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ي -ق -وم وزي-ر أŸوأرد أŸائ-ي-ة حسشÚ
نسش -يب ،غ -دأ ،ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
إأ ¤أل -ب-ل-ي-دة ،ح-يث ي-ع-اي-ن مشش-اري-ع
ألقطاع بالو’ية.

حطاب ‘ زيارة عمل
إأ ¤تيارت ومعسضكر

17857

ألدألية تشضرف على أختتام مشضروع ألتوأمة مع أإ’–اد أأ’وروبي
تششرف وزيرة ألتضشامن ألوطني وأ’أسشرة وقضشايا أŸر أة غنية ألدألية ،أليوم،
على أختتام مششروع ألتو أمة مع أ’إ–اد أ’أوروبي ،بحضشور سشف Òهذأ أ’أخÒ
وسش-ف Òف-رنسش-ا وم-دي-ر أل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة ع-ل-ى مسش-توى وزأرة ألعمل وألتششغيل
وألتكوين أŸهني وأ◊وأر أ’جتماعي بفرنسشا ،و‡ثل وزأرة ألششوؤون أÿارجية
با÷زأئر وأŸدير ألوطني لÈنامج دعم تنفيذ أتفاق ألششرأكة ) . (P3A UGPوذلك
على ألسشاعة  09 : 00صشباحا ،باŸدرسشة ألعليا للضشمان أ’جتماعي ب Íعكنون.

تنصضيب ›موعة برŸانية

يتم ،أليوم ،تن
صشيب أÛموعة ألŸÈانية
للصشدأقة «أ÷زأئ
ر -ألبحرين» ،وذلك على
ألسش- -اع -ة 14:00
ب- -ع- -د أل- -زوأل ،ب -اÛلسس
ألششعبي ألوطني.

ي -ق -وم وزي -ر ألشش -ب -اب وأل -ري-اضش-ة
ﬁمد حطاب ،أليوم وغدأ ،بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د إأ ¤و’ي -ت -ي ت -ي -ارت
وم -عسش -ك -ر ،ح -يث سش -ي-ع-اي-ن وي-دشش-ن
عدة مششاريع تابعة للقطاع.

إأحياء ألذكرى ’ 22غتيال شضهيد
ألوأجب عبد أ◊ق بن حمودة

÷نة أسضتماع لوزير ألعÓقات مع ألŸÈان
ت -خصشصس ،أل -ي -وم÷ ،ن -ة ألÎب -ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
وألشش -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة ،ل Ó-سش -ت -م -اع إأ ¤وزي -ر أل -ع Ó-ق -ات م -ع ألŸÈان ب-دة
ﬁجوب ،ألذي سشيقدم عرضشا حول مششروع ألقانون أŸتعلق بالنششاطات
ألفضشائية ،وذلك على ألسشاعة  10:00صشباحا ،باÛلسس ألششعبي ألوطني.

ألصضالون ألدو‹ للسضÓمة
ورشضة عمل حول أسضتخرأج
أŸعرضض
ألنفط من أ◊قول
وألوقاية أŸرورية
ألدو‹ أ’نظمة أأ’من
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تنظم وكالة أ’تصشا’ت وألتظاهرأت
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’ربعاء  30جانفي أ÷اري ،على ألسشاعة
أ أ
 10:00صش -ب -اح -ا ،ب -ق -اع -ة أŸؤو“رأت ع -ب-د
ألطيف رحال.

ع Èأل - - - -ط - - - -رق –ت إأشش - - - -رأف وزي- - - -ر
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة
ألعمرأنية نور ألدين بدوي ،ألصشالون
ألدو‹ للسشÓمة وألوقاية أŸرورية ‘
ط-ب-ع-ت-ه ألثانية من  28إأ 30 ¤جانفي
أ÷اري ،ب - -قصش - -ر أŸع - -ارضس ألصش- -ن- -وب- -ر
ألبحريÃ ،ششاركة عارضش Úمن دأخل
وخ-ارج أل-وط-ن ،ب-ح-يث سش-تكون مرأسشم
’ف -ت -ت -اح أل -ي-وم ع-ل-ى ألسش-اع-ة 09:00
أ إ
صشباحا.

يوم درأسضي حول حقوق أإ’نسضان ‘ أ÷زأئر

دربال ضضيف
منتدى
أÛاهد
ي- -ح- -ي- -ي أ’–اد أل- -ع- -ام ل -ل -ع -م -ال
أ÷زأئ - -ري ،Úأل - -ي- -وم ،أل- -ذك- -رى 22
’م Úألعام
’غتيال ششهيد ألوأجب أ أ
ل-ل-م-رك-زي-ة أل-ن-قابية ،من  1990إأ¤
 1997ع-ب-د أ◊ق ب-ن ح-م-ودةÃ ،ق-ر
’–اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م-ال أ÷زأئ-ريÚ
أ إ
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع-اصش-م-ة ،وذلك أب-ت-دأء
من ألسشاعة  09:30صشباحا.

يسش- -تضش -ي -ف م -ن -ت -دى
أÛاه - -د ،غ - -دأ ،رئ - -يسس
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسش-ت-قلة
’ن-ت-خ-اب-ات ع-ب-د أل-وه-اب دربال ،وذلك
Ÿرأق-ب-ة أ إ
على ألسشاعة  10:00صشباحا.

ينظم أÛلسس ألوطني ◊قوق أ إ
’نسشان بالتنسشيق مع كلية أ◊قوق وألعلوم
ألسش-ي-اسش-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ﬁم-د ب-وضش-ي-اف ب-اŸسش-ي-ل-ة ،ي-وما درأسشيا بعنوأن«:حقوق
أ إ
’نسش -ان ‘ أ÷زأئ-ر :ب Úأل-نصش-وصس أل-ق-ان-ون-ي-ة وأŸم-ارسش-ة أل-ع-م-ل-ي-ة» ،أل-ي-وم،
بدأية من ألسشاعة  09:00صشباحا ،بقاعة عبد أÛيد عÓهم بجامعة ﬁمد
بوضشياف باŸسشيلة.

إأجتماع أŸركزية ألنقابية
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ح -م -ل -ة وق -ائ -ي -ة –سش -يسش -ي -ة م -ن خ -ط -ر أل-تسش-م-م أل -وط -ن -ي -ة وأل -ن -ق-اب-ات
(أ’ختناق بغاز أحادي ألكاربون  ،)coوذلك على أل -وط-ن-ي-ة ،وذلك ع-ل-ى
مسشتوى مرأكز ألتكوين أŸهني وألتمه Úألتابعة ألسش- - - - - - - -اع - - - - - - -ة 10:00
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صشباحاÃ ،قر بنك أ÷زأئر.
أ◊اج ÿضشر ‘ أليوم
ألثا.Ê

حملة –سضيسض من خطر أ’ختناق بالغاز

بنك أ÷زأئر يعرضض أأ’ورأق ألنقدية أ÷ديدة

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

ي- -ق -وم وزي -ر أÛاه -دي -ن أل -ط -يب
زي -ت -و ،Êأل -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل إأ¤
Óشش- -رأف ع- -ل- -ى
و’ي - -ة أ÷زأئ - -ر ،ل - -إ
’ضشرأب ألثمانية
إأحياء ألذكرى  62إ
أي- - -ام ،وذلك أن- - -ط Ó- -ق - -ا م - -ن م - -ق - -ر
ألو’ية ،أبتدأء من ألسشاعة 08:30
صشباحا.

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أأمينة دباشض
مدير ألتحرير

فنيدسض بن بلة

...ويقوم بزيارة عمل إأ¤
بسضكرة
ك -م-ا ي-ق-وم أل-ط-يب زي-ت-و ،Êغ-دأ،
بزيارة عمل إأ ¤و’ية بسشكرة.

ندوة تاريخية حول
إأضضرأب ألثمانية أأيام
ي-ن-ظ-م أŸرك-ز أل-وط-ن-ي ل-لدرأسشات
وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة
أول نوفم ،Èأليوم ،ندوة تاريخية
’ضشرأب
إ
ت- -خ- -ل- -ي- -دأ ل -ل -ذك -رى 62
أل-ث-م-انية أيام  28ج-انفي 28-1957
ج-ان-في  ،2019وذلك ع -ل -ى ألسش -اع-ة
 09:30صشباحا.

...ندوة تاريخية Ãتحف
أÛاهد
ي-ن-ظ-م أŸت-ح-ف أل-وط-ني للمجاهد
’سشÓمية
بالتعاون مع كلية ألعلوم أ إ
ب- -اÿروب- -ة ج -ام -ع -ة أ÷زأئ -ر  1بن
ي - -وسش - -ف ب - -ن خ - -دة ،أل- -ي- -وم ،ن- -دوة
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’ضش - -رأب أل - -ث - -م- -ان- -ي- -ة أي- -ام
إ
62
ألتاريخي.
ويشش - -رف ع - -ل - -ى ت- -أاط Òأل- -ن- -دوة
أل - -ت - -اري- -خ- -ي- -ة أسش- -ات- -ذة ﬂتصش- -ون
ب - -حضش - -ور شش - -خصش- -ي- -ات ت- -اري- -خ- -ي- -ة
وب - -اح - -ث Úوط - -ل - -ب - -ة ،وذلك ع - -ل- -ى
ألسش-اع-ة  09:00صشباحا،
Ãقر ألكلية.
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ألوضضع ‘ سضوريا
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...وأحتفال باليوم
ألوطني للتاجر
ت -خ -ل -ي -دأ ل -ل -ذك-رى 62
’ضش -رأب أل -ث -م -ان -ي-ة أي-ام
إ
أل- - -ت- - -اري- - -خ- - -ي ،ت - -ن - -ظ - -م
أ÷معية ألوطنية للتجار
وأ◊رف- - - - -ي ،Úأل - - - -ي - - - -وم،
أح -ت -ف-ا’ ب-ال-ي-وم أل-وط-ن-ي
ل- - -ل - -ت - -اج - -ر ،وذلك ع - -ل - -ى
ألسش- -اع- -ة  09:00صشباحا،
ب-ق-اع-ة ع-ل-ي معاششي بقصشر
أŸعارضس.

إ’ع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’ششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

أ’ثنين  28جانفي  2019م
ألموأفق لـ  22جمادى أأ’ولى  1440هـ

‘ أنتظار إأعÓن ألثلث ألرئاسشي من رئيسس أ÷مهورية

تنصصيب تشصكيلة ›لسض اأ’مة ا÷ديدة غدا الثÓثاء
لم-ة ،غ-دأ أل-ثÓ-ث-اء ،ج-لسش-ة
ي -ع -ق-د ›لسس أ أ
ع- -ل- -ن- -ي- -ة ت- -خصشصس ل- -ت- -نصش- -يب أعضش- -اء أÛلسس
ب-تشش-ك-ي-ل-ت-ه أ÷دي-دة ،ت-ب-عً-ا ل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ج-دي-د
Óعضشاء ألتي جرت يوم  29ديسشمÈ
ألنصشفي ل أ
أŸاضشي ،حسشب بيان للغرفة ألعليا للŸÈان.
أسض -ت -ن -ادأ ل-ل-م-ادة  130م- -ن أل- -دسض -ت -ور ف -إان أل -فÎة
أل -تشض -ري-ع-ي-ة Ûلسس أأ’م-ة وأÛلسس ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي
«تبتدئ وجوبا ‘ أليوم أÿامسس عشضر ( )15ألذي يلي
تاريخ إأعÓن أÛلسس ألدسضتوري ألنتائج– ،ت رئاسضة
أك Èألنّّوأب سضّنا ،وÃسضاعدة أصضغر نائب Úمنهم» على أن
تتم أيضضا عملية أنتخاب رئيسس أÛلسس وتعي÷ Úانه.
و‘ أنتظار أإ’عÓن عن أعضضاء ألثلث ألرئاسضي من
طرف رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،فان
أن-ت-خ-اب-ات أل-ت-ج-دي-د أل-نصض-ف-ي أ’عضض-اء أل-غ-رف-ة أل-ع-ل-يا
للŸÈان أأ’خÒة كرسضت فوز حزب جبهة ألتحرير ألذي
–صض- -ل ع- -ل -ى  32م-ق-ع-دأ م-ت-ب-وع-ا ب-ال-ت-ج-م-ع ألوطني
أل-دÁق-رأطي ( 10م-ق-اع-د) ،ج-ب-ه-ة أل-ق-وى أ’شضÎأكية
Ãق-ع-دي-ن ( ،)2ج -ب -ه -ة أŸسض -ت -ق -ب-ل Ãق-ع-د وأح-د (،)1
Óحرأر.
باإ’ضضافة إأ 3 ¤مقاعد ل أ
وعرف هذأ أ’سضتحقاق إألغاء أ’نتخاب ‘ و’ية
تلمسضان وإأعادة تنظيمه يوم أÿميسس  10يناير أŸاضضي
وألتي أسضفرت عن فوز مرشضح حزب جبهة ألتحرير
ألوطني بخشضي ﬁمد بعد حصضوله على أك Ìعدد من

أأ’صضوأت أي  518صضوتا.
ي -ذك -ر أن أن -ت -خ -اب -ات أل -ت-ج-دي-د أل-نصض-ف-ي أ’عضض-اء
›لسس أأ’مة جرى أ’ول مرة –ت إأشضرأف ألقضضاة،
ح- - -يث ” تسض - -خ 736 Òق -اضس أشض -رف-وأ ع-ل-ى م-ك-اتب
ألتصضويت ألبالغ عددها  72على أŸسضتوى ألوطني وذلك
Ãع -دل  8قضض -اة ل -ك-ل م-ك-تب 4 ،م -ن-ه-م أصض-ل-ي-ون و 4
مسضتخلفون.
وقد عرفت أنتخابات ألتجديد ألنصضفي للمجلسس
مشضاركة  23حزبا ،من بينها حزب وأحد “كن من
ت -غ -ط -ي-ة ك-اف-ة أل-و’ي-ات ،وي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-ح-زب ج-ب-ه-ة
ألتحرير ألوطني ،متبوعا بالتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
بتغطيته لـ  46و’ية ‘ ،ح Úترأوحت تغطية أأ’حزأب
أأ’خرى ما ب 17 Úو’ية إأ ¤و’ية وأحدة ،وبلغ عدد
أÎŸشضح Úأأ’حرأر ألذين قبلت ملفاتهم  41مÎشضحا.
وينتخب أعضضاء ›لسس أأ’مة لعهدة مدتها سضت
سضنوأت ،ويجدد نصضف أأ’عضضاء أŸنتخب Úكل ثÓث
سضنوأت ،ويتم أنتخابهم باأ’غلبية حسضب ‰وذج أ’قÎأع
متعدد أأ’سضماء ‘ دور وأحد على مسضتوى ألو’ية ،من
ط -رف ه -ي -ئ -ة أن -ت-خ-اب-ي-ة م-ك-ون-ة م-ن ›م-وع  :أعضض-اء
أÛلسس ألشضعبي ألو’ئي وأعضضاء أÛالسس ألشضعبية
ألبلدية للو’ية.
وكان دسضتور  2016قد وسضع من صضÓحيات ألغرفة
ألعليا للŸÈان خاصضة ‘ ›ال ألتشضريع أŸتعلق بتهيئة

أإ’قليم ،حيث تنصس أŸادة  137منه على «إأيدأع مشضاريع
أل-ق-وأن ÚأŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ن-ظ-ي-م أÙل-ي وت-ه-ي-ئة أإ’قليم
وأل -ت-قسض-ي-م أإ’ق-ل-ي-م-ي م-ك-تب ›لسس أأ’م-ة وب-اسض-ت-ث-ن-اء
أ◊ا’ت أŸبّينة ‘ ألفقرة أعÓه ،تودع كل مشضاريع
ألقوأن Úأأ’خرى مكتب أÛلسس ألشضعبي ألوطني.
أنشضئ ›لسس أ’مة Ãوجب أحكام ألدسضتور أŸعدل
بتاريخ  28نوفم ،1996 Èوألذي يحتوي على  182مادة
من بينها  52مادة تتعلق Ãجلسس أأ’مة ،وقد نصضت
أŸادة  98منه على أّنه «ُيمارسس ألسضلطة ألتشضريعية»
ب -رŸان ي -ت -ك -ون م -ن غ-رف-ت Úوه-م-ا أÛلسس ألشض-ع-ب-ي
ألوطني و›لسس أأ’مة .وله ألسضيادة ‘ إأعدأد ألقانون
وأل- -تصض -ويت ع -ل -ي -ه».وه -ك -ذأ ي -ق -وم أل -ن -ظ -ام ألŸÈاÊ
أ÷زأئري على مبدأ أزدوأجية أو ثنائية ألغرف ويسضمى
بالثنائية ألŸÈانية كما هو أ◊ال ‘ ألعديد من بلدأن
ألعا ⁄أليوم (أك Ìمن سضبع Úدولة).
يتكون ›لسس أأ’مة من  144عضضو ينتخب ثلثاهما
( )3/2عن طريق أ’قÎأع ألعام غ ÒأŸباشضر وألسضري
من طرف أعضضاء أÛالسس ألشضعبية ألبلدية وأÛلسس
ألشضعبي ألو’ئي بعدد عضضوين ( )02عن كل و’ية أي
Ãج-م-وع  96عضض-وأ ،وُي-عّ-ي-ن رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أل-ث-لث
أآ’خ- -ر ( )3/1أي  48عضض -وأ م -ن ب Úألشض -خصض -ي -ات
وأل-ك-ف-اءأت أل-وط-ن-ي-ة ‘ أÛا’ت أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ث-ق-افية
وأŸهنية وأ’قتصضادية وأ’جتماعية.

وقعا أتفاقية تخصس تسشليم أÛرمÚ

لوح :التعاون القضصائي والقانو Êب Úا÷زائر وفرنسصا ‘ تطور مسصتمر

بيلوبيت :عصشرنة إأجرأءأت طلب ألقبضس أŸؤوقت وألتنقل وحماية ألبيانات ألششخصشية
لختام
وقع ،أمسس ،وزير ألعدل حافظ أ أ
أل -ط -يب ل-وح ،ون-ظÒت-ه أل-ف-رنسش-ي-ة ن-ي-ك-ول
ب -ي -ل -وب -يت ،ع -ل -ى أت-ف-اق-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-تسش-ل-ي-م
أÛرم ،Úخ -ط -وة ت -ك -رسس –ي Úأت -ف -اق -ي -ة
لح-ك-ام وتسش-ل-ي-م أÛرم ÚأÈŸم-ة
ت -ن -ف-ي-ذ أ أ
ب Úأل- -ب- -ل -دي -ن ‘  24أوت  ،1964وح- -رصس
أل- -وزي- -ر ل- -وح ع- -ل- -ى أل- -ت -أاك -ي -د أن أل -ت -ع -اون
أل -قضش -ائ -ي وأل -ق -ان -و Êب Úأ÷زأئ -ر وف-رنسش-ا
ج -ي -د وي -ت -ط -ور ب -اسش -ت -م -رأر» ،ف -ي -م -ا ذك-رت
بيلوبيت أن ألتوقيع يتوج مسشار  6سشنوأت من
أŸفاوضشات.

^ أأم Úبلعمري
أ◊وأر أ’سضÎأتيجي أ÷زأئري  -أأ’مريكي ،أك Èمن ›رد إأطار للتعاون رفيع أŸسضتوى بÚ
ألبلدين ولكن أصضبح موعدأ دوريا لتقييم ما ” أ‚ازه ضضمن هذه أآ’لية ألثنائية ألتي أسضتهلت ألعام
.2012
شضكلت ألهجمات أإ’رهابية لـ  11سضبتم 2001 Èعلى مركز ألتجارة ألعاŸي ،بالو’يات أŸتحدة
أأ’مريكية ،فرصضة لتعاون أمني ب Úألبلدين ،خاصضة و أن أ÷زأئر كانت حينها ‘ بدأية تعافيها
ألتدريجي من هجمة إأرهابية أسضتمرت لسضنوأت وأنتهت بدحضس تلك ألظاهرة ألعابرة للحدود ‘
ألوقت ألذي كان ألعا ⁄يعت Èأنها عÓمة جزأئرية مسضجلة ’ تعنيه؟ و ⁄يأاخذ –ذيرأت أ÷زأئر
على ﬁمل أ÷د ؟! يسضتفيق ألعا ⁄مذهو’ من هجمات تسضتهدف أقوى دولة ‘ ألعا ⁄ويكتشضف
ظاهرة كان يجهلها أو يكاد ،لتصضبح ألكث Òمن ألدول و‘ مقدمتها وأشضنطن ترى ‘ Œربة أ÷زأئر
أ‰وذجا جيدأ Ÿكافحة أإ’رهاب وŒفيف منابعه وهي ألتي أعتمدت على رأفدين أثن Úهما،
مكافحة ألظاهرة باأ’سضاليب ألصضلبة أي أأ’منية ألعسضكرية مع أأ’خذ ‘ أ◊سضبان عامل تكييف
ألقوأت ÿوضس غمار حرب ’تناظرية وأرفاق ذلك أŸسضار Ãقاربات سضوسضيو -أقتصضادية وفكرية
لتجفيف كل أŸنابع ألتي تغدي أإ’رهاب أو تسضمح للتنظيمات بتجنيد أŸزيد من ألعناصضر وأنتهت
باطÓق مسضار أŸصضا◊ة ألوطنية.
ملف مكافحة أإ’رهاب كان و سضيظل حاضضرأ ‘ كل جو’ت أ◊وأر أ’سضÎأتيجي ب Úألبلدين،
خاصضة ‘ ظل ألتحركات أإ’رهابية ألنشضطة ‘ منطقة ألسضاحل وألوضضع ‘ ليبيا و‘ كل أŸنطقة
ومنها ملف ألصضحرأء ألغربية ألذي سضيكون هو أآ’خر ضضمن جدول أأ’عمال ،باعتبار أن حل
ألنزأعات يشضكل حجر زأوية ‘ مكافحة أإ’رهاب وتعزيز ألسضلم وأ’سضتقرأر ‘ أŸنطقة و‘ كل
ألسضاحل سضيّما ‘ ظل أهتمام متزأيد إ’دأرة ترأمب بحل هذأ ألنزأع ألذي طال أمده ،أأ’مر ألذي
يشضدد عليه مسضتشضار أأ’من ألقومي أأ’مريكي جون بولتون ،ألذي صضرح ‘ ألعديد من أŸرأت أنه ’
Áكن لهذأ ألنزأع أن يبقى دون حل.
على ألصضعيد أ’قتصضادي و رغم أن ألو’يات أŸتحدة  ⁄تكن تقليديا ضضمن قائمة أوأئل ألدول
أŸمونة وألزبونة للجزأئر ،إأ’ أن هناك مؤوشضرأت إأيجابية جدأ عن أنتعاشس كب Òسضتشضهده ألعÓقات
ألتجارية وأ’قتصضادية ب Úألبدين و ‘ ﬂتلف أÛا’ت ،هذأ ما تعكسضه ألعديد من أ’تفاقيات
أÈŸمة ب Úأ÷زأئر وشضركات أمريكية كÈى على غرأر «جينÒأل ألكÎيك» وأزدياد ألتعاون ‘
أÛال ألزرأعي ،تربية أأ’بقار وأأ’عÓف ،ألصضناعات ألدوأئية وألصضيد’نية ›ال –تل فيه
أمريكا ألريادة و›ا’ت أخرى “تلك فيها وأشضنطن خÈأت كبÒةÁ ،كن أن تنقلها إأ ¤أ÷زأئر
ألتي تنام هي أأ’خرى على فرصس هائلة لÓسضتثمار Áكن للجانب أأ’مريكي أسضتغÓلها وهناك على
أأ’رضس Œارب ‰وذجية لÓسضتثمار أأ’مريكي ‘ أ÷زأئر خارج نطاق أÙروقات وفق قاعدة
 51/49ألتي  ⁄ولن تشضكل أي عائق فهناك شضركات أمريكية وغ Òأمريكية آأمنت با’سضتثمار ‘
بÓدنا وبالفرصس أŸوجودة با÷زأئر ،أسضتثمار تكاد تكون نسضبة أıاطر فيه منعدمة.

سصي عفيف :سصياسصة ا÷زائر اÿارجية مسصتمدة من ثورة نوفمÈ

أإ’ط- -ار أل- -ق- -ان- -و Êب Úأل -ب -ل -دي -ن أل -ذي ي -ع -ود إأ¤
سضتينيات ألقرن أŸاضضي ،وكانت أول خطوة توقيع
أت -ف -اق -ي -ة ت -خصس أل -ت -ع -اون أل -قضض -ائ -ي ‘ أÛال
أ÷زأئي ‘  2016وألنافذة منذ ألفا— ماي ، 2018
م-ع-تÈأ ت-وق-ي-ع أت-ف-اق-ي-ة تسض-ل-ي-م أÛرمÃ ،Úث-ابة
شضوط هام ‘ –ي Úوتعزيز و–ديث أآ’ليات ألتي
تربط ألبلدين ‘ أÛال ،وذلك قياسضا إأ ¤ألتطور
ألسضريع للجرÁة أŸنظمة ألتي تهدد ألعا ،⁄وعلى
رأسضها أإ’رهاب ،ألتي تقتضضي تضضامنا دوليا أ’ثرها
ألسضلبي على أأ’من وأ’سضتقرأر.

إاصصÓحات ضصمن Œذير الدÁقراطية ‘
إاطار الضصوابط الدسصتورية

وف -ت-ح ل-وح ق-وسض-ا ،ل-ي-ذك-ر Ãع-ان-اة أ÷زأئ-ر م-ن
ويÓت أإ’رهاب ألذي كافحته Ãفردها’ ،فتا إأ¤
أن سضياسضة أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي بادر بها رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة ،ج-اءت ك-اسض-ت-ج-اب-ة سض-ي-اسضية وقانونية
وإأنسضانية وأجتماعية Ÿأاسضاة ألتسضعينيات ،وسضمحت
ب -ع -ودة أأ’م -ن وأ’سض -ت -ق -رأر وب -اإ’ق Ó-ع أل -ت -ن -م -وي
وأ’قتصضادي ‘ ،إأطار إأصضÓحات عميقة تتوأصضل
ضضمن رؤوية Œذير ألدÁقرأطية عن طريق ألتعبÒ
أ◊ر ع -ن أإ’رأدة ألشض -ع -ب -ي -ة  ‘ ،إأط -ار ألضض -وأب -ط
ألدسضتورية وألقانونية وضضمان أ◊قوق أأ’سضاسضية

زرواطي و السصف Òالصصيني يبحثان سصبل تطوير الشصراكة
أسش- -ت- -ق- -ب- -لت وزي- -رة أل- -ب- -ي- -ئ -ة وأل -ط -اق -ات
أŸت -ج -ددة ،ف-اط-م-ة أل-زه-رأء زروأط-ي ،أمسس،
با÷زأئر ،سشف Òجمهورية ألصش Úألششعبية ‹
ل-ي-ان ،ح-يث ب-ح-ث-ا سش-ب-ل ت-ط-وي-ر ألشش-رأكة بÚ
ألبلدين ‘ ›ال ألبيئة وألطاقات أŸتجددة،
حسشبما أفاد به بيان للوزأرة.
وأشضادت زروأطي ‘ تصضريح صضحفي على هامشس
أللقاء بالتعاون أ÷زأئري ألصضيني ‘ ›ال ألبيئة
وألطاقات أŸتجددة وألذي يأاتي ‘ إأطار «ألعÓقات
أŸت -م-ي-زة» ب Úأل-ب-ل-دي-ن خ-اصض-ة وأن ألصض Úسض-ت-ك-ون
«ضضيف شضرف» ألطبعة ألثانية للصضالون ألدو‹ للبيئة
وألطاقات أŸتجددة أŸزمع تنظيمه من  7إأ10 ¤
مارسس . 2019
كما تطرقت زروأطي إأ ¤ضضرورة أ’سضتفادة من
ريادة ألصض› ‘ Úال ألطاقات أŸتجددة كونها أول
دول- -ة أع -ت -م -دت ع -ل -ى أ’ق -تصض -اد أل -ت -دوي -ري ،وأ’ن
أ÷زأئر ‘ صضلب ألتحضض Òلهذه ألرؤوية أ÷ديدة من

 7سصنوات من ا◊وار ا’سصÎاتيجي . ..

أكد من إأيرأن على مبادئها ألثابتة

فريال بوششوية
جزم ألوزير ألطيب لوح أن أ’تفاقية أŸوقعة،
أمسسÃ ،قر ألوزأرةÃ ،ناسضبة زيارة وزيرة ألعدل
ألفرنسضية إأ ¤أ÷زأئر وبحضضور ألسضف Òألفرنسضي،
«جاءت منسضجمة مع أŸبادئ’ ،سضيما منها أحÎأم
حقوق أإ’نسضان وضضمان أ◊ريات أأ’سضاسضية ،بحيث
ت-نصس ع-ل-ى ت-ع-ه-د أل-ط-رف Úب-أان يسض-ل-م ك-ل م-ن-ه-م-ا
Óخر أأ’شضخاصس أŸتابع Úأو أÙكوم عليهم من
ل آ
ط-رف سض-ل-ط-ت-ي-ه-م-ا أل-قضض-ائ-ي-ت Úأıتصض-ت ،Úكما
تناولت ـ حسضبه ـ «أسضباب رفضس ألتسضليم ،ومن بينها
م -ا نصضت ع -ل -ي -ه أŸادة أل-ث-ال-ث-ة أل-ت-ي “ن-ع تسض-ل-ي-م
أŸوأطن ،Úوأسضتحدثت ‘ إأطار ألتحقيق إأدرأج
أحكام خاصضة بحماية أŸعطيات ألشضخصضية وعدم
أسض- -ت- -ع- -م -ال -ه -ا ،إأ’ ‘ ح -دود م -ا تسض -م -ح ب -ه ه -ذه
أ’تفاقية.
كما حرصس أŸسضؤوول أأ’ول على قطاع ألعدألة،
‘ ك -ل -م -ة أل-ق-اه-ا ل-دى إأشض-رأف-ه ع-ل-ى ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
أتفاقية تتعلق بتسضليم أÛرم ،Úأن ألتعاون بÚ
أ÷زأئر وفرنسضا ‘ أÛال ألقانو Êجيد ويتطور
باسضتمرأر’ ،فتا إأ ¤أن ألتعاون « يندرج ‘ إأطار
إأعÓن أ÷زأئر حول ألصضدأقة وألتعاون أŸوقع ‘
 19ديسضم ،2012Èألذي يع Èعن أإ’رأدة أŸشضÎكة
ل-ل-ب-ل-دي-ن لÓ-رت-ق-اء ب-ال-عÓ-قات Ãا يخدم أŸصضالح
أŸشضÎكة على أسضاسس أŸسضاوأة.
وأفاد لوح ‘ ألسضياق ،أن «ألعÓقات ألتي تعرف
دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة ج-دي-دة ن-اب-ع-ة ع-ن أإ’رأدة أŸشضÎك-ة
ل -رئ -يسض -ي أل -ب -ل -دي -ن» ،و” ت -أاك -ي -ده -ا «م -ن خ Ó-ل
أŸب -اد’ت ب Úرئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز
بوتفليقة ،وألرئيسس ألفرنسضي أÁانويل ماكرون»،
ويجب إأضضافة إأ ¤هذه ألديناميكية ـ أضضاف يقول
أل -وزي -ر ـ «وج -ود ج -ال -ي -ة ج -زأئ-ري-ة ه-ام-ة م-ق-ي-م-ة
ب -ف -رنسض -ا ،وأل -ت -ي ت -ع-د Ãث-اب-ة جسض-ر ح-ق-ي-ق-ي بÚ
ألبلدين».
ويأاتي ألتوقيع على أ’تفاقية ‘ ،سضياق –يÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل أ÷لسضات ألوطنية للبيئة وأ’قتصضاد ألتدويري
ألتي سضتنظم يومي  25و 26فيفري  2019بهدف
تأاسضيسس مرحلة مهمة وجديدة ‘ ظل ألتحديات
أ÷ديدة بالنسضبة للتغÒأت أŸناخية فإان ذلك لن
ي -ت -ح -ق -ق  -تضض -ي -ف أل -وزي -رة -إأ’ ب -ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى
أ’ق- -تصض- -اد أل- -ب- -دي -ل أل -ن -ظ -ي -ف خ -ارج أÙروق -ات
وأ’قتصضاد ألتدويري.
وتابعت زروأطي أن «هذه ألشضرأكة سضتكون وثبة
قوية ‘ مسضتقبل وأعد لبلدين Œمعهما عÓقات
أك Ìم -ن م -ت -م-ي-زة ب-ع-د أ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى ألسض-تÚ
إ’ق-ام-ة عÓ-ق-ات-ه-م-ا أل-دي-ب-ل-وم-اسض-ي-ة « ،م-ؤوك-دة عمق
عÓقات ألتعاون ب Úألبلدين ‘ جميع أÛا’ت
خاصضة قطاع ألبيئة وألطاقات أŸتجددة .
من جهته ،أشضار ألسضف Òألصضيني إأ ¤أسضتعدأد
بÓده لتعزيز ألتعاون أك Ìمع أ÷زأئر ‘ ›ال ألبيئة
وأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة ب -ع -د أن ع Èأل -ط-رف-ان ع-ن
رضضاهما عن مسضتوى ألتعاون ألبيني.

وأ◊ريات ضضمن ألسضيادة ألوطنية.
وب -خصض -وصس أÙادث -ات أع -ت Èل -وح أن-ه-ا «ج-د
مثمرة» ،تطرقت إأ ¤عديد أŸلفات بينها ،تنفيذ
أإ’نابات ألصضادرة عن ألسضلطات ألقضضائية للبلدين،
أو م -ل -ف ت -ن-ف-ي-ذ أأ’ح-ك-ام ،و” ت-ق-ي-ي-م أل-ت-ع-اون ‘
أÛال أŸؤوسضسضاتي ،وخلصس إأ ¤ألقول بأان ألتعاون
‘ أÛال جيد متوقعا تطوره بشضكل أك ،ÈمشضÒأ
إأ ¤أن مشض -روع أ’ت -ف -اق -ي -ة أل -قضض -ائ-ي-ة ‘ أÛال
أŸد Êوألتجاري ﬁل مفاوضضات من قبل أÈÿأء.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،وزي -ر أل -ع -دل أل -ف -رنسض-ي-ة ،أع-تÈت
أ’تفاقية أŸوقعة «هامة جدأ» تتوج مسضار  6سضنوأت
من أŸفاوضضات ،وتتضضمن إأجرأءأت معصضرنة تخصس
طلب ألقبضس أŸؤوقت وألتنقل وكذأ حماية ألبيانات
ألشضخصضية ،ووصضفت ألتعاون ب Úألبلدين و‘ أÛال
بـ«أ÷يد جدأ»’ ،فتة إأ ¤أن ألبلدين يوأجهان نفسس
أل -ت-ح-دي-ات ع-ل-ى غ-رأر م-ك-اف-ح-ة أإ’ره-اب وأ÷رÁة
أŸنظمة وألهجرة غ Òألشضرعية.
وأشض -ارت ن -ي -ك -ول ب-ي-ل-وب-يت إأ ¤أن «أل-روأب-ط
أŸتميزة ب Úألبلدين ثمرة تاريخ ،وثمرة حوأر
منذ سضنوأت ‘ ألقطاع كلل بالنجاح ‘ عصضرنة
إأدأرة ألسضجون’ ،فتة إأ ¤أنها سضتتنقل أليوم إأ¤
ﬁك -م -ة أل -دأر أل -ب -يضض -اء ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ
ألقانون أŸتعلق بعصضرنة ألعدألة أŸصضادق عليه
‘ أ÷زأئر ‘ . 2015

لهبÒي يسصتعرضض مع سصف Òبريطانيا
آاليات التعاون
Óم-ن أل-وط-ن-ي أل-ع-ق-يد مصضطفى
أسض-ت-ع-رضس أŸدي-ر أل-ع-ام ل -أ
لهبÒي ،مع سضف ÒأŸملكة أŸتحدة وأيرلندأ ألشضمالية با÷زأئر
باري روبرت لوين ،أمسس ،آأليات ألتعاون ب Úشضرطتي ألبلدين
Óمن ألوطني.
وأفق تدعيمها ،حسضب بيان للمديرية ألعامة ل أ
Óمن ألوطني «أسضتقبل،
وجاء ‘ ألبيان أن أŸدير ألعام ل أ
صضبيحة أمسس ،سضف ÒأŸملكة أŸتحدة وأيرلندأ ألشضمالية باري
روبرت لوين ،وأسضتعرضس معه آأليات ألتعاون ب Úشضرطتي ألبلدين
وأفق تدعيمها إأضضافة إأ ¤قضضايا أخرى ذأت أ’هتمام أŸشضÎك
وك -ذأ سض -ب -ل ت -ع-زي-ز أسضسس ت-ب-ادل أÈÿأت وأل-ت-ج-ارب أل-ع-ل-م-ي-ة
وألعملية وألتدريبية للتصضدي بفعالية ıتلف أشضكال أ÷رÁة».
وباŸناسضبة ،أشضاد سضف ÒأŸملكة أŸتحدة وأيرلندأ ألشضمالية
بجهود قيادة أأ’من ألوطني ألرأمية إأ« ¤تقوية أسضسس ألتعاون
بﬂ Úتلف أجهزة ألشضرطة وألنجاح ألذي حققته ألشضرطة
أ÷زأئرية على أŸسضتوي Úأإ’قليمي وألدو‹».

أكد رئيسس ÷نة ألششؤوون أÿارجية وألتعاون
وأ÷الية باÛلسس ألششعبي ألوطني ،عبد أ◊ميد
سش- -ي ع- -ف -ي -ف ،أول أمسس ،ب -ط -ه -رأن ،أن سش -ي -اسش -ة
أ÷زأئ -ر أÿارج -ي -ة ت -ق -وم ع -ل-ى «م-ب-ادئ ث-اب-ت-ة
مسش -ت -م -دة م -ن ت -اري -خ ث -ورت-ه-ا أÛي-دة ،لسش-ي-م-ا
أحÎأم سشيادة ألدول وعدم ألتدخل ‘ ششؤوونها
أل - -دأخ - -ل - -ي- -ة» ،حسشب م- -ا أف- -اد ب- -ه ،أمسس ،ب- -ي- -ان
للمجلسس.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن سضي عفيف تطرق خÓل
لقاء جمعه وألوفد أŸرأفق له ‘ زيارته ألرسضمية إأ¤
أ÷م -ه-وري-ة أ’سضÓ-م-ي-ة أ’ي-رأن-ي-ة ،ب-رئ-يسس ÷ن-ة أأ’م-ن
أل -ق -وم -ي وألسض-ي-اسض-ة أÿارج-ي-ة Ãج-لسس ألشض-ورى ل-ه-ذأ
ألبلد ،إأ« ¤سضبل تعزيز عÓقات ألتعاون ب ÚألهيئتÚ
ألتشضريعيت.»Ú
وأك- -د رئ- -يسس ÷ن- -ة ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة وأل -ت -ع -اون
وأ÷ال -ي -ة ب-اÛلسس أن ألسض-ي-اسض-ة أÿارج-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
«ت -ق -وم ع-ل-ى م-ب-ادئ ث-اب-ت-ة مسض-ت-م-دة م-ن ت-اري-خ ث-ورت-ه-ا
أÛيدة» ،مÈزأ بشضكل خاصس «أهمية أحÎأم سضيادة
ألدول وعدم ألتدخل ‘ شضؤوونها ألدأخلية»ومنبها أيضضا
إأ« ¤خطورة ما أدى إأليه ألتدخل أأ’جنبي ألذي فاقم
ألكث Òمن أأ’زمات».
ك-م-ا شض-دد ب-اŸن-اسض-ب-ة ع-ل-ى «ضض-رورة ت-ع-زي-ز ألتعاون
Ûاب -ه -ة أل-ت-ح-دي-ات أل-رأه-ن-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أإ’ره-اب
وأ÷رÁة أŸنظمة».
ب- -دوره ،أسض- -ت- -ع- -رضس رئ- -يسس ÷ن- -ة أأ’م- -ن أل -ق -وم -ي
وألسضياسضة أÿارجية Ãجلسس ألشضورى أإ’يرأ« Êعددأ من
أŸوأقف ألتاريخية أ÷زأئرية» ،مؤوكدأ أن بÓده «تكن
أحÎأما عميقا للجزأئر».
و‘ إأط- - -ار ذأت أل- - -زي- - -ارة ،ك- - -ان أل- - -وف - -د ألŸÈاÊ
أ÷زأئ- -ري ق -د أل -ت -ق -ى Ãق -ر ›لسس ألشض -ورى أإ’ي -رأÊ
أعضضاء ›موعة ألصضدأقة «إأيرأن-أ÷زأئر» ،حيث كان
أللقاء مناسضبة لرئيسس ›موعة ألصضدأقة ليحث على
«أ’رتقاء بعمل أÛموعة حتى توأكب مسضتوى ألزخم
ألذي يطبع ألعÓقات ب Úألبلدين».

