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إلتنوي ـ ـه ب ـ ـروح إلتضصحيـ ـة إلتـ ـي يتسصـ ـم به ـا إأف ـرإد إ÷يـ ـشش وقـ ـوإت إ’مـ ـن
إلدرإسصة وإŸوإفقة على مرسصوم Úرئاسصي Úيتعلقان بعقود
للتنقيب عن إÙروقات وإسصتغÓلها

ترأسس رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،أمسس
لربعاء ،با÷زأئر ألعاصصمة أجتماعا Ûلسس ألوزرأء
أ أ
لج-رأءأت ،ك-م-ا درسس
ت -ط -رق ف -ي -ه أ ¤أل -ع -دي -د م-ن أ إ
ووأف -ق ع -ل -ى أل -ع -دي -د م -ن أŸشص -اري -ع أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ع-دة
ق -ط -اع -ات ،ك -م -ا ت -ط -رق ألج -ت -م -اع أ ¤أل -ت-حضصÒأت
أŸرتقبة مع ألدخول ألجتماعي ألقادم وغÒها من
لطارأت
أŸرأسص-ي-م أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ع-ي-ي-نات وأنهاء أŸهام إ
ألدولة.

كما درسص ›لسص الوزراء ووافق على مرسسوم Úرئاسسي Úيتعلقان بعقود
للتنقيب عن اÙروقات واسستغÓلها .يتناول النصص اأ’ول اŸوافقة على
 20عقدا للتنقيب عن اÙروقات و اسستغÓلها أابرمت ب Úالوكالة الوطنية
ل-ت-ث-م Úم-وارد اÙروق-ات (ال-ن-ف-ط) و الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ““سس-وناطراك““.
وتتمركز اŸواقع التي تغطيها هذه العقود ‘ عدة مناطق من الوطن
يتناول اŸرسسوم الرئاسسي الثا ÊاŸوافقة على اŸلحق رقم  3من العقد
اŸؤورخ ‘  26سسبتم 2004 Èللبحث عن اÙروقات و اسستغÓلها ‘
اÙي -ط اŸسس -م -ى ““ايسس -ارن““ ال -ك -ت -ل-ت-ان  228و  229أا) اÈ- - Ÿم ب Ú- -
““سس -ون -اط -راك““ و الشس -رك -ات ““ب -يÎوسس -ي-ل-ت-يك انÎن-اشس-ي-ون-ال ب-ي أال سس-ي““
و«بيÎوسسيلتيك ع Úتسسيلة أال تي دي““و““اينيل ترايد شسركة ذات أاسسهم““.

وحسسب النصص الكامل لبيان ›لسص الوزراء جاء فيه:

إلتنويه بروح إلتضصحية إلتي يتسصم بها أإفرإد إ÷يشش وقوإت إأ’من

““اسستهل ›لسص الوزراء ا’جتماع بتÓوة سسورة الفا–ة على أارواح عناصسر
ا÷يشص الوطني الشسعبي شسهداء الواجب الوطني الذين انتقلوا إا ¤جوار
ربهم يوم  17يوليو إاثر اعتداء إارهابي مشس Úبو’ية ع Úالدفلى .وبهذه
اŸناسسبة نوه رئيسص ا÷مهورية بروح التضسحية التي يتسسم بها أافراد
ا÷يشص الوطني الشسعبي و قوات اأ’من والتزامهم Ãكافحة اإ’رهاب
ا÷بان .وأاعطى رئيسص الدولة تعليمات للحكومة لتحسسيسص اŸواطنÚ
والهيئات العمومية واŸؤوسسسسات ا’قتصسادية من أاجل التحلي باليقظة
واŸسساهمة بشسكل فعال ‘ ضسمان أامنهم ضسد أاي تهديد إارهابي.

إŸوإفقة على إأ’مر إŸتعلق بقانون إإ’جرإءإت إ÷زإئية
باشسر ›لسص الوزراء أاشسغاله بدراسسة واŸصسادقة على اأ’مر اŸعدل
Óم-ر  66-155ا- - -Ÿؤورخ ‘  8ي-ون-يو  1966واŸت-ع-لق بقانون
واŸت -م-م ل -أ
اإ’ج -راءات ا÷زائ -ي -ة .يشس -م -ل ه -ذا ال -نصص ال -ذي ي-ن-درج ‘ إاط-ار مسس-ار
عصسرنة العدالة الذي باشسره رئيسص ا÷مهورية العديد من اأ’مور ا÷ديدة
الرامية إا:¤
 - 1عصسرنة الدعوى العمومية ’ سسيما من خÓل:
^ إاشسراك مسساعدين متخصسصس ‘ Úعمل النيابة إ’ضسفاء اŸزيد من
الوضسوح على التحقيق اأ’و‹.
^ حماية الشسهود وأاقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضسون لها جراء
تقدÁهم Ÿعلومات للعدالة.
^ م-ن-ح ضس-ب-اط الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة صسÓ-ح-ي-ة ت-ق-دË
بعضص اŸعلومات للمواطن ÚبÎخيصص من النيابة
حول اŸلفات قيد التحقيق مع احÎام قرينة الÈاءة و
ا◊ياة اÿاصسة.
 - 2معا÷ة اŸلفات ‘ اÛال ا÷نائي ’ سسيما من
خÓل:
^ ت-ك-ريسص إاج-راء ال-وسس-اط-ة ك-ب-دي-ل ل-ل-م-ت-اب-ع-ات ف-يما
يخصص ا÷نح واıالفات التي ’ “سص بالنظام العام.
^ إاق- -رار إاج- -راء اŸث- -ول ال -ف -وري م -ع احÎام ح -ق -وق
الدفاع.
^ معا÷ة ا÷نح الصسغÒة من خÓل أاوامر جزائية
تطبق ‘ حالة اأ’حكام التي ’ تتجاوز سسنت.Ú
^ تسسهيل إاجراء الطعن بالنقضص لتمك ÚاŸتقاضس Úمن اسستكمال ملفاتهم
على مسستوى الهيئات القضسائية التي أاصسدرت ا◊كم دون التنقل إا¤
اÙكمة العليا.
 3ـ تعزيز حقوق اŸتقاضس Úمن خÓل “ك Úالشسخصص –ت النظر من
ا’سستفادة من زيارة ﬁامي و–ديد حا’ت ا◊بسص ا’حتياطي لتشسمل
فقط القضسايا التي تعرضص اŸتهم Úفيها
للسسجن Ÿدة  3سسنوات مع إامكانية تعويضسها باŸراقبة ا’لكÎونية.
 - 4تعزيز حماية اإ’طارات اŸسسÒة علما أان اأ’مر ينصص على أانه ‘ حال
القيام Ãخالفات
جزائية تضسر Ãؤوسسسسة اقتصسادية “تلك فيها الدولة أاغلبية اأ’سسهم أاو
Ãؤوسسسسة ذات أاسسهم ﬂتلطة ’ يتم –ريك الدعوى القضسائية إا’ بعد
تقد Ëالهياكل ا’جتماعية اŸعنية لشسكوى بهذا اÿصسوصص .كما ينصص
اأ’مر على أان عدم تبليغ أاعضساء الهياكل ا’جتماعية عن هذه اıالفات
ي -ع -رضس -ه -م ل -ل -م -ت-اب-ع-ة .ع-قب اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى ه-ذا اأ’م-ر أاع-رب رئ-يسص
ا÷مهورية عن ارتياحه لهذه اÿطوة التي ” القيام بها على درب إاصسÓح
و عصس -رن -ة ال -ع -دال -ة ك-م-ا ك-ل-ف ا◊ك-وم-ة ب-ات-خ-اذ اإ’ج-راءات الضس-روري-ة
Óسسراع ‘ دخول هذه التداب Òا÷ديدة حيز التنفيذ ‘ أاجل أاقصساه 6
لإ
أاشسهر حسسبما ينصص عليه القانون اŸصسادق عليه .بالرجوع إا ¤ا’جراء
ا÷ديد الذي يشسÎط فتح –قيق قضسائي حول اأ’عمال التي قد –دث
‘ م -ؤوسسسس -ة ع -م -وم -ي -ة أاو ﬂت -ل-ط-ة بشس-ك-وى مسس-ب-ق-ة ت-ق-دم-ه-ا ال-ه-ي-اك-ل
ا’جتماعية اŸعنية أاكد الرئيسص بوتفليقة أان هذا اإ’جراء Ãثابة دليل ثقة
من الدولة إا ¤إاطاراتها اŸسسÒة التي ينتظر منها تقد ËاŸزيد من
اŸبادرات من أاجل بعث اآ’لة ا’قتصسادية التي تقع –ت مسسؤووليتهم ‘
الوقت الذي تعت Èفيه ا÷زائر ‘ أاشسد ا◊اجة إا ¤رفع التحديات و تنويع
اقتصسادها الوطني و تكريسص تنافسسيته.

إŸوإفقة على –سصينات ثÓثة مشصاريع قيد إإ’‚از بقطاع إأ’شصغال إلعمومية

سستنتقل من  7.692مليار دج إا 7.588 ¤مليار دج .ويرجع ترشسيد النفقات
بـ 104مليار دج إا ¤إاعادة هيكلة القروضص ‘ ميزانية التسسي Òدون إاحداث
تأاث Òعلى السس Òا◊سسن للخدمة العمومية كما سسيشسهد العجز اإ’جما‹
للخزينة تراجعا بـ 647مليار دج مقارنة بتوقعات قانون اŸالية للسسنة
ا÷ارية .و‘ ا÷انب التشسريعي و باإ’ضسافة إاﬂ ¤تلف اأ’حكام التي
تسساهم ‘ –ي Úالنسسب و–سس Úمردودية ا÷باية العادية يتضسمن قانون
اŸالية التكميلي أاحكاما من شسأانها تشسجيع ودعم اŸؤوسسسسة واإ’نتاج
الوطنية نذكر منها:
^ نسسبة ضسريبة متفاوتة على فوائد الشسركات لصسالح مؤوسسسسات اإ’نتاج
تقدر بـ%19مقابل  %23بالنسسبة لنشساطات البناء و اأ’شسغال العمومية و
الري و السسياحة و%26بالنسسبة للنشساطات اأ’خرى ’ سسيما اإ’سستÒاد
إ’عادة البيع على ا◊ال.
^ تخفيضص الرسسم على النشساط اŸهني من  %2إا%1 ¤
ب -ال -نسس -ب-ة ل-نشس-اط-ات إان-ت-اج السس-ل-ع و إا5 ¤ر %1ب-ال-نسسبة
ل -نشس-اط-ات ال-ب-ن-اء واأ’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ري ‘ حÚ
–ت -ف -ظ ب -اق -ي ال -نشس-اط-ات ب-نسس-ب-ة  %2ب-اسس-ت-ن-ث-اء ن-ق-ل
اÙروقات ع Èاأ’نابيب الذي سسÎتفع نسسبته إا.%3 ¤
^ تخفيضسات أاو زيادات ‘ ا◊قوق ا÷مركية على
اŸدخÓت وبعضص منتجات ا◊ديد والصسلب وأاقضسبة
اأ’Ÿي -ن -وم و اŸواد ال -ن -ب-ات-ي-ة ال-دسس-م-ة ب-ه-دف تشس-ج-ي-ع
اإ’نتاج اÙلي) تشسجيع اإ’سستثمار ’ سسيما:
^ ت- -خ -ف -يضص اإ’ي -داع -ات ل -دى اŸوث -ق Úع -ل -ى ع -ق -ود
الشسركات و غÒها من العقود اŸتعلقة باإ’سستثمار.
^ فرضص غرامة على اŸسستفدين من أاراضسي ذات طابع صسناعي و التي ⁄
يتم اسستغÓلها بعد ثÓث سسنوات من منحها.
^ اإ’عفاء من الضسريبة على القيمة اŸضسافة على العمليات اŸتعلقة
بالقروضص العقارية على اŸدى اŸتوسسط والطويل.
^ تبسسيط اإ’جراءات اŸتعلقة بإانشساء مؤوسسسسات واإ’سستفادة من العقار
الصسناعي من خÓل الشسباك الوحيد على اŸسستوى اÙلي ‘ مكان ÷نة
اŸسساعدة على –ديد اŸوقع وترقية اإ’سستثمارات وضسبط العقار تهدف
›موع هذه اإ’جراءات إا ¤ترقية النمو وإانتاج السسلع واÿدمات .كما ”
إادراج ‘ قانون اŸالية التكميلي لسسنة  2015أاحكاما لتحسس ÚاŸالية
اÙلية من خÓل:
^ إاي-رادات ت-ع-ويضس-ي-ة ل-ت-خ-ف-يضص نسس-ب-ة ال-رسس-م ع-ل-ى ال-نشس-اط-ات اŸهنية
لصسالح نشساطات اإ’نتاج.
^ ترخيصص منح إاعانات Ÿيزانية الو’ية من طرف البلديات التي تتوفر
على موارد مالية هامة.
^ إانشس-اء صس-ن-دوق ل-لضس-م-ان وال-تضس-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة ’متصساصص
أاموال الضسمان والتضسامن للجماعات اÙلية.

“سصك إلدولة
بسصياسصة إلتضصامن
إلوطني وإلعدإلة
إ’جتماعية

›لسش إلوزرإء يصصادق ويناقشش إأ’مر إŸتعلق بقانون إŸالية
إلتكميلي لسصنة 2015

” إاعداد اأ’مر على أاسساسص إاطار اإ’قتصساد الكلي الذي يتوقع ‰و خارج
اÙروقات بنسسبة 1ر % 5و تضسخم بنسسبة  % 4علما أان سسعر برميل
البÎول اŸرجعي يقدر بـ 37دو’ر ◊سساب اŸيزانية و 60دو’ر أامريكي
على مسستوى اأ’سسواق .كما ” –ديد مداخيل الصسادرات اŸتوقعة من
النفط ب  34مليار دو’ر مقابل 68مليار دو’ر خÓل  .2014أاما قيمة
الواردات فمن اŸتوقع أان تبلغ 3ر 57مليار دو’ر مقابل  60مليار دو’ر
خ Ó-ل  .2014وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸي-زان-ي-ة ي-رت-قب ق-ان-ون اŸالية التكميلي
–قيق إايرادات بحوا‹  4.953مليار دج اي ارتفاع بـ4ر 242مليار دج
م -ق -ارن -ة ب -ت-وق-ع-ات ق-ان-ون اŸال-ي-ة اأ’صس-ل-ي .وي-رج-ع ه-ذا إا– ¤سس-ن ‘
–صسيل الضسرائب والدفع اŸكثف للفائضص اŸا‹ من قبل وكالة تثمÚ
اÙروقات ووكالة ضسبط الÈيد واإ’تصسا’ت .وفيما يخصص النفقات

تطه Òإ’قتصصاد من إلنشصاطات غ Òإلقانونية من خÓل إلتحفيزإت

ويتضسمن قانون اŸالية التكميلي أاحكاما موجهة لتطه Òاإ’قتصساد من
النشساطات غ Òالقانونية من خÓل –فيزات :
^ لتسسوية وضسعية اŸسستخدم Úوا◊رفي› ‘ Úال الضسمان اإ’جتماعي
Óشسخاصص اŸادي ÚغÒاŸتورط‘ Ú
^ للمطابقة ا÷بائية اإ’رادية ل أ
عمليات تبييضص اأ’موال أاو “ويل اإ’رهاب ليتسسنى لهم –ويل أاموالهم من
القنوات غ Òالقانونية إا ¤قنوات البنوك مقابل دفع رسسم جزا‘.
و‘ تعليقة على النصص اŸصسادق عليه ،أاشسار رئيسص ا÷مهورية إا ¤انه
على الرغم من الوضسع الناجم عن ا’نخفاضص الكب Òأ’سسعار النفط فان
ا÷زائر تعتزم مواصسلة تنفيذ برنا›ها التنموي اÿماسسي من خÓل تبني
سسياسسة تنموية خصسصص لها هذه السسنة أازيد من  2.600مليار دج أاي أازيد
من  26مليار دو’ر أامريكي .كما أاكد الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة “سسك
الدولة بسسياسسة التضسامن الوطني والعدالةا’جتماعية.

إلرئيسش بوتفليقة“ :سصك إلدولة بسصياسصة إلتضصامن إلوطني
وإلعدإلة إ’جتماعية

حيث كلف ا◊كومة بالسسهر على عقلنتها مع العمل أايضسا على القضساء
على كل أاشسكال تبذير اŸوارد العمومية .من جهة أاخرى كشسف رئيسص
الدولة عن الÎتيبات ا÷ديدة اŸتضسمنة ‘ النصص اŸصسادق عليه والذي
جاء لتعزيز دعم الدولة لÓسستثمار واإ’نتاج الوطني ،داعيا اŸتعاملÚ
العمومي Úواÿواصص إا ¤اغتنام هذه الفرصص لتثم Úالقدرات الوطنية ‘
جميع القطاعات وتطوير اقتصساد متنوع وتنافسسي .كما ذكر بالÎتيبات

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
ألقتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها ألجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

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

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

اŸوج -ه -ة ل -ت -ط -ه Òا’ق -تصس -اد اŸوازي م -ن خ Ó-ل تشس-ج-ي-ع اŸت-ع-ام-لÚ
اŸع- -ن- -ي Úع- -ل- -ى احÎام ال- -ت -زام -ات -ه -م ‘ اÛال ا÷ب -ائ -ي أاو اأ’ع -ب -اء
ا’جتماعية مقابل دفع تسسعÒة جزافية .و‘ هذا الصسدد قدم رئيسص
ا÷مهورية تعليمة إا ¤ا◊كومة من اجل مكافحة وبصسرامة القانون كل
أاشسكال التهرب ا÷بائي وا÷مركي والغشص على اأ’عباء ا’جتماعية .كما
درسص ›لسص الوزراء ووافق على مشسروع قانون ضسبط اŸيزانية لسسنة
.2013
ويحتوي هذا النصص خاصسة على اŸعلومات التالية:
 -1فيما يخصص تأاط Òا’قتصساد الكلي “ت اإ’شسارة إا ¤أان النمو
خارج اÙروقات بلغ 1ر%7مقابل توقع بـ3ر ‘ %5ح Úبلغ التضسخم
نسسبة 2ر %3مقابل توقع قدر بـ .%4وأاخÒا بلغت قيمة اŸديونية
اÿارجية للدولة 5ر 374مليون دو’ر سسنة .2013
 -2ب -خصس -وصص ت-ن-ف-ي-ذ م-ي-زان-ي-ة سس-ن-ة “ 2013ت اإ’شس - - - -ارة إا ¤أان
اŸداخيل بلغت 8ر 3.890مليار دج مقابل توقع بـ 3820مليار دج ‘
ح Úأان اŸصساريف بلغت  6.513مليار دج مقابل توقع بـ8ر6879
مليار دج و بلغ عجز اŸيزانية 3ر 2.758مليار دج مقابل توقع
بـ8ر 3.059مليار دج.
واصسل ›لسص الوزراء أاشسغاله بدراسسة واŸصسادقة على اŸرسسوم
الرئاسسي اŸتعلق بتنظيم الصسفقات العمومية وتفويضسات اÿدمات
العمومية.
يعت Èهذا النصص ثمرة تشساور جمع الوزارات اŸعنية و‡ثلي أارباب
ال -ع-م-ل .وه-و ب-دي-ل ل-ق-ان-ون الصس-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ذي كشس-ف ع-ن
ﬁدوديته مقارنة Ãقتضسيات ا◊كامة ا◊ديثة .ويدرج التنظيم
ا÷ديد خاصسة التداب Òالتالية:
 1ـ إاصسÓح تأاط Òومراقبة إابرام الصسفقات العمومية بهدف التحكم
‘ تسسي Òالصسفقات العمومية مع إالغاء اللجان الوطنية التي ”
–ويل صسÓحياتها إا ¤اللجان القطاعية التي تنصسب على مسستوى كل
وزارة و ÷ان جهوية بالنسسبة لبعضص الهيئات وكذا إانشساء سسلطة
لضسبط الصسفقات العمومية تعزز Ãرصسد للطلبات العمومية و هيئة
وطنية لتسسوية النزاعات.
 2ـ تعزيز أاخÓقيات اŸهنة لدى إابرام الصسفقات العمومية مع وضسع
Óعوان العمومي ÚاŸتدخل ‘ Úمراقبة
مدونة لقواعد السسلوك ل أ
وإابرام وتنفيذ الصسفقات العمومية يعدها مرصسد ضسبط الصسفقات
العمومية وتفويضسات اÿدمة العمومية.
Óط -راف ال -ف -اع-ل-ة ‘
 3ـ إاق -رار مسس -ؤوول -ي -ة أاك Èل  -أ
الصسفقات العمومية اŸتمثلة ‘ اŸصسالح اŸتعاقدة
و ÷ان الصسفقات ‘ إاطار احÎام مبادئ حرية
ا◊صسول على الطلب العمومي واŸسساواة ‘ معاملة
اÎŸشسح Úو شسفافية اإ’جراءات.
Óط -راف ال -ف-اع-ل-ة
 4ـ ت -ع -زي -ز اأ’م -ن ال -ق -ان -و Êل  -أ
اŸت -دخ -ل -ة ‘ الصس -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة م -ن خ Ó-ل
التصسنيف والدقة وتسسهيل اإ’جراءات.
 5ـ ت-رق-ي-ة م-ك-ان-ة اإ’ن-ت-اج ال-وط-ن-ي واŸؤوسسسس-ة اÙل-ية
Óنتاج ‘ ا‚از الصسفقات العمومية مع تأاسسيسص بند ‘
لإ
دفاتر الشسروط ’ يرخصص اللجوء إا ¤اŸواد اŸسستوردة
إا’ إاذا كان اŸنتوج الوطني اŸعادل غ Òمتوفر.
 6ـ إاقرار مفهوم ““تفويضص اÿدمة العمومية““ الذي بفضسله Áكن
للدولة ‘ ،القطاعات التي يسسمح بها القانون ،التفك ‘ Òا‚از
منشسآات أاو اقتناء اŸمتلكات الضسرورية لسس Òاÿدمة العمومية من
خÓل موارد التمويل خارج اŸيزانية .يعد تفويضص اÿدمة العمومية
منهجا عاŸيا و عصسريا للتمويل و ا’‚از
والتسسي Òمن خÓل عقد امتياز أاو اسستئجار أاراضسي فÓحية أاو إادارة
اŸصسلحة العامة أاو التسسي .Òوعقب الفÎة التعاقدية تصسبح اŸنشساة
أاو اŸمتلكات اŸادية أامÓكا للمؤوسسسسة العمومية أاو اإ’دارة العمومية
اŸعنية .واسستنادا إا ¤هذا التنظيم ا÷ديد للصسفقات العمومية أاكد
الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة أان اأ’مر يتعلق هنا أايضسا بدليل ثقة
إازاء اإ’طارات واŸسسؤوول ÚاŸكلف Úبهذه اŸلفات موضسحا أانهم
م -دع -وون م -ب -اشس -رة إا ¤وضس -ع إاج -راءات إاط Ó-ق ب -رام -ج و ورشس -ات
عمومية و الوقاية مسستقب Óمن إاعادة التقييم اŸا‹ اŸكلف و كذا
التأاخÒات ‘ تسسليم اŸشساريع.

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أإمينة دباشش
مدير ألتحرير

فنيدسش بن بلة

تنظيم إلصصفقات إلعمومية وتفويضصات إÿدمات إلعمومية

ومن جهة أاخرى اسستمع ›لسص الوزراء ووافق على مداخلة للسسيد وزير
اأ’شسغال العمومية تتعلق بتحسسينات أادرجت على ثÓثة مشساريع قيد
اإ’‚از وهي:
^ ازدواجية الطريق الوطني رقم  1على مسسافة 5ر 54كم ب Úسسغوان
وبوغزول بو’ية اŸدية والذي سسيشسهد تعزيز أامن اŸسستعمل Úبتجهيزات
إاشسارات اŸرور ودعائم عازلة.
^ ازدواجية الطريق الوطني رقم  1على مسسافة  53كم ب Úالشسفة والÈواقية
ع Èو’يتي البليدة واŸدية وسسيتم إا‚از هذا اŸشسروع  -الذي كان من
اŸقرر ا‚ازه من خÓل طريق Úمزدوج - Úبتصسميم طريق ÚبثÓثة أاروقة.
^ –سس Úمشسروع جسسر بو’ية قسسنطينة على ضسوء اŸعطيات اŸيدانية
’سسيما مع ا‚از رواق لصسرف اŸياه.

إŸوإفقة على تأاهيل بعضش مشصاريع قطاع إلنقل
كما اسستمع ›لسص الوزراء ووافق على عرضص لوزير النقل متعلق بتأاهيل
بعضص مشساريع القطاع.
يتعلق اأ’مر Ãشسروع إا‚از مطار وهران ومشسروع ازدواج خط السسكك
ا◊ديدية الرابط ب Úخميسص مليانة والعفرون.

إŸوإفقة على قائمة إأ’عضصاء إŸؤوسصسص ÚلأÓكادÁية إ÷زإئرية
للعلوم وإلتكنولوجيا

من جهة أاخرى اسستمع ›لسص الوزراء ووافق على عرضص لوزير التعليم
العا‹ والبحث العلمي حول مرسسوم رئاسسي يتضسمن اŸوافقة على قائمة
ÓكادÁية ا÷زائرية للعلوم والتكنولوجيا .أانشسئت
اأ’عضساء اŸؤوسسسس Úل أ
هذه اŸؤوسسسسة ‘ مارسص الفارط بتعليمة من رئيسص ا÷مهورية وبإاسسهام
مؤوسسسسات علمية أاجنبية ذائعة الصسيت .ومن ثمة طلب من ÷نة –كيم
تضسم  12شسخصسية علمية من ﬂتلف اأ’كادÁيات العلمية الدولية ‘
ميادين العلوم والتكنولوجيات انتقاء من ب 366 ÚمÎشسحا كفاءات علمية
ÓكادÁية
وطنية رفيعة اŸسستوى وعددها  46وهم اأ’عضساء اŸؤوسسسس Úل أ
ا÷زائرية للعلوم والتكنولوجيا .و‘ تعليقه على هذا اŸلف أاكد الرئيسص
عبد العزيز بوتفليقة أان ا÷زائر التي تسستثمر الكث ‘ Òتربية وتكوين
أابنائها وكذا ‘ البحث العلمي تنتظر من الكفاءات الوطنية أاعضساء هذه
اأ’كادÁية السس Òبالبلد إا ¤اأ’مام ‘ ›ال العلوم والتكنولوجيات كونهما
مؤوهÓت تنموية قوية ‘ كافة اÛا’ت.

إسصتفادة  2مليون عامل ‘ إŸؤوسصسصات وإإ’دإرإت إلعمومية
وإلقطاع إ’قتصصادي من إلتحسص ‘ Úإأ’جور بأاثر رجعي

و‘ خضسم أاشسغاله اسستمع ›لسص الوزراء وناقشص عرضسا لوزير العمل
والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي حول التحضسÒات للدخول ا’جتماعي
اŸقبل .وانبثق عن هذا العرضص اتخاذ عدة إاجراءات من أاجل ضسمان
دخول اجتماعي ‘ ظروف عادية منها:
^ دفع ‘ شسهر أاوت اŸقبل الزيادات ‘ اأ’جور اŸنبثقة عن اÙتوى
Óج -ر ال-وط-ن-ي ال-ق-اع-دي اأ’دن-ى إا ¤ج-انب م-راج-ع-ة اŸن-ح-ة
ا÷دي -د ل  -أ
ا÷زاف -ي-ة ال-ت-ع-ويضس-ي-ة .وسس-يسس-ت-ف-ي-د م-ن ال-ت-حسس‘ Ú
اأ’ج -ور ب -أاث -ر رج-ع-ي اب-ت-داء م-ن ال-ف-ا— ج-ان-ف-ي 2015
ح- -وا‹  2م- -ل- -ي- -ون ع -ام -ل ‘ اŸؤوسسسس -ات واإ’دارات
العمومية والقطاع ا’قتصسادي.
^ وضس -ع إاج -راءات تضس -ام -ن -ي -ة ب Úصس -ن -ادي-ق الضس-م-ان
ا’ج -ت -م -اع-ي لضس-م-ان دف-ع م-ع-اشس-ات ال-ت-ق-اع-د بشس-ك-ل
منتظم.
^ تعزيز ا÷هود ‘ ›ال اسستحداث مناصسب شسغل من
خÓل برامج عمومية للتشسغيل لدعم تراجع البطالة.
^ م- -واصس- -ل- -ة ال- -تشس- -اور م- -ع الشس- -رك- -اء ا’ق- -تصس- -اديÚ
وا’ج -ت -م -اع -ي Úل -ت-ن-ف-ي-ذ ال-ع-ق-د ال-وط-ن-ي ا’ق-تصس-ادي
وا’جتماعي للنمو.
^ –ضس Òال -ت -أاط Òال -ب -ي -داغ -وج -ي اÓŸئ -م وك -ذا اŸنشس -آات الضس -روري-ة
’سس-ت-ق-ب-ال تÓ-م-ي-ذ الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-ط-لبة ا÷امعي ÚوتÓميذ وطلبة
التكوين اŸهني.
و‘ تدخله عقب دراسسة هذا اŸلف كلف الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة
ا◊ك-وم-ة ب-ت-ع-زي-ز ع-م-ل ﬂت-ل-ف اإ’دارات واŸصس-ال-ح ال-ع-م-وم-ي-ة اŸعنية
ب -ت -وف Òأاحسس -ن ال -ظ -روف اŸم -ك-ن-ة إ’‚اح ال-دخ-ول اŸدرسس-ي ‘ ك-اف-ة
ا÷وانب.

إإجرإءإت جبائية
جديدة وتطهÒ
إ’قتصصاد
إŸوإزي

تكليف إ◊كومة باتخاذ كافة إلتدإب Òإلضصرورية إ’‚اح إلدخول
إŸدرسصي إ÷امعي وإŸهني إŸقبل

و‘ هذا السسياق كلف رئيسص ا÷مهورية ا◊كومة باتخاذ كافة التدابÒ
الضسرورية إ’‚اح الدخول اŸدرسسي وا÷امعي والتكوين اŸهني اŸقبل.
كما بحث ›لسص الوزراء ووافق على قرارات فردية تتضسمن تعيينات
وإانهاء مهام مسسؤوول Úسسام ‘ Úالدولة.

إ’ع ـÓناتكـم إتصصل ـ ـوإ تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 ١شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :
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اÿميسس  23جويلية  2015م
الموافق لـ  07شصوال  1436هـ

حركة واسسعة ‘ سسلك الو’ة

تعيـ ـ ـ ـ Úو’ة اŸقاطعـ ـ ـات
اإ’دارية ا÷ديدة للجنوب
مسصت ا◊ركة الواسصعة ‘ سصلك الولة التي أاجراها رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة  35ولية من ›موع  48ولية وشصملت أايضصا تعي 17 Úواليا
منتدبا من بينهم الولة اŸنتدبون Ÿقاطعات جديدة بجنوب البÓد.
ومن ب Úالـ 35واليا الذين ” تعيينهم هناك امرأاة واحدة وهي رايسس فاطمة
الزهراء التي عينت على رأاسس ولية ڤاŸة.
كما ” –ويل أاك Ìمن عشصرين واليا من ولية إا ¤أاخرى فيما ” اسصتبدال
حوا‹ عشصرين آاخرين من طرف ولة “ت ترقيتهم.
وفيما يخصس الوليات األربعة التي كانت تسص Òمن طرف ولة بالنيابة وهي
عنابة وع“ Úوشصنت وغليزان وأادرار سصيتو ¤من اآلن فصصاعدا تسصيÒها ولة
مرسصمون.
ويتعلق األمر بـ شصرفة يوسصف (عنابة) وحمو توهامي (ع“ Úوشصنت) ودرفوف
هاجري (غليزان) وليما Êمصصطفى (أادرار).
وفيما يخصس التقسصيم اإلداري األخ Òفقد ” إانشصاء عشصر مقاطعات جديدة
بجنوب البÓد يسصÒها ولة منتدبون.
ويتعلق األمر Ãقاطعات “يمون وبرج باجي ﬂتار (ولية ادرار) وأاولد جÓل
(بسص -ك -رة) وب -ن -ي ع -ب -اسس (اي-ل-ي-زي) وان صص-ال-ح وان ڤ-زام (“Ôاسصت) وت-ڤ-رت
(ورڤلة) وجانت (إايليزي) واŸغ( Òالوادي) واŸنيعة (غرداية).
وللتذك“ Òت اŸوافقة على قرار إانشصاء هذه اŸقاطعات اإلدارية يوم  24ماي
الفارط خÓل اجتماع Ûلسس الوزراء ترأاسصه رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة.
ويتو ¤تسصي Òهذه اŸقاطعات اإلدارية الولة اŸنتدبون الذين يخضصعون
لسصلطة الولة اıتصص Úإاقليميا.
وكان الرئيسس بوتفليقة قد أامر ا◊كومة بتسصخ Òكل المكانيات من أاجل
تزويد اŸقاطعات اإلدارية ا÷ديدة بكل اŸوارد البشصرية الضصرورية لضصمان
األداء
ا÷يد للمهام التي أاسصندت إاليها.

قائمـ ـ ـة الو’ة ا÷ـ ـ ـ ـدد
«أاج-رى رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة بتاريخ  22يوليو
’حكام اŸادة 78
 2015حركة ‘ سسلك الو’ة والو’ة اŸنتدب Úوفقا أ
فقرة  9من الدسستور.
وبهذا ” تعي ‘ Úمنصسب وا‹ كل من:
^ السصيد سصÓماﬁ Êمد وا‹ ولية باتنة.
^ السصيد عباسس كمال وا‹ ولية ع Úالدفلى.
^ السصيد بوعزقي عبد القادر وا‹ ولية البليدة.
^ السصيد بن منصصور عبد الله وا‹ ولية البيضس.
^ السصيد مرزوق العربي وا‹ ولية جيجل.
^ السصيد مراد ابراهيم وا‹ ولية تيزي وزو.
^ السصيد العفا Êصصالح وا‹ ولية معسصكر.
^ السصيد شصرفة يوسصف وا‹ ولية عنابة.
^ السصيد اقوجيل سصعد وا‹ ولية ورڤلة.
^ السصيد بوسصماحة ﬁمد وا‹ ولية اŸسصيلة.
^ السصيد حميدو ﬁمد وا‹ ولية بسصكرة.
^ السصيد مشصري عزالدين وا‹ ولية غرداية.
^ السصيد بوقرابيلة جلول وا‹ ولية سصعيدة.
^ السصيد بسصايح حسص Úوا‹ ولية النعامة.
^ السصيد حمو تهامي وا‹ ولية ع Úتيموشصنت.
^ السصيد العيادي مصصطفى وا‹ ولية اŸدية.
^ السصيد درفوف هجري وا‹ ولية غليزان.
^ السصيد مد Êفواتيح عبد الرحمان وا‹ ولية ميلة.
^ السصيد ولد صصالح زيتو Êوا‹ ولية بجاية.
^ السصيد بوڤرة علي وا‹ ولية تبسصة.
^ السصيد شصاطر عبد ا◊كيم وا‹ ولية اأم البواقي.
^ السصيد فردي ﬁمد وا‹ ولية األغواط.
^ السصيد سصيلمي بلقاسصم وا‹ ولية “Ôاسصت.
^ السصيد بن تواتي عز الدين وا‹ ولية تيارت.
^ السصيدة رايسس فاطمة الزهراء والية ولية ڤاŸة.
^ السصيد مولتي عطا الله وا‹ ولية اإليزي.
^ السصيد مرموري مومن وا‹ ولية تندوف.
^ السصيد سصعيدون عبد السصميع وا‹ ولية برج بوعريريج.
^ السصيد بوشصامة ﬁمد وا‹ ولية الوادي.
^ السصيد في ‹Óعبد الغني وا‹ ولية سصوق اأهراسس.
^ السصيد بكوشس حمو وا‹ ولية خنشصلة.
^ السصيد ›دوب ﬁمد وا‹ ولية بشصار.
^ السصيد ليما Êمصصطفى وا‹ ولية اأدرار.
^ السصيد “ار عبد الوحيد وا‹ ولية مسصتغا.Â
^ السصيد غازي عبد ا◊ميد وا‹ ولية تيسصمسصيلت.

