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‘‘الششعـ ـ ـب‘‘ تهنـ ـ ـئ

Ãن - -اسس - -ب - -ة ح - -ل - -ول اŸول- -د ال- -ن- -ب- -وي
لول
الشس -ري -ف ي -وم السس -بت  ١٢رب-ي-ع ا أ
 ١٤٤١اŸواف- - - -ق لـ  ٠٩ن -وف-م، ٢٠١٩ È
ت -ت-ق-دم ج-ري-دة ‘‘الشسعب‘‘ إا ¤الشس- -عب
لم -ة السس Ó-م -ي -ة ق-اط-ب-ة
ا÷زائ -ري وا أ
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الدول ـ ـ ـة اتخذت ك ـ ـافة التدابـÒ
لتنظيم انتخابات رئاسشية ششفافة

@ عهد الفسش ـ ـ ـ ـاد قد ولـّى
والع ـ ـدالة أاثبتت أانه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
باŸرصش ـ ـاد لكل متطـ ـ ـ ـ ـاول
@ إاجراءات اتخذت للحيلولة
دون “ويل ا◊ملة ا’نتخابية
با Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـال الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسش ـ ـ ـد
@ اŸناظرات التلفزيونية
ب ÚاÎŸششح Úبيد السشلطة
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إاحياء ذكرى اŸولد النبوي
الشسريف هذا السسبت

مثقفون لـ «الشسعب»:

الظرف يتطلب انتخاب رئيسس للجمهورية
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خواط ـ ـر وحكـ ـ ـايات عن الراه ـ ـن ا÷زائ ـ ـري
مواهب تفجر إابداعاتها ع Èمواقع التواصسل الجتماعي
عــــادل خــروف
ضسيف جنـــاح
«الشسعب»:
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قطاعات التشسغيل ،العدل ،الداخلية والسسكن ﬁور اجتماع ا◊كومة

العدد
1809٣

02

مقارب ـ ـة شسامل ـ ـ ـة ومنسسجمـ ـ ـة ب Úالوظي ـ ـف العموم ـ ـ ـي والقط ـ ـاع القتصسـ ـ ـادي

¯ التكفــــل بالشسبــــاب حاملــــــي الشسهـــــادات اŸعنيــــ Úبعقــــــود مـــــا قبـــــل التشسغيـــــل
لمÓك الدولــــــة
لراضسي التابعــــة أ
لسسعـــار اŸطبقـــة علــــى التنازل عــــن ا أ
¯ تكييف ا أ
ع -ق -دت ا◊ك -وم -ة ،أامسس ،اج -ت -م -اع-ا
لول نور الدين بدوي،
برئاسسة الوزير ا أ
درسست ون - - -اقشست خ Ó- - -ل - - -ه مشس- - -روع- - -ا
“ه-ي-دي-ا ل-ق-ان-ون ومشس-روع-ي مرسسومÚ
رئاسسي وتنفيذي ،كما اسستمعت وناقشست
ثÓثة عروضس تتعلق بقطاعات العدل
والداخلية والسسكن ،بحسسب ما أافاد به
لول.
بيان Ÿصسالح الوزير ا أ
اسس -ت-ه-لت ا◊ك-وم-ة اج-ت-م-اع-ه-ا ب-ال-دراسس-ة
واŸصس -ادق -ة ع -ل -ى مشس -روع “ه -ي-دي ل-ق-ان-ون
ي -ع-دل وي-ت-م-م ال-ق-ان-ون رق-م  19-04واŸتعلق
بتنصسيب العمال ومراقبة التشسغيل ،قدمه وزير
العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي.
يهدف هذا التعديل إا ¤تكييف التشسريع
اŸتعلق بتنصسيب العمال ومراقبة التشسغيل مع
التطورات اŸسسجلة على مسستوى سسوق العمل
بهدف إاضسفاء مرونة على إاجراءات الوسساطة،
و–سس Úن -وع -ي -ة وف-ع-ال-ي-ة اŸرف-ق ال-ع-م-وم-ي
للتشسغيل ،على رأاسسه الوكالة الوطنية للتشسغيل
( )ANEMوذلك ت -ط -ب-ي-ق-ا ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي
أاسسداها الوزير اأ’ول بهذا اÿصسوصص ،حيث
تقرر تقليصص آاجال معا÷ة عروضص التشسغيل
من  21يوما إا ¤خمسسة  05أايام كحد أاقصسى.
‘ تعقيبه على هذا العرضص ،نوه الوزير
اأ’ول بهذا التعديل الذي من شسأانه أان يقلصص
بشسكل كب Òمن آاجال معا÷ة عروضص وطلبات
العملÃ ،ا يتمشسى وا◊ركية ا’قتصسادية التي
تسسعى ا◊كومة إاŒ ¤سسيدها والتطور الذي
شس-ه-دت-ه آال-ي-ات ال-وسس-اط-ة ‘ ›ال ال-تشس-غ-يل،
’سس-ي-م-ا ع-قب ت-ع-م-ي-م اسس-ت-ع-م-ال ال-رقمنة من
خÓل تطبيق «الوسسيط».
وبالعودة إا ¤واقع قطاع التشسغيل ‘ البÓد
بصسفة عامة ،أاشسار الوزير اأ’ول بأان ا◊كومة
«عازمة كل العزم على التكفل بوضسعية فئة
ه -ام -ة م -ن شس -ب -اب -ن -ا م-ن ح-ام-ل-ي الشس-ه-ادات،
اŸع -ن -ي Úب -ع -ق -ود م -ا ق -ب -ل ال-تشس-غ-ي-ل (pré-
 ،)emploiال- -ذي- -ن اك -تسس -ب -وا خÈة م -ه -ن -ي -ة
وك -ف-اءات ع-ال-ي-ة وسس-اه-م-وا ‘ ضس-م-ان ت-أاطÒ
اŸراف -ق ال -ع -م -وم -ي -ة وعصس -رن -ت -ه -ا ،ل -ك -ن -ه -م
يتواجدون ‘ ظل ظروف مهنية ’ تتمشسى
وهذه اŸؤوهÓت ،وذلك Ÿدة وصسلت إا ¤عشسر
( )10سس -ن -وات ل-ل-ب-عضص م-ن-ه-م ،وخ-مسص عشس-رة
( )15سسنة بالنسسبة للبعضص اآ’خر».

إاعادة العتبار ÷هاز اŸسساعدة على
اإلدماج اŸهني
ووعيا بحجم هذا «ا’نشسغال اŸلح» لهذه
«الفئة الهامة» ،فقد ذكر الوزير اأ’ول بأانه قد
أاسسدى ،منذ فÎة ،تعليمات قصسد النظر ‘
إام-ك-ان-ات ال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-ا’ت ه-ذه ال-ف-ئ-ة ‘
إاطار «مقاربة شساملة ومنسسجمة» ب Úالوظيف
العمومي والقطاع ا’قتصسادي.
وبناء على النتائج اأ’ولية اŸتوصسل إاليها،
عقب تشسريح هذه الوضسعية واأ’فاق الواعدة
لÓسستجابة لهذا ا’نشسغال ،قرر الوزير اأ’ول
ما يأاتي:
 تسسوية وضسعية هذه الفئة بصسفة نهائية،على أان يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني
ﬁدد ومتعدد السسنوات ،تتو÷ ¤نة وزارية
مشسÎكة يرأاسسها وزير العمل– ،ديد الكيفيات
العملية لتجسسيد ذلك و“ك Úهذه الفئة من
ك -ام -ل ح -ق -وق -ه -ا ،وف -ق-ا ıط-ط ع-م-ل ي-ت-م
دراسس- - -ت- - -ه وضس - -ب - -ط - -ه خ Ó- -ل ›لسص وزاري
مشسÎك ،على أان تتم اŸصسادقة عليه خÓل
اجتماع ا◊كومة ‘ غضسون  15يوما.
 -يجب أان تتم عملية التسسوية هذه ‘ إاطار

توصسيات اŸنظمة
الدولية للطÒان اŸد Êوالتي تدعو إا¤
إانشساء جهاز مسستقل يسسهر على احÎام معايÒ
اأ’من والسسÓمة وتسسهيÓت الطÒان اŸد.Ê

مشسروع صسفقة بالÎاضسي ﬁل الهتمام

م-ق-ارب-ة ت-ت-ع-اضس-د ف-ي-ه-ا ج-هود كل القطاعات
وا÷ماعات اÙلية ،تسستند أاسساسسا إا ¤تعزيز
ا÷سس- -ور ب Úاإ’دارة ال- -ع -م -وم -ي -ة واŸؤوسسسس -ة
ا’قتصسادية.
 إاع -ادة ا’ع -ت-ب-ار ÷ه-از اŸسس-اع-دة ع-ل-ىاإ’دم- -اج اŸه- -ن- -ي ك- -آال- -ي- -ة ل- -دع- -م ال- -ق- -ط- -اع
ا’قتصسادي بالدرجة اأ’و.¤

وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وسسÒها
كما درسست ا◊كومة وصسادقت على مشسروع
مرسسوم رئاسسي يتضسمن إانشساء وكالة وطنية
لتطوير الرقمنة ،وتنظيمها وسسÒها ،قدمته
وزي- - -رة الÈي- - -د واŸواصسÓ- - -ت السس- - -ل- - -ك - -ي - -ة
والÓسسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
ج- -اء ه -ذا اŸشس -روع «ل -ت -جسس -ي -د ال -ن -ظ -رة
ا÷ديدة للحكومة ‘ ›ال الرقمنة والدفع
ب -ا◊رك-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ‘ ›ا’ت ا’ب-ت-ك-ار،
وكذا توحيد الرؤوى ووضسع اسسÎاتيجية موحدة
وشس- -ام- -ل- -ة ‘ ›ال ال- -رق- -م- -ن -ة واسس -ت -ع -م -ال
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م وا’تصس-ال ،ع Èإانشس-اء
وكالة وطنية لتطوير الرقمنة تتكفل بإاعداد
ه-ذه ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ،وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا وت-ن-فيذها»،
وذلك Ãشساركة كل الدوائر الوزارية والهيئات
وال -ق-ط-اع ا’ق-تصس-ادي واÛت-م-ع اŸد ،Êم-ع
تزويدها Ãجلسص علمي وتقني ،توضسع على
رأاسسه شسخصسية علمية عالية الكفاءة ‘ هذا
اÛال ،وبتشسكيلة تضسم صسفوة النخبة الوطنية
من اأ’سساتذة والباحث Úا÷امعي Úومسسؤوو‹
ا◊اضس - - -ن - - -ات ( )Incubateursومسسرعات
اŸؤوسسسسات ()accélérateurs d’entreprises
وا÷م - -ع - -ي- -ات واŸت- -ع- -ام- -ل Úا’ق- -تصس- -اديÚ
واŸؤوسسسسات الشسبانية الناشسئة (.)Start-up
ك -م -ا ي -أات -ي إانشس -اء ه -ذه ال -وك -ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ت-ط-وي-ر ال-رق-م-ن-ة ل-ت-ع-زي-ز م-ا ” ات-خ-اذه م-ن
–فيزات وتسسهيÓت لفائدة هذه الفئة من
اŸؤوسسسسات الناشسئة’ ،سسيما ‘ مشسروع قانون
اŸالية لسسنة  ،2020وكذا ŸقÎحات اللقاء
ال-وط-ن-ي ال-ذي ن-ظ-م ،شس-ه-ر سس-ب-ت-م Èال-فارط،
لفائدة اŸؤوسسسسات الشسبانية الناشسئة.
‘ تعقيبه على هذا العرضص ،ثمن الوزير
اأ’ول إانشساء هذه الوكالة ،التي تأاتي تتويجا
ل -ل -ج -ه -ود اŸب -ذول -ة وت -ع -ت« Èم -كسس-ب-ا ك-بÒا»
ل -ل -ج -زائ -ر قصس-د Œسس-ي-د ح-رك-ي-ة ت-ه-دف إا¤
تأاهيل بÓدنا ‘ ›ال اسستعمال تكنولوجيات
اإ’عÓم وا’تصسال ‘ كل القطاعات والهيئات
ب -ن -فسص اŸسس -ت -وى ووف -ق-ا ل-ن-فسص ال-وتÒةÃ ،ا
Áكن من Œسسيد هذه الثقافة التي أاصسبحت

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

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

«ضس - -رورة م - -ل - -ح - -ة» ،ومصس - -درا ÿل- -ق الÌوة
ومناصسب الشسغل بتطوير ا’قتصساد الرقمي،
و»معيارا هاما» لتقييم درجة تقدم الدول.
ك- -م- -ا أاشس- -ار ال- -وزي- -ر اأ’ول إا ¤أان «Œرب -ة
ب Ó-دن -ا أاب -انت ع -ن اإ’رادة ال-ق-وي-ة ل-ل-دول-ة ‘
ت -ع -م -ي -م اسس -ت -ع -م -ال ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات اإ’عÓ-م
وا’تصس -ال ،م -ا ي -ؤوك -ده ال -ت -ق-دم ال-واع-د ال-ذي
أاحرزته بعضص القطاعات ،وما كان لذلك من
أاث -ر إاي -ج -اب-ي ع-ل-ى –سس Úاÿدم-ة اŸق-دم-ة
للمواطن ،وكذا ا’هتمام اÿاصص الذي توليه
ا◊ك- -وم- -ة ل- -ل- -م- -ب- -ادرات اŸب- -ت -ك -رة ‘ ه -ذا
اÛال».
وقصس - -د م - -راف - -ق - -ة إانشس - -اء ه - -ذا ا÷ه - -از
ا◊ك -وم -ي ا÷دي -د ،ق -رر ال -وزي -ر اأ’ول ع-ق-د
جلسسات وطنية عالية اŸسستوى –ت إاشسرافه،
ت -خصسصص ل -ت -ق -ي -ي -م م-دى رق-م-ن-ة اŸؤوسسسس-ات
واإ’دارات ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ،وإاع -ط -اء دف -ع ق -وي
لÓنطÓق ‘ وضسع ا’سسÎاتيجية الوطنية ‘
›ال ال -رق -م -ن -ة ،م -ع ت -ك -ل -ي -ف وزي-رة الÈي-د
واŸواصس Ó- -ت السس - -ل - -ك - -ي - -ة وال Ó- -سس - -ل- -ك- -ي- -ة
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة ،ب-التحضس Òلعقد
هذه ا÷لسسات الوطنية الهامة ،التي سستعقد
قبل نهاية الشسهر ا◊ا‹Ã ،شساركة واسسعة لكل
الفاعل Úمن قطاعات وهيئات ومؤوسسسسات.

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،واف -قت ا◊ك -وم-ة ع-ل-ى
مشس-روع صس-ف-ق-ة ب-الÎاضس-ي ال-بسس-ي-ط ت-تضس-م-ن
دراسسة ومتابعة مشسروع تهيئة وترميم اŸتحف
العمومي الوطني «سسجن سسركاجي».
ي -ه -دف مشس -روع ه -ذه الصس-ف-ق-ة ،إا ¤إا‚از
دراسسة ومتابعة أاشسغال تهيئة وترميم سسجن
سس -رك -اج -ي قصس-د –وي-ل-ه إا ¤م-ت-ح-ف وط-ن-ي
عمومي .وسستجسسد هذه الدراسسةÃ ،سساهمة
Óبحاث
ت-ق-ن-ي-ي م-ك-تب ال-دراسس-ات ال-ع-مومي ل أ
واأ’ع- -م- -ال ال- -ه -ن -دسس -ي -ة ال -ع -ام -ة ،وم -ؤورخÚ
وأاكادÁي Úوشسهود ‡ن عايشسوا هذه ا◊قبة
ا’سستعمارية.
يأاتي هذا العرضص كتتمة للعرضص الذي قدم
خÓل اجتماع ا◊كومة يوم  10جويلية ،2019
ول -ل -ت -ع -ل-ي-م-ات اŸوج-ه-ة قصس-د ت-نصس-يب ÷ن-ة
وزارية مشسÎكة تضسم ‡ثلي قطاعات الثقافة
واÛاه- -دي- -ن والسس- -ك- -نŸ ،سس- -اع -دة ق -ط -اع
العدالة ‘ كل مراحل ترميم اŸوقع ،فبعد أان
” م - -ن- -اقشس- -ة مشس- -روع الصس- -ف- -ق- -ة وال- -ق- -ي- -ام
ب- - -اقÎاح- - -ات إ’ث - -راء مضس - -م - -ون - -ه - -ا خ Ó- -ل
ا’جتماع Úاللذين عقدتهما اللجنة الوزارية
اŸشسÎك - -ة اıصسصس - -ة ل - -ه- -ذا ال- -غ- -رضص” ،
ا’ت -ف -اق ع -ل -ى أان مشس -روع الصس -ف -ق-ة يسس-ت-و‘
الشس- -روط واقÎحت ع -رضس -ه خ Ó-ل اج -ت -م -اع
ا◊كومة.
‘ تعقيبه على ذلك ،أاكد الوزير اأ’ول على
أاه -م -ي -ة ه -ذا اŸشس -روع «ال -ذي سس -يسس -اه-م ‘
Óمة ،وهو
ا◊فاظ على الذاكرة ا÷ماعية ل أ
تتويج للقرار الذي اتخذته السسلطات العمومية
بتحويل سسجن سسركاجي إا ¤متحف عمومي
وطنيÃ ،وجب اŸرسسوم التنفيذي رقم -18
 102ا- - - Ÿؤورخ ‘  29م- -ارسص  ،2018وال- -ذي
سسيكون شساهدا على اŸمارسسات الÓإانسسانية
لÓ- -سس- -ت- -ع- -م- -ار ‘ بÓ- -دن- -ا ،وي- -ع- -كسص ك- -ف -اح
وتضس - -ح - -ي - -ات الشس- -عب ا÷زائ- -ري م- -ن أاج- -ل
اسسÎداد حريته».

القضساء نهائيا على كل البنايات التي
–توي على مادة «األميونت»

...ووكالة وطنية للطÒان اŸدÊ
كما درسست ا◊كومة وصسادقت على مشسروع
مرسسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية
ل -ل-طÒان اŸد Êوت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وسسÒه-ا ،ق-دم-ه
وزير اأ’شسغال العمومية والنقل.
يهدف مشسروع هذا النصص ،إا– ¤ديد مهام
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-طÒان اŸد Êوت-ن-ظ-يمها
وسسÒها ،اŸنشسأاة قانونا ،حيث تتدخل «بصسفة
أاسس- -اسس- -ي- -ة» ‘ ›ا’ت الضس -ب -ط ل -نشس -اط -ات
الطÒان اŸد Êومراقبته واإ’شسراف عليه.
‘ تعقيبه على هذا العرضص ،ثمن الوزير
اأ’ول ا÷ه- -ود اŸب- -ذول -ة ‘ سس -ب -ي -ل Œسس -ي -د
اإ’ط -ار ال-ق-ان-و Êاÿاصص ب-ه-ذه ال-وك-ال-ة ،ك-م-ا
أاشساد بالدور الهام اŸنوط بها ،خصسوصسا وأانها
تعت Èأاداة الدولة ‘ متابعة وتنفيذ سسياسستها
‘ ›ال الطÒان اŸد ،Êوكذا ‘ إاعداد
Óمن والسسÓمة وتسسهيÓت
الÈامج الوطنية ل أ
الطÒان اŸد Êوضسمان تطبيقها ،كما سستمكن
م -ن ال -ق -ي-ام ب-إا‚از ال-ت-ح-ال-ي-ل ا’سس-تشس-راف-ي-ة
والدراسسات ا’سسÎاتيجية حول تطور الطÒان
اŸد ،Êوال- -ت- -ك -ي -ف م -ع اŸع -اي Òوال -ق -واع -د
اŸعمول بها دوليا ‘ هذا اÛال’ ،سسيما

الرئيسس اŸدير العام
مسسؤوول النشسر

فنيدسس بن بلة

ك -م -ا اسس -ت-م-عت ا◊ك-وم-ة إا ¤ع-رضص وزي-ر
ال -داخ -ل -ي-ة ب-خصس-وصص ت-ن-ف-ي-ذ ق-رار ا◊ك-وم-ة
ال -رام -ي إا ¤ال-قضس-اء بصس-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة ع-ل-ى ك-ل
ال-ب-ن-اي-ات ال-ت-ي –ت-وي ع-ل-ى م-ادة اأ’م-ي-ونت،
حيث ” تقد Ëنتائج فوج عمل ﬂتصص الذي
اقÎح وضسع آالية للتكفل بهذا اŸلف ومعا÷ته
ب- -إاشس- -راك ال- -ب- -اح- -ث Úوم- -ك- -اتب ال- -دراسس -ات
اıتصسة.
‘ تدخله ثمن الوزير اأ’ول اŸقÎحات
اŸق -دم -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ه -ذا اŸل -ف ،ب -ال -ن -ظ-ر
ل -ل -م -خ -اط -ر ال-ن-اج-م-ة ع-ن-ه ،وط-لب م-ن وزي-ر
الداخلية مواصسلة اإ’شسراف على أاشسغال فوج
العمل هذا وتوسسيعه ليشسمل قطاعات الطاقة
والبحث العلمي ،مؤوكدا ما يلي:
 وضسع اسسÎاتيجية وطنية بآاليات تنفيذ«واضس -ح -ة» ،يشس -رك ‘ صس -ي-اغ-ت-ه-ا ال-ب-اح-ث-ون
واıتصسون ‘ هذا اÛال ،مع ا’سستفادة
من خÈة كل القطاعات’ ،سسيما خÈة وزارة
الدفاع الوطني وقطاع الطاقة ووزارة التعليم
العا‹ والبحث العلمي.

 تشسجيع إانشساء مكاتب دراسسات ‘ ›الال -كشس -ف ع -ن اأ’م -ي -ونت ،م -ع إام -ك-ان-ي-ة إاب-رام
ات -ف -اق -ي -ات م-ع اŸع-اه-د ال-وط-ن-ي-ة اıتصس-ة
واŸؤوسسسس - - -ات ا÷ام - - -ع- - -ي- - -ة ‘ ›ال إا‚از
الدراسسات واÈÿة.
 الرفع من قدراتنا الوطنية ‘ نزع مادةاأ’م -ي -ونت وم -ع -ا÷ت -ه -ا’ ،سس -ي -م -ا م-ن خÓ-ل
تشس -ج -ي -ع إانشس -اء م -ؤوسسسس -ات ﬂتصس -ة ‘ ه-ذا
اÛال وحث اŸؤوسسسس -ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-كÈى
ÿلق فروع لها.
 إاصس-دار ال-نصس-وصص ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة اŸؤوط-رةÛال نشس -اط م -ك -اتب ال -دراسس -ات ،اıاب -ر
واŸؤوسسسسات اŸتخصسصسة ‘ عمليات الكشسف
ونزع اأ’ميونت ومعا÷ته.
‘ سس -ي -اق م-تصس-ل ،اسس-ت-م-عت ا◊ك-وم-ة إا¤
ع -رضص ق -دم -ه وزي -ر السس -ك -ن ح -ول اŸق -ارب-ة
ال -ع -م-ل-ي-ة ال-رام-ي-ة إا ¤ت-ن-ف-ي-ذ ق-رار ا◊ك-وم-ة
اŸتعلق بتمك Úكل اŸواطن Úمن ا◊صسول
ع -ل -ى ع -ق -ود م -ل -ك -ي -ة ب -ن -اي -ات -ه-م اÿاصس-ة أاو
سسكناتهم اŸنجزة ‘ إاطار الÈامج العمومية
للسسكن ‘ غضسون السستة ( )06أاشسهر القادمة.
‘ ه - - -ذا الشس - - -أان ” ،ع- - -رضص ﬂرج- - -ات
ا’جتماع الذي ترأاسسه وزير السسكن بحضسور كل
ال - -ق- -ط- -اع- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ومسس- -ؤوو‹ اŸرقÚ
العقاري Úالعمومي Úمن وكالة عدل ()AADL
واŸؤوسسسسة الوطنية للÎقية العقارية ()ENPI
ودواوين الÎقية العقارية ( )OPGIلرسسم خطة
العمل التي سسيتم اتباعها لبلوغ اأ’هداف التي
وضسعتها ا◊كومة.
وبهذا الشسأان ،وافقت ا◊كومة على خطة
ال- -ع -م -ل اŸقÎح -ة ،ح -يث أام -ر ال -وزي -ر اأ’ول
بالشسروع ‘ Œسسيدها وفقا آ’جال ﬁددة
مسسبقا يتم فيها احÎام أاجل  6أاشسهر اŸعلن
عنه ،مؤوكدا على رفع كل العراقيل اإ’جرائية
ل -ب -ل -وغ ذلك ،وال -ذي ل -ن ي -ك-ون إا’ Ãضس-اع-ف-ة
جهود جميع اŸتدخل Úخاصسة على اŸسستوى
اÙلي ،باعتبار هذه العملية أاولوية للحكومة.
ولبلوغ ذلك تقرر ما يلي:
 إاصسدار تعليمة من طرف الوزير اأ’ولل -ت -أاط Òه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة’ ،سس -ي -م -ا ال-ت-نصس-يب
Óل -ي -ة ا◊ك -وم -ي -ة ب-رئ-اسس-ة وزي-ر
ال -رسس -م -ي ل  -آ
Óشس-راف ع-ل-ي-ه-ا وع-ل-ى اŸت-اب-ع-ة
ال -داخ-ل-ي-ة ل -إ
«الصسارمة» Ÿدى تقدمها ورفع كل القيود التي
تعÎضسها ،وكذا تنصسيب كل اللجان اÙلية
التي تشسكل امتدادها ،مع التأاكيد على عرضص
م -دى ت -ق -دم -ه-ا اŸرح-ل-ي خÓ-ل ك-ل اج-ت-م-اع
حكومة.
 ” –ديد أاجل  20يوما للجان اÙليةمن أاجل اسستكمال إاحصساء كل ا◊ا’ت اŸعنية
ب -تسس -ل -ي -م ع -ق -ود اŸل-ك-ي-ة’ ،سس-ي-م-ا ال-ب-ن-اي-ات
الفردية.
 الشسروع الفوري ‘ تسسليم عقود اŸلكيةللمسستفيدين من السسكنات اŸنجزة من طرف
اŸرق Úال- -ع- -م- -وم- -ي Úوال- -ت- -ي ه -ي ح -ب -يسس -ة
اإ’جراءات اإ’دارية فقط.
 م -واف-ق-ة ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى تسس-وي-ة م-ل-ف-اتالسس - -ك - -ن- -ات اŸن- -ج- -زة ع- -ل- -ى اأ’راضس- -ي غÒ
اŸقتطعة ،مع تكليف وزير الفÓحة بإاعداد
اŸلف اŸتعلق بها ومباشسرة عمليات التسسوية،
ع- -ل- -ى أان ي -ت -م ع -رضس -ه ع -ل -ى ›لسص ال -وزراء
اŸقبل للمصسادقة عليه.
 ت-ك-ل-ي-ف وزي-ر اŸال-ي-ة ب-ت-ك-ي-ي-ف اأ’سس-عاراŸطبقة على عمليات التنازل عن اأ’راضسي
ال -ت-اب-ع-ة أ’مÓ-ك ال-دول-ة ال-ت-ي أا‚رت ع-ل-ي-ه-ا
برامج السسكن العمومي ،بشسكل يتوافق وطبيعة
السسكنات اŸنجزة ،والتسسعÒات اŸطبقة أاثناء
فÎة إا‚ازها.
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خÓل تنصصيب ÷نة –كيم جائزة إسصيا جبار ،رإبحي:

إلدولة إتخذت كافة إلتدإب Òلتنظيم إنتخابات رئاسشية ششفافة
^ إجرإءإت إتخذت للحيلولة دون “ويل إ◊ملة إلنتخابية باŸال إلفاسشد
^ إŸناظرإت إلتلفزيونية ب ÚإÎŸششح Úبيد إلسشلطة إلوطنية

أإكد وزير إلتصصال ،إلناطق إلرسصمي
ل -ل -ح -ك -وم -ة ووزي-ر إل-ث-ق-اف-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة،
حسصن رإبحي ،أإمسس ،أإن إلدولة إتخذت
«ك -اف -ة إل -ت -دإب Òل -ت -ن -ظ -ي -م إن -ت-خ-اب-ات
رئاسصية شصفافة» ولضصمان إلسص Òإ◊سصن
لهذإ إŸوعد إلنتخابي.
على هامشص تنصشيب أأعضشاء ÷نة –كيم
أ÷ائزة ألكÈى أأسشيا جبار للروأية ،قال ألوزير
إأنه «سشبق للكث Òمن أŸسشؤوول Úوللمؤوسشسشة
ألعسشكرية ألتأاكيد على أأن ألدولة أتخذت كل
ألتدأب Òوألششروط ألتي من ششأانها أأن “ّكن
أل -ب Ó-د م -ن ت -ن-ظ-ي-م أن-ت-خ-اب-ات شش-ف-اف-ة ع-ل-ى
أأسشاسص قيم ألدÁقرأطية و‘ ظل إأجرأءأت
وقائية أأمنية معتÈة ترقى إأ ¤مسشتوى هذأ
أ◊دث ألتاريخي ألهام».
وبخصشوصص ألششكوك حول “ويل أ◊ملة
أ’نتخابية باŸال ألفاسشد ،ششدد رأبحي على
أأن- -ه «ب- -ال -ن -ظ -ر أ ¤أإ’م -ك -ان -ات وأإ’ج -رأءأت
ألقانونية وأإ’دأرية ألتي ” إأقرأرها ‘ إأطار
أŸسش- -ع- -ى أل -رأم -ي إأ– ¤صش Úه -ذأ أŸوع -د

ألتاريخي وبتظافر جهود أŸوأطن ،Úسشتنظم
هذه أ’سشتحقاقات ‘ ظروف جيدة» ،مضشيفا
أأن «عهد ألفسشاد قد وّلى وألعدألة أأثبتت بأانها
باŸرصشاد لكل أŸفسشدين ولكل من يسشعون
إأ ¤أŸسشاسص بكيان أأ’مة سشوأء ‘ أأمنها أأو
بتصشريف ششؤوونها أأو بتسشي Òمقدرأتها».
وتوقع ألوزير أأن تسشجل هذه أ’نتخابات
«مشش- -ارك -ة ،وإأن  ⁄ت -ك -ن وأسش -ع -ةÎﬁ ،م -ة»،

مضشيفا أأنها سشتمكن ألبÓد من «أÿروج من
أŸرحلة ألتي تعيششها أليوم إأ ¤مرحلة أأكÌ
تفاؤو’ باŸسشتقبل».
‘ ن - - -فسص ألسش - - -ي - - -اق ،وب - - -ع - - -د أأن أأشش- - -اد
بـ»أÛهودأت ألكبÒة ألتي تقوم بها ألسشلطة
أل -وط -ن -ي -ة أŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات وف-ق-ا Ÿا
ت -ع -ه -دت ب -ه أأم -ام ألشش-عب» ،أع-ت Èأل-وزي-ر أأن
تنظيم أŸناظرأت ألتلفزيونية ب ÚأÎŸششحÚ
ي -ع -ود لسش -ل -ط -ة أ’ن -ت -خ -اب -ات ،م -ع-تÈأ إأي-اه-ا
«إأضشافة نوعية من ششأانها أأن “ّكن ألناخب من
ألتعرف على ألقدرأت ألعلمية وألثقافية لكل
مÎششح وعلى برنا›ه أ’نتخابي».
وباŸناسشبة ،ع Èوزير أ’تصشال عن «ثقته
ألكاملة» ‘ مسشاهمة أأ’سشرة أإ’عÓمية ‘
م -رأف -ق -ة أ÷ه -ود أŸب -ذول -ة م-ن أأج-ل إأخ-رأج
أ÷زأئر من ألظرف ألذي “ر به ،مضشيفا أأن
ه-ذه أŸرأف-ق-ة «سش-تسش-م-ح ب-ت-حسش-يسص وت-وع-ية
أ÷زأئري Úألذين أأثبتوأ ‘ كل مرة إأدرأكهم
بأاهمية أ◊فاظ على أŸصشالح ألعليا للبÓد
أأو’ وقبل كل ششيء».

قوجيل يتباحث مع إلسشف Òإلفرنسشي سشبل إلدفع بالعÓقات إلثنائية
أأجرى رئيسص ›لسص أأ’مة بالنيابة صشالح
قوجيل ،أأمسص ،مباحثات مع سشف Òأ÷مهورية
أل-ف-رنسش-ي-ة كسش-اف-ي-ي دري-ون-ك-ورت ” ،خÓ-لها
تبادل وجهات ألنظر حول أأفضشل ألكيفيات
وألسشبل للدفع بالعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين،
’سشيما ‘ أÛال ألŸÈا.Ê
وأأوضش - -ح ب - -ي- -ان أÛلسص ،أن أل- -ل- -ق- -اء بÚ
أ÷انب Úسشمح «باسشتعرأضص وأقع ألعÓقات
أل-ث-ن-ائ-ي-ة ،ك-م-ا شش-ك-ل سش-ان-ح-ة ل-ت-بادل وجهات
ألنظر حول أأفضشل ألكيفيات وألسشبل للدفع
بالعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين وألتأاكيد على
ح-رصش-ه-م-ا م-ن أأج-ل م-وأصش-ل-ة ت-ع-زي-ز ألتعاون
ألŸÈا Êب› Úلسص أأ’مة و›لسص ألششيوخ

ألفرنسشي ‘ إأطار بروتوكول ألتعاون أÈŸم
ب ÚأÛلسش.« Ú
ب -اŸن -اسش -ب -ة أأك -د ڤ -وج -ي -ل ع -ل -ى «أأه -م-ي-ة
ألديبلوماسشية ألŸÈانية ‘ بناء جسشور ألثقة
ب Úأل -ب -ل -دي -ن وت -ع -زي -ز أ◊وأر أŸب -ن -ي ع -ل-ى
أ’حÎأم أŸت - -ب - -ادل وأل - -ن- -ظ- -رة أل- -وأق- -ع- -ي- -ة
Óوضشاع ‘ ألبلدين».
وأŸوضشوعية ل أ
من جهته ،عبsر ألسشف Òألفرنسشي عن «رغبة
بÓ- -ده ‘ ت- -ف- -ع -ي -ل أل -ع Ó-ق -ات أ÷زأئ -ري -ة -
ألفرنسشية ،مÈزأ أأهميتها للجانب ألفرنسشي
وم -ن -وه -ا ب -ال -دور أŸن -وط ب -ال -دب -ل -وم -اسش -ي -ة
ألŸÈانية ‘ مرأفقة ذلك».

لوكال يتطرق إ ¤إلتعاون إلثنائي مع سشف Òكوريا إ÷نوبية
أسش -ت-ق-ب-ل وزي-ر أŸال-ي-ة ﬁم-د
لوكال ،أأول أأمسص ،سشف Òجمهورية
كوريا أ÷نوبية با÷زأئر ‹ ،أأون
ي -ون -غ ،ب -ط-لب م-ن-ه ،ح-يث ت-ط-رق
معه إأ ¤ألتعاون ألثنائي ‘ قطاع
أŸالية .خÓل هذأ أللقاء ،ألذي
ُع -ق -د Ãق -ر أل -وزأرة «أسش -ت-ع-رضص
ألطرفان ﬂتلف أأعمال ألتعاون
أŸن- -ج- -زة ’ ،سش- -ي- -م- -ا ‘ ق -ط -اع
أŸالية ،من خÓل برنامج كوري
ل -ل -مسش -اع -دة أل -ت -ق -ن -ي -ة «ت -ق-اسش-م

أŸعارف».
وح -رصص ل -وك -ال ع-ل-ى أإ’شش-ادة
«بالنتائج أإ’يجابية لهذأ ألتعاون
أŸك - - -رسص ل - - -ف - - -ائ - - -دة ع- - -دي- - -د
أŸؤوسشسش -ات وأل -ه -ي -ئ -ات أل -ت-اب-ع-ة
لقطاع أŸالية» ،مششÒأ على سشبيل
أŸث - - - -ال أ ¤أŸشش - - - -روع أ÷اري
أŸت - -ع- -ل- -ق ب- -ت- -ح- -ديث أل- -ن- -ظ- -ام
أŸعلوماتي Ÿصشالح أ÷مارك».
من جهته ،جدد سشف Òكوريا
أ÷نوبية «ألتأاكيد على ألتزأم بلده

بتعزيز أأعماله من أأجل أŸصشلحة
أŸتبادلة للبلدين».
وأأشش -اد وزي -ر أŸال -ي -ة ب -ال-ت-زأم
أل- -ط -رف أل -ك -وري ،مششÒأ أ ¤أأن
«ألطرف Úعليهما أ’سشتفادة من
أل- -ت- -ج- -رب- -ة أŸك -تسش -ب -ة ‘ إأط -ار
ﬂتلف أأ’عمال أŸنجزة ‘ هذأ
ألشش- -أان ،وأسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا م -ن أأج -ل
ت -ع -زي-ز وت-ن-وي-ع ›ا’ت أل-ت-ع-اون
أ’قتصشادي ألثنائي».

بلعابد يششارك ‘ مؤو“ر إليونسشكو بباريسس
يÎأأسص وزي---ر ألÎب--ي--ة أل--وط--ن--ي--ة ع--ب--د
أ◊ك--ي--م ب--ل-ع-اب-د ،بصش-ف-ت-ه رئ-يسص أل-ل-ج-ن-ة
ألوطنية للÎبية وألعلوم وألثقافة ،ألوفد
أŸششÎك ب Úأل--ق--ط--اع--ات ،أŸت-ن-ق-ل إأ¤
ب--اريسص -ف--رنسش--ا ،ل--ل--مشش--ارك-ة ‘ أأع-م-ال

أل-----دورة  40أل--ع-ام-ة ل-ل-ي-ونسش-ك-و أŸزم-ع
تنظيمها ‘ ألفÎة أŸمتدة من  12إأ27 ¤
نوفم– ،Èت عنوأن «ألششمول ‘ ألتعليم
ألعا‹ ودوره ‘ –قيق برنامج ألتنمية
أŸسشتدأمة».

إŸوإفقة على تعي Úسشف Òإ÷زإئر لدى إلدإ‰ارك
أأعطت أ◊كومة ألدأ‰اركية موأفقتها على تعي Úرششيد مدأح
بصش -ف -ت -ه سش -فÒأ م -ف -وضش -ا ف -وق أل -ع -ادة ل -ل -ج -م -ه -وري -ة أ÷زأئ -ري-ة

ألدÁقرأطية ألششعبية لدى ‡لكة ألدأ‰ارك ،بحسشب ما أأورده بيان
لوزأرة ألششؤوون أÿارجية.

موجهة ÿريجي إŸؤوسصسصات إŸتأاخرة ‘ إ“ام إلسصنة إ÷امعية

إنطÓق إلÎششح للدورة إلثانية ماسش Îإألحد إلقادم

أإفادت وزإرة إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي،
أإمسس ،أإن إلÎشصح للتكوين ‘ إŸاسص ‘ Îدورته
إلثانية بالنسصبة ÿريجي إŸؤوسصسصات إŸتأاخرة ‘
إ“ام إلسصنة إ÷امعية إŸنصصرمة وأإولئك إلذين
 ⁄يحصصلوإ على منصصب بيدإغوجي ،سصينطلق
لحد إلقادم ليدوم  5أإيام.
إ أ
أأنهت ألوزأرة ‘ ،بيان لها ،إأ ¤علم كافة
أل -ط -ل -ب -ة أŸع -ن -ي Úب -ال -دورة أل-ث-ان-ي-ة ل-لÎشش-ح
ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ أŸاسش Îب -ال -نسش -ب -ة ÿري -ج -ي
أŸؤوسشسشات ألتي عرفت تأاخرأ ‘ إأ“ام ألسشنة
أ÷ام -ع -ي -ة أŸنصش -رم -ة وخ-ري-ج-ي سش-ن-ة 2019
ألذين  ⁄يحصشلوأ عل منصشب بيدأغوجي ‘
’صش -ل -ي -ة ،أأن ع -م -ل -ي -ة ألÎشش-ح
م -ؤوسشسش -ات -ه -م أ أ
’حد  10نوفمÈ
«سشتنطلق ،بالنسشبة إأليهم يوم أ أ

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

 2019وتسشتمر أ ¤غاية أÿميسص  14نوفمÈ
 2019ت -زأم -ن-ا م-ع ق-ي-ام أŸؤوسشسش-ات أŸع-ن-ي-ة
بانتقاء طÓبها أŸتخرج Úأ÷دد برسشم حصشة
 80باŸائة».
و” ألتذك ÒباŸناسشبة بأان ألدورة أأ’و،¤
أل -ت -ي خصشت أŸؤوسشسش -ات أ÷ام -ع -ي -ة أل-ت-ي ⁄
تعرف تأاخرأ ‘ إأ“ام ألسشنة أ÷امعية ،كانت
مسش- -ت -ق -ل -ة ‘ تسش -ي Òحصش -ة  %80أıصشصش- -ة
ÿري-ج-ي-ه-ا أ÷دد ،ح-يث ج-رت أل-ع-م-ل-ي-ة على
«أأحسشن ما يرأم» وأأفضشت أ ¤قبول  160أألف
ط -لب ت -رشش -ح ‘ ،أل -وقت أل -ذي شش -رع ف -ي-ه ‘
حصشة  %20أبتدأء من  6أأكتوبر ألفائت بعد أأن
أأن -هت أأغ -ل -ب -ي -ة أŸؤوسشسش -ات ألسش-ن-ة أ÷ام-ع-ي-ة
.2019-2018

وب -ال -ن-ظ-ر إأ ¤أل-ت-أاخ-ر أل-ذي سش-ج-ل-ت-ه ب-عضص
مؤوسشسشات ألتعليم ألعا‹ ‘ إأنهاء ألسشنة أ÷امعية
أ ¤غاية أأكتوبر  ،2019أأكدت ألوزأرة ألوصشية ‘
ب- -ي- -ان- -ه- -ا ،أأن- -ه ت- -ق- -رر ت -ن -ظ -ي -م دورة ﬂصشصش -ة
للمتخرج Úألقدأمى (ألنظام ألكÓسشيكي ونظام
ل -يسش-انسص-م-اسش-Îدك-ت-ورأه) وذلك ب-ال-تشش-اور م-ع
أŸؤوسشسشات أ÷امعية أŸعنية.
و‘ هذأ ألصشدد ،جددت ألوزأرة تأاكيدها
أأنه « ⁄يكن ‡كنا» لهذه ألعملية أأن تنطلق ،إأ’
ب -ع -د إأن -ه -اء ألسش -ن -ة أ÷ام -ع -ي -ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ك-ل
مؤوسشسشات ألتعليم ألعا‹« ،توخيا Ÿبدإأ تكافؤو
ألفرصص ألذي يحرصص ألقطاع على تكريسشه ‘
م- -ث- -ل ه- -ذه أل- -ظ- -روف ’ ،سش- -ي- -م -ا ب -ال -نسش -ب -ة
للمتخرج Úأ÷دد دفعة .»2019

ألعدد
18093
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إحياء ذكرى إŸولد إلنبوي إلشصريف هذإ إلسصبت

ﬁطة لتجديد إلصشلة بقيم إلتسشامح ونبذ إلفرقة

«“نح مثل هذه إÙطات إلتاريخية
وإل-دي-ن-ي-ة إل-دف-ع إŸع-ن-وي لشص-حذ إلهمم
وإبعاد كل ما من شصأانه أإن يث Òفرقة أإو
فتنة أإو شصحناء ب Úأإبناء إلوطن إلوإحد
إلذي إنصصهر أإبًا عن جد».

OÉ«Y øH ó«©°S
–ل ،بعد غد ألسشبت ،ذكرى مولد خÒ
أأ’نام ،ألنبي ﬁمد بن عبد ألله ،صشلى ألله عليه
وسشلم ‘ ،ظل أŒاه أ÷زأئر إأ ¤إأدرأك مرحلة
ج -دي-دة تسش-م-ح لشش-ع-ب-ه-ا أŸرت-ب-ط بشش-ك-ل وث-ي-ق
Ãرجعيته ألدينية وأ◊ضشارية أأ’صشيلة بالنهوضص
›ّددأ ضشمن عاÁ ⁄ر Ãرحلة غ Òمسشبوقة ‘
أسشتهدأف ألششعوب وإأعاقة ألدول ألناششئة عن
أنتهاج مسشار ألتنمية ،ومقارعة ألعوŸة ،خاصشة
أ÷انب ألهدأم منها لضشمان ألتنمية أŸسشتدأمة.
ه-ذه أل-ذك-رى أل-ع-ظ-ي-م-ة ‘ ت-اري-خ أإ’نسش-ان-ية
ترمز إأﬁ ¤طة فارقة –قق فيها أأك Èأنتصشار
للبششرية ‘ موأجهة كافة صشور ألظلم وألهيمنة
وأ’ح -ت -ق -ار ،و’ ت -زأل ق -ي-م-ه-ا أل-ن-ب-ي-ل-ة أل-رأق-ي-ة
تسشتوعب تطلعات ألبششر ‘ موأجهة كل أأششكال
ألتمييز وألتخريب ومششاريع ألهيمنة ألتي تريد
قوى دولية فاق جÈوتها مسشتوى ألتحمل.
على غرأر ألبلدأن أإ’سشÓمية ‘ ربوع ألعا،⁄
تسشتقبل أ÷زأئر هذه أŸناسشبة ‘ ظل ترسشيخ
قيم ألتسشامح وأإ’خاء وألتضشامن ونبذ ألفرقة؛
مرحلة تعرف حركية ‘ كافة مناحي أ◊ياة
خ-اصش-ة ألسش-ي-اسش-ة وأ’ق-تصش-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة.
وي- -تصش- -در أŸشش -ه -د مسش -ار إأ‚از أ’ن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسشية ألتي تعت Èجسشر عبور مطابقا ŸعايÒ
ألشش -رع -ي -ة وم -ت -وأف -ق -ا م -ع أŸب -ادئ وأل -ق-وأع-د
أŸششÎكة للممارسشة ألدÁقرأطية إأ ¤بر أأ’مان
 ،لتوأصشل ورششات أإ’صشÓح ألششامل –ت مظلة
ألششرعية.
ليسص هناك من مناسشبة مثل أŸولد ألنبوي
ألشش-ري-ف ’سش-ت-ج-م-اع ك-اف-ة أأ’سش-ب-اب أل-تي تعزز
خيار إأحدأث تلك ألوثبة أŸطلوبة للخروج من
دوأم -ة أل -ق -ل -ق وأ’نشش -غ -ال وأ◊Òة أل-ت-ي ت-ط-ب-ع
أŸششهد أ’جتماعي ،إأ ¤فسشحة أأ’مل وألثقة ‘
أل- -ق -درأت أل -وط -ن -ي -ة إ’ع -ادة أل -ن -ه -وضص ›ددأ
وأل -ث -ب -ات ع -ل -ى ألسش Òق -دم -ا ن-ح-و ب-ن-اء ج-زأئ-ر
جديدة تسشمو فيها ألقيم أŸششÎكة ب Úأأبناء
ألششعب ألوأحد ،ألذي أأثبت ‘ أأك Ìمن ﬁطة
أأنه فريد و’ Áكن أإ’يقاع به ‘ أأوهام ألتششكيك
وأإ’حباط وأليأاسص ،حتى وإأن كانت ألتدأعيات
Óزم-ة أ’ق-تصش-ادي-ة ف-ي-ه-ا م-ن أل-ثقل
أŸب-اشش-رة ل -أ
ألذي يتطلب مزيدأ من ألتحمل وألبذل.