وخÓل أللقاء ،نوه سضي عفيف بـ»أإ’رأدة ألسضياسضية
ل -ل -ب -ل -دي -ن ل -ت -ط-وي-ر عÓ-ق-ات-ه-م-ا» ،م-ؤوك-دأ أن ›م-وع-ة
ألصضدأقة تعد «إأحدى أآ’ليات ألفعالة لتحقيق أأ’هدأف
ألدبلوماسضية ألŸÈانية ألرأمية إأ ¤إأرسضاء عÓقات متينة
ب Úألبلدين».
من جهة أخرى ،أسضتقبل ألوفد ألŸÈا Êأ÷زأئري
م -ن ط -رف ن -ائب رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة أإ’ي -رأ ÊأŸك-ل-ف
ب -ال -عÓ-ق-ات ألŸÈان-ي-ة ،ح-يث ن-ق-ل ب-اŸن-اسض-ب-ة «–ي-ات
ألرئيسس أإ’يرأ Êحسضن روحا Êإأ ¤رئيسس أ÷مهورية
عبد ألعزيز بوتفليقة»› ،ددأ خÓل تناوله ملف ألتعاون
«أسضتعدأد بÓده لتطوير تعاونها ألŸÈا Êمع أ÷زأئر،
’سضيما ‘ ظل ألعÓقات ألسضياسضية أŸمتازة ألتي منحت
ألبلدين مناخا إأيجابيا يحفز على تنويع هذأ ألتعاون
حتى يشضمل مزيدأ من أÛا’ت».
وخÓ-ل أل-ل-ق-اء ،أب-رز سض-ي ع-ف-ي-ف «أه-م-ي-ة ب-رت-وك-ول
ألتعاون أإ’طار أŸوقع ب ÚبرŸا Êألبلدين» ،مشضÒأ أإ¤
«دور أ÷زأئ -ر ‘ م -ك -اف -ح-ة أإ’ره-اب ،ح-يث أسض-ت-ع-رضس
ن- -ت- -ائ- -ج سض- -ي- -اسض- -ة أŸصض- -ا◊ة أل- -ت- -ي ب- -ادر ب -ه -ا رئ -يسس
أ÷مهورية».
وقال ‘ هذأ ألشضأان إأن أ÷زأئر «“كنت من طّي
صض- -ف- -ح- -ة أل -عشض -ري -ة ألسض -ودأء ب -فضض -ل ح -ن -ك -ة أل -رئ -يسس
بوتفليقة» ،دأعيا إأ« ¤تضضافر أ÷هود للوقوف ‘ وجه
أإ’رهاب وكذأ لدعم أ◊لول ألسضلمية للخروج من ﬂتلف
أأ’زمات».

تنصصيب اÛموعة الŸÈانية للصصداقة ا÷زائر  -اليونان

” ،أمسس ،ب -اÛلسس ألشش -ع -ب-ي أل-وط-ن-ي،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع-اصش-م-ة ،ت-نصش-يب أÛم-وع-ة
ألŸÈانية للصشدأقة «أ÷زأئر  -أليونان»،
ب -حضش -ور سش -فÒة أل -ي -ون -ان ب -ا÷زأئ-ر ن-يك
أي -ك -اتÒي -ن -ي ك -وت-رأك-و ،وك-ذأ ‡ث-ل ع-ن
وزأرة ألششؤوون أÿارجية ،كما أورده بيان
من أÛلسس.
وأوضضح ذأت ألبيان أن نائب رئيسس أÛلسس
ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي أŸك-ل-ف بالعÓقات أÿارجية
عبد ألرزأق تربشس ،أشضاد خÓل إأشضرأفه على
م- -رأسض -م ت -نصض -يب ه -ذه أÛم -وع -ة ألŸÈان -ي -ة
للصضدأقة ب Úألبلدين بـ «ألديناميكية ألتي تطبع
عÓقات ألتعاون ألقائمة ب Úأ÷انبﬂ ‘ Úتلف
أÛا’ت وعزأ ألفضضل ‘ ذلك إأ ¤ألتوأصضل
أل -دأئ -م وأ÷ه -ود أل -ت -ي ت -وجت ب -ال -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى

أتفاقات أقتصضادية وŒارية شضتى سضاهمت ‘
أل- -رف- -ع م- -ن مسض- -ت -وأه ك -م -ا أت -احت أ’سض -ت -ف -ادة
أŸتبادلة من ألتجارب وأŸهارأت».
’صضÓحات
وبعدما أسضتعرضس تربشس «نتائج أ إ
أل -ت-ي ب-ادر ب-ه-ا رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة» ،أعرب «عن أمله ‘ أن “كن هذه
أÛموعة ألŸÈانية للصضدأقة من تعميق أ◊وأر
وألتشضاور ب Úألنظرأء من أ÷انب.»Ú
من جهتها ،دعت سضفÒة أليونان با÷زأئر،
عند تناولها ألكلمة ،أإ ¤ضضرورة «إأيÓء أ÷انب
أ’قتصضادي مزيدأ من ألعناية باعتباره بحاجة
إأ ¤دف- -ع ق- -وي»مشض- -ددة ‘ ن- -فسس أل -وقت ع -ل -ى
«أه-م-ي-ة ت-ع-م-ي-ق أ◊وأر ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ه-ي-ئ-تÚ
ألتشضريعيت Úلتوحيد ألرؤوى وتوسضيع أ◊وأر بÚ
ألطرف ‘ Úكافة أŸيادين».

أج -رى رئ -يسس أÛلسس أ’إسض Ó-م-ي أ’أع-ل-ى
ب- -وع- -ب- -د أل- -ل- -ه غÓ- -م أل -ل -ه ،أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر
أل- -ع- -اصض- -م -ة ،م -ب -اح -ث -ات م -ع سض -فÒة أŸان -ي -ا
ب-ا÷زأئ-ر أول-ري-ك-ا م-اري-ا ك-ن-وتسس ،ح-ول سض-ب-ل
«تفعيل عÓقات ألتعاون ب Úألبلدين خصضوصضا

‘ ألشضاأن ألديني» .
و أوضض - -ح ب - -ي- -ان م- -ن أÛلسس أن أ÷ان- -بÚ
ت -ط -رق -ا خ Ó-ل أÙادث -ات ح -ول «أل -عÓ-ق-ات
ألثنائية أŸتميزة ب Úألبلدين و›ال تفعيلها
خصضوصضا ‘ ألشضاأن ألديني».

غÓم الله يسصتقبل سصفÒة أاŸانيا

ألثنين  28جانفي  2019م
ألموأفق لـ  22جمادى أألولى  1440هـ

أسصتطلع
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 ٪70من ا◊ا’ت Áكن التكفل بها على مسستؤى العيادات

أ’سصتعجا’ت باŸؤوسصسصات أإ’سصتشصفائية
–ت ألضصغط و’ تتحمل أŸزيد

^ أطباء يطالبون بشصبكة تنظيمية بديلة ،ألصصحة أ÷وأرية قاعدتها
^ تعميم ألتكوين لتحسص Úأÿدمة وألتكفل باŸرضصى ‘ كل أŸوأقع

’مراضض
ا’سستعجا’ت أاوبؤابة اŸصسالح ا’سستشسفائية ،تعا Êضسغطا ’ يحتمل ازداد ‘ وقت Áكن للعيادات القيام بعÓج الكث Òمن ا أ
’طباء بـ  .٪70ا’كتظاظ وضسعية تعرفها هذه اŸصسالح منذ سسنؤات عدة ،بل أاصسبحت أاكÌ
حددها بقاط بركا Êرئيسض عمادة ا أ
تعقيدا ،بسسبب انعدام التنسسيق ب ÚاŸؤؤسسسسات ا’سستشسفائية الذي يحؤل دون تقد Ëخدمات صسحية مثلى للمرضسى ،وقد رصسدت
’سسباب ومكمن اÿلل ‘ هذه الؤضسعية
«الشسعب» من خÓل هذا ا’سستطÓع أاراء مديرين وأاطباء عامل Úبهذه اŸصسالح Ÿعرفة ا أ
الصسعبة التي تعا Êمنها هذه اŸصسالح وانعكاسسها على اŸرضسى .التفاصسيل ‘ هذا ا’سستطÓع الذي قامت به «الشسعب».

¢TÉ«Ñc IÉ«M :´Ó£à°SG
أأرج- -ع أŸشش- -ارك- -ون ‘ أŸل- -ت -ق -ى أألخ Òح -ول
«تنظيم أŸصشالح ألطبية ألسشتعجالية بالعاصشمة»
ألك- -ت- -ظ- -اظ أل- -ذي ت- -ع- -رف- -ه ألسش- -ت- -ع- -ج- -الت ‘
أŸسش-تشش-ف-ي-ات إأ ¤أŸؤوسشسش-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-حة
أ÷وأرية ،ألتي ل تقوم بدورها ‘ تقد Ëأÿدمات
ألصشحية ،وألتكفل با◊الت ألسشتعجالية ألتي ل
تتطلب ألذهاب إأ ¤أŸسشتششفى  .وتوصشلوأ إأ ¤أأنه
ب -ال -رغ -م م -ن تسش -خ Òك -اف -ة أإلم -ك -ان-ي-ات أŸادي-ة
وأŸوأرد ألبششرية ألÓزمة غ Òأأن ألضشغط ألذي
تعرفه ألسشتعجالت ،يتطلب إأعادة ألنظر ‘ سشÒ
وعمل هذه أŸصشالح ،ع Èإأعدأد «ششبكة تنظيمية
تكون ‰وذجا ومرجعا لباقي ألوليات..

د.ع ّ
Óم مديرة مؤؤسسسسة
الصسحة ا÷ؤارية لزرالدة:

 10من أصصل  150حالة –تاج
إأ ¤ألتكفل با’سصتعجا’ت

ح -ول أŸوضش -وع أأف -ادت أل -دك -ت -ور ن -ادي -ة عÓّ-م
م- -دي -رة م -ؤوسشسش -ة ألصش -ح -ة أ÷وأري -ة ل -زرأل -دة‘ ،
تصش -ري -ح لـ»ألشش -عب» أأن أŸؤوسشسش -ة ألصش -ح -ي -ة أل -ت-ي
تسشÒه-ا تسش-ت-ق-ب-ل  150م -ريضض ي-وم-ي-ا ،م-ؤوك-دة أأن
هناك عملية «أنتقاء للحالت» ألتي ترد إأليها ،يقوم
بها أألطباء ألذين يضشمنون خدمات ألسشتعجالت،
مÈزة أأنه من  5إأ 10 ¤حالت فقط –تاج ألتكفل
ألسشتعجا‹ على مسشتوى أŸسشتششفيات.
قالت أŸتحدثة إأن مؤوسشسشة ألصشحة أ÷وأرية

لزرألدة تقوم بعملية «أنتقاء» للحالت ألتي تتطلب
تكف Óأأفضشل ‘ مصشالح ألسشتعجالت ألطبية على
مسش -ت-وى أŸسش-تشش-ف-ي-ات ،وت-ت-م-ث-ل ه-ذه أ◊الت ‘
نوبات ألربو أ◊ادة ،ألتي ل تتوفر هذه أŸؤوسشسشة
ألصش -ح -ي -ة ع-ل-ى أل-وسش-ائ-ل ألÓ-زم-ة ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف ع-ن
أŸريضض ،باإلضشافة إأ ¤ألذبحة ألصشدرية ،وكذأ
Óطفال حديثي ألولدة.
بعضض أ◊الت ل أ

د .نايلي طبيبة باسستعجا’ت
مسستشسفى باشسا:

 50حالة ترد إأ ¤أŸصصلحة  2فقط
منها –تاج إأ ¤تكفل دقيق

أأم -ا أل -دك -ت -ورة َف -وزي -ة ن -اي -ل -ي ط -ب -ي -ب -ة ع -ام -ة
باسشتعجالت مسشتششفى مصشطفى باششا أ÷امعي،
فقد أأرجعت سشبب ألكتظاظ وألضشغط ألذي تعاÊ
منه أŸصشلحة ألتي تعمل بها إأ ¤أŸوقع أ÷غرأ‘
أŸركزي لهذأ أŸسشتششفى ،وسشهولة ألوصشول إأليه
م -ن ﬂت -ل -ف ج -ه -ات أل -ولي -ة وأل-ولي-ات أألخ-رى،
ب- -اإلضش- -اف -ة إأ ¤ت -وأج -د ك -ل أل -ت -خصشصش -ات ،وك -ذأ
أÿدمات ألصشحية ألتي يقدمها أألطباء أ÷يدة ،ما
يجعل أŸرضشى يثقون أأك Ìبالتكفل ألطبي ألذي
تقدمه ألسشتعجالت بهذأ أŸسشتششفى.
وهناك سشبب آأخر حسشب أŸتحدثة ،أأدى إأ¤
ح- -ال- -ة ألضش- -غ- -ط أل- -ت- -ي ت- -ع- -ا Êم- -ن- -ه -ا مصش -ل -ح -ة
ألسشتعجالت بهذأ أŸسشتششفى أ÷امعي ،يتمثل ‘
غ -ي -اب ث -ق -اف -ة أل -ع Ó-ج ‘ أŸؤوسشسش-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
أ÷وأرية ،بالرغم من أأن أألطباء ألعامل ‘ Úهذه
أألخÒة لديهم مسشتوى وتكوين طبي عا‹ ،وهذأ ما

مدير ا÷ؤية ا÷زائرية:

يعاكسض ما يطالب به ألبعضض من ألقطاع ،ألذين
يرون أأن ألتكوين ضشروري ‘ كل ألتخصشصشات ،ألن
ألصشحة ألعمومية تتطور بالتخصشصض ألدقيق ،كما
أأشش -ارت إأ ¤أأه -م -ي -ة –سش -يسض أŸوأط -ن ب -أاه -م -ي-ة
أللجوء إأ ¤أŸؤوسشسشات ألصشحية أ÷وأرية.
وذك -رت أل -دك -ت -ورة ن -اي -ل -ي أأن أسش -ت -ع -ج -الت
مصشطفى باششا تسشتقبل  50حالة ‘ ألسشاعة2 ،
ف-ق-ط م-ن-ه-ا –ت-اج إأ ¤أل-ت-ك-ف-ل أل-ط-ب-ي أل-دق-يق
وأŸتابعة ،وبقية أ◊الت Áكن ألتكفل بها ‘
أŸؤوسشسش-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة أ÷وأري-ة ،أل-ت-ي
يتع Úعليها ضشمان خدمات صشحية على مدى 24
سشاعة.
لششارة إأ ¤أأنه ” إأطÓق مششروع
وŒدر أ إ
لعادة تنظيم مصشالح ألسشتعجالت على مسشتوى
إ
أŸؤوسشسش -ات ألسش -تشش -ف -ائ -ي -ةÃ ،ا ي -ت -ن -اسشب م -ع
مضشمون قانون ألصشحة أ÷ديد ،ألذي يهدف إأ¤
–سش Úألتكفل باŸرضشى وتخفيف ألضشغط عن
هذه أŸصشالح.

دورأت تكوينية لألطباء ألعامÚ
كما تعكف حاليا مديرية ألتكوين بوزأرة ألصشحة
وألسشكان وإأصشÓح أŸسشتششفيات على تنظيم دورأت
ت -ك -وي -ن -ي -ة ل -ف -ائ -دة أألط -ب -اء أل -ع -امﬂ ‘ Úت-ل-ف
أŸصشالح ألسشتعجالية ،لضشمان –سش Úأÿدمات
ألصشحية للمرضشى.
ويذكر أأن ألدولة قد خصشصشت إأمكانيات معتÈة،
إلعادة تأاهيل ألسشتعجالت ألطبية ،من بينها فتح
مناصشب مالية إأضشافية خاصشة باألطباء ألعام ،Úمع
منحهم تكوينا إأضشافيا لتحسش Úمهارأتهم ‘ ›ال
ألسشتعجالت ألطبية.

ألرفع من أأتاوأت أŸلحة سصيؤوثر سصلبا على نفقات خطوطنا

إاع -ت Èال -رئ -يسض اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل-خ-ط-ؤط
ا÷ؤي -ة ا÷زائ -ري -ة،ع Ó-شض ب-خ-ؤشض ،أامسض،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،أان اح-ت-م-ال م-راج-ع-ة
سسعر أاتاوات اÓŸحة ا÷ؤية بالزيادة بهدف
“ؤي - -ل وك- -ال- -ة وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -طÒان اŸد،Ê
اŸرت -قب انشس -اؤوه -ا Ãؤجب مشس-روع ال-ق-ان-ؤن
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-طÒان اŸد ،Êسس-ي-ؤؤث-ر سس-ل-با على
نفقات اÿطؤط ا÷ؤية ا÷زائرية.
قال عÓشض  -خÓل أسشتماعه من قبل ÷نة
ألنقل وأŸوأصشÓت ألسشلكية وألÓسشلكية باÛلسض
ألششعبي ألوطني ‘ -إأطار مناقششة مششروع ألقانون
أŸعدل وأŸتمم للقانون رقم  06-98أŸؤورخ ‘
 1998أل -ذي ي -ح -دد أل -ق -وأع -د أل -ع-ام-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
بالطÒأن أŸد ،Êأأن أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية
«سشعيدة Ãبادرة ألوزأرة ألوصشية أŸتعلقة بإانششاء
هذه ألهيئة (وكالة وطنية للطÒأن أŸد )Êألتي
تتمتع بالسشتقÓلية ألتقنية وأإلدأرية وأŸالية وفقا

لتوصشيات أŸنظمة ألعاŸية للطÒأن أŸد.»Ê
وأأشش - - -ار أŸسش - - -ؤوول إأ ¤أأن أÿط- - -وط أ÷وي- - -ة
أ÷زأئرية عضشو ‘ أŸنظمة ألدولية للنقل أ÷وي
(إأياتا) وألتي “ارسض نششاطها وفق أللوأئح ألصشادرة

عن أŸنظمة ألعاŸية للطÒأن أŸد Êوخصشوصشا
منها أŸرفقات  17و 18أŸتعلقة باألمن وألسشÓمة.
ك- -م- -ا أأوضش -ح ع Ó-شض أأن إأنشش -اء وك -ال -ة وط -ن -ي -ة
للطÒأن أŸد ÊيعتÃ Èثابة –ويل مهام مديرية
ألطÒأن أŸد Êأ÷زأئري وأألرصشاد أ÷وية إأ¤
هذه ألهيئة أ÷ديدة أŸسشتقلة.
لكن ،قال أŸسشؤوول ،إأن «ألوسشائل أŸطروحة
ل-ت-م-وي-ل ه-ات-ه أل-ه-ي-ئ-ة وخصش-وصش-ا م-نها ألنابعة عن
أأتاوأت أÓŸحة أ÷وية سشيؤوثر سشلبا على نفقات
أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية إأذأ ما “ت مرأجعتها
بالزيادة».
وأأوضشح عÓشض أأنه من ألضشروري إأنششاء وكالة
وطنية للطÒأن أŸد Êخاصشة وأأن أŸنظمة ألدولية
ل- - -ل - -طÒأن أŸد Êق - -د أأوصشت أأعضش - -اءه - -ا Ãن - -ح
أسشتقÓلية قانونية ومالية إلدأرة طÒأنهم أŸدÊ
بهدف ضشمان أأدأء مهامهم وإأيجاد أ◊ل Ÿششكلة
غياب آأليات ألتمويل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حسصبلوي :ألصصحة تكفل تام باŸريضس وليسصت  Œـ ـ ـ ـ ـارة

أاك- -د وزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك -ان وإاصس Ó-ح
’سس-ت-اذ ﬂت-ار حسس-بÓ-وي‘ ،
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ا أ
لقاء جمعه ،أاول أامسض ،مع مديري ومسسÒي
اŸؤؤسسسس- -ات ا’سس- -تشس -ف -ائ -ي -ة اÿاصس -ة ،ع -ل -ى
«ضس - - -رورة» احÎام ح- - -ق- - -ؤق اŸريضض وف- - -ق
ق-ؤاع-د أاخÓ-ق-ي-ات وأادب-ي-ات اŸه-نة» ،حسسبما
أافاد به ،أامسض ،بيان للؤزارة.
وأأوضشح ذأت أŸصشدر أأنه وخÓل هذأ أللقاء
ألذي ” بالوزأرة بحضشور أأزيد من  100مؤوسشسشة
أسشتششفائية خاصشة تنششط ‘ ﬂتلف ألتخصشصشات
ع Èكافة ألÎأب ألوطني ،أأقر ألوزير أأن «ألقطاع
أÿاصض ع - -رف ت - -ط - -ورأ ك- -بÒأ ‘ أآلون- -ة ألخÒة
«وأأصش-ب-ح ي-ق-دم عÓ-ج-ا إأضش-اف-ي-ا وم-ك-م Ó-ل-ل-ق-ط-اع
ألعمومي ،ل يسشتهان به» ،ملحا ‘ نفسض أإلطار أأن
أأدأء أÿدم -ة ألصش-ح-ي-ة ل Áك-ن أع-ت-ب-اره-ا ع-م-ل-ي-ة
Œارية بل بالعكسض هي ‘ «أŸقام أألول خدمة
عمومية بامتياز حتى وإأن فوضشت للقطاع أÿاصض
تبقى مقننة وتخضشع لقوأعد أأخÓقيات وأأدبيات
أŸهنة ألتي Œعل منها نبيلة بامتياز وŒعل من
كرأمة وسشÓمة أŸريضض وأ◊فاظ على خصشوصشيته
وحقوقه من أأسشمى أأهدأفها».
ومن ب Úأأهم أÙاور ألتي ركز عليها ألوزير ‘
هذأ أللقاء وألتي كرسشها قانون ألصشحة أ÷ديد
يضشيف ذأت ألبيان » تأاط Òألقطاع أÿاصض ود›ه»
ضشمن ألششبكة ألوطنية للصشحة مع «وضشع منظومة
م -ع -ل -وم -ات -ي-ة وط-ن-ي-ة ل-لصش-ح-ة « تشش-م-ل ع-ل-ى وج-ه
أÿصش -وصض»أŸل -ف أل -ط -ب -ي أإلل -كÎو Êل -ل -م-ريضض
وملفات تسشي Òنششاطات كل أŸؤوسشسشات أÿاصشة»،
ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤أع -ت-ب-ار أل-ق-ط-اع أÿاصض «مصش-درأ
مكم ‘ « Óنظام أŸعلومات ألصشحية لسشيما ما
ع -ل -ق بـ» أل -ت -ب -ل -ي -غ ع -ن أألم -رأضض ذأت أل -تصش -ري-ح
أإلجباري (ألتنبيه وأليقظة ألصشحية )  ،إأ ¤جانب «
أإلسش -ه -ام « ‘ ت -رق -ي -ة أل-وق-اي-ة وألÎب-ي-ة ألصش-ح-ي-ة
و»تبادل أÈÿأت «ب Úألقطاع Úو» ألعمل على
وضشع أتفاقيات» ب Úألقطاع Úخاصشة ‘ مناطق
أ÷نوب وألهضشاب ألعليا.
كما ” أأيضشا ألÎكيز على أÙـ ـاور أŸتعلق ـ ـ ـة
بـ « أ◊ق ‘ إأعÓم أŸريضض عن طريق توثيق
أŸعلومات وتكريسض حقه ‘ أ◊صشول على ملف
وتقرير طبي عند أÿروج « ،وكذأ إأدماج ألقطاع
أÿاصض ‘ ع -م -ل -ي -ة أل -ت-وأأم-ة وأل-ت-ط-ب-يب ع-ن ب-ع-د
و«إأششرأك ألقطاع أÿاصض « ‘ صشياغة وإأعدأد
ألنصشوصض ألتنظيمية أÿاصشة بتنظيمه وسشÒه ،مع

«إأل -زأم» ه -ذأ أل -ق-ط-اع ب-ت-ق-د Ëحصش-ي-ل-ة نشش-اط-ات-ه
وآأفاق تطويرها «إأ ¤جانب» إألزأم»أŸمارسش‘ Ú
ألقطاع أÿاصض بـ»مزأولة برأمج ألتكوين أŸسشتمر
بهدف –ي ÚأŸعارف و–سش Úنوعية أÿدمات».
وب -اŸن -اسش-ب-ة أأم-ر أل-وزي-ر حسشب ن-فسض أل-ب-ي-ان
»بضش -رورة ت -دأرك ك -ل أل -ن -ق -ائصض أل -ت -ي سش -ج-ل-ت-ه-ا
ﬂت -ل-ف أل-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ف-ت-يشش-ي-ة ب-خصش-وصض تسش-يÒ
أŸوأد ألصش -ي -دلن -ي -ة وف -ت -ح ألسش-جÓ-ت أل-ق-ان-ون-ي-ة
وأحÎأم دف- -ات- -ر ألشش -روط وأل -تصش -ري -ح أإلج -ب -اري
ب-اŸسش-ت-خ-دم ،« Úب-اإلضش-اف-ة إأ»¤إأشش-رأك أل-ق-طاع
أÿاصض ‘ نششاطات أŸناوبة وألسشتعجالت».
ك -م -ا ” ب -اŸن -اسش -ب-ة أل-ت-ذك Òبضش-رورة «إأرسش-ال
ألح- -ت -ي -اج -ات أل -ت -ق -دي -ري -ة ف -ي -م -ا ي -خصض أŸوأد
ألصشيدلنية وأŸسشتلزمات ألطبية» أÿاصشة بهذأ
أل -ق -ط -اع ل -لصش-ي-دل-ي-ة أŸرك-زي-ة ل-ل-مسش-تشش-ف-ي-ات ‘
«أآلجال أÙددة».
و‘ ختام أللقاء وبعد ألسشتماع إأ ¤أنششغالت
وم - -قÎح- -ات ‡ث- -ل- -ي أل- -ق- -ط- -اع أÿاصض ،أأوضش- -ح
حسشبÓوي ،أأن سشنة  2019سشتسشمح بوضشع تصشور
مسش-ت-ق-ب-ل-ي مششÎك Ãع-ي-ة ك-ل أل-ف-اع-ل( Úأل-ق-ط-اع
أل-ع-ام وأÿاصض) ب-غ-ي-ة إأرسش-اء «أألسشسض أل-تشش-ري-ع-ي-ة
وأل -ت -ن -ظ -ي-م-ي-ة أ÷دي-دة» أل-ت-ي ت-ه-دف إأ– ¤ق-ي-ق
خ-دم-ات صش-ح-ي-ة رأق-ي-ة ل-ف-ائ-دة أألج-ي-ال أل-ق-ادم-ة
و»ضش-م-ان أسش-ت-ق-رأر و‚اع-ة أŸن-ظ-وم-ة ألصش-ح-ي-ة،
ت-ت-ف-ادى ب-ه-ا أ÷زأئ-ر أıاط-ر وت-رف-ع ب-ه-ا ع-ال-ي-ا
ألتحديات على ألصشعيدين ألدأخلي وأÿارجي.

دعت إاليه فرعؤن ومعروف عقب أاشسغال اللجنة اŸشسÎكة القطاعية

نحوإألغاء تسصعÒة خدمات ألتجوأل ألدو‹ ب Úأ÷زأئر وتونسس

اأعلنت وزارتا قطاع الÈيد وا’تصسا’ت
للجزائر وتؤنسض ،اأمسض ،با÷زائر العاصسمة،
اأن-ه سس-ي-ت-م اإل-غ-اء تسس-عÒة خ-دم-ات ال-تجؤال
الدو‹ للهاتف النقال ب Úالبلدين.
و‘ ل - -ق - -اء صش - -ح- -ف- -ي مششÎك م- -ع ن- -ظÒه- -ا
ألتونسشي ،أأنور معروف عقب أأششغال ألدورة ألثالثة
ل -ل -ج -ن-ة أل-ف-ن-ي-ة أŸششÎك-ة أ÷زأئ-ري-ة-أل-ت-ونسش-ي-ة
للتعاون ‘ ›ال ألÈيد وتكنولوجيات ألإعÓم
وألتصش - -ال ،ق - -الت وزي - -رة ألÈي - -د وأŸوأصشÓ- -ت
ألسش-ل-ك-ي-ة وألÓ-سش-ل-ك-ي-ة وأل-ت-كنولوجيات وألرقمنة،
أإÁان هدى فرعون «لقد قررنا تششجيع سشلطتي
ألضشبط للبلدين من أأجل حث متعاملي ألهاتف
أل -ن -ق -ال ل -وضش -ع ألأج -ه -زة أل -ت -ق -ن -ي-ة وألشش-روع ‘
أŸفاوضشات ألتجارية ألÓزمة بغية أإضشفاء ششفافية
على أŸبادلت بالنسشبة للزبائن ألذين يتنقلون بÚ
أل -ب -ل -دي -ن وه -ذأ م -ن دون دف -ع تسش -عÒة أل-ت-ج-وأل
ألدو‹ أأوألقيام بتعديÓت على هوأتفهم ألنقالة».
من جهته ،أأعرب ألوزير ألتونسشي عن «ألرغبة
أŸششÎك -ة ل -ل -ب -ل -دي -ن ‘ أإل -غ -اء تسش -عÒة خ-دم-ات
ألتجوأل ألدو‹ وخلق ما يسشمى بالششبكة ألوأحدة
ألتي تسشمح Ÿوأطني ألبلدين بالششعور أأنهم ‘
بلدهم».
وأأوضشح مسشوؤولون ‘ ألوزأرة أأن أ÷زأئريÚ
وأل -ت -ونسش -ي Úأل -ذي -ن سش -يسش -ت -ف -ي-دون م-ن ع-روضض
ج-زأف-ي-ة م-ك-اŸات وب-ي-ان-ات ب-اإم-ك-ان-ه-م أسشتعمال
هوأتفهم ألنقالة ‘ أ÷زأئر و/أأوتونسض من دون
دفع تكاليف أإضشافية» ،مضشيف Úأأن كل ألتصشالت
ألتي يقومون بها أنطÓقا من ألبلدين «سشتعتÈ
وكاأنها مكاŸات ﬁلية».
تسشمح خدمة ألتجوأل ألدو‹ للزبون باسشتعمال
ه -ات -ف -ه أل -ن -ق -ال ‘ ب -ل-د أآخ-ر ب-فضش-ل ألت-ف-اق-ات
أÈŸمة ب Úألبلدين .عند أÿروج من أ◊دود
أل-وط-ن-ي-ة ،ي-تصش-ل أل-ه-ات-ف أل-ن-ق-ال ت-ل-ق-ائيا بششبكة
أŸتعامل ألششريك ألتابع له .ويتعلق ألأمر بخدمة
م -دف -وع -ة أل -ث -م -ن ،ح -يث أأن ه -ذه ألأخÒة ت-ك-ون
باهظة ‘ أأغلب ألأحيان لكن أأسشعارها تختلف من
متعامل لآخر.

تقدم ‘ ألتعاون ألثنائي ‘ ألÈيد وتكنولوجيات أإ’علم
صشرحت وزيرة ألÈيد وتكنولوجيات ألإعÓم
وألتصشال وألرقمنة هدى-أإÁان فرعون ،أأمسض،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة ،أأن أل -ت -ع -اون ب Úأ÷زأئ-ر
وتونسض سشجل «تقدما معتÈأ» ‘ ›ال ألÈيد
وتكنولوجيات ألإعÓم وألتصشال.
وخ Ó-ل ن -دوة صش -ح -ف-ي-ة مششÎك-ة م-ع ن-ظÒه-ا
أل -ت -ونسش -ي أأن -ور م -ع -روف ع-قب أأشش-غ-ال أل-دورة 3
ل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة أıت-ل-ط-ة أ÷زأئ-ري-ة-ألتونسشية
للتعاون ‘ ›ال ألÈيد وتكنولوجيات ألإعÓم
وألتصشال أأكدت ألسشيدة فرعون قائلة «تطرقنا

أإ ¤ألعمل ألذي قامت به أ÷زأئر وتونسض كما
ثمنا ألتقدم أŸعت ÈأÙقق ‘ ›ال ألتعاون ‘
›ال ألÈيد وتكنولوجيات ألإعÓم وألتصشال».
كما أأكدت ألوزيرة أأنه من ب Úهذأ ألتقدم
«أإ‚از مرأكز للتبادل ألÈيدي على مسشتوى حدود
ألبلدين» ،معتÈة أأن هذأ أ÷انب يكتسشي « أأولوية»
ب -ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-زأئ-ر وت-ونسض ،مضش-ي-ف-ة أأن «أÙور
ألآخر ألذي “ت مناقششته مع ألطرف ألتونسشي
ي -ت -م -ث -ل ‘ شش -ب -ك-ة ألأق-م-ار ألصش-ط-ن-اع-ي-ة ح-يث
سش -ن -ع -م -ل ع -ل -ى أأن تسش -ت -ف -ي-د ت-ونسض م-ن ألسش-ات-ل
أ÷زأئ -ري ل Ó-تصش -الت ألسش -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سش -ل -ك-ي-ة
أألكومسشات.»1-
كما صشرحت ألوزيرة أأنها تطرقت مع ألطرف
ألتونسشي أإ ¤ألتعاون ‘ ›ال ششبكات ألكوأبل
بالألياف ألبصشرية ألبحرية ،معتÈة أأن تقاربا بÚ
أŸنششاأت Úألقاعديت« Úسشيسشمح بتقليصض تكاليف
ربط أإفريقيا بباقي ألعا.»⁄
أأضش -افت أل -وزي -رة ت -ق -ول «ب -خصش-وصض أل-ك-وأب-ل
أل-ب-ح-ري-ة ح-يث ي-ت-وف-ر أل-ب-ل-دأن ب-هياكله ألقاعدية
أÿاصش -ة ،سش -يسش -م -ح أل -ت -ق-ريب ب Úه-ذه أل-ه-ي-اك-ل
ب -ت -ق-ل-يصض ت-ك-ال-ي-ف رب-ط أإف-ري-ق-ي-ا ب-ب-اق-ي أل-ع-ا⁄
لسشيما مع أأوروبا».
وبششاأن ذلك صشرح ألوزير ألتونسشي أأن ألدورة 3
للجنة ألتقنية أıتلطة أ÷زأئرية-ألتونسشية تعد
فرصشة «لتبادل ألآرأء حول أŸوأضشيع ألتي تخصض
ألبلدين وأآفاق ألتعاون وموقفيهما من أŸسشائل
ألدولية».
ك -م -ا أأضش -اف أأن «ه -ذه أل -دورة ت -اأت -ي ل -ت -ع-زي-ز
أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ -ي -ة أأك Ìب Úأل-ب-ل-دي-ن لسش-ي-م-ا
أل - -ع Ó- -ق - -ات ألسشÎأت - -ي - -ج- -ي- -ة ‘ ›ال ألÈي- -د
وألقتصشاد ألرقمي».
وقد دعا معروف أإ ¤تعزيز ألتعاون ألثنائي
لسش -ي -م -ا ‘ أÛال أل -ت -ك -ن-ول-وج-ي وألسش-ت-ع-م-ال
أŸت-ب-ادل ل-ل-م-نشش-اآت أل-ق-اع-دي-ة أŸوجهة لÓألياف
ألبصشرية ألتي يتوفر عليها ألبلدأن.
كما أأضشاف «أتفقنا على أأن تسشتفيد كل من
أ÷زأئر وتونسض من منششاأتيهما ألقاعدية فيما
يتعلق بششبكات ألألياف ألبصشرية».
م- -ن ج- -ه -ة أأخ -رى ،أأشش -ار أŸسش -وؤول أأن ت -ونسض
«سش -تسش -ت -ف -ي -د» م -ن شش -ب -ك -ات ألأل -ي -اف أل -بصش-ري-ة
أ÷زأئرية لسشيما مششاريع أإ‚از ششبكة لÓألياف
ألبصشرية ألعابرة للصشحرأء (ألرأبطة ب Úأ÷زأئر
وأإف-ري-ق-ي-ا) وشش-ب-ك-ة أأخ-رى م-ن ألأل-ي-اف أل-بصش-ري-ة
ألبحرية تربط أ÷زأئر باأوروبا ‘ ح Úسشتسشتفيد
أ÷زأئر من ششبكة ألأنÎنيت أŸنتششرة ‘ تونسض».
‘ نفسض ألششاأن ،صشرح ألوزير ألتونسشي أأن هذأ
أل-ل-ق-اء ي-ع-ت Èم-ن-اسش-ب-ة ل-لشش-روع ‘ ت-ق-ي-ي-م ت-طبيق
ألت-ف-اق أÈŸم ب Úأل-ب-ل-دي-ن وم-ت-اب-ع-ة أل-توصشيات
أŸنبثقة عن ألدورة  2لهذه أللجنة أŸنعقدة يومي
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أضشفت حيوية على أŸششهد ألسشياسشي

األحزاب تؤوكد أان الرئاسشيات ﬁطة حاسشمة للجزائر
أن -ت-عشس أŸشش-ه-د ألسش-ي-اسش-ي
ألوطني بعد أسشتدعاء رئيسس
أ÷مهورية ألهيئة ألناخبة،
وب-ات أŸوع-د أل-رئ-اسش-ي أŸقرر
‘  18أف-ري-ل أل-قادمﬁ ،طة
سش -ي -اسش -ي -ة م -فصش -ل-ي-ة وه-ام-ة
حسشب تصشريحات أغلب قادة
لح- -زأب ألسش -ي -اسش -ي -ة أل -ت -ي
أ أ
سشارعت إأ ¤تقد ËمرششحÚ
ل-ل-ت-ن-افسس ع-ل-ى ك-رسش-ي قصش-ر
أŸرأدية.

جÓل بوطي
 ⁄ت - -خ - -ت - -ل - -ف تصض - -ري- -ح- -ات
ألتشضكيلت ألسضياسضية سضوأء كانت
معارضضة أو موألة على حد سضوأء
‘ أن أŸوعد ألرئاسضي سضيحدد
خارطة طريق أسضتثنائية ‘ تاريخ
ألتعددية ألسضياسضية ،لسضيما وأن
ق- -ادة أألح- -زأب  ⁄ي- -ت -وأن -وأ ع -ن
أإلع- -لن ع- -ن أسض- -م- -اء ث- -ق- -ي- -ل -ة
ت -رشض -حت ،ج -اء أخ -ت -ي -اره-م ع-ن
ط- - -ري- - -ق أل - -ل - -ج - -ان أŸرك - -زي - -ة
أو›السص ألشضورى بعد حصضولهم
ع -ل -ى ضض -م -ان-ات ت-ام-ة بشض-ف-اف-ي-ة
ألسضتحقاق ألرئاسضي.

طÓئع ا◊ريات:
التحديات تواجه
بانتخابات ششفافة
‘ ه- -ذأ ألصض -دد أع -ت Èح -زب
ط- - - - - - - -لئ - - - - - - -ع أ◊ري - - - - - - -ات أن
ألن -ت -خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة ح-اسض-م-ة
Ÿسضتقبل ألبلد ‘ ،ظل ما تعرفه
م- -ن –دي- -ات ع- -دي- -دة ل Áك- -ن
م -وأج -ه -ت -ه -ا سض -وى ب -ان -ت -خ-اب-ات
صضحيحة وشضفافة ،وأكد أ◊زب
أل - -ذي ي - -ق - -وده وزي- -ر أ◊ك- -وم- -ة
أألسضبق علي بن فليسص ‘ بيان له
أن أل- -ب- -لد ب- -ح- -اج- -ة إأ ¤ن- -ظ- -ام
ب-اسض-ت-ط-اع-ت-ه Œم-ي-ع أ÷زأئريÚ
حول توأفق شضعبي لتجاوز أألزمة

م -ت -ع -ددة أألب -ع -اد ،ول -ف -ت -ح آأف-اق
سضياسضية وأقتصضادية ،وإأجتماعية
ج- - - -دي - - -دة وإلع - - -ادة أألم - - -ل ‘
مسضتقبل وأعد للشضباب.
وأوضضح أ◊زب أن أ◊سضم ‘
مسضأالة أŸشضاركة ‘ رئاسضيات 18
أفريل من عدمها سضتكون خلل
ألدورة أŸقبلة للجنة أŸركزية،
حيث ” تكليف أألمانة ألوطنية
ل -ل -ح -زب ب -ت -حضض Òوث -ي -ق-ة ح-ول
أل -وضض -ع ألسض -ي -اسض-ي وألق-تصض-ادي
وألج-ت-م-اع-ي وع-لق-ته برهانات
ألسضتحقاق ألنتخابي أŸقبل.

األفÓن :السشتحقاق
الرئاسشي مفصشلي
و ⁄ي -خ -ت -ل-ف ح-زب أألغ-ل-ب-ي-ة
ألسضياسضية جبهة ألتحرير ألوطني
ع- -ن م- -وق- -ف ط -لئ -ع أ◊ري -ات،
م -ؤوك -دأ أن م -وع -د ألن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسضية يحظى باهتمام خاصص
ل -دى ق-ي-ادة أ◊زب ،وأŸن-اضض-لÚ
وأŸت-ع-اط-ف ،Úوه-و أول-وي-ة يجب
أن يسضتنفر من أجلها أ◊زب كل
ق -وأه وط -اق -ات -ه ل -ت -ح-ق-ي-ق أل-ف-وز
أŸأام- -ول ،وأوضض- -ح «أآلف -لن» أن
أولوية أألولويات بالنسضبة له هي
ألن -ت -خ -اب -ات أل -رئ-اسض-ي-ة أŸق-رر
تنظيمها يوم  18أفريل .2019
وذكر بيان للحزب ،أمسص ،أن
ألرئاسضيات “نحها قيادة أ◊زب
ألعتيد أهتماما خاصضا ،لذلك ÷أا
إأ ¤ت- - -أاج- - -ي- - -ل م - -وع - -د أŸؤو“ر

ألسض- - -ت - -ث - -ن - -ائ - -ي إأ ¤م - -ا ب - -ع - -د
ألسضتحقاقات ،وقال إأنه ل Áكن
أن ت -زأح -م -ه -ا ع -م-ل-ي-ة أل-ت-حضضÒ
أ÷ي-د ل-ل-م-ؤو“ر ألسض-ت-ث-نائي ،من
م- -ن -ط -ل -ق أن أل -ره -ان ه -و ع -ق -د
م -ؤو“ر ج -ام -ع ون -وع -ي ،ي -ح -ق -ق
أن -ط -لق -ة ج-دي-دة ل-ل-ح-زب ع-ل-ى
أسضسص أل - - -وح- - -دة وأل- - -ت- - -م- - -اسضك
وألتلحم ب ÚأŸناضضل.Ú
وأضض - - - - - - -اف «أآلف- - - - - - -لن» إأن
ألسض -ت -ح -ق -اق أل -رئ -اسض -ي يشض -ك -ل
ﬁطة حاسضمة ومفصضلية بالنسضبة
للجزأئر ،كما أنه فرصضة موأتية
ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-ع-ب-ئة أŸطلوبة حول
ه -ذأ أل -ه -دف أألسض-اسض-ي وم-ن ث-م
ألشض- - - - - - - - -روع ‘ –ضض ÒأŸؤو“ر
ألسضتثنائي باسضتعدأد تام إل‚اح
ه- - -ذه أÙط- - -ة ألسض- - -ي- - -اسض- - -ي - -ة
ألتنظيمية ،مشضÒأ إأ ¤أن حزب
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ي-ع-كف
حاليا على ألتحضض Òللنتخابات
ألرئاسضية ،ألتي يرأهن عليها من
أجل دعم رئيسص أ÷مهورية عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة رئيسص أ◊زب،
Ãا يضضمن ألسضتمرأرية وموأصضلة
تطبيق برنا›ه ألوأعد.

