’فريقية العربية ال 4بما’بو
ممث Óلرئيسص الجمهورية في القمة ا إ

مسضاهل يدعو جبهة البوليسضاريو والمغرب إالى الشضروع في حوار سضياسضي مباشضر
صص 03

إافريقيا تجّدد
دعمها للقضضية
الصضحراوية
اÿميسص  23صسفر  143٨هـ اŸوافق لـ  24نوفم201٦ Èم

العدد1٧191:

الثمن  10دج

صص11/03

france prix

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

’شسغال العمومية
 200مؤوسسسسة أاجنبية في صسالون ا أ

طلعي :الجزائر وجهة اسضتثمارية والظرف المالي لن يعيق النمو
سسويسسرا
تنجز
أاكبر
نفق
وتعّزز
شسراكتها
مع بÓدنا

الصسحافة توّدع أاحد قاماتها

بشضير حمادي
في ذّمة الله

صص 04
تصسوير :ع .تيليوة

صص 24

أاكثر من  10آا’ف حالة إاصسابة نهاية سسبتمبر

الجزائر مجنّدة
للقضضاء على فيروسس
السضيدا
صص05

اسستطÓع
Ãناسسبة اليوم العاŸي
Ÿناهضسة العنف ضسد اŸرأاة

تم ّسسكت بإالغاء قرار التقاعد النسسبي

النقابات المسضتقلة تدعو
إالى اعتصضام أامام البرلمان
صص 05

’ول مرة يقام مركز عمليات بحري
أ
مشسترك بتونسص

القوات البحرية الجزائرية
تشضارك في التمرين البحري
«مرجان »2016 -
صص 24

كأاسص
ا÷مهورية
الدور 32

أاك Ìمن  ٧آا’ف امـرأاة
معنفـة خÓل  ٩أاشضهر

صص 1 4

’ك Èعلى ›ريات النزاع دون حصسانة
الشساهد ا أ

حماية الصضحفي Úأاثناء النزاعات اŸسضلحة ..اأ’بعاد والتطلعات
صص 13/12

مواجهات
واعدة
ومفاجآات
ﬁتملة
صص 19

الخميسس  ٢٤نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٣صصفر ١٤٣٨هـ

أاسضئلة شضفوية
Ãجلسس األمة

02

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

ي -ع -ق -د ›لسص الأم -ة ج -لسض-ة ع-ام-ة،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى السض-اع-ة  10 : 00صضباحا،
ت -خصضصص ل -ط -رح الأسض -ئ -ل -ة الشض-ف-وي-ة
ع -ل -ى وزراء ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع-ات
اÙلية ،الفÓحة والتنمية الريفية والصضيد البحري ،الأشضغال العمومية
والنقل ،والتعليم العا‹.

17191

تبون يسضلم مفاتيح سضكنات
«عدل  »2بخنشضلة

ڤرين ‘ زيارة عمل إا ¤وهران

ي -ق-وم ڤ-ري-ن ،ي-وم السض-بت  26ن -وف -م Èا÷اري ،ب -زي-ارة ع-م-ل اإ ¤ولي-ة وه-ران،
ل Ó-إشض -راف ع-ل-ى ت-دشض ÚاŸق-ر ا÷دي-د لÓ-إذاع-ة اÙل-ي-ة ،واŸرك-ز ا÷ه-وي ا÷دي-د
للتكوين.
كما سضيعطي اإشضارة انطÓق بث برنامج الإذاعة ‘  24سضاعة.

ي -ح -ل وزي -ر السض -ك -ن وال -ع -م -ران ع-ب-د اÛي-د
ت-ب-ون ،ال-ي-وم ،ب-ولي-ة خ-نشض-ل-ة ،ح-يث يشضرف
على تسضليم مفاتيح سضكنات «عدل .»2

..ويÎأاسس ندوة تكوين Ãدرسضة الصضحافة

لقاء تقييمي لقطاع السضكن

يشض-ارك وزي-ر التصض-ال ‘ ال-ن-دوة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-نشض-ط-ه-ا ،يوم الأثن28 Ú
ن -وف -م Èا÷اري ،ال -دك -ت -ور ﬁم -د م -ل -ي -ا Êب -ج-ام-ع-ة وه-ران وب-احث ،ع-ل-ى
السضاعة التاسضعة صضباحا باŸدرسضة العليا للصضحافة وعلوم الإعÓم بÍ
ع -ك -ن-ون ،ب-ع-ن-وان« :وسض-ائ-ل الإعÓ-م واأخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة :ب Úالإدان-ة
واŸسضوؤولية».

ي -ف-ت-ت-ح وزي-ر السض-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة ع-ب-د اÛي-د
ت -ب -ون ،اأشض -غ-ال ال-ل-ق-اء ال-ت-ق-ي-ي-م-ي ل-لسض-داسض-ي الأول م-ن
 ،2016اÿاصص ب -ق -ط -اع -ه ،وي -ج -م -ع م-دي-ري ال-دواوي-ن
ال-ع-ق-اري-ة وال-تسض-ي Òال-ع-ق-اري ،السض-ك-ن ،ال-ت-ج-هيزات
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ت-ع-م Òوالهندسضة اŸعمارية والبناء،
وذلك ي- - - -وم السض - - -بت  26ن- -وف -م Èا÷اري ،ع -ل -ى
السض- -اع- -ة  08 : 00صض -ب -اح -ا ،ب-اŸدرسض-ة ال-وط-ن-ي-ة
لÓإدارة «مولي اأحمد مدغري».

بوضضياف يÎأاسس
اجتماعا جهويا
ببلعبـ ـ ـاسس

بن غÈيت تعاين
مؤوسضسضات تربوية ببجاية

تقوم وزيرة الÎبية الوطنية نورية
ب - -ن غÈيت ،ال - -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل
وت- -ف- -ق- -د اإ ¤ولي -ة ب -ج -اي -ة ،ت -ع -اي -ن
خ Ó-ل -ه -ا ب -عضص اŸوؤسضسض -ات الÎب-وي-ة.
ك- - -م- - -ا Œت - -م - -ع م - -ع الإط - -ارات وك - -ذا
الشضركاء الجتماعي Úللقطاع بهذه الولية.

لقاء حول ﬂاطر األنÎنت

يÎاأسص وزي- - -ر الصض- - -ح- - -ة والسض- - -ك- - -ان
واإصضÓ- -ح اŸسض- -تشض- -ف- -ي- -ات ع- -ب -د اŸالك
بوضضياف ،اŸلتقى ا÷هوي التقييمي لوليات الغرب وا÷نوب الغربي،
ال - -ذي ي- -ن- -ظ- -م ب- -ولي- -ة سض- -ي- -دي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسص ،ال- -ي- -وم ع -ل -ى
السض - - - - - -اع- - - - - -ة 08 : 30
صض -ب -اح -ا ،ب -ق -اع-ة
تشض- - - - - - - - -رف وزي- - - - - - - - -رة
اÙاضضرات
ال- - -تضض- - -ام- - -ن ال- - -وط- - -ن - -ي
.
بالولية
والأسض - -رة وقضض- -اي- -ا اŸراأة

اŸؤو“ر اŸغاربي
السضادسس حول طب الكلى

ي-ن-ظ-م يومي  26و 27نوفمÈ
ا÷اري ع-ل-ى السض-اع-ة ال-ت-اسض-عة
صض - -ب - -اح - -ا ،ب- -ف- -ن- -دق الأوراسض- -ي،
تنظم وزارة الشضباب والرياضضة ،بالتنسضيق مع مكتب اليونيسضيف با÷زائر ،لقاء
لنÎنت دون اŸوؤ“ر اŸغ - -ارب- -ي السض- -ادسص ح- -ول
لطفال والشضباب من ﬂاطر اسضتعمال ا أ
شضبابيا حول موضضوع «حماية ا أ
طب ال- -ك- -ل- -ى ،اŸصض- -ادف ل -ل -م -وؤ“ر
مراقبة».
اللقاء يحضضره نحو  ٥0شضابا وشضابة ،اليوم ،ابتداء من السضاعة  14:00بعد الزوال .ال -وط-ن-ي  23ل -طب ال -ك -ل-ى ،ح-يث
يتطرق اŸوؤ“ر اإ ¤وضضعية واآفاق
زرع ال-ك-ل-ى ب-اŸن-ط-قة اŸغاربية
وت -ط -ور ال -ت -ك -ف-ل ب-ذوي
Óمازيغية ووزارة العدل ،منتدى وطنيا تكوينيا وإاعÓميا ال- -قصض- -ور ال- -ك- -ل -وي
تنظم اÙافظة السضامية ل أ
ل-ف-ائ-دة مسض-ت-خ-دم-ي ق-ط-اع ال-ع-دال-ة ،ال-يوم ،ابتداء من السضاعة  09.30صض-باحا ،بقاعة بهذه اŸنطقة.
اÙاضضرات Ûلسص قضضاء ا÷زائر.

منتدى تكويني Ÿسضتخدمي قطاع العدالة

تسضليم جائزة مكافحة العنف
ضضد اŸرأاة

م -ون -ي -ة مسض -ل -م ،ع -ل -ى
م- - - -راسض - - -م تسض - - -ل - - -ي - - -م
ا÷ائ - -زة ال - -وط - -ن- -ي- -ة
Ÿك-اف-ح-ة ال-ع-ن-ف ضضد
اŸراأة م - - -ن اŸن- - -ظ- - -ور
ال-ق-ان-و ،Êال-ي-وم ،ع-ل-ى السض-اع-ة  13 : 30ظهرا،
باŸكتبة الوطنية با◊امة.

إاسضÎاتيجية الثورة
التحريرية ‘ ›ابهة ا◊لف األطلسضي

منتدى رواد القراءة

لطÓ-ق ال-رسض-م-ي ل-ل-مشض-روع ال-ث-ق-ا‘
ي -ت -م ا إ
«م -ن -ت -دى رواد ال-ق-راءة» بشض-ك-ل-ه ال-ع-م-ل-ي
واŸوجه للجمهور ،ليتناول موضضوع «‘
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ني للمجاهد ،بالتنسضيق ذك -رى ن -وف -م ...Èم -ن ال -ت -ح -ري -ر إا¤
م - -ع م - -دي - -ري - -ات اÛاه - -دي- -ن واŸت- -اح- -ف ال - -ت- -ط- -وي- -ر» ،وذلك ي- -وم السض- -بت 26
ينعقد لقاء وطني حول فرط الوزن والسضمنة تنظمه وزارة الصضحة والسضكان وإاصضÓح
ا÷ه-وي-ة :خ-نشض-ل-ة ،ت-ي-زي وزو ،اŸدية ،ن-وف-م Èا÷اري ،ب-اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ية
لطعام بعÚ
اŸسضتشضفيات ،يوم السضبت  26نوفم Èا÷اري ،باŸدرسضة العليا للفندقة وا إ
تلمسضان وبسضكرة ‘ ،إاطار عملية جمع ا◊ام -ة ،اب-ت-داء م-ن السض-اع-ة 09:00
البنيان ،بداية من السضاعة  08:00صضباحا.
شض - -ه- -ادات اÛاه- -دي- -ن واÛاه- -دات ،صضباحا.
اللقاء ا÷ماعي اŸوسضع  ،110اليوم،
ب- -داي- -ة م -ن السض -اع -ة  14:00بعد
لمن الوطني ،ندوة إاعÓمية الزوال.
يحتضضن منتدى ا أ
Ãن-اسض-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي Ÿن-اهضضة العنف خصضصص ال- - - -ل- - - -ق- - - -اء Ÿوضض- - - -وع
ضض-د اŸرأاة ،ي-نشض-ط-ه-ا إاط-ار م-ن وزارة ال-تضض-ام-ن «إاسضÎات - - -ي- - -ج- - -ي- - -ة ال- - -ث- - -ورة
لم Úال -ع -ام ل -ل -ح -رك -ة الشض -ع -ب -ي-ة ع-م-ارة ب-ن
يÎأاسص ا أ
لسض-رة وقضض-اي-ا اŸرأاة ،رف-ق-ة إاط-ار ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة وخ- -ط -ط -ه -ا
ال -وط-ن-ي وا أ
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مسض- -ؤوول وﬂتصص م- -ن م- -دي- -ري -ة الشض -رط -ة ال- -ت- -ك- -ت- -ي- -ك- -ي- -ة Ûاب- -ه -ة
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الثقافة م
ت - - - -رسض- - - -ان- - - -ة ا◊ل- - - -ف
ال -قضض-ائ-ي-ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السض-اع-ة 09:00
من السضاعة  09.00صضباحا.
لطلسضي».
ا أ
صض-ب-اح-ا ،ب-اŸدرسض-ة ال-عليا للشضرطة
لم-ن-كم»
ت-ك-ون حصض-ة « أ
علي تونسضي ،ا÷زائر.
التي تعنى بالسضÓمة اŸرورية
Óم-ن ال-وط-ن-ي،
لذاع-ي ل -أ
ضض -م -ن ال -فضض-اء ا إ
لذاعية
التي تبث على اŸباشضر ع Èأامواج القناة ا إ
سضجل ،صضباح أامسص ‘ ،حدود السضاعة العاشضرة والنصضف ببلدية أاولد عدي لقبالة ،شضرق عاصضمة ا◊ضضنة اŸسضيلة ،هزة
لو ،¤مسض -اء ال -ي -وم م -ن  16:00إا 17:00 ¤مسضاء،
ا أ
أارضضية بقوة  3.9درجات على سضلم ريشض.Î
ت -ف -اع -ل -ي -ة م -ع اŸسض-ت-م-ع ÚواŸسض-ت-م-ع-ات ،ل-ل-رد ع-ل-ى
وبحسضب ما أافاد به مركز البحث ‘ علم الفيزياء الفلكية وا÷يوفيزياء ،فإان مركز الهزة حدد حوا‹  03كلم شضمال شضرق
تسض -اؤولت -ه -م وانشض -غ -الت -ه -م ‘ ›ال السض Ó-م -ة ،م-ع
بلدية أاولد عدي لقبالة.
ع -رضص حصض -ي -ل -ة ح -وادث اŸرور ب -ق-ط-اع اخ-تصض-اصص
لعÓم والتصضال Ãصضالح مديرية ا◊ماية اŸدنية لولية اŸسضيلة ،عدم وجود أايّ خسضائر
من جانبها أاكدت خلية ا إ
لسضبوع.
لمن الوطني لهذا ا أ
ا أ
تذكر .أاما سضكان بلدية أاولد عدي لقبالة فقد هرعوا خارج Úمن اŸنازل خوفا من تداعيها عليهم.

لقاء وطني حول فرط الوزن والسضمنة

ندوة حول مناهضضة العنف
ضضد اŸرأاة

بن يونسس يÎأاسس Œمع ـ ـ ـ ـا
شضعبيـ ـ ـ ـ ـا بقسضنطين ـ ـ ـة

حصض ـ ـة «ألمنكم»
ترد على انشضغالت
اŸسضتمعـ ـ ـ ـ ـÚ

هزة أارضضية ببلدية أاولد عدي لقبالة ‘ اŸسضيلة

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

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

»æWh

الخميسس  2٤نوفمبر  201٦م
الموافق لـ  23صسفر  1٤3٨هـ

‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية ‘ القمة الفريقية العربية الÃ 4البو

مسساهل يدعو جبهة البوليسساريو واŸغرب
ا ¤الشسروع ‘ حوار سسياسسي مباشسر

دع - - - - -ا وزي - - - - -ر الشس- - - - -ؤوون
لفريقي
اŸغاربية وال–اد ا إ
وج -ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب-ي-ة،
ع- -ب- -د ال -ق -ادر مسس -اه -ل أامسس
Ãالب-و ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اريو
واŸغ - - - - -رب إا““ ¤الشس- - - - -روع ‘
حوار سسياسسي مباشسر للسسماح
ل-لشس-عب الصس-ح-راوي ب-ت-ق-رير
مصسÒه وفقا للوائح وقرارات
ل· اŸتحدة““.
ا أ

كما أاشساد مسساهل ‘ كلمته Ãناسسبة
إان -ع -ق-اد ال-ق-م-ة الف-ري-ق-ي-ة-ال-ع-رب-ي-ة
ال -راب -ع -ة ،ال-ت-ي يشس-ارك ف-ي-ه-ا ‡ثÓ-
لرئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز
ب - -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ب«اŸوق- -ف ال- -ث- -ابت
للمجموعة الفريقية الداعم للقضسية
الصسحراوية““.
وأاضساف أان هذا اŸوقف ““مكن من
إافشسال مناورات بعضس األطراف غÒ
اإلفريقية التي حاولت فرضس وجهة
نظرها““.
ب- -خصس- -وصس األزم -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا أاشس -ار
السس -ي -د ع -ب-د ال-ق-ادر مسس-اه-ل ا ¤أان
““ا÷زائ-رم-اف-ت-ئت م-ن-ذ ب-داية األزمة
‘ هذا البلد الشسقيق تسسانده لتجاوز
ﬁنته من خÓل الدعوة إا ¤اللجوء
إا ¤اŸقاربة السسياسسية القائمة على
ا◊وار الشس- - -ام - -ل ب Úك - -ل أاط - -ي - -اف
الشسعب
ال -ل-ي-ب-ي و ت-ب-ن-ي اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة
ون -ب -ذ ال -ع -ن-ف ب-ه-دف ا◊ف-اظ ع-ل-ى
السسÓ-م-ة الÎاب-ي-ة ل-ل-ي-ب-ي-ا وسس-ي-ادت-ه-ا
وانسسجامها الوطني““.
وأاك- -د ال- -وزي- -ر ““إاضس- -طÓ- -ع ا÷زائ- -ر
Ãسس -ؤوول -ي -ات -ه -ا ك -ف -اع-ل أاسس-اسس-ي ‘
اŸن- -ط- -ق- -ة م- -ن أاج -ل إاح Ó-ل األم -ن
والسسÓم وتفادي نشسوب النزاعات من
خÓ- - - - -ل ا◊وار الشس- - - - -ام - - - -ل وا◊ل
السسياسسي واŸصسا◊ة الوطنية““.
وبشسأان األزمة ‘ سسوريا أاكد السسيد
مسساهل أان ““موقف ا÷زائر الثابت
يدعو إا ¤الدفع باÛهودات Œاه
ا◊ل السس -ل -م -ي وت -غ -ل-يب ل-غ-ة ا◊وار
وت- -ب- -ن- -ي اŸصس- -ا◊ة ال- -وط- -ن- -ي -ة بÚ
السسوري Úكبديل وحيد لتسسوية هذه
األزم - -ة وم- -ك- -اف- -ح- -ة اإلره- -ابÃ ،ا
يحفظ وحدة وسسÓمة سسوريا ويكفل

احÎام اختيار الشسعب السسوري““.
كما جدد مسساهل باŸناسسبة تأاكيده
““مسس - - - -ان- - - -دة ا÷زائ- - - -ر ل- - - -لشس- - - -عب
الفلسسطينيمن أاجل ‡ارسسة حقوقه
اŸشس-روع-ة وإاق-ام-ة دول-ت-ه اŸسس-ت-قلة
وعاصسمتها القدسس الشسريف““.

ا÷زائر أاولت ““أاهمية قصسوى““
لعمقها ا’سسÎاتيجي العربي
واإ’فريقي
أاكد وزير الشسؤوون اŸغاربية وال–اد
اإلف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة،
عبد القادر مسساهل ،أامسس من مالبو
(غ -ي -ن -ي-ا السس-ت-وائ-ي-ة)ع-ل-ى ““األول-وي-ة
القصسوى““ التي أاولتها ا÷زائر منذ
السستقÓل ا ¤عمقها السسÎاتيجي
العربي والفريقي.
وأاوضس- -ح مسس- -اه- -ل ‘ م- -داخ- -ل- -ة ل- -ه
Ãن-اسس-ب-ة إان-ع-ق-اد ال-ق-م-ة الف-ريقية-
ال-ع-رب-ي-ة ال-راب-ع-ة ،ال-ت-ي يشسارك فيها
‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ،أان ا÷زائ-ر ““أاولت م-ن-ذ
اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا أاه-م-ي-ة قصس-وى ل-ع-م-ق-ه-ا
السسÎاتيجي العربي والفريقي““.
وأاضساف ‘ هذا الصسدد بأان ا÷زائر
““ ⁄ت - - -ت - - -وان ‘ ت - - -ق - - -د Ëال- - -ع- - -ون
واŸسس - -اع - -دة Ÿد جسس- -ور اإلي- -خ- -اء

والتضسامن مع دول القارة الفريقية
وال -ع -ا ⁄ال-ع-رب-ي““ ،م-ؤوك-دا ““ح-رصس-ه-ا
ع -ل -ى دع -م آال -ي -ات ال -ت -ع-اون ال-ع-رب-ي
والف -ري -ق-ي وت-ن-ف-ي-ذ اسسÎات-ي-ج-ي-ات-ه
وخطط عمله بتسسخ Òكافة الوسسائل
والمكانيات اŸتاحة““.
ففي ›ال التنمية البشسرية والتكوين
ا÷امعي  -يقول السسيد مسساهل -
““ق- - - - -دمت ا÷زائ- - - - -ر آالف اŸن - - - -ح
ال -دراسس -ي -ة سس -ن -وي -ا ل -ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة
األف-ارق-ة وال-ع-رب ،ح-يث ت-ك-ون م-ن-ذ
السس-ت-قÓ-ل ‘ اŸع-اه-د وا÷ام-عات
ا÷زائرية ما يتجاوز  ٦5.000طالب
إاف- - -ري- - -ق- - -ي““ ،مشسÒا ا““ ¤اع- - -ت - -زاز
ا÷زائ -ر ب -إاسس -ه -ام ه-ؤولء ال-ط-ل-ب-ة ‘
ت -ن -م -ي -ة ب -ل -دان -ه -م Ãا اك-تسس-ب-وه م-ن
خÈات ‘ ا÷زائر““.
وت - -اب- -ع ب- -ن مسس- -اه- -ل ب- -أان ا÷زائ- -ر
““ان -خ -رطت ‘ ب -رام-ج ت-ن-م-وي-ة ع-ل-ى
اŸسس - -ت - -وي Úال - -ث- -ن- -ائ- -ي واŸت- -ع- -دد
األطراف ‘ شستى اÛالت ا◊يوية
األخرى التي تشسمل اŸوارد اŸائية
والزراعة والبنى التحتية ،بالضسافة
إا ¤تبادل اÈÿات وإابرام اتفاقيات
لتسسهيل تدفق
األم - -وال وح - -ري - -ة ت - -ن - -ق - -ل السس - -ل- -ع
واÿدمات واألشسخاصس““.
من جهة أاخرى  -يضسيف الوزير -

““تتطلع ا÷زائر إا ¤تكثيف الÈامج
الثÓثية بفضسل اŸوقع السسÎاتيجي
الذي تتمتع به كبوابة إلفريقيا من
خÓ-ل اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا وال-تي
تؤوثر بصسفة ملموسسة على الندماج
الق- -ل- -ي -م -ي م -ث -ل ال -ط -ري -ق ال -ع -اب -ر
ل- -لصس- -ح- -راء ال- -ذي ي- -رب- -ط ا÷زائ- -ر
بÓ- -غ- -وسس وك- -ذا وان -ط Ó-ق مشس -روع
ميناء الوسسط الذي من شسأانه تسسهيل
ت- -ن- -ق -ل ال -بضس -ائ -ع وتشس -ج -ي -ع ق -ط -اع
اÿدم - -ات وج - -لب السس - -ت- -ث- -م- -ارات
األجنبية للقارة الفريقية““.
و‘ هذا الشسأان ،ذكر السسيد مسساهل
ب -أان ا÷زائ -ر ““وع-م Ó-ب-ه-ذه ال-ن-ظ-رة
السستشسرافية ،سستحتضسن يومي  3و5
ديسس -م ÈاŸق -ب -ل م -ن -ت -دى اف -ري -ق-ي-ا
لÓ- -سس- -ت -ث -م -ار واألع -م -ال ،األول م -ن
نوعه،
حيث سسيجمع ‡ثل Úعن ا◊كومات
وك- - -اف- - -ة الشس- - -رك - -اء الق - -تصس - -اديÚ
وال -ف -اع -ل Úب -ه -دف ت -نسس-ي-ق ا÷ه-ود
ل -ل -ن -ه -وضس ب-السس-ت-ث-م-ار ‘ اف-ري-ق-ي-ا
وتعزيز اŸبادلت التجارية بالتعاون
م - -ع ال- -ق- -ط- -اع اÿاصس Ãا ي- -ح- -ق- -ق
الندماج القتصسادي““.

حريصسة على تعزيز التعاون
ا’قليمي والدو‹ ‘ مكافحة
اإ’رهاب
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،أاك -د ال -وزي-ر أان
ا÷زائر ““انطÓقا من حرصسها على
توطيد التعاون القليمي والدو‹ ‘
›ال م- -ك- -اف- -ح- -ة الره- -اب ،ب- -ذلت
قصسارى جهدها ‘ مسساعدة الدول
اإلف-ري-ق-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة م-ن أاجل تعزيز
ق-درات-ه-ا وت-ب-ادل اŸع-لومات للقضساء
على الرهاب واحباط ﬂططاته““.
كما عملت ا÷زائر ‘ هذا اÛال
ع- -ل- -ى ““ت- -ع- -زي- -ز األم- -ن ع Èا◊دود
للتصسدي ألشسكال ا÷رÁة اŸنظمة
وت- - -ه - -ريب األسس - -ل - -ح - -ة واıدرات
والŒار ب -ال -بشس -ر ال -ت -ي ل -ه-ا عÓ-ق-ة
م - - -ؤوك - - -دة ‘ “وي - - -ل ا÷م- - -اع- - -ات
الرهابية ،كما –تضسن مقرات كل
م -ن اŸرك -ز اإلف -ري -ق -ي ل -ل -دراسس -ات
والبحوث حول اإلرهاب وأافريبول.

إافريقيا Œدد Ãا’بو دعمها للقضسية الصسحراوية

ج -ددت اف -ري -ق -ي -ا أامسس Ãالب -و دع-م-ه-ا
للقضسية الصسحراوية مؤوكدة من خÓل هذه
ال -رسس -ال -ة السس -ي-اسس-ي-ة ““ال-ق-وي-ة وال-واضس-ح-ة““
“سس -ك -ه -ا ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى وح -دة صس -ف -وف -ه-ا
وانسس- -ج- -ام- -ه -ا ضس -د ك -ل ﬁاول -ة ت -ه -دف إا¤
افشسالهما.
فشسلت اŸناورات اŸتكررة والضسغوط اŸمارسسة
من طرف اŸغرب على حلفائه ‘ ﬁاولة منه
لقصس- -اء ا÷م- -ه- -وري- -ة الصس- -ح- -راوي- -ة م -ن ال -ق -م -ة
الفريقية  -العربية الرابعة اŸنعقدة منذ الثÓثاء
بعاصسمة غينيا السستوائية أامام اŸوقف ““ الصسارم
وا◊ازم““ للدول اإلفريقية الرافضس لتقبل أاجندة ل
يتماشسى ومواقفها التقليدية.
وبالفعل اتفقت الدول الفريقية بالجماع على أان
““القيم واŸبادئ التي –كم ال–اد الفريقي ثابتة
وغ Òقابلة للتفاوضس إاطÓقا““ كما أاكدت “““سسكها““
Ãبادئ التضسامن الفعال مع الشسعوب التي تناضسل
من أاجل –ررها وكذا من أاجل اسستكمال مسسار
تصسفية السستعمار بافريقيا.

و‘ هذا السسياق أاوضسحت رئيسسة مفوضسية ال–اد
الف -ري -ق -ي دلم-ي-ن-ي زوم-ا ق-ائ-ل-ة ““سس-ن-واصس-ل دع-م
الشس- -ع -ب Úال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي والصس -ح -راوي إا ¤غ -اي -ة
اسسÎجاع حقوقهما الوطنية““.
وبالرغم من العمل الدعائي الذي يقوم به اŸغرب
Óيحاء بأان افريقيا
على أاك Ìمن صسعيد منذ أاشسهر ل إ
منقسسمة حول قضسية الصسحراء الغربية إال أانه تلقى
هذه اŸرة ردا قاسسيا Ãالبو جاء بفضسل التجند
والدعم الكبÒين من قبل الدول الفريقية لصسالح
م -ك -ان -ة ووضس -ع ا÷م -ه -وري -ة الصس -ح -راوي -ة ك -عضس-و
مؤوسسسس ‘ ال–اد الفريقي.
وقد تأاكد هذا اللتزام مع توسسعه إا ¤جميع الدول
األعضساء ‘ ال–اد الفريقي Ãا فيها ا◊لفاء
التقلييدين للمغرب.
وبالفعل فمن ب Úدول ا÷امعة العربية انسسحبت
أاربع دول خليجية فقط (العربية السسعودية وقطر
والمارات اŸتحدة والبحرين) اضسافة إا ¤األردن
م-ن أاشس-غ-ال ال-ق-م-ة ل-ت-ج-د ا÷ام-ع-ة ال-ع-ربية نفسسها
‡ثلة بثلثي أاعضسائها و ⁄يؤوثر هذا النسسحاب
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لوح يÈز مسسار إاصسلحات قطاع العدالة با÷زائر
لخ-ت-ام،
يشس -ارك وزي -ر ال -ع -دل ،ح-اف-ظ ا أ
ال- -ط- -يب ل- -وح ال- -ي- -وم ‘ أاع- -م -ال ال -دورة 32
Ûلسس وزراء العدل العرب ،اŸقرر عقدها
لم - -ان - -ة ال- -ع- -ام- -ة ÷ام- -ع- -ة ال- -دول
Ãق - -ر ا أ
العربية ،بالقاهرة.
ي -تضس -م -ن ج -دول أاع -م-ال ه-ذه ال-دورة م-واضس-ي-ع ه-ام-ة
Óره-اب-يÚ
ك -م -ك-اف-ح-ة اإلره-اب و Œر Ëدف-ع ال-ف-دي-ة ل -إ
والقرصسنة البحرية والسسطو اŸسسلح وجرائم الفسساد ،كما
سسيناقشس اÛلسس إا ¤جانب ذلك ﬁاور أاخرى تتعلق
ب«ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-ع-رب-ي وت-وح-يد التشسريعات العربية
وكذا القانون العربي لÓسستثمار““ ،يوضسح بيان للوزارة.
ك -م -ا سس -ي -ت -ط -رق اÛلسس ب-ال-دراسس-ة إا ¤مشس-اري-ع
بروتوكولت عربية تخصس ““مكافحة الŒار بالبشسر
و م -ن -ع و م -ك -اف -ح-ة ال-ق-رصس-ن-ة ال-ب-ح-ري-ة والسس-ط-و
اŸسسلح وا◊د من انتشسار األسسلحة ‘ اŸنطقة
العربية““ ،فضس Óعن مشساريع اتفاقيات عربية تتعلق
ب«ت-ن-ظ-ي-م ن-ق-ل وزراع-ة األعضس-اء وم-ن-ع وم-كافحة

على ›رى األشسغال التي “ت ‘ كنف الهدوء
وال -وح -دة وال -تضس -ام -ن ال -ت -ي ت-ؤوسسسس م-ب-ادئ وق-ي-م
افريقيا.
ومن خÓل اŸوقف الداعم للقضسية الصسحراوية
أارادت اف -ري -ق -ي -ا ت -وج -ي -ه رسس -ال -ة سس -ي -اسس-ي-ة ق-وي-ة
وواضسحة من خÓل تأاكيدها على “سسكها با◊فاظ
على وحدة صسفوفها ضسد كل ﬁاولة تهدف إا¤
زعزعتها.
يذكر أان وزير الشسؤوون اŸغاربية وال–اد الفريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل مثل
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ القمة
الفريقية  -العربية الرابعة.

موقع وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ‘ حلة جديدة

اآ’نية ‘ اŸعلومة ..واÿدمة السسريعة

ظ-ه-ر م-وق-ع وزارة ال-داخ-ل-ية وا÷ماعات
اÙل- -ي- -ة ‘ ح- -ل- -ة ج- -دي- -دة وﬁت- -وى ث -ري
لح-داث و
لن-ي-ة ‘ ت-ن-اول ا أ
ي -ع -ت -م -د ع -ل -ى ا آ
ال - -ف - -وري - -ة ‘ ع - -رضس اÿدم - -ات اŸب - -اشس- -رة
وال- -ت- -واصس- -ل ال- -ي- -وم- -ي م- -ع ال- -وزارة ل- -ط -رح
النشسغالت دون أاي حواجز تذكر.

جمال أأوكيلي

ه -ذا ال -فضس -اء اإلل -كÎو ÊاŸف -ت-وح ي-ت-وج-ه إا ¤ك-ل
اŸواطن Úمهما كان مسستواهم ،لطÓعهم على
آاخر اŸسستجدات فيما يتعلق باألخبار واŸعلومات
وحتى التحاور مع خÓيا السستماع
Œاه م -ا ي -ن -ق-ل-ه اŸتصس-ل Úب-األع-وان
على رقم « »11 .00الذي وضسع حديثا
الذي تقدر عدد مكاŸاته اإ ¤أاكÌ
من مليون هذا الرقم يحمل العديد
م -ن ال -دللت أاه -م-ه-ا ع-نصس-ر ال-ث-ق-ة
Œاه مؤوسسسسات الدولة.
وقد جاء اŸوقع جذابا من ناحية
اŸت-اب-ع-ة ،ك-ون-ه اع-ت-م-د ع-ل-ى قاعدة
ذهبية ل توجد ‘ نظÒته األخرى،
أال وهي أان كل العناوين القارة تفتح
Ãجرد النقر عليها ،ول يرد عليك بالرفضس أاو
كتابة عبارة «موقع ‘ طور اإل‚از» كما هو موجود
لدى الكث.Ò
وإانطÓقا من هذا اإللتزام Œاه اŸواطن بداخل
ا÷زائ -ر وخ -ارج -ه -ا ،ف -إان م -ع-دي اŸوق-ع وضس-ع-وا
ق -راب-ة  30ع -ن -وان -ا ع -ب -ارة ع -ن راب -ط ح-ي-وي بÚ
اŸرسسل واŸتلقي ،لتنشسأا تلك العÓقة التفاعلية
ب Úالطرف ‘ Úالتكفل بالرسسالة ،والتي تسسمى
اليوم بالشسكوى وغÒها من اŸصسطلحات ا÷ديدة.
ودعما لذلك ،فإان الحÎافية تÈز بقوة هنا من
خ Ó-ل مسس -اي -رة األخ -ب -ار ا÷دي -دة ،اŸوج -ه-ة إا¤
ا÷م - -ي - -ع سس- -واء اŸواط- -ن أاو مسس- -ؤوو‹ ال- -ولي- -ات
والبلديات وقطاعات أاخرى .و‘ هذا السسياق فإان

هناك تفاع Óمع هذا التصسميم ا◊ديث شسكÓ
ومضسمونا ،من قبل الذين ” اسستطÓع رأايهم ‘
ذلك فخانة جيد بلغت  ٪٦1 ،٦ومتوسسطة بـ ٪30 ،3
وبدون رأاي .٪٧ ،٦
وهذا دليل قاطع على أان اŸوقع زاره عدد هائل
Óرت-ف-اع م-ن حÚ
م -ن ال -ن-اسس وال-نسس-ب-ة م-رشس-ح-ة ل -إ
آلخ -ر ،وسس -تصس -ل إا ¤سس -ق -ف ق-ي-اسس-ي إاذا م-ا ق-ورن
بالفÎة القصسÒة من ظهوره ،فهناك من الروابط
ما أاحتفظ بها نظر لطبيعتها التقنية اÙضسة،
كانت موجودة سسابقا ،إال أان هناك رؤوية مهنية
وعزÁة لدى مسسؤوو‹ وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙل -ي -ة ‘ وضس-ع م-وق-ع م-ت-ك-ام-ل ي-ؤودي خ-دم-ات
يرغب فيها اŸواطن يوميا ،ويبقى معلقا بها نظرا
Ÿا –مله من معطيات ل يجدها ‘
اŸصسالح األخرى ،التي يذهب إاليها
لتسسوية وثائقه بسسبب الضسغط الذي
ينجم عن التعامل مع حالت معينة،
وال- -ت- -ي ت- -ت- -ط- -لب ال -ك -ث Òم -ن ا◊ذر
واليقظة.
وه- -ك -ذا ف -إان اŸن -ط -ق ا÷وه -ري ‘
ع -م -ل ه -ذا اŸوق-ع ه-و ال-ت-واصس-ل م-ع
اŸواطن وهذا بوضسع –ت تصسرفه
كل اÿدمات اŸطلوبة ،بدءا من اإلصسغاء إاليه إا¤
غاية الوثائق دون تكليف نفسسه عناء التنقل إا ¤عÚ
اŸكان.
وإا‰ا ي -ق -وم ب -ذلك م -ن ب -ي -ت -ه (م -لء السس -ت -م-ارات
وسسحب أاوراق معينة) وغÒها ،كما أان هناك إاتصسال
ب- -السس- -ي -د اŸف -تشس ال -ع -ام ،ع ÈالÈي -د اإلل -كÎوÊ
ووضس- - -ع رق - -م 1٤ Úل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن -ي-ة و 15٤٨
للشسرطة.وبالتوازي مع ذلك ،فإان األحداث الكÈى،
فارضسة نفسسها على اŸوقع من خÓل النشساطات
التي يقوم بها وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
السسيد نورالدين بدوي ،والتذك Òبأاهم القرارات
اŸتخذة ،وكذلك ما توج لقاء ا◊كومة الولة من
توصسيات هامة لصسالح ا÷ماعات اÙلية.

التواصسل اŸباشسر
مع اŸواطن..
واإ’سستماع
’نشسغا’ته

لعÓم العرب
›لسس وزراء ا إ

دورات خاصسة لإلعلمي Úحول كيفية التعاطي مع قضسايا اإ’رهاب

لعÓ- - -م ال- - -ع - -رب
ط- - -الب ›لسس وزراء ا إ
لذاعات العربية بوضسع خطة لعقد
ا–اد ا إ
ورشس ع- -م- -ل ودورات خ -اصس -ة ل -ل -م -ح -رري -ن
لع Ó- -م- -ي ‘ ÚاÛال السس- -م- -ع- -ي واŸرئ- -ي
وا إ
لل -كÎو Êح -ول ك -ي -ف -ي -ة ال -ت -ع -اط -ي م -ع
وا إ
لرهاب ومعا÷تها.
أاحداث ا إ
ك -م -ا ط -الب اŸك -تب ال -ت -ن -ف -ي -ذي Ûلسس وزراء
اإلعÓم العرب ‘ ختام دورته السسادسسة أامسس Ãقر
ا÷امعة العربية ‘ القاهرة من األمانة العامة
للجامعة تعميم اŸسسودة النهائية ÿارطة الطريق
اإلعÓمية العربية لتنفيذ أاجندة التنمية اŸسستدامة
 2030إلبداء اÓŸحظات “هيدا لرفعها للدورة
اŸقبلة لوزراء اإلعÓم العرب إلقرارها.
ورحب بإانشساء ا–اد إاذاعات الدول العربية ألكادÁية
متطورة للتدريب اإلعÓمي Ãقر ال–اد لÓسستفادة
منها ‘ ›ال التدريب على التنمية اŸسستدامة ونشسر
الوعي Ãتطلبات هذا اŸشسروع ا◊يوي.

وتابع اŸكتب التنفيذي Ûلسس وزراء اإلعÓم
العرب اÿطة ا÷ديدة للتحرك اإلعÓمي العربي
‘ اÿارج وطالب من األمانة العامة للجامعة
ال -ع -رب -ي -ة وب-ع-ث-ات-ه-ا ‘ اÿارج م-واصس-ل-ة ال-ت-ح-رك
اإلع Ó-م -ي ع-ل-ى السس-اح-ة ال-دول-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز الصس-ور
اإليجابية للعرب واŸسسلم.Ú
وبشس-أان ال-ت-ط-ورات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸؤوسسسس-ة ال-عربية
لÓتصسالت الفضسائية (عرب سسات) أاطلع اŸكتب
ال -ت-ن-ف-ي-ذي ع-ل-ى ت-ق-ري-ر وت-وصس-ي-ات ف-ري-ق اÈÿاء
اŸع -ن -ي ب -وضس -ع اÿط -وات الÓ-زم-ة م-ن ال-ن-واح-ي
الفنية والتشسريعية والقانونية لوقف بث القنوات
الفضسائية التي تسسيء ألية دولة عربية.
وكلف اŸكتب التنفيذي Ûلسس وزراء اإلعÓم
العرب األمانة العامة ÷امعة الدول العربية بتعميم
وثيقة ““مباديء اسسÎشسادية لتنظيم البث الفضسائي
اإلذاعي والتليفزيو ‘ ÊاŸنطقة العربية““ على
الدول األعضساء لÓسسÎشساد بها.

