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«اŸؤوسّصسصات السصياسصية والعسصكرية ‘ الثّورة
الّتحريرية»

–ت رعاية حسضان رابحي وزير
التصض - -ال ،ال - -نّ- -اط- -ق الّ- -رسض- -م- -ي
للحكومة ووزير الثّقافة بالنيابة،
ت -ن -ظ -م ال ّ-ط -ب -ع-ة  11للمهرجان
ال- -ث- -ق- -ا‘ ال- -دو‹ ل- -ل -م -وسض -ي -ق -ى
السضيمفونية ،من  11إا17 ¤أاكتوبر
ا÷اري ،بأاوبرا ا÷زائر «بوعÓم
بسضايح».

ا’حتفال باليوم العاŸي
لل ّصصحة العقلية

يÎأاّسض وزير ال ّصضحة وال ّسضكان
وإاصض Ó-ح اŸسض -تشض -ف -ي -اتﬁ ،م-د
مÒاوي ،غدا اÿميسض ،الحتفال
ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لّصض-ح-ة ال-ع-ق-لية
–ت شض- - -ع- - -ار «ال- - -وق- - -اي- - -ة م- - -ن
النتحار» .ين ّ
ظم الحتفال اŸقّرر
ع - -ل- -ى ال ّسض- -اع- -ة  08.30صضباحا
بفندق هوليداي إاين بالشضراقة.

«ال ّسصياقة ال ّسصليمة للّدراجات
النّارية»..موضصوع الفضصاء اأ’مني
Óم-ن
ي -ه-ت-م ال-فضض-اء اإلذاع-ي ل -أ
الوطني ع Èأامواج القناة اإلذاعية
ال -ث -ان-ي-ة ال-ي-وم ،ب-دءاً م-ن الّسض-اع-ة
 16.00مسضاًء بـ «األحكام اŸتعلّقة
ب -الّسض -ي -اق -ة الّسض -ل-ي-م-ة ل-لّ-دراج-ات
ال ّ- -ن - -اري - -ة»Ã ،شض- -ارك- -ة إاط- -ارات
Óمن.
اŸديرية العامّة ل أ

رسصائل تربوية لأÓولياء
واŸرّبﬁ..Úور ﬁاضصرة
‘ إاط -ار ال ّ-ن -شض-اط-ات ال-ع-ل-م-ي-ة
الثّقافية ،بالّتعاون مع دار القرآان
«الشض -ي -خ اح-م-د سض-ح-ن-ون» ،ب-رم-ج
اŸرك - -ز ال ّ- -ث - -ق - -ا‘ اإلسض Ó- -م - -ي
ب -ال -ع -اصض -م -ةﬁ ،اضض -رة ب-ع-ن-وان:
«رسض- -ائ- -ل ت- -رب- -وي- -ة إا ¤األول- -ي- -اء
واŸربّ  ،»Ú-وذلك ال -ي -وم األرب-ع-اء
 09أاك -ت -وب -ر ا÷اري ب -ب -ئ-ر م-راد
رايسض .ينشّضط اÙاضضرة الدكتور
سضعيد علي بهون ﬂتصض ‘ أادب
الطّفل.

ين ّ
ظم اŸتحف الوطني للمجاهد Ãقر ثانوية اوراري مصضطفى ببئر
خادم العدد ( )219من ا◊صضة بعنوان «اŸؤوسّضسضات السضياسضية والعسضكرية
‘ الثورة التحريرية» ،وذلك اليوم األربعاء  9أاكتوبر على ال ّسضاعة 10:00
صضباحا.

دور الشصباب ‘ إاثراء الّذاكرة هذا السصبت

تحف» ،ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد Ãقره اللقاء
‘ إاطار اŸنتدى الوطني ألنصضار الّذاكرة«أاصضدقاء اŸ
ثراء الّذاكرة الوطنية وا◊فاظ عليها» ،وذلك يوم السضبت
سضبوعي رقم (،)92اıصضصض Ÿوضضوع «دور الشضباب ‘ إا
األ
 12أاكتوبر ا÷اري على ال ّسضاعة  14.00بعد الزوال.
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تن ّ
ظم وكالة األنباء ا÷زائرية ندوة حول
م - -وضض- -وع «وك- -الت األن- -ب- -اء أام- -ام –دي- -ات
ال -عصض -ر :ف -رصض-ة ل-ل-ت-ح-ول إا ¤وسض-ي-ل-ة إاعÓ-م
شضاملة » ،وذلك بفندق األوراسضي يومي  8و9
أاكتوبر  2019على السضاعة  10:00صضباحا.
ت-نّ-ظ-م الّ-ن-دوةÃ ،ن-اسض-ب-ة ف-ع-ال-ي-ات ال-دورة
الّ-ث-ام-ن-ة وال-عشض-ري-ن ل-ل-ج-م-ع-ية العامة ل–اد
وك- -الت أان- -ب- -اء ال- -ب -ح -ر األب -يضض اŸت -وسّض -ط
«أامان».

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

لدارة والمالية
ا إ

مركز الّتكوين
عن بعد ‘
معرضض «سصيبسصا
فÓحة»
يشضارك اŸركز الوطني
للتكوين والتّعليم اŸهنيÚ
ّ
ع- -ن ب- -ع- -د ‘ ،اŸع- -رضض
ال -دو‹ ل -ل-زراع-ة وت-رب-ي-ة
اŸواشض- - - -ي وال- - - -ع- - - -ت - - -اد
ال- -فÓ- -ح -ي اŸن ّ-ظ -م م -ن
ط -رف «سض -ي-بسض-ا فÓ-ح-ة»
م- -ن  07إا 10 ¤أاكتوبر
ا÷اري .ي -ع -رضض اŸرك-ز
با÷ناح اŸركزي Œربته
‘ التّكوين اŸيدا.Ê

حّمام يتفّقد قطاع
اŸوارد اŸائية
بتبسصة
يقوم وزير اŸوارد اŸائية علي
ح- -م -ام ي -وم اÿم -يسض  10أاكتوبر
ا÷اري ،بزيارة عمل وتفّقد إا¤
ولية تبسضة ،حيث يعاين مشضاريع
ال -ق -ط -اع وي -ت -اب -ع م -دى Œسض -ي -د
ال ّ-ت -ع -ل -ي -م-ات اŸت-عّ-ل-ق-ة ب-ت-حسضÚ
اÿدم- -ة ،وا◊رصض ع- -ل- -ى ت -وفÒ
اŸاء ل - - - -ل- - - -م- - - -واط- - - -ن ÚوŒاوز
النقطاعات.

وفد من رؤوسصاء
مؤوسّصسصات الفÓحة
والّتغذية الّدا‰اركية
‘ ا÷زائر

يقوم وفد من رؤوسضاء مؤوسّضسضات
ال -ف Ó-ح -ة والّصض -ن -اع -ة ال -غ -ذائ-ي-ة
الدا‰اركية ألّول مرة بزيارة عمل
إا ¤ا÷زائر ،لعرضض Œربة هذا
ال -ب -ل -د األوروب -ي ال -رائ -د ‘ ه-ذا
الختصضاصض .يلتقي وفد األعمال
خÓ- -ل زي- -ارت- -ه ل- -ل -ج -زائ -ر ال -ت -ي
نّ- -ظ- -م- -ت- -ه- -ا سض- -ف- -ارة ال -دا‰ارك
بالتعاون مع اÛلسض الدا‰اركي
اıتصض ‘ هذا القطاع ووزارة
الفÓحة والصضيد البحري والتنمية
الريفية با÷زائر ،من  07ا09 ¤
أاك- - - -ت- - - -وب- - - -ر ا÷اري مسض- - - -ؤوولÚ
ومهنّي .Úكما يقوم الوفد بجولة
إا ¤صضالون الفÓحة لÓطÓع عن
الشّضعب التي تنشضط ‘ ا÷زائر
والّرهانات الكÈى لتحقيق األمن
الغذائي.

وكا’ت اأ’نباء أامام
–ديات العصصر

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

التحرير

يقوم وزير السضياحة وال ّصضناعة
الّتقليدية عبد القادر بن مسضعود
ي -وم-ي  07و 08أاك-ت-وب-ر ا÷اري
بزيارة عمل لولية األغواط ،أاين
ي- -ت- -فّ- -ق- -د عّ- -دة مشض -اري -ع ت -اب -ع -ة
للقطاع.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
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
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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اأ’ربعاء  0٩أاكتوبر  ٢01٩م
الموافق لـ  10صسفر  1441هـ

شصّدد على تقد Ëالدعم للهيئة اŸسصتقلة لتمكينها من ا’ضصطÓع Ãهامها

بن صسالح يسستعرضش مع بدوي تطبيق ألنصسوصش ألقانونية حول ألرئاسسيات
اسص-ت-ق-ب-ل رئ-يسس ال-دول-ة،ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
’ول نور الدين بدوي
صصالح ،أامسس ،الوزير ا أ
الذي اسصتعرضس معه ‘ ،إاطار متابعته نشصاط
’وضصاع السصياسصية وا’قتصصادية
ا◊كومة ،ا أ
وا’جتماعية للبÓد ،حسصب ما أاورده بيان
لرئاسصة ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان أانه وخÓل هذا اللقاء« ،قدم
الوزير اأ’ول لرئيسس الدولة عرضسا عن مداو’ت
اج -ت-م-اع ال-دورة Û 1٩6لسس مسس-اه-م-ات ال-دول-ة
اŸن -ع -ق -د ي -وم اÿم -يسس  03أاك-ت-وب-ر  ٢01٩الذي
“ح-ورت أاشس-غ-ال-ه ح-ول مسس-ائ-ل ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وأاخرى
ت-ت-ع-ل-ق ب-دراسس-ة واŸواف-ق-ة ع-ل-ى ب-عضس م-قÎحات
إانشساء مؤوسسسسات مشسÎكة».
‘ هذا اÛال« ،شسجع رئيسس الدولة أاعضساء
ا◊كومة على مواصسلة نشساطهم ‘ إاطار ›لسس
مسساهمات الدولة إ’عادة بعث حركية على مسستوى
اÛمعات ا’قتصسادية العمومية والرفع من نسسب
مسس-اه-م-ت-ه-ا ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ال-وط-ن-ية وإانشساء شسراكات
م -ث-م-رة وم-ت-ن-وع-ة م-ع ›م-ع-ات وشس-رك-ات خ-اصس-ة
ج -زائ -ري -ة وأاج -ن -ب -ي -ة،وه -وم -ا م -ن شس -أان -ه ت -أاه -ي -ل
اŸؤوسسسسات العمومية الوطنية والرفع من مردودها
ا’قتصسادي و“كينها من ا’سستفادة من اÈÿات
والتكنولوجيات ا◊ديثة».
‘ سسياق متصسل ،اسستعرضس الوزير اأ’ول «نتائج
اجتماع ›لسس ا◊كومة اŸنعقد يوم اأ’ربعاء 0٢
أاك -ت -وب-ر  ٢01٩ال- -ذي خصسصس ل -ل -مصس -ادق -ة ع -ل -ى
اŸشس-روع ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ق-ان-ون اÙروق-ات ا÷ديد
وكذا دراسسة مشسروع مرسسوم تنفيذي يندرج ضسمن
اإ’صسÓحات الشساملة ‘ ›ا’ت النظافة والصسحة
العمومية على اŸسستوى اÙلي» ،يتابع اŸصسدر
ذاته.

ك -م -ا «ت -ن-اول ال-ل-ق-اء ب-عضس ال-ب-ن-ود اŸدرج-ة ‘
ج -دول أاع -م -ال ›لسس ال -وزراء اŸزم -ع ع -ق -ده ‘
بداية اأ’سسبوع اŸقبل والذي سسيدرسس عدة مشساريع
قوان’،Úسسيما مشسروعي قانون اŸالية لسسنة ٢0٢0
وقانون اÙروقات ا÷ديد».

أ◊رصش على تطبيق ألقوأن Úحول شسفافية أ’قÎأع
و–سسبا لÓنتخابات الرئاسسية التي سستجري يوم
 1٢ديسسم ”« ،٢01٩ Èالتطرق إا ¤عملية –ويل
صسÓ- -ح- -ي- -ات السس- -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة
ب- - -ا’ن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ات إا ¤السس- - -ل - -ط - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
اŸسس -ت -ق -ل -ة،واسس-ت-ع-راضس م-دى ت-ط-ب-ي-ق ال-نصس-وصس
القانونية اŸؤوطرة لها».
و‘ ه- - -ذا اÛال« ،أاسس- - -دى رئ- - -يسس ال- - -دول- - -ة

Óسس-راع ب-اسس-تكمال –ويل
ب-ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-ح-ك-وم-ة ل -إ
صسÓحيات تنظيم واإ’شسراف على هذا ا’قÎاع إا¤
السس -ل -ط -ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات وف-ق-ا
للنصس ÚاŸعتمدين خÓل ›لسس الوزراء اأ’خÒ
اŸنعقد يوم  0٩سسبتم ،٢01٩ Èمؤوكدا على ضسرورة
مرافقة وتقد Ëالدعم لهذه الهيئة لتمكينها من
ا’ضسطÓع Ãهامها ‘ أاحسسن الظروف».
و‘ اأ’خ ”« ،Òالتطرق إا ¤بعضس ا÷وانب
اŸتعلقة مشساركة ا÷زائر ‘ القمة اأ’و ¤روسسيا -
إاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي سس-ت-ع-ق-د Ãدي-نة سسوتشسي (فيدرالية
روسسيا) يومي  ٢3و ٢4أاكتوبر ،٢01٩وكذا القمة الـ18
ل-دول ع-دم ا’ن-ح-ي-از ال-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن-ه-ا جمهورية
أاذرب- -ي- -ج -ان ب -ال -ع -اصس -م -ة ب -اك -و ،ي -وم -ي  ٢٥و٢6
أاكتوبر ،»٢01٩حسسب ذات البيان.

رافع من بومرداسس Ÿشصروع قانون اÙروقات ا÷ديد

عرقاب ’ :زيادأت ‘ أأسسعار ألطاقة على أŸدى ألقريب
راف - -ع وزي - -ر ال- -ط- -اق- -ة واŸن- -اج- -م ﬁم- -د
ع - -رق - -اب ،م - -ن ب- -وم- -رداسس ،ل- -ل- -ت- -ع- -ديÓ- -ت
ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي ح- -م- -ل- -ه- -ا مشص- -روع ق- -ان- -ون
اÙروق -ات ال -ذي صص -ادقت ع -ل -ي -ه ا◊ك-وم-ة
م- -ؤوخ- -را وال- -ذي ج- -اء ك -م -ا ق -ال»اسص -ت -ج -اب -ة
ل-ل-ت-ح-و’ت ا’ق-تصص-ادي-ة ال-راه-ن-ة» ،م-ع-تÈا
«أان م-قÎح ال-ق-ان-ون ا÷دي-د ب-دأا ا’شص-ت-غ-ال
عليه منذ سصنة  2017من طرف ÷نة تقنية
خ -اصص -ة م -ن اÈÿاء ال -ت -ي ح-اولت ت-ك-ي-ي-ف
القانون مع التحديات ا÷ديدة ،وكل اتفاق
شصراكة حتما Áر على ›لسس الوزراء..

بومرداسس..ز /كمال
ق- -ام ،أامسس ،وزي- -ر ال- -ط -اق -ة واŸن -اج -م ﬁم -د
عرقاب ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤و’ية بومرداسس،
شس -م -لت ع -ددا م -ن اŸراف -ق واŸن -ج-زات اÿاصس-ة
بقطاع اÙروقات أابرزها مشسروع إا‚از وحدة
إانتاج و–ويل الطاقة الكهربائية برأاسس جنات التي
تعت Èمن اŸشساريع البارزة ﬁليا ووطنيا بطاقة
إانتاج تصسل إا 1131 ¤ميغاواط و“تد على مسساحة
 18هكتارا ،حيث وصسلت بها اأ’شسغال نسسبة ٩8
باŸائة و ⁄يتبق سسوى أاشسغال التهيئة اÿارجية.
وأاع -ط -ى وزي -ر ال -ط -اق -ة ﬁم -د ع-رق-اب ،ل-دى
ت- -وق- -ف- -ه ع- -ن- -د مشس- -روع إان- -ت -اج و–وي -ل ال -ط -اق -ة
الكهربائية برأاسس جنات تعليمات صسارمة للقائمÚ
على اŸشسروع من أاجل اإ’سسراع ‘ تسسليمه وبالتا‹
فك ا’رت -ب -اط م -ع الشس -ريك اأ’ج -ن-ب-ي اŸت-م-ث-ل ‘

الشسركة الكورية»دايوو» التي تكفلت بعملية اإ’‚از
والÎك-يب وم-واصس-ل-ة ع-م-ل-ي-ة Œه-ي-ز اÙط-ة ال-تي
سساهمت الصسائفة اŸاضسية ‘ دعم شسبكة الكهرباء
بإانتاج  1٥أالف ميغاواط اسستجابة للطلب اŸتزايد.
كما أالح الوزير خÓل توقفه عند اŸشسروع «على
أاهمية مراعاة ا÷انب البيئي خÓل عملية اإ’نتاج
والتحويل ،مع تشسديده أايضسا على أاهمية ا’سستعانة
باŸعدات الوطنية اŸصسنعة ﬁليا للقيام بعملية
الصس-ي-ان-ة ال-دوري-ة ل-ت-ج-ه-ي-زات اÙط-ة وب-اأ’خصس
التوربينات» ،مشسÒا إا« ¤أان مصسنع باتنة اÿاصس
باŸعدات الكهربائية سسيدخل حيز اÿدمة نهاية
السسنة ا÷ارية».
اÙط- -ة ال- -ث- -ان- -ي- -ة م- -ن زي -ارة وزي -ر ال -ط -اق -ة
واŸناجم كانت بعاصسمة الو’ية ،حيث قام بتفقد
مشس- -روع إا‚از م- -رك- -ز –وي- -ل وت -رك -يب ق -ارورات

السسÒغاز الذي تشسرف عليه مؤوسسسسة نفطال ،وهو
مشسروع هام خصسصست له  7مÓي Òسسنتيم بطاقة
تركيب تصسل إا 10 ¤آا’ف مركبة سسنويا ،حيث من
اŸنتظر أان يدخل اÿدمة شسهر ديسسم Èالقادم
حسسب اŸع- -ل- -وم- -ات اŸق- -دم -ة م -ن ق -ب -ل صس -احب
اŸشسروع بعد تسسجيل تأاخر ‘ التسسليم ،حيث كان
منتظرا ا’نتهاء منه شسهر جوان اŸاضسي ،خاصسة
‘ ظل الطلب اŸتزايد على هذا النوع من البنزين
م -ن ق -ب -ل أاصس -ح -اب اŸرك -ب-ات وت-ق-ل-يصس م-واع-ي-د
الÎكيب التي كانت سسابقا تصسل إا ¤حدود  6أاشسهر.
وكانت آاخر ﬁطة ‘ زيارة وزير الطاقة Ãعهد
ال -بÎول وم -رك-ز ال-ب-حث وال-ت-ط-وي-ر ال-ت-اب-ع لشس-رك-ة
سسونطراك ،حيث اطلع على ﬂتلف تقنيات البحث
والتجهيزات ا◊ديثة التي تدعم بها مركز البحث
وم-ؤوسسسس-ة سس-ون-ط-راك ،وه-ن-ا نشس-ط ن-دوة صس-ح-فية
ت -ط -رق ف -ي -ه -ا إا ¤ع-دة ن-ق-اط م-ن أاب-رزه-ا ف-ح-وى
وطبيعة التعديÓت التي حملها قانون اÙروقات
ا÷دي- - -د ،مشسÒا ‘ ه- - -ذا الصس- - -دد»أان م - -ؤوسسسس - -ة
سس -ون -ط -راك ل -دي -ه -ا م -ن اÈÿة واإ’م -ك-ان-ي-ات م-ا
يجعلها قادرة على العمل واقتحام اأ’سسواق العاŸية
والشس -راك -ة م -ع أاي م-ؤوسسسس-ة أاج-ن-ب-ي-ة ،م-ع م-واصس-ل-ة
اكتسساب التكنولوجيا والÎكيز على ميدان التكوين
وج -لب اإ’ط -ارات ا÷ام -ع -ي -ة أ’ن ال -وقت ق -د ح-ان
لدخول اŸنافسسة العاŸية..
‘ اأ’خ Òن- -ف- -ى وزي -ر ال -ط -اق -ة أاي زي -ادات ‘
أاسسعار الطاقة على اŸدى القريب ،مقابل تشسديده
«ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ع-ق-ل-ن-ة ع-م-ل-ي-ة ا’سس-ت-هÓ-ك ل-ت-ق-ليل
الفاتورة مع حتمية التوجه التدريجي نحو توسسيع
اسستعمال وإانتاج الطاقات اŸتجددة.

بغية التسصي ÒاŸشصÎك للهيئات الصصحية الكÈى

هدأم يدعو لتعزيز ألتشساور مع ألشسركاء أ’جتماعي Úوأ’قتصساديÚ
أاكد وزير العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي،
تيجا Êحسسان هدام ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة،
على أاهمية وضسع ﬂطط عمل يتمحور أاسساسسا
حول تعزيز التشساور مع التعاضسديات ا’جتماعية
والشسركاء ا’جتماعي Úوا’قتصسادي.Ú
وأاوضسح بيان للوزارة أان هدام أاشسار ‘ كلمة له
‘ أاشسغال اجتماع اÛلسس الوطني للتعاضسديات
ا’جتماعية ا« ¤أاهمية وضسع ﬂطط عمل يتمحور
أاسس -اسس -ا ح -ول ت -ع -زي -ز ال -تشس-اور م-ع ال-ت-ع-اضس-دي-ات
ا’جتماعية والشسركاء ا’جتماعي Úوا’قتصساديÚ
ب -ه -دف ت -رق -ي -ة ال -ت -ع-اضس-د ا’ج-ت-م-اع-ي وا’ل-ت-زام
ب-تسس-ق-ي-ف نسس-ب-ة م-ع-ي-ن-ة لÓ-ن-خ-راط خÓ-ل ال-عهدة
ا÷ارية».
و‘ هذا السسياق ،ركز هدام على «أاهمية تعزيز
وتطوير التعاضسديات ا’جتماعية وتفضسيل ا◊وار
ما ب Úجميع ا’طراف لتحقيق ا’سستقرار ‘ هذا

ال- -رك- -ن ال- -ه- -ام م- -ن أارك- -ان م- -ن- -ظ- -وم- -ة الضس- -م -ان
ا’جتماعي».
وشس - -دد ال - -وزي - -ر ع - -ل- -ى «ضس- -رورة وضس- -ع أاسسسس

ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ح-دي-ث-ة ل-تسس-ي Òالتعاضسديات ،وهذا من
خ Ó- -ل –سس Úاÿدم- -ات وت- -بسس- -ي- -ط ا’ج- -راءات
وترقية التواصسل مع اŸشسÎك.»Ú
وأاضس- -اف ذات اŸصس- -در أان ال- -وزي- -ر أاك- -د ع -ل -ى
«التفك ‘ Òاحداث آاليات جديدة إ’نشساء صسناديق
مشسÎك-ة ل-ل-ت-ق-اع-د ال-ت-ك-م-ي-ل-ي أاو اإ’نشس-اء والتسسيÒ
اŸشسÎك ل -ل -ه-ي-ئ-ات الصس-ح-ي-ة ال-كÈى ،ع-ل-ى غ-رار
اŸسس -تشس-ف-ي-ات اŸت-ع-ددة اÿدم-ات ،وك-ذا تشس-ك-ي-ل
فوج عمل لتعديل بعضس أاحكام القانون رقم 0٢-1٥
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-اضس-دي-ات ا’ج-ت-م-اعية قصسد تعزيز
ا◊رك -ة ال -ت -ع -اضس -دي -ة وت -ع -زي -ز اسس-ت-ق-رار ه-ي-ئ-ات
التعاضسدية وتوسسيع ا’نخراط فيها».
وأاشسار البيان إا ¤وجود « 30تعاضسدية نشسطة ‘
اŸي-دان تضس-م-ن ال-ت-غ-ط-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-كميلية
لفائدة ما يفوق مليون وثÓث مائة أالف منخرط.

بسصبب متابعته قضصائيا

توقيف رئيسش بلدية ع Úسسيدي شسريف ÃسستغاÂ
ق---ام وا‹ مسس---ت---غ---اﬁ Âم---د ع--ب--د ال--ن--ور
راب----ح---ي ،أامسس ،ب---ت---وق---ي---ف رئ---يسس اÛلسس
الشس--ع--ب--ي ل--ب--ل-دي-ة ع Úسس-ي-دي شس-ري-ف بسس-بب
متابعته قضسائيا ،حسسبما أاسستفيد من اŸدير
الو’ئي للتنظيم والشسؤوون العامة.

وأابرز بن أاحمد دايج ﬁمد لوأاج أان «قرار
التوقيف الذي صسدر أامسس ” وفقا Ÿا تنصس
عليه أاحكام اŸادة  43من القانون رقم 10-11
اŸتعلق بالبلدية».
’رب--ع--اء ت--نصس-يب ال-رئ-يسس
وسس--ي--ت--م ال--ي--وم ا أ

ا÷ديد للمجلسس الشسعبي البلدي لع Úسسيدي
شسريف ( 10كلم جنوب مسستغا )Âخلفا للرئيسس
السس--اب--ق اŸن--ت--م--ي ◊زب ال--ت--ج--م--ع ال--وط-ن-ي
الدÁقراطي ،مثلما أاشس Òاليه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مولود جاويشش أوغلو :تركيا تو‹ أهمية كبÒة لعÓقاتها مع أ÷زأئر
أاك- -د وزي- -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة الÎك -ي م -ول -ود
جاويشس أاوغلو ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،أان بلده
يو‹ أاهمية «كبÒة» لعÓقاته مع ا÷زائر ،مشسÒا
لوجود مئات الشسركات الÎكية بها.
‘ تصسريح أاد ¤به للصسحافة عقب وصسوله إا¤
اŸط- -ار ال- -دو‹ ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ،أاي- -ن ك -ان ‘
اسستقباله نظÒه ا÷زائري صسÈي بوقدوم ،أاوضسح
السسيد جاويشس أاوغلو أان «تركيا تو‹ أاهمية كبÒة
لعÓقاتها مع ا÷زائر ،ونحن نفتخر بوجود مئات
من شسركاتنا تعمل وتسستثمر فيها .ونقدم جزيل
الشسكر للدولة ا÷زائرية للثقة التي وضسعتها فيهم».
وأاضساف ،أان بلده «يصسّر دائما على أان تكون
ا÷زائر ‘ كل ا’جتماعات الدولية» ،مشسÒا إا¤
الدور «الهام» التي تلعبه ‘ حل اأ’زمة الليبية وكذا
‘ اŸنطقة.
وقال باŸناسسبة ،إان «ا÷زائر بلد مهم جدا
لهاته اŸنطقة وللعا ⁄اإ’سسÓمي» ،مشسÒا إا ¤أانه
سسيلتقي ،اليوم اأ’ربعاء ،برئيسس الدولة عبد القادر
بن صسالح وبالوزير اأ’ول نورالدين بدوي.
ويقوم وزير الشسؤوون اÿارجية ÷مهورية تركيا،
مولود جاويشس أاوغلو ،بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر،
منذ أامسس Ÿدة يوم ،Úحسسبما أاشسار إاليه بيان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
أاوضس- -ح ذات اŸصس- -در أان «ه- -ذه ال -زي -ارة ال -ت -ي
تندرج ‘ إاطار التشساور القائم منذ زمن بعيد بÚ
ا÷زائ-ر وت-رك-ي-ا سس-يسس-م-ح ل-رئ-يسس ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ية

ا÷زائرية ونظÒه الÎكي بدراسسة جميع جوانب
العÓقات الثنائية والشسروع تقييم مرحلي للتعاون
ب Úالبلدين».
وبحسسب ذات البيان فإان الزيارة «سستشسكل أايضسا
فرصسة للتشساور وتبادل وجهات النظر حول القضسايا
اإ’قليمية والدولية ذات ا’هتمام اŸشسÎك».
كما تأاتي ‘ ظرف يعرف فيه التعاون والشسراكة
ب Úال-ب-ل-دي-ن «دف-ع-ا ج-دي-دا وت-ن-م-ي-ة مسس-ت-دام-ة ‘
ﬂت- -ل- -ف اŸي- -ادي- -ن ’ سس -ي -م -ا ‘ ›ال ال -ط -اق -ة
وا◊ديد والصسلب والنسسيج».
كما أاشسارت وزارة الشسؤوون اÿارجية إا ¤التوقيع
م- -ن -ذ بضس -ع -ة أاي -ام ع -ل -ى ات -ف -اق ب Úسس -ون -اط -راك
واŸؤوسسسسة الÎكية «رونسسانسس» حول اسستثمار 1,4
م- -ل- -ي- -ار دو’ر إ’‚از م- -ركب إ’ن- -ت- -اج م- -ادة ب- -و‹
بروبيل.Ú

بوقدوم يسستقبل وفدأ عن ألكونغرسش أأ’مريكي

اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ،صسÈي ب-وق-دوم ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،وف-دا ع-ن
الكونغرسس اأ’مريكي بقيادة سستيفان لينشس .وجرى ا’سستقبال Ãقر وزارة الشسؤوون اÿارجية.

جائزة رئيسس ا÷مهورية للصصحفي اÎÙف

“ديد فÎة إأيدأع أŸلفات إأ ¤ألثÓثاء  ١٥أكتوبر
الشصعب ـ تنهي ÷نة –كيم جائزة رئيسس ا÷مهورية للصسحفي اÎÙف ‘ طبعتها
اÿاصسة للعام  ،٢01٩وموضسوعها «فضسائل ا◊وار» إا ¤علم كافة الراغب ‘ ÚاŸشساركة ‘ هذه
اŸسسابقة ،أانه ” “ديد فÎة إايداع اŸلفات إا ¤غاية يوم الثÓثاء  1٥أاكتوبر .٢01٩

جÓب يتباحث مع نظÒه ألتونسسي سسبل دعم ألتعاون ألثنائي
أاج- -رى وزي- -ر ال -ت -ج -ارة سس -ع -ي -د ج Ó-ب ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ،م -ع ن -ظÒه ال -ت -ونسس -ي ع -م -ر ال -ب -اه-ي،
ﬁادثات حول القضسايا ا’قتصسادية ذات ا’هتمام
اŸشسÎك وسسبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي ‘
ﬂتلف اÛا’ت ،حسسبما أافاد به بيان لوزارة
التجارة.
وخ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي ن-ظ-م ع-ل-ى ه-امشس
ف-ع-ال-ي-ات م-ع-رضس اŸن-ت-ج-ات ا÷زائ-ري-ة اŸوجهة
للتصسدير ا÷اري بقصسر اŸعارضس والندوة الوطنية
حول منطقة التبدل ا◊ر اإ’فريقي ،نّوه الوزير
ال- -ت- -ونسس -ي ع -م -ر ال -ب -اه -ي ب -ال -ع Ó-ق -ات اأ’خ -وي -ة
والتاريخية التي تربط البلدين معربا عن ارتياحه
لكل الشسراكات ا’قتصسادية التي ” تفعيلها حتى
اآ’ن وكذا حجم التبادل ب Úالبلدين الذي يتطور
من سسنة أ’خرى.
كما ثمن الباهي كل التسسهيÓت التي أاقرتها
ا÷زائر ’سستقطاب اŸتعامل Úاأ’جانب واŸناخ
ا’سس -ت -ث -م -اري اÿصسب ال -ذي ت -ت -م -ت -ع ب -ه،م -ذك -را
با’تفاق التجاري التفاضسلي الذي أابرمه البلدان
وكذا ا’نخراط ‘ اŸنطقة العربية للتبادل ا◊ر
كلها خطوات تسسمح  -يضسيف الوزير التونسسي-
بتعزيز التباد’ت التجارية وتنويع مصسادرها.

م -ن ج -ان-ب-ه ،أاك-د جÓ-ب ع-ل-ى ‚اع-ة الشس-راك-ة
ا÷زائرية  -التونسسية منوها بحجم ا’سستثمارات
التونسسية اÙققة با÷زائر حسسب ذات اŸصسدر.
وشسّدد الوزير على ضسرورة مواصسلة اŸشساورات
ب Úالبلدين من أاجل خلق فرصس اسستثمارية أاقوى
وإاع- -ادة ب- -عث راب- -ط ال- -ت- -واصس- -ل ب ÚاŸت -ع -ام -لÚ
ا÷زائري Úونظرائهم التونسسي.Ú
وأاعرب جÓب عن حرصسه الكامل للعمل على
رف-ع ح-ج-م ال-ت-ب-ادل ال-ت-ج-اري ال-ب-ي-ن-ي واسس-ت-حداث
آاليات لشسراكات جديدة ،مÈزا أاهمية ا’سستثمارات
ال-ت-ونسس-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ‘ ﬂت-ل-ف اŸي-ادي-ن يضس-ي-ف
ذات البيان.
وأابرز الطرفان خÓل هذا اللقاء ضسرورة تبادل
الزيارات ب Úرجال أاعمال البلدين لنقل اÈÿات
وت -ع -زي -ز رواب -ط ال -ت -ع -اون م-ا يسس-ه-ل ال-وصس-ول إا¤
تكريسس شسراكات ثنائية ناجحة مربحة للطرف.Ú
كما ” ا’تفاق على تنظيم اجتماع يضسم ‡ثلي
غرفتي التجارة والصسناعة ومصسالح ا÷مارك لكÓ
البلدين لتحديد اŸعوقات والصسعوبات التي يعاÊ
منها متعاملي البلدين إا ¤جانب تأاسسيسس «›موعة
دعم التعاون ا’قتصسادي» مكونة من خÈاء ورجال
أاعمال من ك Óالبلدين.

بغية –سص Úأاداء الكفاءات

أتفاقية ب Úمكتب أ’سستشسارأت «رقم» وأ÷امعة
ألكندية لإÓدأرة ألعمومية
” ،أامسس ،التوقيع على اتفاقية تعاون ب Úمكتب
ا’سس-تشس-ارات ‘ اسسÎات-ي-ج-ي-ات –سس Úال-ك-ف-اءات
Óدارة العمومية Ãقر
(رقم) واŸدرسسة الكندية ل إ
سسفارة كندا با÷زائر.
ووقع على ا’تفاقية من ا÷انب ا÷زائري مراد
زره - - -و ،Êم - - -ؤوسسسس م - - -ك- - -تب ا’سس- - -تشس- - -ارات ‘
اسسÎات- -ي- -ج- -ي -ات –سس Úال -ك -ف -اءات (رق -م) ،وم -ن
ا÷انب ال - -ك - -ن - -دي ،م - -دي - -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة
Óدارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،سس-ي-م-ون
ب -اŸدرسس -ة ال -ك-ن-دي-ة ل -إ
شس- -اب- -وت ،وذلك ب- -حضس- -ور اŸسس -تشس -ار السس -ي -اسس -ي
للسسفارة الكندية با÷زائر ،فرانسسوا غوردو.
وتهدف هذه ا’تفاقية إا– ¤سس Úأاداء وكفاءات
اŸسسÒي- -ن ‘ ا’دارة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ل- -ب -ل -وغ أارق -ى
مسستويات اÿدمة العمومية ،سسواء كان ذلك ‘
›ال الصسحة العمومية الÎبية والتعليم أاو غÒها
م -ن اÛا’ت ال -ت -ي ل -دي -ه -ا ع Ó-ق -ة م -ب-اشس-رة م-ع
اŸواطن.
و‘ هذا الصسدد ،أاكد غوردو أان كندا أاطلقت
اسسÎاتيجية جديدة ‘ ›ال الÎبية والتعليم مع
العديد من الدول ‘ شسهر أاغسسطسس  ٢01٩من أاجل
منح الفرصسة للطلبة والباحث Úمن دول أاخرى من
ال-ت-ع-ل-ي-م وإاج-راء ال-ب-ح-وث ال-ع-ل-م-ي-ة وف-ق م-ق-اييسس
عاŸية.
وحسسب اŸن -ظ -م ،Úف -ق -د ارت-ف-ع ع-دد ال-ط-ل-ب-ة
ا÷زائ -ري Úال-ذي-ن اسس-ت-ف-ادوا م-ن ال-ت-ك-وي-ن ب-ك-ن-دا
خÓل سسنة  ٢018بتسسجيل  ٢0٥0طالب مقابل 140٥

ط- -الب سس -ج -ل ‘  ،٢017ك-م-ا ت-ط-ور ع-دد ال-ط-ل-ب-ة
ا÷زائري Úبكندا بنسسبة  ‘ ٪100العشسر سسنوات
اأ’خÒة.
ووف- -ق ن- -فسس اŸصس- -در ،ي- -ع- -د ›ال اأ’ع- -م -ال
اÛال اأ’ك Ìج -ذب -ا ل -ل -ط -ل-ب-ة ي-ل-ي-ه ›ال ا’دارة
والقانون بنسسبة  ٪٢٩والبناء بنسسبة  ٪٢0ثم العلوم
ا’جتماعية والصسحافة وا’عÓم بنسسبة .٪13
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاك -د السس-ي-د شس-اب-وت ان اŸدرسس-ة
Óدارة العمومية متواجدة على مسستوى
الكندية ل إ
 ٪80من الدول الفرانكفونية ،حيث منحت منذ 48
سسنة من النشساط  11.000شسهادة جامعية.
وحسسب ن -فسس اŸسس -ؤوولÁ،ك -ن ا’سس -ت-ف-ادة م-ن
Óقسس-ام أاوعن طريق
ال-ت-ك-وي-ن ب-ا◊ضس-ور ال-ي-وم-ي ل -أ
ا’نÎنت ب - - - -ت - - - -أاط Òم - - - -ن خÈاء ‘ ﬂت- - - -ل- - - -ف
التخصسصسات.
من جانبه ،أاكد مراد زرهو ،Êأان الشسراكة مع
Óدارة العمومية تعد «مثالية»
اŸدرسسة الكندية ل إ
وبإامكانها منح «قيمة مضسافة» للجزائر.
وأاشسار زرهو Êأان مكتبه ﬂتصس ‘ –سسÚ
ك -ف -اءات اŸسسÒي -ن،خ -اصس-ة ‘ ق-ط-اع الصس-ن-اع-ات
الصسغÒة واŸتوسسطة وكذا ‘ اÛال الصسيد’،Ê
ح -يث Áن -ح اŸك -تب خÈت -ه ب-إاع-داد اسسÎات-ي-ج-ي-ة
ت -ق-وم ع-ل-ى أارب-ع-ة ق-واع-د ه-ي ال-ت-ح-ل-ي-ل ،و–دي-د
ﬂطط للنشساط وفق اŸشسروع ثم رسسم ﬂطط
شسامل للتكوين اوالتكوين اŸتخصسصس فاŸرافقة
لتتوج ‘ ا’خÃ Òنح شسهادة معÎف بها عاŸيا.
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األربعاء  09أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  10صشفر  1441هـ

ندوة حول ألسشÎأتيجية ألوطنية لتنويع ألصشادرأت قريبا

جÓب :أ÷زأئر سشتسشتفيد من أŸنطقة أ◊رة أإ’فريقية أبتدأء من جويلية 2020
^ مناطق أقتصشادية على أ◊دود أ÷نوبية لÎويج أŸنتوج ألوطني

ث -م -ن وزي-ر أل-ت-ج-ارة ،سش-ع-ي-د
ج Ó- -ب ،أمسس ،أل - -ن - -ج- -اح أل- -ذي
ح -ق -ق -ت -ه ن -دوة أŸن-ط-ق-ة أ◊رة
لف- -ري- -ق- -ي -ة ،ح -يث
أل- -ق- -اري- -ة أ إ
ج- -م- -عت أك Ìم -ن  570متعامل
أق- - -تصش- - -ادي وخÈأء ،م- - -ن- - -وه - -ا
بالتوصشيات أŸششددة على إأقامة
ن - -دوة وط - -ن - -ي- -ة ل- -ل- -ت- -حسش- -يسس
ب - -ج - -دوى ه - -ذأ ألسش - -وق وب - -ع - -د
مصش-ادق-ة أ÷زأئ-ر ع-ل-ى أت-فاقية
أŸن - -ط - -ق - -ة أل - -ت - -ي تسش- -م- -ح ل- -ه- -ا
ب -السش -ت -ف -ادة م -ن -ه -ا خ-اصش-ة وأن
أل -ت -ج -ارة أل -ب -ي -ن-ي-ة ت-ت-ع-دى 15
ب-اŸائ-ة وألصش-ع-ود ب-الن-دماج إأ¤
 60باŸائة أي ما يعادل  35مليار
دولر زيادة.

 34مليون طن من ألنفايات تنتج سشنويا با÷زأئر
^ أ’سشÎجاع أ◊لقة أأ’ضشعف ‘ أ’قتصشاد أأ’خضشر

حياة  /ك
تصصوير :عباسس تيليوة

وقال وزير التجارة إان الصشالون الذي
ع- - -رف مشش- - -ارك - -ة ع - -دد ك - -ب Òم - -ن
الششركات اÿاصشة ‘ التصشدير يعتÈ
ف-رصش-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف بالقتصشاد الوطني
ال- -ذي ي- -ع- -رف ت- -ن- -وع- -ا ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت م -واد غ -ذائ -ي -ة صش -ن -اع -ي-ة
واإلل-كÎون-يك وك-ذا صش-ن-اع-ة ال-قطاع
العسشكري الذي سشاهم بفضشل جهود
قيادة ا÷يشص وبششكل كب ‘ Òتطوير
الق- - -تصش- - -اد ،إا ¤ج- - -انب و‘ إاط - -ار
التفاقية أايضشا غرسص حديقة إافريقيا
تضشم  55دولة من ال–اد األفريقي
بقصشر اŸعارضص التي سشتبقى رمزا
Áث- - - - - -ل ال- - - - - -دول اŸشش- - - - - -ارك - - - - -ة.
وم -ن ق -رارات ا◊ك -وم -ة ي-ق-ول وزي-ر
التجارة ‘ قانون اŸالية  2020خلق

م- -ن- -اط -ق اق -تصش -ادي -ة خ -اصش -ة ع -ل -ى
ا◊دود ا÷زائ- - - -ري - - -ة ‘ “Ôاسشت،
إال-ي-زي وت-ن-دوف ال-ت-ي سش-تسش-ت-فيد من
مناطق صشناعية اندماجية ومناطق
ذات تكنولوجيا عالية وكذا اÿدمات
اللوجيسشتيكية ،حيث بدأات القرارات
ت -ت -خ -ذ ل -ل -ت -حضش Òل -دخ-ول ا÷زائ-ر
السش - - - - - -وق اإلف - - - - - -ري - - - - - -ق- - - - - -ي- - - - - -ة.
خÓل زيارته للمعرضص الذي عرف
مشش- -ارك- -ة ‘ ﬂت- -ل -ف اŸن -ت -وج -ات
ال-وط-ن-ي-ة Œاري-ة فÓ-ح-ي-ة وصش-ن-اعية
على التنويع وتطوير اŸنتوج الوطني
وق- -ف جÓ- -ب ع- -ن -د ج -ن -اح ال -ق -وات
ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة و›م -ع صش-ي-دال
وغÒها من اŸؤوسشسشات التي حظيت
بزيارة الوفد الوزاري والسشتفادة من

التوجيهات ‘ ﬂتلف اÛالت.
و‘ رده على أاسشئلة الصشحافة قال
جÓب إان السشوق اإلفريقية هي أاكÈ
سش - -وق وا÷زائ - -ر “ت- -لك ال- -ق- -درات
لدخول السشوق وتكون ضشمن الندماج
القتصشادي وتسشتفيد أاك Ìمن خÓل
السشÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى
اŸب -ادرة الق -تصش -ادي -ة ل -ل -م-ت-ع-ام-لÚ
القتصشادي ،ÚمششÒا ‘ ذات السشياق
أان- -ه ” الت- -ف- -اق ع- -ل- -ى ال- -ت- -ف- -ك- -يك
ا÷م- -رك -ي إا 20 ¤ب -اŸائ -ة خÓ-ل 5
سش -ن-وات اŸق-ب-ل-ة م-ع ضش-رورة ت-ق-دË
ال -تسش -ه -ي Ó-ت ا÷م -رك -ي -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة
واإلداري- -ة ل- -وضش- -ع خ -ري -ط -ة ط -ري -ق
وŒسشيد التفاق.