حزب العمال :مششاورات
واسشعة لÎششيح حنون
وه- -و يسض -اب -ق أل -زم -ن ي -ع -ك -ف
ح -زب أل -ع -م -ال ح -ال -ي-ا ‘ دورت-ه
أل -ع -ادي -ة ع -ل -ى درأسض -ة إأم -ك-ان-ي-ة
ت -رشض -ي -ح أألم -ي -ن -ة أل-ع-ام-ة ل-وي-زة

ح -ن -ون أل -ت -ي ق -الت إأن -ه -ا ت-فضض-ل
مقاطعة أŸوعد ألرئاسضي ،لكنها
لن ترفضص طلب أللجنة أŸركزية
وأŸك -تب ألسض -ي -اسض-ي ل-ل-ح-زب إأذأ
ق -رر دع -م -ه -ا ك -م-رشض-ح-ة ‘ ظ-ل
حفاظ ألتشضكيلة ألسضياسضية على
مكانتها على ألسضاحة ألسضياسضية
حسضب أŸؤوشض-رأت أل-ت-ي أع-ل-ن-ت-ه-ا
ن-ه-اي-ة أألسض-ب-وع أŸاضض-ي ،وه-وما
ي -ؤوك -د إأم -ك -ان -ي -ة مشض -ارك-ة ح-زب
ألعمال ‘ ألنتخابات ألرئاسضية.
وحسضب تصضريحات حنون فإان
ت- - -وت- - -ر أل- - -وضض- - -ع ألق- - -تصض - -ادي
وألج-ت-م-اع-ي ل-ل-ب-لد ق-د ي-فرضص
ع- -ل -ى أŸك -تب ألسض -ي -اسض -ي أل -ذي
سض -ي -ع -ل -ن ع -ن م -وق -ف -ه أل -ن -ه-ائ-ي
ضضرورة أŸشضاركة ‘ ألنتخابات
أل -رئ -اسض -ي-ة ،خ-اصض-ة وأن ح-ظ-وظ
ألفوز متوفرة بالنظر إأ ¤ألسضاحة
ألشضعبيةŸ ،ا تعرفه من ترأجع ‘
ث -ق -ة ب -عضص أألح-زأب ألسض-ي-اسض-ي-ة
ل- -دى أŸوأط- -ن Úون -ف -وره -م م -ن
أŸوأعيد ألنتخابية.

تصشاعد ‘ عدد
الراغب ‘ ÚالÎششح
وم -ع تصض -اع -د أل -ت-ن-افسص ع-ل-ى
أل-ظ-ف-ر ب-ك-رسض-ي أل-رئ-اسضة أعلنت
وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة وأ÷م- -اع- -ات
أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأنية أن
أ◊صض- - -ي - -ل - -ة أŸؤوق - -ت - -ة لسض - -حب
أسض -ت -م -ارأت أك-ت-ت-اب أل-ت-وق-ي-ع-ات
ألفردية للرأغب ‘ ÚألÎشضح بلغ
 101رسضالة رغبة ‘ ألÎشضح إأ¤
غ -اي -ة مسض-اء ألسض-بت ،وأف-اد ب-ي-ان
للدأخلية أن مصضالح ألوزأرة تلقت
 13رسض - -ال- -ة ل- -رؤوسض- -اء أح- -زأب
سضياسضية ،و 88رسضالة ÎŸشضحÚ
أح- -رأر ،وق -د –صض -ل أŸع -ن -ي -ون
ع -ل -ى حصض -ت -ه -م م -ن أسض -ت-م-ارأت
أكتتاب ألتوقيعات ألفردية تطبيقا
لح- -ك- -ام أل- -ق- -ان -ون -ي -ة سض -اري -ة
ل - -أ
أŸفعول.

أسشتاذ ألعلوم ألسشياسشية إأدريسس عطية لـ«ألششعب»:

ا÷زائر Œيد الهندسشة النتخابية من خÓل اÙافظة على انتظامها
ق -ال أسش -ت -اذ أل-ع-ل-وم ألسش-ي-اسش-ي-ة وأÙل-ل
ألسش- -ي- -اسش- -ي ،إأدريسس ع- -ط- -ي- -ة ‘ تصش- -ري -ح
لـ»ألشش- -عب» إأّن أ÷زأئ- -ر Œي- -د أل- -ه -ن -دسش -ة
ألن -ت -خ -اب -ي -ة م -ن خ Ó-ل أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
أن -ت -ظ -ام -ه -ا ،وه -وأك Èدل -ي -ل ع -ل -ى رسش-وخ
أل-ع-م-ل أل-دÁق-رأط-ي وت-وط-ي-نه ،ويحافظ
على رتابة ألعمل ألسشياسشي ودÁومته.

وهران :براهمية مسسعودة
أع -ت Èأدريسص أل -ه-ن-دسض-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ع-م-ل-ي-ة
دÁق -رأط -ي -ة ،ت -رت -ك -ز ع-ل-ى ﬁددأت أسض-اسض-ي-ة،
تسضتوي ‘ أربعة أركان ،بدأية بعنصضر ألنتظام
وأحÎأم م -دة أل -ع -ه -دة ألن -ت-خ-اب-ي-ة أÙددة ‘
ألدسضتور أ÷زأئري دون أفتعال أسضباب وظروف
أسض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل -تÈي -ر ت -أاج -ي -ل ألسض -ت -ح -ق -اق -ات
ألنتخابية.
ع -رف أل-دك-ت-ور إأدريسص ع-ط-ي-ة ألن-ت-ظ-ام م-ن
أŸن -ظ -ور ألن-ت-خ-اب-ي ،ع-ل-ى أن-ه أحÎأم ل-ل-ع-ه-دة
ألن -ت -خ -اب -ي-ة أÙدد ›ال-ه-ا وأŸعÈة ع-ن ح-ق
أŸوأط-ن ‘ Úت-ف-ع-ي-ل ح-ق-وق-ه-م ألح-ك-ام شضروط
ألتدأول أوألتغي ،Òقبل أن يضضيف معقبا إأل أن
أركان ألعملية ألنتخابية ألدÁقرأطية ل تكتمل
إأّل ب-وج-ود ع-ن-اصض-ر أخ-رى ،ت-ت-م-ث-ل ‘ أل-ت-ع-ددية
وأ◊ري -ة ألسض -ي-اسض-ي-ة م-ن خ-لل “ث-ي-ل أل-ت-ي-ارأت
وألتشضكيلت ألسضياسضية وحتى أŸسضتقل.Ú
وأشض- -ار ع- -ط- -ي- -ة إأ ¤أّن أ◊ري- -ة ‘ أل- -ن- -ظ -ام
ألن -ت -خ -اب -ي أ÷زأئ-ري ،ت-ع-ن-ي ب-األسض-اسص ح-ري-ة
ألتعب Òوألتفك ÒوأŸبادرة ،مع ضضرورة غياب أي
شضرط أوفعل يحدث أإلكرأه أوألتوجيه ألقسضري
ÿيارأت أŸوطن.Úهي ‡ارسضة يومية تقوم على
ألقناعة وأإلقناع إلثرأء ألنقاشضات ألعامة وتشضكيل
ح -ل -ق -ة أتصض -ال إأضض-اف-ي-ة ب Úأ◊اك-م وأÙك-وم،
وآأل -ي -ة ف -ع-ال-ة ل-دÁق-رأط-ي-ة أل-ث-ق-اف-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة
أŸت -م -ح -ورة ح -ول ح -ق -وق أإلنسض -ان وأŸوأط -ن -ة
وألفعالية وأÙاسضبة.
وعن ألنزأهة قال أÙلل ألسضياسضي إأنها أحد
ألشضروط أألسضاسضية ألتي Œعل ألتنافسص شضريفا

وعادل ب Úألقوى ألسضياسضية إلقرأر قدسضية حقوق
أŸوأطنة وألصضوت ألنتخابي ،من خلل حرصص
لشضرأف على ألنتخابات
ألهيئة ألوطنية ألعليا ل إ
ع- -ل -ى أل -ق -وأئ -م ألن -ت -خ -اب -ي -ة وسض -لم -ة أل -وع -اء
ألنتخابي ،إأ ¤جانب عدم ألتلعب بصضناديق
ألقÎأع وعدم تزوير ﬁاضضر ألفرز وألحÎأم
ألشضامل لنتائج ألصضندوق ،وذلك ‘ ظل أ◊ياد
لدأرة أŸن -ظ -م -ة وأŸشض -رف-ة ع-ل-ى
ألي -ج -اب -ي ل  -إ
ألعمليات ألنتخابية ،وألذي هوبحد ذأته ألتزأم
للنظام ألسضياسضي ،ألدÁقرأطية وألتدأول ألسضلمي
على ألسضلطة.
وعلى ضضوء ذلك ،أّكد ّﬁدثنا أّن دعوة رئيسص
أ÷مهورية للهيئة ألناخبة– ،سضًبا لسضتحقاق 18
أف-ري-ل « 2019دل-ي-ل وأضض-ح ع-ل-ى أل-ت-زأم أل-ن-ظام
ألسضياسضي أ÷زأئري بانتظام ألنتخابات ورسضوخ
أل -ع -م -ل -ي -ة أل -دÁق -رأط-ي-ة ،إأ ¤ج-انب أل-ف-ع-ال-ي-ة
ألي -ج-اب-ي-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ات أل-دسض-ت-وري-ة أل-وط-ن-ي-ة»،
منوها ‘ ألوقت نفسضه إأ ¤أّنها أول أنتخابات
رئ -اسض -ي -ة ‘ ظ -ل أل -دسض -ت -ور أ÷دي -د وأل -ق -ان -ون
ألعضضوي أ÷ديد أŸتعلق بالنتخابات ،وهذأ بعد
‚اح أل-ت-ج-رب-ة ‘ ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ري-ع-ية ألتي
نظمت ‘ ماي  ،2017وألنتخابات أÙلية ألتي
نظمت ‘ شضهر نوفم Èمن ذأت ألسضنة.
وأعت ÈأÙلل ألسضياسضي ‘ سضياق متّصضل أنّ
«أل - -ن - -ظ - -ام ألسض - -ي- -اسض- -ي أ÷زأئ- -ري  ⁄ي- -ن- -ظ- -ر

للنتخابات كغاية ‘ حد ذأتها ،وإأ‰ا وسضيلة
وسضلوك إأنسضا Êيسضعى لتحقيق غاية أعلى منها،
ت-ت-م-ث-ل ‘ أŸق-اصض-د أل-ع-ل-ي-ا ل-لن-ت-خ-اب-ات ،تدور
أسض- -اسض- -ا ح- -ول أل- -ت- -ع- -ب Òع- -ن م -ب -دأ أن ألشض -عب
هومصضدر كل سضلطة ،باإلضضافة إأ ¤أنها “ثل
وسض -ي -ل-ة ل-ت-وع-ي-ة وت-ث-ق-ي-ف أŸوأط-ن Úم-ن ج-ه-ة،
ومصضدرأ للتجنيد ألسضياسضي للمجتمع أ÷زأئري
وألفاعل Úألسضياسضي Úمن جهة أخرى.»...
وبناء على ما سضبق ،يقول أÙلل ألسضياسضي،
أنّ أŸرسضوم ألرئاسضي أŸتعلق باسضتدعاء ألهيئة
ألناخبة جاء مفصضل وأضضحا ويشضمل كل مرأحل
ألعملية ألنتخابية أŸقسضمة إأ ¤ثلث مرأحل،
ب- -دأي -ة م -ن أŸرح -ل -ة أل -ت -حضضÒي -ة وأŸرأج -ع -ة
ألسضتثنائية للقوأئم ألنتخابية ،وكذأ فÎة إأبدأء
ن - -ي - -ة ألÎشض - -ح ‘ وزأرة أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة وسض - -حب
أإلسض- -ت- -م -ارأت ،وصض -ول إأ ¤فÎة إأي -دأع م -ل -ف -ات
ألÎشض- -ح أل- -ن -ه -ائ -ي -ة ودرأسض -ة أŸل -ف -ات وإأع -لن
نتائجها وتلقي ألطعون ،ومن ثم دخول مرحلة
أ◊سض -م م-ن م-رأح-ل ت-ن-ف-ي-ذ أ◊م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة
وألتي تدوم  22يوما ،ومن ثم ألصضمت ألنتخابي
ألذي يدوم ثلثة أيام ،يليه ألقÎأع ،لتنطلق
أŸرحلة أألخÒة باإلعلن عن ألنتائج وترسضيمها
دسض - -ت - -وري - -ا ،إأ ¤ج - -انب درأسض - -ة أإلخ - -ط - -ارأت
ومعا÷تها خلل فÎة أ◊ملة ألنتخابية وبعد
ف-رز أل-ن-ت-ائ-ج م-ن ق-ب-ل أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسض-ت-ق-لة
Ÿرأقبة ألنتخابات.
ت -ط ّ-رق أسض -ت -اذ أل -ع -ل -وم ألسض -ي-اسض-ي-ة وأÙل-ل
ألسض -ي -اسض -ي ،ع-ط-ي-ة إأ ¤أل-وج-وه أل-ت-ي عÈت ع-ن
رغ - - - - - -ب - - - - - -ت - - - - - -ه - - - - - -ا ‘ ألÎشض - - - - - -ح ،م- - - - - -ثÒة
ل -ل -تسض -اؤولت وألسض -ت-ه-ج-ان م-ن ق-ب-ل أŸوأط-ن،Ú
ولفت إأ ¤ضضرورة عدم ألتغافل عن «أŸشضهد
لحزأب ألسضياسضية أ÷زأئرية» ألعاجزة
أÎŸهل ل أ
عن Œنيد أŸناضضل Úوألفاشضلة ‘ تكوين ألكوأدر
ألوطنية ،بحيث ل “تلك أغلب هذه أألحزأب أي
ب- -رن- -ام- -ج أن- -ت -خ -اب -ي وغ Òم -ؤوه -ل -ة ب -أان ت -ق -دم
شض- -خصض- -ي -ات ك -اري -زم -ات -ي -ة ق -ادرة ع -ل -ى دخ -ول
أŸعÎك ألسض -ي -اسض-ي وإأ‚اح أل-ع-رسص ألن-ت-خ-اب-ي
بشضكل منطقي ومقبول.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاويحيى ينهي مهام األم Úالولئي لأÓرندي بالبليدة
لم Úأل -ع -ام ◊زب أل -ت -ج -م -ع
أن- -ه -ى أ أ
أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي أح-م-د أوي-حيى،
لم Úألولئي للحزب ‘ ألبليدة،
مهام أ أ
لم-ان-ة أل-وطنية نهاية
‘ ق-رأر أب-ل-غ-ت-ه أ أ
لسشبوع ،مÈرأ ألقرأر بأانه جاء بطلب
أ أ
لم Úأل-ولئ-ي ،إأع-ف-اءه م-ن م-ه-ام-ه
م-ن أ أ
ع- -ل- -ى رأسس أ◊زب ‘ أل -ب -ل -ي -دة ،ل -ي -ت -م
ت-ع-ي Úعضش-و ب-اŸك-تب أل-وط-ني ،لتسشيÒ
ششؤوون أ◊زب على مسشتوى ألولية ،إأ¤
غاية تعي Úأم Úولئي جديد.
وخ- -ل- -ف أل- -ق -رأر ع -ق -د أÛلسص أل -ولئ -ي
لجتماع نهار ،أول أمسص ،خلصص أÛتمعون
فيه بحسضب بيان –وز «ألشضعب» على نسضخة
منه ،إأ ¤أإلقرأر بتجميد نشضاط أ◊زب على
مسض -ت -وى ولي-ة أل-ب-ل-ي-دة ،مÈري-ن ذلك ،ب-أان-ه-م
ينددون بقرأر «إأنهاء أŸهام» أŸفاجئ لهم،
خاصضة وأن أ◊زب ‘ عهد أألم Úألولئي
أŸن -ح -ى ،ع -رف –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة‘ ،
ألن- -ت- -خ- -اب- -ات أل -تشض -ري -ع -ي -ة وأÙل -ي -ة ،و‘
أن -ت -خ -اب -ات ›لسص أألم -ة ‘ ن -ه-اي-ة ديسض-مÈ
.2018

وأضضاف أصضحاب ألبيان ،أن أ◊زب عرف
وشضهد أسضتقرأرأ ملحوظا ،منذ تو‹ أألمÚ
أل- -ولئ- -ي ﬁم- -د ب- -وشض -لغ -م تسض -ي Òدوأل -يب
أ◊زب على مسضتوى ألبليدة ،وهم وأمام كل
ه -ذأ ق -رروأ Œم -ي-د نشض-اط-ات أ◊زب بشض-ك-ل
رسضمي.

البليدة :لينة ياسسمÚ

تزأمنت وعملية أŸرأجعة ألسشتثنائية للقوأئم ألنتخابية

بوابة إالكÎونية Ÿعاينة بطاقة الناخب والتعرف على مكاتب التصشويت

أطلقت وزأرة ألدأخلية
وأ÷م- - - -اع- - - -ات أÙل - - -ي - - -ة
وأل- -ت -ه -ي -ئ -ة أل -ع -م -رأن -ي -ة،
خ - - -دم - - -ة ج - - -دي - - -دة عÈ
م- - -وق- - -ع- - -ه- - -ا ألإل - -كÎو،Ê
تسش- - -م - -ح ل - -ل - -مسش - -ج - -ل‘ Ú
أل - -ق - -وأئ- -م ألن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة
ب- -ال- -ت- -ع- -رف ع- -ل -ى م -رأك -ز
وم - - - -ك- - - -اتب أل- - - -تصش- - - -ويت
ألتابع Úلها ،وذلك –سشبا
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسش -ي -ة
أŸقررة لـ 18أبريل أŸقبل.
“ك- -ن ه- -ذه أÿدم -ة أل -ت -ي ” أإط -لق -ه -ا
ت- -زأم- -ن- -ا م- -ع أن- -ط- -لق ع -م -ل -ي -ة أŸرأج -ع -ة
ألسضتثنائية للقوأئم ألنتخابية ،من ألإطلع
على كل أŸعلومات أŸتعلقة ببطاقة ألناخب
ك- -رق- -م أل- -ب -ط -اق -ة وأŸرك -ز وأŸك -تب أل -ذي
سضيجري فيه ألناخب عملية ألتصضويت.
ويتم ألولوج أإ ¤هذه ألبوأبة ألإلكÎونية
،electeur.interieur.gov.dz/electeurconsult
من خلل أإدخال أسضم ألولية وألبلدية ألتي
يقطن بها أŸسضجل ‘ ألقوأئم ألنتخابية،

بالإضضافة أإ ¤معلوماته ألشضخصضية ،ومباشضرة
بعد عملية ألبحث يتم عرضص نافذة –توي
على كل أŸعلومات ألوأردة ‘ بطاقة ألناخب
ك-ال-ب-ي-ان-ات ألشض-خصض-ي-ة ورق-م أل-تسض-جيل وكذأ
أسضم ورقم أŸركز وأŸكتب ألذي سضتتم فيه
عملية ألتصضويت.
وق -د أوضض -ح وزي -ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية نور ألدين بدوي
ع Èصضفحته ألرسضمية على ألفايسضبوك ،أن
أل - -ه- -دف م- -ن ه- -ذه أل- -ب- -وأب- -ة ألإل- -كÎون- -ي- -ة
ه -و»أل -ت -ع-رف ع-ل-ى م-ك-اتب أل-تصض-ويت خ-لل
أŸوأعيد ألنتخابية».

سشحبوأ أسشتمارأت ألتوقيع ألفردية

 127ششخصص منهم  13رئيسص حزب ينوون الÎششح لÓسشتحقاق السشياسشي
أع-ل-نت وزأرة أل-دأخ-لية وأ÷ماعات
أÙل -ي -ة وأل -ت -ه -ي -ئ -ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،أمسس
ألأح -د ‘ ،ب -ي -ان ل -ه-ا ،أن  127رأغ-ب ‘
ألÎشش -ح ل-رئ-اسش-ي-ات  18أب-ري-ل أل-قادم،
منهم  13رئيسس حزب سشحبوأ أسشتمارأت
أكتتاب ألتوقيعات ألفردية.
وأوضض- - - - - -ح ذأت أŸصض- - - - - -در أن ع - - - - -دد
ألأشض -خ -اصص أل -ذي -ن أع-رب-وأ ع-ن ن-ي-ت-ه-م ‘
ألÎشضح أإ ¤أŸوعد ألنتخابي أŸقبل بلغ
 127شض-خصص م-ن ب-ي-ن-ه-م  13رئ-يسص ح-زب
وألباقي ( )114أحرأر ،مضضيفا أن أŸعنيÚ
«أسض- - -ت - -ف - -ادوأ م - -ن أ◊صضصص أıصضصض - -ة
لسض -ت-م-ارأت أك-ت-ت-اب أل-ت-وق-ي-ع-ات ت-ط-ب-ي-ق-ا
ل -لإج-رأءأت أل-ق-ان-ون-ي-ة أŸع-م-ول ب-ه-ا» وأن
ألعملية Œري «‘ ظروف جيدة وتتوأصضل

بالتوأزي مع تلقي طلبات ألÎشضح».
ويÈز ‘ قائمة ألرأغب ‘ ÚألÎشضح أسضماء
روؤسض- -اء أح- -زأب شض -ارك -وأ ‘ أسض -ت -ح -ق -اق -ات
رئ -اسض -ي -ة سض -اب -ق -ة ،ع-ل-ى غ-رأر رئ-يسص ج-ب-ه-ة
أŸسضتقبل عبد ألعزيز بلعيد ،بالإضضافة أإ¤
رئيسص حزب طلئع أ◊ريات علي بن فليسص
ورئيسص حزب عهد  54علي فوزي رباع.Ú
كما تتضضمن قائمة ألرأغب ‘ ÚألÎشضح
ل -ل -م -وع -د ألن -ت -خ -اب -ي أل-ق-ادم رئ-يسص ح-رك-ة
›تمع ألسضلم ،عبد ألرزأق مقري.
يذكر أن أÛلسص ألدسضتوري كان قد أكد
ألأربعاء ألفارط ‘ بيان له أن أآخر أآجل
لإي- -دأع م- -ل- -ف- -ات ألÎشض -ح لن -ت -خ -اب رئ -يسص
أ÷م -ه -وري -ة ل -دى أÛلسص سض -ي -ك-ون ي-وم 03
مارسص أŸقبل ‘ منتصضف ألليل.

دعت إأ ¤أŸششاركة ألقوية ‘ ألنتخابات أŸقبلة

جمعية «رجا» تختار رئيسشا Ûلسص الششباب العربي اإلفريقي باÿرطوم

ألشش - -عب ‘ /إأط - -ار ل - -ق - -اءأت - -ه أل - -دوري- -ة
أجتمع ،أول أمسس ،أŸكتب ألوطني ÷معية
رج-اء ب-رئ-اسش-ة ن-ب-ي-ل ي-ح-ي-اوي ،ح-يث تناول
أل-ل-ق-اء ج-م-ل-ة م-ن أل-قضشايا أŸتعلقة بأانششطة
لمانات ألوطنية
أ÷معية ومتابعة أعمال أ أ
وأŸك -اتب أل-ولئ-ي-ة ،إأضش-اف-ة إأ ¤مسش-ت-ج-دأت
ألسش -اح -ة أل -وط-ن-ي-ة .وق-د خ-لصس أل-ل-ق-اء إأ¤
جملة من أŸوأقف وألتوصشيات.
و” أإلشضادة بانتخاب أ÷زأئر من خلل أ÷معية
أل -وط -ن -ي -ة Œم -ع ألشض -ب-اب أ÷زأئ-ري  RAJAكرئيسص
Ûلسص ألشض- -ب- -اب أل- -ع- -رب- -ي ألإف- -ري- -ق -ي ‘ أŸؤو“ر
أŸنعقد مؤوخرأ باÿرطوم ،ناهيك عن تثم Úقرأر
رئيسص أ÷مهورية أسضتدعاء ألهيئة ألناخبة وتنظيم
ألنتخابات ألرئاسضية ‘ آأجالها Ãا يكرسص أحÎأم
أŸوأعيد ألدسضتورية ويرسضخ أŸمارسضة ألدÁقرأطية،
وكذأ تثم ÚأŸكاسضب ألوطنية أÙققة ‘ ﬂتلف
أÛالت ل سضيما أألمن وألسضتقرأر وألتنمية –ت

أل-ق-ي-ادة أل-رشض-ي-دة ل-ف-خ-ام-ة رئ-يسص أ÷م-هورية ألسضيد
عبد ألعزيز بوتفليقة.
ك -م -ا ” أل -ت -ن -وي -ه ب -احÎأف-ي-ة أ÷يشص أل-وط-ن-ي
ألشض -ع -ب -ي وأق -ت-دأره ،وأل-ت-زأم-ه و“سض-ك-ه أل-دأئ-مÚ
Ãه -ام -ه أل -دسض -ت -وري -ة ،ك -م -ا ي-ح-ي-ي ج-ه-وده ودوره
وﬂتلف أسضلك ومصضالح أألمن ‘ بسضط أألمن
وألطمأانينة وتام Úألوطن أرضضا وشضعبا.
ودعت أ÷م -ع -ي-ة ألشض-ب-اب إأ ¤أ◊ضض-ور أل-ف-ع-ال
وأŸشضاركة ‘ ألنتخابات وألتي تبدأ بالتسضجيل ‘
أل -ق -وأئ -م ألن -ت-خ-اب-ي-ة خ-لل فÎة أŸرأج-ع-ة أل-ت-ي
فتحت آأجالها ،كما رحبت Ãبادرة وزأرة ألدأخلية
‘ تنظيم أŸنتدى ألوطني لظاهرة أ◊رقة ،وألذي
يعكسص إأرأدة ألدولة ‘ بذل جهود أك Èللحد من
هذه ألظاهرة وإأشضرأك أ÷ميع ‘ هذأ أŸسضعى،
كما يثمن ألتوصضيات أŸهمة ألتي خرج بها هذأ
أŸنتدى ويع Èعن أسضتعدأده وجاهزيته للمسضاهمة
‘ ترجمتها وŒسضيدها على أرضص ألوأقع.
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اإلثنين  28جانفي  2019م
الموافق لـ  22جمادى األولى  1440هـ

ﬁطة لعرضس التجارب وتبادل اŸعلومات

اŸعرضض الدو‹ ألنظمة األمن وحماية البيئة ومكافحة ا◊رائق اليوم
ي- -ح- -تضس -ن م -رك -ز اŸؤو“رات ال -دو‹،
عبد اللطيف رحال با÷زائر ،الطبعة
لمن
لنظمة ا أ
الثانية للمعرضس الدو‹ أ
وح -م -اي -ة ال -ب-ي-ئ-ة وم-ك-اف-ح-ة ا◊رائ-ق،
ال -ت -ي ت -ن-ط-ل-ق ي-وم  28ج-ان-ف-ي ا÷اري
وت- -ت- -واصس- -ل إا ¤غ- -اي- -ة ن- -ه -اي -ة الشس -ه -ر
Ãشس - -ارك - -ة ح - -وا‹ خ - -مسس Úع - -ارضس - -ا
وع -دي -د ق -ط -اع -ات ت -نشس -ط ‘ ال -وق -اي-ة
وا◊م- -اي- -ة والسسÓ- -م- -ة اŸه -ن -ي -ة ،وك -ذا
م- - - - -ت- - - - -خصسصس ‘ Úع- - - - -ل- - - - -م ال - - - -زلزل
وا÷ي- -ول- -وج- -ي- -ا وال- -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة
وتدوير النفايات.

ورقلة :إاÁان كا‘
‘ إاطار تنفيذ هذا الÈنامج ” ،أامسس،
النطÓق بقاعة اŸرئيات بجامعة قاصشدي
م -رب -اح ورق -ل -ة ‘ ورشش -ات ت-ك-وي-ن-ي-ة م-وج-ه-ة
Óسشاتذة الذين سشيششرفون ‘ مراحل قادمة
ل أ
ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ت-أاط Òال-ط-ل-ب-ة ‘ ال-ت-خصشصش-ات
اŸذك -ورة ال -ت -ي ” اخ -ت -ي -اره -ا ،ك -م -ا أاوضش -ح

األخرى اŸقدمة ‘ هذا الصشالون اıاطر
الصشناعية والتقنية– ،قيقا لهذه الغاية سشوف
ي -ن -ت -ه -ز اÈÿاء ال -ف -رصش -ة ل -ت -ق-د ËاŸشش-ورة
والتوصشيات الوقاية من بعضس اıاطر ‘
أاماكن العمل.
علما أان التعرضس سشÒكز ‘ هذه الطبعة
ع - -ل - -ى اŸك - -اف - -ح - -ة ضش - -د الÈام- -ج الضش- -ارة
اŸتخصشصشة ‘ كلود ،مراقبة الوصشول ،أامن
النÎن-يت ،كشش-ف ال-تسش-ل-ل واألم-ن اŸت-ك-ام-ل،
كما أان األخطار الطبيعية وحماية البيئة سشيتم
نششرها على نطاق واسشع ‘ هذا اŸعرضس
وسش- -يشش- -ارك م- -ت- -خصشصش -ون ‘ ع -ل -م ال -زلزل
وا÷ي -ول -وج -ي -ا وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وإاع-ادة
تدوير النفايات.
عÓ-وة ع-ل-ى ذلك سش-ت-ك-ون ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
مناسشبة للحديث عن ا◊ماية من ا◊رائق ‘

ﬂت- -ل- -ف وظ -ائ -ف -ه -ا وه -ي اإلط -ف -اء ال -ث -ابت
واŸت -ن -ق -ل ،الصش-ي-ان-ة ،ال-كشش-ف ع-ن ا◊رائ-ق،
اŸراقبة والتنظيم ،ويهدف اŸعرضس لتعزيز
وت -أاك -ي -د ب-روز الشش-رك-ات اŸم-ارسش-ة ‘ ›ال
السشÓمة والبيئة ومكافحة ا◊رائق وإادخال
م-ن-ت-ج-ات وخ-دم-ات ج-دي-دة ،وسش-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م
ال - -ع - -دي- -د م- -ن اŸؤو“رات ت- -ت- -م- -ح- -ور ح- -ول
موضشوعات أانظمة إادارة الطوارئ ووضشعيات
األزم- -ات ،السشÓ- -م -ة م -ن ا◊رائ -ق ،ال -ب -ي -ئ -ة،
اıاطر الزلزالية وغÒها ،وسشيكون الÈنامج
مفتوحا للمهني Úوعامة الناسس الذين سشتتاح
لهم الفرصشة للتعرف على التطورات ا÷ديدة
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -أان -ظ -م -ة األم-ان-ة .وم-ن اŸت-وق-ع
حضشور حوا‹  5أالف زائر ،علما أان الطبعة
السشابقة ششهدت مششاركة أاك Ìمن  50عارضشا
و 3أالف زائر.

ل–اد الأوروبي
يدعمها برنامج ا إ
اŸدير العام Ÿششروع (آافاق) مراد Ÿية ‘
ح -ديث لـ«الشش -عب““ Ãا ي -ت -واف -ق وخصش -وصش-ي-ة
الولية وعقب مششاروات ودراسشة اقÎاحات
قدمتها جامعة ورقلة.
بحسشب ذات اŸتحدث فإان برنامج آافاق
لدعم تكييف التكوين والتششغيل واŸؤوهÓت
الذي ” اختيار ثÓث جامعات على اŸسشتوى
ال -وط -ن -ي ل-ت-ن-ف-ي-ذه وه-ي ،ورق-ل-ة ،ب-اب ال-زوار
ووه -ران ي -رت -ك -ز أاسش-اسش-ا ع-ل-ى إارسش-اء ق-اع-دة
توافق ب Úا÷امعة واŸؤوسشسشات القتصشادية
ع Èت- -ع- -زي- -ز دور اŸؤوسشسش -ات وال -ق -ط -اع -ات
الق -تصش -ادي -ة ‘ ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي
وا÷امعي وإادماج الششباب ‘ ا◊ياة اŸهنية
خاصشة ‘ ظل التزايد اŸعت ÈللطÓب خÓل
العششر سشنوات األخÒة والذي يطرح مششاكل
ح-ادة ‘ ن-وع-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن وق-اب-ل-ي-ة ال-ت-وظ-يف
اŸرتبطة إا ¤حد ما مع مدى التناسشب بÚ
مسشتوى اŸؤوهÓت وا◊رف اŸرجوة.
خصشصس لتمويل تنفيذ هذا الÈنامج الذي
أاط -ل -ق -ت -ه وزارة ال -ع -م-ل وال-تشش-غ-ي-ل والضش-م-ان
الج-ت-م-اع-ي Ãشش-ارك-ة وزارت-ي ال-ت-عليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي ووزارة ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م

اŸه -ن -ي Úع Èولي -ات ‰وذج -ي -ة ب-ال-وط-ن ‘
فÎة  3سشنوات حوا‹  11مÓي Úأاورو10 ،
مليون أاورو “ويل من اإل–اد األوروبي ،كما
قدرت مسشاهمة الدولة ا÷زائرية بحوا‹ 1
مليار أاورو ،بحسشب ما ذكرت اŸمثلة عن وفد
اإل–اد األوروب - -ي ‘ ا÷زائ - -ر ن - -وال راب- -ي- -ة
لـ«الششعب““.
كما أاششارت ذات اŸتحدثة أان مششروع آافاق
الذي انطلق ‘ جامعة باب الزوار با÷زائر
وانطلق فعليا بورقلة سشيتم أايضشا إاطÓقه ‘
 14فيفري القادم بوهران.
Œدر اإلششارة إا ¤أان هذا اŸششروع يركز
ع- -ل- -ى دع- -م ت -ك -ي -ي -ف ال -ت -ك -وي -ن ،ال -تشش -غ -ي -ل
واŸؤوه Ó- -ت م - -ن خÓ- -ل ضش- -م- -ان ت- -ك- -ي- -ي- -ف
اŸؤوهÓت ومتطلبات عروضس العمل اŸودعة
م- -ن ط- -رف ال- -ق- -ط- -اع -ات الق -تصش -ادي -ة ذات
األولوية ،ضشمان التكييف الهيكلي ب Úالتششغيل
والتكوين من خÓل وضشع اŸؤوسشسشة ‘ خضشم
نظام التكوين اŸهني والتمه Úوكذا ضشمان
التكييف الهيكلي ب Úالتششغيل والتكوين من
خ Ó-ل ال -ت-وف-ي-ق ب ÚاŸؤوسشسش-ات الق-تصش-ادي-ة
ونظام التكوين ا÷امعي.

 30أالف جرعة اسستلمتها سسيدي بلعباسس

التلقيح ضضد األنفلونزا اŸوسضمية بلغ %97
لنفلونزا
ب-ل-غت نسس-ب-ة ال-ت-ل-قيح ضسد ا إ
اŸوسس -م -ي -ة بسس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس  %97ب -ع -د
إاسس- -ت- -ه Ó-ك أازي -د م -ن  29أال -ف ج-رع-ة
لقاح ،وهي النسسبة التي تعكسس ‚اح
لق-ب-ال ال-ك-ب Òل-ل-م-عني Úمن
ا◊م-ل-ة وا إ
ك - -ب - -ار السس- -ن ،ال- -نسس- -اء ا◊وام- -ل وذوي
لمراضس اŸزمنة .
ا أ

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
كششفت مديرية الصشحة لسشيدي بلعباسس عن
اسشتهÓك قرابة  % 97من ا◊صشة األو ¤من
اللقاحات التي قدرت بـ  30أالف جرعة ،منذ
ان -ط Ó-ق ا◊م -ل-ة ‘  15أاك-ت-وب-ر اŸاضش-ي ‘
انتظار إاسشتÓم ا◊صشة الثانية التي من ششأانها
ضش -م -ان ال-ل-ق-اح-ات إا ¤غ-اي-ة ان-ت-ه-ائ-ه-ا شش-ه-ر
مارسس الداخل.
بحسشب مصشلحة الوقاية ،فإان حصشة الولية
م- -ن ال- -ل- -ق- -اح -ات ” ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى ك -ام -ل
حية إل‚اح ا◊ملة الوطنية
اŸؤوسشسشات الصش ّ
للتلقيح ضشد هذا الفÒوسس والتي تسشاهم ‘
خ -فضس م -ع -دل ال-وف-ي-ات وخ-ط-ر ال-ت-ع-ق-ي-دات

ا÷زائرية «بومار كومبا »Êتختار أا‰وذجا للنجاح ‘ السضوق القارية
بومدين %٦٠ :من منتوجنا الصضناعي اإللكÎو Êيصضّدر إلفريقيا وأاوروبا

صسونيا طبة

عروضض تكوينية ‘ عدة تخصضصضات لطلبة جامعة ورقلة
ي -ط -ل -ق ب -رن -ام -ج آاف-اق اŸن-درج ضس-م-ن
ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب Úا÷زائر وال–اد
لوروبي والرامي إا ¤تكييف الكفاءات
ا أ
ل-ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ياجات سسوق العمل وإانشساء
لول
ب - -رام - -ج ت - -دريسس ‘ ال - -ط- -وري- -ن ا أ
وال-ث-ا Êت-ت-واف-ق م-ع م-ت-طلبات التشسغيل
عروضسا تكوينية لتمك Úطلبة جامعة
ورق - -ل- -ة م- -ن ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى شس- -ه- -ادات
ل-يسس-انسس وم-اسس Îم-ه-ن-ي-ة ‘ ت-خصسصس-ات
م -ن ب -ي -ن -ه -ا ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ،ال-ط-اق-ات
لب -ار
لن- -ت- -اج وت -ق -ن -ي -ات ا آ
اŸت- -ج- -ددة ،ا إ
ونظام النقل واللوجيسستيك.

لفريقية:
للهام ا إ
تقرير شسركات ا إ

ح- - - - -ازت الشس- - - - -رك- - - - -ة
ا÷زائ - -ري - -ة ال- -رائ- -دة ‘
›ال الصس - - - - - -ن- - - - - -اع- - - - - -ة
الل - -كÎون - -ي - -ة ““ب - -وم- -ار
ك- -وم- -ا ““Êع -ل -ى اخ -ت -ي -ار
لل -هـام
ت -ق -ري -ر شس -رك -ات إ
إاف-ري-ق-يا ““ 2019أا‰وذجا
ل - - -ل - - -ن - - -ج - - -اح ‘ السس - - -وق
لف - - -ري - - -ق- - -ي- - -ة ،ح- - -يث
ا إ
سس-يسس-اه-م ه-ذا ال-ت-م-ي-ز ‘
الÎوي- -ج ل- -ل -م -ن -ت -وج -ات
لسسواق
اÙلية الصسنع ‘ ا أ
ال -ع -اŸي-ة وت-ع-زي-ز ف-رصس
السستثمار والتصسدير.

