عاد إألى أرضص ألوطن بعد فحوصسات دورية بغرونوبل

رئيسس الجمهورية يهنئ الرئيسس عباسس بذكرى إاعÓن دولة فلسسطين
صص 0٣

لعضساء ألجالية ألمقيمة بالخارج
موجهة أ

اسستخراج بطاقة التعريف والجواز
البيومتريين عن طريق األنترنت
صص 0٨

لربعاء  ١5صسفر  ١٤٣٨هـ أŸوأفق لـ  ١٦نوفم٢0١٦ Èم
أ أ

ألعدد١7١٨٤:

ألثمن  ١0دج

أكبر عائق أمامهم قانون ألصسرف ألحالي

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
أŸوقع أ إ

مصسدرون يطالبون بمراجعة
تشسريع تسسويق منتجاتهم للخارج
فتح
مكاتب
تمثيل
لسسوأق
با أ
لجنبية
أ أ

france prix ١

بمناسسبة زيارة سسÓل
إألى ألرياضص

مذكرة تفاهم حول التعاون
التجاري بين الجزائر
والسسعودية

صص 0٤

صص 0٣

أللوأء عورة صسالح في ألجتماع
 ٢٣للجنة مبادرة « 5 + 5دفاع»

خÓل مناقشستهم قانون ألمالية ٢0١7

نواب يرافعون لتخفيف األعباء الضسريبية
صص0٤

أسستطÓع

مواصسلة الحوار لمواجهة
التهديدات األمنية
في المتوسسط

أك Ìمن  ٨٨٩١مليون د.ج لتوسسيع
شسبكة ألغاز بتيبازة ترصسدها «ألشسعب»

مشساريـع لربـط
األحيـاء بالغـاز
تنهي معانـاة
السسكـان
$

ماسسي
لدبلو
ا

صص ٢٤

إأتحاد
أللجان
لولمبية
أ أ
ألوطنية

صص 07

أرتدأدأت زلزأل ترأمب تضسرب أوروبا

اليم ÚاŸتطّرف يشسحذ أانيابه

صص١٤/١٣/١٢/١١

روراوة
يقلد وسسام السستحقاق
األولمبي
صص١٨

األربعاء  ١٦نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥صصفر ١٤٣٨هـ

ڤرين يشسرف على ندوة تكوينية ÃسستغأÂ

02

ت -ن -ظ-م وزارة التصش-أل ،ب-ألشش-راك-ة م-ع ولي-ة
مسش -ت -غ -أ ،Âي -وم الأث-ن 21 Úن -وف-م Èا÷أري،
ن- -دوة ب- -ع- -ن- -وان« :م- -ع- -رف- -ة وسش- -أئ -ل الإع Ó-م،
اŸواطن له ا◊ق ‘ معلومة صشحيحة» ،وذلك
ع- -ل- -ى السش- -أع- -ة ال- -ت- -أسش- -ع- -ة صش- -ب- -أح- -أ ب -ق -أع -ة
اÙأضشرات للولية ،تنششطهأ ليلى مأليأ بهيجة
مسشأعدة اŸدير العأم لÓإذاعة الوطنية مكلفة
ب-أل-ت-ع-أون وال-عÓ-ق-أت الدولية ،ويششرف عليهأ
وزير التصشأل حميد ڤرين.

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

17184

فرعون تشسأرك ‘ اŸؤو“ر العأŸي الثألث
لأÓنÎنت بألصسÚ

نـ ـ ـ ـ ـ ـوري وتقـ ـ ـ ـ ـأبو ‘ زيـ ـ ـ ـ ـأرة
إا “ ¤ـ ـ ـ ـ ـÔاسست وجـ ـ ـ ـ ـ ـأنت

تشش -أرك وزي -رة الÈي -د وت -ك -ن -ول -وج-ي-أت
الإعÓم والتصشأل هدى اإÁأن فرعون‘ ،
اŸوؤ“ر الثألث لÓأنÎنت ،الذي سشيعقد ‘
«ووزن» قرب ششنغهأي بألصش ،Úمن  16اإ¤
 18نوفم Èا÷أري– ،ت ششعأر «البتكأر
ك -م -ح -رك ل -ت -ط -وي -ر الأنÎنت ورف -أه -ي -ة
ا÷م -ي-ع» ،ح-يث سش-يشش-ه-د اŸوؤ“ر مشش-أرك-ة
ح- - -وا‹  100دول -ة ‡ث -ل -ة ب -وف -ود رسش -م -ي -ة ،م -ن -ظ -م -أت دول-ي-ة
وموؤسشسشأت واÛتمع اŸد.Ê

ي-ق-وم ،ال-ي-وم ،وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ية والسشيأحة
والصش -ن -أع -ة ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-وه-أب ن-وري ،رف-ق-ة
ال -وزي -رة اŸن -ت -دب -ة اŸك -ل -ف -ة ب -ألصش-ن-أع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ع -أئشش -ة ت -ق -أب -و ،ب -زي -أرة ع -م -ل وت -ف -ق-د اإ ¤مشش-أري-ع
القطأع على مسشتوى وليتي “Ôاسشت واإليزي.

ميهوبي ‘ زيأرة عمل وتفقد إا ¤اŸسسيلة

يقوم ،غدا ،وزير الثقأفة عزالدين ميهوبي ،بزيأرة عمل وتفقد اإ ¤ولية
مسشيلة ،حيث سشيتوقف خأصشة على مششروع توسشعة متحف ا◊ضشنة وموقع
ومتحف بني حمأد ،زيأدة على تفقده مششروع اإعأدة تأأهيل قأعة سشينمأ
ببلدية سشيدي عيسشى.

÷نة الصسحة والشسؤوون ا’جتمأعية
تعرضش القأنون ا÷ديد

«›أ’ت ومعنى» تسستعرضش نشسأط ديوان الثقأفة
منأقشسة مشسروع
يسشتضشيف العدد ا÷ديد من برنأمج اŸقهى الأدبي «›ألت ومعنى»،
ات-ل -ري -ك-ويم ،،ابŸ-حدضيش--رو ارل -ع‡-أث-مل-ل-لي -ادلي-صوش-اح-نأافل--وة اط-ل-ن-ويط-لن--ل-ي-ث-ةق-أ‘ف-اŸةرواك-زلإ اعل--ثÓ-ق-مأ‘ÿعضشي-سرش ب-ىن قأنون اŸألية

تعقد ÷نة الصشحة والششوؤون الجتمأعية والعمل والتكوين
اŸه -ن-ي ،ال-ي-وم ،اج-ت-م-أع-أ ت-خصشصش-ه لÓ-سش-ت-م-أع اإ ¤ع-رضش
ي-ق-دم-ه وزي-ر الصش-ح-ة والسش-ك-أن واإصشÓ-ح اŸسش-تششفيأت
حول مششروع القأنون اŸتعلق بألصشحة.

نقأشش حول اسسÎجأع
جمأجم الشسهداء

مسشعودي لÓإذاعة ا÷زائرية على السشأعة  10 : 00صشبأحأ.
ي -واصش-ل ن-واب اÛلسش
م
Ó
ع
إ
ل
ا
و
ت- -ت- -ن- -أول ا◊صش- -ة نشش -أط ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -أف -ة
الشش - -ع - -ب - -ي ال - -وط - -ن - -ي،
ل
ي
و
“
ة
ي
ل
ومسشأهمته ‘ ترقية النششأطأت الثقأفية والفنية واإششكأ
ال-ي-وم ،م-نأقششة مششروع
،
ة
ي
ف
أ
ق
ث
ل
ا
ت
ال-نشش-أط-أت ال-ث-ق-أف-ي-ة وم-وضش-وع اإع-أدة ه-ي-كلة اŸوؤسشسشأ
قأنون اŸألية واŸيزانية
تخلد ،اليوم ،جمعية مششعل الششهيد الذكرى
وكذا قضشأيأ اأخرى مرتبطة بأأحداث السشأعة.
لسشنة  ،2017ابتداء من
Ÿ 167ق-أوم-ة ال-زع-أطشش-ة ‘ م-ن-ت-دى الذاكرة،
السشأعة  09 : 30صشبأحأ.
ال-ذي ي-ت-ن-أول اŸق-أوم-أت الشش-ع-ب-ي-ة ق-بل الفأ—
سشتخصشصش الأششغأل لتدخل روؤسشأء اÛموعأت ن-وف-م ،1954 Èم-ن ت-نشش-ي-ط اأسش-أت-ذة ج-أم-ع-ي،Ú
الŸÈأن -ي -ة وك -ذا السش-ت-م-أع اإ ¤متبوعة بنقأشش حول اسشÎجأع جمأجم الششهداء
رد وزي - -ر اŸأل- -ي- -ة ع- -ل- -ى
اŸوجودين Ãتحف الإنسشأن ببأريسش.
ي- -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ال- -وط -ن -ي
تدخÓت النواب.
ل - -ل - -وق - -أي- -ة ع Èال- -ط- -رق،
م - -ل- -ت- -ق- -ى ي- -ح- -م- -ل شش- -ع- -أر
«ت - -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -أ الإعÓ- -م
والتصش- - - - -أل ‘ خ- - - - -دم - - - -ة
ت -ن -ظ-م وزارة الصش-ح-ة والسش-ك-أن واإصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-أت ،اŸل-ت-ق-ى
السش Ó-م -ة اŸروري-ة»– ،ت
ا÷ه-وي ال-ت-ق-ي-ي-م-ي ل-ولي-أت الشش-رق وا÷ن-وب الشش-رق-ي ،بعنأبة،
اإشش- -راف وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
يوم اÿميسش  17نوفم Èا÷أري.
وا÷م -أع -أت اÙل -ي -ة ن -ورال-دي-ن ب-دوي ،الأح-د
القأدم ،بفندق الأوراسشي.
وسش-ت-ع-ق-د ع-ل-ى ه-أمشش اŸل-ت-ق-ى ن-دوة صشحفية ،يششأرك نأئب رئيسش الŸÈأن العربي نورالدين
سشيتم خÓلهأ الكششف عن اآخر مسشتجدات ملف السش -د ‘ ،الج -ت -م -أع السش -ت -ث -ن -أئ-ي Ÿك-تب
السشÓ-م-ة اŸروري-ة ،خ-أصش-ة ف-ي-م-أ ي-ت-علق بقأنون الŸÈأن اŸقرر عقده بألقأهرة ،ابتداء
م- -ن ال- -ي -وم اإ 17 ¤ن-وف-م ،Èالذي
اŸرور ا÷ديد ورخصشة السشيأقة بألتنقيط.
سش - - -ي - - -ح - - -دد م- - -وع- - -د ا÷لسش- - -ة
الإج - -رائ - -ي- -ة لن- -ت- -خ- -أب- -أت
الŸÈأن ال- -ع- -رب- -ي وك- -ذا
ت -رت -ي -ب -أت ا÷لسش-ة ت - - -ن - - -ظ - - -م شش - - -رك- - -ة
يششأرك  86عأرضشأ ‘ تظأهرة عيد
ال-ت-أأم-ينأت البÎولية
القأدمة.
ال-ت-م-ور ،اŸزم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ه-أ ب-ألقأعة
«كأشش» ،يومي  23و24
م-ت-ع-ددة ال-ري-أضشأت Ÿدينة طولقة
ن - - - - - -و ف - - - - - -م  Èا ÷ أ ر ي
( 36كلم غرب بسشكرة) ،بداية من
م -ل -ت -ق -ى دول-ي-أ ح-ول
ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق-أ‘ الإسشÓ-م-ي ،ب-أل-ت-ع-أون م-ع ج-م-ع-ي-ة
السش -بت اŸق -ب -ل وع-ل-ى م-دار ي-وم.Ú
«ا◊ل-ول ال-ت-أأمينية
اأسش -رت -ي ل -ل -ت-أأه-ي-ل وال-ت-ن-م-ي-ة الأسش-ري-ة ،ي-وم اÿم-يسش 17
م- -ن- -ه -م  65م -ن -ت -ج -أ ل -ل -ت -م -ور و 10
اŸبتكرة
ن-وف-م Èا÷أري ،ن-دوة ب-ع-ن-وان« :ال-ت-م-أسشك الأسش-ري» –ت
مصشدرين وﬂ 6تصش ‘ Úالصشنأعة
ل-ل-م-وؤسشسش-أت اŸت-ح-ول-ة» ،وذلك ب-فندق
ششعأر« :حيأتي اأحلى مع اأسشرتي» ،ينششطهأ سشعيد بويزري
التحويلية للتمور و 5مسشÒين لورششأت
الأوراسش -ي اب -ت -داء م -ن السش -أع -ة
من جأمعة تيزي وزو ،ورئيسشة جمعية «اأسشرتي» الأسشتأذة
الصش-ن-أع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ذات الصشلة بنششأط
 08 : 30صشبأحأ.
اأمأل زواغي ،وذلك على السشأعة العأششرة صشبأحأ Ãقر اŸركز بششأرع علي بومنجل.
معأ÷ة التمور ومششتقأتهأ.

ندوة نقأشش حول قأنون اŸرور ا÷ديد

السسد يشسأرك ‘
ا’جتمأع ا’سستثنأئي Ÿكتب
الŸÈأن

أاكـ ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـ ـ ـن  80مشسأرك ـ ـ ـأ
ملتقى دو‹ حول
‘ تظأه ـ ـ ـ ـ ـرة عيـ ـ ـ ـ ـ ـد
ا◊لول التأأمينية لـ «كأشش»
التم ـ ـ ـور ببسسكـ ـ ـ ـرة

ن ـدوة حول دور اÛتم ـع اŸدÊ
‘ –قيق التمأسسك اأ’سس ـ ـري

يومية وطنية إاخبأرية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشأدية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسش مألهأ الجتمأعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششأرع الششهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفأكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمألية
ا إ

أامأنة المديرية العأمة

الهأتف(021) 60.69.55:
الفأكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ملتقى جهوي لقطأع الصسحة بعنأبة

الرئيسشة اŸديرة العأمة
مسشؤوولة النششر

أامينة دبأشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

إ’ع ـÓنأتكـم اتصسل ـ ـوا تلفأكسش(021) 73.60.59 :
بألقسس ـ ـم التجـ ـ ـأري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــألت وال- - -وث- - -أئ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحأبهأ نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›أل Ÿطألبة ا÷ريدة بهأ

لششهأر
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششأرع بأسشتور ـ ا÷زائر
الهأتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفأكسش(021)73.95.59... :

وسشسشأت التألية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطبأعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطبأعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششأرS.I.A:
تطبع بألم ؤ

»æWh

الربعاء  ١٦نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥صسفر  ١٤٣٨هـ

سشÓل يجري سشلسشلة من اÙادثات واŸششاورات

رئيسض ا÷مهورية يعود إا ¤أارضض الوطن
ع-اد رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة عبد
ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أامسس ،إا¤
أارضس ال- - -وط- - -ن ،ب- - -ع- - -د زي - -ارة
خ - -اصش - -ة Ÿدي - -ن - -ة غ- -رون- -وب- -ل
(ف- - -رنسش- - -ا) ،أاج- - -رى خÓ- - -ل - -ه - -ا
ف - -ح - -وصش - -ات ط- -ب- -ي- -ة دوري- -ة،
ب- - - -حسشب ب- - - -ي- - - -ان ل- - - -رئ - - -اسش - - -ة
ا÷مهورية.
أاوضش- -ح ال- -ب- -ي- -ان ،أان «رئ- -يسس
ا÷م - -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة عاد يوم الثÓثاء 15
نوفم 2016 Èإا ¤أارضس الوطن،
ب - -ع - -د زي- -ارة خ- -اصش- -ة Ÿدي- -ن- -ة
غ -رون -وب -ل ال -ف -رنسش -ي -ة أاج-رى
خÓ- -ل- -ه- -ا ف- -ح- -وصش- -ات ط- -ب- -ي- -ة
دورية».
وك-ان ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ليقة قد
توجه يوم  7نوفم 2016 Èإا¤
م -دي -ن -ة غ -رون -وب -ل ب-ف-رنسش-ا ‘
’ج - - - -راء
زي- - - - -ارة خ- - - - -اصش - - - -ة إ
فحوصشات طبية دورية.

..ويهنئ الرئيسض ﬁمود عباسض بذكرى إاعÓن قيام دولة فلسشطÚ
ب - -عث رئ - -يسس ا÷م - -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،برقية تهنئة اإ¤
رئيسس دولة فلسشط Úرئيسس السشلطة
ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي- -ة Ÿن- -ظ- -م- -ة ال- -ت -ح -ري -ر
الفلسشطينية ﬁمود عباسسÃ ،ناسشبة
ال- -ذك- -رى ’ 28إعÓ- -ن ق- -ي- -ام دول- -ة
فلسشط ،Úاأكد له فيها «دعم ا÷زائر
الثابت والدائم للششعب الفلسشطيني».
جاء ‘ برقية رئيسض ا÷مهورية« ،يطيب
‹ والشس -عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي الشس-ق-ي-ق ي-ح-ي-ي
ال-ذك-رى ال-ث-ام-ن-ة وال-عشس-ري-ن لإعÓ-ن ق-يام

خÓل ﬁادثاته مع بلمداح

العدوان الإسسرائيلي .ونحن على يق Úمن
اأن ه -ذا ال -نضس -ال سس -ي -ت-وج ب-ال-نصس-ر اŸوؤّزر
ب -اإذن ال -ل-ه واسسÎج-اع ا◊ق-وق اŸشس-روع-ة
للشسعب الفلسسطيني».
واأضس -اف ال -رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة« ،واأغ-ت-ن-م
ه -ذه السس -ان -ح -ة لأوؤك -د ل-ك-م دع-م ا÷زائ-ر
ال- -ث -ابت وال -دائ -م ل -لشس -عب ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي
اŸناضسل ودعمها الأكيد للجهود العربية
والدولية اŸبذولة ‘ سسبيل اإقامة الدولة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة اŸسس -ت -ق -ل -ة وع -اصس -م-ت-ه-ا
القدسض».

كاتب الدولة اÛري يششيد بجهود ا÷زائر ‘ اسشتتباب األمن
أاشش- -اد ك- -اتب ال- -دول- -ة اÛري اŸسش- -اع -د
اŸك- - -ل- - -ف ب- - -ال- - -عÓ- - -ق- - -ات السش- - -ي- - -اسش- - -ي - -ة
وا’ق -تصش -ادي-ة م-ع دول إاف-ري-ق-ي-ا والشش-رق
’وسشط وأامريكا بوسس تسشيلفسش ،Îبجهود
ا أ
’م -ن
ا÷زائ- -ر ال- -رام- -ي- -ة إا ¤اسش -ت -ت -ب -اب ا أ
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة ،م- -ؤوك -دا أان ب Ó-ده ل -ه -ا ن -فسس
ال-ت-ط-ل-ع-ات السش-ل-م-ي-ة وال-ع-ادل-ة باŸنطقة،
ب -حسشب م -ا ج -اء ،أامسس ‘ ،ب -ي-ان ل-ل-م-ج-لسس
الششعبي الوطني.
لدى اسستقباله من قبل رئيسض ÷نة الشسؤوون
اÿارجية والتعاون وا÷الية باÛلسض الشسعبي
ال -وط -ن -ي ن -ور ال -دي -ن ب -ل -م-داح ،أاشس-اد اŸسس-ؤوول
اÛري بـ «عراقة العÓقات الثنائية واعتÈها
مشسجعة لفتح آافاق شسراكة برŸانية واعدة بÚ
البلدين» ،مبديا رغبته «‘ تكثيف اللقاءات Ãا
يوطد العÓقات الثنائية ‘ ﬂتلف اŸيادين»
و»Œسس- - - -ي- - - -د ه- - - -ذه اŸب - - -ادرات ‘ اÛالت
القتصسادية والثقافية العلمية».
م -ن ج -ه-ت-ه اسس-ت-ع-رضض ب-ل-م-داح «ال-دور ال-ذي
تضسطلع به ا÷زائر ◊ماية السسلم واألمن ‘
اŸن -ط -ق -ة»› ،ددا ب -اŸن-اسس-ب-ة «ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
م- -وق- -ف ا÷زائ- -ر ال- -ث -ابت ال -ذي ي -عÎف ب -ح -ق
الشسعوب ‘ تقرير مصسÒها».
‘ ذات الصس- -دد ،دع- -ا إا« ¤ب- -ذل م- -زي -د م -ن
ا÷ه- -ود ل- -ف- -رضض احÎام وت- -ط -ب -ي -ق ال -ق -رارات
األ‡ي -ة ل -تصس -ف -ي -ة السس -ت -ع -م -ار م -ن الصس -ح-راء
الغربية».
وأاك -د السس -ي -د ب -ل -م -داح ب -ه-ذا اÿصس-وصض ،أان
«اإلره- -اب ل- -يسض ل- -ه ه- -وي- -ة ول دي- -ن» ،م- -ؤوك- -دا
باŸقابل «“سسك ا÷زائر Ãقاربة ا◊ل السسلمي
ألزمات اŸنطقة».

...يجري ﬁادثات مع أام Úعام
وزارة الششؤوون اÿارجية
أاك - -د ن - -ائب ك- -اتب ال- -دول- -ة ب- -وزارة الشس- -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة اÛري -ة تسس -ي -ف -لسس Îب -اسض ،أامسض،
با÷زائر العاصسمة ،أان بÓده «مسستعدة» لتعزيز
ت- -ع- -اون- -ه -ا م -ع ا÷زائ -ر وت -ن -وي -ع -ه ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت.
‘ تصسريح للصسحافة ،عقب لقاء عمل جمعه
باألم Úالعام لوزارة الشسؤوون اÿارجية حسسان
راب -ح -ي ،أاوضس -ح ب -اسض أان «اÙادث -ات شس -م-لت،

’ول ع- -ب- -د اŸالك سشÓ- -ل،
حّ- -ل ال- -وزي- -ر ا أ
’ول ،ب- - -ال - -ري - -اضس ‘ ،زي - -ارة
مسش- - -اء أامسس ا أ
رسشمية إا ¤اŸملكة العربية السشعودية تدوم
ي -وم ،Úت -ن-درج ‘ إاط-ار ال-ل-ق-اءات ال-دوري-ة
للحوار والتششاور ب Úمسشوؤو‹ البلدين.
كان ‘ اسستقبال سسÓل Ãطار الرياضض الدو‹،
األمﬁ Òمد بن نايف بن عبد العزيز ،و‹ّ العهد،
نائب رئيسض ›لسض الوزراء وزير الداخلية.
واسس -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر األول ع -ب -د اŸالك سس Ó-ل،
أامسض ،بالرياضض ،من قبل العاهل السسعودي اŸلك
سسلمان بن عبد العزيز.
وق -د ” السس -ت -ق -ب -ال ب -حضس -ور ال-وف-د ال-وزاري
اŸرافق للوزير األول ‘ هذه الزيارة والذي يضسم
ك Óمن وزير الشسؤوون اŸغاربية وال–اد اإلفريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل ،وزير
الصسناعة واŸناجم عبد السسÓم بوشسوارب ،وزير
الطاقة نور الدين بوطرفة ووزير الفÓحة والتنمية
الريفية عبد السسÓم شسلغوم.
وخÓ-ل ت-واج-ده ب-ال-ع-اصس-م-ة السس-عودية ،يشسارك
الوزير األول ‘ منتدى اقتصسادي يخصسصض لتشسجيع
اŸت -ع -ام-ل Úالق-تصس-ادي Úب-ال-ب-ل-دي-ن ع-ل-ى ت-ط-وي-ر
السس -ت -ث -م -ار اŸن -ت -ج وت -ك-ث-ي-ف م-ب-ادرات الشس-راك-ة
الكفيلة بتعزيز عÓقات األعمال القائمة بينهما.

يسشتقبل وزير الدولة للششؤوون اÿارجية السشعودي
إاسستقبل الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،أامسض،
بالرياضض ،وزير الدولة للشسؤوون اÿارجية السسعودي
الدكتور نزار بن عبيد مد ،Êالذي بحث معه سسبل
دفع التعاون الثنائي ‘ ﬂتلف اÛالت.
وق -د ج -رت اÙادث ب -حضس -ور ال-وف-د ال-وزاري
اŸرافق للوزير األول ‘ هذه الزيارة والذي يضسم
ك Óمن وزير الشسؤوون اŸغاربية وال–اد اإلفريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل ،وزير
الصسناعة واŸناجم عبد السسÓم بوشسوارب ،وزير
الطاقة نورالدين بوطرفة ووزير الفÓحة والتنمية
الريفية عبد السسÓم شسلغوم.

...وزير التجارة والسشتثمار السشعودي
اسس -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر األول ع -ب-د اŸالك سسÓ-ل،
ب -ال -ري -اضض ،وزي-ر ال-ت-ج-ارة والسس-ت-ث-م-ار السس-ع-ودي
ماجد القصسبي.
وق -د ” السس -ت -ق -ب -ال ب -حضس -ور وزي-ر الصس-ن-اع-ة
واŸناجم عبد السسÓم بوشسوارب ووزير الفÓحة
وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ع-ب-د السسÓ-م شس-ل-غ-وم ،ال-ل-ذي-ن
ي -راف -ق -ان ال -وزي -ر األول ‘ زي -ارت -ه ال -رسس-م-ي-ة إا¤
اŸملكة العربية السسعودية.

...وزير العمل والتنمية الجتماعية السشعودي
اسستقبل الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،أامسض،
ب -ال -ري -اضض ،وزي -ر ال -ع -م -ل وال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة

ع Ó-وة ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات السس-ي-اسس-ي-ة ب Úا÷زائ-ر
واÛر ،تعزيز العÓقات الثنائية ب Úالبلدين
وتنويع تعاونهما ‘ ﬂتلف ›الت التنمية».
‘ ذات السسياق ،أاكد اŸسسؤوول اÛري أان
ال -ط -رف Úت -ن -اول «أاف -اق ت -ط-وي-ر ه-ذا ال-ت-ع-اون،
لسسيما ‘ ›الت التجارة والفÓحة والصسناعة
ال -غ -ذائ -ي -ة والسس -ي -اح -ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإلعÓ-م
والتصسال وصسناعة السسيارات والتعليم والبحث».
كما أابرز باسض« ،أاهمية تبادل وفود رجال
األعمال ب Úالبلدين ومضساعفتها بغرضض إايجاد
فرصض جديدة لÓسستثمار» ،معلنا عن «زيارة وفد

١٧١٨٤

اسشتُقبل بالرياضس من قبل العاهل السشعودي

بعد فحوصشات طبية دورية ‘ غرونوبل

دولة فلسسط ،Úاأن اأتوجه اإ ¤فخامتكم،
باإسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة واأصسالة عن
نفسسي ،باأصسدق التها Êواأزكى التÈيكات،
داعيا اŸو ¤العلي القدير اأن يد Ëعليكم
موفور الصسحة والعافية واأن يعيد عليكم
هذه اŸناسسبة وقد حقق شسعبكم الشسقيق
ما يصسبو اإليه ‘ ا◊رية والنعتاق».
وت- -اب- -ع رئ- -يسض ال- -دول -ة ق -ائ « :Ó-واإن -ه -ا
Ÿناسسبة نسستذكر ونحيي فيها كفاح ونضسال
الشس- -عب ال- -ف -لسس -ط -ي -ن -ي الأب -ي ‘ دف -اع -ه
اŸشسروع عن اأرضسه ومقدسساته ‘ مواجهة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ع -ن غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة ل-ب-وداب-يسست إا¤
ا÷زائر ‘ اŸسستقبل القريب».
كما أاشسار ذات اŸسسؤوول ،إا ¤أان لقاءه مع
األم Úالعام لوزارة الشسؤوون اÿارجية كان «جد
ث- -ري» و»ج- -د م- -ف- -ي -د» ،م -ع -رب -ا ع -ن ارت -ي -اح -ه
«ل -ل -ع Ó-ق -ات ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ا÷ي-دة» ال-ق-ائ-م-ة بÚ
البلدين.
وأاكد أايضسا على «الدور اÙوري» للجزائر ‘
اŸغ- -رب ال- -ع -رب -ي ،واصس -ف -ا اي -اه -ا بـ «ال -ط -رف
األسس- -اسس- -ي لضس- -م -ان السس -ت -ق -رار والزده -ار ‘
اŸنطقة».

السسعودي مفرج بن سسعد ا◊قبا.Ê
وك- -ان سسÓ- -ل ق- -د اسس -ت -ق -ب -ل م -ن ط -رف خ -ادم
ا◊رم Úالشسريف ÚاŸلك سسلمان بن عبد العزيز آال
سسعود.
وق - -د سس - -م - -حت اÙادث - -ات ال - -ت - -ي دارت بÚ
ا÷انب ،Úبتقييم العÓقات الثنائية ودراسسة السسبل
والوسسائل الكفيلة بتعزيزها ‘ شستى اÛالت،
باإلضسافة إا ¤تبادل وجهات النظر بشسأان عديد
ال -قضس -اي -ا ال -دول -ي -ة واإلق -ل -ي -م -ي -ة ذات اله -ت -م -ام
اŸشسÎك.

..ومدير صشندوق السشتثمارات العامة
إاسستقبل الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،أامسض،
ب -ال -ري -اضض ،م-دي-ر صس-ن-دوق السس-ت-ث-م-ارات ال-ع-ام-ة
السسعودي ياسسر الرميان.

..ويسشتقبل من و‹ العهد السشعودي
اأسستقبل الوزير الأول عبد اŸالك سسÓل،
مسساء اأمسض ،بالرياضض ،من قبل الأمﬁ Òمد
ب -ن ن -اي -ف ب -ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز ،و‹ ال-ع-ه-د ن-ائب
رئ- - -يسض ›لسض ال- - -وزراء وزي- - -ر ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
السسعودي.
وقد سسمح هذا اللقاء للجانب Úبالتطرق اإ¤
العÓقات الثنائية وسسبل تعزيزها وتطويرها
ن -ح -و الأفضس -لÃ ،ا ي -خ -دم مصس-ل-ح-ة الشس-ع-بÚ
الشسقيق Úا÷زائري والسسعودي.
هذا اللقاء ،اأقام و‹ العهد السسعودي ماأدبة
عشساء على شسرف سسÓل والوفد اŸرافق له.

ﬁادثات جزائرية  -سشعودية بالرياضض
حول تعزيز التعاون الثنائي
اأجرى الوزراء اŸرافقون للوزير الأول عبد
اŸالك سس Ó-ل ‘ زي -ارت -ه ال -رسس -م-ي-ة ل-ل-ع-رب-ي-ة
السسعودية ،اأمسض ،بالرياضضﬁ ،ادثات مع عدد
من الوزراء واŸسسوؤول Úالسسعودي“ ،Úحورت
حول سسبل تعزيز التعاون الثنائي ب Úالبلدين
‘ ﬂتلف اÛالت.
‘ ه- - -ذا الصس- - -دد– ،ادث وزي- - -ر الشس - -وؤون
اŸغاربية وال–اد الإفريقي وجامعة الدول
العربية عبد القادر مسساهل ،مع وزير الدولة
للشسوؤون اÿارجية نزار بن عبيد مد.Ê
كما –ادث كل من وزير الصسناعة واŸناجم
ع - -ب- -د السسÓ- -م ب- -وشس- -وارب ،ووزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة
نورالدين بوطرفة ،على انفراد ،مع مسستشسار
وزير الطاقة السسعودي عبد الرحمان اآل عبد
الكر.Ë
من جانبه ،اإلتقى وزير الفÓحة والتنمية
الريفية عبد السسÓم شسلغوم ،بنظÒه السسعودي
عبد الرحمان الفضسلي.

مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري
وقعت ا÷زائر والسشعودية ،أامسس ،بالرياضس،
م -ذك -رة ت -ف-اه-م ت-خصس ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘
اÛال التجاري وهذا Ãناسشبة الزيارة الرسشمية
’ول عبد اŸالك سشÓل ،إا¤
التي يقوم بها الوزير ا أ
اŸملكة العربية السشعودية.
وقع على هذا التفاق عن ا÷انب ا÷زائري ،وزير
الشس -ؤوون اŸغ-ارب-ي-ة وال–اد الف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة ال-دول
العربية عبد القادر مسساهل ،وعن ا÷انب السسعودي وزير
التجارة والسستثمار ماجد القصسبي.
تتعلق التفاقية أاسساسسا ،بحماية اŸسستهلك ومراقبة

نوعية السسلع واÿدمات ‘ إاطار التبادل التجاري بÚ
البلدين.
وقد سسجلت التبادلت التجارية ب Úالبلدين ما قيمته
 ٦١9مليون دولر ‘  ،٢٠١٥حيث بلغت قيمة الواردات
ا÷زائرية ما يفوق  ٦١٢مليون دولر ‘ ،ح ⁄ Úتتجاوز
الصسادرات ا÷زائرية لهذا البلد  ٧مÓي Úدولر.
وكانت اÙادثات التي دارت ب Úوفدي البلدين ،قد
سسمحت بإاجراء تقييم شسامل للتعاون الثنائي ودراسسة
السسبل والوسسائل الكفيلة بتطويره وتنويعه ‘ ﬂتلف
اÛالت.

عÓقات ‡يزة وششراكة واعدة
لول عبد اŸالك سسÓل إا ¤اŸملكة
تدخل زيارة الوزير ا أ
العربية السسعودية ‘ ،إاطار تعزيز العÓقات ب Úالبلدين
لن-ه-ا ت-ع-ن-ي ك-ام-ل ال-دول ال-ع-رب-ي-ة
ال -ت -ي ت-ع-ت Èم-فصس-ل-ي-ة ،أ
لسسÓمية ،بالنظر Ÿكانة الدولت.Ú
وا إ
تعزز الزيارة العÓقات الثنائية ب Úبلدين وضسعت فوق
ك -ل اع-ت-ب-ار ،ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى م-ب-دإا ع-دم ال-ت-دخ-ل ‘ الشس-ؤوون
لخر.
الداخلية واحÎام مواقف ا آ
ي -ع -ت Èم -وق -ف السس-ع-ودي-ة م-ن الج-ت-م-اع غ Òال-رسس-م-ي
Ÿنظمة «أاوبك» ،الذي احتضسنته ا÷زائر نهاية سسبتمÈ
اŸاضسي ،اŸوافق على تخفيضض إانتاج البÎول ،دلي Óقاطعا
على أان الحÎام هو السسمة الغالبة على العÓقات بÚ
ال -ب -ل -دي -ن وم-راع-اة اŸصس-ال-ح اŸشسÎك-ة واŸب-ادرات ال-ت-ي

تصسبّ ‘ الصسالح العام ،خاصسة للعرب واŸسسلم ،Úوهي ما
يجمع البلدين أاك Ìما يفرق بينهما.
وأاظ -ه -رت اÙادث -ات ال -ت -ي ج-م-عت مسس-ؤوو‹ ال-ب-ل-دي-ن
اله -ت -م -ام ال-ب-ال-غ بشس-ؤوون ال-ط-اق-ة وال-ت-حضس Òل-ق-م-ة أاوبك
اŸنتظرة نهاية الشسهر ا÷اري بفيينا ،وما سستسسفر عنه من
لن -ت -اج وال -دول ال-ت-ي سس-تسس-ت-ف-ي-د م-ن
ق -رارات ت -خ -ف -يضض ا إ
السس -ت -ث-ن-اءات ،ك-ن-ي-جÒي-ا ول-ي-ب-ي-ا ،ل-ل-وصس-ول إا ¤أاسس-ع-ار ‘
لزمة
مسستوى تطلعات سستسساهم ‘ التقليل من ضسغط ا أ
اŸالية والقتصسادية التي تهدد الكث Òمن الدول.
كما أان ارتفاع نسسب العجز والدْين الداخلي واÿارجي
وارت-ف-اع ت-ك-ال-ي-ف ال-دع-م الج-ت-م-اع-ي ،ك-ل-ه-ا أام-ور تفرضض
ال -ت -ح -رك لضس -م -ان اسس -ت-م-رار مسسÒة ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف

البلدان ،خاصسة البÎولية .وهو أامر تتفق عليه ا÷زائر
والرياضض.
وت- -ؤوك- -د اŸؤوشس- -رات ،م- -ن خÓ- -ل حضس- -ور وزراء ال- -ط- -اق -ة
والصس- -ن- -اع -ة والشس -ؤوون اŸغ -ارب -ي -ة والإف -ري -ق -ي -ة م -ن ا÷انب
ا÷زائري ،اÙاور الكÈى للزيارة التي تتمثل ‘ مناقشسة
األوضساع العربية وإامكانات ترقية سسبل السستثمار ب ÚالدولتÚ
ودراسسة ﬂتلف التحولت اإلقليمية والعاŸية للتقليل من بؤور
التوتر ومسساعدة العا ⁄العربي واإلسسÓمي على Œاوز مرحلة
م -ا يسس-م-ى بـ «ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي» ال-ت-ي اسس-ت-ن-زفت ك-ل ال-ق-درات
العربية ورفعت من ميزانيات التسسلح.
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أاك Èعائق أامامهم قانون الصصرف ا◊ا‹

مصشدرون يطالبون Ãراجعة التششريع لتسشويق منتجاتهم للخارج
لجنبية ضصرورة حتمية
لسصواق ا أ
فتح مكاتب “ثيل با أ
لزيد من  ١8٠يوم
لموال أ
لوكال“ :ديد آاجال اسصÎجاع ا أ
لزيد من  ١8٠يوم واتخاذ تدابÒ
أاكد ﬁافظ بنك ا÷زائر ﬁمد لوكال أامسس“ ،ديد آاجال اسصÎجاع أاموال التصصدير أ
لول من سصنة  ،٢٠١٧وأافاد ‘ الوقت ذاته بأان سصعر صصرف الدينار مقارنة
ﬁفزة للمصصدرين ا÷زائري ÚخÓل الثÓثي ا أ
لجنبية منذ جويلية اŸاضصي.
بالعمÓت ا أ

حمزة ﬁصسول

باششرت وزإرة إلتجارة سشلسشلة لقاءإت ب Úعدد من
إŸصش - -دري Úإ÷زإئ - -ري ÚوإŸؤوسشسش - -ات إŸال - -ي - -ة
وإ◊ك- -وم- -ي- -ة قصش -د رف -ع إل -ع -ق -ب -ات أإم -ام إيصش -ال
إŸنتجات إلوطنية إ ¤إألسشوإق إألجنبية ،وجرى
إللقاء إألول مع ﬁافظ بنك إ÷زإئر ﬁمد لوكال.
إŸصشدرون أإجمعوإ على أإن أإك Èعائق أإمامهم هو
قانون إلصشرف إ◊ا‹ ،إلذي ل يضشمن إلتسشهيÓت
وإلتحفيزإت إلضشرورية على غرإر ما هو قائم ‘
كث Òمن إلدول ،وقال رئيسض جمعية إŸصشدرين
إ÷زإئري Úعلي باي ناصشري ““إلقانون مر عليه 10
سش -ن -وإت وي -ن -ب -غ -ي أإن ي-وإكب إل-ت-ط-ورإت إ◊اصش-ل-ة
عاŸيا““.
ودعا إ ¤فتح مكاتب “ثيلية ‘ إÿارج ،تسشاعد
إŸصشدرين إلوطني Úعلى معرفة إألسشوإق إألجنبية
وتو‹ مهام إلتوزيع وجذب إلزبائن ،وطرح عبد
إلرحمان عبد حمادي رئيسض ›لسض إدإرة ›مع
كوندور إششكالية تسشويق خدمات ما بعد إلبيع دون
ضشمانات عكسض إŸنتوج إلنهائي.
ودعا إŸدري إلعام Ÿؤوسشسشة إيريسض ،جما قيدوم
إ ¤خلق فروع للبنوك إ÷زإئرية خاصشة ‘ إلبلدإن
إإلفريقية مؤوكدإ أإن لذلك أإهمية إسشÎإتيجية‘ ،
ح- -م- -اي- -ة إŸصش- -در وم- -ن- -ت- -وج- -ه ،وإج -ت -م -ع أإغ -لب
إŸت -دخ -ل Úع -ل -ى ضش -رورة إع -ادة إل-ن-ظ-ر ‘ آإج-ال
إسشÎج -اع أإم-وإل ع-م-ل-ي-ات إل-تصش-دي-ر ،وإل-ت-ي ك-انت
تÎإوح ب 120 Úإ 180 ¤يوم ،ومكن يتجاوز إŸدة
سشيحصشل على مسشتحقات بالعملة إلوطنية بنسشبة
 100باŸائة.
وجاءت إجابات ﬁافظ بنك إ÷زإئر ﬁمد لوكال
على هذه إلنششغالت بالتأاكيد على فتح إلباب أإمام
كل إŸتعامل Úوإلعمل على رفع إلعرإقيل خدمة
ل Ó-ق -تصش -اد إل -وط-ن-ي وت-ن-وي-ع-ه وإÿروج م-ن دإئ-رة
إل-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-م-ح-روق-ات م-ن ج-ه-ة و–صش-ي-ل إل-ع-م-لة

قسسنطينة :مفيدة طريفي

إلصشعبة من جهة ثانية.
وإسش -ت -ط -رد ل -وك -ال ،ب -أان إألم -ر ي -ح -ت -اج إ ¤مسش-ار
تدريجي يؤودي ‘ إلنهاية على رفع كافة إألعباء
مششÒإ ع- -دم إŸرإج- -ع- -ة إ÷ذري- -ة ل- -ل- -م- -ن -ظ -وم -ة
إلقانونية.
وقال أإنه إبتدإء من إلثÓثي إألول من  ،2017سشيتم
وضشع إجرإءإت جديدة ،على غرإر “ديد آإجال
إسشÎجاع أإموإل عمليات إلتصشدير ملمحا إلمكانية
رفعه إ ¤حوإ‹ سشنة بدل  180يوم إ◊الية.
وأإع -ل -ن ت-ن-ظ-ي-م سش-وق إل-ع-م-ل-ة إلصش-ع-ب-ة Ãا يضش-م-ن
مصش -ال -ح إŸصش-دري-ن ،م-ن خÓ-ل إع-ت-م-اد إل-ف-ات-ورة
إألصش -ل -ي -ة ‘ خ Ó-ل ع -م -ل-ي-ة –وي-ل إŸب-ل-غ إŸا‹
إÙصشل من إلتسشويق إ ¤إلدينار أإخذإ بتحولت
سشعر إلصشرف.
‘ إŸقابل أإوضشح لوكال إ ¤أإنششأا فروع للبنوك
إلوطنية ‘ إفريقيا لبد أإن Áر ع Èخوضض Œربة
‘ أإوروبا.

بوضصياف من قسصنطينة:

على صشعيد آإخر كششف لوكال ،عن إتخاذ تدإبÒ
ج -دي -دة ل -تشش-ج-ي-ع إل-ق-روضض إل-ب-ن-ك-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رإر
تسشقيف نسشبة إلفوإئد ،وقال ““ أإن إلزمة إŸالية
سشÎف -ع إل -ط -لب ع -ل -ى إل -ق -روضض إل-ب-ن-ك-ي-ة وق-ررن-ا
تسش-ق-ي-ف نسش-ب-ة إل-ف-ائ-دة ضش-م-ان-ا لسش-ت-مرإر حركية
نششاط إلبنوك وإ◊فاظ على مصشلحة إلزبائن““.

سشعر صشرف الدينار مسشتقر
أإكد ﬁافظ بنك إ÷زإئر ،أإن سشعر صشرف إلدينار
إ÷زإئ-ري م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-مÓ-ت إألج-نبية وبالخصض
(إل -ي -ورو وإل-دولر) ،ع-رف إسش-ت-ق-رإر م-ن-ذ ج-وي-ل-ي-ة
إŸاضشي ،وأإفاد أإنه بعد إنهياره إ 1.90 ¤يورو عاد
ليسشتقر ‘  1.24يورو بتاريخ  19أإوت  ،2016ولفت
إ ¤أإن إرتفاع إلدولر أإول أإمسض إ 1.11 ¤جاء
ظرفيا فقط وسشينخفضض إألسشبوع إŸقبل ليصشل إ¤
 1.10دولر.

إلعاŸية أإن ينتقل من  380مليون إ¤
 480مليون مصشاب آإفاق .2025
وعلى هامشض إحياء إليوم إلعاŸي
Ÿكافحة إلسشكري قال بوضشياف أإن
دإئرته إلوزإرية تضشع مهمة مكافحة
إل-دإء ضش-م-ن أإول-وي-ات-ه-ا ،ب-اع-تبار أإن
نسشبة إنتششاره ‘ إ÷زإئر تقدر ما
ب 9 ÚباŸائة و 12باŸائة حسشب
إل - -درإسش - -ات إل- -ت- -ي أإج- -ريت ع- -ل- -ى
شش- - -ري- - -ح- - -ة م - -ن إلسش - -ك - -ان تÎإوح
أإعمارهم من  25سشنة فما فوق.
وق- -ال إل- -وزي- -ر ‘ ذإت إلسش- -ي- -اق أإن
إل -وضش -ع -ي -ة ق -د تشش -ك -ل مسش -ت -ق -ب  Ó-ع-ب-ئ-ا إج-ت-م-اع-ي-ا
وإق -تصش -ادي -ا ث -ق -ي  ،Ó-ل -ه -ذإ ” وضش-ع ﬂط-ط وط-ن-ي
إسشÎإت -ي -ج -ي م-ت-ع-دد إل-ق-ط-اع-ات لسش-ن-ة 2019-2015
وإÿاصض Ãك- -اف- -ح -ة ع -وإم -ل إÿط -ر إŸششÎك -ة بÚ
إألم -رإضض غ ÒإŸت -ن -ق -ل -ة وك -ذإ وضش -ع ÷ن -ة وط -ن -ي-ة
متعددة إلقطاعات مكونة من ‡ثل Úعن  14وزإرة
و 06ج -م -ع -ي -ات وط -ن -ي -ة وخÈإء ج -زإئ-ري ‘ Úه-ذإ
إÛال.
و‘ هذإ إإلطار ” إلÎكيز على إجرإءإت إلوقاية
وإŸكافحة من أإربع عوإمل أإسشاسشية يأاتي ‘ مقدمتها

إلتكوين حيث ” تكوين ما يزيد عن
 3000ط -ب -يب ع-ام خÓ-ل  2016وما
ي-ق-ارب  360ط-ب-يب ع-ام م-ن ت-ك-وي-ن
Óمرإضض غÒ
حول إلوقاية إلششاملة ل أ
إŸتنقلة و  118آإخرين حول إلتعليم
إلعÓجي.
إسش- -ت- -ه- -دفت ع- -م- -ل- -ي- -ة إل- -ت- -ك- -وي -ن
إŸت-دخ-ل Úع-ل-ى مسش-ت-وى إل-ه-ي-اكل
إ÷وإرية من إأجل –سش Úمعرفة
وق -درإت إلأط -ب -اء إل -ع -ام Úإل -ذي -ن
سشيششاركون إلأطباء إŸسشتششارين ‘
مششروع قانون إلصشحة إ÷ديد.
وبحسشب بوضشياف فان عامل إŸرجعية إلوطنية وكذإ
عامل إإلعÓم إلصشحي و إلكششف نال إهتماما خاصشا
لÎقيته ع Èتطوير حمÓت إلتششخيصض منذ سشنتÚ
وإلتي تعتمد على تنظيم قرى إلسشكري وإلتي مسشت
 24ولية منها قسشنطينة خÓل هذه إلسشنة ،2016
مؤوكدإ على أإهمية إلعمل إ÷وإري لتوعية إŸوإطن
ب -خ -ط-ر إل-دإء ،م-ا يسش-م-ح ب-ال-ب-حث ع-ن إŸضش-اع-ف-ات
وتقد Ëإلنصشائح إلغذإئية وإلششروع ‘ إلدعم إلنفسشي
وإدخال إŸريضض إلذي يتم تششخيصشه ضشمن مسشار
إلعناية وإŸتابعة.