عماري:

مسشابقة أحسشن أبتكار ‘ أÛال ألفÓحي غدأ بالصشالون
قال وزير ألفÓحة وألتنمية
أل- -ري- -ف- -ي- -ة وألصش- -ي- -د أل- -ب -ح -ري
شش- - - -ري - - -ف ع - - -م - - -اري ،أمسس ،إأن
ألصشالون ألذي ششارك فيه 800
ع-ارضس م-ن ب-ي-ن-ه-م أج-انب سشمح
لنتاجية
بالتعريف بالقدرأت أ إ
وجودة أŸنتوج ألوطني ألذي من
شش-أان-ه ت-رق-ي-ة ألصش-ادرأت خاصشة
‘ ألقطاع ألفÓحي ألذي حقق
ن -ت -ائ -ج ك -بÒة م -ن شش -أان -ه -ا دع-م
وتطوير ألقتصشاد ألوطني.

خالدة .ب
أاكد عماري ،أامسص ،أان ا◊كومة
اتخذت الكث Òمن اإلجراءات لدعم
الششباب من حيث التسشهيÓت اŸالية
بالنسشبة للضشرائب وكذا صشندوق دعم
الب - -ت- -ك- -ارات ،مششÒا إا ¤ت- -ن- -ظ- -ي- -م
مسش -اب -ق -ة أاحسش -ن اب-ت-ك-ار ‘ اÛال
الفÓحي بالتنسشيق ب Úوزارة الفÓحة
وم- -ع- -رضص سش- -ي- -بسش- -ا وال- -ف- -ع- -ال -ي -ات
ا÷امعية بإاششراك وزارة التجارة.
وعرج ‘ حديثه على التحفيزات

“ثل قيمة Œارية بـ  40مليار دج

 34م -ل-ي-ون ط-ن م-ن أل-ن-ف-اي-ات
ت- -ن- -ت -ج سش -ن -وي -ا ب -ي -ن -م -ا أل -ك -م -ي -ة
أŸسشÎجعة منها تÎأوح ما ب7 Ú
و10ب- - -اŸائ- - -ة حسشب ت- - -ق - -دي - -رأت
أل- -وك- -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ن -ف -اي -ات
وحسشب ما صشرح به مديرها كرË
وم - -ان لـ «ألشش- -عب» ع- -ل- -ى ه- -امشس
ألصش- - -ال- - -ون أل- - -دو‹ لسشÎج - -اع
وتثم Úألنفايات «ريفاد ‘ »2019
ط - -ب - -ع- -ت- -ه  4أŸن- - - -ظ- - - -م أمسس
بـ»صشافكسس».

خالدة بن تركي
تصصوير :عباسس تيليوة
أافاد جÓب ،أامسص ،خÓل إاششرافه
رفقة وزير الفÓحة والتنمية الريفية
ووزي-رة الصش-ن-اع-ة واŸن-اج-م وال-ب-ي-ئ-ة
وال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة ع-ل-ى صش-ال-ون
اŸن -ت-وج ال-وط-ن-ي اŸوج-ه ل-ل-تصش-دي-ر
الذي عرف مششاركة  800ششركة أان
كل دولة سشتسشتفيد من هذه اŸنطقة
التي سشتنطلق ‘ جويلية  2020حسشب
اسشÎات- -ي- -ج- -ي -ت -ه -ا ال -وط -ن -ي -ة وم -دى
ام-تÓ-ك-ه-ا ل-ق-اع-دة صش-ن-اع-ية متنوعة
وﬁيط أاعمال ﬁفز للتعامل.
وهي العملية التي تتم Ãششاركة
أاك -ادÁي Úوم -ت -ع -ام -ل Úاق -تصش -اديÚ
ل -ل -خ -روج ب -خ -ري -ط -ة ط -ري -ق ووضش -ع
اÿط -وط ال -ع -ريضش -ة السشÎات-ي-ج-ي-ة
الوطنية التي سشتنبثق منها السشياسشة
الق -تصش -ادي -ة ا÷زائ -ري -ة م -ن ب-ي-ن-ه-ا
اسشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ن-وي-ع ‘ الصشادرات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التي أاقرتها الدولة ‘ قانون اŸالية
 2020وال -ت -ي “ن -ح ع -دة ام-ت-ي-ازات
لÎق -ي-ة نشش-اط الشش-ب-اب خ-اصش-ة أام-ام
قدرات البتكار الكبÒة التي “تلكها
ا÷زائر ‘ اÛال.

وأابرز ‘ اÿتام أاهمية الÈنامج
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -تشش -ج Òال -ذي أاع -ط -ى
تعليمات وأاكد عليه الوزير األول نور
الدين بدوي وتبنته ا◊كومة والذي
انطلق ‘ الفا— من أاكتوبر ويسشتمر

إا ¤غاية مارسص اŸقبل ،والذي يعمل
ع - -ل - -ى اسش - -ت - -دام - -ة ه- -ذا اŸشش- -روع
ا◊ضشاري من أاجل اÙافظة على
البيئة والتنوع البيولوجي.

ب -حسشب إاحصش -ائ -ي -ات وزارة ال-ب-ي-ئ-ة
والطاقات اŸتجددة وتقرير ›موعة
Óعمال الصشادر ‘ افريل
أاكسشفورد ل أ
 ،2018ف-إان ك-م-ي-ة ال-ن-ف-اي-ات اŸذك-ورة
“ثل قيمة Œارية قدرها  40مليار دج
وخلق  100أالف وظيفة Ãا فيها 40
أالف وظيفة مباششرة.
ويÈز الصش- -ال- -ون ال -ذي اف -ت -ت -ح -ت -ه
فاطمة الزهراء زرواطي Ãعية عدد من أاعضشاء
ا◊كومة ،وششارك فيه قرابة  80عارضشا ،أاهمية
ودور اŸقاولتية الدائرية ،والتي تتمثل ‘ تكوين
ثروة من اŸوارد اÙدودة من خÓل تنفيذ حلول
مبتكرة Ÿششاكل إادارة النفايات ،واŸسشاهمة بالتا‹
‘ خلق اŸوارد الÓزمة للتنمية القتصشادية.
وقد سشمح هذا الفضشاء بالتعرف على اŸعدات
وال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ات اŸسش -ت -خ -دم -ة ‘ ›ال اسشÎج -اع
ومعا÷ة النفايات ،تعزيز ›ال اسشÎجاع ورسشكلة
النفايات مع تششجيع السشتثمار وإانششاء مؤوسشسشات
جديدة ،وكدا تعزيز وتطوير إادارة وتثم Úالنفايات
الصشناعية.

ياسش Úيحول عبوأت أŸششروبات ألغازية
إأ ¤موأد ديكور رأقية
م -ن خ Ó-ل ت -غ-ط-ي-ة ف-ع-ال-ي-ات ه-ده ال-ت-ظ-اه-رة،
اك -تشش -ف -ن -ا شش -ب-اب-ا ع-رضش-وا اب-ت-ك-ارات واخÎاع-ات
لÓسشتعمالت أاو للديكور باسشتغÓل النفايات كمادة
أاولية ،منهم الششاب ياسش Úوعراب اŸنحدر من
أاع- -ا‹ ب- -وزري- -ع- -ة ،ال- -ذي –دث لـ «الشش- -عب» ع- -ن
Œربته ‘ ›ال اسشÎجاع وتثم Úالنفايات.
يسش -ت -خ-دم ي-اسش Úع-ب-وات اŸشش-روب-ات ال-غ-ازي-ة
Ÿارك- -ات م- -ع -روف -ة ،لصش -ن -اع -ة أاشش -ك -ال ﬂت -ل -ف -ة
لديكورات وحتى لعب أاطفال ،بتقنية فنية كبÒة
جعل من هذه العبوات طائرات ،حافÓت ،سشيارات،
دراجات نارية ،وآالت موسشيقية ،ومزهريات.
قال ياسش Úإانه ششارك ‘ معارضص دولية منها
معرضص دو‹ ‘ دبي ،و‘ معرضص بالنمسشا ،حيث
ع -رضص اب -ت -ك-ارات-ه ون-الت إاع-ج-اب وت-ق-دي-ر ال-زوار
ه- -ن -اك ،وأاف -اد ي -ق -ول إان -ه يصش -در إا ¤ب -ري -ط -ان -ي -ا
م -ن -ت -وج -ات -ه اŸصش -ن -ع -ة م -ن ال-ن-ف-اي-ات Ãع-دل 10
منتوجات ششهرياÃ ،قابل  20أاورو للمنتوج الواحد،
وقد يختلف الثمن حسشب ما يتطلبه اŸنتوج من
مواد أاولية.
وذكر ياسش Úأانه من خÓل عمله هذا يسشاهم ‘
ال-ت-ق-ل-يصص م-ن ك-م-ي-ة ال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي ت-خ-ل-فها هذه
العبوات ،حيث يقوم بجمعها بنفسشه مسشاهما بذلك
‘ نظافة اÙيط ،كما أانه قام بتكوين  72ششابا ‘
هذا اÛال على اŸسشتوى الوطني.
غ Òأان هذا الششاب تواجهه بعضص العراقيل،
منها ضشيق اŸكان الذي يعمل فيه والذي ل يسشع
اŸن- -ت- -وج -ات واŸواد األول -ي -ة ،ول -ذلك وج -ه ن -داء
ل- -وزارة ال- -ب- -ي- -ئ -ة وا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ب -ت -ق -د Ëل -ه
مسشاعدات ،حتى يتمكن من توسشيع نششاطه وخلق
مناصشب ششغل Ÿن يريد العمل ‘ ›ال اسشÎجاع

لوروبي
ل–اد أ أ
تششمل تكوين  50أسشتاذأ ‘ أ◊وكمة بتمويل من أ إ

توأأمة ششرأكة ب Úأ÷زأئر وإأسشبانيا ‘ قطاع ألتعليم ألعا‹
لوروب- - - -ي،
وسش- - - -عت أ÷زأئ- - - -ر وأل–اد أ أ
أمسس› ،الت ألشش -رأك -ة ‘ ق -ط -اع أل-ت-ع-ل-ي-م
أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ب-ع-د أل-ت-وق-ي-ع ع-لى
إأت-ف-اق-ي-ة ت-وأم-ة م-ع إأسش-ب-ان-ي-ا ل-تعزيز قدرأت
لدأري› ‘ Úال ألتكنولوجيا
لسشاتذة وأ إ
أ أ
وألرقمنة وأ◊وكمة ،حيث رصشد لÓتفاقية
 1.6مليون أورو.

جÓل بوطي
اإلتفاقية تششمل تكوين  50أاسشتاذا بقطاع التعليم
العا‹ والبحث العلمي وهو ما كششفه صشÓح الدين
صشديقي األم Úالعام لذات الوزارة ،وأاكد أان أاهمية
ال- -ت- -وأام- -ة ت- -ن- -درج ‘ ت- -ع- -زي- -ز ق -درات األسش -ات -ذة
والسش -ت -ف -ادة م -ن اÈÿات وال -ت -ج -ارب ال -ن -اج-ح-ة
للمؤوسشسشات التعليمية ‘ إاسشبانيا وبالذات Ãقاطعة
ك- -اسش- -ت- -ي- -ون ،ب -الشش -راك -ة م -ع اŸع -ه -د األم -ري -ك -ي
اليبÒي اŸتخصشصص ‘ ا◊وكمة.
وأابرز صشديقي ‘ كلمته خÓل اإلطÓق الرسشمي

لÓتفاقية Ãقر وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي
بالعاصشمة ،مدى أاهمية مششروع التوأامة ألنه األول
من نوعه من حيث التخصشصص .ويهدف إا ¤تكييف
الطرق البيداغوجية من حيث الكفاءات Ÿرافقة
األسش -ات -ذة وال-ب-اح-ث ،Úوي-رم-ي إا ¤ت-ع-زي-ز ع-روضص
التكوين.
كما تهدف التوأامة حسشب صشÓح صشديقي إا¤
ت -ع -زي -ز ا◊ك -ام -ة ال -ب -ي -داغ -وج-ي-ة ل-ف-رق ال-ت-ك-وي-ن
ومسش- -ؤوو‹ ال -ل -ج -ان ا÷ام -ع -ي -ة ،وأاك -د أان ت -ن -ف -ي -ذ
اŸشش-روع ي-ق-تضش-ي ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ة ت-ع-م-ي-م ال-ن-ت-ائ-ج
لتوسشيع التجربة ع Èكل ا÷امعات ،حيث ” توفÒ
كل اإلمكانيات اŸادية والبششرية الÓزمة لتنفيذ
اŸششروع الذي رصشد له  1.6مليون أاورو بتمويل من
اإل–اد األوروبي.
وي -أات -ي إات -ف -اق ال -ت -وأام -ة ‘ إاط -ار ت -ع -زي-ز آاف-اق
الششراكة ب Úا÷زائر وال–اد األوروبي ‘ قطاع
التعليم العا‹ والبحث العلمي ،وهو ما أاششار إاليه
األم Úالعام ،بعد تنفيذ مششاريع ‡اثلة على غرار
برنامج «اراسشموسص ،»+وبرنامج برينا  ،2018وكذا
برنامج دعم السشياسشة التعليمية ،مضشيفا أان هناك

مششاريع أاخرى ‘ طريق التنفيذ ،وهي تندرج كلها
ضش -م -ن إاسش -ه -ام ال -ق-ط-اع ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة اإلق-تصش-ادي-ة،
إاضشافة ا ¤تعزيز ا◊كامة التكنولوجية من خÓل
اإلع - -ت - -م - -اد ع - -ل- -ى ال- -ب- -اح- -ث› ‘ Úال ال- -ذك- -اء
الصشطناعي.
من جهتها ،ثمنت ‡ثلة بعثة اإل–اد األوروبي
با÷زائر توسشيع آافاق التعاون ب Úالطرف ،Úسشيما
‘ قطاع مهم للغاية كونه مرتبطا بالتنمية البششرية
واإلسشتثمار ‘ اإلنسشان ،سشيما وأان إاسشبانيا تو‹
اهتماما كبÒا لقطاع التعليم العا‹ ،مؤوكدة على
اسشتمرار التعاون ‘ ﬂتلف اÛالت.
و‘ هذا الصشدد ،قال السشف Òاإلسشبا Êبا÷زائر
فرناندو موران إان إاختيار بÓده ‘ ›ال ا◊وكمة
يؤوكد التقدم الهائل بقطاع البحث العلمي سشيما
التكنولوجيا ا◊ديثة ،التي سشتكون ﬁور Œارب
ب Úاإلطارات ا÷زائرية واإلسشبانية ،داعيا إا ¤رفع
ال -ت -ح -دي ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ي-ت-ط-ل-ع إال-ي-ه-ا
الطرف Úمن خÓل توف Òكل الضشروريات لفرق
البحث.

النفايات.
وغ Òبعيد اقÎبنا من جناح Ÿؤوسشسشة خاصشة
«غ -ري -ن سش -ك -ي» اŸت-خصشصش-ة ‘ تسش-ي Òال-ن-ف-اي-ات
الصش -ن -اع -ي -ة اÿاصش -ة واÿاصش -ة اÿطÒة ،وحسشب
ي -اسش Úب -ن ح -ورة اŸك -ل-ف ب-اإلعÓ-م ف-إان الشش-رك-ة
–صشلت على  4اعتمادات وزارية مششÎكة ،فهي
تقوم بحرق النفايات من هذا النوع لتخليصص البيئة
من آاثارها السشلبية واÿطÒة ،وتقوم بإاعادة تدوير
النفايات على غرار الصشهاريج ا◊ديدية الصشغÒة،
التي يعاد رسشكلتها وصشناعة أاريكات باسشتعمالها
كمادة أاولية.
ق- -ال اŸت- -ح- -دث إان الشش- -رك -ة شش -رعت ‘ ه -ذا
ال-نشش-اط ال-ت-دوي-ري م-ن-د سش-ن-ة  ،2010وه-ي ح-ال-ي-ا
تصشدر للخارج النفايات من هذا النوع واŸنتوجات
اŸصشنعة من النفايات الصشناعية اÿاصشة.
اŸركز الوطني للسشجل التجاري كان حاضشرا ‘
هذه التظاهرة ،وقد صشرح لـ «الششعب» ‡ثل عن
ه -ده ال -ه -ي -ئ -ة أان -ه-ا شش-اركت ‘ الصش-ال-ون م-ن أاج-ل
تقد Ëالششروحات الÓزمة للششباب الراغب‘ Ú
إانششاء مقاولتهم اÿاصشة ‘ ›ال تثم Úالنفايات.

أŸركز ألوطني للسشجل ألتجاري10 :
آأ’ف ششركة تنششط ‘ ›ال أ’سشÎجاع
اسشتعرضص اŸتحدث ﬂتلف التسشهيÓت التي
يقدمها اŸركز للششباب ‘ إاطار مرافقتهم على
Œسشيد مششاريعهم وخلق نششاطات خاصشة بهم ‘
›ال ت -دوي -ر ال -ن -ف-اي-ات أاو م-ا يسش-م-ى ب-الق-تصش-اد
ال -ت -دوي -ري ،ح -يث ” إال -غ -اء ك -ل الشش-روط ت-ق-ري-ب-ا
لتمك Úالششاب للحصشول على سشجله التجاري ‘
مدة ل تقل عن  24سشاعة ،فهو  ⁄يعد ملزما بدفع
وصشل كراء اÙل ،ووثيقة النتسشاب إا ¤الصشندوق
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات الج-ت-م-اع-ي-ة « ك-ن-اسص» و»
كاسشنوسص»....
ولفت اŸتحدث إا ¤أان قطاع النفايات عرف
ت- - - -ط- - - -ورا ك- - - -بÒا خÓ- - - -ل السش- - - -ن - - -وات األخÒة،
ول -ذلك اسش-ت-ح-دث السش-ج-ل رم-زا خ-اصش-ا ب-ال-نشش-اط
اŸت -ع -ل -ق ب -ال -ب -ي-ئ-ة بصش-ف-ة ع-ام-ة ،ك-اشش-ف-ا أان ع-دد
الششركات التي تنششط ‘ هذا اÛال ل يتعدى 10
آالف ششركة على مسشتوى الÎاب الوطني.
ويذكر أان الصشالون الدو‹ لتثم ÚواسشÎجاع
النفايات «ريفاد  »2019يدوم  4أايام وتششارك فيه 5
قطاعات منها مرافق جمع ونقل النفايات ،معدات
معا÷ة وإاعادة تدوير النفايات الصشناعية ومراكز
الفرز والدفن.

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

»æWh

األربعاء  0٩أاكتوبر  201٩م
الموافق لـ  10صسفر  1٤٤1هـ

العدد
18068

خÓل الدورة  28للجمعية العامة ل–اد وكالت أانباء اŸتوسسط

05

رابحي:ا÷زائر تلتزم Ãبادئ الدÁقراطية ا◊قة واحÎام سشيادة اآ’خرين
^ مواقع التواصشل ا’جتماعي تفرضض على وكا’ت اأ’نباء صشناعة الفارق
جزم وزير التصسال الناطق الرسسمي
ل -ل -ح -ك -وم -ة ،ووزي -ر ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة
حسس -ان راب -ح -ي ،ب -أان مسس -ؤوول -ي-ات ج-م-ة
لن -ب -اء ‘ نشس -ر
ت- -ل- -ق- -ى ع- -ل- -ى وك- -الت ا أ
ال -وع -ي ،وŒن -يب الشس-ك-وك ‘ اŸسس-ارات
لح-ب-اط،
اŸن -ت -ه -ج-ة ،وإاب-ع-اد الشس-ع-ور ب-ا إ
جراء تناول معلومات زائفة ل تعكسس
النيات الطيبة والصسادقة التي تضسطلع
ب-ه-ا ا◊ك-وم-ات ‘ ،سس-ب-ي-ل ت-رق-ية ا◊كم
ال- -راشس- -د» ،لف- -ت -ا إا ¤أان ا÷زائ -ر ال -ت -ي
ت-ل-ت-زم Ãب-ادئ ال-دÁق-راط-ية ا◊قة ‘
م-ق-دم-ت-ه-ا احÎام سس-ي-ادة ال-دول وع-دم
التدخل ‘ شسؤوونها الداخلية لن تدخر
ج -ه -دا ‘ دع -م نشس -اط -ات وك -الت أان-ب-اء
اŸتوسسط.

فريال بوششوية
تصشويرﬁ :مد ايت قاسشي

على خلفية اŸعلومات اŸغلوطة والزائفة،
ال - -ت - -ي ت - -ع - -رف ال - -ذروة ‘ ظ - -ل ال - -وسس- -ائ- -ل
التكنولوجية ا◊ديثة ،التي تروج لها مواقع
التواصسل الجتماعي بامتياز ،يناقشس مديرو
وك -الت األن -ب -اء لضس -ف-ت-ي اŸت-وسس-ط ب-حضس-ور
أام-ي-ن-ه-ا ال-ع-ام ج-ورج ب-ي-ن-ي-ت-اي-كسس ،ع-لى مدار
يوم ÚخÓل أاشسغال ا÷معية العامة ‘ طبعتها
 28ب -ا÷زائ -ر أامسس ،م-ن-اسس-ب-ة أاشس-ار خÓ-ل-ه-ا
الوزير حسسان رابحي إا ¤أانها تضسلل اŸتلقي
بروايات مغلوطة ،ووكالت األنباء أامام –دي
صسناعة الفارق ،وحماية اŸهنة اÙددة.

أافرد اŸسسؤوول األول على قطاع التصسال
‘ كلمة أالقاها أامسس Ãناسسبة فعاليات الدورة
 28للجمعية العامة ل–اد وكالت أانباء البحر
األب -يضس اŸت -وسس -ط ،ال -ت -ي ي-ح-تضس-ن-ه-ا ف-ن-دق
األوراسسي على مدار يوم ،Úحيزا هاما لتأاثÒ
وسس -ائ -ل التصس -ال وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ا◊دي -ث -ة
وضسرورة التكيف معها ،لفتا إا ¤أان موضسوع
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة «ت-وج-ه وك-الت األن-ب-اء نحو

ال- -ك- -ل اإلعÓ- -م- -ي أاو اإلعÓ- -م الشس- -ام- -ل» ،أاو
باألحرى «النتقال من وسسيلة إاعÓم تقليدية
إا ¤وسسيلة شساملة ومدعومة بكل السسندات»،
يكتسسي أاهمية بالغة.
و ⁄يغفل حسسان رابحي اإلشسارة إا ¤أان
«ال- -ن- -ق Ó-ت ال -ن -وع -ي -ة اŸن -ج -زة ‘ وسس -ائ -ط
اإلعÓ- -م ،ق -د أادت إا ¤ت -راج -ع نسس -ب -ة ت -وزي -ع
الصس-ح-اف-ة ال-ورق-ي-ة» ،ب-ع-دم-ا «أاضسحت وسسائل

ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات ،ال-ت-ي ل-ه-ا ك-ل الصسÓ-ح-ي-ات ‘
اإلعداد لÓنتخابات وتنظيمها».
ومن ليسس لهم غاية ‘ تنظيم النتخابات
بالشسكل الذي يتطلع اليه الشسعب ا÷زائري
أاضساف الوزير يقول ـ «هؤولء ‘ تقديركم
وتقديرنا و‘ تقدير الرأاي السسديد ،هم ‘
اŒاه و‘ طريق ل يخدم اŸصسلحة العليا
للوطن ،واŸصسلحة العليا للشسعب ا÷زائري،
هذا الشسعب الذي هو ملتزم بكل ما من شسأانه
ط -رح السس -ك -ي -ن -ة و“ك Úال -ب Ó-د م -ن ال -ت-م-ت-ع
بالسستقرار ،وأان تلملم إامكانياتها من أاجل
نهضسة تنموية أاكيدة› ،ددا التزام ا÷زائر
بكل ما من شسأانه تكريسس السسكينة و“تع البÓد
بالسستقرار.

واÿب- -يث ‘ ت- -وف Òشس -روط ال -ب -ل -ب -ل -ة وع -دم
اسستقرار ‘ البÓد» ،لكن «ا÷زائر مطمئنة
“اما لقدراتها كدولة وكمؤوسسسسات وكشسعب،
للتصسدي لكل هذه األنواع من التصسرفات التي
ل تخدم اŸصسلحة الوطنية»
وخ -لصس إا ¤ال-ق-ول« ،وÛت-م-ع-ن-ا وشس-ع-ب-ن-ا
دليل من خÓل هذه الŸÈانية على وجود
أاعداء ضسمن صسفوفنا ،ل بد أان نشس Òإاليهم
بأاصسابعنا ،ونفضسحهم حتى نتمكن من تطهÒ
ب Ó-دن -ا م -ث -ل -م -ا ع -م -ل -ن-ا ع-ل-ى ت-ط-هÒه-ا م-ن
السس-ت-ع-م-ار ،ن-ع-م-ل ال-ي-وم ع-ل-ى ت-ط-هÒه-ا من
دسسائسس اÿونة ،والنوايا السسيئة للمغرضس.»Ú

...و‘ تصشريح صشحفي :وزارة ا’تصشال رهن إاششارة سشلطة ا’نتخابات...

ق-ال وزي-ر التصس-ال ال-ن-اط-ق ال-رسسمي
ل -ل -ح -ك -وم -ة ،ووزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة
حسسان رابحي ،إان النتخابات حدث هام
وأان أاغلب ا÷زائري Úيؤويدون ا÷هود
اŸب -ذول -ة ‘ سس -ب -ي -ل ت -ن -ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات
نزيهة وشسفافة تفرز رئيسسا للجمهورية
لخراج البÓد
يتمتع بكل الصسÓحيات إ
م- - -ن ال- - -وضس - -ع ال - -راه - -ن ،لف - -ت - -ا إا ¤أان
م-ع-ارضس-ي-ه-ا «‘ اŒاه ل ي-خ-دم اŸصس-ل-حة
ال- -ع- -ل- -ي -ا ل -ل -وط -ن» ،و‘ السس -ي -اق أاك -د أان
«وزارة التصس -ال ره -ن إاشس -ارة السس -ل -ط-ة
الوطنية لÓنتخابات».

فريال بوششوية
اع -ت Èوزي -ر التصس -ال ال -ن -اط -ق ال -رسس -م -ي
للحكومة ـ ‘ معرضس رده ـ على سسؤوال يخصس
النتخابات الرئاسسية اŸقررة ‘  12ديسسمÈ
اŸقبل ،بأان «الرئاسسيات حدث هام ،ليسس من
شس - -أان وزارة التصس- -ال ف- -ق- -ط ب- -ل ك- -ل أاف- -راد
اÛتمع ا÷زائري» ،وقال ‘ السسياق «ولنا
يق Úأان غالبية اÛتمع ا÷زائري ،يناصسر
انتخابات شسفافة وحرة ،من شسأانها أان تخرج
البÓد من الظروف ا◊الية ،واŸرور إا ¤فÎة
يتمتع فيها رئيسس ا÷مهورية بكل الصسÓحيات
يتخذ كل التداب ÒواإلصسÓحات».
وفيما يخصس السسلطة الوطنية لÓنتخابات،
أاكد رابحي أان «وزارة التصسال وعلى غرار كل
مؤوسسسسات الدولة ،رهن إاشسارة السسلطة الوطنية

سشلوك الŸÈانية اأ’وروبية
خبيث وغ ÒأاخÓقي لزرع البلبلة
وأافاد ردا على سسؤوال يخصس الŸÈانية التي
تنقلت إا ¤ا÷زائر مؤوخرا« ،بالنظر إا ¤هذه
السس-ل-وك-ي-ات غ ÒاألخÓ-ق-ي-ة ،الشس-عب وال-دولة
ا÷زائ -ري -ة ل -ن تسس-م-ح م-ه-م-ا ك-انت ال-ظ-روف
اŸسساسس بسسيادتها وبحرمة ترابها» ،منبها إا¤
أان «وجود هذه النائب دليل على أان هناك
أاوسساط مغرضسة ل تتمنى ا ÒÿلبÓدنا»
وذكر بأان « سسلطات البÓد حذرت ‘ كثÒ
من اŸناسسبات من هؤولء اŸغرضس ،Úالذين
يسس -ع -ون م -ن خ Ó-ل ع -م -ل -ه -م غ ÒاألخÓ-ق-ي

قانون اŸالية امام ›لسض
الوزراء ‘ اأ’يام اŸقبلة
و‘ سس -ي -اق م -غ -اي -ر وردا ع -ل -ى سس -ؤوال ي -خصس
عرضس قانون اŸالية على ›لسس الوزراء‘ ،
خطوة تسسبق عرضسه على الŸÈان بغرفتيه
للمصسادقة قبل التوقيع عليه ليكون نافذا بدءا
من الفا— جانفي من السسنة ا÷ديدة ،قال
«‡ا لشسك فيه أان قانون اŸالية سسيتم إاقراره
Ãجرد اجتماع ›لسس الوزراء الذي سسيعقد
‘ األي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸاضس -ي-ة ،ع-ل-م-ا أان-ه م-ن
ال -ق -وان Úال -ه-ام-ة ال-ت-ي ي-رت-ك-ز ع-ل-ي-ه-ا تسس-يÒ
شسؤوون البÓد ‘ كل اÛالت لسسيما منها
القتصسادية والجتماعية والثقافية».

لم Úالعام لرابطة وكالت اŸتوسسط ،جورج بينيتايكسس:
ا أ

الوكا’ت ›مع أاخبار ..وما ينششره اÿط الششبكي عامل خطر
قال األم Úالعام لرابطة وكالت
اŸت- -وسس- -ط ج- -ورج ب -ي -ن -ي -ت -اي -كسس ‘
مداخلته ،بأان اŸلتقى يتناول بشسكل
عام التحديات التي تواجهها الوكالت
عموما ،و‘ سسياق حديثه عن وكالة
األنباء ا÷زائرية شسدد على ضسرورة
تكيفها على غرار باقي الوكالت ،من
خÓل التحلي باŸرونة الÓزمة ،ألنها
تقوم بدور هام ‘ توعية ا÷مهور.
وب- -ع- -دم- -ا أاشس -ار إا ¤أان اŸن -ط -ق -ة
اŸتوسسطية ‡يزة– ،دث عن إاعداد
إاسسÎاتيجية تخصس دول اŸنطقة التي
ه- - -ي ›م- - -وع- - -ة م- - -ن ال- - -دي - -ان - -ات
وال -ث -ق -اف -ات ،ج -دي-دة تضس-م-ن ت-ك-ي-ف
ال -وك -الت م -ع ال -ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي

Óخ-ب-ار
اŸذه -ل وال -ت -ن-اق-ل السس-ري-ع ل -أ
واŸعلومات ،وعلى مسستوى اŸصسالح
واŸقاربات السسياسسية ،فان الوكالت
لب -د أان ت -ك -ون م-ث-ال ،ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى
ال - -ت- -غ- -ي Òوت- -ك- -ي- -ي- -ف ع- -م- -ل- -ه- -ا م- -ع
اŸسس -ت -ج-دات ‘ ع-ا ⁄ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
الذي يعيشس تطورا مطردا.
وخ - -لصس إا ¤ال- -ق- -ول ب- -أان وك- -الت
األنباء ›مع أاخبار» ،وأان «نشسر بعضس
ال -ه -واة ألخ-ب-ار ع-ل-ى اÿط الشس-ب-ك-ي،
ع -ام -ل ب -ات خ-ط-را ،وع-ل-ى ال-وك-الت
ال -تصس-رف بسس-رع-ة ك-بÒة ألن-ه-ا ق-ادرة
ع - - -ل - - -ى ت- - -وف ÒاŸع- - -ل- - -وم- - -ات ذات
مصسداقية.

ف.بوششوية

اإلعÓم اللكÎونية من العادات السستهÓكية،
وظهر معها ما يعرف بصسحافة اŸواطن» ،أامر
Á« ⁄سسسس بسسيدة مهنة اإلعÓم التي “ثل
اŸهمة األسساسسية لوكالت األنباء».
وت - -وق - -ف ذات اŸسس - -ؤوول ع - -ن - -د ظ- -اه- -رة
«اŸع-ل-وم-ة اŸغ-ل-وط-ة» أاو «األخ-ب-ار ال-زائ-فة»،
التي أافرزها «زخم اإلعÓم اللكÎو Êوتكاثر
مواقع التواصسل الجتماعي» ،منبها إا ¤أانها
«أاضسرت Ãنظومات القيم  ‘..العا ⁄أاجمع»،
ما يضسع وسسائل اإلعÓم التقليدية على غرار
وكالت األنباء « ،أامام مسسؤوولياتها لصسناعة
الفارق وحماية اŸهنة اŸهددة» ،أامر يسستلزم
«اŸسس -اه -م -ة ‘ صس-ي-اغ-ة م-ن-ظ-وم-ة إاعÓ-م-ي-ة
مؤوسسسسة وجادة ،خاصسة على مسستوى البحر
اŸتوسسط».
وشسدد ‘ سسياق متوصسل على «وجوب مد
جسسور التواصسل ب Úشسعوب اŸتوسسط» ،و»نزع
ف -ت-ي-ل الشسك ال-ذي ي-غ-ذي ال-ع-ن-ف وال-ت-ه-م-يشس

واإلقصساء» ،مشسÒا إا ¤الدور الهام لوكالت
األنباء ‘ «تعزيز قيم تعايشس الشسعوب بسسÓم
وتثم Úالتجارب ‘ ،سسبيل «تعميق اŸمارسسة
ال -دÁق -راط -ي -ة وم-واك-ب-ة ا÷ه-ود واŸسس-ارات
اŸنتهجة ‘ هذا السسياق ،لسسيما ‘ الدول
الناشسئة ‘ الضسفة ا÷نوبية للمتوسسط التي
تؤومن بهذا اÿيار األمثل».
و ⁄ي- -ف- -وت اŸن- -اسس- -ب- -ة ل- -ي- -ت- -وق- -ف ع -ن -د
اŸسسؤووليات الكبÒة اŸلقاة على الوكالت «‘
عصسر اŸعلومات والتصسال» ،تتمثل أاسساسسا ‘
«نشسر الوعي وŒنيب الشسكوك ‘ اŸسسارات
اŸنتهجة ،وإابعاد الشسعور باإلحباط الذي قد
يصسيب فئة أاو فئات من اÛتمع ،جراء تداول
م -ع -ل-وم-ات زائ-ف-ة ل ت-ع-كسس ال-ن-ي-ات ال-ط-ي-ب-ة
والصس-ادق-ة ،ال-ت-ي تضس-ط-ل-ع ب-ه-ا ا◊ك-وم-ات ‘
سسبيل ترقية ا◊كم الراشسد وتعميق اŸمارسسة
الدÁقراطية».
Óحداث جهويا
وأافاد الوزير  ،أان «اŸتتبع ل أ
ودوليا يعي بجÓء دور منطقة البحر األبيضس
اŸت -وسس -ط ‘ صس -ن -اع-ة ا◊دث» ،أام-ر ي-ح-م-ل
الوكالت اŸتوسسطية على «الضسطÓع Ãهمة
إايصسال ا ÈÿاŸوثوق من مصسدره إا ¤الرأاي
العام ،قبل أان ينشسر أاهل اإلشساعات والدوائر
اŸغ-رضس-ة سس-ل-ع-ت-ه-م اŸضس-ل-ل-ة» ،م-وضس-ح-ا بأان
«اإلع Ó- - -م أاداة ل - - -ل - - -ت- - -حضسÿ Òوضس أان- - -واع
اŸنافسسة القتصسادية والثقافية والسسياسسية،
و‘ تشس -ك -ي -ل وت -وج -ي -ه ال -رأاي ال -ع -ام اÙل-ي
وال - -دو‹» ،وأان «ال - -ت - -ح - -ل - -ي ب - -الحÎاف - -ي - -ة
وأاخÓقيات اŸهنة يشسكل اŸنطلق األسساسسي
لكسسب اŸصسداقية».
وخلصس إا ¤أان «ا÷زائر التي تلتزم التزاما
وث - -ي - -ق - -ا Ãب - -ادئ ال - -دÁق - -راط - -ي- -ة ا◊ق- -ة،
والسس -ت -ق -رار واألم-ن والسسÓ-م وحسس-ن ا÷وار
وال-ت-ن-م-ي-ة وال-رخ-اء اŸشسÎك ،واحÎام ال-ق-يم
ال -وط -ن -ي -ة وسس -ي -ادة ال-دول وع-دم ال-ت-دخ-ل ‘
شسؤوونها الداخلية ،وحل النزاعات ع Èا◊وار
وب -ط-رق سس-ل-م-ي-ة» ،ل-ن «ت-دخ-ر ج-ه-دا ‘ دع-م
نشساط وكالت األنباء و‘ تفعيل كل ما هو ‘
صس -ال -ح الع Ó-م اŸشسÎك ومسس-ت-ق-ب-ل شس-ع-وب
اŸتوسسط».

اŸدير العام لـ»وأاج» فخر الدين بلدي:

إاقÎح إادراج الذكاء ا’صشطناعي ‘ التحرير ‘
نقاششات الرابطة
اع - -ت ÈاŸدي - -ر ال - -ع - -ام
لن- - - -ب- - - -اء
ل - - - -وك - - - -ال - - - -ة ا أ
ا÷زائ -ري -ة ف -خ-ر ال-دي-ن
ب- -ل- -دي اع- -ت ‘ Èك- -ل- -م- -ة
أال- -ق -اه -ا ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ب -أان
م-وضس-وع ال-دورة ف-رضسته
ال -ب -ي -ئ -ة ا÷ي -وسس-ي-اسس-ي-ة
لعÓ- -م- -ي- -ة ،اŸتسس -م -ة
وا إ
ب- - -اŸن- - -افسس- - -ة الشس- - -رسس - -ة
ب-دخ-ول م-ه-ن-ي Úج-دد ‘
ظ-ل ال-فضس-اءات اŸفتوحة
اŸن- - - - -تشس- - - - -رة ب - - - -فضس - - - -ل
«النÎنت» ،مقرا بأان ما
ترتب عنها من تدفق ‘
اŸع -ل-وم-ات أاف-ق-د وك-الت
لنباء مكانتها.
ا أ

فريال.ف
اسس-ت-ن-ادا إا ¤ت-وضس-ي-ح-اته،
فان األمر يتعلق «بالتكيف مع
الطريقة ا÷ديدة لسستهÓك
اŸع -ل -وم -ة ال -ت -ي ت -نشس -ر عÈ
ال -ه -وات -ف ال -ن -ق -ال-ة واألل-واح
الل-كÎون-ي-ة» ،وب-ل-غ-ة األرق-ام
–دث ع- - -ن إاحصس- - -اء 26.66
م - -ل - -ي - -ار ج - -ه - -از م - -وصس- -ول
ب - - -النÎنت خ Ó- - -ل ال- - -ع- - -ام
ا÷ - - - - - - -اري ،و  1.60موقع
ال- -كÎو Êو 333م-ل-ي-ون اسسم
نطاق ،و 2مليون مدونة.
وا÷زائ -ر ـ أاضس -اف ي -ق -ول
بلدي ـ ليسست ‘ منأاى عن
ه - -ذه ا◊رك- -ي- -ة الشس- -ام- -ل- -ة،
مسس -ت -دل Ãع -ط -ي-ات سس-ل-ط-ة

ضس- -ب- -ط الÈي- -د والتصس -الت
السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-كية لوزارة
الÈي - - - - - - -د واŸواصسÓ- - - - - - -ت
وت - -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات اإلعÓ- -م
والتصسال لسسنة  ، 2018التي
تشس Òإا ¤أان الشسÎاك- - - - - - -ات
الفردية لـ»األنÎنت» انتقلت
من صسفر ‘ بداية سسنة 2000
إا ¤أاك Ìم - - - - - - - -ن  50مليون
مسس-ت-ع-م-ل ،األم-ر ال-ذي جعل
ال -وك -ال -ة ‘ ب -حث دائ -م ع -ن
أافضس- -ل ال -ط -رق لسس -ت -خ -دام
ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ا م- -ن أاج -ل
ا◊صس- -ول ع- -ل -ى م -ع -ل -وم -ات
دق -ي -ق -ة وم -وث-وق-ة وم-دع-م-ة
ب -ال -ف -ي -دي-و وال-نصس والصس-ورة
والوسسائط اŸتعددة والرسسوم
ال-ب-ي-ان-ي-ة ،لسس-ي-م-ا ب-ع-د تعزز
ال- -وك -ال -ة ا÷زائ -ري -ة Ãرك -ز

بيانات حقيقي.
وأاشسار إا ¤أان الهيئة التي
يشس -رف ع -ل -ي -ه -ا ،تسس-ع-ى م-ن
خÓل إاعÓم متعدد الوسسائط
إا ¤ج- - - - -لب اŸزي- - - - -د م - - - -ن
اŸشسÎك ،Úوع- -ك -فت ع -ل -ى
إانتاج جميع اŸضسام Úبشستى
األشس - -ك- -ال وال- -ت- -ف- -اع- -ل م- -ع
شس- - - -ب - - -ك - - -ات ال - - -ت - - -واصس - - -ل
الجتماعي ،موازاة مع تبني
سس - -ي - -اسس - -ة ت- -ك- -وي- -ن اŸوارد
البشسرية ،وÁكن بذلك اليوم
ا◊ديث ـ حسسبه ـ عن «–ول
ال-وك-ال-ة إا ¤وسس-ي-ل-ة إاعÓ-م-ية
شس-ام-ل-ة» ،م-قÎح-ا باŸناسسبة
إادراج الذكاء الصسطناعي ‘
ن- -ق- -اشس- -ات راب- -ط- -ة وك- -الت
األن- - -ب- - -اء اŸت- - -وسس- - -ط- - -ي - -ة،
اŸسستعمل ‘ التحرير.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أŸنظمة ألوطنية للمجاهدين:

ترأهن عليهم ألسصلطة أŸسصتقلة لنزأهة أ’نتخابات ألرئاسصية

تنصصيب مكتب أŸندوبية ألو’ئية لتلمسصان أليوم

أ◊رأك مطالب بتزكية ألقادر
على أ’سصتجابة لتطلعات ألشصعب
دعت أŸن -ظ -م -ة أل -وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن،
،أمسس ‘،ب- - -ي- - -ان ل- - -ه- - -ا ،أ◊رأك ألشص - -ع - -ب - -ي
لـ«ت- -زك- -ي- -ة م- -ن ي- -رى ف- -ي- -ه أل- -ق- -درة ع- -ل -ى
أ’سص-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-لعاته» مشصددة على أهمية
«ت - -وف Òألشص - -روط أŸم - -ك - -ن- -ة ل- -ل- -مشص- -ارك- -ة
ألوطنية» ‘ أ’سصتحقاق ألرئاسصي أŸقبل.

في اجتماعها الدوري المنعقد أامسض الثنين
وال- -ذي ت- -م خÓ- -ل- -ه ال -ت -ط -رق ال -ى ال -مشص -ه -د
السصياسصي الوطني الذي تميزه السصتعدادات
ل -رئ-اسص-ي-ات  12ديسص-م-ب-ر ال-م-ق-ب-ل ،اع-ت-ب-رت
المنظمة أانه بالنظر الى ما «تعنيه المؤوسصسصة
الرئاسصية من أاهمية في هرم الدولة» ،فإانها
«ت -ت-ط-ل-ع ل-رؤوي-ة ال-ح-راك ال-وط-ن-ي وه-و ي-ب-ادر
بتزكية من يرى فيه القدرة على السصتجابة

لتطلعاته».
وأاكدت في نفسض السصياق أانه «انطÓقا من
مقتضصيات توفير الشصروط الممكنة للمشصاركة
الوطنية البناءة في أاداء هذا الواجب فÓبد
من تفهم ومعالجة ما ينظر اليه البعضض على
أانه عقبات من شصانها أان تدفع لعدم التفاعل
ايجابيا مع هذا السصتحقاق».
وأاكدت المنظمة أانها على «ثقة تامة أان الذكاء
الوطني والرادة الصصادقة و الحرصض المسصؤوول
ع-ل-ى م-ك-ان-ة ال-بÓ-د ضص-م-ن ال-ح-ظ-ي-رة الدولية
سصيدفع من يتحملون المسصؤوولية على المبادرة
بكل ما من شصأانه أان يفتح الطريق أامام تجاوز
هذه المحنة ويمكن وطننا من بلوغ أاهدافه
المنشصودة» ،حسصب البيان.

