن-ط-ن
رغ-بت ف-ي ت-وف-ي-ر األم-ن ل-ل-ذي-ن ي-ح-ارب-ون ت-ن-ظ-ي-م
(داعشس) الرهابي ومنع أاي هجوم على تركيا من
سسوريا»  ..موضسحا أانه في حال توافر المسساحة
والترتيبات األمنية سسيكون ذلك األمر جيدا للجميع
في المنطقة.
وق -د شس -ه -دت ال -ع Ó-ق-ات ب-ي-ن ال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة
وت -رك -ي -ا ت -وت -را ك -ب-ي-را ف-ي اآلون-ة الخ-ي-رة بسس-بب
وح -دات ح -م -اي -ة الشس -عب ال-ك-ردي-ة ال-ت-ي ت-دع-م-ه-ا
واشس -ن-ط-ن وال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ره-ا ت-رك-ي-ا ام-ت-دادا ل-ح-زب
العمال الكردسستاني المحظور الذي يشسن حمÓت
للتمرد منذ عقود.
وكان ترامب قد أاعلن الشسهر الماضسي  -في تغريدة
ل -ه ع -ل -ى م -وق -ع ال -ت -واصس -ل الج -ت-م-اع-ي ت-وي-ت-رأان
الوليات المتحدة سستبدأا سسحب قواتها من سسوريا
ول -ك -ن -ه سس-ي-واصس-ل ضس-رب مسس-ل-ح-ي ت-ن-ظ-ي-م داعشس
اإلرهابي باألراضسي السسورية قائ« : Óإانه سسيدمر
تركيا اقتصساديا إاذا ضسربت األكراد» ,حسسب ذات

المصسدر.
في المقابل ،أاحبطت وحدات الجيشس السسوري في
ريف حماة الشسمالي تسسلل مجموعات إارهابية من
محوري حصسرايا واللطامنة باتجاه نقاط عسسكرية
وقرى منة لÓعتداء عليها وكبدتها خسسائر باألفراد
والعتاد.
وذكرت وكالة األنباء السسورية (سسانا) أان وحدات
الجيشس المتمركزة في ريف منطقة محردة لحماية
المدنيين في القرى والبلدات المنة نفذت رمايات
ن - -اري- -ة م- -رك- -زة ع- -ل- -ى م- -ح- -ور ت- -ح- -رك وتسس- -ل- -ل
المجموعات اإلرهابية في محيط قرية حصسرايا
وكبدتها خسسائر باألفراد والعتاد.
وأاضس -افت ال -وك -ال -ة أان وح -دة م -ن ال-ج-يشس أافشس-لت
ب -األسس-ل-ح-ة ال-رشس-اشس-ة وال-م-دف-ع-ي-ة م-ح-اول-ة تسس-ل-ل
مجموعات إارهابية من وادي الدورات في محيط
ب-ل-دة ال-ل-ط-ام-ن-ة ب-ات-ج-اه ن-ق-اط عسس-كرية لÓعتداء
عليها في المنطقة وردتها على أاعقابها بعد إايقاع
عدد من أافرادها قتلى ومصسابين.

’سسرائيلي حاصسر مسسجد قبة الصسخرة
ا’حتÓل ا إ

ا◊كومة الفلسسطينة تطالب بتحرك عربي إاسسÓمي لنصسرة األقصسى
ط-ال-بت ا◊ك-وم-ة ال-ف-لسس-ط-ينية أامسس ،بتحرك عربي
’سس-رائ-ي-ل-ي ب-ح-ق
ودو‹ ل -وق -ف اع -ت -داءات ا’ح -تÓ-ل ا إ
اŸسسجد ا’قصسى ,مؤوكدة أان ا’عتداء الوحشسي على إامام
اŸسسجد ا’قصسى الشسيخ عمر الكسسوا Êوﬁاصسرة قوات
ا’حتÓل مسسجد قبة الصسخرة اŸشسرفة ,يقع ‘ دائرة
ج -رائ -م ح -ك -وم -ة ا’ح -ت Ó-ل ا’سس-رائ-ي-ل-ي ب-ح-ق ال-ق-دسس
واŸقدسسات.
وط-الب ال-م-ت-ح-دث ال-رسس-م-ي ب-اسس-م ال-ح-ك-ومة يوسسف المحمود,
ال-ح-ك-وم-ات ال-ع-رب-ي-ة واإلسسÓ-م-ي-ة وال-ع-ال-م ب-الن-تصس-ار لفلسسطين
وعاصسمتها القدسس العربية المحتلة ,عبر التحرك الجدي لدى
المحافل الدولية كافة ,والعمل على وقف العتداءات الحتÓلية
ع -ل -ى ال -م -ق -دسس -ات السس Ó-م -ي -ة وال-مسس-ي-ح-ي-ة وع-اصس-م-ة ال-دول-ة
الفلسسطينية مدينة القدسس ومحاسسبة المعتدين.
واعتدت قوات الحتÓل أامسس ،بالضسرب على مدير المسسجد
األقصسى ,الشسيخ عمر الكسسواني ,خÓل مشساركته في مسسيرة
اح-ت-ج-اج-ي-ة ب-م-ح-ي-ط مسس-ج-د ق-ب-ة الصس-خ-رة ف-ي األقصسى ,لفك
الحصسار عن المتواجدين داخله.
وذكرت تقارير صسحفية أان «حالة التوتر والغليان امتدت من
المسسجد األقصسى إالى شسوارع وحارات البلدة القديمة وأاسسواقها,

وسسط نداءات بالتوجه الى باحاته للدفاع عنه وعن المحاصسرين
بداخل مسسجد قبة الصسخرة».
وقالت المصسادر ذاتها «تواصسل قوة معززة من عناصسر الوحدات
الخاصسة بشسرطة الحتÓل السسرائيلي ،،محاصسرة مصسلين من
النسساء والرجال وعدد من حراسس وسسدنة مسسجد قبة الصسخرة
ب -األقصس -ى وح -الت دون أاداء ال -م-واط-ن-ي-ن صسÓ-ة ال-ظ-ه-ر ب-رح-اب-ه
ال -ط -اه -رة ,ف -ي -م -ا سس-م-حت ل  90مسس-ت-وط-ن-ا اق-ت-ح-ام المسسجد
األقصسى ,مدعومين بقوات الحتÓل».
وأاشسارت التقارير ذاتها الى أان حراسس وسسدنة مسسجد الصسخرة
م -ن -ع -وا اق -ت -ح-ام أاح-د ع-ن-اصس-ر شس-رط-ة الح-تÓ-ل ال-ى ال-مسس-ج-د
واضسطروا الى اغÓق أابواب مسسجد الصسخرة بعد إاصسرار شسرطة
الح -ت Ó-ل ع-ل-ى اق-ت-ح-ام-ه ,مضس-ي-ف-ة ان «ال-مصس-ل-ي-ن ن-ظ-م-وا ف-ي
ال -مسس -ج-د األقصس-ى مسس-ي-رة ح-اشس-دة أام-ام مسس-ج-د ق-ب-ة الصس-خ-رة
المشسرفة».

منع عباسس من العودة إا ¤الوطن
في سسياق آاخر ،قال أامين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
صسائب عريقات ،إان الدعوات السسرائيلية لمنع الرئيسس محمود

عباسس من العودة الى أارضس الوطن تهدف الى ضسرب المشسروع
ال -وط -ن -ي ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،ون-زع الشس-رع-ي-ة ع-ن م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ح-ري-ر
الفلسسطينية.
وأاضساف عريقات في تصسريحات إلذاعة صسوت فلسسطين أامسس،

م -ن ن -ي -وي -ورك ،إان ت -لك ال -دع-وات وم-ح-اول-ة ن-زع الشس-رع-ي-ة ع-ن
الرئيسس وعن منظمة التحرير تتسساوق مع حملة التحريضس التي
تشسنها حركة حماسس ضسد الرئيسس ومحاولة نزع الشسرعية عنه
وعن منظمة التحرير.
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كوريا الشصمالية-الو’يات اŸتحدة

حراك دبلوماسسي لعقد قمة ثانيـ ـة
و سسيول مطالبة بوقف اŸنـاورات العسسكرية

ي---ت---زاي---د ا◊راك ال--دب--ل--وم--اسص--ي
بشص--أان ع--ق--د ق-م-ة ث-ان-ي-ة ب Úزع-ي-م
كوريا الشصمالية ,كيم جونغ أاون ,و
الرئيسس ا’مريكي ,دونالد ترامب,
على خلفية جهود احÓل السصÓم ‘
شصبه ا÷زيرة الكورية ،و هذا ‘ ظل
“سصك ب-ي-ون-غ ي-ان-غ ب-وق-ف اŸن-اورات
العسصكرية.

وبعد سصبعة أاشصهر من اللقاء الذي جمع
الرئيسس ا’مريكي دونالد ترامب بزعيم
كوريا الشصمالية ,كيم جونغ أاون ,في يونيو
الماضصي إاقترح الرئيسس اأ’ميركي ,عقد
م -ح -ادث -ات ق-م-ة ث-ان-ي-ة ,ل-م ي-ت-م ت-ح-دي-د
تاريخها بعد ,في الوقت الذي يحتمل ان
تسصتضصيفها جمهورية فيتنام.
وفي اللقاء ا’ول الذي عقد بين ترامب و
كيم في سصنغافورة يوم  12مايو الماضصي,
تم خÓله ا’تفاق مبدئيا على إاخÓء شصبه
ال-ج-زي-رة ال-ك-وري-ة م-ن اأ’سص-ل-ح-ة ال-ن-ووي-ة
وتوقف كوريا الشصمالية عن إاجراء تجارب
الصص-واري-خ ال-ب-ال-يسص-ت-ية ,مقابل تسصهيÓت
اقتصصادية ,وتناز’ت في مجال العقوبات
المفروضصة على بيونغ يانغ.
وكانت تقارير إاعÓمية قد ذكرت من قبل
أان ف- -ي- -ت -ن -ام وت -اي Ó-ن -دا م -درج -ان ع -ل -ى
«القائمة القصصيرة» لÓجتماع الثاني بين
ت -رامب وك -ي -م وأان ال -ب -ل-دي-ن ي-رغ-ب-ان ف-ي
اسص -تضص -اف -ة ال-ح-دث ,ح-يث أان ال-دول-ت-ي-ن
ت-رب-ط-ه-م-ا عÓ-ق-ات دب-ل-وماسصية مع بيونغ
يانغ وواشصنطن وكانتا قد نظمتا أاحداث
دول -ي-ة م-ث-ل م-ن-ت-دى ال-ت-ع-اون ا’ق-تصص-ادي
لدول آاسصيا والمحيط الهادي (أابيك).