سسهام بوعموشسة
تعد التظاهرة التي تنظمها وكالة اإلعÓم
واÿدمة واألمن ،فرصشة للصشناعي Úلتطوير
فرصس جديدة وتبادل اÈÿة حول قضشايا أامن
اŸوظف ‘ Úمكان عملهم وحماية اŸمتلكات
والبيئة .حسشب ما أاوضشحه بيان الوكالة الذي
تسشلمت جريدة ““الششعب““ نسشخة منه.
أاضش -اف ذات اŸصش -در أان ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة
Óمن بجذب عدد كبÒ
تششكل حدثا مكرسشا ل أ
من اŸهارات واŸتخصشصش› ‘ Úال األمن،
وت- -ق- -د Ëف -رصش -ة ل -ل -م -ؤوسشسش -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
أاواÿاصش- -ة والصش- -ن- -اع -ي Úل -ت -ب -ادل خÈات -ه -م
ومعرفتهم حول قضشايا سشÓمة اŸوظف‘ Ú
مكان عملهم وحماية اŸمتلكات والبيئة.
‘ ه - -ذا السش - -ي - -اق ،أاشش- -ار ال- -ب- -ي- -ان ا ¤أان
Óم- -ن سش- -يسش- -ت- -ق- -ب- -ل
اŸع - -رضس اŸك - -رسس ل  - -أ
م- -ت- -خصشصش ‘ ÚمÓ- -بسس ال- -ع -م -ل (اÓŸبسس
اŸه-ن-ي-ة) ال-ذي-ن سش-ي-ق-وم-ون بعرضس Œهيزات
و‰اذج م -ن اŸل -ح -ق -ات واÓŸبسس اŸه -ن -ي -ة
وغÒه -ا م -ن األن -واع ،وتشش -م -ل اŸوضش -وع -ات

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

ال-ن-اŒة ع-ن اإلصش-اب-ة ب-اإلن-ف-ل-ون-زا اŸوسش-مية
بنسشبة تÎاوح ما ب 75 Úإا %90 ¤خاصشة لدى
الفئات الضشعيفة كاŸسشن Úوا◊وامل وذوي
األمراضس اŸزمنة.
ب -حسشب ال-دك-ت-ور ل-ع-م-ارة ﬁم-د ج-م-ال،
ط -ب -يب ع -ام Ãصش -ل -ح -ة ال -وق-اي-ة ،ف-إان ح-م-ل-ة
التلقيح “سس فئة معينة تتمثل ‘ اŸسشنÚ
الذين يتجاوز سشنهم  65سشنة ،ذوي األمراضس
اŸزم- -ن- -ة ،ال- -نسش -اء ا◊وام -ل ،ع -م -ال ق -ط -اع
حة وا◊جاج ،وأاضشاف أان ا◊ملة عرفت
الصش ّ
هذا اŸوسشم إاقبال كبÒا حيث فاقت نسشبة
التلقيح  %96,5بعد اسشتعمال حوا‹ 29030
جرعة.
أاكد د .لعمارة ‘ الوقت ذاته أان الدعوة ل
ت -زال م -وج -ه -ة ل -ك -اف -ة اŸواط -ن ÚاŸع -ن -يÚ
للتقرب من العيادات الصشحية والسشتفادة من
Óصش-اب-ة ب-فÒوسس
ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ل -ق-ي-ح Œن-ب-ا ل -إ
اإلن -ف -ل -ون -زا اŸوسش-م-ي-ة ب-اع-ت-ب-ار أان ال-ت-ل-ق-ي-ح
اŸبكر يقلل وبششكل كب Òمن اإلصشابة ومن
مضشاعفاتها على األششخاصس اŸرضشى وكبار
السش -ن ،خ -اصش -ة وأان فÒوسس اإلن -ف -ل -ون -زا م -ن
ال -فÒوسش -ات ال -ت -ي ت -ت -غ Òك-ل سش-ن-ة م-ن ح-يث

الÎكيبة والفعالية والقوة.
أاضش- - -اف ذات اŸت- - -ح - -دث أان اŸواسش - -م
اŸاضش- -ي- -ة سش- -ج- -لت وف- -اة مصش -اب Úب -فÒوسس
اإلنفلونزا اŸوسشمية ‡ن تفاقمت أاوضشاعهم
الصش-ح-ي-ة ،ن-ظ-را إلصش-اب-ت-ه-م ب-أام-راضس م-زمنة
وع-دم أاخ-ذه-م ل-ل-ق-اح اإلن-ف-ل-ون-زا ،فضش Ó-ع-ن
ع -دي -د ا◊الت اŸسش -ت -عصش -ي-ة وال-ت-ي “اث-لت
ل-لشش-ف-اء ب-ع-د فÎات عÓ-ج م-ت-ف-اوت-ة أال-زم-تهم
البقاء ‘ اŸسشتششفيات.
ت-ت-واصش-ل ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ضش-د اإلنفلونزا
اŸوسش- -م- -ي- -ة ب -ال -ع -ي -ادة اŸت -ع -ددة اÿدم -ات
صش -ل -ي -ح -ة ول -د ق -اب -ل -ي -ة ال -ت-ي ع-رفت ت-واف-دا
ل -ل -م -ع-ن-ي Úبشش-ك-ل م-ت-زاي-د م-ق-ارن-ة ب-اŸوسش-م
اŸاضشي بفضشل حمÓت التوعية والتحسشيسس
ال -ت -ي ب -اشش -رت -ه -ا وسش -ائ-ل اإلعÓ-م ،ح-يث أاك-د
الدكتور دعنون أاحمد مدير العيادة أان عدد
التلقيحات بلغ  620ششخصس ،فضش Óعن تلقيح
األششخاصس اŸسشن ÚاŸقيم Úبدار العجزة،
وهي اŸبادرة التي قامت بها العيادة بعد تنقل
ف- -رق -ه -ا إا ¤دار األشش -خ -اصس اŸسش -ن Úب -ح -ي
ق-م-ب-ي-ط-ة ل-ت-ل-ق-ي-ح م-ا ي-قارب  70ن-زي Ó-ضش-د
اإلنفلونزا اŸوسشمية.
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ضش ّ- -م ت - -ق- -ري- -ر ““شش- -ركـات
إلل- -ه- -ام أاف -ري -ق -يـا““ ال -ذي ”
إاعداده من قبل بورصشة لنـدن
 360شش - -رك- -ة ري- -ادي- -ة ذات
أاعمال النمواألك Ìديناميكية
‘ إاف -ري -ق -ي-ا ،ول-ك-ن الشش-رك-ة
ا÷زائ -ري -ة ““ب -وم -ار““ “ك-نت
م - -ن ال - -ت - -ف - -وق ع - -ل- -ى ه- -ذه
اŸؤوسشسش- -ات وف- -ق- -ا Ÿع- -ايÒ
م- - -وضش- - -وع- - -ي- - -ة ك- - -م - -ع - -دل
ال-ن-م-واŸرت-ف-ع وال-ق-درة على
خلق فرصس العمل وا◊ضشور
‘ األسشواق العاŸية.
من جهته ،اعت ÈاŸدير
العـ ـام لششركة بومار كومباÊ
علي بومديـن ،اختيار تقرير
ششركات إللهـام أافريقيا 2019
شش-رك-ت-ه ك-ن-م-وذج ل-ل-ن-ج-اح ‘

السش -وق اإلف -ري -ق -ي -ة ،شش -ه-ادة
ع -ل -ى األداء اŸت -م -ي -ز ال -ذي
ح-ق-ق-ت-ه ب-وم-ار ك-ومبا Êعلى
مدى  18سشنة من الوجود ‘
السش-وق ا÷زائ-ري-ة ل-لصش-ن-اع-ة
اإلل- -كÎون- -ي- -ة ،ودلل- -ة ع -ل -ى
ج -دي -ة وت -ف -ا Êك -ل م-وظ-ف-ي
اŸؤوسشسشة.
أاضشاف علي بومدين أان
م -ن -ذ إانشش -اء ب-ومـار ك-وم-ب-اÊ
ق- -ام ف- -ري- -ق ال -ع -م -ل ب -وضش -ع
إاسشÎات - -ي - -ج - -ي - -ة ل- -تصش- -ن- -ي- -ع
م- -ن- -ت- -ج- -ات- -ه- -ا اإلل -كÎون -ي -ة
وتصش - - -دي - - -ره- - -ا إا ¤أاوروب- - -ا
لـتطوير األعمال ‘ أافريقيـ ـا
لح- - - -قـ ـا مششÒا إا ¤أان م- - - -ا
حققته الششركة ““فخر لبومار
““ وشش-رف ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-جزائر،
ف- - -ه - -و ي - -ك - -اف - -ئ رؤوي - -ت - -ه - -ا
اإلسشÎات- -ي -ج -ي -ة ال -ت -ي تضش -ع
ن- -ظ- -ام اإلدارة واŸن- -ت- -ج -ات
واÿدمات ‘ قلب –ديات
الشش -رك-ة ،ب-ل ه-وأايضش-ا ت-ث-مÚ
ل ـجهود جميع موظف ـيها.
‘ ذات السش- - -ي - -اق ،أافـاد
ع- -ل- -ي ب- -وم- -دي ـن أان شش- -رك- -ة

““ب -وم-ار ك-وم-ب-ا ““Êت-ع-زم أاكÌ
م - -ن أاي وقت مضش - -ى ع - -ل - -ى
–ف -ي-ز السش-ت-ث-م-ار م-ن أاج-ل
–قيق ‰ويحدث –ول ‘
إاف -ري -ق -ي -ا وت-واصش-ل إات-ب-اع-ه-ا
رؤويتها ،حيث تخطط بومـار
Ÿضش-اع-ف-ة مسش-اح-ة مصش-نعها
إا 30000 ¤م Îم - -رب- -ع ‘
السش -ن -وات ال-ق-ادم-ة ،ب-ت-ك-ل-ف-ة
تبلغ حوا‹  50مليون دولر
ترقبا لـتسشجيل ارتفاع حاد ‘
اإلنتاج.
وب - - -ح- - -ل- - -ول ع- - -ام ،2021
وضشعت بومار كومبا Êهدف
اإلن- -ت -اج  1.5م-ل-ي-ون ج-ه-از
تلفزيون بدل من  ،300أالف
‘ ال- -ي -وم و 3مÓ-ي Úه-اتف
ذكي بدل من  700أالف ‘
اليوم %60 ،منها سشتخصشصس
للتصشدير إا ¤أاوروبا وبلدان
أاخ-رى ‘ أاف-ري-ق-ي-ا ،ل-ت-ح-قيق
هذا الهدف تطمح ‘ زيادة
م - -ع - -دلت اإلدم- -اج إا%75 ¤
ب-ال-نسش-ب-ة ل-تشش-ك-يلة التلفزيون
و %54ب- -ال- -نسش -ب -ة ل -تشش -ك -ي -ل -ة
الهواتف الذكية.

فضساء للمتعامل Úالقتصسادي ÚواŸسستثمرين

الوادي –تضضن الصضالون الدو‹ للبناء
واألشضغال العمومية با÷نوب

يشس - - -ارك  40ع- -ارضس- -ا ‘ الصس- -ال- -ون
لشس -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ال -دو‹ ل -ل -ب -ن -اء وا أ
ب- -ا÷ن- -وب ‘ ط- -ب -ع -ت -ه ال -ث -ال -ث -ة وذلك
ب- -ال -ق -اع -ة اŸت -ع -ددة ال -ري -اضس -ات ب -ح -ي
ت -كسس -بت ب -ولي -ة ال -وادي ،واŸن -ظ -م م-ن
ط-رف م-ؤوسسسس-ة ““سس-وف ف-وار““ ل-لمعارضس
والصس -ال -ون -ات ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ال-وك-ال-ة
الوطنية لÎقية التجارة اÿارجية.

الوادي :قديري مصسباح
ا◊دث الق- -تصش- -ادي ال- -ت- -ج -اري اŸذك -ور
يشش-ارك ف-ي-ه م-ت-ع-ام-ل-ون اق-تصش-ادي-ون ‡ث-لون
لششركات عاŸية با÷زائر على غرار تركيا،
ان- - - -دون- - - -يسش- - - -ي- - - -ا ،الصش ،Úاسش- - - -ب- - - -ان - - -ي - - -ا،
ت - -ونسس والÈازي - -ل ب - -اإلضش - -اف - -ة إا‡ ¤ث - -لÚ
Ÿؤوسشسشات إا‚از ﬁلية ووطنية ﬂتصشة ‘
›الت البناء واألششغال العمومية والكهرباء،
باإلضشافة إا ¤عدد من الصشناعيŸ Úنتوجات
ذات صشلة بذات اÛالت على غرار النجارة
وم -ع -دات ال -ت -زي Úوال -ت -ج -ه -ي -ز وال -فضش -اءات
اÿضش- -راء وتسش- -ي Òال- -ن- -ف- -اي- -ات وال- -ط -اق -ات

اŸت -ج -ددة إا ¤ج -انب شش-رك-ات الـت-أام Úال-ت-ي
تقدم للراغب Úمن الزوار ،عروضشا ‘ إانششاء
مقاولت ‘ ﬂتلف اÛالت ‘ إاطار الدعم
وششروحات حول آاليات التدعيم والتسشهيÓت
اŸتاحة.
ي -ه -دف الصش -ال-ون ب-حسشب اŸن-ظ-م Úاإ¤
تشش- -ج- -ي- -ع السش -ت -ث -م -ار اÙل -ي وال -ت -ع -ري -ف
باÿدمات واŸنتجات ،وكذا إابراز مؤوهÓت
اŸنطقة والدفع بعجلة التنمية ﬁليا وعلى
مسش -ت -وى ولي-ات ا÷ن-وب ،ك-م-ا ي-ع-تÃ Èث-اب-ة
فضش -اء اق -تصش -ادي ل -ل-م-ت-ع-ام-ل Úالق-تصش-اديÚ
واŸسش -ت -ث -م -ري -ن ‘ ›ال ال -ب -ن -اء واألشش -غ-ال
ال-ع-م-وم-ي-ة لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى أاح-دث ال-تجهيزات
وال -وسش -ائ-ل واŸواد اŸت-خصشصش-ة ‘ األشش-غ-ال
الكÈى والصشغرى ،وأايضشا نقل انششغالتهم ‘
هذا اÛال.
كما ” عرضس مواد مؤوهلة للتصشدير ا¤
اÿارج ع- -ل- -ى غ- -رار م- -ن- -ت -ج -ات السشÒام -يك
واŸواد اŸصش ّ- -ن - -ع- -ة م- -ن ا◊دي- -د واŸع- -ادن
األخرى التي وجه عدد منها للتصشدير لدولة
موريتانيا خÓل الفÎة األخÒة وهوما يسشاهم
‘ تطوير التنمية وتنويع اإلقتصشاد الوطني
خارج قطاع اÙروقات.

 ⁄يتسسلموا راتبي شسهرين

عمال اÿدمات ا÷امعية بالبليدة يحتجون

نظم أامسس ،عمال اÿدمات ا÷امعية
بالبليدة وﬁيط جامعة علي لونيسسي
بالعفرون وقفة احتجاجية ،تعبÒا عن
ت- -أاخ- -ر روات- -ب- -ه- -م ،وم -ن -ح -ة اŸردودي -ة
لخ Òم- -ن ال -ع -ام اŸنصس -رم
ل- -ل- -ثÓ- -ث- -ي ا أ
ومسسائل اجتماعية مهنية اخرى.

البليدة :لينة ياسسمÚ
برر اÙتجون ع Èبيان موثق اسشتلمت
““الشش- -عب““ نسش -خ -ة م -ن -ه ،أان -ه -م اضش -ط -روا إا¤
الحتجاج ،للتأاخر اŸسشجل ‘ صشب الرواتب
لششهرين كامل ،Úثم ألنهم سشبق وأان تفاوضشوا
مع اŸسشؤوول Úعلى مسشتوى مديرية اÿدمات
‘ العفرون مث ،Óبششأان التعهد باللتزام بصشب
م -ن -ح -ة اŸردودي-ة ل-ل-ثÓ-ث-ي م-ن ال-ع-ام ،2018
ول -ك -ن ذلك  ⁄ي -ج -د ن -ف -ع -ا ،ب -ال -رغ -م م-ن أان
الوصشاية سشبق لها وأان تعهدت بتسشوية التأاخر

‘ أاقرب اآلجال .
كما لفت اÙتجون النتباه إا ¤أان العمال
ب -ات -وا ي -ت -ع -رضش-ون ‘ شش-ق آاخ-ر إا ¤م-ا يشش-ب-ه
الضشغط اŸادي ،نتيجة ما اعتÈوه بالÓمبالة
وع -دم اله -ت -م -ام Ãط-ال-ب-ه-م ب-ال-رغ-م م-ن أان
روات -ب-ه-م ضش-ع-ي-ف-ة وه-م مسش-ؤوول-ون ع-ن إاع-ال-ة
عائÓت بكاملها.
أامام هذا الواقع الصشعب والنقائصس التي ”
رف -ع -ه-ا ا ¤ا÷ه-ات ال-وصش-ي-ة اŸسش-ؤوول-ة ،عÈ
العمال عن املهم ‘ –سش Úظروفهم من
جهة ،والتزام الوصشاية برزنامة صشب الرواتب
‘ اآلجال.
و‘ خضشم ا◊دث ،دخل ‡ثل العمال عن
ال–اد العام للعمال ا÷زائري ‘ ،Úجلسشة
م -ف -اوضش-ات م-ع اŸسش-ؤوول ،Úان-ت-هت ب-ال-ت-ع-ه-د
ب -حصش -ول ال -ع-م-ال ‘ ﬁضش-ر م-وق-ع م-ن ق-ب-ل
الوصشاية ،على أان يتم صشب الرواتب ،بحر هذا
األسشبوع ،على أابعد تقدير.

تطÓع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإ’ثنين  28جانفي  201٩م
الموافق لـ  22جمادى اأ’ولى  1440هـ

’مطار تكششف سشياسشة الÈيكو’ج بعنابة
ا أ

اسض

ا÷ليد يصشعب ا◊ركة اŸرورية بسشطيف

عاصضفة ثلجية أاخرى مرتقبة على اŸرتفعات فوق  800مÎ

أاحياء غمرتها اŸياه وطرق مقطوعة

ششهدت ﬂتلف الطرق بو’ية سشطيف ،صشباح أامسس ،صشعوبات كبÒة ‘ حركة
اŸرور ،بسشبب تراكم ا÷ليد بها ،بعد ليلة باردة وصشلت فيها درجات ا◊رارة ا¤
حدود أاقل من  3درجات –ت الصشفر ،وعمت الظاهرة ا ¤غاية الطريق الوطني
رق -م  ،5م-ا صش-عب م-ن ال-ت-ن-ق-ل وا◊رك-ة وال-ت-ح-اق ال-ع-م-ال وال-ط-ل-ب-ة Ãراك-ز ال-عمل
والدراسشة ،خاصشة القادم Úمن اŸناطق الششمالية للو’ية.

@ سشكان غاضشبون يتسشاءلون أاين ﬂطط حماية اŸدينة من الكوارث الطبيعية
@ ثÓث ضشحايا وإانقاذ  ٢5٠ششخصس من الغرق –ت السشيول ا÷ارفة

نور الدين بوطغان

’م - -ط - -ار ال- -غ- -زي- -رة ال- -ت- -ي
كشش - -فت ا أ
ت -ه -اط -لت ع -ل -ى م -دي -ن -ة ع -ن -اب-ة خÓ-ل
’خÒي - -ن ،ع - -ن سش - -ي - -اسش - -ة
ال- - -ي- - -وم Úا أ
الÈي -ك -و’ج ال-ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا السش-ل-ط-ات
اÙل-ي-ة ،ل-ي-دف-ع ث-م-ن-ه-ا اŸواط-ن اŸغلوب
ع-ل-ى أام-ره ،وي-ب-ق-ى اŸتضش-رر رق-م واح-د
من ’مبا’ة اŸسشؤوول Úوتقاعسشهم أامام
م-ط-الب سش-ك-ان ب-ون-ة اŸت-ك-ررة ك-ل سش-ن-ة
’حياء ،وإاعادة النظر ‘ قنوات
لتهيئة ا أ
الصش- -رف الصش- -ح- -ي ق- -ب -ل ح -ل -ول م -وسش -م
الشش -ت -اء ال -ذي يسش-ج-ل ك-وارث ع-دي-دة.
““الششعب““ ترصشد هذه الوضشعية.

عنابة :هدى بوعطيح
ان- -ت -ق -لت اح -ت -ج -اج -ات
سش -ك -ان ع -ن -اب -ة م -ن ط -لب
السشكن إا ¤ا’حتجاج على
ال - -ك - -وارث ال - -ت- -ي ب- -اتت
تششهدها الو’ية Ãجرد
سشقوط قطرات أامطار،
وه-و م-ا ع-رف-ت-ه أاح-ي-اء
سشيدي عاششور والر،Ë
وح- - - -ي  800مسشكن
اج-ت-م-اع-ي تسش-اه-مي
والبنايات الفوضشوية
ب - -ب- -ل- -دي- -ة سش- -ي- -دي
ع- - -م - -ار ،ح - -يث ⁄
ي-ت-وان سش-ك-ان-ه-ا ‘
قطع الطريق بعد
الفيضشانات
ال-ط-وف-ان-ي-ة التي
ششهدتها
الو’ية،
وانقطاع التيار
الكهربائي
ل -ي -وم ،Úم-ن-ددي-ن
بسش -ي -اسش -ة الÈي -ك -و’ج واإ’ه -م-ال ال-ك-بÒ
الذي تعرفه جوهرة الششرق بونة.
أادت اأ’مطار الغزيرة التي ششهدتها الو’ية،
إا ¤غلق العديد من الطرقات واأ’حياء بعد
أان غمرتها اŸياه ،والتي –ولت ب◊ Úظة
وأاخرى إا ¤أاودية وبحÒات تعذر من خÓلها
ع -ل -ى سش -ك -ان -ه -ا م -ن ال -ول-وج إا ¤م-ن-ازل-ه-م إا’
بصشعوبة كبÒة ،وذلك بسشبب انسشداد البالوعات
وق -ن-وات الصش-رف الصش-ح-ي ،ك-م-ا ب-ات ت-ق-ل-ي-دا
راسش -خ -ا فسش -ق -وط اأ’م -ط-ار ب-ب-ون-ة ي-ؤودي إا¤
انقطاع التيار الكهربائي مدة غﬁ Òدودة،
حيث عاششت العائÓت ليلة على ضشوء الششموع،
وهو ما أاثار اسشتياء السشكان ،الذين انتفضشوا
ضش-د سش-ي-اسش-ة الÓ-م-ب-ا’ة وال-ت-ه-م-يشش والوعود
الكاذبة بإاصشÓح البالوعات وتهيئة اأ’حياء دون
Œسشيد ذلك على أارضش الواقع.
السشكان الذين كانوا يتخوفون من حدوث
كارثة ووقوع ضشحايا بششرية ،عرفتها عنابة
خÓل تسشاقط اأ’مطار الطوفانية اأ’خÒة،
حيث سشجلت  03ضشحايا من بينهم ششيخ ‘ 50
من عمره ،تو‘ ‘ بيته بسشبب درجة ا◊رارة

اŸنخفضشة
وال- -ت- -ي  ⁄ي- -ت- -ح- -م- -ل -ه -ا ب -ع -د أان
حاصشرته اŸياه من كل جانب .وهو أاسشتاذ من
حي بوحمرة .كما ششهدت عنابة وفاة طالب
فلسشطيني ‘  20سشنة من عمره ،بعد سشقوط
ع -م -ود ك -ه -رب -ائ -ي ع -ل -ي -ه وت -ع -رضش -ه لصش-ع-ق-ة
كهربائية ،بسشبب الرياح القوية التي تعّدت 80
كلم ‘ السشاعة ،إا ¤جانب ششاب آاخر جرفته
مياه اأ’مطار ،مع العلم أان أاعوان ا◊ماية
اŸدن -ي -ة “ك -ن -وا م -ن إان -ق -اذ م -ا ي-ق-ارب 250
ششخصش.
وما تزال إا ¤غاية اليوم عائÓت منكوبة
بسشبب اأ’مطار الطوفانية التي تعدت ،· 78
وه -و م -ا  ⁄تشش -ه -ده ال -و’ي -ة م -ن ق -ب-ل ،ح-يث
أاغ - -رقت اأ’م - -ط - -ار ح - -ي سش- -ي- -دي ع- -اشش- -ور،
ليزاŸون ،حي الر ،Ëوسشقوط جدار بجبانة
ل-ي-ه-ود ،وق-د اضش-ط-رت ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-ائÓت
اŸبيت بالعراء بعد أان غمرت اŸياه منازل
القاطن Úبالطوابق اأ’رضشية ،وما زاد الطÚ
ب- -ل- -ة ف -يضش -ان م -ي -اه ال -وادي ال -ذي Áر ع -ل -ى

اŸناطق اŸنكوبة ،وهو ما زرع الرعب ‘
ن- -ف- -وسش السش- -ك -ان ال -ذي -ن
ي - -فÎشش - -ون ال - -ب - -ن - -اي- -ات
الفوضشوية ،والذين طالبوا
السشلطات الو’ئية التدخل
‘ القريب العاجل ،حتى ’
–دث ال- -ك -ارث -ة إاذا ع -رفت
ع -ن -اب -ة ط-وف-ان-ا آاخ-را خÓ-ل
فصشل الششتاء.
كما أان بلدية ا◊جار كانت
من ب Úالبلديات التي تعرضشت
ل- -لضش -رر ،بسش -بب ف -يضش -ان وادي
““ب -ج -ي -م -ة““ وال-ذي أادى إا ¤غ-ل-ق
جميع الطرق اŸؤودية إا ¤و’ية
ال- -ط- -ارف ،ح- -يث غ -م -رت اŸي -اه
السش - -ي- -ارات وج- -رفت السش- -ك- -ن- -ات
ال - -ف - -وضش - -وي- -ة ،ف- -ي- -م- -ا ” إاجÓ- -ء
ال- -ع- -ائÓ- -ت اŸق- -ي- -م- -ة أام- -ام وادي
سشيبوسش.
‘ ح Úم- -ا ي- -زال سش -ك -ان ب -ل -دي -ة
سشÒاي -دي ي -ع -ان -ون اأ’م -ري -ن ،بسش-بب
الثلوج التي اغلقت الطرق وحاصشرت
السش-ك-ان ‘ م-ن-ازل-ه-م ،مصش-ع-ب-ة ع-ل-ي-هم
التنقل بسشبب وعورة التضشاريسش.
م -ع ال -ع -ل -م أان ال -ب -ل -دي -ة شش -ه -دت خ Ó-ل
ا’ضش - -ط - -راب ا÷وي اأ’خ Òسش - -ق - -وط أاح - -د
ع -رب -ات اŸصش -ع -د ال -ه-وائ-ي ال-ذي ي-رب-ط بÚ
سشيدي حرب وسشرايدي ،حيث أانه من حسشن
ا◊ظ كان فارغا.
يبقى أامام السشلطات الو’ئية التحرك ‘
أاق -رب اآ’ج-ال ،إ’ن-ق-اذ ا◊ال-ة ال-ك-ارث-ي-ة ال-ت-ي
ت -ع -يشش -ه -ا ال -و’ي -ة ،ح -يث ت -ع-ت Èال-ف-يضش-ان-ات
اأ’خÒة Ãثابة ““الفضشيحة الكÈى““ ŸسشؤوولÚ
يقفون ‘ كل مرة موقف اŸتفرج Ÿا يحصشل
ب -ع -ن -اب -ة ’ ،سش -ي -م -ا وأان -ه -ا شش -ه -دت م -ن ق-ب-ل
ف -يضش -ان -ات خ-ل-فت ع-ائÓ-ت م-ن-ك-وب-ة وط-رق-ا
مقطوعة وليا‹ بدون كهرباء ،وكششفت عن
سش-ي-اسش-ة الÈي-ك-و’ج وال-ع-ي-وب ال-ت-ي تشش-ه-ده-ا
قنوات الصشرف الصشحي ومششاريع إاعادة تهيئة
الطرقات واأ’رصشفة ،وهو ما يتطلب –رك
السشلطات العليا للبÓد ‘ أاقرب اآ’جال قبل
حدوث الكارثة.

’ششغال العمومية ببجاية:
زوايد ،مدير ا أ

إاعادة فتح كافة الطرق اŸقطوعة بالو’ية
’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
“ك -نت مصش -ال-ح ا أ
ب-ب-ج-اي-ة ،م-ن ف-ت-ح ال-ط-رق التي قطعتها
الثلوج وتسشهيل حركة اŸرور باسشتعمال
ا÷رافات التابعة لها ،حيث جّندت منذ
ب- -داي- -ة ا’ضش- -ط- -راب- -ات ا÷وي- -ة ك- -اف -ة
’م- -ك- -ان -ي -ات ال -بشش -ري -ة واŸادي -ة ل -فك
ا إ
العزلة عن السشكان.

بجاية :بن النوي توهامي
بحسشب زوايد عبد الغا ،Êمسشؤوول Ãديرية
اأ’ششغال العمومية ،فقد “كنت مصشا◊ه من
فتح كافة الطرق التي أاغلقت بسشبب الثلوج،
وا’ضش-ط-راب-ات ا÷وي-ة اج-ت-احت اŸرت-ف-عات
ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،وم-ن-ه-ا ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رقم
12ال -راب -ط ب Úب -ج -اي -ة وت -ي-زي وزو Ãن-ط-ق-ة
ششÓطة ،والطريق الوطني رقم  75الرابط بÚ
ب -ج -اي -ة وسش -ط -ي -ف Ãن -ط -ق -ة ك -ن-دي-رة ،وك-ذا
ال -ط -رق-ات ال-و’ئ-ي-ة Ãن-اط-ق اف-ري أاوز’ق-ن،
برباششة ،بوجليل ،فرعون ،وخراطة.

أاضشاف زوايد أان مصشا◊ه وضشعت ﬂططا
ﬁك- -م- -ا Ÿواج- -ه- -ة أاخ- -ط -ار ا’ضش -ط -راب -ات
” إاعادة فتح ﬁاور الطرق التي
ا÷وية ،و ّ
ق-ط-ع-ت-ه-ا ال-ث-ل-وج ،وت-ن-ظ-ي-ف اŸنشش-آات ال-ف-نية
ل-تسش-ه-ي-ل صش-رف م-ي-اه اأ’م-ط-ار ،و” ت-وظ-ي-ف
اإ’م -ك -ان -ي-ات اŸادي-ة اŸسش-خ-رة م-ن ﬂت-ل-ف
عتاد ا◊ظÒة الو’ئية من آاليات وآا’ت رفع
وكاسشحات الثلوج.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ،مصش-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
واصشلت عملها دون هوادة ،واتخذت بدورها
إاج- -راءات م- -ع -تÈة ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ﬂت -ل -ف
ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ،ووف-رت ج-م-ي-ع اإ’م-كانيات
ال - -بشش - -ري - -ة واŸادي- -ة اŸت- -وف- -رة Ÿسش- -اع- -دة
اŸواط -ن ،Úوب -حسشب ال -رائ -د صش-و‘ ف-ق-د ”
تشش-ك-ي-ل خ-ل-ي-ة م-ت-اب-ع-ة وŒن-ي-د ت-ع-داد بششري
وع -ت -اد خ -اصش ب -ال -ت -دخ -ل ‘ ح -ال-ة ال-ت-أاهب،
باإ’ضشافة إا ¤فرق تتكفل با’سشتجابة لنداءات
اŸواط -ن .Úووظ -فت ب -دوره-ا مصش-ال-ح اأ’م-ن
وال -درك ك -اف-ة ط-اق-ات-ه-ا ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أام-ن
وسشÓمة مسشتعملي الطرق ،والعمل بالتنسشيق

العدد
17857
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م -ع ب -ق -ي -ة اŸصش -ال -ح م -ن خ Ó-ل ج -م -ل -ة م -ن
الÎت- -ي- -ب -ات ” ،ات -خ -اذه -ا ع Èك -اف -ة ﬁاور
ال -ط -رق -ات ال -ت-ي تشش-ه-د صش-ع-وب-ة ‘ السش-ي-ول-ة
اŸرورية.

ه -ذا ‘ ان -ت -ظ -ار ق -دوم
اضشطراب جوي أاخر متوسشط
ال -ف -ع -ال -ي-ة ،ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر ان
يششمل و’ية سشطيف بتسشاقط
ل- -ل- -ث- -ل- -وج ،ل- -ي- -ل -ة اأ’ح -د ا¤
ا’ثن ،Úعلى اŸرتفعات التي
ي -زي-د ع-لّ-وه-ا ع-ن  800م،Î
فيما كانت العاصشفة ا’خÒة
ج -د م-ف-ي-دة ل-ل-فÓ-ح ،Úب-ع-د
فÎة طويلة قاربت الششهرين
من عدم التسشاقط ،باسشتثناء
ال -ع -اصش -ف -ة اŸسش -ج -ل -ة أاث-ن-اء
ا’ح-ت-ف-ا’ت Ãن-اسش-ب-ة يناير،
Óمطار على
وكذا تسشاقط ل أ
فÎات جد قليلة ،منذ بداية
شش- -ه- -ر ن- -وف- -م Èم- -ن السش -ن -ة
اŸاضشية.
أاك -دت مصش-ال-ح م-دي-ري-ة
اأ’شش -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة ل-و’ي-ة
سش- -ط -ي -ف ،أاول أامسش ،ان ك -ل
ط-رق ال-و’ي-ة سش-واء ال-وط-ن-ية
والو’ئية مفتوحة أامام حركة
اŸرور ال - - -ع - - -ادي - - -ة ،ب- - -ع- - -د
الصش -ع -وب -ات ال -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا
وا’ن -ق -ط-اع اŸسش-ج-ل ف-ي-ه-ا،
بسشبب العاصشفة الثلجية التي
ششهدتها الو’ية قاطبة ،منذ
ف -ج -ر اÿم -يسش ،واسش -ت-م-رت
ا ¤مسش- - -اء ا÷م- - -ع - -ة ،وق - -د
سش -اع -دت ع -ل-ى ف-ت-ح ال-ط-رق
إاضش - - - -اف - - - -ة ا› ¤ه- - - -ودات
ا÷هات اŸعنية ،و” تسشجيل
تسش- -اق -ط اأ’م -ط -ار ب -غ -زارة،
ب-ي-ن-م-ا ك-انت ال-ث-ل-وج ب-كميات
قليلة ،فجر أامسش السشبت.
إاثر التقلبات ا÷وية التي
شش -ه -دت -ه -ا ال -و’ي-ة ،م-ؤوخ-را،
والتي عرفت تهاط Óمكثفا
للثلوج ،حرصشت مصشالح أامن
و’ي -ة سش-ط-ي-ف ع-ل-ى تسش-طÒ

برنامج عمل يكفل حضشورها
ال -دائ -م واŸت-واصش-ل ل-ت-ق-دË
ال-ع-ون ل-ل-م-واط-ن ،م-ع ضش-مان
ت- -دخÓ- -ت سش- -ري- -ع- -ة وآان- -ي- -ة
لوحداتها ،وذلك إا ¤ضشمان
انتششار فرق تعمل على مدار
 24سش - - -ا ب- - -أاه- - -م اÙاور
والطرقات بكÈيات اŸدن.
كما عكفت ذات اŸصشالح
ع -ل -ى إاج -راء دوري -ات راك -ب-ة
وأاخرى راجلة ،بهدف تسشهيل
ح- - - -رك- - - -ة السش ،Òت- - - -ق - - -دË
ال- -ت- -وج- -ي- -ه- -ات وال- -نصش- -ائ- -ح
Ÿسشتعملي الطريق واŸبادرة
ب - -فك ال - -ع - -زل - -ة ع- -ن ب- -عضش
الششوارع واأ’حياء والطرقات
ال-رئ-يسش-ي-ة ال-ت-ي مسش-ت-ه-ا هذه
ال-ت-ق-ل-بات ،باسشتعمال ششاحنة
ت-اب-ع-ة ل-وح-دة ح-ف-ظ ال-ن-ظام
بسش- -ط- -ي- -ف وال -ت -ي ع -ادة م -ا
تسش- -ت- -غ- -ل ل- -كسش -ح اŸت -اريسش
خ Ó- - -ل ا’ح- - -ت- - -ج- - -اج- - -ات،
اŸب - - -ادرة ال - - -ت - - -ي ل - - -ق - - -يت
اسش - -ت - -حسش - -ان ال - -ك- -ل ،ب- -ع- -د
ت- - -رك - -ي - -زه - -ا ع - -ل - -ى ب - -عضش
ال - - -ق- - -ط- - -اع- - -ات واŸراك- - -ز
ا’سش -تشش -ف -ائ-ي-ة واŸؤوسشسش-ات

العمومية وحتى الÎبوية.
جّ-ل ال-ع-م-ل-ي-ات الشش-رط-ي-ة
والتدخÓت ” توجيهها من
قاعة العمليات التابعة أ’من
ال -و’ي-ة ،ح-يث ك-انت ت-ع-ت-م-د
ع -ل -ى وسش -ائ -ل اŸراق -ب-ة ع-ن
ط -ري -ق ال -ف -ي-دي-و ،إا ¤ج-انب
م- -ع- -اي -ن -ات رج -ال الشش -رط -ة
العامل ‘ ÚاŸيدان ،كما ”
خÓ- -ل ه -ذه ال -فÎة ،وخ Ó-ل
ال- -فÎات ال -ل -ي -ل -ي -ة ،ا◊رصش
ع - -ل- -ى ت- -ف- -ق- -د اأ’شش- -خ- -اصش
اŸتشش -ردي -ن واıت -ل Úوك-ل
م - -ن ك - -ان - -وا ي - -ن- -وون قضش- -اء
ليÓتهم ‘ العراء ،حيث ”
التكفل بـعششرات اأ’ششخاصش
ون -ق -ل -ه -م إا ¤أام -اك -ن داف -ئ -ة
Ãراك- -ز ا’سش- -ت- -ق- -ب -ال ال -ت -ي
يضشعها قطاع التضشامن –ت
تصشرف هذه الفئة ،كما ”
ت - - -ق- - -د Ëي- - -د اŸسش- - -اع- - -دة
ل- -ـ  06أاشش -خ -اصش م-ن خÓ-ل
–وي -ل -ه-م ا ¤م-راك-ز اإ’ي-واء
و“ك-ي-ن-ه-م اŸب-يت ف-ي-ه-ا ا¤
غ- - - -اي- - - -ة ان- - - -ت - - -ه - - -اء ه - - -ذه
ا’ضشطرابات ا÷وية.

الثلوج تعزل قرى وتغلق طرقا بباتنة

إانقاذ عائÓت ونقل مرضضى وفك العزلة عن مناطق ﬁاصضرة
’خÒ
تسش- - -بب ا’ضش - -ط - -راب ا÷وي ا أ
بباتنة ‘ ،تسشجيل العديد من ا◊وادث
اسش- -ت- -ل- -زمت ت- -دخ- -ل مصش -ال -ح ا◊م -اي -ة
اŸدنية ،على غرار تقد Ëيد اŸسشاعدة
ل - -ع - -ائ - -ل- -ة ت- -ت- -ك- -ون م- -ن رج- -ل وام- -رأاة
ح- -اصش- -رت- -ه- -م- -ا ال- -ث- -ل- -وج داخ -ل غ -رف -ة
ب- -ح -ظÒة لÎب -ي -ة اŸواشش -ي وال -دواج -ن
م -لك ل -ل-ع-ائ-ل-ة ب-اŸك-ان اŸسش-م-ى ال-ط-ري-ق
ا÷ب -ل-ي اÙاذي ل-ل-ط-ري-ق ال-و’ئ-ي رق-م
 15ب -ب-ل-دي-ة ع-ي-ون ال-عصش-اف ،Òب-دائ-رة
ت -ازولت ال -ت -ي ت-ب-ع-د ع-ن م-ق-ر ال-وح-دة
ال -رئ -يسش-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة بـ 17كم
منها ،حيث ” إاسشعافهما ونقل الزوجة
البالغة من العمر  48سشنة إا ¤اŸسشتششفى
’فضش-ل ب-ه-ا ،ك-ون-ه-ا
ا÷ام -ع -ي ل-ل-ت-ك-ف-ل ا أ
تعا Êمن مرضس الربو اŸزمن.
ك -م-ا ت-دخ-لت إاسش-ع-اف-ات ال-وح-دة ال-ث-ان-وي-ة
بأاريسش لفك العزلة ،إاسشعاف وإانقاذ وإاجÓء،
باŸكان اŸسشمى ع Úالط Úبالطريق الوطني
 31الرابط ب Úأاريسش وباتنة ،مع تسشهيل حركة

اŸرور لعششرات السشيارات العالقة على طول
الطريق.
باإ’ضشافة لتدخل ذات اŸصشالح و إاسشعاف
وإاجÓء طفلة تبلغ من العمر  12سشنة مريضشة
Ãسشكن عائلتها باŸكان اŸسشمى تيبيكاوين
ببلدية فم الطوب بدائرة تيمقاد إا ¤مسشتششفى
مصش -ط -ف -ى ب -ن ب -ول -ع -ي -د ب -أاريسش ‘ ،ظ -روف
مناخية صشعبة زاد من معاناة ذات اŸصشالح
صشعوبة اŸسشلك ا÷بلي.
كما ” إاسشعاف ،إانقاذ وإاجÓء  6أاششخاصش،
م -ن ع -ائ -ل -ة واح -دة تÎاوح أاع -م-اره-م ب05 Ú
سشنوات و 42سشنة ،وهم رجل و امرأات Úو3
أاب -ن -اء ،وج -دوا ‘ ح -ال -ة صش -ع-وب-ة شش-دي-دة ‘
ال-ت-ن-فسش ،وغ-ث-ي-ان وت-ق-يء م-ع ف-ق-دان للوعي،
بسش- -بب اسش- -ت -نشش -اق -ه -م ل -غ -از أاح -ادي أاكسش -ي -د
الكربون اŸنبعث من مدفأاة اŸنزل ،مع خطأا
‘ كيفية تركيب قنوات صشرف وطرح الغازات
اÎÙقة.

باتنة :حمزة Ÿوششي

قام بزيارات ميدانية ıتلف اŸناطق

وا‹ جيجل يتفقد البلديات اŸتضضّررة من التقّلبات ا÷ّوية

ع- -اي- -ن بشش Òف- -ار ،وا‹ ج- -ي- -ج- -ل ،رف- -ق- -ة
السش -ل -ط -ات اŸدن -ي -ة وال-عسش-ك-ري-ة ،ال-ب-ل-دي-ات
الواقعة على ﬁور الطريق الو’ئي رقم (137
أا ،و 137ب) الذي يربط عدة بلديات جبلية،
كزيامة منصشورية ،إايراقن سشويسشي ،سشلمى بن
زي -ادة ،ت -اكسش -ن-ة ،ح-يث اط-ل-ع ع-ن ك-ثب ،ع-ل-ى
عملية فتح الطرق ا÷بلية الرابطة ب Úهذه
البلديات وﬂتلف اŸششاتي التابعة لها ،أاين
سشخرت ﬂتلف مصشالح الدولة كل الوسشائل
واإ’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشش-ري-ة إ’‚اح ه-ذه
العملية وبحضشور اŸششاركة اŸيدانية لكافة

السشلطات اÙلية.
ووقف الوا‹ على هامشش هذه اÿرجة
التفقدية على عدة نقاط ،اسشتمع خÓلها إا¤
انششغا’ت اŸواطن Úالذين ثمنوا هذه الزيارة
واغ-ت-ن-م-وا ال-ف-رصش-ة ل-ط-رح انشش-غ-ا’ت ت-ت-ع-ل-ق
Ãخ -ل -ف -ات ا’ضش -ط -راب -ات ا÷وي -ة ’ سش -ي -م-ا
ا’نقطاعات اŸتكررة للكهرباء.
أاكد اŸسشؤوول اأ’ول عن ا÷هاز التنفيذي
ال -و’ئ -ي ،ان -ه رغ -م ه -ذه ال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة
الصشعبة ،إا’ أان الدولة وفرت كل ا’مكانيات
ال Ó-زم -ة م -ن ق-ارورات غ-از ال-ب-وت-ان ،واŸواد

ال -غ -ذائ -ي -ة اıت -ل -ف -ة ،ك -م -ا ” ف -ت-ح م-ع-ظ-م
الطرقات واÙاور ا÷بلية و’ تزال عملية
الفتح مسشتمرة ومتواصشلة  24/24سشاعة ،كما
ثمن اÛهودات اŸقدمة من طرف أافراد
ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ،ال -درك ال-وط-ن-ي
واŸواطن Úالذين تطّوعوا جنبا إا ¤جنب مع
السش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ‘ هّ-ب-ة تضش-ام-ن-ي-ة ل-ف-ت-ح
ال- -ط- -رق- -ات ب- -وسش- -ائ- -ل- -ه- -م اÿاصش- -ة ،م -ن -ه -م
اŸتقاعدين.