افتتح اŸلتقى الدو‹ للتعليم عن بعد بجامعة تيزي وزو

حجار يثمن التجربة ا÷زائرية ويحث على لغة ا◊وار ب Úالششركاء
أاك -د وزي -ر ال -ت -ع -ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
الطاهر حجار لدى إاشصرافه على افتتاح اŸلتقى
ال -دو‹ ح -ول ال -ت -ع -ل -ي -م ع -ن ب-ع-د ب Úال-ن-ظ-ري-ة
لداب واللغات
والتطبيق الذي احتضصنته كلية ا آ
ب-ج-ام-ع-ة ت-ي-زي وزو ““أان ال-ت-ج-رب-ة ال-تي قامت بها
الوزارة ‘ ›ال التعليم عن بعد ‘ طور اŸاسصÎ
ع Èخمسس جامعات من الوطن قد أاعطت نتائج
مشص -ج -ع -ة ،ح -يث ي -ت -اب -ع ح -ال -ي -ا  5آالف ط- - -الب
ت -ع -ل -ي-م-ه-م ‘ ه-ذا ال-ن-م-ط ال-ذي ي-ع-ت Èت-ك-م-ي-ل-ي-ا
ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ا◊ضص-وري ‘ ،ان-ت-ظ-ار ت-ع-م-يم التجربة
لخرى.
لباقي ا÷امعات ا أ

تيزي وزو :ز /كمال

ثمن إلطاهر حجار Œربة إلتعليم عن بعد إلتي بدأإت
تتوسشع تدريجيا ‘ إ÷امعات إ÷زإئرية لفائدة إلطلبة
وف-ئ-ات ﬁددة ب-ذإت-ه-ا ي-ت-ع-ذر ع-ل-ي-ه-ا م-وإصش-ل-ة إل-ت-ع-ل-يم
إ◊ضشوري ،مششÒإ ‘ هذإ إلصشدد ““أإن إلعملية سشتسشمح
بالسشتغÓل إلعق ÊÓللموإرد إلبششرية ومعا÷ة مششكلة
نقصض إلتأاط ÒإألكادÁي ‘ بعضض إلتخصشصشات إ÷امعية
بالسشتفادة من مزإيا إلتكنولوجيا إ◊ديثة على غرإر
إÙاضشرإت إلتلفزيونية عن بعد إلتي تتيح لعدد كب Òمن
إلطلبة ‘ ﬂتلف جامعات إلوطن Ãتابعة ﬁاضشرة

نواب يرافعون لتخفيف اأ’عباء الضشريبية عن اŸواطن

أاث -ار السص -ع -ر اŸرج-ع-ي ل-ل-بÎول اÙدد ‘
مشصروع قانون اŸالية واŸيزانية  ٢٠١٧بـ5٠
دولرا ح- -ف- -ي- -ظ- -ة ن- -واب اÛلسس الشص- -ع- -ب- -ي
ال-وط-ن-ي ،ح-يث تسص-اءل-وا ع-ن ك-ي-ف-ي-ة إاق-امة
توازنات مالية ‘ ،حالة انخفاضس سصعره دون
ه -ذا اŸسص -ت-وى ،وذلك ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اسص-ت-م-رار
تذبذب السصوق النفطية ،وتوقعات اÈÿاء
‘ اÛال ،التي تؤوكد أانه لن يرتفع إا ¤أاكÌ
من  6٠دولرا ‘ أاحسصن الأحوال.

إŸوإطن ‘ إلنهاية.
وإقÎح هذإ إلنائب على إ◊كومة إجرإء مششاورإت
إقتصشادية وإسشعة مع كل إلفاعل ،Úألن إألزمة ل
–ل من جهة وإحدة ،مششددإ على أإهمية إعادة
إلنظر ‘ سشلم إألجور ،وبخصشوصض قضشية تسشوية
إلبناءإت ،أإكد أإنها جاءت بإاجرإءإت غريبة جدإ
مسشتحيل تطبيقها ،ويرى أإنها تسشبح عكسض إŒاه
إ◊كومة ‘ ﬁاولة –صشيل مبالغ مالية وقال إنها
تدفع باŸوإطن Úوأإصشحاب إلعقارإت بالتوجه إ¤
إلسشوق إŸوإزية.

ك- -ان إل- -ن- -ق -اشض سش -اخ -ن -ا أإمسض ب Úن -وإب إÛلسض
إلششعبي إلوطني من ﬂتلف إلتششكيÓت إلسشياسشية،
بلغ درجة إلتقاذف بالتهم ،و إŸزإيدإت ‘ من
يحب أإك Ìهذإ إلبلد وإلششعب ،ومنهم من إغتنم
إلسشانحة ليحول إلغرفة إلسشفلى للŸÈان إ ¤منÈ
◊ملة إنتخابية مسشبقة ،حيث نال إ◊ديث عن
مششاكل إلوليات إلتي Áثلونها حصشة إألسشد ‘ جل
م -دإخ Ó-ت إل -ن -وإب ،م -ط -ال -ب Úوزرإء
إل-ق-ط-اع-ات إŸع-ن-ي-ة ب-التدخل وإيجاد
حلول لها ،وكان ذلك Ãثابة إسشتفاقة
متأاخرة وﬁاولة لسشتدرإك إألمور،
وإث-ب-ات أإن-ه-م ي-دإف-ع-ون ع-ن إŸصش-ال-ح
إلجتماعية.
وإتضشح ذلك من خÓل إلÎكيز على
ضش- - -رورة إ◊ف - -اظ ع - -ل - -ى إŸك - -اسشب
إلج -ت -م -اع -ي -ة و إل -رف -ع م -ن ق -ي -م -ة إل -ت -ح -وي Ó-ت
إلجتماعية ،و Œسشيد إŸششاريع إلتي مضشى عليها
زم -ن ط -وي -ل ،و ⁄ي -ت -ذك -روه -ا سش -وى ‘ آإخ-ر دورة
برŸانية لهم ،غ Òأإن هناك من إلنوإب من تدخلوإ
‘ صشميم إŸوضشوع ،و ناقششوإ مششروع إلقانون كل
وإحد حسشب قناعته ،ومن منظور ينسشجم وإلتوجه
إلسشياسشي إلذي يتبناه.

أاحزاب اأ’غلبية تثمن واŸعارضشة تتحفظ
ومن جهته ،قال قادة جليد من إلتجمع إلوطني
إل- -دÁق- -رإط -ي ،ع -ل -ى ضش -رورة أإن ت -ك -ون إألع -ب -اء
إإلضشافية من خÓل إلرسشوم إ÷ديدة إلتي جاءت
‘ نصض إŸششروع ““عادلة ب ÚإŸوإطن ،““Úوذلك من
خÓل إإلبقاء على إلسشياسشة إلجتماعية ‘ ،إطار
إل -ق -ي -م إإلسش Ó-م -ي -ة ،وت-ط-ب-ي-ق-ا Ÿا
تضشمنه بيان أإول نوفم ،Èكما إقÎح
أإن تكون هناك إجرإءإت Ÿرإفقة
إŸششاريع إلسشتثمارية.
كما إقÎح إلباي بوخبزة عن حزب
إل - -ف - -ج - -ر إ÷دي - -د ضش- -رورة وضش- -ع
إجرإءإت صشارمةÙ ،اربة ““مافيا
إلغشض وإلتهرب إلضشريبي““ ،مششÒإ
إ ¤أإن مششروع إلقانون  ،2017يعتÈ
ث -ا Êمشش -روع ي -وضش-ع ب-ع-د ت-رإج-ع أإسش-ع-ار إل-بÎول،
ويرى ضشرورة تطبيق إلقانون حتى ‘ ما يتعلق
قانون إŸالية.
أإما إلنائب نورة ﬁيوت عن حزب جبهة إلقوى
إلششÎإكية ،فقد إعتÈت أإن إلقانون غابت عنه
إلنظرة إلسشتششرإفية ،و أإبدت نوع من إلتششاؤوم ‘
م -ن -اقشش -ت -ه-ا Ÿضش-م-ون إل-نصض إل-ق-ان-و ،Êوت-رى إن-ه
سشيكون هناك تعطل Ùركات إلنمو ،و ضشغوطات
ك -بÒة ع -ل -ى إل -ت-وإزن-ات إŸال-ي-ة ،م-ط-ال-ب-ة ب-ت-فسشÒ
إلزيادإت إلتي جاءت فيه ،مبدية تخوف من أإن
إنعكاسشاته سشتكون على إلطبقة إلششغيلة ،متوقعة أإن
يتم إللجوء إ ¤تسشريح إلعمال ‘ قطاع إلوظيف
إلعمومي وإلقطاع إلقتصشادي إÿاصض.
وبالنسشبة للنائب زهرة بن جدو عن حزب جبهة
إلتحرير إلوطني ،وبالرغم من أإنها ثمنت ما جاء به
من إجرإءإت تصشب ‘ إŒاه ترششيد إلنفقات ،إل
أإنها إقÎحت باŸقابل ،سشن ضشرإئب على إلتبغ
وإŸششروبات إلكحولية ،باإلضشافة إ ¤إعادة إلنظر
‘ قيمة إلطابع إÿاصض بجوإز إلسشفر إلبيومÎي.
وŒدر إإلششارة إ ¤أإنه نظرإ للعدد إلكب Òألسشئلة
إلنوإب إلتي Œاوزت  100سشؤوإل ،فإان رد إلوزير
سشيكون إليوم.

السشعر اŸرجعي 50
دو’را يث Òالتسشاؤول
ونظرة اسشتششرافية
’حتواء اأ’زمة مطلب ملح

التكوين الصصحي والعمل ا÷واري Ÿكافحة داء السصكري

خÓل إششرإفه على فعاليات إلقرية إŸتنقلة لدإء
إلسشكري –ت ششعار ““فلÔإقب إلسشكري““ ،أإكد إلوزير
إل-ت-زإم إ÷زإئ-ر ب-ال-ت-ط-ب-ي-ق إلصش-ارم ل-تصشريح إ÷معية
 ·ÓإŸت -ح -دة ح -ول إل -وق -اي -ة وم -رإق -ب -ة
إل- -ع- -ام -ة ل  -أ
إألمرإضض غ ÒإŸتنقلة إلصشادر ششهر سشبتم،2011 È
م -ع -تÈإ أإن إألم -رإضض غ ÒإŸت -ن -ق-ل-ة ك-دإء إلسش-ك-ري،
–ديا يوإجه إألنظمة إلصشحية ع Èإلعا ⁄مرجعا
إلسش -بب ‘ إرت -ف -اع نسش -ب -ت -ه -ا إŸت -زإي-دة إ ¤إل-ع-ادإت
إل-غ-ذإئ-ي-ة إلسش-ي-ئ-ة وإن-ع-دإم إل-نشش-اط إل-بد ÊوإلتدخÚ
وهي ـ حسشبه ـ إŸششكلة إلتي توإجه إلصشحة إلعمومية
نظرإ لتطوره ع Èإلعا ⁄إذ تتوقع منظمة إلصشحة

17184

خÓل مناقشصتهم قانون اŸالية ٢٠١٧

حياة  /ك

تأاجيـ ـ ـ ـ ـ ـل مناقششـ ـ ـ ـ ـ ـة قانـ ـ ـ ـ ـ ـون الصشحـ ـ ـ ـ ـ ـة إا ¤ديسشمـ ـ ـ ـ ـ Èالداخـ ـ ـ ـ ـ ـل
أاع -ل-ن وزي-ر الصص-ح-ة وإاصصÓ-ح اŸسص-تشص-ف-ي-ات
عبد اŸالك بوضصياف ،أامسس ،بقسصنطينة تأاجيل
مناقشصة قانون الصصحة ا÷ديد الذي كان من
لربعاء ،إا¤
اŸتوقع طرحه للمناقشصة اليوم ا أ
السص -اب -ع ديسص -م Èال -داخ-ل .وأاضص-اف ال-وزي-ر أان
مشصروع القانون الذي حظي باسصتشصارة موسصعة
لن على
من أاهل الختصصاصس والشصركاء هو ا آ
ط-اول-ة ن-واب ÷ن-ة الصص-ح-ة ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي
الوطني.

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

إلعدد
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وإحدة ‘ نفسض إلتوقيت““ ،وهنا أإششار
إŒ ¤رب -ة ك -ل -ي -ات إل -طب ‘ ك -ل م -ن
إلغ -وإط ،ورق -ل-ة وبشش-ار ،ح-يث ي-ت-اب-ع
إل- -ط- -ل- -ب- -ة ﬁاضش- -رإت ع- -ن ب -ع -د م -ن
جامعات إلعاصشمة ،وهرإن وقسشنطينة
وب-ط-ري-ق-ة ت-ف-اع-ل-ي-ة ،م-ع ت-أاك-ي-ده ع-لى
إمكانية توسشيع إلتجربة مسشتقب Óإ¤
ب- -اق- -ي إل- -ت- -خصشصش- -ات وإŸسش- -ت -وي -ات
إ÷امعية Ãا فيها إلليسشانسض.
ك -م -ا كشش -ف ب -اŸن -اسش -ب -ة ع-ن““إلشش-روع
قريبا ‘ إطÓق قناة جامعية جديدة
لدعم هذإ إلنمط من إلتعليم إلعا‹،
خاصشة وإن إألسشتوديو وإلتجهيزإت موجودة حاليا على
مسش-ت-وى ج-ام-ع-ة إل-ت-ك-وي-ن إŸت-وإصش-ل ب-ال-عاصشمة بغرضض
مسشاعدة إلطلبة ،ومششاريع أإخرى تخصض إنششاء جامعات
متخصشصشة حسشب إلكفاءة إŸتوإجدة ‘ كل جامعة حاليا
وك- -ذإ –دي ﬁو إل- -ف- -وإرق ف- -ي- -م -ا ›ال إل -ت -أاط ÒبÚ
إ÷امعات إ÷زإئرية خاصشة إŸتوإجدة بوليات إ÷نوب،
وإنششغالت تخصض إ÷امعة إ÷زإئرية و–ديات –سشÚ
نوعية إلتعليم بتأاكيد إلوزير على تنصشيب ÷ان ﬂتصشة
على مسشتوى كل جامعة للقيام بتقييم دإخلي ششامل لوإقع
إلتكوين إ÷امعي وسشبل تطويره مسشتقب Óومعا÷ة إÿلل

إŸوجود من طرف إلوصشاية ،كما عاد
إ ¤ظ-اه-رة إلسش-رق-ات إل-ع-ل-م-ي-ة وسشبل
ﬁارب -ت -ه -ا ع -ن ط-ري-ق إل-زإم إل-ط-الب
مسشتقب Óبتقد Ëنسشخة مد›ة عن
إŸذكرة لفحصشها عن طريق برنامج
ÓعÓم إآل‹.
لإ
‘ إلششق إلثا Êمن إلزيارة ،قام وزير
إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي بتفقد
مششاريع إلقطب إ÷امعي لتامدة إلذي
يششمل  7آإلف مقعد بيدإغوجي ،حيث
ت -وق -ف إل -وف -د إل -وزإري ع -ل -ى ج -م -ل-ة
إل-ه-ي-اك-ل إŸن-ج-زة وإل-ت-ي ي-تم إ‚ازها
حاليا لدعم إلقطاع ،بعد تسشليم  4300مقعد بيدإغوجي
فيما ينتظر تسشليم  2700مقعد ششهر مارسض إŸقبل ،وكذإ
مششروع  2000سشرير با◊ي إ÷امعي إ÷ديد ،وإŸطعم
إŸركزي إلذي يتسشع لـ 8آإلف مقعد ،ليختم إلوزير زيارته
بتنظيم لقاء جمعه بالششركاء إألسشاسشي Úكممثلي إلكناسض،
إل-ط-ل-ب-ة إل-ع-م-ال ‘ ﬁاول-ة لÓ-سش-ت-م-اع إ ¤إنشش-غ-الت-ه-م
إŸهنية وإلجتماعية ،حيث جدد دعوته للحوإر ب Úكافة
إألط -رإف ◊ل ب -عضض إŸشش -اك -ل إل -ع -ال -ق -ة وق -ال““خ Ó-ل
زيارتي إلسشابقة طالبت بتششجيع لغة إ◊وإر وأإنا حاليا
أإرى أإن إ◊وإر موجود بالفعل““.

جلسشة نقاشش أام حملة انتخابية ?

سشجلت ““إلششعب ““من خÓل تغطيتها ألششغال جلسشة
إلنقاشض ،أإن إلنوإب قدموإ –فظات عديدة حول
إلّرسشوم وإلضشرإئب إ÷ديدة إلتي يفرضشها قانون
إŸالية إ÷ديد ،ودعوإ خÓل مناقششتهم للقانون
Óزمة إŸالية بعيدإ عن
إ ¤إيجاد حلول أإخرى ل أ
ج -ي -وب إŸوإط -ن ،ك -م-ا إع-تÈوإ أإن ق-ان-ون إŸال-ي-ة
 ،2017جاء بنظرة ثÓثية –مل إلكث Òمن إلتحدي،
ويصشب ‘ خدمة إŸششروع إلقتصشادي إ÷ديد،
إل -ذي سش -ط -رت -ه إل-دول-ة م-ن خÓ-ل ت-وسش-ي-ع إل-وع-اء
إلضشريبي وتششجيع إلسشتثمار.
قال رئيسض إÛموعة إلŸÈانية للتكتل إألخضشر
يوسشف خبابة أإن مششروع إلقانون هو إمتدإد لقانون
إŸالية  ،2016موضشحا أإنه  ⁄يحمل أإي جديد بل
قانون تضشمن إجرإءإت تقششفية ثقيلة يدفع ثمنها

لفÓن““
اÿب Òمبتول يتو ¤اŸلفات القتصصادية لـ““ا أ

بناء معادلة الفعالية ا’قتصشادية وا’نسشجام ا’جتماعي

يتكفل إÿب Òمبتول باŸلفات
إلقتصشادية بحزب جبهة إلتحرير
إل -وط -ن -ي ب -ع -د ت-ع-ي-ي-ن-ه م-ن ط-رف
ج- -م -ال ول -د ع -ب -اسض إألم Úإل -ع -ام
لـ«إألفÓن““ بتاريخ  10نوفم2016 È
لتو‹ مهمة إعدإد بعضض إلدرإسشات
إلق -تصش -ادي -ة Ÿوإضش-ي-ع ج-وه-ري-ة،
وي -ت -ع -ل -ق إألم -ر ب-ت-حضشﬂ Òت-ل-ف
إŸل -ف -ات إل -ع -م -ل -ي -ة إل -ت-ي ت-رت-ب-ط
م- -ب- -اشش- -رة ب- -الق- -تصش- -اد إل -وط -ن -ي
ومؤوششرإت إلنمو.
وم - -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا إŸل- -ف إ÷وه- -ري
إŸتعلق بالتحول إلقتصشادي وإلطاقوي للجزإئر
خ Ó- -ل آإف- -اق  ،2030/2020/2017وذلك ب -ال -ن -ظ-ر
للتحولت إلعاŸية إ÷ديدة ،إنطÓقا من قاعدة
إع-ت-م-اد خ-ي-ار إل-ت-وف-ي-ق ب Úإل-ف-ع-ال-ي-ة إلق-تصش-ادية

وضش -رورة إلنسش -ج-ام إلج-ت-م-اع-ي
م -ن إج -ل إرسش -اء إق -تصش -اد م-ت-ن-وع
م -نشش -ئ Ÿن -اصشب إل -ع -م-ل وخÓ-ق
للقيمة إŸضشافة.
وأإكد مبتول إŸتمسشك باسشتقÓلية
ت-وج-ه-ات-ه ون-زإه-ت-ه إل-ف-ك-ري-ة ،إنه
وإفق على إ‚از إŸهمة إنطÓقا
من إ◊رصض على إŸصشالح إلعليا
للبÓد موضشحا إنه يلتزم خط سشÒ
يرتكز على خطاب صشريح بعيدإ
إلسشقوط ‘ لغة إليأاسض ،مششÒإ إ¤
أإن إ÷زإئر تتوفر على إلطاقات
إلتي تسشاعدها ‘ Œاوز إلظرف إلصشعب إلرإهن
إلناجم عن إلضشغوطات إŸالية.

سسعيد /ب

قرضس اسصتهÓكي لشصراء سصيارات من نوع ““هيونداي““

اتفاقية ب Úالبنك الوطني ا÷زائري و›مع ““طحكوت““

وق - -ع ال - -ب- -نك ال- -وط- -ن- -ي ا÷زائ- -ري أامسس
الثÓثاء ،مع ›مع طحكوت الصصناعي على
ات- -ف- -اق- -ي- -ة “وي -ل ب -ن -ك -ي ‘ إاط -ار ال -ق -رضس
السصتهÓكي اŸوجه للخواصس من اجل اقتناء
سص -ي -ارات مصص -ن -ع -ة ﬁل -ي -ا م -ن ط -رف ›م-ع
طحكوت و–مل عÓمة «هيونداي».
Ãوجب ه -ذإ إلت -ف -اق -إل -ذي وق -ع ع -ل -ي-ه ك-ل م-ن
إلرئيسض إŸدير إلعام للمجمع ﬁي إلدين طحكوت
إ ¤ج -انب مسش -ؤوول ب -ال -ب -نك إل -وط -ن -ي
إ÷زإئري -سشيكون بإامكان هذإ إلبنك
إلعمومي منح قروضض Áكن أإن تصشل
إ ¤غاية  70باŸائة من قيمة إلسشيارة.
وع -ن سش -ؤوإل ل -وأإج ح-ول نسش-ب-ة إل-ف-ائ-دة
إل- -ت- -ي سش -ت -ط -ب -ق ع -ل -ى ه -ذإ إل -ق -رضض
إلسش -ت -ه Ó-ك -ي إوضش-ح إل-رئ-يسض إŸدي-ر
إلعام للبنك إلوطني إ÷زإئري عاششور
عبود -إلذي حضشر حفل إلتوقيع -إنه
” –ديد نسشبة 5ر 8باŸائة مع مدة سشدإد ل
تتجاوز إÿمسض ( )5سشنوإت.
وÁكن إلششروع ‘ منح هذه إلقروضض إبتدإء من
يوم إلحد إŸقبل حسشبما إششار إليه عبود.
ووف -ق -ا ل -ذإت إŸسش-ؤوول ف-ان ““نسش-ب-ة إل-ف-ائ-دة إل-ت-ي
يطبقها إلبنك عموما على قروضض إلسشتهÓك تبلغ
 9باŸائة .لكننا سشنخفضض هذه إلنسشبة إ5 ¤ر8

ب- -اŸائ- -ة ب- -ال- -نسش- -ب -ة ل -ل -ق -روضض إŸوج -ه -ة لشش -رإء
إلسشيارإت““ إŸصشنعة من طرف ›مع طحكوت.
من جهته بامكان إلبنك إلوطني إ÷زإئري إقÎإح
ق- -روضض ب- -نسشب إدن- -ى م -ن 5ر 8ب -اŸائ -ة ‘ إط-ار
ع- -م- -ل- -ي- -ات إلشش -رإء إ÷م -اع -ي -ة إل -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا
إŸؤوسشسشات لفائدة مسشتخدميها حسشب إŸسشؤوول
إلول لذإت إلبنك.
وبرر عبود تخفيضض نسشبة إلفائدة لقتناء إلسشيارإت
إلتي –مل هذه إلعÓمة إ ¤كون
إلبنك إلوطني إ÷زإئري مششاركا ‘
“وي- -ل مصش- -ن- -ع Œم- -ي- -ع و ت -رك -يب
سشيارإت هيوندإي بتيارت.
و إضشاف ذإت إŸسشؤوول إن ““›مع
طحكوت يعد من ب Úإبرز زبائن
إل -ب -نك إل -وط -ن -ي إ÷زإئ -ري .ل-ذلك
قمنا باŸسشاهمة ‘ “ويل إŸصشنع
و نحن نريد إلن إن ندعم تسشويق
سشيارإته““.
ويندرج منح هذإ إلصشنف من إلقروضض إيضشا ‘
إطار ترقية إŸنتوج إلوطني و هو إلهدف إلذي
تتوخى إلسشلطات –قيقه من خÓل إطÓق إلقرضض
إلسش-ت-هÓ-ك-ي إل-ذي إع-ي-د إدرإج-ه إلسش-ن-ة إŸاضش-ية
لتمويل إقتناء إŸنتجات إŸصشنعة با÷زإئر بششكل
حصشري و ذلك مهما كانت نسشبة إلندماج.

نسشبة فوائد ٪8.5
وسشعر السشيارة أاقل
بـ ٪30من
اŸسشتوردة

»æWh

الربعاء  16نوفمبر  2016م
الموافق لـ  15صصفر  1438هـ

أامن جيجل ينظم يوما إاعÓميا حول ا÷رÁة اإللكÎونية
نظمت مصسالح أامن الولية صسبيحة أامسس ،يوما إاعÓميا –سسيسسيا لفائدة طلبة جامعة جيجل ،مواصسلة ÷هودها
لفات ،وهذا على مسستوى اŸكتبة اŸركزية.
التوعوية من ﬂتلف ا آ

جيجل :خالد العيفة

لفعال إاجرامية ،حيث عا÷ت
ضصحايا أ
مصصالح أامن الولية خÓل الفÎة اŸمتدة
من شصهر جانفي إا ¤غاية  31من أاكتوبر
اŸاضص -ي 51 ،قضص-ي-ة ارت-ب-طت م-عظمها
لل -ي -ة
ب- -اŸسص- -اسص ب- -أان -ظ -م -ة اŸع -ا÷ة ا آ
ل-ل-م-ع-ط-ي-ات ،ال-ت-ه-دي-د ع-ن طريق الÈيد
للكÎو ،Êالنصصب عن طريق النÎنت،
اإ
أاين عرفت تورط  41شصخصصا من بينهم
 08نسصاء وقاصصر واحد ،و” وضصع 02
منهم ا◊بسص اŸؤوقت فيما اسصتفاد 04
أاشص- -خ- -اصص م- -ن السص- -ت- -دع- -اء اŸب -اشص -ر
لف - -راج ‘ حÚ
وشص- - -خصص واح - -د م - -ن ا إ
إارسصال  20ملفا إا ¤العدالة.

«اتصسالت ا÷زائر» تنظم دورة تكوينية للصسحفي Úببـشسار

 13أالف زبون يسستفيد من تقنية ا÷يل الرابع

ن - -ظ - -مت اŸدي - -ري - -ة ال - -ع - -م- -ل- -ي- -ة
لتصس- -الت ا÷زائ -ر ل -ولي -ة بشس -ار،
لسس -رة
دورة ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ل -ف -ائ -دة ا أ
لعÓ-م-ي-ة ح-ول« :ال-ت-ك-ن-ولوجيات
ا إ
ا÷دي - - - - -دة ÿدم- - - - -ات اتصس- - - - -الت
ا÷زائر».
أاشصرف على هذا اليوم التكويني مدير
اتصص -الت ا÷زائ -ر ب -بشص -ار ك-يـحـل م-ولي
مـحـمـد رف - -ق - -ة إاط- -ارات م- -ن م- -دي- -ري- -ة
العملـية اتصصالت ا÷زائر الذين قدموا
ت -وضص -ي -ح -ات وشص -روح -ات م -ع -م -ق-ة ح-ول
ﬂت -ل -ف اŸف-اه-ي-م األسص-اسص-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
ıت -ل -ف ال -ت -ج -ه -ي -زات ال-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا
اŸؤوسصسص -ة ع -ل-ى غ-رار :أاج-ه-زة المسص-ان،
تقنية ا÷يل الرابع للهاتف الثابت ،G4
 IPTV ،LTE FIXEو TDMواŸزايا التي
تتمتع بها هذه التقنية.
وحسصب اŸكلفة باإلعÓم والتصصال
شصـنـي سصعيدة ،فإان هذه الدورة تهدف إا¤
تكوين ‡ّثلي وسصائل اإلعÓم على ﬂتلف
مسص-ت-وي-ات-ه-م ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق باŸصصطلحات
التقنية اŸسصتعملة من طرف اŸؤوسصسصة

وك-ي-ف-ي-ة ت-نصص-يب واسص-ت-غÓ-ل ال-ت-ج-ه-ي-زات
ا◊دي -ث -ة ال -ت -ي أاضص -حت ت -ع -ت -م -د ع-ل-ي-ه-ا
اŸؤوسصسص -ة ح -ال -ي-ا ‘ ب-را›ه-ا اŸت-ع-ل-ق-ة
بتقنيات اإلعÓم والتصصال .حيث تطرق
معراج إا ¤أاجهزة األمسصان وا÷يل الرابع
واألل -ي -اف ال -بصص-ري-ة ب-ه-دف ال-ت-ق-رب م-ن
الزبون بالدرجة األو ،¤ناهيك عن خفضص
ال-ت-ك-ال-ي-ف اŸسص-ت-ع-م-ل-ة ‘ ه-ذه ال-تقنيات
ولتجنب ظاهرة سصرقة الكوابل التي كانت
ق -د ك-ل-فت اŸؤوسصسص-ة وال-زب-ائ-ن ع-ل-ى ح-د
سص- -واء م- -ت- -اعب ك- -بÒة خÓ- -ل السص- -ن- -وات
اŸاضصية.
ك -م -ا أاشص -ار م -ع -زوزي ع -ب -اسص مسص -ؤوول
ال -دراسص -ات ال -ت -ق -ن -ي-ة ب-اŸدي-ري-ة ،إا ¤أان
عملية تعميم أاجهزة المسصان على مقربة
انتهاء بالولية وأان عملية –ويل الزبائن
إا ¤األجهزة ا÷ديدة قد تنتهي بالولية
قبل نهاية السصنة  ،2016مضصيفا أان بشصار
م -ن ال -ولي -ات السص -ب -اق -ة ‘ ت -ع-م-ي-م ه-ذه
األج-ه-زة ح-يث وصص-ل ع-دد اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن
با÷يل  4إا 13 ¤أالف زبون وتكون بشصار ‘
اŸرتبة الثالثة على اŸسصتوى الوطني.

وب -دوره -ا أاك -دت اŸك -ل -ف -ة ب -التصص -ال
واإلعÓ-م سص-ع-دي-ة شص-ن-ي أان ت-ك-ن-ول-وجيات
األمسصان مكنت اŸؤوسصسصة من التقرب من
مناطق معزولة بالولية ،كاشصفة ‘ نفسص
ال -وقت ب -أان اتصص -الت ا÷زائ -ر ت -ت -ع -ام -ل
حاليا مع أاك Ìمن  38مؤوسصسصة مناولة من
بينها  13مؤوسصسصة منشصأاة ‘ إاطار دعم
تشصغيل الشصباب ‡ا سصاهم إا ¤حد بعيد
‘ تسصريع وتÒة اإل‚از
أاما بالنسصبة لتقنية ا÷يل الرابع  4التي
اع -ت -م -دت -ه -ا اŸؤوسصسص -ة م -ن -ذ م -دة ف -ه -ي
تكنولوجية تعني اŸناطق التي يصصعب
توصصيل األلياف البصصرية إاليها ،حيث بلغ
عدد ﬁطات أامسصان بولية بشصار 110
وﬁ 22ط- -ة ‘ ط- -ري -ق اإل‚از وت -خصص
اŸناطق النائية منها واد السصاورة وقصصور
الشصمال و“سص اŸناطق ا◊دودية مثل
ق-ري-ة ال-رصص-ف-ة ال-ط-ي-بة ،باعتبارها تشصغل
عن بعد وهي التقنية التي اسصتفادت منها
عدة مناطق بولية بشصار والتي تكون فيها
أابعد نقطة بأاك Ìمن  400كل ـم.

بششــــار :دحمـان جـمـال

لداري لـÓﬁ 10ت Œارية ببومرداسس
اقÎاح الغلق ا إ

مديرية التجارة تسسجل  3925تدخل و–رر ﬂ 250الفة
سس-ج-لت مصس-ال-ح ال-رق-ابة التابعة
Ÿديرية التجارة لولية بومرداسس
خ Ó- -ل نشس- -اط- -ه- -ا اŸي- -دا Êلشس- -ه- -ر
أاك -ت -وب -ر اŸاضس -ي  3925ت -دخ -ل ‘
م -ي -دان ح -م -اي -ة اŸسس -ت -ه-لك وق-م-ع
ال-غشس وك-ذا اŸم-ارسس-ات ال-ت-ج-اري-ة
و–ري -ر ﬂ 250ال -ف-ة م-ع اقÎاح
لداري أاو التوقيف اŸؤوقت
الغلق ا إ
عن النشساط لـÓﬁ 10ت Œارية.

بومرداسس :ز /كمال

لرق- -ام ع- -رفت ا◊صص- -ي- -ل- -ة
ب - -ل- -غ- -ة ا أ
اŸتعلقة بتقليصص اÿطر الغذائي 813
ت -دخ -ل ‘ ﬂت -ل -ف اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة،
الصصناعية واÿدمات ” خÓله –رير

تقييم السسÎاتيجية –ضسÒا ألرضسية ا÷يل الثاÊ

أافاد فتحي بن قراشس ،مدير ملحقة ﬁو
لم- -ي- -ة وت- -ع -ل -ي -م ال -ك -ب -ار ل -ولي -ة سس -ي -دي
ا أ
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،أان مصس- -ا◊ه شس -رعت ‘ ال -ق -ي -ام
لمية ‘
لسسÎاتيجية ﬁو ا أ
بإاسستبيان عام إ
لجراء دراسسة تقييمية Ÿدى ‚اح
خطوة إ
لسسÎاتيجية على اŸسستوى اÙلي قبل رفع
ا إ
لمية “هيدا
نتائجها للديوان الوطني Ùو ا أ
لجراء دراسسة وطنية شساملة.
إ

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو

م -ن خ Ó-ل ا◊م -ل -ة ال -ت -حسص -يسص -ي-ة ع-ل-ى
مسص- -ت- -وى اŸؤوسصسص -ات الÎب -وي -ة ل -ل -ط -ور
اŸتوسصط و الثانوي التي ” انطÓقها
مؤوخرا وما تزال متواصصلة ،يقدم خÓلها
›م -وع -ة م -ن إاط -ارات م -ن اŸصص -ل -ح -ة
ال -ولئ -ي -ة ل -لشص -رط -ة ال -قضص -ائ -ي -ة ،خ -ل-ي-ة
التصص -ال وال -ع Ó-ق-ات ال-ع-ام-ة إا ¤ج-انب
أاخصص- -ائ -ي Úن -فسص -ان -ي Úم -ن اŸصص -ل -ح -ة
ال -ولئ -ي-ة ل-لصص-ح-ة ال-نشص-اط الج-ت-م-اع-ي
والرياضصات ،توجيهات ونصصائح للتÓميذ
وال -ط -ل -ب -ة ،إاضص -اف-ة إا ¤ت-وزي-ع م-ط-وي-ات
–سص -يسص -ي -ة ت -تضص -م -ن ال -ط-ري-ق-ة اŸث-ل-ى
لسص -ت -ع -م -ال النÎنت ل -ت-ف-ادي وق-وع-ه-م

ﬂ 68الفة لعدم احÎام إالزامية سصÓمة
اŸنتوج ،غياب الرقابة الذاتية وانعدام
النظافة مع حجز  19،4طن من اŸواد
ال -غ -ذائ-ي-ة واÿدم-ات ‘ ،ح Úشص-ه-دت
ا◊صص -ي -ل-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ح-ك-م ‘ أام-ن
اŸن -ت -ج-ات  252ت - -دخ - -ل و–ري- -ر 8
لضصافة إا 1065 ¤تدخل ‘
ﬂالفات ،با إ
›ال إاج - -ب - -اري- -ة إاعÓ- -م اŸسص- -ت- -ه- -لك
و–رير ﬂ 13الفة نتيجة عدم مطابقة
الوسصم.
ك- -م- -ا شص- -ه- -دت حصص- -ي- -ل- -ة م- -راق- -ب- -ة
اŸم - -ارسص - -ات ال - -ت- -ج- -اري- -ة واŸضص- -ادة
للمنافسصة  387تدخل ‘ ميدان و–رير
لسص-ع-ار
لعÓ-م ب-ا أ
ﬂ 31ال -ف -ة ل -ع -دم ا إ
وال-ت-ع-ري-فات 380 ،ت- - -دخ - -ل ‘ ›ال

17184

لمية بسسيدي بلعباسس لـ«الشسعب»:
مدير ملحقة ﬁو ا أ

يحسسسس Ãخاطر النÎنيت على اŸتمدرسسÚ

” ت- -أاطÒه م- -ن ق- -ب- -ل ›م- -وع -ة م -ن
إاط -ارات م -ن أام -ن ال-ولي-ة تضص-م-ن ثÓ-ث-ة
م -داخ Ó-ت ح -ول ال -وق -اي -ة م -ن ﬂاط -ر
لدمان على اıدرات
حوادث اŸرور ،ا إ
وا÷رائ- -م اŸع- -ل -وم -ات -ي -ة ودور مصص -ال -ح
الشصرطة ‘ الوقاية منها ،حيث تعرف
لط-ر ال-ق-ان-ونية
ال-ط-ل-ب-ة ع-ن ك-ثب ع-ل-ى ا أ
◊ماية اÛتمع من ﬂتلف اıاطر
Ãا ف- - -ي- - -ه- - -ا ح - -وادث اŸرورﬁ ،ارب - -ة
لدمان على
ا÷رÁة اŸعلوماتية وكذا ا إ
ÓطÓع
اıدرات ،وكانت لهم الفرصصة ل إ
ب -اŸع -رضص اŸن -ظ -م ب -ه -و ال -ق-اع-ة ع-ل-ى
الوسصائل اŸادية التي وضصعتها اŸديرية
لم-ن
Óم -ن ال -وط -ن-ي ل-ت-وف Òا أ
ال -ع -ام -ة ل  -أ
ل -ل -م -واط -ن Úسص -ي -م -ا ‘ ›ال السص Ó-م-ة
اŸرورية وكذا مكافحة ا÷رÁة.
وت - -واصص- -لت ف- -ع- -ال- -ي- -ات ه- -ذا ال- -ي- -وم
لع Ó-م -ي ال -ت -حسص -يسص-ي ،ع-ل-ى مسص-ت-وى
اإ
القطب ا÷امعي تاسصوسصت ،قصصد نشصر و
زرع الثقافة الوقائية لدى شصبابنا وحثهم
لنشص-ط-ة
ع -ل -ى ت -وج -ي -ه ط -اق -ات -ه -م إا ¤ا أ
لي -ج -اب -ي -ة سص -ي -م -ا ‘ ›ال اسص -ت-ع-م-ال
اإ
النÎنت وما ينجر عنه من جرائم ل
تؤوثر على الفرد فحسصب بل على اÛتمع
ككل و“اسصكه ،وهو ما تعمل مصصالح أامن
ال- -ولي- -ة ع -ل -ى ال -ت -حسص -يسص ب -ه  -حسصب
لعÓ- -م
ع - -زي - -زة ج - -رورو اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -ا إ
والتصص -ال ع -ل -ى مسص -ت-وى أام-ن ال-ولي-ة -
كذلك وسصط فئة التÓميذ والطلبة وهذا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تقليصص التجارة غ Òالشصرعية و–رير
ﬂ 122ال -ف-ة 3 ،ت- -دخÓ- -ت ‘ ›ال
تطه Òالتجارة اÿارجية و 911تدخل
‘ ميدان مراقبة اŸنتجات واÿدمات
لسصعار والتعريفات اŸقننة.
ذات ا أ
‘ ح Úقامت فرق مراقبة النوعية
وق -م -ع ال-غشص اŸت-واج-دة ع-ل-ى مسص-ت-وى
اŸف-ت-ي-ات ا◊دودي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق ال-ثÓثة
–ت ا÷م- -رك- -ة ‘ ك- -ل م- -ن ق- -ورصص -و،
بودواو وخميسص اÿشصنة ‘ دراسصة 664
م -ل -ف م -ودع م -ن ط -رف اŸسص -ت-وردي-ن،
ح -يث ت -ق -رر م -ن-ح  668رخصص -ة دخ-ول
Ÿن-ت-وج م-ط-اب-ق ل-ل-م-واصص-فات القانونية
اŸع -م -ول ب -ه -ا ‘ السص -وق ال-وط-ن-ي-ة م-ع
رفضص دخول  16منتوجا.

أاكد مدير اŸلحقة ،على هامشص إافتتاح األيام
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ف-ائ-دة األسص-ات-ذة اŸؤوط-رين
ألقسصام ﬁو األمية ،أان اإلسصتبيان والنتائج اŸنبثقة
ع -ن -ه سص -ي-ك-ون Ãث-اب-ة األرضص-ي-ة ال-ت-ي سص-ي-ع-ت-م-ده-ا
الديوان مسصتقب Óلرسصم خارطة طريق جديدة تفتح
اÛال لدخول مرحلة ثانية خاصصة با÷يل الثا،Ê
ب -ع -د إان -قضص -اء م -رح -ل -ة ا÷ي -ل األول وال-ت-ي دامت
ث-م-ان-ي-ة سص-ن-وات م-ن-ذ ت-اري-خ إاطÓ-ق اإلسصÎات-يجية
سصنة .2008
وأاضصاف أان اإلسصتبيان سصيشصمل ﬂتلف الشصركاء
اإلج -ت -م -اع -ي Úم -ن ج -م -ع-ي-ات ﬁل-ي-ة ن-اشص-ط-ة ‘
اÛال ،معلم Úوكذا عينة من الدارسص Úبفصصول
ﬁو األمية ،حيث يهدف أاسصاسصا إا ¤الوقوف على
ج- -م- -ل -ة ال -ن -ق -ائصص وال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي شص -ه -دت -ه -ا
اإلسصÎاتيجية ‘ عقدها ومرحلتها األو ¤ووضصع
اسصÎات -ي -ج -ي -ة م-ن ا÷ي-ل ال-ث-ا– Êم-ل ج-م-ل-ة م-ن
اإلصص Ó-ح -ات ال -ت-ي ت-ت-م-اشص-ى واألدوار اŸسص-ت-ج-دة
للديوان والنظرة اŸسصتقبلية Ùو األمية وتعليم
الكبار.
وأاردف متحدثا لـ»الشصعب» أان اŸلحقة سصجلت
خ Ó-ل اŸوسص -م اŸنصص -رم ت-راج-ع-ا ه-ام-ا ‘ نسص-ب-ة
األمية بالولية بعد أان قاربت نسصبة التحرر 70

باŸائة ،وهو ما يعكسص ا÷هود اŸبذولة ‘ هذا
اÛال لتدريسص أازيد من  8آالف دارسص يتوزعون
ع -ل-ى  819فصص-ل ب-اŸسص-ت-وي-ات ال-ت-ع-ل-يمية الثÓثة،
فضص Óعن فئات ذوي اإلحتياجات اÿاصصة الذين
فتحت لهم اŸلحقة أابوابها سصعيا منها للتكفل بكل
ال -ف -ئ -ات ال -ت -ي ت -ع -ا Êم -ن األم -ي -ة ع -ل-ى اخ-تÓ-ف
خصصوصصيتها التعليمية.
وت-أاك-ي-دا م-ن-ه-ا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ا÷انب ال-ت-ك-ويني،
بر›ت اŸلحقة ملتقى تكوينيا يدوم أاربعة أايام
يتلقى من خÓله حوا‹  400معلم مكلف بتأاطÒ
فصص- -ول ﬁو األم- -ي- -ة اŸن- -ه- -ج- -ي- -ات واألسص- -ال- -يب
الصص -ح -ي -ح -ة اŸوج-ه-ة ل-ت-ع-ل-ي-م ف-ئ-ة ال-ك-ب-ار ضص-م-ن
ﬁاور ،ت -نصصب ›م -ل -ه -ا ‘ ه -دف واح-د ي-قضص-ي
بتوحيد منهج التدريسص وضصمان –صصيل جيد لفئة
الدارسص ‘ Úفصصول ﬁو األمية ،على أان يتطرق
اŸكونون خÓل اÙور األول لنشصاط القراءة ‘
اŸسص-ت-وى األول وﬂت-ل-ف اإلشص-ك-ال-ي-ات ال-ت-ي ت-عيق
اŸتمدرسص لتلقي هذا النشصاط فضص Óعن تقدË
شصروحات مفصصلة عن مذكرة هذا النشصاط الذي
يعد أاك Ìمن ضصروري ‘ التحصصيل األو‹ للدارسص،
هذا ويعنى اÙور الثا Êبدراسصة نصص ‘ اŸسصتوى
الثا Êوالثالث أاين يتلقى اŸتكونون كل اŸفاهيم
عن اŸنهجية اŸتبعة Ÿراحل سص Òالدرسص بداية
باŸرحلة التمهيدية ،مرحلة بناء التعلم ثم اسصتثمار
اŸكتسصبات.
وسصتتبع هذه األيام التكوينية بأايام ‡اثلة خÓل
شصهر الداخل وسصلسصلة من الندوات العلمية طيلة
أايام السصنة سصتخصصصص للجانب التطبيقي Ãا ‘
ذلك كيفيات صصياغة اŸذكرة صصياغة صصحيحة وفق
اŸن-ه-ج-ي-ة اŸت-ب-ع-ة ،والÎك-ي-ز ع-ل-ى نشصاط القراءة
باعتباره أاهم نشصاط يتلقاه الدارسص بفصصول ﬁو
األمية وكذا أانشصطة أاخرى كالكتابة واإلمÓء.

باحثون بجامعة تيزي وزو يشسرحون واقع تسسي ÒاŸوارد البشسرية

إاجماع على تفعيل مهام األخصسائي النفسسا Êلغرسس مفهوم الولء باŸؤوسسسسات

لسساتذة الباحث‘ Ú
أاجمعت مداخÓت ا أ
م- -ل- -ت- -ق- -ى «اıتصس ‘ ع- -ل- -م ن- -فسس ال- -ع- -م- -ل
والتنظيم ‘ ›ال تسسي ÒاŸوارد البشسرية»
ال- -ذي اح- -تضس- -ن -ت -ه أامسس ق -اع -ة اÙاضس -رات
لنسس-ان-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
ل -ك -ل -ي -ة ال -ع -ل-وم ا إ
بجامعة تيزي وزو ،على ضسرورة تفعيل دور
لخصس - -ائ- -ي ال- -ن- -فسس- -ا Êداخ- -ل اŸن- -ظ- -م- -ات
ا أ
لداري- -ة والق- -تصس- -ادي- -ة ل- -ل- -مسس- -اه- -م- -ة ‘
ا إ
م- - -ع- - -ا÷ة ﬂت- - -ل- - -ف اŸشس- - -اك- - -ل اŸه- - -ن- - -ي - -ة
لعادة غرسس مفهوم
والجتماعية للعمال إ
«ال - - -ولء» اŸغ - - -يب ح - - -ال - - -ي - - -ا ‘ اŸؤوسسسس - - -ات
ا÷زائ -ري -ة وك -ان ع -ن -وان -ا رئ -يسس-ي-ا ل-ل-فشس-ل
وع-ام Ó-أاسس-اسس-ي-ا ل-ه-ج-رة الأدمغة ا÷زائرية
نحو اÿارج.