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو’ة اŸنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدبÚ
^ السصيد عون مÈوك وا‹ منتدب للمقاطعة الإدارية لتيميمون بولية أادرار.
^ السصيد اﬁمد مومن وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية لÈج باجي ﬂتار بولية أادرار.
^ السصيد بوشصنتوف جلو‹ وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية ألولد جÓل بولية بسصكرة.
^ السصيد لنصصاري بوبكر وا‹ منتدب للمقاطعة الإدارية لبني عباسس بولية بشصار.
^ السصيد سصداسس ÿضصر وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية لع Úصصالح بولية “Ôاسصت.
^ السصيد اأحمد يحيى وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية لع Úقزام بولية “Ôاسصت.
^ السصيد بن سصعيد عبد القادر وا‹ منتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت بولية ورڤلة.
^ السصيد خالدي أاحسصن وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية ÷انت بولية إايليزي.
^ السصيد مسصعودي بلقاسصم وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية للمغاير بولية الوادي.
^ السصيد دحما Êأاحمد وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية للمنيعة بولية غرداية.
^ السصيد بلجود كمال وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية لزرالدة بولية ا÷زائر.
^ السصيد بن عمر ﬁمد وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية لئ Èمراد رايسس بولية ا÷زائر.
^ السصيد ﬁسصار اأحمد وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية لبوزريعة بولية ا÷زائر.
^ السصيد قنفاف حمانة وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية لباب الواد بولية ا÷زائر.
^ السصيد رابحي ﬁمد عبد النور وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية للرويبة بولية ا÷زائر.
^ السصيد بن مالك ﬂتار وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية لبئر توتة بولية ا÷زائر.
^ السصيد شصريفي مولود وا‹ منتدب للمقاطعة اإلدارية للدار البيضصاء بولية ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإ’ع ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن اŸشص ـ ـ ـ ـ ـ ـÎك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـذي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـوج اللق ـ ـ ـ ـ ـ ـاء الرفي ـ ـ ـ ـ ـ ـع اŸسصت ـ ـ ـ ـ ـ ـوى
’سس-ب-ا Êالسس-ادسس
ت -وج ا’ج -ت -م -اع ا÷زائ -ري ـ ا إ
رف -ي -ع اŸسس -ت -وى ال -ذي ع-ق-د أاول أامسسÃ ،دري-د
ببيان ختامي .فيما يلي نصسه الكامل:
 1ـ تطبيقا Ÿعاهدة الصصداقة وحسصن ا÷وار والتعاون
ب‡ Úلكة إاسصبانيا وا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية
الشصعبية وبدعوة من رئيسس ا◊كومة اإلسصبانية ماريانو
راخو قام الوزير األول عبد اŸالك سصÓل بزيارة إا¤
مدريد يوم  21يوليو  2015على رأاسس وفد وزاري هام
لرئاسصة أاشصغال اإلجتماع ا÷زائري اإلسصبا Êالسصادسس
رفيع اŸسصتوى.
والتزم الطرفان بالعمل على أان تفضصي مراجعة سصياسصة
ا÷وار األوروب - -ي - -ة وع - -ل- -ى أاسص- -اسس احÎام اŸصص- -ال- -ح
اŸشصÎك- -ة إا ¤إاع -داد سص -ي -اسص -ة ب -إام -ك -ان -ه -ا م -واج -ه -ة
ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا اŸن-ط-ق-ة وتتكيف مع التنوع
وتسص -ت -ج -يب ل -ل -ت-ط-ل-ع-ات اŸشص-روع-ة ÷م-ي-ع األط-راف
الفاعلة فيها.
وأاك-د ال-ب-ل-دان ال-ت-زام-ه-م-ا ب-ت-ن-م-ي-ة عÓ-ق-ة ح-ق-يقية للشصراكة بÚ
اإل–اد األوروبي وشصركائه ‘ ا◊وار من ا÷نوب يقوم على
أاسصاسس اإلحÎام اŸتبادل كما أاعربا عن أاملهما ‘ مواصصلة
اŸشصاورات الثنائية بشصأان اŸسصائل األوروبية.
وال -ت -زم ال -ط -رف -ان ‘ إاط-ار ا◊وار ال-ث-ق-ا‘ وال-دي-ن-ي اŸشصÎك
ب -ت-ع-زي-ز تشص-اوره-م-ا لسص-ي-م-ا ‘ إاط-ار –ضص ÒاŸن-ت-دى اŸق-ب-ل
لتحالف ا◊ضصارات اŸقرر باذربيجان سصنة  2016وأاكدا على
أاهمية هذه اŸبادرة الهادفة إا ¤ترقية التسصامح والحÎام بÚ
الثقافات والديانات.
ودعا الطرفان إا ¤تعزيز اŸكافحة الدولية للشصبكات الرهابية
وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة وت-وسص-ي-ع أال-ي-ات ال-ت-ع-اون ل-ت-ج-ف-ي-ف مصص-ادر
“ويلها Ãا ‘ ذلك دفع الفديات واŸتاجرة باألسصلحة.
و‘ هذا الشصأان يشصكل تبادل اŸعلومات واŸسصاعدة القضصائية
ﬁركا هاما لسصتئصصالها كما جدد الطرفان أاهمية تطبيق كافة
اللوائح ذات الصصلة Ûلسس األمن ‘ ›ال مكافحة الرهاب.
ويسص -م -ح ال -ت -وق -ي -ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ات ث-ن-ائ-ي-ة وع-ل-ى أاداة م-ت-ع-ددة
األطراف ‘ إاطاراأل· اŸتحدة بتعزيز التعاون ما ب Úالدول
Óوطان والتكفل Ãتطلبات األمن والتطور
ضصد الرهاب العابر ل أ
لكافة اÛتمع اŸد.Ê

الشصراكة ا’قتصصادية

وعيا منهما بأاهمية –سص Úاألعمال من أاجل جلب السصتثمارات
الجنبية اتفقت اسصبانيا وا÷زائر على تقاسصم Œاربهما ‘ جلب
رأاسس اŸال الجنبي و‘ تطوير السصياسصات القطاعية (الفÓحة
والصصناعة والسصياحة و منشصآات الري والنقل وترقية الصصادرات
وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وغÒه-ا) إلع-ط-اء دف-ع ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الق-تصصادية
والجتماعية.

بالسصكك ا◊ديدية من جهة ومسصÒي منشصاآت السصكك
ا◊ديدية ““أاديف““ السصبانية والوكالة الوطنية للدراسصات
ومتابعة إا‚از السصتثمارات ‘ السصكك ا◊ديدية على
إابرام اتفاقات إاطار للشصراكة.
ق -رر ال -ط -رف -ان م -واصص -ل -ة اŸف -اوضص -ات ح -ول مشص-اري-ع
مذكرات التفاهم للتعاون ‘ ›الت اÿدمات الÈيدية
وتكنولوجيات اإلعÓم واإلتصصال.

الهجرة والتشصغيل

و‘ ه -ذا اŸن -ظ -ور سص -ي -ت -م ت-ن-ظ-ي-م ب-ع-ث-ات وزي-ارات ذات ط-اب-ع
ق -ط -اع -ي خ Ó-ل سص-ن-ت-ي  2015و 2016ال-ت-ي ت-ق-ررت Ãن-اسص-ب-ة
التصص -الت ال -ب -ع -دي -ة ب Úاإلدارت ÚواŸم-ث-ل-ي-ات ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة
للجزائر واسصبانيا ،وتلتزم ا◊كومتان  -اللتان لديهما إارادة ÷عل
العÓقة ب Úالبلدين Ãثابة ‰وذج مثا‹ -بالعمل سصويا على
تذليل الصصعوبات ‘ سصياق تطوير العÓقات التجارية الثنائية
و/أاو السصتثمار.
ك -م-ا أاع-رب ال-ط-رف-ان ع-ن ارت-ي-اح-ه-م-ا ل-ل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى الÈن-ام-ج
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ‘ ›ال الصص -ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ال-ذي
سصيشصكل ﬁركا إاضصافيا للتعاون ‘ هذا اÛال ب Úالبلدين.
دع -ا ال -ط -رف ا÷زائ -ري ال -ط -رف السص -ب -ا ÊاŸك -ل-ف ب-الصص-ي-د
البحري إا ¤اŸشصاركة ‘ الصصالون الدو‹ للصصيد البحري وتربية
اŸائيات اŸقرر تنظيمه ‘ مركز التفاقيات بوهران من  01إا¤
 04أاكتوبر .2015
أاكد الطرفان على أاهمية التطبيق العاجل للÈنامج التنفيذي ‘
›ال اŸوارد اŸائية الذي وقع ب Úالبلدين ‘ يونيو 2014
ب -وه-ران خصص-وصص-ا انشص-اء ÷ن-ة ل-ل-م-ت-اب-ع-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ‘ ›الت
اŸوارد اŸائ -ي -ة تضص -م ‡ث -ل Úع -ن ال -ب -ل-دي-ن وت-ب-ادل ال-ت-ج-ارب
واÈÿاء.

التجهيز والنقل

أاع-ربت إاسص-ب-ان-ي-ا وا÷زائ-ر ع-ن إارت-ي-اح-ه-م-ا ل-ل-ت-وقيع عن مذكرة
ت -ف -اه-م ‘ ›ال اŸنشص-آات ال-ق-اع-دي-ة وال-ن-ق-ل ب-ح-يث سص-تسص-م-ح
بتحديد إاطار العÓقات وأاشصكال التعاون ‘ هذا اÛال بÚ
الطرف .Úكما أابدى البلدان إاهتمامهما بتعزيز شصراكتهما ‘
›ال ال -ن -ق -ل ب -السص -كك ا◊دي -دي -ة م-ن خÓ-ل تشص-ج-ي-ع الشص-رك-ة
السصبانية للسصكك ا◊ديدية  RENFEوالشصركة الوطنية للنقل

أاعرب الطرفان عن إانشصغالهما إازاء أازمة الهجرة التي
ت-ع-يشص-ه-ا م-ن-ط-ق-ة اŸت-وسص-ط وإان-ع-ك-اسص-ات-ه-ا ع-ل-ى ال-ب-عد
األمني .كما جددا إالتزامهما بتعزيز تعاونهما ‘ ›ال
مكافحة الهجرة غ Òالقانونية واŸتاجرة باألشصخاصس
من خÓل التكفل بعزم بدوافع الهجرة ‘ إاطار مقاربة
شصاملة لهذه اŸسصأالة التي Œمع ‘ نفسس الوقت بÚ
م-ق-تضص-ي-ات األم-ن وال-ت-ن-م-ي-ة وإاحÎام ال-ك-رامة البشصرية،
و–سص Úقنوات الهجرة اŸنتظمة كعامل للتنمية وإاندماج شصعوب
ضصفتي اŸتوسصط.

التعاون ‘ التنمية واŸسصائل اإ’جتماعية

أاعرب الطرفان عن إارتياحهما Ÿسصاهمة برنامج (مسصار) ‘
مشصروع عصصرنة النظام القضصائي والطب الشصرعي باŸدرسصة
العليا للقضصاء با÷زائر وتعزيز قدرات مركز اإلعÓم وتوثيق
حقوق األطفال والنسصاء.
يشصجع الطرفان ترقية تبادل اÈÿات ب Úالبلدين ‘ اÛالت
اŸتعلقة بÎقية اŸرأاة واألسصرة والطفولة واألشصخاصس اŸسصنÚ
واŸعاق.Ú

الÎبية والثقافة وا’تصصال

أاع-رب ال-ط-رف-ان ع-ن إارت-ي-اح-ه-م-ا ل-ل-ت-ع-اون ال-ق-ائ-م ب Úإاسص-ب-ان-ي-ا
وا÷زائر ‘ ›الت التعليم العا‹ والبحث العلمي وتطوير
التكنولوجيا ‡ا سصمح بتطوير تدفق معت Èللمبادلت ‘ ›ال
التكوين واإلتفاقيات ما ب Úا÷امعات والشصراكة واإلصصدارات
العلمية اŸشصÎكة ومشصاريع البحث ‘ إاطار برنامج التعاون ما
ب Úا÷امعات (بي سصي إاي متوسصطي) .سصيعمل الطرفان على
تعميق تعاونهما ‘ القطاع ا÷امعي من خÓل تبادل الطلبة
واألسصاتذة والباحث.Ú
أاعربت إاسصبانيا وا÷زائر الواعيتان بأاهمية العÓقات التاريخية
وال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط-ه-م-ا ع-ن إارت-ي-اح-ه-م-ا للتعاون ‘ اÛال
الثقا‘ من خÓل نشصر وتثم ÚالÎاث الثقا‘ اŸشصارك بÚ
الشص-ع-ب Úم-ن خÓ-ل تشص-ج-ي-ع ال-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي سصيتم
تنظيهما ‘  2016با÷زائر ‘ إاطار إاحياء الذكرى  400لوفاة
ميغال دي سصÒفانتيسس.

الرئيسش التونسصي يدين ا’عتداء اإ’رهابي ويؤوكد تضصامنه مع ا÷زائر

أادان الرئيسس التونسصي ،الباجي قايد السصبسصي ،العتداء الرهابي الذي
اسصتهدف مؤوخرا عناصصر من ا÷يشس الوطني الشصعبي بولية ع Úالدفلى،
مؤوكدا تضصامن بÓده مع ا÷زائر ‘ مواجهة هذه اآلفة اÿطÒة.
و‘ برقية تعزية بعث بها إا ¤رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،قال
الرئيسس التونسصي أان هذه ““العملية اإلرهابية الغادرة تتعارضس مع مبادئ
الدين السصÓمي السصمحة““.
وأاضصاف الرئيسس السصبسصي قائ““ :Óوأامام هذا اŸصصاب ا÷لل ،ل يسصعني إال

أان أاتوجه اليكم وإا ¤الشصعب ا÷زائري الشصقيق ،باسصمي وباسصم الشصعب
التونسصي ،بأاحر التعازي وأاخلصس مشصاعر اŸواسصاة ،سصائ ÓاŸو ¤عز وجل
أان يتغمد الشصهداء بواسصع رحمته ويسصكنهم فسصيح جنانه وأان يرزقكم جميل
الصص Èوالسصلوان““.
كما جدد الرئيسس التونسصي باŸناسصبة ““تضصامنه الكامل مع ا÷زائر ‘ مواجهة
اإلرهاب اآلثم““ مؤوكدا ““موقف بÓده الثابت ‘ إادانة كافة أاشصكال اإلرهاب
وتعزيز التعاون الثنائي والدو‹ من أاجل القضصاء على هذه اآلفة اÿطÒة““

أادان الرئيسس الفرنسصي فرانسصوا هولند بشصدة العتداء الرهابي ““الشصنيع““
الذي ارتكب يوم ا÷معة الفارط بع Úالدفلى والذي أاودى بحياة  9جنود من
أافراد ا÷يشس الوطني الشصعبي.
وكتب الرئيسس الفرنسصي ‘ رسصالة وجهها لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ““تلقيت ببالغ ا◊زن نبأا اغتيال تسصعة جنود جزائري ÚخÓل اعتداء
بولية ع Úالدفلى يوم  17جويلية  ““2015مضصيفا أان ““ا◊كومة الفرنسصية
تدين بقوة هذا العتداء الرهابي الشصنيع““.
وأاضصاف قائ““ Óإان ا÷زائر وشصعبها الشصجاع ل يزالن يدفعان الثمن غاليا

جراء مكافحتهما لÓرهاب وأاود ‘ هذا اŸقام أان أاتقدم من خÓلكم
بتعازي اÿالصصة لعائÓت الضصحايا ‘ هذا اŸصصاب ا÷لل““.
وبعد أان أاعرب عن ““تعاطف الشصعب الفرنسصي وتضصامنه التام مع ا÷زائر ‘
مكافحتها لÓرهاب““ أاكد الرئيسس الفرنسصي أان ““هذه الظروف األليمة تÈز
أاك Ìمن أاي وقت مضصى أاهمية التعاون الثنائي العميق ‘ ›ال مكافحة
الرهاب واسصتئصصال التطرف““.
وأاعرب الرئيسس الفرنسصي عن أامله ‘ ““أان تواصصل فرنسصا وا÷زائر العمل
على تعزيز مبادلتهما ‘ هذا اÛال خدمة Ÿصصالح مواطنينا““

الرئيسش هو’ند يدين بـ““شصدة““ ا’عتداء اإ’رهابي ““الشصنيع““ لع Úالدفلى

منظمة الوحدة النقابية اإ’فريقية تدين ““بشصدة““ ا’عتداء اإ’رهابي بع Úالدفلى

أادانت منظمة الوحدة النقابية اإلفريقية ““بشصدة““ اإلعتداء
اإلرهابي ضصد عناصصر ا÷يشس الوطني بع Úالدفلى والذي
خلف تسصعة ( )09قتلى
وجريح Úإاثن.Ú
واعتÈت منظمة الوحدة النقابية اإلفريقية ‘ بيان تلقت وأاج
أامسس نسصخة منه أان ““هذا العمل اإلجرامي و ا÷بان يعكسس
ه -م -ج -ي-ة اإلره-اب-ي Úضص-د ب-ل-د دف-ع ال-ث-م-ن ب-اه-ظ-ا م-ن أاج-ل

اسصتتباب األمن واإلسصتقرار““.
وقدمت منظمة الوحدة النقابية اإلفريقية ““تعازيها اÿالصصة
للجزائر حكومة وشصعبا وإا ¤اإل–اد العام للعمال ا÷ائريÚ
وإا ¤عائÓت الضصحايا معربة عن أاملها ‘ الشصفاء العاجل
للجرحى““.
ودعت منظمة الوحدة النقابية اإلفريقية جميع اŸركزيات
النقابية اإلفريقية واÛموعة الدولية إا““ ¤مسصاندة الشصعب

ا÷زائري ومؤوسصسصاته من أاجل القضصاء على بقايا اإلرهاب ‘
ا÷زائر وتعزيز مسصار التنمية والسصلم واإلسصتقرار الذي أاتى
ثماره““.
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أاعلنت يوم األحد أان تسصعة
جنود قد قتلوا وجرح اثنان آاخران مسصاء يوم ا÷معة اŸاضصي
ب -ولي -ة ع Úال -دف -ل -ى إاث -ر ت -ع-رضص-ه-م إلطÓ-ق ن-ار م-ن ط-رف
›موعة إارهابية.

أادانت ا÷زائ -ر ““بشص -دة““ ال-ت-ف-ج Òاإلره-اب-ي ال-ذي اسص-ت-ه-دف
الثن Úالفارط Œمعا ŸدنيÃ Úركز ثقا‘ Ãدينة سصوروتشس
الÎك -ي -ة حسص -ب -م -ا أاك -ده ،أامسس ،ال -ن -اط -ق ب-اسص-م وزارة الشص-ؤوون
اÿارجية.
وأاك -د ب -ن ع -ل -ي الشص -ري -ف ‘ تصص -ري -ح ل-وأاج ““إان-ن-ا ن-دي-ن بشص-دة
العتداء الرهابي الذي اسصتهدف Œمعا ŸدنيÃ Úركز ثقا‘

Ãدينة سصوروتشس الÎكية الواقعة على ا◊دود مع سصوريا““.
وبهذه اŸناسصبة قدم الناطق باسصم وزارة الشصؤوون اÿارجية
تعازيه ““اÿالصصة لعائÓت الضصحايا و لÎكيا حكومة وشصعبا““
معربا عن تضصامن وتعاطف ا÷زائر مع تركيا.
وأاكد السصيد بن علي الشصريف أان ““همجية اإلرهاب األعمى
الذي يضصرب خبط عشصواء ‘ ﬂتلف الدول تسصتوقف مرة

أاخرى اÛتمع الدو‹ إازاء ضصرورة تظافر ا÷هود للقضصاء على
هذه الظاهرة““.
ودعا بهذه اŸناسصبة إا ¤وضصع ““اسصÎاتيجية شصاملة و متناسصقة و
م -ت -ع -ددة األب -ع -اد تشص -م -ل أاع -م -ال وق -ائ -ي -ة ت -ت -م-ث-ل ‘ وق-اي-ة
اÛتمعات من ﬂاطر التطرف العنيف الذي يعت Èاÿزان
لذي يتغذى منه الرهاب.

ا÷زائر تدين ““بشصدة““ التفج Òاإ’رهابي ‘ مدينة سصوروتشش الÎكية

بن خالفة ينتخب رئيسصا للمجلسش الوزاري لصصندوق اأ’وبك للتنمية الدولية

انتخب وزير اŸالية عبد الرحمان بن خالفة على رأاسس اÛلسس الوزاري لصصندوق األوبك للتنمية الدولية (اوفيد)
خÓل الجتماع اŸنعقد يوم الثÓثاء بفيينا حسصبما أافاد به بيان للوزارة أامسس.
وانتخب بن خالفة على رأاسس اÛلسس وهو أاعلى جهاز للصصندوق للعهدة  2016 - 2015خÓل اجتماع ضصم وزراء
اŸالية للبلدان األعضصاء ‘ منظمة الدول اŸصصدرة للنفط (األوبك) أاو ‡ثليهم.
وبهذه اŸناسصبة بحث اŸشصاركون التقرير السصنوي لصصندوق األوبك للتنمية الدولية ،كما صصادقوا على اıطط
السصÎاتيجي متوسصط اŸدى  2025 - 2016الرامي إا ¤تعزيز مكانة الصصندوق كشصريك ذي مصصداقية ‘ “ويل التنمية.
وأاوضصح البيان أان هذا اıطط السصÎاتيجي سصيمثل اإلطار اŸرجعي لضصمان دعم أاعمال التنمية التي تنوي
البلدان اŸؤوهلة غ Òاألعضصاء ‘ منظمة البلدان اŸصصدرة للنفط القيام بها.

ا÷زائر والصص Úتتفقان على إاعداد مذكرة تفاهم ‘ ›ال الصصحة

اتفق وزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات عبد اŸالك بوضصياف ونظÒه الصصيني ج Úكسصياوتاو ،أامسس،
‘ مالبو على إاعداد مذكرة تفاهم ‘ ›ال الصصحة.
وأاكد الوزيران خÓل لقاء جمعهما بعاصصمة غينيا السصتوائية على هامشس الندوة الدولية حول مكافحة إافريقيا لفÒوسس ايبول
أان توقيع هذه اŸذكرة قد يتم على هامشس قمة الصص - Úإافريقيا اŸزمع عقدها ‘ جنوب إافريقيا ‘ شصهر أاكتوبر اŸقبل.
كما اسصتعرضس الطرفان ﬂتلف جوانب التعاون ا÷زائري  -الصصيني وقررا ““تعزيزه ‘ عدة ›الت سصيما تدعيم
األطباء اıتصص Úوتطوير إانتاج اللقاحات وكذا ترقية الطب التقليدي““.

ا’–اد العام للعمال ا÷زائري:Ú

تصصريحات غ’ Òئقة وغ Òمقبولة لسصاركوزي

ندد اإل–اد العام للعمال ا÷زارئي Úأامسس بالتصصريحات ““غ ÒالÓئقة
وغ ÒاŸقبولة““ للرئيسس الفرنسصي األسصبق نيكول سصاركوزي بشصأان ا÷زائر.
–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úأان ““رئيسس حزب سصياسصي
وجاء ‘ بيان ل إ
فرنسصي Œرأا خÓل زياره له إا ¤تونسس على مهاجمة بلدنا بعبارات غÒ
لئقة وغ Òمقبولة جاءت من رئيسس سصابق للجمهورية““.
وأاوضصح البيان أان ““هذه التصصريحات غ Òمقبولة ومرفوضصة من النقابيÚ
والعمال ا÷زائري.““Ú
وأاضصافت اŸركزية النقابية أان ““هذه التصصريحات التي تعد تدخ‘ Ó
شصؤوون بلدنا تذكرنا بفÎة دفع خÓلها بلدنا ثمنا غاليا من أاجل نيل
اسصتقÓله واسصÎجاع سصيادته““.
كما جاء ‘ بيان اإل–اد العام للعمال ا÷زائري““ Úكما لن ننسصى أابدا الثمن
الغا‹ الذي دفعته ا÷زائر وتضصحياتها حينما كانت تواجه اإلرهاب Ãفردها““
مضصيفا أان ““بلدنا هو من فتح أاع Úالعا ⁄قاطبة حول هذه اآلفة““.
واسصتطرد ““لسصنا بحاجة لدروسس من أاي كان كما أان اŸغرب العربي ‘
غنى عن نصصائح““.
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افتتاح الندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف:

مسساهل :اإلرهاب أاضسحى –ديا يهدد “اسسك واسستقرار الدول
التجربة ا÷زائرية تكرسس اÿطاب الديني الداعي إا ¤اجتثاث التطرف

لفريقي وا÷امعة العربية ،أان ﬁاربة التطرف العنيف تعتÈ
أاكد ،عبد القادر مسشاهل ،وزير الششؤوون اŸغاربية وال–اد ا إ
معركة طويلة النفسس وتقتضشي الدعم والتعميق اŸسشتمر للدÁقراطية وا◊كم الراششد ،قائ«:Óإاننا على قناعة بأان اŸششاركة
الدÁقراطية وإاقامة دولة القانون ،واعتماد سشياسشات اجتماعية تقوم على العدالة واŸسشاواة وتكافؤو الفرصس ،تششكل أادوات
لرهاب
أاسشاسشية ذات أاولوية “نع الغلو والسشتقطاب نحو التطرف وحمÓت التجنيد”” ،داعيا إا ¤تكاثف وطني Ûابهة ا إ
لعمى الذي أاضشحى يضشرب ‘ كل أانحاء العا.⁄
ا أ

قصسر أأل· :سسهام بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي

أوضصح عبد ألقادر مسصاهل ‘ ،تدخله أمسس بالندوة
أل-دول-ي-ة ح-ول م-ك-اف-ح-ة أل-ت-ط-رف أل-ع-ن-ي-ف وأج-ت-ثاثه
ب -قصص -ر أأل· ،أن أإلره -اب ت -ب -ن -ى ط-ب-ي-ع-ة وأسص-ل-وبÚ
جديدين من خلل أسصتيلئه ألفعلي على أŸيدأن
وأألقاليم وأعتماده دعاية عدوأنية ،كما –ول إأ¤
مصص -در –ّد خ -ط Òي -ه -دد “اسصك وأسص -ت -ق-رأر وأم-ن
بعضس ألدول وأŸناطق ‘ ألعا ،⁄وكذأ أألمن وألسصلم
ألدولي ،Úمؤوكدأ أن أ÷زأئر ألتي –تضصن هذأ أللقاء
تسص- -ع -ى إأ ¤ت -ق -اسص -م أل -دول أŸشص -ارك -ة ألع -ت -ب -ارأت
أألسصاسصية Ÿكافحة جذور أإلرهاب.
وأب -رز وزي -ر ألشص -ؤوون أŸغ -ارب -ي -ة وأل–اد أإلف-ري-ق-ي
وأ÷ام- -ع -ة أل -ع -رب -ي -ة ‘ ه -ذأ أإلط -ار ،أن أل -ت -ج -رب -ة
لنسصانية أثبتت أن ألتطرف ليسس بظاهرة
ألتاريخية ل إ
جديدة قائل أن ألتغاضصي عن ›ابهته على ألنحو
أŸطلوب يسصفر عن Œذره ‡ا تنجر عنه مآاسصي
كالتي نشصهدها أليوم ،مضصيفا أن أإلرهاب أصصبح Áثل
تهديدأ متناميا متخذأ أشصكال ﬂتلفة ،ومتسصببا ‘
أسصتهدأف عدد متزأيد من ألدول وبوتÒة متسصارعة
ت-غ-ذي شص-ب-ك-ات-ه أÎŸأم-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا شص-ب-كات ألعنف
أإلرهابي.
وقال أيضصا إأنه ‘ ظل هذأ ألوضصع فإان أ÷زأئر وعلى
غرأر بقية ألدول منشصغلة بالتصصاعد أŸلفت لظاهرة
ألتطرف ،وتسصعى لضصم جهودها إأ ¤تلك ألتي يبذلها
أÛت-م-ع أل-دو‹ ل-ل-تصص-دي ل-ه-ذه أل-ظ-اه-رة أŸدمرة،
مشصÒأ إأ ¤أن أل- -قضص- -اء أل -ن -ه -ائ -ي ع -ل -ى أإلره -اب ‘
أ÷زأئر ،يشصكل أولوية دأئمة وأنشصغال مسصتمر ،مذكرأ
بالعتدأء أإلرهابي ألذي طال تقنتورين ‘ جانفي
 2013وألعملية أإلرهابية ألتي حدثت مؤوخرأ Ãنطقة
سصوق ألع ّ
طاف بولية ألدفلى.
وأشصاد ‘ هذأ ألسصياق ،بالدور ألذي يقوم به أ÷يشس
ألوطني ألشصعبي وكافة أسصلك أألمن للتصصدي لبقايا
أÛم -وع -ات أإلج -رأم-ي-ة م-ن أج-ل ح-م-اي-ة أŸوأط-ن
وأمن وأسصتقرأر ألبلد.
ودع- -ا مسص -اه -ل أÛت -م -ع أل -دو‹ إأ ¤أل -ت -م -ي -ي -ز بÚ
أإلسصلم كديانة سصلم ،وتسصامح وأنفتاح وب Úألتطرف
Ãختلف أشصكاله Ãا ‘ ذلك أإلرهاب ،وحسصبه هو
شص -رط م -ل -ح ي -ق -تضص -ي وع -ي -ا أك -ي -دأ وق -ن -اع -ة دأئ-م-ة
للمجموعة ألدولية بدون أسصتثناء.
ويرى أن ﬁاربة ألتطرف ألعنيف وأإلرهاب ،لبد أن
تشص -م -ل أألنÎنت أل-ت-ي ت-ع-د أل-ي-وم أل-وسص-ي-ل-ة أŸفضص-ل-ة
للدعاية أإلرهابية ،وأألدأة أألمثل لتجنيد أ÷ماعات
أإلرهابية ،وأنه من أŸسصتعجل ألتوصصل إأ ¤توأفق
دو‹ يجعل من أألنÎنت وسصيلة ‘ خدمة أإلنسصانية،
ك -م -ا أن ت-ط-ب-ي-ق ت-دأب Òأج-ت-ث-اث أل-ت-ط-رف Ÿوأج-ه-ة
أإلره -اب Ãخ -ت -ل -ف أشص -ك -ال -هÃ ،ا ‘ ذلك أل -ت-ط-رف
أل -ع -ن -ي -ف ي -ت-ط-لب حضص-ورأ ق-وي-ا لسص-ل-ط-ة تسص-ت-ن-د إأ¤
ألقانون وقادرة على فرضس أحÎأمه ‘ كل ألظروف،
م -ن -وه -ا ب -دور أ÷زأئ -ر وع -ل -ى رأسص -ه -ا ع -ب-د أل-ع-زي-ز

ب- -وت- -ف- -ل- -ي -ق -ة ‘ ق -ه -ر أإلره -اب ع Èط -رح سص -ي -اسص -ة
أŸصصا◊ة ألوطنية ‘ إأطار أحÎأم ألنظم ألدسصتورية
وقوأن Úأ÷مهورية.

اسستعمال القوة ينبغي أان يتقيد باحÎام
حقوق اإلنسسان
و‘ هذأ ألسصياق ،نّبه مسصاهل إأ ¤أن أسصتعمال ألقوة
ألتي يجيزها ألقانون ‘ أŸفهوم أألمني Ùاربة
أل -ع -ن -ف أإلره -اب -ي ،ي-جب أن ي-ت-ق-ي-د ب-احÎأم ح-ق-وق
أإلنسصان وأن يرأعي ألقيم أإلنسصانية ألعاŸية ،وأن
أل -ت-مسصك ب-ه-ذه أل-ق-وأع-د أألسص-اسص-ي-ة ه-و م-ا Áي-ز ك-ل
إأجرأء أمني قانو Êعما تقÎفه أ÷ماعات أإلرهابية
من جرأئم ،مشصÒأ إأ ¤أن أحÎأم حقوق أإلنسصان
وأول -وي -ة سص -ل -ط-ة أل-ق-ان-ون شص-ك-لت ل-ل-ج-زأئ-ر وسص-ت-ظ-ل
أŸرتكز ألرئيسصي ألذي يعتمد عليه Ÿوأجهة ألتطرف
ألعنيف وأإلرهاب.
وقال إأنه أنطلقا من Œربة أ÷زأئر ،فإان ﬁاربة
ألتطرف مسصأالة تقع على عاتق كافة شصرأئح أÛتمع،
وتقتضصي تدخل ألسصلطة وأŸوأطن ،Úكما تتطلب تبني
سص-ي-اسص-ات ح-اسص-م-ة ع-ل-ى أŸدى أل-ط-وي-ل ،مضص-ي-فا أن
غياب سصلطة متمكنة وأنعدأم تعبئة شصعبية يشصكلن
عامل Úمسصاعدين على إأنتعاشس أإلرهاب و“دده.
وحسصب وزير ألشصؤوون أŸغاربية وأل–اد أإلفريقي،
ف -إان أل -ت -دف -ق -ات أŸتضص -اع-ف-ة ل-ل-م-ق-ات-ل Úأإلره-ابÚ
أألجانب ،وكذأ ألعدد أŸتزأيد للبلدأن ألتي ينتمون
إأليها تعت Èمؤوشصرأت للطابع ألسصتعجا‹ ،لتجفيف
أŸن- -اب- -ع أ÷دي- -دة ل- -ت- -ج- -ن- -ي- -د و“وي- -ل أ÷م -اع -ات
أإلرهابية.
ويرى مسصاهل أن أ◊ل ألوأجب إأيجاده لهذه أŸسصأالة
أŸعقدة وأŸتمثلة ‘ ألتكفل باŸقاتل ÚأإلرهابÚ
ألعائدين من مناطق ألنزأع ،وأنه لبد من ألبتعاد عن
أ◊لول ألتي تعتمد على –ويل هذأ ألتهديد إأ ¤بؤور
نزأعات أخرى ،أو نحو أقاليم متوترة أو تلك ألتي تقل
فيها إأمكانيات فرضس ألنظام وأÙافظة على أألمن،
دأعيا إأ ¤ضصرورة إأيجاد مقاربات وحلول من شصأانها

ألتكفل بانشصغالت ،كل ألدول ‘ موأجهة ألتهديدأت
ألتي Áثلها هؤولء أإلرهابيون.
وأكد أن ﬁاربة ألتطرف ألعنيف يشصكل –ّد توأجهه
ألعديد من ألبلدأن وأن سصياسصة مكافحته تعت Èأولوية
تضص -م -ن ح -م -اي -ة أÛت -م -ع خ -اصص-ة أل-ط-ب-ق-ات أألكÌ
هشصاشصة ،كما يسصتدعي تعاونا دوليا يتطلب هيكلته
حول أهدأف ﬁددة وآأليات فعالة.
و ذك -ر أŸت -ح -دث ب -ان-ت-ه-اج أ÷زأئ-ر سص-ي-اسص-ة شص-ام-ل-ة
Ÿكافحة ألتطرف على أŸدى ألبعيد ،ع Èأ◊فاظ
ع-ل-ى أŸرج-ع-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة م-ن أألف-ك-ار أل-ه-دأم-ة أل-ت-ي
تسص - -ربت إأ ¤أÛت - -م - -ع خ - -لل ألسص - -ن- -وأت أألخÒة،
بالعتماد على تكوين أألئمة وأŸرشصدأت ألدينيات
ومضص -اع -ف-ة ع-دد أŸع-اه-د أŸت-خصصصص-ة ‘ أل-ت-ك-وي-ن
ألديني ،وأنتهاج ألصصرأمة ألعلمية ‘ أختيار أألئمة
وتكوينهم وكذأ تعبئة أ÷امعة أإلسصلمية أ÷زأئرية
لنشصر قيم أإلسصلم ألوسصطي أŸتسصامح ،وألتحكم ‘
إأدأرة أŸسص- -اج- -د وأ◊رصس ع- -ل- -ى أسص- -ت- -ع -ادة دوره -ا
أŸن- -وط ب- -ه -ا ك -م -ن -ارة روح -ي -ة وت -رب -وي -ة وث -ق -اف -ي -ة
وأجتماعية.
وجدد تأاكيده أن ألتجربة أ÷زأئرية تكّرسس أÿطاب
ألديني ألدأعي إأ ¤أجتثاث ألتطرف ،وتشصجيع ألتعليم
أل- - -ق - -رآأ Êوإأشص - -رأك أŸرشص - -دي - -ن أل - -دي - -ن ‘ Úك - -ل
ألتظاهرأت ألدينية وأ◊ملت ألتحسصيسصية أ÷وأرية
ألتي تقام ضصد ظاهرة ألغلو وألتشصدد.

إانشساء مرصسد وطني مكلف با◊ماية من
التشسدد الديني
ع -لوة ع -ل -ى أت -خ -اذ إأج -رأءأت إلع -ادة ت -ن-ظ-ي-م إأدأرة
ألفتوى يرتقب إأنشصاء مرصصد وطني مكلف با◊ماية
م -ن أل-تشص-دد أل-دي-ن-ي ،وك-ذأ ت-أاسص-يسس أك-ادÁي-ة ل-ع-ل-وم
ألفقه ،مشصÒأ إأ ¤أن سصياسصة أ÷زأئر ‘ هذأ أإلطار
ترتب عنها نتائج مقنعة ،كما عملت بلدنا على إأقامة
ت- -نسص- -ي- -ق ﬁك -م ب Úأألج -ه -زة أŸك -ل -ف -ة Ãك -اف -ح -ة
أإلره-اب ،ووضص-ع ب-رأم-ج ت-ك-وي-ن وت-ب-ادل ل-ل-م-ع-ل-ومات
وألتزويد باŸعدأت.

لرهاب
متدخلون يؤوكدون على دور اÛتمع اŸدﬁ ‘ Êاربة ظاهرة ا إ

شسرقي :ظاهرة التطرف العنيف تشسكل مصسدر قلق كب Òل–Óاد اإلفريقي

بايج أالكسسندر :ضسرورة اسستفادة السسكان من برامج التنمية والتقدم الجتماعي والقتصسادي
ششّدد اŸتدخلون ،اأمسس ،بالندوة
الدولية حول مكافحة التطرف العنيف،
على دور اÛتمع اŸد Êبالتنسشيق مع
ا◊كومات واللتحاق باŸنظمات غÒ
ا◊كومية Ùاربة ظاهرة التطرف
الإرهابي ،واإيجاد اıططات العملية
للقضشاء على هذه الظاهرة التي انتششرت
‘ كل اأنحاء العا ،⁄لسشيما الدول
الإفريقية التي عانت منها ،وضشرورة
اسشتفادة السشكان من برامج التنمية
الجتماعية والقتصشادية.