ا÷زائر-الشسيلي

فرصص اأ’عمال وا’سستثمار ‘ صسلب ملتقى بسسنتياغو

شس- - -ارك وف - -د م - -ن اŸت - -ع - -ام - -ل Úالق - -تصس - -اديÚ
ا÷زائ -ريÁ Úث -ل -ون ع -دة ق -ط -اع -ات ي -وم الث-نÚ
الفارط بسسنتياغو (الشسيلي) ‘ ملتقى حول فرصس
العمال والسستثمار با÷زائر والشسيلي حسسبما جاء
اليوم الربعاء ‘ بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
وخ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء الق -تصس -ادي  -يضس -ي -ف ذات
اŸصسدر ” -عرضس ““امكانيات التي يتوفر عليها
اقتصسادا البلدين فيما يتعلق بالسستثمار وبالتبادل
التجاري““ .وقاد الوفد ا÷زائري رئيسس ›لسس

العمال ا÷زائر-الشسيلي اسسياخم ارزقي.
و“حور هذا اŸلتقى اأسساسسا حول فرصس العمال
والسستثمار اŸوجودة ‘ البلدين حيث ” تنظيم
ل-ق-اءات اع-م-ال ث-ن-ائ-ي-ة سس-م-حت ““ب-ت-قد Ëتفاصسيل
حول المكانيات ا◊قيقية ÿلق مشساريع شسراكة
واسستثمار““.
ويعود تاسسيسس ›لسس العمال الثنائي ا ¤الدورة
الرابعة للمشساورات السسياسسية الثنائية التي عقدت
‘ نوفم 2015 Èبا÷زائر.

اعت Èأان السسياسسات النقدية ا◊الية Œاوزها الزمن

دو كاسسÎو :التطور ا’قتصسادي يكمن ‘ التخلصص من التبعية للمحروقات
يشس -غ -ل ال -وضس -ع الق -تصس -ادي ال -ع -اŸي ب-ال
اÈÿاء و صس- -ن- -اع ال- -ق- -رار ع- -ل- -ى ح -د سس -واء
لخ Òج -راء
خ- -اصس- -ة ب -ع -د ان -ك -م -اشس ه -ذا ا أ
لزمات القتصسادية اŸتتالية التي أاوصسلت
ا أ
لفÓسس على
الكث Òمن الدول إا ¤عتبة ا إ
غ -رار ال -ي-ون-ان ال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن أاك Ìال-دول
لزم- -ة اŸال- -ي- -ة
لورب - -ي - -ة تضس - -ررا ج - -راء ا أ
ا أ
والق-تصس-ادي-ة ال-ع-اŸي-ة ،ب-ي-ن-م-ا وج-دت دول
أاخ -رى ن-فسس-ه-ا مضس-ط-رة إا ¤ات-خ-اذ إاج-راءات
تقشسف غ Òمسسبوقة Ÿواجهة هذه اŸعطيات
ا÷ديدة و هو ما دفع الكث Òمن الباحث Úو
اÈÿاء إا ¤ال - -ت - -ف - -ك ‘ Òإاح - -داث ث - -ورة ‘
اŸف-اه-ي-م الق-تصس-ادي-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ⁄
تعد قادرة على مواكبة التطورات الهائلة ‘
ظل اقتصساد معو.⁄

أأم Úبلعمري

السستنسساخ البشسري وتنظيم أاوضساع الÓجئ‘ Ú
الدول العربية““ و غÒها.
ومن جهتها ،سستÈز ا÷زائر مسسار اإلصسÓحات
الذي شسهده قطاع العدالة و بوجه أاخصس ““القفزة
النوعية““ اÙققة ‘ هذا اÛال.
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‘ هذا الصسدد نظم اŸركز الوطني للدراسسات
اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة الشس-ام-ل-ة Ãق-ره ب-ب-ئ-ر خادم ،أامسس،
ندوة نقاشس بعنوان  ““ :التطور القتصسادي ‘ إاطار
هندسسة جديدة معوŸة““ و ‘ هذا الصسدد اعتÈ
ضسيف اŸركز الدكتور خوان دو كاسستور ،أاسستاذ
القتصساد و اÿب› ‘ Òال السسلم وإاعادة تأاهيل
الق -تصس -ادي -ات Ÿرح-ل-ة م-ا ب-ع-د ال-ن-زاع-ات و أاح-د

أاعضساء مهمة السسÓم األ‡ية إا ¤أافغانسستان‘ ،
Óوضس-اع ال-ع-اŸي-ة اأن الق-تصس-اد ال-عاŸي
ت-ق-ي-ي-م-ه ل -أ
يشسهد حالة فتور ‘ الديناميكية جراء العديد من
األسسباب و لكنه أاكد أان الهدف من مداخلته ليسس
تعديد هذه اŸشساكل التي يعلمها ا÷ميع و لكن
اقÎاح ا◊لول والتي ل Áكنها أان ترى النور  -على
حد قوله  -إال من خÓل إاعادة النظر ‘ الكث Òمن
اŸسسلّمات السسابقة و ‘ هذا اإلطار اعت Èضسيف
اŸركز الوطني للدراسسات اإلسسÎاتيجية الشساملة،
أان النظرية القتصسادية ““الكينزية ““  ⁄تعد صسا◊ة
وأان األول -وي -ة ل ت -ك -م -ن ‘ ال -ب -حث ع-ن سس-ي-اسس-ات
اقتصسادية جديدة و لكن ‘ مراجعة السسياسسات
وإاعادة النظر فيها و‘ هذا اإلطار قال دو كاسسÎو
إانه يجب الكÓم عن اقتصساد مؤوسسسساتي يتطور و
ليسس عن القتصساد باŸفهوم التقليدي داعيا صسناع
ال -ق -رار إا ¤ف -ه -م ال -ت -غÒات ا◊اصس-ل-ة وم-واك-ب-ت-ه-ا
وأاضساف أان السسياسسات النقدية التقليدية  ⁄تعد
تسستجيب للتطورات ا◊الية.
دو ك -اسسÎو و ‘ م -ع -رضس ح -دي -ث -ه ع -ن الق -تصس-اد
العاŸي و التغيّرات التي شسهدها قال إان البÎول ⁄
يعد مادة نادرة كما كان ‘ السسابق وإان السسعودية ⁄
تعد اŸنتج اŸرجعي للنفط وهذا ما جعل األوبيب
Œد صس -ع -وب -ة ‘ ال -ت -ح -ك -م ‘ األسس -ع-ار و ‘ ه-ذا
الصس -دد اع -ت ÈاÙاضس -ر أان ال -ت -وّج -ه ن-ح-و ت-ن-وي-ع

الق -تصس -اد ه -و ا◊ل ال -وح -ي -د ال -ذي Áن -ح ل -ل-دول
اŸرهونة اقتصساديا Ÿداخيل اÙروقات قدرا
أاك Èعلى اŸناورة Ÿواجهة التحديات القتصسادية
اŸت- -زاي- -دة وأاضس -اف إان ه -ن -اك دول ح -ق -قت ‰وا
اقتصساديا رغم خروجها من اŸظلة النفطية داعيا
‘ ال -وقت ن -فسس -ه أان ي -ك -ون ال -ت -وج -ه ن -ح -و ت -ن-وي-ع
القتصساد قائما على اإلبداع و البتكار من خÓل
ت -ب ّ-ن -ي ‰وذج أاع-م-ال ج-دي-د ي-أاخ-ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ار
ال-ت-ح-ول ال-ط-اق-وي أاي ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن الع-تماد على
اÙروقات سسيما ‘ ظل التفاقيات اÈŸمة حول
اŸناخ و التي كان آاخرها اتفاقيات الـ (كوب .)22
خوان دو كاسسÎو و ‘ رده عن سسؤوال ““ الشسعب““
حول إامكانية ا◊ديث عن هندسسة اقتصساد معو⁄
‘ ظل اŸعطيات العاŸية الراهنة و خاصسة منها
انتخاب دونالد ترامب رئيسسا للوليات اŸتحدة
األمريكية و تصسريحاته التي تتنافى “اما مع هذا
الطرح و التي كان آاخرها إاعÓنه النسسحاب من
اتفاقية ع ÈاÙيط الهادي (تي.تي.بي) Ãجرد
تسسلمه Ÿهامه رسسميا ،اعت ÈاÙاضسر أان اإلدارة
األمريكية ا÷ديدة تشسكل مصسدر قلق كب Òلهذا
التوجه بسسبب السسياسسة ا◊مائية التي أاعلن عنها
ت -رامب م -ؤوك -دا أان ذلك ي -ت -ن -اف -ى م -ع ال -ت -وج -ه-ات
القتصسادية العاŸية وأاضساف أان ذلك من شسأانه أان
يزيد من فتور الديناميكية القتصسادية العاŸية.
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’شسغال العمومية
 200مؤوسسسسة أاجنبية ‘ صسالون ا أ

طلعي :ا÷زائر وجهة اسشتثمارية والظرف اŸا‹ لن يعيق النمو
’جراءات ا’حÎازية وقاية من تداعيات تراجع أاسسعار البÎول
^ا إ
^سسويسسرا تنجز أاك Èنفق وتعزز شسراكتها مع بÓدنا
’جنبية با’سستثمار ‘ القطاع ،واعت Èبناء
’شسغال العمومية والنقل ،بوجمعة طلعي ،اهتمام الشسركات ا أ
أاكد وزير ا أ
شسراكة قائمة على تبادل اÈÿات و–ويل التكنولوجيات ا◊ديثة مع اŸؤوسسسسات الوطنية غاية أاسساسسية ،مشسددا على
ضسرورة اعتماد التقنيات ا◊ديثة ‘ إا‚از وصسيانة اŸشساريع.

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

’مارات والسسعودية ‘ ا’سستثمار ببÓدنا
بعد ‚اح قطر وا إ

منتدى السشتثمار ا÷زائري -اإلفريقي ﬁطة
لقتحام سشوق القارة السشمراء

تسس Òا’سس-ت-ث-م-ارات ال-ع-رب-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر
ب- -ط- -ري- -ق- -ة ج- -ي- -دة ح -يث ‚حت اŸشس -اري -ع
’ماراتية ‘ ›ال اŸيكانيك والسسياحة ‘
ا إ
انتظار مشساريع أاخرى تنعكسس بالفائدة على
اقتصساد البلدين ،وقد اظهر مشسروع صسناعة
’ŸاÊ
السس- - -ي- - -ارات ا÷زائ - -ري ا’إم - -ارات - -ي ا أ
ب -ت-ي-ارت ،اŸصس-ن-ع ال-ذي يّÎب-ع ع-ل-ى مسس-اح-ة
 104ه- -ك- -ت- -ار م -ن -ه -ا  44ه-ك-ت-ار م-ب-ن-ي-ة،
وسس-ي-ت-خصسصس اŸشس-روع ح-تى  ‘ 2018إان-تاج
أان -واع -ا ﬂت -ل -ف -ة م -ن السس -ي -ارات ال -ن -ف -ع -ي-ة
والسس -ي -ارات ذات ال -دف -ع ال -رب -اع -ي اŸوّج -ه-ة
ıتلف ا’سستعما’ت.

حكيم بوغرارة

حمزة ﬁصسول
تصسوير :عباسش تليوة
ق -ال ب -وج -م -ع-ة ط-ل-ع-ي ،خÓ-ل أف-ت-ت-اح أل-ط-ب-ع-ة 14
Óشضغال ألعمومية ،أن ““أ÷زأئر
للصضالون ألدو‹ ل أ
بلد أسضتثمار بدليل حضضور  200مؤوسضسضة أجنبية
“ثل  18دولة ‘ أŸعرضس““ ،ملمحا بذلك إأ ¤أن
أل -وضض-ع-ي-ة أŸال-ي-ة أل-ن-اج-م-ة ع-ن ت-د Êأح-ت-ي-اط-ات
أل-ع-م-ل-ة ألصض-ع-ب-ة وأل-ت-دأب Òأل-وق-ائ-ية ألتي أتخذتها
أ◊ك -وم -ة  ⁄ت -ق-وضس ف-رصس أ’سض-ت-ث-م-ار ‘ ق-ط-اع
أأ’شضغال ألعمومية.
وأكد طلعي أن ألغاية أأ’سضاسضية من ألصضالون تتمثل
‘ أ’ح -ت -ك-اك ب Úألشض-رك-ات أل-وط-ن-ي-ة وأأ’ج-ن-ب-ي-ة
ل -ت -ب -ادل أÈÿأت وأإ’ط Ó-ع ع -ل -ى آأخ -ر أل-ت-ق-ن-ي-ات
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة أ◊دي -ث -ة أŸسض -ت -خ -دم -ة ‘ ب -ن-اء
أŸشضاريع.
وأف -اد أل -وزي -ر ب -أان أل -غ -اي -ة أأ’سض -اسض -ي-ة م-ن إأق-ام-ة
أتفاقيات شضرأكة مع أأ’جانب تتمثل ‘ أكتسضاب
أÈÿة وضضمان –ويل ألتكنولوجيا ،مشضÒأ إأ ¤أن ““
ب Ó-دن -ا ت -ع -رف مشض -اك-ل ك-ثÒة خ-اصض-ة أ’ن-ز’ق-ات
أأ’رضض -ي -ة ،و’ب -د م -ن ح -ل -ول ج-دي-دة ت-ك-تسضب م-ن
ألشضركاء أأ’جانب لتطبيقها.

على صضعيد آأخر ،كشضف وزير أأ’شضغال ألعمومية
وألنقل بوجمعة طلعي ،عن –ضض Òمشضروع قانون
يحدد ألشضرأكة ب Úألقطاع Úألعمومي وأÿاصس
إ’‚از أŸشضاريع ،ما يسضمح ببلوغ ‚اعة أك‘ È
أإ’‚از وألصضيانة.
وم- -ن شض- -أان ألشض -رأك -ة ب Úأل -ق -ط -اع ،Úأن ت -ع -كسس
ت -وج -ه -ات أ◊ك -وم-ة أل-رأم-ي-ة إأ ¤إأع-ط-اء أأ’ول-وي-ة
للمتعامل Úألوطن Úإ’‚از أŸشضاريع حفاظا على
أح -ت-ي-اط-ات أل-ع-م-ل-ة ألصض-ع-ب-ة وتشض-ج-ي-ع-ا ل-ل-ق-درأت
ألوطنية.

ششراكة مع أاندونسشيا تسشتهدف إافريقيا
‘ أŸق -اب -ل ،أشض -رف ل-وزي-ر ط-ل-ع-ي ع-ل-ى م-رأسض-ي-م
ت -وق -ي -ع أت -ف -اق -ي -ة شض -رأك-ة ب Úألشض-رك-ة أ÷زأئ-ري-ة
أ’شض -غ-ال أل-ط-رق وأŸؤوسضسض-ة أ’ن-دون-يسض-ي-ة ““وي-ك-ا““،
إ’نشض -اء م -ؤوسضسض -ة ﬂت -ل -ط -ة م -ت -خصضصض-ة ‘ إأ‚از
ألطرق سضتعمل على أŸدى ألقريب لبناء مشضاريع ‘
ألقارة أإ’فريقية.
و“لك ألشضركة أ’ندونيسضية خÈة ’بأاسس فيها ‘
م -ي-دأن أل-ط-رق وأع-ت-م-اد أل-ت-ق-ن-ي-ات أ◊دي-ث-ة‡ ،ا
سضيمنح ألطرف أ÷زأئري فرصضة أكتسضاب أÈÿة
وألتحكم أك ‘ Èأسضتخدأم ألتجهيزأت أ◊ديثة.
‘ أŸقابل ،أكد سضف Òفرنسضا ألتي كانت ضضيفة

شض -رف أل -ط -ب -ع -ة ،ب -رن -ار إأÁي ،حضض -ور  30شضركة
فرنسضية للمعرضس ““ منها من تريد تعزيز حضضورها
ومنها ما تريد ألقدوم لÓسضتثمار وأŸسضاهمة ‘
Œسضيد ﬂطط ألنمو ألذي أقرته أ÷زأئر““.
وأف- -اد ألسض- -ف Òأن م- -ؤوسضسض- -ات بÓ- -ده –وز ع- -ل- -ى
ألتجهيزأت أ◊ديثة وأÿدمات ألتكنولوجية ألتي
Áكن أن تتقاسضمها مع أ÷انب أ÷زأئري ،مشضÒأ
إأ ¤حضضور بÓده ‘ أغلب مشضاريع قطاع أأ’شضغال
ألعمومية با÷زأئر.
وأع -ت Èأن أل -ه -دف أل -رئ -يسض -ي ه -و إأق -ام -ة شض-رأك-ة
‰وذج -ي-ة م-ع ألشض-رك-ات أ÷زأئ-ري-ة ط-وي-ل-ة أŸدى
تسضودها ألثقة أŸتبادلة وفق قاعدة رأبح-رأبح.
Óشضغال ألعمومية إأ ¤غاية 27
وÁتد ألصضالون  14ل أ
نوفم Èأ÷اري ،وحضضره  400عارضس منهم 213
ﬁلي و 187أجنبي ( 18دولة) إأ ¤جانب مشضاركة 3
وفود من موريتانيا وألكويت وألكونغو.

أاول مقطع ب Úبجاية والطريق السشيار ‘ جانفي
أعلن وزير أ’شضغال ألعمومية وألنقل ،عن أفتتاح
أول مقطع للطريق ألسضريع ألذي يربط ميناء بجاية
بالطريق ألسضيار شضرق غرب خÓل أأ’سضبوع ألثالث
من شضهر جانفي أŸقبل على مسضافة  50كلم ،مؤوكد
أن أأ’شضغال متوأصضلة به لي Óنهارأ.

سسفارة سسويسسرا –تفي بنفق ““غوتهارد““ العمÓق

يونسس مراد  :الششركة اıتلطة سشتسشمح لنا بالدخول ‘ اŸنافسشة و تزويد السشوق الوطنية
ق- - - -الت سس- - - -فÒة سس- - - -ويسس- - - -را
ب- - -ا÷زائ- - -ر م - -وري - -ال بÒسس - -ات
كوهان ،أامسس ،أان بÓدها مهتمة
ب -ع-رضس خÈت-ه-ا ‘ ك-ل اÛا’ت
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ن -ق -ل وك -ذا ب-أاه-م
اŸشس- -اري- -ع ال- -كÈى ال- -ت -ي ق -امت
ب -إا‚ازه -ا ع -ل -ى أاراضس -ي -ه -ا ع-ل-ى
غ- - - -رار ن- - - -ف- - - -ق ““غ - - -وت - - -ه - - -ارد““
العمÓق الذي يسس ÒعÈه قطار
سس- - -ري- - -ع ،مشسÒة إا ¤مشس - -ارك - -ة
ال-ك-ث Òم-ن شس-رك-ات-هم بالصسالون
ال- -دو‹ ل- -ل- -ن- -ق- -ل وال- -ت- -ج- -ه- -ي -ز
ال -ل -وج-يسس-ت-يك ب-قصس-ر اŸع-ارضس
الصسنوبر البحري الذي سستختتم
فعالياته اليوم.

سسعاد بوعبوشش

أوضض- - - - -حت م- - - - -وري - - - -ال بÒسض - - - -ات
كوهان خÓل حفل نظم من طرف
ألسض - -ف- -ارة ألسض- -ويسض- -ري- -ة ب- -ا÷زأئ- -ر
ب- -ال- -ت -نسض -ي -ق م -ع شض -رك -ة ““سض -ت -ادل““Ò
ألسض -ويسض -ري -ة أıتصض -ة ‘ صض -ن -اع-ة
ألعتاد ألسضكك أ◊ديدة و ألقطارأت
ألكهربائية  ،ب«ألصضافكسس““ أن نفق
““غوتهارد““ ألعمÓق أŸمتد على طول
 57كلم Áثل مفخرة بÓدها باعتباره
–ديا كبÒأ و ” أبتكار ألعديد من
أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات و أت-خ-اذ أل-ك-ث Òم-ن
أÿي -ارأت ن -ظ-رأ ل-ل-خصض-وصض-ي-ة أل-ت-ي
يتميز بها باعتباره أ‚ز على عمق
 500م و –ت جبال صضخرية بعلو
 2300م Îما يجعل منه أك Èأ‚از
‘ تاريخ ألبشضرية ربط شضمال أوروبا
ب - -ج - -ن - -وب - -ه - -ا و كسض - -ر أŸسض- -اف- -ات

أ÷غرأفية ألبعيدة و خÈة جديرة
با’هتمام و ألدرأسضة .
ب- -دوره ق- -ال ي- -ونسس م- -رأد أŸك -ل -ف
ب-ت-ط-وي-ر أأ’ع-م-ال Ãن-ط-ق-ة أŸغ-رب
أل - -ع - -رب - -ي ع - -ل- -ى مسض- -ت- -وى شض- -رك- -ة
““سضتادل ““Òأıتصضة لـ ألشضعب““ ،أن
أŸؤوسضسض -ة ح -اضض -رة ب -ا÷زأئ -ر م -ن -ذ
 2005م- - -ن خ Ó- -ل أل - -ق - -ط - -ارأت
أل- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة أل- -ت -ي دخ -لت ح -ي -ز
أÿدم - - - - -ة ‘  2008و ه- -ي ت -ت -و¤
ألصضيانة أ ¤غاية .2022
وأشض- - - -ار م- - - -رأد إأ ¤أن أ◊ك - - -وم - - -ة
أ÷زأئرية قررت من خÓل ألشضركة

أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ب-السض-كك أ◊دي-دي-ة
و«سض -ت -ادل ،““Òم-ن أج-ل أنشض-اء شض-رك-ة
ﬂتلطة من أجل تركيب و تصضنيع
عتاد ألسضكة أ◊ديدة با÷زأئر من
خÓل أتفاقية ” ألتوقيع عليها ألسضنة
أŸاضض-ي-ة و ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ألسض-ن-ة سض-ي-تم
تقد ËأŸلف كام Óمن أجل ألبدأ
خÓل  2017ألتحضض Òألعتاد ألذي
سضÒكب با÷زأئر على غرأر حافÓت
نقل أŸسضافرين  ،ألقطارأت و من ثم
أل- - -ذه- - -اب أ ¤أ’ن - -ت - -اج ıت - -ل - -ف
أل- -تشض -ك -ي Ó-ت ل -ع -رب -ات أل -ق -ط -ارأت
ألÎأم - - - - - - - - - -وأي أŸيÎو أ÷رأرأت و

خاصضة ألصضيانة و ألتصضليح .
و كشضف مرأد عن وجود حوأ‹ 60
شضخصضا يكون بسضويسضرأ و أ÷زأئر و
أل -ه -دف أŸسض -ط -ر ه -و أل -وصض-ول أ¤
 ‘ 240أأ’ف -ق م -ن خ Ó-ل ألشض-رك-ة
أıتلطة  ،و ألدخول ‘ أŸرحلة
ألثانية من خÓل أŸنافسضة ألدأخلية
م -ن خ Ó-ل م-وأق-ع شض-رك-ة ““سض-ت-ادل““Ò
ع Èأل- -ع- -ا ⁄و أل- -ع -م -ل ع -ل -ى أل -ف -وز
ب -السض -وق ب -دأي -ة ب-اŸغ-رب أل-ع-رب-ي و
شضمال أفريقيا و كذأ ألعا ⁄من خÓل
أŸنافسضة ألدولية .

ألعدد
17191

04

تبلغ ألطاقة أإ’نتاجية هذأ أŸصضنع  6000وحدة ‘
ألسضنة من سضيارأت ““مرسضيدسس سضÈين ““ÎأŸوجهة
ıتلف أ’سضتعما’ت و 2000وحدة من سضيارأت
““ج -ي/غ Ó-سس““ رب -اع -ي -ة أل -دف -ع م -ن ألصض -ن -ف (ج)
Óغرأضس ألعسضكرية و ألشضبة ألعسضكرية.
أŸوجهة ل أ
و ⁄يتأاثر أŸشضروع بقاعدة أ’سضتثمار أ÷زأئرية
 49/51حيث قبل أ÷ميع باŸبدأ طاŸا أن أ÷ميع
سضيكون رأبحا من أŸشضروع ،و يذكر أن أ÷زأئر
“تلك  % 51من أأ’سضهم و % 34لشضركة تطوير
صض -ن -اع -ات ألسض-ي-ارأت أل-ت-اب-ع-ة Ÿدي-ري-ة ألصض-ن-اع-ة
ألعسضكرية بوزأرة ألدفاع ألوطني و  % 17للشضركة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-رب-ات ألصض-ن-اع-ي-ة .أّم-ا أل-طرف ألثاÊ
فيتمثّل ‘ صضندوق أ’سضتثمار أإ’مارأتي ““أعبار““
ب-نسض-بة  % 49م -ن أأ’سض -ه -م ف -ي -م -ا ت-ع-ت Èألشض-رك-ة
أأ’Ÿان-ي-ة““دأÁل-ر““ شض-ري-ك-ا ت-ك-ن-ول-وج-يا قدرة كبÒة
على تفعيل أŸشضاريع أ’سضتثمارية أŸنتجة ألتي
تسض - -اه - -م ‘ خ - -ل - -ق ألÌوة وتشض- -ج- -ي- -ع أ’سض- -تÒأد
وأل-ت-ق-ل-يصس م-ن ف-ات-ورة أل-وأردأت أل-ت-ي ت-ب-ق-ى أه-م
عائق أمام ‰و أ’قتصضاديات ألعربية.
وي -ن -ت -ظ-ر أن ت-ت-وسض-ع أ’سض-ت-ث-م-ارأت أإ’م-ارأت-ي-ة ‘
أ÷زأئ-ر ب-ع-د ت-وق-ي-ع أ’ت-ف-اق-ي-ات ألÓ-زم-ة لتسضهيل
Œسضيد أŸشضاريع وأإ’سضرأع ‘ أ‚ازها ‘ ظل ما
ت-وف-ره أ÷زأئ-ر م-ن إأم-ك-ان-ي-ات وق-درأت ل-ل-تصض-دير

نحو ﬂتلف ألبلدأن أإ’فريقية وهو ما تبحث عنه
ألدول أÿليجية ألتي ترأهن على أ÷زأئر إ’برأم
عقود شضرأكة ‘ ﬂتلف أÛا’ت أ’ن ضضمانات
ألنجاح كبÒة.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا تسض-ع-ى ق-ط-ر ل-ت-ع-زي-ز أسض-ت-ثمارأتها ‘
أ÷زأئر من خÓل ألتفك ‘ Òدخول عا ⁄ألسضياحة
من باب ألفنادق حيث كشضفت ألدوحة عن رغبتها
‘ Œسضيد مشضاريع با÷زأئر ونقل خÈتها ‘ هذأ
أÛال أل- -ذي سض -ي -ع -ود ب -ال -ن -ف -ع ع -ل -ى ألسض -ي -اح -ة
أ÷زأئرية.
وحفز ‚اح مؤوسضسضة ““أوريدو““ و شضركة ““قطر سضتيل
ل -ل -ح -دي-د وألصض-لب أل-ت-ي دخ-لت ي-ن ‘ شض-رأك-ة م-ع
مؤوسضسضة ““سضيدأر““ للحديد ‘ ‚’ 2014از مصضنع
إ’نتاج وتسضويق ألفو’ذ ببÓرة -جيجل بقيمة 2.1
مليار دو’ر للوصضول إأ ¤إأنتاج يقدر بـ 10مÓيÚ
ط -ن سض -ن-وي-ا وه-و م-ا سض-ي-ل-ب-ي أح-ت-ي-اج-ات أ÷زأئ-ر
وألوصضول إأ ¤تصضدير ألفائضس نحو ﬂتلف دول
ألعا.⁄
وتسض Òألعربية ألسضعودية على نهج أإ’مارأت و قطر
من خÓل ضضخ  10مÓي Òدو’ر كاسضتثمارأت ‘
أ÷زأئ -ر ع -ل -ى م-دأر أل-عشض-ر سض-ن-وأت أل-ق-ادم-ة م-ن
خÓل ألشضرأكة ‘ ﬂتلف أÛا’ت ‘ ظل إأرأدة
أل -ب -ل -دي -ن ل -ت-ط-وي-ر أل-ت-ع-اون وŒاوز أ’ت-ك-ال ع-ل-ى
ألنفط.
وتتزأمن هذه أŸكاسضب أ’قتصضادية للجزأئر مع
إأن -ه -اء –ضضÒأت -ه -ا ’ح -تضض -ان م -ن -ت -دى أأ’ع -م -ال
وأ’سض-ت-ث-م-ار ،أ÷زأئ-ر -إأف-ري-ق-ي-ا أل-ذي سضيحتضضنه
قصض -ر أŸؤو“رأت ب -ن -ادي ألصض -ن -وب -ر ب 03 Úو 05
ديسضم Èوهو ما من شضانه أن يكون قيمة مضضافة
للمسضتثمرين أأ’جانب ‘ أ÷زأئر ألتي سضتوفر لهم
فرصضة كبÒة لولوج ألسضوأق أإ’فريقية خاصضة ‘ ظل
أ’ن -ت -ه -اء م -ن أ‚از أل -ط -ري -ق أل -ع -اب -ر ل -لصض-ح-رأء
وألشضروع ‘ أ‚از أك Èألوأ Êألتجارية ‘ ألبحر
أأ’ب -يضس أŸت -وسض -ط أل -ذي سض -ي -ك-ون م-عÈأ ع-اŸي-ا
ل-ل-ع-دي-د م-ن أل-دول أإ’ف-ري-ق-ي-ة وسض-ي-ك-ون مشض-روعا
لتعزيز أ’سضتثمار ‘ ألقطاع أÿدماتي ومنه توفÒ
مÓي Úمناصضب ألعمل.

اÛلسس الشسعبي الوطني

جملة من مششاريع قوان Úللمناقششة والتصشويت
األسشبـ ـ ـ ـ ـ ـوع اŸقب ـ ـ ـ ـل
يسستأانف اÛلسس الشسعبي الوطني أاشسغاله،
’حد اŸقبل ‘ جلسسات علنية
بداية من ا أ
إا ¤غ- - - -اي - - -ة  1ديسس- -م ÈاŸق- -ب- -ل ل -ع -رضس
وم- -ن- -اقشس- -ة وال -تصس -ويت ع -ل -ى ج -م -ل -ة م -ن
مشساريع القوان.Ú
’عمال سضتخصضصس جلسضة أأ’حد
وحسضب جدول أ أ
لعرضس ومناقشضة مشضروع ألقانون أŸعدل وأŸتمم
أŸتعلق بالتقاعد.
وسضيتم ألتصضويت يوم أ’ثن Úعلى مشضروع ألقانون
ألذي يحدد قائمة أŸسضؤووليات ألعليا ‘ ألدولة
وألوظائف ألسضياسضية ألتي يشضÎط لتوليها ألتمتع

ب -ا÷نسض -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة دون سض-وأه-ا وك-ذأ مشض-روع
ألقانون أŸتعلق با◊الة أŸدنية.
أما جلسضة ألثÓثاء سضتخصضصس لعرضس ومناقشضة
مشضروع ألقانون أŸعدل وأŸتمم أŸتعلق بتنظيم
حركة أŸرور ع Èألطرق وسضÓمتها وأمنها.
وسضتخصضصس أ÷لسضة أأ’خÒة أ›ÈŸة أأ’ربعاء
للتصضويت على مشضروع ألقانون أŸتضضمن ألقانون
أل- -ت- -وج- -ي- -ه- -ي ل- -ت- -ط- -وي- -ر أŸؤوسضسض- -ات ألصض- -غÒة
وأŸتوسضطة ومشضروع ألقانون أŸتعلق بالتقاعد.
أما جلسضة أÿميسس فسضتخصضصس لطرح أأ’سضئلة
ألشضفوية على وزرأء بعضس ألقطاعات.

اشسÎاط ا÷نسسية ا÷زائرية للمسسؤووليات العليا ‘ الدولة

÷نة الششؤوون القانونية تدرسس  14تعدي ÓمقÎحا

’دارية وا◊ريات باÛلسس الشسعبي الوطني أامسس،
عقدت ÷نة الشسؤوون القانونية وا إ
اج -ت-م-اع-ا ل-دراسس-ة  14ت -ع -دي  Ó-م -قÎح -ا ع -ل -ى مشس -روع ال -ق-ان-ون ال-ذي ي-ح-دد ق-ائ-م-ة
اŸسس -ؤوول -ي -ات ال -ع -ل -ي -ا ‘ ال-دول-ة وال-وظ-ائ-ف ال-ت-ي يشسÎط ل-ت-ول-ي-ه-ا ال-ت-م-ت-ع ب-ا÷نسس-ي-ة
ا÷زائرية دون سسواها ،حسسبما أافاد به بيان للمجلسس.
وت-تضس-م-ن ال-ق-ائ-م-ة ال-ت-ي ح-دده-ا مشسروع
هذا القانون 15 ،منصسبا يشسمل مسسؤووليات
’مر
عسس-ك-ري-ة وأاخ-رى م-دن-ي-ة ،ويتعلق ا أ
بكل من:
 رئيسس ›لسس أأ’مة. رئيسس أÛلسس ألشضعبي ألوطني. ألوزير أأ’ول. رئيسس أÛلسس ألدسضتوري. أعضضاء أ◊كومة. أأ’م Úألعام للحكومة. ألرئيسس أأ’ول للمحكمة ألعليا. رئيسس ›لسس ألدولة. ﬁافظ بنك أ÷زأئر. مسضؤوولو أجهزة أأ’من. رئ -يسس أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي -ا أŸسض -ت -ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ةأ’نتخابات.
 قائد أركان أ÷يشس ألوطني ألشضعبي. -قادة ألقوأت أŸسضلحة.

 قادة ألنوأحي ألعسضكرية. كل مسضؤوولية عليا عسضكرية ﬁددة عن طريقألتنظيم.
وأوضضح وزير ألعدل حافظ أأ’ختام ألطيب لوح
خÓل عرضضه Ÿشضروع هذأ ألقانون باÛلسس
ألشضعبي ألوطني أأ’حد ألفارط ،أن أŸشضروع جاء
أحÎأما Ÿبدأ تسضاوي جميع أŸوأطن ‘ Úتقلد
أŸهام ‘ ألدولة.
ومن ب Úما يرمي أإليه مشضروع ألقانون حسضب
لوح ““طماأنة أ÷الية ألوطنية ‘ أÿارج و تعزيز
شض -ع -وره -ا ب -ا’ن -ت -م -اء ل -ل-وط-ن م-ن خÓ-ل ف-ت-ح
أÛال أمامهم لتقلد أŸسضوؤوليات ألعليا ‘
ألدولة““ ،عم Óبا’أحكام أ÷ديدة ألتي جاء بها
ألتعديل ألدسضتوري أ’أخ Òألذي يكلف ألدولة
‘ أŸادة  27منه بـ«ألسضهر على أ◊فاظ على
ه -وي -ة أŸوأط -ن ÚأŸق-ي-م Úب-اÿارج و ت-ع-زي-ز
روأبطهم مع أ’أمة و تعبئة مسضاهمتهم ‘ تنمية
بلديهم““.

دراسشة  18تعدي ÓمقÎحا على مششروع قانون تطوير
اŸوؤسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة
درسضت ÷نة ألشضؤوون أ’قتصضادية وألتنمية وألتجارة وألصضناعة وألتخطيط باÛلسس ألشضعبي ألوطني خÓل
أجتماعها أمسس ،ألتعديÓت أŸقÎحة على مشضروع ألقانون ألتوجيهي لتطوير أŸؤوسضسضات ألصضغÒة
وأŸتوسضطة وألبالغ عددها  18تعدي.Ó
وأوضضح بيان للمجلسس أن هذأ أ’جتماع ترأسضه رئيسس أللجنة ﬁمد بوخرصس وجرى بحضضور مندوبي
أصضحاب ألتعديÓت.
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ألخميسض  24نوفمبر  2016م
ألموأفق لـ  23صسفر  1438هـ

أاك Ìمن  10آا’ف حالة إاصصابة نهاية سصبتمÈ

إ÷زإئـ ـ ـر ›ن ـ ـدة للقضس ـ ـاء علـ ـى ف ـ ـÒوسض إلسسيـ ـدإ
^ زدام :حملة ““اليد باليد““ برياضش الفتح ‘  26نوفم Èا÷اري

لصصابة بفÒوسش السصيدا آافاق  ،2030أاك– Èدي للمنظمات الدولية
’صصابات ا÷ديدة لبلوغ هدف وضصع حد ل إ
القضصاء على ا إ
’صصابات
’صصابة ،حيث بلغ عدد ا إ
وا÷معيات الوطنية الناشصطة ‘ ›ال التحسصيسش بطرق انتقال الفÒوسش للشصخصش وتفادي ا إ
نهاية سصبتم 2016 Èبا÷زائر 10 ،آا’ف و 300شصخصش ،أاي تسصجيل  500إاصصابة جديدة من طرف ا Èıالوطني اŸرجعي ما جعل
ا÷زائر تصصل إا ¤مرحلة اسصتقرار الوباء ،هذا ما أاكده عادل زدام رئيسش جمعية ““أانو سصيدا““ Ÿكافحة فÒوسش فقدان اŸناعة.
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“سصكت Ãطلب إالغاء قرار التقاعد النسصبي

إلنقابات إŸسستقلة تدعو إ ¤إعتصسام أإمام إلŸÈان
لضصـــــراب
^ اسصتجابـــــــة متفاوتـــــة ل إ
““الشص-عب““دعت ال-ن-ق-اب-ات اŸسص-ت-ق-ل-ة ıتلف
ال -ق -ط -اع -ات ‘ ب -ي -ان مشصÎك ت-ل-قت ““الشص-عب““
نسص -خ-ة م-ن-ه ،إا ¤ا’ع-تصص-ام أام-ام م-ق-ر اÛلسش
الشص -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ي -وم  27ن -وف -م Èا÷اري
’ضص-راب ،ل-لضص-غ-ط م-ن
وإات -ب -اع -ه ب-ي-وم Úم-ن ا إ
أاجل Œسصيد اŸطالب اŸرفوعة .
أأوضس- -ح أل- -ب- -ي -ان أأن أإ’ضس -رأب أل -ذي دعت إأل -ي -ه
أل -ن -ق -اب -ات أŸسس -ت -ق -ل -ة ،ي -ع -د م -وأصس -ل -ة ل -ل -م -وج-ات
أ’حتجاجية ألتي شسنتها من  21إأ 23 ¤نوفم، È
مÈرين ذلك بالÎأجع عن ألقرأر أŸتخذ ‘ أجتماع
ألثÓثية  ،بلغاء ألتقاعد ألنسسبي و ألتقاعد دون شسرط
ألسسن  .وذكر ألبيان أأن ألقرأر جاء نتيجة أŸبادرأت و
أŸسساعي للنقابات أŸسستقلة ı ،تلف ألقطاعات
من بيانات و مرأسسÓت  ،إأ’ أأنها  ⁄تلق صسدأها لدى
أ÷ه -ات أŸسس -ئ -ول -ة ،مسس-ت-ن-ك-رة ألصس-مت أŸضس-روب،
دأع Úإأ ¤أتخاذ إأجرأءأت جريئة و مسستعجلة كفيلة ،
ب -ا’ح -ت -ف-اظ ع-ل-ى م-ك-اسسب أل-ع-م-ال و أ◊ف-اظ ع-ل-ى
أسس -ت -ق -رأر أ÷ب -ه -ة أ’ج -ت -م -اع -ي -ة  ،ل-ت-ج-ن-يب أل-بÓ-د
أ’حتقان ألتي هي ‘ غنى عنه  ،خاصسة ‘ ظل
ألظرف ألصسعب ألذي “ر به .وأ÷دير بالذكر إأ ¤أأن
أإ’ضس-رأب أل-ذي دع-ا إأل-ي-ه ت-ك-ت-ل أل-ن-ق-اب-ات أŸسس-تقلة
خاصسة بالÎأجع عن قرأر إألغاء ألتقاعد ألنسسبي و
ألتقاعد دون شسرط ألسسن  ،شسهد أسستجابة ““ﬁتشسمة““
على أŸؤوسسسسات ألÎبوية و ألصسحية ،حيث كان سسÒ
عادي للتمدرسض ‘ غالبية أŸؤوسسسسات باسستثناء بعضض
أŸدأرسض ألتي أسستجابت فيها قلة من أأ’سساتذة إأ¤
دعوة أإ’ضسرأب.

