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اليوم آاخر أاجل لتسسوية
وضسعية اŸشسÎكÚ
‘«كاسسنوسس»
ح-دد الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضضمان
الج- - - -ت - - -م - - -اع - - -ي ل - - -غ Òاألج - - -راء
«كاسضنوسس» 30 ،سضبتم ،2019 Èكآاخر
أاج -ل ل -تسض -وي -ة وضض -ع -ي -ة اŸشضÎك،Ú
م -ؤوك -دا أان-ه ب-داي-ة م-ن ف-ا— أاك-ت-وب-ر،
سضيتم اللجوء إا ¤تطبيق اإلجراءات
القانونية اÿاصضة باŸراقبة.كما يتم
ب -اŸن -اسض -ب -ة ال -ت -ذك Òب -الم -ت -ي-ازات
اŸم-ن-وح-ة ل-ل-م-ؤوم-ن Úوذوي ا◊ق-وق
وك-ذا ب-ال-تسض-ه-يÓ-ت اŸقدمة لتسضوية
وضضعية اŸنخرط.Ú
ذك -ر «ك -اسض -ن -وسس» ب -ه -ذا اإلج -راء
طيلة األبواب اŸفتوحة التي نظمها
من  08إا 14 ¤سضبتم Èا÷اري على
مسضتوى الهياكل واŸسضاحات الكÈى،
ب -ه -دف ال -ت -حسض-يسس ب-ج-دوى تسض-وي-ة
وضضعية اŸشضÎك Úلتفادي أاي زيادة
أاو عقوبة تأاخر الدفع.
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إادماج الصسناعة
التقليدية ‘ النشساط
السسياحي والفندقي

02

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

يشضرف وزير السضياحة والصضناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ع-ب-د ال-قادر بن مسضعود،
ال- -ي- -وم ،ب- -ف- -ن- -دق م- -ازاف -ران ،ع -ل -ى
اŸل - -ت - -ق- -ى ال- -وط- -ن- -ي ح- -ول إادم- -اج
الصض -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ‘ ال-نشض-اط
السض -ي -اح -ي وال -ف -ن -دق -ي ،اب-ت-داء م-ن
السضاعة  09:00صضباحا.

١٨٠٦٠

مهرجان علم الفلك شسهر أاكتوبر
ي- -ن- -ظ- -م ال -دي -وان
ال -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة
واإلع Ó-م ب -ال -ت -ع-اون
م-ع ج-م-ع-ي-ة الشضعرى
ل-ع-ل-م ال-ف-لك ال-ط-بعة
السض- - -اب- - -ع - -ة عشض - -رة
ل -ل -م -ه -رج-ان بشض-ع-ار
«–ت سض- - - - - - -م- - - - - - -اء
واح -دة» .اŸه-رج-ان
ال-وط-ن-ي ل-ع-لم الفلك
ا÷م- -اهÒي ي -ن -ظ -م
من  03إا 05 ¤اكتوبر
الداخل بدار الثقافة
م - - - - - - -الك ح- - - - - - -داد
ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-زامنا
واألسض- -ب -وع ال -ع -اŸي
للفضضاء اŸرسضم من
قبل األ· اŸتحدة.

«تنظيم الدوريات
أاثناء الثورة» ‘
اللقاء اŸوسسع
–ت رع- -اي- -ة وزي- -ر اÛاه- -دي -ن
ال- -ط- -يب زي- -ت- -و ،Êي- -ن -ظ -م م -ت -ح -ف
اÛاهد ‘ مقره الوطني ،اليوم 30
سضبتم ، Èاللقاء الوطني اŸوسضع رقم
( ،)401ل -تسض -ج -ي -ل الشض -ه-ادات ا◊ي-ة
ح- -ول م- -وضض- -وع «:ك- -ي -ف -ي -ة ت -ن -ظ -ي -م
الدوريات ‘ الثورة التحريرية ÷لب
األسض-ل-ح-ة».ال-ل-ق-اء ي-ن-ظ-م اب-ت-داء م-ن
السض - -اع - -ة  10:00صض -ب -اح -اÃ ،ق -ر
اŸت -ح -ف وك -ذا قسض -م-ة اÛاه-دي-ن
بالكاليتوسس.

«إاذاعة ويب»
للتحسسيسس حول
ﬂاطر اإلدمان

“ديد آاجال مطابقة السسجÓت التجارية اإللكÎونية

تصضادي Úإلدراج الرمز اإللكÎو« Êسس.ت.اإ» إا ¤غاية 31
جال تعديل ومطابقة السضجÓت التجارية للمتعامل Úالق
” “ديد آا
فقا Ÿرسضوم تنفيذي نشضر ‘ ا÷ريدة الرسضمية رقم .57
ديسضم 2019 Èو
 2اŸعدل واŸتمم ألحكام اŸرسضوم التنفيذي رقم -18
سضوم التنفيذي رقم  251-19اŸؤورخ ‘  16سضبتم019 È
ويحدد اŸر
خرج السضجل التجاري الصضادر بواسضطة إاجراء إالكÎو.Ê
 112اŸؤورخ ‘  5أابريل ‰ 2018وذج مسضت
ات السضجÓت التجارية اŸنصضوصس عليه ‘ أاحكام اŸادة
جاء ‘ هذه الوثيقة فإانه Á« :دد أاجل مطابقة مسضتخرج
وحسضب ما
 1اŸؤورخ ‘  5أابريل  2018إا ¤غاية  31ديسضم. »2019 È
 7من اŸرسضوم التنفيذي رقم 12-18

موبيليسس يرافق ا◊ماية اŸدنية

–ضض-ر ج-م-ع-ي-ة م-ك-افحة اإلدمان
Ÿشض -روع إانشض -اء إاذاع-ة ويب م-وج-ه-ة
ل -ل -ت -حسض -يسس ح -ول ﬂاط -ر اإلدم-ان
ومرافقة اŸدمن ،Úحسضبما علم لدى
اŸب -ادري -ن ب-ه-ذا اŸشض-روع .شض-اركت
ا÷معية بهذا اŸشضروع ‘ مسضابقة
ل-ل-مشض-اري-ع اŸب-دع-ة م-ن أاج-ل إانشض-اء
مضض -ام Úرق -م -ي -ة ل -ف -ائ -دة الشض -ب-اب
أاطلقت سضنة  ،2018مثلما أاوضضحته
رئيسضة ا÷معية ،حسضنة دهان.
” اختياره مع  7مشضاريع أاخرى
وذلك من ب 300 Úمشضروع ” التقدم
بها من ﬂتلف الدول العربية ،وفق
ذات اŸسضؤوولة التي أاشضارت إا ¤أان
اŸشض - - -روع ‡ول ب - - -الشض - - -راك- - -ة بÚ
ال–اد األوروبي ومؤوسضسضات أاخرى.

ي-راف-ق م-وب-يليسس اŸديرية
ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ية ‘
ت- -ن- -ظ- -ي- -م اج- -ت- -م -اع «ال -دورة
ال -راب -ع -ة ل-ل-م-دي-ري-ن ال-ع-امÚ
ل- -ل- -ح -م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -ل -دول
اإلف- - -ري- - -ق- - -ي - -ة األعضض - -اء ‘
اŸن -ظ -م-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدن -ي -ة» ،اŸن -ع-ق-دة م-ن 29
سضبتم Èإا 01 ¤أاكتوبر ،2019
على مسضتوى الوحدة الوطنية
ل -ل -ت -دريب وال -ت -دخ -ل ب -ال -دار
البيضضاء ،ا÷زائر العاصضمة.
ع - -رف ه - -ذا الج - -ت - -م - -اع
مشض- -ارك -ة  21م -دي-را ع-ام-ا
‡ث -ل Úل -ل -ب -ل -دان اإلف-ري-ق-ي-ة
اآلتية  :البن ،Úبوركينافاسضو،
بوروندي ،الكامÒون ،إافريقيا الوسضطى ،الكونغو ،سضاحل العاج ،الكونغو الدÁقراطية ،الغابون،غانا ،غينيا بيسضاو ،ما‹ ،اŸغرب،
موريتانيا ،النيجر ،نيجÒيا ،السضنغال ،مصضر ،تونسس والطوغو.
الهدف من هذا الجتماع هو تدعيم تبادل اÈÿات ‘ ›ال ا◊ماية اŸدنية ،إادارة الكوارث ،التكوين ،وكذا تعزيز مصضالح
اŸسضاندة التقنية والسضتشضارية لهياكل ا◊ماية اŸدنية.
موبيليسس اŸؤوسضسضة اŸواطنة ،تؤوكد من خÓل مرافقة هذه التظاهرة ،التزامها ‘ تطوير نشضاطات وإامكانيات ا◊ماية اŸدنية
‘ ›ال حماية اŸواطن ÚوأامÓكهم.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

بوزيد يزور مركز
تنمية التكنولوجيات
اŸتطورة ببابا حسسن
يقوم وزير التعليم العا‹ والبحث
ال-ع-ل-م-ي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-مل وتفقد
Ÿرك - - -ز ال - - -ب - - -حث ‘ ت - - -ن - - -م - - -ي - - -ة
التكنولوجيات اŸتطورة ببابا حسضن
ولية ا÷زائر ،حيث يقوم بتدشضÚ
ال- - -ق- - -اع- - -دة ال- - -ت- - -ك- - -ن- - -ول- - -وج - -ي - -ة
ل -ل -ن -م -ذج -ة.ال -نشض -اط ال-وزاري ع-ل-ى
السضاعة  10:00صضباحا.

زرواطي تعاين
مشساريع البيئة
باŸسسيلة
ت -ق -وم وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط-اق-ات
اŸتجدد ،فاطمة الزهراء زرواطي،
ال -ي -وم الث-ن 30 Úسض-ب-ت-م ، Èب-زي-ارة
عمل وتفقد إا ¤ولية اŸسضيلة ،حيث
تعاين مشضاريع القطاع.

«البناء النموذجي»
ﬁور «مسسابقة
لفارج الدولية»
ف-ت-حت «لف-ارج ه-ولسض-ي-م «ال-دورة
السضادسضة من مسضابقتها الدولية التي
“نح كل نسضخة من مشضاريع
ال-ب-ن-اء ال-ن-موذجية ومفاهيم
ال - -تصض - -م - -ي - -م اŸب - -ت- -ك- -رة.
تسض-ت-ه-دف مسض-اب-ق-ة ج-وائ-ز
«لف- - - -ارج ه- - - -ولسض- - - -ي- - - -م»،
اŸشض- -اري- -ع ال- -رائ- -دة ال -ت -ي
يصض- - -م - -م - -ه - -ا اÎÙف - -ون
وك- -ذلك األف- -ك -ار ا÷ري -ئ -ة
التي يطرحها شضباب «ا÷يل
ال- -ق- -ادم» ال- -ت- -ي Œم- -ع بÚ
ح- -ل- -ول ال- -ب -ن -اء اŸسض -ت -دام
وال- -ه- -ن- -دسض- -ة اŸع- -مـ ـاري- -ة
اŸتمـ ـيزة.
Áن -ح ال -ف -ائ -زون ج-وائ-ز
ق -ي-م-ت-ه-ا  2م -ل -ي -ون دولر
أام- -ري- -ك- -ي ع- -قب اخ- -ت -ي -ار
اŸشض - - -اري- - -ع اŸت- - -م- - -ي- - -زة
وال-تصض-م-ي-م-ات اŸب-ت-كرة ‘ ›الت
ال -ه -ن -دسض -ة اŸع -م -اري -ة وال -ه -ن -دسض-ة
اŸدن- -ي- -ة وال- -ت- -خ- -ط- -ي -ط ا◊ضض -ري
وت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ال -ب -ن-اء وم-واد ال-ب-ن-اء
وغÒها من اÛالت ذات الصضلة.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
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تتضشمن ألتصشديق على أتفاقيات ومذكرأت تفاهم

رئيسس الدولة يوقع على  5مراسشيم للتعاون مع عدة دول

وقع رئيسض ألدولة عبد
ألقادر بن صشالح،أمسض،
 5مرأسشيم رئاسشية تتضشمن
 4م- -ن- -ه -ا أل -تصش -دي -ق ع -ل -ى
أت-ف-اق-ي-ات وم-ذك-رأت ت-ف-اهم
تخصض ألتعاون مع عدة دول،
وذلك طبقا للمادة  9-91من
أل -دسش -ت -ؤر ،حسشب م-ا أف-اد ب-ه
بيان لرئاسشة أ÷مهؤرية.
ي -تضس -م -ن اŸرسس -وم ال -رئ-اسس-ي
اأ’ول« ،انضس - -م - -ام ا÷م - -ه- -وري- -ة
ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
إا ¤ات -ف -اق -ي -ة روت-ردام اŸت-ع-ل-ق-ة
بتطبيق إاجراء اŸوافقة اŸسسبقة
ع -ن ع -ل -م ع -ل -ى م-واد ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة
وم -ب -ي -دات آاف -ات م-ع-ي-ن-ة خ-ط-رة
م -ت -داول -ة ‘ ال -ت -ج -ارة ال -دول-ي-ة،
اŸع -ت -م -دة ب-روت-ردام ب-ت-اري-خ 10
سسبتم Èسسنة .»1998
أاما اŸرسسوم الثا Êفيتضسمن
ال -تصس -دي -ق ع -ل -ى «ا’ت-ف-اق ال-ع-ام
ح - -ول ال - -ت - -ع - -اون ب Úح - -ك- -وم- -ة
ا÷م- - - -ه- - - -وري- - - -ة ا÷زائ- - - -ري- - - -ة
ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة وحكومة
ج- -م- -ه -وري -ة ب -وتسس -وان -ا ،اŸوق -ع
با÷زائر ‘  26مايو سسنة .»2014
وي- -ت- -ع- -ل- -ق اŸرسس- -وم ال- -ث- -الث
بـ»ات- -ف -اق ال -ت -ع -اون ب Úح -ك -وم -ة
ا÷م- - - -ه- - - -وري- - - -ة ا÷زائ- - - -ري- - - -ة
ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة وحكومة
ج- -م- -ه- -وري- -ة ال- -ن -ي -ج -ر ‘ ›ال
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لسشبق جاك ششÒأك
إأثر وفاة ألرئيسض أ أ

03

ششن Úيوقع على سشجل التعازي بالسشفارة الفرنسشية

بـ»ا’تفاق ب Úحكومة ا÷مهورية
ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
وح-ك-وم-ة ج-م-ه-وري-ة فنلندا حول
اإ’ع- -ف- -اء اŸت- -ب -ادل م -ن شس -روط
ا◊صسول على التأاشسÒة ◊املي
ج -وازات السس -ف -ر ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة،
اŸوقع بهلسسنكي ‘  11يناير سسنة
.»2019

 ...يكلف قوجيل لتمثيل
ا÷زائر ‘ تأابينية جاك
ششÒاك

اإ’ع Ó- -م وا’تصس - -ال ،اŸوق- -ع ‘
ن -ي-ام-ي ب-ت-اري-خ  16م-ارسش سس-ن-ة
.»2017
وي- -خصش اŸرسس- -وم ال -رئ -اسس -ي
الرابع« ،مذكرة التفاهم للتعاون
ب Úحكومة ا÷مهورية ا÷زائرية

ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة وحكومة
جمهورية النيجر ‘ ›ال العمل
والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي،
اŸوق -ع -ة ‘ ن -ي -ام -ي ب -ت -اري-خ 16
مارسش سسنة .»2017
أاما اŸرسسوم اÿامسش فيتعلق

كلف رئيسش الدولة عبد القادر
ب -ن صس -ال -ح ،رئ -يسش ›لسش اأ’م-ة
ب-ال-ن-ي-اب-ة صس-ال-ح ق-وج-ي-ل ،ب-تمثيل
ا÷زائ- -ر ‘ ت- -أاب- -ي -ن -ي -ة ال -رئ -يسش
ال -ف-رنسس-ي اأ’سس-ب-ق ج-اك شسÒاك
التي تقام اليوم ا’ثن Úبباريسش،
حسسب م- - - -ا أاورده أامسش ب- - - -ي- - - -ان
لرئاسسة ا÷مهورية.
وجاء ‘ بيان الرئاسسة« ،كلف
ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح ،رئ-يسش
ال -دول -ة ،صس -ال -ح ق -وج-ي-ل ،رئ-يسش
›لسش اأ’م -ة ب -ال-ن-ي-اب-ة ،ل-ت-م-ث-ي-ل
ا÷زائ - -ر ‘ ت - -أاب - -ي- -ن- -ي- -ة رئ- -يسش
ا÷م -ه -وري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة اأ’سس-ب-ق،
ج - -اك شسÒاك ،ال - -ت - -ي سس- -ت- -ق- -ام
بباريسش يوم ا’ثن 30 ÚسسبتمÈ
.»2019

ل· أŸتحدة
‘ كلمة له أمام أ÷معية ألعامة ل أ

بوقدوم يؤوكد على الضشرورة اŸلحة للحوار Ÿواجهة التحديات
أكد وزير ألششؤؤون أÿارجية ،صشÈي بؤقدوم ،بنيؤيؤرك،
ع -ل -ى «ألضش -رورة أŸل -ح -ة» ل -ت -ع -زي -ز أ◊ؤأر ألشش -ام -ل م -ن أج-ل
م -ؤأج -ه -ة أل -ت -ح -دي -ات أل-رأه-ن-ة وت-رق-ي-ة أ◊ل-ؤل ألسش-ي-اسش-ي-ة
ورفضض ألتدخل أÿارجي وأ◊لؤل ألعسشكرية ،حسشبما أششار
إأليه بيان لذأت ألؤزأرة.
أاوضس -ح ال-ب-ي-ان أان ب-وق-دوم ق-د م- -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون اإ’سس Ó-م -ي،
أالقى كلمة أامام ا÷معية العامة حسسبما أافاد به أاول أامسش السسبت
خÓل جلسسة علنية للنقاشش العام ،بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
‘ إاط- -ار مشس- -ارك- -ت- -ه ‘ أاشس -غ -ال
أاوضسح ذات البيان أان الوزراء
الدورة  74للجمعية العامة ل أ
 ·Óقد عكفوا خÓل هذا ا’جتماع
اŸتحدة.
الذي جرى على هامشش أاشسغال
تطرق الوزير لبعضش التحديات الدورة العادية  74للجمعية العامة
ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا اÛت-م-ع ال-دو‹ Ÿن- -ظ -م -ة اأ’· اŸت -ح -دة ع -ل -ى
ع- -ل -ى غ -رار اإ’ره -اب واأ’زم -ات دراسس - -ة ت - -ق - -اري - -ر ›م - -وع - -ات
ال -ت -ي ت -ؤوث-ر ع-ل-ى ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي ا’تصس - - -ال ال - - -ت - - -ي درسست ع- - -دة
وم- - -ن- - -ط- - -ق - -ة السس - -اح - -ل ،مÈزا م - -واضس - -ي - -ع سس - -ي - -م - -ا اŸسس - -أال- -ة
«الضسرورة اŸلحة» لتعزيز ا◊وار ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة واأ’وضس-اع السسائدة
الشس -ام -ل ل-ك-ل اأ’ط-راف اŸع-ن-ي-ة ‘ كل من ما‹ واليمن وجامو
وترقية «ا◊لول السسياسسية ورفضش وكشس -م Òومسس -أال -ة ال -روه -ي -ن -ق-ي-ا
ال -ت -دخ Ó-ت اأ’ج -ن -ب -ي -ة وا◊ل-ول ومسس- -ل- -م- -ي أاوروب- -ا وك -ذا ا◊وار
العسسكرية».
والسسÓم.
وع -رضش ال -وزي-ر ‘ م-داخ-ل-ت-ه
كما أاشسار اŸصسدر ذاته إا ¤أان
«أاهمية» اŸواضسيع اŸسسجلة ‘ بوقدوم قد أاكد ‘ كلمته على
جدول أاعمال هذه الدورة ،سسيما م -رك -زي-ة اŸسس-أال-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
ت -لك اŸت-ع-ل-ق-ة Ãك-اف-ح-ة ال-ف-ق-ر مسس -ت -ع-رضس-ا اأ’زم-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
وال -ت -ن -م -ي-ة اŸسس-ت-دام-ة والÎب-ي-ة ووضس -ع -ي -ة اŸسس -ل -م ‘ Úال -غ-رب
ال -ن -وع -ي -ة واإ’دم -اج وم -ك -اف -ح -ة «الذين يتعرضسون -كما قال -إا¤
التغÒات اŸناخية.
معاداة اأ’جانب واإ’سسÓم».
واع - -ت Èب - -وق- -دوم أان- -ه ورغ- -م
وخلصش ذات البيان ‘ اأ’خÒ
«التطورات اŸسسجلة يبقى هناك إا ¤أان وزير الشسؤوون اÿارجية قد
الكث Òللقيام به» من أاجل –قيق أاشسار كذلك إا ¤ضسرورة مواصسلة
اأ’ه- -داف ال -ت -ي ي -ت -ط -ل -ع إال -ي -ه -ا اإ’صسÓحات الهيكلية والتنظيمية
اÛتمع الدو‹ ‘ آافاق .2030
Ÿنظمة التعاون اإ’سسÓمي.
كما جدد التأاكيد على «قناعة
اا÷Ÿغ-ز-اائ -ر -ب- -ر»ي ال‘  -تع -شسر -ب--ي -ي-ي -و-الد-تا-لزاصس -م --هر -حا ...ويتحادث مع العديد من نظرائه
Ãم- -ارسس- -ة الشس- -عب الصس -ح -راوي
أاج- - - - - -رى وزي- - - - - -ر الشس - - - - -ؤوون
◊قه ‘ تقرير اŸصس.Ò
اÿارجية ،صسÈي بوقدوم ،على
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ا÷زائرية على «ثقة ا
الدورة العادية  74للجمعية العامة
ت -ع -ددي -ة اأ’ط -راف ال -ت -ي ت -ب -ق-ى Ÿن - - -ظ - - -م - - -ة اأ’· اŸت - - -ح - - -دة
إاط -ارا أاك ÌدÁق -راط-ي-ة ل-ل-ت-ع-ب Òب -ن -ي -وي -ورك ،ع -دة ﬁادث -ات م-ع
 ·Óوالشسعوب».
بالنسسبة ل أ
نظرائه وكذا مع مسساعدة اأ’مÚ
ال -ع -ام ل -لشس-ؤوون السس-ي-اسس-ي-ة وب-ن-اء
...يششارك ‘ اجتماع الدول األعضشاء السسÓم باأ’· اŸتحدة ،حسسبما
ج - -اء ‘ ب - -ي - -ان ل- -وزارة الشس- -ؤوون
‘ منظمة التعاون اإلسشÓمي
اÿارجية.
أاوضس- - - - - -ح ذات اŸصس - - - - -در أان
شس- - - - - -ارك وزي - - - - -ر الشس - - - - -ؤوون
اÿارج- - -ي- - -ة ،صسÈي ب- - -وق - -دوم ،بوقدوم ووزير العÓقات الدولية
ب -ن -ي -وي -ورك ‘ ،اشس-غ-ال اج-ت-م-اع والتعاون بجنوب أافريقيا الدكتور
وزراء خارجية الدول اأ’عضساء ‘ ن -ال -ي -دي ب -ان -دور ق -د أاع-رب-ا ع-ن

وقع رئيسض أÛلسض ألششعبي ألؤطني،
أمسضÃ ،ق -ر سش -ف -ارة ف -رنسش -ا ب -ا÷زأئ -ر،
بتكليف من رئيسض ألدولة عبد ألقادر
بن صشالح ،على سشجل ألتعازي إأثر وفاة
لسشبق جاك ششÒأك
ألرئيسض ألفرنسشي أ أ
أÿم- -يسض أŸاضش- -ي ع- -ن ع- -م- -ر ن -اه -ز 86
عاما.
وكتب شسن ‘ Úسسجل التعازي« :على إاثر
اŸصساب ا÷لل الذي أا ⁄بالشسعب الفرنسسي
الصس - -دي - -ق ‘ ف - -ق - -دان ال - -رئ - -يسش اأ’سس - -ب - -ق
للجمهورية الفرنسسية ،جاك شسÒاك ،أاتقدم،
ب-ت-ك-ل-ي-ف م-ن ف-خ-ام-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-ق-ادر بن
صس -ال -ح ،رئ -يسش ال -دول -ة ،وأاصس -ال -ة ع-ن ن-فسس-ي
بأاصسدق التعازي ومشساعر اŸواسساة إا ¤عائلة
الفقيد والشسعب الفرنسسي الصسديق».
وأاضساف رئيسش اÛلسش الشسعبي الوطني،
أان الرئيسش الراحل «كان من رجا’ت الدولة
الكبار ‘ فرنسسا وهو من كرسش كل حياته
عطاء وسسخاء من أاجل رفاهية شسعبه وتدعيم
مكانة بلده ب Úاأ’· Ãا يعزز بسسط قيم
السسÓ- -م واأ’م- -ن وال- -تضس- -ام- -ن ‘ ال -ع Ó-ق -ات
الدولية والتقارب والتفاهم ب Úالشسعوب».

وق - -ال إان ا÷زائ - -ر «تشس - -ه - -د ل - -ل - -ف- -ق- -ي- -د
باŸسساهمة الثمينة التي قدمها خÓل فÎة
رئاسسته ‘ إاعادة بعث العÓقات ا÷زائرية-
ال -ف -رنسس -ي -ة وت -ف-ع-ي-ل-ه-ا Ãا ي-خ-دم اŸصس-ل-ح-ة
اŸشسÎك -ة ب Úالشس -ع -ب Úالصس -دي-ق Úوي-ؤوسسسش
ل -عÓ-ق-ة م-ت-م-ي-زة ب Úال-ب-ل-دي-ن م-ل-ؤوه-ا ا◊وار
السسياسسي البناء والهادف والتعاون ا’قتصسادي
‘ شس- -ت -ى اÛا’ت واŸب -ن -ي ع -ل -ى ت -ط -وي -ر
اŸصسالح واŸنافع اŸتبادلة».
وأاك -د شس -ن ،Úأان ال -ف -ق -ي -د «ت -رك بصس -م -ت -ه
اÿاصسة على اŸسستوى الدو‹ ‘ ،أاك Ìمن
›ال» ،مشس -ددا ع -ل -ى أان «الشس -ع-وب ال-ع-رب-ي-ة
سستظل تذكر باعتزاز مواقفه اŸشسرفة Œاه
قضس -اي -اه -ا ،وال -ت -ي أاك -د م-ن خÓ-ل-ه-ا “سس-ك-ه
بالقانون الدو‹ كوسسيلة مثلى لفضش النزاعات
الدولية ،ولقد أانصسفه التاريخ ‘ ﬂتلف هذه
اŸواقف مÈزا علو وعمق نظرته».
وخ -لصش رئ-يسش اÛلسش الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
إا ¤ال -ق -ول «أان -ح -ن -ي ت-ق-دي-را واحÎام-ا ل-روح
الفقيد طالبا له الرحمة وأ’هله وذويه الصسÈ
والسسلوان».

اÛلسس الششعبي الوطني يششارك ‘ أاششغال
ا÷معية الŸÈانية Ûلسس أاوروبا بفرنسشا

يشس- -ارك اÛلسش الشس- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي‘ ،
الدورة الرابعة لعام  2019أ’شسغال ا÷معية
الŸÈانية Ûلسش أاوروبا ،التي سستعقد خÓل
الفÎة اŸمتدة من  30من الشسهر ا÷اري إا¤
غاية  4أاكتوبر القادم بسسÎاسسبورغ ( فرنسسا).
وأاوضسح بيان للمجلسش ،أامسش ،أان مشساركة
اÛلسش الشسعبي الوطني ‘ هذه اأ’شسغال

يأاتي طبقا للقرار  1598الصسادر سسنة ،2008
اŸت- -ع- -ل- -ق ب -ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ب Úا÷م -ع -ي -ة
الŸÈان- -ي -ة Ûلسش أاوروب -ا وب -ل -دان اŸغ -رب
العربي.
وÁث - -ل اÛلسش ‘ أاشس - -غ - -ال ا÷م - -ع - -ي - -ة
الŸÈان -ي -ة Ûلسش أاوروب -ا ال -ن -ائ -ب -ان ج-م-ال
الدين خليل وحورية أاولبصس.Ò

ألهيئة ألؤطنية ◊ماية وترقية ألطفؤلة:

ارت -ي -اح -ه -م -ا «÷ودة ال -ع Ó-ق-ات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة» ›ددي-ن ال-ت-أاك-يد على
إارادت - -ه - -م- -ا ‘ «ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
ديناميكية التشساور حول اŸسسائل
على اŸسستوى الثنائي واإ’فريقي
ومتعدد ا÷وانب».
كما أاكدا على ضسرورة تعزيز
عÓقاتهما «بشسكل أاك »Èو السسمو
بها إا« ¤مسستوى اإ’مكانيات التي
يزخر بها ك Óالبلدين» كما نوها
«ب-ت-ط-اب-ق» م-واق-ف ال-بلدين حول
›م- -ل اŸسس- -ائ- -ل اإ’ق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة
والدولية.
أاما مع نظÒه الكويتي صسباح
خ - -ال- -د الصس- -ب- -اح -يضس- -ي- -ف ذات
اŸصس- -در -ف- -ق -د –ادث رئ -يسس -ا
ال-دب-ل-وم-اسسيت Úحول اإ’مكانيات
ا’ق - - - -تصس - - - -ادي- - - -ة وال- - - -ف- - - -رصش
ا’سستثمارية ‘ ك Óالبلدين كما
اسستعرضسا الوضسع السسائد ‘ كل
من اليمن وليبيا مؤوكدين ‘ هذا
الصس- -دد ع- -ل- -ى «أاه -م -ي -ة ت -رق -ي -ة
ا◊ل -ول السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ال -ب-ل-دي-ن
الشسقيق Úوضسرورة تغليب ا◊وار
ال-داخ-ل-ي اŸع-زز Ãسس-ع-ى موحد
للمجتمع الدو‹».
وأاضساف البيان ذاته أان اللقاء
الذي جرى ب Úبوقدوم ونظÒه
الكوبي برونو رودريغاز باريا قد
Óع-راب
سس -م -ح ل -ك  Ó-ا÷ان -ب Úل -إ
«ب -ارت -ي -اح ع -ن ج -ودة ال -ع Ó-ق-ات
ال - -ت - -اري - -خ - -ي - -ة والصس - -داق- -ة بÚ
البلدين».
وبهذه اŸناسسبة ،قرر الوزيران
«ت -ك-ث-ي-ف اŸشس-اورات السس-ي-اسس-ي-ة
وبعث ديناميكية جديدة للتعاون
الثنائي».

وم- - - -ع ن- - - -ظÒه الÈت- - - -غ - - -ا‹،
اوغ- -وسس- -ت -و سس -ان -ت -وسش سس -ي -ل -ف -ا،
اسس- - -ت- - -ع - -رضش ال - -وزي - -ران وضس - -ع
العÓقات الثنائية ،مشسددين على
«ضسرورة تعزيز ا◊وار والتعاون
ب Úال- - - -ب - - -ل - - -دي - - -ن ‘ اÛا’ت
السسياسسية وا’قتصسادية».
وحسسب وزارة الشس - - - - - - - - - - - - -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة ”« ،ال - -ت - -ط- -رق إا¤
ال -ع Ó-ق -ات ب Úا’–اد اأ’وروب-ي
وا’–اد اإ’ف - -ري- -ق- -ي ‘ سس- -ي- -اق
رئاسسة الÈتغال ل–Óاد اأ’وروبي
خÓل السسداسسي اأ’ول من سسنة
.»2020
من جهة أاخرى ،قام بوقدوم
مع نظÒه اŸنغو‹ ،تسسوغتباتار
دامدين ،باإ’مضساء على «مذكرة
ت -ف -اه -م –دد اإ’ط -ار ال -ق -ان -وÊ
للمشساورات السسياسسية».
تشس -ك -ل ه-ذه اŸذك-رة «اإ’ط-ار
اŸن- -اسسب ل- -ت- -ع -زي -ز واسس -ت -دام -ة
اŸشساورات السسياسسية ب Úالبلدين
بخصسوصش اŸسسائل ذات ا’هتمام
اŸشسÎك».
ك- -م -ا أاك -د ال -وزي -ران ‘ ،ه -ذا
الصس -دد ،ع -ل -ى «ضس -رورة ت -وسس -ي-ع
التعاون ‘ اÛا’ت ا’قتصسادية
واسستفادة البلدين من Œاربهما
‘ ﬂتلف اÛا’ت».
أاما مع مسساعدة اأ’م Úالعام
 ·ÓاŸتحدة للشسؤوون السسياسسية
ل أ
وبناء السسÓم روزماري دي كارلو،
فقد تطرق الطرفان إا ¤الوضسع
‘ ما‹ وليبيا والصسحراء الغربية
وإا ¤دور اأ’· اŸتحدة ‘ إاطار
مسسارات تسسوية هذه النزاعات،
يختم البيان.

تعميم اŸراكز النموذجية لتنمية الطفولة اŸبكرة
أك- - - - -دت أŸف- - - - -ؤضش- - - - -ة
أل- - -ؤط- - -ن- - -ي- - -ة ◊م- - -اي - -ة
أل -ط -ف -ؤل -ة ،م -ر Ëشش-ر‘،
أمسض ،ب - - - - - - - - -ا÷زأئ- - - - - - - - -ر
أل- -ع- -اصش -م -ة ،أن أل -ه -ي -ئ -ة
أل- - -ؤط- - -ن- - -ي- - -ة ◊م- - -اي - -ة
وترقية ألطفؤلة سشتعمل
ع- -ل- -ى « ت- -ق- -د Ëم- -قÎح
ل -ت -ع -م -ي -م Œرب -ة أŸرك -ز
أل- -ن- -م- -ؤذج- -ي ل- -ت- -ن -م -ي -ة
أل -ط -ف -ؤل -ة أŸب -ك-رة ب-ب-اب-ا
لول
حسشن» وألذي يعد أ أ
م -ن ن-ؤع-ه ع-ل-ى أŸسش-ت-ؤى
لفريقي.
ألؤطني وأ إ
وقالت السسيدة شسر‘ على
هامشش زيارة قادتها للمركز
اıتصش ‘ الصسحة العقلية
وال-عصس-ب-ي-ة للشسريحة العمرية
م - - - - - - - -ا ب 3-0 ( Úسسنوات)
اŸت -واج -د ب -ب -اب -ا حسس -ن ،إان
ال-نشس-اط-ات واÿدم-ات ال-ت-ي
ي- - -ق- - -دم- - -ه - -ا ه - -ذا اŸرك - -ز
النموذجي تسستدعي الوقوف
عندها وتعميمها من خÓل
اف -ت -ت -اح م -راك -ز ‡اث-ل-ة عÈ
جميع و’يات الوطن.
وأاك - - -دت أان زي - - -ارت - - -ه - - -ا
اŸن -درج -ة ضس -م -ن ف-ع-ال-ي-ات
ا◊م -ل -ة ال -ت -حسس -يسس -ي-ة ال-ت-ي
أاط-ل-ق-ت-ه-ا ه-ي-ئ-ت-ه-ا بتاريخ 17
ي - -ون- -ي- -و اŸنصس- -رم ◊م- -اي- -ة
ال- -ط- -ف- -ول -ة اŸب -ك -رة وال -ت -ي
ج - - - - -اءت –ت شس- - - - -ع- - - - -ار «
ا’سس- -ت- -ث- -م -ار ‘ ال -ط -ف -ول -ة،
اسس- -ت- -ث- -م- -ار م- -دى ا◊ي -اة» ،

خ -لصست إا ¤ضس -رورة ت -ع-م-ي-م
Œربة هذا الهيكل اŸتواجد
ببابا حسسن للتكفل باأ’طفال
ال -ذي -ن ي -ع -ان -ون م-ن مشس-اك-ل
صس -ح -ي -ة م -ه -م -ا ك -انت م -ن -ذ
و’دتهم.
وث-م-نت اŸت-ح-دث-ة ال-ع-مل
ا÷اري باŸركز لصسالح هذه
الفئة ،بالتنسسيق مع فعاليات
اÛت- -م- -ع اŸد’ Êسس- -ي- -م- -ا
ال -ف-درال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ذوي
اإ’ع-اق-ة ،وﬂتصس-ي ال-ق-ط-اع
الصسحي ،مؤوكدة أان « العمل
الشس- - -ب - -ك - -ي وال - -ت - -خصسصس - -ي
اŸتكامل الذي يقدمه الطقم
السساهر على اŸركز ‰وذج
يحتذى به ويتوجب تشسجيعه
وتعميمه».
بدوره قال ‡ثل صسندوق
اأ’· اŸت- -ح- -دة ل- -ل -ط -ف -ول -ة
با÷زائر مارك لوسسي ،خÓل
م -راف -ق -ت -ه أ’عضس -اء ال -ه -ي-ئ-ة
ال -وط -ن -ي -ة ◊م -اي -ة وت -رق -ي-ة
ال-ط-ف-ول-ة Ÿرك-ز ب-اب-ا حسس-ن،
إان م-ث-ل ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل ت-ب-ق-ى

«ج - -د ضس- -روري- -ة» Ÿراف- -ق- -ة
اأ’ول- -ي- -اء ‘ رح -ل -ة م -ع -ا÷ة
أاطفالهم ،مؤوكدا أان ا÷زائر
“ت -لك اإ’م -ك -ان -ات ل-ت-ع-م-ي-م
ه - - -ذه اŸراك - - -ز ول- - -دي- - -ه- - -ا
ال- - -ك - -ف - -اءات اŸت - -خصسصس - -ة
اŸط - - - -ل- - - -وب- - - -ة لضس- - - -م- - - -ان
اسستمراريتها ومسساهمتها ‘
دع - -م وم - -راف - -ق- -ة ال- -ط- -ف- -ل
وعائلته.
وع- -ن أاه -م -ي -ة م -ث -ل ه -ذه
ال- -ه -ي -اك -ل ق -ال الÈوف -يسس -ور
ث-اب-ت-ي ›ي-د رئ-يسش ال-ل-ج-ن-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -لصس-ح-ة ال-ع-ق-ل-ي-ة
Óط - -ف- -ال واŸراه- -ق Úإان
ل --أ
التأاخر ‘ الكشسف عن وجود
أاي تأاخر ‘ النمو العقلي أاو
العصسبي للصسغ Òمن شسأانه أان
ي -ؤوث -ر ع -ل -ى رح -ل -ة عÓ-ج-ي-ة
ك -ام -ل -ة ،مضس-ي-ف-ا أان ال-كشس-ف
م - -ث  Ó- -ع- -ن اإ’صس- -اب- -ة ب- -داء
ال -ت -وح -د ت -ك -ون غ -ال -ب -ا ب-ع-د
سس -ن -وات م-ن م-يÓ-د ال-ط-ف-ل،
وهو ما يعقد حالته أاك.Ì

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جاب ألله ؤمقري قررأ عدم ألÎشضح

بن ڤرينة وغؤيني ‡ث Óالتيار اإ’سضÓمي ‘ الرئاسضيات

لزمة ؤألعودة للعمل بالدسضتور
لنهاء أ أ
أكد أنها خطوة إ

مقري :ندعم تنظيم ا’نتخابات الرئاسضية و’ ندعم أاي مرشضح

ع Èرئ- - -يسس ح- - -رك- - -ة
›ت - -م - -ع ألسض - -ل - -م ع - -ب- -د
ألرزأق مقري ،أمسس ،عن
أرت-ي-اح «ح-مسس» لتنظيم
ألن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسض-ي-ة
أŸق- - - - -ررة ‘  12ديسضمÈ
لزم- -ة
لن- -ه- -اء أ أ
أل- -ق- -ادم إ
ألسض-ي-اسض-ي-ة أل-ت-ي ت-عيشضها
أل - - -ب Ó- - -د ؤأل - - -ع- - -ودة إأ¤
لط-ار أل-دسض-ت-وري ؤقال
أ إ
إأن ألقÎأع ب- -ات م -ط -لب
أغ - - - -لب أ÷زأئ- - - -ري‘ ،Ú
ح Úأن- -ت- -ق- -د أŸع- -ارضض- -ة
ل - -ع - -دم أل- -ت- -وأف- -ق ح- -ول
مرشضح ؤأحد.