من ذكرى ميÓد نبينا ألذي أأتى برسشالة ربانية
موجهة للبششرية قاطبة ،فخلصشها ،متحّم Óمع
صش -ح -اب -ت -ه أأ’ول ،Úأأ’ذى وأل -تشش -ري-د وأل-ع-دوأن
ب -أابشش -ع صش -وره ،م -ن ق -ي -ود أل -ع -ب -ودي -ة وأŸه-ان-ة
وسشيطرة جÈوت أŸال وألسشلطة أŸبنية على
أل -ق -ب -ل -ي -ة وأل -و’ء ل -ل-ن-ف-وذ ب-ك-ل أأشش-ك-ال-هÁ ،ك-ن
Óجيال أ÷ديدة حتى تدرك أأن
أسشتلهام ألع Èل أ
أل- -ت- -ع ‘ Ìح- -ي -اة شش -عب ب -ه -ذه أÿصش -وصش -ي -ات
وأŸم- -ي -زأت ل -ل -م -ج -ت -م -ع أ÷زأئ -ري ’ ،ي -ع -ن -ي
ألسشقوط أأو ألبقاء على هامشص حركية ألعا،⁄
وإأ‰ا Áك - -ن أإ’مسش- -اك م- -رة أأخ- -رى ب- -خ- -ي- -وط
أ’نفرأج Ÿوأصشلة أŸسشÒة ،ألتي وقعها قبل 65
سشنة جيل نوفم ‘ ÈإأطÓق مششروع ألقرن لدحر
أ’سشتعمار وكسشر جÈوته مهما كانت ألتضشحيات
ي -وم -ه -ا .وق -د –ق -ق أل-ه-دف أأ’ك Èب-اسشÎج-اع
Óنسشان
ألسشيادة ألوطنية بكل معانيها بالنسشبة ل إ
وألوطن.
أليوم“ ،نح مثل هذه أÙطات ألتاريخية
وألدينية ألدفع أŸعنوي لششحذ ألهمم وإأبعاد كل
ما من ششأانه أأن يث Òفرقة أأو فتنة أأو ششحناء بÚ
أأبناء ألوطن ألوأحد ،ألذي أنصشهر أأبًا عن جد،
طيلة أأجيال متتالية ،تاريخا ودينا وجغرأفية.
ومهما كانت تطلعات وطموحات كل وأحد،
ف -إان أل -ق -اسش -م أŸششÎك أل -ذي ي -ت -ط -لب إأل-ت-زأم
أ◊يطة وأ◊ذر وعدم أ’نسشياق ورأء أإ’ششاعة،
م -ه -م -ا ك -ان م -وضش -وع -ه-ا ‘ ،أل-دي-ن وألسش-ي-اسش-ة
وأ’ق-تصش-اد ،خ-اصش-ة م-ا ت-ب-ث-ه شش-ب-ك-ات أل-ت-وأصشل
أ’ج-ت-م-اع-ي أل-ف-ت-اك-ة ،أل-ت-ي ’ Áك-ن م-وأجهتها
سشوى بانتهاج ألوأقعية ‘ ألرصشد وأŸوضشوعية
‘ أل-ت-ح-ل-ي-ل وأل-ت-بصش-ر ‘ أ’سش-تشش-رأف ،خ-اصش-ة
بالنسشبة للنخب ‘ كل ألقطاعاتÃ ،ا فيها ألتي
تهتم وتنششط ‘ مسشائل ألعقيدة –صشينا للهوية
ألوطنية أŸتكاملة.
ي -ن -ب -غ -ي أأن ت -ك -ون م -وأع -ي -د ل -ه -ا م -دل -ول -ه-ا
أ◊ضش -اري ك -اŸول -د أل -ن -ب -وي ألشش-ري-فﬁ ،ط-ة
ل Ó-ن -ط Ó-ق ع -ل -ى ط -ري -ق أ’ج -ت -ه-اد ل-ل-م-وأط-ن
وأŸؤوسشسش -ة وأŸرف -ق أل -ع -ام وك -ل أل -ف -اع -ل‘ Ú
ألسشاحة وأÿوضص ‘ مناحي أ◊ياة بكل دروبها
وفق معاي Òألعمل وأ’جتهاد وأ’بتكار وأ◊رصص
على أŸنافسشة ألنزيهة وألتخلصص من كل ما من
ششأانه أأن يعيق ألنمو من فسشاد وأتكال وكافة
أأشش- -ك- -ال أل- -كسشب غ ÒأŸسش- -ت- -ح- -ق م -ث -ل Œارة
أŸفرقعات وألغشص وألتÓعب باأ’سشعار وأحتكار
لقمة ألعيشص ،دون أ’كÎأث للتدأعيات ألسشلبية
ألتي تصشيب أŸوأطن وأأ’سشرة ‘ ،وقت ما أأحوج
أل -ب -ل -د ل -ك -ل أأب -ن-ائ-ه ،أأغ-ن-ي-اء ك-ان-وأ أأو ف-ق-رأء أأو
متوسشطي أ◊ال ‘ ،وقت تسشهر فيه ألدولة على
إأ‚از ألتحول ألسشياسشي ألكب.Ò

Óمن
أإطلقتها إŸديرية إلعامة ل أ

حملة توعية من ﬂاطر إأللعاب إلنارية
ألشش -عب -عشش -ي -ة أ’ح -ت -ف -ال ب -اŸول -د أل -ن -ب-وي
Óمن ألوطني
ألششريف ،أأطلقت أŸديرية ألعامة ل أ
حملة توعية ع Èصشفحاتها على ششبكات ألتوأصشل
أ’جتماعي ،للتوعية من ﬂاطر أأ’لعاب ألنارية
وأŸف- -رق -ع -ات .ودعت إأ ¤مسش -اه -م -ة أأ’ول -ي -اء ‘
ت -وع -ي -ة أأب -ن -ائ -ه -م ،وه-ي ألشش-ري-ح-ة أأ’ك Ìع-رضش-ة
للحوأدث ،لتفادي أıاطر ألناجمة عن أسشتعمال
أأ’ل -ع -اب أل -ن -اري -ة .ك -م-ا ي-ت-م أل-ع-م-ل ع-ل-ى ﬁارب-ة
أ’Œار غ ÒأŸشش -روع وب -ط -ري-ق-ة عشش-وأئ-ي-ة ب-ه-ذه
أأ’ل-ع-اب أل-ن-اري-ة وأŸف-رق-ع-ات ،أل-ت-ي ت-خضش-ع ع-ند
أسشتعمالها إأ ¤جملة من أŸعاي Òوألتدأب Òتتعلق
ب -السش Ó-م -ة أل -ب -دن-ي-ةŸ ،ا تشش-ك-ل-ه م-ن خ-ط-ر ع-ل-ى
ألصشحة ألعامة وأŸسشاسص بالسشكينة ‘ ألتجمعات
ألسشكنية وأŸدن.

إ◊ماية إŸدنية تنصشح و–ذر

م-ن ج-ه-ت-ه-ا ن-ب-هت م-دي-ري-ة أ◊م-اي-ة أŸدن-ية
لو’ية أ÷زأئر أŸوأطن ،Úخاصشة أŸرأهق ،Úإأ¤
أأ’خ -ط-ار أل-ت-ي ت-ن-ج-م ع-ن أ’سش-ت-ع-م-ال أل-عشش-وأئ-ي
Óلعاب وأŸوأد ألنارية ،ناهيك عن أإ’زعاج ألذي
ل أ
يسشيئ لقيمة أ÷وأر .وحذرت من أأخطار أللعب
بتلك أŸوأد ‘ ألفضشاءأت أŸغلقة أأو أأمام موأقع
حسش- -اسش -ة ،م -ث -ل ﬁط -ات ب -ي -ع أل -وق -ود وم -وأق -ف
ألسشيارأت وبجانب أŸؤوسشسشات أ’سشتششفائية.
ك - -م - -ا دعت إأ ¤أل - -ت - -زأم أ◊ذر ألشش- -دي- -د م- -ن
أسشتعمال غ Òآأمن للششموع ألتي يجب أأن تكون
ب- -ع- -ي- -دة ع -ن أŸوأد ق -اب -ل -ة ل Ó-شش -ت -ع -ال ك -اأ’ث -اث
وأأ’فرششة.

وقعتها إ÷زإئر ومصصر على هامشس صصالون إلصصيد إلبحري بوهرإن

إتفاقية تعاون إلنششاء مزرعة ‰وذجية لÎبية إŸائيات ببششار
‘ إط- -ار إف- -ت- -ت- -اح إلصص- -ال- -ون إل -دو‹
ل -لصص -ي -د إل -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة إŸائ -ي -ات ‘
طبعته إلثامنة بوهرإن ،إمضصت ،إمسس،
إت -ف -اق-ي-ة ب Úمصص-ر وإ÷زإئ-ر ،ل-ت-ع-زي-ز
لرإضصي
إلتعاون إلفÓحي وإسصتصصÓح إ أ
وإلصصيد إلبحري وتربية إŸائيات.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
ت-نصص أ’ت-ف-اق-ي-ة ع-ل-ى إأنشش-اء م-زرع-ة ‰وذج-ية
ج -زأئ -ري -ة ب -ب-ل-دي-ة ب-وق-ايسص «و’ي-ة وبشش-ار» ،وك-ذأ
أل- - -ت- - -ع- - -اون ‘ ›ال تسش- - -ي Òوت - -وف ÒأıتصشÚ
وألتغذية وزريعة ألسشمك ،مع ألÎكيز على سشمك
ألبلطي «ألتيÓبيا».
أأشش -رف ع -ل -ى ه -ذه أ’ت -ف -اق -ي -ة وزي-ر أل-فÓ-ح-ة
ششريف عماري ونظÒه أŸصشري.
أأكد عماري أأن أ’تفاقية ،كخطوة مهمة على
طريق تعزيز عÓقات ألتعاون وألششرأكة أأ’جنبية،
وألتي تعت Èجزءأ من أسشÎأتيجيته تطوير ألقطاع،
مشش -ي -دأ ‘ أل -وقت ن -فسش -ه ب -ال -دع -م أل-ذي ت-ق-دم-ه
ألدولة ،وخاصشة ‘ ›ال نششاط ألصشيد ألبحري

وتربية أŸائيات.
وضش -رب أل -وزي -ر أ÷زأئ -ري ،ع ّ-دة أأم -ث -ل -ة ع-ل-ى
أل -ع -ن -اي -ة أل -ت -ي ت -ول -ي -ه -ا أ◊ك -وم -ة ل -ه-ذأ أل-ق-ط-اع
أ’سشÎأت -ي -ج -ي ‘ ›ا’ت أ’سش -ت -ث -م -ار وأل -ت-أاطÒ
وأل-ت-م-ه Úوأل-ت-أاه-ي-ل ،وخ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق باسشتغÓل
أ’بتكارأت ومنتجات ألبحث ألعلمي ،منوها إأ ¤أأنّ
ألربط ب Úألفضشاءأت ألتكوينية وألبحثية وأŸهنية
وت -ف -ع-ي-ل ج-م-ي-ع أإ’م-ك-ان-ي-ات ،م-ن أأه-م أأ’ول-وي-ات
أ◊ك -وم -ي -ة وت -ع -ل -ي -م -ات أل -وزأرة أأ’و ،¤وخ -اصش-ة
بالنسشبة للششباب أ◊امل لÓبتكارأت وأŸششاريع.
من جهته وزير ألزرأعة وأسشتصشÓح أأ’رأضشي
أŸصشري ،عز ألدين أأبو سشيت بأانّ مششروع أŸزرعة
أŸششÎكة ‘ بششار ،هو أأحد نتائج برنامج وطني
للمزأرع أإ’فريقية أŸششÎكة.
وأأكد ألوزير أن مصشر ضشيف ششرف ألصشالون
ألدو‹ للصشيد ألبحري وتربية أŸائيات بوهرأن،
ت -ت -ط-ل-ع إأ ¤م-زي-د م-ن أل-ت-ع-اون وأل-ع-م-ل أŸششÎك
أŸثمر مع أ÷زأئر ،كاششفا عن إأسشÎأتيجية للتوسّشع
‘ أ’سشتزرأع ألسشمكي ألبحري بجانب أ’سشتزرأع
‘ أŸي -اه أل -ع -ذب -ة ب -اسش -ت -خ -دأم نضش -ام أأ’ق -ف -اصص
ألعائمة ،وسشط طموحات لرفع أإ’نتاج ألوطني إأ¤
 3مÓي Úطن بحلول ألعام.

»æWh

الخميسس  ٠٧نوفمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٠ربيع األول ١٤٤١هـ

قال إان مششروع قانون اŸالية  2020جاء ‘ ظرف صشعب ،لوكال:

ميزإنية –ت إلضضغط وإإمكانية إللّجوء
إإ ¤إلسضتدإنة إÿارجية
«تبقى ميزانية الدولة –ت الضشغط بالرغم من ترششيد النفقات العمومية‡ ،ا يتطلب البحث عن تنويع اŸوارد
اŸالية ،مع تاأكيد قرار عدم اللّجوء ا ¤اŸوارد غ Òالتقليدية اأي طبع النقود» مع امكانية اللّجوء ا ¤التمويل اÿارجي
‘ حالت اسشتثنائية ،مع البقاء على الطابع الجتماعي للدولة ،بحسشب ما جاء ‘ مششروع قانون اŸالية الذي عرضشه
الوزير ﬁمد لوكال ،اأمسس ،على نواب الغرفة السشفلى للŸÈان للمناقششة والثراء.

حياة كبياشش
اأ ك د ل و ك ا ل اأ ن ا ل ع ج ز س ض ي ت م ا ل ت ك ف ل ب ه
م - -ن خ  Ó- -ل م - -و ا ر د د ا خ - -ل - -ي - -ة  ،م - -ع
ا ل ع -ت -ر ا ف ب -ع -د م ق -د ر ة ا ل -د و ل -ة ع -ل -ى
ت -غ -ط -ي -ت -ه -ا ا ل م ب ل غ ا لإ ض ض ا ف ي ا ل م ت ط ل ب
ت ع ب ئ ة ب ـ  ٢ ٠ ٠ ٠م ل ي ا ر د ج اأ ي م ا ي ع ا د ل
 ٩بالمائة من الناتج الداخلي الخام،
ي -ن -ط -و ي ا ل -م ش ض -ر و ع ع -ل -ى  ٩ ٨ت د ب ي ر ا
تطلب تعديل  ١٩مادة ،تتفرع هذه
التدابير الى تدابير جبائية ،تدابير
جمركية ،..ترمي الى تحقيق اهداف
ا ق ت ص ض ا د ي ة و ا ج ت م ا ع ي ة اأ ه م ه ا ت ح س ض ي ن
اإ ي ر ا د ا ت م ي ز ا ن ي ة ا ل د و ل ة و ا ل ج م ا ع ا ت
المحلية ،والتحكم في واردات السضلع
و ا ل - -خ - -د م - -ا ت و ا ل - -ت ض ض -ا م -ن ا ل -و ط -ن -ي
و ح -م -ا ي -ة ا ل -ب -ي -ئ -ة و ض ض -م -ا ن ا ل -ف -ا ع -ل -ي -ة
الطاقوية.

إرتفاع ‘ إ÷باية
إلعادية وإنخفاضس
إ لإ ي ر إ د إ ت
ب -ل -غ -ة الأرق -ام ،ي -ت -وق-ع ال-مشض-روع ان
تنخفضس الإيرادات بـ  6 ٢٣٩ . ٧مليار
دينار ،اأي بانخفاضس بـ ٪٧ , ٧مقارنة
بسضنة  ،٢٠١٩بسضبب انخفاضس الجباية
البترولية التي من المتوقع اأن تبلغ ما
يعادل  ٢ . ٢٠٠ .٣مليار دينار ،مقابل
 ٢ ٧١٤ . 5مليار دينار بالنسضبة لسضنة
.٢٠١٩
ف-ي ح-ي-ن سض-تشض-ه-د اإي-رادات ال-ج-باية
العادية ارتفاعا نسضبيا يقدر بـ،٪٨ . 6
لتبلغ ما يعادل  ٤ ٠٣٩مليار دينار،
بسضبب دخول حيز التنفيذ لÓإجراءات
الجديدة المقررة من طرف الحكومة
ف- -ي م- -ج- -ال ت- -حصض- -ي- -ل ك- -ل ح- -ق- -وق
واإيرادات الدولة من ضضرائب ورسضوم
واإيجار.
اأم-ا ف-ي م-ج-ال ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ية،
ي-ن-ت-ظ-ر اأن تصض-ل م-ي-زان-ي-ت-ي ال-تسض-يير

و ا ل -ت -ع -ل -ي -م ا ل -ع -ا ل -ي ب ـ  ٧ ٤ ٧ 5م ن ص ض ب
والصضحة بـ  ٤١٠٠منصضب.
اأ م ا ف ي م ا ي ت ع ل ق ب م ي ز ا ن ي ة ا ل ت ج ه ي ز ،
ت -اأ ت -ي ا ل -ت -ق -د ي -ر ا ت ل -ه -ذ ه ا ل س ض -ن -ة ف -ي
س ض - -ي - -ا ق ا لإ ص ض  Ó- -ح - -ا ت ا ل - -ه - -ي - -ك -ل -ي -ة
ا ل م  Óز م ة ل ل ت ح ك م ف ي ا لإ ن ف ا ق ا ل ع ا م
وترشضيده ،لتبلغ نفقات التجهيز ما
ي -ق -ا ر ب  ٢ . ٨ ٧ ٩م -ل -ي -ا ر د ي -ن -ا ر  ،م ن ه ا
 ١ . ٢٩٠مليار دينار كبرنامج جديد
ل -ل -ت -ج -ه -ي -ز  ،و  ٢ ٧ ٩ . 6م -ل -ي -ا ر د ي -ن -ا ر
م -خ ص ض ص ض -ة لإ ع -ا د ة ت -ق -ي -ي -م ا ل -ب -ر ا م -ج
و ا ل ت ج ه ي ز ا ت ا ل ج ا ر ي اإ ن ج ا ز ه ا .
كما ترمي لتنويع وتوسضيع مصضادر
ت -م -و ي -ل ا ل ق -ت ص ض -ا د ا ل -و ط -ن -ي و ع -ق -ل ن ة
الواردات وتعزيز التضضامن الوطني
بين مختلف فئات المجتمع وحماية
ا ل -ب -ي -ئ -ة و ت -ر ق -ي -ة ا س ض -ت ع م ا ل ا ل ط ا ق ا ت
وال-ت-ج-ه-ي-ز ،ب-ال-نسض-ب-ة ل-لسض-ن-ة ال-م-الية ا ل م ت ج د د ة و ا ل ف ع ا ل ي ة ا ل ط ا ق و ي ة  ،ا ل ى
 ،٢٠٢٠اإل -ى م -ا ق-ي-م-ت-ه  ٧ ٧٧٣مليار ج ا ن ب ت ح س ض ي ن م د ا خ ي ل ا لإ ي ر ا د ا ت
دي- -ن -ار ،اأي ب -ان -خ -ف -اضس ق -دره  ٪٩ . ٢ا ل -ع -ا د ي -ة ل -م -ي -ز ا ن -ي -ة ا ل د و ل ة و ت ب س ض ي ط
مقارنة بسضنة .٢٠١٩
ا لإ ج -ر ا ء ا ت ا ل -ج -ب -ا ئ -ي -ة و ا ل -ج -م -ر ك ي ة ،
ت -ب -ل-غ م-ي-زان-ي-ة ال-تسض-ي-ي-ر ال-م-ق-ت-رح-ة و م ك ا ف ح ة ا ل ت ه ر ب ا ل ض ض ر ي ب ي .
 ٤ . ٨٩٣مليار دينار ،من اأجل التكفل و ت -ح -ق -ي -ق -ا ل -ذ ل ك  ،ت ض ض -م ن ت ا لأ ح ك ا م
لسضيما بالنفقات الجارية وتلك غير ا ل -ت ش ض -ر ي -ع -ي -ة و ا ل -ج -ب -ا ئ -ي -ة ا ل -ج -د ي -د ة
ال -ق -اب -ل -ة ل -ل-ت-خ-ف-يضس ،م-ث-ل ال-رواتب اإ ق ر ا ر ت س ض ه ي  Óت و ت ح ف ي ز ا ت ج ب ا ئ ي ة
واأع -ب -اء الضض -م -ان الج-ت-م-اع-ي وت-لك ل -ف -ا ئ -د ة ا ل -م -وؤ س ض س ض -ا ت ا ل -ن -ا ش ض -ئ ة ا ل ت ي
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-السض-ي-ر ال-ج-ي-د ل-ل-م-راف-ق ت - -ن ش ض - -ط ف - -ي م - -ج - -ا ل ت ا لإ ب - -ت - -ك - -ا ر
ال- -ع- -ام- -ة وت -لك ال -م -خصضصض -ة ل لتكفل و ا ل -ت -ك -ن -و ل و ج ي ا ت ا ل ح د ي ث ة و اإ ع ف ا ئ ه ا
بالحتياجات الجتماعية للمواطنين.
م ن ا ل ض ض ر ي ب ة ع ل ى ا لأ ر ب ا ح و ا ل ر س ض م
ع -ل -ى ا ل -ق -ي -م -ة ا ل -م ض ض -ا ف -ة  ،ب -ه -د ف
م -ر ا ف -ق -ت -ه -ا ف -ي م -ر ح -ل -ة ا ل ن -ط  Ó-ق
وضضمان تطويرها فيما بعد.
ك -م -ا ي -ر خ ص س ل -ل -م -و ا ط -ن ي ن ا ل م ق ي م ي ن
ب -ا س ض -ت -ي -ر ا د ا ل س ض -ي -ا ر ا ت ا ل س ض -ي -ا ح -ي -ة
ا ل -م س ض -ت -ع -م -ل -ة ذ ا ت م -ح -ر ك ا ت ب ن ز ي ن ،
ا ل -ت -ي ي -ق -ل ع -م -ر ه -ا ع -ن ث  Ó-ث ( ) ٣
س ض -ن -و ا ت  ،م -ن م -و ا ر د ه -م ا ل -خ -ا ص ض -ة ،
م - -ق - -ا ب - -ل د ف - -ع ا ل -ح -ق -و ق و ا ل -ر س ض -و م
ا ل -م -ق -ر ر ة ق -ا ن -و ن -ا  ،ف -ي ا ط -ا ر ح -م ا ي ة
م -ن اأ ج -ل ت -د ع -ي -م ا ل -ع -ن ص ض -ر ا ل -ب ش ض ر ي
البيئة.
خ -ا ص ض -ة ف -ي ا ل -ق -ط -ا ع -ا ت ا ل -ح -ي -و ي -ة ،
وبغرضس توسضيع القاعدة الجبائية،
صضصس مشضروع القانون ٣٣ . ١١٨
يخ ّ
ي - -ق - -ت - -ر ح ا ل - -ن ص س ت -ع -ز ي -ز ا ل ض ض -ر ا ئ ب
منصضب مالي خاصضة لفائدة قطاع
والرسضوم على الثروة والممتلكات.
ا ل -ت -ر ب -ي -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة ب ـ  ٩ ٧ ٧ ٢م ن ص ض ب ،

إسضتحدإث عشضرإت
إآلف مناصضب إلشضغل
‘ إلÎبية ،إل ّصضحة
وإلتعليم إلعا‹

رغم إابقائه على الطابع الجتماعي للدولة

لغلبية ب Úمثّمن ومنتقد لنصس إŸشضروع
نوإب إ أ

تباينت آاراء نواب اÛلسس الششعبي الوطني حول مضشام Úمششروع قانون اŸالية لسشنة  2020الذي جاء ‘ ظرف
سشياسشي واقتصشادي صشعب ،حيث ثمنه البعضس وانتقده أاغلب النواب اŸتدخل ÚخÓل مناقششة النصس ،كما أان منهم
من اعتÈه اسشتنسشاخا للقوان Úالسشابقة.

حياة  .ك
وصضف النائب حكيم بري من حزب
ا ل -ت -ج -م -ع ا ل -و ط -ن -ي ا ل -د ي -م -ق -ر ا ط -ي
« اأ ر ن -د ي » ا ل ّ-ل -غ -ة ا ل -ت -ي ع -ر ض س ب -ه -ا
ا ل - - - -و ز ي - - - -ر ل - - - -و ك - - - -ا ل ا ل - - - -م ش ض - - - -ر و ع
ب ـ « ا ل - -م - -ت ش ض -ا ئ -م -ة »  ،و ا ن -ت -ق -د ا ج -ر ا ء
ت - -خ - -ف - -ي ض س ق - -ي -م -ة ا ل -د ي -ن -ا ر خ  Ó-ل
ا ل س ض - -ن - -و ا ت  ٣ا ل -ق -ا د م -ة  ،م -ط -ا ل -ب -ا
ب -اإ ي -ج -ا د ح -ل -و ل ا خ -ر ى  ،و ب -ا ل -ن س ض -ب -ة
للتضضخم الذي يتوقع المشضروع ان
ي ص ض ل اإ ل ى  ٪٤ . ٨س ض ن ة  ، ٢ ٠ ٢ ٠ق ا ل
النائب ان ذلك ينعكسس بالضضرورة
س ض - -ل - -ب - -ا ع - -ل - -ى ا ل - -ق - -د ر ة ا ل ش ض - -ر ا ئ -ي -ة
ل -ل -م -و ا ط -ن  ،ك -م -ا ا ن -ت -ق -د ا ج -ر ا ء ر ف -ع
ا ل ض ض -ر ا ئ ب ا ل -ت -ي ي -ت -ح -م -ل -ه ا ا ل م و ا ط ن
البسضيط.
كما تحدث ياسضين جبار عن ضضرورة
ت - -ن - -و ي - -ع اإ لإ ي - -ر ا د ا ت ق ص ض - -د ا ع - -د ا د
م -ي -ز ا ن -ي -ة م -ر ي -ح -ة  ،م -ط ا ل ب ا ب ض ض ر و ر ة
اإ ل - -غ - -ا ء ا ل ض ض - -ر ي - -ب - -ة ع - -ل - -ى ا ل - -د خ - -ل
ا ل ج -م -ا ل -ي  ،ب -ا ل -ن س ض -ب -ة ل -ل -ف -ئ -ة ا ل -ت -ي

ت - -ت -ق -ا ض ض -ى اأ ق -ل م -ن  ٣ 5اأ ل - -ف د ج
شضهريا ،وقال انها الفئة التي تدفع
ع -ج -ل -ة ا ل ق -ت ص ض -ا د  ،لأ ن -ه -ا ه -ي ا ل -ت -ي
تسضتهلك المنتوج المحلي وهي التي
ترفع نسضبة النمو القتصضادي.
اأ م -ا ا ل -ن -ا ئ ب ش ض -ه -ر ز ا د ع -ز ي -ز ي م -ن
« ا لأ ر ن - -د ي » ف - -ق - -د ث - -م - -ن ت ا ل -ط -ا ب -ع
ا ل ج ت م ا ع ي ا ل ذ ي اأ ب ق ى ع ل ي ه ن ص س
ا ل - -م ش ض - -ر و ع  ،و ك - -ذ ا ا ل - -ح - -ف -ا ظ ع -ل -ى
ا ل ّ-ل -ح -م -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة  ،و ق -ا ل ت ا ن -ه ق -د
اأ ح -ا ط ب -ط -ر ي -ق -ة ع -ق  Ó-ن -ي -ة و ع -ل -م -ي ة
بكل المجالت.
بالنسضبة للنائب لياسس سضعدي من
حزب جبهة التحرير الوطني فقد
اعتبر ان هذا المشضروع ل عÓقة له
ب ا ل ب ر ا م ج ا ل س ض ا ب ق ة  ،و ق ا ل اإ ن ه « ب د و ن
ه - - -و ي - - -ة س ض - -ي - -ا س ض - -ي - -ة و ل م س ض - -ح - -ة
ا ج -ت -م -ا ع -ي -ة » و ا س ض -ت -غ -ر ب ع -و د ة ق ر ا ر
ا س ض - -ت -ي -ر ا د ا ل س ض -ي -ا ر ا ت ا لأ ق -ل م -ن ٣
سضنوات في هذا النصس بالرغم من
ان ذلك كان ممنوعا في زمن غير
ب -ع -ي -د ـ ع -ل -ى ح -د ق -و ل -ه  . -ت س ض -ا ء ل

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

ا ل -ن -ا ئ ب ع -ن ا ل -م -و ا ر د ا ل -ت -ي ي -ت -م ب -ه -ا
تغطية عجز الخزينة خاصضة وانه
تم توقيف التمويل غير التقليدي.
من جهته تحدث سضليمان سضعداوي
من نفسس التشضكيلة السضياسضية عن
اإ ط ا ر ا ت ش ض ر ي ف ة م خ ل ص ض ة م ن و ز ا ر ة
ا ل - - -م - - -ا ل - - -ي - - -ة ا ل - -ت - -ي ر ف ض ض ت م - -ن - -ح
« ا ل -د ر ا ه -م » ل -ل -ع ص ض -ا ب -ة س ض -ن -ة ، ٢ ٠ ١ ٤
و ح -ا ف -ظ ت ع -ل -ى ا ل -خ -ز ي -ن -ة ا ل ع م و م ي ة
من النهب.
اأ م -ا ا ل -ن -ا ئ ب م ص ض -ط -ف -ى ن -ا ص ض -ي ف -ق -د
انتقد الطريقة النمطية التي يقدم
ب -ه -ا ف -ي ك -ل م -ر ة ق -ا ن -و ن ا ل -م -ا ل -ي -ة ،
و ق -ا ل ا ن ا ل -ت -و ق -ع -ا ت ت -ق -د م ب ص ض -ي -غ -ة
ا ل ت اأ ك ي د و ب ص ض و ر ة م ج ر د ة  ،خ ا ل ي ة م ن
ا ل -ت -ح -ا ل -ي -ل  ،و ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ق -ر ا ر
ا ل -ل -ج -و ء ا ل -ى ا ل س ض -ت -د ا ن -ة ا ل -خ -ا ر ج -ي ة
ف -ي ا ل -ح -ا ل ت ا ل س ض -ت -ث -ن -ا ئ -ي -ة و ا ل -ت -ي
تنصس عليه المادة  ١٠٤من النصس،
اقترح ان تضضاف كلمة الدولية الى
ج -ا ن ب ا ل -خ -ا ر ج -ي -ة ل -ت ص ض -ب -ح ب -ذ ل ك
«السضتدانة الخارجية الدولية.

العدد
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لقل من  3سشنوات
اسشتÒاد السشيارات ا أ
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÷نة إŸالية باÛلسس إلشضعبي إلوطني تقÎح
توسضيع إإلجرإء إإ ¤سضيارإت إلديزل
اقÎحت ÷نة اŸالية واŸيزانية ‘ اÛلسس الششعبي الوطني ،أامسس ‘ ،تقريرها
لج-راء اŸت-ع-ل-ق ب-اسشتÒاد
ال-ت-م-ه-ي-دي ح-ول مشش-روع ق-انون اŸالية لـ“ ،2020دي-د ا إ
لقل من  3سشنوات ليششمل سشيارات الديزل.
السشيارات ا أ
يتضضمن التقرير ،الذي وزع على الصضحافة،
على هامشس جلسضة علنية خصضصضت لعرضس
ومناقشضة مشضروع القانون ،تراأسضها سضليمان
شض -ن-ي-ن ،رئ-يسس ال-م-ج-لسس ،وحضض-ره-ا وزي-ر
ال-م-ال-ي-ة م-ح-م-د ل-وك-ال وع-دد م-ن الوزراء،
اقتراحا بتعديل المادة  ١٠6من مشضروع
ال -ق-ان-ون ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-رخ-يصس ب-اسض-ت-ي-راد
السضيارات السضياحية المسضتعملة المشضتغلة
بالبنزين والتي يقل عمرها عن  ٣سضنوات
ليشضمل سضيارات الديزل.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،ت -ق -ت -رح ال -ل-ج-ن-ة ضض-م-ن
تقريرها التمهيدي الغاء الرسضم المحدد
بـ 6 . ٠٠٠دج ع- -ل- -ى السض -ي -ارات ال -ت -ي ي -ت -م
ادخ -ال -ه -ا م -وؤق-ت-ا ال-ى ال-ج-زائ-ر م-ن ط-رف
ال -خ -واصس غ -ي -ر ال -م -ق -ي -م-ي-ن ،يسض-دد ع-ل-ى
مسضتوى مصضالح الجمارك والذي تضضمنته
المادة  66من مشضروع القانون.
بررت اللجنة هذا اللغاء بـ «الشضكالت
ال -ت -ي ي -م -ك -ن اأن ت -ت-رتب ع-ن ت-ط-ب-ي-ق ه-ذا
الج -راء لسض -ي -م -ا م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ج -ال -ي -ة
الجزائرية المقيمة في المهجر وكذا ما
يمكن اأن يترتب عن هذا التدبير تطبيقا
لمبداأ المعاملة بالمثل».

إإعادة هيكلة إلضضريبة
على إŸمتلكات باعتماد إلنسضبة
بدل مبالغ تناسضبية
ب -خ صض -و ص س اإ ع -ا د ة ه -ي -ك -ل -ة الضض -ري -ب -ة ع -ل -ى
الممتلكات التي جاءت بها المادة  ٢6من
م ش ض -ر و ع ا ل -ق -ا ن -و ن  ،اأد خ -ل ت ع -ل -ي -ه -ا ال -ل -ج -ن -ة
اقتراح تعديل جوهري يتمثل في فرضس
ه -ذه ا ل ضض -ري -ب -ة ب -ن س ض -ب -ة  ١ب -الأل -ف ع -ل -ى
الممتلكات التي تفوق قيمتها  ١٠٠مليون
دج.
ا ع -ت -ب -ر ت ا ل -ل -ج -ن -ة اأ ن ف -رض س ه -ذ ه ال -ن س ض -ب -ة
«يفرضس العدالة في دفع الضضريبة بالنسضبة
لهذه الفئة من المكلفين» ،وتقضضي المادة
 ٢ 6م -ن م ش ض -ر و ع ق -ا ن -و ن ال -م -ال -ي -ة ل ـ ، ٢ ٠ ٢ ٠
ب -ف -ر ض س ض ض -ري -ب -ة ع -ل -ى ا ل -م -م -ت -ل -ك -ا ت ي -ق -د ر
م -ب -ل -غ -ه -ا ب ـ  ١ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠د ج ع -ل -ى ال -م -م -تلكا ت
التي تتراوح قيمتها بين  ١٠٠مليون دج
و ٣٠٠مليون دج وضضريبة بمبلغ ٢5٠ . ٠٠٠
دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها
ب -ي -ن  ٣ ٠ ٠م - -ل - -ي -و ن د ج و 5٠٠م -ل -ي -ون د ج
و  ٣ 5 ٠ . ٠ ٠ ٠د ج ع -ل -ى ا ل -م -م -ت -ل -ك -ا ت ب ي ن 5٠٠
مليون و ٧٠٠مليون دج و 5٠٠ . ٠٠٠دج على
الممتلكات التي تفوق قيمتها  ٧٠٠مليون
دج.
ب -ه -ذ ا  ،ف -اإ ن ا ل -ل -ج -ن -ة ت -ق -ت -ر ح ال -غ -اء ك -ل ه ذ ه
ا ل م ب ا ل غ و ف ر ض س ن س ض ب ة و حي د ة ب ـ  ١ب الألف
ع -ل -ى ا ل -م -م -ت -ل -ك -ا ت ا ل -ت -ي ت -فوق ق يمتها ١٠٠
مليون دج.
ك -م -ا ا ق -ت -ر ح ت ا ل -ل -ج -ن -ة ف-ي ن -ف س س الس ض -ي -اق
ت -ع -دي -ل ا ل -م ا د ة  ٢ ٨ ١م -ك -رر  ١٠م -ن ق -ا ن ون

الضض -رائ ب ال -م -ب -اش ض -رة وا ل-ر سض-وم ا ل-م-م-اث -ل-ة
ب تص ض حي ح خ ط اأ ور د فيها وذل ك باسضتبدال
اكتتاب الخاضضعين لهذه الضضريبة سضنويا
ب - -اأم  Ó- -ك -ه -م ل -د ى «ق -ب -اضض -ة ا ل ضض -ر ائب» بـ
«مفتشضية الضضرائب».
م ن جه ة اأخر ى  ،اقت رحت ا ل لج ن ة ت عديل
المادة  ١٠٢من مشضروع القانون المتعلقة
بالرسضم الضضافي على المنتجات التبغية
برفع هذا الرسضم الى  ٢٢دج عن كل رزمة
اأو ع ل ب ة اأو ك يسس ت ب غ عوضس  ١٧دج مق ترحة
ف ي مش ضروع الق ا ن ون ،عل ما اأ ن هذا ا ل ر س ضم
يقدر حاليا بـ ١١دج.
ت -ر ى ال -ل -ج -ن -ة اأن ه -ذ ه ا ل-زي-ادة م-ن شض-اأن-ه-ا
د ع - - - -م م - - - -وار د الصض- - - -ن- - - -دوق ا ل- - - -خ - - -اصس
ب - -الس ض -ت -ع -ج -ال ت و نشض -اط -ات ا ل -ع Ó-ج -ا ت
ال - -ط -ب -ي -ة وص ض -ن -د وق ا ل -تضض -ام -ن ا ل -وط -ن -ي
والص ض -ن -د وق ال -وط -ن -ي ل-لضض-م-ان ال ج-ت ماع ي
وصضندوق مكافحة السضرطان ،كما سضتعمل
ع -ل -ى ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ا سض-ت-هÓ-ك ا ل-م-ن-ت-ج-ا ت
ال -ت -ب -غ -ي -ة  .واأع -ا د ت ا ل-ل-ج-ن-ة ك-ذ ل ك ت-وزي-ع
حاصضل هذا الرسضم.
اإض ض ا ف ة الى ه ذ ا  ،ا ق ترحت ا ل لج نة ت ع ديل
المادة  ١٠٠من مشضروع القانون والمتعلقة
ب - -اخضض -اع اس ض -ت -ي -راد ا ل -م -ادة ا ل -ك -ي -م -اوي -ة
المسضماة «اروسضيانيد» الى ترخيصس مسضبق
م -ن ال دار ة ال -ج -ب -ا ئ -ي -ة ،ب -ت -رك ت -ف-اصض-ي -ل
تطبيق هذه المادة الى التنظيم .باسضتثناء
ه -ذ ه ال -ت -ع -د ي  Ó-ت ا ل -ج -و ه -ر ي-ة ا ل-خ-مسض-ة،
اقترحت اللجنة بعضس التعديÓت الشضكلية
على مشضروع القانون.
اأوص ض ت ال -ل -ج -ن -ة ف -ي ت -ق -ري -ره-ا ب-ت-ر شض-ي -د
النفقات العمومية ورفع كفاءة المصضالح
ال -م -ك -ل -ف -ة ب -ال -ت -ق -د ي -رات ا ل-ميز انية وت دارك
النقائصس المسضجلة عند تنفيذ الميزانية
العامة للدولة بحسضب القطاعات الوزارية
مع اصضÓح المالية العامة واعادة النظر
في نمط تصضريف الميزانية بالنتقال الى
تس ض يير الميزا ن ي ة ب الأ هداف.
ك - -م - -ا اأوص ض ت ب - -م - -واصض- -ل -ة اآ ل -ي -ة تسض -ق -ي -ف
ال -ن -ف -ق -ا ت ال -ع -م -وم-ي-ة والآ ل-ي-ات ا ل-ه-ادف -ة
لتقوية التحصضيل الجبائي والجمركي مع
مواصضلة تقييم نظام العفاءات الجبائية
وم - -د ى ت -ح -ق -ي -ق اأه -دا ف -ه -ا ال ق -تصض -ادي -ة
والجتماعية.
د ع ت ال -ل -ج -ن -ة ف -ي ت-ق-ر ي-ر ه-ا اإ ل-ى م-و اصض-ل ة
ت -ن -ف -ي -ذ ب -رام -ج ال ص ضÓ-ح-ات ا ل ق-تصض-ادي-ة
وا ع -ا د ة ب -عث ال -مش ض -ار ي -ع ا ل -م-ج-م-دة ا ل-ت-ي
تس ض -ه -م ف -ي ا ن -ع -اشس ال ق -تصض -اد م -ع وضض -ع
اس ض -ت -رات -ي -ج -ي -ة ن -اج-ع-ة ل سض-ت-ي-ع-اب ا لسض-وق
الموازي وادخاله ضضمن السضوق الرسضمي.
طالبت بالسضراع في وضضع دفتر شضروط
ج - -د ي -د خ -اص س ب -ا ل سض -ت -ث -م -ار ف -ي م -ج -ال
الص ض -ن -ا ع -ة ال -ت -ر ك -ي -ب-ي-ة ل-لسض-ي-ار ات يضض-م -ن
مطابقة السضيارات للمعايير المعمول بها
د وليا وجع ل اأس ض عار ها ت ت ناسضب مع ا ل قدرة
الشضرائية للمواطنين.

لقامات ﬁل إانششغال
اŸنحة ووضشعية ا إ

إإصضÓح إÿدمات إ÷امعية و–سضÚ
ظروف إلطالب

لحرار واŸدير العام للخدمات
أاسشفر الجتماع اŸنعقد ب Úالطلبة ا÷زائري Úا أ
ا÷امعية عن جملة من القرارات تخصس الششق الجتماعي والبيداغوجي ،على
رأاسشها تعويضس  28إاقامة جامعية على وششك النهيار بإاقامات أاخرى –فظ كرامة
الطالب وترميم التي بحاجة إا ¤تهيئة ،مع التعجيل Ãلف اŸنح لتفادي التأاخÒ
ا◊اصشل كل موسشم جامعي.

خالدة بن تركي
ق - -ا ل ا لأ م - -ي - -ن ا ل - -ع - -ا م ل - -ت - -ج - -م - -ع ال -ط -ل -ب -ة
ا ل ج ز ا ئ ريين ا لأ ح ر ا ر  ،نذير ع ل يتس ض ة  ،ف ي
ت صضريح ل ـ » ا ل ش ضعب» اإ ن ا لجتماع الأخير مع
ا ل -م -دي -ر ا ل -ع -ا م ل -ل -خ -دم -ا ت ال -ج -ام -عي ة خر ج
ب -ج -م -ل -ة م -ن ا ل -ق -ر ا ر ا ت ل -ت -ح س ض -ي -ن وض ض -ع -ي -ة
ا ل -ط -ا ل ب خ -ا ص ض -ة ف -ي ا ل -ج -ا ن ب الج -ت -م -ا ع -ي
ا ل -م -ت -ع -ل -ق ب -ا ن -ج -ا ز ا ق -ا م -ا ت ج د ي د ة وترمي م
ا ل مهتر ئ ة ،و ك ذ ا ا لإ س ضر ا ع ف ي م لف المن ح
ل عد م ت اأ خ ي ر ا ل ط ا ل ب ف ي الس ضت ف ا د ة م ن ها ،
ب ا لإ ض ض ا ف ة اإ ل ى ت عزيز ا ل ع د ي د م ن المن اط ق
بحافÓت النقل الجامعي.
اأ ك د ع ل ي ت س ضة اأ ن ا ل مدير ا لعام  ،ب ش ض ير د روا ز ،

اعترف بحجم المشضاكل التي يعاني منها
قطاع الخدمات الجامعية ووعدهم بحلها
ج -م -ي -ع -ا  ،ب -د ءا ب -م -ل-ف ا ل-ت-رم-ي-م ا ل-م-ن-ح-ة
والأم - -ور الأخ - -ر ى ا ل- -ت- -ي ر ا سض- -ل بشض- -اأن -ه -ا
ال -و ز ار ة ل -ل -ت -ع -ج -ي -ل ب -ح-ل ا ل-مشض-اك-ل ا ل عال ق ة
التي م ن ش ض اأ ن ها تحسضين ظروف ا لطال ب
والمس ض اهم ة ف ي اإصضÓح قطاع ا ل خدما ت
الجامعية.
ب -خص ض -وص س ال -م -وسض-م ا ل-ج-ام-ع-ي ف-ي شض-ق-ه
ال -ب -ي -د ا غ -وج -ي  ،اأك -د ا ل-م-ت-ح-دث ان-ه انطلق
ب ش ض -ك -ل ج -ي -د ول -م ي -ت-اأ ث-ر ب-ال-مسض-ي-ر ات ا ل-ت ي
ت - -ن - -ظ - -م  ،ك - -ل ي -وم ث Ó-ث -اء ،م -اع -دا دف -ع -ة
ال -م -اس ض -ت -ر ال -ت -ي ت -ع -رف ت-اأخ-ر ا وسض-ت-ن-ط-ل-ق
الشضهر الجاري.

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

»æWh

ألخميسس  0٧نوفمبر  201٩م
ألموأفق لـ  10ربيع أأ’ول  1٤٤1هـ

يختلفون ‘ مسستوياتهم التعليمية واهتماماتهم ‘ ا◊ياة ،ويفصسل ب Úسسنّهم فارق زمني ليسس بسسيطًا ،فمنهم الشسباب ومنهم الكهول ،لكنهم يجتمعون على
صسور
حب الوطن ،فهو ا◊ياة بالنسسبة للبعضس وا’نتماء للبعضس ا آ
’خر ،هم زّوار اسستوقفهم جناح «الشسعب» باŸعرضس الدو‹ للكتاب «سسي ،»Óحيث شسّدتهم ال ّ
’سسود ◊قبات ﬂتلفة من مراحل ا◊كم ‘ ا÷زائر ،وجذبهم العنوان الرمز الذي ظلّ صسامدا منذ ا’سستقÓل إا ¤غاية اليوم رغم
’بيضس وا أ
باللون Úا أ
’دبية ،فكانت
’عÓمية الشّسرسسة بعد فتح القطاع أامام اÿواصس ،هم كذلك مثّقفون قصسدوا أامّ ا÷رائد يبحثون على حضسنها ’حتواء إابداعاتهم ا أ
اŸنافسسة ا إ
الفرصسة ’سستطÓع آارائهم حول أاهمية اŸشساركة ‘ اŸوعد ا’نتخابي الهام ’ختيار رئيسس للبÓد ،وإاعادة قاطرة ا◊ياة السسياسسية إا ¤سسّكتها.