تيزي وزو :ز /كمال

قدم األسصتاذ عبد النور ارزقي مدير Èﬂ
الÎبية بجامعة البويرة ‘ مداخلة بعنوان «دور
األخصصائي النفسصا– ‘ Êقيق الولء التنظيمي»
تشص- -ري- -ح- -ا دق- -ي- -ق- -ا ل- -واق- -ع اŸؤوسصسص -ات اإلداري -ة
والق-تصص-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ل ت-ع-ط-ي اه-ت-م-اما
كبÒا Ûال علم النفسص العمل والتنظيم ‘ تسصيÒ
اŸوارد البشصرية الذي اعتÈه الشصريان الرئيسصي
لنجاح واسصتمرار أاية منظمة وقال «نعا Êاليوم ‘
ا÷زائر من أازمة تسصي ÒاŸوارد البشصرية وغياب
التكوين والهتمام التام بانشصغالت العمال اŸهنية،
الشص -خصص -ي -ة والج -ت -م -اع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èأاح-د أاه-م
اÙفزات لغرسص مفهوم الولء للمنظمة اŸرتبط
ب- -ق- -درة أاداء ال -ع -م -ال ،وب -ال -ت -ا‹ ب -ق -اء اŸؤوسصسص -ة
واسصتمرارها ،وكل خلل أاو Œاهل لهذا ا÷انب
ا◊سصاسص يكون مصصÒه الفشصل وتضصاؤول مردودية
ال -ع -ام -ل ال -ذي ي -ن -ع -كسص ب -السص -لب ع-ل-ى مسص-ت-ق-ب-ل
اŸؤوسصسصة أاو الهيئة.»..
ك -م -ا رب -ط األسص-ت-اذ أاسص-ب-اب ضص-ع-ف ال-ولء ل-دى
العمال إا ¤جملة من العوامل على غرار شصعور
العامل أاو اŸوظف بالقلق والÓأامن اŸهني داخل
اŸؤوسصسص- -ة ،ت- -وزي- -ع اŸن- -اصصب دون ع- -دال -ة ،ع -دم
الهتمام با◊ياة الشصخصصية والجتماعية للعامل،
باŸقابل يشصكل عامل الهتمام والعتبار إا ¤تثبيت
ال -ولء ل -ل -م -ن -ظ -م-ة ال-ذي ب-دوره ي-ؤودي إا ¤اإلب-داع
والبتكار ،الدفاع عن اŸنظمة والرغبة ‘ بقائها
وا◊فاظ عليها ،مع تشصديده على أاهمية إادراك
اŸدراء ومسص- - -ؤوو‹ ال - -تسص - -ي Òاإلداري أله - -م - -ي - -ة
األخصص -ائ -ي ال -ن -فسص-ا Êداخ-ل اŸؤوسصسص-ة م-ن ح-يث
التأاط Òالشصامل ،التكوين واختيار اŸوارد البشصرية
‘ عملية النتقاء.
باŸقابل تسصاءل األسصتاذ الباحث «لونيسص علي»
م- -ن ج- -ام- -ع- -ة ﬁم -د  ÚŸدب -اغ Úبسص -ط -ي -ف ‘
مداخلة بعنوان «اıتصص ‘ علم النفسص والتنظيم
‘ اŸؤوسصسصة ا÷زائرية ب Úفلسصفة التكوين وواقع
اŸمارسصة اŸيدانية»« ،هل هناك بالفعل وجود أاو
‡ارسصة ميدانية لعلم النفسص العمل والتنظيم داخل
اŸؤوسصسص -ات ال-وط-ن-ي-ة اإلداري-ة والق-تصص-ادي-ة؟ ،ب-ل

أاك Ìمن ذلك يقول الباحث» ⁄نتوصصل اليوم إا¤
–دي -د أاو ال -ت -واف -ق ع -ل -ى مصص -ط-ل-ح م-وح-د ل-ه-ذا
اŸيدان ،هل هو علم النفسص الصصناعي ،علم النفسص
ال -ع -م -ل وال -ت -ن -ظ -ي-م؟ ،وغÒه-ا م-ن اŸصص-ط-ل-ح-ات
اŸت- -وارث- -ة ال- -ت- -ي  ⁄ت- -واكب ت- -ط- -ور ه- -ذا ال -ع -ل -م
وإاسص- -ه- -ام- -ات- -ه ال- -ك- -بÒة ‘ ت- -رق- -ي- -ة أاداء ال- -ع- -م -ل
واŸنظمات بصصفة عامة.
مع ذلك ،دعا األسصتاذ اÙاضصر إا»¤تفعيل دور
األخصص -ائ -ي ال -ن -فسص -ا Êب-اŸؤوسصسص-ات ا÷زائ-ري-ة و
–ي Úنصصوصصها القانونية والتنظيمية ،إاعادة النظر
‘ ال -ق -ط -اع ل -ت -ك -ي -ي -ف -ه م -ع م-ت-ط-ل-ب-ات اŸؤوسصسص-ة
و–ديات عا ⁄الشصغل والرهانات القتصصادية مع
إا◊احه على اإلسصراع ‘ إابرام عقود تعاون مع
الشصركاء القتصصادي.Ú
كما دعت األسصتاذة «ماتي مانوبيا» من اŸدرسصة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-مÓ-ح-ة ب-ب-وسصماعيل»إا ¤أاهمية
اسصتغÓل اÙفزات التي تقدمها اŸنظمة البحرية
 ·ÓاŸتحدة ‘ ›ال التكوين و
الدولية التابعة ل أ
الرسصكلة للطاقم اإلداري والبحارة ‘ ›ال النقل
وال-نشص-اط-ات ال-ب-ح-ري-ة اŸوح-دة ع-اŸي-ا ل-لرفع من
مسص -ت -وى األداء وال -ت -ح -ك -م ‘ ﬂت -ل -ف ال-ت-ق-ن-ي-ات
ا◊دي- -ث- -ة ،خ- -اصص- -ة وان ال- -ق- -ط -اع ه -و اق -تصص -ادي
باألسصاسص وÁثل  80باŸائة من إاجما‹ اŸبادلت
التجارية ،كما أان  90باŸائة من التجارة اÿارجية
“ر ع Èالقناة البحرية ،وهو ما يتطلب إاعادة
النظر ‘ مهام ودور األخصصائي النفسصا Êو›ال
ع -ل -م ال -ن-فسص ال-ع-م-ل وال-ت-ن-ظ-ي-م ل-ل-ت-ك-ف-ل األحسص-ن
بانشصغالت العمال لÎقية األداء اŸهني.
ك -م -ا ط -فت ع -دة أاسص -ئ -ل-ة أاخ-رى وإاشص-ك-الت ‘
اŸلتقى طرحها األسصاتذة ا◊ضصور أابرزها موقع
األخصص -ائ-ي ال-ن-فسص-ا Êو›ال ع-ل-م ال-ن-فسص ال-ع-م-ل
وال-ت-ن-ظ-ي-م داخ-ل مصص-ال-ح تسص-ي ÒاŸوارد ال-بشص-ري-ة
باŸؤوسصسصات ا÷زائرية وعÓقة ا÷امعة كمصصدر
للعنصصر البشصري اŸتكون ومسصتقر هذا األخ‘ Ò
ميدان العمل ،ومن يتحمل مسصؤوولية تهميشص هذا
العنصصر الفعال؟.
‘ األخ ،Òورغ -م ت -أاك -ي -د ع -م -ي -د ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
اإلنسصانية والجتماعية الدكتور ايدير عبد الرزاق
ال -ذي –دث ل -لشص -عب ع-ل-ى ه-امشص اŸل-ت-ق-ى ب-أان»
اللقاء جاء كثمرة وتتويج للعمل البيداغوجي الذي
ت -ق -وم ب -ه ال -ك -ل -ي -ة ‘ شص -ه -ادة اŸاسص Îب -ع -د ف -ت-ح
ت-خصصصص ع-ل-م ال-ن-فسص ال-ع-م-ل وال-ت-ن-ظ-ي-م تخصصصص
تسصي ÒاŸوارد البشصرية ،حيث بادرت الكلية لتنظيم
هذا اŸلتقى الذي يهم ا÷ميع وهو موجه للطلبة
األسص- -ات- -ذة ،ال -ع -م -ال اإلداري Úوح -ى اŸت -ع -ام -لÚ
القتصصادي ÚواŸؤوسصسصات سصواء كانت إانتاجية أاو
إادارية لÎقية أادائها مثلما قال ،إال أان غياب ‡ثلي
اŸؤوسصسص-ات الق-تصص-ادي-ة ك-ن-م-اذج ل-ط-ري-ق-ة تسص-يÒ
اŸوارد البشصرية وتقد ËمقÎحات للتعاون وتأاطÒ
اŸصص- -ال- -ح اإلداري -ة Ãخ -تصص Úن -فسص -ان -ي Úوف -ت -ح
األب -واب أام -ام ال -ط -ل -ب -ة ل-ل-ت-ك-وي-ن وعصص-رن-ة ›ال
ال- -تسص- -ي Òق- -د ي- -ره- -ن ك -ل ج -ه -ود رب -ط ا÷ام -ع -ة
ا÷زائرية بعا ⁄الشصغل الذي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’ربعاء  16نوفمبر  2016م
الموافق لـ  15صشفر  143٨هـ

«الشسعب» ترصسد اŸعرضش الدو‹ Ÿوردي اŸنتجات واÿدمات البÎولية

البحث عن ششراكات اسشÎاتيجية وترقية اŸنتوج الوطني
انطلقت ،أامسش ،الطبعة السسادسسة للمعرضش الدو‹ Ÿوردي اŸنتجات واÿدمات البÎوليةÃ ،شساركة  18دولة أاجنبية
’ك ‘ Èإافريقيا من أاجل
وعربية من أاربع قارات Ãا ›موعه  200عارضش ‘ موعد Áثل منصسة اقتصسادية وŒارية هي ا أ
’هم من ذلك بحث فرصش شسراكة حقيقية ،هذا ما
تبادل اÈÿات وعرضش آاخر اŸنتجات اÿدماتية ‘ ›ال الطاقة ،وا أ
رصسدته «الشسعب» وبع ÚاŸكان.

العدد

171٨4

لوجسستيك العبور وتخزين السسلع

06

تنظيم أاداء اŸتعامل Úالقتصشادي Úوتقليصس فاتورة السشتÒاد

تشس- -ك- -ل ال- -ن- -دوة ال- -دول- -ي -ة ل -ل -ن -ق -ل
واللوجسستيك  -العبور وتخزين السسلع،
اŸرتقب تنظيمها يومي  26و 27نوفمÈ
ا÷اري ،ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل -م -ؤو“رات،
’صسحاب اŸهن
بنادي الصسنوبر ،فرصسة أ
ل -ت-ب-ادل اÈÿات وإاي-ج-اد اŸي-ك-ان-زÁات
الضس -روري -ة م -ن أاج -ل ت -ق -ل-يصش ف-ات-ورة
ا’سستÒاد ،بتحديد أاهداف جديدة من
شس- - -أان- - -ه - -ا ت - -ن - -ظ - -ي - -م أاداء اŸت - -ع - -ام - -لÚ
ا’قتصسادي Úوخلق جو من التنافسسية.

آاسشيا مني

تأاتي الندوة ،اŸزمع تنظيمها –ت رعاية
وزير اأ’ششغال العمومية والنقل وإاششراف وزارة
ال- -ت- -ج- -ارة ،ب- -اŸوازاة م- -ع إارادة السش- -ل- -ط- -ات
العمومية تششجيع اإ’نتاج الوطني والصشادرات
و–ق-ي-ق م-داخ-ي-ل إاضش-اف-ي-ة ب-ال-ع-م-ل-ة الصشعبة
خارج قطاع اÙروقات ‘ ،ظل الظروف
ال -ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ا÷زائ-ر وال-ت-ي ع-ل-ي-ه-ا –دي-د
أاه -داف ج -دي -دة م -ن أاج -ل ت-ط-وي-ر نسش-ي-ج-ه-ا
الصشناعي وتطوير التعاقد من الباطن’ ،سشيما
ت -ق -ل-يصس ف-ات-ورة ا’سش-تÒاد ب-تشش-ج-ي-ع اإ’ن-ت-اج
اÙل -ي وب -ال-ت-ا‹ –ق-ي-ق م-داخ-ي-ل إاضش-اف-ي-ة
بالعملة الصشعبة من خÓل التصشدير.
ومن أاجل –قيق هذا الهدف ،يجب على
اŸؤوسشسش -ات ا÷زائ -ري -ة ،ت -ق -ول ه -ن -د غ -ا،Â
اŸديرة العامة Ÿؤوسشسشة «ابوكوم» ،أان تتبّنى
أادوات جديدة ‘ عملها لتكون أاك Ìتنافسشية
وأاحسش- - -ن أاداء وي- - -جب ع - -ل - -ى اŸت - -ع - -ام - -لÚ
ا’قتصشادي Úا÷زائري Úأان يعوا ويتحكموا

جيدا ‘ طرق تسشي Òسشلسشلة اللوجيسشتيك.
‘ هذا اإ’طار ،أاكدت غا Âأان STIEM
سشتمكن سشتخصشصس فضشاء لتبادل يجمع اŸهن،
أاصشحاب العروضس وأاصشحاب الطلب ‘ نفسس
الوقت ،حيث يهدف اŸؤو“ر ‘ طبعته اأ’و¤
إا– ¤سشيسس الصشانع Úبأاهمية تسشي Òسشلسشلة
ال -ت -م -وي -ن ،ال -ت -ع-ري-ف Ãح ‘Îال-ل-وجسش-ت-يك
و“ك Úال -ف -اع -ل Úم -ن ا’ح -ت -ك -اك وت -وسش -ي-ع
نشش-اط-ات-ه-م اŸه-ن-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره يسش-تهدف كل
الفاعل Úا’قتصشادي Úا÷زائري ÚوالدوليÚ
الذين ينششطون ‘ ›ا’ت اإ’نتاج والفÓحة
وال -ت -ح -وي -ل وال -ت -وظ -ي -ف وال -ت-خ-زي-ن وال-ن-ق-ل
وا’سشتئجار والتصشدير وا’سشتÒاد والتكوين
كما يرتقب أان يÈز اŸؤو“ر حقيقة وواقع
ا’قتصشاد ا÷زائري ‘ ،ظل اإ’رادة القوية
ل-تشش-ج-ي-ع اإ’ن-ت-اج ال-وط-ن-ي والصش-ادرات ،حيث
ت-ت-ن-اول ال-ورشش-ات م-واضش-ي-ع ت-خصس لوجسشتيك
ال -تصش-دي-ر وصش-ن-اع-ة السش-ي-ارات ،ال-ت-ع-اق-د م-ن
الباطن واللوجسشتيك الصشناعي والتكوين ‘
›ال اŸهن اللوجسشتية.
وسش -ي -ع -رف ه -ذا ا◊دث ل -ق-اءات ب Úرواد
ج- - - - -زائ- - - - -ري Úودول - - - -ي› ‘ Úال ح - - - -رف
اللوجسشتيك وموائد حوار يحضشر فيها ﬂتلف
الششركاء اŸهني ‘ Úهذا اÛال .ويعرضس
اŸل -ت -ق -ى ب -رن-ا›ا ث-ري-ا Ãح-ت-واه أ’صش-ح-اب
اŸهن ،اŸنتظر حضشورهم لـ 7ندوات علنية ‘
الفÎة الصشباحية و ٩ورششات عمل مسشائية‘ ،
ح Úيتم تخصشيصس  6حلقات حوار تهدف كلها
إا ¤عقلنة جدول أاعمال اŸؤوسشسشات ا◊اضشرة
وتفعيل نششاطها أاك.Ì

 11شسخصسا ضسحيته العام اŸاضسي بالعاصسمة

حملة –سشيسشية للوقاية من الختناق بغاز الكربون
مبعوثة «الششعب» إا ¤حاسشي
مسشعود :سشعاد بوعبوشش
جمع الصشالون كل اŸهنيÚ
ال -ن -اشش -ط› ‘ Úال ال -ن -ف-ط
وال -غ -از وﬂت -ل -ف الصش-ن-اع-ات
ال -ن -ف -ط -ي -ة ودراسش -ات ح-م-اي-ة
البيئة ،ا◊فر ،صشيانة اŸرافق
واŸوارد ال- -ع- -ام- -ة ،خ- -دم- -ات
ال -دع -م ،وال-ه-ن-دسش-ة اŸدن-ي-ة،
اإ’تصش-ا’ت ،ال-ب-ن-اء ،ال-ت-ك-ري-ر،
النظافة والسشÓمة أاثناء ربط
اÿط- - - - -وات بﬂ Úت - - - -ل - - - -ف
أاصش-ح-اب اŸصش-ل-ح-ة اŸباششرة
وغ ÒاŸباششرة ،ما يجعل من
ال- -ت- -ظ- -اه -رة م -نصش -ة ت -واصش -ل
مثالية ÷ميع اŸهني.Ú
وك -ان ج -ن -اح ف-رنسش-ا خÓ-ل
هذه الطبعة اأ’ك“ ÌثيÃ Óا
›م- -وع- -ه  16م -ؤوسشسش -ة م -ا
يجعلها ‘ منافسشة قوية مع
نظرائها من اŸهتم Úبالسشوق
ا÷زائرية على غرار الصش،Ú
ب-ول-ن-دا ،روسش-ي-ا ،ك-ن-دا وتونسس
وب-ل-دان أاخ-رى ،وك-ل-ه-ا ت-ت-ط-ل-ع
إ’برام العقود واكتسشاب أاسشواق
أاك Ìوع-رضس ت-ق-ن-ي-ات ج-ديدة
لتحسش Úاأ’داء وزيادة اإ’نتاج.

 10أارضشيات مؤوهلة
لحتضشان مششاريع
الطاقة اŸتجددة
باŸدينة ا÷ديدة
◊اسشي مسشعود
‘ ه - -ذا اإ’ط- -ار ق- -ال وا‹
و’ي- -ة ورق- -ل- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
جÓوي الذي افتتح الصشالون،
أان ال- -ت -ظ -اه -رة “ث -ل ف -رصش -ة
ه- - -ام- - -ة ل- - -ت - -حسش Úع - -روضس
ا’سش-ت-ث-م-ار ’سش-ي-م-ا ب-تشش-ج-ي-ع
اŸؤوسشسش-ات الشش-ب-اب الصش-غÒة
ال - -ذي - -ن ي - -ع- -م- -ل- -ون ‘ إاط- -ار
اŸناولة وتوطيد العÓقة مع
الششركات الكÈى ،مششÒا إا¤
أان أان- -ه- -ا سش- -ان- -ح -ة ل -ل -ت -ع -رف
م- -ب- -اشش- -رة ع- -ل- -ى ح- -اج- -ي- -ات
اŸؤوسشسشات ’سشيما تلك التي
ت- -ري- -د ا’سش- -ت- -ق -رار Ãن -اط -ق
ال- -نشش- -اط خ- -اصش- -ة ب -اŸدي -ن -ة
ا÷دي- - -دة ◊اسش - -ي مسش - -ع - -ود
وإازال - - -ة ك - - -ل ال - - -ع - - -راق- - -ي- - -ل
ال -بÒوق -راط -ي -ة أام-ام-ه-ا وغÒ
ذلك سش -ي -ت -م اسش -ت-ع-ادة ال-ع-ق-ار
اŸم- -ن- -وح ل- -ه- -ا ‘ ت- -ط- -ب- -ي- -ق
اŸشش -اري-ع م-ي-دان-ي-ا ل-ل-ن-ه-وضس
ب -ال -ت -ن -م -ي-ة اÙل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا

للتوجيهات اأ’خÒة النابعة عن
اجتماع الو’ة.
وب -خصش -وصس ا’سش-ت-ث-م-ار ‘
مششاريع الطاقة اŸتجددة قال
ج Ó- -وي ‘ تصش - -ري - -ح ع - -ل - -ى
الهامشس لوسشائل اإ’عÓم ،أانه
سش -ي -ت -م اسش -ت -غ Ó-ل إام-ك-ان-ي-ات
أاغنى بلدية بالوطن لÓسشتثمار
‘ ه - - -ذا اÛال ’سش- - -ي- - -م- - -ا
ب- -اŸدي- -ن- -ة ا÷دي -دة ◊اسش -ي
مسشعود التي بإامكانها أان تكون
ح - -اضش- -ن- -ة ل- -ه- -ذه اŸشش- -اري- -ع
وا’سشتفادة من مسشاحتها ‘
ه- - -ذا اÿصش - -وصس ،مششÒا إا¤
وج- - -ود  10أارضش-ي-ات م-ؤوه-ل-ة
إ’‚از ه- - - - -ذه اŸشش- - - - -اري - - - -ع
و–ديدا ‘ إانتاج الطاقة من
الرياح ما سشينعكسس باإ’يجاب
على هذه اŸنطقة.
قال رئيسس الهيئة اŸنظمة
«بÎول- - - - - -ي- - - - - -وم أان - - - - -دسشÎي
كومينكايششن» جعفر ياسشيني،
إان الصش - - -ال - - -ون ال- - -ذي “ت- - -د
فعالياته على مدار ثÓثة أايام،
Áث- -ل ت- -ظ- -اه- -رة اق- -تصش -ادي -ة
ح -ق -ي -ق -ي -ة ك -ون-ه-ا ت-ه-دف إا¤
التمهيد لبناء مسشارات ششراكة
اسش - -ت- -كشش- -اف- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
القطاعات Áكن أان تسشتقطب
الشش-رك-ات اŸه-ت-مة ،باإ’ضشافة
اŸسش -اه -م -ة ‘ ت-ع-زي-ز ح-رك-ة

ال - - -ت - - -ن - - -م- - -ي- - -ة ‘ ا÷ن- - -وب،
واسش-ت-ق-ط-اب ح-وا‹  10آا’ف
زائر ،خاصشة وأانها إا ¤جانب
العرضس سشتكون هناك ورششات
ع- - - -م- - - -ل Œاري- - - -ة ون- - - -دوات
سش -ت -ت -ط -رق Ÿواضش-ي-ع ع-دي-دة
ذات صشلة Ãجال النفط والغاز
ي- -نشش- -ط- -ه- -ا خÈاء وط- -ن- -ي- -ون
ودوليون.
وح -رصس ال -ع -ارضش -ون ع -ل-ى
ال- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -ب -عضس ›ا’ت
نشش-اط-ات-ه-م وم-ن-ت-ج-ات-ه-م على
غ- -رار ال- -تصش- -ن- -ي- -ع وم- -ع- -ا÷ة
اŸع- -ادن ،ال- -تسش- -وي -ق وت -وزي -ع
اŸنتجات البÎولية ،اŸعدات
واŸكونات الهيدروليكية ،بيع
وتصش - - - - -ل - - - - -ي - - - - -ح اŸع- - - - -دات
الهيدروليكية ،صشناعة الفو’ذ
اŸق- -اوم ل- -لصش- -دأا ،الصش -ي -ان -ة،
ت -وف ÒاŸع -دات الصش -ن -اع -ي -ة،
ال - -ت- -ف- -ت- -يشس وت- -رك- -يب أادوات
اأ’ع -م-ال الصش-ن-اع-ي-ة ،م-ع-دات
ال-ق-ي-اسس ،الصش-م-امات ،مراقبة
الضشخ الصشناعي ،أادوات ا◊فر
وصشيانة اآ’بار ،كاششفات الغاز
وه- -ن- -دسش- -ة وإان- -ت- -اج وت -رك -يب
ال-ه-ي-اك-ل اŸع-دن-ي-ة ،اÿدمات
ال -ل -وجسش -ت -ي -ة وال -ن-ق-ل ال-دو‹
وال-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري ،اŸن-اج-م...
إالخ.

طالبت اعتبارها شسريكا اجتماعيا

نقابة األسشÓك اŸششÎكة للÎبية تدعو للتكفل بانششغالتها
(الشس -عب) :ــ اسس -ت -ن -ك -ر اŸك -تب
ال- -و’ئ- -ي ل- -ل -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل- -لأسس -لك اŸشسÎك -ة وال -ع -م -ال
اŸهني Úلقطاع الÎبية لو’ية
ا÷زائ -ر غ -رب م -ن ال -ت -ه -م -يشش
وازدواجية التعامل معه وعدم
احÎامه شسريكا اجتماعيا.
ذكر اŸكتب ‘ بيان تلقت الششعب
نسشخة منه جملة من ا’نششغا’ت
واŸط -الب اŸرف -وع -ة مشش-ددا ع-ل-ى

ضشرورة Œسشيد مديرية الÎبية لها.
وتشش -م -ل ع -ريضش -ة اŸط -الب ال-ت-ي
قال اأنها ادرجت ضشمن ﬁاضشر ‘:
 1ـ عدم التكفل بقضشية  ٨6عامÓ
 ⁄يتقاضشوا بعضس من اأجورهم (من
 06اإ 14 ¤ششهرا) منذ سشنة  2006ثم
موؤخرا توقيف رواتب بعضس العمال
منذ  06اأششهر.
 2ـ عدم صشرف ﬂلفات ( 40ـ )1
اÿاصش -ة ب -اع -م -ال ب-ع-د ان-ت-ه-اء م-دة

اŸوع- -د ال- -ذي اع -ط -ي ل -ه -م ال -ذي
ينقضشي يوم .2016 / 0٩ / 30
 3ـ خرق القانون اÿاصس بالسشكن
ا’إلزامي للحجاب.
 4ـ عدم منح مقرا رغم الوعود.
ودعا مكتب و’ية ا÷زائر غرب
اإ ¤ضش- - - -رورة اأخ - - -ذ ا’نشش - - -غ - - -ا’ت
اŸط- -روح- -ة م- -اأخ- -ذ ج- -د ت -ف -رضش -ه
اŸرح- -ل- -ة واسش- -ت- -ق- -رار اŸن- -ظ -وم -ة
الÎبوية.

سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية على
مسس -ت -وى ال -ع-اصس-م-ة ارت-ف-اع-ا ‘ ح-وادث
الغاز اŸميتة التي راح ضسحيتها خلل
العام ا÷اري  11شسخصسا وتوعز اŸصسالح
ذلك إا ¤غياب ثقافة اسستخدام أاجهزة
’حياء
ال-ت-دف-ئ-ة ’سس-ي-ما على مسستوى ا أ
اŸرحلة حديثا.

جÓل بوطي

أاف-اد اŸك-ل-ف ب-اإ’عÓ-م Ãدي-ري-ة ا◊م-اي-ة
اŸدنية بالعاصشمة بن خلف الله أان 11ششخصشا
لقوا حتفهم السشنة ا÷ارية اختناقا بغاز ثاÊ
أاكسشيد الكربون بعدد من بلديات العاصشمة
كان آاخرها خمسشة أافراد من عائلة واحدة
ببلدية بلوزداد ،مؤوكدا أان عدد الضشحايا ارتفع
بنسشبة كبÒة مقارنة بالسشنة اŸاضشية ،حيث ⁄
يتعد عدد الضشحايا حالة واحدة ،مششÒا إا¤
أان أاغلب الضشحايا اسشتنششقوا الغاز الذي يؤوثر
على اإ’نسشان بششكل سشريع.
وأاوع - - -ز اŸت - - -ح - - -دث إارت- - -ف- - -اع ح- - -وادث
ا’ختناقات إا ¤سشوء اسشتخدام وسشائل التدفئة
ب-اŸن-ازل،مضش-ي-ف-ا ‘ تصش-ري-ح ل-لصش-حافة على
ه -امشس ح -م -ل -ة –سش -يسس أاط-ل-ق-ت-ه-ا ا◊م-اي-ة
اŸدنية أامسس على مسشتوى بلديات العاصشمة،
أان اŸصشالح اıتصشة تسشعى إا– ¤سشيسس
اŸواط -ن Úب -خ-ط-ر الÎك-يب ال-ذات-ي ل-وسش-ائ-ل
التدفئة خاصشة مع تزامن فصشل الششتاء ،حيث
يلجأا الكث Òمن الناسس إا ¤تصشليح اأ’عطاب
دون ا’سشتعانة Ãرصشصس صشحي معتمد وهو
ما يششكل خطورة تؤودي ‘ كث Òمن ا◊ا’ت
إا ¤اŸوت.
وبخصشوصس التحسشيسس بإاجراءات ا◊ماية
وال -وق -اي -ة ن-ظ-مت م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة

لو’ية ا÷زائر وششركة توزيع الكهرباء والغاز
فرع ا◊راشس ،حملة –سشيسشية Ãخاطر غاز
ث- -ا Êأاكسش- -ي- -د ال -ك -رب -ون ال -ن -ا œع -ن وسش -ائ -ل
ال -ت -دف -ئ-ة ،ح-يث ان-ط-ل-قت ال-ق-اف-ل-ة م-ن م-ق-ر
ا◊ماية با◊راشس إا ¤مركز التكوين اŸهني
وال -ت -م -ه Úب -ب -ل -دي -ة ال-ك-ال-ي-ت-وسس .أاي-ن ق-امت
اŸصش-ال-ح ب-ت-ق-د Ëع-رضس ل-ل-ط-لبة اÎŸبصشÚ
باŸركز و–سشيسشهم باıاطر الناجمة عن
أاكسشيد الكربون
كما ” توزيع مطويات على الطلبة تبÚ
كيفية التعامل مع حا’ت تسشرب الغاز ،اأ’مر
ال -ذي اسش-ت-حسش-ن-ه اÎŸبصش-ون وأاك-دوا أاه-م-ي-ة
ا◊م -ل -ة ال -ت -ي ت -ت -زام-ن وفصش-ل الشش-ت-اء ال-ذي
يعرف إارتفاع إاسشتخدام وسشائل التسشخ ،Úو‘
هذا الصشدد قال أاحد اÎŸبصش Úل «الششعب»
أان ت- -ن- -ظ- -ي -م م -ث -ل ه -ذه اŸب -ادرات ضش -روري
للتعرف أاك Ìعلى وسشائل ا◊ماية».
وع -ن اأ’خ -ط -اء ال-ت-ي ي-رت-ك-ب-ه-ا اŸواط-نÚ
أاثناء تركيب وسشائل التدفئة أاوضشحت اŸكلفة
ب -اإ’ع Ó-م Ÿدي -ري -ة ت -وزي -ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
با◊راشس نوال عاتق أان أاغلب ا◊وادث تنتج
عن سشوء الÎكيب أاو غياب التهوية للبيوت،
اأ’مر الذي يسشبب ا’ختناق.
ومن اŸقرر أان Œوب ا◊ملة التحسشيسشية
اأ’ح-ي-اء السش-ك-ن-ي-ة ا÷دي-دة ب-ال-ع-اصش-م-ة نظرا
لضشعف معرفة اŸواطن Úبآاليات الÎكيب أاو
ا’سش-ت-خ-دام حسش-ب-م-ا أاك-ده اŸك-ل-ف ب-اإ’عÓ-م
لدى مديرية حماية العاصشمة ،حيث تتواصشل
ا◊ملة إا ¤غاية نهاية فصشل الششتاء لتوسشيع
التوعية التي تبقى اأ’سشلوب الوحيد لتفادي
إارتفاع ضشحايا ا’ختناقات بغاز ثا Êأاكسشيد
الكربون.

بعد تسسجيل  10حوادث إاختناق ‘ السسنت ÚاŸاضسيتÚ

مصشالح ا◊ماية اŸدنية ببلعباسس –سشسس ضشد أاخطار الغاز
ب -اشش -رت مصش-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة
سش- -ي- -دي ب- -ل- -ع -ب -اسس ،أامسس ،ح -م -ل -ة ت -وع -وي -ة
و–سشيسشية للوقاية من أاخطـار الغاز بالتنسشيق
مع كل من مؤوسشسشة سشونلغاز ،مديرية الصشحة
والسش-ك-ان ،م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ،م-دي-ري-ة التكوين
اŸهني ومديرية التجارة على أان تسشتمر طيلة
م- -وسش- -م الشش- -ت- -اء ،ح- -يث ” ‘ ه- -ذا الصش- -دد
تسشط Òبرنامج يضشم ﬁاضشرات حول أاخطار
اسشتعمال الغاز داخل الوسشط الÎبوي ومراكز
التكوين اŸهني بكل من مدرسشتي صشورية بن
دÁراد وق -ومÒي ع -ب -د ال-ق-ادر ب-ح-ي سش-ي-دي
ا÷ي  ،‹Ó-م -ت -وسش-ط-ات حÒشس ،ب-ل-خ-ريسش-ات
عبد القادر بحي ا◊رية ومتوسشطة الواحلة
قادة ،ناهيك عن مركزي التكوين والتمهÚ
علياوي خÒة ومركز التكوين بحي قمبيطة.
ويتضشمن الÈنامج أايضشا أابوابا مفتوحة عÈ
ج -م -ي -ع وح -دات ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة وت-نشش-ي-ط

حصشصس إاذاعية Ãششاركة مؤوسشسشة سشونلغاز،
مديرية الصشحة والسشكان ومديرية التجارة.
وتهدف ا◊ملة عموما إا ¤التقليل من أاخطار
اسشتعمال الغاز لتجنب وقوع ضشحايا والسشهر
على ضشمان نششر واسشع للثقافة الوقائية من
أاخطار الغاز وكيفية التعامل مع ا◊وادث ‘
حال وقوعها للخروج بأاقل اأ’ضشرار.
وŒدر اإ’شش- -ارة إا ¤أان مصش- -ال -ح ا◊م -اي -ة
اŸدنية أاحصشت  10حوادث متعلقة باإ’ختناق
خ Ó-ل السش -ن -ت -ي اŸنصش -رم -ت Úم -ن-ه-ا خ-مسش-ة
حوادث خÓل سشنة  2015أاسشفرت عن إاصشابة 6
أاششخاصس من بينهم  3نسشاء 3 ،رجال وطفل
واح- -د ،أام- -ا سش -ن -ة  2014ف- -ق -د أاحصشت ه -ي
اأ’خرى خمسشة تدخÓت أاسشفرت عن إاصشابة
 11ششخصشا من بينهم رجل 6 ،نسشاء و 4أاطفال.

غ .ششعدو

اأ’ربعاء  16نوفمبر  2016م
الموافق لـ  15صسفر  1438هـ
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أاك Ìمن  88٩١مليون دج لتوسسيع شسبكة الغاز بتيبازة ترصسدها «الشسعب»
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مشساريـ ـ ـع لرب ـ ـ ـط اأ’حيـ ـ ـ ـ ـاء بالغـ ـ ـ ـ ـاز تنه ـ ـ ـ ـي معانـ ـ ـاة السسك ـ ـ ـان
مراسسل ـ ـ ـ ـة الوزارة الوصسي ـ ـ ـة ح ـ ـ ـول Œميـ ـ ـ ـد  41مشسروع ـ ـ ـا

ل بكث Òمن النسسبة
رغم ا÷هود اŸبذولة من أاجل رفع نسسبة توزيع غاز اŸدينة بو’ية تيبازة طيلة السسنوات اŸنصسرمة ،إا’ أا ّ
ن نسسبة التغطية ’تزال تراوح مكانها ‘ درجة أاق ّ
’طار .هذا ما
’مر الذي يقتضسي مضساعفة ا÷هود من أاجل اسستدراك النقائصص اŸسسجلة ‘ هذا ا إ
الوطنية التي تناهز  55من اŸائة حاليا ،حيث ’ تتجاوز نسسبة  45,88من اŸائة ،ا أ
رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان.

تيبازة :عÓء ملزي
بحسسب مصسادر من مديرية الطاقة بالو’ية لـ
«الشسعب» ،فاإّن نسسبة التغطية سستبلغ حدود 70
م - -ن اŸائ - -ة ع - -قب اإ“ام ب - -رن- -ام- -ج اıط- -ط
اÿماسسي  2014 / 2010الذي شسرع ‘ اإ‚ازه
اأواخر سسنة  ،2013بحيث حظيت الو’ية بغÓف
ما‹ قدره  5620مليون دج لغرضض اإ‚از  30األف
توصسيلة غاز .وبعد اإعادة النظر ‘ اŸقومات
اŸالية والفيزيائية اŸمنوحة ‘ اإطار اإعداد
ا’ت-ف-اق-ي-ة ب Úوزارة ال-ط-اق-ة و›م-ع سس-ون-ل-غ-از
” رفع اŸبلغ بنسسبة  58من اŸائة
سسنة ّ ،2015
ليصسل اإ 8891 . 11 ¤مليون دينار جزائري لغرضض
” تقسسيم ذات
اإ‚از  43047توصسيلة ،بحيث ّ
الÈنامج اإ ¤شسطرين ،اإ’ اأّن ا’إشسكال القائم
ي- -ك- -م -ن ‘ ت -وق -ف ع -دي -د اŸشس -اري -ع ’أسس -ب -اب
ﬂتلفة ،ناهيك عن Œميد عّدة مشساريع اأخرى
م-ن م-ن-ط-ل-ق ‡ارسس-ة سس-ي-اسس-ة ت-رشس-ي-د النفقات
العمومية.
وي -ع -ن -ى اأك Èج -زء م -ن اıط -ط اÿم -اسس -ي
اŸنصسرم ،الذي  ⁄يتم اإ“امه بعد على اأرضض
الواقع ،توصسيل الغاز اإ ¤الناحية
ال- -غ- -رب- -ي- -ة ’أول م- -رة ،وذلك ع -ن
ط -ري -ق اأن-ب-وب ال-غ-از ال-ق-ادم م-ن
منطقة سسوقر بو’ية تيارت ،اإ¤
م -ن -ط -ق-ة ح-ج-رة ال-نصض ل-غ-رضض
“وي -ن ﬁط-ة اإن-ت-اج ال-ك-ه-رب-اء
” ا’نتهاء من
بالوقود ،بحيث ّ
اإ‚از جزء كب Òمن شسبكات
ال-ن-ق-ل ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-غربية‘ ،
ح ⁄ Úي -ت -م ت -زوي-د ا’أح-ي-اء
بهذه اŸادة بعد ،بالنظر اإ¤
ت- -اأخ -ر ان -ط Ó-ق اŸشس -اري -ع
اŸن - -درج - -ة ضس - -م - -ن ه - -ذا
اıطط.
وتوؤّكد ا÷هات الوصسية
على القطاع بالو’ية ،اأنّ
اإ“ام مشس- -روع ت- -وصس- -ي- -ل
ال-غ-از ل-ل-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة
ل -ل -و’ي -ة ،ب -ال-ت-وازي م-ع
اإ“ام رب- - -ط ﬂت- - -ل - -ف
ا’أح -ي -اء وال -ت -ج -زئ-ات
ا’جتماعية ا›ÈŸة
ب -ال -ن-اح-ي-ة الشس-رق-ي-ة،
سس-ي-مّ-ك -ن ال-و’ي-ة م-ن
Œاوز نسسبة التغطية
الوطنية بكث ،ÒغÒ
اأن اإج- - - - - - - - - - - -راءات
ت -رشس -ي -د ال-ن-ف-ق-ات
ال -ع -م -وم-ي-ة ح-الت
دون Œسس- -ي- -د اŸشس- -اري -ع
اŸعنية ‘ اآجالها اÙددة.

 10بلديات معنية باıطط
اÿماسسي السسابق
وب- -حسسب مصس- -ادرن- -ا م- -ن م -دي -ري -ة ال -ط -اق -ة
بالو’ية دائما ،فاإّن الشسطر ا’أول من اıطط
اÿم - -اسس - -ي اŸنصس- -رم ،ال- -ذي ي- -وج- -د ‘ ط- -ور
ا’نتهاء حاليا ،يتضسّمن اإ‚از ﬁطات توزيع بـ6
ب -ل -دي -ات (الشس -ع -ي -ب -ة ،م -ن -اصس-ر ،ح-ج-رة ال-نصض،
قوراية ،مسسلمون ،سسيدي سسميان) Ãبلغ اإجما‹
” وضسع
يصسل اإ 2264 , 21 ¤مليون دج ،بحيث ّ
حيز اÿدمة مشساريع بـ 3بلديات ،فيما انتهت
ا’أشسغال ببلدية مسسلمون و’تزال جارية ببلديتي
قوراية والشسعيبة .و“ت بر›ة  10041توصسيلة
بالغاز بهذه البلديات ›تمعة ،مع التمكن من
توصسيل نصسف هذا العدد اإ ¤حد السساعة.
اأم- -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق بÈن -ام -ج رب -ط ا’أح -ي -اء
والتجزئات ا’جتماعية ،فقد اأشسار مصسدرنا اإ¤

ح ⁄ Úتنطلق ا’أشسغال بعد على مسستوى 69
م -رك -زا وت-ع-ت 29 Èم -ن -ه-ا ‘ ط-ور
ا’إ‚از ح - -ال - -ي- -ا ،م- -ع ا’إشس- -ارة اإ¤
ت -وق -ف ا’أشس -غ -ال ع -ل -ى مسس-ت-وى 25
مركزا ’أسسباب ﬂتلفة.

مشسكل القنوات الصساعدة
’يزال مطروحا بعّدة اأحياء
’ي - -زال مشس - -ك- -ل ان- -ع- -دام ال- -ق- -ن- -وات
الصس - -اع- -دة ب- -ع- -م- -ارات ب- -عضض ا’أح- -ي- -اء
اŸن -تشس -رة ع Èال -و’ي -ة ي -ث Òال -ك -ث Òم-ن
ا÷دل ،بالنظر اإ ¤تهّرب ﬂتلف ا÷هات
من –ّمل مسسوؤولية فك هذا اللغز الذي
عانت منه السساكنة كثÒا ،ا’أمر الذي اأرغم
اŸصسالح الو’ئية‡ ،ثلة ‘ مديرية ا’إدارة
اÙلية ،على تخصسيصض مبلغ يزيد عن 62
مليون دج سسنة ’ 2014إ‚از قنوات صساعدة
ع -ل-ى مسس-ت-وى  64م -وق -ع-ا ﬁصس-ي-ا ،غ Òاأّن -ه
لوحظ توقف ا’أشسغال اŸتعلقة بهذا اŸشسروع
ع -ل -ى مسس -ت-وى  20م-وق-ع-ا ’أسس-ب-اب اأرج-ع-تها
مصسادرنا اإ ¤انعدام شسبكة الغاز ﬁليا‡ ،ا
اأطال من عمر هذه القضسية التي فجّرها سسكان
عّدة اأحياء بالناحية الشسرقية للو’ية منذ اأكÌ
من  10سسنوات خلت ،اإ’ اأّنها Œ ⁄د طريقها
نحو التسسوية الشساملة بعد.
تشسغيل  34من ب 45 Úمركزا “ت بر›تها
خÓل هذا الشسطر وانتهت ا’أشسغال بـ 6مراكز
اأخرى ‘ ،ح Úاأنها  ⁄تنطلق بعد Ãركز واحد.
واأحصست مصسادرنا  6287توصسيلة م›Èة ‘
هذا ا’إطار ” ،اإ ¤حد ا’آن Œسسيد  4699منها
وبلغ اŸبلغ ا’إجما‹ اıصسصض لهذه العملية
 524 , 37مليون دج.
اأما الشسطر الثا Êفهو يعنى ببلديات اأغبال
وا’أرهاط والداموسض وبني ميلك Ãبلغ اإجما‹
يصسل اإ 2778 , 009 ¤مليون دج ،بحيث توجد
ﬁطات بلديات ا’أرهاط والداموسض واأغبال ‘
طور ا’إ‚از حاليا ‘ ،ح ⁄ Úتنطلق بعد ذات
العملية بالنسسبة لبلدية بني ميلك و”ّ Œنيد 4
موؤسسسسات اإ‚از لهذا الغرضض على اأمل –قيق
 8255ت -وصس -ي -ل -ة ّŒ ⁄سس -د ج -م -ي -ع -ه-ا اإ ¤ح-د
السس- -اع- -ة ‘ ،ح Úيشس- -م- -ل الشس -ط -ر ال -ث -ا Êم -ن
ب-رن-ام-ج رب-ط ا’أح-ي-اء وال-ت-ج-زئ-ات ا’جتماعية
بالغاز  134مركز ” ،تشسغيل  11منها فقط‘ ،

Ÿاذا Œميد  41مشسروعا؟
اأّكد وا‹ و’ية تيبازة موسسى غÓي ومدير
ال-ط-اق-ة ح-ف-ي-ظ سس-م-ع-ون ،اأّن اŸصس-ال-ح الو’ئية
راسسلت وزارة الطاقة بشساأن Œميد  41مشسروعا
م-ت-ع-ل-ق-ا ب-ت-وصس-ي-ل غ-از اŸدي-ن-ة لÓ-أح-ي-اء ،وهي
اŸشس -اري-ع ال-ت-ي ت-ن-درج ضس-م-ن ب-رن-ام-ج الشس-ط-ر
الثا Êمن اıطط اÿماسسي اŸنصسرم ،بحيث
” ت- - -ع - -ي Úم - -وؤسسسس - -ات ا’إ‚از Ûم - -ل ه - -ذه
ّ
اŸشساريع مع بداية العام ا÷اري ،اإ’ اأّن مديرية
الطاقة بالو’ية حصسلت على قرارات Œميدها
عشسية منح اأوامر اÿدمة للموؤسسسسات اŸعنية
‡ا اأث -ار سس -خ -ط -ا وت -ذم-را واسس-ع ‘ Úاأوسس-اط
اŸواطن ÚاŸعني.Ú
وبحسسب ما اأّكد عليه مدير الطاقة بالو’ية،
فاإنّ مراسسلة الوزارة الوصسية تسستند ‘ تÈيراتها
اإ ¤ك -ون و’ي -ة ت -ي -ب -ازة –ت -ل اŸرت -ب -ة م-ا ق-ب-ل
ا’أخÒة وط -ن -ي -ا م -ن ح -يث نسس -ب -ة ان -تشس -ار غ -از
اŸدي -ن -ة اأم -ام و’ي -ة ب -ج-اي-ة و’ ت-ت-ج-اوز نسس-ب-ة

التغطية  47من اŸائة حاليا ،مقابل نسسبة وطنية
تفوق  55من اŸائة .ويرجع ا’أمر ‘ ذلك كله
اإ ¤كون ا÷هات الوصسية كانت تنتظر اسستقدام
الغاز اإ ¤اŸنطقة الغربية للو’ية عن طريق
م -ن -ط -ق -ة سس -وق -ر ب -و’ي-ة ت-ي-ارت ل-غ-رضض “وي-ن
ﬁطة توليد الكهرباء بحجرة النصض ‘ بداية
ا’أل - -ف- -ي- -ة ق- -ب- -ل الشس- -روع ‘ اإ‚از ال- -دراسس- -ات
اŸتعلقة بتزويد اŸنطقة كلها ‘ ،ح ⁄ Úتتم
عمليات اإ‚از نصسب ﬂتلف قنوات التوصسيل
بعد وهي العملية التي ”ّ تقسسيمها اإ ¤شسطرين
ب-ح-ك-م ت-ك-ال-ي-ف-ه-ا ال-ب-اه-ظ-ة وحاجتها ’إمكانات
مادية ضسخمة.

توزيع اŸواد الغازية ...مديرية
الطاقة تضسع الكرة ‘ مرمى البلديات
بالنظر اإ ¤كون نسسبة التغطية بغاز اŸدينة
’تزال ضسعيفة نسسبيا ،فاإّن معظم سسكان الو’ية
’ي-زال-ون يسس-ت-ع-م-ل-ون غ-از ال-ب-وت-ان ل-ل-ط-ب-خ ك-م-ا
للتسسخ ،Úبحيث يزداد الضسغط حّدة على هذا
اŸنتج خÓل فصسل الشستاء ،حينما تزيد وتÒة
اسستعماله ،ومن ثّم فقد اتخذت مديرية الطاقة
بالو’ية جملة من ا’إجراءات العملية الهادفة
اإ ¤تلبية حاجات السساكنة من هذا اŸنتج على
مدار السسنة’ ،سسيما خÓل فÎة سسوء ا’أحوال
ا÷وي- -ة .وط- -ل -بت ذات اŸدي -ري -ة م -ن ﬂت -ل -ف
ال -ب -ل -دي -ات اŸع -ن -ي-ة ب-ه-ذه ال-قضس-ي-ة ،ت-خصس-يصض
فضس- -اءات ل- -ت- -خ- -زي- -ن ق- -ارورات غ- -از ال- -ب- -وت -ان
’سس -ت -غ Ó-ل-ه-ا م-ن ط-رف السس-اك-ن-ة خÓ-ل فÎات
ال -ذروة’ ،سس -ي -م-ا ح-ي-ن-م-ا تشس-ه-د ال-ط-رق اهÎاء
يحول دون “كن شساحنات نقل الغاز من اŸرور،
اأو ح-ت-ى ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ا’أم-ر Ãضس-اع-ف-ة وتÒة
الطلب على هذه اŸادة ،بحيث ”ّ اإنشساء موضسع
للتخزين ا’حتياطي بحظÒة بلدية بني ميلك
يسسع لـ 210قارورة فيما  ⁄تسستجب البلديات
ا’أخرى لهذا اŸقÎح.
Œدر ا’إشسارة اإ ¤اأّن مركز تعبئة غاز البوتان
بحجوط يعمل حاليا بنظام الدوام Úتضسمنه
فرقتان تقومان بتعبئة  3500قارورة يوميا لكل
منهما ،مع اإمكانية اإضسافة فرقة ثالثة حينما
يزداد الطلب على الغاز ‘ عز فصسل الشستاء.
كما Œدر ا’إشسارة اأيضسا ،اإ ¤اأّن الو’ية –وز
حاليا على  76نقطة بيع لغاز البوتان ،من بينها
 13نقطة بيع مهيكلة و 55نقطة بيع عادية و3
ﬁط- -ات ب- -ن- -زي- -ن مسسÒة م -ن ط -رف م -وؤسسسس -ة
ن -ف -ط -ال ،اإضس-اف-ة اإﬁ 5 ¤ط-ات ب-ن-زي-ن ت-ابعة
للخواصض.

