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ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ -ة
وال- - -ط- - -اق- - -ات اŸت- - -ج - -ددة،
ف-اط-م-ة الزهراء زرواطي،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
ا ¤ولية مسضتغا ،Âحيث
ت -ع -اي -ن مشض-اري-ع ق-ط-اع-ي-ة
وت- - -دشض - -ن اأخ - -رى ‘ اإط - -ار
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رئيسس جامعة هوأري بومدين ‘ لقاء إأعÓمي

...بوزيد يشصرف
على أ◊دث من
ألبيضس
ي -واصض -ل وزي -ر ال -ت -ع -ل-ي-م
ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي
ال - -ط - -يب ب- -وزي- -د ،ال- -ي- -وم،
زي -ارة ال -ع -م-ل اإ ¤ولي-ت-ي
ال -ب -يضس وت -ل -مسض -ان ،ح -يث
ي- -ت- -اب -ع ع -م -ل -ي -ة ال -دخ -ول
اŸدرسض - -ي ال - -ت - -ي ح - -ظ - -يت
ب- - -ت- - -حضضÒات م- - -ك- - -ث- - -ف - -ة
لإ‚احها.

...وعرقاب يشصرف
على ألعملية بشصرق
ألبÓد

أجتماع أÛلسس
ألوطني «لأÓفنا»

ينظم رئيسس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجية ،بن علي الشضريف نورالدين ،لقاء
مع الصضحافة الوطنية حول الدخول ا÷امعي .2020-2019
ينظم اللقاء يوم الثن 09 Úسضبتم Èا÷اري ،ابتداء من السضاعة  10:00صضباحا.

ي- -واصض- -ل وزي- -ر ال -ط -اق -ة
ﬁم - -د ع - -رق - -اب ،ال- -ي- -وم،
زيارته اإ ¤وليات تبسضة،
خ- -نشض- -ل- -ة واأم ال- -ب- -واق -ي ‘
اإط - -ار اف - -ت - -ت- -اح ال- -دخ- -ول
اŸدرسضي.

دورة تكوينية حول «ألهشصاشصة» قانونيا

بلخ Òيتفقد هياكل
ألتكوين أŸهني بتقرت
وحاسصي مسصعود

Óمن الوطني دورة
Œسضيدا للمخطط التكويني والÈامج التدريبية ،بر›ت اŸديرية العامة ل أ
حول موضضوع« :الهشضاشضة من اŸنظور الدو‹ والتشضريعي» لرؤوسضاء وإاطارات فرق حماية الفئات الهشضة
Óمن.
Ÿصضالح الشضرطة القضضائية ل أ
ت-ن-ظ-م ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ي-ومي  4و 5سض -ب-ت-م Èا÷اري ب-اŸدرسض-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لشض-رط-ة ع-ل-ي ت-ونسض-ي
بالعاصضمة.
وتعرف الدورة التكوينية مداخÓت خÈاء من وزارتي العدل والتضضامن الوطني ،بالضضافة ا¤
Óحصضاء.
لمن والدرك الوطني Úوالديوان الوطني ل إ
ﬂتصض Úمن ا أ

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ت- -ك -وي -ن
وال - - -ت- - -ع- - -ل- - -ي- - -م اŸه- - -ن- - -يÚ
دادة موسضى بلخ ،Òبزيارة
عمل وتفقد ا ¤الوليتÚ
اŸن-ت-دب-ت Úت-ق-رت وح-اسضي
مسض - -ع - -ود ي - -وم السض - -بت 07
سض -ب -ت -م .2019 Èسض -ي -ع-اي-ن
ال - -وزي - -ر خ Ó- -ل ال - -زي - -ارة
ع-ددا م-ن مشض-اري-ع ال-ق-طاع
اإ ¤ج -انب ال -وق-وف ع-ل-ع-ى
واقع الشضراكة ب Úقطاعي
ال-ت-ك-وين والتعليم اŸهنيÚ
والقتصضادي.

...أخÒأ دليل للمصصطلحات ألبيئية
وضضعت وزارة البيئة والطاقات اŸتجددة دلي Óللمصضطلحات التقنية حول القطاع باللغات العربية
لمازيغية والفرنسضية يضضم  4237مصضطلح.
وا أ
لعلى للغة
العمل يعد ثمرة جهود مبذولة ‘ إاطار –قيق اتفاقية شضراكة ب Úالوزارة واÛلسس ا أ
Óمازيغية.
العربية واÙافظة السضامية ل أ
لÓسضتفادة من هذا العمل ،تتكفل الدائرة الوزارية بتوزيع دليل اŸصضطلحات البيئية تقنيا يوم 30
لصضلي،»Ú
سضبتم Èا÷اري ،تزامنا واليوم العاŸي للÎجمة –ت شضعار« :الÎجمة ولغات السضكان ا أ
وذلك ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات ال-وزاري-ة ،اŸدي-ري-ات ودور ال-ب-ي-ئ-ة ب-غ-اي-ة “ك Úالشض-رك-اء م-ن م-هنيÚ
وإاعÓ-م-ي Úومسض-ت-ث-م-ري-ن و‡ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸد ،Êم-ن السض-ت-ع-م-ال السض-ليم واÙكم لهذه اŸصضطلحات
ومفاتيح فهم البيئة كما يجب.

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

ت- -ن- -ظ- -م ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
للمقاول Úا÷زائري ،Úلقاءها
السض -ن -وي ي-وم  7سض-ب-تم Èبباب
ال- -زوار ،ل -ع -رضس م -وق -ف -ه -ا م -ن
اŸشضهد التي تعرفه ا÷زائر.
تعالج ا÷معية ‘ الجتماع
Ãك-ت-ب-ه-ا ال-ت-ن-ف-ي-ذي ال-وط-ن-ي،
ب- - - -دءا م - - -ن السض - - -اع - - -ة 10:00
صض -ب -اح -ا ،ال -وضض -ع الق -تصض-ادي
الج -ت -م -اع -ي ال -ذي تضض-م-ن-ت-ه
وث-ي-ق-ة ات-خ-ذت ‘ اج-ت-م-اع 10
أاف- - -ري- - -ل اŸاضض- - -ي ،رف- - -عت إا¤
السضلطات العليا للبÓد.
وي- -نصضب انشض -غ -ال ج -م -ع -ي -ة
اŸق- -اول Úب- -ال- -ت- -ح- -دي- -د ع- -ل -ى
 3٦500مؤوسضسضة ‘ قطاع البناء
لشض -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ وضض-ع
وا أ
صض -عب تشض -غ-ل  175000عامل،
جراء تراجع اإنتاج مواد البناء
بنسضبة تصضل إا.٪٨0 ¤

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يشض-رف م-وسض-ى ت-وات-ي ،يوم
 ٦سض- -ب- -ت- -م Èا÷اري ،ع -ل -ى
الج-ت-م-اع ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-ب-ه-ة
الوطنية ا÷زائرية.
ي -ع -رضس الج -ت -م -اع اŸق-رر
باŸقر الوطني للحزب برنامج
ع -م-ل Œاه ال-وضض-ع السض-ي-اسض-ي
الراهن واقÎاحات ا◊لول.

«ألÈيد أÙمول»
‘ ألثورة Ãتحف أÛاهد
ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ،ب- -ال- -ت- -نسض- -ي- -ق م -ع
اŸؤوسضسض- - -ات ال- - -ت - -اب - -ع - -ة ل - -وزارة
اÛاهدين ،اليوم ،اللقاء اŸوسضع
رق - -م ( ،)394ل -تسض -ج-ي-ل شض-ه-ادات
اÛاه -دي -نÃ ،ق-ر اŸت-ح-ف ع-ل-ى
السض -اع-ة  10:00صض-ب-اح-ا .اللقاء
له - - -م - - -ي - - -ة الÈي- - -د
ي - - -خصضصس أ
اÙمول وخطورته أاثناء الكفاح
اŸسضلح.

معرضس حول «ألتعليم
ألعا‹ ‘ ألصص»Ú
تنظم وزارة التعليم العا‹
والبحث العلمي ،بالتنسضيق مع
ال -ل -ج -ن -ة ال -وط -ن -ي-ة الصض-ي-ن-ي-ة
للÎبية وسضفارة الصض ،Úاليوم
 5سضبتم ،Èمعرضضا –ت شضعار:
«ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ الصض-ي-ن-ي».
ي-ن-ظ-م اŸع-رضس ب-قصض-ر الثقافة
م- -ف -دي زك -ري -ا ع -ل -ى السض -اع -ة
 09:00صضباحا.

إلع ـÓناتكـم أتصصل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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دخل حيز التنفيذ ابتداء من أاول سضبتم Èا÷اري

الوزير األول Áضشي على مرسشوم تنفيذي يحدد مبلغ عÓوة الدراسشة

أ م ض ض ى أ ل ؤ ز ي ر أ ’أ و ل  ،ن ؤ ر أ ل د ي ن
ب -------د و ي  ،أ م س س  ،ع ------ل ------ى أ  Ÿر س ض ------ؤ م
أ ل ت ن ف ي ذ ي ر ق م  2 3 9 – 1 9أ  Ÿؤؤ ر خ ‘ 4
س ض -ب -ت -م  ، 2 0 1 9 Èأ ل --ذ ي ي --ح --د د م -ب -ل -غ
عÓوة ألدرأسضة ،حسضب ما أعلنت
ع ----ن ----ه و ز أ ر ة أ ل ---ع ---م ---ل و أ ل ---ت ش ض ---غ ---ي ---ل

وألضضمان أ’جتماعي ‘ بيان لها.
و أ و ض ض -----ح ذ أ ت أ  Ÿص ض ----د ر أ ن ه ----ذ أ
أ  Ÿر س ض --ؤ م « ي --د خ --ل ح --ي --ز أ ل --ت --ن --ف --ي --ذ
أبتدأء من تاريخ  1سضبتم Èأ÷اري،
ح -ت -ى ي -ت -م ص ض -ر ف أ ل -ع  Ó-و أ ت ل Ó-أ س ض -ر
أŸعنية ،حيث ” رفع مبلغ عÓوة

أ ل --د ر أ س ض --ة أ ل س ض --ن --ؤ ي --ة  ،أ  Ÿق -د ر ة م -ن -ذ
س ض ن ة  1 9 9 4ب ـ  4 0 0د ج و ت ث م ي ن ه ا أإ ¤
 3 . 000دج عن كل طفل متمدرسس ‘
أ ’أ ط ؤ أ ر أ ل ث  Óث ة أ ب ت د أ ئ ي و م ت ؤ س ض ط
و ث ---ا ن ---ؤ ي  ،و ذ ل ك م ---ه ---م ---ا ك --ا ن د خ --ل
ورأتب ألؤ‹».

’لكÎوÊ
أاعلنتها وزارة ا’تصضال ع Èموقعها ا إ

«فضشائل ا◊وار» موضشوع جائزة رئيسض ا÷مهورية للصشحفي اÎÙف
” أختيار «فضضائل أ◊ؤأر» Ÿؤضضؤع ألطبعة أÿامسضة ÷ائزة
رئيسس أ÷مهؤرية للصضحفي أÎÙف ألتي تسضلم Ãناسضبة أليؤم
ألؤطني للصضحافة ‘  22أكتؤبر ،حسضبما أفادت به وزأرة أ’تصضال
على مؤقعها أإ’لكÎو.Ê
أوضضحت ألؤزأرة أن هذه أ÷ائزة ألتي تعد تكرÁا Ÿهنيي
ألصض-ح-اف-ة أل-ؤط-ن-ي-ة أل-ت-ي تسض-اه-م ب-إاعÓ-مها أŸكتؤب وألسضمعي
أل - -بصض - -ري وأإ’ل - -كÎوŒ ‘ Êسض - -ي- -د ح- -ق أŸؤأط- -ن ‘ إأعÓ- -م
«مؤضضؤعي وذي مصضدأقية» تهدف إأ« ¤تشضجيع وترقية» أإ’نتاج
ألصض-ح-ا‘ أل-ؤط-ن-ي ب-ك-ل أشض-ك-ال-ه وك-ذأ «أل-ت-ح-ف-ي-ز» ع-ل-ى أل-تميز
وأإ’بدأع وأ’حÎأفية ‘ ألصضحافة ألؤطنية بالتأاسضيسس لثقافة
أ’سضتحقاق و»مكافأاة» أحسضن أأ’عمال ألصضحفية أŸنجزة إأما
فرديا أو جماعيا وأŸتعلقة باŸؤضضؤع أŸقÎح.
وتتمثل أأ’صضناف ألصضحفية أŸفتؤحة على أŸشضاركة ‘ هذه
أ÷ائزة ‘ أإ’عÓم أŸكتؤب وأŸمثل ‘ أŸقال ألرئيسضي ألنقد،
أŸقال أ’فتتاحي ،ألريبؤرتاج أو ألتحقيق ،أإ’عÓم وأإ’عÓم
أل -ت -ل -ف-زي «أل-ري-ب-ؤرت-اج ،أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات أ’سض-ت-قصض-ائ-ي-ة أأ’شض-رط-ة
ألؤثائقية أشضرطة وأأ’حدأث أŸصضؤرة « وكذأ أإ’عÓم أإ’ذأعي
«ألÈأم- -ج أإ’خ- -ب- -اري- -ة ،أل -ري -ب -ؤرت -اج « ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤أإ’ع Ó-م
أإ’لكÎو« Êأحسضن عمل إأعÓمي يتم نشضره على أأ’نÎنت» إأ¤

ج -انب ألصض -ؤرة ألصض -ؤر أل -ف -ؤت -ؤغ -رأف -ي -ة «أل -رسض -م ألصض -ح-ا‘ أو
ألكاريكاتؤري ألذى ينشضره جهاز إأعÓمي وطني».
ومن شضروط أŸسضابقة أن يكؤن أŸشضارك حام Óللجنسضية
أ÷زأئرية وأن تكؤن أأ’عمال أŸقدمة نشضرت من طرف أحد
وسضائل أإ’عÓم ألؤطنية ‘ ألفÎة . 2019 – 2018كما «’ Áكن
للمÎشضح أن يشضارك بأاك Ìمن عمل وأحد ‘ إأحدى ألفئات
باسضتثناء جائزة ألصضؤرة ألتي Áكن أن يبلغ عددها  10نسضخ من
ألصضؤر ألفؤتؤغرأفية أو ألرسضم ألصضحفي أو ألكاريكاتؤرى» ،كما
” إأتاحة فرصضة أŸشضاركة ‘ هذه أŸسضابقة «بشضكل فردي أو
جماعي».
وذكر نفسس أŸصضدر أن ملفات أŸشضاركة يتم إأرسضالها أ¤
رئ -يسس ÷ن -ة أل -ت -ح -ك -ي -م ÷ائ -زة رئ -يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ل-لصض-ح-ف-ي
أÎÙف (وزأرة أ’تصضال  3شضارع أإ’خؤة بؤعدو ،بئر مرأد
رأيسس ،أ÷زأئر ) عن طريق ألÈيد ألعادي (ختم ألÈيد يثبت
تاريخ أإ’رسضال) أو ألتسضليم أŸباشضر لدى مكتب ألتنظيم ألعام
بؤزأرة أ’تصضال.
وحددت ألؤزأرة «أخر أجل ’سضتÓم أŸلفات يؤم  10أكتؤبر
« 2019وبالنسضبة ’سضتمارأت ألÎشضح أÿاصضة بهذه أŸسضابقة،
دعت لتصضفح أŸؤقع أإ’لكÎو Êلؤزأرة أ’تصضال :
http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/7153

بطاقة إانتاج  24مليون م 3يوميا

اÙطة ا÷ديدة لضشغط الغاز تدخل اإلنتاج قريبا بحاسشي مسشعود
سض-ت-دخ-ل ﬁط-ة ضض-غ-ط الغاز وإاعادة
ضض -خ -ه ب -ح -اسض -ي مسض -ع -ود (ورق -ل-ة) ح-ي-ز
اÿدم- -ة ع- -ن ق- -ريب حسض- -ب- -م- -ا أاع- -ل- -ن -ه
ال-رئ-يسض اŸدي-ر ال-ع-ام Ûم-ع سضوناطراك
رشضيد حشضيشضي.
وأوضضح حشضيشضي أن هذأ أŸشضروع ألؤأقع
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة ألشض -م -ال -ي -ة أ÷دي -دة ل -ل -م -ركب
ألصض -ن-اع-ي ن-اي-ل-ي ع-ب-د أ◊ل-ي-م ي-ت-ع-ل-ق ب-إا‚از
ﬁطة ضضغط ألغاز وإأعادة ضضخه بطاقة إأنتاج
تقدر بـ  24مليؤن م 3يؤميا مؤؤكدأ أن «أÙطة
جاهزة وسضيتم تدشضينها عن قريب».
وأشضار إأ ¤أن هذه أÙطة سضتمكن من
ضض -م -ان ضض -غ -ط وإأع -ادة ضض -ح أل -غ -از م -ن ب -ئ-ر
أŸنطقة ألشضمالية أ÷ديدة للمركب ألصضناعي
نايلي عبد أ◊ليم باإ’ضضافة إأ ¤آأبار أخرى من
أجل رفع إأنتاجها ،مضضيفا أن «ألتجارب قد
أجريت على منشضآات هذه أÙطة ألتي تنتظر
تشضغيلها».
ووأصض- -ل أل- -رئ- -يسس أŸدي- -ر أل- -ع- -ام Ûم -ع
سض-ؤن-اط-رأك زي-ارت-ه ب-ح-اسض-ي مسض-ع-ؤد ب-ت-ف-ق-د
مشضروع إأ‚از مركز فصضل ألغاز وضضغطه ألذي
يدخل ‘ إأطار أŸشضاريع أŸهيكلة باŸنطقة.

وأوضض- -ح ب -أان ه -ذه أŸنشض -أاة سض -ت -م -ك -ن م -ن
معا÷ة  40.000برميل نفط يؤميا و 5مليؤن
م 3م -ن أل -غ -از ي -ؤم -ي -ا ،م -ع -تÈأ أن م-ث-ل ه-ذه
أŸنشض-آات م-ن شض-أان-ه-ا «ضض-م-ان إأن-ت-اج م-ت-ؤأصضل
مسضتقب.»Ó
ون -ؤه حشض -يشض -ي ب -ال -ع -م -ال ألشض -ب -اب أل-ذي-ن
يسضÒون هذأ أŸركز ،مشضÒأ إأ ¤أن ›مع
سض-ؤن-اط-رأك «أع-ت-م-د سض-ي-اسض-ة تشضبيب إ’عطاء
ألفرصضة للشضباب إ’برأز قدرأتهم ‘ أŸشضاريع
أ÷ديدة».
كما زأر أŸسضؤؤول ﬁطة ألضضخ أ÷ديدة
بحاسضي مسضعؤد ألتي شضغلت ‘  2019لتحل
ﬁل أÙطة ألقدÁة.
وتدخل أÙطة أ÷ديدة بطاقة  14مليؤن
م 3يؤميا وأŸزودة بأاحدث تقنيات أŸرأقبة
وأŸعا÷ة وبأانظمة إأطفاء أ◊رأئق ‘ إأطار
سض-ي-اسض-ة عصض-رن-ة أŸنشض-آات وإأع-ادة ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
أل -ت -ي ب -اشض -ره -ا ›م -ع سض -ؤن -اط-رأك لضض-م-ان
أ’نتاج خÓل ألسضنؤأت أŸقبلة.
وك - -ان أل - -رئ - -يسس أŸدي - -ر أل - -ع - -ام Ûم- -ع
سضؤناطرأك قد أكد ‘ بدأية زيارته أن مشضروع
إأعادة تنظيم وإأ‚از نظام أنتاج جديد على

مسض -ت -ؤى أل -ؤح -دأت أل -ف -رع -ي -ة ◊ق-ل ح-اسض-ي
مسض -ع -ؤد م -ن شض-أان-ه أن يسض-م-ح ب-ت-حسض Úودع-م
إأنتاج ألبÎول وألغاز على أŸدى ألبعيد.
وق -ال حشض -يشض -ي خ Ó-ل زي-ارت-ه ل-ل-م-ؤق-ع أن
أل -ه -دف م -ن ه-ذه أل-زي-ارة ه-ؤ «م-ع-اي-ن-ة أ‚از
أŸشض -اري -ع أŸه -ي -ك -ل-ة أ÷اري-ة ‘ إأح-دى أه-م
أŸناطق إ’نتاج ألبÎول وأŸكثفات».
و‘ ه- -ذأ ألصض -دد أوضض -ح أل -رئ -يسس أŸدي -ر
ألعام لسضؤناطرأك أن «هذه أŸشضاريع أŸهيكلة
ج -د ه -ام -ة ’سض -ي -م -ا أŸت-ع-ل-ق-ة م-ن-ه-ا ب-إاع-ادة
ألتنظيم وألعصضرنة ألتي تسضمح بضضمان أإ’نتاج
و دعمه على أŸدى ألبعيد».
وأضضاف أن إأعادة ألتنظيم تخصس ›مل
ألعمليات ألتي تشضهدها منشضأاة صضناعية من
أج -ل ت -غ -ي Òأو رف -ع ق-درت-ه-ا أإ’ن-ت-اج-ي-ة وك-ذأ
عصضرنة وتأاهيل Œهيزأتها.
وأشضار إأ ¤أن أأ’مر يتعلق بنشضاط مكثف
لضض -م -ان أإ’ن -ت -اج ب -ه -ذه أŸن-ط-ق-ة مسض-ت-ق-ب»Ó-
،م- -ؤضض- -ح- -ا أن ه- -ذه أل -زي -ارة «سض -تسض -م -ح ل -ن -ا
با’طÓع عن كثب على ألتقدم أ◊قيقي ألذي
أحرزته هذه أŸشضاريع أŸعؤل عليها من أجل
–سض Úودعم أإ’نتاج».
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أادوا فريضضة ا◊ج برعاية رئاسضة ا÷مهورية

 120حاج وحاجة يعودون إا ¤أارضض الوطن
ع- - -اد اإ ¤اأرضض ال- - -وط- - -ن ف - -وج
ا◊ج- - -اج اŸك- - -ون م - -ن  120حاج
وح -اج -ة ب -ع -د “ك -ن -ه -م م -ن اأداء
ف- - -ريضض - -ة ال - -رك - -ن اÿامسض م - -ن
ا’إسض Ó-م اŸت -ك-ف-ل ب-ه-م م-ن ط-رف
رئاسضة ا÷مهورية.
ك -ان ‘ أسض -ت -ق -ب -ال أ◊ج-اج Ãط-ار
ه -ؤأري ب-ؤم-دي-ن ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة
وزي- -رة أل -تضض -ام -ن أل -ؤط -ن -ي وأ’أسض -رة
وقضضايا أŸر أة غنية ألدألية مرفؤقة
ب- -ؤزي- -ر ألشض- -ب- -اب وأل- -ري- -اضض- -ة روؤوف
ب -رن -اوي .وب-اŸن-اسض-ب-ة أك-دت ألسض-ي-دة
ألدألية ‘ تصضريح للصضحافة أنه «”
تسض-خ Òك-اف-ة أل-ظ-روف وأ’إم-ك-ان-ي-ات
ÿدمة هؤؤ’ء أ◊جاج وعددهم »120
أŸت- -ك- -ؤن Úم- -ن «م -ؤأط -ن Úم -ن ذوي
ألدخل ألضضعيف وألعائÓت أŸعؤزة،
ونز’ء دور ألعجزة وأŸسضن Úمن كافة
ألؤ’يات».
كما أوضضحت أنه « ⁄تسضجل وفيات
أو أإصض- -اب -ات ل -دى ه -ؤؤ’ء أ◊ج -اج م -ا
عدأ بعضس أ’إصضابات أÿفيفة» خÓل
أدأئ -ه-م أŸن-اسضك وأإق-ام-ت-ه-م ب-ال-ب-ق-اع

أŸقدسضة ،مثمنة جهؤد ألبعثة ألطبية
وأل- -ط- -اق -م أŸرأف -ق ل -ه -ؤؤ’ء أ◊ج -اج
وحسضن ألتكفل بهم أإ ¤ح Úعؤدتهم
لديارهم ‘ أحسضن ألظروف.
و أكدت ألؤزيرة من جهة أخرى أن
ه -ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أل-تضض-ام-ن-ي-ة سض-تسض-ت-م-ر
خ Ó- -ل م - -ؤسض - -م أ◊ج أل - -ق - -ادم وذلك
لتمك Úألعديد من أŸؤطن Úمن فئة
أŸؤأط-ن ÚأŸع-ؤزي-ن وأل-ف-ئ-ات أل-هشضة
وأŸقيمÃ Úرأكز رعاية أŸسضن Úمن
ﬂت - -ل - -ف و’ي - -ات أل - -ؤط - -ن م- -ن أدأء
فريضضة أ◊ج.
و‘ هذأ أ’إطار ،أشضاد وزير ألشضباب
وأل -ري -اضض -ة ب -ه -ذه أŸب -ادرة ل -ل -ت -ك-ف-ل
ب-ا’أشض-خ-اصس أŸع-ؤزي-ن و“ك-ي-نهم من
أدأء م -ن -اسضك أ◊ج وزي -ارة ب -يت أل -ل -ه
أ◊رأم .
وبهذه أŸناسضبة ،ع Èهؤؤ’ء أ◊جاج
‘ رسضالة لهم عن سضعادتهم لتمكينهم
من تاأدية هذه ألفريضضة ‘ «ظروف
ج-ي-دة» م-ن-ؤه Úب-ال-ؤسض-ائ-ل أŸسض-خرة
لهم وكذأ ظروف سضفرهم وأإقامتهم
بالبقاع أŸقدسضة.

بعد التحقيق القضضائي

توقيف اŸعتدي على ﬁامية بالششلف وإايداعه
ا◊بسض اŸؤوقت
” إالقاء القبضض على اŸشضتبه فيه
‘ ا’ع - -ت- -داء بسضÓ- -ح أاب- -يضض ع- -ل- -ى
ﬁام - - -ي- - -ة ل- - -دى اÛلسض ب- - -و’ي- - -ة
الشض-ل-ف ،داخ-ل م-ك-ت-ب-ها و” إايداعه
ا◊بسض اŸؤوقت ،حسضب م- -ا أاع- -ل- -ن -ت -ه
أامسض نيابة ا÷مهورية لدى ﬁكمة
الشضلف ‘ بيان لها.
وأفاد ذأت أŸصضدر أنه «عم Óبأاحكام
أŸادة  11من قانؤن أإ’جرأءأت أ÷زأئية،
ت -ع -ل -م ن -ي -اب -ة أ÷م -ه -ؤري -ة ل -دى ﬁك-م-ة
ألشضلف ،أنه بتاريخ  2سضبتم ،2019 Èتلقت
مصض -ال -ح أم -ن و’ي-ة ألشض-ل-ف بÓ-غ-ا ي-ف-ي-د

بتعرضس ألسضيدة بؤغاري وسضيلةﬁ ،امية
ل -دى أÛلسس ،ل Ó-ع -ت -دأء بسضÓ-ح أب-يضس
دأخل مكتبها».
وأوضض- -ح أل- -ب -ي -ان أن «أل -ت -ح -ري -ات ق -د
أسضفرت على ألقبضس على أŸشضتبه فيه،
أل -ذي ق -دم أم -ام أل -ن -ي-اب-ة ي-ؤم  3سضبتمÈ
 2019وف-ت-ح ضض-ده –ق-ي-ق قضض-ائ-ي ع-ل-ى
أسضاسس جناية ﬁاولة ألقتل ألعمدي مع
سضبق أإ’صضرأر وجنحتي ﬁاولة ألسضرقة
بالعنف وألتعدي على ﬁامي أثناء تأادية
مهامه» ،مشضÒأ أإ ¤أن قاضضي ألتحقيق
«أصضدر أمرأ بإايدأعه أ◊بسس أŸؤؤقت».

تعزيزا للتعاون ب ÚالهيئتÚ

وفد اÙكمة الدسشتورية ألندونيسشيا اليوم ‘ ا÷زائر
يشض- - - -رع وف- - - -د م - - -ن اÙك - - -م - - -ة
الدسضتورية ÷مهورية أاندونيسضيا
‘ زي- - -ارة رسض - -م - -ي - -ة إا ¤ا÷زائ - -ر
اب - -ت- -داء م- -ن ال- -ي- -وم اÿم- -يسض 05
سض -ب-ت-م ،2019 Èوذلك ‘ إاط - - - - - - -ار
ال- - - -ت- - - -ع- - - -اون ب Úال- - - -ه - - -ي - - -ئ - - -تÚ
ال- -دسض- -ت- -وري- -ت ،Úحسضب م -ا أاورده
أامسض بيان للمجلسض الدسضتوري.
وأضض -اف أل -ب -ي-ان أن ب-رن-ام-ج أل-زي-ارة

ل-ل-ؤف-د أ’ن-دون-يسض-ي سض-ت-ب-دأ ب-اسض-ت-ق-بال
رئيسس أÛلسس ألدسضتؤري كمال فنيشس
ل -ن -ائب رئ -يسس أÙك -م -ة أل -دسض -ت -ؤري -ة
’ندونيسضية ألÈوفيسضؤر أسضؤأ نتؤ.
أإ
وب-اŸن-اسض-ب-ة سض-ي-ن-ظ-م م-ل-ت-ق-ى ع-لمي
ي- -تضض- -م- -ن م- -دأخ- -ل- -ة ل -ك -ل م -ن رئ -يسس
أÛلسس أل -دسض-ت-ؤري أ÷زأئ-ري ون-ائب
رئ - - -يسس أÙك - - -م- - -ة أل- - -دسض- - -ت- - -ؤري- - -ة
’ندونيسضية.
أأ

–تضضنه توياب الÎكية من  4إا 7 ¤سضبتم Èا÷اري

ا÷زائر تششارك ‘ فعاليات اŸعرضض العاŸي للغذاء
اأع - -ل- -نت اŸوؤسضسض- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
للمعارضض والتصضدير «سضافكسض»،
اأمسض ،ع- -ن مشض- -ارك- -ة ا÷زائ- -ر ‘
اŸع- -رضض ال- -ع -اŸي ل -ل -غ -ذاء (وورد
ف -ود اسض -ط -ن -ب-ول  )2019ا- - ÿاصض
Ãن- -ت- -وج- -ات و ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ات
الصض-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة اŸنظم من 4
اإ 7 ¤سض -ب-ت-مÃ Èدي-ن-ة ت-وي-اب
(تركيا).
‘ ب- -ي- -ان ل- -ه- -ا أوضض- -حت م -ؤؤسضسض -ة
«سضافكسس» أن  6مؤؤسضسضات جزأئرية
تنشضط ‘ قطاع ألصضناعات ألغذأئية
سض - - -تشض - - -ارك ‘ ه- - -ذأ أ◊دث أل- - -ذي
سض -ي -ن -ظ -م Ãرك -ز ت -ؤي -اب ل -ل -م-ع-ارضس
وأŸؤؤ“رأت باإسضطنبؤل.
و“ثل هذه أŸشضاركة ألتي تندرج
‘ أإط -ار ت -ط -ب -ي-ق ألÈن-ام-ج أل-رسض-م-ي
Ÿشض- -ارك- -ة أ÷زأئ -ر ‘ أل -ت -ظ -اه -رأت
أ’ق -تصض-ادي-ة ب-اÿارج ل-لسض-ن-ة أ÷اري-ة

ف-رصض-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ب-ال-نسض-ب-ة للمتعاملÚ
أ÷زأئري Úلتطؤير شضرأكات جديدة
وولؤج ألسضؤق ألÎكية ألتي تؤجد على
مشضارف ألقارة أ’آسضيؤية.
وحسضب أل- -ب- -ي- -ان ف- -اإن أŸؤؤسضسض- -ات
أ÷زأئرية أŸشضاركة ‘ هذأ أŸؤعد
أ’ق -تصض -ادي أل -ع -اŸي أسض -ت-ف-ادت م-ن
دع- - -م ألصض- - -ن- - -دوق أÿاصس بÎق- - -ي- - -ة
ألصضادرأت ‘ حدود .%80
ل - -ل - -ت- -ذك Òيسض- -ت- -ق- -طب «أŸع- -رضس
أل -ع-اŸي ل-ل-غ-ذأء» أل-ذي ي-ع-د م-ن أه-م
أل- -ت- -ظ- -اه- -رأت أل- -دول- -ي- -ة أŸك- -رسض- -ة
للصضناعة ألغذأئية ‘ تركيا عارضضÚ
م - - -ن ق - - -ط - - -اع أŸؤأد أل - - -غ- - -ذأئ- - -ي- - -ة
وأŸشض- - - - - - - -روب - - - - - - -ات وأÿدم - - - - - - -ات
وأل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-يات أŸسضتعملة ‘ مسضار
–ؤي- -ل أŸن- -ت- -ج- -ات ،ب- -ا’إضض -اف -ة أإ¤
›ا’ت أخرى على غرأر حلؤل ألنقل
ومنتؤجات ألصضحة.
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قال أإن ألوضسع ألرأهن يزيد ألبطال Úبطالة وألفقرأء فقرأ ،أ .مÓحي:

تأاخر النتخابات الرئاسسية يسساهم ‘ هÓمية ا◊ياة الجتماعية
نحن ‘ حاجة إا ¤طمأانينة اجتماعية واقتصسادية وليسس تهويل
أرجع ألدكتور وألكاتب علي مÓحي ،أسستاذ أ’دب وأللغة ألعربية بجامعة أ÷زأئر  ،2خÓصسة أŸوقف ألذي يعيشسه
’نه ’ توجد مؤوشسرأت حسسبه ،تدل على ألتفاؤول  ..ولو’ هذه ألقامة ألكÈى
ألشسعب أ÷زأئري إأ ¤أÿوف من أŸسستقبل ،أ
 Óألشسوأرع وألبيوت .وباختصسار شسديد كل يوم Áر خارج أ’نتخابات ألرئاسسية
ألتي يقفها أ÷يشش ألوطني ألشسعبي لكان ألصسرأخ وألعويل  Áأ
’نه ‘ نظر مÓحي ..يؤوثر ‘ ألوضسع ألرأهن فيزيد ألبطال Úبطالة وألفقرأء فقرأ.
يسساهم بشسكل خط ‘ ÒهÓمية أ◊ياة أ’جتماعية وتضساعف حالة ألبؤوسش أ

سسجلها :نورالدين لعراجي
عاد مÓحي إ ¤إ◊رإك إلششعبي ،وإنتفاضشة إ÷موع
‘  22فيفري ،قائ Óإنها حققت إŸطلوب بوضشوح ،لكن
إسشتمرإره بطريقة درإمية جعل إÛتمع إŸد Êأإمام
سشؤوإل كب Òمن يقود إ◊رإك ؟وتنوعت إألسشئلة ،لنجد
أإنفسشنا إمام عصشابات أإطلق عليها إÓŸحظون تسشميات
ﬂتلفة ،ومطالبهم إ◊الية تدل على عدم برإءة نوإياهم
 ..ألن إألمر صشار يهدد هوية إ÷زإئر وإسشتقرإرها..
لذلك فقدت إŸطالب مششروعيتها.

مصسداقية العدالة وا÷يشس خط أاحمر
دعا مÓحي هؤولء وهؤولء للجلوسس إ ¤طاولة حوإر
مششروعة تششرف عليها إلعدإلة إ÷زإئرية برعاية إ÷يشس
وعلى رأإسشه قائد إألركان إلفريق ڤايد صشالح ..لتسشريع
إجرإء إنتخابات تششرف عليها أإجهزة إلعدإلة وهي قادرة
على ذلك ..بكل جدإرة ،ول Áكن ألي كان إلتششكيك ‘

مصش -دإق -ي -ة إل-ع-دإل-ة وإ÷يشس إل م-ن ي-ري-د إل-ع-م-ل –ت
أإج -ن -ح -ة مشش -ك -وك -ة ل ت -خ -دم إ÷زإئ -ر ول ت -ري -د إÒÿ
للجزإئري.Ú
ق-ائ Ó-ن-ح-ن ب-ح-اج-ة م-اسش-ة إ ¤ط-م-أان-ي-ن-ة إج-ت-م-اعية
وسشياسشية وثقافية وإقتصشادية وأإمنية ،ولسشنا بحاجة إ¤
تهويل ،ونحن بحاجة إ ¤تهدئة إلوضشع ل إ ¤تصشعيده،
وإلكل –ت إششرإف إلعدإلة إ◊كيمة ..بعيدإ عن لغة
إلتطاول وإلتسشرع ..وأإعاد ذلك إ ¤عدة أإسشباب من بينها
أإن إÛت -م -ع ي -ع-يشس ح-ال-ة م-ن إل-ق-ل-ق إل-ن-فسش-ي وإÿوف
وإلرتباك نتيجة تضشارب إألخبار وإألحدإث وتسشارعها..
وإلتي تنهال بطريقة سشياسشية يششوبها إلتهريج وإلدعاية
إŸغرضشة إلتي تهدف إ ¤إلنيل من إ÷زإئر ومن جيششها
إŸتماسشك..
وحسشب مÓحي فإان إŸششهد إلسشياسشي إليوم يعرف
إل- -ك- -ث Òم -ن إÈÿإء ي -ق -دم -ون ف -ت -اوإه -م إلق -تصش -ادي -ة
وإلجتماعية وإلقانونية ،وإ◊ل بيد إلعدإلة وإ÷يشس..
ألن إلتهويل إإلعÓمي أإفقد إŸصشدإقية لكل إ◊لول،
دإعيا ‘ إلصشدد ذإته إلقيادة إلعسشكرية أإن تأامر هذه
إلششلة من إ◊رإك إ ¤إلتعقل ،وقد كان قائد إألركان ‘

آإخر كلمة له صشادقا ‘ كل ما قاله إن إ÷زإئر ليسشت
عاقرإ ،و ⁄نعد بحاجة للبكاء على مزيد من إألطÓل..
ورهاننا إألن أإن ل نخسشر إŸزيد من إلوقت وإلفرصس،
وألن إلسشفينة ل Áكن أإن يقودها قبطانان فإان سشلطة
إلقرإر يجب أإن تصشدر من إ÷هة إلقادرة على ذلك وهي
إلعدإلة إلتي “ثل إلششعب بكامله..

وسسائل اإلعÓم مطالبة بالتهدئة
و‘ ختام جلسشة إŸؤوإنسشة رإفع مÓحي عن إلنخبة
إ÷امعية إلتي طالها إلتهميشس مثل إلكثÒين ‡ن إقتنعت
باŸدرجات إ÷امعية ،ولتريد لهذإ إلششعب إن يقتنع
Ãوق- -ع- -ه إ ¤ح Úإخ- -ت- -ي- -ار إل- -رئ- -يسس إل -ذي ي -خ -رج ب -ه
إلصشندوق ،بعيدإ عن لغة إإلمÓءإت إلتي تزكي هذإ وذإك
لقيادة مرحلة إنتقالية من ششأانها أإن تعصشف بكيان إلدولة،
ولب -د م -ن إإلق -رإر أإن -ن -ا أإم -ام م -وق -ف مصشÒي ي -ت-ط-لب
إلتضشحية ،ول نريد أإن نششجع من يصشب إلزيت على إلنار.
ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ن-خ-وة إل-وط-ن وك-رإم-ة إŸوإط-ن ..وع-ل-ى

على خلفية رفع أ◊صسانة ألŸÈانية عنه

اجتماع اŸكتب السسياسسي لأÓفÓن اليوم للنظر ‘ منصسب األم Úالعام
ي - -ل - -ت - -ئ - -م ،أل - -ي - -وم ،أعضس - -اء أŸك - -تب
ألسسياسسي ◊زب جبهة ألتحرير ألوطني
‘ أج -ت -م-اع  ⁄ي-ك-ن م›Èا ،ج-اء ع-ل-ى
خ -ل -ف -ي -ة إأي-دأع وزي-ر أل-ع-دل ط-لب رف-ع
’م Úأل-ع-ام
أ◊صس -ان -ة ألŸÈان -ي -ة ع -ن أ أ
ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة أل-نائب ﬁمد جميعي ،وفق
م -ا أك -د أل -عضس-و أل-ق-ي-ادي وعضس-و ›لسش
’مة عبد ألوهاب بن زعيم ‘ تصسريح
أ أ
لـ «ألشسعب»’ ،فتا إأ ¤أن كل أÿيارأت
م -ط -روح -ة م -ع ت -رج -ي-ح أسس-ت-ق-ال-ت-ه م-ن
أŸنصسب.

فريال بوشسوية
هل يقدم إألم Úإلعام لـ«إألفÓن» ﬁمد
ج -م -ي -ع -ي إل -ي -وم إسش-ت-ق-ال-ت-ه ألعضش-اء إŸك-تب
إلسشياسشي إلذي عينهم ششخصشيا خÓل أإششغال
إللجنة إŸركزية إŸنعقدة مؤوخرإ ،إلحتمال
ق -ائ -م ب -ق-وة ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة إي-دإع وزإرة إل-ع-دل

رسشميا طلب رفع إ◊صشانة إلŸÈانية عنه‘ ،
نفسس إليوم إلذي إفتتحت فيه إلسشنة إلŸÈانية
إ÷دي -دة ‘ إل -فÎة إل -تشش-ري-ع-ي-ة إل-ث-ام-ن-ة أإول
أإمسس إل -ث Ó-ث -اء ،خ Èإسش -ت -ل-زم ع-ق-د إج-ت-م-اع
للمكتب إلسشياسشي بصشفة مسشتعجلة.
و ⁄ي- -ن- -ج- -ح ﬁم -د ج -م -ي -ع -ي إل -ن -ائب ‘
إلŸÈان لعدة عهد وإنتخبه أإعضشاء إللجنة
إŸركزية يوم  30أإفريل إŸاضشي ‘ ،إلبقاء
ط -وي  ‘ Ó-م -نصشب إألم -ان -ة إل -ع -ام-ة ل-ل-ح-زب
إلعتيد ،علما أإن إنتخابه ششكل مفاجأاة حقيقية
لسشيما وأإن إلسشم إلذي كان مطروحا بقوة ‘
تلك إألثناء فؤوإد سشبوتة عضشو ›لسس إألمة،
ولعل ما يؤوكد هذإ إلطرح تأاجيل إلنتخاب
بأاسشبوع كامل بعدما تعذر إنتخابه ‘ إجتماع
 23من نفسس إلششهر وبنفسس إŸكان ‡ث‘ Ó
إŸرك -ز إل -دو‹ ل -ل -م -ؤو“رإت ع -ب -د إل -ل-ط-ي-ف
رحال.
خليفة جمال ولد عباسس على رأإسس إ◊زب

إل-ع-ت-ي-د ،إل-ذي ك-ث-ف م-ن خ-رج-ات-ه إŸي-دإن-ي-ة
و“ري- -ر إل- -رسش -ائ -ل ل -ل -م -ن -اوئ Úل -ه ب -ا◊زب،
إصش -ط-دم ب-ج-دإر إل-ع-دإل-ة إل-ت-ي ط-ال-بت ب-رف-ع
إ◊صش-ان-ة إلŸÈان-ي-ة ع-ن-ه– ،سش-ب-ا ل-ل-ت-ح-ق-يق
م -ع -ه ،أإم -ر  ⁄ي -ف -وت -ه ق -ي -ادي -و إ◊زب إل -ذي
سشارعوإ إ ¤عقد إجتماع ألعلى هيئة ‡ثلة
‘ إŸكتب إلسشياسشي◊ ،مله على إلسشتقالة
من منصشبه.
يأاتي رفع إ◊صشانة عن جميعي ‘ وقت
توجه فيه إنتقادإت لذعة إ ¤حزب جبهة
إل -ت -ح -ري -ر إل -وط -ن -ي ،و–دي -دإ إ ¤ق-ي-ادإت-ه،
وصش- -لت إ ¤درج -ة إل -دع -وة إ ¤إقصش -ائ -ه م -ن
إ◊وإر وك -ذإ إŸشش -ارك -ة ‘ إلسش -ت -ح -ق -اق -ات
إلن-ت-خ-اب-ي-ة ،إن-ت-ق-ادإت وج-هت ل-ك-ل إألحزإب
إل -ت -ي ك -انت م -نضش -وي -ة –ت ل -وإء إل -ت -ح -ال -ف
إل -رئ -اسش -ي و‘ م -ق -دم -ت-ه-ا إل-ت-ج-م-ع إل-وط-ن-ي
إلدÁقرإطي ،وهو ما يكون على إألرجح سشبب
إلتعجيل بعقد إجتماع للمكتب إلسشياسشي.

نثمن دعوة أ÷يشش للهيئة ألناخبة ،بن شسهرة:

نلتزم با◊فاظ على اسستقرار ا÷بهة اإلجتماعية
ضسرورة تنظيم اإلنتخابات ‘ أاقرب اآلجال
أع- -رب أŸنسس- -ق أل- -ع- -ام وأل- -ن- -اط -ق
–Óاد أل -ع -ام ل -ل -ت -ج -ار
أل- -رسس- -م- -ي ل - -إ
وأ◊رف- -ي Úأ÷زأئ -ري Úح -زأب ب -ن
شسهرة ،عن أرتياحه لدعوة مؤوسسسسة
أ÷يشش أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي إأسس-تدعاء
ألهيئة ألناخبة بتاريخ  15سسبتمÈ
’ن - - -ت- - -خ- - -اب- - -ات
أ÷اري ،وإأج - - -رأء أ إ
’جال أÙددة قانونا،
ألرئاسسية ‘ أ آ
باعتباره مطلبا شسعبيا ملحا ،مؤوكدأ
’–اد أل - -ع - -ام ل - -ل - -ت - -ج- -ار
إأل - -ت - -زأم أ إ
وأ◊رف- -ي Úأ÷زأئ- -ري Úب -ا◊ف -اظ
’جتماعية
ع-ل-ى أسس-ت-ق-رأر أ÷ب-هة أ إ
وضس- -م- -ان دخ -ول أج -ت -م -اع -ي سس -لسش
’‚اح
ون-اج-ح وم-رأف-ق-ة أ◊ك-ومة إ
إأسسÎأتيجيتها ألوطنية من أجل بناء
إأقتصساد قوي.

سس .بوعموشسة
قال بن ششهرة ‘ بيان تسشلمت جريدة
«إلششعب» ،أإمسس ،نسشخة منه ،إن إإل–اد
إلعام للتجار وإ◊رفي Úإ÷زإئري Úيؤويد
إلتنصشيب إلعاجل للهيئة إلوطنية إŸسشتقلة
ل -ت -حضش Òوت -ن -ظ -ي -م إإلن-ت-خ-اب-ات ،مششÒإ
Ÿشش -ارك -ت-ه-م ف-ي-ه-ا ك-ن-ق-اب-ة وح-ي-دة “ث-ل
مليو Êتاجر وحر‘ وأإصشحاب خدمات

م- -ن أإج- -ل إŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ن- -زإه- -ة ه -ذإ
إإلسش -ت -ح -ق-اق إل-رئ-اسش-ي .ك-م-ا شش-دد ع-ل-ى
ضش -رورة ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه إإلن-ت-خ-اب-ات وف-ق
إلدسشتور ‘ أإقرب إآلجال.
‘ ه -ذإ إلصش -دد ،ث -م -ن إŸنسش -ق إل -ع-ام
–Óاد موقف إلعدإلة
وإلناطق إلرسشمي ل إ
إ÷زإئ -ري -ة ون -زإه -ت -ه -ا وشش -ج -اع -ت -ه-ا ‘
م- -ك- -اف- -ح- -ة إل- -فسش- -اد وأإذن -اب إل -عصش -اب -ة
وإجتتاثهم نهائيا على حد تعبÒه ،قائ:Ó
«نؤويد مرة أإخرى مسشار إ◊وإر إلوطني

وإل- - -تشش- - -اور ◊ل إألزم- - -ة إلسش - -ي - -اسش - -ي - -ة
وإإلق -تصش -ادي -ة ون -ح -ي -ي ›ه -ودإت ÷ن-ة
إلوسشاطة وإ◊وإر» ،كما أإدإن بن ششهرة
بشش- -دة إل -ت -ح -ام -ل إل -ذي ط -ال إŸؤوسشسش -ة
إلعسشكرية وقيادتها إلرششيدة.
ب- -اŸق- -اب- -ل ،ن -وه ‡ث -ل إإل–اد إل -ع -ام
ل -ل-ت-ج-ار وإ◊رف-ي Úب-ال-دور وإÛه-ودإت
إ÷ب - -ارة إل - -ت - -ي ت - -ق - -وم ب- -ه- -ا إŸؤوسشسش- -ة
إل- - -عسش- - -ك- - -ري- - -ة ‘ ،م- - -رإف - -ق - -ة إ◊رإك
وإإلسش -ت -ج -اب-ة Ÿط-الب إلشش-عب وإ◊ف-اظ
على سشلمية إلتظاهر ‘ إ÷زإئر ،مؤوكدإ
“سشكهم Ãقومات إلششخصشية إ÷زإئرية
وثوإبتها إلوطنية وقيمها إلنوفمÈية وكذإ
مبادئ ›تمعنا إŸتÓحم.
ودعا بن ششهرة كل إÒÿين وإلوطنيÚ
إألح - -رإر إ ¤إفشش - -ال ك - -ل إıط- -ط- -ات
إÿبيثة إلتي تسشتهدف إ÷زإئر وششعبها
إألصشيل ،متعهدإ بكششف كل إÎŸبصشÚ
وإلعمÓء وإŸششوشش Úباعتبارها مسشؤوولية
وطنية ووإجبا أإخÓقيا يقتضشيه إلضشمÒ
إل- -وط- -ن -ي ،م -ب -دي -ا إسش -ت -ع -دإد إŸرك -زي -ة
إل-ن-ق-اب-ي-ة إل-ت-ام ل-ت-حضش ÒوŒن-ي-د وت-ع-بئة
وتوحيد كل إلتجار إل‚اح إإلسشتحقاقات
إŸق- -ب -ل -ة وإÿروج م -ن إألزم -ة ‘ أإق -رب
إآلجال.

أإصشحاب إلنوإيا إ◊سشنة تقع مسشؤوولية إلدعوة إ ¤إلتهدئة
وتصشفية إألجوإء ،وعلى وسشائل إلإعÓم أإن تدعم هذه
إل -ن -زع -ة ع -ل -ى صش -ع -ي-د وإسش-ع  /إل-ت-ه-دئ-ة ث-م إل-ت-ه-دئ-ة..
..//كلنا ‘ كفة وإحدة ..وكلنا كنا ضشحايا قوإن Úأإفرزت
إلفسشاد ‘ كل ششيء ..لذلك ل دإعي لتحفيز إلدعوإت
إلتي تصشادر حقوق إلبعضس على حسشاب إلبعضس إآلخر..
ألنه ل وطن لنا إل إ÷زإئر ..ومن يزين إلتفرقة هو أإول
من –رقه نارها ..دون ششك ..ونحن ل نريد أإن تكون
فوق ذلك بÓدنا ،بÓد إلششهدإء تربة خصشبة – بعد كل
إل- -تضش- -ح- -ي -ات – لتسش -اع ل -غ -ة إلن -ت -ق -ام ب Úإألج -ي -ال..
إلقادمة ..نريد إÿروج من إألزمة بأاقل إلتكاليف ألننا
ب -ك -ل صش -دق ن -ف -ك-ر ‘ مسش-ت-ق-ب-ل إ÷زإئ-ر و‘ مسش-ت-ق-ب-ل
أإبنائنا ..بعيدإ عن كل إلذينَيسشtدون أإبوإب إلسشلم وإألمن
ويغّذون إلنعرإت ..وإلظنون..
وخ -ت -م ب -أام -ن -ي -ة ق -ائ « Ó-دع -ون -ا نشش -ع -ر ب -السش-ت-ق-رإر
وإألمان ..ول أإنسشى ‘ كل هذإ أإن أإطلب إلصشفح ‡ن
أإخطأات ‘ حقهم دون قصشد ..فما حيلتي إل أإن أإقول
للجميع تعالوإ إ ¤كلمة سشوإء ..ضشعوإ ثقتكم ‘ إلعدإلة
وإ÷يشس وتعالوإ نبدأإ خطوة إأللف ميل».

ألهيئة ألوطنية للحوأر وألوسساطة:

التقرير اŸرسسل لأÓحزاب السسياسسية قابل للتعديل
كر Ëيونسس يلتقي عبد الرزاق قسسوم اليوم
ينتظر أن تلجأا هيئة ألوسساطة
وأ◊وأر إأ ¤إأدخ- - - - - - -ال ب- - - - - - -عضش
أل-ت-ع-ديÓ-ت ع-ل-ى أل-تقرير ألذي
Óحزأب ألسسياسسية ألتي
سسلمته ل أ
شس- -اورت- -ه- -ا م- -ؤوخ -رأ ‘ إأط -ار ح -ل
’زم -ة ألسس -ي -اسس -ي-ة ،وذلك ب-ع-د
أ أ
إأع Ó- -ن- -ه- -ا ،أمسش ،أن أل- -ت- -ق- -ري- -ر
’و‹ أل- -ذي أف- -رجت ع -ن -ه م -ن
أ أ
خÓل تقد ËمقÎح Úيتعلقان
ب -ت -ع -دي -ل ق -ان -ون أ’ن -ت -خ -اب-ات،
وك- -ذأ إأنشس- -اء أل- -ه- -ي- -ئ- -ة أل- -ع- -ل -ي -ا
أŸسس -ت -ق -ل -ة أŸك -ل -ف-ة ب-ت-حضس Òوت-ن-ظ-ي-م
وم-رأق-ب-ة أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-يسست
Óثرأء من
نهائية وهي طور أŸناقشسة ل إ
طرف ﬂتلف ألفاعل Úألسسياسسي.Ú

جÓل بوطي
يبدو أإن هيئة إ◊وإر إلتي يقودها كرË
يونسس تلقت إقÎإحات من طرف فاعل‘ Ú
إÛال إلسشياسشي ،لتغي Òبعضس إلقوإن Úإلتي
ت -خصس أإه -م مشش -روع Úسش-ت-ق-وم ب-درإسش-ت-ه-م-ا
“ه -ي -دإ ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات إل-رئ-اسش-ي-ة إل-ت-ي ب-اتت
إÿطوة إألقرب إلنهاء إألزمة إلسشياسشية إن ⁄
ت- -ك -ن ه -ن -اك سش -ي -ن -اري -وه -ات أإخ -رى ‘ ظ -ل
إسشتمرإر إ◊رإك إلششعبي إلسشلمي ،إŸطالب
ب -اسش -ت -ب-ع-اد ك-اف-ة رم-وز إل-ن-ظ-ام إلسش-اب-ق ق-ب-ل
إل- -ت- -وج- -ه ن- -ح- -و إلقÎإع لضش- -م- -ان ن- -زإه- -ت -ه
وششفافيته.
‘ ه- -ذإ إلصش- -دد ،أإوضش -حت ه -ي -ئ -ة إ◊وإر
وإلوسشاطة ،أإمسس ‘ ،بيان لها تلقت «إلششعب»
نسش -خ -ة م -ن -ه أإن إل -نصش -وصس إل -ق -ان -ون-ي-ة إل-ت-ي
تضش-م-ن-ه-ا م-قÎح-ان ي-ت-ع-ل-ق-ان ب-ت-ع-دي-ل قانون
إلن -ت -خ -اب -ات ،وك -ذإ إنشش -اء إل -ه -ي -ئ -ة إل -ع -ل -ي -ا
إŸسشتقلة إŸكلفة بتحضش Òوتنظيم ومرإقبة
إل-ع-م-ل-ي-ة إلن-ت-خ-اب-ي-ة ل-يسشت نهائية وهي طور
إŸن - -اقشش - -ة م - -ن ط- -رف ﬂت- -ل- -ف إألح- -زإب
إلسشياسشية وإلفاعل ‘ Úإلسشاحة إلوطنية قصشد
إإلŸام ب -ك -ل إإلج -رإءإت إل -ق -ان-ون-ي-ة إل-وإجب
إلقيام بها.