عكسس أŸسصÒأت ألسصابقة ألتي عرفتها ألعاصصمة

ترأجع أ◊رأك ألطÓبي ألسصلمي ‘ ألثÓثاء 33
يتم أليوم بقصصر ألثقافة عبد ألكر Ëدأ‹ بإامامة مرأسصيم تنصصيب مكتب أŸندوبية ألو’ئية بتلمسصان للسصلطة ألوطنية
’ضصافة إأ12 ¤مندوبا تابع Úله على غرأر
أŸسصتقلة لÓنتخابات ،وسصيكون ألطبيب أ÷رأح بجاوي حفيظ منسصقا و’ئيا ،با إ
’م Úوفتح ألله مباركي،بن دلهوم سصيدي ﬁمد ألكب ،Òغماري زكريا يحي ،لطفي عبد
مصصطفاوي عبد أ÷ليل وتقية ﬁمد أ أ
ألكر ،Ëزيا Êسصم ،Òلعريبي عمر ،قبايلي عمر ،حسصناوي فيصصل ،رأيسس ﬁمد ،بن مشصرنن عبد ألعا‹.
سصيتم تنصصيب المكتب اليوم ،من أاجل الشصروع
جمعوين.
وفي هذا الصصدد كشصف عمر قبايلي مندوب في العمل رسصميا تلبية نداء الخيريين ،مشصيرا
تمثل هذه السصماء اطارات في جامعة أابي ضص-م-ن سص-ل-ط-ة الن-ت-خ-اب-ات م-ك-تب ت-ل-مسصان و إالى أان الجزائر لها فضصلها عليها ول و ل يمكن
بكر بلقايد بتلمسصان ويتوزعون مابين أاسصاتذة ال- -ذي ي- -ع- -د أاسص- -ت- -اذا ج- -ام- -ع- -ي- -ا وإاع Ó-م -ي -ا رفضض هذه المهمة النبيلة .
جامعين ومهندسصي دولة ومحامين ونشصطاء سصابقا»مراسص Óلجريدة الشصعب سصابقا» ،أانه

تلمسشان :بكاي عمر

ألدكتور سصعيدي ألشصيخ

أأونيسصي بÓل منسصقا للمندوبية ألو’ئية لسصعيدة
‘ إأط -ار أŸت -اب-ع-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وأل-ع-م-ل-ي-ة أÿاصص-ة ب-رئ-اسص-ي-ات 12
ديسصم Èألقادم ” ،صصباح أمسس تنصصيب ألدكتور سصعيدي ألشصيخ
رئيسصا للمندوبية ألو’ئية للسصلطة ألوطنية أŸسصتقلة لÓنتخابات .

واأكد رشصيد عضصو السصلطة اأن هذه الهيئة تعمل في سصباق ضصد الزمن
لسصتكمال كافة الإجراءات القانونية وهي التي تعطي ضصمانات لسصير
النتخابات الرئاسصية في شصفافية ونزاهة.

اأما المنسصق الولئي سصعيدي الشصيخ اأكد اأن الهدف هو العمل جميعا
لإخ -راج ال -ج -زائ -ر م -ن ه -ذه الأزم -ة السص -ي -اسص -ي-ة وف-ق م-ب-داأ ال-ح-ي-اد
والشصفافية وبروح مسصوؤولة.

سشعيدة :ج .علي

تنصصيب أŸندوبية ألو’ئية ÿنشصلة

” صص- - -ب- - -اح أمسس ،ب- - -اŸت- - -ح- - -ف أ÷ه- - -وي
ل-ل-م-ج-اه-د Ãدي-ن-ة خ-نشص-ل-ة ،تنصصيب مكتب
أŸن -دوب -ي -ة أل -و’ئ -ي -ة ل -لسص -ل -ط -ة أل -وط -ن -ي-ة
أŸسصتقلة لÓنتخابات– ،ت إأشصرأف ألدكتور
’عÓ-م-ي حفناوي
سص-ع-دأوي ع-ب-د أ◊ل-ي-م وأ إ
غول عضصوي أÛلسس ألوطني للسصلطة.

تم تنصصيب األسصتاذ الجامعي اونيسصي بÓل،
منسصقا للسصلطة ولئيا رفقة األعضصاء ،صصالح
ق-ل-ي-ل أاسص-ت-اذ ج-ام-ع-ي ،م-ه-زول ع-يسص-ى أاسص-تاذ
جامعي ،بوحديدة صصالح مربي متقاعد ،نبيل
السصاسصي محامي ،زديرة عبد الحكيم موظف
وبيبي عبد الحكيم مقاول كتشصكيلة للمداومة

الولئية للسصلطة.
مراسصيم التنصصيب جرت بحضصور بعضض الوجود
الجمعوية المحلية ونشصطاء فايسصبوك وغابت
السصلطات المحلية عن الحضصور.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

طالبوأ بتحسص ÚألعÓقة مع ألبلدية نددوأ بالتهميشس

مديرو أ’بتدأئي يحتجون أأمام مقر و’ية بومردأسس

ن -ظ -م صص -ب -اح أامسض م -دي -رو ال-ت-ع-ل-ي-م
الب -ت -دائ -ي ب -ولي-ة ب-وم-رداسض وق-ف-ة
احتجاجية أامام مقر الولية إليصصال
انشص-غ-ال-ه-م األسص-اسص-ي إال-ى السص-ل-ط-ات
ال -م-ع-ن-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق بضص-رورة ت-ح-دي-د
ال -وضص -ع -ي -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة ال-ت-ي ت-رب-ط
ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ية مع البلديات
ب -دق -ة م -ث -ل-م-ا ي-نصض ع-ل-ي-ه ال-تشص-ري-ع
القانوني والمدرسصي المعمول به في
ه -ذا الشص -أان ال -ذي ي -ل -زم السص -ل -ط-ات
المحلية بالتكفل التام بهذا الطور من
حيث الميزانية وتوفير وسصائل العمل
ال -ب -ي-داغ-وج-ي-ة وال-م-ادي-ة إال-ى ج-انب
أاع-وان ال-ح-راسص-ة ،اإلدارة وال-م-ط-عم،
ال -ن -ق -ل ،السص -ك -ن وال -ت -ن -دي -د ب -ح -ال-ة
التهميشض واإلهانة التي يتعرضض لها
بعضض المديرين حسصب تصصريحاتهم..

ل-م ت-ك-ن ح-ال-ة الح-ت-ق-ان ال-م-ت-راك-مة
وغياب التواصصل بين مديري الطور
البتدائي وعدد كبير من البلديات
المتراكمة منذ سصنوات التي ازدادت
ح -دة م -ع ب -داي -ة ال -م-وسص-م ال-دراسص-ي
الجديد لتمر مرور الكرام بعد تأاخر
ان -ج -از ج -م-ل-ة م-ن مشص-اري-ع ال-ت-ه-ي-ئ-ة
والصصيانة التي اسصتفادت منها أاغلب
ال- -م- -دارسض الب- -ت- -دائ- -ي- -ة ف- -ي إاط -ار
م-خ-ت-ل-ف ال-ب-رام-ج ال-ت-ن-م-وي-ة أاب-رزها
صص- - -ن - -دوق الضص - -م - -ان وال - -تضص - -ام - -ن
للجماعات المحلية خاصصة تلك التي
تعاني من نقائصض كبيرة من حيث
اإلم- -ك- -ان- -ي- -ات وال -وسص -ائ -ل ال -م -ادي -ة
وال-بشص-ري-ة م-ث-ل-م-ا ع-ب-ر ع-ن-ه م-م-ث-ل-وا
ال-ق-ط-اع ف-ي أاك-ث-ر م-ن م-ن-اسص-ب-ة ع-لى
رأاسصهم مدير التربية الذي وجه عدة

مراسصÓت إالى رؤوسصاء البلديات للوفاء
ب -ال -ت -زام -ات -ه -م ات -ج -اه تÓ-م-ي-ذ ه-ذا
الطور.
ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة ال-م-ت-ردي-ة ك-انت أاحد
أاسص -ب -اب ت -ح -رك م -دي -رو الب -ت-دائ-ي
ال -ذي -ن ت -ج -م -ع-وا أامسض أام-ام م-دخ-ل
الولية في رسصالة واضصحة إالى والي
الولية الذي يملك سصلطة التحرك
للضصغط على األميار بعدما تقاعسصوا
في تطبيق تعليمات مديرية التربية،
أاكثر من هذا بحسصب ما كشصف عنه
المحتجون»فإان الوضصعية تعدت حالة
التهاون وعدم الكتراث لحتياجات
المدارسض البتدائية لتصصل إالى اهانة
ال- -م- -دي- -ري- -ن ورفضض اسص- -ت- -ق -ب -ال -ه -م
والسص-ت-م-اع إال-ى انشص-غ-الت-ه-م اليومية
ف-ي إاط-ار ال-ت-ع-اون وال-ت-نسص-ي-ق ل-تسص-ير

 ...وإأحتجاجات عقب تنصصيب أللجنة
ألو’ئية Ÿرأقبة أإ’نتخابات با÷لفة

” أمسس ،ب- -دأر أل- -ث- -ق -اف -ة ب -و’ي -ة
أ÷ل -ف -ة ،ت -نصص -يب أل -ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة
Ÿرأق -ب -ة أ’ن -ت -خ -اب -ات أÙل -ي-ة أŸق-رر
إأجرأؤوها ‘  22ديسصم ÈأŸقبل  ،وذلك
ب -ع -د ع -م -ل-ي-ة ت-نصص-يب أشص-رف ع-ل-ي-ه-ا
ف -ت -يسس ك -م-ال عضص-و و ‡ث-ل أل-ل-ج-ن-ة
أل-وط-ن-ي-ة Ÿرأق-ب-ة أ’ن-تخابات ،بعدما
ق- - -ام ب- - -ت- - -نصص- - -يب أŸنسص- - -ق أل- - -و’ئ - -ي
ألÈوفيسصور طعيبة أحمد على رأسس
هذه أللجنة با÷لفة .

وعرفت عملية التصصويت التي شصارك
ف -ي -ه-ا  11م -م-ث Ó-ق-ب-ل م-ب-اشص-رت-ه-م
ل- -م -ه -ام -ه -م ال -م -رت -ب -ط -ة ب -م -ت -اب -ع -ة
لنتخابات و باقي المهام المخولة
اإ

للهيئة قانونا.
من جهة أاخرى قام المئات من أابناء
الجلفة ،بتنظيم وقفة احتجاجية أامام
مبنى دار الثقافة معبرين عن غضصبهم
الشصديد ،مطالبين فيها بفتح تحقيق
في تنصصيب اللجنة الولئية ،وذالك
ب- -ع- -د ال- -كشص -ف ع -ن ق -ائ -م -ة أاسص -م -اء
المندوبين ،ليتفاجأا المحتجون بهذه
لسصماء التي وصصفوها بأانها ل ترقى
اأ
ل- -ح- -ج- -م ال- -م- -ه -م -ة ،حسصب تصص -ري -ح
المحتجين لـ «الشصعب».

ا÷لفة:موسشى بوغراب

هذا المرفق التربوي الحسصاسض».
م- -ع اإلشص -ارة ف -ي األخ -ي -ر أان ح -رك -ة
المديرين التي سصبقتها عدة نقاشصات
وت -نسص -ي -ق ب -ي -ن م -م -ث-ل-ي ه-ذا السص-لك
اإلداري ال- -م- -نضص- -وي ت- -حت ن- -ق- -اب- -ة
«انباف» قد شصهدت تحركا لعدد من
ال -ب -ل-دي-ات ال-ت-ي ب-ادرت إال-ى ب-رم-ج-ة
ل -ق-اءات م-ن ال-م-دي-ري-ن وال-م-ف-تشص-ي-ن
لتقييم الدخول المدرسصي والسصتماع
إالى مختلف المشصاكل المطروحة في
م- - -ح- - -اول- - -ة إال - -ى سص - -ب - -ق األح - -داث
والع - -ت - -راف ب- -ح- -ج- -م ال- -ت- -قصص- -ي- -ر
والمسصؤوولية الملقاة على عاتقهم.

بومرداسس  :ز /كمال

على عكسس ماكان متوقع “اما بتسصجيل
’ك Ìمن
مسصÒة طÓبية قوية ،بعد غياب أ
ثÓ- -ث- -ة أشص- -ه -ر ،ح -يث رج -ح أل -ك -ثÒون ،أن
ع- -ودت- -ه -م Ÿق -اع -د أل -درأسص -ة ب -ا÷ام -ع -ات و
أن- - -قضص- - -اء فÎة أ’م- - -ت- - -ح- - -ان- - -ات أÿاصص - -ة
بالسصدأسصي للعام أŸاضصي ،سصتفتح أÛال أمام
حرأك طÓبي جديد وهذأ بعد أن عرفت
ت -رأج -ع -ا ك -بÒأ ‘ أل -فÎة ألصص -ي -ف -ي-ة ل-ي-ت-م
ت-ب-ن-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل ب-عضس أل-ف-ئ-ات م-ن ﬂت-ل-ف
’عمار ‡ن يسصتمرون ‘ تنظيمها.
أ أ

العاصشمة :آاسشيا مني
على هذا النحو شصهدت العاصصمة ،أامسض،تجمعات
لفئة قليلة من المواطنين انطلقوا في مسصيرة من
سص-اح-ة الشص-ه-داء ،ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف مسص-اره-م م-ن ق-بل
مصصالح األمن بشصارع العربي بن مهيدي ،وبالضصبط
بمحاذاة سصاحة األمير عبد القادر ،وتفرقتهم و
ذلك بعد أان وجدتهم ل يمثلون الفئة الطلبة  ،فقد
تم تسصجيل تجمع لعدد من النسصاء والكهول وعدد
من الشصباب من مختلف األعمار.
وت -ع -د ه -ذه أاول ث Ó-ث -اء تشص -ه -د ف -ي -ه-ا ال-مسص-ي-رة
ال -ط Ó-ب-ي-ة ،ت-راج-ع-ا ك-ب-ي-را خ-اصص-ة ف-ي ظ-ل رفضض
الكثير منهم العودة للحراك الذي كان يتم تنظيمه
في مثل هذا اليوم ،حيث تم تسصجيل عبر عدد من
جامعات الجزائر مزاولة الطلبة للدراسصة بصصفة
عادية والكل منشصغل في حياته الدراسصية.
م -ا أاث -ار إان -ت-ب-اه-ن-ا ه-و م-رور ال-ح-افÓ-ت ال-خ-اصص-ة
بالنقل الجامعي ممتلئة بالطلبة الذين لم يعيروا
الحراك المنظم من قبل عدد من المواطنين وفئة

قليلة من الجامعيين رغم انه كان يهتف باسصم
الطلبة .
كل التوقعات محتملة خÓل األيام المقبلة التي
ت-فصص-ل-ن-ا ع-ن الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ،فبين المؤويد
لتنظيمها والرافضض لها  ،تبقى الفئة الطÓبية التي
شصكلت في وقت مضصى قوة حقيقية في مسصاندة
ال -ح -راك ال-ذي ع-رف-ت-ه ال-ج-زائ-ر م-ن-ذ  22فيفرى
ال -م -اضص-ي وال-ذي ت-م-ك-ن-وا م-ن خÓ-ل-ه م-ن ت-ح-ق-ي-ق
المطلب الرئيسصي في منع العهدة الخامسصة في
حالة من الصصمت تجاه حراك الثÓثاء.
إان اسصتمر هذا التراجع في المشصاركة رغم فتح
أابواب الجامعات ،فهل يعني هذا المقاطعة ،
و وأانها مع خيار الذهاب الى تنظيم إانتخابات
رئاسصية وترشصيح الرجل األنسصب لقيادة المرحلة
المقبلة.
«الشصعب» كان لها حديث مع الطالب أامين ،بمحاذاة
الجامعة المركزية  ،عن المسصيرة التي يتم تنظيمها
كل ثÓثاء من قبل أاشصخاصض باسصم الطلبة  ،فقال« :
حقا هناك تراجع كبير للطلبة في مسصيرة الثÓثاء
ال -ل -ذي -ن ي -رفضص -ون ال-ع-ودة ل-ل-ح-راك ب-ع-د ت-ح-ق-ي-ق
المطالب الرئيسصية  ،غير انه ل يزال عدد قليل
م -ن -ه -م ي -خ -رج -ون ل -ت -ع -ب -ي -ر ع -ن م -ط -ال-ب-ه-م وف-ق
مسصتجدات السصاحة السصياسصية».
وعن إامكانية عودة الطلبة للخروج في مسصيرات
إاسصتبعد امين تسصجيل مسصيرات طÓبية مثل التي
كان يتم تنظيمها مع بداية الحراك بعد ان تحقق
اغلبية المطالب واختراق المسصيرات السصلمية من
اناسض همهم البقاء على حالة النسصداد السصياسصي
والفوضصى في الجزائر.

حادثة وفاة ألتلميذ ‘ متوسصطة بوعندأسس

أحتجاجات سصلمية للموأطن Úتنديدأ
بتقاعسس ألسصلطات أÙلية
شص-ه-دت ،أمسس ،م-دي-ن-ة ب-وع-ن-دأسس أل-وأق-عة ‘
ألشص- -م- -ال أل- -غ- -رب- -ي ل- -و’ي- -ة سص- -ط- -ي- -ف ،ح- -رك -ة
أحتجاجية للموأطن ،Úوهذأ على خلفية حادث
وفاة ألتلميذ ب،عبد أ◊ق ‘ متوسصطة زرماÊ
ع- -ل- -ي ،ي- -وم أ’ح- -د أŸاضص- -ي ،أث -ر سص -ق -وط ج -دأر
ع-ل-ي-ه،و“ث-لت أ◊رك-ة أ’ح-ت-ج-اج-ية ‘ مسصÒة
سص-ل-م-ي-ة ل-ل-م-وأط-ن Úوأول-ياء ألتÓميذ وألتÓميذ
م -ن ﬂت -ل -ف أŸؤوسصسص -ات ألÎب -وي -ة ل -ل-ت-ع-ب Òع-ن
مسص -ان -دة ع -ائ -ل -ة أل -ف -ق -ي -د ،وت -ن -دي-دأ ب-ت-ق-اعسس
أŸسص-ؤوول Úع-ن أل-ف-اج-ع-ة ،ك-م-ا Œم-ع-وأ أم-ام م-ق-ر
أل -دأئ -رة ل -ل -م -ط -ال-ب-ة ب-ع-ودة أل-وأ‹ أ ¤أŸدي-ن-ة،
وأل-ن-ظ-ر ‘ مشص-اك-ل-ه-ا ،خ-اصص-ة أل-ه-ي-اك-ل ألعمومية
هشصة ألبناء.

م -ن ج -ه -ة ا خ -ر ى  ،ق -ا م ب -ع ض ض ا ل -م -و ا ط -ن -ي -ن
بغلق الطريق الوطني رقم  75الرابط بين
و ل ي -ت -ي س ص -ط -ي -ف و ب -ج -ا ي -ة م -ر و ر ا ب -ب ل د ي ت ي
عين الروى وبوعنداسض ،كما قام التجار
ب -غ -ل -ق ا ل -م -ح  Ó-ت ا ل -ت -ج -ا ر ي -ة و ك -ث -ي -ر م -ن

المرافق ،باسصتثناء الصصيدليات والعيادة
ا ل -ط -ب -ي -ة ا ل -م -ت -ع -د د ة ا ل -خ -د م -ا ت و م -ح -ط -ة
توزيع الوقود.
وقد حمل المواطنون السصلطات المحلية
ا ل م ع ن ي ة م س ص وؤ و ل ي ة ا ل ح ا د ث ا لأ ل ي م  ،و ا ل ذ ي
ك -ا ن م -و ض ص -و ع ز ي -ا ر ة م -و ا س ص -ا ة و ت -ع -ز ي -ة م -ن
و ا ل ي ا ل و ل ي ة م ح م د ب ل ك ا ت ب  ،م س ص ا ء اأ و ل
اأ م س ض  ،ب ع د ا ن ت ه ا ء ز ي ا ر ة و ز ي ر ا ل د ا خ ل ي ة ،
ح -ي ث ت -ر ح -م ع -ل -ى ا ل -ف -ق -ي -د و ق -ا م ب -و ا ج ب
العزاء ،مذكرا بفتح تحقيق في الموضصوع
 ،ك م ا اأ ع ل ن ع ن ا ل ع م ل ع ل ى ت و ف ي ر م ن ص ص ب
شصغل ،قريبا ،يكون غير بعيد عن سصكن
و ا ل -د ا ل ض ص -ح -ي -ة ا ل -ذ ي ي -ع -م -ل ب -ع -ي -د ا ع -ن
البيت.

سشطيف:نورالدين بوطغان

أولياء ألتÓميذ متخوفون من أ’كتظاظ باŸدأرسس بالبليدة
رغم مرور شصهر عن الدخول الجتماعي ،و انطÓق الموسصم
الدراسصي بالبليدة  ،على غرار وليات الوطن  ،إال أان سصير
الدراسصة ،بدأا يعرف حركات احتجاجية هادئة  ،مع عودة
ظاهرة الكتظاظ ببعضض المؤوسصسصات التربوية  ،و نقصض في
ب-عضض ال-ت-ج-ه-ي-زات ،م-ا ج-ع-ل ب-عضض ال-تÓ-م-ي-ذ ب-م-ؤوسصسصات
تربوية يمتعون عن الدراسصة و مقاطعتها ،ومطالبة الوصصاية
بالتعجيل في التدخل و حل المشصكل  ،قبل أان يتعقد و يتأازم
 ،خصصوصصا بين التÓميذ المقبلين على امتحانات مصصيرية
في مشصوارهم الدراسصي.
الظاهرة المقلقة  ،و التي اسصتنفرت المؤوطرين و المسصؤوولين
المسصيرين  ،وأاثارت مخاوف التÓميذ واألولياء ن من ان
يسصتمر الوضصع و يسصوء  ،خاصصة بعد تسصجيل تمدرسض قرابة
الـ  50تلميذا بالقسصم الواحد ،مثل ما جرى بواحدة من
المؤوسصسصات التربوية المتوسصطة في أاولد يعيشض منذ يومين
ول يزال الحال.احتج التÓميذ المقاطعون ضصد الزدحام ،

وبرروا موقفهم الحتجاجي ،بأانه انعكسض على تركيزهم و
اسصتيعاب الدروسض ،وأايضصا توسصع و انعكسض سصلبا على أاداء
أاسصاتذتهم  ،بسصبب العدد الكبير في تلك األقسصام  ،لدرجة
تهديدهم بأانهم سصيواصصلون احتجاجهم ما لم يتم األخذ في
الحسصبان مطلبهم ،وإايجاد أاقسصام جديدة لحل و الحد من
المشصكل الظاهرة .
مشصكلة الكتظاظ في المؤوسصسصات التربوية البليدة ،وحسصب
متابعين للشصأان التربوي ومهتمين ،اعترفوا بأان الظاهرة في
تنامي ،خصصوصصا بعد توزيع حصصصض سصكنية في مختلف
الصصيغ ،و بالخصض في صصيغة الجتماعي اليجاري في
السصنوات الخيرة ،وأان هذه التجمعات السصكنية  ،أانجزت
ربما دون حسصاب «دقيق» لتعداد األطفال المتمدرسصين،
وهو ما أادى إالى عدم اسصتيعاب بعضض المؤوسصسصات لعدد
التÓميذ المسصجلين الجدد بها ،على وجه الخصصوصض.
و هو الحال بمتوسصطة سصيدي عيسصى ببلدية قرواو ،اين بلغ

رقم التÓميذ بها  ،ضصعف طاقة السصتيعاب ،والحال مشصابه
ايضصا ببعضض المتوسصطات والثانويات ،في بلديات الشصبلي
والعفرون والبليدة ،ناهيك عن مشصكل اخر ،يعاني منهم
الطاقم اإلداري المسصير وأايضصا تÓميذ بعضض المدارسض
البتدائية  ،و المتمثل في نقصض الطاولت و الكراسصي ،وهو
ما فرضض على المؤوطرين ،اللجوء الى تقنية او أاسصلوب
األقسصام المتحركة  ،ألجل تمكين كل التÓميذ من الدراسصة
في ظروف تقترب من العادية.
وأامام هذه المشصاكل ،دعا أاولياء تÓميذ ومهتمون بالشصأان
التربوي ،الى ضصرورة المزيد من بناء مؤوسصسصات تعليمية  ،و
ايضصا حسصاب المشصاريع السصكنية والتجمعات السصكنية ،التي
أاصص -ب -حت ت -ن -ج -ز و ت -وزع  ،ب -حسص-اب الح-ت-ي-اج ل-م-ث-ل ه-ذه
المؤوسصسصات التربوية ،تفاديا لوقوع في مثل هذه المشصاكل.

البليدة:لينة ياسشمÚ
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أابواب مفتوحة على بريد ا÷زائر بوهران

الدفع ا’لكÎوﬁ Êل ارتياح اŸواطنÚ
حافÓت ›هزة Ãكتب بريدي متنقل ‘ اÿدمة

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

خطر الفيضشانات» ‘ يوم دراسشي بسشكيكدة

البحث عن حلول ناجعة Œنب اŸواطن Úالكوارث
أاكد مدير ا◊ماية اŸدنية لو’ية سشكيكدة
خÓ- - -ل ال- - -ي- - -وم ال- - -دراسش- - -ي ح- - -ول خ- - -ط - -ر
ال- -ف- -يضش- -ان- -ات ،ع- -ل- -ى اه- -م- -ي -ة ا’سش -ت -ع -داد
وال- -ت- -حضش Òا÷ي- -د ،قصش- -د إاع- -داد ﬂط- -ط
ناجح Ûابهة اخطار الفيضشانات من خÓل
إاحصشاء كل ا’مكانات التي Áكن احتياجها
خÓل Œسشيد هذا اıطط الذي أاوضشح ذات
اŸسشؤوول « ،انه يبنى على التششاور والسشعي
من اجل إايجاد حلول ناجعة وفّعالة».

سسكيكدة :خالد العيفة

ي -ن -ظ -م ب -ري -د ا÷زائ-ر ل-و’ي-ة وه-ران،
اب -ت -داء م-ن ال-ي-وم  9أاك-ت-وب-ر أاب-وابا مفتوحة
عﬂ Èت- - -ل- - -ف اŸك- - -اتب ح- - -ول اŸن - -ت - -ج - -ات
واÿدم- -ات ا÷دي -دة ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا ه -ذه
اŸؤوسشسشة العمومية ذات الصشبغة الصشناعية
وال- -ت- -ج- -اري- -ة ل- -ع- -مÓ- -ئ -ه -ا داخ -ل ا÷زائ -رو
خ- -ارج- -ه -ا ،وذلك اح -ت -ف -اء ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي
للÈيد.

وهران :براهمية مسسعودة
أاعلن عينوسض محمد المكلف باإلعÓم لدى
ال -م -ؤوسصسص -ة ع -ن ت -ن -ظ -ي -م م -ع -رضض ت-ع-ري-ف-ي
للخدمات الجديدة بالمركز الثقافي ابن
تشصفين بوسصط المدينة ،منوها بأاهمية خدمة
ن -ه -ائ -ي -ات ال -دف -ع اإلل-ك-ت-رون-ي ع-ل-ى مسص-ت-وى
الشصبابيك البريدية ،والتي تسصمح للمواطنين

الحاملين للبطاقة الذهبية من القيام بعملية
اسص -ت -حصص -ال أام -وال -ه-م دون ال-ل-ج-وء إال-ى صصك
النجدة أاو تقديم بطاقة التعريف.
وعلى ضصوء ذلك ،كشصف عينوسض عن برنامج
ج-دي-د ،يشص-م-ل األق-ط-اب السص-ك-ن-ي-ة ال-ج-دي-دة
والمناطق الحضصارية ذات الكثافة السصكانية
ال - -ك - -ب- -ي- -رة ،م- -ن خÓ- -ل اق- -ت- -ن- -اء م- -حÓ- -ت
وتجهيزها ،على غرار  2500مسصكن بوادي
تليÓت وكذا القطب السصكني سصيدي البشصر
وأاحياء عدل بعين البيضصاء ومسصرغين ،لفتا
إالى أانها سصتكون جاهزة خÓل الثÓثي األول
من السصنة القادمة .2020
ك- -م- -ا أاشص- -ار ن -فسض ال -مصص -در إال -ى ب -رن -ام -ج
الحافÓت المجهزة بمكتب بريد متنقل ،التي
وضص -ع-ه-ا ت-حت تصص-رف ال-م-واط-ن-ي-ن ب-األح-ي-اء
وال-م-ن-اط-ق خ-ارج م-ج-ال ال-ت-غ-ط-ي-ة ال-ب-ريدية،

موضصحا أان الوزارة تعمل بشصكل مسصتمر من
أاج -ل ف -ت -ح م -ك -اتب ب -ري -دي -ة ج-دي-دة وإاع-ادة
العتبار للمراكز القديمة ،ناهيك عن مختلف
ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ت-واصص-ل ل-فائدة العمال
وموزعي البريد ،بهدف تقديم الخدمة في
أاحسص -ن ال -ظ-روف وال-م-رون-ة ف-ي ال-ت-ع-ام-ل م-ع
المواطن.
ودع -ا ع -ي -ن -وسض م -ح -م -د ف -ي ال -خ -ت-ام إال-ى
السصتفادة من المنتجات والخدمات الجديدة
ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا الشص -رك -ة ل -ع-مÓ-ئ-ه-ا ،م-ث-م-ن-ا
جهودهم المتواصصلة من أاجل تطوير فعالية
الشصبكة البريدية وضصمان تدفق دائم وسصلسض
ل -ح -رك-ة ال-ب-ري-د داخ-ل وخ-ارج ال-وط-ن ،وسص-ط
مسصاعي جادة لتطوير اآلداء والرقي بالمرفق
العام.

وا‹ برج بوعريريج يطالب بالتكفل باŸواطنÚ

«ليسس لدينا ما نخفيه و الصسحافة شسريك ‘ التنمية»
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أاشصار في ذات السصياق »،الى أانّ الخطر الصصفر
ف-ي م-ف-ه-وم ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة غير موجود»،
مذكرا «ان مدينة معّرضصة لخطرين كبيرين،
األول يتمثل في الخطر الصصناعي كونها تضصمّ
منطقة بتروكيماوية ضصخمة ،والخطر الثاني
يتعلق بخطر الفيضصانات».
من جهته كشصف النقيب رابح بالنية مكلف
باإلعÓم لدى مديرية الحماية المدنية  ،بأاّنه
سصجل خÓل الفترة الممتدة من  01سصبتمبر
األخير إالى غاية  04منه  ،على مسصتوى مدينة
سصكيكدة 84 ،تدخ Óمنها  16عملية امتصصاصض
للمياه األمطار ،واضصافة  68عملية تعّرف من
خÓلها تّم تسصجيل انهيارين األول لسصÓليم
ب-ن-اي-ة ت-ق-ع بشص-ارع ع-ث-م-ان-ي ب-م-دي-نة سصكيكدة
أاسصفر عن إانقاذ شصخصصين ،والثاني انهيار شصبه
كّلي لسصقف بناية قديمة ببلدية حمادي كرومة
تم على إاثرها إاسصعاف وإاجÓء مريضصة ،كما
سصجل خÓل نفسض الفترة إانقاذ  39مواطنا.
أاوضصح سصوامسض أامين مدير ديوان التطهير
ل- -ل- -ولي -ة ،ب -أاّن أاك -ث -ر ال -م -ن -اط -ق ال -م -ع ّ-رضص -ة
للفيضصانات بمدينة سصكيكدة تتواجد بالجهة
المنخفضصة من المدينة وهي مرج الذيب ،حي
اإلخوة سصاكر ،ممرات  20اوت  ،55وعيسصى

بوكرمة.
وأاضصاف سصوامسض  ،بأاّن مصصالحه قامت خÓل
شصهر سصبتمبر األخير ،بـ  955تدخل تّم على
اث-ره-ا تسص-ري-ح وت-ن-ق-ي-ة أاك-ث-ر م-ن  18ك-ل-م من
ال -ق -ن -وات م-ع ت-ن-ظ-ي-ف  3481غ-رف-ة ت-فتيشض
خاصّصة بقنوات الصصرف الصصحي ،إاضصافة الى
ت-ج-ديد  40م -ت -ر ط-ول-ي ل-ق-ن-وات الصص-رف ،و
تصص -ف-ي-ة  224.842م -ت -ر م -ك -عب م -ن ال-م-ي-اه
المسصتعملة ،على مسصتوى محطة التصصفية ،
واشصار في ذات السصياق ،ان الولية تحصصي19
محطة رفع للمياه المسصتعملة ،فيما قّدر حجم
ال- -م -ي -اه ال -م -رف -وع -ة خ Ó-ل ن -فسض ال -ف -ت -رة بـ
 850.753متر مكعب.
اما مديرية األشصغال العمومية لولية ، ،فقد
ذكرت أاّن عملية التدخÓت تمت على مسصتوى
عّدة نقاط منها الطريق الوطني  44و 44أا،
وعند مدخل المدينة ،تمّثلت باألسصاسض في
إاع- -ادة ف- -ت- -ح م- -ج- -اري ال- -م- -ي- -اه ،وت -ن -ظ -ي -ف
البالوعات ،وإازالة الأتربة وبقايا مواد البناء
العالقة على مسصتوى أاهم الطرق.
و ارج - -عت ذات ال - -ه - -ي- -ئ- -ة ،اسص- -ب- -اب ه- -ذه
الفيضصانات  ،إالى العديد من العوامل منها
إاقدام بعضض الفÓحين على سصّد مجاري المياه
ح -ف -اضص -ا ع -ل-ى مسص-اح-ت-ه-م ال-زراع-ي-ة ،وع-دم
التزام بعضض المسصتثمرين بالقانون ،من خÓل
عدم اتخاذهم التدابير الÓزمة أاثناء إانجاز
أاشص -غ -ال ال-تسص-ط-ي-ح ،مّ-م-ا ي-ؤودي إال-ى ان-ج-راف
التربة مع مياه األمطار  ،وبالتالي انسصداد
منشصآات تصصريف المياه ،زيادة إالى عدم إاتمام
اشص- -غ- -ال ت- -ه- -ي- -ئ -ة ال -مسص -الك داخ -ل ال -نسص -ي -ج
ال -ع -م -ران -ي ،ن -اه -يك ع -ن ال -رم -ي ال-عشص-وائ-ي
Óوسص-اخ وم-خ-ت-ل-ف ال-م-واد ال-بÓ-سص-ت-يكية في
ل -أ
الشصارع.

طالبت بإاعادة النظر ‘ قانون التقاعد

«السسناباب» :رفع التجميد عن التشسغيل ‘
الوظيف العمومي
دعت ال- -ن- -ق- -اب- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة اŸسش- -ت- -ق -ل -ة
Ÿسش -ت -خ -دم -ي ا’دارة ال-ع-م-وم-ي-ة ا« ¤اع-ادة
ال-ن-ظ-ر» ‘ ق-ان-ون ال-ت-ق-اع-د ا◊ا‹ وال-ع-ودة
ا ¤نظام اسشتفادة العامل من التقاعد بعد
 32سشنة من اÿدمة ,مع «رفع التجميد» عن
ال -تشش -غ -ي -ل ‘ ق -ط-اع ال-وظ-ي-ف-ة ال-ع-م-وم-ي-ة,
حسشبما أافاد به أامسس ،بيان للنقابة.

وطالبت النقابة في البيان الذي توج اجتماع
ام-ان-ت-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة «ب-إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي قانون
ال -ت-ق-اع-د ال-ذي ل ي-خ-دم سص-ي-اسص-ي-ة ال-تشص-غ-ي-ل
ب- -ال- -ج- -زائ- -ر ول يسص- -اع- -د ع- -ل- -ى ام- -تصص -اصض
البطالة» ,مع اسصتمرار العامل السصتمرار في
منصصبه بعد سصن ال 60والمÓيين من الشصباب
يعانون البطالة ,داعية الى» العودة الى أاحقية
العامل في السصتفادة من التقاعد بعد  32سصنة
خدمة فعلية».
وب- -خصص- -وصض ت- -م- -وي- -ل الصص- -ن- -دوق ال- -وط- -ن -ي
للتقاعد ,ابرزت النقابة انها تقدمت بعدة
اق -ت -راح -ات م -ن -ه -ا «ت -خصص-يصض  0.5بالمائة
المقتطعة لفائدة الصصندوق الوطني لمعادلة
ال-خ-دم-ات الج-ت-م-اع-ي-ة وصص-ب-ه-ا في صصندوق
التقاعد» ,مطالبة أايضصا برفع المنح العائلية

الى  1500دج كحد ادنى عن كل طفل وكذا
منحة المرأاة الماكثة بالبيت الى  3000دج مع
«اعادة النظر» في سصلم تعويضصات الضصمان
الجتماعي المتعلقة بالفحوصصات والتحاليل
الطبية واألشصعة.
وبعد ان أاكدت انها تتابع بانشصغال النخفاضض
ل-ل-ق-درة الشص-رائ-ي-ة ل-ل-م-وظف طالبت الحكومة
رفع قيمة النقطة السصتدللية من  45دج الى
 80دج ك -ح -د ادن -ى وك -ذا رف -ع ال -ح-د الدن-ى
المضصمون للراتب من  18أالف الى  35أالف دج,
مع احتسصاب الضصريبة على الدخل على أاسصاسض
الجر الدنى المضصمون المقدر  18.000دج
ع -وضض ال -ق -دي-م ( 15.000دج) ,م -ع ت -ح-ي-ي-ن
المنحة الجغرافية لكافة عمال الجنوب دون
«اقصص- -اء أاو م- -ف- -اضص- -ل- -ة « ب- -ي -ن ال -ق -ط -اع -ات
ب -اإلضص -اف -ة ال-ى»رف-ع ت-ج-م-ي-د» ع-ن ال-تشص-غ-ي-ل
بقطاع الوظيفة العمومية.
ودعت السصلطات حسصب نفسض المصصدر -الى
ضصرورة تطبيق المرسصوم المتعلق باللجان
المتسصاوية األعضصاء ومندوبي الوقاية الصصحة
والم -ن ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -م-ؤوسصسص-ات لسص-ي-م-ا
السصتشصفائية منها.

ا’م Úالعام لو’ية تندوف يكششف:

ا◊ظÒة السسكنية تسسÒ
بوتÒة جد متسسارعة
وا‹ برج بوعريريج الغا‹ عبد القادر
ب -ل -ح -زاج-ي اج-ت-م-اع-ا Ãق-ر ال-و’ي-ة تضش-م-ن
ج - -دول أاع - -م - -ال - -ه دراسش- -ة وضش- -ع- -ي- -ة إا‚از
مششاريع قطاع اŸوارد اŸائية  ،و كل ما يخصس
ال-رب-ط ب-اŸي-اه الصش-ا◊ة ل-لشش-رب ،التطه،Òو
حماية اŸدن من الفيضشانات.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
اسص-ت-ه-ل ال-وال-ي ح-دي-ث-ه م-خ-اط-ب-ا ال-م-دي-ري-ن
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ي-ن وه-يئاتهم بضصرورة تسصهيل مهمة
الصص-ح-ف-ي-ي-ن وال-م-راسص-ل-ي-ن ف-ي ال-حصص-ول على
المعلومة في جميع األوقات ومهما كان نوعها
 ،أاين أاكد بأان اإلعÓم يعتبر السصلطة الرابعة
ومن الواجب أان يكون سصندا وعونا في تقدم
ال-مشص-اري-ع وال-دف-ع ب-ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-مية من خÓل
الوقوف على السصلبيات والنقائصض التي تنغصض
حياة المواطنين.
اإلجتماع تناول بعضض المشصاريع ذات األهمية

ع-ل-ى غ-رار اح-ت-ي-اج-ات ال-ط-اق-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-تين
الصصناعيتين مشصتة فطيمة وراسض الوادي والتي
تبلغ كلفتها  200مليار سصنتيم  ،باإلضصافة إالى
مشصروع توصصيل الغاز الطبيعي إالى منطقتي
الفّج ومعازة ببلدية العشض جنوب الولية  ،و
ذلك بعد رفع التجميد عن هذا المشصروع
المسصجل ضصمن برنامج .2014/2010
وفي هذا الخصصوصض طرحت بعضض العراقيل
التي يواجهها المشصرفون على الشصغال وهي
مشص-ك-ل-ة اع-ت-راضص-ات ال-م-واط-ن-ي-ن ع-لى تمرير
الشصبكة عبر ملكياتهم ،أاين دعا الوالي إالى
ضصرورة عدم المماطلة و إايجاد الحلول الفعلية
ب- -مسص- -اه- -م -ة ك -ل األط -راف سص -واء ال -ه -ي -ئ -ات
العمومية أاو من قبل المواطنين بغية إانهاء
معاناتهم وحل المشصاكل والدفع بالتنمية نحو
األحسصن.
من جهة أاخرى كشصف الوالي عن إانشصاء لجنة
ولئية لمنح المشصاريع السصتثمارية مع اتخاذ

إاجراءات صصارمة فيما يخصض منح العقار أاو
اسصترجاعه في حالة عدم التزام المسصتثمرين
بآاجال النجاز والنطÓق فيها.
ولم يهمل الوالي بعضض النقاط السصوداء التي
يÓحظها في خرجاته اليومية ومنها مخّلفات
ال -ح -ف -ر ال-ت-ي ت-ت-رك-ه-ا م-ق-اولت اإلن-ج-از اي-ن
ضص -رب م -ث -ال ب-ت-لك ال-م-وج-ودة ع-ل-ى مسص-ت-وى
الطريق الوطني رقم  05عند المدخل الشصرقي
ل -ل-ولي-ة ب-وم-رق-د ح-يث شص-دد ع-ل-ى صص-ي-ان-ت-ه-ا
خÓل األسصبوع الجاري.
كما تناول بعضض النقاط العالقة التي عرفت
ط -ري -ق -ه-ا ل-ل-ح-ل ب-ع-د م-ن-اقشص-ت-ه-ا خÓ-ل ه-ذا
الج-ت-م-اع ع-ل-ى غ-رار ت-م-دي-د شص-ب-ك-ة الصصرف
الصص-ح-ي ل-ح-ي  300مسص-ك-ن ب-ب-لدية الحمادية
على مسصافة 1000م ومشصروع تمديد المصصب
ال-ن-ه-ائ-ي ب-حي  250مسص-ك-ن بسص-ي-دي ام-بارك
وكذا إانجاز ملعب جواري بحي  1044مسصكن
واقتناء عدادات المياه.

قال «دحو مصشطفى» ا’أم Úالعام لو’ية
ت -ن -دوف أان ا◊ظÒة السش -ك -ن -ي -ة ب -ال -و’ي-ة
تسش ÒبوتÒة «جد متسشارعة» وأان الÈامج
السش-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي ه-ي-ي ‘ ط-ور ا’‚از ح-ال-يًا
سشتتوفر على كل ضشروريات ا◊ياة ،مؤوكدًا
’‚از كل
بأان ا’عتمادات اŸالية الÓزمة إ
’نارة العمومية ،الصشرف
الششبكات Ãا فيها ا إ
الصشحي ،اŸياه والكهرباء وحتى ششبكة الغاز
الطبيعي داخل هذه التجمعات السشكنية قد
” رصشدها والبالغة  400مليار سشنتيم.