جÓل بوطي
ب - -إاع Ó- -ن - -ه - -ا ع - -دم أŸشض - -ارك- -ة ‘
أن- -ت -خ -اب -ات  12ديسض- -م ÈأŸق- -ب- -ل،
ؤأنضضمامها بذلك إأ ¤جبهة ألعدألة
ؤأل -ت -ن -م -ي -ة ،ت -ك -ون ح-رك-ة ›ت-م-ع
ألسضلم بقيادة عبد ألرزأق مقري ،قد
رسض- -مت غ- -ي- -اب أب- -رز أل- -تشض -ك -ي Ó-ت
لسض Ó-م -ي ع -ن
أŸن- -ت- -م- -ي -ة ل -ل -ت -ي -ار أ إ
ألسضباق نحو ألرئاسضيات.

فريال بوششوية
إأذأ كان قرأر ›لسش ألشسورى ◊زب
جبهة ألعدألة وألتنمية بقيادة عبد ألله
ج- -اب أل -ل -ه م -ت -وق -ع -ا ،وذلك ق -ي -اسس -ا إأ¤
خ -ط -اب -ات-ه وم-وأق-ف ح-زب-ه ،ف-إان م-وق-ف
«حمسش» قد يحمل ولو بنسسبة قليلة عنصسر
أŸف- - -اج- - -أاة؟ ،ذلك أن ب- - -عضش أÙل- - -لÚ
رجحوأ مشساركتها ‘ ألرئاسسيات أŸقبلة،
قياسسا أيضسا إأ ¤خطاب قيادتها.
جبهة ألعدألة وألتنمية وحركة ›تمع
ألسسلم ،أللتان يجمع بينهما باإ’ضسافة إأ¤
أن- -ت- -م- -ائ- -ه- -م- -ا إأ ¤أل- -ت- -ي- -ار أإ’سس Ó-م -ي،
أنضسمامهما إأ› ¤موعة قوى ألتغي Òمن

أجل نصسرة ألشسعب ،ألتي رأت ألنور غدأة
أنطÓق أ◊رأك ألشسعبي يوم  22فيفري
أأ’خ ،Òألتقتا ›ددأ ‘ موقف وأحد من
أ’نتخابات ألرئاسسية بعدم تقد Ëمرشسح،
وبذلك ’ ألشسيخ عبد ألله جاب و’ عبد
أل- -رزأق م- -ق- -ري سس- -ي- -خ- -وضس -ان أŸعÎك
أ’نتخابي.
غ Òأن غياب جاب ألله ومقري ’ يعني
غ -ي -اب أل-تشس-ك-يÓ-ت أŸن-ت-م-ي-ة إأ ¤أل-ت-ي-ار
أإ’سسÓمي عن أنتخابات  12دسسم،2019È
ذلك أن ح -رك -ة أإ’صس Ó-ح أل -وط -ن -ي أل -ت -ي
أسسسسها ألشسيخ جاب ألله قادما إأليها من
حركة ألنهضسة ألتي أسسسسها أيضسا ،قررت
أŸشس -ارك -ة ب -ق-ي-ادة ف-ي ‹Ó-غ-وي-ن-ي أل-ذي
ترعرع ‘ ألتيار وسسبق له و” أنتخابه
نائبا باÛلسش ألشسعبي ألوطني.
وإأ ¤ذلك ،ف - -إان أب - -رز أل- -وج- -وه أل- -ت- -ي
ترشسحت عن ألتيار بعينه عبد ألقادر بن
ق -ري -ن -ة أل -ذي ت -ت -ل -م -ذ ‘ ب -دأي -ة مسس -اره
أل- -نضس- -ا‹ ألسس -ي -اسس -ي ع -ل -ى ي -د أل -رأح -ل
ﬁف -وظ ن -ح -ن-اح م-ؤوسسسش ح-رك-ة ›ت-م-ع
ألسسلم ،رسسم مشساركته معلنا عن برنامج
طموح يقدمه أ◊زب ألذي Áثله وهو

حركة ألبناء ألوطني.
وتوجد حركة ألبناء ألوطني ‘ روأق
ج-ي-د ‘ أل-ت-ي-ار أإ’سسÓ-م-ي ،ف-عÓ-وة ع-ل-ى
أنها ‡ثلة ‘ أÛلسش ألشسعبي ألوطني
ب -ن -وأب ت -ك -ت -ل -وأ إأ ¤ج -انب ن -وأب ج -ب-ه-ة
ألعدألة وألتنمية وحركة ألنهضسة ،مكونÚ
›م -وع -ة ب -رŸان -ي -ة ،ف -إان-ه-ا “ك-نت م-ن
أفتكاك رئاسسة ألغرفة ألŸÈانية ألسسفلى
ألتي عادت لسسليمان شسن Úألنائب عنها،
أل-ذي خ-ل-ف أل-ن-ائب ع-ن ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني معاذ بوشسارب أŸسستقيل ،بضسغط
من قيادة أ◊زب آأنذأك Œسسيدأ Ÿطالب
أ◊رأك ألشسعبي.
وتوجد هذه ألتشسكيÓت ألقدÁة بوجوه
جديدة ،أمام –د كب Òيتمثل ‘ أفتكاك
ج -زء م -ن أل -وع -اء أ’ن -ت -خ -اب-ي ،ع-ل-م-ا أن
أل-تشس-ك-يÓ-ت ألسس-ي-اسس-ي-ة أÙسس-وب-ة ع-ل-ى
ألتيار أإ’سسÓمي سسجلت ترأجعا كبÒأ ‘
ﬂتلف أÙطات أ’نتخابية أŸتعاقبة
‘ ألسس- -ن- -وأت أأ’خÒة ،أن- -ع- -كسش بشس- -ك- -ل
م- -ب- -اشس- -ر ع- -ل- -ى ‡ث- -ل- -ي -ه -ا ‘ أÛالسش
أŸن- -ت- -خ- -ب -ة م -ن ›لسش شس -ع -ب -ي وط -ن -ي
و›السش ﬁلية.

أكدها بوقرة أسضماعيل عضضو ألسضلطة ألوطنية أŸسضتقلة لÓنتخابات

البلديات ليسضت معنية بالعملية ا’نتخابية لكنها مطالبة بعملها الؤظيفي
^ مقاضضاة اŸسضؤؤول ÚاÙلي Úالذين رفضضؤا التؤقيع على اسضتمارات الÎشضح
أك - - -د عضض - - -و ألسض - - -ل - - -ط- - -ة
أل- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة أŸسض- - -ت- - -ق- - -ل - -ة
لÓنتخابات ،بوقرة أسضماعيل
أن- -ه سض -ي -ت -م م -ع -اق -ب -ة ب -عضس
رؤؤسضاء ألبلديات ألذين قاموأ
ب-ع-رق-ل-ة أل-عملية ألنتخابية
ؤﬂال -ف -ة أل -ق -ان -ون ،مشض-ددأ
ع - -ل - -ى أن - -ه سض - -ي - -ت - -م ك- -ذلك
ألضض - -رب ب - -ي - -د م - -ن ح - -دي- -د
ل- - -ل- - -م - -ح - -اؤل Úأل - -ت - -م - -وق - -ع
باسضتعمال أŸال»ألشضكارة».

حياة  /ك
ق -ال ب -وق -رة أسس-م-اع-ي-ل إأن-ه
سس - -ي - -ت - -م أت- -خ- -اذ أإ’ج- -رأءأت
أل -ك -ف -ي -ل-ة ل-ل-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن رفضش
ت- -ط- -ب -ي -ق أل -ق -ان -ون م -ن ق -ب -ل
أŸسس -ئ-ول ÚأÙل-ي Úل-ل-ن-ي-اب-ة
ألعامة لتحريك شسكوى جزأئية
ضس -ده-م ،ل-ك-ون-ه-م ت-دخ-ل-وأ ‘
صسÓحيات ’ تعنيهم ورفضسوأ
ت - -وق- -ي- -ع ب- -عضش أسس- -ت- -م- -ارأت
ألÎشسح.
أب- -رز أŸت -ح -دث أمسش عÈ
أأ’ث Òمن خÓل ألقناة أأ’و¤
أن ألسس-ل-ط-ة أŸسس-ت-ق-ل-ة ت-ت-م-تع
ب -ج -م -ي -ع ألصس Ó-ح-ي-ات ،ح-يث
Áك- -ن- -ه- -ا أت- -خ -اذ أإ’ج -رأءأت
أل -ك -ف-ي-ل-ة ب-ال-ت-ب-ل-ي-غ م-ن خÓ-ل
إأيدأع شسكوى جزأئية ضسد كل
رئ-يسش ب-ل-دي-ة ي-رفضش أل-ت-وق-يع
ع -ل -ى أسس -ت -م -ارأت ألÎشس -ح أو
ي-ع-رق-ل أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة،
وأصسفا إأياهم «باŸتÓعب. »Ú
وأوضسح أن تدخل ألبلديات

‘ شس- -أان ’ ي- -ع- -ن -ي -ه -ا ب -ح -ك -م
ألقانون يعد ﬂالفة ،خاصسة
وأن ب -عضش رؤوسس -اء أل -ب -ل -دي -ات
شس - -رع - -وأ ‘ إأع- -دأد ق- -ائ- -م- -ة
أŸندوب Úوهي مهمة موكلة
ل -لسس -ل-ط-ة أŸسس-ت-ق-ل-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
أ’نتخابات ،كما أنه ليسش لهم
أي دخل ‘ ألعملية أ’نتخابية
وليسسوأ طرفا فيها .
‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،أف-اد أن
قانون أ’نتخابات يعاقب أي
م -وظ -ف ي-رفضش أل-ق-ي-ام ب-ه-ذه
أÿدم -ة أل -ع -م -وم -ي -ة م -ع -تÈأ
ألرأفضس Úمن رؤوسساء ألبلديات
لÓ-ل-ت-زأم ب-وظ-ائ-ف-هم يد›ون
ح -ري -ة أل -رأي وح-ري-ة أل-ت-ع-بÒ
بالعمل ألوظيفي.
وأضساف أن رؤوسساء ألبلديات
ب- -دل أن ي- -ق- -وم -وأ ب -وأج -ب -ه -م
أŸت- -م -ث -ل أسس -اسس -ا ‘ خ -دم -ة

أŸوأط -ن وت -ن -م -ي -ة ب -ل -دي-ت-ه-م
وألقيام Ãا هو منصسوصش عليه
‘ ق- -ان -ون أل -ب -ل -دي -ات رأح -وأ
ي- - -ق- - -ح - -م - -ون أن - -فسس - -ه - -م ‘
أخ- -تصس- -اصس- -ات ل- -يسست ل- -ه- -م،
ف- -ال -ب -ل -دي -ات ل -يسست م -ع -ن -ي -ة
ب- -ال -ع -م -ل -ي -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة و’
أل -و’ي -ات و’ ح-ت-ى أل-دأخ-ل-ي-ة
فهؤو’ء جميعا « ” إأقصساؤوهم
وإأبعادهم» ،أ’ن مهمة تنظيم
أ’ن -ت -خ -اب -ات أوك -لت لسس -ل-ط-ة
مسستقلة ’ عÓقة لهم بها و’
عÓقة لها بهم.

دعؤة اŸؤاطن Úللتبليغ
عن أاي Œاوزات “سس
بنزاهة ا’نتخابات
و‘ هذأ ألصسدد لفت بوقرة

أن ق - -ان - -ون ألسس - -ل- -ط- -ة وضس- -ع
نصس -وصس -ا ج-زأئ-ي-ة ،تضس-م-ن-ت-ه-ا
أŸادتان  50و  ،51تطبق على
أل -ذي-ن ي-ت-دخ-ل-ون ‘ أل-ع-م-ل-ي-ة
أ’ن- -ت- -خ -اب -ي -ة وي -تسس -ب -ب -ون ‘
عرقلتها بلغ حد رفضش ألتوقيع
ع- -ل -ى أ’سس -ت -م -ارأت أÿاصس -ة
ب- -اÎŸشس- -ح Úوه- -ي أŸه -م -ة
أل -وح-ي-دة أŸوك-ل-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات،
مؤوكدأ سسعي ألسسلطة Ùاربة
ك- -ل أŸم- -ارسس -ات أل -ت -ي “سش
ن-زأه-ة أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-تخابية أو
تؤودي إأ ¤عرقلتها بأاي شسكل
من أأ’شسكال دأعيا أŸوأطنÚ
إأ ¤ألتبليغ عن أي Œاوزأت
–دث وأŸسس - -اه - -م - -ة ‘ دور
أŸرأقبة.
و‘ م- -ع -رضش ح -دي -ث -ه ع -ن
ع- -م- -ل ألسس- -ل- -ط- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة
أŸسس- -ت- -ق- -ل- -ة لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب -ات
أŸتكونة من  50عضسوأ وألتي
” تنصسيبها بتاريخ  15سسبتمÈ
أ÷اري ،أبرز بوقرة أسسماعيل
أن سس - -ل - -ط - -ة أ’ن - -ت - -خ - -اب- -ات
أل- -ت -ي ت -ت -م -ت -ع ب -الشس -خصس -ي -ة
أŸع -ن-وي-ة وأ’سس-ت-قÓ-ل أŸا‹
ق-امت ب-إاع-دأد ق-وأئ-م “ث-ي-لية
تضسم شسخصسيات تتمتع بكفاءة
وسس-ي-ت-م نشس-ره-ا ع Èأل-و’ي-ات
وأل -ب -ل -دي -ات ،مضس -ي -ف -ا أن-ه ”
أعتماد معاي’ Òختيار رؤوسساء
أŸرأكز منها أ◊يادية وعدم
أ’ن -ت -م -اء أ’ي ح-زب سس-ي-اسس-ي
وأن ي- -ك- -ون أÎŸشس -ح ح -ام Ó-
لشسهادة جامعية.
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أوضس -ح م -ق -ري أن أل -وأق-ع
ي- -ؤوك- -د أن أغ- -ل- -ب- -ي -ة ألشس -عب
أ÷زأئ -ري ب -اتت م-ع ت-ن-ظ-ي-م
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة ،وهو
خ-ي-ار ت-رأه «ح-مسش» م-ن-اسس-با
إ’نهاء ألوضسع أ◊ا‹ وألتوجه
إأ ¤فرصسة حقيقية لÓنتقال
أل- -دÁق- -رأط -ي تضس -م -ن ح -ق
أإ’رأدة ألشس -ع -ب-ي-ة ‘ أل-ت-غ-يÒ
أŸنشسود.
ورفضش م - -ق- -ري ‘ ن- -دوة
صس- -ح- -ف- -ي- -ة نشس- -ط- -ه -ا Ãق -ر
«حمسش» بالعاصسمة ،دعم أي
م - -رشس - -ح ‘ أ’ن - -ت - -خ- -اب- -ات
أل -رئ -اسس -ي-ة أ’ن ق-رأر ›لسش
شسورى أ◊ركة يقضسي بعدم
أŸشس -ارك -ة ن -ه-ائ-ي-ا ،م-ن-ت-ق-دأ
خ- -روج ب- -عضش أأ’ح -زأب ع -ن
ن- -دوة ق- -وى أل- -ت- -غ- -ي Òأل- -ت- -ي

أج -ت -م -عت ‘ ع Úأل -ب -ن -ي-ان،
وأصسفا أŸعارضسة بالعجز عن
أل -ت-وأف-ق ح-ول م-رشس-ح وأح-د
وأŸتشس- -ب- -ث- -ة ب- -ت- -وج- -ه -ات -ه -ا
ألفكرية.
وي- - - -ع - - -ت Èق - - -رأر ›لسش
ألشس- - - - - - -ورى أل- - - - - - -ذي رفضش
أŸشس- -ارك -ة ‘ أ’ن -ت -خ -اب -ات
سس- -ي -دأ حسسب رئ -يسش ح -رك -ة
«حمسش» ،وأكد أن ألقرأر ⁄
ي - -خ - -يب آأم- -ال وت- -ط- -ل- -ع- -ات
أŸوأط- - - - - -ن ÚوأŸرأق - - - - -بÚ
أŸوضس-وع-ي Úأ’ن-ه-م ي-ريدون
ح -ي -اة سس-ي-اسس-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ⁄
ت- -ت- -وف- -ر ب -ع -د شس -روط -ه -ا ‘
أل - -وقت أ◊ا‹ ،خ - -اصس - -ة أن
م -ط -لب ت-ن-ح-ي أل-وزي-ر أأ’ول
وأ◊ك -وم -ة  ⁄ي -ل -ب -ى ،أأ’م -ر
ألذي يوحي بغياب مؤوشسرأت
أل- -ت- -غ- -ي Òأ◊ق- -ي- -ق- -ي أل- -ذي
ي -ط-الب ب-ه أ◊رأك ألشس-ع-ب-ي
منذ أزيد من  7أشسهر.
وبرر مقري رأي ›لسش
شس- - - -ورى ح- - - -مسش ب- - - -دع- - - -م

أ’ن -ت -خ -اب-ات دون أŸشس-ارك-ة
فيها إأ ¤قناعة رأسسخة بدور
أ◊ركة ‘ أ◊ياة ألسسياسسية
ألتي تعت Èأن أŸسسار أ◊ا‹
خ- -اط- -ئ ول- -ن ي- -ف -رز ن -ت -ائ -ج
إأيجابية على حد تعبÒه ،لكن
رغ -ب -ة أ÷م -ي -ع ه -ي ت -ن-ظ-ي-م
أ’ن- -ت -خ -اب -ات إ’ن -ه -اء ح -ال -ة
أ’نسسدأد ألسسياسسي أ◊اصسل.
‘ م- - -ق- - -اب- - -ل ذلك ح - -ذر
مقري من أأ’زمة أ’قتصسادية
ألتي توأجه ألبÓد تزأمنا مع
أأ’زمة ألسسياسسية ألتي أثرت
بشسكل كب Òعلى ألوضسع ألعام
ل- - -ل- - -بÓ- - -د ،دأع- - -ي - -ا رئ - -يسش
أ÷م- - -ه- - -وري - -ة أل - -ق - -ادم أإ¤
ضس- -رورة أت -خ -اذ ج -م -ل -ة م -ن
أإ’صسÓ- - -ح- - -ات ألشس- - -ام- - -ل- - -ة
وأإ’سس- - - -رأع ‘ أسس - - -ت - - -درأك
ألوضسع بعد ألعودة إأ ¤ألعمل
ألدسستوري وإأخرأج ألبÓد من
خ- - -ط- - -ر أ’ن - -ه - -ي - -ار ‘ ك - -ل
أÛا’ت.

قال إأنه غ Òمتورط ‘ ألفسضاد ؤغﬁ Òرج من دعمه للعهدة : 5

سضاحلي يعلن رسضميا الÎشضح لÓنتخابات الرئاسضية
ضض -م -ن رؤؤي-ة سض-ي-اسض-ي-ة ث-اب-ت-ة ،أع-ل-ن
لم Úأل-عام للتحالف
ب-ل-ق-اسض-م سض-اح-ل-ي أ أ
أل -وط -ن -ي أ÷م -ه -وري ،رسض-م-ي-ا ت-رشض-ح-ه
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة أŸزم-ع تنظيمها
 12ديسضم Èألقادم ،خÓل إأشضرأفه أمسس
ع-ل-ى أشض-غ-ال أل-ن-دؤة أل-وط-ن-ية للمكاتب
لخ.Ò
ألولئية للحزب Ãقر هذأ أ أ

حياة  /ك
أبرز سساحلي أن أŸشساركة ‘ أ’نتخابات
تأاتي “اشسيا مع مبدأ أ◊زب ألذي ع Èعنه
م -ن -ذ ب -دأي -ة أأ’زم -ة ،وه -و ضس -رورة أل -ت -مسسك
ب -ا◊ل أل -دسس -ت -وري ل -ل-خ-روج م-ن أأ’زم-ة عÈ
ألعودة إأ ¤أŸسسار أ’نتخابي.
ذك-ر سس-اح-ل-ي أأ’سس-ب-اب أل-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه يقرر
أŸشساركة ‘ أ’نتخابات منها وعي أ◊زب
بصسعوبة أŸرحلة ألتي “ر بها ألبÓد ونتقاسسم
منذ أشسهر ألتنبيهات وألتحذيرأت ألتي كانت
‘ ك -ل م -رة ت -ق-دم-ه-ا ق-ي-ادة أ÷يشش ألشس-ع-ب-ي
ألوطني»،وأعتÈناها مرأفقة للحرأك إ’يجاد
Óزمة وليسش تدخ Óللجيشش ‘ ألعمل
حل ل أ
ألسسياسسي».
كما أن ألعودة إأ ¤أŸسسار أ’نتخابي وفقا
Ÿا تقتضسيه أŸادتان  7و  8من ألدسستور،
سس-ي-خ-ف-ف ألضس-غ-ط ع-ل-ى ع-دة ج-ب-ه-ات أول-ه-ا
جبهة أ◊رأك ألذي «’ Áكن أن يسستمر بهذه
ألوحدة وألسسلمية ،أ’نه كل ما طال يخÎق «،
وأ÷بهة ألثانية ألتي يجب أن يخفف عنها
ألضسغط بالرجوع سسريعا أإ ¤أ’نتخابات هي
أŸؤوسسسس - -ات أأ’م- -ن- -ي- -ة ( ألشس- -رط- -ة وأل- -درك
ألوطني ).
أم -ا أ÷ب -ه -ة أل -ث -ال -ث-ة أل-ت-ي ’ ب-د م-ن رف-ع
ألضس-غ-ط ع-ن-ه-ا  -ي-ق-ول سس-اح-ل-ي -ه-ي ج-ب-هة
أ÷يشش أل -وط -ن -ي أل -ذي رغ -م -ا ع-ن-ه «ع-ن-دم-ا
قصسرنا ‘ أقÎأح أŸبادرأت أسستدرجناه إأ¤
أŸسس -ت -ن -ق -ع ألسس-ي-اسس-ي ،وأ’سس-ت-م-رأر ‘ ه-ذأ
أل-ع-م-ل ألسس-ي-اسس-ي سس-ي-أات-ي ب-خ-ط-ر على وحدة
أأ’مة وحتى على أسستقرأر هذه أŸؤوسسسسة ألتي
تضسطلع Ãهام أخرى .
وفيما يتعلق با÷بهة ألرأبعة وهي أ÷بهة
أ’ق- -تصس- -ادي- -ة أل -ت -ي ل -ه -ا ت -دأع -ي -ات ح -ال -ي -ة
ومسستقبلية على أسستقرأر ألوضسع أ’جتماعي،
مشسÒأ أنه ليسش أ◊رأك ألسسبب ‘ ألوضسع
أ’ق -تصس -ادي أ’ن أأ’زم -ة ك-انت م-وج-ودة م-ن-ذ
 ،2014وبالنسسبة لهذه أأ’خÒة ،أضساف سساحلي

أن أنتخاب رئيسش أ÷مهورية ‘ أقرب وقت
سس -ي -ع -ج -ل ب -ف -ت -ح أŸل -ف-ات أ’ق-تصس-ادي-ة’ ،أن
أ÷زأئر سستعيشش سسنة صسعبة أقتصساديا سسنة
.2020
وأ÷بهة أÿامسسة تتمثل ‘ حرصش أ◊زب
على أسسÎجاع هيبة ألدولة ،من خÓل دعم
حملة ﬁاربة ألفسساد ،وقد أغتنم ألفرصسة ‘
هذأ أŸقام ،لÒد على ألذين تهجموأ عليه ‘
موأقع ألتوأصسل أ’جتماعي ،على أسساسش أنه
كان من مؤويدي ألعهدة  5للرئيسش أŸسستقيل
وهو أأ’مر ألذي  ⁄ينفه و ⁄يجد إأحرأجا ‘
ذلك ،ويعتقد سساحلي أن هذأ أŸوقف نابع من
ثقافة رأسسخة لدى حزبه وهي ألثبات على
أŸوأقف.
و‘ ن- - -فسش ألسس - -ي - -اق و ردأ ع - -ل - -ى سس - -ؤوأل
للصسحافة أكد سساحلي أنه ’ يوجد أي مناضسل
أو نائب ‘ ألŸÈان أو منتخب ﬁلي من
حزبه متورط ‘ ألفسساد ،مشسÒأ إأ ¤أنه ⁄
يسس -ت -خ -دم ن -ف-وذه ع-ن-دم-ا ك-ان وزي-رأ ل-ل-ظ-ف-ر
بامتيازأت له أو أ’حد أفرأد أسسرته ،مذكرأ أن
فلسسفة أخلقة ألعمل ألسسياسسي إأÁان رأسسخ
لدى أ◊زب« ،ودعينا منذ ألبدأية إأﬁ ¤اربة
أل -فسس -اد ب -ك-ل أن-وأع-ه ب-دءأ Ãح-ارب-ة أل-فسس-اد
أ’ن- -ت -خ -اب -ي أل -ذي Áث -ل ح -اضس -ن -ة أل -فسس -اد
ألسسياسسي وأŸا‹».
كما أفاد سساحلي أن حزبه قد شسرع ‘ جمع
ألتوقيعات ،وأنه سسيتم يوم  24أكتوبر أŸقبل
تنظيم لقاء لتقييم ألظروف أÙيطة بالعملية
أ’نتخابية وألتطورأت ألتي تعرفها ألسساحة
ألسسياسسية.

»æWh

اإلثنين  30سصبتم 2019 Èم
الموافق لـ  30محرم  1441هـ
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مرافقة الشسباب ‘ اسستحداث اŸؤوسسسسات الناشسئة واŸقاولتية

أظهرت ألتخصصصصات أ÷ديدة أŸدرجة ‘ قطاع ألتكوين أŸهني مدى ألتجاوب مع ألظرف أŸتغÒ
وأل-ط-ل-ب-ات أŸل-ح-ة ‘ سص-وق أل-ع-م-ل وأ’ق-تصص-اد أل-وط-ن-ي أŸشصÎط دوم-ا ك-ف-اءأت بشص-ري-ة ي-ح-تاجها ‘
أ’نتشصار وألتموقع ‘ أÿارطة ألوطنية أŸتشصكلة وألتصصدير أ ¤أبعد فضصاء’.ن أŸنتوج ألوطني ‘
ظل أ’نفتاح أ◊تمي وألتحرر أ’دأري وأŸرأفقة إأ ¤أبعد أ◊دود ،بات مفروضصا عليه ألتسصلح
باŸوأصصفات ‘ عا ⁄ألنوعية وفرضض ألوجود .ومن ’ يجد مكانة له ‘ ألعوŸة مهدد بالزوأل.
من هنا جاءت أ’سصÎأتيجية ألوطنية ألتي Œعل من ألتكوين أŸهني قاطرة ألتحول وألتغيÒ
ليسض فقط ‘ تزويد أŸؤوسصسصة Ãا –تاجه من تخصصصض  ،لكن ‘ أقامة مقاو’ت تلبي حاجة ألوطن ‘
مؤوسصسصات ناشصئة تتو ¤مهام توظيف أŸوأرد ألبشصرية  ،خلق ألÌوة وأŸسصاهمة ‘ أ÷هد ألوطني

للتحرر من ألتبعية أŸفرطة للÈميل.
م-ن ه-ذه أل-زأوي-ة ،ت-ف-ه-م أŸع-ادل-ة ،وت-ع-ط-ى أ’ج-اب-ة ع-ن سص-بب أ◊رصض ع-ل-ى ه-ذه أل-تخصصصصات
أل -ت -ك -وي-ن-ي-ة أل-ت-ي ت-ات-ي مصص-ادف-ة ل-ل-ب-ك-ال-وري-ا أŸه-ن-ي-ة أŸن-ت-ظ-رة م-ن زم-ان بشص-غ-ف ،وتÈز أل-رؤوي-ة
’تي،
أ’سصتشصرأفية ‘ مرأفقة شصباب ‘ سصباق ضصد ألسصاعة من أجل ألتسصلح Ãهارأت أ◊اضصر وأ أ
’لوأح
’لكÎونيك ،أ أ
وألتزود قدر أŸمكن بالتقنيات أ◊ديثة ‘ ألطاقات أŸتجددة ،ألصصيانة ،أ إ
ألشصمسصية وغÒها من مهن تسصاعد على أ’ندماج ألوظيفي ،وإأنشصاء مؤوسصسصات مصصغرة ومقاو’تية
كل ألرهان.أسصئلة وأجوبة ‘ هذأ أŸلف ألذي أعدته «ألشصعب» Ãناسصبة ألدخول أŸهني .2019

أشصرف على ألسصنة أŸهنية من ألبليدة Ãعية بلعابد وألدألية

بلخ Òيعلن عن “ديد التسسجيÓت وجاهزية البكالوريا اŸهنية
^  ٢٥٠أالف مسسجل ضسمن  38٢أالف منصسب بيداغوجي خÓل دورة سسبتمÈ

فنيدسس بن بلة

’م Úألعام لو’ية أ÷زأئر
أشصرف على ألسصنة أŸهنية رفقة أ أ

بلحداد  :التخصسصسات ا÷ديدة تسستجيب
لسسÎاتيجية تراعي الظرف

^ تطوير اŸقاولتية ومرافقة الشسباب ‘ اقتحام عا ⁄الشسغل
’م Úألعام لوزأرة ألتكوين
أبرز أ أ
وأل -ت -ع -ل -ي-م أŸه-ن-ي ،Úم-رأد ب-ل-ح-دأد،
أه - -م - -ي - -ة أسص - -ت- -ح- -دأث ت- -خصصصص- -ات
’سصÎأŒي-ة أل-ق-طاع
ج-دي-دة وف-ق-ا إ
’خÒة وبناء على
خÓل ألسصنوأت أ أ
ألتوأصصل أليومي مع أŸؤوسصسصات عÈ
ألوطن ،وكذأ أرتفاع ألطلب بها.

خالدة بن تركي

توأفد كب Òللشصباب على مرأكز ألتكوين أŸهني ،حيث ” تسصجيل  250ألف مÎبصض جديد من ب 382 Úألف منصصب بيدأغوجي جديد
’عطاء فرصض أكÈ
خÓل دورة سصبتم Èألتي فتحت رسصميا يوم  29سصبتم Èأ÷اري ،وتسصتمر ألتسصجيÓت إأ ¤غاية منتصصف أكتوبر ألدأخل إ
للمتأاخرين لÓلتحاق بهذه أŸرأفق أ◊يوية ألتي يرأهن عليها ‘ تخرج كفاءأت “تلك مؤوهÓت ألعمل وتلبية أحتياجات أقتصصاد وطني
يكافح من أجل أÿروج من ألتبعية أŸفرطة أإ ¤أÙروقات.

البليدة :لينة ياسسمÚ
هذا ما كشصف النقاب عنه وزير القطاع بلخÒ
‘ افتتاح اŸوسصم اŸهني بالبليدة Ãعية وزيري
الÎبية بلعابد والتضصامن الوطني الدالية.التفاصصيل
تنقلها «الشصعب» من ع ÚاŸكان.
كشص -ف وزي -ر ال -ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úدادة
موسصى بلخ ،Òعلى هامشص الزيارة التي قادته نهار
أامسص إا ¤البليدة ،وخÓل إاعÓنه عن افتتاح السصنة
الدراسصية اŸهنية  2019و ،2020بأانه تقرر “ديد
التسصجيÓت إا ¤غاية  14أاكتوبر القادم ،وأاضصاف
بأان مشصروع البكالوريا جاهز بنسصبة  70من اŸائة،
فضص Óعن الÎسصانة القانونية التي تضصبطه ،وما
تبقى يخصص ويتعلق با÷وانب التقنية فقط.
ال -زي -ارة اŸي -دان -ي -ة ل -وزي -ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه-ن-ي Úل-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،وال-ت-ي راف-ق-ه ف-يها وزير
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ع -ب -د ا◊ك-ي-م ب-ل-ع-اب-د ،ووزي-رة
ال -تضص -ام -ن وشص -ؤوون األسص -رة غ -ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ،ق-ادت-ه
Ÿعاينة مصصالح قطاعه بالولية ،أاين اسصتغل الزيارة
ليعلن “ديد آاجال التسصجيÓت لـ  15يوما آاخر،

ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن ال-ط-ل-ب-ة ال-راغ-ب-ون ‘ ا◊صص-ول على
تكوين مهني ،من التسصجيل ‘ اآلجال اŸضصبوطة
والقانونية.
عن مشصروع البكالوريا اŸهنية ،كشصف الوزير
دادة موسصى بلخ ،Òأان أارضصية اŸشصروع جاهزة
بنسصبة  70باŸائة ،كما أان الÎسصانة القانونية التي
تصصاحب مثل هذه اŸشصاريع ،جاهزة هي األخرى
و” –ضصÒها ،وما تبقى أاي  30باŸائة ،يخصص
األمور التقنية فقط ،واألشصغال بها جارية وسصتكون
ج -اه -زة ق -ري -ب -ا ،وأاضص-اف أان اŸشص-روع ي-ح-ت-اج إا¤
ت-ك-ام-ل ومشص-ارك-ة ب-ق-ي-ة ال-ق-ط-اع-ات األخ-رى ،مثل
الصصناعة والسصياحة والفÓحة.
واسصتغل وزير التكوين والتعليم اŸهني ،Úليعلن
عن إابرام اتفاقية ضصمنية مع نظÒه وزير الÎبية
ال -وط -ن -ي -ة ،تشص -م -ل ت-لك الت-ف-اق-ي-ة حسص-ب-ه صص-ي-ان-ة
وتصص -ل -ي -ح ال -ط -اولت اŸدرسص -ي -ة ،اŸوج-ودة ع-ل-ى
مسص-ت-وى اŸؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة اŸت-وسصطة وأايضصا
الثانوية ،من قبل اÎŸبصص ÚاŸكون Úعلى مسصتوى
مراكز التكوين اŸهني ،مثمنا الصصفقة ،كما ثمن ‘
خضص- -م ال- -زي- -ارة إا ¤م- -راك -ز ق -ط -اع -ه ،ال -ت -ج -رب -ة
النموذجية لتخصصصص صصيانة « اŸصصاعد الكهربائية

« ،وه -و ال -ت -خصصصص ال -ذي ت -وق -ف ع -ن-ده ودع-ا إا¤
تعميم التجربة الرائدة ،التي أاصصبحت تختصص بها
البليدة ،إا ¤بقية مراكز وليات الوطن ،خصصوصصا
وأان فيه مشصاريع سصكنية ،تعتمد ‘ هندسصتها على
‰وذج و‰ط األبراج العالية ،والتي تكون مزودة
باŸصصاعد ،واÓŸحظ حسصبه بأان هذا التخصصصص
حيوي جدا واسصتثمار نوعي جيد ،يلزم تعميمه ‘
هذا الوقت بالذات ،وتوسصعة الطرح والفكرة إا¤
التليفريك وما شصابه.
وزي- -رة ال- -تضص- -ام- -ن ال -وط -ن -ي وقضص -اي -ا األسص -رة
واŸرأاة ،الدالية غنية ،صصرحت بوجود تنسصيق مع
وزارة ال -ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ،Úوأان اŸصص-ال-ح
اŸعنية تعمل على مراجعة اŸرسصوم اÿاصص بذوي
اإلعاقات اÿفيفة ،ألجل “كينهم من اللتحاق
Ãراكز التكوين اŸهني ،مضصيفة أان نحو 1500من
ذوي الحتياجات اÿاصصة ،اسصتفادوا من مشصاريع
القرضص اŸصصغر ،على غرار ما يقارب  900أالف
مسصتفيد ،حيث أاصصبح عدد مناصصب الشصغل يسصاوي
نحو مليون منصصب ،عن طريق السصتفادة من مثل
هذه اŸشصاريع.

يسصتقبل ألف مÎبصض من  7و’يات

تدشس Úمعهد السسياحة والفندقة ميزة الدخول اŸهني بتيبازة

أف- -ت- -ت- -حت دورة سص- -ب -ت -م Èل -ه -ذه
ألسص- -ن- -ة ب- -ق- -ط -اع أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي
لتيبازة بتدشص Úمعهد وطني جديد
م -ت -خصصصض ‘ أل -ف -ن-دق-ة وألسص-ي-اح-ة
” على هامشض حفل
بحجوط بحيث ّ
أ’ف - -ت - -ت - -اح أل- -رسص- -م- -ي إأب- -رأم عّ- -دة
أت- -ف- -اق- -ي- -ات شص- -رأك- -ة ب Úأل- -ق- -ط- -اع
ومؤوسصسصات سصياحية بالو’ية.

تيبازة :علي ملزي
اŸع - -ه - -د ا÷دي - -د ال - -ذي يسص - -ع أال - -ف مÎبصص
بتخصصصصي اسصتقبال ‘ الفندقة وتنشصيط السصياحة
اÙلية ‘ السصياحة كمرحلة أاو ¤على أان تÈمج
ب -ه ت-خصصصص-ات أاخ-رى ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ع-ا ⁄السص-ي-اح-ة
مسصتقب ،Óوعلمنا من القائم Úعليه بأاّن مÎبصصي
اŸع -ه -د ل -ه -ذه ال -دورة ق -دم -وا م-ن  7ولي -ات م-ن

الوطن.
مع الشصارة إا ¤كون التسصجيل به يحمل طابعا
وطنيا ،فيما أالّح وا‹ الولية ﬁمد بوشصمة على
القائم Úعلى القطاع تنظيم أابواب مفتوحة وحملة
–سصيسصية واسصعة تشصمل ﬂتلف الدوائر للتعريف
بهذه اŸؤوسصسصة الهامة ،إال أاّن النقطة السصوداء التي
لفتت انتباه السصلطات منذ الوهلة األو ¤تسصجيل
رداءة كبÒة ‘ أاشصغال اإل‚از خاصصة فيما يتعلق
ب-أاشص-غ-ال اإلن-ه-اء ال-ت-ي  ⁄ت-أاخ-ذ ال-ط-اب-ع السص-ي-احي
” التحّفظ
للمؤوسصسصة ‘ ا◊سصبان على اإلطÓق ،و ّ
على عّدة أاشصغال تسصتوجب اإلعادة مسصتقب Óوفق
ما يتماشصى ودف Îالشصروط الذي يربط القطاع
باŸقاول.

اتفاقات شسراكة ب Úقطاعي التكوين
اŸهني ومؤوسسسسات سسياحية

” أامسص على هامشص حفل
على صصعيد آاخر ّ
الفتتاح إابرام عّدة اتفاقيات شصراكة تقضصي بتوفÒ
مناصصب شصغل من جهة وتكوين عمال مؤوسصسصات

سص -ي-اح-ي-ة م-ن ج-ه-ة أاخ-رى وه-ي الت-ف-اق-ي-ات ال-ت-ي
أابرمها قطاع التكوين اŸهني مع كل من مديرية
السص -ي -اح -ة ب -ال -ولي-ة وم-ؤوسصسص-ة ال-تسص-ي Òالسص-ي-اح-ي
بعاصصمة الولية ووكالت سصياحية وفندق خاصص
األمر الذي يوحي بانطÓقة واعدة للمعهد خاصصة
وأانّ السص- -ي- -اح- -ة ت- -ع- -ت Èم -ن ب Úأاه -م ال -ت -وج -ه -ات
القتصصادية للولية.
Œدر اإلشصارة إا ¤أانّ قطاع التكوين اŸهني
بتيبازة كان قد عرضص ما يقارب  7آالف منصصب
تكويني ‘  142تخصصصص لهذه الدورة من بينها 10
ت -خصصصص -ات ج -دي -دة ل -ف -ائ-دة ج-م-ي-ع ال-راغ-ب‘ Ú
التكوين والذين من بينهم أاك Ìمن  5آالف راسصب
بقطاع الÎبية ،على أان تتم إاعادة النظر مسصتقبÓ
‘ قائمة التخصصصصات التكوينية بإادراج تخصصصصات
إاضصافية تسصتجيب Ÿقتضصيات سصوق الشصغل حسصب ما
ع-ل-م-ن-اه م-ن م-دي-ري-ة ال-ق-ط-اع ،وح-ظ-يت ف-ئ-ة ذوي
الحتياجات اÿاصصة بتوف 700 Òمنصصب تكويني
‘ دورة سصبتم Èما يÎجم وجود نظرة اسصتشصرافية
شصاملة للقطاع على سصوق الشصغل.