سس.بوعموشسة

أك- -دت ب -اي -ج أل -كسص -ن -در ،رئ -يسص -ة وف -د أل -ولي -ات
أŸت -ح -دة ألأم -ري -ك -ي -ة ‘ ،ت-دخ-ل-ه-ا ع-ل-ى وج-وب
ألÎك -ي-ز ع-ل-ى ألشص-ب-اب وأÛت-م-ع أŸد Êأل-ل-ذي-ن
Áك-ن-ه-م-ا ل-عب دور م-ه-م ،وي-ق-دم-ان مسص-اهمتهما
بالتنسصيق مع أ◊كومات Ùاربة ظاهرة ألتطرف
ألإرهابي ،مع تعزيز ألعلقات بﬂ Úتلف مصصالح
ألأمن وأسصتعمال ألأجهزة Ÿكافحة كل أشصكال
ألتطرف ألذي تتعرضس له أÛتمعات ،ومضصاعفة
أ÷هود وتنسصيق ألقدرأت عن طريق توجيه رسصائل
وأضصحة.
و أضص -افت أل -كسص -ن -در أن -ه ي -جب أغ -ت -ن-ام أل-ف-رصس
لإعلم ألشصباب وألسصكان بهذه أıاطر وضصرورة
أسص -ت -ف -ادة ألسص-ك-ان م-ن ب-رأم-ج أل-ت-ن-م-ي-ة وأل-ت-ق-دم
ألجتماعي وألقتصصادي وتعزيز ثقافة ألتسصامح،
مشصÒة أإ ¤أن أÛتمع ألدو‹ قّرر وضصع تصصور
جديد للإرهاب وألتطرف ،كون هناك مفاهيم

خاصصة تقتضصي ألبحث وألسصتعلم
حول هذه ألظاهرة.
و أشص- -ارت رئ- -يسص- -ة وف- -د أل -ولي -ات
أŸت -ح -دة ألأم -ري -ك -ي -ة ،أإ ¤أل -دور
ألذي يوؤديه أŸتعاملون أÙليون
‘ ﬂت - -ل - -ف ألأم - -اك - -ن وأت - -خ - -اذ
م- - - -ب- - - -ادرأت أخ- - - -رى لإع- - - -ط - - -اء
أسصتÒأتيجية جديدة ،وحسصبها أنه
ع - -ل - -ى أ◊ك - -وم - -ات أن ت- -ك- -ون ‘
أÿط- -وط ألأم- -ام- -ي- -ة Ÿك- -اف- -ح -ة
ألتطرف بكل أشصكاله ‘ ألأرياف
وأŸدن ،وألذي يعرف تزأيدأ ،مع
وضصع شصبكات تدعيم ألكيانات ألتي تسصمح بتبادل
أŸعلومات Ÿكافحة ألتطرف ألإرهابي.
مثمنة ‘ هذأ ألإطار ،مبادرة أ÷زأئر لعقد هذه
أل -ن -دوة أل -ت -ي شص -اركت ف -ي-ه-ا أل-ع-دي-د م-ن أل-دول،
لتبادل ألتجارب قصصد ألوصصول أإ ¤كافة ألأهدأف
وألنتائج أŸرجوة ،وألعمل على نزع فتيل ألتطرف
ألإرهابي.
من جهته ،أفاد أإسصماعيل شصرقي ﬁافظ ألسصلم
وألأمن ‘ ألقارة ألإفريقية ،أن ألندوة ألدولية هي
فرصصة ثمينة للوقوف على ألإ‚از ألعظيم ألذي
ب -ادر ب -ه رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ،ب-اإق-رأر سص-ي-اسص-ة أ◊وأر وأŸصص-ا◊ة
ألوطنية ،ألتي زهقت باطل ألإرهاب ،على حد
تعبÒه.
و أضصاف شصرقي أن سصياسصة ألرئيسس وحكمته تبقى
مثال يلهم ألإخوة للوصصول أإ ¤نفسس أŸبتغى،
مشصÒأ أإ ¤أن أ÷زأئر كانت من ألأوأئل ألذين

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

أدركوأ ألتهديد ألإرهابي Ãا ‘
ذلك أل-ت-ط-رف أل-دي-ن-ي وأل-ت-عصصب
وخ -ط -ورت -ه ع -ل -ى أل -دÁق -رأط-ي-ة
أل - -ف- -ت- -ي- -ة ،وحسص- -ب- -ه أن ظ- -اه- -رة
ألتطرف ألعنيف سصوأء ذأت نزعة
سص-ي-اسص-ي-ة أو دي-ن-ي-ة تشص-كل مصصدر
قلق كب Òلل–اد ألإفريقي ،و أن
ألإره -اب م -ا ي -زأل يشص -ك-ل –دي-ا
لدى هذه ألدول.
دأعيا أإ ¤ضصرورة ألتنسصيق وتبني
برنامج على أŸدى ألطويل ،كون
أل -ظ -اه -رة أت -خ -ذت أب-ع-ادأ ك-بÒة
وت -وسص -ع نشص -اط -ه -ا م -ن أ÷رÁة أل -ع -اب-رة ل-ل-ح-دود
كالŒار بالبشصر ،ألسصتغلل غ ÒأŸشصروع للموأد
ألطبيعية ،وأÿطف ،وغÒها من أ÷رأئم ،مشصÒأ
إأ ¤أن ما يعرف بالدول أإلسصلمية زأدت ‘ حدة
ألتطرف وضصاعفت ألهجمات.
وق- -ال أيضص- -ا ﬁاف- -ظ ألسص- -ل- -م وأألم- -ن ‘ أل- -ق -ارة
أإلفريقية ،إأنه يجب درأسصة كل ألتحديات للحد من
ألظاهرة ألتي أضصّرت كثÒأ بدول ألسصاحل ،وتعزيز
أل -ق -درأت أل -وط -ن -ي-ة ،وحسص-ب-ه أن أÛت-م-ع أŸدÊ
يلعب دور أسصاسصيا ‘ تعزيز ألوفاق وأŸصصا◊ة.
وأوضصح أن أŸركز أإلفريقي Ÿكافحة أإلرهاب،
ملتزم Ãحاربة هذه ألظاهرة عن طريق تنظيم
دورأت وورشص - -ات م - -ع شص- -رك- -اء أج- -انب ب- -ت- -ق- -دË
توجيهات ،ويوأصصل إأقامة ورشصات –سصيسصية من
أج -ل ت -ط-ب-ي-ق م-ق-ررأت نÒوب-ي أل-ت-ي أج-ت-م-عت ‘
 ،2014للوصصول إأ– ¤ديد كافة أ÷هود وتوجيهها
Ùاربة ألإرهاب.

ألعدد
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جمال أوكيلي

ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة ح-ول م-ك-اف-ح-ة ال-ت-ط-رف واسش-ت-ئصش-اله اŸنعقدة با÷زائر ،تأاتي ‘ إاطار
لمنة ،إان
لرهاب بالششعوب ا آ
لذى الدائم الذي قد يلحقه ا إ
–سشيسس اÛموعة الدولية با أ
لماكن التي يتواجد
 ⁄تسشارع إا ¤اتخاذ الإجراءات الردعية الÓزمة لدحره ‘ كل ا أ
بها.
لن تنامي هذه الظاهرة بهذا الششكل الهمجي ل يسشمح أابدا
هذه ا◊قيقة ل مفر منها ،أ
لمسس
لن كل البلدان التي كانت با أ
لحرى التفرج عما يحدث ،أ
اللتزام با◊ياد ،أاو با أ
لن ترفع لواء ﬁاربة هؤولء ،و‘
لمر ل يعنيني» ضشربت ‘ الصشميم ،وهي ا آ
ششعارها «ا أ
لو ¤ب -ك-ل ال-وسش-ائ-ل اŸت-اح-ة ل-ه-ا ،ل-ق-د إان-ت-ه-ى ع-ه-د الÎدد .أاو الع-ت-ق-اد ب-أان
الصش -ف -وف ا أ
لرهاب يحارب من طرف بلد واحد معتمدا على ترسشانته العسشكرية.
ا إ
لطراف الفاعلة واŸؤومنة Ãحاربة
«ندوة ا÷زائر» تسش ‘ ÒالŒاه الذي يحسشسس هذه ا أ
لم-ر ي-ت-ط-لب وق-ف-ة ح-اسش-م-ة وع-ازم-ة ب-اŒاه وضش-ع اسشÎات-ي-جية واضشحة
لره-اب ،ب-أان ا أ
ا إ
اŸعا ‘ ⁄اسشتئصشال الظاهرة ،حتى وإان كان ذلك صشعبا أاحيانا ،نظرا لعدة اعتبارات ،إال
لرهاب من قبل كل الدول
أان ا◊صشول على اŸبدأا القائم بخصشوصس التصشدي لكل أاششكال ا إ
هو Ãثابة إانتصشار معنوي Áكن من الغوصس ‘ قضشايا أاخرى أاك Ìحسشاسشية.
لرهاب إال
وما فتئت ا÷زائر –ذر اÛموعة الدولية من اÿطر الداهم الذي يششكله ا إ
أان هناك من اعتمد سشياسشة «النعامة» إا ¤غاية تلقيه ضشربات ‘ عقره ،هنا اسشتيقظ
ا÷م -ي -ع م -ن سش-ب-ات-ه-م ال-ع-م-ي-ق ،م-ط-ال-ب Úبضش-رورة ﬁارب-ة ال-ظ-اه-رة ق-ب-ل أان تسش-ت-ف-ح-ل
بالطريقة ا◊الية.
لرهاب ،وإا‰ا
ميزة وخاصشية ندوة ا÷زائر ،ل تبحث ‘ الوسشائل العسشكرية Ÿواجهة ا إ
تنطلق من توضشيح دقيق للمصشطلحات «مكافحة التطرف واسشتئصشاله» وهذا يعني أان
لعÓ-مية من خطب
لل-كÎون-ي-ة وا إ
لم-ر ي-ت-ع-ل-ق Ãا ن-ق-ف ع-ل-ي-ه ي-وم-ي-ا ع Èال-وسش-ائ-ط ا إ
ا أ
وصشور متششددة أاثرت كثÒا ‘ الششباب خاصشة وعليه لبد من إايجاد آاليات توقيف هذا
لن ه-ن-اك تشش-خ-يصش-ا واضش-ح-ا ‘ ال-واقع
ال-زح-ف اŸت-واصش-ل ل-ل-ت-ط-رف ب-ا◊ل-ول اŸقÎح-ة ،أ
يعرفه العام واÿاصس سشواء بداخل هذه البلدان اŸعنية أاو ‘ أاصشقاع أاخرى ،سشاهم ‘ بروز
لسشÓموفوبيا».
لجانب ،وتششويه الدين أاو ما يعرف بـ«ا إ
مششاهد غ› Òندة ككره ا أ
لن آاخر
لخر ،أ
لبد من هذه البلدان أان –ارب هذه الظاهرة ،وتقلل من أاذاها Œاه ا آ
إاحصشائيات العتداءات على اŸسشلم ‘ Úأاوربا وغÒها بلغت سشقفا ل يطاق ،ناهيك عن
الكتابات اŸناوئة للمسشلم.Ú
لن
ويدرك الكث Òأان مثل هذا العمل ليسس سشه ،Óبل يتطلب الكث Òمن ا◊كمة والصش Èأ
نتائجه لن تكون غدا ،خاصشة مع فتح ا÷بهات ‘ عدة مناطق من هذا العا ،⁄وظهور
تسش -م-ي-ات ÷م-اع-ات “ك-نت م-ن اسش-ت-غÓ-ل الشش-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة لأه-داف غ› Òن-دة،
لن تعت ÈالنÎنت الفضشاء ا◊يوي لتحركاتها ‘ كل الŒاهات ،ترسشل
وماتزال حتى ا آ
لرد ،Êوأاقباط مصشر ،وغÒها
فيه كل ما تريد من صشور مؤوثرة جدا ،مثلما حدث للطيار ا أ
لنسشان ‘
لعدامات ا÷ماعية .هذا ما ينبغي إازاحته من عقل ا إ
لششياء اŸرفوضشة كا إ
من ا أ
هذه اŸعمورة ،هذا كله تطرف يسشتدعي إازالته فورا واسشتئصشاله نهائيا.

لرهاب
لسشÓمي على أانه مصشدر ا إ
قال إان الدول الغربية توظف الدين ا إ

صسايج :الرؤوية ا÷زائرية ترّكز على تسسوية األزمات اإلقليمية سسلميا

أاوضشح أاسشتاذ العلوم
السشياسشية بجامعة ا÷زائر
الدكتورمصشطفى صشايج ،أان
السشتÒاتيجية التي تعتمدها
ا÷زائر قائمة على ›موعة
من اÿيارات اŸتكاثفة
اŸتكاملةÃ ،عنى أان نقضشي
لرهاب ‘ بعده السشياسشي
على ا إ
عن طريق اŸصشا◊ة الوطنية
والقضشاء عليه ‘ التعاون
الدو‹ ،مضشيفا أاننا أامام
›موعة من التحديات
لمنية ،وأان اÿطر الصشفري يبقى ضشئيÓ
ا أ
حتى بالنسشبة للدول القوية كالوليات
لمريكية التي مسشت بأامنها
اŸتحدة ا أ
الوطني ،سشواء بضشرب الÈج Úالتوأام Úأاو
ما يتعلق بضشرب البنتاغون ،مششÒا إا¤
التناقضس ا÷يو سشياسشي الذي يعيق –ديد
لرهاب Ãفهومه الششامل.
ا إ

سسهام.بوعموشسة
تصسوير :أيت قاسسي
أفاد صصايج ،على هامشس أجتماع ألندوة ألدولية
حول مكافحة ألتطرف ألعنيف ،أن ظاهرة أإلرهاب
ل “ثل نوعا من أ÷يشس ألنظامي ألذي Áكن أن
يشص -ك -ل ن-وع-ا م-ن أŸوأج-ه-ة أŸب-اشص-رة م-ع-ه-ا ،وأن
أÿطر صصفر مسصتحيل لهذه ألظاهرة ،مضصيفا أن
أ÷زأئر كثÒأ ما نادت بتجفيف وŒر Ëألفدية،
باعتبارها أحد آأليات “ويل أ÷ماعات أإلرهابية،
ك- -م- -ا أن أ÷رÁة أŸن- -ظ- -م- -ة ك- -الŒار ب -السص -لح
وأıدرأت لديها أرتباط با÷ماعات أإلرهابية.

وحسصب أسصتاذ ألعلوم ألسصياسصية
ب- -ج- -ام- -ع- -ة أ÷زأئ- -ر ،أن أل- -روؤي -ة
أ÷زأئ -ري -ة ت -ع-ت-م-د ع-ل-ى ضص-رورة
تسصوية ›موع أألزمات أإلقليمية
ألسصياسصية بالوسصائل ألسصلمية مثل
أألزمة ألليبية ،أŸالية ،وأن هذأ
أÛه- -ود ك- -ل- -ه يصصب ‘ ضص -رورة
م- -ك- -اف -ح -ة أإلره -اب وأل -ت -ط -رف
ألعنيف.
وأضص - -اف أن- -ه ل- -غ- -اي- -ة أل- -ي- -وم⁄ ،
نسص -ت -ط -ع إأي -ج -اد ت -ع -ري-ف شص-ام-ل
لرهاب ألدو‹
ل· أŸتحدة ل إ
ل أ
بسص -بب أل -ت -ن -اقضس ‘ أ◊سص-اب-ات أ÷ي-و سص-ي-اسص-ي-ة،
قائل““ :أآلن ألكث Òمن ألدول ألغربية ل تريد أن
“ّي- -ز ب Úأإلره -اب وأŸق -اوم -ة ،م -ن ح -ق ألشص -عب
ألفلسصطيني أو ألصصحرأوي أن يطالب بحقه طبقا
لقرأرأت أأل· أŸتحدة أŸتعلقة باسصتخدأم كل
أÿيارأتÃ ،ا فيها خيارأت أŸقاومة أو أÿيار
أŸسصلح““.
وتأاسصف صصايج ‘ هذأ أإلطار ،عن أن ألكث Òمن
أل-دول أل-غ-رب-ي-ة ح-ت-ى أ÷م-اع-ات ت-ري-د أن ت-وظ-ف
ألدين أإلسصلمي على أسصاسس أنه مصصدر أإلرهاب،
وهذأ هو أÿطأا ألسصÎأتيجي ألذي روجت له ما
يعرف بأاطروحة صصدأم أ◊ضصارأت ،أضصاف يقول.
وأعت ÈأÙلل ألسصياسصي ندوة أ÷زأئر ،فضصاء
لخ -ري -ن ،ألن ه -ن -اك م -ع -ادأة
إلسص -م -اع صص -وت -ن -ا ل  -آ
أألجانب ‘ ألدول ألغربية وظهور أإلسصلمو فوبيا
أŸتصصاعد بشصكل يلفت ألنتباه ،ويرى أن ألنظر إأ¤
ألعنف أŸتطرف يجب أن يكون شصامل ،آأمل ‘ أن
لرهاب،
تصصل ندوة سصبتم Èإأ ¤تعريف شصامل ل إ
ل-ك-ن حسص-ب-ه ي-ب-ق-ى أل-ت-ن-اقضس أ÷ي-و سص-ي-اسص-ي يعيق
–ديد أإلرهاب Ãفهومه ألشصامل.

لرهاب:
رزاق بارة يششيد بالتجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة ا إ

يدعو لعدم اÿلط ب ÚاŸتطرف ÚواŸسسلمÚ

أابرز كمال رزاق بارة،
مسشتششار برئاسشة ا÷مهورية،
‚اعة التجربة ا÷زائرية ‘
لرهاب وضشرورة
مكافحة ا إ
لخرى منها،
اسشتلهام الدول ا أ
مؤوكدا أان ا÷زائر كافحت ‘
لجرام
سشنوات التسشعينيات ا إ
لسشÓم الذي
و ⁄تكافح ا إ
Áثل الرسشالة اÙمدية
السشمحاء ،داعيا الغرب لعدم
لرهابيÚ
اÿلط ب Úا إ
اŸتطرف ÚواŸسشلم.Ú

سسهام.ب

أكد بارة أن ألتعاون ألدو‹ خاصصة ‘ أŸيدأن
أ÷ه- -وي ه- -ام ج- -دأ ،وك -ف -ي -ل Ãح -ارب -ة أإلره -اب
وأجتثاثه من جذوره ،مضصيفا أن Œربة أ÷زأئر ‘
متناول من يحتاجها من ألدول ،وحسصبه أن أ÷دأر
لرهاب أŸتطرف ألذي Áلك قدرة على
ألوأقي ل إ
أل- -ت- -ط- -ور وأل- -ت- -ك- -ي- -ف ،ه- -و أ÷ب- -ه- -ة أل- -دأخ- -ل -ي -ة
أل -وط -ن -ي -ة.ودع-ا أŸسص-تشص-ار ب-رئ-اسص-ة أ÷م-ه-وري-ة،

أل - -دول أÛاورة وأل - -غ- -رب- -ي- -ة إأ¤
ألسصتلهام من ألتجربة أ÷زأئرية
ق - -ائ - -ل أن ب - -لدن- -ا Ÿا ك- -اف- -حت
أإلره -اب ،ك -انت ت -ك -اف -ح أإلج-رأم
ول -يسس أإلسص -لم ك -ون -ن -ا مسص -ل -م،Ú
ون -ح -ن ‰ث -ل أل-رسص-ال-ة أÙم-دي-ة
ألسصمحاء ،مضصيفا أنه يجب إأفهام
ألرأي ألعام أن أإلجرأم أإلرهابي
ل - -يسس ل - -ه أي صص - -ل - -ة ب- -ال- -دي- -ن أو
أ◊ضصارة أو أللغة أو أنتماء عرقي،
ق -ائ -ل «:ي -جب أن ي -ع-ي أل-غ-رب-ي-ون
أل- - -ذي - -ن ‘ ك - -ث Òم - -ن أألح - -ي - -ان
يخلطون ب Úأإلرهابي ÚأŸتطرف ÚوأŸسصلم Úأن
هذه ألظاهرة ل علقة لها بديننا ألسصمح ““.وذّكر
Ãعاناة ألشصعب أ÷زأئري من هذه ألظاهرة ،ألتي
أتخذت أبعادأ خطÒة ،قائل““ :أÿطر صصفر غÒ
موجود نظمنا أدوأت ألتي Áكن أن تسصمح لبلد مثل
أ÷زأئرÃ ،قاومة وموأجهة أإلرهاب ثم نسصاعد
ألبلدأن أألخرى أÛاورة مثل تونسس ،ليبيا وما‹،
Ûاب- -ه- -ة ه- -ذأ أÿط -ر““ ،مشصÒأ إأ ¤أن أل -ت -ع -اون
ألدو‹ خاصصة ‘ أŸيدأن أ÷هوي هام جدأ.
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’جماع مع الشسريك ا’جتماعي ،بن غÈيت:
أاكدت أاهمية ا إ

السشتقرار بقطاع الÎبية باعتماد مسشلك ألخÓقيات اŸهنة
وضسع النظام الÎبوي الوطني ضسمن متطلبات ا÷ودة العلمية

أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،على ضسرورة انخراط اŸدرسسة ا÷زائرية ضسمن اŸسستويات العليا اÙددة
’خÓقيات ،خاصسة وأانها تعرف –و’ت تقتضسي التوجه نحو نظرة اسستشسرافية من أاجل
كميا ،التي تسستند إا ¤ا’سستقرار وا أ
الدخول بشسكل قوي ‘ مرحلة النوعية.

حياة .ك

أسش- -ه- -بت أل- -وزي -رة ب -ن غÈيت ‘
أ◊ديث عن أŸرأحل ألتي مرت بها
أإلصشÓحات ألتي خضشع لها ألقطاع
م- -ن -ذ  ،2003ح- -يث تشش- -ك- -ل أل- -ن- -دوة
ألوطنية ،ألتي سشتنظم بقصشر أأل·
ي- -وم -ي  2٥و 26ج -وي-ل-ي-ة أ÷اري،
ﬁط-ة ه-ام-ة ل-ت-ق-ي-ي-م ع-م-لية تطبيق
إأصش Ó- -ح أŸدرسش - -ة ،أن- -طÓ- -ق- -ا م- -ن
أÈÿة أل -دول -ي -ة أل -ت -ي أسش -ت -دع -ت -ه -ا
أل -وزأرة .وق -د رك -زت ع -ل -ى أ÷وأنب
ألهامة من هذأ أŸسشار خÓل ألندوة
ألصشحفية ألتي عقدتها ،أمسشÃ ،قر
ألوزأرة.
ركزت بن غÈيت خÓل إأجابتها
على أسشئلة ألصشحافي ،Úعلى أهمية
أإلجماع ألذي ” ألتوصشل إأليه من
خÓ- - -ل أج - -ت - -م - -اع - -ه - -ا ب - -الشش - -ريك
ألج -ت -م -اع -ي ،وأŸت-م-ث-ل ‘ ضش-رورة
فسش- - -ح أÛال وأسش- - -ع- - -ا أم- - -ام ك- - -ل
أل - -ف - -اع- -ل ‘ Úأل- -ق- -ط- -اع ل- -ت- -ق- -دË
ألقÎأحات ألتي تسشاهم ‘ –قيق
هذأ ألهدف.
قالت بن غÈيت ،إأن هناك عمÓ
شُش -رع ف -ي -ه م -ن-ذ ديسش-م 2014 Èو”
أتخاذ قرأرأت أنطÓقا من ألنصشوصش
ألتنظيمية وأŸرأسشيم ،مششÒة إأ ¤أن
ألتوصشيات ألتي سشتخرج بها ألندوة،
سش - -ت - -ؤوخ - -ذ ع - -ل - -ى أŸدى أل - -قصش،Ò
أŸتوسشط وألطويل ،أŸهم ،بحسشبها
ألتوصشل إأ ¤إأجماع ‘ هذه ألندوة.
وتعتقد من خÓل ما قامت به ،أمسش
أألول ،م- - -ع رؤوسش - -اء  10ن-ق-اب-ات” ،
أل- -ت- -وصش -ل خ Ó-ل -ه إأ ¤إأج -م -اع ح -ول
أŸدرسشة ألنوعية ،هذأ ألهدف يجمع
ب Úألوزأرة وألششريك ألجتماعي.
وت -رى أن -ه م -ن ألضش -روري أت -خ -اذ
إأج -رأءأت ‘ أŸي-دأن ل-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذأ

ألهدف ،ألذي يعد ﬁل إأجماع ،ليسش
ف -ق -ط م -ن أل-ن-ق-اب-ات وإأ‰ا م-ن ق-ب-ل
أÛت -م -ع وأألول -ي -اء ،مÈزة أه -م -ي -ة
أ÷لسش-ات أل-ع-ام-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م خÓل
أل -ن -دوة وأل -ت -ي ت -رك -ز ع -ل-ى أŸن-ه-اج
ومكانة ألÎبية ألقاعدية وألتعليمات
أألسشاسشية ،وكذأ أألولويات أŸعطاة
ل -ط -ور أل -ت -ع-ل-ي-م ألب-ت-دأئ-ي ول-لÎب-ي-ة
أل- - -ت- - -حضشÒي- - -ة ،..وك- - -ذأ ت - -ك - -وي - -ن
أŸسشتخدم Úوتقييم ألنظام بوأسشطة
مؤوششرأت أŸردود.
وأوضشحت ‘ سشياق حديثها ،أن
أل- -ت- -ق- -ي- -ي- -م أل -ذي ي -ق -وم ب -ه أÈÿأء
ألدوليون ،ألذين ” أختيارهم ليسش
م -ن ح -يث أ÷نسش -ي -ة ،وإأ‰ا مسش -ت-وى
أل -ك -ف -اءة أل -ت -ي ي -ت -م -ت-ع-ون ب-ه-ا ع-ل-ى
أŸسش-ت-وى أل-دو‹ ،وأل-ذي-ن ي-ن-ط-لقون
من خÓل نتائج ألدرأسشات ألتي قام
ب- -ه- -ا أل- -ق- -ط- -اع ،ب- -اع- -ت- -م -اد ن -ت -ائ -ج
ألم-ت-ح-ان-ات وت-ق-ي-ي-م-ه-ا Ãقارنة مع
دول أخ -رى ،أك -دت وج -ود م-ع-ط-ي-ات
كافية إلجرأء عملية ألتقييم.
وق -الت «إأن -ن -ا ‘ وضش -ع -ي -ة نضش -ج،
وبالتا‹  ⁄نعد ‘ مرحلة أ◊وأر،
كما كان أ◊ال سشنة  ،2000نحن أآلن
‘ ب- -ع- -د ف -ع -ا‹ ،أإلط -ار أŸرج -ع -ي
موجود» .وأكدت أن ألتقييم «ل يعني
ألتششكيك ‘ عملية أإلصشÓحات ألتي

خضش -ع ل -ه -ا أل-ق-ط-اع م-ن-ذ  12سشنة»،
لف- - -ت- - -ة إأ ¤أن أإلط - -ار أŸرج - -ع - -ي
أŸعتمد عليه ‘ ألعملية هو قانون
أل-ت-وجيه لـ ،2008أل- -ذي “خضش ع- -ن
أإلجرأءأت ألتي أتخذتها أ◊كومة ‘
 ،2003وجاءت من خÓل ألعمل ألذي
ق -امت ب-ه أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة إلصشÓ-ح
ق -ط -اع ألÎب -ي -ة أل -ت-ي نصش-ب-ه-ا رئ-يسش
أ÷مهورية.
ويهدف هذأ أللقاء ألوطني ،إأ¤
«أل - -ت - -ق - -ريب أل - -ف - -ع - -ل - -ي ب ÚثÓ- -ث
ديناميكات عرفها قطاع ألÎبية ،من
خ Ó-ل أل -ت -ق -ي -ي -م أŸرح -ل -ي ل -ل -ط -ور
أإللزأمي ألذي ” ألعام أŸاضشي أول،
وت- -ق- -ي- -ي- -م أل- -ط- -ور أل- -ث- -ان -وي أل -ع -ام
وأل- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي ث- -ان- -ي- -ا ،ث -م ت -لك
أل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي أرت-ب-طت ب-إاع-ادة
أنتششار أŸنظومة ألÎبوية من خÓل
م-ؤوشش-رأت أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي ت-عتمد على
أإلصشÓح ألÎبوي وأ◊كامة وألتأاهيل
أŸهني للموظف Úبوأسشطة ألتكوين».
وتسش -ت -ن -د ›م-ل ه-ذه أÙاور -
كما ششددت عليه بن غÈيت  -على
إأرأدة «تسشعى لتصشور ووضشع ألنظام
ألÎب -وي أل -وط -ن-ي ضش-م-ن م-ت-ط-ل-ب-ات
أ÷ودة وألششفافية وألتنافسشية ألعلمية
وأل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة و–ق -ي -ق ب -ال -ت-ا‹
ألسشتقرأر ‘ قطاع ألÎبية من خÓل

أعتماد مسشلك ألخÓقيات أŸهنة».
ك -م-ا أك-دت ‘ م-ع-رضش ح-دي-ث-ه-ا،
حرصش ألوزأرة على خلق توأزن ‘
›ال ألتفك Òوألنقاشش خÓل ألندوة،
مششÒة إأ ¤أن عدد أŸششارك Úيقارب
 800مششارك من أكادÁي Úو‡تهني
ألÎب- -ي- -ة ،إأضش -اف -ة إأ ¤خÈأء أج -انب
(م -ن ت -ونسش وف -رنسش -ا وألسش -ن -ي -غ-ال)،
سشيعكفون ضشمن عششر ورششات عمل
ع-ل-ى م-ن-اقشش-ة ﬁاور ت-تصش-ل ب-ت-قييم
نتاج أإلصشÓح ألذي “يز بتخرج أول
دفعة من حملة ششهادة ألبكالوريا ‘
.201٥
‘ سشياق مغاير ،أعلنت ألوزيرة
ع -ن ف -ت -ح م -ن-اقصش-ة وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-ت-اب
أŸدرسش - -ي خ - -اصش ب - -السش- -ن- -ة أألو¤
أب -ت -دأئ -ي ،وأألو ¤م -ت -وسش-ط ،ن-ه-اي-ة
ج- -وي -ل -ي -ة أ÷اري ،م -ؤوك -دة أن ك -ت -ب -ا
جديدة يسشتفيد منها تÓميذ هذين
أل-ط-وري-ن ألسش-ن-ة أل-درأسش-ي-ة / 2016
.201٧
وتتمثل ﬁاور ألندوة ‘ أإلصشÓح
وت- -ك- -وي- -ن أŸسش- -ت- -خ- -دم Úوأل- -ط -ور
ألب -ت -دأئ -ي (أŸه-ام وألسش ÒوأŸسش-ار
أل- -درأسش- -ي) وألÎب- -ي- -ة أل- -ت -حضشÒي -ة
(أ◊صش-ي-ل-ة وأآلف-اق) وت-ق-ي-ي-م أل-ن-ظام
ألÎب-وي (أل-ب-ي-دأغوجيا وأألخÓقيات
وألتنظيم) ،إأضشافة إأﬁ ¤وري ألطور
أل -ث -ان -وي (أŸه -ام وأل -ه-ي-ك-ل-ة وإأع-ادة
ت-ن-ظ-ي-م أم-ت-ح-ان أل-ب-ك-الوريا) وألطور
أإلجباري ومناهج أ÷يل ألثا.Ê
كما سشيعكف أŸششاركون من جهة
أخرى ،على درأسشة مسشائل ألتوجه
أŸدرسش -ي وم -ك-ان-ة أألب-ع-اد أل-ع-ل-م-ي-ة
وأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة وأŸه-ن-ي-ة وألÎب-ي-ة
وأŸوأطنة وﬁيط ألتلميذ وألÎبية
أŸت -خصشصش -ة وأل -دع -م ألج-ت-م-اع-ي،
زي -ادة ع -ل -ى ﬁور أل -ن -ظ -ام ألÎب-وي
وألتفتيشش.

رئيسس اللجنة ا÷زائرية للتضسامن مع الشسعب الصسحراوي ،سسعيد عياشسي:

تقرير اŸصش ،ÒاŸعركة ا◊قيقة واحذروا ﬁاولت –ويل األنظار

السسف Òإابراهيم غا‹ :موقف اÛتمع اŸد Êا÷زائري من قضسيتنا مشسرف ونابع من مبادئ بيان أاول نوفمÈ
أاكد رئيسس اللجنة ا÷زائرية للتضسامن مع
الشسعب الصسحراوي سسعيد عياشسي ،أان الهبة
التضسامنية للشسعب ا÷زائري مع القضسية
الصسحراوية تلقائية ،تنّم عن إاÁانه بحق
الشسعوب ‘ تقرير مصسÒها وا’سستقÓل.
وصسّنف السسف Òالصسحراوي با÷زائر إابراهيم
غا‹ ،موقف اÛتمع اŸد ‘ Êخانة «اŸشسرف».

فريال.ب
أج- -م- -ع أŸشش- -ارك- -ون ‘ أشش- -غ- -ال م- -ن- -ت- -دى ي- -وم -ي -ة
«دي.ك -ا.ن -ي -وز» ،أل -ذي ت-ن-اول ‘ ط-ب-ع-ة أألمسش م-وضش-وع
«أÛت -م -ع أŸد ‘ Êأ÷زأئ -ر وأل-قضش-ي-ة ألصش-ح-رأوي-ة»،
على دعم ألششعب أ÷زأئري ألذي يقف وقفة وأحدة مع
أل- -دول- -ة وأ◊ك -وم -ة أ÷زأئ -ري -ة ،م -رأف -ع -ا ◊ق ألشش -عب
ألصشحرأوي ‘ تقرير مصشÒه وأن أألمر يتعلق بتصشفية
أسشتعمار.
وحرصش رئيسش أللجنة أ÷زأئرية للتضشامن مع ألششعب
ألصشحرأوي باŸناسشبة ،على ألتذك Òبأان –رك أÛتمع

أŸد Êعموما وميÓد
أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ي ي-رأسش-ه-ا ج-اء رّدأ ع-ل-ى أÿط-اب أŸغ-رب-ي
ألرسشمي ألذي كان يريد –ويل أألنظار عن سشلب حرية
وأرأضشي ألصشحرأوي Úمن خÓل أتهام أ÷زأئر.
و–رك أÛتمع أŸد Êليوضشح بأان أألمر يتعلق
بقضشية تصشفية أسشتعمار ،وكان لبد من نقل ألفكرة إأ¤
أÛتمع أŸد ،Êوأن أ÷زأئر وعكسش ما كان يروج له
أŸغرب ،ليسشت طرفا ‘ ألنزأع ،وموقفها مناهضش لكل
أشش-ك-ال ألسش-ت-ع-م-ار وسش-لب ح-ري-ات ألشش-ع-وب م-ه-م-ا ك-ان
ششكله ودأعم Ÿوقف أأل· أŸتحدة ألذي يعÎف بحق

ألششعب ألصشحرأوي ‘ تقرير مصشÒه.
كما ذكر عياششي ‘ سشياق موصشول ،بأاهدأف
أللجنة و‘ مقدمتها دعم حق ألششعب ألصشحرأوي
‘ ت - - -ق - - -ري - - -ر مصشÒه –ت أإلشش- - -رأف أأل‡ي،
وألتنديد بالسشتغÓل غ Òألششرعي ونهب ثروأته
وأل -ت -ن -دي -د ب -ال -ت -ع-ل-ي-م أإلعÓ-م-ي أل-ذي ي-ف-رضش-ه
أŸغرب على ألقضشية ألصشحرأوية ،وإأصشرأره على
أŸطالبة بالدعم وأŸسشاعدة أإلنسشانية للششعب
ألصش- -ح- -رأوي ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع أل -ه Ó-ل أألح -م -ر
ألصشحرأوي.
و‘ ختام مدأخلته ،حذر منششط أŸنتدى من
ﬁاولت أŸغرب –ويل أألنظار عن أألهم ‡ث‘ Ó
تقرير أŸصش Òألذي يعت ÈأŸعركة أ◊قيقية.
من جهته سشف Òألصشحرأء ألغربية ،ألذي  ⁄يفوت
حضشور أŸناسشبة ،ذكر بأان دعم أ÷زأئر وششعبها ل يعود
إأ ¤تاريخ ألغزو ألذي تزأمن وششهر أكتوبر من ألعام 1٩٧٥
وإأ‰ا إأ ¤ع- -ه- -د ألح -ت Ó-ل أإلسش -ب -ا ،Êم -وق -ف ألشش -رف
وألنبل؛ موقف منبثق عن مبادئ بيان ألفا— نوفم،È
ل -ي -خ -لصش إأ ¤أل -ق -ول« :ب -ل-دن-ا وج-د ‘ أ÷زأئ-ر مسش-ان-د
وﬁتضشنا لقضشيته».

مليون مولود جديد ‘ ا÷زائر سسنويا

وزارة الصشحة تدعو للتحسشيسس بأاهمية اسشتعمال موانع ا◊مل

بن حبيلسس تثمن دور ا’سستثمارات العمومية ‘ –سس Úمعيشسة السسكان
سس-ط-رت ا÷زائ-ر ع-دي-د الÈام-ج ال-ت-ن-م-وي-ة
وا’سس -ت -ث -م -اري -ة ل -ت -ط -وي-ر وت-رق-ي-ة ال-ظ-روف
اŸع-يشس-ي-ة ل-لسس-ك-ان ،ح-يث اسس-ت-ث-مرت الدولة ‘
ﬂت-ل-ف اÛا’ت ل-ت-دارك ال-ت-أاخ-ر ‘ ال-ت-ن-مية
وضسمان ﬁيط مÓئم ıتلف سسكان ا÷زائر.