تندوف :عويشش علي
ن-وه األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-ولي-ة ب-ال-م-ج-هودات التي
ت -ب-ذل ع-ل-ى ج-م-ي-ع األصص-ع-دة م-ن أاج-ل ت-ل-ب-ي-ة
الطلب المتزايد على السصكن بولية تندوف،
موضصحاً بأان القطب العمراني الجديد الذي
ي -ح -وي آالف ال -وح -دات السص-ك-ن-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف
الصص- -ي- -غ سص- -يسص- -ت- -ف- -ي- -د م- -ن مشص- -روع إان- -ج -از
متوسصطتين ،ثانوية و 05إابتدائيات باإلضصافة

ال -ى ال-ع-دي-د م-ن ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-رب-وي-ة ال-ت-ي
سصتنطلق بها األشصغال في وقت لحق ،وأاوضصح
المتحدث أانه يجري العمل حالياً على إاعداد
جميع الصصفقات المتعلقة بالتهيئة الخارجية
بهذه التجمعات السصكنية وإايداعها على أان يتم
النتهاء من األشصغال في آاجالها المحددة من
أاجل تفادي األخطاء التقنية واإلدارية التي
دفع ثمنها سصكان حي الحكمة بعد معاناتهم
الطويلة لسصنوات مع انعدام التهيئة الخارجية
وسصط غياب شصبكات الصصرف الصصحي والنارة
الخارجية.
ال -م -ع-رضض ال-م-ق-ام ب-م-ن-اسص-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي
وال -ع -رب -ي ل -لسص -ك -ن ال -ذي اح -تضص -ن -ه ال -م-رك-ز
ال -ث-ق-اف-ي السصÓ-م-ي ب-ت-ن-دوف ي-وم أامسض ك-ان
فرصصة إلطÓع المواطنين على مختلف الصصيغ
السص-ك-ن-ي-ة ال-م-ت-اح-ة وشص-روط السص-تفادة منها،
رغم غياب شصبه تام لبعضض الصصيغ التي يكتنفها
الغموضض وبعيدة عن مسصامع المواطنين ،في
ح-ي-ن ي-ل-ق-ى السص-ك-ن الج-ت-م-اع-ي إاق-باًل كبيرا ً

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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للحيلولة دون تكرار مشصهد الكارثة السصابق قبل موسصم المطار

قافلـ ـة –سشيسشيـة للوقاية م ـ ـ ـن أإخط ـ ـار
إلفيضشانات ع Èبلديات قسشنطينة
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خÈاء يÈزون من غرداية دورها الريادي

إلتعريف بالزوإيا ضشروري م ـن أإج ـل توجيـه ترب ـ ـوي قوË
دعا مشصاركون ‘ يوم دراسصي حول «دور
ال-زواي-ا ‘ ت-ك-وي-ن ال-ف-رد» ن-ظم بغرداية،إا¤
ضص-رورة ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-زواي-ا ا÷زائ-ري-ة م-ن
أاج- -ل اŸسص- -اه- -م- -ة ‘ ت -وج -ي -ه ت -رب -وي ق -وË
Óجيال الناشصئة.
ل أ

وتم التأاكيد على أاهمية اختيار الزوايا إالى
ج--انب ال--م--ؤوسسسس--ات وال--ه--ي-ئ-ات ال-دي-ن-ي-ة
’خرى التي تسسهر على نشسر تعاليم الدين
اأ
’سسÓمي وقيم التسسامح والوسسطية وفق
اإ
المرجعية الدينية الجزائرية.
وأاج-م-ع م-ت-دخ-ل-ون ف-ي ه-ذا ال-ل-ق-اء الذي
ن---ظ---م ب---زاوي---ت---ي «ال---ه---دى» و»الضس---ي--اء»
ال--واق--ع-ت-ي-ن ب-ح-ي ب-ن سس-م-ارة ب-الضس-اح-ي-ة
الشس--م-ال-ي-ة ل-م-دي-ن-ة غ-رداي-ة،ع-ل-ى اأه-م-ي-ة
الدور الكبير الذي قامت به الزوايا من
أاج--ل ال--م--ح--اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ه-وي-ة ال-دي-ن-ي-ة
ل--ل--ج--زائ-ري-ي-ن وت-ع-زي-ز الصس-ف-وف ووح-دة
’مة.
اأ
ودعا المشساركون المواطنين اإلى التشسبث
’سسÓمي،سسيما منها قيم
بفضسائل الدين ا إ
’ع-ت-راف ال-م-ت-ب-ادل وال-تراحم والتسسامح
اإ

والسسلم للعيشس معا في وسسط اجتماعي
متصسالح.
وأاوضس--ح أاح--د مسس--ؤوول-ي ال-زاوي-ة أان أات-ب-اع
زاويتي ‘‘الهدى‘‘ و‘‘الضسياء‘‘ يعملون على
ÓسسÓم لتحصسين
ترقية القيم الحقيقية ل إ
المجتمع من كل اأشسكال التطرف.
وت--ط--رق ال--مشس-ارك-ون خÓ-ل أاشس-غ-ال ه-ذا
اليوم الدراسسي إالى عدة محاور من بينها
‘‘الزوايا بالجزائر وتاريخها ومسساهمتها
في نشسر تعاليم ا’إسسÓم‘‘ و‘‘دور الزاوية
في تكوين الفرد  :حالة زاويتي ‘‘الهدى‘‘
و‘‘الضسياء‘‘ و»ثقافة السسÓم والمحبة بين
المسسلمين ‘‘،حسسب المنظمين.
ونظمت حلقات الذكر وقصسائد في مدح
’عظم (صسلى الله عليه وسسلم)،
الرسسول ا أ
م-ت-ب-وع-ة ب-تÓ-وة ج-م-اع-ي-ة ل-لقرآان الكريم
ب--مشس--ارك--ة م--ئ--ات ال--مصس--ل--ي-ن ،وب-حضس-ور
السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ،وهي الفقرات التي
توجت أاشسغال هذه الفعاليات ذات الطابع
’كاديمي والروحي.
اأ

ÃفÎق الطرق تيمڤاد  -الشصمرة ‘ باتنة

وف ـ ـ ـاة ششاب ـ ـ ـ ‘ Úحادث إنح ـ ـ ـرإف
سشي ـ ـ ـارة وإصشط ـ ـ ـدإمه ـ ـ ـا بششاحن ـ ـ ـة

أاطلقت مديرية ا◊ماية اŸدنية لولية
قسص-ن-ط-ي-ن-ة امسض ق-اف-ل-ة –سصيسصية توعوية
ل- -ف -ائ -دة ت Ó-م -ي -ذ ال -ط -ور اŸت -وسص -ط ال -ذي -ن
ي -درسص-ون Ãدارسض ›اورة ل-ل-ودي-ان ب-ه-دف
لم- - -ط- - -ار اŸوسص- - -م- - -ي - -ة
ت- - -ف- - -ادي أاخ- - -ط- - -ار ا أ
وال - -ف - -يضص - -ان - -ات ال - -ت- -ي ق- -د –دث ‘ فصص- -ل
الشصتاء.

اأوضس- -ح رئ- -يسس مصس- -ل- -ح- -ة ال- -ت -وث -ي -ق
وا’إحصس -اء ل-دى ال-م-دي-ري-ة ال-م-ح-ل-ي-ة
ل-ل-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ال-نقيب سسمير بن
حرز الله باأن هذه القافلة التي تم
ت -ن -ظ -ي -م -ه-ا ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ت-ي
الموارد المائية وا’أشسغال العمومية
تم اإطÓقها من متوسسطة «محمد بن
موسسى» بحي بوالصسوف على اأن تكون
اآخر محطة لها بمتوسسطة «بوجمعة
السس -وي -دان -ي» ب -ح -ي ع -ي-ن ال-ب-اي ف-ي
الـ 24من شسهر اأكتوبر الحالي.
وتهدف هذه العملية التي تندرج في
اإط-ار ال-ح-م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لوقاية ضسد

مخاطر الفيضسانات التي بادرت بها
م -ن -تصس -ف شس -ه -ر سس -ب-ت-م-ب-ر ال-م-اضس-ي
المديرية العامة للحماية المدنية اإلى
ت-ف-ادي ال-خسس-ائ-ر ال-بشس-ري-ة وال-م-ادية
وكذا ا’أخطار الناجمة عن تسساقط
ا’أمطار الغزيرة خÓل فصسل الشستاء.
وسس- - -ي - -ت - -م خ Ó- -ل ه - -ذه ال - -ح - -م - -ل - -ة
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ت-وزي-ع م-ط-وي-ات تشسرح
كيفية التصسرف اأثناء حدوث مثل هذه
ال -ظ -واه -ر ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة وك-ذا ع-رضس
وسس - -ائ - -ل وم - -ع - -دات ت - -دخ - -ل اأف- -راد
ال- -ح- -م- -اي -ة ال -م -دن -ي -ة اأث -ن -اء ح -دوث
فيضسانات اأوتسسلل المياه اإلى داخل
ال- -م- -ب- -ان- -ي ج- -راء ه- -ط -ول ا’أم -ط -ار
الغزيرة حسسب ذات المسسوؤول.
ويسس- -ت- -ه- -دف ال- -ب- -رن -ام -ج ال -مسس -ط -ر
تحسسيسس تÓميذ سست ( )6متوسسطات
م -ج -اورة ل -ل -ودي -ان وم -ه -ددة ب -خ-ط-ر
ال -ف-يضس-ان-ات ع-ل-ى غ-رار م-ت-وسس-ط-ات

اأح - -م- -د ع- -روة (ح- -ي ب- -ن الشس- -رق- -ي)
وم - -ح - -م - -ود غ - -ج - -ور (ح - -ي شس- -ع- -ب- -ة
الرصساصس).
وخÓل حصسة توجيهية تم تنظيمها
خÓ- -ل ال- -ي- -وم ا’أول ل -ه -ذه ال -ح -م -ل -ة
التحسسيسسية حذرت السسيدة فضسلون
م- -اي- -ا مسس -وؤول -ة ب -مصس -ل -ح -ة صس -ي -ان -ة
الطرقات بمديرية ا’أشسغال العمومية
التÓميذ من رمي النفايات الصسلبة
داخ -ل ال -ب -ال -وع-ات ’أن انسس-داد ه-ذه
ا’أخيرة قد يسساهم بشسكل كبير في
وقوع الفيضسانات.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا اأشس-ادت ال-ت-ل-ميذة سسهيلة
بهذه المبادرة التي مكنتها  ،حسسبها
 من التعرف على التدابير الفعالةوال- -وق- -ائ- -ي- -ة ل- -م -ج -اب -ه -ة م -ث -ل ه -ذه
ال-م-خ-اط-ر ’ سس-ي-م-ا ت-اأم-ين المسسالك
ال -م -وؤدي -ة اإل -ى ال -م-دارسس م-ن سس-ي-ول
الفيضسانات

يعرضض آاخر اكتشصافات جراحة اŸرارة وجراحة السصرطان

لحرإر» قريبا
لول للجرإح Úإ أ
وهرإن –تضشن «إليوم إ÷هوي إ أ
ي- -رت- -قب ت- -ن- -ظ -ي -م ال -ي -وم
لول ل- -ل- -ج- -راحÚ
ا÷ه - -وي ا أ
لح- - - -رار ي - - -وم  19أاكتوبر
ا أ
ا÷اري ب- -وه- -ران Ãشص- -ارك -ة
ح -وا‹ م-ائ-ة ج-راح،حسص-ب-م-ا
علم لدى اŸنظم.Ú

ي-ع-ت-ب-ر ه-ذا ال-م-وع-د ال-لقاء
’ول الذي تنظمه الجمعية
اأ
ال---ج--زائ--ري--ة ل--ل--ج--راح--ي--ن
’ح--رار خ--ارج ال--ع--اصس--م--ة
اأ
ال---ت---ي ت--ت--واج--د ب--ه--ا وذلك
بغرضس ا’نتشسار عبر الوطن
وا’ل-ت-ق-اء ب-ال-ج-راح-ي-ن م-ن
م-خ-ت-ل-ف ال-مناطق ،حسسبما
أابرزه نائب رئيسس الجمعية
للغرب الدكتور خداوي.
وي---تضس---م---ن ب---رن---ام--ج ه--ذا
الملتقى دراسسة العديد من
ال----مسس----ائ----ل ال---م---ت---ع---ل---ق---ة
بالجراحة العامة على غرار
ج--راح--ة ال--م-رارة وج-راح-ة
السس---رط---ان وغ--ي--ره--ا،وف--ق
ذات المصسدر.
وأاشسار الدكتور خداوي إالى
أان ج---------راح---------ي---------ن م---------ن
مسس---تشس---ف---ي---ات ج---ام---ع--ي--ة
سسيشساركون في هذا الموعد
ال--ع--ل--م-ي،مضس-ي-ف-ا ف-ي ه-ذا

ال---خصس---وصس «ن---ري---د إازال---ة
ال---ح---اج---ز ب---ي---ن ال---ق---ط--اع
’ن
ال---ع---م---وم--ي وال--خ--اصس أ
ال--م--م--ارسس-ي-ن ب-ال-ق-ط-اع-ي-ن
ي-----جب أان ي----ع----م----ل----وا ف----ي
تكامل».

..و إلطبعة إلعاششرة
للصشالون إلدو‹ للطاقات
إŸتجددة
م -ن ج -ه -ة اخ -رى ،سس -ت -ن -ظ-م
ال -ط -ب-ع-ة ال-ع-اشس-رة ل-لصس-ال-ون
ال-دول-ي ل-ل-ط-اق-ات المتجددة
والطاقات النظيفة والتنمية
ال-مسس-ت-دام-ة من  21إال -ى 23
أاك- -ت- -وب- -ر ال- -ج- -اري ب -م -رك -ز
أا’ت- -ف -اق -ي -ات « م -ح -م -د ب -ن
أاحمد» بوهران ،حسسبما علم
ال - - -ي - - -وم ال - - -ثÓ- - -ث- - -اء ل- - -دى
المنظمين.
وتهدف هذه التظاهرة إالى
«ال-ت-ع-ري-ف ب-م-ن-جزات وآافاق
ال -ب-رن-ام-ج ال-وط-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر
الطاقات المتجددة والفعالية
الطاقوية»،وفقا لما أاوضسحته

لـ»وأاج» م -ح -اف -ظ -ة الصس-ال-ون
لنيدة اولونيسس.
ويشس -ارك ف -ي ه-ذا الصس-ال-ون
م - -ت - -ع - -ام- -ل- -ون ف- -ي م- -ج- -ال
ال- -ط -اق -ات ال -م -ت -ج -ددة م -ن
ال - -ج- -زائ- -ر وخ- -ارج ال- -وط- -ن
وال - - -ذي- - -ن سس- - -ي- - -ع- - -رضس- - -ون
إانجازاتهم ومشساريعهم .
ويسس -ع -ى ه -ذا ال -م -وع -د إال-ي
«تسس- -ه- -ي- -ل ت- -ظ- -اف- -ر ج -ه -ود
ال-ف-اع-ل-ي-ن ال-م-عنيين مباشسرة
’بعاد ا’قتصسادية والتقنية
با أ
ل-ل-ب-رن-ام-ج ال-وط-ني للطاقات
المتجددة» ،كما أاشسير إاليه.
وسس- -ي- -حضس- -ر ه -ذا الصس -ال -ون

ال -دول -ي ق -ط-اع-ات ال-ط-اق-ة،
والري والتطهير ،والصسناعة،
وال- -م- -ال- -ي- -ة وال- -ت- -أام- -ي- -ن -ات،
وم- - -ؤوسسسس - -ات ال - -م - -ن - -اول - -ة،
والجامعات ،ومراكز البحث
والشسباب حاملي المشساريع .
وم -ن خ -ارج ال -وط -ن ي -رت-قب
مشس-ارك-ة م-ؤوسسسس-ات ب-ول-ون-ية
وصسينية وأالمانية.
وق- -د ب- -رم- -ج ع- -ل- -ى ه- -امشس
الصس- -ال- -ون ن- -دوات ت- -ت- -ن- -اول
م - - -واضس- - -ي- - -ع ال- - -ره- - -ان- - -ات
السس - -وسس - -ي - -و -إاق - -تصس - -ادي - -ة
للطاقات المتجددة والفعالية
الطاقوية.

ت -وف -ي مسس -اء امسس شس -خصس-ان ف-ي ح-ادث تيمقاد-الشسمرة مما أادى إالى وفاة شسابين
مرور وقع على الطريق الوطني رقم  88ب -ال -غ-ي-ن م-ن ال-ع-م-ر  25و 29سس-ن-ة ب-عين
بإاقليم بلدية تيمقاد (باتنة)،حسسبما علم المكان كانا داخل السسيارة.
من المكلف باإ’عÓم بمديرية الحماية وتم نقل جثتي الضسحيتين بعد اسستكمال
المدنية محليا المÓزم اأ’ول حسسان يحي اإ’جراءات القانونية إالى العيادة المتعددة
الشسريف.
الخدمات بتيمقاد،فيما فتحت المصسالح
واسستنادا لذات المصسدر فإان هذا الحادث ال -م -خ -تصس -ة ت -ح -ق -ي -ق -ا ل -م-ع-رف-ة أاسس-ب-اب
ن- -ج- -م ع- -ن ان- -ح -راف سس -ي -ارة سس -ي -اح -ي -ة ومÓبسسات الحادث،يضسيف المÓزم اأ’ول
واصس -ط-دام-ه-ا بشس-اح-ن-ة ب-م-ف-ت-رق ال-ط-رق حسسان يحي الشسريف.
خÓل يوم تكويني بالبويرة

خÈإء أإوروبيون لÎقية دور إŸرأإة
إلريفية ‘ زرإعة إلزيتون

لوروب - -ي
ن- - -ظ- - -م خÈاء م - -ن ال–اد ا أ
اŸوك -ل ل -ه -م م -ه-م-ة ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج دع-م
ق- -ط- -اع ال -ف Ó-ح -ة امسض ب -ال -ب -وي -رة ي -وم -ا
ت-ك-وي-ن-ي-ا لصص-ال-ح اŸرأاة ال-ري-ف-ي-ة ل-ت-ع-زيز
دورها ‘ شصعبة الزيتون،حسصبما علم من
اŸصصالح الفÓحية.

وق-الت ال-م-ك-ل-ف-ة ب-ا’تصس-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى
ه -ذه ال -ه -ي -ئ-ة،سس-ل-ي-م-ة ك-رك-ود لـ«واأج» ب-اأن
«وفد اأوروبي وصسل امسس اإلى البويرة من
اأجل يوم تكويني لصسالح المراأة الريفية
وهذا في اإطار تنفيذ برنامج دعم قطاع
الفÓحة».
وخ Ó-ل ه -ذا ال -ي -وم ال -ذي اح-تضس-ن-ه م-ق-ر
مديرية المصسالح الفÓحية ،اأوضسح الخبير
الوطني،طاهر مازا ،من الوكالة الفرنسسية
ل -ل -ت -ب -ادل ال -ت -ق-ن-ي اأن ا’أم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ي-وم
تشس-خ-يصس-ي يسس-م-ح ب-م-ن-اقشس-ة م-ع م-ختلف
الجهات التي لها عÓقة بقطاع الفÓحة
بشسكل عام وفي زراعة الزيتون على وجه
ال -خصس -وصس شس -ت -ى ا’أسس -ال -يب وال-م-ع-ارف
ال-م-رت-ب-ط-ة ب-مشس-ارك-ة ال-م-راأة ال-ريفية في
الحياة ا’قتصسادية والفÓحية».
واأضس - -اف م - -ازا ف - -ي تصس - -ري- -ح لـ«واأج» اأن
«ال-م-راأة ال-ري-ف-ي-ة ت-ل-عب دوًر ا رئ-يسسً-ي -ا ف-ي
تنمية زراعة الزيتون في الجزائر .مهمتنا
ذات طبيعة تقنية بحتة وتهدف اإلى تقديم
ال-دع-م ال-ت-ق-ن-ي ل-ت-ع-زي-ز وتعميق المعارف
ال-م-رت-ب-ط-ة ب-اأوضس-اع وط-رق ت-دخ-ل المراأة
الريفية في هذا القطاع».
واأوضسح نفسس الخبير اأن مرحلة البدء قد
بداأت للتومن خÓل تشسخيصس كلي ’إقليم
الو’يات الثÓثة (بجاية والبويرة وتيزي

اختصصت ‘ تزوير العملة الوطنية

وزو) لشسعبة الزيتون .وقال «علينا اأيضسا اأن
نناقشس قضسايا المياه والبيئة التي ترتبط
ارتباطا وثيقا بهذا القطاع».
واأضساف مازا «لقد عقدنا اأول لجنة تقنية
جهوية والتي تم التاأكيد فيها من جديد
على التوصسيات والمحاور الرئيسسية التي
تم تطويرها خÓل ورشسة عمل للتدخل
ل-ب-رن-ام-ج دع-م ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة م-ن خÓل
ال -م -ك -ون -ات ال-ثÓ-ث-ة وه-ي زي-ادة ا’إن-ت-اج،
ت -حسس -ي -ن ق -ي -م -ة شس -ع-ب-ة ال-زي-ت-ون وك-ذلك
ال-ح-وار وال-ت-واصس-ل ب-ي-ن م-خ-تلف اأصسحاب
ال -م -ه-ن-ة «« .م-ع ه-ذا ال-ع-م-ل ،ن-ه-دف اإل-ى
اإشسراك النسساء في زراعة الزيتون بشسكل
اأك -ث -ر رب-ح-ي-ة ف-ال-م-راأة ’ غ-ن-ى ع-ن-ه-ا ف-ي
تعزيز هذه الشسعبة في الوسسط الريفي».
وحول برنامج دعم قطاع الفÓحة الذي
تم اإطÓقه في عام  2007لترقية ثÓثة
ق-ط-اع-ات فÓ-ح-ي-ة (ال-ت-م-ور والخضسروات
في جنوب البÓد وزراعة الزيتون بالبويرة
وبجاية وتيزي وزو) ،اعتبر المتحدث اأن
هذا البرنامج اأعطى نتائج اإيجابية من
خÓل تشسخيصس كلي.
واأوضس - - -حت ال - - -خ - - -ب - - -ي - - -رة م - - -ي Ó- - -ن - - -ي
ل-ي-ن-ال،مسس-تشس-ارة دول-ي-ة ومديرة العمليات
في «افريكوب» للنسساء الريفيات بالبويرة
ل -ل -ح -اضس -رات ف -ي ال -ل-ق-اء م-خ-ت-ل-ف ط-رق
ال-ت-دخ-ل ل-ت-ط-وي-ر شس-ع-ب-ة ال-زي-ت-ون وكذلك
ل -ت -ع-زي-ز دوره-ن ف-ي ال-ح-ي-اة ا’ق-تصس-ادي-ة
للبÓد.
واأضسافت «نحن هنا لتقديم الدعم التقني
وشس-رح ل-ه-ت-ه ال-نسس-وة اأسس-ال-يب ومسس-ت-ويات
ال- -ت- -دخ -ل ال -م -خ -ت -ل -ف -ة ل -ت -ط -وي -ر زراع -ة
الزيتون».

ششبكة إإجرإمية ‘ قبضشة أإمن وهرإن

أاط-احت ف-رق-ة ق-م-ع ا إ
لج-رام ب-اŸصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ية اإ’يقاع بالمتورط اأ’ول فى حالة تلبسس وبحوزته
ة
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ل -لشص -رط -ة ال -قضص -ائ -ي -ة أ
ل
قيمة مالية تقدر ب  20مليون سسنتيم مزورة.
وطنية ﬂتصصة ‘ التزوير واسصتعمال اŸزور للعملة
الوطنية ،كانت بصصدد إاغراق السصوق الوطنية Ãبالغ وأاضساف المصسدر أانّ التحقيقات المعمقة قادت
إال-ى ال-ق-بضس ع-ل-ى ال-م-دب-ر ال-رئ-يسس-ي ،وك-ذا ك-اف-ة
مالية مزورة من العملة الوطنية.
Óمن الوطني ،أاّن أاف- -راد ال- -عصس- -اب- -ة ،وذلك ب- -ع- -د اإ’ذن ب- -ت -م -دي -د
وذكر بÓغ للمديرية الو’ئية ل أ
عملية التوقيف هذه جاءت اسستغ ’Óلمعلومات ا’ختصساصس الصسادر عن وكيل الجمهورية بدائرة
مؤوكدة وردت إالى عناصسر ذات الفرقة ،مكنت من وادي تليÓت ،أاين كانت النتائج إايجابية ،اأفضست
إالى حجز مبلغ مالي يقارب  900مليون سسنتيم

مزور على شسكل ورقة نقدية من فئة  2000دج،
وكذا معدات عالية الجودة تسستعمل في عملية
التزوير ،باإ’ضسافة اإلى وثائق إادارية ومحررات
رسس-م-ي-ة وكشس-وف ب-ن-ك-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-م ت-ح-رير إاجراء
قضسائي ضسد المتورطين سسيحالون بموجبه أامام
العدالة.
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من مراسسلينا

األربعاء  09أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  10صشفر 1٤٤1هـ

سصكان حي كوريفة با◊راشس يطالبون Ãلحقة إادارية ثانية

ضسغط يومي ’سستخراج وثائق ا◊الة اŸدنية
جّدد سصكان حي كوريفة با◊راشس مطالبهم للسصلطات اÙلية قصصد إا‚از ملحقات إادارية أاخرى على مسصتوى اŸنطقة
للتقليل من الضصغط ،فا◊ي بضصخامته وتعداد سصكانه الكب Òيحتوي على ملحقة واحدة ،والتي تشصهد يوميا اكتظاظا
’عداد الهائلة للمواطن Úقصصد اسصتخراج الوثائق خاصصة خÓل الدخول ا÷امعي والدراسصي وما
كبÒا بسصبب توافد ا أ
يقابله من الطلبات اŸتزايدة.
يسشتعمل لسشتخراج جميع الوثائق ،هذا
م- -ا أادى إا ¤خ- -ل- -ق ط- -واب ،Òم- -ط- -ال -بÚ
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ال -ت -دخ -ل وح -ل ه -ذا
اŸششكل.
وي -ك -اب-د اŸواط-ن-ون ع-ن-اء ال-ت-ن-ق-ل إا¤
اŸل- -ح- -ق- -ة اإلداري- -ة ال -وح -ي -دة ب -ا◊ي،
إاضشافة إا ¤الوقت الضشائع وهو ما يتطلب
منهم يوما كام Óللحصشول على األوراق
اŸطلوبة ،ناهيك عن تعطل مصشا◊م
الششخصشية كالتخلف عن مواعيد العمل
أاو الدراسشة وغÒها.
ويصش- -ط- -ف ع- -دد م -ن اŸواط -ن‘ Ú
ط -واب Òط -وي-ل-ة داخ-ل وخ-ارج اŸل-ح-ق-ة
ب-غ-ي-ة اسش-ت-خ-راج وث-ائ-ق ا◊ال-ة اŸدن-ية،
مؤوكدين بأان مكتبا واحدا ل يكفي نظرا
ل-ل-ك-ث-اف-ة السش-ك-ان-ي-ة ال-ت-ي ي-عرفها ا◊ي،
مؤوكدين بأان السشلطات اÙلية ل تعر
ششكاويهم أاي اهتمام ،وتركتهم يتخبطون
واسش -ع -ا ط -ي-ل-ة اي-ام السش-ب-وع ،م-ا أاح-دث
العاصشمة :سشارة بوسشنة
‘ هذا اŸششكل منذ سشن ،Úمضشيف Úإا¤
ت-ذم-را وسش-ط السش-ك-ان ووسش-ط ال-ع-ام-لÚ
أان إا‚از مÓحق ادارية بالحياء البعيدة
ب- -اŸل -ح -ق -ة ال -ق -دÁة ،ال -ذي -ن ط -ال -ب -وا
أاّك- -د سش- -ك -ان ك -وري -ف -ة ب -ا◊راشض ‘
عن وسشط البلدية أامر ضشروري ل بد
بضشرورة فتح ملحقات جديدة.
ق
حديثهم لـ «الششعب» ،على ضشرورة –قي
م- -ن- -ه ،ول- -ه- -م ا◊ق ك -ب -اق -ي اŸواط -نÚ
ك -م -ا أاشش -ار األع -وان إا ¤أان اŸل -ح -ق -ة
ن
ه - -ذا اŸط - -لب ل - -رف - -ع الضش - -غ - -ط ع -
لسشتخراج وثائقهم ‘ أاحسشن الحوال.
–ت- -وي ع -ل -ى ج -ه -از ك -م -ب -ي -وت -ر واح -د
اŸصش-ل-ح-ة ال-وح-ي-دة ال-ت-ي تشش-ه-د إاق-ب-ال

يشصهدها ال ّ
طريق السصيار ب Íعكنون

فوضسى ‘ ركن اŸركبات من أاجل الّتأاشسÒة

يشصهد الطريق السصريع بن عكنون
وب -الضص -ب -ط Ãح -اذاة سص -ف -ارة ت -رك -ي-ا
ظاهرة غ Òقانونية من طرف عدد
م - -ن السص - -ائ - -ق ،Úال- -ذي- -ن ي- -رك- -ن- -ون
سصياراتهم على مسصتوى هذا اÙور،
‡ا يتسصبب ‘ عرقلة كبÒة ◊ركة
اŸرور ،ويشصكل ‘ الوقت ذاته خطرا
ك -بÒا ع -ل -ى ح -ي -اة مسص -ت -ع -م-ل-ي ه-ذا
الطريق السصيار.

العاصشمة :آاسشيا مني
تصش -رف غ Òق -ان -و Êي -ت -ع ّ-م-د ب-عضض
‡ن يقصشدون سشفارة
أاصشحاب اŸركبات ّ
ت-رك-ي-ا ل-ل-ت-أاششÒة ،رغ-م ت-ن-ب-يهات مصشالح
األم - -ن ال - -ت - -ي –رر ل - -ه- -م ‘ ك- -ل م- -رة
ﬂال- -ف -ات م -روري -ة وت -ث -ب -يت ع -ج Ó-ت
سشياراتهم باŸسشاسشيك ،غ Òانه ل حياة
Ÿن ت-ن-ادي ف-ال-ظ-اه-رة ت-ب-ق-ى م-ت-واصشلة
رغم كل اإلجراءات الردعية.
«الششعب» سشجلت على مسشتوى هذا
اÙور ت -ذم -ر ال -ع -دي-د م-ن مسش-ت-ع-م-ل-ي
ال- -ط- -ري- -ق Ÿث -ل ه -ذه ال -تصش -رف -ات غÒ
ا◊ضش- -اري- -ة ،وم- -ن ه -ذا ال -ب -اب أاع -ربت
السش-ي-دة أام-ي-ن-ة ع-ن أاسش-ف-ه-ا ل-ه-ذه ا◊ال-ة
قائلة« :كيف يعقل أان يقوم ششخصض بركن
سشيارته على مسشتوى طريق سشيار ،هذا
أامر غ Òطبيعي ل Áكن تخيله».
أاما اŸواطن ﬁمد وجدناه ‘ حالة
م -ن اإلسش -ت -غ -راب وال -دهشش -ة Ÿث -ل ه-ذه
التصشرفات ،كما أانه انتقد عملية تثبيت
السش -ي -ارات ب-اŸسش-اسش-يك ،مÈزا أان ه-ذا
اإلج -راء ال -ع -ق -اب -ي غ Òك-ف-ي-ل Ãع-ا÷ة
ال -وضش -ع ،م -قÎح -ا ع -ل -ى مصش-ال-ح األم-ن

بضشرورة نقل السشيارات ا ¤اÙششرة
لششخاصض من
حتى يتوقف هؤولء ا أ
إاعادة الكرة مرة أاخرى ،ويكونون ‘
Óخرين من أاجل
الوقت ذاته عÈة ل آ
اسش--ت--ئصش--ال ه--ذا ال--تصش--رف ن-ه-ائ-ي-ا،
منّبها أان عملية تثبيها باŸسشاسشيك

ي----زي----د م---ن ال---وضش---ع ت---أازم---ا ع---ل---ى
مسش--ت--ع--م--ل--ي ال--ط--ري-ق ،ح-يث ت-ب-ق-ى
مركونة لوقت طويل.
وع -رج اŸوط -ن ج -م-ال م-ن اÿط-ر
الذي قد يلحق بأاصشحاب اŸركبات ‡ن
ي-ق-وم-ون ب-رك-ن سش-ي-ارت-ه-م ع-ل-ى مسش-ت-وى
ال- -ط- -ري- -ق السش -ري -ع ع -ن -د ن -زول -ه -م م -ن
اŸركبات وقطع الطريق ،واŸششي فيه
من أاجل دخول مقر السشفارة.
واقÎح ع -دد م-ن مسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق
بضش -رورة ت -غ -ي Òم -ق -ر ه -ذه األخÒة‘ ،
مكان يتسشنى للراغب ‘ Úا◊صشول على
تأاششÒة السشفر من ركن سشيارتهم وبالتا‹
اسشتيعاب العدد الهائل الذي يششهده هذا
اŸق - -ر ‘ ،ح Úي - -رى آاخ - -رون ضش- -رورة
تشش-دي-د ال-ع-ق-وب-ات ا÷زاف-ي-ة م-ن طرف
مصش- -ال- -ح األم- -ن م- -ن أاج- -ل اسش- -ت- -ئصش -ال
ال -ظ -اه -رة ن-ه-ائ-ي-ا ،ودع-ا ع-دد آاخ-ر م-ن
هؤولء اŸواطن Úبالتنقل ا ¤مقر هذه
السشفارة عن طريق سشيارة األجرة لتفادي
رك -ن سش -ي -ارت -ه-م ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ط-ري-ق
السشريع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ضصغط غ Òمسصبوق على اسصتعجا’ت تيزي وزو

 40باŸئة من اŸرضسى حا’ت حقيقية

يشص-ه-د اŸسص-تشص-ف-ى ا÷ام-ع-ي ن-ذي-ر ﬁم-د ب-ت-ي-زي وزو ضص-غ-ط-ا
كبÒا بسصبب توافد اŸرضصى بشصكل كب ،Òحيث يتم عÓج ما
متوسّصطه  900مريضس يوميًا ‘ قسصم ا’سصتعجا’ت ،أاقسصام طب
’ذن وا◊نجرة ،وطب العيون ،لكن Áثل  40باŸئة
’نف وا أ
ا أ
فقط من هؤو’ء اŸرضصى حا’ت اسصتعجالية حقيقية.

تيزي وزو :بن النوي توهامي
بحسشب ‡ثل عن الطاقم الطبي لـ»الششعب» ،فإان «ا◊الت التي
تسشتدعي تلقي العÓج لدى مصشلحة السشتعجالت “ثل نسشبة  ٤0باŸئة،
وا◊الت األخرى التي “ثل نسشبة  60باŸئة ،فهي ›رد حالت Áكن
ع Ó-ج -ه -ا ب -ال -ع -ي -ادات األخ -رى ،ول تسش -ت -دع -ي ال -ل -ج -وء إا ¤مصش -ل-ح-ة
السش-ت-ع-ج-الت ،ح-يث ي-فضش-ل جّ-ل ال-واف-دي-ن ال-ذه-اب إا ¤اŸسش-تشش-ف-ى،
ويتوقعون بذلك العثور على مزيد من األخصشائي Úورعاية أافضشل ،ول
Áكننا رفضض مريضض اختيار هذه اŸنششأاة الصشحية حيث يريد العÓج،
وهو ما ششّكل لنا ضشغطا يتعرضض له العاملون بقسشم السشتعجالت».
ويرجع سشبب هذا الوضشع ،بحسشب الطبيبة نادية« :أاولً وقبل كل ششيء
إا ¤ا◊جم الصشغ Òلهذه اŸصشلحة ،التي ل تسشتوعب العدد الكب Òمن
اŸرضشى القادم Úمن كل مكان ،حتى من اŸناطق التي تقّدم نفسض
اÿدمة على غرار العيادات اŸتعددة اÿدمات ،كما يسشتقبل مسشتششفى
ا÷امعي لتيزي وزو اŸرضشى وا÷رحى يومياÃ ،ا ‘ ذلك ا◊وادث
اŸرورية التي تقع ‘ الوليات اÛاورة ،وهي ظروف غ Òمواتية
للسشماح للطواقم الطبية بتقد Ëخدمة جيدة للمواطن Úعلى الرغم من
اÛهودات التي تبذل ميدانيا».
و‘ بعضض الأحيان ،حسشب نفسض اŸتحدثة ،تششهد حتى مششاهد
ع -ن -ف م -ؤوسش -ف -ة ن -اج -م -ة ع-ن ال-ذع-ر ال-ذي ي-ت-م-لك ب-عضض م-راف-ق-ي
اŸرضشى ،ل سشيما الذين هم ‘ حالة خطÒة نسشبيًا ويتطلبون رعاية
فورية ودون تأاخ ،Òوهذا يجعل العاملون بالقطاع يقعون فريسشة
للضشغط اŸتزايد ،وهكذا Ãجرد وصشول اŸريضض إا ¤اŸسشتششفى،
يتم نقله إا ¤قاعة السشتعجالت ويسشتقبله طبيب يقوم بتوجيهه
حسشب حالته إا ¤أاخصشائي ،والذي يهتم بفحصشه وعÓجه ويقرر ما
لحياء يخالف
إاذا كان ينبغي إادخاله إا ¤اŸسشتششفى أام ل ،و‘ بعضض ا أ
وي -ع -ارضض م -راف -ق -و اŸرضش -ى ق -رار ال -ط-ب-يب ،ويصش-رون ع-ل-ى ب-ق-اء
مريضشهم ،علما أان مصشلحة السشتعجالت ‘ اŸسشتششفى ا÷امعي،
تتأالف من خمسض غرف عمليات لعÓج اŸرضشى ‘ حالة طوارئÃ ،ا
‘ ذلك م -رضش -ى السش -رط -ان -ات اŸت -ع -ددة ووح -دة ال-ع-ن-اي-ة اŸرك-زة
اŸكونة من  10أاسشّرة وماسشح ضشوئي.

ا÷زائرية للمياه أاصصلحت أازيد من  1600تسصّرب بخنشصلة

الّنقاط ال ّسسوداء تتسسّبب ‘ ضسياع اŸياه واهÎاء الّطرق

ي- -تسصّ- -ب -ب تسص -رب اŸي -اه ع -ل -ى
مسص- -ت -وى شص -ب -ك -ة ت -وزي -ع اŸي -اه
الصص- -ا◊ة ل- -لشص- -رب ب- -ع -اصص -م -ة
ال- -و’ي- -ة خ- -نشص- -ل- -ة ‘ ،ضص- -ي -اع
كميات هائلة من اŸياه تنعكسس
سصلبا على عملية التوزيع عÈ
أاح-ي-اء اŸدي-ن-ة ،ن-اه-يك ع-ن م-ا
ي -ن -ج-ر ع-ن كÌت-ه-ا م-ن اهÎاء
ال - -ط - -رق وت - -كسص - -ر أاج - -زائ- -ه- -ا،
’زق-ة
وإاع -ط -اء م -ن -ظ -ر مشص ّ-وه أ
وشصوارع اŸدينة ،حيث تتشصّكل
ب - -رك م - -ائ - -ي - -ة ه - -ن- -ا وه- -ن- -اك
وت - -ت - -وّح- -ل م- -ع- -ه- -ا اŸسص- -اح- -ات
’رضصية غ ÒاŸعّبدة.
ا أ

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
‘ ه - -ذا اإلط - -ار ،كشش - -ف مصش- -در
رسش -م -ي م -ن ق-ط-اع اŸوارد اŸائ-ي-ة
لـ«الششعب» ،أاّن سشبب التسشرب يعود
إا ¤قدم ششبكة التوزيع واهÎائها،
ف -ك ّ-ل -م -ا ق -امت مصش-ال-ح ا÷زائ-ري-ة

ل -ل -م-ي-اه ب-إاصشÓ-ح الع-ط-اب ون-ق-اط
ال -تسش -رب ،ت-ظ-ه-ر تسشّ-رب-ات ج-دي-دة
ناŒة عن قدم القنوات ع Èمعظم
أاح -ي -اء اŸدي -ن -ة ،وه -و م -ا ي -ت -ط-لب
إاع-ادة Œدي-د الشش-ب-ك-ة بصش-ف-ة ك-ل-ي-ة
ل-ل-قضش-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى ه-ذه ال-ن-ق-اط
السش- - -وداء ،ووق- - -ف ضش - -ي - -اع اŸي - -اه
و–سش Úالتوزيع.
وأاوضش- - -ح ذات اŸصش- - -در ‘ ه- - -ذا
اإلطار ،أان حصشيلة ا÷زائرية للمياه
خÓ- - -ل السش - -ن - -ة ا÷اري - -ة ‘ ›ال
إاصش Ó-ح ن -ق -اط ال-تسش-رب-ات Œاوزت
 1600ن -ق-ط-ة ب Úشش-ه-ري-ن ج-ان-ف-ي
وسشبتم ،Èعلى الرغم من ﬁدودية
امكانيات الششركة ،علما أان تصشليح
ال -تسش -ريب ال -واح -د ي -ك -ل-ف 10آالف
دينار جزائري.
وأاحصشت ‘ هذا اإلطار مصشالح
ا÷زائرية للمياه عدة نقاط سشوداء
جديدة بششبكة التوزيع ،ويتعلق األمر
ب -ن -ق -اط ال -تسش -رب اŸوج -ودة ع -ل -ى
مسش -ت -وى أاح -ي-اء ،ط-ري-ق مسش-ك-ي-ان-ة،

Œزئ- - -ة  290مسش - -ك - -ن ،ح- -ي 120
مسشكن ،حي اŸسشتقبل ،وŒزئة 250
ÓصشÓح
مسش-ك-ن ب-غ-رضض ب-ر›ت-ه-ا ل إ
خÓل هذا الششهر.
وا◊ل ال- -ن- -ه -ائ -ي ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى
ال -ن-ق-اط السش-وداء ال-ت-ي –دث ع-ل-ى
مسش -ت -وى الشش -ب -ك -ة بصش-ف-ة مسش-ت-م-رة

ل -ق -دم ال -ق -ن -وات ،ي -ك -م -ن ‘ إاع-ادة
Œديد الششبكة وهو اŸششروع الذي
واف -ق ع -ل -ي -ه م -ؤوخ -را وزي-ر اŸوارد
اŸائ -ي -ة ع -ل-ى ح-م-ام خÓ-ل زي-ارت-ه
لولية خنششلة ،كما سشبق وأان أاششارت
إاليه «الششعب».
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ا أ

رابح زاوي ،أاسستاذ العلوم السسياسسية بجامعة تيزي وزو لـ «الشسعب»:

اتفاق ا÷ ـ ـزائر للسسلـ ـم واŸصسا◊ ـة
خيار اسسÎاتيجي ’سستقـ ـ ـرار ما‹
كلمة العدد

اإ’عÓم والراهن العربي اŸتأاuزم
فنيدسس بن بلة
‘ كل الضسطرابات التي تعرفها اŸنطقة العربية وغ Òالعربية،
لح-داث
لع -لم ح-ل-ق-ة م-فصس-ل-ي-ة ل-يسس ف-ق-ط ‘ ت-غ-ط-ي-ة ا أ
ي -ح -ت -ل ا إ
اŸتسسارعة وا÷ري دون توقف وراء النفراد بالسسبق الصسحفي ،بل
‘ ت -وج -ي -ه ال -رأاي ال -ع -ام ب -حسسب م -ا “ل -ي -ه اŸصس -ل-ح-ة وال-ن-ف-وذ ،وم-ا
ت-ق-تضس-ي-ه حسس-اب-ات ال-ت-م-وق-ع وصس-ن-اع-ة ع-ق-ل ي-ت-ق-ب-ل ما ُيملى عليه
ويسستجيب لملءات القوى الظاهرة واÿفية.
لعلم ‘ ظل هذه اŸعادلة التي –مل الثابت واŸتغ،Ò
 ⁄يعد ا إ
السسلطة الرابعة مثلما اعتدنا على تسسميته وحفظنا مقولته عن
ظهر قلب ،لكنه غّير اŸوازين وأاقلبها رأاسسا على عقب ،إا ¤درجة
لع -لم -ي وم-نّ-ظ-ري
ب -ات ال -ك -ث Òم -ن اÙل -ل Úوم -ت -ت -ب -ع -ي الشس -أان ا إ
التصسال ،يرون فيه سسلطة أاو ¤بامتياز ،تغ Òا◊كومات مهما كÈ
وزن -ه -ا ،وت -ف -رضس الŒاه -ات السس -ي -اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-اسس-ب-ه-ا ،وي-ح-دث
انقلبات ‘ أانظمة ا◊كم بأاسسهل ما يكون.
لعلم بÈوز شسبكات التواصسل والصسراع اŸفتوح
زاد نفوذ سسلطة ا إ
على أاشسده لكسسب اŸواقع وفرضس الوجود ‘ خارطة اتصسال تضسيق
–ت اŸنافسسة ا◊ادة ،بات اŸواطن البسسيط فيها ينشسئ صسحيفته
الفÎاضس- -ي- -ة وي- -د‹ ب -آارائ -ه ‘ أاك Ìال -قضس -اي -ا ت -ع -ق -ي -دا ،م -كسس -را
لع -لم-ي ،وأاخ-لق-ي-ات اŸه-ن-ة ون-ق-اء الضس-م،Ò
أاب -ج -دي -ات ال -ع -م -ل ا إ
متجاوزا كل القواعد التي Œعل من ا Èÿمقدسسا والتعليق حرا.
‘ ظل هذا اŸتغ ÒاŸذهل الذي أاملته الظروف الراهنة وفرضسته
تكنولوجيات التصسال ،ظهرت معطيات جديدة ،وتب Úخللها أان
لعلم حلقة مركزية ‘ الصسراع الدو‹ وأاحد واجهاته البارزة،
ا إ
من ل Áتلك هذه السسلطة اŸؤوثرة للغاية ويتسسلح بآاليات اŸواجهة
ل مكانة له ‘ عا ⁄القرية الشسفاف.
من هنا ،سسارعت الدول التي فهمت جيدا هذا اŸتغ ،Òوقرأات
قراءة صسحيحة أابعاده وخلفياته وانطلقت ‘ –صس Úذاتها ،حماية
سس -ي-ادت-ه-ا وت-أام Úج-ب-ه-ت-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة إا ¤إانشس-اء فضس-ائ-ي-ات وم-واق-ع
لزرق لنشسر اŸعلومات عنها من مصسدرها دون
اتصسال ‘ الفضساء ا أ
ت-رك-ه-ا ع-رضس-ة لـ «ف-اك ن-ي-وز»  ، fake newsاŸروج-ة Ÿعلومات
تغالط الرأاي العام وتضسرب على وتر التشسكيك ‘ كل شسيء.
بقدر ما يحمل هذا اŸعطى الثابت خطرا ﬁدقا على السسيادة
لع-لم ،م-راع-اة ال-ت-ط-ور وال-ت-ك-ي-ف ،وجّ-ر
ال -دول-ي-ة ،ف-رضس ع-ل-ى ا إ
ال -دول إا ¤ال -ت -ع -اط -ي م -ع-ه ،ب-ال-ت-ف-ت-ح أاك Èوف-ت-ح ق-ن-وات التصس-ال
ا÷واري ،دون غلق اŸنافذ والطمئنان على أان كل شسيء متحّكم
فيه ويخضسع لدواليب اŸراقبة والتسسي Òعن بعد.
لجابة على السسؤوال اّÙيرŸ ،اذا “ادي
من هذه الزاويةÁ ،كن ا إ
لع -لم ‘
ظ -اه -رة ال -ع -ن -ف ‘ ع -م -ل ﬂت -ل -ف ،ق -ن -وات التصس -ال وا إ
ت -غ -ط -ي -ت -ه -ا ل -لضس -ط -راب -ات ال -ع -رب -ي-ة اŸسس-ت-م-رة ‘ أاك Ìم-ن ب-ق-ع-ة
جغرافية /سسياسسية– ،ت ما عرف سسابقا بـ «الربيع العربي» .وكيف
لبقاء على بؤور التوتر مشستعلة
لموال الطائلة من أاجل ا إ
تصسرف ا أ
لخوة الفرقاء مؤوججة تنفيذا Ÿا يعرف بنظرية
والصسراعات ب Úا إ
اŸؤوامرة ،وتوجهات نقل الصسراع ا÷يو اسسÎاتيجي الدو‹ إا ¤هذه
اŸن-ط-ق-ة ب-غ-رضس إاع-ادة رسس-م اÿارط-ة ب-ع-د ات-ف-اق-ية سسايكسس بيكو
ووعد بلفور.
من سسوريا إا ¤ليبيا ،من العراق إا ¤اليمن ،من ﬂتلف ا÷هات
لع-لم ب-ت-ع-دد مشس-ارب-ه وتّ-وج-ه-اته ‘ ،تغذية
ال-ع-رب-ي-ة ،ي-ت-م-ادى ا إ
ال-ت-ن-اح-ر ال-ع-رب-ي ،ضس-ارب-ا ع-ل-ى ال-ن-ع-رات ال-ق-ب-ل-ي-ة والث-نية ،مؤوديا
وظ-ي-ف-ة ع-ل-ى ““أاك-م-ل وج-ه““ :الب-ق-اء ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام ال-ع-رب-ي مشس-لول
لعصسار .على هذا الدرب
ضسعيفا ل يقوى على اŸقاومة ومواجهة ا إ
لعلم لسسيما ا÷ديد منه على إاتقان لعبة النتقائية ‘
يسس Òا إ
لحداث ،مظهرا ولء وتبعية Ÿن يديره ويوجهه من قوى
رصسد ا أ
ﬁلية ،هي نفسسها ‘ تبعية لقوى خارجية كÈى إاقليمية ودولية
تسس -اب -ق ال -زم -ن م -ن أاج-ل ح-م-اي-ة مصس-ا◊ه-ا واŸت-م-وق-ع-ة ‘ الصس-راع
السسÎاتيجي الرهيب.