جيجل :خالد العيفة
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اإ’ثنين  28جانفي  2019م
الموافق لـ  22جمادى اأ’ولى  1440هـ

تظاهروا للسسبت ا◊ادي عشسر تواليا

ال ّسشÎات ال ّصشفراء يرفضشون مبادارات الّرئيسض الفرنسشي
مطالب السستفتاء
وفي الموكب اأ’كثر بروزا والذي بدأاته الشسخصسية
ال -م -ث-ي-رة ل-ل-ج-دل إاريك دروي-ه ،رف-عت ال-ع-دي-د م-ن
ال Ó-ف-ت-ات ال-م-ط-ال-ب-ة ب-إاج-راء «اسس-ت-ف-ت-اء ال-م-ب-ادرة
ال -م -واط -ن -ي -ة» ،أاح -د ال-م-ط-الب ال-رئ-يسس-ي-ة لـح-رك-ة
«السسترات الصسفراء».
ولم تسستجب الحكومة للدعوة إالى اسستفتاء ،ومسساء
الجمعة ،وبمناسسبة «الحوار الوطني» الذي أاطلقته
الحكومة لتهدئة غضسب الشسارع ،قال رئيسس الوزراء
إادوار ف-ي-ل-يب ب-وضس-وح «ا’سس-ت-ف-ت-اء ،ف-ك-رة تصس-ي-بني
بالخوف».
وم -ن ب -ي -ن ال -م -ت-ظ-اه-ري-ن ،قّ-ل-ة ه-م ال-م-ق-ت-ن-ع-ون بـ
«الحوار الوطني» ،فيما يتم ا’سستماع إالى اآ’راء في
أاكثر من  1500اجتماع في إاطار هذا النقاشس في
أانحاء فرنسسا كافة.

شس -ه -دت م -ظ-اه-رات السس-بت ا◊ادي عشس-ر
لصس - -ح- -اب «السسÎات الصس- -ف- -راء» ب- -ف- -رنسس- -ا
أ
مواجهات مع الشسرطة ،وجرت الحتجاجات
‘ العديد من اŸدن الفرنسسية ،وجاءت بعد
لل -ي -زي -ه «ا◊وار
عشس- -رة أاي- -ام م -ن إاط Ó-ق ا إ
ال- -وط- -ن- -ي ال- -ك -ب ،»Òب -غ -رضس اح -ت -واء ه -ذه
لزمة الجتماعية غ ÒاŸسسبوقة.
ا أ
جلت الداخلية الفرنسسية ،تجمع نحو  69أالف
وسس ّ
متظاهر من «السسترات الصسفراء» في العديد من
المدن الفرنسسية ،ولم تخلو كالعادة من المواجهات،
أاسسفرت عن إاصسابة بليغة أ’حد أابرز قادة الحراك
في عينه بعدما أاصسيب بقذيفة للشسرطة.
وقالت وسسائل اإ’عÓم الفرنسسية ،أان وتيرة التحرك
تقلصست نوعا ما في باريسس التي اجتمع فيها 2500
شسخصس هذا اأ’سسبوع ،مقابل سسبعة آا’ف اأ’سسبوع
الماضسي.
وتشسّكك ال ّسسترات الصسفراء في اإ’حصسائيات التي
تقدمها وزارة الداخلية ،وتقول أانها تتعّمد خفضس

أارقام المحتجين قصسد التأاثير على الرأاي العام.
وف -ي وسس -ط ال -ع-اصس-م-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،ان-دل-عت ب-عضس
ال -م -واج -ه-ات ف-ي سس-اح-ة ال-ب-اسس-ت-ي-ل ذات اأ’ه-م-ي-ة
ال- -رم- -زي- -ة ،وم -رك -ز ت -ج -م -ع ال -ع -دي -د م -ن م -واكب
«السسترات الصسفراء».

أاعمال عنف
واسس -ت-خ-دمت ق-وات اأ’م-ن ال-غ-از ال-مسس-ي-ل ل-ل-دم-وع
وخ -رط -وم م-ي-اه إ’ب-ع-اد م-ت-ظ-اه-ري-ن ك-ان-وا ي-رم-ون
م -ق -ذوف -ات ع -ل -ى الشس -رط -ة ف -ي شس -ارع ق-ريب م-ن
السساحة ،وتم التحقيق مع  22شسخصسا في باريسس،
وفق مركز شسرطة المدينة.
وت -ع ّ-ه -د م -ح-تّ-ج-و «السس-ت-رات الصس-ف-راء» ب-م-ن-اسس-ب-ة
اأ’سس-ب-وع ال-ح-ادي عشس-ر ل-ل-ت-ح-رك ضس-د السس-ي-اسسات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة والضس -ري-ب-ي-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة ،ب-اأن ي-ب-ق-وا
م- -وج- -ودي- -ن ف -ي الشس -ارع وب -أان ت -ب -ق -ى أاصس -وات -ه -م
مسسموعة.

تولوز وبوردو معقÓ
التظاهرات
واح -ت ّ-ج اآ’’ف ف -ي ت -ول -وز وب -ورودو ،ال -م -دي -ن-ت-ي-ن
الواقعتين في جنوب غرب فرنسسا ،واللتين كانتا
معق ًÓللتظاهرات.
كذلك ،تظاهر اآ’’ف في مارسسيليا (جنوب شسرق)،
حيث انضسّم إالى «السسترات الصسفراء» نقابيون من
ا’تحاد العام للعمل وفي ليون ،احتج أالف شسخصس
في جو متوتر وأاطلقوا شسعارات مطالبة باسستقالة
ماكرون.
وسس- -ج- -لت ب- -عضس أاع -م -ال الشس -غب ف -ي إاي -ف -رو ف -ي
النورماندي (غرب) ،وجرى إالحاق اضسرار بمقر
بنك فرنسسا واسستهدفت مباني الشسرطة البلدية ،
وفقا للسسلطات.
وللمرة اأ’ولى سستمنح الشسرطة الفرنسسية المزودة
ب -ج -ه -از ال -رصس-اصس ال-م-ط-اط-ي-ة ال-دف-اع-ي ال-م-ث-ي-ر
ل -ل -ج -دل ،ك -ام -ي -رات ل -ل -مشس -اة ،لضس-م-ان م-زي-د م-ن
«الشسفافية» ،وفق وزارة الداخلية ،لدى اسستخدامها
هذا السسÓح غير القاتل مع اتهامات بأانه أادى إالى

ل· اŸتحدة لل ّ
ضسغط على اŸغرب
دعت ا أ

منظّمة حقوقية صشحراوية تطالب بإاطÓق كافة اŸعتقلÚ

ط -ال -بت ال -ل -ج -ن-ة ال-وط-ن-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
لنسس -ان ك -اف -ة اŸن-ظ-م-ات ال-دول-ي-ة
◊ق -وق ا إ
لنسسان إا ¤الضسغط
اŸعنية بحماية حقوق ا إ
ع -ل -ى اŸغ -رب م -ن أاج -ل إاط Ó-ق سس -راح ك -اف-ة
اŸع - -ت - -ق - -ل Úالسس - -ي- -اسس- -ي Úالصس- -ح- -راوي‘ Ú
السسجون اŸغربية.
ال-ل-ج-ن-ة وف-ي ب-ي-ان تّ-وج اج-ت-م-اع م-ك-ت-بها التنفيذي
ب -رئ -اسس -ة رئ -يسس -ه-ا أاب-ا ال-ح-يسس-ن ن-اشس-دت الضس-م-ي-ر
اإ’نسس -ان -ي ال -ع-ال-م-ي وال-ه-ي-ئ-ات ا’م-م-ي-ة وال-دول-ي-ة
لحقوق اإ’نسسان وا’تحاد اإ’فريقي  ،أ’جل الضسغط
Óف-راج ع-ن جميع
ال-ج-اد ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام ال-م-غ-رب-ي ل -إ
المعتقلين السسياسسيين الصسحراويين والكشسف عن
مصس-ي-ر ج-م-ي-ع ال-م-ف-ق-ودي-ن ،وم-ت-اب-ع-ة ال-مسس-ؤوول-ي-ن
المغاربة عن هذه ا’نتهاكات أامام العدالة الدولية.
وبعد أان هّنأات الشسعب الصسحراوي بمناسسبة خروج
الدفعة ا’ولى من معتقلي الصسف الطÓبي ،اعتبر
المكتب التنفيذي هذا اإ’فراج ليسس هبة و’ منة
من ا’حتÓل المغربي ،بل يعد انتصسارا منتزعا
وت-اج-ا ي-ت-وج ب-ه ع-ط-اء وصس-م-ود ج-م-ي-ع ال-م-ع-ت-قلين
السسياسسيين الصسحراويين ،الذين ’ يزالون يقبعون
ف -ي سس -ج -ون ا’ح -ت Ó-ل ال -م -غ-رب-ي ،وع-ل-ى رأاسس-ه-م

مجموعة معتقلي مجموعة أاكديم إايزيك ومعتقلي
الصس-ف ال-طÓ-ب-ي وال-م-ع-ت-ق-ل السسياسسي الصسحراوي
يحي محمد الحافظ إاعزة وا’ب امبارك الداودي
وغيرهم كثير من ابناء الشسعب الصسحراوي المكافح
من اجل الحرية والكرامة.
وعّبر المكتب التنفيذي عن تضسامنه المطلق مع

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

جميع المعتقلين السسياسسيين الصسحراويين بجميع
السس-ج-ون ال-م-غ-رب-ي-ة ال-ذي-ن ي-ت-ع-رضس-ون ل-ممارسسات
مشس -ي -ن -ة م -ن ق -ب -ل اإ’دارة السس -ج -ن -ي -ة ال -م -غ -رب -ي -ة
وممارسساتها الحاطة من الكرامة اإ’نسسانية.
من جهة أاخرى تدارسس ا’جتماع  -يقول البيان -
ت- -ح- -دي- -د ب- -رن- -ام -ج ع -م -ل -ه -ا ل -ل -ث Ó-ث -ي ال -م -ق -ب -ل
وا’سستحقاقات الوطنية والخارجية المقبلة وجملة
من القضسايا وا’نشسغا’ت التي تدخل في مجال
عمل اللجنة.
وخÓل هذا ا’جتماع تم توزيع الملفات ا’سساسسية
على اعضساء المكتب التنفيذي الجديد والمنتخب
من قبل الجمعية العامة للجنة.
كما تدارسس ا’جتماع القضسايا وا’نشسغا’ت التي
تدخل في مجال عمل اللجنةوالتطورات المتعلقة
ب-ا’ن-ت-ه-اك-ات ال-م-غ-رب-ي-ة لحقوق ا’نسسان بالمناطق
ال -م -ح -ت -ل -ة وج -ن -وب ال -م-غ-رب-وال-م-واق-ع ال-ج-ام-ع-ي-ة
المغربية ،خاصسة اأ’عمال ا’نتقامية والمضسايقات
المشسينة وما صساحبها من خروقات وتجاوزات ضسد
اعضس -اء ال -وف -د ال -ح -ق -وق-ي الصس-ح-راوي ال-ذي ق-ام
مؤوخرا بزيارة مخيمات العزة والكراامة واآ’راضسي
المحررة من الجمهورية الجزائرية.

لعادة النتخابات
لوروبي إ
كركاسس ترفضس مهلة ال–اد ا أ

ا÷يشض الفنزويلي متم ّسشك Ãادورو رئيسشا ششرعّيا

جّددت اŸؤوسسسسة العسسكرية
‘ ف- -ن -زوي  ،Ó-دع -م -ه -ا ال -ك -ام -ل
ل -ل -رئ -يسس اŸن -ت -خب ن -ي -ك-ولسس
م - -ادورو ،ك- -م- -ا خ- -رج عشس- -رات
للف م - -ن اŸت - -ظ - -اه - -ري - -ن ‘
ا آ
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ك- -راك- -اسس ل -دع -م
السس -ل -ط -ة ال -ق -ائ -م-ة وال-ت-ن-دي-د
ب - -اŸع- -ارضس- -ة ،ف- -ي- -م- -ا ت- -واصس- -ل
لم-ري-ك-ي-ة
ال -ولي-ات اŸت-ح-دة ا أ
لوروب- - -ي الضس- - -غ - -ط
وال–اد ا أ
على مادورو.
ف -ي خ-ط-وة ،أاك-دت اسس-ت-م-راره-ا
ف- -ي دع- -م ال- -رئ -يسس ن -ي -ك -و’سس
م-ادورو ،ضس-د زع-ي-م ال-م-ع-ارضس-ة
خ- -وان ج- -واي -دو ،وصس -فت وزارة
ال- -دف- -اع ال- -ف- -ن- -زوي- -ل -ي -ة ،أامسس،
انشس -ق -اق ال -م -ل -ح -ق ال -عسس -ك -ري
بسس -ف -ارة ال -ب Ó-د ف -ي واشس-ن-ط-ن،
خ-وسس-ي-ه ل-ويسس سس-ي-ل-ف-ا ،ورفضسه
ا’ع - -ت - -راف ب - -م- -ادورو رئ- -يسس- -ا
ل-ف-ن-زوي ،Ó-ب-أان-ه «خ-ي-ان-ة وط-ن-ية
عظمى».
ونشسرت الوزارة صسورا للكولونيل
سسيلفا على صسفحتها عبر موقع
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي (ت-وي-تر)،
تحمل كلمة «خائن».
واع -ت -ب -رت ال -وزارة تصس -ري-ح-ات
ال -م-ل-ح-ق ال-عسس-ك-ري «ع-م Ó-م-ن
أاع -م -ال ال-خ-ي-ان-ة وال-ج-ب-ن ت-ج-اه
الوطن اأ’م الموروث من محّررنا
سسيمون بوليفار».
ويعتبر دعم الجيشس أاكبر حصسنا
قويا لمادورو ،ضسد خصسومه من
معارضسة الداخل والخارج وعلى
رأاسس- -ه- -ا ال- -و’ي- -ات ال- -م- -ت- -ح -دة
اأ’مريكية.

مظاهرات
وشسهدت العاصسمة الفنزويلية
ك -راك -اسس ،اأمسس ،م -ظ-اه-ر ا ت
ح- -اشس- -دة ل- -م -وؤي -دي ا ل -ر ئ -ي س س
ن -ي -ك -و’سس م-اد ورو ،وم-وؤي-د ي
زع - -ي - -م ا ل- -م- -ع- -ارضس- -ة ر ئ- -ي س س
البرلمان خوان غوايدو الذي
اأ ع -ل -ن ن -فسس -ه ر ئ -يسس -ا م -وؤق-ت -ا
ل لب Óد رافضسا شسر ع ي ة ا’أول.
وت -ج -م-ع اأنص س-ار م-اد ورو اأم-ام

م -ر ك -ز رو ب -رت سس -ي -ر ا ال -ث -ق ا ف ي
ال -ذي اأح -ر ق م -ط -ل -ع ا’أ سس -ب -وع
ال - -ج - -ا ري خ Ó- -ل م - -ظ - -ا ه - -ر ة
لم وؤيدي غوايدو.
و ق ا لت اإحدى الم ش سا ر ك ات ف ي
المظاهرة الداعمة لمادورو،
اإن ف -ن -ز وي  Ó-ت -ت -ع -ر ضس ل -ح -ر ب
ا ق -ت صس -ادي -ة  ،واإن ال -م -ع -ا رضس -ة
ضس ّ-ل -ت ط -ر ي -ق -ه -ا و ’ ت -دري م -ا
تفعل.

–ّدي الغرب
ورفضست ف - -ن- -زوي Ó- -ف- -ي اأ’م- -م
ال-م-ت-ح-دة م-ه-ل-ة اأ’ي-ام ال-ث-مانية
التي حددتها سست دول أاوروبية
إ’جراء انتخابات جديدة ،تحت
ط- -ائ- -ل- -ة ا’ع- -ت- -راف ب- -رئ- -اسس -ة
المعارضس خوان غوايدو رئيسسا
بالوكالة.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي
خ- -ورخ -ي أاري -ازا خ Ó-ل ج -لسس -ة
لمجلسس اأ’من ’« :أاحد يحدد
لنا مه Óويقول لنا ما إاذا كان
ينبغي الدعوة إالى انتخابات أاو
’ .من أانتم لتوجهوا إانذارا إالى
حكومة لها سسيادتها؟».
وقال أامام مجلسس اأ’من« :بأاي
حق توجه فرنسسا مع دول أاخرى
انذارا مدته ثمانية أايام إ’جراء
ان- -ت- -خ- -اب- -ات ف- -ي ف- -ن -زوي »Ó-؟.
وأاضساف «إان ماكرون بد’ من أان
ي - -ه - -ت - -م ب - -مسس- -أال- -ة (السس- -ت- -رات
الصس-ف-راء) ي-ت-ك-ل-م ع-ن فنزوي-Ó
اهتموا بشسؤوون بلدانكم».

حّذرت عائÓت معتقلي حراك الريف الدولة
المغربية من التطورات الخطيرة التي تعرفها
وضس-ع-ي-ة م-ع-ت-ق-ل-ي ح-راك ال-ري-ف ال-مشس-تتين على
م- -خ- -ت -ل -ف السس -ج -ون ،وم -ع -ان -ات -ه -م م -ن ظ -روف
ا’عتقال السسيئة ،معتبرة اأن اعتقالهم جاء على
خلفية حراك شسعبي سسلمي و’عتبارات سسياسسية
ع-ل-ى اأسس-اسس-ه-ا «ط-ب-خت» ل-ه-م م-ل-ف-ات ب-اطلة من
طرف الضسابطة القضسائية.
واأضس -افت ال -ع -ائ Ó-ت ،م -ن خ Ó-ل ب -ي -ان ج -م-ع-ي-ة
«ثافرا» ،اأن المعتقلين فقدوا الثقة في اسستقÓلية

ف -ي ال -م -ق -اب -ل ،ع ّ-ط -لت روسس-ي-ا
والصسين ليلة السسبت إالى اأ’حد،
مشس -روع إاع Ó-ن ل -م-ج-لسس ا’م-ن
ال- -دول- -ي اق- -ت- -رح- -ت -ه ال -و’ي -ات
المتحدة ،يهدف إالى تقديم دعم
كامل للبرلمان الفنزويلي بقيادة
ال-م-ع-ارضس خ-وان غ-واي-دو ،وف-ق
نصس مشسروع القرار.
وشس -ه -دت ال -ج -لسس -ة ج -د’ ب -ي -ن
روسسيا وأالمانيا ،بدأا عندما طرح
السسفير الروسسي فاسسيلي نيبنزيا
سس- -ؤوا’ م -ف -اج -ئ ع -ل -ى ن -ظ -ي -ره
ا’ل -م -ان -ي ك -ريسس-ت-وف ه-وسس-غ-ن
قائ« :Óماذا لو طرحنا موضسوع
السس-ت-رات الصس-ف-راء ف-ي م-ج-لسس
اأ’من».
وق- -ال السس -ف -ي -ر ا’ل -م -ان -ي وه -و
ي -ت -ط -ل -ع م -ب -اشس -رة إال -ى ن -ظ -ي-ره
ال -روسس -ي« :ف-ي ف-ن-زوي Ó-ه-ن-اك
تهديد محتمل للسسÓم» ،لذلك ’
بد من اللجوء «إالى الدبلوماسسية
الوقائية».
ف- -رد ع -ل -ي -ه ن -ي -ب -ن -زي -ا ب -ال -ق -ول
«ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-وق-ائ-ي-ة-شس-يء
ج -م -ي -ل ج -دا» ،ق -ب-ل أان يضس-ي-ف
«م -اذا ت -ق -ول ل -و ط -ل -بت روسس -ي-ا
مناقشسة الوضسع في فرنسسا في
م - - -ج - - -لسس اأ’م - - -ن ،ومسس - - -أال- - -ة
(السسترات الصسفراء) الذين نزلوا
إال- -ى الشس- -وارع ب- -اآ’’ف وال- -ي -وم
بالتحديد؟».

واششنطن تعرضض سشحب قواتها مقابل
ضشمانات بجنوح طالبان لل ّسشÓم

م -ن ب -ي -ن ال -م -ق -ت-رح-ات ال-ت-ي ت-م ط-رح-ه-ا ،سس-حب
ال -و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة ق-وات-ه-ا م-ق-اب-ل ضس-م-ان-ات م-ن
ط -ال -ب -ان ب -ع-دم إاي-واء أاي م-ت-ط-رف-ي-ن أاو أاره-اب-ي-ي-ن
أاج- -انب ،وه- -و السس- -بب اأ’ول ل- -ل- -غ- -زو اأ’م- -ي- -رك- -ي
أ’فغانسستان.
و’ح ً-ق -ا ،ق -ال وزي -ر ال-خ-ارج-ي-ة اأ’م-ي-رك-ي ،م-ايك
بومبيو ،في تغريدة إاّنه سسمع «أاخباًرا مشسجّعة» من
خليل زاد.
وكتب بومبيو على «تويتر» أانّ «الو’يات المتّحدة
جاّدة في السسعي إالى السسÓم ،ومنع أافغانسستان من
Óرهاب الدولي
ا’سستمرار في أان تكون مسساحة ل إ
وفي إاعادة القوات إالى الوطن».
ويسسعى الرئيسس اأ’ميركي دونالد ترامب إالى إانهاء
أاطول حرب أاميركية شسنتها واشسنطن عقب هجمات
 11سس-ب-تمبر  .2001وأاع -ل -ن ت -رامب أان -ه سس-يسس-حب
نصسف القوات اأ’ميركية في أافغانسستان وقوامها 14
أالف جندي.

عائÓت معتقلي الريف تسشتنجد Ãحام Úأاجانب

القضساء ونزاهته ،موؤكدين على الطابع السسياسسي
ل-م-ل-ف-ه-م وم-ح-اك-م-ت-ه-م ،وط-ال-بت ب-اإع-ادة ال-ن-ظ-ر
جذريا في محاضسرهم ومحاكمتهم ،مع ضسرورة
ال-ت-ع-اط-ي ا’إي-ج-اب-ي م-ع تصس-ري-ح-ات-هم ودفوعات
هيئة دفاعهم الشسكلية وا’أولية ،مع ضسم التقرير
ال -ط -ب -ي ال -ذي اأشس -رف ع-ل-ي-ه ال-م-ج-لسس ال-وط-ن-ي
لحقوق ا’إنسسان اإلى ملفهم القضسائي ،وتمتيعهم
بحقهم الكامل رفقة هيئة دفاعهم في الدفاع عن
اأن- -فسس- -ه -م واإحضس -ار الشس -ه -ود وع -رضس ال -ق -رائ -ن
المبرئة لهم.

روسسيا والصسÚ
تدّعمان

لنهاء ا◊رب اŸسستمّرة ‘ أافغانسستان منذ  17عاما
بوادر إ

فقدت الّثقة ‘ اسستقÓلية القضساء اŸغربي ونزاهته

واأوضسحت العائÓت اأن اإقدام المعتقل السسياسسي
ال-م-رتضس-ى اإع-م-راشس-ا ع-ل-ى ال-دخ-ول ف-ي اإضسراب
مفتوح عن الطعام والماء منذ  18جانفي ،2019
ياأتي بعد خروقات واخت’Óت وتناقضسات ملفه
وجلسسات محاكمته الصسورية بالحجة والدليل ،ما
يجعل دخوله في ا’إضسراب عن الطعام هو تعبير
عن فقدان ثقته في القضساء ورد فعل احتجاجي
عن الظلم الذي تعرضس ويتعرضس له.
وفي هذا الصسدد ،قال اأحمد الزفزافي ،والد
الوجه البارز في حراك الريف ،ناصسر الزفزافي،
اإن المعتقلين مع ا’أسسف فقدوا ا’أمل في الدولة
المغربية ككل ،وليسس في القضساء وحده؛ اإذ اإنهم
قاموا بالمسستحيل من اأجل اإثبات براءتهم ،لكنهم
نالوا  20سسنة سسجنا ،بعد اأن لم يسستمع القاضسي
لجميع ا’أدلة القاطعة التي قدموها والتي تبين
اأن ’ عÓقة لهم بالتهم التي يتابعون بها.
واأشسار رئيسس جمعية «ثافرا» اإلى اأن «العديد من
المحامين ا’أوروبيين سسيتوافدون على المحكمة
م -ن اأج -ل مسس -ان -دة رف -اق ن-اصس-ر ،م-ن ب-ي-ن-ه-م 30
فرنسسيا و 30هولنديا ،فضس Óعن محامين عينتهم
منظمة «هيومن رايتسس وتشس» ،مشسبها محاكمة
ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ب-واق-ع-ة م-ح-اك-م-ة مراكشس الشسهيرة؛
فالقضساء يكرر ا’أمر نفسسه بحديثه عن عدالة
وديمقراطية المحاكمة ،لكن بعد مرور سسنوات
بداأت موجة اعتذار عما وقع من خÓل اإحداث
هيئة ا’نصساف والمصسالحة.
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طالبان تضشع ششروطها
لميركي في المحادثات مع
قال المبعوث ا أ
لفغانية إانه تم إاحراز تقدم
حركة طالبان ا أ
ك -ب -ي -ر ف -ي ال -م-ف-اوضس-ات ال-ه-ادف-ة إال-ى إان-ه-اء
الحرب الطويلة المسستمرة في أافغانسستان.
وك- -تب زل- -م- -اي خ- -ل- -ي- -ل زاد ،ب -ع -د سس -ت -ة أاي -ام م -ن
المحادثات مع طالبان في قطر «ا’جتماعات التي
جرت هنا كانت مثمرة أاكثر مما كانت في السسابق.
لقد أاحرزنا تقدًما كبيًرا بشسأان قضسايا حيوية».
وعلى مدى سستة أايام عقد خليل زاد لقاءات مع
مسسؤوولي طالبان في قطر .وقال إانه سسيعود إالى
أاف-غ-انسس-ت-ان ل-ب-حث ن-ت-ائ-ج ال-م-حادثات .وكتب على
«تويتر»« :سسنبني على الزخم ونسستأانف المحادثات
قريًبا ’ .يزال لدينا عدد من القضسايا التي يجب أان
نعمل عليها».
وأاضساف« :لن يتم ا’تفاق على شسيء إا’ إاذا تم
ا’تفاق على كل شسيء .وكل شسيء يجب أان يشستمل
على حوار بين اأ’فغان ووقف إاطÓق نار شسامل».
ولم يكشسف خليل زاد مزيًدا من التفاصسيل .إا’ أان

وقال الناطق باسسم طالبان ،ذبيح الله مجاهد ،إانه
رغم حدوث تقدم أاثناء اللقاءات ،إا’ أان التقارير
عن التوصسل إالى اتفاق بشسأان وقف إاطÓق النار
وإاج-راء م-ح-ادث-ات م-ع ال-ح-ك-وم-ة اأ’ف-غ-ان-ية ليسست
صسحيحة.
وأاضس- -اف أان -ه «ن -ظ ً-را أ’ن ال -قضس -اي -ا ذات ط -ب -ي -ع -ة
حسساسسة وتحتاج إالى مناقشسات شساملة ،فقد تقرر
اسستئناف المحادثات حول القضسايا التي لم ُتحل
في لقاءات مسستقبلية مماثلة».
وتسس -ب -بت ط -ال -ب -ان وت -ن -ظ -ي -م -ات اره -اب -ي -ة أاخ-رى
كالقاعدة وداعشس بمقتل  45أالًفا من عناصسر
قوات اأ’من اأ’فغانية منذ سسبتمبر  ،2014أاي ما
يعادل أاكثر من  28قتي ً
 Óفي اليوم.
وفي مؤوشسر على جدية المفاوضسات عيّنت طالبان
أاحد مؤوسسسسيها وهو الم Óعبدالغني برادر مديًرا
ل -م -ك -ت -ب -ه -ا السس -ي -اسس-ي ف-ي ال-دوح-ة ،ح-يث ت-ج-ري
المحادثات.
وكان عبدالغني برادر الرجل الثاني في الحركة  ،إاذ
سساعد الم Óمحمد عمر الذي توفي في  ،2013في
تأاسسيسس طالبان.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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ألفن ألتّششكيلي في ألجزأئر

عرف ألمجد وألشّشهرة باأ’مسص ...وأليوم يعاني ألّتهميشص

كلمة العدد

حتى ’ تصشمت أأ’لوأن
يعتبر الفن التششكيلي أاو البصشري من الفنون
ال -راق -ي -ة ال -ت -ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ت-ن-اغ-م األل-وان
واألششكال كلغة صشامتة ،لكن جميلة للتعبير
ع-ن أاح-اسش-يسس صش-اح-ب-ه-ا وت-أاث-يرات المحيط
ع-ل-ي-ه ،ل-وح-ات وأاع-م-ال ي-ت-رج-م م-ن خÓ-ل-ها
ال -ك -ث -ي -ر م -ن مشش -اع -ره أاو ال -ب-عضس م-ن ذات-ه
وأاف -ك -اره ،ت -ك -ون واسش -ط-ة ي-ب-ل-غ م-ن خÓ-ل-ه-ا
رسشالته إالى اآلخر.
ومثلما تحاور الموسشيقى الوجدان وتنسشاب
إاليه ،تحاكي األلوان األششكال هي األخرى،
بقلم :حبيبة غريب
داعية إاياه إالى تأاملها وفهم مغزاها والتفاعل
معها سشلبا أاو إايجابا ،هذا حسشب نفسشية المتلقي وأاحواله.
إانّ الهتمام بالفن التششكيلي وتششجيع أاصشحابه على بلورة مواهبهم وإاخراج
م-ك-ن-ون-ات-ه-م ه-و ت-ث-م-ي-ن لشش-ق م-ه-م م-ن ال-م-وروث ال-ث-ق-اف-ي وه-وي-ة الششعب
الجزائري ،الذي اهتم بالرسشم والنحت و الزخرفة والمنمنمات منذ األزل.
لكن هذا الفن الذي يششهد له العالم بعبقرية صشانعيه الجزائريين وذوقهم
الراقي ولمسشاتهم المعتمدة اليوم في كبريات المدارسس ،أاصشبح في وقتنا
الحالي مهّمششا ،محصشورا على قلة من الرسشامين والنحاتين ،الذين يقاومون
الزمن والنسشيان من خÓل معارضس مناسشباتية تقام هنا وهناك دون أان
تسشلط عليها األضشواء أاو يششجع أاصشحابها على المضشي قدما.
إانّ التهميشس الذي عرفه الفن البصشري في الجزائر في العششريات الماضشية،
انعكسس سشلبا على الذوق العام فتخلى المواطن الذواق عن كل ما هو جميل،
تخلى عن زيارة األروقة الفنية والهتمام بالمعارضس ،وعن تششجيع الفنان إاذ
Óسشف ،يعتبرون ما تحمله اللوحات مجرد خربششات ل تفهم
أاضشحى الكثير ل أ
معانيها ،وكأاّن بالجسشر القائم بين الفنان وجمهوره قد انكسشر ،ولغة األلوان
واألششكال قد فقدت سشبيلها إالى وجدان المتلقي.
وهنا يعاب كثيرا على المسشؤوولين في قطاع الثقافة ،اإلعÓم والنقاد الذي
يتجاهلون مأاسشاة الفنان التششكيلي اليوم ،الذي ل يسشعى لوحدة الصشفوف
وللمطالبة بمكانته وسشط المششهد الثقافي ،بأان يطلق العنان أللوانه وأاششكاله
كي تعبر وتحدث وتحاكي المتلقي ،كما ينبغي أان نصشالح المواطن الجزائري
عامة والناششئة ،خاصشة على الفن البصشري من خÓل تنظيم معارضس في
الششارع ،وإاعادة العتبار للتربية الفنية في الوسشط المدرسشي.

@ بلورة
أفكار ألفن ألتّششكيلي
وتحديثها لموأكبة
ألظّرف
@ كل مقّومات أ’رتقاء
بالفن ألتّششكيلي
متوفرة ...لكن؟
@ ذهنيات غيّبت ألفنّان
من ألمهرجانات
@ مششروع وطني
للعناية باإ’بدأع
وألمبدعين ضشرورة
ملّحة
@ تقهقر صشنعته ظاهرة
ألنسشخ ،ندرة ألكفاءأت
وغياب ألّنصشوصص
ألّتنظيمية
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الفن التّششكيلي في الجزائر

لمسس...
عرف المجد والشّصهرة با أ
واليوم يعاني التّهميشس
عرف الفن التّشصكيلي عصصره الّذهبي في الجزائري في السصتينيات ،ال ّسصبعينيات والّثمانينيات من القرن الماضصي،
لبداعها العالم ،لكن اليوم يبقى هذا الفن الراقي يعاني التهميشس ول يلقى
أاسصماء وأاعمال خلّدها التّاريخ وهّلل إ
لروقة الخاصصة أاو أاخرى في
لنشصطة محصصورة في معارضس تقام هنا وهناك في ا أ
الهتمام الÓزم ،وبقيت كل ا أ
المتاحف أاو المؤوسّصسصات الثّقافية العمومية يزورها القليل من الهواة ومحبّو هذا النوع من الفنون فقط.
ما هي أاسصباب عدم الهتمام بالفن التشصكيلي؟ وكيف السصبيل لكي يسصترجع هذا الفن مجده ال ّسصابق؟ أاسصئلة طرحها
لعادة
لل-وان في وقفة بحث عن سصبيل إ
«الشص-عب ال-ث-ق-اف-ي» ع-ل-ى ب-عضس م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن وال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ع-ال-م ال-ريشص-ة وا أ
العتبار لفن الذوق واللون والنسصجام.

وسصيلة للّتعبير عن انطباعات ورؤوى

أاسشماء صشنعت مجد الفن الّتششكيلي في الجزائر

لم أاول وخارجه ثانيا ،ل سصيما في مجال الفن التشصكيلي ،الذي يعتبر من أاصصعب وأاعقد
تزخر الجزائر بشصخصصيات فنية بارزة صصنعت لها اسصما في وطنها ا أ
الفنون ،حيث يراه الكثيرون مّمن ل يسصتوعبون تشصكيÓته بأاّنه مجرد خربشصات تحملها لوحات ل يفهم مغزاها إال صصاحبها ،إال أاّنه وبفضصل أاصصحاب الريشصة
المنّمقة جعلوا منه فّنا قائما بذاته له مدرسصته وقواعده ورموزه ،ووسصيلة للتعبير عن انطباعات ورؤوى تختلج سصريرة الفنان المبدع.

نسشاء خلدن أاسشماءهن في عالم
الفن الّتششكيلي

عنابة :هدى بوعطيح
إل -ج -زإئ -ر ك -ان ل -ه -ا ب-اع ط-وي-ل ف-ي م-ج-ال
إل-ف-ن-ون إل-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ،ح-يث ظ-ه-رت أإسش-م-اء
’معة حتى قبل إ’سشتقÓل ،في سشنوإت
إل-ثÓ-ث-ي-ن-ي-ات وإأ’رب-ع-ي-ن-ي-ات ،وعلى رأإسشهم
قامة إلفن إلتششكيلي إلفنان محمد رإسشم،
إلذي كان ينتسشب إلى عائلة عريقة في هذإ
إل-م-ج-ال سش-اع-دت-ه ع-ل-ى إل-بروز ،وإ’هتمام
بفن إلمنمنمات منذ نعومة أإظافره ،حيث
قد قدم أإول منمنمة له سشنة  1917بعنوإن
«حياة ششاعر».

فنان مجاهد..
ب-فضش-ل ع-ب-ق-ري-ت-ه ت-مّ-ك-ن م-حمد رإسشم من
إث -رإء ه-ذإ إل-ت-رإث إل-ف-ن-ي وإع-ط-ائ-ه حّسش-ا
جماليا ،مّكنته من إلحصشول على إلجائزة
إلفنية إلكبرى للجزإئر عام  ،1933إضشافة
إلى وسشام إلمسشتششرقين ،وعرضشت أإعماله
ف -ي ك -اف -ة أإن-ح-اء إل-ع-ال-م ،ح-يث تّ-م إق-ت-ن-اء
إلعديد منها من طرف متاحف عالمية.
جاهد إلفنان محمد رإسشم خÓل إلحقبة
إ’سشتعمارية بلوحاته إلفنية ،أإين حاول من
خÓ-ل-ه-ا إي-ق-اظ ضش-م-ي-ر إلشش-عب إل-جزإئري
وإثارة غيرته ،كما كان من بين إلفنانين
إل -ذي ُم -ن -ح إل -وسش -ام إل -ذه -ب -ي م -ن ط -رف
م- -ؤوسشسش- -ة إل- -رسش- -ام- -ي- -ن إل- -مسش- -تشش- -رق -ي -ن
إلفرنسشيين ،وفي  1934عّيـن محمد رإسشم
أإسشتاذإ بمدرسشة إلفنون إلجميلة بالجزإئر
إل- -ع- -اصش- -م- -ة ل- -ي- -درسس ف -ن إل -م -ن -م -ن -م -ات
إلجزإئرية ،ثم إنتخب عضشوإ ششرفيا في
إل -م -ؤوسشسش -ة إل -م -ل -ك -ي -ة ل -رسش -ام -ي وف -ن-ان-ي
إل -م -ن -م -ن -م -ات إ’ن -ج -ل -ت-رإ ،ل-م-ح-م-د رإسش-م
مؤولفات من بينها «إلحياة إإ’سشÓمية في
إلماضشي» و»محمد رإسشم إلجزإئري».

مؤوسّشسس الفنون الّتطبيقية
فّنانون كثيرون رحلوإ عن إلسشاحة إلفنية
إ’ّ أإّن -ه -م ت -رك -وإ ل -وح -ات وأإع -م -ال ت -خ ّ-ل-د
ذكرإهم ،على غرإر أإيضشا إلفنان مصشطفى
ب -ن دب -اغ أإح -د روإد إل -ف -ن إل -تشش -ك-ي-ل-ي ف-ي
إل -ج -زإئ -ر وأإح -د أإع Ó-م إل -ف -ن إل -ج-زإئ-ري
إلمعاصشر ،ينحدر بدوره من عائلة فنية،
إل-ت-ح-ق ب-ن دب-اغ ب-ج-م-ع-ي-ة «شش-م-ال إفريقيا
للفنون إلزخرفية» ،وششارك بفنه للتصشدي
لحمÓت إلتششويه إلتي مارسشها إلمسشتعمر
إلفرنسشي على إلجزإئر.
ششارك في إلعديد من إلمعارضس إلدولية
ب -م -ارسش -ي-ل-ي-ا سش-ن-ة  ،1922ث- -م ب -ال -م -ع -رضس
إلعالمي في بريطانيا سشنة  ،1929ليعّيـن
سشنة  1943مؤوسشسشا للفنون إلتطبيقية في
إلجزإئر ،ثم درسس بالمدرسشة إلعليا للفنون

إلجميلة إبتدإء من سشنة ،1955
ليتح ّصشل على عديد إلجوإئز
إل -دول -ي -ة ،ل -ي -وإصش-ل مسش-ي-رت-ه
إل-ف-ن-ي-ة إل-ى غ-اي-ة وف-ات-ه سش-نة
.2006

رائد الحركة
الّتجريدية في عصشر
الحداثة

إل -ج-زإئ-ر أإن-ج-بت أإيضش-ا م-ح-م-د إسش-ي-اخ-م،
ف-ن-ان تشش-ك-ي-ل-ي ومصشّ-م-م ج-رإف-يك ورسّشام،
أإح -د روإد إل-ح-رك-ة إل-ت-ج-ري-دي-ة ف-ي عصش-ر
إل -ح -دإث -ة ،وعضش -و ف -ي إ’ت -ح -اد إل -وط -ن-ي
إلجزإئري للفنون إلتششكيلية .إسشياخم إبن
مدينة أإزفون إلقبائلية ،من موإليد ،1928
إنضشم إلى جمعية طÓبية للفنون إلجميلة
بمدرسشة إلفنون إلجميلة في إلجزإئر بين
سش-ن-تي  1947و ،1951وب- -ي -ن  1953و1958
إنضش -م إل -ى م -درسش-ة إل-ف-ن-ون إل-ج-م-ي-ل-ة ف-ي
باريسس ليعود إلى إلجزإئر بعد إ’سشتقÓل،
ويعتبر عضشوإ أإسشاسشيا في إ’تحاد إلوطني
للفن إلتششكيلي.
ُع- -يـّن رئ- -يسس ورشش -ة رسش -م ف -ي م -درسش -ة
إلفنون إلجميلة في إلجزإئر ،ثم مديرإ
ل -م-درسش-ة إل-ف-ن-ون إل-ج-م-ي-ل-ة ف-ي وه-رإن،
ت-حّصش-ل ع-ل-ى م-ي-دإل-ي-ة ذه-ب-ي-ة ب-م-ع-رضس
إل -ج -زإئ -ر إل -دول-ي ل-ع-م-ل-ه م-نصش-ة ل-وزإرة
إلعمل وإلششؤوون إ’جتماعية ،كما إسشتلم
’ولى لليونسشكو
’سشد إلذهبي إ أ
جائزة إ أ

’ف -ري -ق -ي سش -ن -ة
ل -ل -ف -ن إ إ
.1980

الفّنان العصشامي..
أإّم -ا إل -ف-ن-ان م-ح-م-د خ-دة
ف- -ه -و إل -رسش -ام وإل -ن -ح -ات
إل -عصش -ام -ي إل-ذي ت-مّ-ي-زت
حياته بالبؤوسس وإلفقر ،حيث لم يتلق أإي
ت -ع -ل -ي -م أإك -ادي-م-ي ي-ؤوّه-ل-ه ل-م-م-ارسش-ة إل-ف-ن
إلتششكيلي ،إ’ أإّنه برع في ذلك ليبدأإ في
رسشم أإولى لوحاته وهو في سشن إلسشابعة
عششر ،ثم إضشطر إلى إلهجرة صشوب فرنسشا
ع- -ام  ،1952ف -ك-ان ي-ع-م-ل ب-ال-ن-ه-ار وي-رسش-م
ب -ال -ل-ي-ل ،وف-ي ب-اريسس إل-ت-ق-ى م-ح-م-د خ-دة
شش -خصش -ي-ات ف-ن-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة م-ن ج-نسش-ي-ات
مختلفة ،وأإتيحت له أإن يقيم معرضشه إأ’ول
في قاعة «إلحقائق» بباريسس عام .1955
وب-ع-د إسش-ت-قÓ-ل إل-ج-زإئ-ر سش-نة  1962عاد
محمد خدة إلى بلده لين ّ
ظم سشنة  1963أإول
معرضس بعنوإن «إل ّسشÓم إل ّضشائع» ،ويوإصشل
مسشيرته إلفنية بها بدإية بتأاسشيسس إ’تحاد
إلوطني للفن إلتششكيلي ،أإقام عدة معارضس
ج -م -اع -ي -ة وف-ردي-ة آإخ-ره-ا ك-ان ف-ي ق-اع-ة
«إلسشقيفة» سشنة  ،1990وقد ترك إلعديد
م -ن إأ’ع -م -ال أإشش -ه -ره-ا م-ن-ح-وت-ت-ه «نصشب
إلششهدإء» في مدينة إلمسشيلة ،كما صشّمم
زرإب -ي وإل -ت -ي ت -زّي -ن م -ط -ار إل -م-لك خ-ال-د
إلدولي بالسشعودية.