حكيم .ب

‘ هذأ أإلطار ،أكدت سشعيد بن حبيلسش رئيسشة
ألهÓل أألحمر أ÷زأئري ،أن Œربة أ÷زأئر ‘ ›ال
ألتكفل بالسشكان فريدة من نوعها وتسشتحق ألوقوف
ع -ن -ده -ا ،ح -يث ت -ق -دمت أ÷زأئ -ر ‘ ›ال أل -ت -ك-ف-ل
ألصش -ح -ي وت -وف Òسش -ب -ل أل -ع -يشش أل -ك -ر .Ëك-م-ا ثّ-م-نت
ألتجربة أ÷زأئرية ‘ ›ال تسشي Òألكوأرث وحالت
أل-ط-وأرئ ،ه-ذأ ب-فضش-ل أل-ت-ك-وي-ن أل-ذي أسش-ت-ف-ادت منه
ﬂت -ل -ف أل -ق -ط -اع -ات وت -ب -ادل أÈÿأت م -ع ﬂت-ل-ف
ألهيئات ألعاŸية وتوفر أإلمكانات ألÓزمة.
ودعت ب- -ن ح- -ب- -ي- -لسش أأل· أŸت- -ح -دة ،إأ– ¤م -ل

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

مسشؤوولياتها ‘ ›ال ألتغ ÒأŸناخي
وألعمل على ألتصشال Ãختلف ألدول
أŸتسشببة ‘ ألتغÒأت أŸناخية ألتي
تنعكسش سشلبا على دول أخرى مهددة
Ãختلف ألكوأرث.
وكشش- -فت ب- -أان ع- -دد ألÓ- -ج -ئ‘ Ú
ألعا ⁄قد فاق  60مليون ششخصش ‘
 ،2014بحسشب أأل· أŸتحدة وهو ما
يسشتدعي تكف Óأحسشن.
وح- -ق- -قت أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -دي- -د م -ن
ألنتائج أإليجابية فيما يخصش تقليصش
نسشبة وفيات أألطفال حديثي ألولدة ،وألتكفل أألحسشن
باألمهات من خÓل خارطة صشحية جعلت من نسشبة
أرتفاع عمر أ÷زأئري Úيرتفع.
وتعود هذه أإل‚ازأت إأﬂ ¤تلف ألÈأمج ألتنموية
ألتي مسشت أŸناطق ألدأخلية وألصشحرأوية ،حيث بات
أŸوأط -ن أ÷زأئ -ري يسش -ت -ف -ي-د م-ن خ-دأم-ات صش-ح-ي-ة
‡تازة حتى أنها وصشلت إأŒ ¤سشيد أهدأف أأللفية ‘

أل-ت-ن-م-ي-ة ق-ب-ل أل-وقت وبشش-ه-ادة أأل·
أŸتحدة.
وك -ان أل -نشش -اط أل -ذي أح -تضش -ن-ت-ه
أل -ع -اصش -م -ة ،أمسشÃ ،ن -اسش -ب -ة أل -ي -وم
ألعاŸي للسشكان.
ودعا عمر وأعلي ،مدير ألسشكان
ب- -وزأرة ألصش- -ح -ة وألسش -ك -ان وإأصش Ó-ح
أŸسش -تشش -ف -ي -ات ،إأ ¤ضش -رورة ت -وع-ي-ة
أألسشرة أ÷زأئرية باسشتعمال تقنيات
م -ن -ع أ◊م -ل ،ب -ع -د أن ت -ع -دت نسش -ب-ة
أل -ولدأت ‘ أ÷زأئ -ر م -ل -ي -ون ح -ال -ة
ولدة سشنويا ،حيث ششرعت ألوزأرة ‘ إأطÓق درأسشة
Ÿعرفة أسشباب أرتفاع أŸوأليد ،لتسشط ÒأسشÎأتيجية
للتحكم ‘ أألبعاد ألجتماعية وألقتصشادية ،مذكرأ
بأان نسشبة ألولة أرتفعت من طفل Úلكل أمرأة ‘ سشنة
 2000إأ ‘ 3.4 ¤حاليا ،مششÒأ أن نسشبة أسشتعمال
م -وأن -ع أ◊م -ل ق -د ب -ل -غت  60م- -ن أŸائ- -ة ‘ أألسش- -ر
أ÷زأئرية.
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أرتكب نيكول سشاركوزي ألرئيسش ألفرنسشي ألسشابق ،لدى توأجده بالششقيقة تونسش ،متظاهرأ بالتضشامن معها،
خطيئة يطبعها حقد دف Úبالتهجم على أ÷زأئر ‘ ،وقت يعرف فيه ألتعاون ب Úألبلدين درجة عالية من ألتفاهم،
خاصشة ‘ ألقضشايا ألقتصشادية ألثنائية وأŸسشائل ألدولية أإلقليمية.
بدأ أŸعني ‘ حالة أŸتهور وغ Òألدبلوماسشي ألبتة ،ملحقا إأسشاءة بليغة بدولته أك Ìمن أإلسشاءة لبلده وللبلد
ألذي أسشتضشافه ،ح Úأطلق كلماته أŸسشمومة لتسشويق خطاب ل يصشدقه حتى أقرب مسشتششاريهﬁ ‘ ،اولة فاششلة
للمسشاسش بالعÓقات ألصشلبة وأŸتينة ألتي تأاسشسشت ب Úأ÷زأئر وتونسش على أ÷غرأفيا أŸتينة وكتبت ديباجتها
بالدماء ألطاهرة للششعب ،Úكما حدث خÓل ألعدوأن ألسشتعماري ألفرنسشي على سشاقية سشيدي يوسشف أثناء ألثورة
أÛيدة.
من يدفع Ãن تورط ‘ إأسشقاط ألدولة بليبيا موفرأ أÛال وأسشعا أمام ألفوضشى وأنتششار ألسشÓح وبعث أإلرهاب
‘ ألسشاحل ،إأ ¤أسشتهدأف أ÷زأئر ‘ وقت تتحمل فيه عبء أ◊فاظ على أسشتقرأر أŸنطقة بكاملها ومرأفقة
مسشار أسشÎجاع ألسشتقرأر وإأششاعة ثقافة أ◊وأر ب Úأÿصشوم ‘ أك Ìمن بلد ›اور وهو عناء تسشتفيد منه فرنسشا
نفسشها ،حيث يقطف سشاركوزي ثمار كل أŸناخ ألهادئ وما يتمخضش عنه من أسشتثمارأت ومبادلت مربحة؟
لقد كان هذأ أŸتهور أŸتنكر للتاريخ على رأسش ألدولة ألفرنسشية يوم أنتفضش ألششعب ألتونسشي ‘ ثورة ألياسشم،Ú
وأبدى سشاركوزي حينها تضشامنا قويا وصشريحا مع ألنظام ألسشابق ،إأ ¤درجة أن وزيرته للدأخلية حضشرت إلرسشال
قوأت ألبوليسش ألقمعي لسشتهدأف أŸوأطن Úألتونسشي.Ú
وكان عليه وهو ‘ «أÿضشرأء» ،أن يعتذر إلخوأننا ألتوأنسشة عن ذلكم أŸوقف أıزي قبل أن يحاول يائسشا
“رير دسشائسشه بخبث ،سشرعان ما أنفضشح أمره.
وبالتأاكيد أن ألرجل ألذي تطارده لعنة تدم Òليبيا ،يعا Êمن عقدة ألتاريخ ألسشتعماري وأنغمسش إأ ¤أإلذن‘ Ú
متاهات أسشتهدأف ألدولة ألوطنية ألتي تقود مصشÒها بالعتماد على ألتنمية ‘ ظل ألسشتقرأر أإلقليمي ‘ عا⁄
متدأخل سشقطت فيه أعتبارأت ألقوة ألتقليدية وأصشبحت تلك ألدول أ◊ديثة Ãثابة طوق ‚اة لبلدأن عريقة ‘
نهب ألÌوأت وأسشتباحة ألششعوب.
ب Óششك ،أن سشاكوزي وكأانه يحمل قناع ثعلب ماكر أول من يعلم أن مؤوسشسشات فرنسشية عديدة كانت على حافة
أإلفÓسش قبل أن تنجو ومعها أقتصشاد بلده ،بفضشل ألتوأجد ‘ ألسشوق أ÷زأئرية ،حيث –قق أرباحا من خÓل
عجلة ألسشتثمار وألتنمية ألتي تقودها أ÷زأئر نحو أفق أك Ìأرتياحا ،بالرغم من ألتحولت ألقتصشادية ألتي
تششهدها أسشوأق أÙروقات.
ولعل أول من يدينه ويدحضش تصشريحاته ،أصشحاب تلك ألششركات ألذين يدركون حقيقة أŸعطيات ومدى جدية
أ÷زأئر ‘ بناء عÓقات أقتصشادية متوأزنة وذأت أبعاد تضشامنيةÃ ،ا ‘ ذلك تعزيز ألتعاون مع ألبلدأن أÛاورة.
وكانت أفضشل رسشالة بعث بها ألششعب أ÷زأئري إأ ¤ششقيقه ألتونسشي ،غدأة ألعتدأء أإلرهابي ألذي أسشتهدف
ألسشياحة ‘ أÿضشرأء ،إأجماع على توجيه ألتوأفد بقوة على تونسش ‘ وقفة تضشامنية حقيقة يدركها إأخوأننا هناك.
إأن ما صشدر عن سشاركوزي وصشمة عار على جب Úفرنسشا وهو ل يعدو أن يكون سشوى ﬁاولة يائسشة إلعادة
“وقعه ‘ أŸششهد ألسشياسشي ببÓده ،حيث يوأجه فضشائح أŸال ألفاسشد وألتعاطي مع ألرششاوى وسشوف ينفضشح أمره
›ددأ ‘ أŸوأعيد ألنتخابية ألقادمة؛ ذلك أن ألرأي ألعام ألفرنسشي أك Èمن أن يكون غبيا ‘ موأجهة من قبضش
ذأت يوم من يد ألقذأ‘ مبلغا يعد باÓŸي Òوينبغي أن يقدم كششف حسشابه وفقا Ÿعاي ÒألدÁقرأطية وألششفافية.
أما أ÷زأئر فهي أك Èمنه بكث ،Òكما يدركه بعضش ألفرنسشي Úألنزهاء ،على قلتهم ،حيث توأصشل مسشÒتها
ألتنموية ألششاملة بإامكاناتها وبالششرأكة مع «ألنزهاء» من أŸتعامل Úألفرنسشي ‘ ،Úإأطار تعاون متوأزن قد –ققت
بعضش ثماره ‘ ألسشنوأت أألخÒة من خÓل مششاريع ملموسشة مربحة للبلدين.
هكذأ  -إأذن  -فإان صشاحب أÿطيئة ألكÈى ألتي ل تغتفر يبدو معاديا لÓسشتقرأر وألتعاون ومروجا للفوضشى
ونششر ألف Ïب Úألدول ،وهو أمر بديهي Ÿا نرأجع تاريخ ألرجل وأŸنابع ألتي أرتوى منها وكلها حقد وكرأهية
للششعوب ألصشاعدة ،وقد جسشد ذلك Ÿا كان وزيرأ للدأخلية بفرنسشا ،حينما صشنّف أ÷يل ألثا Êللمهاجرين ‘ خانة
ألحتقار ومارسش ضشدهم ألقمع ،قبل أن يهزمه ششرفاء فرنسشا أنفسشهم قبل أن يدينه ألضشم Òأإلنسشا.Ê

سصعيد بن عياد

وصسفت تسساؤو’ته با◊اقدة ...اŸنظمة الوطنية للمجاهدين:

ا÷زائر سشتقف بكل حزم ضشد تهيؤوات سشاركوزي ودوائره

اسس-ت-ه-ج-نت اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن،
أامسس ،تصس -ري -ح -ات ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس-ي السس-اب-ق،
ن -ي -ك -و’ سس-اك-وزي ،بشس-أان ا÷زائ-ر ،ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا
’خÒة لتونسس ،وقالت إانها «تعّبر
أاثناء زيارته ا أ
عن تهيؤوات Ÿؤوامرة حيكت بدقة متناهية ،نعي
جيدا أابعادها».

حمزة.م

أعتÈت أŸنظمة ألوطنية للمجاهدين ،أن سشاركوزي
تخطى كل أألعرأف وألتقاليد ألتي كان عليه مرأعاتها،
قبل أ◊ديث عن بلد آأخر ذي سشيادة ،ولفتت ‘ بيان لها
أن ما يكنّه للجزأئر من كرأهية دفعه لتجاوز أ◊دود.
ورأت أŸن -ظ -م -ة ‘ تصش -ري -ح-ات أل-رئ-يسش أل-ف-رنسش-ي
ألسش-اب-ق ،أث-ن-اء إأج-اب-ت-ه ع-ل-ى سش-ؤوأل صش-ح-ف-ي ‘ ،زي-ارت-ه
أألخÒة لتونسش« ،أنها لبنة جديدة أضشافها ألحقاده ضشد
أ÷زأئر» .وأضشافت« ،أنه يدرك جيدأ أن بÓدنا وحدها
أŸسشؤوولة عن حماية وضشمان أمنها وتأام Úأسشتقرأرها
وأل- -ق- -ادرة ع- -ل- -ى م- -وأج- -ه- -ة أألح -دأث ك -ي -ف م -ا ك -انت
تعقيدأتها».
وأفادت ،بأان تسشاؤولته عما سشتؤوول إأليه أألوضشاع ‘
أ÷زأئر؟ وكيف سشتكون أ÷زأئر ‘ أŸسشتقبل؟ وكيف
سشيكون وضشعها؟ صشادرة «عن عّرأب إأصشدأر قانون “جيد

ألسش-ت-ع-م-ار وأع-ت-ب-اره ع-ام Ó-حضش-اري-ا ي-وم ت-رّب-ع-ه ع-ل-ى
عرشش قصشر أإلليزيه».
وأضشافت ‘ ذأت ألبيان ،أن «سشاركوزي فطم على
أحتقار أآلخر ونكرأن حقه ‘ أ◊ياة و‘ بناء مسشتقبله
بعيدأ عن تأاثÒأت أألطرأف أŸعادية».
وذك-رتÃ ،وأق-ف-ه «أل-ع-دأئ-ي-ة و‡ارسش-ات-ه أل-ه-م-ج-ي-ة
ون -ظ -رت -ه ألسش -ت -ع Ó-ئ -ي-ة وأح-ت-ق-اره ل-ل-دور أل-ذي ي-ل-ع-ب-ه
أŸغÎب- -ون ‘ ب- -ن- -اء أق -تصش -اد ب Ó-ده» ،لف -ت -ة «إأ ¤دوره
أŸششؤووم ‘ رعاية أألحدأث أŸؤوŸة ألتي عصشفت بأامن
وأسشتقرأر ألششعب Úألليبي وألسشوري وما ◊ق بهما من
تششرد ودمار».
وتسشاءلت عما إأذأ كان سشاركوزي ،ألذي وصشفته بسشليل
جÔألت أل- -دم أع- -دأء أإلنسش- -ان- -ي -ة ،أن ي -رى م -ن خ Ó-ل
تسشاؤولته أ◊اقدة ،أ÷زأئر وقد أصشبحت ميدأنا تتجسشد
فيه تطلعاته؟ قبل أن تؤوكد أن «أ÷زأئر ،وبفضشل وعي
أبنائهاŸ ،دركة ألبعاد أŸؤوأمرة ألتي حيكت حلقاتها
بدقة متناهية ورأح ضشحيتها عديد ألبلدأن ألعربية».
وششددت أŸنظمة ألوطنية للمجاهدين« ،على أن هذأ
ألبلد (أ÷زأئر) سشيقف بكل حزم وإأصشرأر أمام تهيؤوأت
سشاركوزي وألدوأئر ألتي يرتبط بفلكها وسشتعرف أŸصشÒ
أل -ذي آأل إأل -ي -ه غ Ó-ة ألسش -ت -ع -م -ار أل-ف-رنسش-ي-ون ب-األمسش
ألقريب».

اŸنظمة الوطنية ألبناء الششهداء تندد وتسشتنكر العتداء اإلرهابي ا÷بان

الشسعب /أدأنت أŸنظمة ألوطنية ألبناء ألششهدأء،
ألعملية أإلرهابية أ÷بانة ألتي أسشتهدفت عددأ من
أفرأد أ÷يشش ألوطني ألششعبي بع Úألدفلى ‘ ،أيام
عيد ألفطر أŸبارك.
وجاء ‘ بيان لها« ،أنها تسشتنكر ألعملية أإلرهابية
ألتي قام بها أإلرهاب ألغاششم ضشد أبنائنا وإأخوأننا

ألذين كانوأ يسشهرون على حمايتنا وحماية وطننا».
وإأثر أŸناسشبة أألليمة ،عÈت أŸنظمة عن تعازيها
أÿالصشة لكل أفرأد أ÷يشش ألوطني ألششعبي سشليل
ج -يشش أل -ت -ح-ري-ر أل-وط-ن-ي وإأ ¤ك-ل ع-ائÓ-ت ضش-ح-اي-ا
ألوأجب ألوطني ألذين أسشتششهدوأ دفاعا عن ألوطن.

’على للقوات اŸسسلحة
‘ رسسالة لرئيسس ا÷مهورية القائد ا أ

سشعدا Êيدعو إا“ ¤اسشك ا÷بهة الوطنية Ÿواجهة بقايا اإلرهاب
أادان ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،بشسدة،
’رهابي ا÷بان الذين اسستهدف قوات
ا’عتداء ا إ
ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ب-ع Úال-دفلى ،السسبت
اŸاضسي ،ودعا لتقوية “اسسك ا÷بهة الداخلية
وال-ت-ف-اف ا÷م-ي-ع ح-ول ال-ق-وات اŸسس-لحة للقضساء
’رهاب.
على بقايا ا إ

حمزة ﬁصصول

ÓفÓ-ن ع-م-ار سش-ع-دأ ،Êرسش-ال-ة
وج -ه أألم Úأل -ع -ام ل -أ
لرئيسش أ÷مهورية ،ألقائد أألعلى للقوأت أŸسشلحة وزير
ألدفاع ألوطني ،عبّر له فيها «عن ألتعازي أÿالصشة إأثر
ألعتدأء أإلرهابي أإلجرأمي ألذي أدى إأ ¤أسشتششهاد
تسشعة أفرأد من أ÷يشش ألوطني ألششعبي».
وقال «إأنهم جنود ‘ زهرة ششبابهم ،ذهبوأ ضشحية
غدر ألقتلة دون أي وأزع من ألدين أو أألخÓق ،وننحني
إأجÓل وإأكبارأ أمام أروأحهم ألطاهرة».
سشعدأ ،Êأكد تنديد أ◊زب بششدة بالعتدأء ألغادر
وأوضش -ح أن -ه «ل -ن ي -زي -دن -ا وق -وأت-ن-ا أŸسش-ل-ح-ة وﬂت-ل-ف

أسشÓك أألمن إأل عزÁة وإأصشرأرأ على مطاردة بقايا
أإلرهاب ألهمجي وألقضشاء عليه».
وأفاد عمار سشعدأ ،Êبالتضشامن أŸطلق إلطارأت
وم -ن -اضش -ل -ي ح-زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،م-ع أف-رأد
أ÷يشش وك -اف -ة أألج -ه -زة أألم-ن-ي-ة ،م-ع-تÈأ «أن-ه-م ج-ن-ود
أ÷زأئ -ر إأ ¤ج -انب أب -ن-اء ق-وأت-ن-ا أŸسش-ل-ح-ة أل-ب-وأسش-ل»،
مضش -ي -ف -ا أن ع -ن -وأن أألفÓ-ن ه-و ن-فسش-ه ع-ن-وأن-ه أ÷يشش
ألوطني ألششعبي»؛ «حب ألوطن وألعطاء ‘ سشبيله مهما
كان ألثمن».
ولردع أإلرهاب ألذي ل يتقن إأل ألهدم وألتدمÒ
وسشفك ألدماء ،دعا سشعدأ« Êإأ“ ¤اسشك أ÷بهة ألوطنية
وت -ع -زي -ز أ÷دأر أل-وط-ن-ي وŒن-ي-د أ÷م-ي-ع ،ب-اع-ت-ب-اره-ا
ألوسشيلة أŸثلى إلحباط ﬂططات هؤولء ألقتلة» ،معتÈأ
أنها ألوسشيلة أألفضشل لدعم ألقوأت أŸسشلحة Ãختلف
أسشÓكها.
وج -دد سش -ع -دأ Êأل -ت -ن -وي -ه ب-إاج-رأءأت أل-وئ-ام أŸدÊ
وأŸصشا◊ة ألوطنية وتثمينها ،وألتي أفضشت إأ ¤إأنهاء
أŸأاسشاة ألوطنية وحقن دماء أ÷زأئري.Ú

الخميسض  23جويلية  2015م
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فنانون ورياضشيون يششاركون ألششرطة عيدهم ألوطني Ãعسشكر

 246منصصب ما‹ جديد لÎقية أاعوان وإاطارات القطاع
أحيت ،يوم أمسس ،ششرطة معسشكر على غرأر باقي و’يات ألوطن بعيدها ألوطني ،حيث ششاركها
’عمار وألششرأئح ،حضشروأ فعاليات
ألذكرى  53لعيد ألششرطة أ÷زأئرية ،موأطنون من ﬂتلف أ أ
’منية ،كما ششارك ’عبون دوليون نششاطات ألششرطة أŸنظمة باŸناسشبة
’بوأب أŸفتوحة على ألهيئة أ أ
أ أ
وألتي تخللتها دورأت كروية ب Úألنوأدي ألرياضشية للششرطة وفرق كرة قدم ﬁلية ‘ ،ح Úسشجل
’بوأب أŸفتوحة ،أين ذكر ‘ تصشريح
ألفنان ألكوميدي «نور ألدين باريقو» حضشوره بفعاليات أ أ
لـ»ألششعب» ،أنه أقل من ألوأجب أن يششارك أŸوأطنون عناصشر ألششرطة عيدهم ألوطني ،مششÒأ أن
’منية ألوطنية وعلى أختÓفها تسشتحق كل ألتقدير وأ’حÎأم بفضشل ما حققته وتظل
ألهيئات أ أ
’من وأ’سشتقرأر ألوطني.
–ققه ‘ سشبيل ضشمان أ أ

 ...و 208ترقية أ’من و’ية جيجل
ن -ظ -مت ،صش -ب -اح أمسس ،مصش -ال-ح
أمن و’ية جيجل ،على مسشتوى
مدرسشة ألششرطة سشابقاÃ ،ناسشبة
أإح - -ي - -اء أل - -ذك- -رى  53لتاأسشيسس
ألشش - -رط - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ،ح - -ف Ó- -
حضش - -رت - -ه ألسش - -ل - -ط - -ات أŸدن - -ي- -ة
وأل -عسش -ك -ري -ة ،أل -قضش-ائ-ي-ة ،وك-ذأ
أعضشاء ألŸÈان بغرفتيه ،أ’أسشرة
ألثورية وأ’أسشرة أ’إعÓمية.
بداية ا◊فل كانت بزيارة اŸدعوين
ل -ل -م -ع -رضض اŸن -ظ -م ب -ه -ذه اŸن-اسس-ب-ة
والذي يشسمل حصسيلة نشساطات جميع
مصس - -ال - -ح اأم - -ن ال - -ولي - -ة ،اإ ¤ج - -انب
ال-وسس-ائ-ل اŸسس-ت-ع-م-ل-ة م-ن ط-رف ه-ذه
الأخÒة ‘ ›ال الأم- -ن ال- -ع- -م- -وم -ي،
ﬁارب- - -ة ا÷رÁة وشس - -رط - -ة ا◊دود،
ليتوجه بعدها مباشسرة الوفد اإ ¤قاعة
اÙاضسرات.
وبعد السستماع اإ ¤النشسيد الوطني،
األقى رئيسض اأمن الولية كلمة ترحيبية،
تلتها قراءة كلمة معا‹ وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية ،وكذا كلمة سسيادة
اللواء اŸدير العام لÓأمن الوطني بهذه
اŸن-اسس-ب-ة ،ل-ي-ت-م ت-ق-ل-ي-د ال-رتب ل-قوات
الشسرطة الذين اسستفادوا من ترقيات
والبالغ عددهم  208من بينهم ترقية
 07من رتبة مÓزم اأول للشسرطة اإ¤
رت -ب -ة ﬁاف -ظ شس -رط-ة 08 ،م-ن رت-ب-ة
مفتشض شسرطة اإ ¤رتبة مفتشض رئيسسي

للشسرطة ،و 183من رتبة عون شسرطة
اإ ¤رتبة حافظ شسرطة.
ا◊فل كان فرصسة لتكر 12 Ëمن
ق - -وات الشس- -رط- -ة سس- -ي- -ح- -ال- -ون ع- -ل- -ى
ال -ت-ق-اع-د ،وك-ذا  76م -ن اأب -ن-اء ق-وات
الشس- - -رط- - -ة اŸت- - -ف- - -وق ‘ Úشس - -ه - -ادة
البكالوريا وشسهادتي التعليم الإبتدائي
واŸت- - -وسس - -ط ،ك - -م - -ا ” خ Ó- -ل ه - -ذه
اŸن- -اسس- -ب- -ة ت -ك -ر Ëرئ -يسض ا÷م -ع -ي -ة
الرياضسية لنادي الهواة نظ Òالنتائج
ال -ت -ي ح -ق-ق-ه-ا وال-ت-ي ت-اأه-ل Ãوج-ب-ه-ا
ف -ري-ق اأم-ن ولي-ة ج-ي-ج-ل ل-ك-رة ال-ق-دم
صسنف مدارسض اإ ¤كاأسض العا ⁄لدورة
«دانون».
لÓ- -إشس- -ارة ،اأن الح- -ت- -ف- -الت ب -ه -ذه
اŸن -اسس -ب -ة ،وال -ت -ي ت -خ -ل-ل-ت-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م
ﬁاضس - -رات ح - -ول ت - -اري- -خ الشس- -رط- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة وت- -ط -وره -ا ،وك -ذا دورات
رياضسية ‘ رياضسة ا÷يدو والكراثي،
انطلقت منذ تاريخ  16جويلية 2015
ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى اأم -ن ا◊واضس -ر واأم -ن
ال- -دوائ- -ر ،شس- -م -لت ت -ن -ظ -ي -م ح -م Ó-ت
–سس -يسس -ي -ة واأنشس-ط-ة ج-واري-ة ل-ف-ائ-دة
الشس- - -ب- - -اب واŸراه- - -ق Úب- - -خصس - -وصض
ال - -ت - -حسس - -يسض Ãخ - -اط - -ر اıدرات،
حوادث اŸرور وظاهرة العنف ،اإضسافة
اإ ¤التعريف Ãهام هذه اŸصسالح.

جيجل :خالد العيفة

 660يجتاز ا’متحانات اŸهنية ıتلف بالبويرة

معسضكر :أام ا.Òÿسس
ال- - -ذك - -رى  53ل -ت -أاسس -يسض الشس -رط-ة
لي-ج-اب-ي
ا÷زائ -ري -ة ع -كسست ال -ت-ف-اع-ل ا إ
ل-ل-ع-ن-اصس-ر اŸك-ون-ة ل-ل-م-ج-ت-مع اŸد Êمع
لمني ،حيث سسجلت «الشسعب»
ا÷هاز ا أ
لب- - -واب
خ Ó- - -ل م - - -روره- - -ا Ãع- - -ارضض ا أ
اŸفتوحة على جهاز الشسرطة ،انطباعات
اŸواط -ن Úال -ذي -ن عÈت ع -ي -ن -ة واسس -ع-ة
م-ن-ه-م ع-ن ت-ع-اط-ف-ه-ا ال-ب-ال-غ م-ع ع-ن-اصس-ر
لمن الوطني الذين يسسعون ‘ عملهم
اأ
إا ¤إاق -رار ال -ق -ان -ون وت -ط -ب-ي-ق-ه و–ق-ي-ق
السس-ك-ي-ن-ة والسس-ت-ق-رار ال-ع-ام ‘ اÛتمع
لجرام،
من خÓل مكافحة شستى أانواع ا إ
فضس Ó- -ع- -ن اÿدم- -ات الج- -ت- -م- -اع- -ي -ة،
ا÷وارية منها والتضسامنية ا÷ليلة.
لب -واب اŸف -ت -وح -ة ع -رضست خÓ-ل-ه-ا
اأ
وسسائل العمل والتدخل اŸيدا Êلرجال

الشسرطة ‘ ،إايصساله إا ¤الطرف اŸدÊ
ال -ذي ي -ح -ظ -ى ب-ع-ن-اي-ة أام-ن-ي-ة م-رك-زة ‘
اÛت -م -ع ،م -ب-ي-ن-ة ب-ذلك اıاط-ر ال-ت-ي
ي -ت -ل -ق -اه -ا رج -ال الشس -رط -ة ‘ ع -م -ل -ه -م
اŸي -دا Êوي -تصس -دون إال -ي -ه -ا ب -احÎاف -ي -ة
لجنحة التي عرضست
عالية ،وقد كانت ا أ
فيها وسسائل التدخل ◊فظ النظام العام
وم- -ك- -اف- -ح- -ة الشس -غب ،وج -ن -اح الشس -رط -ة
العلمية أاين عرضست أاجهزة الكشسف عن
لسس-ل-ح-ة
ا÷رائ-م ووسس-ائ-ل ال-كشس-ف ع-ن ا أ
لج-ن-ح-ة
وت -ف -ك -يك ال -ق -ن -اب -ل ،ه-ي أاك Ìا أ
اسس- -ت -ق -ط -اب -ا ل -ل -م -واط -ن Úم -ن ﬂت -ل -ف
لع-م-ار ،وال-ذي-ن دف-ع-ه-م الشس-غ-ف ب-ع-م-ل
اأ
الشسرطة إا ¤التسساؤول بعفوية عن كيفيات
لجهزة،
التدخل وظروف اسستعمال تلك ا أ
وإا ¤السس- -ت- -فسس- -ار ب- -ع -د ذلك ع -ن سس -ب -ل
النخراط ‘ صسفوف الشسرطة،
و“ ⁄ضض ال- - - - -ذك- - - - -رى  53لتأاسسيسض

لج- - -واء
الشس - - -رط - - -ة ا÷زائ - - -ري- - -ة دون ا أ
الح -ت -ف-ال-ي-ة ال-ت-ي ج-م-عت ب Úال-ع-ن-اصس-ر
اŸسستخدمة ‘ القطاع وتلك التي قدمت
خدمات جليلة طيلة السسنوات اŸاضسية
وأاحيلت على التقاعد ،وفيما ” تكرË
اŸت - -ق - -اع - -دي - -ن م - -ن رج - -ال الشس - -رط- -ة
لمني
واŸسستخدم Úالشسبيه Úبالسسلك ا أ
Ãعسسكر ” ،أايضسا تقليد الرتب لـ 246من
إاط -ارات -ه -ا ،وه -و ع-دد اŸن-اصسب اŸال-ي-ة
ال -ت -ي اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا مصس-ال-ح الشس-رط-ة
Ãعسسكر Ãناسسبة العيد الوطني ‘ ،إاطار
ت -رق -ي -ات مسست  218ع -ون شس -رط -ة و22
م-ف-تشض و 6رتب ت-رق-ي-ة ل-ثÓ-ث مÓ-زمÚ
أاوائ- -ل و 2ح-اف-ظ-ي الشس-رط-ة وﬁاف-ظ،
حيث جاءت هذه الÎقيات بتعليمات من
Óمن الوطني عبد
اللواء اŸدير العام ل أ
الغا Êهامل ،وقوفا عند انشسغالت أاعوان
وإاطارات القطاع.

نظمت ،أمسس ،مديرية أمن و’ية
م- -ي- -ل- -ة ،ي- -وم- -ا م -ف -ت -وح -ا Ãن -اسش -ب -ة
أل - -ذك- -رى  53ل -ت -أاسش-يسس ألشش-رط-ة
أ÷زأئ -ري-ة أŸوأف-ق  22ج-وي-لية من
كل سشنة ،وذلك Ãقر أمن ألو’ية،
ح -يث أع -دت مصش -ال-ح أم-ن أل-و’ي-ة،
ب -رن -ا›ا أح -ت -ف-ال-ي-ا ث-ري-ا وم-ت-ن-وع-ا
ت -خ -ل -ل -ت -ه ع -دة نشش -اط -ات ث-ق-اف-ي-ة،
رياضشية وفكرية.
وحسسب اŸك - - -ل - - -ف ب- - -اإلعÓ- - -م ل- - -دى
اŸديرية ،فقد ” تنظيم دورة رياضسية ‘
كرة القدم شساركت فيها فرق من جميع
اŸصسالح ،كما نظمت مسسابقة فكرية بÚ
الشس -رط -ي Úتضس -م -نت م -واضس -ي -ع م -ه -ن -ي -ة
وث -ق-اف-ي-ة إاضس-اف-ة إا ¤ب-ر›ة ﬁاضس-رات
م- -ن ت- -نشس- -ي- -ط إاط- -ارات م -ت -خصسصس‘ Ú

التكوين.
كما احتضسن مقر أامن الولية معرضض
ıت -ل -ف مصس -ال-ح اŸدي-ري-ة ،ع-رضض م-ن
خÓله إاحصسائيات وأاعمال الشسرطة خÓل
السس -داسس -ي األول م -ن السس -ن -ة ،ك -م -ا ل -ق-ي
ال -زائ -رون شس -روح -ات ع -ن ك -ي -ف -ي -ة ع-م-ل
ا÷ه-از ال-ذي يسس-ع-ى ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أام-ن
اŸواطن و‡تلكاته.
وخÓ- - - -ل ” ت- - - -ك- - - -ر Ëالشس - - -رط - - -يÚ
اŸتقاعدين وكذا الذين “ت ترقيتهم إا¤
رتب أاعلى ،البالغ عددهم  ،206إاضسافة إا¤
قدماء متقاعدي الشسرطة الذين شساركوا
‘ ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وع-ائÓ-ت شس-ه-داء
الواجب الوطني ،وكذا بعضض الشسخصسيات
التي تعت Èمن اŸتعاون Úالدائم Úمع
Óشسارة فإان مصسالح
مصسالح أامن الولية ل إ

أام - -ن ال - -دوائ - -ر وا◊واضس- -ر –ي- -ي ه- -ذه
اŸناسسبة أايضسا ‘ أاجواء احتفالية ‡اثلة
‘ إاطار الشسرطة ا÷وارية وتثم Úتعاون
اŸواط -ن Úومسس -اه -م -ت -ه -م ‘ ال -ع -م -ل -ي -ة
األمنية.

...وأامن و’ية ميلة ‘ اŸوعد

ميلة :فارسس مدور

أن - -ط- -ل- -قت ،أمسس ،أ’م- -ت- -ح- -ان- -ات
أŸه- -ن- -ي- -ة ıت- -ل- -ف أل -رتب أÿاصش -ة
Ãدرأء أŸؤوسشسش - - - - -ات ألÎب - - - - -وي - - - - -ة
أŸف -تشش Úب-و’ي-ة أل-ب-وي-رة .وحسشب
’مÚ
ألسش -ي -د رشش -ي-د ب-ن مسش-ع-ودة ،أ أ
ألعام Ãديرية ألÎبية ،فقد ترششح
ل- -ه- -ذه أ’م -ت -ح -ان -ات  660مÎششح
للظفر بـ 113منصشب.
ففي سسلك مفتشض التعليم اŸتوسسط،
ترشسح  91مÎشسحا للفوز بـ 12منصسبا ،أاما
ب -ال -نسس -ب -ة Ÿدي-رى ال-ث-ان-وي-ة ه-ن-اك سس-ت-ة
م -ن -اصسب ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-ولي-ة ،وت-رشس-ح
إال-ي-ه-ا  28مÎشس -ح -ا ،أام -ا سس -لك م-دي-ري

اŸتوسسطات هناك خمسسة مناصسب وعدد
اÎŸشسح Úهو .66
وب- - - -خصس- - - -وصض م- - - -دي- - - -ري اŸدارسض
البتدائية البالغ عدد اŸناصسب فيها 71
منصسبا ،ترشسح اإليها  ،140باإلضسافة إا¤
م- -ن- -اصسب مسس- -اع -دى م -دي -ري اŸدارسض
الب-ت-دائ-ي-ة ،وم-ف-تشس-ي ال-ت-عليم البتدائي،
والدارة ،كما أاكد ان المتحانات انطلقت
‘ ظ - -روف ج- -ي- -دة وسس- -خ- -رت ل- -ه- -ا ك- -ل
اإلم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال -بشس -ري-ة إل‚اح
العملية.

البويرة :ع نايت رمضضان

ترقية  75عون أامن إا ¤رتب أاعلى ببومرداسس

نظم أمن و’ية بومردأسس سشهرة
ألثÓثاء بقاعة أÙاضشرأت ÷امعة
أﬁم -د ب -وق-رة أح-ت-ف-ائ-ي-ة م-ت-م-ي-زة
إأح -ي -اء ل -ع -ي -د ألشش-رط-ة أ÷زأئ-ري-ة
أŸصش -ادف ل-ي-وم  22ج-وي-ل-ي-ة من كل
سش - - -ن - - -ة ،ب- - -حضش- - -ور وأ‹ أل- - -و’ي- - -ة
وألسش -ل -ط -ات أŸدن -ي -ة وأل -عسش -ك -ري -ة
ت -خ -ل -ل -ت -ه -ا ع -دة أنشش-ط-ة ب-اŸن-اسش-ب-ة
وم- -ع -رضس ل -لصش -ور يÈز دور وم -ه -ام
’من ألوطني.
ﬂتلف أسشÓك أ أ
بداية ا◊فل تخلله قراءة كلمة وزير
ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وم-دي-ر
األم -ن ال -ولئ -ي م -ن ط -رف م -دي -ر الم-ن
الولئي لبومرداسض عن أاهمية اŸناسسبة،
ث - -م الشس - -روع ‘ ت - -ك - -ر Ëاأحسس - -ن ق- -وات
الشس-رط-ة اŸت-م-ي-زي-ن ،األع-وان الشسبيه،Ú
ضس -ح -اي -ا اإلره -اب م -ن ق -وات الشس -رط -ة،
متقاعدي سسلك الشسرطة وذوي ا◊قوق
وشس -ه -داء ال -واجب ال -وط -ن -ي ،اإضس-اف-ة إا¤

اŸتفوق Úمن أابناء الشسرطة ‘ األطوار
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة ،الشس-رك-اء م-ع األسسرة
األم - -ن- -ي- -ة واŸدرب ÚاŸي- -دان Úل- -ق- -وات
الشس -رط -ة وا÷م -ع-ي-ات ال-ري-اضس-ي-ة ل-ولي-ة
بومرداسض.
و” باŸناسسبة ترقية  75عنصسرا من
مسستخدمي األمن الولئي لبومرداسض إا¤
رتب اأعلى ،شسملت  3ترقيات من ﬁافظ
شسرطة إا ¤رتبة عميد شسرطة 8 ،ترقيات
من مÓزم اأول للشسرطة إا ¤رتبة ﬁافظ
شسرطة 9 ،رتب من مفتشض شسرطة إا ¤رتبة
مفتشض رئيسسي للشسرطة 5 ،رتب من حافظ
شسرطة إا ¤حافظ أاول للشسرطة و 50ترقية
من عون شسرطة إا ¤رتبة حافظ شسرطة،
ليتم ‘ األخ Òتقد Ëاسستعراضض رياضسي
‘ ﬂتلف فنون التدخل لقوات الشسرطة
مع تنظيم حفل فني سساهر على شسرف
ا◊ضسور.

بومرداسس :ز /كمال

برنامج ثري احتفا’ بالذكرى  53لعيد الشصرطة ا÷زائرية بسصيدي بلعباسس
ن- -ظ -مت مصس -ال -ح أام -ن ولي -ة سس -ي -دي
بلعاسض ،برنا›ا ثريا إاحتفال بالذكرى
 53ل -ع -ي -د الشس -رط -ة ا÷زائ -ري -ة ،2015
اŸصس- -ادف لـ 22ج -وي-ل-ي-ة م-ن ك-ل سس-ن-ة،
حضس- -ره ك- -ل م- -ن السس- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة،
اإلداري -ة ،ال -قضس -ائ -ي -ة ،األم -ن -ي -ة ‡ث-ل-ي

ا◊رك -ات ا÷م-ع-وي-ة واÛت-م-ع اŸد،Ê
وكذا رجال اإلعÓم.
و” ت -ن -ظ -ي -م أاب -واب م -ف -ت -وح -ة ع -ل-ى
مصسالح الشسرطة Ãقر األمن الولئي ”
من خÓله عرضض اإلحصسائيات Ÿصسالح
األمن الولية للشسرطة القضسائية واألمن

ال- -ع- -م- -وم- -ي وك- -ذا ﬂت- -ل -ف Œه -ي -زات
الشس-رط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وال-عتاد اŸسستعمل ‘
عمليات حفظ النظام وقياسض السسرعة.
مع تكر Ëالفائزين ‘ ﬂتلف األنشسطة
الرياضسية مع تكر Ëاألسسرة اإلعÓمية.

سضيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسضم

ا

◊دث
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لمن بڤاŸة –يي عيدها
مديرية ا أ

تقليـد  149شسرطي رتب ج ـديدة
وتكر Ëاأ’ك Ìاسستحقاقا باŸناسسبـ ـ ـ ـة

لمن بولية ڤاŸة –تفل بعيدها Ã 53ركز التسصلية صصالح
مرة أاخرى وكعادتها ،وككل سصنة مديرية ا أ
لمن الوطني من
بوبنيدر ،حيث ” إالقاء كلمة السصيد وزير الداخلية وكلمة السصيد اللواء اŸدير العام ل أ
لمن الوطني
طرف السصيدة مباركة جبسصة رئيسس خلية العلم باŸديرية إا ¤جميع منتسصبي جهاز ا أ
لمن
لمن والسصهر على توف Òأاجواء ا أ
مهنئا إاياهم Ãناسصبة عيدهم السصنويŸ ،ا لهم الفضصل ‘ تعزيز ا أ
للسصاكنة ،وعرفانا للجهود اŸشصرفة.