حرب مفتوحة
لبيضس
ب Úالكونغرسس والبيت ا أ

هل يطيح
الدÁقراطيون
بÎامب؟

الوعُد ا◊ّقُمعاً
َ انطÓق حركة
Ú
ط
س
س
ل
ف
ر
ي
ر
ح
ت
ل
ِ
لن يوقفها شسيء
ل· اŸتحدة:
لم Úالعام ل أ
ا أ
تغ ÒاŸناخ:
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رابح زاوي ،أاسشتاذ العلوم السشياسشية بجامعة تيزي وزو لـ «الششعب»:

ل–

اتفاق ا÷زائر للسسلـ ـم واŸصسا◊ة خيار
اسسÎاتيجي لسستق ـرار ما‹

مقا

وسشسس على دعم ا◊ـوار
اŸوقف ا÷زائري م ؤ
الداخــلي ب ÚاŸاليــÚ

ن - -ت - -وق - -ف م - -ن خ Ó- -ل ه - -ذا ا◊وار م- -ع ا÷زائ- -ر واÈŸم م -ن -ذ  4سش -ن -وات خ-لت  ⁄وأاكيد أان ا÷زائر لن تدخر أاي جهد ‘ هذا ا÷انب.
^ رغ- -م ت- -أاك -ي -د ع -دة أاط -راف ع -ل -ى أان
لم Úالعام ل أ
^ا أ
لسش- - -ت- - -اذ راب - -ح زاوي ،أاسش - -ت - -اذ ال - -ع - -ل - -وم يحقق كل نتائجه بعدŸ ،اذا برأايكم؟
ا أ
لمور متقدمة على اŸيدان ‘ ما‹ ،إال أان
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو ا أ
د
ي
ز
Ÿ
ا
ع
ن
م
ن
أ
ا
ب
È
ت
ع
ا
ن
أ
ا
و
ق
ب
ش
س
س
ش
ي
Ò
ت
و
غ
^^ أاعتقد أان مسصأالة تقييم مدى –قيق اتفاق
السش-ي-اسش-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة م-ولود معمري بتيزي
لم- -ن- -ي م- -ا زال يشش- -ك- -ل أاكÈ
ال - -ت - -ده- -ور ا أ
وزو Ÿن -اقشش -ة مسش -ت -ج -دات ال -وضش-ع ‘ م-ا‹ اŸصصا◊ة ألهدافه هي مسصأالة نسصبية لعدة اعتبارات ،م -ن ال -ع -ن -ف وع -دم السش -ت-ق-رار ‘ م-ا‹ ل التحديات بالنسشبة لهذا البلد ،فما السشبيل
وأاه -م -ي -ة ال -دور ال -ذي ت -ق -وم ب -ه ا÷زائ -ر أاّولها أان الظروف ‘ داخل ما‹ وحتى ‘ البيئة Áك- -ن دون م- -ع- -ا÷ة ا أ
لسش- -ب -اب ا÷ذري -ة للتغلب عليها؟
Óزمة من بينها الفقر وضشعف التنمية،
Ÿراف - -ق- -ة ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ب- -ن- -ود ات- -ف- -اق السش- -ل- -م اإلقليمية  ⁄تكن مهيأاة بشصكل كب Òلتحقيق نتائج ل أ
واŸصش -ا◊ة م -ع ق -راءة ت -أاثÒه ‘ ت -ق -ل-يصس ملموسصة ،حيث شصهدنا اسصتمرارا للعمليات اإلرهابية فما تعليقكم؟
^^ أاعتقد أان الطريق “ّر عŒ Èفيف اŸنابع
لم-ن-ي-ة وان-ع-ك-اسش-ات-ه-ا من جهة ،إا ¤جانب اسصتمرار تداعيات األزمة ‘ ليبيا
اŸال -ي -ة ،ح-يث أان-ه-ا تشص-ك-ل أاداة ال-ت-م-وي-ل األسص-اسص-ي-ة
ح-ج-م ال-ت-ه-دي-دات ا أ
‘
ي
ر
و
ر
ص
ض
ل
ا
ن
م
ه
ن
أ
ا
د
‚
ر
م
أ
ل
ا
ة
ق
ي
ق
ح
‘
^
^
ق
لق-ل-ي-مي من جهة أاخرى ،حيث سصاهم ذلك ‘ اسصتمرار تدف
للجماعات اإلرهابية وللحركات اŸتشصّددة ،وا÷زائر
السش-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى أام-ن دول ا÷وار ا إ
أاحيان كثÒة اإلشصارة إا ‘ ¤هذا ا÷انب سصاهمت وبشصكل كب Òجدا من خÓل
ومنطقة السشاحل.

أاجرت ا◊وار :إاÁان كا‘
^ «الشش- - -عب» :ج- - -اءت ﬁادث- - -ات وزي - -ر
الشش - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة ا÷زائ - -ري «صشÈي
بوقادوم» مع نظÒه اŸا‹ «تيبيلي درامي»
لتؤوكد دعم البلدين لتعجيل تطبيق اتفاق
السشلم واŸصشا◊ة ‘ ما‹ ،ما هي قراءتكم
له-م-ي-ة ال-دور ال-ذي ت-ق-وم ب-ه ا÷زائ-ر ‘
أ
سش-ب-ي-ل اسش-ت-ت-ب-اب السش-ل-م والسش-ت-قرار بهذه
الدولة ا÷ارة؟
^^ راب -ح زاوي ‘ :ح -ق -ي -ق -ة األم -ر ،زي -ارة وزي -ر
اÿارجية ا÷زائري إا ¤ما‹ هي زيارة ليسصت األو¤
ولن تكون األخÒة بطبيعة ا◊ال ،لكنها جاءت ‘ ظل
ظ - -روف صص - -ع- -ب- -ة “ر ب- -ه- -ا
ا÷ارة ما‹ ،حيث مازالت
األزمة هناك تلقي بظÓلها
ع- -ل- -ى اŸن- -ط- -ق -ة وأام -ن -ه -ا،
وم -ازال اŸال -ي -ون إا ¤غ -اي-ة
اللحظة يأاملون الوصصول إا¤
الن-ت-ق-ال ل-ل-خ-ط-وة اŸوال-ي-ة
بعد –قيق السصتقرار وهي
ع-م-ل-ي-ة ب-ن-اء ال-دولة ،الزيارة
حملت تأاكيدا جزائريا ثابتا
ع- - -ل - -ى أان ات - -ف - -اق السص - -ل - -م
واŸصص - - - - - -ا◊ة ‘ م- - - - - -ا‹،
اŸنبثق عن مسصار ا÷زائر،
ي- -ع -ت Èاإلط -ار األم -ث -ل ◊ل
األزمة ‘ شصمال ما‹ وفق
م -ق -ارب-ة شص-ام-ل-ةŒ ،م-ع بÚ
–ق -ي-ق األم-ن والسص-ت-ق-رار،
وب -عث ال -ت -ن -م -ي -ة ‘ ال-بÓ-د،
وه - -وت - -ك - -ريسش ل- -ل- -م- -وق- -ف
ا÷زائري منذ اندلع األزمة
ول أاعتقد أانه سصيتغ– Òت
أاي ظرف كان ألن األمر هنا
يتعلق باألمن ا◊دودي للجزائر وأامن اŸنطقة بشصكل
كامل ،فا÷زائر مفاوضش أاسصاسصي وترى أان السصيادة
والوحدة الÎابية Ÿا‹ غ Òقابلت Úللتفاوضش ،كما
أانها  ⁄تدخر أاي جهد فيما يتعلق بدعم ما‹ ‘
ت -ن -ف -ي -ذ ب -ن -ود ه -ذا الت -ف -اق ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع ﬂت-ل-ف
الفاعل Úالدولي ‘ Úإاطار آالية متابعة التفاق الذي
وقع ‘  ٢٠١5بعد وسصاطة دولية قادتها ا÷زائر ومن
جانبهم القادة اŸاليون ‡تنون كثÒا للجهود التي
تقوم بها ا÷زائر من أاجل إارسصاء السصتقرار وتسصوية
األزمة اŸالية.

Óزمة لعبت
السشتقطابات اÿارجية ل أ
ع جادة ◊لها
دورا ‘ إاحباط مسشا ٍ
^ اعتÈت الدبلوماسشية اŸالية أان اتفاق
السش - -ل - -م واŸصش - -ا◊ة اŸن- -ب- -ث- -ق ع- -ن مسش- -ار

السسيطرة على التنظيمات اإلرهابية
تسستدعي Œفيف منابعها اŸالية

األسصلحة بشصكل ملحوظ وهوما ظهر بشصكل جلي من
خÓل اÙاولت التي ما فتئ ا÷يشش ا÷زائري
يحبطها ‘ جنوب الصصحراء .وثا Êالعتبارات التي
ن -راه -ا ه-ام-ة ه-ي مسص-أال-ة السص-ت-ق-ط-اب-ات اÿارج-ي-ة
والتي لعبت دورا كبÒا ‘ إاحباط أاي مسصاع حميدة
وج -ادة ◊ل األزم -ة ،ون -خصش ب -ال-ذك-ر ه-ن-ا ت-دخÓ-ت
ف -رنسص -ا وأاط -راف أاخ -رى ،إا ¤ج -انب ه -ذه ال -ط -ب -ق-ة
السصياسصية ‘ ما‹ والتي  ⁄تكن مسصتعدة بالشصكل
ا÷يد والكاف لتنفيذ ما ورد ‘ التفاق ،بل أابعد من
ذلك مسصأالة اللتزام هي أاهم شصيء ،لهذا نقول أان

تقييم مدى –قيق اتفاق اŸصصا◊ة ألهدافه مرهون
بتوفر اإلرادة ا◊قيقية ألطرافه من جهة ،واللتزام
الكامل وغ ÒاŸشصروط Ãا ورد فيه من جهة أاخرى.

لطÓق حوار
^ تتجه ا◊كومة اŸالية إ
وطني ب ÚاŸالي Úمن أاجل تعزيز قواعد
لج-م-اع اŸششÎك ،ف-ي-م-ا ت-ت-وضش-ح أاه-م-ية
ا إ
هذه اÿطوة؟

^^ هي خطوة إايجابية وهامة جدا ،وÁكن القول
أانها سصتكون نقطة انطÓق حقيقية Ÿا‹ ،ألنه من
ب Úأاهم شصروط ‚اح التفاق هو فتح حوار وطني
داخ- -ل -ي ج -اد ،ح -وار ك -ف -ي -ل Ãع -ا÷ة ن -ق -اط اÿل -ل
اŸوج -ودة وت -ف -ادي اإلن -زلق -ات مسص -ت -ق -ب ،Ó-وÁك-ن
مÓحظة أان اŸوقف ا÷زائري ومنذ البداية مؤوسصسش
على هذه النقطة بالذات ،وهي دعم ا◊وار الداخلي
ب ÚاŸال -ي Úوع -دم ال -ت -دخ -ل ‘ الشص-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة،

أان مسصأالة التنمية والفقر
ه-ي م-ن ضص-م-ن اŸسص-ائ-ل
األك Ìأاهمية ‘ إافريقيا،
ألن األم- -ن ه -ن -ا ي -ت -ع -ل -ق
باألمن اإلنسصا ،Êويتعلق
ك - - - - - -ذلك ب- - - - - -ا◊ي- - - - - -اة
والسصتمرارية ،حيث ‘ ما‹ لوحدها يعيشش حوا‹
نصص- -ف السص- -ك -ان –ت إا ¤ج -انب ت -راج -ع م -وؤشص -رات
ال -ت-ن-م-ي-ة ال-بشص-ري-ة ،ون-قصش ال-رع-اي-ة الصص-ح-ي-ة ،وك-ذا
األمية ،وهي كلها بلغت مسصتويات ﬂيفة ،وتشصكل
Óم-راضش
ب -ي -ئ -ة ح -اضص -ن-ة ل-يسش ل-ل-ع-ن-ف وف-ق-ط ،ب-ل ل -أ
واآلفات الجتماعية وبيئة طاردة للسصكان والتأاسصيسش
◊ركات الهجرة غ Òالشصرعية ،ورÃا ل يفوتنا هنا أان
نشص Òإا ¤تنامي شصبكات ا÷رÁة اŸنظمة والŒار
ب- -ال -بشص -ر ،ح -يث ت -ط -ل -ع -ن -ا ال -ت -ق -اري -ر الصص -ادرة ع -ن
اŸنظمات الدولية عن أارقام متزايدة ومتنامية.

كما أان ا÷ماعات اإلرهابية Œد ضصالتها ‘ هكذا
مناخ ،والسصتثمار فيه ،سصواء من خÓل اسصتقطاب
اŸق -ات -ل Úأاوم-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل م-ع شص-ب-ك-ات ا÷رÁة
اŸنظمة التي أاضصحت تشصكل رافدا هاما وفعال ‘
اŸن-ط-ق-ة ،وت-ؤوسصسش Ÿن-ط-ق-ة شص-راك-ة م-ع ا÷م-اع-ات
اإلرهابية .وبناء على كل هذه اŸؤوشصرات فإانه لبد
من التأاكيد على أان نقطة النطÓق الهامة هي دعم
ما‹ ‘ مسصائل التنمية ألنها تشصكل ا◊لقة اŸفتاحية
◊ل بقية األزمات ،وهنا نشص Òإا ¤أان األم Úالعام
Óم اŸت -ح -دة شص -ك-ر ا÷زائ-ر ل-ل-دور ال-ري-ادي ال-ذي
ل -أ
تضصطلع به ‘ إاطار إاصصÓح منظومة األ· اŸتحدة
‘ ›ال التنمية.

لزمة ‘ ما‹ مازالت تلقي بظÓلها على
ا أ
اŸنطقة وأامنها

دعمها إلصصدار تشصريعات ّŒرم مسصأالة دفع الفدية
والتي تعت Èمن أاهم موارد تلك ا÷ماعات ،من جهة
Óمن
أاخرى أاظهرت التقارير أان تشصديد ا÷زائر ل أ
على حدودها سصاهم ‘ تراجع حركة تهريب السصÓح
وتنقل اإلرهابي Úمسصتغل ‘ Úذلك ا◊يز ا÷غرا‘
الشصاسصع ‘ اŸنطقة .األمر الثا Êالذي نراه هاما
جدا ‘ هذا ا÷انب هوالدفع با÷يشش اŸا‹ على
مزيد من الحÎافية والتنظيم حتى يكون ‘ مسصتوى
التحّديات التي يواجهها ،وهواألمر الذي سصيسصهل له
عملية فرضش األمن والنظام على باقي أارجاء الÎاب
اŸا‹ ،هذا دون أان ننسصى مسصأالة التعاون مع دول
ا÷وار ،ألن األمر هنا مرتبط بشصكل كب Òجدا باألمن
‘ ا÷وار اإلقليمي ،وهنا ا÷زائر تشصكل حلقة وصصل
أاسصاسصية وأاك Èداعم Ÿسصأالة األمن ‘ ما‹.

^ ي - -ب - -دو أان ال - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م - -ات
لره- -اب- -ي- -ة Ãن- -ط- -ق -ة السش -اح -ل
ا إ
صش -رة ع -ل -ى م -واصش-ل-ة ع-م-ل-ي-ات-ه-ا
مّ
وه - -وم- -ا نسش- -تشش- -ف- -ه م- -ن اŸع- -ارك
ال -ع -ن -ي-ف-ة ال-ت-ي ت-نششب ب Úا◊Ú
لخ -ر ،ف -ك -ي -ف ت-ق-رؤوون ت-أاثÒ
وا آ
لره-اب-ي ع-ل-ى م-ن-ط-قة
ال-ت-ح-دي ا إ
السشاحل؟
^^ ال -ت -ح -دي اإلره-اب-ي ‘ م-ا‹ ي-ج-د
ب- -ي -ئ -ت -ه ا◊اضص -ن -ة ‘ ظ -ل ال -ظ -روف غÒ
اŸسص- -ت- -ق- -رة ال- -ت -ي “ر ب -ه -ا ال -دول -ة ،و‘
ال -ط -ب -ي -ع -ة ا÷غ -راف -ي-ة ال-ت-ي “ي-زه-ا ع-ن
غÒه -ا ،أام -ا مسص-أال-ة ال-ع-م-ل-ي-ات اإلره-اب-ي-ة
ف-ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات م-ازالت ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى نفسش
النمط من العمليات وهوعمليات صصغÒة
ول- -ك- -ن- -ه- -ا ع- -ن -ي -ف -ة م -ن ح -يث األسص -ل -ح -ة
اŸسصتعملة ولكنها من جهة أاخرى –قق
صصدى إاعÓميا كبÒا ،ألن األمر هنا متعلق
ب-اسص-ت-م-راري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات وق-درت-ه-ا ع-ل-ى
اسصتقطاب عناصصر جديدة وموارد مالية
“كنها من السصتمرارية ،لهذا أاعتقد أانه
Áكن السصيطرة على هذا التحدي من خÓل التحديد
الدقيق Ÿصصادر “ويله وقطعها ،وكذا التنسصيق مع
دول ا÷وار.

^ ع -ل -ى ضش -وء ك -ل ه -ذه اŸع-ط-ي-ات ال-ت-ي
أامامنا ،كيف Áكن للسشاحل اسشتعادة أامنه؟
^^ السصاحل سصيحقق أامنه إاذا ما اسصتطاع فهم
موقعه ‘ اللعبة الدولية القائمة ‘ اŸنطقة ،بالشصكل
الذي سصيمكنه من –ويل موارده وقوته إا ¤السصبيل
الذي سصيحقق به أامنه واسصتقراره ،هذا دون أان نغفل
أاهمية التعاون والتكامل اإلقليمي ،ألن عا ⁄اليوم
هوعا ⁄التكتÓت وصصراع اŸشصاريع ،لهذا أاعتقد أان
الوقت قد حان لدول اŸنطقة أان تفهم أان مسصتقبلها
مرهون بالتعاون مع من يقاسصمها نفسش الهواجسش
والتصصورات ل مع من ينظر إاليها بنظرة اسصتعمارية.

ليلي
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لبيضس
حرب مفتوحة ب Úالكونغرسس والبيت ا أ

هل يطيح الدÁقراطيون بÎامب؟

ان- -ط- -ل- -قت ح- -م- -ى الن- -ت- -خ- -اب -ات
لم -ري -ك -ي -ة اŸق-ررة ‘
ال -رئ -اسش -ي -ة ا أ
نوفم 2020 Èمبكرا ،بعدما اششعلتها
م -ك -اŸة «م-ري-ب-ة» ل-دون-ال-د ت-رامب،
وإاذ Áضش- - - - - - - - - - -ي ن - - - - - - - - - -واب ا◊زب
ال- -دÁق- -راط- -ي اŸسش -ي -ط -رون ع -ل -ى
أاغ-ل-ب-ي-ة ال-كونغرسس بششكل متسشارع
‘ خ -ط -ة «ع -زل» ال-رئ-يسس ،ي-ت-ب-ن-ى
لخ Òت-ك-ت-ي-ك-ا «ه-ج-وم-ي-ا» شش-رسش-ا،
ا أ
ضش- -د خصش- -وم- -ه ،ب- -ي -ن -م -ا ت -ت -كشش -ف
لزم -ة ا◊ال -ك -ة م -ن ي -وم
خ -ي -وط ا أ
لخر.
آ
حمزة /م
يعيشش دونالد ترامب ،واحدة من أاصصعب
فÎاته ‘ البيت األبيضش كرئيسش للوليات
اŸتحدة األمريكية ،منذ انتخابه سصنة .٢٠١٦
بعدما ‚ح نسصبيا ‘ اختبارات التدخل
الروسصي ‘ حملته النتخابية ،هاهو يتعرضش
إا« ¤م -ط -اردة» ج -دي -دة م -ن ق -ب -ل خصص-وم-ه
ال -دÁق -راط -ي ،Úال-ذي-ن ي-حضص-رون ل-ه م-ل-ف-ا
ثقي Óإلحالته على مسصاءلة قاسصية قد تؤودي
‘ النهاية إا ¤عزله.
وعكسش قضصية التدخل الروسصي ،التي ⁄
تظهر دلئل قاطعة للعلن تثبت تأاثÒا مباشصرا Ÿوسصكو على انتخابات
 ،٢٠١٦التي فاز فيها ترامب على هيÓري كيلنتونÁ ،لك الكونغرسش
الذي يسصيطر عليه نواب ا◊زب الدÁقراطي ،ما يعتقدون أانه «كافيا»
إلدانة الرئيسش ،بتهمة «خيانة الدسصتور» ،و«السصتعانة بجهات خارجية
للتأاث Òعلى النتخابات اŸقبلة».
تعود تفاصصيل القضصية إا ¤مطلع أاوت اŸاضصي ،عندما أابلغ Èﬂ
سصري تابع لوكالة السصتخبارات اŸركزية ،مسصؤووليه األمني ،Úبوجود
مكاŸة «مريبة» ،ب Úترامب والرئيسش األوكرا– Êمل إامكانية السصتعانة
باÿارج للتأاث Òعلى رئاسصيات .»٢٠٢٠
وأاواخر جويلية اŸاضصي ،أاجرى ترامب اتصصال Ÿدة  3٠دقيقة ،مع
الرئيسش األوكرا Êفولود ÒÁزيلينسصك ،وطلب منه إامكانية اسصتئناف
ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ‘ أانشص-ط-ة ‚ل اّŸرشص-ح اÙت-م-ل ل-ل-ح-زب ال-دÁقراطي
لÓنتخابات جوبايدن.
وبحسصب تفاصصيل اŸكاŸة التي نشصرت كاملة للرأاي العام ،بعد تفجر
الفضصحية ،فإان «طلب» ترامب ،جاء بعد تطرق ا÷انب Úللمسصاعدات
اŸالية األمريكية ألوكرانيا وإامكانية اسصتئنافها.
رأاى الدÁقراطيون ‘ الكونغرسش أان ترامب اسصتخدم سصلطته كرئيسش
للوليات اŸتحدة األمريكية ‘ ،الضصغط على جهة أاجنبية لتسصاعده ‘
السصتحقاقات اŸقبلة.

الضشربة ‘ اŸنعطف
رغم ا◊رب الطاحنة بينهما منذ سصنة  ،٢٠١٦انتظرت رئيسش ›لسش
النواب المريكية (من ا◊زب الدÁقراطي) ،نانسصي بيلوسصي ،دونالد
ترامب ‘ منعطف حاسصم ،لتوجيه الضصربة القوية له.
حيث أاعلنت عن فتح –قيق جاد وسصريع على مسصتوى اÛلسش الذي
تسصيطر عليه كتلتها من أاجل «عزل» الرئيسش الذي تتهمه «با◊نث
ب -ال-ي-م Úال-دسص-ت-وري-ة» ،و»الّ-ل-ج-وء إا ¤ق-وى خ-ارج-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ك-اسصب
سصياسصية داخلية».
 ⁄تتخذ بيلوسصي ،إاجراءات ‡اثلة ضصد الرئيسش على خلفية التهم
بتدخل ﬁتمل لروسصيا ‘ انتخابات  ،٢٠١٦واختارت مباغتة خصصمها
قبل سصنة كاملة عن رئاسصيات .٢٠٢٠
شصكلت بيلوسصي÷ ،نة –قيق على مسصتوى ›لسش النواب واسصتمعت
إا ¤اŸدير بالنيابة لوكالة السصتخبارات اŸركزية ،وطلبت من وزارة
اÿارجية والبنتاغون والبيت األبيضش تقد Ëوثائق رسصمية على عÓقة
باتصصال ترامب ونظÒه األوكرا ،Êكما سصيتم السصتماع لوزير اÿارجية
مايك بومبيو.
تتجه وضصعية الرئيسش األمريكي نحومزيد من التعقيد ،حيث أابدى
 Èﬂسصري ثان ،من وكالة السصتخبارات على إاطÓع مباشصر بالوقائع
Óدلء بشصهادته ،وفق ما نقلته
التي قادت ترامب للتحقيق ،اسصتعداده ل إ
وسصائل إاعÓم أامريكية عن ﬁاميه.

ترامب يختار الهجوم
أامام العاصصفة التي باتت تهدد منصصبه كرئيسش للوليات اŸتحدة
األمريكية ،اختار دونالد خطة «الهجوم» الشصرسش ،على خصصومه ،من
ال -دÁق -راط -ي Úوغ -رÁه ج -وب -اي -دن ،وح -ت -ى م -ع-ارضص-ي-ه داخ-ل ا◊زب
ا÷مهوري الذي ينتمي إاليه.
اجتهد ترامب مطّول ‘ ،التأاكيد على أان نصش اÙادثة التي جمعته
بالرئيسش األوكرا Êعادية جدا ول Áكن أان –مل «تأاوي »Óيفضصي إا¤

إاثبات شصيء ضصده.
ذهب أابعد من ذلك عندما جدد طلبا علنيا من أاوكرانيا والصص،Ú
التحقيق ‘ أانشصطة ‚ل جوبايدن.
عمل هان Îبايدن ◊سصاب ›موعة غاز أاوكرانية اعتبارا من ‘ ٢٠١٤
وقت كان والده نائبا للرئيسش باراك أاوباما ،وحتى  ،٢٠١٩وأاجري لفÎة
–قيق قضصائي بشصأان عمله ‘ الشصركة ،غ Òأانه أاغلق من غ Òتوجيه أاي
اتهامات.
دعا جوبايدن ‘  ٢٠١5السصلطات األوكرانية إا ¤إاقالة اŸدعي العام
لÓشصتباه بأانه كان يعرقل مكافحة الفسصاد ‘ هذا البلد ،وهوما كان
يطالب به أايضصا ال–اد األوروبي وعدة منظمات دولية كÈى.
قال ترامب ‘ سصلسصلة تغريدات أان «جوبايدن وعد أاوكرانيا Ãليار
دولر إان أاقالت اŸدعي العام الذي كان يحقق ‘ شصركة ابنه».
قال أايضصا «هان Îبايدن تسصّلم مئة أالف دولر شصهريا من شصركة مقرها
‘ أاوكرانيا رغم عدم امتÓكه أاي خÈة ‘ ›ال الطاقة ،كما حصصل
بشصكل منفصصل على  ١,5مليار دولر من الصص Úرغم أان ل خÈة لديه
وبدون سصبب واضصح» ،واعت Èأانه بصصفته رئيسصا «لدي واجب النظر ‘
فسصاد ﬁتمل أاومرجّح».
طالب ترامب من منافسصه اÙتمل ‘ النتخابات اŸقّررة شصهر
نوفم ÈاŸقبل ،جوبايدن النسصحاب من السصباق ،ألنه متّورط ‘ قضصايا
فسصاد.
ورّد بايدن على الرئيسش األمريكي قائ« :Óدعو Êأاّوضصح أامرا لÎامب
ورجاله اŸأاجورين وأاصصحاب اŸصصالح اÿاصصة الذين ّÁولون هجماته
ضصدي ..لن انسصحب ..لن تدمرو ،Êولن تدمروا أاسصرتي».
يسصتغل ترامب حسصابه على توي Îالذي يتابعه  ٦5مليون شصخصش
كسصÓح فتاك لضصرب معارضصيه ،وقال مهاجما الدÁقراطي Úالذين
وصص-ف-ه-م ب-ال-هسص-تÒي« ،Úإان-ه-ا أاسص-وأا ح-م-ل-ة م-ط-اردة سص-ي-اسص-ي-ة ‘ ت-اري-خ
الوليات اŸتحدة».

حرب انتخابات
ت-ت-ل-خصش م-ع-ارك ال-دÁق-راط-ي Úوال-رئ-يسش األم-ري-ك-ي اŸن-ت-خب‘ ،
التنافسش اÙموم على الفوز ‘ النتخابات ،وليسش شصيئا آاخر.
وحتى ﬁاولة العزل ا÷ارية حاليا ،لها عÓقة بالسصتحقاق الرئاسصي
اŸقبل ،حيث يجهز ترامب لعهدة ثانية ،بينما يحضصر الدÁقراطيون
مّرشصحهم لسصتعادة ا◊كم.
بات واضصحا أان الطرف Úيسصتخدمان ‘ ،هذه ا◊رب كل الوسصائل
Óط -اح -ة ب -اÿصص -م ،وي -رك -زون ب -األسص -اسش ع -ل -ى ج-م-ع أاّدق
اŸم -ك -ن -ة ل  -إ
اŸعلومات التي من شصأانها التأاث Òعلى اŸنافسش لدى الناخب ،Úومن هنا
تتكشصف عديد الفضصائح واŸعامÓت التي يحظرها دسصتور الوليات
اŸتحدة وتتحرك Ãوجبها مؤوسصسصات الدولة بكل حزم وصصرامة.
بالنسصبة للدÁقراطي Úفإان الرئيسش ترامب اŸنحدر من عا ⁄اŸال
واألعمال وغ ÒاŸتمّرسش ‘ السصياسصة« ،متّهم  ⁄تثبت بعد براءته»،
ف-م-ن-ذ ان-ت-خ-اب-ه سص-نة  ،٢٠١٦والشص -ك -وك –وم ح -ول ع Ó-ق -ات -ه ب-اÿارج
وباألخصش روسصيا وهذه اŸرة أاوكرانيا.

 ..وماذا عن سشياسشته؟
من الطبيعي جدا أان تتهم الدول Ãا يجري حاليا ب Úالبيت األبيضش
وال -ك -ون -غ -رسش ،ألن األم -ر ي -ت-ع-ل-ق ب-أاق-وى دول-ة ‘ ال-ع-ا ،⁄وال-ت-ي تصص-ن-ع
سصياسصات دولية وتؤوثر ‘ مسصارات دبلوماسصية تخلق –ّولت اقتصصادية
وأامنية ‘ أاك Ìمن منطقة.

من هذا اŸنطلق ،تراقب غالبية البلدان ،الرئيسش الذي قدمته أامريكا
للعا ⁄قبل  3سصنوات وهويصصارع خصصومه ‘ الداخل– ،سصبا Ÿعركة
انتخابية طاحنة دون اأن يحاسصب عن سصياسصته اÿارجية.
فبعيدا عن الشصأان األمريكي الداخلي ،أاحدث ترامب ارتباكات عديدة
للعÓقات الدولية ‘ وقت وجيز ،حيث أالغى معاهدات دولية ،وهّدد
Ãحو دول ثم بات صصديقا لزعمائها ،و–ّول من أاقصصى الضصغوط إا¤
راغب ‘ التفاوضش ،دون اأن يحقق تقدما ‘ أاي من اŸلفات الكÈى التي
فتحها ،وعلى راأسصها اŸلف النووي اإليرا ،Êاألزمة الكورية ،التغÒات
اŸناخية واألزمة ‘ منطقة اÿليج».
لقد بدا الرئيسش األمريكي ،كمصصارع قوي يسصتدعي خصصومه إا¤
ا◊لبة وÁلي عليهم شصروطه بعد أان يطرحهم أارضصا ،ولكن خÓل ثÓث
سصنوات اسصتطاع فع Óجلب العديد من اŸلفات الشصائكة والتي حسصم
فيها من قبل اإ ¤ا◊لبة ،ولكنه  ⁄يفعل أاي شصيء حيالها ،لذلك يعتقد
رÃا أانه بحاجة ماسصة إا ¤عهدة ثانية ليكمل ما بدأاه.
النجاح الوحيد للرئيسش األمريكي يتغنى به ترامب◊ ،د اآلن ،هو
–ق- -ي -ق اأم -ن -ي -ات ت -اري -خ -ي -ة ل Ó-ح -ت Ó-ل اإلسص -رائ -ي -ل -ي ،ع -ل -ى حسص -اب
الفلسصطيني ،Úاأصصحاب األرضش.

العزل  ..ماذا يعني؟
تعني عبارة «العزل» توجيه اتهامات ‘ الكونغرسش قد تشصكل أاسصسصا
إلحالة الرئيسش اإ ¤القضصاء .بحسصب خÈاء قانوني Úأامريكي« Úإانه ل
Áكن مقاضصاة الرؤوسصاء اأثناء وجودهم ‘ سصدة ا◊كم ،ولذا فالطريقة
الوحيدة التي قد Áكن التخلصش بها من ترامب هي عزله».
منح الدسصتور األمريكي ›لسش النواب السصلطة ا◊صصرية «لتوجيه
التهام للرئيسش» ،و›لسش الشصيوخ السصلطة ا◊صصرية «للنظر ‘ دعوى
العزل» ،كما كلف «رئيسش قضصاة اÙكمة العليا برئاسصة جلسصات العزل ‘
›لسش الشصيوخ» .يجوز عزل الرئيسش Ãقتضصى الدسصتور بسصبب «اÿيانة
أاوالرشصوة اأوغÒها من ا÷نايات الكÈى وا÷نح».
تبداأ عملية إاجراءات عزل الرئيسش من ›لسش النواب ،ول –تاج إال
ألغلبية بسصيطة لتمريرها ،اأما ﬁاكمة الرئيسش فيجب أان Œرى ‘
›لسش الشص -ي -وخ .سص -ي -ك -ون م-ن الضص-روري ا◊صص-ول ع-ل-ى أاصص-وات ث-ل-ث-ي
أاعضصاء ›لسش الشصيوخ من أاجل “رير قرار عزل الرئيسش.

كيف يuتم العزل؟
تبداأ إاجراءات العزل ‘ ›لسش النواب الذي يناقشش األمر ويجري
تصصويتًا على توجيه اتهامات للرئيسش من خÓل اŸوافقة على قرار بذلك
أاواŸوافقة على بنود العزل بأاغلبية بسصيطة ‘ اÛلسش اŸكون من ٤35
عضصو.
ويوجد  ٢35عضصو من الدÁقراطي Úو ١٩7من ا÷مهوري› ‘ Úلسش
ال -ن -واب ،ب -اإلضص -اف -ة إا ¤ث Ó-ث -ة م -ق -اع -د شص -اغ -رة .ول -ذلك ف -إان ب -وسص-ع
الدÁقراطي Úتوجيه التهام لÎامب دون أاي دعم من ا÷مهوري.Ú
ويشصÎط الدسصتور اŸوافقة بأاغلبية الثلث› ‘ Úلسش الشصيوخ اŸكون
من  ١٠٠عضصو إلدانة الرئيسش وعزله و ⁄يسصبق قط أان حدث ذلك .يوجد
‘ ›لسش الشصيوخ اآلن  53عضصوا من ا÷مهوري ،Úو ٤5عضصواً من
الدÁقراطي ،Úباإلضصافة اإ ¤اثن Úمن اŸسصتقل Úيصصّوتون ‘ العادة مع
الدÁقراطي.Ú
تتطلب اإدانة الرئيسش وعزله  ٦7صصوتاً ،ولذا فإان عزل ترامب يحتاج
موافقة  ٢٠على األقل من األعضصاء ا÷مهوري Úوكل الدÁقراطيÚ
واŸسصتقل.Ú
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تغّير اŸناخ :انطÓق حركة لن يوقفها ششيء
بقلم :أانطونيوغوتÒيشش
ل· اŸتحدة
لم Úالعام ل أ
ا أ

لقد Œمع مÓي Úالناسص ،شصبابا ونسصاء ورجال ‘ ،جميع أارجاء
العا ⁄عشصيَة قمة العمل اŸناخي التي عقدتها األ· اŸتحدة ‘
أايلول/سصبتم ،Èوخاطبوا قادة العا ⁄بالقول« :لقد أاخلفتم الوعد».
وهم على حق.
فالنبعثات العاŸية ‘ ازدياد .ودرجات ا◊رارة ‘ ارتفاع.
وآاثار ذلك على اÙيطات والغابات وأا‰اط الطقسص والتنوع
البيولوجي وإانتاج األغذية واŸياه وفرصص العمل وعلى حياة البشصر
‘ نهاية اŸطاف ،هي آاثار سصيئة بالفعل بل وسصتزداد سصوءا.
واألدلة العلمية على ذلك دامغة .و‘ العديد من األماكن ،ل
يحتاج الناسص إا ¤خريطة أاورسصم بيا Êإلدراك أازمة اŸناخ .بل
يكفيهم أان ينظروا من الشصباك.
فالضصطراب اŸناخي يقع ‘ الزمن ا◊قيقي ،من كاليفورنيا
إا ¤البحر الكاريبي ،ومن إافريقيا إا ¤منطقة القطب الشصما‹
وغÒها من اŸناطق .والذين هم األقل تسصببا ‘ األزمة هم األشصد
معاناة من آاثارها .شصاهدتُ ذلك بأام عيني ،بدءا ً من اإلعصصار
الذي ضصرب موزامبيق ،واإلعصصار الذي دمر جزر البهاما ،ثم ارتفاع
مسصتوى سصطح البحر ‘ جنوب اÙيط الهادئ.
لقد دعوت إا ¤قمة العمل اŸناخي لتكون Ãثابة نقطة انطÓق تضصعنا
على الطريق الصصحيح قبل حلول اŸواعيد النهائية ا◊اسصمة لعام ٢٠٢٠
التي حددها اتفاق باريسص بشصأان تغ ÒاŸناخ .وقام العديد من القادة -
من العديد من البلدان والقطاعات  -بأاخذ زمام اŸبادرة.
قد تشصكل ائتÓف واسصع -ليسص فقط من ا◊كومات والشصباب ،ولكن
أايضصا من مؤوسصسصات األعمال التجارية واŸدن واŸسصتثمرين وهيئات
اÛتمع اŸد - Êوتكاتفت فيه األيدي من أاجل التحرك ‘ الŒاه
الذي يعد عاŸنا ‘ أامّسص ا◊اجة إاليه لتفادي كارثة مناخية.
فقد التزم أاك Ìمن سصبع Úبلدا بتحييد أاثر انبعاث الكربون بحلول عام
 ،٢٠٥٠حتى وإان  ⁄تلتزم بذلك بعُد البلدان التي هي اŸصصدر الرئيسصي
لÓنبعاثات .وسصار على ذلك اŸنوال أاك Ìمن  ١٠٠مدينة ،من ضصمنها
عدة من أاك Èمدن العا.⁄
أاعلنت ما ل يقل عن سصبع Úدولة اعتزامها تعزيز خططها الوطنية ‘
إاطار اتفاق باريسص بحلول عام .٢٠٢٠
والتزمت الدول ا÷زرية الصصغÒة معا بتحييد أاثر انبعاث الكربون
والتحول إا ¤اسصتخدام الطاقة اŸتجددة بنسصبة  ٪ ١٠٠بحلول عام .٢٠3٠
تعهدت بلداٌن من باكسصتان إا ¤غواتيمال ،ومن كولومبو إا ¤نيجÒيا،
ومن نيوزيلندا إا ¤بربادوسص ،بغرسص أاك Ìمن  ١١بليون شصجرة .والتزم
أاك Ìم - -ن  ١٠٠ق -ائ -د ‘ ال -ق -ط -اع اÿاصص ب-تسص-ري-ع وتÒة الن-ت-ق-ال إا¤
القتصصاد األخضصر.
تعهدت ›موعة من أاك Èمالكي األصصول  -وهي مسصؤوولة عن توجيه

اي ‘

ر

داث

األح

بقلم د .مصشطفى يوسشف اللداوي
كاتب وباحث فلسشطيني
moustafa.leddawi@gmail.com
بÒوت ‘ 2019/10/4
إان - - -ه ع - - -ن - - -وان اŸؤو“ر اإلسص Ó- - -م - - -ي ال- - -واسص- - -ع
الكب ،Òا÷امع ألطياف األمة ،اÙافظ على تراثها،
األم Úع -ل -ى ث-واب-ت-ه-ا وا◊ريصص ع-ل-ى ق-ي-م-ه-ا ،ال-ذي
سص -ي-ع-ق-د ‘ ال-ع-اصص-م-ة ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة بÒوت ‘ ال-ثÓ-ثÚ
وا◊ادي والثÓث Úمن شصهر تشصرين أاول ا÷اري،
بحضصور ومشصاركِة شصخصصياٍت علمائيةٍ بارزة ،من كبار
ال -ع-ل-م-اء األعÓ-م ،األم-ن-اء ع-ل-ى روح اإلسصÓ-م وسص-م-و
شصريعته ،من الذين ضصحوا وبذلوا للحفاظ على ثوابت
الدين وقيم العقيدة ،و“ت Úأاواصصر التواصصل ب Úأابناء
األمة الواحدة ،وعملوا على إاعÓء منهج اŸقاومة
وتعزيز قدراتها ،والعتماد بعد الله عز وجل عليها،
كونها الصصخرة الصصماء التي تتحطم عليها آامال العدو
وأاحÓمه ،والسصد اŸنيع الذي يصصّد عدوانه ،وÁنع
تغّوله ،فشصكلوا باجتماعهم الواعد وأالوانهم القشصيبة
م -ن ﬂت -ل -ف أان-ح-اء ال-ع-ا ،⁄ا–ادا ً ل-ع-ل-م-اء اإلسصÓ-م
األحرار ،الذين يعلو صصوتهم با◊ق ،ويصصدح بعزة
اŸقاومة وكرامة األمة.
ل- -ف- -لسص -ط Úوم -ن أاج -ل -ه -ا ت -داع -ى اŸؤو“رون إا¤
بÒوت ،الذين سصيأاتون إاليها من كل حدٍب وصصوٍب،
وعيونهم على اŸقاومة وإاليها ترنو ،كيف يحمونها

أاك Ìمن  ٢تريليون دولر  -بالنتقال إا ¤ا◊افظات السصتثماريِة القائمة
على –ييد أاثر انبعاثات الكربون بحلول عام . ٢٠٥٠
هذا باإلضصافة إا ¤نداٍء وجّهه ‘ اآلونة األخÒة ›موعة من مديري
األصصول Áثلون زهاء نصصف الرأاسصمال العاŸي اŸسصتثمر  -نحو 3٤
تريليون دولر -إا ¤قادة العا ⁄لفرضص سصعر ›دٍ على الكربون والقضصاء
تدريجيا على إاعانات الوقود األحفوري والطاقة ا◊رارية للفحم على
الصصعيد العاŸي.
تعهد النادي الدو‹ لتمويل التنمية بتعبئة  ١تريليون دولر لتمويل
الطاقة النظيفة بحلول عام  ٢٠ ‘ ٢٠٢٥بلدا من أاقل البلدان ‰وا.
التزم ثلث مؤوسصسصات القطاع اŸصصر‘ العاŸي Ãواءمة أاعمالها مع
أاهداف اتفاق باريسص وأاهداف التنمية اŸسصتدامة.
أاب- -رز م- -ؤو“ر ال- -ق- -م- -ة أايضص -ا السص -ب -ل ال -ت -ي Áك -ن أان تسص -اع -د اŸدن
والقطاعات الصصناعية العاŸية مثل قطاع النقل البحري على –قيق
ت -خ -ف -يضص -ات ك -بÒة ‘ الن -ب -ع-اث-ات .وسص-ل-ط اŸؤو“رالضص-وء أايضص-ا ع-ل-ى
اŸبادرات الرامية إا ¤حماية الغابات وحفظ إامدادات اŸياه.