جولة جديدة من اÙادثات
وسصط الدعوة لرفع
العقوبات
أاب- -دى ال- -ط- -رف- -ان اأ’م- -ري -ك -ي وال -ك -وري
الشصمالي إاسصتعدادهما لعقد لقاء جديد
قريبا حيث أاعرب الرئيسس اأ’مريكي ,من
جانبه عن أامله بعقد قمة ثانية مع كيم
ج- -ون- -غ أاون ,وذلك غ- -داة إاب -داء اأ’خ -ي -ر
اسصتعداده للقاء مسصؤوول البيت اأ’بيضس في
أاي وقت.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر «أانا
أايضصا أاتطلع للقاء الزعيم كيم الذي يعيي
جيدا أان كوريا الشصمالية لديها مقومات
اقتصصادية رائعة».
وأاتت تغريدة ترامب غداة تصصريح للزعيم
ال-ك-وري الشص-م-ال-ي ف-ي خ-ط-اب ب-م-ن-اسص-ب-ة
العام الجديد ,حيث أاكد اسصتعداده للقاء
ت - -رامب ف - -ي أاي وقت ك - -ان ,وق - -ال أان - -ه
«مسص -ت -ع-د ل-ل-ج-ل-وسس م-ج-ددا م-ع ال-رئ-يسس
اأ’م -ي -رك -ي ف -ي أاي وقت ف -ي ال-مسص-ت-ق-ب-ل
وسص -أاب -ذل ج -ه -ودا ب -ك-ل ال-ط-رق ل-ت-ح-ق-ي-ق

نتيجة يرحب بها المجتمع الدولي».
وبعد عام من بداية التقارب بين واشصنطن
وال -و’ي -ات ال -م -ت-ح-دة ,ت-ب-ق-ى ال-ع-ق-وب-ات
ا’مريكية على كوريا الشصمالية عائقا أامام
التقدم ا’يجابي لمحادثات السصÓم بين
ال -ط -رف-ي-ن وت-ه-دد ب-إال-غ-ائ-ه-ا وال-ع-ودة ال-ى
نقطة الصصفر ,وهذا بالرغم من الدعوات
الدولية لرفعها من أاجل إاعادة ا’سصتقرار
الى شصبه الجزيرة الكورية.
وحذر بالمناسصبة زعيم كوريا الشصمالية في
تصصريح له ,من أان «بيونغ يانغ لن تتوان
عن تغيير نهجها» إاذا ما أابقت واشصنطن
على العقوبات التي تفرضصها على بÓده,
مؤوكدا أان كوريا الشصمالية سصتلتزم بسصياسصة
نزع السصÓح النووي ,وسصتحل مشصكلة شصبه
الجزيرة من خÓل الحوار.
كما أاكد كيم جونغ اون ان بÓده سصتبذل
ج-ه-ودا ح-ت-ى ي-ت-م ت-ح-ق-ي-ق ال-ن-ت-ائج خÓل
ال -ق -م -ة ال-ث-ان-ي-ة م-ع ال-رئ-يسس ا’م-ري-ك-ي,
وال-ت-ي سص-ت-حصص-ل ع-ل-ى م-واف-ق-ة ال-م-جتمع
الدولي.غير أان كيم شصدد من جهة أاخرى
في تصصريحه على أانه إان لم تلتزم الو’يات
ال -م -ت -ح -دة وع -ده -ا ال -ذي ق -ط -ع-ت-ه أام-ام
العالم ,فقد ’ يكون أامامنا خيار سصوى
النظر في طريقة جديدة لحماية سصيادتنا
ومصصالحنا مشصترطا أان ’ تجري الو’يات
ال -م -ت -ح -دة وك -وري -ا ال -ج -ن-وب-ي-ة ت-دري-ب-ات
عسص -ك -ري -ة مشص -ت -رك -ة ,وال -ت -ي اع -ت -ب-ره-ا
«مصصدرا للتوتر».
وطالب كيم ,برفع العقوبات اأ’مريكية
وال -دول-ي-ة ع-ل-ى بÓ-ده ,وب-ال-حصص-ول ع-ل-ى
ام -ت -ي -ازات اق-تصص-ادي-ة ف-ورا وإان-ه-اء ح-ال-ة
ال -ح-رب ب-ي-ن ال-ك-وري-ت-ي-ن ال-ت-ي دارت ب-ي-ن
العامين  1950و 1953رسصميا.
وه -و ا’م -ر ال -ذي شص -ددت ع -ل -ي -ه ال-ج-ارة
الجنوبية التي تشصهد تقاربا في العÓقات
مع كوريا الشصمالية ,وأاكدت على أانه سصيتم
العمل مع الو’يات المتحدة من أاجل رفع
العقوبات عن كوريا الشصمالية وذلك بعد
أان رحبت باللقاء المرتقب بين البلدين
واعتبره الرئيسس الكوري الجنوبي ,مون
جاي« ,نقطة تحول» من أاجل السصÓم .
غ-ي-ر أان ك-وري-ا الشص-م-ال-ي-ة ت-ت-مسصك ب-تخلي
جارتها الجنوبية عن اسصتراد ا’سصلحة و
وضصع حد ’سصتقدام العتاد ا’سصتراتيجي و
ك-ذا ب-وق-ف سص-ي-ول ل-ل-م-ن-اورات ال-عسص-كرية
المشصتركة مع واشصنطن
هذا وتوالت الزيارت والمسصاعي الدولية
من أاجل تعزيز تقارب وجهات النظر بين
الكوريين وا’مريكيين ,ويرى العديد من
الخبراء أان اللقاء اأ’خير بين الصصينيين
والكوريين الشصماليين في بكين يهدف إالى
تحضصير اأ’رضصية قبل القمة الثانية بين
كيم وترامب.
ودعت في السصياق روسصيا  ,للتسصريع بعقد

ل -ق -اء ج-دي-د ب-ي-ن ال-ط-رف-ي-ن وق-الت ع-ل-ى
لسص -ان سص -ف -ي -ر ال -م -ه -ام ال -خ -اصص -ة ب-وزارة
ال - - -خ- - -ارج- - -ي- - -ة ال- - -روسص- - -ي- - -ة ,أاول- - -ي- - -ج
ب- -ورم- -يسص- -ت- -روف ,أان- -ه «ت- -ج -ري ح -ال -ي -ا
ال-ت-حضص-ي-رات ل-ل-ق-م-ة ال-ث-ان-ية بين الرئيسس
اأ’مريكي وزعيم كوريا الشصمالية ..ونأامل
في أان يسصعى الطرفان إالى تحقيق نتيجة
إايجابية لهذا اللقاء ,وأان يجري في أاسصرع
وقت ممكن».
وأاشصار إالى أان المواقف في شصبه الجزيرة
الكورية تتوقف بشصكل كبير على نتائج تلك
القمة ,مبرزا أان التصصريحات التي أادلى
بها الزعيمان في سصنغافورة العام الماضصي
ي -ع -د أاسص -اسص -ا ج -ي -دا ل -ل -مضص-ي ق-دم-ا إال-ى
اأ’م -ام ,إاذ تضص -م -ن ال -م-ب-ادئ الصص-ح-ي-ح-ة
للعÓقات الثنائية ,محذرا من أان عدم
ال-ت-ح-رك ف-ي ات-ج-اه ك-وري-ا الشص-م-ال-ي-ة قد
يعيد الوضصع في شصبه الجزيرة الكورية إالى
مجرى المواجهة.
كما دعمت الصصين عقد جولة جديدة من
ال-م-ح-ادث-ات ب-ي-ن ب-ي-ون-غ ي-ان-غ وواشصنطن,
وقالت أانها تؤويد جهود جمهورية كوريا
الشص-م-ال-ي-ة ل-م-واصص-ل-ة ال-تمسصك باتفاق نزع
السص Ó-ح ال -ن -ووي ,وال -دف-اع ع-ن ت-حسص-ي-ن
العÓقات بين الشصمال والجنوب ,ودعم
ع -ق-د اج-ت-م-اع ل-ق-ادة ال-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة
وكوريا الديمقراطية.
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الرئيـ ـسس السسودا :Êا◊كومة لـ ـن تسسقـ ـط
بالتظاهـ ـرات ولك ـ ـن بصسناديـ ـق ا’قÎاع
قال الرئيسس السصوداÊ
ع- - -م- - -ر ال- - -بشص Òامسس إان
ا◊ك - -وم - -ة «ل - -ن ت- -ت- -غÒ
بالتظاهرات ولكن Áكن
ت- - -غ- - -يÒه- - -ا م - -ن خ Ó- -ل
صص - - - -ن- - - -ادي- - - -ق ا’قÎاع»
خ Ó- - -ل ا’ن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ات
اŸقررة  , 2020داعيا أاية
ق -وى سص -ي -اسص-ي-ة ت-رغب ‘
ال- - -ت- - -غ- - -ي Òأان ت- - -ع - -ي اأن
«ا’ح -ت -ك -ام ل -لشص -عب ه -و
أاسصاسس التغي.»Ò

وق - -ال ال - -رئ - -يسس ال - -بشصÒ
خÓ- -ل ﬂاط -ب -ت -ه ◊شص -د
ج- -م- -اهÒي ك -ب Òال -ي -وم,
Ãيدان الشصهيد السصحيني
Ãدي -ن-ة /ن-ي-ا’ /ع-اصص-م-ة
و’ي- -ة ج- -ن -وب دارف -ور»اإن
ا◊كومة ‘ اÿرطوم لن
تتغ ÒباŸظاهرات و’عن
طريق التدخل اÿارجي,
وأان ال -ذي ي -غ Òا◊ك -وم-ة
هو الشصعب السصودا ÊعÈ
ط - - - -ري - - - -ق واح - - - -د ه - - - -و
ا’ن - -ت- -خ- -اب- -ات» و ذلك ‘
إاشص- - - - -ارة إا ¤م - - - -ط - - - -الب
اŸعارضصة السصودانية التي
تدعو الرئيسس البشص Òا¤
ال- - -ت - -ن - -ح - -ي مسص - -ت - -غ - -ل - -ة
اŸظاهرات الشصعبية التي
تشصهدها البÓد منذ أازيد
من ثÓثة أاسصابيع احتجاجا
ع - -ل - -ى ت - -ده - -ور ال- -ق- -درة
الشص -رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن Úم-ع
ارت - -ف - -اع أاسص- -ع- -ار السص- -ل- -ع
الضصرورية كاÿبز.
وأاضصاف الرئيسس السصوداÊ
يقول «أاي قوى سصياسصية ‘
ا◊ك- -وم- -ة أاو اŸع- -ارضص- -ة
ت -ع -ت -ق -د أان ل -دي-ه-ا ق-وت-ه-ا
الشص -ع-ب-ي-ة وت-ري-د السص-ل-ط-ة
ف-ان ال-ف-اصص-ل ب-ي-ننا وبينها
هو صصندوق ا’نتخابات»,
مؤوكدا «نحن نحÎم قرار
الشص-عب ال-ذي سص-ي-ق-رر م-ن
سص-ي-ح-ك-م-ه ‘ ا’ن-ت-خابات
القادمة ‘ عام .« 2020
وأاق- - -ر ال - -رئ - -يسس ال - -بشصÒ
بوجود أازمة اقتصصادية ‘
ال- -بÓ- -د ,سص- -ي -م -ا ب -ع -دم -ا
فقدت اÿرطوم مداخيل
ال -بÎول ب -ع -دم-ا ان-فصص-لت
ع -ن -ه -ا ج -ن -وب السص -ودان,

مبينا أان ا◊كومة «تعمل
جاهدة على وضصع ا◊لول
الناجحة لها» ,مؤوكدا اأن
ال -فÎة ال -ق -ل -ي -ل-ة ال-ق-ادم-ة
«سص -تشص-ه-د ح-ل-و’ واضص-ح-ة
لكث Òمن اŸشصاكل «.
واأك - -د ال - -بشص ‘ Òال - -وقت
ذاته عدم تسصامح حكومته
م- - - -ع م- - - -ن وصص- - - -ف- - - -ه - - -م
ب»اıرب »Úوق - - - - -ال «’
يوجد شصخصس يريد خÒا
ل-ل-ب-ل-د  ,وي-ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ات
تخريب وحرق» ‘ اشصارة
ا ¤اعمال الشصغب و العنف
ال-ت-ى راف-قت اŸظ-اه-رات
ا’حتجاجية.
وث- -م- -ن ال- -رئ- -يسس ال- -بشصÒ
وقفة اأهل دارفور ودعمهم
ومسصاندتهم لعملية السصÓم
والتزامهم بتعهداتهم التي
قطعوها بأان تكون عملية
السص Ó-م «م -دخ  Ó-ل -وح -دة
الصصف الوطني»  ,وقال ان
زي -ارت -ه ا ¤ن -ي -ا’ «–م -ل
رسص- -ال -ة ل -ل -ع -ا ⁄ب -أان اأه -ل
دارف -ور ي -ح -اف -ظ-ون ع-ل-ى
اسص- -ت- -ق- -رار وأام -ن ال -وط -ن
كافة» من منطلق ما –قق
من ا‚ازات على اأ’رضس
واأن ع -م-ل-ي-ة السصÓ-م ف-ي-ه-ا
–ولت لصص -ال -ح اسص -ت -ق-رار
واأم - -ن وت - -ق - -دم وازده - -ار
الوطن.
بدوره قال وزير ا’عÓم
وا’تصص- - -ا’ت ال- - -ن- - -اط- - -ق
ال -رسص-م-ي ب-اسص-م ا◊ك-وم-ة