العدد

16780

07

أامن و’ية ا÷زائر يحيي العيد  53للشسرطة ا÷زائرية بنشساطات ﬂتلفة
أاح -يت مصص -ال -ح أام -ن ولي -ة ا÷زائ -ر،
أامسس ،ال- - -ذك - -رى الـ 53ل-ع-ي-د الشص-رطة
ا÷زائ-ري-ة اŸصص-ادف ل-ل-ث-ا Êوال-عشص-ري-ن
ج -وي -ل -ي -ة م -ن ك -ل سص -ن -ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ع-دة
نشص -اط -ات ب -اŸن -اسص-ب-ة ،حسص-ب-م-ا ع-ل-م ع-ن
خلية التصصال لهذا ا÷هاز.
وأاوضشح اŸصشدر أان ا◊فل الرسشمي نظم
على مسشتوى مقر اŸصشلحة الو’ئية لÓمن
العمومي بباب الزوار ،حيث ” تسشط Òبرنامج
ري- -اضش- -ي تضش- -م- -ن م- -ب- -اري -ات ‘ ك -رة ال -ق -دم
واسشتعراضشات ‘ الرياضشات القتالية.
وتضش-م-ن ب-رن-ام-ج ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى التي
ج- -اءت ه- -ذه السش- -ن -ة –ت شش -ع -ار « الشش -رط -ة
ا÷زائرية اصشغاء ،اداء و“يز « تكر Ëا’عوان
ال-ذي-ن “ت ت-رق-ي-ت-ه-م ب-اŸن-اسش-ب-ة اضش-اف-ة ا¤
الرياضشي ÚاŸتفوق ‘ Úالدورات الرياضشية
اıت- -ل- -ف- -ة م- -ع ت -ك -ر Ëم -ت -ق -اع -دي السش -لك

وعائÓت الششرطي Úضشحايا الواجب الوطني.
وك -انت ﬂت -ل -ف م -ق -رات ا’م -ن ا◊ضش-ري
وأامن اŸقاطعات اإ’دارية  -أاضشاف اŸصشدر-
قد ششرعت ‘ تنظيم العديد من الفعاليات
اح -ت -ف -ا’ ب-ال-ذك-رى ال-ث-ال-ث-ة واÿمسش-ون ل-ع-ي-د
الششرطة ،حيث اقيمت من  15ا 21 ¤يوليو
ا÷اري م -ع -ارضس ل -ل -زوار ل -ل -ت-ع-ري-ف ب-اŸه-ام
اŸوكلة للششرطة و–سشيسس الششباب من اآ’فات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة م -ع ع -رضس إاحصش -ائ -ي-ات ح-ول
ال -نشش -اط -ات ال -وق -ائ -ي -ة وا÷واري -ة م -ت -ع -ل -ق -ة
Ãكافحة ا’دمان على اıدرات.
ويشش-رع ال-ي-وم ،اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة ال-ث-ام-نة
مسشاًء على مسشتوى الواجهة البحرية ◊سشÚ
داي (الصش -ابÓ-ت) ‘ ت-ن-ظ-ي-م اب-واب م-ف-ت-وح-ة
على ﬂتلف نششاطات مصشالح ا’من الوطني،
مع تنظيم حظÒة للÎبية اŸرورية موجهة
لفئة ا’طفال ،حسشب نفسس اŸصشدر.

–ت شص- -ع- -ار «الشص- -رط- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
إاصص-غ-اء و“ي-ز» اح-تضص-ن م-ق-ر أام-ن دائرة
ع Úك -رمسس ب-ت-ي-ارت ال-ذك-رى  53لعيد
الشص -رط -ة ،ح -يث تضص-م-ن ا◊ف-ل ت-ك-رË
ب -عضس م-ت-ق-اع-دي الشص-رط-ة وت-رق-ي-ة 11
عون شصرطة إا ¤حافظ شصرطة وتضصمن
الح-ت-ف-ال ت-ك-ر Ëأاب-ن-اء الم-ن ال-وط-ن-ي
اŸت-ف-وق ‘ Úالم-ت-ح-ان-ات ال-رسص-م-ي-ة م-ن
بكالوريا وشصهادة التعليم اŸتوسصط.
كما كرم رئيسس امن دائرة ع Úكرمسس
ج-ري-دة «الشش-عب» ل-ت-ف-ان-ي-ه-ا ومصش-داق-ي-ت-ها ‘
متابعة ونششر جميع ما يهم اŸواطن و’ سشيما
ال -نشش -اط -ات ا÷واري -ة .ال-ت-ك-ر Ëشش-م-ل ك-ذلك
اإ’ذاعة اÙلية بتيارت وبعضس الفاعل‘ Ú
اÛت -م -ع م -ن ج-م-ع-ي-ات وأاف-راد وق-د سش-ب-قت
ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ك -ر Ëال -ذي حضش-رت-ه السش-ل-ط-ات
اÙلية العسشكرية منها واŸدنية.
وأاشش - -اد رئ - -يسس ام - -ن ال - -دائ - -رة ب- -أاع- -م- -ال
وتضشحيات رجال الششرطة ‘ خدمة الوطن
واŸواط -ن ،ك -م -ا ق -ال م -ث -م -ن -ا دور اÛت -م -ع
اŸد ‘ Êتنوير ومسشاعدة رجال اأ’من ،حيث
ق -رأا رسش -ال -ت -ي وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع-ات
اÙل -ي -ة ال -ذي اب -رز م -ن خ Ó-ل-ه-ا دور رج-ال
اأ’من الذين هنأاهم Ãناسشبة عيدهم الوطني
والذين كما جاء ‘ الرسشالة اثبتوا تصشديهم

للجرÁة اŸنظمة وحماية الوطن واŸواطن
‡ا اكسشبهم ثقة اŸواطن .
وتضش- -م- -ن ا’ح- -ت- -ف- -ال ع- -رضس ل -نشش -اط -ات
الششرطة ودورها ا÷واري ‘ خدمة اŸواطن
من خÓل أابواب مفتوحة تدوم  3أايام يكتششف
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ا÷م -ه -ور أاه-م نشش-اط-ات اأ’م-ن
الوطني و’ سشيما مكافحة آافة اıدرات
التي ابتلي بها بعضس الششباب من خÓل ا◊وار
Óمن
والعمل ا÷واري ،أاما كلمة اŸدير العام ل أ
الوطني و التي تÓها رئيسس امن الدائرة فقد
ث -م -ن ف -ي -ه -ا اŸدي -ر ال -ع -ام ›ه -ودات رج -ال
الشش -رط-ة ب-ج-م-ي-ع رت-ب-ه-م ‘ ظ-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات
اŸادية والبششرية التي وفرت لهم للعمل ‘
ظروف مريحة.
وقد ع ÈاŸكرمون ‡ن “ت ترقيتهم ا¤
رتب أاع-ل-ى ع-ن ف-رح-ت-ه-م م-ت-ع-ه-دين Ãواصشلة
ومضشاعفة ا÷هود وتأادية واجبهم من خÓلهم
تفانيهم ‘ العمل جراء الثقة التي وضشعتها
Óمن الوطني وقد عÈ
فيهم القيادة العامة ل أ
السش -ي -د ل -زرق ﬁم -د ح -اف -ظ أاول ن-ي-اب-ة ع-ن
زمÓئه بامتنانه وسشروره بالعيد  53للششرطة
وأانه رفقة زمÓئه سشيكونون عند حسشن ظن
قيادتهم من خÓل تأادية مهاهم النبيلة.

أامن دائرة ع Úكرمسس بتيارت يكرم جريدة «الشسعب»

ڤاŸة :آمال مرآبطي
كما دعا جميع منتسشبي جهاز ا’آن
الوطني اإ ¤رفع ششعار ا’حÎافية ‘
ال -ع -م -ل وال -ن-ج-اع-ة ‘ ا’أداء ،وŒدي-د
العهد ‘ هذا اليوم Ÿواصشلة مسشÒة
ا’إصشÓح بنفسس وتÒة العمل اŸنتهجة.
و” تقليد  149ششرطي رتب جديدة
ب -و’ي -ة ڤ -اŸة م -ن-ه-ا ح-اف-ظ ل-لشش-رط-ة
وم- -ف- -تشس رئ- -يسس ل- -لشش -رط -ة وﬁاف -ظ
الشش- -رط -ة وع -م -ي -د ل -لشش -رط -ة ك -م -ا ”
ب -اŸن -اسش -ب -ة ت -ك -ر Ëالشش-رط-ي Úا’أكÌ
اسش-ت-ح-ق-اق-ا ع-ددهم - -Ã 26ا ‘ ذل- -ك
اÙال Úع -ل -ى ال -ت -ق -اع -د ع-دده-م 13
وكذا تكر Ëاأبناء الششرطة اŸتحصشلÚ
ع -ل -ى شش -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري-ا ،وم-وظ-ف-ي
الشش-رط-ة اأيضش-ا وضش-ح-اي-ا ا’إره-اب م-ن
السش - - -لك ‡ث- - -ل- - -ي اÛت- - -م- - -ع اŸدÊ
وال- -ف- -ائ- -زي- -ن ‘ مسش -اب -ق -ة اŸن -افسش -ة
الرياضشية.
وب -ب -ه -و م-رك-ز ال-تسش-ل-ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة ”
ع- -رضس ﬂت- -ل -ف ال -وسش -ائ -ل ال -ت -ق -ن -ي -ة
والتجهيزات اŸسشتعملة ‘ الكششف عن
ا÷رÁة وفاعليها ومكافحتها ،وابراز
›ه -ودات اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل Ó-أم -ن
ال- -وط -ن -ي ‘ ج -م -ي -ع اÛا’ت م -ن -ه -ا
مكافحة ا’جرام ،السشÓمة اŸرورية،
وال -ت -ك -وي-ن م-ع اق-ام-ة اأب-واب م-ف-ت-وح-ة
Ãقر و’ية ڤاŸة Ÿدة يوم Úبتاريخ
 21و 22ي -ت -م ف -ي -ه -ا ع-رضس ﬂت-ل-ف
نششاطات اŸصشالح الو’ئية ’أمن و’ية
ڤاŸة.
و‘ ه - -ذا الصش - -دد ،اأوضش - -ح السش- -ي- -د
دعاسس خالد بجناح خاصس باŸصشلحة
ال -و’ئ -ي -ة ل -لشش -رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ي-ت-ع-ل-ق
بالتحسشيسس بخطر اıدرات الرقمية
ا’ل -كÎون -ي -ة ك -ون -ه -ا ن-وع-ا خ-اصش-ا م-ن
اŸوسش - -ي- -ق- -ى ذات الÎددات اŸم- -ي- -زة
والتي يعتقد اأن لها تاأث Òعلى درجة
نششاط اŸخ واسشتقباله لÓأ ⁄والتحكم
‘ ا◊ال -ة ال -ن -فسش -ي -ة ل -ل -مسش -ت -م-ع ،و‘
تعريف لها يقول هي ﬂدرات رقمية
ال -كÎون -ي -ة وك -ارث-ة ›ت-م-ع-ي-ة ج-دي-دة
يواجهها العا ⁄العربي ،بداأت بÎكيا

التي Œاوز اŸدمنون فيه  20األف ثم
بÒوت والسشعودية.
Ãا ف- - -ي - -ه - -ا ا’أسش - -م - -اء الشش - -ائ - -ع - -ة
للمخدرات ا’لكÎونية «عيشس ا÷و»،
«ح- - -ل- - -ق ‘ السش- - -م- - -اء»« ،اŸت- - -ع - -ة ‘
اŸوسشيقى» ،وهي ليسشت اأسشماء اأفÓم
اأو مسشلسشÓت واإ‰ا اأسشماء ﬂتلفة Ÿا
ي - -ع- -رف ب- -اıدرات ال- -ت- -ي ب- -داأت ‘
التداول عاŸيا ،وعرفتها اÛتمعات
العربية ‘ ا’آونة ا’أخÒة ب Úالششباب
والفتيات ،فهي ’ –تاج سشوى جهاز
ك -وم-ب-ي-وت-ر،اأو ه-ات-ف ذك-ي ،وان-زواء ‘
ال- -غ -رف -ة ،واإغ Ó-ق ا’أب -واب وال -ن -واف -ذ
لينطلق ‘ رحلة الضشياع.
ك -م -ا يسش -ت -م -ع الشش -ب -اب ل-ل-م-خ-درات
ا’ل-كÎون-ي-ة ل-يصش-ب-ح م-ت-ع-اط-ي-ا م-دم-ن-ا
مهلوسشا ويدخل Ÿنطقة مظلمة بسشبب
ت -اأثÒه ع -ل -ى اŸخ .ورغ -م ت -داول ه -ذا
النوع من اŸوسشيقى اıدرة ‘ اأوروبا
قبل نحو  5سشنوات ،فان عاŸنا العربي
 ⁄يكن يعرفها قبل اأسشابيع ،بعد اأن
انتششرت ب Úششبابها ثم ظهرت حا’ت
‘ ا’إمارات ،وموؤخرا دب الذعر ‘
اأوسشاط السشعودية بعد اأنباء متضشاربة
ترددت حول وفاة ‘ السشعودية بسشبب
اıذرات ا’لكÎونية ع Èا’نÎنت.
كما قال باأنها تخلق اأضشرار عديدة
منها انعزال الششاب على عا ⁄الواقع
والسش -ع -ي ل-نشش-وة زائ-ف-ة ’ ي-وج-د ح-ت-ى
دليل علمي موؤكد على وجودها ،حدوث
ع - -طب ب - -ا÷ه - -از السش - -م - -ع - -ي بسش- -بب
ا’سش - - -ت- - -م- - -اع ’أصش- - -وات بÎددات غÒ
طبيعية وبششدة وبصشوت كب ،Òانخفاضس
ال -ك -ف -اءة ا’إن -ت -اج -ي-ة ل-لشش-خصس بسش-بب
ان -فصش -ال -ه ع -ن ال -واق -ع ،ح-دوث اإدم-ان
ن -فسش -ي ل -ه-ذا ال-ن-وع م-ن ا’أصش-وات وم-ا
يصش- -اح- -ب- -ه م- -ن دف- -ع ن- -ق -ود م -ن اأج -ل
ششرائها ،ومن اجل الوقاية يقول ’بد
م- -ن ع- -دم وق- -وع ج- -ه -از ا◊اسش -وب ‘
غرفة ا’أطفال الصشغار ،بل يجب اأن
يكون ‘ مكان مفتوح ،يجب تششجيع
ا’أب- -ن- -اء ع- -ل- -ى ا’ن- -دم- -اج ‘ اأنشش -ط -ة
اج -ت-م-اع-ي-ة وت-ط-وع-ي-ة ت-ف-رغ ط-اق-ت-ه-م
بشش- -ك- -ل اي -ج -اب -ي ،ي -جب ب -ن -اء رواب -ط
اإنسش -ان -ي -ة م -ع ا’أب -ن -اء خ -اصش-ة ‘ فÎة

اŸراه- -ق- -ة Ãا يضش -م -ن مصش -ارح -ت -ه -م
ل -ل -وال -دي -ن ،ي-جب ت-وع-ي-ة الشش-ب-اب ب-اأن
موضشوع اıدرات الرقمية هو ›رد
وه- -م ي- -وؤدي اإ ¤ف- -ق- -دان اŸال ،ي -جب
تشش -ج -ي -ع الشش -ب -اب ع -ل -ى ا’ن -دم -اج ‘
اأنشش -ط -ة ع -ل -ى ارضس ال -واق -ع ب -د’ م-ن
الغرق حول العا ⁄ا’فÎاضشي ’سشيما
‘ ا÷انب اŸظلم منه.
ك- - -م- - -ا ” ع- - -رضس ›م- - -وع - -ة م - -ن
ا’إحصش-ائ-ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ف-رق ح-م-اي-ة
الطفولة لسشنة  2015حيث ” تسشجيل
 159ط -ف -ل ‘ ﬂت -ل -ف ال -قضش-اي-ا م-ن
قضش -اي -ا اسش -ت-هÓ-ك اıدرات ،ال-ف-ع-ل
اıل ب - -ا◊ي - -اء ،السش - -رق - -ة ،الضش- -رب
وا÷رح العمدي– ،ويل قاصشرة وهتك
ال -ع -رضس ،ح -م -ل السش Ó-ح ا’أب-يضس دون
مÈر .كما ” توضشيح ﬂططات بيانية
وصش - -ور ح - -ول ال- -قضش- -اي- -ا اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
باıدرات اŸسشجلة بفرقة مكافحة
اıدرات للمصشلحة الو’ئية للششرطة
ال -قضش -ائ -ي -ة ب -اأم -ن و’ي -ة ق -اŸة خÓ-ل
السشداسشي ا’أول من سشنة  2015حيث
” تسشجيل  32قضشية ،تورط فيها 61
شش -خصش-ا ،و 55شش -خصش-ا –ت Ÿت-اب-ع-ة
القضشائية و 06اأششخاصس فارون ،حيث
” ح- -ج -ز  2616.4غ م- - -ن اıدرات
و 773من ا’أقراصس ،و 11سشجارة.
ومن جهة اأخرى ” عرضس ›موعة
م - -ن ا’أدوات وال - -وسش - -ائ - -ل وا◊ق- -ائب
تسشتعملها الششرطة ‘ مسشرح ا÷رÁة
ل -ل -ت -ح -ق -ي -قÃ ،ا ‘ ذلك ج-ن-اح خ-اصس
باıالفات اŸرورية ،اأين توضشح انه
العامل البششري السشبب ا’أول ‘ حدوث
ح - -وادث اŸرور Ãج - -م- -وع  148تليها
ع -وام -ل م -رت -ب -ط-ة ب-اŸرك-ب-ة وح-وادث
سش -ب-ب-ه-ا سش-واق ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة بـ31
ح-ادث-ا وح-وادث سش-ب-ب-ه-ا شش-اح-نات نقل
البضشائع ،كما ” عرضس ›موعة من
الصشور الفوتوغرافية تب Úما يحصشده
اإره -اب ال -ط -رق -ات ،وك -انت ال -وسش -ائ -ل
ا’إع Ó-م -ي -ة م-ن م-نشش-ورات وم-ط-وي-ات
حاضشرة باŸعرضس الذي اأقيم Ãركز
ال-تسش-ل-ي-ة صش-ال-ح ب-وب-ن-ي-در ب-اب-راز ›لة
«الشش- - -رط- - -ة» وج- - -ل ›ه- - -ودات ه - -ذا
القطاع.

تيارت  :عمارة .ع

ترقية وتكر ËاŸتفوق ‘ Úالبكالوريا من أابناء اŸنتسسب Úللقطاع

لرشصيف
صصورة من ا أ

ح-ظ-ي  10م-وظ-ف Úم-ن ج-ه-از الشص-رطة
ب -ت -ي -ب -ازة ،أامسس ،ع -ل -ى ه-امشس اح-ت-ف-ال-ي-ة
العيد  53للشصرطة ا÷زائرية بÎقية ا¤
رتبة أاعلى كما اسصتفاد أابناء عمال القطاع
م -ن اŸت -ف -وق ‘ Úشص -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا م-ن
شص-ه-ادات ت-ق-دي-ري-ة وأاغ-لفة مالية ،إاضصافة
ا ¤تكر Ëعدد من اÙال Úعلى التقاعد
لخÒة.
‘ الفÎة ا أ
و‘ ذات السش -ي -اق ف -ق-د اسش-ت-ف-اد م-ن-تسش-ب-ان
للجهاز من الÎقية إا ¤رتبة عميد أاول للششرطة
وم -وظ -ف -ان آاخ -ران ،ا ¤رت -ب -ة ع -م-ي-د شش-رط-ة
وموظفان ا ¤رتبة ﬁافظ ششرطة كما حظي
موظف آاخر با’رتقاء ا ¤درجة مفتشس رئيسشي
ل-لشش-رط-ة وآاخ-ر ل-رت-ب-ة م-ف-تشس ل-لشش-رطة ورقي
آاخر ا ¤رتبة حافظ أاول للششرطة وموظف
آاخر لرتبة حافظ للششرطة.
واسشتفاد  6متفوق ‘ Úششهادة البكالوريا
من أابناء اŸنتسشب Úللجهاز من تكر Ëخاصس
تضش- -م -ن شش -ه -ادات شش -رف -ي -ة وأاظ -رف -ة م -ال -ي -ة
لتششجيعهم على مواصشلة الدراسشة ‘ ظروف

مريحة وحظي ﬁ 6ال Úعلى التقاعد من
عمال ا÷هاز مؤوخرا من لفتة خاصشة من لدن
اأ’من الو’ئي عرفانا لهم على ما بذلوه من
ج -ه -د ط -ي -ل -ة ح -ي -ات -ه -م اŸه-ن-ي-ة ب Úأاحضش-ان
القطاع.
و‘ سشياق ذي صشلة ،أاحيت مصشالح اأ’من
ال -و’ئ -ي ب-ت-ي-ب-ازة م-ن-اسش-ب-ة ال-ع-ي-د  53للجهاز
بتنظيم أابواب مفتوحة على الششرطة لفائدة
اŸواطن Úعلى مدار يومÃ Úقر اŸصشلحة
ال- -و’ئ- -ي- -ة ل -لصش -ح -ة وال -نشش -اط ا’ج -ت -م -اع -ي
والرياضشات ” خÓلها عرضس ﬂتلف الوسشائل
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة واŸادي-ة اŸسش-ت-ع-ملة أاثناء أاداء
اŸهام ناهيك عن عرضس ›مل اإ’حصشائيات
اŸتعلقة Ãحاربة ا÷رÁة وحوادث اŸرور،
كما نظمت مصشالح اأ’من الو’ئي دورة مصشغرة
‘ ك- -رة ال- -ق- -دم Ãشش- -ارك -ة ﬂت -ل -ف مصش -ال -ح
الششرطة ،فيما اهتدت مصشلحة اأ’من العمومي
إا ¤ت -ن -ظ -ي -م ح-م-ل-ة –سش-يسش-ي-ة ج-واري-ة ح-ول
الوقاية من حوادث اŸرور.

تيبازة :عÓء.م

»æWh

اÿميسص  23جويلية  2015م
الموافق لـ  07شسوال  1436هـ

–ت شسعار ““اŸمارسسات البيداغوجية ا÷ديدة للتعليم العا‹““

انطـ ـ ـ ـ ـÓق فعاليـ ـ ـات الطبع ـ ـ ـة العاششـ ـ ـ ـرة للجامعـ ـ ـ ـ ـة
الصشيفيـ ـة ÷امع ـة التكوين اŸتواصش ـل بتيب ـ ـازة

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

العدد

16780

حادث مرور خط Òبالبويرة

08

وفـ ـ ـ ـ ـاة ششخـ ـ ـ ـ ـصس وثماني ـ ـ ـ ـة عششـ ـ ـ ـر جريحـ ـ ـ ـا

الÈوفسسيور حفيظ :ليوجد هناك نظام تقييم بيداغوجي مثا‹

انطلقت ،أامسس باŸركز ا÷امعي ““مرسسلي عبد الله““ بتيبازة فعاليات الطبعة العاشسرة للجامعة الصسيفية ÷امعة التكوين
اŸتواصسل –ت شسعار““ اŸمارسسات البيداغوجية ا÷ديدة ‘ التعليم العا‹““ Ãشساركة ما يربو عن  180أاسستاذا جامعيا من
ﬂتلف جامعات التكوين اŸتواصسل ع ÈالوطنÃ ،عية أاسستاذين من خارج الوطن لدراسسة إاشسكالية اŸمارسسات البيداغوجية
ا÷ديدة و النظر ‘ مسسأالة –ي Úمناهج و ﬁتوى برامج التدريسس بالقطاع.
كانت جلسسة الفتتاح قد شسهدت تد
خ -ل ك -ل م -ن اŸدي -ر ال -ع -ام ÷ام-ع-ة
ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل ””ال-دك-ت-ور أاحمد
شسعÓل”” ،الذي أاشسار إا ¤أان مفهوم
التكوين اŸتواصسل يجب أان ينطلق
أاصس Óمن رحم ا÷امعة من خÓل
تكوين اŸكون Úأاول ،كما أاكد األمÚ
ال-ع-ام ل-وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-عا‹ ””ﬁمد
الصسالح صسديقي”” الذي أالقى مداخلة
م- -ط- -ول- -ة ح- -ول ت- -ط- -ور ال- -ت- -ق- -ي- -ي- -م
البيداغوجي ‘ التعليم العا‹ فيما
أاشس- - -ار اŸدي- - -ر ال- - -ع- - -ام ل- - -ل- - -ب- - -حث
ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي ب-ال-وزارة الÈوف-يسس-ور
””ع- -ب- -د ا◊ف- -ي- -ظ أاوراك”” إا ¤أاّن- -ه ل
يوجد أايّ بلد ‘ العا ⁄حاليا Áكنه
ا÷زم ب -ح -ي -ازت-ه ع-ل-ى ن-ظ-ام ت-ق-ي-ي-م
بيداغوجي مثا‹.
كما شسهدت جلسسة الفتتاح تدخل كل
من األسستاذ ””تامي بلحاج”” من جامعة
شسÒب -روك ب-ك-ن-دا ح-ول اŸم-ارسس-ات
ال -ب -ي-داغ-وج-ي-ة ا÷دي-دة ‘ ال-ت-ع-ل-ي-م
ال -ع -ا‹ وك -ذا األسس -ت -اذ ””ج-ان م-اكسص
نوايي”” من جامعة صسوفيا أانتيبوليسص
بفرنسسا حول السسياسسات الفتتاحية
ا÷ديدة اŸتعلقة باألرشسيف اŸفتوح
من خÓل انتقال اŸعارف ،قبل أان
يفسسح اÛال لتكوين ورشسات العمل
ب-ا÷ام-ع-ة الصس-ي-ف-ي-ة وال-ت-ي شس-ملت 5

وق - - - -ع ،صس - - - -ب - - - -اح أامسس ،ح- - - -ادث م- - - -رور
خ -ط Òخ -ل -ف وف -اة شس-خصس وث-م-ان-ي-ة عشس-ر
ج -ري -ح -ا ،وحسسب مصس -ال -ح ال-درك ف-إان ه-ذا
ا◊ادث اŸم - - -يت وق- - -ع ‘ ح- - -دود السس- - -اع- - -ة
ال-ث-ام-ن-ة وعشس-رون دق-ي-ق-ة بالطريق السسّيار
شس -رق غ -رب Ãن -ح -در ا÷ب -اح -ي -ة وب -اŸك -ان
اŸسسمى واد بلحنشس ،حيث فقد سسائق شساحنة
السس - -ي - -ط- -رة ع- -ل- -ى اŸك- -اب- -ح ‡ا أادى ب- -ه إا¤
الصسطدام بـ  17مركبة كانت تسس Òببطء
لشس -غ -ال و‘ ن -فسس الŒاه أاي م-ن
ن -ت -ي -ج -ة ا أ
البويرة نحو ا÷زائر.
و” ن -ق -ل اŸصس -اب Úم -ن ط -رف مصس -ال-ح ا◊م-اي-ة
اŸدن -ي -ة إا ¤مسس -تشس -ف-ى األخضس-ري-ة ،ك-م-ا سس-ج-لت

عملية تضسامنية من طرف مسستعملي الطريق ‘
إانقاذ الضسحايا.
وŒدر الإشس- -ارة اإ ¤اأن ه- -ذا اŸن- -ح- -در ي -ع -تÈ
اأخ -ط -ر شس -ط -ر ب Úع -اصس -م -ة ال -ولي -ة ال -ب -وي -رة
والأخضسرية وكل يوم يسسجل به حادث مرور
خط Òحتى سسمي Ãنحدر اŸوت من طرف
اأصسحاب اŸركبات.
و” Ãسس- -تشس- -ف- -ى الأخضس- -ري- -ة ال- -ت -ك -ف -ل ال -ت -ام
بالضسحايا من طرف الفريق الطبي وشسبه الطبي
ب-الضس-ح-اي-ا ،ك-م-ا ف-ت-ح ال-درك ال-وط-ن-ي –ق-ي-قا
للوقوف على الأ سسباب ا◊قيقيقة للحادث.

البويرة  :ع نايت رمضسان

 ...و بن حليمة الناطق باسسم جمعية ““طريق السسÓمة““ من موقع ا◊ادث

ﬁاور رئيسسية تتعلق بكل من التكوين
ع -ل -ى اÿط وت -ك -ن -ول -وج-ي-ا اإل عÓ-م
والتصسال وتصسميم الدروسص لوضسعها
ع -ل -ى األرضس -ي -ة ال -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة م-وودل

فعاليات ا÷امعة يوم السسبت القادم
ب-ق-راءة ال-ت-ق-اري-ر والتوصسيات اŸعدة
من طرف ﬂتلف الورشسات.

و–يﬁ Úتوى دروسص قسسم التعليم
عن بعد فرع قانون األعمال والتسسيÒ
ال -ب -ي -داغ -وج -ي ‘ ج-ام-ع-ة ال-ت-ك-وي-ن
اŸتواصسل ،ومن اŸرتقب بأان تختتم

...و مدير جامعة التكوين اŸتواصسل الدكتور““أاحمد شسعÓل““ يكشسف :

تكوين  60أالف أاسشتاذ من قطاع الÎبية اŸوسشم الفارط
 25سسنة من النشساط اŸيدا Êسسمح بÎقية اŸوظفÚ

أاشسار مدير جامعة التكوين اŸتواصسل ““أاحمد شسعÓل““ ،أامسس ،على هامشس ا÷امعة الصسيفية بتيبازة أاّنه حان
لداء وا÷انب البيداغوجي للجامعة بعد  25سسنة من النشساط اŸيدا Êالذي سسمح
الوقت للتقييم اŸوضسوعي ‘ ا أ
بÎقية عديد اŸوظفﬂ ‘ Úتلف القطاعات .

تيبازة:عÓء.م

و‘ ذات السسياق قال مدير ا÷امعة بأان مؤوسسسسته
مقبلة على الندماج ‘ نظام ”” ال أام دي”” ألول مرة

بحيث أاضسحى لزاما على ا÷امعة إاعادة النظر ‘
القوان ÚاŸنظمة لها على غرار جميع اŸؤوسسسسات
ا÷امعية األخرى.
كما رّكز مدير ا÷امعة على عملية التكوين عن

بعد أاو على اÿط كما يسسمى تقنيا ،وقال بهذا
الشسأان بأان جامعة التكوين اŸتواصسل هي الوحيدة
‘ ا÷زائر التي –وز على اإلمكانات التقنية و
البشسرية التي تؤوهلها Ÿمارسسة التكوين عن بعد
ألعداد كبÒة من اŸتعلم ،Úومثال على ذلك فقد
أاشسار الدكتور ”” أاحمد شسعÓل ”” إا ¤تكوين  60أالف
أاسستاذ تابع لقطاع الÎبية الوطنية عن بعد وهو
عدد قلّما تتمكن مؤوسسسسة جامعية ع Èالعا ⁄كله
من تكوينه خÓل عام واحد فقط  ،اإضسافة اإ¤
اإب -رام ا÷ام -ع-ة Ûم-وع-ة م-ن الت-ف-اق-ي-ات م-ع
عّدة قطاعات وزارية تقضسي بتكوين اإطاراتها.
اأم -ا ع -ن اأه-م اأه-داف ا÷ام-ع-ة الصس-ي-ف-ي-ة ف-ق-د
اأشسار مسسوؤولها الأول اإ ¤تكوين الأسساتذة عن
طريق تقنية التكوين على اÿط والتعامل مع
ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة لسس-ي-م-ا واأّن ال-واق-ع
اŸعيشص يشسهد “ّكن الفئات الشسابة من ذات
التكنولوجيا ومن ثّم فقد اأضسحى لزاما على
الأسساتذة مواكبة اŸرحلة والتعامل معها وفق
ما يخدم اŸتكون ،ومن اŸرتقب باأن يسستفيد
الأسس- -ات- -ذة م- -ن Œارب اŸدع- -وي- -ن م- -ن خ -ارج
الوطن لعرضص Œاربهم ‘ هذا اÛال.

فيما تتوفر الولية على  10بيوت للشسباب

ﬂيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ألششبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال الكششافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة سشطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف

سسطرت اÙافظة الولئية للكشسافة
لسسÓمية ا÷زائرية ،بولية سسطيف،
ا إ
لهذا اŸوسسم الصسيفي العديد من اıيمات
الصسيفية باŸدن السساحلية اÛاورة مثل
بجاية وجيجل وبومرداسس وسسكيكدة
لفواج
وعنابة لفائدة أاشسبالهاÃ ،ختلف ا أ
اŸنتشسرة ع Èتراب الولية.
و‘ هذا الصسدد أاكد مصسدر من اÙافظة ،أان هذا
العام يتميز بإاشسراك العديد من األطفال اŸعوزين
واليتامى ‘ الÈنامج اŸسسطر ،والذي قد Áتد إا¤
ﬂيمات ‘ تونسص الشسقيقة.

وي-أات-ي الÈن-ام-ج ك-ت-ك-م-ل-ة ل-لÈن-ام-ج الضس-خ-م ال-ذي
ي -ق-وده دي-وان م-ؤوسسسس-ات الشس-ب-اب ب-ال-ولي-ة ل-ف-ائ-دة
اآللف من الشسباب باŸنطقة.
وعلى صسعيد آاخر ،ذكر مصسدر من مديرية الشسباب
والرياضسة بالولية ،أان هذه األخÒة –صسي ›موع
عشس -رة ب -ي -وت ل-لشس-ب-اب ،م-ن-ه-ا م-ا ه-و ق-ي-د اإل‚از
بوتÒة سسريعة ،توضسع ‘ خدمة الشسباب اŸتنقل
ع Èب -ل -دي -ان ال -ولي -ة وك -ذا ل -ل -ق -ادم Úم -ن اŸدن
ا÷نوبية نحو سسطيف أاو اŸدن السساحلية للنزول
ب- -ه- -ا والسسÎاح -ة ،وه -ذا ب -ع -د ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة
لتوفÒها ووضسعها حيز اÿدمة الفعلية ،بعد أان

كانت الولية تتوفر على بيت واحد للشسباب.
وقد ” إا‚از هذه البيوت ‘ اŸواقع السسياحية
للولية ،مثل جبل مقرسص ‘ شسمال الولية ،وحمام
ق-رق-ور وح-م-ام السس-خ-ن-ة واŸدي-ن-ة األث-ري-ة ج-م-يلة
والعلمة وع ÚوŸان ،وكذا الطريق السسّيار شسرق
غرب ،و‘ هذا اإلطار يجري إا‚از بيت للشسباب
بسس-ع-ة  50سس -ري-را Ãن-ط-ق-ة ع Úال-رم-ان Ãح-اذاة
الطريق السسّيار شسرق عاصسمة الولية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

فيما أاتلفت النÒان  3046شسجرة مثمرة

العثور على جثة امرأاة متعفنة بالÈواقيـ ـ ـ ـ ـ ـة باŸديـ ـ ـ ـ ـ ـة
حّول أافراد الوحدة الثانوية للحماية اŸدنية بدائرة
الÈواقية ،عشسية أاول أامسص ‘ ،حدود السساعة 16
سسا  05جثة امرأاة متعفنة ،ع Ìعليها بإاحدى شسقق
حي أاول نوفم Èببلدية الÈواقية ،ويتعلق األمر
بالضسحية (د/و  34سسنة) وجدت متوفية و‘ حالة

بداية التعفن و” نقلها إا ¤مصسلحة حفظ ا÷ثث
ب- - - -اŸسس- - - -تشس- - - -ف- - - -ى اŸد Êل- - - -ذات ال- - - -دائ- - - -رة.
على صسعيد آاخر سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدينة
خÓل  48سساعة األخÒة إاتÓف  1757شسجرة لوز،
 104شسجرة زيتون 81 ،شسجرة ت 304 ،Úشسجرة

برقوق ،و 26صسندوق نحل بكل من فرقة تيجاي
ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-يسس-اوي-ة وك-ذا ب-ف-رق-ة ال-رم-اي-ل-ي-ة ب-لدية
تابÓط ‘ ،ح ” Úحماية مسستودع لÎبية الدواجن
وسسكنات.

اŸدية :م.أام Úعباسس

ضشرورة إاخضشاع مركبات الوزن الثقيل وا◊افÓت
للمراقبة التقنية الصشارمة

دع-ا ال-دك-ت-ور ب-ن ح-ل-ي-مة مسسعود الناطق
ب -اسس -م ج -م -ع -ي -ة ال -وق -اي-ة اŸروري-ة ““ط-ري-ق
السسÓمة““ إا ¤التزام ا◊ذر وا◊يطة خÓل
السس Òوقيادة اŸركبات ،مشسÒا إا ¤أان غياب
لرادي لدى جانب معت Èمن
هذا اللتزام ا إ
سس -ائ -ق -ي م -رك -ب -ات ال -وزن ال -ث-ق-ي-ل وخ-اصس-ة
الشس -اح -ن -ات اŸق -ط -ورة ي -ق -ود إا ¤م-ث-ل ه-ذه
الكارثة التي حدثت على مسستوى منحدر
ا÷باحية بالبويرة.

سس  /بن عياد

و‘ اتصسال هاتفي أافادنا ذات اŸتحدث وكان
حينها Áر بنفسص موقع ا◊ادث أان العمل من أاجل
إارسساء ثقافة مرورية سسليمة معركة يومية ،قائ””Ó
لقد تعبنا من عّد موتى إارهاب الطريق وإاحصساء
اŸصساب Úول بد من وقف هذا النزيف الذي يخلف

األحزان ويضساعف من فاتورة ميزانية الدولة ‘
ال -ت-ك-ف-ل ب-اŸصس-اب .””Úوط-الب ب-ال-ع-م-ل ب-ق-وة ع-ل-ى
مسس- -ار ت- -رك -ي -ز اŸراق -ب -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -لشس -اح -ن -ات
وا◊اف Ó-ت وال -ع -م -ل ع -ل -ى ه -ذه ا÷ب -ه -ة ل -كشس-ف
العيوب اŸوجودة ‘ اŸركبات وإالزام أاصسحابها
ب -إاصس Ó-ح أاي خ -ل -ل ﬁت -م -ل وال -ت -ع -ام-ل بشس-دة م-ع
اŸتÓعب Úبأارواح الناسص أاو الذين يغشسون ‘ هذا
اÛال.
وجدد بن حليمة مطالبة ا÷معية مرارا خاصسة عن
ط-ري-ق رئ-يسس-ه-ا ﬁم-د ال-ع-زو Êبضس-رورة مشس-ارك-ة
كافة اŸتدخل ‘ Úمنظومة السسياقة واŸعني‘ Ú
تنمية ثقافة مرورية سسليمة وفعالة بدءا من تطوير
وت-رك-ي-ز ال-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دارسص السس-ي-اق-ة
وترقية برامج ا◊صسول عل رخصسة الوزن الثقيل
ونقل اŸسسافرين عن طريق “ديد فÎة التكوين
وإادراجه ضسمن برامج التكوين اŸهني.