»æWh

ا’ربعاء  16نوفمبر  2016م
الموافق لـ  15صسفر  1٤38هـ

لŸا Êهار“وت إيلزنهانز:
إŸؤورخ إ أ

الثورة ا÷زائرية أاكŒ Èربة ‘ تصضفية السضتعمار
لŸا Êهار“وت إيلزنهانز يوم إلثÓثاء خÓل ﬁاضسرة نشسطها بوهرإن من أإجل «تصسفية
رإفع إŸؤورخ إ أ
إلسستعمار» من إلتأاريخ للكفاح من أإجل –رير إ÷زإئر معتÈإ أإن هذإ إÛال إلبحثي ل يزإل يوإجه
إلهيمنة إلفرنسسية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل ﬁادثات مع إŸدير إلعام للدرك إŸا‹
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اللواء نوبة يشضدد على التعاون ‘ ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة
إأجرى قائد إلدرك إلوطني إللوإء
م - - - - - - - - -ن - - - - - - - - -اد ن - - - - - - - - -وب- - - - - - - - -ة ،إأمسس،
ب -ا÷زإئ -رإل -ع -اصس -م -ةﬁ ،ادث -ات م -ع
إŸدي -ر إل -ع -ام ل-ل-درك إل-وط-ن-ي إŸا‹
إل-ع-م-ي-د سس-ات-ي-ق-ي دي م-ورو سس-ي-دي-ي
ح -ول سس -ب -ل دع -م إل -ت -ع -اون ‘ ›ال
ﬁارب -ة إ÷رÁة إŸن-ظ-م-ة إل-ع-اب-رة
للحدود.
درسض ال- -ط- -رف- -ان خÓ- -ل ه- -ذا ال -ل -ق -اء
اإمكانية «دعم التعاون ‘ ›ال ﬁاربة
ا÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود ’سسيما
‘ ›ال ال- -ت- -ك- -وي- -ن ل- -ت -ع -زي -ز ال -ق -درات
Ùارب - -ة ﬂت - -ل - -ف ا’أشس- -ك- -ال ا÷دي- -دة
للجرÁة خاصسة باŸناطق ا◊دودية التي
هي عرضسة للنشساطات غÒاŸشسروعة».
وت -ن -درج ه -ذه ال -زي-ارة ال-رسس-م-ي-ة ال-ت-ي
ي -ق -وم ب-ه-ا اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
اŸا‹ ل -ل -ج-زائ-ر ,وال-ت-ي تسس-ت-غ-رق ثÓ-ث-ة
اأيام ‘ ،اطار «تعزيز العÓقات القائمة
ب ÚاŸوؤسسسس- - -ت Úع- - -ن ط- - -ري- - -ق ت- - -ب - -ادل
ال -زي -ارات» ،حسسب ب -ي -ان ل -ق -ي -ادة ال-درك
الوطني.
كما سستعطي هذه الزيارة «دفعا قويا
ل -ل -ت -ع -اون ال -ق -ائ -م ب Úال -ب -ل -دي -ن ال -ل-ذي-ن
تربطهما عÓقات تاريخية».
وباŸناسسبة قدمت للمدير العام للدرك
الوطني اŸا‹ والوفد اŸرافق له بقاعة

ال-ع-م-ل-ي-ات ،شس-روح-ات واف-ي-ة ح-ول ك-ي-فية
تسس - -ي Òم - -ن - -ظ - -وم- -ة ا’عÓ- -م وا’تصس- -ال
بالقيادة.
وسس -ي -ق-وم ال-وف-د اŸا‹ خÓ-ل ت-واج-ده
ب -ا÷زائ -ر ب -زي -ارة ع-دة ه-ي-اك-ل ووح-دات
تابعة للدرك الوطني على غرار اŸعهد
ال -وط-ن-ي لÓ-دل-ة ا÷ن-ائ-ي-ة وع-ل-م ا’ج-رام
بـ»ب -وشس -اوي» واŸف -رزة اÿاصس-ة ل-ل-ت-دخ-ل
ب -اŸع -اŸة اضس -اف -ة ا ¤اŸدرسس -ة ال -ع-ل-ي-ا
للدرك الوطني «بزرالدة» لÓطÓع على
الوسسائل وفرصض التبادل والتكوين.

لعضساء إ÷الية إŸقيمة باÿارج
موجهة أ

«يتع Úعلى الباحث Úا÷زائري Úاختيار
مواضسيع أاخرى غ Òتلك الناŒة عن اأ’فكار
السسائدة ‘ التاريخ الفرنسسي» كما اقÎح
اأ’سستاذ بجامعة ’يبزيغ ‘ ﬁاضسرته التي
أالقاها ‘ مركز البحث ‘ اأ’نÌوبولوجيا
ا’جتماعية والثقافية حول موضسوع «حرب
ا÷زائر والتاريخ العاŸي».
ومن خÓل ﬁاضسرته التي ركزت على
ال -ع -دي -د م -ن أاع-م-ال-ه ح-ول ت-اري-خ ال-ث-ورة
ا÷زائرية أابرز ايلزانهانز أانه يريد «حث
ا÷ام- -ع- -ي Úا÷زائ- -ري Úالشس- -ب -اب ع -ل -ى
تقد Ëمسساهمتهم لتصسفية ا’سستعمار من
ال- -ت- -أاري- -خ ◊رب ا÷زائ- -ر» م- -ع- -تÈا ب -أان
«اŸقاربة الفرنسسية Áكن تلخيصسها ‘
ال-ت-اري-خ ا◊دث-ي» ال-ذي ي-ك-م-ن مضس-م-ون-ه
اأ’سس- -اسس- -ي ‘ «ال- -ت- -أاسس- -ف ع -ن ال -ف -رصض

الضس -ائ -ع -ة» .واقÎح اÙاضس-ر «ال-تصس-دي
لهذه النظرة من أاجل وصسف أافضسل لتاريخ
أامة  ⁄تتوقف أابدا عن اŸقاومة».
«شسكلت الثورة ا÷زائرية نقطة –ول ‘
تطور اŸقاومة ‘ العا ⁄الثالث» وفق نفسض
اŸت -ح -دث م -وضس-ح-ا أان «ا÷زائ-ر ت-ع-د أاول
ح-رك-ة –رر وط-ن-ي-ة ب-خ-اصس-ي-ت Úم-ت-ميزتÚ
Ãعنى قاعدة ريفية وليسست حضسرية وغياب
النظرية اŸاركسسية للثورة».
«تطمح ا÷زائر إا ¤حداثة جزائرية
وليسض ا ¤حداثة تفرضض من اÿارج وهو
اأ’مر نفسسه لثورة بلدان أاخرى» يضسيف
اŸؤورخ ال -ذي تضس -م -نت إاق -ام -ت -ه ب-وه-ران
أايضسا تنشسيط ورشسة موضسوعاتية Ãركز
ال-ب-حث ‘ ا’نÌب-ول-وج-ي-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة و
الثقافية ﬂصسصسة لطلبة الدكتوراه.

وأاشس -ار اي-ل-زن-ه-ان-ز ‘ تصس-ري-ح ل/وأاج/
ا ¤تسس -ل -ي -م م -ؤوخ -را ÷م -ي -ع وث -ائ-ق-ه إا¤
اأ’رشسيف الوطني ا÷زائري وذلك خÓل
مراسسم أاقيمت اأ’سسبوع اŸاضسي Ãناسسبة
ملتقى ببجاية.
وتتضسمن هذه الوثائق مقابÓت أاجراها
‘ تلك الفÎة مع زهاء خمسس Úشسخصسا
م- -ن ب- -ي- -ن -ه -م ضس -ب -اط سس -ام ‘ Úا÷يشض
ا’سستعماري.
وم- -ن ج -ه -ت -ه أاشس -اد اıتصض ‘ ع -ل -م
ا’جتماع واŸؤورخ حسسن رمعون Ãسساهمة
هار“وت ايلزنهانز مÈزا أان أاعمال هذا
اأ’سستاذ اأ’Ÿا Êأاضسحت تنشسر أاك ÌفأاكÌ
‘ ا÷زائر ‡ا يشسكل «ميزة كبÒة من
حيث التوثيق حول التاريخ الوطني والعا⁄
العربي والهند وأامريكا الÓتينية.
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أاك Ìمن  150أالف مسضتخدم منخرط ‘ «كناسس» سضددوا اشضÎاكاتهم
“ك - - -ن أإك Ìم- - -ن  150أإل-ف مسس-ت-خدم
م -ن -خ -رط ‘ إلصس -ن-دوق إل-وط-ن-ي ل-لضس-م-ان
إلج- - -ت- - -م - -اع - -ي م - -ن تسس - -دي - -د ج - -م - -ي - -ع
لسس-اسس-ي-ة ،حسس-ب-م-ا أإك-دت-ه
إشسÎإك -ات -ه -م إ أ
أإمسس با÷زإئر إلعاصسمة مديرة إلتحصسيل
وإŸنازعات ‘ إلصسندوق هند نصساح.
وأاوضس -حت السس -ي-دة نصس-اح Ãن-اسس-ب-ة دورة
تكوينية من تنظيم الصسندوق الوطني للضسمان
ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ف-ائ-دة الصس-ح-ف-ي Úأان «ح-وا‹
 200الف مسستخدم منخرط ‘ الصسندوق
ال-وط-ن-ي ل-لضس-م-ان ا’ج-ت-م-اعي قد اسستفادوا
’ج-راءات ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-قانون اŸالية
م-ن ا إ
التكميلي
لسسنة  2015من بينهم أاك Ìمن  150أالف

’سساسسية حيث
سسددوا جميع ا’شسÎاكات ا أ
اسس -ت -ف -ادوا م -ن إال -غ -اء ال -زي -ادات وع-ق-وب-ات
التأاخ.»Ò
وأاضسافت أان من ب ÚاŸسستخدم Úالذين
اسس- -ت- -ف- -ادوا م- -ن إاج- -راءات ق -ان -ون اŸال -ي -ة
ال-ت-ك-م-يلي « 2015ه- -ن- -اك ح -وا‹  20أالف
مسستخدم اسستفادوا من رزنامة دفع ‘ حÚ
تقدم حوا‹ 15الف آاخرين بشسكل طوعي
إا ¤الصسندوق الوطني للضسمان ا’جتماعي و
صسرحوا بحوا‹  3٤أالف أاج.»Ò
أام- -ا ف- -ي- -م- -ا ي- -خصض اŸن- -خ -رط Úا÷دد
’رادي ‘ Úن- -ظ -ام الضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي
اإ
أاكدت السسيدة نصساح أان العدد قد فاق 1٧
ال -ف م -ن -خ-رط ي-نشس-ط-ون خ-اصس-ة ‘ السس-وق

اŸوازية.
وتسس -ت -ف -ي -د ه -ذه ال -ف -ئ-ة م-ن اŸن-خ-رطÚ
ا÷دد ‘ الضسمان ا’جتماعي من خدمات
تام Úعلى اŸرضض لفÎة انتقالية مدتها 3
سسنوات مقابل دفع اشسÎاك شسهري بقيمة
 2160دج لÓسستفادة فيما بعد من حقوق
التقاعد بعد ا’نتقال إا ¤القطاع القانو.Ê
بهذه اŸناسسبة أاوضسحت ذات اŸسسؤوولة أان
الصسندوق الوطني للضسمان ا’جتماعي يدعو
اŸسس- -ت- -خ- -دم« ÚاŸدي- -ن »Úل- -ل -ت -ق -رب م -ن
’ج - -راءات
مصس - -ا◊ه ل Ó- -سس - -ت - -ف - -ادة م - -ن ا إ
ا’سستثنائية لقانون اŸالية التكميلي 2015
التي تسسمح لهم بتسسوية وضسعيتهم قبل 31
ديسسم.2016 È

ل· إŸتحدة من ميلة:
‡ثلة صسندوق إ أ

“ثيل اŸرأاة ا÷زائرية باÛالسس اŸنتخبة Œربة مرجعية
أإشس- -ادت إŸم- -ث -ل -ة إŸق -ي -م -ة إŸسس -اع -دة
ل· إŸتحدة با÷زإئر رإندإ
لصسندوق إ أ
أإبو إ◊سسن بعد ظهر يوم إلثÓثاء Ãيلة
ب- -اŸسس- -ت- -وى «إل- -ع- -ا‹» ل- -ت- -م- -ث -ي -ل إŸرأإة
إ÷زإئ -ري -ة دإخ -ل إÛالسس إŸن-ت-خ-ب-ة و
ذلك ضس - -م- -ن Œسس- -ي- -د ج- -ه- -ود إل- -دول- -ة
إ÷زإئ -ري -ة لÎق -ي -ة وج -ود ومشس -ارك -ة
إŸرأإة ‘ إ◊ي- -اة إل- -ع- -ام- -ة وإلسس- -ي -اسس -ي -ة
للبÓد.
وق- -الت ‡ث- -ل- -ة صس- -ن -دوق اأ’· اŸت -ح -دة
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ل-دى إاشس-راف-ه-ا رف-قة وا‹
م -ي -ل -ة و مسس -ؤوول-ة ا◊ك-ام-ة ب-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ع-ل-ى اخ-ت-ت-ام ورشس-ات
تكوينية للمنتخبات داخل اÛالسض اÙلية
بأان «ا÷زائر –تل مرتبة أاو ¤عربيا و ثانية
إافريقيا
‘ ›ال مسس- -ت- -وى “ث- -ي- -ل اŸرأاة ضس- -م- -ن
اÛلسض اŸنتخبة» حيث قدرت نسسبة “ثيلها

داخ - - -ل الŸÈان ا÷زائ- - -ري بـ 31,6باŸائة
م-ق-اب-ل  18ب -اŸائ -ة ضس -م -ن ب -اق-ي اÛالسض
اŸنتخبة الو’ئية و البلدية.
وذكرت اŸمثلة اأ’‡ية باŸناسسبة بجهود
بذلها صسندوق اأ’· اŸتحدة للتنمية Ÿرافقة
مسس -اع -ي ال -دول -ة ا÷زائ -ري-ة ‘ ه-ذا اÛال
’سسيما من خÓل برنامج شسراكة مع وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة و ا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة اسس-ت-ه-دف
تنظيم ورشسات تكوينية لدعم مهارات اŸرأاة
وذلك منذ سسبتم 2015 Èاسستفادت منه أاكÌ
من  600منتخبة ﬁلية ع 12 Èو’ية منها
م- -ي- -ل- -ة و ذلك ‘ ›ا’ت ال- -تسس- -ي ÒاÙل- -ي
والدÁقراطية التشساركية و تقنيات ا’تصسال.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا أاب -رزت مسس -ؤوول -ة ا◊ك -ام -ة
اÙلية بوزارة الداخلية و ا÷ماعات اÙلية
فتيحة حمريط ب»مكاسسب» اŸرأاة ا÷زائرية
‘ هذا السسياق وكذا سسعي الدولة لÎقيتها و
احتÓلها اŸكانة التي تسستحقها عن جدارة

فيما تطرق وا‹ ميلة ﬁمد جمال خنفر إا¤
اأ’همية التي “ثلها هذه الورشسات التكوينية
‘ –سس Úال -ت -ك -ف -ل ب -أاع -ب-اء اŸرف-ق ال-ع-ام و
تسسي ÒاŸصسالح العامة للجماعات اÙلية.
وشساركت ‘ هذه الورشسات التي أاطرتها
خبÒات من صسندوق اأ’· اŸتحدة للتنمية
 60امرأاة منتخبة بو’ية ميلة من أاصسل 109
تتواجدن ضسمن اÛالسض الشسعبية البلدية و
كذا اÛلسض الشسعبي الو’ئي.
وت -وزعت ال -ورشس -ات ع-ل-ى م-ق-اي-يسض أارب-ع-ة
اه -ت-مت Ãح-اور ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة و
ت -ق -ن -ي -ات ا’تصس -ال و الشس -راك -ة ب ÚاÛت-م-ع
اŸد Êوالسس- - -ل- - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة و اÿدم - -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة .وعÈت ب -اŸن -اسس -ب-ة م-ن-ت-خ-ب-ات
مشساركات ‘ هذه الورشسات التي انطلقت يوم
 12نوفم Èا÷اري عن تثمينهن لهذا اÛهود
ال -ت -ك -وي -ن -ي ا÷اد ل -ت -حسس Úم-دارك ال-تسس-يÒ
للمرأاة اŸنتخبة باÛالسض اÙلية.

اسضتخراج بطاقة التعريف وا÷واز البيومÎي Úعن طريق األنÎنت
أإطلقت وزإرة إلدإخلية وإ÷ماعات
إÙلية ،بالتنسسيق مع وزإرة إÿارجية،
أإمسس ،ع - -م - -ل - -ي - -ة إسس- -ت- -خ- -رإج ب- -ط- -اق- -ة
إلتعريف إلبيومÎية وكذإ جوإز إلسسفر
لفرإد إ÷الية
إلبيومÎي ( 48صسفحة) أ
لنÎنت،
إلوطنية باÿارج عن طريق إ أ
بحسسب ما أإفادت به إلوزإرة ‘ بيان لها.
أاوضس - -ح اŸصس- -در ذات- -ه ،أان «إاطÓ- -ق ه- -ذه
اÿدمة يأاتي ‘ إاطار التعهدات التي وعد بها
وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة أام-ام

جاليتنا بفرنسسا خÓل الزيارة اأ’خÒة التي
ق -ادت -ه إا ¤ب -اريسض ي -وم-ي  09و 10م-ن شس-هر
نوفم Èا÷اري».
وتأاتي هذه اÿدمة أايضسا  -يضسيف نفسض
اŸصسدر  -إا ¤جانب العديد من اÿدمات
واإ’ج -راءات «ال -تسس -ه -ي -ل -ي -ة» السس-اب-ق-ة ،سس-واء
Ÿواطناتنا ومواطنينا داخل الوطن أاو خارجه
«بهدف تقريب اإ’دارة من اŸواطن ،وقصسد
تخفيف أاعباء اŸصساريف وعناء التنقل لفئات
كبÒة من اŸعني.»Ú

Óرصساد إ÷وية
إلديوإن إلوطني ل أ

أامطار غزيرة بوسضط وغرب الوطن اليوم
أاف -ادت نشس -ري -ة خ -اصس -ة ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي
Óرصس -اد ا÷وي -ة أان أام -ط -ارا غ -زي -رة ت-ك-ون
ل -أ
أاحيانا مصسحوبة برعود سستميز بداية من ليلة
الثÓثاء إا ¤غاية اليوم اأ’ربعاء العديد من
و’يات الوسسط وغرب الوطن.
أاوضسح ذات اŸصسدر أان مدة صسÓحية هذه
ال -نشس -ري -ة ال -ت -ي ت -خصض و’ي -ات ب -وم-رداسض و
ا÷زائر العاصسمة و تيبازة و البليدة و عÚ

ال -دف -ل -ى وتسس -مسس -ي -لت والشس -ل -ف ومسس -ت-غ-اÂ
ووهران “تد من اليوم الثÓثاء على السساعة
ال-ت-اسس-ع-ة لي 21:00 Óإا ¤غ -اي-ة ي-وم اأ’رب-ع-اء
على نفسض السساعة (.)21:00
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ت-ب-ل-غ ك-م-ي-ات اأ’م-ط-ار
اŸتسساقطة معدل  · ٤0أاو تفوق ﬁليا 80
· ب Úالشس- -ل- -ف و ت -ي -ب -ازة وذلك خ Ó-ل م -دة
صسÓحية النشسرية.

اضضطراب ‘ حركة اŸرور جراء األمطار
” تسس- -ج- -ي- -ل إضس- -ط -رإب ‘ ح -رك -ة
إŸرور إمسس على مسستوى عدة موإقع
Ãدي- -ن- -ة وه -رإن وضس -وإح -ي -ه -ا ج -رإء
لم -ط -ار إل-ت-ي تسس-اق-طت
رك -ود م -ي -اه إ أ
باŸنطقة حسسبما لوحظ.
وقد سسجل ركود للمياه ببعضض النقاط
ببئر ا÷ Òوحيي «ايسسطو» و»جمال الدين»
وع- -ل -ى مسس -ت -وى ال -ن -ق -ط -ة ال -دائ -ري -ة ◊ي
«الصس -ب -اح» ح-يث واج-ه أاصس-ح-اب السس-ي-ارات

صسعوبات كبÒة.
وقد تسسبب انسسداد البالوعات ‘ تشسكل
ب-رك ل-ل-م-ي-اه حسس-ب-م-ا ذك-ر ب-عضض السس-ائ-قÚ
متأاسسف Úعن تقاعسض اŸصسالح اŸعنية.
وقد سسجلت ما ’ يقل عن خمسسة حوادث
م- -رور بسس- -بب ا’زدح- -ام ‘ ح- -رك -ة اŸرور
’مطار اŸتسساقطة
جراء ا’نسسدادات إاثر ا أ
حسسب مصسالح ا◊ماية اŸدنية التي أاشسارت
’مطار:
ا ¤تسسجيل  50ميليمÎا من ا أ

Óحصساء
لفريقي ل إ
إليوم إ إ

اإلحصضائيات ‘ خدمة التحول القتصضادي إلفريقيا
لف -ري -ق -ي
سس- -ي- -ت- -م ت- -ن -ظ -ي -م إل -ي -وم إ إ
Óحصساء إŸصسادف لـ 18نوفم Èمن كل
ل إ
لحصس-ائ-يات
سس-ن-ة –ت شس-ع-ار «ت-ع-زي-ز إ إ
إلق-تصس-ادي-ة م-ن أإج-ل –ق-ي-ق إل-ت-كامل
لق-ل-ي-م-ي وإل-ت-ح-ول إل-هيكلي وإلتنمية
إ إ
إŸسس -ت -دإم -ة» ،حسس -ب-م-ا أإع-ل-ن ع-ن-ه أإمسس
Óحصسائيات.
إلديوإن إلوطني ل إ
ويهدف هذا ا◊دث السسنوي الذي أاقر منذ
 1993إا ¤ا’عÎاف ب -أاه -م -ي -ة اإ’حصس-ائ-ي-ات
الرسسمية ‘ جميع جوانب ا◊ياة ا’جتماعية
وا’ق-تصس-ادي-ة وك-ذا ت-وع-ي-ة ا÷م-ه-ور ب-أاه-مية
اإ’حصساء.
Óحصسائيات
ولهذا يغتنم الديوان الوطني ل إ
هذه الفرصسة لتوعية الرأاي العام حول أاهمية
اإ’حصسائيات الرسسمية للمسساهمة ‘ انتشسار

أاوسسع للثقافة اإ’حصسائية.
ك- -م- -ا أاشس- -ار ال- -دي- -وان إا ¤أان اإ’حصس -اءات
ا’ق-تصس-ادي-ة «ع-ال-ي-ة ا÷ودة» –ظ-ى ب-أاه-مية
«ب-ال-غ-ة» ب-ه-دف إاح-داث ال-ت-ح-ول ا’ق-تصس-ادي
وال -ت-ك-ام-ل اإ’ق-ل-ي-م-ي وك-ذا ‘ سس-ب-ي-ل –ق-ي-ق
اأ’هداف التي حددتها اأ’· اŸتحدة ضسمن
أاهداف التنمية اŸسستدامة وحددها ا’–اد
اإ’فريقي ضسمن خطة عام – 2063ت شسعار
«إافريقيا التي نصسبو إاليها».
ول-ه-ذا ال-غ-رضض وم-ن أاج-ل م-واصس-ل-ة ت-ع-زيز
السس-ع-ي اŸسس-ت-م-ر ل-ت-وف ÒاŸع-ل-ومة اŸناسسبة
ل -ل -ج -م-ه-ور ي-وف-ر ال-دي-وان إام-ك-ان-ي-ات واسس-ع-ة
ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى اŸع -ل -وم-ة اإ’حصس-ائ-ي-ة عÈ
موقعه اإ’لكÎو Êوكذا من خÓل اسستخدام
ÓعÓم وا’تصسال.
التكنولوجيات ا÷ديدة ل إ

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

من مراسسلينا

أأ’ربعاء  1٦نوفمبر  201٦م
ألموأفق لـ 1٥صسفر  14٣٨هـ

تقاعسسوا ‘ تسسوية وضسعيتهم ا’دارية

إاعذار  ٢٨٣مسستفيد من عقود حق اإلمتيأز بسسيدي بلعبأسص

ألعدد

1٧1٨4

اŸنتخبون اÙليون بالشسلف أامام مسسؤوولياتهم

09

دعوة للتكفل بأنشسغألت السسكأن والّتنسسيق ب ÚاŸسسؤوولÚ

Óراضسي الفÓحية بسسيدي بلعباسس نصسر الدين فارسسي
كشسف مدير فرع الديوان الوطني ل أ
’م-تياز ّ‡ن
’ع-ذار ‘ ح-ق  283مسس-ت-ف-ي-د م-ن ع-ق-ود ا إ
’داري-ة اÿاصس-ة ب-ا إ
’ج-راءات ا إ
ع -ن ال -ق -ي -ام ب -ا إ
’جال اÙددة.
’دارية والقانونية قبل انقضساء ا آ
تقاعسسوا ‘ إايداع ملفاتهم لتسسوية وضسعيتهم ا إ

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
أضساف ذأت أŸتحدث أّنه وعلى
ألرغم من مرور سستة سسنوأت على
صسدور قانون أإ’متياز إأّ’ أنّ عددأ
ك-بÒأ م-ن أŸسس-ت-ف-ي-دي-ن  ⁄ي-تقّربوأ
إأ ¤مصس- -ال -ح أل -دي -وأن ’سس -ت -ك -م -ال
ملفاتهم وتسسوية وضسعيتهم ،خاصسة
أصسحاب ألنزأعات أÿاصسة باإ’رث
وع -ق-ود أŸل-ك-ي-ة ،وأل-ذي-ن ب-ل-غ ع-دد
ملفاتهم  ،11٥وهو أأ’مر ألذي يعد
تناز’ ضسمنيا عن حقوقهم ،وذلك
بعد أن ” إأعذأرهم Ÿرت Úعلى
أل- -ت- -وأ‹ ،م- -ن خÓ- -ل أإ’سس- -ت- -ع- -ان -ة
Ãحضس -ر قضس -ائ-ي ق-ام ب-إاخ-ط-اره-م
بهذه أإ’جرأءأت ،على أن يتم ’حقا
إأصسدأر قرأر إأسسقاط حق أإ’متياز،
ليعت Èهؤو’ء ‡ن تخلوأ عن أ◊ق
وت - -ع- -ت Èأأ’رأضس- -ي م- -ن أل- -ف- -ائضص،
ح-يث ي-ت-م ت-قسس-ي-م-ه-ا وف-ق أل-ت-علمية
أل -وزأري -ة ب -ع -د أŸرور ع Èأل-ل-ج-ن-ة
أıتصس- -ة أل- -ت- -ي يÎأسس- -ه- -ا أل -وأ‹
وتضسم مديرية أŸصسالح ألفÓحية،
ديوأن أأ’رأضسي ألفÓحية وألبلدية أŸعنية
ألتي تضسم أأ’رأضسي أŸذكورة.
وŒدر أإ’شس - - -ارة أّن ذأت أ÷ه- - -ة ق- - -د
حّ- -ق- -قت ت- -قّ- -دم- -ا ‘ م -ع -ا÷ة أŸل -ف -ات
أŸودعة على مسستوأها ،وألتي فاقت 1٥

ألف ملفا للمسستفيدين من عقود أإ’متياز
‘ إأط- -ار ق- -ان- -ون تسس- -ي ÒأŸسس -ت -ث -م -رأت
ألفÓحية ألفردية وأ÷ماعية ،من بينها
 14 . 2٨4م-ل-ف-ات ّ“ت درأسس-ت-ه-ا ف-عليا
وألتأاشس Òعلى أغلبها من طرف مديرية

أم Ó-ك أل -دول -ة ،ه-ذأ وت-لّ-ق-ت
مصس- -ال- -ح أل- -دي- -وأن أل- -وط -ن -ي
Óرأضسي ألفÓحية 1٣ . ٧٥٣
ل أ
ملف كامل أإ’جرأءأت سسلمت
أ’صس- -ح- -اب- -ه- -ا ،ف -ي -م -ا ت -ب -ق -ى
أل- -درأسس- -ة سس- -اري- -ة أŸف- -ع -ول
ب -ال -نسس -ب -ة ل-ع-دد م-ن أŸل-ف-ات
أŸؤوج -ل -ة أل -ت -ي ي -ت-م أل-ت-ط-رق
إأليها من طرف ÷نة وصسية،
ل-ب-ل-وغ أŸسس-ت-وى أŸط-ل-وب ‘
معا÷ة أŸلفات وللتدقيق ‘
شستى أإ’جرأءأت أŸتبعة Ãا
يجنب أرتكاب أي أخطاء أو
تقصس ‘ Òحق أŸسستفيدين،
م -ع أل -ع-ل-م أن أل-ف-رع يسس-ت-ق-ب-ل
سسنويا عددأ هاما من أŸلفات
أ’شسخاصص أبدوأ رغبتهم ‘
أإ’ن- -خ- -رأط ضس- -م -ن مشس -اري -ع
أإ’سس- -ت- -ث- -م- -ارأت أل- -فÓ- -ح -ي -ة
أŸنضس - -وي- -ة ‘ إأط- -ار ع- -ق- -ود
أإ’متياز ،بينما يطالب ألبعضص
أآ’خ - - -ر م - - -ن ألسس - - -ل - - -ط - - -ات
وخصس - -وصس - -ا ف - -ئ - -ة ألشس- -ب- -اب
بضس - -رورة أل - -ت - -خ - -ف - -ي- -ف م- -ن أل- -وث- -ائ- -ق
وأإ’جرأءأت أإ’دأريةÃ ،ا ‘ ذلك مدة
درأسس -ة أل -ط -ل -ب -ات ل-ت-جسس-ي-د مشس-اري-ع-ه-م
أل- - - - -فÓ- - - - -ح- - - - -ي - - - -ة ب - - - -ع - - - -ي - - - -دأ ع - - - -ن
ألبÒوقرأطية وألعرأقيل أإ’دأرية.

’‚از اŸشساريع
‘ معاينته اŸيدانية إ

وا‹ سسطيف يأأمر بأسستكمأل اŸرافق ا÷وارية

‘ إاط -ار سس -لسس -ل -ة خ -رج -ات -ه اŸي -دان -ي -ة
التفقدية إا ¤بلديات دوائر الو’ية ،قام
السس -ي -د ن -اصس -ر م -عسس -ك-ري ،وا‹ سس-ط-ي-ف،
ب -زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ق-ادت-ه ا ¤ب-ل-دي-ات
دائرة صسالح باي ،جنوب عاصسمة الو’ية،
حيث كانت البداية ببلدية صسالح باي أاين
اطّ- -ل- -ع ع- -ل- -ى ال- -ق- -طب ا◊ضس- -ري ا÷دي -د
Ãدخ- -ل اŸدي -ن -ة ال -ذي م -ن شس -أان -ه ت -وفÒ
فضس -اءات ل -ه -ي -اك -ل م -ت -ع -ددة خ -دم -ات -ي -ة
وسسكنية ،من بينها مقر الوحدة الثانوية
للحماية اŸدنية الذي دشسنه وأامر بوجوب
اسستكمال باقي الوحدات ا÷اري ا‚ازها
خ -اصس -ة ت -لك اŸوج -ودة ب -ق -ن -زات ،ل-يّ-ط-ل-ع
’وŸبي الذي
بعدها على مشسروع اŸسسبح ا أ
ب -ل -غت نسس -ب -ة ا’شس -غ-ال ب-ه ا 85 ¤باŸائة،
وه- -ن- -ا شس ّ -دد وا‹ ال -و’ي -ة ع -ل -ى ضس -رورة
اسس-ت-ك-م-ال ا’شس-غ-ال ق-ب-ل ان-قضساء الثÓثي
ا’ول من السسنة القادمة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

أم -ا ف -ي-م-ا ي-خصص ق-ط-اع ألسس-ك-ن ،أط-ل-ع
ألوأ‹ على مشسروع  200وحدة لصسندوق
ألتوف Òوأ’حتياط ،إأضسافة أ 100 ¤وحدة
أج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-ع-ده-ا وب-ع-د م-ع-اي-ن-ته لـ 100

وحدة سسكنية ترقوية مدعمة وقف على
ﬂط -ط ت -ع -ويضص م -ت -وسس -ط -ة ب-ن سس-دي-رة
ﬁم -د أل -ط -اه -ر أل -ت -ي ” ه -دم ب -ن -اي-ت-ه-ا
ألقدÁة ،على أن تنطلق أ’شسغال أ’سسبوع
أل- - -ق - -ادم .وأث - -ن - -ى ع - -ل - -ى مشس - -روع أح - -د
أŸسس -ت-ث-م-ري-ن أÿوأصص ‘ ›ال صس-ن-اع-ة
موأد ألتنظيف ،دأعيا صساحب أŸشسروع إأ¤
م-رأف-ق-ة مشس-روع-ه ه-ذأ Ãح-ط-ة ل-تصس-ف-ية
أŸياه ألناجمة عن نفايات أŸصسنع حماية
للمحيط ،كما “ت معاينة مشسروع منطقة
ألنشساطات ألتي تضسم  12مسستثمرأ .وبعد
م-ع-اي-ن-ت-ه Ÿشس-روع أل-ت-ه-ي-ئة أ◊ضسرية ◊ي
بوعكاز دعا مقاولة أ’‚از إأ ¤مباشسرة
أأ’شسغال ألنهائية أأ’سسبوع ألقادم ‘ ،حÚ
يتم تسسوية وضسعيته أŸالية باŸوأزأة مع
ذلك.
أما ببلدية ألرصسفة أمر ألوأ‹ باسستكمال
وأجهة أŸقر أ÷ديد للبلدية وفق ألنمط
أÙلي ،وأشساد بنوعية أ‚از  40مسسكن
أج - -ت- -م- -اع- -ي وط- -لب ضس- -رورة أإ’سس- -رأع ‘
تسسليمها Ÿسستحقيها بدأية ديسسم Èألدأخل
بعد ربطها بكامل ألشسبكات أıتلفة.
‘ قطاع ألطرقات طالب بإاعدأد بطاقة
فنية للمقطع أŸتبقى من ألطريق ألبلدي

أل -رأب -ط ب Úأ◊ام -ة وأل -رصس-ف-ة ،وإأع-ط-ائ-ه
أ’ولوية ضسمن ألÈنامج ألقادم.
ألزيارة أدخلت ألفرحة على سسكان أو’د
م- -ن- -ا Êب- -ع- -د وضس- -ع ح -ي -ز أÿدم -ة ل -ل -غ -از
ألطبيعي ،وألذي يدخل ‘ أطار ألتكثيف مع
حثه على أإ’سسرأع ‘ مشسروع تهيئة أÛمع
أÿاصص بالسسكنات ألريفية برأسص أيسسلي.
وأمر با’سسرأع ‘ وضسع ألفرع أ’دأري
حيز أÿدمة لتحسس Úأÿدمة ألعمومية،
ك -م -ا دع -ا أل -ق -ائ-م Úع-ل-ى ق-ط-اع ألشس-ب-اب
وأل - -ري- -اضس- -ة ل- -وضس- -ع أŸركب أل- -ري- -اضس- -ي
أ÷وأري ‘ متناول ألشسباب بعد Œهيزه ‘
أقر أ’جال
وببلدية بوطالب ،ألفرحة كانت عارمة
بعد وضسع شسبكة أŸياه ألصسا◊ة للشسرب
حيز أÿدمة أنطÓقا من أنقاب ألشسعبة
أ◊مرأء بع Úأزأل ،وذلك لفائدة سسكان
أ◊امة وبوطالب با◊امة.
ختام ألزيارة ألوأ‹ كانت ببلدية أو’د
ت -ب -ان ،ح -يث “ت م -ع -اي -ن -ة م-ق-ر أل-ب-ل-دي-ة
أ÷دي- - -د وزي- - -ارة أ ¤م- - -رك- - -ز ألÎف- - -ي- - -ه
وأ’سس -ت-ح-م-ام ب-او’د ت-ب-ان أي-ن ع-اي-ن ه-ذأ
أŸشسروع ألذي أ‚زه أحد أÿوأصص.

 ⁄ي - -ت- -وان وا‹ الشس- -ل- -ف ا÷دي- -د
ف -وزي ب -ل -حسس-ن ‘ أاول خ-رج-ة ل-ه م-ع
ج- -ه- -ازه ال- -ت- -ن- -ف -ي -ذي رف -ق -ة رؤوسس -اء
الدوائر والبلديات ‘ كشسف النقائصس
ال-ق-ط-اع-ي-ة و›ال ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
ال- -ت- -ي يشس- -رف ع- -ل- -ي- -ه- -ا اŸن- -ت- -خ -ب -ون
ومسس -ؤوول -و ال -دوائ -ر ،رغ-م اÛه-ودات
ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا ال-دول-ة لرفع الغ Íعن
السسكان.

الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي

وب-حسسب أل-وضس-ع-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-يشس-ها بعضص
أل-ب-ل-دي-ات أن-طÓ-ق-ا م-ن تصس-ريحات رؤوسساء
›السس-ه-ا ك-ال-زب-وج-ة ومصس-دق وأل-ه-رأن-فة،
فإان نقائصص عديدة باتت تشسغل أŸنتخبÚ
أÙل- -ي Úأل- -ذي- -ن كشس- -ف -وأ ع -ن ع -ج -زه -م
Ÿوأجهة أإ’خت’Óت ألتنموية بسسبب ضسعف
مدأخلهم وقلة وموأردهم أŸالية إ’يجاد
ح -ل إ’نشس -غ-ا’ت سس-ك-ان-ه-م ،ك-م-ا ه-و أ◊ال
بشس -أان ظ -اه -رة أإ’ن -ز’ق-ات أأ’رضس-ي-ة ع-ل-ى
ﬁاور ألطرقات ،وألتي باتت تخلق متاعب
◊ركة أŸرور باŸسسالك ألضسيقة أŸعرضسة
كل سسنة لهذه ألظوأهر أÿطÒة ،ناهيك
عن تدهور ›اري تصسريف أŸياه بالرغم
م- - -ن أن م- - -ك- - -تب أل - -درأسس - -ات وأıاب - -ر
أıتصسة قد عاينت أŸوأقع أŸتضسررة ‘
وقت سسابق كما هو أ◊ال ببلدية ألهرأنفة،
حسسب تصسريح رئيسسها ألذي دق ناقوسص
أÿطر بشسأان هذه أŸعضسلة ألتي صسارت
تؤورق مصسا◊ه.
ون -فسص أل -وضس-ع-ي-ة Œاب-ه ب-ل-دي-ة مصس-دق
على مسستوى ألطريق رقم  ،٧4حيث ’زأل
وأد ت -وق -ريت يشس -ك -ل خ-ط-رأ دأئ-م-ا م-ن-ذ 4
سسنوأت ،حسسب «مÒها» ألذي أشستكى من
ألوضسعية أŸأاسسوية.
وم- -ن ج- -انب آأخ- -ر ،رف -ع رئ -يسص ب -ل -دي -ة
ألزبوجة أنشسغا’ت حول مهام دور ألصسيانة
‡ا يتطلّب
ألتي مازألت بعيدة عن دورهاّ ،
ت -دخ  Ó-أسس -ت -ع -ج -ال -ي -ا ◊م-اي-ة م-ن-اط-ق-ه-م
ألسسكانية وتسسهيل حركة أŸرور وتأامينها
قبل حلول فصسل ألشستاء.
أم- -ا ب- -خصس- -وصص رد م- -دي- -ري أأ’شس -غ -ال
ألعمومية وألبيئة ،فقد أبدأيا أسستعدأدهما
إ’زأل- -ة ه- -ذه أل- -ن -ق -ائصص وه -ذأ ب -تسس -ج -ي -ل
عمليات ‘ ،وقت أعÎفا بنقصص ألعمال
وأل- -وسس- -ائ- -ل أŸادي- -ة ل- -ل- -ت- -دخ- -ل ألسس- -ري -ع
وأإ’سستعجا‹ على مسستوى  10٧00كلم من
ألطرقات ألبلدية و ٨00كلم من أŸسسالك
أل -و’ئ -ي -ة ،ك -م -ا أوضس -ح م-دي-ر أأ’شس-غ-ال أن
معظم أŸمهÓت قد ” وضسعها بطريقة

قطاع الّتربية بو’ية بجاية

لداري
نقصص ‘ الّتأأط Òالبيداغوجي وا إ
تناولت أاشسغال اÛلسس الشسعبي الو’ئي
قطاع الÎبية من خÓل تقرير اŸديرية
الوصسية و÷نة الÎبية مشساكل عديدة سسيما
مع الدخول اŸدرسسي ا◊ا‹.

بجاية :بن النوي توهامي

وبّرر أأ’م Úألعام Ÿديرية ألÎبية هذأ ألعجز
بإاحالة ألعديد من مو ّ
ظفي ألقطاع على ألتقاعد،
زيادة عن قلة عدد ألناجح ‘ Úمسسابقة ألّتوظيف لـ
 ،201٦من ناحية ألبيدأغوجية بحوأ‹  400أسستاذ
م- -ن ﬂت- -ل -ف أط -وأر ألÎب -وي -ة ،زي -ادةع -ن ‘ ٦٣٨
ألتأاط Òأ’دأري.
ومن ناحية ألهياكل ،يشس Òذأت ألتقرير إأ ¤أنه من
أŸنتظر أن يتم ‘ غضسون أأ’شسهر ألقادمة أسستÓم
ث -ان -وي -ات ت -وج -ة ،ت-ي-م-زيت ،وسس-ي-دي ب-ودرأه-م ف-ور
أ’نتهاء من أأ’شسغال أ÷ارية حاليا ،هذأ ألتقرير
–دث عن جملة ألنقائصص أŸسسجلة ‘ ألقطاع،
ع-ل-ى غ-رأر ق-ل-ة أل-ت-أاط Òم-ن ن-اح-ي-ة أل-ب-ي-دأغوجية

وأإ’دأري- -ة ،وه -و م -ا أن -ع -كسص سس -ل -ب -ا ع -ل -ى “درسص
ألتÓميذ مع بدأية أŸوسسم ألدرأسسي أ÷دديد ،زيادة
عن ألتاخر ‘ إأ“ام بعضص ألهياكل ألدرأسسية كثانوية
توجة ،تيمزريت ،وسسيدي بودرأهم ‘ ،ح Úتوجد
ب -عضص أل -ث -ان -وي -ات ‘ ظ -روف صس-ع-ب-ة ،م-ث-ل ث-ان-وي-ة
ألشسهدأء عنا Êبإاحدأدن ،شسميني ،وثانوية ألشسهيد
موسسو Êبسسوق أ’ثن Úبسسبب تسسرب مياه أأ’مطار،
‘ أل -وقت أل -ذي ت -ع -ا Êف -ي -ه إأك -م-ال-ي-ت-ي أيت أرزي-ن
وب-وخ-ل-ي-ف-ة م-ن ع-ج-ز ‘ أل-ت-م-وي-ن ب-اŸياه ألصسا◊ة
للشسرب.
وطالب معّدو ألتقرير بإازألة مادة أأ’ميونت على
مسستوى ثانويتي برباشسة ومتقنة إأحدأدن وإأكماليتي
أقبووأوقاسص ،وهي أŸادة ألتي تؤوثر سسلبا على صسحة
أŸت-م-درسس Úوأأ’سس-ات-ذة ،إأضس-اف-ة إأ ¤ت-دع-ي-م أل-ن-ق-ل
أŸدرسسي لفائدة تÓميذ أŸناطق ألنائية أŸوجودة
ببلديات أدكار ،ذرأع ألقايد وأيت مليكشص ،كما طالبوأ
بإاعادة فتح ثانوية بني كسسيلة ،وكذأ تدعيم ألهياكل
ألÎب- -وي- -ة أŸوج- -ودة ب- -ق -اع -ات ‡ارسس -ة أل -ري -اضس -ة

وأأ’نشسطة ألثقافية.
ولÓشسارة ،فقط تدّعم قطاع ألÎبية بالو’ية مع
ألدخول أŸدرسسي أ◊ا‹ بهياكل جديدة ،تتمثل ‘
أسستÓم  12ثانوية ،متوسسطت Úوأبتدأئيت ،Úإأضسافة
إأ ¤ه -ي -اك -ل دع -م أخ -رى ،م-ن-ه-ا أنصس-اف دأخ-ل-ي-ات،
مÓعب مدرسسية ،ومرأفق ثقافية وبيدأغوجية ،وهو
ما سسيسسمح بتخفيف ألضسغط ألذي تشسهده بعضص
أŸؤوسسسسات ألÎبوية.

غ Òق -ان -ون -ي -ة و’ تسس -ت -ج -يب ل -ل -م -ق-اي-يسص
أÙددة وهوما يتسسبب ‘ عرقلة ›رى
أŸي-اه .أم-ا ب-خصس-وصص م-دي-ر أل-ب-ي-ئ-ة ،ف-قد
أوضس - -ح أن مصس - -ا◊ه ع- -م- -دت إأ ¤إأرسس- -ال
Óجرأءأت ألقانونية
إأعذأرأت للمخالف Úل إ
أŸتعلقة بردم حفر أسستخرأج ألرمال بكل
من ألشسلف وألصسبحة وبوقادير ووأد ألفضسة
وح -رشس -ون .ون -فسص ألشس -يء مسص أل-وح-دأت
ألصسناعية بكل مصسنع أإ’سسمنت ومؤوسسسستي
ألصس -ن -اع -ة أل -ب Ó-سس -ت -ي -ك -ي-ة وأل-زج-اج أل-ت-ي
أسس -ت -ل -مت إأع-ذأرأت ب-خصس-وصص Œاوزأت-ه-ا
غ Òألقانونية ‘ حق أŸوأطن Úوألبيئة.
ه -ذه أ◊ق -ائ -ق أث -ارت ث -ائ -رة أŸسس -ؤوول
أأ’ول عن أ÷هاز ألتنفيذي فوزي بلحسسÚ
ألذي وجه لهجة شسديدة Ÿدرأء أŸعنيÚ
ورؤوسساء ألبلديات بخصسوصص عدم ألتنسسيق
بينهم‡ ،ا يجعل أŸوأطن يدفع فاتورة
ذلك ،م -ط -ال-ب-ا ب-ت-ح-دي-د ›ال أل-ت-دخÓ-ت
أل-ت-ي ت-فصس-ل-ه-ا أل-ق-ان-ون وألصسÓ-ح-يات ،لذأ
دع - - -ا أŸدرأء أŸع- - -ن- - -ي Úب- - -ال- - -ت- - -ح- - -رك
أإ’سستعجا‹ وتفعيل نشساط دور ألصسيانة.
كما أسستغرب ‘ قضسية إأرسسال أإ’عذأرأت
عدة مرأت دون أن يسستجيب أıالفون،
وهي مسسأالة ’ Áكن بأاي حال من أأ’حوأل
قبولها أ’خطار ’ “هل ألسسكان ،فغياب
أإ’جرأءأت ألردعية هي ورأء هذه ألوضسعية
غ ÒأŸقبولة حسسب ذأت أŸسسؤوول ألو’ئي
رفضص ت - -ق - -د Ëأل - -ت - -ق - -ري- -ر أإ’دأري- -ة دون
تشسخيصص دقيق وتدخل موضسوعي Ÿعا÷ة
أŸشس -اك Ó-ت أŸط-روح-ة ،م-ط-ال-ب-ا م-درأءه
ب-ت-ط-ب-ي-ق أل-ت-ع-ل-ي-م-ات أل-وزأري-ة بحذأفرها،
م -ه ّ-ددأ ب -ت -ح-م-ل مسس-ؤوول-ي-ات-ه-م ك-ام-ل-ة أ’ن
أŸوأطن ’ ينتظر.
و‘ نفسص ألسسياق ،نبّه رئيسص أÛلسص
ألشس -ع -ب -ي أل -و’ئ -ي م -ن غ -ي -اب أل -درأسس-ات
أل-ع-م-ي-ق-ة Ÿع-ا÷ة أŸعضسÓ-ت أŸسس-ج-لة،
وأل- -ت -ي سس -ت -ن -ع -كسص ع -ل -ى مشس -اري -ع دي -وأن
أل -تسس -ي Òأل -ع -ق-اري وم-دي-ري-ة أل-ت-ج-ه-ي-زأت
ألعمومية من خÓل برأ›هما.
ه - -ذأ وق - -د أم - -ه - -ل أل - -وأ‹ أŸسس- -ؤوولÚ
أŸعنيÃ Úعا÷ة هذه ألنقائصص قبل حلول
فصسل ألشستاء ألذي تظهر به هذه أأ’خطار
ألتي تهدد حياة مسستعملي ألطريق وتعيق
من حركة ألتنمية أÙلية ،حسسب تصسريحه
أمام هيئته ألتنفيذية وأŸنتخب ÚأÙليÚ
ورؤوسساء ألدوأئر حملهم مسسؤوولية معا÷ة
أŸل -ف -ات أŸط -روح -ة ﬁل -ي -ا ،حسسب ذأت
ألوأ‹ ألذي يبدو أنه كسسب كل أŸعطيات
عن ألوأقع ألتنموي بالبلديات  ٣٥أŸوزعة
على ترأب ألو’ية.