نسشاء أإيضشا خلدن أإسشماءهن في عالم إلفن
إل -تشش -ك -ي -ل -ي ،ع -ل -ى غ -رإر ف -اط -م -ة ح -دإد
إل-م-ع-روف-ة ب-ب-اي-ة م-ح-ي-ي إل-دين ،وإلتي ذإع
صشيتها في مختلف دول إلعالم ،إششتغلت
عند سشيدة فرنسشية كان بيتها إلوإقع في
إلجزإئر غاية في إلجمال وإلروعة ما أإبهر
ب -اي -ة ،وإل-ت-ي شش-رعت ف-ي تشش-ك-ي-ل ت-م-اث-ي-ل
صشغيرة لحيوإنات وششخصشيات من خيالها
من إلطين ،أإعجبت صشاحبة إلبيت بفنها
جعتها ودّعمتها بأادوإت للرسشم ،وهناك
فشش ّ
إهتم بها إلنحات إلفرنسشي جون بيريسشاك
وع-رضس رسش-وم-ات-ه-ا ع-ل-ى «أإي-م-ي م-اي-غت»،
ت -اج-ر أإع-م-ال ف-ن-ي-ة وم-ؤول-ف وم-ن-ت-ج أإفÓ-م
معروف آإنذإك ،ومدير مؤوسشسشة «مايغت»
للفنون.
عرضشت أإعمالها أ’ول مرة على إلجمهور
إلفرنسشي بباريسس سشنة  1947ونالت أإعمالها
ن -ج -اح -ا ب -اه -رإ ،ف -اه -ت-م ب-ه-ا إل-ع-دي-د م-ن
إل-ف-ن-ان-ي-ن ،ح-ت-ى أإن ب-اب-ل-و ب-ي-ك-اسش-و إل-ف-نان
إل-ع-ال-م-ي ط-لب م-ن-ه-ا أإن ت-رإف-ق-ه ل-ي-عّ-ل-م-ها
إل- -رسش- -م ،ع -رضشت أإع -م -ال -ه -ا ف -ي ك -ل م -ن
إلجزإئر وباريسس وإلعالم إلعربي ،كما أإن
إلكثير من أإعمالها محفوظة في مجموعة
إلفن إلسشاذج في لوزإن بسشويسشرإ.
ع -ايشش -ة ح -دإد أإيضش -ا م -ن ب -ي -ن إل -ف-ن-ان-ات
إللوإتي خطون خطوإت ثابثة في عالم إلفن
إلتششكيلي ،هي إبنة برج بوعريريج ،وإلتي
ظ -ه-رت ع-ل-ي-ه-ا م-ي-و’ت-ه-ا إل-ف-ن-ي-ة ف-ي سش-ن
مبكرة ،حيث كانت تلقى إلتششجيع من قبل
م- -ع- -ل- -م -ات -ه -ا ،إخ -ت -ارت ت -دريسس إل -ف -ن -ون
إل -تشش -ك -ي -ل -ي -ة ،ب-ع-د أإن ت-اب-عت دروسش-ا ل-دى
إلسش -ي -د ك -ام -ي -ل ل -ورإ ف-ي ج-م-ع-ي-ة إل-ف-ن-ون
إل-ج-م-ي-ل-ة ب-ال-ج-زإئ-ر ،أإن-ج-زت خÓلها عدة
لوحات كانت موإضشيعها «عروضس خيالة»،
مششاهد بحرية لبجاية ومششاهد لجماعات
نسشوية ذإت إأ’لوإن إلمتعّددة ،كما أإنجزت
مجموعة من إلمنمنمات إلممثّلة لمختلف
م -ن -اط -ق إل-ج-زإئ-ر إسش-ت-وح-ت-ه-ا م-ن أإع-م-ال
م -ح -م -د رإسش -م ،شش -اركت ف -ي إل -ع -دي-د م-ن
إل -م -ع -ارضس إل -وط -ن -ي -ة وإل -دول -ي -ة أإّه -ل -ت-ه-ا
للحصشول على إلعديد من إلجوإئز.
إلمقام ’ يّتسشع هنا للحديث عن جميع
إل-ف-ن-ان-ي-ن إل-تشش-ك-ي-ل-ي-ي-ن إل-ذي-ن ت-زخ-ر ب-ه-م
إلجزإئر ،على غرإر بششير يلسس ،ششكري
مسش- -ل- -ي ،م- -ح- -م- -د ب- -وزي- -د ،ع -ب -د إل -ق -ادر
ق- -رم- -از..وآإخ -رون ي -ن -تسش -ب -ون ع -ل -ى وج -ه
إل- - -خصش- - -وصس لسش - -ن - -وإت إلسش - -ت - -ي - -ن - -ي - -ات
وإلسش -ب -ع-ي-ن-ي-ات ت-رك-وإ بصش-م-ات-ه-م ف-ي ه-ذإ
إل -ع -ال -م إل-ف-ن-ي ،إل-ي-وم ورغ-م ت-أاّل-ق ف-ن-ان-ي-ن
تششكيلّيين جزإئريين في إلجزإئر وإلمحافل
إلدولية ،إ’ أإّنه يمكن إلقول أإنه في ترإجع
مقارنة بالسشنوإت إلماضشية.
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الرسّصام عبد الله بن عبد الكريم:

ضشرورة بلورة أافكار الفن الّتششكيلي وتحديثها لمواكبة الظّرف

لبداع
يرى الفنان عبد الله بن عبد الكريم أان الفن التشصكيلي في وقتنا الحالي يواجه تحديا كبيرا على غرار أاشصكال ا إ
ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ،ن-ظ-را ل-ل-تسص-ارع ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ال-ج-اري ف-ي شص-ت-ى م-ج-الت ال-ح-ي-اة ،وال-ذي أاّث-ر على اهتمام الناسس بهذه النشصاطات
لبداعية التي يتّخذها غالبا كنوع من الترفيه ،خاصصة أان الفن التشصكيلي يصصنف كفن النخبة على حد تعبيره ،ما يزيد من
ا إ
لهتمام به من طرف العامة التي تنجذب عادة إالى العروضس الترفيهية من غناء وفلكلور ومسصرح وغيرهم.
ضصعف ا إ
خÓل توإجد فروع لهذه إلهيئات في مختلف
تمنراسصت :محمد الصصالح بن حود
إلو’يات ،وإلذي بالمحصشلة ينتج لنا تنوعا في
ن-وع-ي-ة إأ’ع-م-ال سش-وإء م-ن ن-اح-ي-ة إل-م-وإضش-يع
يعتبر إلرسشام عبد إلله بن عبد إلكريم في
أإوإلتقنيات أ’نه كما يعرف أإن إلفنان هوإبن
حديثه لـ «إلششعب» أإن إلفن إلتششكيلي بالرغم
بيئته يعكسشها في أإعماله.
م -ن أإه -م -ي -ت -ه إل -قصش -وى ف-ي إل-ح-ي-اة إل-ع-ام-ة،
في سشياق آإخر ،طالب إلفنان إلتششكيلي من
وإضشفائه للجمالية على إلحياة إليومية ،من
إلمسشؤوولين في مختلف مؤوسشسشات إلدولة إلى
خÓل حفظه للترإث إلخاصس بالمجتمعات من
إلسش -ع -ي ’ق -ت -ن -اء أإع-م-ال ف-ن-ي-ة تضش-ف-ي ط-اب-ع
خÓ- -ل إل -رسش -وم -ات إلصش -خ -ري -ة إل -ت -ي وث -قت
حضشاري جمالي على إلمؤوسشسشات ،وكذلك منح
حضش-ارإت-ه-ا ب-اأ’ع-م-ال إل-ف-ن-ي-ة ،ي-ق-اب-ل ب-بعضس
مسش-اح-ات وفضش-اءإت ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ف-ن-ان ل-يضشع
إلعزوف من عامة إلناسس ،إلذي يعود لصشعوبة
فيها بصشمته إلفنية إلتي تتمثل في جدإريات
فهم بعضس أإششكال إلتعبير إلتششكيلي إلغامضس
أإو أإعمال مجسشدة ،من ششأانها أإن تعطي ششكÓ
وإلفلسشفي ،وإبتعاده عن إلوإقعية وإلجمالية
ج -م -ال -ي -ا ل -ل -م -دن وف -ي ن -فسس إل -وقت ت -خ-دم
إلتي يهتم بها إلناسس غالبا ،ما يجعل إلفنان
إلسش-ي-اح-ة وت-ع-كسس ث-ق-اف-ة إل-م-ج-ت-م-ع ،وتعطي
إل -تشش -ك -ي -ل -ي ي-وإج-ه ه-ذإ إل-تصش-رف ب-ق-ل-ة ف-ي
إن -ت-اج-ه وإل-ت-ق-اعسس ع-ن إل-ب-حث ف-ي أإسش-ال-يب إل -ف -ن -ي -ة إل -تشش -ك-ي-ل-ي-ة إل-ك-ب-رى وإل-قضش-اء ع-ل-ى إل -دإف -ع ل -ل -ف-ن-ان-ي-ن ع-ل-ى إل-م-زي-د م-ن إإ’ن-ت-اج
وموإضشيع ،ومحاولة إبتكار أإفكار جديدة تعيد إل-ج-ه-وي-ة وت-م-ك-ي-ن ف-ن-ان-ي-ن إل-و’ي-ات إأ’خرى وإل- -ت- -ط- -وي- -ر إل -ذإت -ي ف -ي أإع -م -ال -ه -م ،وم -ن -ه
إل-ف-ن إل-تشش-ك-ي-ل-ي ل-م-ك-ان-ت-ه في أإعين إلمجتمع وخاصشة في إلجنوب من إبرإز أإعمالهم إلفنية إلمسشاهمة في إعادة ولوإلقليل من مجد إلفن
وما أإكثرهم ،مؤوكدإ أإن هذإ ’ يتأاتى إ’ من إلتششكيلي إلضشائع.
وإلمتتبع إلعادي.
في هذإ إلسشياق ،أإكد عبد إلله على ضشرورة
بلورة أإفكار إلفن إلتششكيلي ،وتحديثها لموإكبة
وإلذي كان في وقت قريب حكرإ على إلظروف وإلتطور إلحاصشل في إلعالم ،وهذإ
ي -راف -ع ال -ف -ن -ان ال-تشص-ك-ي-ل-ي ال-م-م-ي-ز
إلتقنيين وإلمهتمين با’لكترونيات فقط ،م- -ن خÓ- -ل خ -ل -ق ف -رصس ت Ó-ق -ي إل -ف -ن -ان -ي -ن
الشصرف بن لعبيدي حول واقع هذا
نحن نفتقد إلى لمسشة إلفنان في هاته إلتششكيلين في ورششات بحث دورية تمكنهم من
الفن في الجزائر وفي مدينة سصوق
إلفنون إلرقمية ،يجب إلمزإوجة بين إلفن إلخروج بأافكار فنية قد تنتج تيارإ فنيا
أاه -راسس ،أاي -ن ي -ع -ود ب -ن -ا إال -ى ال -ع-ه-د
إلتششكيلي إلتقليدي وإسشقاطاته إلرقمية ،مسشتحدثا على غرإر حركة «أإوششام» لبعضس
ال-ذه-ب-ي ل-ه-ذا ال-ف-ن ف-ي الجزائر أاين
وهذإ توجه حديث نحن في أإمسس إلحاجة إل-ف-ن-ان-ي-ن إل-تشش-ك-ي-ل-ي-ي-ن ب-ع-د إ’سش-ت-قÓل إلتي
لنسصاني أاهم ما يطمح
كان الذوق ا إ
بكلمات باردة جمود الجليد ،وفي نبرة صصوت هادئة سصكون الليل والفراغ ،قال
إلى ولوجه من بابه إلوإسشع ،أ’ن بعد إلفنان إسشتمدت أإعمالها من إلوششم إلذي كان على
إال-ي-ه أاي ف-ن-ان تشص-ك-ي-ل-ي ،ب-الرغم من
لنامل في حمل الريشصة ورسصم
الموهوب الفنان الشصاب وليد خليفي ،وصصاحب ا أ
إل -تشش -ك -ي -ل -ي إل -ذي ك -ان ب -اأ’مسس ي -دإعب وج- -وه إل -نسش -اء ،وإأ’شش -ك -ال إل -م -وج -ودة ع -ل -ى
لمكانيات آانذاك وقلة المواد
قلة ا إ
لحاسصيسس والعواطف ،بمسصحة ملونة مزركشصة هندسس فيها صصورا
عواصصف من ا أ
إأ’ل -وإن ب -ريشش -ت -ه ي -دوي-ا ،إل-ى م-دإع-ب-ت-ه-ا إأ’وإن-ي إل-ف-خ-اري-ة وإل-زرإب-ي إل-ت-رإث-ي-ة ،وه-ذإ
لول -ي-ة ال-ت-ي ي-جّسص-ده-ا ال-ف-ن-ان ف-ي
ا أ
للوان التي اختارها ،وكأانه يلمح إالى
جميلة ،أاحيانا قاتمة حزينة رغم الورد وا أ
إلكترونيا من خÓل إلحاسشوب بات أإمرإ ممكن أ’ن إلترإث زإخر بكنوز لم تعالج فنيا
لوحاته ،إال أانه كانت هناك رغبة
مكنونات سصكنت عمق بواطنه ،يقول إان رسصم الورد على الورق أاو على السصيراميك
حتى إآ’ن فقط علينا.
ملحا أإكثر من أإي وقت مضشى.
ك- -ب- -ي- -رة ف- -ي الرت- -ق -اء ب -ه -ذا ال -ف -ن
وال-زج-اج وال-ك-ت-ان ،ون-قشس م-جسص-م-ات وم-ن-ح-وت-ات م-ن ط-ي-ن أاصص-ي-ل ،وال-ت-فنن في
يضشيف إلفنان إلتششكيلي بلعبيدي أإنّ إلفن
الفريد ،أايضصا يقول الفنان بلعبيدي،
لبداع في لوحات سصاحرة ،ليسس دوما يعني أانك مسصرور وفرح مبتهج ،ول حزين
ا إ
إل-تشش-ك-ي-ل-ي ف-ي وق-ت-ن-ا إل-ح-ال-ي يحتاج إلى
ي -ع -د ال -ج -م -ه -ور ال -ذواق ل -م -خ-ت-ل-ف
بشص -دة ف -اق -د ل-ط-ع-م ال-ل-ذة وال-نشص-وة ،ب-ل ه-ي ت-ع-ن-ي أانك ب-ي-ن م-وج م-ن ال-ع-واط-ف
مسشاندة كبيرة من طرف وزإرة إلثقافة،
ال-ف-ن-ون ال-تشص-ك-ي-ل-ي-ة ك-ل-مة السصر في
لن
تتÓعب بك ،وتخرج إالى الشصاطئ معبرة عن مزاج ونفسصيات تتأالم في فرح ،أ
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ت-ط-ور ال-ف-ن ال-تشص-ك-يلي ،فلمن ترسص
يضش -ي -ف إل-م-ت-ح-دث ف-ي سش-ي-اق آإخ-ر ،أإّن ه-ذه
الفن في كل صصوره هو مثل جزيئات الهواء ،نتنّفسصها لكي نحيا ونعيشس ما بقي لنا
إاذا ل-م ي-ك-ن ه-ن-اك ج-م-ه-ور ي-ت-اب-ع م-ا وإلتي باتت إلحاضشر إلكبير من بين إلفنون إآ’لي لمعالجاتها وتحويلها إلى تصشاميم
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إلخطوة ’ بد لها من مرإفقة تكون بالتوإزي
من أامل ،في أان يسصتمر فننا ولوحاتنا وأاعمالنا التشصكيلية ،ول تقبر بين دفاتر
إأ’خ-رى إل-ت-ي ك-انت ت-ع-م-ل ب-ال-ي-د ،إل-فنون وت -رإك -يب ذإت ط -اب -ع ف -ن -ي م -م-ي-ز ي-تسش-م
تنجزه من لوحات.
إلتي يتم إلتعامل معها بوإسشطة إلحاسشوب با’قترإب من إلوإقع ليظهر كما نششاهده ل-ل-ع-روضس ل-م-خ-ت-ل-ف إل-ل-وح-ات إلتششكيلية ،معها لبلوغ إلهدف إلمنششود ،وهذإ من خÓل
«كان في يوم ما لدينامنتوج فني وفنانون».
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رع -اي -ة ودع -م إل -ف -ن -ان إل-تشش-ك-ي-ل-ي م-ن ط-رف
بششكل رقمي ،كالصشور إلمأاخوذة بوإسشطة إليوم وبأابعاد ثÓثية وحتى رباعية ،حيث إل-ح-ق-ي-ق-ي-ة ل -إ
سصوق أاهراسس :سصمير العيفة
Óب-دإع إإ’نسش-ان-ي أإي-ن تعرف إلدولة ،خاصشة إلموإهب إلجديدة وإلمتميزة
ضشربا من إلمسشتحيل ،فإان لم تجتهد وتقتني
البليدة :لينة ياسصمين
إل -م -اسش -ح إلضش -وئ-ي أإو إلصش-ور إل-م-رسش-وم-ة تتسشم إللوحات إلفنية إلحاسشوبية بحضشور
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إلتي أإثبتت جدإرتها في إلميدإن إلتششكيلي
آإث- -ار م- -ع- -ارف لك ،وتصش- -رف ب- -عضس إل- -م -ال
بمسشاعدة تقنيات برإمج إلرسشم إلحديثة ،إلتقنية إلعالية وبتششكيÓت تكوينية ذإت
يقول إلفنان إلتششكيلي وصشاحب روإق إلفن وإلتي مثلت بعدإ جديدإ للفن بمسشاعدة صشياغات إبدإعية ،تسشتخدم فيها عناصشر إ’حتفاء وإ’هتمام إلبالغ بإابدإع إلفرد ،سش-وإء م-ن خÓ-ل نشش-اط-ات-ه-ا إل-م-ك-ث-فة كإاقامة
«إلشش -عب» إق -ت-ربت أإك-ث-ر م-ن إل-ف-ن-ان إلشش-اب ل -ع-رضس أإع-م-الك ف-ي صش-ال-ون-ات ل-م-ؤوسشسش-ات
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في سشوق أإهرإسس ،أإن إلفن إلتششكيلي في
إل- -م- -ع- -ارضس أإو إل -مشش -ارك -ات أإو إل -م -ن -ج -زإت
وليد خليفي ،وعادت تنقل تششريحه لمششاهد خ -اصش -ة ،ع -ل -ى ه -امشس إح-ت-ف-ال-ي-ة أإو ع-رضس
إلشش-ب-ك-ة إل-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة إ’ن-ت-رنت وإل-م-دع-م مختلفة من إأ’لوإن وإلظل وإلضشوء وإلكتل
إلجزإئر ترإجع للعديد من إأ’سشباب إلتي بروإبط تتقاطع بين إلفنان وإلعمل إلفني وإلفرإغ ،وإلتناظرإت إلتكوينية للتعبير عن ت-ق-ي-ي-م ف-ع-ل-ي ح-ق-ي-ق-ي لÓ-ن-جازإت إلفنية إلمهمة ،وذلك باسشتحدإث آإليات تسشاعد هؤو’ء
ترإجع وششبه إختفاء للفن إلتششكيلي في كل موسشع ،ف Óفرصشة لك في إلظهور ،و’ حتى
ترتبط بالفن في حد ذإته وأإيضشا بالفنان،
إلتششكيلية ،فكم من لوحات رإقية جدإ ’ م -ادي -ا وت-ك-ري-م-ه-م م-ع-ن-وي-ا ،وه-ذإ م-ن خÓ-ل
صشوره ولوحاته ،وما إأ’سشباب إلتي جعلت من بيع عمل وإحد ،ويقول في أإسشف إن ما يؤورقه
وكذإ إلظروف إلتي نعيششها ،نحن نعيشس وإل- -م- -ت- -ل- -ق- -ي ،ح- -ت- -ى أإمسشت إل- -ي -وم ل -غ -ة مختلف إأ’فكار بأاسشلوب إبدإعي مميز.
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ه -ي -ئ -ات إل-ف-ن إل-تشش-ك-ي-ل-ي وإل-ث-ق-اف-ي ع-م-وم-ا
هذإ إأ’مر يصشبح يحسشب على رؤووسس أإصشابع بل ويغضشبه ويزيد في حسشرته وأإسشفه ،أإن فيه
إل- -م -خ -اط -ب -ة ب -ي -ن إل -ن -اسس ل -ي -ت -م إدخ -ال وبالتالي بات إلفنان إليوم أإكثر من أإي
ف- -ي عصش- -ر إلصش- -ورة إ’ل- -ك -ت -رون -ي -ة ب -ك -ل إلبرمجيات إلحديثة بلغة إأ’رقام للحاسشب وقت مضش -ى أإن ي -دخ -ل إل -ع -ال -م إل -رق-م-ي ،ت-فسش-ي-ره سش-وى ب-ال-ث-ق-اف-ة إلفنية للمجتمع ،كإاتحاد إلفنون إلثقافية ،إلذي يششكل خيمة
بعضس إأ’نوإع إلبششرية من ’ تتحرج وتتجرأإ،
إليد إلوإحدة.
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أإنوإعها ،أإو ما بات يعرف بالفنون إلرقمية
ّ
إلفنان إلنقابية إلتي ترعى ششؤوونه ،وإلمتاحف
يرى «وليد» نجل إلفنان إلرإحل عمار خليفي وقامت بعرضس مال ودنانير مثيرة على بعضس
من أإقبية مدينة إلبليدة ،أإن إلفن إلمششكل في إل-ف-ن-ان-ي-ن إل-تشش-ك-ي-ل-ي-ي-ن ’ب-تياع كل ما تنتجه
إل -وإن -ه وصش -وره وأإن -وإع -ه ،أإصش -ب -ح ’ ي -ط -ع-م قريحتهم وموهبتهم وخبرتهم ،ولكن ششرط
صشاحبه ،بل بات «معيرة» ،وأإحيانا نضشطر أإن «’ ي- -وق- -ع- -وإ» ع- -ل- -ى ت- -لك إل- -ل- -وح- -ات أإو
إلى وضشعه في إلنار لنتدفأا وينام صشغارنا في إلمزهريات أإو غيرها من عمل مبدع هم
جو دإفئ ،فعمل فني يتطلب وقتا وأإلوإنا يتكفلون بالباقي ،ويعرضشون «أإعمالهم» وإلتي
كشص -ف ال -ف ّ-ن-ان ال-تشص-ك-ي-ل-ي ،ك-ام-ل-ي إادريسس ،ف-ي (إلحكومة) متمثلة في وزإرة إلثقافة ،ومنها ما يتعلق وإل-م-ه-ت-م-ون ب-ه إل-ى إل-ب-حث ع-ن إل-ح-ل-ول إل-م-مكنة إلتي على الحراك الّتشصكيلي؟
وأإدوإت وريششة جيدة ،وصشبرإ في إأ’يام قد أإصشبحت تحمل توقيعاتهم هم ،وهو ما قال
ن «ازدهار الحركة الفنية بالمجتمع ،ويكاد يجمع كل إلفنانين إلجزإئريين على أإن تخرج هذإ إلفن من غياهب إلظÓم ،فالمسشؤوولية كبيرة ❊❊ ،أإكيد ،غياب إلنقد وإلنقاد في إلوسشط إلفني أإثر
حوار مع «الشصعب» أا ّ
تصش- -ل أإح- -ي- -ان -ا وأإنت ت -رسش -م ل -وح -ة إلشش -ه -ر عنه ووصشفه بأانه غشس ،ليزيد بأانه يعرف
ال -تشص-ك-ي-ل-ي-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر ،م-ن-وط ب-ال-مسص-ؤوول-ي-ة غياب إلوعي لدى فئات إلمجتمع بأاهمية إلفن في فهم وهي ملقاة على إلجميع ،وفي مقدمتهم إلوزإرة إلوصشية سشلبا في مسشيرة إلفن إلتششكيلي إلجزإئري ،فقد سشاهم
وإلششهرين وأإكثر ،وطيلة تلك إأ’يام عليك أإن غشش -اشش -ي-ن م-ث-ل ه-ؤو’ء ،وك-ي-ف ي-ب-رع-ون ف-ي
الملقاة على الجهات الرسصمية والفنانين والنقاد إلحياة بمختلف جوإنبها هو عامل مهم في تهميشس هذإ إل-ت-ي ي-ط-لب م-ن-ه-ا أإن ت-ق-ي-م ت-ظ-اه-رإت ث-ق-اف-ي-ة ب-ن-فسس كثيرإ في تدهور حالته ،ومن هذإ إلمنطلق ’بد من
ت-ن-ف-ق ع-ل-ى صش-غ-ي-رك إل-رضش-ي-ع وزوج-تك في إل-مسش-اوم-ة وإ’ح-ت-ي-ال ،ع-ل-ى صش-احب إل-ع-مل
إل- -ح- -ج- -م إل- -ذي ت- -ح- -ظ -ى ب -ه إل -ف -ن -ون إأ’خ -رى ،وذلك إعطاء إلنقد إلفني أإهمية خاصشة ،على إعتبار أإن إلنقد
وال-م-ج-ت-م-ع ،ف-ك-ل واح-د ل-ه دور م-ح-دد ف-ي دعم إلنوع من إلفنون.
م -ط -ب-خ-ه-ا ،وإ’ فسش-تصش-اب ب-ال-ج-وع وإل-ب-رد ،وعلى إلزبون في حد ذإته ،ويكسشبون من تلك
ه-ذا الزده-ار م-ن م-وق-ع-ه ،ن-ظ-را ل-م-دى أاه-م-ي-ة ثّم لم يكن للفنان إلتششكيلي نصشيب مثل ما كان للفنون ب-ت-خصش-يصس م-ي-زإن-ي-ة م-ال-ي-ة ل-ه-ذه إل-ت-ظ-اه-رإت ك-ما هو إلفني يهدف إلى ترقية إلذوق إلعام للمجتمع ،وبالتالي
وإلحيلة حتى تتفادى تلك إللوحة إلبائسشة ،إأ’عمال إلمال إلكثير و’ يسشتحيون.
إأ’خ-رى ضش-م-ن إل-ف-ع-ال-ي-ات إل-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا إل-ث-ق-افة في إلحال في إلدول إأ’خرى ،وفتح أإقسشام في إلجامعات فإان إزدهار إلحركة إلفنية إلتششكيلية مرتبط بتفاعل
الثقافة والفن ،بالنسصبة للفرد والمجتمع».
عليك بالبحث على عمل وإلحصشول أإحيانا
ب Ó-دن -ا ف -ي إآ’ون -ة إأ’خ -ي-رة؛ ف-ي-رى إل-ب-عضس أإن إل-ف-ن-ان ل-ت-دريسس إل-ف-ن وت-اري-خ-ه وف-لسش-ف-ت-ه وت-ق-نياته ومدإرسشه ثÓثة عناصشر أإسشاسشية ،منها إلنقد إلفني إلذي يفتح
على تكوين ترتزق من ورإئه ،ويعود عليك
Óبدإع وإإ’نتاج
إلتششكيلي في إلجزإئر ُيعامل على أإنه فنان من إلدرجة ليتخّرج إلطالب ملّما بهذإ إلمجال إلرحب؛ فنكون بذلك آإفاقا جديدة أإمام إلفنانين إلتششكيليين ل إ
وهران :براهمية مسصعودة
ب -دن-ان-ي-ر ول-و ق-ل-ي-ل-ة لشش-رإء إل-ح-ل-يب وإل-زيت
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وإلصشابون وإلحفاظات ،لمن يسشتطيع لصشغير
ّ
❊ الشص -عب :م -ا ه -و م-وق-ع ال-ف-ن ال-تشص-ك-ي-ل-ي ضص-م-ن يحظى بها فنانون آإخرون في مجال إلششعر وإلغناء ودفعات من إلنقاد إلفنيين من جهة أإخرى ،وكذإ إإ’كثار وآإرإء تمّكنهم من أإدإء رسشالتهم إلفنية ،وهم من يمثلون
قد تبلل ،ويكفي ولن تقدر على أإن تحمل لعبة
ب -رن -ام-ج ال-ح-ك-وم-ة ال-ث-ق-اف-ي إال-ى ج-انب ال-ف-ن-ون وإلسشينما مثÓ؛ حيث يتم إلتعامل معهم بدون وثائق و’ من إأ’روقة إلخاصشة لعرضس إأ’عمال إلفنية حتى يتمكن إلعنصشر إلثاني في هذإ إ’زدهار ،أإما إلعنصشر إلثالث
ل -ول -دك أإو ف -اك -ه-ة ط-ري-ة ك-ل ي-وم ،ف-ال-م-ورد
قلي ،Óويضشيف بانه إضشطر إلى دهن بيوت ويختم وليد خليفي بأان فيه متسشع من إلوقت
عقود ،ما يدفع بالفنان إلى إلقبول باأ’مر إلوإقع أإو إلفنانون من إيصشال أإعمالهم إلى أإكبر عدد من إلناسس ،فهو إلمنظومة إلثقافية وإلمعرفية وإلقيمية إلتي تعكسس
لدب)...؟
لخرى (السصينما ،المسصرح ،وا أ
ا أ
إل -ج -ي -رإن وإل -زب -ائ -ن ح -ت -ى ي -وف-ر مصش-روف-ا للعودة بالزمن إلذهبي ،وربما أإفضشل ،وقليل
❊❊ ال-فّ-ن-ان الّ-ت-شص-ك-ي-ل-ي ك-املي إادريسس :إّن إل -ف-ن إل- -ع -زوف ع -ن إل -مشش -ارك -ة ف -ي إل -م -ع -ارضس وم -خ -ت -ل -ف وت-خصش-يصس حصشصس ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة إعÓ-م-ي-ة ُت-عّ-رف بالفن ذوق إلمجتمع وإنتمائه إلحضشاري ،فدور إلفن هو خدمة
’سش -رت -ه ،وم -ا زإد ق -ل -ي  Ó-ف -ه -و ي -ح-ول-ه إل-ى م -ن إ’ه -ت -م -ام وك -ث -ي -ر م-ن إل-تشش-ج-ي-ع ح-ت-ى
إلتششكيلي في إلجزإئر ليسس وليد إلسشاعة ،بل هو موغل إل-ت-ظ-اه-رإت إل-ث-ق-اف-ي-ة إل-م-ت-ع-لقة بهذإ إلفن ،مما يدفع وإلفنانين ،مثل باقي إلفنون إأ’خرى إلتي ُتخ sصشصس لها هذه إلمنظومة ،وإلرقي بالمجتمع إلى أإعلى مسشتويات
ميزإنية ورششته بقبو دإر وإلديه ،وهكذإ هي يسشتقيم إلوضشع ويتحسشن ،وإذإ كان إلسشابقون
في إلتاريخ ،حيث عرفت إلسشاحة إلفنية إلعديد من إلفنان مع مرور إلوقت إلى عدم إإ’بدإع ربما ،وإلسشبب حصش ٌصس ي -ت -م ف -ي -ه -ا دع -وة ه -ؤو’ء ل -ل-ت-ع-ري-ف ب-أان-فسش-ه-م إلذوق إلجمالي وإأ’خÓقي؛ فـ «إلفن هو قوة تنتج أإعلى
يقدمون أإعما’ جميلة دون إن يسشالوإ دينارإ
إل-ف-ن-ان-ي-ن إل-تشش-ك-ي-ل-ي-ي-ن ح-تى منذ إلحقبة إ’سشتعمارية ،إآ’خ -ر ف -ي ت -ده -ور إل -ف -ن رإج -ع إل -ى غ -ي -اب إل-ق-وإن-ي-ن وأإعمالهم ،وإبرإز إلفن إلتششكيلي كأاحد إلروإفد إلثقافية مسش -ت -وي -ات إلسش -ل -وك إأ’خ Ó-ق -ي» ،ك-م-ا ق-ال ت-ولسش-ت-وي
يومياته مع إبدإعاته وأإسشرته.
ولقد مّثلوإ إلفن إلتششكيلي إلجزإئري أإفضشل تمثيل من وإلقوإعد إلتي تحمي إلفنان وإلتي تؤو ّ
و’ صشدقة ،رغم حاجتهم وفقرهم ،أ’نهم
إلتي تعمل على إبرإز إلهوية إلوطنية وإلتوعية بالوإقع Tolstoy.
طر عمله...
كانوإ يرون بأان كل ذلك ينصشهر في حبهم
وفي إلختام ،أإؤوّكد على ضشرورة إلعمل على وضشع خطة
خ Ó-ل إل -ع -دي -د م -ن إأ’ع -م -ال إل-ف-ن-ي-ة وإل-ل-وح-ات إل-ت-ي ❊ م -ن ال -مسص -ؤوول؟ وم -ا ه-ي ال-ح-ل-ول ال-ت-ي ي-م-ك-ن وبالتالي ترقية إلذوق لدى إلناسس ،وكذإ توعية إلناسس
لوطنهم «إلجزإئر» ،وإلتضشحية وإجب وفرضس
بالفن با’هتمام بالرسشم في حياة إلطفل من خÓل ع -م -ل م -ن ق -ب -ل إل -وزإرة ل -ل -ن-ه-وضس ب-ال-ف-ن إل-تشش-ك-ي-ل-ي،
لعادة إاحياء الفن التّشصكيلي؟
إسشتوحى أإصشحابها موإضشيعها من سشحر جمال إلطبيعة ،اعتمادها إ
عين ،فاليوم هم أإيضشا يرون بأان ما تركه
❊❊ إّن غ -ي -اب مشش -روع وط -ن -ي يسش-ت-ث-م-ر ف-ي إل-ط-اق-ات إدرإج إلتربية إلفنية وإعطاؤوها حجما سشاعيا أإكبر ،ففي وإرج -اع -ه إل -ى سش -اب -ق ع -ه-ده م-ن إل-ت-ط-ور وإل-رق-ي ف-ي
ومن إلترإث إلثقافي إلمتنوع للجزإئر.
إأ’ولون هو أإيضشا ينبع من حبهم للجزإئر،
إلمجال إلثقافي ،وذلك من خÓل تبني مششروع وطني
وما يمكن تسشجيله في إآ’ونة إأ’خيرة هو عدم إ’هتمام إإ’ب -دإع -ي -ة إل-ف-ن-ي-ة ل-ه إل-دور إل-ب-ارز ف-ي ت-ه-م-يشس إل-ف-ن كل طفل يولد فنان يطلب منا رعايته وإحتضشانه.
و’ يتوقف إلفنان إلششاب وليد عند إلماديات ورفضشهم إلغشس مع تجار إلذمم ،يحتاج فقط
بالفن إلتششكيلي على إلمسشتوى إلرسشمي أإو إلجماهيري؛ إلتششكيلي ،وكذلك عدم أإدإء إإ’عÓم خصشوصشا إلمرئي وي-م-ك-ن أإيضش-ا إ’سش-ت-ف-ادة م-ن إل-ت-ط-ور إل-ت-ك-نولوجي في فني يهتم باإ’بدإع وإلمبدعين ،ويعطيهم إلمكانة إلÓئقة
ونقصشها وآإثرها في ترإجع إأ’عمال إلفنية إلى دفع لطيف من جهات مسشؤوولة ،وذلك
فهذإ إلنوع من إلفن يفتقد إلى ثقافة إ’هتمام حسشب منه دوره في إلحديث عن إلفن وإلفنانين وإبرإز أإهميته مجال إلمعلوماتية ،وإلمبادرة بإانششاء موإقع إلكترونية بهم ،أ’ن إلفنان يعتبر من إلمسشاهمين في إلتعريف
إلتششكيلية في هذه إأ’يام إلمتأاخرة ،إذ يزيد ليسس مسشتحي ،Óعم Óإ’نقاذ إلفن وحبهم
رأإي إلفنان إلتششكيلي دليل سشاسشي ،حيث أإصشبح يقتصشر في حياة إلناسس ،وتوعيتهم بضشرورة تقدير هذإ إلجانب ت-ك-ون ب-وإب-ة ل-ل-ت-وإصش-ل ب-ي-ن إل-ف-ن-ان-ي-ن وإلتعريف بفّنهم ،بالوطن وهويته من خÓل أإعماله إلفنية ليسس فقط
ب -أان إأ’ط -رإف وإل -ج -ه -ات إل-ت-ي ي-ف-ت-رضس أإن إلمرهف لوطنهم ،وإن لم تعجل تلك إلجهات
Óجيال إلقادمة،
على إلمعارضس إلتي تقام في إأ’روقة إلخاصشة أإو في من إلثقافة بل وتبّنيه في حياتهم من خÓل تششجيع وكذلك إتاحة إلفرصشة لهم ليصشل فنهم إلى إلخارج ،ولما إلتعريف بها بل وإلمحافظة عليها ل أ
ت -ق-دم ل-ه-م ول-و إل-دع-م إل-م-ع-ن-وي ،وت-ح-تضش-ن في نجدتهم من إلحاجة وإلعمل إآ’خر ،فإان
إلمتاحف أإو بعضس إلمؤوسشسشات إلثقافية إلعمومية إلتي ’ أإطفالهم لخوضس إلتجربة إلفنية مهما كانت صشغيرة ’َ ،فتح إلمجال للفنانين للتسشويق أ’عمالهم إما عبر هذه فاأ’عمال إلفنية على تنوعها هي بمثابة إلمرإجع إلتي
ل -وح -ات -ه-م وم-ن-ت-وج-اه-م إل-ف-ن-ي-ة وتشش-ج-ع-ه-م هجرإنهم وتطليقهم لكل ما هو إبدإع سشيقبر
ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا إل-ب-احث إ’ن-ج-از ب-ح-ث-ه ح-ول أإي ج-زئ-ية
إلموإقع أإوعبر إإ’عÓم إلمرئي.
تحظى بحضشور إ’ إلقليل من إلمهتمين بمجال إلفن .فمن إلÓششيء يبدأإ كّل ششيء.
بمعارضس هي تديرها وتسشيرها ،فذلك أإيضشا بين دفاتر إ’أيام ويختفي.
ول-ع-ل ل-ذلك أإسش-ب-اب ع-دي-دة ،م-ن-ه-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-السشلطة وم- -ن إل -م -ؤوك -د يسش -ع -ى إل -ع -ام -ل -ون ف -ي ه -ذإ إل -م -ج -ال ❊ هل يمكن أان يكون لغياب الّنقد تأاثير سصلبي تخصس إلمجتمع.

الفّنان الّتشصكيلي الشصريف بن لعبيدي:

«أافقدته قيمته الفنون الّرقمية التي تعالج بالحاسشوب»

الفّنان وليد خليفي يتأاسّصف للوضصع ويكشصف:

’ دعم و’ تششجيع والقادر عليه
اختيار عمل آاخر حتى ينتج إابداعا...

تبنّي فكرة البحث والعمل المششترك

كاملي إادريسس:

مششروع وطني للعناية باإ’بداع والمبدعين ضشرورة ملحّة

ا’هتمام حتى يعود
الفن إالى سشابق عهوده...