اقÎاحات الفاعلﬁ Úل اهتمام الهيئة
وأإفادت إلهيئة أإن إŸششهد إإلعÓمي يعرف
هذه إأليام من خÓل برإمج مباششرة ونششرإت
إألخبار نقاششات حادة حول إلتقرير إلتمهيدي
إألو‹ إل- -ذي رف -ع -ت -ه إل -ه -ي -ئ -ة ،إ ¤إألح -زإب
إلسشياسشية إلتي إلتقت بها ‘ إطار جولت
إ◊وإر وإلتششاور إلتي باششرتها ،وأإكدت أإنها ل
تزإل تنتظر إلكث Òمن إلإضشافات ،من خÓل
إألخ-ذ ب-القÎإح-ات إل-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا إألح-زإب
وإلششخصشيات و‡ثلي إÛتمع إŸد Êإلذين

إلتقوإ بالهيئة.
و“ثل إلوثيقتان إللتان ” توزيعهما حسشب
إل -ب -ي -ان ع -ل -ى ك -اف -ة إل -تشش-ك-يÓ-ت إلسش-ي-اسش-ي-ة
وإلشش -خصش-ي-ات إل-وط-ن-ي-ة وف-ع-ال-ي-ات إÛت-م-ع
إŸد Êمن أإجل “ك Úإ÷ميع من درإسشتهما
و–ليليهما ،حيث ذكرت إلهيئة أإن إلتقرير
إŸت -ع -ل -ق ب-ت-ع-دي-ل ق-ان-ون إلن-ت-خ-اب-ات ،وك-ذإ
إل -ه-ي-ئ-ة إل-ع-ل-ي-ا إŸسش-ت-ق-ل-ة إŸك-ل-ف-ة ب-ت-حضشÒ
وتنظيم ومرإقبة إلنتخابات هو تقرير أإو‹
وأإن إلنصشوصس إلقانونية إلتي يتضشمنها ليسشت
نهائية ،كما أإنها سشتاأخذ على عاتقها تدوين،
وكذإ إدرإج كل إŸقÎحات إلتي تصشلها تباعا
‘ إلتقرير إلنهائي إلذي سشتعده لحقا.

هيئة ا◊وار والوسساطة تلتقي
بجمعية العلماء اŸسسلم Úاليوم
‘ سشياق إŸششاورإت يلتقي إليوم منسشق
ه -ي -ئ-ة إ◊وإر وإل-وسش-اط-ة ك-ر Ëي-ونسس رئ-يسس
جمعية إلعلماء إŸسشلم Úعبد إلرزإق قسشوم
إ ¤وذلك بعد تأاجيل إللقاء إلذي كان مقررإ،
أإمسس ،وأإفادت هيئة إ◊وإر ‘ منششور لها عÈ
صش -ف -ح -ت -ه -ا إل -رسش -م -ي -ة بشش -ب -ك -ات إل -ت-وإصش-ل
إإلجتماعي «إلفيسشبوك» أإنها تنهي إ ¤علمكم
أإنه قد تأاجل إŸوعد إŸقرر مع عبد إلرزإق
قسش-وم رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة إل-ع-ل-م-اء إŸسش-لم Úإ¤
إليوم إÿميسس على إلسشاعة  11:00صشباحا
Ãقر إ÷معية.
ي- -ذك- -ر أإن ج- -م -ع -ي -ة إل -ع -ل -م -اء إŸسش -ل -مÚ
إ÷زإئري Úأإكدت ‘ وقت سشابق إسشتعدإدها
ل - -ل - -مشش - -ارك - -ة ‘ ÷ن- -ة إ◊وإر وإل- -وسش- -اط- -ة
ل - -ل - -مسش - -اه - -م - -ة ‘ إي - -ج - -اد إ◊ل إŸنشش - -ود
ب -الضش -م -ان -ات إŸط -ل -وب-ة ،مششÒة أإن-ه-ا ت-ت-اب-ع
بإاهتمام بالغ ما يجري هذه إأليام من جدل
حول إ◊وإر إلوطني وأإسشباب ‚احه ،وكذإ
إŸب -ادرإت إل -وط -ن-ي-ة إŸع-روضش-ة ع-ل-ى إل-رأإي
وإلسشلطة .وذكرت جمعية إلعلماء إŸسشلمÚ
أإن «إ◊وإر أإسشلوب حضشاري ول ﬁيد عن
قيمته إلتي تعد من إلقيم إألسشاسشية إلرفيعة
بتوف Òإلششروط إلÓزمة إل‚احه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ إأنزأل حكومي رأفق ألدخول أ’جتماعي أ÷ديد

ملف

ألعدد
18040
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أاعضشاء ا◊كومة يقفون على ظروف التمدرسس بو’يات الوطن
^ ا÷زائر خط أاحمر والدفاع عنه قيمة مضشافة ،أاسشرة ومدرسشة

’سشرة ألÎبوية وأولياء
إأنزأل حكومي رأفق ألدخول أ’جتماعي أ÷ديد للسشنة ألدرأسشية  ،2020 / 2019حيث وقف ألطاقم ألوزأري عﬂ Èتلف أŸؤوسشسشات ألÎبوية ،على مرأفقة أ أ
ألتÓميذ ،بحضشور أ÷ماعات أÙلية ،حيث “حور أول درسس حول حب ألوطن وألدفاع عنه وششكل ألدرسس ألنموذجي ألقاسشم أŸششÎك ب Úجميع ألتÓميذ ،كتحفيز لهم جميعا ،وأمام
ألتحضشÒأت أ◊ثيثة ألتي رأفقت ألدخول ،قدمت أ÷ماعات أÙلية ما ‘ أسشتطاعتها من تهيئة أŸنششآات ألÎبوية.

ن.ل

‘ أول درسس “حور حول حب ألوطن ونبذ كل أششكال ألفتنة

بلعابد يعطي إاششارة ا’فتتاح الرسشمي للدخول اŸدرسشي من غرداية
أشش-رف وزي-ر ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ع-ب-د أ◊ك-يم
بلعابد ،صشباح أمسس ،على إأعطاء إأششارة أ’نطÓق
أل- -رسش -م -ي ل -ل -دخ -ول أŸدرسش -ي أ÷دي -د (/ 2019
 ،)2020من و’ية غردأية ،وهو ألدخول ألذي
يشش - -م- -ل أك Ìم- -ن  9م Ó-ي Úت -ل -م-ي-ذ ‘ ﬂت-ل-ف
’طوأر ألتعليمية على أŸسشتوى ألوطني.
أ أ
وب -اŸن -اسش-ب-ة ،ت-رأسس أل-وزي-ر م-رأسش-م رم-زي-ة ن-ظ-مت
Ãتوسشطة تقع على مسشتوى أŸنطقة أŸسشماة «منطقة
أل-ع-ل-وم» ع-ل-ى ب-ع-د ن-ح-و عشش-رة ك-ي-ل-ومÎأت ج-ن-وب مقر
ألو’ية ،ليعلن فيها عن أ’فتتاح ألرسشمي للسشنة ألدرأسشية
أ÷ديدة.
وحضشر ألوزير Ãعية ألششركاء أ’جتماعي Úلقطاع
ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-درسس أ’ف-ت-ت-اح-ي ل-ل-موسشم ألدرأسشي
أ÷دي- -د أل- -ذي “ح -ور ح -ول «حب أل -وط -ن وأل -وف -اء ل -ه
وألتمسشك بالوحدة ألوطنية ونبذ كل أششكال ألفتنة».
وي-ن-ت-ظ-ر أن ي-ق-وم ب-ل-ع-اب-د ب-ع-د ذلك ب-زي-ارة م-ي-دأنية
يتفقد خÓلها بعضس أŸنششآات ألÎبوية باŸنطقة.
Óششارة– ،صشي و’ية غردأية  103.553تلميذ ‘
لإ
ﬂتلف أŸؤوسشسشات ألتعليمية و‘ ششتى أأ’طوأر برسشم
ألدخول أŸدرسشي أ÷ديد .2020/2019
ويزأول  51.605من هؤو’ء ألتÓميذ ألتعليم أ’بتدأئي،
ضش -م-ن-ه-م  4.733ت -ل -م -ي -ذ ج-دي-د و ‘ 4.957أل-ت-ع-ل-ي-م
أل -ت -حضشÒي ،ك -م -ا ي -زأول  35.899ت-ع-ل-ي-م-ه-م ‘ أل-طور
أŸتوسشط و ‘ 16.649ألطور ألثانوي ،حسشب إأحصشائيات
م-دي-ري-ة ألÎب-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ،وب-خصش-وصس أل-ه-ياكل ألÎبوية
يتميز ألدخول أ÷ديد باسشتÓم نحو عششرين قسشم توسشعة
باŸدأرسس أ’بتدأئية ببلديات بونورة ومتليلي وضشاية بن
ضش -ح-وة وأŸن-ي-ع-ةÃ ،ا يسش-م-ح ب-ا’سش-ت-ج-اب-ة ل-ل-ح-اج-ي-ات
أŸت- -زأي- -دة ‘ ه- -ذأ أل- -ط- -ور م- -ن أل- -ت -ع -ل -ي -م أ’ج -ب -اري
وأŸسشاهمة كذلك ‘ –سش Úنوعية ألتعليم.
وسش-يسش-ه-ر ع-ل-ى أل-ت-أاط Òأل-ب-ي-دأغ-وج-ي ل-لمتمدرسشÚ

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
بالطور أ’بتدأئي  2.204معلم ،و 1.921بالنسشبة للطور
أŸتوسشط و 1.353معلم ‘ ألتعليم ألثانوي ،وجرى توفÒ
كافة ألتدأب ÒألÓزمة إ’‚اح ألدخول أŸدرسشي أ÷ديد
بو’ية غردأية ،سشيما ما تعلق منه بتعزير طاقم ألتعليم
‘ أأ’طوأر ألثÓثة ،كما أكد مسشؤوولو ألقطاع.
وي -حصش -ي ق -ط-اع ألÎب-ي-ة ب-و’ي-ة غ-ردأي-ة ح-ال-ي-ا 191
أبتدأئية مزودة Ãطاعم مدرسشية و 66متوسشطة منها 12
–ت نظام ألنصشف دأخلي ،و 31ثانوية مزودة بـ 27نصشف
دأخلي ،باإ’ضشافة إأ ¤سشت ( )6مدأرسس خاصشة تضشمن
أأ’ط -وأر أل -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة أل -ث Ó-ث ،أ’ب -ت -دأئ-ي وأŸت-وسش-ط
وألثانوي ،وثÓث ( )3أخرى تضشمن ألطورين أ’بتدأئي
وأŸت- -وسش- -ط ،أم- -ا ع- -ل- -ى أŸسش -ت -وى أل -وط -ن -ي ،أل -ت -ح -ق
أمسس 9.110.000،تلميذ Ãقاعد ألدرأسشة برسشم أŸوسشم
ألدرأسشي أ÷ديد.
و كان وزير ألÎبية ألوطنية قد أكد ‘ وقت سشابق أن
«كل ألظروف مهيأاة» ’سشتقبال ألتÓميذ ،مششÒأ إأ ¤أنه

سشيتم أسشتÓم  656مؤوسشسشة تربوية منها  426مدرسشة
أبتدأئية و 137متوسشطة و 93ثانوية ،على أن تضشاف إأليها
 161مؤوسشسشة أخرى مع نهاية ألسشنة أ÷ارية ،ولضشمان
ألتأاط Òألبيدأغوجي ،سشيتم تدعيم أŸؤوسشسشات أ÷ديدة
ب 8.041موظف من ضشمنهم  1.061منصشب بيدأغوجي
يضش- -اف إأ ¤أزي- -د م- -ن  749أل-ف م-وظ-ف ع-ل-ى مسش-ت-وى
أŸؤوسشسشات ألÎبوية ألبالغ عددها أزيد من .27000
وعششية ألدخول أŸدرسشي أ÷ديد ،قررت أ◊كومة
ألزيادة ‘ منحة ألتمدرسس ألتي كانت ﬁددة منذ 1994
بقيمة  400دج إأ 3.000 ¤دج لكل طفل يدرسس ‘ أأ’طوأر
ألتعليمية ألثÓث ،أإ’بتدأئي وأŸتوسشط وألثانوي ،فيما
” رفع قيمة منحة ألدرأسشة ألتضشامنية أŸوجهة لفائدة
ألفئات أŸعوزة من  3.000دج إأ 5.000 ¤دج ،ويندرج هذأ
أإ’جرأء ‘ إأطار وقوف ألدولة ألدأئم إأ ¤جانب هذه
ألفئات وتكريسشا لطابعها أ’جتماعي لضشمان “درسس كل
أبناء ألوطن ألوأحد ،كما هو مكرسس دسشتوريا.

مرافق تربوية جديدة وتÓميذ يلتحقون Ãقاعد الدراسشة أ’ول مرة

بومرداسس :ز .كمال
وسشط ظروف تنظيمية ﬁكمة وŒند ÷ميع
ألهيئات أÙلية ،ألتحق أمسس أزيد من  247ألف
تلميذ وتلميذة Ãقاعد ألدرأسشة ‘ جميع أأ’طوأر

“ازيرت تششرف على الدخول اŸدرسشي بÈج بوعريريج

أشش -رفت وزي -رة ألصش -ن -اع -ة وأŸن -اج -م
’فتتاح
جميلة “ازيرت ،أمسس ،على أ إ
أل- -رسش- -م- -ي ل- -ل- -م -وسش -م أل -درأسش -ي /2019
 ،2020من و’ية برج بوعريريج ،حيث
ق- -امت ب- -ت- -دشش ÚأŸدرسش- -ة أل -ب -ت -دأئ -ي -ة
عÓوي رمضشان باıرج ألششرقي Ÿدينة
ب- -رج ب- -وع- -ري -ري -ج ب -ال -ق -طب ألسش -ك -ن -ي
«آأخروف».

’سشرة ألÎبوية وأ÷ماعات أÙلية ،فرعون من بومردأسس:
Ãعية أ أ

أشش- - - -رفت وزي- - - -رة ألÈي - - -د وأŸوأصش Ó- - -ت
ألسش -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سش -ل -ك-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
وألرقمنة إأÁان هدى فرعونÃ ،عية وأ‹
و’ي-ة ب-وم-ردأسس ي-ح-ي ي-ح-ي-اتن ،وألسشلطات
’سش -رة ألÎب -وي -ة ،ع -ل -ى م -رأسش -م
أÙل -ي -ة وأ أ
أفتتاح أŸوسشم ألدرأسشي أ÷ديد لسشنة 2019
 2020 /م -ن أب-ت-دأئ-ي-ة ع-ل-ي ح-م-دأن وسش-ط
أŸدي -ن -ة ،وسش -ط أج -وأء أح -ت -ف -ال -ي-ة صش-ن-ع-ه-ا
ألتÓميذ فرحا بعودتهم ›ددأ إأ ¤مقاعد
ألدرأسشة وكلهم أمل وتفاؤول بتحقيق نتائج
مششجعة خÓل هذه ألسشنة..

‘ أول درسس قدم للتÓميذ ع Èمدأرسس ألوطن

ألتعليمية ،حيث Œمع صشباحا ألتÓميذ مصشحوبÚ
بأاوليائهم أمام أŸؤوسشسشات ألÎبوية ‘ مششهد صشنع
أ◊دث ،ف- -ي -م -ا خصشصس أل -درسس أ’ف -ت -ت -اح -ي م -ن
ألÈنامج ألدرأسشي Ÿوضشوع حب ألوطن وألوفاء له
وأل-ت-مسشك ب-ال-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة ون-ب-ذ أل-ف-ت-ن-ة ت-ابعت
جانب منه وزير ألÈيد رفقة تÓميذ مدرسشة علي
حمدأن من أجل ألعمل على تكريسس ألروح ألوطنية
وألتمسشك بها لدى ألناششئة.
أليوم أأ’ول من ألدخول أŸدرسشي حمل أيضشا
ع-دة م-ك-اسشب ل-ق-ط-اع ألÎب-ي-ة م-ن خÓ-ل م-وأصش-ل-ة
ألسشلطات ألو’ئية عملية متابعة إأ‚از أŸششاريع
ألÎبوية وتسشلم أŸرأفق أŸنجزة ،حيث قام وأ‹
ألو’ية مباششرة بعد إأعطاء إأششارة أنطÓق ألسشنة
ألدرأسشية بتدشش Úمتوسشطة با◊ي ألسشكني أ÷ديد
 1588مسش-ك-ن ب-ب-ل-دي-ة سش-ي مصش-ط-ف-ى ح-م-لت أسشم
أÛاه -د ب -وزأد م -ول -ود ،م -ع وضش -ع ح -ي -ز أÿدم-ة

لثانويت Úأأ’و ¤ببلدية أو’د عيسشى ألتابعة أدأريا
لدأئرة برج منايل وألثانية ببلدية تيمزريت ألتابعة
لدأئرة يسشر بعد سشنوأت من أ’نتظار وأŸعاناة
أل-ط-وي-ل-ة ل-تÓ-م-ي-ذ أŸن-ط-ق-ة أل-ن-ائ-ي-ة ج-رأء ألتنقل
أليومي Ÿركز ألدأئرة من أجل موأصشلة ألدرأسشة ‘
ألطور ألثانوي.
قبل هذأ قام ألوأ‹ بتدشش› Úمع ÚمدرسشيÚ
بالقطب أ◊ضشري أ÷ديد ◊ 2200ي بن مرزوقة
ببلدية بودوأو ألذي ششهد مؤوخرأ أسشتقبال أزيد من
أل -ف ع -ائ -ل -ة م-ن ق-اط-ن-ي ألشش-ال-ي-ه-ات أأ’م-ر أل-ذي
أسشتدعى أ‚از مرأفق تربوية جديدة با◊ي وباقي
أ’ح -ي -اء أ÷دي -دة ل -فك أÿن -اق ع -ل-ى أŸؤوسشسش-ات
ألقدÁة وألتخفيف من حدة أ’كتظاظ ألذي ششكل
لسشنوأت نقطة سشودأء Ãدأرسس بومردأسس و’ يزأل
‘ ع -دد م -ن -ه -ا ن -ت -ي -ج -ة ت -أاخ -ر تسش -ل-ي-م أŸشش-اري-ع
أŸسشجلة ‘ وقتها.

كشش -ف وزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة وأ÷ال-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-اÿارج
صشÈي ب -وق -دوم ،أمسس ،ع -ل -ى ه -امشس م -رأف -ق -ت -ه ع -م -ل -ي -ة أل -دخ-ول
أŸدرسش -ي ب -ت -ي -ب -ازة ع -ن تسش-ج-ي-ل إأق-ب-ال م-ن-ق-ط-ع أل-ن-ظ Òل-ل-تسش-ج-ي-ل
’ن أŸؤوسشسش-ة
ب-ال-ث-ان-وي-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-ب-اريسس ،أل-ت-ي ت-ع-ت Èإأ ¤حّ-د أ آ
ألÎبوية ألوحيدة ألتابعة لقطاع ألÎبية خارج ألوطن.

تيبازة :علي ملزي
أششار ألوزير إأ ¤أّنه بالرغم من ﬂتلف أ’مكانيات أŸتوفرة باŸدرسشة
جلوأ
ألفرنسشية ıتلف مرأحلها إأ’ أنّ أبناء أ÷الية أ÷زأئرية أبوأ إأ’ أنّ يسش ّ
أبناءهم بالثانوية أ÷زأئرية ‘ إأششارة منهم إأ ¤أرتباطهم ألقوي بالوطن أأ’م.
وأّكد بوقادوم على أّن أ’سشتقرأر باŸدرسشة يعت Èمعيارأ مهما لÓسشتقرأر
أ’جتماعي ككل بحيث يقتضشي هذأ أأ’مر توفﬂ Òتلف مسشتلزمات ألدخول

ملف صشناعة السشيارات سشيسشوى
قبل نهاية ششهر نوفمÈ
ع -ل -ى ه -امشس زي -ارت -ه -ا إأ ¤و’ي -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج
Óششرأف على ألدخول أŸدرسشي ،كششفت ألوزيرة أن
لإ
م - -ل - -ف رخصس أ’سش - -تÒأد ل - -ق - -ط- -ع ت- -رك- -يب أأ’ج- -ه- -زة
أل-ك-ه-روم-نزلية  ” CKD /SKDح - -ل- -ه وأك- -دت وزي- -رة
ألصشناعة أن و’ية برج بوعريريج و’ية صشناعية هامة،
وتضشم عددأ كبÒأ من أŸصشانع ووحدأت أإ’نتاج ،وأكدت
أن -ه ق -د ” أت -خ -اذ أل -ق -رأر وأŸب -اشش -رة ‘ ت -ن -ف-ي-ذه و”
أل -تسش -ري -ح أ’غ -لب أŸت-ع-ام-ل Úأل-ذي-ن سش-يسش-ت-ف-ي-دون م-ن
رخصشهم أÿاصشة باإ’سشتÒأد.
وأضش -افت أن -ه ’ دأع -ي ل -ل -ت -خ -وف م -ن ج-م-ود سش-وق
ألتششغيل بسشبب أأ’وضشاع ألسشياسشية ألتي أثرت سشلبا على
أل -وضش -ع أ’ق -تصش -ادي ل -ل -بÓ-د وأŸؤوسشسش-ات أإ’ق-تصش-ادي-ة
باÿصشوصس ،وأكدت وزيرة ألصشناعة أن قرأرأت كثÒة
أتخذت ‘ ›السس ألوزرأء ‘ أأ’ششهر أأ’خÒة ،منها
ملف رخصس أ’سشتÒأد  ،CKD/SKDوملف أŸؤوسشسشات
أإ’ق-تصش-ادي-ة وضش-م-ان أسش-ت-م-رأري-ت-ه-ا ودÁومة عملها مع
أ◊ف - -اظ ع - -ل - -ى م - -ن - -اصشب ألشش- -غ- -ل ،ك- -م- -ا ” إأت- -خ- -اذ
ق -رأرأت ل -ت -ط -وي -ر أل -ق -ط -اع أإ’ق -تصش-ادي وأ’سش-ت-ث-م-ار،
وتشش -ك-ي-ل ÷ن-ة مششÎك-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أŸؤوسشسش-ات م-ع
مباششرة قرأرأت حول تعي Úمتصشرف Úللحفاظ على
مناصشب ألششغل وترك ألعدألة تششتغل وتقوم بعملها.
و‘ ›ال صشناعة ألسشيارأت أكدت ألوزيرة أنه قد
“ت مطالبة كل أŸتعامل Úألبالغ عددهم  ،16بتسشوية
كل ملفاتهم قبل ششهر نوفم ،2019 Èخاصشة ما تعلق
ب- -ا’ل- -ت- -زأم- -ات ‘ نسش- -ب- -ة أإ’دم- -اج أÙددة ‘ دف -ات -ر
ألشش- -روط أل- -ت- -ي نصس ع- -ل- -ي- -ه -ا أŸنشش -ور أل -وزأري رق -م
 ،2017/344وألذي ينصس على أإ’لتزأم بنسشبة إأدماج 15
باŸائة ‘ ألثÓثة سشنوأت أأ’و ،¤ونسشبة  40باŸائة من
أإ’دماج ‘ أÿمسس سشنوأت.
وأضشافت “ازيرت أن كل أŸتعامل Úحاليا Œاوزوأ
أ- ÿم-سس  05سش -ن -وأت ،ح -يث سش -ي-ت-م أل-دخ-ول ح-ال-ي-ا ‘
ألتحدي أ◊قيقي ‘ صشناعة ألسشيارأت هو –قيق نسشبة
إأدماج عالية ،وهو ما سشيسشمح بتوسشيع ألنسشيج ألصشناعي
‘ ›ال مؤوسشسشات أŸناولة.
و‘ رده -ا ع -ن أإ’ح -ت -ج -اج -ات م -ن ط -رف ألسش -ك -ان
بخصشوصس أÙاجر وأإ’ضشرأر ألناجمة عنها بسشبب عدم
إأحÎأم أŸعاي ‘ Òألرشس وأŸتفجرأت وألتي أضشرت
بسشكنات وأرأضشي أŸوأطن ،Úأكدت أن أŸلف تششتغل
عليه ÷نة مششÎكة ب Úوزأرة ألدأخلية ،ألصشناعة ،ألبيئة،
ألري وألفÓحة وهو حاليا يدرسس على مسشتوى ›لسس
أ◊كومة للتوصشل غلى نتائج وحلول نهائية للمششكل.

...و تششرف على الدخول اŸدرسشي على وقع ا’حتجاجات باŸسشيلة

أششرف على مرأفقة ألدخول من تيبازة ،بوقدوم:

إاقبال ’فت للتسشجيل بالثانوية ا÷زائرية بباريسس هذا اŸوسشم

أسش-ت-م-عت أل-وزي-رة إأ ¤أل-درسس أ’ف-ت-ت-اح-ي
حول ألوطنية وحب ألوطن ،كما أششرفت أيضشا
على توزيع بعضس أ◊قائب أŸدرسشية ،إأضشافة
إأ ¤زي -ارة ث -ان -وي-ة ع-يسش-ى ح-م-ي-ط-وشس ،ح-يث
وقفت على ظروف “درسس ألتÓميذ ،وقامت
بجولة ‘ أŸؤوسشسشة ،قبل أن توأصشل زيارأتها
إأ ¤و’ية سشطيف وباتنة ،بعد أن أششرفت على
ألدخول أŸدرسشي Ãسشيلة وبرج بوعريريج.
وكششف مدير ألÎبية لو’ية برج بوعريريج
صش-ال-ح شش-ه-اب أن أل-ع-دد أ’إج-م-ا‹ ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
ألذين ألتحقوأ ع ÈأŸؤوسشسشات ألÎبوية بÈج
بوعريريج بلغ  186ألف متمدرسس من ﬂتلف
أأ’ط- -وأر م- -ن -ه -م  97400ت -ل -م -ي -ذ ‘ أل-ط-ور
أ’ب - -ت- -دأئ- -ي  63167،م -ت -م -درسس ب -ال-ط-ور
أŸتوسشط و 25033تلميذ بالطور ألثانوي.
أم -ا ع -ن أŸسش -اع -دأت أ’ج -ت-م-اع-ي-ة ف-ق-د
” تخصشيصس وأقتناء ﬁ 7600فظة من طرف
مديري ألنششاط أ’جتماعي وﬁ 3850فظة
‘ إأط -ار إأع -ان -ة أل -و’ي -ة و” ت -وزي -ع -ه-ا ع-ل-ى
ألدوأئر ،فيما خصشصشت بلدية برج بوعريريج
 15مليون دج ” من خÓله أقتناء  11ألف
ﬁفظة ،حيث ” توزيع أŸنحة أŸدرسشية
وألكتاب أŸدرسشي.
وع -ن أل -ه -ي -اك -ل ألÎب -وي -ة م -ن ” أسش -ت Ó-م
16مدرسشة أبتدأئية منها  07منتهية م›Èة
م - - -ع أول ي - - -وم م - - -ن أل - - -دخ - - -ول أŸدرسش- - -ي
وخمسس  05مؤوسشسشات سشيتم أسشتÓمها آأخر
سشبتم Èوأربع  04أخرى نهاية ألسشنة ،إأضشافة
إأ ¤خمسس  05متوسشطات منها وأحدة مع آأخر
سشبتم Èو 04مع نهاية ألسشنة 03 ،منها على
مسشتوى برج بوعريريج وأثن 02 ÚبالياششÒ
ورأسس ألوأدي.
أم- -ا أل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م أل -ث -ان -وي ف -ي -ت -م تسش -ل -ي -م
أربع  04ثانويات منها وأحدة برأسس ألوأدي
تسشلم مع نهاية ألششهر و 03بÈج بوعريريج
تسش - - - -ل - - - -م آأخ - - - -ر ألسش - - - -ن- - - -ة ،ك- - - -م- - - -ا مسشت
ألتوسشعة  45قسشما منها  ‘ 24إأطار ألÈنامج

ألقطاعي و ‘ 21إأطار أıططات ألبلدية
ل- -ل -ت -ن -م -ي -ة ” ف -ت -ح -ه -ا م -ع ب -دأي -ة أل -دخ -ول
أŸدرسش -ي ،إأضش -اف -ة إأ 16 ¤م-ط-عما مدرسشيا
منها  ‘ 13إأطار ألÈنامج ألقطاعي وثÓثة
مطاعم ‘ أıطط ألبلدي للتنمية.

أŸدرسس أŸريح للتلميذ وأŸؤوطر على حّد سشوأء ،وقد باششر ألوزير عملية
توزيع عينة من أÙافظ أŸدرسشية أŸوفرة من طرف وزأرة ألتضشامن ضشمن
حصشة ﬁ 4800فظة على مسشتوى و’ية تيبازة وذلك Ãتوسشطة كربوب جلول
” حضشور ‰اذج من ألدرسس أ’فتتاحي أŸوحد ıتلف
بعاصشمة ألو’ية أين ّ
أŸؤوسشسشات ألÎبوية وأŸتعلق بحب ألوطن وضشرورة أ◊فاظ عليه.
Œدر أإ’ششارة ،إأ ¤أنّ و’ية تيبازة أحصشت هذه ألسشنة ألتحاق  173665تلميذ
Ãختلف أŸرأحل ألدرأسشية م نبينهم  93125تلميذ ‘ ألطور أ’بتدأئي و58386
تلميذ بالطور أŸتوسشط و 22154تلميذ بالطور ألثانوي وذلك على مسشتوى 466
مؤوسشسشة تربوية  13منها أفتتحت أبوأبها أ’ول مّرة هذأ أŸوسشم وتضشم ‘
›ملها  318مدرسشة أبتدأئية و 99متوسشطة و 43ثانوية ،فيما يؤوطر هؤو’ء 8339
أسشتاذ و 5468مؤوطر إأدأري ،كما Œدر أ’ششارة أيضشا إأ ¤أنّ أŸصشالح أŸعنية
ششرعت ‘ توزيع منحة ألتضشامن أŸدرسشي لفائدة  44ألف متمدرسس معوز
ينتسشبون ıتلف أŸرأحل ألدرأسشية.

أشش- - - -رفت ،صش- - - -ب- - - -اح أمسس ،وزي- - - -رة ألصش - - -ن - - -اع - - -ة
وأŸناجم جميلة “ازيرت ،رفقة ألوأ‹ أبرأهيم وششان
على مرأسشيم أفتتاح ألسشنة ألدرأسشية أ÷ديدة باŸدرسشة
أ’ب -ت -دأئ -ي-ة أول ن-وف-م Èب-اŸسش-ي-ل-ة وأ’سش-ت-م-اع ل-ل-درسس
أل- -ن- -م- -وذج- -ي ح- -ول حب أل- -وط -ن وأل -دف -اع ع -ن -ه ون -ب -ذ
ألعنف.بحضشور ،ألسشلطات أأ’منية وأŸدنية وأسشرة قطاع
ألÎبية.
أكدت ألسشلطات ألو’ئية باŸسشيلة جاهزية ألدخول
أŸدرسشي من خÓل دخول بعضس أŸنششآات ألÎبوية حيز
أÿدمة بهدف تخفيف ألضشغط على أأ’قسشام وأŸدأرسس
ع- -ل- -ى غ -رأر ف -ت -ح ›م -ع م -درسش -ي ب -ح -ي  500مسشكن
ببوسشعادة و›مع مدرسشي آأخر ‰ط «د» باŸسشيلة وكذأ
Óقسش -ام أŸوح -دة Ãج-م-وع
ت -خصش -يصس  14م -ؤوسشسش -ة ل  -أ
تÓميذ  220تلميذ ،وكذأ توزيع ألكتاب أŸدرسشي نسشبة
تقدر بـ  100باŸائة باإ’ضشافة إأ ¤ضشمان ألتاط ÒعÈ

ﬂتلف أأ’طوأر ألثÓثة.
وما ميز ألدخول أŸدرسشي أ÷ديد باŸسشيلة كÌة
أحتجاجات أولياء تÓميذ مدرسشة ﬁجوبي ألربيع ‘
سشيدي عيسشى بسشبب نقصس ألطاو’ت وألكرأسشي وجلوسس
أبنائهم على ألزرأبي دأخل أ’قسشام ،مطالب Úألسشلطات
بضش -رورة أل -ت -دخ -ل أل -ع -اج-ل م-ن أج-ل ت-وف Òم-ت-ط-ل-ب-ات
أل -ت-م-درسس ،ون-فسس أ◊ال ب-ب-ل-دي-ة ب-وسش-ع-ادة أل-ت-ي أغ-ل-ق
سش-ك-ان-ه-ا ط-ري-ق أ÷زأئ-ر ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-دأرك أل-ن-ق-ائصس
ألÎب -وي-ة ك-اأ’قسش-ام أل-ت-حضشÒي-ة وإأ‚از ه-ي-اك-ل ت-رب-وي-ة
للقضشاء على أ’كتظاظ دأخل أأ’قسشام ،فيما ” تأاجيل
أل- -دخ- -ول أŸدرسش- -ي Ãدرسش- -ة ق- -اق- -ي أل- -ع- -ي -د ب -ق -ري -ة
ألدحادحية ببلدية Ÿعاريف إأ ¤أأ’سشبوع ألقادم جرأء ما
تعرضشت له أŸدرسشة من أهÎأء بسشبب أأ’مطار أأ’خÒة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

خÓل إأعطائه إأششارة بدأية أŸوسشم ألدرأسشي بع Úألدفلى ،بلجود:
أوضش-ح وزي-ر ق-ط-اع ألسش-ك-ن وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ية كمال
بلجود ،أمسس ،خÓل إأعطائه إأششارة ألدخول أŸدرسشي بعÚ
أل- -دف- -ل- -ى ،أن أل -دول -ة ع -ازم -ة ع -ل -ى ت -ل -ب -ي -ة أح -ت -ي -اج -ات
أŸتمدرسش Úبإا‚از ألهياكل ألÎبوية ‘ وقتها أÙدد بهدف
ضش- -م- -ان أل- -ت- -م- -درسس و–سش Úظ- -روف -ه م -ع ت -وف Òم -رأف -ق
أÿدمات ألصشحية أŸدرسشية.
ي -أات -ي Œسش-ي-د ه-ذه أŸشش-اري-ع ألÎب-وي-ة ،ب-حسشب أل-وزي-ر ،ضش-م-ن
أولويات قطاعه تلبية ’حتياجات كل و’ية من ألهياكل ألبيدأغوجية

الدولة عازمة على إا‚از اŸششاريع اŸدرسشية ‘ وقتها

وأإ’دأري -ة لضش -م -ان أل -ت -م -درسس ،مششÒأ إأ ¤أن أإ’‚ازأت أل -ع -دي -دة
أÿاصش -ة ب -ال -ق-ط-اع ت-ع-كسس ب-ح-ق ج-ه-ود أل-دول-ة ل-ت-وف Òأري-ح-ي-ة ‘
ألتمدرسس للتÓميذ ‘ كل أ’أطوأر ألتعليمية.
ولضشمان جودة هذه أŸششاريع وأهميتها سشعت ألوزأرة إأ ¤بناء
مؤوسشسشات بالتجمعات ألسشكانية سشوأء ألقدÁة منها أ÷ديدة خاصشة
بالوسشط ألعمرأ Êمن ‰ط أŸدن ألتي أ‚زت أو يجري إأ‚ازها
حسشب ذأت أŸتحدث ألذي أبدى أرتياحه باإ’‚ازأت أÙققة هذه
ألسش -ن -ة ب -ع Úأل -دف-ل-ى وأل-ت-ي ع-رفت ف-ت-ح ›16م -ع-ا م-درسش-ي-ا و 3

مدأرسس خاصشة و  5متوسشطات وثانويت.Ú
هي جهود –ققت حسشب ألوزير بباقي ألو’يات ألتي ششهدت فتح
مؤوسشسشات جديدة مع ألدخول أŸدرسشي ،معتÈأ مسشاهمة ميزأنيات
أل -و’ي -ات ‘ إأ‚از أل -ه -ي -اك -ل أŸدرسش -ي -ة وألصش -ح -ي -ة وأÿدم -ات-ي-ة
كاŸطاعم باأ’مر أŸششجع ألذي يصشب ‘ تطوير نظام ألتمدرسس
وظروفه لفائدة أŸتمدرسش Úإأطارأت ألغد ،مششÒأ أن ما خصشصشه
ميزأنية و’ية ع Úألدفلى إ’‚از ألهياكل ألÎبوية باأ’مر أŸششجع،
حيث قدمت للقطاع › 3معات أبتدأئية و 76قسشما تربويا توسشيعيا

باŸتوسشطات و  42مطعما مدرسشيا زيادة على  24هيك Óمن برنامج
وزأرة أل-تضش-ام-ن ،ه-ذه أŸب-ال-غ ألضش-خ-م-ة وم-ا ي-ق-اسس ع-ل-ي-ه-ا ب-ب-اق-ي
ألو’يات تصشب كلها ‘ حرصس ألدولة على تطوير ألقطاع وإأزألة
م -ظ-اه-ر أ’ك-ت-ظ-اظ ب-ال-ه-ي-اك-ل أŸدرسش-ي-ة ي-ق-ول ذأت أل-وزي-ر أل-ذي
يشش -رف ق -ط -اع -ه ع -ل -ى إأ‚از أل-ه-ي-اك-ل أŸدرسش-ي-ة أل-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا
ألتÓميذ.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
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ملف

أكد على أ÷هود ألتي توليها أ÷زأئر لقطاع ألÎبية وألتعليم

وزير ا’تصسال حسسان رابحي يشسرف على الدخول اŸدرسسي بعنابة

أششرف وزير أ’تصشال ألناطق ألرسشمي للحكومة وزير ألثقافة بالنيابة ،حسشان رأبحي رفقة وأ‹ عنابة توفيق مزهود  ،على
إأع -ط -اء إأشش -ارة أ’ن -ط Ó-ق ل -ل-دخ-ول أŸدرسش-ي ،ب-ت-دشش Úأب-ت-دأئ-ي-ة أÛاه-د أŸرح-وم «زوأر صش-ال-ح» ب-ال-ت-ج-م-ع أ◊ضش-ري أ÷دي-د
’مكانيات ألتي توليها أ◊كومة أ÷زأئرية لقطاع ألÎبية بهدف –سش ÚأŸسشتوى
ألكاليتوسشة ببونة  ،حيث أكد ألوزير على أ إ
’طوأر ألتعليمية.
ألدرأسشي للتÓميذ ‘ ﬂتلف أ أ

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

هدأّم من معسشكر :

ألعدد
18040
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الشسروع ‘ التنفيذ اŸسستعجل لقرار رفع منحة التمدرسس
أك -د وزي -ر أل -ع -م-ل وأل-تشش-غ-ي-ل و ألضش-م-ان
أ’ج -ت -م -اع -ي ت -ي -ج-ا Êحسش-ان ه-دأم ،أمسس،
لدى إأششرأفه على مرأسشيم أ’فتتاح ألرسشمي
ل- -ل- -م- -وسش- -م أل- -درأسش- -ي م- -ن ث -ان -وي -ة ه -وأري
ب -وم -دي -ن ب -ع Úأف -ك -ان ‘ م -عسش -ك -ر ،ح -رصس
أ◊كومة على توف Òكافة ألظروف أÓŸئمة
’‚اح ألدخول أŸدرسشي ،وحرصس مصشالح
إ
’و ¤على ألرفع من قيمة منحة
ألوزأرة أ أ
ألتمدرسس.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
أشش- -ار ه- -دأم أن ق- -رأر أ◊ك- -وم- -ة ‘ أج- -ت -م -اع
›لسش -ه -ا أأ’خ ،Òج -اء ل-تصش-ح-ي-ح ق-رأرأت سش-اب-ق-ة
تخصس منحة ألتمدرسس لفائدة ألفئات ألهششة من

أÛتمع على غرأر ألتÓميذ أليتامى و ضشحايا
أŸأاسشاة ألوطنية ،وهي أŸنحة ألتي  ⁄يطرأ عليها
أي تغي Òمنذ  23سشنة ،مششÒأ إأ ¤أن ألقرأر يضشاف
إأ ¤جملة أ÷هود ألتي تبذلها ألدولة مبكرأ ‘
–ضشÒأتها للدخول أŸدرسشي من أجل لتحسشÚ
ظ- -روف أل- -ت- -م- -درسس ،م- -ن خ Ó-ل ت -وف ÒأŸرأف -ق
ألÎبوية وألعناية بالعنصشر ألبششري وكفاءأت قطاع
ألÎبية.
يذكر أن ألوزير قد أششرف أمسس على أفتتاح
أŸوسشم ألدرأسشي بأاربع و’يات غربية ،ولفت ‘
صش -لب ك-ل-م-ة أل-ق-اه-ا ع-ل-ى تÓ-م-ي-ذ ث-ان-وي-ة ه-وأري
ب -وم -دي -ن أن ت Ó-م -ي -ذ أل -ي -وم ه-م ذخ-ر وط-ن أل-غ-د
وأ÷زأئ -ر –ت -اج إأ ¤سش -وأع -د ج -م -ي -ع أب-ن-ائ-ه-ا ‘
معركة ألبناء وألتحول ألدÁقرأطي دون أي “ييز
أو إأقصشاء.

 ....يؤوكد من وهرأن على ألتجند لكسشب رهان جودة ألتعليم

ا÷زائر بلد اجتماعي بامتياز وسسياسستها ÿدمة اŸواطن

أع-ت Èوزي-ر أل-ع-م-ل وأل-تشش-غ-يل وألضشمان
أ’ج -ت-م-اع-ي ،ت-ي-ج-ا Êحسش-ان ه-دأم ،خÓ-ل
إأششرأفه أمسس على أنطÓق أŸوسشم ألدرأسشي
أ÷ديد  2020 /2019بوهرأن ،أنّ أ÷زأئر
ب -ل -د أج -ت -م -اع -ي ب -ام -ت -ي-از ،ي-كّ-رسس Ûان-ي-ة
وإأجبارية ألتعليم ،مع أ◊رصس على جودة
ألتعليم لفئة ذوي أ’حتياجات أÿاصشة.

وهران :براهمية مسسعودة

عنابة :هدى بوعطيح
أششار ألوزير إأ ¤ألدعم ألذي تقدمه ألدولة
أ÷زأئرية للتعليم ،مششÒأ إأ ¤أنها تعكف على
أ’ج -ت -ه -اد ق -در أŸسش -ت -ط -اع ل -ت -ل -ب -ي-ة ح-اج-ة
أŸوأط- - - - -ن ‘ ك- - - - -ل أÛا’ت ،مشش- - - - -ي - - - -دأ
باÛهوذأت أŸبذولة وأإ’مكانيات أŸسشخرة
م -ن أج-ل أل-ن-ه-وضس ب-ق-ط-اع ألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م
بعنابة.
وق -ال رأب -ح-ي أن أطÓ-ع-ه ع-ل-ى أŸشش-اري-ع
أŸنجزة بعنابة ،مكنه معرفة مدى ألتزأم

وم-ه-ن-ي-ة أل-ق-ائ-م Úع-ل-ى ق-ط-اع ألÎب-ي-ة أ’ج-ل
–سش Úألتعليم بهذه ألو’ية ،معÈأ عن تفاؤوله
Ãسشتقبل تÓميذ أŸدرسشة أ÷ديدة ألتي قام
بتدششينها  ،وألذين يؤوطرهم أسشاتذة أكفاء،
سش -ي -ك -ون-وأ ‘ مسش-ت-وى مسش-ؤوول-ي-ة أل-ب-ل-د أل-ذي
يتطلع أ÷ميع ليكون زأهرأ.
رأب-ح-ي أك-د ع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-ت-ع-ل-يم وألÎبية
وتعزيز أأ’خÓق وألتحلي بالقيم ،وألتي نحن
بحاجة إأليها أليوم حتى يتمكن وطننا من أن
ي -ت -خ -ط -ى أŸرح -ل -ة أ◊ال -ي -ة إأ ¤أخ-رى أكÌ
نوعية وجديدة  ،ينعم فيه أŸوأطنون باأ’من

وأأ’مان ،وألرخاء وأ’سشتقرأر.
Óشش-ارة أل-ت-ح-ق Ãق-اع-د أل-درأسش-ة ب-عنابة
ل -إ
أك Ìمن  50ألف تلميذ باأ’طوأر ألتعليمية
ألثÓثة ،موزع Úع 368 Èمؤوسشسشة تربوية،
حيث تعززت ألو’ية مع ألدخول أŸدرسشي
أ÷اري بعديد ألهياكل ألÎبوية منها متوسشطة
و› 06معات مدرسشية ،كما ششهدت ترميم 30
مؤوسشسشة تربوية ،وعملت ألسشلطات أÙلية
على أن يكون ألدخول أŸدرسشي جيدأ ،حيث
ق -امت ب -أاشش -غ -ال ألصش -ي -ان-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-ف ع-ل-ى
مسشتوى أŸدأرسس أ’بتدأئية.

بعزأبة ،مؤوكدأ حرصس ألدولة على توف Òكل
ألظروف من أجل إأ‚اح أŸوسشم ألدرأسشي
وتوف ÒأŸرأفق ألضشروري لذلك ،كما حث
ع- -ل- -ى أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أإ’‚ازأت أÙق- -ق- -ة
للصشالح ألعام.
ألدخول أŸدرسشي أ÷ديد ،عرف ألتحاق
أزيد من  216ألف تلميذ Ãقاعد ألدرأسشة ،من
بينهم  22ألف تلميذ أ’ول مرة ،و 7آأ’ف تلميذ
سشجلوأ باأ’قسشام ألتحضشÒية ،وتسشجيل أكÌ
من  74ألف تلميذ بالطور أŸتوسشط ،وأك Ìمن
 31ألف تلميذ بالطور ألثانوي.
وحسشب أرقام مديرية ألقطاع ،فإان تعدأد
أŸؤوسشسش- -ات ألÎب- -وي -ة ب -ال -و’ي -ة ،ب -ل -غت 671
م-ؤوسشسش-ة ت-رب-وية ‘ 486 ،أل-ط-ور أ’ب-ت-دأئي،
 ‘ 132أل- -ط- -ور أŸت -وسش -ط ،إأضش -اف -ة إأ53 ¤
ثانوية.

أما عن أŸؤوسشسشات ألÎبوية ألتي ” فتحها
ب- -ه -ذأ أل -دخ -ول أŸدرسش -ي ،ف -ت -ت -م -ث -ل ‘ 07
مدأرسس أبتدأئية ،بطاقة  72حجرة درأسشية،
 04م -ت-وسش-ط-ات بـ  3000م-ق-عد بيدأغوجي،
وثانويتان بـ  1800مقعد بيدأغوجي ،ويسشهر
ع -ل -ى ت -أاط Òأل -ق -ط -اع 18140 ،إأط-ار ،م-ن-ه-م
 13075أسش - -ت- -اذ ،و 2298م - -ن أŸوظ- -فÚ
أإ’دأري ،Úإأضشافة إأ 2167 ¤عامل.
كما ” رصشد بقطاع ألÎبية بالو’ية غÓف
ما‹ قدره  683.5دج جزأئري لÎميم و إأعادة
أ’عتبار لعدد من أŸؤوسشسشات ألÎبوية للطور
أ’بتدأئي ،و كذأ أŸطاعم أŸدرسشية ،حيث
مسشت أل -ع-م-ل-ي-ة  160م-درسش-ة أب-ت-دأئ-ي-ة على
مسشتوى  28بلدية موزعة ع Èترأب ألو’ية،
بغرضس –سش Úألظروف أÓŸئمة و ألوصشول
إأ– ¤صشيل علمي جيد.

...ويشسرف بسسكيكدة على التحاق  216أالف تلميذ Ãقاعد الدراسسة

م- -ن سش- -ك- -ي- -ك- -دة أل- -ت- -ي أشش- -رف ع -ل -ى
أل- - - -دخ- - - -ول أŸدرسش- - - -ي ،دع- - - -ا حسش- - - -ان
رأبحي وزير أ’تصشال وألناطق ألرسشمي
ل-ل-ح-ك-وم-ة وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة ب-النيابة ،إأ¤
ألتفاف أ÷زأئري Úحول أ◊وأر ألبناء
’يجاد أ◊لول
ألوطني أ÷اري حاليا ،إ
Ÿسش- -ت- -ق -ب -ل أل -ب Ó-د وŒنب أ’ن -ز’ق -ات
أÛه -ول -ة وأÙت -م -ل -ة ،وأل -ت-وأف-ق ح-ول
مسش -ع -ى ت -ن -ظ -ي -م أن -ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة ‘
ألقريب ألعاجل ،تكون ششفافة ونزيهة
’ختيار أ◊ر للششعب أ÷زأئري.

سسكيكدة :خالد العيفة
أشش-رف أل-وزي-ر ‘ زي-ارة أل-ع-م-ل بسش-ك-ي-ك-دة
أنطÓقا من أŸدرسشة أ’بتدأئية ششبل حسشÚ

زروأطي من أŸدية :

تكوين ا÷زائري لرفع التحديات القادمة
أكدت فاطمة ألزهرأء زروأطي وزيرة ألبيئة
وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،صش-ب-ي-ح-ة أمسس ،خÓل
إأششرأفها على أفتتاح أŸوسشم ألدرأسشي من
م -درسش-ة ألشش-ه-ي-د ع-ب-و ب-وم-دي-ن ب-ف-رق-ة أو’د
مسشعود ببلدية حربيل باŸدية بأان ألتÓميذ
ه-م صش-ن-اع أŸسش-ت-ق-ب-ل وأإ’ط-ارأت أل-ت-ي ت-عول
عليها ألدولة ،مثمنة ‘ هذأ ألصشدد ثÓثة
رسش -ائ -ل ” أسش -ت -ي-ع-اب-ه-ا م-ن ط-رف ت-دخÓ-ت
تÓميذ هذه أŸؤوسشسشة ألتعليمية ،تتمثل ‘
وجوب أن يكونوأ إأطارأت مسشتقبلية للدولة،
فضش Ó- -ع- -ل- -ى وج- -وب أسش- -ت -ل -ه -ام أل -عÈة م -ن
أŸرجعية ألثورية للتاريخ با’قتدأء Ãثل هذأ
ألشش -ه -ي -د أل-ف-ذ ل-ك-ون-ه ضش-ح-ى أ’ج-ل أن ي-ن-ع-م
أبناؤونا با’سشتقرأر وألرعاية ،إأ ¤جانب تثمÚ
ألنتائج أÙققة وكيف سشهر هؤو’ء ألتÓميذ
أ’ن تبقى هذه أŸدرسشة ‘ ألريادة.
أششارت ‡ثلة أ◊كومة ‘ هذأ ألششأان أمام
مسشتقبليها من مسشؤوول Úومنتخب Úأن أليوم
قاد باتت ألرسشالة مكتملة ،كما أنها وأعية بأان
أبناء هذأ ألوطن قد فهموأ ألدرسس ،عÓوة
على أن حلمهم سشيك Èعلى أن –قيق ذلك

يعد ‡كنا جدأ.
وحسشب ألوزيرة يتطلب أŸرأفقة وألدعم
وهو ألتحدي ألذي يجب أن ترفعه أأ’سشرة
ألÎب- -وي- -ة أ’ج- -ل ب- -ن -اء أل -وط -ن ‘ إأط -ار حب
ألوطن ،من خÓل وجوب غرسس حب ألوطن ‘
هذه أŸششتلة ،على أن هذه أŸسشأالة تقع على
ك - -ل أف - -رأد أÛت - -م - -ع وب- -خ- -اصش- -ة ‘ ›ال
تكوين أإ’نسشان ذلك أŸتناسشق وأŸتجانسس مع
وطنه وأسشتقرأره.
وأسش -ت -ط -ردت زروأط -ي ‘ ح-دي-ث-ه-ا ق-ائ-ل-ة
»:ن -أام -ل ب -أان ي -ك -ون ه -ذأ أ÷زأئ -ري أŸم-ل-وء
ب -ا‡ Òÿث  Ó-لشش -ع-ب-ه دأخ-ل وخ-ارج أل-وط-ن،
م -عÈة ع -ن ف -خ -ره -ا ’ف -ت -ت -اح ه -ذأ أŸوسش -م
أل -درأسش -ي ب -ه -ذه أل -و’ي -ة ل -ك -ون ذلك ذك -ره-ا
بتفاصشيل دخولها للمدرسشة ،حاثة على عدم
قتل أحÓم أأ’طفال ،على أن أإ’مكانيات قد
تأاتي ‘ أي وقت.
وق-دمت أل-وزي-رة ل-ق-ط-اع ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ب -ه -ذه أل -و’ي -ة حصش-ة م-ن أل-ك-تب أل-ن-م-وذج-ي-ة
أÿاصش- -ة ب- -السش- -ل- -وك- -ات ألÎب- -وي -ة أل -دأع -م -ة
ل -ق -ط -اع -ه -ا ،ك-اشش-ف-ة أيضش-ا أن أ÷زأئ-ر ب-اتت

م -ه-ددة ب-ال-ت-غÒأت أŸن-اخ-ي-ة ،ح-يث ي-حب أن
ي-ك-ون أل-ت-حصش-ي-ل أل-ع-ل-مي بنسشبة  100باŸائة
مرتبطا بالسشلوك ألÎبوي ،دأعية إأ ¤وجوب
ألتفاعل ب Úقطاعها وقطاع ألÎبية ◊ماية
ﬁي- -ط- -ن- -ا وب- -ل- -دن- -ا م- -ن ك- -ل شش -ر ،ك -م -ا أن -ه
ي -جب ع -ل -ي -ن-ا ت-بسش-ي-ط أŸف-اه-ي-م ح-ت-ى نصش-ل
بالتلميذ أ’ن يقدر ما يحيط به من –ديات.
م - -ن ج - -ه- -ة أخ- -رى ،دع- -ا أل- -وأ‹ ع- -ب- -اسس
بدأوي مسشتقبليه باŸؤوسشسشات ألÎبوية بدأئرة
وأمري وبخاصشة ألتÓميذ إأ ¤ألتحلي بالروح
أل -وط -ن -ي -ة وحب أل -وط -ن ،م -ت -ع -ه -دأ ب -ت-دأرك
ألنقائصس ألعالقة ،كاششفا أن مصشا◊ه أعطت
إأشش -ارة ث Ó-ث -ون م -نشش-أاة ت-رب-وي-ة و  25مطعما
م-درسش-ي-ا وع-دة مشش-اري-ع ت-رم-ي-م ،م-ط-البا بأان
ت-ق-دم أŸط-اع-م أŸدرسش-ي-ة وج-ب-ات سش-اخ-ن-ة،
ناعتا هذأ أليوم بأانه يوم عيد للناششئة بعد ما
” توزيع ألكتب أŸدرسشية بكل عناوينها ودون
تسشجيل أي غيابات لدى أأ’سشرة ألÎبوية.

اŸدية :علي علياÊ

ق -ال ت -ي-ج-ا Êحسش-ان بصش-ف-ت-ه م-ب-ع-وث-ا م-ن ق-ب-ل
أل- - -وزأرة أأ’و ‘ ¤م - -ه - -م - -ة أف - -ت - -ت - -اح أل - -دخ - -ول
أ’جتماعي بعاصشمة ألغرب ،إأنسشياسشة ألدولة تصشب
‘ خدمة أŸوأطن ،ولذلك –رصس أ◊كومة على
ضش -م -ان دخ -ول م -درسش -ي م -ري -ح م-ن ك-ل أ÷وأنب،
بعدما وفرت جميع أإ’مكانيات أŸادية وألبششرية.
وأوضشح نفسس أŸسشؤوول أنّ ألضشمان أ’جتماعي
ي-ت-كفل  100ب -اŸائ-ة ب-ف-ئ-ة أŸت-م-درسش Úم-ن ذوي
’ح -ت -ي -اج -ات أÿاصش -ة ،وأّن -ه ع -ل -ى أسش -ت-ع-دأد ت-ام
للتفك ‘ Òآأليات جديدة Ÿعا÷ة أŸششاكل ألتي
تعÎضس ألعÓقة ب Úضشمان أ’جتماعي وأŸدرسشة،
و’سشيما أŸرأفقة ألبيدأغوجية وألنفسشية.
و‘ هذأ ألصشدد ،ششّدد ألوزير ألعمل خÓل
زي- -ارت- -ه Ÿدرسش- -ة» وأري ن- -اصش- -ر» ل- -لصش- -م أل -ب -ك -م
بقمبيطة ،على توحيد أ÷هود من أجل ضشمان

جودة ألتعليم لفئة ذوي أ’حتياجات أÿاصشة ألتي
أصشطلح عليها ب»ذوي ألقدرأت أÿاصشة» ،ومن
ث -م إأدم -اج -ه -م ‘ أ◊ي -اة أ’ج -ت -م-اع-ي-ة وأل-ع-م-ل-ي-ة
كغÒهم من أŸوأطن ،Úمنوها ‘ سشياق متّصشل
إأليمدى أهمية ألتكوين بالنسشبة للتÓميذ لضشمان
مسشتقبل أحسشن
ومن جانب آأخر ،أششاد هدأم باإ’‚ازأت ألهامة
أل -ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا أل-ق-ط-اع ب-وه-رأن ،ب-ف-ع-ل تضش-اع-ف
أŸنشش -ات ألÎب -وي -ة أل -ذي سش -م -حت ب-ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
ظ -اه -رة أ’ك-ت-ظ-اظ ب-اأ’قسش-ام ،ب-اع-ت-ب-اره-ا أول-وي-ة
قصشوى ،معلنا عن إأ‚از زهاء  40مدرسشة جديدة
موزعة ع Èإأقليم ألو’ية ،من بينها ›مع مدرسشي
بحي بلقايد ،يحتوي على  12قسشما ،أششرف على
تدششينه رفقة ألسشلطات أÙلية Ãناسشبة ألدخول
أŸدرسشي أ÷ديد ،ألذي أسشتقبل أك Ìمن  400ألف
تلميذ و 500تلميذ من ذوي أ’حتياجات أÿاصشة
موزع Úعلى جميع أأ’طوأر ،وفقما أشش Òإأليه.
وج- -دي- -ر ب -ال -ذك -ر ،أّن م -درسش -ة «وأري ن -اصش -ر»
Óطفال أŸعاق Úسشمعيا» أسشتقبلت خÓل ألسشنة
ل أ
ألدرأسشية أ÷ديدة  2020/2019نحو  152تلميذ،
من بينهم  91ذكرأ و 61أنثى مقسشم Úكاآ’تي20 :
ت -ل -م -ي -ذأ ب -قسش-م أل-ت-ن-ط-ي-ق و 08تÓ-م-ي-ذ ب-ال-قسشم
ألتحضشÒي ،وبلغ عدد ألتÓميذ بالطور أ’بتدأئي
 68و‘ ألطور أŸتوسشط  ،48كما توّفر أŸدرسشة
أيضشا ورششة ما قبل ألتكوين ‘ ›ال أÿياطة.