ترإجع ‘ نسسبة إ’سستجابة مقارنة باليوم ÚإلسسابقÚ

سسهام بوعموشسة
إأح -ي -اء أل -ي -وم أل-ع-اŸي Ÿك-اف-ح-ة
ألسسيدأ Áثل حدث مهم ألذي يسسمح
بتجميع ﬂتلف ألفاعل Úألعامل‘ Ú
Óعمال أŸبتكرة
›ال أ’سستجابة ل أ
ل- -ت- -ع- -زي- -ز أل- -وصس- -ول إأ ¤أŸع- -ل -وم -ة
أŸت -ع-ل-ق-ة ب-فÒوسض ف-ق-دأن أŸن-اع-ة
نحو أأ’شسخاصض ألذين هم ‘ أأمسض
أ◊اجة إأليها ،وبهذه أŸناسسبة نظمت
أإ’ذأع- -ة أ÷زأئ- -ري -ة ب -الشس -رأك -ة م -ع
أل- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون أ÷زأئ- -ري وأل -دي -وأن
أل -وط -ن -ي ◊ق -وق أŸؤول -ف وأ◊ق -وق
أÛاورة وأل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-لثقافة
وأإ’عÓم وديوأن رياضض ألفتح وكذأ
Ãسس - -اع - -دة ج - -م - -ع- -ي- -ة أأن- -و سس- -ي- -دأ
وأل-ي-ونسس-ي-ف وغÒه-ا م-ن أŸن-ظمات
أل -ط -ب -ع -ة ألسس -اب -ع-ة ل-لشس-ب-اب أŸب-دع
أ÷زأئ - -ري ‘ خ - -دم - -ة م- -ك- -اف- -ح- -ة
ألسسيدأ.
و‘ هذأ ألصسدد ،أأبرز زدأم ‘

ت- -دخ- -ل- -ه أأمسض أل- -ت- -زأم أ÷م- -ع -ي -ات
ألناشسطة ‘ ›ال مكافحة ألسسيدأ
‘ أ◊د من هذأ ألوباء ،قائ Óأأن
جمعية ““أأنو سسيدأ““ تعمل طيلة ألسسنة
‘ ›ال أل -ت-حسس-يسض ب-ط-رق أن-ت-ق-ال
فÒوسض ف- -ق- -دأن أŸن -اع -ة وك -ي -ف -ي -ة
تفادي خطر أإ’صسابة ،مشسيدأ بدور
وسس- -ائ- -ل أإ’عÓ- -م ‘ ›ال ح- -م- -ل- -ة
ألتوعية ،وكذأ أندماج ألوزأرة أأ’و¤
وكل ألقطاعات ‘ مسسعى مكافحة
فÒوسض مكافحة ألسسيدأ ،مؤوكدأ أأن
أ÷زأئ -ر م -ن ب Úأل -دول أل -ت-ي ب-ل-غت
أأهدأف أŸنظمة ألعاŸية للصسحة من
خÓ- -ل ت- -ق- -وي- -ة أل- -ت- -دخ Ó-ت وسس -ط
أ÷م-ه-ور أل-وأسس-ع Ÿن-اهضس-ة أل-ت-مييز
أŸرت -ب-ط ب-فÒوسض ألسس-ي-دأ ،وت-ع-زي-ز
أŸسس- - - -اوأة ب Úأ÷نسس Úلضس- - - -م - - -ان
أ◊صس- -ول ع- -ل- -ى خ- -دم -ات أل -وق -اي -ة
وألعÓج  ،وإألتزمت ببلوغ هدف وضسع
حد لهذأ ألوباء آأفاق .2030
وأأشسار زدأم ‘ هذأ ألسسياق إأ¤
أأن ،ع- - -دد أإ’صس - -اب - -ات ب - -ال - -فÒوسض

ب- -ا÷زأئ- -ر ب -ل -غت  10آأ’ف و 300
شسخصض نهاية سسبتم ،2016 Èحيث
سس -ج -ل أ Èıأل -وط-ن-ي  500إأصسابة
جديدة ما جعل أ÷زأئر تتحكم ‘
أسس -ت -ق -رأر أل-وب-اء ،وب-اŸق-اب-ل ه-ن-اك
 36.7م- -ل- -ي- -ون شس -خصض ي -ع -يشس -ون
بفÒوسض فقدأن أŸناعة ‘ ألعا،⁄
و 1.1م- -ل- -ي -ون شس -خصض ت -و‘ ج -رأء
أأ’م-رأضض أŸت-ع-ل-ق-ة ب-السس-ي-دأ ن-ه-اي-ة
سسنة  .2015وحوأ‹  46باŸائة من
›موع ألكبار ألذين تÎأوح أأعمارهم
ما ب 43 Úو 50سسنة يعيشسون بفÒوسض
فقدأن أŸناعة “كنوأ من أ◊صسول
ع -ل -ى أل -ع Ó-ج ‘  ،2015و  150أألف
طفل مصساب بالوباء ‘ ألعا ⁄سسنة
.2015
وم- -وأزأة م- -ع ذلك ،أأع- -ل -ن رئ -يسض
ج -م -ع -ي -ة ““أأن -و سس -ي -دأ““ ع -ن ت -ن -ظ -ي-م
ح-م-ل-ة““أل-ي-د ب-ال-ي-د““ Ÿكافحة ألسسيدأ
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع أإ’ذأع -ة أ÷زأئ-ري-ة
وأل -ت -ي سس -م -يت ب -اإ’ذأع -ة أإ’نسس-ان-ي-ة
وذلك يوم  26نوفم ،2016 Èبسساحة

ري- -اضض أل -ف -ت -ح م -ع ت -ن -ظ -ي -م ع -رضض
للفنان Úبقاعة أأ’طلسض بباب ألوأدي
ي- - -وم أÿم - -يسض  1ديسس - -م.2016 È
م -وضس -ح-ا أأن ه-ذه أ◊م-ل-ة أل-ت-وع-وي-ة
Ãشساركة فنان Úشسباب قادم Úمن
ﬂت -ل -ف أل -و’ي -ات م -ع ت -ق-د Ëع-دة
نشس-اط-ات ل-ل-م-ج-ت-م-ع أŸد Êم-رتكزة
ع - -ل - -ى م- -وضس- -وع ألصس- -ح- -ة وفÒوسض
ألسسيدأ وأŸرأأة وألشسباب وغÒها من
أŸوأضسيع.
من جهتها قالت ‡ثلة أŸنظمة
أل -ع -اŸي -ة ل -لصس -ح -ة ب -ا÷زأئ -ر ل-ي-ل-ي-ا
أأوب- -رأه- -م ،أأن- -ه خÓ- -ل أل- -فÎة 2010
و 2015أن- -خ- -فضست نسس -ب -ة وف -ي -ات
أأ’شسخاصض بأاوروبا ألغربية وأأمريكا
ألشسمالية بنسسبة  24باŸائة ،مشسيدة
باÛهودأت ألتي تبذلها أ÷معيات
ووسس - -ائ - -ل أإ’عÓ- -م ‘ أل- -ت- -حسس- -يسض
بالوقاية من أŸرضض ،مضسيفة أأنهم
يعملون بالتنسسيق مع وزأرة ألصسحة
ب -ا÷زأئ -ر ‘ ›ال أل -ت -وع-ي-ة وسس-ط
ألشسباب لتفادي أإ’صسابة بالفÒوسض.

’لكÎونية
اهتمت Ãوضصوع التأام Úضصد الهجمات ا إ

””كـ ـ ـ ـ ـ ـاشض”” –افـ ـ ـ ـ ـ ـظ علـ ـ ـ ـ ـ ـى ريادتهـ ـ ـ ـ ـ ـا ‘ سسـ ـ ـ ـ ـ ـوق إلتأامينـ ـ ـ ـ ـ ـات

“كنت شصركة تأام ÚاÙروقات ““كاشش““ من –قيق ‰و ’ يقل عن حدود 5باŸائة ‘  ،2015وحافظت على ريادتها ‘ سصوق التأامينات
’خطار الكÈى ،ومازالت تسصجل التقدم و–قق النجاح ‘ ›ال تأام ÚاŸؤوسصسصات ،علما أان رقم أاعمالها ‘ هذا
الوطنية على صصعيد تأام Úا أ
’طار حقق زيادة بسصقف 11باŸائة ،بينما فيما يتعلق بتأام Úالسصيارات –تل اŸرتبة الثانية وطنيا ،وأاثارت ‘ الوقت الراهن مسصأالة تأامÚ
ا إ
’لكÎونية ،التي تواجهها اŸؤوسصسصات بنسصبة ’ تقل عن حدود ال90باŸائة ،من أاجل توفÒ
أاجهزة اŸؤوسصسصات ا◊سصاسصة من التهديدات ا إ
تأامينات للتأاقلم مع مسصتجدات تطورات اŸعلوماتية وكبح اıاطر التي تهدد بيانات اŸؤوسصسصة ا’قتصصادية خاصصة اŸؤوسصسصات اŸالية.
5ب- - -اŸائ - -ة ‘ ،ح Úأل - -ت - -أام ÚأÙرر Œاوز
ح - -دود 2.1م -ل -ي -ار دي -ن -ار ،و ⁄يسس -ج -ل سس -وى
ت- -رأج- -ع- -ا ط- -ف- -ي -ف -ا ق -در ب5ب -اŸائ -ة ،ب-ف-ع-ل
أ’حتجازأت على أأ’قسساط وألتي كان سسببها
أأك -د ﬂت -ار ن -اوري أل -رئ -يسض أŸدي-ر أل-ع-ام
زيادة رقم أأعمال ألسسيارأت ومرأجعة برأمج
لشسركة تأام ÚأÙروقات ““كاشض““ أأن تنظيم
أل - -ت - -أام ،Úوم - -ن خ Ó- -ل ت - -ن - -وي - -ع أأحسس - -ن ‘
أل -ي -وم أل-درأسس-ي ،أل-ذي ي-ت-م-ح-ور ح-ول ““ح-ل-ول
أ’كتتابات.
أل-ت-أام-ي-ن-ات أŸب-ت-ك-رة لصس-ال-ح أŸؤوسسسس-ات ألتي
وتشس Òأأ’رقام ألتي قدمتها ““كاشض““ إأ ¤أأن
تعرف –و’““ يندرج ضسمن إأسسÎأŒية ألشسركة
ه -ذه ألشس -رك -ة “ك -نت م -ن أل-تسس-ري-ع ‘ وتÒة
م -ن أأج -ل مسس -اع -دة أŸؤوسسسس -ات ل -ل -ت -ح-ك-م ‘
تسس -وي -ة م -ل -ف-ات أ◊وأدث ،ح-يث خ-فضست م-ن
أıاطر ألتي توأجهها ،وكيف Áكن أأن تسسيÒ
ع -دده -ا ب-نسس-ب-ة 12ب -اŸائ -ة ،ع -ن ط -ري-ق دف-ع
أل -ت -أام -ي -ن -ات وإأخ -ط-اره-ا Ãا ي-ط-رأأ ‘ أل-ع-ا⁄
غÓف ما‹ يقدر ب3.6مليار دينار كتعويضسات
وأ◊ل-ول أŸت-اح-ة وإأم-ك-ان-ي-ة أ’سس-ت-ف-ادة م-نها،
للزبائن ،وفيما يتعلق بالربح ألصسا‘ ل«كاشض““
وذكر من بينها أŸسسؤوول أأ’ول ‘ ““كاشض““ ،
بلغ 492مليون دينار ،وقدر مردود رأأسض أŸال
إأثارة مسسأالة ألتأام Úضسد ألهجمات أإ’لكÎونية،
ألتي تهدد بيانات ومعطيات أŸؤوسسسسات ،إأ ¤جانب سسوف يتوقف فيها نشساط أŸؤوسسسسة ،من خÓل حوأ‹ 6.3باŸائة ،علما أأن أأصسول شسركة تأامÚ
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أÙروقات ““كاشض ناهز 40.3مليار دينار ،بينما
أل - -ت - -أام ‘ Úأأسس- -وأق ت- -ع- -ا Êم- -ن أ’ضس- -ط- -رأب- -ات
وألتغطية أ’جتماعية.
رؤووسض أأموألها وصسل ‰وها إأ142 ¤مليون دينار،
وألنزأعات ،وألفرصض أ÷ديدة أŸتوفرة ،و ⁄يخف
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وت-ع-ت-زم ه-ذه ألشس-رك-ة أل-رأئ-دة ‘ أل-ت-أام-ي-ن-ات ع-لى
ناوري ‘ سسياق متصسل أأن ألسسوق ألعاŸي للتأامÚ
سسجل دخول نشسطاء وفاعل Úجدد كبار وأسستقطب ترأجعا ﬁسسوسسا منذ عام  2014بفعل أنخفاضض أأ’خطار ألكÈى وألتي –تل أŸرتبة ألثانية ‘
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ألتأام Úعلى ألسسيارأت ،وضسع خÓل
أأمو’ ضسخمة ،وصسار أليوم باإ’مكان ألتأام Úعلى
رقم أأ’عمال ،مسسج Óعام 2015أأضسعف
ألسس -ن -ة أ÷اري -ة ،رم -ز أل -تشس -خ-يصض
أŸعطيات وألبيانات أÿاصسة بالشسركات ‘ ،ظل
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أ’سسÎأتيجي ،ألذي يسسمح بإاحياء
وفرة أ◊لول ،وكون أأ’سسعار أنخفضست ‘ ،إأطار
وم -ن أل -ع -وأم -ل أŸؤوث -رة وأل -ت-ي أأدت إأ¤
أل-ب-ط-اق-ات وإأع-ادة ت-رك-ي-ز أل-ت-م-عن،
وجود إأمكانية ألتحاور مع ألزبائن ،وأعÎف بأان
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ت -رأج -ع أأسس -ع -ار أل -بÎول ق-د أأث-ر ع-ل-ى أŸؤوسسسس-ات
ألسس -ي -ارأت ون -ق -ل أل-بضس-ائ-ع وح-ت-ى ع-ل-ى
ألتي ،ينبغي إأرسسائها ‘ آأفاق عام
وعلى ألزبائن ،علما أأنه ‘ ›ال ألتأامينات قيمة
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أŸمتلكات ترتفع بعد مرور مدة زمنية معتÈة ،لذأ
وأŸنشسآات‡ ،ا نتج عنه أنخفاضض ‘
أ÷دي- - -ر ب- - -اإ’شس - -ارة ف - -إان - -ه ”
““كاشض““ مهتمة با’لتقاء بالشسركاء من أأجل ألتحاور
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ألتطرق إأ ¤أأ’خطار أإ’لكÎونية ،حيث أعت Èأأن ما
م -ع -ه -م ،ب -ه -دف إأع-ادة –دي-د أل-ق-ي-م-ة أ◊ق-ي-ق-ي-ة
ل-ل-م-م-ت-ل-ك-ات وإأرسس-اء ت-أام Úح-ق-ي-ق-ي ،وم-ن ب Úم-ا فقط ‘ ›ال نقل ألبضسائع وإأ‚از أŸشساريع وبلغ ’ يقل عن 90من أŸؤوسسسسات مهددة ،و” أ◊ديث
كشسف عنه ألرئيسض أŸدير ألعام ﬂتار ناوري ،ه- -ذأ ألÎأج -ع ن -ح -و 17ب -اŸائ -ة م -ن إأج-م-ا‹ رق-م عن أŸشسكلة وأ◊لول بشسكل مسستفيضض أأي إأمكانية
ح -ل -ول ج -دي -دة أ’خ -ط -ار أ’سس -ت-غÓ-ل ،أأي ع-ن-دم-ا أأ’عمال خÓل  2015أأي ما يناهز  10مÓي Òدينار .ألتأام Úعن أŸعطيات ألشسخصسية وألبيانات ألبنكية
وبخÓف ذلك فإان ألتأام Úعلى أŸشساريع ،شسهد وكلمات ألسسر للÈيد أ’لكÎو Êوما يحدث من
يتعرضض أŸصسنع للحريق ’ يكتفي صساحبه بالتأامÚ
إأقبا’ كبÒأ من طرف أŸؤوسسسسات ‘ ‡ ،2014ا خ -ط -ر –وي -ل أأ’م -وأل ل -ت -ف -اد أخÎأق ألشس -ب -ك -ات
عن أأضسرأر أ◊ريق فقط ،وإأ‰ا على ألفÎة ألتي
أأدى بشس -ك -ل ط -ب-ي-ع-ي إأ ¤أل-زي-ادة ‘ أل-ن-م-و ب-نسس-ب-ة أŸعلوماتية ألبنكية.

فضسيلة بودريشش

رقم أإعمال ١0
مÓي Úو–قيق
‰و مقدر بـ٪5

ألعدد
17191
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“يز أليوم ألثالث من أإ’ضسرأب أŸتجدد ألذي
دعا إأليه تكتل ألنقابات أŸسستقلة ıتلف ألقطاعات
بتسسجيل ترأجع ‘ نسسبة أŸشساركة على أŸسستوى
ألوطني ‘ ألوقت ألذي سسجل فيه تنظيم Œمعات
جهوية بأاربع و’يات ،حسسب ما ’حظه صسحفيو وأأج.

با÷زأئر ألعاصسمة ،أأظهرت جولة أسستطÓعية أأن
نسس -ب -ة أ’سس -ت-ج-اب-ة ك-انت ““ﬁتشس-م-ة““ ‘ أŸؤوسسسس-ات
أل -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة ب-أاط-وأره-ا أل-ثÓ-ث و‘ ب-عضض أل-ع-ي-ادأت
أŸت- - -ع- - -ددة أÿدم- - -ات ‘ ،ح Úت - -رأج - -عت نسس - -ب - -ة
أإ’سستجابة ‘ ألو’يات أ÷نوبية.
وخÓل جولة أسستطÓعية بعدد من أŸؤوسسسسات
ألÎب -وي -ة ‘ أأ’ط -وأر أل -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-ثÓ-ث-ة (أب-ت-دأئ-ي،
متوسسط ،ثانوي) ،لوحظ سس Òعادي للتمدرسض ‘
غ-ال-ب-ي-ة أŸؤوسسسس-ات ب-اسس-ت-ث-ن-اء ب-عضض أŸدأرسض أل-ت-ي
أسستجابت فيها قلة من أ’أسساتذة إأ ¤دعوة أإ’ضسرأب.
و‘ ق - -ط- -اع ألصس- -ح- -ة وأصس- -ل ‡ارسس- -و ألصس- -ح- -ة
ألعمومية بعدد من أŸؤوسسسسات أ÷وأرية بكل من وأد
قريشض وأأ’بيار وأŸدنية نشساطاتهم بشسكل عادي ‘
ح Úشسهدت ألعيادتان أŸتعددة أÿدمات بكل من
ع Úأل -ن -ع -ج-ة وك-ر Ëب-ل-ق-اسس-م (ب-ا÷زأئ-ر أل-وسس-ط-ى)
إأضسرأبا لدى مصسالح جرأحة أأ’سسنان.
أأم -ا ب -ال -و’ي -ات أ÷ن -وب-ي-ة ،ف-ق-د سس-ج-ل ت-رأج-ع
Óضس-رأب ’سس-ي-م-ا
““نسس -ب -ي““ ‘ م -ع -دل أإ’سس -ت -ج -اب-ة ل -إ
قطاعي ألÎبية وألصسحة.
فبو’ية ورقلة ترأجعت نسسبة أإ’سستجابة إأ22،5 ¤
باŸائة (مقابل  23باŸائة سسجلت ‘ أليوم ألثا)Ê
ح -يث أسس -ت -ج -اب م-ا ›م-وع-ه  1.837م-درسس-ا لندأء
أإ’ضس - -رأب م - -ن ب 8.616 Úم-ن-تسسب ل-ل-ق-طاع Áثلون
أأ’طوأر ألتعليمية ألثÓثة ،حسسب أŸعطيات أŸسستقاة
من مديرية ألقطاع.
وسسجلت ‘ هذأ أإ’طار نسسبة أإ’سستجابة أأ’ك‘ È
ألطور أإ’بتدأئي ( 28،3باŸائة) ثم ألطور ألثانوي
( 21،2باŸائة) ليليها ألطور أŸتوسسط ( 15،7باŸائة)
حسسبما أأفاد به نفسض أŸصسدر.
أأما فيما يخصض باقي ألقطاعات ومن بينها قطاع
Óضسرأب
ألصسحة فلم تسستجيب طيلة أأ’يام ألثÓثة ل إ
ع Èع -دي -د و’ي -ات ج -ن -وب أل-بÓ-د ع-ل-ى غ-رأر و’ي-ة
أل -ن -ع-ام-ة و إأي-ل-ي-زي وورق-ل-ة وغ-ردأي-ة وأل-وأدي حسسب
م-دي-ري-ات ألصس-ح-ة وألسس-ك-ان وإأصسÓ-ح أŸسس-تشس-ف-ي-ات
بتلك ألو’يات.

اŸؤوسصسصة الو’ئية Ÿراكز الردم التقني بوهران

 800حاوية للمجمعات إلسسكانية إ÷ديدة

–ضص- -ر اŸؤوسصسص- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة Ÿراك- -ز ال- -ردم
ال-ت-ق-ن-ي ب-وه-ران ل-ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اء م-ع اŸت-عاملÚ
ا’قتصصادي ÚاŸتخصصصص ‘ Úالّرسصكلة أاو إاعادة
ت -دوي -ر ال -ن -ف -اي -ات واŸع -ن -ي Úب -ع -م -ل -ي-ة شص-راء
ﬂتلف اÿامات واŸواد اŸسصÎجعة من البيئة
واÙي-ط ،ب-ه-دف تشص-ج-ي-ع-ه-م ع-ل-ى ال-ت-ن-افسصية
وا’سص-ت-ث-م-ار ‘ ال-ق-ط-اعŸ ،ا ل-ه م-ن ت-أاث Òك-بÒ
ع-ل-ى ال-ت-ن-م-ي-ة ا’قتصصادية خارج اÙروقات ،
وفق مديرة اŸؤوسصسصة ،السصيدة شصل‹ دليلة.

وهران :براهمية مسسعودة

قالت شس ،‹Óإأن أ’جتماع أŸزمع عقده ألشسهر
أل -ق-ادم ،ي-ه-دف إأ ¤ب-حث سس-ب-ل وآأل-ي-ات أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
مكاب ألنفايات وأ’سستثمار فيها عن طريق أسسÎجاع
ألنفايات ألقابلة للتحويل إأ ¤موأد أأخرى تعتمد على
ن - -فسض أŸادة أÿام م - -ث - -ل :إأع - -ادة تصس - -ن- -ي- -ع أل- -ورق
وأل - -ك - -رت - -ون ،أل - -بÓ- -سس- -ت- -يك ،وأŸع- -دن ،وب- -اأ’خصض
أأ’لومنيوم وغÒها ،وذلك على مسستوى مركز ألردم
أل-ت-ق-ن-ي ب-ح-اسس-ي ب-ون-ي-ف وت-ث-م-ي-ن-ه-ا ب-اŸزأد أل-ع-لني،
إأضسافة إأ ¤أأن أللقاء يشسكل فرصسة ÷ذب أŸعني‘ Ú
ه-ذأ أل-ق-ط-اع ل-ب-دء مشس-روع-ات-ه-م ألصس-غÒة وت-طبيقها
على أأرضض ألوأقع ‘ أأقرب وقت.

وأعتÈت أŸؤوسسسسة ألو’ئية Ÿرأكز ألردم ألتقني
ب -وه -رأن ،أأّن أل -ع -م -ل-ي-ة أل-ن-م-وذج-ي-ة أÿاصس-ة ب-ال-ف-رز
أ’ن -ت-ق-ائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات أŸن-زل-ي-ة أل-ت-ي أن-ط-ل-قت ف-ي-ه-ا
أŸؤوسسسسة منذ سسنت ،Úحققت نتائج إأيجابية ،تدخل
‘ إأطار Œسسيد أıطط أ÷ديد لتسسي Òألنفايات
أŸنزلية ،على أأن تعمم على باقي أÛمعات ألسسكنية
أ÷ديدة.
كما سستسستفيد  25مؤوسسسسة تربوية من  70حاوية
÷مع ألورق حسسب ذأت أ÷هة ،بعد ألنتائج أإ’يجابية
أÙققة ‘ عملية بيع باŸزأد ألعلني ألتي قامت بها
مديرية أŸرأكز ألتقنية بالو’ية أأين ” بيع  650طن
م-ن أŸوأد أıت-ل-ف-ة م-ن-ه-ا““أل-ك-ارط-ون وأل-بÓ-سس-ت-يك
وأأ’Ÿنيوم وألزجاج وغÒها من أŸوأد أأ’خرى ،وفق
ن -فسض ألصس -ي -غ -ة .وع -ل -ى ضس -وء ذألك ،خصسصست و’ي -ة
وهرأن غÓف ما‹ قدر بـ 500أألف دينار إ’قتناء 800
حاوية خاصسة بتعميم تقنية ألفرز ،سستتكفل باقتنائها و
توزيعها مديرية ألبيئة ألتي تعمل حاليا على أسستكمال
أإ’ج -رأءأت أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ه -ذه أل -ع -م -ل -ي-ة ،حسسب ذأت
أŸصسدر ألذي أأشسار أأن أ◊اويات أ÷ديدة ،سسيسستفيد
م- -ن- -ه- -ا أأ’ح- -ي- -اء وأÛم- -ع- -ات ألسس -ك -ن -ي -ة أ÷دي -دة
أŸتوأجدة ع Èعدد من بلديات ألو’ية على غرأر
بلقايد ،ببئر أ÷ ،Òوأدي تليÓت وقديل.

مدير الرقابة ا’قتصصادية وقمع الغشش بوزارة التجارة

ﬂ 4.850الفة ‘ مسسار إنتاج وŒارة إلدوإجن وإلبيضض

” تسصجيل ما ’ يقل عن ﬂ 4.850الفة ‘
مسصار إانتاج و Œارة الدواجن والبيضش و منتجات
اللحوم ( ◊م مفروم ،باتي وكاشص )...Òحسصبما
علمت واج من مسصؤوول بوزارة التجارة.
ومن أأهم أıالفات ألرئيسسية ألتي ” تسسجيلها بعد
–ق -ي -ق Úأأط -ل -ق-ا م-ن ط-رف أل-وزأرة خÓ-ل  2016عدم
أحÎأم قوأعد ألنظافة و شسروط أ◊فظ وعدم مطابقة
أŸنتجات وبيع موأد غ Òصسا◊ة لÓسستهÓك أو موأد
فاسسدة ،وﬂالفات ‘ إأنتاج وتسسويق منتوجات ◊وم
ألدجاج وألبيضض.
و” إأج- -رأء ح- -وأ‹  12.500ت-دخ-ل ‘ ،إأط-ار أل-ت-ح-قيق
أŸتعلق بفرع ألدوأجن وألبيضض ،و ألتي شسملت ›موع
أل -ع -م-ل-ي-ات و ‘ ﬂت-ل-ف م-رأح-ل أل-ع-رضض لÓ-سس-ت-هÓ-ك
للدوأجن حسسب أŸدير ألعام للرقابة أ’قتصسادية و قمع
ألغشض لدى وزأرة ألتجارة ،عبد ألرحمان بن هزيل.
‘ هذأ ألصسدد ” تسسجيل  12.023تدخل على مسستوى
حلقة ألتسسويق من أجل مرأقبة شسروط أ◊فظ وألتعليب
و ألنظافة و  475تدخل ‘ أŸسسالخ للتحقق من أحÎأم
قوأعد ألنظافة ‘ أماكن ألذبح سسوأء بالنسسبة للعمال و
ألعتاد.
وم -ك -نت ه -ذه أل -ت -دخÓ-ت م-ن تسس-ج-ي-ل ﬂ 2.175الفة
م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ع -دم أحÎأم ق-وأع-د أ÷ودة و أŸم-ارسس-ات
ألتجارية ،و–رير ﬁ 2.093ضسر قضسائي و أقÎأح غلق
ﬁ 120ل Œاري ،حسسب ألسسيد بن هزيل.
وق -د ح -ج -زت مصس -ال -ح أل -رق -اب -ة أأك Ìم -ن  31ط -ن م-ن
ألدوأجن و ألبيضض قيمتها 6ر 9مليون دج.
وأأوضسح ألتحقيق عدة ﬂالفات  :عدم أحÎأم قوأعد
ألنظافة ( ﬂ 1.208الفة) ،عدم أحÎأم شسروط أ◊فظ
( ،)240تسسويق موأد غ Òصسا◊ة لÓسستهÓك (،)242

ألذبح ألسسري ( )50و متاجرة موأد فاسسدة (.)47

منتجات إللحوم ٪40 :من إلعينات
غ Òمطابقة
وب-خصس-وصض أل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ث-ا Êف-ق-د شس-م-ل م-ن-ت-جات مثل
أللحوم و ألنقانق و مصسÈأت أللحوم أŸدرجة ضسمن
أŸنتجات سسريعة ألتلف و ألتي تشسكل خطرأ على صسحة
أŸسستهلك Úيضسيف ذأت أŸسسؤوول.
‘ هذأ ألصسدد ” إأطÓق عمليات مرأقبة وأسسعة على
مسس -ت -وي -ات ع -دي-دة م-ن م-رح-ل-ة أل-تصس-ن-ي-ع ح-ت-ى وصس-ول
أŸنتوج إأ ¤أŸسستهلك بدأية من وحدأت أإ’نتاج و ألنقل
و سسلسسلة ألتوزيع و أأخÒأ عمليات ألبيع عند ألتجزئة.
وقد أرتكز ألتحقيق على مرأقبة مدى مطابقة نشساط
أŸن- -ت- -ج Úلشس- -روط أل- -ن- -ظ- -اف- -ة سس -وأء ع -ل -ى مسس -ت -وى
أل-ت-ج-ه-ي-زأت وأل-ع-ت-اد أŸسس-ت-خ-دم و أأيضس-ا م-دى م-رأع-اة
موأصسفات و معاي ÒألسسÓمة و ألتوسسيم .
وأأوضسح ذأت أŸسسؤوول أأن مصسالح أŸرأقبة قامت ب
 20.067تدخ Óشسملت  74وحدة إأنتاج و  19334نقطة بيع
بالتجزئة و  659ناقل لهذأ ألصسنف من أŸنتجات .
وقد أأفضست هذه ألتدخÓت أ ¤تسسجيل ﬂ 2675الفة
لقوأعد و شسروط ‡ارسسة هذأ ألنشساط و –رير 2511
ﬁضسر و حجز قرأبة  25طن من هذه أŸنتجات و ألتي
تصسل قيمتها إأ7 ¤ر 9مليون دج و أقÎأح غلق ﬁ 231ل
Œاري  .وحسسب ذأت ألتحقيق فان غالبية أıالفات
سسجلت على مسستوى نقاط ألبيع بالتجزئة (ألقصسابات) و
تتمثل غالبية أıالفات ‘ عدم أحÎأم قوأعد ألنظافة
خÓل عمليات أإ’نتاج و عدم أحÎأم ألشسروط ألصسحية
‘ عمليات أ◊فظ.

»æWh

الخميسض  24نوفمبر  2016م
الموافق لـ  23صسفر  1438هـ

مدير اŸتحف اŸركزي للشسرطة Ãعسسكر:

ﬁاربة أإلرهاب Œربة رأئدة للشضرطة أ÷زأئرية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تسضريع أسضتÓم مقاطع حيوية من ألطريق ألسضيار

لمن الوطني عرف قفزة
أاكد مدير اŸتحف اŸركزي للشسرطة ،الدكتور وعميد أاول للشسرطة شسوقي عبد الكر ،Ëأان جهاز ا أ
نوعية إا ¤مسستوى عال من الحÎافية بفضسل ا÷هود التي تبذلها الدولة وقيادة ا÷هاز لقاء إاصسÓح سسلك الشسرطة
لمن الوطني لتحقيق ا◊ماية للموطن
وعصسرنته “شسيا مع التطور الذي يطرأا على ا÷رÁة ووقوفا عند أاهداف مديرية ا أ
لداء لدى مسستخدميها ،كان ذلك خÓل
‘ نفسسه و‡تلكاته من خÓل تطوير مفاهيم الشسرطة ا÷وارية ورفع مسستوى ا أ
ندوة تاريخية نظمت ،أامسص ،بدار الثقافة أابي رأاسص الناصسري Ãعسسكر ،اسستعرضست خÓلها التجربة الشسرطية ا÷زائرية
على مر عقود وﬁطات تاريخية.

ع-اي-ن مصس-ط-ف-ى ل-ع-ي-اضس-ي ،وا‹ ولية
اŸدي - -ة ،مشس - -روع ازدواج - -ي - -ة ال- -ط- -ري- -ق
ال- -وط- -ن -ي رق -م  01ال- -راب- -ط ب Úالشس -ف -ة
وب -وغ -زول واط-ل-ع ع-ل-ى ا◊ل-ول ال-ب-دي-ل-ة
ل -ل -ع -وائ -ق ال -ت -ي ت -عÎضص اŸشس -روع وذلك
ب -ت -ق -د ËاŸقÎح -ات ع -ل -ى أارضص ال -واق-ع،
لجال
بهدف وضسعه حّيز السستغÓل ‘ ا آ
له -م -ي-ة الق-تصس-ادي-ة
اّÙددة ل -ه ن -ظ -را أ
اÙلية والوطنية.
ثمن العميد اأ’ول للشسرطة شسوقي
عبد الكر Ëأاداء الشسرطة ا÷زائرية
وŒرب- -ت- -ه- -ا ال- -رائ- -دة ‘ م -ك -اف -ح -ة
اإ’رهاب ،فضس Óعن مسساهمتها ‘
ت- -ع- -زي- -ز ال- -ت- -ع- -اون الشس -رط -ي ع -ل -ى
اŸسستويات اإ’قليمية والدولية.
وذكر اإ’طار السسامي لدى قيادة
اأ’م - -ن ال - -وط- -ن- -ي ،اŸشس- -رف ع- -ل- -ى
اŸت -ح -ف اŸرك -زي ل -لشس -رط-ة ،أاب-رز
النقاط التي يرتكز عليها ‘ التذكÒ
باÙطات التاريخية التي مرت بها
الشسرطة ا÷زائرية بداية من العهد

ال - -ن- -وم- -ي- -دي إا ¤ت- -أاسس- -يسض ال- -دول- -ة
ا÷زائرية ا◊ديثة ،ثم اŸراحل التي
ت -لت ا’سس -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسس-ي وك-انت
ﬁطة أاخرى إ’نشساء الشسرطة الثورية
واللجان الشسعبية من طرف ا◊كومة
اŸؤوق - -ت - -ة ،ك - -ان ي - -ح - -ت- -ك- -م إال- -ي- -ه- -ا
ا÷زائريون ‘ تسسي Òأامورهم خÓل
ت- -لك ال -فÎة وك -انت Ãث -اب -ة شس -رط -ة
موازية للبوليسض الفرنسسي الذي حاول
ق- -م- -ع ال -ث -ورة‡ ،ه -دة اÛال أام -ام
تأاسسيسض شسرطة اأ’فÓن بعد اسستفتاء
ت -ق -ري -ر اŸصس Òث -م م-رح-ل-ة م-ا ب-ع-د

ا’سس- -ت- -ق Ó-ل ال -ت -ي رف -عت الشس -رط -ة
ا÷زائ- -ري -ة خ Ó-ل -ه -ا –دي ال -ف -راغ
اأ’م -ن -ي وال -قضس -اء ع -ل -ى ال -عصس-اب-ات
اإ’ج-رام-ي-ة ال-ت-ي خ-ل-ف-ه-ا ا’سس-ت-ع-مار
ال- -ف- -رنسس- -ي ب- -ع- -د انسس- -ح -اب ق -وات -ه
اأ’منية ،لتأاتي مراحل وﬁطات عدة
مكنت جهاز الشسرطة ا÷زائرية من
ا’ن -تشس -ار وب -ل -وغ أاه-داف-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة
واأ’منية ،مكللة مسسÒتها الشساقة بعد
ال - - -عشس- - -ري- - -ة السس- - -وداء ب- - -خ- - -ط- - -ط
اسسÎاتيجية إ’صسÓح القطاع لدرجة
صس- -ارت ف- -ي- -ه الشس- -رط- -ة ا÷زائ -ري -ة

مرجعا دوليا للقضسايا اأ’منية العويصسة
بتجربتها الرائدة ‘ مكافحة اإ’رهاب
وا÷رÁة اŸنظمة.
كل ذلك قال عنه مدير اŸتحف
اŸرك -زي ل -لشس-رط-ة ،إان-ه ت-اري-خ م-ه-م
يسس-ت-دع-ي ال-دراسس-ة وال-تعمق والعودة
إاليه دائما من طرف عناصسر الشسرطة
واŸنتسسب Úللجهاز ،مؤوكدا أان قيادة
اأ’م-ن ال-وط-ن-ي ح-ريصس-ة ع-ل-ى ح-فظ
اŸكسسب اأ’مني وعصسرنة خدماتها
ا÷وارية.

منــــــذ 2010

تكوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  4500شضخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصس ‘ أإلسضع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف بوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأن

لسسعافات
تسستعد مديرية ا◊ماية اŸدنية بوهران لÓنتقال إا ¤الدرجة الثانية من مرحلة التكوين النوعي ‘ ›ال ا إ
لولية ،ترتكز على التكوين اÿاصص باŸسسعف Úا÷واري ÚاŸتطوع ،Úيحصسل من خÓله اÎŸبصسون على شسهادة معÎف بها
ا أ
لدى هيئات الطوارئ باŸوقع الذي يتواجد فيه.

ب -حسسب م-ا أاك-ده ال-ط-ب-يب ال-رائ-د
بهلو‹ أاحمد سسفيان ،رئيسض مكتب
اإ’سس -ع -اف -ات ال -ط -ب -ي-ة ل-دى م-دي-ري-ة
ا◊ماية اŸدنية لو’ية ا÷زائر ،على
ه- -امشض ا◊م -ل -ة ال -ت -حسس -يسس -ي -ة م -ن
ح- -وادث ا’خ- -ت- -ن- -اق ال -ن -اج -م -ة ع -ن
اسستنشساق غاز أاحادي الكربون ،فإان
““اإ’سس - -ع - -اف ا÷م - -اهÒي ي- -ح- -ظ- -ى
باهتمام بالغ من قبل القائم Úعلى
مصسالح ا◊ماية اŸدنية ،التي تسسعى
إا ¤ت - -وف Òال - -ت - -ك - -وي- -ن اŸت- -واصس- -ل

ل -ل -مسس -ع -ف Úال -ذي-ن Áك-ن ا’ع-ت-م-اد
ع- -ل- -ي- -ه- -م ‘ ح- -ال وق -وع ح -وادث أاو
كوارث.
ك- -م- -ا ل- -فت ن- -فسض اŸت- -ح -دث ‘
تصس- -ري -ح صس -ح -ف -ي ،إا ¤أاّن ب -رن -ام -ج
““مسسعف ‘ كل عائلة““ّ“ ،كن منذ
انطÓقه سسنة  2010من تكوين 4500
شسخصض بو’ية وهران ،اسستفادوا من
ال -دورات ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-دوم 21
يوما ،ع Èأاربع دورات ‘ السسنة ،يتم
خ Ó- -ل- -ه- -ا ت- -ق- -د Ëدروسض ن- -ظ- -ري- -ة

وت-ط-ب-ي-ق-ي-ة م-ن ق-ب-ل ضس-ب-اط وأاط-ب-اء
مصسالح ا◊ماية اŸدنية حول تقنيات
اإ’سسعافات اأ’ولية الواجب تقدÁها
أ’شسخاصض يوجدون ‘ حالة خطر.
وأاشس- -ار ب- -ه- -ل- -و‹ ،إا ¤أان وه- -ران
م- -ه -ددة ب -أارب -ع -ة ﬂاط -ر م -ن أاصس -ل
عشسرة ،بالنظر إا ¤التعم ÒاŸتزايد
ال- -ذي ’ ي- -أاخ- -ذ ‘ ا◊سس- -ب- -ان ه -ذه
اıاطر ،ما يزيد من ا’نعكاسسات
اŸدم- -رة ،ع Ó-وة ع -ل -ى ا’ح -ت -ب -اسض
ا◊راري ال -ذي ي-ع-د ع-ام Ó-إاضس-اف-ي-ا

تسسببت ‘ سسقوط أاعمدة كهربائية وأاشسجار

هاما من هذه اıاطر ،بالنظر إا¤
قابلية الو’ية للتعرضض إا ¤الز’زل
ب -ح -ك -م ت -واج -ده -ا ‘ خ -ط ال-ه-زات
اأ’رضس-ي-ة واإ’‚راف-ات وال-ف-يضس-انات
وا◊رائق ،وهو ما يقتضسي ،بحسسبه،
جاهزية كل الهيئات التابعة ıطط
الطوارئ– ،سسبا لوقوع أاي من هذه
اأ’خطار.

وهران :براهمية مسشعودة

ألري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح ألقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـة – ـ ـ ـ ـ ـ ـدث ط ـ ـ ـ ـ ـ ـوأرىء باŸدي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تدخلت مديرية ا◊ماية اŸدنية
باŸدية خÓل  12سساعة اأ’خÒة ‘
 12موقع ع Èتراب إاقليم الو’ية‘ ،
فÎة اŸداومة اŸمتدة منتصسف يوم
أاول أامسض ،إا ¤غاية السساعة 10.00
من صسباح البارحة ،وهذا اسستجابة
ل - -لÈق- -ي- -ة اÿاصس- -ة بسس- -وء اأ’ح- -وال
ا÷وية.
وحسسب ب - -ي - -ان ت- -ل- -قت «الشس- -عب»
نسس -خ -ة م -ن -ه ،ف-إان ه-ذه ال-ت-دخÓ-ت،

ا◊مايـــــــــــة اŸدنيـــــــــة ‘ اسستنفـــــــــار

سسجلت بكل من سساحة أاول نوفم،È
وبأاحياء باباعلي ،رأاسض قلوشض ،أامام
مصس- -ن- -ع ال -ب Ó-سس -ت -يك ب -ب -ل -دي -ة ذراع
السسمار ،بدائرة اŸدية نتيجة سسقوط
اأ’شسجار وخيوط وأاعمدة كهربائية،
إا ¤جانب تدخل واحد بكل من فرقة
ال-زع-ات-ري-ة ب-ب-ل-دي-ة ت-اف-راوت بدائرة
شسÓلة العذاورة ،وفرقة أاو’د ا◊اج
ب-ب-ل-دي-ة ال-ق-لب ال-ك-ب Òأ’ج-ل سس-ق-وط
خ -ي -ط ك -ه -رب -ائ -ي ،وب -وسس -ط ب -ل -دي-ة

سسغوان أ’جل سسقوط جدار خارجي
وسسقف غرفة منزل ،إا ¤جانب 03
ت- -دخÓ- -ت ب- -ك -ل م -ن م -ن -ط -ق -ة عÚ
م -و’ب ،ح -ي ب -خ -ت -ي ب -ب-ل-دي-ة ت-ي-زي
اŸهدي ،وأامام اŸركز الثقا‘ ببلدية
سس- - -ي اÙج- - -وب ،ع - -قب سس - -ق - -وط
شسجرت Úوخيط كهربائي ،ناهيك عن
ت -دخ -ل واح-د ب-ح-ي شس-ي-خ-ي مسس-ع-ود
جراء سسقوط شسجرة بضسواحي دائرة
ت -اب Ó-ط  ،وك-ذا ت-دخ-ل آاخ-ر ب-ب-ل-دي-ة

أامن بومرداسص

› Èبسس -بب سس -ق -وط شس -ج -رة ع -ل -ى
عمود كهربائي.
وف- -ي- -م- -ا  ⁄تسس -ج -ل أاي -ة خسس -ائ -ر
بشسرية ،علمت ““ الشسعب ““ بأان هذه
الرياح تسسببت ‘ سسقوط  02أاعمدة
كهربائية Ãنطقة بني معلوم ببلدية
ال- -ق -لب ال -ك -ب Òإا ¤ج -انب ان -ق -ط -اع
للتيار الكهربائي.