كما أّن ألعمل مازأل متوأصسÓ
من أجل تكوين أ’أسساتذة أ÷دد ،ألذين
‚ح -وأ ‘ مسس -اب -ق -ة أل-ت-وظ-ي-ف لسس-ن-ة
 ،201٦أإ ¤ج -انب ت -وظ -ي -ف أأ’سس -ات -ذة
Óسس-ات-ذة،
خ ّ-ري -ج -ي أŸع -ه -د أل-ع-ا‹ ل -أ
ب - -اإ’ضس - -اف- -ة أإﬂ ¤ت- -ل- -ف أŸن- -اصسب
أإ’دأرية وألÎبوية ،من مديري ﬂتلف
أŸسس- -ت- -وي- -ات ،م- -ف- -تشس- -ي أل- -ت- -ع -ل -ي -م،
ومسس - -تشس - -اري ألÎب - -ي - -ة وأل - -ت - -وج- -ي- -ه
وأإ’رشساد.
‘ ح Úأن أل- - - - - - -ت- - - - - - -أاط Òأإ’دأري
وألبيدأغوجي يضسم ألتعليم أ’بتدأئي
 ٥٦0م -درسس-ة ،ي-ؤوط-ره-ا م-ا ي-زي-د ع-ن
 ٥٥٣٨موظف منهم  ٥٥2مدير و400٦
م-ع-ل-م ل-ل-غ-ة ع-رب-ي-ة ،و ٦٨4م-ع-ل-م للغة
ألفرنسسية ،و 2٣٥معلم للغة أأ’مازيغية ،وكذأ  14معلم
‘ ألتخصسصص أŸوحد ،كما أّن ألتعليم أŸتوسسط
يضس- -م ب -دوره 1٥٦م-ت-وسس-ط-ة ،وي-ب-ل-غ ع-دد أŸؤوطرين
فيها  4٧24أسستاذﬂ ‘ ،تلف أŸوأد وألتخصسصسات،
أم -ا أل -ط -ور أل-ث-ان-وي ب-ه  ٥٦ث-ان-وي-ة Ãج-م-وع ٣029
أسستاذﬂ ‘ ،تلف ألتخصسصسات و ٨0أسستاذ ‘ أللغة
أأ’مازيغية.

الدبلومـاسسي
ا’ربعاء  ١٦نوفمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ١٥صصفر  ١٤٣٨هـ العدد ١٧١٨٤
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ارتدادات زلزال ترامب تضصرب أاوروبا

حذ أانيابه
اليم ÚاŸتط ّرف يشس ّ
ما مصس ÒاŸلفات
الدولية السساخنة؟

’م-ري-ك-ي-ة ،ت-واصص-ل
ب -ع -د ‚اح دون-ال-د ت-رامب ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ا أ
’عÓ-م ال-ع-اŸي-ة عصص-ف-ه-ا ال-ذه-ن-ي ع Èح-مÓ-ت إاعÓ-م-ي-ة مشصابهة
وسص-ائ-ل ا إ
لتلك التي كانت قبل انتخابه ،رئيسصا ’سصيما أان النتائج جاءت عكسس ما
’ول-وي-ة ل-ل-داخل على حسصاب
ت-وّق-عت ح-يث رّك-ز ‘ ح-م-ل-ت-ه ع-ل-ى إاع-ط-اء ا أ
’وروب-ي-ون م-ن سص-ي-اسص-ة ت-رامب إاذا م-ا اسص-ت-ث-ن-ي-ن-ا
اÿارج ول -ذلك ي-ت-خ-وف ا أ
ال -ي -م -ي -ن -ي Úوالسص -وف -ي -ات ال -ذي-ن رح-ب-وا ب-ق-دوم-ه ،ك-م-ا أان ا’ح-ت-ج-اج-ات
الشص -ع -ب -ي -ة ال -رافضص -ة لÎامب رئ -يسص -ا ت -ت -واصص-ل ،وي-تسص-اءل
ال -ك -ثÒون ع -ن مصص ÒاŸل -ف-ات
الدولية السصاخنة.

عصصام بن نكاع لـ»الشصعب»:

ا◊رب ‘ سسوريا
ك ـانت له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
تأاثÒات أامنية
إاقليمية ودولية

كلمة العدد

ليبيا  ..من يفكّ خيوط األزمة؟
فضصيلة دفوسس
جرها «الربيع الدموي» ولزال باإلمكان حلحلتها ومنع
من ب Úاألزمات التي ف ّ
–ّولها إا ¤حرب مّدمرة كالتي –رق سسوريا واليمن ،األزمة اللّيبية ،فهذه
األخÒة وإان تشسابكت خيوطها وتعّقدت بفعل صسراع األفراد واŸناطق على
السسلطة والنفط ،فإان تسسويتها أامر ‡كن اليوم بجلوسس كل الفرقاء إا ¤طاولة
حوار جاد ﬁوره الوحيد هو صسيانة ليبيا بأامنها ووحدتها وثرواتها.

ا◊ل ‡كن ‘ ليبيا اليوم وطريقه ليسست وعرة كما يرّوجه البعضس ،لكن األكيد
أان سس -ي -اسس -ة ال -ه -روب إا ¤األم -ام ،وت -عّ-ن-ت ه-ذا ال-ط-رف وذاك وإاصس-راره ع-ل-ى
الن-ف-راد ب-السس-ل-ط-ة وإاقصس-اء اآلخ-ر ،سس-ي-عّ-ق-د ال-وضس-ع أاك Ìوي-عّ-ف-ن-ه ،م-ا ي-ج-ع-ل
التنظيمات اإلرهابية الطفيلية تسستغل الوضسع لتجعل من أارضس شسيخ الشسهداء
عمر اıتار مسستقرا لها بعد دحرها من العراق وسسوريا ،لتزرع اŸوت
والّدمار ليسس فقط بليبيا بل با÷وار واإلقليم.
األزمة الليبية وبالرغم من كل اıاوف التي ترافقها فهي لزالت صسغÒة
وباإلمكان جدا تفكيك خيوطها ونزع فتيلها لتفادي النفجار األك Èالذي
يخطّط له البعضس للزّج بالشسعب الليبي الواحد ‘ متاهة الحÎاب الداخلي
الذي يكون فيه اŸنتصسر منهزما ل ﬁالة ،فدائما ‘ ا◊روب األهلية الكل
خاسسر.
طريق اÓÿصس واضسحة ومعاŸها بارزة للجميع وعلى األشسقاء ‘ ليبيا أان
يّتعظوا ‡ا يحصسل للسسوري Úويوّقفوا سسياسسة جلد الذات التي تدمي األوطان.
على فرقاء ليبيا أان يتفقوا أاول على مبدأا التسسوية السسياسسية بعيدا عن

اسستعراضسات القوة واŸليشسيات ولغة السسÓح ،ثم يلتزم كّل طرف بتقدË
التنازلت الواجب عليه تقدÁها ،ويدفع نحو Œسسيد خارطة طريق
يكون لكل واحد مكان فيها ،إاذ ليسس من اŸعقول أان تكون ‘ ليبيا اليوم
ثÓث حكومات تتنازع السسلطة ،وليسس طبيعيا أايضسا اأن ل تتوحّد القوات
خر طاقاته وإامكانياته للدفاع عن البÓد من
حد يسس ّ
–ث راية جيشس مو ّ
لرهاب..
اإ
لبد لهذا الوضسع أان ينتهي ،ولبّد لليبي Úأان يدركوا بأان أامن ا÷وار
لقليم من أامنهم ،فا÷مرة التي تنفخها خÓفاتهم وصسراعهم اÙموم
وا إ
على السسلطة سستتحول إا ¤لهب Áتد إا ¤خارج ا◊دود وهذا ما ل يقبله
أاحد ،لهذا من الضسروري على اŸتنازع Úعلى السسلطة هناك أان يكفّوا عن
سسياسسة العبث بأامن ليبيا واŸنطقة ،وأان يلتّفوا حول حكومة الوفاق الوطني
لجماع الدو‹ للعمل سسوية من أاجل مواجهة التحديات
التي –ظى با إ
الصسعبة التي خلفتها سستة أاعوام من فراغ السسلطة ،وإاعادة بناء الدولة الذي
ل Áكن أان يتحّقق إا ّ
ل بسسواعد كل الليبي.Ú
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ارتدادات زلزال ترامب تضشرب أاوروبا

حذ أانيابه
اليم ÚاŸتطّرف يشص ّ

’ربعاء
ال-ف-وز اŸف-اج-ئ ل-ل-م-رّشش-ح ا÷م-ه-وري دون-ال-د ت-رامب ب-رئ-اسش-ة الو’يات اŸتحدة ا أ
اŸاضش -ي صش -دم ال -ك -ث Òم -ن ال-ن-اسس ،ل-يسس ف-ق-ط بسش-بب ال-ه-زÁة الّ-ن-ك-راء ال-ت-ي م-ن-يت ب-ه-ا
اŸرشّشحة الدÁقراطية هيÓري كلينتون التي كانت كل التوقعات تتنّبأا بفوزها ،وإاّنما
خوفا من صشعود اليم ÚاŸتطّرف ‘ أاوروبا .ففوز مرشّشح ا÷مهورّي ‘ Úأاك Èوأاقوى دولة
’حزاب
ن ششعبية ا أ
بالعا ،⁄أاحيا آامال اليم ÚاŸتطّرف باجتياح القارة العجوز ،خاصشة وأا ّ
’خرى ليصشل
اليمينية اŸتطّرفة أاخذت تخÎق حدود أاوروبا و–ّقق ا’نتصشارات تلو ا أ
ب -عضش -ه-ا إا ¤ه-رم الّسش-ل-ط-ة ،وت-ت-طّ-ل-ع أاخ-رى ل-ب-ل-وغ-ه مسش-ت-ف-ي-د م-ن اŸت-غÒات السش-ي-اسش-ي-ة
وا’قتصشادية التي يششهدها العا.⁄
فضشيلة دفوسس
جل الوضشع نفسشه ‘ دول مثل النمسشا وهولندا
يسش ّ
واسشكندينافيا ،حيث يتصشاعد اليم ÚاŸتطّرف،
بعد الّنتيجة الهائلة التي حّققها ترامب ،يبدو أانّ وق -د ك -تب زع-ي-م ا◊زب ال-ي-م-ي-ن-ي اŸت-ط-رف ‘
نخبا سشياسشية واقتصشادية ‘ أاوروبا باتت تخششى هولندا ،غÒت فيلدرز ،على «توي ،»Îإاثر فوز
على مصشÒها ومكانتها أامام زحف إاعصشار اليم Úترامب ،إاّنه «انتصشار تاريخي لنا جميعا».
والتيارات الشّشعبوية ،التي تسشّوق ÿطاب متطابق ك -ذلك أاع -رب رئ -يسض ال -وزراء اÛري ،ف -ي-ك-ت-ور
مع خطاب الرئيسض األمريكي القائم على مواقف أاوربان ،والرئيسض التششيكي ميلوسض زÁان ،الّلذان
ق-وم-ي-ة م-ع-ادي-ة ل -أ
Óج-انب ول-ل-مسش-ل-م Úومعارضشة ي -ت-عّ-رضش-ان لن-ت-ق-اد بسش-بب خ-ط-اب-ه-م-ا ال ّشش-ع-ب-وي
للعوŸة .ول يسشتبعد اŸراقبون أان تششهد أاوروبا واŸع -ادي ل-ل-ه-ج-رة ،ع-ن ت-أاي-ي-ده-م-ا ل-ل-م-ل-ي-اردي-ر
اŸق- -ب -ل -ة ع -ل -ى اسش -ت -ح -ق -اق -ات مصشÒي -ة ع -ام -ة األمÒك -ي .وك -تب ال -ق -ي-ادي ال-ي-م-ي-ن-ي اŸت-طّ-رف
وبرŸانية ‘ فرنسشا وهولندا والنمسشا وأاŸانيا ،الهولندي ،خÒت فيلدرز ‘ ،تغريدة ‘ «توي:»Î
حمÓت انتخابية يعتمد فيها اليم ÚاŸتطّرف «لقد اسشتعاد األمريكيون أارضشهم».
واألحزاب القومية الشّشعبوية على أاسشاليب جريئة
أاسصباب اŸد اليميني
وعنصشرية كتلك التي اعتمدها الرئيسض األمريكي تششهد أاوروبا ‘ األعوام األخÒة –ّوًل ‘ اŸزاج
اŸنتخب.
العام باŒاه تيارات اليم ÚاŸتطّرف التي ‚حت
أاقطاب اليم Úمبتهجون..
‘ تعزيز ششعبيتها بالسشتحقاقات النتخابية ‘
عدد من الدول األوروبية ،مثل السشويد ،اŸملكة
انتصصار تاريخي لنا جميعا
‘ فرنسشا ،تزداد ششعبية حزب ا÷بهة الوطنية ‘ اŸتحدة ،فرنسشا ،النمسشا،هولندا وسشويسشرا ،فيما
أاقصش - -ى  ÚÁاŸشش - -ه - -د السش - -ي- -اسش- -ي ،وت- -ت- -و ّق- -ع أاصشبح حزب Áيني ششريكًا ‘ الئتÓف ا◊اكم
اسشتطÓعات الرأاي ارتقاء رئيسشته مارين لوبان بالدا‰ارك .وثّمة ›موعة من العوامل أاّدت إا¤
التي كانت من أاوائل من هّنأا الرئيسض األمÒكي رفع أاسشهم قوى اليم ÚاŸتطّرف ‘ أاوروبا ،وأاهم
اŸن -ت -خب ،إا ¤ال -دورة ال -ث -ان-ي-ة م-ن الن-ت-خ-اب-ات هذه األسشباب هي اسشتغÓلها لقضشية اŸهاجرين
وال Óّ-ج -ئ Úال -ذي-ن ت-د ّف-ق-وا ع-ل-ى أاوروب-ا ب-أاع-داد
الرئاسشية التي Œري ‘  ٧ماي .٢٠١٧
ومارين نفسشها أاعلنتها صشراحة وهي تبتهج بفوز كبÒة فرارا من أاوضشاع اسشتثنائية مروعة خلفها
ت -رامب« ،أاّن اخ -ت -ي -ار م-ر ّشش-ح ا÷م-ه-وري Ú-ي-عّ-زز الربيع الدموي ،وبطبيعة ا◊ال يششّكل هذا العدد
ّ
الكب Òمن اŸهاجرين والÓجئ Úضشغطاً كبÒا ً
حظوظها ‘ تولّي رئاسشة فرنسشا».
وحتى إاذا خسشرت ‘ ا÷ولة الثانية فمن اŸرجح ع- -ل- -ى اÛت- -م -ع األوروب -ي سش -واء م -ن ال -ن -اح -ي -ة
أان ينظر إا ¤أادائها على أانه نقطة –ول لتي ّار القتصشادية أاو الثقافية أاو الجتماعية.
اليم ÚاŸتطرف ‘ أاوروبا ،وسشتنال من ّÈا قويا وق -د اسش -ت -غ ّ-ل -ت ق -وى ال -ي -م ÚاŸت -ط-رف قضش-ي-ة
Ùارب -ة اإلصّش Ó-ح -ات ال -ت -ي ي -ع -د اÙاف -ظ-ون الÓجئ Úواألحداث اإلرهابية التي تزامنت معها،
بإاجرائها .وقد وجدت ا÷بهة الوطنية الفرنسشية خ-اصش-ة ال-ت-ف-جÒات ال-دم-وي-ة ب-ف-رنسش-ا ق-بل سشنة،
‘ ف - -وز ت- -رامب ق- -وة دع- -م ك- -بÒة إا ¤درج- -ة أاّن وح ّ-ول -ت -ه -ا إا ¤فs-زاع-ة ل-لÎوي-ج ألف-ك-اره-ا وإاث-ارة
مؤوسشسشها وزعيمها السشابق جان ماري لوبان قال :مشش- -اع- -ر م- -ع- -اداة ال Ó-ج -ئ Úل -دى ال -رأاي ال -ع -ام
ّ
األوروب - -ي .وت - -زداد ف - -رصض ‚اح ق - -وى ال- -ي- -مÚ
«اليوم الوليات اŸتحدة وغدا فرنسشا».
و‘ بريطانياŒ ،اوب العديد من اŸواطن Úمع اŸت - -ط - -رف  -ك - -م - -ا ك- -تب أاح- -ده- -م  ‘ -ظ- -ل
دعوة حزب «يوكيب» اŸعادي ألوروبا ،والذي رفع الصش -ع -وب -ات الق -تصش -ادي -ة ال -ت-ي ت-ع-ان-ي-ه-ا ال-ق-ارة
شش- -ع- -ار «اسش -ت -ع -ادة ب Ó-دن -ا» ،وصش -وت -وا ‘ ج -وان األوروبية ،والتي يتواجد بها رسشميًا  ٢٢مليون
ّ
ع -اط -ل ع -ن ال -ع-م-ل ،ن-اه-يك ع-ن أان اŸه-اج-ري-ن
اŸاضشي من أاجل اÿروج من ال–اد األوروبي.
أاما ‘ أاŸانيا ،فيحّقق حزب «البديل ألŸانيا» يزيدون من تكريسض هذه اŸششكلة نظرا ً لتكاليفهم
ال -ي -م -ي -ن -ي ال ّشش -ع -ب -وي سش -لسش -ل-ة م-ن الن-تصش-ارات األقل كعمال بدلء عن العمال األوروبيُ .Úيضشاف
 Óالسشتياء إا ¤ذلك ،تكلفة الّÓجئ على الدولة اŸضشيفة ‘
النتخابية ‘ األششهر األخÒة ،مسشتغ ّ
الششعبي من تدّفق اŸهاجرين إا ¤البÓد ،كما ›الت اŸرافق والتعليم والصشحة وغÒه ‘ ،ظل

موجة السشياسشات التقششفية التي تتبعها العديد
من الدول األوروبية .كما أانّ عدم قدرة األحزاب
والتيارات السشياسشة التقليدية على تقد Ëا◊لول
أاو ال-ب-دائ-ل ال-ن-اج-ح-ة ل-ت-لك اإلشش-ك-اليات ،يسشاعد
قوى اليم ÚاŸتطرف على سشحب البسشاط من
–ت أاقدام هذه التيارات ،بعبارة أاخرى ،يدفع
إاخ-ف-اق األح-زاب الّ-ت-ق-ل-ي-دي-ة الّناخب ÚاألوروبّيÚ
إا« ¤الّتصشويت العقابي» لصشالح اليم ÚاŸتطّرف
نتيجة لعدم الرضشا عن سشياسشات اليم Úواليسشار،
ورفضض الّناخب ÚلÈا›هم أاك Ìمن كونه قناعة
بÈامج أاقصشى اليم .Úإانّ انتششار الفكر اŸتطّرف
واإلره -اب ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-ع-ا ⁄ي-ب-دو أاّن-ه ي-دّع-م
زي -ادة ا÷ن -وح ن-ح-و ال-ف-ك-ر ال-ي-م-ي-ن-ي اŸت-ط-رف،
وي -رسّش-خ ه-دف ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف ل-كسشب ق-اع-دة
ج -م -اهÒي -ة ب -الدع -اء أاّن اإلسشÓ-م وم-ت-ب-ع-ي-ه ه-م
التهديد األسشاسشى لقيم أاوروبا الثقافية والقومية.
و‘ هذا السشياق ،يعت Èعنصشر القوة الذي يسشاعد
اليم ÚاŸتطرف هو قدرته على تبني خطاب
يربط ُمجمل تلك العوامل ببعضشها البعضض ،بحيث
يتم ربط اŸششكÓت القتصشادية واŸالية وحتى
األخÓقية ،التي ظهرت ‘ أاوروبا منذ عام ،٢٠٠٨
ب -ال -ن -واح -ي األم-ن-ي-ة وال-ه-ج-رة وت-دف-ق الÓ-ج-ئÚ
والتهديدات اإلرهابية ،مع ترويج هذا التيار إا¤
أانه لديه حلولً Ÿعا÷ة هذه األزمات اŸركبة.

أاوروبا..إا ¤اليم Úسصر

ل-ق-د رك-بت األح-زاب ال-ي-م-ي-ن-ي-ة اŸت-طّرفة موجة
ال ّ
Óجئ ÚواŸهاجرين لتضشع موطئ قدم لها ‘
السشلطة؛ فششعبية رابطة الششمال ‘ إايطاليا على
سشبيل اŸثال ،ازدادت بنسشبة أاربعة أاضشعاف عّما
كانت عليه ‘ عام  ،٢٠١٣وحزب «البديل من أاجل
أاŸانيا» حّقق فوزا تاريخيا ‘ بÓد كان يرعبها
صش -ع -ود أاح -زاب ال -ي -م ÚاŸت -ط -رف ع -ل -ى م -دار
السشنوات الـ  ٧٠اŸاضشية ،مسشتفيدا من النقمة
التي صشاحبت قرار مÒكل فتح ابواب اŸانيا على
مصشراعيها لÓجئ.Ú
وقد اقÎح هذا ا◊زب الذي أاصشبح ملتقى Œمع
اŸت -ط -رف Úم -ع -ادي ال Ó-ج-ئ ،Úوم-ثÒي قÓ-ق-ل
اإلسشÓ-م-وف-وب-ي-ا ،إاغÓ-ق ا◊دود األŸان-ي-ة ب-وجه
اŸه -اج-ري-ن ا÷دد ،ت-ع-ل-ي-ق ح-ق ال-ل-ج-وء ،وإان-ه-اء
سش -ي -اسش -ة ف -ت -ح ا◊دود ال -داخ -ل -ي-ة م-ا ب Úب-ل-دان
ال–اد األوروبي ،التي تسشمى بالششنغ.
و ⁄يزدهر اّŸد اليميني اŸتطّرف ‘ أاŸانيا
وف-رنسش-ا وإاي-ط-ال-ي-ا ف-ق-ط ،ف-ح-ي-ث-م-ا ت-و‹ وج-هك
بأاوروبا تلمح أاحزاب هذا التوجه ،وهي تتجاوز
ال -ع -راق -ي -ل و–ق -ق الن -تصش -ارات ،ف -ف -ي ب -ول-ن-دا
واÛر بات القوميون اليمينيون يسشيطرون على
ا◊كم حاليا ،و‘ السشويد واليونان وإاسشبانيا باتوا
يفرضشون وجودهم بقوة ،وهذا التقدم يث ÒالكثÒ
من اıاوف لدى النخب السشياسشية والقتصشادية
وخاصشة لدى األجانب اŸقيم Úبهذه البلدان.

خـ ـ ـ ـ ـارط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اليم ÚاŸتطّرف
‘ القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة
العجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز

 % ٣9من أاصشوات الناخب ÚخÓل النتخابات
الŸÈانية عام .٢٠١٥
ا◊زب أاسّشسشه عام « ٢٠٠١ليخ كاتششينسشكي»
وششقيقه التوأام «ياروسشÓف» ،و فاز بالسشلطة
لول م - -رة ع- -ام  ،٢٠٠٥ل-يصش-ب-ح «ل-ي-خ» ال-رئ-يسض
و»ي- -اروسشÓ- -ف» ‘ ن- -ه- -اي- -ة اŸط- -اف ،رئ- -يسض
وزرائه.
‘ عام  ،٢٠١٠تو‘ «ليخ كاتششينسشكي» وعدد
كب Òمن القيادات العليا ‘ بولندا جراء –طم
ط - -ائ - -رة خÓ- -ل ه- -ب- -وط- -ه- -ا ‘ م- -ط- -ار ق- -رب
سش- - -م- - -ول- - -ي- - -نسشك ‘ روسش - -ي - -ا« ،ي - -اروسش Ó- -ف
كاتششينسشكي» الذي  ⁄يكن على م Ïالطائرة
اآلن يقود اليم Úالبولندي.
❊ اÛر
فيكتور اوربان وحزبه اليميني «فيدسض» يعمل
بالتعاون مع ا◊زب الدÁقراطي اŸسشيحي،
وفاز ‘ أاخر النتخابات الŸÈانية ‘ اÛر،
ا مر الذي أاقلق العديد من الزعماء الغربي،Ú
ا◊زب أايضشا فاز بششكل حاسشم ‘ التصشويت
للŸÈان األوروبي ‘ ماي .٢٠١٤
حزب «جوبيك» اليميني اŸتطرف واŸناهضض
للهجرة والقومي ،فاز بـ  % ٢٠من األصشوات ‘
النتخابات الŸÈانية التي جرت عام ،٢٠١٤
‡ا جعلها ثالث أاك Èحزب ‘ اÛر.
ّ
وتشش-م-ل سش-ي-اسش-ة ا◊زب إاج-راء اسش-ت-ف-ت-اء ع-لى
عضش -وي -ة ال–اد األوروب -ي ،ورفضض اسش -ت -ق-ب-ال
ال Ó-ج -ئ ،Úوي -رغب ج -وب -يك ‘ زي-ادة اإلن-ف-اق
ا◊ك -وم -ي ع -ل -ى اŸواط -ن Úم -ن أاصش -ل ›ري
ال- -ذي- -ن ي- -ع -يشش -ون ‘ اÿارج ،وتشش -ك -ي -ل وزارة
جديدة ﬂصشصشة لدعمهم.
ويسش - -ع - -ى زع - -ي- -م ا◊زب
«غابور فونا» إا ¤الوصشول
لسشدة ا◊كم ‘ اÛر
بحلول عام .٢٠١٨
❊

اŸك- -اسشب ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ال -ت -ي ح ّ-ق -ق -ت -ه -ا
’ح-زاب ال-ي-م-ي-ن-ي-ة ‘ ع-دد م-ت-زاي-د م-ن
ا أ
’وروب -ي -ة ك -ان ك -بÒا ،وسش -ط
ال- -ب -ل -دان ا أ
أازم- -ة اŸه -اج -ري -ن ،وال -ن -م -و ا’ق -تصش -ادي
’م -ل م -ع
ال- -ب- -ط- -يء وت -زاي -د خ -ي -ب -ة ا أ
’وروبي.
ا’–اد ا أ
’حزاب اليمينية أاطيافا
وتششمل ا أ
سش -ي -اسش-ي-ة واسش-ع-ة ،م-ن الشش-ع-وب-ي-ة
وال -ق-وم-ي-ة إا ¤ال-ف-اشش-ي-ة ا÷دي-دة
وال- -ي- -م ÚاŸت- -طّ- -رف ،وق- -د سش ّ-ج -ل
اŸراق - -ب- -ون السش- -ي- -اسش- -ي- -ون صش- -ع- -ود
ال- -ي- -م ÚاŸت- -ط -رف ‘ ح -وا‹ 20
‡ا يظهر القارة
بلًدا أاوروبًيا ّ
العجوز تّتجه نحو التششدد.
❊ النمسشا
ن - -ورب - -رت ه- -وف- -ر عضش- -و ح- -زب ا◊ري- -ة
اŸناهضض للهجرة برز بششكل واضشح على أانه
األوفر حظا ‘ ا÷ولة األو ¤من النتخابات
الرئاسشية بالنمسشا ‘ أافريل اŸاضشي ،وحصشل
على  % ٣٥ . ١من األصشوات لكن ‘ انتخابات
العادة خسشر بصشعوبة ورغم خسشارته ،هوفر
ي -ظ -ه -ر ول م -رة ح -زب ا◊ري -ة ،ال -ذي أاسّش -سش-ه
الّنازيون ال ّسشابقون ،والقوميون عام .١9٥٠
وقد رّكزت حملة هوفر على تعزيز حدود
البÓد وجيششها ،وا◊د من قدوم اŸهاجرين،
وتفضشيل النمسشاوي ‘ Úسشوق العمل.
هذا ا◊زب اليميني اŸتطّرف ،الذي ششعاره
«ال -ن -مسش-ا أاول »،ل-دي-ه  ٤٠م -ن  ١٨٣م-ق-عدا ‘
اÛلسض الوطني.
❊ بولندا
حزب «القانون والعدالة» اليمني اŸتطرف ‘
بولندا ‚ح ‘ العودة إا ¤ا◊كومة بعد فوزه بـ

السشويد
«دÁق- -راط- -ي- -و السش- -وي- -د» ا◊زب ال- -ي- -م- -ي- -ن -ي
اŸت- -ط- -رف ،ال- -ذي تصش- -ل ج -ذوره إا ¤ا◊رك -ة
ال- -ب- -يضش- -اء ،ف- -از بـ  % ١٣م - - -ن الصش - - -وات ‘
النتخابات التي جرت سشبتم ،٢٠١٤ Èوحصشد
Ãوجبه  ٤9من  ٣٤9مقعدا ‘ الŸÈان.
ول -ع -دم رغ -ب -ة ا ح -زاب ال -رئ -يسش -ي-ة ‘ تشش-ك-ي-ل
ائتÓف مع «دÁقراطيو السشويد» الذي يقوده
ج-ي-م-ي اك-يسش-ون ،ي-ح-ك-م ال-بÓ-د ح-ال-ي-ا ائ-تÓف
هشض م - -ن ا◊زب الششÎاك - -ي ال - -دÁق- -راط- -ي
وحزب اÿضشر.
ويدعو ا◊زب لتقييد الهجرة بششدة ،ويعارضض
انضش -م -ام ت -رك -ي -ا ل –Ó-اد األوروب -ي ،وي -ط-الب
باسشتفتاء على عضشوية ال–اد األوروبي.
❊ اليونان
صشعود حزب الفجر الذهبي  -الذي تأاسّشسض عام
 - ١9٨٠ال -ذي Áث -ل ال -ف -اشش -ي -ة ا÷دي -دة أاث-ار

اıاوف الدولية عندما دخل الŸÈان اليوناÊ
ألول مرة عام  ،٢٠١٢بعد فوزه بـ  ١٨مقعدا.
وجاءت نتائج النتخابات وسشط أازمة الديون،
وما يّÎتب عليها من تداب Òتقششفيه ‘ البÓد.
ا◊زب ،الذي وصشفه مفوضض ›لسض أاوروبا
◊ق - -وق اإلنسش - -ان ع - -ام  ٢٠١٣ب-أان-ه «ال-ن-ازيÚ
ا÷دد» ،يحمل وجهات نظر متطّرفة ومعادية
للمهاجرين ،ويفضشل اتفاقية دفاع مع روسشيا،
ويرى أان ال–اد األوروبي سشبب أازمة اليونان.
‘ سشبتم ،٢٠١٣ Èاعتقلت السشلطات اليونانية
عششرات من كبار اŸسشؤوول ‘ Úالفجر الذهبي،
Ãا ‘ ذلك أاعضشاء الŸÈان وزعيم ا◊زب،
جهت إاليه تهمة تششكيل تنظيم إاجرامي.
وو ّ
الفجر الذهبي  -الذي فاز مرة ثانية بـ ١٨
م-ق-ع-دا ‘ الن-ت-خ-اب-ات الŸÈان-ي-ة ال-ت-ي ج-رت
سشبتم ÈاŸاضشي  -كان يلتزم الصشمت مع بداية
أازمة اŸهاجرين ‘ اليونان ،ولكن ‘ األسشابيع
األخÒة أاعضش - - -اء ‘ ا◊زب ت - - -ظ - - -اه - - -روا ‘
اŸناطق التي يعيشض فيها الÓجئون.
❊ فرنسشا
«ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة» ح -زب ق -وم -ي يسش -ت-خ-دم
اÿط-اب الشش-ع-ب-وي ل-ت-ع-زي-ز م-واق-ف-ه اŸع-ادي-ة
للمهاجرين وال–اد ألوروبي.
ا◊زب ي - -فضش - -ل السش - -ي - -اسش - -ات الق- -تصش- -ادي- -ة
ا◊مائية ،وتضشييق اÿناق على اإلعانات التي
ت -ق -دم -ه -ا ا◊ك-وم-ة ل-ل-م-ه-اج-ري-نÃ ،ا ‘ ذلك
الرعاية الصشحية ،وتقليل عدد اŸهاجرين.
ت- - - -أاسّش - - -سض ا◊زب ع - - -ام  ،١9٧٢م - - -ن ط - - -رف
اŸت -ع -اط -ف ÚواŸت -ع -اون Úم -ع ال -ن -ازي Úوم -ن
أاعضشاء ‘ نظام فيششي ،ويقود ا÷بهة الوطنية
حاليا «مارين لوبان» التي تولت السشلطة من
والدها جان ماري لوبان ‘ عام .٢٠١١
و–اول ل -وب -ان –سش Úصش -ورة ا◊زب ح -ال -ي -ا،
ب -ع -دم -ا ك -ان وال -ده -ا يسش -ت -خ -دم ل-غ-ة مشش-ب-ع-ة
بالعنصشرية.
و‘ ا÷ول- -ة األو ¤م- -ن الن- -ت -خ -اب -ات
اÙلية ‘ ديسشم ÈاŸاضشي ،فازت
ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-ح-وا‹ ،% ٢٧
ول- -ك -ن ‘ ج -ول -ة اإلع -ادة خسش -ر
ا◊زب ‘  ١٣منطقة.
وم -ن اŸت -و ّق -ع أان ت -ك-ون ل-وب-ان
مرششحة ا◊زب ‘ النتخابات
ال -رئ -اسش-ي-ة ع-ام  ،٢٠١٧وت-ر ّشش-ح-ها
السشتطÓعات للوصشول إا ¤ا÷ولة
الثانية.
❊ أاŸانيا
ح - - -زب «ال - - -ب- - -دي- - -ل م- - -ن
أاجل أاŸانيا» الذي تقوم
حملته على منصشة كراهية
األج - - - - -انب وم- - - - -ع- - - - -اداة
اŸهاجرين ،بدأا منذ ثÓث
سش -ن -وات ك -ح -رك -ة اح-ت-ج-اج ضش-د
عملة اليورو ،وفاز بحوا‹  % ٢٥من األصشوات
‘ ان- -ت- -خ- -اب -ات ال -ولي -ات ا Ÿان -ي -ة ‘ م -ارسض
اŸاضش -ي ،وه -و Áث -ل –دي -ا لشش -ك -ل السش-ي-اسش-ة
ا Ÿانية السشابقة.
ا◊زب فششل ‘ الفوز Ãقاعد ‘ الŸÈان
األŸا Êعام  ،٢٠١٣حيث  ⁄يتجاوز عتبة الـ ٥
 ،%إال أانه حاليا حقق ما ب ١٠ Úلـ  ،% ١٢ومن
اŸت- -وق- -ع أان ي -ك -ون أاول ح -زب Áي -ن -ي ي -دخ -ل
الŸÈان م -ن -ذ ن -ه -اي -ة ال-ع-ا ⁄ا◊رب ال-ع-اŸي-ة
الثانية.
ششعبية ا◊زب ظهرت بقوة بعد العتداءات
ا÷نسشية ليلة رأاسض السشنة ا÷ديدة ‘ كولونيا
وقالت فروك بيÎي ( ٤٠عاما) زعيم ا◊زب،
إان تأام Úا◊دود قد يحتاج لتحويل البنادق
باŒاه من يع Èا◊دود بطريقة غ Òششرعية،
وتبنّى ا◊زب سشياسشة جديدة ششعارها «اإلسشÓم
ل ينتمي إا ¤أاŸانيا» ،ويدعو لفرضض حظر على
بناء اŸسشاجد.

بعد فوز الرئيسس ا’مريكي ا÷ديد

ما مصص ÒاŸلفات
الدولية السصاخنة؟

ب- -ع- -د ‚اح دون- -ال- -د ت- -رامب ‘ ا’ن- -ت- -خ -اب -ات ال -رئ -اسش -ي -ة
’ع Ó-م ال -ع-اŸي-ة عصش-ف-ه-ا
’م -ري -ك -ي -ة ،ت -واصش -ل وسش -ائ -ل ا إ
ا أ
الذهني ع ÈحمÓت إاعÓمية مششابهة لتلك التي كانت
ق-ب-ل ان-ت-خ-اب-ه رئ-يسش-ا’ ،سش-ي-م-ا أان ال-ن-تائج جاءت عكسس ما
’ولوية للداخل
توّقعت حيث رّكز ‘ حملته على إاعطاء ا أ
’وروب -ي -ون م -ن
ع- -ل- -ى حسش -اب اÿارج ول -ذلك ي -ت -خ -وف ا أ
سشياسشة ترامب إاذا ما اسشتثنينا اليميني Úوالسشوفيات الذين
رحبوا بقدومه ،كما أان ا’حتجاجات الششعبية الرافضشة
لÎامب رئ-يسش-ا ت-ت-واصش-ل ،وي-تسش-اءل ال-ك-ثÒون عن مصشÒ
اŸلفات الدولية السشاخنة.
سس /ناصشر
لعÓم ‘ قراءة اŸششهد السشياسشي
لقد فششلت العديد من وسشائل ا إ
لم-ري-كية ،ما أاعاقه
لم-ري-ك-ي وال-ع-اŸي أاث-ن-اء ا◊مÓ-ت الن-ت-خ-اب-ي-ة ا أ
ا أ
بدرجات كبÒة ‘ القÎاب من الواقع ،وتوقع إامكانية ‚اح ترامب.
لعÓمية اŸضشادة لÎامب تتواصشل بششكل أاقرب إا¤
غ Òأان ا◊مÓت ا إ
«التكهنات» و»اÙاكمات» الفÎاضشية ،ما يعطي انطباعا بأان هذه
ا◊مÓت –اول تصشوير ما ترغبه وما ترفضشه كأامر واقع وكحقيقة على
لعÓم هذه وتوجهاتها .ول
لرضض .هذا إاضشافة إا ¤أاجندات وسشائل ا إ
ا أ
لعÓمية ا÷ديدة» التي تطلق حمÓت
Áكن هنا أان نتجاهل «الهندسشة ا إ
إاعÓمية تبدو مضشادة لهذا الششخصض أاو ذاك أاو لهذه الظاهرة أاو تلك،
لن إاثارة موضشوع ما
لمر على عكسض كل ذلك “اما ،أ
ولكنها ‘ حقيقة ا أ
لمر أانك تخدمه ول تضشره عكسض ما
حتى وإان كان بالنقد فحقيقة ا أ
لن العصشا التي تقع على الظهر إان  ⁄تكسشره فهي تقويه كما
تتصشور أ
يقول اŸثل الششعبي اŸتداول.
اŸلفات ا◊قيقية اŸفتوحة ،والتي جاء إاليها ترامب ،تششغل العا ⁄كله
بششكل عام ،والقوى الكÈى على وجه اÿصشوصض .ولقد «‚حت» إادارة
باراك أاوباما ‘ ترك تركة ثقيلة لÎامب تتضشمن العديد من اŸلفات ليسض
فقط اŸفتوحة ،بل والسشاخنة ،والتي يكاد بعضشها يدفع إا ¤احتكاكات
مباششرة ب Úالقوى الكÈى ،وعلى رأاسشها ملف الششرق األوسشط اŸليء
باألزمات السشاخنة ،وعلى رأاسشها األزمة السشورية ملف اإلرهاب الدو‹
الذي رفضشت إادارة أاوباما التعاون مع روسشيا ‘ إادارته ملف األمن األوروبي
الذي يتضشمن نششر الدرع الصشاروخية ،وتوسشع الناتو ششرقا األزمة األوكرانية
التي تعكسض التواطؤو األمريكي األورو أاطلسشي على إاششعال ليسض فقط ششرق
أاوروبا ،بل والعديد من جمهوريات ال–اد السشوفيتي السشابق.
ملفات جوهرية من أاجل اسشتقرار األمن الدو‹ ،ولكن إادارة الرئيسض أاوباما
تركت هذه اŸلفات مفتوحة بزوايا واسشعة ،وعلى درجة كبÒة من السشخونة.
و‘ الواقع ،فقد حّددت روسشيا سشياسشاتها إازاء هذه اŸلفات ،ع Èقنوات
عديدة ،سشواء كان الكرمل ،Úأاو وزارة اÿارجية ،أاو ع‡ Èثلي روسشيا ‘
الأ· اŸتحدة ،أاو ‘ حلف الناتو .وذلك على الرغم من الضشغوط األمريكية
ـ األوروبية باسشتخدام العقوبات القتصشادية ،أاو عسشكرة دول ششرق أاوروبا
والبلطيق ،أاو نششر عناصشر الدرع الصشاروخية ‘ رومانيا ،ولحقا ‘ بولندا،
أاو وضشع عقبات أامام روسشيا ‘ مكافحة اإلرهاب ‘ سشوريا ،فإاذا كانت إادارة
أاوباما تدعم ‘ سشوريا ما يسشمى باŸعارضشة اŸعتدلة ،فإان نظرة ترامب
Óطاحة باألنظمة بل أان
على النقيضض من ذلك حيث ل تدعم اŸعارضشة ل إ
نظرته ﬁاربة اإلرهاب وعلى رأاسشه تنظيم داعشض وهي النظرة التي تتفق
مع الرؤوية الروسشية واإليرانية وﬁور اŸقاومة.
ل -ق -د ه -ن -أا ال -رئ -يسض ال -روسش-ي فÓ-د ÒÁب-وت ،Úورئ-يسض ا◊ك-وم-ة دم-يÎي
مدفيديف ،ووزير اÿارجية سشÒغي لفروف ،الرئيسض األمريكي ا÷ديد
دونالد ترامب ،و“نوا له عم Óموفقا ،و‚احا ‘ إادارة اŸلفات اŸهمة من
أاجل السشتقرار العاŸي .وأابدى الكرمل Úواÿارجية الروسشية اسشتعداد
م-وسش-ك-و لسش-ت-ع-ادة ال-عÓ-ق-ات م-ع واشش-ن-ط-ن ع-ل-ى أاسش-اسض ال-ت-كافؤو واحÎام
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اŸصشالح .والكرة اآلن ‘ ملعب اإلدارة األمريكية ا÷ديدة التي سشتخضشع
لب -ت -زاز وضش -غ -وط م -ن أات-وا ب-ه-ا ،وسش-ت-ق-وم ه-ي أايضش-ا ب-اب-ت-زاز ال-ع-دي-د م-ن
األطراف والضشغط عليها من أاجل تلبية اŸصشالح األمريكية الكÈى.
من الصشعب أان نتعامل مع ترامب على أاسشاسض «وعوده النتخابية» ،وإال
سشنكون على ا÷انب غ Òالدقيق من قراءة اŸششهد السشياسشي األمريكي
ال -داخ -ل -ي ،واأب -ع -د ع -ن ال -ت -ق -دي-رات الصش-ح-ي-ح-ة ل-ل-وضش-ع ال-دو‹ .فÎامب
ا÷مهوري وضشع قدمه على اأرضض الواقع بعد ظهور نتائج النتخابات ،ما
ي-ع-ن-ي اأن-ه سش-ي-ب-دأا ب-ال-ت-ع-ام-ل ال-واق-ع-ي م-ع م-ل-ف-ات وأازم-ات سش-اخ-نة ترتبط
Ãصش -ال -ح كÈى ل-لشش-رك-ات «ال-ع-اب-رة ل-ل-ج-غ-راف-ي-ا» ‘ ›الت ع-دي-دة م-ث-ل
السشÓح والنفط والغاز ،والسشيطرة ا÷يو سشياسشية على مصشادر الطاقة
وطرق نقلها ،والتوسشع ا÷يو اقتصشادي ،ورÃا يكون هناك حظ ألسشواق
«العقارات» اأيضشا .وعلى الرغم من كل ذلك ،فموسشكو تعلي من ششأان اإلرادة
السشياسشية اŸششÎكة لتسشوية العديد من اŸلفات واألزمات على أارضشية
التكافؤو واحÎام اŸصشالح.
أاوروبا ‘ وضشع حرج للغاية ،إاذ أان كلمات الرئيسض الفرنسشي هولند
لو ¤أان هناك ﬂاوف من
لŸانية مÒكل ،اتضشح للوهلة ا أ
واŸسشتششارة ا أ
أان يجنح ترامب بعيدا عن أاوروبا ،أاو يضشاعف الضشغوط عليها ‘ ملفات
لكÈ
زيادة النفقات العسشكرية ،ومعادة روسشيا .ورÃا تكون اıاوف ا أ
هي إاحسشاسض أاوروبا بأان الوليات اŸتحدة تسشعى Ÿمارسشة ضشغوط
مسشتقبلية على القارة كلها ‘ ›ال الطاقة ،وهو ما يث Òانزعاج الكثÒ
من السشاسشة واÈÿاء .ولكن أاوروبا من جهة أاخرى ،تبدو «منبطحة»
لجراءات قصشÒة
أامام الوليات اŸتحدة ،وتششارك ‘ العديد من ا إ
لوك-ران-ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة ،وفرضض
لزم-ة ا أ
ال-ن-ظ-ر ،وب-ال-ذات ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا أ
ال -ع -ق -وب -ات ع -ل -ى روسش -ي -ا ،واÿوف «اŸرضش-ي اŸزم-ن» م-ن «ال-ع-دوان
لع Ó-م واŸؤوسشسش -ات
ال- -روسش- -ي» اŸزع- -وم ،وال- -ذي ت -ع u-م -ق -ه وسش -ائ -ل ا إ
العسشكرية ◊لف الناتو والوليات اŸتحدة.
الغريب أان اأوروبا نفسشها  ⁄تعد تلتفت كثÒا إا ¤أاوكرانيا التي أاصشبحت
مرتعا للفسشاد واإيواء السشاسشة السشابق« Úالفاششل ،»Úويبدو أان التناقضشات
واÓÿفات وصشلت ب Úاأركان السشلطة األوكرانية لدرجة أان سشآاكاششفيلي
نفسشه قدم اسشتقالته ،اأو أاقاله الرئيسض األوكرا Êمن منصشبه .ومع كل ذلك ل
تهتم اأوروبا كثÒا Ãا يجري ‘ كييف حاليا .ولكن عندما يجري ا◊ديث
عن عقوبات ضشد روسشيا اأو إاجراءات سشياسشية «صشبيانية» ‚د أاوروبا تفتح
ذراعيها لسشاسشة كييف بأاوامر من واششنطن.
ويبقى ملف اإلرهاب الذي تأامل العديد من دول اŸنطقة وموسشكو بأان
تنتبه اإدارة ترامب إا ¤خطورته على ا÷ميع من دون أاي اسشتثناء .بل ويأامل
الكث Òمن اÈÿاء بأان ل Œنح اإلدارة األمريكية ا÷ديدة إا ¤التطرف ‘
اسش -ت -ث -م -ار نشش -اط -ات ال -ت-ن-ظ-ي-م-ات وا÷م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة ،أاو اÿل-ط بÚ
اإلرهاب وحقوق اإلنسشان وحرية الكلمة .هذا اŸلف اÿط Òيبقى مفتوحا
‘ انتظار اإلرادة السشياسشية والتفك Òالسشليم إلدارته ،ألنه ببسشاطة يرتبط
بعدد من اŸلفات واألزمات التي ل Áكن فصشلها عنه ،وعلى رأاسشها األزمة
السشورية.
«إان سشياسشة ترامب واتباعه تخطو اأو ¤خطواتها اآلن على أارضض الواقع.
فإاما أان تتحلى باإلرادة والرغبة ‘ السشÓم ،واألمن ،والسشتقرار ،أاو تواصشل
ن -ه -ج ل -يسض ف -ق -ط اإلدارات ا÷م -ه-وري-ة السش-اب-ق-ة ‘ أاف-غ-انسش-ت-ان وال-ع-راق
وغÒهما ،بل واأيضشا نهج اإلدارات الدÁقراطية التي أاصشبحت أاك Ìتطرفا
وانحرافا من حيث اŸغامرات غﬁ Òمودة العواقب والدفع بالعا ⁄إا¤
حافة اŸواجهات.