قصصر أŸعارضض :زهرأء.ب
تصصوير :فوأز بوطارن
 ⁄يكن من ألسضهل أإقناع ألوأفدين أإ¤
أروق - -ة م - -ع - -رضس أل - -ك - -ت - -اب ب - -قصض- -ر
أŸعارضس ألصضنوبر ألبحري با◊ديث
‘ ألسض -ي -اسض -ة وأل -وضض-ع أل-ع-ام ل-ل-بÓ-د،
خاصضة و أن أغلبهم كان يبحث بشضغف
عن كتب تروي ظماأه أŸعر‘ ،وف ّضضلوأ
أخذ قسضط من ألّرأحة على حّد قول
أح- - -ده- - -م’ ،أن أإره- - -اصض- - -ات أ◊رأك
وأ’ح -ت -ج-اج-ات أل-قت ب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى
أ◊ياة ألعامة ،وصضارت تشضكل هاجسضا
بالنسضبة للبعضس وتخوفا من أسضتمرأر
أل- -وّضض - -ع بسض -بب أسض -ت -م -رأر أل -دع -وأت
أŸنادية Ãقاطعة أ’نتخابات.
ا’نتخابات وسسيلة وليسس غاية
«أل -ط -اه -ر» وصض -دي -ق -ه ،ت -وّق -ف -ا ع -ن-د
أل ّصض -ور أŸع -روضض-ة ب-ج-ن-اح «ألشض-عب»،
وق- -ال «أل -ط -اه -ر»« :م -ازألت ذأك -رت -ي
–تفظ بصضورتها با◊جم ألكب ،Òفاإ¤
سض -ن -وأت ظ ّ-ل -ت أل -وح -ي -دة ‘ ألّسض -اح-ة
رفقة جريدة أÛاهد ألصضادرة باللغة
ألفرنسضية».
هذأ أ◊ديث عن ألعمل أ’إعÓمي ’أّم
أ÷رأئد كان فرصضة لنا لقياسس مدى
أهتمام ألزأئرين باŸوعد أ’نتخابي،
وه -م -ا أل ّ-ل -ذأن ّÁث Ó-ن ف-ئ-ة ه-اّم -ة م-ن
أÛتمع على أعتبار أّنهما شضاب‘ Ú
مقتبل ألعمر ،و‘ ألوقت ألذي أبدى
«ألطاهر» رغبته ‘ أŸشضاركة ‘ هذأ
أ’سضتحقاق ألهام وأ’إد’ء بصضوته يوم
 12ديسضم ÈأŸقبل بغضس ألنظر عن
أ’أسضماء أÎŸشضحة وأإذأ ما كان رأضضيا
عنها أم ’ ،رفضس صضديقه ذلك من
م -ن -ط -ل -ق أن ’ أح -د م -ن أÎŸشض -حÚ
أقنعه ،لÒد عليه صضديقه باأّن أŸسضاألة
ح- -ري- -ة شض- -خصض -ي -ة ول -ك -ن ي -جب ع -دم
ت-ف-ويت أل-ف-رصض-ة وأل-ذه-اب ل-ل-تصض-ويت
بورقة بيضضاء أو باختيار أي مÎشّضح،
’أن أŸسض- -األ- -ة ت -ت -ع -ل -ق بسض -ي -ادة وط -ن
وأسضتمرأرية دولة ،قبل أن يضضيف أن
أ÷ميع يجب أن يعي أن أ’نتخابات
هي وسضيلة لبلوغ سضّدة أ◊كم ،وليسس
غاية من أجل أل ّسضرقة وألّنهب.
ارتباط وثيق بتاريخ ا÷زائر
والّدولة الوطنية
أإذأ كان «ألطاهر» مازأل يحتفظ ‘
ذأك-رت-ه بصض-ورة أّم أ÷رأئ-د ب-ح-ج-م-ه-ا
أل -ك -ب ،Òف -اإن ب -وث-ل-ج-ة ل-ع-م-وري أإط-ار
أإدأري م-ت-ق-اع-د ف-ت-ح ع-ي-ن-ي-ه ك-م-ا قال
وه- -و أب -ن أ’سض -ت -ق Ó-ل ع -ل -ى ج -ري -دة
«ألشض - -عب» ،أل- -ت- -ي أرت- -ب- -طت ب- -ذأك- -رة
ألشض -عب أ÷زأئ -ري ’أّن -ه -ا وأك -بت وم-ا
ت - -زأل  -حسض - -ب - -ه  -ط - -م - -وح ألشض - -عب
أ÷زأئ -ري وأإرأدت -ه ورغ -ب -ت -ه ‘ ب -ن -اء
دولة حديثة ووطنية يلتف فيها حول
قيادته ويسضاهم ‘ بناء ألبÓد ،قبل أن
يضضيف أن ألشضعب أ÷زأئري مرتبط
وط- -ن- -ي- -ا ب- -ت- -اري- -خ أ÷زأئ- -ر وأل- -دول -ة
ألوطنية.
وحّ- -ذ ر ‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق م- -ن م- -غ -ب -ة
أ’نسض - -ي - -اق ورأء دع - -وأت م- -ق- -اط- -ع- -ة
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-ت-ي ت-ن-ادي أإل-ي-ه-ا بعضس
أ’أطرأف ‘ أ◊رأك ألشضعبي ،مشضّددأ
ع -ل -ى ضض -رورة أإج -رأء أل -رئ -اسض-ي-ات ‘
م- -وع- -ده- -ا ،ل- -وضض- -ع حّ- -د Ÿا أسض- -م -اه
باŸتÓعب ،Úفالظرف أ◊ا‹ يتطّلب
أنتخاب رئيسس للبÓد’ ،أنه ألوحيد من
Áلك ألصضÓحيات ألدسضتورية ’إجرأء
أي أإصضÓحات مثلما يطالب به ألبعضس
‘ أ’حتجاجات وأŸسضÒأت.
وأإذ كانت ألقائمة أ’نتخابية أ’أولية
أل-ت-ي كشض-فت ع-ن-ه-ا ألسض-ل-ط-ة أل-وط-ن-ية
أŸسض -ت -ق -ل -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات– ⁄ ،م -ل
أŸف- -اج- -اآت ‘ أ’أسض- -م -اء أّÎŸشض -ح -ة

للفوز برئاسضة ألبÓد بالنسضبة لزأئرنا،
أإ ّ
جه دعوة للجميع باأن يحÎموأ
’ أّنه و ّ
ه -وؤ’ء ،وي -دع -وه -م ي -ت -ن -افسض-ون ح-ت-ى
ي -ت -م ّ-ك -ن صض -احب أل -ك-ف-اءة م-ن أإث-ب-ات
ن -فسض -ه ،أم -ا أل-ذي-ن ي-ري-دون أن ت-ب-ق-ى
أ÷زأئر هكذأ ،فهوؤ’ء لديهم أهدأف
غ Òوطنية ،على حد تعبÒه.
تغليب مصسلحة الوطن
و’أّنها صضاحبة «بياضس ألّروح» ألديوأن
ألشضعري ألذي جاءت –مله كمولود
صضغ Òأإ ¤جناح «ألشضعب» وهي سضعيدة
ب -ه ’أّن -ه ث-م-رة م-ن ث-م-رأت أإب-دأع-ات-ه-ا
أل -ف -ن -ي -ة وه -ي أŸه-ن-دسض-ة ⁄ ،ت-رفضس
ألشّضاعرة سضعاد كاشضا فتح قلبها ’أّم
أ÷رأئ -د وأل -رد ع-ل-ى تسض-اوؤ’ت-ن-ا ح-ول
موقف أŸثّقف Úمن كل ما يحدث ‘
ألسض-اح-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة ،م-ن أ’ن-ت-خ-اب-ات
ومن كل أ’أحدأث أŸتسضارعة ،خاصضة
و أّنهم عنصضرأ فاع ‘ ÓأÛتمع يوؤّثر
ويتاأّثر.
و‘ ر أي كاشضا تعت Èأ’نتخابات فعÓ
ﬂرج- - - -ا وخÓ- - - -صض- - - -ا م - - -ن أ’أزم - - -ة
ألسضياسضية ،بل هي أ◊ل ’إعادة قاطرة
أ◊ياة ألسضياسضية أإ ¤سضّكتها ،كما هو
معمول به ‘ أ’أنظمة ألدÁقرأطية،
ول- -ك- -ن ي -جب ت -وف ÒأŸن -اخ أŸن -اسضب
وأÓŸئم ـ على حد قولها ـ ’إجرأء
أنتخابات شضّفافة ،نزيهة ونظيفة ،عن
طريق تصضفية أ’أجوأء أŸشضحونة ’أن
ه- - -ن- - -اك ل- - -غ- - -ط ك- - -ب ‘ Òألسض- - -اح - -ة
ألسض-ي-اسض-ي-ة ،وع-ل-ي-ن-ا أن ن-ح-اول سض-ماع
بعضضنا و’ نزأيد على وطنية بعضضنا
ألبعضس ،و’ يجب أن يكون أ’ختÓف
سضببا ÿلق ألعدأوة بيننا ،أŸفروضس ـ
تضضيف ألشضاعرة ـ نفتح أÛال للحوأر
وكل طرف يسضمع أ’آخر ،يفتح قلبه
ق- -ب -ل أذن -ي -ه ح -ت -ى نصض -ل أإ ¤أرضض -ي -ة
مشضÎك - -ة م - -ب- -د أه- -ا حب ومصض- -ل- -ح- -ة

ألوطن.
و ⁄تنكر كاشضا ،وجود نّية طّيبة من
ألسض- -ل- -ط- -ات أل- -ع -ل -ي -ا ل -ل -ب Ó-د ’إج -رأء
أنتخابات حّرة ونزيهة ،ترجمتها ‘
أإنشض- -اء سض- -ل- -ط- -ة وط- -ن- -ي- -ة مسض- -ت- -ق- -ل -ة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ’أول م- -رة ‘ ت- -اري -خ
أ÷زأئر ،وفتح باب أÙاكمات Ÿن
كان سضببا ‘ جر ألبÓد أإ ¤مسضتنقع
ألفسضاد ،أإجرأءأت قالت يجب تعزيزها
ب -ال -ذه -اب أإ ¤ح -وأر وط -ن -ي م -ف -ت -وح
تسضمع فيه كل أ’أطرأف بعضضها ألبعضس
ب -ك -ل ح -ري-ة وشض-ف-اف-ي-ة ،دون ألÎأشض-ق
بالتهم ’أّننا ‘ ألنهاية نريد مصضلحة
أ÷زأئ- - - - - -ر ،أإ’ ب - - - - -عضس أ’أط - - - - -رأف

أÙدودة جدأ ألتي ’ تريد ذلك وتلك
وضضعها خاصس ،لكن ر أي أ’أغلبية تريد
تصضفية أ’أجوأء وأإعادة ألثقة أŸفقودة
ب ÚأŸوأط -ن وألسض -ي-اسض-ي ،Úع-ل-ى ح-د
تعبÒها.
و أبدت تخّوفا من ألشّضخصضيات ألتي
سضتخوضس غمار ألرئاسضيات ،فعلى حد
قولها – ⁄مل أ÷ديد.
وخ- -ت- -مت ك- -اشض- -ا ح- -دي- -ث- -ه- -ا ب- -دع -وة
أ÷زأئ -ري Úأإ ¤أل -ع -م -ل ع-ل-ى أإصضÓ-ح
ألذأت أو’ كل وأحد ‘ ميدأنه ،فكل
شضخصس ينتقد غÒه وينسضى نفسضه ،لذأ
أإذأ أشضتغل كل فرد على نفسضه سضيصضلح
أÛتمع أليوم أو غدأ ’ ﬁالة.
أم -ا ع-ب-د أل-رح-ي-م سض-ل-ي-م-ان صض-وي-ل-ح،
كاتب وموؤلف وناشضط جمعوي ،فاأّكد
أنّ أ’ن - -ت - -خ - -اب - -ات ف- -رصض- -ة ل- -لشض- -عب
أ÷زأئري ’ختيار ألرئيسس أŸناسضب
لتسضي Òسضدة أ◊كم ،فالوطن كما ذكر
‘ كتابه «ليطمئن قلبي» هو أŸكان أو
أل -رق -ع -ة أل -ت -ي –ف -ظ ف -ي -ه أل -ك-رأم-ة
وي- -ك- -ون ف- -ي- -ه أŸع- -اشس ،وع- -ل -ى ه -ذأ
أ’أسضاسس ـ يقول ـ أ’نتخابات هي أ◊ل
حتى ‚د ألبذرة ألصضا◊ة أو ألرئيسس
ألعادل ،أ’أم Úوألصضادق ،ألذي يبني
بÓدأ قوية ويعيد أ’عتبار للموأطن،
خاصضة ‘ قطاعي ألتعليم وألصضحة،
ف-الÎك-ي-ز ع-ل-ى ت-نشض-ئ-ة سض-ل-ي-م-ة لطفل
أل- -ي- -وم ،نصض -ل أإ ¤م -وأط -ن صض -ال -ح ‘
ألغد.

١٨٠٩٣
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^ جمال أوكيلي
ب- -غضس الّ- -ن- -ظ- -ر ع- -ن اŸط- -الب اŸت- -كّ- -ررة م- -ن -ه -ا
ن
القدÁة وا÷ديدة اŸرفوعة ‘ ا◊راك ،فاإ ّ
اŸطلب اŸتعّلق بانتخاب رئيسس ا÷مهورية يعلو
ف -وق ك -ل ت -لك الّشس-ع-ارات ا’أخ-رى ان-طÓ-ق-ا م-ن
رم - -زي - -ة ه - -ذا اŸنصسب ‘ ال ّ- -ن - -ظ- -ام السس- -ي- -اسس- -ي
ا÷زائ - -ري ،وم - -ا م - -ن - -ح - -ه اإّي- -اه الّ- -دسس- -ت- -ور م- -ن
صسÓحيات غ Òمسسبوقة ‘ اأداء مهامه.
ه- -ذا ا’نشس- -غ- -ال الّ- -ث- -ابت لÓ- -أسس- -ف غ -ائب ع -ن
ا÷م-ي-ع ،ال-ذي-ن يسسّ-ي-رون ه-ن-ا وه-ن-اك وال-كثÒ
م -ن -ه -م ي -ث Òقضس -اي -ا ه-امشس-ي-ة وج-زئ-ي-ة وح-ت-ى
شس- -خصس -ي -ة ّ‡ا اأدى اإ ¤ط -غ -ي -ان ت -لك ا’أح -ك -ام
اŸسس - -ب - -ق - -ة ع - -ل - -ى ب- -اق- -ي اŸسس- -ائ- -ل ا÷وه- -ري- -ة
وا’أسس-اسس-ي-ة ،وال-ت-ي ’ م-ف-ر م-ن-ه-ا وه-ي ان-ت-خ-اب
رئ-يسس ل-ل-ج-م-ه-وري-ة م-ه-م-ا كان ا’أمر والّظروف
حتى ’ يسستمر الشّسغور.
وال -ذي -ن م -ا زال -وا ي-ج-ادل-ون ح-ول ا’ن-ت-خ-اب-ات
ال ّ-رئ -اسس -ي -ة ’ ي -ق ّ-درون ح ّ-ق -ا ال-ف-راغ ‘ رئ-اسس-ة
ا÷م- -ه -وري -ة ط -ي -ل -ة ك -ل ه -ذه ال -فÎة اŸق -درة
ق -راب -ة  ٩اأشس- -ه- -ر ،ون- -قصس- -د ال -ع -ودة اإ ¤اŸسس -ار
ا’نتخابي وفق ما اأمÓه الدسستور ،اأي خÓل ٩٠
يوما.
وه- -ك- -ذا ضس ّ-ي -ع -ن -ا م -وع -دي -ن ن -ظ -را ل -ل ّ-ظ -روف
ا’سس -ت -ث -ن -ائ -ي-ة اآن-ذاك ،واسس-ت-ح-ال-ة ال-ق-ي-ام ب-اأي
مسسعى ‘ هذا الشساأن وهذا ’عتبارات فرضست
ن-فسس-ه-ا اآن-ذاك ت-ط-لب ال-ت-ع-ق-ل اأن ي-ت-م Œاوزه-ا
بسسÓ- -م وت- -رك- -ه -ا Ÿوع -د اآخ -ر ت -ت -وف -ر ف -ي -ه ك -ل
الشّسروط ال ّ
ض سر و ر ي ة  ،و ه ذ ا م ا ن ق ف ع ل ي ه ا ل ي و م .
ل -ذلك ع -ل -ي -ن-ا اأن ’ نشسّ-وشس ع-ل-ى ه-ذه اّÙط-ة
ال ّ-ت -اري-خ-ي-ة وا◊اسس-م-ة ‘ مسسÒة ب-ن-اء ال-دول-ة
ال -وط -ن -ي -ة ال -ق -وي -ة ،اŸسس -ت-مّ-دة م-ن م-ب-ادئ اأول
ن - -وف - -م’ Èإع- -ادة ا÷زائ- -ر اإ ¤مسس- -اره- -ا اŸشس- -ع
واŸعÎف ب -ه دول -ي -ا ،وت -رق -ي-ة ا’أداء ال-داخ-ل-ي
وم-ف-ه-وم الّ-ت-ن-م-ي-ة الّشساملة اŸبنية على الّتوازن
ا÷ه -وي ،ت -ك-اف-وؤ ال-ف-رصس ،الّ-ت-ضس-ام-ن وال-ع-دال-ة
ا’جتماعية .قيم ’ Áكننا التخلي عنها مهما
حاول اأولئك اÈÿاء ‘ ا’قتصساد اإلغاء الّدعم
والتحويÓت ا’جتماعية.
هذا هو ا’إطار العام للّدولة ا÷زائرية التي
يراد لها اأن تواصسل على هذا اŸنوال ما بعد ١٢
ديسس- -م Èم- -ه- -م -ا ك -ان ال ّ-رئ -يسس ال -ق -ادم’ ،إ‚از
ا’أه-داف ال-كÈى اŸراد ل-ه-ا اأن ت-ت-وّج-ه م-ب-اشسرة
اإ ¤اŸواطن ‘ ا÷زائر العميقة.
لذلك علينا مّرة اأخرى اأن ’ نقع ضسحية ذلك
اÿط -اب ا’أدي -ول -وج -ي ال-ع-ن-ي-ف ال-ذي ي-ح-م-ل-ه
ال- -ب- -عضس ب- -اإي- -ع- -از م- -ن اأح- -زاب- -ه -م ،ن -ق -اب -ات -ه -م،
م-نّ-ظ-م-ات-ه-م وج-معياتهم الذين لÓأسسف يسسعون
لضس- -رب اŸوع- -د ال- -ق- -ادم ،وه- -ذ ب -دع -وة ال -ن -اسس
للّتظاهر ‘ ذلك اليوم ،ومثل هذا الفعل غÒ
معقول وغ Òمقبول من كل اأحرار هذا البلد،
الذين يريدون اÿروج من هذا الوضسع ‘ اأقرب
ن ال ّسسلطات العمومية تعّهدت
وقت ،زيادة على اأ ّ
ب -اأن –م -ي ه -ذا اŸوع-د ب-اّت-خ-اذ ك-ل ا’إج-راءات
ض سر و ر ي ة ل ذ ل ك ‘ ال ّ
ال ّ
طرق ،الشّسوارع ،ا’أحياء
ومراكز ا’نتخابات.
كما ’ يحق ’أي كان اأن Áنع اŸواطن ا÷زائري
من اأداء واجبه باسستعمال وسسائل الّتخويف اأو
الّ-ت-ره-يب ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون ت-وّج-هه اإ ¤صسناديق
ا’قÎاع ،هذا ﬂالف للقانون ولن يسسمح به
اأبدا ،ولن تكون الفرصسة مواتية ’أولئك الذين
اع -ت -ادوا ت -خ -ريب م -ك -اتب ال ّ-ت -صس-ويت ‘ ج-ه-ات
م- -ع- -روف- -ة ،وه- -ذا ب- -وج- -ود ا’آل -ي -ات الّضس -ام -ن -ة
ل -ل -ع -م -ل -ي -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة ح-ت-ى ت-خ-رج ا÷زائ-ر
منتصسرة هذه اŸرة ،وكما اعتادت على ذلك.

’زمة
’مثل للخروج من ا أ
اعت Èا’نتخابات الرئاسسية ا◊ل ا أ

العربـ ـ ـي الششري ـ ـف يدع ـ ـو إا ¤اŸسشاهم ـ ـة ‘ ب ـ ـ ـناء جزائ ـ ـر جديـ ـ ـدة
أاكد العقيد اŸتقاعد العربي الشسريف أان
’مثل
ا’نتخابات الرئاسسية هي ا◊ل ا أ
’زمة السسياسسية التي
للخروج من ا أ
تعرفها البÓد ‘ الوقت الراهن ،موضسحا
أانه موعد مصسÒي هام.

صصونيا طبة

أضضاف ألعقيد أŸتقاعد ألعربي ألشضريف ‘
ن -دوة نشض -ط -ه -ا ،أمسسÃ ،ن -ت -دى «أل -وسض-ط» أن
تنظيم أنتخابات نزيهة وشضفافة ،يبقى أÿيار
أل -دÁق -رأط -ي أل -وح -ي-د وأل-وأق-ع-ي ل-ب-ن-اء دول-ة
ج- -دي- -دة ‘ أإط -ار أل -دسض -ت -ور أ◊ام -ي م -ن أي
أن - -ز’ق أو أن - -ف Ó- -ت ،مشضÒأ أإ ¤أن أل- -رئ- -يسس
ألقادم عليه أن يتحمل أŸسضوؤولية ألكاملة ‘
أسضÎجاع ‡تلكات ألشضعب أŸنهوبة ويضضع ‘
أ◊سضبان قوة أ◊رأك ألشضعبي.
ف-ي-م-ا ي-خصس أإم-ك-ان-ي-ة ع-دم أإق-ب-ال أŸوأط-نÚ
على صضناديق أ’قÎأع يوم  12ديسضم Èوموقفه
م-ن أÎŸشض-ح ‘ Úأل-رئ-اسض-ي-ات ،ي-رى أل-ع-ق-ي-د
أŸتقاعد أن ألعزوف عن أ’نتخاب أمر عادي
ي -ح -دث ‘ ﬂت -ل -ف ب -ل -دأن أل -ع -ا ⁄و‘ أق-وى

ألدول كاأمريكا وفرنسضا ،و’ يعد معيارأ حقيقيا
ل -ت -ق -ي -ي-م ‚اح أ’ن-ت-خ-اب-ات م-ن ع-دم-ه دأع-ي-ا
ألشضعب أ÷زأئري أإ ¤أŸسضاهمة ‘ بناء دولة
جديدة متطورة من خÓل أسضتغÓل أŸسضÒأت
ألتي تنظم كل جمعة لتجسضيد عمل سضياسضي
ميدأ ،ÊمشضÒأ أإ ¤أنه كان ياأمل أن يكون أحد
أÎŸشض- - -ح ‘ Úأل- - -رئ- - -اسض - -ي - -ات م - -ن ج - -ي - -ل
أ’سضتقÓل.
ك -م -ا ع Èع -ن م-وق-ف-ه Œاه أ’ع-ت-ق-ا’ت أل-ت-ي
ط-الت ب-عضس أŸن-اضض-ل Úألسض-ي-اسض-ي Úوأل-ط-ل-ب-ة
أ÷امعي Úقائ« :Óمن حق أي جزأئري ألتعبÒ
عن رأيه باحÎأم ولكن ’ يقبل ألتاآمر وأإثارة
أل- -ف- -ت- -ن -ة ‘ أل -ب Ó-د ،وم -ن يسض -ع -ى أإ ¤أإخ -رأج
أ◊رأك ألشض- -ع- -ب- -ي ع -ن مسض -اره ألسض -ل -م -ي م -ن
أŸعقول أن يكون مصضÒه أ’عتقال ’أن مصضلحة
ألبÓد فوق كل شضيء وقوأت أ÷يشس ألوطني
ألشضعبي سضتوأصضل سضياسضتها ‘ ألتصضدي أإ¤
ﬁاو’ت ضضرب أسضتقرأر أ÷زأئر باأي ثمن»،
منتقدأ بعضس أ÷هات ألتي تقوم بضضخ أموأل
طائلة من أجل زرع ألفتنة ‘ أوسضاط ألشضعب
خ -دم -ة Ÿصض -ا◊ه -م أÿاصض -ة ك -ون -ه -م حسض -ب -ه

يرفضضون أإخرأج أ÷زأئر من أ’أزمة.
بشضاأن أÛهودأت أŸبذولة من قبل أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي للحفاظ على أمن وأسضتقرأر
ألبÓد ،أفاد ألعقيد أŸتقاعد أن قوأت أ÷يشس
حضضرت رجالها أإ ¤ماهو أعظم وسضهرت منذ
سض -ن -وأت ع -ل -ى ب -ن-اء م-وؤسضسض-ات Îﬁف-ة ورف-ع
مسضتوى ألتكوين وألتدريب Ÿا ينتظر أ÷زأئر
من –ديات ،قائ Óأن أ÷يشس أثبت أحÎأفيته
‘ ألتعامل مع أ◊رأك ألشضعبي وألتفافه حول
م- -ط- -الب ألشض- -عب أŸرف -وع -ة ﬁاف -ظ -ا ع -ل -ى
أ’سضتقرأر وأ’أمن وسضÓمة أŸوأطن.Ú
عن دعوة ألقضضاة للدخول ‘ أإضضرأب أجاب ‘
هذأ ألشضاأن ،أإن أإضضرأبهم غ Òقانو Êوأإنه أمر
خ -ط ،Òأإذ Áن -ع أل -ت -ح -ريضس ع -ل-ى أ’إضض-رأب،
حيث أكد أنه يشضك ‘ أŸصضدر ألذي حرضس
›موعة من ألقضضاة لÓحتجاج وأ’إضضرأب ‘
هذه ألفÎة ألصضعبة ،متسضائ Óعن سضبب عدم
مطالبتهم باسضتقÓلية ألقضضاء وألعدألة منذ 20
سضنة ،وهو ما يفسضر -على حد تعبÒه -عدم
أل - -دف - -اع ع - -ن أل- -وط- -ن ،ب- -ل ع- -ن مصض- -ا◊ه- -م
ألشضخصضية.
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مبادرأت تضسامنية لقتناء عتاد طبي للمرضسى وأŸسستشسفيات
اأفرجت السشلطات اÙلية
Ÿعسشكر ،عن عتاد طبي
ظل لفÎة طويلة حبيسض
ﬂازن ا’إدارة اÙلية ،
رغم اأهميته و تكلفته
الباهظة التي جاءت ‘
صشيغة –ويÓت مالية
لفائضض اŸيزانية ا’أولية
باقÎاح و تدخل لهيئة
اÛلسض الششعبي الو’ئي
خÓل دراسشته و مناقششته
للميزانية ا’إضشافية
لسشنة .201٨

معسسكر /أام اÒÿسس
ش س م ل ت م ب ا د ر ة ا  Ûل س ص ا ل شس ع ب ي
ا ل و ’ ئ ي ا ق ت ناء  ٤ 0مو ل د ا ك س س ج Ú
ل -ف -ائ -دة م -رضس-ى سس-رط-ان ال-رئ-ة
ومرضسى الربو اŸزمن ‘ ،حصسة
او ،¤ع- -ل- -ى ان تسس- -ت- -م -ر ج -ه -ود
ال -ه -ي -ئ -ة ال -و’ئ -ي -ة اŸن-ت-خ-ب-ة ‘
ت خ ص س ي ص ص ا ل ت ح و ي  Óت ا Ÿا ل ي ة م ن
اج - -ل ع - -م - -ل - -ي - -ات و م - -ب- -ادرات
تضس -ام -ن -ي -ة اأخ-رى ،ح-رصس-ا ع-ل-ى
ا ل ت ك ف ل ا ’أ مث ل به ذ ه ا ل ش س ر ي ح ة م ن
اŸرضس-ى ال-ذي ي-ت-ط-لب ج-رعات
من ا’كسسج Úعلى مسستوى مقر
س س ك نا ها ‘ ح ا ’ ت ص س ع و بة و ض س ي ق
ال- -ت- -ن- -فسص ،ع- -وضص ال -ت -ن -ق -ل ا¤
اŸسس -تشس -ف -ى ،م -ا ي -رف -ع م -ع-ان-اة
اŸريضص ’سس - -ي - -م - -ا ب - -ال- -نسس- -ب- -ة
ل -ل -م -رضس -ى ب -اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي-ة
و ا  Ÿع ز و لة .
ق -ال رئ -يسص اÛلسص الشس -ع -ب-ي
ا ل و ’ ئ ي  ،ا ل د ك ت و ر ب ر ا ه م ي ا ◊ب ي ب
لـ «الشس- - -عب» اأن “ك Úم - -رضس - -ى
ال-رب-و اŸزم-ن وم-رضس-ى سس-رطان
ا ل ر ئ ة من ا أ ج ه ز ة ال ت ن ف س ص  Áك ن
م- -ن ت- -خ- -ف- -ي- -ف الضس- -غ -ط ع -ل -ى

اŸسس - - -تشس - - -ف- - -ي- - -ات ومصس- - -ال- - -ح
ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت ،ك-م-ا ي-خ-ف-ف عن
اŸرضس- -ى ب- -ح- -د ذات- -ه -م مشس -ق -ة
ال -ت -ن -ق -ل مسس -اف -ات م -ت-ف-اوت-ة ‘
ح- - -ا’ت اŸرضص ،مشسÒا اأن- - -ه- - -ا
ا  Ÿب اد ر ة ا ’أ و  ¤م ن ن و ع ه ا ع ل ى
ا  Ÿس س ت و ى ا لو ط ن ي و ع ل ى م س س ت و ى
و ’ ي ة م ع س سك ر .
‘ ح  Úي ذ ك ر ا أ ن ه ذ ه ا ’أ خ  Òة ⁄
تسس -ت -ف-د م-ن-ذ  201٤م-ن ع-م-لية
م ا ل ي ة ’ ق ت ناء  Œه ي ز ا ت ط بي ة و
ج -راح -ي -ة ،ا’أم-ر ال-ذي ي-رف-ع ‘
شس -اأن -ه ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي انشس-غ-ال-ه
ب ش س ك ل د و ر ي و م س ست م ر  ،و م ا ي د ف ع
ب - - - -ا’أط- - - -ب- - - -اء ‘ اŸوؤسسسس- - - -ات
ا ’ س س ت ش سف ا ئ ي ة ا إ  ¤ت و ج ي ه ا  Ÿر ي ض ص
اإ ¤ا’أط- -ب- -اء اÿواصص م -ن اأج -ل

ا إ ج ر ا ء ا ’أ ش س ع ة ا ل ع ا د ي ة ا أ و ا ل ف ح ص ص
ا  Ÿت خ ص س ص ص با لر ن  Úا  Ÿغ نا ط ي س س ي
اأو ت -خ -ط -ي -ط ال -ق -لب ،زي -ادة اإ¤
ا ل ت ح و ي  Óت ا  Ÿسس ت ع ج ل ة ل ل م ر ض س ى
خ ا ر ج ا ل و ’ي ة ا ل ت ي يت ع ذ ر ا ل ت ك ف ل
ب-ه-ا Ãسس-تشس-ف-ي-ات ال-و’ي-ة بسسبب
ا ن ع د ا م و س س ا ئ ل و ا أد و ا ت ا ÷ ر ا ح ة
ع ل ى غ ر ا ر ا ÷ ر ا حة ا  Ÿبت ك ر ة ع ن
ط - -ري - -ق اŸن- -ظ- -ار وع- -م- -ل- -ي- -ات
ج -راح -ي -ة اأخ -رى ب Úال -بسس -ي-ط-ة
واŸعقدة ‘ .شس- -اأن ذي صس- -ل- -ة
يكون اÛلسص الو’ئي Ÿعسسكر
ل ل ع ه د ة ا ’ ن ت خ اب ي ة ا ◊ ا ل ي ة و ر غ م
ال -ن -ق -ائصص اŸسس -ج-ل-ة ع-ل-ى ع-دة
اأصس - -ع - -دة ،ق- -د سس- -اه- -م ‘ ع- -دة
ع -م -ل -ي -ات وم -ب -ادرات تضس-ام-ن-ي-ة
ت - -ه - -دف ا– ¤سس Úال - -ت - -ك - -ف- -ل

ب -انشس -غ -ا’ت اŸواط -ن’ Úسس-ي-م-ا
اŸرضس -ى ،م-ن-ه-ا اق-ت-ن-اء 12جهاز
تصس- -ف- -ي- -ة دم ل- -ف- -ائ- -دة م- -رضس- -ى
ا ل ق ص س و ر ا ل ك ل و ي و ت خ ص س ي ص ص ا إع ان ة
سس - -ن- -وي- -ة ل- -ل- -م- -رضس- -ى م- -ن ذوي
ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة اŸق-ي-مÚ
ب- -دار ال- -ط- -ف -ول -ة اŸسس -ع -ف -ة اإ¤
غÒه- - - - -ا م - - - -ن ا’إع - - - -ان - - - -ات و
ا  Ÿب ا د ر ات  ،ع ل ى ا أ ن ت ش س ر ع م ص س ا ل ح
ا ل ن ش س ا ط ا ’ ج ت م اع ي با ل ت ن سس يق م ع
ه -ي-اأة ال-هÓ-ل ا’أح-م-ر ا÷زائ-ري
ووك-ال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ية ‘
اإحصس - - -اء اŸرضس - - -ى اŸصس - - -ابÚ
با ل ر ب و و س سر طا ن ا ل ر ئ ة ا  Ùت ا ج Ú
اإ ¤اأج -ه -زة ال -ت-ن-فسص  -م-ول-دات
ا’أكسس -ج - Úم -ن اأج -ل ال -ت -ك -ف-ل
بهم.

تكفل بها صشندوق الضشمان والتضشامن ب Úالبلديات

أأك ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـن  ٢٠ملي ـ ـ ـ ـار دج إل‚ ـ ـ ـ ـ ـاز مشساري ـ ـ ـ ـع تنمويـ ـ ـ ـ ـ ـة
Œاوز اŸبلغ اŸمنوح لو’ية خنششلة من
طرف صشندوق الضشمان والتضشامن بÚ
البلديات التابع لوزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية 20 ،مليار دينار ﬂصشصشة
’‚از اŸششاريع التنموية الضشرورية
’طار
لعدة قطاعات ‘ إاطار –سش Úا إ
اŸعيششي للمواطن ع Èكافة البلديات
والقرى واŸداششر.
أاورد مصسدر رسسمي لـ «الشسعب» اتخاذ كافة
اإ’جراءات القانونية من أاجل بداية Œسسيد
اŸشس- -اري- -ع اŸذك- -ورة ‘ الشس- -ه -ور ال -ق -ل -ي -ل -ة
القادمة ،تنفيذا للقرارات اŸتخذة Ãنح هذا
الغÓف اŸا‹ اŸعت Èلفائدة الو’ية بناء على

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

ط -ل -ب -ات السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة اŸب -ن -ي-ة ع-ل-ى
اح -ت -ي -اج -ات السس-اك-ن-ة الضس-روري-ة ‘ ﬂت-ل-ف
اÛا’ت.
من أاهم اŸشساريع ا›ÈŸة ،بحسسب ذات
اŸصسدر لصسرف هذه اŸبالغ ،إاكمال عملية
الربط بالغاز والكهرباء لكل القرى واŸداشسر
التي  ⁄تسستفد من هذه اÿدمات Ãا يضسمن
تغطية كاملة بهات Úالشسبكت Úالتي Œاوزت
نسسبة الربط بهما بالو’ية  ٪ 95كهرباء و٪80
غاز باحتسساب اŸشساريع ا÷ارية ا’‚از بها
‘ ه -ذا اإ’ط -ار وال -ت -ي سس -تسس -ل -م ‘ ال -ق -ريب
العاجل.
كما سسيتم تخصسيصص مبالغ معتÈة من هذا
الغÓف اŸا‹ ،إ’كمال الربط بشسبكة اŸياه

لعدة وقرى ومداشسر وŒهيز اآ’بار ا’رتوازية
ب-ع-دة م-ن-اط-ق ب-ال-و’ي-ة دع-م-ا ل-لفÓحة هناك
وتشس -ج -ي -ع -ا ع -ل -ى ت -ث-ب-يت السس-ك-ان ‘ ق-راه-م
انطÓقا من مرافقتهم ‘ تطوير فÓحتهم
وخلق اسستثمار ‘ هذا اÛال.
يذكر أان صسندوق الضسمان والتضسامن اŸذكور
أاضس- -ح- -ى مصس -درا م -ه -م -ا ل -ت -م -وي -ل ﬂت -ل -ف
اŸشساريع التنموية ‘ عدة ›ا’ت لفائدة
السساكنة حيث اسستفادت الو’ية ‘ السسنوات
اŸاضسية من مبالغ مالية ضسخمة ،جسسدت بها
عشس- -رات اŸشس- -اري- -ع ‘ أارضص ال- -واق- -ع ك -انت
«الشسعب» قد تطرقت إاليها.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
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 53حافلة مرسسيدسس جديدة لتÓميذ خنشسلة
اسشتفادت و’ية خنششلة
من  53حافلة جديدة
للنقل اŸدرسشي من عÓمة
«مرسشيدسض بنز» اŸصشنعة
بوحدة صشناعة السشيارات
العسشكرية ،تيارت ،التابعة
لوزارة الدفاع الوطني،
بحسشب ما أاكده مصشدر
موثوق لـ «الششعب» ،حيث
تقرر منح هذه ا◊افÓت
للو’ية نزو’ عند طلبات
السشلطات اÙلية اŸبنية
على احتياجات تÓميذ
اŸدارسض واŸؤوسشسشات
التعليمية عﬂ Èتلف
بلديات وقرى الو’ية.

سس -تسس-ل-م ا◊افÓ-ت ،ب-حسسب
ذات اŸصسدر ،إا ¤الو’ية ‘
اأ’يام القليلة القادمة وتوزع
ف -ور وصس -ول-ه-ا ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة لسس-د ال-ع-جز
‘ هذا اإ’طار Ãا يضسع حد
Ÿع - - - -ان - - - -اة اŸئ - - - -ات م- - - -ن
اŸت -م -درسس Úع ÈاŸن -اط -ق
ال -ن -ائ-ي-ة وال-ق-اط-ن Úب-ال-ق-رى
واŸداشس - -ر ال - -ب - -ع- -ي- -دة ع- -ن

مؤوسسسسات الÎبوية .اسستقبل
سسكان خنشسلة خ Èاسستقدام
ه - -ذه ا◊اف Ó- -ت ب - -ف - -رح - -ة
واطمئنان ،كونها سستضسع حدا
للمعاناة اليومية أ’بنائهم ‘
ال -ت -ن -ق -ل م -ن وا ¤ال -دراسس -ة
’سس-ي-م-ا ون-ح-ن م-ق-بلون على
فصسل الشستاء اŸتميز بقسساوة
برودته بو’ية خنشسلة خاصسة
‘ اŸناطق الريفية ا÷بلية
منها والتي عادة ما تسسجل
م- -ع- -ان- -اة ال- -ت- -ن- -ق- -ل ل- -ه- -ؤو’ء
وÈŒه -م ع -ل -ى ال-ت-غ-يب ع-ن

م - -ق - -اع - -د ال- -دراسس- -ة ع- -ن- -د
ال - - -ع - - -واصس - - -ف اŸم - - -ط- - -رة
والثلجية.
ي- - -ن- - -درج م - -ن - -ح ا◊اف Ó- -ت
ا÷دي- -دة ضس- -م- -ن ع -م -ل -ي -ات
تنفيذ ا’تفاقية اÈŸمة بÚ
وزارتي الداخلية وا÷ماعات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة العمرانية
وال-دف-اع ال-وط-ن-ي اŸت-نضس-مة
تصس-ن-ي-ع  3500ح-اف-ل-ة للنقل
اŸدرسسي تسسلم على دفعات
وت- -وزع وف- -ق- -ا ’ح -ت -ي -اج -ات
الو’يات.

عششية اليوم العاŸي لداء السشكري

عيادة متنقلة للتحسسيسس من خطر ألدأء بتيبازة

ششرعت مصشالح الصشحة،
بتيبازة ‘ ،نصشب عيادة
متنقلة بسشاحة تافزة،
بعاصشمة الو’ية على
ششاكلة قرية مصشغرة
ﬂتصشة ‘ الكششف اŸبكر
عن داء السشكري لفائدة
›مل اŸواطن Úبدون
اسشتثناء.

تيبازة :علي ملزي
ب- -حسسب م- -ا ع- -ل- -م- -ن- -اه م -ن
مسس -وؤول -ة مصس -ل -ح-ة ال-وق-اي-ة
Ãديرية الصسحة مكي ليندة،
فاإّن التظاهرة التي تسستمر
ا ¤غ -اي -ة ال -راب -ع عشس-ر م-ن
الشس- - -ه- - -ر ا÷اري ت- - -ع- - -ن- - -ى
ب -ال -كشس-ف الصس-ح-ي الشس-ام-ل
ل - -ل - -واف - -دي- -ن ا ¤ال- -ع- -ي- -ادة
اŸت- -ن -ق -ل -ة اŸن -ظ -م -ة –ت
شس- -ع -ار« :ق -ري -ة ل -ت -غ -ي Òداء
ا ل س س ك ر ي »  ،ب ح ي ث ”ّ  Œن ي د
ط- -ب -يب ﬂتصص ‘ اأم -راضص
ال- -ع- -ي -ون واآخ -ر ‘ اأم -راضص

ال -ق -لب والشس -راي ،Úاضس -اف-ة
اﬂ ¤تصص ‘ داء السسكري
و  10اأط -ب-اء ع-ام ،Úا’أم-ر
الذي اسستحسسنه اŸواطنون
ال-ذي-ن اأق-ب-ل-وا ع-ل-ى ال-ع-ي-ادة
بكل عفوية.
ت - -ن- -درج ه- -ذه اŸب- -ادرة،
بحسسب مصسدرنا من مديرية
الصس -ح -ة والسس -ك-ان ب-ال-و’ي-ة
ضس - -م - -ن ب - -رن- -ام- -ج ال- -وزارة
اŸتعلق باإحياء موعد اليوم
ال - -ع - -اŸي ل- -داء السس- -ك- -ري،
اŸواف -ق ل -ل -راب -ع عشس -ر م -ن
الشس- -ه -ر ا÷اري ،ب -ح -يث ّ”
نصسب عيادة متنقلة بسساحة
ت- -اف- -زة ›ّه- -زة Ãخ- -ت- -ل- -ف
ال - - -ت - - -ق - - -ن - - -ي - - -ات وا’أدوات
اŸسستعملة للكشسف عن داء
السس - - -ك - - -ري ،اضس - - -اف - - -ة ا¤
ال - -ف - -حصص ال - -ط - -ب- -ي ا’أو‹
ل Ó-أع -راضص اŸرت -ب -ط -ة ب -ه،
ب- -ح- -يث ّ” تسس- -خ Òاأط- -ب- -اء
ع- - - - - - -ي - - - - - -ون و ﬂتصس‘ Ú
اأم - -راضص ال - -ق- -لب و اأط- -ب- -اء
ع - - - - -ام ،Úاضس - - - - -اف - - - - -ة ا¤
م - -ت- -خصسصس ‘ Úالسس- -ك- -ري

ضس -م -ن ع -م -ل -ي -ة –سس -يسس-ي-ة
واسس - -ع - -ة ت - -ه- -دف ا ¤نشس- -ر
ث -ق -اف -ة ال-ت-ع-ام-ل ب-ح-ذر م-ع
ه- -ذا ال- -داء ال- -ذي اأضس- -ح -ى
ي- -ق- -ت- -نصص ضس- -ح -اي -اه ب -دون
اسستئذان.
ج -اءت ه -ذه اŸب -ادرة ال -ت-ي
ع- -ك- -ف مسس -تشس -ف -ى سس -ي -دي
غيÓسص على اطÓقها سسنويا
خÓ-ل سس-ن-وات خ-لت ل-ت-م-كن
اأك Èشس -ري -ح-ة م-ن اÛت-م-ع
من التاأكد من سسÓمتها من
ال -داء م-ع ت-وج-ي-ه اŸصس-ابÚ
ا ¤اŸوؤسسسس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ات
ا’سستشسفائية Ÿزاولة العÓج
و–سس - - -يسص غ ÒاŸصس- - -ابÚ
بضس - - -رورة اع- - -ت- - -م- - -اد ‰ط
غذائي سسليم يقيهم شسّر هذا
اŸرضص اŸزم- -ن ب -ح -يث ّ”
تسسخ Òفريق طبي متكامل،
اأوكلت له مهمة الكشسف من
ج-ه-ة وال-ت-حسس-يسص وال-توعية
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى وذلك ع-ن
طريق ا’حتكاك اŸباشسر اأو
اŸط - - -وي - - -ات وال- - -وث- - -ائ- - -ق
ا’شسهارية.