م.أام Úعباسس

أأبوأب مفتوحة لفائدة تÓميذ أŸدأرسس وتعريفهم بالرقم أألخضضر 104
نظم ،صسباح أامسض ،أامن و’ية بومرداسض ،أابوابا
م-ف-ت-وح-ة ل-ف-ائ-دة تÓ-م-ي-ذ ث-ان-وي-ة ﬁم-د ال-عيد آال
خ-ل-ي-ف-ة وم-ت-وسس-ط-ة إاب-ن خ-ل-دون للتعريف Ãختلف
اŸهام التي تقوم بها مصسالح الشسرطة ‘ حماية
أام-ن اأ’ف-راد واŸم-ت-ل-ك-ات ال-ع-ام-ة وح-ف-ظ ال-ن-ظام
ال -ع -ام وت -ق -د Ëج -م -ل-ة م-ن ال-نصس-ائ-ح واإ’رشس-ادات
لفائدة التÓميذ حول أاخطار اآ’فات ا’جتماعية
السسلبية التي يشسهدها اÛتمع ا÷زائري وكيفية
ﬁاربتها.
كما شسهد اللقاء أايضسا ،تقد ËمداخÓت من
ط- - -رف إاط- - -ارات اأ’م - -ن ال - -و’ئ - -ي اıتصس‘ Ú
مكافحة ا÷رائم اإ’لكÎونية ،اıدرات وحماية
اأ’حداث ،أامام تنامي ظاهرة اختطاف اأ’طفال،

ح -يث ” ب -اŸن -اسس -ب -ة ال -ت -ن -ب -ي-ه إا ¤أاه-م-ي-ة اÿط
Óمن
اأ’خضسر  104الذي وضسعته اŸديرية العامة ل أ
الوطني –ت تصسرف اŸواطن Úللتبليغ عن كل
ﬁاو’ت ا’ختطاف أاو التعرضض لشسكل من أاشسكال
العنف وا÷رÁة.

ألرياح ألقوية تسضبب خسضائر كبÒة
تسسببت الرياح القوية التي ضسربت ،أامسض ،أاجزاء
من و’ية بومرداسض ‘ ،خسسائر مادية كبÒة دون
تسسجيل إاصسابات ‘ اأ’رواح ،باإ’ضسافة إا ¤انقطاع
ال -ت -ي -ار ال -ك -ه -رب -ائ -ي ب -ع -دي -د ال -ب -ل-دي-ات ،ب-حسسب
تصسريحات ‡ثلي مديرية توزيع الكهرباء والغاز.

ك -م -ا تسس -ب -بت م -وج -ة ال -ري-اح ال-ق-وي-ة أايضس-ا‘ ،
تخريب سسقف إاحدى العمارات السسكنية القدÁة
ال -ت-ي ت-ع-ود ل-ل-فÎة ا’سس-ت-ع-م-اري-ة اŸت-واج-دة ع-ل-ى
مسستوى بلدية خروبة ،دفعت بسست عائÓت إا¤
اŸبيت ‘ العراء خوفا من انهيارها ‘ ،انتظار
ت -دخ -ل مصس -ال -ح ال-ب-ل-دي-ة وال-دائ-رة إ’ع-ادة إاسس-ك-ان
ال-ع-ائÓ-ت اŸن-ك-وب-ة .ن-فسض اأ’م-ر شس-ه-دت-ه مدرسسة
اب- -ت -دائ -ي -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ،ب -حسسب شس -ه -ادات ب -عضض
اŸواطن.Ú
باŸقابل ،انقطع التيار الكهربائي ،الناجم عن
قوة الرياح ،بلديات كل من برج منايل ،رأاسض جنات،
قورصسو وحمادي.

بومرداسس :ز.ك

اŸدية :م.أام Úعباسس

اط -ل -ع وا‹ ال -و’ي -ة م -ي -دان -ي-ا ،ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
التعويضض لفائدة ال tسسكان الواقعة منازلهم فوق
رواق اŸشس- -روع ،ب- -ع -د ال -ق -ي -ام ب -إاج -راءات ن -زع
اŸلكية اŸنصسوصض عليها ‘ القانون ،مؤوكدا ‘
تدخله وتعقيبه على الشسروحات اŸقّدمة من
ق -ب -ل ا÷ه -ات اŸن -ج -زة ،أاّن اŸشس -روع ل -ه ب -ع -د
وم -ن -ف -ع -ة ع -ام -ة ك -بÒة .وي-ك-تسس-ي ه-ذا اÙور
أاه-م-ي-ة وط-ن-ي-ة وﬁل-ي-ة ع-ل-ى الصس-ع-يد التنموي،
ن- -ظ -را ل -رب -ط -ه ب Úالشس -م -ال وا÷ن -وب ،داع -ي -ا
اŸعني Úبإا‚ازه Ÿراعاة اŸقاييسض الدولية ‘
ذلك.
ت- -ف -ق -د ال -وا‹ ورشس -ة ف -ت -ح ال -ن -ف -ق اŸزدوج
با◊مدانية ،الذي بلغت فيه نسسبة ا◊فر ◊د
اآ’ن  2.3كلم طو‹ مضساعف من أاصسل  2,4كلم
باŒاه الشسمال ،فبعد تلقيه عرضسا حول العملية،
أاشس-ار ‘ ت-ع-ل-ي-ق-ه ل-ل-م-ؤوسسسس-ة اŸن-ج-زة ““اÛمع
الصسيني““ بضسرورة احÎام معاي ÒالسسÓمة أاثناء
ع- -م- -ل- -ي- -ة اإ’‚از م- -ن خÓ- -ل وضس- -ع اإ’شس -ارات
اŸروري -ة ال Óّ-زم -ة وبصس -ف -ة ك -اف -ي -ة ع-ل-ى ط-ول
اÙورُ ،مشسuددا على إالزام أاصسحاب الشساحنات
التابعة للمجمع الصسيني أاو اŸؤوجرة من قبله
باحÎام قواعد السس Òوا◊مولة اŸسسموح بها.
كما دعا ‘ هذا اÿصسوصض ،جميع اŸتدخلÚ
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى اŸشس - -روع إا ¤ضس- -رورة إا‚از

اŸشسروع ‘ آاجاله التعاقدية ،مع تفادي توقف
اأ’شسغال حتى يدخل الطريق حيز اÿدمة ،نظرا
أ’ه-م-ي-ت-ه ال-ب-ال-غ-ة ع-ل-ى ا◊رك-ية ا’قتصسادية ‘
شسقيها الوطني واÙلي.
على مسستوى بلدية سسغوان ” ،وضسع حيز
اÿدم -ة ال -ط -ري -ق ا’ج -ت -ن -اب-ي Ÿدي-ن-ة سس-غ-وان
Ÿن - -ج - -ز م - -ن ط - -رف ““›م- -ع ح- -داد““ وال- -ذي
اُ
سسيسساهم ‘ فك اÿناق اŸروري الذي تشسهده
اŸدي - -ن - -ة .وحث ال - -وا‹ ع - -ل - -ى ضس- -رورة إا“ام
اأ’شسغال اŸتبقية من مشسروع ازدواجية الطريق
الوطني رقم  ‘ 01اŸقطع الرابط ب Úسسغوان
وقصسر البخاري .كما شسدد ذات اŸسسؤوول خÓل
هذا اليوم عند منشسأاة اÙول الشسما‹ Ÿدينة
اŸدية ،باŸكان اŸسسمى الدورة الزرقة ،على
اŸق -اول -ة اŸوك -ل ل -ه -ا إا‚ازه ت -دارك ال -ت -أاخ -ر
اŸسسجل ،مع احÎام معاي ÒالسسÓمة اŸرورية
ب-قصس-د ت-ف-ادي مشس-ك-ل-ة ا’خ-ت-ن-اق ال-ت-ي ت-ع-رف-ها
م -دي -ن -ة اŸدي -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دخ-ل ع-اصس-م-ة
الو’ية قرب جامعة يحي فارسض.

حرأسس أŸدأرسس يحتجون
أاق - -دم صس - -ب- -ي- -ح- -ة ،أامسض ،عشس- -رات ح- -راسض
اŸدارسض على احتجاج سسلمي أامام مقر و’ية
اŸدية ،مطالب Úبإاعادة إادماجهم ‘ مناصسب
عملهم بقصسد “كينهم من كسسب قوت عيشسهم.
أاكد هؤو’ء اÙتجون القادمون من بلديات
بوسسكن ،سسيدي الربيع ،بني سسليمان والسسواقي
بشسمال الو’ية ،أان إاحالتهم على البطالة منذ 08
أاشسهر قد أاضسر بعيالهم ،بينما كانوا يشستغلون ‘
هذا اÛال ما ب 07 Úإا 08 ¤سسنوات ،ملحÚ
‘ هذا الصسدد على وا‹ الو’ية التدخل على
أاع -ل -ى مسس -ت -وى م -ن أاج-ل إارج-اع-ه-م إا ¤أام-اك-ن
عملهم.
وطلب من هؤو’ء تعي‡ Úثل Úلهم بقصسد
طرح مشسكلتهم على اإ’دارة اıتصسة بالو’ية.

عمليات نوعية لدرك باتنة

حجز  7قناط Òمن مادة أورأق ألتبغ و 674قارورة خمر

لقليمية للدرك
“كنت ،أامسص ،الفرقة ا إ
الوطني بثنية السسدرة بباتنة ،من حجز 07
قناط Òمن مادة أاوراق التبغ ،قدرت قيمتها
اŸال- -ي- -ة بـ 23م -ل -ي -ون سس -ن -ت -ي -م ،ب -ن-اء ع-ل-ى
معلومات –صسلت عليها تفيد بوجود شساحنة
صس -غÒة م -ن ن -وع م -رسس -ي -دسص ب-يضس-اء –م-ل
ت -رق -ي -م ولي -ة ›اورة ،بصس-دد ن-ق-ل ك-م-ي-ة
معتÈة من مادة أاوراق التبغ تسسلك الطريق
ال -ب-ل-دي رق-م  01ال-راب-ط ب Úب-ل-دي-ت-ي زان-ة
البيضساء ولزرو ،حيث ” توقيف الشساحنة
اŸشسبوهة على مسستوى حاجز أامني للدرك
ال-وط-ن-ي ع-ل-ى ال-ط-ري-ق سس-الف الذكر ،كانت
قادمة من بلدية لزرو نحو الطريق الوطني
رقم .75

باتنةŸ :وششي حمزة

بعد مراقبة وتفتيشض ا◊مولة ” ،العثور على
اÙجوزات ﬂبأاة داخل أاكياسض بÓسستيكية ،أاين
صسرح سسائق الشساحنة البالغ من العمر  23سسنة ،أانه

قام بشسراء هذه البضساعة بدون أاي سسند قانوÊ
لغرضض إاعادة بيعها.
‘ سسياق متصسل ،حجزت أايضسا فصسيلة اأ’من
وال-ت-دخ-ل ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ن-ق-اوسض 674 ،قارورة
خمر من ﬂتلف اأ’نواع واأ’حجام أاثناء مداهمة
أ’وك -ار ا÷رÁة ع Èإاق -ل -ي -م ب-ل-دي-ة ب-ري-ك-ة .وع-ن-د
ت -واج -ده -م ب -اŸك-ان اŸسس-م-ى ال-ط-ب-ط-اب-ة ،ب-ل-دي-ة
بريكة ،على بعد  01كلم من الطريق الوطني رقم
 ،28لفت انتباههم سسيارة مشسبوهة ،نوع طيوطا
ه -ل -ي -كسض ،تسس Òبسس -رع -ة م-ف-رط-ة ﬁاول-ة ت-ف-ادي
الدورية ،ثم قام سسائقها Ãناورة خطÒة لتغيÒ
اŒاه سسÒه لتنقلب على إاثرها السسيارة وتسستقر
بع ÚاŸكان .بعد تفتيشض السسيارة من قبل عناصسر
الدورية ،ع Ìعلى اÙجوزات السسالف ذكرها،
أاين ” حجزها وتسسليمها إا ¤الفرقة اإ’قليمية
للدرك الوطني بÈيكة Ÿواصسلة التحقيق.
وبعد عرضض اŸتهم Úعلى ا÷هات القضسائية
” إايداع اŸتهم ا◊بسض اŸؤوقت Ãؤوسسسسة إاعادة
الÎبية بÈيكة.

أإلطاحة بشضبكة تروج أıدرأت وتتاجر بالذخÒة ‘ تيارت

“كنت فرقة البحث والتحري باŸصسلحة
ال -ولئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة
لط -اح -ة بشس -ب -ك -ة إاج -رام -ي -ة
ت -ي -ارت ،م -ن ا إ
ت- -ت- -ك- -ون م- -ن شس -خصس ÚتÎاوح أاع -م -اره -م -ا
م -اب 34 Úو 40سس-ن-ة ي-ن-ح-دران م-ن ولي-تي
وه- -ران ومسس- -ت- -غ -اﬂ ،Âتصس ‘ ÚاŸت -اج -رة
وت - -روي - -ج اıدرات (ك - -ي - -ف م- -ع- -ال- -ج) ،م- -ع
لسسلحة.
اŸتاجرة بذخÒة ا أ
ب -حسسب ذات اŸصس -ال -ح ،أاسس-ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ن
حجز كمية من اıدرات (كيف معالج) قدر وزنها
بأاك Ìمن  10كلغ ،إا ¤جانب حجز  101خرطوشسة

م -ع-ب-أاة 254 ،ظ -رف ف -ارغ ،م -ع -دة ل -ل -ت -ع-ب-ئ-ة ج-ل
ك -بسس -و’ت -ه -ا صس -ا◊ة لÓ-سس-ت-ع-م-ال و 220كبسسولة
صسا◊ة لÓسستعمال ،وكمية من مادة البارود يقدر
وزنها اإ’جما‹ بـ(1309غ).
جاء القبضض على اŸتهم Úبعد ورود معلومات
تفيد بوجود شسخصس Úعلى م Ïمركبة وهما بصسدد
نقل كمية من اıدرات وترويجها بتيارت ،حيث
” نصسب ك -م Úل -ه -م -ا Ãخ -رج م -دي -ن -ة ال -رح -وي -ة
وال- -ق- -بضض ع- -ل -ي -ه -م -ا وب -ح -وزت -ه -م -ا اÙج -وزات
اŸذكورة.

تيارت :عمارة.ع
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كلية ا◊قوق والعلوم السصياسصية بسصطيف تنفي و توضصح

مسصابقة توظيف  27أأسصتاذأ خضصعت لدرأسصة أÛلسس ألعلمي
لم Úدباغ« ،ÚاŸغالطات والتهامات التي وجهها ،النائب
نفت كلية ا◊قوق والعلوم السصياسصية بجامعة سصطيف ﬁ 2مد ا أ
لسصاتذة
باÛلسس الشصعبي الوطني ،حسصن عريبي ،للكلية ،بخصصوصس التشصكيك ‘ نتائج مسصابقات التوظيف اÿاصصة با أ
اŸسصاعدين قسصم»ب» ،حسصبما ورد ‘ صصفحته على شصبكة التواصصل الجتماعي (فيسصبوك)،

سسطيف :نور ألدين بوطغان
ح- -يث اأك- -دت ‘ ب- -ي -ان ل -ه -ا ،اأن
مسس- -اب- -ق- -ة ال- -ت- -وظ -ي -ف م -وضس -ع
ال -تشس -ك -يك ،ج -رت ‘ شس -ف -اف -ي-ة
وبشس -ك -ل ع -ادي ،وارت-ك-زت ع-ل-ى
م - -ب - -داأ اŸسس - -اواة ب Úج - -م - -ي- -ع
اÎŸشس- -ح ،Úك- -م- -ا اأن -ه -ا ج -رت
–ت رق -اب-ة م-ف-تشس-ي-ة ال-وظ-ي-ف-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-و’ي-ة سس-طيف ،التي
تعد هيئة رقابية مسستقلة ،يشسهد
لها بالصسرامة والنزاهة وا◊ياد
وا◊رصس على التدقيق ‘ كل
اŸلفات ،ما يفسسر اأخذ الوقت
الÓ- -زم ل- -دراسس- -ة ك- -ل اŸل- -ف -ات
اŸودعة دراسسة دقيقة.
و ج -اء ‘ ب -ي -ان ال -ك -ل -ي-ة ،ت-ل-قت
«الشس- -عب» نسس- -خ- -ة م- -ن- -ه ،اأن- -ه -ا
اسستقبلت  188ملف ⁄ ،تسسجل
ف -ي -ه -م مÎشس -ح -ا ي -ح -م -ل صس-ف-ة
(دك- - -ت - -ور) ،ك - -م - -ا ورد ‘ ك Ó- -م
ال- -ن- -ائب ،ل- -ل- -ت- -ن- -افسس ع- -ل -ى 27
منصسبا“ ،ت دراسستها بعناية من
طرف اأعضساء اÛلسس العلمي
ل-ل-ك-ل-ي-ة ،ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا قبول 154
م - -ل - -ف ،وي- -رفضس ال- -ب- -اق- -ي (34
ملفا) ،و بعد فتح باب الطعون
اسس-ت-ق-ب-لت ال-كلية  11ط-ع-نا” ،
تاأكيد رفضس  08ملفات ،وقبول
 03ط -ع -ون ف -ق-ط ،و ب-ع-ده-ا ”
ترتيب مواعيد اÙادثة ،التي
اأشسرف عليها اأسساتذة من ذوي
ا’خ- -تصس -اصس ،وف -ق -ا Ÿا “ل -ي -ه
ال- -ق- -وان ،Úو” نشس- -ر م- -واع- -ي -د
ﬂت -ل -ف اŸراح -ل ،ع ÈاŸوق -ع
ا’إل -كÎو Êل -ل -ج -ام-ع-ة’ ،إضس-ف-اء
الشسفافية على العملية ،وبعد كل
اŸراح - - - - -ل‚ ،ح  27مÎشسحا
ل-ل-م-ن-اصسب اŸف-ت-وح-ة ،م-ن ع-دة
و’ي- -ات ‘ ال- -وط- -ن (سس- -ط -ي -ف،
سسكيكدة ،اأم البواقي ،مسستغا،Â
بشس -ار ،ب -ات -ن-ة ،ب-رج ب-وع-ري-ري-ج،
اŸسس -ي -ل -ة ،ب -ج-اي-ة و غÒه-ا م-ن
ال- -و’ي -ات)‡ ،ا ي -ف -ن -د م -زاع -م
النائب ،بوجود جهوية وعنصسرية
‘ ع -م-ل-ي-ة ال-ت-وظ-ي-ف ،وان-ح-ي-از
’أب -ن -اء ال -و’ي-ة ،ال-ذي-ن ات-ه-م-ه-م
سسيادة النائب ،فوق هذا بعدÁي
اÈÿة وال - -ك- -ف- -اءة ،وه- -و ال- -ذي
ي -فÎضس ف -ي -ه “ث -ي -ل ك -ل اأب -ن -اء

جامعــــة ﬁمـــد بوضصيـــــاف باŸسصيلــــــة

هندسصة صصياغة أŸقال ألعلمي ﬁرك أسصاسصي للبحث
ثمن الÈوفيسصور أاحمد بوطرفاية مدير جامعة ﬁمد بوضصياف باŸسصيلة‘ ،
الدورة التكوينية أامسس ،باŸكتبة اŸركزية اŸنظمة من قبل  Èﬂالصصحة
والنمو– ،ت عنوان هندسصة صصياغة اŸقال العلمي (الختيار ــ البناء ــ التقو) Ë
لنه من شصأانه –ريك
لفائدة طلبة الدراسصات العليا ،حسصن اختيار اŸوضصوع أ
عجلة البحث العلمي با÷امعة.

أŸسسيلة :عامر ناجح
اأشس -ار اŸدي -ر ‘ ك -ل -م -ت -ه
التي األقاها اأمام الطلبة
وا’أسساتذة ا◊اضسرون اإ¤
اأن هندسسة صسياغة اŸقال
ال - -ع - -ل - -م - -ي م- -ن ن- -اح- -ي- -ة
ا’ختيار والبناء والتقوË
ل-ه اأه-م-ي-ة ك-بÒة ب-ال-نسس-بة
ل-ل-ب-احث وخ-اصس-ة ال-ط-ل-ب-ة
اŸق- - -ب- - -ل Úع- - -ل- - -ى اإ‚از
رسس -ائ -ل ال-ت-خ-رج اÿاصس-ة
ب -ط -ل -ب -ة ط-ور ال-دك-ت-وراه،
مناشسدا ا’أسسرة ا÷امعية
ب-ج-م-ي-ع اأط-ي-اف-ه-ا Ãد يد
ال -ع -ون ل-ل-رق-ي وال-ن-ه-وضس
الوطن دون جهوية.
ك- -م -ا اأن اإدارة ا÷ام -ع -ة ،حسسب
البيان ،قد مكنت كل اÎŸشسحÚ
غ Òالناجح ‘ ÚاŸسسابقة ،من
ا’إطÓع على النقاط اŸتحصسل
ع- -ل- -ي -ه -ا وا’سس -ت -فسس -ار ع -ن ك -ل
ال -وث-ائ-ق اŸودع-ة وال-ت-ي  ⁄ي-ت-م
احتسسابها.
و ف -ي -م -ا يشس-ب-ه ال-ع-ت-اب ،خ-ت-مت
اإدارة الكلية بيانها بالقول ،من
باب الغÒة على الوطن ،كان من
السس- -ه- -ل ج- -دا ،ع- -ل- -ى ال- -ن- -ائب،
ال -ت -ح -ق -ق م-ن ن-ت-ائ-ج اŸسس-اب-ق-ة
با’تصسال اŸباشسر باإدارة الكلية
اأو ا÷امعة.
غلق Œ Óﬁ 122اريا
بالعلمة
حجز مكتب حفظ الصسحة العامة
ل-ب-ل-دي-ة ال-ع-ل-م-ة 1125 ،ك -ل-غ م-ن
اللحوم الفاسسدة ،إاضسافة إا628 ¤
كلغ من ﬂتلف اŸواد الغذائية
م -ن-ت-ه-ي-ة الصسÓ-ح-ي-ة ،وم-ع-روضس-ة
ل- -ل- -ب -ي -ع ‘ اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة
باŸدينة التي تشسهد إاقبا’ كبÒا،
وبشسكل يومي عليها لتوفرها على
أاح- -د أاك Èأاسس- -واق ال- -وط- -ن وه- -و
سسوق دبي.
وق - - - - -د ” –ري - - - - -ر ﬁاضس- - - - -ر
للمخالفات اŸسسجلة على التجار
اıالف ،Úوإاحالة ملفاتهم على
ال -قضس -اء ل -ل -فصس -ل ف -ي -ه -ا ط -ب -ق -ا
Óح -ك -ام ال -ق -ان -ون-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
ل -أ

بشس -روط اŸم-ارسس-ات ال-ت-ج-اري-ة،
م - -ع غ - -ل- -ق - -ﬁ 122ل - Œاري
بقرارات إادارية.
حجز مفرقعات بقيمة 3
مÓي Òوتوقيف  5متورطÚ
“ك- -نت ،اÛم- -وع- -ة ال- -و’ئ- -ي -ة
ل -ل -درك ال -وط -ن -ي بسس-ط-ي-ف ،م-ن
معا÷ة  4قضسايا تخصس ا’Œار
غ ÒاŸشس - -روع ‘ اŸف - -رق- -ع- -ات
واأ’لعاب النارية ،والتي يبدو أان
ال -ب -ارون -ات ي -حضس -رون أان -فسس -ه-م
لتحقيق أارباح وفÒة من Œارتها،
Ãن -اسس -ب -ة ع -ي -د اŸول -د ال -ن -ب-وي
الشسريف ،بعد أايام من اآ’ن .
و“كنت وحدات الدرك الوطني،
خÓل هذه العمليات ،من توقيف
 5م -ت -ورط ،Úوح -ج -ز أازي -د م-ن
مليون Úوسستمائة أالف وحدة من
اŸف -رق -ع -ات واأ’ل -ع -اب ال-ن-اري-ة،
Ãخ- -ت- -ل- -ف اأ’ن- -واع واأ’ح- -ج- -ام،
وب -ل -غت ق -ي -م -ت -ه-ا اإ’ج-م-ال-ي-ة م-ا
يقارب ال 3مÓي Òسسنتيم ،أاي 30
م -ل -ي -ون دي -ن -ار ج -زائ -ري ،حسسب
خلية اإ’عÓم للمجموعة .
وك -انت ال -ع -م-ل-ي-ة اأ’و ¤ق-د “ت
Ãح -ط -ة ب -اب -ور ،ع -ل -ى ال -ط -ري -ق
السس - -ي- -ار شس- -رق غ- -رب ،ح- -يث ”
ت-وق-ي-ف م-رك-ب-ة م-ن ق-ب-ل ال-ف-رق-ة
اإ’قليمية للدرك الوطني ببلدية
ع Úأارنات ،غرب عاصسمة الو’ية
سس -ط -ي-ف ،ع Ìع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا ع-ل-ى
 16000مفرقعة متنوعة اأ’شسكال

واأ’حجام ‘ ،ح Úأانه ‘ العملية
ال- -ث- -ان -ي -ة“ ،ك -ن أاف -راد ال -ف -رق -ة
اإ’قليمية للدرك الوطني ببلدية
ب- -يضس- -اء ب- -رج ،ج- -ن -وب ع -اصس -م -ة
ال- -و’ي- -ة ،م- -ن ت -وق -ي -ف شس -خصس،
وحجز أاك Ìمن  3٩أالف وحدة من
اŸف -رق -ع -ات ،وه -ذا إاث -ر ع -م-ل-ي-ة
مداهمة على الطريق ÚالوطنيÚ
 77و ،75بعد توقيف حافلة لنقل
اŸسس -اف -ري -ن ع Ìب-داخ-ل-ه-ا ع-ل-ى
الكمية اŸذكورة.
أام -ا ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ،ف-ق-د “ت
Ãن - -ط - -ق - -ة ع ÚوŸان ،ج - -ن- -وب
ال- -و’ي- -ة ،ح- -يث “ك- -ن ع -ن -اصس -ر
الفرقة اإ’قليمية للبلدية من حجز
كمية هامة من اŸفرقعات بلغت
م- -ل- -ي- -ون Úوخ- -مسس- -م- -ائ- -ة وح -دة
م-ف-رق-ع-ة ،وح-ج-ز سس-ي-ارة م-ن نوع
م -رسس -ي -دسس ‘ ،إاط -ار م -داه -م -ة
للطريق الو’ئي  131الرابط بÚ
ب -ل-دي-ت-ي ب-ئ-رح-دادة وع ÚوŸان،
و’ذ اŸشستبه بهم بالفرار ،و بعد
ال-ت-ح-ري-ات اŸع-م-ق-ة ” ،ت-وق-ي-ف
أاحد اŸتورط Úالذي تب ،Úمن
خÓ- -ل ال- -ت- -ح -ق -ي -ق ،أان ال -ك -م -ي -ة
اŸذك-ورة اÙج-وزة ه-ي م-ل-ك-ي-ة
ل -ب -ق -ي-ة اŸت-ورط Úال-ف-اري-ن ،و‘
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-راب-ع-ة“ ،ك-ن ع-ن-اصسر
ال -درك ال -وط -ن-ي ب-ال-ع-ل-م-ة ،شس-رق
ع -اصس-م-ة ال-و’ي-ة ،م-ن ح-ج-ز أاكÌ
م - -ن  25أال -ف وح -دة م -ف-رق-ع-ة،
وحجز سسيارة من نوع بارت.Ô

إاعـــــادة العتبـــــار للمعــــا ⁄العمرانيـــــة للمدينــــة العتيقــــــة
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“سس عملية ترميم وإاعادة
تأاهيل البنايات القدÁة ‘
لول بسصوق أاهراسس
شصطرها ا أ
أازيد من  811بناية عتيقة،
” تقسصيم هذه اŸسصاحة
لجمالية إا 3 ¤مناطق،
ا إ
لو ¤تقع بجوار سصاحة
ا أ
السصتقÓل على مسصاحة 16
هكتارا والثانية على 10
هكتارات فيما –تل اŸنطقة
الثالثة  17هكتارا.
وحسسب مدير التعم Òوالهندسسة
اŸعمارية والبناء بوعÓم كريك
لـ»الشسعب» يشسرع ‘ عملية ترميم
وإاع - - -ادة ت- - -أاه- - -ي- - -ل ال- - -نسس- - -ي- - -ج
ال-ع-م-را Êال-ع-ت-ي-ق ل-ل-م-دي-ن-ة ،بعد
اسس -ت -ك -م -ال ال-دراسس-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
وإاع- - -داد اÈÿة ال- - -ت- - -ق- - -ن- - -ي - -ة ،
واŸصسادقة عليها من طرف كل
م -ن ال -ل -ج -ن -ة ال -و’ئ -ي -ة ال -ت-ق-ن-ي-ة
وال - -وزارة ال- -وصس- -ي- -ة ،وتضس- -م م- -ا
›موعه  1460سسكن وذلك على
مسس- -اح -ة إاج -م -ال -ي -ة ت -ق -در بـ 43
هكتار.
ا◊صسة اإ’جمالية للبنايات تتوزع
ع-ل-ى  458ب-ن-اي-ة ت-خضسع للÎميم
و 208ب -ن -اي -ة م -ع-ن-ي-ة ب-الÎم-ي-م
والتدعيم فيما سسيتم تهد78 Ë
بناية أاخرى.

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

اخ -ت -ار ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة
البدء ‘ أاشسغال ترميم اŸنطقة
اأ’و ¤ب - - - -ـ  16ه-ك-ت-ارا ك-منطقة
‰وذج-ي-ة أ’ول ع-م-ل-ي-ة سس-ت-عرفها
و’ي - -ة سس - -وق أاه - -راسس اÿاصس - -ة
بÎم-ي-م وإاع-ادة ت-أاه-ي-ل اأ’نسس-ج-ة
العمرانية العتيقة.
و‘ ذات السس -ي -اق ،ي-ع-ود ال-نسس-ي-ج
اŸعماري العتيق إا ¤قرون خلت،
والذي عرف تدهورا كبÒا جراء
ق- -دم ال- -ب -ن -اي -ات وك -ذا ال -ت -دخ -ل
Óنسسان  ،ما يسستدعي
العشسوائي ل إ
اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ه-ذه ال-ب-ن-اي-ات

واŸع -ا ⁄ذات ال -ب -ع -د ال-ت-اري-خ-ي
والثقا‘ واŸعماري  ،كما تضسم
م- -دي- -ن -ة سس -وق أاه -راسس ب -ن -اي -ات
ومرافق ومعا ⁄ثقافية تاريخية
ذات م - -واصس - -ف - -ات م - -ع - -م - -اري- -ة
وه- -ن- -دسس- -ي- -ة ه- -ام- -ة تسس -ت -دع -ي
اÙافظة عليها كإارث تاريخي
وثقا‘ ومعماري.
تكفلت اŸديرية باحÎام الطابع
Óح-ي-اء خÓ-ل ع-م-لية
ا◊ضس-ري ل -أ
الÎم- -ي- -م ،إا ¤ج- -انب ال- -ت- -ك- -ف- -ل
ب- -ال- -ط- -رق والشس- -ب- -ك- -ات اأ’ول- -ي -ة
وال-ث-ان-وي-ة ل-ك-ل الÈام-ج السس-ك-نية

م - -ن ﬂت - -ل - -ف الصس - -ي - -غ ا÷اري
إا‚ازه -ا ع -ل-ى ﬂط-ط-ات شس-غ-ل
اأ’راضس -ي أاو ب -اŸواق -ع ال-ع-ق-اري-ة
اأ’خرى.
ت -ط -ل -بت ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ق-ي-ام
ب-ال-دراسس-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة وإاعداد خÈة
ت-ق-ن-ي-ة م-ع-مقة وبنظام معلوماتي
م-ت-ط-ور ل-ت-وضس-ي-ح ك-ي-ف-ية التدخل
حسسب م- -واصس- -ف- -ات ت -ق -ن -ي -ة م -ع
–دي -د درج-ة خ-ط-ورة ك-ل ب-ن-اي-ة
وتصسنيفها وهيكلتها.

سسوق أهرأسس :ألعيفة سسمÒ

لداري للمؤوسصسصــــــات
تدعيــــما للتـــــــأاط Òا إ

أكـ ـ Ìمـ ـن  340منصص ـب م ـا‹ ج ـديد بقطاع ألÎبية بخنشصلة

ف - -ت - -حت ،م - -دي - -ري - -ة الÎب- -ي- -ة
ÿنشسلة ،مسسابقة التوظيف ‘
السس- - -لك ا’إداري Ÿصس- - -ا◊ه- - -ا
ب -ع-ن-وان  ،2016ت- -تضس- -م- -ن 348
م-نصسب م-ا‹ ج-دي-د ،ل-ت-وظ-يف
اإداري Úواأع - - -وان ال - - -رق - - -اب - - -ة
وال- - - - -ع- - - - -م- - - - -ال اŸه- - - - -ن - - - -يÚ
اŸت - -خصسصس ،Úوذلك ب - -ه - -دف
ت- - -دع- - -ي- - -م ال- - -ت- - -اأط Òا’إداري
للموؤسسسسات الÎبوية والرفع من
فعاليته.

اأوضس - -حت ،نشس - -رة اإع Ó- -م - -ي - -ة
خاصسة بعملية التوظيف صسادرة
ع- -ن اŸدي- -ري- -ة ،اأن اŸن- -اصسب
اŸف -ت -وح -ة ت -تضس -م -ن ت -وظ-ي-ف
مهندسس Úوتقني Úسسامي‘ Ú
ا’إعÓ- -م ا’آ‹ واأع- -وان ح- -ف -ظ
ال -ب -ي -ان -ات واأع-وان اإدارة وذلك
ع-ل-ى اأسس-اسس الشس-ه-ادة ب-دراسسة
م -ل-ف-ات اÎŸشس-ح Úث-م اإج-راء
اŸق- -اب- -ل- -ة الشس- -ف- -وي- -ة م -ع ك -ل
مÎشسح مقبول ملفه.

ك- - -م- - -ا ت- - -تضس- - -م- - -ن اŸن - -اصسب
اŸف- -ت- -وح- -ة ،ت- -وظ -ي -ف اأع -وان
ال- -وق- -اي -ة م -ن اŸسس -ت -وى ا’أول
وال- -ث- -ا ،Êو ال -ع -م -ال اŸه -ن -يÚ
اŸت -خصسصس Úم -ن اŸسس-ت-وي-ات
ال-ثÓ-ث-ة ،ب-ح-يث سس-ي-ت-م توظيف
اÎŸشس- - - -ح ‘ Úاإط - - -ار ه - - -ذا
السس-لك ،ع-ل-ى اأسس-اسس ا’خ-ت-بار
اŸهني Ãركز التكوين اŸهني،
وف -ق -ا Ÿا ي -نصس ع -ل -ي -ه ق -ان-ون
التوظيف العمومي.

العدد
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بالبحث العلمي من اأجل
دف -ع ا÷ام -ع -ة اإ ¤ا’أم-ام
وخ -ل -ق ت-ك-ام-ل ب Úج-م-ي-ع
الفاعل.Ú
وم-ن ج-ان-ب-ه اك-د ال-دك-تور
ن- - -اج - -ح ﬂل - -وف رئ - -يسس
دائ -رة ا’إع Ó-م وا’تصس-ال
والتظاهرات العلمية ،اأن
ال - -دورة ع - -رفت Ãراح- -ل
ا‚از م- -ق- -ال ع- -ل- -م- -ي ‘
اÓÛت اÙك - - - - - -م- - - - - -ة
وت -دريب ال -ب -اح -ث Úع -ل -ى
اأسس - - -ال - - -يب ا’خ - - -ت - - -ي- - -ار
وال -ت -ح -ري-ر وال-كشس-ف ع-ن
ا’أخ -ط -اء الشس -ائ-ع-ة اأث-ن-اء
ا‚از مقال علمي واإبراز

بعضس عناصسر تقييم مقال
علمي ‘ ›لة ﬁكمة.
واضس- - - -اف اŸدي - - -ر اأن اأن
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-رت-كز
ع -ل -ى ه -ي -ك-ل-ة ب-ن-اء م-ق-ال
ع -ل -م-ي وم-ن-ه-ج-ي-ة –ري-ر
اŸق - -ال وه - -ن - -دسس- -ت- -ه ‘
›ال ع - -ل - -م ا’ج - -ت - -م- -اع
وال -ت -اري -خ وع -ل -م ال -ن -فسس
وعلوم ا’إعÓم وا’تصسال،
وم- -ن ج -انب اآخ -ر ع -رفت
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ية حضسور
ق- -وي م- -ن ق -ب -ل ال -ط -ل -ب -ة
الراغب ‘ Úا’طÓع على
ط- -ري- -ق- -ة ك- -ت -اب -ة اŸق -ال
العلمي.

حـــالت اختنـــاق عديـــدة سصجلتهــــا تيبــــازة

حمل ـ ـة –سصيسصيـ ـة ح ـ ـول ﬂاطـ ـر أسصتعم ـ ـال ألغـ ـ ـاز

تتواصصل ا◊ملة
التحسصيسصية الواسصعة
حول ﬂاطر اسصتعمال
الغاز Ãختلف
اŸوؤسصسصات الÎبوية
لتيبازة اإ ¤غاية
نهاية اŸرحلة
الشصتوية ،حسصب ما
اأّكد عليه اŸكلف
بالإعÓم Ãديرية
ا◊ماية اŸدنية
بالولية اÓŸزم الأول
ﬁمد مشصاليخ.

تيبازة  :عÓء ملزي

ب-حسسب مشس-ال-ي-خ ّ” ال-ت-نسس-يق
م -ع م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة وال -ت -ي
أاعّدت برنا›ا مفصسŸ Óرور
القافلة التحسسيسسية على مدار
ال- -فÎة الشس- -ت- -وي- -ة Ãخ -ت -ل -ف
ج- -ه -ات ال -و’ي -ة و Ãخ -ت -ل -ف
اŸراح-ل ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة الثÓثة ،
ح - -يث رك - -ز خ Ó- -ل اÙط- -ة

اأ’و ¤ع-ل-ى ال-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب-ية
التي توشسك على توصسيل غاز
اŸدي-ن-ة ل-ل-ب-ي-وت ق-ري-ب-ا بفعل
مشس -اري-ع ال-ت-وصس-ي-ل الضس-خ-م-ة
ا›ÈŸة ‘ اıط - - - - - - - - - -ط
اÿم - - - -اسس - - - -ي اŸن- - - -قضس- - - -ي
باŸنطقة و كذا كÌة اسستعمال
غاز البوتان Ãختلف اŸناطق
ال- -ن- -ائ- -ي- -ة ال- -ت -ي ت -زخ -ر ب -ه -ا
اŸنطقة ما يؤودي ا ¤تسسجيل
ح - -وادث م- -ن- -زل- -ي- -ة ’ –م- -د
عقباها بفعل تسسرب الغاز.
مع ا’شسارة ا ¤ان الطاقم
اŸكلف بتنظيم ا◊ملة يضسم
‘ طياته إاطارات من مصسالح
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،م -دي -ري -ة
ال-ط-اق-ة وك-ذا م-ؤوسسسس-ة ت-وزيع
الكهرباء والغاز ،ويتم تقدË
نصس -ائ -ح وإارشس -ادات م -ت -ن-وع-ة
وف- -ي- -دي- -وه- -ات ت- -وضس -ي -ح -ي -ة
وم- -ط- -وي -ات ت -فصس -ي -ل -ي -ة ع -ن
ﬂاطر اسستعمال الغاز وكيفية
الوقاية منها مع شسرح اŸبادئ

اأ’ولية لÓسسعاف.
Œدر ا’شسارة ا ¤أاّن مصسالح
ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة ب -ت -ي -ب -ازة
سسّ- - -ج- - -لت خÓ- - -ل اأ’شس- - -ه- - -ر
اŸنصسرمة من السسنة ا◊الية
ح- -ال -ت -ي اخ -ت -ن -اق ب -ال -غ -از ّ”
خÓ-ل-ه-م-ا اسس-عاف  15ضسحية
Ãن - -ط - -ق - -ة ح- -ج- -وط دون ان
ح- -دوث وف- -ي- -ات ،أام- -ا خ Ó-ل
السسنة اŸنصسرمة  2015فقد
” تسسجيل  15حالة اختناق
ّ
م -ن ب -ي -ن-ه-ا  4ح-ا’ت ت-ت-ع-لق
ب -ا’خ-ت-ن-اق ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي
وغاز البوتان ”ّ من خÓلها
اسسعاف  4ضسحايا تو‘ على
اث -ره-ا ضس-ح-ي-ت ÚخÓ-ل شس-ه-ر
م -ارسس Ãن-ط-ق-ة ب-وسس-م-اع-ي-ل
،اضسافة ا 10 ¤حا’ت أاخرى
تتعلق با’ختناق بغاز الكربون
” م- -ن خ Ó-ل -ه -ا اسس -ع -اف 18
ّ
ضس- -ح -ي -ة ك -م -ا ّ” تسس -ج -ي -ل 4
اخ -ت -ن -اق -ات ب -أاسس -ب -اب أاخ-رى
ﬂتلفة.