 ...يعلن من سشيدي بلعباسس:

فتح  400مؤوسسسسة تربوية جديدة ع ÈالÎاب الوطني
كششف وزير ألعمل وألضشمان أ’جتماعي
تيجا Êحسشان هدأم من سشيدي بلعباسس لدى
إأشش- -رأف -ه ع -ل -ى إأف -ت -ت -اح ألسش -ن -ة أل -درأسش -ي -ة
أ÷دي -دة ،أن ق-ط-اع ألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م ق-د
تعزز أŸوسشم أ÷اري بـ  400مؤوسشسشة تعليمية
ج -دي -دة ” إأسش -ت -ي Ó-م -ه -ا ع Èك-ام-ل ألÎأب
أل -وط -ن -ي وه -ي أŸنشش -آات أل -ت -ع -ل -ي -م-ي-ة أل-ت-ي
’ح -ي -اء ألسش-ك-ن-ي-ة أ÷دي-دة
ت -دع -مت ب -ه -ا أ أ
ب - -ه - -دف ت - -وف Òت - -ع - -ل - -ي - -م ج - -وأري ف - -ع- -ال
وت -ق-ريب أÿدم-ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة م-ن أŸت-ع-ل-م
ودرء ك- -ل أŸشش- -اك- -ل أل- -ت -ي ت -ن -ت -ج ع -ن ب -ع -د
أŸدأرسس ك-مشش-اك-ل أل-ن-ق-ل ،ضش-عف ألتحصشيل
’خطار ألتي يتعرضس لها ألتÓميذ.
وأ أ

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو
وأكد ألوزير لدى إأششرأفه على أفتتاح ألدخول
ألدرأسشي Ãدرسشة  20أوت  1956بسشيدي بلعباسس
أنه قد ” طبع  50مليون كتاب وتبقى ما يزيد

عن  30مليون كتاب مدرسشي من أŸوسشم أŸاضشي
وهو ما يؤوكد وفرة ألكتاب أŸدرسشي ،حيث ”
توزيع هذأ ألكتب على جل أŸدأرسس وأŸؤوسشسشات
أل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ي- -ة م- -ن أج -ل وضش -ع -ه -ا –ت تصش -رف
ألتÓميذ مباششرة مع بدأية ألدروسس.
وكان ألوزير قد أششرف على توزيع أ◊قائب
وأŸن -ح وأل -ك -تب أŸدرسش -ي -ة ع -ل -ى ›م -وع -ة م -ن
أل-تÓ-م-ي-ذ أŸع-وزي-ن ب-اŸدرسش-ة أŸذك-ورة وه-و م-ا
يدخل ‘ إأطار ألتضشامن مع ألفئة أŸعوزة.
وعاد أمسس تÓميذ أأ’طوأر ألتعليمية ألثÓثة إأ¤
مدأرسشهم ‘ ظروف عادية بعد أن سشخرت مديرية
ألÎب -ي-ة ك-ل إأم-ك-ان-ات-ه-ا إ’‚اح أل-دخ-ول أŸدرسش-ي
باسشتثناء بعضس أ’حتجاجات ألتي ششهدتها بعضس
أŸؤوسشسشات ألتعليمية على غرأر متوسشطة مرين
ج-ن-وب سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس أل-ت-ي إأح-ت-ج ب-ه-ا أأ’سشاتذة
وأل -تÓ-م-ي-ذ ورفضش-وأ أإ’ل-ت-ح-اق Ãق-اع-ده-م بسش-بب
ألنقائصس ألتي تششوب أŸؤوسشسشة وتصشعب من مهمة
ألتمدرسس وألتدريسس معا.

...و من ع“ Úوشسنت :التحصسيل الدراسسي النوعي هو مسستقبل ا÷زائر

أشش- -رف وزي- -ر أل- -ع- -م- -ل وأل -تشش -غ -ي -ل وألضش -م -ان
أ’جتماعي حسشان تيجا Êهدأم ،رفقة ألوأ‹ ويناز
لبيبة ومديرة ألÎبية عبيد زوليخة ،أمسس ،على
م -رأسش -ي -م أ’ف -ت -ت-اح أل-رسش-م-ي ل-ل-دخ-ول أŸدرسش-ي
وكانت أ’نطÓقة من أŸدرسشة أ÷ديدة بوششيخي
قويدر بحي أ÷وهرة بطاقة أسشتيعاب ب 300مقعد
بيدأغوجي ببلدية ع“ Úوششنت.
و” أ◊ضشور للدرسس أ’فتتاحي على مسشتوى
م -درسش -ة ط -ه حسش 02Úب-ب-ل-دي-ة شش-ن-توف ،وبعدها
أشش -رف ه -دأم ع -ل-ى ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع ك-تب م-درسش-ي-ة
وﬁاف -ظ و ن -ظ -ارأت ط -ب -ي -ة ل -ف -ائ -دة أل -ت Ó-م -ي -ذ

أŸع -وزي -ن ،م -ؤوك -دأ ‘ م-ع-رضس ح-دي-ث-ه ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
ول -ع -م -ال ق -ط-اع ألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م أن-ه ج-د سش-ع-ي-د
Óشش -رأف ع-ل-ى
ب -ت -وأج -ده ب -و’ي -ة ع“ Úوشش -نت ل  -إ
أنطÓقة أŸوسشم ألدرأسشي.
ودعا ألتÓميذ إأ ¤ضشرورة أ’جتهاد أكد لهم
أنهم هم مسشتقبل أ÷زأئر وأزدهارها ’ يكون إأ’
بالنجاح وألعلم وألدولة أ÷زأئرية قد سشخرت كل
ألوسشائل أŸادية وألبششرية من أجل توف Òأ÷و
أ÷ي-د ل-ل-تÓ-م-ي-ذ وأسش-ات-ذت-ه-م م-ن أج-ل أل-ت-حصش-يل
ألعلمي أ÷يد.

وا‹ تلمسسان:لن نتسسمح مع أاي اختÓل ‘ النقل اŸدرسسي

أشش -رف ،أمسس ،وأ‹ ت -ل -مسش -ان ع -ل-ي ب-ن ي-ع-يشس
رفقة مديرة ألÎبية كر ËأعمÒة ،على مرأسشيم
أف -ت-ت-اح أل-دخ-ول أŸدرسش-ي م-ن أل-ث-ان-وي-ة أ÷دي-دة
 1000مقعد بيدأغوجي ببلدية باب ألعسشة ألتي
تعت– Èفة معمارية.
و” أ◊ضشور على مسشتوى قاعة أÙاضشرأت
ل -ل -درسس أ’ف -ت -ت -اح-ي ح-ول « ت-رسش-ي-خ حب أل-وط-ن
وألوفاء له وألتمسشك بالوحدة ألوطنية ونبد ألفتنة»
بالثانوية أ÷ديدة ،ألتي أ‚زت ‘ ظرف  12ششهرأ
من طرف مؤوسشسشة بوجمعة عبد ألعزيز.
من جهته ،كششف كوديد رششيد رئيسس مصشلحة

أل -ت -ن -ظ-ي-م ألÎب-وي ب-ت-ل-مسش-ان ‘ تصش-ري-ح خصس ب-ه
«ألششعب» أنه أسشتفاد زهاء  74400تلميذ معوز من
منحة ألتضشامن أŸقدرة بـ  5000دج ،إأضشافة إأ¤
توزيع لهم وباÛان ألكتب أŸدرسشية.
و‘ سشياق آأخر أمتعضس أحد أولياء ألتÓميذ من
ألنقصس ألفادح للنقل أŸدرسشي بباب ألعسشة .وهو
أنششغال تكفل به ألوأ‹ ألذي مباششرة أمر رئيسس
أل-ب-ل-دي-ة ب-ال-ت-ع-اق-د م-ع أح-د أÿوأصس وأسش-ت-حدأث
خ -ط-وط م-ن أج-ل ن-ق-ل أل-تÓ-م-ي-ذ وت-ه-ي-ئ-ة ظ-روف
ألتمدرسس لهم جريا ورأء كسشب رهان ألنوعية.

تلمسسان/ع“ Úوشسنت :بكاي عمر

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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دششن مدرسشة تتزود بالطاقة ألششمسشية بخنششلة

أزيد من  17ألف تلميذ ألتحقوأ Ãقاعد ألدرأسشة بتندوف

أششرف وزير ألطاقة وأŸناجم ﬁمد عرقاب ،أمسس ،على أفتتاح ألسشنة ألدرأسشية  2020-2019بقطاعي ألÎبية وألتضشامن ألوطني بعاصشمة ألولية
خنششلة ،حيث وضشع حيز أÿدمة أŸدرسشة ألبتدأئية للحي أ÷ديد عدل معطيا إأششارة أنطÓق ألسشنة ألدرأسشية من هناك.

أششرف «عبد ألقادر بن مسشعود» وزير ألسشياحة وألصشناعة ألتقليدية بتندوف ،على
تدشش Úمدرسشة أبتدأئية تضشم  10قاعات تدريسس بحي ألنهضشة ومتوسشطة بحي أ◊كمة
لول مرة خÓل أŸوسشم ألدرأسشي أ◊ا‹.
تدخÓن أÿدمة أ

عرقاب يشسرف على أنطÓق أŸوسسم ألدرأسسي لقطاعي ألÎبية وألتضسامن «حب ألوطن» موضسوع أول درسس حضسره بن مسسعود
خنشسلة :أسسكندر ◊جازي
اŸؤوسسسسة الÎبوية ا÷ديدة تتسسع ل١٥٠
تلميذ قابلة للتوسسيع حيث –توي على ١٢
حجرة للتدريسس وقاعة متعددة اÿدمات
وتعتمد ‘ توف Òالكهرباء على الطاقة
الشس-مسس-ي-ة ب-نسس-بة  ١٠٠ب -اŸائ -ة ح-يث ”
تزويدها بهذه التقنية بوضسع عدة أالواح
شسمسسية تضسمن تزويدها Ãا يكفي من
الكهرباء لكل مرافقها.
ومن مدرسسة صسغار الصسم بعاصسمة الو’ية،
أاع -ط -ى ع -رق -اب ك -ذلك إاشس -ارة ان -ط Ó-ق
اŸوسس-م ال-دراسس-ي ل-ق-ط-اع ال-تضس-ام-ن ،أاين
أابدى تضسامن الدولة اŸسستمر والعمل على
ال -ت-ك-ف-ل اأ’م-ث-ل ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،ح-يث تضس-م
اŸدرسس -ة أازي -د م -ن  ١٥٠ت-ل-م-ي-ذ من فئة
الصس -م م -ن ﬂت-ل-ف اأ’ع-م-ار ي-ت-م-درسس-ون
Ãخ-ت-ل-ف اأ’ط-وار م-ن-ه-م م-ن ي-ت-مدرسسون
وف -ق -ا ل-ن-ظ-ام ال-نصس-ف داخ-ل-ي وم-ن-ه-م ‘
النظام الداخلي.
ك -م -ا ع -اي -ن ب -اŸن -اسس -ب -ة ذات اŸسس-ؤوول،
مشس -روع ا‚از ﬁط -ة ل -ت-ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء

تندوف :عويشش علي

ب -ب-ل-دي-ة ال-رم-ي-ل-ة  ١٢٠٠م-ي-ق-اواط ق-ابلة
للتوسسيع إا ١6٠٠ ¤ميقاواط والتي بلغت
نسسبة اأ’شسغال بها  ٪٨٠أاين ابرز أاهمية هذا
اŸشسروع الضسخم ‘ تغطية عدة و’يات

بالطاقة الكهربائية.
هذا اŸشسروع الضسخم ،سسيحقق ا’كتفاء
ال - -ك - -ل - -ي ‘ ›ال ال - -ت- -زود ب- -ال- -ط- -اق- -ة
الكهربائية ،بو’يات خنشسلة ،باتنة ،بسسكرة،

أام البواقي والوادي ،حيث سسيشسكل مصسدر
Óن-ت-اج وال-ت-زوي-د ب-ال-ك-ه-رب-اء ل-ه-ذه
م -ه-م ل -إ
اŸن -اط-ق ،وي-وف-ر ال-ط-اق-ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن
الفÓح Úوالصسناعي ‘ Úكل اÛا’ت.

أزيد من  114ألف تلميذ يلتحقون Ãقاعد ألدرأسشة بأادرأر

خويل يعطي إأشسارة أنطÓق أŸوسسم ألدرأسسي بثانوية سسا‹ أ÷ديدة
ثمن وزير ألعÓقات مع ألŸÈان فتحي خويل ،ألهياكل وأŸرأفق ألبيدأغوجية أ÷ديدة ألتي تدعمت بها ولية أدرأر خÓل ألدخول
أŸدرسشي لهذأ أŸوسشم ،معتÈأ أياها مكسشبا للولية وتسشاهم ‘ –سش Úألعملية ألتعليمية ،بالضشافة أ ¤كونها تسشاهم ‘ تخفيف ألكتظاظ
على أŸؤوسشسشات ألÎبوية.

أدرأر :فا— عقيدي
جاء ذلك خÓل اشسرافه على انطÓق
اŸوسس- -م ال- -دراسس- -ي ب- -ث- -ان -وي -ة ب -ريشس
ا÷ديدة بلدية سسا‹ و’ية ادرار رفقة
السس -ل -ط-ات ال-و’ئ-ي-ة وب-حضس-ور ا’سس-رة
الÎب -وي -ة،داع-ي-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة ال-تÓ-م-ي-ذ
ا’قبال على الدروسس للتحصسيل العلمي
للمسساهمة ‘ تنمية الوطن وازدهاره،
م -ع -تÈا ان ال -وط -ن ب-ح-اج-ة م-اسس-ة ا¤
سس -واع -د اب-ن-ائ-ه ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ال-ب-ن-اء

والتشسييد و–قيق التنمية اŸسستدامة
للبÓد.
كما اسستمع الوزير ا ¤درسس “وذجي
حول حب الوطن والوفاء له والتمسسك
بالوحدة الوطنية .ليتفقد بعدها عديد
اŸرافق الÎبوية بالو’ية ،على غرار
اÛم -ع اŸدرسس -ي ب -ب -ل -دي-ة ا‚زم،Ò
متوسسطة  ١3فÈاير  ١٩6٠ببلدية رقان
اي -ن ق -دم ل -ه ع-رضس ح-ول ال-ت-ف-جÒات
النووية برقان وا’ضسرار التي خلفتها،
وبادرار عاين الوزير مطاعم مدرسسية

ب -ح -ي ادغ -ا وب -ح -ي اŸسس -ت -ق -ب-ل وح-ي
اجد’ون بادرار.
كما اسستمع الوفد ا ¤انشسغا’ت سسكان
قصسر تيدماين بلدية ا‚زم ÒاŸتعلقة
ب-ظ-اه-رة ا’ك-ت-ظ-اظ وت-ه-يئة اŸدارسس
با’قليم وهنا اوضسح وا‹ و’ية ادرار
حمو بكوشس ا ¤انه قد ” التكفل بكل
انشس- -غ- -ا’ت اŸواط- -ن Úح- -يث تشس- -ه -د
ا’بتدائية بنفسس القصسر عملية التهيئة
ل -ك -اف -ة ا’قسس -ام ،ك -م -ا اسس -ت-ف-ادت م-ن
Œه-ي-زات وم-ع-دات ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،ك-ما

اسستفادت البلدية من اعتمادات مالية
ل -ت-ه-ي-ئ-ة ﬂت-ل-ف اŸدارسس ا’ب-ت-دائ-ي-ة
با’قليم.
هذا وقد التحق اليوم  ١١٤الف و٩76
تلميذا بو’ية ادرار موزع Úعلى ٤٨٥
م -ؤوسسسس -ة ت -رب -وي -ة ح-يث ” تسس-ل-ي-م ٠٥
م -ؤوسسسس -ات ت -رب -وي -ة ج -دي-دة م-ن-ه-ا ٠3
اب-ت-دائ-ي-ات ،وم-ت-وسس-ط-ة وثانوية ،حيث
سس - -خ- -رت السس- -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة ك- -ل
اإ’م- - -ك- - -ان - -ي - -ات ’‚اح ه - -ذا ا◊دث
الÎبوي ع Èاقاليم و’ية ادرار.

بوزيد يعلن أنطÓقها باŸنطقة ألزرقاء ببششار

ألتحـ ـ ـ ـاق  80679أأل ـ ـ ـف تلمي ـ ـذ Ãقاع ـ ـ ـد ألدرأسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أششرف وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي بوزيد ألطيب ،من بششار ،على إأعطاء إأششارة أنطÓق ألدخول أŸدرسشي  2020 / 2019باŸدرسشة
ألبتدأئية أÛاهد ششريفي حسش ÚباŸنطقة ألزرقاء ببششار رفقة ألوفد أŸرأفق له ،وأ‹ بششار أحمد مباركي ومدير ألÎبية وألسشلطات
أŸدنية وألعسشكرية .
ث- -ان- -وي و” ت -خصس -يصس ٢٩٠٠٠منحة ال- -فسس -اد « ،وه -و ال -درسس ا’ف -ت -ت -اح -ي م -ن ج -ه-ت-ه أاك-د م-دي-ر الÎب-ي-ة ج-غ-اب-ة
للمعوزين ،حيث أاكد بوزيد أان الدرسس للموسسم الدراسسي  ،٢٠١٩موضسحا ‘ الطيب أان كل الظروف مهيأاة ’سستقبال
ال-ت-ح-ق  ٨٠67٩آا’ف ت-ل-م-ي-ذ Ãق-اع-د ال -ن-م-وذج-ي ال-ذي ي-ك-ون Ãث-اب-ة إاشس-ارة هذا الصسدد بأان «اŸدرسسة ’ Áكنها أان التÓميذ ،مشسÒا إا ¤أانه ” اسستÓم ٥
الدراسسة ،أامسس ،من بينهم  ٨6٠٨تلميذ ان -ط Ó-ق السس -ن -ة ال -دراسس-ي-ة ،ه-و» حب تبقى على هامشس ما يجري ‘ البÓد ،م- -دارسس اب- -ت -دائ -ي -ة و ٠٤متوسسطات
يلتحقون باŸدرسسة أ’ول مرة ،و ٤٢3٤6ال -وط -ن وال -وف -اء وال -ت -مسسك ب -ال -وح-دة ب -ل سس -تسس -اه -م ‘ إاب -راز ا÷ه -ود ال -ت-ي ج - - -دي - - -دة م - - -ع ضس - - -م- - -ان ال- - -ت- - -أاطÒ
اب -ت -دائ-ي و ٢7٤٠3م -ت -وسس-ط و ١٠٩76ال -وط -ن -ي -ة ون -ب -ذ ال -ف -ت -ن -ة وم -ك -اف -ح -ة تبدلها الدولة».
البيداغوجي.

بشسار :جمال دحمان

‘ أول يوم من ألدخول أŸدرسشي

أأقسسـ ـ ـ ـ ـام ب ـ ـ ـ ـدون ط ـ ـ ـ ـ ـاو’ت وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـياب بع ـ ـ ـ ـضس أأ’سسات ـ ـ ـ ـذة
لجرأءأت ألÓزمة وتهيئة ألظروف لضشمان دخول مدرسشي ناجح ،إأل أن بعضس أŸؤوسشسشات ألÎبوية سشجلت نقائصس من
بالرغم من أتخاذ أ إ
لولياء ‘ أول يوم من ألعودة إأ ¤أŸدرسشة.
حيث أسشتقبال ألتÓميذ وتوجيهم ،ما أقلق أ أ

حياة .ك
 ⁄ي -ك -ن ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ا÷دي-د ‘
مسستوى تطلعات اأ’ولياء ،بالنسسبة لبعضس
اŸؤوسسسسات الÎبوية التي  ⁄تكن مهيئة
كفاية ’سستقبال التÓميذ ،حيث أان عددا
من اŸدارسس Œ ⁄هز حتى بالطاو’ت،
م -ا اضس -ط-ر ل-ل-تÓ-م-ي-ذ إا ¤ا÷ل-وسس ع-ل-ى
ال- -زراب- -ي وه- -ذا ح -ال م -درسس -ة م -درسس -ة
ﬁجوبي الربيع ‘ سسيدي عيسسى بسسبب
بو’ية اŸسسيلة .نفسس اŸشسكل تعرفه
مدرسسة بلقاسسم سسمار بحي  ٠٨ماي ٤٥
«السسوريكال» ببلدية باب الزوار ،حيث ⁄
Œهز بالعدد الكا‘ من الطاو’ت ،فبقي

عدد من تÓميذ سسنة أاو ¤من دون مكان
للجلوسس ما حتم على اŸعلمات إاجÓسسهم
ع- -ل -ى اŸصس -ط -ب -ات ،م -ع ال -ع -ل -م أان ه -ذه
اŸدرسسة ذات سسمعة جيدة كونها توفر
أاقسسام خاصسة منها Ùو اأ’مية وأاخرى
ل -ت -دريسس اŸع-اق .Úوضس-ع-ية أارجعها
ال-ق-ائ-م Úع-ل-ي-ه-ا إا ¤مشس-ك-ل ا’ك-ت-ظ-اظ،
الذي يطرح كل موسسم دراسسي جديد ،و⁄
يعرف ا◊ل النهائي بعد ،بعد أان أاخفقت
السسياسسات السسابقة ‘ اإ’حاطة به،أاو تأاخر
ال -ب -ل -دي -ات ‘ Œه -ي-ز ب-عضس اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية .و إاذا كان نقصس التجهيزات من
طاو’ت ..سسجل ‘ بعضس اŸؤوسسسسات
الÎبوي ،فان أاخرى عرفت ‘ اليوم اأ’ول

من الدراسسة ( الدخول اŸدرسسي ) غياب
اأ’سساتذة ،ما اضسطر التÓميذ إا ¤مغادرة
اŸؤوسسسسة بعد سساعات قليلة ،وهذا حال
ثانوية ببلدية أالعاشسور...
هذه عينات رصسدتها «الشسعب» ‘ اليوم
اأ’ول من الدخول اŸدرسسي ،٢٠٢٠-٢٠١٩
ويتطلع التÓميذ وأاولياهم أان يتم معا÷ة
هذه اŸشسكلة ‘ اأ’يام القليلة اŸقبلة،
قبل الشسروع الفعلي ‘ الدراسسة ،كما يتعÚ
اتخاذ التداب ÒالÓزمة والضسرورية لتزويد
ك -ل اŸدارسس ب -اŸدف -ئ -ات ،ق -ب -ل ح -ل -ول
موسسم اأ’مطار ،حيث تطرح هذه اŸشسكلة
‘ كل مرة خاصسة ‘ اŸناطق التي تعرف
انخفاضسا كبÒا ‘ ا◊رارة خÓل الشستاء

ع -ل -ى غ -رار اŸن -اط -ق ال -داخ -ل -ي -ة ،وي-ت-م
معا÷تها من خÓل عملية ترقيعية.
وا÷دير باإ’شسارة إا ¤أان الوزارة شسرعت
م -ن -ذ أاشس -ه -ر ‘ ال -ت -حضس Òل-ه-ذا اŸوسس-م
الدراسسي ،الذي ” فتح مؤوسسسسات تربوية
جديدة ‘ العديد من اأ’حياء السسكنية
خاصسة ا÷ديدة على غرار أاو’د فايت،
وع ÚاŸا◊ة...و يبدو أان عملية تهيئتها
 ⁄ت -ك -ن ب -ال -وتÒة اŸط -ل -وب -ة ،وه -ذا م -ا
يتطلب اإ’سسراع ‘ معا÷ة هذه النقائصس
‘ وقت قصس Òوقياسسي ،حتى ينصسرف
ا÷م - -ي- -ع إا ¤م- -ا ه- -و أاه- -م وه- -و –سسÚ
ال- -ت- -حصس- -ي- -ل ال -ع -ل -م -ي ،وضس -م -ان ت -اطÒ
بيداغوجي جيد ،يرتقي بنوعية التدريسس.

على مسشتوى حوأ‹  380مؤوسشسشة تربوية

ألتحاق أأزيد من  103آأ’ف تلميذ Ãقاعد ألدرأسسة بسسوق أهرأسس
أعطيت ،أمسس ،أششارة أنطÓق أŸوسشم ألدرأسشي  2020 / 2019بسشوق أهرأسس ‘ ظروف جد طبيعية ومريحة فيما يخصس أŸرأفق أŸدرسشية
وكذأ ألطعام ،حيث ألتحق Ãقاعد ألدرأسشة حوأ‹  103900تلميذ موزع Úعلى  53376بالبتدأئي و 36229بالطور أŸتوسشط و14295
بالطور ألثانوي.
وواحدة Ãخطط شسغل ا’راضسي رقم م-ل-ح-ق-ت Úل-ل-ت-عليم اŸتوسسط و›مع Úطابعها اŸعماري
 ٠٩وواحدة ببلدية سسدراتة ا› ¤موع مدرسسي Úا ¤جانب  ٢٠قسسم توسسعة ،ام-ا ف-ي-م-ا ي-خصس ال-ع-م-ل-يات التضسامنية
 3٨٠مؤوسسسسة تربوية ل أ
Óطوار الثÓث ،كما ” بذات السسنة تسسليم  ٠3مدارسس اŸوجهة ا ¤تÓميذ العائÓت اŸعوزة
اسستلمت مديرية الÎبية لهذا اŸوسسم وك- -ت -ج -رب -ة أاول -ي -ة ” رب -ط م -درسس -ت Úاب-ت-دائية  ٠٢ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ية وواحدة وﬁدودي ال - -دخ - -ل ف - -ق- -د ” صس- -رف
اŸدرسسي  ٠٥مؤوسسسسات تربوية جديدة بالطاقة الشسمسسية بصسورة كلية على ان ببلدية تاورة .إا ¤جانب إاعادة ترميم  ١٤٩٠٠حصس -ة ج -رى ت -وزي -ع م -ن -ه-ا ٠٤
Ãعدل ثانوية ببلدية مداوروشس بطاقة تعمم هذه التجربة ع Èاك Èعدد من العديد من اŸدارسس وتأاهيلها ،ناهيك حصسة من منحة الدخول اŸدرسسي ‘
اسس-ت-عاب  ١٠٠٠ت-ل-م-ي-د وداخلية بطاقة اŸؤوسسسسات الÎبوية بالو’ية ‘ اطار ع- -ن اع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة م -درسس -ت -ي م -اكسس اليوم ا’ول  ،ا ¤جانب  ١٠ا’ف حقيبة
اسستعاب  6٠٠سسرير و  ٠3متوسسطات سسياسسة ترشسيد الطاقة وطنيا.
مارشسون ومولود فرعون اللتان تعودان م-درسس-ي-ة خصسصس-ت-ه-ا م-دي-ري-ة ال-نشس-اط
واحدة بحي برال صسالح بعاصسمة الو’ية كما سسيتم نهاية سسبتم Èا÷اري اسستÓم للحقبة ا’سستعمارية مع اÙافظة على ا’جتماعي.

سسوق أهرأسش :سسم Òألعيفة

ق -ام ال -وزي -ر ب -تسس-ل-ي-م  ٠٤حافÓت
ل -ب -ل -دي -ة ت -ن -دوف ﬂصسصس-ة ل-ل-ن-ق-ل
اŸدرسس - - - - -ي وت- - - - -وزي- - - - -ع ب- - - - -عضس
اŸسس-ت-ل-زم-ات ع-ل-ى اأ’سس-ر اŸع-وزة،
جاء هذا بعد ان أاعطى الوزير إاشسارة
ان - - -ط Ó- - -ق اŸوسس - - -م ال - - -دراسس - - -ي
 ٢٠٢٠\٢٠١٩م-ن اب-ت-دائ-ي-ة «ﬁم-د
مشس -اط -ي» ،م -ؤوك -دا ع -ل-ى أان ال-دول-ة
وف- -رت ك- -ل ا’م- -ك- -ان- -ي- -ات اŸادي -ة
وال -بشس -ري -ة لضس-م-ان دخ-ول م-درسس-ي
م -ت -م -ي -ز ،ه -ذه اإ’م-ك-ان-ي-ات -ي-ق-ول
ال -وزي -ر -م -ك -نت و’ي -ة ت-ن-دوف م-ن
دخ -ول ق -ائ -م -ة ال-عشس-ر اأ’وائ-ل ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني من حيث النتائج
ا’يجابية اÙققة.
و أاشس -اد ب -ن مسس -ع -ود ب -وت Òون-وع-ي-ة
إا‚از ال-ه-ي-اك-ل اŸدرسس-ي-ة ب-ال-و’ي-ة،
و‘ بلدية أام العسسل ( ١7٠كلم) شسمال

ع -اصس-م-ة ال-و’ي-ة وق-ف ال-وزي-ر ع-ن-د
مشس -روع إا‚از أاول ث-ان-وي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة
وال -ت -ي وصس -لت ب-ه-ا اأ’شس-غ-ال ح-وا‹
 ،٪٩٠ك -م-ا سس-ل-م ل-لسس-ل-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة
ح -افÓ-ت ل-ل-ن-ق-ل اŸدرسس-ي ،وب-عضس
اÙافظ على العائÓت ذات الدخل
اÙدود.
اسس- -ت- -ق- -ب- -لت اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة
ب -ت -ن -دوف خ Ó-ل اŸوسس-م ال-دراسس-ي
ا◊ا‹ أازيد من  ١7أالف تلميذ ،منهم
 ١٤٢٨مسس -ج -ل ج -دي -د ‘ اأ’قسس-ام
التحضسÒية ٥3٥٩ ،تلميذ ‘ الطور
اŸت-وسس-ط و ١7١3ت-ل-م-ي-ذ ‘ الطور
الثانوي بزيادة تقدر بـ ٩٩٥مقارنة
باŸوسسم الدراسسي ‘ ،٢٠١٩\٢٠١٨
ح Úقفز عدد اŸؤوطرين ا ¤حوا‹
٩١3أاسستاذ و6٤٠إاداري وعامل مهني.
ق-رار ا◊ك-وم-ة ب-رف-ع ال-ت-ج-م-يد عن
اŸشس-اري-ع الÎب-وي-ة سس-م-ح ب-اسس-تفادة
الو’ية من العديد من اŸشساريع على

غ - -رار مشس- -روع إا‚از › ٠٥معات
مدرسسية و ٠3متوسسطات وثانويتÚ
” اسس- -تÓ- -م ال- -ب -عضس م -ن -ه -ا خ Ó-ل
اŸوسس - -م ال - -دراسس - -ي ا◊ا‹ ،ك- -م- -ا
اسستفادت مؤوسسسسات تعليمية أاخرى
م-ن ع-م-ل-ي-ات ت-رم-ي-م وإاع-ادة اع-تبار
سساعدت بشسكل كب ‘ Òارتفاع عدد
اŸؤوسسسس- - -ات الÎب- - -وي - -ة اŸؤوه - -ل - -ة
’سستقبال التÓميذ ا 3٤ ¤ابتدائية
و ١٢متوسسطة ‘ ح Úانطلق عملية
دراسسة اŸشساريع اŸقÎحة اÿاصسة
بقطاع الÎبية بالو’ية.
اسستفادة الو’ية من الهياكل الÎبوية
قد حقق نتائج ايجابية “خضس عنها
ال-قضس-اء وبشس-ك-ل ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى ن-ظ-ام
ال - -دوام Úب- -ت- -ن- -دوف ،إاضس- -اف- -ة ا¤
انخفاضس معدل ا’ميذ ‘ القسسم ا¤
٢7ت -ل -م-ي-ذ ‘ ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي3٥ ،
ت -ل -م -ي -ذا ‘ ال -ط -ور اŸت-وسس-ط و٢٥
تلميذا ‘ الطور الثانوي.

لمكانات وألظروف ألÓزمة
وّفرت لها كل أ إ

كورأبـ ـ ـة يشس ـرف علـ ـى أفتتـ ـ ـاح أŸـ ـوسسم
ألتعليمـ ـ ـ ـي بعـ ـ ـ Úأإ’بـ ـ ـل با÷لفـ ـ ـة
لششغال ألعمومية وألنقل» مصشطفى كورأبة» رفقة وأ‹ أ÷لفة بإاعطاء إأششارة
قام ،وزير أ أ
إأنطÓق أŸوسشم ألدرأسشي أ÷ديدÃ 2020 -2019 ،درسشة ألششهيد «موسشى معروف» بدأئرة عÚ
لفتتاح ألرسشمي للسشنة ألدرأسشية أ÷ديدة،
لبل جنوب ولية أ÷لفة ،ليعلن فيها عن أ إ
أ إ
وحضشور لهما أول درسس رفقة ألتÓميذ.

أ÷لفة :موسسى بوغرأب
أاكد الوزير خÓل تصسريحه لبعضس
وسس - -ائ - -ل ا’ع Ó- -م اÙل - -ي- -ة ،أان
ا◊كومة حرصست على توف Òكل
الظروف من أاجل إا‚اح اŸوسسم
ال - -دراسس - -ي وت - -وف Òال - -ه - -ي - -اك - -ل

واŸنشس - -آات الÎب - -وي - -ة ،ال- -ت- -أاطÒ
ال-ب-ي-داغ-وج-ي واإ’داري ،وال-ك-تاب
اŸدرسس -ي ووف -رت -ه وال -ع -م -ل -ي -ات
التضسامنية،مشسÒا إا ¤رفع اŸنحة
الدراسسية من  3٠٠دج إا ٥٠٠¤دج.
وشسدد كورابة من خÓل اإ’فتتاح
السس -ن -ة ال -دراسس -ي -ة ،ع-ل-ى ضس-رورة

اإ’لتزام بالÈنامج الÎبوي إ’كماله
باآ’جال اÙددة ،وفتح اŸطاعم
اŸدرسس- -ي- -ة ب- -داي- -ة م -ن أاول أاي -ام
اŸوسس- - -م ال - -دراسس - -ي وصس - -ي - -ان - -ة
اŸدافئ اŸدرسسية من سسÓمتها
ح -ت -ى ت -ك -ون ج-اه-زة ع-ن-د ح-ل-ول
فصسل الشستاء.

‘ جو سشاده ألنضشباط ،ألتميز وألهدوء

أأك ـ ـ Ìم ـ ـن  237أألـ ـف متمدرسس يلتحقون
Ãؤوسسسساتهـ ـ ـ ـم ‘ و’يـ ـ ـ ـ ـة قسسنطينـ ـ ـ ـ ـ ـة
إألتحق ،أمسسÃ ،قاعد ألدرأسشة بولية قسشنطينة ،للموسشم ألدرأسشي أ÷ديد 2019
 ،2020 /نحو  237800تلميذ ‘ أطوأر ألتعليم ألثÓث ،من بينهم  16ألفا مسشجلون
لول مرة بأاقسشام ألطور ألبتدأئي.
جدد يلتحقون أ

قسسنطينة :أحمد دبيلي

‘ ظ -روف م-ي-زه-ا ا’نضس-ب-اط
وال- -ه- -دوء ،اسس -ت -ق -ب -لت ،اأمسس،
اأك Ìمن  6٠٠موؤسسسسة تربوية
ع Èك- - -ام- - -ل اإق- - -ل- - -ي- - -م و’ي - -ة
قسسنطينة تÓميذها بعد عطلة
صس - - -ي - - -ف- - -ي- - -ة دامت اأك Ìم- - -ن
شس- -ه- -ري- -ن،ح- -يث ك- -ان م- -وع -د
ال-دخ-ول ل-ه-ذا اŸوسس-م سس-اب-قا
’أوان -ه م -ق -ارن -ة م -ع السس-ن-وات
الفارطة؟ ا’أمر الذي سسيدفع
من دون شسك التÓميذ وا’إدارة
من اإنهاء اŸقررات اŸدرسسية
‘ اأوانها و–سسبا ’أي طارئ.
ظ - -روف ال - -دخ - -ول اŸدرسس- -ي
ا÷دي-د وق-ف ع-ل-ى ›ري-ات-ه-ا
مراسسل «الشسعب» ‘ عينة بكل
م- -ن اŸدرسس- -ة ا’ب- -ت- -دائ- -ي -ة «
بطلي سسعد» وتكميلية « خان
العيد « ،واŸتواجدت Úببلدية
اÿروب ،ح -يث ’ح -ظ -ن -ا ق-ب-ل
وبعد الدخول جوا ‡يزا من
ا’نضس -ب -اط وال -ه -دوء ،سس-اد ‘
عمومه حركة التحاق التÓميذ
Ãوؤسسسساتهم التعليمية ،وهو ما
ي - -ن- -م م- -ن دون شسك ع- -ن ع- -ام
دراسسي يتصسف بالنجاح.
اÓŸح -ظ ،اأن ا’سس -ت -ع -دادات
ل- -ل- -م- -وسس -م ال -دراسس -ي ا◊ا‹،
كانت قد انطلقت مباشسرة بعد
ع- -ي- -د ا’أضس- -ح- -ى اŸب- -ارك ‘
قسسنطينة ،حيث بداأ عرضس ‘
اÓÙت ال -ت -ج -اري-ة لÓ-أل-بسس-ة
واŸك -ت -ب-ات ك-ل اŸسس-ت-ل-زم-ات
التي يحتاجها التÓميذ خÓل
ع- - -ام - -ه - -م ال - -دراسس - -ي ،ك - -م - -ا
خصسصست ب- -ل -دي -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة
وككل سسنة اأك Ìمن  ٤٠خيمة
ل -ب -ي -ع اŸسس -ت -ل -زم -ات وال -ك-تب
اŸدرسسية ،نصسبت هذه اÿيم
‘ كل من سساحة «احمد باي»
واŸمرات مقابل حديقة «بن
ناصسف» وسسط اŸدينة ،حيث

سستمكن هذه اŸعارضس اأولياء
ال -ت Ó-م -ي -ذ م -ن اق -ت -ن-اء وع-ل-ى
م - - -دار اأسس - - -ب - - -وع Úك - - -ل م- - -ا
يحتاجونه من مسستلزمات ،مع
ا’إشس- - -ارة ا ¤اأن Œار السس - -وق
اŸوازي-ة  ⁄ت-ف-وت-ه-م ال-ف-رصس-ة
خÓل هذا اŸوسسم وككل مرة،
ل- - -ع- - -رضس ك - -ل اأن - -واع ا’أدوات
اŸدرسسية على ا’أرصسفة و‘
اأغ-لب اأزق-ة م-دي-ن-ة قسس-ن-ط-ينة
ال- -ع- -ت- -ي -ق -ة ،ك -رح -ب -ة الصس -وف
والسسويقة وغÒها؟!.
و‘ اŸق- -اب- -ل ،وت- -زام- -ن- -ا م -ع
ال- -دخ- -ول اŸدرسس- -ي ا÷دي -د،
ف -ت -حت دار ال -ث -ق -اف -ة « م -الك
ح -داد»اأب -واب -ه -ا ه -ي ا’أخ-رى،
لديوان اŸطبوعات اŸدرسسية
ل- - -ع - -رضس ع - -ن - -اوي - -ن ال - -ك - -تب
اıت- -ل- -ف -ة ’أط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م
ال- -ث Ó-ث ،وه -و ال -فضس -اء ال -ذي
Áكن ‘ كل سسنة اŸئات من
اأولياء التÓميذ ’قتناء الكتب
اŸدرسس -ي -ة ال -ت -ي ’ ت-ت-وف-ر ‘
ب -عضس اŸوؤسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
وي -ح -ت -اج -ون -ه -ا ل -ت -حصس -ي -ل -ه-م
الدراسسيŒ .در ا’إشسارة ،اأن
اأسسعار اŸسستلزمات وا’أدوات
اŸدرسسية هذه السسنة عموما
وع-ل-ى وف-رت-ه-ا مسس-ت-ق-رة ن-وعا
ما ،و’ تختلف من ﬁل ا¤
اأخ - -ر اإ’ ن- -ادرا وب- -ف- -ارق ج- -د
بسسيط ،مع مÓحظة اأن اقتناء
ه -ذه ا’أدوات سس -ي-ب-داأ ا’إق-ب-ال
ع -ل -ي -ه وب-كÌة ب-داي-ة ا’أسس-ب-وع
ال - -ق - -ادم وه - -ذا ب - -ع- -د تسس- -ل- -م
ال-تÓ-م-ي-ذ لقوائم اŸسستلزمات
واÿاصسة بكل فصسل ،علما اأن
وزارة الÎبية الوطنية كانت قد
اأرسس-لت ب-ت-ع-ل-ي-م-ة ن-ه-اي-ة شس-ه-ر
اأوت ال- -ف- -ارط ا ¤م- -دي- -ري -ات
الÎب -ي -ة ب -ال -و’ي -ات ت -رسس -ل -ه-ا
ب - -دوره- -ا ا ¤ك- -ل روؤسس- -اء ك- -ل
اŸوؤسسسس - - -ات الÎب - - -وي- - -ة م- - -ع
متابعة تنفيذها ،تتضسمن هذه
ال-ت-ع-ل-ي-م-ة «اŸدون-ة ال-رسس-م-ي-ة

ل Ó- - - -أدوات اŸدرسس - - - -ي- - - -ة» ‘
م -راح -ل ال -ت -ع -ل -ي -م اıت-ل-ف-ة،
وع- -ل -لت ال -وزارة ا◊ك -م -ة م -ن
اŸدون -ة ال -رسس -م -ي -ة ،ت -رشس -ي-د
اق - - -ت- - -ن- - -اء اŸسس- - -ت- - -ل- - -زم- - -ات
اŸدرسسية ،تنفيذا لÓإجراءات
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ت -خ -ف -ي -ف ث -ق -ل
اÙف- - - -ظ - - -ة م - - -ع ا’أخ - - -ذ ‘
ا’عتبار البعدين البيداغوجي
وا’جتماعي من جهة ،والبعد
الصس -ح -ي ل -ل -وق -اي -ة وا◊د م-ن
ا’أضس -رار ال -ت-ي ق-د ت-وؤث-ر ع-ل-ى
صس- -ح- -ة ال- -ت Ó-م -ي -ذ م -ن ج -ه -ة
اأخ -رى ،واأيضس -ا ع -دم ا’إف-راط
‘ تبذير الكراريسس التي يبقى
جزء كب Òمنها ‘ نهاية كل
م -وسس-م دراسس-ي دون اسس-ت-غÓ-ل
وه- -و م- -ا يشس -ك -ل ت -ب -ذي -را غÒ
مÈر؟ والسس - -وؤال ال - -ذي يضس - -ل
م - -ط - -روح - -ا ،ه- -ل سس- -ت- -ط- -ب- -ق
التعليمة هذه السسنة من قبل
اŸع -ل -م ‘ Úت -رشس -ي -د اق -ت-ن-اء
اŸسستلزمات اŸدرسسية تنفيذا
لتوصسيات الوزارة ؟ دون شسك
ا’أسس- -اب- -ي- -ع ال -ق -ادم -ة ك -ف -ي -ل -ة
با’إجابة ؟؟.
ا÷دي - -ر ب - -ال - -ذك- -ر ،اأن و’ي- -ة
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى 6٠٠
موؤسسسسة تربوية مسستغلة منها
 3٩7اب-ت-دائية و ١3٩متوسسطة
و 6٥ثانوية ” ،دعمها خÓل
اŸوسس - - -م ال- - -دراسس- - -ي ا÷اري
ب 3١موؤسسسسة تربوية جديدة
منها  3ثانويات و ٤متوسسطات
باŸدينة ا÷ديدة علي منجلي
متوسسطات
وث- - -ان - -وي - -ة و٤
ب-ال-ق-طب السس-ك-ن-ي م-اسس-ي-نيسسا
ب -ب-ل-دي-ة اÿروب ،و› ٢٠معا
م-درسس-ي-ا ‘ ال-ط-ور ا’إب-ت-دائي
Ãخ- -ت- -ل- -ف ب- -ل- -دي- -ات ال -و’ي -ة
لÒتفع بذلك العدد ا’إجما‹
خÓل السسنة ا÷ارية ا63١ ¤
م- -وؤسسسس- -ة ت- -رب- -وي -ة ‘ اأط -وار
التعليم الثÓث.

»æWh

الخميسس  ٠٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٥محرم ١٤٤١هـ

الدالية تعطي إاشصارة افتتاح اŸوسصم اŸدرسصي بالعاصصمة

أإك Ìمن  31أإلف تلميذ من ذوي إلحتياجات إÿاصشة إلتحقؤإ
Ãقاعد إلدرإسشة رفع إلتجميد عن مششاريع إلقطاع قريبا
’سصرة وقضصايا اŸرأاة غنية الدالية ،أامسس ،من و’ية ا÷زائر إاشصارة افتتاح الدخول اŸدرسصي لفئة ذوي
أاعطت وزيرة التضصامن الوطني وا أ
’طوار التعليمية الثÓثة (ابتدائي  -متوسصط  -ثانوي ) على اŸسصتوى الوطني.
ا’حتياجات اÿاصصة لفائدة أازيد من  31.700تلميذ من ا أ
ذكرت الوزيرة خÓل اŸوعد رفقة وا‹
ولي - -ة ا÷زائ - -ر ع- -ب- -د اÿال- -ق صس- -ي- -ودة
ب- -اŸدرسس- -ة الب- -ت -دائ -ي -ة «ﬁم -د م -ادة»
بسساحة أاول ماي ببلدية سسيد أاﬁمد ،أان
أازي - - -د م- - -ن  3١.7٠٠ت- -ل -م -ي -ذ م -ن ذوي
الح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ال-ت-ح-ق-وا Ãق-اعد
ال- -دراسس- -ي- -ة ب- -رسس- -م اŸوسس- -م ال- -دراسس -ي
 ٢٠٢٠/٢٠١٩وذل - -ك ع ٢٤٤ È- -مؤوسسسسة
تعليمية متخصسصسة تابعة لقطاع التضسامن
الوطني واألسسرة وكذا األقسسام اÿاصسة
اŸف -ت -وح -ة ع ÈاŸدارسس ق-ط-اع الÎب-ي-ة
الوطنية.
ويسسجل الدخول اŸدرسسي لهذا بالنسسبة
لهذه الفئة زيادة تفوق  ١3باŸائة مقارنة
مع اŸوسسم اŸنصسرم الذي عرف “درسس
 ٢٨.٠٠٠ت-ل-م-ي-ذ .وأاك-دت السس-ي-دة ال-دال-ية
توف Òالكتب اŸدرسسية التي ” توزيعها
›انا Ãا فيها تلك اŸطبوعة بطريقة
الÈاي وك - -ذا ت - -وزي - -ع اŸن- -ح وا◊ق- -ائب
اŸدرسسية بالتنسسيق مع مديريات النشساط
الجتماعي وا÷ماعات اÙلية.
وأاشس -ارت ال -وزي -رة أان اŸوسس -م اŸدرسس -ي
ا÷دي - - -د ع- - -رف ارت- - -ف- - -اع- - -ا ‘ ع- - -دد
اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ع -ل -ي -م-ي-ة اÿاصس-ة ب-ذوي
الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة ع -ل -ى اŸسس -ت-وى
الوطني حيث انتقلت من  ٢3٨مؤوسسسسة
خÓل اŸوسسم اŸنصسرم إا ٢٤٤ ¤مؤوسسسسة
ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ا◊ا‹ ,م -ن ب -ي -ن-ه-ا
مراكز الطفال اŸعاق Úذهنيا ,حركيا,
بصس -ري -ا وسس -م-ع-ي-ا وم-راك-ز الط-ف-ال ذوي
النقصس التنفسسي وذلك بفتح  6مؤوسسسسات
جديدة بعد رفع التجميد على  ٢٢مشسروع.

كما سسيتم مع نهاية السسنة ا÷ارية فتح 7
م- -ؤوسسسس- -ات ب -ك -ل م -ن ا÷ل -ف -ة وإاي -ل -ي -زي
وال-ع-اصس-م-ة وغ-رداي-ة و ال-ب-وي-رة و سس-ع-ي-دة
وسسيتم كما قالت اسستÓم باقي اŸشساريع
تدريجيا ‘ آافاق  ٢٠٢3فتحها تدريجا .
وأاشسادت من جهة أاخرى بالدور الذي يقوم
به طاقم هذا اŸؤوسسسسات اŸتخصسصسة ‘
تنمية قدرات هذه الشسريحة من اŸعاقÚ
Ãخ- -ت- -ل- -ف ال- -درج- -ات ق- -ائ -ل -ة أان «ه -ذا
يسس -ت -دع -ي ب -ذل ج -ه -د وت -ك -ريسس ال-وقت
والتضسحية».
و أافادت وزيرة التضسامن الوطني واألسسرة
أانه ” رفع التجميد على التوظيف ‘
ال -ق -ط -اع ح -يث سس -ي -ت -م ‘ غضس -ون األي-ام

ال-ق-ادم-ة ف-ت-ح مسس-اب-ق-ات ال-ت-وظ-ي-ف ق-ب-ل
ن -ه -اي -ة السس-ن-ة وف-ق اإلج-راءت ال-ق-ان-ون-ي-ة
ل -ل-وظ-ي-ف ال-ع-م-وم-ي ح-يث ” ف-ت-ح ٢٠٢٢
م - -نصسب م- -ن- -ه- -ا  ١7٢٢م -نصسب خ -اصس
باألقسسام اÿاصسة ‘ إاطار الدماج هذه
الفئة وتغطية النقصس اŸسسجل منذ٢٠١٥
إا ¤ج -انب م -ن-ت-وج ال-ت-ك-وي-ن ع ÈاŸراك-ز
اŸت -خصسصس -ة ال-ذي يشس-م-ل  ١٢٠٠منصسب
ع- -ل- -ى غ- -رار م- -رب- -ي رئ- -يسس -ي و م -راف -ق
,يلتحقون بعد سسني Ïأاو  3سسنوات لتدعيم
ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-خصسصس ورف-ع الضس-غ-ط ع-لى
اŸؤوط -ري -ن وت -وف Òن-وع-ي-ة ت-ك-ف-ل أاحسس-ن
بهذه الفئة .
وكشسفت الدالية عن منح مؤوخرا اعتماد

خÓل زيارته إا ¤ميلة

ل-ف-ت-ح م-ؤوسسسس-ة م-ت-خصسصس-ة ل-ل-تكفل بذوي
اإلع -اق -ات ال -ذه-ن-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ولي-ة
عنابة ‘ إاطار فتح السستثمار اÿاصس ‘
Óطفال
قطاع الÎبية والتعليم اŸوجه ل أ
Óط -ارات
اŸع- -اق Úذه -ن -ي -ا تشس -ج -ي -ع -ا ل  -إ
ا÷امعية اŸتخصسصسة ‘ اÛال.
ودعت ال- -وزي- -رة ب -اŸن -اسس -ب -ة ال -ولة عÈ
الÎاب ال- -وط -ن -ي ل -ت -ك -ي -ي -ف اŸؤوسسسس -ات
الÎب-وي-ة واŸشس-اري-ع السس-ك-ن-ي-ة Ãا ي-تÓئم
وﬂت- -ل- -ف اإلع- -اق -ات ‘ إاط -ار تسس -ه -ي -ل
Óشس- -خ -اصس م -ن ذوي
ا◊رك- -ة واŸرور ل - -أ
الح- -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصس- -ة وك- -ذا مشس -روع
اŸدي -ن -ة ال -ن -م -وذج -ي -ة اŸك -ي-ف-ة ل-ف-ائ-دة
األشسخاصس اŸعاق.Ú

بلمهدي يحذر من إسشتغÓل إألطفال ع Èمنصشات إلتؤإصشل إلجتماعي
’طفال ع Èمنصصات التواصصل ا’جتماعي من خÓل
’وقاف ،يوسصف بلمهدي ،أامسسÃ ،يلة ،من اسصتغÓل ا أ
حذر وزير الشصؤوون الدينية وا أ
«الرسصائل الهدامة» التي يتلقونها ‘ الدردشصة وا◊وارات مع شصخصصيات وجهات ›هولة.
واأوضسح الوزير ‘ حديثه للصسحافة
با إ ق ا م ة ض س ي و ف ا ل و ل ي ة  ،ع ق ب ا إ ش س ر ا فه
ع ل ى م ر ا سس م ا ل د خ و ل ا  Ÿد ر س سي ل ه ذ ه
السس-ن-ة م-ن ال-ث-ان-وي-ة ا÷دي-دة ل-بلدية
ع  Úا ل ت  Úا أ ن ا ل ط فل ا أو ا ل ت ل م ي ذ ا أ و
الشساب يتلقى ع Èمنصسات التواصسل
ا ل ج ت م ا عي و و س س ا ئ ل ا لإ ع  Óم ا ◊ د ي ث ة
ر س س ا ئ ل « ه د ا م ة » ت د عو ا ل ل خ ش س ي ة م ن
ه-ذه ال-وسس-ائ-ط ،وتسس-ت-دع-ي ال-توعية
وت -بصس Òمسس -ت -ع-م-ل-ي-ه-ا م-ن الأط-ف-ال
ل- -ي- -ك- -ون- -وا اأك Ìح- -ذرا وح- -ي -ط -ة ‘
ال- -ت -ع -ام -ل خ Ó-ل ال -دردشس -ات ال -ت -ي
يجرونها مع «اÛهول» ،على حد
وصسفه.

واأضس-اف ب-ل-م-ه-دي ع-ل-ى اأن ال-ت-ح-اور
ا ل ت ي ي ق و م ب ه ا لأ ط ف ا ل ق د ي ك و ن م ع
ج -ه -ات ل ي -ع -رف -ون -ه-ا ت-بث سس-م-وم-ا
تشس -كك ‘ ا÷زائ -ر وم -وؤسسسس -ات -ه-ا و
ر ج ا ل ت ه ا و ح ت ى ت ا ر ي خ ه ا و اس س ت ق  Óل ه ا
م ا ي س س ت د ع ي ا ل ي وم م ر ا ف ق ت ه م  ،د ع ي ا
ا ل س س ا ت ذ ة و ا Ÿر ب  Úو ا ل ئ م ة و ا لأ و ل ي ا ء
التوعية ‘ هذا اÿصسوصس.
و ب - - -ع - - -د اأن ن - - -وه ع - - -قب ال - - -درسس
الف- -ت- -ت- -اح- -ي ال -ذي حضس -ره Ãع -ي -ة
ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ والسس- -ل- -ط- -ات اÙل -ي -ة
ب -ال-ث-ان-وي-ة ا÷دي-دة (‰ط ٨٠٠ـ)٢٠٠
لبلدية ع Úالت Úالتي اأشسرف على
ت -دشس -ي -ن -ه -ا ال -ي -وم Ãا ج -اء ‘ ه -ذا

ال- -درسس م -ن م -ع -ا Êت -ن -ب -ذ ال -ف -ت -ن -ة
وال -فسس -اد ‘ م -وضس -وع -ه اŸت -م -ح-ور
حول «حب الوطن والوفاء له» قال
الوزير« :اإن ا÷زائر دفعت ضسريبة
ك- -بÒة» لسس- -ت- -ع- -ادة سس- -ي- -ادت -ه -ا م -ن
اŸسس -ت -ع -م -ر م -ن خÓ-ل ال-تضس-ح-ي-ات
ا÷سس-ي-م-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا اأب-ن-اوؤه-ا ما
ي- - -ف - -رضس ال - -ي - -وم -ك - -م - -ا اأضس - -اف-
اÙافظة عليها و على مكتسسباتها.
و‘ سس -ي -اق ال -دخ -ول اŸدرسس-ي اأك-د
الوزير ‘ رده على الصسحافة اأنه ”
م ر ا س س ل ة د ا ئ ر ت ه ا ل و زا ر ي ة م ن ط ر ف
و ز ي ر ال  Îب ي ة ا ل و ط ن ي ة  Ÿر ا جع ة ك ت ب
الÎب - -ي - -ة الإسس Ó- -م - -ي - -ة وك- -ان ال- -رد

بلجود من تيارت:

ب-اع-ت-م-اده-ا ب-ع-د م-راج-عتها من قبل
ا إ ط ا ر ا ت س س ا مي ة ﬂت ص س ة م ن ع ل م ا ء
واأسس -ات -ذة ب -وزارة الشس -وؤون ال -دي -ن -ي -ة
والأوق- -اف ب -ع -د ع -دم تسس -ج -ي -ل اأي -ة
م Ó- -ح - -ظ - -ات –ول دون اأن ت- -ك- -ون
ا ل ك ت ب ‘ م ت نا ول ا ل ت  Óم ي ذ .
و‘ موضسوع اآخر كشسف الوزير اأن
ح -م -ل-ة ج-م-ع ال-زك-اة ال ١٨سستنطلق
الأسس-ب-وع اŸق-ب-ل وال-ه-دف م-ن-ه-ا ه-و
ج -م -ع م -ب -ل -غ ي -ف -وق حصس -ي -ل -ة ال-ع-ام
ا  Ÿا ض س ي و ال ت ي ف ا ق ت  ١ , ٤مل ي ا ر د ج
ل ز يا د ة ا  Ÿس س ت ف ي د ين م ن ه ا  ،م و ؤ ك د ا ا أ ن ه
سس-ي-ت-م تسس-ل-ي-م-ه-ا Ÿسستحقيها بصسورة
ت ض س م ن ك ر ا م ته م.