هذه اÿطوات كلها مهمة ..لكنها ليسشت كافية
فالغاية من القمة ،منذ البداية ،كانت لتهsز العا ⁄وتسصuرع من وتÒة
العمل على نطاق أاوسصع .وكانت القمة أايضصا Ãثابة منصصة للتطرق إا¤
ا◊قائق الصصعبة وتسصليط الضصوء على من يتحلون بالريادة وعلى من
ل -يسص -وا ك-ذلك .ف-ل-م ي-ع-د ل-لُ-مْ-ن-ك-ري-ن أاول-ل-ذي-ن ه-م مصص-در أاك Èق-در م-ن
النبعاثات مكان يختبئون فيه.
سصأاواصصل تشصجيعهم على بذل اŸزيد ‘ بلدانهم ودفع حلول القتصصاد

األخضصر ‘ جميع اأنحاء العا.⁄
إان كرتنا األرضصية بحاجة إا ¤إاجراءات ُتsتخذ على
نطاق الكوكب حقا .وهذا ل Áكن أان يتحقق ب Úعشصية
وضصحاها ،ول Áكن أان يتحقق بدون اŸشصاركة الكاملة
من قبل الذين هم األشصد مسصؤوولية عن األزمة.
فإان اأردنا أان ‚نب عاŸنا الوقوع ‘ الهاوية اŸناخية،
Óصصاخة لنداء
فثمة حاجة إا ¤قدر اأك Èبكث Òمن العمل ل إ
العلم وخفضص انبعاثات غازات الدفيئة بنسصبة  ٪ ٤٥بحلول
ع -ام ٢٠3٠؛ وال -وصص -ول اإ– ¤ي -ي-د أاث-ر ان-ب-ع-اث ال-ك-رب-ون
بحلول عام ٢٠٥٠؛ و–ديد ارتفاع ا◊رارة ‘ نسصبة ١.٥
درجة مئوية بحلول نهاية القرن .فهذه هي السصبيل إا¤
تأام Úمسصتقبل عاŸنا.
وهنا كالعديد من البلدان التي يبدو أانها ما زالت تدمن
اسصتعمال الفحم -وذلك حتى مع وجود خيارات أارخصص
واأك Ìمراعاة للبيئة بالفعل .إاننا بحاجة إا ¤إاحراز اŸزيد
من التقدم ‘ تسصع Òالكربون ،وضصمان عدم إانشصاء أاي
مصصانع جديدة للفحم بحلول عام  ،٢٠٢٠وإانهاء التÈع
بÎي- -ل- -ي- -ون -ات ال -دولرات م -ن اأم -وال داف -ع -ي الضص -رائب
اŸكتسصبة بشصق األنفسص لصصناعة الوقود األحفوري اÙتضصرة ،للزيادة ‘
خطورة األعاصص Òواإفشصاء األمراضص اŸدارية وتأاجيج النزاعات.
‘ الوقت نفسصه ،يجب على البلدان اŸتقدمة النمو أان تفي بالتزامها
بتوف ١٠٠ Òبليون دولر ‘ السصنة من اŸصصادر العامة واÿاصصة بحلول
عام  ٢٠٢٠من أاجل التخفيف من آاثار تغ ÒاŸناخ والتكيف معها ‘
البلدان النامية.
سص -أاع -م -ل ع -ل -ى اأن ت -ف -ي ال -ب -ل -دان ودوائ -ر ال -ق-ط-اع اÿاصص
والسصلطات اÙلية بالتزاماتها ،ابتداء من مؤو“ر األ· اŸتحدة اŸعني
باŸناخ الذي سصيعقد ‘ كانون األول/ديسصم Èبسصانتياغو ،شصيلي .فاأل·
اŸتحدة متكاتفٌة ‘ دعم –قيق هذه اŸبادرات.

إان تغÒاŸناخ هوالقضشية ا◊اسشمة ‘ عصشرنا
َيِعظنا العلم بأاننا اإذا اسصتمرينا ‘ مسصارنا ا◊ا‹ ،فإاننا نواجه زيادة
‘ حرارة العاÃ ⁄ا ل يقل عن  3درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
أانا لن أاكون حيا عندئذ ،ولكن حفيداتي سصيُكّن على قيد ا◊ياة.
أارفضص أان أاكون متواطئا ‘ تدم Òبيتهن الوحيد.
إان الشصباب واأل· اŸتحدة  -وعددا متزايدا من قادة األعمال،
واŸمول ،Úوا◊كومات ،واÛتمع اŸد - Êاأي بعبارة ﬂتصصرة،العديد
منا -يحتشصدون ويتحركون.
ولكن ‚احنا يتوقف على قيام العديد من ا÷هات األخرى باتخاذ
إاجراءات ‘ ›ال اŸناخ.
وما زال الشصوط اأمامنا طوي .Óلكن ا◊ركة قد انطلقت.

الوعُد ا◊tق معاً لتحريِر فلسشطَÚ

وي -دع -م-ون-ه-ا ،وك-ي-ف ي-ق-وون-ه-ا ويسص-ان-دون-ه-ا ،وك-ي-ف
يكونون لها حصصناً مكينًا وسصدا ً منيعاً ،إاذ أان العا⁄
اŸتصصه Úوعلى رأاسصهم الوليات اŸتحدة األمريكية
تتآامر عليها ،وتبني التحالفات ضصدها ،وتعلن ا◊رب
عليها ،وتضصيق على أاهلها و–اصصرهم ،وتتآامر على
اقتصصادهم وŒوعهم ،وتعمل على Œفيف منابعهم
وتيبيسص عروقهم ،لئ Óيصصلهم اŸدد أاويتواصصل لهم
العون ،وهي تسصتع Úعلى مقاومتنا اŸشصرفة ببعضص
أابناء جلدتنا‡ ،ن فرطوا بقيمنا وارتهنوا إا ¤عدونا،
وصصدقوه وركنوا إاليه ،ظان Úأانه سصينصصفهم وسصينتصصر
لهم ،وأانه سصيتعاون معهم وسصيحميهم.
وسصيتصصدى السصادة العلماء اŸشصاركون ‘ اŸؤو“ر
ل -ك -ل ﬁاولت ال -ت -ط -ب -ي -ع والخÎاق الصص -ه -ي -ون -ي -ة،
وسص -ي -ق -ف-ون ب-ك-ل ق-وة ل-ك-ل ا÷ه-ود ال-رام-ي-ة ل-ت-ب-ه-يت
اŸقاطعة ،وتطبيع العÓقات مع الكيان الصصهيو،Ê
و“ييع حقيقة عداوته لنا ،وتسصهيل انفتاحه علينا
وتعاونه معنا ،على اŸسصتويات الشصعبية والرسصمية،
وعلى جميع الصصعد السصياسصية والقتصصادية والثقافية
وال-ف-ن-ي-ة وال-ري-اضص-ي-ة ،وسص-ي-واج-ه-ون ب-الدين والعقيدة
ﬁاولت ال -تشص -وي -ه ومسص -اع -ي الضص Ó-ل ،ال-ت-ي ي-رف-ع
رايتها ويدعو إاليها بعضص اŸتفيقه Úمن األمة ،وعدٌد
من مدعي الثقافة والفلسصفة‡ ،ن جرهم العدو إا¤
قاعه ،وأاسصكنهم وديان ا÷هل والضصÓلة ،واسصتخدمهم
‘ خ -داع األم -ة وح ّ-رف -ه -ا ع -ن ج -ادة الصص -واب ال-ت-ي
تسصتند إا ¤أاصصول ديننا وتعاليم كتاب ربنا.
وسصيخصصصص اŸؤو“ر جلسصًة خاصصًة Ÿناقشصة سصبل
مواجهة صصفقة القرن وآاليات التصصدي لها ،والعمل

على إاسصقاطها وإافشصالها ،فهذه الصصفقة التي تتو¤
اإلدارة األمريكية ومعها الكيان الصصهيو ÊكÈها ،هي
صصفقٌة لعينة ومؤوامرٌة كبÒة ،تسصتهدف كل فلسصط،Ú
وت -ت -آام-ر ع-ل-ى شص-ع-ب-ه-ا وم-ق-دسص-ات-ه-ا ،وتسص-خ-ر ال-دول
ال -ع -رب -ي-ة ‘ “ري-ره-ا وت-ث-ب-ي-ت-ه-ا ،وتسص-ت-خ-دم اإلدارة
األمريكية ‘ فرضصها كل سصلطتها وكامل نفوذها،
ولكن علماء األمة ورجال الدين فيها ،يرون وجوب
قتل هذه الصصفقة ووأادها ‘ مهدها ،وعدم السصماح
لروادها باŸضصي فيها واŸباشصرة ‘ فرضص وقائعها،
ولعلهم يرون أان التصصدي لها واجب ،والتهاون ‘
مقاومتها تفري ٌ
ط باألمانة ،والنخراط فيها والقبول
بها خيانٌة لله ورسصوله و÷ميع اŸسصلم.Ú
سص -ي -تصص -دى السص -ادة ال -ع -ل -م -اء ب -ف -ت -واه-م ال-دي-ن-ي-ة
وعلومهم الشصرعية وتعاليمهم القرآانيةÙ ،اولت بيع
األراضصي الفلسصطينية والسصمسصرة عليها ،وسصيكون لهم
م-وق-ف-ه-م الَ-بu-ي-ن م-ن مسص-اع-ي ال-ع-دو اÿب-ي-ث-ة ب-قضص-م
األرضص ومصصادرتها من سصكانها ،وطرد أاهلها منها
وب -ن -اء اŸسص -ت -وط -ن -ات ع -ل -ي-ه-ا ،وسص-ي-دع-ون م-ن ف-وق
م -ن -اب -ره -م إا ¤ب -ذل ك -ل ا÷ه -ود اŸم -ك -ن -ة ل -ت-ث-ب-يت
الفلسصطيني ‘ Úأارضصهم ،و“كينهم ‘ ديارهم ،فهم
الذين يحافظون بوجودهم عليها ،ويصصبغونها بهويتها
العربية اإلسصÓمية ،ويتصصدون بثباتهم ومقاومتهم لكل
ﬁاولت التهويد واألسصرلة التي تتعرضص لها األرضص
واŸقدسصات.
ولن ينسص العلماء إا ¤جانب العديد من القضصايا
ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-قضص-ي-ة ال-ف-لسصطينية ،القدسص
واŸسص -ج -د األقصص -ى اŸب -ارك ،وا◊رم اإلب -راه-ي-م-ي

الشص- -ري- -ف ،وك -ل اŸق -دسص -ات ال -دي -ن -ي -ة اإلسص Ó-م -ي -ة
واŸسصيحية فيها ،فهي اأمانٌة ‘ أاعناقهم ،وهم عنها
مسص - -ؤوول Úوﬁاسص - -ب Úاإن ق ّصص- -روا ‘ ح- -م- -اي- -ت- -ه- -ا،
أاوتخاذلوا ‘ الدفاع عنها ،وهم يعلمون أان القدسص
تتعرضص ألبشصع هجمة اإسصرائيلية وأامريكية تسصتهدف
هويتها وانتمائها ،ويعملون على سصلخها عن األمة
ونزعها من جسصمها ،ويعلمون أان مسصجدها الشصريف
ي - -ئ - -ن –ت ضص - -رب - -ات اŸسص - -ت- -وط- -ن Úواع- -ت- -داءات
اإلسص-رائ-ي-ل-ي ،Úول-ه-ذا ف-إان-ه-م ي-ت-ط-لعون ‘ مؤو“رهم
القادم أان تكون لهم كلمٌة وموقفٌ ‘ الدفاع عن
اŸدي -ن -ة ومسص -رى رسص-ول ال-ل-ه صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه واآل-ه
وسصلم.
هذا زمان الوعد ا◊ق والتحرير الناجز والنقÓب
الكب ،Òإانه زمن اسصتعادة فلسصط Úكلها وعودة جميع
أاه-ل-ه-ا ،وط-رد ال-غ-اصص-ب Úم-ن-ه-ا وت-ط-ه Òم-ق-دسص-ات-ها
منهم ،فقد أاظلنا زمن النتصصار وولت عنا سصنوات
الهزÁة والنكسصار ،فبتنا اليوم على أاعتاب اŸعركة
الكÈى والنزال األخ ،Òالذي سصيكون ما بعده رفعٌة
 ،Òفما عدنا بعد اليوم نغلب من
وعزة ،و–ريٌر وتطه ٌ
قلٍة اأومن عجٍز ،أاونهزمٍ من ضصع ٍ
ف وهواٍن ،أاونÎاجع
خ-وفً-ا وج-ب-نً-ا ،ب-ل ب-ت-ن-ا ن-ت-ق-دم ب-ث-ق-ة ،ونخطو بيق،Ú
ونسص Òنحو وعد الله اÿالد لنا بالنصصر والتمك ،Úولن
يضصرنا تخذيل الضصعفاء ،ول تردد ا÷بناء ،فنحن نثق
‘ الله ربنا ،وعليه اتكالنا ،ومنه نسصتمد العزم والقوة
واألم -ل وال-رج-اء ،ول-ع-ل-ن-ا ال-ي-وم ن-رى ت-ب-اشص Òال-ف-ج-ر
ورايات النصصر ترفع «اإنهم يرونه بعيدا ً ونراه قريباً».

’ضساحي و يحذر من أŸضساربÚ
وزير ألفÓحة يؤوكد أسستقرأر أسسعار أ أ

إعدإد :فتيحة  /كلوإز

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

«تح ت ل المراأة م ك ا ن ة م هّم ة ف ي المج ت مع» ،
مقولة نسصمعها كثيرا خاصصة في المواعيد
ال-م-هّ-م -ة ال-ت-ي ت-ع-ي شص-ه-ا ال-ج-زائ-ر  ،م واعي د
ت -ك-ون ف-ي-ه-ا « ال-م-راأة » ال-ورق-ة ال-را ب-ح-ة اإو
لنقل «الجوكر» الذي سصيقلب ال ّ
طاولة على
ال-م-ع-ارض ص-ي-ن  ،ل-ك-ن غ-ال-ب-ا م-ا ت-ب ق ى المراأة
«كائن ُخ لق ن ا ق ص ش عق ل و د ي ن » اأو «عورة »
’ ي -م -ك -ن ت-رك-ه-ا ب« Ó-ل-ب-اسش يسص-ت-ره-ا » اأو
« ق ذ ارة » ُيعّلق علي ها شص ر ف الع ائلة  ،و ح ت ى
ذ اك ال- -ذ ي ي -ت -غ ّ-ن -ى ب -د وره -ا ال -م -ه -م ف -ي
ال -م -ج -ت -م -ع ي -ع -و د ه -مسص-ا اأو ’ اإرا د ي-ا اإل-ى
اأعم ا ق ن فسصه ل ي ت ذّك ر التّعر ي ف « الشص عب ي »
ل -ه -ا  ،و ال-ذ ي ي-ح ص ص-ره-ا ب-ي-ن ق-وسص-ي-ن ه-م-ا
« الم ت ع ة و ا ’إ ن ج ا ب » .
ول -ع -ل ه -ذ ه ال -ح-ق-ي-ق-ة ه-ي م-ن ت-ق-ف ورا ء
ح ا ’ت التّحرشش الت ي تع ا ن ي ها المراأة ف ي
م خ تلف اأ م اكن تواج د ه ا رغم كل الق وا ن ي ن
الت ي و ض ص عها المشص ّر ع الجزائر ي  ،اإ’ اأ ّنها
م ا زالت تع ا ن ي ’أن ا ’أ م ر م ت عّلق اأسص اسص ا
ب -ذ ه -ن-ي-ة ت-رفضش ال-خ-روج اأو ال-ت-خ-ل-ي ع-ن
ال ّص ص -ورة ال ّ-ن -م -ط -ي -ة ل -ل -م -راأة ت-كّ-و ن ت ع-ب-ر
ت -راك -م -ا ت ث-ق-ا ف-ي-ة ط-وال ق-رو ن م-ت-ع-ا ق-ب-ة
لخّ ص صت خÓلها الّتجر ب ة ا ’إ نسص ا ن ي ة للرجل
و المراأة عبر حض ص ارا ت م ت ع ا ق ب ة شص كلت لنا
ال- -ي- -وم ال- -ع- -ق- -ل -ي -ة اأو ال -م -ورو ث الشص -ع -ب -ي
و ال- -ث- -ق- -ا ف- -ي السص- -ائ- -د ة ف- -ي ال- -م- -ج- -ت- -م- -ع
الجزائري.

موأهب
‘ طي ألنّسسيان

اإلى ج ا ن ب ذلك  ،ن رى ه ذ ا المج ت مع ب ا ل ذ ا ت
ي -ت -غ ّ-ن -ى ف -ي ك -ل م -رة تسص-م-ح ل-ه ال-ف -ر ص ص -ة
ب-ا ن-ف-ت-ا ح-ه ع-ل-ى ا ’آخ-ر وت-كنولوج ي ا حّو ل ت
ال -ع -ال -م اإل-ى ق-ر ي-ة ص ص-غ-ي-رة  ،و ب-ي-ن م -و ر و ث
و ا ن -ف -ت -اح و ج -د ت ال -م -راأة ن -فسص -ه -ا ت -ع -ا ن -ي
ا ’أ م ّ-ر ي -ن ف -اإّم -ا ت-ب-ق-ى سص-ج-ي-ن-ة ق-ر و ن م -ن

ا ل زمن اأ و ت تمّرد ل ت صص ب ح ر ه ينة ا ل ث ا نية ا ل تي
ت ع ي ش صه ا  .و ل ع ل م ا نر ا ه من ت ح ّر ر ا ل مر اأ ة
ه -ن -ا و ه -ن -ا ك ي -ع -ك س ش م -ا ن -ع -ن -ي -ه ب -ا لّضص -ب -ط ،
ف -م -ع -ظ -م ا ل -ن س ص -ا ء ا ل -م -ن -ا دي -ا ت ب -ا ل -ت -ح -ر ر
والتخلصش من القيود ا’جتماعية يذهبن
اإ ل ى م م ا ر س ص ا ت يو م ية ،ه د فهن ا ’أ و ل منه ا

صسÈينة فرحات

Îﬂعـ ـ ـ ـة برÁـ ـ ـا بـ ـ ـراي  8وسسيـ ـ ـدو’
جهازيـ ـ ـن للمكفوفـ ـ ـÚ

ه -و ا ’ ن -ت -ق -ا م م -ن م -ج -ت -م -ع دهسش روح -ه ّ-ن
و ج س ص - -د ه ّ- -ن د و ن ر ح - -م - -ة اأو ش ص -ف -ق -ة  ،ذاك
ا ل ع ج ز ا ل ذي ش صعر ن ب ه ح ي ن ها حّوله نّ اإلى
ع د ّو ش صر س ش ل ك ل م ا ه و ثقا ف ة اأو مورو ث اأو
خ -ا ص ص -ي -ة ا ج -ت -م -ا ع -ي -ة ب -ل تص ص -ل -ن ف -ي ب -عضش
ا ’أ ح - -ي - -ا ن ا ل -ى ا ل -ت -خ -ل ص ش ع -ن ك -ل م -ا ه -و
جزائري فقط بسصبب رغبة في ا’نتقام
من م ج تم ع ر ف ضصهنّ و ل فظه ّن ع لى ش ص اطئ
ا ل تهم ي ش ش و اإ س صق ا ط ا ل عضصوي ة ا’جتما ع ي ة .
ه ذه ا ل مر اأ ة ا ل تي ت ح ا ر ب ب ش صراس ص ة و د ون
هوادة ضصد المجتمع ،هي في نفسش درجة
ت ل ك ا ل مر اأ ة ا ل م س صت س صل مة ’أحكام المجتمع ،
و ا ل تي ت ح ّو ل ه ا ف ي بعضش المن اط ق ال ن ائي ة
ا ل ى ا ق ل م ر ت ب ة من ا ل ب قرة الح لوب ’ ،أ ن هما
و ب -ك -ل ب س ص -ا ط -ة ت -خ -ل -ي -ت -ا ع -ن ج -وه -ر ال -م -راأة
ا ل -ج -ز ا ئ -ري -ة ا ل -ت -ي ت صص -ن -ع م -ج -د ه -ا ب -ا’إ ب ق اء
على رابط «الحبل السصري» مع المجتمع
ا ل ذي و ل د ت و ن ش ص اأ ت د ا خ ل ه  ،وهي ف ي ن ف س ش
ا ل -و قت ت -ب -ح ث ع -ن اإ خ -را ج م -ث -ي  Ó-ت -ه -ا م -ن
ا ل ّصص -و ر ة ا ل ّ-ن -م -ط -ي -ة ا ل -ت -ي وض ص -ع -ه -ا د اخ -ل -ه -ا
المجتمع لسصنوات طويلة بعيدا عن تحويل
ع -م -ل -ي -ة ا ل -ت -ط -و ر ا ل -ى م -ج -رد اق -ت  Ó-ع م -ن
الجذور.
« ا ’أ ص ص - -ا ل - -ة» اإذ ا ل - -ي س صت ا’س ص - -تس ص  Ó- -م ب Ó- -
ت فك ي ر اأ و مق ا و م ة ’أّنه ا ت طّور دائ م ن حو
م س ص -ت -ق -ب -ل ت -ب -ن -ي -ه ا ل -م -ر اأ ة ب -ي -د ه -ا ب -عي د ا ع ن
وصصاية ذكورية كانت مرتبطة دائما بمكان
و ز م ا ن م خ ت ل ف ،اأ م ا « ا ل تحرر » فكا ذ ب م ن
يقول ه و خ ر و ج ا ل مر اأ ة ع ار ي ة ال ى م جتمع

نسساء ‘ أŸهجر

ريان بوزيتون..مسستشسارة رئيسس الوزراء
الكندي لشسؤوون الشسباب الكندية
رÃا  ⁄يكن يدرك أبوأها ح Úو’دتها ‘
مدينة سسكيكدة أ÷زأئرية ،أنّ تلك ألفتاة
’· أŸت -ح -دة م -ت -ح-دث-ة ب-اسس-م
سس -ت -ق -ف ‘ أ أ
وأح -دة م -ن كÈى أل -دول ‘ أل -ع -ا ⁄ق-ب-ل أن
تتم عقدين من ألزمان.

ريان بوزيتون لم تقارع العشصرين من العمر
انتقلت للعيشش بصصحبة والديها إالى كندا في
سص -ن اأ’رب -ع سص -ن -وات ،وت -درسش ح-ال-ي-ا ال-ع-ل-وم
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ف-ي السص-ن-ة اأ’ول-ى ف-ي «ك-ول-يج دي
م-ايسص-ون-وف» ،تشص-غ-ل راي-ن مسص-تشص-ارة ل-رئيسش
ال -وزراء ال-ك-ن-دي ج-اسص-ت-ن ت-رودو ف-ي م-ج-لسش
الشصباب ،بعد أان تم اختيارها بعناية من بين
 16000مرشصح في فبرايرمن السصنة الماضصية،
للمجلسش الذي يتكون من  26عضصوا تتراوح
أاعمارهم بين  16و 24عاما.
وت -مّ-ك-نت راي-ن م-ن اج-ت-ي-از ع-م-ل-ي-ة ا’خ-ت-ي-ار
الصص-ارم-ة ل-ل-غ-اي-ة ،ل-ت-ب-ل-غ م-دة عضص-وي-ت-ها غير
المتجددة في مجلسش الشصباب عامين ،ولتكون
صص -وت -ا ل -ج -ي-ل م-ن الشص-ب-اب ال-ك-ن-دي-ي-ن ال-ذي-ن
يتسصاءلون عن السصياسصات والبرامج الحكومية.
ح -يث ي -وف -ر ال -م -ج -لسش مشص -ورة غ-ي-ر ح-زب-ي-ة
ل- -رئ -يسش ال -وزراء بشص -أان ال -قضص -اي -ا ال -وط -ن -ي -ة
الرئيسصية مثل العمالة ،والتعليم ،وتغير المناخ،
وبناء المجتمعات القوية.
سصبق لراين أان كانت عضصوا منذ وقت طويل
ف -ي م -ن -ت -دى شص -ب -اب «سص-انت م-يشص-ي-ل» ،وه-ي
م-ن-ظ-م-ة ت-م-ك-ن الشص-ب-اب سص-ياسصيا واجتماعيا.

اخترعت الدكتورة صصبرينة فرحات أاحميدة
إانجازين للمكفوفين أاولهما قاموسش «بريما
براي  8نقاط» ،والذي يتميز عن النسصخة
ال- -ق- -دي- -م -ة م -ن -ه «ب -راي  »6ب -ال -ك -ث -ي -ر م-ن
التعديÓت اإ’لكترونية ،أاما ا’ختراع الثاني
فأاطلقت عليه اسصم «سصيدو’» ،والذي يعمل
بالذبذبات ويفيد في توجيه المكفوف دون
ا’سصتعانة باآ’خرين ،وحصصلت على براءتي
اختراع عن الجهازين الجديدين.
وق -الت صص -ب -ري -ن -ة ف -رح -ات ع -ن -ه -م -ا« :أان -ا
متخ ّصصصصة في مجال تكنولوجيات اإ’عÓم
اآ’لي ،وأاعمل في مركز تنمية التكنولوجيا
ال-م-ت-ق-دم-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر ،ب-دأات ف-ي ت-نفيذ
اختراع قاموسش براي المتطور لما ’حظته
في النسصخة القديمة من مسصاوئ ،وبحكم
إايÓئي ا’هتمام بالبحث وا’هتمام بفئة

المكفوفين ،خضصت غمار تجربة التنقيب إان
صصح القول على مكمن الخطأا في القاموسش
ال -ق -دي -م «ب -راي  ،»6وك -ان ه -ذا ب -ت -رج -م -ة
ال-ق-ام-وسش ال-ق-دي-م ب-واسص-ط-ة اإ’عÓ-م اآ’لي
إالى الكتابة العادية باللغة العربية ،وخÓل
العملية التمسصت نقائصش كثيرة من بينها أان
ط-ري-ق-ة ك-ت-اب-ة «ال-ه-م-زة» ف-وق اأ’ل-ف ت-بقى
نفسصها لدى كتابتها في موضصع آاخر مثÓ
«الهمزة تحت اأ’لف» ،أاي «تبقى العÓمة
بنفسش الرمز» ،كما أان غياب الشصكل لكونه
ث- -ق -ي  Ó-يصص -عب م -ن م -ه -م -ة ال -ق -راءة ل -دى
ال -م -ك -ف-وف ،وح-ت-ى اأ’رق-ام ب-ال-ل-غ-ة ال-ح-ي-ة
وبالرياضصيات تختلف رموزها بلغة «البراي»
يضصاف إالى ذلك أان كتاب الرياضصيات ’
يخلو من الكتابة اأ’دبية».
وأاضص -افت« :وه -ك-ذا ت-رّك-زت أاب-ح-اث-ي ب-ه-ذا
الخصصوصش ،واسصتغرقت  5سصنوات كاملة من

عام  1986وحتى عام  ،1991وتمكنت خÓل
ت-لك ال-ف-ت-رة م-ن اخ-ت-راع وإان-ج-از «ق-ام-وسش
بريما» الجديد «براي  8نقاط».
أاما عن اختراع د ـ صصبرينة الثاني تقول:
«واصصلت أابحاثي لتذليل الصصعاب والعراقيل
أام-ام ال-م-ك-ف-وف-ي-ن وضص-ع-اف ال-بصصر ،وبدأات
أاف -ك -ر ف -ي أاداة ج -دي -دة ت -ك -ون م-ه-ت-م-ه-ا كـ
«العصصا البيضصاء» ،وتمّكنت خÓل عام 2007
من اختراع جهاز جديد ومتطور ،لكن هذا
الجهاز يعمل بتقنية «الليزر» وأاطلقت عليه
اسصم «السصيدو’» عن طريق الذبذبات عن
ب -ع -د وع-ل-ى مسص-اف-ة م-ن  8إال -ى  10أامتار،
يسصاعد على توجيه الشصخصش المكفوف دون
ا’سصتعانة باآ’خرين ،ويسصاعد المكفوف في
تفادي صصعوبات السصير ،والصصعود والنزول
ع- -ل- -ى السص Ó-ل -م وغ -ي -ره -ا م -ن ال -م -ن -اط -ق
المرتفعة.

ب  Óق ي م و’ اأخ  Óق و’ ت قال يد ،فال ُع ري ’
يعني فقط رمي المÓبسش جانبا والخروج
الى مجتمع يخجل من نطق هذه الكلمة
اأص ص  ، Óب ل هو اأيضصا عري ا ل روح من ق ي م
ا’نتماء والهوية...هو الطامة الكبرى على
اأ ي م -ج -ت -م -ع ت -ظ -ه -ر ف-ي-ه اأع-ر اضش م-رضص-ي-ة
كتلك التي نعانيها اليوم ،وهو سصبب فشصلنا
ف -ي ال -ت -خ -ل ص ش م -ن ا ل-ذه-ن-ي-ة ا لسص-ائ-دة ف -ي
المجتمع اتجا ه المراأ ة .
م ن هن ا تكون الخ ط و ة ا ’أول ى ف ي ت غ ي ير
ه -ذ ه ال -ع -ق -ل -ي -ة  ،ل -ي سش خ -روج ا ل -م -راأ ة ف -ي
م -ن -تص ص -ف ال -ل -ي -ل ل -ل -رقصش ف-ي ا ل-مÓ-هي و’
قبولها اسصتعباد الرجل لها ،بل هي تربية
جي ل ك ام ل ع لى احترا م ا ل م راأ ة ا ل تي ق ال
الرسصول صصلى الله عليه وسصلم ’« :يكرمها
اإ’ ك ري م و’ ي ه ي ن ها اإ’ّ ل ئيم » .
ع -ل -ي -ن -ا اأن ن -رّب -ي ج -ي  Ó-ع -ل -ى اح -ت -رام
ا’خ -ت  Ó-ف واح -ت -رام ا’نسص -ان ب -ع-ي-دا ع -ن
ا’أي -د ي -ول -وج -ي -ا ت اأو ا ل-ت-ل-ون-ات ا لسص-ي-اسص-ي-ة،
ا’حترام ب ك ل ما تع ن يه ا ل ك ل مة ،علي نا اأن
نربي جي Óيرى في التدخين مضصرة على
ص ص ح ة الم د خ ن س صواء كان ر ج Óاأو امراأة،
ح ّ-ر م -ه رج -ال ال -د ي -ن ع-ل-ى ك-ل-ي-ه-م-ا ول-يسش
المراأة ف ق ط  ،ع ن د ما يصصل ا ل م جت م ع اإلى
وضصع تدخين الرجل في المسصتوى الذي
ي -وض ص -ع ف -ي -ه ت -د خ -ي -ن ا ل-م-راأ ة ،ح-ي-ن-ه-ا ف قط
ن س ص -ت -ط -ي -ع اأن ن -ت -ك ّ-ل -م ع-ن ا ل-مسص-اوا ة ا ل-ت-ي
ن ط م ح اإلي ها ف ي مجت م ع حضصاري ذو ق ي م
اإ ن س ص ا ن ي ة ع الي ة .

ولكن التزامها السصياسصي جعلها تصصل لرئاسصة
م- -ج- -لسش إادارة ه- -ذه ال- -م- -ن- -ظ- -م -ة .ووصص -فت
الجامعة التي تدرسش فيها راين بأانها طالبة
ون -اشص -ط -ة م -ل -ت -زم -ة وسص -ط أاق -ران -ه-ا ،بسص-بب
لمسصاتها البارزة وتطلعها إالى التغيير .فهي
ت -ك -اف -ح ال -ع -نصص -ري -ة وال-ت-ط-رف ال-م-ؤودي إال-ى
ال -ع -ن -ف ،ب -ي -ن -م -ا ت -دع -و إال -ى ال -مسص -اواة ب -ي-ن
الجنسصين.
وقالت بوزيتون في تصصريحات سصابقة لموقع
« »intheirshoesال - -ك- -ن- -دي ،بصص- -ف- -ت- -ه- -ا
مهاجرة من الجيل اأ’ول ،إانها تجد صصعوبة
في العثور على مكانها في المجتمع ،فقد كان
عليها تعلم لغة جديدة وثقافة جديدة وتقاليد
جديدة ،واسصتغرق ا’أمر منها بضصع سصنوات
لتطوير حبها وترحيبها ببلدها الجديد دون
الشصعور بخيانة بلدها الجزائر.
وأاوضص -حت أان أاصص -عب قضص -ي -ة ت -واج -ه -ه-ا ه-ي
مسص-أال-ة ال-ع-نصص-ري-ة وال-ت-م-ي-ي-ز ،إا’ أان-ها تعلمت
اسصتخدامها كقوة ’ تعوقها عن المضصي قدما
ف-ي ط-ري-ق-ه-ا ،م-ط-ال-ب-ة الشص-ب-اب ب-السص-ير على
ن -ه -ج-ه-ا ل-ل-ت-غ-لب ع-ل-ى ال-ع-نصص-ري-ة وال-ت-م-ي-ي-ز،
فالمثابرة أامر ’ بد منه في أاي شصيء.وذكرت
راين أان المجتمع الكندي بحاجة إالى فتح
عقوله لتمثيل تنوع الشصباب الكندي وعرضش
م -خ -ت -ل -ف وج-ه-ات ن-ظ-ر ال-م-واط-ن-ي-ن .ف-ل-دى
الجميع إامكانات وقوى يمكن من خÓلها بناء
أاشصياء مذهلة.

صصليحة ال ّصصغÒة...أاغنية خالدة
ص ص -ل -ي -ح -ة ا لّص ص -غ -ي -ر ة ا ل -م -ط ر ب ة ا ل ك ف ي ف ة
ذات الصصوت القوي ،اسصمها الحقيقي
هند زكريا .ولدت سصنة  1943بمدينة
الكاف التونسصية القريبة من الحدود
ا ل - -ج -ز ا ئ -ر ي -ة و م -ن -ط -ق -ة و ا د ي س ص -و ف
و ن ش ص - -اأ ت ف - -ي ا ل - -ج - -ز ا ئ - -ر  .ا ن - -ط - -ل - -ق ت
م س ص -ي -ر ت -ه -ا ا ل -ف -ن -ي -ة ع -ب -ر ا ل -ه -و ا ي -ة م -ن -ذ
ت - -ع - -ل - -ي - -م - -ه - -ا ا ’ ب - -ت - -د ا ئ - -ي ث - -م م - -ن
ا ل -ك -و ن س ص -ر ف -ا ت -و ا ر ب -م س ص -ا ع -د ة ا ل -ف -ن -ا ن
ا ل -م -و س ص -ي -ق -ا ر ص ص  Ó-ح ا ل -م -ه -د ي  ،ا ل -ذ ي
اأ خ -ذ ب -ي -د ه -ا و ا ه -ت -م ب ص ص -ق -ل م -و ه -ب -ت ه ا
ا ل ف ن ي ة م د ة  4س ص ن و ا ت  ،و ت ع لّ م ت ع ل ى
ي د ه اأ ص ص و ل ا ل غ ن ا ء و ا ل ط ر ب .

ج م ع ت ف ي اأ د ا ئ ه ا ب ي ن ا ل ف ن ا ل ت و ن س ص ي
و ا ل ج ز ا ئ ر ي  ،ف غ نّ ت ل ل م ط ر ب ة ص ص ل ي ح ة
ا ل ت و ن س ص ي ة  ،و ق ي ل اإ ّن ه ا م ن ف ر ط ح ّب ه ا
ل ه ا و ا ’إ ع ج ا ب ب ف نّ ه ا  ،س ص ّم ت ن ف س ص ه ا
صصليحة الصصغيرة.
و ل - -ل - -ج -ز ا ئ -ر غ ّ-ن -ت اأ ش ص -ه -ر اأ غ -ا ن -ي -ه -ا
ا ل -خ -ا ل -د ة ب -ا ل ّ-ل -غ -ة ا ل -ف ص ص -ح -ى ا ’أ ن ش ص -و د ة
ا ل - -ث - -و ر ي - -ة « ي -ا ث -و ر ة ا ’أ ح -ر ا ر »  ،ا ل -ت -ي
ص ص ا ر ت ع ن و ا ن ا ل  Óس ص ت ق  Óل و ت ر ّد د ف ي
ك ل ذ ك ر ى س ص ن ة  . 2 0 0 3ر ح ل ت ا ل ف ّن ا ن ة
ص ص ل ي ح ة ص ص غ ي ر ة ب ع د اأ ن ت ر ّب ع ت ع ل ى
ع -ر ش ش ا ل ّ-ن -ه ض ص -ة ب -ا ’أ غ -ن -ي -ة ا ل -ج -ز ا ئ ر ي ة
بداية السصتينيات.

ثقافة

ذك
ريـ ـ
ـ ات

األربعاء  ٠٩أاكتوبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٠صصفر  ١٤٤١هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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م ـلك األغني ـة الصصحراوي ـة

“ر ألأيام وألأسسابيع وألشسهور وألسسن Úويبقى أسسم ألكبار سساطعا ،لأن ﬁطاتهم ‘ أ◊ياة مرتبطة بال‚ازأت
ألتي حققوها ع Èمسسارهم أŸهني ،ومن ب Úألشسخصسيات ألفنية وألقامات ألكبÒة خليفي أحمد ألذي لقب Ãلك
ألأغنية ألصسحرأوية ألتي بصسم بها ‘ قلوب أÓŸي Úصسوت وأآدأء هذأ ألعمÓق ليسس ككل ألأصسوأت ‘ هذأ ألنوع
من ألغناء ،حيث أأبدع ‘ أأدأء ألأغا Êأÿالدة على غرأر أأغنية «نتفكر عربان رحالة» «قمر ألليل» وغÒها من
ألروأئع ألصسحرأوية ألبدوية ألتي أقتحم بها أأك Èأ◊فÓت ألرأقية وأŸهرجانات دأخل ألوطن وأŸغرب ألعربي
وبعضس ألدول ألعربية مثل سسوريا ألتي غنى بها أأمام أ÷ماه Òألعربية ونال أعجابا كبÒأ نظرأ لأدأئه ألرأئع
وبصسوت عربي أأصسيل.
بحثنا ‘ صسفحات ذكريات خليفي أحمد ألÌية وألفنية ،فانبهرنا من أأ◊انه أÿالدة وألتي بقيت منقوشسة ‘
قلوب أÓŸي Úمن عشساق هذأ ألعمÓق وفنه ألرأئع ..أنه خليفي أحمد ألذي وصسفه كبار ألنقاد وأŸعجب Úبه،
Ãلك ألأغنية ألصسحرأوية.

ÖdÉW øH OGƒDa :OGóYGE
مولده ونشصاأته
ولد اŸطرب الصصحراوي الكب Òوأاسصتاذ األغنية
ال -ب -دوي -ة والصص -ح-راوي-ة ‘  ١٩٢٢بسص-ي-دي خ-الد
وترعرع ‘ بلدته وقضصى طفولته وسصط عائلة
اÙاف-ظ-ة ك-ج-م-ي-ع أاسص-ر اولد ب-ن خ-ل-ي-ف-ة ف-ك-ان
خ-ل-ي-ف-ي اح-م-د م-ن ال-ذي-ن ق-رؤووا ال-ق-رآان ال-ك-رË
وحفظ نصصفه.

ولعه بالقصصائد وهو شصاب
بعدما “تع بحفظ جزء من القرآان الكر Ëكان
م -ول -وع-ا أايضص-ا ب-ال-قصص-ائ-د ال-دي-ن-ي-ة ال-ذي سص-ق-لت
موهبته وصصوته ،حيث حفظ بعضض القصصائد عن
طريق خاله سصي ا◊اج وسصي بن خليفة الذي كان
هو اآلخر عاشصق للفن الصصحراوي ،من هنا بدأات
ب -ذرة ال-ب-داي-ة ت-ظ-ه-ر ل-ه-ذا اŸط-رب اŸت-مّ-ي-ز ‘
ال -غ -ن -اء الصص -ح -راوي ال -ذي أاب -دع ف -ي-ه أاي-ن-م-ا ح-ل
وار–ل وأاصص- -ب -ح ب -ع -ده -ا اŸط -رب الصص -ح -راوي
اŸتميز عن باقي مطربي جيله.

ظهوره  ‘ ..الذاعة
ب -ع -د ب -داي -ت-ه اŸوف-ق-ة ‘ ب-ل-دت-ه ،اق-ت-ح-م م-ب-ن-ى
اإلذاعة فانتقل من قصصر الشصÓلة إا ¤العاصصمة
وعمره  ٢٠سصنة ،لكونه كان عاط Óعن العمل،
عمل ‚ارا ثم يقوم بإاحياء بعضض ا◊فÓت وكان
هذا سصنة ١٩٤١داخل بلدته ،وخارجها .حيث جاء
Óذاع-ة ف-أاخ-ذه م-ع-ه وق-دم-ه ل-ل-ج-م-ه-ور عÈ
ب -ه ل  -إ
الذاعة كمطرب واعد ‘ األغنية الصصحراوية.

راقية‡ ،ا جعله يفوز بأاحلى وأارقى تكر Ëنظرا
Óغ-ن-ي-ة الصص-ح-راوي-ة اŸم-زوج-ة
ألدائ -ه ال -رائ -ع ل  -أ
بالنغم الصصحراوي األصصيل وبنوتة شصرقية ،عرف
خليفي رحمه الله كيف يوظفها بصصوته األنيق
وا÷ذاب والذي يتجاوب مع كل األ◊ان التي
قدمت له.

مسصرح قرطاج
بعد النجاح ‘ مهرجان تونسض  ١٩٦٧جاءته دعوة
أاخرى للمشصاركة ‘ مهرجان قرطاج الدو‹ الذي
شص -ارك ف-ي-ه ك-ب-ار ال-ف-ن-ان Úم-ن اŸغ-رب ال-ع-رب-ي،
والعا ⁄العربي والدو‹ –صصل على وسصام الدرجة
ال -ث -ان -ي -ة ت -ق -دي -را ل -ه ل -ل -م -ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى الÎاث
اŸغاربي.