عـــائÓت تتنـفسس الصصعـــداء بعــــد اŸعــــاناة

ربط  160مسصكن بغاز أŸدينة ببلدية ألثنية بومردأسس

اأعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولية بومرداسس عن ربط 160
مسصكن بقرية «تاموسصوت» ببلدية الثنية بعد عقود من النتظار ،وهي
العملية التي تاأتي ‘ اإطار اسصتكمال مشصاريع ربط قرى واأحياء بلديات
الولية اŸسصطرة ‘ اıطط اÿماسصي  2014/2010الهادف اإ ¤توسصيع
الشصبكة اإ ¤مسصتوى اŸعدل الوطني.
وت -خ -ف -ي-ف ح-دة اŸع-ان-اة اليوم ا◊صسة الثانية التي
التي تظهر كل فصسل شستاء اسس -ت -ف -ادت م -ن -ه -ا ب -ل-دي-ة
ت -ت -واصس -ل اÛه-ودات نتيجة التذبذب ‘ توزيع ال-ث-ن-ي-ة ع-ل-ى مسس-افة اأزيد
ا◊ث -ي -ث -ة ال -ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ق - -اروراة غ - -از ال - -ب - -وت- -ان من  5كلم وبكلفة قدرت بـ
م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وب -اÿصس -وصس ب -اŸن -اط -ق  12م- -ل- -ي- -ون دي- -ن -ار‘ ،
ان -ت -ظ-ار اسس-ت-ك-م-ال ب-اق-ي
وال - - -غ - - -از ل- - -ب- - -وم- - -رداسس ا÷بلية النائية.
وم - -دي - -ري- -ة ال- -ط- -اق- -ة ‘ ف -ب -ع -د ا◊صس -ة السس -اب -ق -ة اŸشس- - - - -اري- - - - -ع ا’أخ - - - -رى
ت-ق-ل-يصس ال-ف-وارق ال-ك-بÒة ال- - -ت- - -ي مسست ع- - -دد م- - -ن ا›ÈŸة ل‚Ó- - - - - - - -از ‘
‘ نسس -ب -ة ال -رب -ط بشس-ب-ك-ة ال- -ق- -رى وا’أح- -ي- -اء ع- -ل- -ى اط - -ار ﬂت - -ل - -ف الÈام- -ج
غ- -از اŸدي- -ن- -ة ب- -ال- -و’ي -ة غرار ،قرية بوظهر بسسي ا◊ك- -وم -ي -ة ال -ه -ادف -ة اإ¤
م-ق-ارن-ة م-ع ب-اق-ي و’يات مصس-ط-ف-ى ،ح-ي اŸوي-لحة اإيصس - - - - - -ال ه - - - - - -ذه اŸادة
ال-وط-ن ،وب-ال-ت-ا‹ Œسس-يد ب- -اÿروب- -ة ،ق- -ري -ة م -ك  Ó-ا◊يوية اإ ¤كل بيت على
ه - - -ذا ا◊ق ا’أسس - - -اسس - - -ي بيسسر ،وقرية اأو’د موسسى مسس- - -ت- - -وى ك - -اف - -ة الÎاب
اŸشس- - -روع ل- - -ل- - -م- - -واط- - -ن ب-ب-ل-دي-ة ال-ن-اصسرية ،جاءت الوطني.

بومردأسس :ز /كمال

ألخميسس  24نوفمبر  201٦م
ألموأفق لـ  23صسفر  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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متم ّسسكة باŸيثاق التأاسسيسسي الذي يكفل عضسوية ا÷مهورية الصسحراوية

دعت اŸدنيŸ Úغادرة مناطق اŸعارك

دول اإل–اد اإلفريقي ُتفشِسل مناورة اŸغرب

’ف- - -ري- - -ق- - -ي ع- - -ن
’–اد ا إ
أاع- - -ربت دول ا إ
“سس -ك -ه -ا ب -اŸي -ث -اق ال -ت -أاسس -يسس -ي ل -ل-م-ن-ظ-م-ة
ال -ق -اري -ة خ Ó-ل اج -ت-م-اع وزراء اÿارج-ي-ة
’فارقة بالعاصسمة الغينية ما’بو،
العرب وا أ
’ف -ري -ق -ي -ة  -ال -ع -رب -ي -ة
–ضسÒا ل- -ل- -ق- -م- -ة ا إ
اŸنعقدة ،منذ أامسض وتدوم إا ¤غاية اليوم،
وهو ما أافشسل رهانات النظام اŸغربي الهادفة
إا ¤زع-زع-ة أام-ن واسس-ت-ق-رار اŸن-ظ-م-ة ب-دعم
من بعضض الدول العربية.
يؤوكد هذأ ألتمسسك ،أحÎأم دول ألقارة للميثاق
–Óاد ،م- -ن ضس- -م- -ن ه- -ذه أل -دول
أل- -ت- -أاسس- -يسس- -ي ل - -إ
أ÷مهورية ألصسحرأوية ،ألعضسو أŸؤوسسسس ،وألتي ’
Áكن إأبعادها من أŸنظمة ألقارية .كما يعد هذأ
ألتأاكيد ،ردأ وأضسحا على رهانات ألنظام أŸغربي
‘ أ’نضس- -م- -ام ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة ب -انسس -ح -اب أل -دول -ة
ألصسحرأوية من أ’–اد أإ’فريقي.
وسس- -ط ه- -ذأ أل- -ت- -مسسك أإ’ف- -ري -ق -ي ب -ال -قضس -ي -ة
ألصسحرأوية تطبيقا Ÿبادئه أأ’سساسسية ،قررت وفود
Óطروحة أŸغربية،
بعضس ألدول ألعربية ألدأعمة ل أ
أ’نسسحاب من ألقمة ألعربية  -أأ’فريقية بغينيا
أ’سستوأئية ،بسسبب إأصسرأر أ’–اد أأ’فريقي على
مشساركة وفد من أ÷مهورية ألصسحرأوية ‘ أعمال
أل-ق-م-ة ،بصس-ف-ت-ه-ا عضس-وأ م-ؤوسسسس-ا وك-ام-ل أل-عضسوية
باإ’–اد.
كما أكدت ألدول أإ’فريقية لنظÒتها ألعربية،
أن أل -قضس -ي -ة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وأل-قضس-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة
قضسيتا تصسفية أسستعمار ،يجب أن –ظيا بنفسس
ألدعم.
–Óاد أإ’فريقي ،أكد
وحول أنضسمام أŸغرب ل إ
وزير أÿارجية ألسسيد ﬁمد سسا ⁄ولد ألسسالك‘ ،
وقت سسابق ،أن أŸغرب إأذأ أرأد أ’نضسمام إأ¤
أإ’–اد أإ’فريقي يجب عليه أن يفي Ãتطلبات
–Óاد وأ’لتزأم بدعم وأحÎأم
ألقانون ألتأاسسيسسي ل إ
مبادئهÃ ،ا ‘ ذلك أحÎأم أ◊دود أŸوروثة عن
أ’سستعمار وأ◊ق ‘ تقرير أŸصس.Ò
وأشسار أنه يتع Úعلي أŸغرب أ’عÎأف كذلك
بقرأرأت أ’–اد أإ’فريقي وأأ’· أŸتحدة بشسأان
ألصس -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة وت-ق-د Ëخ-ري-ط-ت-ه ألسس-ي-اسس-ي-ة

أŸعÎف بها من أأ’· أŸتحدة وأ’–اد.

قمع مغربي متواصسل ‘ األراضسي اÙتلة
أقدمت سسلطات أ’حتÓل أŸغربية على قمع
م-ت-ظ-اه-ري-ن صس-ح-رأوي Úب-ح-ي ألباطيمات بالعيون
أÙت-ل-ة ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أسس-ت-ق-ب-ال-ه-م وف-دأ ح-قوقيا
أم -ري -ك -ي -ا ،ب -حسسب م -ا أف -اد ب -ه مصس -در ح -ق -وق-ي
صسحرأوي.
وب -حسسب أŸصس -در ذأت -ه ،ف -إان ق -وأت أ’ح-تÓ-ل
أق -دمت ع -ل -ى رشس -ق م -ن-ازل أŸوأط-ن Úب-ا◊ج-ارة
وتلفظت بأالفاظ نابية وعنصسرية ،هذأ باإ’ضسافة
أﬁ ¤اصسرة أ◊ي سسالف ألذكر .كما تدخلت ضسد
أŸتظاهرين ألذين رفعوأ أأ’عÓم ألوطنية ورددوأ
ألشس-ع-ارأت أŸن-ادي-ة ب-اسس-ت-قÓ-ل ألصس-ح-رأء أل-غربية
وتقرير مصس Òألشسعب ألصسحرأوي.
وب -السس -م -ارة أÙت -ل -ة ،أع -ت -ق -لت ق-وأت أل-ق-م-ع
أŸغ-رب-ي-ة أŸن-اضس-ل وأإ’عÓ-م-ي ألصس-ح-رأوي ول-ي-د
ألسس- -الك أل -ب -ط -ل عضس -و أÛم -وع -ة ألصس -ح -رأوي -ة
ÓعÓم وأحد أبطال أ’نتفاضسة بالسسمارة أÙتلة،
ل إ
حيث مازأل ﬁتجزأ لديها وبالتهم أŸعروفة دوما
وأ÷اه- -زة ل- -ل- -م- -ن- -اضس- -ل Úألصس- -ح- -رأوي Úأب- -ط- -ال
أ’ن- -ت- -ف- -اضس -ة وه -ي أ’ع -ت -دأء ع -ل -ى رج -ال أأ’م -ن
أŸغاربة.

دعوة وحدات ا÷يشس إا ¤التجند الدائم
دعا ،ألثÓثاء ،رئيسس أ÷مهورية ،أأ’م Úألعام
÷ب -ه -ة أل -ب -ول -يسس -اري -و وأل -ق -ائ -د أأ’ع -ل -ى ل-ل-ق-وأت
أŸسس- - -ل- - -ح - -ة ،خ Ó- -ل ت - -ف - -ق - -ده وح - -دأت أ÷يشس
ألصسحرأوي أŸرأبطة على أ◊دود ،إأ ¤ألسسهر على
حماية أأ’رأضسي أÙررة للجمهورية ألصسحرأوية.
جاء ذلك خÓل مروره بقطاع ألناحية ألعسسكرية
أل-رأب-ع-ة ،أي-ن أع-ط-ى رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ت-وجيهات
وتعليمات صسارمة بالضسرب بيد من حديد كل من
تسس- -ول ل- -ه ن -فسس -ه أŸسس -اسس بسس -ي -ادة أ÷م -ه -وري -ة
ألصسحرأوية على ترأبها ألوطني وﬁاربة أ÷رÁة

الصسحراء الغربية قضسية تصسفية إاسستعمار
انسسحب اŸغرب رفقة  8دول عربية ،يوم
ال- -ثÓ- -ث- -اء ،م -ن م -ؤو“ر ال -ق -م -ة ال -ع -رب -ي -ة -
’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ال -راب -ع -ة اŸن -ع -ق -دة ب -غ -ي -ن -ي -ا
ا إ
ا’سستوائية ،بسسبب وجود يافطة الصسحراء
الغربية التي علقها اŸنظمون رفقة أاعÓم
الدول اŸشساركة ،مÈرين وجود ا÷مهورية
ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ب-أان-ه ح-فاظ وحرصض
منهم كي ’ يكون هناك إاخÓل بالضسوابط
’فريقية اŸشسÎكة ،لكن حقيقة
العربية  -ا إ
’م -ر أان ه -ذا ال -تصس -رف اŸغ -رب -ي وق -ع م -ن-ذ
ا أ
أاك Ìم -ن ث Ó-ث Úسس -ن-ة Ÿا اعÎفت م-ن-ظ-م-ة
’ف-ري-ق-ي-ة ب-ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و
ال -وح -دة ا إ
‡ثلة للصسحراء الغربية وهاهو اليوم يعود
ل - -ل - -تشس - -ويشض وﬁاول - -ة ال - -تشس - -ك- -يك وزرع
ا’خ- -تÓ- -ف وا’ن- -قسس- -ام ،خ- -اصس- -ة ب- -ع- -د أان
اشسÎط ا’–اد ا’نضسمام إاليه دون شسروط
مسسبقة.

ô°UÉf .¢S
–Óاد أإ’فريقي
إأن دعوة أŸغرب أ’نضسمام ل إ
–Óاد ،كما يبدو ‘ ألظاهر ،بل
ليسس إأضسافة ل إ
يهدف للعرقلة وألتشسويشس ‘ ألوأقع ،وإأ’ Ãاذأ
نفسسر أنسسحابه من مؤو“ر ألقمة وﬁاولة جر عدد
من ألدول ألشسقيقة إأ ¤صسفه؟
إأن أنسسحاب ألوفود من ألقمة تسسبب ‘ إأخÓل
كب.Ò
إأن أنسس -ح -اب أل -دول م -ن ق -م -ة م -ا’ب -و ب-غ-ي-ن-ي-ا
أ’سستوأئية جاء بسسبب إأصسرأر أ’–اد أإ’فريقي
على مشساركة وفد ألصسحرأء «جبهة ألبوليسساريو» ‘
أعمال ألقمة
وألدول ألتي أنسسحبت هي أŸغرب وألبحرين
وألسسعودية وأإ’مارأت وقطر وأليمن وسسلطنة عمان
وألصس- -وم- -ال ،أح- -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى مشس -ارك -ة ج -ب -ه -ة

أل -ب -ول -يسس -اري-و ‘ أل-ق-م-ة أل-ت-ي ت-ع-ق-د –ت ع-ن-وأن
أل -ت -ن -م -ي -ة أŸسس -ت -دأم -ة وأل-ت-ع-اون أ’ق-تصس-ادي بÚ
إأفريقيا وألعا ⁄ألعربي.
إأن أنسسحاب هذه ألدول جاء عكسس موضسوع
أل-ق-م-ة أŸع-ن-ون بـ «أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسس-ت-دأم-ة وأل-ت-عاون
أ’ق -تصس -ادي» ،ف -أاي ت -ن -م -ي -ة إأذأ ك -ان أح-د أعضس-اء
أ’–اد يعيشس –ت ن Òأ’سستعمار وتنهب ثروأته
ألطبيعية وخÒأت بÓده جهارأ نهارأ وأك Ìمن هذأ
يحاولون إأقصساء وفد ألبوليسساريو أŸمثل ألوحيد
وألشس-رع-ي ل-ل-ج-م-ه-وري-ة أل-عربية ألصسحرأوية ،بينما
ح -اولت أل -دول أŸنسس -ح -ب -ة أŸدع -م -ة ل Ó-ح -تÓ-ل
أŸغربي أن Œعل من ألتعاون أ’قتصسادي تهاونا
وإأطالة عمر أ’حتÓل بدعم من أÙتل ألتقليدي
فرنسسا.
وكان أجتماع وزرأء أÿارجية ألعرب وأأ’فارقة
ق -د أن -ط -ل -ق ،أأ’ث -ن ‘ ،Úم -ا’ب -و ع-اصس-م-ة غ-ي-ن-ي-ا
أ’سستوأئية ،للتحضس Òللقمة ألتي أنطلقت ،أمسس،
وأعÎأضس أŸغرب أدى إأ ¤أنسسحاب بعضس ألدول
ألعربية ،تضسامنا معه.
وحصس-لت ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اري-و ودأع-م-وه-ا ع-ل-ى
عضسوية منظمة ألوحدة أإ’فريقية ‘  ،1982ما أدى
إأ ¤أنسس -ح -اب أŸغ-رب م-ن أŸن-ظ-م-ة رسس-م-ي-ا ع-ام
.1984
Œدر أإ’شس- -ارة ،إأ ¤أن أŸغ- -رب ت- -ق -دم ،شس -ه -ر
سس- -ب- -ت- -م ÈأŸاضس- -ي ،ب- -ط -لب أ’ل -ت -ح -اق ب -ا’–اد
أإ’فريقي ،بعد  32عاما من أنسسحابه من ألعمل
أإ’فريقي أŸؤوسسسساتي أ÷ماعي.
إأن أل- -ق- -م- -ة ورغ- -م أنسس- -ح -اب أŸغ -رب وب -عضس
مؤويديه من أشسغالها ⁄ ،ينقصس ذلك من عزÁة
أأ’ف-ارق-ة وأل-ع-رب أأ’ح-رأر ‘ م-وأصس-ل-ة أشس-غ-ال-هم،
حيث شسارك فيها أك Ìمن  50دولة وعكفت أشسغالها
على تقييم ألتقدم أŸسسجل ‘ Œسسيد ﬂطط
أل-ع-م-ل أŸصس-ادق ع-ل-ي-ه خÓ-ل أل-ق-م-ة أل-ث-ال-ث-ة ألتي
جرت بالكويت ‘ سسنة .2013
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القوات الليبية تتوغل ‘ سسرت وتقÎب من دحر «داعشس» اإلرهابي

أŸن -ظ -م -ة وأıدرأت ون -هب ألÌوأت أل -ط-ب-ي-ع-ي-ة
ألصسحرأوية ألتي هي ملك للشسعب ألصسحرأوي.
وأك -د أل-ق-ائ-د أأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وأت أŸسس-ل-ح-ة ،ع-ل-ى
ضس -رورة أل -ق-ي-ام ب-اŸه-ام أŸن-وط ب-ه-ذه أل-وح-دأت،
◊ماية أمن أ÷مهورية ألصسحرأوية وأسستقرأرها،
مشسددأ على أليقظة وأŸثابرة أ’دأء أŸهام.
وكان رئيسس أ÷مهورية ألقائد أأ’على للقوأت
أŸسس-ل-ح-ة ق-د أط-ل-ع ،أ’ث-ن ،Úب-ال-ن-اح-ي-ة ألعسسكرية
ألرأبعة ،على أأ’وضساع أÿاصسة باŸقاتل› ،Úددأ
ألتأاكيد على ضسرورة تقد Ëأÿدمات ألÓئقة بهم،
وذلك ‘ إأط -ار أل -ع -ن -اي -ة أل -ت -ي ي -ول-ي-ه-ا ل-ل-م-ؤوسسسس-ة
ألعسسكرية وألنهوضس بها Ÿوأجهة كافة ألتحديات.

نواب أاوروبيون يعارضسون اسستÒاد الطاقة
الصسحراوية اŸتجددة
دع -ا زه -اء خ -مسس Úن -ائ -ب -ا أوروب -ي -ا ي -ع-ارضس-ون
أسستÒأد ألطاقة أŸتجددة ألقادمة من ألصسحرأء
أل - -غ - -رب - -ي - -ة وإأشس- -رأك أ’–اد أأ’وروب- -ي ‘ إأ‚از
مشس -اري -ع م -غ -رب -ي -ة ع -ل -ى ه -ذأ أإ’ق -ل -ي -م أÙت -ل،
 ·ÓأŸتحدة
أŸفوضسية أأ’وروبية وأأ’م Úألعام ل أ
إأ ¤فرضس أحÎأم مبدإأ ألسسيادة ألدأئمة للشسعوب
ع-ل-ى م-وأرده-ا أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ع-ن-دم-ا تخضسع ’حتÓل
أجنبي.
ففي رسسالة بتاريخ  18نوفم ،Èطلب  52نائبا
أوروبيا Áثلون تقريبا كافة أÛموعات ألسسياسسية
أŸم -ث -ل -ة ‘ ألŸÈان أأ’وروب -ي ،ب -أان ت-ق-دم أل-دول
أأ’عضساء ‘ أ’–اد أأ’وروبي معلومات للمؤوسسسسات
أل -رأغ -ب -ة ‘ أ’سس -ت -ث -م -ار ‘ نشس -اط -ات أ◊ك -وم -ة
أŸغربية ‘ ألصسحرأء ألغربية وإأبÓغها بأان هذه
ألنشساطات تتنافى مع ألقانون ألدو‹.
كما طالبوأ بأان يضسمن أ’–اد أأ’وروبي بأان
ألوأردأت ألطاقوية ألقادمة من أŸغرب ’ تتضسمن
ألطاقة أŸنتجة ‘ ألصسحرأء ألغربية وبأان –Îم
مؤوسسسساته تعهد أ’–اد أأ’وروبي بعدم منح أموأل
Ùطات ألطاقة أŸتجددة ‘ ألصسحرأء ألغربية.

بدأات القوات الليبية ،منذ يوم اول امسض،
التوغل اŸيدا ‘ Êآاخر ﬁور يسسيطر عليه
’رهابي ‘ ،مدينة سسرت
تنظيم (داعشض) ا إ
شس -رق ل-ي-ب-ي-ا .ودعت ل-ه-ذا ال-غ-رضض اŸدن-يÚ
إا ¤م -غ -ادرة اŸدي -ن -ة م -ن خ Ó-ل ت-وف‡ Òر
آامن لهم.
أعلنت ألقوأت ألليبية ،أنها توغلت ،ألثÓثاء‘ ،
آأخر ﬁور يسسيطر عليه تنظيم «دأعشس» ألدموي
‘ م -دي -ن -ة سس-رت ،ح-يث سس-ي-ط-رت ع-ل-ى ع-دد م-ن
أŸبا ÊأÙصسنة.
ونشسرت ألقوأت على أأ’نÎنت ،قبل سساعات من
ألتوغل ،شسريط فيديو يظهر أحد جنودها يرفع
مكÈأ للصسوت ويطالب من خÓله ألنسساء وأأ’طفال
Ãغادرة أŸنطقة ويعدهم بتوف‡ Òر آأمن لهم.
وخÓل أأ’سسابيع أŸاضسية فرت ›موعات من
أŸدني Úأو ” إأطÓق سسرأحها من مناطق يسسيطر
عليها ألتنظيم أ’رهابي.
وب -حسسب ب -ي -ان ل -ق -ي -ادة أل-ق-وأت أأ’م-ري-ك-ي-ة ‘
إأفريقيا (أفريكوم) ،نفذت ألو’يات أŸتحدة منذ
يوم ألسسبت 398 ،ضسربة جوية ضسد تنظيم دأعشس ‘
سسرت.
ي -ذك -ر ،أن ت -ن -ظ -ي -م «دأعشس» بسس -ط سس -ي -ط-رت-ه
ألكاملة على مدينة سسرت ألليبية ‘ أوأئل ألعام
أŸنصس- -رم ،ووسس- -ع سس- -ي -ط -رت -ه ع -ل -ى أم -ت -دأد 250
كيلومÎأ من ألسساحل ألليبي أأ’وسسط ،قبل أن تبدأ

أ◊ملة ألعسسكرية ضسده ‘ ماي أŸاضسي.

قلق من تدهور الوضسع اإلنسسا ‘ Êبنغازي
أعربت أأ’· أŸتحدة عن قلقها ألشسديد من
أسس -ت -م -رأر ت -ده -ور أل -وضس -ع أإ’نسس -ا ‘ Êم -ن -ط-ق-ة
«قنفودة» Ãدينة بنغازي ،شسرقي ليبيا ،وسسط تزأيد
وتÒة أأ’عمال ألقتالية خÓل أأ’سسبوع أŸاضسي.
وقال غسسان خليل منسسق أأ’· أŸتحدة للشسؤوون
أإ’نسسانية ‘ ليبيا باإ’نابة ‘ ،بيان صسحفي« ،إأنني
قلق للغاية من آأثار ألقتال ألعنيف على أŸدنيÚ
ألقاطن ‘ Úمنطقة قنفودة وما حولها» ،مشسÒأ
إأ ¤أن عديد أŸدني Úألعالق ‘ Úقنفودة يعانون
من نقصس أو أنعدأم مياه ألشسرب وألسسلع أأ’سساسسية،
كما أن أإ’مدأدأت ألطبية على وشسك ألنفاد.
ودعا أŸنسسق أأ’‡ي «جميع أأ’طرأف ‘ ليبيا
’ت -خ -اذ ج -م -ي -ع أ’ح -ت -ي-اط-ات أŸم-ك-ن-ة ل-ت-ج-ن-يب
أŸدن-ي Úوأل-ب-ن-ي-ة أل-ت-ح-ت-ي-ة أŸدن-ي-ة آأث-ار أأ’ع-مال
أل -ق -ت -ال-ي-ة وب-ط-ري-ق-ة ت-ت-مشس-ى م-ع م-ب-ادئ وق-وأع-د
ألقانون ألدو‹».
ك - -م - -ا حث ع - -ل - -ى ضس- -رورة ت- -ق- -د Ëأ◊م- -اي- -ة
وأŸسس-اع-دأت أÿاصس-ة ل-ل-نسس-اء وأأ’ط-ف-ال ،إأضس-افة
إأ“ ¤ك ÚأŸدني Úألرأغب ‘ Úألرحيل من ألقيام
بذلك «‘ أمان وكرأمة بدون أي تأاخ.»Ò

’ي تسسلل ﬁتمل للدمويÚ
مهّمتها إاسستخباراتية للتصسدي أ

تونسس وافقت على –ليق طائرات أامريكية دون
طيار على ا◊دود مع ليبيا

‘ مقابلة مع ﬁطة «ا◊وار التونسسي»
اÙل -ي-ة ،ق-ال ال-رئ-يسض ال-ت-ونسس-ي ال-ب-اج-ي
ق- -ائ- -د السس- -بسس- -ي ،إان بÓ- -ده واف -قت ع -ل -ى
–ليق طائرات أامريكية دون طيار على
ا◊دود مع ليبيا وذلك لتبادل اŸعلومات
ا’سستخبارية للتصسدي ’أي تسسلل ﬁتمل
Óرهابي ،Úولتفادي هجوم ‡اثل لذلك
ل إ
الذي شسهدته بلدة بن قردان ا◊دودية
هذا العام.
قال ألرئيسس ألتونسسي ألباجي قائد ألسسبسسي،
إأن بÓده وأفقت على –ليق طائرأت أمريكية
دون طيار على أ◊دود مع ليبيا ،بهدف تبادل
أŸعلومات أ’سستخبارأتية للتصسدي أ’ي تسسلل
ﬁت -م -ل ل-دم-وي ،Úوت-ف-ادي ه-ج-وم ك-ب‡ Òاث-ل
لهجوم على بلدة تونسسية حدودية هذأ ألعام.
وذك- -ر أل -رئ -يسس ألسس -بسس -ي ‘ وقت م -ت -أاخ -ر،
ألثÓثاء ‘ ،مقابلة مع ﬁطة تلفزيون «أ◊وأر
أل -ت -ونسس -ي» أÙل-ي-ة ،أن أل-ط-ائ-رأت أأ’م-ري-ك-ي-ة
ت-ن-ط-ل-ق م-ن ت-ونسس ل-ل-ق-ي-ام Ãه-ام أسس-ت-طÓ-ع ‘
ل-ي-ب-ي-ا ،و’ ت-ق-وم ب-أاي م-ه-ام ق-ت-ال-ي-ة ضس-د ت-ن-ظيم
«ألدولة أإ’سسÓمية» ‘ تونسس.
وق- -ال ألسس- -بسس- -ي ،ردأ ع -ل -ى سس -ؤوأل إأن ك -انت
طائرأت أمريكية تقوم Ãهمات أسستطÓع على
أ◊دود أل -ل-ي-ب-ي-ة« ،ن-ع-م وه-ذأ ك-ان ب-ط-لب م-ن-ا».

وأضس - -اف أن ه - -ذه أل - -ط - -ائ - -رأت غ ÒأÛه- -زة
عسس-ك-ري-ا ،ت-ق-تصس-ر م-ه-م-ت-ه-ا فقط على عمليات
أسستخبارأت ،إأذ قال «أتفاقنا هو أننا نتقاسسم
أŸعلومات أ’سستخبارأتية أيضسا».
كما قال ألرئيسس ألتونسسي ،هل يتع Úأنتظار
«بن قردأن2-؟» ‘ ،إأشسارة لهجوم إأرهابي Úعلى
بلدة بن قردأن هذأ ألعام.
و‘ شسهر مارسس ،هاجم إأرهابيون بلدة بن
قردأن ،ألوأقعة على أ◊دود مع ليبيا ،إأذ تسسللوأ
إأل -ي -ه -ا وح -اول -وأ أ’سس -ت-يÓ-ء ع-ل-ى م-رأك-ز أأ’م-ن
وأŸقرأت أ◊كومية ‘ ،أك Èهجوم من نوعه
لتنظيم «ألدولة أإ’سسÓمية» ألدموي على تونسس.
لكن ألقوأت أ◊كومية “كنت من صسد ألهجوم
وقتلت وأعتقلت ألعشسرأت من ألدموي.Ú
وكرر ألسسبسسي نفي وجود قاعدة عسسكرية
أم -ري -ك -ي -ة ،مضس -ي -ف-ا أن وج-ود ج-ن-ود وط-ائ-رأت
أسستطÓع أمريكية أمر مفيد لتونسس ألتي –ارب
أإ’رهاب.
كما كشسف أن «هناك  70عسسكريا أمريكيا
ي- -درب -ون أ÷ن -ود أل -ت -ونسس -ي Úع -ل -ى أسس -ت -خ -دأم
أل -ط -ائ -رأت دون ط -ي -ار ،أ’ن ’ خÈة ل -ن -ا ب -ه -ذه
أل -ت -ج -ه -ي -زأت ...وت -ونسس سس -ت -حصس-ل ع-ل-ى ه-ذه
ألطائرأت».

الŸÈان الفرنسسي يرفضض طلبا Ÿسساءلة هو’ند

حملة انتخابية سساخنة وتراشسق كÓمي ب Úمرشسحي اليم Úالفرنسسي
‘ خضسم الÎاشسق الكÓمي ب Úمرشسحي
ال -ي -م Úال -ف-رنسس-ي ،ف-رانسس-وا ف-ي-ون وآا’ن
’ول
ج -وب -ي -ه ،ال -ل-ذي-ن ح ‘ Ó-اŸرك-زي-ن ا أ
وال- -ث- -ا Êع- -ل- -ى ال- -ت- -وا‹ ‘ ا’ن- -ت -خ -اب -ات
التمهيدية ،انتقد جوبيه «إافراط» نظÒه
ف - -ي - -ون «Ãج- -ام- -ل- -ة» ال- -رئ- -يسض ال- -روسس- -ي
فÓد ÒÁبوت.Ú
وأ◊ق فيون هزÁة مدوية بالرئيسس ألسسابق
نيكو’ سساركوزي ،بعدما كان رئيسس حكومته بÚ
 2007و .2012وت -ق -دم أيضس -ا ع -ل -ى ج -وب-ي-ه (71
عاما) ألذي كان رئيسسا للوزرأء ‘ حكم ألرئيسس
جاك شسÒأك من  1995حتى  1997وألذي كانت
تشس Òكل أسستطÓعات ألرأي قبل ألدورة أأ’و،¤
إأ ¤إأمكان حلوله ‘ أŸركز أأ’ول.
وق-ال ج-وب-ي-ه ‘ م-ق-اب-ل-ة نشس-رت-ه-ا ألصس-ح-افة
ألفرنسسية ،أمسس أأ’ربعاء« ،يجب ألتحدث إأ¤
روسسيا ،لكن أ◊وأر يجب أن يكون صسريحا .لديّ
ثÓث حقائق أقولها لها ،إأن ضسم شسبه جزيرة
ألقرم ﬂالف للقانون ألدو‹ .وقد حصسل أتفاق
‘ م -ي -نسسك إ’خ -رأج أوك -رأن -ي -ا م -ن صس-ع-وب-ات-ه-ا
أ◊ال- -ي- -ة ،وأن- -ت- -ظ- -ر م- -ن ب -وت Úأن ي -ط -لب م -ن
أصسدقائه تطبيقه بأامانة».
وأضساف جوبيه ‘« ،سسوريا ،أنا أتفق “اما
على أن أأ’ولوية أأ’و ¤هي ألقضساء على تنظيم
«أل-دول-ة أإ’سسÓ-م-ي-ة» ،ل-ك-ن-ن-ي أن-ت-ظ-ر من روسسيا
ح Óللخروج من أأ’زمة».
وت- -اب- -ع« ،أ◊ل ل- -يسس ب- -ال -ت -ح -ال -ف أل -روسس -ي
أإ’يرأ ،Êألذي يبدو أن فرنسسوأ فيون يتوقعه.
إأي- -رأن  -ك- -م- -ا أضس- -اف -ت- -ل -عب دورأ ل -زع -زع -ة
أ’سس- -ت -ق -رأر إأ ¤ح -د ك -ب ‘ Òأل -ي -م -ن وأل -ع -رأق
وسسوريا».
وأشسار جوبيه ،إأ ¤أن «حزب ألله هو حزب
إأيرأ’ Êيزأل يهدد إأسسرأئيل» ،مشسددأ على أنه

«يجب أن نكون أك Ìحزما وأك Ìوضسوحا مع
روسسيا».
و‘ سسبتم ،Èنصسح جوبيه خصسمه فيون بعدم
أŸبالغة ‘ أحتسساء ألفودكا.
وي- -ع- -ت Èف -ي -ون ،أŸؤوي -د إ’ن -ه -اء أل -ع -ق -وب -ات
أ’قتصسادية على روسسيا ،أنه «’ يوجد حل آأخر»
سس- -وى أل- -ل- -ج -وء إأ ¤أل -روسس وأل -ن -ظ -ام ألسس -وري
للقضساء على تنظيم «ألدولة أإ’سسÓمية».
وأنتقد جوبيه «هروب» روسسيا إأ ¤أأ’مام ‘
سسوريا ،مشسددأ على أنه «لن يكون هناك عودة
للسسÓم ‘ سسوريا مع (ألرئيسس) بشسار أأ’سسد».

–قيق قضسائي ضسد الرئيسس
قضست ÷نة بالŸÈان ألفرنسسي ،أمسس ،بأان
أل -رئ -يسس ف-رأنسس-وأ ه-و’ن-د ل-ن ي-وأج-ه إأج-رأءأت
مسساءلة بسسبب تصسريحات أد ¤بها ’ثن Úمن
ألصسحافي ،Úكشسف فيها أن أıابرأت ألفرنسسية

نفذت أربع عمليات قتل بناء على أوأمر منه.
و‘ وقت سس -اب -ق ه -ذأ ألشس -ه -ر ،ت -ق -دم عضس -و
ألŸÈان أÙافظ بي Òليلوشسيه بطلب لتفعيل
أŸادة ألثامنة وألسست Úمن ألدسستور ألفرنسسي،
ألتي تسسمح للŸÈان Ãسساءلة ألرئيسس وقال أإنه
أنتهك ألقوأعد أأ’منية.
وق -ال رئ -يسس أ÷م -ع -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ف-رنسس-ي-ة
(ألŸÈان) كلود بارتلون ‘ ،بيان مقتضسب ،إأن
÷نة مرأجعة صسوتت بأاغلبية  13صسوتا مقابل
ث- -م- -ان- -ي- -ة أصس- -وأت لصس- -ال- -ح رفضس أل -دع -وة إأ¤
أŸسساءلة.
و ⁄يصسدر حتى أآ’ن أي تعقيب من قصسر
أإ’ليزيه.
ومازأل هو’ند ،ألذي ترأجعت شسعبيته بشسدة
ب Úألناخب Úو ⁄يعلن بعد ما إأذأ كان سسيخوضس
ألسسباق ألرئاسسي أŸقبل ،يوأجه –قيقا قضسائيا
منفصس Óبشسأان ما إأذأ كان أنتهك أأ’من ألقومي
بعد أن ترك وثائق سسرية على مكتبه أمام.
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حماية الصسحفي Úأاثناء النزاعات اŸسسلحة ..األبعاد ؤالتطلعات
عرف العا ⁄منذ نهاية ا◊رب الباردة انتششار العديد من النزاعات اŸسشلحة وإان كانت ‘
›ملها تختلف عن النزاعات التي عرفها العا ⁄قبل هذه الفÎة ،إاذ –ّولت من نزاعات فيما بÚ
الدول  conflits internationauxإا ¤نزاعات داخل الدول  ،Conflits internesوقد عرفت
هذه النزاعات ‘ عدة حا’ت انتهاك حقوق اŸدني ÚواŸسشاسس بهم ومن ب Úالفئات التي أاصشبحت
ل اسشتهداف ‚د الصشحفي.Ú
ّ ﬁ
بقلم :الدكتور خالد حسشاÊ
–ك -م -ه -ا ،ح -يث ت -ط -ب -ق ات -ف -اق -ي -ات ج -ن-ي-ف األرب-ع
أاسشتاذ باحث ‘ القانون العام
والÈوتوكول اإلضصا‘ األول على النزاعات اŸسصلحة
عضشو  Èﬂالقانون الدسشتوري
ال -دول -ي -ة ،ب-ي-ن-م-ا ت-ط-ب-ق اŸادة ال-ث-ال-ث-ة اŸشصÎك-ة ‘
وا◊كم الراششد
التفاقيات األربع والÈوتوكول اإلضصا‘ الثا Êعلى
النزاعات اŸسصلحة غ Òالدولية.
تعت Èفئة الصصحفي Úمن أاك Ìالفئات التي تتعرضس
أاما القانون الدو‹ ◊قوق اإلنسصان فيجد تطبيقه
ıتلف األخطار خÓل النزاعات اŸسصلحة الدولية أاثناء السصلم إاذ يضصع القواعد التي يجب على الدول
وغ Òالدولية ،فقد شصهد النزاع ‘ العراق مث Óعام احÎامها والتقيد بأاحكامها ،غ Òأان هاذين الفرعÚ
 ٢٠٠٣م-ق-ت-ل  ٤٢صص- -ح -اف -ي -ا ،ك -م -ا نشص Òأايضص -ا إا ¤يتفقان ‘ كونهما من فروع القانون الدو‹ العام
السص- -ت- -ه- -داف اŸت- -ع -م -د ل -لصص -ح -ف -ي ‘ Úاألراضص -ي ويشصÎكان ‘ ذات الهدف ،أال وهو حماية اإلنسصان
الفلسصطينية اÙتلة ،وكذلك قصصف مبنى اإلذاعة وصصيانة كرامته.
والتلفزيون الصصربي ( ‘ )RTSبلغراد من قبل قوات
اÙور الثاÊ
ح -ل -ف شص -م -ال األط-لسص-ي ع-ام  ،١٩٩٩وقصص- -ف ق -وات
الوليات اŸتحدة األمريكية Ÿكاتب شصبكة ا÷زيرة
 ⁄تتعرضس ﬂتلف التفاقيات الدولية اŸتعلقة
ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ‘ ك-اب-ول ع-ام  ،٢٠٠١و‘ ب- -غ -داد ع -ام بالقانون الدو‹ اإلنسصا Êإا– ¤ديد مفهوم الصصحفي
.٢٠٠٣
ول حتى تعريف وسصائل اإلعÓم ،غ Òأان القانون
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تسسـاؤؤل ح ـ ـول مدى
فعالية قواعد القانون
الـ ـ ـدؤ‹ اإلنسس ـ ـ ـ ـاÊ
‘ حمـ ـ ـ ـاية الفئ ـ ـ ـة

تعريف الصسحفي ؤؤسسائل اإلعÓم

‘ مفهوم القانون الدؤ‹ اإلنسساÊ
ؤعÓقته بالقانون الدؤ‹ ◊قوق اإلنسسان

Áكن القول ،إان القانون الدو‹ اإلنسصا Êفرع من
فروع القانون الدو‹ العام تهدف قواعده العرفية
واŸكتوبة إا ¤حماية األشصخاصس اŸتضصررين ‘ حالة
نزاع مسصلح Ãا ا‚ر عن ذلك النزاع من أالم ،كما
ت -ه -دف إا ¤ح -م -ايـة األمـوال ال -ت -ي ل -يسس ل-ه-ا عÓ-ق-ة
م-ب-اشص-رة ب-ال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسص-ك-ري-ة ،وقد عرف القانون
الدو‹ اإلنسصا Êتطورا كبÒا بعد تقن Úقواعده من
خ Ó-ل ف-رع-ي-ه؛ األول وال-ذي ي-تضص-م-ن ال-ق-واع-د ال-ت-ي
ت -ت -ع ّ-ل -ق ب -إادارة ا◊روب و–دي -د ال -وسص-ائ-ل ا◊رب-ي-ة
واألسصلحة التي Áكن اسصتخدامها ‘ هذه ا◊روب
وﬁاول -ة ال -ت -خ -ف-ي-ف م-ن آاث-اره-ا ،ب-ح-يث ل ت-ت-ج-اوز
الضصرورة العسصكرية ،وهذا ما يسصمى بقانون لهاي.
أاما الفرع الثا ،Êفإانه يتضصمن القواعد التي تتعلّق
ب -ح -م-اي-ة ضص-ح-اي-ا ا◊روب وت-وف ÒالحÎام ال-واجب
واŸعاملة النسصانية لهم بعد أان أاصصبحوا خارج دائرة
النزاع ،وهو ما يسصمى اصصطÓحا بقانون جنيف.
أاما القانون الدو‹ ◊قوق اإلنسصان فهو ›موعة
من القواعد القانونية التفاقية والعرفية والوطنية
التي تتضصمن ا◊قوق األسصاسصية التي يتمتع بها الفرد
‘ ﬂت- -ل- -ف اŸي- -ادي- -ن السص- -ي- -اسص -ي -ة ،الق -تصص -ادي -ة،
الجتماعية والثقافية ،وتب Úاآلليات التي بواسصطتها
يتم حماية وضصمان هذه ا◊قوق.
ي -خ -ت -ل -ف ال -ق -ان-ون ال-دو‹ اإلنسص-ا Êع-ن ال-ق-ان-ون
الدو‹ ◊قوق اإلنسصان من حيث اŸصصادر ،حيث يجد
األول مصصادره ‘ اتفاقيات جنيف األربع لعام ١٩٤٩
والÈوت - -وك - -ول Úاإلضص- -اف- -ي Úل- -ع- -ام  ،١٩٧٧وك - - -ذلك
ات-ف-اق-ي-ات له-اي ل-ع-ام-ي  ١٨٩٩و ١٩٠٧ال-ت-ي –ّدد
ال -ق-ي-ود اŸف-روضص-ة ع-ل-ى سص Òال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسص-ك-ري-ة
وغÒها.
بينما يجد الثا Êمصصادره ‘ اإلعÓن العاŸي
◊قوق اإلنسصان لعام  ،١٩٤٨العهدين الدولي Úللحقوق
اŸدن -ي -ة والسص -ي -اسص -ي -ة والق -تصص -ادي -ة والج-ت-م-اع-ي-ة
والثقافية لعام  ١٩٦٦وغÒهما.
كما يختلف القانون الدو‹ اإلنسصا Êعن القانون
الدو‹ ◊قوق اإلنسصان ‘ كون هذا األخ Òيهدف إا¤
صصيانة كرامة اإلنسصان وحماية حقوقه أاي ينحصصر
نطاقه ‘ حماية حقوق الفرد فقط ،بينما يهدف
القانون الدو‹ اإلنسصا Êأاسصاسصا إا ¤حماية أاشصخاصس
و‡ت -ل -ك -ات ﬁددة وقت ال -ن-زاع اŸسص-ل-ح ك-ا÷رح-ى
واŸرضصى والغرقى واألسصرى واŸسصاجد واŸتاحف
واŸسصتشصفيات وكل األماكن اŸدنية.
إا ¤ج- -انب ذلك ف- -إان ،أاح- -ك- -ام ال- -ق- -ان- -ون ال -دو‹
اإلنسصا Êتطبق أاثناء النزاعات اŸسصلحة واŸقصصود
بهذه النزاعات حالت اسصتخدام القوة اŸسصلحة بÚ
دول -ت Úأاو أاك Ìأاو م -ا يسص -م -ى ب -ال -ن-زاع-ات اŸسص-ل-ح-ة
ال -دول -ي-ة ،أاو اسص-ت-خ-دام ال-ق-وة اŸسص-ل-ح-ة داخ-ل إاط-ار
الدولة الواحدة أاو ما يعرف بالنزاعات اŸسصلحة غÒ
الدولية (الداخلية) ،ولكل من هذه النزاعات قواعد