السص -ودان -ي-ة بشص-ارة ج-م-ع-ة
اأرورو  ,انه « ’ تنازل عن
ث -وابت ا◊ك -وم -ة اŸع-ل-ن-ة
وانه ’›ال للعودة للوراء»
ودعا الشصعب السصودا Êا¤
م - - -زي- - -د م- - -ن الصص- - -م- - -ود
وال-ي-ق-ظ-ة ,م-ط-ال-با القوى
السص - -ي - -اسص - -ي - -ة ب - -ت - -ج- -اوز
اÓÿف - -ات والصص- -راع- -ات
ا’ي - -دل- -وج- -ي- -ة م- -ن أاج- -ل
الوطن.
وذك-رت مصص-ادر ح-ك-وم-ي-ة
سصودانية أان زيارة الرئيسس
ع-م-ر ال-بشص Òال-ي-وم ل-و’ي-ة
جنوب دارفور جاءت تلبية
ل -دع -وة ال-ق-وى الشص-ع-ب-ي-ة,
حيث تسصلم البشص« Òوثيقة
ال-نصص-رة وال-ع-ه-د واŸي-ث-اق
وا’ل - -ت - -زام» م - -ن ال- -ق- -وى
السصياسصية وقيادات ا’دارة
ا’ه - -ل - -ي - -ة وم - -ن- -ظ- -م- -ات
اÛت -م -ع اŸد Êوال -ق-وى
الشصعبية وقيادات النازحÚ
وال Ó-ج -ئ Úوق -رى ال-ع-ودة
ال -ط -وع -ي -ة ب-و’ي-ة ج-ن-وب
دارفور.
ويشصهد السصودان منذ 19
ديسص- - - - - - - -م ÈاŸاضص - - - - - - -ي
م-ظ-اه-رات شص-ع-ب-ية منددة
بÎدى اأ’وضص - - - - - - - - - - - - - - - - -اع
ا’ق - -تصص - -ادي - -ة و ارت- -ف- -اع
اأسص-ع-ار السص-ل-ع اأ’سص-اسص-ي-ة.
وأاسصفرت اŸظاهرات عن
مقتل  24شصخصصا وفق آاخر
حصص -ي -ل -ة اع -ل -ن -ت -ه-ا وزارة
الصصحة السصودانية.

’فروف:على اليابان أان تعÎف بأان جزر الكوريل روسسية

صص - -رح وزي - -ر اÿارج - -ي - -ة ال - -روسص- -ي,سصÒغ- -ي
’فروف امسس ان على اليابان ان تعÎف بسصيادة
روسصيا على جميع جزر الكوريل اŸتنازع عليها،
من اجل ان تتقدم مفاوضصات السصÓم.
وقال ’فروف للصصحافيين اثر محادثات مع نظيره الياباني
تاروكونو «اكدنا اسصتعدادنا للعمل على اسصاسس اعÓن 1956
ما يعني قبل كل شصيء اعتراف جيراننا اليابانيين بما ادت
اليه الحرب العالمية الثانية,برمته بما في ذلك ا’عتراف
بسصيادة روسصيا على كافة هذه الجزر».
قال ’فروف إان هذه الفرضصية اأ’سصاسصية يعكسصها ا’عÓن
المشصترك لÓتحاد السصوفياتي واليابان عام  ,1965والذي
ت- -ؤوك- -د م- -وسص- -ك- -و اسص- -ت- -ع- -داده- -ا ’سص- -ت- -خ- -دام- -ه ك -ن -ق -ط -ة
انطÓق,مضصيفا «هذا موقفنا اأ’سصاسصي وبدون خطوات في
هذا ا’تجاه سصيكون من الصصعب جدا توقع التقدم في مسصائل
أاخرى وإان السصيادة على الجزر ليسصت مطروحة للنقاشس,
هذه أاراضس روسصية».« .
وأاجرى ’فروف وكونو محادثات اسصتمرت سصاعات في أاول
لقاء لهما بهدف تسصريع عملية التوصصل إالى معاهدة سصÓم
رسص-م-ي-ة ,ك-م-ا ات-ف-ق ع-ي-ه ال-رئ-يسس فÓ-دي-م-ي-ر بوتين ورئيسس
الوزراء شصينزو آابي في نوفمبر المنصصرم حسصبما افادت به
مصصادر اخبارية مطلعة .
واضصاف ذات المصصدر انه وبعكسس العادة ,لم يعقد الوزيران
مؤوتمرا صصحافيا مشصتركا إانما خاطبا وسصائل اإ’عÓم بشصكل
منفصصل ,وقال ’فروف إان ذلك جاء بناء على طلب من
طوكيو.

وك -انت وزارة ال -خ -ارج -ي -ة ال -روسص -ي -ة ق-د اسص-ت-دعت السص-ف-ي-ر
الياباني لدى موسصكو تويوهيسصا كودزوكي لتسصليمه احتجاج
روسص-ي-ا ع-ل-ى ال-تصص-ري-ح-ات ا’خ-ي-رة ل-ل-ق-ي-ادة ال-ي-اب-ان-ية حول
معاهدة السصÓم مع روسصيا.
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رئيسس إا–أدية كرة اليد حبيب لبأن لـ«الشسعب»:

«اŸدرب أا’ن بورت يتمتع بسسجل ثري»
^ «هدفنأ اŸسستقبلي إاعأدة «اÿضسر» إا ¤الواجهة قأريأ وعأŸيأ»

ل–أدية ا÷زائرية لكرة
كشسف رئيسس ا إ
ال -ي -د ح -ب -يب ل -ب -أن ‘ ح-وار خ-أصس ÷ري-دة
«الشسعب» أان اŸفأوضسأت مع اŸدرب الفرنسسي
لشسراف على اŸنتخب
أالن بورت من أاجل ا إ
الوطني رجأل أاكأبر جد متقدمة ،وهي ‘
لخÒة بعدمأ اتفق الطرفأن على
اŸرحلة ا أ
ليأم
أاغلب النقأط سستنتهي العملية خÓل ا أ
ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-أدم-ة ،جأء هذا التعأقد بألنظر
ل- -لسس- -ج- -ل الÌي واÈÿة ال- -ط- -وي- -ل -ة ال -ت -ي
Áلكهأ ،كمأ أانه يعرف جيدا أاجواء اŸنأفسسة
لف- -ري- -ق- -ي- -ة ب- -ه- -دف إاع- -أدة «اÿضس- -ر» إا¤
ا أ
الواجهة  ،قأريأ وعأŸيأ.

حاورته :نبيلة بوقرين
«الشس -عب» :م -أ ه -ي آاخ -ر ال -مسس -ت-ج-دات ح-ول
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ع-أق-د م-ع المدرب الفرنسسي أالن
بورت؟
حبيب لبان :إلمفاوضسات مع إلمدرب إلفرنسسي أإلن
بورت تسسير في إلطريق إلصسحيح وهي إآلن في
إلروتوشسات إألخيرة بعدما إإتفقنا مع هذإ إلسسم
إلكبير على أإغلب إلنقاط إلمهمة ،وبقيت فقط
بعضس إألمور إلبسسيطة حتى نصسل إلمضساء إلعقد
بصسفة نهائية لقيادة إلمنتخب إلوطني إألول رجال
خÓل إلفترة إلقادمة وتحقيق إألهدإف إلمسسطرة
ب -دإي -ة ع -ل -ى إلصس -ع -ي -د إل -ق-اري وب-ع-ده-ا إل-ب-ط-ول-ة
إلعالمية.
لهداف التي إاتفقتم عليهأ
^ فيمأ تتمثل ا أ
خÓل الفترة القأدمة؟
^^ إلهدف إلمباشسر من دون شسكّ يكُمن في تحقيق
إلمركز إلثالث خÓل إلبطولة إألفريقية إلقادمة
لضسمان إلتأاهل لبطولة إلعالم إلتي غبنا عنها في
إل-ط-ب-ع-ت-ي-ن إألخ-ي-ري-ت-ي-ن ،وب-ال-تالي فإاننا نركز على
إإعادة إلمنتخب إلوطني لمكانته إلحقيقية بعدما
ترإجع في إلسسنوإت إألخيرة بسسبب إألمور إلتي
Óشسارة سسبق لي إلحديث مع
يعرفها إلجميع ،ول إ
بورت في إلسسابق عندما إإلتقيت به ،ولكن حاليا
إلمفاوضسات مسستمرة وسسنلتقي معه مسستقب Óمن

أإجل إإلمضساء على إلعقد.
^ مأذا عن مدة العقد؟
^^ مدة إلعقد من بين إلنقاط إلتي لم نتفق عنها
لحّد إآلن وتبقى إلمفاوضسات قائمة في هذإ إلشسأان،
ألننا نرغب في أإن يكون عقد بأاهدإف حتى نتمكن
من تمديده بعد نهائيات إلبطولة إألفريقية ألن
هذإ إإلسستحقاق هو إألبرز بالنسسبة لنا في إلفترة
إلقادمة ،ألننا نريد إلحفاظ على إلسستقرإر حتى
يتوإصسل إلعمل مع إلفريق ولكن كل ذلك سسيكون
مبني على إلحصسيلة إلتي سستكون خÓل إلموعد
إل -ق -اري ،ع -دإ ذلك ،إإت -ف -ق -ن -ا ع-ل-ى أإغ-لب إل-ن-ق-اط
إلمهمة إلتي سستجمعنا مع هذإ إلمدرب إلذي يملك
سسج Óثريا.
^ مأ هي الدوافع التي جعلتكم تتعأقدون
مع أالن بورت؟
^^ إألسسباب إلتي جعلتنا نتعاقد مع إلمدرب أإلن
بورت هو إلسسجل إلثري إلذي يحظى به مثلما سسبق

ﬁمد بألسسعد لـ «الشسعب»:

لي إلقول ألنه لعب سسابق في صسفوف إلمنتخب
إل -ف -رنسس -ي وشس -ارك ف -ي ب -ط -ول-ة إل-ع-ال-م وإألل-ع-اب
إألولمبية ،ثم كمدرب ألنه أإشسرف على إلمنتخب
إل -دي-ك-ة إإن-اث ك-ب-ري-ات ،وأإشس-رف ع-ل-ى ع-دة ن-وإدي
ت -نشس -ط ف -ي إل -دوري إل -ف -رنسس -ي وق -اد إل -م -ن -ت-خب
إلتونسسي للتويج باللقب إلقاري مرتين ما يعني أإنه
يعرف جيدإ كرة إليد إألفريقية ،كل هذه إألمور
جعلتنا نفكر في إلتعاقد مع هذإ إلسسم إلذي يملك
خبرة وتجربة طالما بحثنا عنها إلعادة إلفريق
إل-وط-ن-ي ل-ل-وإج-ه-ة م-ن ج-دي-د ب-دإي-ة م-ن إل-ب-ط-ول-ة
إألفريقية.
^ ه-ل سس-ط-رت-م إاسس-ت-رات-ي-ج-ية عمل بألنسسبة
للفرق الوطنية؟
^^ تعلمنا كثيرإ من إلماضسي وكل إألمور إلتي
أإثرت على كرة إليد إلجزإئرية ،حيث فضسلنا عدم
إلكشسف عن إسسم إلمدرب إإلى غاية إإتضساح إألمور
لتفادي تكرإر إألخطاء إلسسابقة ،أإما فيما يتعلّق
ب -اسس-ت-رإت-ي-ج-ي-ة إل-ع-م-ل أإك-ي-د سس-ت-ك-ون م-ن تسس-ط-ي-ر
إلمدرب إلوطني ألنه أإدرى بما يجب إلقيام به بناء
على إلحنكة إلتي يملكها ،ونحن سسنعمل على توفير
كل إلظروف وإلمحيط إلمناسسب لكي يتمكن من
إلعمل على تحقيق إألهدإف إلتي سسبق لي إلحديث
عنها في إلبدإية ،لكي نعيد إلفريق لمنصسة إلتتويج
وإلمشساركة في إلطبعة إلقادمة لبطولة إلعالم ومن
دون شسك سستكون تربصسات دإخل وخارج إلجزإئر
لضسمان لعب أإكبر عدد من إلمباريات إلودية لرفع
إلمسستوى.
^ م- -أذا ع- -ن ال- -مشس -أك -ل ال -ت -ي ت -ع -أن -ي م -ن -ه -أ
لتحأدية؟
ا إ
^^ صسحيح هناك مشساكل مالية كبيرة أإثرت على
إلفرق إلتي تنشسط في إلبطولة إلوطنية ،لكن إلحمد
لله إألمور تسسير بشسكل عادي وكل ذلك رإجع إإلى
إلمجهودإت إلتي قام بها كل إلمسسيرين إلقائمين
ع -ل -ى إألن -دي -ة وه -م مشس -ك -وري -ن ع -ل -ى ذلك ،ألن-ن-ا
م-ج-ب-ري-ن ع-ل-ى إل-ن-ظ-ر ب-ع-ي-دإ وإل-ت-ف-اؤول م-ن خÓل
إلتعامل مع هذإ إلوضسع وإلعمل على إإيجاد إلحلول
إلمناسسبة للتدإرك من خÓل إلبحث عن إلممولين
 ..وأإتمنى أإن يكون إلدعم من إلوزإرة .