األمور مع ترامب أاك Ìنضصجا ووضصوحا
إان السشيد ترامب لن يجر العا ⁄إا ¤نخب Áينية حاكمة ل ‘ أاوروبا
لن هذه النخب –كم أاصش Óبدرجات معينة ،أاو
ول ‘ أاي مكان آاخر ،أ
قريبة من مراكز القرار ،أاو تتمتع بنفوذ كب Òوواسشع حتى وإان كانت
خارج السشلطة .ترامب ‘ ،ا◊قيقة ،لديه أاجندات أاخرى “اما ،أاكÌ
نضشجا ووضشوحا ،بصشرف النظر عن اختÓفنا أاو اتفاقنا معها ومعه.
لمور مع باراك أاوباما وفريقه .مع العلم بأان
بالضشبط مثلما كانت ا أ
لخ Òوالسش--ي--دة
ال---ف---ارق ل---يسض ك---بÒا ب Úأاوب--ام--ا وت--رامب ،أاو ب Úا أ
كلينتون ،إال ‘ بعضض التفاصشيل الدقيقة .إاذ أان اŸصشالح القومية
لمريكية هي التي –كم حركة ا◊زب Úوتوجهات سشياسشاتهما
ا أ
لن أان نتحدث عن ابتعاد طموحات القوى اليمينية
بداية ،نسشتطيع ا آ
لوسشط،
الدينية اŸتطرفة ‘ الوصشول إا ¤السشلطة ‘ دول الششرق ا أ
لن الصشراعات واŸنافسشات سشتنتقل إا ¤سشاحات أاخرى ،وإان كان من
أ
لمريكية ا◊اكمة ا÷ديدة تنظيمات
اŸمكن أان تسشتخدم النخبة ا أ
إاره--اب--ي--ة أاو م--ت--ط--رف--ة ل--تصش--ري-ف ب-عضض الشش-ؤوون أاو تصش-ف-ي-ة ب-عضض
لرضشية الرئيسشية
ا◊سشابات .وهذه أامور متوقعة ،ولكنها لن تكون ا أ
لمريكية.
التي تتحرك عليها السشياسشة ا أ
لرهاب» سشتبقى ،ولكن Ãعايﬂ Òتلفة نسشبيا،
ل ششك أان «معركة ا إ
لسشسض التي وضشعتها كلينتون ‘ عهد
وعلى أاسشسض قد تتناقضض مع ا أ
لرهاب
أاوباما و“كنت من فرضشها إا ¤أان أادت إا ¤اسشتفحال ا إ
وازدهاره ،وانتششار نفوذ التيارات اليمينية الدينية اŸتطرفة.
إان اŸل-ف-ات ا◊ق-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه ت-رامب ت-تضش-م-ن ال-عÓ-ق-ات مع
الصش Úوروسشيا ،والدرع الصشاروخية ،واŸنافسشة ‘ أاسشواق السشÓح،
لسش-ل-ح-ة
والصش--راع ع--ل-ى مصش-ادر ال-ط-اق-ة وط-رق ن-ق-ل-ه-ا ،وت-ق-ل-يصض ا أ
لي-را Êوال-ك-وري
السشÎات--ي--ج--ي--ة ال--ه--ج--وم--ي-ة ،واŸل-ف Úال-ن-ووي Úا إ
الششما‹ .هذا إاضشافة إا ¤أاحد أاهم اŸلفات الرئيسشية ،أال وهو ملف
لمريكية العابرة
تصشريف الفوائضض اŸالية للششركات واŸؤوسشسشات ا أ
ل--ل--ق--ارات ،وال--ب--حث ع--ن م--ن-اط-ق ج-غ-راف-ي-ة ج-دي-دة ل-تشش-غ-ي-ل ه-ذه
الفوائضض.
لمريكية .بل
ل أاحد ينتظر –سشنا فوريا ‘ العÓقات الروسشية ـ ا أ
Áكن أان نتوقع تصشريحات متأارجحة ب Úالتهدئة والتصشعيد .فالÎكة
التي خلَsفها فريق أاوباما ليسشت بسشيطة ،ول Áكن Œاوزها ب Úليلة
وضشحاها.
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الباحث ‘ العÓقات الدولية عصسام بن نكاع لـ»الشسعب»:

ا◊رب ‘ سسؤريا كانت لها
تأاثÒات أامنية إاقليمية ودولية

لسستاذ عصسام بن نكاع باحث ‘ العÓقات الدولية بجامعة ا÷زائر  3بأان تغÒات سستطرأا على
يرى ا أ
لبيضض ،خاصسة وأان إاذابة
ل السسياسسة ا÷ديدة التي يرسسمها القادم إا ¤البيت ا أ
ظ
‘
،
ي
ر
و
س
س
ل
اŸشسهد ا
ّ
ا÷ليد وتذليل العقبات التي رسسمها أاوباما مع غرÁه الروسسي ،سسوف ترسسم وفق أاجندات جديدة ل
تعرف التوتر بقدر ما تشسهد التعامل والتفاق حول اŸسسائل اŸشسÎكة ‘ ،هذا ا◊وار يؤوكد الباحث
عصسام بن نكاع مسسار هذه الثنائية وأاثرها على تطورات اŸشسهد السسوري الراهن.

نورا لدين لعراجي
لمريكي ا÷ديد أاكد
«الشسعب» :تصسريح الرئيسض ا أ
لره -اب ل-يسست ع-ل-ى ن-ظ-ام
ع -ل -ى أان ا◊رب ع -ل -ى ا إ
لسسد كيف تتوقعون اÿارطة اŸقبلة ب Úروسسيا
ا أ
والوليات  .م .أا ؟
لسستاذ عصسام بن نكاع :بداية Áكن القول ،إان الرئيسص
ا أ
اأ’مريكي اŸنتخب دونا لد ترامب قد جاء ‘ ظلّ واقع
دو‹ جد معقد ‘ كل اÛا’ت ،حيث إان أاجندة السصياسصة
لرث الثقيل
اÿارجية اأ’مريكية مليئة بالتحديات نتيجة ل إ
الذي تركته إادارة أاوباما .عكسص الرئيسص اأ’سصبق باراك
أاوباما ،فإان ترامب كرئيسص دولة ليسص معروف وشصخصصيته
غامضصة ،حتى إان سصلوكاته وتصصريحاته ’ Áكن فهمها
ببسصاطة ،لذلك ’ Áكن توقع ما سصيجرؤو على فعله ،خاصصة
أان خ -ط-اب-ات-ه ك-ان Áي-زه-ا ال-تشص-اؤوم وال-واق-ع-ي-ة .م-ن ج-ه-ة
أاخ -رى ،ف -إان ال -رئ -يسص اأ’م-ري-ك-ي ا÷دي-د رك-ز ‘ ح-م-ل-ت-ه
ا’نتخابية على إاخفاقات سصابقه باراك أاوباما.
أاما بخصصوصص شصؤوون السصياسصة اÿارجية اأ’مريكية ،خاصصة
ما يتعّلق بروسصيا ،فإانه ترامب أاكد على ضصرورة إاعادة بناء
علقات متينة وطويلة اأ’مد مع روسصيا ،واأ’هم من ذلك
هو بناء شصراكة اقتصصادية والعمل اŸشصÎك على مكافحة
اإ’رهاب الدو‹ ،وذلك ‘ إاطار ا’حÎام اŸتبادل وعدم
التدخل ‘ الشصؤوون الداخلية.
إاذا كان اأ’مر كذلك ،فإان اŸلف السصوري سصيكون –صصيل
حاصصل ،باعتبار أان روسصيا هي من ترعى نظام اأ’سصد،
وعليه فقد يكون هناك تعاون امريكي  -روسصي إ’يجاد حل
للمأازق السصوري ،وهو ما سصيكون ‘ صصالح كل اأ’طراف.
أاما إان كان العكسص فإان كل عمل ضصد النظام السصوري
سصيعت Èعدوان على سصوريا ،ويزيد من تعقيد الوضصع.
اعتمدت سسوريا على ‰وذج اŸقاومة نفسسه الذي
لرهاب ما
ت-ب-ن-ت-ه ا÷زائ-ر ك-خ-ي-ار ‘ ح-رب-ه-ا ع-ل-ى ا إ
تفسس Òذلك؟
^^ ‡ا ’ شصك فيه أان التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال
مكافحة اإ’رهاب هي Œربة رائدة ،وعليه فإان مكافحة
اإ’رهاب ثم اŸصصا◊ة الوطنية هي علمة مسصجلة باسصم
ا÷زائ- -ر ‘ ال- -عصص- -ر ا◊ديث ،وأا‰وذج ي -ح -ت -ذى ب -ه ،أ’ن
ا÷زائر من ب Úالدول ‘ العا ⁄التي عانت من اإ’رهاب،
وأاث- -اره ،وه- -ذا ‘ إاط -ار اإ’سصÎات -ي -ج -ي -ة اÙك -م -ة ال -ت -ي

ترامب ..
شسخصسي ـ ـة غ ـ ـ ـامضسـ ـة
وسسلؤكـ ـات ’ Áكن
فهم ـها ببسساطة
انتهجتها ا÷زائر ،من خلل العمليات العسصكرية ‘ الواقع
وا’نتقال إا ¤ا◊ل السصلمي من خلل برنامج اŸصصا◊ة
الوطنية.
وعليه ،فإان سصوريا اليوم تعيشص نفسص اŸأازق الذي عاشصته
ا÷زائر ،ولذلك فالنظام السصوري اليوم يسصتوجب عليه أان
Áر Ãراحل مهمة من أاجل إايجاد تسصوية نهائية للزمة
اق -ت -داءا ب -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ر .أ’ن اÿي -ار اأ’م -ث -ل ل -لشص-عب
السصوري اليوم هو التفك ‘ ÒاŸسصتقبل ،وتغليب مصصلحة
ال -دول -ة وا÷م -اع -ةŒ ،اوز ا◊سص -اسص -ي -ات وال -ت -خ -ل -ي ع -ن
اıططات اÿارجية التي تغذي النزاع وتزيد من الدمار
‘ سصوريا.
لمني
لن نقطة –ول ‘ اŸشسهد السسياسسي وا أ
حلب ا آ
السس- -وري ه- -ل –ري- -ر اÙاف- -ظ- -ة سس -يضس -ع ل -ل -ح -رب
أاوزارها؟
^^ حلب كانت سصابقا قطبا اقتصصاديا مهما ‘ سصوريا،
ن -اه -يك ع -ن اأ’ه -م-ي-ة ا÷ي-وسصÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-تسص-ي-ه-ا،
أاصصبحت عاصصمة اŸعارضصة اŸسصلحة وﬂتلف ا÷ماعات
اŸسصلحة التي تتحصصن فيها ،وكذا تعت Èحلب التي Œاور
ا◊دود الÎك -ي-ة ه-ي ›ال ال-دع-م ال-ل-وج-يسص-ت-ي واإ’سص-ن-اد
÷بهة النصصرة وداعشص ا’رهابي وﬂتلف التنظيمات.
اليوم حلب هي النقطة السصاخنة واŸنطقة اأ’ك Ìمواجهة
ب Úالنظام وا÷ماعات اŸسصلحة– .رير حلب عسصكريا
معناه قسصم ظهر التنظيمات اإ’رهابية إاضصافة إا ¤سصيطرة
النظام على اŸنطقة اŸمتدة من ا◊دود السصورية مرورا
Ãحافظة حلب إا ¤دمشصق Áهد الطريق ا– ¤رير الرقة
معقل تنظيم داعشص ا’رهابي .وحسصم ا◊رب ‘ القريب
العاجل.
انتخاب رئيسض جديد للبنان هل يؤوثر على راهن

العÓقات ب Úالبلدين ،أام أان هناك قراءات اأخرى؟
^^ أاو’ :يجب أان ننّوه إا ¤أان أامن لبنان هو من أامن
سصوريا ،فحالة ا◊رب ‘ سصوريا كانت لها تأاثÒات أامنية
إاقليمية ودولية.
ـ ثانيا ،الرئيسص اللبنا Êالقادم  ‘ -كل ا◊ا’ت سصواء كان
من اŸقرب Úمن النظام السصوري أام من اŸعارضص Úله -
سصوف يجد نفسصه › Èعلى العمل مع إادارة دمشصق لتسصريع
لزمة السصورية ،نظرا للتواجد اللبنا‡ Êثل ‘
إايجاد حل ل أ
حزب الله ‘ أارضص اŸعركة إا ¤جانب النظام ،ونظرا
للعدد الهائل من السصوري Úالذين فروا من جحيم ا◊رب
إا ¤لبنان ،أاعتقد أان طبيعة الواقع اŸعقد هي التي تفرضص
على البلدين التعاون اŸشصÎك من أاجل اÿروج من الوضصع
الفضصيع الذي يشصهده البلدين.
فشس -ل اŸع -ارضس -ة ‘ حشس -د دو‹ وع-ودة ج-م-اع-ات
ال - -نصس - -رة إا ¤خ - -ارج ا◊دود الÎك- -ي- -ة ،ه- -ل ه- -ي
لنفاسض أامام
هزÁة أام جسّض النبضض لسسÎجاع ا أ
الضسربات الروسسية؟
^^ صص -ح -ي -ح أان ال -ت -نسص -ي -ق ال -عسص-ك-ري السص-وري ال-روسص-ي
والضص-رب-ات اŸك-ث-ف-ة ك-انت م-وج-ع-ة ل-ل-م-ع-ارضص-ة ،أاسص-همت
بشصكل كب ‘ Òترجيح الكفة لصصالح النظام‡ ،ا جعل
اŸعارضصة اŸسصلحة تتكبد خسصائر فادحة ،وتفقد العديد
م -ن اŸن-اط-ق إاضص-اف-ة إا ¤اÿسص-ائ-ر ال-بشص-ري-ة وال-عسص-ك-ري-ة
زادها تأازما قطع طرق اإ’مداد من طرف النظام وحلفاءه.
التدخل العسصكري الروسصي ق ّسصم ظهر ا÷ماعات اŸسصلحة،
جعل النتائج على اأ’رضص تصصب ‘ صصالح النظام‘ .
انتظار ا◊سصم وما تخÈنا به اأ’يام القادمة.
لرهابي ‘ تدم Òونهب حضسارة
ما قام به داعشض ا إ
ال -ع -راق وت -دم Òك -ل اŸت -اح -ف وك-ل م-ا ل-ه عÓ-ق-ة
ب -ال -ت -اري -خ السس -ي -ن -اري-و ن-فسس-ه ت-كّ-رر ‘ سس-وري-ا ه-ل
تعتقدون هو مشسروع مشسÎك أام أافعال متفرقة؟
لث -ار
^^ م- -ا ق- -امت ب- -ه داعشص اإ’ره- -اب -ي م -ن ت -دم Òل  -آ
ال- -ق- -دÁة واŸت- -اح- -ف ه- -و ت- -دم Òل- -ل -ح -اضص -ر واŸاضص -ي
لث-ار ه-و ت-دم Òل-ذاك-رة الشص-ع-وب
واŸسص -ت -ق -ب -ل ،ت -دم Òل  -آ

أامام مناوراته لÓنضسمام
لفريـــقـــي
ل–Óـــــــاد ا إ
لعÓمية ‘ اŸغربي
لوسساط السسياسسية وا إ
تعتمد ا أ
لمام والقفز ‘ اÛهول،
على خيار الهروب إا ¤ا أ
وه -ذا م -ن خ Ó-ل اÙاولت ال-ي-ائسس-ة الّ-رام-ي-ة إا¤
لفريقي ،الذي أاقصسى نفسسه
النضسمام ل–Óاد ا إ
ب-ن-فسس-ه م-ن-ذ م-ن-تصس-ف الّ-ث-م-انينات ،واصسفا آانذاك
اجتماع قادة من ّ
لفريقية بأاوصساف
ظمة الوحدة ا إ
ل تليق Ãقامهم.
جمال أاوكيلي
لفارقة تغيّرت طبيعته تغيّرا جذريا،
هذا اإ’طار ا÷امع ل أ
وهذا ‘ غياب اŸغرب ⁄ ،يشصارك ‘ صصناعة أاي قرار ‘
هذا الشّصأان بل كان بعيدا عن الواقع ،يتفّرج على قارة
–ّدد مصص Òشصعوبها سصياسصيا واقتصصاديا «النيباد» من أاجل
ا’ندماج ‘ اŸسصارات العاŸية ،وهذا ما حصصل بالفعل
ع -ن -دم -ا اعÎفت ال -ق -وى ال -كÈى ب -أاّن إاف -ري -ق -ي -ا شص-ري-ك-ا
اسصÎاتيجيا ’بد من الّتعامل معه.
اليوم بعد أان اسصتكمل ا’–اد اإ’فريقي طابعه الّتأاسصيسصي،
وأاصصبح مؤوسّصسصة قائمة بذاتها ’ Áكن أ’ي كان أان يطلب
با’نضصمام خلسصة دون اŸرور على تلك اإ’جراءات التي
تضصبط أاي رغبة ‘ هذا الشّصأان.
هناك انحراف ’ Áكن القبول به أابدا ،مفاده أانّ اŸغرب
يحمل خلفيات خطÒة Œاه ما ينويه ‘ هذا اإ’طار:
^أاول :يسص -ع -ى ‘ ع -م -ل -ه ه-ذا ﬁاول-ة اإ’سص-ت-ف-ادة م-ن
اسصتحقاق ،Úاإ’نضصمام وطرد ال ّصصحراوّي ،Úوهذا اأ’مر
ﬂال -ف “ام -ا ل -نصص -وصص ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي ،ف-ل-يسص م-ن
صصلحياته أاو من غÒه اŸطالبة بهذا بل هناك مؤوسّصسصات
ّﬂول لها مثل هذه اŸهام.
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^ ثانيا :ي- -ط- -رح اŸغ -رب ه -ذه
اŸسص- - -أال - -ة م - -ن ب - -اب ال - -غ - -م - -وضص
واŸن -اورة ،وال ّ-ت-لعب م-ع أاط-راف
معروفة على ال ّصصعيد اإ’فريقي،
وك -أاّن -ه ي -ت -ح -اي -ل ع -ل-ى ال-ق-وانÚ
اŸسصّيرة لل–اد.
^ ث-ال-ثا :تسص-ي-يسص ا’نضص-مام
بإاضصفاء عليه طابع ال ّضصغط على
جهات أاخرى التي ترفضص رفضصا «قاطعا» هذه
ال ّ
طريقة اّŸتبعة ،فمن أاين جاء اŸغرب بـ  ٣٠دولة تؤوّيد
انضصمامه بعدما صصّرح من قبل بـ  ٢٨بلدا ،ما هذا العبث؟
^ رابعا :يّدعي اŸغرب بأانّ طلبه أالقي به ‘ اأ’دراج منذ

شصهر من إارسصاله ،حيث  ⁄يجد
أاذانا صصاغية ،فماذا كان ينتظر؟
هل يهلّل فورا بدخوله؟ أا’ تخضصع
م-راسص-ل-ت-ه إا ¤دراسص-ة م-عّ-م-ق-ة تؤوخذ
ع- -ل- -ى أاسص- -اسص ال- -ق- -ان- -ون ’ غ ،Òو’
يتدّخل أاي طرف منحاز لهذا البلد ‘
العملية؟
^ خامسسا :ليكن ‘ علم اŸغرب بأاّن
م -ؤوسّص -سص -ات ا’–اد اإ’ف -ري-ق-ي ال-وح-ي-دة
اّıولة قانونا بالفصصل ‘ هذا القرار،
وليسص هناك جهات أاخرى تن ّسصق معها حاليا ‘ هذا
ا’Œاه ،وهذا ما يدعو إا ¤التّأاكيد بأانّ اŸؤوسّصسصات هي

–رير حلب
عسسكريا معناه
قسسم ظهر
التنظيمات
لرهابية
ا إ
وللحضصارة اإ’نسصانية ،أ’ن كل ما ورثناه عن اأ’وائل هو إارث
إانسصا Êأاك‡ ،Ìا Áكن حصصره ‘ تاريخ العراق أاو سصوريا،
جه يسصتهدف القضصاء على
فهو ’ شصك عمل مقصصود ومو ّ
الهوية والتاريخ العريق الذي يعود لقرون ما قبل اŸيلد
اŸتمثل ‘ حضصارة بلد الرافدين وما تلها ،كذلك تكرر
اأ’مر ‘ سصوريا من خلل هدم اŸعا ⁄التاريخية ،وهدم
ح-ت-ى ال-رم-وز ال-دي-ن-ي-ة ك-اŸسص-اج-د ال-ت-ي ب-ن-اه-ا الصص-ح-اب-ة
والكنائسص لتأاجيج النزاع الطائفي والديني ،وهدمت حتى
القصصور واŸبا Êالتي ترمز للفكر والرقي التي كانت تلتقي
فيها الوفود من كل بقاع اأ’رضص ،وتÈم فيها ا’تفاقيات،
وتعقد فيها اŸناظرات ويتسصابق فيها الشصعراء واأ’دباء،
ويتفاخر فيها اŸلوك.
العملية إاذن ،هي مشصروع واعي وليسصت أافعال متفرقة
عفوية أاو بالصصدفة ،وهي كارثة وعمل بربري Ãا –مله
الكلمة من معنى ،ويحدث هذا ‘ ظّل صصمت اÛتمع
الدو‹؟؟
ك - - -ي - - -ف ت - - -تصس- - -ورون اŸشس- - -ه- - -د السس- - -وري ع- - -ل- - -ى
لرضض،م-ع-ارضس-ة داخ-ل-ي-ة ون-ظ-ام ق-ائ-م وي-قاوم ‘
ا أ
نفسض الوقت؟
^^ من خلل ما سصبق ،ومن خلل ما نشصاهده ونتابعه
يوميا ،فإان اأ’مر جد معقد ،لكن ترجيح الكفة يسص Òلصصالح
النظام الذي اسصتعاد توازنه ،وأاصصبحت له خÈة ‘ تسصيÒ
اأ’زمة ،من جهة أاخرى ،فإان ا’أمر ’ يقتصصر فقط على
ثنائية النظام  -اŸعارضصة ـ بل للأسصف فإان اŸعارضصة التي
تتكون من أابناء الشصعب السصوري تغذيها أاطراف خارجية،
ق -د خ -رجت ع -ن مضص-م-ون م-ا –م-ل-ه ال-ك-ل-م-ة م-ن م-ع-ن-ى،
–ال-ف-ه-ا م-ع ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اإ’ره-اب-ي-ة اŸت-عّددة ا÷نسصيات
اıت -ل -ف -ة ل -ق -ت -ال ال -ن -ظ -ام أاف-ق-ده-ا شص-رع-ي-ت-ه-ا ،ك-م-ا أان
التدخلت اÿارجية ‘ النزاع زاد اأ’مر تعقيدا ،كل هذا
Ÿا “ث- -ل -ه سص -وري -ا م -ن أاه -م -ي -ة اسصÎات -ي -ج -ي -ة ‘ الشص -رق
اأ’وسص- -ط .ج- -ع -ل سص -وري -ا ت -ك -ون مسص -رح -ا ◊رب ع -اŸي -ة
مصصغرة .ختاما Áكن القول ،إانه مهما بلغت اأ’مور ذروتها
لخوة السصوريون من أاجل إاعادة النظر
يبقى اأ’مل قائما ل إ
‘ الواقع والتفك ‘ Òمصصلحة البلد وبناء مسصتقبل مشصرق
يقوم على اŸصصا◊ة الوطنية وتبجيل مصصلحة الدولة .و’
›ال إ’ضصاعة الوقت واŸزيد من اÿسصائر ،أ’ن سصوريا بلد
السصلم وا◊ب واأ’مان وا◊ضصارة والتاريخ ’ ،تسصتحق ما
هي عليه.
ال-ت-ي –ك-م ول-يسص اأ’شص-خ-اصص ،وال-ذي-ن ن-اضص-ل-وا وم-ن-ح-وا
حياتهم لهذه القارة حريصصون كل ا◊رصص على ضصمان
ال ّسص Òا◊سصن لل–اد وفق القانون اأ’سصاسصي.
فا’–اد اإ’فريقي ليسص وليد ظروف معّينة جاءت لتغيÒ
اإ’سصم من منظّمة إا ¤ا–اد ،وإا‰ا هو نتاج تفك Òدقيق
أاراد منه القادة فرضص مبدأا الندية خاصصة ا÷زائر ،جنوب
إافريقا ،نيجÒيا وكل البلدان اŸؤومنة Ãسصتقبل إافريقيا،
تبعها ‘ ذلك إارسصاء آاليات عملية منها مبادرة التّجديد
اإ’فريقي ،وآالية الّتقييم من قبل الّنظراء ،اسصتطاعت نقل
دولة إا ¤مسصتوى Îﬁم من اأ’داء الداخلي السصياسصي أاو
ا’قتصصادي.
لذلك فإانّ ال ّسصؤوال الكب ÒواÙيّر ‘ آان واحد Ÿاذا يريد
اŸغرب اإ’نضصمام؟ وما الفائدة من ذلك؟ يجب أان يدرك
اŸغرب بأاّن الفضصاء اإ’فريقي لن يكون له مسصار آاخر يناور
فيه كما اعتاد على ذلك.
وإان أاراد ا’نضصمام فما عليه إاّ’ اإ’ذعان إا ¤الّنصصوصص
اŸوج-ودة واإ’ل-ت-زام-ات والّ-ت-عّ-ه-دات ب-أان ي-ك-ت-ف-ي Ãق-عده
ف- -ق- -ط ،وأاّ’ ي -ت -دّخ -ل ‘ اأ’عضص -اء اآ’خ -ري -ن ،وإان Œاوز
حدوده ويتحّول إا« ¤مشصّوشص سصياسصي» فسصتجّمد عضصويته
إا ¤إاشصعار آاخر ،و’بد أان تكون اأ’مور واضصحة هنا ’
التّوقيعات –ت الطّاولة و’ أاسصاليب دنيئة أاخرى تسصمح
بانضصمامه ،وإا‰ا هناك مؤوسّصسصات تابعة لل–اد هي التي
ت -فصص -ل ‘ اŸسص -أال -ة ع -ل -ى أاّن ه -ذا ال -ب -ل -د عضص -و كسص-ائ-ر
اأ’عضصاء ،و’ يشصّكل ا’سصتثناء أابدا كما يعتقد ذلك ‘
الوقت الّراهن.
ف-ه-ذه اأ’وسص-اط السص-ي-اسص-ي-ة واإ’ع-لم-ي-ة اخ-ت-ل-طت ع-ليها
اأ’شص -ي -اء إا ¤درج -ة ’ ت -ط -اق ،ف -اŸق -ارب -ة ال -ت-ي ن-ت-ب-ع-ه-ا
للنضصمام خاطئة من اأ’سصاسص وغ Òسصليمة ‘ منطقها،
فقد اعتمدت على أاسصاليب Œاوزها الّزمن بعيدة عن
الشص -ف -اف -ي -ة وت -زوي -ر ال ّ-ت -وق -ي-ع-ات ،م-ت-ن-اسص-ي-ة ب-أاّن ه-ن-اك
م -ؤوسّص -سص -ات ل -ل–اد ق -ادرة ع -ل -ى إارسص-اء آال-ي-ات ال-ي-ق-ظ-ة
واŸتابعة أ’ي نقطة تطرح عليها خدمة لل ّصصالح العام
وليسص ◊ا’ت منفردة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Ãبادرة من أادباء برج بوعريريج ونصشوصس ،فاديا عيسشى:

إاصشدار ›موعة قصشصشية عائدات بيعها ألطفال
سشوريا با÷زائر

إاجحاف كب ‘ Òحق اإلنششاد وجمهوره

لو ¤م -ن ن -وع -ه-ا
‘ م -ب -ادرة ا أ
إارتأات ›موعة من كتاب وأادباء
ولي -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ال-ع-م-ل
ع-ل-ى إاصش-دار ط-ب-ع-ة تضش-م قصشصشا
لدي-ب-ة السش-وري-ة ف-اديا
قصشÒة ل -أ
ع -يسش -ى ق -راج-ة ،وه-و ع-م-ل ك-م-ا
عّ- -ب- -ر ع -ن -ه ال -ق -اصس ع -يسش -ى ب -ن
ﬁمود يأاتي من تششريق الكاتب
ا÷زائري بكتاباته إا ¤التغريبة
لم -وي -ة و–دي -دا ال-ط-ب-ع ح-يث
ا أ
ت- -أات- -ي م- -ب- -ادرة كّ- -ت- -اب م -ن ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج ب-ط-ب-ع ه-ذا العمل ‘
إاط -ار ال -وف-اء ل-لشش-ع-راء وال-ك-ت-اب النشسر إلخراج العمل ‘ شسكله النهائي ،وقد
ال- -ذي -ن صش -دح -وا ب -اسش -م ا÷زائ -ر أابدت دار النشسر بن زيد ببسسكرة لصساحبها
اŸب -دع واألديب ﬁم -د ال -ك -ام -ل تسس-ه-يÓ-ت
إابان السشتعمار.

نورالدين لعراجي

شش -اركت ‘ ال-ط-ب-ع-ة السش-ادسش-ة م-ن
اŸه -رج -ان ال -دو‹ ل -لسش -م -اع الصش-و‘
ع -دة ف -رق م -ن ا÷ن -وب ا÷زائ -ري،
‡ثلة لبلدنا ‘ هذا اÙفل الغنائي
ال-روح-ي ال-ك-ب Òبسشطيف ،ح - -يث
ق- -دمت ع- -روضش- -ا رائ -ع -ة Œاوب م -ع
أان-غ-ام-ه-ا وأا◊ان-ه-ا ال-روح-ي-ة ال-عذبة
ا÷م -ه-ور ال-غ-ف ،Òوم-ن ه-ذه ال-ف-رق
لنشش-اد
‚د ف -رق-ة أان-غ-ام ال-زي-ب-ان ل -إ
ت -اب -ع -ة ÷م -ع-ي-ة اŸن-ت-دى ل-ل-ث-ق-اف-ة
وال -ف-ن-ون ل-ولي-ة بسش-ك-رة ،ال-ت-ي ل-ه-ا
لمل خاصشة
لو ¤فرقة ا أ
فرقت Úا أ
لط -ف -ال ال -ذي -ن ي -ت -م ت -دري -ب-ه-م
ب -ا أ
لتسشليمهم اŸششعل فيما بعد حتى ل
لنشش-ودة ،وال-فرقة الثانية
ت-ن-دث-ر ا أ
للكبار ،وتتكون من أاعضشاء الفرقة
لو ¤ال-ذي-ن ي-ث-ب-ت-ون ج-دارتهم ‘
ا أ
ا÷ه -د وال -ع -ط -اء ف -ي -ت -م ت -رق-ي-ت-ه-م
لنشش -اد ‘ ف -رق -ة أان -غ -ام ال -زي -ب-ان،
ل -إ
وهذا ما يصشنع “يز ا÷معية.

سشطيف :نورالدين بوطغان
تأاسسسست ا÷معية سسنة  1991من طرف
›موعة من الشسباب الطموح الذي أاراد
ت -ق -د Ëب-دي-ل ل-ل-ف-ن ال-ه-اب-ط ،وك-انت ل-ه-ا
مشساركات ‘ أاك Ìمن  36ولية جزائرية
ومشساركات دولية ‘ مصسر و‘ ا÷زائر،

وك -انت أاول مشس -ارك -ة ل -ه -ا ‘ اŸه -رج -ان
الثقا‘ الدو‹ للسسماع الصسو‘ ‘ طبعته
السسادسسة بدار الثقافة بسسطيف.
ويعت ÈشسÈي ،رئيسس جمعية اŸنتدى
للثقافة والفنون لولية بسسكرة لـ الشسعب،
أان هناك إاجحافا وتقصسÒا كبÒين ،ليسس
‘ حق اإلنشساد فقط ،وإا‰ا أايضسا ‘ حق
ا÷مهور الكب Òالذي يزداد يوما بعد يوم،
خاصسة ‘ ظل تواجد قنوات كثÒة وطنية
وخ- -اصس- -ة ،ال- -ت- -ي ق- -ال أان- -ه -ا ‘‘ل ت -غ -ط -ي
اŸهرجانات اإلنشسادية بالشسكل الكا‘‘‘،
م -واصس  Ó-أان -ه ت-وج-د  4م-ه-رجانات على
مسس -ت -وى ال -وط -ن شس -م -ال ،ج-ن-وب-ا ،شس-رق-ا
وغربا بوليات قاŸة ،اŸسسيلة ،مسستغاÂ
وورقلة ،وغالبا ما تكون التغطية ‘ دقيقة
أاو دقيقت ‘ Úنشسرة األخبار ،وهذا قليل
جدا حسسبه ،لذلك على اإلعÓم أان ‘‘يعطي
÷مهور اإلنشساد والسسماع الصسو‘ حّقه
على غرار مهرجانات الراي والغناء‘‘.
وعن مسستوى اإلنشساد ‘ ا÷زائر ،قال
شسÈي على هامشس فعاليات اŸهرجان،
أان ا÷زائر من الدول التي –تل اŸراتب
األو ¤عربيا وعاŸيا ،معطيا مث‘« :Ó
ب- -رن- -ام- -ج م- -نشس- -د الشس- -ارق -ة ،م -ن ي -ف -وز
ب- - -اŸراتب األو¤؟ م- - -تسس- - -ائ ،Ó- - -إان - -ه - -م
ا÷زائريون» ،معّددا ثلة من أابناء الوطن
الذين دّوت أاصسواتهم عاليا على منصسة
الشس -ارق-ة م-ث-ل األسس-ت-اذ ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن

سس- -راج ،ك- -م- -ال رزوق م- -ن ال -وادي‚ ،يب
عياشس وعلي صسحراوي من اŸسسيلة ،أاين
اك - -تسس - -ح ا÷زائ - -ري - -ون ه - -ذا الÈن- -ام- -ج
اإلنشسادي اŸتميز.
وح -ول اسس -ت -ع -م -ال اآللت اŸوسس -ي-ق-ي-ة
ا◊دي -ث -ة ‘ اإلنشس -اد ال -دي -ن -ي والصس-و‘،
صسّرح رئيسس ا÷معية أانه ‘‘ليسس لنا عقدة
من اآللت اŸوسسيقية مهما كانت ،وحاليا
نسستعمل اآللت اÿفيفة لغياب العازفÚ
فقط ،ونحن منفتحون على ﬂتلف أالوان
وآالت اŸوسس-ي-ق-ى ون-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وظ-يفها
بشسكل إايجابي‘‘.
و‘ نفسس اإلطار ،صسّرح اŸتحّدث أان
ل -ل-ج-م-ع-ي-ة رصس-ي-د م-ك-ون م-ن  3أالبومات
تصسب ‘ ›م- -ل- -ه- -ا ‘ قضس- -اي- -ا ال- -وط- -ن
وال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،ف-ك-ان أاول أالبوم
سسنة  1992حول القضسية الفلسسطينية ،ثم
أال -ب-وم آاخ-ر سس-ن-ة  1995ح -ول آالم وآام -ال
ا÷زائر خÓل تلك اŸرحلة بعنوان رسسالة
إا ¤وطني ،وهو أالبوم مؤوثر جدا من خÓل
قوة الكلمات ،واأللبوم الثالث كان سسنة
 1997بعنوان ‘‘ألجل السسÓم نغني‘‘ ،و‘‘نحن
بصس -دد وضس -ع ال -ل -مسس -ات األخÒة إلك-م-ال
التسسجيل‘‘ يقول اŸتحّدث– ،ت عنوان
‘‘أاه-ازي-ج ا◊ري-ة‘‘ وي-ح-ت-وي ع-ل-ى أان-اشس-يد
م- -نّ- -وع- -ة ح- -ول األم ،ا÷زائ -ر ،ال -قضس -ي -ة
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،واÛاهدة الكبÒة جميلة
بوحÒد.

لزرق
تكرÁا لعائلة فنان الثورة ﬁمد ا أ

افتتاح الطبعة الـ 10لصشالون الفنون التششكيلية «أالوان الطيف» بخنششلة

ان -ط -ل-قت ،صش-ب-اح أامسس ،فّ-ع-ال-ي-ات
ال-ط-ب-ع-ة ال-ع-اشش-رة ل-لصشالون الوطني
للفنون التششكيلية «أالوان الطيف»،
بدار الثقافة الششهيد على سشوايحي
لولية خنششلةÃ ،ششاركة  30فنانا
تششكيليا من ﬂتلف وليات الوطن،
وع - -رضس أاك Ìم - -ن  60ل-وح-ة فنية
بقاعة العرضس لدار الثقافة من 15
إا 17 ¤نوفم Èا÷اري.

خنششلة :سشكندر ◊جازي
كشس - -ف ‘ ه - -ذا الصس - -دد ،م - -دي - -ر دار
الثقافة عبد الصسمد مسسعود ‘ ،حديثه
لـ»الشسعب» ،أان هذه الطبعة من الصسالون،
سستشسهد إاقامة تكر Ëخاصس لعائلة فنان
ال- - -ث- - -ورة اÛاه- - -د اŸرح- - -وم «ﬁم- - -د
األزرق» ،اب- -ن م -دي -ن -ة خ -نشس -ل -ة ،صس -احب
األعمال الفنية الرائدة إابان ثورة التحرير
اÛيدة.
وي -ع -د ال -ف -ن -ان ﬁم-د األزرق ،م-ب-ت-ك-ر
تقنية الرسسم على العظام ،ومصسمم شسعار
ال–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úوذلك
إاب -ان ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ب-داخ-ل السس-ج-ن أاي-ن

خط الشسعار ‘ نعل حذائه حينها ،كما
صسّمم بعد ذلك شسعار اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية ا◊ا‹.
زوار الصس- - -ال- - -ون م- - -ن ﬁب- - -ي ال- - -ف - -ن
التشسكيلي ،سسيكونون على موعد مع 16
فنانا من ﬂتلف وليات الوطن ،منهم
خ -ال -د سس -ب-ع ،ه-جÒة م-رداسس-ي م-ن ولي-ة
خنشسلة ،نوال حوحة باتنة ،توفيق لبصسÒ
من ولية Ÿسسيلة وغÒهم ،حيث سسيتم
عرضس أازيد من  60لوحة فنية بحضسور

هؤولء الفنان Úلشسرح أاعمالهم للزوار.
ه- -ذا إا ¤ج- -انب ع- -رضس –ف ف- -ن- -ي- -ة
وأاع -م -ال تشس -ك-ي-ل-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ،ك-انت ﬁل
ت -ق -ي -ي -م وت -أاه-ي-ل م-ن ق-ب-ل ÷ن-ة ﬂتصس-ة
شس -ك -لت خصس -يصس -ا ل -تصس-ف-ي-ة ك-ل األع-م-ال
اŸقÎحة للمشساركة ‘ هذه الطبعة التي
ت -ع -د م -وع -دا سس -ن -وي -ا ل -ل -ف -ن-ان Úل-ع-رضس
إابداعاتهم وتقييم Œاربهم ضسمن ﬂتلف
اŸدارسس الفنية التقليدية وا◊ديثة.

أا◊ت الكاتبة على أان تكون عائدات بيع
ال -ك-ت-اب خ-ارج ت-ك-ل-ف-ة ال-ط-ب-ع لصس-ال-ح أاط-ف-ال
سسوريا با÷زائر ،وهو ما حذا بهؤولء الكتاب
وه- -م ال -ق -اصس اŸغÎب ع -ب -اسس ق -اسس -ي -م -ي،
القاصس عيسسى بن ﬁمود ،الدكتور ﬁمد
الصس-دي-ق ب-غ-ورة ،ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-يلي مصسطفى
ب -وسس -ن -ة ،إا ¤تصس-ف-ي-ف وضس-ب-ط وت-ن-ق-ي-ح ه-ذه
اÛموعة القصسصسية ،ومن ثم التصسال بدور

لدب الششعبي احتفاًء بـ «يناير»
تنظمه ا÷معية ا÷زائرية ل أ

ملتقى وطني أاّول للقصشيدة األمازيغية بتيزي وزو

Ãن- -اسش- -ب -ة اح -ت -ف -الت ي -ن -اي -ر ،رأاسس
لم -ازي -غ -ي-ة ،ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة
السش -ن -ة ا أ
لدب الششعبي ،بالتعاون مع
ا÷زائرية ل أ
م -دي -ري -ة ال-ث-ق-اف-ة ل-ولي-ة ت-ي-زي وزو،
لول ل -ل -قصش -ي -دة
«اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -وط- -ن -ي ا أ
لم- -ازي- -غ- -ي- -ة» ب -دار ال -ث -ق -اف -ة م -ول -ود
ا أ
معمري بتيزي وزو ،وذلك أايام التاسشع،
العاششر وا◊ادي عششر جانفي .2017
سس -تشس -ه -د ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ،ال-ت-ي –ظ-ى
برعاية وزير الثقافة ووا‹ ولية تيزي وزو،
مشساركة  12ولية إا ¤حد اآلن ،يتعلق األمر
ب - -أادرارÔ“ ،اسست ،غ - -رداي- -ة ،أام ال- -ب- -واق- -ي،
خ-نشس-ل-ة ،ب-ات-ن-ة ،ب-ج-اي-ة ،ال-ب-وي-رة ،بومرداسس،
ت -ي-ب-ازة ،ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة وت-ي-زي وزو ال-ت-ي
–تضسن ا◊دث .وتبقى القائمة مفتوحة لكلّ
الراغب ‘ ÚاŸشساركة ،ضسمانا ألك“ Èثيل
‡كن ‘ هذه الحتفالية الثقافية.
يتضسمن برنامج هذا اŸلتقى جانبا علميا
وبحثيا مكّرسسا ‘ الدراسسات األكادÁية ،على

ينقل معاناة قرية جزائرية إابان السشتعمار ‘  90دقيقة

لطفي بوششوششي يعرضض «البئر» بدار الثقافة القليعة

شش -رع ﬂرج ف -ي -ل -م «ال-ب-ئ-ر»
لطفي بوششوششي ،منذ أامسس‘ ،
ع -رضس ف -ي -ل-م-ه ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
الدكتور أاحمد عروة بالقليعة
Ãع - -دل  4ع-روضس أاسش-ب-وع-يا
وع -ل -ى م -دار شش-ه-ر ونصش-ف م-ن
” –ديد تذكرة
ا آ
لن بحيث ّ
ال - - -ع - - -رضس بـ200دج ل - -ل - -ف - -رد
الواحد.
و‘ هذا اإلطار فقد ”ّ –ديد
ت- -وق -يت السس -ادسس -ة مسس -اء ل -ي -وم -ي

الثÓثاء واÿميسس من كل أاسسبوع
والرابعة مسساء ليوم ا÷معة والثانية
زوال ل- -ي -وم السس -بت ل -غ -رضس “كÚ
كافة شسرائح اÛتمع من اكتشساف
ﬁتوى هذا العمل الذي نال ‘
وقت وجيز  11جائزة دولية وهو
مرشّسح اآلن ÷ائزة األوسسكار خÓل
السسنة اŸقبلة .2017
ويعالج فيلم البئر وفقا Ÿنظور
اıرج لطفي بوشسوشسي على مدار
 96دق -ي -ق -ة م -ع-ان-اة سس-ك-ان ق-ري-ة

مغرية لتجسسيد هذه الفكرة
وج-دي-ر ب-ال-ذك-ر أان اÛم-وع-ة ال-قصسصس-ي-ة
اŸوسسومة بـ «أاهل اŸغارة» بعد أان ” عرضسها
‘ إاطار صسالون الكتاب الدو‹ با÷زائر تباع
ح-ال-ي-ا ‘ اŸك-ت-ب-ات لسس-ي-م-ا ب-بسس-ك-رة ،ب-ات-نة
وبرج بوعريريج وقد لقت مبادرة تخصسيصس
العائدات ألطفال سسوريا با÷زائر اسستحسسانا
كبÒا خاصسة وأان هذا اŸوقف اإلنسسا Êيأاتي
تزامنا مع الظروف التي Áر بها هذا البلد
العربي.

صس- -غÒة م- -ع- -ظ- -م -ه -م م -ن ال -نسس -اء
واألط - - -ف - - -ال م- - -ع اŸاء ب- - -ف- - -ع- - -ل
ﬁاصس - -رت - -ه- -م م- -ن ط- -رف ق- -وات
السس-ت-ع-م-ار وم-ن-ع-ه-م م-ن اسس-تغÓل
مياه البئر الوحيدة بجوار القرية،
ب - -ح - -يث ب - -رزت م - -ن خÓ- -ل عّ- -دة
مشس- -اه- -د ل- -ل- -ف- -ي- -ل -م –ّم -ل اŸرأاة
Ÿسس-ؤوول-ي-ات كÈى ت-ع-ن-ى ب-ال-ت-ك-ف-ل
بعائلتها ‘ ظّل غياب الرجل الذي
ال-ت-ح-ق ب-ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر م-ن أاج-ل
ال -دف -اع ع -ن ال -وط -ن أاو ق -د ي -ك-ون

اسستشسهد من أاجله أايضسا ،ومع نفاذ
ﬂزون اŸي- - - -اه وب - - -داي - - -ة م - - -وت
اŸاشس -ي-ة وب-روز عÓ-م-ات ا÷ف-اف
على أاجسساد األطفال األبرياء فقد
ق- -ررت نسس- -وة ال- -ق- -ري- -ة ال- -تصس -دي
لقناصسي عسساكر الحتÓل الغاشسم
‘ مشسهد يÎجم الصسورة ا◊قيقية
ل- -وحشس- -ي- -ة السس- -ت- -ع- -م- -ار وأاقصس -ى
درج- - -ات اŸع- - -ان- - -اة ال- - -ت - -ي أاŸت
بالعائÓت اÙاصسرة.

القليعة :عÓء ملزي

غرار الدكتورة فاطمة حمدي التي سستقدم
م -داخ -ل -ة ح -ول الشس -ع -ر ال -ت-ارق-ي ،إا ¤ج-انب
مشساركة الدكتور ﬁند أارزقي فّراد ،وهو من
أاك Ìم -ن ك -تب ع -ن ال -ث -ق-اف-ة األم-ازي-غ-ي-ة ول-ه
العديد من الدراسسات ‘ هذا اÛال.
و‘ حديثه لـ «الشسعب» عن هذه التظاهرة،
ق -ال الشس -اع -ر ت-وف-ي-ق وم-ان ،رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة
Óدب الشسعبي ،إان هذا اŸلتقى
ا÷زائرية ل أ
يعّد األول من نوعه ضسخامة وثراًء واّتسساعا
ح -ول األدب األم -ازي-غ-ي وب-األخصس ال-قصس-ي-دة
األم -ازي -غ -ي -ة ،وه -و م-ا ي-ع-ت Èط-ف-رة وإاضس-اف-ة
ج-دي-دة ت-خ-دم كّ-ل ا÷ه-ات وج-م-ي-ع م-كّ-ون-ات
الثقافة ا÷زائرية.
‘ سسياق آاخر ،سسيحتضسن اŸتحف ا÷هوي
«اÛاهد» بتيزي وزو ،الحتفالت بذكرى
م-ظ-اهرات  11ديسس -م ،1960 Èح -يث سس-ي-تّ-م
اإلعÓ- -ن ع- -ن ن- -ت- -ائ- -ج مسس- -اب -ق -ة ال -قصس -ي -دة
األمازيغية الثورية.

أاسشامة إافراح

القـــــوة الناعمــــــــة

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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أŸناضصلة وأŸبدعة مسصعودة حاجي تفتح قلبها لـ «ألشصعب»:

تلقيت صسعوبات لكني مسستمرة ‘ طريقي
على اŸرأاة التحلي بالعلم والعمل للنجاح
بصص Èومثابرة شصقت طريقها ،قالت أنه صصعب لكنة ‡تع تشصربت حب ألوطن منذ نعومة أظافرها فبقيت
وفية Ÿبادئ ألثورة هي ألسصيدة حاجي مسصعودة ﬁامية وعضصو أÛلسس ألو’ئي بالعاصصمة تتحدث لـ»ألقوة
ألناعمة» عن Œربتها و–ديها للصصعاب ‘ هذأ أ◊وأر.