كما يدخل اŸراسصلون ا◊ربيون ‘ التصصنيف الذي
 ⁄يعرف بدقة واÿاصس «باألشصخاصس الذين يلتحقون
ب -ال -ق -وات اŸسص -ل -ح -ة دون أان يشص -ك-ل-وا ج-زءا م-ن-ه-ا»،
فكونهم ل يشصكلون جزءا من القوات اŸسصلحة يعني
“تعهم بصصفة األشصخاصس اŸدني Úوبا◊ماية التي
يسصتتبعها هذا الوضصع ،إاضصافة إا ¤ذلك فهم يسصتفيدون
من وضصع أاسص Òا◊رب إاذا ما وقعوا ‘ أايدي العدو،
شص -ري -ط-ة أان ي-ك-ون ل-دي-ه-م ت-ف-ويضس Ãت-اب-ع-ة ال-ق-وات
اŸسصلحة.
أاما بالنسصبة لتعريف الصصحفي ،فيقصصد به وفقا
للمادة  5 / ٢من مشصروع اتفاقية األ· اŸتحدة لعام
 ،١٩٧5وال- -ذي ” إاع- -داده م- -ن ط- -رف ÷ن- -ة ح -ق -وق
اإلنسصان سصابقا (أالغيت وحل ﬁلها ›لسس حقوق
اإلنسصان منذ  ١5مارسس  ،)٢٠٠٦لتقدÁه إا ¤مؤو“ر
اÈÿاء ا◊ك- -وم -ي Úث -م إا ¤اŸؤو“ر ال -دب -ل -وم -اسص -ي
لتأاكيد وتطوير القانون الدو‹ اإلنسصا Êعام ،١٩٧٧
«أاي مراسصل أاو  Èﬂأاو مصصور أاو مسصاعديهم الفنيÚ
السص -ي -ن -م -ائ -ي Úأاو اإلذاع-ي Úأاو ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي Úال-ذي-ن
يباشصرون عادة أاي من هذه األعمال بوصصفه عملهم
الرئيسس والذين يتمتعون Ãوجب القوان Úواألنظمة
أاو ‘ ح - -ال - -ة ع- -دم وج- -وده- -ا Ãوجب اŸم- -ارسص- -ات
اŸعÎف بها Ãركز خاصس ‘ الدول التي يكون فيها
للنشصاطات اŸذكورة مركز خاصس Ãوجب مثل تلك
األنظمة والقوان ÚواŸمارسصات».
أام -ا ف-ي-م-ا ي-خصس ت-ع-ري-ف وسص-ائ-ل اإلعÓ-م ،وع-ل-ى
الرغم من عدم –ديد مفهومها ،إال أان الفقه الدو‹
يتفق على أانها تشصمل التلفزيون ،الراديو ،الصصحف
واÓÛت ،وهذه اŸرافق تعت Èأاعيان مدنية ،لذا
فإانها بصصفتها هذه تتمتع با◊ماية العامة ،حيث ل
يجوز تنفيذ الهجمات العشصوائية ضصدها ،وهذا طبقا
للمادة  ٤٨من بروتوكول جنيف اإلضصا‘ األول ،والتي
وضص -عت ال -ت -زام -ا ع-ل-ى أاط-راف ال-ن-زاع ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى
التمييز ب Úاألعيان اŸدنية واألهداف العسصكرية،
ومن ثم توجيه عملياتها ضصد األهداف العسصكرية دون
غÒها ،وذلك من أاجل تأام Úكفالة و احÎام وحماية
السصكان اŸدني Úواألعيان اŸدنية.
اÙور الثالث

تطور ا◊ماية الدؤلية للصسحفي Úأاثناء
النزاعات اŸسسلحة ؤمضسمونها

ضصمن هذا اÙور سصندرسس تطور ا◊ماية الدولية
ل -لصص -ح-ف-ي ‘ Úن-ق-ط-ة أاو ،¤ح-ت-ى نصص-ل ‘ ال-ن-ق-ط-ة
ال -ث -ان -ي -ة إا ¤ب-ي-ان ن-ط-اق ه-ذه ا◊م-اي-ة وف-ق ق-واع-د
القانون الدو‹ اإلنسصا.Ê
^ أاول :مراحل تطور ا◊ماية الدولية للصصحفيÚ
Áكن تقسصيم مراحل ا◊ماية الدولية للصصحفيÚ
أاثناء النزاعات اŸسصلحة إا ¤مرحلت ،Úاألو ¤اهتمت
فقط بحماية الصصحفي ÚاŸعتمدين ،بينما تضصمنت
اŸرح- -ل- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة نصص -وصص -ا ◊م -اي -ة الصص -ح -ف -يÚ
اŸعتمدين وغ ÒاŸعتمدين.

 /١م-رح-ل-ة ح-م-اي-ة الصص-ح-ف-ي ÚاŸع-ت-م-دي-ن أاو ما
يسصمى باŸراسصل Úا◊ربيÚ
ت- -ع -ود ا÷ه -ود األو ¤له -ت -م -ام ال -ق -ان -ون ال -دو‹
اإلنسص-ا Êب-ح-م-اي-ة الصص-ح-ف-ي Úإا ¤الÓ-ئ-ح-ة اŸتعلقة
بقوان Úوأاعراف ا◊رب الÈية اŸنعقدة ‘ لهاي ‘
 ١٨أاكتوبر  ،١٩٠٧حيث جاء ‘ اŸادة  ١٣من الÓئحة
أانه «يعامل األشصخاصس الذين يرافقون ا÷يوشس دون
أان يكونوا ‘ الواقع جزء منه كاŸراسصل Úالصصحفي،Ú
وم -ت-ع-ه-دي ال-ت-م-وي-ن ال-ذي-ن ي-ق-ع-ون ‘ ق-بضص-ة ال-ع-دو
كأاسصرى حرب ،شصريطة أان يكون لديهم تصصريح من
السصلطة العسصكرية للجيشس الذي يرافقونه».
” تعديل اتفاقية جنيف لعام  ١٨٦٤وذلك
كما ّ
بتاريخ  ٢٧يوليو عام  ،١٩٢٩حيث انبثق عن هذا
ال-ت-ع-دي-ل اع-ت-م-اد ات-ف-اق-ي-ت Úم-ه-م-ت ،Úاألو ¤خاصصة
ب -ت -حسص Úح -ال ا÷رح -ى واŸرضص-ى وال-عسص-ك-ري‘ Ú
اŸيدان ،أاما الثانية خاصصة Ãعاملة أاسصرى ا◊رب،
وق -د ن ّصص -ت ه -ذه الت -ف -اق -ي -ة ع -ل -ى وج -وب م -ع-ام-ل-ة
الصص -ح -ف-ي Úال-ذي-ن ي-ق-ع-ون ‘ ق-بضص-ة ال-ع-دو ك-أاسص-رى
حرب ،إاذ جاء ‘ اŸادة  ٨١منها أانه «األفراد الذين
يتبعون القوات اŸسصلحة دون أان يكونوا جزءا منها،
مثل اŸراسصل Úأاو اÙقق Úالصصحفي Úومتعهدي
ال -ت -م-وي-ن واŸوردي-ن ال-ذي ي-ق-ع-ون ‘ ق-بضص-ة ال-ع-دو،
يعاملون كأاسصرى حرب شصريطة أان يكونوا مزودين
ب -تصص -ري -ح م -ن السص -ل -ط -ة ال -عسص -ك -ري -ة ل-ل-ج-يشس ال-ذي
يرافقونه».
إان ما Áكن مÓحظته حول كل من لئحة لهاي
اŸتعلقة بقوان Úوأاعراف ا◊رب الÈية لعام ،١٩٠٧
واتفاقية جنيف اÿاصصة Ãعاملة أاسصرى ا◊رب لعام
 ،١٩٢٩أان أايا منهما  ⁄تعالج مسصأالة حماية الصصحفيÚ
إال ‘ ح -ال -ة وق -وع -ه -م ‘ ق -بضص -ة ال -ع-دو ،ح-يث ي-ت-م
م -ع -ام -ل -ت -ه-م ‘ ه-ذه ا◊ال-ة ك-أاسص-رى ح-رب شص-ري-ط-ة
اع-ت-م-اده-م ل-دى سص-ل-ط-ات ال-ق-وات اŸسص-ل-حة للجيشس
الذي يرافقونه ،وأان تكون ليدهم بطاقة مسصتخرجة
من طرف هذه القوات كذلك؛ لذا يجب على القوات
اŸسص -ل -ح-ة ال-ت-ي تصص-ط-حب م-ع-ه-ا م-راسص-ل Úح-رب-يÚ
لتغطية عملياتها ا◊ربية أان “نح لهؤولء اŸراسصلÚ
تصصريحا يسصمح لهم Ãرافقتها ويحميهم إاذا ما وقعوا
‘ قبضصة اÿصصم.
ك-م-ا تضص-م-نت ات-ف-اق-ي-ة ج-ن-ي-ف ال-ث-الثة لعام ،١٩٤٩
اÿاصصة Ãعاملة أاسصرى ا◊رب نفسس ا◊كم بالنسصبة
للصصحفي ،Úوذلك ‘ اŸادة  / ٤أالف ٤ /التي تنصس
على أانه «أاسصرى ا◊رب باŸعنى اŸقصصود ‘ هذه
التفاقية هم األشصخاصس الذين ينتمون إا ¤إاحدى
ال-ف-ئ-ات ال-ت-ال-ي-ة وي-ق-ع-ون ‘ ق-بضص-ة ال-ع-دو وم-ن ه-ذه
الفئات :األشصخاصس الذين يرافقون القوات اŸسصلحة
دون أان يكونوا ‘ الواقع جزءا منها ،كاألشصخاصس
اŸدني ÚاŸوجودين ضصمن أاطقم الطائرات ا◊ربية
واŸراسص -ل Úا◊رب -ي ،Úوم-ت-ع-ه-دي ال-ت-م-وي-ن ،وأاف-راد
وحدات العمال أاو اÿدمات اıتصصة بالÎفيه عن
ال -عسص -ك -ري ،Úشص -ري-ط-ة أان ي-ك-ون ل-دي-ه-م تصص-ري-ح م-ن
القوات اŸسصلحة التي يرافقونها».
وب -ن -اء ع -ل -ى ذلك ،ف -إان ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة ت-ت-ف-ق م-ع

الت -ف -اق -ي -ات السص-اب-ق ذك-ره-ا ‘ اع-ت-ب-ار الصص-ح-ف-يÚ
ومراسصلي ا◊رب من الفئات التي Áكن أان ترافق
ا÷يشس لكن ل تشصكل جزءا منه ،و أان الصصحفيÚ
اŸراد ح -م -اي-ت-ه-م ه-م الصص-ح-ف-ي-ون اŸع-ت-م-دون ل-دى
سصلطات ا÷يشس الذي يتبعونه ويحملون بطاقة أاو
تصصريحا يدل على ذلك ،حيث يتمتعون ‘ هذه ا◊الة
بوضصع أاسص Òا◊رب عندما يقعون ‘ قبضصة العدو.
وقد اشصÎطت هذه التفاقية أان يزود اŸراسصل
ا◊رب -ي ب -ب -ط -اق-ة –ق-ي-ق ال-ه-وي-ة وه-ي ‰وذج أا◊ق
بالتفاقية األو ¤فيه بيان للبلد والسصلطة العسصكرية
ال -ل -ذي -ن أاصص -دراه وتصص-وي-ر شص-خصص-ي وت-اري-خ اŸيÓ-د
وﬁله ومعلومات أاخرى تشصمل الطول والوزن ولون
الع Úوالشصعر وفصصيلة الدم والديانة وختمات بصصمات
األصصبع وأاي عÓمات أاخرى ،إاذ يجب على الصصحفي
حملها بصصفة مسصتمرة ،كما يجب عليه تقد Ëهذه
البطاقة للسصلطات ا◊اجزة فور وقوعه ‘ األسصر
ل-ي-تسص-ن-ى ال-ت-ع-رف ع-ل-ى شص-خصص-ي-ت-ه ب-ع-د أان ت-ك-ون قد
حررت بلغت Úأاو ثÓث أاحداهما دولية.
وب- -ذلك ف- -اŸراسص -ل ا◊رب -ي ه -و الشص -خصس ال -ذي
يرافق القوات اŸسصلحة دون أان يكون جزءا ً منها
شصريطة أان يكون مزود ببطاقة تعريف هوية وفق
النموذج اŸلحق بالتفاقية لكي يعامل معاملة أاسصرى
ا◊رب ،ويشصÎط أان يزود اŸراسصل ا◊ربي بتخويل
من قبل قيادة القوات العسصكرية يسصمح له Ãرافقة

ه -ذه ال -ق -وات ويسص -ت -وي ال -وضص-ع سص-واء ك-ان اŸراسص-ل
ا◊ربي من الدولة ذاتها أاو يحمل جنسصية العدو أاو أاية
دولة ﬁايدة أاخرى ويظل اŸراسصل ا◊ربي متمتعاً
بوضصع أاسص Òا◊رب إاذا ما ثار شصك حول اسصتحقاقه
ل-ه-ذا ال-وضص-ع ،وي-ب-ق-ى ب-ال-ت-ا‹ مسص-ت-ف-ي-دا ً م-ن ح-م-اي-ة
التفاقية األو ،¤إا ¤غاية الفصصل ‘ وضصعه من قبل
ﬁك -م -ة ﬂتصص -ة وف -ق ً-ا ل -ل-ف-ق-رة ال-ث-ان-ي-ة م-ن اŸادة
اÿامسصة من التفاقية الثالثة ،و‘ ا◊الة التي تقرر
ف -ي -ه -ا اÙك -م -ة اıتصص -ة ع -دم ان -ت -م -اء اŸراسص -ل
ا◊ربي إا ¤فئة األشصخاصس اŸشصار إاليها ‘ اŸادة
الرابعة ( أا ـ  )٤من التفاقية الثالثة ،وبالتا‹ عدم
اسصتحقاقه لوضصع أاسص Òحرب ،فإان اŸراسصل ا◊ربي
ي -ق -ع –ت ح -م-اي-ة الت-ف-اق-ي-ة ال-راب-ع-ة ب-اع-ت-ب-اره م-ن
اŸدني ،Úوينبغي اإلشصارة هنا إا ¤أان أافراد القوات
اŸسصلحة العاملÃ Úهنة اإلعÓم ل يعدون مراسصلون
حربيون حتى لو كان العمل الذين يؤودونه ذو صصلة
وثيقة باإلعÓم و الصصحافة.
 / ٢مرحلة حماية الصصحفي ÚاŸعتمدين وغÒ
اŸعتمدين
ت-زاي-د اله-ت-م-ام ال-دو‹ ب-ح-م-اي-ة الصص-ح-في Úمنذ
بداية العام  ،١٩٧٠فقد قدم وزير اÿارجية الفرنسصي
م -وريسس شص -وم -ان Maurice SHCUMANN
أاثناء النقاشس العام ‘ ا÷معية العامة اقÎاح على
األ· اŸتحدة القيام Ãبادرات ‘ ›ال ا◊ماية

ال-دول-ي-ة ل-لصص-ح-ف-ي ،Úل-ذلك ط-ل-بت ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
 ·ÓاŸتحدة ‘ قرارها رقم  )xxv( ٢٦٦٣الصصادر
ل أ
‘  ٩ديسص -م÷ ١٩٧٠ Èن-ة ح-ق-وق اإلنسص-ان ال-ت-اب-عة
للمجلسس القتصصادي والجتماعي إا ¤إاعداد مشصروع
ات-ف-اق-ي-ة خ-اصص-ة ب-ح-م-اي-ة الصص-ح-في Úأاثناء النزاعات
اŸسصلحة.
كما دعت ا÷معية العامة الدول Ãناسصبة انعقاد
اŸؤو“ر ال-دب-ل-وم-اسص-ي ح-ول ت-أاك-ي-د وت-ط-وي-ر ال-قانون
الدو‹ اإلنسصا ÊاŸطبق ‘ النزاعات اŸسصلحة ‘
الفÎة من  ١٩٧٤إا ،١٩٧٧ ¤إا ¤إابداء الرأاي فيما
يخصس اŸشصاريع التي أاعدتها ÷نة حقوق اإلنسصان،
غ Òأانه ” رفضس مشصروع التفاقية اÿاصس بحماية
الصصحفي Úمن طرف اللجنة اÿاصصة Ad Hoc
اŸنبثقة عن اللجنة األو ‘ ¤اŸؤو“ر ،والتي اعتÈت
أان حماية الصصحفي ‘ ÚاŸهام اÿطرة يجب أان
تعالج ‘ نطاق وثائق القانون الدو‹ اإلنسصا Êمثلها
مثل الفئات اÙمية األخرى.
وبناء على ذلك ،اقÎحت ›موعة العمل اÿاصصة
على اللجنة األو ‘ ¤اŸؤو“ر مشصروع مادة خاصصة
ب -ح -م -اي -ة الصص -ح -ف -ي Úسص -واء ك -ان-وا م-ع-ت-م-دي-ن ل-دى
السصلطات العسصكرية أام ل ،وتدخل هذه اŸادة ضصمن
نصص- - -وصس ال- - -ل- - -ح- - -ق ـ الÈوت - -وك - -ول -األول اÿاصس
بالنزاعات اŸسصلحة الدولية ،حيث وافقت على هذا
القÎاح ال -ل -ج-ن-ة األو ‘ ¤ا÷لسص-ة ال-ت-م-ه-ي-دي-ة دون
اعÎاضس أاو تغي ‘ ÒاŸادة سصوى ما يتعلق بالصصياغة
فقط ،إاذ أاصصبح مشصروع هذه اŸادة فيما بعد هو
اŸادة  ٧٩من الÈوتوكول اإلضصا‘ األول ،وذلك ‘
الفصصل الثالث من الÈوتوكول –ت عنوان «تدابÒ
حماية الصصحفي.»Ú
وقد جاء ‘ اŸادة  ٧٩من الÈوتوكول اإلضصا‘
األول أانه «يعد الصصحفيون الذين يباشصرون مهمات
مهنية خطرة ‘ مناطق النزاعات اŸسصلحة أاشصخاصصا
مدني Úضصمن منطوق الفقرة األو ¤من اŸادة .5٠
يجب حمايتهم من هذه الصصفة Ãقتضصى أاحكام
الت-ف-اق-ي-ات وه-ذا ال-ل-ح-ق «الÈوت-وك-ول» شص-ري-ط-ة أال
يقوموا بأاي عمل يسصئ إا ¤وضصعهم كأاشصخاصس مدنيÚ
وذلك دون اإلخÓ- - -ل ب- - -ح- - -ق اŸراسص- - -ل Úا◊رب - -يÚ
اŸعتمدين لدى القوات اŸسصلحة ‘ السصتفادة من
ال- -وضص- -ع اŸنصص- -وصس ع- -ل -ي -ه ‘ اŸادة ( ٤أا )٤-م- -ن
التفاقية الثالثة.
يجوز لهم ا◊صصول على بطاقة هوية وفقا للنموذج
اŸرفق باŸلحق رقم ( )٢لهذا اللحق «الÈوتوكول»
وتصص -در ه -ذه ال -ب -ط -اق-ة ح-ك-وم-ة ال-دول-ة ال-ت-ي ي-ك-ون
الصصحفي من رعاياها ،أاو التي يقيم فيها ،أاو التي يقع
ف -ي-ه-ا ج-ه-از األن-ب-اء ال-ذي يسص-ت-خ-دم-ه ،وتشص-ه-د ع-ل-ى
صصفته كصصحفي».
يÓ- -ح- -ظ أان اŸادة  ٧٩م -ن الÈوت -وك -ول األول ⁄
ت- -ع- -رف الصص- -ح- -ف -ي ،رغ -م أان اŸادة أاع Ó-ه اع -تÈت
الصص -ح -ف -يÃ Úث -اب -ة م-دن-ي ،Úل-ذلك ي-رى ال-ب-عضس أان
الصصحفي Úل ينبغي أان يتمتعوا بأاي حماية إاضصافية
أاك‡ Ìا ل -ل -م -دن -ي Úال -ع -ادي Úو إال سص -ت -ك -ون ه -ن-اك
ضص -رورات لسص -ت -ح-داث ق-وان Úخ-اصص-ة ألف-راد ف-ئ-ات
عديدة ‡ن قد ل يكونون ‘ مأامن من اÿطر ‘
أاوقات النزاعات اŸسصلحة.

إاضصافة إا ¤ذلك ،فإان حماية الصصحفيÚ
أاضصحت من قبيل القواعد العرفية التي يتعÚ
ع -ل -ى ال -دول األط -راف ‘ ال -ن-زاع-ات اŸسص-ل-ح-ة
دولية كانت أام غ Òدولية اللتزام بها واحÎامها،
فقد جاء ‘ القاعدة  ٣٤من قواعد القانون الدو‹
اإلنسصا Êالعر‘ الذي أاعدته اللجنة الدولية للصصليب
األح- -م- -ر أان- -ه «ي- -جب احÎام وح- -م -اي -ة الصص -ح -ف -يÚ
اŸدني Úالعامل ‘ Úمهام مهنية ‘ مناطق نزاع
مسصلح ماداموا ل يقومون بدور مباشصر ‘ األعمال
العدائية».
ك-م-ا دخ-لت مسص-أال-ة ا◊م-اي-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-دولية
لمن التابع
للصصحفي Úإا ¤دائرة اهتمام ›لسس ا أ
ل· اŸتحدة ،حيث أاصصدر القرار رقم ١٧٣٨
لهيئة ا أ
ب -ت-اري-خ  ٢٣ديسص - -م ،٢٠٠٦ Èإاذ أادان ا- - - Ûل - - -سس
ال -ه -ج -م-ات اŸت-ع-م-دة ضص-د الصص-ح-ف-ي Úوم-وظ-ف-ي
لفراد اŸرتبط Úبهم ‘ حالت
لعÓم وا أ
وسصائط ا إ
لطراف أان توقف
النزاع اŸسصلح ،يطلب من جميع ا أ
لمن كذلك إا¤
هذه اŸمارسصات ،وأاشصار ›لسس ا أ
ضص -رورة اع -ت -ب -ار الصص -ح -ف -ي Úوم -وظ -ف-ي وسص-ائ-ط
لف -راد اŸرت -ب -ط Úب -ه -م ،ال -ع-ام-ل‘ Ú
لع Ó-م وا أ
ا إ
بعثات إاعÓمية –فها اıاطر ‘ مناطق النزاع
اŸسص- -ل- -ح ،أاشص- -خ- -اصص- -ا م -دن -ي Úي -جب احÎام -ه -م
وحمايتهم بصصفته هذه ،شصريطة أال يقوموا بأاي
لخÓل
عمل يضصر بوضصعهم كمدني .Úوهذا دون ا إ
ب -ح -ق م -راسص -ل-ي ا◊رب اŸع-ت-م-دي-ن ل-دى ال-ق-وات
اŸسصلحة ‘ أان يعاملوا كأاسصرى حرب وفق ما تنصس
عليه اŸادة  /٤أالف  ٤من اتفاقية جنيف الثالثة،
لم - - -ن أايضص - - -ا إا ¤أان اŸع - - -دات
وأاشص- - - -ار ›لسس ا أ
لعÓم تشصكل أاعيانا
واŸنشصآات اÿاصصة بوسصائل ا إ
لي هجمات أاو
مدنية ،ل يجوز أان تكون هدفا أ
أاعمال انتقامية ،ما  ⁄تكن أاهدافا عسصكرية.
^ ث- -ان- -ي- -ا :مضص- -م- -ون ت- -داب Òا◊م- -اي- -ة ال -دول -ي -ة
للصصحفي Úوالسصتثناءات الواردة عليها
سصوف نتناول ضصمن هذه النقطة مضصمون ا◊ماية
الدولية للصصحفي Úأاثناء النزاعات اŸسصلحة ‘ نقطة
أاو ،¤لنب ‘ Úالنقطة الثانية ا◊الت اŸسصتثناة من
هذه ا◊ماية.
 /١نطاق فرضس تداب Òا◊ماية
ضصمن الفصصل الثالث من الÈوتوكول اإلضصا‘ األول
لسصنة  ١٩٧٧اŸعنون الصصحفيون جاءت اŸادة – ٧٩ت
عنوان تداب Òحماية الصصحفي ÚبثÓث فقرات تنصس
الفقرة األو ¤منها على أانه «يعد الصصحفيون الذين
يباشصرون مهمات مهنية خطرة ‘ مناطق اŸنازعات
اŸسص-ل-ح-ة أاشص-خ-اصصً-ا م-دن-ي Úضص-م-ن م-ن-ط-وق ال-فقرة
األو ¤من اŸادة .« 5٠
بينما ن ّصصت الفقرة الثانية من اŸادة ذاتها على أانه
«ي -جب ح -م -اي -ت -ه -م ب -ه -ذه الصص -ف -ة Ãق -تضص-ى أاح-ك-ام
التفاقيات وهذا اŸلحق ((الÈوتوكول)) شصريطة أال
ي -ق -وم -وا ب -أاي ع -م -ل يسص -يء إا ¤وضص-ع-ه-م ك-أاشص-خ-اصس
مدني Úوذلك دون اإلخÓل بحّق اŸراسصل Úا◊ربيÚ
اŸعتمدين لدى القوات اŸسصلحة ‘ السصتفادة من
ال- -وضص- -ع اŸنصص- -وصس ع -ل -ي -ه ‘ اŸادة  )٤-١( ٤م- -ن
التفاقية الثالثة» ‘ ،ح Úن ّصصت الفقرة الثالثة من
اŸادة  ٧٩على أانه «يجوز لهم ا◊صصول على بطاقة
هوية وفقاً للنموذج اŸرفق باŸلحق رقم ( )٢لهذا
اŸلحق ((الÈوتوكول)) وتصصدر هذه البطاقة حكومة
الدولة التي يكون الصصحفي من رعاياها أاو التي يقيم
فيها أاو التي يقع فيها جهاز األنباء الذي يسصتخدمه
وتشصهد على صصفته كصصحفي».
إان قراءة دقيقة للمادة أاعÓه بفقراتها الثÓث تؤوكد
أان تقسصيم هذه اŸادة له أاهمية كبÒة ،فالفقرة األو¤
ح ّ-ددت ن -وع ا◊م -اي -ة اŸك -ف -ول -ة ل-لصص-ح-ف-ي Úوال-ت-ي
تتلخصس Ãنحهم الوضصع القانو Êالذي منح للمدني،Ú
أاما الفقرة الثانية فقد جاءت لتقرر اسصتمرار هذه
ا◊ماية ما  ⁄يصصدر أاي عمل من الصصحفي يسصيء إا¤
ه -ذا ال-وضص-ع ،وأاخÒا ً أاج-ازت ل-لصص-ح-ف-ي ح-م-ل ه-وي-ة
‡يزة تكّفل اŸلحق رقم  ٢ببيان أاوصصافها.
وباŸقابل فقد عرفت اŸادة الرابعة من اتفاقية
ج- -ن- -ي- -ف ال- -راب- -ع- -ة األشص- -خ- -اصس اÙم- -ي Úب -أان -ه -م
«األشصخاصس الذين –ميهم التفاقية هم أاولئك الذين
يجدون أانفسصهم ‘ ◊ظة ما وبأاي شصكل ‘ ،حالة
قيام نزاع أاو احتÓل– ،ت سصلطة طرف ‘ النزاع
ل- -يسص- -وا م- -ن رع- -اي -اه أاو دول -ة الح -ت Ó-ل ل -يسص -وا م -ن
رعاياها».
ك - -م - -ا ع- -رفت اŸادة  5٠م- -ن الÈوت -وك -ول األول
األشصخاصس اŸدني Úوالسصكان اŸدني Úبأان اŸدÊ
ه -و الشص -خصس ال -ذي ل ي -ن -ت -م -ي إا ¤ف -ئ -ة م -ن ف -ئ-ات
األشص -خ -اصس اŸشص -ار إال -ي -ه -ا ‘ ال -ب -ن -د األول وال -ث-اÊ
والثالث والسصادسس من الفقرة (أا) من اŸادة  ٤من
التفاقية الثالثة ،واŸادة  ٤٣من هذا الÈتوكول وإاذا
ما ثار شصك حول ما إاذا كان شصخصس ما مدنياً أاو غÒ
مد Êفإان ذلك يعد مدنياً ويندرج ‘ هذا اŸفهوم

كافة األشصخاصس اŸدني Úول يجردهم من صصفتهم
اŸدنية وجود أافراد بينهم ل يسصري عليهم تعريف
اŸدني.Ú
وقد وضصعت اŸادة  5٢من الÈوتوكول األول حماية
خاصصة Ÿمتلكات اŸدني Úشصريطة أان ل تكون ذات
طبيعة عسصكرية بأان تسصهم مسصاهمة فعالة ‘ العمل
العسصكري سصواء ذلك بطبيعتها أاو Ãوقعها أام بغايتها
أاو ب -اسص -ت -خ -دام -ه -ا وال-ذي ي-ح-ق-ق ت-دمÒه-ا ال-ت-ام أاو
ا÷زئي أاو السصتيÓء عليها أاو تعطيلها ‘ الظروف
السصائدة حينذاك ميزة عسصكرية اأكيدة وإاذا ما ثار
شصك ح- -ول م -ا إاذا ك -انت اŸم -ت -ل -ك -ات ت -ك -رسس ع -ادة
ألغراضس معينة أاو تسصتخدم ‘ تقد Ëمسصاهمة فعالة
للعمل العسصكري فإانه يفÎضس أانها تسصتخدم كذلك.
ك- - -م- - -ا اع- - -تÈت اŸادة  ٨5ال -ف -ق-رة ال-ث-ال-ث-ة م-ن
الÈوت -وك -ول األول ج -ع-ل الصص-ح-ف-ي Úه-دفً-ا ل-ل-ه-ج-وم
Ãثابة انتهاكات جسصيمة لهذا الÈوتوكول إاذا اقÎفت
ع -ن ع -م -د أاو سص -ب -بت وف -اة أاو أاذى ب -ال -غ ب -ا÷سص -د أاو
الصصحة فإانها تشصكل جرÁة حرب ،وهو اŸوقف ذاته
ب -ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ح-ك-م-ة ا÷ن-ائ-ي-ة ال-دول-ي-ة وال-ت-ي ت-ع-تÈ
الهجمات اŸرتكبة ضصد اŸدنيÃ Úثابة جرائم حرب
وفق ما تن ّصس عليه أاحكام اŸادة الثامنة من نظام
روما األسصاسصي.
هذا ونشص Òإا ¤أان اŸادة  ٣5من اتفاقية جنيف
الرابعة أاجازت للصصحفي Úمغادرة أارضس العدو ‘
ب -داي -ة ال -ن -زاع أاو خ Ó-ل -ه إال إاذا ك -ان رح -ي -ل-ه-م يضص-ر
ب-اŸصص-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-دول-ة ال-ع-دو وي-بت ‘ ط-لبهم
Ÿغادرة البلد طبقاً إلجراءات قانونية وŸمثلي الدولة
ا◊امية واللجنة الدولية للصصليب األحمر أان يحصصلوا
إاذا طلبوا ذلك على أاسصباب رفضس طلباتهم Ÿغادرة
البلد وألن يحصصلوا على أاسصماء جميع الذين رفضصت
طلباتهم إال إاذا حالت دون ذلك دواعي األمن.
لذلك فالصصحفي الذي يباشصر مهمة مدنية خطرة
ه -و م -د Êوي -ت -م -ت -ع ب-ا◊م-اي-ة اŸم-ن-وح-ة ل-ل-م-دن-يÚ
Ãوجب ال -نصص -وصس ذات الصص -ل -ة ‘ ال -ق -ان -ون ال-دو‹
اإلنسص -ا Êوه -ذا ا◊ل أاج -در ب -ال -ت -فضص -ي-ل م-ن ال-ن-ه-ج
اıتار ‘ مسصودة اتفاقية األ· اŸتحدة أاي إانشصاء
وضصع خاصس للصصحفي Úألن أاي زيادة ‘ الواقع ‘
عدد األشصخاصس ذوي الوضصع اÿاصس وما يتبع ذلك
من زيادة ‘ عدد الشصعارات أاو الشصارات ا◊امية
يؤودي إا ¤إاضصعاف فعالية األوضصاع اÿاصصة اÙمية
سص -اب -ق ً-ا ول سص-ي-م-ا ال-وضص-ع اÿاصس ألف-راد اÿدم-ات
الطبية وباختصصار ،فإان فعالية نظام ا◊ماية بأاكمله
قد يتأاثر من جراء ذلك.
واسصتنادا ً إا ¤اŸادة الثالثة اŸشصÎكة من اتفاقيات
جنيف التي Áكن عدها اتفاقية عامة مصصغرة ألنها
ت -تضص -م -ن ك -ل اŸب -ادئ اإلنسص -ان -ي -ة ◊م -اي -ة ضص -ح-اي-ا
النزاعات اŸسصلحة يضصمن القانون الدو‹ اإلنسصاÊ
‘ ج- -م -ي -ع م -راح -ل ال -ن -زاع -ات اŸسص -ل -ح -ة ح -م -اي -ة
األشصخاصس اÙتجزين.
ك-م-ا ت-رد ضص-م-ان-ات أاخ-رى م-ت-ع-ل-ق-ة ب-الع-ت-قال ‘
ات -ف-اق-ي-ة ج-ن-ي-ف ال-راب-ع-ة ال-ب-اب ال-ث-الث رغ-م أان-ه-ا ل
تتضصمن األحكام التي –دد العÓقة ب ÚاŸعتقلÚ
اÙت-ج-زي-ن ل-دى دول-ت-ه-م ب-خصص-وصس أاع-م-ال ت-ت-ع-ل-ق
بالنزاعات اŸسصلحة فالصصحفي الذي يقع –ت طائلة
ا◊ج -ز والع -ت -ق -ال ي -ت -م-ت-ع ب-ج-م-ل-ة م-ن الضص-م-ان-ات
القانونية منها.
إان الصصحفي يجب أان يبلغ بصصفة عاجلة باألسصباب
اÈŸرة لت -خ -اذ م -ث -ل ه -ذه اإلج -راءات ضص-ده وي-جب
إاطÓق سصراح الصصحفي ‘ أاقرب وقت ‡كن وفور
زوال ال -ظ -روف ال -ت -ي ب -ررت ات -خ-اذ ه-ذه اإلج-راءات
ضص -ده م -ا  ⁄ت -ك -ن ت -لك ق -د ات -خ -ذت ضص -ده ب-دواع-ي
ارت -ك -اب ا÷رائ -م .وك-ذلك ي-جب ال-ع-م-ل ع-ل-ى ك-ف-ال-ة

األوضص -اع ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي ت-ؤوه-ل الصص-ح-ف-ي اŸع-ت-ق-ل
Ÿمارسصة حقوقه القانونية Ãا ‘ ذلك حق الدفاع
والتعرف على تفاصصيل التهم اŸنسصوبة إاليه ومواجهة
ﬁك-م-ة مشص-ك-ل-ة تشص-ك-ي Óً-أاصص-ول-يً-ا وم-راع-اة القواعد
واإلجراءات اŸتعارف عليها مثل النطق با◊كم علنًا
وإاف -ه-ام اŸت-ه-م ب-ط-رق ال-ط-ع-ن وم-دده-ا وﬁاك-م-ت-ه
حضص -وري ً-ا وإاب-ط-ال ال-ت-داب Òال-ت-ق-ي-دي-ة اŸت-خ-ذة إازاء
‡تلكاته.
أاما بخصصوصس بطاقة هوية الصصحفي Úالتي أاشصارت
لها الفقرة الثالثة فاÓŸحظ أانها ل تقرر امتيازات
جديدة أاو تقر بوضصع قانو‡ Êيز ◊املها وإا‰ا هي
تسصاهم فقط بالكشصف عن هوية الصصحفي ‘ حالة
الحتجاز أاو العتقال هذا فضص ًÓعن أان حملها ⁄
يأاِت على سصبيل اللتزام.
–ت -وي ال -ب-ط-اق-ة ع-ل-ى ›م-وع-ة م-ن اŸع-ل-وم-ات
اÿاصص-ة والشص-خصص-ي-ة ل-لصص-ح-ف-ي ت-تصص-دره-ا ملحوظة
على الوجه األمامي جاء فيها «تصصرف هذه البطاقة
للصصحفي ÚاŸكلفÃ Úهمات مهنية خطرة ‘ مناطق
اŸن -ازع -ات اŸسص -ل -ح -ة وي -حّ-ق لصص-اح-ب-ه-ا أان ي-ع-ام-ل
م -ع -ام -ل-ة الشص-خصس اŸد Êوف-ق-ا لت-ف-اق-ي-ات ج-ن-ي-ف
اŸؤورخ- - - - - -ة ‘  ١٢آاب/أاغسص- - -طسس  ١٩٤٩و◊قها
(ب -روت -وك -ول -ه -ا) اإلضص -ا‘ األول .وي -جب أان ي-ح-ت-ف-ظ
صص -احب ال -ب -ط -اق -ة ب-ه-ا دوم-ا وإاذا اع-ت-ق-ل ف-ي-جب أان
يسصلمها فورا إا‹ سصلطة العتقال لتسصاعد علي –ديد
هويته».
ك -م -ا ورد ف -ي -ه -ا وع -ل -ى ذات ال -وج -ه اسص -م ال-ق-ط-ر
اŸصص-در ل-ه-ذه ال-ب-ط-اق-ة و‘ وسص-ط-ه-ا ع-ب-ارة ب-ط-اق-ة
الهوية اÿاصصة بالصصحفي ÚاŸكلفÃ Úهمات مهنية
خ-ط-رة ،أام-ا ال-وج-ه اÿل-ف-ي ف-ي-ح-ت-وي ع-ل-ى السص-ل-طة
اıتصص -ة ال -ت -ي أاصص -درت ال -ب -ط-اق-ة ،صص-ورة صص-احب
ال-ب-ط-اق-ة ،اÿا” ال-رسص-م-ي ،اŸك-ان ،ال-ت-اري-خ ،توقيع
صصاحب البطاقة ،اسصم الشصهرة ،السصم  ،مكان وتاريخ
اŸيÓد  ،مراسصل  ،اŸهمة اÙددة مع ذكر اŸدة
التي ينتهي العمل بها ،الطول ،العينان ،الوزن ،الشصعر،
فصص-ي-ل-ة ال-دم ،ع-ام-ل ال-ت-ج-ل-ط ،ال-دي-ان-ة (اخ-ت-ي-اري)،
البصصمة (اختياري) ،السصبابة اليسصرى ،السصبابة اليمنى،
وأاخÒا العÓمات اŸميزة لتحديد الهوية ،وفيمايلي
صص -ورة ع -ن ب -ط -اق -ة ال -ه -وي -ة اÿاصص -ة ب -الصص -ح -ف-يÚ
اŸكلفÃ Úهمات مهنية خطرة.
 / ٢ا◊الت اŸسصتثناة من نطاق ا◊ماية
إان سصريان األحكام اŸتعلقة بحماية اŸدني Úعلى
الصص- -ح- -ف- -ي ،Úي -ف -رضس أال ي -ك -ون الصص -ح -ف -يÓﬁ Ú
ل -ل -ه -ج -وم ،وي -ك-ون ل-دي-ه-م ا◊ق ‘ ح-م-اي-ة اأع-ي-ان-ه-م
اŸدنية التي ل تتميز بأاي طابع عسصكري ،وأان أاي
هجوم عليهم يسصبب اŸوت أاو يحدث إاصصابات جسصدية
خطÒة ،فإان ذلك يعد انتهاكا جسصيما ألحكام القانون
الدو‹ اإلنسصا ÊوÁثل جرÁة حرب ،لكن Áكن أان
يفقد الصصحفي حقه ‘ ا◊ماية أاثناء النزاع اŸسصلحة
‘ بعضس ا◊الت منها:
 إاذا ارتدى زيا يقÎب بشصدة من الزي العسصكري؛أاو لزم وتبع أاو اقÎب من وحدة عسصكرية ،وذلك ألن
الوحدة العسصكرية تكون هدفا مباحا للهجوم دائما
من قبل العدو ،إال إاذا كانت هذه الهجمات عشصوائية
وﬁظورة.
إاذا اشصÎك بصصورة مباشصرة ‘ األعمال القتالية؛ففي هذه ا◊الة يفقد الصصحفي حصصانته وحمايته
م- -دة اشصÎاك- -ه ‘ ال -ق -ت -ال ،ل -ك -ن ي -فÎضس دائ -م -ا أان
الصصحفي يقوم باألعمال التي أاوكلت إاليه و‘ ا◊دود
التي رسصمت له كأان يلتقط صصورا أاو يصصور فيلما ،أاو
يسصجل صصوتا أاو يدون مذكرات ،وذلك حتى يقوم
الدليل على قيامه بغ Òذلك أاو اشصÎاكه ‘ القتال
مباشصرة.
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أاكـ ـ ـ Ìمن  ٧اآلف امـ ـ ـ ـرأاة معنف ـ ـ ـ ـة خ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل  ٩أاشسهـ ـ ـ ـ ـر
حالت من العتداءات تنقلها «الشسعب»

ب - - -ع- - -ي- - -دا ع- - -ن آاراء اıتصص Úال- - -ذي- - -ن
ي -ن -ظ -رون ل -ظ -اه -رة ال -ع -ن-ف ضص-د اŸرأاة ‘
اÛتمع ا÷زائري ارتأات «الشصعب» ،اليوم،
أان تعطي الكلمة إا ¤نسصاء عان Úا’مّرين
بسصبب عنف معنوي وجسصدي قد يصصل إا¤
’ح-ي-ان ،ف-ال-ي-وم ا÷م-ي-ع
ال-ق-ت-ل ‘ ب-عضض ا أ
ي - -ت - -ف- -ق ح- -ول اÿط- -وات ال- -تشص- -ري- -ع- -ي- -ة
ال- -ع- -مÓ- -ق- -ة ال- -ت- -ي ق- -امت ب- -ه- -ا ال- -ع- -دال -ة
ا÷زائرية ◊ماية اŸرأاة ‘ اÛتمع ،إانها
شصهادات ترصصدها «الشصعب» ‘ اليوم العاŸي
Ÿن - -اهضص- -ة ال- -ع- -ن- -ف ضص- -د اŸرأاة ،شص- -ه- -ادات
رفضصت اŸع- - -ن- - -ي- - -ات ذك- - -ر أاسص- - -م - -ائ - -ه - -ن ‘
تصصريحات عابرة..