 700هيك ـ ـ ـ ـ ـ ـل ترب ـ ـ ـ ـؤي سشلـ ـ ـ ـ ـم ‘ ظـ ـ ـ ـ ـرف قياسشـ ـ ـ ـ ـ ـي
قال وزير السصكن والعمران واŸدينة ،كمال بلجود ،أامسس ،بتيارت ،إان «الدولة سصتواصصل ›هوداتها من أاجل إا‚از اŸشصاريع والهياكل
’بنائنا ع Èربوع الوطن ‘ أاحسصن الظروف».
الÎبوية من أاجل ضصمان حق التمدرسس أ
وأاب -رز ال -وزي -ر أاث -ن -اء إاشس -راف -ه ع -ل-ى
اف -ت-ت-اح اŸوسس-م ال-دراسس-ي ب-ال-ولي-ة،
أان» تعداد أاك Ìمن  ٩مÓي Úتلميذ
ال -ذي -ن ال -ت -ح -ق-وا Ãق-اع-د ال-دراسس-ة
وال -ذي -ن وف-رت ل-ه-م ال-دول-ة م-ن-اصسب
ب - -ي - -داغ- -وج- -ي- -ة دل- -ي- -ل ع- -ل- -ى ه- -ذه
اÛه - -ودات اŸب- -ذول- -ة م- -ن ط- -رف
ال -دول -ة وإاع -ط -ائ -ه -ا األول -وي -ة ل -ه -ذا
ال-ق-ط-اع اŸع-ن-ي ب-ت-نشس-ئ-ة سسيكون لها
دور فعال ‘ رقي وتطور ا÷زائر».

وأاضساف أان «›هودات الدولة تظهر
م- -ن خÓ- -ل م- -ا ي- -ق- -ارب  7٠٠هيكل
تربوي جديد يسسلم ع Èالوطن مع
الدخول اŸدرسسي ا◊ا‹ ‘ ظرف
قياسسي ‘،انتظار هياكل أاخرى ‘
طور اإل‚از ومشساريع سسيتم إا‚ازها
مسستقب.»Ó
وأاشسرف بلجود على انطÓق اŸوسسم
الدراسسي  ٢٠٢٠-٢٠١٩من ثانوية عبد
الوهاب أافلح بعاصسمة الولية ،حيث

اسس- -ت- -م- -ع إا ¤ع -رضس ح -ول اŸراف -ق
ا÷دي- -دة ل -ه -ذا ال -دخ -ول اŸدرسس -ي
واŸتمثلة ‘  6مدارسس ابتدائية و3
متوسسطات.
كما ينتظر اسستÓم  3ثانويات قبل
نهاية سسنة  ‘ ٢٠١٩ما سسيتم اإلنتهاء
من إا‚از  7ثانويات و  ٥متوسسطات
وم -درسس -ة اب -ت -دائ -ي -ة ق -ب -ل ال -دخ -ول
اŸدرسسي لسسنة  ،٢٠٢٠حسسب مديرية
التجهيزات العمومية بالولية.

وحضس -ر ال -وزي -ر ال -درسس ال-ن-م-وذج-ي
حول «حب الوطن والوفاء له و“سسك
ب -ال -وح -دة ون -ب -ذ ال-ف-ت-ن-ة» ال-ذي ق-دم
ل - -ل - -ت Ó- -م- -ي- -ذ Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -دخ- -ول
اŸدرسسي».
وأاشسارت إاحصسائيات مديرية الÎبية
ب -ولي -ة ت-ي-ارت إا ¤ال-ت-ح-اق ٢٥٥.١٥٥
تلميذ ‘ ﬂتلف األطوار التعليمية
Ãق-اع-د ال-دراسس-ة ي-ؤوط-ره-م ١7.٤٨٢
أاسستاذ وموظف.

“ازيرت من سصطيف وباتنة :

قطـ ـ ـاع إلÎبيـ ـ ـة ه ـ ـؤ «إلعمـ ـؤد إلفقـ ـري لتنمي ـ ـة إلبـ ـ ـÓد»
اعتÈت وزيرة الصصناعة و اŸناجم ،جميلة “ازيرت ،أامسس ،بسصطيف ،أان قطاع الÎبية هو «العمود الفقري لتنمية البÓد ‘ جميع
اÛا’ت».
اأك-دت ال-وزي-رة ع-ن-د ت-دشس-ي-ن-ه-ا
ل -ث -ان -وي -ة ج -دي -دة Ãن -ط -ق -ة «عÚ
موسس» باŸدخل الشسرقي Ÿدينة
سس -ط -ي -ف ‘ اإط -ار اإشس-راف-ه-ا ع-ل-ى
مراسسم الدخول اŸدرسسي للموسسم
ال -دراسس -ي  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩على
الأه-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا الدولة لهذا
ال- -ق- -ط- -اع م -ن خ Ó-ل الإم -ك -ان -ات
الضسخمة التي تخصسصسها السسلطات
العمومية ‘ هذا اÛال و التي
تÎج- -م- -ه- -ا ‘ اŸي -دان ال -ه -ي -اك -ل
الÎب- - -وي - -ة اŸن - -ج - -زة ‘ «ظ - -رف
قياسسي»  .و ذكرت الوزيرة كذلك
ب -ال -ق-رارات الأخÒة ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا

ا◊كومة ‘ ›ال –سس Úظروف
ال-ت-م-درسس اŸت-م-ث-ل-ة ‘ رف-ع ال-قيمة
اŸالية Ÿنحة التمدرسس و التضسامن
اŸدرسسي.
ق-ب-ل اإشس-راف-ه-ا ع-ل-ى ت-دشس Úث-ان-وي-ة
«ع Úم - -وسس» ا÷دي - -دة اسس- -ت- -م- -عت
ال -وزي -رة ل -ع-رضس وج-ي-ز ح-ول ق-ط-اع
الÎب-ي-ة ب-ولي-ة سس-ط-ي-ف ال-ذي ي-حتل
الصس- -دارة وط- -ن- -ي- -ا م- -ن ح- -يث ع -دد
الهياكل و تعداد التÓميذ و التنظيم
الÎبوي للتÓميذ و اأيضسا من ناحية
ع- -دد اŸوؤط -ري -ن ح -يث ي -ب -ل -غ ع -دد
الب-ت-دائ-ي-ات  ٨7١م - -درسس - -ة و ٢33
متوسسطة و  ١٠٢ثانويات.

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

و حضسرت الوزيرة رفقة السسلطات
اÙلية عقب تدشسينها لثانوية «عÚ
موسس» ا÷ديدة الدرسس الفتتاحي
ل-لسس-ن-ة ال-دراسسية  ٢٠٢٠/٢٠١٩حول
«حب الوطن و الوفاء له والتمسسك
بالوحدة الوطنية ونبذ الفتنة».
وب -ب -ات -ن -ة اأشس -رفت وزي -رة الصس-ن-اع-ة
واŸناجم مسساء اليوم على تدشسÚ
م-ت-وسس-ط-ة ب-حي  ١6٥٠سس-ك-ن ضسمن
صس -ي -غ -ة ال -ب -ي -ع ب -الإي -ج -ار ب -ال-ق-طب
ال -ع -م -را Êح -م-ل-ة  3ب -ب-ل-دي-ة وادي
الشسعبة.
واسستمعت الوزيرة التي اأشسرفت على
اف- - - -ت - - -ت - - -اح اŸوسس - - -م ال - - -دراسس - - -ي

 ٢٠٢٠-٢٠١٩بهذه الولية اإ ¤عرضس
ح- -ول ق -ط -اع الÎب -ي -ة ﬁل -ي -ا ال -ذي
ت -دع-م م-ع ب-داي-ة اŸوسس-م ال-دراسس-ي
ا÷ديد بثانوية واحدة و متوسسطة
و ٨ح -ج -رات ت -وسس -ي -ع ك -م -ا ت -ل-قت
شس- -روح -ات ح -ول الإم -ك -ان -ات ال -ت -ي
تتوفر عليها الولية ‘ هذا اÛال.
قبل ذلك حضسرت جميلة “ازيرت
باأحد اأقسسام اŸتوسسطة التي –مل
اسسم الشسهيد فرحات مهنة بن اأحمد
جانبا من درسس حول «حب الوطن
وال- -وف- -اء ل- -ه وال- -ت- -مسسك ب- -ال- -وح -دة
ال-وط-ن-ي-ة ون-ب-ذ ال-ف-ت-نة» الذي تفاعل
معه التÓميذ.
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أاشصرف على اŸوسصم الدراسصي من تيزي وزو ،مÒاوي:

تقليصص آإج ـ ـ ـ ـال إلنتظار وأإنسشن ـ ـ ـة
إŸسشتششفيات أإهدإف وزإرة إلصشحة
صصّرح وزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفياتﬁ ،مد مÒاوي ،أامسس ،بتيزي
’نسصا Êعلى اŸسصتشصفيات من بÚ
وزو ،أان تقليصس أاجال ا’نتظار وإاضصفاء الطابع ا إ
’هداف الرئيسصية لوزارة الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات.
ا أ
وذكر وزير الصسحة الذي تنقل
إا ¤عاصسمة جرجرة إلشسرافه
ع -ل -ى اف -ت-ت-اح ال-ع-ام ال-دراسس-ي
ا÷دي- -د أان «أانسس- -ن- -ة اÿدم- -ة
العمومية على مسستوى الهياكل
الصس -ح -ي -ة ل -ل -ق -ط -اع سس-تسس-م-ح
بتحقيق قفزة نوعية ‘ التكفل
ب -اŸريضس» وذلك ل-دى ت-ف-ق-ده
مركز مكافحة السسرطان لدراع
بن خدة.
وقال ﬁمد مÒاوي إان الدولة
ق-د ج-ن-دت وسس-ائ-ل م-ه-م-ة م-ن
ه -ي-اك-ل و Œه-ي-زات صس-ح-ي-ة و
م- -وارد بشس- -ري- -ة ،مضس- -ي- -ف -ا أان
«أانسس -ن -ة ال -ق -ط-اع واجب و ه-و
أاح -د أاه -داف -ن -ا .ن -ح -ن ن -ع-م-ل
ج -اه -دا ع -ل -ى –سس Úن -وع-ي-ة
اÿدم- -ة ال- -ت -ي ل ت -رضس -ي -ن -ا»،
مشسÒا إا ¤أانه من اŸتوقع ‘
قانون الصسحة القادم Œسسيد
خارطة طريق لسستدراك هذه
الوضسعية.
وأاضس- -اف ال- -وزي- -ر أان ع -م -ل -ي -ة
ت-ق-ل-ي-ل أاج-ال ان-تظار اŸرضسى
لÓسستفادة من العÓج يتطلب
ت -دع -ي -م ع -دد ال -ع -م-ال ،ح-يث
أاعلن ‘ هذا الصسدد أان وزارته
سس - -تضس - -ع الشس - -روط الÓ- -زم- -ة
إلنشس - - -اء ف- - -ري- - -ق ث- - -الث م- - -ن
اŸمارسس Úعلى مسستوى مركز
م-ك-اف-ح-ة السس-رط-ان ل-دراع ب-ن
خدة حتى تتمكن هذه اŸنشسأاة
حا
التي تعمل من السسابعة صسبا ً
إا ¤السسابعة مسساء من اسستقبال
اŸرضس -ى إا ¤غ -اي -ة م -ن-تصس-ف
ال -ل-ي-ل وب-ال-ت-ا‹ ال-ت-ق-ل-يصس م-ن
أاوقات النتظار .وعن سسؤوال
يخصس العنف ضسد العمال ‘
اÛال ال -ط-ب-ي داخ-ل م-راف-ق
الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ندد الوزير
‘ ندوة صسحفية نشسطها بهذه
الظاهرة ،مؤوكدا «أاننا بلد حق
وعدالة وليسس هناك ما يÈر
هذه األعمال .يجب أان ندين
النقائصس وعلى اإلدارة التكفل
بها».
وأاشسار ‘ هذا الصسدد إا ¤أان
÷نة مشسÎكة ب Úالقطاعات
تعمل على هذا اŸلف لتحسسÚ
األمن داخل اŸرافق الصسحية
Ãا ‘ ذلك تعزيز أاعوان األمن
و ال- - -ف- - -رق ع- - -ل- - -ى مسس- - -ت - -وى

السس - -ت - -ع- -ج- -الت م- -ع –سسÚ
شس- -ب- -ك- -ة ال- -رع- -اي- -ة الصس -ح -ي -ة
ا÷واري -ة ل -ت -خ -ف -ي-ف الضس-غ-ط
على اŸسستشسفيات.
وط - -م - -أان مÒاوي اŸواط- -نÚ
ال- -ذي- -ن ال- -ت- -ق- -ى ب- -ه -م Ãرك -ز
م -ك -اف -ح -ة السس -رط -ان وال-ذي-ن
أاث- -اروا ع -ددا م -ن ال -ن -ق -ائصس،
ع- - -ل - -ى غ - -رار «ن - -قصس أادوي - -ة
أام - -راضس ال - -دم» و»مشس - -ك - -ل - -ة
تشس- -غ -ي -ل مسس -تشس -ف -ى أام -راضس
القلب» و «عدم كفاية اŸنشسآات
ا÷واري-ة» ،أان-ه سس-ي-ق-وم ق-ري-بً-ا
بزيارة عمل إا ¤الولية لتفقد
اŸنشس -آات الصس-ح-ي-ة اıت-ل-ف-ة
م - -ن أاج - -ل ات - -خ - -اذ ال- -ت- -دابÒ
الÓزمة لضسمان خدمة الرعاية
الصسحية للمواطن.
ك-م-ا أاع-ل-ن ع-ن زي-ارة ت-ف-ق-دية
للجنة وزارية سستقوم بها األحد
القادم لتيزي وزو للتحقيق ‘
مسسأالة نقصس األدوية.
وح -ول ن -فسس اŸوضس-وع ،ج-دد
ال- -وزي- -ر ت- -أاك- -ي -ده ع -ل -ى وف -رة
األدوي- - - -ة ع - - -ل - - -ى مسس - - -ت - - -وى
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ،ق-ائ Ó-إان ه-ذا
اŸشسكل «يطرح على مسستوى
الصس -ي -دل -ي -ات اÿاصس -ة ،ح -يث
لح - -ظ - -ن - -ا وج- -ود ‡ارسس- -ات
معينة مثل البيع اŸصساحب»،
مشسÒا إا ¤أان ÷ان –ق - - -ي- - -ق
تتواجد ‘ اŸيدان».نحن ‘
ان -ت -ظ -ار ت -ق -اري -ره -م لت -خ -اذ
الج- -راءات الÓ- -زم -ة لت -خ -اذ
اإلج - -راءات ال Ó- -زم - -ة ل - -ه- -ذه
ال -وضس -ع -ي-ة ،ح-يث أان-ه م-ن غÒ
اŸقبول حرمان اŸريضس من
عÓجه».
وذك -ر ب-إانشس-اء «÷ن-ة م-راق-ب-ة»
ع-ل-ى مسس-ت-وى إادارت-ه ال-وزاري-ة
مشس- -ك- -ل- -ة م- -ن اŸدي- -ر ال- -ع -ام
ل-لصس-ي-دل-ي-ة وال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ية
للصسيادلة ا÷زائري Úو موزعي
األدوي - -ة واÛلسس ال - -وط- -ن- -ي
ألخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة وم-ن-ت-جÚ
ل -ل -ق -ي -ام Ãت -اب -ع -ة أاسس -ب -وع -ي-ة
لسسلسسلة التوزيع على اŸسستوى
الوطني.
و‘ رده لسس -ؤوال صس -ح -ف -ي ع-ن
وف - -اة اŸوال - -ي - -د ا÷دد ،ق- -ال
مÒاوي إان ع- - -دده- - -م ع- - -ل- - -ى
اŸسس -ت -وى ال -وط -ن-ي ه-و ٥7,7

ل-ك-ل  ١٠٠.٠٠٠ولدة .ولح -ظ
أان «شس- -ب -ك -ة ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸرأاة
ا◊ام -ل ال -ت -ي اع -ت-م-دت سس-ن-ة
 ٢٠١٩وال-ت-ي ت-خضس-ع ل-ع-م-ل-ي-ة
–سسينها سسمحت بخفضس عدد
ال- - - -وف- - - -ي- - - -ات» .وأاضس - - -اف أان
ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات ت -ف -ت -ح بشس -ك -ل
م -ن -ه -ج -ي ل -ت -ح-دي-د األسس-ب-اب
واتخاذ التداب ÒالÓزمة ضسد
اŸتسسبب ‘ Úعملية اإلهمال.
...واجتماع هذا السصبت
Ÿناقشصة نقائصس الصصحة
كشسف وزير الصسحة و السسكان
و إاصسÓح اŸسستشسفياتﬁ ،مد
مÒاوي ،أان- -ه سس- -ي- -ل- -ت -ق -ي ي -وم
السس - - -بت اŸق - - -ب- - -ل Ãدي- - -ري
الوليات التابع Úلقطاعه ‘
جلسسة عمل حول «النقائصس»
اŸسسجلة ‘ قطاعه.
وقال مÒاوي الذي قام بزيارة
ع -م -ل ال -ي -وم األرب -ع -اء ل -ولي-ة
تيزي وزو أان جلسسة العمل هذه
ت -أات -ي «اسس -ت -ج -اب-ة ل-ل-رغ-ب-ة ‘
–سس Úظ- - -روف ال- - -ت- - -ك- - -ف - -ل
باŸرضسى على مسستوى الهياكل
الصس-ح-ي-ة اıت-ل-ف-ة ‘ ج-م-ي-ع
أانحاء الوطن».
وأاشس- -ار ال- -وزي- -ر إا ¤أان ع- -م -ل
تشسخيصسي للقطاع ” بعثه من
ط -رف مصس -ا◊ه« .ط -ل-ب-ن-ا م-ن
م- -دي- -ري الصس -ح -ة ب -ال -ولي -ات
ب- -إاع- -داد خ- -ري- -ط- -ة ال -ط -ري -ق
وخريطة الصسحة اÙلية التي
تأاخذ بع Úالعتبار خصسائصس
كل ولية .وسستحدد اÿرائط
الصس -ح -ي -ة الح -ت -ي-اج-ات ال-ت-ي
سسنتكفل بها».
وأاوضسح أان «مراجعة اÿرائط
الصسحية لكل ولية من شسأانه
ضسمان تغطية صسحية متوازنة
ع- -ل- -ى أاسس- -اسس الح- -ت -ي -اج -ات
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-لسس-ك-ان» ،مقرا ‘
السس - - -ي - - -اق ب - - -وج - - -ود ب - - -عضس
«ال- - -ف- - -وضس- - -ى» ‘ تسس - -ج - -ي - -ل
اŸشساريع.
وق -ال وزي -ر الصس-ح-ة والسس-ك-ان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات إانه «من
الضس- -روري ال- -ي- -وم أان ت- -خضس -ع
ع- -م -ل -ي -ة تسس -ج -ي -ل اŸشس -اري -ع
ل -دراسس -ات ع -ل -م -ي -ة م -ن أاج -ل
تغطية صسحية عادلة و متوازنة
بالنسسبة لكل ولية».

بوزيد من النعامة:

إعطاء إألهمية إلبالغة Ÿششروع إŸؤؤسشسشة إ÷امعية

أاكد وزير التعليم العا‹
والبحث العلمي الطيب بوزيد،
أامسس ،بالنعامة ،على إاعطاء
’همية البالغة Ÿشصروع
ا أ
اŸؤوسصسصة اÿاصس بكل جامعة
أاو مركز جامعي كمرجع يحدد
و بدقة آافاق تطوير وعصصرنة
قطاع التعليم العا‹ من حيث
اŸرافق واسصتحداث
التخصصصصات والفروع
التكوينية.
وأاب -رز ال-وزي-ر ال-ذي اط-ل-ع ب-اŸرك-ز
ا÷امعي «صسا◊ي أاحمد» بالنعامة
ع - -ل - -ى ج- -انب م- -ن سس Òع- -م- -ل- -ي- -ة
ال -تسس -ج -ي Ó-ت ا÷ام -ع -ي-ة ل-ل-م-وسس-م
 ،٢٠٢٠-٢٠١٩أان دائ- -رت- -ه ال- -وزاري -ة
تو‹ أاهمية كبÒة لعملية مراجعة
خ -ري-ط-ة ال-ت-ك-وي-ن-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸؤوسسسسات ا÷امعية التي أاسسندت
إا ¤خÈاء وأاسس- -ات- -ذة وإاط -ارات م -ن
أاج-ل» –ق-ي-ق ال-ت-ن-اسس-ق والنسس-جام
ب Úفروع وشسعب التكوين ا÷امعي
وم- -ت- -ط- -ل- -ب- -ات ت- -ط- -وي- -ر ال -نسس -ي -ج
الق -تصس -ادي والج -ت-م-اع-ي ل-ل-وط-ن
ورف - -ع –دي ال- -ن- -وع- -ي- -ة ‘ ›ال
التكوين والتعليم ا÷امعي.»Ú
وتطرق بوزيد -الذي أاشسار إا ¤بلوغ
نسسبة تقدم ‘ التسسجيÓت ا÷امعية
للموسسم ا÷امعي ا÷ديد ‘ حدود
 3٨باŸئة على اŸسستوى الوطني إا¤
غاية أاول أامسس ،إا ¤ضسرورة سسعي
اŸشس -رف Úع -ل -ى اŸرك -زا÷ام -ع-ي
ل - -ل - -ولي- -ة ل- -ت- -ط- -وي- -ره ‘ م- -ي- -دان
ال -ب -ي-داغ-وج-ي-ا وال-ت-خصسصس-ات ال-ت-ي

تتÓءم مع خصسوصسيات اŸنطقة.
وأاشس - -ار إا« ¤ضس - -رورة إادراج ك - -اف- -ة
اŸع- -اي Òالسس- -تشس -راف -ي -ة Ÿشس -روع
ت- -ط -وي -ر وت -وسس -ي -ع ه -ذه اŸؤوسسسس -ة
ا÷امعية بنظرة تعتمد على مسسايرة
ال-ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي و تناسسقه مع
التطور اإلنسسا Êللمجتمع» ،مضسيفا
أان مصسالح الولية خصسصست أارضسية
إاضسافية Ãسساحة  3٤هكتار سستتيح
إا‚از ع- -دة م -راف -ق ب -ي -داغ -وج -ي -ة
جديدة تابعة لقطاع التعليم العا‹
مسستقب.Ó
وذكر الوزير أايضسا بضسرورة التعجيل
ب-ف-ت-ح ت-خصسصس-ات ت-ت-ع-لق بالطاقات
اŸتجددة و النظيفة و أاخرى تخصس
قطاع السسكن على مسستوى اŸركز
ا÷ام -ع -ي ل -ل -ن -ع -ام -ة ب -ال -ن -ظ -ر إا¤
اإلمكانيات التي تتوفر عليها هذه
اŸنطقة ‘ هذا اÛال.
وأاضس- -اف ال- -ط- -يب ب- -وزي- -د أان ه -ذه
اŸن -ط -ق -ة «ب-ح-اج-ة م-اسس-ة إا ¤دور
التكوين ا÷امعي ‘ إاعداد تخرج
ﬂتصس ‘ Úتخصسصسات اŸيكانيك
وال -ف -ي -زي -اء وال -ه -ن-دسس-ة اŸع-م-اري-ة
إليجاد حلول للعديد من النقائصس
التي تعا Êمنها اŸنطقة ‘ هذه
اÛالت».
وب- -ع- -د أان أاك- -د ع- -ل -ى ت -وف Òك -اف -ة
التحضسÒات التي تسستلزمها عملية
التسسجيÓت ا÷امعية وذلك بهدف
اسستقبال الطلبة ‘ أاحسسن الظروف
والرتقاء بدور ا÷امعة ‘ جميع
اÛالت ،وجه الوزير دعوته إا¤
اŸن- - - -ت - - -خ - - -ب ÚاÙل - - -ي Úإلدراج

ت- -خصس- -يصس م -ب -ال -غ رم -زي -ة ضس -م -ن
م- - -داولت اÛالسس الشس- - -ع- - -ب - -ي - -ة
اŸن-ت-خ-ب-ة «ل-ت-م-ويل مشساريع صسغÒة
ل -ط-ل-ب-ة اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي وŒسس-ي-د
مشساريع البحوث التي يتم إاعدادها
باıابر العلمية للمركز ا÷امعي
كالبحوث التي توجد حلول للمشساكل
البيئية التي تعا Êمنها اŸنطقة».
وبخصسوصس دعم و تعزيز اسستعمال
ال- -ل- -غ- -ة اإل‚ل- -ي- -زي- -ة ‘ اŸن- -اه -ج
الدراسسية با÷امعة ,،أاوضسح الطيب
ب- -وزي- -د أان ه- -ذه ال- -ل- -غ- -ة أاصس -ب -حت
«واقعا» ،حيث أان بحوث ا÷امعيÚ
تنشسر بهذه اللغة ،أاما توجه الوزارة
«فهو نحو تعزيز اإل‚ليزية لتمكÚ
ال -ط -ل -ب-ة واألسس-ات-ذة وال-دك-ات-رة م-ن
ال-ت-ح-ك-م ‘ ال-ت-ك-ن-ول-وجيا ومعاصسرة
البحوث التي يشسهدها العا ⁄دون
العتماد على الÎجمة ‘ مشساريع
ال -ب-ح-وث ال-ت-ي ي-جب أان يسس-ت-وف-ي-ه-ا
ال -ب -احث ا÷ام -ع -ي ا÷زائ -ري م -ن
منبعها» .وأاضساف الوزير أان توجه
ت- -ع -زي -ز ال -ل -غ -ة اإل‚ل -ي -زي -ة داخ -ل
ا÷ام -ع -ة ي -أات -ي «إلت -اح -ة ال -ف-رصس-ة
ل-لشس-ب-اب ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن أاداة ل-لتواصسل
واŸعرفة وللعلوم وانطÓقا من هذا
اŸبدأا سستعكف ÷نة خÈاء ،سسيتم
اسس- - -ت- - -دع- - -اؤوه - -ا إا ¤ج - -انب ÷ان
ب-ي-داغ-وج-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ي-ادين
التكوين ،على دراسسة و–ديد كيفية
إادراج وت -ع -زي -ز ه -ذه ال -ل -غ-ة ل-ف-ائ-دة
الطلبة وكذلك لغات أاخرى كالصسينية
واألŸانية بوصسفها لغات متداولة ‘
دول قوية تكنولوجيا».

الخميسس  ٠٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٥محرم ١٤٤١هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’سسرى
موقع إعÓم إ أ

“ثل إ÷زإئر سساحة تاريخية
Ÿسس-ان-دة إل-قضس-ي-ة إل-ف-لسس-ط-ي-نية،
ف-ق-د ب-رز تضس-ام-ن أإه-ل-ه-ا م-ع شسعب
ف- - - -لسس - - -ط ‘ Úك - - -ل إلسس - - -اح - - -ات
وإŸيادين وإÙن إلتي تقع عليهم،
’خÒة زإد إهتمام
’ونة إ أ
ففي إ آ
أإه -ل إ÷زإئ -ر ب -قضس -اي -ا ف -لسس -طÚ
’سسرى ‘ سسجون
خاصسة قضسية إ أ
إ’ح- -تÓ- -ل ،ف- -أاخ- -ذت إلصس- -ح- -ف
’ع Ó-م إıت-ل-ف-ة ت-ع-د
ووسس -ائ -ل إ إ
إل -ت-ق-اري-ر إıت-ل-ف-ة إل-ت-ي ت-فضس-ح
’سس- -رى
ج - -رإئ - -م إÙت - -ل ب- -ح- -ق إ أ
إلفلسسطيني.Ú

وت- -ن- -اولت ال -ت -ق -اري -ر ال -ت -ي نشس -رت ‘ اإلع Ó-م
ا÷زائ- -ري ،أادق اŸع -ان -اة ال -ت -ي Áر ب -ه -ا األسس -رى
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ون ،م-ن اع-ت-ق-ال إاداري ظ-ا ⁄وع-زل
ان-ف-رادي واه-م-ال ط-ب-ي وق-م-ع واق-ت-ح-ام ل-ل-زن-ازي-ن
ومصسادرة اŸقتنيات وحرمان األسسرى من الزيارة
وإاضس -راب -ات ا◊ري -ة وال -ك-رام-ة وأاج-ه-زة ال-تشس-ويشس
اŸسسرطنة ،وغ Òذلك من ا÷رائم.
واسس- -ت- -ق -ب -ل الشس -عب ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي اله -ت -م -ام
ا÷زائ -ري ب -قضس -اي-اه اıت-ل-ف-ة ب-ك-ل حب وت-ق-دي-ر
وثناء ،معبًّرا الشسعب ا÷زائري شسعب عظيم بكل
مكوناته وشسرائحه ،كونه يعت Èقضسية فلسسط Úهي
قضسيته األو.¤

إل ّسسند وإل ّ
ظهÒ
مكتب إاعÓم األسسرى أاجرى حواًرا مع أا « -خالد صسالح»
مسسؤوول ملف األسسرى ‘ سسفارة فلسسط Úبا÷زائر ،للحديث
ع -ن ال -ن -ق -ل -ة ال -ن -وع -ي-ة ‘ اله-ت-م-ام ال-ع-رب-ي ب-قضس-ي-ة السس-رى
الفلسسطيني Úخاصسة ‘ دولة ا÷زائر ،والذي أاثنى بدوره على
العÓم ا÷زائري الذي اعت Èقضسايا فلسسط Úكقضسايا بÓده.
قائ :Óهذا اŸوقف التاريخي ج ّسسدته كل أاجيال ا÷زائر
م-ن-ذ رواد اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا وم-ن-اضس-ل-ي-ه-ا الوائ-ل ،ال-ذي-ن عّ-ب-روا عن
نضسالهم وأاخÓقهم وثورتهم الباسسلة مرورا بكل من جاء على
رأاسس العمل الرسسمي ا÷زائري ،ووصسول إا ¤رأاي عام جزائري
شسعبي رضسع الولء للقضسية الفلسسطينية .فكل ا÷زائر شسعباً
وحكومة عّبروا وما زالوا عن إاÁانهم بالقضسية الفلسسطينية.
وهم آاخر معاقل العا ⁄ورغم التغ Òالذي أاصساب منظومة
السسناد الدو‹ والعربي بحكم الهيمنة المريكية وتغ Òالنظام
ال-ع-اŸي م-ن-ذ ان-ه-ي-ار ال–اد السس-وف-ي-ت-ي ،ورغ-م ت-ن-ك-ر ال-قريب
والبعيد لفلسسط Úوجرحها.
إال أان ا÷زائ -ر ال -وح -ي -دة ال -ت -ي م -ا زالت –اف -ظ  -شس -ع -بً-ا
وحكومًة  -على ثابتها الذي  ⁄يتبّدل ،وهو  -ثابت  -أان
ا÷زائر مع فلسسط ÚظاŸة أاو مظلومة .لذلك ،فإان قضسايا
فلسسط Úوهمومها “سس الوجدان ا÷زائري بشسكل حقيقي
وج -دي وب -دون تصس ّ-ن -ع ،ف -ا÷زائ -ر ت-راقب ا Èÿال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
والوجع الفلسسطيني كما تتابع حالتها الوطنية ،بنفسس الدرجة
من الهتمام ا◊قيقي ،وهي السسند والظه Òالذي ل يتصسنع ‘
مشس -اع -ره وح -ب -ه واه -ت -م -ام -ه ،وه -و م -ا ج -ع -ل قضس -ي-ة السس-رى
الفلسسطيني Úتلقى Œاوبًا بالغًا عند كل اŸؤوسسسسات الرسسمية
والشسعبية ‘ ا÷زائر ،باعتبار انشسغالهم بهذه القضسية هو جزء
من واجبهم ،وŒسسيد حقيقي Ÿعنى الولء وا◊ب لفلسسطÚ
وهمها.
وسس-اع-د ت-رك-ي-زن-ا ‘ السس-ف-ارة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ب-ا÷زائ-ر على
قضسية السسرى ‘ تكريسس وتسسليط الضسوء على هذه القضسية
السسياسسية والنسسانية التي تؤورق كل بيت فلسسطيني ،خاصسة أاّننا
نتحّدث عن آالف من الشسهداء مع وقف التنفيذ الذين يحتاجون
من كل فلسسطيني وعربي وحر ‘ هذا العا ⁄أان يسساندهم
ويقف معهم.

تطّور إلفكرة
وحول تطوير هذا اŸلف واألفكار التي سساهمت ‘ إا‚احه،
قال «صسالح»« :هناك أاك Ìمن سسبب دفعني للعمل ‘ هذا
اŸوضسوع ،األول :أاّنني ابن ا◊ركة األسسÒة وأاقدر “اما ما
يعنيه السسجن السسرائيلي ،وأافهم “اماً عتمة الزنزانة وقسسوة
ا÷Óد الصس -ه -ي -و ،ÊوŒرب -ت-ي م-ع ق-ب-ور األح-ي-اء السس-رائ-ي-ل-ي-ة
Œعلني أاقف نصسÒاً فعليًا ÿدمة األسسرى األبطال.
م -ن ج -ه -ة ث -ان -ي -ة ،م -ع -رف -ت -ي ب -ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة والشس-عب
ا÷زائري العظيم سسّهلت كثÒاً من مهمتي ‘ تنوير الرأاي العام
ال -ع -رب-ي وال-ع-اŸي ل-قضس-ي-ة السس-رى ،ألن ا÷زائ-ر Ãؤوسسسس-ات-ه-ا
العÓمية الرسسمية والشسعبية تقف ‘ خندق ا◊ق الفلسسطيني
والقضسية الفلسسطينية بكل قوة ،و ⁄تغلق يومًا أابوابها ‘ وجه
الدعم لفلسسط Úبالقلم والصسورة والكتاب .ومن خÓل عÓقتي
ب -ك -ث Òم -ن رم -وز الع Ó-م ا÷زائ -ري ،ف-ق-د ك-انت ك-ل األب-واب
مفتوحة وكل األيادي ‡دودة ÿدمة هذه القضسية ،إاضسافة إا¤
أان قضسية األسسرى على سسلم الولويات لدى كل مكونات الشسعب
الفلسسطيني وقيادته وأاحزابه ‘ فلسسط Úوخارجها.
ك -م -ا أاّن -ن -ا نسس -ع -ى ون -ت -واصس -ل م -ع ك -ل الخ -وة وال-زمÓ-ء ‘
مؤوسسسساتنا الفلسسطينية وسسفاراتنا ‘ اÿارج ،والت ،بدورها
تسس -ع -ى و–اول وت -ت -واصس-ل وت-ف-ت-ح مسس-اح-ات ل-قضس-اي-ا األسس-رى
وعناوينها الكثÒة ،فاألسسرى قضسيتنا وﬁل اهتمام كل أاسسرة
فلسسطينية ذاقت ويÓت السسجن واألبعاد.

صسحف إ÷زإئرية
إل ّ
وأاّكد مسسؤوول اŸلف الفلسسطيني ‘ ا÷زائر Ÿكتب إاعÓم

السسرى أان الصسحف التي آامنت بالفكرة وفتحت لها بّوابة النور
كثÒة ،حيث كانت البداية مع جريدة «الشسعب» ا÷زائرية عام
 ،٢٠٠٩عام «القدسس عاصسمة الّثقافة العربية» ،و‘ لقاء جمع
السسف Òالسسابق ﬁمد ا◊ورا Êمع اŸدير العام ومسسؤوول النشسر
‘ جريدة الشسعب األسستاذ عز الدين بوكردوسس ،أاحد أاعمدة
” التفاق بينهما على منح
الصسحافة ا÷زائرية منذ السستقÓل ّ
صسفحت Úللقدسس نهاية كل أاسسبوع.
وبدأات الصسحيفة بإاصسدار ملحق «الشّسعب اŸقدسسي» ،و”ّ
تكليفي بهذا اŸلف ‘ السسفارة  ،واسستمر إاصسدار اŸلحق Ÿدة
تقرب الثÓث سسنوات ،ومن صسفحت Úعن القدسس صسباح كل يوم
خميسس إا ¤ملحق وصسل أاحيانا إا ١6 ¤صسفحة  ،وبعدها انتقلت
صسحيفة «الشسعب» وبقرار من مديرها العام ومسسؤوول النشسر
فيها إا ¤إاصسدار أاول ملحق عن األسسرى ‘ سسجون الحتÓل
أاطلق عليه اسسم «صسوت األسس Òالفلسسطيني».
م- -ن ع- -ام  ٢٠١3ك -انت ال -ب -داي -ة ل -ه -ذا اŸول -ود ا÷دي-د ‘
الصسحافة ا÷زائرية ،ومنه انطلقنا ا ¤بقية الصسحف والعناوين
العÓمية ا÷زائرية ،حيث منحتنا صسحيفة «ا÷زائر نيوز»
Óسسرى كان يصسدر صسباح كل يوم أاحد من
ملحقا أاسسبوعيا ل أ
أاربعة صسفحات ،يشساركنا فيه الكتابة أاخوة أاعّزاء من هيئة
–رير ا÷ريدة وعلى رأاسسهم اŸدير العام «أاحميدة العياشسي»
ورئيسس التحرير توفيق سسيسسا Êومسسؤوول اŸلف السسياسسي ‘
ا÷زائر نيوز ﬁمود أابو بكر ،ا ¤جانب تغطية إاخبارية يومية
لقضسية األسسرى.
ومن «ا÷زائر نيوز» ا ¤صسحيفة «ا÷زائر» ومدير النشسر
فيها السستاذ أاحسسن خÓصس ،والذي منحنا مسساحة واسسعه من
ا÷ريدة لنشسر األخبار والتقارير اŸتعلقة بقضسايا أاسسرانا يوميا،
ومن جريدة «ا÷زائر» ا« ¤اŸواطن ا÷زائرية» التي يرأاسس
–ري-ره-ا اŸن-اضس-ل «ﬁم-د ك-ي-ت-وسس» ،وال-ت-ي ب-دوره-ا م-ن-حتنا
صسفحت Úيوميا ا ¤جانب ملحق شسهري من  ١٢ا ١6 ¤صسفحة
عن األسسرى.
وكذلك صسحيفة «ا◊وار اليومي» ا÷زائرية وعلى رأاسسها
Óسسرى
اŸدير العام مسسؤوول النشسر ﬁمد يعقوبي ،والذى فتح ل أ
ق -ل -ب -ه وروح -ه وصس-ح-ي-ف-ت-ه ،وأاوله-ا م-ع ك-ل ال-زمÓ-ء ‘ ي-وم-ي-ة
«ا◊وار» الهتمام اÿاصس ومنح األسسرى صسفحت Úيوميا ،إا¤
جانب ا◊ضسور اليومي واŸسساحة الواسسعة ‘ ا÷ريدة لقضسايا
فلسسط Úبعناوينها اŸتعددة ،ومنها ÷ريدة «الوسسط» اليومية
ا÷زائرية وعلى رأاسسها اŸدير العام مسسؤوول النشسر «شسفيقة
العرباوي ومدير –ريرها «وداد ا◊اج» وكل الكادر اإلعÓمي
Óسسرى فيها
فيها ،حيث كانت وقبل صسدور اŸلحق اليومي ل أ
تعطى القضسية الفلسسطينية باعتبارها قضسية مركزية وقضسية
شس -أان داخ -ل -ي ج -زائ -ري اله -ت -م -ام السس -ت -ث-ن-ائ-ى واŸسس-اح-ات
الواسسعة ،حيث كان للقضسية الفلسسطينية من زواياها السسياسسية
والدبية والثقافية وا◊زبية مسساحة تقÎب من صسفحت Úيوميا
ا ¤جانب ملحق األسسرى فيها ،والذي يتجاوز احيانا الثÓث
صسفحات.
وكذلك جريدة «البÓد» اليومية والتي منحت األسسرى صسفحة
يوميا ،ا ¤جانب التغطية الخبارية ونشسر التقارير التي تتعلق
بالقضسية الفلسسطينية ،وÃبادرة من مديرها العام مسسؤوول النشسر
فيها األسستاذ «يوسسف جمعة» ورئيسس –ريرها األسستاذ «أانسس
جمعة» و»فيصسل حمÓوي» سسكرت Òالتحرير ‘ جريدة «البÓد»
والخ -وة واألخ -وات ‘ ال -قسس -م السس -ي -اسس -ي وال -دو‹ ،وج -ري -دة
«الشسروق اليومي» Ãديرها العام ومسسؤوول النشسر فيها األسستاذ
«ع -ل -ي فضس -ي-ل» ،وال-ت-ي م-ن-حت قضس-ي-ة األسس-رى اه-ت-م-ام خ-اصس
وملحق أاسسبوعي فيها يصسدر صسباح كل يوم اثن ،Úإا ¤جانب
العناوين اıتلفة للقضسية الفلسسطينية .وشسكر «صسالح» األخوين
األسستاذ رشسيد ولد بوسسيافة مدير –رير وعبد السسÓم سسكية
رئيسس القسسم الدو‹ ‘ ا÷ريدة الذي يشسرف شسخصسيا على
تفاصسيل ملف األسسرى ،كما شسكر جميع الزمÓء ‘ صسحيفة
«الشسروق».
ومن «الشسروق» ÷ريدة «صسوت األحرار» وجريدة «العا⁄
ا÷زائ -ري -ة» وال -ت -ي “ن -ح األسس -رى صس -ف -ح-ت Úي-وم-ي-ا وج-ري-دة
«التحرير» التي “نح السسرى وقضسايا فلسسط Úصسفحة يومية
وصسحيفة «ا◊ياة العربية» وملحقها األسسبوعي عن األسسرى
وصسحيفة «ا÷زائر ا÷زائرية» وصسحيفة «اإلخبارية» وصسحيفة
«الصس - -وت اآلخ- -ر» وج- -ري- -دة «ا◊ي- -اة» و»اŸسس- -اء» و»ال- -نصس- -ر»
و»األجواء» و»اŸوعد» وجريدة «اليوم» ومن Èالقراء وجريدة

«اÙور» و»وقت ا÷زائ -ر» و»ال -ل -ق -اء» وغÒه -م م -ن الصس -ح-ف
اليومية واألسسبوعية التي تغطي خ Èاألسسرى وأاخبار فلسسط،Ú
وأاسستطيع القول جازما أان فلسسطŒ Úري ‘ جسسد ا÷زائري
كمجرى الدم.
وأاشسار «صسالح» إا ¤أان الفكرة كانت ‘ بداياتها صسغÒة وعدد
اŸنصسات اŸمنوحة ﬁدوداً ،لكن سسرعان ما توسّسعت الفكرة
إا ¤أان أاصسبحت مشسروعا قوميا مشسÎكا بيننا وب Úأاغلب وسسائل
العÓم ا÷زائرية.
قائ« :Óلقد سساهمنا بالتغطية الواسسعة واليومية واŸسستمرة
واŸتنوعة لقضسية السسرى ‘ جذب النتباه ◊يوية واهمية هذه
القضسية .وأاعتقد أاّننا نحّقق ‚احًا كبÒاً وواسسع النطاق ،ألن
الشسعب ا÷زائري يهتم بالصسحافة اŸقروءة جداً ،وباتت قضسية
السس-رى ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي– Úت-ل أاع-م-دة ث-اب-ت-ة ‘ ه-ذه الصس-حف،
والتي تغطي قضسية السسرى بشسكل جوهري وجدي مؤوثر».
وأاوضس - -ح أان ت - -ف - -اع - -ل ا÷زائ - -ري Úم - -ع قضس - -ي - -ة السس - -رى
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úي-ت-م Ãصس-داق-ي-ة ع-ال-ي-ة ،ب-دل-ي-ل أان-ن-ا ب-دأان-ا هذه
اŸبادرة بشسراكة مع صسحيفة واحدة ،إا ¤أان وصسلنا اليوم لننشسر
‘ أاك Ìمن  ١٥عنوان صسحفي جزائري ،ونغطي كل ماله عÓقة
بقضسايا السسرى ،حيث يصسدر يوميا اك Ìمن  ١٤صسفحة ،هذا
ال-ت-وسس-ع ‘ اله-ت-م-ام ب-قضس-ي-ة السس-رى ي-ع-ط-ي م-ؤوشس-را م-ناسسبا
◊ج -م اله -ت -م-ام والسس-ت-ج-اب-ة ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ق-وب-لت ب-ه-ا ه-ذه
اŸبادرة من الشسقاء ا÷زائري.Ú

إ’هتمام إلعربي
وح -ول سس -ؤوال :ه -ل ت-ع-ت-ق-د أان اله-ت-م-ام الق-ل-ي-م-ي ب-قضس-ي-ة
األسسرى سسيتّوج بحراك دو‹ يطالب بإاطÓق سسراحهم؟ قال
صسالح« :أاعتقد ان قضسية السسرى – ⁄ظى بالهتمام العربي
ال-ك-ا‘ ألسس-ب-اب ك-ثÒة ،م-ن-ه-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أازم-ة ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي
ال -راه -ن-ة وانشس-غ-ال ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة ‘ مشس-كÓ-ت-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة
ومسسÒة حريتها واصسÓح نظمها ،ومنها ما له عÓقة بطغيان
م -وضس -وع -ات ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ع-ل-ى حسس-اب قضس-ي-ة السس-رى ك-أازم-ة
اŸصسا◊ة الفلسسطينية التى أاصسبحت ملحة جدا فى ظل ما
يحاك ضسد قضسيتنا من مؤوامرات ليل نهار ،وآاخرها ما يسسمى
بصسفقة القرن  -صسفقة تصسفية القضسية الفلسسطينية  -وهذا
ي -ت -ط-لب وح-دة ال-ق-رار ووح-دة اŸوق-ف ووح-دة ال-وط-ن وان-ه-اء
النقسسام ،اضسافة ا ¤تردي الوضساع القتصسادية..إالخ .وهذه
القضسايا غطت على قضسية السسرى التي دفعت ثمن الصسمت
العربي الرسسمي والشسعبي على جرائم الحتÓل وامعانه ‘
التنكيل بالسسرى الفلسسطيني ،Úوأاظن أان مبادرات من بلدان
عربية على غرار Œربتنا ‘ ا÷زائر من شسأانها أان تن ÒبصسÒة
العا ⁄العربي بقداسسة قضسية اسسرى ا◊رية الفلسسطيني ،Úوهو
ما Áنح هذه القضسية مسساحة وحيزاً مناسسبا ‘ اهتمامات
ال -رأاي ال -ع -ام ال -ع -رب -ي ،وب -ال -ت-ا‹ ت-ف-رضس ن-فسس-ه-ا ع-ل-ى ط-اول-ة
ا◊كومات العربية.
إان من شسأان مثل هذه اŸبادرة الفلسسطينية ا÷زائرية حال
تعميمها ‘ العا ⁄العربي و‘ السساحات اÿارجية ‘ أاوروبا
واألمريكيت Úمن شسأانها أان “ّثل انتصسارا لقضسية السسرى وصسول
إا ¤تشسكيل فريق عمل دو‹ يضسغط من أاجل إاطÓق سسراح
األسسرى الفلسسطيني.»Ú
جه مسسؤوول اŸلف الفلسسطيني ‘ ا÷زائر رسسالة ا¤
وو ّ
الشسعب الفلسسطيني وأاها‹ األسسرى قائ Óفيها« :أارجوكم ضسعوا
قضسية السسرى ضسمن أاولويات عملكم ،وتذّكروا ‘ خضسم وجعكم
وحزنكم اخوانكم السسرى ،علينا أان نضسع قضسية السسرى ضسمن
أاجندتنا النضسالية وا◊كومية والشسعبية اليومية ،ليعلم القاصسي
والدا Êأاّننا لن نتنكر للذين ضسحوا بأاعمارهم من أاجلنا ومن
اجل فلسسط ،Úوأاؤوّكد ألها‹ األسسرى أانهم ‘ خاطرنا وقلبنا
وعقلنا ،وأاّننا لن ننسساهم .وان صسÈهم جهاد وعبادة ،وحّقهم
علينا أال نتقاعسس ‘ خدمتهم .والصسرار على مواصسلة دربهم،
فهم مصسدر الهامنا للنضسال ،وهم الشسهداء مع وقف التنفيذ.
إاّنهم األبطال ‘ زمن النكسسار والردة والÎاجع ،ووعد أاّننا لن
نخذلهم».

جزإئرّيون أإحرإر

ذه -ب -ن -ا ‘ م -ك -تب إاع Ó-م األسس -رى ل -ل-ح-ديث م-ع إاعÓ-م-يÚ

ج -زائ -ري Úوح -اورن -ا أا  -ال -ع -رب -ي ب -ريك م-دي-ر ج-ري-دة
«التحرير ا÷زائرية» ،حول اهتمام العÓم ا÷زائري
بالقضسية الفلسسطينية خاصسة قضسية األسسرى فقال« :إانّ
الشسعب ا÷زائري من أاك Ìالشسعوب إادراكا ◊جم معاناة
شس -عب ي -ئ-ن –ت الضس-ط-ه-اد واŸع-ان-اة ،ف-قصس-ة الشس-عب
الفلسسطيني اŸظلوم شسبيهة بقصسة األمسس مع معاناة
ا÷زائري Úألك Ìمن قرن وربع مع الحتÓل الفرنسسي.
الشس- -عب ا÷زائ- -ري ي- -درك م- -ع- -ن- -ى األ ⁄واŸع -ان -اة
والحتÓل أاك Ìمن الشسعوب العربية األخرى..كما أان أانه
شسعب حر وثوري وينتفضس ضسد الظلم والظا ÚŸأاينما
كانوا ووجدوا ولو كانوا من أابناء جلدتهم وحراك الشسعب
ا÷زائري اليوم ومنذ  ٢٢فÈاير دليل على ذلك..وهذا
من وجهة نظر تاريخية هناك صسÓت قرابة ب ÚالشسعبÚ
ا÷زائري والفلسسطيني حسسب من يرجح األصسل الكنعاÊ
الواحد لكليهما والله أاعلم».
ب -دوره ،أاك -د اإلع Ó-م -ي «ال -ط-اه-ر سس-ه-اي-ل-ي-ة» رئ-يسس
القسسم الدو‹ ‘ صسحيفة «البÓد ا÷زائرية» Ÿكتب
إاعÓم األسسرى ،أان ا÷زائر كانت ول تزال ا◊اضسنة
السسÎاتيجية للملف الفلسسطيني ككل فضس Óعن شستى
اŸل -ف -ات اŸت -ف -رع -ة م -ن ب -ي -ن-ه-ا م-ل-ف األسس-رى ،ه-ؤولء
اÛاهدين الذين اخذوا غدرا وغيلة لدواعي النضسال
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ن أاج-ل ف-لسس-ط Úح-رة وأاب-ي-ة ع-اصس-م-ت-ها
القدسس ،ولهذا ليسس غريبا على ا÷زائر وا÷زائريÚ
الوقوف مع فلسسط Úمثلما قال الرئيسس الراحل هواري
بومدين نحن مع فلسسط ÚظاŸة او مظلومة اليوم وغدا
Óب -د ،وق -ب -ل ك -ل شس -يء ف -إان م -ا ي-ق-وم ب-ه اإلعÓ-م ‘
ول  -أ
ا÷زائر ما هو إال واجب ودعما وتضسامًنا مع القضسية
الفلسسطينية ،وهو موقف ثابت ول رجعة فيه حتى تتحقق
كل ما يرجوه اخواننا ‘ فلسسط Úمن –قيق كل حقوقهم
اŸشسروعة وعلى رأاسسها القدسس الشسريف.»..
و–ّدث «سسهايلية» عن ‚اح ملف صسوت األسس Òالذي
يشسرف عليه مسسؤوول السسفارة الفلسسطينية ‘ ا÷زائر،
قائ« :Óالتأاث ÒاŸنشسود هو الوعي والوحدة و ⁄الشسمل وتقريب
اآلراء ووجهات النظر بعيدا عن كل اليديولوجيات ،فالقضسية
‘ الخ Òواحدة ،فمث Óح Úيعي الخوة ان هدف القضسية
واحد وسستتحقق الكث Òمن النتائج ،فالوعي اسساسسا بتحديات
النضسال الفلسسطيني العادل بإازاء الغطرسسة والتك Èوالطغيان
الصسهيو Êالذين يحاولون بشستى الطرق جعل الباطل حقا وا◊ق
باط...Óولكن الله عز جل Áدهم ‘ طغيانهم يعمهون ليوم
تشسخصس فيه األبصسار ،لذلك على إاخواننا ‘ أارضس الرباط
والصس -م -ود وال -ث -ب -ات واح-تسس-اب الج-ر ع-ل-ى ال-ظ-ل-م وال-ت-عسس-ف
الصسهيو Êحتى يأاذن الله عز وجل باÓÿصس األبدي..ذلك أان
دولة الباطل سساعة ودولة ا◊ق إا ¤قيام السساعة».
داع -ي -ا الخ-وة وال-زمÓ-ء ‘ ال-دول ال-ع-رب-ي-ة لÓ-ه-ت-م-ام أاكÌ
بالقضسية وتسسليط الضسوء على النتهاكات وا÷رائم اإلرهابية
التي يتعرضس لها األسسرى.

نحن معكم
من جانبه؛ قال عبد السسÓم سسكية رئيسس القسسم الدو‹ ‘
جريدة الشسروق ا÷زائريةŸ ،كتب إاعÓم األسسرى« :ل يختلف
اثنان ،على أانه من أاصسعب التجارب التي قد Áر بها اإلنسسان،
فقدان حريته وتكبيلها ،ونحن ‘ ا÷زائر نطلق على كلمة
السس -ج -ن ع -ب -ارات ت -وح -ي ب -قسس -وة ه-ذا اŸك-ان وم-ن ذلك «قÈ
الدنيا» ،هذا إان سُسجن اŸواطن داخل وطنه وبحكم عدالة عالية
ومسستقلة ،لكن األمر سسيكون أاك Ìبشساعة إاذا فقدت حريتك
وصسرت –ت قيود «سسجان ›رم» ،فكيف ا◊ال إاذا تعلق األمر
Ãتصسه ،Úيعيشس ‘ هذه الدنيا بهدف وحيد هو القضساء عليك
بهدف القضساء.
ف -م -ع -رك -ة ا◊ري -ة ،وإان ك -ان ‘ م -ق -دم-ت-ه-ا السسÓ-ح ب-أاي-دي
اÛاهدين واŸقاوم Úاألبطال ،إال أان اŸعركة مع العدو
الصسهيو ،Êيجب أان تنضساف لها اŸعركة اإلعÓمية ،لفضسح
العدو الصسهيو ،Êفيما يرتكبه من Œاوزات وأافعال ﬁرمة
دوليا فى حق آالف الفلسسطيني Úشسيوخ ونسساء وأاطفال ومرضسى،
دون وجه حق ،فقط ألنهم فلسسطينيون شسرفاء ،يرفضسون أان
تدنسس أارضسهم ارضس الرسسل واألنبياء من الصسهاينة ،ويرمي بهم
ل -عشس -رات السس -ن-وات خ-ل-ف األسس-وار ل-ي-ك-م-م أاف-واه-ه-م ،وي-ع-ط-ل
حركتهم.
ونحن هنا ‘ أارضس اŸليون ونصسف مليون شسهيد ،نؤوكد
Óبطال األسسرى ،أانهم ليسسوا وحدهم ،نحن معهم ‘ معركتهم
ل أ
وصسÈهم ،وهذه مؤوسسسسة الشسروق تفتح ذراعيها وأاحضسانها لكم،
لنكتب عنكم ،طبعا عن بطولتكم ،وشسهامتكم ،وصسÈكم الطويل،
حتى تتخلصسون من األسسر ويتحرر الوطن...نحن معكم».
وداد ا◊اج ،رئيسس –رير يومية «الوسسط ا÷زائرية» ،قال
إلعÓم األسسرى :كجزائري أاول أانا بحاجة يومية إا ¤فلسسط Úو
إا ¤كل ما يقربني منها.
هو شسكل متطرف من ا◊ب اŸزمن يسسكننا ويحتل خÓيانا،
لذلك ليسس غريبا أاننا كإاعÓمي Úنتحجج بأاي شسيء لنتقرب من
قضسيتنا األو ¤واŸركزية ،فليسس غريبا أان تخصسصس عشسرات
ا÷رائ -د ا÷زائ -ري -ة مسس -اح-ات واسس-ع-ة م-ن صس-ف-ح-ات-ه-ا ي-وم-ي-ا
Ÿواك -ب -ة ت -ط -ورات األح-داث ‘ ف-لسس-ط ÚاÙت-ل-ة ،ب-ل ه-ن-اك
منابر تتنافسس ‘ إابراز اهتمامها با÷رح الفلسسطيني الغائر».
مشسًÒا ا ¤أان الكتابة عن فلسسط ‘ Úالصسحف ا÷زائرية
ليسست وليدة اليوم «ول ندعي ‘ ذلك بطولة ول فخرا ،سسبقتنا
أاجيال من اإلعÓمي Úتركوا بصسمتهم و نحن نسستكمل اŸسسÒة
حتى نسسلمها Ÿن يأاتي بعدنا طال الزمن أاو قصسر».