انتهازّيون يسشاومون
أاهل الفن في لوحاتهم
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بÓع فؤواد رئيسص جمعية «لمسصات»:

دخÓء اسشتغّلوا غياب النّقاد للتّسشّلل إالى عالم الفن عن طريق التّجريدية
يرجع الفنان فؤواد بÓع ،خّريج مدرسصة الفنون الجميلة باتنة ورئيسص الجمعية الو’ئية لمسصات للفنون التشصكيلية خنشصلة،
’داء في مجال الفن التشصكيلي بالجزائر وفقدانه لجمهوره الذواق ومتتبعيه منذ عقود من الزمن ،إالى عدة أاسصباب
تدهور ا أ
وع-وام-ل م-ت-راب-ط-ة ،أاه-م-ه-ا ان-ع-دام ال-ن-ق-اد وك-ث-رة ال-دخÓ-ء ع-ل-ى ه-ذا ال-ع-ال-م ال-حسص-اسص الذي يتطلب تضصافر الجهود للرقي به
’مم المثقفة.
وإارجاعه إالى مكانته المطلوبة كفن راق تعنى به ا أ
باتجاه الششهرة الوطنية ولم ل
خنشصلة :اسصكندر لحجازي
ال -م -دارسض ال -م -ذك-ورة ،ث-م
العالمية وهذا ما سشيسشاهم ل
ي-ن-ت-ق-ل ب-ع-ده-ا إال-ى مرحلة
م -ح -ال -ة ف -ي إاع -ادة مصش-داق-ي-ة
ف- -ي ه- -ذا الصش- -دد ،أاّك -د ب Ó-ع لـ «الشش -عب» أان ال-ت-ج-ري-د أاي ت-ج-ري-د ت-لك
الفن لتششكيلي ومكانته الضشائعة
عديد الدخÓء على هذا الفن سشاهموا في ال -ل -وح -ة ف -ي ل-وح-ة أاخ-رى
بوطننا.
تراجع أادائه بالجزائر ،ووجدوا في انعدام تتضشمن عند قراءتها فنيا
ك-ذلك ط-الب م-حّ-دث-ن-ا كرئيسض
ال -ن -ق-اد ف-رصش-ة ل-ل-تسش-ل-ل إال-ى ع-ال-م-ه وتسش-م-ي-ة وت-ف-ك-ي-ك-ه-ا جماليا لمسشاته
ل-ج-م-ع-ي-ة ف-ن-ي-ة ،ب-تعميم مبادرة
أانفسشهم بفنانين تششكيليين منطلقين مباششرة ال -خ -اصش -ة ال -م -ع -روف ب-ه-ا
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي
برسشم لوحات فنية تجريدية رغم ما تتطّلبه ك -ف -ن -ان ،م -ا ي -ث-بت ق-درت-ه
ال -ت -ي أاط -ل -ق-ه-ا شش-ه-ر م-اي م-ن
هذه المدرسشة المصشّنفة من أارقى المدارسض الفنية وموهبته حقيقية.
السش-ن-ة ال-م-نصش-رم-ة ،وال-مسش-م-اة
ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-وصش-ول إال-ي-ه-ا م-ن ضش-رورة ال-ت-م-رسض وبذلك دعا محدثنا ،إالى
رب-ي-ع ال-ف-ن-ون ال-تشش-ك-ي-لية والتي
ضشرورة تفعيل عمل النقاد
والمرور حتما عبر المدارسض األخرى.
تضشّمنت إانششاء سشوق فني لبيع
أاوضشح محدثنا في هذا الصشدد ،أان الدخÓء إال -زام-ا واسش-تضش-اف-ت-ه-م ول-و
م -ن -ت-ج-ات ال-ف-ن-ان-ي-ن ،ب-إاح-داث
ي-ق-وم-ون ب-اسش-ت-غÓ-ل ث-غ-رة ف-ي ه-ذه المدرسشة من دول أاخرى إلششراكهم
ال-ت-ج-ري-دي-ة ب-وضش-ع خ-ربشش-ات ع-ل-ى ل-وح-ات-هم ف -ي ق-راءة األع-م-ال ق-ب-ل ع-رضش-ه-ا ل-ل-ج-م-ه-ور أاسش -واق ج -ه -وي -ة أاخ -رى ل-ه-ذا ال-ف-ن ي-روج م-ن
ب-أال-وان م-خ-رب-ط-ة غ-ي-ر م-دروسش-ة ف-ن-ي-ا ،ودون بانتقاء الفنية ،واسشتبعاد كل عمل غير مصشّنف خÓلها الفنان ألعماله ويقترب من الجمهور
ال-ت-رك-ي-ب-ة ال-ل-ون-ي-ة ال-ت-ي ت-تطلبها فنيات األداء كفن تششكيلي واسشتبعاد الرسشامين بما يضشع أاكثر أاين يزداد ذوق الجمهور صشق Óوتقريبه
داخل هذه المدرسشة ويسشّمونها لوحات فنية حد لفئة الدخÓء من جهة ويثمن عمل الفنان من هذا الفن الجميل من جهة ،ومن جهة
ب- -دون ع- -ن- -وان ،وه- -ذا أاسش -اسض خ -اط -ئ وج -د الحقيقي بالجزائر ،وهوما سشيسشاهم حتما في ثانية يجد الفنان طريقه إالى تسشويق لوحاته
ان -تشش -اره أام -ام ان-ع-دام ال-ن-ق-اد ول-ج-ان ان-ت-ق-اء إاع- -ادة ج -م -ه -ور ه -ذا ال -ف -ن وتشش -ج -ي -ع رواده ما يعتبر دعما ماديا لهذا األخير.
ك -م -ا ي -رى ال -ف -ن -ان بÓ-ع ف-ي ف-ك-رة ج-م-ع-ي-ت-ه
ومؤودييه.
األعمال المششاركة في الصشالونات.
إاحداث ورششات مفتوحة على الجمهور خÓل
وأاضش -اف ال -ف -ن -ان ب Ó-ع ف -ي ه -ذا السش-ي-اق ،أاّن
الصشالونات المنضشمة جديرة بالتعميم لما لها
أاسشاسض العمل في الفن التجريدي يتطلب من
من أاهمية في محاصشرة الدخÓء من جهة
ال-ف-ن-ان أان ي-م-ر ب-أاع-م-ال-ه ال-ف-ن-ي-ة ع-ب-ر إاح-دى
بتوفير كل المسشتلزمات للمششاركين ،وجعلهم
ال -م -دارسض ال -ف -ن -ي -ة األخ -رى خ -اصش -ة م -ن -ه -ا،
الواقعية ،النطباعية والكÓسشيكية ،أاين يقوم وأالحّ ذات المصشدر ،على أاهمية العمل النقدي ي -رسش -م-ون ل-وح-ات-ه-م م-ب-اشش-رة أام-ام األسش-ات-ذة
أاول بتجسشيد اللوحة قبل تجريدها ،ويكون البناء في هذا المجال لما في ذلك من صشقل وال- -ن- -ق- -اد وي- -ح- -ت- -ك- -ون ف- -ي ذات ال- -وقت م -ع
ذلك برسشم للوحة أاول بلمسشات الفنان الخاصشة ال-م-واهب وت-وج-ي-ه-ه-ا ل-ل-عشش-رات م-ن ال-فنانين ج-م-ه-وره-م ،ع-ل-ى أان ت-تّ-وج ال-ورشش-ات ب-ع-رضض
ب -ه وال -م -ع -روف ب-ه-ا ف-ي إاط-ار ف-ن-ي-ات إاح-دى ال-م-وه-وب-ي-ن ب-اك-تشش-اف-ه-م ،وف-ت-ح ال-ط-ريق لهم األعمال المنجزة في نهاية التظاهرة.

نثّمن مبادرة إانششاء ال ّسشوق الفني
ونطالب بتعميمها

الرسصام طاهر وامان:

تقهقر صشنعته ،ظاهرة النسشخ ،ندرة الكفاءات وغياب الّنصشوصص الّتنظيمية

ف -ي سص -ي -اق ت -ح -ل -ي-ل-ه ل-واق-ع ال-ف-ن ال-تشص-ك-ي-ل-ي
’ط-ار
ب -ال -ج -زائ-ر ،ق-ال ال-ف-ن-ان ال-تشص-ك-ي-ل-ي وا إ
السص-اب-ق ب-وزارة ال-ث-ق-اف-ة ال-طاهر وامان ،بأا ّنه
«’ ت- -وج -د أاوج -ه ل -ل -م -ق -ارن -ة ب -ي -ن ال -ظ -رف
ال -راه -ن وف -ت-رة م-ا ب-ع-د ا’سص-ت-قÓ-ل ف-ي ه-ذا
ال-م-ج-ال ،ب-اع-ت-ب-ار أان ت-لك ال-ف-ترة كانت تعّج
ب-ف-ن-ان-ي-ن أاح-ب-وا ال-ج-زائ-ر عن صصدق ،وكّرسصوا
أاع -م -ال -ه -م ال -ف -ن -ي-ة م-ن أاج-ل خ-دم-ت-ه-ا ون-ق-ل
صص-ورت-ه-ا ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-خارج من خÓل رسصم
لوحات تعّبر عن تعّلق الجزائري ببلده الذي
يزخر بثروات طبيعية هائلة ورصصيد ثقافي
وتاريخي عريق».
تيبازة :علي ملزي

أارجع وامان هذا النجاح في السشابق إالى «الحتكاك
المباششر لفنانينا مع عمالقة الفن التششكيلي بالعالم
ك ّ-ل-ه ،ن-اه-يك ع-ن ت-خّ-رج ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن م-ن
ال -م -درسش -ة ال -ف -رنسش -ي -ة ال -ق -دي -م-ة ،وت-حّ-ول آاخ-ري-ن
ل-ل-دراسش-ة ه-ن-ا وه-ن-اك ب-رع-اي-ة م-ب-اشش-رة م-ن ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني ،فكان اإلبداع البريء والنتصشار
ل -ل-وط-ن م-ن أاه-م م-ي-زات ت-لك ال-ف-ت-رة ال-ت-ي شش-ه-دت
زيارات مكوكية لبعضض الرسشامين لعّدة دول لغرضض
اك -تسش -اب ال -خ-ب-رات ف-ي ال-م-ج-ال م-ن أاه-م-ه-ا رح-ل-ة
ال -رسش -ام م-ح-م-د راسش-م ال-ى مصش-ر واي-ران وغ-ي-ره-ا،
وت -ع -ل -ق -ه ال-م-ث-ي-ر ب-ال-ت-ج-رب-ة ال-ف-ارسش-ي-ة ف-ي ال-رسش-م
والنقشض».
على صشعيد آاخر ،يششهد الواقع المعاشض اليوم حسشب
الطاهر وامان
«تراجعا ملحوظا في مسشتوى خريجي مدارسض الفن
ال-تشش-ك-ي-ل-ي ،ب-ح-يث يسش-ه-ر ع-ل-ى م-ناقششة أاطروحات
الماسشتر والدكتوراه بها أاسشاتذة غير مؤوهلين أاصشÓ
ل -ه-ذه ال-م-ه-م-ة ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ك-ون-ه-م ل-يسش-وا م-ن ذوي
الختصشاصض في غالب األحيان» .كما يعرف  -يقول
 «مسشتوى الليسشانسض لدى طلبة المدارسض تراجعفظيعا يفتقد للكثير من المقومات التي تجعل من
الفنان ششخصشية متمّيزة بوسشعها التعبير عن ظاهرة
أاو قضشية ما بطريقة فنية راقية ،وأاضشحى الطالب ل
يبحث في الواقع سشوى عن الششهادة بعيدا كل البعد
عن المبادرات التي تجعل منه فنانا متمّيزا في
المسشتقبل ،األمر الذي انعكسض سشلبا على منتجات
هؤولء من اللوحات الفنية التي تعتمد في معظمها
على النسشخ والنقل من فنانين آاخرين بعيدا عن
منطق البداع الذي يقتضشيه هذا النمط الفني ،وما
يثير القضشية أاكثر كون هذا الفن ل يحظى بنصشوصض
تطبيقية واضشحة ترسّشخ مفهوم الممارسشة الفنية مع
ح-ف-ظ وصش-ي-ان-ة ان-ت-اج-ات م-ج-م-ل ال-ف-ن-ان-ي-ن لتجنب
نسش -خ -ه -ا م -ن ط -رف آاخ -ري -ن ،ك-م-ا ي-جب أان ت-ج-يب
النصشوصض الغائبة عن السشاحة أاصش Óعن العديد من
األسشئلة المتعلقة بتسشويق اللوحات الفنية على ششاكلة
هدايا للغير سشواء تعلق األمر بتسشويقها داخل الوطن

اوخارجه ،بحيث يسشتلزم األمر تعريف
جميع الممارسشين من محترفين وهواة
مع تثمين لوحاتهم من طرف مختصشين
ضشمن إاطار تنظيمي واضشح ترعاه وزارة
ال -ث -ق -اف-ة ،ع-ل-ى أام-ل رّد الع-ت-ب-ار ل-ه-ذا
جه الفني الذي يمكنه التعبير بكل
التو ّ
جدية عن ثقافة وتاريخ ششعب بأاكمله.
وأاّك- -د وام- -ان أاّن «ال- -ف- -ن ال- -تشش- -ك- -ي- -ل -ي
الجزائري لم يحظ بالتدوين منذ عقود
خ- -لت م- -ن ال -زم -ن ،وي -خضش -ع ل -ف -وضش -ى
ع-ارم-ة وف-ق-ا ل-م-ن-ط-ل-ق الل-ت-زام ب-حرية
التعبير ،ولكنّ األمر يختلف تماما في
ال -دول ال-ت-ي ت-ح-ت-رم ن-فسش-ه-ا وح-ت-ى ف-ي
ال -ج-زائ-ر أايضش-ا ح-ي-ن-م-ا ك-انت تسشّ-ي-ر وزارة ال-ث-ق-اف-ة
إاطارات كفؤوة وسشاهرة على ضشبط األمور بجدية
على غرار فترة ما بعد السشتقÓل إالى غاية نهاية

السش- -ب- -ع- -ي -ن -ي -ات ح -ي -ن -م -ا
تأاسّشسشت مجموعة الـ 35
ل - -ل - -دف - -اع ع - -ن مسش- -ت- -وى
جهات الفن التششكيلي
وتو ّ
وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي-ي-ر ال-ع-ال-مية
الحديثة ،األمر الذي مّكن
م -ن ت -ث -م -ي-ن ه-ذا ال-ن-م-ط
ال -ف -ن -ي إال -ى غ -اي -ة ن-ه-اي-ة
ال-ث-م-ان-ي-ن-ات ب-فعل تكاثف
جهود اإلطارات السشاهرة
ع -ل -ى ال-ت-ن-ظ-ي-م وال-ح-ف-ظ
وال -ت -ث -م -ي -ن ،ول -ك-ن األم-ر
ل - -يسض ك- -ذلك ح- -ال- -ي- -ا ول
ي -م -ك -ن إاج -راء م -ق -ارن -ة ال-ب-ت-ة ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ان-ه-ي-ار
المسشتوى من جهة وغياب التنظيم والتأاطير من جهة
أاخرى».

الفّنان العصصامي أاحمد واعر:

ذهنيات غّيبت الفنّان من المهرجانات

’سصتاذ أاحمد الواعر بمرارة عن واقع الفن التشصكيلي
يتحّدث الفنان التشصكيلي ا أ
بالجزائر ،خاصصة في ظل إاصصرار بعضص الجهات الفاعلة في الحقل الثقافي على
’قصصاء ضصد الفنان التشصكيلي ،حيث يدعو ضصيف جريدة «الشصعب» وزارة
ممارسصة ا إ
الثقافة لوضصع خطة عمل وبرنامج جديد ،وكذا خلية لرصصد كل أاحوال الفنانين
بصصفة عامة والتشصكيليين العصصامّيين بصصفة خاصصة.
م- -رور ال- -وقت إال- -ى سش- -ق- -وط ق -ي -م -ة
باتنة :حمزة لموشصي
كشش -ف واع -ر أاح -م -د م -ب-دع
ال -ل-وح-ات ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ال-ت-ي
ت- -ح- -اك- -ي ه- -م- -وم اإلنسش- -ان
ومواجعه ،وآالمه وأاحÓمه
في تصشريح لـ «الششعب» ،أان
ب -عضض اإلدارات ال -مسش -ؤوول -ة
ع- - -ن الشش- - -أان ال- - -ث- - -ق - -اف - -ي
ب - -ال - -ج - -زائ - -ر أاصش- -ب- -حت ل
تسش -ت -ق-ب-ل ال-ف-ن-ان ح-ت-ى وإان
ك -ان ل -ل -مشش -ارك -ة ف -ي م -ه-رج-ان ،رغ-م ام-تÓ-ك-ه
ل -ب -ط -اق -ة ال-ف-ن-ان م-تسش-ائ Ó-ع-ن ال-ج-دوى م-ن-ه-ا
م -ادامت ل ت -ؤودي ال -غ -رضض م -ن -ه -ا وه -و ضش-م-ان
ح- -ق- -وق ال- -ف -ن -ان ومسش -اع -دت -ه ع -ل -ى ال -ت -واج -د
بالمهرجانات وتكوينه ،ولم ل خلق فرصض عمل
له من خÓل توفير الفضشاءات لعرضض لوحاته
لبيعها للجمهور.

الجهات المسشؤوولة عن الّثقافة تبجل
فّناني الدبلوم وتقصشي العصشاميّين

ويعتبر محدثنا أان عقلية الفنان التششكيلي يجب أان
يكون حاصش Óعلى ششهادة أاكاديمية مث Óجعلت من
ب -اق -ي ال -ف -ن -ان -ي -ن ال-عصش-ام-ي-ي-ن ي-واج-ه-ون ال-ت-ه-م-يشض
واإلقصش-اء ،ب-م-ع-ن-ى أان-ه ي-م-ك-نك ت-ع-ل-م ال-فن التششكيلي
واعتبارك فنانا تششكيليا «يملك دبلوما» بغضض النظر
ع -ن اإلب -داع ،وه -ن -اك ب -عضض ال -ف -ن -ان-ي-ن ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ن
الموهوبين المبدعين العصشاميين الذين هم روح الفن
التششكيلي لم يدرسشوا الفن التششكيلي ولكنهم تعلموه
وأابدعوا ونجحوا ،وقد ل يتمّكنون من الحصشول على
دبلوم في الفن التششكيلي مع العلم أانه بداية الفن كان
اإلبداع وليسض الدبلوم ،فأاصشبحنا نرى  -يضشيف واعر
 أاسشاتذة ومسشؤوولين في قطاع الثقافة أاو مدارسضالفنون غير مهتمين باإلبداع إاطÓقا ،يدرسشون في
تÓميذ قد يكون بعضشهم يبحث عن الدبلوم فقط
ألجل التوظيف.
وفي نفسض السشياق ،يصشف الفنان واعر حالة الفنان
ال-تشش-ك-ي-ل-ي بسش-بب ه-ذه ال-م-ع-ط-ي-ات «ال-واقعية» بحال
القمر ،يعيشض بعيدا وفي عالم آاخر ،إال أانه يسشعى
دائما لينير األرضض ،من بعيد ل يششعر أاحد بتعبه
وحزنه ،األمر الذي يتجسشد في عزوف الناسض عن
متابعة الفن ،وبالتالي عدم تنظيم مهرجانات لعرضض
اللوحات وبيعها ما يسشتلزم بطاقة أاكيدة للفنان الذي
ي -ت -ك ّ-ب -د خسش -ائ-ر م-ادي-ة م-ع-ت-ب-رة خÓ-ل ان-ج-از ل-وح-ة
واحدة.
ويرفضض واعر تحميل مؤوسشسشات الثقافة ومدارسض
ال-ف-ن ،ال-مسش-ؤوول-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة ب-ل ه-ن-اك ظ-روف أاخ-رى
داخلية يعيششها الفنان التششكيلي العصشامي أاو الهاوي
حي بنفسشه من أاجل الفن،
تكون قاسشية عليه ،وقد يضش ّ
وق -د ي -ح -ت -اج ال -مسش -اع -دة ل -م -واج -ه -ة مشش -اك-ل ال-ف-ن
التششكيلي كصشعوبات العيشض المادية التي تؤودي مع

الفنان ،ناهيك عن أاعماله وهذا ما
أادى إالى الÓمبالة وعدم الهتمام
ب- -ال -ف -ن وان -خ -ف -اضض ق -ي -م -ت -ه ع -ن -د
الجمهور.
وك -ح -ل ل -ل -خ -روج م -ن ه -ذا ال-وضش-ع،
ي -ع -ت-ق-د األسش-ت-اذ واع-ر أاح-م-د أان-ه ل
ي- -جب أان ت- -ف- -ت- -ح األب- -واب ل -ل -ف -ن -ان
ال -تشش -ك -ي -ل -ي ،وت -ت -اح ف -رصض ال -ع -م-ل
وإام -ك -ان -ي-ة ت-ك-وي-ن ج-م-ي-ع ال-ف-ن-ان-ي-ن
ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ين العصشاميين والمتعلمين
ف -ي إاط -ار م -ا يسش -م -ى ب -الح -ت -ك -اك
وتزاوج الثقافات ،إاضشافة إالى توسشيع مجال الثقافة أاي
خ -ل -ق ب -رام -ج م -ت -ن -وع -ة ف -ي شش -ت -ى ال -م -ج-الت وك-ل
ال-م-ؤوسشسش-ات ح-ت-ى ي-تسش-ن-ى ل-ل-ج-م-ي-ع م-مارسشة اإلبداع
والسشتمتاع به ،ويجب مسشاعدة الفنان اجتماعيا وكل
هذا ألّن المجتمع يحتاج إالى الفن في كل مكان في
المدرسشة في المنزل في المؤوسشسشات في فضشاءات
السشياحة وفي مجال الهندسشة وفي كل مكان تقريبا،
يضشاف لما سشبق حسشب واعر أاهمية وتششجيع التكوين
ل-ك-ل ال-ف-ن-ان-ي-ن ح-ت-ى ل ي-ت-ح-ول-وا إال-ى م-ج-رد «ت-ج-ار»
يمارسشون الفن التششكيلي في الطÓء أاو الرسشم على
الجدران للتقوت.

أاعششق رسشم الّلوحات
السشريالية الّتعبيرية

وبخصشوصض نظرة الجمهور إالى الفن التششكيلي على
أاسشاسض أانه مهنة ،فيرجع واعر ذلك إالى غياب اإلبداع
وعدم وجوده في اللوحة الفنية التي تواكب العصشرنة،
وفقدان الثقة عند بعضض الفنانين وغياب الششخصشية
القوية للفنان ،وسشعيه إالى الربح السشريع في اللوحات
البسشيطة ما أادى إالى هبوط قيمة الفن التششكيلي في
نظر الجمهور ،فأاحيانا تخطر في بال الفنان لوحة
قد يقضشي معها سشنوات إال أانه يعلم أانه لن يدّعمه
أاحد ،فيف ّضشل أان يقوم بلوحة بسشيطة إلثبات هويته
فقط وطغيان الجانب التجاري البحت على حسشاب
القيمة الفنية واإلبداعية ،والقضشية التي يدافع عنها
الفنان في لوحته .ويششرح لنا كيفية عششقه للوحات
ال-ت-ي ي-رسش-م-ه-ا ب-ال-ق-ول أان ل-ه ن-ظ-رة خ-اصش-ة ب-األل-وان
Óلوان
والمسشافات وتأاثير الضشوء ،وهناك تأاثير كبير ل أ
وشش-ك-ل-ه-ا ومسش-اح-ات-ه-ا وت-ن-اسش-ق-ها على نفسشية وجسشد
المششاهد لها ،ناهيك على تعبير والرسشالة الموحية
إالى موضشوع معين ،حيث يحب األسشتاذ واعر رسشم
لوحات نفسشية سشريالية تعبيرية حيث األلوان متناسشقة
وع -ن -ده -ا دللت ن -فسش-ي-ة ت-ع-ال-ج مشش-اك-ل ال-م-ج-ت-م-ع،
وت -خ -تصش -ر ال -ت -اري -خ ال -ج -زائ -ري ف -ي ل -وح -ة واح-دة.
ويسش -ت -ع -م -ل واع-ر ف-ي ذلك أابسش-ط األشش-ي-اء ف-ي رسش-م
لوحاته الفنية بسشبب عدم توفر وسشائل الرسشم الجيدة
بأاسشعار معقولة حيث يلجأا على غرار باقي الفنانين
العصشاميين إالى اسشتيرادها بأاثمان باهظة ،واسشتغراق
وقت ط -وي -ل ف -ي رسش -م-ه-ا م-ا أاّث-ر ع-ل-ى ق-ي-م-ة وج-ودة
المنتج الفني خاصشة التحف الفنية بسشبب التكنولوجيا
الرقمية وتطور تقنيات الطباعة والرسشم اإللكترونية.

الفّنانة صصورية قريشصي:

كل مقّومات ا’رتقاء بالفن الّتششكيلي متوفرة ...لكن؟

ن-ت-طّ-رق م-ن خÓ-ل ه-ذا ال-ح-وار م-ع ال-ف-ن-انة
التشصكيلية صصورية قريشصي خّريجة الفنون
ال-ج-م-ي-ل-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة اختصصاصص رسصم زيتي
وأاسصتاذة الفنون التشصكيلية بالمعهد الوطني
ل -ل-ت-ك-وي-ن ال-ع-ال-ي ب-ورق-ل-ة ،إال-ى أاه-م أاسص-ب-اب
ال -ع -زوف ع -ن ا’ه -ت -م -ام ب-ال-ف-ن ال-تشص-ك-ي-ل-ي
بالجزائر ،وأابرز السصبل الممكنة ’سصترجاع
هذا الفن مجده السصابق.
ورقلة :إايمان كافي

❊ الشصعب :بعد أان كان الفن التشصكيلي من
بين الفنون التي سصجل عصصرها الذهبي في
ال -ج -زائ -ر أاسص-م-اء وأاع-م-ال خّ-ل-ده-ا ال-ت-اري-خ،
’بداعها العالم يبدو من الواضصح أان
وهلّل إ
ه- -ن- -اك ت- -راج -ع -ا ف -ي ا’ه -ت -م -ام ب -ه ،ل -م -اذا
برأايك؟
❊❊ صصورية قريشصي :الفن التششكيلي أاو أاي فن
من الفنون في بلد ما ينهضض أاو ينحط حسشب
بوصشلة التنمية في تلك البÓد ،أاي هو انعكاسض
للتنمية فيه وهذا طبيعي ،خاصشة أان الجزائر مرت
بظروف صشعبة جدا خاصشة في فترة التسشعينات
م ّ-م -ا دف -ع ب-ال-ك-ث-ي-ر م-ن األدم-غ-ة وال-م-ب-دع-ي-ن إال-ى
ال-ه-ج-رة ،ب-اإلضش-اف-ة إال-ى ت-ح-ول اه-ت-م-ام وأاول-وي-ات
العامة نحو الجانب األمني وتوفير الغذاء من جهة
أاخرى ،وهذا ترك تداعيات على جميع األوجه من
بينها الثقافي والتربوي والجتماعي..لسشت محلّلة
ولكنه اسشتنباط قد أاراه من بين أاهم المبررات.
وربما يعود ذلك أايضشا إالى تهميشض التكوين الفني
بصش -ف -ة ع -ام -ة ان -ط Ó-ق -ا م -ن األط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
البتدائية التي ل تعطي اهتماما لمقياسض التربية
الفنية ،ول تولي لها اعتبارا وهذا ما يولد تقزيما

للفن عموما في نفوسض الناششئة ،وهو ما يبرر كذلك
العزوف عن اللتحاق بمدارسض الفنون الجميلة.
ب- -اإلضش- -اف -ة إال -ى ذلك أارى شش -خصش -ي -ا أان م -ن ب -ي -ن
ال ّصشعوبات التي يواجهها مسشار الفن التششكيلي في
الوقت الحالي ،هو أان هناك القليل من الفنانين
ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ي-ن األك-ادي-م-ي-ي-ن ال-ذي-ن ي-ح-ملون أافكارا
إابداعية من ششأانها أان تمّثل هذا الفن على حقيقته،
خاصشة في ظل وجود الكثير من المتكّلمين باسشم
الفن التششكيلي.
كيف سشاعدت أاسشماء جزائرية نحتت اسشمها في
عالم الفن التششكيلي بحروف من ذهب في إاخراج
هذا الفن من حدوده الجغرافية؟
ب -ال-نسش-ب-ة ل-مسش-ي-رة ال-ف-ن ف-ي ال-ج-زائ-ر م-ن-ذ ب-داي-ة
السشتقÓل إالى يومنا هذا عرف منحناه ارتفاعا
وانخفاضشا ،ولعل من بين أاهم األسشماء البارزة بين
الفنانين الجزائريين الذين كان لهم أاسشلوب متميز
ويمكن اعتبارهم مدرسشة بحد ذاتهم محمد خدة
ومحمد إاسشياخم ومحمد راسشم وباية محيي الدين
كعّينة أاسشماء راسشخة وصشلت إالى العالمية مع أاسشماء
أاخ -رى ك -ث -ي -رة أاع -طت ال -وج -ه ال -م -ن -ي -ر ل-ل-ف-ن ف-ي
الجزائر.
ال -ف -ن -ان ال-ج-زائ-ري ب-م-خ-ت-ل-ف مشش-ارب-ه ال-ث-ق-اف-ي-ة
والجتماعية هو وليد بيئته ،والجزائر تزخر بتنوع
بيئي ملهم نجد السشاحل والجبل والريف والهضشاب
والصشحراء ،كل هذا التنوع أانتج تنوعا أايضشا في
الفن الجزائري ول تغيب بصشمة بيئته في عمله
الفني ،عندما أاتكلم عن الفنان الجزائري أاتكلم عن
ال -ن-م-وذج-ي ال-غ-ي-ور ع-ن ال-ف-ن وال-غ-ي-ور ع-ن وط-ن-ه،
والذي تتجسشد في داخله روح اإلنسشان الفنان بأاتم
معنى الكلمة.
ول-ع-ل م-ن أاب-رز ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن ال-ذي-ن ك-ت-بوا
ووث -ق -وا ل -ه-ذا ال-ف-ن ف-ي ال-ج-زائ-ر األسش-ت-اذ ال-ف-ن-ان
إابراهيم مردوخ في كتابه «مسشيرة الفن التششكيلي

بالجزائر ،والذي أاعطى صشورة واضشحة عن الفن
التششكيلي في الجزائر منذ نششأاته .من جهة أاخرى،
ن -ج -د ف -ي ال -م -ي -دان ف-ن-ان-ي-ن عصش-ام-ي-ي-ن وآاخ-ري-ن
خريجي مدارسض فنون جميلة ،وهذا في حد ذاته
م -كسشب ك -ب -ي -ر ،رغ -م أان ال-ب-عضض حّ-ول-ه إال-ى صش-راع
أاجوف عقيم فبدل الهتمام بالجوهر الذي يعكسض
صشورة الفن تم تحويله إالى حلبة صشراع فكري لن
يسشاهم إال في عرقلة المسشيرة.
رغم أان الفن التششكيلي يعد فنّا جمي Óويمكن للعام
والخاصض أان يكون جمهورا ذّواقا لهذا الفن ،إال أان
معارضض الفنون التششكيلية ل تسشتقطب في أاحيان
كثيرة سشوى القليل من الهواة ومحبي هذا النوع من
الفنون فقط ،ما األسشباب وراء ذلك؟
ال -ع -زوف ع-ن ال-ف-ن ال-تشش-ك-ي-ل-ي ه-و ك-ال-ع-زوف ع-ن
الكتاب وغيره من األششكال الفنية األخرى ،القالب
واح -د وه -و ال -ث -ق -اف -ة ،ك -ذلك ه -ي م -ع-ارضض ال-ف-ن
ال-تشش-ك-ي-ل-ي أاصش-ب-حت ف-ق-ط م-ن اه-ت-م-ام ق-ل-ة مّ-من
ي -ه -ت -م -ون ب -ال -ح -راك ال-ث-ق-اف-ي ،ك-م-ا أان ال-م-ح-ي-ط
والمكان الذي تقام فيه المعارضض يلعب دورا كبيرا
من جهة .ومن جهة أاخرى العزوف يرجع إالى نششر
ثقافة الفن والتربية الفنية في الناششئة بمدارسشنا،
ناهيك عن انعدام تدريسشها في الكثير من الجهات،
ف -م -ن أاي -ن ي -ك -تسشب ال -ط -ف -ل ث -ق -اف -ة ال-ت-ردد ع-ل-ى
المعارضض إان لم ترسشخ لديه من المدرسشة وقبلها
ف- -ي األسش- -رة ،م- -ع ذلك أاؤوك- -د أان الرت -ق -اء ب -ال -ف -ن
التششكيلي الجزائر ممكن جدا بالنظر إالى الطاقات
وال -م-ق-وم-ات ال-م-وج-ودة ،وك-ذا ال-م-وروث ال-ث-ق-اف-ي
الغني الذي تكتنزه.
ما الذي تحتاجه السشاحة اليوم من أاجل تكريسض
ثقافة حب الطÓع على األعمال التششكيلية لدى
الجمهور المحلي؟
التواصشل والتفتح على الغير هو من بين أاهم األمور
التي تسشاعد على تكريسض ثقافة الطÓع ،ألن الذي

لم تفتح له نافذة على غيره يبقى حبيسض نفسشه وما
رأات عينه من محيط ضشيق المعالم.
والنفتاح الذي أاقصشده هنا هو أان يطلع الفرد منذ
نشش -أات-ه ع-ل-ى ث-ق-اف-ات ال-غ-ي-ر وه-و مششّ-ب-ع ب-ث-ق-اف-ت-ه
األصشيلة التي تجعله ممث Óرسشميا لها ،وهي التي
ي -ت -خ-ذ م-ن-ه-ا بصش-م-ة ألع-م-ال-ه إان ل-م ن-ق-ل ت-روي-ج-ا
ل -م-ك-تسش-ب-ات-ه األصش-ي-ل-ة ب-ل-غ-ات ي-ف-ه-م-ه-ا ال-غ-ي-ر .م-ا
نحتاجه اليوم هو التركيز على تلقين الطفل منذ
صشغره حب الفن والفنانين ألن حب الششيء يجعلنا
ندافع عنه.
كيف ال ّسصبيل لكي يسصترجع هذا الفن مجده
ال ّسصابق؟
❊❊ ف-ي ال-ح-ق-ي-ق-ة الّسش-ب-ل ك-ث-ي-رة وت-ت-طّ-ل-ب عزيمة
كبيرة ،إال أانه وإلعادة وجه الفن الصشبوح ينبغي
ع -ل-ي-ن-ا أان ن-ع-ي-د ال-ن-ظ-ر ف-ي ال-م-ن-ظ-وم-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
والتربوية ألن النهوضض بثقافة األجيال القادمة تبدأا
من اهتمامنا بثقافة الناششئة.
ال-ت-رب-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ة ال-ف-ن-ي-ة ي-جب أان ن-وليها
ح-رصش-ا وع-ن-اي-ة واه-ت-م-ام-ا خ-اصش-ا داخ-ل مدارسشنا
على األقل بالقدر الذي يحفظ ماء وجهها ،ومن
ث ّ-م -ة سش -ن -ج -ن -ي ث -م -رة ج-ي-ل م-ه-ت-م ب-ال-ف-ن وصش-ورة
المجتمع المثقف الواعي هي من تكفل ذلك ،لذلك
فالعملية هي عملية نهوضض ششاملة وتسشتدعي وجود
ن -خ -ب -ة م -ث -ق -ف-ة ف-اع-ل-ة ل-نشش-ر ال-وع-ي ف-ي ال-وسش-ط
المجتمعي.
أاعتقد أاّنه لبد من التفكير جديا في تكريم الفنان
وإاع -ط-ائ-ه ال-م-ك-ان-ة ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي ت-ل-ي-ق ب-ه ف-ي
المجتمع ،وعدم إاقصشائه في عملية البناء العام لهذا
المجتمع وكذا إاعادة النظر في برامج التكوين في
ال -م -دارسض ال -ف -ن -ي -ة أاو ف-ي ال-م-راك-ز وال-م-ؤوسشسش-ات
الششبانية من أاجل بناء جيل قادر على تحريك عجلة
النهوضض بهذا الفن ،ومواكبته لسشير الركب المتطور
الذي يششهده عبر العالم.
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‘ حفل ن ّ
لوŸبية ا÷زائرية على شصرف الرياضصي ÚاŸتأالق2018 ‘ Ú
ظمته الّلجنة ا أ

اللّجن ـة الأ’وŸبي ـة الدولي ـة تك ـّرم رئي ـسشس ا÷مهوريـ ـة

ن-ظ-مت سص-ه-رة أاول أامسس ال-ل-ج-ن-ة
لوŸبية ا÷زائرية حف ÓتكرÁيا
ا أ
كبÒا على شصرف الرياضصي Úالذين
ت- -أال- -ق- -وا سص- -ن -ة ﬂ ‘ 2018ت - -ل- -ف
اŸواع- -ي- -د ال -ري -اضص -ي -ة ال -دول -ي -ة ‘
طبعته الرابعة ،بحضصور شصخصصيات
سص-ي-اسصية و ري -اضص -ي -ة و ع-دد م-ن
الضص- - - -ي - - -وف ب - - -ن - - -زل الشصÒاط - - -ون
بالعاصصمة.

ﬁرز ولمية
لفضصÓن ‘
معطوب..ا أ
سصنة 2018

شص - -ه - -د أل - -م - -وع- -د ت- -ك- -ري- -م أأفضص- -ل
ألرياضصيين ألجزأئريين ألذين تأالقوأ
خÓل سصنة  2018حيث نال كل من
سص -ي -دع -ل -ي أل -ع -م -ري وإأسص -ح -اق ول-د
قويدر في إأختصصاصس ألجيدو ألجائزة
أألول- -ى ل- -ف- -ئ- -ة ذوي أإلح- -ت- -ي- -اج -ات
أل -خ -اصص -ة ،ف -ي -م -ا ع -اد أل -ل-قب أألول
ل-مصص-ارع-ة أل-ك-ارأت-ي لم-ي-ة م-عطوب
لدى أإلناث ولعب كرة ألقدم رياضس
محرز لدى ألرجال ،أأما أآلمال فكان

بلماضصي التقى ال ّ
Óعب ‘ باريسس

عّوار متحّمسش للعب مع «اÿضسر» ومتخّوف
من رد فعل رئيسش نادي ليون

مازال مسصلسصل انضصمام الÓعب حسصام عوار
إا ¤اŸنتخب الوطني يسصيل الكث Òمن ا◊È
‘ ظ - -ل “سصك ال - -ن - -اخب ال- -وط- -ن- -ي ج- -م- -ال
ب-ل-م-اضص-ي ب-خ-دم-ات-ه ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤إام-ك-ان-ي-ات-ه
لضص-اف-ة ÿط
ال -ك -بÒة ،وه -و م -ا ق-د Áن-ح ا إ
الوسصط.

عمار حميسصي

نبيلة بوقرين
تصصويرﬁ :مد أيت قاسصي
شصهد ألحفل ألكبير ألذي نظم على
شصرف ألرياضصيين حضصور كل من وزير
ألشص-ب-اب وأل-ري-اضص-ة م-ح-م-د ح-ط-اب،
وزي -ر أل -ت-ع-ل-ي-م وأل-ت-ك-وي-ن أل-م-ه-ن-ي-ي-ن
محمد مباركي ،وزير ألتعليم ألعالي
وألبحث ألعلمي ألطاهر حجار ووزير
أإلتصصال جمال كعوأن.
وبدأية ألحفل كانت بتكريم رئيسس
أل -ج -م -ه -وري -ة ألسص -ي -د ع -ب -د أل -ع-زي-ز
بوتفليقة من طرف أللجنة أألولمبية
أل-دول-ي-ة ن-ظ-ي-ر م-ج-ه-ودأته في سصبيل
ت - -ط - -وي- -ر أل- -ري- -اضص- -ة أل- -ج- -زأئ- -ري- -ة
وأإلف-ري-ق-ي-ة ودع-م-ه أل-دأئ-م ل-ل-ح-ركة
ألشص -ب -اب-ي-ة ع-ل-ى ك-ل أألصص-ع-دة ،ح-يث
تسص ّ-ل -م ح -ط -اب أل -ت -ك -ري-م ن-ي-اب-ة ع-ن
ف -خ -ام -ت-ه م-ن ق-ب-ل مصص-ط-ف-ى ب-رأف
رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة أل -ل -ج -ان أل -وط -ن -ي-ة
أألولمبية أألفريقية.
كما تّم تكريم عدة أأسصماء سصاهمت
في خدمة ألرياضصة على كل أألصصعد
في مقدمتها رئيسس أللجنة أألولمبية
أل-ج-زأئ-ري-ة ورئ-يسس ج-م-ع-ي-ة أل-ل-ج-ان
أألف-ري-ق-ي-ة مصص-ط-ف-ى ب-رأف ،إأضصافة
إألى شصخصصيات أأخرى كان لها دور
ب -ارز م -ن أأج-ل إأع-ط-اء دف-ع ل-لشص-ب-اب
ألصصاعد للبروز في أأكبر ألتظاهرأت،
هذأ ما أأعطى ألحفل ذوقا خاصصا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألتتويج من نصصيب كل من لبنة بن
ح-اج-ة ف-ي إأخ-تصص-اصس أأل-ع-اب أل-قوى
وألُ-مÓ-ك-م-ي-ن م-ح-م-د أألم-ي-ن حسص-يد
وف -ري -د دوي -ب-ي ،إأضص-اف-ة إأل-ى ك-ل م-ن
سصيدعلي لعمري ،إأسصحاق ولد قويدر
في ألجيدو وتم تكريم أسصمين رحÓ
عنّا وأألمر يتعلق بكل من مصصطفى
ماباد وبن فرحات في ألجيدو وكرة
ألقدم على ألتوألي.

حطاب« :أاهّنئ الّرياضصّيÚ
وأاطلب منهم مواصصلة العمل»
في هذأ ألصصدد أأكد حطاب موأصصلة
دعم ألوزأرة للرياضصيين ألجزأئريين
إأسص -ت -ع -دأدأ ل -ل-م-وأع-ي-د أل-ق-ادم-ة ف-ي
مقدمتها أأللعاب أألولمبية بطوكيو
 2020في قوله« :أأهنئ كل ألرياضصيين
ألُمكّرمين في هذأ ألموعد ،وألذي
ي -ع -د م -ح -ط -ة تشص -ج -ي -ع-ي-ة ل-ه-م ب-ع-د
إأج -ت -ه -اده -م وت -أال-ق-ه-م خÓ-ل ألسص-ن-ة
ألماضصية ،وتحقيقهم لنتائج مشصرفة
خ -اصص -ة ف -ي أل -م -وع -د أل-ك-ب-ي-ر أل-ذي
إأح- -تضص- -ن- -ت- -ه أل -ج -زأئ -ر أأي أألل -ع -اب
أألفريقية للشصباب ألتي كانت محطة
برزت خÓلها عدة أأسصماء كبيرة تعد
خ- -زأن أل- -ري- -اضص- -ة أل -ج -زأئ -ري -ة ف -ي
ألمسصتقبل ،ما يعني أأن ألسصياسصة ألتي
ح -ددت-ه-ا أل-دول-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ب-ق-ي-ادة
رئيسس ألجمهورية ألسصيد عبد ألعزيز
بوتفليقة بدأأت تأاتي بثمارها».
وأصصل ألوزير قائ« :Óأإلسصتثمار في
ألشص-ب-اب ي-ع-د خ-ط-ة ج-د م-ه-م-ة ول-ها
ن -ت -ائ -ج إأي -ج-اب-ي-ة م-ن خÓ-ل تسص-خ-ي-ر
أل -م -نشص -آات أل -ري -اضص -ي-ة وج-ع-ل-ه-ا ف-ي

م-ت-ن-اول ك-ل أل-رأغ-ب-ي-ن ف-ي م-م-ارسص-ة
أل - -ري - -اضص - -ة ،ك - -م - -ا ق- -ررت أل- -دول- -ة
أل -ج -زأئ -ري -ة م -ن -ح م -ي -زأن-ي-ة خ-اصص-ة
ل -ت -حضص -ي -ر أل-ري-اضص-ي-ي-ن ق-دره-ا 400
مليار سصنتيم ،لضصمان أأفضصل إأسصتعدأد
للموأعيد ألكبرى بهدف تحقيق نتائج
مشص -رف -ة م-ن خÓ-ل م-وأصص-ل-ة أل-ع-م-ل
وب-ذل م-ج-ه-ود أأك-ب-ر ألن-ه-م مسص-ت-ق-ب-ل
ألرياضصة ألجزأئرية وهم من خيرة ما
أأنجبته».