...وأأبوأب مفتوحة على ألتقاعد بتيبازة

ششرعت الوكالة الو’ئية للتقاعد بتيبازة ،منذ أامسض ‘ ،حملة ﬁلية واسشعة
تسشتهدف فئة اŸتقاعدين لغرضض تعريفهم Ãختلف اÿدمات الرقمية اŸقدمة
‘ اجتماع درسض وضشعية السشكنات الريفية اÛمعة بتلمسشان
من طرف صشندوق التقاعد و هي ا◊ملة التي تتواصشل ا ¤غاية  19نوفمÈ
ا÷اري Ãختلف السشاحات العمومية للمدن الكÈى.
اŸت -ق -اع-د وت-ط-ب-ي-ق تسس-ي Òا’طÓع على كّل ما له صسلة
ال - - -ع- - -رائضص وت- - -ط- - -ب- - -ي- - -ق ب - - -ت - - -ح - - -ي ÚاŸل - - -ف - - -ات و
أاششرف علي بن يعيشض ،وا‹ تلمسشان« ،الشس -عب» نسس -خ-ة م-ن-ه أان-ه خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء الشس- -ب- -اب وال -ري -اضس -ة ال -ت -ي ت -خصص ب -ل -دي -ات
م -ن ج -م-ل-ة اÿدم-ات ال-ت-ي اŸسس- -اع- -دة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة اŸسس -اع -دة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة و
على اجتماع اÛلسض التنفيذي للو’ية كانت الفرصسة مواتية لوا‹ الو’ية ل إ
ÓطÓع ال - - - - - - - -هضس - - - - - - - -اب ال- - - - - - - -ع- - - - - - - -ل- - - - - - - -ي- - - - - - - -ا .رّك-ز ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-ائ-م-ون ع-لى وا◊سساب الشسخصسي ل أ
Óج Òطرح ا’نشسغا’ت اÙتملة .
اŸوسشع Ãقر الديوان ،بحضشور اŸديرين على وضسعية التجزئات ا◊ضسرية واإ’جتماعية ‘ اأ’خ ،Òأاكد الوا‹ على ضسرورة متابعة كل ال -وك -ال -ة ال -ت -ع-ري-ف ب-اÿط وغÒها من اÿدمات التي ك -ان م -دي -ر ال -وك -ال-ة ف-ا—
التنفيذي ،Úرؤوسشاء الدوائر والبلديات التي ” إانشساؤوها على مسستوى هذه البلديات ،اŸشساريع والعمل على الشسروع ‘ اأ’ولويات ا أ
’خضسر  3011الذي Áكن ’ ي-زال اŸت-ق-اع-د ي-ج-ه-ل-ها اي -ك -رل -ف ق -د كشس-ف ع-ل-ى
وكل الفاعل ،Úواıصشصض لدراسشة وك-ذا ﬂت-ل-ف اإ’ج-راءات اŸت-خ-ذة ل-ت-جسس-ي-د ب-غ-ي-ة –سس Úاإ’ط-ار اŸع-يشس-ي ل-ل-م-واط-ن م-ع اŸت-ق-اع-د م-ن ت-ل-ق-ي أاجوبة و’ يتعامل معها بصسفة آانية ،ه- -امشص ال- -ت- -ظ- -اه -رة ع -ن
وضشعية السشكنات الريفية اÛمعة
” الÎكيز أايضسا على رقمنة ما يعادل  ٧6باŸئة
واŸششاريع اŸسشجلة ضشمن برنامج خاصض ب -رن -ام-ج السس-ك-ن-ات ال-ري-ف-ي-ة اÛم-ع-ة وال-ت-ي ت -خصس -يصص إاج -ت-م-اع-ات دوري-ة Ÿت-اب-ع-ة م-دى م - -ق - -ن - -ع - -ة ح - -ول ج - -م- -ي- -ع كما ّ
تخصص بلديات الهضساب العليا .كما ” كذلك التقدم ‘ تنفيذ هذه الÈامج.
انشس - -غ - -ا’ت - -ه دون ا◊اج - -ة ال- - -ت- - -ع - -ري - -ف ب - -ال - -ب - -واب - -ة م -ن م -ل-ف-ات اŸت-ق-اع-دي-ن
بالهضشاب العليا .اإ’طÓع على وضسعية اŸشساريع اŸسسجلة ‘
للتنقل ا ¤مقر الصسندوق ،ا إ
’ل- - -كÎون- - -ي- - -ة لصس - -ن - -دوق ال-ذي-ن ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-هم و
ب- -حسسب ال- -ب- -ي- -ان الصس- -ح -ف -ي ال -ت -ي تسس -ل -مت ك -ل م -ن ق -ط -اع الÎب -ي -ة ،الصس -ح-ة و السس-ك-ان،
وك- - -ذا ط- - -ري- - -ق- - -ة حسس - -اب ال -ت -ق -اع-د وال-ت-ي “ك-ن م-ن ال -ب -ال -غ ع -دده-م  68األف
ملف ،ا’أمر الذي سسيتيح
رغم القرار الوزاري Ãنع اسشتغÓل رماله
اŸرور ا ¤مرحلة التسسيÒ
ا’لكÎو Êللملفات خدمة
لفئة اŸتقاعدين.
Œدر ا’شس - - - - - - - -ارة ا ¤اأّن
ا’أبواب ” افتتاحها ،يوم
رافع ايكولوجون من حماة البيئة واÙيط الطبيعي بإاقليم حمام ملوان ،إا ¤الششرق من مقر الو’ية البليدة ،ضشد ما اعتÈوها جرÁة ‘ حق رمال واديهم ،والتي كششفوا بأانها تتعرضض
اأمسص ،بالسساحة العمومية
›ددا إا ¤عملية النهب ،بالرغم من اعÎاضشهم و مطالبتهم السشلطات ‘ أاك Ìمن مرة ،بالدفاع عن الطبيعة ،خوفا من تضشررها و تكرار مسشلسشل الفيضشانات السشابقة ،والتي أا◊قت
ل-ب-ل-دي-ة ت-ي-ب-ازة ق-بل تنتقل
أاضشرارا بالطريق العام.
دعوة حماة الطبيعة و اÙيط ا’يكولوجي ،جاءت ‘ نداء إا ¤و’ية البليدة ،و هي وادي ا◊راشص ‘ مصسدره بحمام ملوا  ،ووادي الÈية و الÌوة اŸائية ،و أايضسا باŸياه ا÷وفية الباطنية .اسستعجل ا ¤السس- -اح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
اŸسسؤوول اأ’ول عن ا÷هاز التنفيذي ‘ البليدة ،مطالب Úبالتعجيل الشسفة ووادي بوجمعة .أاضساف حماة البيئة ،أان اŸصسيبة من وراء ا’يكولوجيون التدخل الرسسمي أ’جل وقف نزيف رمال الوادي ،ل-ل-ق-ل-ي-ع-ة ال-ي-وم و السس-اح-ة
إ’يفاد ÷نة معاينة و تقصسي ا◊قائق ،حول اسستمرار نهب رمال منبع نهب رمال الوادي ،هي تغي› ‘ Òرى الوادي ،وهو ما يعرضص مذكرين بأان اقليم ومنطقة حمام ملوان باتت عرضسة ‘ السسنوات العمومية ◊جوط يوم غد
وادي ا◊راشص Ãنطقة حمام ملوان ،متسسائل Úعن مدى التزام ضسفافه و الطرقات اŸنجزة على مقربة من ضسفافه ،عرضسة ا ¤ا’خÒة ،لكوارث طبيعية وجرائم ‘ حقها ،مثل اند’ع ا◊رائق على اأن تتواصسل بداية من
ا÷هات الوصسية وعدم اتخاذها أاي تدابŸ ،Òنع نهب الرمال ،خاصسة ال- -ت- -خ- -ريب و ا’‚راف م- -ث- -ل م- -ا حصس- -ل ب -اŸن -ط -ق -ة اŸسس -م -اة « اŸشسبوهة ،والقطع العشسوائي ’أنواع من ا’شسجار ،التي تتميز بها  1٧نوفم Èو ا ¤غاية 19
Óمطار فإان فرضسية فيضسان اŸنطقة ،وايضسا ‘ وقوع نفوق ’سسماك الشسبوط والبوري ،نتيجة م- -ن -ه ب -ك -ل م -ن ق -وراي -ة و
و أان فيه مواد قانونية صسادرة ‘ قرار وزاري مشسÎك ‘ شسهر اŸقرونات ،و انه ‘ حال تسساقط مهم ل أ
فوكة و اأحمر الع. Ú
نوفم Èمن العام  ، 2009و التي تنصص صسراحةÃ ،نع اسستخراج الوادي واردة بشسكل كب ،Òو أان ا’ضسرار التي سستنجم عن ذلك ،تسسممات مياه الوادي.

درأسسة مشساريع قطاعات ألÎبية ،أل ّصسحة وألشسباب وألرياضسة

تيبازة :علي ملزي

تلمسسان :بكاي عمر

إأيكولوجيـ ـ ـ ـ ـون يّدقـ ـ ـون ناق ـ ـ ـوسس أÿطـ ـ ـر ويدعـ ـ ـون ◊مايـ ـ ـة وأدي حمـ ـ ـ ـ ـام ملـ ـ ـ ـ ـوأن

’ودية ،التي ” إاحصساؤوها و–ديدها ‘  500وادي،
الطمي من ا أ
تنتشسر ع Èتراب و’يات الوطن ،من ضسمنها  3أاودية تقع بتضساريسص

سستكون كارثية و وخيمة  ،واحتمال عزلة بعضص التجمعات السسكانية
ورادة بنسسبة كبÒة ،فضس Óعن ا’ضسرار التي تلحق بالطبيعة و با◊ياة

البليدة :لينة ياسسمÚ

ع.م

»æWh
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الموافق لـ  10ربيع األول  1441هـ

‘ ملتقى علمي حول ا◊اسسوبية ا◊يوية بجامعة بومرداسس

الباحث بلحؤسس Úيدعؤ إا ¤تشسديد الّرقابة
على اسستعمال اŸضسادات ا◊يؤية
دعا اÿب Òا÷زائري ﬁمد بلحوسس ،Úالباحث Ãخ Èالعلوم الدقيقة والوراثية بدبي« ،إا ¤ضسرورة إاعادة النظر ‘ طريقة تعامل
’طفال ،وعدم التسساهل ‘ عملية منح الدواء إا’ عن
’طباء والصسيادلة مع أادوية اŸضسادات ا◊يوية التي توصسف للمرضسى وخاصسة فئة ا أ
ا أ
’صسابة بالبكتÒيا والفÒوسس ،مقّدما
طريق وصسفة طبية وشسرط إاخضساع اŸريضس للتحاليل الطبية لتحديد طبيعة اŸرضس والتفريق ما ب Úا إ
’نفلوزا اŸوسسمية الواجب ضسبطها.
مثا’ بحملة التلقيح ضسد ا أ

بومرداسس :ز .كمال
قّ-دم ال-ب-احث ال-ج-زائ-ري م-ح-م-د
ب -ل-ح-وسس-ي-ن م-داخ-ل-ة ع-ل-م-ي-ة ف-ي
اليوم الدولي األول حول موضسوع
ال -ح -اسس -وب -ي -ة ال -ح -ي -وي -ة ب -ك -ل -ي-ة
ال- - -ه - -ن - -دسس - -ة ال - -ك - -ه - -رب - -ائ - -ي - -ة
واإللكترونيك لجامعة بومرداسش
ب -ال -ت -ع -اون م -ع ج-ام-ع-ة ب-روكسس-ل
ال-ح-رة ت-م-ح-ورت ح-ول ال-ت-ق-نيات
ال -ح-دي-ث-ة ل-ع-ل-م ال-وراث-ة واألج-ن-ة
واحدث الطرق العلمية وأاجهزة
ال-كشس-ف ال-ط-ب-ي-ة ال-مسس-ت-عملة في
م -خ -اب -ر ال-بصس-م-ة ال-ج-ن-ائ-ي-ة ع-ن
ط- -ري- -ق اخ- -ت -ب -ار «أادي -ان» ،وك -ذا
ط -ري -ق -ة اسس -ت -ع -م -ال ال -مضس-ادات
ال-ح-ي-وي-ة وآاث-اره-ا السس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى
جسس- -م النسس- -ان ف -ي ح -ال -ة ع -دم
اح -ت -رام ال -ج -رع -ة وم -دة ال-عÓ-ج
المحددة من قبل الطبيب.
آاخر المبتكرات العلمية والتطور
الطبي في هذا النوع من العÓج
الذي دخل مرحلتي الجيل الرابع
وال -خ-امسش م-ن أان-واع ال-مضس-ادات
ال- -م -ت -ك -ي -ف -ة م -ع ن -م -ط ال -ح -ي -اة
ال -عصس -ري -ة واألم -راضش ال-ج-دي-دة
وط-ب-ي-ع-ة ال-ب-ك-ت-ي-ريا والفيروسسات
ال-ت-ي ق-د ي-ت-ع-رضش ل-ه-ا ال-مريضش،
مشسيرا في هذا الخصسوصش إالى
«أان موضسوع المضسادات الحيوية
ف -ي ال -ج -زائ -ر غ -ي -ر م -ن ّ-ظ-م ،ول
ي -خضس -ع ل-ل-م-راق-ب-ة الصس-ارم-ة م-ن
قبل القائمين على قطاع الصسحة
مقارنة مع ما يجري في الدول
ال -م -ت-ق-دم-ة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ح-ي-اة
األف- -راد وم- -واك- -ب- -ة ال- -ت- -ط -ورات
العلمية والتكنولوجية».

ك -م -ا ع -رف ال -ل -ق -اء ت-ق-دي-م ع-دة
م- -داخÓ- -ت م- -ن ق- -ب- -ل أاسس- -ات- -ذة
ب-اح-ث-ي-ن م-ن ال-ج-زائ-ر وج-امعات
أاج-ن-ب-ي-ة ت-م-ح-ورت ح-ول مواضسيع
وم -ح -اور أاسس -اسس -ي -ة ع-ل-ى عÓ-ق-ة
بهذا التخصسصش العلمي الحديث
وال - -ج - -دي - -د ع - -ل - -ى ال- -ج- -ام- -ع- -ة
الجزائرية ،تقول رئيسسة الملتقى
األسس -ت-اذة خ-م-ي-ل-ي ط-ال-ب-ي سس-ع-اد
ال- - -ت- - -ي أاك- - -دت ف - -ي تصس - -ري - -ح لـ
الشس - -عب» ،أاّن ال - -ي - -وم ال- -دراسس- -ي
ال -دول -ي ي -ع -ت -ب-ر الول م-ن ن-وع-ه
ب-ج-ام-ع-ة ب-وم-رداسش ،وه-و ع-ب-ارة
عن مشسروع بحث يقوم به باحثون
ج - -زائ- -ري- -ون وط- -ل- -ب- -ة دك- -ت- -وراه
ب -ال -ت -ع -اون م -ع ج-ام-ع-ة ب-روكسس-ل
الحرة ،يسسعى الى خلق قطب من
ال -ك -ف -اءات ع -ن ط -ري-ق ال-ت-ك-وي-ن
واكتسساب الخبرة التي سسيسستفيد
منها الطلبة لحقا».
ي- -ذك- -ر أاّن ال- -ي- -وم ال- -دول- -ي ح -ول
ال -ح -اسس-وب-ي-ة ال-ح-ي-وي-ة ح-م-ل ف-ي
ط- -ي- -ات- -ه ع- -دة م- -ح- -اور ط -رحت
ل-ل-ن-ق-اشش وال-م-داخÓ-ت ال-ن-ظ-رية
م -ن ق -ب -ل ال -مشس -ارك -ي -ن وشس -م-لت
م - -واضس - -ي - -ع ع - -ل - -م ال - -ج - -ي- -ن- -وم،
البروتيوميات والنمذجة الجزئية،
األن -ظ -م -ة ال -ب -ي -ول-وج-ي-ة وال-ذك-اء
الصس -ن -اع -ي ،وك -ل ه -ذا ف -ي إاط-ار
اسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة ع-ل-م-ي-ة ت-هدف الى
تسس -ل -ي -ط الضس -وء ع -ل -ى األه -م -ي-ة
األسس-اسس-ي-ة ل-ل-ح-اسس-وب-ي-ة ال-ح-يوية
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ع-ل-وم ال-ح-ي-اة وإاع-ط-اء
نظرة موسسعة لتطبيقات تقنيات
«اوميك» في التكنولوجيا الحيوية
وال- -ع- -ل- -وم ال- -ط- -ب- -ي- -ة ال- -ح- -ي -وي -ة

والصس-ن-اع-ي-ة ال-غ-ذائ-ي-ة وم-واج-ه-ة
ت -ح -دي -ات ال -راه -ن وال -مسس-ت-ق-ب-ل
ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ق-طاع الصسحة والبيئة،
ك-م-ا خ-رج ال-ل-ق-اء ب-م-ج-م-وعة من
التوصسيات ،أابرزها طلب اعتماد
إانشس- -اء م- -خ- -ب- -ر ب- -حث ف- -ي ه -ذا
التخصسصش الجديد وفتح ليسسانسش
مهني وماسستر لفائدة الطلبة ،مع
الدعوة إالى ربط كل هذه البحوث
وال -مشس -اري -ع ال -م-ب-ت-ك-رة م-ن ق-ب-ل
الطلبة بعالم المقاولتية وتشسجيع
ال-ط-ل-ب-ة ع-ل-ى نشس-ر أاب-ح-اث-ه-م ف-ي
المجÓت العلمية المتخصسصسة.

ملتقى دو‹ حؤل
شسبكات ا’ّتصسا’ت
والهندسسة التّطبيقية
ق - -ب - -ل ه - -ذا اح - -تضس - -نت ك - -ل- -ي- -ة
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ل-جامعة بومرداسش
م-ل-ت-ق-ى دول-ي-ا أاول ح-ول م-وضس-وع
شس -ب -ك -ات التصس -الت ،ال -ه-ن-دسس-ة
ال-ب-ي-وط-ب-ي-ة وت-طبيقاتها،وهندسسة
ال -ك -وم -ب-ي-وت-ر ع-ل-ى م-دى ي-وم-ي-ن
ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع م -رك -ز ت -ط -وي -ر
ال- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ال -م -ت -ق -دم -ة،
وب -مشس -ارك -ة أاسس -ات -ذة ج-زائ-ري-ي-ن
وب-اح-ث-ي-ن ق-ادم-ي-ن م-ن ج-ام-ع-ات
وط -ن -ي-ة وأاج-ن-ب-ي-ة ،م-ن-ه-ا ج-ام-ع-ة
ف- -رسس -اي ب -ف -رنسس -ا م -م -ث -ل -ة ف -ي
ال -ب -احث ع-م-ار رمضس-ان شس-ري-ف،
وط -ل -ب -ة ال -دك -ت -وراه ال -ح -ام -ل -ي -ن
لمشساريع بحث تم عرضسها بتقنية
ال- -م- -لصس- -ق- -ات وورشس -ات ال -ب -حث

ال- -م- -ت- -زام- -ن- -ة م -ع ال -م -داخ Ó-ت
الشسفهية في يومها الول.
الملتقى جاء حسسب األسستاذ كريم
ب - -ع - -يشش ال - -م- -ك- -ل- -ف ب- -التصس- -ال
وال -ت -ن -ظ -ي-م «ب-ه-دف خ-ل-ق فضس-اء
ل Ó-ح -ت -ك -اك وال -ت -واصس-ل م-ا ب-ي-ن
ال-ب-اح-ث-ي-ن وال-ط-لبة ،خاصسة منهم
حاملي المشساريع الذين أاعطيت
ل -ه -م ف -رصس -ة ال -مشس -ارك-ة ل-ع-رضش
مشس- -اري- -ع- -ه- -م ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة ع -ب -ر
ال -م -لصس -ق -ات وال-ورشس-ات ال-ثÓ-ث-ة
ال-م-ف-ت-وح-ة ل-ل-ن-ق-اشش م-ت-م-ثلة في
شس- -ب- -ك -ة التصس -الت ،ال -ه -ن -دسس -ة
ال-ب-ي-وط-ب-ي-ة وت-ط-ب-ي-ق-ات-ها واخيرا
ورشسة هندسسة الكومبيوتر» ،في
ح- -ي- -ن كشس- -ف األسس -ت -اذ ري -اح -ل -ة
محمد امين نائب رئيسش الملتقى
في تصسريح لـ «الشسعب» ،أان فكرة
تنظيم مثل هذا الموعد العلمي
الهام جاءت من قبل أاسساتذة من
ذوي ال - -خ - -ب - -رة ف - -ي ال - -م - -ي- -دان
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي وال-م-ؤوسسسس-اتي بهدف
الطÓع وتقييم نوعية المشساريع
ال- -م -ق -دم -ة م -ن ط -رف ال -ط -ل -ب -ة
المشساركين بمجموع  74مشسروعا،
واختيار األحسسن منها من أاجل
ت - -جسس - -ي - -ده- -ا ف- -ي ال- -م- -ؤوسسسس- -ة
الق-تصس-ادي-ة والصس-ن-اعية ،وأاخرى
سس -ي -ت -م م -راف-ق-ت-ه-ا ف-ي ال-م-ي-دان
بغرضش إانشساء مؤوسسسسات مصسغرة
ف -ي إاط -ار تشس -ج -ي-ع ال-م-ق-اولت-ي-ة
وخلق مناصسب الشسغل ،كما يعتبر
ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء ف -رصس -ة ل -ل -ت -ب -ادل
والسستفادة من خبرات الباحثين
الجزائريين في الخارج.
وشس-ه-د ال-ل-ق-اء ت-ق-دي-م م-داخÓت
ون- -ق- -اشس -ات ث -ري -ة انصس -بت ح -ول
إاشس- -ك- -ال- -ي -ة ال -م -وضس -وع ،أاب -رزه -ا
م- -داخ- -ل- -ة ال- -ب -احث ال -ج -زائ -ري
ب-ج-ام-ع-ة ف-رسس-اي ع-م-ار رمضس-ان
شس - -ري- -ف ،ال- -ذي ع- -رضش ف- -ي- -ه- -ا
ت -ج -رب -ت -ه ال -ب -ح -ث -ي -ة ف-ي م-خ-ب-ر
ال -ج -ام-ع-ة م-ن-ذ سس-ن-ة  2009عبر
مشس- - -روع األن- - -ظ - -م - -ة ال - -ذك - -ي - -ة
والروبوت التفاعلي ،وغيرها من
األب- -ح- -اث األخ- -رى ال -ت -ي كشس -ف
عنها أامام الحضسور ،مع تأاكيده
ف -ي األخ -ي -ر ع -ن وج -ود مشس -روع
اتفاقية إاطار مع جامعة فرسساي
وال-ج-ام-ع-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-فتح باب
ال -مسس -اه -م -ات ال-ع-ل-م-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
ال -ج -زائ -ري -ي -ن والسس -ت -ف -ادة م -ن
خ-ب-رات ال-ب-اح-ث-ي-ن بهذه الجامعة
العريقة.

صسالون التّشسغيل للمدرسسة العليا للّدراسسات الّتجارية

ا’نطÓق ‘ Œسسيد مشسروع مؤؤسّسسسة شسامل Áتد على مدار  5سسنؤات

أاع -ل -ن م -دي -ر اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا
ل-ل-دراسس-ات ال-ت-ج-اري-ة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة
الÈوف-يسس-ور ع-ب-د ال-ق-ادر هدير،
أامسس ،ع - -ن الشس - -روع ‘ Œسس - -ي- -د
مشسروع اŸؤوسسسسة الذي Áتد على
م - -دار  5سس-ن-وات ،ي-ت-م ت-ق-ي-ي-م-ه
سسنويا Ãعية تقييم مرحلي عقب
مرور  3سسنوات.

القليعة :علي ملزي
يتزامن توقيت الشسروع في تطبيق المشسروع مع
الطبعة  12لصسالون التشسغيل ،التي قال عنها مدير
ال -م -درسس -ة ب-أان-ه-ا ت-ه-دف ال-ى ت-ق-ريب ال-ط-الب م-ن
ال -م -ؤوسسسس -ة الق-تصس-ادي-ة م-ن ح-يث ال-حصس-ول ع-ل-ى
م -نصسب شس-غ-ل أاو إاج-راء ت-ربصس-ات ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة أاث-ن-اء
م -زاول -ة ال -دراسس -ة ،خ -اصس -ة وأاّن ال-م-درسس-ة تضس-م-ن
بمعية المدارسش الوطنية األخرى بالقطب الجامعي
ل-ل-ق-ل-ي-ع-ة ت-ك-وي-ن-ا ن-وع-ي-ا ل-ل-ط-ل-ب-ة ،ك-م-ا أاشسار مدير

المدرسسة أايضسا الى أانّ الهدف الرئيسسي للوزارة
الوصسية من التكوين بالمدارسش العليا يكمن في
رب-ط ال-ط-الب ب-ال-م-ح-ي-ط الق-تصس-ادي ،سس-واء ت-علق
األم -ر ب -ال -ت -وظ-ي-ف ال-م-ب-اشس-ر أاو ع-ن ط-ري-ق انشس-اء
م -ؤوسسسس -ة خ -اصس -ة ،ب -ح -يث ي -ت-ي-ح ه-ذا ال-ن-م-ط م-ن
الصس- -ال- -ون- -ات اح- -ت- -ك -اك -ا م -ب -اشس -را ب -ي -ن ال -ط -الب
والمؤوسسسسة.
وع -ن ت-ق-ي-ي-م-ه ل-ل-ط-ب-ع-ات السس-اب-ق-ة ل-لصس-ال-ون ،ق-ال
ال -ب -روف -يسس -ور ه-دي-ر ع-ب-د ال-ق-ادر ب-أاّن ت-داع-ي-ات-ه-ا
سسمحت للطلبة بإاجراء تربصسات تطبيقية وإاعداد
ت -ق -اري-ر ع-ل-م-ي-ة م-ه-م-ة ج-دا سس-م-حت ل-ه-م ب-إات-م-ام
دراسس -ت -ه -م ف-ي ظ-روف م-ري-ح-ة ،ك-م-ا أات-احت ه-ذه
الصسالونات للعديد من الطلبة اللتحاق بالعديد من
ال-م-ؤوسسسس-ات الق-تصس-ادي-ة ،ب-ح-يث يشس-ارك ب-عضس-هم
ح -ال -ي -ا ف -ي ت -نشس-ي-ط صس-ال-ون ال-تشس-غ-ي-ل ك-م-م-ث-ل-ي-ن
لمؤوسسسساتهم.
على صسعيد آاخر ،قال مدير المدرسسة بأانّ مشسروع
المؤوسسسسة المتبنى على مدار  5سسنوات سسيسسمح
بإانشساء بنك للمعلومات خاصش بالطلبة عقب مرور
 3سسنوات من اعتماده من حيث إاحصساء الطلبة

ال -ح-اصس-ل-ي-ن ع-ل-ى م-ن-اصسب الشس-غ-ل ،وأاول-ئك ال-ذي-ن
بادروا بانشساء مؤوسسسساتهم الخاصسة ،وهي العملية
التي يوليها المشسروع أاهمية كبرى بالنظر الى كون
ال-وزارة ت-ن-ف-ق ام-وال ب-اه-ظ-ة ع-ل-ى ت-ك-وي-ن ال-ط-لبة
بالمدارسش العليا.
وعن مشسروع المؤوسسسسة المتبنى ،قال رئيسش لجنة
المتابعة والتقييم البروفيسسور فارسش بوباكور ،بأاّنه
أاداة م -ن أادوات ال -ح-وك-م-ة ف-ي م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م
العالي ،ويشسمل  8فرق بحث متواصسل يرأاسش كل
واحدة منها أاسستاذ متمّكن وهو مشسروع يحدد على
م - -دار  5سس -ن -وات األه -داف ال -ت -ي سس -تصس-ل ال-ي-ه-ا
المدرسسة ،والتي تمسش الجودة والتقييم المسستمر
وال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-اون ال-دول-ي وغ-ي-ره-ا .وسس-ي-ع-رضش
المشسروع لتقييمات مرحلية ونهائية يتم من خÓلها
الكشسف عن السستراتيجية المتبناة لبلوغ أاهداف
المؤوسسسسة اضسافة الى تقييم ذاتي تلتزم به جمبع
األطراف ،كما أاشسار رئيسش اللجنة أايضسا إالى أانّ
المحاور الرئيسسية للمشسروع تتمثل في كل من بناء
أانظمة جدودة داخلية ،وتشسجيع إادماج الطلبة في
العمل وتطوير البحث التطبيقي.
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إاطÓق مشساريع توصسيل الغاز والكهرباء الّريفية Ãعسسكر

ديـ ـ ـؤن شسركـ ـ ـة تؤزيـ ـ ـع الكهربـ ـ ـاء
والغاز تزيـ ـ ـد مـ ـ ـن  2مليـ ـ ـار دينـ ـ ـار
انطلقت بÎاب و’ية معسسكر عدة مشساريع تنموية تشسمل ربط اŸناطق الريفية
وال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ن-ي-ة شس-ب-ه ا◊ضس-ري-ة بشس-بكة الغاز الطبيعي والكهرباء الريفية،
’عÓ-م ل-دى شس-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
حسسب م -ا أاف -ادت ب -ه أامسس ،اŸك -ل-ف-ة ب-ا إ
Ãعسسكر ،السسيدة لطيفة عبد الوهاب ‘ حديث لـ «الشسعب».

معسسكر :أام ا .Òÿسس
أاشسارت عبد الوهاب لطيفة أان المشساريع المنطلقة
ت-دخ-ل ضس-م-ن ب-رن-ام-ج الصس-ن-دوق ال-وط-ني للضسمان
والتضسامن بين البلديات ،الذي تسسهر على تنفيذه
وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ب-م-وجب
اتفاقية عمل مع وزارة الطاقة ،لتحقيق التوازن في
مجال التموين بالغاز الطبيعي والكهرباء وتحسسين
اإلطار المعيشسي للمواطن ،لسسيما في المناطق
ال -ري -ف -ي -ة وال -م-ن-اط-ق شس-ب-ه ال-حضس-ري-ة ال-ت-ي ك-انت
م -ب -رم -ج -ة ل -ل -رب -ط ب -ال -ط -اق-ة ف-ي إاط-ار ال-ب-رام-ج
ال-خ-م-اسس-ي-ة وت-ع-ذر إام-داده-ا ب-ف-عل سسياسسة ترشسيد
النفقات.
وذكرت متحدثة «الشسعب» أاّنه تّم تخصسيصش مبلغ 4
م-ل-ي-ار دي-ن-ار ل-رب-ط  8914ع-ائ-ل-ة ع-ب-ر  26تجمعا
سس -ك -ن-ي-ا بـ  9ب-ل-دي-ات ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ،ف-ي-ما تم
تخصسيصش مبلغ  2مليار دينار لربط نحو  9الف
عائلة باإلنارة الريفية عبر  115تجمع سسكني ريفي،
م-ا يسس-م-ح ب-ت-وف-ي-ر ظ-روف م-ع-يشس-ي-ة م-ث-ل-ى لسسكان
األرياف
وأاوضسحت عبد الوهاب أان هذه المشساريع سستسسمح
ب -ت -حسس -ي -ن ورف -ع نسس -ب-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة بشس-ب-ك-ت-ي ال-غ-از
الطبيعي والكهرباء الريفية إالى أازيد من  85بالمئة،
ب -إاضس -اف -ة ج -ه -ود السس -ل -ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-خ-اصس-ة
ب -تشس -ج -ي -ع اسس -ت -ع-م-ال ال-ط-اق-ات ال-ب-دي-ل-ة وت-م-وي-ن
المناطق الريفية بالطاقة الشسمسسية ،ضسمانا للتوازن
ال -ت -ن -م -وي وت -م -ك -ي -ن سس -ك-ان األري-اف م-ن ظ-روف
م-ع-يشس-ي-ة م-ق-ب-ول-ة ت-م-ك-ن-ه-م م-نالمسساهمة في دعم
القتصساد الوطني من خÓل النشساطات الفÓحية
والزراعية التي يمتهنونها.

 520مليؤن دينار ديؤن على عاتق
اإ’دارة والبلديات
في سسياق ذي صسلة ،ذكرت المكلفة باإلعÓم على
مسستوى شسركة توزيع الكهرباء والغاز لمعسسكر ،أانه
تم تسسجيل  2مليار دينار كمبلغ اجمالي للديون
ال -م -ت -رت -ب -ة وال -مسس -ت-ح-ق-ة ع-ن اسس-ت-هÓ-ك ال-ط-اق-ة
الكهربائية والغازية ،ويمثل مبلغ  510مليون دينار
ديون زبائن الشسركة العاديين و 520مليون دينار
مبلغ الديون الواقعة على عاتق اإلدارة منها 510
مليون دينار ديون البلديات ،إاضسافة إالى  10مÓيين
دينار ديون القطاع القتصسادي،
موضسحة أان هناك مسساعي حثيثة لتخليصش هذه
ال-ق-ي-م-ة ال-م-ال-ي-ة ال-م-ع-ت-ب-رة من الديون بطرق ودية
سسواء مع الزبائن أاو مع الهيئات العمومية واإلدارية
والقتصسادية.
أام-ا م-ن ال-ج-انب ال-ت-وع-وي وال-ت-حسس-يسس-ي ،أاط-ل-قت
شسركة توزيع الكهرباء والغاز بداية الشسهر الجاري،
ح -م-ل-ة ت-حسس-يسس-ي-ة واسس-ع-ة ال-ن-ط-اق ح-ول م-خ-اط-ر
السس -ت -ع -م -ال السس -يء ل -ل -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي وال-غ-ازات
المحروقة.
تسس -ت-ه-دف ال-ح-م-ل-ة م-ن خÓ-ل-ه-ا شس-ري-ح-ة تÓ-م-ي-ذ
المؤوسسسسات التربوية ومراكز محو األمية والتكوين
المهني ،إاضسافة إالى المسساجد واألحياء السسكنية،
تقدم من خÓلها شسروحات حول أاخطار تسسربات
الغاز الطبيعي والغازات المحروقة الناجمة عن
إاهمال مراقبة الشسبكات الداخلية للغاز عقب أاي
تغييرات فردية دون اللجوء إالى السستشسارة التقنية
لشسركة توزيع الكهرباء ،إاضسافة إالى إاهمال تهوية
البيوت وإاهمال تنظيف منافذ التدفئة والتهوية.

سسكان ÿرايب يطالبؤن
ّتجزئات Ãقرة ‘ اŸسسيلة
جّدد صسباح أامسس العديد من سسكان مشستة
اÿراريب ب-ب-ل-دي-ة ب-ب-ل-دي-ة م-ق-رة م-ط-ل-ب-هم
ال-ق-اضس-ي Ãن-ح-ه-م حصس-ة م-ع-تÈة م-ن القطع
’رضسية ،التي سسيتم توزيعها ‘ وقت آاخر
ا أ
بحجة أاّنها أاراضسيهم توارثوها أابا عن جد،
وتلقوا بخصسوصسها وعودا من اŸسسؤوول Úقبل
ا’نطÓق ‘ تهيئتها.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ن ّ-ظ-م سس-ك-ان ق-ري-ة ل-خ-راريب ب-ب-ل-دي-ة م-ق-رة وق-ف-ة
اح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة ل-لمطالبة بمنحهم
األولوية في السستفادة من القطع األرضسية المزمع
ت-وزي-ع-ه-ا ب-م-ن-ط-ق-ة ط-ري-ق المالح ،والتي اعتبروها
أاراضسيهم وتوارثوها ابا عن جد.
وأاكد المحتجون أانهم تلقوا وعودا باألولوية في
السستفادة قبل أان يتم تهيئها من قبل السسلطات

ال -م-ح-ل-ي-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-م رئ-يسش ال-ب-ل-دي-ة ،إال ان-ه-م
سسمعوا أاخبارا مفادها انها لن تكون لهم الحصسة
الكبيرة من التجزئات الترابية ،وهو ما دفعهم إالى
غلق مقر البلدية والدائرة لسساعات ومن ثم العدول
عن ذلك والتوجه إالى التجزئات الترابية الواقعة
ب -ط -ري-ق ال-م-ال-ح ونصسب خ-ي-م ،م-ط-ال-ب-ي-ن ب-حضس-ور
السس-ل-ط-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ألج-ل إاي-ج-اد ح-ل ل-مشس-ك-ل-ت-هم
المتعلقة بمنح أاراضسيهم التي ورثوها أابا عن جد
ألشسخاصش ليسش لهم األحقية فيها.
وأاشسار سسكان قرية لخراريب إالى انهم لم يجدوا أاي
ارضش يجسسدون عليها سسكناتهم الفردية الخاصسة او
الريفية عكسش باقي العروشش.
م -ن ج -ان -ب -ه رئ -يسش ال -دائ -رة ي -زه م -راد اسس -ت -ق -ب -ل
ال-م-ح-ت-ج-ي-ن واسس-ت-م-ع اإل-ي-ه-م ،ط-ال-ب-ا م-ن-ه-م اختيار
ممثلين لطرح انشسغالتهم لتبليغها الى السسلطات
الولئية للنظر فيها.

حمÓت تؤعية لفّÓحي اÙاصسيل الكÈى بسسطيف

واصس-لت ج-م-ع-ي-ة ال-ت-ل ل-ل-م-ح-اصس-ي-ل ال-زراع-ي-ة ال-كÈى لو’ية سسطيف تنظيم سسلسسلة من
’خصس
ا◊مÓت التحسسيسسية لفائدة فÓحي الو’ية ،ع Èعديد البلديات ،تسستهدف با أ
فئة الفÓح ÚاŸتخصسصس ‘ Úزراعة اÙاصسيل الكÈى من حبوب وبقول ،من اجل توعيتهم
بكيفيات الزراعة ،والتقنيات اŸسستعملة ‘ ا◊فاظ على النباتات وصسيانتها ،ودعم اŸنتوج ‘
’ن-ت-اج-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،وك-ذا شس-رح قرضس «الرفيق» اّıصسصس
ال-ه-ك-ت-ار ال-واح-د ل-رف-ع ال-ط-اق-ة ا إ
للفÓح.Ú

سسطيف :نورالدين بوطغان

تن ّ
ظم الجمعية المذكورة هذه الحملة في عز
م -وسس -م ال -ح -رث وال -ب -ذر،ب -مسس -اه -م -ة ع -دي-د
الفاعلين في الحقل الفÓحي ،من مديرية
المصسالح الفÓحية ،غرفة الفÓحة ،تعاونية
ال-ح-ب-وب وال-ق-ول ال-ج-اف-ة وال-م-ع-ه-د الفÓحي
المتوسسط بسسطيف.

وزارت لحد اآلن عدة بلديات ،مثل عين ارنات
وعين عباسسة وبني فودة وبئر العرشش ،أامسش،
ببلدية قجال ،جنوب عاصسمة الولية ،وكانت
قد أاطلقت الحملة  ،قبل ايام ،من المعهد
ال -ف Ó-ح -ي ،ل -ت -وف -ره ع -ل -ى ال -ت -ق-ن-ي-ي-ن ال-ذي-ن
بإامكانهم الدعم التكنولوجي للفÓحين لزيادة
منتجوهم بالطرق العلمية.

الخميسص  07نوفمبر  201٩م
الموافق لـ  10ربيع اأ’ول  1441هـ

من مراسسلينا

عودة إلتجارة إŸوإزية إ ¤أإرصصفة إلعاصصمة

بؤلنؤار :نطالب من ا÷ماعات اÙلية اأ’سسؤاق البديلة
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اŸديرية تؤؤكد Œميد اÿطؤط ما ب Úالؤ’يات

تلح
طاصسا
طصرسةفوإأالنسصالŸ
Ùإينتطع،اشوصاا““’هرتغمامم قأاكرإÌر بمننظعاهفاتهم،نخا
›لدسسداإكبنأاةرالصوصف’يةة وباط◊رفا
‹ا بهسسركةرإةل،تاجحامردة إكŸرووإمز،يدةع،وته
شصجهّددد و
ق إظلععالصىص امة ““
تاظ
ةي،ئة
Ùعليمةرإوناليته
تا
Ùيلةيوا
÷ومزارعةاالتداإخل
خ لتيعلةيمواإت
خمقةدت أإدشصّسصندبرحتهملاةووزإ’ئريةة إتنلفديإذا
ةديوةزإوبرشيسر
تمما
ة وتّفر
Ùلعنيية
إاŸ
ة إل
÷إملاتعهايئ
ةو
ةيةكانضست
طبتي إاقامكلاتنيعالي
 ¤تإزساصمتننافوامدو إسلسبم ا
نشإسأان
‘تبهعذاو ال
لسصوإق إ÷ديدة لهؤولء ،علما أإن
ف ّ”.إقرإرها وتأاّخر ‘ إ‚از إ أ
دإ’ئصلس إطلياتي
أإالرعجمعراهنايةإŸت
إلقوإئم جاهزة لدى إلبلديات.

العاصصمة :آاسصيا مني
«الشس- -عب» و‘ ج- -ول -ة إاسس -ت -ط Ó-ع -ي -ة
سسّ-ج-لت إان-تشس-ارا ره-ي-ب-ا ل-ه-ذه ال-ظ-اهرة
ع -ل -ى غ -رار م -ا ي-ع-رف-ه سس-وق «مسس-و»Ê
الذي إاكتسسح التجّار أارصسفته ،حيث بات
اŸشسي ع Èأاروقته مسستحي Óخاصسة ما
تعّلق بتحركات اŸركبات حيث يجدون
صسعوبة كبÒة متسسببة ‘ عرقلة ◊ركة
اŸرور “تد ا ¤طريق ديدوشص مراد.
الظاهرة نفسسها تعرفها بلدية باب
الوادي هي اأ’خرى بعد عودة التجار
”
اŸوازي Úا ¤تنصسيب طاو’تهم التي ّ

‘ وقت سس - -اب - -ق م- -ن- -ع- -ه- -ا م- -ن ط- -رف
السسلطات اÙلية بقرار ردعي “كن
من –رير أارصسفة شسوارع هذه ا÷هة،
غ Òأانها عرفت منذ أاك Ìمن  7أاشسهر
ظ -ه -وره -ا ›ددا ب -اع -ت -ب -اره -ا مصس-در
رزقهم الوحيد ،مؤوكدين أان منعهم من
مزاولتها ›ددا ،سسيضسطرهم للمطالبة
ب-ت-خصس-يصص ل-ه-م ال-ب-دي-ل ع-ن Óﬁتهم،
حسسب ما أاكده عدد من التجار على
مسستوى ا◊ي اÛاور Ÿقر بلدية باب
الوادي لـ»الشسعب».
وأارجع ا◊اج طاهر بولنوار الفوضسى
ال- -ت- -ي تشس- -ه- -ده -ا السس -اح -ة ال -ت -ج -اري -ة
بالعاصسمة ،والتي تسسببت فيها اسستفحال

ظ -اه -رة ال -ت -ج -ارة اŸوازي-ة إا“ ¤اط-ل
السسلطات اÙلية ‘ أاداء مهامها حيث
 ⁄تقم  -حسسبه  -بإايجاد حلول بديلة
لهذه الفئة ،داعيا إا ¤تذليل العراقيل التي
ت- -تسس- -بب ‘ ت- -وق- -ف اŸشس -اري -ع اÿاصس -ة
بتجسسيد Óﬁت Œارية بديلة.
ويرى ا◊اج طاهر بولنوار ضسرورة
اإ’سس -راع ‘ ت -ن -ف -ي -ذ وع -ود السس -ل -ط -ات
اÙل -ي -ة ‘ إادراج أاسس -واق ب -دي -ل-ة Œاه
هذه الفئة ،واŸباشسرة ‘ فتح أاخرى
جديدة من شسأانها أان تضسّم هذا العدد
من التجار على اعتبار أانه ا◊ل الوحيد
’متصساصص هذه الظاهرة التي ’ Áكن
وضسع حد لها ‘ الوقت الراهن.
ويحّذر اÓŸحظون من من عواقب
عودة التجارة اŸوازية ›ددا ،بعد أان
عجزت السسلطات اÙلية ‘ تخصسيصص
Óﬁت ق-ان-ون-ي-ة تسس-م-ح ل-ه-م Ãواصس-ل-ة
نشس -اط -ه -م ‘ إاط -ار ق-ان-و ،Êخ-اصس-ة ‘
ه -ذه ال -فÎة ال -ت -ي “ّك -ن م -ن خ Ó-ل -ه -ا
ه - -ؤو’ء ال - -ت - -ج - -ار ال - -ع- -ودة إا ¤ع- -رضص
م- -ن -ت -ج -ات -ه -م عﬂ Èت -ل -ف السس -اح -ات
العمومية دون أاي خوف.
ويبقى فتح أاسسواق الفÓح اŸتمركزة
بعدد من بلديات العاصسمة و اŸغلقة
منذ عدة سسنوات دون اسستغÓلها حل
مبدئي البديل ‘ الوقت ا◊ا‹ ،لتفادي
وق -وع ال -ف -وضس -ى وع-ودة م-ل-ف ‡ارسس-ة
النشساط الفوضسوي إا ¤السساحة ›ددا،
خاصسة بعد معاودة تنصسيبها لطاو’ت
اكتسسحت السساحات العمومية.

لضصعف ‘ قطاع إلÎبية بسصيدي بلعباسص
لبتدإئية إ◊لقة إ أ
إŸدإرسص إ إ

التشسققات ،خطر ““اأ’ميانت““ وتؤصسيÓت الغاز غ ÒاŸطابقة تهّدد التÓميذ

تعا ÊإŸؤوسصسصات إلتعليمية ‘ إلطور
لب -ت-دإئ-ي م-ن ن-ق-ائصص جّ-م-ة ج-ع-لت
إ إ
لضص- -ع -ف ‘ ق -ط -اع
م- -ن- -ه- -ا إ◊ل- -ق- -ة إ أ
إل-ت-ع-ل-ي-م ب-ولي-ة سص-ي-دي ب-ل-عباسص من
لم-ث-ل
ح -يث إ÷اه -زي -ة وإل -ت -ك -ف -ل إ أ
ب- -اŸت- -م- -درسص ،Úف- -ع- -ل- -ى إل- -رغ -م م -ن
لسصاسصية
أإهميتها ‘ تكوين إلقاعدة إ أ
ل -ت -ع -ل -م إل-ن-اشص-ئ-ة ،إل أإن-ه-ا تشص-ك-و م-ن
لخ -ت Ó-لت إل -ت -ي ت -ت -طّ-ل-ب
ع -دي -د إ إ
إعادة هيكلة شصاملة لتحقيق إŸدرسصة
إلنوعية.