مقا’ت
:
مسســاهمات صسحـابها
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الطّاقات اŸتجّددة ‘ صسدارة التّحّول القتصسادي

‘ انتظار هيئة وطنية تضصم كفاءات لها الّتميز ‘ البتكار
ن مواكبـــــــــة هـــــــــذا التّوجّه
^ «قناعــــــة راسسخــــــــة بــــــــأا ّ
 ⁄يعـــد ›ـــــّرد رغبــــة وإا‰ــــا هــــــو ضسرورة مصسÒيــــــة»

الطاقات اŸتجددة خيار حتمي ،وكّلما سسجل تأاخر ‘ اعتمادها ضسمن ا◊قل القتصسادي بكل قطاعاته اŸسستهلكة كثÒا للطاقة التقليدية،
ارتفعت كلفة الفارق الذي تخسسره اÿزينة العامة وتضساعفت أاعباء تدارك مسسار التحول الطاقوي ،غ Òأان إاحداث هيئة وطنية للطاقات
اŸتجددة قريبا سسوف يعطي دفعا للمسسار حتى يأاخذ طابع مشساريع مند›ة وملموسسة توفر البديل القتصسادي والبيئي.

سسعيد بن عياد

ق -ب -ل خ-مسض سس-ن-وإت ت-ع-ط-ل مشس-روع
ب -ن -اء م -ن -ظ -وم -ة ل-ل-ط-اق-ة إلشس-مسس-ي-ة
بشس- -رإك- -ة أإŸان- -ي- -ة ،رأإت ف- -ي- -ه ق- -وى
إق -تصس -ادي -ة ت -ع -ي -ق ت -ط-ور إ’ق-تصس-اد
إ÷زإئ -ري خ -ط -رإ ع -ل-ى مصس-ا◊ه-ا.
إŸشسروع إلذي أإجهضض ‘ إŸهد كان
يتضسمن مبدئيا إلتوصسل إ ¤تصسدير
حوإ‹  20باŸائة إلكهرباء إلشسمسسية
من إحتياجات إلسسوق إأ’وروبية ،وهو
هدف Áكن إلرهان على بلوغه من
خلل بعث إŸشسروع ›ددإ ضسمن
معاي Òشسرإكة ذإت أإبعاد إقتصسادية
متوإزنة وشسفافة.
‘ ظل إلتحو’ت إلشساملة إلتي برزت
م- - -ن- - -ذ أإن ت- - -أاك- - -دت أإزم- - -ة أإسس- - -وإق
إÙروقات قبل خمسض سسنوإت ،بعد
إن-ه-ي-ار سس-ع-ر ب-رم-ي-ل إل-نفط ،وحينما
تب Úبشسكل موثوق أإن إلعا ،⁄وبالذإت
إل -ب -ل -دإن إلصس -ن -اع-ي-ة إل-كÈى ،ي-ت-ج-ه
بسسرعة إ ¤بناء نظام طاقوي جديد
يرتكز على ﬂتلف مصسادر إلطاقة
إŸت-ج-ددة ،ت-ت-ق-دم-ها إلشسمسسية منها
وإل -ن -ووي-ة وإل-ري-اح إ ¤ج-انب –وي-ل
إلنفايات (كما هو ‘ بعضض إلبلدإن
ك-الÈإزي-ل) ،تشس-ك-لت ق-ن-اع-ة رإسس-خ-ة
بان موإكبة هذإ إلتوجه  ⁄يعد ›رد
رغبة وإ‰ا هو ضسرورة مصسÒية.
‘ هذإ إإ’طار وضسمن معا ⁄ورقة
طريق إ◊كومة ،تأاخذ وزإرة إلطاقة
ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا –ق-ي-ق ه-ذإ إŸسس-ع-ى
بوتÒة أإك Èبكث Òمن تلك إلتي كان
يفÎضض أإن تتم ‘ سسنوإت مضست،
ح -ي -ن -م -ا ك -انت إل -ب -لد ت -ت -وف-ر ع-ل-ى
بحبوحة مالية غ Òمسسبوقة تتيح لها
Œسس - -ي - -د مشس - -اري - -ع ذإت د’’ت ‘
معادلة إلنمو بشسكل أإك Èمن ›رد
إ’ك-ت-ف-اء ب-إاع-دإد درإسس-ات وم-ن-اقشسة
م -ن -اف -ع ه -ذإ إÿي -ار ،إل-ذي ي-ك-تسس-ي
طابعا إسسÎإتيجيا بامتياز ،كون كل
إŸن -ظ -وم -ة إ’ق -تصس-ادي-ة ومسس-ت-ق-ب-ل
إل -ن -م -و م -ره -ون Ãدى إل -ق-درة ع-ل-ى
إ‚از أإهدإفه.

‘ ه- -ذإ إإ’ط -ار ’ ،ي -ت -وق -ف ﬁم -د
ع -رق -اب وزي-ر إل-ط-اق-ة ‘ ،ت-ن-ق-لت-ه
إŸي -دإن -ي -ة ،وه -و إŸدرك ل-ره-ان-ات
و–دي - -ات إŸرح- -ل- -ة إ’ق- -تصس- -ادي- -ة
إلصسعبة ،عن إلتأاكيد وإإ’◊اح على
إنخرإط كافة إلقطاعات إلتي ترتكز
ع -ل -ى خ -دم -ة إل -ط -اق -ة إل -ك-ه-رب-ائ-ي-ة
ب- -اأ’خصض ل- -تشس -غ -ي -ل ج -ه -از إإ’ن -ت -اج
ودÁوم -ة إل-ورشس-ات وب-ن-اء إŸشس-اري-ع
إ’سستثمارية ‘ ،تنمية جوإنب مسسار
إلتحول إلطاقوي ،باعتبارها شسريكا
أإسساسسيا ‘ إسستكمال ﬂطط إرسساء
وإسس-ت-ع-م-ال إل-ط-اق-ة إŸت-جددة ،ومن
ثمة كسسب نتائج إقتصسادية ‘ ›ال
إل -ك -ل -ف -ة ،وإل -ق -درة ع -ل -ى إŸن -افسس-ة
مقارنة بكلفة إلطاقة إلتقليدية.
‘ إحدى خرجاته كشسف إلوزير من
عنابة إلشسهر إŸاضسي ،أإن مكاسسب
مثÒة سسوف تظهر ‘ إلسساحة قريبا
م- -ن خ- -لل إ◊رصض ع- -ل- -ى Œسس -ي -د
برإمج وعمليات بناء ﬁطات إ’نتاج
إلطاقة إلشسمسسية ‘ إنتظار إŸرور
مسستقبل إ ¤إلطاقة إلنووية ،مؤوكدإ
أإن إ÷زإئ- -ر ج- -اه- -زة إ’ط -لق إ‚از
مشس-روع وط-ن-ي ب-ط-اق-ة إن-ت-اج ح-وإ‹
 5600م-ي-غ-اوإط ك-ه-رب-اء م-ن إلطاقة

إلشسمسسية ،وهي إلورشسة إلكÈى إلتي
تسس -م -ح ل -ل -ك -ف -اءإت إ÷زإئ-ري-ة ع-ل-ى
ﬂت- -ل- -ف مسس- -ت -وي -ات إŸشس -روع م -ن
إلدرإسسة إ ¤إ’‚از للعمل وتفجÒ
ط -اق -ات -ه -م إ’ب -ت-ك-اري-ة وإإ’ب-دإع-ي-ة،
وي -ت -جسس -د م -ن خ -لل-ه-ا ث-ق-ل إŸورد
إل -بشس -ري ‘ –ق-ي-ق ع-نصس-ر إل-ق-ي-م-ة
إŸضسافة للمعادلة إ’قتصسادية.
وت - -ت - -وف - -ر إ÷زإئ- -ر ب- -ع- -د إÙط- -ة
إلشسمسسية لسسنة  2011على ﬁ 22طة
إ’نتاج هذإ إلنوع من إلكهرباء بطاقة
لشسارة تقدر طاقة
 ٤00ميغاوإط .ل إ
إن -ت -اج إل -ك -ه -رب -اء وط-ن-ي-ا بـ  20أإلف
م-ي-غ-اوإط م-ق-اب-ل ح-ج-م إسس-تهلك بـ
 15680ميغاوإط‡ ،ا يعكسض مدى
ق- - -وة إل - -ط - -لب ‘ سس - -وق إل - -ط - -اق - -ة
إŸتجددة وبالتا‹ جدوى إ’سستثمار
فيها.
ويّÎت -ب ع -ل -ى إÿارط -ة إل -ط -اق -وي -ة
إ÷دي- - - - -دة ‘ ظ- - - - -ل م - - - -ؤوشس - - - -رإت
إ’سس- -ت- -ه- -لك ح- -ال- -ي- -ا وإل -ت -وق -ع -ات
إŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة Ãق -ارن -ة Ãا ت-ع-رف-ه
ت -وج -ه -ات إلسس -وق إل-ع-اŸي-ة ل-ل-ط-اق-ة
إرسس -اء ‰وذج ج -دي -د ل -لسس -ت -ه -لك
إل -ط-اق-وي ،وه-و م-ا ك-انت ن-خ-ب-ة م-ن
إÈÿإء تدعو إليه ‘ سسنوإت سسابقة

مكافحة الفسساد تتطلب جهود اıلصسÚ

التغـ ـ ـ ـي Òاإليجـ ـ ـابي مفت ـ ـ ـ ـ ـاح اإلصصÓح ـ ـ ـ ـ ـ ـات

تتوسسع عملية مكافحة الفسساد بشسكل تدريجي من
القمة إا ¤قاعدة الهرم ،حيث يشسرف على هذه العملية
ا◊سساسسة جهاز العدالة ،الذي يحتاج دون شسك إا¤
لليات والتقنيات
قضساة نزهاء وﬁنك ،Úيتحكمون ‘ ا آ
وكل ما له صسلة با÷رائم اŸالية خاصسة مع
التكنولوجيات ا÷ديدة ،إا ¤جانب حاجة عملية
تفعيل مكافحة الفسساد إا ¤خÈة ومسساهمة خÈاء ‘
اŸالية واÙاسسبة وﬁافظي ا◊سسابات وكذا مسساعدة
اŸنظومة اŸالية وا÷بائية وا÷مركية ،لكن ينبغي
التشسديد على تعميم التغي Òالذي تنشسده ا÷زائر
لتكريسسه على أارضض الواقع ‘ اŸنظومة الجتماعية
والسسياسسية والقتصسادية والثقافية والذي يبدأا من
لن أاي اختÓل قد
الفرد مهما كانت وظيفته بسسيطة أ
لداء مهما.
ينعكسض على ا أ

فضسيلة بودريشض

لسس -ف إن إل -فسس -اد شس -ام -ل ومسس -تشس -ري ع -ل -ى مسس -ت -وى ج-م-ي-ع
ل -أ
إلقطاعات حيث ’ يقتصسر على منظومة إ’قتصساد وحدها ،بل
نصسطدم به ‘ إŸنظومة إلسسياسسية وإ’جتماعية وعلى إلصسعيد
إإ’دإري وأإخطر من ذلك يطغى على سسلوكيات إلكث Òمن إأ’فرإد،
إلتي حان إلوقت حتى تتغي ÒتغيÒإ حقيقيا على أإرضض إلوإقع ‘
ﬂتلف إلتعاملت إليومية سسوإء دإخل إأ’سسرة و‘ إ◊ي وعلى
مسس -ت -وى إلسس -وق ول -يسض شس-ف-وي-ا ف-ق-ط ،أ’ن-ه م-ع ب-دإي-ات إ◊رإك
إلشسعبي وخلل إأ’سسابيع إأ’و ¤كانت إأ’صسوإت إلتي دعت إ¤
إلتغي Òتنشسد مكافحة إلفسساد وإإ’نعتاق من إلسسلوكيات إلسسيئة
وإلتحلي باأ’خلق إ◊ميدة ‘ تعاملت إأ’فرإد من أإجل إلسسÒ
نحو –قيق إلتغي Òإ’يجابي ‘ إÛتمع ب Úأإفرإده ودإخل
إلوطن بﬂ Úتلف منظوماته .صسحيح أإنه نحتاج إ ¤وقت أإطول
يتعدى إأ’سسابيع وإأ’شسهر ،وقد يصسل إ ¤سسنوإت حتى ‚عل من
إلتغي Òمبدأإ يؤومن به إ÷ميع ويحرصض على Œسسيده إ÷ميع من
خلل إلتجند ‘ معركة بناء إلوطن بإاخلصض وتفان ،حيث Áكن
إإ’خطار بأاي ‡ارسسات إدإرية بÒوقرإطية أإو Œاوزإت ترتكبها
إإ’دإرة ‘ حق إŸوإطن أإو ‘ حق إŸال إلعام ،وإلتبليغ عن كل
إلعمليات مشسبوهة إلتي قد –دث قريبا منا ،على خلفية أإن
إلفسساد ليسض ماليا أإو أإخلقيا أ’نه قد يكون بيئيا أإو سسياسسيا أإو

إج -ت -م-اع-ي-ا أإو ث-ق-اف-ي-ة ،وﬁارب-ت-ه تسس-ت-دع-ي Œن-د إآ’ل-ي-ات ك-م-ا
إŸوإطن Úوإلضسرب بيد وإحدة تطبق على شسأافته وتسستأاصسله.
نحتاج إ ¤قاعدة تكون من ثوإبت إلتغي ÒإŸسستمر ويلعب إإ’علم
إŸنظومة إلÎبوية وإŸسسجد فيها دورإ بارزإ ،ونغتنم إلفرصسة
ل -نشس -دد ع -ل -ى ضس -رورة أإن ي -ع -ك -ف إإ’ع -لم ‘ إŸرح-ل-ة إ◊ال-ي-ة
وإŸقبلة على تغي Òمنهجه وعصسرنة ‰طه وإحÎإفية أإدإئه،
وإ’نطلقة ’شسك أإنها تكون ‘ إلبدإية من بناء آإليات –مي
أإخلقيات إŸهنة من خلل إسستحدإث ›لسض أإخلقيات إŸهنة
إلذي ’زإلت إلصسحافة إŸكتوبة تنتظر إنشسائه منذ عدة سسنوإت
تعطيل إŸبادرة وإحاطتها Ãمنوعات غ Òموضسوعية هذإ من
شسأانه أإن Áنع إÛتمع من إلتطور ويؤوسسسض للفسساد فلنحرر روح
لفضس-ل وإأ’حسس-ن
إŸب -ادرة ول -نÎك فضس -اء إŸن-افسس-ة م-ف-ت-وح-ا ل -أ
ليتموقع ‘ مكانه إŸناسسب.
و’ يقل دور إŸنظومة إلÎبوية أإهمية ‘ ﬂتلف إŸرإحل ،لتعد
أإجيل مشسبعة بروح إلقيم ،سسوإء تلك إلتي تنبذ إلفسساد وإحÎإم
إلقوإن Úفل أإحد فوق إلقانون أإو يسستثنى من تطبيقه ،وأ’ن
إŸدرسسة بعد إأ’سسرة تربي نشسأا صسا◊ا متشسبع بروح إلوطنية
وإلوفاء ،وأ’ن إإ’خلصض ليسض مطلوبا فقط من أإبسسط جندي
يسسهر ‘ أإبعد نقطة من حدودنا إ÷نوبية يتحمل برد إلشستاء
إل -ق -ارصض وح -ر إلصس -ي -ف إ◊ارق ل -ي -ح-م-ي إل-وط-ن م-ن إıاط-ر
إÿارجية ،بل حتى إŸسس Òإلذي يشسرف على إدإرة وتشسغيل
مؤوسسسسة أإو إدإري من أإي موقع كان ،أإو طبيب أإو مهندسض أإو معلم أإو
تاجر أإو سسائق أإو حارسض ،صسفة إإ’خلصض ‘ إأ’دإء وتفعيل قيم
إلعمل كلها مطلوبة حتى نتجاوز إلفسساد ،ونتغلب على أإذنابه،
ونقضسي على أإي عصسابة Œعل خÒإت إلبلد ب Úأإيدي ›موعة
ﬁددة من إŸسستفيدين.
بدوره إإ’مام ‘ إŸسسجد Áكنه من خلل خطبه أإن يغرسض ‘
نفوسض إŸصسل Úإلكث Òمن إÿصسال إ◊ميدة ،ويحي فيهم روح
حب إلوطن ،وينبذ إلسسلوكيات إŸشسينة إلتي ينهى عنها ديننا
إ◊ن -ي -ف وﬂت -ل -ف إل -دي-ان-ات إلسس-م-اوي-ة ،إذإ خ-لصس-ة إل-ق-ول أإن
م-ك-اف-ح-ة إل-فسس-اد ت-ت-جسس-د ب-ف-ع-ل إل-ت-غ-ي Òإ’ي-جابي إلشسامل على
مسستوى إأ’فرإد أإو إŸنظومات وإŸؤوسسسسات .علما أإن مكافحة
إلفسساد تتطلب جهود إıلصسÚ
حيثما كانوإ ‘ ﬂتلف إŸوإقع ليتكرسض إلتغي Òإإ’يجابي إلذي
يعد مفتاح أإي إصسلحات.

و–ذر م- - - -ن إل- - - -ت- - - -م - - -ادي ‘ ‰ط
إ’سس -ت -ه -لك إ◊ا‹ إŸرت -ك -ز ع -ل-ى
طاقة إلغاز إلطبيعي إ’نتاج إلكهرباء.
وي- -ت- -م- -ث- -ل إل- -ه -دف إÙوري ل -ه -ذإ
إل - -ن - -م- -وذج إ÷دي- -د ل- -لسس- -ت- -ه- -لك
إل- -ط -اق -وي ‘ إق -تصس -اد ث -روة إل -غ -از
إلطبيعي إلذي تنتج منه إ÷زإئر 1٤٤
م- -ل- -ي -ار م Îم -ك -عب م -ق -اب -ل ح -ج -م
إسستهلك يقدر بحوإ‹  ٤5مليار مÎ
م-ك-عب م-ن-ه-ا  20م-ل-ي-ار م Îم-ك-عب
ت -وج-ه إ’ن-ت-اج إل-ك-ه-رب-اء .و’ ت-ت-ع-دى
حصس-ة إلصس-ن-اع-ة م-ن إل-غ-از إل-ط-ب-يعي
إلتي تسستهلك أإقل من إ◊جم إلذي
تسستهلكه إأ’سسر  30باŸائة ،وسسوف
–ت - -اج ك - -ثÒإ إ ¤ه - -ذإ إل- -ن- -وع م- -ن
إلطاقة بالنظر Ÿؤوشسرإت إŸنافسسة
‘ إأ’سس - -وإق إÙل- -ي- -ة وإÿارج- -ي- -ة
وت -ل -ع -ق ف -ي -ه -ا ك -ل -ف-ة إل-ط-اق-ة إل-دور
إ◊اسسم.
و‘ إلوقت إلذي ينتظر فيه أإن تقدم
إŸؤوسسسسات وإلهيئات إلتي تشسكل بنية
إل-ب-حث وإل-ت-ن-م-ي-ة ع-ل-ى غرإر إŸركز
إل-وط-ن-ي ل-ت-ن-م-ي-ة إلطاقات إŸتجددة
(إل-ط-اق-ة إلشس-مسس-ي-ة إل-ك-ه-روضس-وئ-ية)
إل -ق -ي -م -ة إ’ق-تصس-ادي-ة إŸضس-اف-ة م-ن
خلل إلتحكم بأاعلى نسسبة ‡كنة ‘
صس -ن -اع-ة إل-ت-ج-ه-ي-زإت وإأ’دوإت ذإت
إلصس- -ل- -ة خ- -اصس -ة إأ’ل -وإح إلشس -مسس -ي -ة
وأإجهزة إلتخزين خاصسة عن طريق
–سس Úمعد’ت إ’ندماج ،يعّول على
قطاعات تنموية وإسسعة إ’سستهلك
‘ دفع قاطرة إلتحول مثل إلسسكن
وإŸنشس -آات وإلسس -ي -اح -ة ،إل -ت -ي ت-ك-ون
Ãث - -اب - -ة إÙرك ل - -ل - -دف - -ع Ãسس- -ار
إ’نتقال إلطاقوي بثقله إ’قتصسادي،
علما أإن عوإئد إ’سستثمار ‘ هذإ
إل -ن -م-وذج سس-وف ت-ت-ح-ق-ق ‘ إŸديÚ
إŸتوسسط وإلبعيد.

بعد اأن حّولته العصسابة إا« ¤صسناعة»

تتب ـع آاث ـار الفسصاد ومكافحته ‘ كل القطاعات

لقصساء اŸطلق والعشسوائي له
ن شسعار «اّتهام ا÷ميع» يقود مباشسرة إا ¤النهيار ،ذلك إان ا إ
«إا ّ
لجيال» بلغ الفسساد وتÒة صسناعية (صسناعة
نتائج وتداعيات عكسسية ل Áكن أان تتحّملها ا أ
الفسساد) مثلما تكشسف عنه يوميات مكافحته على مسستوى آاليات القضساء وأاجهزة تتبع أاثاره ‘
لدارية ،التي ينتظر منها
كل القطاعات وعلى كافة اŸسستويات لهرم اŸنظومة القتصسادية وا إ
أان تسستعيد حيويتها خاصسة بعد أان حسسمت الدولة خيار العودة إا ¤العمل لبناء اقتصساد منتج
وتنافسسي –كمه معاي ÒاŸبادرة وا÷ودة والنجاعة.
أإمر طبيعي أإن يتع Ìمسسار إلنمو ‘ ظل هيمنة
سسوى عودة كافة إلشسركاء إ ¤مسسار إ◊وإر إلشسامل
إلعصسابة إلتي “كنت من إحكام إلقبضسة على
ضسمن إŸعاي Òإلتي يقتضسيها إلتغي Òإلضسروري،
م -ف -اصس -ل دوإل -يب إل -ق-رإر إ’ق-تصس-ادي وإإ’دإري
وب -ال -ت -ا‹ إب -ع -اد وإقصس -اء إأ’شس -خ-اصض إل-ط-ب-ي-ع-يÚ
وإلسسياسسي قبل أإن تسسقط من برجها إلعاجي
إŸتورط ‘ Úإلفسساد.
إŸغشسوشض بفضسل يقظة وإلتزإم إلقيادة إلعليا
إّن شسعار «إتهام إ÷ميع» يقود مباشسرة إ ¤إ’نهيار،
للمؤوسسسسة إلعسسكرية إلتي أإدركت درجة إÿطر
ذلك إن إإ’قصس -اء إŸط -ل -ق وإل -عشس -وإئ -ي ل -ه ن -ت-ائ-ج
على إأ’من إلوطني إلشسامل ،ومن ثمة ضسرورة
وتدإعيات عكسسية ’ Áكن أإن تتحملها إأ’جيال،
وضسع حد للمغامرين وإزإحتهم من إŸشسهد.
إلتي تتطلع إ’درإك درجة متقدمة من إلرفاهية
مكاسسب  ⁄يكن أإحد يتصسورها –ّققت إسستجابة وإلتنمية ‘ ،وقت تزخر فيه إلبلد Ãوإرد بشسرية
Ÿط -الب إلشس -عب إ÷زإئ -ري وŒسس -ي-دإ ل-ت-ط-ل-ع-ات م -ؤوه -ل -ة ول -ه-ا إل-ك-ف-اءة ،وإل-ت-ي Áك-ن-ه-ا أإن تسس-اه-م
إ◊رك-ة إ’ح-ت-ج-اج-ي-ة ‘ نسس-خ-ت-ه-ا إأ’صس-ل-ي-ة إل-ت-ي بفعالية ‘ رفع إلتحديات وفقا Ÿقاربة ترتكز على
كانت تنادي بإانهاء توجه خط Òكان سسيؤودي بالبلد إŸنافسسة وإإ’بدإع وإŸبادرة ضسمن إلتوجهات إلتي
إ ¤إن -ه-ي-ار ﬁت-م-ل يصس-عب ح-ي-ن-ه-ا إل-ن-ه-وضض م-ن-ه ترسسم معا ⁄إŸرحلة إŸقبلة إلتي تقودها إلنجاعة
وإ’لتزإم با‚از إأ’هدإف إŸسس ّ
›ددإ.
طرة.
من أإبرز تلك إŸكاسسب علوة على إلزج بالفاسسدين غ Òأإن مكافحة إلفسساد كخيار إسسÎإتيجي تقتضسي
وإŸفدسس ‘ Úإلسسجن Ùاكمتهم ‘ إنتظار جلب إلعمل بشسكل مكثف على مسستوى ترسسيخ ثقافة
إلذي فضسلوإ إلفرإر وإلتخفي ‘ عوإصسم غربية ،حماية إŸال إلعام وإ◊رصض على توظيفه بطريقة
حيث يسستنزفون إأ’موإل إŸنهوبة بدون وجه حق ،جّيدة من خلل توسسيع نطاق أإخلقة إ◊ياة إلعامة،
إعادة بعث ثقافة حماية إŸال إلعام حسسن تدبÒه كصسمام أإمان Áنع إلفرد أإو إŸؤوسسسسة أإو إŸرفق
لفائدة إÛموعة إلوطنية ‘ ،وقت يتزإيد فيه إلعام من إلوقوع ‘ حقل إلفسساد ،إنطلقا من
هاجسض ترإجع مسستوى إحتياطي إلصسرف بالعملة قناعة رإسسخة بأان إŸصسلحة إلفردية تكمن ‘ مدى
إلصس-ع-ب-ة أإم-ام إرت-ف-اع سس-ق-ف إل-ت-ط-ل-ع-ات إل-ت-ن-موية قوة إŸصسلحة إلعامة ،وبالتا‹ من إلضسروري إلعمل
إŸشسروعة.
حول تعزيز هذه إأ’خÒة لتكون إلقاسسم إŸشسÎك
‘ هذإ إإ’طار ،فإان إلدخول إ’جتماعي وبالذإت ب Úأإف -رإد إÛم -وع -ة إل -وط -ن -ي -ة ،ح -ت -ى Áك -ن -ه-ا
إلشسق إ’قتصسادي منه يعت Èمنعرجا جديدإ باŒاه م-وإج-ه-ة إل-ع-وŸة وإÿوضض ‘ م-ع-ارك-ه-ا إلشس-رسس-ة
إعادة وضسع مسسار إلنمو على إلسسكة إلسسليمة ،وهو للفوز بحصسصض ‘ إأ’سسوإق وحماية إŸوإرد من
ما يرتقب أإن يتضسمنه قانون إŸالية للسسنة إلقادمة خطر إلضسياع.
عن طريق بناء ميزإنية ترتكز على معيار خلق حقيقة توجد عمل كب Òينتظر إصسلح إŸنظومة
إلÌوة وإن -ت -اج إل-ق-ي-م-ة إŸضس-اف-ة ،وإسس-ت-ئصس-ال ب-ؤور إلقانونية ذإت إلصسلة مثلما دإع إليه ووزير إلعدل
إلفسساد ‘ ﬂتلف إلقطاعات ،حيث ’ تزإل بعضض من أإجل “ك Úإلعدإلة من إلعمل ‘ هدوء وضسمن
بقاياه من خلل أإذناب إلعصسابة ترإقب وتÎصسد إآ’ج-ال إل-ت-ي ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا م-ع-ا÷ة م-ل-ف-ات م-ك-اف-ح-ة
وتنتظر ،أإي تع Ìتعتقده ،وإأ’خطر إلتسسّلل إ ¤إلفسساد ،خاصسة وأإن حجما معتÈإ بل شسك من
إلشس- -ارع ل- -ل -ع -م -ل ع -ل -ى ﬁاول -ة ت -وج -ي -ه م -ط -الب إأ’م- - -وإل إŸن - -ه - -وب - -ة ” –وي - -ل - -ه - -ا إ ¤إÿارج،
«إ◊رإك» وإلتأاث ‘ Òأإهدإفه.
ويسستدعي أإمر إلتكفل بها وقتا وجهدإ كبÒين،
أإم -ام إل -ت -ح-دي-ات إŸصسÒي-ة إل-ت-ي ت-ل-وح ‘ إأ’ف-ق ،ع- -ل- -م- -ا أإن إل- -عصس- -اب- -ة ك- -انت ق- -د وظ -فت إصس -لح
إ’ق -تصس -ادي -ة م-ن-ه-ا وإ’ج-ت-م-اع-ي-ة وإأ’م-ن-ي-ة ،ب-ك-ل إŸنظومة إلقانونية لتمرير مشساريع تب Úأإنها تقلل
إıاطر إلتي Áكن أإن تنجم عن سسوء إلتعاطي من طابع جرإئم إلفسساد بتصسنيفها جنحة ،وتقليصض
معها ‘ ◊ظة ترإجع للوعي وضسعف تقدير جانب هامشض –ريك إلدعوى إلعمومية بوضسع شسروط
إŸسس -ؤوول -ي -ة Œاه إل -وط -ن وإلشس -عب ،ج-رإء ت-عصسب تعيق مبادرة إلتنديد بالفسساد ‘ إ◊قل إ’قتصسادي
إلبعضض Ÿوإقفه وسسوء تقدير إلبعضض للعوإقب إلتي باأ’خصض.
يقود إليها إإ’فرإط ‘ إأ’نانية إ◊زبية وإلتزّمت
سسعيد بن عياد
إإ’يديولوجي ،ليسض هناك من ﬂرج من إأ’زمة

–دي اإنعاشض النمو خÓل الدخول القتصسادي

قطاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اسصÎاتيجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة –ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت اÛهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
ل ي -ق -تصس -ر ال -دخ -ول الج -ت -م -اع -ي ع -ل -ى
ال-دخ-ول اŸدرسس-ي وح-ده ،وإا‰ا اŸن-ظ-وم-ة
القتصسادية بدورها معنية بهذا الدخول،
ح -يث تسس -ت -أان-ف نشس-اط-ه-ا ‘ ،وقت م-ازالت
تواجه فيه –ديات النمو القائمة ‘ ،ظل
الظرف القتصسادي الصسعب ،وتسسجل عدة
ق-ط-اع-ات ي-ت-م ال-ره-ان ع-ل-ي-ه-ا لسس-تحداث
ال -ق -ي -م -ة اŸضس -اف -ة وام -تصس -اصض ال -ب -ط -ال -ة
لسسواق خارجية ،مثل القطاع
والتصسدير أ
ال - -ف Ó- -ح - -ي ‘ ظ - -ل م - -وسس- -م ن- -اج- -ح رغ- -م
اخ -ت Ó-لت ال -تسس -وي -ق إا ¤ج -انب ال-ق-ط-اع
السسياحي ،وإان كان قد ” تسسجيل نوع ما
لداء أاو ما يحلو للبعضض أان
بعضض الثقل ‘ ا أ
ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه ب-ال-ت-ع ،Ìل-كن Áكن تدارك
لن دور
ذلك ‘ موسسم السسياحة الشستوي ،أ
وك-الت السس-ي-اح-ة  ⁄ي-ك-ن ب-ال-ف-ع-ال حيث
اق- -تصس- -ر دوره- -ا ع- -ل- -ى تصس- -دي- -ر السس- -ي- -اح
ا÷زائ- - - -ري Úول- - - -يسض ج- - - -ذب السس - - -ي - - -اح
لج -انب ،إا ¤ج -انب ال -ق -ط -اع الصس -ن -اع -ي
ا أ
خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-الصس-ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ية
ال- -ت -ي صس -ارت ف -ي -ه -ا اŸؤوسسسس -ة ا÷زائ -ري -ة
ت -ت -م -ت -ع ب -اÈÿة وت -ت-ط-ل-ع ‘ ك-ل م-رة إا¤
سسقف جودة أاعلى.

فضسيلة بودريشض
إذإ من إلتجارب إلناجحة إلتي ينتظر أإن تعمم
ويجب أإن يسسلط إلضسوء عليها ،نذكر قطاع
إلصسناعات إلتحويلية إلقادر على خلق إلقيمة
إŸضسافة وسساعده كثÒإ ‘ ذلك جاذبية مناخ
إ’سس -ت -ث-م-ار ح-ول ه-ذإ إل-ق-ط-اع ،وإل-ذي Áك-ن
وصس -ف -ه ب -اإ’ي -ج -اب -ي ،ح -يث “ك -ن م -ن إنشس-اء
إآ’’ف من إŸؤوسسسسات إلصسغÒة وإŸتوسسطة
وإلتي تغطي ،إليوم ،إلسسوق إÙلية باŸوإد
إل -غ -ذإئ -ي -ة م -ن أإج -ب -ان وع -ج -ائ -ن ومّصس È-إت
وحلويات ..وما إ ¤غ Òذلك ،إذإ إلصسناعات
إلتحويلية نقطة قوة ‘ إ’قتصساد إلوطني كون
إلعديد من إŸؤوسسسسات تصسدر للخارج وأإخرى
تتهيأا لولوج مسسار إلتصسدير ،لذإ يجب أإن يعّمم
إ’سس -ت -ث -م -ار إŸن -ت -ج ع -ل -ى ب-اق-ي إل-ق-ط-اع-ات

إلصس- -ن- -اع- -ي- -ة ،ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة أإن إŸسس -اه -م -ة
إ’قتصسادية للقطاع إلصسناعي ’ تقل عن نسسبة
 5.6باŸائة من إجما‹ إلنا œإÙلي.
حقيقة أإن إلقطاع إلصسناعي كانت وتÒة ‰وه
جد سسريعة خلل إلسسدإسسي إأ’ول من إلعام
إ÷اري ،ونذكر من ب Úذلك صسناعة إÿشسب
وإل-ورق وإل-ف-ل Úب-نسسبة ،٪ 10.1وإ ¤ج - - -انب
إŸوإرد إŸائ- -ي- -ة وإل- -ط -اق -ة ب -نسس -ب -ة ،٪ 8.2
وإلصس-ن-اع-ات إل-زرإع-ي-ة ب-نسس-ب-ة  3.7باŸائة.٪
وم -ن ب Úإلشس -عب إلصس -ن-اع-ي-ة إل-ت-ي تسس-ت-ح-دث
إلÌوة ‚د ق- -ط- -اع إلصس -ن -اع -ات إإ’ل -كÎون -ي -ة
إلوإعد وكذإ إلصسناعات إلكهرومنزلية إŸرشسح
لبلوغ أإعلى نسسب إلنمو إذإ “ت ترقيته ،ويكون
م -ع -اي Òإإ’ن-ت-اج ف-ي-ه ع-اŸي-ة ونسسب إ’ن-دم-اج
عالية.
من أإبرز إلصسناعات إلتي ينتظر منها أإن تتطور
‘ إ÷زإئ-ر مسس-ت-ق-ب-ل ول-دي-ه-ا ق-اع-دة صس-ل-ب-ة،
نذكر قطاع إلنسسيج إلذي يجب أإن يحافظ على
م -ك -اسس-ب-ه ويشس-رع ‘ ت-ط-وي-ره وعصس-رن-ت-ه أإكÌ
ح -ت -ى ي -ج -د أإسس-وإق-ا خ-ارج-ي-ة ب-فضس-ل ج-ودت-ه
لسسوإق ،وإللفت أإن Œربة
ودرإسسته إلدقيقة ل أ
ق- -ط- -اع إ’سس- -م- -نت ك- -انت ج- -د ن- -اج- -ح- -ة ب- -ل

و‰وذجية من شسأانها أإن –ول إ÷زإئر من بلد
مسس -ت-ورد إ ¤ب-ل-د مصس-در ،ك-ون-ه-ا ‘ ط-ري-ق-ه-ا
ل -ت -ح-ق-ي-ق إ’ك-ت-ف-اء إل-ذإت-ي ،وم-ن إل-ق-ط-اع-ات
إ◊يوية ينبغي ذكر إلقطاع إلصسيد’ Êإلوإعد
إ ¤جانب قطاع إلبÎوكيميائية وكذإ إ◊ديد
وإلصسلب و إلتعدين ،وﬂتلف إآ’’ت ومعدإت
إلنقل وما إ ¤غ Òذلك.
خلصسة إلقول أإن –د إنعاشض مسسار إلنمو
ق -ائ -م ع -ل-ى ت-ف-ع-ي-ل إ’سس-ت-ث-م-ار ‘ ق-ط-اع-ات
حيوية عديدة وإلتي ينبغي وضسعها –ت إلضسوء
وإل-ت-ي ت-ع-د سس-ري-ع-ة إŸردودي-ة م-ث-ل إل-ف-لح-ة
وإلسس-ي-اح-ة وإلصس-ن-اع-ات إل-ت-ح-وي-ل-ي-ة إل-غ-ذإئ-ية
وإلصس -ي -د’ن -ي -ة وإإ’ل -كÎون -ي -ة ،ف -اأ’دإء إ÷ي-د
وإ’سستثمار إلصسحيح إŸنتج بعيد عن إلغشض
وإل -ت -لعب ي -ع ّ-ول ع-ل-ي-ه ‘ إسس-ت-ح-دإث نسس-ي-ج
إق -تصس -ادي ق -وي ي -خ -ل -ق إلÌوة وي-غ Òط-ب-ي-ع-ة
إ’قتصساد إلوطني إلذي يعتمد بشسكل كب Òعلى
إŸوإرد إلنفطية ،ويجعله مسسؤوو’ على إإ’نتاج
وإŸسس- -اه- -م- -ة ب- -ج- -زء م- -ن إلÌوة ،وم -ن أإج -ل
إÙافظة على إحتياطي إلصسرف من إلتآاكل،
وهذإ من شسأانه أإن يرفع من قيمة عملة إلدينار
وبالتا‹ إسسÎجاع عافيته.

أاسصعار النفط تÎاجع إا ٥٨ ¤دولرا
 ⁄تصسمد أاسسعار النفط طوي Óلتعاود خÓل أايام قليلة الÎاجع من سسقف  60دولرا
إا 58 ¤دولرا ،بفعل اسستمرار اıاوف من بطء ‰و القتصساد العاŸي ،وبسسبب عوامل
لزم-ات سس-لسس-ل-ة م-ن ال-ع-وام-ل السسلبية التي
ج-ي-و اسسÎاŒي-ة غ-ذت ف-ي-ه-ا ال-ت-وت-رات وا أ
لسسعار النفط.
حدت من منحى تصساعدي أ
ليجابية عن توقع ‰و القطاع القتصسادي اÿاصض الصسيني،
لخبار ا إ
رغم ﬂتلف ا أ
والتي من شسأانها أان تقلل من ﬂاوف ضسعف القتصساد العاŸي لكن مازال خام القياسض
لجلة ÿام غرب تكسساسض
العاŸي برنت ‘ حدود  58.57دولرا للÈميل بينما العقود ا آ
لمريكي ⁄ ،تتعد  54.28دولرا للÈميل.
الوسسيط ا أ
لدنى مسستوى ‘ شسهر أامسض بعد بيانات أاظهرت انكماشض أانشسطة
وهوت أاسسعار النفط أ
لو ¤خÓل ثÓث سسنوات مع انكماشض قطاع
لمريكية ‘ شسهر أاوت للمرة ا أ
اŸصسانع ا أ
الصسناعات التحويلية Ãنطقة اليورو للشسهر السسابع خÓل الشسهر اŸاضسي .وباŸوازاة مع
لسسواق العاŸية منذ يوم أامسض بعد أان كشسف مسسح خاصض أان نشساط
ذلك ارتفعت ا أ
ال -ق -ط -اع اÿاصض ‘ الصس‰ Úا ب-أاسس-رع وتÒة خÓ-ل م-دة أاشس-ه-ر ،م-ع ارت-ف-اع ال-ط-ل-ب-ي-ات
ا÷ديدة ،هذا ما حفز أاك Èزيادة ‘ التوظيف خÓل سسنة كاملة.
ق .إا
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« الششاطئ الثقا‘» يجمع أاهل الفن ،اإلعÓم والسشياحة

نصشائح لأÓهل لسشتقبال
العام الuدراسشي
تعت ÈاŸرحلة الuدراسضّية من أاهم اŸراحل التي Áر بها
ك -ل إانسض -ان ،أ’ن -ه ي -ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا ب-اأ’صض-دق-اء ،وي-خ-ت-ل-ط
ب -اآ’خ -ري -ن ،وي -ك ّ-ون ع -اŸه اÿاصض ،ك -م -ا أان -ه -ا –دد
مسضتقبله واÛال الذي سضيسضلكه عندما يك ،Èوتبدأا
اŸرحلة الuدراسضيّة منذ سضن اÿمسض سضنوات رسضمياً،
ح -يث ي -دخ -ل ال -ط-ف-ل اŸرح-ل-ة ا’ب-ت-دائّ-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-دأا
برياضض اأ’طفال.
يقع على عاتق اأ’هل أان يتنبsهوا باسضتعداٍد وفرطِ انتباهٍ
لدخول العام الدراسضي ا÷ديد لينتقلوا بأابنائهم من
‰طيsة السضكون والهدوء إا ¤حيوsية التجديد والتغيÒ
Ãا يضض -م -ن ال -ت -حسض ÚاŸسض -ت -م -ر وال -ت -ط-وي-ر اu Ùف-ز
واÌŸي ل-ل-وط-ن وأاب-ن-ائ-ه ،وي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ى اآ’ب-اء اغ-ت-ن-ام
دخ -ول ال -ع -ام ا÷دي -د ‘ صض -ن -اع -ة أاب-ن-ائ-ه-م واحÎاف
ب -ن-ائ-ه-م Ãا ي-ت-م-اشض-ى م-ع م-ع-ط-ي-ات اأ’خÓ-ق وع-ادات
Óهل
اÛت-م-ع وت-ق-ال-ي-ده ،وم-ن ال-نصض-ائ-ح ال-ت-ي ي-جب ل أ
إاتباعها ’سضتقبال العام الuدراسضي ا÷ديد:
 -1نصضح اأ’بناء وإارشضادهم ومسضاندتهم ‘ التعرف إا¤
أاهدافهم ومتطلsبات عامهم وصضناعة رؤواهم والتماشضي
مع رسضالتهم الدينsية واÛتمعيsة.
Óب-ن-اء
 -2اŸراق -ب -ة اŸنضض-ب-ط-ة ال-واث-ق-ة وا◊ريصض-ة ل -أ
ونشض -اط -ات -ه -م وع Ó-ق -ات -ه-م وا÷ه-ات أاو اأ’دوات ال-ت-ي
يتعاملون معها ويحتكون فيها.
 -3التواصضل اŸسضتمر مع كوادر اŸدرسضة وعناصضرها
Ÿع -رف -ة واق-ع ال-ط-الب وت-ف-اعÓ-ت-ه وم-دى انسض-ج-ام-ه-ا
داخل البيئة اŸدرسضيsة.
 -4تعظيم اŸعلم واŸدرسضة ‘ نفوسض الطلبة واأ’بناء
وتوجيههم ’حÎامهم وتقديرهم والنهل من معارفهم
وأاخÓقهم وعلومهم ودوام مصضاحبتهم والكسضب العلمي
منهم.
 -5ت -ع -دي -ل سض -ل -وك-ي-ات اأ’ب-ن-اء ب-اأ’سض-ال-يب اŸن-ه-جs-ي-ة
اإ’نسض- -انs- -ي- -ة والÎب- -وsي- -ة ب -ع -ي -دا ً ع -ن –ط -ي -م ال s-ن -فسض
واسضتخدام التعنيف ا÷سضدي واللفظي .ـ

 ..هي مسشؤؤولية ا÷ميع

سضهرات غنائية ،عروضض مسضرحية وورشضات لÓبداع أامتعت ا◊ضضور

«سشينما الششاطئ» و«األيام الؤطنية
لأÓغنية العصشرية» أانعششتا ليا‹ القالة

فتيحة كلواز

يتعلق اأ’مر بعرضض  5أافÓم قصضÒة و  5أاخرى
ط -وي -ل -ة ،وه -ذه ال -ف -ع -ال-ي-ة ج-اءت ضض-م-ن الÈن-ام-ج
ال -ت -نشض -ي-ط-ي Ÿوسض-م ا’صض-ط-ي-اف ل-لسض-ن-ة ا÷اري-ة،
Óشض -ع-اع ال-ث-ق-ا‘،
Ãب -ادرة ل -ل -وك -ال -ة ا÷زائ -ري -ة ل  -إ
وÃشض -ارك -ة م -دي -ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ،ع-ل-ى م-دار  5أايام
متتالية.
ك -م -ا ” إاع -داد ب -رن -ام-ج ث-ق-ا‘ م-ت-ن-وع م-ن ط-رف
م -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة ،م -ن خÓ-ل دع-وة ال-ع-دي-د م-ن
اŸغ -ن -ي ÚاÙل -ي Úالشض -اب Úعصض -ام و ف-ت-ح-ي م-ن
الطارف و فرقة الÎاث العيسضاوي «الدندانية».
الÈن -ام-ج ال-ث-ق-ا‘ Ÿوسض-م ا’صض-ط-ي-اف ب-ال-ط-ارف

ال -ذي ان -ط -ل -ق م -ن مسض -رح ال -ه -واء ال -ط -ل -ق ع -م-ار
ال -عسض -ك -ري Ãدي -ن -ة ال -ق-ال-ة ،ع-رف سض-ه-رات ف-ن-ي-ة
نشضطتها نخبة من الفنان ،Úكما شضاركت ‘ ا◊فل
ال-ت-ع-اون-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة «أاف-ك-ار وف-ن-ون Ÿدي-ن-ة ال-ع-ل-مة»
بسضطيف ،واسضتمر الÈنامج الفني ،بتنظيم عروضض
فكاهية ومسضرحيات للكبار والصضغار.
Óغنية العصضرية،
عرفت تظاهرة اأ’يام الوطنية ل أ
ال -ت -ي اح -تضض -ن -ه -ا مسض -رح ال -ه -واء ال -ط -ل -ق «ع -م -ار
العسضكري» بالقالة ،إاقبا’ كبÒا من قبل ا÷مهور
م-ن ال-ع-ائÓ-ت و الشض-ب-اب اŸت-ع-طشض ل-ه-ذا ال-ط-اب-ع
اŸوسضيقي ،والتي نشضطها ›موعة من الفنانÚ

داخل الو’ية وخارجها ،على غرار الشضاب عصضام،
والشض -اب ف -ت -ح -ي ،والشض -اب -ة ك -رÁة م -ن ال -ط-ارف،
والشضابة جميلة ،من عنابة ،والشضاب ﬁمد الصضغÒ
وع -ب -د ا◊م -ي -د ب -وزاه -ر م-ن خ-نشض-ل-ة ،إاضض-اف-ة إا¤
اŸكتبة اŸتنقلة التي جابت  09شضواطئ بالو’ية،
ك -ل م -ن ب -ل -دي -ات السض -وارخ ،ال -ق -ال-ة ،ب-ري-ح-ان ،ب-ن
مهيدي ،والشضط ،ضضمن موسضم ا’صضطياف ،اŸكتبة
احتوت على  5آا’ف عنوان ،و“ت العملية Ãعدل
 03أاي -ام ب -ك -ل شض -اط -ئ ،وراف -ق ال -ت -ظ -اه -رة ف-رق
ب -ه -ل -وان-ي-ة ،ق-دمت ع-روضض-ا ت-رف-ي-ه-ي-ة ومسض-اب-ق-ات
للمصضطاف ،Úأاطرتها جمعيات ﬁلية ثقافية.

أاسضاط Òمن تراثنا الشضعبي

« ..عيشضوناشض ا÷Óبية» سضلطانة تقرت

سضنحكي اليوم عن سضلطانة «ُتtقْرت» منذ قرون خلت وهي
«عيشضوناشض ا÷َ s
ِÓبsية» ،و»ُتtقْرت» هي مدينة تابعة إاداريًا لو’ية
«َوْرْقَلة» التي تأاسضسضت ‘ القرن الرابع ميÓدي ‘ عهد ‡لكة
نوميديا ،وتبعد بنحو  620كلم جنوب العاصضمة ا÷زائرية.
تعود ا◊كاية إا ¤أاربعة أاو خمسضة قرون خلت ،كان فيها «بنو
ك «تقرت» والبعضض اآ’خر
جÓsب» أابناء العم أاعداء ،بعضضهم َمَل َ
َ
«“اسض.»Ú
عند مغيب الشضمسض ،كانت كل مدينة ﬁصضنة بأاسضوارها ،تقفل
اأ’بواب بإاحكام فيكون أاهلها ‘ أامان ’ يزعزعه خوف من
غزاة أاو حيوانات متوحشضة ،فقد كانت اأ’سضوار متينة شضيدها
أاهل الصضحراء فأاتقنوا بناءها ،وحتى اليوم تشضهد سضماكة اŸواد
اŸسضتخدمة على صضÓبتها ،فهنالك جذوع النخل التي –ل
ﬁل ا◊ديد ‘ اÿرسضانة ،باإ’ضضافة إا ¤الصضلصضال والرمل
اللذين يشضكÓن اÿليط اأ’سضاسضي ،أاما اÿشضب اŸسضتخدم
فإانه ُينقع ‘ ماء ‡لح Ÿدة طويلة ،ثم يجفف –ت الشضمسض
لعدة شضهور ،ليكون مضضادا ً للعفونة.
اأ’بواب أايضضا كانت تصضنع من جذوع النخل ،وكان البناءون
يشضدونها بجذوع اأ’شضجار اŸغروسضة بإاحكام ‘ اأ’سضوار .وŸا
كانت ا◊ماية بعد هذا مؤوsمنة ‘ البيوت ،كان بوسضع الرجال
التأاخر خارج البيت والÌثرة مع رفاقهم ،أاما النسضوة فينشضغلن
ب-ت-حضض Òال-ط-ع-ام ع-ل-ى ال-ك-ان-ون وي-ت-ب-ادل-ن ا÷دي-د م-ن أاخبار
الناسض .أاما بيوت اأ’سضياد فهي قصضور ماردة وحصضون منيعة
ُبنيت على صضورة تعكسض قوة مالكيها الذين هم ملوك الصضحراء
‡ن  ⁄تدفعهم حياة الÎف إا ¤اŸيوعة ،فيَُد السضّيد الفطن ’
تفارق خنجره ،وعينه ’ تغفل عن بارودته.
على مدينة «“اسض »Úكان يحكم أام Òوهبه الله سضبحانه جل
وع ،Óابنة آاية ‘ ا÷مال ،أاحبها ملك «تقرت» حبًا جمًا ،كما
جاء على لسضان خادمتها ،كانت الفتاة تدعى «عيشضوناشض»،
وكان والدها فخوًرا بأان أا‚ب جوهرة مثلها ،فأانشضأاها على
ُعرف القبيلة ،وهsيأاها لتعتلي أارقى مناصضب العز وا÷اه .وŸا
طلب ملك «تقرت» منه ابنته للزواج  ⁄يعر طلبه اهتمامًا ،بل
إانه ازدراه وحط من قدره ،فأاين «تقرت» من «“اسض »Úالتي
اصضطفاها الله ببحÒة ماء .جن جنون ملك تقرت وَتمsلكه

الغضضب والرغبة معًا ،فلم يرضض بحال اإ’ذ’ل تلك ،بل جهز
العدة والرجال للغزو وقد كان له من الكنوز وسضبائك الذهب ما
يفتح أاعتى اأ’بواب.أاما ‘ ا÷هة اŸقابلة فقد كان اÿصضم
يشضÎي الرجال –ضضÒا للمواجهة ‘ ،ليلة من الليا‹ قصضد
رجال مّدججون بالسضÓح طريق ا÷نوب ‡تط Úأاسضرع النوق،
و‘ مباغتة قوية وناجحة اسضتطاعوا ا’سضتيÓء على موقعÚ
ف -ث Ó-ث -ة ،إا ¤أان أان -ه -وا ال -ق -ت -ال ب -ال -ظ -ف -ر ب -ال-غ-ن-ي-م-ة ال-كÈى
«عيشضوناشض» قبل بزوغ الفجر ،فأاضضحت غزالة أاسضÒة ملك
تقرت.
لكن ا◊قيقة كانت أان اŸلك كان أاسض Òحبها ،فرغم أانها
أاصضبحت لديه وأامام عينيه“ ’ ،لك أان ترفضض له طلبًا ،إا’ أانه
كان يّود أان يكون قبولها طوعاً ،وأان تشضاطره ا◊ب الذي ُيكنه
ل -ه -ا« -.ع -يشض -ون -اشض ي -ا ق-ل-ب-ي» ..ق-ال اأ’مŸ Òع-ب-ودت-ه« ،ه-ل
ترغب ‘ Úشضيء ،من أاجلك يصضيد رجا‹ الفهد ويأاتيك
Œار قوافلي من السضودان بالذهب.»...
لكن عيشضوناشض كانت تصضمت ‘ كل
مرة وتطرق رأاسضها ‘ دموع مكبوتة،
غ Òأان- - - - -ه - - - -ا ‘ اŸرة اأ’خÒة
خرجت عن صضمتها قائلة:
 «أاريد رؤوية أابي أ’طلبم- - -ن- - -ه مسض - -اﬁت - -ي،
ف -ق -ب -و‹ ب-ح-بك ي-ع-د
إاه -ان -ة ل -ه ك -م-ا ت-ع-ل-م
وسض- -أاشض- -ع- -ر ح- -ي -ن -ه -ا
بالذنب».
قِ - - -ب- - -ل اأ’م Òط - -لب
ح - -ب- -ي- -ب- -ت- -ه رغ- -م أان
كرامة صضهره ’ تعني
ل-ه ال-ك-ث ،Òوان-ط-ل-ق
ُرسض - - - - - -ل اأ’م Òإا¤
«“اسض ،»Úوت - -ق- -ول
ا◊ك -اي-ة إان ا’ت-ف-اق
ب Úال -ط -رف Úج -اء

بعد مشضقة ،فلم يكن أام Òتقرت ليسضمح بعودة «عيشضوناشض»
لزيارة أاهلها ،و ⁄يكن بن جÓب مع حكمته وشضدائد الدهر
التي مرت به ليتنازل ÿصضمه عن شضيء ،و‘ آاخر اŸطاف
توصضل الطرفان إا ¤حل أامثل.
ت Ãلك «تقرت» صضهرا ً» ..قال أام“ Òاسض« ،ÚوÃا أانه
 «قِبْل ُدعا Êلزيارة ابنتي فسضأافعل بالتأاكيد ،لكن بشضرط أان أاقيم
ببيت خاصض بي ،وهذا لن يتم إا’ إاذا أافرد نصضف القصضر
لعيشضوناشض»« - .فليكن» ..أاجاب اŸلك الولهان« ،فليسض من
شضيء ’ أاشضاطره مع التي حياتها هي حياتي ولها أان تختار أاي
القسضم Úيكون لها».
كصضِبsية غضضة تشضعر بثقل اأ’همية التي مُنحت ،تختار
«ع- -يشض -ون -اشض» ‘ ت -واضض -ع ا÷زء اأ’ق -ل
ف- -خ- -ام- -ة و‘ وق- -ار ط- -ل -بت م -ن اŸلك
مطلبها اأ’خ:Ò
 «مو’ي ،أارجو أان َتُمtنوا علي sبفضضلكممرة أاخرى فتسضمحوا ‹ أان أاقيم ‘
ج- -ن- -اح- -ي أ’حضض- -ر ال -كسض -كسض ب -ي -دي
لوالدي وأارسضله له كل صضباح كعربون
صضلح مني ،وأ’ع Èله عن احÎامي
قبل أان ينزل ضضيفًا علينا».
 «’ بأاسض» ..قال اŸلك الولهان.وم- - -رة أاخ- - -رى ذsل- - -ل اŸلك ك- - -ل
الصض-ع-اب ل-ع-يشض-ون-اشض ،لكنه وعن
ح - -رصض م - -ن - -ه أاوق - -ف م- -رسض- -ول
«عيشضوناشض» أاول مرة ليتأاكد من
أان -ه -ا  ⁄ت -خ -رج ع -ن وع-ده-ا،
فوجدها كذلك إاذ  ⁄يكن ‘
القفة إا’ الكسضكسض .ذهبت
عن اŸلك شضكوكه ‘ الوقت
ال - -ذي ك - -انت «ا÷Óب - -ي- -ة»،
وكان هذا هو اسضمها ب Úأاهل
تقرت نسضبة إا ¤أابيها ابن جÓب،
–ضضر أ’مر خطر.
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لي-ام ال-ق-ل-يلة اŸاضضية،
اح-تضض-نت ال-ط-ارف ‘ ا أ
ح -يث فسض -حت ال -ت -ظ-اه-رة ل-ل-م-ب-دع Úاسض-ت-ع-راضض
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ال- -دورة ا أ
م- -ه- -ارات -ه -م ،وذلك ‘ اŸسض -رح والشض -ع -ر وال -ف -ك -ر
لكادÁي .ÚاŸبادرة ا أ
لدباء وا أ
›موعة ‡يزة من الفنان Úوا أ
لو ¤وال- -ط- -رب وال- -ب- -ه- -ل -وان ،ع Èسض -لسض -ل -ة مسض -ج Ó-ت
من نوعها راهن القائمون عليها ‘ مزاوجة ا إ
لبداع Ãختلف أالوانه مع وعروضض ،ضضمن إانعاشض السضياحة الثقافية.
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اŸنظومة الشضاطئية« .الشضعب» كانت ضضمن ا
“يز اليوم الثا Êمن التظاهرة تنشضيط ورشضة حول
.
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أانهى أانشضطة «صضيف الطارف  ،»2019وت
«رهانات الثقافة ‘ ا÷زائر» من قبل الدكتور رابح
ه- -وادف ،ال- -ذي أاك- -د ع- -ل -ى إان اخ -ت -ي -ار الشض -اط -ئ
Ÿمارسضة الفعل الثقا‘ هو قرار صضائب ،يب Úمدى
حرصض مسضؤوو‹ القطاع على النهوضض بالثقافة ‘
الطارف :خالد .ع
الو’ية ا◊دودية’ ،سضيما و أان العÓقة ب Úالبحر
وال- -ف- -رد ا÷زائ- -ري ل- -ه- -ا ج -ذوره -ا ال -ت -اري -خ -ي -ة،
اŸوع- -د ال- -ث- -ق- -ا‘ ال- -ذي دام ث Ó-ث -ة أاي -ام ،شض -ه -د وﬂرجاتها التي “حورت ‘ إاثراء الوسضط الفني
›م -وع -ة م-ن ال-ن-دوات وا’سض-ت-ع-راضض-ات وال-ورشض والثقا‘ ‘ ا÷زائر ع Èعقود من الزمن.
والطرب ‘ شضاطئ ا◊ناية لبلدية بريحان ،برعاية
أاق -ي -مت ع -ل -ى ه -امشض ال -ت -ظ-اه-رة ورشض-ات ‘ ف-ن
Óط -ف -ال ،وال-ك-ت-اب-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وال-ق-راءة
م -دي -ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ،وﬁاف-ظ-ة اŸه-رج-ان اÙل-ي ال -رسض -م ل  -أ
للفنون والثقافة ،كان الغرضض منه إارسضاء شضراكة ب Úوالتشضكيل على الرمال ،وهي فسضيفسضاء من شضأانها
قطاعي الثقافة والسضياحة ،وجعل الشضاطئ الثقا‘ –وي -ل ال -فضض -اء الشض-اط-ئ-ي ال-ع-م-وم-ي إا ¤صض-ن-اع-ة
تظاهرة سضنوية تؤوسضسض لفعل ثقا‘ متميز.
ثقافية تسضهم ‘ التنشضيط السضياحي ،كما صضرح
ع-اشض ،شض-اط-ئ ا◊ن-اي-ا ،أاج-واء ث-ق-اف-ي-ة ت-رف-ي-ه-ي-ة ،بذلك القائم Úعلى هذه الفعالية اŸميزة.
ال-ب-داي-ة ك-انت ب-ك-ل-م-ة ت-رح-ي-ب-ي-ة بضض-يوف الفعالية،
ال -ق -ادم Úم -ن ﬂت -ل -ف و’ي -ات ال-وط-ن ،وت-خ-ل-لت
ال-ت-ظ-اه-رة ف-ق-رة م-وسض-ي-ق-ي-ة ل-ف-رق-ة اأ’م-ل للطرب
العربي من سضطيف ،عادت من خÓل مقطوعات
فنية إا ¤الزمن ا÷ميل بأاداء أاغا Êأام كلثوم وعبد
ا◊ل -ي -م ح -اف -ظ ،ك -م -ا رقصض ال -ب -عضض ع -ل-ى أان-غ-ام ال -ط -ارف أاب -دعت خ Ó-ل ه -ذا اŸوسض -م الصض -ي-ف-ي،
الشضعبي لفرقه كر Ëبوجمعة.
وبر›ت العديد من التظاهرات الثقافية ،أاضضفت
شضارك ‘ تظاهرة الشضاطئ الثقا‘ نادي «الطارف حركية على بلديات الشضريط السضاحلي بالو’ية،
تقرأا» ،حيث أاطلق ورشضة للقراءة والكتابة ،رافقتها وعلى اÿصضوصض مدينة القالة ا÷وهرة ،وكانت
ج-ول-ة ل-ل-م-ك-ت-ب-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ب-الشض-اط-ئ وف-ت-ح أابوابها ت-ظ-اه-رة «سض-ي-ن-م-ا-الشض-اط-ئ» ب-ال-ق-ال-ة ‘ ط-ب-ع-ت-ها
ل- -ل- -ق- -راء ،وتضض- -م- -نت ال- -ت- -ظ- -اه- -رة ك -ذلك ،ورشض -ة اÿامسض - -ة ‡ي - -زة ،ول - -ق - -يت اسض - -ت - -حسض - -ان - -ا م - -ن
للريبورتاج الثقا‘ التلفزيو Êمن تأاط Òاأ’سضتاذ اŸصض -ط -اف ،Úب -تسض-ج-ي-ل حضض-ور ج-م-اهÒي ك-ب.Ò
جÓل مناد ،ونخبة من اإ’عÓمي Úوالصضحفي ،Úحيث ” عرضض  10أافÓم بشضاطئ اŸرجان.