قال بلحداد ،أامسص ،خÓل إاشصرافه رفقة األمÚ
العام لولية ا÷زائر أاحمد بوأاحمد ،على فعاليات
إافتتاح السصنة التكوينية  2020/2019التي نظمت
–ت شصعار» دور التكوين ‘ تطوير اŸقاولتية»
باŸعهد الوطني اŸتخصصصص ‘ التكوين اŸهني
«الشصهيد كرار مولود» ببلدية بئر خادم بالعاصصمة،
أان احتياجات اŸؤوسصسصات التكوينية أالزمت الوزارة
‘ إاطار اسصÎاŒيتها ا÷ديدة التي شصرعت فيها
‘ السصنوات األخÒة توف Òاحتياجاتها ‘ ›ال
ال -ت -ك-وي-ن م-ن خÓ-ل ف-ت-ح ت-خصصصص-ات ج-دي-دة م-ن
شصأانها أان “تصص البطالة و“نح اŸلتحق Úا÷دد
فرصصة العمل ونيل الشصهادة.
وأاكد بلحداد أان ضصمان توظيف اÎŸبصص Úبعد
النتهاء من دراسصتهم أاو ¤اهتمامات القطاع الذي
يحرصص أان يكون التكوين وفقا لهذه القاعدة التي
ت- -ع -ت Èب -ادرة خ Òع -ل -ى الشص -ب -اب اŸت -وج -ه ن -ح -و
التكوين ،موضصحا بخصصوصص البكالوريا اŸهنية أان
هناك قرار أاصصدره الوزير األول بناء على طلب
وزارة التكوين اŸهني والتمه Úالقاضصي بتنصصيب
÷ن -ة وط -ن -ي -ة وزاري -ة مشصÎك -ة م -ك -ون-ة م-ن وزارة
التكوين الÎبية الوطنية والتعليم العا‹ واŸديرية
العامة للوظيف العمومي.
مضصيفا أان ملف «البكالوريا اŸهنية» سصيسصمح

باسصتيعاب مئات اآللف من الشصباب بعد أان تقوم
اللجنة بإاطÓقه ،إا ¤جانب اقÎاح جميع الÎتيبات
خاصصة فيما يتعلق بالتوجيه واختيار التخصصصصات
والشصعب وتسصي Òوتنظيم الشصهادة ا÷ديدة ،مشصÒا
إا ¤ت -ن -ظ -ي -م اج -ت -م -اع ي -ج -م -ع إاط -ارات ال -وزارات
اŸشصÎكة باŸشصروع اليوم ،إا ¤جانب اجتماع آاخر
األسص-ب-وع اŸق-ب-ل ،قصص-د ال-قضص-اء ع-ل-ى الصص-ع-وب-ات
التي تواجه ملف «البكالوريا اŸهنية».
وط -م -أان ‘ اÿت -ام اŸع-ن-ي Úبصص-دور م-راسص-ي-م
ت-ن-ف-ي-ذي-ة ق-ري-ب-ا ع-قب الن-ت-ه-اء م-ن دراسصة اللجنة
للملف بالنظر إا ¤وجود قطاعات أاخرى سصتكون
لها عÓقة بهذا اŸشصروع مسصتقب.Ó

السسنة التكوينية باألرقام

@  382.000منصصب بيداغوجي لدورة
سصبتمÈ
@  2000منصصب يخصص التعليم اŸهني
@  306.000ع -دد اÎŸبصص Úال -ذي -ن
يواصصلون تكوينهم
@  700.000مÎبصص تلميذ و‡تهن ‘
اŸؤوسصسصات التكوينية
@  23شص-ع-ب-ة م-ن-ها  409ت -خصصصص ‘
التكوينات اŸوجهة بالشصهادة
عرضص مÎشصحي السصنة الثالثة ثانوي
 37.960منصصب تكوين
@  700منصصب تكوين لفائدة الفئات
اÿاصصة
@  34مؤوسصسصة تكوينية جديدة تدخل
اÿدمة بطاقة اسصتيعاب  15.100منصصب
تكوين وتوف 42000 Òسصرير ليصصبح العدد
اإلجما‹ للمؤوسصسصات التكوينية 1329

’‚اح أŸوسصم أŸهني ببومردأسض
ظروف تنظيمية إ

أاك Ìمن  17أالف مÎبصص و 1٠تخصسصسات جديدة

أع - -ط - -ى ،أمسض ،وأ‹ ب - -وم - -ردأسض
ي -ح -ي ي -ح -ي -ات -نÃ ،ع -ي -ة ألسص-ل-ط-ات
أÙل-ي-ة وإأط-ارأت م-دي-ري-ة ألتكوين
أŸه- -ن- -ي وأل- -ت- -م -ه Úإأشص -ارة أن -ط Ó-ق
أل-دخ-ول أل-ت-ك-وي-ن-ي أ÷ديد لدورة
سص- -ب- -ت- -م Èسص -ن -ة  2019م -ن م -ع-ه-د
أل -ت-ك-وي-ن أŸت-خصصصض ع-ب-د أ◊ق ب-ن
ح -م -ودة وسص -ط ظ -روف ت -ن -ظ -ي-م-ي-ة
’م-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة
سص-خ-رت ل-ه-ا ك-ل أ إ
وأل - -بشص- -ري- -ة م- -ن أج- -ل أسص- -ت- -ق- -ب- -ال
أÎŸبصص ÚأŸسصتعدين Ÿتابعة تكوين
م- - - -ت- - - -خصصصض ون - - -وع - - -ي ‘ ›م - - -ل
أل- - -ع - -روضض أŸف - -ت - -وح - -ة م - -ن - -ه - -ا 10
تخصصصصات جديدة لهذه ألسصنة..

بومرداسس..ز /كمال
دورة سصبتم Èلهذه السصنة التي عرفت اسصتقبال
 17600مÎبصص من بينهم  11400مÎبصص جديد،
حملت معها  10تخصصصصات مهنية جديدة منها ‘ 7
‰ط التكوين عن طريق التمه Úوضصعت –ت خيار
اÎŸبصص“ Úاشصيا مع رغباتهم ومتطلبات عا⁄
الشصغل Ãا يشصهده من –ولت سصريعة ومتغÒة تغÒ
األنشص -ط -ة الق -تصص -ادي -ة والصص -ن -اع -ي -ة وك -ذا م -ه-ن
اÿدمات وتكنولوجيا اإلعÓم واŸعلومات ،وقد
ضص- - -مت اŸدون- - -ة ت - -خصصصص مسص - -اع - -د الصص - -ح - -ة
ا◊ي -وان -ي -ة ،ح-م-اي-ة ال-ن-ب-ات-ات ال-زراع-ي-ة ،صص-ن-اع-ة
الزجاج واŸرايا ،تعبئة وتغليف اŸواد الغذائية،
–ويل اللحوم ،تسصي Òاıزونات واللوجيسصتيك،
فنون مطبعية وغÒها من اŸهن اليدوية األخرى
التي يتطلع إاليها الشصباب لصصقل مواهبه وتنمية
أاف-ك-اره السص-ت-ث-م-اري-ة ع-ن ط-ري-ق إانشص-اء مؤوسصسصات
مصصغرة بتمويل من طرف أاجهزة الدعم اÙلية.
ج-م-ل-ة ال-ت-خصصصص-ات اŸه-ن-ي-ة اŸف-ت-وح-ة خÓل

ه - -ذه ال - -دورة تضص- -اف إا› ¤م- -ل ال- -ت- -خصصصص- -ات
العديدة التي ” عرضصها خÓل الدورات السصابقة
ع 21 Èشصعبة Ãجموع أازيد من  250تخصصصص –ت
تصصرف اÎŸبصص Úمنها  163تخصصصص ‘ ‰ط
التكوين عن طريق التمه Úالذي أاخذ حصصة األسصد
مقارنة مع ‰ط التكوين القامي وهذا “اشصيا مع
اسصÎاتيجية التكوين ا÷ديدة التي سصطرتها الوزارة
الوصصية لتشصجيع التعاون والتبادل مع اŸؤوسصسصات
القتصصادية وتوسصيع ›ال النشصاط التطبيقي ‘
اŸي -دان ع -كسص ال -ن -م -ط اإلق -ام -ي وأايضص -ا ب -ه-دف
تخفيف الضصغط على اŸرافق ا◊الية خاصصة على
مسصتوى الداخليات التي ل تلبي العدد اŸتزايد من
اÎŸبصص Úمن حيث اإلقامة والتكفل.
ب -دوره ل ي -زال نسص -ي -ج ال -ه-ي-اك-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة
بقطاع التكوين اŸهني بولية بومرداسص يتوسصع من
سصنة إا ¤أاخرى ،حيث –صصي الولية حاليا 45
مؤوسصسصة تكوينية حسصب األرقام اŸقدمة من طرف
مدير التكوين صصادق سصعادنة منها  3معاهد وطنية
متخصصصصة ‘ التكوين اŸهني ،مركز جهوي خاصصة
ب -ال -ت -ك -وي -ن ل -ف -ائ -دة ذوي الح -ت -ي -اج -ات اÿاصص-ة
ب-ق-ورصص-و 18 ،م-رك-زا ل-ل-ت-ك-وي-ن م-ن-تشص-رة ببلديات
الولية و  6ملحقات ‘ ،ح Úعرف اŸوسصم ا◊ا‹
تسصلم معهد للتكوين ،نصصف داخلية Ãركز قدارة
وداخلية Ãركز أاولد موسصى.1
كما ينتظر تسصلم عدد من اŸشصاريع ا›ÈŸة
‚Óاز ب -ه -دف رف -ع ط -اق -ة السص-ت-ي-ع-اب ا◊ال-ي-ة
ل -إ
اŸقدرة
بـ  7آالف مقعد بيداغوجي ،حيث ل يزال قطاع
األشصغال العمومية والبناء يسصتحوذ على أاك Èعدد
م- -ن اŸن- -اصصب اŸف -ت -وح -ة بـ  1782م -نصصب رغ-م
ال-ن-كسص-ة ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا ه-ذا ال-نشص-اط ج-راء ت-راجع
فرصص العمل باŸؤوسصسصات الناشصطة ‘ هذا اÛال
ج- -راء األزم- -ة األخÒة ،ي- -ل- -ي- -ه ق- -ط- -اع الصص -ن -اع -ة
التقليدية الفندقة والسصياحة بـ  1327منصصب ،ثم
ق -ط -اع الصص -ن -اع-ة بـ  1145م -نصصب وأاخÒا ق -ط -اع
الفÓحة والصصناعة الغذائية بـ  1136منصصب.

»æWh

’ثنين  30سشبتمبر  2019م
أإ
ألموأفق لـ  30محرم  1441هـ

التحاق زهاء  11أالف متربصس ومتربصسة بالمدية
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 7آالف منصسب بيداغوجي و 80تخصسصسا جديدا

أأكثر من  5آأ’ف متربصص جديد بمركز ألتكؤين
وألتمهين بعنابة

لحد ،من مركز التكوين المهني والتمهين
أاعطى والي عنابة توفيق مزهود ،أامسس ا أ
برحال إاشسارة افتتاح السسنة التكوينية الجديدة دورة سسبتمبر  ،2019والتي عرفت
لقسسام التي توفر
اسستقبال  5268أالف متربصس جديد التحقوا بمختلف الورشسات وا أ
م-ق-اع-د ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ه-ن-ي-ي-ن ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-ت-خصسصس-ات ال-ت-ي تسس-تجيب
لتطلعات المتربصسين وتتوافق مع سسوق الشسغل في عنابة.

عنابة :هدى بوعطيح

أع -ط -ي ع -ب -اسض ب-دأوي وأل-ي و’ي-ة أل-م-دي-ة،
صش -ب -ي -ح -ة أمسض ،أإشش -ارة أ’ف -ت -ت-اح أل-رسش-م-ي
ل-لسش-ن-ة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ب-م-رك-ز أل-ت-ك-وي-ن أل-م-هني
وألتعليم ألمهنيين ألمجاهد مسشعود مويسشي
ب- -ب- -ل- -دي- -ة وزرة ،م -وؤك -دأ ع -ل -ى وج -وب ف -ت -ح
ت-خصشصش-ات ف-ي أل-ب-ن-اء وأ’أشش-غ-ال أل-عمومية،
و أي ت -خصشصض ي -ط -ل -ب-ه ألشش-ب-اب أل-ب-ط-ال م-ع
مرأفقة هذه ألفئة ألهامة من ألمجتمع حتى
تسشاهم بدورها في ألنماء من خÓل فتح
م -ق -او’ت شش -ب-ان-ي-ة ،م-ب-دي-ا أه-ت-م-ام-ا ك-ب-ي-رأ
لتخصشصض نجارة أ’ألمونيوم باعتبار أن ذلك

من ششاأنه أن يوفر يدأ عاملة مختصشة ويلبي
ألطلب بخصشوصض حاجيات ألسشكنات ألتي
يتم أإنجازها في صشيغة ألعدل بالو’ية من
خÓ- -ل ع- -ق- -د شش- -رأك- -ة ب -ي -ن أل -ق -ط -اع ك -ك -ل
وألموؤسشسشات ألمكلفة با’إنجاز.
وج-اءت م-رأسش-ي-م أ’إف-ت-ت-اح ب-ك-ل-م-ة ت-وج-يهية
ل-وأل-ي أل-و’ي-ة حضش-رت-ه-ا ألسش-ل-ط-ات أ’إدأرية
وم-ن-ت-خ-ب-و ألشش-عب ،ع-قب أسش-ت-م-اع-ه ل-ع-رضض
بطاقة تقنية عن ألموؤسشسشة من قبل مدير
ألتكوين ألمهني وألتعليم ألمهنيين بالو’ية،
وأل -ت -ي تضش -م -نت أل -ت -ح -اق أك -ث -ر م -ن 10944

م-ت-ربصض وم-ت-ربصش-ة م-وزع-ي-ن ع-ل-ى م-خ-ت-لف
ألمرأكز وألمعاهد عبر ترأب ألو’ية ،كما ألح
أل-وأل-ي ع-ل-ى م-دي-ر أل-ق-ط-اع بضش-رورة ت-ف-عيل
ف -رع أ’إم -ت -ي -از أل -خ -اصض ب -ت-خصشصض صش-ي-ان-ة
أ’أج- -ه- -زة أل- -ط- -ب- -ي -ة م -ن م -ن -ط -ل -ق أن ه -ذأ
أل -ت -خصشصض ب -ات م -ط -ل -وب -ا ع -ل -ى أل-مسش-ت-وى
أل -وط -ن -ي وم -ن شش -اأن -ه أن ي -وف -ر ي -دأ ع-ام-ل-ة
مختصشة في صشيانة أ’أجهزة ألطبية ألمعطلة
بالو’ية وباقي و’يات ألوطن.

اŸدية :علي ملياÊ

أن -ط Ó-ق دورة سش -ب -ت -م -ب -ر ع-رفت حضش-ور
ألسش-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ،ألمدنية وألعسشكرية
وأسش-رة ق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن أل-م-هني وألتمهين
ع -ل -ى مسش-ت-وى أل-و’ي-ة ،فضش Ó-ع-ن إأق-ب-ال
ك -ب -ي -ر ل -ل -م -ت -ربصش -ي -ن ،أل -ذي -ن أل -ت -ح -ق-وأ
بمقاعدهم بعد توفير مختلف ألتسشهيÓت
وألتوجيهات ،ووسشط تنظيم محكم فيما
يخصض ألتسشجيÓت وأنتقاء ألتخصشصشات،
وأ’ن - -ط Ó- -ق ف - -ي أل- -دروسض أل- -ن- -ظ- -ري- -ة
وألتطبيقية.
ألدخول ألمهني بعنابة عرف فتح أكثر من
 80تخصشصشا جديدأ موزعا على ما يقارب
 20ششعبة مهنية ،وتوفير أكثر من  7آأ’ف
م - -نصشب ب - -ي- -دأغ- -وج- -ي ف- -ي م- -خ- -ت- -ل- -ف
أل-مسش-ت-وي-ات وأن-م-اط أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م
أل-م-ه-ن-ي-ي-ن ،ح-يث يسش-ع-ى أل-ق-ائ-م-ون ع-لى
ألقطاع إألى توفير ظروف تكوين مÓئمة
ل-ل-م-ت-ربصش-ي-ن ،ل-ت-خ-ري-ج ششباب مؤوهل ويد
عاملة محلية ،قادرة على تلبية أحتياجات
سشوق ألششغل بعنابة.
وثّ-م-ن ع-دي-د أل-م-ت-ربصش-ي-ن م-ن ألجنسشين،
ألتحاقهم بمرأكز ألتكوين ألمهني ،وألذي
سشوف يفتح لهم ـ حسشب تصشريحاتهم ـ

صسصس تقني سسامي
نحو تركيز على تخ ّ

آأفاقا وأسشعة في ألحصشول على مناصشب
ششغل بعد تخرجهم وفي ألمجال ألذي
ي -رغ -ب -ون ف -ي -ه ،م -ن -وه -ي-ن ب-إادرأج ع-دي-د
أ’خ -تصش -اصش -ات وأل -ف -روع ع -ل -ى مسش-ت-وى
أل-م-رك-ز ،وأل-ذي ي-ت-وف-ر ع-ل-ى  06ورششات
و 06ق-اع-ات ل-ل-ت-دريسض أل-ن-ظ-ري وق-اع-ة
وأح -دة م -ت -خصشصش -ة ،ف -ي ح -ي -ن أن و’ي-ة
عنابة تتوفر على معهد للتكوين ألمهني
ب-ط-اق-ة أسش-ت-يعاب  300م-ق-عد ،ومعهدين
متخصشصشين في ألتكوين ألمهني بطاقة
أسشتيعاب  1250مقعد ،و 12مركز تكوين
و 03ملحقات.

إألتحاق  8906متربصص جديد بمرأكز ألتكؤين ألمهني بباتنة
ال- - -ت- - -ح- - -ق ،أامسس ،أاك- - -ث - -ر م - -ن 17900
م -ت -ربصس وم -ت -م -ه-ن ب-م-راك-ز وم-ع-اه-د
ال -ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ه-ن-ي-ي-ن ،بـ 40
م-ؤوسسسس-ة ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-م-وم-ية وخاصسة
بعاصسمة الوراسس باتنة ،من ضسمنهم
 8906م- - -ت - -ربصس - -ي - -ن ج - -دد و9941
مسستأانف وفرت لهم مصسالح مديرية
لم- -ك- -ان- -ات ال- -م -ادي -ة
ال- -ق- -ط- -اع ك- -ل ا إ
لن -ج -اح دورة سس -ب -ت -م -ب -ر
وال -بشس -ري -ة إ
.2019

باتنة :حمزة Ÿوشسي
أششرف وألي باتنة ،فريد محمدي،
ع -ل -ى إأف -ت -ت -اح أل -دخ -ول أل -م -ه -ن -ي

أل-ج-دي-د ب-م-ع-ه-د أل-ت-ع-ل-ي-م أل-م-ه-ني
أل -م -ت -خصشصض ب -ح-م-ل-ة  ،03وسش- - -ط
إأقبال كبير للمتربصشين ألذين أكدوأ
إأسشتعدأدهم ألتام إ’فتكاك ششهادة
مهنية لدخول عالم ألششغل .خÓل
كلمة له أكد محمدي ،أن ألدولة
أل -ج-زأئ-ري-ة ل-م ت-ت-وق-ف ي-وم-ا ع-ل-ى
أعتبار قطاع ألتكوين ألمهني أولوية
كبرى في سشياسشتها ألعامة ،توليه
أل- -ع- -ن- -اي- -ة أل- -ف- -ائ -ق -ة وتسش -خ -ر ل -ه
إأم-ك-ان-ي-ات م-ادي-ة وبشش-رية معتبرة،
وت- -رأه- -ن ع -ل -ي -ه ك -ث -ي -رأ ف -ي ب -ن -اء
أ’قتصشاد ألوطني وتفعيله بأافضشل
ألسشبل وفي أحسشن ألظروف ،دأعيا

أسشرة ألقطاع إألى إأدرأج ألحاجيات
أل -م -ه -ن -ي-ة أ’سش-ت-ث-م-اري-ة أل-مّ-وط-ن-ة
أوق -ي -د أل -ت -وط -ي -ن ب-ال-و’ي-ة ضش-م-ن
سشياسشة ألتكوين.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أك -د م -دي -ر أل -ت-ك-وي-ن
وأل -ت -ع -ل -ي -م أل -م -ه-ن-ي-ي-ن ،أن-ه سش-ي-ت-م
ألتركيز خÓل ألدخول ألجديد على
ألتخصشصشات ألخاصشة بفئة ألتقنيين
ألسش -ام -ي -ي -ن ع -ل -ى مسش -ت-وى م-رأك-ز
وم-ع-اه-د أل-ت-ع-ل-ي-م ألمهني لتحسشين
نوعية ألتكوين
وأسشتقطاب طلبة أأ’قسشام ألنهائية
ف- -ي ظ- -ل ح- -ي- -ازة أل -و’ي -ة أ’رب -ع -ة
معاهد للتعليم ألمهني ألمتخصشصض.

تخصسصسات تسستجيب لسسوق العمل

 08آأ’ف متربصص يلتحق بمرأكز ألتكؤين ألمهني بسسكيكدة
كشسفت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بسسكيكدة ،على هامشس الفتتاح الرسسمي لدورة سسبتمبر الجاري ،على مسستوى المعهد الوطني
المتخصسصس في التكوين المهني الشسهيد العامري بوجمعة ،عن فتح  04تخصسصسات جديدة لفائدة المسسجلين الجدد في مراكز قطاع التكوين
لول مرة بالولية ،حيث يأاتي على رأاسس هذه التخصسصسات التي تسستجيب لمتطلبات سسوق العمل
المهني ،وهي التكوينات التي تدرج أ
واحتياجات المحيط القتصسادي ،بعد دراسسة مسسبقة ومعمقة لسسوق الشسغل ،تخصسصس المعلوماتية خيار مطور تطبيقات متعدد المنصسات،
المترولوجيا آاليات الضسبط ،الطاقة ومحيط التصسالت ،إاضسافة إالى تخصسصس ميكانيك وتصسليح معدات المناجم.

سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة
أل- - -ت - -ح - -ق ،أمسض ،زه - -اء  7945متربصض
وم-م-ت-ه-ن ج-دي-د ب-م-ق-اعدهم في ورششات
مرأكز ألتكوين ألمهني بسشكيكدة ،وذلك
ب- -نسش -ب -ة  100ب -ال -م -ائ -ة ،م -ن م -ج -م-وع
ألمسشجلين ألبالغ عددهم  8168مسشجل،
وقد أششرف عروة عيسشى وألي ألو’ية على
أ’ف-ت-ت-اح أل-رسش-م-ي ل-ل-دورة أل-تكوينية ،في
خ-رج-ت-ه أأ’ول-ى م-ن-ذ ت-نصش-ي-ب-ه وأل-ي-ا ع-لى
سش-ك-ي-ك-دة ،ح-يث» ث-م-ن أل-م-ج-هودأت ألتي
بذلها ألطاقم أإ’دأري وألتربوي إ’نجاح
قطاع ألتكوين ألمهني بالو’ية ،وألسشعي
لÓ-سش-ت-ج-اب-ة ل-ل-رغ-ب-ات ف-ي أل-ت-ك-وين وفق
أإ’مكانيات ألمتوفرة» ،وأضشاف عروة «
خصشوصشا وأن ألتكوين ألمهني مفتاح كل
ت -ط -ور أق -تصش-ادي وأج-ت-م-اع-ي ،وت-ج-ن-يب
ألشش -ب -اب أآ’ف -ات أ’ج -ت -م-اع-ي-ة» ،وحسشب
ن -فسض أل-مصش-در ،ي-حصش-ي ق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن
أل -م-ه-ن-ي  04مشش -اري -ع إ’ن -ج -از م-ع-اه-د
للتكوين ألمهني ألمتخصشصض و 09مرأكز
ل -ل -ت -ك -وي -ن أل -م -ه -ن -ي ،ع -ل-ى غ-رأر م-ع-ه-د

ب -ب -وزع -رورة أل-ذي ب-ل-غت أأ’شش-غ-ال ب-ه 10
ب-ال-م-ائ-ة ،م-ع-ه-د م-ج-از أل-دشش-يشض ب-نسش-ب-ة
أشش- -غ- -ال تصش- -ل إأل -ى  80ب-ال-م-ائة ،ومركز
بالحدأئق أششغاله وصشلت إألى  80بالمائة،
إأضش-اف-ة أل-م-رك-ز أل-ت-ك-وي-ن-ي ب-ع-ين ششرششار
بنسشبة  85بالمائة.
 ...و اأكثر من  06اآلف متربصس
بالتكوين المهني بجيجل

كما تم صشباح أمسض ،أإ’عÓن عن أ’نطÓق
ألرسشمي للدخول ألمهني لدورة سشبتمبر 2019
بجيجل ،مرأسشم أ’فتتاح أششرف عليها بششير
ف -ار وأل -ي أل -و’ي-ة رف-ق-ة ألسش-ل-ط-ات أل-م-دن-ي-ة
وألعسشكرية وذلك على مسشتوى معهد ألتعليم
ألمهني ألجديد بالكلم ألثالث بلدية جيجل،
ألذي تدعم به قطاع ألتكوين ألمهني خÓل
هذأ ألموسشم.
وحسشب عرضض تم تقديمه من طرف مديرية
ألتكوين ألمهني فالقطاع تدعم خÓل هذه
ألدورة بهياكل بيدأغوجية جديدة تضشم عدة
تخصشصشات ،حيث ألتحق  6423متربصض جديد
من أصشل  ،10662ألمجموع ألكلي للمتربصشين
ع- -ب -ر  20م -ؤوسشسش -ة ت -رب -وي -ة ،ف -ي م -خ-ت-ل-ف
أل -ت -خصشصش -ات ع -ل -ى مسش -ت -وى ج -م -ي-ع م-رأك-ز

ومعاهد ألتكوين ألمهنيين بالو’ية ،إأضشافة إألى
فتح تخصشصشات جديدة خÓل هذه ألدورة «
فندقة خيار أسشتقبال ،سشياحة ،تقني سشامي
ف - -ي أإ’دأرة أل - -ف- -ن- -دق- -ي- -ة» ،وك- -ذأ ب- -رم- -ج- -ة
تخصشصشات جديدة تتماششى ومتطلبات سشوق
ألشش-غ-ل ’ سش-ي-م-ا م-ج-ال ألصش-ن-اع-ات أل-بترولية
وألبيئة وألمياه ،ويتسشم ألدخول ألمهني خÓل
ه-ذه ألسش-ن-ة ب-ف-ت-ح م-ل-ف أل-ب-ك-ال-وري-ا أل-م-ه-ن-ي-ة
باعتبارها ششهادة تتوج مسشار ألتعليم ألمهني.
صشرح وألي ألو’ية خÓل كلمته بالمناسشبة ،أنه
وف -ي ظ -ل أل -ت -ط -ورأت أل -ت -ي ت -ح -دث ف-ي ك-ل
أل -م -ي -ادي -ن سش -خ -رت أل -دول-ة ك-ل أإ’م-ك-ان-ي-ات
أل-م-ادي-ة وأل-بشش-ري-ة ل-ت-ط-وي-ر ألقطاع ومرأفقة
أل-م-ت-خ-رج-ي-ن ب-ع-د أل-تكوين لتجسشيد مسشارهم
أل-م-ه-ن-ي ب-اع-ت-ب-اره-م دع-م-ا ل-ل-ت-ن-م-ية ألمحلية
وألمسشاهمة في أ’قتصشاد ألوطني.
Óششارة ،قطاع ألتكوين ألمهني تعزز بهياكل
ل إ
جديدة منها إأنجاز معهد وطني متخصشصض في
ألتكوين ألمهني ببلدية ألطاهير بلغت نسشبة
أأ’ششغال به أكثر من  ،% 70كما أسشتفاد ألقطاع
خÓل سشنة  2019من عملية إأعادة أ’عتبار
وألترميم لمرأكز ومؤوسشسشات ألتكوين ألمهني
على مسشتوى ألو’ية.

للواح الضسوئية
البنوك ،الرسسم على المعادن وصسيانة ا أ
تخصسصسات جديدة

أأزيد من  18أألف متربصص بـ 36
مؤؤسسسسة في سسطيف

التحق ،أامسس ،بمختلف معاهد ومراكز
ال- -ت- -ك -وي -ن ال -م -ه -ن -ي ب -ولي -ة سس -ط -ي -ف
ال -م -ت -ربصس -ون ال -م -م -ت -ه -ن -ون وال -م -ق-در
ع -دده -م أازي -د م -ن  18أال -ف ،ف -ي اط-ار
ال -م -وسس -م ال-م-ه-ن-ي ال-ج-دي-د ،وه-ذا بـ 36
مؤوسسسسة تكوين مهني .

سسطيف :نور الدين بوطغان
أشش-رف وأل-ي أل-و’ي-ة ،م-ح-م-د ب-ل-كاتب،
ع--ل--ى أ’ف-ت-ت-اح أل-رسش-م-ي ل-ل-م-وسش-م م-ن
معهد ألتعليم ألمهني باحمد ألهادي،
بحي  1006مسشكن بمدينة سشطيف.
توأصشلت ألتحضشيرأت ألمكثفة لمديرية
أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أل-م-ه-نيين ،من أجل
إأن--ج--اح أل-م-وسش-م أل-درأسش-ي أل-ت-ك-وي-ن-ي،
وهذأ منذ أنتهاء دورة فيفري ألماضشي،
بسشلسشلة من أ’جتماعات مع مختلف
أل---ف--اع--ل--ي--ن ،وت--ن--ف--ي--ذ خ--ط--ة أل--ع--م--ل
ألمدروسشة وألموضشوعة لهذأ ألغرضض،
مع ألمتابعة أليومية لها.
أما عن جديد ألدورة ،فإانه ،من جملة
 300ت--خصشصض م-ع-ت-م-د ل-دى م-خ-ت-ل-ف
م-رأك-ز وم-ؤوسشسش-ات أل-ت-ك-وي-ن أل-منتششرة
عبر ألو’ية ،تم فتح ما يقارب  13ألف

منصشب تكوين في  22تخصشصشا ،وتم
أسشتحدأث  8تخصشصشات جديدة لعدة
مسش--ت--وي--ات ،وم--ن--ه-ا أل-ب-ن-وك ،وصش-ي-ان-ة
مركبات ألوزن ألخفيف ،وألرسشم على
’ث--اث ،وصش--ي--ان--ة
أل--م--ع--ادن ،ون--ج--ارة أ أ
أنظمة ألتطهير ،وكذأ تركيب وصشيانة
’لوأح ألضشوئية.
أأ
نششير ألى أن ألمديرية ألوصشية كانت قد
نظمت أبوأبا مفتوحة على مؤوسشسشات
ألتكوين ،وهذأ منذ  15جويلية ألماضشي
ل--ل-ت-وأصش-ل أل-ى غ-اي-ة  21سش-ب-تمبر ،كما
نظمت ،مؤوخرأ ،بدأر ألثقافة بسشطيف،
أبوأبا مفتوحة للجمهور قدمت فيها كل
ألششروح للششباب ألرأغب في أ’نخرأط
في ألتكوين ألمهني ،هذأ ألقطاع ألذي
يضشم  36مؤوسشسشة عمومية و 20مؤوسشسشة
خاصشة ،بطاقة أسشتقبال  13812نظريا
39
و
 40سشرير كطاقة نظام دأخلي ،وبتأاطير
أدأري ومالي وبيدأغوجي يقدر بـ 1151
مؤوطر ،وبلغ عدد ألمتربصشين فيه في
آأخر جوأن ألماضشي  ،16357منهم 6381
أناث .
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لثنين  30سشبتمبر  2019م
اإ
الموافق لـ  30محرم  1441هـ

ملف

تخ ّصشصشات جديـدةتسشتجيب لسش ـ ـوق العم ـ ـل ف ـي
الدخ ـول اŸهن ـي بـÈج بوعريريـ ـ ـ ـج

أاشس- - -رف ال - -غ - -ا‹ ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر
بلحزاجي وا‹ برج بوعريريج على افتتاح
السس-ن-ة اŸه-ن-ي-ة م-ن م-رك-ز ل-لتكوين والتعليم
اŸه -ن -ي Úالشس -ه -ي-د ع-ب-د‹ اŸسس-ع-ود ب-ب-ل-دي-ة
العناصسر ،أاين إاسستمع ا◊ضسور إا ¤كلمة وزير
القطاع التي تÓها مدير التكوين والتعليم
اŸه -ن -ي Úب -اŸن -اسس-ب-ة وال-ت-ي تضس-م-نت –سسÚ
عروضس ومدونة التكوين Ãا يسستجيب مع
م- -ت- -ط- -ل -ب -ات سس -وق الشس -غ -ل ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
اŸتعامل Úا’قتصسادي.Ú

الخاصشة بتوزيع محÓت ديوان الترقية والتسشيير
العقاري  OPGIعن طريق تحسشين عمل اللجنة
ال- - -ولئ- - -ي- - -ة ال - -م - -ك - -ل - -ف - -ة م - -ع م - -ن - -ح األول - -وي - -ة
الملفات  ANSEJوالمتكونين في معاهد للتكوين
المهني ،ولدى معاينته بعضض الورششات والمرافق
ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة ،مشش-ددا ع-ل-ى إاع-ادة ت-أاه-ي-ل ال-م-راف-ق
وتوفير ششروط النظافة للمتربصشين.
على هامشض اإلفتتاح الرسشمي ،تم تفعيل التفاقية
المبرمة بين المركز النفسشي البيداغوجي ببلدية

بليمور ،والتابع لمديرية النششاط الجتماع ومركز
التكوين المهني والتمهين العناصشر ،حيث اسشتفاد
أاطفال المركز من التكوين في تخصشصشات البسشتنة،
الطÓء ،الزخرفة ،الخياطة والحÓقة.
تجدر اإلششارة الى أان برج بوعريريج تتوفر على 21
مؤوسشسشة تكوينية ،منها معهدين وطنيين و 17مركزا
ت-ك-وي-ن-ي-ا م-ه-ن-ي-ا وت-م-ه-ينا ومركزين لزال ينتظران
قرار اإلنششاء ،باإلضشافة إالى  11مدرسشة خاصشة في
التكوين

قال المتحدث ان التخصشصشات تمت بحسشب
الحتياجات وقد وزعت على مراكز التكوين
ال-م-ه-ن-ي وال-م-ع-اه-د ال-م-تخصشصشة في التكوين
ال -م -ه -ن -ي ب -ال -ولي -ة ،وع -رضض ع -ن ال-م-ن-اصشب
البيداغوجية التي تم إافتتاحها هذه السشنة من
طرف الدولة لفائدة الششباب تششمل الفÓحة
والصش -ن -اع -ة ال -غ -ذائ -ي -ة ،ال-ح-رف ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة،
الفندقة والسشياحة ،البناء واألششغال العمومية

وحتى الصشناعة .
ذكر المتحدث ان كل ششيء تم من أاجل تحفيز
وتشش-ج-ي-ع ال-م-ت-ربصش-ي-ن ع-ل-ى ب-ذل م-ج-ه-ودات
كبيرة من أاجل أان تسشاهم في تمكينهم من
إاكتسشاب خبرات في مجالت تخصشصشاتهم من
خÓل التكوين وفتح مناصشب عمل أامامهم .

إ÷لفة :موسسى بوغرإب

اسستقبلت  1365مÎبصس خÓل دورة سسبتم2019 È

مراكز التكوين اŸهني بتندوف تفتح أابوابها أامام اÎŸبصشÚ
اسش-ت-ق-ب-ل م-رك-زي ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي وال-ت-م-ه-ين
بتندوف ،يوم أامسض ،دفعة جديدة من المتربصشين
موزعين على  65تخصشصشًا منها  12تخصشصشا جديدا
ضشمن  14ششعبة ،وقد بلغ تعداد المسشجلين الجدد
في دورة سشبتمبر حوالي  716مسشجل يمثلون نسشبة
 %85.23م -ن ال-م-ن-اصشب ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-م-ف-ت-وح-ة
وال -ب-ال-غ ع-دده-ا  840م -نصشب يضش -م-ن ل-ه-م ق-ط-اع
ال -ت -ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي ف-ت-رة ت-ربصض ضش-م-ن  04أانماط
ل-ل-ت-ك-وين منها  325م-نصشب ب-ي-داغ-وج-ي ف-ي إاطار
التكوين اإلقامي األولي و 345منصشب مفتوح في
التكوين عن طريق التمهين.
اسشتحدث قطاع التكوين المهني والتمهين بولية
ت -ن -دوف ق -راب -ة  12ت -خصشصش ً-ا ج -دي -داً م -ن-ه-ا 05
تخصشصشات جديدة في قطاع الفÓحة وتخصشصشين
ج -دي -دن ف -ي ت-خصشصض ال-ب-ن-اء ل-ي-رت-ف-ع ب-ذلك ع-دد

تخصشصشات هذه الششعبة الى  15تخصشصشًا متاحاً
ل -ل -م -ت -ربصش -ي-ن ال-ج-دد ،ف-ي ح-ي-ن أاحصشت م-دي-ري-ة
التكوين المهني والتمهين بالولية حوالي  656تلميذ
م-وج-ه ن-ح-و مسش-اري ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م المهنيين،
منهم  141تلميذ في الطور المتوسشط في حين حاز
تÓميذ السشنة الرابعة متوسشط على حصشة األسشد
من تعداد التÓميذ الموجهين الى قطاع التكوين
المهني بتعداد  220تلميذ.
شش-ه-دت دورة سش-ب-ت-م-ب-ر ل-ل-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي مششاركة
صشناديق الدعم «أاونسشاج»« ،كناك» و»أاونجام» في
المعرضض المقام بالمناسشبة ،والتي تم فيها عرضض
بعضض النماذج الناجحة لششباب تمكنوا من خلق
مشش- -اري- -ع- -ه- -م ال -خ -اصش -ة والسش -ت -ف -ادة م -ن م -زاي -ا
وت-ح-ف-ي-زات وم-ت-اب-ع-ة م-ن ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن ال-م-هني
وبعضض ششركاء القطاع.

الج- -راءات ال -ج -دي -دة ال -ت -ي أاق -رت -ه -ا ال -ح -ك -وم -ة
وال -ق -اضش -ي-ة ب-رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن مشش-اري-ع أاونسش-اج
وكناك في وليات الجنوب ،اسشتقبلها ششباب الولية
ممن تحصشلوا على ششهادات من التكوين المهني
بكثير من الرتياح ،معربين عن تفاؤولهم في الخروج
من ششبح البطالة والولوج الى عالم الششغل من أاوسشع
ابوابه والبتعاد عن العتماد الكلي على مناصشب
ال -ع -م -ل الشش-ح-ي-ح-ة ال-ت-ي ت-وف-ره-ا اإلدارات ،ح-يث
تحصشي مديرية التكوين المهني بتندوف حوالي
 626متربصض جديد تخرجوا من مركزي التكوين
ال -م -ه -ن -ي وال -ت-م-ه-ي-ن سش-ي-ك-ون-ون ام-ام ت-ح-د صش-عب
للحصشول على وظيفة أاومنصشب عمل.