زيارته لليبيا

ك -م -ا ج -اءت-ه دع-وة إا ¤ل-ي-ب-ي-ا الشص-ق-ي-ق-ة ،وك-ان ل-ه
اسصتقبال جماهÒيا متميزا مقابل ما قدمه بآادائه
Óغ-ن-ي-ة الصص-ح-راوي-ة ا÷زائ-ري-ة األصص-ي-ل-ة وذات
ل -أ
البعد العربي.

تاألقه  ..بسصوريا
إاذا كان خليفي قد أابدع ‘ بداية حياته الفنية
سصابقا ،إال أان تأالقه الكب Òكان سصنة ١٩٧٩بسصوريا،
أاين شصارك ‘ ملتقى األغنية العربية ،أاين كان هذا
اŸلتقى Ãثابة لقاء كبار الفنان Úالعرب وكان هذا
اŸل -ت -ق -ى م -ت -ل -ف-زا ع ÈاŸع-م-ورة ال-ع-رب-ي-ة ون-ال
اŸي -دال -ي -ة ال -ذه -ب -ي-ة ب-ام-ت-ي-از ك-م-ا زار اŸم-ل-ك-ة
السص -ع -ودي -ة وك-ان ل-ه
نصصيب

من اللقاءات مع اŸثقف Úوأاصصحاب الفن األصصيل
‘ اŸشصرق واŸغرب العربي ،كما غنى لفحول
الشصعراء من أامثال الشصيخ سصي يوسصف ،والشصيخ بن
قيطون ،وكلهم من أابناء بلدته ،وغنى أايضصا للشصيخ
عيسصى بن علي من قصصر الشصÓلة.

حضصوره الدو‹
Óغ-ن-ي-ة الصص-ح-راوية
ك-ان خ-ل-ي-ف-ي أاح-م-د سص-ف Òل -أ
و–صصل على جوائز وميداليات وتكرÁات خارج
الÎاب الوطني ،وهذا ليسض ›املة لهذه القامة
ولكنه فرضض نفسصه كمغني ‘ الفن الصصحراوي
الذي غناه بعضض مطربي جيله على غرار عبابسصة
عبد ا◊ميد ،رابح درياسصة ،لكن خليفي كان يتميز
بصصوت متميز ‘ الداء الراقي‡ ،ا جعله
يلقب Ãلك األغنية الصصحراوية والبدوية.

خليفي ُكرم على طريقة
الكبار
“يزه ‘ أاداء األغا Êالصصحراوية
وقدرته الفائقة ‘ توظيف اللحن
الصص- -ح- -راوي ،ج- -ع- -ل- -ت- -ه م- -ن بÚ
ال -ف -ن-ان Úال-ذي-ن اع-جب ب-ه-م آالف
اŸسصتمع Úوحتى اŸلوك،
ففي  ١٩٨٩جاءته
دعوة
رسصمية
من

سصطع ‚ ..مه
إان خليفي الذي قدم إا ¤الفن وهو ‘ سصن
الشصباب ،فتمكن ‘ وقت وجيز بأان يبدع
نظرا لتميز صصوته فجاءته فرصصة كبÒة
‘  ،١٩٥٨ / ١٩٥٦أاين شصارك ‘ حصصة
ا÷يÓلية بالذاعة رفقة رفيق دربه ‘
الغناء والطرب عبد الرحمن عزيز ،من
هنا سصطع ‚مه ‘ األغنية الصصحراوية
 ..والقصصائد الدينية التي انطلق بها وهو
شصاب ‘ قصصر الشصÓلة.

الحÎاف
دخل عميد األغنية الصصحراوية الحÎاف
م-ن ب-اب-ه ال-ع-ريضض ب-أاغ-ن-ي-ته اŸشصهورة
وطنيا ومغاربيا (قمر الليل نتونسض
ب -يك) ل-لشص-اع-ر ال-ب-دوي اŸشص-ه-ور
عبد الله بن كريو من األغواط
وأاصص-ب-ح ه-ذا الشص-اع-ر وخ-ل-يفي
ث- -ن- -ائ- -ي م- -ت- -ك- -ام -ل ‘ ›ال
التعاون الفني األصصليل.

ذاع صصوته مغاربيا
‘  ١٩٦٧ج-اءت-ه دع-وة رسص-م-ي-ة
ل -ل -مشص -ارك-ة ‘ اŸه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘
ب- -ت -ونسض وي -ق -ول -ون أان -ه أاب -دع ‘ ه -ذا
اŸهرجان الذي حضصرته شصخصصيات فنية

ملك
اŸغرب
ا◊سصن الثا Êآانذاك ليشصارك ‘ ا◊فل
اÿاصض ب-ع-ي-د ال-ع-رشض ال-ذي حضص-رت-ه ن-خ-ب-ة
كبÒة من الفنان Úالعرب ،فكان خليفي أاحمد
من ب Úهؤولء القطاحل ‘ الغناء فكرم أاحسصن
تكر Ëمن قبل اŸلك اŸغربي ا◊سصن الثا.Ê
‘  ١٩٨٨كانت له فرصصة أاخرى ليكون حاضصرا
باŸغرب ليشصارك ‘ عدة حفÓت Ãناسصبة عيد
اŸلك ا◊سصن الثا ،Êوعيد الشصباب باŸغرب وكان
مشص-ارك-ة ق-ي-اسص-ي-ة م-ن ال-ف-ن-ان Úال-ع-رب .ك-ما كرم
أايضصا من طرف وزير البيئة سصابقا شصريف رحماÊ
الذي زاره ‘ بيته وقدم له تكرÁا متميزا نظرا
لقيمة هذا الفنان الكب Òالذي ابدع ‘ الغناء
الصصحراوي والبدوي.

‘  2006التلفزة الوطنية تكرمه
كانت سصنة  ‘ ٢٠٠٦حياة خليفي أاحمد ،أاين قامت
ال-ت-ل-ف-زة ال-وط-ن-ي-ة ب-ت-ك-رÁه ،وهذا بحضصور رجال

الدولة
يتقدمهم
رئ -يسض ا◊ك -وم -ة األسص -ب-ق
ع- -ب- -د ال- -ع -زي -ز ب -ل -خ -ادم
وشص -خصص -ي -ات سص -ي -اسص -ي -ة
وف - -ن- -ي- -ة راق- -ي- -ة ج- -اءت
◊ضص- -ور ه- -ذا ال -ت -ك -رË
لصص - - - -احب ا◊ن- - - -ج- - - -رة
ال -ذه -ب -ي-ة والصص-وت ال-ذي
ظ - -ل شص- -اﬂا ك- -ال- -ط- -ب- -ول
وسصيبقى خالدا إا ¤األبد وكان
آاخر تكر Ëلهذا العمÓق الذي
ق-ال ع-ن-ه ت-ك-ر Ëال-ت-ل-ف-زة ال-وط-نية
يبقى خالدا ‘ نفسصي.

بالكصصاب (سصعد) الذي يعت Èأاحد اŸوسصيقيÚ
الذين يرتاح لهم خليفي إاضصافة إا ¤اŸرافقة مع
أاصص -ح -اب ال -ط -ب -ل وال -درب -وك-ة ورغ-م أان ال-غ-ن-اء
الصص -ح -راوي ي -ح -ل -ى ب -ال-ن-اي وال-كصص-ب-ة إال أان
خ -ل -ي -ف -ي ي -حب ال-ت-ن-وي-ع ‘ األ◊ان ،ب-ح-يث
رافقته الفرقة اŸوسصيقية ‘ أاك Ìمن ◊ن
وال-ت-ي ك-ان ي-ت-ن-اوب ع-ل-ى ق-ي-ادت-ه-ا ع-م-ال-قة
ال -ت -ل -ح .Úع -ل-ى غ-رار اŸوسص-ي-ق-ار شص-ري-ف
قرطبي ،تيسص Òعقله ،معطي بشص ،Òعبد
ال -ل -ه ك-ري-و ،ألن ه-ؤولء اŸل-ح-ن Úوال-ع-ازفÚ
اŸاه -ري -ن ‘ سص -م -اء األغ -ن -ي-ة ال-عصص-ري-ة ،أاو
الشصعبية أاو الصصحراوية فكلهم كانوا فطاحلة
تسصي Òالفرقة اŸوسصيقية التي كانت ترافق كبار
اŸغني Úا÷زائري Úوعلى رأاسصهم خليفي احمد
الذي رافقته هذه الفرقة ‘ أاك Ìمن حفل خاصصة
أاغنية (نتفكر عربان رحالة) التي أابدع ‘ ادائها
‚م األغنية الصصحراوية  ..وغÒها..

ميÓده
عباسض احمد اŸعروف فنيا خليفي احمد نسصبة
إا ¤قبيلة أاولد بخليفة التي تسصكن بدائرة رأاسض
الوادي ،ولية الÈج ولد ‘  ١٩٢١أاو  ،١٩٢٢بسصيدي
خالد ولية بسصكرة نشصأا وترعرع ‘ بلدته وقضصى
طفولته و‘ وسصط عائلته اÙافظة كجميع أاسصر
أاولد بخليفة.
اŸهنة :مغني ،ومÎجم وشصاعر وكاتب وصصحفي
حيث برز ‘ اآلداء ،أاينما حل وار–ل ‘ توظيف
األغنية الصصحراوية بشصكل عصصري متميز.

الأغا Êاÿالدة

وفاته

تغنى خليفي احمد مئات األغا Êع Èا◊فÓت
واŸسصارح داخل الوطن وخارجه ،إا‰ا األغنيات
ت -خ -ت -ل -ف م -ن واح -دة إا ¤أاخ -رى خ -اصص -ة أاغ -ن-ي-ة
«حيزية» التي نالت شصهرة كبÒة ‘ الوسصط الفني،
حيث غناها عدة مطرب ،Úمنهم عبد ا◊ميد
عبابسصة ،درياسصة ،غ Òأان أاداء خليفي كان متميزا
لهذه األغنية التي صصورت فيما بعد ‘ مسصلسصل
للمخرج حزر‹ ،كما غنى أايضصا (نتفكر عربان
رحالة) (قمر الليل نتونسض بيك) والكث ÒوالكثÒ
من األغا Êالناجحة واÿالدة والتي بصصمت ‘
قلوب عشصاق الفن الصصحراوي.

تو‘ عمÓق األغنية الصصحراوية الذي عرفناه عن
قرب ،ها هو القدر يخطفه يوم ٢٠١٢/ ٠3/ ١٨
عن عمر  ٩١سصنة كلها عطاء ،حيث ترك إارثا فنيا
خالدا تتذكره األجيال.

فرقة خليفي اŸوسصيقية
الكل يعرف أان األغا Êالصصحراوية أاغلبها يرافقها
ال -ن -اي ،وال -قصص-ب-ة و خ-ل-ي-ف-ي ك-ان دائ-م-ا م-رف-وق-ا

خليفي  ..مات لكن فنه باقٍ
يبقى خليفي رحمه الله أاحد القامات اÿالدة ‘
سصماء األغنية الصصحراوية والبدوية األصصيلة حيث
أابدع ‘ آاداء األغا Êالتي غناها داخل الوطن
وخ -ارج -ه وك -ان ب -ح -ق سص -ف Òزم -ان -ه ‘ ال -ط-رب
الصص - -ح- -راوي ع ÈاŸسص- -ارح وال- -ق- -اع- -ات وأام- -ام
اÓŸي Úوطنيا وعربيا .يبقى فن خليفي خالدا
ألن اآلداء راق ويتغنى بصصوت ليسض ككل األصصوات
لذا لقب خليفي Ãلك األغنية الصصحراوية على
غرار أاغنية حيزية ،نتفكر عربان رحالة و….

ثقافة

’ربعاء  ٠9أاكتؤبر  2٠19م
اأ
المؤافق لـ  1٠صضفر  1٤٤1هـ

لطفال
معرضص الكتاب بعنابة يسستقطب قراءه من ا أ

إاصشدارات ،ورششات ونششاطات بيداغوجية متنوعة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعّد الثانية بعد تلك اŸوّقعة مع جامعة أام البواقي

مذّكرة تعاون مششÎك ب Úجامعة الوادي واإلسشراء بفلسشطÚ

لسسراء» ‘ غزة بفلسسط ،Úمذكرة تفاهم
وقع كلّ من جامعة الوادي ا÷زائرية وجامعة «ا إ
وت -ع -اون مشسÎك ،وذلك ‘ إاط -ار «ت -ع-زي-ز سس-ب-ل ال-ت-ع-اون اŸشسÎك ب Úا÷ام-ع-ت ،Úوت-ب-ادل
لسسراء أان التفاقية تنصّص
لكادÁية والبحثية اıتلفة» .وذكر موقع جامعة ا إ
اÈÿات ا أ
لكادÁية،
على «تشسجيع البحث العلمي ،والعمل اŸشسÎك على تبادل اŸعلومات واŸنشسورات ا أ
لضسافة إا ¤التعاون اŸشسÎك ب Úا÷امعت Úعلى تنظيم التظاهرات العلمية ،وتعزيز
با إ
لكادÁية والعلمية والثقافية والجتماعية».
التنمية ا أ

أسسامة إأفرأح

إاق -ب -ال ك -ب Òتشس -ه-ده اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة
للمطالعة العمومية بعنابة ،والتي –تضسن
م - -ع - -رضص ال- -ك- -ت- -اب– ،ت شس- -ع- -ار «ح- -دائ- -ق
اŸعرفة» ،حيث أان رواد اŸكتبة وإا ¤غاية
 20أاك-ت-وب-ر ا÷اري ع-ل-ى م-وع-د م-ع ﬂت-لف
ال -ع -ن -اوي -ن ال -ق -ي -م -ة وال -ه -ادف -ة ‘ ﬂت -ل -ف
التخصسصسات واÛالت..

عنابة :هدى بوعطيح
إاصضدارات لمختلف الفئات العمرية والجنسضية
تزين بها بهؤ المكتبة العمؤمية ،ليكؤن فرصضة
ل- -ك -ل سض -ك -ان ب -ؤن -ة ال -ت -ق -رب م -ن ال -م -ع -رضس
’كتشضاف أاحدث اإ’صضدارات ،وما جادت به
قريحة العديد من الكتاب الجزائريين ،حتى
أان اأ’طفال سضيجدون ضضالتهم من خÓل هذا
الصضالؤن ،الذي يفتح أابؤابه أايضضا لهذه الفئة
م -ن خ Ó-ل ال -م -ع -روضض -ات وم -ن خ Ó-ل أايضض -ا
مختلف النشضاطات والؤرشضات المؤجهة لهم.
ع -ل-ى ه-ذا اأ’سض-اسس ت-ع-رف ال-ت-ظ-اه-رة إاق-ب-ا’
Óطفال مرفقين بأاوليائهم ،والذين ’
كبيرا ل أ

يرغبؤن التفؤيت على أابنائهم فرصضة اقتناء ما
يسض -اع -ده -م ع -ل -ى ت -ن-م-ي-ة أاف-ك-اره-م ،وت-ن-ؤي-ر
عقؤلهم ،حيث أابان الكثير من اآ’باء وأاطفالهم
ـ خÓل تؤاجدنا بالمكان ـ عن إاعجابهم بما
يقدمه الصضالؤن لهذه الفئة باللغتين العربية
والفرنسضية ،والذين هم بحاجة إالى مثل هذه
ال -م-ب-ادرات ل-ل-مشض-ارك-ة ف-ي نشض-اط-ات ت-رب-ؤي-ة
وب-ي-داغ-ؤج-ي-ة تسض-اع-ده-م أايضض-ا ف-ي مسضارهم
الدراسضي.
معرضس الكتاب غني بالنشضاطات والؤرشضات
التربؤية ،والتي تنظم كل يؤم سضبت وثÓثاء،
على غرار ورشضة «أاطفالنا مسضتقبلنا» ،ورشضة
ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ح-ؤل ال-م-ج-م-ؤعة الشضمسضية ،ورشضة
تنشضيطية في علم الفلك ،مع العلم أان هناك
جمعيات ثقافية تشضارك في الصضالؤن ،على
Óطفال
غرار جمعية الجاحظية ،والتي تقدم ل أ
نشض -اط -ات ب -ي -داغ -ؤج -ي -ة ورسض-م ،إاضض-اف-ة إال-ى
ج-م-ع-ي-ة «أاب-ن-اء ع-ن-اب-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة» والتي تقدم
محاضضرة حؤل «المقروئية».
كما سضيكؤن اأ’طفال على مؤعد مع لقاءات

ترفيهية تربؤية من خÓل جلسضة «الحكؤاتي»
م- -ع قصض- -ة «ال- -عصض- -ف- -ؤر اأ’ح- -م- -ق» و»ل- -م- -اذا
ا’سض -ت -ب -داد» ،ك -م -ا ل -ن ي -خ -ل -ؤ ال-م-ع-رضس م-ن
اللقاءات العلمية ،من خÓل تنشضيط محاضضرة
حؤل «النظريات الفلكية» من تقديم الدكتؤر
«عطاء الله رضضا» ،وسضيكؤن الصضالؤن فرصضة
ل- -ت- -ب- -ادل ال -م -ع -ارف أايضض -ا م -ن خ Ó-ل ب -عضس
ال-زي-ارات ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ج-م-عيات ومدارسس،
ع -ل -ى غ -رار «م -درسض-ة ع-ائشض-ة أام ال-م-ؤؤم-ن-ي-ن»
و»مدرسضة أاثيني سضالم» ،إاضضافة إالى «الجمعية
الثقافية للتÓميذ المتفؤقين».
من جهة أاخرى ،فإان الطلبة أايضضا كان لهم
نصض -يب ف -ي ه -ذا ال -م -ع -رضس ،ب -ح -يث وج -دوا
ضض -ال -ت -ه -م ف -ي -م -ا يسض -اع -ده -م ف -ي م-ن-ه-ج-ه-م
الدراسضي سضؤاء في المجال اأ’دبي أاو القانؤني
أاو ا’قتصضادي ،دون نسضيان عشضاق الروايات
ال- -ت- -ي ت- -ت- -ن -ؤع ف -ي ه -ذا ال -م -ع -رضس م -ا ب -ي -ن
ال -ك Ó-سض -ي -ك -ي -ة وال -م -ع -اصض -رة ل -ك -ب -ار اأ’دب -اء
والروائيين ،كما تتخلل التظاهرة بيع باإ’هداء
أ’عمال بعضس الكتاب.

تشسارك بتسسعة متسسابق ‘ Úمنافسسات التظاهرة

ا÷زائر ضشيف ششرف مهرجان مصشر الدو‹ Ÿوسشيقى الفرانكو

سستكون ا÷زائر ضسيف شسرف
م-ه-رج-ان مصس-ر الدو‹ Ÿوسسيقى
ال -ف -ران -ك -و ،ال -ذي ت -ق -ام دورت-ه
الثالثة من  21حتى  25أاكتوبر
ا÷اري .وÁث - -ل اŸتسس - -اب - -ق - -ون
ا÷زائ - - -ري - - -ون أاك Èع- - -دد م- - -ن
اŸت - - -ن - - -افسس ‘ Úمسس - - -اب- - -ق- - -ت- - -ي
اŸه - -رج- -انÃ ،ا ي- -ع- -ادل تسس- -ع- -ة
أاصس -وات غ -ن -ائ -ي -ة م -ن -ه -ا أاصس-وات
Îﬁف- - - - -ة .وتشس - - - -ه - - - -د ه - - - -ذه
ال -ت -ظ-اه-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة مشس-ارك-ة
دول ع -رب -ي -ة وأاوروب -ي-ة ،ب-ي-ن-ه-ا
سس -ب -ع دول تشس -ارك ‘ اŸسس -اب -ق -ة
لغ- -ن- -ي- -ة اŸن -ف -ردة
اÿاصس- -ة ب- -ا أ
«السس-ي-ن-غ-ل» ،واŸسس-ابقة اŸتعلقة
بأا◊ان وأاغا ÊاŸوسسيقار الراحل
ﬁمد عبد الوهاب.

اŸركب الثقا‘ عبد الوهاب سسليم بشسنوة

مواعيد ثقافية ثّرية على مدار ششهر أاكتوبر

شسرعت إادارة اŸركب الثقا‘ عبد الوهاب
سس-ل-ي-م بشس-ن-وة ‘ Œسس-ي-د ب-رن-ام-ج ثقا‘ ثري
وم -ت -ن -وع ع -ل -ى م -دار الشس-ه-ر ا◊ا‹ “اشس-ي-ا
واŸواعيد الجتماعية والتاريخية اŸميزة
وتلبية للحاجة الثقافية اŸعّبر عنها ﬁليا.

تيبازة :علي ملزي
في ذات السضياق ،فقد برمجت إادارة المركب
ندوة فكرية ،منتصضف الشضهر الحالي ،بمناسضبة
م-ؤع-د ي-ؤم ال-ه-ج-رة ي-نشض-ط-ه-ا أاح-د اأ’سض-اتذة
الباحثين في الشضؤؤون التاريخية تليها أامسضية
شضعرية ترتبط مؤاضضيعها بذات المناسضبة ،كما
يرتقب بأان يتم اختتام النشضاط الشضهري بندوة
فكرية أاخرى ،يؤم  29أاكتؤبر ينشضطها أاحد
ال -م-ج-اه-دي-ن ب-م-ن-اسض-ب-ة ذك-رى ان-د’ع ال-ث-ؤرة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ت-ل-ي-ه-ا أامسض-ي-ة شض-ع-ري-ة ذات صض-ل-ة
بالمناسضبة.
أاما فيما يتعلق بالمعارضس فقد تّمت تهيئة
أاروقة المّركب ’سضتقبال معرضضين متميزين
يعنى أاو’هما بمعرضس اللؤحات الفنية للفنانة

صضباح ولد طالب من و’ية الجزائر و الفنان
عمر زفان من البؤيرة على مدار نصضف اأ’ول
من الشضهر فيما خصضصس نصضف الثاني منه
للفنانين بكفؤسضة شضريف من الشضلف و زيدوك
عبد الحليم من تيبازة الذين يشضاركان بجملة
من اللؤحات الفنية المرتبطة بتظاهرة يؤم
الهجرة .
ك-م-ا ح-ظ-يت ف-ئ-ة اأ’ط-ف-ال ب-ب-رم-ج-ة عروضس
ترفيهية و أاخرى مسضرحية أامسضية كل جمعة
على مدار الشضهر بحيث يفترضس بأان تنشضطها
م -ج-م-ؤع-ة م-ن ال-ف-رق ال-ق-ادم-ة م-ن ال-ج-زائ-ر
العاصضمة و بؤمرداسس و تيبازة ،فيما شضرعت
الؤرشضات التكؤينية في مختلف التخصضصضات
الفنية و اأ’دبية في عملها منذ بداية الشضهر
لفائدة فئة اأ’طفال على وجه الخصضؤصس و ’
تزال التسضجيÓت متؤاصضلة بها إالى حّد اآ’ن،
لتكتمل بذلك حلقات الدورة اأ’ولى للمؤسضم
الثقافي المحلي الجديد و المتزامنة مع بداية
الدخؤل ا’جتماعي.

يحمل عنوان « «بالÒيك ميوزيكسص» ويسستمر شسهرا كامÓ

معرضض جماعي لفنان Úتششكيلي ÚجزائريÚ

أسسامة  .إأ
اختارت إادارة «مهرجان مصضر
ال -دول -ي ل -م-ؤسض-ي-ق-ى ال-ف-ران-ك-ؤ»
ال -ج -زائ -ر ل-ت-ك-ؤن ضض-ي-ف شض-رف
الدورة الثالثة ،التي تقام من 21
إالى  25أاكتؤبر الجاري بمدينة
شضرم الشضيخ المصضرية.
’عÓ-م ال-م-ح-ل-ي تصض-ري-ح
ن -ق-ل ا إ
وليد الحسضيني رئيسس المهرجان
ب -أان ا’خ -ت -ي -ار وق -ع ع -ل -ى دول-ة
ال -ج -زائ -ر ل-ت-ك-ؤن ضض-ي-ف شض-رف
ال - -دورة ال - -ث - -ال - -ث- -ة« ،ح- -ت- -ى أان
المتسضابقين الجزائريين يمثلؤن
أاكبر عدد من المتنافسضين في
مسض -اب -ق -ت -ي ال -م -ه -رج -ان ب-تسض-ع
أاصض-ؤات غ-ن-ائ-ي-ة ب-ي-ن-ه-م أاصضؤات
م-ح-ت-رف-ة» .وأاضض-اف ال-حسض-ي-ن-ي
ب -أان ه -ن -اك م -ط -رب -ا ج -زائ -ري-ا

شضهدت جامعة الؤادي تؤقيع مذكرة تفاهم
وتعاون مشضترك مع وجامعة «ا’إسضراء» في
غ -زة ب -ف -لسض -ط -ي -ن ،م -ذك -رة ت -ف-اه-م وت-ع-اون
مشض -ت -رك ،ت -دخ -ل ف -ي اإط -ار «ت -ع -زي -ز سض-ب-ل
ال-ت-ع-اون ال-مشض-ت-رك ب-ي-ن ال-جامعتين ،وتبادل
ال-خ-ب-رات ا’أك-ادي-م-ي-ة وال-ب-ح-ثية المختلفة»،
ب - -حسضب م - -ا ج - -اء ف- -ي م- -ؤق- -ع ال- -ج- -ام- -ع- -ة
الفلسضطينية.
اأضض- -اف ذات ال- -مصض -در اأن ال -م -ذك -رة ُوّق -عت
ب- -حضض -ؤر ك -ل م -ن ا’أسض -ت -اذ ال -دك -ت -ؤر ع -م -ر
ف -رح-ات-ي ،م-دي-ر ج-ام-ع-ة ال-ؤادي ،وا’أسض-ت-اذ
ال -دك -ت -ؤر ع -دن -ان ال -ح -ج -ار رئ -يسس ج -ام-ع-ة
ا’إسضراء ،خÓل جؤلة هذا ا’أخير العربية
ال -خ -ارج -ي -ة .وت -نصس م-ذك-رة ال-ت-ف-اه-م ع-ل-ى
تشض-ج-ي-ع ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،وال-عمل المشضترك
ع- -ل- -ى ت- -ب- -ادل ال- -م -ع -ل -ؤم -ات وال -م -نشض -ؤرات
ا’أكاديمية ،با’إضضافة اإلى التعاون المشضترك
ب-ي-ن ال-ج-ام-ع-ت-ي-ن ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ال-ت-ظ-اهرات
العلمية ،وتعزيز التنمية ا’أكاديمية والعلمية
والثقافية وا’جتماعية.كما تقضضي المذكرة
ك- -ذلك ب -ت -ؤث -ي -ق ال -ت -ع -اون ال -مشض -ت -رك ب -ي -ن

الجامعتين ،وتيسضير المشضاركة في مشضاريع
ال-ب-ح-ؤث ال-ع-ل-م-ي-ة ال-مشض-ت-ركة ،وتعزيز تبادل
ال- -ك- -ادر ا’أك- -ادي- -م- -ي ل- -ت- -ع- -زي- -ز ال -خ -ب -رات
وت-ط-ؤي-ره-ا ،ب-ا’إضض-اف-ة اإل-ى ت-ب-ادل الزيارات
ال-طÓ-ب-ي-ة ب-ي-ن ال-ج-ام-ع-ت-ين والتي تسضهم في
ت-ع-زي-ز ال-ت-ؤاصض-ل واإكسض-اب ال-ط-لبة المهارات
والمعارف الجديدة.
يذكر اأنها ليسضت المرة ا’أولى التي تؤقع فيها
جامعة ا’إسضراء الفلسضطينية اتفاقية تعاون
مع جامعة جزائرية ،حيث سضبق لها ذلك مع
ج -ام -ع-ة اأم ال-ب-ؤاق-ي .ك-م-ا وق-عت «ا’إسض-راء»
ات -ف -اق -ي -ات م -ع «ج-ام-ع-ة سض-ل-ج-ؤق وج-ام-ع-ة
ب -ان-دي-رم-ا ،واآ’ن-ي-ا وج-ام-ع-ة ال-زع-ي-م صض-ب-اح
الدين في تركيا» ،وهي اتفاقيات تاأتي «في
اإط-ار ال-روؤي-ة ا’سض-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-تهجها
جامعة ا’إسضراء لتطؤير التعليم العالي في
فلسضطين بشضكل عام ،وقطاع غزة على وجه
ال -خصض -ؤصس م -ن خ Ó-ل نسض-ج الشض-راك-ات م-ع
ال-م-ؤؤسضسض-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ا’إق-ليمية والدولية،
واإي -م -ان ً-ا م-ن-ه-ا ب-ال-دور ال-ك-ب-ي-ر ال-ذي ي-ؤؤدي-ه
التعليم العالي في المسضاهمة بدعم التنمية
المنشضؤدة في شضتى المجا’ت في فلسضطين»،
يضضيف ذات المصضدر.

سض -ي -ك -ؤن أاح -د ن -ج -ؤم ح -ف Ó-ت
المهرجان ،دون أان يكشضف عن
’ضضافة إالى المطربة
هؤيته ،با إ
’صض- - -ؤل
ال - - -ف - - -رنسض - - -ي- - -ة ذات ا أ
ال -ج -زائ -ري -ة سض -ارة أاي-ؤب ،ال-ت-ي
أاكدت مشضاركتها في التظاهرة.
’ولى التي يقام
هذه هي المرة ا أ
فيها هذا المهرجان تحت رعاية
وزارة الثقافة المصضرية ،وهؤ ما
اعتبره المنظمؤن تأاكيدا لنجاح
ال-دورت-ي-ن ال-ماضضيتين .ويشضارك
في هذه التظاهرة الثقافية دول
عربية وأاوروبية ،من بينها سضبع

دول سض-تشض-ارك ف-ي مسض-اب-ق-ت-ين،
Óغ -ن -ي -ة
خ ّصض- -صضت أاو’ه- -م- -ا ل - -أ
ال- - -م- - -ن- - -ف- - -ردة أاو م - -ا ي - -ع - -رف
بـ»السض-ي-ن-غ-ل» ،واخ-تّصضت ثانيهما
ب -أال -ح -ان وأاغ -ان -ي ال -م -ؤسض-ي-ق-ار
الراحل محمد عبد الؤهاب.
ك- -م- -ا ي- -ن- -ت- -ظ- -ر أان يسض -تضض -ي -ف
ال -م -ه -رج -ان ب-اق-ة م-ت-ن-ؤع-ة م-ن
الضضيؤف ،من نجؤم المؤسضيقى
وال - -غ - -ن - -اء ،وسض - -ف - -راء السض Ó- -م
’نسضانية ،ومراسضلين من دول
وا إ
مختلفة ،إالى جانب شضخصضيات
رسضمية واجتماعية.

ُي -ذك -ر أان «م -ه-رج-ان م-ؤسض-ي-ق-ى
الفرانكؤ» كان ُيطلق عليه في
ال-دورت-ي-ن السض-اب-ق-تين «مهرجان
مصضر الدولي لمؤسضيقى الفرانكؤ
آاراب» ،وه -ؤ ال -ن -ط -ق ال-ف-رنسض-ي
’ن-ج-ل-ي-زي ل-عبارة «المؤسضيقى
وا إ
ال -ف -رنسض -ي -ة ال -ع -رب -ي -ة» .وسض -ب-ق
للجزائر تسضجيل حضضؤرها في
ه -ذا ال -م -ه -رج -ان ،سض -ؤاء ف-ي-م-ا
ي-ت-عّ-ل-ق ب-ال-ف-ن-ان-ي-ن المدعّؤين أاو
’سضماء الفائزة أاو حتى عضضؤية
اأ
لجنة التحكيم.

ال-قسس-م ال-ثقافي / :ي-ح-تضض-ن م-ت-حف الفن
ال -م -ع -اصض -ر ل-م-دي-ن-ة وه-ران م-ع-رضض-ا ج-م-اع-ي-ا
ل-ف-ن-ان-ي-ن تشض-ك-ي-ل-ي-ي-ن جزائريين وإاسضبان ،نظمته
المؤؤسضسضة الثقافية ا’سضبانية باليريا بالتنسضيق
مع شضركة النقل البحري ا’سضبانية باليريا التي
تتكفل بنقل المسضافرين بين مدينتي مسضتغانم
وفالنسضيا اإ’سضبانية ،و يحمل عنؤان «باليريكسس
ميؤزيكسس»،
يدخل المعرضس الذي يدوم شضهرا كام ،Óبداية
من أاول أامسس ،بحسضب رئيسس المؤؤسضسضة الثقافية
اإ’سضبانية باليريا ريكارد بريز افارسس « في إاطار
تعزيز التعاون الثقافي مع الدول التي تتعامل
معها شضركة النقل البحري ا’سضبانية باليريا التي
تتبع لها مؤؤسضسضته الثقافية» ،كما «تم تنظيمه
السضنة الجارية في عدد من المدن اإ’سضبانية
فيما تعتبر وهران أاول وجهة للمؤؤسضسضة خارج
إاسضبانيا».
أاضضاف ذات المتحدث أان» مؤؤسضسضته الثقافية
سضتنظم السضنة القادمة بإاسضبانيا معارضضا لفنانين

تشض -ك -ي -ل-ي-ي-ن ج-زائ-ري-ي-ن ب-غ-ي-ة ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ف-ن
التشضكيلي الجزائري وتعزيز التبادل بين الفنانين
في البلدين».
يشض -ارك ف -ي ال -م-ع-رضس  23ف-ن-ان-ا تشض-ك-يليا من
إاسضبانيا منهم زوليمة باقؤر وديانا بؤسضتامؤنت
وخ -ؤان ك-اراف-اك-ا ،إاضض-اف-ة إال-ى ج-زائ-ري-ي-ن ه-م-ا
محمؤد طالب من وهران وسضعيد دبÓجي من
مسض-ت-غ-ان-م ،وال-ذي-ن ت-ن-ؤعت ات-ج-اه-ات-ه-م ال-ف-نية
واإ’بداعية.
ي-تضض-م-ن ال-م-عرضس  98ع-م Ó-ف-ن-ي-ا م-ن ل-ؤح-ات
وصض-ؤر وأاع-م-ال ال-ن-حت ع-ل-ى ال-رخ-ام وال-ح-دي-د
اسض-ت-خ-دم ف-ي إان-ج-ازه-ا م-خ-ت-ل-ف ت-ق-ن-ي-ات الفن
ال-تشض-ك-ي-ل-ي ال-م-ع-اصض-ر .وت-ناول مختلف اأ’عمال
المعروضضة مؤضضؤع المؤسضيقى من خÓل رسضم
اآ’’ت المؤسضيقية الؤترية واإ’يقاعية والهؤائية
وآا’ت ال -م -ف -ات -ي -ح وغ -ي -ره -ا ال -مسض-ت-خ-دم-ة ف-ي
الجزائر وإاسضبانيا وكذا عروضس للعزف عليها،
إاضض -اف -ة إال -ى ت-ح-ؤي-ل ال-ن-ؤت-ات ال-م-ؤسض-ي-ق-ي-ة إال-ى
لؤحات فنية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  ٠٩أاكتوبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٠صضفر  44٠١هـ

ن الّتتؤيج بـ «الكأن» جعل كل اŸنتخبأت تطمح للفؤز على «اÿضسر»
أاّكد أا ّ

بلماضسـ ـ ـ ـ ـي« :ألكونغـ ـ ـ ـو منتخ ـ ـ ـ ـ ـب ج ـ ـ ـّيد
وكولومبيـ ـ ـ ـ ـا أختبـ ـ ـ ـ ـ ـار حقيقـ ـ ـ ـي لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا»
’نهمأ أامأم منتخب Úقؤي ،ÚواŸنأفسسة سستكؤن
وصسف النّأخب الؤطني مؤاجهتي الكؤنغؤ وكؤلؤمبيأ بأŸهمت Úأ
كبÒة ب ÚالÓعب Úمن اجل اثبأت الؤجؤد ‘ الفÎة اŸقبلة ،وتفأدي ضسيأع فرصسة التؤاجد مع اŸنتخب ‘ ظل
تؤاجد ’عب Úخأرج القأئمة ينتظرون الفرصسة.

عمار حميسسي

«سسأمنح الفرصسة لكل الّÓعب»Ú

«غيأب خأميسس وفألكأو لن يؤؤثّر
على كؤلؤمبيأ»
أاّكد جمال بلماضضي على ضضرورة تشضريف
اأ’ل- -وان ال- -وط- -ن- -ي- -ة خÓ- -ل اŸواج -ه -تÚ
ال- - -ودي- - -ت Úأام - -ام ك - -ل م - -ن ال - -ك - -ون - -غ - -و
ال -دÁق-راط-ي-ة وك-ول-وم-ب-ي-ا ،ح-يث ق-ال إاّن
ا÷ميع ُمطالبون بتقد Ëأافضضل ما لديهم
كالعادة ،وكولومبيا منتخب ’ يقتصضر على
خاميسس وفالكاو وُمسضتواه أاك Èبكث Òمن
التوقف عند ’عب Úفقط ،ومن ا÷يد
مÓ- -ق- -اة م- -ن -ت -خب ب -ع -ي -د ع -ن ط -ب -ي -ع -ة
اŸنتخبات ا’فريقية ،خاصضة أان منتخب
كولومبيا يعد من اŸنتخبات القوية».

«نحن أابطأل إافريقيأ وا÷ميع
يريد الفؤز علينأ»
أاوضض-ح ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-ماضضي
ب-أان-ه ُم-ت-حّ-م-سس ل-رف-ع ال-تحديات ا÷ديدة
التي تنتظر أاشضباله ،خاصضة بعد تتويجهم
ب- -ال- -ك- -ان اأ’خÒة ‘ مصض- -ر ،وق -ال« :اآ’ن
وضضعنا تغيّر ،أاصضبحنا اŸنتخب الذي ُيريد
ا÷ميع إاسضقاطه أ’ّننا ‘ القّمة وأاصضبحنا
أابطال القارة اإ’فريقية ،وسضُنÓقي ك Óمن
ال-ك-ون-غ-و ال-دÁق-راط-ية وبعدها كولومبيا،
وال ُ -ف -رصض -ة سض-ت-ك-ون ُم-ت-اح-ة ل-ن-ا م-ن أاج-ل
الوقوف على ُمسضتوانا ،وكما قلت سضابقا
ا÷ميع يريد الفوز علينا».

«نقصس الّراحة سسبب تراجع
مسستؤى بؤ‚أح»
كشضف الناخب الوطني جمال بلماضضي أانّ

١8٠٦8

فرصسة مهّمة لÓسستثمأر ‘ اŸؤاهب الشسأبّة

ن ـ ـادي أأوŸبيـ ـ ـك مارسسيليـ ـ ـا يفتت ـ ـح
مدرسسة لتكوين ألّÓعب Úبا÷زأئـ ـر

افتتح صسبيحة أامسس رسسميأ سسف Òنأدي مأرسسيليأ «بأزيل بؤ‹» برفقة اŸدير
العأم للنأدي «لؤرون كؤليت» برنأمج «أاوام سسكؤل ا÷زائر» ‘ ندوة صسحفية
ن ّ
ظمهأ مسسؤؤولؤ النأدي الفرنسسي ÓÃعب «فؤت فأيف» ببلؤطة ببلدية سسطأوا‹
بألعأصسمة كثأ Êمدرسسة ‘ شسبكة اŸدارسس الكروية ‘ العأ ⁄للنأدي الفرنسسي
’و ¤التي ” افتتأحهأ بتؤنسس شسهر أاوت الفأرط ،وهؤ مشسروع يهدف من
بعد ا أ
خÓله فريق عأصسمة ا÷نؤب الفرنسسي إا ¤نسسج جسسؤر وعÓقأت متينة مع
ا÷زائر كخطؤة أاو ¤للمشسروع الكب Òالذي Áلكه الفريق.

ﬁمد فؤزي بقاصص
تصسؤير :فؤاز بؤطارن

 ⁄يفّوت بلماضضي الفرصضة خÓل الندوة
الصض -ح -ف -ي -ة ال -ت -ي ع -ق -ده-ا أامسس Ãرك-ز
–ضض ÒاŸن -ت -خ -ب -ات ال -وط -ن -ي-ة بسض-ي-دي
موسضى ،أان الفÎة اŸقبلة سضتشضهد عمÓ
كبÒا من جانبه من أاجل ا◊فاظ على
هذا اŸسضتوى.

أاّكد الّناخب الوطني جمال بلماضضي أاّنه
يهدف Ÿعاينة بعضس الÓعب Úعن قرب،
خ - - -اصض - - -ة ال - - -ذي- - -ن  ⁄يشض- - -ارك- - -وا م- - -ع
اŸنتخب ،وقال الناخب الوطني ‘« :كل
مرة تكون لدينا الفرصضة من أاجل إاظهار
كل الÓعب Úإامكاناتهم ،سضنسضتغلها وأاريد
رؤوية بعضس الÓعب Úعن قرب ،و’ يوجد
أافضضل من أان أاعاينهم ‘ مباراة دولية،
وخ- -اصض- -ة ‘ ظ- -ل ال- -ظ- -روف ال- -ت- -ي ‰ر
بها ونحن اŸنتخب الذي يلعب ا÷ميع
من أاجل ا’طاحة به ،ونحن أابطال إافريقيا
علينا أان نواصضل ‘ هذه الديناميكية».
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السضبب الرئيسس ‘ تراجع مسضتوى بو‚اح
Óرهاق ،وقال
‘ الفÎة اأ’خÒة يعود ل إ
بلماضضي« :هناك بعضس الÓعب Úأاخذوا
وقتا من الراحة عكسس البعضس اآ’خر بعد
التتويج بكأاسس إافريقيا ،وبو‚اح ليسس ‘
نفسس اŸسضتوى الذي كان عليه اŸوسضم
اŸاضضي ،وهو  ⁄يأاخذ قسضطا من الراحة
أ’نه كان معنيا Ãواجهة هامة ‘ دوري
أابطال أاسضيا ،كما أانّ بو‚اح يلعب من أاجل
الفريق ويجري كثÒا فوق أارضضية اŸيدان
ويبدو منهكا».

«حسسأ Êسسيحظى بفرصسته
كأملة»
أاّكد الناخب الوطني جمال بلماضضي أاّن
الÓعب إالياسس حسضا Êسضيحظى بفرصضته
‘ هذا الÎبصس من أاجل التأاكيد على
أاحقيته بهذا ا’سضتدعاء ،وقال بلماضضي:
«حسضا ⁄ Êيحظ بفرصضته مع اŸنتخب
ال- -وط- -ن- -ي ،أارى أان -ه Áت -لك ا’م -ك -ان -ات،
صض -ح-ي-ح أان-ه  ⁄ي-ب-دأا ب-أافضض-ل ط-ري-ق-ة م-ع
اŸنتخب لكنه ليسس اأ’ول الذي ترك هذا
اأ’ثر ،و لدي ثقة كبÒة بأان يكون أافضضل
من ذي قبل ،وسضتكون له الكلمة اأ’خÒة ‘
أان يظهر إامكاناته أاو ’».

«لسست مسسؤؤو’ عن اŸنتخب
اÙلي»
شض ّ-دد ج -م -ال ب -ل -م -اضض -ي ع -ل -ى أاّن-ه يضض-ع
اŸنتخب اÙلي ضضمن أاولوياته ،وهذا
رغ- -م أان- -ه ل- -ن ُي- -شض- -رف ع- -ل -ي -ه م -ن ه -ن -ا
فصضاعدا ،وقال ‘ هذا الشضأان« :أانا أامتلك
اإال -ت -زام-ات ع-دي-دة ولسضت إانسض-ان-ا خ-ارق-ا
أ’ق- -وم ب- -ك -ل شض -يء ب -ال -نسض -ب -ة ‹ ج -م -ي -ع
الÓعب Úا÷زائري Úسضواء ينشضطون ‘
ال -ب -ط -ول -ة أاو ‘ اÿارج ُم-ه-م-ون وي-ن-ال-ون
إاه -ت -م -ام-ي ،و ل-ق-د سض-م-حت أ’عضض-اء م-ن

ط -اق -م-ي ال-ف-ن-ي ب-ال-ت-واج-د م-ع-ه-م خÓ-ل
تصضفيات الشضان وسضأادّعمهم بكل الطرق
Ÿتاحة».
ا ُ

«سسليمأ Êأاضسحى الّرقم واحد ‘ منصسبه»
أاشض -اد ج-م-ال ب-ل-م-اضض-ي م-درب «اÿضض-ر»
بالنجم إاسضÓم سضليما ،Êالذي يقدم ‘
مسضتويات كبÒة مع فريقه موناكو ،وقال
بلماضضي« :سضليماÁ Êشضي فوق اŸاء كان
قد وصضل للفريق ‘ آاخر أايام اÒŸكاتو،
وال- -ي- -وم ه- -و ال- -رق- -م واح -د ‘ م -ون -اك -و،
وسضليما Êهو الÓعب الذي يظهر دائما
‘ اŸباريات وبلغة اأ’رقام هو حاسضم وأانا
لسضت م -ت-ف-اج-ئ-ا Ãسض-ت-وى سض-ل-ي-م-ا Êأ’ّن-ي
أاعرفه جيدا ،ومع الذهنية الكبÒة التي
يتمتع بها Áكنه الذهاب بعيدا».