سصيدي بلعباسس :غ .شصعدو
وقفت الشسعب على عينة من مدارسص
الو’ية التي تعا Êمن إاخت’Óت ومشساكل
تعيق عملية التحصسيل العلمي ŸتمدرسسÚ
وم- -ن- -ه- -ا م -درسس -ة شس -ع -يب داود بسس -ي -دي
بلعباسص التي إاشستكى أاولياء التÓميذ بها
من الوضسعية الكارثية التي آالت إاليها هذه
اŸدرسسة بسسبب التصسدعات والتشسققات
التي طالت معظم جدرانها وأاسسقفها ،ما
ج -ع -ل -ه -ا غ Òصس -ا◊ة ل -ل-دراسس-ة ،وحسسب
” تشسييدها منذ
اأ’ولياء فإان اŸؤوسسسسة ّ
حوا‹  25سسنة على أارضسية غ Òصسا◊ة
ل - -ل- -ب- -ن- -اء اأ’م- -ر ال- -ذي سسّ- -رع ‘ ظ- -ه- -ور
ال -تشس -ق -ق -ات وال -تصس -دع -ات ال -ت-ي ت-ظ-ه-ر
للعيان ،مؤوكدين أان حياة أابنائهم أاصسبحت
‘ خطر داخل أاقسسام مهّددة باإ’نهيار،
وأاضساف اأ’ولياء أان إادارة اŸؤوسسسسة ÷أات
إا ¤غلق  3أاقسسام بسسبب إاهÎائها الكلي
ف -ي -م -ا ي-زاول ال-تÓ-م-ي-ذ دراسس-ت-ه-م داخ-ل

ح -ج -رات م -تصس -دع-ة ،تشس-ه-د ‘ ك-ل م-رة
إان -ه -ي -ارات ج -زئ-ي-ة ن-اه-يك ع-ن تسس-رب-ات
اأ’م -ط -ار ال -ت-ي ت-ع-ي-ق ع-م-ل-ي-ة ال-ت-دريسص.
اأ’مر الذي دفع باأ’ولياء إا ¤اإ’حتجاج
واŸطالبة بالتدخل السسريع ◊ل اŸشسكل،
ومن جهتها أاوفدت ا÷هات اŸعنية ÷نة
”
خاصسة قامت بزيارة اŸدرسسة ،حيث ّ
إاقÎاح ح -ل -ول م -ؤوق -ت -ة ت-ت-م-ث-ل ‘ –وي-ل
تÓميذ اŸدرسسة إا ¤مدرسسة ﬁمودي
ﬁمد اÛاورة أاو مدرسسة ﬁمد عبده،
‘ إانتظار إاجراء اÈÿة التقنية للمدرسسة
والنظر ‘ وضسعيتها.
وبقرية مرسسط التابعة لبلدية مزاورز
ج -ن -وب سس -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسص ي-ط-الب أاول-ي-اء
التÓميذ بإاسسÎجاع اŸدرسسة اإ’بتدائية
اŸه -م -ل-ة وال-ت-ي حّ-ولت إا ¤زري-ب-ة لÎب-ي-ة
اŸواشس -ي ‘ ت -ع -دي صس -ارخ ع -ل-ى م-رف-ق
ت -رب -وي ع-م-وم-ي ،وه-و م-ا اع-تÈه سس-ك-ان
القرية بالتصسرف غ Òالقانو ÊمطالبÚ
بتدخل ا÷هات الوصسية من أاجل إاعادة
اإ’ع -ت -ب -ار ل -ل -م -درسس-ة ال-وح-ي-دة ب-ال-ق-ري-ة
اŸغلقة منذ سسنوات التسسعينيات ،خاصسة
وأان القرية تشسهد تزايدا ‘ عدد التÓميذ
الذين يضسطرون لقطع مسسافة  6كلم يوميًا
من أاجل ا’لتحاق Ãقاعد الدراسسة بأاحد
القرى التابعة لبلدية ع Úتندم .Úوقد
أاكد اأ’ولياء أان معاناة أابنائهم تشستد خÓل
ال -فصس -ل ال -ب -ارد ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ال -وضس -ع-ي-ة
اŸن -اخ -ي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي “ي-ز اŸن-ط-ق-ة
وال- -ن- -قصص اŸسس- -ج -ل ‘ وسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل
ب -اع -ت -ب -ار أان ا◊اف -ل -ة اıصسصس-ة ل-ن-ق-ل
التÓميذ تتسسع لـ 18مقعد فقط مقابل
حوا‹  40تلميذا من أابناء القرية .وحيال

’ول -ي -اء م -ط -ل-ب-ه-م
ه -ذا ال -وضس -ع ي -ج -دد ا أ
ال-ق-اضس-ي ب-اسسÎج-اع اŸدرسس-ة وإاع-ادت-ه-ا
لوظيفتها ا◊قيقية من خÓل ترميمها،
Œه-ي-زه-ا وإاع-ادة ف-ت-ح-ت-ه-ا لصس-ال-ح أاب-ن-اء
القرية من أاجل ضسمان “درسص جيد لهم.
أاما ببلدية تÓغ فيطالب أاولياء تÓميذ
مؤوسسسسة بلغاﬂ ⁄في بضسرورة التدخل
العاجل ◊ل بعضص اŸشساكل اŸطروحة
’قسس-ام
ب -ه -ذه اŸؤوسسسس -ة وم -ن -ه-ا اهÎاء ا أ
’ميونت على صسحة
وخطر تأاث Òمادة ا أ
وسسÓمة اŸتمدرسس Úالبالغ عددهم 160
ت -ل -م -ي -ذا ،ح -يث كشس -فت ج -م -ع -ي-ة أاول-ي-اء
التÓميذ أان اŸؤوسسسسة Œاوزت عمرها
’فÎاضسي ،فأاقسسامها ا÷اهزة  ⁄تعد
اإ
Óسستعمال وهي ا أ
صسا◊ة ل إ
’قسسام التي ”ّ
إاسستغÓلها منذ سسنوات الثمانينات.
و‘ سسياق ذي صسلة ،أاصسدرت مصسالح
دائرة سسيدي بلعباسص مؤوخرا قرارا يقضسي
بتوقيف تشسغيل الغاز الطبيعي بحوا‹ 20
مدرسسة إابتدائية تقع بإاقليم مدينة سسيدي
بلعباسص بعد وقوف ÷نة ﬂتصسة على
Œاوزات ‘ عملية توصسيل هذه اŸادة
الطاقوية ،فضس Óعن قدم الشسبكة وعدم
م -ط-اب-ق-ت-ه-ا Ÿع-اي ÒالسسÓ-م-ة ،وق-د ج-اء
القرار كإاجراء وقائي تفاديا لوقوع أاي
أاخطار تضسر بصسحة اŸتمدرسس Úخاصسة
وأان الشس- - -ب - -ك - -ات ب - -اŸدارسص اŸذك - -ورة
’نانيب البÓسستيكية
أا‚زت باسستعمال ا أ
ع -وضص ال -ن -ح -اسس-ي-ة م-ا ي-خ-ال-ف اŸع-ايÒ
التقنية اŸعمول بها ،هذا وتزامن القرار
بتعليمات مسستعجلة لتدارك الوضسع من
خÓ- -ل إاع -ادة ت -رك -يب شس -ب -ك -ات ج -دي -دة
’جال اŸمكنة ﬂافة
مطابقة ‘ أاقرب ا آ
ترك التÓميذ دون تدفئة مع حلول فصسل
الشس-ت-اء ،ع-ل-ى أان ت-ت-واصس-ل ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ق-د
شس -ب -ك -ات ت -وصس -ي -ل ال -غ -از ل -تشس -م-ل ب-اق-ي
مدارسص الو’ية.
ومن جهتها كشسفت مصسالح بلدية سسيدي
بلعباسص عن الشسروع ‘ تهيئة  82مدرسسة
إاب -ت -دائ-ي-ة ع 41 Èب-ل-دي-ة ضس-م-ن ب-رنامج
صس-ن-دوق الضس-م-ان وال-تضس-ام-ن ل-لجماعات
اÙل -ي -ة لسس-ن-ة  ،201٩ك- -م- -ا ّ“ت إاع- -ادة
ترميم وفتح إابتدائية قرية النواورة التابعة
لبلدية حاسسي دحو بعد سسنوات طويلة من
’ضسافة إا ¤إاسستيÓم  6مدارسص
الغلق ،با إ
ج -دي-دة ت-ع-زز ب-ه-ا ال-ق-ط-اع ل-يصس-ب-ح ع-دد
’بتدائية بالو’ية  ،2٩8هذا
اŸدارسص ا إ
” أايضسا إاسستيÓم  ٩8قسسم توسسعة.
و ّ

ي- -ع- -تصص- -م أإم- -ام م- -دي- -ري -ة إل -ن -ق -ل
لجرة
›موعة من سصائقي سصيارإت إ أ
ل -ل-ن-ق-ل إ◊ضص-ري ب-ع-اصص-م-ة إل-ولي-ة
تيارت للمطالبة Ãنحهم ترإخيصص
للعمل على خطوط ما ب Úإلوليات
وق - -د ت - -ع ّ- -م - -د إل - -ب- -عضص إŸب- -يت إم- -ا
ب-اŸدي-ري-ة ل-لضص-غ-ط ع-ل-ى إŸسص-ؤوولÚ
لÓ- -سص- -ت- -ج -اب -ة Ÿط -ل -ب -ه -م وق -د ع ّ-زز
إÙت-ج-ون ط-ل-ب-ه-م ل-ك-ون-ه-م ي-ع-ملون
دإخل إلوسصط إ◊ضصري منذ سصنوإت.

تيارت :ع.عمارة
ب-ع-د ا’سس-ت-م-اع إا ¤انشس-غ-ال سس-ائ-ق-ي
سسيارات اأ’جرة للنقل ا◊ضسري توجهنا
بالسسؤوال ا ¤مدير النقل بالنيابة السسيد
رقيق اﬁمد الذي اطلعنا على التعليمة
الوزارة رقم  738اŸؤورخة بتاريخ . 30
 ،2017. 12وال -ت -ي ت -نصص ع -ل -ى Œم-ي-د
منح رخصص نشساط سسيارات ا’جرة مؤوقتا
’شس- -غ- -ال
م - -ن ط - -رف وزارة ال - -ن - -ق- -ل وا أ
العمومية ،وأاضساف اŸدير بالنيابة انه
اسس-ت-ق-ب-ل شس-خصس-ي-ا اŸع-تصسم Úو–ادث

م -ع -ه -م واط-ل-ع-ه-م ع-ل-ى ال-ق-رار ال-وزاري
ال -ذي ي -نصص ع -ل -ى Œم -ي -د م -ن-ح رخصص
ل -ل -نشس -اط ب -ال -نسس-ب-ة ÷م-ي-ع ط-ل-ب-ي ه-ذه
ال -رخصص ،واضس -اف ﬁدث-ن-ا ان م-دي-ري-ة
النقل –تفظ بـ 850طلب ترخيصص منذ
سس-ن-ة  2016ل -ل -نشس -اط م-ا ب Úال-و’ي-ات
ت-ق-دم ب-ه-ا ط-ال-ب-وه-ا م-ن ب Úال-ن-اشس-طÚ
باÿطوط الداخلية لبلديات الو’ية وهم
’ح -ق -ي -ة ‘ ال -نشس -اط م-ا بÚ
م -ن ل -ه -م ا أ
ال -و’ي -ات ‘ ح -ال -ة رف -ع ال -ت-ج-م-ي-د ع-ن
الÎخيصص للنشساط ،غ Òان اÙتجÚ
’ولية لهم رغم انهم ⁄
يصسرون على ا أ
ي -ت -ق -دم -وا ب -أاي ط -لب وق -د عÈوا ان -ه-م
طرحت عليهم فكرة النشساط من طرف
ن -ق -اب -ة ال-ن-اق-ل Úب-ال-نشس-اط م-ا ب Úم-ق-ر
عاصسمة الو’ية وبعضص البلديات السسوقر
وقصس -ر الشس Ó-ل -ة وت -يسس-مسس-ي-لت ،غ Òان
اÙتج Úرفضسوا اŸقÎح واصسروا على
مطلبهم.
ونشس Òإا ¤ان اÙطة الÈية ا÷ديدة
وال -ت -ي سس -م -يت ب -اسس -م الشس-ه-ي-د ي-ط-وشص
ا◊اج ب -ع Úق -اسس -م -ة ّ” ت -دشس -ي -ن -ه -ا ‘
احتفا’ت أاول نوفم Èمن طرف وا‹
الو’ية والسسلطات اÙلية.

قرية بئر مسصعود بأاولد معرف باŸدية

السسكان يطالبؤن باإ’فراج عن  ٨٤قطعة أارضسية

ط-رح سص-ك-ان ق-ري-ة ب-ئ-ر مسص-ع-ود
ب -أاولد م -ع -رف ب -اŸدي-ة م-ن خÓ-ل
ج -م -ع-ي-ت-ه-م ،مسص-ت-ق-ب-ل ق-ري-ة ب-ئ-ر
مسص -ع -ود ،م -ط -لب تسص -ري -ع ع-م-ل-ي-ة
لف- -رإج ع- -ن ق- -ائ- -م- -ة  84قطعة
إ إ
أإرضص -ي -ة ب -ق -يت حسص -ب -ه -م ره -ي -ن-ة
إلصصرإع إلقائم ب Úأإعضصاء إÛلسص
إلشص-ع-ب-ي إل-ب-ل-دي ب-ح-جة أإن قضصية
إلتوزيع كانت ﬁل رفضص من قبل
إل- -دإئ- -رة وق- -ت- -ه- -ا وه- -ي ‘ أإروق- -ة
إلعدإلة وتنتظر قرإرإ من إلرجل
لول بالولية.
إ أ

اŸدية :علي ملياÊ
أال -ح ه -ؤو’ء ع -ل-ى ضس-رورة ت-دخ-ل ه-ذا
اŸسس-ؤوول ل-ف-ت-ح ال-ف-رع ال-ب-ل-دي ا÷اه-ز
م -ن -ذ ق-راب-ة  06سس-ن-وات و” ت-رم-ي-م-ه
حديثا ،ليبقى مغلقا ـ حسسبهم ـ ‘ وجه
اŸواط-ن Úأ’سس-ب-اب ›ه-ول-ة ،م-ط-البÚ
‘ ال-وقت ذات-ه ب-رب-ط-ه-م بشس-ب-ك-ة ال-غ-از
الطبيعي بعدما تلقوا وعودا من اأجله
منذ سسنوات دون بوادر إ’‚ازه ،بالرغم
من أان اأ’نبوب الرئيسسي ’ يبعد عن
Œم -ع -ه -م السس -ك -ا ÊاŸع-روف Ãن-اخ-ه
البارد جدا سسوى بـ  1.5كلم وهم مع
بداية فصسل الشستاء.
ون- -اشس- -د سس -ك -ان ال -ق -ري -ة السس -ل -ط -ات

اÙلية التدخل أ’جل تسسجيل مشساريع
لتحسس ÚاÙيط من شسوارع ،أارصسفة،
ت- -رم- -ي- -م لشس- -ب- -ك- -ة الصس- -رف الصس -ح -ي،
وال -ط -رق-ات ،سس-ي-م-ا وأان اأ’م-ط-ار ال-ت-ي
عرفتها منطقتهم خلفت خسسائر كبÒة
إا ¤حد انها  ⁄تعد صسا◊ة لÓسستعمال
بتاتا جراء ا◊فر واثار تدفق الوديان.
نبهت جمعية القرية إا ¤غياب اإ’نارة
العمومية بالشسوارع ،وبخاصسة بحي 27
مسسكنا غ Òمزود بشسبكة الكهرباء منذ
حوا‹  08سسنوات ،إا ¤جانب افتقار
التجهيز ونقصص اأ’دوية بقاعة العÓج
باŸنطقة وعدم وجود اŸناوبة الليلية،
علما بأانه يوجد بها ‡رضص وحيد و‘
ح -ال -ة خ -روج -ه ‘ ال -ع-ط-ل ت-ب-ق-ى ه-ذه
القاعة مغلقة ،داعية ‘ هذا الصسدد إا¤
ضس -رورة ت -ع -ب -ي -د ال -ط -ري-ق ال-راب-ط بÚ
قريتهم ومقر البلدية على امتداد 10كلم
بعدما صسار يؤورق مسستعمليه على اثر
اأ’مطار اأ’خÒة التي عملت على تأاكله،
ع -ل -م -ا ب-أان-ه ي-ع-ت Èـ حسس-ب-ه-م ـ ب-اŸن-ف-ذ
ال-وح-ي-د ال-ذي ي-رب-ط Œم-ع-ه-م ب-ب-ابقي
تراب البلدية.
كما طالب مواطنو هذه القرية بإايفاد
÷ن -ة Ÿع -اي -ن -ة وال -وق -وف ع -ل -ى ح-ج-م
ال-ت-ه-م-يشص وال-ع-زل-ة ال-ت-ي ب-اتت ت-ع-يشسها
قريتهم.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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نقصض العقار يرهن عدة مشساريع بورقلة

السسكن الريفي ببلدية شستمة ببسسكرة

أأرضشية بناء أŸسشتششفى أ÷امعي ﬁل نزأع ب Úأإلدأرة وأÓŸك

يعد مشسكل العقار بولية ورقلة أاحد أابرز اŸلفات التي تطرح نفسسها بشسدة والتي تقف حائ ‘ Óكث Òمن
ا أ
لحيان دون Œسسيد عديد اŸشساريع ‘ الوقت اّÙدد إ
ل‚ازها‡ ،ا يؤودي إا ¤تعطيل مشساريع هامة تعود
بالفائدة على الصسالح العام.

ورقلة :إاÁان كا‘
يؤوّثر مشضكل العقار الذي تتخّبط فيه
و’ي -ة ورق -ل -ة م -ن -ذ سض -ن -وات ع-ل-ى وتÒة
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة حسضب ال -ع -دي-د م-ن
اŸتابع Úللشضأان اÙلي ،حيث لطاŸا
شضكل الوعاء العقاري ‘ ورقلة ورغم كÈ
حجمه وترامي أاطرافه أابرز اŸعوقات
‘ إا‚از مشض- -اري- -ع ت- -ن- -م- -وي -ة مسض -ج -ل -ة
وت -ع -ط -ي -ل أاشض-غ-ال ا‚ازه-ا ن-ظ-را ل-ع-دم
ان -ط Ó-ق-ه-ا ،ك-م-ا ق-د ي-تسضّ-ب-ب ‘ أاح-ي-ان
أاخرى ‘ Œميد مشضاريع جد هامة تعود

ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى اŸواط-ن ب-ه-ذه اŸنطقة
وتندرج ‘ إاطار خدمة الصضالح العام.
وم- -ن ج- -ان- -ب- -ه وا‹ ال -و’ي -ة أاب -و ب -ك -ر
الصض-دي-ق ب-وسض-ت-ة وخÓ-ل زي-ارت-ه ل-لعديد
من اŸشضاريع ع Èدوائر الو’ية اطلع عن
قرب على اŸشضكل القائم وأاكد على أانه
سضيسضعى إا ¤البحث مع كافة اأ’طراف
من أاجل إايجاد حل لهذا اŸشضكل يسضمح
ب-ان-طÓ-ق اŸشض-اري-ع اŸع-ط-ل-ة ‘ أاق-رب
وقت ‡كن.
ومن ب Úهذه اŸشضاريع التي لطاŸا
كانت –تل أاولوية اŸطالب لدى السضاكنة

اÙل - -ي Úمشض - -روع إا‚از مسض - -تشض - -ف - -ى
ج -ام -ع -ي ب -و’ي -ة ورق -ل -ة ،ح-يث م-ازالت
أارضض -ي -ة ه -ذا اŸشض-روع ح-ي-ز ن-ق-اشض بÚ
اإ’دارة واأ’طراف اŸدعية Ãلكية هذه
اأ’رضض- -ي -ة ،وق -د أاج -رى ال -وا‹ ‘ إاط -ار
متابعته للمشضروع لقاء خÓل شضهر أاكتوبر
مع ‡ثلي مدعي ملكية هذه اأ’رضضية
بحضضور مدير أامÓك الدولة من أاجل
إايجاد السضبيل اأ’مثل لتجسضيد اŸشضروع
وا’نطÓق ‘ ا‚ازه.
كما وقف خÓل زيارة ميدانية على
مشض - -روع ا‚از مسض- -تشض- -ف- -ى  60سضريرا
الرويسضات ومشضروع ملعب بسضعة 5000
م-ق-ع-د ب-ب-ل-ي-ة ال-رويسض-ات ومشضروع ا‚از
ثانوية بحي بامنديل ببلدية ورقلة هذه
اŸشض- -اري- -ع ال- -ت -ي ي -ط -رح ا’ن -ط Ó-ق ‘
أاشض -غ -ال -ه-ا اŸت-وق-ف-ة ه-ي اأ’خ-رى ن-فسض
اŸشض- - -ك - -ل ،وب - -ه - -ذا الصض - -دد أاك - -د ذات
اŸسض - -ؤوول ،أان ه - -ذه اŸشض - -اري - -ع ي - -جب
ا’نطÓق فيها بعد حل هذه اŸشضاكل
العالقة ضضمن اأ’طر اŸتاح العمل بها،
خاصضة وأانها تعد مشضاريع مسضاهمة ‘
إان -ع -اشض ال -ت -ن -م-ي-ة اÙل-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
أاه -م-ي-ت-ه-ا ،مشضÒا إا ¤أان ال-ع-دال-ة ت-ب-ق-ى
الطرف الفاصضل ‘ مثل هذه القضضايا إا’
أان ه -ن -اك مسض-اع ج-دي-ة ل-ل-ع-م-ل وا◊وار
قبل اللجوء إا ¤هذه اÿطوة من أاجل
ب‘
إايجاد حل واÿروج بقرارات تصض ّ
صضالح انطÓق هذه اŸشضاريع.

أاطباء الصسحة ا÷وارية بتمÔاسست يشسكون أاوضساعهم

–سش Úظروف ألعمل ألصشعبة ،تسشؤية أŸنح ووقف ألعتدأءأت

لط-ب-اء ال-ت-اب-عÚ
اح -ت -ج عشس-رات ا أ
للصسحة ا÷وارية بولية “Ôاسست،
واŸنضس - -وي - -ن –ت ل - -واء ال - -ن - -ق- -اب- -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -م- -م- -ارسس- -ي الصس -ح -ة
لوضس-اع
ال -ع -م -وم -ي -ة ،ع -ل -ى ت -ردي ا أ
اŸه -ن -ي -ة ،ال -ت -ي ل تسس -اع -ده-م ع-ل-ى
ت-ق-د Ëخ-دم-ة ‘ مسس-ت-وى ت-ط-ل-ع-ات
لهقار.
اŸواطن بعاصسمة ا أ

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
صضّ- -رح رئ- -يسض ف- -رع اŸك- -تب ال -ن -ق -اب -ي
ل -ل -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة Ÿم -ارسض -ي الصض-ح-ة
العمومية ،الدكتور شضرقي سضليمان ‘ لـ
«الشضعب» ،أان ا’حتجاج الذي شضرع فيه
اأ’طباء التابع Úللصضحة ا÷وارية بعاصضمة
اأ’هقار ،يأاتي أايام بعد الوقفة التي أاقدم
عليها ما يقارب  30طبيبا ،أاين طالبوا
ب- -ت- -حسض Úاأ’وضض- -اع اŸه -ن -ي -ة ب -ال -درج -ة
اأ’و ،¤والتي  ⁄تتج ّسضد رغم تقد Ëوعود
من طرف اإ’دارة الوصضية ،مؤوكدا ‘ هذا
الصض -دد أان -ه ‘ ح -ال -ة ع -دم اإ’سض -ت -ج -اب -ة
للمطالب سضيتم اللجوء إا ¤خيارات أاخرى
خÓ- -ل ك- -ل أاسض- -ب -وع ،م -ع ضض -م -ان ت -ق -دË
اÿدمة اأ’دنى.
و‘ هذا السضياق ،أاكد الدكتور شضرقي
سض -ل -ي -م -ان ،أان اأ’ط -ب -اء ال -ذي -ن ي -ق -دم-ون
اÿدمات على مسضتوى العيادات اŸتعّددة
اÿدم -ات اŸوزع -ة ع Èإاق -ل -ي-م ع-اصض-م-ة
اأ’ه-ق-ار ،ج-ددوا رف-ع م-ط-ال-ب-ه-م السضابقة
اŸع Èع-ن-ه-ا خÓ-ل ال-وق-ف-ة اإ’ح-ت-جاجية
اŸاضضية ،والتي تطّرقت لها «الشضعب» ‘
أاحد أاعدادها اŸاضضية ،مشضددا ‘ هذا
اإ’ط -ار ع -ل -ى ضض -رورة تسض -وي -ة م-ط-ال-ب-ه-م
اŸشض- -روع- -ة ،ع -ل -ى غ -رار تسض -وي -ة اŸن -ح
اÿاصض بالتنقÓت واŸهام العالقة منذ
 2015إا ¤حّد اآ’ن ،وكذا عÓوات اŸناوبة
اŸؤوجلة Ÿدة سضنة كاملة ،تضضاف لها حالة
ع-دم ا’سض-ت-ق-رار ال-ت-ي ي-ع-يشض-ه-ا أاصض-ح-اب
اŸأازر ال- -ب -يضض -اء ،ج -راء ح -رم -ان -ه -م م -ن
السضكن الوظيفي ،وكذا غياب اأ’من ‡ا
جعل اأ’طباء عرضضة لÓعتداءات اللفظية
وا÷سضدية ،وكذاضضمان التكوين اŸسضتمر
Óط-ب-اء
Óط -ب -اء ،وف-ت-ح م-ن-اصضب ع-ل-ي-ا ل -أ
ل -أ
العام ،Úوكذا رفع عدد اŸناصضب اŸالية

Óط -ب -اء ال -ع-ام-ي Úل-ت-غ-ط-ي-ة ال-نشض-اط-ات
ل -أ
الصضحية اŸتزايدة ‘ اŸؤوسضسضات.
كما شضّدد اأ’طباء على ضضرورة –سضÚ
ظروف العمل خاصضة ‘ العيادات ،بتوفÒ
وصضيانة اأ’جهزة الطبية الضضرورية للعمل،
وت-ن-ظ-ي-م اŸرضض-ى وم-راف-ق-ي-هم ،و–سضÚ
غرف اŸناوبة واإ’طعام والنظافة.
ه -ذا وشض -ه -د م-دخ-ل ال-ع-ي-ادة اŸت-عّ-ددة
اÿدم - -ات «إاي- -داب Òم- -ل- -وي» لشض- -ع- -ارات
مطالبة بتوف Òاأ’من و –سض Úاأ’وضضاع
اŸهنية ،على غرار «’ للعنف والسضب»،
«ح -م -اي -ت -ن -ا مسض -ؤوول-ي-ة ال-دول-ة «« ،ك-رام-ة
الطبيب من كرامة اŸريضض» وغÒها من
الشض -ع -ارات اŸط -ال -ب -ة ب -ت -حسض Úوضض-ع-ي-ة
اأ’طباء.
من جهته ،أاكد مدير الصضحة ا÷وارية
ل- - - - - -و’ي - - - - -ة “Ôاسضت ،مسض - - - - -ا ÊحسضÚ
لـ»الشض- -عب» أان- -ه ّ” اسض- -ت- -ق- -ب- -ال اأ’ط- -ب -اء
واإ’سض -ت -م -اع Ÿط -ال -ب -ه-م ،م-ؤوك-دا ‘ ه-ذا
الصضدد إابÓغهم الشضروع ‘ تسضوية اŸنح
ال -ع -ال -ق -ة اÿاصض -ة ب -ال -ت -ن -قÓ-ت واŸه-ام
وعÓوات اŸناوبة ÷ميع اأ’طباء ،وهذا
بعد تخصضيصض اأ’موال من طرف الوزارة
ال- -وصض- -ي- -ة ،وك- -ذا اŸؤوسضسض -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
اإ’سضتشضفائية.
أاما فيما يخصض السضكنات الوظيفية،
ج- -دد اŸدي- -ر ت- -أاك- -ي- -ده أان اŸل- -ف ت -اب -ع
Ÿديرية الصضحة ،مضضيفا أان أابواب ا◊وار
Óسض -ت -م -اع
ت- -ب- -ق- -ى دائ- -م- -ا م- -ف- -ت- -وح- -ة ل  -إ
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إ’نتشضغا’ت اأ’طباء والعمل على إايجاد
حلول لها.

غياب ألكهرباء ،ألغاز وششبكات ألصشرف ألصشحي يؤؤرق ألسشكان

جّ- - -ددت عشس- - -رات ال - -ع - -ائ Ó- -ت
ال -ق -اط -ن -ة ب -السس -ك -ن-ات ال-ري-ف-ي-ة
اŸن-ج-زة ب-ق-ري-ة ال-دروع ب-ب-ل-دية
شس- -ت- -م- -ة شس- -رق ولي- -ة بسس- -ك- -رة،
م- -ط -ال -ب -ه -م ل -لسس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
بضسرورة التدخل العاجل لوضسع
حّ-د Ÿع-ان-ات-ه-م ال-ك-بÒة مع غياب
ﬂت -ل -ف ضس -روري -ات ا◊ي -اة م-ن
طاقة كهربائية وشسبكات للصسرف
الصسحي وقنوات اŸياه الشسروب.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
وهي اŸعاناة التي اسضتمرت لسضنوات
ع- -دي -دة رغ -م ال -وع -ود اŸت -ك ّ-ررة م -ن
ﬂت- -ل- -ف اŸسض -ؤوول ÚاÙل -ي Úسض -واء
كانوا Áثلون اإ’دارة ‡ثلة ‘ الدائرة
أاو بلدية شضتمة التي يكتفي مسضؤوولها ‘
كل مرة بوعود  ⁄تتحق ،حسضبما أافاد
به السضكان الذين قرروا تصضعيد لهجة
اإ’حتجاج هذه اŸرة ‘ حال واصضلت
البلدية Œاهل مطالبهم التي وصضوفها
باŸشضروعة ،خاصضة ‘ ظلّ اسضتفادة
البلدية من عدة مشضاريع هامة يقوم
اŸن-ت-خ-ب-ون اÙل-ي-ون ب-ت-وزي-ع-ه-ا على
ق-راه-م ومشض-ات-ي-ه-م إ’رضض-اء اق-رب-ائ-هم
ت -ارك Úال -ع -ائ Ó-ت ال-ت-ي ت-ق-ط-ن ف-عÓ-
بقرية الدروع تعا Êلوحدها.
ويأاتي ربط سضكناتهم التي اسضتفادوا
منه منذ سضنوات ‘ اطار صضيغة الدعم
الريفي كأاولوية ،خاصضة وأانهم يقطنون
’نشض -ط -ة
ب- -ه- -ا وÁارسض- -ون ﬂت- -ل- -ف ا أ
الفÓحية التي تعت Èالنشضاط الرئيسض
ل- -ه- -م ع- -ل- -ى غ- -رار ت- -رب- -ي- -ة اŸواشض -ي
والفÓحة.
واÓŸح -ظ ‘ شض -ك -وى السض -ك -ان ه-و

ال -غ -ي -اب ال -ك -ل -ي ıت -ل -ف الشض -ب -ك-ات
ا◊ي -وي -ة ،ال -ت -ي تضض -م -ن ح -ي-اة ك-رÁة
وصض - -ح- -ي- -ة ل- -ل- -ع- -ائÓ- -ت ل- -وضض- -ع حّ- -د
’وضضاعهم الصضعبة التي يعيشضونها منذ
أ
سضنوات ،خاصضة وأان طاقتي الكهرباء
وال- -غ- -از وشض -ب -ك -ات الصض -رف الصض -ح -ي
واŸياه الشضروب ضضرورية ◊ياة صضحية
’مراضض.
خالية من ا أ
وت -ت -ع -م-ق م-ع-ان-اة السض-ك-ان م-ع فصض-ل
الشضتاء اŸعروف بÈودته القاسضية لي،Ó
ح-يث ي-ل-ج-أا السض-ك-ان ل-ل-ت-زود ب-ال-ط-اق-ة
ب-ال-ط-رق ال-ت-ق-ل-ي-دة اح-ي-ان-ا ع-ند غياب
ق -ارورات غ -از ال -ب -وت -ان ال -ت -ي اث -ق -لت
ÓسضتهÓك الواسضع لها
كاهلهم نظرا ل إ
‘ ﬂتلف شضؤوون ا◊ياة ،خاصضة ما
تعّلق بالطهي والتدفئة.
وأاوضضح السضكان انهم تلقوا ضضمانات
‘ عدة مناسضبات من طرف اÛلسض
البلدي غ Òان ذلك  ⁄يتحقق ميدانيا،
’مر الذي دفعهم لطرق باب الو’ية
اأ
Óسضراع ‘ بر›ة مشضاريع
والدائرة ،ل إ
لهذه القرية النائية .هذا وأاكد السضكان
أان -ه -م ÷أاوا ل -ط -ري -ق -ة رب-ط م-ن-ازل-ه-م
بخيوط كهربائية فوضضوية وعشضوائية
وما ينجر عن ذلك من ﬂاطر تسضببت
‘ مشض -اك -ل ،خ -اصض -ة اث -ن -اء ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية.
بدورها مصضالح بلدية شضتمة أاكدت
’نشضغا’ت التي
أانها على علم بهذه ا إ
وصضفتها باŸشضروعة ،مشضÒة إا ¤أانها
أاحصضت ه - -ذه اŸن - -ازل واودعت ل - -دى
ا÷هات اŸعنية بالو’ية بطاقات تقنية
على هذه اŸشضاريع التي يرغب فيها
السضكان وتلقت بدورها وعودا بحلها
وŒسض -ي -ده -ا م -ي -دان -ي-ا ب-ع-د اسض-ت-ي-ف-اء
’جراءات القانونية اŸعمول بها.
اإ

معرضض «ا÷زائر ،أامن وازدهار» بالوادي
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اسس - - -ت - - -م - - -ت - - -ع زوار الصس- - -ال- - -ون
Ãشساهدة اŸعروضسات من التحف
ال - -ف - -ن - -ي - -ة اŸصس - -ن- -وع- -ة ب- -أادوات
لوا ÊاŸن - -زل - -ي - -ة
بسس - -ي - -ط - -ة ،وا أ
لفرشسة
ال-ت-ق-ل-ي-دية ،والعطور وا أ
لل -بسس -ة ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة اŸط-رزة
وا أ
لضس -اف-ة إا¤
ب -أاشس -ك -ال ف -ن -ي -ة ،ب -ا إ
ﬂت-ل-ف ا◊ل-ي ال-ت-ق-ل-ي-دية التي
صس -ن-ع-ت-ه-ا أان-ام-ل أاعضس-اء ﬂت-ل-ف
ا÷م - -ع - -ي - -ات اŸشس - -ارك - -ة ،ف - -ق- -د
اعتادت الوادي تنظيم الصسالون
ال -وط -ن -ي ل -لسس -ي -اح-ة الشس-ب-ان-ي-ة،
لبراز ﬂتلف
لتاحة الفرصسة إ
إ
اŸق- -وم- -ات السس- -ي -اح -ي -ة ıت -ل -ف
الوليات من خÓل عرضض صسور
اŸواق-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة واŸع-ا ⁄ال-تي
ت-زخ-ر ب-ه-ا ،وإاظ-ه-ار م-ا ت-ت-متع به
م - - -ن رصس - - -ي - - -د ‘ اŸن - - -ت - - -وج- - -ات
التقليدية اŸتنوعة.

الوادي :خ.ع

ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي أاق -ي -مت ب -ال -ق -اع-ة
اŸت-عّ-ددة ال-ري-اضض-ات ب-ت-كسضبت ،امتدت
ط -ي -ل -ة أارب -ع -ة أاي -ام ،ج-اءت –ت شض-ع-ار
«ا÷زائر امن وازدهار» ،ضضمت اأجنحة
وفضض- -اءات ل -ل -ع -رضض ب -غ -رضض ت -ع -ري -ف
ا÷مهور بالقدرات السضياحية  22و’ية
مشضاركة ع ÈالÎاب الوطني ،ومشضاركة
شضرفية من الشضقيقة تونسض ‡ثلة بو’ية
ت -وزر ‘ إاط -ار ا’ت -ف -اق -ي-ة اÈŸم-ة بÚ
الو’يت Úللتعاون اŸشضÎك والتبادل ‘
اÛال السض -ي -اح -ي ،ال -ت-ي ف-ع-لت خÓ-ل
السضنة اŸاضضية.
واع -تÈه -ا اŸشض -ارك -ون أان -ه -ا Ãث -اب -ة
نافذة إ’براز النشضاط الشضبا ÊاŸتعّدد
عﬂ Èت- -ل -ف و’ي -ات ال -وط -ن ،وفضض -اًء
‡ي-زا ل-تشض-ج-ي-ع ا÷م-ع-ي-ات ال-ت-ي ت-عنى
بالسضياحة الشضبانية Ãا يسضمح باسضتغÓل
ك -اف -ة اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال-بشض-ري-ة

اŸت -اح-ة وإام-ك-ان-ي-ة ت-وظ-ي-ف-ه-ا ،واطÓ-ع
ا÷م- -ه- -ور اŸت- -ع -طشض سض -ب -ي -ل ت -رق -ي -ة
السضياحة الشضبانية.
وت- -ف- -اع -لت ال -وف -ود اŸشض -ارك -ة ع -ل -ى
هامشض هذا ا◊دث الشضبا Êالوطني،
للخرجات السضياحية للمعا ⁄السضياحية
واأ’ماكن اأ’ثرية التي تزخر بها الو’ية
ت-ت-خّ-ل-ل-ه-ا ع-روضض ف-ل-ك-ل-وري-ة ،مشضاهدة
غ - -روب الشض - -مسض ،ج- -لسض- -ة شض- -اي –ت
اÿيمة الصضحراوية ،ركوب ا÷مال إا¤
ج-انب ع-رضض اأنشض-ط-ة سض-م-ع-ي-ة بصضرية،
سضهرات فنية وفلكلورية وجلسضات للشضعر
اŸل- - -ح - -ون ،ن - -دوات وورشض - -ات ت - -ت - -وج
بتوصضيات حول السضياحة الشضبانية.
ف- -الصض- -ال -ون ،ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤أان -ه م ّ-د
جسضور الصضداقة والتواصضل ب Úالشضباب
ا÷زائري ،حسضب القائم Úعليه ،فإانه
سضاهم اأيضضا ‘ تطوير أافكار وتصضورات
ج -دي -دة ل -ل -دف -ع ب -السض-ي-اح-ة الشض-ب-ان-ي-ة،
وب - -ال - -ت - -ا‹ ت - -ط- -وي- -ر ه- -ذا ال- -ق- -ط- -اع،
واŸسضاهمة ‘ التنمية اÙلية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عقب العقوبات التي ُفرضصت على معتقلي الريف

وال ـد الزفـ ـزا‘ يدعو لوقفـ ـة احتجاجيـ ـة ا÷مع ـة
ن معتقلو «حراك ا◊سصيمة» ،الّدخول ‘
لدارة ال ّسصجون وإاعادة ا إ
ل رxد فعل لهم على قرار اŸندوبية العامة إ
لدماج ،أاْعَل َ
‘ أاsو ِ
إاضصراب عن الطعام ،رافضص Úعقوبات ال ّسصجون التي منعتهم من التواصصل مع عائÓتهم ،وضصsد ما يتعsرضس له بعضُس اŸعتقلÚ
داخل السصجون من سصوء معاملة.

ج- -اءت ه- -ذه أل- -ع- -ق -وب -ات ‘ ح ّ-ق
أل -زف -زأ‘ ورف -اق-ه ‘ سص-ج-ن رأأسص
أŸاء ،ب- -ع- -د ق- -رأر إأع- -ف- -اء م- -دي- -ر
ألسص- -ج- -ن أÙل- -ي ع- -ل- -ى خ -ل -ف -ي -ة
تسص -ج -ي -ل صص -وت -ي ل -ل -زف-زأ‘ ،ك-م-ا
ق ّ-ررت أŸن -دوب -ي -ة أل -ع -ام -ة إلدأرة
ألسص -ج-ون وإأع-ادة أإلدم-اج م-ع-اق-ب-ة
أل -زف -زأ‘ رف -ق -ة م-ع-ت-ق-ل-ي أل-ري-ف
ألقابع Úبالسصجن نفسصه ،متخذة ‘
حقهم إأجرأءأت من قبيل ألسصجن
ألن- -ف- -رأدي وم- -ن- -ع أل -ت -وأصص -ل م -ع
أألهل.
أأع -ل -ن نشص -ط-اء ح-ق-وق-ي-ون ت-ن-ظ-يِ-م
وق -ف -ة أح-ت-ج-اج-ي-ة ،غ-دأ أ÷م-ع-ة،
أأمام مقّر أŸندوبية ألعامة إلدأرة
ألسصجون وإأعادة أإلدماج بالرباط؛
وذلك أحتجاجًا على وضصعية ناصصر
ألزفزأ‘ ورفاقه ،دأع ÚأÛلسص
أل- - -وط- - -ن - -ي ◊ق - -وق أإلنسص - -ان إأ¤
ألتّحرك وكشصف وضصعية أŸعتقل.Ú
وأعت Èأ◊قوقي خالد ألبكاري أأنّ
«ت -أاك -ي-دأت أل-ت-ع-ذيب أل-ت-ي –دثت
ع -ن -ه -ا أل -ع -ائ Ó-ت ت-ت-ط-لب ت-دخÓ-
ع-اج Ó-ل-ل-م-ج-لسص أل-وط-ن-ي ◊قوق

أإلنسصان ع Èأآللية ألوطنية للوقاية
من ألتعذيب».
دع -ا أل-ن-اشص-ط أ◊ق-وق-ي إأ« ¤ف-تِ -ح
–قيق عاجل ،باعتبار أأن ألتعذيب
›رم ب -ال -ق-ان-ون أ÷ن-ائ-ي ،وإأي-ف-اد
أأطباء شصرعي Úلصصياغة تقرير حول
أ◊ال -ة أل ّصص -ح -ي-ة ل-ل-م-ع-ت-ق-لÚ؛ و‘
ح- -ال -ة أل -ت -ل -ك -ؤو م -ن ح -ق ع -ائ Ó-ت
أŸع -ت-ق-ل Úط-لب أل-ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل
للمقرر أأل‡ي أŸعنى بالتعذيب،
وسصيكون أألمر حينها ‘ غ Òصصالح
ألدولة أŸغربية».
دف-عت أل-ع-ق-وب-ات أŸف-روضص-ة على
أŸع-ت-ق-ل Úألّ-رئ-يسص-ي Úع-ل-ى خلفية
ح - -رأك أل ّ- -ري- -ف ع- -ائÓ- -ت- -ه- -م إأ¤
أŸشصاركة ‘ ألوقفة ألحتجاجية
أŸزمع تنظيمها.

الزفزا‘ تعّرضس لهتك العرضس

أأمام ألضصغط أ÷ماهÒي ،أأبدت
ألنيابة ألعامة باŸغرب أسصتعدأدها
إلع -ادة ف -ت-ح –ق-ي-ق ج-دي-د ،ح-ول
تأاكيد ناصصر ألزفزأ‘ قائد حرأك
ألريف ،تعرضصه أأثناء عملية إأيقافه
Ãدي -ن -ة أ◊سص -ي -م-ة ل-ل-ع-ن-ف وه-تك

أل - -ع- -رضص ب- -ط- -رق مشص- -ي- -ن- -ة .أأك- -د
أل -زف -زأ‘ ‘ تسص -ج-ي-ل صص-وت-ي وّزع
ع- -ل- -ى ب- -عضص وسص- -ائ- -ل أل- -ت- -وأصص- -ل
ألج -ت -م -اع -ي ،ت -ع ّ-رضص -ه إأّب-ان فÎة
توأجده ‘ ألسصجن أÙلي (رأأسص
أŸاء) بفاسص و أأثناء عملية إأيقافه
Ãدينة أ◊سصيمة من طرف عناصصر
أألم ـن للعن ـ ـ ـف وهتـ ـ ـ ـك ألعـ ـ ـرضص
بـ «بوأسصطة عصصا».
‘ ألسصياق ،قال أأحمد ألزفزأ‘:
«أأدعو كل أ◊قوقي ÚوأŸغاربة إأ¤
أŸشصاركة ‘ وقفة أحتجاجية أأمام
مقر أŸندوبية لرفع هذأ ألحتقان
وألضصغط ألذي “ارسصه أŸندوبية
على أأبنائنا» ،مضصيفاً« :لو أقتضصى
أألمر سصندخل ‘ أعتصصام مفتوح
أأمام مقر أŸندوبية».
قال أ◊قوقي من أ◊سصيمة إألياسص
أŸوسص- -اوي إأّن «أخ- -ت- -ي- -ار ت- -وق- -يت
وم- -ك- -ان ه- -ذه أل- -وق- -ف- -ة م -ن ق -ب -ل
ع -ائ Ó-ت أŸع -ت -ق -ل Úج -اء ب-ع-د أأن
ت-بّ-ي-نت أسص-ت-ح-ال-ة ت-ن-ظ-ي-م أأي شصكل
أحتجاجي با◊سصيمة ،وهذأ رأجع
ب- -األسص -اسص إأ ¤أل -ق -بضص -ة أألم -ن -ي -ة

ح -ك-م-ة أل-ت-ي بسص-ط-ت-ه-ا أ÷ه-ات
ْ Ÿ
أ ُ
أألم - - -ن- - -ي- - -ة ب- - -اŸدي- - -ن- - -ة» .أأردف
أŸوسصاوي ،بأاّن «ألهدف أألسصاسصي
م- -ن ورأء ه- -ذه أل- -وق -ف -ة ه -و إأث -ارة
ألرأأي ألعام ألوطني وألدو‹ حول
ح- -ج- -م أŸع- -ان -اة أل -ت -ي ي -ع -ان -ي -ه -ا
أŸعتقلون وعائÓتهم».
‘ أأفريل أŸاضصي ،أأّيدت ﬁكمة
ألسص -ت-ئ-ن-اف ب-ال-دأر أل-ب-يضص-اء ،كÈى
م -دن أŸم -ل -ك -ة ،ح -ك -م -ا أب -ت -دأئ -ي-ا
بالسصجن  20عاما سصجنا نافذأ بحق
ألزفزأ‘ بتهمة «أŸسصاسص بالسصÓمة
أل -دأخ -ل -ي -ة ل -ل -م -م -ل-ك-ة» .وتضص-م-نت
أألح -ك -ام ،أل -ت-ي ” ت-أاي-ي-ده-ا أأيضص-ا،
وهي نهائية ،ألسصجن لفÎأت تÎأوح
ب Úعام و 20عاما بحق  41آأخرين
من موقو‘ «حرأك ألريف» .ومنذ
أأكتوبر  2016وعلى مدى  10أأشصهر،
شصهدت مدينة أ◊سصيمة وعدد من
مدن وقرى منطقة ألريف (شصمال)؛
أح -ت -ج -اج -ات ل -ل -م -ط -ال-ب-ة ب-ت-ن-م-ي-ة
أŸن -ط -ق -ة وإأن -ه -اء ت-ه-م-يشص-ه-ا ،وف-ق
أÙت - - - - - -ج ،Úوُع- - - - - -رفت ت- - - - - -لك
ألحتجاجات بـ«حرأك ألريف».

قوات حف Îتواصصل قصصفها للعاصصمة طرابلسس

مقتـ ـ ـ ـ ـ ـل عنصسريـ ـ ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـ ـن ق ـ ـ ـ ـوات الوف ـ ـ ـ ـ ـاق الّليبيـ ـ ـ ـ ـ ـة

أاعلنت وزارة الداخلية التابعة ◊كومة
الوفاق ،مقتل عنصصرين تابع Úلها جراء
لدارة
قصصف Ÿقر قوة التدخل السصريع با إ
العامة للدعم اŸركزي بع Úزارةﬁ ،ملة
الطÒان ا◊ربي التابع للقيادة العامة
◊ف Îمسصؤوولية الهجوم.