كلمات ’ بد منها
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لقد حل مكان الكسضكسض ذخÒة من البارود كانت «عيشضوناشض»
 Óبها القفة ثم
Œلبها من اıزن اŸتواجد أاسضفل غرفها ،و“ أ
تضضيف حفنات من السضميد اÿشضن من فوق ،فُيخفي لونه
العاجي سضواد البارود ،واسضتمرت «عيشضوناشض» على هذا ا◊ال
قرابة شضهر كامل ،كان ﬂزون البارد فيه قد نفد ،وكان اŸلك
قد ضضاق ذرعًا بهذا ا◊ال:
 «أاما آان لتحضض Òهذا الكسضكسض أان ينتهي؟» ..قال اŸلك. «بلى مو’ي» ..أاجابت «عيشضوناشض» بصضوت ناعم وعيونتفيضض حنانًا« ،وإاذا سضمحتم سضأاكتب أ’بي رسضالة أادعوه فيها
للحضضور».
كان مضضمون الرسضالة يقول:
«يا من تفهم ُكنه الكÓم ،أانا ابنتك التي أانهكتها خدمتك
فأاصضبحت ضضعيفة متعبة ،تنتظر أان تتفضضل عليها بزيارتك».
 «فليأات ،فليأات وليسضتعجل باÛيء» ..قال ملك تقرت دونأان يسضتشضعر مكر ما ب Úسضطور الرسضالة ،و‘ ا◊ال رحل
الرسضول قاصضدا ً والد «عيشضوناشض» ﬁم ًÓبآاخر قفة.
عند حلول اŸسضاء ،وبعد أان تسضلل الظÓم إا ¤الزقاق كأانه
ج -دول م -ن ا◊ ،Èوه s-ب-ت ري-اح الصض-ح-راء م-ه-ده-دة سض-ك-ان-ه-ا
النيام ،كان ابن جÓب ورجاله ‘ زي ا◊رب يتأاهبون للقتال
وأاياديهم على الزناد ،وÁ ⁄ر وقت طويل حتى اشضتعل قتال
عنيف –ت نخيل «واد ريغ» ،سضرعان ما انطفأا ،فلم يكن
Ÿقاتلي تقرت غ ÒخناجÒهم ،بينما كان اŸهاجمون ُيردونهم
قتلى دون هوادة ببنادقهم.
‘ اأ’خ Òورغم شضهامة اŸلك الشضاب ،فإانه مات مذهوً’ دون
أان ُيدرك حقيقة ما يجري حوله ،مات الكثÒون وهم يدافعون
عن مدينتهم ،و‘ النهاية ‚حت «عيشضوناشض ا÷Óبية» ‘
ا’ن-ت-ق-ام ل-ك-رام-ت-ه-ا وك-رام-ة أاب-ي-ه-ا ،وأاصض-بحت فخر «“اسض»Ú
ورمز جمالها وعزتها.
بعد هذه ا◊ادثة ملكت «عيشضوناشض» تقرت لـ  18عاماً ،وُيقال
إانها مدفونة ‘ مقÈة اŸلوك ب Úأافراد سضÓلتها ،ومقÈة
اŸلوك هذه هي موقع أاثري قد Ëيقع غرب تقرت بالقرب من
وسضط اŸدينة.

´ô≤dG ¿ÉLô¡e
É«fÉŸGC ‘ …ƒæ°ùdG
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أاما القسضم الثا Êفيكو
ن ﬂصضصضا ÷ميع منتجات
القرع ،فيما تنظم
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«الضضاية» ...البحÒة اŸعلقة

بحÒة الضضاية اŸعلقة التي ’ Œف مياهها أابدا حتى ‘ أاشضد أايام ا÷فاف ،لوحة فنية طبيعية
سضاحرة ترسضم فيها أاروع وأاجمل اŸناظر ،لهذا فهي اŸكان اŸفضضل لكل عشضاق الهدوء والسضكينة.
هي بحÒة من أاجمل اŸناطق السضياحية ‘ ا÷زائر تتوسضط حظÒة غابية Œمع ب Úو’يتي البليدة
واŸدية ،تقع البحÒة ‘ أاعلى ا÷بال بالضضبط ‘ جبال “زقيدة باŸدية لهذا يسضميها البعضض
«بحÒة “زقيد» ترتفع عن سضطح البحر بـارتفاع يزيد عن 1238م Îما جعلها أاعلى بحÒة على
مسضتوى البحر ‘ ا÷زائر– .يط البحÒة سضلسضلة غابية منّوعة –توي على أانواع عديدة من النباتات
كأاشضجار البلوط اأ’خضضر ،البلوط الفليني ،ا’سضفندان الريفي ،الدردار ،اÿروب ،الصضنوبر ا◊لبي،
الزيتون والتوت.
ما زاد من روعة اŸكان هو أاصضناف الطيور اıتلفة مثل :اللقلق اأ’بيضض،الكروان ،البجع ،طيور
الكركي ،البوم ،الصضقر ،باإ’ضضافة إا ¤العديد من أاصضناف الثدييات كالقردة ،ماغو واأ’رانب الÈية.

على خÓف السضنوات السضابقة ،التحق التÓميذ والطلبة
Ãؤوسضسضاتهم التعليمية ‘ ﬂتلف اأ’طوار الدراسضية ‘
هدوء تام بعيدا عن أاي إاثارة للرأاي العام الذي كان
تسضببه اإ’صضÓحات التي أادخلت ‘ السضنوات اŸاضضية
على اŸناهج الÎبوية التي اسضتهجنها اأ’ولياء و رفضضها
‘ بعضض اأ’حيان ،أ’نها تتÓعب بهوية التلميذ وبقدرته
ا’سضتيعابية.
لسضنا ضضد اإ’صضÓح ‘ اŸناهج التعليمية ،ولكن نرفضض
أان يكون أابناءنا فئران Œارب للضضفة اأ’خرى يراد من
خÓلها ضضرب اأ’جيال القادمة ‘ صضميم هويتهم التي ’
ت -ب -ن -ى إا’ ع -ل -ى رك -ائ -ز ث -اب -ت-ةÁ ’ ،ك-ن ال-تÓ-عب ب-ه-ا،
اإ’صضÓحات التي بدأاها وزراء تعاقبوا على منصضب وزير
الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي -م فشض -لت ‘ –ق -ي -ق اآ’م -ال واأ’ف-اق
اŸن -وط -ة ب -ه -ا أ’ن -ه-ا و ب-ك-ل بسض-اط-ة  ⁄ت-وضض-ع ل-ل-ت-غ-يÒ
ا÷ذري ‘ ال-وسض-ائ-ل اŸع-ت-م-دة ل-ت-ح-ف-ي-ز ال-ت-ل-م-يذ على
ال -دراسض -ة أاو ل -ن ُ-ق -ل اح-ت-وائ-ه م-ن اج-ل –صض-ي-ل دراسض-ي
يÎاوح ب ÚاŸتوسضط و اŸمتاز ،و لعّل اŸطلع على
الÈامج الطور اأ’ول يعي جيدا ما أاقول.
البديهي ان يكون الطور ا’بتدائي اŸرحلة اأ’ول من
مشضوار تعليمي طويل ما يجعله ا◊جر اأ’سضاسض ‘ هذه
ال-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ط-وي-ل-ة ،ل-ذلك ن-ع-تقد انه كان من
ا’جدر الÎكيز ‘ اإ’صضÓحات على وضضع منهجية من
أاجل إاعطاء فرصضة أاك Èللدخول إا ¤هذا العا ⁄بأاريحية،
التحضض ÒاŸادي واŸعنوي للتلميذ ‘ هذه اŸرحلة
مهم جدا أ’نه السضبب ‘ اكتسضابه آاليات معرفية جيدة
تؤوهله إا ¤بلوغ اŸنوط به وهو ا◊صضول على شضهادة
البكالوريا..
لكن ’ Áكن لهذا الطفل اكتسضاب تلك اآ’ليات اŸعرفية
وهو مطالب با◊فظ منذ سضنته اأ’و ،¤وهنا عندما
أاقول فهو حفظ لكل كلمة وحرف دون ان يتسضاءل اŸعني
باأ’مر عن قدرته على اسضتيعاب مفاهيم تلك اŸواد
خاصضة الÎبية اŸدنية التي يدرسض فيها تلميذ ‘ الطور
اأ’ول  ⁄يتجاوز سضنه الثما Êسضنوات مفاهيم سضياسضية ’
نسضمعها إا’ ‘ ندوات النقاشض التي يديرها السضياسضي.Ú
كيف لÈنامج أان يكون ناجحا وهو يكتب مÓحظة على
ك -ت -اب ا÷غ -راف -ي -ا ‘ ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي ،ي-ح-ت-وي ع-ل-ى
مصضطلحات صضعبة ’ يسضتوعبها الطالب ‘ ،ا◊قيقة
عندما قرأاتها وجدت اأ’مر عجيبا أ’ننا أامام أامر ’
يختلف اثنان ‘ وصضفه بالسضفاهة ،أا ⁄يكن اأ’جدر بدل
كل تلك اŸصضطلحات السضياسضية و العلمية التي نطالب
التلميذ باسضتيعابها ان نركز على إاعطاء التلميذ قاعدة
سضليمة ‘ اللغة و الرياضضيات ،فهما اأ’رضضية التي تسضمح
أ’ي تلميذ با’نتقال السضلسض بﬂ Úتلف اأ’طوار.
لن يكون اللّوم ملقى فقط على الوزارة الوصضية ،أ’ن
اŸعلم أاصضبح رقما مهما ‘ معادلة ا’ختÓل التعليمي
الذي تعرفه ا÷زائر فÁ Óكن أ’ي دولة صضناعة أاجيال
ن -اج-ح-ة وم-درسض-ه-ا شض-طب م-ن ق-ام-وسض-ه ال-ي-وم-ي ك-ل-م-ة
«ُمعِلم» ليعوضضها بالكلمة الدارجة «مْعلم» وهكذا ضضاع
التلميذ ب Úضضمة تضضمه إا ¤حضضنه ليكون ا’بن الذي
تصضنعه يد اŸعلم ليكون رجل اŸسضتقبل وسضكون اسضكت
اŸعلم عن كل ارتباط أاخÓقي مع التلميذ وأاصضبح ›رد
رقم ‘ معادلة الربح و اÿسضارة ،فصضار أاول ما يسضمعه
ال -ت -ل-م-ي-ذ ع-ن-د ال-ت-ح-اق-ه ب-قسض-م-ه أاّول السض-ن-ة ه-و إاعÓ-م
اأ’سضتاذ له ولزمÓئه بأانه يعطي دروسضا خصضوصضية Ÿن
ي -رغب ‘ ذلك ،ح -ت -ى أاصض -ب -ح ب -عضض -ه -م ي -ب-ت-ز تÓ-م-ي-ذه
إ’ج-ب-اره-م ع-ل-ى ق-ب-ول دروسض-ه ال-ت-دع-ي-م-ي-ة وإا’ سضتكون
Óمال.
النتائج ﬂيّبة ل آ
اأ’ه -م م -ن ك -ل ه -ذا وذاك أان اأ’ول -ي -اء ق -ب -ل -وا ب-ال-واق-ع
ورضضخوا لكل تلك السضلبيات التي تعّم القطاع ،بل أاصضبح
ب- -عضض -ه -م يشض -ع -ر أان اŸدرسض -ة ›رد حضض -ان -ة ن -ه -اري -ة
أ’ط -ف-ال-ه-م ل-ت-ت-ح-ول إا› ¤رد وسض-ي-ل-ة Ÿع-ا÷ة مشض-ك-ل
اŸكان الذي يبقى فيه اأ’طفال فÎة عمل الوالدين ما
يعني ان الرابطة اŸوجودة ب ÚاŸدرسضة واأ’ولياء غÒ
موجودة فكث Òمن اŸدارسض مث ’ Óتتوفر على جمعية
أ’ول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ وإان وج-دت تسض-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق مكاسضب
مادية و’ تبحث ‘ التطوير اŸعر‘ والعلمي للتÓميذ.
الكل إاذا معني بتطوير اŸدرسضة ،و ’ Áكن إاغفال
أاهمية الدور الذي يلعبه أاي طرف .اأ’هم أان يعي كل
واحد منهم أانه بصضدد تكوين وتعليم أاجيال كاملة بها
يعلو شضأان البلد أاو يدنو ،اŸسضؤوولية اŸلقاة على عاتقنا،
وزارة وصضية ،أاسضاتذة ،أاولياء وحتى تÓميذ ،كبÒة ’
Áكن أان تؤوتي ثمارها ،إا’ إاذا اسضتطعنا جميعا ،كل ‘
موقعه ايجاد معادلة تكاملية تربط ب Úجميع ا’طراف.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ٠٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٥محرم ١٤٤١هـ

بفضصـــــل وثائقــــي «نرجـــــسص ،أ÷زأئــــر ،مـــــارسص  »2019حـــول أ◊ــــرأك أل ّسصلمــــــي
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كر Ëعينوز يتأاّلق ‘ ورشصة «فاينال كت فينيسصيا» السصينمائية
’نتاج ‘ ،إأطار ألشصرأكة ب Úمهرجان «أ÷ونة» ألسصينمائي Ãصصر
حصصل فيلم «نرجسص ،أ÷زأئر ،مارسص  »2019للمخرج أ÷زأئري كر Ëعينوز ،على دعم ما‹ هام Ÿرحلة ما بعد أ إ
’فÓم أıتارة ،فيما ذهبت جائزة أŸهرجان إأ ¤ألفيلم أŸغربي
وورشصة «فاينال كت فينيسصيا» .وجاء ألوثائقي أ÷زأئري ‘ قائمة من أربعة أفÓم مسصتفيدة من ألدعم من ›موع أ أ
«ميكا» .ويتطرق ألوثائقي أ÷زأئري إأ ¤ألفنانة وألناشصطة نرجسص عسصلي ،ومن خÓلها إأ ¤أ◊رأك ألسصلمي با÷زأئر.
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‘ اإطار ورشسة «فاينال كت فينيسسيا» ،قرر
شس- -رك- -اء م- -ه- -رج- -ان ا÷ون -ة Ãصس -ر دع -م
ال -وث -ائ -ق-ي ا÷زائ-ري «ن-رجسس ،ا÷زائ-ر،
مارسس  ،»٢٠١٩للمخرج كر Ëعينوز ومن
اإنتاج «اأم بي اأم فيلم»Ã ،ا يفوق  ٢١األف
يورو ،موزعة على النحو التا‹:
جائزة «سساب تي األتيدي» (لندن) ،وتتمثل
‘  7اآلف يورو لإنتاج النسسخة الـ»دي سسي
بي» ووضسع الÎجمة حسسب اÿيار باللغة
الإ‚ليزية اأو الإيطالية .جائزة «سساب تي
اأكسسيسس اإسس اآر اإل» (تورينو) ،وتعادل 7
اآلف ي -ورو ل -ت -وف ÒالÎج -م -ة اأو ال-ت-ع-ل-ي-ق
الصس- -وت -ي ل -ذوي الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة،
سس- -واء الصس- -م ال- -ب -ك -م اأو اŸك -ف -وف ،Úم -ع
ترجمة بالإ‚ليزية اأو الإيطالية .جائزة
«راي سسينما» ،وتعادل  ٥اآلف يورو لشسراء
حقوق بث Ÿدة عام .Úجائزة مهرجان
اأم-ي-ان السس-ي-ن-م-ائ-ي ،وق-وام-ها  ٢٥٠٠يورو
ك -مسس -اه -م -ة ‘ اإن -ت-اج نسس-خ-ة الـ»دي سس-ي
بي».
وي -دور ف -ي -ل -م «ن -رجسس ،ا÷زائ-ر ،م-ارسس
 ،»٢٠١٩الذي ُعرضس ‘ الورشسة يوم الفا—
سسبتم ،Èحول الفنانة والناشسطة نرجسس
عسس- -ل- -ي ،وي- -غ -وصس ‘ ق -لب اŸظ -اه -رات
واŸسسÒات السسلمية التي انطلقت شسهر
فيفري اŸاضسي ،والتي ُعرفت فيما بعد
◊راك الشسعبي.
با َ
Œدر الإشسارة هنا اإ ¤اأن اŸوقع الرسسمي
Ÿه- -رج- -ان ا÷ون- -ة السس -ي -ن -م -ائ -ي ،خ Ó-ل
تطرقه ÷وائز الورشسة ،جاءت بعنوان من
اŸريخ حينما نشسرت اأن الفيلم ا÷زائري
عنوانه «نرجسس ،ا÷زائر ،اŸريخ» ،وهو

ما تناقلته وسسائل الإعÓم بعد ذلك ،وهي
الÎج -م -ة ا◊رف -ي -ة ل -ك -ل -م -ة م-ارسس ال-ت-ي
–ت-م-ل م-ع-ن-يْ-ي -ن ،الشس-ه-ر وال-ك-وكب ،ولكن
اŸعنى يظهر جليا ول يحتمل اأي تاأويÓت
اأخرى حينما نشساهد الوثائقي ،اأو على
الأقل حينما نتقيد بذكر العنوان كامÓ
غ Òم -ن -ق -وصس« :م-ارسس  ،»٢٠١٩وه- -و م -ا
‚ده ‘ ال - -نسس- -خ- -ة الإ‚ل- -ي- -زي- -ة Ÿوق- -ع
اŸهرجان ،وهنا ل يكون هنالك اأي معنى
لقولنا اŸريخ .٢٠١٩
وتقام «فاينال كت فينيسسيا» بالتوازي مع
م -ه -رج -ان ف-ي-ن-يسس-ي-ا السس-ي-ن-م-ائ-ي ،وت-وف-ر
فرصسا لسستة اأفÓم سسينمائية ‘ مرحلة ما
ب -ع -د الإن -ت -اج لصس-ن-اع اأفÓ-م م-ن اأف-ري-ق-ي-ا
والشسرق الأوسسط ،لتسسهيل عمليات ما بعد
الإن- -ت- -اج وت- -ع- -زي- -ز الشس- -راك- -ات ب Úه- -ذه
اŸشساريع والأسسواق السسينمائية .وتهدف

«ف -اي -ن -ال كت ف -ي -ن-يسس-ي-ا» اإ ¤ت-ط-وي-ر دور
م-ه-رج-ان ف-ي-ن-يسس-ي-ا (البندقية) السسينمائي
الدو‹ ليكون جسسراً يدعم صسناعة اأفÓم
مسستقلة جيدة فنياً من هذه الدول ،من
خÓل توف Òمسساعدة فعالة وذات تاأثÒ
على الإنتاج السسينمائي ،ودعم اŸنافسسة
ب ÚالأفÓم على مسستوى السسوق الدو‹.
Ÿقدمة من الورشسة
تبلغ قيمة ا÷وائز ا ُ
نحو  ٩٢األف يورو ،مقدمة من مهرجان
فينسسيا وشسركائه ،وعلى مدار ثÓثة اأيام
م- -ن ال- -ف- -ع- -ال -ي -ات ،تٌ -ق -دم اŸشس -اري -ع اإ¤
اŸن - - - -ت - - - -ج ،ÚواŸشسÎي- - - -ن ،واŸوزع،Ú
والشس- -رك -ات اُ Ÿق -دم -ة ÿدم -ات م -ا ب -ع -د
الإن- -ت- -اج ،وم›Èي اŸه- -رج -ان -ات .وق -د
اختارت الورشسة ‘ دورتها السسابعة هذا
العام  6اأفÓم ‘ مرحلة ما بعد الإنتاج،
منها  ٤اأفÓم عربية.

رئيسص فرع وهرأن ’–اد ألكتاب أ÷زأئري ‘ Úذمة ألله

’ قصصائد بعد اليوم من الشصاعر ميلود عبد القادر
وري ،أمسص ،ألÌى،
Ãدينة غيليزأن،
جثمان ألكاتب وألشصاعر
وألفنان رئيسص فرع
أ–اد ألكتاب
أ÷زأئري Úبوهرأن،
ألرأحل ميلود عبد
ألقادر ،بعد أن وأفته
أŸنية ،ظهÒة ألثÓثاء،
عن عمر يناهز  58سصنة،
وبعضص تعرضصه لوعكة
صصحية مفاجئة أدخلته
‘ غيبوبة نقل على
إأثرها إأ ¤مسصتشصفى أول
نوفم Èبوهرأن ،أين
وأفته أŸنية.

ÖjôZ áÑ«ÑM
اŸعروف عن الشساعر عبد
ال- - -ق- - -ادر م - -ي - -ل - -ود ،صس - -احب
الب -تسس-ام-ة ا◊زي-ن-ة و ال-ق-لب
الطيب ،اأنه كان يكتب الشسعر
الفصسيح ،والشسعبي (اŸلحون)
و م - - -ت - - -خصسصس ‘ اأيضس- - -ا ‘
ال- -ب- -حث ‘ الأدب الشس -ع -ب -ي.
صسدرت له عن دار الغرب
ل-ل-نشس-ر ›م-وع-ت-ه ال-قصسصس-ية
التي عنونها «عمر الغريب» ،و
كانت له اإضسافة اإ ¤مسساره
الأدبي ،مشساركات متعددة ‘
اŸشس- -ه- -د ال- -ف -ن -ي م -ن خ Ó-ل
تقمصسه لعدة اأدوار مسسرحية
وت -ل -ف -زي -ون -ي-ة ك-م-ا ح-از ع-ل-ى
ال- - - - -ك- - - - -ث Òم- - - - -ن ا÷وائ- - - - -ز
وال-ت-ك-رÁات ع-رف-ان-ا ل-عطائه
الأدبي والفني.
سس -ه -ر م -ن -ذ ت -راأسس -ه ل -ف-رع
وه- - - -ران ل–اد ال- - - -ك - - -ت - - -اب

واإ ¤ج-انب ال-ف-ي-ل-م ال-وث-ائ-ق-ي ا÷زائري،
‚د اأفÓ- -م «ك- -لشس -ي م -اك -و» ل -ل -م -خ -رج -ة
م -يسس -ون ال -ب -اج -ه ج -ي (ال-ع-راق  -روائ-ي)
و»كباتن الزعÎي» لعلي العربي (مصسر -
وث -ائ -ق -ي) ،و»م -اك -ون -غ -و» لإل -ف-يسس سس-ابÚ
‚اي-ب-ي-ن-و (اأف-ري-ق-ي-ا ال-وسسطى  -وثائقي)،
و»ع -ل -ى ط -ري -ق اŸل-ي-ار» ل-دي-ودو ح-م-ادي
(الكونغو  -وثائقي) ،و»ميكا» لإسسماعيل
فروخي (اŸغرب  -روائي).
وف-ي-م-ا ذه-بت ج-ائ-زة ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م اإ¤
ف -ي -ل-م اıرج ال-ك-ون-غ-و‹ دي-ودو ح-م-ادي
«على طريق اŸليار» ،فقد حصسل الفيلم
اŸغربي «ميكا» على جائزة اŸهرجان.
ويدور الفيلم اŸغربي حول الصسبي «ميكا»
الذي يعيشس مع والديه اŸريضس ‘ ،Úحي
ف -قﬁ Òك -وم ع -ل -ي -ه ب -ال -دم -ار .ف -ي-اأخ-ذه
صسديق العائلة ،وهو عامل ‘ نادي التنسس
‘ الدار البيضساء ،ياأخذه كمتدرب له ليجد
الصس -ب -ي ن -فسس -ه ‘ ع-ا ⁄ج-دي-د وﬂت-ل-ف
“اما.
ل- -ل- -ت -ذك ،Òاıرج ا÷زائ -ري الÈازي -ل -ي
ك- -ر Ëع -ي -ن -وز م -ن م -وال -ي -د ف -ورت -ال -ي -زا،
الÈازيل ‘  ،١٩66من اأب جزائري واأم

برازيلية .حاصسل على شسهادة ‘ الهندسسة
اŸعمارية من جامعة برازيليا وشسهادة ‘
ال- -دراسس- -ات السس- -ي -ن -م -ائ ّ-ي -ة م -ن ج -ام -ع -ة
ن -ي -وي -ورك ،وال -ت -ح -ق ،ب-ع-د حصس-ول-ه ع-ل-ى
شسهادة اŸاجسست ‘ ،Òبرنامج الدراسسات
اŸسس -ت -ق ّ-ل -ة ‘ م -ت -ح -ف ال -وي -ت -ن -ي ل -ل -ف-ن
الأمريكي.
ُع -رضس ف -ي -ل -م -ه ال -روائ -ي ال -ط -وي -ل الأول
بعنوان «مدام سساتا» لأول مرة عام ٢٠٠٢
‘ مهرجان كان السسينمائي (قسسم مسسابقة
ال- -ن- -ظ -رة اÿاصس -ة) .ث -م ُع -رضس ف -ي -ل -م -اه
التاليان «سسو‹ ‘ السسماء »،و»اأسسافر لأÊ
مضسطر لذلك ،اأعود لأ Êاأحبك» (اإخراج
مشسÎك مع مارسسيلو غوميز) لأول مرة ‘
م-ه-رج-ان ف-ي-ن-يسس-ي-ا (البندقية) السسينمائي
(اأوري- -زون- -ت -ي) ٢٠٠6 ‘ ،و ٢٠٠٩حسسب
ت-رت-ي-ب-ه-م-اُ .ع -رضست اأع-م-ال-ه الÎك-يبية ‘
ب -ي -ن -ا‹ م -ت -ح-ف وي-ت-ن-ي ل-ل-ف-ن الأم-ري-ك-ي
( )١٩٩7وبينا‹ سساو باولو ( ،)٢٠٠٤تضسم
اأف Ó-م -ه ال-قصسÒة «ب-اي-كسس-او ن-اشس-ي-ون-ال»،
 ،١٩٩6و»سسيمز .١٩٩3 »،يعمل حالّيا على
م-ون-ت-اج ف-ي-ل-م-ه الأخ Òب-ع-ن-وان «فيوليتا».
يسسكن عينوز ويعمل ‘ برل.Ú

أŸهرجان ألوطني Ÿوسصيقى ألّديوأن ببشصار

فرق ـ ـ ـة «أاو’د القع ـ ـ ـ ـدة» لعـ ـ Úالصصفراء
تتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّوج با÷ائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة اأ’و¤

’و‘ ¤
تّوجت فرقة «أو’د ألقعدة» لع Úألصصفرأء (و’ية ألنعامة) باŸرتبة أ أ
فعاليات ألطبعة  12للمهرجان ألثقا‘ ألوطني للموسصيقى ورقصص ألديوأن ،ألذي
أختتمت فعالياته سصهرة ألثÓثاء ببشصار.

ا÷زائ- -ري Úع- -ل- -ى تشس- -ج- -ي- -ع
وم-راف-ق-ة اŸب-دع Úالشس-باب،
وت- - -ن- - -ظ- - -ي- - -م اŸل- - -ت - -ق - -ي - -ات
والتظاهرات الأدبية واإشسراك
ب - -ه - -ا الأق Ó- -م ال - -ن - -اشس- -ئ- -ة و
تكرÁها ،تاركا بذلك بصسمته
ال -ق -وي -ة ‘ اŸشس -ه-د ال-ث-ق-ا‘
الوهرا Êو ا÷زائري .كانت
اأم- -ن- -ي- -ت- -ه ال- -كÈى ان ي- -ل -ت -ف
مبدعو ومثقفو وهران Ãدينة
الأسس -ود ،ك -م -ا ك -ان ي -ح -ل -و ل-ه
تسس -م -ي -ت -ه -ا– ،ت ل-واء واح-د
اإÁانا منه اأن العطاء الأدبي
يتطّور ويقوى ‘ كنف الوحدة
والتكاتف.
من اأرائه حول القراءة ،كما
ج - - - - - -ا ء ‘ ا ◊ و ا ر ا ل ص س - - - - - -ا د ر
ب - -ج - -ري- -دة «ال- -ب- -دي- -ل» ‘ ٠١
اأكتوبر  ، ٢٠١٨بقلم العÓمي
رام - - - -ي ا◊اج :اإن - - - -ه - - - -ا «‘
ا÷زائ- -ر ح- -اضس- -رة وغ- -ائ- -ب- -ة
وت- -ت- -م- -ح- -ور م -ا ب Úال -ق -راءة
ال-فضس-ول-ي-ة اŸك-توبة والقراءة
الإل- -كÎون- -ي- -ة اŸت -حضس -رة ‘
السس -م -ع -ي ال -بصس -ري ،ه-ذا م-ا
ي-خصس ال-ق-راءة ع-ل-ى ال-ع-موم،

اأم - -ا ال - -ق - -راءة ا◊ق - -ي - -ق - -ي- -ة
ف - -ن- -ج- -ده- -ا ع- -ن- -د ال- -ك- -ت- -اب
والشس -ع -راء ورج -ال ال-ق-ل-م م-ن
الصس-ح-اف-ة ،وال-ق-راءة ل ت-ع-ني
‘ ذلك الذي يحمل كتابا ‘
ق- -ط- -ار اأو ح- -دي- -ق- -ة اأو ع -ل -ى
الشس - -اط - -ئ ،ف - -ه - -ذه ال- -ق- -راءة
اŸوؤق- -ت -ة ب -اسس -ت -ط -اع -ت -ن -ا اأن
نسس -م -ي -ه-ا ق-راءات م-وسس-م-ي-ة،
وه -ن -اك م -ن ي -ط -رح -ون ه -ذا
اŸشس - -ك - -ل م - -ن رج- -ال الأدب
والسس- -ي- -اسس- -ة دون اأن ي -وف -روا
ﬁي -ط -ا لئ -ق -ا ب -ال-ق-راءة .اإن
ﬁي- -ط ال- -ق- -راءة ه- -و اإن- -ت- -اج
فكري وتفعيل الأدب وكل ما
هو ثقا‘ مادي وغ Òمادي
التي تقام على اŸنابر مهما
ك -ان ن-وع-ه-ا اأو شس-ك-ل-ه-ا ف-ه-ذه
اÿط -اب -ات ت -ن -ت -ه -ي ب-ان-ت-ه-اء
ال - -وقت ،حضس- -ور الأمسس- -ي- -ات
واŸلتقيات وÃجرد ان تنتهي
القراءة الشسعرية تصسبح تلك
الأمسس - -ي- -ة م- -نسس- -ي- -ة و‘ خÈ
كان».
كما قال ‘ الشسعر ‘ ذات
ا◊وار« :ل- -يسس ل -لشس -ع -ر ل -غ -ة

معينة اأو ّﬁددة ،ولغة الشسعر
والشس- -ع- -ور وع -ل -يك اأن ت -ك -تب
بلغة الإحسساسس والصسدق ،اأما
ف- -ي- -م- -ا ي -خصس ت -زاوج ال ّ-ل -غ -ة
ب -ال ّ-ل -ه-ج-ة ف-ه-ذا اأم-ر ب-دي-ه-ي
ع-ن-د الشس-ع-راء ال-ذي-ن ي-ك-تبون
بازدواجية الّلغة والّلهجة وهو
ما نسسميه التناصس وللشساعر
ميلود مث Óقصسيدة « :يابÓرج
ي- -ا ط- -وي- -ل ال- -ق- -ام- -ة» ،وه -ذه
قصس -ي -دة مشس -ه -ورة ‘ ال -غ-ن-اء
ا÷زائري وهي لغة خضسعت
ل-ل-ه-ج-ة الشس-ع-ر ولسسانه بعدما
كانت «يا اأبو اŸعارج يا طويل
القامة».
ن - -زل خ Èرح- -ي- -ل صس- -احب
البتسسامة ا◊زينة كالصساعقة
على كل من عرفه من كتاب و
شس- -ع -راء ف -ن -ع -اه ال -ك -ل ع -ل -ى
صس -ف -ح -ات م -واق -ع ال -ت -واصس-ل
الج- -ت- -م- -اع- -ي ،م -عÈي -ن ع -ن
خصس -ال -ه ا◊م-ي-دة ت-واضس-ع-ه و
سسÒت - -ه ال - -ط - -ي - -ب - -ة ‘ ع- -ا⁄
ا◊روف و الب - -داع .ف - -رح - -م
ال-ل-ه ال-ف-ق-ي-د و اأسس-ك-نه فسسيح
جنانه.

وق- -د “ّك- -نت ه -ذه ال -ف -رق -ة
اŸك -ون -ة أاسس -اسس-ا م-ن شس-ب-اب
موسسيقيﬂ Úتصس ‘ Úهذا
الطابع الفني (الديوان) من
ذات اŸن- -ط- -ق- -ة ،م -ن إاق -ن -اع
÷نة –كيم هذه الطبعة من
خÓ- -ل ع -رضس -ه -ا وال -ت -ح -ك -م
ا÷يد ،وكذا بÈاعة أادائها.
وع- -ادت اŸرت- -ب- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة
ألعضس- -اء ف- -رق- -ة «أاولد أاه -ل
ال -ط-رح» ل-ولي-ة بشس-ار ،ف-ي-م-ا
–صسلت فرقة «أاهل الديوان
ج- -ي- -ل سس- -ي -د» (بشس -ار) ع -ل -ى
اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة .وم-ن-حت
كذلك ا÷ائزة اÿاصسة ضسمن
هذا ا◊دث الثقا‘ والفني
ال -ذي شس -اركت ‘ مسس -اب-ق-ت-ه
ح - - -وا‹ عشس- - -رة ف- - -رق م- - -ن
ﬂت- -ل- -ف م- -ن- -اط -ق ال -وط -ن،
ل- -ف- -رق -ة «دن -دون نسس -اء لل -ة

خÒة» من ولية غرداية التي
ك- -انت تسس -ت -ح -ق واح -دة م -ن
اŸراتب ال- - - -ث Ó- - -ث - - -ة األو¤
ب -فضس -ل –ك -م م -ع -ل -م -ة لل-ة
خÒة ‘ آالة القمÈي ،وهي
آال-ة وت-ري-ة خ-اصس-ة Ãوسس-ي-قى
ال- -دي- -وان ،حسسب آاراء ب- -عضس
ا◊اضسرين وباحثﬁ ÚلّيÚ
‘ الÎاث الثقا‘.
و”ّ باŸناسسبة تنظيم وقفة
إاجÓ- -ل وع- -رف- -ان ل- -ع- -م- -ي- -د
ال- -دي- -وان ب- -ال- -وط- -ن اŸع -ل -م
ﬁم-د ب-ه-از ،وأاح-د ع-م-ال-قة
ه -ذا ال -ن -وع م -ن اŸوسس -ي -ق-ى
ال- - -ع- - -ري- - -ق - -ة ال - -ذي أاع - -رب
باŸناسسبة عن سسعادته لهذه
اللتفاتة.
ك -م -ا ن ّ-ظ -مت وق -ف -ة ‡اث-ل-ة
تكرÁا للمعلم بوفلجة جدي،
أاحد أاعمدة موسسيقى الديوان

Ãن -ط-ق-ة بشس-ار ،ال-ذي كّ-رسس
جزءًا كبÒا من حياته لهذا
ال -ن -وع ال -غ -ن -ائ -ي ال -ت -ق-ل-ي-دي
Ãنطقة بشسار وخارجها.
و“ي -زت الّسس -ه -رة اÿت -ام-ي-ة
ل -ل -م -ه -رج-ان ال-ت-ي نّشس-ط-ت-ه-ا
ف -رق -ة «الشس -رع» م -ن ب -ل -دي -ة
ال- -ق- -ن- -ادسس- -ة (ولي- -ة بشس -ار)،
ب- -حضس- -ور ك- -ب Òل- -ل- -ج -م -ه -ور
لسس - -ي- -م- -ا الشس- -ب- -اب ال- -ذي- -ن
اسستحسسنوا التنظيم اÙكم
للتظاهرة اّ ıصسصسة لطابع
غ- - -ن- - -ائ- - -ي وم- - -وسس- - -ي- - -ق - -ى،
وك -وري -غ -راف -ي-ا سس-اف-رت عÈ
األزمنة بفضسل نسساء ورجال
أاج- -ادوا ك- -ي- -ف- -ي -ة ن -ق -ل ه -ذا
الÎاث ال - -ث - -ق - -ا‘ وال- -ف- -ن- -ي
Óج-ي-ال ا÷دي-دة ‘ ط-ب-وع
ل -أ
موسسيقى الديوان.

الخميسس  ٠٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٥محرم ١٤٤١هـ

‹hO

لمن بشضأان الوضضع ‘ ليبيا
سضÓمة يقدم إاحاطة Ûلسس ا أ

البحث عن ضسمانات إلعادة تشسغيل مطار معيتيقة
ق -دم م-ب-ع-وث األ·
اŸت - - -ح - - -دة ،رئ - - -يسس
بعثتها للدعم ‘ ليبيا،
غسس - - - -ان سس Ó- - - -م- - - -ة،
إاح- - - - - - -اط- - - - - - -ة ،أامسس
األربعاء ،أامام ›لسس
األم- -ن ال- -دو‹ بشس- -أان
مسس -ت -ج-دات األوضس-اع
‘ ليبيا .وأاول األمسس،
ت -ف -ق-د سسÓ-م-ة م-ط-ار
م -ع -ي -ت -ي-ق-ة ال-دو‹ ‘
ط - -راب- -لسس ،وشس- -اه- -د
اŸواق -ع ال -ت -ي ت -ع -رضست ل -ل-قصس-ف داخ-ل
اŸطار.
أاكد سسÓمة خÓل مؤو“ر صسحا‘ ،أان
البعثة سسÎفع تقريرا حول قصسف اŸطار
إا ¤ك - -ل م - -ن اŸدع- -ي ال- -ع- -ام Ùك- -م- -ة
ا÷نايات الدولية و›لسس األمن و÷نة
ال -ع-ق-وب-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا .ق-ال سسÓ-م-ة
للصسحفي ‘« :Úالواقع إاننا كنا على بعد
ثواٍن أاو دقائق من كارثة كانت لتحصسل
ل- -ول إارادة ال -ل -ه وح -ظ اŸسس -اف -ري -ن م -ن

ا◊جيج ،الذين كانوا عائدين إا ¤البÓد»،
معتÈا أانه «ل Áكن Ÿطار مثل مطار
معيتيقة أان يعيشس مع هذا الهلع كل يوم».
لفت إا ¤أانه عاد من زيارته القاهرة
ع Èمطار معيتيقة «للتأاكيد أاول اأن هذا
اŸطار يجب أال يقصسف» ،آام Óكذلك أان
يلحق به عموم اŸسسافرين خÓل األيام
اŸقبلة ،مشسÒا إا ¤أان «ثلث الشسعب الليبي
ي- -ت- -أاث -ر م -ب -اشس -رة ب -إاغ Ó-ق ه -ذا اŸرف -ق
ا◊يوي ،الذي يعد اŸنفذ األك ÈلليبيÚ
ن- -ح- -و اÿارج» .أاج -رى اŸب -ع -وث األ‡ي

سسلسسلة مباحثات خÓل الفÎة اŸاضسية.
أاك- -د خÓ- -ل- -ه -ا أاه -م -ي -ة ال -ع -ودة إا ¤ا◊ل
السسياسسي.
وسس- -ب -ق أان أاب -دى سس Ó-م -ة ت -ف -اؤول -ه Ãا
ان -ت-هت إال-ي-ه ق-م-ة ›م-وع-ة السس-ب-ع بشس-أان
األزمة الليبية ،مؤوكدا أانه Áكن البناء عليه
لÎميم موقف دو‹ موحد من اŸسسأالة
ال -ل -ي -ب-ي-ة ،يسس-م-ح ل-ل-ي-ب-ي Úب-أان يسس-ت-ع-ي-دوا
عافيتهم.
ق- -دم سسÓ- -م- -ة آاخ- -ر إاح- -اط -ة ل -ه أام -ام
›لسس األمن ٢٩ ‘ ،جويلية اŸاضسي،
وال -ت -ي –دث ف-ي-ه-ا ع-ن اسس-ت-م-رار ح-رب
العاصسمة ،والتي أاسسفرت عن مقتل نحو
 ١١٠٠شسخصس بينهم  ١٠6مدني Úوإاصسابة
ن-ح-و  6آالف آاخ -ري -ن ،إاضس -اف -ة إا ¤ن-زوح
ق -راب -ة  ١٢٠أال- -ف شس- -خصس م- -ن م -واق -ع
الشستباكات ،كما نبه إا ¤تزايد «الغارات
ا÷وية واتسساع النطاق ا÷غرا‘ للعنف،
ووتÒة Œن- -ي- -د واسس- -ت- -خ- -دام اŸرت- -زق- -ة
األج- -انب ،وان- -ت -ه -اك ال -ق -ان -ون اإلنسس -اÊ
ال-دو‹ وال-ه-ج-م-ات ال-عشس-وائ-ي-ة» م-ن ق-بل
أاطراف النزاع.

إاجراءا ٌ
ت “ييزّيٌة ضضد عرب  48و‡ثليهم ‘ الكنيسضت

السسلطة الفلسسطينية تؤوكد أان ترامب سسيفشسل ‘ تنفيذ «صسفقة القرن»
أاك -د أام Úسس -ر ال -ل -ج -ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
Ÿنظمة التحرير الفلسسطينية صسائب
عريقات ،أان الرئيسس األمريكي دونالد
ترامب يعمل على تعميق الصسراعات
‘ ال -وط -ن ال-ع-رب-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف-ه
واسستخدامها كأاوراق اعتماد.
أاضساف عريقات ‘ حديث متلفز أان
إادارة ت -رامب «ت -ع-ت-ق-د أان-ه-ا تسس-ت-ط-ي-ع
الضس -غ -ط ع -ل -ى ال -ع -رب ل -ل -ت-خ-ل-ي ع-ن
ال- -ق- -دسس وال- -دول- -ة ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -ي -ة
والÓجئ ،Úوهذا وهم لن يتحقق».
لفت إا ¤أان الدبلوماسسية األمريكية
“ارسس ضس -غ -وط -ا غ Òمسس-ب-وق-ة ع-ل-ى
العا ،⁄لÓعÎاف بالقدسس اÙتلة
ع-اصس-م-ة إلسس-رائ-ي-ل ،وق-د أاصس-ب-ح ذلك
ع - -ل - -ى ج - -دول أاع - -م - -ال- -ه- -ا ‘ إاط- -ار
ع Ó-ق-ات-ه-ا ،وق-د ‚ح-وا ب-إاق-ن-اع دول-ة
واحدة تسسمى ناورو تبلغ مسساحتها ٢7
كيلو مÎا مربعا ،ول يوجد لها سسفارة
‘ إاسسرائيل.
أاشس -ار ع-ري-ق-ات إا ¤ق-رارات ال-ق-م-م
العربية الثÓث التي عقدت ‘ عمان
وب-غ-داد وال-ق-اه-رة ،وال-ت-ي أاك-دت ع-لى
ق- -ط- -ع ال- -عÓ- -ق- -ات ال- -دب- -ل- -وم- -اسس -ي -ة
والق- -تصس- -ادي- -ة م -ع أاي دول -ة ‘ ح -ال
اعÎاف-ه-ا ب-ال-ق-دسس اÙت-ل-ة ع-اصس-مة
إلسس- - -رائ- - -ي - -ل ،م - -وضس - -ح - -ا أان ن - -اورو
وهندوراسس ل يوجد فيهما أاي سسفارة
عربية ‘ ،ح Úيوجد ثÓث سسفارات
عربية ‘ غواتيمال ،وقال« :طلبنا من
الدول اتخاذ اإلجراءات الÓزمة ،لكن
اŸسس -أال -ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-اŸصس-ال-ح ،ون-ح-ن
كطرف فلسسطيني نطالب ‘ كل بيان
بتنفيذ قرارات القمم العربية اŸتعلقة

بالقدسس».
“ييز ضضد النواب الفلسضطينيÚ
من ناحية ثانية ،و‘ تقرير موجز
ُن-شس-ر ،أامسس ،ق-ب-ل م-وع-د الن-ت-خ-ابات
اإلسس -رائ -ي -ل -ي -ة ال -ت -ي سس -ت-ج-ري ‘ ١7
سسبتم ،Èقالت منظمة العفو الدولية
إان ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي ÚاŸنَ- -ت -خ -ب‘ Ú
الŸÈان اإلسس- -رائ- -ي- -ل- -ي ،ال- -ك -ن -يسست،
مسستهدفون بأانظمة وقوان“ Úييزية
ت-قu-وضس ق-درت-ه-م ع-ل-ى “ث-ي-ل األق-ل-ي-ة
الفلسسطينية ‘ إاسسرائيل والدفاع عن
حقوقها.
يبيuن التقرير اŸعنون بـ« :منَتخبون
ل -ك -ن م-قs-ي-دون :تضس-ي-ي-ق اÛال أام-ام
الŸÈاني Úالفلسسطيني ‘ Úالكنيسست
اإلسس -رائ -ي -ل ّ-ي» ،ك -ي -ف ي -ت -عّ-رضس ح-ق
أاعضس -اء ال -ك -ن -يسست ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي‘ Ú
حرية التعب Òللتهديد بسسبب التغيÒات
ال - -تشس- -ري- -ع- -ي- -ة ومشس- -اري- -ع ال- -ق- -وانÚ
اŸقÎح -ة ،وأان -ظ-م-ة ال-ك-ن-يسست ،ال-ت-ي
ت -ن -ط -وي ع -ل-ى ال-ت-م-ي-ي-ز .ك-م-ا يسسu-ل-ط
الضسوء على اÿطاب التحريضسي الذي
يسس -ت -خ -دم -ه ال -وزراء اإلسس -رائ -ي -ل -ي -ون
ل- - -ل- - -تشس- - -ه Òب- - -أاعضس - -اء ال - -ك - -ن - -يسست

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

الفلسسطيني ،Úويفضسح كيف
أان مشس -اري -ع ال-ق-وان Úال-ت-ي
ي-ق-دم-ه-ا أاعضس-اء ال-ك-ن-يسست
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون ق-د ُشسطبت
على نحو ›حف بناًء على
أاسسسس تنطوي على التمييز.
أاوضس -ح ت -ق -ري -ر م -ن-ظ-م-ة
ال - - -ع - - -ف - - -و ال - - -دولّ- - -ي- - -ة أاّن
ال- -ف- -لسس- -ط -ي -ن -ي ‘ Úك -ي -ان
الح -ت Ó-ل ُي-شسّ-ك-ل-ون  ٢٠ب -اŸائ-ة م-ن
›م -وع سس -ك -ان إاسس -رائ-ي-ل ،وأاّن-ه ع-ل-ى
الرغم من اعÎاف القانون اإلسسرائيلي
والقانون الدو‹ بحقهم ‘ اŸشساركة
السس-ي-اسس-ي-ة وال-ت-مثيل السسياسسي ،فإانهم
‘ اŸمارسسة العملية يواجهون “ييزاً
على نطاق واسسعÃ ،ا ‘ ذلك ما يتعلق
با◊ق ‘ اŸواطنة والسسكن والتعليم
والرعاية الصسحية.
يلفت التقرير إا ¤أاّن «قانون الدولة
ال- -ق -وم -ي -ة» اإلسس -رائ -ي -ل -ي (اŸع -روف
رسس - -م - -ي ً- -ا ب - -اسس - -م «ق - -ان- -ون أاسس- -اسس:
إاسس -رائ -ي -ل-ال -دول -ة ال -ق -وم-ي-ة ل-لشس-عب
اليهودي») الذي دخل حيز التنفيذ ‘
 ،٢٠١٨ي -ع u-رف إاسس -رائ -ي -ل ب -أان -ه-ا دول-ة
قومية للشسعب اليهودي ،ويرسuسخ عدم
اŸسس -اواة وال -ت-م-ي-ي-ز ضس-د غ Òال-ي-ه-ود
دسس -ت -وري ً-ا .إاذ أاّن ال -ق -ان -ون Áن-ح ح-ق
تقرير اŸصس Òلليهود حصسراً .وينصس
ع- -ل- -ى أان ال- -ه- -ج- -رة ال- -ت- -ي ت- -ؤودي إا¤
اكتسساب اŸواطنة تلقائيًا تقتصسر على
ال -ي -ه -ود ،ويشس-ج-ع ب-ن-اء اŸسس-ت-وط-ن-ات
اليهودية ،ويخuفضس مكانة اللغة العربية
من كونها لغة رسسمية.