’فريقية للتنسس جّد مشسجعة
النتائج اŸسسجلة ‘ البطولة ا إ
ثّمن رئيسس إلتحادية إلجزإئرية للتنسس بالسسعد
محمد في حديث خاصس لجريدة «إلشسعب» بعد
إخ -ت -ت -ام إل -ب -ط-ول-ة إلف-ري-ق-ي-ة ل-ل-ت-نسس إل-ت-ي ج-رت
وقائعها بنادي باشس جرإح ولمدة  10أإيام ..أإين أإكد
محدثنا بأان إلنتائج إلمحققة تعتبر مشسجعة لما هو
ق -ادم ع -ل -ى غ -رإر إل -ب -ط -ول -ة إإلف-ري-ق-ي-ة وإألل-ع-اب
إل -م-ت-وسس-ط-ي-ة  ،2021وه -ذإ ب -ال -ت -ج -ه -ي -ز إل -ت -ق -ن-ي
وإلبشسري.
كما أإرجع رئيسس إلتحادية ،أإن إلنجاح إلكبير رإجع
إإل -ى إلسس-ت-ع-دإدإت وإل-ت-حضس-ي-رإت إل-ت-ي ج-رت ف-ي

 ،2018وح- -ق- -قت أإه- -دإف- -ه- -ا ف- -ي  2019بالبطولة
إألف -ري -ق -ي-ة إل-ت-ي ج-رت ف-ي إل-ج-زإئ-ر م-ؤوخ-رإ أإي-ن
إفتكت إلتأاهل إإلى ما هو قادم من بطولت وأإن
عناصسر إلنخبة إلوطنية أإثبتت جدإرتها تقنيا أإمام
م -ن -افسس-ي-ن أإق-وي-اء وأإع-طت وج-ه-ا مشس-رف-ا ل-ل-ت-نسس
إلجزإئري  ..ولديها مسستقبل كبير ووإعد قادرة
على رفع إلتحدي في مختلف إلمنافسسات ،نتيجة
إلعمل إلجماعي وإلتقني إلذي يقوم به إلمؤوطرون
لهذه إللعبة.
كما أإن إلفرق إلمشساركة ثمنت مجهودإت إلجزإئر

من توفير جميع إلشسروط لتنظيم مثل هذه إلدورإت
ع- -ل- -ى صس- -ع- -ي -د دول -ي رإق ،وأإن م -ح -ط -ة إألل -ع -اب
إل -م -ت -وسس -ط -ي -ة إخ -ت -ب -ار آإخ -ر ل -ق -درإت إل -ج -زإئ -ر
إلتنظيمية ،وأإن إلجزإئر أإيضسا تزخر بشسبان لهم
قدرإت عالية وإإرإدة فولذية على حصسد إأللقاب
وطنيا ودوليا ،خاصسة لبد من ترقية إللعبة في
إلوسسط إلمدرسسي من جهة وإلصسعود على منصسة
إلتتويج خÓل إأللعاب إلمتوسسطية  2021بوهرإن.

الكأأسس الوطنية العسسكرية للكأراتي دو بقأŸة:

انطÓق اŸنافسسات Ãشساركة أاك Ìمن  200رياضسي
ان -ط -ل -قت امسس Ãدرسس -ة ضس -ب-أط الصس-ف
للمعتمدية الشسهيد الصسديق بوريدح بقأŸة
م -ن -أفسس -أت ال -ك -أسس ال -وط -ن -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة
للكأراتي دو للموسسم الريأضسي 2019-2018
Ãشسأركة  205ريأضسي( Úإانأث وذكور).

ويحمل إلمشساركون في هذه إلتظاهرة إلرياضسية
إلوطنية إلتي تحتضسنها على مدإر  3أإيام قاعة
إل-ري-اضس-ات ب-ال-م-درسس-ة إل-ت-اب-ع-ة ل-لناحية إلعسسكرية
إل -خ -امسس -ة أإل -وإن  20ف -ري -ق -ا ي-م-ث-ل-ون إل-ن-وإح-ي
إل -عسس -ك -ري -ة إألول -ى وإل -ث -ان -ي -ة وإل -ث -ال-ث-ة وإل-رإب-ع-ة
وإل -خ -امسس -ة وق -ي -ادإت إل-ق-وإت إل-ب-ري-ة وإل-ب-ح-ري-ة
وإل -درك إل -وط -ن -ي وإل -ح -رسس إل -ج -م-ه-وري وق-وإت
إل -دف -اع إل -ج-وي ع-ن إإلق-ل-ي-م  ،إإضس-اف-ة إإل-ى إل-ف-رق
إل -م-درع-ة وف-رق إل-مشس-اة إل-م-ي-ك-ان-ي-ك-ي-ة وم-خ-ت-ل-ف
إلمدإرسس إلعليا وإلتطبيقية وإألكاديمية إلعسسكرية
لشسرشسال  ،بحسسب ما أإفاد به إلمنظمون لوأإج بعين
إلمكان.
وخ Ó-ل إإشس -رإف-ه ع-ل-ى إلف-ت-ت-اح إل-رسس-م-ي ل-ل-ك-أاسس
إلوطنية إلعسسكرية للكارإتي دو إلتي تسستمر إإلى
غ-اي-ة مسس-اء إألرب-ع-اء أإك-د إل-ع-ق-ي-د م-ح-م-د إل-ه-ادي
ع-ب-ادة ق-ائ-د م-درسس-ة ضس-ب-اط إلصس-ف ل-ل-م-ع-ت-م-دية
ب -ق -ال -م -ة ع -ل -ى أإه -م -ي -ة ري -اضس -ة إل-ك-ارإت-ي دو ف-ي
إلمحافظة على إللياقة إلبدنية للفرد إلعسسكري

وإإلبقاء على جاهزيته لتحمل مختلف إلصسعوبات
إلتي قد يوإجهها في سساحة إلقتال في كل وقت .
وحث بالمناسسبة إلرياضسيين على إلتحلي بالروح
إل-ري-اضس-ي-ة إل-ع-ال-ي-ة وإل-ت-ن-افسس إل-ن-زي-ه سس-ع-ي-ا ورإء
تحقيق إأللقاب وإعتÓء منصسة إلتتويج مع إلمثابرة
وإلعمل إلجيد لتحسسين إلمسستوى وتشسريف إلنتماء
للمؤوسسسسة إلعسسكرية مشسيرإ إإلى أإن إلقيادة إلعليا
للجيشس إلوطني إلشسعبي قد سسخرت كل إلوسسائل
إلÓ- -زم- -ة ل- -ل -ت -حضس -ي -ر وإإن -ج -اح ه -ذه إل -م -ن -افسس -ة
إلرياضسية.
من جهته صسرح مدرب فريق إلناحية إلعسسكرية
إلخامسسة فيصسل لغريبة لوأإج على هامشس إنطÓق
فعاليات إلكأاسس إلوطنية إلعسسكرية بأانه يتوقع بأان
ت -ك -ون إل -م -ن -افسس -ة ق -وي-ة ف-ي إخ-تصس-اصس-ي إل-ك-ات-ا
وإلكوميتي بالنظر لعدد ونوعية إلعناصسر إلمشساركة
في إلكأاسس مبرزإ بأان إلقرعة أإفرزت مجموعات
متوإزنة بما يجعل من إلتصسفيات في نصسف إلنهائي
وإلنهائي «شسرسسة « بين بعضس إلعناصسر إلمعروفة.
وب-ع-د إإن-ه-اء م-رإسس-م إلف-ت-ت-اح وإسس-ت-ع-رإضس إلوفود
إلمشساركة إنطلقت إلتصسفيات إلخاصسة بمنافسسة
إلكاتا حسسب إلفرق ذكور وإإناث على أإن يخصسصس
إليوم للمنافسسات إلخاصسة بالكوميتي حسسب إلفرق
(ذك- -ور و إإن- -اث) وذلك ب -ت -ح -ك -ي -م م -ن إل -ف -درإل -ي -ة
إلجزإئرية للكارإتي دو

برشسلونة:

فالفÒدي« :أامتلك عقدا مع البارصسا  ..وسسنحÎمه»

كسس- -ر إإرنسس- -ت- -و ف- -ال -ف -ي -ردي ،إل -م -دي -ر إل -ف -ن -ي
لبرشسلونة ،صسمته بشسأان مسستقبله مع إلبلوغرإنا ،في
ظّل إنتهاء عقده في جوإن .2019
وخÓل إلمؤوتمر إلصسحفي عقب إلفوز على إإيبار
في إلليغا بثÓثية نظيفة أإكد فالفيردي ،أإنه ليسست
لديه أإي شسكوك حول إسستمرإره مع إلبارصسا في
إل- - - - - - - -م- - - - - - - -وسس- - - - - - - -م إل - - - - - - -م - - - - - - -ق - - - - - - -ب - - - - - - -ل..
وتابع فيما نقلته صسحيفة سسبورت «إألمر ليسس أإنني

لدي شسكوك ،بل ليسس لدي أإي شسك ،أإنا أإمتلك
عقًدإ مع برشسلونة وسسنحترمه.
وذكرت إلصسحيفة أإن فالفيردي تهرب كثيرإ من
إل -رد ع -ل -ى مسس -أال -ة ت-ج-دي-د ع-ق-ده ،وك-ان ي-ردد أإن
إلوقت ليسس مناسسبا للحديث عن ذلك وأإنه ل يوجد
ما يمكنه ذكره ،لكنه في إلمؤوتمر إلصسحفي سسار
Óمام ،وإإن كان مازإل ل يتحدث بوضسوح..
خطوة ل أ

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

إلعدد
17846

19

لو ¤موبيليسس
تسسوية رزنأمة ا÷ولة  17للرابطة ا أ

«أابناء سسوسسطارة» أامام فرصسة تعميق
الفارق من بوابة النصسرية

Œري ال-ي-وم م-واج-ه-ت-أن م-ت-أأخرتأن
لو¤
ع- - - - -ن ا÷ول- - - - -ة  17ل -ل -راب-ط-ة ا أ
موبيليسس حيث يواجه ا–أد العأصسمة
فريق نصسر حسس Úداي ،بينمأ يحل أاهلي
ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ضس -ي -ف -أ ع -ل -ى شس -ب -أب
قسسنطينة.