تندوف :عويشش علي

صسصسات جديدة ‘ اŸاسسÎ
طالبوا بفتح تخ ّ

إادارة ومالية وقانون إاداري مطلب طلبة قسشم ا◊قوق بعاصشمة األهقار
طالب طلبة قسشم الحقوق بالمركز الجامعي الحاج
موسشى أاق أاخاموك بعاصشمة األهقار ،من الجهات
ال-وصش-ي-ة وال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى الصش-رح ال-ع-ل-مي ،بضشرورة
ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل واإلسش-ت-ج-اب-ة ل-مطالبهم المتعلقة
ب-ف-ت-ح ت-خصشصش-ات ج-دي-دة وال-م-ت-م-ث-ل-ة خ-اصش-ة ف-ي
(إادارة ومالية ،وقانون إاداري) ،والتي بحسشبهم تلبي
رغبات الطÓب بما يتماششى مع طموح كل طالب،
خاصشة وان التخصشصشات الحالية (قانون جنائي،
قانون اعمال) ل تتوافق مع معظم رغبات الطلبة
الحاصشلين على ششهادة الليسشانسض ،لكونها تقيدهم
في سشوق العمل مسشتقب ،Óلتجعل معظم الطلبة
ال-راغ-ب-ي-ن ف-ي إاسش-ت-ك-م-ال دراسش-ت-هم العليا مجبرين
إلخ -ت-ي-ار إاح-دى ال-ت-خصشصش-ات ال-ت-ي ي-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا
ال- -م- -رك- -ز ،أاوال- -ت -ن -ق -ل إال -ى وال -ت -ح -ول إال -ى إاح -دى
الجامعات بالوليات األخرى ،بحيث أاقرب كلية
للحقوق تتواجد بولية غرداية على بعد أازيد من
 1400كلم .
ن -اشش-د ال-ط-ل-ب-ة ال-م-ت-خ-رج-ي-ن وال-ح-ام-ل-ي-ن لشش-ه-ادة
ال -ل -يسش -انسض ح-ق-وق ،ك-ل م-ن وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي
وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي ،وك-ذا م-دي-ر ال-م-رك-ز ال-ج-ام-ع-ي
ب -ع -اصش -م-ة األه-ق-ار م-ن خÓ-ل ط-ل-ب-ات مسش-ت-ع-ج-ل-ة
موجهة لهم والتي تلقت «الششعب» نسشخة منها،
بضش -رورة اإلسش-ت-ج-اب-ة ل-ط-ل-ب-ة قسش-م ال-ح-ق-وق وف-ت-ح
التخصشصشات السشالفة الذكر.
ف -ي ه -ذا الصش -دد ،أاك -د أاح -د ال -ط -ل -ب-ة ف-ي ح-دي-ث-ه
«ل -لشش -عب» أان ج -ل ال -ط -ل -ب -ة ال -م -ت -خ -رج-ي-ن خÓ-ل
السش-ن-وات ال-م-اضش-ي-ة ي-ع-ان-ون م-ن ن-قصض تخصشصشات

تخ ّصشصشات مفتوحة لـ  15أالف مÎبصص باŸسشيلة

اسستقبلت ،صسباح أامسس ،مؤوسسسسات التكوين اŸهني باŸسسيلة قرابة  15أالف مÎبصس جديد
ومسستمر على مسستوى مؤوسسسسات التكوين اŸهني للو’ية وفق مدونة الشسعب والتخصسصسات
التي تتÓءم وطلب شسركاء القطاع وطبيعة اŸنطقة Ÿواكبة ا’حتجاجات والتكنولوجيات
ا◊دي -ث -ة خ -اصس -ة ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة بÎك -يب الشس -ب -ك -ات السس -ل -ك -ي -ة وال Ó-سس-ل-ك-ي-ة وت-خصسصس
’خرى .
الكهروميكانيك وغÒها من التخصسصسات التي يزاد الطلب عليها من سسنة أ
حيث تم حسشبه اسشتحداث عدة تخصشصشات جديدة
على غرار الخرسشانة المسشلحة والكهروميكانيك
ث ّ-م -ن وال-ي ولي-ة ال-مسش-ي-ل-ة الشش-ي-خ ال-ع-رج-ا ،خÓ-ل والبناء الموسشع بهدف ضشمان يد عاملة مؤوهلة.
م -ن ج -ان -ب -ه ال-م-ع-ه-د ال-م-ت-خصشصض ف-ي ال-ت-ك-وي-ن
إاششرافه على مراسشم النطÓق الرسشمي للدخول
المهني بالمعهد المتخصشصض في التكوين المهني ،ببوسشعادة طبي رابح اسشتقبل  266متربصض جديد
أاهمية التكوين بالنسشبة لفئة الششباب لما يكتسشيه من ل -ي-ب-ل-غ ع-دد اج-م-ال-ي ال-م-ت-ك-ون-ي-ن  520متربصض
أاهمية للواقع القتصشادي ليكون فيه تدعيم يضشمن بالمعهد.
الجدير بالذكر أانه تم خÓل السشنة الجارية اسشتÓم
للمتخرجين من المعاهد الششغل من خÓل ولوج
أاجهزة الدعم المختلفة التي سشخرتها الدولة على أاربع مؤوسشسشات تكوينية جديدة بكل من المسشيلة
والمعاضشيد وعين الخضشراء وعين الريشض بطاقة
غرار «أاونسشاج» «أانجام».
من جانبه ،كششف عمر فكراشض ،مدير القطاع أان نظرية تقدر بـ  1100منصشب بيداغوجي وبطاقة
تعداد إاجمالي المتربصشين بالقطاع يقدر بـ  14968اسشتيعاب تقدر بـ  2000منصشب بيداغوجي ،فيما
م-ت-ربصض وان م-دون-ة ال-ت-ك-وي-ن ي-ت-م ت-ح-ي-ي-ن-ه-ا ب-ين قدرت عدد المناصشب للسشنة الحالية  6745منصشب
الحين واآلخر لتتÓئم ومتطلبات الششركاء القطاع .تكوين للدخول المهني.

إاقبال ملفت على تخصسصسات الشُسعب الفÓحية

اسشتقبال أاك Ìمن  5000مÎبصص با÷لفة

أاششرف ،أامسض ،والي الجلفة توفيق ضشيف
رف-ق-ة السش-ل-ط-ات ال-م-دن-ي-ة وال-عسش-ك-ري-ة ،ع-لى
افتتاح السشنة المهنية من مركز الششهيد «هادي
بوجمعة « ،حيث كششف المدير الولئي «بوزار
محمد» عن أاكثر من  ،5400متربصض جديد،
م -ب -رزا م -واصش -ل -ة ج -ه -ود ت -جسش-ي-د األه-داف
ال-مسش-ط-رة م-م-ث-ل-ة ف-ي ت-ك-وي-ن كفاءات بششرية
ذات تخصشصشات متعددة.

تركيب الشسبكات السسلكية والÓسسلكية ‘ الصسدارة

إŸسسيلة :عامر ناجح

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ثّمن الوالي منجزات القطاع وتعزيز قدراتهم بـ 15
أالف منصشب تكوين جديد ،منهم  700منصشب تكوين
لفائدة ذوي الحتياجات الخاصشة عبر  05مراكز
جهوية للتكوين المتخصشصشين ،مع انششاء  07معاهد
تكوين جديدة عبر الوطن ،وانششاء ششعب جديدة
في مجالت مختلفة.
يهدف التكوين إالى توفير يد عامة مؤوهلة تسشتجيب
لسش -وق الشش -غ -ل ،وذلك ب-م-راف-ق-ة ال-م-ت-خ-رج-ي-ن ف-ي
ع- -م- -ل- -ي- -ة اإلن- -دم- -اج ال- -م- -ه -ن -ي م -ع ال -م -ؤوسشسش -ات
اإلقتصشادية.
الوالي ولدى لقائه بالمتربصشين ركز على أاولوياته
المتعلقة ،بالدفع قدما بعملية التكوين من اجل
ت -وف-ي-ر م-ن-اصشب شش-غ-ل وادم-اج م-ت-خ-رج-ي م-ع-اه-د
ومراكز للتكوين المهني ،مطمئنا إاياهم أان سشياسشة
الدولة في دعم اإلسشتثمار سشتتواصشل بقوة ،من أاجل
توفير أاكبر عدد من مناصشب العمل للششباب.
في سشياق آاخر ،ششدد الوالي على اتخاذ كل التدابير

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الماسشتر الخاصشة بالحقوق ،األمر الذي يضشطرهم
إلخ-ت-ي-ار ت-خصشصش-ات م-ج-ب-ري-ن ،م-ن-اشش-دا ال-ج-ه-ات
ال -وصش -ي -ة ب -ال-ن-ظ-ر ف-ي ط-ل-ب-ه-م واإلسش-راع ف-ي ف-ت-ح
التخصشصشات التي يرغب فيها الطلبة ،خاصشة وأان
المركز الجامعي لم يسشجل فتح أاي تخصشصض جديد
في الماسشتر منذ مدة طويلة.
من جهته ،أاكد مدير المركز الجامعي عبد الغاني
شش- -وشش- -ة ف- -ي إاتصش- -ال م- -ع «الشش- -عب» ،أان ف- -ت- -ح أاي
تخصشصض جديد للماسشتر يخضشع لششروط وخطوات
ل ب -د م -ن -ه -ا ،وه -ذا ب -دءا م-ن ال-ق-ي-ام ب-اإلج-راءات

األولية من طرف األسشاتذة رفقة فريق التكوين
وهذا قبل ششهر أافريل من كل سشنة ،وتقديم الطلب
على مسشتوى الندوة الوطنية لتقييم عروضض التكوين
بالوزارة الوضشية ،من اجل دراسشة فتح تخصشصشات
جديدة للماسشتر بحسشب طلبات الطلبة ،مؤوكدا في
ه -ذا الصش -دد ع -دم ت -ل -ق -ي ال -ن -دوة أاي ط -لب ل-ق-ت-ح
التخصشصشات المطلوبة من طرف الطلبة.

“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود

 8آالف مÎب ـ ـ ـصص Ãراك ـ ـ ـ ـ ـ ـز التكوي ـ ـ ـن
اŸهن ـ ـ ـي بسشي ـ ـ ـدي بلعب ـ ـ ـاسص
إالتحق ،أامسس ،أازيد من  8آا’ف مÎبصس
Ãؤوسسسساتهم التكوينية بسسيدي بلعباسس من
بينهم أازيد من  5آا’ف مÎبصس جديد حيث
شس- - -ه- - -دت ال- - -دورة ا÷اري- - -ة إاق - -ب - -ال ك - -بÒ
ل- -ل- -مÎبصس Úع- -ل -ى اŸع -اه -د وع -ل -ى الشس -عب
والتخصسصسات اŸهنية ذات الطلب الواسسع ‘
’شسغال
سسوق العمل خاصسة ما تعلق بقطاع ا أ
العمومية والصسناعات .

سسيدي بلعباسش :غ  .شسعدو
اأعطيت ،اأمسض ،اإششارة اإنطÓق الموسشم التكويني
الجديد من المعهد الوطني الششوطي الجيÓلي،
بحضشور السشلطات المحلية ،حيث كششف مدير
ال -ق -ط -اع ق-وي-در مصش-ط-ف-اوي اأن دورة سش-ب-ت-م-ب-ر
الجارية ششهدت اإسشتقبال  8208متربصض منهم
 5719متربصض جديد موزعين عبر  21موؤسشسشة
تكوينية ،على اأن يتوج  7027منهم بششهادات في
م-خ-ت-ل-ف الأن-م-اط ،ك-م-ا سش-ي-ت-حصش-ل  1181على
شش -ه -ادة ال -ت -ك -وي -ن ال -ت -اأه-ي-ل-ي ب-ع-د قضش-اء ف-ت-رة
تكوينية قصشيرة المدى .
اأضش - - -اف اأن م- - -دون- - -ة ال- - -ت- - -خصشصش- - -ات ل- - -دورة
سش-ب-ت-م-ب-ر ال-ج-ارية حملت  11ت-خصشصش-ا جديدا،
وهي جلها التخصشصشات التي تم اإدراجها وفق
ال-م-ت-ط-ل-ب-ات ال-راه-ن-ة ،م-ا سش-يسش-اه-م في تدعيم
التخصشصشات الموجودة وتوسشيع الفرصض للششباب
الراغب في الحصشول على مهن مسشتقبلية.
ب- - -حسشب ذات ال- - -مسش- - -وؤول ف - -ق - -د ت - -م اإدراج 11

اŸه ـ ـ ـ ـن اليدوي ـ ـ ـ ـة والطاق ـ ـ ـ ـات
اŸتجددة تخصشـ ـصشات ‘ بششار
أاشس -رف وا‹ بشس-ار أاح-م-د م-ب-ارك-ي ،أامسس،
ع -ل -ى ا’ف -ت -ت -اح ال -رسس -م -ي Ÿوسس -م ال -ت-ك-وي-ن
وال -ت -ع -ل-ي-م اŸه-ن-ي Úدورة  29سسبتم2019È
باŸعهد الوطني اŸتخصسصس ‘ التكوين اŸهني
ب -رك -ات ب -وج -م -ع -ة ب -ح -ي غ -راسس -ة ،ب-حضس-ور
السس -ل -ط -ات اŸدن -ي -ة وال-عسس-ك-ري-ة ،وإاط-ارات
م- -ع- -ه- -د ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وم -دي -رو اŸراك -ز
اŸهنية.

دعا أاحمد مباركي ،كل ششركاء قطاع التكوين
المهني لسشيما المتعاملين القتصشاديين لفتح
مناصشب التمهين والرفع من عددها للتمكن
م -ن شش -غ -ل ه -ذه ال -م -ن -اصشب ب -ك -ل ال -وح -دات
اإلنتاجية سشواء صشناعية ،سشياحية ،خدماتية
وفÓحية أامام الششباب المتخرج من مراكز
التكوين المهني.
كما ششّدد على تششجيع التكوين في تخصشصشات
ال-م-ه-ن ال-ي-دوي-ة وال-ط-اق-ة ال-م-ت-ج-ددة ( م-ن-ه-ا

عÈوا عن اسستيائهم لبقاء وضسعيتهم عالقة

لدماج دون ششرط أاوقيد
عمال العقود بورقلة يطالبون با إ

نظم ،أامسس ،أامام مقر مديرية التشسغيل
بو’ية ورقلة عمال عقود حاملي الشسهادات
وع-م-ال ع-ق-ود ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اعي وعمال
ع-ق-ود الشس-ب-ك-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وق-ف-ة و’ئية
مسس -ان -دة ل -ل -وق-ف-ة ال-وط-ن-ي-ة رف-ع-وا خÓ-ل-ه-ا
شس -ع -ارات م-ن-ه-ا« ،ن-ري-د م-ن-اصسب دائ-م-ة»’« ،
’دماج حق مشسروع».
خضسوغ ’ رجوع ا إ

ن- -اشش -د ع -م -ال اإلدم -اج خ Ó-ل ه -ذه ال -وق -ف -ة
الح -ت-ج-اج-ي-ة ال-مسش-ؤوول-ي-ن م-ن أاج-ل ال-ت-دخ-ل
وإايجاد حلول فورية لهذا المششكل والذي طال
أام- -ده رغ- -م ت- -ج- -دد الح- -ت- -ج -اج -ات وت -ك -رر
المطالب في عدة مناسشبات ،كما عبروا عن

اسشتيائهم لسشتمرار هذه الوضشعية التي تسشببت
في بقاء الكثير منهم على هذه الوضشعية ولعدة
سشنوات ،حيث تجاوز بعضشهم  7سشنوات وأاكثر
دون إادم-اج-ه-م ف-ي م-ن-اصشب دائ-م-ة ل-ل-حصش-ول
على حقوقهم كاملة دون أاي نقصشان.
ط- -الب ع- -م- -ال اإلدم- -اج ب- -ورق- -ل- -ة ال- -ج -ه -ات
ال-مسش-ؤوول-ة بضش-رورة الل-ت-ف-ات إال-ى وضش-ع-يتهم،
حيث أاكد بعضشهم في حديث لـ»الششعب» أان
أاجرتهم ل تصشل حتى الحد األدنى من األجر
ال -ق -اع -دي ،ن -اه -يك ع -ن ال -ت -أاخ -ر ال -مسش-ت-م-ر
ب مسشتحقاتهم والتي ينجر
المسشجل في صش ّ
عنها في أاحيان كثيرة صشب أاجرة ششهر واحد

ت - -خصشصش - -ا ج - -دي - -دا ع - -ب - -ر ع- -دد م- -ن م- -راك- -ز
وم-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي ،وه-ي ال-ت-خصشصشات
ال -ت -ي ت -ت -م -اشش -ى وف-ق م-ت-ط-ل-ب-ات سش-وق الشش-غ-ل
بالولية ،والتنمية المحلية وتهدف اأسشاسشا اإلى
الإسشتثمار في عنصشر الششباب ومواكبة الرهانات
الإقتصشادية الحالية .
تم التركيز على التخصشصشات الفÓحية بالنظر
اإلى طابع الولية الفÓحي ،اأين اسشتقبل مركز
ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي ال-م-خصشصض ل-لششعب الفÓحية
ب-ب-ل-دي-ة ب-ل-ع-رب-ي  481م -ت-ربصض م-ن ال-فÓ-ح-ي-ن
واأبنائهم الراغبين في الحصشول على ششهادات
م-وزع-ي-ن ع-ل-ى م-خ-ت-ل-ف ال-ت-خصشصشات والأنماط
ك- -ت- -خصشصش- -ات ت -رب -ي -ة ال -ح -ي -وان -ات ال -م -ج -ت -رة
والدواجن ،تربية النحل ،زراعة الحبوب ،زراعة
الأعششاب الطبية ،اإنششاء مششتلة ،قطع تطعيم
اأششجار الفاكهة وقيادة وصشيانة الآلت الفÓحية
 .ه- -ذا وع -رفت ت -خصشصش -ات ال -ب -ن -اء والأشش -غ -ال
العمومية هي الأخرى فتح تخصشصشات جديدة
باعتبارها من القطاعات التي تعاني من نقصض
في اليد العاملة الموؤهلة على الرغم من كونها
المحرك الأسشاسشي للتنمية المحلية.
م -ن ال-ت-خصشصش-ات ت-رك-يب الصش-ف-ائ-ح ال-جصش-ي-ة
ب-م-ع-ه-د ال-ذك-ور ،ت-خصشصض رسش-م ال-دراسش-ات ف-ي
ت- -خصشصض ال- -ه- -ن -دسش -ة ال -م -ع -م -اري -ة وك -ذا رسش -م
ال-دراسش-ات ال-خ-ي-ار خ-رسش-ان-ة مسش-لحة بالإضشافة
اإلى نظافة ،اأمن والبيئة مسشتوى خامسض بمعهد
لهجين ميلود.

مقابل تأاخر في ششهرين متواصشلين.
من المطالب التي رفعها المحتجون ،إادماجهم
في مناصشب عمل دائمة دون قيد أاوششرط
واح- -تسش- -اب سش- -ن -وات ال -ع -م -ل ف -ي ال -ت -ق -اع -د
وال- -ت- -ع -ويضض ب -أاث -ر رج -ع -ي وإاع -ادة ت -وظ -ي -ف
ال-م-وق-وف-ي-ن ظ-ل-م-ا وب-اإلضش-اف-ة إالى ذلك ،رفع
رواتبهم بنسشبة  100في المائة والترخيصض لهم
بإاتمام التعليم كبقية الموظفين خاصشة ما تعلق
ب- -ال- -دراسش- -ات م- -ا ب- -ع- -د ال -ت -درج «ال -م -اسش -ت -ر
والدكتوراه».

ورقلة :إÁان كا‘

األلواح الششمسشية ) واإلسشراع في فتح الفروع
ببعضض البلديات والدوائر على مسشتوى ولية
بششار على غرار باقي وليات الوطن ،نظرا
لÓحتياجات الكبيرة المعبر عنها خاصشة في
م- -ج- -الت ال- -ب- -ن- -اء ،وال- -فÓ- -ح- -ة ،وال- -ط- -اق -ة
المتجددة ،أاين تعاني الولية من نقصض اليد
العامل المختصشة في الفÓحة والري حيث
تعرف السشوق الوطنية طلبات ملحة في هذه
ال -م -ج -الت ال -ت -ي ت -ع-د م-ن ال-رك-ائ-ز ال-م-ه-م-ة
للنهوضض بالقتصشاد الوطني في الجنوب .
وصشف الوالي الدورة الحالية بالمميزة ،نظرا
ل-ف-تح 10ت -خصشصش-ات ج-دي-دة م-ا ي-ع-د ف-رصش-ة
لسش- -ت -ق -ط -اب الشش -ب -اب والشش -اب -ات ل -ل -تسش -ل -ح
بالتكوين المتخصشصض ،الذي يفتح لهم أافاق
جديدة في الحياة المهنية ما يسشمح بولوج
سشوق الششغل والتمكن من الرفع من قدرات
اإلنتاج.
صشرح ،مدير قطاع التكوين والتعليم المهنيين
لولية بششار نور الدين عيمار لـ «الششعب «
بالقول  »:إان القطاع بالولية يحتوي على 23
مؤوسشسشة تكوينية تتوفر على  10تخصشصشات
ج -دي -دة ،ت -ت -م -ث -ل ف -ي تسش -ي -ي -ر واسش -ت -رج -اع
ال -ن -ف -اي -ات ،ال -ك -ه -رب -اء الصش-ن-اع-ي-ة ،ت-ق-ن-ي-ات
اسشتغÓل وصشيانة األجهزة السشمعية البصشرية،
منهجية وتنظيم ورششة البناء ،تسشيير واقتصشاد
الماء ،التجارة الدولية ،التسشيير الفندقي خيار
السشتقبال ،الفندقة خيار اإليواء ،السشياحة.
ه -ذه ال -ت -خصشصش -ات تسش -ت -ج -يب ل -م -ت -ط -ل-ب-ات
المحيط القتصشادي والجتماعي في سشوق
العمل.

بشسار :دحمان جمال

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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لوضضاع السضياسضية للبÓد
الّدخول الّثقا‘ ‘ ظل ا أ

نخبـ ـ ـ ـة تبحـ ـ ـ ـث عـ ـ ـ ـن مك ـ ـ ـ ـ ـ ـانها
بعد الّتهميشش واإلقصصاء والغياب

^ من ال ّصصعب
فصصل الثّقافة
عن السصياسصة
كلمة العدد

اŸثـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـّف
ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـري..
ا◊اضصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
الغائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب

بقلم :حبيبة غريب

 ⁄يتغ Òشضيء ‘ وضضعية اŸثقف ا÷زائري ،فمازال ‘
Óحداث ،واŸعلق عليها من
موقف اŸهمشش اŸتتبع من بعيد ل أ
منÈه دون السضعي إا ¤أان يكون طرفا فاع Óفيها .هو اŸثقف
ال -ذي م -ن شض -أان -ه أان ي -ح -دث ال -ت -غ-ي ،Òوأان يسضّ-خ-ر م-وه-ب-ت-ه
لتهذيب الذهنيات والدفاع عن كل ما يخدم إايجابا مصضلحة

^ دور الفنّان إايصصال ^ على اŸثّقف زرع
صصرخة ا÷زائر
الوعي بالوحدة
العميقة
خدمة للوطن
اÛت -م -ع وال-وط-ن ،ي-ع-يشش ه-ذه السض-ن-ة أايضض-ا ،ال-ع-زل-ة ال-ت-ي
اعتادها منذ عشضريات خلت.
فهو الغائب واŸغّيب عن السضاحة السضياسضية وعن دوائر
القرار منذ سضن...Úل يسضمع له صضوت ول تطلب اسضتشضاراته
‘ قرار أاو مشضروع قانون ،ول يؤوخذ رأايه بع Úالعتبار ‘
لخ-ر ب-أان ي-ت-ح-دث ع-ن
ال -قضض -اي -ا اŸصضÒي -ة .وي -ك-ت-ف-ي ه-و ا آ
موهبته مناسضباتيا ‘ معرضش الكتاب إان كان روائيا ،شضاعرا أاو
كاتبا و‘ مهرجانات الفن والغناء إان كان مغنيا أاو مطربا ،أاو
‘ تظاهرات الفن السضابع والرابع إان كانا ‡ث Óأاو ﬂرجا أاو
ون -ادرا ‘ ب -عضش م-ع-ارضش ال-ف-ن ال-تشض-ك-ي-ل-ي إان ك-ان رسض-ام-ا أاو
نحاتا أاو مصضّورا فوتوغرافيا.
وغ Òهذا أاو ذاك ‚ده وŸن خالفه ا◊ظﬁ ،ط اهتمام
لع Ó-م -ي -ة ب -ال -ق -ن -وات ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي-ة أاو
ب -عضش ا◊صضصش ا إ
لركان الثقافية با÷رائد والصضحف الورقية أاو
الإذاعية وا أ
لل -كÎون -ي -ة ،وك -ذا ‚ده يصض -ن -ع ›ده ب -ن -فسض-ه ‘ م-واق-ع
ا إ
التواصضل الجتماعي ع Èصضفحاته اŸتعددة.
غ-ي-اب ال-ن-خ-ب-ة ع-ن اŸشض-ه-د السض-ي-اسض-ي وع-دم اه-ت-م-امها

ب - -دخ- -ول ه- -ذا اŸعÎك .وف- -رضش وج- -وده- -ا ف- -ي- -ه وسض- -د
الطريق أامام الرداءة وتد ÊاŸسضتوى الذي أاصضبح ا◊ال
ع -ل -ي -ه وع -دم ت -واصض -ل-ه-ا ،أادى إا ¤خ-ل-ق ن-وع م-ن اخ-تÓ-ل
ال-ت-وازن ان-ع-كسش بسض-ل-ب-ي-ة خ-طÒة ع-ل-ى اÛت-م-ع ب-رم-ته،
ح -ت -ى ت-ع-الت أاصض-وات م-ن-اهضض-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة ت-ط-الب ب-إال-غ-اء
اŸهرجانات واŸلتقيات ،وترى فيها مضضيعة للوقت واŸال
ال -ع -ام ،وه -ي ل ت -ع-ي أان ت-غ-ي-يب ال-ث-ق-اف-ة ع-ن اÛم-ع ه-و
ا◊ك -م ع -ل -ي-ه ب-ظ-ل-م-ات ا÷ه-ل وت-غ-ي-يب ال-تسض-ام-ح ول-غ-ة
ا◊وار.
وتبقى اŸسضؤوولية ‘ هذا الوضضع اÎŸدي والفراغ الذي
أاح -دث -ه ت -غ-ي-يب اŸث-ق-ف أاو ع-دم اكÎاث-ه ل-ل-مشض-ارك-ة ‘
ا◊ياة السضياسضية متقاسضمة بينه وب Úمن هّمشضه ،فعليه
خ -وضش اŸعÎك واŸط -ال-ب-ة ب-رد الع-ت-ب-ار وف-رضش ن-فسض-ه
بقوة من أاجل خلق ديناميكية فكرية وفنية وأادبية من
شضأانها أان تن Òالطريق أامام أافراد اÛتمع للخروج بالبÓد
إا ¤نور الرفاهية والسضتقرار.
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’وضشاع السشياسشية للبÓد
الّدخول الثّقا‘ ‘ ظل ا أ

الثق ـ ـ ـا‘

نخبة تبحث عن مكانها بعد إلّتهميشش وإإلقصساء وإلغياب
’هم :إا ¤ماذا يطمح اŸثقف
’بداع وعلى اŸبدع؟ والسشؤوال ا أ
’نششطة ‘ الو’يات؟ وهل له انعكاسشات على ا إ
’وضشاع السشياسشية التي تعيششها البÓد على بر›ة ا أ
هل يؤوثّر الدخول الثقا‘ ‘ ظل ا أ
ا÷زائري من متغÒات و–سشينات قد تخدم اŸششهد الثقا‘ ا÷زائري بإايجابية؟ هي إاششكالية أاول ملف من «الششعب الثقا‘» لسشنة ،2020-2019أاردناها فسشحة Ÿناقششة أاحوال اŸثقف ا÷زائري مع
’وضشاع الراهنة ‘ البÓد.
السشياسشة وا أ
الدكتورة ليندة بورايو ،أاسشتاذة العلوم السشياسشية بجامعة ا÷زائر :3

الشّشاعر كر Ëدزيري:

إلّدور إŸنوط باŸثّقف هو إإعادة تأاسسيسش إلوعي بالوحدة لصسالح إلوطن

على الّنخبة اŸسشاهمة ‘ طرح البدائل وإاعادة بناء النسشيج ا’جتماعي والثقا‘ وا’نتصشار لقيم اŸواطنة
–ّدث -ن -ا ال -دك -ت -ورة ل -ي -ن -دة ب -وراي -و ‘ ،ه -ذا
ا◊وار ،ع-ن ال-عÓ-ق-ة ال-ت-ف-اع-ل-ية العضشوية بÚ
السشياسشة والثقافة ،وكيف تؤوثر كلّ منهما على
’خرى .وتتطّرق أاسشتاذة العلوم السشياسشية إا¤
ا أ
ال -دور اŸن -وط ب-اŸث-ق-ف ا÷زائ-ري ،خصش-وصش-ا ‘
ال -وضش -ع ا◊ّسش-اسس ال-ذي “ّر ب-ه ال-بÓ-د ،م-ؤوّك-دة
ع -ل -ى ضش -رورة أان ي-ت-ج-اوز اŸث-ق-ف ا’ع-ت-ب-ارات
’ي -دي -ول -وج-ي-ة وا◊زب-ي-ة الضش-ي-ق-ة ،ويسشّ-خ-ر
ا إ
فكره ‘ خدمة اŸصشلحة الوطنية.
حاورها :أاسشامة إافراح
^ الششعب :عموما ،ما هي الّروابط التي Œمع
ب Úالسش-ي-اسش-ة وال-ث-ق-اف-ة؟ وف-يَ-م ت-ت-م-ثل أاهمية
الثقا‘ بالنسشبة للسشياسشي؟

^^ د ـ ليندة بورإيو :لقد أإصضبح للمسضأالة إلثقافية ‘ جلّ أإقطار
إلعا ⁄إليوم ،دور بارز ‘ إلتحركات إ’جتماعية وإلسضياسضية ،وكأان
إأ’دوإر ب Úإلسضياسضي وإلثقا‘ قد إنقلبت ..لقد كان إلتصضور
إلسضائد من قبل ،أإن إلعÓقة بينهما هي عÓقة ترإتبية على إلشضكل
إلذي يجعل إلسضياسضي ذإ أإولوية على إلشضأان إلثقا‘ ،أإما إليوم فÓ
أإح -د يسض-ت-ط-ي-ع أإن ي-ن-ك-ر أإن إŸسض-أال-ة إل-ث-ق-اف-ي-ة أإصض-ب-حت ت-تصض-در
إŸشضهد على مسضتوى إلعا ،⁄وصضار إŸعطى إلثقا‘ يفرضش نفسضه
و ⁄يعد ‘ إلظل ،و ⁄يعد تابعاً.
إل -ع Ó-ق-ة ب Úإل-ث-ق-اف-ة وإلسض-ي-اسض-ة عÓ-ق-ة عضض-وي-ة ،ف-م-ي-دإن
إلسضياسضة إلوإقعي ‘ حاجة إ ¤ميدإن إلثقافة إلنظري..وإلسضلطة
‘ علم إ’جتماع إلسضياسضي ،قوة ‘ خدمة فكرة ،يولدها إلوعي
إ’جتماعي .كما أإن إأ’حدإث إ’جتماعية نتاج لتفاعل إلطبيعة
إل -بشض -ري -ة م -ع إأ’ح -وإل إل -ث -ق -اف -ي -ة ،أإضض -ف إ ¤ذلك أإن إأ’ن-ظ-م-ة
إلسضياسضية على إختÓف مشضاربها ،تأاسsضسضت على قيم ثقافية ،مثل
Óن-ظ-م-ة
Óن -ظ-م-ة إل-ل-يÈإل-ي-ة ،وإل-ع-دإل-ة إ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل -أ
إ◊ري -ة ل  -أ
إ’شضÎإك-ي-ة ،و’ ت-ت-وق-ف إل-ث-ق-اف-ة ع-ن-د ح-د إل-ت-أاسض-يسش إل-ف-لسض-ف-ي
Óنظمة إلسضياسضية بل تسضعى إ ¤إيجاد أإ‰اط ثقافية للتمثيل
ل أ
إ’جتماعي لهذه إأ’نظمة.
و‘ إŸق-اب-ل ُي-ع-ت Èإَ◊رإك إلسض-ي-اسض-ي ُم-ح-ركً-ا م-هّ-م-ا ل-ل-ح-ي-اة
إلثقافية ع ÈإلتاريخÃ ،ا ينتجه من إشضكاليات تتعلق بالسضلطة
وإ◊ق -وق إل -ع -ام -ة وإ◊ّري-ات ،ف-اأ’زم-ات إلسض-ي-اسض-ي-ة وإل-ت-ح-و’ت
إلكÈى للمجتمعات تتطلب معا÷ات ثقافية ،إّما لتدشض Úوإقع
جديد أإو تÈير وإقع قائم.
ف-ال-ث-ق-اف-ة ب-ح-اج-ة ل-لسض-ي-اسض-ة لÓ-تصضال بالوإقع وإلتفاعل معه،
وإلسضياسضة بحاجة لÓتصضال باŸعرفة وإ’رتباط بها ،وإذإ كانت
إلثقافة مقولة معرفية ،فإان إلسضياسضة تقوم على أإسضاسش إلقوة،
وإŸعرفة بحاجة إ ¤إلقوة ◊مايتها وتطبيقها ،وإلقوة بحاجة إ¤
إŸعرفة لتهذيبها وضضبطها وتوجيهها ،ولتحويلها إ ¤طاقة تسضاعد
‘ حماية إلنظام إلعام ،وتطبيق إلقانون ،وإحÎإم إ◊قوق.
’ Áكن للثقافة أإن تكون بدي Óعن إلسضياسضة ،كما أإن إلسضياسضة
سضتظل بحاجة إ ¤إلثقافة ،وحتى يحفظ كل منهما مسضاحته من
تدّخل إآ’خر ’بّد من أإن تتحول إلثقافة إ ¤نقد مسضتمر للسضياسضة،
وأإن تتحول إلسضياسضة من جهتها إ ¤نقد مسضتمر للثقافة.

^ ب - - -إاسش - - -ق - - -اط م - - -ا سش - - -ب - - -ق ع - - -ل - - -ى ا◊ال- - -ة
’وضش-اع السش-ي-اسش-ي-ة
ا÷زائ -ري-ة..ك-ي-ف ت-ؤوّث-ر ا أ
ا◊الية على اŸششهد الّثقا‘ الوطني؟ وهل كان
اŸثّقف فاع Óمؤوّثرا ‘ هذه اŸرحلة ا◊ ّسشاسشة؟

^^ إّن مرور إ÷زإئر باأ’زمة إلسضياسضية إلرإهنة ،وضضبابية
إŸشضهد إلسضياسضي ،وإنعكاسضاته على إ÷بهة إ’جتماعية ،دون أإن
تّتضضح مآا’ت إŸرحلة إلقادمة وموعد إنتهاء إأ’زمةُ ،ينذر بأازمات
’حقة على كافة إأ’صضعدة ‘ ،ظّل تعنت إآ’رإء وغياب إ◊لول
إŸسضتعجلة إلتي توصضل إلبÓد إ ¤بّر إأ’مان .وإلصضعيد إلثقا‘
وإحد من إأ’صضعدة إلتي يهّدد عدم إ’سضتقرإر إلسضياسضي بعرقلتها،
فبدون إسضتقرإر لن يكون هناك ›ال ’ لدعم إلثقافة ،و’ للتنمية
Ãفهومها إلشضامل ،وأإكيد أإن هذه إأ’وضضاع وتغّير سضّلم إأ’ولويات
‘ حالة إأ’زمات سضيجعل إŸوإطن إ÷زإئري مشضدودإ إ ¤إلشضأان
إلسضياسضي أإك Ìمنه من إلشضأان إلثقا‘.

ي م -دى Áك -ن ال -ق -ول إاّن اŸث ّ-ق-ف ك-ان
^ إا ¤أا ّ

فاع Óمهّما ‘
هذه
اŸرحلة؟

^^ ’ ي - -ن - -ك - -ر
أإح- -د أإن إŸث- -ق -ف
إ÷زإئ - -ري م - -ن - -ذ
إ’سض-ت-قÓ-ل م-غّيب
ب- - -إارإدت- - -ه أإو م- - -ن
دون- - - - -ه- - - - -ا ،وذلك
بسض- -بب ‡ارسض -ات
سض -ل -ط-وي-ة أإب-دعت
‘ ت - - -ه - - -م - - -يشض- - -ه
و–ي- - - -ي - - -ده م - - -ن
م- -ن- -ط- -ل -ق إÿوف
م -ن -ه ،ف -اح -ت-ك-رت
إل -ث -ق -اف -ة ل -تسض-م-ح
بÈوز م- - -ث- - -ق- - -فÚ
عضضوي Úتقليدي ،Úسضاهموإ ‘ تثبيت وإسضتقرإر إلسضلطة لصضالح
فئة على فئة .وقياسضا على ما سضبق ⁄ ،يكن إŸثقف إ÷زإئري هو
إّÙرك وإلفاعل Ÿا يحدث ‘ إ÷زإئر ،وإّن ما يحدث إآ’ن هو
فرصضة تاريخية له كي يعيشش مقولة« :أإنا أإفّكر وأإنا أإفعل» ،فهناك
إل -ع -دي -د م -ن إل -ره -ان-ات إل-ت-ي –ت-اج وت-ن-ت-ظ-ر إل-ف-ه-م وإل-ت-ح-ل-ي-ل
وإ’قÎإحﬁ ‘ ،ي -ط إخ -ت -ل -ط ف -ي -ه إ◊اب -ل ب -ال -ن -اب -ل وك Ìف -ي-ه
إلتخوين ،إذ ما يÓحظ ‘ إŸشضهد إلثقا‘ هو بروز إلفرديات
إلثقافية إŸتحدثة باسضم «إأ’نا» .آإن إأ’وإن إ ¤ميÓد وتشضّكل

ا÷زائر اليوم بحاجة ماسّشة
إا« ¤اŸثّقف الوطني»

نسضيج يتحّدث باسضم «إلنحن» ،ويكون كفي Óبأان ُيجعل منه قوة
لÓقÎإح وإيجاد إ◊لول للخÓصش إ÷ماعي ،فاŸطلوب إآ’ن ليسش
فقط ›رد إلنزول إ ¤إلشضارع ،وإلسض Òمع إ÷موع ،لكن طرح
إلبدإئل ،وإعادة بناء إلنسضيج إ’جتماعي وإلثقا‘ ،وإ’نتصضار لقيم
إŸوإطنة.