سضاعدتني على تربية ابني و تعليمه ‘ مدرسضة ترفضص
بقاءه داخلها ،فمن البواب إا ¤اŸدير ينظرون إا‹ وا¤
ابني بدونية كبÒة».
ه -ن -ا ذك -رت ك–ي ق -ائ -ل -ة« :ت-ع-ا ÊاŸرأاة ‘ اÛت-م-ع
الكث Òمن العنف بدءا من األسضرة إا ¤الشضارع و‘ كل مكان
تتواجد فيه ألنها دائما الكائن األقل شضأانا من الرجل ومن
كل شضيء Áكن مقارنتها به ،أانا ل أابرر ما فعلته ألنه
ﬂالف للدين و األعراف و تقاليد اÛتمع الذي نعيشص
فيه ،ولكن لو كان ‘ اÛتمع ذرة خ Òو  ⁄يعاملني
ووالدتي بعنف يصضل إا ¤الضضرب و اإلذلل Ÿا وصضلت اإ¤
أان أاكون أام عازبة –ّدت ا÷ميع بالتكفل به وسضط عائلتها
واÙيط الذي ترعرعت فيه ،العنف ضضد اŸرأاة متجذر
إا ¤درجة اعتباره أامرا عاديا بالنظر إا ¤طبيعة اŸرأاة
ألنها دائما ،بحسضبهم «ناقصضة عقل ودين» ،لذلك اŸشضكل
عميق ألنه متعلق بثقافة تداولها اÛتمع جي Óبعد جيل،
لذلك لن يكون للقانون جدوى إان  ⁄تتغ Òالعقليات».

فتيحة  /ك.
–دّثن بكلمات كل حرف فيها يعكسص حجم اŸعاناة
ال- -ت- -ي عشض- -ن- -اه- -ا ‘ ›ت -م -ع  ⁄ي -هضض -م ب -ع -د دور اŸرأاة
اÙوري ‘ صضناعة اŸسضتقبل..

«ضسربت بقضسيب من حديد»

والتقليدي الذي أاعيشص فيه وأاخوضص عا ⁄السضياسضة  /هذه
الكلمات نزلت ‘ نفسضي منزلة عميقة و مكنته من الÎبع
الغيبوبة منحتها القوة لطلب ا ُ
ÿلع؟؟
على عرشص قلبي الذي  ⁄يسضتطع
رجل قبله اخضضاعه أاو التÓعب
رزيقة – ز 36 ،سضنة ،إاطار سضامي ‘ الهندسضة اŸعمارية
ب-ه ،وب-ال-ف-ع-ل ب-ع-د سض-ن-ة ونصضف
و منتخبة ﬁلية ‘ إاحدى البلديات بولية داخلية ،تنتظر
ت -ق -دم ÿط-ب-ت-ي م-ن اخ-وت-ي و
الفصضل ‘ قضضية ُخلع رفعتها ضضد زوجها الذي  ⁄تعشص
لكنه وجد أامامه رفضضا قويا
معه كزوجة سضوى سضتة أاشضهر ،سضأالتها «الشضعب» عن سضبب
منهم و اعتÈوه غ Òمناسضب
اسضتحالة إاكمال حياتها معه فأاجابت« :كنت الفتاة الوحيدة
ل-ي-ك-ون زوج-ي اŸسض-ت-قبلي و
ب Úخمسضة إاخوة ،تربيت على الدلل والعز رغم ان والدي
ل -ك -ن اصض -رار وال-دت-ي ع-ل-ى
تو‘ وأانا ‘ التاسضعة فقط ،كانت والدتي بالنسضبة ‹ أاكÌ
ردها اليجابي لطلبه جعل
من ›رد امرأاة كانت السضبب ‘ ولدتي بل القدوة التي
اخ -وت -ي يسض -تسض-ل-م-ون ل-ه-ا
علمتنا ان ا◊ب يصضنع اŸعجزات ،وان اŸرأاة اıلصضة
ويقبلون به ،وبالفعل و‘
تبقى وفية للرجل الذي تقاسضمت معه حياتها وروحها ا¤
غضض- -ون شض -ه -ور ق -ل -ي -ل -ة
البد وإان سضرقته اŸوت منها ،هذه األفكار التي نشضأات
ت -زوج -ن -ا وان-ت-ق-ل-ن-ا ا¤
عليها جعلتني متطلبة كثÒا ‘ اختيار الزوج اŸناسضب
ال - - - -ع - - - -يشص ‘ ب - - - -يت
ليكون شضريكي األز‹ ‘ كل شضيء  ،لذلك تأاخرت ‘ قبول
م -ن -فصض-ل ع-ن أاه-ل-ه و
الرتباط ا ¤سضن  35سضنة أاي منذ سضنة تقريبا».
هناك وجدت رجÓ
تنهدت ر– ز و أاخذت نفسضا عميقا وواصضلت حديثها
 ⁄أاتصضور يوما أانني
ا« ¤الشضعب» قائلة »:تعرفت على هذا الرجل منذ خمسص
سضأاقبل Ãثله».
سضنوات تقريبا ،فقد كان يÎدد كثÒا على البلدية التي
سضكتت ر– ز قلي، Ó
كنت منتخبة ﬁلية فيها ،ومع مرور الزمن حدث تقارب
واغ -رورقت ع-ي-ن-اه-ا ب-ال-دم-وع وق-الت»:
بيننا وكان دائما يخ ÊÈأانني امراة
ك -ان ا◊م -ل أاول اخ -ت-ب-ار عّ-رف-ن-ي ب-ال-وحشص ال-ذي يسض-ك-ن
قوية اسضتطاعت –دي
داخله  /فبعد شضهر فقط من زواجنا كنت حام Óبطفل
اÙيط
كنت أاظنه سضبب إاضضا‘ لنبقى معا ،ولكن هيهات ان تكون
اÙافظ
ا◊قيقة هكذا ،فبمجرد ان أاخÈته بالمر غضضب وأاصضيب
بحالة هيسضتÒية جعلته يضضربني بقوة غ Òآابه بحالتي
الصضحية ،صضفعني وركلني ورما Êأارضضا و  ⁄يتوقف إال
عندما رآا Êأانزف ،حينها حملني ا ¤اŸسضتشضفى وأاخÈهم
أانني سضقطت ‘ سض ⁄Óالعمارة ،وألننا ‘ ›تمع بدوي و
تقليدي صضّدقوه و كتب التقرير الصضحي على هذا
حتى يطلع القارئ على القوان ÚاŸعنية بحماية اŸرأاة
السضاسص.... ،عندما اسضتفقت من حالة الغماء التي
ة
ي
ن
التي أاقرتها تعديÓت  ،2015نقدم لكم بعضص اŸواد القانو
أاصضبت بها أاعلمتني الطبيبة اŸشضرفة على حالتي ان
،
ة
أ
ا
ر
Ÿ
التي حرصص اŸشضرع ا÷زائري على تواجدها ◊ماية ا
السضقطة كانت قوية وسضببا ‘ اجهاضضي ،سضيطر ت
ولكن يبقى التطبيق صضعب جدا على ارضص الواقع خاصضة وان
علي حالة من اليأاسص و ا◊زن ورغم كل ما أاملكه
اغلب اŸعنفات يفضضلّن السضكوت عن تلك اŸمارسضات اŸرفوضضة
من شضهادات عليا و منصضبي ‘ البلدية سضكت
‘ حقهّن.
عن معاملته ‹ ألنني ‘ األول واألخ Òزوجة
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تفرضص عليها العراف والتقاليد أان تتسضÎ
بضضرب زوجته ،من  12شضهرا إا 3 ¤سضنوات ،ويÎتب عنه عجز الزوجة
عليه».
Ÿدة  15يوما ،ترتفع اŸدة إا 5 ¤سضنوات ‘ حالة ارتفاع مدة العجز
« الغريب ‘ المر أانني  ⁄أاواجهه Ãا
د
عن  15يوما ،و‘ حالة ترتب عجز أاو ب Îألحد أاعضضاء ا÷سضم بع
فعل ،وبعد شضفائي عدت ا ¤حياتي وكأان
ر
ض
تعرضص الزوجة للضضرب من قبل الزوج ،فتصضل مدة السضجن إا ¤عش
شضيئا  ⁄يحدث ،ولكن حملي
سضنوات ،و 20سضنة ،كما هو ا◊ال بالنسضبة لفقدان البصضر ،أاو عاهة الثا Êكان القطرة التي أافاضضت
مسضتدÁة ،وترتفع العقوبة إا ¤السضجن اŸؤوبد ‘ ،حالة ما أادى العنف الكأاسص ألنه فعل كما ‘ اŸرة
إا ¤وفاة الزوجة.
الو ،¤و اجهضضت طفلي الثاÊ
Ó
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بسض - -بب الضض - -رب و اŸع - -ام- -ل- -ة
أاو معاقة ،أاو ‘ حالة ارتكاب ا÷رÁة بحضضور األطفال القصضر أاو السض-ي-ئ-ة ال-ت-ي ك-ان ي-ع-ام-ل-ني بها
–ت تهديد السضÓح ،وتÎاوح مدة السضجن ‘ حالة العنف اللفظي أاو ول - - -ك- - -ن ‘ ه- - -ذه اŸرة اعÎف
النفسضي ضضد الزوجة ،من  12شضهرا إا 3 ¤سضنوات حبسضا.
صضراحة انه ل يريد ان يكون له
ة
ب
و
ق
ع
ب
ر
ق
ت
–دد اŸادة  330اإلهمال القتصضادي للزوجة ،و
طفل مني ،ألنه متزوج ‘ احدى
السضجن من  6أاشضهر إا ¤غاية سضنت ،Úوبغرامة مالية من  50إا200 ¤
الوليات وله من زوجته التي يحبها
أالف دينار ‘ ،حالة ترك الزوج ألسضرته Ÿدة تتجاوز شضهرين.
طفل ،Úوعندما سضأالته عن سضبب زواجه مني ان
ب
أاما التحرشص أاو اŸضضايقات ‘ األماكن العمومية ،فيÎت
كان ل يرغب ‘ ان أاكون أام أاولده أاجابني انه يريد
ن
عنها السضجن من شضهرين إا ¤سضتة أاشضهر ،وغرامة تÎاوح م
ما‹ كله و طلب مني ان اكتب له الشضقة والسضيارة
 20إا 100 ¤أالف دينار ،وتشضدد العقوبة ‘ حالة القصضر،
ع-ل-ى اسض-م-ه وان أات-ق-اسض-م م-ع-ه حسض-اب-ي ال-ب-ن-ك-ي ح-ت-ى
وترتفع إا 3 ¤سضنوات سضجن وغرامة بـ  500أالف دينار ‘
يسضتطيع البدء ‘ مشضروعه السضتثماري ،رفضضت وقاومت
ح -ال -ة –ّول ال -ع -ن-ف ل-ت-ه-دي-د وإاك-راه Áسص ب-ا◊رم-ة
و أاخÈته انه رجل ميت بالنسضبة ‹ و انني لن أاعطيه فلسضا
ا÷نسضية للضضحية ،و‘ حالة اÙارم واإلعاقة
واحدا من ما‹ ،ألنه ملك لوالدي الرجل الذي  ⁄يسضتطع
واŸرضص وال- -ع- -ج- -ز وا◊م- -ل ،تصض -ل ع -ق -وب -ة
ان يكسضب الربع من أاخÓقه و رجولته».
اŸعنف إا ¤سضنت Úحبسص وتصضل إا5 ¤
و هنا بكت هذه اŸرأاة بقوة شضديدة ....و بعد هنيهة
سضنوات ،مع غرامة مالية ب200 Ú
ق -الت »:ع-ن-دم-ا أاي-ق-ن أان-ن-ي ع-رفت شض-خصض-ي-ت-ه ا◊ق-ي-ق-ي-ة
و 500أالف دينار.
أاصضيب بحالة من ا÷نون ضضربني ،بصضق على وجهي  ،جرÊ

األعر اف تنطق
بأاحكامها

من شضعري و لكني  ⁄أاخف منه و  ⁄أاضضعف أامامه  ،لذلك
حمل حاسضوبي اÙمول ورماه على رأاسضي ،حينها سضقطت
أارضضا و ⁄أاتذكر شضيئا طوال خمسضة عشضرة يوما ....،عندما
اسض-ت-ف-قت وج-دت رج-ال ال-درك ال-وط-ن-ي ي-ن-ت-ظرون
أاخ - -ذ أاق - -وا‹ ،اخ ÊÈأاخ - -ي ان- -ه
ع -ن -دم -ا ضض -رب -ن -ي
با◊اسضوب
اÙم -ول ع -ل-ى
رأاسض - -ي ف- -ق- -دت
ال - -وع - -ي ،و ك - -ان
ت- - -دخ- - -ل ا÷Òان
ال- - -ذي - -ن اتصض - -ل - -وا
ب- -ال- -درك ال -وط -ن -ي
السض- - -بب ‘ إان- - -ق- - -اذ
ح -ي-ات-ي ألن-ن-ي ن-زفت
كمية من الدم ،دخلت
‘ غيبوبة Ÿدة إاحدى
عشضر يوم ،هذه الواقعة
ج -ع -ل -ت -ن -ي أات -أاك -د أان -ن -ي
أاخ -ط -أات ب -الرت -ب -اط ب-ه،
ل- -ذلك أادل- -يت بشض- -ه- -ادت -ي
ك -ام-ل-ة وه-و ال-ي-وم م-وق-وف
ي -ن -ت-ظ-ر ا◊ك-م ال-ن-ه-ائ-ي ‘
قضض - - - -ي- - - -ة الضض- - - -رب وا÷رح
العمدي ،باإلضضافة إا ¤قضضية اÿلع التي سضتعيد ‹ هويتي
وشض -خصض -ي -ت -ي و سض -ت -ج-ع-ل الشض-مسص ت-ط-ل ع-ل-ى أاي-ام-ي م-ن
جديد».

العنف الذي عشسته سسبب مواجهتي للمجتمع؟؟
كوثر – ي  33 ،سضنة عاملة نظافة ‘ إاحدى اŸؤوسضسضات
العمومية ،أام عازبة لطفل يبلغ من العمر 12سضنة ،عرفتها
منذ أان كانت مراهقة ألنها كانت زميلة شضقيقتي بثانوية
حسضيبة بن بوعلي ،سضأالتها عما عاشضته فقالت« :عشضت
وإاخوتي السضتة حياة بائسضة بعد ان تخلى والدي عن والدتي
وتركها وحيدة تصضارع زوابع ا◊ياة ،فكانت دائمة الغياب
ع-ن اŸن-زل ل-ذلك ك-ن-ا ت-ق-ري-ب-ا ن-ع-يشص Ãف-ردن-ا م-ا ج-ع-ل-نا
غنيمة جيدة للذئاب البشضرية التي تختفي وراء ثوب الطيب
اÙب للخ ،Òوالدتي تزوجت سضبع رجال لكل واحد منهم
عقليته اÿاصضة ولكن جميعهم حاولوا التحكم ‘ حياتنا
بفرضص قانونهم اÿاصص لتسضي Òالعائلة و لكن جميعهم
زادوا ال -ه -وة ب -ي -ن -ن-ا وب Úأام-ن-ا ال-ت-ي ت-رك-ت-ن-ا
لتعيشص حياتها ،عندما ك Èأاخي صضار يضضربنا
و يتحكم بنا و Áنعنا من اÿروج من اŸنزل
حتى يحمينا من كل األخطار اŸوجودة ‘
الشضارع و لكنه فشضل ‘ ان Áنحنا ا◊ب
ال -ذي ج -ع -ل -ن -ا م -ت -م -ردي -ن ع -ن اÛت -م-ع و
أاصضبحنا ‘ سضن صضغÒة نرافق الشضباب و
نصضادق من هم أاك Èمنا ،ما كان السضبب ‘
وق -وع -ن -ا ‘ أاخ -ط -اء ك -بÒة ك -ان اب -ن-ي أاح-د
نتائجها».
واصضلت ك – .ي .حديثها إا« ¤الشضعب» قائلة « :عندما
علمت أامي بحملي طلبت مني اإلجهاضص و لكن رفضضت
ذلك بقوة ألنها من عّرفني على خطيبي الذي كان من
اŸفÎضص أان يتزوجني ،ولكن حملي خلط األوراق و قلب
حياتي رأاسضا على عقب ،ألنه تخلى عني وأانكر ان يكون
والد الطفل الذي “سضك بأاحشضائي و رفضص ان Áوت رغم
ﬁاولت والدتي وأاخواتي وحتى أاخي إلجهاضضي ،ولدته و
أانا أاعي ما سضأاعيشضه ‘ اÛتمع و لكن ا◊مد لله ان
عائلتي تركتني معها رغم كل ما فعله ا÷Òان لطردنا من
ا◊ي الذي نعيشص فيه  ،وا◊مد لله أان الدولة فكرت ‘
األطفال الذين يعيشضون مثل طفلي و أاعطتهم منحة شضهرية

العنف
اŸسسكوت
عنه أاعظم

مليكة –ح  2٩ ،سضنة  ،سضيدة دمرت حياتها بالكامل بعد
إاصضابتها بشضلل نصضفي نتيجة ضضربها من طرف أاخيها الذي
أاراد ت -زوي -ج -ه -ا ب -ال -ق-وة م-ن رج-ل م-دم-ن  ،ف-ت-حت ق-ل-ب-ه-ا
لـ»الشضعب» وحكت قصضتها كاملة و ب Óتردد حتى يعرف
اÛتمع ما تعانيه اŸرأاة ‘ اŸناطق النائية فقالت»:
ترعرعت على يد أاخي األك Èالذي تكفل بي و جعلني احد
أابنائه بعد وفاة والدي ،ولكنه رجل ل يؤومن إال بالضضرب و
العنف واŸرأاة شضيئا Áتلكه كما Áتلك األرضص و اÒŸاث
من األب  ،لذلك وعندما بلغت سضن اÿامسضة عشضر أاراد
تزويجي من أارمل يبلغ من العمر سضت Úسضنة ‘ ،ا◊قيقة ⁄
أاشضعر بحجم اŸأاسضاة التي سضأاعيشضها ألنني ل أاملك ا◊رية
‘ قول رأايي ‘ اŸسضأالة ،وبالفعل ذهبت ا ¤بيت الزوجية
وأانا ل أاعرف شضيئا عنها».
صضمتت مليكة لتسضتجمع قوتها ووصضلت حديثها قائلة:
«منذ اليوم األول من زواجي أادركت أانني ›رد خادمة
للشضيخ وأابنائه الذين  ⁄يتقبلوا وجودي ‘ البيت وألنهم
يكÈونني بأاك Ìمن عشضرين سضنة اسضتطاعوا إايهام أانفسضهم
أانهم يسضتطيعون التحكم بي كوالدهم “اما و لكن مع مرور
السضنوات انتفضضت و طلبت بيتا منفصض Óبعد أان رفع احد
أاب -ن -ائ -ه ي -ده ع-ل-ي ،ول-ك-ن رفضض-ي ق-اب-ل-ت-ه دهشض-ة م-ن أاخ-ي
وزوجي و شضعرا بالهانة والذل ألنني طالبت بحقي ،لذلك
 ⁄يكلفا نفسضيهما سضوى ربطي بسضلك حديدي و ضضربي
بشضدة وكأانني جارية ل حق لها ول “لك من أامرها شضيئا،
انهال علي بكل قوتهما و ⁄يتوقفا سضوى عندما خافا ان
اموت بسضببهما ،تركو ‘ Êاıزن ب Óأاكل و مسضاعدة
حتى اكتشضفت والدتي المر ولولها لكنت جثة هامدة،
ن -ق -لت ا ¤اŸسض -تشض -ف -ى وه -ن -اك اك-تشض-ف-وا اصض-اب-ت-ي ع-ل-ى
مسضتوى العمود الفقري ألنهما ضضربا Êبقضضيب من حديد ،
هما اليوم ‘ السضجن وأانا قابعة ‘ كرسضي متحرك انتظر
ان – Úسضاعتي ألموت وارتاح».

 ..باألرقام

 7042ح -ال -ة ام -رأاة ت-ع-رضضت ıت-ل-ف أان-واع ال-ع-ن-ف،
أاغلبهن متزوجات ودون مهنة أاو مسضتوى تعليمي ،من بينها
 5047امرأاة ضضحية العنف ا÷سضدي 1570 ،ضضحية سضوء
اŸع -ام -ل -ة م-ن ط-رف األصض-ول و 273ت-ع-رضض-ن إا ¤ال-عنف
ا÷نسضي ،إا ¤جانب تسضجيل  24حالة ضضحية للقتل العمدي
و 4حالت أاخرى ضضحية زنا اÙارم ،هذا ما كشضفت عنه
احصض -ائ -ي -ات مصض -ال -ح الم-ن ال-وط-ن-ي ،م-وضض-ح-ة ان ه-ذه
ا◊صضيلة سضجلت خÓل  ٩أاشضهر.
فيما يتعلق بصضلة قرابة اŸتورط Úمع ضضحايا العنف،
أاشضارت اإلحصضائيات إا ¤تسضجيل  7215متورطا من بينهم
 3431أاجانب عن الضضحية متبوع بـ  1540من األزواج و
م -ت -ورط -ا م -ن أاق -ارب الضض -ح -ي -ة .وب -خصض-وصص ف-ئ-ة السض-ن
اÿاصص بالنسضاء ضضحايا العنف ” تسضجيل  2078ضضحية،
يÎاوح أاعمارهن ما ب 26 Úو 35سضنة متبوعة بفئة  36و45
سضنة بـ 1596حالة و‘ اŸرتبة الثالثة يوجد فئة السضن ما
ب 1٩ Úو 25سضنة بتسضجيل  1512ضضحية ،اما فيما يتعلق
با◊الة العائلية للضضحية ،فمن ضضمن  7042امرأاة ضضحية
عنف ” إاحصضاء  3723امرأاة متزوجة متبوعة بـ 2012
عازبة وتليها فئة النسضاء اŸطلقات بـ  727ضضحية.
أاما فيما يخصص اŸسضتوى التعليمي للمعنفات فأاكدت
إاحصضائيات األمن الوطني ،أان فئة النسضاء اŸعنّفات دون
مسضتوى تتصضدر القائمة بـ  1537حالة أاما النسضاء ذات
اŸسضتوى اŸتوسضط فيقدر عددهن بـ  1465حالة ،اأما
النسضاء اŸعنّفات دون مهنة فقد كن األك Ìعرضضة لهذه
الظاهرة بتسضجيل  4734حالة واŸوظفات بـ  1208حالة
وا÷امعيات بـ  321ضضحية ،أاما فيما يخصص وقت ‡ارسضة
العنف ضضدهّن  ،فقد تعرضضت أاغلبهن إا ¤هذه الظاهرة
أاثناء اŸسضاء بتسضجيل  3649حالة و 2532حالة سضجلت ‘
الصضباح وأازيد من  800حالة أاثناء الليل.
أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصص ت-وزي-ع-ه-ا ب-حسضب اŸن-اط-ق ف-ق-د ”
تسضجيل  1238حالة با÷زائر العاصضمة ،تليها وهران بـ
 672ضضحية واŸسضيلة بـ  242حالة.

ثقافة

الخميسس  2٤نوفمبر  2٠١٦م
الموافق لـ  2٣صشفر  ١٤٣٨هـ

اليوم الدراسشي حول أاعمال الروائي رششيد ميمو Êببومرداسس

مناسضبـ ـ ـة لقتفـ ـ ـاء أأثـ ـ ـر ألرأح ـ ـ ـل ؤتق ـ ـدË
ق ـ ـ ـ ـرأءأت متجـ ـ ـ ـددة ‘ إأبدأعاتـ ـ ـ ـ ـ ـه
يششكل موعد اليوم الدراسشي الذي –تضشنه دار الثقافة لو’ية بومرداسس حول «أاعمال الروائي الراحل رششيد
’سشاتذة اŸهتم Úبإابداعات الكاتب ليسس فقط للتعريف بها ،إا‰ا ﬁاولة التعمق ‘
ميمو ،»Êفرصشة للباحث Úوا أ
›مل القضشايا التي عا÷ها الروائي ‘ كتاباته التي أارخت Ÿرحلة اجتماعية وسشياسشية عصشيبة مرت بها ا÷زائر ‘
فÎة التسشعينيات من القرن اŸاضشي ،وطبعت أاغلب رواياته ‘ انعكاسس واضشح على نفسشيته اŸرهفة التي تأاثرت
’ششكالية التي بقيت مطروحة وŒ ⁄د لها إاجابة ‘ بعضس الطبعات السشابقة التي
بواقع تلك اŸرحلة ،ورÃا هي ا إ
مرت كمحطات عابرة.

بومردإسس :ز .كمال
حرصشت مديرية الثقافة خÓل هذه
الطبعة ،وفق ما أاعلن عنه مدير القطاع
جمال فوغا‹ ‘ حديث سشابق «للششعب»،
ع -ل -ى ضش-رورة أان ي-أاخ-ذ ال-ب-ع-د األك-ادÁي
دوره اŸسشتحق ‘ هذا اليوم الدراسشي،
بداية من عملية التحضش Òالتي أاششرفت
ع-ل-ي-ه-ا ÷ن-ة ع-ل-م-ي-ة ت-تشش-ك-ل م-ن أاسشاتذة
األدب العربي والفرنسشي لكل من جامعة
ا÷زائر 2وج -ام -ع-ة ب-وم-رداسس م-ن أاج-ل
إاع -داد ب -رن -ام -ج م -داخ Ó-ت ي-ل-ي-ق Ãق-ام
األديب وأاع -م-ال-ه ،وال-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى ال-ط-ل-ب-ة
ايضش - -ا خ- -اصش- -ة اŸق- -ب- -ل Úع- -ل- -ى اع- -داد
م- -ذك- -رات ورسش- -ائ -ل ت -خ -رج ب -إام -ك -ان -ه -م
السش - - -ت - - -ف- - -ادة م- - -ن ه- - -ذه اŸداخÓ- - -ت
و–ف-ي-زه-م ع-ل-ى اج-راء ب-ح-وث اك-ادÁية
ل -ل-ت-ع-ري-ف أاك Ìب-ال-روائ-ي ال-ذي  ⁄ي-ح-ظ
◊د اليوم Ãكانته الدبية اŸسشتحقة ‘
اŸقررات ا÷امعية والدراسشية.
وق - -د شش - -م- -ل الÈن- -ام- -ج ج- -م- -ل- -ة م- -ن
اŸداخÓ- -ت ع- -ل- -ى فÎت Úالصش- -ب- -اح- -ي- -ة
واŸسش-ائ-ي-ة ،سش-ي-ع-ك-ف السش-ات-ذة ا◊ضشور
ع- -ل- -ى ت- -ق- -دÁه- -ا ب- -داي- -ة م -ن ﬁاضش -رة
السشتاذة نوال كر Ëبعنوان« :مسشار رجل
م-ل-ت-زم» ،م-داخ-ل-ة ألسش-ت-اذ الدب الشش-عبي
ب -ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر ال-ب-احث ع-ب-د ا◊م-ي-د
بورايو –ت عنوان «قراءة ‘ رواية حزام
Óع Ó-م -ي ح-م-ي-دة
ال -غ -ول -ة» ،م -داخ -ل -ة ل  -إ
العياششي ‘ قراءة لرواية «يوميات طنجة»
ومداخلة رابعة ألسشتاذة حياة ام السشعد
بعنوان «قراءة ‘ رواية اللعنة».
كما سشتششهد الفÎة اŸسشائية من اللقاء
عددا من اŸداخÓت ا›ÈŸة بداية من

ت ثقا

جول

الثقافية ا÷زائرية حاضشرة ‘ ›لة عا ⁄الكتاب اŸصشرية

ملف خاصص عن موسضوعة ألرأحل أبوألقاسضم سضعدألله

حضشرت ا÷زائر وثقافتها ،ششهر
نوفم Èا÷اري ‘ ،العدد ا÷ديد
م- -ن ›ل- -ة ع- -ا ⁄ال- -ك- -ت -اب ال -ذي
تصش -دره ال-ه-ي-ئ-ة اŸصش-ري-ة ال-ع-ام-ة
ل- -ل- -ك -ت -اب ،ه -ذا م -ن خ Ó-ل م -ل -ف
بعنوان «دولة من كتاب».

إعدإد حبيبة غريب

م- -داخ- -ل- -ة السش -ت -اذ ي -وسش -ف اÁون –ت
ع- - -ن- - -وان «رشش- - -ي- - -د م- - -ي- - -م- - -و ،Êاب - -داع
Óسش-ت-اذ ك-رË
وأاخ Ó-ق -ي -ات» ،م -داخ -ل -ة ل -أ
صشوان يتناول فيها موضشوع «رششيد ميموÊ
ب -ط -ن -ج -ة» ،م -داخ -ل -ة ث -ال -ث -ة م -ن ت-ق-دË
السش- -ت- -اذة شش- -ه -رزاد ت -ي -ف -و Êع -ن رواي -ة
«ششرف القبيلة» ثم مداخلة السشتاذ عبد
الله مÈك الذي سشيقدم قراءة ‘ رواية
«الربيع لن يكون ال جمي »Óتكون متبوعة
بنقاششات ب Úا◊ضشور ،اضشافة ا ¤انششطة
على الهامشس منها عرضس ششريط فيديو
عن الروائي وهو عبارة عن حوار تلفزيوÊ
مع تكر Ëخاصس ألسشتاذ الدب الششعبي
احب ال -فضش -ل ‘ ت -رج -م -ة رواي -ة «ال -ن-ه-ر
اÙول» ا ¤اللغة العربية.
‘ الخÁ Òكن القول إان مثل هذه
اللقاءات األدبية والفكرية التي –اول ‘

كل مرة التوقف عند ﬁطة من ﬁطات
قامات األدب ا÷زائري اŸكتوب باللغتÚ
العربية والفرنسشية ،يششكل ‘ حد ذاته
نوعا من العتبار والعÎاف اول لتلك
الشش -خصش -ي -ات ال-ف-ذة ال-ت-ي صش-ن-عت فصشÓ-
م -ه -م -ا م-ن فصش-ول ت-اري-خ ت-ط-ور ال-ك-ت-اب-ة
الدب -ي -ة وال -روائ -ي -ة ب-ا÷زائ-ر و‘ اح-لك
الظروف السشتعمارية ،وبالتا‹ سشاهمت
بشش - -ك - -ل اسش - -اسش - -ي ‘ ال- -ت- -أاسش- -يسس ألدب
ج-زائ-ري م-ت-م-ي-ز ب-أاقÓ-م سش-اه-مت بششكل
كب ‘ Òاثراء اŸكتبة العربية والعاŸية
ب- -إاب- -داع- -ات ب- -ح- -اج -ة ال -ي -وم ا ¤ت -ث -مÚ
وق -راءات م -ت-ج-ددة ح-ت-ى ل ت-ب-ق-ى ›رد
دف -ات -ر واوراق م -ب -عÌة ب -األدراج ،ون -فسس
المر بالنسشبة للتوصشيات اŸتمخضشة عن
ك -ل م -ل -ت -ق -ى أادب -ي ال -ت-ي Áك-ن ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا
والسشتفادة منها.

‘ إاصشدار أاخ Òله بوفÓقة ،يكششف:

أأهمية أ◊وأر أ◊ضضاري مع أآلخر ‘ ألرؤؤية ألثقافية أإلسضÓمية

«الشش - - -عب» -صش- - -در ه- - -ذا اŸول- - -ود
ال -ع -ل -م -ي ا÷دي -د ل -ل -دك-ت-ور ﬁم-د
’سشÓم بوفÓقة عن اŸكتب
سشيف ا إ
العربي للمعارف بالقاهرة ‘ مصشر،
وق -د اف -ت -ت -ح ك -ت -اب -ه ه -ذا Ãق -دم -ة
’شش- -ك- -ال- -ي -ة
م- -ط- -ول- -ة ،ب Úف- -ي- -ه- -ا ا إ
اŸسشتهدفة باŸعا÷ة ،فيقول ‘ هذا
القسشمُ« :يمثل هذا البحث ﬁاولة
اسشتكششافية لقيم ا◊وار ا◊ضشاري
’خ- -ر ‘ ال- -رؤوي- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ي -ة
م- -ع ا آ
’سشÓمية.
ا إ
وتنبع اإلششكالية اŸسشتهدفة باŸعا÷ة
من التسشاؤولت اآلتية ،من بينها ما هو
م- -ف- -ه- -وم ا◊وار ودللت -ه وف -ق م -ن -ظ -ور
الثقافة اإلسشÓمية والثقافة الغربية ،ما
مدى أاهمية ا◊وار ا◊ضشاري مع اآلخر
‘ ال -رؤوي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة اإلسش Ó-م-ي-ة ،وأاي-ن
تتجلى قيم ا◊وار ا◊ضشاري مع اآلخر ‘
ال -رؤوي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة اإلسش Ó-م -ي -ة ،م-ا ه-ي
األسشسس واŸبادئ التي يرتكز عليها حوار
ال -ث -ق-اف-ات وا◊ضش-ارات ‘ اإلسشÓ-م ،أام-ا
ع -ن اإلضش-اف-ة ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ًي-ق-دم-ه-ا ‘
كتابه ،فالدكتور سشيف اإلسشÓم بوفÓقة
يحددها بدقة متناهية ،فيذكر عن هذا
األمر أان بحثه ُيقدم ›موعة من ا◊لول
والتوصشيات والسشتنتاجات بهدف الرتقاء
ب- -ث- -ق- -اف- -ة ا◊وار ا◊ضش- -اري م- -ع اآلخ- -ر
وت -ع -زي -زه -ا ‘ ﬂت -ل -ف اÛالت ع -ل-ى
اŸسش- - -ت- - -وى الÎب- - -وي والج- - -ت- - -م - -اع - -ي
واإلع Ó-م-ي ،وي-ؤوك-د ع-ل-ى ضش-رورة ال-ع-م-ل
ب- -ج- -دي- -ة ع- -ل- -ى أال ي- -ق- -تصش -ر ا◊وار بÚ

فية
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ال- -ث- -ق- -اف- -ات وا◊ضش -ارات ع -ل -ى ال -ن -خب
ال -ث -ق -اف -ي -ة وأاسش -ات -ذة ا÷ام -ع-ات وع-ام-ة
اŸث- -ق- -ف Úف- -حسشب ،ب -ل لب -د م -ن وضش -ع
خ -ط-ط ع-ل-م-ي-ة ت-تسش-م Ãن-ه-ج-ي-ة سش-ل-ي-م-ة
ُتسشهم ‘ نقل ا◊وار ا◊ضشاري مع اآلخر
إا ¤شش- -رائ- -ح واسش- -ع- -ة م- -ن اÛت- -م -ع -ات
اإلسشÓمية والغربية ،ويدعو إا ¤الÎكيز
على األدوار الفاعلة التي ُيمكن أان تلعبها
ا÷اليات اŸسشلمة ‘ الغرب ،من خÓل
تقد Ëصشور حضشارية عن اإلسشÓم وقيمه
السشمحة واسشتغÓل تكنولوجيات التصشال
ا◊دي -ث -ة ‘ ت -ق -د Ëالصش -ورة ا◊ق -ي -ق-ي-ة
للدين اإلسشÓمي ،من خÓل إاششاعة الفكر
الوسشطي واŸعتدل ،وتسشليط الضشوء على
أاخÓ- -ق- -ي- -ات ال -ت -ع -ايشس السش -ل -م -ي وق -ي -م
التسشامح التي Œلت ‘ ديننا اإلسشÓمي
ا◊نيف.
وي - -رى صش- -احب اإلصش- -دار أان ال- -ه- -دف

النهائي من إا‚از هذا البحث ،هو تقدË
ج-م-ل-ة م-ن األف-ك-ار وال-رؤوى ال-ع-ل-م-ية التي
تتصشل بقيم ا◊وار ا◊ضشاري مع اآلخر.
وم -ن ب Úاإلضش -اف -ات ال -ع -ل -م -ي -ة ال -ت -ي
ُيقدمها ‘ مضشامينه ،كما يذكرها الباحث
سشيف اإلسشÓم بوفÓقة ،تقدÁه جملة من
اŸفاهيم اŸوسشعة والعميقة عن دللت
ا◊وار لغويًا ،واصشطÓحيًا .إابرازه بششكل
ع- -م- -ي- -ق أله -م -ي -ة ا◊وار ا◊ضش -اري م -ع
اآلخر– ،ديده بششكل مكثف لقيم ا◊وار
ا◊ضشاري مع اآلخر ‘ الرؤوية الثقافية
اإلسشÓمية ،تسشليطه الضشوء على األسشسس
واŸب- -ادئ ال- -ت- -ي ي- -رت- -ك -ز ع -ل -ي -ه -ا ح -وار
الثقافات وا◊ضشارات.
ويضشيف اŸؤولف ،وهو بصشدد توضشيح
منهج بحثه« :يقوم البحث على اŸنهج
الوصشفي التحليلي الذي ينسشجم مع طبيعة
البحث الذي يرتكز على رصشد وتتبع قيم
ا◊وار ا◊ضشاري مع اآلخر ،حيث حرصس
البحث ‘ ششقه األول على توضشيح مفهوم
ا◊وار وت- - -ب- - -ي Úم- - -دل- - -ول- - -ه ال- - -ل- - -غ - -وي
والصش -ط Ó-ح -ي وأاه-م-ي-ت-ه ب Úال-ث-ق-اف-ات
وا◊ضشارات ،واألديان .و‘ ششقه الثاÊ
سشعى إا ¤إابراز األسشسس التي تقوم عليها
ثقافة ا◊وار مع اآلخر ‘ الرؤوية الثقافية
اإلسش Ó-م -ي -ة .أام -ا ‘ الشش -ق ال -ث -الث م -ن -ه
ف ُ-ي -ق -دم ›م -وع -ة م-ن اÓŸح-ظ-ات ع-ن
ح -وار ال -ث -ق -اف -ات وا◊ضش -ارات وُي -سش -ل-ط
الضش - -وء ع - -ل- -ى األسشسس واŸب- -ادئ ،ال- -ت- -ي
ترتبط با◊وار ا◊ضشاري ب Úالثقافات
وا◊ضشارات.
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اŸل - - -ف ،ال - - -ذي أاع - - -ده ال- - -ب- - -احث
ا÷زائري مراد وزناجي ،هو عبارة عن
ت -ق-ري-ر م-ط-ول ح-ول ك-ت-اب «م-وسش-وع-ة
تاريخ ا÷زائر الثقا‘» للمفكر الراحل
أابوالقاسشم سشعدالله ،والذي اسشتعرضس
من خÓله اŸوسشوعة بكافة أاجزائها،
راصش- -دا ال- -ث- -ق- -اف- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ب- -ك -ل
مكوناتها.
‘ سش - -ي - -اق آاخ - -ر ،ت - -ط - -رق اŸل - -ف
ال -رئ -يسش -ي م -ن اÛل -ة الشش -ه-ري-ة «إا¤
موضشوع اÿيال»Ã ،قدمة –ت عنوان
«الكتب التي تزخر بالسشحر اإلنسشا»Ê

لرئيسس التحرير زين عبد الهادي ،ا¤
جانب مواضشيع اأخرى ‘ ذات السشياق،
كمقال «السشحر وا÷نون» آلمال كمال
ومقال «العصشور الوسشطى ب Úالسشحر
وال- -تصش- -وف» ل- -ب -اسش -م ت -وف -ي -ق وم -ق -ال
«ع- -ف- -اريت ‚يب ﬁف -وظ» .ل -ك -ات -ب -ه
عمرو عاششور ...و–مل اÛلة أايضشا
‘ ب -اب «صش -ف-ح-ة م-ن م-وسش-وع-ة» نصش-ا
نادرا للروائي الراحل صشÈي موسشى،
و‘ باب «وراء الكتابة» ،مقالت تناول
ف -ي -ه -ا ك -ل م-ن األرد Êإال-ي-اسس ف-رك-وح،
اŸغ- -رب -ي ط -ارق ب -ك -اري ،وم -ن مصش -ر
وجدي الكومي وﬁمد عيد إابراهيم
ومصش -ط -ف -ى زك -ي ،ك -وال -يسس أاع-م-ال-ه-م
األدبية منذ الفكرة كبذرة أاولية وحتى
صش- -دور ال- -ع- -م- -ل ،ف- -ي- -م- -ا ضش -م ال -ب -اب
ششهادات .كما تطرق اŸلف اŸنفصشل
م - -ن اإمضش- -اء إاÁان سش- -ن- -د إاÓ› ¤ت
األطفال ‘ العا ⁄العربي ،كتب أاحمد
طوسشون عن ا◊كاية الششعبية وخيال
الطفل.