عمار حميسسي
يسسعى إتحاد إلعاصسمة لسستغÓل موإجهة إلنصسرية
من إجل تعميق إلفارق عن إلمÓحق شسبيبة إلقبائل،
خاصسة بعد أإن قلصس هذإ إألخير إلفارق عقب فوزه
على شسبيبة إلسساورة في إلجولة إلماضسية.
وسسمح هذإ إلنتصسار للشسبيبة بتقليصس إلفارق ،مما
يجعل إلتحاد مطالبا بتحقيق إلنتصسار إليوم من
أإجل إإعادة إلفارق إإلى سسابق عهده وهو ما يسسهل
من مهمته في إلبقاء في إلريادة خÓل إلجولت
إلمقبلة.
وق-ام إل-م-درب ف-روج-ي ب-ت-حضس-ي-ر إلÓ-ع-ب-ي-ن ل-ه-ذإ
إلموعد إلذي سسيعرف غياب بعضس إلعناصسر وهو
م -ا ي -ح -ت -م ع -ل -ى إل -ت-ق-ن-ي إل-ف-رنسس-ي ضس-رورة م-ن-ح
إلفرصسة للعناصسر إلتي تسستطيع صسنع إلفارق إمام
إلمنافسس.
كما يطمح نصسر حسسين دإي للعودة إلى إلوإجهة من
جديد من خÓل إلفوز على إتحاد إلعاصسمة وتعقيد
وضسعيته في إلسسباق على مسستوى إلمنافسسة على
إللقب وهو إألمر إلذي يجعل إألمور صسعبة على
إلفريق.
وكان إلفريق قد حضسر للمبارإة في إجوإء صسعبة
بعد إلهزيمة إلتي تكبدتها إلتشسكيلة خÓل موإجهة
إهلي بنغازي إلليبي في ذهاب دور إلـ 16مكّرر
لمنافسسة كأاسس إلكاف وهو إألمر إلذي إثر كثيرإ
على معنويات إلÓعبين.

من جهة أإخرى قد تعرف مبارإة إليوم مشساركة
إلوإفد إلجديد فوزي يايا إلذي إلتحق بالفريق بعد
أإن فسسخ عقده مع إتحاد إلعاصسمة وهو ما قد
يجعل إلمبارإة خاصسة بالنسسبة له بالنظر إلى إنه
لعب سسابق في إلتحاد.
ول -م ي -ف -وت إل -م -درب إل -م-ؤوقت ل-نصس-ر حسس-ي-ن دإي
إلفرصسة ليطالب إلÓعبين بضسرورة نسسيان موإجهة
كاسس إلكاف إمام إهلي بنغازي إلليبي و إلتفكير في
م -ب -ارإة إلت -ح -اد خ-اصس-ة إن إل-ف-وز ف-ي إل-م-وإج-ه-ة
إلمحلية سسيرفع كثيرإ من معنويات إلÓعبين خÓل
إلفترة إلمقبلة.
ويخشسى إلتقني إلجزإئري أإن يمر إلفريق بفترة
فرإغ من خÓل توإلي إلنتائج إلسسلبية ،حيث يطمح
لسستغÓل إلموإجهة إمام إتحاد إلعاصسمة لكسسر
سسلسسلة إلنتائج إلسسلبية وتحقيق إلتعادل إو إلفوز.
وي -ح -ل إه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى شس-ب-اب
قسسنطينة في مبارإة ل تعرف إلقسسمة على إثنين
ح -يث يسس -ع -ى ك -ل ف-ري-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق إل-ف-وز م-ن إج-ل
إلرت -ق -اء ع -ل -ى مسس -ت -وى ج -دول إل-ت-رت-يب وه-و م-ا
سسيزيد من إلتشسويق وإلثارة.
ورغ -م إن شس -ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ي-ت-وإج-د ف-ي وضس-ع-ي-ة
إفضسل ،إل إن إلمفاجاة قد تحدث من طرف إهلي
إلبرج إلطامح لسستغÓل إلمبارإة من إجل تحقيق
إلفوز إلثاني على إلتوإلي وإلرتقاء على مسستوى
جدول إلترتيب.
ويطمح شسباب قسسنطينة لموإصسلة سسلسسلة إلنتائج
إليجابية إلتي حققها مؤوخرإ وإلتي كان آإخرها
إلفوز على إلفريقي إلتونسسي في رإبطة إلبطال
وهو إألمر إلذي رفع كثيرإ من معنويات إلÓعبين.
البرنأمج
اتحأد العأصسمة  -نصسر حسسين داي 17:45
شسبأب قسسنطينة  -اهلي برج بوعريريج
17:45

كأأسس إافريقيأ Ã 2019صسر

اختي ـ ـار  6مÓع ـ ـب ’حتضسـ ـ ـان اŸنافسسـ ـ ـة
قّرر ›لسس إادارة ال–أد اŸصسري للكرة
لحد مع أاشسرف
القدم خÓل اجتمأعه يوم ا أ
صسبحى وزير الريأضسة ،تخصسيصس  6مÓعب
لسس-تضس-أف-ة م-ب-أري-أت ن-ه-أئيأت كأأسس افريقيأ
 2019 ·ÓاŸقررة الصسأئفة اŸقبلة Ãصسر.
ل أ

وحّدد إلمجلسس إلمÓعب إلسستة ،وهي ملعب
إلقاهرة وملعب إلسسÓم وملعب إإلسسكندرية
وملعب إإلسسماعيلية وملعب إلسسويسس وملعب
بورسسعيد ،كما تم وضسع ملعب إلدفاع إلجوي

كملعب إحتياطى.
م -ن ن -اح -ي -ة أإخ -رى أإع -ل -ن وزي-ر إل-ري-اضس-ي-ة
إل -مصس -ري ت -ول -ي مصس -ط -ف -ى م -دب -ول-ى رئ-يسس
إل-وزرإء رئ-اسس-ة إل-ل-ج-ن-ة إل-ع-ل-ي-ا لكأاسس أإفريقيا
Óمم  ،2019على أإن يتولى هاني أإبو ريدة
ل أ
منصسب رئيسس إللجنة إلتنفيذية للبطولة.
وف -ازت مصس -ر ب-ح-ق إسس-تضس-اف-ة إل-ط-ب-ع-ة إلـ32
للنهائيات إلقارية ( 15جوإن  13 -جويلية)

خلفا للكاميرون إلتي تم سسحب إلتنظيم منها
بسسبب تأاخر إلشسغال إلخاصسة بالمÓعب.
وتمّ إلتصسويت على مصسر إلتي سسبق لها وأإن
إحتضسنت إلحدث إلفريقي في أإربع مناسسبات
( 1986 ،1974 ،1959و ،)2006ع -ل-ى حسس-اب
ج -ن -وب إف -ري -ق -ي -ا إل-ت-ي ن-ظ-مت دورت-ي 1996
و ،2013حيث نالت  16صسوتا مقابل صسوت
وإحد لجنوب إفريقيا وإمتناع صسوت وإحد.

واتفورد:

دوكوري يرغب ‘ الرحيل إا ¤باريسس سسان جرمان
اعÎف عبد الله دوكوريه ،لعب وسسط
ل‚ليزي ،برغبته ‘ الرحيل إا¤
واتفورد ا إ
بأريسس سسأن جرمأن الفرنسسي..
وإرتبط إلÓعب إلفرنسسي ،إلبالغ من إلعمر 26
ع-اًم-ا ،ب-ال-رح-ي-ل إإل-ى سس-ان ج-رم-ان ،ل-ت-عويضس
إلرحيل إلمتوقع ألدريان رإبيو ،خÓل فترة
إلنتقالت إلشستوية إلجارية..

وخÓ- -ل تصس- -ري -ح -ات لصس -ح -ي -ف -ة «إلصس -ن»
إلبريطانية ،قال دوكوريه« :نعم ،أإرغب في
إل -رح -ي -ل ع -ن وإت-ف-ورد ،ف-ال-ن-ادي ع-ل-ى درإي-ة
بطموحاتي ،وأإريده أإن يسساعدني على إتخاذ
خطوة أإفضسل في مسسيرتي».
وأإضس -اف« :إإن ل -م ُي -حسس -م إألم -ر ف -ي إلشس -ت-اء،
فسس -ن -ب -حث إل -خ-روج خÓ-ل ف-ت-رة إلن-ت-ق-الت

إلصسيفية إلقادمة».
وي -رغب إل -م -درب إألل -م -ان-ي ت-وم-اسس ت-وخ-ي-ل
إلظفر بخدمات نجم وإتفورد ،قبل أإن يوإفق
إل- -ن- -ادي ع- -ل- -ى رح -ي -ل رإب -ي -و ،إل -ذي إرت -ب -ط
بالنتقال إإلى برشسلونة إإلسسباني مؤوخًرإ..

كأأسس السسوبر الإيطأ‹:

باكايوكا« :ميÓنو قـادر علـى الف ـ ـوز وخطف اللقـب مـن جوفنتـوسس»
أاكد الفرنسسي تيموي بأكأيوكو ،لعب وسسط ميÓنو ،أان فريقه
ليطأ‹ من جوفنتوسس..
قأدر على الفوز وخطف لقب السسوبر ا إ
لرب-عأء ‘ ،مدينة جدة
وسس-ي-ل-ت-ق-ي م-يÓ-ن-و وج-وف-ن-ت-وسس ،مسس-أء ا أ
ليطأ‹.
بألسسعودية ،على لقب بطولة السسوبر ا إ

وقال باكايوكو في تصسريحات نقلها موقع كالتشسيو ميركاتو «كان
علينا إلفوز إأمام سسامبدوريا بالدوري ،إلآن نركز ونطمئن قبل

مبارإة إلسسوبر إلإيطالي».
وإأضساف« :جوفنتوسس؟ هو إأفضسل فريق في إإيطاليا ،لكن هذه
سستكون مبارإة وإحدة ،ونحن نعرف إأننا قادرون على إلفوز عليه».
وإأتم عن لوكاسس باكيتا ،إلمنضسم حديثا لميÓنو« :إإنه لعب جيد
جًدإ ولديه إلكثير من إلجودة.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإ’براهيمي
شسـارع الشسهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

الثÓثأء  ١٥جأنفي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٩جمأدى األولى  ١٤٤٠هـ

هذه الصصفحة –تؤي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبؤية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

ن ـ ـع ـ ـم ال ـ ـلـ ـه ك ـ ـث ـ ـ ـ ـÒة ’ تـ ـعـ ـ ـّد و’ – ـ ـصسـ ـ ـى تـ ـسس ـ ـت ـ ـوج ـ ـب شسـ ـ ـكر ا Ÿـ ـن ـ ـع ـ ـ ـم

عم ًÓيخألف الغرضَض اŸقصسود
م -ن -ه-أ ف-ق-د ك-ف-ر ب-ه-ذه ال-ن-ع-م-ة.
لط -ع -م-ة ب-أأي
ف -أ◊ف -أظ ع -ل -ى ا أ
شسكل من أاشسكأل ا◊فظ ؛ هو
اŸت -ح -ت -م م -ن ك-ل إانسس-أن سس-ي-م-أ
اŸؤومن بألله ربأً ،وÃحمد نبيأً،
لسسÓم دينًأ يكون فيه شسكر
وبأ إ
ل-ه-ذه ال-ن-ع-م ،وال-ع-كسض ب-أل-عكسض،
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لسسراف
مع النفأيأت غأية ‘ ا إ
وال - -ت - -ب- -ذي- -ر ،ال- -ذي ه- -و سس- -م- -ة
اŸت-غ-ط-رسس ،ÚواŸت-كÈي-ن ومن
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لسس -راف وال -ت -ب -ذي-ر،
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والسس-ت-ه-أن-ة ب-أل-ن-ع-م ،ورم-يهأ مع
ال -ن -ف -أي -أت ط -ل -ق -أت م-ن ال-ع-ي-أر
ال -ث -ق -ي -ل ل -كسس -ر ق-ل-وب ال-ف-ق-راء
واŸسسأكÚ؛ فكيف هم ل يجدون
م- -أ يسس -دون ب -ه رم -ق -ه -م ،وه -ذه
ال-ن-ع-م ت-رم-ى م-ع ال-ن-ف-أي-أت ،ومأ
يرمى من بعضض البيوت قد يكفي
لعأئلة كأملة من العوائل الفقÒة.
وÃأ أان ا÷ميع متفقون على أان
التسسأهل ببقأيأ الطعأم ،ورميهأ
مع النفأيأت غ Òسسأئغ شسرعًأ،
ول عق ً
‚ Óد نسسبة كبÒة من