الرئيسس البيÓروسضي:

تونسس

العدد

١٨٠٤٠
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خطة أامنية ◊ماية اّŸرشسح Úللرئاسسيات

أاع -ل -نت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ‘ ت-ونسس،
أامسس ،عن خطة ◊ماية اŸرشسحÚ
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال-رئ-اسس-ي-ة ‘ ،أاع-ق-اب
تهديدات باغتيال اŸرشسحة ورئيسسة
ا◊زب الدسستوري عب Òموسسى .وقال
ال-ن-اط-ق ب-اسس-م وزارة ال-داخ-ل-ية ،خالد
ا◊ي- -و ،Êإان ال- -وزارة وضس- -عت خ- -ط -ة
◊ماية اŸرشسح Úالرئاسسي ،Úوذلك
‘ إاطار منظومة أامنية شساملة لتأامÚ
اŸسسار النتخابي ‘ كافة مراحله.
ن -ق-لت صس-ح-ف ﬁل-ي-ة ع-ن ا◊ي-وÊ
ق-ول-ه إان السسÎات-ي-ج-ي-ة األم-ن-ي-ة تقوم
ع -ل -ى وضس -ع خ -ط-ة ◊م-اي-ة وم-راف-ق-ة
اŸرشسح Úبالتنسسيق مع اإلدارة العامة
ألم- -ن رئ- -يسس ال- -دول -ة والشس -خصس -ي -ات
ال -رسس-م-ي-ة ،إا ¤ج-انب ت-وف Òا◊م-اي-ة
ل -ل -م -رشس-ح Úال-ذي-ن ت-ل-ق-وا ت-ه-دي-دات
وتأام Úأانشسطة ا÷ميع أاثناء حمÓتهم
النتخابية.
أاشس - -ار إا ¤أان - -ه ج - -رى ع- -ق- -د ع- -دة
اجتماعات مع الهيئة العليا اŸسستقلة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -اتُ ،خ -صسصست ل -ل -ن-ظ-ر ‘
اŸسس-ائ-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وعرضس اÿطة
األم-ن-ي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤ال-ت-ط-رق آلل-ي-ات
التنسسيق والتعاون ب ÚاŸصسالح األمنية
والهيئة وفروعها اÙلية.
ك -انت وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ال -ت -ونسس-ي-ة
وج- - -هت –ذي- - -رات ل- - -ل- - -م - -رشس - -ح - -ة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ع-ب Òموسسى،

م- -ن وج- -ود خ- -ط- -ر ي- -ه- -دد ح- -ي- -ات -ه -ا
وﬂط -ط لغ -ت -ي -ال -ه-ا ،وط-ل-بت م-ن-ه-ا
تغي Òمقر إاقامتها بشسكل مسستمر حتى
ل يتم رصسد –ركاتها .عب Òموسسى
تعرف بدعمها ودفاعها عن الرئيسس
اıلوع زين العابدين بن علي ،كما
أان -ه -ا م -ع-ارضس-ة شس-رسس-ة ◊زب ح-رك-ة
النهضسة.
‘ اŸقابل ،أاكد كمال بن مسسعود،
عضس- -و ه- -ي -ئ -ة ال -دف -اع ع -ن اÎŸشس -ح
لÓنتخابات الرئاسسية السسابقة ألوانها
واŸوق -وف ع -ل -ى ذم -ة ال -قضس -اء ن-ب-ي-ل
ال -ق -روي ،أان دائ -رة الت-ه-ام الصس-ي-ف-ي-ة
Ãحكمة السستئناف بتونسس صسرحت
‘ ح -دود مسس -اء ال -ث Ó-ث -اء ،ب -ق-راره-ا
القاضسي برفضس اإلفراج عن القروي.
ب Úبن مسسعود ‘ ،تصسريح لوكالة
Óن -ب -اء (ال-وك-ال-ة
ت -ونسس إاف -ري -ق -ي -ا ل  -أ
الرسسمية) ،أان هيئة الدفاع كانت قد
لف-راج ع-ن ن-ب-ي-ل
ت -ق -دمت Ãط-لب ا إ
القروي ،يوم  ٢7أاوت  ،٢٠١٩مشسÒا
إا ¤أان ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ن -ظ -رت ،أامسس‘ ،
لجراءات اŸزمع اتخاذها.
اإ
كان قد ” إايقاف رئيسس حزب
ق-لب ت-ونسس واÎŸشس-ح لÓ-ن-ت-خابات
الرئاسسية نبيل القروي ،يوم  ٢3أاوت
اŸنقضسي ،على خلفية قضسية رفعتها
ضس ّ-ده م -ن -ظ -م-ة «أان-ا ي-قضس» ب-ت-ه-م-ة
لموال.
التهرب ا÷بائي وتبييضس ا أ

هجوم إارهابي بتفج Òحافلة

مقتل  14شسخصسا وإاصسابة أاك Ìمن  ‘ 20ما‹
أاعلنت سسلطات ما‹ عن مقتل ١٤
شسخصسا على األقل وإاصسابة  ٢٤آاخرين
ج-راء ت-ف-ج Òاسس-ت-ه-دف ح-اف-لة ركاب
بوسسط البÓد .قال وزير األمن سسليف
تراوري ،أامسس الول« ،لدينا  ١٤قتيÓ
و ٢٤ج -ري -ح-ا 7 ،م -ن -ه -م ‘ ح -ال -ة
خ -طÒة» ،دون أان ي -ع -ل -ق ع -ل-ى ا÷ه-ة
ال -ت -ي ت -ق-ف وراء ال-ت-ف-ج .Òان-ف-ج-رت
عبوة ناسسفة مزروعة ‘ الطريق أاثناء
م-رور ا◊اف-ل-ة Ãن-ط-ق-ة م-وب-ت-ي ال-ت-ي
تشسهد ب Úح Úوآاخر مواجهات إاثنية
ب ÚاŸل -يشس -ي -ات اŸسس -ل-ح-ة اÙل-ي-ة.
وكان على م Ïا◊افلة  6٠راكبا ◊ظة
النفجار.

يذكر أان ما‹ تعا Êمنذ نحو سسبع
سسنوات من انتشسار الرهاب والعنف
اŸسس-ل-ح ‘ م-ن-اط-ق م-ت-ف-رق-ة بشس-م-ال
ووسسط البÓد ،بعد أان وقع الشسمال ‘
أاي -دي ج -م -اع -ات إاره -اب-ي-ة ‘ م-ارسس
 ،٢٠١٢ث -م ام -ت -د ال -ع -ن-ف إا ¤م-ن-اط-ق
الوسسط ‘ .٢٠١٥
سساعد التدخل العسسكري الذي بداأ
‘ جانفي Ã ٢٠١3بادرة من فرنسسا ‘
تراجع قوة ونفوذ ا÷ماعات الرهابية
ب-اŸن-ط-ق-ة ،ل-ك-ن م-ن-اط-ق ب-أاك-م-لها ‘
شسمال ووسسط ما‹ ما زالت خارجة
عن السسيطرة.

عÓقاتنا مع « الناتو» «لن تؤوذي» التعاون العسسكري مع روسسيا
اعت Èالرئيسس البيÓروسسي أالكسسندر لوكاشسينكو ،أامسس ،أان مسسؤوو‹ الدول الغربية ،واجتمعوا ‘ العاصسمة البولونية
عÓ-ق-ات ب-يÓ-روسس-ي-ا م-ع ح-ل-ف شس-م-ال ا أ
لمريكي جون
لمن القومي ا أ
لط-لسس-ي (ال-ن-ات-و) «ل-ن وارسسو قبل أايام مع مسستشسار ا أ
تؤوذي» التعاون مع روسسيا ‘ اÛال العسسكري وغÒه .أاوضسح ب--ول--ت--ون» ،مÈزا أان «ال--ك--ل ي--ع--رف أان ب--يÓ--روسس--ي--ا ح-ل-ي-ف
وزير الدولة ‘ ›لسس ا أ
لمن البيÓروسسي سستانيسسÓف زاسس ،اسسÎاتيجي وشسريك مهم لروسسيا».
لنباء الرسسمية ،أان رئيسس لوكاشسينكو يؤوكد اأن
‘ تصسريح لوكالة ا أ
أاكد أان بيÓروسسيا «تطور اتصسالتها مع جÒانها الغربيÚ
عÓقات بيÓروسسيا مع حلف (الناتو)Ã ،ا ‘ ذلك مع الدول ومع روسسيا ‘ نفسس الوقت» ،مشسÒا ا ¤أان أام› Úلسس
اÛاورة« ،ل تتطور على حسساب التعاون مع روسسيا «.
لم--ن ال--روسس--ي ن-ي-ك-ولي ب-ات-روشس-ي-ف سس-ي-زور ب-يÓ-روسس-ي-ا،
اأ
لسسبوع اŸقبل ،وهي «زيارة م›Èة ‘ السسابق ،وليسست
أاضساف أان شسركاء بيÓروسسيا «يدركون “اما قيمة وحجم ا أ
لحوال بأاي أاحداث دولية معينة «.
ال--عÓ--ق--ات ال--ت--ي ت--رب--ط م-ي-نسسك Ãوسس-ك-و ب-ال-رغ-م م-ن أان مرتبطة بأاي حال من ا أ
رأاى أان بيÓروسسيا «تتشساور وتتحاور باسستمرار مع الشسركاء
بيÓروسسيا منفتحة» على دول الناتو ودول ا÷وار،الدليل
لسس-ل-ح-ة وأام-ن
لل--ي--ات ال-دول-ي-ة ل-ت-ح-دي-د ا أ
على ذلك أان اŸسسؤوول ÚالبيÓروسسي Úيلتقون باسستمرار مع ال--دول--ي Úح--ول ا آ

اŸعلومات ،قائ« :Óل Áكن حل هذه اŸشساكل باسستخدام
توجه واحد فقط ،ومن اŸهم بناء أاسسسس حوار مع جميع
الفعاليات الدولية «.
أابلغ وزير ›لسس أامن البيÓروسسي ،رئيسس البÓد أالكسسندر
لوكاشسينكو عن نتائج الجتماع مع بولتون ‘ وارسسو ،مشسÒا
ا ¤أان ال--رئ--يسس ال--ب--يÓ--روسس--ي أاك--د اسس--ت--ع--داده ل--ل--ن-ظ-ر ‘
م--قÎح--ات الشس--رك--اء ال--غ--رب--ي ،Úوال-ت-ي ط-رحت ب-ع-د زي-ارة
لم-ري-ك-ي ل-ل-رئ-يسس ج-ون ب-ول-ت-ون إا ¤ب-يÓ-روسسيا
اŸسس-اع-د ا أ
لمنية
واŸفاوضسات التي احتضسنتها وارسسو بشساأن القضسايا ا أ
لقليمية الراهنة.
الدولية وا إ

‹hO

الخميسس  ٠٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٥محرم ١٤٤١هـ

خروج بريطانيا من دون اتفاق يزداد تعقيدا

الÈيكسس ـ ـ ـ ـ ـت ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورط جونسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
وانتخابـ ـات تشسريعيـ ـة مبك ـ ـرة ‘ األفق

خسسر رئيسس الوزراء
الÈيطا Êبوريسس جونسسون
تصسويتا حاسسما ‘ ›لسس
العموم على مذكرة ترمي
لتأاجيل خروج اŸملكة من
لوروبي إا ¤ما بعد
ال–اد ا أ
 31أاكتوبر ،وذلك إاثر
انشسقاق  21نائبا ﬁافظا
وتصسويتهم إا ¤جانب نواب
اŸعارضسة العمالية.
ب-ع-د ال-ه-زÁة ال-ن-ك-راء ال-ت-ي مني
ب- -ه- -ا ‘ ›لسس ال- -ع- -م- -وم مسس -اء
ال - -ث Ó- -ث- -اء ق- -رر رئ- -يسس ال- -وزراء
الÈي - -ط - -ا Êب - -وريسس ج- -ونسس- -ون
ال -دع -وة ’ن -ت -خ -اب -ات تشس -ري -ع-ي-ة
مبكرة.
ومسس -اء ال -ث Ó-ث-اء واف-ق ال-ن-واب
على مذكرة ترمي لتأاجيل خروج
اŸملكة من ا’–اد اأ’وروبي إا¤
ما بعد  3١أاكتوبر اأ’ول تفاديا
◊صسول بريكسست من دون اتفاق.
و‘ ختام نقاشس ﬁتدم ،أاجرى
›لسس ال-ع-م-وم تصس-وي-ت-ا ح-اسس-م-ا
ح- -ق -ق ف -ي -ه ال -ن -واب ال -رافضس -ون
◊صس -ول ب -ري -كسست ب -دون ات -ف-اق
ف - -وزا م- -دّوي- -ا ،إاذ أاتت ن- -ت- -ي- -ج- -ة
التصسويت  3٢٨مقابل ‡ ،3٠١ا
أاتاح لهم اإ’مسساك بزمام اأ’جندة
الŸÈانية التي عادة ما تكون ‘

يد ا◊كومة.
وب -اسس -ت -ح -واذه -م ع -ل-ى اأ’ج-ن-دة
الŸÈانية طرح النواب ،مشسروع
ق - -ان - -ون ي - -ل - -زم رئ - -يسس ال - -وزراء
اÙاف - -ظ ب - -إارسس- -ال ك- -ت- -اب إا¤
ب - -روكسس - -ل ي- -ط- -لب ف- -ي- -ه إارج- -اء
بريكسست إا ¤ما بعد  3١أاكتوبر
 ٢٠٢٠إاذا  ⁄ي- -ت- -م ال -ت -وصس -ل إا¤
اتفاق مع ا’–اد اأ’وروبي ين ّ
ظم
خروج اŸملكة منه.
وصسوت النواب مسساء أامسس ،على
قانون Áنع خروج بريطانيا من
ا’–اد ا’وروبي دون اتفاق.،
غ Òأان جونسسون اŸصسمم على
إا‚از بريكسست باتفاق أاو بدونه
‘ نهاية الشسهر اŸقبل  ⁄يÎك
شس -ي -ئ -ا ل-لصس-دف-ة ،ف-ق-د أاح-ال إا¤
›لسس ال -ع -م -وم م -ذك -رة إ’ج-راء
انتخابات تشسريعية مبكرة ‘ ١٤
أاكتوبر.
وقال جونسسون عقب هزÁته «’
أاريد إاجراء انتخابات ،ولكن إاذا
صس - - - -وت ال- - - -ن- - - -واب إ’ي- - - -ق- - - -اف
اŸفاوضسات والدعوة إا ¤إارجاء
آاخ -ر ع -د Ëال -ف -ائ -دة لÈي-كسست،
والذي قد يسستمر لسسنوات ،فإان
(ا’ن -ت -خ -اب -ات) سس -ت-ك-ون ‘ ه-ذه
ا◊ال -ة ال-ط-ري-ق-ة ال-وح-ي-دة ◊ل»
الوضسع.

تزايد الحتمالت
م -ن ج -ه -ت -ه -ا أاك -دت اŸف -وضس-ي-ة
اأ’وروبية،أامسس،أان ﬂاطر خروج
ب -ري -ط-ان-ي-ا م-ن ا’–اد اأ’وروب-ي
«ب- -ري -كسست» ب -دون ات -ف -اق3١ ‘،
أاكتوبر اŸقبل،قد تزايدت.
وق- -الت اŸف- -وضس- -ي- -ة إان «ال -وقت
القليل اŸتبقي والوضسع السسياسسي
‘ بريطانيا يزيدان من ﬂاطر
خروج بريطانيا ‘ ذلك اŸوعد
بدون اتفاق» ..مضسيفة أانها تدعو
شس- - -رك- - -ات وم - -واط - -ن - -ي ا’–اد
اأ’وروبي إا« ¤مواصسلة ا’سستعداد
ل-ك-ل ال-ن-ت-ائ-ج اÙت-م-ل-ة» و»ع-دم
ا’سس -ت-ن-اد إا ¤ف-رضس-ي-ة أان ت-ط-لب
ب-ري-ط-ان-ي-ا “دي-دا ث-ال-ث-ا» Ÿوعد
«بريكسست».
تداعيات
‘ ح -ال -ة خ -روج ب -ري -ط -ان-ي-ا م-ن
ا’–اد اأ’وروب - - -ي دون ات- - -ف- - -اق
سسيكون عليها –مل ›موعة من
ال - -ت - -داع - -ي - -ات سس - -يشس- -ع- -ر ب- -ه- -ا
اŸسس- -ت- -ه- -ل- -ك- -ون الÈي- -ط- -ان -ي -ون
واأ’وروبيون.ويتوقع زيادة الدفع
ب- -ب- -ط- -اق- -ات ا’ئ- -ت- -م- -ان ‘ حÚ
سس-تصس-ب-ح اŸع-امÓ-ت اŸصس-رف-ي-ة
«أابطأا» بحسسب لندن.
ول- -ن ي- -ع -ود ‘ إام -ك -ان ال -زب -ائ -ن

اŸق - - - - - -ي - - - - - -م ‘ Úدول ا’–اد
اأ’وروبي ا’سستفادة من اÿدمات
اŸالية Ÿصسارف ا’سستثمار التي
تتخذ من بريطانيا مقرا لها.
وسس -ي-ت-عّ-ي-ن ع-ل-ى آا’ف الشس-رك-ات
التي تسستورد أاو تصسدر من وإا¤
اŸم- - -ل- - -ك- - -ة اŸت - -ح - -دة أان “ أ
Ó
تصس -اري -ح ج -م -رك -ي-ة ج-دي-دة وأان
ت -أاخ-ذ ب-ا’ع-ت-ب-ار أان-ه-ا سس-ت-خضس-ع
لرسسوم ضسريبية جديدة.
وزادت بريطانيا ﬂزوناتها من
اأ’دوي -ة ال -ت -ي ت-ك-ف-ي ع-ادة ل-فÎة
ثÓثة أاشسهر ،لتصسبح أاربعة أاشسهر
ونصس- -ف ،ل- -ت- -ج- -نب أاي ن- -قصس ‘
اإ’مداد.
وق - - -د ي - - -ؤودي اÿروج م - - -ن دون
ا’ت-ف-اق إا ¤ف-وضس-ى ح-ق-ي-ق-ي-ة ‘
اŸط - - -ارات ،ل - - -يسس ف - - -ق - - -ط ‘
اŸملكة اŸتحدة لكن ‘ خارجها
أايضس - -ا .وق - -د ت - -خسس- -ر شس- -رك- -ات
ال -طÒان الÈي-ط-ان-ي-ة واأ’وروب-ي-ة
حق تشسغيل الرحÓت ب Úا’–اد
اأ’وروب -ي وب -ري -ط -ان -ي -ا‡ ،ا ق -د
يؤودي إا ¤شسل ا◊ركة ا÷وية.
وسس-ي-خضس-ع ال-رع-اي-ا الÈيطانيون
ال- - - -ذي- - - -ن ي - - -زورون دول ا’–اد
اأ’وروب - -ي إ’ج - -راءات ت - -دق - -ي - -ق
مشسددة وسستقتصسر فÎة اإ’قامة
اŸمنوحة لهم على  ٩٠يوما.

بعد سسحب القانون اŸث Òللجدل

رئيسس ـ ـ ـة ه ـ ـ ـونغ ك ـ ـ ـونغ تدعـ ـ ـ ـو اŸتظاهريـ ـ ـن للح ـ ـ ـ ـ ـوار

دعت الرئيسسة التنفيذية ‘ هونغ كونغ ،كاري لم،
اأمسس الأربعاء ،اŸتظاهرين اإ ¤التخلي عن العنف
والنخراط ‘ حوار مع ا◊كومة ،وذلك بعد اإعÓنها
سسحب مشسروع قانون تسسليم اŸطلوب Úللصس ÚاŸثÒ
للجدل الذي تسسبب بثÓثة اأشسهر من التظاهرات التي
اأغرقت اŸدينة ‘ اأزمة.
وقالت ’م ‘ تسسجيل مصسور نشسره مكتبها «لنسستبدل النزاعات
باÙادثات ولنبحث عن حلول» ،مضسيفة «علينا اأن نبحث عن
الطرق Ÿعا÷ة ا’سستياء ‘ اÛتمع والبحث عن حلول».
وسسحب مشسروع القانون هو اأحد اŸطالب الرئيسسية اÿمسسة
للمتظاهرين الذين نزلوا باÓŸي Úاإ ¤الشسارع قبل ثÓثة اأشسهر.
وتعيشس اŸسستعمرة الÈيطانية السسابقة اأخطر اأزماتها السسياسسية
منذ عودتها اإ ¤الصس Úعام .١٩٩7

البنتاغـ ـ ـ ـ ـ ـون يخـ ـ ـ ـ ـ ـ ّصسصص  3٫6مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات

مليارات دولر لتمويل
بناء جدار بطول 280
كلم على ا◊دود مع
اŸكسسيك ،وذلك بناء على
طلب الرئيسس دونالد
ترامب.
وقال اŸتحدث باسسم وزارة
ال -دف -اع ا’أمÒك -ي -ة ج -ون-اث-ان
ه- -وف- -م -ان ل -لصس -ح -اف -ي Úاإّن -ه

‘ مسس- -ع- -ى ل- -ل- -حصس -ول ع -ل -ى
ا’أم -وال ل-ل-مشس-روع ال-ذي ك-ان
اأح-د وع-وده ا’ن-ت-خ-اب-ية ،بعد
اأزمة اأدت اإ ¤اأطول اإغÓق
Ÿوؤسسسسات ا◊كومة ‘ تاريخ
الو’يات اŸتحدة.
ه- -ذا وق- -الت رئ- -يسس -ة ›لسس
ال - - - - - - -ن - - - - - - -واب ا’أمÒك - - - - - - -ي
الدÁقراطية نانسسي بيلوسسي،

’أعضساء ‘ الكونغرسس ،وفقاً
Ÿسس- -وؤول دÁق- -راط- -ي –دث
بشس - -رط ع - -دم ال- -كشس- -ف ع- -ن
هويته« ،راأيي هو اأّن سسرقة
ا’أموال من البناء العسسكري،
‘ الداخل واÿارج ،سستقّوضس
اأمننا القومي ونوعية ا◊ياة
ومعنويات قواتنا ،وهذا يجعل
اأمÒكا اأقل اأماناً».

١٨٠٤٠

لنقاذه
منحت أاوروبا شسهرين إاضسافي Úإ
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طه ـ ـ ـ ـران سستنفـ ـ ـ ـ ـ ـذ اÿط ـ ـ ـ ـ ـوة الثالثـ ـ ـة
م ـ ـ ـ ـ ـن خـ ـ ـ ـ ـفضص التزاماتهـ ـ ـ ـ ـ ـا النوويـ ـ ـ ـ ـ ـة

ليراÊ
أاكد الرئيسس ا إ
حسسن روحا،Êأامسس ،أان
بÓده سستنفذ اÿطوة
الثالثة من خفضس
التزاماتها بالتفاق
النووي،وأان تفاصسيل
هذه اÿطوة سستعلن ‘
أاقرب وقت ‡كن.

أاوضسح روحا،ÊخÓل جلسسة
’ي - - -راÊ
›لسس ال- - - -وزراء ا إ
أامسس،إان اÙادث - - - - -ات بÚ
’خرى
’طراف ا أ
طهران وا أ
‘ ا’ت -ف -اق ال-ن-ووي “ضس-ي
’م -ام .ول -ك -ن -ه أاضس-اف
إا ¤ا أ
أان -ه «ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن ح-ل
ا÷زء اŸه- - - - - - - - -م م- - - - - - - - -ن
ا’ختÓفات ‘ ا◊وار مع
أاوروبا لكننا  ⁄نصسل حتى
’ن إا ¤ات -ف -اق ن-ه-ائ-ي،و‘
اآ
’ط - -ار ف - -إان إاي - -ران
ه- - -ذا ا إ
سستنفذ اÿطوة الثالثة من
خفضس التزاماتها ‘ إاطار
ا’ت-ف-اق ال-ن-ووي،وت-ف-اصس-ي-ل
هذه اÿطوة سستعلن اليوم
(اÿم - -يسس) ع - -ل- -ى أاقصس- -ى
ت -ق -دي -ر وسس -ي -ج-ري ال-ع-م-ل
Ãوجبها».
’يرا Êإا¤
وأاشسار الرئيسس ا إ
أان «اÿط- -وة ال- -ث- -ال -ث -ة م -ن
خ -فضس ا’ل -ت -زام -ات ت -ب -دو
ع -ادي -ة ظ -اه-ري-ا،ل-ك-ن-ه-ا ‘
ﬁت -واه -ا ت -ك -تسسب أاه-م-ي-ة
كبÒة وسستكون أاهم خطوة
ت- -ت- -خ- -ذه- -ا إاي- -ران ‘ ه -ذا
الصس-دد،وسس-ت-ك-ون ل-ه-ا نتائج
اسس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة،وسس-ت-زي-د م-ن
سسرعة عمل منظمة الطاقة
’ي -ران-ي-ة وت-ف-ع-ي-ل
ال -ذري -ة ا إ
نشس- - - -اط - - -ات - - -ه - - -ا بصس - - -ورة
أاك،»Èم- - - - - -وضس- - - - - -ح - - - - -ا أان
إاي-ران،وب-ع-د ت-ن-فيذ اÿطوة
ال -ث -ال -ث -ة،سس -ت -ع -ط -ي م -ه -ل-ة
Óوروبي )Úأايضسا
شسهرين (ل أ
وت -واصس-ل ا◊وار اŸن-ط-ق-ي
والبناء.
وت- -ط- -رق روح- -ا Êإا ¤سسÒ
اŸف- - - - - - -اوضس - - - - - -ات م - - - - - -ع
’وروب - - - -ي،Úق - - - -ائ  Ó- - - -إان
اأ
اÓÿف - -ات ب Úال - -ط - -رفÚ
ان -حصس -رت ‘ ثÓ-ث ن-ق-اط
و” ا’ت -ف -اق ع-ل-ى ال-ن-ق-اط
’خ- -رى «ل- -ك -ن -ن -ا  ⁄نصس -ل
اأ
’ن إا ¤ا◊ل
ح- - - - - - -ت- - - - - - -ى ا آ

ال -ن -ه -ائ -ي،وم -ن اŸسس-ت-ب-ع-د
التوصسل إا ¤هذا ا◊ل اليوم
أاوغ -دا،وب -ال -ت -ا‹ سس-ن-خ-ط-و
اÿط -وة ال-ث-ال-ث-ة ‘ ح-فضس
التزاماتنا النووية».
وأاع - -ل - -نت إاي - -ران ‘ م - -اي
اŸاضسي عن البدء ‘ اتخاذ
خطوات ÿفضس التزاماتها
با’تفاق النووي اŸوقع عام
 ٢٠١٥م - -ع ال - -ق- -وى السست
ال- - -كÈى :روسس- - -ي - -ا والصسÚ
وال- - - -و’ي- - - -ات اŸت - - -ح - - -دة
وب - -ري - -ط - -ان - -ي - -ا وف - -رنسس - -ا
وأاŸان -ي -ا،ق -ب -ل أان ت-نسس-حب
م -ن-ه ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ‘
مايو .٢٠١٨
إاطÓق سسراح  7بحارة

ذكرت قناة «برسس تي ‘»
’ي- -ران -ي -ة أامسس ،أان إاي -ران
اإ
أاط - -ل - -قت سس - -راح سس - -ب - -ع - -ة
أاشس-خ-اصس م-ن ط-اق-م ن-اق-ل-ة
ال-ن-ف-ط الÈي-ط-ان-ي-ة (سس-تينا
إام -ب -ي -و) ال -ت -ي اح -ت -ج-زت-ه-ا
’يرانية ‘ مضسيق
القوات ا إ
هرمز الشسهر اŸاضسي.
وقال اŸتحدث باسسم وزارة
’ي-ران-ي-ة عباسس
اÿارج-ي-ة ا إ
م -وسس -وي إان ال-ب-ح-ارة أاُف-رج
’سس - - - -ب - - - -اب
ع- - - - -ن- - - - -ه - - - -م أ
إانسس- -ان- -ي- -ة،مضس- -ي- -ف -ا أان -ه -م
«Áك- -ن -ه -م م -غ -ادرة ال -ب Ó-د
قريبا».
وأاكدت شسركة «سستينا َبلك»
اŸال-ك-ة السس-وي-دي-ة للسسفينة
«سس - -ت - -ي- -ن- -ا إام- -بÒو» ال- -ت- -ي

اح -ت-ج-زت-ه-ا إاي-ران ‘ أامسس
إاطÓ- -ق سس- -راح سس -ب -ع -ة م -ن
أافراد طاقمها.
وكان على م Ïالناقلة التي
ت- -رف- -ع ال- -ع- -ل- -م الÈي- -ط -اÊ
ط - -اقً- -م- -ا م- -ك- -وًن- -ا م- -ن ٢3
شس-خًصس-ا ب-ي-ن-ه-م  ١٨هندًيا.
ويأاتي الباقون من الفيليبÚ
و’تفيا وروسسيا.
وأاع -ل-نت الشس-رك-ة ب-ع-د ذلك
‘ بيان «نعت Èهذه الرسسالة
’ي-ران-ي-ة)
(م -ن السس -ل-ط-ات ا إ
Ãث -اب -ة خ -ط -ة إاي-ج-اب-ي-ة ‘
’ف -راج ع -ن ب -اق -ي
سس- -ي -اق ا إ
أاعضس - -اء ال - -ط - -اق- -م ،ال- -ذي
ط- - -اŸا ك- - -ان أاول- - -وي - -ت - -ن - -ا
’سساسسي».
وهاجسسنا ا أ
واحتجزت إايران الناقلة ‘
 ١٩ج- -وي- -ل -ي -ة ‘ مضس -ي -ق
ه - -رم - -ز ،ح- -يث ات- -ه- -م- -ه- -ا
ا◊رسس ال -ث -وري ب -ت -ج -اه-ل
ن -داءات اسس -ت -غ -اث-ة وإاط-ف-اء
ج - -ه - -از إارسس - -ال - -ه - -ا ب - -ع - -د
اصس - -ط- -دام- -ه- -ا م- -ع ق- -ارب
للصسيد.
وجاء ذلك بعد  ١٥يوماً من
’ي-ران-ي-ة
اح-ت-ج-از ال-ن-اق-ل-ة ا إ
«أادريان دارا  ،»١التي كانت
–م- - -ل اسس- - -م «غ- - -ريسس »١
ع -ن -دم -ا اح -ت -ج -زت ق -ب-ال-ة
سسواحل منطقة جبل طارق
الÈي-ط-ان-ي-ة ،لÓشستباه بأانها
كانت تنقل نفطًا إا ¤سسوريا
’وروبية
‘ خرق للعقوبات ا أ
على هذا البلد.

تعتقد أانه ينطوي على تنازلت وﬂاطر

ا◊كومـ ـ ـة األفغاني ـ ـ ـة قلقة مـ ـ ـ ـن اتفـ ـ ـاق
السسـ ـ ـ ـ ـÓم بـ ـ ـ ـ ـ ـ Úأامريك ـ ـ ـ ـا وطالب ـ ـ ـ ـ ـان
قال اŸتحدث باسسم
الرئيسس الأفغا Êاأشسرف
غني امسس الأربعاء اإن
ا◊كومة قلقة من
مسسودة اتفاق السسÓم
ب Úمفاوضس Úمن
الوليات اŸتحدة
وحركة طالبان وتريد
مزيدا من التوضسيحات.

من أاجل بناء «جدار ترامب» مع اŸكسسيك

ب- -ه- -دف ت -اأم Úه -ذه ا’أم -وال
قّرر البنتاغون «تاأجيل» ١٢7
مشسروعاً لبناء و–ديث مبان
عسس -ك -ري-ة ‘ داخ-ل ال-و’ي-ات
اŸت- -ح- -دة وخ- -ارج- -ه- -ا ك -انت
ا’أم- -وال ق -د رصس -دت ل -ه -ا ‘
ميزانية العام .٢٠١٩
واأعلن ترامب ‘ وقت سسابق
ه-ذا ال-ع-ام ال-ط-وارئ ال-وطنية

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

العدد

يشسمل ا’تفاق سسحب نحو
خ- - -مسس- - -ة اآ’ف عسس - -ك - -ري
اأم- -ري- -ك- -ي واإغ Ó-ق خ -مسس
قواعد ‘ مقابل ضسمانات
باأن اأفغانسستان لن ُتسستخدم
قاعدة لشسن هجمات على
الو’يات اŸتحدة .وعرضس
م -ب -ع-وث واشس-ن-ط-ن اÿاصس
ل- -لسسÓ- -م ‘ اأف- -غ- -انسس- -ت- -ان
زŸاي خ -ل -ي -ل زاد ا’ت -ف -اق
على غني هذا ا’أسسبوع.
لكن ‘ الوقت الذي تصسعد
فيه طالبان هجماتها على
ال-ع-اصس-م-ة ك-اب-ول واŸراك-ز
ا’إق-ل-ي-م-ي-ة ‘ ج-ميع اأنحاء
ال - -ب Ó- -د ،ق - -وب- -ل ا’ت- -ف- -اق

با’رتياب من عدة اأطراف
بينها عدد من اŸسسوؤولÚ
والسس- - -اسس - -ة ا’أم - -ري - -ك - -يÚ
السسابق.Ú
وك- -تب صس- -ادق صس- -دي- -ق- -ي،
اŸتحدث باسسم غني ،على
ت - -وي Îق - -ائ « Ó- -ا◊ك- -وم- -ة
ا’أفغانية قلقة اأيضسا ومن
ثم فنحن نريد مزيدا من
ال -ت -وضس -ي -ح ل -ه -ذه ال-وث-ي-ق-ة
لتحليل ﬂاطرها واآثارها
السس -ل -ب -ي-ة ع-ل-ى اأك-م-ل وج-ه
وŒنب هذه اıاطر».
ويشسعر كث Òمن اŸسسوؤولÚ
‘ ا◊كومة ا’أفغانية ،التي
اسس -ت -ب -ع -دت -ه -ا ط-ال-ب-ان م-ن
اÙادث -ات بسس-بب رفضس-ه-ا
ا◊وار مع ما تعتÈها دمية
‘ ي- -د ال -ق -وى ا’أج -ن -ب -ي -ة،
ب- -ال- -ق- -ل- -ق م -ن اأن ا’ت -ف -اق
سس-ي-ن-ط-وي ع-ل-ى ال-ك-ث Òمن
ال-ت-ن-از’ت وسس-يسسمح بعودة
طالبان للسسلطة.
وم- -ن اŸت- -وق- -ع اأن ي- -ع -ق -د
خ - - -ل- - -ي- - -ل زاد ع- - -ددا م- - -ن

ا’ج-ت-م-اع-ات مع مسسوؤولÚ
اأف -غ -ان وم -ن ح -ل -ف شس-م-ال
ا’أط -لسس -ي ل-ت-فسس Òمسس-ودة
ا’تفاق الذي ’ يزال يتعÚ
اأن ي -واف -ق ع -ل -ي -ه ال -رئ-يسس
ا’أم -ري -ك -ي دون-ال-د ت-رامب
قبل التوقيع عليه.
ويهدف ا’تفاق ،الذي ”
التوصسل اإليه بعد اأشسهر من
اŸف- -اوضس- -ات ،اإ“ ¤ه- -ي- -د
ال -ط -ري -ق ل -ل-م-ح-ادث-ات بÚ
ا’أف- -غ- -ان ’إن- -ه- -اء ال- -ق -ت -ال
وال-ت-وصس-ل ل-تسس-وية سسياسسية
شس - -ام - -ل- -ة .ول- -ك- -ن ’ ت- -زال
الشس -ك -وك ق -وي-ة ول-يسس م-ن
ال -واضس -ح اإن ك-انت ط-ال-ب-ان
سس - -ت - -واف - -ق ع - -ل - -ى اإج - -راء
ﬁادث - - -ات ك- - -ام- - -ل- - -ة م- - -ع
ا◊كومة.
وسس - -ب- -ق اأن ق- -الت ا◊رك- -ة
اإن - -ه - -ا ع - -ل - -ى اسس - -ت - -ع - -داد
لÓجتماع مع مسسوؤول‘ Ú
ا◊ك- - -وم- - -ة بصس- - -ف- - -ات - -ه - -م
الشس-خصس-ي-ة ول-يسس ك-ممثلÚ
عن الدولة.

á°VÉjQ

الخميسس  ٠٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٥محرم ١٤٤١هـ

مباراة ا÷زائر – البنÚ

ملعب  5جويلية يحتضسن اŸوعد األثن Úالقادم

ق ّ-ررت ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم،
إاقامة اŸباراة الودية ب ÚاŸنتخب الوطني
ونظÒه البنيني ،على ملعب  ٥جويلية ،بدًل من
م-ل-عب مصس-ط-ف-ى تشس-اك-ر ب-ال-ب-ل-يدة ،وذلك يوم
الثن ٩ Úسسبتم Èبداية من السساعة .٢١.٠٠
وسس -ي-م-ك-ن ه-ذا الخ-ت-ي-ار حضس-ورا ج-م-اهÒي-ا
كبÒا بإاتاحة الفرصسة لعشساق اŸنتخب الوطني
لتسسجيل حضسورهم بأاعداد كبÒة ‘ أاول ظهور
ل «اÿضس -ر» ب -ع -د ال -ت -ت -وي -ج ب -ل-قب ك-أاسس أا·
أافريقيا .٢٠١٩
وكان اŸنتخب ا÷زائري يسستقبل منافسسيه
ع -ل -ى م-ل-عب مصس-ط-ف-ى تشس-اك-ر ‘ اŸب-اري-ات
الرسسمية والودية ،قبل أان يقرر بلماضسي تغيÒ
اŸلعب لرغبته أايضًسا ‘ تقد Ëهدية للمدافع
رفيق حليشس الذي سسيخوضس آاخر مباراة دولية
يوم الثن Úالقادم.
وÁثل حليشس ،عÓمة بارزة ‘ اŸنتخب
ا÷زائري ،حيث حقق العديد من اإل‚ازات
رفقة «اÿضسر» منذ سسنوات عديدة وخاضس
كأاسس العا ‘ ⁄مناسسبت ٢٠١٠ Úو.٢٠١٤
Óشس- -ارة ،ي- -واصس -ل اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي
ول - -إ
–ضسÒاته للمباراة الودية أامام البن Úبقيادة
الناخب الوطني جمال بلماضسي.

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

الكرة ا◊ديدية

العدد
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إاجراء الّطبعة الّثانية للّدورة الوطنية يومي
ا÷معة والسسبت
سستقام الطبعة الثانية للدورة الوطنية للكرة
ا◊دي- -دي- -ة ل- -لشس- -ب -اب ‘ اخ -تصس -اصس ال -ل -عب
ال- -قصس Òث Ó-ث -ي وال -تصس -ويب ب -ال -دق -ة ي -وم -ي
ا÷معة والسسبت اŸقبل Úببلدية مرسسى الكبÒ
(وهران) ،حسسب ما علم من اŸنظم.Ú
وسس -ت -ع -رف ه -ذه ال -ت-ظ-اه-رة ال-ري-اضس-ي-ة
اŸن -ظ -م -ة م-ن ط-رف ن-ادي ال-ك-رة ا◊دي-دي-ة
«ال -ونشس -ريسس» Ÿرسس -ى ال-ك-ب Òب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
ال–ادية ا÷زائرية لرياضسة الكرة ا◊ديدية

مشساركة أازيد من  6٠ثÓثي من فئة األشسبال
ذكور Áثلون وليات ا÷زائر وتيبازة وبسسكرة
وب -ات -ن -ة وسس -ع -ي -دة وم -عسس -ك-ر وع“ Úوشس-نت
وتلمسسان ومسستغا Âووهران.
وي -تضس -م -ن ب-رن-ام-ج ال-ي-وم األول م-ن ه-ذه
اŸنافسسة إاجراء األدوار التصسفوية ‘ اللعب
الثÓثي ،وكذا التصسويب بالدقة فيما سسيقام
النصسف نهائي والنهائي ‘ الختصساصس Úيوم
السسبت.

مانششيسش Îيونايتد

سسولـشسكاير وافق ‘ وقت سسابق على رحيل بوغبا
إا ¤الريال
دا Êكارفاخال:

ليسس من ال ّسسهل القيام بتغيÒات كبÒة ‘ ريال مدريد

أاّك- -د اإلسس- -ب- -ا Êال- -دو‹ دا Êك- -ارف -اخ -ال،
الظه ÒاألÁن لريال مدريد ،أانه ليسس من
السس -ه -ل ال -ق -ي -ام ب -ت -غ -يÒات ك-بÒة ‘ ال-ق-ل-ع-ة
البيضساء ‘ ،إاشسارة لصسفقات اŸوسسم ا◊ا‹.
و‘ مقابلة مع برنامج على إاذاعة «كوبي «،
ق -ال ك -ارف -اخ -ال« :ه -ن -اك دائ -م-ا ح-ديث ع-ن
تغيÒات ،لكن ‘ فريق مثل ريال مدريد الذي
يرغب ا÷ميع ‘ أان يكون ب Úصسفوفه ول
ي-ري-د ا÷م-ي-ع م-غ-ادرت-ه ،األم-ر ل-يسس سس-ه.»Ó-
وأاضساف« :لقد جاء لعبون سسيسساعدوننا مثل
هازارد وميليتاو وفÒلن ميندي..وأاعتقد أان
ه -ذا م -ن أاج -ل اسس -ت -ك -م -ال ال -ف-ري-ق ال-ك-ب.»Ò
وعن بداية اŸلكي هذا العام ،أابرز الÓعب أان
«ال -ن -اسس ق -د ت -ف -ك -ر أان ال -ب-داي-ة ( 3مباريات
ان -تصس -ار وح -ي -د وت -ع -ادل ،)Úي -ب -دو أان أاشس-ب-اح
اŸاضسي قد عادت ،لكن الشسعور داخل الفريق
ليسس سسيئا .نعم نفتقر Ÿزيد من ا◊سسم ‘
اŸن-ط-ق-ت( Úال-ه-ج-وم-ي-ة وال-دف-اع-ي-ة) ،ل-ك-ن-ن-ا
سس- - -ن- - -ع- - -ود ل- - -ل- - -ق- - -ي - -ام ب - -أام - -ور م - -ه - -م - -ة».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ق-اري-ر ال-ت-ي –دثت طوال
اÒŸك -ات -و الصس -ي -ف -ي ،ح -ول ان -ت -ق-ال ﬁت-م-ل
ل -لÈازي-ل-ي ن-ي-م-ار دا سس-ي-ل-ف-ا م-ن ب-اريسس سس-ان
جÒم- -ان أاو ال- -ف- -رنسس- -ي ب- -ول ب- -وغ -ب -ا ،لعب
مانشسسس Îيونايتد ،قال «نحن كما نحن اآلن

ول Áك- -ن ال- -ت- -ف- -ك ‘ Òأاح- -د ل- -يسس م -ع -ن -ا».
وع -ن ان -ت-ق-ال ا◊ارسس ال-ك-وسس-ت-اري-ك-ي ك-ي-ل-ور
نافاسس لباريسس سسان جÒمان ،أاكد «كيلور كان
زميلي..أا–دث معه كثًÒا وكان لعبا يريد أان
يحظى بدقائق لعب و‘ النهاية أاعتقد أان هذا
ك- - - - - - - -ان أافضس- - - - - - - -ل خ- - - - - - - -ي- - - - - - - -ار ل- - - - - - - -ه».

وحول منتخب إاسسبانيا ومدربه ا◊ا‹ روبرت
مورينو وسسلفه لويسس إانريكي ،قال كارفاخال:
«ل أاعلم ‘ أاي مرحلة سسيكون مورينو إاذا قرر
لويسس العودة .ما نعلمه هو أان روبرتو يدير
اŸنتخب وهو مديرنا الفني ،ووظيفتنا هي
نقل أافكاره ألرضس اŸلعب».

كشس- -ف ت -ق -ري -ر صس -ح -ف -ي
بريطا ،Êامسس األربعاء ،عن
ك-وال-يسس اÒŸك-ات-و الصس-ي-ف-ي
بشسأان مفاوضسات انتقال بول
ب - - - -وغ- - - -ب- - - -ا ،لعب وسس- - - -ط
مانشسسس Îيونايتد ،إا ¤ريال
مدريد.
ووفًقا لصسحيفة «مÒور»
الÈي-ط-ان-ي-ة ،ف-إان الÔوي-ج-ي
أاو‹ ج - -ون- -ار سس- -ولسس- -ك- -اي- -ر
اŸدي - -ر ال - -ف- -ن- -ي ŸانشسسسÎ
ي - -ون - -اي - -ت - -د ،واف- -ق ‘ وقت
سسابق ،على رحيل بوغبا اإ¤
ري - - - - - - - -ال م - - - - - - - -دري - - - - - - - -د.
وج-اءت م-واف-ق-ة سس-ولشس-كاير
‘ بداية اÒŸكاتو الصسيفي،
طاŸا أانه سسيحصسل على أاموال بيع بوغبا،
إلع-ادة اسس-ت-ث-م-اره-ا ‘ ال-ت-ع-اق-د م-ع صس-فقات
جديدة.
وقام اŸان يونايتد بفتح الباب أامام رحيل
الÓعب الفرنسسي ،إال أان ريال مدريد أابدى
اهتمامه فقط ولكنه  ⁄يتقدم بأاي عرضس
لضس - - - - - - -م الÓ- - - - - - -عب ال- - - - - - -ف- - - - - - -رنسس- - - - - - -ي.
وأاشسارت الصسحيفة إا ¤أان تراجع اÒŸنغي
يعود إا ¤عدم قدرته على إابرام أاي صسفقة
ضسخمة ،بعد أان حصسل النادي اŸلكي على
ت-وق-ي-ع ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي إاي-دي-ن ه-ازارد مقابل ١٠٠

مليون يورو.
وأاوضس -حت أان -ه رغ -م الق -ت -ن-اع ال-ت-ام ل-زي-ن
ال -دي -ن زي -دان م-درب ري-ال م-دري-د ،بضس-رورة
ضسم بوغبا ،لكن اŸدير الفني  ⁄ينجح ‘
جعل إادارة اÒŸنغي تقدم ما يقرب من ١٥٠
مليون يورو ◊سسم الصسفقة.
وذكرت الصسحيفة أان هناك أانباء عن تقدم
ريال مدريد ›دًدا ◊سسم الصسفقة ‘ جانفي
اŸقبل أاو الصسيف القادم ،لكن هذا الضسجيج
سسبق وأان حدث ‘ اÒŸكاتو الصسيفي اŸاضسي
دون أاي عرضس رسسمي.

أاليسشون:

مباراة العودة بÈشسلونة كانت معّقدة وأامام أاحد
أاقوى الفرق ‘ العا⁄

لن Îبخدماته
‘ ظل اهتمام ا أ

غوتزه قد يلعب ‘ الّدوري اإليطا‹
أاّكد تقرير صسحفي إايطا‹ ،أامسس األربعاء ،أان
األŸا Êماريو غوتزه‚ ،م بوروسسيا دور“وند،
دخل ضسمن قائمة اهتمامات أاحد أاندية اŸقدمة
‘ ال - - -ك - - -ال - - -تشس- - -ي- - -و خÓ- - -ل اŸوسس- - -م ا◊ا‹.
ووف ً -ق -ا لصس -ح -ي -ف -ة «لغ -ازي -ت -ا دي -ل -ل -و سس-ب-ورت»
اإليطالية ،فإان إان ÎميÓن أابدى اهتماًما بضسم
غ -وت -زه خ Ó-ل اÒŸك -ات -و الصس -ي -ف -ي ،ول-ك-ن دون
ت- - - - - -ق- - - - - -د Ëأاي ع- - - - - -رضس م- - - - - -ل- - - - - -م- - - - - -وسس.
وأاشسارت الصسحيفة إا ¤أانه خÓل اŸوسسم ا◊ا‹
ق- -د ي- -ت- -ح- -ول اه- -ت- -م- -ام إان Îبضس- -م غ- -وت- -زه إا¤
مفاوضسات جادة.
وأاوضس -حت أاّن الصس -ف -ق -ة ق -د ت -ت -م ‘ ج-ان-ف-ي
اŸقبل ،بسسبب أان عقد الÓعب األŸا Êينتهي
‘ الصس -ي -ف اŸق -ب -ل ،وب -ال-ت-ا‹ ق-د ت-واف-ق إادارة
ب-وروسس-ي-ا دور“ون-د ع-ل-ى رح-ي-ل غ-وت-زه Ãق-اب-ل
منخفضس.
وسسبق أان حاول دور“وند –صس‚ Úمه بعقد
جديد ،لكن اشسÎط عليه تقليصس راتبه ا◊ا‹
البالغ  ١٠مÓي Úيورو سسنوًيا بنسسبة  ،% ٢٠وهو
األمر الذي رÃا يوجه أانظار غوتزه بعيدا عن
سسيغنال إايدونا بارك ‘ اŸوسسم اŸقبل.

ششباب بلوزداد

معاقبة أام Òسسعيود ÃقابلتÚ
أاوق -فت ÷ن -ة النضس -ب -اط لـ «ال -ف -اف» أامÒ
سسعيود ،صسانع أالعاب شسباب بلوزداد مباراتÚ
بعد الحتجاج على حكم لقاء فريقه ضسد نصسر
حسس Úداي ‘ ا÷ول -ة ال -ث -ال -ث -ة م -ن ال-راب-ط-ة
اÎÙف- -ة األو ،¤وال- -ت- -ي ان -ت -هت Ÿصس -ل -ح -ة
الشس- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اب .١-٢

قرار ÷نة النضسباط جاء على خلفية التقرير
ال -ذي دون-ه ح-ك-م اŸب-اراة مصس-ط-ف-ى غ-رب-ال،
وال- -ذي اّت- -ه- -م ف- -ي -ه سس -ع -ي -ود بسس -وء السس -ل -وك
والح - -ت - -ج - -اج غ ÒاÈŸر ع - -ل - -ى ق - -رارات- -ه.
و ⁄يتقّبل سسعيود ‘ مباراة نصسر حسس Úداي
منحه إانذارا ‘ الشسوط األول ،حيث احتجّ

على ا◊كم ،فنال على إاثر ذلك بطاقة حمراء
مباشسرة.
وسس- -ي- -ك- -ون شس -ب -اب ب -ل -وزداد ﬁروم -ا م -ن
خدمات صسانع أالعابه ‘ اللقاءين القادم‘ Ú
الدوري ضسد ا–اد بسسكرة وشسبيبة القبائل.

ت -أاّل -ق ا◊ارسس الÈازي -ل -ي أال -يسس-ون بصس-ورة
م- -ل- -ح- -وظ- -ة اŸوسس -م اŸاضس -ي ،ب -ع -دم -ا ق -اد
ليفربول للتتويج بلقب دوري أابطال أاوروبا،
وق-اد م-ن-ت-خب بÓ-ده الÈازي-ل ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ك-وبا
أامريكا.
وب -ع -د ه -ذه اŸسس -ت -وي-ات اŸم-ي-زة ،أاج-رت
صسحيفة «ماركا» اإلسسبانية حواًرا مع ا◊ارسس
الÈازيلي ،تطرق من خÓله إا ¤ما يلهمه هذا
اŸوسسم بعد تتويجه بلقب دوري أابطال وكوبا
أامريكا.
وق- -ال« :ه- -ن- -اك ال- -ع- -دي- -د م- -ن األه- -داف
ا÷م-اع-ي-ة وال-ف-ردي-ة ال-ت-ي أاسس-ع-ى ل-ت-ح-ق-يقها
سسواء مع ليفربول أاو الÈازيل ،ول يزال أامامي
الكث Òأل‚زه ،وآامل أان يكون هذا اŸوسسم
جيًدا كسسابقه».
وع -ن ال -ل -قب ال -ذي م -ن -ح -ه ال -رضس-ا األكÈ
بينهما ،أاجاب« :كل لقب له أاهميته ،دوري
Óندية ‘ أاوروبا،
أابطال أاوروبا أاهم بطولة ل أ
وليفربول  ⁄يتوج بلقبها منذ فÎة طويلة،
وكوبا أامريكا لقب خاصس للغاية ،كونه األول ‹
مع اŸنتخب ،كما أاّننا تّوجنا به على أارضسنا
وأام - - - - -ام ج - - - - -م - - - - -اهÒن - - - - -ا وأاسس - - - - -رن- - - - -ا».
وأاضس -اف« :ك -ان م -وسس ً-م -ا خ -ا ًصس -ا ل -ل-غ-اي-ة م-ع
ل-ي-ف-رب-ول ،اسس-ت-م-ت-ع-ن-ا ب-ه ك-ثًÒا ،ول-كن ‘ كرة
القدم ،ل يوجد اŸزيد من الوقت لÓحتفال،

بدأانا حملة جديدة بالفعل ،بأاهداف أاخرى،
وي - - - -جب أان ن - - - -ط - - - -ارد ت- - - -لك األه- - - -داف».
وتطّرق ا◊ارسس الÈازيلي للحظة األصسعب
واألك Ìتعقيدا له هذا اŸوسسم قائ« :Óعشسنا
ك -ث Òم -ن ال -ل -ح -ظ-ات اÿاصس-ة ،وم-ن الصس-عب
اخ-ت-ي-ار واح-دة .رÃا ال-ع-ودة أام-ام ب-رشس-ل-ون-ة،
لسسيما أان اŸباراة كانت معقدة وأامام أاحد
أاقوى الفرق ‘ العا.»⁄
وعّلق أاليسسون على إامكانية ترشسحه للفوز
ب-ال-ك-رة ال-ذه-ب-ي-ة« :األم-ر ل-يسس سس-ه Óً-وتزداد
صسعوبته بالنسسبة ◊راسس اŸرمى ،لكني أاقدم
عملي بصسورة جيدة ،وا÷ماه Òتقّدر ذلك».
وعن السسبب وراء عدم تقدير حراسس اŸرمى
م- -ث- -ل اŸه- -اج- -م Úولع -ب -ي وسس -ط اŸل -عب،
أاوضس- -ح« :ه- -ي قضس- -ي- -ة م- -ع- -ق- -دة ،ف -ا◊راسس
يشساركون بصسورة أاك ‘ ÈاŸباريات ،ويجب أان
ي -ج -ي-دوا ال-ل-عب ب-أاي-دي-ه-م وك-ذلك ب-أاق-دام-ه-م
ل- - -ل- - -مسس- - -اه- - -م- - -ة ‘ ب- - -ن- - -اء ال- - -ه- - -ج - -م - -ة».
وواصس -ل ح -دي -ث -ه« :ك -م -ا أان ا◊ارسس ه -و م -ن
Áلك رؤوي- -ة ل- -ك- -ل اŸل- -عب ،وه- -و م -ن ي -وّج -ه
جلون
زمÓءه .الفارق أان حراسس اŸرمى ل يسس ّ
األه- -داف ،ب- -ل Áن- -ع- -ون تسس -ج -ي -ل -ه -ا ،و–ب
ا÷م -اه Òالح -ت -ف -ال ب-األه-داف ،ف-ه-ذه ه-ي
اللحظة األهم ‘ كرة القدم ،وهذا سسبب تفّوق
اŸهاجم.»Ú

á°VÉjQ

الخميسس  ٠٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٥محرم ١٤٤١هـ

أاشسرف عليهأ برنأوي وأاعضسأء من الطّأقم ا◊كومي

إإحتفالية ‡يّزة على شصرف إلرياضصيّ ÚإŸتّوج ‘ Úإأللعاب
إإلفريقية 2019

نّ- - - - -ظ- - - - -مت وزارة الشس - - - -ب - - - -أب
وال- - -ري- - -أضس- - -ة سس- - -ه - -رة أاول أامسس
احتفألية على شسرف الريأضسيÚ
’ف-ري-ق-ي-ة
’ل-ع-أب ا إ
اŸت -وج ‘ Úا أ
التي اختتمت بأŸغرب ‘  31أاوت
ا÷أري ،حيث جرت ا’حتفألية
ب-أŸرك-ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات عبد
ال -ل -ط-ي-ف رح-أل ،ب-حضس-ور ‡ث-ل
’ول ووزير الشسبأب
عن الوزير ا أ
وال- -ري- -أضس- -ة وع- -دة أاعضس- -أء م- -ن
الطأقم ا◊كومي.

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

بدإيتنا إŸوّفقة تشصّجعنا على إلّتأاّلق أإك ‘ ÌإŸوإعيد إلقادمة

وصس- -ف ’عب شس- -ب -أب ب -ل -وزداد
بÓل تريكأت ‘ تصسريح
لـ «الشس- - -عب» ،ب - -أأن ان - -ط Ó- -ق - -ة
ف -ري -ق -ه ب -ف -وزي -ن وت-ع-أدل إا‚أز
م-ه-م ك-ب-داي-ة م-ن ع-م-ر البطولة،
ومشس - - -ج - - -ع ل Ó- - -ع - - -ب Úال- - -ذي- - -ن
ت- -ن- -ت- -ظ -ره -م ﬁط -ة أاف -ري -ق -ي -ة
ب-أل-ق-أه-رة أام-أم بÒاميدز اŸصسري
ب - -رسس - -م ا÷ول - -ة ال - -ث - -أن- -ي- -ة م- -ن
تصسفيأت كأأسس الكأف للمرور إا¤
ال- -دور ال- -ث- -ألث ،وه- -ذا ك- -ل -ه Áر
ح-ت-م-أ ب-أل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-جة إايجأبية
من القأهرة قبل مبأراة العودة ‘
ا÷زائر.

اŸركز الدو‹ للمؤو“رات:
^ الشس- -عب :م- -أ ه -و ان -ط -ب -أعك
عمأر حميسسي
والشس - - -ب - - -أب ي - - -ف - - -وز Ãب - - -أراتÚ
وي- -ت- -ع- -أدل ‘ واح- -دة م -ع ب -داي -ة
أاشس - -اد ن- -ور ال- -دي- -ن ب- -دوي ،ال- -وزي- -ر األول
Ãشساركة ا÷زائر ‘ األلعاب اإلفريقية خÓل خÓل كلمة باŸناسسبة« :لقد خطت الرياضسة الÓعبون من اجل –قيق هذا اللقب اŸهم مشسوار البطولة؟
ك -ل-م-ة أال-ق-اه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه م-دي-ر دي-وان-ه ع-ب-د ا÷زائ- -ري- -ة خ- -ط- -وة م -ه -م -ة خ Ó-ل الل -ع -اب والتاريخي».
^^ بÓ-ل ت-ريكأت :أاول حّ -ق-ق-نا
ا◊ك- -ي- -م شس- -اط -ر ،ح -يث ق -ال ب -دوي ‘ ه -ذا
اÿصس -وصس «إاّن -ه م -ن ال ّسس -ع -ادة والع -ت -زاز أان
أاشساطركم هذا ا◊فل البهيج الذي نظّم على
شس -رف ال -ن -خ -ب -ة ال-ري-اضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ت-ي
حّققت نتائج باهرة ‘ اللعاب الفريقية التي
ج -رت ب -اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب -ي -ة ،وال -ت -ي ع-رفت
مشساركة أاك Ìمن  6٤٠٠رياضسي ورياضسية من
ﬂت-ل-ف ال-ب-ل-دان الف-ري-ق-ي-ة والختصساصسات،
وب- -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة أاود –ّي- -ة ك- -ل ري- -اضس- -ي
وري-اضس-ي-ة ،خ-اصس-ة األب-ط-ال األشس-اوسس ال-ذي-ن
سس -اه -م -وا ‘ رف -ع ال -راي -ة ال -وط -ن -ي -ة ‘ ه-ذا
اÙفل الفريقي الكب.»Ò
وسس-ت-ك-ون ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج ح-اف-ز ل-ل-ري-اضس-يÚ
حسسب بدوي للتأالق مسستقب ،Óحيث قال «إان
ه -ذه ال -ن-ت-ائ-ج سس-ت-م-ن-ح-ك-م ب-دون شسك ال-دع-م
اŸعنوي الكب Òمن أاجل التأالق ‘ اÙافل
ال-ق-ادم-ة ،وع-ل-ى رأاسس-ه-ا األل-ع-اب اŸت-وسس-طية
ال-ت-ي سس-ت-ج-ري ب-وه-ران وال-ت-ي ت-ط-م-ح-ون من
خÓلها ◊صسد اك Èعدد من اŸيداليات ،وهو
م-ا ن-ت-مّ-ن-اه ،ك-م-ا أاّن-ن-ا ن-ع-دك-م ب-ت-ق-د Ëال-دع-م
الÓزم لتوف Òكل الظروف التي تسسمح لكم
بالتأالق ‘ هذا اÙفل الكب Òالذي سسيجري
على أارضسنا ا◊بيبة».