^ –ّدثنا عّما هو كائن ،فلننتقل إا ¤ما يجب
أان يكون..ما الذي يجب على اŸثقف ا÷زائري
فعله لكي يؤوّدي دوره اŸنوط به؟

^^ إÁانا مّنا بدور إلفكر ‘ صضناعة إلتاريخÁ ’ ،كن للمثقف
أإن ينصضرف عن إلشضأان إلسضياسضي ويكون سضلبيا ،فمع كل ما يحدث
تظل إلهوإجسش إلسضياسضية حاضضرة ‘ ﬂتلف أإعمال إŸثقفÚ
بطريقة معلنة أإو ُمضضمرة .فاŸثقف ينخرط ‘ إ÷بهة إلسضياسضية
م -ن خÓ-ل إل-ت-ف-ك Òب-اأ’سض-ئ-ل-ة إŸهّ-م-ة إŸط-روح-ة ع-ل-ى إلسض-اح-ة
إل-وط-ن-ي-ة ،وم-ن خÓ-ل ›ادل-ت-ه ‘ أإسض-ئ-ل-ة إل-ت-ح-ول إلسض-ي-اسض-ي ‘
›تمعه و‘ إلعا ،⁄ودعوته إ ¤إلتعامل إلنقدي مع كل ما يجري
‘ إلفضضاء إلوطني وإلعربي وإلعاŸي ،بهدف خلخلة ما هو كائن،
أإو إ’نتصضار Ÿكاسضب عصضرنا بروح نقدية يقظة.
وإذإ ك-انت وظ-ي-ف-ة إل-ث-ق-اف-ة ه-ي إل-ت-وح-ي-د إŸع-ن-وي وإل-روح-ي
وإلعقلي أ’بناء إلوطن إلوإحد ،وإ’رتفاع بالوطن من ›ّرد رقعة
جغرإفية إ ¤وعاء للمجتمع توحده وتدفعه إ ¤إأ’مام ،فإان إلدور
إŸن -وط ب -اŸث -ق-ف ه-و «إع-ادة ت-أاسض-يسش إل-وع-ي ب-ال-وح-دة لصض-ال-ح
إلوطن».
إن كل ما يحدث ‘ إ÷زإئر ،خصضوصضا سضياسضيا ،مناسضبة
للمثقف إ÷زإئري للتفك Òوإعادة إلنظر ‘ إلقضضايا إŸطروحة
من أإجل تعّقل ما يجري من حوله ،وﬁاولة بناء موإقف ُمنحازة
لصضالح إÿيارإت إلسضياسضية إلتي تخدم إلبÓد وإلعباد .فاŸثقف
يفكر فيما يجري من حوله ثم يحاول بناء إلرأإي من دون إغفال
سضياقات إأ’حدإث.
إن ك ّ-ل ﬁاول -ة ل -ل -ت -ع -ق -ل ‘ إل -ت -ف -اعÓ-ت إ÷اري-ة ‘ إÛال
إلسضياسضي هي إنتصضار للدÁقرإطية ،إذ تقع على عاتق إŸثقف
م-هّ-م-ة إ◊ضض-ور إلسض-ي-اسض-ي ،خصض-وصض-ا ع-ن-دم-ا ي-ت-عّ-رضش إÛت-مع
لهزإت قوية وأإزمات سضياسضية ،إ’زإلة إلضضبابية و ّ⁄إلشضمل على
ط -اول-ة إÿي-ارإت إŸصض-ل-ح-ي-ة ل-ل-بÓ-د وإل-ع-ب-اد .وق-د ت-ت-عّ-دد صض-ور
إ◊ضضور وإلتزإم إŸثقف بالهّم إلسضياسضي ،إ’ أإن ما ّÁيز هذإ
إ◊ضض-ور ه-و إل-ق-درة ع-ل-ى إإ’ق-ن-اع ب-أادوإت وم-ف-اه-ي-م إل-ع-قÓ-ن-ي-ة

إلتوإفقية ،إلتي تزن إأ’مور Ãيزإن إلرشضادة وإلتعقل و ّ⁄إلشضمل،
وتسض -اه -م ‘ ت -ع -ب-ئ-ة إÛم-وع-ة إ’ج-ت-م-اع-ي-ة إلصض-اع-دة ،وب-ل-ورة
مطاﬁها وأإهدإفها ،وتنوير إلرأإي إلعام كّل من موقعه وعÈ
ﬂتلف وسضائل ومنصضات إلتوإصضل إ’جتماعي .فاŸثقف ليسش
›ّرد رج -ل أإك -ادÁي ع -اك-ف ع-ل-ى ت-خّصض-صض-ه ،ف-ق-د Œت-م-ع ف-ي-ه
شض -خصض-ي-ة م-رّك-ب-ة م-ن م-ف-ك-ر ن-اق-د وم-ث-ق-ف م-وسض-وع-ي ،ون-اشض-ط
سض -ي -اسض -ي ّﬁل -ل ıت -ل -ف إل -ظ-وإه-ر إلسض-ي-اسض-ي-ة وإ’ج-ت-م-اع-ي-ة،
ومناضضل سضياسضي ،وصضحفي متمّرسش باحث عن إ◊قيقة ،يكتب
للخاصّضة وبالقدر نفسضه يخاطب إلعامة.
ولقد عرف إلفضضاء إ÷زإئري خÓل إلعقود إŸاضضية ،أإنوإعا
عديدة من إŸثقف ،Úمنها إŸثقف إلسضلطوي إلذي يدور مع
إلسضلطة حيث دإرت ،و’ يسضتطيع أإن يغرد خارج سضربها ،وإŸثقف
إإ’يديولوجي إلذي يتع ّصضب ’نحيازإته إإ’يديولوجية ،وإŸثقف
إ◊زب- -ي إل- -ذي يسضّ- -خ- -ر ق- -درإت- -ه إل- -ف- -ك- -ري- -ة ÿدم- -ة إن -ت -م -ائ -ه
إ◊زب-ي..وإ÷زإئ-ر إل-ي-وم ب-ح-اج-ة م-اسض-ة إ« ¤إŸث-ق-ف إل-وط-ن-ي»
صضاحب إÿطاب إلعابر لضضيق إإ’نحيازإت إإ’يديولوجية وإ◊زبية
إ ¤سضعة إŸصضالح إلوطنية ليقدم بذلك ‰وذجا حيًا للمثقف
إ◊قيقي إلذي عّرفه إلفرنسضي «جوليان بيندإ» صضاحب كتاب
«خيانة إŸثقف ،»Úبأانه إلذي ’ يسضعى بثقافته ورإء أإي غرضش
مادي ،إŸثقف إلذي يقّدم إŸبادئ على إŸصضالح ،ويحÎم عقله
وفكره ،ويقوم بوإجبه Œاه إلوطن ،ف Óيتحرك إ’ وفق قناعاته
إلفكرية وقيمه إأ’خÓقية ،و’ يكون إنحيازه إ’ لقضضايا أإمته ،فهو
يسضخر قدرإته إŸعرفية وإلفكرية ÿدمة أإولويات وطنه إلسضياسضية
وإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ل-ي-ج-ع-ل م-ن ق-ل-م-ه صض-وت-ا ل-ل-ح-ق ‘ وجه أإصضحاب
إŸصضالح وإلفسضاد وإ’سضتبدإد ،ويدإفع عن حق إ÷ماه ‘ Òحرية
إ’ختيار من دون قيود.

^ وكيف للّنخبة أان يسشاهم بدوره؟

^^ فالفÎة إ◊ ّسضاسضة إلتي “ر بها جزإئرنا تسضتوجب على
إŸثقف أإن يلبسش ويلتزم بعباءة إŸثقف إلعضضوي ،إلذي يلتحم
ب -ا÷م -اه Òوي -عّ-ب-ر ع-ن ت-ط-ل-ع-ات-ه-ا م-ن دون إف-رإط و’ ت-ف-ري-ط،
وإŸثقف إلذي ’ يÎجم فكره إ ¤فعل ’ يسضتحق لقب مثقف.
و‘ إأ’خ ’ Òننسضى أإن نّذكر بأان إŸعادلة تبقى جّد صضعبة على
إŸثقف ‘ ﬁاولته إ’يجاد عÓقة ‰وذجية بينه وب› Úتمعه،
أ’ن إلصضورة إلشضائعة هي أإن إŸثقف إذإ كان قريبا من إلسضلطة كان
بعيدإ عن إÛتمع ،وإŸثقف إلقريب من ›تمعه مشضتبك دإئما
م -ع إلسض -ل -ط -ة ،وه -ن -اك م -ن إŸث -ق -ف ÚإŸشض-ت-بك م-ع أإق-رإن-ه م-ن
إŸثقف Úوإلدولة وإÛتمع معا .إ’ أإن إلبحث عن إ◊قائق
وإلتعّقل ‘ وزن إأ’مور لصضالح إلعباد وإلبÓد هو ما يجب أإن يلتزم
به.

رأاي مثّقف

إلفعل إلثّقا‘
‘ ظل إ◊دث
إل ّسساخن
بقلم :نورالدين مبخوتي
 ششاعروناششط ثقا‘ -تلمسشان
لعل إلÎإجيدي دوما أإن إلثقافة
‘ إ÷زإئر هي إأ’ك Ìتضضررإ ‘ ظل إلتقلبات إلسضياسضية
وإ’قتصضادية ،فهي غالبا ما تنفعل بد’ أإن تفعل ‘ إلوإقع
وهذإ ما يلمسضه إŸتابع ‘ رإهننا .فقد شضهدنا ترإجعا
ث -ق -اف -ي-ا م-ه-و’ ج-رإء إأ’ح-دإث إلسض-اخ-ن-ة إل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
بÓدنا ،ومؤوشضرإت هذإ إلÎإجع ظاهرة للعيان ،فقد
’حظنا خفوت إلصضوت إلثقا‘ ‘ مدن كنا نعتÈها رإئدة
‘ هذإ إÛال ،كما إنسضحبت جمعيات ثقافية وإزنة
وطنية مشضهود لها بقيام مبادرإت تؤوسضسش للجميل إلقادم،
بل إن قطاع إلثقافة إلعمومي غالبية نشضاطاته مناسضباتية
ﬁدودة ومرŒلة ،لكن إ÷ديد هذه إŸرة هو ظهور
أإدب -ي -ات ج -دي -دة ‘ ظ-ل إأ’ح-دإث إلسض-اخ-ن-ة ،ت-دع-و إ¤
ضضرورة تأاجيل إلنشضاط إلثقا‘ إ ¤ح Úتسضوية إلوضضع

إلكتابة رسسالة إإن أإتت ّﬁققة شسروطها
إلفكرية وإلفنية ،يأاتي معها إلفرح

الشّشاعرية Œعلنا أاقرب الّناسس “ ّسشكا بالوطن

بشش - -اع - -ري- -ة ع- -ال- -ي- -ة
ووع -ي شش -ب -اب -ي ووط -ن-ي
م-ت-م-ي-ز ،حّ-دث-نا الششاعر
ك- -ر Ëدزي- -ري ‘ ،ح -وار
ششّ- - -ي- - -ق أاج- - -رت - -ه م - -ع - -ه
’م-ل
«الشش -عب» م-ف-ع-م ب-ا أ
ونظرة مششرقة Ÿسشتقبل
أافضشل.
حاوره  :اسشكندر
◊جازي

^ الششعب :أاو’ ما رأايك ‘ الوضشع
السش- -ي- -اسش -ي ال -راه -ن ‘ ال -ب Ó-د؟ وه -ل
ي -ت-حّ-ول إاب-داعك الّشش-ع-ري إا ¤اÛال
السشياسشي والوطني؟

^^ إلشّض- -اع- -ر ك- -ر Ëدزي- -ري :رأإي- -ي ‘ إل- -وضض -ع
إلسضياسضي إلذي تعيشضه إلبÓد دإئًما وأإبًدإ منحاز إ¤
جزإئريتي ‘ إŸقام إأ’ول وإ ¤إلوإقع ،وبالتا‹
إصضÓح إلبÓد وما أإفسضدته إلعصضابات إلتي تدإولت
على حكم إلبÓد مبتغاه ،وهذإ لن يتم إ’ بالعودة إ¤
إجرإء إنتخابات رئاسضية شضفافة ونزيهة ،إن إلوضضع
إلسضياسضي للبÓد إليوم ﬂيف ‘ إسضتمرإره ومبشضر
متى تكاتفت جهود جميع إıلصض Úللخروج من
ه -ذإ إل -ن-ف-ق إ ¤وط-ن ح-ق-ي-ق-ي يسض-اه-م إ÷م-ي-ع ‘
بنائه ،وإن إختلفت أإشضكال إلتعب Òعنه لدى هذإ أإو
ذإك ،لكنهم يشضÎكون ‘ إلتعاطي مع مفردإته إلتي
تشضكل للجميع هاج ًسضا و“نحهم مسضاحة للتعب ،Òإن
◊ظة إ’نفجار تأاتي عندما يصضل إلÎإكم إ ¤أإوجه.

’ح- - -داث
^ وه - - -ل ت - - -ؤوّث- - -ر ه- - -ذه ا أ
’بداعي؟
’وضشاع على عملك ا إ
وا أ

^^ هذإ صضحيح خاصضة أإن إلشضاعر بحكم روحه
إلشضاعرية Œده أإقرب إلناسش “ ّسضكا بوطنه ،لكن
إلسضياسضي.
وقد كانت هناك مزإيدإت كثÒة،
لهذإ شضهدنا ترإجع إŸبادرإت وإ◊ضضور
‘ إلتظاهرإت إلثقافية ‘ .ظل هذإ
إلشضحوب إلثقا‘ ينبغي أإن نبحث عن
آإليات تدفع بعجلة إلثقافة إ ¤إأ’مام
لكي تؤودي دورها إŸنوط بها على أإكمل
وجه ،يأاتي ‘ مقدمتها ضضرورة إسضتعادة
إŸثقف دوره إلتاريخي ‘ نشضر إلوعي
إلثقا‘ ،وعليه أإن يتخلصش من بعضش
إلسضلوكات إŸشضينة كالÔجسضية وإلتعا‹
وإŸصض- - -ال- - -ح إلضض- - -ي - -ق - -ة ،وإ’ر“اء ‘
أإحضض- -ان إ◊دث إلسض- -ي- -اسض- -ي إلسض -اخ -ن
إل -ع -اب ،ف -اŸف-روضش أإن يضض-ع إŸث-ق-ف

مسضافة بينهما.
فا÷امعة بطاقمها إلبشضري ليسش بالضضرورة أإن
تبقى منعزلة عن إلوضضع إلعام للبÓد ،فتقطع صضلتها
’و ¤أإن ت--نشض-غ-ل ب-ال-ب-حث إل-ع-ل-م-ي
ب--ال--وإق--ع ل--ك--ن إ أ
وتكوين إلكائن إلبشضري بتنظيم ملتقيات وأإمسضيات
ثقافية ‘ إ◊رم إ÷امعي ،وعلى إŸدرسضة أإيضضا أإن
تقوم بدورها ‘ إ’هتمام بأادب إلطفل وثقافته .إن
إلنشضاط إلثقا‘ ’ Áكن أإن تقوم له قائمة إ’ بوجود
إعÓ---م ث--ق--ا‘ رشض--ي--د دإع--م ،وب--وج--ود سض--ي--اسض--ات
إسضÎإت-ي-ج-ي-ة تسضّ-ط-ره-ا إل-وزإرة إل-وصض-ي-ة ع-ل-ى ه-ذإ
إلقطاع ،خاصضة أإن هناك ‡ارسضات تعيق مسضÒة
إلفعل إلثقا‘.

ه- -ذإ إل- -وضض- -ع أإح- -ي -اًن -ا ي -ك -ون
ل -لشض -اع-ر Ãث-اب-ة «إل-فضض-فضض-ة»
أإعني وسضط ما تعيشضه إلبÓد
م -ن أإح -دإث ي -ل-ج-أا إلشض-اع-ر أإو
إأ’ديب إ ¤إلشض- -ع- -ر ك- -وسض -ي -ل -ة
للتخفيف عن إلروح وبعضش ما
يعÎيها من أإعباء“ ،امًا كما
ي- -ذهب إŸث- -ق -ل ب -أام -ر م -ا إ¤
أإق- -رب إŸق- -رب Úب- -اح ً-ث -ا ع -ن
ﬂرج ما.
ه -ن -ا إأ’م -ر أإشض -م -ل وأإوسض-ع،
ف -اŸسض -أال -ة ل-يسضت ف-ردي-ة ،وإن
كانت تصضدر عن فرد ،إنها ‘
إأ’صض -ل شض -أان ع -ام ،ل -ه ع Ó-ق-ة
با÷ماعة ،وهدفها إثارة إلرأإي
إل- -ع- -ام ول- -فت إن- -ت- -ب- -اه إŸع- -ن- -ي Úأإوً’ ،وم- -ن ه- -ن- -ا
إŸسضتبدون يفرضضون إلقيود على إلكتّاب ،ويكÌون
إŸوإن- -ع وإÙظ- -ورإت ،إل- -ك- -ت- -اب -ة رسض -ال -ة إن أإتت
ﬁققة شضروطها إلفكرية وإلفنية ،يأاتي معها إلفرح
مصضحوبًا بشضيء من –قيق إلذإت أإو إثباتها ‘ هذإ
إلوطن إÎŸإمي هذإ إلوطن إŸمتلئ جماً’ ورعبًا
بآان مًعا.

^ إا ¤م- -اذا ت- -ط- -م- -ح ك -م -ث -ق -ف م -ن
تغيÒات ‘ اŸششهد الثقا‘ ا÷زائري
’ب-داع واŸب-دع ‘..Úظ-ل
ل -ل -دف -ع ب-ا إ
’حداث؟
هذه ا أ

^^ إل- -قصض- -ي- -دة ل -يسضت ت -رف -ه و’ م -زح -ة،
وكشضاعر رإفقت ككث Òمن إأ’سضماء إأ’دبية ‘
إ÷زإئر إ◊رإك إلشضعبي ،وكنت ‘ طليعة من
خ -رج ي -وم  ٢٢ف-ي-فري  ٢٠١٩م-ن أإج-ل ت-أام-يم
إلبÓد ،وتغي Òإلوضضع إلثقا‘ وإلعمل على أإن
ي -ؤودي إلشض -اع -ر رسض -ال -ت -ه ك -ح -ق -ي -ق -ة م-ط-ل-وب-ة
ل-ل-مسض-ت-ق-ب-ل ،وأإح-د أإول-وي-ات إŸرح-ل-ة ل-ت-جميع
إلفكر باŒاه إŸسضتقبل إلصضحيح ،دإعًيا إ¤
ضضرورة –ديد أإولوياتنا وفق خطة إسضÎإتيجية
متقنة حتى نعلم وجهتنا و’ نحيد عنها –ت
أإية ظروف.
وقضضية إŸسضتقبل يجب أإن ترتبط إرتبا ً
طا
وثيًقا بقضضية إلثقافة ،خاصضة أإن إلثقافة ‘
Áا ،فقد
إلوقت إلرإهن ليسضت كما عهدناها قد ً
إّت-سض-ع م-ع-ن-اه-ا إل-ي-وم ل-يشض-م-ل ت-ع-ام-ل إأ’· مع
بعضضها إلبعضش ،وإلتعرف على أإسضاليب إلتفكÒ
ووجهات إلنظر للمجتمعات إلتي تختلف معنا
‘ إلعقائد وإأ’سضسش إلفكرية ،يجب أإن نعÎف
بأاننا نعيشش ‘ زمن صضعب وذو وتÒة سضريعة،
ف -ه -م-وم إŸسض-ت-ق-ب-ل ت-ط-ل ع-ل-ي-ن-ا ب-رؤووسض-ه-ا ‘
إ◊اضض- -ر ،ل- -ذإ وجب ع -ل -ي -ن -ا –دي -د مشض -اك -ل
إلثقافة جيدإ أ’ن –ديد إŸشضكلة هي نصضف
ح -ل -ه-ا وم-ن ث-م إل-ع-م-ل ع-ل-ى ح-ل-ه-ا ،خ-اصض-ة أإن
إ◊رإك ‘ إ÷زإئر هو فرصضة جيدة للشضعرإء
وإأ’دباء ‘ إ÷زإئر للتعب Òعن آإرإئهم وتبادل
أإفكارهم ‘ جو تسضوده إ◊رية.
^ الشّشاعر‘ سشطور :هو من موإليد ١٩86
باÙمل و’ية خنشضلة ،رئيسش فرع إ÷زإئر للتجمع
إلعربي لشضعرإء إلعمود وإلتفعيلة ،متح ّصضل على ١٣
ج -ائ -زة دول -ي -ة آإخ -ره -ا إ÷ائ-زة إأ’و ¤ل-ل-م-ه-رج-ان
Óدإب وإلفنون بجمهورية مصضر إلعربية،
إلدو‹ ل آ
شضارك ‘ ما يقارب  ١٠٠ملتقى دو‹ ووطني ،نال
جائزة أإحسضن فارسش للشضعرإء إلشضباب له ›موعتÚ
شضعريت Úقيد إلطبع ،إأ’و ¤بعنوإن «إلسضن إلصضمت»
وإلثانية بعنوإن «إعÎإفات ناي أإمازيغي»
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الفنان والكاتب فوزي سشعيدا:Ê

دور إلفّنان إإيصسال صسرخة إ÷زإئر إلعميقة

نطمح ŸيÓد جيل جديد من الفنّان Úبعيدا عن ا’نتهازّيÚ

أاّك-د ال-ف-ن-ان وال-ك-اتب اŸسشرحي
ف -وزي سش -ع -ي -دي ب -أاّن-ه ّ” Œم-ي-د
ال-ك-ث Òم-ن ال-ف-ع-ال-ي-ات ال-ث-ق-افية
بسش -بب ال-وضش-ع السش-ي-اسش-ي ال-راه-ن
ل- -ل- -بÓ- -د ،وذلك ب- -ال -رغ -م م -ن أان
الثقافة هي لغة صشارخة ،ورسشم
Óح- -وال ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
ف- -ن- -ي ل - -أ
والسش-ي-اسش-ي-ة وال-نفسشية للششعوب،
مششÒا إا ¤أان اŸشش- -ه- -د ال -ث -ق -ا‘ ‘
ا÷زائ-ر ضش-ح-ي-ة ال-واقع السشياسشي
‘ ا÷زائر منذ ا’سشتقÓل.
هدى بوعطيح

وق- - -ال ف- - -وزي سض- - -ع- - -ي- - -دإ ‘ Êح - -ديث لـ
«إلشض- -عب» ،ب- -أان إ◊رك- -ة إل- -ث- -ق- -اف- -ي -ة ‘ ع -ز
إأ’وضض -اع إلسض -ي -اسض -ي -ة إ◊ال-ي-ة ،ت-ع-يشش وضض-ع-ا
م -ق -ه -ورإ ،م -ع -تÈإ إنصض-ه-ار إŸشض-ه-د إل-ث-ق-ا‘
خÓل إلتوتر إلسضياسضي دليل على أإن إلثقافة ‘
وطنه وسضيلة ’ غاية ،كما أإنها مادة إسضتغÓل
وليسضت مادة إنتاج ،ولذلك ” Œميد إلكثÒ

من إلفعاليات إلثقافية بسضبب إلوضضع إلسضياسضي
إلرإهن ،مضضيفا ‘ سضياق حديثه «شضخصضيا
أإرى أإن إل -وضض -ع إلسض -ي -اسض -ي ‘ إ÷زإئ -ر ل -يسش
بجنازة حتى يتم تأاب Úإلثقافة» ،و»أإرى بأان
إلثقافة هي إللغة إلصضارخة للتعب Òعن إلوضضع
إلسض- -ي- -اسض- -ي وإبÓ- -غ صض- -رخ- -ة إلشض- -عب ول -يسش
إل -ع -كسش ،صض -مت إل -ث -ق -اف -ة ه -و ه -زÁة ل-ع-دم
إيصضال صضرخة إلشضعب إ÷زإئري».
وأإشضار إلكاتب إŸسضرحي فوزي سضعيدإÊ
إ ¤أإن إلفنان كان منسضيا لعقود من إلزمن،
لدرجة أإنه ترإمى ‘ إلشضارع دون مأاوى و‘
إŸسضتشضفى دون عÓج ،حيث كان يعيشش ‘
زإوية مظلمة ،وفجأاة مع إلتحول إلسضياسضي
صض -ار إل -ف -ن -ان –ت إلضض -وء وأإصض -ب-ح مسض-ؤوو’،
قائ Óبأان كسضر إرإدة إلفنان ومصضادرة عمله
هو كسضر للثقافة ولوجود إلفنان وحقوقه.
وأإّكد بأان إŸشضهد إلسضياسضي يتدعم بالفنان
وليسش إلعكسش ،كما يجب أإن يكون ‘ صضالح
إلفنان وليسش إلعكسش أإيضضا ،لهذإ كان علينا ـ
ي-ق-ول ـ إسض-ت-غÓ-ل إŸن-اسض-ب-ات إل-ث-ق-افية لتبليغ
صضرخة إلشضعب بطريقة يفهمها إ÷ميع وهي
إلفن.

الفنّان يطمح لتحسش Úظروفه
كي يسشتمر فنّه
وبخصضوصش ما يطمح إليه إلفنان وإŸبدع
وإŸثقف ‘ ظل إلتغي Òإلسضياسضي إ◊اصضل ‘
إ÷زإئر ،قال فوزي سضعيدإ Êبأانه يطمح ‘
وطنه أإن ’ ُيخيب ظنه إلشضعب ،وأإن يكون إ¤
جانبه ،معتÈإ إلشضعب وقود إلفنان ،حيث قال
«ب Úق -اع -ة مسض -رح “ت -ل -ئ ك -رإسض -ي-ه-ا وق-اع-ة

فارغة فرق شضاسضع» ،مضضيفا أإيضضا بأان إلفنان
يطمح بعمق لتحسض Úأإحوإله وتوف Òله ظروف
موإتية للعيشش وإلعمل كي يسضتمر فنه ،وعلى
وزإرة إل -ث -ق -اف-ة أإن ت-ك-ون ع-ل-ى ع-ل-م ب-أان-ه-ا ‘
خدمة إلفنان ،فنحن ـ يقول ـ نطمح ŸيÓد
جيل جديد من إلفنان ،Úبحيث يجب دعمهم
وتصضفية إلدخÓء وإ’نتهازي Úعلى إلفن ،حتى
يبقى هذإ إلعا ⁄نظيفا.
و‘ ختام حديثه أإكد فوزي سضعيدإ Êبأان
إلدور إلذي يجب أإن يلعبه إلفنان هو إيصضال
صض-رخ-ة إ÷زإئ-ر إل-ع-م-ي-ق-ة ،ق-ائ Ó-ب-أان إلفنان
ي -جب أإن ي -غ -ن -ي ل -ل -وط -ن ول -يسش ’خ -تÓ-ف-ات
إلشضعب ،كما أإن إلفنان يجب أإن يرسضم إ◊ب
وليسش أإ ⁄إلشضعب ،وأإن يحكي عن إأ’مل وليسش
عن إŸاضضي ،إلفنان يجب أإن يبّلغ إŸعاناة
ويحسضن رسضمها ليسش أإن يعيشش إŸعاناة ،كونه
إبن إÿشضبة وليسش إبن إلرصضيف ،وإأضضاف على
إل- -ف- -ن- -ان أإن Áث- -ل إلشض- -عب إل- -وإح- -د وي- -ب- -ل -غ
صضرختهم ،وعليه مكافحة أإشضكال إلتفرقة بÚ
إلشضعب إلوإحد ،ويدعو إ ¤إÙبة وإلسضلمية
من أإجل إلوطن إ◊بيب.

الّروائية عائششة بنور:

من إل ّصسعب فصسل إلثّقافة عن إلسسياسسة
’دي -ب -ة ال -روائ -ي -ة،
اع- -تÈت ا أ
ع - - -ائشش - - -ة ب- - -ن- - -ور ،أان اŸث- - -ق- - -ف
ا÷زائ -ري ي -ن -ت -ظ -ر م -ن ال-دول-ة
’بداع،
سش-ي-اسش-ة ث-ق-اف-ية تخدم ا إ
وتسش -اع -د ‘ ان-ع-ك-اسس أاث-ره ع-ل-ى
اÛت -م -ع ،وأان ال -وزارة ال -وصش -ي-ة
ي- -ت- -ع Úع -ل -ي -ه -ا أان ت -ع -ي دوره -ا
ج- -ي- -دا ‘ اŸشش- -ه- -دي -ن ال -داخ -ل -ي
واÿارج - -ي .و‘ ح - -وار م - -ع- -ه- -ا،
ق -الت ع -ائشش -ة «إاّن-ه م-ن الصش-عب،
خ -اصش -ة ‘ ال -ظ -روف السش-ي-اسش-ي-ة
ا◊ال -ي -ة ،ال -فصش -ل ب Úال -ث-ق-اف-ة
والسش- -ي- -اسش- -ة ،وأاّن -ه ح -ان ال -وقت
ل -ف-ه-م أاك Ìل-ل-م-ث-ق-ف م-ن ط-رف
السشياسشي.»Ú
أاجرى ا◊وار :نور الدين
بوطغان

إلشضعبي إŸتوإصضل من  ٢٢فÈإير إŸاضضي،
يؤوّكد على أإن إلبلد يخوضش معركة جديدة
نحو إلتغي ‘ Òدوإليب إ◊كم وإلÓرجوع إ¤
إŸاضضي ،وإجماع على تغليب إŸصضلحة إلعليا
للوطن ،بعيدإ عن إŸصضالح إلضضيقة.
إلÓ- -فت ‘ ه -ذإ إلشض -أان أإن إ’سض -ت -ق -رإر
إلسض- -ي- -اسض -ي إل -ذي “ر ب -ه إل -ب Ó-دﬁ ’ ،ال -ة
سضÒم -ي ب -ظ Ó-ل -ه ع -ل -ى ك -اف -ة إل -ق -ط -اع -ات
إ◊يوية ،وخاصضة إلقطاع إلثقا‘ إلذي بقي
ل -فÎة ط -وي -ل -ة ب -اه-ت-ا ‘ ظ-ل غ-ي-اب مشض-روع
قانون خاصش بالكتاب ،توزيع إلكتاب ،قانون

نحتاج
إا ¤اسشÎاتيجية
عمل واضشحة
ورؤوية اسشتششرافية
تواكب طموح
اŸثقف ا÷زائري

^ الششعب :الدخول الثقا‘ ‘
ة
’وضشاع السشياسشية ا◊الي
ظل ا أ
يحمي إلكاتب ،غياب مكتبات......إلخ.
ه- -ل م- -ن ت- -أاث Òع -ل -ى ال -ث -ق -اف -ة
’بداع؟
وا إ
^ وم - -ا ه - -و ط - -م - -وح اŸث ّ- -ق - -ف
^^ إأ’ديبة عائشضة بنور :إّن ما تشضهده
إ÷زإئر ‘ إلفÎة إأ’خÒة من تسضارع وتÒة ا÷زائري من –سشينات ÿدمة
’بداع؟
إأ’ح -دإث إلسض -ي -اسض -ي -ة ،وم -ا أإح-دث-ه إ◊رإك الثّقافة وا إ
** وإذإ م - -ا –ّدث - -ن- -ا ع- -ن ه- -ذإ إ÷انب،

فيها ‘ ،ح Úهامشش إإ’بدإع وإلفكر فيها
ضضئيل.

^ ك- -ي- -ف ت- -قّ- -ي- -م Úال- -دخ- -ول
’دب -ي ا÷دي -د ‘ ه -ذا الّ-ظ-رف
ا أ
اÿاصس؟

فالسضؤوإل إلذي Áكن طرحه ماذإ نريد؟ ‘
ح Úأإصضبح إ◊ديث عن إلثقافة مرتبطا أإو
م- -ره -ون -ا ب -ا’سض -ت -ث -م -ار ‘ إل -ث -ق -اف -ة ،وم -ن
إأ’ولويات إلتي وجب على إلسضياسضي إ’هتمام
ب-ه-ا ،ح-يث ي-ت-ط-لب إأ’م-ر إسضÎإت-ي-ج-ي-ة عمل
وإضض -ح -ة ورؤوي -ة إسض -تشض -رإف-ي-ة ت-وإكب ط-م-وح
إŸثقف إ÷زإئري ،وتصضور يفضضي إ– ¤قيق
إخرإج إلثقافة من إلنظرة إلقاصضرة إ ¤تصضور
شضمو‹ يحقق إ◊ضضور إلعاŸي.
م -ا ي -أام -ل -ه إŸث-ق-ف إ÷زإئ-ري ‘ ج-زإئ-ر
ج-دي-دة سض-ي-اسض-ة ث-ق-اف-ي-ة ت-ت-ك-ف-ل بها إلدولة،
سضياسضة يشضارك فيها إŸثقف إŸسضؤوول غÒ
إŸتسضلق ،إلوإعي بالرإهن وإŸسضتقبل ،وهنا
على إ÷هة إلوصضية أإي وزإرة إلثقافة أإن تعي
إل- -دور إŸن -وط ب -ه -ا ‘ إŸشض -ه -د إل -دإخ -ل -ي
وإÿارج -ي ب -ع -ي -دإ ع -ن إŸه -رج -ان -ات إل-ت-ي
أإصضبحت ‘ حاجة ماسضة إ ¤إعادة إلنظر

^^ نحن مقبلون على ما يسضمى بالدخول
إأ’دبي ،وكذإ معرضش إلكتاب إلدو‹ إلذي
أإصض -ب -ح وإج-ه-ة –ف-ظ م-اء إل-وج-ه ،وإإ’ق-ب-ال
عليه من ﬂتلف إلفئات إلعمرية يؤوكد على
تعطشش إŸوإطن إلبسضيط إ ¤إلفعل إلثقا‘،
وخاصضة ‘ إŸدن إلدإخلية وإلذي سضتكون
أإغ- -لب إŸنشض- -ورإت ف- -ي- -ه ت- -تضض -م -ن إ◊رإك
إلشض -ع -ب -ي ،وإلسض -ي-اسض-ة إ÷دي-دة وإل-ت-ح-دي-ات
إل -كÈى إل -ت -ي ت -وإج -ه إلشض -عب إ÷زإئ -ري ‘
صضناعة إلقرإر...إلخ.

^ ك- -ي- -ف ت- -ن -ظ -ري -ن ل -ع Ó-ق -ة
الّثقافة بالسشياسشة؟

^^ من إلصضعب جدإ فصضل إلسضياسضة عن
إلثقافة وما لها من تـأاث Òعلى ذلك ،أإعتقد
أإّنه حان إلوقت كي تفهم إلسضلطة وإأ’حزإب
إلسض -ي -اسض -ي -ة أإه -م -ي -ة ودور إŸث -ق-ف ،وإعÓ-ء
م -ك -ان -ت -ه ‘ –صض ÚإÛت-م-ع وت-ط-وره ،وأإن
ع -ج -ل -ة إل -ت -ن -م -ي -ة وح -ل إŸشض -اك -ل م-ره-ون-ة
Ãسضاهمة إŸثقف وإŸفكر للخروج من دإئرة
إ’ن -غ Ó-ق وإل -رأإي إل -وإح -د ،وإ’سض-ت-ف-ادة م-ن
إج -ت -ه -ادإت -ه وق -درت -ه ‘ إع -ادة إل -ت-وإزن إ¤
إ◊قل إلسضياسضي إلذي يشضهد توّترإ كبÒإ.

الشّشاعرة والفنّانة الّتششكيلية سشهام ششريط:

نحتاج إ ¤إلّتغي Òإ ¤إألحسسن وإلتّفاعل مع إألحدإث
إذإ تكلمت عن أإوضضاع إلبÓد إ◊الية
إل -ت -ي ت -ع -يشض -ه -ا ،سض -أارك -ز ع -ل -ى سض -ي-اسض-ة
إل -ت-ج-ه-ي-ل إل-ت-ي ط-ب-قت ‘ إ÷زإئ-ر م-ن-ذ
سضنوإت ح Úم ّسضت جميع إŸيادين بكل
إل-ط-رق وإل-وسض-ائ-ل ب-ت-وصض-ل إÛت-م-ع إ¤
إل- -ع- -يشش ‘ ف- -رإغ ث- -ق -ا‘ وإب -دإع وف -رإغ
روحي ’ ينتج من خÓله إ ¤ما هو رديء
وذو مسض - -ت - -وى م - -ت- -ذ ،Êح- -ت- -ى وإن ك- -ان
أإصض -ح -اب إŸن-اصضب ذوي شض-ه-ادإت ع-ل-ي-ا
وخاصضة ‘ إÛال إلثقا‘ فنيا وأإدبيا.
إŸب -دع-ون إل-ق-دإم-ى  ⁄ت-ت-م ل-ه-م ف-رصض-ة
إلÈوز وإلظهور ‘ إلسضاحة إلثقافية أ’نهم
أإقصضوإ عمدإ وبطريقة مباشضرة وبنسضبة
ك -بÒة ج -رإء ت-ط-ب-ي-ق سض-ي-اسض-ة إل-ت-ج-ه-ي-ل،
ف -وصض -ل -ن -ا إ ¤ه -ذه إل-ن-ت-ي-ج-ة م-ن خ-م-ول

وإشضمئزإز من إإ’بدإع إ◊قيقي ،وهذإ
إل -وضض -ع Áسش ك -ل ق-ط-اع-ات إل-وط-م وك-ل
Óسضف.
إÛا’ت إلثقافية ل أ
إلتغي Òمطلوب وأإصضبح شضيئا بديهيا ‘
ج -م -ي -ع إÛا’ت إل -ث -ق -اف-ي-ة إذإ أإوق-ف-ن-ا
م -وج -ة إل -ت -ج -ه -ي -ل وإل -ت -ج -اه -ل وم -وج-ة

إلÓمبا’ة من طرف إŸسضؤوول Úسضنجد
إÛال ل -ت -حسض ÚإŸسض -ت -وى إل -ث -ق-ا‘ ‘
بÓدنا .من يقيم مسضتوى إŸبدع وإإ’بدإع
إ◊ق -ي -ق -ي؟ ه-ل إŸب-دع سض-ي-ت-ق-ب-ل إل-ن-ق-د

وإنتقاد من هو أإقل مسضتوى؟ إلكث Òمن
إأ’سضئلة تطرح و’ ‚د لها جوإبا ،فهل
سضنتغّير فع Óإ ¤إأ’حسضن ‘ ظل هذه
إأ’وضضاع إلسضياسضية إŸفزعة؟

14

لثن ٣0 Úسشبتم 20١٩ Èم الموافق لـ  ٣0محرم  ١44١هـ العدد ١8060
اإ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

آرآء آŸثّقفÚ

الثق ـ ـ ـا‘

نداءات لتغي Òأاوضضاع الّثقافة ورّد ا’عتبار Ÿن يؤؤّثر ‘ اÛتمع

نقاط مششÎكة جمعت ب ÚآŸثّقف ÚوآŸثّقفات آلذين طرحنا عليهم إآششكالية آŸلف ،وآلذين عّبروآ عن أآسشفهم آلششديد على آلتهميشش آلذي يطال آلنخبة آ÷زآئرية منذ سشنوآت
لمر آلذي خلق نوعا من آختÓل آلتوآزن آنعكسش بالسشلب على آŸششهد آلثقا‘ آ÷زآئري ،وبالتا‹ كششف عن آلثغرة آلكبÒة آلتي
عدة ،وإآبعادها و غيابها عن آلسشاحة آلسشياسشية آ أ
تركها غياب آلنخبة عن آلسشاحة آلسشياسشية ‘ آلبÓد.
رصشدتها :حبيبة غريب

لعÓمية حياة بن بتقة:
^آ إ

علينا ا’سضتثمار وبجد ‘ بناء اإ’نسضان
اŸثّقف
لو قّيمنا اŸششهد
الثقا‘ ‘ ا÷زائر
خÓ- - -ل السش- - -ن - -وات
األخÒ- - -ة- - ‚ ،د أان
اŸع- - -رضض ال- - -دو‹
ل -ل -ك -ت-اب ال-ذي ي-ت-م
ت -ن -ظ -ي -م -ه م -رة ك-ل
سش- -ن -ة ه -و اÙط -ة
الوحيدة التي Áكن
ا◊ديث ع - - -ن- - -ه- - -ا،
ح- -يث أان اŸع- -رضض
ي- - -ع- - -د اŸت- - -ن - -فسض
الوحيد واŸوعد الذي يجمع العديد من الكتاب
واŸب- - -دع Úداخ- - -ل وخ- - -ارج ال - -وط - -ن وم - -ن ك - -ل
اŸسشتويات..وخارج هذا اŸوعد ،هناك ركود ششبه
تام للنششاطات اإلبداعية ‘ ا÷زائر عدا بعضض
اŸواعيد الثقافية ،على غرار اŸهرجان الدو‹
للششريط اŸرسشوم  FIBDAومهرجا Êتيمقاد
وج-م-ي-ل-ة ،ال-ت-ي ت-ن-ف-رد ب-ت-ن-ظ-يمها بعضض الوليات،
فيما تششهد وليات أاخرى ركودا تاما .أاما إاذا بحثنا
عن األسشباب فهي كثÒة وأاهمها أان الفسشاد الذي
عرفته البÓد طيلة  20سشنة كاملة والذي مسض كل
القطاعات ،ل Áكن بأاي حال من األحوال أان
يسشتثني قطاع الثقافة ،رغم ما يقال عن ضشآالة
اŸيزانية التي “نح للقطاع ،إال أان الفسشاد هو
الفسشاد.
الفسشاد الذي يؤوكد اŸنتسشب Úإا ¤هذا اÛال،
أانه دمر فرصض النهوضض بالقطاع ،فاŸتأامل ‘
الواقع الثقا‘ با÷زائر ،ل Áكن إال أان يخرج
بنتيجة مؤوŸة ،ذلك أان اŸششهد السشائد ل يعكسض
ح -ج -م ال -ق-درات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة ول
يعكسض كل ذلك التنوع الثقا‘ الكب Òالذي تتميز به
ا÷زائر.
اŸثقف ابن بيئته لذا ل Áكن أان يفكر خارج
«نصض ا◊راك»Ã ،عنى أان األوضشاع التي تعرفها
ا÷زائ -ر ،السش -ي -اسش -ي -ة واإلق -تصش -ادي-ة ،ل Áك-ن ‘
الوقت ا◊ا‹ أان تسشاهم ‘ إاثراء هذا اÛال ،ألن
اŸواط -ن واŸث -ق -ف ك Ó-ه -م -ا م -نشش -غ -ل ب-ا◊راك
واإلنتخابات أاي Ãصش Òا÷زائر.
زد ع -ل -ى ذلك أان ا÷م -ي -ع ي-ن-ت-ظ-ر ف-ت-ح م-ل-ف-ات
الفسشاد ‘ هذا القطاع ،كما أان هناك مطالب
بتجميد النششاطات الثقافية أاو إالغائها ،بحجة أان
الوضشع الراهن ل يسشمح بصشرف أاموال ‘ ما
يعتÈه البعضض «الششطيح والرديح» ‘ ظل األزمة
اŸالية التي يتنبأا بها الكث Òمن العارف Úبالششؤوون
اإلقتصشادية.
وا◊قيقة أان حادثة حفل «سشولكينغ» كان لها
األث-ر السش-ل-ب-ي ع-ل-ى ال-نشش-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وÁكن
القول أان ا◊ادثة رهنت بر›ة النششاطات ‘ هذا
القطاع.
كل هذه العوامل وأاخرى سشتحول دون انتعاشض
السش -اح -ة ال -ث -ق -اف-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ‘ ال-وقت ا◊ا‹
هناك حقيقة مرة يجب أان نعÎف بها ،وهي أان
السشلطة طيلة  20سشنة كاملة عزلت اŸواطن عن
اŸشش -ه -د ال -ث -ق -ا‘ ك -ان م -ن اŸف-روضض أان ي-ك-ون
اŸواطن جزء من اŸششهد ،باعتبار أان الثقافة
“ثل هويته ا÷زائرية ،لكن التهميشض كان سشيد
اŸوقف والنتيجة حدوث ششق كب Òب ÚاŸواطن
والقطاع.
القطاع يحتاج فع Óإا ¤انتفاضشة ضشد تراجع
ا◊ال- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ،ا◊ال- -ة ال -ت -ي تÎج -م فشش -ل
اسشÎاتيجية الدولة ،من خÓل وزارة الثقافة ‘
تسشي Òالقطاع..اسشتدراك ما Áكن اسشتدراكه ،لن
يكون إال برد العتبار للمثقف ،ذلك أان السشتثمار
‘ اŸورد البششري هو أاهم اسشتثمار على اإلطÓق،
لهذا لبد من وضشع سشياسشات ثقافية كفيلة ببناء
اإلنسشان اŸثقف ،على اعتبار أان العمل الثقا‘ ‘

أاي بلد هو رافد من روافد التنمية ،ومرآاة عاكسشة
لدرجة وعي أاهلها ومواطنتهم.
وإاذا –قق ذلك أاي ” احتواء اŸثقف والحتفاء
ب -ه م-ن خÓ-ل تشش-ج-ي-ع-ه وت-ث-م Úق-درات-ه– ،ق-قت
النطÓقة وكسشبنا رهان الهوية الثقافية وطبقنا ‘
الواقع اŸادة  45من الدسشتور «ا◊ق ‘ الثقافة
مضشمون للمواطن».