لمكانيات الكفيلة لعÓج اŸرضسى
‘ ظل غياب ا إ

إاصشابات القلب –دث اسشتنفار باŸسشتششفى ا÷امعي بسشيدي بلعباسس
سسنوات.
وت -دع -مت اŸصس-ل-ح-ة ب-ت-ج-ه-ي-زات ج-دي-دة إلج-راء
ال-ع-م-ل-ي-ات ا÷راح-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة بÎك-يب ب-طاريات
ال -ق -لب أاو ت -وسس -ي -ع الشس -راي Úواألوع -ي -ة ال -دم -وي -ة
ك-إاضس-اف-ة ل-ت-ج-ه-ي-زات سس-اب-ق-ة اق-تناها اŸسستشسفى،
ناهيك عن عمليات تهيئة جذرية مسست اŸصسلحة
ومصسالح أاخرى لغرضص –سس Úالتكفل باŸرضسى،
وهو ما Áكن من إاجراء عمليات جراحية نسسب
‚اح- -ه- -ا م- -ت- -ق- -دم- -ة ،بسس- -بب ال- -ط- -اق -م ال -ط -ب -ي
اŸتخصسصص والتجهيزات ا÷ديدة.

كشس- -ف مصس- -در ط -ب -ي Ãصس -ل -ح -ة أام -راضص ال -ق -لب
والشس-راي Úال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي حسساÊ
عبد القادر بولية سسيدي بلعباسص ،عن اسستقبالها
ما ب Úحالت Úإا ¤ثÓث حالت مصسابة با÷لطة
ال-ق-ل-ب-ي-ة ‘ اŸع-دل اŸت-وسس-ط أاغ-ل-ب-ي-ت-هم من كبار
السسن ،وتصسل بعضص األحيان اإ ¤خمسسة مرضسى ‘
اليوم الواحد .
وك -انت اŸصس -ل -ح -ة ت -ع-ا Êبشس-ك-ل ك-ب ‘ Òال-ت-ك-ف-ل
ب- - -ا◊الت ال- - -واردة ‘ وقت سس- - -اب - -ق ،و‘ ب - -عضص
األحيان كانت –ولها نحو تدخل طبي ﬂتصص
بولية وهران وحتى ا÷زائر العاصسمة نظرا لغياب
اإلمكانيات التي كانت تؤورق الطاقم الطبي منذ

سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم

الشس -عب ‘ /إاط -ار ﬁارب-ة ج-رائ-م ت-زوي-ر
لوراق ال -ن -ق -دي -ة م -ن ال -ع -م -ل -ة ال -وط -ن -ي-ة
ا أ
وال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة“ ،كنت مصسالح الشسرطة
اıتصس-ة ‘ اŸي-دان ب-ولي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
خÓل أايام العيد ،من إايقاف ‘ حالة تلبسس،
لشسخاصس اŸتورط ‘ Úشسبكة
›موعة من ا أ
تزوير وترويج أاوراق نقدية وطنية مزورة
ل-فئة  1000دج ‘ ،إاق-ل-ي-م اخ-تصس-اصس ولي-ة
سسيدي بلعباسس وضسواحيها.
وت- -ع- -ود ›ري- -ات اŸه- -م- -ة إا ¤اسس -ت -غ Ó-ل ﬁك -م
Ÿعلومات تفيد بوجود أاشسخاصص يقومون بتزوير
العملة الوطنية وترويجها ،وبعد وضسع خطة ﬁكمة
إليقاف اŸتورط ،Úتكللت بالنجاح ” ،على إاثرها
ضس -ب-ط اŸع-ن-ي Úوح-ج-ز اŸع-دات اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ‘
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-زوي-ر (ط-اب-ع-ة م-ل-ون-ة ،قصساصسات ورقية
ب -ح -ج -م أاوراق ال -ع -م -ل -ة ال-وط-ن-ي-ة) ،ك-م-ا ” ح-ج-ز

 118000دج عملة وطنية مزورة من فئة  1000دج.
وبعد إاجراء اÈÿة العلمية على عينة من األوراق
النقدية Ãخ Èالشسرطة العلمية ” ،تأاكيد تزويرها
وÃوجب م- -ل- -ف- -ات إاج- -راءات قضس- -ائ- -ي -ة ،ق -دم 06
أاشس -خ -اصص م -ت -ورط ‘ Úال -قضس -ي -ة ،أام -ام ا÷ه -ات
القضسائية اıتصسة.
وتؤوكد خلية التصسال والصسحافة باŸديرية العامة
Óم -ن ال -وط -ن -ي ،أان األم -ن ال -وط -ن -ي ي -ج -ن -د ك-ل
ل -أ
اإلم -ك -ان -ي -ات ال -بشس -ري -ة وال -وسس-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
ا◊دي -ث -ة ،م -ن أاج -ل ا◊ف -اظ ع -ل-ى أام-ن اŸواط-ن
وسسÓمة اŸمتلكات ،وردع كل ﬁاولت اŸسساسص
بالقتصساد الوطني ،ويضسع الرقم اÛا،15 48 Ê
لتصس -الت ج -م -ي -ع اŸواط-ن ‘ ،Úج-م-ي-ع األوق-ات
طيلة أايام األسسبوع بدوام كامل  ،7/7لÓسستفسسار ،أاو
طلب ‚دة ،أاو اإلبÓغ عن أاي خطر Áكن أان يهدد
أامنه ،حتى يكون اŸواطن شسريكا ‘ أامنه.

الشسعب ّ“ /كنت دوريات مصسالح شسرطة بولية
وهران مؤوخرا ،من توقيف شسخصص ،كان بصسدد نقل
ع -ن ط -ري -ق م -رك-ب-ة أازي-د م-ن  17ك-ل-غ م-ن ال-ك-يف
Óم-ن
اŸع -ال -ج حسسب ب -ي -ان ل -ل -م -دي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
الوطني.وتعود حيثيات القضسية إا ¤دوريات قامت
بها قوات الشسرطة بأاحد أاحياء مدينة وهران ،حيث
ل -ف -تت ان -ت-ب-اه-ه-م م-رك-ب-ة مشس-ب-وه-ة م-رك-ون-ة ع-ل-ى
الرصسيف ،وبعد مراقبة وثائق صساحبها وتفتيشسها

بدقة ع Ìبداخلها على  17كلغ و  780غرام من
الكيف اŸعالج ،كانت ﬂبأاة بإاحكام داخل األبواب
األمامية للمركبة باإلضسافة إا ¤مبلغ ما‹ يقدر بـ
 70.000دج.
و” –ويل اŸشستبه فيه واÙجوزات إا ¤مصسلحة
الشس-رط-ة لسس-ت-ك-م-ال إاج-راءات ال-ت-حقيق ،وتقدÁه
أام -ام ا÷ه -ة ال -قضس -ائ -ي -ة اıتصس -ة Ãوجب م-ل-ف
إاجراءات قضسائية مشسفوع باألدلة القاطعة.

ششرطة سشيدي بلعباسس تطيح Ãزوري العملة الوطنية

ششرطة وهران تضشبط أاك Ìمن  17كلغ من الكيف اŸعالج

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الؤرقة الرابحة ...أاوباما ‘ مسسقط رأاسض أابيه

ل‚ ـ ـ ـازات والعطاءات
مسسÒة حافل ـ ـة با إ

يحتفل الششعب العما ،Êاليوم ،بعيد نهضشته اŸصشادف للثالث
والعششرين من جويلية ( )19٧٠وهو اليوم الذي تو ¤فيه السشلطان
«قابوسس بن سشعيد» مقاليد ا◊كم ‘ البÓد والذي وعد حينها ‘
خطاب تاريخي له ،أانه وحكومته ا÷ديدة سشيعملون على –قيق
الهدف العام وهو إاششراق الفجر على عمان وأاهلها ‘ ،إاششارة للتنمية
والنهضشة الششاملة وهو ما –قق خÓل  45سشنة من العمل الدؤووب.
لمريكية وبنغÓديشس وإلهند وكوريا
إأ
وغÒها من إلدول.
وق- -د “ك- -نت إلسس- -ل- -ط- -ن- -ة خ Ó-ل
ف-ق-د ح-ق-قت إلسس-ي-اسس-ة إÿارجية مسسÒت- -ه- -ا إل- -ن- -هضس- -وي- -ة ،أإن ت- -ه ّ-ي -ئ
Óنسس -ان إل-ع-م-ا Êك-ل سس-ب-ل إل-ت-ق-دم
إل -ع -م -ان -ي-ة ج-دوإه-ا وسسÓ-م-ت-ه-ا م-ن ل  -إ
خÓل نهجها إŸسسطر وإلقائم على وإل -رق -ي ب -ت -أاه -ي -ل -ه ل -ي -ك -ون شس-ري-ك-ا
إÈÿة وإ◊ك- -م- -ة ‘ ت -ع -ام -ل -ه -ا م -ع للحكومة ‘ إلعملية إلتنموية وهذإ
ﬂت - -ل - -ف إل- -قضس- -اي- -ا وإل- -ت- -ط- -ورإت ب -إاق -ام -ة م -ؤوسسسس -ات ت -ت -ي -ح ل -ه ذلك،
إŸن -اصس -رة ل -ل -ح -ق وإل-ع-دل وإلسسÓ-م ف -أانشس -ئ ›لسس -ان ل -ل -دول-ة وإلشس-ورى
وإ أ
لمن وإلتعاون من أإجل إلسستقرإر وك -انت ل -ه -م-ا صسÓ-ح-ي-ات تشس-ري-ع-ي-ة إÙلية وتعزيز لنهج إلشسورى إŸتبع .إم-ت-دإد ب-ح-ر إل-ع-رب وت-ط-وي-ر إل-ن-قل
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ع -ل -ى إل -ت -ن -م -ي -ة إلشس -ام -ل -ة ‘ ›ال إلسس - -ي - -اح- -ة إل- -ذي ت- -زخ- -ر Ãع- -اŸه
ل·.
تعزيزإ للتعايشس إلسسلمي ب Úإ أ
ل -ل -م -م-ارسس-ة إل-دÁق-رإط-ي-ة وت-وسس-ي-ع إلÎب -ي -ة وإل -ت-ع-ل-ي-م وإلصس-ن-اع-ة ودع-م إلسس -ل -ط-ن-ة وإنشس-اء ج-ائ-زة إلسس-ل-ط-ان
وقد خلقت هذه إŸوإقف إلعمانية Ÿشس- -ارك- -ة إŸوإط- -ن ‘ Úإل -ت -ن -م -ي -ة إلق-تصس-اد ب-إانشس-اء ه-ي-ئ-ة ل-ل-دقم على «قابوسس» ◊ماية إلبيئة.
جوإ من إلتعاون وإلعÓقات إ◊سسنة
م -ع إل -دول إل -ق -ائ-م-ة ع-ل-ى إلع-ت-م-اد
’سشبانية «ماريانو» ‘ ندوة صشحفية:
رئيسس ا◊كومة ا إ
وإلحÎإم إŸت - - - - - -ب - - - - - -ادل Úوأإكسسب
إلسسلطنة إحÎإم إلدول.
ع -ل -ى إلصس -ع -ي -د إل -ع -رب-ي– ،ظ-ى
إلسس- -ل -ط -ن -ة ب -ت -ق -دي -ر وإسس -ع ،ن -ظ -رإ
·Ó
أإكد رئيسس إ◊كومة إإلسسبانية ماريانو رإخوي ،يوم إلثÓثاءÃ ،دريد ،أإن بلده سسيوإصسل دعمه للمبعوث إÿاصس ل أ
ليجابية Œاه ﬂتلف
لسسهاماتها إ إ
إ
لضسافة للعÓقات إŸتحدة وأإن موقفه «لن يتغ ‘ ÒإŸسستقبل».
إلقضسايا إلعربية ،با إ
وقال إلسسيد رإخوي ،خÓل ندوة صسحفية نشسطها عقب إلجتماع إلسسادسس رفيع إŸسستوى إ÷زإئري  -إإلسسبا ،Êإن
إلثنائية إŸميزة مع ﬂتلف إلدول
إلعربية Ãا يخدم مصسالح إلشسعوب «موقف إسسبانيا هو نفسسه إلذي تبنيناه خÓل إلسسنوإت إألخÒة ،سساندنا وسسنوإصسل مسساندتنا للمبعوث إÿاصس إأل‡ي».
وأإوضسح رإخوي ‘ ،رده على سسؤوإل بشسأان إللوإئح إŸتعلقة بالصسحرإء إلغربية وإلدور إلذي قد تلعبه إسسبانيا كبلد عضسو
إلعربية جمعاء.
وتأاكيدإ لنتماء إلسسلطنة إلعربي› ‘ ،لسس إألمن إأل‡ي ،أإن موقف إسسبانيا « ⁄يتغ Òولن يتغ Òمسستقب.»Ó
و‘ إلبيان إÿتامي ،إلذي توج أإشسغال إإلجتماع إلسسادسس رفيع إŸسستوى ،وبخصسوصس مسسأالة إلصسحرإء إلغربية ،أإعرب
فهي –رصس دإئما على إŸشساركة ‘
إلقمم إلعربية وتبذل جهودها إÿيرة إلطرفان عن إرتياحهما للمصسادقة ،شسهر أإفريل إلفارط ،على إلÓئحة Û 22١٨لسس إألمن إأل‡ي.
ّ
كما أإكد إلطرفان «دعمهما» ÷هود إأل· إŸتحدة من أإجل حل سسياسسي «عادل ونهائي يحظى بقبول إلطرف Úويكرسس
لرأإب إلصسدع ‘ إلعÓقات إلعربية.
ك -م -ا أإق -امت ع Ó-ق-ات م-ع ع-دة دول حق إلشسعب إلصسحرإوي ‘ تقرير مصسÒه ‘ إطار ميثاق وقرإر إأل· إŸتحدة».
Óم Úإلعام إأل‡ي للصسحرإء إلغربية
وجددت إ÷زإئر وإسسبانيا بهذإ إلصسدد« ،دعمهما» ÷هود إŸبعوث إلشسخصسي ل أ
ع -اŸي -ة ب -إاب -رإم إت-ف-اق-ات ت-ع-اون ‘
إل -ع -دي -د م -ن إÛالت ،م -ع أإŸان-ي-ا كريسستوفر روسس ،وأإكدتا «إلتزإمهما بدعم إلعمل إلذي قام به إألم Úإلعام إأل‡ي ومبعوثه إلشسخصسي وبعثة إأل· إŸتحدة
وجمهورية مالطا وإلوليات إŸتحدة من أإجل تنظيم إسستفتاء بالصسحرإء إلغربية.

سس .ناصصر

مدريد تؤاصسل دعمها للمبعؤث األ‡ي ◊ل القضسية الصسحراوية

^ أم Úبلعمري
إن إلزيارة إلتي يقوم بها إلرئيسس بارإك أإوباما إ ¤كينيا ،إليوم ،شسبيهة
م -ن ح -يث إل -دلل -ة وإل -رسس -ال -ة إل -ت -ي –م -ل-ه-ا ،ب-ت-لك إل-ت-ي ق-ام ب-ه-ا زم-ي-ل-ه
إلدÁقرإطي جون فيجÒإلد كينيدي إ ¤إيرلندإ قبل  52عاما خلت ،وإلتي
أإكد من خÓلها آإنذإك على إلروإبط إŸوجودة ب Úإلبلدين بحكم إألصسول
إإليرلندية للكث Òمن إألمريكي Úوإسستثمار هذإ إلعامل لتمت ÚإلعÓقات
إألمريكية مع دول ما ورإء إألطلسسي أإيام إ◊رب إلباردة.
إليوم ،ومع تغيّر إألشسخاصس ،إلظروف وإلرقع إ÷غرإفية هي إلرسسالة
نفسسها إلتي –ملها زيارة إلرئيسس إألمريكي إ ¤نÒوبي ،إليومŸ ،ا لهذإ
إلبلد من رمزية بحكم إألصسول إلكينية ألوباما وهي رسسالة مغازلة إ ¤كل
إلقارة إإلفريقيةŸ ،ا أإصسبح لديها من أإهمية جيوإسسÎإتيجية جعلتها ﬁط
أإنظار إلقوى إلعاŸية إلكÈى إلتي تهرول ‘ سسباق ﬁموم من أإجل إلظفر
Ãزإيا شسرإكة متميزة مع هذه إلقارة إلغنية بخÒإتها وثروإتها من جهة،
وباعتبارها سسوقا مسستقبليا معتÈإ  ⁄يعرف حالة إلتشسبع وإلكسساد ،كما هو
إ◊ال ‘ إلقارإت إألخرى ،وكذإ بحكم إلنتعاشس إŸتزإيد للطبقة إلوسسطى
إإلفريقية.
إن إلوليات إŸتحدة إألمريكية ُ ⁄يرق لها أإبدإ وهي ترى إلصس Úتتغلغل
‘ هذه إلقارة من خÓل نسسج عÓقات قوية مع بلدإنها؛ عÓقة تقوم على
شسرإكة غ Òمشسروطة سسياسسيا وهي إلوصسفة إلتي مكنتها من أإن تصسبح ‘
وقت قياسسي إلشسريك إلقتصسادي إألول للقارة إلسسمرإء.
إن هذه إلزيارة إلرسسمية للرئيسس أإوباما إ ¤كينيا منذ وصسوله إ ¤إلبيت
إألبيضس وإلتي تأاتي بعد أإقل من سسنة على إنعقاد قمة أإمريكا  -إفريقيا،
إلتي جاءت Ãبادرة من إلرئيسس إألمريكي ،وجمعته بأاك Ìمن  4٠رئيسس دولة
وحكومة إفريقية بوإشسنطن ،شسهر أإوت  ،2٠١4تؤوكد أإن إلقارة إإلفريقية
أإصسبحت تكتسسي أإهمية إسسÎإتيجية كÈى ‘ لعبة إلتوإزنات إلتي تسسعى
إلوليات إŸتحدة إألمريكية إلحدإثها ،ليسس ‘ سسياسستها إÿارجية فقط
ول -ك -ن ‘ إل -ره -ان-ات إل-دإخ-ل-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع إألم-ري-ك-ي ،إل-ذي ع-رف ه-زإت
وإضسطرإبات مؤوخرإ ،كشسفت عن شسرخ كب Òدإخل إÛتمع إألمريكي بسسبب
موجة إلعنصسرية ضسد إŸوإطن Úإألفرو -أإمريكي( Úإلزنوج) إلذين ليزإل
يعتÈهم إلكث Òمن إلبيضس ›رد فئة من إلدرجة إلثانية ‘ ،ح Úأإن إلوإقع
بّيـن عكسس ذلك وقد يكون وصسول رئيسس ملّون من أإصسول إفريقية إ¤
إلرئاسسة ،أإك Èمؤوشسر على نفوذ إألفارقة دإخل مفاصسل إ◊كم وإإلدإرة ‘
وإشس-ن-ط-ن ،إل-ت-ي تسس-ع-ى ل-ط-م-أان-ة م-وإط-ن-ي-ه-ا ذوي إألصس-ول إإلفريقية بأانهم
موإطنون بحصسة كاملة وبالتا‹ تنفضس يديها من ماضسيها إلسستعبادي
للزنوج من جهة ،ومن ناحية أإخرى إلعمل على توظيف هذإ إلمتدإد
إإلف -ري -ق -ي دإخ -ل إل -ق -ارة إلسس -م -رإء م -ن أإج-ل ب-ن-اء عÓ-ق-ات م-ت-ي-ن-ة م-ع-ه-ا
لسستدرإك ما فاتها من إلوقت وإلفرصس وهي إلوصسفة إلعجيبة إلتي قد
Œعل إألفارقة يفتحون بيوتهم ألمريكا ،كما فعلوإ مع إلصسيني ،Úفهل
سسيكون أإوباما إلورقة إلرإبحة لÓسسÎإتيجية إألمريكية ‘ إلقارة إإلفريقية.

إاشسهار

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
و’ية ورقلة
دائرة أانقوسشة
بلدية أانقوسشة

اإلعÓن عن اŸنح اŸؤؤقت

إن رئيسس إÛلسس إلشسعبي إلبلدي لبلدية أإنقوسسة.
ـ Ãح- - -ت- - -وى إŸادة  49م- -ن إŸرسس- -وم إل -رئ -اسس -ي رق -م 236/١٠ :إ- -Ÿؤورخ ‘:
 2٠١٠/١٠/٠٧إŸتضسمن تنظيم إلصسفقات إلعمومية إŸعدل وإŸتمم.
ـ وبناء على ﬁضسر إللجنة إلبلدية لتقييم إلعروضس إŸالية بتاريخ.2٠١5/٠٧/٠٨ :
ـ بلدية أإنقوسسة تعلن إ ¤كافة إŸتعهدين إلذين شساركوإ ‘ إŸناقصسة إلوطنية
إÙدودة رقم  2٠١4 / ١4إŸعلن عنها باللغة إلعربية بجريدة «إلشسعب» بتاريخ:
 2٠١4/١١/١5وب-ال-ل-غ-ة إل-ف-رنسس-ي-ة ‘ ج-ريدة  EL MOUDJAHIDبتاريخ:
 2٠١4/١١/١5إŸتعلقة Ãشسروع :إ‚از مدخل  +إلتهيئة إÿارجية Ãلعب أإنقوسسة،
ومن خÓل تقييم إلعروضس إلتقنية وإŸالية وبناء على معاي Òإلختيار إŸوجودة ‘
دف Îإلشسروط ،منحت مؤوقتا إلصسفقة إŸذكورة أإعÓه حسسب إ÷دول إلتا‹:
تسسمية اŸشسروع

اŸؤؤسسسسة الفائزة الرقم ا÷بائي للمسستفيد
باŸشسروع

مبلغ العرضض بكل
الرسسؤم (دج)

مدة اإل‚از نقطة العرضض
التقني  +اŸا‹

إ‚از مدخل مؤوسسسسة إألشسغال
إلعمومية إلري  ١5.49٧.995.5٠ ١9663٠٠١٠٠٠٠945دج  ١٠٠يوم
 +إلتهيئة
إÿارجية إلكهرباء وإلبناء ـ
Ãلعب إأنقوسسة زوإويد جمال ـ

ا ل شش ع ب 2 ٠ 1 5 / ٠ ٧ / 2 3
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كل متعهد يحتج على إإلختيار إلذي قامت به إŸصسلحة إŸتعاقدة Áكن أإن يرفع
طعن أإمام ÷نة إلصسفقات ‘ آإجال  ١٠أإيام إبتدإء من تاريخ أإول نشسر من إعÓن عن
إŸنح للصسفقة ‘ إ÷رإئد إلوطنية أإو إلنشسرة إلرسسمية لصسفقات إŸتعامل إلعموي
(.)BOMOP
وبإامكان إŸتعهدين إآلخرين إلرإغب ‘ ÚإلطÓع عن إلنتائج إŸفصسلة لتقييم
إلعروضس إلتقنية وإŸالية ،إلتصسال Ãكتب إلصسفقات للبلدية ‘ أإجل أإقصساه  ٠3أإيام
إبتدإءإ من يوم أإول نشسر إعÓن عن إŸنح إŸؤوقت.
ال ش ش ع ب 2 ٠ 1 5 /٠ ٧ / 2 3
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الينابيع ،الÈك اŸائية والغابات...

وجهات يفضشلها سشكان اŸسشيلة هروبا من حرارة الصشيف
يقضسى سسكان عاصسمة ا◊ضسنة اŸسسيلة ،يومياتهم الصسيفية ب Úالراحة وا’سستجمام ‘ الغابات وا÷بال واŸنابع اŸائية ‘ ،ظل حرارة عالية
’ربع Úدرجة وكذا غياب اŸرافق الÎفيهية بالو’ية ،بسسبب التأاخر اŸسسجل ‘ إا‚ازها على غرار اŸتنزه العائلي الواقع Ãنطقة
تعدت ا أ
لقمان ،حيث ينتظر السسكان Œسسيده على أارضس الواقع بفارغ الصس ...Èهذا Á ⁄نع العائÓت من قضساء العطلة الصسيفية وفقا للÈنامج الذي
تراه مناسسبا لها.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ت-ت-ن-ق-ل ال-ع-أئÓ-ت اŸسس-ي-ل-ية يوميأ إا¤
أامأكن بعيدة عن مقر سسكنأهأ لقضسأء
ال-ع-ط-ل-ة السس-ن-وي-ة رف-ق-ة أاب-ن-أئ-هم بعد
شسهر من الصسيأم ومأ ‚م عنه من
إاجهأد وتعب .وهو مأ وقفت عليه
““الشس - -عب““ ‘ ك - -ل م - -ن ب- -وسس- -ع- -أدة
وسس-ي-دي ع-يسس-ى وع-دي-د ال-ب-ل-ديأت
اأ’خ- -رى ،ح- -يث ي -قضس -ي السس -ك -أن
يوميأتهم بأ’سستمتأع ‘ الغأبأت
واŸنأبع اŸأئية.

«ع Úالتوتة”” و«بحÒة
ميطرة”” اÓŸذ اŸفضشل
ت-فضس-ل ال-ع-دي-د م-ن ال-عأئÓت
بأŸسسيلة ““منبع ع Úالتوتة““ ،اŸتواجد
ب -ب -ل-دي-ة ال-ه-أم-ل ،ح-يث “ت-أز م-ي-أه-ه
ب -ألÈودة صس-ي-ف-أ وا◊رارة شس-ت-أًء وك-ذا
ال-غ-ط-أء ال-ن-ب-أت-ي ال-ك-ثيف الذي يغطي
اŸنطقة ،اŸشسكل من أاشسجأر التوت
والصس -ن -وب -ر والصس-فصس-أف ،إاضس-أف-ة إا¤
العديد من أانواع الطيور.
ف -ي-م-أ ت-فضس-ل ع-أئÓ-ت أاخ-رى ““ب-حÒة
م -ي-ط-رة““ ب-نصسب خ-ي-م ع-ل-ى أاط-راف-ه-أ
تغنيهم عن التنقل إا ¤البحر و–مل
مصس -أري -ف م -أل -ي-ة إاضس-أف-ي-ة .وم-ن بÚ
ه- - -ؤو’ء ““ال- - -ه- - -واري.ب““ ،ال - -ذي أاك - -د
““للشسعب““ ،أان البحÒة هي نعمة من
الله ،نشسأت بعد صسعود اŸيأه ا÷وفية
إا ¤السس - -ط- -ح وط- -ألب ““ال- -ه- -واري.ب““
ا÷ه-أت اŸع-ن-ي-ة ا◊ف-أظ ع-ل-ي-ه-أ م-ن
خ Ó- -ل ج - -ع - -ل - -ه - -أ فضس - -أء ل - -ل - -راح- -ة
وا’سستجمأم.
‘ ح Úي- -فضس- -ل ال- -ب- -عضس اآ’خ -ر م -ن
السسكأن ،التوجه إا ¤غأبة جبل مسسأعد
ال-ت-ي “ت-أز ب-أل-غ-ط-أء ال-ن-ب-أت-ي الكثيف

وأاجواءهأ
اŸرح - -ة رف- -ق- -ة اأ’ط- -ف- -أل ،ح- -يث
تسستقبل هذه الغأبة العديد من تÓميذ م- - -ن اأ’ط- - -ف- - -أل ال- - -ذي- - -ن
اŸدارسس من ﬂلف منأطق الو’ية ي -قصس -دون -ه -أ ن -ه -أي -ة ك -ل أاسس-ب-وع ،أاي-ن
ومن خأرجهأ.
ت- -خصسصس اŸؤوسسسس- -أت ال- -ت- -ع- -ل -ي -م -ي -ة
خ-رج-أت ت-رف-ي-ه-ي-ة م-ن شس-ت-ى أاصس-ق-أع
ال -و’ي -ة وال -و’ي-أت اÛأورة ل-ل-ن-زه-ة
وا’سستمتأع بجوهأ.
من ب Úمرتأدي هذه الغأبة ““أاحمد““
الذي أاكد ““للشسعب““ أان غأبة ا◊وران
مكسسب ثم Úللسسكأن ،داعيأ السسلطأت
تسس-ت-ه-وي غ-أب-ة ا◊وران ،ال-ت-ي ت-ت-م-يز اÙلية إا ¤تهيئة اŸلعب اıصسصس
ب-غ-ط-أئ-ه-أ ال-ن-ب-أت-ي ال-ك-ث-ي-ف واŸت-ن-وع ل -ك -رة ال -ق -دم وت -دع -ي -م -ه-أ ب-خ-دم-أت
Ãختلف أانواع ا’شسجأر من الصسنوبر وم -راف -ق أاخ-رى ك-أŸسس-ب-ح واÓÙت
والفل ÚوغÒهمأ ،الكث Òمن الزوار ،التجأرية Ãأ يسسمح للزوار ا’سستمأع
خأصسة الشسبأب الذين يÎددون عليهأ والÎفيه عن النفسس والÎويح عنهأ.
Ÿم- -أرسس- -ة ه -واي -ة ك -رة ال -ق -دم ع -ل -ى كمأ يشسكل ““سسد القصسب““ وجهة أاخرى
اŸي- - - - -دان اıصسصس Ÿث - - - -ل ه - - - -ذه ل -لصس -ي -أدي -ن واŸصس-ط-أف ،Úع-ل-ى ح-د
سس -واء ،لÓ-سس-ت-م-أع ب-أŸن-أظ-ر اÓÿب-ة
الريأضسة التي يعشسقهأ الرجأل.
واŸلفت لÓنتبأه ،تلك اأ’عداد الغفÒة اÙيطة به ،حيث يكتظ اŸكأن كل
أامسس-ي-ة ب-أل-ع-أئÓ-ت م-رف-ق-ة بأطفألهأ.

سشد القصشب ومنبع بلعريبي
وغابة ا◊وران ...وجهات
أاخرى

بينمأ يقصسد البعضس اآ’خر نبع حمأم
ب -ل -ع -ري -ب -ي ،ال -ذي ت-ع-تÈ
م-ي-أه-ه غ-ن-ية
Ãأدة
ال-كÈيت ال-ت-ي
ي - -نصس - -ح ب - -ه- -أ
ع- - - -أدة Ÿداواة
أامراضس
اŸفأصسل
وا÷لدية
واأ’عصسأب.
واأ’جمل من هذا،
أان النبع يقع ‘ واد
Áن -ح إاط -أرا رائ -ع -أ
لÓ-سس-تجمأم ،خأصسة
فيمأ يتعلق بسسطحه
اŸأئ - -ي وا’خضس - -رار
ال- -ف -أت -ن ال -ذي ي -ق -دم
إامكأنأت جمة للÎفيه
وا’سس- -ت- -ج- -م- -أم ،ف- -ه -و
مقصسد سسيأحي تفضسله
ال -ع -دي -د م -ن ال -ع -أئÓ-ت
اŸسس -ي -ل -ي-ة م-ن-ذ سس-ن-وات
طويلة.
من جأنبهأ تنظم العديد من الهيئأت
اإ’داري -ة ب -أل-و’ي-ة ،رحÓ-ت ت-رف-ي-ه-ي-ة
تضس -أم -ن -ي -ة ‘ إاط-أر ب-رن-أم-ج مصس-أل-ح
مديرية النشسأط ا’جتمأعي .و‘ هذا
الصسدد ،أاكد رئيسس مصسلحة التضسأمن
والعأئلة Ãديرية النشسأط ا’جتمأعي
بأŸسسيلة ،تيطراوي عبد الرشسيد ،أان
ع- -دد اأ’ط- -ف- -أل اŸسس- -ت- -ف -ي -دي -ن م -ن
اÿرجأت إا ¤كل من سسكيكدة وتيبأزة
ب-ل-غ  360ط-ف-ل ،م-وضس-ح-أ أان ال-دف-ع-ة
اأ’و ¤من الرحلة انطلقت بعد عيد
الفطر وتدوم  14يومأ .أاين توجه 60
طف Óإا ¤و’ية سسكيكدة و 120طفل
إا ¤و’ي -ة ت -ي -ب -أزة ،ع -ل -ى أان يسس-ت-ف-ي-د
آاخرون من هذه الرحÓت الÎفيهية
‘  2أاوت اŸقبل.

مــــــــــن سسحــــــــــر بــــــــــÓدي

تيبازة ...جوهرة فينيقية تنام على ششاطئ البحر اŸتوسشط

فيما تتوفر الو’ية على  10بيوت للشسباب

ﬂيمات صشيفية أ’ششبال الكششافة بو’ية سشطيف

على عزف اÿضسرة وتلوين اŸوج اŸعطر ،تبهرك تلك اللوحة الفنية الرائعة بريشسة ا◊اŸةŸ ...دينة تعانق ‘ حميم روائعها
’بيضس اŸتوسسط تقع على بعد  75كم غرب ا÷زائر
سسحر ’ متناهي ،إانها تيبازه إاحدى الو’يات ا÷زائرية السساحلية للبحر ا أ
’ثار التي تعود إا ¤العهد الروما.Ê
العاصسمة– ،مل العديد من ا آ
يعود تأسسسس الو’ية إا ¤العهد الفينيقي حيث ل- -ثÓ- -ث ك- -ن -أئسس ه -ي :ال -ب -أزي -ل -ي -ك -أ ال -كÈى والزراعي.
أاسسسس-ه-أ ال-ف-ي-ن-ي-ق-ي-ون ك-إأح-دى مسس-ت-ع-م-رات-هم وبأزيليكأ إاسسكندر ‘ التلة الغربية وبأزيليكأ ويبلغ عدد سسكأن دائرة حجوط أاك Ìمن 70
أالف نسسمة ،تعت Èبلدية ذات طأبع اقتصسأدي
ال -ت -ج -أري-ة ال-ع-دي-دة ،ح-يث ك-أنت ل-ه-أ م-ك-أن-ة القديسسة سسألسسأ ‘ التلة الشسرقية.
مرموقة ومعنى ““تيبأسسأ““ ‘ اللغة الفينيقية وتعت Èشسواطئهأ من ب Úأاجمل شسواطئ البحر وŒأري ،إاذ –توى على ›موعة معتÈة من
(اŸمر) ،أ’نهأ كأنت معÈا و‡را للنأسس ب Úاأ’بيضس اŸتوسسط ،مثل شسأطئ شسنوة الذي اأ’مأكن التجأرية والصسنأعية .تأسسسست مدينة
مدينتي ““إايكوز( ““Ëشسرشسأل حأضسرا) و«إايول““ يجمع مأ ب Úزرقة البحر وخضسرة ا÷بأل ،حجوط سسنة 1848م ،حيث كأنت تسسمى ‘
(ا÷زائ- -ر ح- -أضس- -را) ،ث- -م أاصس- -ب- -حت ت- -ع -رف ومثل القرن الذهبي أاو  corn d’orشسأطئي عهد اŸسستعمر الفرنسسي بـ ““مأرينغو““ ،لكنهأ
ب-ق-رط-أج-ي-ة .وق-د اك-تشس-ف ب-ت-يبأزه مسستعمرة اŸفضسل دائمأ متواجد يحتوي على عدد كب ÒاسسÎجعت اسسم حجوط بعد ا’سستقÓل نسسبة
فينيقية تعود للقرن الـ 5ق.م ،وعندمأ جأء من السسيأح اأ’جأنب ويتميز بجمأله وبحره لـ ““قبيلة حجوط““ سسكأن اŸنطقة اأ’صسليون
ق -ب -ل دخ -ول ا’سس -ت -ع -م -أر ال-ف-رنسس-ي ‘ سس-ن-ة
الرومأن حولوهأ إا ¤مسستعمرة تتبع ““’تيوم““ ،الهأدئ طوال الوقت.
ثم –ولت إا ¤مسستعمرة تتبع رومأ ‘ عهد ك -م -أ ت -ع -ت Èح -ج -وط ال -ق-لب ال-ن-أبضس ل-و’ي-ة .1830
تيبأزةŸ ،أ –تله من مكأن جغرا‘
اإ’مÈاطور كÓوديوسس (54-41م).
وقد بنيت اŸدينة الرومأنية ‘ تيبأسسأ ،فوق Áك-ن-ه-أ م-ن ت-وسس-ط سس-هل
ثÓث تÓل صسغÒة متقأبلة مطلة على البحر ،م-ت-ي-ج-ة ال-غني
وكأنت البيوت السسكنية ‘ التلة الوسسطى ولكن
 ⁄بتق لهأ آاثأر وهنأك آاثأر
بأقية
’سسÓمية
سسطرت اÙافظة الو’ئية للكشسافة ا إ
ا÷زائرية بو’ية سسطيف ،لهذا اŸوسسم الصسيفي ،العديد من اıيمات
الصسيفية باŸدن السساحلية اÛاورة ،مثل بجاية ،جيجل ،بومرداسس،
’فواج اŸنتشسرة
سسكيكدة وعنابة لفائدة أاشسبالهاÃ ،ختلف ا أ
ع Èتراب الو’ية.
بألو’ية
لفأئدة آا’ف الشسبأب
سسطيف :نورالدين بوطغان
بأŸنطقة.
ع- -ل- -ى صس- -ع -ي -د آاخ -ر ،أاحصست م -دي -ري -ة
مأ ‡يز هذه السسنة ،هو إاشسراك العديد الشس -ب -أب وال -ري -أضس -ة ب -أل-و’ي-ة› ،م-وع
م -ن اأ’ط -ف -أل اŸع -وزي -ن وال -ي -ت -أم-ى ‘ عشسرة بيوت للشسبأب ،منهأ مأ هو قيد
الÈنأمج اŸسسطر ،والذي قد Áتد إا ¤اإ’‚أز بوتÒة سسريعة ،توضسع ‘ خدمة
الشس -ب -أب اŸت -ن-ق-ل ع Èب-ل-دي-أت ال-و’ي-ة
ﬂيمأت ‘ تونسس الشسقيقة.
يأتي الÈنأمج تكملة للÈنأمج الضسخم وكذا للقأدم Úمن اŸدن ا÷نوبية نحو
ال -ذي ي -ق-وده دي-وان م-ؤوسسسس-أت الشس-ب-أب سسطيف ،أاو اŸدن السسأحلية للنزول بهأ

ضشربة الششمسس ...خطوات بسشيطة لتفاديها
الزوال.
’شسخاصس اŸسسنون
’طفال وا أ
يتضسرر ا أ
 عدم ترك اأ’طفأل يلعبون على الشسأطئأاك Ìمن غÒهم من ا◊رارة اŸفرطة
دون وقأية ،بل يجب حمأيتهم من الشسمسس
ج - -راء اŸك - -وث ط - -وي– Ó- -ت أاشس- -ع- -ة
بواسسطة قبعة واقية ولبأسس خفيف مريح
الشسمسس ،وضسربة الشسمسس ’ تخلو من
ذي أالوان فأ–ة ،كأأ’بيضس مث ،Óأ’ن اأ’لوان
خطورة قد تؤودي إا ¤الهÓك أاحيانا،
الداكنة “تصس أاشسعة الشسمسس بكÌة.
وم- - -ن أاع- - -راضس- - -ه- - -ا اح - -م - -رار ا÷ل - -د
 ده -ن جسس -م ال -ط -ف -ل Ãره -م واق (ك -رËوجفافه ،الشسعور بتعب شسديد ،آا’م
ح -أج -ز) خ -أصس ب -أأ’ط -ف -أل ع-ل-ى اŸن-أط-ق
‘ الرأاسس مع الدوار وارتفاع حرارة
اŸعرضسة أاك◊ Ìروق الشسمسس ،مثل الوجه
ا÷سس -م (ت-ت-ع-دى  39درج-ة م-ئوية)،
والكتف Úواأ’طراف مع تكرار هذه العملية
عطشس شسديد وقد تتطور ا◊الة إا¤
كل سسأعت.Ú
تشسنجات وفقدان الوعي.
 ترك الطفل يلعب –ت اŸظلة الشسمسسية،م -أ ي -جب ت -ف -أدي -ه ‘ ه -ذه ا◊أل ،إاع -ط-أء
علمأ أان اŸكوث –ت اŸظلة الشسمسسية ’
اŸصسأب حمأمأ بأردا قد يعرضسه لصسدمة
يعفي من اتخأذ ا’حتيأطأت سسألفة الذكر،
حرارية ،أاو إاعطأء اŸصسأب شسرابأ إان كأن
أ’ن أاشسعة الشسمسس مأ فوق البنفسسجية تصسل
فأقدا الوعي.
ا÷لد ولو –ت الظل ،كمأ أان الرمأل تعكسس
أامأ مأ يجب القيأم به ،فهو نقل اŸصسأب
اأ’شس -ع -ة الشس-مسس-ي-ة ب-نسس-ب-ة  35م -ن اŸأئ-ة
إا ¤مكأن معتدل الÈودة (–ت شسجرة أاو
واŸأء نفسسه يعكسس اأ’شسعة بنسسبة  20من
داخل اŸنزل)“ ،ديده ‘ وضسعية مريحة
اŸأئة.
ونزع ثيأبه ،ثم وضسع منشسفة أاو قمأشس مبلل
 إاعطأء الطفل السسوائل بأسستمرار ،خأصسةعلى جب Úالطفل أاو تغطية كأمل جسسده
إاذا ك - -أن صس - -غÒا وذلك ل- -ت- -ف- -أدي ج- -ف- -أف
Ãنشس -ف -ة م -ب-ل-ل-ة Ãأء (ت-ف-أدي اŸأء ال-ب-أرد
جدا واŸثلج) ،وإاذا كأن الطفل ‘ كأمل وعيه ف- -أق- -د ال- -وع- -ي ي- -جب “دي- -ده ‘ ان- -ت- -ظ- -أر ا’حتيأطأت اأ’منية التألية:
ا÷سسم.
ت
–
ث
و
ك
Ÿ
أ
ب
ل
أ
Óط -ف -
 ع- -دم السس- -م- -أح ل  -أيجب إاعطأؤوه مأء مأ◊أ (إاضسأفة ملعقة من اإ’سسعأف.
 ح -م -أي -ة ع-ي-ون ال-ط-ف-ل م-ن أاشس-ع-ة الشس-مسساŸأء ‘ ل Îمن اŸأء) بوفرة ،شسريطة أان ولكي يتمتع أاطفألنأ بألبحر وبأشسعة الشسمسس الشسمسس أاثنأء السسأعأت ا◊أرة التي هي مأ بواسسطة نظأرات شسمسسية.
يرتشسفه ببطء ،و‘ حأل مأ إاذا كأن الطفل دون ال-ت-ع-رضس ل-ل-م-خ-أط-ر ،ن-نصس-ح-ك-م ب-أتخأذ ب Úالسس -أع -ة ال-ع-أشس-رة صس-ب-أح-أ وال-ث-أل-ث-ة ب-ع-د

وا’سسÎاحة ،وهذا بعد ا÷هود اŸبذولة
لتوفÒهأ ووضسعهأ حيز اÿدمة الفعلية،
بعد أان كأنت الو’ية تتوفر على بيت
واحد للشسبأب.
” إا‚أز ه- - -ذه ال- - -ب - -ي - -وت ‘ اŸواق - -ع
السسيأحية للو’ية ،مثل جبل مقرسس ‘
شس -م -أل ال-و’ي-ة ،وح-م-أم ق-رق-ور وح-م-أم
السسخنة واŸدينة اأ’ثرية جميلة والعلمة
وع ÚوŸأن ،وكذا الطريق السسيأر شسرق
 غرب ،أاين يجري إا‚أز بيت للشسبأببسسعة  50سسريرا Ãنطقة ع Úالرمأن
Ãحأذاة الطريق السسيأر شسرق عأصسمة
الو’ية.