»LGô©d øjódG Qƒf :ÉgQhÉM
^ «ألشص -عب» :م -ن ه -ي مسص -ع -ودة ح -اج -ي
’نسصانة وأŸرأة وأŸبدعة؟
أ إ
^^ حاجي مسصعودة :إإمرإة جزإئرية وطنية
حتى إلنخاع درسست إ◊قوق ثم –صسلت على
إلكفاءة إŸهنية للمحاماة بجامعة ﬁمد خيضسر
ببسسكرة ألشسّد إلرحال ÷امعة ﬁمد منتوري
ب -قسس -ن -ط -ي-ن-ة ل-درإسس-ة إŸاجسس Îوإل-دك-ت-ورإه ‘
إلقانون إ÷نائي ،إسستقر بي إŸقام برويبة بسسبب
عمل زوحي كمهندسس دولة ‘ إلهندسسة إŸدنية.
ب -ع -ده -ا إل-ت-ح-قت ب-ن-ق-اب-ة ت-ي-زي وزو ل-لÎبصس
وفتحت مكتب ﬁاماة برويبة وأإملك إليوم خÈة
 10سسنوإت مهنة ،أإحب إلقانون ومهنتي.
أإم لعبد إ◊ق  11سسنة ورحمة عام ونصسف،
أإحب إلكتابة وإلشسعر لدي عدة مؤولفات من بينها
روإي- -ة «ج- -ن -اح إل -ل -ي -ل» و»وإد إلÈإءة» ..وغÒه -ا
قصسصس إألط- -ف -ال وقصس -ائ -د شس -ع -ر ح -ر ل -ل -وط -ن
وإ◊ب.

من اÙاماة إا ¤العمل السسياسسي
’ن -خ -رأط ‘
^ك -ي -ف ج -اءت -ك -م ف -ك -رة أ إ
ألعمل ألسصياسصي؟
^^ ‘  2008عملت ‘ حق إلدفاع عن أإمينة
حزب وربحنا قضسيتها ضسد نائب بالŸÈان عن
حزبها وهي قضسية قذف ،بعدها عرضس علي
إإلنضسمام للحزب فحسسبهم كنت قوية ‘ دفاعي
إإل أإنني رفضست أل Êكنت أإنتمي روحيا ◊زب
جبهة إلتحرير إلوطني إلذي إنخرطت فيه سسنة
 2007كما أإ ÊأإفÓنية أإبا عن جد ،أإبي ›اهد
حى ‘ سسبيل
و ⁄يقبل منحة إÛاهدين ألنه ضس ّ
إلله ول يقبل ثمن إلتضسحية وصسيته ‹ رحمه إلله
«أإصسمدي ‘ حزب جبهة إلتحرير» وفع ⁄ Óأإقبل
أإي عروضس ولكن إلقضسية جعلتني أإحب إلسسياسسة
وأإعشسقها عشسقي للقانون وإÙاماة فلسسياسسة
سس- -ح- -ر غ- -ريب ،ب- -دأإت إل -نضس -ال وإŸشس -ارك -ة ‘
إلنشساطات إ◊زبية وكل يوم أإحب إلسسياسسة أإكÌ
رغم إلصسعوبات من طرف ذوي إÈÿة أإحيانا.
و ⁄تكن لدي فكرة مسسبقة لÓنخرإط ‘ عا⁄
إلسسياسسة لكن إكتشسفت إن أإبي زرع ‘ حب جبهة
إلتحرير إلوطني وإلثورة ول إإرإديا وجدت نفسسي
‘ إلسسياسسة.
^ م -ن درأسص -ة أل -ق -ان -ون ث -م أÙام -اة إأ¤
عضص- -و أÛلسس أل- -و’ئ- -ي ل- -و’ي -ة أ÷زأئ -ر
كيف كانت هذه ألرحلة؟
^^ نعم رحلة ‡تعة ومتعبة ليسس سسه Óأإن
تكون ﬁاميا وقانون وسسياسس وشساعرإ.. .نعم
هي رحلة ‘  ‘ 2012قسسمة إلرويبة أإين عرضس
علي إلÎشسح باعتباري إإطار وشسابة و‹ مسستوى
علمي ،وإفقت ألخدم دإئرة إلرويبة إلتي عشست
فيها  10سسنوإت ولزلت فقدمت ملفي وكنت رقم
وإح-د ‘ إل-ق-ائ-م-ة إل-نسس-وي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ولي-ة
إل- -ع- -اصس- -م- -ة وه- -و شس- -يء أإسس- -ع- -د Êك- -ثÒإ ب- -ع -د
إلنتخابات  ⁄أإع Úل نائب رئيسس ول رئيسس
÷نة بل نائب عادي  ⁄يرإعوإ إلقانون ‘ توزيع
إŸناصسب حسسب إلÎتيب ‘ إلقائمة ومع ذلك ⁄
أإحتج وكنت منتخبة أإتدخل ‘ إلدورإت أإقول
رأإي ب Óخوف أإقاطع إلتصسويت أإحيانا عندما ل
إط-ل-ع ع-ل-ى إŸي-زإن-ي-ة إŸزم-ع إŸصس-ادق-ة ع-ل-يها
ت- -ع- -رضست ل- -ت -ه -م -يشس وع -دم إإلشس -رإك ‘ ÷ان

Œارية ولئية مثل زمÓئي ومع ذلك كمنتخبة
باÛلسس كنت أإحاول مسساعدة موإطني دإئرة
إلرويبة Ãا أإسستطيع وحاليا عندي  16سسنة أإقيم
بالرويبة  ⁄أإتخل عن موإطن طلب مسساعدتي
وإ◊مد إلله
’نخرأط ‘
^ ماذأ أضصافت لكم Œربة أ إ
÷نة ألÎبية؟
^^ ÷ن -ة إلÎب -ي-ة ع-رف-ت-ن-ي ب-وإق-ع إŸدإرسس
وخاصسة بدإئرة إلرويبة إلتي تشسمل ثÓث بلديات
إلرغاية ،هرإوة وإلرويبة كما ” تعيني رئيسسة
÷ن- -ة م- -ك- -اف- -ح- -ة إآلف- -ات إلج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة بÚ
إŸت -م -درسس Úب -ال -دإئ -رة إإلدإري-ة ل-ل-روي-ب-ة إل-ت-ي
أإع- -طت ث- -م- -اره -ا إلن -ق -اذ أإب -ن -ائ -ن -ا م -ن سس -م -وم
إıدرإت ون -ح -ن بصس -دد إإع -دإد ق -اف-ل-ة تشس-م-ل
عضسوية كل إلقطاعات إلصسحة ،إلÎبية ،إلكشسافة
إإلسسÓمية ،إ◊ماية إŸدنية ،إلشسؤوون إلدينية،
إÛتمع إŸد ÊوغÒهم من إلفاعل ،Úسسنجوب
ك - -ل إŸدإرسس وإل - -ث - -ان - -وي - -ات وإŸت - -وسس - -ط- -ات
للتحسسيسس وإلتوعية إإضسافة إإ ¤إلتجربة تعلمت
إلصس Èوإل -ت -ح -دي ل -ل -وصس -ول ل -ل-ن-ج-اح وإلصس-رإر
وإŸوإصسلة.

اŸرأاة اسستطاعت تثبيت نفسسها
^ ح-رصس رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى م-ن-ح
أŸرأة نسص - - -ب - - -ة  ٪ 30ك -ق -اع -دة م -ك -رسص -ة
دسصتوريا هل ترين أŸرأة قادرة على إأثبات
هذأ ألتمثيل؟
^^ رئيسس إ÷مهورية أإطال إلله عمره وشسفاه،
ل- -ه م -ن درإي -ة وإسس -ع -ة ب -ق -درة إŸرأإة سس -ي -اسس -ي -ا
وم-ن-ح-ها  ٪30ك -ق -اع -دة م -ك-رسس-ة دسس-ت-وري-ا ألن-ه
›اه- -د وك -ان م -ع ›اه -دإت نسس -اء ل -ه -ن خÈة
وحنكة.
إŸرأإة إ÷زإئرية فّعالة وتسستطيع إإثبات هذإ
إل -ت -م -ث -ي-ل ل-ك-ن أإق-ول إإن ك-ان “ث-ي-ل م-ب-ن-ي ع-ل-ى
مسس-ت-وى ع-ل-م-ي وشس-ب-اب-ي ول-ه-ن ك-ف-اءة ومؤوهÓت

أإخÓفية أإؤوكد لك بأانهن سسيثب Ïأإنفسسهن فهذه
إŸعاي Òأإسساسسية جدإ للنجاح من عدمه.
إع- -ت- -ق- -د إن إق- -ت- -ح -ام إŸرأإة ل -ك -ل إÛالت
إل -رج -ال -ي-ة ج-اء “اشس-ي-ا وت-ط-ورإت م-ن عصس-رن-ة
وتكنولوجيا ألن ما يقوم به إلرجل وكان حكرإ
عليه إقتحمته إŸرأإة بفضسل تفانيها ‘ إلوصسول
Óفضس-ل م-ن خÓ-ل إل-ت-ع-ل-م وإلج-ت-هاد
ب-ن-فسس-ه-ا ل -أ
فالعلم تطور
وكل شسيء يتغ Òمن حولنا ومفاهيم إŸاضسي
تغÒت إŸرأإة أإثبتت نفسسها ‘ كل ›الت إ◊ياة
وإألعمال إلشساقة إلتي كانت حكرإ على إلرجل
وقد إقتحمتها باإلرإدة وإلعزÁة وأإنا أإحيي كل
إإم -رأإة كسس -رت ح -وإج -ز خ-وف-ه-ا وإسس-ت-ط-اعت أإن
تكتب إسسمها ‘ قائمة أإعمال كان فيها إسسم
إلرجل فقط.
^ ت- -قÎب- -ون م- -ن ن- -ه- -اي- -ة ع -ه -دت -ك -م ‘
’نتخابي هل أنتم عازمون على
ألتمثيل أ إ
خوضس ألتجربة مرة أخرى؟
^^ وإلله ما تعرضست له من تهميشس ‘ عهدتي
وع -دم م -ن -ح-ي م-نصس-ب-ا ع-ل-ى أإسس-اسس ت-رت-ي-ب-ي ‘
إلقائمة كما قلت لك كنت رقم وإحد ‘ إلقائمة
إلنسسوية هذإ أإعطا Êدإفعا قويا إلعادة خوضس
إل-ت-ج-رب-ة م-ن ج-دي-د ألن ح-زب ج-ب-ه-ة إل-ت-ح-ري-ر
ينادي بالتجديد وإلتشسبيب وأإنا تتوفر فيا Ÿا ل
سسأاترشسح إإن شساء إلله وأإملنا ‘ إلله ل ‘ شسيء
آإخر ألن إلوطن إن  ⁄يجد من يصسر ويناضسل
حتى إلنفسس إألخ Òألجله ينهار ،نحن شسباب
إ÷زإئر وإإطارإتها وإجب علينا إن ل ندع غÒنا
‡ن ل يتوفرون ل على مسستوى علمي ول سسن
قانو Êيأاخدون مناصسب نحن أإو ¤بها وإعتقد إن
كل إلدول برŸاناتها متكونة من نوإب دإرسسÚ
إلقوإن Úل تقلي ل يوجد ‘ إ÷زإئر جامعات
إ◊ق- -وق ‘ ك- -ل ولي- -ات ي- -ت- -خ- -رج- -ون ب -األلف
ومنخرط ‘ Úإألحزإب ومع ذلك لك ل “نح لهم
فرصس علينا تغ Òإلذهنيات وﬁاربة إلشسكارة
وتد ÊإألخÓق للنهوضس بالسسياسسة ‘ إ÷زإئر
وأإنا لدي ثقة بالله وبرئيسس إ÷مهورية إلسسيد

عبد
إلعزيز بوتفليقة أإطال إلله عمره وإألم Úإلعام
إلدكتور إÙنك جمال ولد عباسس وكل أإعضساء
إŸكتب إلسسياسسي إإن شساء إلله سسيكون هنالك
ت -ف -ع -ي -ل ل -دور إلشس -ب-اب وف-ق م-اج-اء ب-ه إŸؤو“ر
إلعاشسر ◊زب جبهة إلتحرير إلوطني نعم هي
Œربة جيدة جدإ بالنسسبة ‹ كأاول مرة إنتخب
من طرف إلشسعب وأل Êهمشست بعد إلنتخابات
وك- -انت ن -ك -رة وأإن -ا أإرفضس إأن أإك -ون ن -ك -رة وه -ي
Œربة تعلمت فيها إلكث Òوحاولت تغ Òفيها عدة
Óصسرإر
أإمور وأإعطتني قوة ودإفعا ل إ
وإŸوإصس- -ل- -ة ‘ إل- -نضس- -ال ألن تضس -ي -ق إÿن -اق
ي -ج -ع-ل-ن-ا ‰ل ون-نسس-حب ل-ك-ن ب-اإلرإدة وإل-ع-زÁة
نوإصسل إلصس Èوإلتحدي وأإن ل نÎك لهم إلوطن
وأإنه علينا بالنفسس إلطويل ببسساطة هي Œربة
فيها وعليها.
^ هل أنت رأضصية على Œربة ألعهدة؟
^^ لسست رإضسية كل إلرضسى لكن ضسمÒي جد
مرتاح ألن موإقفي كانت صسحيحة وﬁددة إŒاه
إŸصسادقة ‘ إلدورإت أل Êمنتخبة شسعب وبنت
إلشسعب وأإحسس بالشسعب.
^ هل تطالع Úجريدة «ألشصعب» وما هي
’ركان أŸفضصلة لك؟
أ أ
^^ نعم أإتصسفحها كلما سسمحت ‹ إلفرصسة،
تعجبني إإفتتاحية إألخت إإلعÓمية أإمينة دباشس
إل -ت -ي أإك -ن ل -ه-ا ك-ل إلحÎإم ه-ي م-رأإة ح-دي-دي-ة
بنظري كنا نتحدث عن إقتحام إŸرأإة Ûالت
إلرجل فإادإرة جريدة إإعÓميا كانت حكر على
إل -رج -ل ب -اŸن -اسس -ب-ة تسس-ت-ه-وي-ن-ي صس-ف-ح-ة إلدب
وإلب -دإع إلشس -ع -ري ف -أاق -رأإ م -ا ت -يسس -ر ‹ صس-دق-ا
جريدة ‘ إŸسستوى أإ“نى لها مزيدإ من إلنجاح
إإعÓميا إإن شساء إلله.
^ هل من كلمة أخÒة ؟
^^ ‘ إألخ Òشسكرإ جزي Óعلى هذإ إ◊وإر
إŸم -ت -ع م -عك زإد Êشس -رف وف -خ-ر وشس-ك-رإ ل-ك-ل
إلعامل Úبجريدة «إلشسعب».
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‘ مباراة ودية –ضسÒا لكأاسس إافريقيا ل أ

تونسض وموريتانيا ينهيان اŸباراة بالتعادل

’–اد اللجان
’وŸبي إ
قلّد يوم أامسس ،رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ﬁمد روراوة ،بوسسام ا’سستحقاق ا أ
’وŸبية الوطنية خلل الدورة الـ ÷ 21معيته العامة بالدوحة القطرية.
ا أ

اكتفى اŸنتخب التونسسي لكرة القدم
بتعادل أابيضس ( )0-0أامام نظÒه
اŸوريتا ‘ ÊاŸباراة الودية التي جمعت
’وŸبي بقابسس
بينهما أامسس باŸلعب ا أ
(تونسس).
وتأتي هذه اŸبأراة الودية ‘ إاطأر –ضسÒات
اŸنتخب التونسسي اسستعدادا لنهأئيأت كأسس
أا· افريقيأ 2017-بألغأبون ضسمن اÛموعة
ال-ث-أن-ي-ة ال-ت-ي تضس-م أايضس-أ م-ن-ت-خبأت ا÷زائر،

السسينغأل وزمبأبوي.
وكأن اŸنتخب التونسسي تغلب يوم ا÷معة
اŸأضسي على نظÒه الليبي بنتيجة ()0-1
Ãل -عب ع -م -ر ح -م -أدي (ا÷زائ -ر) ‘ اإط-أر
ا÷ول -ة ال -ث-أن-ي-ة م-ن م-ن-أفسس-أت اÛم-وع-ة
ا’أو ¤ضسمن تصسفيأت ك أسس العأ2018-⁄
بروسسيأ.
وتتصسدر تونسس اÛموعة اأ’و ¤برصسيد 6
نقأط بألتسسأوي مع الكونغو الدÁقراطية.

دورة ا◊مامات اŸفتوحة للتنسس

تأاهـ ـل ا÷زائـ ـري ﬁم ـد حسش ـان للجـدول النهائ ـي
وق- -دمت ه- -ذه ا÷أئ- -زة ل- -روراوة م- -ن ط- -رف
الوزير اأ’ول القطري عبد الله بن نأصسر بن
خ -ل -ي -ف -ة آال ث -أ ،Êوب -حضس -ور رئ -يسس ال -ل -ج-ن-ة
اأ’وŸب -ي -ة ال -دول -ي-ة ت-وم-أسس ب-أخ وك-ذا رئ-يسس
ا–أد اللجأن اأ’وŸبية الوطنية الشسيخ أاحمد
الفهد الصسبأح.
ومنح هذا الوسسأم لرئيسس ا’–أدية ا÷زائرية
لكرة القدم عرفأنأ بأÛهودات الكبÒة التي

بذلهأ لتطوير ا◊ركة الريأضسية وكرة القدم
بصسفة خأصسة ‘ ا÷زائر وأافريقيأ والعأ.⁄
ويعت Èروراوة من ب ÚاŸسسÒين الذين طبعوا
مسسÒت -ه -م ب -ن -ت -أئ -ج م -ل -م-وسس-ة ع-ل-ى اŸي-دان
ولسس -ن -وات ط -وي-ل-ة ،ح-يث ي-ع-رف ب-ح-ن-ك-ت-ه ‘
ال- -تسس- -ي Òم- -ن خÓ- -ل ت- -رأاسس- -ه ل -ل -ف -أف وك -ذا
مشسأركته ‘ العديد من اللجأن على اŸسستوى
الدو‹.

وأاع - -ربت ي - -وم أامسس ،ال - -ل - -ج - -ن - -ة اأ’وŸب- -ي- -ة
ا÷زائرية ،عن سسعأدتهأ ’ختيأر ا–أد اللجأن
اأ’وŸب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ذي وق -ع ع-ل-ى رئ-يسس
““الفأف““ ﬁمد روراوة ،وهذا ا’ختيأر يشسرف
ا◊ركة الريأضسية ا÷زائرية بتكر Ëأاحد أابرز
اŸسسÒي-ن ال-ري-أضس-ي Úل-ل-ج-زائ-ر ال-ذي أاعطى
الكث Òللريأضسة بأ÷زائر ،أافريقيأ والعأ.⁄

’سسيوية)
مونديال( 2018-التصسفيات ا آ

QƒªM óeÉM

سشوري ـ ـ ـ ـ ـ ـا تكتف ـ ـ ـ ـ ـي بالتع ـ ـ ـ ـ ـادل أام ـ ـ ـ ـ ـام إاي ـ ـ ـ ـ ـران ()0-0
ان-ت-هت م-واج-ه-ة سس-وري-ا ع-لى أارضسها البديلة
م-ال-ي-زي-ا م-ع إاي-ران ب-ال-ت-ع-ادل السس-ل-ب-ي ضس-م-ن
ا÷ول - -ة اÿامسس- -ة م- -ن ال- -دور ا◊اسس- -م م- -ن
’سسيوية اŸؤوهلة إا ¤مونديال-
التصسفيات ا آ
 2018لكرة القدم بروسسيا ( 2018اÛموعة
’و.)¤
ا أ
ورفعت سسوريأ رصسيدهأ إا 5 ¤نقأط ‘ اŸركز
الرابع مقأبل  11إ’يران ‘ الصسدارة.
وك -أنت ك -وري -أ ا÷ن-وب-ي-ة ت-خ-طت أاوزب-كسس-ت-أن 1-2
فأصسبحت ثأنية برصسيد  10نقأط أامأ أاوزبكسستأن
فتجمد رصسيدهأ عند النقطة  ‘ 9اŸركز الثألث.
ك -م -أ ان-ت-هت م-واج-ه-ة ق-ط-ر م-ع مضس-ي-ف-ت-ه-أ الصسÚ
بألتعأدل ( )0-0وأاصسبح رصسيد قطر  4نقأط ‘
اŸركز اÿأمسس والصس Úسسأدسسة وأاخÒة بنقطت.Ú
ولعبت سسوريأ مبأراتهأ على أارضسية موحلة جدا بعد
أامطأر غزيرة مأ جعل اŸسستوى الفني ‘ أادنى

مسستويأته مع ذلك اسستطأع اŸنتخب اإ’يرا Êأان
يرسسم اÿطورة ‘ بعضس اللقطأت.
وبسسبب اأ’مطأر تأخر انطÓق اŸبأراة نحو نصسف
سسأعة ثم بعد مرور  21دقيقة على البداية اضسطر
م -درب سس -وري -أ أاÁن ا◊ك -ي -م إا ¤اسس -ت-ب-دال ق-أئ-د
Óصس-أب-ة
ال -نسس -ور وق -لب دف -أع-ه-م أاح-م-د الصس-أل-ح ل -إ
وإاشسراك زاهر ميدا Êمكأنه.
و‘ مبأراة أاخرى ◊سسأب نفسس اÛموعة عأد
اŸنتخب الكوري ا÷نوبي وصسيف بطل كأسس آاسسيأ
 2015م- -ن ب- -ع -ي -د وح -ول ت -خ -ل -ف -ه أام -أم ضس -ي -ف -ه
اأ’وزبكسستأ Êإا ¤فوز  1-2الثÓثأء ‘ سسيول.
وي -ت -أه -ل إا ¤ال -ن -ه -أئ -ي -أت ب -ط -ل ووصس-ي-ف ك-ل م-ن
اÛموعت Úعلى أان يلعب صسأحبأ اŸركز الثألث
مواجهت Úفأصسلت Úويتأهل الفأئز ÓŸقأة رابع
منطقة الكونكأكأف.

اإلمارات تفوز على العراق ()0-2
حقق اŸنتخب اإ’مأراتي فوزا ثمينأ على نظÒه
العراقي بنتيجة ( ،)0-2الشسوط اأ’ول (‘ )0-1
اŸبأراة التي جمعت بينهمأ ،مسسأء يوم الثÓثأء،
◊سس -أب ا÷ول -ة اÿأمسس -ة Ÿب -أري -أت اÛم -وع -ة
الثأنية ‘ التصسفيأت اآ’سسيوية لكأسس العأ ⁄لكرة
القدم 2018-بروسسيأ.
وسس -ج -ل ه -د‘ اŸن-ت-خب اإ’م-أرات-ي أاح-م-د خ-ل-ي-ل
(د )26وإاسسمأعيل مطر(د.)3+90
ورف- -عت اإ’م -أرات رصس -ي -ده -أ إا 9 ¤ن-ق-أط لتحتل
اŸركز الرابع بفأرق اأ’هداف عن أاسسÎاليأ وبفأرق
نقطة عن السسعودية واليأبأن اأ’ول والثأ Êعلى
التوا‹ بفأرق اأ’هداف أايضسأ ‘ ،حŒ Úمد رصسيد
ال -ع -راق ع -ن-د  3ن- -ق- -أط ‘ اŸرك- -ز ق- -ب -ل اأ’خÒ
بأÛموعة.

‘ حوار مع صسحيفة ““إاŸوندو ديبورتيفو““

والد نيمار يكششف رده ““اÛنون““ على عرضض ريال مدريد
’سسبا،Ê
’ب ،والد مهاجم برشسلونة ا إ
صسرح نيمار ا أ
’رجنتيني ليونيل ميسسي،
إان ابنه يعشسق زميليه ا أ
’وروجوائي لويسس سسواريز ،فيما كشسف عن رده
وا أ
ع -ل -ى ال -ع -رضس ال -ذي وصس-ل-ه م-ن ري-ال م-دري-د عÈ
وسسطاء.
و–دث وال- -د ن- -ي- -م -أر ‘ ،ح -وار م -ع صس -ح -ي -ف -ة ““إاŸون -دو
ديبورتيفو““ اإ’سسبأنية ،عن سسوبر كÓسسيكو أامريكأ ا÷نوبية،
ال -ذي ج -م -ع ب ÚالÈازي -ل واأ’رج -ن -ت ،Úضس -م-ن تصس-ف-ي-أت
أامريكأ ا÷نوبية اŸؤوهلة Ÿونديأل  ‘ 2018روسسيأ ،ويشسهد
مشسأركة نيمأر وميسسي مع منتخبيهمأ وعأدت كلمة الفصسل
إا ¤الÈازيل بثÓثية نظيفة.
وقأل والد ‚م البأرسسأ ““إانهأ مبأراة مثÒة للغأية ،نيمأر
يحب اŸنأفسسة حتى مع اأ’صسدقأء ،ولكنه يعشسق ميسسي كمأ
يعشسق سسواريز أايضسأ ،بعد عدة سسنوات ‘ برشسلونة أاصسبحنأ
نسس -ت -م -ت -ع Ãشس -أه -دة ن -ي -م -أر ي -ل -عب ب-ج-وار ل-ي-و وسس-واري-ز
و(أاندريأسس) إانييسستأ ،و(سسÒجيو) بوسسكيتسس ،و(جÒارد)
بيكيه ،هم ’عبون رائعون .إانه أامر ’ يقدر بثمن أان يكون
ابنك يسستمتع بأللعب ‘ نأٍد كب.““Ò
وأاضس-أف ““ن-ي-م-أر وم-يسس-ي ي-ع-مÓ-ن سس-وي-أ ل-لصس-عود بألبأرسسأ
أ’على اŸسستويأت ،ومن الشسرف أان يكون نيمأر مرشسحأ
بجأنب ميسسي وكريسستيأنو (رونألدو) على الكرة الذهبية““.
وعن ا’نتقأدات التي توجه لسسلوكيأت نيمأر ‘ اŸلعب،
وال -ت -ي ي -ت -م وصس-ف-ه-أ ب-أ’سس-ت-ف-زازي-ة ،ق-أل وال-ده ““ه-ذا ه-و
أاسسلوبه ،برشسلونة ضسمه أ’نه كأن يرغب ‘ ’عب بهذا
اأ’سسلوب ،ونيمأر يسستمتع بأللعب هكذا ’ أاعتقد أانهم يرونه
’عبأ مسستفزا اآ’ن ،بل العكسس “أمأ““.
وبسسؤواله عن الطريقة التي يتجأهل بهأ نيمأر ا’نتقأدات،

أاجأب ““إابني يحب لعب كرة القدم واختأر النأدي الذي
يعشسقه ليلعب ‘ صسفوفه ‘ ،البأرسسأ لديه الكث Òمن اأ’مور
التي Œعله سسعيدا““.
وحول العروضس التي تلقأهأ نيمأر من أاندية أاخرى هذا
الصسيف ،رد والد الÓعب الÈازيلي ““ ⁄تصسله عروضس وإا‰أ
وصسلتني أانأ ،هو بعيد عن كل هذا .هو يلعب كرة
القدم و’ يهتم بهذه اأ’مور أانأ أاعرف مأ يريده ،وهو
أان يبقى ‘ برشسلونة““.
وبسس-ؤوال-ه ع-م-أ إاذا ك-أن ن-أدي ب-رشس-ل-ون-ة ي-ع-ل-م ب-أسس-ت-قبأله
أ’شسخأصس يقدمون عروضسأ من أاندية أاخرى Ãأ فيهأ
ري -أل م -دري -د ،أاج -أب ““أان -أ أاج -ت -م -ع م-ع م-ن ي-رغب ‘
ا’ج -ت -م-أع م-ع-ي أاسس-ت-ق-ب-ل ع-دي-د م-ن اأ’شس-خ-أصس ‘
م-ك-ت-ب-ي ب-ألÈازي-ل وب-أل-ت-أك-ي-د ب-ي-ن-ه-م م-ن يعرضسون
انتقأل نيمأر لنأد آاخر““.
وأاضسأف ““ولكنني واضسح ‘ هذا اأ’مرﬁ ،أولة
إابعأده عن برشسلونة مثل ﬁأولة انتزاع البهجة
م - -ن - -ه ،إاذا ك - -أن ي - -رغب ‘ اŸزي- -د م- -ن اŸأل،
فأ÷ميع يعرف أانه  ⁄يكن ليلعب ‘ برشسلونة.
ول -ك-ن ن-ي-م-أر سس-ع-ي-د ‘ ال-ن-أدي وكّ-ون صس-داق-أت
وطيدة مع زمÓئه““.
وتأبع ““ريأل مدريد أاعرب عن اهتمأمه بضسم نيمأر
من خÓل وسسطأء ،ولكنني لطأŸأ أاقول لهم نفسس اأ’مر:
إاذا رحل نيمأر عن البأرسسأ عليه أان يدفع قيمه الشسرط
ا÷زائي اŸقدرة بـ 190مليون يورو ،إاضسأفة إا ¤الضسرائب
اŸسستحقة عن هذا اŸبلغ ليصسل اإ’جمأ‹ ‘ النهأية إا¤
 430مليون .عندمأ قلت هذا اأ’مر لفأج( ÔريبÒو ،وكيل
أاعمأل الÓعب) وصسفني بأÛنون““.
’سسبانية)
’نباء ا إ
(وكا’ت ا أ

ت- -أه -ل ’عب ال -ت -نسس ا÷زائ -ريﬁ ،م -د
حسسأن ،يوم ا’ثن ،Úإا ¤جدول النهأئي
ل -ل -دورة ال -دول-ي-ة اŸف-ت-وح-ة ب-أ◊م-أم-أت
(ت -ونسس) ،ع -قب ت -غ -ل -ب -ه ع -ل -ى اإ’ي -ط -أ‹
غيسسأب ريكيأردي (.)1-6 ،6-3 ،3-6
وبدأا اŸنأفسس ا÷زائري -الذي اإجتأز
ج -دول ال-تصس-ف-ي-أت ،-ب-إأزاح-ة اأ’ي-رل-ن-دي
أاون كÒ- - - -ك (  ،)3-6 ،2-6ث -م اإ’ي-ط-أ‹
ريكيأردي ،والوصسول بألتأ‹ اإ ¤ا÷دول
ال- -ن- -ه -أئ -ي .و‘ أاول ل -ق -أء ل -ه ‘ ا÷دول

النهأئي ،سسيواجه ﬁمد حسسأن ا’يطأ‹
ا’خر  ،ايروسس سسÒنغو.
م -ن ج -ه-ت-ه ،اقصس-ي ﬁم-د ع-ل-ي ع-بسس-ي،
ا÷زائ- - -ري ال - -ث - -أ ÊاŸشس - -أرك ‘ ه - -ذه
الدورة ‘ ،الدور ا’أول ،بعد خسسأرته ( -6
 ،)4-6 ، 3اأمأم الÈاز‹ جوهأن سسوارسس
فألنهو.
وتنظم الدورة الدولية اŸفتوحة للتنسس
من  14إا 20 ¤نوفم Èبأ◊مأمأت(تونسس)
وتبلغ قيمة جوائزهأ  10. 000دو’ر.

لندية ‘ يومها الرابع
البطولة العربية ل أ

فـ ـوز اÛمـ ـع البـ ـÎو‹ علـ ـى الفتـ ـح السشعـ ـودي
تغلب اÛمع البÎو‹ ا÷زائري
على الفتح السسعودي بنتيجة (-83
’ول◊ )26-46 :سساب
( )71الشسوط ا أ
اليوم الرابع Ÿنافسسة البطولة
لندية البطلة لكرة السسلة
العربية ل أ
’و ،)¤أامسس الثلثاء
(اÛموعة ا أ
بسسوسسة (تونسس).
وك- - -أن اÛم- - -ع ال - -بÎو‹ ق - -د ف - -أز ي - -وم
’ول أام -أم سس -ب-ورت-ي-ن-غ
اÿم -يسس ب -ل -ق -أئ -ه ا أ
ا’سسكندري اŸصسري بنتيجة  65-71بعد
’ضسأ‘ ،ليخسسر ‘ لقأئه الثأÊ
الوقت ا إ
أامأم جمعية سس ÓاŸغربي بنتيجة .74-70

‘ م -ب -أرات -ه أام -أم ال -ف -ت -ح السس -ع-ودي ،ك-أن
اÛمع البÎو‹ فأئزا بفأرق  20نقطة
عند نهأية الربع الثأ ،Êقبل أان Áر بفÎة
ف -راغ سس-م-حت ل-ل-ف-ت-ح السس-ع-ودي ب-ت-ق-ل-يصس
الفأرق إا 3 ¤نقأط عند نهأية الربع الثألث
(.)57-54
واسسÎجع أاشسبأل الثنأئي““ ،هأرو Êوكأنون““
سسيطرتهم ‘ الربع اأ’خ Òليفوزوا بفأرق
 12نقطة (.)71-83
بهذا الفوز ،يضسمن اÛمع البÎو‹ تأهله
ل -ل -دور رب -ع ال -ن -ه -أئ-ي ح-يث ي-ح-ت-ل م-ؤوق-ت-أ
اŸركز الثأ Êبـ ( 5نقأط) ‘ انتظأر إاجراء
م- -ب- -أرات- -ه اأ’خÒة ال- -ي- -وم أام- -أم ا◊ك- -م- -ة
ال -ل -ب -ن -أ ،Êع -ل -ى أان ي -ت -ق -أب -ل ف-ري-ق-أ سسÓ-
اŸغربي وسسبورتنغ اأ’سسكندري.
‘ اÛموعة الثأنية ،تأهل فريق الغرافة
القطري إا ¤الدور ربع النهأئي للمنأفسسة
بعد فوزه على السسيب العمأ Êبنتيجة -88
 ‘ 55وقت سسأبق من اليوم.
ويشس -أرك ‘ ال -ب -ط -ول-ة الـ 29ن-أدي-أ ع-ربيأ
قسسموا على ›موعت ،Úتضسم كل ›موعة
 5أاندية.
وي - -ت- -أه- -ل ع- -قب م- -ب- -أري- -أت ال- -دور اأ’ول
أاصس -ح -أب اŸراك -ز اأ’رب -ع -ة اأ’و ¤م-ن ك-ل
›موعة إا ¤الدور ربع النهأئي.

نتائج اŸباريات:
اÛموعة اأ’و :¤اÛمع البÎو‹  -الفتح
السسعودي 71-83
اÛم -وع -ة ال -ث -أن-ي-ة :ال-غ-راف-ة ال-ق-ط-ري -
السسيب العمأ55-88 Ê

’و:¤
ترتيب اÛموعة ا أ

النقأط لعب
الÎتيب
3
6
 .1سس ÓاŸغربي
3
5
 .2اÛمع البÎو‹
3
 .سسبورتينغ ا’سسكندري 54
5
 .الفتح السسعودي3
3
 .5ا◊كمة اللبنأÊ

’ربعاء):
برنامج اليوم (ا أ

سسأ  : 15:00سسبورتينغ ا’سسكندري اŸصسري
 سس ÓاŸغربيسس -أ  : 17:30ا◊ك -م -ة ال -ل-ب-ن-أ - ÊاÛم-ع
البÎو‹ ا÷زائري

á°VÉjQ

الثÓثأء  16نوفمبر  2016م
الموافق لـ  15صشفر  1438هـ

زه Òعطية (رئيسس مولودية بجاية) لـ ““الششعب““:

أإودعت ملفأ لدى إلعدإلة إ’ثبأت شسرعية رئأسستي للفريق
لطراف  ⁄تتقبل ‚احي ‘ قيادة ““اŸوب““ لنهائي كأاسس ““الكاف““
^ بعضس ا أ

أاكد زه Òعطية رئيسس مولودية بجاية ‘ حوار لـ ““الششعب““ ،أانه مازال الرئيسس الششرعي للفريق ،واصشفا ا÷معية العامة
التي انعقدت و” خللها سشحب الثقة منه وانتخاب فريد حسشيسشان رئيسشا ““للموب““ بغ Òالقانونية.

حاوره :عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي
قأم عطية بإأيداع ملف لدى العدالة
إلث -ب -أت أاح -ق -ي -ت -ه ب-رئ-أسش-ة ال-ف-ري-ق،
مؤوكدا أانه يتوجب على ا÷ميع وضشع
األنصشأر ‘ الصشورة حول مأ يحدث
داخ- -ل ال- -ف -ري -ق ،خ -أصش -ة أان -ه -م غÒ
راضش Úعن عدم السشتقرار اإلداري.
ووصشف رئيسس ““اŸوب““ مواجهة نصشر
حسش Úداي ب - -أل - -ق- -وي- -ة ،خ- -أصش- -ة أان
اŸنأفسس Áتلك ،بحسشبه› ،موعة
‡ي- -زة م- -ن ال Ó-ع -ب ،Úرغ -م م -روره
بفÎة فراغ ‘ ا÷ولت اŸأضشية من
البطولة ،لكن منأفسشة الكأسس تبقى
ذات ط -ع -م خ -أصس وه -و م-أ سش-ي-ح-ف-ز
الÓعب Úعلى بذل ›هودات كبÒة.
^«الشش -عب» -أاوق-ع-ت-ك-م ال-ق-رع-ة
مع نصشر حسش Úداي ‘ الدور 32
ل-ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ،ك-ي-ف ت-رى
اŸباراة؟
عطية  -اŸواجهة صشعبة بألنظر لقوة
اŸنأفسس خÓل هذا الدور .أاعتقد أان
القرعة  ⁄تنصشفنأÃ ،أ أان منأفسشة
الكأسس سشتعرف خروج فريق ÚقويÚ
وهمأ إامأ النصشرية أاو ““اŸوب““ من
الدور األول وهو أامر غ ÒمنتظرÃ ،أ
أان الفريق Úيطمحأن ،بحسشب رأايي،
للذهأب بعيدا ‘ هذه اŸنأفسشة.
من جأنبنأ سشنقوم بإأجراء –ضشÒات
‘ اŸسشتوى رغم كثأفة ال›Èة التي
ت -ن -ت -ظ -رن -أ ،خ -أصش -ة ف -ي -م -أ ي -ت -ع -ل -ق
ب-أŸب-أري-أت اŸت-أخ-رة م-ن ال-ب-ط-ولة.

لهذا أاتوقع مواجهة صشعبة ،رغم أان
اŸن - -أفسس Áر ب- -فÎة غ Òم- -وف- -ق- -ة
بسشبب النتأئج السشلبية التي حققهأ،
إال أان منأفسشة الكأسس “نح –فيزا
إاضش-أف-ي-أ لÓ-ع-ب ،Úع-كسس م-واج-ه-أت
ال - -ب- -ط- -ول- -ة ال- -ت- -ي ل ت- -ع- -رف ن- -فسس
ا◊مأسس.
^ ت -ن-ت-ظ-رك-م فÎة صش-ع-ب-ة

خ - -لل اŸرح - -ل - -ة اŸق - -ب - -ل- -ة،
خاصشة أان الفريق يتواجد ‘
مؤوخرة الÎتيب؟

ب -أل -ف-ع-ل ،ل-ق-د ت-أث-رن-أ ك-ثÒا ب-ك-ث-أف-ة
ال›Èة ،األم -ر ال -ذي سش -ن -ع-أ Êم-ن-ه
خÓل الفÎة اŸقبلة .حأليأ نتواجد
‘ مؤوخرة الÎتيب ،لكن بعدد كبÒ
م -ن اŸب-أري-أت اŸؤوج-ل-ة وأاع-ت-ق-د أان
الفريق قأدر على إاحداث الفأرق ‘
اŸواجهأت اŸقبلة من أاجل الرتقأء
أاك ‘ Ìسش- - -ل- - -م الÎت - -يب وم - -غ - -أدرة

اŸرت -ب-ة ال-ت-ي ن-ت-واج-د ف-ي-ه-أ ح-أل-ي-أ،
ح- -يث ك -أن Ÿشش -أرك -ت -ن -أ ‘ م -راح -ل
متقدمة من منأفسشة كأسس الكأف أاثر
سشلبي على مردودنأ ‘ البطولةÃ ،أ
أان الÓعب Úكأنوا يركزون بششكل أاكÈ
ع-ل-ى م-ب-أري-أت اŸن-أفسش-ة اإلفريقية،
ل - -ك- -ن اآلن األم- -ور ت- -غÒت وأاصش- -ب- -ح
ت -رك -ي -زه -م م-نصش-ب-أ ع-ل-ى م-واج-ه-أت
ال-ب-ط-ول-ة وه-و أام-ر إاي-ج-أب-ي ،ب-حسشب
رأايي.
^ك -ي -ف ت-ل-ق-يت خ Èسش-حب

اŸسشاهم Úالثقة منك؟

ل أاحد يسشتطيع سشحب الثقة مني،
ألنني الرئيسس الششرعي للفريق ولديّ
مأ يثبت ذلك .وإاذا كأن وجودي يقلق
ال-ب-عضس ،ف-ع-ل-ي-ه-م ال-ب-حث ع-ن ح-ل-ول
أاخرى من أاجل التخلصس مني.
وليعلم ا÷ميع أانني ‘ الفÎة الصشعبة

رابطة كرة القدم اÎÙفة

التي كأن فيهأ الفريق متواجدا ‘
م - -فÎق ط - -رق  ⁄أات - -ردد ‘ ق - -ب - -ول
اŸسشؤوولية و ⁄أاتراجع أاو اختفي عن
األن -ظ -أر ،ك -م-أ ف-ع-ل ال-ب-عضس ،وق-مت
ب›Èة فÎة التحضش Òوالتعأقد مع
ع -ن -أصش-ر ج-دي-دة وج-لب ج-ه-أز ف-ن-ي
ج -دي-د ،ل-ك-ن ه-ن-أك ب-عضس األط-راف
كأنت تتوقع فششلي ،إال أان ‚أحي ‘
قيأدة الفريق إا ¤نهأئي كأسس الكأف
 ⁄يعجب بعضشهم.
رغم ذلك أاقول للجميع ،إانني رئيسس
الفريق الششرعي ولسشت لعبة ‘ أايدي
ي أاح -د وال -ف -ري -ق م -لك ل -ل -ج -م -ي-ع،
أا ّ
ششريطة تقد Ëاإلضشأفة واŸسشأهمة
‘ البنأء وليسس الهدم.

^ م-اذا ع-ن ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-امة
ال-ت-ي ان-ع-ق-دت لسش-حب الثقة
منك؟

هي جمعية عأمة غ Òقأنونية .لقد
قمت بألطعن فيهأ من خÓل تقدË
م -ل -ف إا ¤ال -ع-دال-ة إلث-ب-أت أاح-ق-ي-ت-ي
Ãم-أرسش-ة م-ه-أم-ي ك-رئ-يسس ل-ل-ف-ري-ق.
وبحسشب اıتصش ‘ Úهذا اÛأل،
فوضشعيتي قأنونية ول أاحد يسشتطيع
الطعن فيهأ .كمأ أان هنأك أامر آاخر
ي -ت -وجب ا◊ديث ع -ن -ه وه-و ضش-رورة
وضشع األنصشأر ‘ الصشورة فيمأ يخصس
م -أ ي -ح -دث داخ -ل ال-ف-ري-ق ول ي-جب
ت- -رك األم -ور ه -ك -ذا ،وه -ي اÿط -وة
التي سشنقوم بهأ ‘ القريب العأجل،
ألن مسشأعدة الفريق ‘ اÿروج من
األزمة التي Áر بهأ هي مسشؤوولية
ا÷م- -ي -ع ول -يسس اإلدارة أاو ال Ó-ع -بÚ
فقط.

إسستدعـ ـ ـ ـ ـ ـأء عطيـ ـ ـ ـ ـ ـة للمثـ ـ ـ ـ ـ ـول أإمـ ـ ـ ـ ـ ـأم ÷نـ ـ ـ ـ ـ ـة إ’نضسبـ ـ ـ ـ ـ ـأط

اسشتدعت ÷نة النضشبأط التأبعة لرابطة كرة القدم اÎÙفة ““رئيسس““ مولودية
بجأية (الرابطة األو )¤زه Òعطية ،للمثول أامأمهأ ،اليوم ،بحسشب مأ أاعلن عنه
اŸوقع الرسشمي للهيئة الكروية الوطنية.
أاوضشح ذات اŸصشدر ،أان هذا السشتدعأء جأء على خلفية ““السشلوك اŸنأ‘
للروح الريأضشية واإلخÓل بواجب التحّفظ خÓل مبأراة تي.بي مأزÁبي -
م-ول-ودي-ة ب-ج-أي-ة ب-ل-وب-وم-ب-أشش-ي (ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و الدÁقراطية) ضشمن دور

اÛموعت Úلكأسس الكنفدرالية اإلفريقية““.
و‘ انتظأر مثوله أامأم ÷نة النضشبأط ،قررت األخÒة توقيف عطية عن
‡أرسشة أاي نششأط له عÓقة بكرة القدم.
وم-ع-ل-وم أان أاعضش-أء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-أم-ة ل-ل-مسش-أه-م ‘ Úم-ول-ودي-ة ب-ج-أي-ة قررت،
اÿميسس اŸنصشرم ،سشحب الثقة من عطية وهو القرار الذي  ⁄يعÎف به
اŸعني.

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

لقـ ـ ـ ـ ـ ـأء م .بجأيـ ـ ـ ـ ـ ـة  -م .إ÷زإئـ ـ ـ ـ ـ ـر يـ ـ ـ ـ ـ ـوم  ٥ديسسمـ ـ ـ ـ ـ ـÈ

بر›ت اŸبأراة اŸتأخرة ب Úمولودية بجأية ومولودية ا÷زائر يوم األثن5 Ú
ديسشمÃ )16:00( Èلعب الوحدة اŸغأربية ببجأية ،بحسشب مأ أاعلنت عنه
الرابطة اÎÙفة لكرة القدم Ãوقعهأ الرسشمي.
و” ت -أج -ي -ل ه -ذا ال -ل -ق-أء ن-ظ-را لنشش-غ-أل اŸول-ودي-ة ال-ب-ج-أوي-ة ب-ن-ه-أئ-ي ك-أسس
ال -ك -ون-ف-درال-ي-ة ال-ذي خسش-رت-ه أام-أم ت-ي.ب-ي م-أزÁب-ي م-ن ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و
الدÁقراطية (ذهأبأ  1-1وإايأبأ .)1-4
وتتقأسشم مولودية ا÷زائر حأليأ ريأدة ترتيب الرابطة األو ¤مع إا–أد ا÷زائر
ومولودية وهران برصشيد  20نقطة مع مبأراة متأخرة لذوي الزي األخضشر

الرابطة اÎÙفة
الثانية

معأقبة مولودية
إلعلمة وجمعية
إÿروب
قررت ÷نة النضشبأط
التأبعة لرابطة كرة القدم
اÎÙفة ‘ ا÷زائر،
معأقبة فريقي مولودية
العلمة وجمعية اÿروب
بأللعب بدون جمهور ‘
مبأرات Úومبأراة واحدة على
التوا‹.
قألت الرابطة على موقعهأ
الرسشمي ،إان عقوبة مولودية
العلمة سشببهأ رمي
اŸقذوفأت ،مأ أادى إا¤
إاصشأبة جسشدية لعون أامن
وتوقف مؤوقت للقأء Ÿدة
دقيقت.Ú
فيمأ بررت العقوبة اŸسشلطة
على جمعية اÿروب،
بإأصشأبة لعب إاثر تعرضشه
لرمي مقذوف من
اŸدرجأت.
ويتوجب على الفريق Úأايضشأ
دفع غرامة مألية بقيمة 200
أالف دينأر لكÓهمأ.

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

واألحمر.
بعد ا÷ولة  11تتواجد مولودية بجأية ‘ اŸرتبة  16واألخÒة Ãجموع  6نقأط
وأاربع مبأريأت متأخرة ،أاعلنت الرابطة عن تواريخهأ.
ويجرى اللقأء اŸتأخر أامأم أاوŸبي اŸدية (ا÷ولة  )5يوم  21نوفم)15:00( È
Ãلعب إامأم إاليأسس بأŸدية .أامأ اŸبأراة اŸتخلفة عن ا÷ولة التأسشعة أامأم
ا–أد ا◊راشس ف›Èت يوم  12ديسشمÃ )15:00( Èلعب  1نوفم Èبأ◊راشس.
أاخÒا تلعب مبأراة مولودية بجأية  -ششبأب بأتنة عن ا÷ولة العأششرة يوم األثنÚ
 19ديسشمÃ )16:00( Èدينة بجأية.