^ آلشّشاعرة سشعاد كاششا:

على اŸثّقف Úمؤاكبة كل اأ’حداث
باإيجابية
ال - -ث - -ق - -اف - -ة ج- -زء ل
ي- -ت- -ج- -زأا م -ن اŸشش -ه -د
العام ‘ البÓد ‘ ،كل
زم - - - - - - - - - - - -ان و–ت أاي
ظ - -روف ،ع - -ل - -ي - -ه- -ا أان
ت- -واكب األح -داث ب -ك -ل
إاي- -ج- -اب- -ي- -ة ،وأاع- -ت- -ق- -د
شش-خصش-ي-ا أان-ه ل ي-ن-ب-غ-ي
إايقاف بر›ة األنششطة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ع Èالوليات
ب-ل اسش-ت-م-راره-ا شش-أان-ها
شش - - -أان ال - - -ت- - -ع- - -ل- - -ي- - -م،
الصش -ح -ة....وك -ل م -ا ي-ن-ف-ع ال-ف-رد واÛت-م-ع .أام-ا
اإلبداع فهو ليسض مرهونا بظرف أاو بآاخر ،بل
بالقدرة اإلبداعية لكل مبدع.
لسشاسض على أادواته
اŸبدع أاو اŸثقف يرتكز با أ
اإلب -داع -ي -ة وال -ت -ي ه -ي ك -ام -ن-ة ف-ي-ه ،م-ن م-واهب
لكادÁية ،وهي
وملكات فنية ،أاو إا ¤دراسشاته ا أ
التي تعطيه هذا اللقب باسشتحقاق ،لن النششاط
ال -ث -ق -ا‘ ه -و ف-ع-ل إانسش-ا Êاسش-ت-ث-ن-ائ-ي ،ي-واكب ك-ل
الظروف واŸعطيات ،اŸششكل يكمن ‘ إابراز هذا
اإلبداع وهذا العطاء الثقا‘ اŸتنوع ،وهل تعطى
الفرصشة للمثقف Úا◊قيقي Úأام ل؟ اŸثقف ل
ي -ح -ت-اج سش-وى ت-ك-ث-ي-ف ال-نشش-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-ك-ل
أاطيافها ،يحتاج أايضشا إا ¤مرافق مفتوحة دائما،
وطموحه األك Èهو رفع كل ا◊واجز بينه وبÚ
لخ Òهو ا◊كم
لن هذا ا أ
اŸتلقي أاو ا÷مهور ،أ
األول واألخ.Ò

^ آلكاتب رضشوآن غضشبان:

قطاع الثقافة يفتقر إا ¤قؤانÚ
واسضÎاتيجية تخدم الّنخبة واÛتمع
إاذا ت -ك ّ-ل -م -ن-ا ع-ن
ال- -دخ- -ول ال- -ث -ق -ا‘
لهذه السشنة ‘ ظل
األوضش-اع السش-ي-اسش-ية
ا◊ال - - -ي - - -ة ال - - -ت- - -ي
تشش- -ه- -ده -ا ب Ó-دن -ا،
ف - - - - - - - -إان ذلك  -أاي
األوضش - -اع  -ت - -ؤوث - -ر
ب - -ال - -ط - -ب - -ع ع - -ل - -ى
ال- -نشش -اط ال -ث -ق -ا‘،
ف -ال -دول -ة ›م-وع-ة
م- - - -ن اŸؤوسشسش- - - -ات
اÎŸابطة ‘ ما بينها ،فإان ششهدت الدولة أاي نوع
من أانواع الضشطراب السشياسشي أاو القتصشادي أاو
األمني ،فإانه وكتحصشيل حاصشل سشيؤوثر ذلك على
لنششطة ‘ الوليات،
الدخول الثقا‘ وبر›ة ا أ
خاصشة وأاننا نتكلم عن عدم توفر أاي مؤوسشسشات
خاصشة ناششطة ‘ هذا اÛال فتكون الوجهة عند
ا÷ميع هي اŸؤوسشسشات التابعة للقطاع العمومي
من مسشارح ومكتبات مطالعة وغÒها.
لمر Ãوضشوعية ،فإانه يجب
غ Òأانه ولدراسشة ا أ
علينا ‘ البداية أان نؤوكد على ضشرورة ا◊فاظ
على سشÒورة الدولة قبل ا◊ديث عن دخول قد ل

يختلف عن السشنوات السشابقة ‘ ششيء ،خاصشة بعد
أان ” تقويضض بعضض النششاطات الثقافية التي أاثرت
سشلبا على دور النخبة أاو اŸثقف ‘ اÛتمع و‘
تكوين آارائه وأافكاره.
وبدوري أارى أان النخبة ا÷زائرية ا◊الية ⁄
تقدم خÓل حوا‹ ثÓث Úسشنة أاي إاضشافة للمششهد
الثقا‘ ا÷زائري ،فأاصشبح الدخول الثقا‘ ل Áثل
سشوى حلقات إاعادة للسشنوات الفارطة ،هذا طبعا
إاذا ما قارنا دورة النخبة ا÷زائرية ‘ صشناعة
الوعي قبل الثورة التحريرية ،وكذا ‘ السشنوات
لمر الذي يدفعنا للوقف جليا
لو ¤لÓسشتقÓل ،ا أ
اأ
عند هذه النقطة ،ف Óيصشبح اŸطلب اليوم هو ما
ت-ق-دم-ه اŸنشش-آات ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن نشش-اط-ات ،ب-ل م-ا
يقدمه اŸثقف ا÷زائري للمجتع ،وهل اŸثقف
ا÷زائري اليوم أاصشبح يحمل فكرا ورسشالة Œمع
الناسض حوله ،أام أانه أاضشاع البوصشلة فأاصشبح يتبنى
أاف- -ك- -ار ال- -ن- -اسض ك- -ي ي- -جب ب- -ه- -ا أاك Èع- -دد م -ن
اŸتابع ،Úأاو ما يسشمى ‘ الوسشط العامي بركوب
اŸوجة.
وعند وصشولنا إا ¤كل هاته التسشاؤولت وكتحليل
للوضشع الثقا‘ الراهن ولÓسشتفادة من ما سشيسشفر
عليه الوضشع السشياسشي للبÓد ،فإاننا نطمح أان يتم
تغ Òوتعديل عدة قوان Úمتعلقة بالقطاع الثقا‘
كقانون النششر مث ،Óكما أان يكون هناك تعاون
حقيقي بﬂ Úتلف هيئات الدولة خاصشة قطاع
الÎبية للعمل على تنششأاة جيل يتعلق باŸسشرح
لدب وغÒه-ا ،فصش-ناعة
والسش-ي-ن-م-ا واŸوسش-ي-ق-ى وا أ
جيل يهتم با÷انب الثقا‘ إاضشافة إا ¤تعديل بعضض
ال -ق -وان Úك -م -ا أاسش -ل-ف-ن-ا ي-ج-ع-ل نسش-ت-بشش-ر خÒا ‘
اŸسشتقبل.
لن أاؤوكد هذا الطرح هو Œربة
وما يدفعني أ
لو ‘ ¤أاحد بلديات وليتي ،حيث
ششخصشية ‹ ا أ
قدمت ندوة  ⁄يحضشرها أازيد من أاربع أاششخاصض،
والثانية حضشوري ‘ مسشرحية أاقيم العرضض فيها
وال- -ق- -اع- -ة ب- -ه -ا شش -خصش Úف -ق -ط ،ن -اه -يك ب -عضض
لف Ó-م ال -ت -ي أال-غ-يت بسش-بب ع-دم
اŸسش -رح -ي -ات وا أ
لم -ر ال -ذي ي -ؤورق صش -ن -اع
ت -واج -د ج -م -ه -ور وه -و ا أ
لسشاسشي
اŸششهد الثقا‘ ‘ ا÷زائر ،فالهدف ا أ
لنسشان قبل ا◊ديث عن أاي
اليوم هو صشناعة ا إ
نششاط ،فهذه الصشناعة بإامكانها أان تكون الداعم
لول للرقي بالنششاط الثقا‘ ‘ البÓد ويصشبح
اأ
الدخول الثقا‘ دخول متميزا ينتظره ا÷ميع.

^ آلكاتبة
سشهام بن Ÿدق:

ننتظر من الؤطن
أان يتحّرر ثقافيا
ال - -ث- -ق- -اف- -ة شش- -يء
فاقد ◊سشده وروحه
ال-ت-ي ت-ب-ن-ي اÛتمع
ا÷زائ -ري ،إال أان -ه -ا
ت- - -ت - -ع - -اط - -ى أادوي - -ة
له -م -ال ،ف -م -ن ب Úالدوي -ة ت -ق -وÁه -ا
Ÿق -اوم -ة ا إ
بصشالونات أادبية –ظى ببعضض الهتمام من طرف
بعضض اŸثقف Úوبعضض اŸلتقيات التي تتناسشق مع
لث-راء
م -راد ا÷م -ه -ور ال -غ -ن -ي Ãضش -ام Úه -ائ -ل-ة أ
لسشاحة اŸعارضض الوطنية والدولية للكتاب ،التي
ن-ب-ت-غ-ي م-ن-ه-ا إاظ-ه-ار م-دى حب اŸث-ق-ف ل-ل-ث-ق-اف-ة
العاŸية والوطنية.
لبداع واŸبدعون مهمشش ،Úيعمل اŸبدع بكل
اإ
جهده اŸا‹ والبد Êحتى يصشل إا ¤دور النششر ،إال
لسشعار مرتفعة جدا .وبالتا‹ ل يجد اŸؤولف
أان ا أ
بدا من كتبه إال أان يفكر ‘ وصشوله إا ¤القارئ ،وإان
 ⁄يكن له مدخول منه حتى يطبع طبعات أاخرى،
وبالتا‹ اŸؤولف يريد أان تكون له حقوقا أاخرى
اŸؤولف اŸبدع ل ينتظر نقودا تغنيه ،كما أاّنه ل
يريد أان يكون مؤولفا خاسشرا يريد أان تكون له
التفاتة ايجابية من وزارة اجثثافة ،ونحن ننتظر
بعضشا من الوطن أان يتحرر ثقافيا وأادبيا ،بيت
الشش -ع -ر ي -حضش -ره إال م -ن ل -ه ال -ق -درة اŸال -ي-ة عÈ

وليات ا÷مهورية ،وان كان فيه ندوات فالقليل
جدا من يحالفه ا◊ظ ‘ ا◊ضشور.
“ن-ي-ات-ي أان ي-ك-ون ÷سش-د ال-ث-ق-اف-ة روح-ا ط-ي-ب-ة
Œع -ل -ه يسش Òب -ه -ا إا ¤ال -ت-ف-وق والزده-ار ب-ن-ج-اح
اŸؤولف ا÷زائري ‘ كل ما يششارك فيه بجديده
وقدÁه باŸششّرف.

^ آلشّشاعر
بن رآحلة
معمر:

ا’عتقاد أاّن
اŸثّقف ’ يطعم
خبزا سضاخنا
اعتقاد خاطئ
مثّقف
Ãششمولت ما يحبل
لك Ìاسشتششعارا لكل مسشتصشغر
به اŸصشطلح هو ا أ
م -ن الشش -رر ،وه -و اŸرصش -د ال -وج -دا Êوال -ف -ك -ري
Óمة أاو
لبداعي ،واŸتوقع ‘ الضشم Òا÷معي ل أ
وا إ
ه -ك -ذا ي-جب أان ي-ك-ون ب-اسش-تشش-راف-ه ،ل-ك-ل سش-واك-ن
ومتحركات اÛتمع...بآالمها وأامالها.
فاŸثقف اŸبدع رسشالته التوق إا ¤األفضشل ،هو
واسش -ط -ة ال -ع -ق -د م -ن ك -ل ح -راك..وم -دون ل-ن-بضض
إايقاعها..و›التها وينضشوي –ت هذا كل مثقف
‘ كل مناحي الفكر والسشياسشة والقتصشاد .إان أاوان
ال- -وع- -ي ا÷م- -ع- -ي ب ÚاŸث- -ق -ف وب -اق -ي شش -رائ -ح
اÛت -م-ع غ-ي-اب أاو ت-غ-ي-يب اŸث-ق-ف ع-ن اŸشش-ه-د
يÎك فضشاء فارغا Áلؤوه الكث Òمن التضشاد مناخا
خصشبا لكل مسشتورد ،فكرا ومنهجا وثقافة قد ل
لرضش- -ي- -ة ح- -ل- -م ا◊راك ،رؤوي- -ة وتصش- -ورا
ت- -ؤوسشسض أ
لهداف اŸنششودة والتغي ÒاŸتوخى ‘
و–قيق ا أ
كل مناحي ا◊ياة.
‡ن Áتلكون هذه
Ò
ث
ك
ل
ا
ف
ش
س
جل مع ا أ
ل
ونسش ّ
ّ
الصشفة ‘ ،غرف مظلمة ،بعيدين كل البعد عن ما
ه -و ج -ار ‘ السش -اح -ة .والسش -ؤوال اŸل -ح :ه -ل غّ-ي-ر
اŸثقف ا÷زائري من دولب الواقع اŸعاشض فكرا
وتنظÒا وإاسشقاطا؟ وأاين يتموقع من ضشم Òاألمة
بأاسشعار حمله ا◊راك ونسشبه إا ¤مثّقف أاو مفكر؟
غ-ي-اب ال-وع-ي ا÷م-ع-ي واث-ب-ات اŸث-ق-ف ل-ف-كره
وإابداعه يبقى بعيدا عن التأاث Òوالفاعلية ،تكتنفه
الضشبابية ،وعدم القدرة على إاثبات الذات الثقافية
ا÷زائ-ري-ة .ول-ع-ل أاك Èدل-ي-ل...اŸف-ك-ر ا÷زائ-ري
على سشبيل اŸثال ل ا◊صشر ،مالك بن نبي ،كل
ل· فديت أافكاره ول يخلو منهج من تصشوره،
اأ
النهضشة والتغي ‘ Òجامعات العا ،⁄لكن  ⁄نرى
أاح -د ‡ن ي -رسش -م -ون م -ع-ا ⁄ا◊راك السش-تشش-ه-اد
ب -ف -ك -رة م-ن أاف-ك-اره .الشش-يء اآلخ-ر ،وال-ظ-اه-رة ل
تعمم ،فاŸثقف ا÷زائري ليسض مذكورا ‘ صشحف
الدولة ،مازالت الرؤوية والعتقاد أانه ل يطعم
خبزا سشاخنا ،ومع هذا فهناك من يحاول إارسشاء
بصشمات ثقافية إابداعية تسشاير إايقاع ا◊راك
وا◊راك الثقا‘ ولو على اسشتحياء نظرا لتغييبه
Óمة
من لدن صشناع القرار يبقى معلما ومÓذا ل أ
رغم تقزÁه ماديا .وحضشور اŸثقف يبقى أامة
لنه ببسشاطة يصشنع السشتثناء والتميز
‘ واحد أ
والتفرد .و‘ الدول التي فكت ششفرة الثقافة ظل
Óب-داع
اŸث -ق -ف ع -ن -ده -م ل ي-داسض..احÎام-ا ل -إ
لم- -ل ‘ ا–اد ال- -ك- -ت- -اب
وال - -ث - -ق- -اف- -ة ول- -ع- -ل ا أ
ا÷زائ -ري Úال -ذي م -ازال مسش-اي-را Ÿسش-ت-ج-دات
ن- - -بضض ا◊راك رغ- - -م ال- - -ت- - -ع- - -ت - -ي - -م وﬁاول - -ة
لقصشاء..من كل حدب وصشوب تكريسشا للرداءة
اإ
وت -ع -م -ي -م -ه -ا ي-ب-ق-ى رغ-م ك-ل م-ا ي-ق-ال اÙرك
للثقافة داخل الوطن وخارجه .وكل مثقفي هذه
لمة الذين أادركوا أان للكلمة فعلتها ،نأامل أان
اأ
تتجذر رؤوى الثقافة ‘ كل مناحي ا◊ياة ،وتكون
لها البصشمة الفارقة ‘ هبة ووعي ،وأامة –Îم
م-ث-ق-ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ان-ت-م-اءاتهم ومششاربهم
لمة.
لتحقيق حلم هذه ا أ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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 ·ÓاŸتحدة
الدورة  74للجمعية العامة ل أ

تأاكي ـ ـ ـد عا Ÿـ ـ ـي عـ ـ ـ ـلى حـ ـ ـ ـق الشضعـ ـ ـ ـ ـب
الصضح ـ ـ ـ ـ ـراوي ‘ تقريـ ـ ـ ـ ـ ـر اŸصضـ ـ ـ ـ ـÒ
تؤجه مسضؤؤولؤن سضامؤن
من ﬂتلف بقاع العا⁄
بدعؤات ملحة لÓأ·
اŸتحدة من اأجل لعب
دورها وتنفيذ
التزاماتها فيما يخصس
قضضية الصضحراء
الغربية وحق شضعبها ‘
ا◊رية وتقرير اŸصض.Ò

دعا الجتماع الؤزاري بشضأان
ليبيا الذي عقد على هامشس
ل· اŸتحدة‘ ،
اجتماعات ا أ
نيؤيؤرك جميع الدول إا¤
عدم التدخل ‘ النزاع أاواتخاذ
تداب Òتؤؤدي إا ¤تفاقمه،
مشضددين على ضضرورة أان
لعضضاء
“تثل جميع الدول ا أ
لسضلحة» ،وفق
لـ»حظر ا أ
لمن.
قرارات ›لسس ا أ

صشدر بيان عن ا’جتماع صشباح أامسس،
ج - -اء ف- -ي- -ه ،إان «اŸشش- -ارك ÚعÈوا ع- -ن
قلقهم إازاء الوضشع اأ’مني ‘ ليبيا» ،داعيا
إا ¤ع -ق -د م -ؤو“ر دو‹ ي-ج-م-ع أاصش-ح-اب
اŸصش-ل-ح-ة وا÷ه-ات ال-ف-اع-ل-ة اإ’ق-ل-يمية
ب -الشش -راك -ة م -ع ا’–اد اأ’ف -ري -ق -ي ◊ل
أازم- -ت- -ه- -ا ،ون- -زع سشÓ- -ح اŸي- -ل- -يشش- -ي- -ات
اإ’رهابية.
يششار إا ¤أان البيان متداول على وكا’ت

أانباء ومواقع إاخبارية ،و ⁄يؤوكد رسشميا
م - -ن ِق - -ب - -ل اأ’· اŸت - -ح - -دة أاوأاي م - -ن
ا◊كومات التي مثلها ا◊اضشرون.
حضش- -ر ا’ج -ت -م -اع وزراء و‡ث -ل -والصشÚ
ومصشر وفرنسشا وأاŸانيا وإايطاليا وروسشيا
وت -رك -ي -ا واإ’م-ارات واŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة
وال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ورئ-يسس م-ف-وضش-ي-ة
ا’–اد اأ’ف- -ري- -ق- -ي واŸم -ث -ل السش -ام -ي
ل–Ó- - - -اد اأ’وروب- - - -ي ون- - - -ائب رئ- - - -يسس
اŸف- -وضش- -ي- -ة اأ’وروب- -ي- -ة واأ’م Úال- -ع -ام
÷ام -ع -ة ال -دول ال-ع-رب-ي-ة ،واأ’م Úال-ع-ام
 ·ÓاŸتحدة ،و‡ثله اÿاصس ‘ ليبيا.
لأ
ون -اقشس اÛت -م -ع -ون ال -وضش -ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وطرق تهيئة الظروف ’سشتئناف العملية
السشياسشية التي تقودها اأ’· اŸتحدة.
ع ÈاÛتمعون عن إادانتهم ’سشتغÓل
الصش -راع م-ن ق-ب-ل ا÷م-اع-ات اإ’ره-اب-ي-ة
والعنيفة اŸتطرفة ،وقلقهم إازاء الوضشع
اإ’نسش -ا ‘ Êال -ب Ó-د ،م -ؤوك -دي -ن دع-م-ه-م
جهود وقف إاطÓق النار ،مع الدفع إا¤

حل سشياسشي يضشمن اسشتقرار ليبيا.
طالب اŸششاركون با’جتماع ‘ البيان
باسشتئناف العمل نحو إاطار سشياسشي ليبي،
يسش- -ت- -ن- -د إا ¤م- -ب -ادئ ب -اريسس وب -الÒم -و
وأابوظبي ،بهدف “هيد الطريق إ’جراء
ان- -ت- -خ- -اب- -ات ب -رŸان -ي -ة ورئ -اسش -ي -ة ذات
مصشداقية.
ششدد اŸششاركون ‘ البيان على «دعم
خ- -ط- -ة ع -م -ل اأ’· اŸت -ح -دة وا’–اد
اأ’فريقي إ’قامة مؤو“ر ليبي مششÎك،
م -ع ال -ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ال-دور اŸه-م ل–Ó-اد
اأ’فريقي ‘ حل النزاع وتعزيز السشÓم
اŸسشتدام ‘ ليبيا ،وكذلك ÷امعة الدول
ال - -ع- -رب- -ي- -ة وا’–اد اأ’وروب- -ي ‘ ه- -ذه
ا÷هود».
أاك -دوا دع -م -ه -م ا÷ه -ود ال -دؤووب -ة ال -ت-ي
Óم Úال-ع-ام
ي -ب -ذل -ه -ا اŸم -ث -ل اÿاصس ل -أ
غسش- -ان سشÓ- -م- -ة ل- -ت- -نشش- -ي -ط ال -ع -م -ل -ي -ة
السشياسشية ،معÈين عن التزامهم بالعمل
بشش -ك -ل ب -ن -اء م -ن أاج -ل ‚اح ال -ع -م -ل -ي -ة

السشياسشيةÃ ،ا ‘ ذلك مؤو“ر برل Úالذي
سشيعقد أاواخر أاكتوبر اŸقبل.
أاضشاف البيان أان هناك حاجة ماسشة إا¤
«إاعادة توحيد اŸؤوسشسشات الليبية ،وإانششاء
›لسس أامن وطني ،ووضشع خطة لنزع
سشÓح اŸيليششيات وا÷ماعات اŸسشلحة
وتسش- -ري -ح -ه -م ،وإاع -ادة إادم -اج -ه -م –ت
سشلطة ا◊كومة اŸدنية».
كما دعا البيان جميع الدول اأ’عضشاء إا¤
عدم التدخل ‘ النزاع أاواتخاذ تدابÒ
تؤودي إا ¤تفاقمه ،مذكرين بأان جميع
الدول اأ’عضشاء يجب أان “تثل ◊ظر
اأ’سشلحة ،وفقا لقرارات ›لسس اأ’من
ذات الصشلة.
شش- -دد ال- -ب -ي -ان ع -ل -ى ضش -رورة ال -ب -دء ‘
اإ’صشÓ- -ح- -ات ا’ق- -تصش -ادي -ة وا◊وك -م -ة
اŸناسشبة للبنك اŸركزي الليبي ،مطالبا
Ãزي -د م -ن الشش -ف-اف-ي-ة وال-ت-وزي-ع ال-ع-ادل
ل-ل-م-وارد م-ن أاج-ل تصش-ح-ي-ح ا’خ-ت’Ó-ت
ا◊الية.

الصضهاينة يحضضرون لقتحامات جماعية لÓأقصضى

الحـ ـتÓل اإلسضرائيل ـي يح ـاصضر الضضفـ ـة الغربيـ ـة والقطـ ـاع
فرضضت قؤات الحتÓل
لسضرائيلي ،أامسس ،إاغÓقا
ا إ
شضام Óعلى الضضفة الغربية
وقطاع غزةÃ ،ناسضبة «رأاسس
السضنة العÈية» ،ويسضتمر
حتى منتصضف ليل الثÓثاء
اŸقبل.
ذك -رت وك-ال-ة اأ’ن-ب-اء ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة أان
شش - -رط- -ة ا’ح- -تÓ- -ل نصش- -بت ح- -واج- -ز
عسش- -ك- -ري- -ة داخ- -ل ال- -ق -دسس ال -ق -دÁة
واسش-ت-ن-ف-رت ع-ن-اصش-رها على الطرقات
Óقصشى ،ومنعت العديد من
اŸؤودية ل أ
الشش - -ب - -ان م- -ن دخ- -ول- -ه ،ك- -م- -ا م- -ن- -عت
ال -ف -لسش -ط -ي-ن-ي Úم-ن أاراضش-ي الـ 48من
دخ- -ول اŸسش -ج -د ،وف -رضشت إاج -راءات
مششددة على دخول النسشاء ،واحتجزت
بطاقاتهن الششخصشية قبل السشماح لهن
بدخول سشاحات ا◊رم.
ك -انت «ج -م -اع -ات ال -ه -ي-ك-ل» اŸزع-وم

دعت ،أامسس اأ’ول ،إا ¤ت- - - -ن- - - -ظ- - - -ي- - - -م
Óقصشى،
اقتحامات جماعية وواسشعة ل أ
عششية «رأاسس السشنة العÈية» ،يششارك
فيها عششرات ا◊اخامات وكبار أاعضشاء
«جماعات الهيكل».
واق-ت-ح-م ن-ح-و  120مسش-ت-وطن ،أامسس،
اŸسشجد اأ’قصشى اŸبارك ،من جهة
باب اŸغاربة ‘ ،ح Úششددت قوات
ا’حتÓل من إاجراءاتها على اŸصشل،Ú
ومنعتهم من ا’قÎاب من اأ’ماكن التي
يقتحمها هؤو’ء اŸسشتوطنون
‘ اŸق-اب-ل ،أاك-د ال-ن-ائب ال-ف-لسش-ط-ي-ني
جمال اÿضشري رئيسس اللجنة الششعبية
Ÿواجهة ا◊صشار اإ’سشرائيلي ،أان 85
باŸائة من سشكان قطاع غزة يعيششون
–ت خ - -ط ال - -ف - -ق- -ر بسش- -بب ا◊صش- -ار
واإ’غÓ-ق اإ’سش-رائ-ي-ل-ي وت-ده-ور ا◊الة
ا’قتصشادية ،فيما بلغ معدل دخل الفرد
اليومي  2دو’را كحد أاقصشى وسشجل
معدل البطالة ب Úالششباب نسشبة 65
باŸائة.

قال اÿضشري  ‘ -تصشريح صشحفي -
إان «أاك Ìمن  300أالف عامل عاطل عن
ال - - -ع - - -م - - -ل بسش- - -بب ت- - -ردي اأ’وضش- - -اع
ا’قتصشادية ،فيما تزيد هذه القائمة
بشش -ك -ل ي -وم -ي بسش -بب ت -وق-ف مشش-اري-ع
أاسشاسشية».
أاششار اÿضشري إا ¤أان 100باŸائة من
مصش- -ان- -ع غ- -زة تضش- -ررت بشش- -ك -ل ك -ل -ي
أاوج-زئ-ي ،ف-ي-م-ا يشش-ه-د ال-ق-ط-اع بشش-كل
يومي إاغÓق ﬁال Œارية أاوششركات
أاومصش -ان-ع ج-راء اأ’وضش-اع ا’ق-تصش-ادي-ة
اأ’خطر منذ سشنوات.
ل- - -فت إا ¤وج- - -ود ن- - -قصس شش - -دي - -د ‘
السشيولة ،فيما تتناقصس القوة الششرائية
يوما بعد يوم ،وتسشود حالة من ا÷مود
ا’ق- - -تصش- - -ادي ع- - -ل- - -ى ك- - -ل الصش- - -ع- - -د
واŸسشتويات .قال رئيسس ÷نة مواجهة
ا◊صش -ار ا’سش -رائ -ي -ل -ي «م -ن ي-ت-ج-اه-ل
اأ’وضش - - -اع ا’ق - - -تصش - - -ادي - - -ة اÿطÒة،
يتجاهل واقعا كارثيا ،و’ يريد أان يتجه
أ’ي حلول».

ح- - -دد ا◊ل ‘ اŒاه Úأاسش - -اسش - -ي: Ú
أاول- - -ه- - -م - -ا وأاه - -م - -ه - -ا رف - -ع ا◊صش - -ار
اإ’سشرائيلي بششكل كامل وكلي ،حيث أان
اÛت -م -ع ال -دو‹ م -ط -الب ب -خ-ط-وات
عملية ،والضشغط على ا’حتÓل لرفع
ا◊صشار «غ Òالقانو Êوغ Òاأ’خÓقي
وغ Òاإ’نسش- -ا »Êال- -ذي ي- -ت- -ن -اقصس م -ع
مبادئ القانون الدو‹ ،اتفاقية جنيف
ال- -راب -ع -ة ،واإ’ع Ó-ن ال -ع -اŸي ◊ق -وق
اإ’نسشان ،أاما ا’Œاه الثا Êفيتمثل ‘
اسش- -ت- -م- -رار ال- -دع -م ال -دو‹ وال -ع -رب -ي
واإ’سشÓ- - -م- - -ي ‘ ج- - -م - -ي - -ع اÛا’ت
وخاصشة اإ’نسشانية منها ،لضشمان عدم
الوصشول Ÿرحلة ا’نهيار الششامل.
خ -لصس اŸسش -ؤوول ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي إا ¤أان
إان- -ه -اء ا◊صش -ار ي -ع -ن -ي ب -داي -ة ن -ه -اي -ة
اأ’زم - -ات ال - -ت - -ي ي - -ع - -يشش - -ه- -ا الشش- -عب
الفلسشطيني ‘ غزة ،معتÈا أان ا◊صشار
«جزء من ا’سشتهداف اإ’سشرائيلي للكل
الفلسشطيني».

فيما يسضّرع الدÁقراطيؤن اإجراءات عزله

الرئي ـ ـسس األمريك ـ ـي يع ـ ـت Èأان ب ـ ـÓده معّرضض ـ ـة للخطـ ـ ـ ـ ـر

حّذر الرئيسس الأمريكي،
دونالد ترامب مؤؤيديه،
اأمسس ،من اأن بÓده
«معرضضة ÿطر  ⁄يسضبق
له مثيل» ،وذلك بعد ،اأن
اأطلق الدÁقراطيؤن
اÿطؤة الأو‘ ¤
اإجراءات عزله بشضبهة
اأنه طلب من نظÒه
الأوكرا Êالتحقيق حؤل
خصضمه السضياسضي
جؤبايدن.

قال ترامب  ‘ -فيديو نششر على موقع
(توي )Îللتواصشل ا’جتماعي أامسس ،إان
«ال-دÁق-راط-ي Úي-ري-دون أاخ-ذ أاسش-لحتكم،
تغطيتكم الصشحية ،أاصشواتكم ،وحريتكم».
أاضش- -اف «ل -ن ن -دع ذلك ي -ح -دث أاب -دا ،أ’ن
مصش Òبلدنا على اÙك بششكل  ⁄يسشبق
له مثيل ،فهم يحاولون إايقا‘ أ’نني أاكافح
من أاجلكم ،ولن أادع ذلك يحدث أابدا».
يواصشل الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب،

اŸسش-ت-ه-دف ب-ت-ح-ق-ي-ق ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة سشوء
اسشتخدام مزعوم للسشلطة ،حششد مؤويديه
اسشتعدادا Ÿعركة عزله.
أاطلق الدÁقراطيون بواششنطن اÿطوة
اأ’و ‘ ¤إاجراءات عزل ترامب بششبهة أانه
طلب من نظÒه اأ’وكرا Êالتحقيق حول
خصش -م-ه السش-ي-اسش-ي ج-وب-اي-دن ‘ ،خ-ط-وة
نادرة أاحدثت زلزا’ ‘ واششنطن.

ج- -اء ‘ ب -ي -ان ل -رؤوسش -اء ÷ان اÿارج ّ-ي -ة
وا’سش-ت-خ-ب-ارات واإ’شش-راف ع-ل-ى السش-لطة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،ت-وج-ه-وا ف-ي-ه إا ¤ب-وم-ب-يو ،أان
«رفضشكم ا’متثال لهذه اŸطالبة سشُيششّكل
دلي ً
 Óعلى عرقلة –قيق ›لسس» النواب
‘ ه - -ذا اإ’ج - -راء ال - -ن - -ادر ضش ّ- -د رئ- -يسس
أام -ري -ك -ي .أاظ-ه-رت شش-ك-وى م-ن ‘ Èﬂ
أاج -ه -زة ا’سش-ت-خ-ب-ارات أان ت-رامب م-ارسس
Óسشاءة
ضشغوطًا على الرئيسس اأ’وكرا Êل إ
إا ¤منافسشه ا’نتخابي جوبايدن.

تعهد الدÁقراطيون التحرك بسشرعة ‘
قضش ّ-ي -ة ع -زل ت-رامب ،م-ع-تÈي-ن أان اأ’دّل-ة
واضشحة على إاسشاءته اسشتخدام ال ُسشلطة من
خÓ- -ل م -ك -اŸت -ه ال -ه -ات -ف ّ-ي -ة م -ع ن -ظÒه
اأ’وك- - -را Êوﬁاو’ت ال - -تسش ّ- -ت - -ر ع - -ل - -ى
ﬂالفات.
‘ أاو ¤اÿطوات ،طالب دÁقراطيون
يرأاسشون ÷اناً نافذة ‘ ›لسس النواب
وزي-ر اÿارجّ-ي-ة اأ’م-ري-ك-ي م-ايك ب-وم-بيو
اŸق -رب م -ن ت -رامب ب-ت-زوي-ده-م ب-وث-ائ-ق
ح -ول قضش ّ-ي -ة أاوك -ران -ي -ا ،ب -غ -ي -ة «تسش-ري-ع»
التحقيق الرامي إا ¤عزل الرئيسس.

اسضتقالة اŸبعؤث
الأمريكي

التحّرك بسضرعة

ق -دم اŸب -ع -وث اأ’م -ري -ك -ي إا ¤أاوك-ران-ي-ا
كورت فولكر ،أامسس اأ’ول ،اسشتقالته إاثر
تلّقيه اسشتدعاء من الكونغرسس ’سشتجوابه
‘ إاطار التحقيق الرامي إا ¤عزل ترامب.
وأاب -دى سش -ي -اسش -ي -ون أاوك -ران -ي -ون ق -ل -ق -ه-م
’سشتقالة اŸبعوث اأ’مريكي اÿاصس إا¤
كييف.
ع Úفولكر ‘ العام  2017لتو‹ اŸلف

اأ’وكرا ،Êوبخاصشة اإ’ششراف على الدعم
ا◊يوي الذي تقّدمه واششنطن للبÓد ‘
إاطار تصشّديها لتمّرد انفصشا‹ مدعوم من
روسشيا ‘ الششرق اأ’وكرا.Ê
ووصش - -ف ال - -رئ - -يسس اأ’وك - -را Êالسش - -اب- -ق
بÎوب -وروشش -ن -ك -و اŸع -ل -وم-ات ح-ول ق-رار
ف -ول -ك -ر ب -أان -ه -ا «م -ثÒة ل -ل -ق -ل -ق» مشش -ي-دا
Ãسش- -اه- -م- -ت- -ه ‘ «ت- -ع- -زي- -ز شش- -راك- -ت- -ن- -ا
اإ’سشÎاتيجية مع الو’يات اŸتحدة».
ق -ال ب-وروشش-ن-ك-و»م-ع ك-ورت ،كّ-ن-ا ج-م-ي-ع-ا
نششعر بثقة أاك ‘ Èأاوكرانيا».
من جهته ،صشرح وزير اÿارجية اأ’وكراÊ
السش-اب-ق ب-اف-ل-وك-ل-ي-م-ك Úأان ا’سش-ت-قالة «⁄
ت -ك -ن سش -ي -اسش -ي -ة ،ب -ل خسش -ارة ح -ق -ي-ق-ي-ة»
أ’وكرانيا ،وكتب كليمك Úعلى «إانها حالة
نادرة ‘ السشياسشة إانه أامر ﬁزن جدا».
وفولكر دبلوماسشي ﬂضشرم كان سشفÒا
ل -ل -و’ي -ات اŸت -ح -دة ل -دى ح -ل -ف شش-م-ال
اأ’طلسشي إابان عهد الرئيسس اأ’سشبق جورج
دب -ل -ي -وب -وشس ،وت -و ¤ف -ول -ك -ر م -نصش-ب-ه ‘
أاوكرانيا Ãوازاة إادارته معهد ماك‘ Ú
جامعة و’ية أاريزونا.