’ راحة للمتسشول ‘ Úموسشم ا’صشطياف

Á ⁄ن- - - - - -ع م- - - - - -وسس- - - - - -م
ا’صس- - -ط - -ي - -أف وا◊رارة
الشس -دي -دة ع -ل -ى مسس-ت-وي
و’ي -ة سس -ي -دي ب -ل -ع-ب-أسس،
اŸتسس -ول Úم -ن ت -ك -ث -ي -ف
نشسأطهم ÷ني اŸأل ،إاذ
تضس- - - -أع- - - -ف ع - - -دده - - -م
Ãختلف شسوارع اŸدينة
ه- -ذه اأ’ي- -أم ،مسس- -ت- -غ -لÚ
فÎة ال- -ع- -ي- -د وال- -ع- -ط -ل -ة
الصس -ي -ف -ي -ة ،ح -يث يصس-ب-ح
ت - - - -واج - - - -د اأ’ط- - - -ف- - - -أل
اŸتسس-ول Úبصس-ف-ة م-كثفة

و“ ⁄ن - - -ع- - -ه- - -م ح- - -رارة
الصس- -ي -ف اŸرت -ف -ع -ة م -ن
افÎاشس اأ’رصس - - - - - -ف - - - - - -ة
Ãخ - - -ت - - -ل - - -ف الشس - - -وارع
الرئيسسية.
انتشسأر اŸتسسول ‘ Úكل
م -ك -أن ،ج -ع-ل اŸواط-نÚ
ي -ت -ذم -رون م-ن ال-ظ-أه-رة
وي- - - - -تسس - - - -أءل - - - -ون ع - - - -ن
اإ’ج- - -راءات ال- - -ردع - -ي - -ة
الÓ- -زم- -ة ل -ل -ح -د م -ن -ه -أ،
خ -أصس -ة ع -ن -دم -أ يسس-ت-غ-ل
ا’ن- -ت- -ه- -أزي -ون اأ’ط -ف -أل

لبلوغ مآأربهم ‘ ربح أاكÈ
قدر من اŸأل .لكن رغم
ذلك ،ي - -ج - -د ه - -ؤو’ء م- -ن
ي -تصس -دق ع -ل -ي -ه-م ب-أŸأل
بسس - - -بب ا◊ي - - -ل ال - - -ت- - -ي
يسستعملونهأ ’سستجدائهم
واسستعطأفهم ،مأ يجعلهم
‘ موقف ابتزاز للمواطن
ي-ن-ت-ه-ي ب-إأع-ط-أئ-هم اŸأل
وإان كأن قلي.Ó
سسيدي بلعبأسس :بيوضس
بلقأسسم

اÿميسس  ٢٣جويلية  ٢٠١٥م الموافق لـ  ٠٧شسوال  ١٤٣٦هـ

ثقافة

كان قد أاكد لـ «الششعب» إاعادة بعثه من جديد

ميهوبـ ـ ـي ينصص ـ ـب اللجن ـ ـ ـة التحضصÒيـ ـة
Ÿهرج ـ ـ ـان عنابـ ـ ـة للفيلـ ـ ـم اŸتوسصط ـ ـي

العدد ١٦٧٨٠

رسشالة
قسشنطينة
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لصشوات إا ¤النوبة»
على هامشش معرضش»من ا أ

شصيوخ اŸالوف يكرمون Ãدينة الصصخر العتيق

«سشّÔد العتبار لبعضش اŸهرجانات التي توقفت ،مثل اŸهرجان اŸتوسشطي للسشينما بعنابة ،الذي ل ندري Ÿاذا توقف»...
كان هذا تصشريح ؤزير الثقافة عزالدين ميهوبي لـ «الششعب» ،نهاية ششهر جوان الفارط ،ؤيبدؤ أانه قد ّ Œسشد على أارضش
لؤل ،لهذا اŸهرجان الذي سشتجري فعالياته من  ٠3إا 1٠ ¤ديسشمÈ
الواقع ،بتنصشيب أاعضشاء اللجنة التحضشÒية ،أامسش ا أ
اŸقبل.

أسسامة إأفرأح

ك- -م- -ا عّ- -ي -ن م -ي -ه -وب -ي اıرج
والناقد السسينمائي سسعيد ولد
خ-ل-ي-ف-ة ،ل-ي-ك-ون ﬁاف-ظ-ا ل-ه-ذا
اŸه -رج -ان ،ال -ذي سس -ت -ت-م-ح-ور
دورت - -ه ا’أو ¤ح - -ول م - -وضس- -وع
«ال -ه -ج-رة السس-ري-ة» ،وال-ذي ل-ن
ي -خ -ل -و م -ن ت-ك-رÁات ıت-ل-ف
ال- -وج- -وه السس- -ي- -ن- -م -ائ -ي -ة ع -ل -ى
اŸسستوي Úالوطني والدو‹.
ك -م -ا اأصسّ-ر وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى
«توف Òكل الشسروط الضسرورية
’إ‚اح اŸهرجان ،بالعمل وفق
اŸق -اي -يسس ال -دول -ي-ة» .وه-و م-ا
كان ميهوبي قد اأكد عليه خÓل
تصس- -ري- -ح- -ه لـ «الشس -عب» ،ع -ل -ى
ه- -امشس اŸه- -رج- -ان ال- -وط- -ن -ي
’أغ-ن-ي-ة الشس-ع-ب-ي ،ح-ي-ن-م-ا قال:
«اŸهرجان الذي يفرضس نفسسه
و‚اح-ه سس-يسس-ت-م-ر واŸه-رجان
ال -ذي ي -ع -رف ت -ذب -ذب-ا وع-ج-زا
فندعوه ’أن يح ّسسن اأداءه ،و’
نوؤذي اأي مهرجان ولكننا قد
‚ع -ل ب -عضس اŸه -رج-ان-ات ك-ل
سس -ن -ت ،Úح-ت-ى ي-ك-ون ال-ت-حضسÒ
لها جيدا» .كما اعت Èميهوبي،
ب-اأن ب-عضس اŸه-رج-ان-ات ت-اأخ-ذ
اأغ- -ل- -ف- -ة م- -ال- -ي- -ة ك- -بÒة ول -ك -ن
م -ردوده -ا ﬁدود ،ف -ي -م -ا ‚د
مهرجانات اأخرى تبداأ ﬁلية
و‘ اخ-ت-ت-ام-ه-ا ي-ع-ل-ن ع-لى اأنها
سستصس Òدولية ،وهو ما اعتÈه

ال -وزي-ر «م-ن-ط-ق-ا م-ق-ل-وب-ا وغÒ
م-ق-ب-ول ،ه-ن-اك ÷ن-ة سس-تشس-تغل
ع- - -ل- - -ى وضس- - -ع ن - -ظ - -ام خ - -اصس

باŸهرجانات و–دد لكل منها
م-ع-ايÒه ،وه-ن-اك اأيضس-ا ن-ق-اشس
ك- - -ب Òم- - -ع اŸشس- - -رف Úع- - -ل- - -ى

اŸه -رج -ان -ات ل -ت -ح -دي-د اŸدة
ال- -ت- -ي ي -ع ّ-د وي -ق -دم ف -ي -ه -ا ك -ل
مهرجان».
واأشس -ار م -ي -ه-وب-ي اإ› ¤م-وع-ة
من النقائصس ،منها وجود اأربعة
اأو خ -مسس -ة م -ه-رج-ان-ات ب-ن-فسس
العنوان ،وكل منها له ميزانية
وﬁافظ ،وهو ما فيه تفتيت
للمضسمون ،بدل اأن Œمع هذه
اŸهرجانات ‘ مهرجان واحد
كب Òوقوي ...كما نÓحظ ‘
ب - -عضس اŸه- -رج- -ان- -ات حضس- -ور
نفسس الوجوه كل سسنة ،وكاأنها
عبارة عن «اإعادة بث» ،يقول
ال -وزي -ر ،مضس -ي -ف-ا« :ه-ذا ا’أم-ر
غ Òم- -ق- -ب -ول وي -جب اأن ي -ك -ون
ه- -ن- -اك Œدي -د .ه -ن -اك اأيضس -ا
ﬁافظون يشسرفون على اأكÌ
م- - -ن م- - -ه- - -رج- - -ان ،وك- - -اأن - -ه - -م
ﬁافظون دائمون» ،واأكد على
اأن ال -ث-ق-اف-ة ي-ن-ت-ج-ه-ا اÛت-م-ع
وم- - - -ن ي - - -ق - - -وم ب - - -اإدارة ه - - -ذه
ال -ت -ظ -اه -رات ي-جب اأن ي-ك-ون-وا
م -ه -ن -ي ÚواحÎاف -ي ،Úوا’إدارة
دوره - -ا ال- -رق- -اب- -ة واŸت- -اب- -ع- -ة
وال -ت -ق -ي -ي -م .ه-ذه ا’إصسÓ-ح-ات
ي -ن -ت -ظ -ر م -ن -ه -ا اأن ت -رك-ز ع-ل-ى
ال- - - -ب- - - -حث ع - - -ن ا÷دوى م - - -ن
اŸه -رج -ان وا’إضس-اف-ة ال-ف-ن-ي-ة،
و»Ãج -رد ان -ت -ه-اء ك-ل ت-ظ-اه-رة
يجب اأن نقوم بتقييمها ،على
صسعيد حضسور ا÷مهور ،القيمة
اŸضسافة وغ Òذلك».

لدبـــــاء ؤالكتــــــاب
Ãششاركــــة  61ناششــــرا ؤنخبــــة مــــن ا أ

اŸهرجـ ـ ـ ـ ـان الـ ـ ـدو‹ لألدب وكت ـ ـاب الشصب ـ ـ ـاب ينطل ـ ـق الي ـ ـ ـوم

Óدب ؤكتاب الششباب بالعاصشمة ،ؤذلك
تنطلق ،اليوم ،فعاليات الدؤرة الثامنة من اŸهرجان الدؤ‹ ل أ
لدباء ؤالناششرين بلغ عددهم  61ناششرا يششاركون بـ 3٨٠٠عنوان.
Ãششاركة نخبة من ا أ
سشيقوم اŸهرجان ،الذي يششرف على افتتاحه ؤزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،ؤالذي يتواصشل إا¤
غاية الـ 29من الششهر ا÷اري ،بتكر Ëالرؤائية الراحلة آاسشيا جبار ،ؤالرؤائي ا÷نوب إافريقي أاندري
برينك ،ؤاŸناضشل الفرنسشي الراحل فرانسشوا ماسشبÒؤ.
ولينا هويان ا◊سسن من سسوريا ،ف - -يصس - -ل ا’أح - -م - -ر ،ع - -زال- -دي- -ن
ولويسس فليب داولبار من هايتي ،ج Ó-وج -يﬁ ،م -د م-فÓ-ح ،ع-ب-د
اإ ¤جانب  ٤معارضس للصسور و ٢١مارك بيانكاريني وماهي غراند ،اÛي- -د ك- -اوة ،ع- -ب- -د ال- -رح- -م -ن
ورشس-ة ل-ل-ك-ت-اب-ة ،ي-تضس-من برنامج اأول -ي -ف -ي -ا ،سس -ي -ل-ف-ان ب-رودوم م-ن يفصسح وادريانا لعسسل.
ال-ت-ظ-اه-رة م-ق-ه-ى اأدبيا ولقاءات ف - - -رنسس - - -ا ،وم- - -ن غ- - -ي- - -ن- - -ي- - -ا  Êوسس -ت -ن -اقشس ال -ن -دوات م -واضس -ي-ع
ي-نشس-ط-ه-ا روائ-ي-ون واأدب-اء ،ن-ذكر اإيكوباركيسس ،باسسكال كرامر من تشس - - - - - - - - -م- - - - - - - - -ل ا’أدب واخÎاق
م -ن -ه -م ال -ك -اتب ال -ت -ونسس -ي ع -ل-ي سس -ويسس -را وصس -ال-ح ا◊م-دا Êم-ن اŸمنوعات ،ا’أدب ا÷زائري ‘
بشسور ،كونسستونسس ماريام كومارا ال -ع-راق وسس-ع-ود السس-ن-ع-وسس-ي م-ن ال -وط -ن ال -ع -رب -ي ،اأدب اŸن -ف -ى،
م-ن ك-وت دي-ف-وار ،ف-ادي ط-ف-ي-لي الكويت .وسسينزل هوؤ’ء ضسيوفا ا’أدب ال-ت-ج-ري-ب-ي وال-ت-جديد بÚ
من لبنان ،والكاتب حمور زيادة على نظرائهم من ا÷زائر ،وهم م - -واك - -ب- -ة ال- -غ- -رب واسس- -ت- -ل- -ه- -ام
م -ن السس -ودان ،ج-ي-مسس ن-وال م-ن واسسيني ا’أعرج ،ياسس ،‹Ó“ ÚالÎاث ...يضس - - - - - - - - - - -اف اإ ¤ذلك
ه - - -اي- - -ت- - -ي ،جÒوم فÒاري م- - -ن اإسس - -م- -اع- -ي- -ل يÈي- -ر ،اإب- -راه- -ي- -م الÈام -ج الÎف -ي -ه -ي -ة اıصسصس-ة
فرنسسا ،كان بوغول من السسنغال سسعدي ،عبد الوهاب عيسساوي ،لÓأطفال واŸوسسيقى.

أسسامة
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قسسنطينة  /أحمد دبيلي
” عشس- -ي- -ة أاول أامسس ب- -دار ال -ث -ق -اف -ة «م -الك
حداد» بقسسنطينة ،على هامشس معرضس «من
اأ’صسوات إا ¤النوبة» تكر› Ëموعة ثانية
م -ن شس-ي-وخ اŸال-وف ،ال-ذي-ن أاسس-ه-م-وا ب-قسس-ط
ك -ب ‘ Òإاث-راء ال-ق-ام-وسس ال-ف-ن-ي ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى
ا÷زائرية اأ’صسيلة .وفاز بشسرف التكر Ëهذه
اŸرة خÓل مائدة مسستديرة خصسصست لهذا
الغرضس ،كل من الشسيوخ ا◊اج ﬁمد الطاهر
ال -ف -رق -ا ،Êح -م -و ف -رق -اﬁ ،Êم -د الصس -دي-ق
فرقا ÊاŸدعو «زواوي» وعبد الرحمن قارة
ب -غ -ل -ي ،ح -يث ي -أات -ي ه -ذا ال -تشس -ري -ف ضس -م -ن
نشس- -اط -ات قسس -م الÎاث ال Ó-م -ادي وال -ف -ن -ون
ا◊ية ‘ ،إاطار تظاهرة قسسنطينة عاصسمة
للثقافة العربية .وقد سساهم شسيوخ اŸالوف
اŸكرمون من عائلة الفرقا« Êحمو ،الزواوي
وﬁمد الطاهر» ‘ التأاسسيسس Ÿدرسسة عريقة
‘ طابع اŸالوف’ ،زالت مسستمرة تأاثÒاتها
حتى اليوم ،من خÓل عشسرات الفنان Úالذين
زاولوا هذه ا◊رفة وأاخذوا ‘ نشسرها ﬂافة
منهم على الزوال واإ’ندثار.
وكان الفضسل للشسيخ حمو الفرقا Êاأ’ب ،وهو
الذي أاظهر مبكرا ميو’ للموسسيقى وموهبة
خ -ارق -ة ل -ل -ع -ادة ‘ ال-ع-زف ع-ل-ى آال-ة «ال-ع-ود»
ال -ع -رب -ي وم -ن ث -م -ة ال -ت -م-ي-ز ‘ أان-واع ال-غ-ن-اء
«ا◊وزي واÙجوز» ،أان يلقن أاصسول هذه

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
ؤزارة الداخلية ؤا÷ماعات اÙلية
اŸديرية العامة للحريات العامة ؤالششؤوؤن القانونية
مديرية ا◊ياة ا÷معوية
اŸديرية الفرعية للجمعيات
رقم  / 2٨م  .ع  .ح .ع  .شش  .ق  /م  .ح  .ج  /م  .ف  .ج 15 /

وصصل تسصجيل التصصريح
التأاسصيسصي ÷معية وطنية

Ãقتضسى القانون رقم  ١٢ـ  ٠٦اŸؤورخ ‘  ١٨صسفر
ع - -ام  ١٤٣٣اŸواف - - - -ق لـ  ١٢ج -ان-ف-ي  ٢٠١٢اŸتعلق
با÷معيات ” ،هذا اليوم ٢٨ :ماي ٢٠١٥
تسس-ل-ي-م وصس-ل تسس-ج-ي-ل ال-تصس-ري-ح ب-ت-أاسس-يسس ا÷م-عية
الوطنية اŸسسّماة:

لكادÁية ا÷زائرية للمواطنة
ا أ

الكائن مقرها بـ  :اŸتحف البلدي ،ا÷لفة
رئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة اŸن-ت-خب خÓ-ل ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
التأاسسيسسية  :أايت حسس Úبلقاسسم
تاريخ ؤمكان اŸيÓد ١٩٦٥ / ٠٧ / ٢٣ :ع Úوسسارة
ال- - -ق - -اط - -ن (ة) بـ  :ح - - -ي دي - - -بسس ﬂت - - -ار ،عÚ
وسسارة،ا÷لفة.
الششعب 2٠15/٠٧/23 PUB

الصس- -ن- -ع- -ة ’ب -ن -ي -ه ﬁم -د الصس -دي -ق اŸدع -و
ال -زواوي وﬁم -د ال -ط -اه -ر ،ح -يث ب -رز ه -ذا
اأ’خ Òوحمل مشسعل اأ’غنية القسسنطينة بÓ
منازع وهي موسسيقى اŸالوف.
كما اسستطاع بدوره ،الشسيخ قارة بغلي عبد
الرحمان ،واŸدعو «بابا عبايد الدو» وهو من
ج -ي -ل ح -م -و ال -ف -رق -ا Êأان ي -ظ -ه -ر ن-ب-وغ-ا ‘
اŸوسس -ي -ق-ى م-ن-ذ ط-ف-ول-ت-ه ،ح-يث ك-ان ع-ازف-ا
ماهرا على آالة ا÷واق التي أاتقن ‘ صسناعتها
وال -ع-زف ع-ل-ي-ه-ا ك-م-ا شس-ارك بشس-ك-ل فّ-ع-ال ‘
ال - -ع- -دي- -د م- -ن اÛم- -وع- -ات اŸوسس- -ي- -ق- -ي- -ة
القسسنطينية ،وأاظهر من جهة أاخرى “رسسا
ومهارة ‘ فن «الزجل» الذي أابدع فيه.
وعقب هذا التكر Ëأاقيمت باŸناسسبة سسهرة
فنية موسسيقية أاحياها الفنان عد’ن فرقا،Ê
كما شسهدت سسهرة أامسس وهو اليوم الثا Êمن
ه -ذه ال -ف -ع -ال -ي -ات ،ت-ن-ظ-ي-م ﬁاضس-رات ح-ول
«ال -ع -ل -م -اء اŸسس -ل -م ،Úنشس -أاة وأاسسسس ن -ظ-ري-ة
اŸوسس -ي -ق -ى ال-ع-رب-ي-ة» ،نشس-ط-ه-ا ب-اح-ث-ون م-ن
Óشس-ارة ،ف-إان
ج-ام-ع-ات ت-ونسس وإاسس-ب-انيا .ول -إ
التكر ‘ Ëشسهر  ٢٧أاوت القادم سسيخصسصس
لكل من الشسيوخعبد الكر Ëبن Ÿوفق ،عمر
شسنو‘ اŸدعو «شسقلب» ،الطاهر بن كرطوسسة
وع Ó-وة ب -ن ط -وب -ال ،ع -ل -ى أان ت-ت-واصس-ل ه-ذه
التكرÁات حتى نهاية نوفم Èالقادم تاريخ
إاسسدال السستار على معرضس «من اأ’صسوات اإ¤
ال-ن-وب-ة» ال-ذي أاق-ي-م خصس-يصس-ا ل-ت-اري-خ وأاعÓم
اŸوسسيقى العربية.

تهنئة
‘ مثل هذا اليوم
 ٢١ج -وي -ل -ي -ة وم-ن
سس - -ن- -ت Úأاف- -رح- -ت- -ن- -ا
ح - -ب - -ي- -ب- -ت- -ن- -ا عيوج
فريدة ÃيÓدها
ل- -ط- -ول ان -ت -ظ -اره -ا.
وب - -ه - -ذه اŸن - -اسس- -ب- -ة
السس-ع-ي-دة ،ي-ت-م-نى لها
ج -ده-ا ح-ارم ﬁم-د وج-دت-ه-ا الزهرة
وخا’تها وأاو’دهن رؤؤؤف ،ريتاج ،أاريج
عيد ميÓد سسعيدا وعمرا مديدا ‘ كنف
والديك حميد ونسشيبة.
كل عام ؤأانت بأالف خÒ
يا ؤردتنا العزيزة.
خالتك سشهيلة
الششعب 2٠15/٠٧/23

تعازي

تعازي

ي -ع -رب ك -ل م -ن وزي -ر ال -دول -ة ،وزي -ر
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت-ع-اون ال-دو‹،
ووزي - -ر الشس - -ؤوون اŸغ- -ارب- -ي- -ة واإ’–اد
اإ’ف -ري -ق -ي وج -ام -ع -ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة،
واأ’م Úال -ع -ام وك -اف -ة م -وظ -ف -ي وزارة
الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ن ت-أاث-ره-م ال-ب-الغ
على إاثر وفاة والدة زميلتهم السسيدة
لكحل زوج- - - - - -ة ي -وب م -ي -ل-يسش-ة
وي -ت -ق-دم-ون ل-ه-ا ول-ك-ل أاف-راد ع-ائ-ل-ت-ه-ا
ب-ت-ع-ازي-ه-م اÿالصس-ة م-تضس-رع Úللمو¤
ع- -ز وج- -ل أان ي- -ت -غ -م -د روح ال -ف -ق -ي -دة
برحمته الواسسعة وأان يلهم ذويها جميل
الصس Èوالسسلوان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE

ي -ع -رب ك -ل م -ن وزي -ر ال -دول -ة ،وزي -ر
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت-ع-اون ال-دو‹،
ووزي - -ر الشس - -ؤوون اŸغ- -ارب- -ي- -ة واإ’–اد
اإ’ف -ري -ق -ي وج -ام -ع -ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة،
واأ’م Úال -ع -ام وك -اف -ة م -وظ -ف -ي وزارة
الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ن ت-أاث-ره-م ال-ب-الغ
ع -ل -ى إاث -ر وف -اة وال -دة زم-ي-ل-ه-م السس-ي-د
أاع -راب ط-يب وي -ت-ق-دم-ون ل-ه ول-ك-ل
أاف- -راد ع -ائ -ل -ت -ه ب -ت -ع -ازي -ه -م اÿالصس -ة
متضسرع Úللمو ¤عز وجل أان يتغمد
روح الفقيدة برحمته الواسسعة وأان يلهم
ذويها جميل الصس Èوالسسلوان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE

الششعب 2٠15/٠٧/23

ANEP 337241

الششعب 2٠15/٠٧/23

ANEP 337371

á°VÉjQ

الخميسس  23جويلية  2015م
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’فريقيـــــــــة
’بطــــــــــال ا أ
رابطـــــــــــــة ا أ
غـــدا (سصا 20:30ببـــولوغين) :اتحـــاد العاصصمــــة – مولوديـــــة العلمـــــــة

ا’تح ـ ـ ـاد لتأاكيـ ـ ـ ـ ـ ـد انطÓقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه الموفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
و «البابي ـ ـ ـة» م ـ ـ ـن أاجـ ـل العودة في المنافسسـ ـ ـة
يلتقي ،عشصية يوم غد ،فريق اتحاد العاصصمة بنظيره مولودية
ال -ع -ل -م-ة ف-ي إاط-ار ال-ج-ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن دور ال-م-ج-م-وع-ات ل-راب-ط-ة
’ف -ري -ق-ي-ة ب-م-ل-عب ع-م-ر ح-م-ادي ب-ب-ول-وغ-ي-ن ب-داي-ة م-ن
’ب -ط -ال ا إ
ا أ
السصاعة ( ،) 20:30حيث يسصعى زمÓء زماموشس إالى تحقيق الفوز
ال-ث-الث ع-ل-ى ال-ت-وال-ي وت-أام-ي-ن نسص-ب-ة ك-ب-ي-رة من مسصيرة التأاهل إالى
’ول في المجموعة
الدور نصصف النهائي ،كونهم يحتلون المركز ا أ
الثانية بعد فوزين متتاليين على كل من وفاق سصطيف والمريخ
السصوداني.

QƒªM óeÉM
ف -ف -ي ه -ذه ال-م-واج-ه-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ب-ي-ن ف-ري-ق-ي-ن
جزائريين ،سسيكون التنافسس على أاشسده ،بالرغم
من الوضسعية المتباينة للناديين؛ ذلك أان ا’تحاد
الذي وضسع رابطة اأ’بطال اإ’فريقية في مقدمة
أاه-داف-ه ،ت-م-ك-ن م-ن السس-ي-ر بشس-ك-ل م-وف-ق ب-قيادة
ال -م -درب ال -م -ؤوقت م-ي-ل-ود ح-م-دي ،ال-ذي ف-رضس
م -ن -ط -ق -ه بشس -ك -ل ج-ي-د ...وسس-ي-ق-دم ال-ي-وم ن-فسس
التشسكيلة تقريبا التي فازت على المريخ ،ما عدا
غياب وسسط الميدان كودري ،الذي تلقى إانذارا
في المباراة الماضسية ،وعلى الطاقم الفني إايجاد
ال -ح -ل-ول ال-م-ن-اسس-ب-ة ف-ي ه-ذا ال-م-نصسب وه-و أام-ر
صس -عب ف -ي غ -ي -اب ب -ن خ -م -اسس -ة ال -م -وج -ود م -ع
المنتخب الوطني اأ’ولمبي ...لكن ثراء تشسكيلة
«سسوسسطارة» سسيعطي المدرب حلو’ منها منح
الفرصسة لÓعبين اآ’خرين.

كما أان الخطة التي سسيلعب بها ا’تحاد سسوف
ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ال-ج-انب ال-ه-ج-وم-ي ،ب-ال-ت-ركيز على
ام-ك-ان-ي-ات بÓ-ي-ل-ي ال-ك-ب-ي-رة الذي بإامكانه إاعطاء
فعالية كبيرة للخط اأ’مامي وتقديم كرات ذكية
لزمÓئه.
مولودية العلمة ،التي لم تنطلق بشسكل جيد في
المنافسسة خÓل دور المجموعات ،أاين سسجلت
انهزامين متتاليين أامام كل من المريخ ووفاق
سسطيف ،سسيكون أاشسبال المدرب شسريف حجار
أام -ام ح -ت -م -ي -ة ال -ف-وز وم-ن-ه إام-ك-ان-ي-ة ال-ع-ودة ف-ي
المنافسسة ،اأ’مر الذي يجعل مباراة اليوم جد
هامة ومصسيرية بالنسسبة لهم.
وع -ان-ى ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة ،ن-ه-اي-ة ال-م-وسس-م
الماضسي ،بعد سسقوطه إالى الرابطة الثانية ووجود
بعضس ’عبيه ضسمن اهتمامات العديد من الفرق،
ع -ل -ى غ -رار درارج -ة وشس -ن -ي -ح-ي ،م-م-ا أاث-ر ع-ل-ى
ت -رك -ي-زه-م خÓ-ل ال-م-ق-اب-ل-ت-ي-ن ..ورب-م-ا سس-ت-ك-ون

مولودية الجزائر:

جوناثان يمضسي على عقد جديد لمدة ( )٣سسنوات
وق -ع ح -ارسس ال -م -رم -ى م -ت-ي-ج-اسس
ج -ون-اث-ان ع-ل-ى ع-ق-د ج-دي-د م-ع
مولودية الجزائر مدته ثÓث
سس -ن -وات ب -د’ م-ن سس-ن-ت-ي-ن،
م -ث -ل -م -ا ك -ان ي -نصس ع-ل-ي-ه
ال-ع-ق-د اأ’ول ال-م-ب-رم ب-ين
الطرفين والذي تم إالغاءه
بسس -بب م -ع -ارضس -ة ن -ادي-ه
ات-ح-اد ب-ل-عباسس الصسفقة،
ب-حسسب م-ا ع-ل-م-ت-ه «واج»
أامسس اأ’ربعاء ،لدى النادي
العاصسمي.
وكان جوناتان قد انضسم إالى
المولودية بموجب عقد لموسسمين
بعدما تقدم بشسكوى إالى لجنة تسسوية
النزاعات با’تحاد الجزائري لكرة القدم ضسد اتحاد
بلعباسس ،على خلفية عدم حصسوله على أاجوره أ’شسهر
عديدة ،لكن قرار اللجنة لم يكن في صسالحه.
وأاج -ب -ر ه -ذا ال -ق -رار ال-م-ع-ن-ي ع-ل-ى ال-ت-ف-اوضس م-ع إادارة
‘‘ال-م-ك-رة‘‘ ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى وث-ي-ق-ة تسس-ري-ح-ه لÓنتقال إالى

المولودية ،وهو ما حدث ،الثÓثاء ،بعدما دفع مبلغ
 4مÓيين دينار.
وسساهمت إادارة المولودية في تسسديد جزء
من هذا المبلغ ،لكن بشسرط أان يمتد عقده
الجديد إالى ثÓثة أاعوام بد’ من اثنين،
وهو الشسرط الذي وافق عليه حارسس
ال -م -رم-ى ال-ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  25سسنة.
وأاج -رى ج -ون -اث -ان حصس-ت-ه ال-ت-دري-ب-ي-ة
اأ’ول- -ى م -ع ف -ري -ق -ه ال -ج -دي -د ،مسس -اء
ال -ثÓ-ث-اء ،ب-ال-م-ل-عب ال-م-ل-ح-ق ل-ل-م-ركب
اأ’ولمبي محمد بوضسياف ،على أان يكون
ضسمن الوفد الذي يتنقل ،صسباح اليوم ،إالى
بولونيا إ’جراء التربصس الصسيفي الذي يسسبق
انطÓق الموسسم الجديد .وكان ‘‘العميد‘‘ قد
ضسمن من قبل خدمات سستة ’عبين جدد وهم :رشسيد
ب-وه-ن-ة (شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة) وع-ب-د ال-م-الك م-ق-داد (أامل
اأ’ربعاء) وخير الدين مرزوقي (سسريع غليزان) وعبد
ال -غ -ن -ي دم -و (وف -اق سس -ط-ي-ف) واإ’ث-ي-وب-ي صسÓ-ح ال-دي-ن
(اأ’ه -ل-ي ال-مصس-ري) وال-ب-رازي-ل-ي روب-رسس-ون ،إاضس-اف-ة إال-ى
عودة قاسسم مهدي من إاعارة أ’مل اأ’ربعاء.

خÓل تربصصه بالبرتغال

نصسر حسسين داي يواجه «ناسسيونال ماديرا» السسبت القادم
سسيكون نادي ناسسيونال ماديرا (الرابطة اأ’ولى البرتغالية
لكرة القدم) أاول نادي يواجهه نصسر حسسين داي خÓل
تربصسه بالعاصسمة البرتغالية لشسبونة ،بحسسب ما علم من
إادارة النادي العاصسمي.
وسستجرى هذه المقابلة الودية لـ «النصسرية» ،يوم السسبت
المقبل ،بحسسب المصسدر ،الذي أافاد أايضسا بأان الفريق

سسيجري ثÓثة لقاءات ودية أاخرى تدخل ضسمن برنامج
التربصس التحضسيري الذي سسيدوم  15يوما.
ولم يغلق الفريق اأ’حمر واأ’صسفر باب ا’نتدابات ،حيث
ينتظر أان يتم اسستقدام وسسط الميدان الكامروني تيمبانغ
من مولودية العلمة ،با’ضسافة إالى مهاجم اتحاد الجزائر
ناجي ،يضسيف المصسدر.

في أاول مباراة تجريبية له مع نادي ’نسس

أامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادا يتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرضس إ’صساب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة خفيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أاصس -يب وسس -ط م -ي -دان ات -ح-اد ال-ح-راشس (ال-راب-ط-ة
اأ’ولى لكرة القدم) ،الملغاشسي إابراهيم آامادا ،في
أاول ل -ق -اء ت -ج -ري -ب-ي ل-ه م-ع ن-ادي ’نسس ال-ف-رنسس-ي
(الرابطة الثانية) ،سسهرة الثÓثاء ،أامام نادي توبيز
البلجيكي (القسسم الثاني) ،بحسسب ما أاعلن عنه.
أامسس اأ’ربعاء .الموقع الرسسمي للنادي الفرنسسي.
وأاحسس امادا ،الذي تم إاقحامه أاسساسسيا ،بآا’م في
العضسلة ما أارغمه على ترك مكانه لزميله فالنتين
فوليكوياك (د.)70
وأاوضس -ح ال -مصس -در ،أان ال Ó-عب ال -م -ل -غ -اشس -ي ق -دم
مردودا مقبو’’ ،سسيما من الناحية الفنية ،علما

وأانه أادى موسسما «جيدا» مع النادي «الحراشسي».
ولم يكمل هذا المهاجم مباراته التجريبية اأ’ولى
مع أاصسحاب اللونين اأ’حمر واأ’صسفر ،اأ’مر الذي
تأاسسف له المدرب أانتوان كومباوري.
Óسسف كاد أان يصساب ،إانه
وأاوضسح هذا اأ’خير« ،ل أ
مشسكل صسغير في العضسلة ،وأاتمنى أان أاراه في اللقاء
الودي المقبل أامام نادي بروكسسل».
وكان إابراهيم أامادا ( 25سسنة) مطلوبا لدى الناديين
العاصسميين ،اتحاد ومولودية الجزائر ،لكنه فضسل
خوضس تجربة احترافية من أاجل ا’لتحاق بالنادي
الفرنسسي.