قالت ألوزأرة ‘ بيان ،ع Èصصفحتها ألرسصمية
Ãوقع ألتوأصصل ألجتماعي ،أأمسص« ،قام طÒأن
ح -ف .Îمسص -اء أل -ث Ó-ث -اء ،ب-اسص-ت-ه-دأف م-ق-ر ق-وة
ألتدخل ألسصريع باإلدأرة ألعامة للدعم أŸركزي
ب -ع Úزأرة» ،مضص -ي -ف -ة «أسص -تشص-ه-د ع-نصص-رأن م-ن
رجال أألمن وأأصصيب أأربعة أأشصخاصص آأخرون».

أأردفت ألوزأرة أأن «هذأ ألقصصف أإلجرأمي ⁄
ي -ك -ن أألول ب -ل سص -ب -ق -ه أسص -ت -ه -دأف Ÿق-ر وزأرة
ألدأخلية أأليام أŸاضصية ،وها هو أليوم يسصتهدف
ع -ن-اصص-ر ألشص-رط-ة أألب-ري-اء» ،وأأوضص-ح أل-ب-ي-ان أأن
«أل- -وزأرة ل- -ن ت -ت -ه -اون ‘ م Ó-ح -ق -ة وﬁاسص -ب -ة
م -رت-ك-ب-ي ه-ذه أألف-ع-ال أإلج-رأم-ي-ة ،وت-ق-دÁه-م
للعدألة على ما أقÎفت أأيديهم».
ي -وم أÿم -يسص أŸاضص-ي ،أأع-ل-ن ج-ه-از أإلسص-ع-اف
وأل- -ط- -وأرئ إأصص- -اب- -ة أأم وزوج- -ه- -ا وأأرب- -ع- -ة م- -ن
أأطفالهما ،نتيجة قصصف جوي أأصصاب منزلهم ‘
طريق أŸطار بالعاصصمة طرأبلسص ،لفتا إأ ¤أأن
أل -قصص-ف ك-ان ق-ري-ب-ا م-ن م-ق-ر وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة،

يتصصّدرها ملف «بريكسصت»

أŸوجود ‘ أŸنطقة نفسصها.
‘ أŸقابل– ” ،رير  112سصودأ Êمن عصصابات
ألŒار بالبشصر وألهجرة غ Òألشصرعية وأسصتعادة
 6شصاحنات كبÒة ﬁملة بعربات على أ◊دود
ب Úألسصودأن وليبيا ،بحسصب ما أأفادت به وكالة
أألنباء ألسصودأنية ،أأمسص .نقلت ألوكالة عن قائد
أل-ق-وأت أŸشصÎك-ة ألسص-ودأن-ي-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة
ناصصر أألم Úقوله ‘ تصصريح صصحفي ،إأن هذه
ألعملية أألمنية «تأاتي ‘ إأطار جهود ألقوأت
أŸشصÎك -ة ◊م -اي -ة وت -أام Úأ◊دود ،وم-ك-اف-ح-ة
ظاهرة ألŒار بالبشصر وألهجرة غ Òألشصرعية،
وكافة أأشصكال أ÷رأئم أ◊دودية».

انطـ ـÓق حملـ ـة ا’نتخابـ ـات التشسريعيـ ـة اŸبك ـ ـرة ‘ بريطاني ـ ـ ـ ـا
افتتحت رسصميا ،اأمسس ،حملة النتخابات
التشصريعية اŸبكرة اŸقررة ‘  12ديسصمÈ
والتي دفع اإليها ملف بريكسصت ،بحل
الŸÈان وسصط غموضس كب Òيلف نتيجة
القÎاع .توجه رئيسس الوزراء «بوريسس
جونسصون» اإ ¤قصصر بكينغهام ليطلب من
اŸلكة حل الŸÈان الذي حالت
النقسصامات داخله حتى الآن دون تنفيذ
قرار اÿروج من ال–اد الوروبي ،بعد
اأن اأّيده  ٪ 52من الÈيطاني ‘ Úجوان
 ،2016و” تاأجيله ثÓث مرات.
تشص Òأسص -ت-طÓ-ع-ات أل-رأأي ب-ان-ت-ظ-ام أ ¤ت-ق-دم
ح- -زب أÙاف -ظ Úب -عشص -ر ن -ق -اط ،ل -ك -ن ج -ون
ك- -ورت- -يسص أÙل -ل ألسص -ي -اسص -ي وأÿب Òأل -ك -بÒ
ب -السص -ت -طÓ-ع-ات ‘ أŸم-ل-ك-ة أŸت-ح-دة ي-دع-و
للحذر من هذه ألسصتطÓعات.
ي -ن -وي ج -ونسص -ون أل -ذي ك -ان ل -ه دور ح-اسص-م ‘
ألتصصويت لÈيكسصت ‘  ،2016أأن يركز حملته
على أعتبار أأنه ألوحيد ألقادر على تنفيذ عملية
خروج أŸملكة من أل–اد ‘ أŸوعد أÙدد
‘  31جانفي .2020
‘ م- -وأج- -ه- -ت -ه سصÒك -ز زع -ي -م ح -زب أل -ع -م -ال
«جÁÒي كوربن» على أأنه ألوحيد ألذي Áكنه

أن ي- -حصص- -ل م- -ن ب- -روكسص -ل ع -ل -ى أت -ف -اق ح -ول
بريكسصت يحÎم حقوق ألعمال ويعرضصه لحقا
على أسصتفتاء ينصص أأيضصا على خيار ألبقاء ‘
أل–اد ألوروب- - -ي .ع- - -ل - -ى ج - -ان - -ب - -ي أ◊زبÚ
ألكبÒين هناك أأحزأب صصغÒة Áكن أن تعرقل
أأحÓ- -م- -ه- -م -ا ‘ أ◊صص -ول ع -ل -ى ألغ -ل -ب -ي -ة ‘
ألŸÈان.
هدد حزب نايجل فارأج «بقضصم» أأصصوأت من
ح-زب ج-ونسص-ون م-ن خÓ-ل ت-ب-ن-ي-ه ق-ط-ي-ع-ة أأكÌ
وضصوحا مع أل–اد ألوروبي من تلك أŸقررة
‘ ألتفاق ألذي تفاوضص عليه رئيسص ألوزرأء مع
ألوروبي.Ú
ع -ل -ى أل -ط -رف ألآخ -ر ه -ن -اك أل -دÁق-رأط-ي-ون
ألح - -رأر (أل - -ل- -يÈأل- -ي- -ون) أŸوؤي- -دون لأوروب- -ا،
أل - -ث - -اب - -ت- -ون ‘ رفضص- -ه- -م أÿروج م- -ن أل–اد
ألوروبي بزعامة جو سصوينسصون.
ي -ري -د ه -وؤلء أل -غ -اء ب -ري -كسصت وÁك -ن -ه -م أأن
ي - -حصص - -دوأ أأصص - -وأت أÙاف - -ظ ÚأŸع - -ت- -دلÚ
أŸوؤيدين لأوروبا وأأيضصا ألعمالي Úألذين خاب
أأم- -ل- -ه -م م -ن م -وأق -ف زع -ي -م -ه -م أÎŸددة م -ن
أŸسصاألة.
أأطلق جونسصون حملته ‘ Œمع ‘ قلب ألبÓد
‘ ويسصت مÒلن - -د وت - -ط- -رق أإ ¤م- -وأضص- -ي- -ع- -ه

أŸفضصلة وأأولها بريكسصت ،فيما طفت ألقضصايا
ألج-ت-م-اع-ي-ة أŸغ-ي-ب-ة م-ن-ذ سص-نوأت أإ ¤صصدرأة
ألهتمامات.
كما أثار جونسصون جدل من خÓل أفتتاحية ‘
صصحيفته أŸفضصلة «ديلي تيلغرأف» ألتي يعتمد
عليها ‘ حملته ألنتخابية ،وقارن جونسصون ‘
أŸق -ال زع -ي -م ح -زب أل -ع -م -ال جÁÒي ك-ورب-ن
بالزعيم ألسصوفياتي جوزف سصتال Úبسصبب ما
قال أنه «كره» مفÎضص لÓأغنياء .ورد وكربن
ع Èتغريدة –دث فيها عن «ألتفاهات ألتي
Áكن أن تصصدر عن كبار ألثرياء لتفادي دفع
ضصريبة أأك Èقلي ،»Óوأضصعا جونسصون بذلك ‘
صصف هوؤلء ألثرياء وموجها حملته أŸيدأنية
باŒاه صصرأع ألطبقات.

‘ عمليـــــــــــــــة
لردن
طعـــــــــن با أ

ألعدد
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فرنسسـ ـ ـا ُتعلـ ـ ـن مقتـ ـ ـل ثـ ـ ـ ـ ـا Êأاخط ـ ـ ـ ـ ـر
إارهاب ـ ـ ـ ـ ـي ‘ منطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة السساحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
قالت وزيرة الدفاع الفرنسصية «فلورانسس بار‹» ،إان القوات الفرنسصية اŸنتشصرة
لرهابي ‘
‘ ما‹ قتلت الرجل الثا ‘ Êجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ا إ
التاسصع أاكتوبر اŸاضصي Ãا‹ .وقالت الوزيرة إان هذا العنصصر الدموي يعت« ÈثاÊ
أاخطر إارهابي مÓحق ‘ منطقة السصاحل».
ق -ت -لت أل -ق -وأت أل -ف -رنسص -ي -ة أŸن-تشص-رة ‘ م-ا‹
«مهمة برخان» ،مطلع أأكتوبر أŸا‹ أإلرهابي
أŸلقب باسصم «أأبو عبد ألرحمن أŸغربي» ،وهو
أل- -رج- -ل أل- -ث -ا ‘ Êج -م -اع -ة إأره -اب -ي -ة ت -نشص -ط
ب-اŸن-ط-ق-ة وت-ت-ب-ن-ى ع-دة ه-ج-م-ات ع-لى ألقوأت
أŸسصلحة أŸالية وقوأت أأل· أŸتحدة.
“ت تصصفية هذأ أإلرهابي« ،ليل  9-8أأكتوبر»
Ãا‹ ‘ ع -م -ل -ي-ة ف-رنسص-ي-ة ج-رت ب-ال-ت-ع-اون م-ع
أل -ق -وأت أŸال -ي -ة ،ب-حسصب م-ا أأوضص-حت أل-وزي-رة
وهي على م Ïطائرة أأثناء عودتها من جولة
قادتها إأ ¤عدد من دول منطقة ألسصاحل ،حيث
ي-ن-تشص-ر ن-ح-و  4500عسص -ك -ري ف-رنسص-ي ‘ إأط-ار
عملية «برخان» Ÿكافحة أإلرهاب.
أأثناء عودتها من غاو أŸالية إأ ¤فرنسصا ،قالت
ألوزيرة إأن «أأبو عبد ألرحمن أŸغربي» كان «ثاÊ
أأخطر إأرهابي مÓحق ‘ منطقة ألسصاحل ،ول
سصيما من قبل أألمريكي.»Ú
ألتحق هذأ ألعنصصر ألدموي أŸرتبط بتنظيم
ألقاعدة أإلرهابي عام  ،2012بجماعة إأرهابية
يتزعمها أŸدعو إأياد أأغ غا‹ ألذي يعت Èعلى

رأأسص ق -ائ -م -ة أŸط -ل-وب ‘ Úم-ن-ط-ق-ة ألسص-اح-ل.
ك -انت ه -ذه أ÷م -اع-ة ورأء ع-دد م-ن أل-ع-م-ل-ي-ات
أإلره -اب -ي -ة ،ح -يث ت -ب ّ -ن -ت ه-ج-م-ات أسص-ت-ه-دفت
ألقوأت أŸالية ‘ بولكاسصي وموندورو أأوأخر
سصبتم Èومطلع أأكتوبر أŸاضصي ،Úأأسصفرت عن
مقتل  40عسصكريا ،وهجوم وأغادوغو ألذي وقع
‘ مارسص  2018وأأوقع ثمانية قتلى.
تصصاعدت أألعمال أإلرهابية بشصكل لفت ‘
أألسص-اب-ي-ع أألخÒة Ãن-ط-ق-ة ألسص-اح-ل أإلفريقي،
ويعت Èشصمال ما‹ وبوركينافاسصو هدفا ألغلب
ألع -ت -دأءأت أل -ت -ي ت -ت -م بشص -ك -ل م -ب-اغت .وأأدى
سص- -ق- -وط أأزي -د م -ن  100عسص -ك -ري ‘ صص-ف-وف
أ÷يشص أŸا‹ ‘ ،أأقل من أأشصهر ،إأ ¤إأثارة جدل
وأسصع بشصأان جدوى ألسصÎأتيجية أألمنية أŸتبعة
حاليا ‘ مكافحة أإلرهاب .وقال رئيسص ›لسص
ألسصلم وأألمن أإلفريقي ،أسصماعيل شصرقي ،أأنه
ح -ان أل -وقت ل -وضص -ع آأل -ي -ات إأف -ري -ق-ي-ة ج-دي-دة،
ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع أل-ت-ه-دي-دأت أإلره-اب-ي-ة أŸرت-ف-عة،
مشصÒأ إأ ¤خطر عودة أإلرهابي Úمن مناطق
ألنزأعات ‘ ألشصرق أألوسصط.

احتجاجات لبنان تتفاقم

من إاغÓق الشسوارع إا ¤تعطيل اŸؤوسسسسات
اعتصصم ﬁتجون لبنانيون ‘ مدينة طرابلسس ،شصما‹ البÓد ،أامام مصصرف
لربعاء ‘ ،وقت بدأات الحتجاجات تأاخذ
لبنان واŸؤوسصسصات ا◊كومية ،أامسس ا أ
منحى جديدا من إاغÓق الطرق إا ¤تعطيل عمل اŸؤوسصسصات ا◊كومية .ومنذ
ثÓثة أايام ،دأاب اÙتجون على إاغÓق مداخل مؤوسصسصات حكومية ‘ عدد من
اŸدن اللبنانية ،من بينها مصصارف وبلديات مرافق عامة ،بعد أان “كنت قوى
لمن من فتح أاغلبية الطرق الرئيسصية ‘ البÓد .وكان لفتا ،أامسس ،مشصاركة
ا أ
تÓميذ مدارسس وطÓب جامعات ،رغم الدعوات التي وجهتها اŸؤوسصسصات
الÎبوية لعدم اŸشصاركة بالتحركات الحتجاجية.
نفذ أÙتجون وقفة أحتجاجية حاشصدة أأمام
قصص -ر أل -ع -دل ‘ أل -ع -اصص-م-ة بÒوت ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
ب -ت -ح -ري -ر أل -قضص -اء م-ن أل-ت-دخÓ-ت ألسص-ي-اسص-ي-ة،
وأل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أسص-ت-قÓ-ل-ي-ة أل-قضص-اء ليتمكن من
مسصاءلة وﬁاسصبة ألفاسصدين.

«طرق مبتكرة» لÓحتجاج
كانت طرأبلسص شصهدت ،أأول أأمسصﬁ ،اولت
إلغÓق عدد من أŸؤوسصسصات ألعامة وأŸصصارف،
كما فعل أÙتجون ‘ أليوم ألسصابق ،غ Òأأن
وح-دأت م-ن أ÷يشص أل-ل-ب-ن-ا Êم-ن-ع-ت-ه-م صص-باحا،
Óت سصاحة ألتظاهر أŸعتادة لي .Óوتوأفد
فامت أ
أŸئات من أŸتظاهرين إأ ¤ألشصوأرع ›ددأ
بعد سصاعات على موأجهات ﬁدودة ‘ بعضص
أŸناطق مع ألقوى أألمنية ألتي عمدت إأ ¤فتح
طرقات عدة.
يشص -ار إأ ¤أأن أ÷يشص أل -ل -ب-ن-ا Êوأل-ق-وى أألم-ن-ي-ة
عمدت إأ ¤إأعادة فتح طرقات سصبق أأن أأغلقها
أŸتظاهرون ،ألذين أأطلقوأ حرأكهم ألشصعبي ‘
ألسص -اب -ع عشص -ر م -ن أأك -ت -وب -ر أŸاضص -ي ‘ ،إأط -ار
أسصÎأتيجية يتبعونها منذ بدأية حرأكهم لزيادة

ألضصغط على ألسصلطات .سصياسصيا ،وبعد أأسصبوع
على أسصتقالة أ◊كومة ألتي كان يرأأسصها سصعدي
أ◊ريري ⁄ ،يتحرك رئيسص أ÷مهورية ميشصال
ع - -ون ل - -ل - -دع - -وة ل Ó- -سص - -تشص - -ارأت أل- -ن- -ي- -اب- -ي- -ة
أŸلزمة،بحسصب ألدسصتور لتكليف رئيسص جديد
للحكومة.

إاحالة  17ملفا متعلقــــــا بالفسصـــــاد
على التحقيــــــــق
أأعلن ألرئيسص أللبنا Êميشصال عون ،أأن  17ملفا
متعلقا بالفسصاد أأحيلت على ألتحقيق ،وسصيتم
ألسص Òبها ،مؤوكدأ أأن أ◊كومة أ÷ديدة سصتضصم
وزرأء ي-ت-م-ت-ع-ون ب-ال-ك-ف-اءة وب-ع-يدين عن شصبهات
ألفسصاد.
شصدد ألرئيسص أللبنا ،ÊخÓل لقائه وفد بعثة
›م- -وع- -ة «أل- -ب- -نك أل- -دو‹» ب -رئ -اسص -ة أŸدي -ر
أإلقليمي لشصؤوون منطقة ألشصرق أألوسصط وشصمال
إأفريقيا سصاروج كومار جاه ،على أأن ألتحقيقات
م -ع مسص -ؤوول Úح -ال -ي Úوسص -اب -ق Úت -دور ح-ول-ه-م
عÓ- -م- -ات أسص- -ت -ف -ه -ام ل -ن تسص -ت -ث -ن -ي أأح -دأ ً م -ن
أŸتورط.Ú

قبل عام من اقÎاع الرئاسصة

نكسسة كبÒة لÎامب ‘ انتخابات ﬁلية

و ا ج ه ا لر ئي س س ا ل م ر ي ك ي د و ن ا ل د ت ر ا م ب
و ا ◊ ز ب ا÷ م ه و ر ي ه ز  Áة م و ج ع ة ‘
ا ن ت خ ا ب ات م ن ت ظ ر ة ج د ا ج ر ت ‘ و ل ي ت Ú
وتشص Òالتوقعات اإ ¤فوز الدÁقراطيÚ
ف ي ه ا  ‡ ،ا ين ذر ب ر ي ا ح م ع ا ك س ص ة ◊ م ل ة
اإعادة انتخاب الرئيسس ‘  .2020واأطاح
الدÁقراطي اآندي بشص Òالذي تصصّدر
باأقل من نصصف نقطة مئوية بعد عد كل
الأصصواتÃ ،نافسصه ا÷مهوري حاكم
ولية كنتاكي اŸوؤيدة عادة للجمهوري،Ú
بحسصب ما اأعلنت اŸسصوؤولة اŸشصرفة على
النتخابات.
‘ ض ص ر ب ة أ أ خ ر ى  ،خ س ص ر ح ز ب ت ر أ م ب أ ل غ ا ل بي ة ‘
› ل س ص ي أ ÷ م ع ي ة أ ل ع ا م ة (أ ل ه ي ئ ة أ ل ت ش ص ر يع ي ة ) ‘
ف  Òج ي ن ي ا أ ل ت ي ي ت ز أ ي د ت ا أ يي د ه ا لل د  Áق ر أ ط ي ، Ú
وفق ما أأفادت وسصائل أإعÓم أأمريكية .وسصارع
ق ا د ة أ ◊ زب أ ل د  Áق ر أ ط ي ل  Óإ ش صا د ة  Ãا أ ع ت  Èوه
دف -ع -ا ك -بÒأ أإ ¤ألأم-ام ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ح-زب أل-ذي
يسص -ت -ع -د Ÿع -رك -ت -ه ألأك Èضص -د أل -رئ -يسص أل -ع-ام
أ  Ÿق ب ل  .قا ل ر ئ ي س ص أ ل ل ج ن ة أ ل و ط ن ي ة أ ل د  Áقر أط ي ة

ت و م ب  Òي ز ‘ ب ي ا ن أ إ ن « ع ل ى هذ أ أ ل ن ص ص ر أ ل ت ا ر ي خي
أ أ ن ي ث  Òخ وف د و نا ل د ت ر أ م ب و ك ل ج م هو ري » .
أأضص - -اف «ي - -ت- -ن- -افسص أل- -دÁق- -رأط- -ي- -ون ‘ ك- -ل
أ ن ت خ ابا ت وك ل و ل ي ة ي  Îش ص ح و ن ب نا ء ع ل ى ق ي م نا
و ي بث و ن ط ا ق ة غ  Òم س ص ب و ق ة ‘ م ر أ ك ز أ ل ق  Îأ ع
ه-ك-ذأ ف-زن-ا أل-ل-ي-ل-ة وه-ك-ذأ سص-ن-ه-زم ت-رأمب» ‘
.2020
شصّكلت أنتخابات ألثÓثاءÃ ،ا ‘ ذلك أŸنافسصة
ع -ل -ى م -نصصب ح -اك -م مسص-يسص-ي-ب-ي أل-ذي ت-وق-عت
وسص - -ائ- -ل ألإعÓ- -م ألأم- -ري- -ك- -ي- -ة ف- -وز أŸرشص- -ح
أ÷م-ه-وري ت-يت ري-ف-ز ف-ي-ه-ا ،أخ-ت-ب-ارأ ً Ÿسص-ت-وى
أل -ت-اأي-ي-د لÎأمب ق-ب-ي-ل  ‘ ،2020وقت ي - -وأج - -ه
–قيًقا يرمي لعزله.
‘ وقت تشصهد وأشصنطن مسصلسصل ألتحقيق لعزل
ترأمب ،ترأَقب ألنتائج ‘ كنتاكي ومسصيسصيبي
وفÒجينيا عن كثب Ÿعرفة ألكيفية ألتي سصتوؤثر
أ لأ ز م ة م ن خ  Óل ه ا ع ل ى نا خ ب ي أ ل و ل يا ت أ ل ث  Óث
ومسصتوى ألدعم لÎأمب ‘ معاقل أ÷مهوريÚ
وأإن ك - -ان ت - -اأث Òأل - -دÁق - -رأط- -ي Úي- -ت- -زأي- -د ‘
ألضصوأحي.

جابر يرأفقه ألسصف ÒأŸكسصيكي ‘ أألردن بزيارة
أ÷رحى لÓطمئنان على وضصعهم ألصصحي.
يعود آأخر هجوم على سصياح أأجانب ‘ أŸملكة
أ 19 ¤ديسص -م Èم -ن ع -ام  ‘ 2016أل -ك -رك ‘
جنوب أألردن وقد أأوقع عشصرة قتلى بينهم سصبعة
رجال أأمن وسصائحة كندية ،و 34جريحا هم  15من

عناصصر أألمن و 17مدنيا وأأجنبيان .وتبناه تنظيم
أل -دول -ة أإلسص Ó-م -ي-ة ألره-اب-يŒ .ذب ﬁاف-ظ-ة
جرشص ألتي تضصم آأثارأ رومانية تعود أ ¤حقبة ما
قبل أŸيÓد تتكون من مسصارح ومدرجات وأأعمدة
وحمامات وشصÓلت وأأسصوأر ،مئات أآللف من
ألسصياح سصنويا.

سستـ ـة جـ ـرحى بينه ـم ثÓث ـة سسي ـاح مكسسيكيـ Úوسسائحـ ـة سسويسسريـ ـة

أأصص- -يب سص- -ت- -ة أأشص -خ -اصص ب -ي -ن -ه -م ث Ó-ث -ة سص -ي -اح
م -كسص -ي -ك-ي Úوسص-ائ-ح-ة سص-ويسص-ري-ة ب-ج-روح ،أأمسص
أألربعاء ،نتيجة تعرضصهم لعملية طعن ‘ جرشص
‘ شصمال أألردن على يد شصخصص “كنت ألقوى
أألمنية من توقيفه ،بحسصب ما أأفاد متحدث باسصم
أألم -ن أل -ع -ام .وق -ام وزي -ر ألصص-ح-ة أألرد Êسص-ع-د
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يجب تفعيل شضركات التوزيع ا÷هوية للنهوضس بالكتاب

عادل خروف ضشيف جناح «الششعب»:

أاكتب عن اŸواطن العادي بأاحزانه وأاحÓمه
ضشمن الكاتب عادل خروف إاصشداره ا÷ديد «حكايات دافئة لليال باردة» ،الذي هو عبارة عن ›موعة
من القصشصض القصشÒة –مل ب Úسشطورها حكايات عن الظلم والفقراء وعن ا◊ب وا’مل ،ومواضشيع
أاخرى من ا◊ياة اليومية للجزائري.

حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن
كششف الكاتب عادل خروف ‘ تصشريح
لـ «الشش- - -عب» ،أاّن السش- - -بب ‘ اخ- - -ت- - -ي - -اره
«ح -ك -اي -ات داف -ئ -ة ل -ل -ي -ال ب-اردة» ع-ن-وان-ا
Ûموعاته القصشصشية يعود إا:¤
«ك -ون -ن -ا ن -ح-ت-اج أان نسش-ت-ذك-ر ح-ك-اي-ات
ا÷دات حول اŸولد ‘ الششتاء البارد،
فتمنيت أان تكون حكايات تدفئة وتؤونسض
الناسض التي تفتقر إا ¤الدفئ Úالعاطفي
واإلنسشا ،Êوأانا واحد منهم».
إاضشافة إا ¤الكتابة ‘ القصشة يخوضض
عادل خروف مغامرة الكتابة ‘ الرواية،
وك - -انت أاول إاصش - -دار ل- -ه ـ ي- -ق- -ول ـ رواي- -ة
«درويشض ال -ك -تب» ،وال -ت -ي شش -ارك ب -ه-ا ‘
مسش -اب -ق -ة ك -ت -ارا ،وال -ت -ي ان-ط-ل-قت ف-ك-رة
كتابتها من قصشة خ ّ
طها بعد موت والد
صشديقه وهو بائع كتب أارادها تكرÁا له،
وهو الذي قال يوما
«قراءة الكتب أالهته عن بيعها» ،ومنها
يضش -ي -ف« :ان -ت-ق-لت م-ن ال-قّصش-ة إا ¤رواي-ة
–اك- - - -ي ا◊ب واŸآاسش- - - -ي واŸث Òم- - - -ن
األششياء ا÷ميلة».
وكششف اŸتحّدث أايضشا عن رواية أاو¤
ل - -ه م- -ن  130صش -ف -ح -ة م-ا زالت ح-ب-يسش-ة
الدراج ،فيما يح ّضشر حاليا عم Óجديدا
«إا ¤ريتا» مقتضشب من قصشيدة ﬁمود

ا÷انب اÿفي من مسشÒة الصشحافة Ãدينة معسشكر

كتاب جديد لإÓعÓمي ﬁمد بن كربعة

’ول من
صشدر مؤوّخرا ا÷زء ا أ
م----ؤول----ف ““ت---اري---خ الصش---ح---اف---ة““
Ãعسشكر ،عن دار النششر اŸثّقف
ل--لصش--ح--ف--ي ﬁم--د ب--ن ك-رب-ع-ة،
م-----راسش-----ل م----ت----ع----اون ÷ري----دة
«الشش----عب» ‘ سش---ن---وات سش---اب---ق---ة
ومؤوسّشسض جريدة «اŸناصشر».

معسصكر :أام ا Òÿــ سس

درويشض «ب Úري- -ت -ا وع -ي -ون ال -ب -ن -دق -ي -ة»،
و–ك - -ي ع - -ن –ق - -ي- -ق
صش - -ح - -ف - -ي ي - -ق - -وم ب - -ه
إاع Ó- -م - -ي وإاعÓ- -م- -ي- -ة
ل - -ل - -ب - -حث ع - -م - -ن وراء
سش -لسش -ل -ة م -ن ال -رسش-ائ-ل
ال- -ع -اط -ف -ي -ة م -ت -داول -ة
بأاسشماء مسشتعارة درويشض وريتا لتكتششف
ا◊ق -ي -ق -ة ‘ ق-الب روائ-ي شش-ب-ه ب-ول-يسش-ي
يعرج على قضشايا سشياسشية واجتماعية.
إاّن ك -ت -اب -ة ه -ذه ال -رسش-ائ-ل ي-ق-ول ع-ادل

خروف «هي بالنسشبة ‹ اسشÎاحة ،فيها
ك - -ت - -اب - -ات وج - -دان - -ي - -ة
وروحانية أاجد سشعادتي
ف - -ي- -ه- -ا ،أالق- -ي ف- -ي- -ه- -ا
اإلنسش -ان وك -أاّن-ن-ي أاح-ل-ق
‘ فضشاءات أاخرى ،ثم
ج- -اءت ال- -ف- -ك- -رة ال- -ت -ي
جمعها ‘ أادب الّرسشائل على ششكل رواية
Œم -ع ك -ل ال-رسش-ائ-ل ‘ خ-ت-ام-ه-ا ،وي-ك-ون
القارئ أامام نهاية مفتوحة له ا◊رية ‘
الختيار ما ب 3 Úاحتمالت».

جديدي رواية
بوليسشية عن أادب
الّرسشائل

مششاركة سشلطنة عمان ‘ معرضض ا÷زائر الدو‹ للكتاب

لول ل-ل-م-ؤول-ف ال-ذي
ي -ت -طّ-رق ا÷زء ا أ
يعت Èنتاج جهد منقطع النظŸ Òؤولفه،
إا ¤تاريخ الصشحافة Ãعسشكر بداية من
 ،1962 - 1830وهي الفÎة التي عرف
فيها حقل الصشحافة ازدهارا بÈوزعدة
أاسش-م-اء م-ث-ق-ف-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن اع-ت-ب-ارها
فÎة اسشتعمارية ،على أان يحظى هذا
لدبي ا÷ديد باهتمام الطلبة
اŸولود ا أ
وال -ب -اح -ث ،Úال -ذي -ن ل -ط -اŸا أاضش -ن-اه-م
البحث عن معلومات تاريخية ومصشادر
ل-ب-ح-وث-ه-م ال-دراسش-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-اريخ
الصش-ح-اف-ة ب-ا÷زائ-ر ع-م-وم-ا وÃعسشكر
على وجه اÿصشوصض.
لول م -ن ال -ك -ت -اب
وي- -ع- -رضض ا÷زء ا أ
ت -اري -خ نشش -أاة أاو ¤ج -رائ -د السش -ت-ع-م-ار
ال -ف -رنسش-ي Ãعسش-ك-ر ال-ت-ي ت-ع-ود إا39 ¤
لو¤
لق- -دام ا أ
سش- -ن- -ة ب- -ع- -د أان وط- -أات ا أ
ل -ل -مسش -ت -دم -ر ب -اŸن -ط -ق -ة ب -ع-ن-وان LE
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 23عنوانا ونششرية  ⁄يكن الهدف منها
سش- -وى إاب -ق -اء ا÷زائ -ر –ت ال -ه -ي -م -ن -ة
الفرنسشية وعزل ا÷زائري Úعن العا،⁄
ك- - -م- - -ا “ّي - -زت ع - -ن - -اوي - -ن الصش - -ح - -ف

ال -ك -ول -ون -ي -ال -ي -ة ب -اه -ت-م-ام-ه-ا Ãصش-ال-ح
اŸع -م -ري -ن م -ن خÓ-ل نشش-ر م-ق-الت-ه-م
لشش -ه -ار لع Ó-ن -ات -ه -م ،ب -ي -ن-م-ا ظ-ه-ر
وا إ
ب- -اŸوازاة م- -ع ذلك ح- -اج- -ة ال- -ط- -ب- -ق -ة
اŸثقفة Ãدينة معسشكر إا ¤اŸطالبة
بحقوقها واÿروج من التخلف ،والرد
ع-ل-ى الصش-ح-ف ال-ك-ول-ون-ي-ال-ية من خÓل
صشحافة ناطقة باسشم وهوية ا÷زائريÚ
من سشكان معسشكر ،وبرز ‘ سشياق ذلك
رواج للصشحافة اŸغاربية واŸششرقية -
ال -ت -ي ك -انت تصش -ل Ÿعسش -ك-ر م-ن خÓ-ل
لق -مشش -ة  -وب -ع -ده -ا الصش -ح-اف-ة
Œار ا أ
لصشÓحية ،على غرار جريدة
الوطنية ا إ
Óم Òخ- -ال- -د
لق - -دام» الشش - -ه- -ري- -ة ل - -أ
«ا إ
وج -ري -دة «ال-بصش-ائ-ر» ÷م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسشلم Úثم «اŸقاومة» و»اÛاهد»
وغÒه -ا م -ن الصش -ح -ف ال-ت-ي ت-دخ-ل ‘
سش -ي -اق نضش -ال ا◊رك -ات ال-وط-ن-ي-ة ق-ب-ل
وب-ع-د ان-دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،ح-يث
ي -ق -ول ال -ك -اتب والصش -ح -ف -ي ﬁم-د ب-ن
ك -رب -ع -ة ،أان ت -اري -خ الصش -ح -اف-ة Ãدي-ن-ة
م -عسش -ك -ر ب-ق-ي ›ه-ول رغ-م مسش-اه-م-ة
أاب- -ن- -ائ- -ه- -ا ‘ إاث -راء مسشÒة الصش -ح -اف -ة
با÷زائر عموما ،مششÒا إا ¤أان ﬂاوف
كثÒة “ّلكته قبل اÿوضض ‘ تسشليط
الضشوء على ا÷انب اÿفي من مسشÒة
الصشحافة Ãدينة معسشكر ،وكان غياب
اŸراج -ع واŸصش -ادر ال -ت -اري -خ -ي -ة أاه -م
خطوة أاجّلت صشدور اŸؤولف الذي باتت
فوائده اليوم ‘ متناول طلبة ا÷امعات
واŸه -ت -م Úب-ت-اري-خ اŸن-ط-ق-ة ع-م-وم-ا،
وب -نشش -أاة الصش -ح -اف -ة Ãدي -ن -ة م -عسش -ك -ر
خاصشة.

حضضور يعكسس عمق العÓقات األخوية ب Úالبلدين
كتب ﬂتلفة ‘ الدين والÎاث».
ونّوه الرواحي بعمق العÓقات الثقافية
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ع- -م- -ان- -ي -ة ،ل -يسض ‘ إاط -ار
الصشالون الدو‹ للكتاب فقط بل تتعدها
إا ¤مسشتويات أاخرى ،موضشحا ذلك من
خÓ-ل ال-ق-ط-اع ال-ذي ي-ن-ت-م-ي ال-ي-ه ق-ائ:Ó-
«ب -ال -ع -ادة ن -ح -ن ك-وزارة الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
تربطنا عÓقات وطيدة مع نظÒتنا ‘
ا÷زائ -ر ،وه -ن -الك ت-ب-ادل وت-ع-اون واسش-ع،
حيث تقام ندوات منتظمة على مسشتوى
البلدين Ãششاركة من الطرف.»Ú
بالرغم من عدم مششاركة دور نششر من دولة سشلطنة عمان
الششقيقة ‘ اŸعرضض الدو‹ للكتاب ‘ طبعته  ،24إا’ أانها أارتأات أان
تكون حاضشرة بوفد حكومي ‡ثل ‘ وزارت Úهامت Úهما وزارة
’وقاف ووزارة الÎاث.
الششؤوون الدينية وا أ
وق- -ال ال- -رواح- -ي إان الصش -ال -ون ال -دو‹
قصصر اŸعارضس :سصارة صصرياك
للكتاب يعرف نششاطا وحركية كبÒة ،كما
أاّكد ﬁمد بن زهران الرواحي رئيسض أانه زاخر بالكتب اŸتنوعة ،مششÒا إا¤
قسشم الدراسشات الدينية والنتداب بوزارة ال- -ت- -واف- -د اŸع- -ت Èل- -ل- -زوار ع -ل -ى ج -ن -اح
الشش- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي -ة بسش -ل -ط -ن -ة ع -م -ان لـ» السشلطنة للتعرف على الكتب اŸوجودة،
الششعب» ،على أاهمية هذا ا◊دث األدبي وع -ل-ى ال-ث-ق-اف-ة والÎاث ال-ع-م-ا ،Êق-ائ:Ó-
على الصشعيدين الدو‹ والعربي ،مششيدا «نسشتقبل الكث Òمن الزوار ،ويسشأالون عن
بالتنظيم اÙكم الذي عرفه اŸعرضض.

..ومشضاركة ‡ّيزة للمغرب
وإاقبال جماهÒي كثيف

عرف جناح اŸملكة اŸغربية توافدا
معتÈا من طرف زوار اŸعرضض الدو‹
للكتاب ،قمنا بالتقرب من أاحد دور النششر
اŸششاركة وهي «دار ا◊كمة» ،و–دثنا
مع مديرها أاحمد بقا‹ الذي أاوضشح لنا
سش- -بب ه- -ذا اإلق -ب -ال م -ن ط -رف ال -ق -ارئ
ا÷زائري.
اعت Èأاحمد بقا‹ أاّن التقارب الكبÒ
ب Úالبلدين الششقيق Úسشواء ‘ اŸنهاج
الدراسشية ع Èكل األطوار وكذا البحوث

ي -رى ال-دك-ت-ور ع-يسش-ى م-اروك
وه -و شش -اع -ر م -ن ولي -ة اŸسش -ي -ل -ة
ومسشوؤول الإعÓم ‘ ا–اد الكتاب
ا÷زائري Úاأن الكتاب –يط به
صشعوبات عدة ومششاكل ل حصشر
ل -ه -ا ‘ سش -وق ال -ك -ت -اب ا÷زائ-ري
ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ك-اتب وال-قارئ والناششر
بدءا من التاأليف والطباعة وصشول
اإ ¤ال -ت -وزي -ع ،م -ن ّ-و ه -ا ب-اأن غ-ي-اب
÷ان القراءة ‘ اأغلب دور النششر
يشش ّ-ك -ل ع -ائ -ق-ا ‘ ج-ودة اŸوؤsل -ف
وي -ح -جب الأع -م -ال اŸت -م -ي -زة ‘
غ -م -رة م -ا ي -نشش -ر خ-اصش-ة لÓ-أدب-اء
الششباب ،بالإضشافة اإ ¤التكاليف
الباهضشة التي ترهق كاهل الكاتب
وال -ن -اشش -ر ‘ ال -وقت ذات -ه ‘ ظ -ل
غياب دعم ‡نهج للكتاب.
ولأن دور النششر يقتصشر دورها
ع- -ل- -ى ط- -ب- -ع ال- -ك- -تب و‘ اأحسش- -ن
الأح -وال واŸشش -ارك-ة ‘ الصش-ال-ون

حلم اإلصضدار –ّققه اإلرادة وشضغف الشضباب

ج--م--ع--ه--ن حّ--ب--ه--ن ل--ل-ح-رف
ا÷م--ي--ل وت--واصش--ل-ه-ن ال-دائ-م
ع-----ل-----ى م-----واق-----ع ال----ت----واصش----ل
ا’جتماعي ،فكرن ‘ Œسشيد
مواهبهن ‘ الكتابة من خÓل
إاصش-دارات ف-ردي-ة وج-م-اع-ية
ششاركن بها ‘ اŸعرضض الدو‹
للكتاب ‘ طبعته .24

جاءت اŸبدعات الششابات من برج
ب- -وع- -ري- -ري -ج ،ال -ط -ارف ،سش -ك -ي -ك -دة
والعاصشمة ،جمعتهن مغامرة الكتابة
وت - -ن - -ظ - -ي - -م اŸسش- -اب- -ق- -ات األدب- -ي- -ة
اإللكÎونية التي تولّدت عنها فكرة
النششر ج ّسشدت من خÓل دار «ومضشة»
ا÷ام- -ع- -ي- -ة ودراسش- -ات م -ع -اه -د ال -ب -حث
ال -ع -ل-م-ي ،ه-و سش-بب اإلق-ب-ال ع-ل-ى ا÷ن-اح
اŸغربي ،مؤوكدا حرصشهم على اŸششاركة
كل سشنة ألهمية ا◊دث على اŸسشتويÚ
العربي والدو‹.
وع -ن ط -ب -ي -ع -ة ال -ك -تب ال -ت-ي تسش-ت-ه-وي
القارئ وتلقى رواجا ،قال بقا‹ بأان زوار
ا÷ن -اح ي -ق -ب-ل-ون ع-ل-ى ال-ك-تب األك-ادÁي-ة
اÙك- -م- -ة ‘ ›ال ال- -ت -اري -خ و‘ ›ال
ال- - -دراسش- - -ات اإلسش Ó- -م - -ي - -ة وال - -تصش - -وف
وال -دراسش -ات األن -دلسش -ي -ة ،ب -اإلضش-اف-ة إا¤
الكتب ‘ ›ال اإلبداع.
وأاشش- -ار م- -دي -ر «دار ب -اب ا◊ك -م -ة» أاّن

ورقلة :اإÁان كا‘

ه ّ
ن اŸبدعات

حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن

ه -ن -الك ت-راج-ع ‘ ح-ج-م اŸب-ي-ع-ات ه-ذه
السش -ن -ة ،ل -ك-ن ه-ذا الÎاج-ع م-وج-ود ع-ل-ى
مسشتوى كل الوطن العربي ،ومرده إا ¤أان
الكتاب صشار ﬁاصشرا من طرف وسشائط
أاخرى ،متمنيا ان يحظى الكتاب بإاهتمام
أاك .Èوعن دور النششر اŸغربية اŸششاركة،
قال بقا‹ إان اŸغرب يششارك بثما Êدار
نششر هي «أافريقيا الششرق»« ،مركز الثقا‘
العربي»« ،دار الثقافة» و»دار الرششاد» من
الدار البيضشاء ،من الرباط «دار األمان»
وم -ن م -دي -ن -ة ت -ي -ط-وان «م-نشش-ورات ب-اب
ا◊ك-م-ة» وم-ن ط-ن-ج-ة دار نشش-ر «سش-ل-ي-ك-ي
أاخوين».

الدو‹  -يقول اŸتحدت
 ف-اإن-ن-ا ولÓ-أسش-ف ن-ف-تقد‘ الكتب الأدبية خاصشية
التوفر طوال العام ‘ ظل
غياب مكتبات متخصشصشة ،كل هذه
العوامل يضشاف اإليها غياب دور
الإعÓ- - -م اŸت - -خصشصض ‘ الشش - -اأن
ال - - -ث - - -ق - - -ا‘ والأدب- - -ي وا◊صشصض
اŸع- - -دودة‡ ،ا ي - -غ - -يب الÎوي - -ج
للكتب ا÷ديدة.
م -ن ه -ن -ا اأك -د ال -دك-ت-ور ع-يسش-ى
ماروك اأنه وجب مراجعة سشياسشة
الكتاب واآليات تسشويقه Ãا يتيح
الثقافة للجميع ،فالقراءة حق من
ح - -ق- -وق اŸواط- -ن- -ة ول- -ل- -ن- -ه- -وضض
بالكتاب وتقريبه من القارئ وجب
تفعيل ششركات التوزيع ا÷هوية
من جهة واإحياء اŸكتبات وفتح
اأخ -رى Ãخ -ت -ل -ف ولي -ات ال -وط -ن
وتنظيم معارضض وطنية ‘ ﬂتلف
الفضشاءات خاصشة ا÷امعات.

للنششر والتوزيع.
«سش -م -ف-ون-ي-ة األ ،»⁄ه-ي ›م-وع-ة
خ- - -واط- - -ر وأاول إاصش - -دار Ÿي - -ل - -يسش - -ا
حمÓوي 19 ،سشنة– .مل  50خاطرة
ع- - -ن األم- - -ل ،األ ،⁄ا◊ب ،اÿي - -ب - -ة
وقضشايا اجتماعية جزائرية وسشورية
وغÒها.
ك -ت-اب «اخ-ت-ط-اف» ه-و ع-ب-ارة ع-ن
›موعة من اÿواطر ،وأاول إاصشدار
لوصشال حو 16 ،سشنة ،تعالج مششاكل
اجتماعية ووجدانية وميتافيزيقة،
و–اك- -ي م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا األوضش- -اع
الراهنة للبÓد والعباد.
«رمادية ا◊رف» للكاتبة بن زغيبة
إاك -رام 21 ،سش -ن-ة ،ه-ي ›م-وع-ة م-ن
اÿواطر اŸعّبرة عن بعضض األحداث
واآللم التي يعيششها اÛتمع تفيضض
ب -اŸشش -اع -ر واآللم ،و–اك -ي صش-م-ود
الفرد أامام العراقيل والتحديات.

إاصضدارات
^ «منحدر اŸوت» لنصشÒة حمدي باششا هو أاّول إاصشدار للكاتبة ،عبارة
عن ›موعة من  5قصشصض تتحدث عن الختطاف ونظرة الغرب إا¤
اŸسشلم ÚواإلسشÓم ،الغتصشاب ،موت األطفال وّﬂلفات ا◊رب .كتبتها
تقول ‘ «دمع الع Úوأاه Óالقلب» ،بأاسشلوب بسشيط نافذ من القلب النقي
إا ¤القلوب اŸوهنة .اÛموعة القصشصشية من إاصشدار دار اŸثقف للنششر
والتوزيع.
^ «أاششÓء القدر» ›موعة ششعرية للكاتب وحيد زيادي ،الصشادرة عن
دار القبية للنششر ،وهي أاول Œربة ‘ الكتابة باللغة العربية للمؤولف و–مل
›موعة من القصشائد النÌية والشّشعر ا◊ر –اكي الوجدان والروح،
و–مل العديد من اŸواضشيع الجتماعية.