حظيت القضشية الصشحراوية خÓل
أاششغال دورة ا÷معية العامة ل·Ó
اŸت-ح-دة ب-ت-أاي-ي-د ع-اŸي ،وذلك م-ن
خÓل مداخÓت العديد من وزراء
ال- -دول اŸشش- -ارك -ة وك -ذا ال -ل -ق -اءات
الثنائية التي جمعتهم بوزير الششؤوون
اÿارجية الصشحراويﬁ ،مد سشا⁄
ولد السشالك ،والوفد اŸرافق له‘ ،
خطابها أامام ا÷معية العامة ،حيث
دعت وزي- - -رة الشش- - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة
ا÷ن-وب إاف-ري-ق-ي-ة ،ن-ال-ي-دي ب-ان-دور،
اأ’· اŸت-ح-دة ل-ل-وف-اء Ãسش-ؤوول-ي-ت-ها
وم- -ب- -ادئ- -ه- -ا ف- -ي -م -ا ي -خصس قضش -ي -ة
الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ومصش-ال-ح ششعبها،
مشش -ددة ع -ل -ى ح-ق الصش-ح-راوي‘ Ú
ا◊رية و‡ارسشة حق تقرير اŸصشÒ
وفق ما تنصس عليه الششرعية الدولية
وق- -رارات اأ’· اŸت- -ح- -دة و›لسس
اأ’من ذات الصشلة.
ق-الت رئ-يسش-ة ال-دب-ل-وم-اسشية ا÷نوب
إافريقية ،أان توقعات وطموح ششعوب
إافريقيا من أاجل قارة حقيقية بدون
أاي دول- -ة مضش- -ط- -ه- -دة أاوخ- -اضش- -ع- -ة
للسشيطرة اإ’سشتعمارية ’ تزال قائمة
إا ¤اليوم.
قالت ان بÓدها على اسشتعداد كامل
للعمل مع جميع الدول اأ’عضشاء من
أاجل تعزيز أاهداف اأ’· اŸتحدة
‘ –قيق السشÓم ،اأ’من والتنمية
وحقوق اإ’نسشان ‘ القارة السشمراء،
والوصشول إا– ¤قيق هدف ضشمان
“تع جميع ششعوب العا ⁄بالتنمية،
ا◊رية والدÁقراطية.

حق غ Òقابل للتصضرف
من ناحيته أاكد رئيسس وزراء أاوغندا،
روه- -اك- -ان- -ا روغ -ون -دا ‘ ،م -ع -رضس
خ- -ط -اب -ه أام -ام اŸشش -ارك ‘ Úأام -ام
 ·ÓاŸت-ح-دة،
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
«دعم بÓده ◊ق الششعب الصشحراوي
غ Òال -ق -اب -ل ل -ل -تصش -رف ‘ ت -ق -ري -ر
اŸصش Òوح- -رصش -ه -ا ع -ل -ى م -ط -الب
ششعب الصشحراء الغربية اŸششروعة
ال -ت -ي ي-ن-ب-غ-ي أان ي-أاخ-ذه-ا اÛت-م-ع
ال- -دو‹ ب- -ع Úا’ع- -ت -ب -ار ،م -ن أاج -ل

التوصشل إا ¤حل نهائي لقضشية آاخر
مسشتعمرة ‘ إافريقيا».
‘ سشياق متصشل ،أابدى ›ددا وزير
الشش- - -ؤوون اÿارج- - -ي- - -ة ال- - -ك- - -وب - -ي،
برونورودريغيز باريا ،تضشامن بÓده
ال - -ث- -ابت م- -ع الشش- -عب الصش- -ح- -راوي
وكفاحه اŸششروع الذي يخوضشه من
أاج -ل ح -ق-ه ‘ ا◊ري-ة وا’سش-ت-قÓ-ل
وبسشط السشيادة على أاراضشيه ،والعيشس
بسشÓ- -م شش- -أان -ه شش -أان ب -اق -ي شش -ع -وب
العا.⁄
ك -م -ا أاك -د ال-وزي-ر ال-ك-وب-ي «مسش-ان-دة
بÓده للجهود اŸبذولة من قبل اأ’·
اŸت -ح -دة ال -رام -ي -ة إا ¤إاي -ج -اد ح-ل
ل -قضش -ي -ة الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة يضش-م-ن
لشش -ع -ب -ه -ا ح -ق-ه ‘ ‡ارسش-ة ت-ق-ري-ر
اŸصش ،Òوف- -ق م -ا ت -نصس ع -ل -ي -ه ك -ل
ق-رارات-ه-ا واŸي-ث-اق ال-ع-اŸي ◊قوق
اإ’نسشان».

التعجيل بالسضتفتاء
أاعربت العديد من الدول اŸششاركة
وم -ن ب -ي -ن -ه -ا ا÷زائ -ر ع -ن دع -م-ه-ا
إ’يجاد حل لقضشية الصشحراء الغربية
يضشمن ‡ارسشة حق تقرير اŸصشÒ
للششعب الصشحراوي .ا÷زائر اعربت
على لسشان وزيرها للخارجية صشÈي
بوقدوم عن أاملها ‘ أان «تسشود روح
ا◊وار ب Úا’شش- -ق- -اء ‘ اŸم- -ل- -ك- -ة
اŸغربية وجبهة البوليسشاريو من اجل
ال -ت -وصش -ل ا ¤ا◊ل ال -ن -ه -ائ -ي ال-ذي
يضشمن للششعب الصشحراوي ‡ارسشة
ح -ق -ه اŸشش -روع ‘ ت -ق -ري-ر اŸصشÒ
وف -ق م-ب-ادئ م-ي-ث-اق ا’· اŸت-ح-دة

وق-رارات ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة و›لسس
ا’من ذات الصشلة».

دول اأخرى
روسش-ي-ا ،ل-يسش-وت-و ،ج-ام-ايكا وإايسشلندا
كانت من ب Úالبلدان التي أاعربت
ع -ن دع -م -ه -ا إ’ي -ج -اد ح -ل ل -قضش -ي-ة
الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة يضش-م-ن ‡ارسش-ة
ح- - -ق ت- - -ق- - -ري- - -ر اŸصش Òل - -لشش - -عب
الصشحراوي.
أايضشا و‘ كلمته أامام ا÷معية العامة
 ·ÓاŸت-ح-دة ‘ دورت-ه-ا ال-ع-ادي-ة
ل -أ
الـ ،74أاثار وزير خارجية إايسشلندا،
ك -ول -وك -ور ث-ور ث-وردارسش-ون ،انشش-غ-ال
بÓ- -ده ال- -ع- -م- -ي- -ق Ãج- -م- -وع -ة م -ن
النزاعات والقضشايا الدولية العالقة
دون ح - -ل ‘ اأ’ف - -ق ’ ،سش - -ي- -م- -ا ‘
الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،ل-يبيا وفلسشط،Ú
مؤوكدا ‘ السشياق ذاته دعم بÓده
◊ل سشياسشي سشلمي قائم على ا◊وار
ب Úاأ’ط -راف اŸت -ن-ازع-ة ول-ل-ج-ه-ود
التي تبذلها اأ’· اŸتحدة ‘ هذا
الصشدد.
م-ع ان-ت-ه-اء ال-ن-ق-اشس ال-ع-ام ع-ل-ى
مسش -ت -وى ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ،ال-ي-وم
اإ’ثن ،Úسشتششرع اللجان السشتة ‘
م -ن -اقشش -ة ج -دول أاع -م -ال ال -دورة
ا◊الية ‘ .هذا اإ’طار ،سشتتناول
ال -ل -ج -ن -ة ال -راب -ع -ة اŸسش-ؤوول-ة ع-ن
ال - -قضش - -اي- -ا السش- -ي- -اسش- -ة اÿاصش- -ة
وتصش- -ف- -ي- -ة ا’سش- -ت- -ع -م -ار ،قضش -ي -ة
الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ضش-م-ن ت-ط-بيق
اإ’عÓن اÿاصس Ãنح ا’سشتقÓل
للبلدان والششعوب اŸسشتعمرة.

ل‡ي إا ¤سضؤريا:
اŸبعؤث ا أ

اللّجن ـ ـ ـ ـ ـة الدسضتوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة سضتتـ ـ ـ ـ ـ ـو¤
إاع ـ ـداد إاصض ـ ـÓح دسضت ـ ـوري شضام ـ ـل

ل· اŸتحدة اÿاصس لسضؤريا أان اجتماع اللجنة اŸكلفة
أاعلن مكتب مبعؤث ا أ
لو ¤بجنيف ‘  30أاكتؤبر اŸقبل.
بصضياغة دسضتؤر جديد لسضؤريا سضيعقد للمرة ا أ
ل‡ي  ‘ -بيان له ،أان اللجنة سضتقؤم بإاعداد وصضياغة إاصضÓح
أاضضاف اŸكتب ا أ
Óزمة ‘
دسضتؤري يطرح للمؤافقة العمؤمية كإاسضهام ‘ التسضؤية السضياسضية ل أ
لصضÓح الدسضتؤري
لمن ( ، )2254مشضÒا ا ¤أان ا إ
سضؤريا و‘ تطبيق قرار ›لسس ا أ
« يجسضد اŸبادئ الثني عشضر (السضؤرية السضؤرية) نصضا وروحا ‘ الدسضتؤر
السضؤري واŸمارسضات الدسضتؤرية السضؤرية» .
أاوضشح أان اللجنة سشوف تتكون
م -ن ه -ي-ئ-ت Úمّ-وسش-ع-ت Úتضش-م-ان
 150رجل وامرأاة (بواقع  50من
طرف ا◊كومة السشورية و 50من
ط- - -رف ه - -ي - -ئ - -ة اŸف - -اوضش - -ات
السش - -وري- -ة و 50م -رشش -ح -ا م-ن
اÛتمع اŸد ،)Êوكذلك هيئة
مصش -غ -رة م -ن  45رج  Ó-وام-رأاة
(ب-واق-ع  15م-رشش-ح-ا م-ن ط-رف
ا◊كومة السشورية و 15من بÚ
م -رشش -ح -ي ه -ي -ئ -ة اŸف -اوضش -ات
السشورية و 15من ب Úمرششحي
اÛتمع اŸد Êاÿمسش.)Ú
ل- -فت ال- -ب- -ي- -ان إا ¤أان ال- -ه- -ي- -ئ -ة
اŸصش - -غ - -رة سش - -ت- -ق- -وم ب- -إاع- -داد
وصش- - - - -ي- - - - -اغ- - - - -ة اŸقÎح - - - -ات
ال-دسش-ت-وري-ة ،ف-ي-م-ا ت-ق-وم ال-هيئة
اŸوسش-ع-ة ب-إاق-راره-ا .ك-م-ا Áكن
ع -ق -د ال -ه -ي -ئ-ة اŸوسش-ع-ة بشش-ك-ل
دوري أاوم - -واز ‘ ال- -وقت ال- -ذي
تواصشل الهيئة اŸصشغرة أاعمالها
وذلك Ÿن - - - - -اقشش - - - - -ة وإاق - - - - -رار
اŸقÎحات.
وت -اب -ع :إان ال -ل -ج -ن -ة ب -ه -ي-ئ-ت-ي-ه-ا
(اŸوسشعة واŸصشغرة) سشتمارسس
عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق

ك -ل -م-ا أام-ك-ن وإا’ ف-ب-تصش-ويت 75
باŸائة على اأ’قل من اأ’عضشاء
‘ الهيئة اŸعينة أاي  113عضشو
حاضشر ومد‹ بصشوته ‘ الهيئة
اŸوسش -ع-ة و 34عضش-وا ح-اضش-را
وم- -دل- -ي- -ا بصش- -وت- -ه ‘ ال- -ه- -ي -ئ -ة
اŸصش- -غ- -رة ،وت- -ك- -ون نسش- -ب- -ة 75
باŸائة ثابتة.
أاوضش - -ح ال - -ب - -ي- -ان أان ال- -ل- -ج- -ن- -ة
الدسشتورية تتمتع بÎتيب متوازن
لرئاسشتها مع رئيسش ÚمششÎك،Ú
أاح - -ده- -م- -ا م- -رشش- -ح م- -ن ق- -ب- -ل
ا◊ك -وم-ة السش-وري-ة ،واآ’خ-ر م-ن
قبل هيئة اŸفاوضشات السشورية .
سش- -ب -ق أان ق -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة
السشوري ،وليد اŸعلم ،ان اللجنة
سش -ت -ب -دأا أاع -م-ال-ه-ا ‘ الـ  30من
أاك-ت-وب-ر اŸق-ب-ل ب-ج-نيف ،معتÈا
تشش -ك -ي -ل ه -ذه ال -ل -ج -ن-ة «إا‚ازا
هاما» لششعب بÓده.
انتقد مسشؤوول ‘ حزب كردي
سش -وري بشش-دة ت-رح-يب ال-و’ي-ات
اŸت -ح -دة اأ’م -ري -ك-ي-ة ب-ال-ل-ج-ن-ة
ال-دسش-ت-وري-ة ،مضش-ي-فا أان سشياسشة
واشش -ن-ط-ن Œاه اأ’زم-ة السش-وري-ة
غ -امضش -ة وت -رح -ي -ب -ه -ا ب-ال-ل-ج-ن-ة

الدسشتورية يأاتي فقط كاحÎام
·Ó
Ÿك - -ان - -ة اأ’م Úال - -ع - -ام ل - -أ
اŸت-ح-دة وال-ذي أاع-ل-ن شش-خصشيا
عن تششكيل هذه اللجنة.
وق - -ال ﬁي ال - -دي - -ن شش - -ي- -خ ‹
سش - - -ك - - -رت Òح - - -زب ال - - -وح - - -دة
الدÁقراطي الكردي ‘ سشوريا ـ
‘ تصشريح أامسس ،إان «واششنطن
تسش- -ع- -ى إ’ن- -ه -اك م -وسش -ك -و عÈ
اŸلف السشوري» ،لكن ‘ الواقع
يصشعب القول إانها تهتم بتطبيق
مضش - -م- -ون ق- -رار ›لسس اأ’م- -ن
الدو‹  ،2254وهذا أامر مقلق
ومؤوذي لنا كسشوري.Ú
كما انتقد عدم إاششراك اأ’كراد
‘ ال -ل -ج -ن -ة ال -دسش -ت-وري-ة وال-ت-ي
ضش -مت ‡ 150ث-ل ع-ن ال-ن-ظ-ام
وم- -ع -ارضش -ت -ه وخÈاء اÛت -م -ع
اŸد ،Êوت - -اب - -ع ق- -ائ« :Ó- -ه- -ذه
الّ-ل-ج-ن-ة ’ ت-أاخ-ذ ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار
بنود القرار  2254والذي ينصس
أايضش - -ا ب- -وج- -وب “ث- -ي- -ل ك- -اف- -ة
اأ’ط -راف السش-وري-ة ‘ خ-ط-وات
ال -ع -م -ل -ي -ة السش-ي-اسش-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا
ال -دسش -ت -ور إ’ي -ج -اد ح -ل سش -ل-م-ي
أ’زمة البÓد».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إإ’ثنين  30سسبتم 201٩ Èم
إلموإفق لـ  30محرم  ٤٤01هـ

اسشتخدمت الغاز اŸسشيل للدموع وخراطيم اŸياه

إلشسرط ـ ـة إلفرنسسي ـ ـ ـة تقم ـ ـع ﬁتج ـ ـي
إلسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎإت إلصسف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإء

اسشتخدمت الششرطة
الفرنسشية مرارا الغاز
اŸسشيل للدموع
وخراطيم اŸياه السشبت
لتفريق نحو األف
متظاهر من حركة
«السشÎات الصشفراء» ‘
مدينة تولوز ‘ جنوب
غرب فرنسشا .اأعلنت
الششرطة ‘ بيان
توقيف خمسشة
اأششخاصض بعدما تعرضض
عناصشرها لقنابل
األقاها متظاهرون.
إّت -ه -م «م -رصس -د ‡ارسس-ات
إلشس - -رط - -ة» ع - -ن - -اصس - -ره- -ا
Ãه - -اج - -م - -ة خ- -مسس- -ة م- -ن
م-رإق-ب-ي-ه خÓ-ل إلتظاهرة،
وب-ال-تسس-بب ب-ج-رح إأحدهم،
ونشسر إŸرصسد على تويÎ
صس - -ورإ ومشس - -اه- -د ت- -دع- -م
إّتهاماته ،كما وجّه رسسالة
م- -ف -ت -وح -ة إ ¤إلسس -ل -ط -ات
لÓحتجاج على ما حدث،
و ⁄تدل شسرطة تولوز باأي
تعليق على هذه إ’ّتهامات.
ك -ان إأح -د إأف -رإد إŸرصس -د
قد تقّدم ‘ وقت سسابق من
إلشسهر إ◊ا‹ بشسكوى ذكر
ف - -ي - -ه - -ا إأن - -ه ُج - -رح خÓ- -ل
تصس -دي إلشس -رط -ة ل -ت-ح-رك
إح- - -ت- - -ج- - -اج- - -ي ل - -لسسÎإت
إلصسفرإء .وخÓل إŸسسÒة
إاششهــــــــــــــــار

الششعب ٢٠١٩/٠٩/٣٠

إ’حتجاجية إلتي إنطلقت
عصس- -رإ رف -ع م -ت -ظ -اه -رون
’ف-ت-ة ضس-خ-م-ة ك-تب ع-ل-يها
«سسئمنا من إلبقاء على قيد
إ◊ي -اة .ن -ري-د إأن ن-ع-يشس».
وإأقفل مطعم Ÿاكدونالدز
إأب-وإب-ه ب-ع-د إشس-ت-عال مظّل ة
عند مدخله.
على إلرغم من إسستخدإم
إلشس- -رط- -ة إل- -غ- -از إŸسس -ي -ل
ل -ل -دم -وع وخ-رإط-ي-م إŸي-اه
وإصس - - -ل إŸت - - -ظ - - -اه - - -رون
إلتجّمع ‘ شسوإرع إŸدينة.
‘ إلعاصسمة باريسس إنضسم
م- -ت- -ظ- -اه- -رون م -ن ح -رك -ة
إلسسÎإت إلصس - - - -ف - - - -رإء إ¤
مسسÒة للمطالبة بالتصسدي
ل-ظ-اه-رة إل-ت-غّ-ي -ر إŸناخي.
وإأعادت تظاهرإت سسبتمÈ
إح- - -ي - -اء ح - -رك - -ة إلسسÎإت
إلصس -ف -رإء ل-ك-ن إل-ت-ع-ب-ئ-ة ⁄
تسستعد زخمها إلسسابق.
تاأتي إلتظاهرة بعد يومÚ
م- - - -ن كشس- - - -ف إ◊ك - - -وم - - -ة
إل-ف-رنسس-ي-ة مشس-روع م-وإزنة
ع -ام-ة ل-ل-ع-ام  2020يلحظ
خ- - -فضس إلضس - -رإئب ع - -ل - -ى
إلفرنسسيÃ Úقدإر إأك Ìمن
تسسعة مليارإت إأورو .وجاء
مشس -روع إŸوإزن -ة ن -ت -ي -ج -ة
لـ»ح- -وإر وط- -ن- -ي» إأط- -ل -ق -ه
إل-رئ-يسس إÁان-وي-ل ماكرون
لتهدئة إ’حتجاجات.

ك- -ان م- -اك- -رون إل- -ذي ف- -از
ب -ال -رئ -اسس -ة إل -ف -رنسس -ي-ة ‘
إل -ع -ام  2017ت-ع-ه-د إع-ادة
إل -ب Ó-د إ ¤إلسس-ك-ة إŸال-ي-ة
إلصس -ح -ي -ح -ة ،ل -ك -ن ح -رك -ة
«إلسسÎإت إلصس- - - - - -ف- - - - - -رإء»
إأع -اقت مشس -اري-ع-ه .وتّ-ت -ه-م
إ◊رك - -ة إ’ح - -ت - -ج - -اج- -ي- -ة
م -اك -رون ب -اأن -ه ن -خ -ب -وي ’
ي -درك إŸع -ان -اة إل -ي -وم -ي -ة
لكث Òمن إلفرنسسي.Ú
‘  8د ي س س -م  Èإ  Ÿا ض س -ي ،

ح -ي -ن -م -ا ك -ان إل -ت -حّ-ر ك ‘
إأسس -اب -ي -ع -ه إ’أو ،¤إشس -ت-بك
ﬁت - -ج - -ون م - -ع ع- -ن- -اصس- -ر
إلشسرطة ‘ إلشسانزيليزيه،
ما دفع إلسسلطات إ ¤منع
إل - -ت - -ظ - -اه - -رإت ‘ إ÷ادة
إل-ب-اريسس-ي-ة إلشسهÒة .نهاية
إ’أسس - - -ب- - -وع ت- - -لك إأوق- - -فت
إلشس -رط-ة  ٩00شس- -خصس ‘
إأك Èحملة إعتقا’ت ،منذ
ب- -دء إ’ح- -ت- -ج -اج -ات ضس -د
إ◊كومة.

إلعدد
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›لسض العموم يحضشر ’قÎاع سشحب الثقة من جونسشون

إŸعأرضسـ ـ ـ ـة إلÈيطأني ـ ـ ـ ـ ـة تضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
منع بريكسسيت دون إتفأق أإولوية

اأششاد زعيم حزب
العمال الÈيطاÊ
اŸعارضض جÒمي
كوربن بنتائج
ا’جتماع الذي عقده
موؤخرا مع اأحزاب
اŸعارضشة ا’أخرى
بغرضض بحث سشبل
ا’إطاحة برئيسض
الوزراء بوريسض
جونسشون ،واصشفا اإياه
باأنه كان «مثمرا».
ذك -رت وسس -ائ-ل إعÓ-م-ي-ة،
إأمسس ،إأن كوربن إأكد ‘
تصس -ري -ح -ات إأد ¤ب -ه-ا إأن
«منع خروج بريطانيا من
إ’–اد إ’أوروب- - -ي ب - -دون
إت- - - - - - - -ف - - - - - - -اق ‘ إ◊ادي
وإل- -ثÓ- -ث Úم- -ن إأك- -ت- -وب- -ر
إŸق- - -ب - -ل Áث - -ل إأول - -وي - -ة
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل- -ن -ا ج -م -ي -ع -ا
إŸعارضسة».
 ⁄يÎإج- - - - - - - -ع رئ - - - - - - -يسس
إ◊ك - - - - -وم - - - - -ة ب - - - - -وريسس
ج - -ونسس- -ون ،ع- -ن سس- -ع- -ي- -ه
ل - - -ل- - -خ- - -روج م- - -ن إ’–اد
إ’أوروب -ي ،ن -ه -اي -ة إلشس-ه-ر
إŸق -ب-ل ،ع-ل-ى إل-رغ-م م-ن
رف - - - - - -ضس إل - - - - - -ŸÈ- - - - - -ان
’إسسÎإتيجيته مرإت عدة،
وقد فتح حربا مع إلنوإب
م -ع -تÈإ إأن -ه -م م-ع-ارضس-ون
«للشسعب» إلذي يريد عنه.
على صسعيد متصسل ،قال
إل -عضس -و إل -ب-ارز ‘ إ◊زب
إل- -وط- -ن -ي إ’إسس -ك -ت -ل -ن -دي
سس- -ت- -ي- -وإرت ه- -وسس- -ي- -ه إأن

«ه -ن -اك ف-رصس-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
’إجرإء إقÎإع بالثقة ‘
ح - - -ك- - -وم- - -ة ج- - -ونسس- - -ون،
إ’أسس- -ب- -وع إŸق- -ب- -ل ،وإأن -ه
Áك- - - - -ن ح - - - -ال خسس - - - -ارة
ج-ونسس-ون تشس-ك-ي-ل حكومة
ج- - -دي - -دة Ÿدة م - -وؤق - -ت - -ة
برئاسسة جÒمى كوربن».
ق - -ال ه- -وسس- -ي- -ه « إن دف- -ع
ك- - - -ورب- - - -ن إ ¤رئ- - - -اسس- - - -ة
إ◊ك -وم -ة إŸوؤق -ت -ة Áث -ل
إلسس -ب-ي-ل إل-وح-ي-د ل-ت-ف-ادي
كارثة خروج بريطانيا من
إ’–اد إ’أوروب- - - - - - - - - -ي ‘
إ◊ادي وإل- - -ثÓ- - -ث Úم- - -ن
إأكتوبر إلقادم ،بالطريقة
إل-ت-ى يسس-ع-ى إل-ي-ها جونسسون»
Ãع - - -ن - - -ى إÿروج ب - - -دون
إتفاق Œ .در إ’إشسارة إ¤
إأن-ه ي-ت-ع Úم-وإف-ق-ة ج-ميع
إأحزإب إŸعارضسة لتمرير
إ’قÎإع بسسحب إلثقة من
ح - -ك - -وم - -ة ج - -ونسس- -ون ‘
إلŸÈان إلÈيطا.Ê
موؤ“ر اÙافظÚ
إن -ط -ل-ق إŸوؤ“ر إلسس-ن-وي
ل-ل-م-حافظ ÚإلÈيطاني،Ú
إأمسس ،وإل- - - -ذي يشس- - - -ك - - -ل
ف- -رصس- -ة ذه -ب -ي -ة ل -رئ -يسس
إلوزرإء بوريسس جونسسون
ق-ب-ل ب-دء ح-م-ل-ة إن-ت-خابية
ووع - -ده إ‚از ب - -ري- -كسست
ب- -اأي ث- -م- -ن ‘ ح -ال -ة م -ن
إل -ف -وضس -ى إلسس -ي -اسس -ي-ة ‘
إŸملكة إŸتحدة.

يقول جونسسون إأن «نوإب
إŸع - -ارضس - -ة ’ ي - -ري - -دون
إل- -ت- -غ- -يب وت- -رك إلشس- -عب
ي -ب -دي م -وق -ف -ه» ،م -ت-ه-م-ا
هوؤ’ء إلŸÈاني Úبتجاهل
إسس- -ت -ف -ت -اء  2016إلذي
صسوت فيه  52باŸائة من
إŸقÎع Úمع بريكسست.
م -ن ج -ه -ة إأخ-رى ،ي-وإج-ه
ج -ونسس -ون إح -ت -م -ال ف -ت-ح
–ق -ي -ق ج -زإئ -ي ضس-ده ‘
قضس- -ي -ة تضس -ارب مصس -ال -ح
عندما كان رئيسسا لبلدية
ل -ن -دن بسس -بب ع Ó-ق -ة م -ع
إم -رإة إأع -م -ال إسس -ت-ف-ادت
من “ويل حكومي .وكان
ج -ونسس -ون رئ-يسس-ا ل-ب-ل-دي-ة
لندن من  2008إ.2016 ¤
ق - - - -ال ﬁل - - - -ل إلشس- - - -وؤون
إلشس- -وؤون إلسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ‘
بريطانيا قال كونسستانتÚ
ف - -ري- -زر «إأن مصس- -دإق- -ي- -ة
ج - -ونسس - -ون تسس - -ت - -ن- -د إ¤
خ- - - - - - -روج م- - - - - - -ن إ’–اد
إ’أوروب- - - -ي ‘  31إأكتوبر
ومن إلصسعب جدإ تصسور
ما Áكن إأن يفعله ،لذلك
سس - -ي - -ك - -ون رده إل - -ك - -ف- -اح
وتصس-ع-ي-د إŸوإج-ه-ة» .من
ج- - - -ه - - -ت - - -ه ،رإأى ك - - -ريسس
ك -ورت-يسس م-دي-ر إ’أب-ح-اث
إلسس - -ي- -اسس- -ي- -ة ‘ م- -ع- -ه- -د
يوغوف إأن «ما يحاول إأن
ي - -ف - -ع- -ل- -ه ج- -ونسس- -ون ه- -و
إ◊صسول على إأقصسى حد
م -ن إل -دع-م م-ن إل-ن-اخ-بÚ
إŸوؤيدين للخروج».

تسشتهـــدف قطــــاع النفـــط واŸنششـــاآت النوويــــة

إإيـ ـ ـ ـ ـرإن ترفـ ـ ـ ـع مسست ـ ـ ـ ـوى إلتأأهب ضس ـ ـ ـد هجمـ ـ ـ ـأت سسيÈإني ـ ـ ـ ـ ـة

إأصس -در وزي -ر إل -ن -ف -ط إ’إي -رإ ،Êب-ي-ج-ن ن-ام-دإر
زن -غ -ن -ه ،ت-ع-ل-ي-م-ات ل-رف-ع مسس-ت-وى إل-ت-اأهب ضس-د
إل -ه -ج -م -ات إلسس -يÈإن -ي -ة وإل-عسس-ك-ري-ة إل-ت-ي ق-د
تسستهدف قطاع إلصسناعات إلنفطية ‘ إلبÓد.
إأوضسح زنغنه ‘ ،تصسريح Ãناسسبة يوم إ’أمن

الششعب ٢٠١٩/٠٩/٣٠

وإلدفاع إŸد Êإلقومي ،إأمسس ،إأن إلعقوبات
إ’أم -ري-ك-ي-ة تسس-ت-ه-دف ق-ط-اع إل-ن-ف-ط ‘ بÓ-ده.
إأشسار إلوزير إ ¤إأن قطاع إلنفط ُيشسّكل إŸصسدر
إ’أسساسسي لÓقتصساد وإلقوة ‘ بÓده ،مشسّددإً
ع -ل -ى إأن إ◊رب إ’ق-تصس-ادي-ة ل-ل-ع-دو تسس-ت-ه-دف

الششعب ٢٠١٩/٠٩/٣٠

مقدرإتنا إلنفطية.
إأّكد زنغنه على ضسرورة إتخاذ كافة إلتدإبÒ
إ’إدإرية وإلتقنية وإلعملياتية ◊ماية إŸنشساآت
إلنفطية ‘ إيرإن.
‘ إŸقابل إعت Èوزير خارجية إيرإن ﬁمد
جوإد ظريف ،إأن وإشسنطن لن تكون قادرة على
إنهاء إأي حرب تشسعلها ،وإأكد إأنها هي إلتي
ب -دإأت إ◊رب إلسس -يÈإن -ي -ة إل -رإه -ن -ة م -ع بÓ-ده
لكنها لن تكون من ينهيها.
ردإ على سسوؤإل ‘ تصسريح لقناة إأمريكية ،إذإ
كان إلتدخل إلسسيÈإ ‘ Êإ’نتخابات إ’أمريكية
ت -ك -ت -ي-ك-ا ت-ت-خ-ذه إي-رإن ك-روسس-ي-ا ،ق-ال ظ-ري-ف:
«ليسست لنا إأي إأولوية ‘ إنتخاباتكم لنتدخل
فيها».
‘ جوإبه على سسوؤإل مذيع إلقناة «هذإ ’ يعني
إأنكم ’ تتدخلون»؟ إأجاب ظريف ’« :نتدخل ‘
شس- -وؤون إل- -دول- -ة إ’أخ- -رى ،إ’ إأن ه -ن -اك ح -رب -ا
سسيÈإنية جارية» .إأضساف« :إلو’يات إŸتحدة
بدإأت هذه إ◊رب بالهجوم على منشساآت إيرإن
إل- -ن- -ووي- -ة بصس- -ورة خ -طÒة وغ Òمسس -وؤول -ة ك -ان
باإمكانها إأن تقضسى على إأروإح إÓŸي.»Ú
إأشسار إ« ¤إلفÒوسسات إلتي ” تصسميمها من
ق -ب -ل إأم -ري -ك -ا وإل-ك-ي-ان إلصس-ه-ي-و’ Êسس-ت-ه-دإف
إŸنشساآت إلنووية إ’إيرإنية» ،وتابع« :تتذكرون
سستاكسس نت وزرف دي وإلعمليات إ’أوŸبية ،لذإ
ه- - - - -ن- - - - -اك ح- - - - -رب سسÈإن- - - - -ي - - - -ة و إي - - - -رإن ‘
خضسمها».وخلصس للتاأكيد «إأن إأي حرب تبدإأها
إل- -و’ي- -ات إŸت- -ح- -دة ،ل- -ن ت- -ك- -ون ق- -ادرة ع -ل -ى
إنهائها».

á°VÉjQ

’ثنين  30سسبتمبر  2019م
ا إ
الموافق لـ  30محرم  1440هـ

ششّدد على دور الثّانوية الّرياضشية بدرارية

برناوي يشسرف على افتتاح اŸؤسسم الدراسسي  2019ـ 2020

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لندية العربية
كأاسس ا أ

مؤلؤدية ا÷زائر يؤاجه نادي ظفار
العما Êوعينه على كسسب الّتأاّهل

ي -واج -ه ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر عشش-ي-ة
ال -ي -وم Ãسش -ق-ط ن-ظÒه ظ-ف-ار ال-ع-م-ا‘ Ê
لندية
مباراة العودة من الدور  32لكأاسس ا أ
العربية ،حيث كان «العميد» قد فاز ‘ لقاء
ال-ذه-اب ب-ن-ت-يجة  0 - 1م-ن ت-وق-ي-ع اŸداف-ع
عزي.

حامد حمور
يسسعى أاشسبال المدرب كازوني إالى العودة بورقة
ال-ت-أاه-ل ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ط-م-وح-ات ال-ك-بيرة التي تحذو
’ع-ب-ي ال-م-ول-ودي-ة ،ال-ذي-ن كسس-ب-وا خ-ب-رة ك-بيرة في
المنافسسات الدولية ،حيث سسيعّول الطاقم الفني
ع-ل-ى ن-فسص ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي ل-ع-بت م-ب-اراة ال-ذهاب
تقريبا.
وسس -ي -ك-ون ل-خ-ط-ي ال-دف-اع وال-وسس-ط دور ك-ب-ي-ر ف-ي

محاولة الحفاظ على النتيجة في أاول اأ’مر ،مع
ا’نطÓق في هجومات معاكسسة يقودها ،حيث أان
بن دبكة يعد من ضسمن العناصسر التي سسيكون لها
دور معتبر في لقاء اليوم.
وسسوف يعتمد كازوني على صسانع أالعاب آاخر في
Óصسابة في لقاء الذهاب
غياب جابو الذي تعرضص ل إ
الذي جرى بملعب  5جويلية ،وبالنظر لثراء تعداد
ال-م-ول-ودي-ة ف-إان اخ-ت-ي-ارات ال-ط-اق-م ال-ف-ني سستكون
كبيرة.
ويمكن القول أان المهمة لن تكون سسهلة بالنسسبة
للمولودية كون فريق ظفار العماني صسّعب من مهمة
«العميد» في مباراة الذهاب ،اأ’مر الذي يكون
مدرب المولودية قد سسجله بدقة من أاجل وضسع
خ -ط -ة ت -م-ك-ن زمÓ-ء ال-م-درب شس-ع-ال م-ن م-ب-اغ-ت-ة
المنافسص في عقر داره والعودة بتأاشسيرة مواصسلة
المغامرة.

سشفيان بن دبكة لـ «الششعب»:

نسسعى للعؤدة بالزاد كامÓ
أاشش- -رف رؤووف ب -رن -اوي وزي -ر الشش -ب -اب
وال- -ري- -اضش- -ة ،أامسس ،ع- -ل- -ى اف- -ت- -ت- -اح اŸوسش -م
الدراسشي  2019ــ  2020بالثانوية الرياضشية
ب -دراري -ة ،ح -يث اسش-ت-غ-ل ال-ف-رصش-ة م-ن أاج-ل
ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أاه -م -ي -ة اŸواك -ب -ة ال-ع-ل-م-ي-ة
ل- -ل -ري -اضش -ة وأاه -م -ي -ة ال -ت -حصش -ي -ل ال -ع -ل -م -ي
للرياضشي.

عمار حميسشي
قام وزير الشسباب والرياضسية رؤووف برناوي ،أامسص،
ب-اف-ت-ت-اح ال-م-وسس-م ال-دراسس-ي ال-ج-دي-د م-ن ال-ث-ان-وية
الرياضسية بدرارية ،حيث كانت الفرصسة مناسسبة له
م -ن أاج-ل م-خ-اط-ب-ة ال-ط-ل-ب-ة وم-ط-ال-ب-ت-ه-م ب-أاه-م-ي-ة
ا’عتماد على التحصسيل العلمي من أاجل مواكبة
الرياضسة والنجاحات الرياضسية ’ تتحقق حسسبه
بالتدريبات فقط.
ول-م ي-فّ-وت ب-رن-اوي ال-ف-رصس-ة ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أاه-مية
الثانوية الرياضسية ،حيث قال بالمناسسبة:
«الّثانوية الّرياضسية مؤوسّسسسة لها وزنها في الجزائر،

وت -واج -دن -ا ال -ي -وم ه -ن -ا م-ن أاج-ل اف-ت-ت-اح ال-م-وسس-م
الدراسسي يؤوّكد أاهمية هذه المؤوسسسسة في الجزائر،
خ- -اصس- -ة أاّن- -ه- -ا سس- -اه- -مت ف -ي ب -روز ال -ع -دي -د م -ن
الرياضسيين الموهوبين الذين كانت بدايتهم على
مقاعد الدراسسة في هذه الثانوية ،وهو اأ’مر الذي
يجب التنويه به وبدور هذه الثانوية في التكوين».
وأاّكد برناوي أانّ التحصسيل العلمي ضسروري بالنسسبة
للرياضسي ،حيث قال« :كرياضسي سسابق أاعتقد أانّ
اأ’مر مرتبط باأ’سساسص با’رادة ،من الصسعب رؤوية
رياضسيين متواجدين على مقاعد الدراسسة أ’نه في
م -رح -ل -ة م-ا ق-د يضس-ط-ر ال-ري-اضس-ي لÓ-خ-ت-ي-ار ب-ي-ن
ال-دراسس-ة وال-ح-ي-اة ا’ح-ت-راف-ي-ة أاي ال-ري-اضسة ،وهنا
اأ’غلبية تلجأا إالى الخيار الثاني لكن اختيار ا’ثنين
م -ع -ا ي -ت -ط ّ-ل -ب ال -ع -دي-د م-ن ال-تضس-ح-ي-ات ب-ال-نسس-ب-ة
للرياضسي ،لكن اأ’مر مهم وسسيكون مفيدا للجميع».
وق -ام ب -رن -اوي ب -ال -م-ن-اسس-ب-ة ب-زي-ارة ل-ب-عضص ه-ي-اك-ل
ال-ث-ان-وي-ة ال-ري-اضس-ي-ة ،ح-يث اسس-ت-م-ع ال-ى انشس-غ-ا’ت
المسسؤوولين ،كما كانت الفرصسة مواتية له من أاجل
إاب-داء إاع-ج-اب-ه ب-ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-م-وج-ود داخل الثانوية

الرياضسية.
وق -امت إادارة ال -ث -ان -وي -ة ب -ت-ن-ظ-ي-م ب-عضص ال-ع-روضص
ال-ري-اضس-ي-ة م-ن ت-ق-دي-م ط-ل-ب-ة ال-ث-ان-وية الذين أابدوا
جاهزية كبيرة ،وهو اأ’مر الذي أاسسعد الوزير كثيرا،
حيث طالبهم باسستغÓل الهياكل والمرافق الرياضسية
التي توفرها الثانوية لصسالحهم من أاجل تطوير
قدراتهم الرياضسية والعلمية ايضسا.
أاّك -د وزي -ر الشس -ب -اب وال-ري-اضس-ي-ة رؤووف ب-رن-اوي أان
القانون الجزائري هو السسند الذي تسستند عليه
الوزارة ،حيث قال« :القانون الجزائري هو الذي
يمنحنا القدرة والتكليف على مراقبة اأ’موال التي
ت-م-ن-ح لÓ-ت-ح-ادي-ات وال-ه-ي-ئ-ات ال-ري-اضس-ي-ة أ’ّن هذا
المال هو ملك الشسعب الجزائري ،و’ أاحد يسستطيع
أاو لديه القدرة على منعنا من القيام بدورنا الذي
خّوله إايانا القانون الجزائري ،الذي كما قلت هو
أاسس-م-ى م-ن ك-ل ال-ق-وان-ي-ن وح-ت-ى ال-م-ي-ثاق اأ’ولمبي
ي-حث ع-ل-ى اح-ت-رام ال-م-واث-ي-ق ال-وط-ن-ي-ة ،وال-ق-انون
الجزائري أازعج البعضص ومراقبة اأ’موال العامة
هدفنا».