برنأوي« :حّققنأ نتأئج بأهرة
Óفضسل»
ونطمح ل أ
أاب- -دى وزي- -ر الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس- -ة رؤووف
برناوي انبهاره بالنتائج اÙققة ،حيث قال

الفريقية من خÓل حصسد عدة ميداليات ‘
ﬂتلف الختصساصسات رغم اŸنافسسة الكبÒة،
Ãا أان ه- -ذا ا◊دث ع- -رف مشس- -ارك- -ة أافضس -ل
الرياضسي ‘ Úافريقيا ،وهو المر الذي جعل
مسس- -ت- -وى اŸن- -افسس -ة ي -رت -ف -ع ك -ثÒا م -ق -ارن -ة
بالتظاهرات السسابقة ،وهو ما يجعلنا نحسس
بالفخر والعتزاز بفضسل النتائج اÙققة ‘
ﬂت-ل-ف ال-ري-اضس-ات ،وع-ل-ي-ن-ا م-واصس-ل-ة ال-عمل
خÓل الفÎة اŸقبلة من اجل ا◊فاظ على
ه- -ذا اŸسس -ت -وى ،و–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج ‡ي -زة ‘
التظاهرات الرياضسية اŸقبلة».

«’عبو اŸنتخب الوطني ⁄
يطلبوا أاي منحة»
ن -ف -ى ب -رن -اوي مسس -اوم -ة لع -ب -و اŸن-ت-خب
ال-وط-ن-ي م-ن خÓ-ل اŸط-ال-ب-ة Ãن-ح-ة م-ق-اب-ل
التتويج باللقب القاري ،حيث قال« :أاؤوّكد أان
لعبو اŸنتخب الوطني دافعوا بقوة وإاخÓصس
عن الراية الوطنية خÓل مشساركتهم ‘ كاسس
اف-ري-ق-ي-ا ،وأان-ت-ه-ز ال-ف-رصس-ة ألروي ل-كم حادثة
ج- -رت ع- -قب نصس- -ف ال -ن -ه -ائ -ي ،ح -يث ك -انت
ال–ادية النيجÒية قد رصسدت منحة كبÒة
لÓعبيها ‘ حال بلوغ النهائي ناهزت  ٥٠الف
اورو ،وصس - - -راح- - -ة أاحسسسست رف- - -ق- - -ة رئ- - -يسس
ال–ادي -ة ب -الح -راج ح -ي -ال ه -ذا ،وج -م -ع -ن-ا
الÓعب Úوكلّمناهم عن المر ،لكنهم فاجأاونا
بأانهم جاؤووا ا ¤هنا من أاجل إاسسعاد  ٤٤مليون
ج -زائ -ري ول -يسس ب-ح-ث-ا ع-ن الم-وال ،وه-و م-ا
يعكسس الروح الوطنية والرغبة التي لعب بها

الّرمأية الريأضسية

تأاجيل إلبطولة إإلفريقية إإ ¤نوفم Èإلقادم
Óكابر للرماية
جلت البطولة اإلفريقية ل أ
أا ّ
ال -ري -اضس -ي -ة (رج -ال وسس -ي -دات) ،اŸؤوه-ل-ة إا¤
األلعاب الوŸبية  ٢٠٢٠بطوكيو ،التي كانت
مقررة با÷زائر ‘ سسبتم Èا÷اري  ٢٠١٩إا¤
شس -ه -ر ن -وف -م ،Èحسس -ب -م-ا ع-ل-م م-ن ال–ادي-ة
ا÷زائرية للعبة.
وحسسب ال -ه -ي -ئ -ة ال-ف-دي-رال-ي-ة ،ف-إان ق-رار
ال -ت -أاج-ي-ل ي-أات-ي ،ع-قب زي-ارة ال-ع-م-ل Ÿن-دوب-ة

ال–ادي -ة ال -دول-ي-ة ل-ل-رم-اي-ة ال-ري-اضس-ي-ة ال-ت-ي
عاينت مواقع اŸنافسسات واإلقامة ،باإلضسافة
ا ¤وسسائل ومعدات اŸسسابقات التي يتوجب
أان تتطابق مع اŸعاي Òالدولية الوŸبية».
وأاضس -اف اŸصس -در أان -ه ب -ع -د ه-ذه ال-زي-ارة،
«فضسلت ‡ثلة الهيئة الدولية منح اŸنظمÚ
مهلة لسستكمال اإلجراءات اÿاصسة بالتنظيم
مع بعضس التعديÓت اÿاصسة ايضسا بالتنظيم،

قصسد ضسمان الشسفافية ومنح نفسس الفرصس
÷ميع اŸشسارك ،Úنظرا ألهمية ا◊دث».
وŒرى اŸنافسسة Ãيدان الرماية بشسنوة
(تيبازة)Ã ،شساركة منتظرة لرياضسيي عشسرة
ب- -ل- -دان ‘ اخ- -تصس- -اصس- -ات السس- -ك -يت ،الÎاب
(قرصس) ،الهواء اŸضسغوط  ١٠أامتار ،مسسدسس
(٢٥م) والبندقية (٥٠م).

–ويÓت

إإن ÎميÓنو يدخل إل ّصصرإع لضصم إإريكسصن

أاّكد تقرير صسحفي بريطا Êأامسس األربعاء،
أان نادًيا جديًدا اقتحم صسراع ضسم الد‰اركي
ك - -ريسس - -ت - -ي - -ان إاري - -كسس - -ن م - -ن ت - -وت - -ن - -ه - -ام.
وارت -ب -ط إاري-كسس-ن ب-الن-ت-ق-ال إا ¤أان-دي-ة ري-ال
م -دري -د ،وم -انشسسس Îي -ون -اي -ت-د ،وج-وف-ن-ت-وسس
خ Ó- -ل اÒŸك - -ات - -و الصس - -ي - -ف - -ي اŸن- -قضس- -ي.
ووفًقا لصسحيفة «مÒور» الÈيطانية ،فإان إانÎ
م -ي Ó-ن -و ب -ات م -ه -م ً -ت -ا ل-ل-غ-اي-ة ب-ال-ت-ع-اق-د م-ع
إاري- -كسس- -ن ،وق- -د ي- -ن -قضس ع -ل -ى الصس -ف -ق -ة ‘
اÒŸكاتو الشستوي اŸقبل ،إاذا  ⁄يوقع الÓعب
ع - - -ل - - -ى ع- - -ق- - -د ج- - -دي- - -د رف- - -ق- - -ة سس- - -بÒز.
وينتهي عقد إاريكسسن مع توتنهام ‘ جوان
اŸقبل ،ولذلك فإان إادارة النادي اللند Êلن
“انع ‘ رحيل الÓعب برسسوم منخفضسة ‘
ان - - - -ت - - - -ق - - - -الت الشس - - - -ت - - - -اء اŸق - - - -ب - - - -ل- - - -ة.
وجاء قرار اقتحام إان Îلصسراع التعاقد مع
إاري-كسس-ن ب-ن-اء ع-ل-ى رغ-ب-ة اإلي-ط-ا‹ أان-ط-ون-يو
كونتي ،اŸدير الفني للنÒاتزوري ،الذي بات

١٨٠٤٠

بÓل تريكأت لـ «الشسعب»:

حأوره :فؤواد بن طألب

وأاثنى برناوي على لعبي اŸنتخب ،حيث
ق -الÃ« :ا أان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ه-و
سسليل جيشس التحرير الوطني ،فإان اŸنتخب
الوطني ا◊ا‹ هو سسليل فريق جبهة التحرير
الوطني ،وما أادراك ما فريق جبهة التحرير،
ال -ذي ع -ان -ى ك -ثÒا م -ن أاج -ل إاسس -م -اع ك -ل -م -ة
ا◊رية».
وقام بعدها الوزير رفقة أاعضساء الطاقم
ا◊كومي بتكر Ëكل الرياضسي Úالذين تأالقوا
وحصس-دوا اŸي-دال-ي-ات ‘ الل-ع-اب الف-ري-ق-ي-ة
Ãشساركة رؤوسساء ال–اديات اŸعنية ،الذين
سساهموا هم أايضسا ‘ هذا ال‚از.
” م -ن -ح ال -ري -اضس-ي ÚاŸتّ-وج Úشس-ه-ادات
و ّ
ت -ك-رÁي-ة وم-ب-ال-غ م-ال-ي-ة م-ق-دم-ة م-ن ال-وزارة
الو ،¤إاضس-اف-ة إا ¤ه-داي-ا تشس-ج-ي-ع-ي-ة م-ن-حها
الراعي الرسسمي للحفل شسركة موبيليسس.
وكان ختام ا◊فل مسسكا من خÓل تكرË
رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم خÒ
الدين زطشسي ،ومنحه ميدالية خاصسة نظÒ
التتويج القاري الذي حققه ‘ مصسر رفقة
اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ن خÓ-ل ال-ت-ت-وي-ج بكاسس
ال· الفريقية ،حيث قام ‡ثل الوزير الول
مدير الديوان عبد ا◊كيم شساطر Ãنحه هذه
ا÷ائزة الفخرية.
و‘ النهاية ”ّ أاخذ صسورة تذكارية جمعت
ك- -ل اŸتّ- -وج Úو‡ث -ل -ي ال -ط -اق -م ا◊ك -وم -ي
ورؤوسساء ال–اديات ،إاضسافة إا ¤الرياضسيÚ
اŸتّوج Úحتى تبقى هذه ا◊فلة ذكرى ‡يزة
‘ ذهن كل رياضسي ورياضسية.

العدد

19

إا‚ازا مهما ‘ هذه البداية ،ونحن كÓعبÚ
ه -دف -ن -ا ه -و ال -ظ -ه -ور ب-ق-وة ‘ ب-داي-ة مشس-وار
البطولة التي كانت بدايتها مشسجعة لنا.

’خÒ
^ مأ تعليقك على الفوز ا أ
على حسسأب نصسر حسس Úداي؟

^^ إا‚ازنا أامام ا÷ار جاء ‘ وقته
نظرا لقوة ا÷ار وشسراسسته فوق اŸيدان،
جعنا جميعا،
لكننا حققنا انتصسارا مهما شس ّ
خ- -اصس- -ة ن- -ح -ن ك Ó-ع -ب ⁄ Úنضس -ي -ع ه -ذه
ال -ف -رصس -ة وح ّ -ق-ق-ن-ا ح-ل-م أانصس-ارن-ا ال-ذي-ن
يسستحقون إا‚ازات أاك ‘ ÌاŸسستقبل.

^ ال-ف-ري-ق أان-ه-ى اŸبأراة بعشسرة
’عب Úبدءًا من الدقيقة  60ومع
’هم.
ذلك حّقق ا أ

^^ فع Óبعد طرد سسعيود حاولنا تنظيم
األم- -ور ‘ ال- -وسس- -ط وال- -دف- -اع ورك -زن -ا ع -ل -ى
ا◊مÓت اÿاطفة ،بعدما كنّا متعادل Úإال أان
إارادة الÓعب Úورغبتهم ‘ الفوز حققوا ما

كان مطلوب منهم.

^ ك -ي-ف ك-أن ظ-ه-ور
الشس - - -ب- - -أب ‘ ب- - -داي- - -ة
مشسوار البطولة؟

^^ أاكيد من الضسروري أان
ت -ك -ون ال -ب-داي-ة ق-وي-ة ‘ ب-داي-ة
اŸشسوار ،وتبتعد عن اÿسسارة
ألن ك -ل ن -ق -ط -ة تسسّ-ج-ل م-ب-ك-را
ف -ه -ي م -ف -ي -دة ل-ل-ف-ري-ق وي-رف-ع
م -ع -ن -وي -ات -ه،خ -اصس -ة أاّن-ن-ا ع-ل-ى
موعد مع مباراة أافريقية بداية
من  ١٤من هذا الشسهر.

^ ك -ي -ف ت-رى ت-ع-داد ال-ف-ري-ق،
خ - -أصس - -ة وأاّن - -ك أاح- -د الÓّ- -ع- -بÚ
’سسأسسي ‘ Úالفريق ؟
ا أ

^^ ال-ت-ع-داد م-ن-اسسب ل-ل-ف-ري-ق من أاجل
السستقرار حتى السستقدامات التي قامت ها
اإلدارة ك - -انت م - -دروسس - -ة وم- -ن- -اسس- -ب- -ة حسسب
اŸراك -ز ،وا◊م -د ل -ل -ه ن-ح-ن ‘ صس-ح-ة ج-ي-دة
والعمل مع اŸدرب عمرا Êجيد جدا يهدف
إا ¤تكوين فريق تنافسسي كب.Ò
^ ت -ن -ت -ظ -رك -م م-ب-أراة ك-بÒة

ب- - - -أل- - - -ق- - - -أه- - - -رة ،ك- - - -ي- - - -ف ه - - -ي
التحضسÒات؟

^^ ي- -جب أان ن -ل -عب اŸن -افسس -ة ب -ق -وة
والتحضسÒات متواصسلة ألّنه أامامنا ‘ ذهاب
الدور الثا ‘ Êالقاهرة ،والعودة إا ¤الوطن
بنتيجة إايجابية مؤومنة Ÿباراة اإلياب.
ن الشسبأب مسستعّد
^ معنى ذلك اأ ّ

للموعد؟

^^ أاقصس -ي -ن -ا م -ن-ذ سس-ن-ت Úأام-ام ف-ري-ق
م -ي -م -وزا ،وه -ذا اŸوسس -م م-غ-اي-ر وي-جب أان ل
نÎك الفرصسة “ر علينا مرور الكرام ،فكل
اإلم -ك -ان -ي-ات م-ت-وف-رة وال-ك-ل-م-ة األخÒة ت-ع-ود
للميدان الذي يعد الفاصسل.

^ كلمة أاخÒة.

^^ نشس -ك -ر ك -ل م -ن ي-دّع-م-ن-ا م-ن إادارة
ومسس-ؤوول ،Úوخ-اصس-ة األنصس-ار ال-ذي-ن ي-ح-ل-مون
بفريق قوي وعلينا أان نحّقق موسسما كبÒا يليق
بسسمعة الشسباب ،والعودة به إا ¤مصساف الفرق
الكبÒة ‘ ا÷زائر.

جمعية وهران

عودة عناصصر إلفريق إ ¤إلّتدريبات
أانهى لعبو جمعية وهران اإلضسراب الذي
باشسروه منذ بداية األسسبوع ا÷اري للمطالبة
ب -تسس -وي -ة مسس -ت -ح -ق -ات -ه -م اŸال -ي-ة ،حسسب م-ا
اسستفيد أامسس األربعاء من مدرب هذا الفريق
الناشسط ‘ الرابطة الثانية لكرة القدم.
واسستأانف الÓعبون العمل بعدما سسوت
إادارة ال -ن-ادي ب-عضس أاج-ور لع-ب-ي-ه-ا ال-ق-دام-ى
وا÷دد لتمتصس بذلك غضسبهم ،وفق تصسريح
اŸدرب سسا ⁄العو‘.
وكان أاشسبال العو‘ قد أاقدموا ‘ نهاية
اŸباراة السسابقة Ãلعبهم أامام ا÷ار أاوŸبي
أارزيو على وضسع قمصسانهم بوسسط اŸيدان،
ت-ع-بÒا م-ن-ه-م ع-ن سس-خ-ط-ه-م بسس-بب ال-وضسعية
اŸالية الصسعبة التي Áر بها فريقهم ،والتي
تسسّ-ب-بت ‘ ح-رم-ان-ه-م م-ن أاج-وره-م الشس-ه-رية
م -ن -ذ فÎة م -ع -تÈة ،ق -ب -ل أان ي -قّ-رروا ب-ع-ده-ا
الدخول ‘ إاضسراب.
وأاضساف اŸدرب سسا ⁄العو‘« :أاتفّهم رد
فعل الÓعب Úسسيما وأان البعضس منهم  ⁄يتلق

أاجوره منذ تسسعة أاشسهر ،إاذا ما اسستمر الوضسع
ع-ل-ى ح-ال-ه ف-إان-ه سس-يضس-ع ب-ال-ت-أاك-ي-د مسس-ت-ق-ب-ل
الفريق ‘ خطر».
وتابع التقني الوهرا Êبأانه يخشسى تكرار
سس- -ي- -ن- -اري- -و اŸوسس- -م ال -ف -ارط ع -ن -دم -ا ‚ت
ا÷معية بصسعوبة من النزول إا ¤القسسم الثالث
ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ن -فسس اŸشس-اك-ل اŸال-ي-ة ال-ت-ي
تعيشسها حاليا.
ول يسس -ت -ب -ع -د ن-فسس اŸت-ح-دث أان ال-ف-ري-ق
يتنقل إا ¤بجاية Ÿواجهة الشسبيبة اÙلية
برسسم ا÷ولة الثالثة بتعداد يتكون ‘ غالبيته
من لعبي الفريق الرديف بالنظر إا ¤مقاطعة
لع -ب-ي ال-ف-ري-ق األول ل-ع-دة حصسصس ت-دري-ب-ي-ة
هذا األسسبوع.
وسسجّلت ا÷معية ،التي تخوضس موسسمها
ال -راب -ع ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ‘ ال -راب -ط -ة ال -ث-ان-ي-ة،
انطÓقة متواضسعة هذا اŸوسسم بعد تعادلها
‘ اŸبارات Úاألولي Úأامام مولودية العلمة
بالعلمة ( )٠-٠وأاوŸبي أارزيو بوهران (.)٢-٢

كأأسس العأ ⁄لكرة السسلة

إنهزإم إŸنتخب إلّتونسصي أإمام نظÒه إلبورتوريكي

يضس-ع الÓ-عب ‘ م-ق-دم-ة أاه-داف-ه ل-ل-مÒك-ات-و
الشستوي.
يذكر أاّن توتنهام سسبق أان حاول ا◊فاظ على
خدمات إاريكسسن ،وعرضس عليه ا◊صسول على

راتب أاسس - -ب - -وع- -ي ي- -قّ- -در بـ  ٢٠٠أال-ف ج-ن-ي-ه
إاسسÎليني ،للموافقة على Œديد عقده ،إالّ أان
ع - - - -رضس السس - - - -بÒز ق - - - -وب- - - -ل ب- - - -ال- - - -رفضس.

انهزم اŸنتخب التونسسي لكرة السسلة (-6٤
 )67صس- -ب- -اح أامسس األرب- -ع- -اء أام- -ام م- -ن- -ت- -خب
ب- -ورت- -وري- -ك- -و ‘ ا÷ول- -ة ال- -ث- -ال- -ث -ة واألخÒة
للمجموعة الثالثة ضسمن الدور األول من كاسس
العا( ⁄الصس.)٢٠١٩ Ú
وعلى إاثر هذه الهزÁة سسيكتفي اÿماسسي
التونسسي بلعب اŸقابÓت الÎتيبية من  ١7ا¤
 ،3٢فيما كسسب اŸنتخب البورتوريكي تاهله
ا ¤الدور الثا.Ê
وجاءت فÎات اللعب للمباراة على النحو
التا‹ ١٩-١٨( :و ١٩-١٤و ١٤-٢3و.)١٥-٩
لول
وكان اŸنتخب التونسسي حقق فوزه ا أ
‘ ن -ه -ائ-ي-ات ك-اسس ال-ع-ا ⁄ب-ع-د ت-ف-وق-ه ي-وم

الثن Úعلى نظÒه اليرا ‘ 67-7٩ Êاطار
ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة ب -ع-د أان ان-ه-زم ‘ ا÷ول-ة
الو ¤امام اسسبانيا .١٠١-6٢
من جهته فاز منتخب انغول على نظÒه
ال-ف-ل-ي-ب-ي-ني بنتيجة  ‘ ‘ ٨١-٨٤ا÷ول - - -ة
الثالثة والخÒة من الدور الول من كأاسس
ال -ع -ا ⁄ل -ك -رة السس -ل -ة ب -الصس( ÚاÛم -وع-ة
ال- -راب- -ع -ة) ،وه -و ال -ف -وز الول ل -ل -م -ن -ت -خب
النغو‹ ‘ مونديال الصس ،٢٠١٩ Úفيما
انهزم منتخب كوت ديفوار أامام بولونيا -63
 ‘ ٨٠إاط - -ار ن- -فسس ا÷ول- -ة (اÛم- -وع- -ة
الو.)¤

إأعدأد:

الخميسس  ٠5سسبتمبر  2٠١9م
الموافق لـ ﬁ ٠5رم  ١٤٤١هـ

تÓميذ أليوم...
بناة ألغد
أاج -م -ل م -ا‘ ب -داي -ة ال -ع-ام

أمينة جابالله
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العدد ١٨٠٤٠
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

’دب ألصصغÒة حاجي تسصنيم ريناسض
سصمكة أ أ

قرأت  100كتاب ..وتتذكر ألتفاضضيل

هي كتلة من ألÈأءة و ألطفولة و أŸثابرة من قبل النقاد ؤالكتاب.ؤ بفرنسسا تعرفت من
الدراسسي هو رؤؤية التÓميذ
وق - - - -ام - - - -ة أدب - - - -ي- - - -ة ك- - - -بÒة ‘ ع- - - -م- - - -ر خÓله على أادباء تواصسلو معي ؤاسستفدت منهم.
أام - - - - -ام أاب- - - - -واب اŸدارسس
’دب و ألكلمة بكل
صصغ،Òأختارت ›ال أ أ
’دب-ي-ة أل-ت-ي
م -ن ه -ي ألشص -خصص -ي -ة أ أ
ؤالثانويات ؤعلى ؤجوههم
’دب بصصمات
حب و عزم ..لتن ‘ Ìبحر أ أ
أث- -رت ف- -يك و ج -ذب -تك م -ن خ Ó-ل
عÓمات السسعادة ؤالنشساط
أن -ام -ل -ه -ا أل -رق -ي -ق -ة ب -حسض يضص-اه-ي أقÓ-م
’ع-م-ال
أع -م -ال -ه -ا  /و م -اإأسص-م ت-لك أ أ
ؤ األم- -ل..ؤلسس- -ان ح- -ال- -ه -م
’دب أÿالدة ‘ عاŸنا ألعربي .
هامات أ أ
’عمال إأن أمكن؟
..بعضض أ أ
ي - -ق - -ول« :ع - -دت إال- -يك ي- -ا
سص -ي -ك -ون ل -ه -ا أسص -م ’م -ع ‘ ›ال أ’عÓ-م
ه
ل
ل
ا
ب
ا
ج
ة
ن
ي
م
أ
م
ل
ق
ب
م- -درسس- -ت- -ي ل- -ن -ن -ه -ل م -نك
وأل -ك -ت -اب -ة ف -ه -ي -ا ب -ن-ا ن-ك-تشص-ف م-ن ت-ك-ون
معارف ؤ نتسسلح بنور العلم لنبنيك ؤ ‚دد عهد ج-م-ي-ل-ة أÓŸم-ح و ع-ظ-ي-م-ة ألفكر أŸدعوة
أاجدادنا الذين تركوا دماءهم كعربون ﬁبة لن تسصنيم حاجي بنت أ÷زأئر مفخرة و’ية
ي -ن -دث -ر شس -ذاه -ا م -ادم -ن -ا ع -ل -ى درب ال -ك -ف -اح سصعيدة.

مواصسل Úؤمسستمرين..ؤ‘ حب رايتك سسنظل
لها عاكف.»..Ú
فإا ¤أابنائنا الطلبة ؤأاؤلياء أامورهم الكرام  .إا¤
كل اŸعلم ÚؤاŸعلمات ؤاŸربي ÚؤاŸربيات
باŸدرسسة.
ن -زف ل -ك -م ب -اق -ة ع -ط -ره م -ن ال -ت -ه -ا Êب-ال-ع-ام
الدراسسي ا÷ديد ...
ؤ Ãناسسبة قدؤم عام مليئ بالتجديد ،دعونا
نعيشس ◊ظات العام الدراسسي ا÷ديد سسويًا ...
نقف مع بناة اŸسستقبل من جديد ‚ ..دد
معها العزÁة  ..ؤ‚دد الهمة  ...ليتجدد األمل
.
ؤعلينا أان نفكر ‘ تقد Ëجهد أاك ‘ Ìا◊اضسر
ؤاŸسستقبل بإاذن الله  ،ؤأان نشسجع كل شسيء
مبتكر ؤطموح ‘ حياة األبناء.
ف -إاب -داؤؤك-م الÎك-ي-ز ع-ل-ى ا÷وه-ر ،ؤأان Œع-ل-وا
األبناء يسستشسعرؤن بأاهمية العلم كل يوم بدًل من
الÎكيز على اŸظاهر بأاشسكالها اıتلفة ‘
ميدان العلم ،ؤ ا◊فاظ على الوقت لتحقيق
أاهداف العلم ؤالÎبية .كما نتمنى أان يكون
عامنا عاماً حاف ًÓبالرخاء ؤاإل‚از ؤأان يبعد
عن طÓبنا كل شسر ؤمكرؤه .
ؤإان-ن-ا ن-ب-عث ب-ت-ح-ي-ات-ن-ا ؤم-ب-ارك-تنا لكل الطÓب
ؤاŸع-ل-م ÚؤاŸع-ل-م-ات ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ت-عليم
سسائل Úالله أان يجعله عام ‚اح ؤتفوق.
أام -ن -ي -ات -ن -ا ÷م-ي-ع طÓ-ب-ن-ا األع-زاء Ãزي-د م-ن
النجاحات ؤؤفق الله ا÷ميع Ÿا فيه ا.Òÿ

أمينة جابالله
@@ ان-ا ح-اج-ي تسس-ن-ي-م ري-ن-اسس سس-م-ك-ة
صسغÒة ‘ بحر األدب أادرسس اÿامسسة
اإلبتدائي مدرسسة قميدي ابراهيم من
ؤلية سسعيدة
 كيف تبلورت لدي ِك موهبة ألكتابة؟
و من شصجعك عليها؟
@@ الكتابة  ⁄تكن بالصسدفة عندما اشسÎى
ؤالدي مكتبة صسغÒة ‘ البيت بدأات قصستي
مع القراءة ؤحفظ الشسعر فوجدت نفسسي
أاحب الكتابة نتيجة مطالعة الكتب  ،فكان
أاؤل نصس نÌي »:عذرا سسيدي الشسهيد».
ؤال -دي غ -رسس ‘ ق -ل -ب -ي حب ال -ك -ت -اب
ؤق -راءة السسÒة ال -ن-ب-وي-ة ب-ط-ري-ق-ة ج-دي-دة ؤه-ي
حفظ الشسعر
أكيد أن حضصرة ألسصمكة أ÷ميلة
’دب
أل- - - -ت- - - -ي غ- - - -اصصت ‘ ب - - -ح - - -ر أ أ
أسص- -ت- -ط- -اعت أن ت- -خ- -ط ب- -أان- -ام- -ل -ه -ا
ألرقيقة أعما’ ’قت أ’سصتحسصان
’دب سص -وأء
م- -ن ط- -رف ع- -م- -ال -ق -ة أ أ
كانوأ جزأئري Úأو عربا ..فهل لنا
أن ن-ع-رف أسص-م أول ع-م-ل لسص-م-ك-ت-نا
’ديبة؟
ألصصغÒة أ أ
@@ ال- -نصس ال- -ذي ع -رف -ن -ي ب -ه الدب -اء ه -و نصس
ل-غ-ت-ي..ق-رات-ه ال-ك-ات-ب-ة ال-ع-اŸي-ة «ف-ت-ح-ية دبشس»
ؤأاعجبت به ؤنشسرته ‘ صسفحتها أاين لقى قبول

@@الشسخصسية الدبية التي تأاثرت
ب - -ه - -ا اؤل م - -ول - -ود ف - -رع - -ون ‘ رؤاي - -ت - -ه اب - -ن
االفق،Òايضسا جميلة طلباؤي ‘ رؤايتها اÿابية،
ميلود ؤلد الصسديق ‘ رؤايته ابن القرية ؤالكثÒ
من الدباء قرات لهم
’ذأع -ة أل -ت -ي
م -اقصص -ة نشص -اطك ‘ أ إ
أصصبح لديك فيها نصصيب ’ يسصتهان
’عÓ- -م- -يÚ
ب - -ه وسص - -ط ث - -ل- -ة م- -ن أ إ
ألكبار؟
@@ الذاعة صسنعت شسخصستي ؤاعطتني الثقة
كمشسرؤع صسحافية ان شساء الله..السسيدة امينة
اسس-ت-ق-ب-ل-ت-ن-ي ‘ حصس-ة الÈاءة سس-م-ع-ن-ي زمÓئها

اعجبو بأالقائي منهم السسيد احمد
جوادي.
حب أل- -وط- -ن ل- -دى أل- -ط -ف -ل ل -ه
ت- - -ع- - -ب‡ Òي- - -ز وبصص- - -م- - -ت- - -ه ’
تضص - - - - -اه- - - - -ي- - - - -ه- - - - -ا بصص- - - - -م- - - - -ات
أل -ك-ب-ار..ف-م-اه-ي بصص-م-ة تسص-ن-ي-م
أل - -ت - -ي وضص - -ع - -ت - -ه- -ا ع- -ل- -ى ج- -بÚ
أ÷زأئر؟
@@ال-وط-ن ك-ل-م-ة صس-غÒة اŸب-ن-ى ل-ك-نها
ك -بÒة اŸع -ن -ى ف -حب ال -وط -ن ي-ول-د م-ع
اإلنسسان بالفطرة فح Úنبتعد عن كافة
مدنه ؤشسوارعه تبقى سساكنة ‘ عقولنا
قال أاحد الشسعراء  :الوطن شسجرة ل تنموا
‘ تربة تضسحيات ؤل تسسقى إال بالعرقي
ؤدم فحب الوطن هي مسسؤولية ا÷ميع من عامل
النظافة إا ¤الرئيسس .
ماهي ألكلمة ألتي تودين توجيهها
لكل طفل ‘ أ÷زأئر و ‘ ألعا⁄؟
@@ ينصسيحتي للطفل ا÷زائري ؤألطفال العا⁄
بتصسفح الكتاب الورقي ( اŸطالعة)
’خ Òم- -اذأ ت- -ت -م -ن -ى سص -م -ك -ت -ن -ا
‘أ أ
ألصصغÒة ؟
@@ أا“نى أان أانشسر كتاباتي ؤأان أاصسبح رؤائية
كبÒة مثل آاسسيا جبار ..ؤشسكرا لكم على دعمكم
‹.

ìô°ùŸG ≥°TÉY QÉªY …hGôªY
م -ن أج -م -ل ألصص -دف أل -ت -ي خ -ط -فت أن -ظ -ارن-ا
ونحن ‘ زيارة إأ ¤مدينة تيبازة ألتاريخية
م- -وه- -ب- -ة أل -ط -ف -ل ع -م -ار
ع - -م - -رأوي أل- -ذي شص- -ارك
ج- -م -ع -ي -ة ج -ي -ل أل -غ -د ‘
ع- -رضض مسص -رح -ي ه -ادف
ومسص - -ل أل - -ذي ك - -ان م - -ن
ت - - - - - - -ق - - - - - - -د ËأŸه - - - - - - -رج
شص - - -ارو..وك - - -م - - -ا ع- - -رف
بنفسصه ‘ سصطور هانحن ننقلها إأليكم حرفا
بحرف:
إأسص- -م- -ي ع- -م -رأوي ع -م -ار م -وأل -ي -د 27سصبتمÈ
2007ب:ع Úأل- -ب- -يضص- -اء و’ي- -ة أم أل- -ب -وأق -ي
ألسص-اك-ن ب-ت-مÔأسصت أدرسض ف-ي-السص-ن-ة أل-ث-انية

م- -ت- -وسص- -ط (م- -ت- -وسص- -ط- -ة أب- -ن ب- -اديسض و’ي- -ة
“Ôأسصت )..أعشص -ق ف -ن أŸسص -رح وك -ل م-ال-ه
عÓقة بالÎفيه أ÷ماعي وبحكم تنقلي
برفقة ألعائلة إأ ¤ألك Ìمن و’يات ألوطن
‘ أي- -ام أل- -ع- -ط- -ل و مشص -ارك -ت -ي ‘ ت -ظ -اه -رأت
ألتخييم ألسصنوية أكتسصبت خÈة بسصيطة ‘
أل-ت-نشص-ي-ط و ف-ن-ي-ات أŸه-ارأت أل-ف-ردية ‘ سصرد
م - - -وأضص - - -ي - - -ع ف - - -ك - - -اه - - -ي - - -ة ذأت أŸوأضص - - -ي- - -ع
’دوأر حتى
ألهادفة..أحببت عا ⁄أقتباسض أ أ
ل -و ك -انت Ÿدة وج -ي -زة ..و م -ن شص -دة ت -ع-ل-ق-ي
بهكذأ فن وجدت نفسصي تلقائيا أندمج مع أي
عرضض أرأه أمامي..
وŒدر أ’شص- -ارة أن ع -م -ار ك -ان Ãع -ي -ة إأب -ن -ة
خاله سصارة ألقادمة من وسصارة ..ألتي شصاركت

’خرى بخفة روحها عرضض أŸهرج شصارو
هي أ أ
’ثري أŸتوأجد على مسصتوى
‘ ركح أŸسصرح أ أ
أŸدينة ألتاريخية تيبازة .
أمينة جابالله
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موأقيت
ألصشÓة

^ ٠٥سشبتم : 1٨٥1 Èأندلعت مقاومة ““بن ناصشر
ب- - -ن شش- - -ه- - -رة““ ‘ ألصش - -ح - -رأء ألشش - -رق - -ي - -ة
أ÷زأئرية .
^  ٠٥سش-ب-تمُ : 1٩٥٩ Èنّ-ظ-مت مظاهرأت
بأامريكا ألÓتينية تضشامنا مع ألششعب أ÷زأئري
ومناهضشة للسشياسشة ألسشتعمارية ألفرنسشية .
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ألوضشع ل يحتمل أŸزيد من ألتأاخ ،Òألفريق ڤايد صشالح:

النتخابات ‘ اآجال معقولة تعكسس اŸطلب الشصعبي

التمسصك بالدسصتور عنوان أاسصاسصي للحفاظ على كيان الدولة

أكد نائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،ألفريق أحمد قايد
لربعاء ،بورقلة ،أن ألوضشع «ل يحتمل أŸزيد من ألتأاخ »Òبخصشوصس ألنتخابات
صشالح ،أمسس أ أ
ألرئاسشية ،بل يقتضشي إأجرأءها ‘ «آأجال معقولة ومقبولة تعكسس مطلبا ششعبيا ملحا كفيÓ
بإارسشاء دولة أ◊ق وألقانون» .قال ألفريق ڤايد صشالح ‘ كلمة له خÓل لقاء جمعه بإاطارأت
لمنية ‘ ،أليوم ألثالث من زيارته أ¤
وأفرأد وحدأت قطاع بسشكرة و‡ثلي ﬂتلف أŸصشالح أ أ
ألناحية ألعسشكرية ألرأبعة« :وبخصشوصس ألنتخابات ألرئاسشية ،فإانني أود أن أؤوكد مرة أخرى،
لنتخابات أŸصشÒية ‘ حياة
بأان ألوضشع ل يحتمل أŸزيد من ألتأاخ ،Òبل يقتضشي إأجرأء هذه أ إ
لج-ال أل-ت-ي أشش-رت إأل-ي-ه-ا ‘ م-دأخ-ل-ت-ي ألسش-اب-ق-ة ،وه-ي آأج-ال م-ع-ق-ول-ة
أل -بÓ-د ومسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا ‘ أ آ
ومقبولة تعكسس مطلبا ششعبيا ملحا كفي Óبإارسشاء دولة أ◊ق وألقانون».

h.¥
وأإضض -اف ق -ائ « :Ó-أإود ب -ه-ذه إŸن-اسض-ب-ة إل-ت-ذكÒ
وإلتأاكيد على بعضش إلنقاط إلتي تناولتها ‘ كلمتي
يوم إلثن ÚإŸاضضي بإان أإمناسش بالنظر Ÿا لها من
أإهمية على مصض ÒإلبÓد ‘ هذإ إلظرف إ◊سضاسش،
إلذي ل تزإل فيه بعضش إألحزإب إلسضياسضية تطالب
بالتحاور.
ب-ل إل-ت-ف-اوضش م-ب-اشض-رة م-ع إŸؤوسضسض-ة إل-عسض-ك-ري-ة،
إقتدإء بتجارب بعضش دول إŸنطقة ‘ إلتعامل مع
أإألزم -ات م -ت -ن -اسض Úأإن إ÷زإئ -ر ب -ت -اري -خ -ه-ا إل-ع-ري-ق
وبشض-ع-ب-ه-ا إألب-ي وÃوإق-ف-ه-ا إل-ري-ادي-ة إل-ث-ابتة هي من
تكون دإئما إلقدوة وليسش إلعكسش ،رغم أإنها تعلم علم
إل -ي -ق Úم -وق -ف-ن-ا إل-ث-ابت م-ن ه-ذإ إألم-ر إل-ذي أإك-دن-ا
أإكÌم -ن م -رة ب -خصض -وصض -ه ع -ل -ى أإن إ÷يشش إل -وط -ن -ي
Óزمة،
إلشض-ع-ب-ي سض-ي-ظ-ل م-ت-مسض-ك-ا ب-ا◊ل إلدسضتوري ل أ
إنطÓقا من إإÁانه بأان إلدولة إلعصضرية هي دولة
إŸؤوسضسضات».
وأإكد ‘ ذإت إلسضياق أإن «إلتمسضك بالدسضتور هو
ع- -ن- -وإن أإسض- -اسض- -ي ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى ك- -ي- -ان إل -دول -ة
وإسضتمرإريتها ويعمل على مرإفقة إلشضعب إ÷زإئري
إألب -ي إل -ذي ي -ط -الب ب -إا◊اح ب -ال -ت -ع -ج -ي -ل ‘ إإج -رإء
إلنتخابات إلرئاسضية ،هذإ إلشضعب إلذي نكن له كل
إل -ت -ق-دي-ر وإلحÎإم ،وإل-ذي إل-ت-ف ب-ق-وة ح-ول ج-م-ي-ع
إŸبادرإت إÒÿة إلتي قدمتها إŸؤوسضسضةإلعسضكرية».
وبشضأان دولة إلقانون ،قال إلفريق قايد صضالح« :إإننا
ل ‰ل أإبدإ من إلتأاكيد على وقوفنا ومرإفقتنا لرجال
إل -ع -دإل -ة ،إل -ذي-ن ي-ؤودون م-ه-ام-ه-م إل-ن-ب-ي-ل-ة ب-إاخÓ-صش
ويسض -ه -رون ع -ل -ى إسضÎج -اع ه-ي-ب-ة إل-دول-ة ،م-ن خÓ-ل
م -ع -ا÷ة ﬂت -ل -ف م -ل-ف-ات إل-فسض-اد ،وط-م-أان-ة إلشض-عب
إ÷زإئري أإنه ‘ بلد إ◊ق وإلقانون».وتابع يقول أإن
«هذإ إلشضعب إلذي عملت إلعصضابة إإŒ ¤ويعه وإإ◊اق
إلضضرر به ،،وهو ما يدعونا ‘ كل مناسضبة إلتأاكيد على
مسضاندة مسضاعي وجهود رجال إلعدإلة وإلوقوف إإ¤
ج-ان-ب-ه-م ،ون-ن-وه بشض-ج-اع-ت-ه-م وإإصض-رإرهم على تطهÒ
بÓدنا من هؤولء إŸفسضدين

التحامل على اŸؤوسصسصة العسصكرية جزء من
ﬂطط هدفه تقييد دور ا÷يشس
أإكد إلفريق أإحمد ڤايد صضالح بورقلة أإن «إلتحامل
على إŸؤوسضسضة إلعسضكرية هو جزء من ﬂطط خبيث
هدفه إلوصضول إإ ¤تقييد أإو –ييد دور إ÷يشش ،إلذي
ق -دم درسض-ا ل-ل-ج-م-ي-ع ‘ ،إل-وف-اء وإإلخÓ-صش وح-م-اي-ة
إلوطن».

تهديد مصصالح العصصابة وأاذنابها وإافشصال ﬂططاتها
وأإضضاف إلفريق ڤايد صضالح أإن إ÷يشش»برهن ميدإنيا
على قدرته ‘ أإن يجسضد عمق إلرإبطة إلقوية ب Úإلشضعب
وجيشضه ،وكانت قيادته سضباقة ‘ إلسضتجابة للمطالب
إلشضعبية قبل أإية جهة أإخرى‡ ،ا هدد مصضالح إلعصضابة
وأإذنابها وأإفشضل ﬂططاتها ‘ إإعادة صضياغة إŸشضهد

إلوطني إلعام حسضب أإهوإئها ومصضالح أإسضيادها».
إلشضعب إ÷زإئري أإيد وبارك مسضاعي إŸؤوسضسضة
وأإوضض -ح ب-ه-ذإ إÿصض-وصش ق-ائ »:Ó-إإن-ن-ا ن-ق-ول ل-ه-ؤولء
إت -رك -وإ إ÷زإئ -ر ألب -ن -ائ -ه-ا إألوف-ي-اء ف-ه-م ج-دي-رون ب-ه-ا
وقادرون على بنائها وحمايتها ،وإإننا على يق Úأإن شضعبنا
إألبي إلتوإق إإ ¤إلعيشش ‘ سضÓم وطمأانينة ‘ كنف إألمن
وإلسضتقرإر ،يسضتحق أإن يعيشش حياة كرÁة ‘ بÓده»
مÈزإ أإن إلشضعب إ÷زإئري إلذي «يضضرب به إŸثل ‘
حب إلوطن وإإلخÓصش ،أإيد وبارك مسضاعي إŸؤوسضسضة
إلعسضكرية».
وب-خصض-وصش إلن-ت-خ-اب-ات إل-رئ-اسض-ي-ة أإك-د ق-اي-د صضالح
ب»أإن إلوضضع ل يحتمل إŸزيد من إلتأاخ ،Òبل يقتضضي
كما أإوضضح إإجرإء هذه إإلنتخابات إŸصضÒية ‘ حياة
إل -ب Ó-د ومسض -ت -ق -ب -ل -ه -ا ‘ إآلج -ال إل-ت-ي أإشض-رت إإل-ي-ه-ا ‘
مدإخلتي إلسضابقة ،وهي آإجال معقولة ومقبولة تعكسش
مطلبا شضعبيا ملحا كفيل بإارسضاء دولة إ◊ق وإلقانون»،
تأاكيد على وقوف إ÷يشش إ ¤جانب إلعدإلة ‘ أإدإء
مهامها.

العصصابة عملت على Œويع الشصعب وإا◊اق الضصرر به
وبشضأان دولة إلقانون قال ڤايد صضالح« :إإننا ل ‰ل
أإبدإ من إلتأاكيد على وقوفنا ومرإفقتنا لرجال إلعدإلة،
إلذين يؤودون مهامهم إلنبيلة بإاخÓصش ويسضهرون على
إسضÎجاع هيبة إلدولة ،من خÓل معا÷ة ﬂتلف ملفات
إل -فسض -اد ،وط -م -أان -ة إلشض -عب إ÷زإئ-ري أإن-ه ‘ ب-ل-د إ◊ق
وإل -ق -ان -ون».وت -اب -ع ي-ق-ول أإن «ه-ذإ إلشض-عب إل-ذي ع-م-لت
إلعصضابة إإŒ ¤ويعه وإإ◊اق إلضضرر به ،وهو ما يدعونا
‘ ك-ل م-ن-اسض-ب-ة إل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى مسض-ان-دة مسض-اع-ي وجهود
رجال إلعدإلة وإلوقوف إإ ¤جانبهم ،وننوه بشضجاعتهم
وإإصضرإرهم على تطه ÒبÓدنا من هؤولء إŸفسضدين».
وأإردف رئيسش أإركان إ÷يشش إلشضعبي إلوطني قائ»:Ó
لقد أإعمت إألنانية بصضÒة أإولئك إلذين ل يعرفون قيمة
ه -ذإ إل -ب -ل -د وشض -ع -ب -ه ،وي-حÎف-ون إل-تضض-ل-ي-ل وإل-ت-دل-يسش،
وي-ح-اول-ون ع-ب-ث-ا ت-غ-ل-ي-ط إل-رأإي إل-ع-ام وإل-تشض-ك-يك ‘ أإي
مبادرة وطنية خÒة ،سضاعية لتجاوز إألزمة ،ويعملون من
أإجل إلزج ببÓدنا ‘ متاهات ل –مد عقباها ،خدمة
ل -ل -عصض -اب -ة وم -ن يسض ‘ Òف -ل -ك -ه -ا ،ول -ه -ؤولء إŸت-آام-ري-ن
إŸغامرين نقول إإننا ‘ إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ،سضنبقى
إإ ¤إألبد ،رفقة كافة إلوطني Úإıلصض ،Úأإوفياء لعهد
شضهدإئنا إألبرإر ،ل ولء لنا إإل لله ثم للوطن».

سصنظل متمسصك Úبا◊ل الدسصتوري لألزمة

وخ Ó-ل ك -ل -م -ت -ه ه -ذه ،إل -ت -ي ب-ثت إإ ¤ك-اف-ة وح-دإت
إلناحية ع Èتقنية إلتحاضضر إŸرئي ذكر إلفريق ڤايد
صضالح ببعضش إلنقاط إألسضاسضية إلتي وردت ‘ كلمته إلتي
أإلقاها بالقطاع إلعملياتي شضمال شضرق إإن أإمناسش يوم
إإلثن ÚإŸاضضي بـ»إلنظر Ÿا لها من أإهمية على مصضÒ
إلبÓد ‘ هذإ إلظرف إ◊سضاسش ،إلذي ل تزإل فيه بعضش
إألحزإب إلسضياسضية  -مثلما قال  -تطالب بالتحاور ،بل
إل -ت -ف -اوضش م -ب -اشض -رة م -ع إŸؤوسضسض-ة إل-عسض-ك-ري-ة ،إق-ت-دإء
بتجارب بعضش دول إŸنطقة ‘ إلتعامل مع إألزمات،
متناسض Úأإن إ÷زإئر بتاريخها إلعريق وبشضعبها إألبي
وÃوإقفها إلريادية إلثابتة هي من تكون دإئما إلقدوة
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وليسش إلعكسش ،رغم أإنها تعلم علم إليق Úموقفنا إلثابت
من هذإ إألمر إلذي أإكدنا أإك Ìمن مرة بخصضوصضه على
أإن إ÷يشش إل -وط -ن -ي إلشض -ع -ب -ي سض -يضض-ل م-ت-مسض-ك-ا ب-ا◊ل
Óزم -ة ،إن -ط Ó-ق -ا م-ن إإÁان-ه ب-أان إل-دول-ة
إل -دسض -ت -وري ل  -أ
إلعصضرية هي دولة إŸؤوسضسضات».
من جهة أإخرى ،أإكد إلفريق ڤايد صضالح أإن «تشضبث
إ÷يشش إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ،ب-اك-تسض-اب م-ق-ومات إلعصضرنة
وإلتحديث ‘ كافة إÛالت ،إنطÓقا من كون إÛال
إلتكويني هو حجر إلزإوية ألي مسضعى –ديثي ناجح،
ج -ع -ل إل -ق -ي -ادة إل -ع -ل -ي -ا “ن -ح أإه -م -ي -ة قصض -وى ودإئ -م -ة
للمؤوسضسضات إلتكوينية».
وق -ال ‘ ه -ذإ إلشض -أان «إإن تشض -ب -ث -ن -ا ب -اك-تسض-اب-ا÷يشش
إلوطني إلشضعبي ،سضليل جيشش إلتحرير إلوطنيŸ ،قومات
إلعصضرنة وإلتحديث ‘ كافة إÛالت ،وتيقننا من كون
إÛال إلتكويني هو حجر إلزإوية ألي مسضعى –ديثي
ناجح ،يتوإفق مع عصضر إلعلم وإŸعرفة ،جعلنا ‰نح
أإهمية قصضوى ودإئمة Ÿؤوسضسضاتنا إلتكوينية ،ونحرصش
Óسضاليب إلتعليمية وإلبيدإغوجية إ◊ديثة،
على تبنيها ل أ
إلنظرية وإلتطبيقية ،إŸعتمدة على إلتقنيات إلعصضرية
إŸت -ط -ورة».ك -م -ا إع -رب ع-ن «ث-ق-ت-ه إل-ك-بÒة» ‘ «“ك-ن
إŸدرسضة إلعليا للقوإت إÿاصضة ،من إلضضطÓع بالدور
إŸنوط بها» مشضÒإ إ ¤إن «إلنتائج إŸلموسضة وإŸعتÈة
إلتي ما إنفكت –ققها إإل خ Òشضاهد على ما نقول،
مÈزإ إن إŸسض- -ت- -وى إŸرم- -وق إل -ذي –ق -ق -ه ك -ل سض -ن -ة
Ãناسضبة تخرج دفعاتها إıتلفة ،يدل على إÛهودإت
إŸبذولة طوإل إلسضنة بفضضل تضضافر طاقات إ÷ميع،
وهي حصضائل بقدر ما نطلب ترقيتها أإك Ìفأاك ،Ìفإاننا
مثلما قال نعتز بها باعتبارها صضورة طيبة ومضضيئة،
تعكسش مدى إ◊رصش على إإتقان إŸهام وأإدإء إلوإجب ‘
هذإ إÛال إ◊يوي بفعالية قصضوى».
«إإننا ونحن نسضتعرضش ونشضيد Ãآاثر وإإ‚ازإت هذإ

إلصضرح إلتكويني إŸتميز يضضيف إلفريق قايد صضالح ل
ينبغي إإطÓقا أإن يغيب عن أإذهان إ÷ميع ،بأانه مهما
إج -ت -ه -دت إŸؤوسضسض -ة إل -ت -ك -وي -ن -ي-ة ‘ م-ن-ح مسض-ت-وى رإق
لطÓبها ومÎبصضيها ،يبقى إلقطف إŸيدإ Êلثمار هذإ
إلجتهاد ،مرتبطا باإلنسضان نفسضه».

على أافراد ا÷يشس –مل مسصؤوولياتهم كاملة وغ Òمنقوصصة
وأإكد ‘ هذإ إلصضدد بأانه «يتع Úعلى إÎŸبصضÚ
مهما كانت مسضتوياتهم ،بأان يجعلوإ من فÎة أإو فÎإت
إل-ت-ك-وي-ن إل-ت-ي ت-ت-خ-ل-ل مسض-اره-م إŸه-ن-ي ،فرصضة موإتية
لصضقل موإهبهم و–سض Úأإدإئهم إلعملي إŸيدإ Êوإلرفع
من مردوديتهم إلفردية وإ÷ماعية ،حتى يتمكنوإ من
حجز مكانتهم ضضمن نخب إلغد»مشضÒإ إ ¤أإن «هؤولء
وحدهم من تكون لهم إ÷دإرة وإألحقية ‘ ،نيل شضرف
تصض -در صض -ف -وف م -ن ي -وضض -ع مسض -ت-ق-ب-ل إ÷يشش إل-وط-ن-ي
إلشض- -ع- -ب- -ي ب Úأإي- -دي- -ه- -م ،وم- -ن ي -ح -ظ -ون ب -ث -ق -ة –م -ل
مسضؤوولياتهم كاملة وغ Òمنقوصضة ،ضضمن هذه إŸؤوسضسضة
إلوطنية إلعريقة وإلسضÎإتيجية».
و‘ خ -ت -ام ك -ل -م -ت-ه إسض-ت-م-ع إل-ف-ري-ق ق-اي-د صض-ال-ح إإ¤
ت- -دخ Ó-ت إإط -ارإت وأإف -رإد إŸدرسض -ة إل -ع -ل -ي -ا ل -ل -ق -وإت
إÿاصضة ،إلذين عÈوإ عن «إعتزإزهم بالتطور إŸشضهود
إلذي يحققه إ÷يشش إلوطني إلشضعبي على كافة أإألصضعدة
وعلى إسضتعدإدهم للقيام بهامهم لي Óونهارإ ‘ كافة
إلظروف وإألحوإل» .وبخصضوصش فعاليات إلزيارة فقد
إسضتهلها إلفريق ڤايد صضالح بتفقد ومعاينة مشضروع إإ‚از
مركز إلرإحة وإلعÓج باŸياه إŸعدنية ببسضكرة ،وإلذي
سضبق له أإن وضضع حجره إألسضاسش شضهر أإكتوبر  2017على
أإن تنتهي به إألشضغال نهاية إلسضنة إ÷ارية.
وأإوضضح بيان وزإرة إلدفاع إلوطني أإنه على مسضتوى
هذإ «إŸشضروع إلوإعد يتوفر على كافة مرإفق إإليوإء
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وإل-رإح-ة وإŸع-ا÷ة» ،ت-اب-ع إل-ف-ري-ق ق-اي-د صض-ال-ح ع-رضض-ا
شضام Óحول إŸشضروع ووقف على نوعية ونسضبة تقدم
إألشضغال وأإسضدى توجيهات وتعليمات للقائم Úعلى إإ‚از
هذإ إŸشضروع إلهام لتسضليمه ‘ آإجاله إلقانونية ،علما أإنه
يتم حاليا إإ‚از أإربع مرإكز رإحة وعÓج باŸياه إŸعدنية
بكل من حمام ريغة بالناحية إلعسضكرية إألو ¤وبوحنيفية
ب -ال-ن-اح-ي-ة إل-عسض-ك-ري-ة إل-ث-ان-ي-ة وح-م-ام إل-دب-اغ ب-ال-ن-اح-ي-ة
إلعسضكرية إÿامسضة باإلضضافة إإ ¤هذإ إŸركز بالناحية
إلعسضكرية إلرإبعة.

...ويشصرف Ãدرسصة القوات اÿاصصة ببسصكرة على “رين بياÊ
وب -اŸدرسض -ة إل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ق-وإت إÿاصض-ة ،ورف-ق-ة إل-ل-وإء
حسضان عÁÓية قائد إلناحية إلعسضكرية إلرإبعة ،وبعد
مرإسضم إلسضتقبال ،تابع نائب وزير إلدفاع إلوطني “رينا
ب-ي-ان-ي-ا ن-ف-ذه ط-ل-ب-ة إŸدرسض-ة Ãوضض-وع« :م-ف-رزة للقوإت
إÿاصضة ‘ مهمة إلرد على إلكم ،»Úوذلك باسضتعمال
كافة إلوسضائل إلتي تتطلبها مثل هذه إألعمال إلقتالية
إلدقيقة وإ◊سضاسضة ،خاصضة عربة فوكسش ،2-إŸصضنعة
ببÓدنا بأايادي جزإئرية.
وي -ع -د ه -ذإ إل -ت -م-ري-ن Ãث-اب-ة إإشض-ارة إن-طÓ-ق إلسض-ن-ة
إل-ت-دريبية  ،2020-2019ح -يث ” ت -ن-ف-ي-ذه بـ»دق-ة ع-ال-ي-ة
وبسض -رع -ة ف -ائ -ق -ة وب -احÎإف-ي-ة ك-بÒة ،وه-ي إÿصض-ائصش
وإŸم -ي -زإت وإلسض -م -ات إل-ب-ارزة إل-ت-ي ي-ت-ح-ل-ى ب-ه-ا أإف-رإد
إل -ق -وإت إÿاصض -ة ع -ن -د ت -ن -ف -ي-ذه-م Ÿث-ل ه-ذه إألع-م-ال
إلقتالية إلفعالة وإلسضريعة ،من خÓل إلسضتعمال إلدقيق
Óسضلحة ،وهو ما يؤوكد جليا وميدإنيا إŸسضتوى إلعا‹
ل أ
للتكوين وإلتدريب إلذي “نحه إŸدرسضة إلعليا للقوإت
إÿاصضة لطلبتها ومÎبصضيها ،بهدف إلرفع إلدإئم من
كفاءة وقدرة وإسضتعدإد إألفرإد للقيام Ãختلف إŸهام
لي Óونهارإ و‘ كافة إلظروف وإألحوإل.