الكرة الطائرة

إ’–أديتأن إ÷زإئرية وإلفرنسسية تÈمأن إتفأقية شسرإكة إأ’حد إŸقبل

تÈم ال–ادية ا÷زائرية للكرة الطائرة ونظÒتها
لحد  20نوفم10:30( Èسشا)،
الفرنسشية ،يوم ا أ
با÷زائر العاصشمة ،إاتفاقية ششراكة وتعاون ،لتطوير
هذه الرياضشة ،بحسشب ما أافاد به بيان الهيئة
الفدرالية ا÷زائرية.
يتم التوقيع على التفأقية بأŸدرسشة العليأ لعلوم وتكنولوجية
الريأضشة بدا‹ ابراهيم ،بحسشب نفسس اŸصشدر.
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان يصش -ل رئ-يسس ال–أدي-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ،إاريك
تأنغي ،إا ¤ا÷زائر العأصشمة ،السشبت اŸقبل ،على أان ينششط
لحد على السشأعة ا◊أدية عششرة صشبأحأ ندوة صشحفية
يوم ا أ
مع نظÒه عقبة قوقأم .وسشبق التوقيع على اتفأقية مأ بÚ
ا◊ك- -وم- -ت Úا÷زائ- -ري- -ة وال- -ف- -رنسش -ي -ة ،تسش -م -ح ل –Ó-أدي -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل-ك-رة ال-ط-أئ-رة ،ب-إأع-داد مشش-روع شش-راك-ة ط-وي-ل
اŸدى ،يرتكز على التبأدل الريأضشي ب Úالبلدين.

غÒنوت روهر (مدرب نيجÒيا):
كششف اŸسشتششار الفني Ÿنتخب نيجÒيا لكرة القدم
لثن ،Úأانه سشيتنقل ،مطلع السشنة
غÒنوت روهر ،ا أ
اŸق -ب -ل -ة ،إا ¤ال -غ -اب -ون ال -ت-ي –تضش-ن ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس
ل·  2017م- -ن أاج- -ل ج- -م- -ع اŸزي- -د م -ن
إاف -ري -ق -ي-ا ل -أ
اŸع -ل -وم -ات ح-ول ا÷زائ-ر وال-ك-امÒون ،م-ن-افسش-ي-ه ‘
تصشفيات مونديال .2018
و ⁄تتأهل نيجÒيأ وزامبيأ اللتأن تششكÓن رفقة ا÷زائر
وال -ك -أمÒون اÛم-وع-ة ال-ث-أن-ي-ة م-ن تصش-ف-ي-أت ك-أسس ال-ع-أ⁄
( ·Óكأن  )2017اŸقررة ب14 Ú
 ،2018إا ¤كأسس إافريقيأ ل أ
جأنفي و 5فÈاير .وقأل التقني الفرانكو -أاŸأ““ :Êسشأسشأفر
إا ¤ال- -غ- -أب- -ون ألشش- -أه- -د م -ق -أب Ó-ت اŸن -ت -خ -ب Úا÷زائ -ري
وال -ك -أمÒو .““Êل-ل-ت-ذك“ ،Òك-نت ن-ي-جÒي-أ م-ن ال-ت-غ-لب ع-ل-ى
ا÷زائر بنتيجة  1-3يوم السشبت الفأرط Ãدينة أايو ،ضشمن

وخÓل إاقأمته بأ÷زائر ،سشيقوم رئيسس ال–أدية الفرنسشية
للكرة الطأئرة ،إاريك تأنغي ،يوم السشبت القأدم ،بزيأرة إا¤
مركز التحضش Òبألقليعة (تيبأزة).
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شسبيبة إلقبأئل توإصسل إلتحضس ÒبÎكيز كب Òبتيزي وزو

يواصشل فريق ششبيبة القبائل
–ضشÒاته اŸكثفة Ãلعب  1نوفمÈ
بتيزي وزو ،اسشتعدادا Ÿواجهة
ا÷ولة  12من الرابطة اÎÙفة
لو ¤موبيليسس ،التي سشتجمعه مع
ا أ
نادي سشريع غليزان ،السشبت اŸقبل،
بهدف العودة بنتيجة إايجابية من
خارج الديار.

نبيلة بوقرين

سشطر الطأقم الفني ألبنأء جرجرة بقيأدة
اŸدرب ا÷دي- -د سش- -ف- -ي -أن ا◊ي -دوسش -ي،
برنأ›أ –ضشÒيأ متكأم Óبهدف ضشمأن
ج -أه -زي -ة أافضش -ل ل -ل -م -واج -ه-ة ال-ق-أدم-ة،
ب -أل -ن -ظ-ر إا ¤أاه-م-ي-ة ال-ن-ق-أط وال-ت-ن-أفسس
الكب ÒاŸوجود ب Úالفرق التي تنششط ‘
اÎÙف األول للتواجد ضشمن اŸراكز
األو ¤قبل نهأية مرحلة الذهأب وŒنب الضشغط
وا◊سشأبأت ‘ النصشف الثأ Êمن اŸنأفسشة.
لهذا ،فإأن النأدي القبأئلي يركز على التدريبأت
التي بأششرهأ ،يوم السشبت اŸأضشي ،بجدية كبÒة
من خÓل التدرب Ãعدل حصشة ‘ اليوم أاحيأنأ ‘
الفÎة الصشبأحية وأاخرى ‘ اŸسشأء ،حيث قسشم
ال -ف -ري -ق إا› ¤م -وع -ت Úاألو ¤ت -ت -ع-ل-ق ب-أل-ك-وادر
والذين أاجروا حصشصس السشÎجأع لتجأوز التعب
وت -ف -أدي اإلصش-أب-أت والح-ت-ي-أط-ي Úل-ع-ب-وا ل-ق-أءات
ودية.

إلعمل على فرضض إ’سستقرإر
‘ هذا الششأن واجه الفريق ،أامسس ،نأدي السشحأولة
Ãل- -عب ت- -ي- -زي وزو ،شش- -أرك ف- -ي- -ه ك- -ل الÓ- -ع- -بÚ
الحتيأطي Úمن أاجل رفع اŸسشتوى البد Êوحتى
ي -ك -ون -وا ‘ ن-فسس اŸسش-ت-وى م-ع زمÓ-ئ-ه-م ،ب-ه-دف
ت -وف Òك -رسش -ي ب -دلء ق-وي ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-ن-ق-أئصس إاذا
تطلب األمر ،خأصشة أان النأدي يعرف تذبذبأ من
نأحية النتأئج خÓل اŸوسشم ا◊أ‹ وذلك راجع
إا ¤غيأب السشتقرار ،مأ يعني أان الرجل األول على
رأاسس العأرضشة الفنية ““للكنأري““ أامأم مهمة إاعأدة

األمور إا ¤اŸسشأر الصشحيح من خÓل الÎكيز على
ك -ل ا÷وانب ،خ -أصش -ة ال -بسش-ي-ك-ول-وج-ي-ة وال-ب-دن-ي-ة.
وبألتأ‹ فإأن السشÎاتيجية التي وضشعهأ اŸدرب
ا◊أ‹ للششبيبة ،تهدف أاسشأسشأ إا ¤الفوز بأك Èعدد
من النقأط قبل نهأية مرحلة الذهأب .لهذا ،أاراد
ف-رضس السش-ت-ق-رار داخ-ل اÛم-وع-ة ح-ت-ى ي-ت-مكن
ال Ó-ع -ب -ون م -ن الÎك -ي -ز ع-ل-ى ال-ع-م-ل ‘ اŸي-دان،
ب -حسشب م -أ كشش -ف -ه ل -ن-أ مصش-در م-وث-وق داخ-ل ب-يت
الششبيبة ،من خÓل Œأوز كل اŸششأكل التي كأنت
العأئق اŸبأششر ‘ اŸأضشي ،خأصشة ‘ اŸبأريأت
ال -ت -ي ت -ل -عب ‘ ال -دي-أر بسش-بب الضش-غ-ط ال-ذي ك-أن
ينعكسس دائمأ على أاداء الÓعب.Ú
بهذا نسشتنتج أان ا÷ميع يعرف اŸهمة التي تنتظره
‘ قأدم اللقأءات من أاجل التواجد ضشمن اŸراكز
األو ،¤التي تسشمح لهم بأللعب بأك Ìراحة ،سشواء
من جأنب الطأقم الفني أاو الÓعب Úالذين يعدون
بألعمل والعودة بنتيجة إايجأبية من غليزان لتدارك
التعأدل الذي كأن ‘ ا÷ولة اŸأضشية Ãلعبهم ضشد
دفأع تأجنأنت ،بعد أان كأن ا÷مهور ينتظر منهم
الكث Òعقب الفوز على ششبأب قسشنطينة ‘ ا÷ولة
 ،10إال أان األمور سشأرت عكسس ذلك وهذا مأ يوؤكد
قوة الششبيبة خأرج الديأر.

لسشلمي 2017
أالعاب التضشامن ا إ

مشسأركة إ÷زإئري ‘  17ريأضسة ‘ موعد بأكو
تششارك ا÷زائر ،خلل الطبعة الرابعة
لسشلمي ،اŸقررة
للعاب التضشامن ا إ
أ
بعاصشمة أاذربيجان باكو ( 22 - 11ماي
 17 ‘ ،)2017رياضشة ،حيث يصشر اŸسشؤوولون
للوان
ا÷زائريون على ““تششريف ا أ
الوطنية““ ،بحسشب ما صشرحت به مسشؤوولة
الوفد ا÷زائري الذي سشيششارك ‘ هذا
اŸوعد ،نورية بنيدة مراح.
أاوضش -حت رئ -يسش -ة ال -وف -د ا÷زائ -ري اŸشش -أرك ‘
أالعأب التضشأمن اإلسشÓمي  ،2017البطلة األوŸبية
السشأبقة ‘ 1500م (سشيد ،)2000-Êنورية بنيدة
مراح ،أان ““ا÷زائر سشتششأرك ‘  17ريأضشة بألذكور
واإلن -أث ،ب -أسش-ت-ث-ن-أء ك-رة ال-ق-دم واÓŸك-م-ة ال-ل-تÚ
سشتكتفيأن بألذكور فقط““.
ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ك-ل م-ن ري-أضش-أت السش-ب-أح-ة ،أال-ع-أب
ال -ق -وى ،ك -رة السش -ل-ة ( ،)3x3ا÷م -ب -أز ،ك -رة ال -ي-د،
ا÷ي -دو ،ال -ك -أرات -ي دو ،ال -رم -أي -ة ،ت-نسس ال-ط-أول-ة،
التأيكواندو ،التنسس ،الكرة الطأئرة ،رفع األثقأل،
اŸصشأرعة ،اÓŸكمة ،كرة القدم وا÷يدو للمعأقÚ
بصشريأ.
و ⁄ي -ت -ح -دد ب -ع -د ال -ع -دد ال -رسش -م -ي ل -ل -ري -أضش -يÚ
ا÷زائري Úالذين سشيكونون معني Úبألعأب بأكو.
م -ن ج -ه -ت-ه-أ ،تصشّ-ر ال-ل-ج-ن-ة األوŸب-ي-ة وال-ري-أضش-ي-ة
ا÷زائرية ،على ضشرورة ““اŸششأركة اŸششّرفة““ ‘
هذا ا◊دث الريأضشي اإلسشÓمي الكب.Ò
وأاضشأفت اŸسشؤوولة““ :يصشّر رئيسس اللجنة مصشطفى
براف ،على ضشرورة تششريف األلوان الوطنية ‘
هذا اÙفل الكب Òالذي من اÙتمل أان يششهد
اعتÓء الريأضشي Úا÷زائري Úمنصشأت التتويج““.
وب- -حسشب اŸت- -ح -دث -ة ،ف -إأن ه -ذه اŸن -أفسش -ة ت -ع -د
““مرحلة –ضشÒية لعديد الريأضشأت التي سشتجرى
ب- -ط- -ولت- -ه- -أ ال- -ع- -أŸي- -ة ع -قب أال -ع -أب ال -تضش -أم -ن
اإلسشÓمي““.
وقألت أايضشأ““ :نعمل حأليأ بتنسشيق مع ال–أديأت
الوطنية ،حيث راسشلتنأ بعضشهأ بقأئمة الريأضشيÚ
اŸع -ن -ي Úب -أŸشش -أرك -ة رف -ق -ة األه-داف اÙت-م-ل
–ق- -ي -ق -ه -أ ‘ ،ان -ت -ظ -أر ب -ق -ي -ة ق -وائ -م ري -أضش -ي -ي
اإل–أديأت الخرى““.
يششأر أان ال–أديأت اŸعنية بأŸششأركة لهأ عدد

سسأتنقل إ ¤إلغأبون Ÿتأبعة مقأبÓت إ÷زإئر وإلكأمÒون

ا÷ولة الثأنية من تصشفيأت مونديأل ،2018-حيث تتصشدر
““النسشور اŸمتأزة““ جدول الÎتيب برصشيد  6نقأط ،تليهأ
ال-ك-أمÒون ب-ن-ق-ط-ت ،Úث-م ا÷زائ-ر وزام-ب-ي-أ (ن-ق-طة واحدة).
وتسشتقبل نيجÒيأ منتخب الكأمÒون ،نهأية أاوت◊ ،سشأب
ا÷ولة الثألثة ،فيمأ تتنقل ا÷زائر ششهر نوفمŸ Èواجهة
زامبيأ .من جهة أاخرى ،أاكد اŸدرب السشأبق للغأبون ،أانه
سش-ي-ق-وم Ãت-أب-ع-ة ب-عضس الÓ-ع-ب Úال-ن-ي-جÒي Úال-ن-أشش-ط‘ Ú
أاوروبأ ،خصشوصشأ ““بÎكيأ وبلجيكأ وأاŸأنيأ““ من أاجل إاثراء
التعداد وتدعيم التششكيلة.
‘ ه -ذا الشش -أن ،أاوضش -ح ي -ق-ول““ :سش-ن-واصش-ل م-ع-أي-ن-ة لع-ب-ي-ن-أ
بأوروبأ .نريد إايجأد عنأصشر تنششط ‘ منأصشب نعأ Êفيهأ
من نقأئصس““ .وتلعب ا÷زائر خÓل كأن 2017-اŸقررة بÚ
 14ينأير و 5فÈاير بألغأبون ،ضشمن ›موعة قوية تضشم

العدد

تونسس والسشينغأل وزÁبأبوي ،فيمأ أاوقعت القرعة الكأمÒون
‘ اÛم - -وع - -ة األو ¤رف- -ق- -ة ال- -ب- -ل- -د اŸن- -ظ- -م ال- -غ- -أب- -ون
وبوركينأفأسشو وغينيأ بيسشأو.

ﬁدود ‘ كل اختصشأصس ،بحسشب مأ كششفت عنه
بنيدة مراح ،غ Òأان هذه الهيئأت ““أارسشلت قوائم
موسشعة للريأضشي Úليتم انتقأء األحسشن لحقأ““.
‘ ح ،Úينتظر حضشور مأ ب 53 Úو 55بلدا ‘ هذا
اÙفل اإلسشÓمي الكبÁ ،Òثلهم أاك Ìمن ثÓثة
آالف ريأضشي وريأضشية ‘ عدة اختصشأصشأت.
ول -ل -ت -ط -رق إا ¤اŸشش -أرك -ة ا÷زائ -ري-ة ‘ ال-ط-ب-ع-ة
الرابعة أللعأب التضشأمن اإلسشÓمي ،تعقد وزارة
الششبأب والريأضشة اجتمأعأ مع اللجنة األوŸبية
والريأضشية ا÷زائرية ،قريبأ ،بحسشب رئيسشة الوفد
ا÷زائري.
وصشرحت األخÒة ،أان ““الوزارة سشتجتمع مع اللجنة
األوŸب -ي -ة ل -ل-ت-ط-رق إا ¤ج-م-ي-ع ال-ن-ق-أط اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -أŸشش -أرك-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ه-ذا ا◊دث ال-ري-أضش-ي
اإلسشÓمي الكب .Òوبعدهأ سشنششرع ‘ العمل““.
و” تعي Úعداءة  1500م Îالسشأبقة ،رئيسشة للوفد
ا÷زائري اŸششأرك ‘ أالعأب بأكو ،نهأية ششهر
سش -ب -ت -م Èال-ف-أرط ،ع-ل-ى ه-أمشس اج-ت-م-أع ألعضش-أء
اŸك -تب ال -ت -ن-ف-ي-ذي ل-ل-ج-ن-ة األوŸب-ي-ة وال-ري-أضش-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة ،ل-ل-مصش-أدق-ة ع-ل-ى ا◊صش-ي-ل-ت Úاألدب-ي-ة
واŸأل-ي-ة ل-ل-مشش-أرك-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ أاوŸب-يأد2016-
بريو دي جأنÒو الÈازيلية.
وأاضش-أفت““ :ب-ع-د ال-ل-ق-أء م-ع ال-وزارة ،سش-ن-ج-ت-م-ع مع
ال–أديأت الريأضشية لتدوين جميع انششغألتهأ ثم
سشأرفعهأ إا ¤اللجنة التنظيمية““.
وت- -ع -ت -زم اŸسش -ؤوول -ة ،م -ن خ Ó-ل ت -ق -د Ëم -ط -ألب
ورغبأت الريأضشي Úا÷زائري““ ،Úتفأدي أاي إاششكأل
أاو أاي نقطة سشلبية لتكون األمور أاحسشن ‡أ كأنت
عليه ‘ دورة بأليمبأنغ السشأبقة““.
يذكر ،أان ا÷زائر ششأركت ‘ الدورة الثألثة من
أال- -ع- -أب ال- -تضش- -أم -ن اإلسش Ó-م -ي ‘ Ã 2013دينة
بأليمبأنغ (أاندونيسشيأ) بوفد قوامه  78ريأضشيأ (50
من الذكور و 28من اإلنأث) موزع Úعلى ثمأÊ
ريأضشأت ،يتعلق المر بكل من البأدمنتون وأالعأب
ال -ق -وى ورف -ع األث -ق -أل والسش -ب -أح -ة وال -ك -أرات-ي دو
والتأيكواندو والتنسس والووششو.
و–صش -لت ا÷زائ -ر ‘ ه -ذه ال -دورة ع -ل -ى اŸرك -ز
التأسشع بعد حصشدهأ لـ 19ميدالية ( 5ذهبيأت6 ،
فضشيأت و 8برونزيأت).

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
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الموافق لـ  ١٥صصفر  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧١٨٤:

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
رحلة عبور اÙيط اأ’طلسضي سضباحة..
من السضنغال إا ¤الÈازيل

دشّصن السصّباح البريطاني بن هوبر ،رحلة سصباحة ماراثونية طولها
 ٣٢٠٠كلم ،من السصنغال إالى البرازيل ،سصعيا ألن يصصبح أاول شصخصص
يعبر المحيط األطلسصي سصباحة.ويتوّقع بن هوبر ،وهو ضصابط سصابق
بالشصرطة العسصكرية ويتدرب للرحلة منذ عام  ،٢٠١٣أان تسصتغرق
رحلته ما بين  ٤و ٥أاشصهر إالى ناتال في البرازيل.ولوح هوبر ،البالغ
من العمر  ٣٨عاما ،للواقفين في بداية رحلته قائ« :Óأاراكم في
البرازيل» ،ثم قفز في الماء عند شصاطئ موناكو في داكار ليبدأا
السصباحة باتجاه جزيرة جوري.وتلت مجموعة من السصنغاليين الذي
وقفوا لوداعه صصÓة من أاجله .وقد يضصطر هوبر للسصباحة وسصط
أامواج عالية وبين أاسصماك القرشص عندما يقترب من البرازيل .ونقلت
رويترز عن السصباح البريطاني قوله« :معا سصنؤوّكد أاّل شصيء
مسصتحيل..أانا متوّتر بعضص الشصيء فأانا بشصر لديّ بعضص المخاوف
مثل أاّنني ل أاريد أان أاخذل فريقي أاو ابنتي ،ناهيك عن الجمعيات
الخيرية وأاتباعي».وأاصصبح هوبر محبا للسصباحة منذ أان أاوشصك على
الغرق وهو في سصن الخامسصة ،وقال إاّنه فكر ألول مرة في الرحلة
عبر األطلسصي خÓل تحديه لحالة اكتئاب انتابته في وقت من
حياته.ويتطلّع ألن يسصبح  ١٢سصاعة يوميا على فترتين ثم يرتاح على
متن أاحد زورقين للدعم يسصيران بجواره ،ويضصمان طاقما من تسصعة
أاشصخاصص وكلبا بريطانيا من سصÓلة ماسصتيف اسصمه تانك.والزورقان
محّمÓن بالماء وحصصصص الطعام وزجاجات الخل لمداواة لسصعات
قناديل البحر وشصجرة عيد ميÓد ،وتأاّجلت الرحلة المتوّقع أان تجلب
مئات المÓيين من الجنيهات اإلسصترلينية للجمعيات الخيرية عدة
مرات .وفي األيام األخيرة خرج ثÓثة من فريق الدعم منهم رئيسص
الفريق ومسصعف ،وتّم اسصتبدالهم.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

’صضدقاء هي
^ أاجمل عادة يمارسضها ا أ
’حزان من صضدور أاصضدقائهم
امتصضاصس ا أ
الكتومين جدا.
^ غا لبا مايكون أاكثر شضخصس تهتم به هو من
’شضخاصسِ تقصضيرًا معك .
أاكثر ا أ

ققصصسسةة ووااققععييةة
للعبــرة
اسصمحوا
لنا أان نكشصـف بعضصا من
أاسصراركم ،فإاليكم يا قلوبنا بعضص
المعادلت البسصيطة التي تحكم
حبكم بالناسص ،على الرغم أان
الحب يكون ضصد المنطق
أاحيانا.المعادلة األولى « » = ١ ١
 ١تلك هي أاسصمى عÓقة في
قلوبكم ،فهناك أاناسص في
حياتكم يعيشصون بداخلكم ،فأانتم
وهم شصيء واحٌد ل يتجّزأا،
وألّنهم يسصكنون داخلكم،
فالنّتيجة دائمًا تسصاوي واحد.
فمهما ابتعدتم فأانتم واحد،
ومهما اختلفتما فأانتم واحد،
ومهما حدث من هؤولء فأانتم
واحد.

ا◊مل

بعضص النsظرات َقادرة َعلى
َ
حديث مِْن سَصبعين أالف
إاخت َصصار َ
َكلمة.

الثور

صضنعت
منك رجÓ
وصضنعت من
اأختك
امراأة وها
اأنا ‘ دار
العجزة
اأ’عب
الدمى بد’
من
اأو’دكم

هـَل العـِشصق يـَجعـَل الإنسصان
مـَجنونًا أام أانّ المـَجانين فـَقط
هـ ُم َمن يـَعشصقـ ُون؟

ا÷وزاء

من يهتم بك ويبحث عنك فهو
يحبك ،ومن يحبك فسصيهتم بك
ويبحث عنك ،وغير ذلك ل تصصدق ما يقال
لك.

ومضســــــــــة

السسرطان

حّدث ليرتاَح والبعضص
البِع ُضص يت َ
يصصُمت ليَعيشص.

الحب ليسس امتÓك إانسضان،
تأاخذه وقت غرورك
وتتركه وقت كبريائك،
الحب أان يأاخذك غرورك
وكبريائك كطفل في أاحضضان
من تحب.

لسسد
ا أ

ألّن ال ّسصعادة جّدا ً بسصيطة
أاسصِعدوا من تحبّون ولو بكلمة.

العذراء

º```∏©J π`````g
ن شضعر الّلحية لدى الّرجل
^ هل تعلم أا ّ
قوي جّدا ويعادل في قوته ومتانته
متانة سضلك من الّنحاسس في نفسس قطر
شضعره.
ن المياه يمكن أان تسضتخدم
^ هل تعلم أا ّ
كأاداة قطع وتكون أافضضل من أاي سضÓح
حاد.

∂∏≤Y π¨°T
تضضرب ب Óسضبب وتطير ب Óجناح ،وتسضبّب
الفرح والغضضب..فما هي؟

حل العدد السسابق :
صسدري.
القفصص ال ّ

‘ حّبك يا بÓدي
وطني

ذلك الحب الذي ’ يتوّقف
وذلك العطاء
الذي ’ ينضضب
’طراف
أاّيها الوطن المترامي ا أ
أاّيها الوطن المسضتوطن في القلوب
أانت فقط من يبقى حّب ُ
ب
ه وأانت فقط من نح ُ
وتبقين أامي يا الجزائر يا كل ما أاحب

معـ ـ ـاد’ت القل ـ ـوب قلوبن ـ ـا اأ’ع ـ ـّزاء

ابـتـسسـم
^ التقى كّذابان أاحدهما من
’خر من
القطب الجنوبي وا آ
’ول :إانّ البرد
الشضمالي ،فقال ا أ
عندنا كثير لدرجة أانّ النار قد
تجّمدت ،فقال الثاني :أاما البرد
عندنا وصضل إالى درجة أاّننا ’
نسضمع كÓم بعضضنا حتى نضضعه في
الماء السضاخن.

ولكنكم تظلون بدونهم شصيئاً حتى
المعادلة الثاني ـة «»+
المعادلة الثالثـ ـة «÷»
لو لم تكونوا تحبونهم وتجمعكم
شصخصصان.
بهم عÓقة ،فأانا بغيرهم أاسصاوي وهذا أاحد ما ،أانتم بدونه ل
٢=١+١
تسصاوون شصيئًا ،بدونه أانتما صصفر
م
و
م
ع
ى
ل
ع
وهذه المعادلة تنطبق
المعادلة األخي ـ ـرة
١=١÷١
كأانكم لم تكونوا ،فبدونه أانتما
البشصر سصواء من تحبون كثيرا ،اأو
واحدا ً دائماً
شصيء غير مذكور ،فهذه المعادلة
تحبون فقط  ،أاو حتى من ل
وهم أاناسص إاذا اختفوا من
ل يدخل فيها أاحد من الخلق،
يحّبون فأانتم وهم شصخصصان،
ً
حياتكم تأاثرتم بهم كثيرا ،وبكيتم (المعادلة األهم في حياتنا) « :ـ» فهي للّـه وحده ل أاحد معه ،فأانا
وتلك هي معادلة الحياة
عليهم كثيرا ً
بدون الّلـه ل أاسصاوي شصيئًا.
الطبيعية ،فأانا وأانت
٠=١-١

’خر :أاتذهب إالى
^ سضأال أاحدهم ا آ
أامريكا أام تبقى؟ فأاجابه :سضأاذهب
إالى تبقى( .يظن أاّنها دولة).

ل تؤوذ قلباً رق sيوماً عليك ول
تك ّسصر قلمًا نزفت أاحباره حنيناً
إاليك.

اŸيزان

أاكثر شصخصص يسصتحق الحب هو
من يراك حزينا ويأاتي إاليك
بهدف أان يضصحكك وهو يخفي ما
في قلب ألجلك.

العقرب

عندما ل تجد من ينتظر
عودتك اسصتمر بالغياب.

القوسص

هناك صصرخة قوية في روحك
تقول :رواية ُتختم صصفحات ا
بِوثيقة زواج،شصاء من شصاء وأابى من أابى،
فالحب ليسص مكالمة وُفراق.

ا÷دي

الحب والزواج رزق جميل يسصاق
إاليك ،ف Óتجهد نفسصك في
البحث عنه.

الدلو

بعضص األصصوات تود إان لو
ِبإامكانك المبادرة بِإاحتضصانها
لشصدة الطمأانينة التي تبعثها بِداخلك.

ا◊وت

هناك من يرى الحب حياة وهناك
من يراه كذبة ،وكÓهما صصادق
فاألول التقى بروحه ،والثاني
فقدها.
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األربعاء  ١٦نوفم ٢0١٦ Èم
الموافق  ١٥صسفر  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
دولة
افريقية

٤

قهوة

فاه

قارة صسفراء
عمر

والدة

ضسمير
منفصسل ـ م ـ

نبرر
ثلثا أاجل

سض-ر ب-أŒأه ا أ
لسض-هم
م-ب-ت-دئ-أ ب-أ◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصض-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

الح ـ ـ ـ ــل

حميسضي
الفأرسس
الوكألة
ولية تيأرت
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و

ف

ل

ا

الكلمـــــــات:

الفرسس ،الفرق ،الفرار ،الفهد ،الفهم ،الفندق ،الفأأسس ،الفأرسس،
الفرزدق ،الفضضيلة ،الفصضيلة ،الفسضتوك ،الفأيسضبوك ،الفميلية،
الفيلم ،الفيل ،الفيصضل ،الفصضل ،الفق ،Òفأربي ،فلفل ،فÓح،
فحم ،فوق ،فنون ،فسضر ،فسضح ،الفن.

ا’سسم اأ’ول لÓعب في فريق مÓحة حسسين داي

١
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اختبر معلوماتك..
أاي من اأ’سسماء الجزر التي تتصسارع
عليها كندا والدانمارك؟
أا  -جزيرة هانسش
ب -جزيرة اللؤولؤو
ج -جزيرة المرجان

٢

٣

عÓمة
٤

٥

٧

٦

١٢ ١١ ١0 9
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` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6
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` 10

` 11

.

` 5

و

ر

ي

هـ

ا

ر

ف

ل

ا

ج

د

ة

متوسسط
ميدان
الخضسر

مدرب
الخضسر
لـ٢0١٦

كد ـ م ـ

رئيسش
مولودية
بجاية

الحل  /كلمأت متقأطعة

أافقيأ  ) ١اندريه هانيل ردوما ،ينال ،كم،
أامن ،بن ،لن ،نبرر ،أامة ،قديم ،ابي ،اشش،
بي ،ر.ر ،اردني ،رط ،والدي ،راي ،سسبيله،
دانيال أاونيه.
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ف

سش

ا
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للجواب

قمر ـ م ـ
للتمني

٦

يقنط
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سش

أاكاتب
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صش
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٣

موفد

9

ف

ة

ي
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ف

ل

ا

ف

ر

ي

ق

ف

رجاء

عموديأ ) ١ :أاركضش ،يروي ،مدن ،أابريل،
دو ،أامل ،نسسال ،رمانه ،ماء ،ماي ،اسسماره،
بل ،نادر ،ييا ،ال ،يشسير ،الو ،ان ،بم ،نهر،
نبني ،برن ،لين ،ايطالية.
الحل متأهة ا أ
لرقأم

٣٦١ = ٢٣ + ٤٤ + ٤٢ + ٤٦ + ٣9 + ٧٢ + 9٥
الحل  /تسضل وتثقف

ج /سسميت عاصسمة البحرين
«المنامة» بهذا ا’سسم أ’نها كانت
«ملجأا للنوم»
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جواب
وجع

` 11

ا
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ف ضش

ل
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ف
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للنفي

حرف جر

`

شضطب الكلمأت اŸدونة داخل اŸربعأت ‘ جميع الŒأهأت
مع اسضتعمأل أاول وآاخر حرف للكلمة

يغير ـ م ـ

كاتب ـ م ـ

٢

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٥

حرف مكرر

ثلثا اطرب

1

كلمأت سضهمية
كلمة سضر
دردشضة ا◊روف
لعبة ا◊روف

متشسابهة

١

يمرن

قادم ـ م ـ
بحر

اللغز:

دردشسة
لسسهم
اأ

دق ـ م ـ

سسقي
ثلثا مازن

ثلثا طير

لشضأرة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشضأرة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقأم ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصضل على اسضم
اسضم Ÿسضقط رأاسس الشضهيد
علي معأشضي.

٧٢٥

لعب دولي
جزائري

خاصستي

لعبــــة الحـــروف

١٧١٨٤

رقــــــــــم

اÿاسسر

ننطلق من الدائرة
السضوداء ‘ أاعلى
الشضبكة لنصضل إا¤
الدائرة السضوداء
لخرى ،شضرط أان Œمع
ا أ
‘ النهأية  ٤٢٧نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السضر:

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

العدد

23

أافقيا

 ) ١اإلسسم األول لرئيسش الفيفا سسابق،
ضسمير منفصسل
 ) ٢البحر ،بلدية بولية بومرداسش
 ) ٣حرف جر ـ م ـ ،دقيق
 ) ٤لعب دولي سسابق في المنتخب
الوطني «الخضسر» ـ م ـ
 ) ٥يصسرح،
 ) ٦األمين العام السسابق للفيفا
 ) ٧خاصستي ـ م ـ ،حرف أابجدي
 ) ٨مدرب سسابق لشسبيبة القبائل
 ) 9علم
 ) ١0طريقه ،سسقي ،لمسش
 ) ١١نائب سسابق لرئيسش الفاف لكرة القدم.

عموديا
 ) ١عاصسمة أاسسيوية ،جل ـ م ـ ،شستم
 ) ٢وجع ،أاخفى ،نعقد ـ م ـ
 ) ٣حرف جر ،يلحق ،ثلثا يعي
 ) ٤بحر ،تجدها في مبيم ،للتمني
 ) ٥حرف موسسيقى ،ضسمير منفصسل
 ) ٦بلدية بولية سسكيكدة ،مدينة فرنسسية
 ) ٧بواسسطتي ـ م ـ ،لÓسستثناء ،إاله
 ) ٨برد ،للنوم
 ) 9أامية مبعثرة
 ) ١0لÓسستفهام ،سسقي ،والدتي ـ م ـ
 ) ١١حب ،للنصسب ،مسسيلة متفرقة.

إلفجر05.56...............:
موإقيت إلظهر12.32...............:
إلصشلة إلعصشر15.1٨...............:
إلمغرب1٧.39..............:
إلعششـاء19.03................:
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^  16ن- -وف -م :1960 Èأإج Èإل- -رئ -يسس
إلفرنسشي «ششارل ديغول» على إجرإء
إلسش- -ت- -ف- -ت- -اء ح- -ول ت -ق -ري -ر إŸصش‘ Ò
إ÷زإئ-ر ل-ت-ج-نب ح-دوث إن-ه-يار إلسشلطة
إلسش-ت-ع-م-اري-ة بسش-بب إÿسش-ائر إلتي أإ◊قتها
بها إلثورة.

إلطقسس إŸنتظر إليوم و إلغد

عنابة
عنابة
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إلأربعاء  15صشفر  143٨هـ إŸوإفق لـ  16نوفم2016 Èم

مواصسلة ا◊وار Ÿواجهة التهديدات األمنية ‘ اŸتوسسط

ت- -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ب Úال -دول
الأعضساء.
وق- - -ال ‘ الج- - -ت- - -م - -اع« :اإن
ال -ت -ع -اون اŸت -ع -دد الأط-راف
ال- -ذي ي- -ج- -م -ع -ن -ا م -ن خ -لل
ال - -ل - -ق - -اءات ذات اŸسس - -ت- -وى
العا‹ والتمارين واŸوؤ“رات
واŸشس - -اري - -ع ال - -ت - -ي اأث - -ب- -تت
‚اع- -ت- -ه- -ا ،ي- -ع -زز ق -درات -ن -ا

اŸشسÎك - - - -ة ‘ ال - - - -تصس- - - -دي
ل -ل -ت -ه -دي -دات ال -ت -ي ت -ل-وح ‘
فضسائنا ا÷غرا‘ .اإن البعد
اŸقلق للأحداث ا÷ارية ‘
اŸن-ط-ق-ة وان-ع-ك-اسس-ات-ها على
ا÷انب السس- - - -ي - - -اسس - - -ي ،يÈز
اأهمية وضسرورة ا◊فاظ على
م -ك -تسس-ب-ات-ن-ا والسس-ت-م-رار ‘
حوارنا الذي يÎجم تطلعاتنا

إثر عمليات بحث و“ششيط ببلعباسس

اإ ¤الأمن والسستقرار».
يعد اجتماع اللجنة اŸديرة
ال -ث -ا Êم -ن ن -وع-ه ب-ع-د ال-ذي
ان- -ع- -ق- -د شس -ه -ر م -ارسص 2016
ب- -ا÷زائ- -ر ،ويشس -ك -ل ف -رصس -ة
للتطرق ıطط عمل 2016
الذي ” تنفيذه ‘ غالبيته،
وك- -ذا اإن- -ه- -اء ﬂط -ط ع -م -ل
 2017وم- -ن- -اقشس -ة ﬁت -وى

 20°إ÷زإئر

 16°وهرإن

إلثمن  10دج

إللــوإء عـــورة صشـــالح ‘ إلجتمـــاع  23للجنـــة مبــــادرة « 5 + 5دفـــاع»

إلششعب ‘ /إطار ﬂطط
عمل ‘‘ 5+5دفاع‘‘ لـ،2016
–تضشن إ÷زإئر إلتي
تضشمن إلرئاسشة إلدورية
لهذإ إŸنتدى ،يومي 15
و 16نوفم Èإ÷اري
بالنادي إلوطني
للجيشس،إأششغال إلجتماع
إلـ 23للجنة إŸديرة
للمبادرة إلذي يجمع
‡ثلي إلبلدإن إلعششرة
( )10للضشفت Úإلششمالية
وإ÷نوبية للمتوسشط
إلغربي ،ويتعلق إلأمر
با÷زإئر وفرنسشا
و إيطاليا وليبيا ومالطا
وموريتانيا وإŸغرب
وإلÈتغال و إسشبانيا
وتونسس.
نيابة عن الفريق اأحمد ڤايد
صس- -ال- -ح ن- -ائب وزي- -ر ال -دف -اع
الوطني ،رئيسص اأركان ا÷يشص
الوطني الشسعبي ،افتتح اللواء
عورة صسالح مدير العلقات
اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون ب-وزارة
ال - -دف - -اع ال- -وط- -ن- -ي اأشس- -غ- -ال
الج -ت -م -اع ب-ك-ل-م-ة اأك-د ف-ي-ه-ا
اأه -م -ي -ة ال -ل -ق -اءات م -ن اأج-ل

 23°إ÷زإئر

 15°وهرإن

مشس - -روع ال - -ب - -ي - -ان اŸشسÎك
لوزراء الدفاع الذي سسيعرضص
ل -ل -مصس-ادق-ة والإمضس-اء خ-لل
اج- -ت- -م- -اع- -ه- -م ال -ذي ُي -ع -ق -د
ب- -ا÷زائ- -ر ي- -وم  15ديسسمÈ
.2016
يسسمح اللقاء  ،بعرضص اأشسغال
ال-ل-ج-ن-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ل-ك-لية
‘‘ 5+5دف -اع‘‘ واأف-ق ال-ت-ك-وي-ن
ف -ي -ه -ا اإ ¤غ -اي-ة سس-ن-ة ،2020
وك-ذا ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸركز
الأوروم- - -غ- - -ارب - -ي ل - -ل - -ب - -حث
والدراسسات الإسسÎاتيجية (م
اأ م ب د اإ) الذي ُيخصسصص
م - -وضس - -وع ب - -ح - -ث - -ه ال - -ق - -ادم
ل-ل-ت-غÒات اŸن-اخ-ي-ة واأث-اره-ا
على الأمن.
يÎج -م ه -ذا الج-ت-م-اع اإرادة
البلدان الأعضساء على تشسجيع
وت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ف-ي-م-ا ب-ي-نها
ضسمن مبادرة ‘‘ 5+5دفاع‘‘ من
خ -لل ال-نشس-اط-ات اŸسس-ط-رة
سس -ن -وي -ا ،وك -ذا اإرسس -اء ت -ب-ادل
ال- - - -روؤى ح - - -ول الأسس - - -ال - - -يب
وال- -وسس- -ائ -ل اŸوضس -وع -ة م -ن
اأجل Œسسيد الأهداف وتقوية
الشسراكة ‘ ﬂتلف اŸيادين
التي تغطيها اŸبادرة.

لرهاب
إلششعب ‘ /إطار مكافحة إ إ
وإثر عملية بحث و“ششيط ،دمرت
مفرزة مششÎكة للجيشس إلوطني
إلششعبي وعناصشر للدرك إلوطني
يوم  14نوفم ،2016 Èتسشعة ()09
لرهابي Úبسشيدي
ﬂابئ ل إ
بلعباسس/ن.ع.2.
‘ إاط- - - -ار ت- - - -أام Úا◊دود وﬁارب - - -ة
ال -ت -ه-ريب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة ،ضس-ب-ط

بحضشور كبار مسشؤوو‹ إلششرطة وخÈإء أإمنيÚ

اللواء هامل يشسارك ‘ مؤو“ر
مكافحة ا÷رÁـ ـ ـة بأاŸاني ـ ـا

إلششعب /يشسارك اللواء عبد
ال -غ -ن -ي ه -ام -ل اŸدي -ر ال -ع -ام
ل- -لأم -ن ال -وط -ن -ي اب -ت -داء م -ن
ال -ي -وم ‘ ،ف -ع -ال -ي -ات اŸؤو“ر
ال - -دو‹ ل- -ل- -م- -ك- -تب ال–ادي
لـم- -ك- -اف- -حـة الـج- -رÁة ،ال -ذي
سس - -ي- -ع- -ق- -د Ãدي- -ن- -ة م- -اي- -ن- -ز
األŸانية.
ومن اŸنتظر أان يبحث هذا
الجتماع الذي ينعقد بحضسور
ع- - -دد م- - -ن ك- - -ب- - -ار مسس- - -ؤوو‹

الشسرطة وخÈاء أامني ،Úجملة
من اŸسسائل ذات الصسلة بأامن
وحماية اŸواطن واŸمتلكات
وم- -ن- -ه- -ا ب -اÿصس -وصص السس -ب -ل
ال - -ك - -ف - -ي - -ل - -ة بضس - -م - -ان أام - -ن
اÛت- -م- -ع- -ات واسس -ت -ق -راره -ا
وم-ك-اف-ح-ة اإلرهاب والتطرف
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة وت -ع -زي-ز
ال- - -ت - -ع - -اون األم - -ن - -ي ‘ ظ - -ل
اŸسس- -ت- -ج- -دات اإلق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة
الراهنة.

م -ه -اج -را غ Òشس -رع -ي م -ن ج -نسس-ي-ات
إاف -ري -ق -ي -ة ﬂت -ل -ف -ة ،ف -ي -م-ا ” ضس-ب-ط
شس-اح-نة و( )03م-رك-ب-ات رب-اع-ي-ة الدفع
و( )03دراج - -ات ن - -اري- -ة و( )07أاج -ه-زة
للكشسف عن اŸعادن.
من جهة أاخرى ،حجز عناصسر للدرك
الوطني )23( ،قنطارا من مادة التبغ
ب- - -ال- - -وادي و( )39756وح- - - - - -دة م - - - - -ن
اŸفرقعات بورقلة/ن.ع.4.

اŸدرسسـ ـ ـ ـة التطبيقي ـ ـ ـة لألم ـ ـ ـن الوطن ـ ـ ـي بالصسومع ـ ـة تسستقب ـ ـ ـل
فوجا م ـ ـن طلبـ ـ ـ ـة اÛمـ ـ ـع اŸـ ـ ـدرسسي ‘‘كاتب ياسس »Úبالقبـ ـ ـ ـة

إلششعب /إسشتقبلت
إŸدرسشة إلتطبيقية
للأمن إلوطني بالصشومعة
(إلبليدة) أإول أإمسس ،فوجا
ضشم  32طالبا من إلطور
إلثانوي مرفوقÚ
Ãؤوطرين تابع Úللمجمع
إŸدرسشي إÿاصس «كاتب
لطلع
ياسش »Úبالقبة ،ل إ
على ﬂتلف أإقسشام
وهياكل إŸدرسشة.
اسس -ت -ه -ل ب -رن -ام-ج ال-زي-ارة
ب -ت -ع -ري -ف ط -ل -ب-ة اÛم-ع
اŸدرسس- -ي اÿاصص «ك -اتب
ياسس »Úبتاريخ اŸدرسسة ،
 ،ح- - - -يث ق- - - -دمت ل - - -ه - - -م
شسروحات وافية من طرف
إاطارات ﬂتصسة من األمن
ال- -وط- -ن -ي ،ل -ي -ت -م ب -ع -ده -ا
لط-لع ع-لى
م-راف-ق-ت-ه-م ل -إ
ﬂت -ل-ف م-راف-ق اŸدرسس-ة

إششهــــــــــــــــــار
واŸت - -م- -ث- -ل- -ة ‘ ق- -اع- -ات
اŸرور ،ق - -اع - -ة اÙاك- -اة
ل- -لسس -ي -اق -ة ،قسس -م –ق -ي -ق
الشس- -خصس -ي -ة‰ ،وذج ألم -ن
حضس -ري ،مضس -م -ار ت -ع -ل-ي-م
السس - -ي - -اق - -ة وال - -دراج - -ات
ال-ن-اري-ة ،م-ت-حف اŸدرسسة

وك- -ذا ن- -ادي ال- -ف- -روسس- -ي- -ة
لم -ن ال-وط-ن-ي ،ل-ت-خ-ت-ت-م
ل -أ
ال- - -زي- - -ارة ب - -أاخ - -ذ صس - -ورة
تذكارية جماعية.
هذه الزيارة البيداغوجية
ل -ق -يت اسس -ت -حسس -ان -ا وث-ن-اء
ك-بÒي-ن م-ن ط-رف ال-ط-ل-بة

والطاقم اإلداري اŸرافق
ل-ه-م ،ع-ن-د اط-لع-ه-م على
‰وذج ل - -ل- -ت- -ك- -وي- -ن ال- -ذي
ي-خضس-ع ل-ه أاف-راد الشس-رط-ة
خ -لل فÎة ت -ربصس -ه -م‘ ،
سسبيل ضسمان أامن وسسلمة
الوطن واŸواطن.

بعــــد إكتششــــاف ورششــــة لصشناعــــة إلتبــــغ

شسرطة سسطيف –جز  08قناط Òمن الشسمـ ـة اŸقلـ ـدة

إلششعب‚ /حت ق - -وات
الشسرطة بأامن دائرة عÚ
الباي بولية سسطيف ،من
حجز  08قناط Òمن مادة
الشس- -م- -ة ،وه- -ي ال -ع -م -ل -ي -ة
ال -ن -وع -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة خ-لل

أاسس -ب-وع م-ن ت-ف-ك-يك ورشس-ة
لصس - - -ن- - -اع- - -ة ه- - -ذه اŸادة
Ãدي- -ن- -ة ع ÚوŸان ،ك -م -ا
سسمحت العملية من توقيف
شس -خصص مشس -ت -ب -ه ف -ي -ه‘ ،
ال -عشس -ري -ن -ي -ات م-ن ال-ع-م-ر

يتخذ من هذه التجارة غÒ
الشسرعية نشساطا مربحا.
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ن-اج-ح-ة ج-اءت
بعد عمل اسستعلماتي دام
Ÿدة اسس - -ب- -وع م- -ن ط- -رف
ال - -وح - -دات اıتصس - -ة ‘

ﬁارب - - - - - - - - - - - - - - -ة ا÷رÁة
القتصسادية ،كللت بتوقيف
سسيارة ﬁملة بـ  08قناطÒ
م - -ن م - -ادة ال - -ت- -ب- -غ ك- -انت
م -وج -ه -ة ل -ل-ب-ي-ع ‘ السس-وق
اŸوازية.

15°

france prix 1

ا÷يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشش يدم ـ ـ ـ ـ ـر  ﬂ 9ـ ـ ـ ـ ـ ـابئ للإره ـ ـ ـ ـابيÚ
عناصسر الدرك الوطني وحرسص ا◊دود
بتلمسسان/ن.ع ،2.ك -م -ي -ة ضس -خ -م -ة م -ن
ال -ك -ي-ف اŸع-ال-ج ُت-ق-در بـ( )10ق -ن-اطÒ
و( )23كيلوغرام.
..يوقف  20مهاجرإ غ Òششرعي با÷نوب
وبكل من بشسار/ن.ع 3.وجانت/ن.ع4.
وع Úق- - - -زام /ن.ع ،6.أاوق- -فت م -ف -ارز
مشسÎكة للجيشص الوطني الشسعبي ()20

15°