’عÓمي ﬁمد زتيلي :
الكاتب وا إ

النشضر يحتاج إا ¤نظرة ثقافية Œارية جديدة
’عÓمي
يرى الكاتب ا إ
«ﬁمد زتيلي» لدى
إاجابته على مسشأالة عائق
’ششهار
التوزيع وا إ
Óصشدارات والذي يؤورق
ل إ
اŸبدع والناششر على حد
سشواء ،أان ›ال النششر
وتوزيع الكتاب ‘ ا÷زائر
يعرف مأاسشاة كبÒة ،تعود
انعكاسشاتها سشلبا على
الكاتب واŸبدع وعلى
القارئ أايضشا.
قسصنطينة :مفيدة طريفي
لعÓمي «ﬁمد الزتيلي»
أاكد الكاتب ا إ
لشش - -ك - -ال- -ي- -ة
‘ تصش - -ري - -ح لـ»الشش - -عب» أان ا إ
اŸطروحة لنقاشض ‘ هذا اŸلف جوهر
اŸوضشوع الذي عان ويعا Êمنه عا ⁄النششر
بصش -ف -ة ع -ام -ة وع -ا ⁄ال -ك -ت -اب ع -ل -ى وج -ه
اÿصش - -وصض .ه - -ذه اŸأاسش - -اة ال - -ت- -ي ب- -دأات
مﬁÓها الصشعبة تفرضض نفسشها منذ حل
ششركة النششر والتوزيع «سشنيد» عام ،1990
و–وي -ل-ه-ا إا ¤اŸؤوسشسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-ت-اب
 ENALوجاءت بعد ذلك  ENAGاŸؤوسشسشة
الوطنية للفنون اŸطبعية ،فقد “ت تصشفية
الششركة الوطنية للنششر والتوزيع ‘ خضشم ما
لصشÓ-ح-ات ال-تي
ع-رف ب-إاع-ادة ال-ه-ي-ك-ل-ة وا إ
ط - -الت اŸؤوسشسش- -ات الق- -تصش- -ادي- -ة ،وه- -ذه
السش -ي -اسش -ة “اهت مسش -ت -ج -ي -ب -ة ل-ل-ت-ح-ولت
الق-تصش-ادي-ة ال-ت-ي بشش-رت ب-ه-ا ب-ريسشÎوي-ك-ا
ل–اد السشوفياتي خÓل
غورباتششوف ‘ ا إ
الثمانينيات من القرن اŸاضشي.
و‘ ا÷زائ- - - -ر ك- - - -ان ع- - - -راب ه- - - -ذه
لبراهيمي وواصشلها
لخضشر ا إ
لصشÓحات ا أ
اإ
م- -ول- -ود ح- -م- -روشض م -ع ب -عضض ال -رت -وشش -ات
اŸع - -دل - -ة ،ح - -يث ج - -اءت ‘ ع- -ه- -ده ،غÒ
م -ن -فصش -ل -ة ع -ن سش -ي -اسش -ة ع -ام -ة ،سش-ي-اسش-ي-ة
واق -تصش -ادي-ة انسش-ج-ام-ا م-ع دسش-ت-ور 1989م.
لصش Ó- - -ح - - -ات
لم - - -ر أان ا إ
واŸؤوسش- - - -ف ‘ ا أ

اŸذك- -ورة ت- -ع- -ام- -لت م- -ع ك- -ل اŸؤوسشسش- -ات
Ãن -ط -ق واح-د «م-ن-ط-ق سش-ري-ر ب-روك-وسشت،
Ãعنى أان اŸعيار التجاري طبق على كل
اŸؤوسشسشات بغضض النظر عن أاي مقام أاو
تقييم خاصضÃ ،عنى أان اŸعيار التجاري
الربح واÿسشارة طبق على مؤوسشسشة تنتج
الكتاب وتوزعه بنفسض معيار اŸؤوسشسشة التي
لث -اث أاو ال -وسش -ائ -ل الأح -رى ،ه -ذا
ت- -ن -ت -ج ا أ
بالرغم من أان الكتاب الذي يفÎضض معاملة
اسشتثنائية حصشل معه نفسض الششيء ورÃا
بإارادة خاصشة لتصشفيته.
ولعلّ ،يضشيف زتيلي «سشائ Óيسشأال ما
ج- -دوى ه- -ذا ال- -كÓ- -م ال- -ي- -وم وق -د ت -غÒت
الظروف بعد أان مرت عليه ثÓثون سشنة؟
وا÷واب هو ،إانه ومنذ ذلك ا◊ ⁄ Úتنششأا
م -ؤوسشسش -ة ب-ح-ج-م الشش-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نشش-ر
وال -ت -وزي -ع ال -ت -ي ك -انت وق -ت -ذاك ب -عشش-رات
اŸك -ت -ب -ات ال -ت -ي “ت -ل-ك-ه-ا ع Èك-ل الÎاب
الوطني لتوزيع الكتب الصشادرة عنها وكذا
ت -لك ال -ت -ي تسش -ت -ورده -ا م -ن أام-ه-ات ال-ك-تب
لجنبية ،وتششغل مئات العمال
والدوريات ا أ
فضش Óعن أاسشطول وسشائل النقل اıتلفة،
ه -ذه الشش -رك -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ع -ظ -ي-م-ة “ت
تصش-ف-ي-ت-ه-ا واق-تسش-ام م-قراتها أاو السشتحواذ
عليها .ومنذ ذلك  ⁄تتأاسشسض ششركة توزيع
للكتاب بعششر حجمها وبأاسشعارها ،رغم ما
يقدم من تقارير تغليطية من طرف بعضض

مسشتوردي وموزعي الكتاب ‡ن اسشتحوذوا
على أاهم اŸكتبات التي امتلكتها «لسشنيذ».
ومنذ ذلك ،أاردف قائ« Óبرزت أازمة
النششر والتوزيع ‘ ا÷زائر ،ولعل اŸششهد
ال- -ب- -ائسض ‘ ه- -ذا اÛال ه -و أان ال -ق -ط -اع
اÿاصض ال -ذي راف -ق ت -لك اŸؤوسشسش -ة ق -ل-ي-ل
العدد ،بل وÁكن عدها على أاصشابع اليد
ال -واح -دة ،وك -ان ل -ه -ا دور م -ق -ب-ول ‘ إاط-ار
هيمنة القطاع العام ،حيث أانها كثÒا ما
لنتاج والتوزيع ،غÒ
كانت سشندا ‘ ›ال ا إ
أان ه -ذا ال -ق -ط -اع اÿاصض “ت ﬁاصش -رت-ه
Œاريا واقتصشاديا ،فلم يتمكن من التوسشع
للعب دوره ‘ ظل ما سشمي بالإصشÓحات.
«واسشتمر يضشيف ‘ نفسض السشياق» .الوضشع
البائسض إا ¤اأن ظهرت دور نششر خاصشة ‘
الششنطة بفضشل اللهاث خلف ا◊صشول على
الريع ابتداء من عام  2003و 2007و2011
و 2015حينما فتحت مناسشبات أامام أاكÌ
Óثراء والبزنسشة،
من ثÓثمائة دار نششر ل إ
ليجابيات وأاك Ìمنها
فحصشلت كث Òمن ا إ
السشلبيات ‘ غياب عقÓنية ورششادة وتفكÒ
لم-ر،
مسش-ت-ق-ب-ل-ي .وي-ط-ول ال-كÓ-م ‘ ه-ذا ا أ
واÙصش- -ل- -ة أان ال- -نشش -ر ال -ي -وم ‘ ا÷زائ -ر
ي -ح -ت-اج إا ¤ن-ظ-رة Œاري-ة ث-ق-اف-ي-ة ج-دي-دة
متفتحة ولكن وفق قوان Úودفاتر ششروط
وآال-ي-ات م-ع-ي-اري-ة م-ث-ل-م-ا ي-حصش-ل ‘ ال-ع-ا⁄
اÙيط بنا».

ثقافة

الخميسس  ٠٧نوفمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٠ربيع األول ١٤٤١هـ

ريات
ذك

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

ن Œاوزت شضهرتها ا◊دود
‚مة قطبية ،القمري ،اŸمرضضة أاغا ٍ

العدد

١٨٠٩٣

15

رابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح دري ـ ـاسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان الطبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع ا ÿـ ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة

’ن أا◊انه وأاداءه الرائع بقي يسضري ‘
على الرغم من تقدمه ‘ السضن إا’ أان أا◊انه وأافكاره وأاعماله الفنية تبقى شضاهدة على عطائه السضخي ،أ
’جيال اŸتعاقبة فهو أاحد أابرز فنا Êالرومانسضية الذي ع ‘ Èأاغانيه عن أاشضواق العشضاق بكل مصضداقية فضض Óعن صضوته الذي أاشضعل
وجدان ا أ
حماسس مسضتمعيه داخل الوطن وخارجه وحتى أاوروبا ،و’ زال عشضاقه إا ¤اليوم يتابعون مسضÒة هذا الفنان الذي تقدمت به السضن لكنه ’ زال
معطاء ولو بكلمة فنية ÷يل اليوم حتى يقتدى بنصضائح هذا العمÓق الذي غنى ‘ بداية ا’سضتقÓل لثورتها اŸظفرة «حزب الثوار» بعدها اقتحم
’وروبي وع ÈاŸشضرق
’غا Êاÿالدة والتي ذاع صضيتها ع ÈاŸغرب العربي وا أ
عا ⁄الفن الرومانسضي على غرار «‚مة قطبية» وغÒها من ا أ
العربي.
وبهذه اŸناسضبة صضفحة ذكريات تنتقل بقلمها وأافكارها وتغوصس ‘ دفاتر هذا الفنان اŸتميز وتكشضف مسضÒة عطائه الفني الراقي ،إانه رابح
’غنية ا÷زائرية والعربية وهي باŸئات مرصضعة بصضوته الذهبي.
درياسضية البالغ من العمر ( )85سضنة ،لكنة ’ زال ‚ما سضاطعا ‘ سضماء ا أ

ÖdÉW øH OGƒDa :OGóYGE

مشسواره الفني
انطلق ‘ ›ال الغناء سشنة  ١٩5٣وهو ششاب بعد أان
عمل ‘ عدة ›الت ،إال أان الفن كان اÙطة البرز ‘
ح -ي -ات -ه ،ح -يث غ -ن -ى ل -ل -وط-ن وا◊ب ،وا÷م-ال واألغ-ن-ي-ة
ا◊كيمة ،البدوية ا÷زائرية اŸلتزمة ما جعله متميزا ‘
آاداء األغا Êعﬁ Èطات ا÷زائر.

الشسيخ درياسسة ﬁطة نادرة وﬁبوبة

كان ا◊اج رابح درياسشة يحظى Ãكانة خاصشة لدى
اÛت -م -ع ا÷زائ -ري واŸغ -رب -ي وال -ع-رب-ي وع-ن-د ا÷ال-ي-ة
Óغا Êوعذوبة أا◊انه
ا÷زائرية ،نظرا لسشÓسشة أادائه ل أ
واخ -ت-ي-اره ل-ل-ك-ل-م-ات ا÷م-ي-ل-ة ،واŸت-اح-ة واÙب-وب-ة ل-دى
عششاق فنه ،كان درياسشة مطلوبا بكÌة أاينما حل وار–ل
نظرا لقيمة هذه القامة الفنية وقدرته على الداء الرائع
Óغا.Ê
ل أ

فنان تشسكيلي بامتياز
رغم تفوقه البارع ‘ الطرب والتلح Úوالغناء إال أانه
ابدع ‘ الفن التششكيلي وفن الزخرفة واŸنمنمات وقد
أاقام عدة معارضس ‘ هذا الفن اŸتميز عن الغناء ،ولذلك
فإان عمÓق الطرب العصشري ،والصشحراوي هو فنان من
الطراز العا‹ ،حيث ابدع ‘ أاك Ìمن مناسشبة بتقدÁه
للوحات خاصشة بالرسشم التششكيلي الذي أاحبه وأابدع فيه
مثلما أابدع ‘ الغناء.
QÉ¡°TGE

غيابه عن حفل قرطاج الدو‹
ال -ذي -ن –دث -وا ع -ن ه -ذا ال-ع-مÓ-ق وصش-احب ا◊ن-ج-رة
اŸتميزة ‘ الغناء ذات يوم جاءته دعوة رسشمية من طرف
منظمي حفل قرطاج الدو‹ بتونسس إال أان اŸرضس ‘ تلك
اŸناسشبة حرمه من الذهاب وكان درياسشة من اŸدعوين
البرز واŸطرب Úالقدر على مسشتوى منطقة اŸغرب
العربي غ Òانه  ⁄يحضشر التكر Ëالذي حظي به العديد
من الفنان ÚاŸعروف Úعلى غرار عبد الوهاب الدكا‹،
وال -ت-ونسش-ي ن-اصش-ر ال-زغ-ن-دار وال-ف-ن-ان-ة اŸصش-ري-ة شش-ري-ف-ة
فاضشل التي زارت ا÷زائر ‘ حفل السشتقÓل الول سشنة
 ١٩6٣إا ¤جانب كبار الفنان ÚاŸصشري Úالذين غنوا للثورة
ا÷زائرية يتقدمهم ﬁمد قنديل ،كرﬁ Ëمود فائزة
كامل ،إاضشافة إا ¤أاصشحاب الفكاهة ﬁمود ششكوكو ،الفرقة
اŸاسشية بقيادة اŸوسشيقار احمد ا◊فناوي وا◊فل أاقيم
«Ãلعب فرحا »Êباب الوادي ولذلك أاعزائي القراء هذه
فكرة بسشيطة عن هذا ا◊فل اŸتميز وسشنعود إاليه ‘
اعدادنا القادمة بالتفصشيل.

درياسسة أاسستاذ ابنه عبدو درياسسة

كان للحاج درياسشة الفضشل الكب Òعلى ظهور ابنه عبدو
درياسشة الذي أاصشبح مطربا متميزا ‘ ا÷زائر وخارج
ا÷زائر وحتى ‘ الدول العربية ،واوروبا حيث غنى من
أاغا Êأابيه عدة أاغا Êمنها (‚مة قطبية ،اŸمرضشة.)..

أاغا Êدرياسسة الشسهÒة

ل -ل -ح -اج دري -اسش -ة م -ئ -ات األغ -ا Êواألن -اشش-ي-د ال-وط-ن-ي-ة
والقصشائد إا‰ا األغا Êالتي نالت ششهرة كبÒة داخل الوطن
وخ-ارج-ه‚ ،م-ة ق-ط-ب-ي-ة ،اŸم-رضش-ة ،ال-ت-ف-اح-ة ،ي-اﬁمد،

ال -ق -م -ري ،ي-ا رشش-ي-دة ،ي-ح-ي-او ولد بÓ-دي،
وهذه األغنية حيا بها اÿضشر يوم تأاهلوا
إا ¤ك- - - - -أاسس  ١٩٨٢وب -ق -يت ه -ذه األغ-ن-ي-ة
مششهورة إا ¤اليوم تÎددها األجيال كلما
ف -از اÿضش -ر ه -ن -ا وه -ن -اك وه -ذه األغ-ن-ي-ة
أاع -طت ل -ل -ح-اج بصش-م-ة م-ت-م-ي-زة ‘ ح-ي-ات-ه
ال -ف -ن-ي-ة ألن-ه-ا ت-ع Èع-ل-ى أام-ور مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة
واعدة وهو ‚اح أابناء ا÷زائر بصشفة عامة.

التكرÁات

كّرم فنان ا÷زائر واŸغرب العربي ‘ أاك Ìمن مكان،
غ Òأان تكرÁه من وزارة الثقافة ‘ عهد الوزير عز الدين
مهوبي ،يقولون أانه كان متميزا.

مهرجان قرطاج

Ãن -اسش -ب -ة غ -ي -اب دري-اسش-ة ع-ن ال-ت-ك-ر Ëف-إان اب-ن-ه ك-ان
حاضشرا هناك ،بحسشب من –دثوا لنا فقدم عبدو درياسشة
تششكراته وامتنان والده Ÿنظمي اŸهرجان وﬁبيه بتونسس
لتفكÒهم ‘ تكرÁه وقد ششارك عبدو درياسشة ‘ هذا
اŸهرجان بقرطاج.

غنى بسسوريا

كما كانت له فرصشة كبÒة ح Úاسشتدعي كضشيف ‘
سشوريا ‘ أاحد اŸناسشبات الفنية الكبÒة وغنى عدة أاغاÊ
من أاغانيه اŸششهورة واÿالدة ،خاصشة أاغنية ‚مة قطبية
التي سشجلها آانذاك بالبيضس واألسشود وكان ا◊فل هناك
متميزا حيث ششارك أاك ÈاŸطرب Úالعرب ،والسشوريÚ
وكان هذا سشنة  ،١٩٧٤كما غنى أايضشا درياسشة باŸغرب
الششقيق  ١٩٨٩نظرا للعÓقة الفنية واألخوية التي تربطه
مع مطربي اŸغرب وتونسس وغÒهم من الدول العربية ألن

درياسشة فنان مثقف ويعرف كيف يوظف ثقافته الفنية
أاينما حل وار–ل.

ا◊ياة الفنية

ان رابح درياسشة يبقى قامة خالدة ،ألنه مؤولف ومغني
وم -وسش -ي -ق -ي وم-ل-ح-ن وك-اتب ك-ل-م-ات ،وه-و م-ن رواد ال-ف-ن
ا÷زائ -ري ،وك -ان م -ن األوائ -ل ‘ السش -ت-قÓ-ل ح-يث غ-ن-ى
النششيد اŸششهور له حزب الثوار ثم تليها أاناششيد أاخرى
وأاغا Êعلى غرار ‚مة قطبية ،أاولد بÓدي ألنه فنان
عبقري ومثقف ومتششبع بالطابع الششعبي البدوي ا÷زائري
األصشيل ،حيث أاعاد بعضس األغا ÊالششهÒة لغÒه على غرار
«حيزية» وقام بأادائها Ãسشتوى فني راق ،يششهد له ا÷ميع.

رحلة فنية مع ذكريات بلبل مدينة الورود

انها رحلة ذكريات بحق مليئة بال‚ازات الثقافية والفنية
وال◊ان لفنان خرج من رجم مدينة الورود ،اŸدينة التي
خرج منها عمالقة فن الزمن ا÷ميل على غرار عبد الرحمان
عزيز وأاخيه وﬁمد رششدي .ان رابح درياسشة صشاحب الكلمة
Óت م-ك-ت-ب-ة اإلذاع-ة
واآلداء ف -ان-ت-اج-ات-ه ال-وط-ن-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة م -أ
وال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري وغÒه-ا م-ن اŸك-ت-ب-ات ال-ف-ن-ي-ة لتبقى
منقوششة ‘ قلوب عششاق هذا الفنان ،كما سشيذكرها جيل بعد
جيل ألن ا◊اج رابح درياسشة يبقى مبدعا ‘ األ◊ان والغناء
ومنفردا بصشوته اŸتميز ،إانها ذكريات العمالقة التي تبصشم
ع Èصشفحة «الششعب» الفنية وتواكب مسشÒة كل األجيال ‘
اÛال الفني األصشيل ودرياسشة واحد من األصشالة ا÷زائرية
اŸتفتحة على عا ⁄الفن الراقي.

إأعدأد:

الخميسس  0٧نوفمبر  ٢0١٩م
الموافق لـ ١0ربيع األول ١44١هـ

نوفم Èيأ ِقبلة
الثوار

بقلم أمينة

م - -رح - -ب - -ا بك ي- -ا ن- -وف- -مÈ
اÿامسس و السص- -ت Úم- -رح- -ب -ا
ب- - - -وق- - - -ف- - - -ة ال- - - -ع- - - -رف - - -ان و
ال-ت-ب-ج-ي-ل..ف-ا÷زائ-ر ‘ ع-ز
ح- -ري- -ت- -ه- -ا ت -ن -ح -ن -ي إاك -رام -ا
’ب-رار و ل-بصصمة
لشص-ه-دائ-ه-ا ا أ
’حرار..مرحبا
›اه-دي-ها ا أ
ي -ا شص -ه -ر خ Òو ب -رك-ة ،شص-ه-ر
غ› Òرى ال- -ت- -اري- -خ ع -ن -د
م -ط -ل -ع ف -ج -ر و م-ا أاحÓ-ه م-ن
ف - -ج - -ر قصص - -م ظ- -ه- -ر ال- -ع- -دو
ال- - -غ- - -اشص- - -م و ق- - -ه - -ره و ب - -دد
جÈوت -ه ب -ك -ل -م -ة ع -ظ -ي-م-ة
رددها الشصعب و اسصتجاب لها
الرب .
م - - -رح - - -ب - - -ا ي - - -ا ن- - -وف- - -مÈ
التضصحيات يارمز الكرامة و
’رتقاء يامن اخÎت دماء
ا إ
الشصرف لتلبسصها مدى ا◊ياة
..مرحبا يامن علsمت الكون
’نسصانية كلمة
كيف تكتب ا إ
«شصهادة «على جب Úالتاريخ
،،وي -ام-ن ل-ق-نت ال-ع-دو درسس
ال -ب-ط-ول-ة و دسصت ب-ك-ل ف-خ-ر
ع- -ل- -ى ق- -وان Úا’سص- -ت- -ع- -م -ار
وأاجÈت أانفه أان يركع –ت
نعال حماة ا÷زائر ..
’مسس و اليوم و
مرحبا با أ
غ - -دا ب - -ع - -ون ال - -ل - -ه ت - -ع- -ا¤
..مرحبا يا عنوان اسصتقÓلنا
و حريتنا و وحدتنا و ‰ونا
و ارزده- - -ارن- - -ا ..م- - -رح- - -ب- - -ا
ب- -ن- -وف- -م Èا÷زائ- -ر و م- -ه- -د
ال -ب -ط -ول -ة و ح -ي -اة ال -ع-زة و
الشصرف..

أمينة جابالله
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من تأاليف
وإأخرأج :
بنانـــي عمــــار

« م ـــــــ أ ذ ا ل ــــــ و ع ـــــــــ أ د ا ل ــــ ش س ـــــ ه

ال-ط-فل  :1ه - -ذا ق Èج - -دي ال- -ذي
اسستشسهد أاثناء الثورة التحريرية .
الطفل :2وهل لك أان –كي ‹ عن
اŸع -رك -ة ال-ت-ي اسس-تشس-ه-د ف-ي-ه-ا ج-دك ،
وه-ذا ألك-تب ب-ح-ث-ا ت-اري-خ-ي-ا ح-ول ه-ذه
اŸعركة.
ال-طفل  :1ي-ا زم-ي-ل-ي ال-ع-زيز الشسيء
الذي يح ÊÒهو عدم معرفتي للمعركة
التي أاسستشسهد فيها جدي .
أابي عندما صسعد جدي إا ¤ا÷بل كان
عمره حوا‹  06أاشسهر .
وعندما اسستشسهد كان عمره سسنت.Ú
أاما جدتي أاي أام أابي ماتت وعمر أابي
 05سسنوات.
بقي أابي يتيما عند خاله الذي ل يعلم
شسيئا عن جدي.
وبقيت األمور هكذا .
لقد فتشس أابي كثÒا Ÿعرفة أاسسباب
وف- -اة ج- -دي ل- -ك- -ن دون ج -دوى لأن ك -ل
ال-ذي-ن شس-ارك-وا ‘ اŸع-رك-ة اسس-تشس-ه-دوا
و‘ هذا اŸكان بالذات.
الطفل :2يعني أان أاباك ل يعرف

شسيئا عن هذه اŸعركة .
وكيف نتحصسل على اŸعلومات اآلن.
ه- -ي أان ت- -ذهب إا ¤م- -ق- -ر م- -ن- -ظ- -م -ة
اÛاهدين علنا ‚د أاحد ا÷نود الذي
على األقل يعطينا معلومات حول هذه
اŸعركة.
الشصهيد :1أان- -ا أاسس- -م -ع -ت -ك -م راك -م

أا–وسس -وا ت-ك-ت-ب-وا ت-اري-خ ح-ول اŸع-رك-ة
أانتعانا سسجلوا سسجلوا يا أاولدي التاريخ
سسجلوا .
الشص-هيد  ‘ :1سس -ن -ة  54ل-ب-ينا نداء
جبهة التحرير والتحقنا با÷بل وهذا
من أاجل –رير ا÷زائر من السستعمار
الفرنسسي.

أاملكأر كأبرال
صسأحب مقولة ا÷زائر مكة الثوار
عبارة تصسف مدى أاهمية الدور الذي لعبته ا÷زائر ‘ –رير العديد من الدول خاصسة
منها األفريقية..لكن من صساحب مقولة ا÷زائر مكة الثوار؟
هو الغيني أاملكار كابرال زعيم ا◊زب األفريقي لتحرير غينيا وجزر الرأاسس األخضسر،
كان Áتاز بحسس عال ‘ التعب. Òوالتاريخ يشسهد له بالعديد من الردود الراقية و القوية
،ويذكر أانه ذات مرة وهو ‘ أاحد مؤو“راته التي كان يÎأاسسها با÷زائر العاصسمة طلب
منه أاحد الصسحفي Úتفسس Òعبارة ا÷زائر مكة الثوار فأاجابه قائ»:ÓاŸسسلمون يحجون
إا ¤مكة واŸسسيحيون إا ¤الفاتيكان و ا◊ركات التحررية إا ¤ا÷زائر «.

’غواط
زكرياء مسصعودي من ا◊ويطة و’ية ا أ

سسأأكون العداء األول ‘ أاول نوفم Èبدعواتكم

‘ اتصص- -ال ه- -ات -ف -ي م -ن و ’ي -ة
ا’أغ-واط وب-الضص-ب-ط م-ن م-نطقة
ا◊وي -ط -ة اأب -ى ال -ط -ف-ل زك-ري-اء
مسصعوي اإ’ اأن يشصاركنا تطلعاته
‘ ال -ف -وز ب-ال-ل-قب ا’أول ‘ سص-ب-اق
العدو الريفي الذي سصيقام غدا
ال- - - - - -ف- - - - - -ا— م - - - - -ن ن - - - - -وف - - - - -مÈ
ا’أغر..ومضصمار السصباق سصيكون
–دي- - - -دا م - - -ن ا◊وي - - -ط - - -ة اإ¤
ت-اج-رون-ه م-اي-ع-ادل سص-اعت Úمن
ا ل ع د و ..
ب- -ك- -ل ح- -زم و ع- -زم ي -ري -د زك -ري -اء
ا ف ت ك ا ك ل ق ب ا ل ب ط ل و ب Óم نا ز ع و ك م ا
ج ا ء ع ل ى ل س س ان ه  » :ه د ‘ م ن ا ل س س با ق
ا ل ذ ي ي ع ت  Èك ا أ و ل م ش س ا ر ك ة ‹ ا أ ن اأ ح ق ق

ح -ل -م اأم -ي و اأب -ي واإخ -وت -ي وخ -اصس -ة
ج -دي اÛاه -د و اŸق -اوم ج -اب-ال-ل-ه
اأح-م-د ال-ت-ج-ا..Êال-ذي ح-دث-ني كثÒا
ع -ن اآث -ار ت-لك ال-رصس-اصس-ات اŸع-ل-م-ة
ع ل ى ج س س د ه و ذ را ع ه ال ش س ا ه د ة ع ل ى
بشس - -اع- -ة ال- -ع- -دو ،و‘ ن- -فسس ال- -وقت
شس -اه -دة ع -ل -ى ق -ي -م -ة ا÷زائ-ر ال-ت-ي
م ا ز ا ل ت ا ل شس م س س س س ا ج د ة ب  Úق د م ي ه ا
ل ت ط ل ب من ها ا ÷ ن س س ي ة » .
ي ذ ك ر ا أ ن م س س ع و د ي ز ك ر يا ء س س بق ل ه و
ا أ ن ش س ا ر ك ‘ ر ك ن ل غز و ه د ي ة ر ف ق ة
اأخ - -وه ال - -ت - -واأم ﬁم - -د ال - -ط- -اه- -ر و
شس-ق-ي-ق-ت-ي-ه ف-اط-م-ة الزهراء الباتول و
اإكرام..

ج ا ب ا لل ه أ م ي ن ة

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

داء»
الشصهيد :2ج - -اه - -دن - -ا ‘ الشس- -رق
..غرب..وسسط..وجنوب ا÷زائر
الشصهيد :1اوقفنا ‘ وجه السستعمار
بالقوة والعزÁة
الشصهيد :2بالرغم أان عندهم أاسسلحة
كثÒة
الشصهيد :1الطيارات
الشصهيد :2الدبابات
الشصهيد :1الصسواريخ
الشصهيد :2رشساشسات
الشصهيد :1أام- -ا اح -ن -ا ك -ان ع -ن -دن -ا
اإلÁان بالله وبعضس
البنادق
الشصهيد :2أاغلبناهم ‘ عدة معارك
الشصهيد :1وغلبونا ‘ عدة معارك
لكن ا◊رية اختارت
دم -اء الشس -ه -داء وك -رام -ة اÛاه-دي-ن
..اإ ¤يوم الدين .
وه- -ك- -ذا ك -ان ن -ظ -ال ك -ل ا÷زائ -ريÚ
األحرار وكانت ا◊رية من نصسيب حماة
العرضس و األرضس ولتحيا ا÷زائر

َمهـُْد األبَطألِ

ك نسسـتنشسـُق منـكَ
بل ـُد األحـ ـراِر اأتين ـ ـا َ
ا◊ـري sـة
ك
ب من َ
الشسم ُسس بأارضس َ
ك سساج ـدةٌ بل تطل ُ
ا÷نسسـيـsة
ك
و الـزهـُر يقبـُل وله ـانـا وجناِت ثـرا َ
القدسس ـيsـة
ظـكِ اللُه ج ـزائـ ـَرنا و أادام ـ ِ
يحف ُ
ك تـاج ـا
أابـدي ـا
دم الشسـه ـ ـداِء رأاين ـ ـاُه ‘ أارضِس ِ
ك ضساَء
t
قناديÓ
ت َلوزا ً ُمخضسـرا أاهـداكِ النصسـَر و
قـد أانب َ
إاكليـÓ
ف
ويغرُد حtبك ‘ جسسدي كالطيـِر يـَُز t
مـواويـÓ
يـا منب ـَع ع ـxز ُيلِهُمن ـا فلتشسـهـْد كـtل
البشس ـريـ ـة
ك اللُه جـزائ ـَرن sا و أادام ـ ِ
ظـ ِ
يحف ُ
ك تـاج ـا
اأبـدي ـا
تـاريـُخ العـا ِ ⁄اأنـبـئـنـا عن أارضٍس َتسسطَُع
بالفخِر
ك مهـُد األبط ـاِل و بـأانـ ِ
و بأانـ ِ
ك يـ ُنـب ـوُع
الفجـرِ
ف تقبيـلي تـ ُربَتـَكِ “جيـُدكِ يرفُع
شسـََر ٌ
‹ َقْدري
ت ِبأارضِس ِ
ت
ك لن أاخشسى فاŸو ُ
مادم ُ
بأارضِسكِ حرsيـة
ظـكِ اللُه جـزائ ـَرنا و أادام ـ ِ
يحف ُ
ك تـاج ـا
أابـدي ـا
كلمات :د .رائد ناجي
أا◊ان :م .وائل البسسيوÊ
توزيع موسسيقيﬁ :مود عمار
إانتاج :جمعية جزائر ا - Òÿا÷زائر
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لبطال الّدور ( 16ذهاب)
Óندية ا أ
كأاسش العرب ل أ

القوة ا÷وية العراقي – مولودية ا÷زائر غدا على ال ّسساعة 14:00

«إلعميد» يطمح Ÿوإصشلة إ’نتصشارإت وإ’قÎإب من إلّتأاهل

ي -خ -وضش غ -دا ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
ا÷زائ - -ر ب - -داي - -ة م - -ن السس - -اع - -ة
ال -راب -ع -ة مسس-اء ب-ت-وق-يت ال-ع-راق
وال-ث-ان-ي-ة ب-ع-د ال-زوال ب-ال-توقيت
ا÷زائري مباراة ذهاب الدور 16
لن- -دي- -ة
م - -ن م - -ن - -افسس - -ة ك - -أاسش ا أ
لبطال ضسد نادي القوة
العربية ا أ
ا÷وية العراقي Ãلعب «أاربيل»،
وكله عزم على مواصسلة سسلسسلة
لي-ج-اب-ي-ة اÙققة منذ
ن-ت-ائ-ج-ه ا إ
ان -طÓ-ق اŸوسس-م وال-ع-ودة ب-نصس-ف
ورق -ة ال -ت -أاه-ل م-ن ال-ع-راق ح-ت-ى
ي- -خ- -وضش م- -ب -اراة ال -ع -ودة ب -أاكÌ
راحة.
ﬁمد فوزي بقاصش

يدخل أاشسبال اŸدرب الفرنسسي برنارد كازوÊ
مباراة القوة ا÷وية Ãعنويات جد مرتفعة ،بعدما
منحت الرابطة الوطنية لكرة القدم نقاط مباراة
إا–اد بسسكرة عن ا÷ولة التاسسعة من اÎÙف
اأ’ول ل- -ل -م -ول -ودي -ة ال -ت -ي ع -ادت لصس -دارة لصس -ادرة
البطولة ،وهو ما سسيجعل العاصسمي Úيدخلون لقاء
القوة ا÷وية وكلهم ثقة لتحقيق نتيجة إايجابية
ج -دي -دة وإاضس -اف -ة ال -ف -ري -ق ال -ع -راق -ي إا ¤ق -ائ -م-ة
ضسحاياهم هذا اŸوسسم ،هم الذين  ⁄يتذوقوا طعم
الهزÁة ‘  10مباريات كاملة منذ انطÓق اŸوسسم
الكروي ( ،)2020 - 2019حيث “كنوا من –قيق
الفوز ‘ سسبع مناسسبات منها فوز مع ظفار العماÊ
‘ ملعب  5جويلية اأ’وŸبي ‘ ذهاب الدور 32
وثÓث تعاد’ت بينها التعادل الذي أاهل اŸولودية

إا ¤الدور ا◊ا‹ من اŸنافسسة العربية ،وهو ما
ي -ج -ع -ل م -ن اŸول -ودي-ة ف-ري-ق-ا صس-عب اŸن-ال أام-ام
منافسش توقف عن النشساط الكروي اÙلي بسسبب
جج اأ’وضساع اأ’منية ‘ العراق ،وهو ما اشستكى
تأا ّ
م -ن -ه م -درب ال -ف -ري -ق ال -ع-راق-ي أاي-وب أاوديشس-ي ‘
تصسريحات صسحفية أانه كان يتمنى مقابلة اŸولودية
‘ ظروف أافضسل مع تواصسل اŸنافسسة اÙلية
التي تسسمح لفريقه أان يكون ‘ قمة جاهزيته ،حيث
أاوضسح بأان فريقه اكتفى بالتدرب وبخوضش أاكÈ
عدد من اŸباريات الودية –ضسÒا للقاء الكأاسش
العربية.
يخوضش رفقاء القائد اأ’نيق سسفيان بن دبكة
مواجهة القوة ا÷وية العراقي وعينهم على العودة
بفوز أاو تعادل إايجابي ،بعدما أاّكد كازو Êبأاّنه على
الفريق التسسجيل ‘ العراق لكي يكون لذلك الهدف

التأاث Òاإ’يجابي ‘ مباراة العودة ،وهو
ما سسيسسمح أ’صسحاب البذلة اÿضسراء
وال -ب-يضس-اء م-ن خ-وضش ل-ق-اء ال-ع-ودة ه-ن-ا
با÷زائر بنوع من الراحة والعمل على
التأاهل إا ¤الدور اŸقبل من اŸنافسسة
ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي يسس-ت-ه-دف-ه-ا ال-ع-م-يد هذا
اŸوسس - -م م - -ن أاج - -ل ﬁاول - -ة إان - -ع- -اشش
خ-زي-ن-ت-ه ،خصس-وصس-ا أان ال-ق-ي-م-ة اŸادي-ة
اŸقدمة ‘ نهاية البطولة مغرية تصسل
إا 5 ¤مÓي Úدو’ر ،وهو ما سسيسساعد
إادارة «ب -ط -رو »Êع -ل -ى ح -ل ال -ك-ث Òم-ن
اŸشس -اك-ل ال-ع-ال-ق-ة ‘ ال-ف-ري-ق وت-دع-ي-م
التشسكيلة اŸوسسم اŸقبل بعناصسر قوية
يتقدمها مهاجم إافريقي كب◊ Òل العقم
الهجومي الذي يتخبط فيه الفريق منذ
أاربع مواسسم كاملة.
من جهة ثانية ،يدخل ال ّ
Óعبون هذا
اللقاء بإارادة كبÒة لتحقيق الفوز ‘ هذا
اللقاء والعمل على الذهاب إا ¤أابعد دور
‡كن ‘ اŸنافسسة ،فبغضش النظر عن
ت-ذوق حÓ-وة ال-ت-ت-وي-ج وإاسس-ع-اد اأ’نصس-ار
Óل- -ق -اب ،وع -دت إادارة
اŸت- -ع- -طشس Úل - -أ
الفريق الÓعب Úقبل التنقل إا ¤العراق
بجني ما قيمته  200مليون سسنتيم لكل ’عب كمنحة
التتويج ،وهو ما سسيزيد من رغبتهم وإاصسرارهم
على بلوغ أادوار جد متقدمة ‘ هذه اŸنافسسة.
ه -ذا وسس -ي-غ-يب ع-ن ل-ق-اء ال-ق-وة ا÷وي-ة اŸق-رر
عشس -ي -ة ال -غ -د Ãدي -ن -ة «أارب-ي-ل» ال-رب-اع-ي (رب-ي-ع-ي،
مروا ،Êمقرا Êوبن عروسش) الذين  ⁄يتنّقلوا مع
الفريق إا ¤العراق ÿوضش هذا اللقاء ،حيث أان
اأ’ول يعا Êمن إاصسابة تلقاها ‘ لقاء الداربي ضسد
نصسر حسس Úداي ،فيما ترك الطاقم الفني بقيادة
اŸدرب ك- -ازو Êال- -ب- -ق- -ي- -ة –ت تصس -رف ال -ف -ري -ق
الرديف ،كونهم يعانون من نقصش اŸنافسسة ومن
النقصش البد Êجراء ابتعادهم الطويل عن اŸيادين
بسسبب اإ’صسابة.

بعد معاناته من مشساكل ‘ القلب

فرحا Êيعود إإ ¤إÓŸعب بدإية من مرحلة إلعودة
ع- -رفت أازم- -ة الÓ- -عب ه -واري
ف -رح -ا Êان -ف -راج-ا ب-ع-د أان ت-لّ-ق-ى
لخضسر من أاجل العودة
الضسوء ا أ
ا ¤اÓŸعب ب -داي -ة م -ن م -رح -ل -ة
ال-ع-ودة ع-قب شس-ف-ائ-ه من اŸشساكل
التي كان يعا Êمنها على مسستوى
القلب.
عمار حميسسي
اقÎب هواري فرحا Êمدافع وفاق سسطيف من
العودة إا ¤اÓŸعب بعد ابتعاده لفÎة طويلة بسسبب
م -ع -ان -ات-ه م-ن مشس-اك-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ق-لب ،وك-ان
الÓعب عانى ‘ وقت سسابق من مشساكل صسحية
دفعت بطبيب ا’–اد ا÷زائري لكرة القدم إا¤
إاج -ب -اره ع -ل-ى ال-رك-ون ل-ل-راح-ة Ÿدة  3أاشس-ه-ر قبل
إاخضس -اع -ه ل -كشس -وف -ات ط -ب -ي-ة ج-دي-دة ل-ل-ت-أاك-د م-ن
سسÓمته.
وت -ن ّ -ق -ل ف -رح -ا Êأامسش إا ¤ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة

وال -ت -ق -ى ب -ط -ب -يب ا’–ادي-ة إ’ج-راء ال-ف-ح-وصس-ات
ال- -ط- -ب- -ي -ة ال Ó-زم -ة ق -ب -ل ت -ل -ق -ي الضس -وء اأ’خضس -ر
’سستئناف التدريبات رفقة الوفاق ،ومن اŸنتظر
أان يتابع ا÷هاز الطبي للوفاق تفاصسيل الÈنامج
التأاهيلي لفرحا Êوفقا لتوصسيات طبيب «الفاف».
وتعت Èعودة فرحا Êلفريق وفاق سسطيف ورقة
مهمة ‘ تشسكيلة اŸدرب التونسسي نبيل الكوكي
الطامح ‘ قيادة النادي إا– ¤قيق مرتبة متقدمة
‘ البطولة رغم أان عودة الÓعب لن تكون قبل
نهاية مرحلة الذهاب.
وطلب ا÷هاز الطبي ل–Óادية من نظÒه ‘

وفاق سسطيف وضسع برنامج خاصش لÓعب من أاجل
ت-ف-ادي الضس-غ-ط ع-ل-ي-ه ح-ت-ى ’ ي-ت-أاث-ر م-ن ال-ن-اح-ية
السس-ل-ب-ي-ة ،وت-ع-ود ح-ال-ت-ه إا ¤م-رح-ل-ة الصس-ف-ر م-ثلما
كانت.
وعقد طبيب ا’–ادية جلسسة عمل مع نظÒه ‘
وفاق سسطيف من أاجل إاخضساع فرحاÛ Êموعة
من ا’ختبارات البدنية ،ومعرفة مدى تأاثره من
هذه الناحية مع مراقبة حالة قلبه خÓل اÿضسوع
لهذه ا’ختبارات.
واسستغلّ طبيب ا’–ادية الفرصسة من أاجل أان
ي- -ط- -لب م- -ن ن- -ظÒه ‘ وف -اق سس -ط -ي -ف م -ن -ح ك -ل
اŸعلومات اŸتاحة ا ¤اŸدرب من أاجل معرفة
حالة الÓعب بالتفصسيل حتى ’ يضسغط عليه من
خÓل إاشسراكه مباشسرة ‘ اŸباريات.
ويعد فرحا Êمن الÓعب ÚاŸهم ‘ Úفريق
وفاق سسطيف ،حيث سساهم بشسكل كب ‘ Òالنتائج
التي حققها النادي خÓل اŸوسسم اŸاضسي قبل أان
يتوقف عن اللعب بسسبب معاناته من مشساكل على
مسستوى القلب.
وتأاّثر الوفاق كثÒا بغياب فرحا Êخاصسة أانه
كان ’عبا أاسساسسيا ‘ الفريق ،وسسمح له اŸسستوى
اŸميز الذي قدمه بالوصسول ا ¤اŸنتخب الوطني.

بعد رحيل كوفاتشش

فينغر ’ Áانع فكرة تدريب بايرن ميونيخ

فتح اŸدرب الفرنسسي اıضسرم ،آارسسÚ
فينغر ،الباب أامام توليه تدريب بايرن ميونخ
و’ يشسغل فينجر أاي منصسب حاليًا ،منذ رحيله
عن آارسسنال ‘ صسيف  ،2018وهو ما جعله
ي -دخ -ل ق -ائ -م -ة اŸرشس -ح Úل-ق-ي-ادة ال-ع-مÓ-ق
البافاري ،الذي أاطاح Ãدربه الكرواتي نيكو
كوفاتشش ،اأ’حد اŸاضسي.
وخÓ-ل تصس-ري-ح-ات ت-ل-ي-ف-زي-ون-ي-ة ،أاب-رزت-ه-ا
صسحيفة «بيلد» اأ’Ÿانية ،سُسئل فينغر عن مدى

رغبته ‘ تدريب بايرن ،فأاجاب« :بالطبع أاريد
ه -ذا..ل -ق -د أامضس -يت ح -ي -ات -ي ك -ل -ه -ا ‘ ع-ا⁄
ال -ت -دريب ،وأاي م -درب ‘ م -وق-ف-ي سس-ي-ف-ت-ق-د
ال -ف -وز ب-اŸب-اري-ات وال-ت-حضس Òل-ه-ا ،والشس-ع-ور
بالرضسا بعد ذلك».
واسستطرد« :بالتأاكيد أاود ذلك ،فأانا بدأات
ه -ذه اŸه -ن -ة م -ن -ذ أان ب-ل-غت  33ع-اًم-ا ،حتى
وصسو‹ لـ 69عاًما دون أاي توقف ،وكل ذلك ‘
أاع- - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - -ى مسس- - - - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - - - -وى».

وكان فينغر قد ارتبط أايضسا بتدريب بايرن
ميونخ ،اŸوسسم اŸاضسي ،لكن إادارة النادي
قررت حينها اسستكمال مهمة كوفاتشش ،الذي
ت ّ- - -وج ب - - -ث - - -ن - - -ائ - - -ي - - -ة ال- - -دوري وال- - -ك- - -أاسش.
يذكر أانّ اŸدرب الفرنسسي تعّرضش لسسلسسلة من
ال -ه -زائ -م ال-ق-اسس-ي-ة ع-ل-ى ي-د ب-اي-رن ‘ ،دوري
أاب- -ط -ال أاوروب -ا ،خ Ó-ل سس -ن -وات -ه اأ’خÒة م -ع
آارسسنال.

تتعلق بتكوين الÓعب Úوتبادل اÈÿات

إبرإم إّتفاقية ششرإكة ب Úمولودية قسشنطينة وفالنسشيا إ’سشباÊ
ح ّ-ل م -دي -ر ال -ع Ó-ق -ات اÿارج -ي -ة ل -ن -ادي
ف -ال -نسس -ي -ا اإ’سس -ب -ا Êدام خ-ي-م-ي-ن-از رودري-غ-از
بقسسنطينة صسباح أامسش اأ’ربعاء ،وهذا إ’“ام
ت -ف -اصس -ي-ل إاب-رام ع-ق-دي شس-راك-ة ري-اضس-ي-ة بÚ
ناديي مولودية قسسنطينة وفالنسسيا الناشسط ‘
الليغا اإ’سسبانية لتكوين الÓعب ‘ Úقسسنطينة،
وهذا بعد ا’تفاق اŸبدئي الذي حدث بÚ
إادارت- - -ي «اŸوك» و»اÿف- - -اف- - -يشش» الشس- - -ه- - -ر
اŸاضس -ي ،ح -يث سس -ي -ت -ف ّ -ق -د م-دي-ر ال-عÓ-ق-ات

اÿارج -ي-ة ل-ل-ن-ادي ا’سس-ب-ا ÊاŸراف-ق ل-ف-ري-ق
«اŸوك» اŸل- -عب وال- -ن- -زل ال -ري -اضس -ي ،وه -ذا
إ’ب -رام ال -ت -وأام -ة ب Úال -ف -ري -ق ،Úح-يث سس-ي-ت-م
ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ال-ع-ق-د ال-ن-ه-ائ-ي شس-ه-ر ديسس-مÈ
اŸقبل ،أاي قبل نهاية سسنة .2019
يذكر أاّن ‡ثل فريق فالنسسيا حصسل على
التأاشسÒة لدخول ا÷زائر ،وهذا بعد اŸلف
الذي تقّدم به ‡ثل «اŸوك» أام Òبورحلي
لقنصسلية ا÷زائر بإاسسبانيا ،واŸتضسمن دعوة

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

رسسمية من قبل إادارة الرئيسش دميغة ’سستقبال
دام خ -ي -م -ي -ن -از رودري-غ-از ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ح-يث
سس -ي -حضس -ر ه-ذا اأ’خ Òمسس-اء ال-ي-وم اÿم-يسش
لقاء «اŸوك» بشسباب قايسش وبعد نهاية اللقاء
سسيعقد ندوة صسحفية.
Óشس- -ارة ،ي- -ع- -ت Èف- -ري- -ق اŸوك أاول ن- -اد
ل - -إ
جزائري يÈم شسراكة رياضسية مع ناد إاسسباÊ
Îﬁف بغرضش إانشساء أاكادÁية لكرة القدم.