اÛتمع ل ُيلقون لهذه النعم أاي
اهتمأم ،وتزيد هذه النسسبة ‘
›ت -م -ع وت -ق-ل ‘ ›ت-م-ع آاخ-ر،
وأاك Ìمأ تزيد ‘ اŸدن الكبÒة
لم-أك-ن ال-ت-ج-أرية
واŸت-ط-ورة ،وا أ
ال -ت-ي ت-ق-دم ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-ط-ع-أم؛
ك-أŸط-أع-م ،وال-وج-ب-أت السسريعة
و ..وأام- - -أك- - -ن اŸأأوى واŸب- - -يت
ك -أل -ف-ن-أدق والشس-ق-ق اŸف-روشس-ة.
وه - -ذا ال - -تسس - -أه - -ل ‚ده ي - -ق- -ع
Óسس -ف الشس -دي-د ‡ن ع-ل-ي-ه-م
ول  -أ
سس - -م- -أت ا ÒÿوالصسÓ- -ح ،وإان- -ه
لح-د
ل -ي -ح -زنك ح -ي -ن -م -أ ت -أأت -ي أ
الصس -أ◊ ‘ Úب -ي -ت -ه Œد ب -ق -أي-أ
ال -ط-ع-أم م-ع ال-ن-ف-أي-أت ،ح-ت-ى أان
روائ -ح ال -ط-ع-أم ت-ف-وح م-ن م-ك-أن
ال - -ن- -ف- -أي- -أت ،وع- -ن- -ده- -أ ب- -عضض
ا◊ي- -وان- -أت ق -ري -ب -ة م -ن م -ك -أن
النفأيأت.
وتواجد بعضض ا◊يوانأت داخل
لحيأء تسسرح و“رح قريبة من
ا أ
اŸن -أزل ظ -أه -رة غ Òحضس-أري-ة،

ول صس - - -ح - - -ي - - -ة ،وغ Òلئ - - -ق- - -ة
ب-أÛت-م-ع-أت اŸت-ق-دم-ة ،وه-ذه
م-ن ال-ن-ت-أئ-ج السس-ل-ب-ي-ة لرمي هذه
لط - -ع - -م - -ة م - -ع ال - -ن - -ف - -أي - -أت.
ا أ
وشس-ك-ر ال-ن-ع-م-ة ،وا◊ف-أظ ع-ليهأ
مسس -ؤوول -ي -ة ا÷م-ي-ع ك-ل ب-حسس-ب-ه:
لب داخ- - -ل ال- - -ب- - -يت ،وم- - -ن
ف- - -أ أ
Œأرت -ه -م ق -أئ -م -ة ع -ل -ى ت -ق-دË
ال- -ط- -ع -أم ل -ل -ن -أسض ،ك -أŸط -أب -خ،
واŸط-أع-م ،وال-وج-ب-أت اÿف-يفة
ع- -ل -ى ن -ط -أق م -ت -ج -ره -م ،وك -ذا
أاصس- - - -ح- - - -أب Óﬁت اÿضس - - -رة
والفواكه.
وأاصس- -ح- -أب ال -ف -ن -أدق ،والشس -ق -ق
اŸف- -روشس- -ة ل- -يسس- -و Ãن- -أأى ع- -ن
مسس-ؤوول-ي-ة م-أ ي-رم-ى م-ع ن-ف-أي-أت
لط -ع -م -ة.
م- -ن -ت -ج -ع -أت -ه -م م -ن ا أ
والقأئمون على ﬁأضسن الÎبية
وال-ت-ع-ل-ي-م ع-ل-ى كأهلهم مسسؤوولية
ع- -ظ- -ي- -م- -ة Œأه م -أ ي -رم -ى م -ن
لط -ع -م -ة م -ن ب-عضض اŸدارسض؛
ا أ
Óسسف الشسديد كثÒ
فإأن هنأك ل أ
م- -ن اŸدارسض ل ي- -ه- -ت- -م -ون Ãأ
يبقى من الطعأم من الطÓب،
فÎم - - -ى م - - -ع ال - - -ن - - -ف - - -أي - - -أت.
لم-أن-أت وال-ب-ل-ديأت على قمة
ف-أ أ
ه -رم اŸسس -ؤوول -ي -ة ف-ل-ي-أأخ-ذ ه-ذا
اŸوضس- - -وع ح- - -ي- - -زا ً ك- - -بÒا ً م - -ن
اه -ت -م -أم-أت-ه-م وشس-ؤوون-ه-م ل-ي-ج-د
ح - - -ل - - -وًل ›دي - - -ة ك- - -غÒه م- - -ن
اŸوضس -وع -أت الشس-أئ-ك-ة ال-ت-ي ّ”
ع Ó- -ج - -ه - -أ Ÿأ ل- -ق- -يت الصس- -دق
وا÷د ،وع Ó- -ج ظ - -أه - -رة رم - -ي
لط-ع-م-ة م-ع ال-ن-ف-أي-أت ل-ن يجد
ا أ
صسعوبة تذكر إاذا صسدق القأئمون
لم -أن -أت وال -ب -ل -دي-أت ‘
ع -ل -ى ا أ
ت ‘Óهذه الظأهرة ،وهذا هو
اŸؤومل منهم.

^ سصلؤك ‘ اŸيزان:

 1ـ التوسّسط ‘ اŸأأكل واŸشسرب بÓ
إاسسراف يؤودي إا ¤التخمة واألمراضض،
ول يقصسر فيضسر بصسحته أاخًذا بوصسية
ا◊بيب ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ:
 Óابن آادم وعأء شسرا ً من بطنه
«مأ م أ
بحسسب ابن آادم لقيمأت يقمن صسلبه،
فإأن كأن ل ﬁألة فثلث لطعأمه ،وثلث
لشس - - - -راب - - - -ه ،وث - - - -لث ل - - - -ن - - - -فسس - - - -ه».
وعند األخذ بهذه الوصسية فلن يحتأج
اإلنسسأن إا ¤رمي مأ بقي من الطعأم.
 2ـ عزل مأ Áكن أان تكون الفأئدة منه
كبÒة مثل بقأيأ اÿبز عن بقية بقأيأ
الطعأم .ومن ثّم تعطى من يسستقبلهأ
ن - -ح - -و ا÷م- -ع- -ي- -أت واŸسس- -ت- -ودع- -أت
اÒÿية.
 3ـ ال-ب-ع-د ع-ن إاط-أل-ة ت-خ-زي-ن ب-ق-أي-أ
الطعأم كأأن Œلسض يوم Úفأأك Ìومن
ثم ينتج عنه روائح فÒيد اإلنسسأن أان
يتخلصض من هذه الروائح فيلجأأ إا¤
رم - - - -ي - - - -ه- - - -أ م- - - -ع ال- - - -ن- - - -ف- - - -أي- - - -أت.
 4ـ فصس -ل أام-أك-ن ب-ق-أي-أ ال-ط-ع-أم ع-ن
أام-أك-ن ب-ق-أي-أ ال-ن-ف-أي-أت داخل اŸنزل.
وع- -ل -ى أاصس -ح -أب ال -ف -ن -أدق ،والشس -ق -ق
اŸفروشسة تقد Ëخدمأت للنزلء بهذا
اÿصسوصض كأأن يكون هنأك حأويأت،

العدد
١٧٨٤٦

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

مــــــن لـــطـــــفــــــه بـــعــــــبــــــــــاده

م -ن ل -ط -ف ال -ل -ه ب -ه -ذا ال-ع-ب-د
الضس -ع -ي-ف أان أان-ع-م ع-ل-ي-ه ن-ع-م ل
–صسى ‘ ›ألت شستى ،قأل
تعأ¬pq∏dG ánªn©rfp Grhót©oJn ¿GEphn{ :¤
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بل أانه سسبحأنه سسخّر هذا الكون
السسفلي ومأ فيه من ﬂلوقأت
لغ- -راضض ه- -ذا
ل - -ت - -ك - -ون ف- -داء أ
لنسسأن ليحقق الغأية من إايجأده
ا إ
‘ ه- - -ذه ا◊ي- - -أة ،وه- - -ي ال- - -ذل
واÿضس -وع والن -ق-ي-أد ،ف-ق-د ق-أل
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 ،}¿phóoÑo©r˘«n˘pd ’sGEp ¢nùf’Ep Ghnوق -أل
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ºoµo ˘dn ôn˘îs˘°nShn Ún˘Ñn˘FpGBOn ôn˘ªn˘≤n˘drGhn
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IkôngpÉXn ¬oªn©nfp ºrµo «r˘∏n˘Yn ≠n ˘Ñn˘°rSGCnhn
.}ákænWpÉHnhn
لنسس -أن يصس -ب -ح وÁسس -ي ف-ه-و
ف -أ إ
َي -ن -ع -م ب -ن -ع -م-ه سس-ب-ح-أن-ه :ن-ع-م-ة
الهداية ،وكمأل العقل ،ورغد ‘
لوط -أن و..
ال- -ع- -يشض ،وأام- -ن ‘ ا أ
قأل ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :من
أاصس- -ب- -ح م -ن -ك -م آام -ن ً-أ ‘ سس -رب -ه
م -ع -أف ً-ى ‘ جسس -ده ع -ن -ده ق-وت
يومه فكأأ‰أ حيزت له الدنيأ».
ف -ل -ق -م -ة ال-ع-يشض ال-ت-ي َي-سس-د ب-ه-أ
لنسسأن رمقه من أاعظم النعم
ا إ
التي َمّن بهأ الرب على أاهل مكة؛
ق-أل سس-ب-ح-أنهÜsQn GhóoÑo©r«n∏r˘an{ :
øeu º¡oªn©nrWGCn …pòsdG * pâ«rÑnrdG Gòngn
.}±
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r ˘˘eu º˘˘¡o˘˘æn˘˘enGBhn ´mƒ˘˘Lo
ومن نعمه سسبحأنه على أاهل هذه
اŸنطقة توفر العيشض من مأأكل
ومشسرب ،من قوت ومدخر ،مأ
لّ- -ذ وط- -أب ،م- -ن م -ع -روف وغÒ
م -ع -روف ،أاصس -ن-أف ي-ع-ج-ز اŸرء
ع-ن حصس-ره-أ وت-ع-داده-أُ ،ج-بيت
لرضض ال-ت-ي
م -ن ج -م-ي-ع أاق-ط-أر ا أ
لرضض منهأ.
حرم كث Òمن أاهل ا أ
ُ
والواجب على العبد Œأه هذه
النعم شسكر اŸنعم سسبحأنه ،فقأل
ت- -ع -أºoµo bnRnQn Éªs˘ep Grƒ˘∏o˘µo ˘an{ :¤
â
n ªn©rfp Grhôoµo°rTGhn ÉÑk«unW k’ÓnM ¬oq∏dG
¿}،
َ hóoÑo©rJn √oÉjsGEp ºroàæco ¿GEp ¬p∏qdG
وق - - -أل ت - - -ع- - -أ»fphôocoPrÉan{ :¤
’nhn »˘dp Grhôo˘˘µo ˘˘°rTGhn ºr˘˘coôr˘˘coPrGCn
 .} ِ¿hôoØoµrJnوق -ط -ع سس -ب -ح -أن-ه
بأŸزيد مع الشسكر {n¿PsÉCnJn PrGEphn
rºµofsónjRp’Cn ºrJoôrµn°nT øÄpnd ºrµoHtQn
»˘˘Hp Gòn˘˘Yn ¿sGEp ºr˘˘Joôr˘˘Øn˘˘cn ø˘˘Äp˘˘ndhn
.}óljpó°nûnd
والشس-ك-ر ي-ن-ت-ظ-م م-ن ع-ل-م وح-أل
وعمل ،فألعلم معرفة النعمة من
اŸن- - -ع- - -م ،وا◊أل ه - -و ال - -ف - -رح
ا◊أصس- -ل ب- -إأن- -ع- -أم- -ه اŸت- -ع- -ل -ق
بأللسسأن بألتحميدات الدالة على
شسكره سسبحأنه ،والعمل هو القيأم
Ãأ هو مقصسود اŸنعم وﬁبوبه
اŸتعلق بأ÷وارح بأسستعمأل هذه
ال -ن-ع-م ‘ ط-أع-ت-ه ،وال-ت-وق-ي م-ن
السس -ت-ع-أن-ة ب-ه-أ ع-ل-ى م-عصس-ي-ت-ه.
فكل من عمل ‘ نعمه سسبحأنه
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IQƒKÉCe ∫GƒbGC
ق- -ال م- -الك ب- -ن دي- -ن- -ار :م- -ا ت -ل ّ-ذذ
اŸتلّذذون Ãثل ذكر الله فليسس شصيء من
لع -م -ال أاق -ل م-ؤؤون-ة م-ن-ه ول أاع-ظ-م،
ا أ
ل -ذة ،وأاك Ìف -رح-ة واب-ت-ه-اج-ا
للقلب.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