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

م -واج -ه-ة ،ال-ج-م-ع-ة ال-ق-ادم ،ب-م-ث-اب-ة ا’سس-ت-ف-اق-ة
الحقيقية للفريق إاذا أاراد مواصسلة حلم بلوغ الدور
نصسف النهائي ،وبالتالي فإان المباراة تعد بالكثير
ونقاطها مهمة للغاية بالنسسبة للفريقين اللذين
ي-ع-ط-ي-ان اه-ت-م-ام-ا ك-ب-ي-را ل-ل-عب الهجومي ،اأ’مر
الذي سسينعكسس على مسستوى المباراة التي قد
تعرف تسسجيل أاهداف كثيرة.
Óشس-ارة ،ف-إان ال-م-ب-اراة ال-ث-ان-ي-ة ل-ه-ذه المجموعة
ل -إ
سستجرى بين وفاق سسطيف والمريخ السسوداني يوم
السسبت القادم بملعب  8ماي  1945بسسطيف.
تصصنيف ا’تحاد الدولي للتنسس (وسصطيات):

إايناسس ريبو تتراجع إالى المركز 45

خسسرت ’عبة التنسس الجزائرية إايناسس إايبو مرتبة
واحدة في الترتيب العالمي للوسسطيات ،حيث تحتل
حاليا المركز  45في الترتيب الجديد لÓتحاد الدولي
للتنسس.
وكانت بطلة إافريقيا دون  18عاما ،قد حققت تقدما
كبيرا بداية العام الجاري حيث قفزت من المركز 152
للمركز  43عالميا والذي احتفظت به لثÓثة أاسسابيع
متتالية ،قبل أان تتقهقر للصسف  44ثم  .45وجاء هذا
التقهقر نتيجة إاقصسائها المبكر من دورة «نايك
للوسسطيات» ( 28يونيو  3 -يوليو) بأانجلترا ،ثم دورة
ومبلدون بلندن ( 12 - 4يوليو) .في مقدمة الترتيب
للوسسطيات’ ،زالت التشسيكية ماركيتا فوندروسسوفا
تتصسدر القائمة متبوعة بالصسينية شسسسلين كسسو ()2
والمجرية دالما قالفي ( .)3وتعتزم إايبو ا’لتحاق
بأاكاديمية رياضسية في إاسسبانيا ابتداء من شسهر سسبتمبر،
بهدف إاعطاء دفع كبير لمشسوارها الرياضسي .في هذا
السسياق ،صسرحت إايبو قائلة لموقع ومبلدون« :حلمي ،هو
الفوز يوما ما بدورة كبرى».

مونديال أالعاب القوى (أاشصبال):

نتائج العدائين الجزائريين مقبولة
اعتبر مدير المنتخبات الوطنية لÓتحادية الجزائرية
أ’لعاب القوى رشسيد ماكسس ،أان النتائج التي حققها
Óشسبال
الرياضسيون الجزائريون في البطولة العالمية ل أ
بكالي الكولومبية «مقبولة».
وصسرح ماكسس لخلية ا’تصسال التابعة لÓتحادية،
«عموما يمكن القول إان حصسيلة المشساركة الجزائرية
مقبولة ،بالنظر إالى مسستوى المنافسسة وعدد المنافسسين
المشساركين» .وأاضساف« ،كنا نعول على ثÓثة مراكز في
Óسسف تأاهل سسوى عداءين فقط في
النهائي ،لكن ل أ
سسباق  2000متر حواجز واكتفى الرياضسيون بالمراكز
اأ’خيرة في النهائي» .ويرى المسسؤوول ،أان الرياضسيين
قدموا ما عليهم في هذا الموعد العالمي حيث أاشسار إالى
أاكرم بختاوي الذي حسسن رقمه الشسخصسي في سسباق 400
متر موانع وحقق زمنا قدره  53ثانية بعدما كان قد
انجز في السسابق 54ثا «وهو أامر جيد ويمكنه تحسسين
ذلك».

نتائج العدائين الجزائريين:
اكرم بختاوي ( 400متر موانع) :نصصف النهائي.
علي فؤواد بينات اقصصي في سصباق  400متر موانع.
انيسس بن سصتيتي ( 1500متر) :المركز العاشصر في مرحلة
المجموعات.
علي جودار ( 3000متر) :المركز  14في مرحلة
المجموعات.
طاهر لزعر(800متر) :المركز الثامن في نصصف
النهائي.
محمد غالم ( 2000متر حواجز) :المركز  11في الدور ا’ول.
محمد بوعزيزة ( 1500متر) :المركز ال 11في النهائي.
عبد الرزاق عابد ( 3000متر) :المركز التاسصع في
النهائي.
سصعيد توشس (10آا’ف متر مشصي) :المركز .19
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قبيل احتضصان الجزائر لبطولة العالم للفوفينام فيات فوداو

جّواج« :كل الظروف مهيأاة إ’نجاح التنظيم...
وهدفن ـ ـ ـ ـا احتـ ـ ـ ـ ـÓل المرك ـ ـ ـ ـ ـز الثانـ ـ ـ ـ ـي»
أاكد محمد جواج ،رئيسس
ا’تحادية الجزائرية
للفوفينام فيات فوداو،
خÓل تنشصيطه ندوة
صصحفية ،أامسس ،بفندق
ملعب  5جويلية
’ولمبي ،أان تنظيم
ا أ
البطولة العالمية لهذه
الرياضصة بالجزائر ،أامر
يشصجع السصياحة وممارسصة
هذا النوع من الرياضصات.
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اعتبر جواج تحقيق المركز الثاني
في البطولة العالمية ،التي سستنطلق
ف - -ي  30ج -وي -ل-ي-ة ال-ج-اري ،ه-دف
ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ،رغ-م ال-م-نافسسة
الكبيرة التي سسيجدها ،خاصسة من
ط -رف ال -ف -ي -ت-ن-ام وإاي-ران ف-ي ق-ول-ه:
«ال- -ه- -دف اأ’سس- -اسس -ي ه -و ال -وصس -ول
ل-ل-م-رك-ز ال-ث-ان-ي ،خ-اصس-ة أان-ن-ا أان-ه-ينا
البطولة العالمية السسابقة في المركز
ال-ث-الث وب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-م-ن-افسس-ة الكبيرة
ال -ت-ي سس-ن-ج-ده-ا أاع-ت-ق-د أان ت-ح-ق-ي-ق
المركز الثاني سسيكون نجاحا كبيرا
بالنسسبة لنا».
وت -ع -رف ال -ب -ط-ول-ة مشس-ارك-ة ك-ب-ي-رة،
بحسسب جواج الذي أاضساف« :الفرق
التي أاكدت مشساركتها لحد اآ’ن تمثل
 17دولة والعدد اإ’جمالي للرياضسيين
هو  249مشسارك».
«ميزانية البطولة 4
مÓيير سصنتيم»
اعترف رئيسس ا’تحادية الجزائرية
للفوفينام ،بمواجهة بعضس المشساكل

ال -م -ال -ي -ة ،ل -ك-ن رغ-م ذلك ال-ت-ن-ظ-ي-م
سس -ي -ك -ون ف -ي ال -مسس-ت-وى ب-ق-ول-ه’« :
أاخ- -ف- -ي ع- -ل- -ي- -ك- -م أان ال- -م- -ي- -زان -ي -ة
المخصسصسة للبطولة جاءت جلها من
دعم وزارة الشسباب والرياضسة وهذا
لغياب الممولين ،بما أانكم تعلمون أان
كرة القدم في الجزائر تحتكر  80من
ال-م-ائ-ة م-ن أام-وال ال-م-م-ول-ي-ن ع-كسس
الرياضسات اأ’خرى».
وكانت الميزانية المخصسصسة مقبولة،
ب- -حسسب ج -واج« ،ال -م -ي -زان -ي -ة ال -ت -ي
خصسصسناها قدرت بـ 4مÓيير سسنتيم
وهي عبارة عن دعم الوزارة ومديرية
الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ل-و’ي-ة ال-جزائر،
إاضسافة إالى ممولين تعاقدنا معهما
مؤوخرا».
من جهة أاخرى ،تمّنى جواج أان يتم
منح اتحاديته ا’عتماد قائ« :Óحاليا
ه - -ن - -اك رغ - -ب- -ة ل- -دى ال- -وزارة ف- -ي
مسساعدتنا من خÓل تكفلها بربط

ا’تصسال مع وزارة الداخلية وأاعتقد
أان ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-ب-ط-ول-ة ب-ال-ج-زائر
سسيشسجعهم على دعمنا».
«وضص-ع-ن-ا ب-رن-ام-ج-ا سص-ياحيا
للوفود المشصاركة»
ل -م ي -غ -ف-ل ج-واج ال-ج-انب السس-ي-اح-ي
قائ« ،Óلقد وضسعنا برنامجا سسياحيا
ثريا للوفود المشساركة وهذا للتعريف
ب-ال-ج-زائ-ر ،ح-يث سس-ي-ق-وم-ون ب-زيارة
م -ق-ام الشس-ه-ي-د وم-ت-ح-ف ال-م-ج-اه-د
إاضسافة إالى أاماكن سسياحية أاخرى على
غرار تيبازة».
وأاك -د رئ -يسس ا’ت -ح-ادي-ة ،أان ت-ن-ظ-ي-م
ال -ت -ظ-اه-رات ال-ك-ب-رى ي-ع-ط-ي دف-ع-ا
ل-لسس-ي-اح-ة ب-ق-وله« ،الجانب السسياحي
م- -ه- -م ،ف- -ت- -واج- -د ه -ذا ال -ع -دد م -ن
اأ’جانب فرصسة للتعريف بما تزخر
ب -ه ال -ج -زائ -ر م -ن أام -اك -ن سس -ي-اح-ي-ة
مهمة».

تحويÓت

غـ ـ ـو’م يقت ـ ـرب مـ ـ ـن أارسسن ـ ـ ـال اإ’نجلي ـ ـ ـزي
كشس- -فت صس- -ح- -ي -ف -ة ت -ل -ي -غ -راف
ال -ب -ري -ط -ان -ي -ة ،أان ال Ó-عب ال -دول-ي
الجزائري فوزي غÓم ،اقترب من
ا’نضس- -م- -ام إال- -ى أارسس- -ن- -ال ،وأان أام -ر
انتقاله إالى النادي ا’نجليزي أاصسبح
مجرد مسسأالة وقت.
وأاوضس - -حت الصس - -ح - -ي - -ف - -ة ،أان إادارة
أارسسنال تقوم حاليا بإاعداد عرضس
بقيمة  12,5مليون يورو لشسراء غÓم
م -ن ن -ادي -ه ن -اب -ول -ي اإ’ي -ط-ال-ي ،وأان
العرضس سسيقدم رسسميا هذا اأ’سسبوع
ل -ت -خ -وف ‘‘ال-م-دف-ع-ج-ي-ة‘‘ م-ن ضس-ي-اع
الصسفقة ،خاصسة في ظل اهتمام عدة
أاندية أاوروبية كبيرة بÓعب منتخب
‘‘الخضسر‘‘.
وتأالق المدافع اأ’يسسر الجزائري منذ
ال -ت -ح -اق-ه بصس-ف-وف ف-ري-ق ال-ج-ن-وب
اإ’يطالي في يناير  2014قادما من
سسانت ايتيان الفرنسسي ما جعله محل
اهتمام عدد من اأ’ندية اأ’وروبية
خ Ó-ل ف -ت-رة ال-ت-ح-ويÓ-ت الصس-ي-ف-ي-ة
الحالية.

’ولمبي
المنتخب الوطني ا أ

زطشسي فخور بمشساركة ’ ٣عبين من أاكاديمية بارادو
عبّر رئيسس نادي بارادو خير الدين زطشسي،
عن فخره بإاقحام ثÓثة من ’عبيه
(رؤووف ب- -ن غ- -يث ،م -ح -م -د ق -اق -ا
ورامي بن سسبعيني) المتخرجين
م-ن ال-دف-ع-ة اأ’ول-ى أ’ك-ادي-م-ية
ب-ارادو ،خÓ-ل ف-وز ال-م-ن-ت-خب
الجزائري أ’قل من  23سسنة
على نظيره السسيراليوني (-2
 )0يوم اأ’حد بالبليدة.
وصس -رح زطشس -ي ق -ائ « :Ó-إان -ه-ا
أاول م -رة أارى ف -ي -ه -ا م -ث -ل ه -ذا
ال- -ع- -دد م -ن ’ع -ب -ي اأ’ك -ادي -م -ي -ة
أاق-ح-م-وا م-ن-ذ ب-داي-ة ال-ل-ق-اء ،وه-و ما
ي -ؤوك -د ن -ج -اع -ة ال -ع-م-ل ال-ذي ب-دأا ي-ع-ط-ي
ثماره».
وكانت أاكاديمية بارادو ،التي تأاسسسست عام ،2007
ت -أال -قت بشس -ك -ل ’فت خ Ó-ل السس-ن-وات اأ’ول-ى م-ن
تأاسسيسسها بفضسل اأ’داء المميز لÓعبيها الشسبان،
الذين أابهروا الجمهور العريضس سسواء داخل الوطن
أاو خارجه.
رغم ذلك ،لم يتمكن الÓعبون من جلب اهتمام
مختلف مدربي المنتخبات الوطنية ،حيث لم يتم
اختيار أاي عنصسر من اأ’كاديمية في قائمة 20
Óمم دون 20
’عبا في البطولة اإ’فريقية 2013-ل أ
ع -ام -ا ب-ال-ج-زائ-ر ،وه-و م-ا ت-ف-اج-أا ل-ه ال-ع-دي-د م-ن
المÓحظين.
وأاشس -ار زطشس -ي ق -ائ « :Ó-ه -ؤو’ء ال Ó-ع -ب-ون ال-ذي-ن

أاقصسوا من منتخب دون  20عاما،
أاكدوا أامام سسيراليون أاحقيتهم
ف- - -ي ال- - -ل - -عب خ Ó- -ل دورة
 ،»2013مضس-ي-ف-ا« :ه-ن-اك
’ع - -ب - -ون آاخ - -رون م- -ن
اأ’ك-ادي-م-ي-ة يسس-ت-دعون
بصس - -ورة م - -ن - -ت- -ظ- -م- -ة
ل -ت -ربصس -ات ال-م-ن-ت-خب
اأ’ول -م -ب -ي ،ل -ك-ن-ه-م ل-م
ي- - - -ك- - - -ون - - -وا ضس - - -م - - -ن
المجموعة التي اختيرت
ل - - -م - - -ب - - -اراة ي- - -وم اأ’ح- - -د
الماضسي».
وذكر الرجل اأ’ول للنادي الصساعد
ل- -ل- -راب- -ط -ة ال -ث -ان -ي -ة ،اأ’ه -داف ال -مسس -ط -رة
أ’ك-ادي-م-ي-ة ن-ادي-ه ،ال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي «ت-موين مختلف
المنتخبات الوطنية بÓعبين ذوي مسستوى كبير».
فإاذا كان بن غيث ( 20سسنة) أاصسغر ’عب في
المنتخب اأ’ولمبي ’يزال وفيا لنادي بارادو ،فإان
زميليه بن سسبعيني وقاقا قد أاعيرا على التوالي
لنادي مونبيليي (الدرجة اأ’ولى الفرنسسية) وشسبيبة
ال-ق-ب-ائل .وم -ن ال -م -ت -وق-ع أان ت-ج-دد ال-ث-ق-ة ف-ي
الÓعبين الثÓثة أامام سسيراليون في مباراة اإ’ياب
المقررة يوم السسبت المقبل بالبليدة لحسساب الدور
التصسفوي الثالث واأ’خير لبطولة إافريقيا دون 23
عاما والمؤوهلة أ’ولبياد 2016-بريو دي جانيرو
(البرازيل).

الفجر٠٤.٠١...............:
مؤاقيت الظهر١٢.55...............:
الصسÓة العصسر١٦.٤5...............:
المغرب٢٠.٠٦..............:
العشسـاء٢١.٤١................:
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^  ٢3ج-ؤيلية  :١٨3٠أاع-ل-ن ›لسس أاع-يان
م-دي-ن-ة ا÷زائ-ر ب-ق-ي-ادة ا◊اج سسيدي
السس- -ع- -دي ؤﬁم- -د ب- -ن زع- -م- -ؤم ب -ع -د
اج- -ت- -م- -اع ع- -ق- -د ب ت- -ام- -ن -ف -ؤسست ا÷ه -اد
ؤاŸقاؤمة ضسد اÙتل الفرنسسي.
اÿميسس  ٠٧شسؤال  ١٤3٦هـ اŸؤافق لـ  ٢3جؤيلية ٢٠١5م
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ترقية سستة عمداء أاؤائل للشسرطة إا ¤رتبة مراقب شسرطة

تخصشيصص  7124منصشب مالي جديد

لمنية
الحÎافية ‘ مكافحة ا÷رÁة ؤﬂتلف التهديدات ا أ

تصصوير :عباسس تيلوة

سشÓل :تحمل ضشريبة
الواج ـ ـ ـ ـ ـ ـب الوطن ـ ـ ـ ـي
مهم ـ ـا ك ـانت جسشيمة

اأكد سسÓل ‘ كلمة باŸناسسبة قراأها اأحد اأفراد
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آأسصيا مني
تصصوير :عباسس تيلوة
كما نّ-و ه وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة ف-ي
مسض -ت -ه -ل أل -ح -ف -ل ف -ي ك-ل-م-ة ل-ه
بالمناسضبة ،بالدور ألذي يضضطلع
به رجال ألشضرطة في أسضتتباب
ألأمن وبسضط ألسضلم وألسضتقرأر
في ألوطن ،منحنيا بكل خشضوع
وأإجÓ- -ل أم- -ام ألأروأح أل- -زك -ي -ة
لأول -ئك أل -ذي -ن دف -ع-وأ ح-ي-ات-ه-م
ثمنا لسضÓمة ألوطن وألموأطن
وممتلكاته.
ف- -ي ه- -ذأ ألإط- -ار حّ- -ي - -ا ب- -دوي
صضمود رجال ألأمن عبر مختلف
ربوع ألوطن ،خاصضة تلك ألتي
أسض -ت-ه-دفت م-ن ِق -ب-ل م-ن سضّ-و لت
لهم أنفسضهم محاولة ألنيل من
تماسضك ووحدة ألوطن.
و أك-د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة ف-ي ك-ل-مة
وج- -ه- -ه- -ا أإل- -ى أف- -رأد ألشض -رط -ة
أل -ج-زأئ-ري-ة ،ب-م-ن-اسض-ب-ة أل-ذك-رى
ألـ 53ل-ت-اأسض-يسض-ها وألتي تزأمنت
م -ع ع-ي-د ألسض-ت-قÓ-ل وألشض-ب-اب،
أنها مناسضبة نسضتدعي فيها من
ذأك - -رة أل- -وط- -ن أي- -ام- -ا خ- -ال- -دة
ل- -رج- -ال ألشض -رط -ة أل -ج -زأئ -ري -ة
أل -ذي -ن ك -ان -وأ ول ي -زأل -ون خ -ي-ر
خلف لخير سضلف.
وذكر في نفسس ألسضياق ،بدورهم

وقد تقرر بمناسضبة ألذكرى ألـ 53لعيد
ألشضرطة إأجرأء عملية ترقية بنمطيها
ألخ -ت -ي -اري وألسض-ت-ث-ن-ائ-ي ،ح-ظ-يت
بمصضادقة وزير ألدأخلية وألجماعات
أل-م-ح-ل-ي-ة ب-تخصضيصس  7124منصضب
مالي ،بينهم  6إأطارأت تم ترقيتهم
إألى رتبة مرأقب شضرطة.
وق- - -د خصضصس ف- - -ي ه- - -ذأ أإلط- - -ار،
ب -حسضب م -ا كشض -ف ع-ن-ه أل-ل-وأء ع-ب-د
أل -غ-ن-ي ه-ام-ل 6005 ،م-نصضب م-ال-ي
للذين أسضتفادوأ من ترقية إألى رتبة
ح -اف -ظ شض -رط-ة و 80م-نصض-ب-ا ماليا
للترقية إألى رتبة حافظ أول و610
م -نصضب ل Ó-رت-ق-اء إأل-ى م-ف-تشس و310
م -نصضب م -ال -ي ل -ل -ت -رق -ي -ة إأل -ى رت-ب-ة
محافظ و 80منصضب مالي لÓرتقاء
إألى رتبة عميد.
كما تم تخصضيصس أيضضا  27منصضبا
ماليا لÓرتقاء إألى رتبة عميد أول،
ك-م-ا ت-م ب-ال-م-ن-اسض-ب-ة  -يضض-ي-ف أللوأء
ه -ام -ل  -ت-رق-ي-ة سض-ت-ة ع-م-دأء أوأئ-ل
للشضرطة إألى رتبة مرأقب شضرطة من
بين ألذين يشضتغلون مناصضب مسضؤوولية
ه -ام -ة ووظ -ائ -ف سض -ام -ي-ة ف-ي ه-رم
أألمن ألوطني .وقد أسضندت مهمة
إأع -دأد أل -ق -وأئ -م أل -ت -أاه-ي-ل-ي-ة ل-ل-ج-ن-ة
مركزية خاصضة ،عكفت بكل دقة على
درأسض -ة م -ل -ف -ات أل -م-وظ-ف-ي-ن أل-ذي-ن

تتوفر فيهم شضروط ألترشضح في هذه
ألقوأئم وفق سضلم تنقيط ،يرتكز على
م -ج -م -وع -ة م -ن أل -م-ع-اي-ي-ر ،أه-م-ه-ا
أل -تسض -وي -ة أل -ت -دري -ج-ي-ة ل-ل-وضض-ع-ي-ات
Óف-رأد أل-م-رؤووسض-ي-ن أل-ذي
أإلدأري-ة ل -أ
عرف مسضارهم ألمهني مكوثا طويÓ
ف -ي ن -فسس أل -رت -ب -ة ،ط-ب-ي-ع-ة م-نصضب
أل-مسض-ؤوول-ي-ة ب-ال-نسض-بة لفئة أإلطارأت،
مدة ألخدمة ألنظامية ألمؤودأة في
أل- -ج- -ن -وب ،إأضض -اف -ة إأل -ى أل -مسض -ت -وى
ألعلمي .ودعا هامل بالمناسضبة ،كل
أل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن أل-ترقيات ألمهنية
بوجوب مضضاعفة ألجهود في تأادية
م-ه-ام-ه-م أل-ي-وم-ي-ة م-ن خÓ-ل ألسضهر
على أمن ألموأطن وحماية ممتلكاته
ف -ي ظ -ل أح -ت -رأم أل -ق-ان-ون وح-ق-وق
أإلنسضان.
ليفسضح ألمجال بعدها لرجال أألمن،
ب - -أادأء أل - -ع - -دي - -د م - -ن أل - -ل - -وح - -ات
ألسض -ت-ع-رأضض-ي-ة أل-خ-اصض-ة ب-م-خ-ت-ل-ف
أل -ح -رك -ات أل -ري -اضض -ي -ة وأل -ق -ت -ال -ي-ة
ورياضضات ألدفاع ألذأتي ألمتمثلة في
ألكينغ فو ،ألفو فيتنام ،ألكرأتي دو،
ألجيدو ألتي عكسضت ألتكوين ألجيد
ألذي يتلقاه ألشضرطي أثناء مختلف
مرأحل ألتربصس وأسضتعدأده ألبدني
وألنفسضي لتحمل ألصضعاب وألشضدأئد
أثناء تأادية وأجبه ألمتمثل في حماية

أل -م-وأط-ن .وق- -امت ب- -ع- -د ذلك
م- -ج- -م- -وع- -ة م- -ن أف- -رأد ألشض- -رط- -ة
أل-درأج-ي-ن ب-اسض-ت-عرأضضات باسضتعمال
أل- -درأج- -ات أل- -ن- -اري- -ة ،ق- -دمت م -ن
خÓلها مجموعة من أللوحات ألتي
شضدت إأليها ألحضضور ،حيث سضمحت
بإاظهار ألمهارأت ألعالية ألتي يتمتع
ب-ه-ا ألشض-رط-ي أل-درأج وك-ذأ أل-ت-ك-وين
ألعالي ألذي أكتسضبه.
وم -وأصض -ل -ة ل -ب -رن -ام-ج ألح-ت-ف-الت،
قامت مجموعة من أفرأد ألشضرطة،
ب -ت -ق -دي -م أسض -ت-ع-رأضض-ات ف-ي ح-ف-ظ
ألنظام وأسضتعادة أألمن بعد موجة
م -ن ألضض -ط -رأب -ات وأل-م-ظ-اه-رأت،
ح-يث ب-ي-نت م-خ-ت-ل-ف أل-ل-وحات ألتي
ق- - -دمت ل- - -ل- - -حضض - -ور أل - -تسض - -ي - -ي - -ر
أل-دي-م-ق-رأط-ي ل-ل-حشضود ألذي يعتمد
ف -ي أسض -اسض -ه ع -ل -ى أح -ت -رأم م -ب-ادئ
حقوق أإلنسضان وألسضهر على تطبيق
قوأنين ألجمهورية.
م -ج -ال أل -ح -م-اي-ة وأل-ت-دخ-ل ك-ان ل-ه
ألنصضيب أيضضا في برنامج ألحتفال،
ح -يث ق -امت م -ج -م -وع-ة م-ن أف-رأد
ألشضرطة ،باسضتعرأضضات في تقنيات
أل -ح -م -اي -ة وأل -ت -دخ -ل ل -دح -ر أوك -ار
أل -ج -ري-م-ة وأل-م-ج-رم-ي-ن ،م-دع-م-ي-ن
بالطائرأت ألعمودية وفرق أألنياب
ألبوليسضية ألمدربة.

Ãناسسبة الذكرى  53لتأاسسيسس الشسرطة ا÷زائرية

المدير العام لإÓذاعة الجزائرية يهنئ اللواء عبد الغني هامل

أل -ن -ب -ي -ل ف-ي أسض-ت-ئصض-ال أخ-ط-ار
ألإره- - -اب أل- - -وحشض- - -ي ب- - -فضض - -ل
خ -ب-رت-ه-م أل-ت-ي ل يسض-ت-ه-ان ب-ه-ا،
مضض -ي-ف-ا أن أل-ت-ح-دي-ات ألأم-ن-ي-ة
أل-رأه-ن-ة ت-زدأد رق-ع-ت-ه-ا أتسضاعا
كل يوم ،بحكم تطور ألجريمة
وتشضعب ميادينها ،حيث أخذت
أب-ع-ادأ ج-د خ-ط-ي-رة ومسض-ت-ويات
ع- -ال- -ي- -ة ت- -وؤث- -ر ع- -ل- -ى ت- -م -اسضك
أل - -م- -ج- -ت- -م- -ع وت- -مسس بسضÓ- -م- -ة
ألموأطن ،أإذ يقتضضي لمحاربتها
أل -ت -ج -ن -د ب -ال -ك -ث -ي -ر م -ن أل -ع-زم
وألمزيد من ألصضبر.
ف - -ي ألأخ - -ي - -ر ،أشض - -اد م - -م - -ث- -ل
ألحكومة بالطفرة ألنوعية ألتي
ح -ق -ق -ت -ه-ا ألشض-رط-ة أل-ج-زأئ-ري-ة
على مسضتوى ألأدأء ألحترأفي
ف- - -ي م- - -خ- - -ت- - -ل- - -ف أل- - -م- - -وأق - -ع
وألمسضوؤوليات ألتي تضضطلع بها
ألمديرية ألعامة لÓأمن ألوطني
وهذأ بفضضل عملهم في سضبيل
خدمة ألموأطن وألحفاظ على
أم -ن-ه وم-م-ت-ل-ك-ات-ه ،خ-اصض-ة ب-ع-د
ألتجربة ألمريرة ألتي أكتسضبوها
أإب-ان أل-م-اأسض-اة أل-وط-ن-ية ،مشضيدأ
بنوعية ألتكوين ألذي بات يتميز
ب- -ه أف- -رأد ألأم -ن أل -وط -ن -ي ف -ي
موأكبة مسضار ألتنمية ومكافحة
أل -ج -ري-م-ة وأل-رأج-ع أإل-ى ح-رصس
مسض-وؤول-ي-ه-ا ع-ل-ى ت-طوير ألجهاز

وج - -ع - -ل - -ه ف - -ي مصض - -اف أل- -دول
ألمتقدمة.
ومما جاء في كلمة ألمدير ألعام
لÓأمن ألوطني أللوأء هامل باأن
أل -م -وؤسضسض -ة ألأم -ن -ي -ة ألشض-رط-ي-ة
تسض -ع -ى ب-ال-م-وأزأة م-ع ألأسضÓ-ك
ألأم -ن -ي -ة ألأخ -رى أإل -ى ت -ح-ق-ي-ق
ألزده -ار وألسض-ت-ق-رأر وأل-ت-ق-دم
أل- -حضض -اري أل -ذي ل -ن ي -ك -ون أإل
ب- -اسض- -ت- -ت -ب -اب ألأم -ن م -ن خ Ó-ل
أل-تصض-دي ل-م-خ-ت-ل-ف أل-ت-ه-ديدأت

للعاب الÎاثية
‘ ملتقى ا أ
اŸغاربيــــــــة بقسسنطينـــــة

أل - -ت - -ي م - -ن شض - -اأن - -ه - -ا زع- -زع- -ة
ألسض-ت-ق-رأر وم-ن ه-ذأ أل-م-ن-ط-لق
سض- - -ج- - -ل أل - -ه - -ام - -ل ت - -ن - -وي - -ه - -ه
ب-ال-ت-وج-ي-ه-ات ألشض-دي-دة ل-رئ-يسس
أل - - -ج- - -م- - -ه- - -وري- - -ة ون- - -ظ- - -رت- - -ه
ألسضترأتيجية في تعزيز ألأمن
للحفاظ على سضÓمة ألموأطنين
وم-م-ت-ل-ك-ات-ه-م م-ع عدم ألتسضامح
وأل- -ت -خ -اذل ل -ك -ل م -ن تسض -ول ل -ه
ن- -فسض- -ه أل- -مسض- -اسس ب- -اسض -ت -ق -رأر
ألدولة وقوأنينها.

Óذأعة ألجزأئرية ،شضعبان
ألشضعب /وجه ألمدير ألعام ل إ
لوناكل ،رسضالة تهان إألى ألسضيد أللوأء عبد ألغني هامل،
Óمن ألوطني ،وذلك بمناسضبة ألذكرى 53
ألمدير ألعام ل أ
ل-ت-أاسض-يسس ألشض-رط-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ،ح-يث ع-ب-ر أل-م-دي-ر ألعام
Óذأعة ألجزأئرية في رسضالته ،عن أخلصس تهانيه لشضخصس
لإ
ألسضيد أللوأء عبد ألغني هامل ،رأجيا له ألعون وألبركة في
م-وأصض-ل-ة أل-ج-ه-د أل-دؤووب أل-ذي م-اف-ت-ئت ت-ب-ذل-ه ألشضرطة
أل-ج-زأئ-ري-ة ،ت-حت ق-ي-ادت-ه أل-رشض-ي-دة أل-م-ق-تدرة ،من أجل
ت-ع-زي-ز مسض-اره-ا أل-ح-اف-ل ب-اإلن-ج-ازأت ف-ي خ-دمة ألوطن
وألموأطن.
ك -م-ا عّ-ب-ر ع-ن ف-رح-ت-ه وأع-ت-زأزه ب-م-ق-اسض-م-ة إأح-ي-اء ه-ذه
ألمناسضبة ،ألتي تأاتي في غمرة ألحتفالت بالذكرى ألثالثة
وألخمسضين أيضضا لعيدي ألسضتقÓل وألشضباب ،في وقت
يشض -ه -د ف -ي -ه أل -ق -اصض -ي وأل-دأن-ي ع-ل-ى أن م-ؤوسضسض-ة أألم-ن
أل-وط-ن-ي ،ع-ل-ى غ-رأر م-ؤوسضسض-ة أل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشضعبي،
قامت بجهد عظيم وبعمل جليل من أجل تجسضيد برنامج
أل-ت-ج-دد أل-وط-ن-ي أل-ذي أق-ره ف-خ-ام-ة رئ-يسس أل-ج-م-هورية
وأل-ذي سض-م-ح ب-اسض-ت-ت-ب-اب ألسض-ل-م أل-م-دن-ي وت-ع-زيز ألوحدة

ألوطنية وتحريك أإلعمار ألوطني وترسضيخ ألديمقرأطية
ودعم ألحريات.
Óذأعة ألجزأئرية
وبالمناسضبة ،أسضتشضهد ألمدير ألعام ل إ
بمضضمون رسضالة فخامة ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة
أألخيرة ،ألتي وجهها إألى ألشضعب ألجزأئري بهذه ألمناسضبة
ألعزيزة ،منوها فيها بجهود جهاز ألشضرطة ألثمينة ومذكرأ
بأان شضهدأء ألوأجب ألوطني جادوأ بأاروأحهم في سضبيل
دح -ر أإلره -اب أل -ه-م-ج-ي أل-م-ق-يت وح-م-اي-ة أل-م-وأط-ن-ي-ن
وم-م-ت-ل-ك-ات-ه-م وأل-ي-وم م-ازأل رف-اق-ه-م ي-وأصض-ل-ون أل-م-عركة
بإاقدأم وشضجاعة.
Óذأع-ة أل-ج-زأئ-ري-ة
وف -ي أألخ -ي -ر ،أشض -اد أل-م-دي-ر أل-ع-ام ل -إ
بالطفرة ألنوعية ألتي حققتها ألشضرطة ألجزأئرية على
مسض- -ت- -وى أألدأء ألح- -ت- -رأف- -ي ف- -ي م- -خ -ت -ل -ف أل -م -وأق -ع
Óمن
وألمسضؤووليات ألتي تضضطلع بها ألمديرية ألعامة ل أ
ألوطني ،مجددأ عزم أإلذأعة ألجزأئرية على ألمرأفقة
ألدأئمة لجهودها ألنيرة وألمضضي قدما في تثمين عÓقة
ألشض-رأك-ة أل-ت-ي ت-ج-م-ع ب-ي-ن أل-م-ؤوسضسض-ت-ي-ن خ-دمة للموأطن
وألصضالح ألعام.

التوثيق خطوة للمحافظة على التراث من ا’ندثار والزوال

قسصنطينة  /أحمد دبيلي
تتحضضن قسضنطينة ،منذ أمسس ،أشضغال ألملتقى ألدرأسضي حول «أأللعاب
ألترأثيّة في ألجزأئر وألبÓد ألمغاربية وألسضاحل أإلفريقي» ،بمشضاركة
أسضاتذة وباحثين من مختلف ألجامعات ألجزأئرية ،وكذأ مسضاهمة
مختصضين من ألدول ألمغاربية ،تونسس ،موريتانيا ،ألمغرب وليبيا.
وي-ط-رح ه-ذأ أل-م-ل-ت-ق-ى ،أل-ذي ي-دوم ي-وم-ي-ن ،إأشض-ك-ال-ي-ة ك-ي-ف-ي-ة أل-ت-وثيق
Óلعاب ألترأثية ألمغاربية من
لببليوغرأفيا شضاملة للترأث ألمغاربي ل أ
 1800وحتى  ،2015وهذأ من أجل ألمحافظة على ألترأث ألÓمادي
ب-ال-ج-زأئ-ر وأل-م-ن-ط-ق-ة أل-م-غ-ارب-ي-ة وت-ث-م-ي-ن-ه ،وه-ذأ ل-ن يتحقق ،بحسضب
ألمنظمين ،إأل من خÓل بلوغ هدفين أسضاسضيين هما :إأرسضاء منهجية
موحّدة لتوثيق هذه أأللعاب ،نظرأ ألوجه ألشضبه بينها في مختلف ألدول
Óلعاب ألترأثية في
ألمغاربية ،وكذأ إأنشضاء قاعدة بيانات مرقمنة ل أ
مختلف هذه ألدول ضضمن شضبكة مغاربية تفاعلية.

وقد تميز أليوم أألول بالتطرق لمحاور عديدة من خÓل مدأخÓت،
ألدكاترة «كمال عبدو» من جامعة منتوري ،ألذي تطرق إألى موضضوع
«أألل -ع -اب أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة ف-ي ألشض-رق أل-ج-زأئ-ري :ألن-ق-رأضس وأل-ت-ح-ول»،
و»م -ح-م-د م-ح-م-دن أم-ي-ن» م-ن ج-ام-ع-ة ن-وأقشض-وط أل-م-وري-ت-ان-ي-ة ح-ول
«أأللعاب ألترأثية ألموريتانية ،محاولة ألتصضنيف» ،و»علي برهانة» من
جامعة سضبها ألليبية حول «أهمية أرشضفة أأللعاب ألشضعبية» ،و»حفصس
ألشضÓل» مدير «مجلة ألفنون ألشضفاهية» بامÓل ألمغربية وألذي تطرق
إألى موضضوع إأعدأد بطاقية موحدة إلحصضائية أأللعاب ألتقليدية.
كما تم ألتطرق ،في عشضية أليوم أألول أيضضا ،إألى ثÓثة محاور وهي:
أأللعاب ألترأثية في مناطق «ألصضحرأء ألجزأئرية وألهضضاب ألعليا»
و»م-ن-ط-ق-ة ألشض-م-ال أل-ج-زأئ-ري أل-ج-ه-ة ألشض-رق-ي-ة» و»ألمنطقة ألشضمالية
ألوسضطى» ،حيث عالج فيها أألسضاتذة ألمشضاركون من مختلف ألجامعات
ألجزأئرية «بسضكرة ،ألجلفة ،تيزي وزو ،بجاية ،جيجل ،أم ألبوأقي،
ألطارف ،مسضتغانم» أبحاثا ودرأسضات أنثروبولوجية لمختلف أأللعاب

أل-ت-رأث-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ه-ا ك-ل م-ن-ط-ق-ة م-ن م-ن-اط-ق أل-جزأئر ألشضاسضعة
وألعميقة ،حيث نذكر من هذه ألمدأخÓت« :أأللعاب ألشضعبية في موسضم
ألربيع بمنطقة جيجل» للباحث «خالد أقيسس» من جامعة جيجل ،و»لعبة
ألمعنى من خÓل أأللعاب ألشضعبية ألقبائلية» للدكتورة «زأهية طارحة»
م- -ن ج- -ام- -ع -ة ت -ي -زي وزو ،و»ل -ع -ب -ة أل -ب -ق -ال -ة ،ألج -رأءأت وألشض -روط»
ل-ل-دك-ت-ورة «ف-ط-ي-م-ة دي-ل-م-ي» ،و»درأسض-ة أن-ث-روب-ول-وج-ي-ة لبعضس ألنماذج
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-م-دي-ن-ة ألشض-ري-ع-ة» ل-ل-ب-اح-ث-ة «نسض-ي-م-ة ح-م-ي-دة» من جامعة
مسضتغانم.
وسضيشضهد أليوم ألثاني من هذه أأليام ألدرأسضية ،ألتطرق إألى محاور
أخ -رى وه -ي« :أألل -ع -اب أل -ت -رأث -ي -ة ف -ي أل -ب Ó-د أل -م -غ -ارب -ي -ة ،أل-تشض-اب-ه
وألخ -ت Ó-ف»« ،أألل -ع -اب أل -ت -رأث -ي -ة ،أل -م -ف-ه-وم ،أل-وظ-ي-ف-ة ،أل-تصض-ن-ي-ف
وأألهدأف» وأخيرأ «أإلثنوغرأفيا وبيبليوغرأفيا أأللعاب» ،كما سضيتم
مناقشضة في آأخر هذأ أللقاء ألدرأسضي ،كيفية وضضع مشضروع إأنشضاء مكنز
Óلعاب ألترأثية في ألجزأئر وألبÓد ألمغاربية وألسضاحل أإلفريقي.
لأ