العدد
18093
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نبيل الكوكي ،مدّرب وفاق سسطيف لـ «الشسعب»:

هدفنا إعادة إلفريق إ ¤سشك ّة إ’نتصشارإت
وإŸنافسشة على إأ’لقاب
أاّك- - - -د م - - -درب
وف- -اق سس- -ط- -ي -ف
ن-ب-ي-ل ال-كوكي ‘
حوار
لـ«الشس - - - -عب» ،أان
ف - -ري - -ق - -ه ق - -ادر
ع- -ل -ى ال -ع -ودة ‘
ال -ب -ط -ول -ة رغ-م
صسعوبة
اŸأامورية ‘ ظل
اŸنافسسة
ال - - -ك - - -بÒة م - - -ن
ع - - -دة أان - - -دي - - -ة
ت- -ط- -م- -ح ل- -ق- -ول
كلمتها هذا اŸوسسم.
حاوره :فؤواد بن طالب
قال الكوكي إانه وبدون غرور فإاّن للوفاق
توليفة جيدة ،وهو قادر على التدارك بدءا ً من
اŸباراة القادمة أامام ا–اد بلعباسش ،و‘ ظل
ه- -ذا ال- -ت -ع Ìواأ’ول م -ع ال -ك -وك -ي« ،الشس -عب»
ط -رحت ع-ل-ي-ه أاسس-ئ-ل-ة ح-ول وضس-ع-ي-ة ال-ف-ري-ق،
ورأايه ‘ اŸسستوى الفني العام للنصسف اأ’ول
من مرحلة الذهاب.

^ الشس - - -عب :ب - - -داي - - -ة م - - -ا ه- - -و
ت - -ق - -ي- -ي- -مك ‘ أاول م- -ب- -اراة –ت
إاشسرافك؟

^^ نبيل الكوكي :حقيقة لقد أادى فريقي
مباراة كبÒة وبأاداء متميز ،لكن إاذا عدنا إا¤
شسوطي اŸباراة فإاّننا كنا قادرين على زيارة
شس- -ب- -اك ب- -ل- -وزداد سس- -واء ‘ الشس- -وط اأ’ول أاو
ال -ث -ا ،Êأاي -ن “ّت -ع ا÷م -ه -ور ا◊اضس-ر وال-ذي
شساهد اŸباراة على الشساشسة يكون قد عرف
ب -أاّن ل -ل -وف -اق ’ع-ب Úم-ن ن-وع خ-اصش ،ي-ن-قصش
شسيء واحد وهو الفوز بلقاء أاو لقاءين ،فكل
العقد سستحل ويعود الفريق إا ¤ما يصسبو إاليه
بالنسسبة ‹ كمدرب جديد على رأاسش فريق من
ح -ج -م ال -وف -اق ،ف -أان -ا م-رت-اح ل-ل-م-ردود ال-ع-ام
وال - -ل - -عب ا÷م - -اع- -ي ،وه- -ذا م- -ه- -م ج- -دا ‘
حسساباتي اŸسستقبلية.

لخ- -ط- -اء ال- -واجب
^ م- -ا ه- -ي ا أ
تداركها؟

^^ إاجما’ فالتشسكيلة أاّدت مسستوى راقيا،
وبرهنت أانها ’ تسستحق اŸرتبة ا◊الية ،لكن
ه-ن-اك أاخ-ط-اء ت-ق-ن-ي-ة ي-جب تصس-ح-ي-ح-ه-ا ق-بل
اŸباراة القادمة أامام الضسيف ا–اد بلعباسش،
منها أاخطاء ‘ اÿط اÿلفي .وهناك قلة
الÎكيز لدى بعضش اŸهاجم Úوهذا ما حدث
جلوا أاك Ìمن
مع الشسباب ،لو رّكز هؤو’ء لسس ّ
هدف ،لكن بصسفة عامة فالفريق مكون من
توليفة مقبولة –تاج إا ¤الثقة ‘ النفسش،

وهذا ما سسنشسحنه ‘ التدريبات تواجدي على
رأاي ال -ع -ارضس -ة ه -و ال -ع -ودة ب-ال-ف-ري-ق إا ¤ج-و
ا’ن-تصس-ارات ،وسس-ن-ع-م-ل ب-ك-ل ج-ه-ودن-ا ك-جهاز
فني وإادارة من أاجل تدوير السسلبيات ،والبحث
عن اإ’يجابيات التي سستعطينا شسحنة أايضسا
فيه للتدارك.

^ م - -ا ه - -ي ق - -راءتك ل - -ت- -ع- -داد
الوفاق؟

^^ ما ’حظته ‘ أاول خرجة رسسمية
أامام متصسّدر البطولة ‘ مرحلتها اأ’و ،¤فإان
الوفاق ‘ صسحة جيدة وهو قادر على التدارك
م -ع أاي ف -ري -ق ،ن -ظ -را ل -ل -رغ-ب-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي
Ÿسس -ت -ه -ا ق -ب -ل اŸب -اراة وأاث -ن -اء اŸب -اراة ب-أان
الفريق بحاجة إا ¤فوز أاو فوزين لتحل عقدة
اإ’خ -ف -اق -ات ،وسسÎون وف -اقً-ا م-ن ن-وع خ-اصش
اآ’ن ال -ت -ع -داد أاع -رف -ه ،وسس ّ-ج -لت ال -ك -ث Òم-ن
النقاط التقنية الهامة ،أ’ن الفريق مّر Ãرحلة
صس -ع -ب -ة م -ن -ه -ا ال -ت -غ-يÒات ال-ت-ي ط-رأات ع-ل-ى
ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة وك-ذا ذه-اب رك-ائ-ز ال-ف-ري-ق
يتقدمهم جابو ،إاضسافة إا ¤اأ’مور اإ’دارية
التي كانت قابعة ‘ مكانها ،كلها عوامل أاثرت
سس -ل -ب -ا ع -ل -ى ن -ت -ائ -ج ال -ف -ري -ق ،وه -ذه اأ’م -ور
سستتح ّسسن شسيئا فشسيئا مع اإ’دارة ا÷ديدة،
وعليه فتواجدنا كتقنيÎﬁ Úف Úعلى رأاسش
ف -ري -ق م -ن ح -ج -م ال -وف -اق صس -احب اأ’ل -ق -اب
الوطنية والقارية والعربية ،ومن واجب عملنا
العودة به إا ¤سسكة ا’نتصسارات ،وبعث الثقة
‘ ن- -ف- -وسش ك- -ل الÓ- -ع -ب ،Úأ’ّن -ي م -ا Ÿسس -ت -ه
شسخصسيا أاّن الفريق يلعب بطريقة احÎافية
م - -ب - -ه - -رة ،وي - -جب أان ي - -ث- -ق ه- -ؤو’ء الشس- -ب- -ان
بإامكانياتهم ،أ’ن ما شساهدناه ‘ أاول حوار لنا
ك-ت-ق-ن-ي Úف-ال-ف-ري-ق ي-ل-عب ب-جرأاة تقنية عالية،
وه -و ق -ادر ‘ اÙط -ات ال -ق -ادم -ة ع-ل-ى فك
شسفرة عقم التهديف والفوز ،وهذا وارد جدا.
أاه-داف-ن-ا ج-م-ي-ع-ا واضس-ح-ة وه-و إاع-ادة بناء
الفريق إا ¤جو ا’نتصسارات ،كما لنا هدف
مهم وهو ضسمان البقاء ‘ اأ’ول اÎÙف،
واح -ت Ó-ل م -رت -ب -ة ت -ل -ي-ق Ãق-ام ه-ذا ال-ف-ري-ق
ال -ك -ب ،Òوال -ذي ي-ب-ق-ى رم-ز ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة
والقارية نظرا Ÿسساره التاريخي.

لو ¤لكرة القدم
الّرابطة اÎÙفة ا أ

–ديد توإريخ إŸباريات إŸؤوّجلة
كشسفت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم عن
م-واع-ي-د إاق-ام-ة اŸب-اري-ات اŸؤوج-ل-ة اÿاصس-ة
Ãسسابقة الدرجة اأ’و ،¤وأاعلنت الرابطة ‘
بيان لها أان مباراتي شسباب بلوزداد بضسيفه
جمعية الشسلف ،وشسبيبة السساورة مع مولودية
وه- -ران اŸؤوج- -ل- -ت Úع- -ن ا÷ول -ة السس -ادسس -ة،
سستلعبان يوم  16نوفم Èا÷اري ،وهو اŸوعد
الذي تقام فيه مباراة نادي بارادو مع ضسيفه
ا–اد بلعباسش اŸؤوجلة عن ا÷ولة التاسسعة.
بينما تقام مباراة مولودية ا÷زائر اŸتصسدر
م-ع ضس-ي-ف-ه شس-ب-اب أاه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج عن
اŸرحلة السسادسسة يوم  17من الشسهر ا÷اري.
وارج - -أات ال - -راب - -ط- -ة ال- -فصس- -ل ‘ ت- -اري- -خ
اŸواجهة التي Œمع ا–اد ا÷زائر بنادي
ب- -ارادو اŸت- -أاخ -رة ع -ن اŸرح -ل -ة السس -ادسس -ة.
وي-ل-ت-ق-ي م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر م-ع ضس-ي-ف-ه شس-بيبة
ال-ق-ب-ائ-ل يوم  13م -ن الشس -ه-ر ا÷اري ،ضس-م-ن
ا÷ولة العاشسرة التي تلعب السسبت اŸقبل.
يشسار إا ¤أان مولودية ا÷زائر يحل ضسيفا على
القوة ا÷وية العراقي غدا ا÷معة ‘ ذهاب
الدور  16من بطولة كأاسش ﬁمد السسادسش
Óبطال.
Óندية العربية ل أ
ل أ
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -ل-عب م-ب-اراة م-ول-ودي-ة
ا÷زائ -ر -شس -ب -ي -ب -ة ال-ق-ب-ائ-ل ي-وم ا’رب-ع-اء 13

نوفم .Èويندرج اللقاء ‘ اطار ا÷ولة 10
والذي كان م›Èا لـ  9نوفم Èقبل أان يؤوجّل
بسس -بب مشس -ارك -ة م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر ‘ ك-أاسش
ال -ع -رب ،ح -يث ي -واج -ه ف -ري -ق ال -ق -وة ا÷وي -ة
العراقي يوم ا÷معة  8نوفمÃ Èدينة أاربيل
‘ ذهاب الدور ثمن النهائي.
كما أان ا÷ولة  13للرابطة الثانية ،اŸقررة
‘  16ن -وف -م ،Èأا ُّخ -رت ل -ي -وم ا’رب -ع -اء 20
ن -وف -م ،Èبسس -بب مشس -ارك-ة ف-رق م-ن ال-راب-ط-ة
ال- -ث- -ان- -ي -ة ‘ ال -دور ال -ث -الث ا÷ه -وي ل -ك -أاسش
ا÷زائر.

جلة
برنامج اŸباريات اŸؤو ّ
 - 1شسبيبة السساورة  -مولودية وهران :ا÷ولة
 6يوم  16نوفم Èعلى ال ّسساعة  18 : 00سسا.
 - 2شسباب بلوزداد  -أاوŸبي الشسلف :ا÷ولة
 6يوم  16نوفم Èعلى ال ّسساعة  16 : 00سسا.
 - 3نادي بارادو  -ا–اد بلعباسش :ا÷ولة 9
يوم  16نوفم Èعلى ال ّسساعة  16 : 00سسا.
 - 4م - -ول - -ودي- -ة ا÷زائ- -ر  -أاه- -ل- -ي ب- -رج
ب-وع-ري-ري-ج :ا÷ول-ة  6ي -وم  17ن-وف-م Èعلى
ال ّسساعة  18 : 45سسا.

الخميسض  0٧نوفم 2019 Èم
الموافق لـ  10ربيع األول  1441هـ

إاعادة دفن رفات 150
شصهيد بباتنة

بن مسصعود ‘ زيارة إا ¤بشصار
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يقوم وزير اÛاهدين الطيب زيتو،Ê
لشسراف على
يومي  10و 11نوفم ،Èب إ
إاعادة دفن رفات  150شسهيد ،إا ¤جانب
إاح -ي -اء ذك-رى اسس-تشس-ه-اد ق-ائ-دي ال-ولي-ة
األو ¤التاريخية ﬁمود لعموري وأاحمد
نواورة.

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

جمعية جزائر ا Òÿتكرم
اÛاهدين وحفظة القرآان

Oó©dG

ي- -ق- -وم وزي- -ر السس- -ي- -اح -ة والصس -ن -اع -ة
التقليدية عبد القادر بن مسسعود يومي
 08و 09نوفم Èبزيارة عمل وتفقد ا¤
بشسار ،حيث سسيشسرف على الحتفالت
ال -رسس -م -ي -ة ل -ل-ح-ر‘ ا◊رة –ت شس-ع-ار:
«أاياٍد مبدعة وقوى منتجة» ،باإلضسافة
ا ¤الح-ت-ف-الت اŸن-ظ-م-ة ب-ب-ن-ي ع-باسض
Ãناسسبة اŸولد النبوي.

جÓب يÎأاسس اجتماعا
–ضصÒيا لقافلة مكافحة
تبذير اÿبز

18093

ت-ن-ظ-م «ج-م-ع-ي-ة ج-زائ-ر ا »Òÿحفل
على شسرف ›موعة من اÛاهدين،
كما تكرم ›موعة من حفظة القرآان
الكر/Ë
ي -تضس -م -ن ا◊ف-ل أان-اشس-ي-د م-ن ت-ق-دË
ف - -رق- -ة «ن- -غ- -م» ،وك- -ل- -م- -ات ح- -ول سسÒة
اŸصسطفى (صض) ،وذلك يوم السسبت 9
نوفم Èا÷اري ،على السساعة  14:00بعد
الزوال بقاعة اÙاضسرات التابعة لبلدية
بوزريعة.

إاحياء اليوم العاŸي للسصكري

يÎأاسض وزير التجارة سسعيد جلب،
ال- -ي- -وم ،الج- -ت- -م- -اع الول ال- -ت- -حضسÒي
للقافلة الوطنية Ÿكافحة تبذير اÿبز،
وذلك ب -ق -اع -ة اÙاضس -رات ب -اŸدي-ري-ة
العامة ا÷زائرية للمعارضض «صسافكسض»
ابتداء من السساعة  13:30زوال.

زرواطي تتفقد قطاع البيئة
بالبويرة

اللقاء Ã 412تحف
اÛاهد
ي-واصس-ل اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-جاهد
تسس -ج -ي-ل شس-ه-ادات اÛاه-دي-ن وي-ن-ظ-م
ال -ل -ق -اء ا÷م -اع -ي اŸوسس -ع رق-م (،)412
ال- -ي -ومÃ ،ق -ر اŸت -ح -ف وÃق -ر قسس -م -ة
اÛاهدين با◊راشض ‘ نفسض الوقت،
على السساعة العاشسرة ( )10:00صسباحا.
ي -ت -م ت -ن-اول م-وضس-وع «ك-ي-ف-ي-ة ح-م-اي-ة
اÛاهدين ظهور بعضسهم بعضسا وفك
ا◊صسار اŸضسروب عليهم أاثناء اŸعارك
اŸطوقة إابان الثورة التحريرية».

ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال- -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة ال -زه-راء زرواط-ي،
ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف-ق-د إا ¤ولي-ة
البويرة ،حيث سسيكون النطلق ابتداء
من السساعة  0٧:30صسباحا من أامام مقر
الوزارة.

الدالية تفتتح دورة عادية
للجنة التضصامن

أابواب مفتوحة على مركز
البحث ‘ ا◊ركة الوطنية

–يي جمعية مرضسى السسكري لولية ا÷زائر ،يوم  09نوفم Èا÷اري ،اليوم العاŸي لداء السسكري –ت شسعار« :العائلة
وداء السسكري والضسغط الدموي» ،وذلك ابتداء من السساعة  10:00صسباحا بحديقة التجارب ا◊امة.

ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -وط -ن-ي ل-ل-دراسس-ات
والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة أاول
ن -وف -م 1954 Èب -األب-ي-ار ،ال-ي-وم ،أاب-واب-ا
مفتوحة على نشساطاته.

نواب «م.شس.و» يناقشصون مشصروع قانون اŸالية
 ،اليوم ‘ ،جلسسة عامة مشسروع قانون اŸالية  2020وقان

يناقشض اÛلسض الشسعبي الوطني

م اŸؤوسصسصات الناشصئة

ندوة دولية لدع

م Èا÷اري ،ندوة

رانية يوم  16نوف

Ùلية والتهيئة العم
تا
تنظم وزارة الداخلية وا÷ماعا ال اŸرفق العام.
ت الناشسئة ‘ ›
ة لدعم اŸؤوسسسسا
دولي

ورشصة حول موقع اإ’عÓم اإ’لكÎوÊ

رلد ترايد سسان Îا÷زائر» ورشسات حول مواقع
نظم مكتب اإلسستشسارات «باندي نات وورك وو
ي
الصسحفي ،وذلك يومي  13و 14نوفم Èا÷اري.
اإلعلم اإللكÎو Êعلى اŸوقع

ون اÙروقات وذلك ابتداء من السساعة  09:30صسباحا.

اختتام
اŸلتقى الدو‹
للمذهب اŸالكي بع Úالدفلى
اليوم

ي ،وزير الشسؤوون الدينية
مهد
يختتم د .يوسسف بل -ق -ى ال -دو‹ ل -ل-م-ذهب
ألوق -اف ،ال -ي -وم ،اŸل -ت
وا
ضسنه ولية ع Úالدفلى.
اŸالكي  15الذي –ت
ام ت-ك-ون ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
الخ -ت -ت -
ج -لسس -ة الواحدة ( )13:00زوال.
السساعة

صصالون الرقمنة
والتكنولوجيا
بـ«الصصافكسس»
ت-ن-ظ-م م-ؤوسسسس-ة «ديجيتاك»،
‘ الفÎة اŸمتدة ب 11 Úإا¤
 14ن -وف -م Èا÷اري ،ال-ط-ب-ع-ة
ال- -ث- -ان- -ي- -ة لصس -ال -ون ال -رق -م -ن -ة
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا وذلك ب -قصس-ر
اŸع -ارضض الصس -ن -وب -ر ال -ب-ح-ري
«صسافكسض».

قطار جديد ب Úتبسصة وا÷زائر العاصصمة

طنية للنقل بالسسكك ا◊ديدية ،عن
تعلن الشسركة الو
ط ج -دي -د ي -رب -ط ب Úم -دي-ن-ة ت-بسس-ة
إاط -لق ،ق -ري -ب -ا ،خ -
ب-ه-دف ت-ق-ريب م-واط-ن-ي ال-ولي-تÚ
وا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة،
معاد تهيئته “اما مكون من عربات
وهذا على م Ïقطار
راقد) باإلضسافة إا ¤عربات جلوسض.
(م
ر دخوله حيز اÿدمة ابتداء من يوم
القطار من اŸنتظ
األربعاء  20نوفم Èا÷اري.

تشس- -رف وزي- -رة ال- -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي
واألسس -رة وقضس-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة،
ع -ل -ى اف -ت -ت -اح أاشس -غ -ال ال -دورة ال -ع -ادي-ة
السسنوية األو ¤للجنة الوطنية للتضسامن
بعنوان  ،2019اليوم ،على السساعة 8:00
صس- -ب -اح -ا ،ب -اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ت -ك -وي -ن
اŸوظ- -ف ÚاŸت- -خصسصس Úب- -ب- -ئ- -ر خ -ادم
با÷زائر العاصسمة.
خلل أاشسغال الدورة سسيتم بحث عدة
ملفات ،أاهمها تقييم حصسيلة نشساطات
اللجان التضسامنية اŸتخصسصسة ومناقشسة
سس-ب-ل اÿدم-ات ال-ت-ط-وع-ي-ة ،وك-ذا ط-رق
ت- -رق- -ي- -ة أاع- -م- -ال ال -تضس -ام -ن اŸلئ -م -ة
للضسرورة الوطنية واÙلية وظروفها.

اŸركز الثقا‘ اإ’سصÓمي
لبومرداسس يحتفي باŸولد
النبوي
ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ اإلسس -لم -ي
ل-ب-وم-رداسض ،ال-ي-وم ،ح-ف-ل م-ت-نوعا –ت
ع - -ن - -وان« :بسسÒة خ Òاألن - -ام ت- -ه- -ت- -دي
األق-وام» ،ونشس-اط-ا ث-ق-اف-ي-ا م-ت-نوعا منها
مداخلة حول سسÒة النبي عليه الصسلة
والسسلم ،عروضض مسسرحية ومداخلت
للتوعية بأاخطار اŸفرقعات ،ابتداء من
السساعة  09:30صسباحا Ãقر اŸركز.

ندوة حول التأامينات
تنظم شسركة تأام ÚاÙروقات ،ندوة
ل - -رؤوسس - -اء اŸؤوسسسس - -ات ومسس- -اع- -دي- -ه- -م
Ÿن-ط-ق-ة ال-وسس-ط ح-ول «ال-ت-أام-ي-ن-ات بÚ
الب -ت -ك -ار واŸراف -ق -ة» ،ي -وم الث -ن18 Ú
ن- - -وف- - -م Èا÷اري ،ب- - -اŸرك- - -ز ال- - -دو‹
للمؤو“رات.

موبيليسس تتعرضس لدعاية مغرضصة

«جازي» توسصع شصبكتها من ا÷يل الرابع إا 37 ¤و’ية

أاعلنت شسركة «جازي» عن توسسيع تغطيتها بشسبكة
ا÷
يل الرابع لتشسمل تسسع وليات جديدة هي :البيضض،
الشس
ل
ف
،
غ
ل
ي
ز
ا
ن
،
ع
Ú
“
و
ش
س
ن
ت
،
ا
Ÿ
سسيلة ،بسسكرة ،أام
ال -ب
و
ا
ق
ي
،
س
س
ي
د
ي
ب
ل
ع
ب
ا
س
ض
و
ت
ي
ب
ا
ز
ة
و
ت
د
ع
و
ز
ب
ائ-ن-ه-اا
◊
ا
ل
ي
Ú
و
ا
Ÿ
س
س
ت
ق -ب -ل -ي Úل -لسس-ت-ف-ادة م-ن ع-روضس-ه-او
خ
د
م
ا
ت
ه
ا
م
ع
ض
س
م
ا
ن
ا
ل
ت
ص
س
ال على شسبكة قوية وفعالة.
م -ع ه -ذه ال -ت-وسس-ع-ة ا÷دي-دة ،ال-ت-ي ت-ع-د ج-زًءا م-ن
اللت
زامات التي ” التعهد بها ‘ السسنة الثالثة لنشسر
الشس
ب
ك
ة
،
س
س
ت
غ
ط
ي
شسبكة جازي سسبعة وثلث Úولية

تعلن شسركة «موبيليسض» ،أانها تتعرضض حاليًا لدعاية مغرضسة ،هدفها النيل من معنويات عّمالها
وإاطاراتها والسسعي للمسساسض بسسمعتها ‘ السسوق ا÷زائري ،عن طريق ترويج إاشساعات كاذبة حول
مشساريع وهمّية وقيم خيالية واتهامات زائفة وباطلة ،مع العلم أان هذه األكاذيب مدعومة و‡ّولة،
غرضسها خلق الشسك والبلبلة.

يوم دراسصي حول السصكان والتنمية

سسكان والتنمية إا ¤ما بعد  ،2014الي

وم ،ابتداء من السساعة  08:30بإاقامة

صسصض إلعادة التقرير الوطني حول ال
ينظم يوم دراسسي حول السسكان يخ
ت اŸتخذة فيما يتعلق بركائز إاعلن
ل‚ازات واإلجراءا
القضساة ،األبيار.
سكان ا÷زائري ،Úمع تقييم شسامل ل إ
صسائصض الجتماعية والدÁغرافية للس
◊كم ،البيانات واإلحصساءات والتعاون.
يتناول التقرير اÿ
اŸسساواة ،الصسحة ،التنقل واŸوقع ،ا
بعد  .2014هذه الركائز هي الكرامة،
أاديسض أابابا
وزير الصسحة يÎأاسض اللقاء.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  ٠٧ن-وف-م : 1٩٥٧ Èصش-رح «ف-ي-ل-كسش ق-اي-ار»
رئ -يسش ا◊ك -وم -ة ال -ف -رنسش-ي-ة « اأن ج-ب-ه-ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي» ه-ي ال-وسشيط الوحيد
ب Úا◊ك- - -وم- - -ة ال- - -ف- - -رنسش - -ي - -ة والشش - -عب
ا÷زائري».
ل· اŸتحدة
^  ٠٧نوفم : 1٩٥٨ Èقررت هيئة ا أ
مسشاعدة ا÷زائري Úبتونسش واŸغرب .
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الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لول  1٤٤1هـ الموافق لـ  ٠٧نوفمبر  2٠1٩م
الخميسش  1٠ربيع ا أ

العدد 18093

يÎأاسشها الفريق ڤايد صشالح بنادي ا÷يشش ببني مسشوسش

ندوة تاريخية حول «دور ومكانة ا÷يشس ‘ اÛتمع»
«الششعب» يÎاأسض الفريق أاحمد ڤايد
صسالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسض
أارك -ان ا÷يشض ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ال-ي-وم
اÿم- -يسض  07ن -وف-م ،2019 Èف-ع-ال-يات
ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة ب -ع-ن-وان« :دور وم-ك-ان-ة
ا÷يشض ‘ اÛت- -م- -ع» ،وذلك ب -ال -ن -ادي
الوطني للجيشض ببني مسسوسض.

ج - -اء ه - -ذا ‘ ب - -ي- -ان وزارة ال- -دف- -اع
الوطني تلقت «الشسعب» نسسخة منه.
ت -ه -دف ه-ذه ال-ن-دوة ،ال-ت-ي ي-نشس-ط-ه-ا
›م -وع -ة م -ن اأ’سس-ات-ذة واÛاه-دي-ن،
إا ¤إابراز دور ا÷يشض ومسساهمته ،إا¤
ج - -انب اŸؤوسسسس- -ات اأ’خ- -رى ‘ ،ب- -ن- -اء
الدولة ا÷زائرية اŸسستقلة وال ّسسيدة.

أأم Úبلعمري

تبعا لعملية باششرتها بجبل الرياششة ‘ تيبازة

مفرزة للجيشس تقضشي على إارهابي Úوتضشبط أاسشلحة وذخÒة
«الششعب»  ‘ -إاطار مكافحة اإ’رهاب وتبعا
ل -ل -ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا وح-دات ا÷يشض ي-وم 03
ن -وف -مÃ 2019 Èن -ط -ق -ة ج-ب-ل ال-ري-اشس-ة ،ب-ل-دي-ة
ال -دام -وسض ،و’ي -ة ت-ي-ب-ازة/ن.ع ،1.قضست م- - -ف - -رزة
ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،صس-ب-اح يوم  06نوفمÈ
 ،2019ع -ل -ى إاره -اب-ي )02( Úب-ح-وزت-ه-ما مسسدسسÚ
( )02رشس -اشس Úم -ن ن -وع ك Ó-شس-ن-ي-ك-وف وك-م-ي-ة م-ن
الذخÒة .لÎتفع حصسيلة هذه العملية التي ’تزال
متواصسلة إا ¤القضساء على ثÓثة ( )03إارهابيÚ
وضس -ب-ط ثÓ-ث-ة ( )03مسس -دسس -ات رشس -اشس -ة م-ن ن-وع
كÓشسنيكوف.
تأاتي هذه العملية النوعية لتؤوكد ا÷هود ا◊ثيثة
لقوات ا÷يشض الوطني الشسعبي ‘ التعقب والقضساء
على هؤو’ء اÛرم Úع Èربوع البÓد لبسسط اأ’من
والسسكينة ‘ أاوسساط اŸواطن.Ú

...وتوقيف  22ششخصشا ومهاجرين غ ÒششرعيÚ

‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة

و‘ سس -ي -اق ال -ع -م -ل-ي-ات اŸت-واصس-ل-ة ال-ه-ادف-ة لصس-د
ان- -تشس -ار ظ -اه -رة اإ’ّت -ج -ار ب -اıدرات ب -ب Ó-دن -ا،
ضسبطت مفرزة للجيشض الوطني الشسعبي ،يوم 05
نوفم 2019 Èإاثر دورية تفتيشض Ãنطقة بني ونيف
ا◊دودية ببشسار/ن.ع ،3.كمية ضسخمة من الكيف
اŸعالج ُتقدر بسستة ( )06قناط Òو( )30كيلوغراما.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشض ،بكل من
“Ôاسست وب- - - - - -رج ب - - - - -اج - - - - -ي ﬂت - - - - -ار/ن.ع،6.
وتندوف/ن.ع )22 ( ،3.شس -خصس -ا وضس-ب-طت م-رك-ب-ة
( )01رب -اع-ي-ة ال-دف-ع و( )03دراج -ات ن -اري -ة و()21
مولدا كهربائيا و( )18مطرقة ضسغط وجهاز ()01
كشسف عن اŸعادن وأاغراضض أاخرى.
‘ سسياق آاخر ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني بأام
البواقي/ن.ع ،5.شسخصسا وضسبطوا بندقيتي ()02
صسيد ومسسدسسا ( )01تقليدي الصسنع ،باإ’ضسافة إا¤
م- -واد وم- -ع- -دات ت- -دخ- -ل ‘ صس- -ن- -اع -ة اأ’سس -ل -ح -ة
والذخÒة ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )06مهاجرين غÒ
شسرعي Úمن جنسسيات ﬂتلفة بالنعامة.

Áكن متابعته ‘ ا÷زائر..

عبور نادر لكوكب عطارد هذا ا’ثن 11 ÚنوفمÈ

^ ا◊ذر من النظر إا ¤الششمسس مباششرة بالع ÚاÛردة أاو بنظارات ششمسشية

«الششعب»  -سسيكون الفلكيون وا÷مهور العام ‘
ا÷زائر وبعضض دول العا ⁄يوم ا’ثن 11 ÚنوفمÈ
ا÷اري ،على موعد  ،مع حدث فلكي نادر ا◊دوث
يتمثل ‘ عبور كوكب عطارد أامام قرصض الشسمسض.
جاء هذا ‘ بيان أاصسدرته ا÷معية العلمية الفـلكـية ـ
البوزجـا ÊباŸدية تلقت «الشسعب» أامسض نسسخة منه.
أاكدت هذا ا÷معية العلمية الفـلكـية ـ البوزجـاÊ
مضسيفة  ،أان ا◊دث ﬁل ا’نتظار ،يبدأا العبور على
السس - - -اع- - -ة  12:35ظ- -ه- -را ب- -ال- -ت- -وق- -يت ال -ع -اŸي
(ا÷زائر1+:سسا) ويبلغ ذروته على السساعة ( 15:20ت
ع) لينتهي على السساعة ( 18:04ت ع) ،وتدوم مدة
العبور  5سساعات ونصسف.
وبحسسب ا÷معية التي يرأاسسها جمال فهيسض وهو
عضس -و ا’–اد ال -ع -رب -ي ل-ع-ل-وم ال-فضس-اء وال-ف-لك ،ف-ان
العبور ’ يحدث إا’ لكوكبي عطارد والزهرة فقط
لوجود مداريهما ب Úاأ’رضض والشسمسض ،أاو للقمر ‘
حالة الكسسوف.ونظرا لصسغر عطارد وقربه الشسديد
من الشسمسض ،فإانه سسيبدو كنقطة داكنة صسغÒة جدا
قطرها الظاهري بزاوية  12ثانية قوسسية  ،تنتقل
ببطء أامام الشسمسض من الشسرق نحو الغرب ،كما ’
Áكن مشساهدتها إا’ باسستعمال أاجهزة تلسسكوب مزودة
Ãرشسحات( )filtreلتفادي إا◊اق اأ’ذى بالع.Ú
جدير بالذكر ،أان عبور عطارد أاك Ìتكرارا من

عبور الزهرة لقربه وسسرعة دورانه حول الشسمسض ،
حيث يتم دورته حول الشسمسض ‘  88يوما فقط ،لذا
فهو ’ يحدث إا’ 14مرة فقط ‘ القرن الواحد و‘
شس -ه -ري م -اي أاو ن -وف -م Èم -ن السس -ن -ة  ،و آاخ -ر ع -ب-ور
لعطارد وقع يوم  9ماي 2016أاما القادم فسسيكون يوم
 13نوفم 2032Èبحول الله.
Áكن متابعة بعضض مراحل العبور القادم ‘ عدد
من دول العا ⁄العربي ،غرب آاسسيا ،أاوروبا وغرب
اف -ري -ق -ي -ا ن -ظ -را ل-غ-روب الشس-مسض ف-ي-ه-ا ق-ب-ل ان-ت-ه-اء
الظاهرة  .اما ‘ شسرق القارة اأ’مريكية وامريكا
ا÷نوبية فيمكن متابعة كل مراحله .
أام -ا ‘ ا÷زائ -ر وخ-اصس-ة ب-ال-و’ي-ات ال-وسس-ط-ى
وال-غ-رب-ي-ة وا÷ن-وب-ي-ة ،ف-إان-ه Áك-ن-ن-ا م-ت-اب-ع-ة م-ع-ظم
اŸراحل من بداية الظاهرة ا ¤غاية غروب الشسمسض
تباعا على اŸدن ا÷زائرية .
بهذه اŸناسسبة التي Áكن ان تث Òفضسول ا÷مهور
 ،فإاننا نحذر من النظر إا ¤الشسمسض مباشسرة بالعÚ
اÛردة او باسستعمال نظارات شسمسسية أاو صسور أاشسعة
طبية أاو أاقراصض مضسغوطة ( )CDأاو زجاج مفحم ،
ب -ل ي -جب اسس -ت -خ -دام م -ن -اظ Òاو ت-لسس-ك-وب-ات م-زودة
Ãرشسحات (فل )Îشسمسسية خاصسة  .مع تفادي النظر
اŸطول إا ¤الشسمسض أ’ن هذا قد يفسسد اأ’جهزة كما
يؤودي إا ¤تعرضض الع Úإا ¤العمى الفوري.

 1٩°ا÷زائر
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 22°وهران

 1٧°وهران

الثمن  1٠دج
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france prix 1

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي

حراك «السشالفي» والقضشاة يعودون إا« ¤بيت الطاعة»

«ا÷يشس» ...اŸسشار ا’نتخابي ’ رجعة فيه

باŸرصساد .و‘ السسياق ،ذّكرت «ا÷يشض» أان هذه
اأ’خÒة قد تخلّصست من وصساية وإامÓءات كائنا من
كان ومهما كان مركزه ‘ الدولة أاو اÛتمع.
‘ اأ’خ Òذكّرت افتتاحية «ا÷يشض» بالتزامات

 22°ا÷زائر
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توف Òكل ششروط تأام Úاسشتحقاقات  12ديسشمÈ

أاشس -ادت اف-ت-ت-اح-ي-ة «ا÷يشض» ‘ ع-دده-ا لشس-ه-ر
نوفم Èا÷اري ،ببطو’ت الشسعب ا÷زائري مؤوكدة
على أانه أاهل لصسناعتها اليوم كما فعلها باأ’مسض،
من خÓل ا’سستجابة لنداء الوطن وأاداء الواجب
Œاه ا÷زائ -ر ا◊ب -ي -ب -ة .ك -م -ا دعت «ا÷يشض» م -ن
خÓ-ل م-ق-ت-ط-ف م-ن أاح-د خ-ط-اب-ات ال-ف-ري-ق ق-ايد
صس -ال -ح ،ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع رئ -يسض أارك-ان ا÷يشض
الوطني الشسعبي إا ¤التأاسّسي بصسناع ثورة نوفمÈ
اÿال -دة ال -ت -ي ك -انت وسس -ت -ظ -ل تشس -ك-ل وصس-ف-ة ك-ل
ا’نتصسارات ‘ اŸاضسي ،ا◊اضسر واŸسستقبل.
‘ الصسدد دعت ا’فتتاحية إا ¤إاعÓء مصسلحة
ا÷زائر وترك كل ما يفرق الشسعب ويشسق صسّفه
جانبا وذلك من خÓل مسساهمة ا÷ميع ‘ إا‚اح
اسستحقاقات  12ديسسم ،Èباعتبارها ا◊ل اأ’مثل
للخروج من النفق الذي تعيشسه البÓد.
بخصسوصض الرئاسسيات دائما ،جّددت «ا÷يشض»
تأاكيدها على أان اŸسسار ا’نتخابي خيار ’ حياد
عنه وسسيمضسي إا ¤نهايته وقوفا عند رغبة الشسعب
ا÷زائريّﬁ ،ذرة كل من تسسول له نفسسه التشسويشض
ع-ل-ي-ه-ا أاو ﬁاول-ة ع-رق-ل-ت-ه-ا ،أ’ن-ه سس-ي-ج-د ال-عدالة
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وت- -ع- -ه- -دات اŸؤوسسسس- -ة ال- -عسس- -ك -ري -ة Œاه الشس -عب
ا÷زائري ،مؤوكدة أان هذا اأ’خ Òمعتز بالعÓقة
ال -وط -ي-دة ال-ت-ي ت-رب-ط-ه ب-ج-يشس-ه ال-ذي أاقسس-م ع-ل-ى
ال -وف -اء ل -رسس -ال -ة ن -وف -م Èول -ع-ه-د ودم-اء الشس-ه-داء
اأ’برار.
«ا÷يشض» اشستملت ‘ عدد نوفم Èعلى مواضسيع
ﬂتلفة ،لعل من أابرزها نشساطات الفريق أاحمد
ڤايد صسالح والزيارات اŸيدانية التي قادته إا¤
ﬂتلف اŸديريات والهياكل التابعة للجيشض ومن
أاه- -م -ه -ا ال -زي -ارة ال -ت -ي أاج -راه -ا ل -ه -ي -اك -ل ا◊رب
اإ’لكÎونية التي أاصسبحت ضسمن أاولويات اŸؤوسسسسة،
تكيّفا مع التطورات العاŸية .كما عادت «ا÷يشض»
إا ¤حفل ا’سستقبال الذي ترأاسسه الفريق Ãناسسبة
ذكرى الفا— نوفم.È
اŸول- -ود ا÷دي -د Ÿدي -ري -ة،اإ’يصس -ال واإ’ع Ó-م
والتوجيه «منتدى ا÷يشض» ‘ طبعته اأ’و ¤نال هو
اآ’خر نصسيبه من اهتمام هذا العدد ،حيث أافردت
له أاربع صسفحات Ãناسسبة أاول نشساط له بعنوان
«دور ا÷يشض ‘ ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أام- -ن واسس- -ت -ق -رار
بÓدنا».
م -ل -ف -ات ال -ع -دد أاخ-ذ م-ن-ه-ا ﬁور ال-عÓ-ق-ة بÚ
ا÷يشض والشس - -عب نصس - -يب اأ’سس - -د ،ح - -يث أاف- -ردت
اÛل-ة م-ل-ف-ا ك-ام Ó-م-ن عشس-ر صس-ف-ح-ات ب-ع-ن-وان:
«ا÷يشض الوطني الشسعبي ‘ خدمة اأ’مة».
«ا÷يشض» تضسمنت كذلك الرسسالة الكاملة لنائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسض أاركان ا÷يشض الوطني
الشسعبي ،الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،التي هّنأا من
خÓلها كافة مسستخدمي اŸؤوسسسسة Ãناسسبة الفا—
ث من خÓلها ا÷ميع على التصسدي لكل
نوفم ،Èح ّ
ما يÎبصض بالوطن والعمل على توف Òكل الشسروط
التي تسسمح للشسعب ا÷زائري باإ’د’ء بصسوته ‘
كنف اأ’من والسسكينة ،كما دعا ا÷ميع ليكونوا ‘
مسستوى ثقة الشسعب ا÷زائري.
وÃن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-اف-ة ⁄ ،تفّوت
«ا÷يشض» اŸن -اسس -ب -ة دون ت -خصس -يصض م -ل -ف ك -ام-ل
Ÿسس- -اه- -م- -ات وﬂت -ل -ف م -راح -ل ت -ط -ور اإ’ع Ó-م
العسسكري ‘ بÓدنا وعادت باŸناسسبة إا ¤صسدور
عددها اأ’ول الذي صسدر قبل  56سسنة ‘ شسهر
مارسض .1963

لو قدر الله ،وانتقل فÒوسض الوعي من
طلبة تونسض ا ¤طلبتنا؛ و” ا’تفاق على
رؤوية واحدة يكون فيها هذا الوعي قاسسما
مشسÎكا ،هل نسستطيع انتخاب «قيسض سسعيد
بيسض» باŸواصسفات نفسسها اوادنى منها؟ مع
ا’خ -ذ ب -ع -ام -ل ال-ت-ف-اوت ‘ ال-دÁق-راط-ي-ة
التشساركية ب Úالبلدين ،ام ان ا’مر هنا يبدو
بعيدا عن هذه التخمينات ’ن مسستويات
الفهم واÿوضض ‘ مثل هذه القضسايا ’
يخضسع لنفسض الطرح.
الطلبة بتونسض اختاروا أاسستاذا جامعيا،
وصسنعوا منه القاضسي ا’ول ‘ البÓد خÓل
اسسابيع قليلة اسستوى فيها حراكهم الشسعبي
على ا÷ودي  ،وبلغ غايته ومراده ،بالرغم
ان اŸن- -افسض ال- -ث- -ا Êي- -ب -دو شس -رسس -ا ،وراءه
«أارمادة» اعÓمية تروج و“هد له طريق
الفÓح ‘ رمشسة ع ، Úناهيك عن ا’موال
ال- -ت- -ي سس- -اه- -مت بشس- -ك- -ل ك -ب ‘ Òف -رضس -ه
كمنافسض جاعلة منه الفارسض اŸنقذ.
ا’رادة الشسعبية هي من تصسنع الفارق
وليسض «ا÷امات  ،السسالفي « والتباهي عند
نشس-ره-ا مصس-ح-وب-ة ب-ت-ع-ل-ي-ق-ات ’ تسسمن و’
تغني من جوع  ،كان ا’جدر لها ان تضسمن
ا◊د ا’دن - -ى م - -ن ا’ج - -اب- -ة ع- -ن السس- -ؤوال
ا÷وهري ماذا نريد من اسستمرار ا◊راك؟
لوطرح الطلبة هذا السسؤوال الوجيه على
أانفسسهم ،لتوصسلنا ا ¤وثبة مهمة من الوعي
ال- -غ- -ائب ا’ك، Èوق- -دم -ن -ا ارضس -ي -ة ن -ق -اشض
مصس -ح -وب-ة ب-خ-ي-ارات ت-ك-ون Ÿسس-ة ال-ط-الب
Óسسف مسسÒة
ا÷امعي فيها حاضسرة ،لكن ل أ
ال -ط -ل -ب -ة ⁄ ،ت -ك -ن ‘ مسس -ت-وى ال-ت-ط-ل-ع-ات
وال -ره -ان -ات  ،أ’ن -ه -ا مسسÒات ول-دت م-ي-ت-ة
،ت -ن -ط -ل -ق ب-إاي-ع-از وت-ن-ت-ه-ي ب-ع-ق-ارب سس-اع-ة
مضسبوطة ’ تتجاوزها  ،ولعل الشسخصسيات
ا◊راكية التي ركبت موجة ا’حتجاجات
م - -ن - -ذ ب - -داي- -ة اŸسسÒة ا’و ¤وت- -رشس- -حت
ÿوضض غ- -م- -ار ال- -رئ- -اسس- -ي -ات م -ن أام -ث -ال،
«مسسدور ،بخليلي ،بلهادي ،عوينة ،خرشسي،
أاسس- -ام- -ة وح- -ي- -د ،ب- -ن ن- -ع- -م -ان «م -ن أاسس -رة
ا÷ام -ع -ة ،وم -ن ج -ي -ل  ⁄ت -ك -ن ل -ه سس -واب-ق
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سسياسسية.
ولو’ التطمينات التي أابرقها اŸدونون
ع Èالوسسائط ا’فÎاضسية لهؤو’ءŸ ،ا Œرأا
واحد منهم باŸغامرة والعودة بخفي حن،Ú
أ’ن الوعود التي قدمت لهم ،كانت زوبعة ‘
فنجان ⁄ ،تصسل النصساب اŸطلوب ،عكسض
ط -ل -ب -ة ت-ونسض ال-ذي-ن ج-ع-ل-وا م-ن م-درج-ات
ا÷ام-ع-ة ق-ي-ادة أارك-ان ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-ابية،
عجزت ا’حزاب السسياسسية عن اللحاق بها،
وهنا يظل الفارق شساسسعا ،ناهيك عن ان
الغالبية السساحقة ’ “لك بطاقة الناخب،
فكيف لها مبايعة برنامج رئيسض؟ لذلك ’
نتأاسسف عندما –ولت ما يسسمى ÃسسÒة
الطلبة اŒ ¤مع ثÓثاء الكهول ،وكل فرد
يغني ليÓه ،و ⁄يعد للطالب أادنى حضسور
ك- -م -ا ك -ان م -وج -ودا ‘ ا÷م -ع -ات ال -ث Ó-ث
اأ’و.¤
عودة القضساة إا« ¤بيت الطاعة» ،كان
منتظرا بعد ما خرج ا’ضسراب عن سسياقه
ا◊قيقي ،وكشسف اŸسستور ‘ حركة تعد
اأ’و ¤م -ن ن-وع-ه-ا ل-ه-ذا السس-لك ال-قضس-ائ-ي،
ولعل اŸسستشسارة القاضسية Ãجلسض قضساء
سس- -ط- -ي- -ف «ح- -دة ت- -وام» ق -ط -عت ك -ل ق -ول
خ -ط -يب ،ق -ائ -ل -ة «ب -ل-غ-ن-ا مسس-ت-وى الÎاشس-ق
ب -ال -زع -ام -ات وال -ت -خ-وي-ن ومصس-ادرة ل-ل-رأاي
اıال -ف –ت ط -ائ -ل -ة ال -ع-ق-اب وال-ق-وائ-م
السسوداء ،وغÒها من الردود الصسادمة التي
’ “ت للقاضسي بصسلة ،لكنني رأايت ‘ نفسض
الوقت زمÓء آاخرين يسسعون سسعي الوحوشض
‘ الÈي- -ة م- -ن أاج- -ل ال- -ظ- -ف -ر ب -اŸك -اسسب
اŸادية اآ’نية ،ووقفت على حقائق صسادمة
وت- -نسس- -ي- -ق- -ا غ Òع -ادي ب Úب -عضض أاعضس -اء
اÛلسض ال-وط-ن-ي ل-ل-تصس-ع-ي-د م-ب-اشس-رة ب-ع-د
ان- -ت- -خ- -اب ال- -ن- -ق- -يب وح -اربت ال -ت -ك -ت Ó-ت
وﬁاو’ت ا’نقÓب على الدÁقراطية «،
بقية الرسسالة البيان ’ أانصسحكم باإ’طÓع
عليها ،أ’ن فيها ما يدمي القلب.
حكمة اليوم
«إان  ⁄تكن –مل هم الوطن فأانت هم
على الوطن».