سس :ما ا◊كم إاذا –ّرك الشصخصس ‘ صصÓته؟
ج :إاذا –ّرك الشص- - -خصس ‘ صصÓ- - -ت - -ه ح - -رك - -ات
ك -ثÒة ب -ل -غت م -ق -دار رك -ع-ة م-ن ال-زم-ن ب-ط-لت
صصÓته ،وقيل  :ثÓث حركات متؤاليات تبطل،
وم - -ا دون ذلك ف  ،Ó- -وك - -ذا ا◊رك - -ة اŸف- -رط- -ة
وا◊ركة بنية اللعب فإانهما تبطÓن الصصÓة.

حكمة العدد
^ قال ا◊كيم الÎمذي:
«صصÓح خمسصة ‘ خمسصة :صصÓح الصصبي
‘ اŸكتب ،وصصÓح الفتى ‘ العلم ،وصصÓح
الكهل ‘ اŸسصجد ،وصصÓح اŸرأاة ‘ البيت،
وصصÓح اŸؤؤذي ‘ السصجن».

وسسائل وطرق للحفاظ على نعمة الطعام واÿبز

وأاك-ي-أسض ‡ي-زة ب-ب-ق-أي-أ األط-ع-مة فهي
خدمة أاو ¤وأافضسل ب Óشسك من كثÒ
من اÿدمأت التي تقدم لنزلء هذه
األمأكن.
 5ـ ‡أ يع Úعلى السستفأدة من بقأيأ
الطعأم أان أاصسحأب اŸواشسي يسستقبلون
هذه األطعمة ،ول Áأنعون من ذلك
فيتحرى اإلنسسأن عن هذه اŸواشسي،
وقد يجد من يكون من أاهل ا◊ي الذي
يقطن فيه عنده مواشسي فيسستقبل هذه
األطعمة لسسيمأ التي ليسض لهأ روائح،
وق- -د ي- -ك- -ون أاح -د أاه -ل ا◊ي خصسصض
سسيأرة لبقأيأ األطعمة .بل قد يتعدى
إاحسسأنه إا ¤أابعد من ذلك فتجده Áر
ع-ل-ى األط-ع-م-ة ال-ت-ي وضس-ع-ه-أ أاصسحأب
البيوت عند أابوابهم وخأصسة جÒانه
األقرب Úفجزاء الله خÒا ً من كأن هذا
صس - - - - - - - - - - -ن - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - -ه ـ .
أاو أان هنأك مواشسي قريبة من بعضض
األحيأء ‘ بعضض اŸدن يسستقبل أاهلهأ
هذه األطعمة ،فمأ عليك أاخي إال أان
“شسي خطوات معدودة احÎامًأ لهذه
النعم.
 6ـ Ãأ أان كثÒا ً من اŸدن ل يبعد
عنهأ ال Èمسسأفة تذكر فمأ عليك أاخي
إا ¤أان –تسسب األجر عند الله فتذهب

بهذه األطعمة إا ¤هذا ال ،Èومن ثم
قد تأأتي حيوانأت تأأكل هذه األطعمة
فتظفر بأأجرين من رحمته سسبحأنه ـ
إان شسأء الله ـ  :أاجر لحÎام هذه النعم،
وأاجر إاطعأم هذه ا◊يوانأت ،وفضسل
ال- - - - -ل - - - -ه ي - - - -ؤوت - - - -ي - - - -ه م - - - -ن يشس - - - -أء.
مع التنبه ÿلو هذه األطعمة ‡أ يضسر
بأ◊يوانأت كقطع ا◊ديد والزجأج.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

^  ١٥ج-ان-في  :١88٣ال-ق-وات ال-ف-رنسضية –تل
منطقة «وادي ميزاب» بعد مقاومة شضعبية
باسضلة.
^  ١٥ج-ان-في  :١٩٥٩اعÎفت ا÷م-ه-ورية
ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة رسضميا با◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية
ا÷زائرية.

٢4

لولى  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ١٥جانفي  ٢٠١٩م Oó©dG
الثÓثاء  ٠٩جمادى ا أ

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

١8°

france prix 1

اإلرهابيان ““سساعد““ و““عبد
اŸالك““ يسسلمان نفسسيهما
بتمÔاسست

لموال،
«إاذا أاراد بو‚اح أان يواصضل جني ا أ
ع -ل -ي -ه أان ي -ب -ق -ى ‘ السض -د ال-ق-ط-ري وإاذا أاراد أان
ي-ط-ور إام-ك-ان-ي-ات-ه ع-ل-ي-ه ال-ت-ن-ق-ل إا ¤البطولت
لوروبية القوية”” ،هذا ما أابرزه بطل العا⁄
ا أ
لسض -ب -ق ل-ل-م-ن-ت-خب الÈازي-ل-ي وري-ال
وال -ن -ج -م ا أ
م- -دري- -د ””روبÒت- -وك- -ارل- -وسش”” خÓ- -ل ال- -ن- -دوة
الصض -ح -ف -ي -ة ال -ت-ي نشض-ط-ه-ا عشض-ي-ة أامسش ب-ف-ن-دق
الشضÒاطون بالعاصضمة قبل حفل تسضليم جائزة
ال -ك -رة ال -ذه -ب -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي ت -ن -ظ -م-ه-ا
ج-ري-دت-ا ال-ه-داف ول-وب-ي-ت-ور وال-ت-ي ت-وج بها بÓ
منازع هداف السضد القطري ””بغداد بو‚اح”” ‘
ا◊ف- -ل ال- -ذي أاق -ي -م ب -أاوبÒا ا÷زائ -ر ””ب -وع Ó-م
بسضايح””.

‘ إإطار مكافحة إإلرهاب وبفضضل جهود قوإت إ÷يشش
إلوطني إلشضعبي ،سّضلم إإرهابيان ( )02نفسضيهما ،أإول أإمسش
 13جانفي  ،2019للسضلطات إلعسضكرية بتمÔإسضت بالناحية
إل -عسض -ك -ري -ة إلسض -ادسض-ة .ي-ت-ع-ل-ق إألم-ر ب-اŸسض-م-ى ““إل-ت-وج-ي
ع-ث-م-ان““ إŸدع-و““سض-اع-د““ ،و«م-ل-وك-ي أإح-م-د““ إŸدع-و““ع-بد
إŸالك““ ،وإللذين إلتحقا با÷ماعات إإلرهابية سضنة .2017
إإلرهابيان كان بحوزتهما مسضدسضان رشضاشضان ( )02من نوع
كÓشضنيكوف وأإربعة (ﬂ )04ازن ‡لوءة ،باإلضضافة إإ¤
( )908طلقة عيار  14.5ميليم.Î

...توقيف  4مهرب ،Úضسبط شساحنت Úومواد غذائية ﬂتلفة

ﬁمد فوزي بقاصص

أإت- -ى م- -ن إألسض -ف -ل م -ن ن -ادي ›ه -ول وق -اده إإ ¤ن -ي -ل
إلÁÈرل -ي -غ وم -ن-ه ت-ن-ق-ل إإ ¤إلسض-ي-ت-ي ،وه-وإآلن ي-ع-م-ل
بجانب مدرب كب Òيحفز دإئما على إلعمل ،موضضحا أإن
ﬁرز يلعب ‘ فريق كب Òومن إألفضضل أإن يسضتقر ‘
إلسضيتي ألطول مدة ‡كنة.
وع -ن م -ق -ارن -ة ﬁرز م -ع ““صض Ó-ح““ كشض -ف إل-ن-ج-م
إلÈإزيلي بأان إŸصضري يسضجل أإك Ìويتميز بالسضرعة
بينما يÓحظ عن إ÷زإئري إناقته ‘ لعبه وÁلك
ف-ن-ي-ات ب-رإزي-ل-ي-ة ي-رإوغ ك-ثÒإ وي-ج-ع-لك تسض-ت-م-تع بكرة
إلقدم ،ملمحا إإ ¤أإن صضÓح إألفضضل ح Úقال ““صضÓح
يبقى صضÓح““.

«مشساركة ا÷زائر ‘ مونديال الÈازيل
راسسخة ‘ األذهان““
ع -اد ““ك -ارل -وسش““ ل -ل -ح -ديث ع-ن مشض-ارك-ة إŸن-ت-خب
إلوطني إ÷زإئري لكرة إلقدم ‘ مونديال إلÈإزيل
سضنة  ،2014قائ““ ÓإŸنتخب إ÷زإئري كان يلعب كرة
ق -دم ه -ج-وم-ي-ة وه-وم-ا ت-عشض-ق-ه إ÷م-اه ÒإلÈإزي-ل-ي-ة،
و–دثت عن إ÷زإئر طوي Óبعد إإقصضائها ألنها باتت
‘ ذلك إلوقت مهتمة Ãتابعة مبارياتها ،ومن إلطبيعي
أإن ي -ت -ذك-روإ إŸن-ت-خب إ÷زإئ-ري ألن-ه ت-رك إن-ط-ب-اع-ا
جيدإ وعلى إألقل بالنسضبة ‹““.
وعن إلÓعب إلذي يعتÈه إألك ÌتأاثÒإ ‘ ريال
م-دري-د ب Úإل-ث-ن-ائ-ي زي-دإن وك-ريسض-ت-ي-ان-ورون-ال-دو ،أإكد
““كارلوسش““ بأان إإلثن Úمعا أإثرإ بشضكل أإوبآاخر على
إلنادي إلسضبا Êإلعريق ألنهما تركا بصضمتهما فيه ،

وري الÌى ÃقÈة اŸدية

األسسرة الثورية تودع اÛاهد ا◊اج منصسور غريبي

اŸدية :علي ملياÊ

 ١7°وهران

١8°

بفضضل جهود قوات ا÷يشش الوطني الشضعبي

@ مشضاركة اÿضضر ‘ مونديال الÈازيل أادهشضتنا جميعا

ووري إل -ف -ق -ي-د إلÎإب ع-قب
صضÓ- -ة إل- -عصض- -ر ÃقÈة م- -ك -رإز
ق- -رب م- -ن -زل -ه ب -ب -ل -دي -ة إŸدي -ة
وحضض- -ر ج- -ن- -ازت -ه وإ‹ إل -ولي -ة
ع-ب-اسش ب-دإوي م-رف-وق-ا بضض-ي-ف-ه

 ١7°ا÷زائر

17846

إاذا أاراد بو‚اح تطوير مسستواه عليه اللعب ‘ أاوروبا

ودعت ولي- - - - - -ة اŸدي- - - - - -ة
لسضرة الثورية عشضية أاول
وا أ
أامسش اÛاه-د ال-ب-ط-ل م-نصضور
غريبي عن عمر  87سضنة ،ابن
الشض- -ه- -ي- -دي- -ن ،بصض -ف -ت -ه أاح -د
لشض-اوسش ال-ذي-ن
اÛاه -دي -ن ا أ
صض- - - -ن- - - -ع - - -وا ›د ال - - -ولي - - -ة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ال-راب-ع-ة وصض-ان
حرمة الوطن.