براف« :أاشصكر
الّرياضصّي Úعلى
اÛهود اُŸقّدم»
م-ن ج-ه-ت-ه رئ-يسس أل-ل-ج-ن-ة أألول-م-ب-ي-ة
أل-ج-زأئ-ري-ة مصص-ط-ف-ى ب-رأف هّ -نأا كل
أل-ري-اضص-ي-ي-ن أل-ذي ت-أال-ق-وأ ف-ي ألسص-نة
ألماضصية ،وطلب منهم بذل ألمزيد
م -ن أل -م -ج -ه -ود مسص-ت-ق-ب Ó-ل-تشص-ري-ف
ألجزأئر في قوله «تكريم ألرياضصيين
ف -ي ه -ذأ أل -ح -ف-ل ي-ع-د وأجب ،وأأق-ل
شص-يء ن-ق-وم ب-ه ح-ت-ى نشص-ك-ره-م ع-ل-ى
تأالقهم بعدما بذلوأ مجهودأت كبيرة
خ Ó-ل ألسص -ن -ة أل-ري-اضص-ي-ة أل-م-اضص-ي-ة،
حيث تمكنوأ من رفع ألرأية ألوطنية
ف-ي م-خ-ت-ل-ف أل-ت-ظ-اه-رأت أل-رياضصية
أل- -ع -رب -ي -ة ،أألول -م -ب -ي -ة ،أألف -ري -ق -ي -ة
وأل -ع-ال-م-ي-ة وف-ي ه-ذأ أل-م-وع-د ن-ري-د
تشص-ج-ي-ع-ه-م ع-ل-ى م-وأصص-لة ألعمل من
أأجل رفع ألمسصتوى وتقديم أألفضصل
للجزأئر ،خاصصة أأننا على مقُربة من
ح-دث ك-ب-ي-ر وأألم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-األلعاب
أألول -م -ب -ي-ة ب-ط-وك-ي-و  2020وبعدها

م -ب -اشص -رة سص -ت -ك -ون وه -رأن ع-اصص-م-ة
أأللعاب ألمتوسصطية».
أأضص- -اف رئ- -يسس ج- -م- -ع- -ي- -ة أل- -ل- -ج -ان
أألول -م-ب-ي-ة أألف-ري-ق-ي-ة ق-ائ« :Ó-ن-ح-ن
أليوم نعيشس فرحة كبيرة تثمينا لما
حققته ألرياضصة ألجزأئرية ،وسصندعم
ه -ؤولء أل -ري -اضص -ي -ي -ن أأك -ث -ر م-ن أأج-ل
تحسصين مسصتوأهم من أأجل ألوصصول
لكل طموحاتهم وأأهدأفهم من خÓل
ألصصعود لمنصصات ألتتويج مسصتقب،Ó
وفيما يتعلق بتكريمي أليوم سُصعدت
كثيرأ به ألنه كان مفاجأاة لم أأكن على
ع -ل -م ب -ذلك ،ول -ه -ذأ أأشص -ك-ر أل-ح-رك-ة
أل -ري -اضص -ي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ع-ل-ى أل-دع-م
ألذي قدمته لي «.

زطشصيﬁ« :رز يسصتحق
الّتتويج»
أأما رئيسس أإلتحادية ألجزأئرية لكرة
ألقدم خير ألدين زطشصي عبر عن
ف-رح-ت-ه أل-ك-ب-ي-رة ل-ن-ي-ل ري-اضس محرز
لقب أأفضصل رياضصي في قوله« :أأنا
جد سصعيد أليوم ألن ألفائز بجائزة
أأفضصل رياضصي لسصنة  2018لعب كرة
ألقدم ألنه ليسس سصه Óأأن تنال هذأ
أللقب وهو يسصتحق ألفوز به ،وأأهّنئ
محرز وكل ألرياضصيين ألذين كرموأ
ف-ي ه-ذأ أل-م-وع-د ألن-ه-م م-ف-خ-رة ل-نا
بعدما تمكنوأ من رفع ألرأية ألوطنية
عاليا ،وأأتمنى أأن يحافظ محرز على
Óفضصل حتى يقدم
مسصتوأه أأو يرتقي ل أ
أألفضصل للمنتخب ألوطني في إأطار
أإلسصتعدأدت لكأاسس أأمم أأفريقيا».

يواصصل عروضصه القوية مع نادي نيسس

عطّال يسسّجل هدفه الّثا Êويجلب اهتمام توتنهام ا’‚ليزي

لÁن ا÷زائ- -ري «ي -وسص -ف ع -ط -ال» ال -ظ -ه -ور
ي- -واصص- -ل ال- -ظ- -ه Òا أ
Ãسصتويات كبÒة ‘ خرجات ناديه نيسس خÓل مباريات البطولة
لو ،¤حيث أادى مباراة كبÒة سصهرة السصبت ضصد نادي
الفرنسصية ا أ
نيم الفرنسصي أاين سصاهم ‘ فوز فريقه بثنائية نظيفة ،وأانهى اŸباراة
كأاحسصن لعب بعدما تلقى عÓمة  7من  ،10بأاداء ‡يز طيلة اŸباراة
لنصص-ار وح-ت-ى الصص-ح-افة الفرنسصية
ج-ع-ل-ت-ه ي-ل-ق-ى إاشص-ادة زمÓ-ئ-ه وا أ
التي تتحدث عنه كل نهاية أاسصبوع.

ﬁمد فوزي بقاصص
أأشصرك مدرب نادي نيسس «باتريك فييرأ» ألدولي ألجزأئري «يوسصف عطال»
سصهرة ألسصبت في لقائه ألـ  ،15حيث وكعادته أأدى مبارأة كبيرة أأين تمكن من فتح
باب ألتهديف ألصصحاب ألزي أألحمر وأألسصود في (د  ،)41عن طريق قذفة
أأرضصية قوية على ألجهة أليمنى بعد تمريرة حاسصمة من زميله «تاماز» ألذي
أأخرجه في وضصعية سصانحة للتهديف ،مسصج Óبذلك هدفه ألثاني بأالوأن نادي
نيسس ،ليأاتي هدف ضصمان ألفوز بعد ألعودة من غرف ألمÓبسس من قبل ألفنان
«أألن سصان ماكسصيم» ،وهو ألفوز ألذي أرتقى به أبن مدينة تيزي وزو رفقة ناديه
إألى ألمركز ألسصادسس بفارق ثÓث نقاط عن أأولمبيك ليون صصاحب ألمركز
ألثالث في ألترتيب ألعام.
أأدأء لفت به «عطال» أنتباه ألنادي أللندني «توتينهام» ،ألذي بات ثالث أأكبر
فريق في أأوروبا مهتم بخدماته ،بعد كل من نادي أأتليتيكو مدريد وباريسس سصان
ج -ي -رم -ان أل-ف-رنسص-ي ،ح-يث كشص-ف ت-ق-ري-ر أعÓ-م-ي صص-ب-ي-ح-ة أأمسس ب-أان خ-ري-ج
أأكاديمية بارأدو بات يثير أهتمام ألمسصؤوول أألول على ألعارضصة ألفنية لتوتنهام
«ماوريسصيو بوكيتينيو» شصخصصيا ،وأأضصحى يعاين مبارياته مع ألنادي ألفرنسصي
في كل نهاية أأسصبوع ،قصصد جلبه للفريق خÓل ألميركاتو ألصصيفي ألمقبل ليكون
بدي Óلمدأفع أألسصود ألثÓث «كيريان تريبيي» ،وإأذأ وأصصل ألجزأئري بنفسس
ألمردود وتمكن من ألبروز في نهائيات كأاسس أأمم إأفريقيا سصيعبد طريقه نحو
ألنجومية وإألى فريق أأوروبي كبير بعقد ضصخم سصيزيد أهتمام أألخيرة بالÓعب
ألمحلي وخريج أألكاديمية من دون أأدنى شصك.
من جانب آأخر ،بلغ ألجزأئري ألثاني «رياضس محرز» عتبة ألعشصر تمريرأت
ح -اسص -م -ة م -ن -ذ ت -ق -مصص -ه أأل -وأن ن-ادي م-انشص-يسص-ت-ر سص-ي-ت-ي أإلن-ج-ل-ي-زي ف-ي ك-ل
ألمنافسصات سصهرة ألسصبت حين منح كرة ألهدف ألثالث لزميله «كيفين دي
بروين» ،مسصاهما بذلك في فوز فريقه ألعريضس بخماسصية نظيفة ،ألذي ضصمن
ألتأاهل للدور ألمقبل من منافسصة كأاسس إأنجلترأ على حسصاب نادي بيرنلي ،ورغم

ذلك إأل أأن ألÓعب ألسصابق لنادي ليسصتر سصيتي لم يظهر بوجه لفت لÓنتباه في
ألمبارأة ألثانية له توأليا بعد مبارأة كأاسس أإلتحاد أإلنجليزي قبل أأربع أأيام.
هذأ وعاد متوسصط ألميدأن «عدلن قديورة» إألى مسصتوياته في أآلونة أألخيرة
ب -ع -دم -ا ب -ات يشص-ارك ب-ان-ت-ظ-ام ه-ذأ أل-م-وسص-م م-ع ن-ادي-ه ن-وت-ي-ن-غ-ه-ام ف-وريسصت
ألنجليزي ألناشصط في بطولة ألشصامبيانشصيب ،ويدين ألفريق ألنجليزي للدولي
ألجزأئري بفوزه أألخير ضصد «ويغان» بعد ثÓث أنهزأمات متتالية ،هو ألذي
قدم تمريرة ألهدف ألثاني لزميله «ماتيو كاشس» بطريقة رأئعة ،وبعدها تمكن
م -ن تسص -ج-ي-ل أل-ه-دف أل-ث-الث وأألخ-ي-ر ف-ي أل-ل-ق-اء م-ن ق-ذف-ة صص-اروخ-ي-ة ،وه-و
ألمسصتوى ألذي قد يجعل «قديورة» يعود للظهور بقميصس ألخضصر بدأية من
شصهر مارسس ألمقبل.

«ماندي» باق ‘ بيتيسس ويريح «بلماضصي»
لن يتنّقل مدأفع ألخضصر ولعب نادي بيتيسس أإلسصباني في هذأ ألميركاتو للعب
بنادي أأرسصنال أإلنجليزي ،حسصبما كشصفت عنه ألصصحافة أإلسصبانية وأإلنجليزية
صصبيحة أأمسس ،حيث أأجملت كلها على أأن نادي شصمال مدينة لندن مهتم
بالÓعب ألجزأئري ،ولكن لن يباشصر عملية شصرأء عقده حاليا بسصبب أألزمة
ألمادية ألتي يتخبط فيها ألفريق حاليا وألتي ل تمكنه من شصرأء ألشصرط
ألجزأئي ألذي يقدر بقيمة  30مليون أأورو ،حيث فضصل مÓك ألنادي ألتريث
لمدة  6أأشصهر من أأجل شصرأء عقد ألÓعب ودفع قيمة ألشصرط ألجزأئي على
مرأحل ،وهو ما سصيسصمح لÓعب ألسصابق لنادي ملعب ريمسس ألفرنسصي من
موأصصلة تأالقه مع بيتيسس ،هو ألذي لعب كل مباريات فريقه ويعتبر ثاني أأكثر
ألÓعبين مشصاركة مع أأنديتهم بأازيد من  1200دقيقة ورأء «برأهيمي» ،وهو ما
سصيريح ألمدرب «جمال بلماضصي» ألذي كان متخوفا من هذأ ألجانب ونصصح
لعبيه بعدم ألتنقل للعب في فرق جديدة خÓل ألميركاتو ألشصتوي لضصمان
ألمنافسصة قبل نهائيات كأاسس أأمم إأفريقيا  2019بمصصر.
يبدو أأن مصصير «سصليماني» لن يكون مشصابها لـ «ماندي» ،حيث أأن نادي ليسصتر
سصيتي يتجه إلعارة ألدولي ألجزأئري لـ  6أأشصهر ألقادمة لنادي كارديف سصيتي
مجانا ،تضصامنا مع ألفريق ألذي فقد لعبه أألرجنتيني «سصال» ألذي أختفى
رفقة ألطائرة ألتي كان على متنها متوجها إلمضصاء عقده ،على ألرغم من أأن
نادي سصاوثهامتون مهتم بخدماته ويلح على شصرأء عقده قبل غلق ألميركاتو
ألشصتوي ألجاري بتاريخ ألـ  31جانفي ،وهو ما سصيجعل ألدولي ألجزأئري في
وجهة ناحية ألمجهول قبل «كان»  ،2019ما قد يرهن حظوظه في ألتوأجد مع
ألخضصر بمصصر خصصوصصا إأذأ لم يشصارك مع فريقه ألجديد.

وبقي بلماضصي على أتصصال مع عّوأر منذ فترة من
إأجل إأقناعه بالنضصمام ألى ألمنتخب ألوطني ،وهو
ألمر ألذي يحبذه ألÓعب ألذي أأّكد لمقربيه أأّنه
م -ت -حّ-م-سس لÓ-نضص-م-ام أل-ى أل-م-ن-ت-خب إأل أأن ب-عضس
ألعوأمل ألتي قد تعيق أنضصمامه ومنها ألضصغط
ألذي قد يتعرضس له من طرف ألمحيط ألمتوأجد
فيه.
وأأّكدت مصصادر خاصصة أأن ألناخب ألوطني جمال
بلماضصي قد ألتقى بÓعب ليون ألفرنسصي حسصام
ع-وأر ب-أاح-د أل-ف-ن-ادق ب-ال-ع-اصص-م-ة ألفرنسصية باريسس
أألسصبوع ألماضصي ،حيث تحدث معه حول ألعديد
من ألمور ألخاصصة بالمنتخب.
ولم يفّوت بلماضصي ألفرصصة ليشصرح لÓعب دوره
أل -مسص -ت -ق -ب-ل-ي ف-ي أل-م-ن-ت-خب ف-ي ح-ال وأف-ق ع-ل-ى
ألنضصمام ألى ألمنتخب ،كما عّدد له ألمتيازأت
ألرياضصية ألتي قد يسصتفيد منها على غرأر أللعب
في ألمسصتوى ألعالي على غرأر كاسس ألعالم.
وعّبر بلماضصي عن تخوفه لعّوأر من إأمكانية تضصييع
ألكثير من ألوقت في ألتفكير بالنظر ألى ألمنافسصة
ألكبيرة ألتي يعرفها منتخب فرنسصا ألذي يتوفر
على عدة لعبين مميزين في منصصبه ،وهو ما ل
يجعله أأولوية للمدرب ديشصان.
من جهته أأّكد عّوأر للناخب ألوطني أأّنه متحمسس
للعب مع ألمنتخب ألوطني لكنه ل يف ّضصل ألتسصرع

في أتخاذ هذأ ألقرأر في ألفترة ألحالية متخوفا
من إأمكانية تأاثر مسصيرته ألرياضصية بهذأ ألقرأر.
وأعترف عّوأر ضصمنيا للناخب ألوطني أأّنه متخّوف
من رد فعل رئيسس نادي ليون جون ميشصال أولسس،
وهو ما قد ينعكسس سصلبا على مسصتقبله كÓعب.
ورغم أأن أأولسس رفضس أإظهار رغبته في أأن يتقّمصس
عوأر أألوأن منتخب فرنسصا إأل أأنه يمارسس ضصغطا
ك-ب-ي-رأ ع-ل-ى ألÓ-عب ل-ل-ت-أاث-ي-ر ع-ل-ى ق-رأره أل-ن-ه-ائي
بخصصوصس مسصتقبله من أأجل ألسصتفادة من عوأئد
مالية كبيرة نظير أنتقاله إألى أأحد أألندية.
وب-خصص-وصس ه-ذه أل-ن-ق-ط-ة أأك-د ب-ل-م-اضص-ي ل-عوأر أأن
أللعب مع ألمنتخب ألوطني لن يمنعه في ألتوأجد
مع أكبر أألندية أألوروبية ،وسصيفتح له آأفاقا وأسصعة
بدليل أنتقال محرز إألى مانشصسصتر سصيتي ألذي يعد
من أأقوى أألندية في ألعالم.
ولم يفّوت ألÓعب ألفرصصة ليؤوّكد رغبته في مغادرة
ألدوري ألفرنسصي في نهاية ألموسصم ،وهو ما قد
يسصاعده على أتخاذ ألقرأر ألمناسصب.

ناصصر بشصوشس (مسصاعد مدرب ا–اد ا◊راشس) لـ «الشصعب»:

«الصسفراء» كسسبت نضسجا كبÒا ..وصسارت ب Úأاياد آامنة
عّبر مسصاعد مدرب ا–اد ا◊راشس ناصصر
بشصوشس عن إاعجابه باŸردود العام لفريقه ‘
لخÒة ،م -وضص -ح-ا ب-أان الصص-ف-راء
ال -ل -ق -اءات ا أ
أاب- -انت ع- -ن ق- -درات ع -ال -ي -ة م -ن -ه -ا ال -ف -ن -ي -ة
والبدنية ونضصج تكتيكي معت Èمّكنتها من
ال -ظ -ه -ور وب -ق -وة ،وتسص -ي ÒاŸب-اراة ال-ثÓ-ث-ة
لخÒة بطريقة «اقتصصادية» ‘ غياب أاي
ا أ
ضص- -غ- -ط- -و خ- -اصص -ة م -ب -اراة ا÷ول -ة  19أامام
غ-ل-ي-زان أاي-ن سص-ي-ط-ر ال-ف-ري-ق على ›رياتها
ّﬁق- -ق- -ا ان- -تصص- -اره ال- -ث -الث ،والرت -ق -اء إا¤
اŸرتبة الرابعة عشصر بـ  20نقطة ،ومبتعدا
عن اŸؤوخرة ‘ انتظار القادم.

فؤوأد بن طالب
مسصاعد ألتقني ألحرأشصي وصصف تعدأده ألحالي
بالكتلة ألتي ل تقهر في أألوقات ألصصعبة ،مبرزأ
أل -ت -ب -اي -ن ف -ي أإلم-ك-ان-ي-ات وألسص-ي-ط-رة أل-م-ي-دأن-ي-ة
لÓتحاد ألذي تنّفسس ألصصعدأء نسصبيا بعد هذأ ألفوز
ألمقابلة أأمام غليزأن ،أأعطت ألنطباع بعودة أأبناء
ألحرأشس إألى جو ألنتصصارأت ،مضصيفا بأان لمسصة
أل -م -درب ح -ج -ار ومسص -اع -دي -ه أأصص -ب -حت وأضص-ح-ة
ج ّسص -ده -ا «أل -ك -وتشص -ي-ن-غ» وأل-ت-ن-اغ-م أل-ن-اج-ح ط-ي-ل-ة
أل -تسص -ع -ي -ن دق -ي -ق -ة ،إأضص -اف-ة إأل-ى أل-ت-أاق-ل-م ألسص-ري-ع
لÓعبين من ألرسصم ألتكتيكي.
وف -ي سص -ي -اق ح -دي-ث-ه ،أأشص-ار ن-اصص-ر بشص-وشس إأل-ى أأن
أتحاد ألحرأشس كان يرأهن على هذه ألمبارأة أأمام
غليزأن ،وعرف كيف يسصير أأطوأرها بعقÓنية كبيرة

وأمتصصاصس حرأرة ألمنافسس في أألوقات ألصصعبة
من ألمبارأة ،حتى وإأن كانتا قليلة وهذأ ما جعلنا
كجهاز فني نتفاءل بفريقنا ألذي دخل في بدأية
ألمبارأة بحذر شصديد ثم أأخذ ألثقة في ألنفسس مّما
جعله يكسصب أللقاء في جميع ألخطوط ألثÓثة.
ك -م -ا ت -ح ّ-دث ع-ن أسص-ت-ق-دأم-ات أل-ف-ري-ق أل-ذي ه-و
بحاجة إأليها على غرأر مهاجمين صصريحين ووسصط
ميدأن متميز ومدأفع ،وأأن إأدأرة ألعايب لم تفصصل
بعد في ضصم ألÓعبين أألربعة ،حيث أأن أإلدأرة
وجدت نفسصها عاجزة وأألمل يحذو كل ألمناصصرين
م -ن أأج -ل ألن -ت -ق -ال ب-ال-ف-ري-ق إأل-ى مسص-ت-وى أأع-ل-ى،
وأنطÓقة جيدة تخرجه من عنق ألزجاجة وأأن
ف -ري -ق ألصص -ف -رأء ل -ه ج -ه -از ف -ن -ي ق -ادر ع-ل-ى رف-ع
ألتحدي في ألجولت ألمقبلة.

بطولة أاسصÎاليا للتنسس

تتويـ ـ ـج ديوكوفيتـ ـ ـشش باللّـ ـ ـقب

أاح- -رز الصص- -رب- -ي ن- -وف -اك دي -وك -وف -ي -تشس
لول عاŸيا ،لقب فردي الرجال ‘
اŸصصنف ا أ
ب -ط -ول-ة أاسصÎال-ي-ا اŸف-ت-وح-ة ل-ل-ت-نسس ،وذلك
ب -ف -وز سص -ه -ل أامسس ‘ ال -ن -ه -ائ -ي ع -ل -ى حسص-اب
لسصبا Êرافايل نادال.
غرÁه ا إ
ويعد هذأ أللقب ألسصابع لديوكوفيتشس ( 31عاما)
في ملبورن ،لينفرد بالرقم ألقياسصي ألذي كان
يتشصاركه مع ألسصويسصري روجيه فيدرر ،ألمصصنف
ث-ال-ث-ا وب-ط-ل أل-م-وسص-م-ي-ن أل-م-اضص-يين ،وألخامسس
عشصر في ألبطولت ألكبرى.

وح ّ -ق-ق دي-وك-وف-ي-تشس ف-وزه ألـ  28ع-ل-ى غريمه
لسصباني نادأل ( 32عاما) مقابل  25هزيمة،
أ إ
لكنه ألسصادسس في ألبطولت ألكبرى مقابل تسصع
هزأئم.
ولم يحتج ديوكوفيتشس إألى أأكثر من سصاعتين و4
لنهاء ألمبارأة ،في حين أأن آأخر لقاء
دقائق إ
بينهما في ملبورن برسصم نهائي نسصخة ،2012
دخل ألتاريخ بعد أأن أنتهى بخمسس مجموعات
وزمن قياسصي وصصل إألى  5سصاعات و 53دقيقة.

–ويÓت

مالكـ ـ ـوم ق ـ ـد يدعـ ـ ـم صسف ـ ـوف أارسسن ـ ـ ـال

قال تقرير صصحفي ،أأمسس ،إأن آأرسصنال أإلنجليزي،
يمتلك فرصصة أسصتعارة نجم برشصلونة ،حتى نهاية
ألموسصم.
ووفًقا لما ذكرته صصحيفة «ديلي ميل» ألبريطانية،
فإان برشصلونة لن يمانع رحيل ألبرأزيلي مالكوم دي
أأوليفيرأ على سصبيل أإلعارة آلرسصنال حتى نهاية
ألموسصم.
وأأشصارت إألى أأن إأدأرة برشصلونة تريد رؤوية مالكوم
يلعب في مكان آأخر من أأجل أسصتعادة ثقته بنفسصه

مرة أأخرى ،قبل أأن يعود إألى ألبلوغرأنا ألصصيف
ألمقبل.
وأأّكدت ألصصحيفة أأن محادثات برشصلونة وآأرسصنال
توّقفت بشصأان دينيسس سصوأريز ،لعب ألبارصصا ،وأأن
أل -ن-ادي أإلن-ج-ل-ي-زي حّ-ول وج-ه-ت-ه صص-وب م-ال-ك-وم.
وتشصير بعضس ألتقارير إألى أأن برشصلونة ل يفّكر ببيع
مالكوم بأاقل من  50مليون جنيه إأسصترليني ،بعد أأن
ت -ع -اق-د م-ع-ه ألصص-ي-ف أل-م-اضص-ي م-ق-اب-ل  36مليون
إأسصترليني من بوردو ألفرنسصي.
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مواقيت
الصشÓة

^  2٨جانفي  :19٥٧اسشتجابة لنداء الثورة ا÷زائرية،
الششعب ا÷زائري يششنّ إاضشراب الثمانية أايام.
لسشتعمارية مكيدة
^  2٨جانفي  :19٥٧دّبرت السشلطات ا إ
لزرق» La Bleuite
جديدة أاطلق عليها «الداء ا أ
الولية الثالثة (القبائل).
^  2٨جانفي  :1960الرئيسس الفرنسشي «ديغول» De Gaulle
ي -ق ّ-ر ب -أاّن م -ب -دأا ت -ق -ري -ر اŸصش Òل -لشش -عب ا÷زائ-ري ه-و
السش- -ي- -اسش- -ة ال- -وح- -ي- -دة ال- -ت- -ي –ف -ظ ك -رام -ة ال -دول -ة
الفرنسشية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لولى  1٤٤0هـ الموافق لـ  2٨جانفي  2019م Oó©dG
لثنين  22جمادى ا أ
ا إ

 12°ا÷زائر
 13°ا÷زائر

مواصضلة تسضوية وضضعية اŸواطن Úالبالغ Úثلث Úسضنة فما فوق

 1٤°وهران

 1٥°وهران

الثمن  10دج

17857

أاك Ìمن  2٥9أالف مسشتفيد منذ بداية العملية

اع -ل -نت وزارة ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ب -أان
تسش- - -وي- - -ة ال- - -وضش - -ع - -ي - -ة Œاه اÿدم - -ة
ال-وط-ن-ي-ة ،اŸت-ع-ل-قة باŸواطن ÚالبالغÚ
ثÓث )30( Úسشنة فما فوق إا ¤غاية 31
ديسشم ،201٤ Èأاي اŸولودين سشنة 19٨٤
وم - -ا ق- -ب- -ل ،اŸق- -ررة م- -ن ط- -رف رئ- -يسس
لع -ل-ى ل-ل-ق-وات
ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ق -ائ -د ا أ
اŸسش - -ل - -ح - -ة ،وزي- -ر ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي،
تتواصشل ‘ ظروف جيدة .
ب -حسسب ب -ي-ان وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ف-ان-ه
وم -ن -ذ ب -داي -ة ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة و إا ¤غ-اي-ة ٣1
ديسسم ،2018 Èارتفع عدد اŸواطن Úالذين
اسستفادوا من اإ’جراءات الرئاسسية إا ¤مائتÚ
وتسس -ع -ة وخ -مسس Úأال -ف -ا وأارب -ع -م-ائ-ة وخ-مسس-ة
وثمان )25٩.485( Úمواطنا ،من بينهم ثÓثة
أا’ف وسستمائة وسسبعة وسستون ( )٣.66٧مقيما
باÿارج .و‘ إاطار نفسس هذه اإ’جراءات و‘
ن -فسس ال -فÎة ” ،تسس -وي -ة وضس -ع -ي -ة ث-م-ا‰ائ-ة
وخمسسة وثمان Úأالف ومئت Úوتسسعة وسسبعÚ
( )885.2٧٩متأاخرا من الدفعات إا ¤غاية سسنة
.2014

الفجر06.2٤................:
الششروق0٧.٥3..............:
الظهر13.00.................:
العصشر1٥.٤٧................:
المغرب1٨.10...............:
العششـاء19.32................:

16°

1٧°

france prix 1

لخرى
تتناول ﬁاولة ششباب الهجرة إا ¤الضشفة ا أ

انتقاء مسضرحية ””عدة زين الهدة”” للمشضاركة ‘ مهرجان مونودراما قرطاج بتونسس
” اخ -ت -ي-ار ال-ع-رضس اŸسش-رح-ي ““ع-دة
زي- -ن ال- -ه -دة““ ل -ل -مشش -ارك -ة ‘ ال -ط -ب -ع -ة
القادمة للمهرجان الدو‹ للمونودراما
ل -ق -رط -اج ( ت-ونسس) ،حسش -ب-م-ا ع-ل-م م-ن
صشاحب هذا العمل  ،مراد سشنوسشي.
سسيتم عرضس هذا اŸونولوج الذي يقدمه
سسم Òبوعنا ‘ Êالطبعة الثانية للمهرجان
الدو‹ لقرطاج اŸقررة ‘ شسهر أابريل اŸقبل
وفق ما أافاد به لـ”وأاج““ مراد سسنوسسي.
وق -د ع -رف ه -ذا ال -ع -م -ل اŸسس-ت-وح-ى م-ن
الÎاث اأ’دب- - -ي ال- - -ع - -اŸي ‚اح - -ا ك - -بÒا ‘
ا÷زائر منذ تقد Ëالعرضس العام له ‘ مايو
من سسنة  201٧باŸسسرح ا÷هوي ““عبد القادر
علولة““ بوهران.

وتدور أاحداث هذه اŸسسرحية حول قصسة
الشساب ““عدة““ الذي يحاول ا’لتحاق بالضسفة
ا’خرى من البحر ا’بيضس اŸتوسسط بطريقة
غ Òشسرعية غ Òأان قاربه يغرق ويجد نفسسه
معزو’ بجزيرة.
وسسيكون مهرجان قرطاج أاول فضساء عرضس
باÿارج لهذه اŸسسرحية التي يأامل أاصسحابها
أان ت- -ل -ق -ى ن -فسس ال -ن -ج -اح ال -ذي ح -ظ -يت ب -ه
مسسرحية ““متزوج ‘ عطلة““ التي كتب نصسها
أايضسا مراد سسنوسسي وأاداها سسم Òبوعنا. Ê
وقد ” عرضس مسسرحية ““متزوج ‘ عطلة““
التي أانتجت سسنة  2006أاك Ìمن  200مرة
ب- - -ا÷زائ - -ر واÿارج ’سس - -ي - -م - -ا ‘ ف - -رنسس - -ا
والو’يات اŸتحدة اأ’مريكية واŸغرب.

يعا Êمن ششلل جزئي

””الراديوز”” تتضضامن مع ’عب ا–اد بلعباسس لكحل قدور
من جهة أاخرى ،تنهي وزارة الدفاع الوطني
إا ¤ع - -ل - -م اŸواط- -ن Úب- -أان م- -راك- -ز اÿدم- -ة
الوطنية ،ع Èكامل الÎاب الوطني ،تواصسل

اسس-ت-ق-ب-ال اأ’شس-خ-اصس اŸع-ن-ي Úل-ل-ت-ك-فل بهم،
ب- -السس- -رع -ة اŸط -ل -وب -ة ،م -ن أاج -ل اسس -ت -م -رار
اإ’جراءات اŸتخذة ‘ هذا اÛال.

بفضشل جهود ا÷يشس ويقظته

ا’رهابي بن طالب فراح يسضلم نفسضه بتمÔاسضت
ب-فضش-ل ج-ه-ود ق-وات ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الششعبي ،سّشلم إارهابي نفسشه ،اول امسس
ل- -لسش- -ل- -ط- -ات ال- -عسش- -ك- -ري- -ة ب- -ت -مÔاسشت
بالناحية العسشكرية السشادسشة .ويتعلق
لمر باŸسشمى ““بن طالب فراح““ ،اŸكنى
ا أ
““الشش-ع-ان-ب-ي““ ،ال-ذي ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اعات
لره -اب -ي ك-ان
لره-اب-ي-ة سش-ن-ة  .2011ا إ
ا إ
ب- - -ح - -وزت - -ه مسش - -دسس رشش - -اشس م - -ن ن - -وع
كÓششنيكوف وﬂزن ذخÒة ‡لوء.

إاكتشضاف ﬂبإا لألسضلحة والذخÒة
‘ سسياق متصسل وبفضسل ا’سستغÓل ا÷يد
ل-ل-م-ع-ل-وم-ات كشس-فت م-ف-رزة ل-ل-جيشس الوطني
الشس - -ع - -ب - -ي إاث- -ر ع- -م- -ل- -ي- -ة ب- -حث وت- -ف- -ت- -يشس
بتمÔاسست/الناحية العسسكرية السسادسسةﬂ ،بأا
Óسسلحة والذخÒة يحتوي على:
ل أ
– مدفع مضساد للدبابات عيار  82ميليمÎ؛
صس - -اروخ م- -ن ن- -وع غ- -راد BM21ع -ي -ار 122
م-ي-ل-ي-مÎ؛رشس-اشس ث-ق-ي-ل م-ن نوع  KPVTعيار
 14.5ميليم)08( –، Îقذائف هاون عيار 82
ميليمÎ؛– ()06قنابل يدوية؛
– باإ’ضسافة إا ¤صسندوق )02( Úوشسريطي
( )02ذخÒة و( )600طلقة عيار  14.5ميليم.Î
ت -أات -ي ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات اŸي -دان-ي-ة ل-ت-ع-زز

دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة ال-تي –ققها
قوات ا÷يشس الوطني الشسعبي ،ولتؤوكد مدى
اليقظة وا’سستعداد الدائم ،Úع Èكافة ربوع
الوطن ،لدحضس كل ﬁاو’ت اŸسساسس بأامن
واسستقرار البÓد.

توقيف عنصضري دعم للجماعات ا’رهابية

‘ إاط - -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة اإ’ره- -اب وب- -فضس- -ل
اسستغÓل اŸعلومات ،أاوقفت مفرزة للجيشس
الوطني الشسعبي اول امسس عنصسري ( )02دعم
للجماعات اإ’رهابية ،بقسسنطينة/ن.ع.5.
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت- -ه- -ريب وا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م-ف-رزة مشسÎك-ة ل-ل-ج-يشس
ال- - -وط- - -ن- - -ي الشس- - -ع- - -ب- - -يÃ ،غ- - -ن- - -ي- - -ة و’ي - -ة
تلمسسان/ن.ع ،2.ت- - - -اج - - -ري (- - - ﬂ )02درات
وحجزت ( )48كيلوغراما من الكيف اŸعالج،
ف - -ي - -م - -ا ضس - -ب- -طت م- -ف- -رزة مشسÎك- -ة أاخ- -رى
ببشسار/ن.ع )26 ( ،٣.ك -ي -ل -وغ -رام -ا م-ن ن-فسس
اŸادة كانت بحوزة أاربعة (Œ )04ار ﬂدرات
كانوا على م Ïسسيارت )02( Úسسياحيت.Ú
من جهة أاخرى ،ضسبطت مفرزة للجيشس
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي بÈج ب-اج-ي ﬂت-ار/ن.ع،6.
( )1٣000ل Îمن الوقود ‘ ،ح ” Úحجز
( )216وح- - -دة م- - -ن ﬂت- - -ل - -ف اŸشس - -روب - -ات

أاربعة أايام من البحث اŸتواصشل

عناصضر ا◊ماية اŸدنية يعÌون على جثة بالبويرة

ب- -ع- -د أارب- -ع -ة أاي -ام م -ن ف -ق -دان ع -ون
ا◊ماية اŸدنية عاششور ﬁمد البالغ من
العمر  26سشنة ‘ حدود السشاعة السشابعة
و ال -نصش -ف ب-وادي ال-ده-وسس و ب-الضش-ب-ط ‘
ال-ت-ج-م-ع السش-ك-ن-ي ““روم-ي-طا““ و الذي يبعد
ب -ح-وا‹  6ك -ل -م م -ن م -ك-ان سش-ق-وط-ه عÌ
رجال ا◊ماية على جثة جرفتها اŸياه.
لن -ب -اء ح -ول ه -وي -ة صش -احب
وتضش- -اربت ا أ
ا÷ث -ة و ⁄ي -فصش -ل ب-ع-د إان ك-انت ل-ف-ق-ي-د
ا◊ماية عاششور ﬁمد.
ع- -ل- -ي م -دار أارب -ع -ة أاي -ام ” Œن -ي -د ك -ل
اإ’مكانيات و جهود متواصسلة من طرف أافراد

ا◊ماية اŸدنية أاين سسخر ما ’ يقل عن 450
عون.
وابدي السسكان خÓل هذه الفÎة تعاطفهم
مع عائلة الضسحية و  ⁄يفارقوا أاعوان ا◊ماية
اŸدنية بتشسجيعهم علي مواصسلة البحث إا¤
أان ي -ت -م ان -تشس -ال ج -ث -ة ع -اشس -ور ﬁم-د ال-ذي
ضسحى بروحه إ’نقاذ سسكان  250مسسكن الذي
غمرته اŸياه .خÓل القيام بعمله سسقط ‘
البالوعة يوم اÿميسس علي السساعة  11:٣0و
جرفته اŸياه إا ¤وادي الهوسس و هو ﬂرج
اŸياه اŒاه سسد تلزديث.
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لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

تأالق شضباب قسضنطينة و نصضر حسض Úداي
ي- -واصش- -ل ف -ري -ق شش -ب -اب قسش -ن -ط -ي -ن -ة
سش -لسش -ل -ت -ه اŸوف -ق-ة م-ن خÓ-ل تسش-ج-ي-ل-ه
ل- -ف- -وز ج -دي -د ي -وم أامسس ع -ل -ى ضش -ي -ف -ه
مولودية بجاية  ‘ 0 – 1اطار ا÷ولة 19
لو ¤ح-يث سش-ج-ل
ل -ل-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
الهدف الوحيد من طرف لعب ““ اŸوب ““
دباري باÿطأا ضشد مرماه ..
و تعقدت أامور أاشسبال اŸدرب ماضسوي بعد
هذه الهزÁة أامام ““ السسنافر ““ حيث على

التشسكيلة مضساعفة العمل Ùاولة اÿروج من
الوضسعية الصسعبة .
م -ن ج -ه -ت -ه أاك -د ف-ري-ق نصس-ر حسس Úداي
مسس -ت-واه اŸمّ-ي-ز ك-ون-ه أاضس-اف ف-وزا ل-رصس-ي-ده
على حسساب أاهلي برج بوعريريج بنتيجة – 1
 0ح -يث سس -ج -ل ال -ه -دف ال-وح-ي-د م-ن ط-رف
الÓعب ا÷ديد ‘ تشسكيلة النصسرية  ،فوزي
يايا  ..الذي يدعم الطموحات الكبÒة أ’شسبال
مزيان ايغيل.
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ببسسكرة/ن.ع ،4.كما ” توقيف ( )20مهاجرا
غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل من عÚ
قزام وتلمسسان.

...وإانقاذ  ٥٢مرشضحا للحرقة

“ك- -نت وح- -دة ◊رسس السس- -واح -ل ي -وم 2٧
جانفي  ،201٩إاثر عملية بحث وإانقاذ على
ب-ع-د ( )1.5م-ي-ل ب-ح-ري م-ن شس-اط-ئ ب-ودوال-ة،
بالغزوات  /ن.ع ،2.من إانقاذ ( )52مرشسحا
للهجرة غ Òالشسرعية من جنسسيات إافريقية
ﬂتلفة ،كانوا على م Ïقارب تقليدي الصسنع
على وشسك الغرق ،حيث ” إاجÓء خمسسة ()05
منهم كانوا ‘ حالة صسحية حرجة تطلبت
ن- -ق- -ل- -ه- -م إا ¤مسس- -تشس- -ف -ى ال -غ -زوات ل -ت -ل -ق -ي
اإ’سس -ع -اف -ات الضس -روري -ة ،ف -ي -م -ا ” ال -ت -ك-ف-ل
بالباق Úمن طرف اŸصسالح اıتصسة.
تأاتي هذه العملية ‘ إاطار اŸهام اإ’نسسانية
لقوات ا÷يشس الوطني الشسعبي التي ’ تدخر
أاي جهد لتقد Ëيد اŸسساعدة عند ا◊اجة،
فضس Óعن اÛهودات التي تبذلها باسستمرار
◊ماية ا◊دود وتأام Úكافة الÎاب الوطني.

الششعب /زارت ““الراديوز““ الÓعب الدو‹
السس -اب-ق وف-ري-ق ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس ل-ك-ح-ل ق-دور
البالغ من العمر  45سسنة Ãنزله والذي أاصسيب
بأازمة عصسبية نتج عنها شسلل جزئي الزمه
ال -ف -راشس ي -ت -ط -لب ن -ق -ل -ه ا ¤اÿارج ’ج -راء
ع -م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة إ’ن-ق-اذ ج-ه-ازه ال-عصس-ب-ي ‘
اقرب ا’جال.
ال Ó-عب ل -ك -ح -ل ق -دور ل-ه مشس-وار ب-ارز ‘
اŸيدان كفنان أاو أاخÓقه ا◊ميدة التي يشسهد
لها ا÷ميع جعلت رئيسس ““الراديوز““ قادة
شسا‘ يكرمه بشسهادة شسرفية ومسساعدة مادية
بقيمة  200الف دج وهذا بحضسور ‡ثل وا‹
سسيدي بلعباسس السسيد سساسسي عبد ا◊فيظ
وقدماء كرة القدم ا÷زائرية على غرار بن

كاريكات /ÒعنÎ

شس -ي -ح -ة  ،ح -ف -اف◊ ،م -ر وأاصس-دق-اء الÓ-عب
الذين يقطنون ‘ ذات ا◊ي.
ا’ل -ت -ف -ات-ة اف-رحت ع-ائ-ل-ة الÓ-عب ل-ك-ح-ل
قدور معتÈة انها ا’و ¤وفق ما ذكرته بتاثر
والدته ا◊اجة زواوية التي ناشسدت سساسسي
عبد ا◊فيظ وا‹ سسيدي بلعباسس Ãسساعدة
ابنها اŸريضس للحصسول على تأاشسÒة التنقل
لفرنسسا ‘ اقرب اآ’جال خاصسة وان أاصسدقاء
ال Ó-عب وع -دوا ب -ال -ت -ك -ف -ل ال -ت -ام ب -ال-ع-م-ل-ي-ة
ا÷راح -ي -ة.واك -دت ا◊اج -ة ان اب -ن -ه-ا ال-ذي
ح -ظ -ي ب -ت-ك-ر Ëال-رادي-وز ‘ ح-اج-ة ا ¤ه-ذه
الوقفة التضسامنية ’نقاذه ’ن مرضسه خطÒ
يتطلب عملية جراحية ’ تنتظر اŸزيد من
الوقت.