مونديال أالعاب القوى 2019

طمؤحات كبÒة للعّداء ◊ؤلؤ ‘ نهائي  400م حؤاجز عشسّية اليؤم

يششارك العّداء ا÷زائري عبد اŸالك ◊ولو اليوم ‘ نهائي  400م جواجز على السشاعة الثامنة و 40دقيقة مسشاء خÓل بطولة العا⁄
للعاب القوى التي تتواصشل بالدوحة القطرية وكان العداء ا÷زائري ،عبد اŸالك ◊ولو ،قد تأاّهل إا ¤نهائي  400م( Îحواجز) بعدما أانهى
أ
السشباق ‘ اŸركز الثاÛ Êموعته ,بوقت قدره ( 48ثا و39جزء) ،وهو رقم قياسشي وطني جديد ‘ هذا الختصشاصس.

وك -ان ال -رق-م ال-وط-ن-ي السس-اب-ق ب-ح-وزة ل-ح-ول-و
بزمن قدره ( 48ثا و 47جزء) ،والذي حققه
خÓل البطولة اإ’فريقية  2018بنيجيريا.
وحّل العداء الجزائري وراء النرويجي كارسستن
وارهولم ( 48ثا 28 ،جزء) في الوقت الذي
جاء فيه اأ’مريكي تي جي هولمسص في الصسف
الثالث بـ ( 48ثا و 67ثا).
ويعد هذا التأاهل تاريخي بالنسسبة لكل من
العداء لحولو والجزائر ايضسا ،حيث لم يسسبق
أ’ي ري -اضس -ي ج -زائ -ري وأان ب -ل -غ ن-ه-ائ-ي ه-ذا
ا’ختصساصص في البطولة العالمية منذ الدورة
ا’ولى سسنة  1983بفنلندا.
وسس-يسس-ع-ى ل-ح-ول-و ال-ى ت-ح-ق-ي-ق أاحسس-ن ن-تيجة
شس -خصس-ي-ة ل-ه ،سس-ي-م-ا وأان-ه ح-ق-ق ث-الث أاحسس-ن
ت-وق-يت م-ن ب-ي-ن ال-ع-دائ-ي-ن ال-ذي-ن ب-ل-غ-وا ه-ذا
الدور.

أاوضسح مÓخسسو بالمناسسبة عزمه مواصسلة تقديم
يد العون والدعم الÓزم ،وكل التسسهيÓت للفرق
والنوادي الرياضسية النشسطة في حدود اإ’مكانيات
ال- -م -ت -اح -ة ،ح -يث كشس -ف ع -ن اتصس -ا’ت ول -ق -اءات
سس -ي -ج -ري -ه -ا م -ع ع -دي -د ال-م-ؤوسسسس-ات ا’ق-تصس-ادي-ة
لتسساهم في دعم هذه النوادي ،خاصسة تلك التي
تشس -رف ال -ب -ل-دي-ة وال-و’ي-ة وذلك م-ن خÓ-ل ال-دع-م
المالي الكبير واإ’عانات المالية المختلفة الذي ما

^ الششعب :ما هي نظرتك لهذا الحوار المتمّيز؟
سسفيان بن دبكة :هناك رغبة قوية للظهور أامام
ظفار العماني بقوة ،والفوز باللقاء من أاجل ضسمان
ورقة المرور إالى الدور القادم أ’ن هذه المباراة
بالذات ’ تقبل القسسمة على اثنين.
^كيف تتوّقع أان تلعب المواجهة؟
هذه المواجهة تختلف عن لقاء الذهاب ونتيجتها
تبقى مفتوحة على كل ا’حتما’ت أ’ن فريق ظفار
سس -ي -رم -ي ب-ك-ل ث-ق-ل-ه م-ن أاج-ل ال-ت-ع-دي-ل ،وه-ذا م-ا
سسيجعل الحوار سساخنا ومثيرا بين الفريقين ،لكننا
سسنسسعى نحن أايضسا من أاجل الخروج من الملعب
بالزاد كام.Ó
^ على ماذا سشتراهنون إاذن؟
الشّسجاعة وروح التضسامن والتفاؤول السسائد في

ال -ف -ري -ق وداخ -ل ال -م -ج -م -وع -ة ه -و السس Ó-ح ال-ذي
سسيمّكننا من المرور إالى الدور المقبل.
^ ه -ل سش -ي -ك-ون ال-ه-دف ال-وح-ي-د ف-ي ل-ق-اء
الذهاب كافيا للتأاهل إالى الدور المقبل؟
نتيجة الذهاب مهمة لنا لكن لقاء العودة سسيكون
خخا ،ويجب أان ’ ندخل في المتاهات وأان
مف ّ
نلعب بصسرامة وهدوء وننسسى لقاء الذهاب ،ونلعب
اللقاء كأانه نهائي حتى نخرج من الموقعة بالتأاهل.
^ كلمة أاخيرة؟
نحن سسعداء كوننا سسفراء الجزائر في سسلطنة
عمان ،وسسنحاول تشسريف الكرة الجزائرية وإاعطاء
صسورة إايجابية عن الجزائر ،وأان نكون في مسستوى
تطّلعات اأ’نصسار ومحبي المولودية.

ﬁرز يسساهم بشسكل كب ‘ Òكسسب
الفريق لـ  3نقاط هاّمة

دعم الفرق الّرياضسية ومرافقتها أاولؤية بلدية باتنة

باتنة :حمزة Ÿوششي

حاوره :فؤواد بن طالب

مانششيسش Îسشيتي

نور الدين مÓخسشو:

جّ-دد رئ-يسس ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة نور الدين
م Ó-خسش -و دع-م اÛلسس ال-ب-ل-دي ل-ك-ل ال-ف-رق
وال -ن -وادي ال-ري-اضش-ي-ة ال-ن-اشش-ط-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة،
خ -اصش -ة ال -ف -رق ال -كÈى م -ن -ه -ا وال -ت-ي “ث-ل
لوراسس ك -ك -ل ك-ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
ع -اصش -م -ة ا أ
ب -ات -ن -ة وشش -ب-اب أاوراسس ب-ات-ن-ة ،وذلك خÓ-ل
ا◊ف-ل ال-ت-ك-رÁي ال-ذي أاق-ام-ه م-ؤوخ-را ع-ل-ى
لوراسش -ي
شش -رف -ه -ا عشش -ي -ة إاج -راء ال -دارب -ي ا أ
الكب Òب Úالفريق Úا÷ارين ،والذي انتهى
بفوز اŸولودية بنتيجة هدف Úمقابل هدف
واحد للششباب.

أاع - -رب ال Ó- -عب اŸت - -م - -ي- -ز ‘ م- -ول- -ودي- -ة
ا÷زائ -ر سش -ف -ي -ان ب -ن دب -ك-ة ‘ ه-ذا ا◊وار لـ
ليجابية
«الشش-عب» ،ع-ن سش-ع-ادت-ه ب-ال-ن-تائج ا إ
اÙق -ق -ة ‘ ب -داي -ة مشش -وار ال -تصش -ف -ي -ات م -ن
Óندية التي دخلها الفريق
الكأاسس العربية ل أ
لج -واء ج -ي-دة ‘ ب-يت
ب -ق -وة ،م -ا ي -ؤوك -د أان ا أ
اŸولودية التي تسشتعد ◊وار اليوم Ãسشقط
ع-اصش-م-ة ع-م-ان أام-ام ظ-ف-ار ال-ع-م-ا ،Êوال-ذي
ف -از ع -ل -ي -ه ف -ري -ق اŸول -ودي-ة ب-ه-دف م-ق-اب-ل
لششي ‘ ا÷زائر ،وأاكد أانه لبد عليهم أان
ي -ك -ون -وا ج -اه -زي-ن وع-دم ال-غ-رور ب-ن-ت-ي-ج-ة
ال-ذه-اب ال-ت-ي ف-ت-حت ل-ه-م الشش-ه-ي-ة Ÿواصش-لة
اŸششوار.

فتئت البلدية تقدمها للفرق الرياضسية.
وخÓل زيارته مؤوخرا مرفوقا بنوابه ،وكذا اأ’مين
العام لبلدية باتنة السسيد لزهر خزار لفريق شسباب
ب -ات-ن-ة ب-م-ل-عب الشس-ه-ي-د مصس-ط-ف-ى سس-ف-وح-ي قصس-د
ت-ح-ف-ي-ز الÓ-ع-ب-ي-ن وتشس-ج-ي-ع-ه-م ع-لى تحقيق نتائج
اي -ج -اب -ي -ة ل-تشس-ري-ف م-دي-ن-ة ب-ات-ت-ة ،ق-ب-ل خ-وضس-ه-م
ل-م-ق-اب-ل-ت-ه-م اأ’ول-ى ضس-د ف-ري-ق م-ول-ودي-ة قسسنطينة
ضس-م-ن غ-م-ار ب-ط-ول-ة ال-قسس-م ال-ث-ان-ي ه-واة ،ول-ق-ائ-ه
بمسسيري الفريق و’عبيه وقف مÓخسسو على أابرز
ن -ق -ائصص ال -ت-ي ي-ع-ان-ي م-ن-ه-ا ال-ن-ادي ’ سس-ي-م-ا ت-لك
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة م-درج-ات الملعب ،حيث
وعدهم بالتكفل وحلها في اقرب اآ’جال الممكنة
وذلك قصس -د إارج -اع -ه إال -ى مصس -اف أان -دي-ة ال-ك-ب-ار،
وتحقيق نتائج مشسرفة لعاصسمة ا’وراسص.
كما زار رئيسص البلدية فريق مولودية باتنة ،لنفسص
ال -غ -رضص أاي -ن أاك -د وق -وف -ه ال -دائ -م وال-مسس-ت-م-ر م-ع
انشسغا’ته ،مبرزا مسساهمة المولودية في تشسريف
عاصسمة ا’وراسص ،مذكرا بالمكتسسبات التي عززت
ال -ق -ط -اع ال -ري -اضس -ي ومسس -اه -م-ة ال-ف-رق وال-ن-وادي
ال -ري-اضس-ي-ة ف-ي-ه-ا م-ن خÓ-ل ال-ت-أال-ق ع-ل-ى م-خ-ت-ل-ف
اأ’صس -ع -دة ،وت -ح -ق -ي -ق ن -ت -ائ-ج ج-ي-دة ف-ي م-خ-ت-ل-ف

ال -ري -اضس-ات وت-م-ك-نت ع-دي-د ال-ن-وادي م-ن ت-ح-ق-ي-ق
الصسعود إالى أاقسسام عليا ،فضس Óعن الحصسول على
ميداليات والمشساركة في بطو’ت وطنية وعالمية.
والجدير بالذكر ان مÓخسسو قد بادر إالى تنظيم
مأادبة غداء على شسرف عمÓقي الرياضسة في باتنة
ال -م-ول-ودي-ة والشس-ب-اب ب-ه-دف ل-م الشس-م-ل ب-ي-ن أاب-ن-اء
الفريقين حسسبما أاكده في كلمته بالمناسسبة ،والذين
أاجريا المقابلة في أاجواء رياضسية أاخوية شسرفت
ال-و’ي-ة سس-ادت-ه-ا روح ري-اضس-ي-ة ع-ال-ي-ة ،ك-م-ا ح-رصص
مÓخسسو منذ تنصسيبه على رأاسص البلدية على إاعادة
ا’عتبار للعشسرات من المÓعب الجوارية والقاعات
ال -ري -اضس -ي-ة وت-ك-ري-م م-خ-ت-ل-ف الÓ-ع-ب-ي-ن ال-ح-ال-ي-ن
والقدامى اعترافا بمجهداتهم الكبيرة في صسناعة
مجد الرياضسة بالبلدية والو’ية.
ونشسير في اأ’خير أان رئيسص البلدية قد أاجرى تغيرا
ع -ل-ى تشس-ك-ي-ل-ة ن-واب-ه ب-ت-ك-ل-ي-ف حسس-ن-ون-ي ن-اري-م-ان
ل- -تسس- -ي- -ي- -ر شس- -ؤوون ق- -ط- -اع- -ي ال -ث -ق -اف -ة والشس -ؤوون
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ري-اضس-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ت-ع-زي-زا لتواجد
العنصسر النسسوي في تسسيير البلدية ،وهو التكليف
الذي ’قى اسستحسسانا واسسعا من طرف النوادي
الرياضسية والجمعيات الثقافية النشسطة.

أاّكد نجم مانشسسستر سسيتي رياضص محرز ،أان فريقه
اسستحق الخروج بثÓث نقاط ثمينة من موقعته
الصسعبة أامام مضسيفه إايفرتون ( )1-3مسساء السسبت،
ضس -م-ن ال-ج-ول-ة السس-اب-ع-ة م-ن ال-دوري اإ’ن-ج-ل-ي-زي.
وجارى إايفرتون ضسيفه في معظم فترات المباراة،
وسسيطر التعادل حتى الدقيقة  ،71عندما سسجل
محرز الهدف الثاني لسسيتي والذي أاتبعه رحيم
سس - - - -ت - - - -رل - - - -ي - - - -ن - - - -غ ب - - - -ال - - - -ه - - - -دف ال- - - -ث- - - -الث.
وق -ال م -ح -رز ف -ي تصس -ري -ح -ات لشس -ب-ك-ة «سس-ك-اي
سسبورتسص» عقب انتهاء اللقاء« :أاعتقد أاننا نسستحق
الفوز ،كان بإامكاننا قتل المباراة في الشسوط اأ’ول،
حظينا بخمسص فرصسة واضسحة للتسسجيل لكننا لم
نسسجل ،هذا كان ا’ختÓف بين مباراة ايفرتون
وم- - - - - - - - - -واج- - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - -ة وات- - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -ورد».
وأاضساف« :لكننا نعرف أان اأ’مور سستكون صسعبة
أاحيانا ،وفي الشسوط الثاني فعلنا ما توجب علينا
ف- - - - -ع- - - - -ل- - - - -ه ل- - - - -ت- - - - -ح- - - - -ق- - - - -ي- - - - -ق ال- - - - -ف- - - - -وز».
وأاشساد محرز بزميله الحارسص البرازيلي إايدرسسون،
الذي لعب دورا مهما في تحقيق الفوز ،وقال:
«لهذا السسبب يتواجد معنا ،نحتاج للجميع ،عندما
يقوم إايدرسسون بتصسديات جيدة مثل هذه فإانها
تكون في غاية اأ’همية بالنسسبة إالينا ،يمكن لمرمانا

أان يتعرضص للفرصص ،لكن عندما يسساعدنا الحارسص
ف- - - -ذلك ي- - - -ح- - - -دث اخ- - - -تÓ- - - -ف- - - -ا ك- - - -ب- - - -ي- - - -را».
وعن الهدف الذي أاحرزه من ركلة حرة ،قال النجم
الجزائري« :أاردت وضسع الكرة في الجهة اأ’خرى،
ل -ك-ن ن-ظ-رت إال-ى ال-ن-اح-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ورأايت مسس-اح-ة
ك -ب -ي -رة ،سس-ددت ن-ح-و ج-ه-ة وق-وف ال-ح-ارسص وك-ان
هناك ارتدادا خفيفا للكرة من اأ’رضص وهو ما
جعل اأ’مر صسعبا».

موناكو

سسليما Êيبدع..ويؤؤّكد فعاليته

سسs-ج-ل ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري ،إاسسÓ-م سس-ل-يماني،
مهاجم موناكو ،هدًفا وصسنع  3آاخرين ،في
فوز فريقه على سستاد بريسست ( ،)2-4يوم
السس -بت ،ضس -م-ن ال-ج-ول-ة ال-ث-ام-ن-ة م-ن ال-دوري
الفرنسسي.
Óحصس-ائ-ي-ات ،ف-إاّن
وب -حسسب شس -ب-ك-ة «أاوب-ت-ا» ل -إ
سسليماني بات أاول ’عب مع موناكو يسساهم
ف -ي  7أاه - -داف ،خ Ó- -ل اأول  5م-ب-اريات له،

بقميصص الفريق ،منذ أان قامت الشسبكة بعمل
إاحصسائيات الدوري الفرنسسي موسسم «-2006
.»2007
وأاشسارت «أاوبتا» إالى أاّن سسليماني نجح في
تسس -ج -ي-ل  4أاه- -داف ،وصس- -ن -اع -ة  3آاخرى.
وانتقل سسليماني 31 ،عاًما ،إالى موناكو مطلع
هذا الموسسم ،قادًما من ليسستر سسيتي ،على
سسبيل اإ’عارة لمدة موسسم واحد.
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مواقيت
الصسÓة

^  3٠سسبتم : ١٩٥٥ Èانسسحبت البعثة الفرنسسية
بقيادة «انطوان بيني» ( )Antoine pinay
م- -ن ه- -ي- -ئ- -ة الأ· اŸت- -ح- -دة ب- -ع -د تسس -ج -ي -ل
القضسية ا÷زائرية ‘ جدول اأعمالها.
^  3٠سسبتم : ١٩٥٨ ÈاعÎفت جمهورية غينيا
رسسميا با◊كومة اŸوؤقتة للجمهورية ا÷زائرية.

٢٤

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

العدد

لجراءات الضسرورية لتأام Úالسستحقاق ع Èالوطن
^ الشسروع ‘ اتخاذ ا إ
^ أاحـــرار الإعــــÓم عليهم اŸسساهمـــــة بحيويـــــة ‘ انتصســــار ا÷زائـــــر

أإ’علم مطالب Ãسضايرة
Ãوضضوعية ›رى أأ’حدأث

وأاك -د ال -ف -ري -ق ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ا÷انب اإلعÓ-م-ي
ومدى تأاثÒه على الرأاي العام الوطني وعلى سصÒ
ووجهة األحداث ،داعيا أاحرار هذا القطاع إا¤
تفعيل الضصم Òا◊ي واŸسصاهمة بحيوية ‘ انتصصار
ا÷زائر على من يعاديها موضصحا ‘ هذا اŸقام:
« إان ا÷م - -ي - -ع ي - -ع- -ل- -م م- -دى أاه- -م- -ي- -ة ا÷انب
اإلع Ó-م -ي ،وي -ع-ل-م م-دى ت-أاثÒه ع-ل-ى ال-راأي ال-ع-ام
الوطني وعلى سص Òووجهة األحداث ،فانطÓقا من
ه -ذه األه -م -ي -ة واع-ت-ب-ارا ل-ه-ذا ال-ت-أاث ÒاإلعÓ-م-ي،
فإانني أادعو أاحرار هذا القطاع إا ¤تفعيل الضصمÒ
ا◊ي واŸسصاهمة بحيوية ‘ انتصصار ا÷زائر على
م -ن ي -ع -ادي -ه -ا ،م -ن خ Ó-ل ا÷ه -د اإلعÓ-م ال-ن-زي-ه
والصصراحة التي يتميز بها رجال اإلعÓم الوطنيÚ
وما أاكÌهم ،فمن حق ا÷زائر علينا ‘ ا÷يشس
ال -وط -ن-ي الشص-ع-ب-ي ،أان ن-ك-ون ‘ مسص-ت-وى ت-ط-ل-ع-ات
شصعبها ،لكن من حقنا نحن على القطاع اإلعÓمي
ال -وط -ن -ي ب -ك -اف -ة ف -روع -ه اŸسص -م-وع-ة واŸق-روءة
واŸرئية ،أان يسصاير بكل صصدق وصصراحة ›رى
األح -داث وت -ط -ورات -ه-ا وأان ي-ت-ح-ل-ى ب-اŸوضص-وع-ي-ة
اŸطلوبة ‘ تناول الوقائع ،وأان يجاهر با◊ق ول
ي -خشص-ى ل-وم-ة لئ-م ع-ن-د ال-تصص-دي ل-ك-ل م-ن ي-ج-ع-ل
أاسص-ال-يب ال-ت-ه-وي-ل وسص-ي-ل-ت-ه اإلعÓ-م-ي-ة اŸثلى ،وأان
ي -ج -ع -ل دوم -ا مصص -ل -ح -ة ا÷زائ -ر ال -ع -ل-ي-ا ف-وق ك-ل
العتبارات األخرى ،فتلكم هي النصصيحة الصصادقة
النية والطيبة السصريرة ،التي ننصصح بها أاحرار قطاع
اإلعÓم الوطني».

وواصصل الفريق  »:فمن ب Úالدعايات التي تروج
ل -ه -ا ال -عصص -اب -ة وأاذن -اب -ه -ا وال -ت -ي ي -جب ﬁارب-ت-ه-ا
والتصصدي لها ،هي تلك التي –اول الÎويج إا ¤أان
ا÷يشس ال -وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ي-زك-ي أاح-د اÎŸشص-حÚ
ل -ل-رئ-اسص-ي-ات اŸق-ب-ل-ة ،وه-ي دع-اي-ة ال-غ-رضس م-ن-ه-ا
التشصويشس على هذا السصتحقاق الوطني الهام ،وإاننا
نؤوكد ‘ هذا الصصدد بأان الشصعب هو من يزكي
الرئيسس القادم من خÓل الصصندوق ،وأان ا÷يشس
الوطني الشصعبي ل يزكي أاحدا ،وهذا وعـد أاتعهد به
أامام الله والوطن والتاريخ .كما نؤوكد مرة أاخرى
وانطÓقا من الصصراحة التي علمتنا إاياها الثورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة اŸب -ارك -ة أان -ن-ا صص-ادق-ون ‘ أاق-وال-ن-ا
وﬂلصصون ‘ أاعمالنا ولن نحيد عن مواقفنا أابدا،
وأاننا عازمون على مواصصلة مواجهة العصصابة إا¤
غاية التخلصس من شصرورها.
أاخÒا ،فإانه ل يسصعني إال أان أاقول بكل فخر
وتصصميم وتفاؤول باŸسصتقبل ،بأان ا÷زائر سصائرة
نحو وجهتها الصصحيحة والسصليمة وذلك ،بفضصل الله
وقوته ،ثم بفضصل وع ـي األغلبية الغالبة من الشصعب
ا÷زائري الذي يعرف دوما ‘ األوقات ا◊اسصمة
ك- -ي- -ف ي- -حسص- -م األم- -ور ا÷دي- -ة لصص- -ال -ح ا÷زائ -ر
وا÷زائر فقط ،فا÷زائر تسصتحق بأان تكون فوق
كل اعتبار ،والله من وراء القصصد ،ويشصهد على ما
أاقول».
و‘ ختام اللقاء اسصتمع الفريق إا ¤تدخÓت
إاطارات وأافراد القوات البحرية ،الذين عÈوا عن
فخرهم بهذه اŸكاسصب اŸعتÈة التي تدعم بها
أاسصطول قواتنا البحرية.

 2٨°وهران
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الثمن  ١٠دج

18060

ألفريق ڤايد صضالح :أ÷يشس ’ يزكي أحدأ من أŸرشضح Úللنتخابات ألرئاسضية

الفريق أاشصار إا ¤ا÷زاء العادل الذي ناله بعضس
أاف -راد ال -عصص -اب -ة ،ب -ل رؤووسص -ه -ا ،ع -ل -ى إاث -ر صص-دور
األحكام القضصائية ‘ حقهم نظ Òتآامرهم على
سص-ل-ط-ة ال-دول-ة وسص-ل-ط-ة ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-بي،
قائ ‘ Óهذا الشصأان« :وبهذا اŸعنى –ديدا ،أاود
أان أاشص Òإا ¤ا÷زاء العادل الذي ناله بعضس أافراد
ال -عصص -اب-ة ،ب-ل رؤووسص-ه-ا ،ع-ل-ى إاث-ر صص-دور األح-ك-ام
ال-قضص-ائ-ي-ة ‘ ح-ق-ه-م ن-ظ Òت-آام-ره-م ع-ل-ى سص-ل-ط-ة
ال -دول -ة وسص -ل -ط -ة ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ه-ذه
األح -ك -ام ،ال -ت -ي جسص -دت م -ط -ل -ب -ا شص -ع -ب -ي-ا م-ل-ح-ا
ومشصروعا ،نالت اسصتحسصان وترحيب اŸواطن،Ú
الذين عÈوا عن ارتياحهم لرؤوية من كان اإ ¤وقت
ق - -ريب ي - -ع- -يث ‘ األرضس فسص- -ادا وت- -كÈا وازدراء
Ÿعاناة شصعبنا األبي ،وبهذا فقد وفت القيادة العليا
للجيشس الوطني الشصعبي بتعهداتها حيال الشصعب
والوطن فيما تعلق Ãرافقة العدالة ‘ ﬁاسصبة
اŸفسصدين ،من خÓل تقد Ëالضصمانات الكافية لها
Ÿتابعة كافة اŸتورط ‘ Úالفسصاد ،ألنه ل أاحد
فوق القانون ،ولـيـتـيـقـن الشصعب ا÷زائري أانه لن
يهدأا لنا بال حتى ينال كل مفسصد وﬂرب للوطن
جزاءه العادل ،وسصتتواصصل عملية مكافحة الفسصاد
إا ¤نهايتها ،أاي تطه ÒالبÓد من هؤولء اŸفسصدين
وال -ع -اب-ثÃ Úق-درات الشص-عب ومسص-ت-ق-ب-ل األج-ي-ال،
م -ه-م-ا ت-ط-لب ذلك م-ن ج-ه-ود مضص-ن-ي-ة وتضص-ح-ي-ات
جسصام».

 32°ا÷زائر

عنابة

أاشسرف على تنفيذ “رين رمايات بالصسواريخ بـ «ن.ع »2.بوهران

بعضس أفرأد ألعصضابة نالوأ
جزأءهم إأثر تآامرهم على سضلطة
ألدولة وأ÷يشس

 3٠°ا÷زائر

عنابة

لثنين  3٠محرم  ١٤٤١هـ الموافق لـ  3٠سسبتمبر  2٠١٩م
ا إ

الشس- -عب -خصسصص ال- -ف- -ري -ق أاح -م -د ڤ -اي -د
صس -ال -ح ن -ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسص
أاركان ا÷يشص الوطني الشسعبي ،اليوم الثاÊ
من زيارته إا ¤الناحية العسسكرية الثانية،
Óشس- -راف ع- -ل- -ى ت- -ن- -ف -ي -ذ “ري -ن رم -اي -ات
ل - -إ
ب -الصس -واري -خ ،ان -ط Ó-ق-ا م-ن غ-واصس-ت ،Úضس-د
أاه- -داف ب- -ري- -ة.ج -اء ه -ذا ‘ ب -ي -ان تسس -ل -مت
«الشسعب» نسسخة منه.
الفريق ورفقة اللواء مفتاح صصواب قائد الناحية
العسصكرية الثانية ،واللواء ﬁمد العربي حو‹ قائد
القوات البحرية ،اسصتمع ‘ البداية إا ¤عرضس حول
مراحل وسص Òالتمرين اŸنفذ على مسصتوى مضصلع
الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية
بوهران ،ليتابع بعدها ›ريات التمرين الذي ”
ت -ن -ف -ي -ذه م -ن ق -ب -ل أاط -ق -م ال -غ -واصص-ت « Úال-ه-ق-ار»
و»الونشصريسس» التابعت Úللقوات البحرية.
ويندرج هذا التمرين ‘ إاطار التأاكد من مدى
الفعالية العملياتية للغواصصت Úوقد ” تنفيذ الرمي
بنجاح وتدم Òاألهداف الÈية بدقة عالية ،وهو ما
يعد ‚احا آاخر وثمرة من ثمار التحكم ا÷يد
Óطقم ‘ ﬂتلف األسصلحة واŸعدات ،ما يؤوكد
ل أ
أايضص-ا ال-ت-ط-ور وا÷اه-زي-ة ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ال-تي بلغتها
وحدات القوات البحرية ا÷زائرية خÓل السصنوات
األخÒة.
وب-ال-ق-اع-دة ال-ب-ح-ري-ة ال-رئ-يسص-ي-ة مرسصى الكب،Ò
التقى الفريق بإاطارات وأافراد الواجهة البحرية
الغربية ،حيث أالقى كلمة توجيهية تابعها جميع
أافراد القوات البحرية ع Èتقنية التحاضصر اŸرئي
ع-ن ب-ع-د ،أاك-د ف-ي-ه-ا ع-ل-ى أان ق-وات-ن-ا ال-ب-ح-ري-ة ق-د
أاصصبحت ،على غرار بـقـية القوات األخرى“ ،تلك
ن-اصص-ي-ة ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸتطورة ،وأاضصحت بذلك
مثال يقتدى به ‘ ›ال العمل اŸهني اÎÙف
ا÷اد واŸسص - -ؤوول .ك- -م- -ا ذك- -ر ب- -أان “ي- -ز الشص- -عب
ا÷زائري األصصيل واألبي ،وتعوده على ربح كافة
رهاناته مهما كانت طبيعتها وصصعوبتها ،يجعل من
كسصب رهان النتخابات الرئاسصية اŸقررة12 ‘ ،
ديسص-م ÈاŸق-ب-ل ،م-ن اŸسص-ائ-ل ال-ب-دي-ه-ي-ة ،م-وج-ها
–ية إاكبار واحÎام لكافة اŸواطن ،Úلسصيما فئة
الشصباب ،الذين أادركوا رهان هذا اŸوعد النتخابي
وأاهميته القصصوى بالنسصبة للجزائر ولشصعبها.
وقال الفريق ‘ هذا الشصأان «:لقد سصبق ‹ وأان
أاك -دت ‘ م -داخ Ó-ت -ي السص -اب -ق-ة ،أان “ي-ز الشص-عب
ا÷زائري األصصيل واألبي ،وتعوده على ربح كافة
رهاناته مهما كانت طبيعتها وصصعوبتها ،يجعل من
كسصب رهان النتخابات الرئاسصية اŸقررة ،إان شصاء
الله تعا 12 ‘ ،¤ديسصم ÈاŸقبل ،من اŸسصائل
ال -ب -دي -ه -ي -ة ،وي-ج-ع-ل م-ن-ه ،ب-ذلكÃ ،ث-اب-ة اÿط-وة
األخ -رى م -ن اÿط -وات ال -ع -مÓ-ق-ة ،ال-ت-ي م-ا ف-ت-ئ
يخطوها ا÷زائريون بكل ثقة وثبات.
وم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ،ت-ن-درج ج-دي-ة وصص-واب-ي-ة
التحضص ÒلÓنتخابات الرئاسصية اŸقبلة ،واألكيد أانه
وبعد النتهاء من مرحلة اسصتدعاء الهيئة الناخبة
وم-ب-اشص-رة السص-ل-ط-ة ال-وط-ن-ية اŸسصتقلة لÓنتخابات
لصصلب اŸهام اŸوكلة إاليها ‘ ،ظل قانون انتخابي
م-ك-ي-ف ،سص-ي-ت-م ت-ث-ب-يت رك-ائ-ز الضص-م-ان-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة
إلجراء هذا السصتحقاق الوطني بكل ما يفرضصه
معيار النزاهة من بواعث الصصدق واŸصصداقية،
ويجدر بنا بهذه اŸناسصبة الكرÁة أان نوجه –ية
إاك -ب -ار واحÎام ل -ك -اف -ة اŸواط -ن ،Úلسص -ي -م -ا ف -ئ-ة
الشصباب ،الذين أادركوا رهان هذا اŸوعد النتخابي
وأاهميته القصصوى بالنسصبة للجزائر ولشصعبها ،من
خÓل توافدهم وإاقبالهم على مكاتب التسصجيل ‘
ﬂتلف بلديات ا÷مهورية ع Èكافة أانحاء الوطن،
م- -ن أاج- -ل تسص- -ج- -ي- -ل أان- -فسص -ه -م ‘ ه -ذه ال -ق -وائ -م
والسصتعداد ألداء واجبهم الوطني ،وتلكم عÓمة
بارزة من عÓمات اإلخÓصس للجزائر ودللة من
دللت إارادة الشص -عب ا÷زائ -ري ال -ق -وي -ة وح-رصص-ه
الشصديد على اŸشصاركة ‘ النتخابات الرئاسصية
اŸقبلة بكل ما يسصتوجبه ذلك من واجب التحلي
بالسصلوك والقيم ذات الصصلة الوثيقة Ãبادئ الشصعب
وثوابت األمة».
أاضصاف الفريق  ‘ «:هذا الصصدد ،وكما أاشصرت
إاليه ‘ مداخلتي السصابقة حول تأام Úالنتخابات
الرئاسصية ،أاود أان أاؤوكد أانني أاسصديت تعليمات إا¤
قادة النواحي والقوات وﬂتلف اŸصصالح األمنية
للشصروع فورا ‘ اتخاذ كافة اإلجراءات الضصرورية
لتأام Úالعملية النتخابية ع Èكافة الÎاب الوطني
حتى يتمكن شصعبنا من أاداء واجبه النتخابي ‘
ظروف يسصودها األمن والسصكينة».

الفجر٠٥.٠٩................:
الشسروق٠٦ .٤2..............:
الظهر١2.3٨.................:
العصسر١٦.٠٠................:
المغرب١٨.3٨...............:
العشسـاء١٩.٥٦..................:
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لرهاب واسستغÓل اŸعلومات
‘ إاطار مكافحة ا إ

أ÷يشس يكشضف ﬂبأا لألسضلحة قرب ألشضريط
أ◊دودي أ÷نوبي بتمÔأسضت
الشسعب ‘ -إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضصل
اسص -ت -غ Ó-ل اŸع -ل -وم -ات ،كشص -فت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشصعبي ،يوم  28سصبتم ،2019 Èإاثر عملية
بحث وتفتيشس قرب الشصريط ا◊دودي ا÷نوبي
بتمÔاسصت/ن.عﬂ ،6.ب- -أا لÓ- -أسص- -ل- -ح- -ة وال- -ذخÒة
ي -ح -ت -وي ع-ل-ى مسص-دسص )02( Úرشص- -اشص Úم- -ن ن- -وع
كÓشصنيكوف وأاربعة ( )04صصواريخ أارضس-أارضس من
نوع ،BM- 21باإلضصافة إاﬂ ¤زن Úوكمية من
الذخÒة.
‘ سصياق متصصل ،عÌت مفرزة للجيشس الوطني
الشصعبي ،إاثر عملية بحث و“شصيط Ãنطقة كسصÒ
ح - -م - -ي - -مصس ،ق - -رب ب - -ل - -دي - -ة ال - -ع - -وان- -ة ب- -ولي- -ة
جيجل/ن.ع ،5.على جثتي إارهابي )02( Úاثن،Ú
” القضصاء عليهما من طرف قوات ا÷يشس
كان قد ّ
الوطني الشصعبي خÓل عمليات سصابقة.
و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -ف
عناصصر الدرك الوطني بتلمسصان/ن.ع ،2.تاجري
(ﬂ )02درات وضص- - -ب - -ط - -وا ث Ó- -ث ( )03م -رك-ب-ات
سص -ي -اح-ي-ة ُم-ح-م-ل-ة بـ ( )70ك -ي -ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج ،فيما عÌت وحدة ◊رسس السصواحل على

كمية أاخرى من نفسس اŸادة تقدر بـ ( )30كيلوغرام
بوهران.

ينقذ  35مرشضحا للهجرة غ Òألشضرعية

‘ سصياق آاخر ،أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني
الشص -ع -ب -ي ب -ال -ت -نسص -ي-ق م-ع مصص-ال-ح ا÷م-ارك ب-عÚ
أاميناسس/ن.ع ،4.ت - -اج - -ر (ﬂ )01درات ب- -ح- -وزت -ه
( )453ق -رصس م -ه -ل -وسس ‘ ،ح Úضص -ب -ط ع -ن -اصص-ر
ال- -درك ال- -وط- -ن -ي ( )3270وح- - -دة م - -ن ﬂت - -ل - -ف
اŸشصروبات باŸسصيلة/ن.ع.1.
من جهة أاخرى“ ،كنت وحدات للبحث واإلنقاذ
تابعة للقوات البحرية ا÷زائرية ،خÓل عمليتÚ
منفصصلت ،Úمن إانقاذ ( )35مرشصحا للهجرة غÒ
الشصرعية ،وذلك إاثر غرق القوارب التي كانت تقلهم
ق - -ب - -ال - -ة سص - -واح - -ل ك - -ل م - -ن ب - -وم - -رداسس/ن.ع1.
ووهران./ع ،2.ف- -ي- -م- -ا أاح- -ب- -طت وح- -دات ◊رسس
السصواحل وعناصصر الدرك الوطني ﬁاولت هجرة
غ Òشصرعية لـ ( )89شصخصصا كانوا على م Ïقوارب
ت -ق -ل -ي -دي -ة الصص -ن-ع ب-ك-ل م-ن ع-ن-اب-ة/ن.ع ،5.ع Ú- -
“وشصنت ومسصتغا/Âن.ع.2.

لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ

تأاهل أ–اد ألعاصضمة وشضبيبة ألقبائل إأ ¤دور أÛموعات
تأاهل فريقا ا–اد العاصصمة وشصبيبة القبائل،
مسصاء أامسس ،إا ¤دور اÛموعات لرابطة أابطال
إافريقيا لكرة القدم على حسصاب كل من غور ما هيا
الكيني و حوريا كوناكري الغيني على التوا‹.
“كن»أابناء سصوسصطارة» من الفوز على مضصيفهم
غور ماهيا الكيني بنتيجة  ،0-2بنÒوبي ‘ إاياب
الدور السصادسس عشصر.
افتتح ‡ثل ا÷زائر باب التسصجيل ‘ الدقيقة
الرابعة ع ÈأاÁن ﬁيوسس ،قبل أان يعود نفسس
الÓعب ويضصيف الهدف الثا Êلفريقه ‘ الدقيقة
.16
وكان ال–اد قد فاز ‘ لقاء الذهاب بنتيجة

مريحة ( ،)1-4ما سصمح له بانتزاع تأاشصÒة التأاهل
ا ¤ال- -دور ال -ق -ادم ‘ .ح Úأان شص -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل
انهزمت أامسس أامام نادي حوريا كوناكري بنتيجة 2
  ‘ 0مباراة العودة التي جرت Ãدينة كوناكريحيث تلقى «الكناري» الهدف ‘ Úالدقائق األخÒة
من اŸباراة  ..علما أان أاشصبال فيلود كانوا قد فازوا
‘ لقاء الذهاب بـ  0 - 2كذلك..
اح -ت -ك-م ال-ف-ري-ق-ان اإ ¤ضص-رب-ات الÎج-ي-ح ال-ت-ي
ابتسصم فيها ا◊ظ لزمÓء ا◊ارسس صصا◊ي الذين
فازوا بـ  3 - 5و تأاهلوا إا ¤دور اÛموعات لرابطة
األبطال اإلفريقية .

اŸنتخب الوطني لكرة القدم النسسوية

QƒªM óeÉM

›يد طالب على رأسس ألعارضضة ألفنية
عينت اŸديرية الفنية الوطنية ،التقني ›يد
ط -الب ،ع -ل -ى رأاسس مصص -ل -ح-ة ك-رة ال-ق-دم ال-نسص-وي-ة
واŸنتخب الوطني النسصوي ،حسصب ما أافادت به
أامسس األح- -د ال–ادي- -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم
(فاف).
يحمل ›يد طالب عدة شصهادات أاهمها ،إاجازة
ال–اد األوروبي لكرة القدم «أا» وشصهادة مدير فني

كاريكات /ÒعنÎ

م -ن ا–ادي -ة ك -ي -بك ل-ك-رة ال-ق-دم (ك-ن-دا) ،وشص-ه-ادة
مدرب كرة القدم على مسصتوى ال–ادية الفرنسصية
لكرة القدم ،باإلضصافة إا ¤شصهادة مربي رياضصي
(درجة ثانية) ،اختصصاصس كرة القدم من ال–ادية
الفرنسصية كذلك ،وشصهادة ليسصانسس (أا) من ا÷معية
الكندية Ÿدربي اŸسصتوى العا‹ ،باإلضصافة إا¤
دكتوراه ‘ علوم ا◊ياة والصصحة (جامعة باريسس.)5