«امكأنية عؤدة بلقبلة واردة»
أاوضضح الناخب الوطني جمال بلماضضي بأان
إام -ك -ان -ي -ة إاسض -ت -دع -اء ه -ريسس ب-ل-ق-ب-ل-ة ‘
Ÿسضتقبل واردة ،وتبقى ُمرتبطة Ãسضتواه
ا ُ
’ غ Òواسضتحضضر إابن مُسضتغا Âالفضضيحة
التي وقع فيها الÓعب ،وكانت سضببا ‘
طرده قبل الكان اأ’خÒة رافضضا تضضخيم
اأ’مور وقال« :ما وقع فيه بلقبلة ُيمكن
وصضفه بكل شضيء ما عدا باأ’مر غ Òالقابل
للعفو عنه ،ولسضت بالشضخصس الذي يقوم
ب -ق -ذف سض -ي -ارة اإ’سض-ع-اف واُŸن-افسض-ة ‘
منصضب بلقبلة قوية جدا ولكي يعود يجب
أان يكون اأ’فضضل».

’فضسل ‘ إافريقيأ»
«ﬁرز حأليأ هؤ ا أ
أاشضاد مدرب اŸنتخب الوطني بامكانات
الÓعب رياضس ﬁرز ،حيث قال:
«ﬁرز ح -ال -ي -ا م -ن أافضض -ل ال Ó-ع -ب‘ Ú
إافريقيا إان  ⁄يكن أافضضلهم رفقة ماÊ

وصض Ó-ح ،وأاع -ت -ق -د أاّن ت -ت -وي -ج -ه ب-ج-ائ-زة
ا’فضضل ‘ افريقيا يبقى أامرا منطقيا
بحكم أاّنه تّوج بلقب كب Òومهم ،وهو كأاسس
ا’· ا’ف -ري -ق -ي -ة ال -ت-ي ك-ان ي-ح-ل-م م-اÊ
وصضÓح بالتتويج بها ،ولهذا شضخصضيا أا“نى
أان يتوج بهذا اللقب الشضخصضي اŸهم».

«أا“ّنى أان تقّدم ا÷ألية
ا÷زائرّية صسؤرة ‡ّيزة»
أاّكد بلماضضي أانّ اللّعب ‘ فرنسضا يبقى
أامرا جيدا ،حيث قال« :فرنسضا يتواجد بها
عدد كب Òمن ا÷الية ا÷زائرية ،وهو أامر
منطقي بحكم العÓقات التاريخية ،و⁄
أاتعجّب من نفاد التذاكر ‘ وقت قياسضي
بسضبب العدد الكب Òمن أافراد ا÷الية من
أاراد حضضور اŸباراة ،ولكن باŸقابل يجب
على ا÷الية أان تقّدم صضورة جيدة عن
ا÷زائر من خÓل التشضجيع بصضورة مثالية
خÓل هذه اŸباراة».

«’ أادري إان كأن غؤ’م يريد
العؤدة للمنتخب»
كشض-ف ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-ماضضي
تفاصضيل مُثÒة ،ولكن بطريقة ُمحتفظة
ُم- -فسض- -را اأ’سض -ب -اب ال -ت -ي ت -دف -ع -ه ل -ع -دم
اسضتدعاء فوزي غو’م ،وقال:
«هناك أامور يجب أان أاكون ُمتحّفظا فيها،
ولكّني أاؤوّكد بأاّني أاتابع فوزي و ⁄أاشضطبه
من حسضاباتي ،و’ يوجد أاي مُشضكل بيني
وب Úفوزي إان  ⁄أاسضتدعه ،فإان ذلك من
أاجل اŸنتخب الوطني ’ غ Òلقد قمت
بالتنقل إاليه عندما كان ‘ وضضعية صضعبة،
ويعا Êمن إاصضابة خطÒة على مُسضتوى
الُركبة ،و‘ بعضس اأ’حيان ردود فعل ’
تكون تلك التي نتوقعها ،و’ يوجد توجيه
ال -ل-وم ل-ه-ؤو’ء الÓ-ع-ب ،Úول-ك-ن ه-ل ت-وج-د
رغبة لديهم للعودة ا ¤اŸنتخب؟».

أاّ-ك - - -د اŸدي - - -ر ال - - -ع - - -ام ل - - -ن - - -ادي
مارسضيليا «لورون كوليت» بأاّن برنامج
«أاوام سضكول ا÷زائر» Áثل فرصضة
م -ه-م-ة ل-ت-ك-وي-ن اŸواهب الشض-اب-ة ‘
العاصضمة وكذا ا◊صضول على تكوين
ذا مسض -ت -وى ع -ا‹ ت -رب -وي -ا وت -ق -ن-ي-ا،
موضضحا بأان مسضؤوو‹ نادي مارسضيليا
يهدفون من خÓل هذا الÈنامج إا¤
ترسضيخ قيم النادي الفرنسضي العريق
اŸتوج الوحيد بكأاسس رابطة اأ’بطال
اأ’وروبية لكرة القدم ‘ فرنسضا.
«كوليت» كشضف بأان الÈنامج الذي
سضيتم طرحه على الشضباب العاصضمي
يتميز Ãنهجية فريدة من نوعها ‘
تكوين الشضباب من سضن  5إا ١٦ ¤سضنة
من طرف فريق تقني ذا تأاهيل عال
مشض ّ - -ك - -ل م - -ن م - -درب Úوت - -رب- -ويÚ
ومؤوطرين للتحضض Òالبد Êوالذهني،
باإ’ضضافة إا ¤أاخصضائي ‘ اŸعا÷ة
ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ،و›م-ل الÈن-ام-ج ي-ت-م
ب-إات-ب-اع ت-وصض-ي-ات واŸن-اه-ج اÿاصضة
لنادي أاوŸبيك مارسضيليا.
تأأّكدنأ بأأّننأ لسسنأ حأضسرين
بألشّسكل الكأ‘ ‘ ا÷زائر
اŸدير العام لنادي مارسضيليا أاعرب
ع -ن سض -ع -ادت -ه ل -ل-ع-ودة إا ¤ا÷زائ-ر
ب -ع -دم -ا زاره-ا م-ن-ذ  3أاشض-ه-ر ،أاي-ن
ال -ت -ق -ى وزي -ر الشض -ب -اب وال -ري -اضض-ة
«سضليم رؤووف برناوي» للحديث عن
مشض - -روع ال- -ف- -ري- -ق ال- -ف- -رنسض- -ي ‘
ا÷زائ -ر ،وق -ال ب -ه -ذا اÿصض -وصس:
«التقيت بالوزير ‘ فÎة كأاسس أا·
إاف -ري -ق -ي -ا ووق -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ك-انت
سض -ت -خ -وضس م-واج-ه-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ‘
البطولة ،حيث أاكد ‹ الوزير بأان
ا÷زائر سضتنال اللقب القاري وهو
ما حدث –ديدا ،وباŸناسضبة أاهّنئ
كل الشضعب ا÷زائري على التتويج
القاري» ،وأاضضاف« :مدينة مارسضيليا
وناديها “لك دائما عÓقات ‡يزة
وحميمية مع ا÷زائر ،وتأاّكدنا بأاّننا
لسضنا حاضضرين بالشضكل الكا‘ ‘
ا÷زائ - - -ر» ،وت - - -اب - - -ع ح - - -دي - - -ث - - -ه
قائ»:Óشضعور مؤوسضف أان تشضعر بأاّنك
ﬁب -وب ،و’ Áك -نك أان ت -ت -ق -اسض -م
ن -فسس الشض -ع -ور م -ن -ذ ت-و‹ «ف-رانك
م - -اك - -ورت» شض - -ؤوون ال - -ن- -ادي ب- -ات
اŸغرب العربي أاولوية بالنسضبة لنا،
وقّررنا القيام Ãشضاريع على أارضس
ال -واق -ع وه-ي ا’ح-ت-ك-اك ب-الشض-ب-اب
ا÷زائري».
اŸدي- -ر ال- -ع -ام أاوضض -ح ب -أان -ه ي -جب

دحمؤن خÓل الؤرشسة الؤطنية حؤل النّزاهة ‘ الّريأضسة:

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروقات وتÓع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب بالّنتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج سسجّلناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
^ تنقية الّريأضسة من الفسسأد أاولؤّية وطنيّة

ن ّ
Óمن الؤطني ورشسة Ãقر اŸدرسسة
ظمت اŸديرية العأمّة ل أ
العليأ للشسرطة حؤل نزاهة الريأضسة بحضسؤر وزير الداخلية
Óمن الؤطني وكل
وا÷مأعأت اÙلية واŸدير العأم ل أ
الفأعل ‘ Úا◊قل الريأضسي .وبهذه اŸنأسسبة تدّخل وزير
الداخلية وا÷مأعأت اÙلية بكلمة أاّكد فيهأ على أانّ الدولة
ا÷زائرية مهتّمة كثÒا بأ÷أنب الريأضسي وتنقيته ،لذلك
ن هذه الؤرشسة التي جمعت كل الفأعل Úتدوم يؤمÚ
فإأ ّ
ن هذا
تنأقشس كل اŸؤاضسيع اŸرتبطة بأ◊قل الريأضسي ،أ
’ّ
’فكأر اŸهّمة
اللّقأء مهم حيث يتبأدل فيه كل ا◊أضسرين ا أ
التي تعألج قضسأيأ الريأضسة وﬁأربة الفسسأد.

فؤؤاد بن طالب

أاضضاف السضيد الوزير :لقد ’حظنا العديد من اÿروقات من طرف
البعضس والّتÓعب حتى بالنّتائج التي وصضلت إا› ¤رى الفسضاد ،وقال إان
اأ’من الوطني يرافق ويتابع كل الرياضضات من أاجل –سض ÚاŸسضتوى
للممارسض ،Úو‘ هذا اÛال تسضعى إادارة اأ’من الوطني إا ¤تأاط Òكل
الرياضضي Úحتى يكونوا خ Òخلف  Òÿسضلف ،حيث نعمل جاهدين من
أاج -ل ت -رق-ي-ة ال-ري-اضض-ة ال-ن-زي-ه-ة وت-ن-م-ي-ة ق-درات ال-ري-اضض-ي ‘ Úوسض-ط
الشض-رط-ة ،ك-م-ا ه-ي ف-رصض-ة ل-ل-ت-ع-اون م-ع ج-م-ي-ع الشض-رك-اء م-ن-ه-ا ال-ل-ج-نة
اأ’وŸبية من أاجل مكافحة كل السضلبيات ،وتطبيق القوان Úلتنظيم
اأ’نشضطة الرياضضية مع –ديد اŸهام.
وأاضضاف الوزير إاّن اأ’نشضطة الرياضضية تسضاهم ‘ تفتح الفكر ،خاصضة وأان
خرت امكانيات كثÒة وكبÒة ،منها إانشضاء اŸعاهد
الدولة ا÷زائرية سض ّ
واŸنشضآات الرياضضية وﬂابر لتحليل اŸنشضطات ،ثم أاضضاف أان كل

الرياضضات اسضتفادت من ا÷ماعات اÙلية وبكل ا’مكانيات ،وهذا
قصضد التكوين النزيه واÿروج بإاطارات تكون فاعلة ‘ تطوير الرياضضة
ا÷زائرية ،واÿروج بها إا ¤بّر اأ’مان.
القأنؤن فؤق ا÷ميع

Óمن الوطني بكلمة ذات أابعاد مسضتقبلية
بعدها تدّخل اŸدير العام ل أ
للرياضضة ،حيث قال إاّنه ’بد من تطبيق القوان Úأاثناء تنظيم كل
الّنشضاطات الّرياضضية ،مؤوّكدا بأاّن الهدف من تنظيم هذه الورشضة هو جعل
القانون الرياضضي فوق ا÷ميع ،ما يعني أانّ أامورا كثÒة وقعت ‘
اÓŸعب وغÒها ،على غرار العنف وما ينجر عنه من سضلبيات ،وهذا
كله يقّلل من ‡ارسضة الرياضضة النزيهة التي فقدت جوهرها ،وعليه فإاّن
الّرياضضة ‘ حد ذاتها أاداء وتسضلية وأاخÓق ومتنّفسس لكل الفئات العمرية.
وقال إاّن اأ’نشضطة الرياضضية تسضاهم ‘ تفتح الفكر والتواصضل ما بÚ
اÛتمعات ،ولذلك حان الوقت لÎقية الرياضضة وتطويرها بأاسضلوب
حضضاري بعيد عن اŸزايدات وعن كل السضلبيات ،و‘ هذا ا’طار سضنّت
قوائم تشضريعية تخدم الرياضضة وبأاطر علمية تسضاعد على السض Òا◊سضن
للرياضضة ،مع ضضبط ال ّصضÓحيات لكل الفاعل Úوتثم ÚالعÓقات ‘ هذا
اÛال مع دول أاخرى على غرار بريطانيا أ’ن تنظيم هذه الورشضة ‘
ا÷زائ- -ر ب- -حضض- -ور خÈاء ﬂت ّصضﬁ ‘ Ú- -ارب- -ة ال- -فسض -اد ل -ه -ا أاب -ع -اد
اسضÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-ع-ودة ب-ال-ري-اضض-ة ا ¤مسض-اره-ا الّ-ط-بيعي وال ّنظيف ،أ’ّننا
جميعا نعمل من أاجل –قيق الّنزاهة ‘ الوسضط الرياضضي ،ونشضر هذه
الورشضة الّتكوينية ع 48 Èو’ية والتحاور عن بعد ،وهذا يعني أان حضضور
خÈاء «اأ’نÎب -ول» ل -دل -ي-ل ع-ل-ى ا’ه-ت-م-ام اŸت-واصض-ل م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة
الرياضضة النزيهة ،وتعزيز قدرات الرياضضي ‘ Úجّو نظيف.

حضسؤر اŸنظّمة الّدوليّة للشّسرطة ا÷نأئيّة شسيء مهم
و‘ نهاية اليوم اأ’ول من هذا الّلقاء اÿاصس بأاشضغال هذه الورشضة حول
نزاهة الرياضضة ،تدّخل العميد اأ’ول بعزيز لعراسس نائب مدير القضضايا
ا’قتصضادية واŸالية Ãديرية الشّضرطة القضضائية ،مصضّرحا لل ّصضحافة بأانّ
Óمن
حضض-ور اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة لّ -لشض-رط-ة ا÷ن-ائ-ي-ة (أانÎب-ول) يسض-م-ح ل -أ
الوطني والعدالة بأاخذ كل ا’جراءات القانونية الهامة ،وقال إاّننا نناقشس
خÓل هذين اليوم Úكل القضضايا التي تصضب ‘ ﬁاربة الفسضاد بجميع
أاشضكاله ‘ الوسضط الرياضضي.
لقأء مهم يخدم الّريأضسة ا÷زائرية
أاّما مصضطفى براف أاّكد أامام الصضحافة بأانّ هذا اللّقاء يجمع كل اÈÿاء
اıت ّصضﬁ ‘ Úاربة الفسضاد ،فهذا شضيء مهم Ÿعا÷ة كل القضضايا
Óم -ن
ب- -ط -ري -ق -ة ق -ان -ون -ي -ة و–ت إاشض -راف «اأ’نÎب -ول» ،م -ا يسض -م -ح ل  -أ
واıتصض ‘ Úهذا اÛال Ãتابعة اŸفسضدين .وعن هذه اŸبادرة قال
براف إاّنني سضعدت كثÒا أان أاشضارك ‘ هذه الورشضة التي تشضرف عليها
Óمن الوطني ،وهذا قصضد ﬁاربة الفسضاد الذي تفشّضى
ا’دارة العامة ل أ
هنا وهناك ،ويجب أان نعمل جميعا من أاجل تنظيف ﬁيط الرياضضة
والعودة بها إا ¤مكانتها ورفعها إا ¤مسضتوى الدول الراقية ،وأاعتقد أاّن
Óمن الوطني
كلمتي وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية واŸدير العام ل أ
فيهما الكث Òمن النّصضائح القيّمة والقانونية ،والهادفة من أاجل إاصضÓح
اŸنظومة الرياضضية ‘ ا÷زائر.

ا’سضتثمار ‘ الشضباب كون اهتمام
ال -ط -ف-ل ب-ال-ري-اضض-ة وال-ف-ري-ق ال-ذي
سضيشضجعه مسضتقب Óيبدأا ‘ الفئة
العمرية ما ب 5 Úسضنوات إا١٦ ¤
سض -ن-ة ،وب-ال-ت-ا‹ الشض-ب-اب ا÷زائ-ري
سض-ي-م-ث-ل ج-م-ه-ورا مسض-ت-ق-ب-ليا لنادي
العاصضمة الفرنسضية ،كما أاوضضح ذات
اŸتحدث بأان افتتاح مدرسضة نادي
م -ارسض -ي -ل -ي -ا ب -ا÷زائ -ر ي-ع-ت Èأام-را
رم- -زي- -ا ،م- -ؤوك- -دا ب- -أان ذلك يÈه -ن
التزام النادي اŒاه ا÷زائر مهد
كرة القدم ولشضبابها ،متمنيا أان يعود
مسض-ؤوول-و ال-ن-ادي ل-ل-ج-زائر Ãشضاريع
ج -دي -دة ت -ؤوك -د ب -أان-ه-م سض-ي-نسض-ج-ون
عÓ- -ق- -ات وط- -ي- -دة أاك Ìب Úن- -ادي
م -ارسض -ي-ل-ي-ا وا÷زائ-ر ،وق-ال أايضض-ا:
«أاشض- -ك- -ر مسض- -ؤوو‹ مÓ- -عب «ف -وت
ف-اي-ف» ع-ل-ى احÎاف-ي-ت-ه-م ال-ع-الية،
ك -م -ا أاؤو ّك -د ب -أان ’ع -ب -ي م -دارسض -ن -ا
سض -يسض -م -ح ل -ه -م م -ن زي -ارة م -دي -ن-ة
م - -ارسض - -ي- -ل- -ي- -ا وم- -نشض- -آات ال- -ن- -ادي
لÓحتكاك أاك Ìبالنادي عن قرب
وك- -ي ن -رسض -خ ل -ه -م ق -ي -م وت -ق -ال -ي -د
النادي».
وبخصضوصس عشّضاق النادي الفرنسضي
‘ ا÷زائر قال‰« :لك  7٠٠أالف
جع جزائري على صضفحاتنا ‘
مشض ّ
م- -واق- -ع ال- -ت -واصض -ل ا’ج -ت -م -اع -ي،
وسضنعمل على أان يتضضاعف العدد ‘
السضنوات اŸقبلة ،وقّررنا أان نفتح
صضفحات للنادي باللغة العربية حتى
نسضمح لعشّضاقنا با’طÓع على كل
صضغÒة وكبÒة عن نادينا باللغة التي
يتحّدثونها».
بر›ة لقأء ودي مع نأٍد
جزائري أامر صسعب
وعن ما اإذا كان سضيتم بر›ة
مباراة ب Úنادي مارسضيليا واأحد
ا’أن -دي -ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى غ-رار

شض- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد اأو م- -ول -ودي -ة
ا÷زائ- - -ر ال- - -ذي ي- - -قÎب م- - -ن
ا’حتفال Ãئويته ،اأّكد باأن ذلك
سض -ي -ك-ون اأم-را رائ-ع-ا سض-واء ك-ان
ذلك ‘ ا÷زائ - - - - - - - - - - - - - - -ر اأو ‘
م-ارسض-ي-ل-ي-ا ،ل-ك-ن-ه اأوضض-ح ب-اأّن ’
شضيء رسضمي خصضوصضا اأن السضنة
ا÷اري-ة سض-تّ-ت-سض-م بضض-ي-ق الوقت
نظرا ’إجراء ا’ألعاب ا’أوŸبية
ويورو  ،٢٠١٩والتي سضيكون فيها
الÓعبون معنيون باŸشضاركة مع
منتخبات بÓدهم.
من جانبه سضف Òالنادي «بازيل
بو‹» كشضف باأّن الشّضراكة بÚ
نادي مارسضيليا ومÓعب «فايف
ف - -وت» ه - -ي ع Ó- -ق - -ة دائ- -م- -ة،
م-و ّضض-ح-ا ب-اأّن-ه-ا سض-ت-ك-ون فرصضة
م -ن اأج-ل م-ع-اي-ن-ة ك-ل الÓ-ع-بÚ
ال -ذي -ن ي -ت -ل ّ -ق -ون ب-رن-ام-ج «اأوام
سضكول با÷زائر» ،وسضيسضمح لهم
ذلك بالبقاء دائما على اتصضال
م - - -ع ا÷زائ- - -ر ،وق- - -ال اأيضض- - -ا:
«ال - -ه - -دف ا’أسض- -اسض- -ي ح- -ال- -ي- -ا
ب -ال -نسض-ب-ة ل-ن-ا ل-يسس ال-ب-حث ع-ن
العصضاف Òالنادرة بل العمل على
ت- -ك- -وي- -ن اأك Èع -دد ‡ك -ن م -ن
الشضباب على قيم الفريق ،لكن
‘ ح- -ال- -ة ت -واج -د ’عب خ -ارق
للعادة سضنضضعه نصضب اأعيننا».
لÓإشضارة ،سضيحل وفد من نادي
ا÷ن- -وب ال- -ف- -رنسض- -ي ’ف- -ت -ت -اح
اŸدرسض -ة رسض -م -ي-ا ب-حضض-ور ك-ل
ال Ó- -ع- -ب ÚاŸسض- -ج- -ل ،Úح- -يث
سضيمتد الÈنامج على مدار ١١
شض -ه -را بÈن -ام -ج ع-م-ل م-دت-ه 4
سض -اع -ات ونصض -ف ‘ ا’أسض -ب -وع،
وذلك اأي- -ام ال -ث Ó-ث -اء وا÷م -ع -ة
والسض-بت ،ب-ق-ي-م-ة  ١3٠األ -ف دج
للموسضم الكروي.

م›Èة ‘  12أاكتؤبر ا÷أري

إأدأرة «ألعميد» ترفضض
تأاجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ألقّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أÙلّية أأمام أ’– ـ ـاد

ع ّ-ب -رت إادارة م -ؤل-ؤدي-ة ا÷زائ-ر ع-ن رفضس-ه-أ
اŸقÎح الذي تقّدمت به نظÒتهأ من ا–أد
ال -ع -أصس -م -ة ،ب -ت-أأج-ي-ل ال-دارب-ي اŸق-رر ي-ؤم 12
أاكتؤبر ،إا ¤مؤعد ’حق.

وكان ا–اد العاصضمة ،قد تقّدم بطلب رسضمي إا ¤ا’–اد
ا÷زائري لكرة القدم ،بتأاجيل اŸباراة بسضبب تزامنها مع
فÎة التوقف الدو‹ ،والتي سضتعرف انضضمام ’ 5عب Úمن
النادي إا ¤اŸنتخب العسضكري ،إاضضافة إا ¤مؤويد ال،‘Ó
Ÿعسضكر اŸنتخب الليبي.
وعلم من مصضادر داخل الفريق أان إادارة اŸولودية تصضر
’سضباب التي قّدمها
على رفضس اŸقÎح ،خاصضة وأان ا أ
ا’–اد كغياب الÓعب ÚالدوليÁ ’ Úكن قبولهاÃ ،ا أان
’مر
النادي سضيفتقد ÷هود ’عب واحد مؤوثّر ويتعلق ا أ
ب - - - - - - - - - - -ال - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - -ي ال.‘Ó- - - - - - - - - - -
و“ّثل اŸواجهة قّمة حقيقية بالنسضبة للمولودية وا’–اد،
خاصضة أان مباريات الداربي العاصضمي غالبا ما تخطف
’نظار ‘ ا÷زائر بفضضل اŸشضاهد اŸميزة التي يبصضم
ا أ
عليها الطرفان فوق أارضضية اŸيدان وباŸدرجات.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

 ٠9أاكتوبر  : ١9٥٨صشرح ““فرحات
عباسس““ رئيسس ا◊كومة اŸؤوقتة
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ب-أان:
““ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وطني مسشتعدة
لوقف إاطÓق النار““.
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خÓل عملية اسشتطÓع Ãنطقة بوجلبا ‘ Êخنششلة

ا÷يشش يلقي القبضش على إارهابي Úاثن Úويوقف عنصسري دعم

“ك-نت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-بي،
أاول أامسس الث -ن ،Úخ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة اسس-ت-طÓ-ع
Ãنطقة بوجلبا Êببلدية بابار (خنشسلة) ،من
إال -ق -اء ال -ق -بضس ع -ل -ى إاره -اب-ي )2( Úوت-وق-ي-ف
Óره -اب ‘ ع -م-ل-ي-ة ل ت-زال
ع -نصس -ري دع -م ل  -إ
متواصسلة ،حسسب ما أافاد به أامسس بيان لوزارة
الدفاع الوطني.
أاوضسح ذات اŸصسدر أانه «‘ إاطار مكافحة
اإلره -اب وخ Ó-ل ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-طÓ-ع Ãن-ط-ق-ة
بوجلبا ،Êبلدية بابار ،ولية خنشسلة (الناحية
ال -عسس-ك-ري-ة اÿامسس-ة) ،أال-قت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشسعبي ،أاول أامسس  07أاكتوبر ،2019
القبضس على اإلرهابي Úد .عبد اŸالك وب.

..يدمر ﬂبأا لأÓسسلحة ويحبط ﬁاولت
هجرة غ Òشسرعية

من جهة أاخرى« ،كشسفت ودمرت مفرزة
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،إاث-ر ع-ملية البحث
والتمشسيط اŸتواصسلة Ãنطقة كدية ا◊بالت،
ب-ل-دي-ة واد ال-زه-ور ،ولي-ة سس-ك-ي-ك-دة (ال-ن-اح-ية
ÓرهابيÚ
العسسكرية اÿامسسة)ﬂ ،بأا ( )01ل إ
يحتوي على معدات ومواد تدخل ‘ إاعداد
اŸتفجرات وأاغراضس أاخرى».
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت- -ه- -ريب وا÷رÁة

بعرضس البحر بالغزوات ‘ تلمسشان

إاحباط ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية لـ  5أاشسخاصش
“كنت وحدات اÛموعة اإلقليمية ◊راسس
السسواحل بالغزوات (تلمسسان) ،من إاحباط ﬁاولة
ه -ج -رة غ Òشس -رع -ي -ة ÿمسس -ة أاشس -خ -اصس ب -ع-رضس
البحر ،حسسبما علم أامسس لدى هذا السسلك األمني.
وأاوضس -ح ذات اŸصس -در أان ال -وح -دات ال -ع -ائ -م-ة
◊راسس السس- -واح- -ل اعÎضست ‘ ح- -دود السس- -اع- -ة
ال - -ع - -اشس - -رة م - -ن مسس - -اء أاول أامسس الث- -ن Úه- -ؤولء
األشس -خ -اصس ال -ذي -ن ك -ان -وا بصس -دد م -غ-ادرة الÎاب

ال -وط -ن -ي ‘ اŒاه إاسس -ب -ان -ي -ا ع -ل-ى م Ïق-ارب م-ن
البوليسست Òوذلك على بعد  6أاميال بحرية شسمال
الغزوات.
وبعد إا“ام اإلجراءات القانونية اŸعتادة ‘
مثل هذه ا◊الت ” تسسليم اŸوقوف ÚاŸنحدرين
م -ن ب -ل -دي -ات ›اورة ل -ل-غ-زوات أامسس إا ¤مصس-ال-ح
الدرك الوطني لتقدÁهم أامام العدالة.

ل‚از ،صشيودة:
ششّدد على احÎام مقاييسس ا÷ودة ‘ ا إ

اسستÓم ملعب عبد القادر كسسال بالرويبة األسسبوع اŸقبل
أاعلن وا‹ ا÷زائر العاصشمة ،أامسس ،أانه
سش-ي-ت-م اسش-تÓ-م م-ل-عب الشش-هيد عبد القادر
كسش- -ال ب- -ال- -روي- -ب- -ة (بشش- -رق ال -ولي -ة)‘ ،
لسشبوع اŸقبل «كأاقصشى حد».
غضشون ا أ
وأاوضسح صسيودة على هامشس زيارة تفقدية
ل -ع-دد م-ن اŸشس-اري-ع ال-ري-اضس-ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ،أان
دخول ملعب الشسهيد عبد القادر كسسال ببلدية
الرويبة حيز اÿدمة سسيكون «ابتداء من األسسبوع
اŸقبل كأاقصسى حد» ،وذلك بعد تدخل مصسالح
الولية للتعجيل ‘ وتÒة األشسغال.
وق -ال إان اŸل -عب سس -ي -دع-م ح-ظÒة اŸراف-ق
الرياضسية وا÷وارية بالعاصسمة ،معتÈا إاياه بـ
«ال -دع -م ال -ك -ب »Òل -ف -رق ال -قسس-م ال-وط-ن-ي األول
والثا Êمعا ما سسيؤوثر – وفقه «باإليجاب» على
احÎام بر›ة اŸقابÓت وكذا توف Òفضساءات
تدريب لئقة.
ك- -م -ا سس -تسس -ج -ل ولي -ة ا÷زائ -ر ،حسسب ذات
اŸسسؤوول ،دخول مشساريع رياضسية أاخرى حيز
اÿدم - -ة ،ع - -ل - -ى غ - -رار م - -ل - -عب أاول ن - -وف- -مÈ
باÙمدية الذي سسيتم «تأاهيله غدا األربعاء».
وب-ه-ذا “ك-نت اŸصس-ال-ح ال-ولئ-ي-ة م-ن ت-ه-ي-ئة
العديد من اÓŸعب مؤوخرا على غرار ملعب
الشس -ه -ي-د ع-م-ر ب-ن راب-ح ب-ب-ل-دي-ة ال-دار ال-ب-يضس-اء
وملعب  20أاوت  1955الذي سسيحتضسن مقابلته
اŸقبلة ‘ غصسون األسسبوع اŸقبل ،حسسب ذات
اŸصسدر.
ولدى تفقده Ÿشسروع اŸلعب البلدي بشسارع
خالف مصسطفى ب Íعكنون والذي يÎبع على
مسساحة تفوق  8أالف م Îمربع ،سسجل الوا‹

–فظات بخصسوصس آاجال اإل‚از الذي يراوح
م -ك -ان -ه م-ن-ذ « 2005رغ -م وج -ود الع -ت-م-ادات
اŸالية الÓزمة».
وأاعطى صسيودة باŸناسسبة ،تعليمات صسارمة
للمؤوسسسسات اŸكلفة باإل‚از بضسرورة احÎام
آاجال التسسليم ،وحث على حل بعضس اŸشساكل
التقنية العالقة واإلدارية أايضسا ،مؤوكدا أان الورشسة
«سستعود للعمل ابتداء من األسسبوع اŸقبل».
و‘ أارضس - -ي - -ة مشس - -روع اŸركب ال - -ري - -اضس- -ي
ب -الشس -راق -ة ال -ت -ي ت -ف-وق  39أال- -ف م Îم- -رب- -ع،
واŸق -درة ت -ك-ل-ف-ت-ه بـ  130م-ل-ي-ار سس-ن-تيم ،أابدى
ال- -وا‹ ن- -فسس اÓŸح- -ظ- -ات ب- -خصس- -وصس السسÒ
البطيء للعمل ‘ الورشسة ،وعدم توف Òعدد
ك -اف م -ن ال-ع-م-ال ،ودع-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة إا« ¤فسس-خ
الصس- -ف- -ق- -ة م- -ع اŸؤوسسسس- -ة اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -اإل‚از
لتماطلها ‘ العمل منذ .»2013
كما عرفت زيارة الوا‹ ﬁطات مرضسية –
‘ نظره – مثل ملعب بلدية بئر خادم الذي
اسستفاد من إاعادة تهيئة ،وكذا ملعب ﬁمد فالق
ب -ب -ل -دي -ة ح -ي-درة ال-ذي سس-يشس-ه-د ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل
القريب إاعادة تهيئة مدرجاته.
‘ األخ Òأاشس - -رف ال - -وا‹ ع - -ل- -ى ت- -ك- -ر9 Ë
ج-م-ع-ي-ات ري-اضس-ي-ة وشس-ب-ان-ي-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ق-اط-عة
اإلداري -ة ل -لشس -راق -ة ،اسس-ت-ف-ادت م-ن مسس-اه-م-ات
مالية ،قال بخصسوصسها إانها «إاعانات مالية من
م -ي -زان -ي -ة صس -ن-دوق ت-رق-ي-ة م-ب-اردات الشس-ب-اب»،
مضسيفا أان هذا األخ« Òخصسصس ما قيمته 250
مليار سسنتيم سستوزع تباعا على ﬂتلف الفاعلÚ
‘ اÛال الرياضسي والشسبابي».

france prix 1

أأم Úبلعمري

ال -ت -ج -اري ا◊ر ‘ ال -ق -ارة الف -ري-ق-ي-ة « ،حسسب م-ا
أاوضسح بيان وزارة الدفاع الوطني.
وتعت Èهذه اŸناسسبة –حسسب نفسس اŸصسدر–
ف- -رصس- -ة لÓ- -طÓ- -ع أاك Ìع- -ل- -ى ال -فضس -اء اıصسصس
للجيشس الوطني الشسعبي با÷ناح (أا) بقصسر اŸعارضس
وزيارة األجنحة التابعة لكل من قيادة القوات ا÷وية
ومديرية الصسناعات العسسكرية واŸديرية اŸركزية
للعتاد.
وسستتيح هذه اŸشساركة للزوار اكتشساف ما يضسمه
جناح ا÷يشس الوطني الشسعبي من منتجات متنوعة،
تÎج -م اŸسس -ت -وى ال -رف-ي-ع ال-ذي ب-ل-غ-ت-ه الصس-ن-اع-ات
العسسكرية Ãختلف فروعها والتي تسساهم ‘ تعزيز
نسسيج القتصسادي الوطني وتنويعه ،هذا ع Èالعديد
من اŸؤوسسسسات والوحدات النتاجية اŸتخصسصسة ‘
ﬂت- -ل- -ف اÛالت ،ع- -ل- -ى غ- -رار ق -ط -اع ال -نسس -ي -ج
والصس -ن -اع -ات اŸي -ك -ان -ي -ك -ي -ة اÿف -ي -ف -ة وال -ث -ق -ي -ل-ة
والصسناعات اللكÎونية).

الهادي».
وأاضس -اف ال-ب-ي-ان أان «ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي لت-زال
متواصسلة ،مكنت أايضسا من توقيف عنصسري
( )02دع -م وح -ج -ز م -واد وم -ع -دات لصس -ن -اع -ة
القنابل التقليدية ،باإلضسافة إا ¤كمية كبÒة
من اŸواد الغذائية وأاغراضس ﬂتلفة».
و‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل وب- -فضس- -ل اسس- -ت -غ Ó-ل
اŸعلومات«،ضسبطت مفرزة مشسÎكة للجيشس
الوطني الشسعبي إاثر عملية بحث وتفتيشس قرب
الشس - -ري - -ط ا◊دودي ا÷ن - -وب - -ي ب- -ت- -مÔاسست
(ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة) ،م-ركبة ()01
رباعية الدفع ومسسدسس ( )01رشساشس من نوع
كÓشسنيكوف وكمية من الذخÒة تقدر بـ 348

29°

هل أاصسبح السسرطان وباء  ...؟ !

 10وحدات للجيشش تشسارك ‘ صسالون اإلنتاج الوطني

ط -ل-ق-ة م-ن ﬂت-ل-ف ال-ع-ي-ارات ،ب-اإلضس-اف-ة إا¤
ﬂزن )02( Úوشسريط للذخÒة».

 26°وهران

الثمن  ١٠دج

للكÎونية والنسشيج
ﬂتصشة ‘ الصشناعات اŸيكانيكية ،ا إ

تشسارك  10وحدات ومؤوسسسسات إانتاجية للجيشس
الوطني الشسعبي ‘ معرضس اإلنتاج الوطني (ا÷زائر
تصسدير) ،اŸنظم ما ب 8 Úإا 10 ¤أاكتوبر ا÷اري،
ب-قصس-ر اŸع-ارضس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ت-زام-ن-ا مع
ان- -ع- -ق -اد ال -ن -دوة ال -وط -ن -ي -ة اıصسصس -ة ل -ره -ان -ات
الن- -خ- -راط ‘ م -ن -ط -ق -ة ال -ت -ب -ادل ال -ت -ج -اري ا◊ر
الفريقية ،حسسب ما أافاد به أامسس الثÓثاء بيان
وزارة الدفاع الوطني.
«ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ف-ري-ق ن-ائب وزي-ر الدفاع
ال -وط -ن -ي ،رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي
الهادفة إا ¤تطوير قاعدة صسناعية عسسكرية قوية
ل- -دع- -م الق- -تصس -اد ال -وط -ن -ي ،تشس -ارك  10وحدات
وم -ؤوسسسس-ات إان-ت-اج-ي-ة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ‘
معرضس اإلنتاج الوطني (ا÷زائر تصسدير) اŸنظم
م- -ن  8إا 10 ¤أاك -ت -وب -ر ا÷اري ب-قصس-ر اŸع-ارضس
(الصس -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري) ،ت-زام-ن-ا م-ع ان-ع-ق-اد اŸؤو“ر
ال -وط -ن -ي اıصسصس ل -ره -ان -ات م -ن -ط -ق -ة ال -ت -ب-ادل
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اŸن-ظ-م-ة»،أاوق-فت م-ف-رزة ل-لجيشس بتمÔاسست
(ال -ن -اح -ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة) سس-ب-ع-ة ()07
أاشس -خ-اصس وح-ج-زت  4م-ول-دات ك-ه-رب-ائية و4
م -ط -ارق ضس -غ -ط وج -ه -ازي ( )02كشس - -ف ع - -ن
اŸعادن ولوحة ( )01لتوليد الطاقة الشسمسسية».
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى»،أاح-ب-ط ح-رسس السس-واح-ل
وعناصسر الدرك الوطني ﬁاولت هجرة غÒ
شسرعية لـ  52شسخصسا بكل من وهران وعÚ
“وشسنت (الناحية العسسكرية الثانية) ‘ ،حÚ
” ت- -وق- -ي -ف  12م -ه -اج -را غ Òشس -رع -ي م -ن
ج -نسس -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن ع Úأام -ي-ن-اسس
وبسسكرة».

من الوجوه السشينمائية البارزة

وفاة الفنان اŸصسري طلعت زكريا عن عمر ناهز  5٩سسنة

فقدت السسينما اŸصسرية ،أامسس ،الفنان طلعت زكريا ،الذي يعد من ب Úالوجوه السسينمائية
البارزة ‘ السسنوات األخÒة عن عمر يناهز  59سسنة إاثر تعرضسه لوعكة صسحية مفاجئة حسسب
ما ذكرته أامسس وسسائل اإلعÓم اŸصسرية.
قدم الفنان الراحل اŸولود باإلسسكندرية ‘  29مارسس  1960واŸتخرج من اŸعهد العا‹
للفنون اŸسسرحية سسنة  1984عدد كبÒا من األعمال السسينمائية والتلفزيونية إا ¤جانب
إاسسهامات ‘ اŸسسرح.
“يز مشسواره الفني بأاداء أادوار متنوعة أاغلبها كوميدية جسسد فيها شسخصسيات نابعة من
الواقع اŸصسري كما ‘ «حاحا وتفاحة» ( )2005أامام اŸمثلة اŸتأالقة ياسسم Úعبد العزيز
و»قصسة ا◊ي الشسعبي «( )2006وفيلم « حر Ëكر )2006(« Ëأامام اŸطرب مصسطفى قمر
وياسسم Úعبد العزيز و» السسيد أابو العربي «( )2005وغÒها من األعمال.
شسارك طلعت زكريا أايضسا ‘ عدة مسسلسسÓت تلفزيونية «العراف» وسسلسسلة «جوز ماما» مع
هالة صسدقي.

هل –ول السسرطان إا ¤وباء ؟ ،يبدو أانه وبالنظر إا¤
ع- -دد اإلصس- -اب- -ات ب- -ه- -ذا اŸرضس اÿب- -يث سس- -ن- -وي -ا ‘
ا÷زائر ،تعطي النطباع بأان هذا اŸرضس أاصسبح من
األوب- -ئ- -ة ؟ ‡ا ي- -دع -و إا ¤دق ن -اق -وسس اÿط -ر ووضس -ع
اإسسÎاتيجية وطنية ◊ماية ا÷زائري Úمن مرضس أاصسبح
يسسري كالنار ‘ الهشسيم؟ ،باألمسس فقط التقيت شسخصسا
 ⁄اأره م -ن -ذ م -دة ف -ت-ف-اج-أات ب-ح-ال-ت-ه اŸثÒه ل-ل-دهشس-ة
والشسفقة ‘ الوقت نفسسه ،نحيل ا÷سسم شساحب الوجه
مثقل اÿطى ،ا◊قيقة أا Êصسدمت ولكني فضسلت أان ل
اأسساله عن الذي حل حفاظا على مشساعره من جهة
وحتى ل أاتهم بالفضسول الصسحفي ولكن ذلك Á ⁄نعني
Ãجرد انصسرافه من سسؤوال أاحدهم عن الذي ◊ق به؟
فأاجابني و بكل برودة «عندو كونسسار» بأانه مصساب
بسسرطان الدم وكأانه مصساب بنزلة برد؟ ‘ تلك اللحظة
تسساءلت هل أاصسبح السسرطان وباء مثله مثل الزكام وهذا
بالنظر إا ¤العدد اıيف للمصساب ،Úأال يسستحق الوضسع
اإجراء –قيقات معمقة واسستقصساءات عن أاسسباب هذا
الن -تشس -ار ال -ره -يب ل -ه -ذا اÿب-يث ال-ذي ي-ن-خ-ر أاجسس-اد
ا÷زائري Úويحصسد آالف األرواح سسنويا؟.
‘ انتظار اأن تهتم السسلطات العمومية أاك Ìبهذه
الظاهرة اıيفة وتطلق حمÓت اسستقصساء و–قيق
واسسعة ،لبأاسس من التذك Òبأان التكفل الصسحي Ãرضسى
السسرطان ضسعيف والكل يشستكي من شسح بعضس األدوية
واإلم - -ك - -ان - -ي - -ات اŸادي - -ة م - -ث - -ل ب- -عضس األج- -ه- -زة ‘
اŸسستشسفيات والتي على قلتها فإانها تتعطل باسستمرار
‡ا يضسطرهم اإ ¤التوجه إا ¤العيادات اÿاصسة ولكن
بأاي ثمن؟ وا◊صسة الواحدة من العÓج تكلف الكثÒ
فمن اأين لهذا اŸريضس اŸسسك ÚباŸبلغ للحصسول على
جرعة واحدة من العÓج الكيميائي أاو اإلشسعاعي ؟ علما
اأنه يحتاج إا ¤العشسرات من حصسصس الكي باألشسعة أاو
ب- -ال- -ك- -ي- -م- -ي- -اء ،ث- -م Ÿاذا أاغ- -لب اŸع- -دات واألج- -ه- -زة
اıصسصس -ة Ÿرضس -ى السس-رط-ان ت-ت-ع-ط-ل ب-اسس-ت-م-رار ‘
اŸسستشسفيات العمومية؟ األ يسستحق هذا الوضسع هو
اآلخر –قيق مصسالح وزارة الصسحة وﬂتلف مصسالح
األمن؟!
‘ األخ Òهل صسحيح أان السسرطان مرضس قاتل ؟
Ÿاذا انتشسرت لدينا ثقافة «أادوه Áوت ‘ دارو» ا◊الة
ميئوسس منها ؟! Ÿاذا –ّول بعضس األطباء إا ¤ملك
اŸوت بينما مهمتهم اإحياء النفسس ،ثم Ÿاذا الكث Òمن
أاولئك اŸرضسى اÙكوم عليهم باŸوت ،يبعثون من
جديد بعد نقلهم للعÓج ‘ اÿارج ،أاين اÿلل؟!
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