 ١٤°ا÷زائر

 ١6°وهران

الثمن  ١٠دج

روبرتوكارلوسش ضضيف ا÷زائر ‘ ندوة صضحفية:

ﬁلل قناة ريال مدريد تيفي –دث عن كرة إلقدم
إ÷زإئرية إلتي وصضفها باŸذهلة وقال إإنها أإ‚بت
إلكث Òمن ‚وم إلكرة ،مضضيفا أإن إلÓعب إ÷زإئري
Áلك ف- -ن- -ي -ات ع -ال -ي -ة وأإسض -ل -وب إل -ل -عب يشض -ب -ه ك -ثÒإ
إلÈإزيلي ،حاليا إلكرة إ÷زإئرية تطورت كثÒإ وذلك
رإجع إإ ¤إلعدد إلهائل من إلÓعب ‘ Úأإك Èإلبطولت
إألوروبية ،وبفضضلهم إŸنتخب إ÷زإئري أإصضبح قويا.
وبخصضوصش إلÓعب Úإÿمسضة إلذين كانوإ مرشضحÚ
لنيل جائزة أإفضضل لعب ‘ إلعام ،أإكد إلظه Òإأليسضر
إلÈإزي -ل -ي إألسض -ب -ق ب-أان ه-ؤولء ك-ل-ه-م يسض-ت-ح-ق-ون ه-ذه
إŸكانة بالنظر إإ ¤ما قدموه مع أإنديتهم وإŸنتخب
إ÷زإئري.
«ك -ارل -وسش““ –دث ع -ن إل-ن-ج-م إلصض-اع-د ل-ل-م-ن-ت-خب
إل -وط-ن-ي ““ي-وسض-ف ع-ط-ال““ ح Úأإك-د ب-أان-ه ح-ال-ي-ا ي-ق-دم
مباريات كبÒة مع ناديه نيسش إلفرنسضي وبدأإ إ◊ديث
يك Ìعليه ‘ إلصضحافة إإلسضبانية وقرب إرتباطه بنادي
أإت-ل-ي-ت-ي-ك-وم-دري-د ،م-وضض-ح-ا أإن-ه سض-ي-ب-لغ ذلك إإذإ وإصضل
إل-ع-م-ل ب-ج-دي-ة ،م-ت-م-ن-ي-ا ل-ع-ط-ال إل-ت-وف-ي-ق ‘ مسضÒت-ه
إلكروية ،وحظا موفقا لنادي ريال مدريد.
حول إلظه Òإأليسضر غولم قال روبرتوكارلوسش إن
بإامكانه حمل قميصش إلريال أإوإلبارصضا مسضتقب Óلنه
لعب ‡يز  ،هوحاليا يلعب منذ سضنوإت لنادي نابو‹
إإليطا‹ ،معتقدإ أإن إ÷ميع يعرف تاريخ هذإ إلنادي
وعرإقته هوإلذي مر عليه مارإدونا .
وتابع حديثه ““إإذإ  ⁄يكن غولم يلعب ‘ فريق كبÒ
كنت أإقول لكم دون تردد بأانه Áكنه إللعب ألحد إلفرق
إلثÓثة إلكÈى ‘ إإسضبانيا إلريال ،إلبارصضا أإوإألتليتيكو،
أإوأإحد إلفرق إل‚ليزية ،لكني حاليا أإ“نى أإن يوإصضل
مع نابو‹ ويصضنع تاريخه ‘ هذإ إلنادي““.
عن ““رياضش ﬁرز““ قال روبرتوكارلوسش أإنه لعب
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المغرب١7.٥6...............:
العشضـاء١٩.٢٠.................:

ب -وعÓ-م ب-وغÓ-ف إŸدي-ر إل-ع-ام
ل -ل -ح -م-اي-ة إŸدن-ي-ة ،ك-م-ا حضض-ر
إ÷نازة رئيسش إÛلسش إلشضعبي
إلولئي عبد إلله بورقعة ونوإب
إلŸÈان ب -غ -رف -ت -ي-ه وإلسض-ل-ط-ات
إألمنية وبعضش إŸديرين ورئيسش
دإئ- -رة إŸدي -ة وإألم Úإل -ولئ -ي
ل -ل -م -ج-اه-دي-ن وج-م-ع م-ن رف-اق
إلسضÓح و‘ كلمة تأابينية حول
ع- - -م- - -ي م- - -نصض - -ور إل - -ذي ل زم
إل-ف-رإشش ل-ن-ح-و  06سض-ن-وإت إإ¤
ك -ل -م -ة ت -أاب -ي -ن -ي -ة أإل -ق -اه -ا ع -ل-ى
مسض -ام -ع -ه-م أإح-د شض-ي-وخ إŸدي-ة
م-ع-ددإ م-ن-اقب إل-ف-ق-ي-د ومذكرإ
ب - -ت- -اري- -خ- -ه إ÷ه- -ادي إل- -ب- -ارز،
وق-دمت إل-ت-ع-ازي ألب-ن-اء إل-فقيد

وعائلته.
م -ن ج -ه-ت-ه ت-ل-ق-ى ع-زإل-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي ،وزي-ر إل-ث-ق-اف-ة ،بحزن
وأإسض- -ى ،ن- -ب- -أا وف -اة إŸغ -ف -ور ل -ه
إÛاهد وإلسضينمائي إŸرحوم
مرإد بوشضوشضي رحمة إلله عليه
وغ -ف -رإن -ه .وق -ال م -ت -أاث-رإ رح-ل
إŸرحوم بوشضوشضي ،تاركا ورإءه
مسضارإ ثريا ‘ إلنضضال وإلروح
إل -وط -ن -ي -ة وإإلب -دإع ،ح -يث ك -ان
عضض - -وإ ‘ ج - -يشش إل - -ت - -ح - -ري- -ر
إلوطني ،وبعد إلسضتقÓل ،شضغل
م- - -ن- - -اصضب ع- - -دي - -دة ‘ إإلدإرة
إ÷زإئ -ري -ة م -ن ب -ي -ن -ه-ا :م-دي-رإ
ل -ل -م-رك-ز إل-وط-ن-ي ل-لسض-ي-ن-م-ا ،ث-م
إŸرك- -ز إ÷زإئ- -ري ل- -لصض- -ن -اع -ة
إلسض -ي -ن -م -ات -وغ -رإف -ي -ة ،وم -دي-رإ
ل - -لسض - -م - -ع - -ي إل- -بصض- -ري ب- -وزإرة
إلثقافة ،ثم كلف بإادإرة إŸركز
إل- -ث -ق -ا‘ إ÷زإئ -ري ‘ ب -اريسش
سضنة .1980
ومن ب Úعطاءإته إلسضينمائية،
ك-ت-اب-ت-ه لسض-ي-ن-اري-و إل-ف-ي-ل-م إلطويل
لضضافة
 Une si jeune paixبا إ
إإ ¤فيلم «إلبئر» للمخرج لطفي
ب - -وشض- -وشض- -ي ،ك- -م- -ا إسض- -ت- -ع- -ان
إŸرح -وم ب-ع-دسض-ت-ه ‘ تصض-وي-ر
أإف Ó-م أإخ -رى مشض-ه-ورة ك-ف-ي-ل-م
( )Zل - -ل - -م - -م- -خ- -رج ك- -وسض- -ت- -ا
غافرإسش.

موضضحا بأانه لعب مع عدة ‚وم ‘ مسضÒته إلكروية
لكنه ل Áكنه –ديد إألفضضل.
ضضيف إ÷زإئر –دث عن إلدون رونالدوقائ Óبأانه
كان يشضاهده يوميا عن قرب خÓل تدريبات إلفريق،
موضضحا بأانه يعمل بقوة ويقوم بالعديد من إلتضضحيات
يوميا جعلته إن يكون دوما ‘ نفسش إŸسضتوى ،موضضحا
ب- -أان -ه رغ -م ذلك  ⁄ي -ك -ن إألفضض -ل ه -ذإ إŸوسض -م أإم -ام
مودريتشش رغم أإنه إلرقم وإحد ‘ إلعا ⁄حاليا ،كما
أإكد بأان رونالدوقدم إإضضافة كبÒة بانتقاله ليوفنتوسش
إإليطا‹ وإلكم إلهائل من إألهدإف إلذي سضجله هذإ
إŸوسضم  Òÿدليل.
وعن مبارإة إليو‘ ضضد أإتليتيكومدريد ‘ منافسضة
رإب -ط -ة إألب-ط-ال إألوروب-ي-ة كشض-ف ك-ارل-وسش ب-أان-ه ع-ل-ى
إلورق هي لصضالح إليو‘ لكن إلفريق إإلسضبا Êلديه كلمة
‘ إŸنافسضات إلقارية.
وعن عدم مزإولته Ÿهنة إلتدريب ‘ إلوقت إ◊ا‹،
أإكد صضاحب إليسضرى إلسضاحرة بأانه ‘ إلسضنوإت إلسضابقة
عانى كثÒإ من مهنة إلتدريب خÓل Œاربه إلتدريبية
‘ إلبطولة إلÎكية وإلروسضية وإلهندية ،موضضحا بأانه
جد سضعيد حاليا بتوليه مهمة إلتحليل إلتلفزيو‘ Ê
قناة إلنادي إŸلكي وكذإ وإŸناصضب إلتي يتولها ‘
إلفريق كسضف Òللنادي ومشضرف على فريق إلكاسضتيا.
وقال كارلوسش إيضضا ““بعد سضنوإت إإذإ طلب مني
إلنادي أإن أإخوضش Œربة تدريبية مع إلفريق إألول فلن
أإرفضش ذلك ،لكن يجب أإن يعرف إ÷ميع بأانه أإن تكون
لعبا ‘ إŸسضتوى إلعا‹ ليسش سضه Óوأإن تكون مدربا
أإمر أإصضعب““.

و‘ إإطار مكافحة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت
مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي ،إإثر عملية بحث وتفتيشش
بÈج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.أإربعة ( )04مهرب Úوضضبطت
شضاحنتﬁ )02( Úملت Úبـ ( )30,5طن من إŸوإد إلغذإئية
و( )36740ل Îم-----ن م-----ادة زيت إŸائ-----دة و( )2200ل Îم-----ن
إلوقود.

..توقيف  14منقبا عن الذهب ،حجز مركبات وعتاد اتصسال
ف--ي--م--ا إأوق--فت م--ف-رزة إأخ-رى ( )14م--ن--ق--ب-ا ع-ن إل-ذهب
وحجزت ( )03مركبات رباعية إلدفع و( )04أإجهزة كشضف
لضضافة إإ¤
عن إŸعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضضغط ،با إ
( )150كيلوغرإم من خليط إ◊جارة وخام إلذهب وجهازي
لقمار إلصضناعية بع Úقزإم/ن.ع.6.
( )02إتصضال ع Èإ أ

...توقيف ثÓثة مروج Úللمخدرات وحجز  10طائرات بدون طيار
‘ سضياق متصضل ،أإوقف عناصضر إلدرك إلوطني ،إإثر عمليات
متفرقة بكل من أإم إلبوإقي وجيجل/ن.ع ،5.ثÓثة ( )03مروجي
ﬂدرإت بحوزتهم ( )774قرصش مهلوسش ،فيما ” حجز ()10
طائرإت بدون طيار ببجاية/ن.ع.5.

...وتوقيف  7مهاجرين غ ÒشسرعيÚ
من جهة أإخرى و‘ إإطار ﬁاربة إلهجرة غ Òإلشضرعية ،أإوقف
عناصضر إلدرك إلوطني وحرإسش إ◊دود ( )07مهاجرين غÒ
شض- -رع- -ي Úم- -ن ج- -نسض- -ي- -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن بسض -ك -رة/ن.ع4.
وتلمسضان/ن.ع.2.
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