أم Òتومبوكتو ضضيف قاعة إأبن زيدؤن

ا÷م -ه -ور ال -ع-اصش-م-ي ع-ل-ى
موعد يوم  ١٧ديسشم Èالقادم
ب- -ق- -اع- -ة اŸوق- -ار ب -داي -ة م -ن
السش -اع -ة السش -ادسش -ة مسش-اء م-ع
عرضس حكواتي يحمل عنوان:
«أام Òتومبوكتو» الذي تقدمه
ال -ق -اصش -ة سش -ه-ام ك-ن-وشس ،وه-و
سش -رد ع -ل-ى إاي-ق-اع اŸوسش-ي-ق-ى
ال-ع-رق-ي-ة األصش-ي-ل-ة ال-ت-ي “ت-د
ج- -ذوره إا ¤ع- -م -ق الصش -ح -راء
الكÈى ،تراجيديا حياة األمÒ
إابراهيم الذي بعد اأن عرف
بذخ قصشور “بوكتو يجد نفسشه
ضش -ح -ي -ة ل -ت-ج-ارة ال-رق-ي-ق ،فÒسش-ل إا¤
العا ⁄ا÷ديد قبل أان يفرج عنه بعد
عششرين سشنة من الرق.

مهرجان أ◊كي ؤألقصضة بسضرتا
اف -ت -ت -حت ،ل -ي-ل-ة السش-بت إا ¤األح-د،
ب-اŸسش-رح ا÷ه-وي ب-قسش-ن-ط-ي-نة الطبعة

السش-ادسش-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ال-دو‹ ل-ل-حكاية
والقصشة الذي تنظمه جمعية «كان يا ما
ك- -ان» وسش -ط حضش -ور م -ل -فت وب -رف -ق -ة
الطبول والقمÈي والقرقابو ،اختتمت
ا÷زائ -ري -ة .وت -ري -د ه -ذه ال -قصش -ة م-ن
خÓل ذلك أان تقول إان ‘ ا◊ياة ليسس
كل ششيء مكسشبا دائما وأان من يتمتع
بالسشيادة وا÷اه حاليا قد يكون ‘ الغد
اأتعسس الناسس.

فيلم حكايات قÒتي يلفت أنظار ألصضحافة أŸصضرية

كششف كر Ëطرايديةﬂ ،رج الفيلم
ا÷زائ- -ري «ح- -ك- -اي- -ات ق- -ري- -ت- -ي» ،أان
ششخصشية الطفل «بشش ‘ »Òالفيلم ،هي
ششخصشيته ا◊قيقية ،وأان قصشة الفيلم
ت- -ت- -ح- -دث ع- -ن- -ه وع- -ن ك- -ل األط- -ف- -ال
ا÷زائري Úالذين عاششوا هذا الوقت
قبل السشتقÓل.
وقال كر ‘ Ëالندوة التي أاقامتها
إادارة م -ه -رج -ان ال-ق-اه-رة السش-ي-ن-م-ائ-ي
ال -دو‹ ،ع -قب ان-ت-ه-اء ع-رضس ال-ف-ي-ل-م:
«ك -نُت ‘ ال -ث -ال -ث -ة عشش -رة م -ن ع -م-ري
ع -ن-دم-ا –ق-ق السش-ت-قÓ-ل ،واأصش-ب-حت
ا÷زائ -ر ح -رة ،ل -ذا ف -أان -ا أاح -ت -ف-ظ ‘
ﬂي-ل-ت-ي ب-ع-دي-د اŸواق-ف وا◊ك-اي-ات

عن هذه الفÎة ،لذا قررت تقد Ëفيلم
أاحكي من خÓله عن اإلحباطات التي
ك- -انت ت- -راودن- -ا ق- -ب -ل ا◊صش -ول ع -ل -ى
السشتقÓل».
وأاضشاف :ششخصشية الطفل بشش‘ Ò
الفيلم هي ششخصشيتي ا◊قيقية ،فأانا
ال- -ب -ط -ل ا◊ق -ي -ق -ي ل -ل -ف -ي -ل -م .غ Òأان
اŸششهد األخ Òكان متخيً Óول عÓقة
له بقصشتي ا◊قيقية ،وأاردت من خÓله
أان اأشش◊ Òالة ا◊Òة والضشبابية التي
كانت تسشود اŸششهد ‘ ذلك التوقيت.
«حكايات قريتي» من بطولة فاطمة بن
سش- -ع- -ي- -دان وم -الك ب -ي -خ -وشش -ي وم -وÊ
بوعÓم وحسشن كاششاشس وطاهر زاوي.
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نبيلة بوقرين

يسص -ع -ى ع -ن-اصص-ر ا◊م-راوة إا– ¤ق-ي-ق
ال -ت -أاه-ل ل-ل-دور ال-ث-ا Êم-ن م-ن-افسص-ة ك-أاسض
ا÷م -ه -وري -ة م-ن خÓ-ل اسص-ت-غÓ-ل ع-ام-ل
Óط-اح-ة ب-الضص-ي-وف
األرضض ل  -إ
خ Ó-ل ه -ذه اŸواج-ه-ة
ال -ت -ي ت-ع-د ب-ال-ك-ثÒ
Œري ،اليوم ،أاو¤
بالنظر إا ¤رغبة
مباريات الدور الـ  32من منافسشة
ك- -ل ط- -رف ‘
كأاسس ا÷مهورية و التي سشتعرف
–ق-ي-ق ال-فوز لقاءات ‘ القمة ب Úالفرق التي سشتتنافسس
واŸأامورية
من أاجل ضشمان التأاهل للدور اŸقبل للسشيدة
سصتكون صصعبة
الكأاسس التي ’ تعرف اŸسشتحيل ،ودائما
على
عودتنا على اŸفاجآات و‘ مقدمتها اŸواجهة
ا÷هت.Ú
التي سشتجري ب Úمولودية وهران
يأاتي ذلك Ãا
ومولودية العلمة Ãلعب زبانة،
أان مولودية العلمة
بداية من السشاعة .15.00
دون ضص - -غ - -ط ،ألن- -ه ل
سص -ت -ت -ن -ق-ل إا ¤ال-غ-رب
ي-وج-د م-ا ي-خسص-رون-ه ول-ه-ذا
ا÷زائ -ري ل-ل-ع-ودة ب-ال-ت-أاه-ل
سصيقدمون كل ما لديهم فوق اŸيدان
من خارج الديار خاصصة أان الضصغط سصيكون
ع -ل -ى ال -ف -ري -ق اŸن -افسض ،ول -ه -ذا ف-إان-ه-م لتحقيق أافضصل نتيجة ‘ لقاء اليوم رغم
سص-ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى –ق-ي-ق ال-ف-وز وم-واصصلة غياب عامل اÈÿة.
الطريق ضصمن منافسصة كأاسض ا÷مهورية
قمة كبÒة ب Úششبيبة بجاية
لبلوغ أادوار متقدمة.
وإا–اد البليدة
ى
ل
ع
ة
ل
ه
ش
س
ة
م
ه
’–اد ‘ م
ا إ
أاما غدا سصتشصهد اŸنافسصة مواجهة ‘
الورق...
قمة اإلثارة وهي من أافضصل اŸباريات
أاما فريق إا–اد العاصصمة سصيكون على ‘ الدور األول تلك التي سصتجمع بÚ
م -وع -د م -ع م -واج -ه -ة سص-ه-ل-ة ع-ل-ى ال-ورق ف -ري -ق Úم -ن ال -قسص -م اÎÙف ال-ث-اÊ
ع -ن -دم -ا يسص -ت -ق -ب -ل ن -ادي تضص-ام-ن سص-وف شص -ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة و إا–اد ال-ب-ل-ي-دة Ãل-عب
Ãلعب عمر حمادي ،بداية من السصاعة الـ الوحدة اŸغاربية ،بداية من السصاعة الـ
 17.00وال -ت -ي ي -ه-دف م-ن خÓ-ل-ه-ا رائ-د .16.00
Ãا أان ك Óالفريق Úيتنافسصان على
ترتيب البطولة إا– ¤قيق التأاهل للدور
ال- -ث- -ا Êل- -ت -ع -ويضض إاخ -ف -اق -ه ‘ اŸوسص -م اŸراكز األو ¤ضصمن القسصم الثا Êفإان
اŸاضصي والتي خرج منها من الدور األول ك- -ل ط- -رف سص -ي -ع -م -ل ع -ل -ى اإلط -اح -ة
Ãنافسصه Ÿواصصلة الطريق نحو األدوار
أامام ا÷ار برادو.
ب -ي-ن-م-ا يسص-ع-ى ن-ادي تضص-ام-ن سص-وف إا ¤اŸتقدمة خاصصة أانهما Áلكان اÈÿة و
إاح -داث اŸف -اج -أاة ب -ال -ع -اصص -م -ة وإاقصص-اء التجربة ،إاضصافة إا ¤تقارب اإلمكانيات
اإل–اد بعقر داره Ãا أان اŸنافسصة ل ب -ي -ن-ه-م-ا و ي-ب-ق-ى ال-ف-اصص-ل ال-وح-ي-د ه-و
تعرف اŸسصتحيل و الضصيوف سصيلعبون من اŸسصتطيل األخضصر.

ﬁمد بومزبر ( ’عب ششباب
اŸيلية السشابق)لـ «الششعـــــب»:

يعتقد بومزبر أان شصباب اŸيلية قادر على
Œاوز اŸنافسض واŸرور إا ¤الدور القادم

ششبيبة بجاية

بوعÓم طياب ،أاكد أان اإلدارة  ⁄تفرط ‘
واجبها Œاه الفريق ،سصيما ما تعلق بتوفÒ

نسصتطيع التكهن Ãن سصيكون األفضصل Ãا
أان الشصباب عاد بقوة ‘ الفÎة ا◊الية و
ق -دم مسص -ت -وى ج -ي -دا ضص -م -ن ال -ب -ط -ول -ة،
ا÷م-ع-ي-ة رغ-م ن-زول-ه-ا ل-ل-قسص-م ال-ثا Êبعد
اŸشصاكل اŸالية التي عصصفت بالنادي إال
أانه Áلك اÈÿة ‘ مثل هذه اŸباريات و
سص-ي-ح-اول اسص-ت-غÓ-ل-ه-ا ل-لخروج من الوضصع
الذي Áر به.
الÈنامج الكامل:

مولودية وهران ـــ مولودية العلمة
إا–اد العاصشمة ـــ تضشامن سشوف
أاهلي برج بوعريريج ـــ دفاع تاجنانت

الششباب أامام مهمة التأاكيد
‘ ح Úسصيكون فريق شصباب بلوزداد على
موعد مع تنقل سصهل ÓŸقاة برج لغدير
وع -ي -ن -ه ع -ل -ى إان -ق -اذ اŸوسص -م م-ن خÓ-ل
Óدوار اŸتقدمة من
الÎكيز على التأاهل ل أ
كأاسض ا÷مهورية خاصصة أان منافسصهم ليسض
ق - -وي ورغ- -م ذلك ،إال أان- -ه- -م م- -ط- -ال- -بÚ
باحÎامه لتفادي مفاجآات غ Òسصارة ‘
نهاية اللقاء ،خاصصة أان أاصصحاب الضصيافة
غ Òمعروف Úوقد يخلقون صصعوبات فوق
اŸيدان ،ألنهم سصيلعبون من دون ضصغط
باŸقارنة مع النادي العاصصمي.
السشنافر يواجهون جمعية وهران
‘ لقاء متكافئ
كما سصتكون مواجهة قوية Œمع ب Úكل
م -ن شص -ب -اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة وج-م-ع-ي-ة وه-ران
Ãلعب الشصهيد بوعقل ،بداية من السصاعة
الـ  ،16.00ألن ك Óالفريق Úلهما تاريخ ‘
السص- -ي- -دة ال- -ك- -أاسض و ي- -ع -رف -ان ج -ي -دا م -ا
ينتظرهما حيث سصÒغب كل فريق إا¤
–ق- -ي- -ق ال -ف -وز ع -ل -ى اآلخ -ر م -ن خ Ó-ل
اسص -ت -غ Ó-ل األخ -ط -اء اŸرت -ك-ب-ة .ل-ك-ن ل

@ ا÷معة:
ششبيبة بجاية ــ إا–اد البليدة
أامل برج غدير ــ ششباب بلوزداد
جمعية اسشطاوا‹ ــ إا–اد الكرمة
نصشر الفجوج ـــ إا–اد ع Úا◊جر
وفاق سشطيف ـــ مديو Êوهران
ششباب ‡رات سشكيكدة ــ ترجي قاŸة
ششباب سشيدي بوعزيز ـــ جمعية الششلف
ششباب واد رهيو ــ ‚م بوعقال
‚م مقرة ـــ ششبيبة السشاورة
ششباب باتنة ـــ ششبيبة عزازقة
أاوŸبي واد الفضشة ـــ نادي بارادو دون جمهور
إا–اد الششاوية ـــ إا–اد بلدية ع Úا◊جر
واد تيسشمسشيلت ــ ششبيبة القبائل
ميثالية تيغنيف ـــ وفاق سشور الغز’ن
فور فرندة ـــ هÓل ششلغوم العيد
رائد القبة ــ إا–اد بلعباسس
ششباب قسشنطينة ــ جمعية وهران

«الفرسسـان» بإامكـ ـانهم Œـ ـ ـاوز م .الرويسس ـ ـ ـ ـ ـات ..

يرى الÓعب السشابق لفريق ششباب اŸيليةﬁ ،مد بومزبر ،أان اŸواجهة التي سشتجمع اŸيلية بنادي مولودية الرويسشات
‘ إاطار الدور الـ  32من منافسشة كأاسس ا÷مهورية ،هذا السشبتÃ ،لعب العقيد عمÒوشس ،سشتكون قوية جدا بÚ
ناديÁ Úكن القول أانهما يعرفان بعضشهما البعضس.
ب -ح -ك-م ع-ام-ل-ي األرضض وا÷م-ه-ور ،وق-ال
أاضصاف بومزبر أان فريق شصباب اŸيلية ،خ -ارج م -ي -دان -ه ،ول -ه ال -ع -دي-د م-ن ن-ق-اط
ب- -وم- -زب- -ر لـ «الشص- -عب» أان وصص- -ول ن -ادي -ه ال- -ذي ت- -أاسصسض سص -ن -ة Á ،1936ت- -لك ه- -ذا الضص- -ع- -ف إان أاحسص- -ن «ف -رسص -ان اŸي -ل -ي -ة»
السص- -اب- -ق إا ¤ه- -ذا ال- -دور اŸت- -ق- -دم م- -ن اŸوسص-م لع-ب‡ Úت-ازي-ن سص-ب-ق ألغ-ل-ب-ه-م اسصتغÓلها فسصيتأاهلون دون عناء.
اŸنافسصة ليعد صصدفة «فرغم أان الفريق ال -ل -عب ‘ األقسص -ام ال -ع -ل -ي -ا ،ع -ل -ى غ-رار
قال بومزبر أان الهدف الرئيسصي لشصباب
ي -ع -رف ت -راج -ع -ا ره-ي-ب-ا خÓ-ل السص-ن-وات بوسصيف وزقرور وا◊ارسض اŸتأالق طارق اŸي -ل -ي -ة ه-ذا اŸوسص-م ه-و الصص-ع-ود ،ل-ك-ن
األخÒة ،إال أانه يبقى واحدا من اŸدارسض بعداشض ،الذي كان له فضصل كب ‘ Òوصصول أاشصبال اŸدرب نيبوشصة على اسصتعداد تام
الكروية العريقة ‘ ا÷زائر والتي Áكنها الفريق إا ¤هذا الدور اŸتقدم ،مشصÒا إا ¤لتجاوز اŸنافسض مولودية الرويسصات ،وŸا
العودة إا ¤الواجهة ‘ أاي ◊ظة ،وهو أان نقطة القوة عند النادي هذا اŸوسصم ل –قيق األفضصل ‘ كأاسض ا÷مهورية،
مايفعله هذا اŸوسصم ‘ منافسصة الكأاسض ه -ي صص Ó-ب -ة ال -دف -اع ،ب -دل -ي -ل أان شص-ب-اك لسص - -ي- -م- -ا ‘ ظ- -ل ال- -دع- -م ا÷م- -اهÒي
ب - -ت - -أاه - -ل- -ه إا ¤ال- -دور  32ع- -ن ج- -دارة ال- -ف- -ري- -ق  ⁄ت- -ت- -ل -ق أاي ه -دف ف -ى أارب -ع اŸنقطع النظ Òالذي يحظى به الفريق
واسصتحقاق ،وله كل اإلمكانيات للوصصول مواجهات ،وهو ماÁنحه أافضصلية كبÒة ‘ من كل عشصاق الكرة بولية جيجل.
إا ¤أادوار متقدمة ‘ هذه اŸنافسصة».
لقاء الرويسصات الذي ل يحسصن التفاوضض
محمد مغÓوي

طّياب يطالب الÓعب Úبالفوز ويجّدد الثقة ‘ الهادي خزار

حذر رئيسس ششبيبة بجاية ،بوعÓم طياب ،الÓعب Úمن مغبة التهاون أاو اسشتصشغار اÿصشم ‘ مباراة كأاسس
ا÷زائر ،أامام ا–اد البليدة ‘ إاطار الدور اŸقبل من هذه اŸنافسشة ،خاصشة أان السشيدة الكأاسس ’ تعÎف باŸنطق
وفيها مفاجآات كثÒة مثلما عودتنا .مضشيفا أانه أاكد على الÓعب Úضشرورة الفوز بلقاء الكأاسس اŸرتقب هذا
’خ ‘ Òاللقاءات القادمة ،من خÓل حصشد أاك Èعدد من النقاط ’نهاء مرحلة
ا÷معة ،وتدارك التع Ìا أ
الذهاب ‘ ريادة الÎتيب.
الم -ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشص-ري-ة الÓ-زم-ة ،الفريق ‘ الريادة ول يعقل السصتغناء عن للفريق.
فضص  Ó-ع-ن –ف-ي-ز الÓ-ع-ب Úم-ادي-ا ع-ل-ى خ - -دم - -ات- -ه Ûرد تسص- -ج- -ي- -ل ن- -ت- -ي- -ج- -ة مضص -ي -ف -ا أان -ه ع-ال-ج ال-ن-ق-ائصض م-ن خÓ-ل
غ -رار م -ن -ح -ت -ي ال-ف-وزي-ن اŸسص-ج-ل ‘ ،Úسصلبية ،وبهذا فقد جدد رئيسض ›لسض الÎكيز على الفعالية أامام اŸرمى وعدم
ا÷ول-ت Úال-ث-ام-ن-ة وال-ت-اسص-ع-ة أام-ام جمعية إادارة الفريق البجاوي الثقة ‘ اŸدرب ال -ت -ه -اون ،ب -ه-دف –ق-ي-ق ال-ت-أاه-ل ل-ل-دور
الشصلف وأاهلي الÈج.
ﬁمد الهادي خزار.
القادم ،رغم أان اŸهمة لن تكون سصهلة أامام
أام -ا ف -ي -م-ا ي-خصض األط-راف ال-ت-ي تسص-ع-ى
من جهته يراهن اŸدرب البجاوي على ف -ري -ق سص -ي-ع-م-ل ك-ل م-ا ‘ وسص-ع-ه ل-ل-ف-وز،
ل -إ
Óط-اح-ة ب-اŸدرب خ-زار ،ب-ع-د ال-ه-زÁة ل -ق -اء ال -غ -د ،لسص -ت -ع -ادة ال-ث-ق-ة اŸف-ق-ودة والفريق يعي جيدا ما ينتظره والكل عازم
اŸسصجلة ‘ ا÷ولة الفارطة داخل الديار ونسصيان التع Ìاألخ ،Òمؤوكدا بأانه ل عذر على رفع التحدي من أاجل –قيق الفوز.
أامام مولودية سصعيد ،فقد بادر الرئيسض لÓ-ع-ب ،Úوال-ف-رصص-ة م-وات-ي-ة ل-ل-تصص-الح مع
بجاية :بن النوي توهامي
طياب إا ¤قطع الطريق أامامهم ،خاصصة أان األنصص- -ار وال- -رف -ع م -ن ا◊ال -ة اŸع -ن -وي -ة

ريـــــــــــــال مدريـــــــد

رونالـ ـ ـ ـ ـدو يحّطـ ـ ـم رقما
قياسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا جدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًدا
ح -ط-م الÈت-غ-ا‹ ك-ريسش-ت-ي-ان-و رون-ال-دو،
’سش - -ب- -ا ،Êال- -رق- -م
’عب ري - -ال م - -دري - -د ا إ
القياسشي كأافضشل صشانع أالعاب ‘ تاريخ رابطة
’وروبية الذي كان بحوزته ،وذلك
ا’بطال ا أ
خÓل اŸباراة التي فاز بها فريقه على مضشيفه
سش-ب-ورت-ي-ن-غ لشش-ب-ون-ة ،مسش-اء ال-ثÓ-ث-اء ،ب-رسش-م
ا÷ولة اÿامسشة من دور اÛموعات (.)1-2
صش -ن-ع رون-ال-دو ه-دف ال-ت-ق-دم ل-ف-ري-ق-ه ال-ذي
سش- -ج- -ل- -ه اŸداف -ع ال -ف -رنسش -ي راف -اي -ي -ل ف -اران ‘
الدقيقة الـ .29
ووصش -ل ب -ال -ت-ا‹ رق-م رون-ال-دو إا“ 32 ¤ريرة
ح -اسش -م-ة ،م-ت-ف-وق-ا ع-ل-ى زم-ي-ل-ه السش-اب-ق ‘ ف-ري-ق
م -انششسش Îي -ون -اي -ت -د راي -ن غ -ي -غ -ز ال -ذي صش-ن-ع ‘
مسشÒته ‘ البطولة “ 27ريرة .يذكر أان هذه
التمريرة هي الرابعة لرونالدو ،الهداف التاريخي
’بطال ‘ ،البطولة القارية هذا اŸوسشم.
لرابطة ا أ

البطولــــة الوطنيـــــة
لكرة السشلة ( سشيدات)

انطÓق اŸنافسسة غدا بصسيغة جديدة

تسشتأانف البطولة الوطنية لكرة السشلة
للسشيدات نششاطها ،يوم ا÷معة ،بصشيغة
جديدة للمنافسشة Ãششاركة ثمانية أاندية.
فبعد اعتماد صصيغة أاو ¤خÓل شصهر أاكتوبر بـ 18
ف- -ري- -ق- -ا م -وزع -ا ع -ل -ى ث Ó-ث ›م -وع -ات ،ع -رفت
اŸنافسصة تذبذبا كبÒا ميزتها غيابات عديدة و نتائج
ف-ن-ي-ة ب-ف-وارق ق-ي-اسص-ي-ة‡ ،ا أاج Èم-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-يم
ال -ري -اضص -ي ل –Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة السص-ل-ة ع-ل-ى
مراجعة صصيغة اŸنافسصة بالتشصاور مع األندية اŸعنية
واإلبقاء على صصيغة اŸوسصم اŸاضصي بثمانية أاندية.
أادت النتيجة غ ÒاŸتوقعة للقاء اليوم الثا ÊبÚ
أاوŸبيك ا÷زائر و نادي قسصنطينة ( ) 01-154ا¤
التعليق الفوري للمنافسصة بهدف دراسصة القضصية حيث
ق-ررت م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ري-اضص-ي اع-ت-م-اد صص-ي-غ-ة
اŸوسصم الفارط مع اسصتبعاد األندية التي كانت مثل
«األشصباح» خÓل اŸقابÓت.
حسصب ب -عضض ال -ت -ق -ن-ي ،Úف-ق-د أاخ-ط-أات ال–ادي-ة
باعتماد الصصيغة ا÷ديدة للمنافسصة كون بعضض الفرق
ل -يسض ل -ه -ا اŸسص -ت -وى و ل الم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة ال-ت-ي
“كنها من ›ابهة فرق كاÛمع البÎو‹ و بحرية

حسص Úداي و أاوŸبيك ا÷زائر.
سصتشصارك ‘ بطولة هذا اŸوسصم «مكرر» اندية
اÛم- -ع ال- -بÎو‹ و ب- -ح- -ري -ة حسص Úداي و ت -رب -ي -ة
سصطيف و أاوŸبيك ا÷زائر و شصبيبة القبة و ا–اد
باتنة و رائد برج بوعريريج و مولودية سصعيدة.
سصتجري اŸرحلة األو ¤للبطولة ذهابا و إايابا (14
ج -ول -ة) ،ت -نشص-ط ع-ل-ى إاث-ره-ا األن-دي-ة األرب-ع-ة األو¤
مرحلة اللقب ‘ ثÓث دورات ( 6جولت) ،فيما تلعب
األندية األخرى دورة البقاء على أان ينزل الفريقان
األخÒان للقسصم األسصفل.
سصيكون اÛمع البÎو‹ حامل اللقب اŸرشصح األول
Óÿفة نفسصه ‘ السصجل الذهبي للبطولة ،خاصصة
Óندية.
وأانه توج هذا العام باللقب العربي ل أ
سصيجد اÛمع ‘ منافسصته أاندية أاخرى على غرار
ب- -ح- -ري- -ة حسص Úداي و أاوŸب- -يك ا÷زائ- -ر ال- -ل- -ذي -ن
سصيعمÓن على تكسص Òهيمنة البÎوليات.
باإلضصافة إا ¤هذا القرار ،أاحدثت مديرية التنظيم
الرياضصي ،القسصم الوطني «ب» يضصم سصبعة ( )7أاندية
وهي :ا–اد ا÷زائر ،شض .سصطيف ،جامعة عنابة ،و.
ورقلة ،ا÷زائر رياضصة ،م .الشصلف و نادي ا÷زائر.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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›لسس إادارة النادي يقّلصس صسÓحيات عمر غريب

قرر ›لسس إادارة فريق مولودية ا÷زائر اÛتمع ،يوم الثÓثاء،
باŸديرية العامة للمؤوسشسشة النفطية «سشوناطراك» ،تقليصس صشÓحيات
’سشهم Ÿولودية ا÷زائر «عمر
اŸدير العام للمؤوسشسشة التجارية ذات ا أ
غريب» ‘ بيان تلقت «الششعب» نسشخة منه ،وذلك بعد التصشريحات
’دارة.
التهجمية التي قام بها على بعضس أاعضشاء ›لسس ا إ

محمد فوزي بقاصص
أاعرب ›لسض اإلدارة لفريق مولودية
ا÷زائ- -ر ع- -ن أاسص- -ف- -ه وت -ذم -ره م -ن
ال-تصص-ري-ح-ات األخÒة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ها
رئيسض الفريق «عمر غريب»  ،حول
عدم “ويل اŸؤوسصسصة اŸالكة لغالبية
األسصهم ‘ اŸولودية للفريق ،رغم
أانها قدمت إاعانات مادية معتÈة كما
جاء ‘ البيان.
›لسض إادارة الفريق ‘ ذات البيان
اع -ت Èال -تصص -ري -ح-ات ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا
«غريب» غ Òمسصؤوولة “اما ‘ حق
م -ؤوسصسص -ة سص -ون -اط -راك وأاع-رب ع-ن
ت -ذم -ره ب -ع -د ت -ه -ج -م اŸدي -ر ال-ع-ام
للشصركة التجارية ذات األسصهم على
بعضض أاعضصاء ›لسض اإلدارة.
ب -ي-ان اÛلسض اÛت-م-ع ،ال-ثÓ-ث-اء،
كشصف مصصادر التمويل التي اسصتفاد
م -ن -ه-ا اŸسص-ؤوول األول ع-ل-ى ال-ف-ري-ق
منذ تنصصيبه على رأاسض النادي األكÌ
شصعبية ‘ ا÷زائر اŸوسصم اŸاضصي
‘ تاريخ الـ  14أافريل  2016وعن
ق-ي-م-ت-ه اŸادي-ة ،ح-يث ب-ل-غت ال-قيمة
Óموال التي –صصل عليها
اإلجمالية ل أ
 432مليون دينار ،منها  300مليون دج
ت -ل -ق -اه -ا م -ن ق -ب -ل اŸالك ل-غ-ال-ب-ي-ة
األسصهم سصوناطراك ،و  132مليون دج
من مصصادر أاخرى.
حسصب مصص -ادر ج -ري -دة «الشص -عب»
التي ل يرقى لها شصك من داخل بيت
اŸولودية ،تتمثل الـ  132مليون دينار
‘ اإلع -ان -ات اŸادي -ة ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا

ال -ف -ري -ق ب -ع -دم -ا “ك-ن ال-ن-ادي م-ن
ال -ظ -ف -ر ب -ن -ه-ائ-ي ك-أاسض ا÷م-ه-وري-ة
للموسصم اŸاضصي أامام نصصر حسصÚ
داي الذي فاز به ‘ تاريخ الفا—
م- -اي اŸنصص- -رم ،وال -ذي ج -ن -ا م -ن -ه
الفريق أازيد من  100مليون دينار،
باإلضصافة إا ¤منحة اŸشصاركة ‘
ن -ه -ائ -ي ال -ك -أاسض اŸم -ت -ازة ال-ت-ي
خسص -ره-ا أام-ام إا–اد ال-ع-اصص-م-ة
بتاريخ الفا— نوفم ÈاŸاضصي
والتي تقدر بـ  20مليون دينار،
باإلضصافة إا ¤مبلغ  30مليون
دينار الذي وجده ‘ خزينة
ال -ف -ري-ق ب-ع-د ت-ول-ي-ه م-ه-ام-ه
مباشصرة بعد اسصتقالة الرئيسض
السصابق «عاشصور بطرو.»Ê
‘ ن- -فسض السص- -ي- -اق ،ت -أاسص -ف
›لسض إادارة العميد ‘ بيانه
للوعود الكاذبة التي وعد بها «عمر
غريب» اŸسصؤوولÃ Úجلسض اإلدارة
ع -ل -ى ال -ن-ادي ،خÓ-ل الج-ت-م-اع-ات
اŸاضصية التي جمعتهم به ،ح Úأاكد
ل -ه -م ب -أان -ه سص -ي -ج-لب مصص-ادر “وي-ل
ج- -دي- -دة م- -ع شص- -رك -اء ج -دد خ Ó-ل
اŸوسصم ا◊ا‹ ( ،)2017 - 2016لكن
◊د اآلن وبعد مرور  12جولة عن
بداية الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة
القدم  ⁄يحدث شصيء من ذلك.
Ãوجب ذلك ق - - - - -لصض ›لسض إادارة
الفريق من صصÓحيات اŸدير العام
ل- -لشص- -رك -ة ال -ت -ج -اري -ة ذات األسص -ه -م
مولودية ا÷زائر «عمر غريب» ،إا¤
تسصي ÒاŸهام الرياضصية لفرق كرة

ال -ق -دم ب -ال -ن -ادي دون ذلك ،وأاوك-لت
مهمة تسصي Òباقي الشصؤوون الداخلية
للفريق للرئيسض اŸنتدب من ›لسض
اإلدارة ل - -لشص- -رك- -ة ال- -ت- -ج- -اري- -ة ذات
األسصهم.
كما أاكدت مصصادر أاخرى ،أان ›لسض
اإلدارة اسص- -ت- -دع- -ى «ع- -م- -ر غ -ريب»
وﬁاسصب ال- -ف- -ري- -ق ل- -ف- -ت- -ح م- -ل -ف
وﬁاسص -ب -ة اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لشص -رك -ة
التجارية ذات األسصهم «عمر غريب»
ع -ل-ى ك-ل اŸصص-اري-ف ال-ت-ي صص-رف-ه-ا
م -ن -ذ الـ  14أاف-ري-ل اŸنصص-رم ت-اريخ
تنصصيبه على رأاسض الفريق.

ارتقى إا ¤الصشف الثالث بامتياز

أاوŸبي اŸدية يحلم Ãوسسم اسستثنائي ‘ الرابطة األو¤
يتطلع فريق أاوŸبي اŸدية
لتحقيق مششوار مششرف هذا
’و ¤من
اŸوسشم ‘ الرابطة ا أ
خÓل ضشمان البقاء الذي يبقى
’ول للفريق ،إا’ أان
الهدف ا أ
الطموحات بدأات تك Èبعد أان
وصشل أاششبال سشليما Êإا ¤اŸركز
’ول مرة ‘ تاريخ
الثالث أ
الفريق.

عمار حميسسي

 ⁄ي- -ك- -ن أاح- -د م- -ن أانصص- -ار أاوŸب -ي
اŸدية يحلم برؤوية فريقه ‘ اŸركز
ال -ث -الث إال أان ا◊ل-م أاصص-ب-ح ح-ق-ي-ق-ة
حيث كانت مواجهة «اŸوب» مفتاح
ال -وصص -ول إا ¤ه -ذه اŸرت -ب -ة ل -ل -م -رة
األو ¤منذ تأاسصيسض الفريق.
رغ - -م أان ال- -ه- -دف األول ألوŸب- -ي
اŸدي- -ة ه- -و ضص -م -ان ال -ب -ق -اء ،إال أان
ط-م-وح-ات الÓ-ع-ب Úواألنصص-ار ليسض
لها حدود بعد أان كانت طموحات
ال -ف -ري -ق ت -ت -م -ث -ل ‘ إان -ه-اء م-رح-ل-ة
الذهاب مع العشصر فرق األوائل .
Áت -لك ال -ف -ري -ق ف -رصص -ة –ق-ي-ق
ان -تصص -ار آاخ -ر ق -ب -ل ن -ه -اي -ة م-رح-ل-ة
الذهاب Ãا انه سصيسصتقبل على أارضصه
فريق مولودية ا÷زائر و ‘ حال فاز
عليه سصÒفع رصصيده إا 23 ¤نقطة
وه -و م-ا ي-ج-ع-ل ال-ف-ري-ق ي-قÎب م-ن
–ق -ي -ق ه-دف-ه اŸت-م-ث-ل ‘ ضص-م-ان
البقاء.
يتوجب على أاشصبال سصليما Êحصصد
 37نقطة ،إان أارادوا ضصمان البقاء و
هو أامر ‘ اŸتناول ‘ حال واصصل
الفريق نتائجه اليجابية خاصصة على
أارضصه حيث  ⁄يخسصر منذ مواجهة
وفاق سصطيف وهو ما سصمح للفريق

بالرتقاء ‘ سصلم الÎتيب.
Ÿسشة سشليما Êحاضشرة
ل ي -خ -ف -ى ع -ل -ى أاح -د ال-دور اŸه-م
الذي يقوم به اŸدرب سصليما Êعلى
رأاسض الفريق خاصصة ‘ ظل عÓقته
اŸم- -ي- -زة م- -ع ال Ó-ع -ب Úو اإلدارة و
أانصصار الفريق الذين لعبوا دورا كبÒا
‘ بقائه ،بعد نهاية اŸوسصم اŸاضصي
رغم العروضض التي وصصلته من عدة
أاندية أابرزها مولودية وهران.
كان لتواجد اŸدرب سصليما Êاألثر
ال-ك-ب ‘ Òن-ت-ائ-ج ال-ف-ري-ق الي-ج-اب-ية
بفضصل خÈته ‘ التعامل مع هذه
ال -وضص -ع -ي -ات ،إاضص -اف -ة إا ¤م -ع-رف-ت-ه
ا÷ي-دة ل-ل-ت-ع-داد ال-ذي أاشص-رف ع-ل-يه
اŸوسصم اŸاضصي.
كما لعب دورا مهما ‘ التعاقدات
أايضصا التي كانت ايجابية Ãا أان جل
ال-ع-ن-اصص-ر م-ن-حت اإلضصافة اŸرجوة
على غرار غربي Ÿهان و عدادي و
هو ما ظهر من خÓل تطور مسصتوى
الفريق.
كان السصتقرار من العوامل اŸهمة

التي لعبت دورا كبÒا ‘ اسصتقرار
نتائج الفريق الذي عرف مغادرة 7
لعب Úفقط اŸوسصم اŸاضصي فيما
” الحتفاظ بـ  16لعبا مع تدعيم
الفريق بÓعب Úجدد.
’نصشار  ...الÓعب رقم 12
ا أ
سص -اه -م أانصص -ار ال -ف -ري-ق ‘ ال-ن-ت-ائ-ج
اليجابية التي حققها أاوŸبي اŸدية
ع -ل -ى أارضص-ه ب-فضص-ل دع-م-ه-م ال-ك-بÒ
للتشصكيلة ‘ اŸباريات الصصعبة و التي
كان آاخرها الفوز الكب Òعلى مولودية
بجاية.
لعب األنصصار دورا ايجابيا ‘ –فيز
ال -ف -ري-ق خ-اصص-ة ب-ع-د ال-ه-زائ-م ال-ت-ي
ت -ك-ب-دت-ه-ا ال-تشص-ك-ي-ل-ة و ك-ان دع-م-ه-م
ايجابيا و ليسض سصلبيا ،كما حدث بعد
اÿسص- -ارة أام- -ام وف- -اق سص- -ط -ي -ف ‘
ا÷ول -ة ال -ث-ال-ث-ة ب-اŸدي-ة ،ح-يث ق-ام
األنصص- -ار ب- -ال- -رف- -ع م- -ن م -ع -ن -وي -ات
الÓعب Úو التأاكيد على وقوفهم إا¤
ج -ن -ب -ه -م و ه -ي ع -وام -ل
سص- -اه- -مت ‘ –سص- -ن
نتائج التشصكيلة .

’وروبية
’بطال ا أ
سشجل هدفه الرابع ‘ رابطة ا أ

تأالق ﬁرز‘ مباراة ناديه مع بوج البلجيكي
حصش -ل ال -دو‹ ا÷زائ -ري ري -اضس ﬁرز ع-ل-ى ث-الث أافضش-ل
ت-ق-ي-ي-م ل-ف-ري-ق-ه ل-يسش Îسش-ي-تي ،خÓل اŸواجهة أامام كلوب
بوج البلجيكي ‘ إاطار ا÷ولة اÿامسشة من دور اÛموعات
لرابطة أابطال أاوروبا.
منح موقع ﬂتصس ‘ ا’إحصشائيات ’عب ‘‘اÿضشر‘‘ عÓمة 7.3
م -ن  ،10ل -ي -ح -ل ث-ال-ث-ا وراء زم-ي-ل-ي-ه أالÈاي-ت-ون ( 7.4م -ن )10
وأاوكازاكي ( 7.9من .)10
سشجل ﬁرز هدفا من ضشربة جزاء خÓل هذه اŸواجهة التي
ششهدت فوز فريقه بنتيجة ( ،)1-2لÒفع رصشيده ‘ مسشابقة
’وروبية إا 4 ¤أاهداف و“ريرة حاسشمة وحيدة
أا›د الكؤووسس ا أ
من خمسس مباريات ششارك فيها.
يذكر أان الÓعب صشاحب  25عاما ششارك ‘  18مباراة بزي «الثعالب»
خÓ- -ل اŸوسش- -م ا◊ا‹ سش- -ج -ل خ Ó-ل -ه -ا سش -ب -ع -ة أاه -داف وأاه -دى أارب -ع
“ريرات حاسشمة .يحتل ﬁرز اŸركز  ‘ 34الÎتيب
اÿاصس ب -أافضش -ل ال Ó-ع -ب ‘ Úال -نسش -خ -ة ا◊ال -ي -ة م-ن
رابطة أابطال أاوروبا Ãعدل  7.53من .10

إلفجر06.04...............:
موإقيت إلظهر12.٣4...............:
إلصضÓة إلعصضر15.14...............:
إلمغرب1٧.٣٣..............:
إلعشضـاء18.59................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  24ن -وف-م :18٣4 Èأإرسض -ل إ◊اك -م إل -ع-ام
إلفرنسضي «دروي إرلون»(-Drouet d’Er
لم Òعبد إلقادر» أإبلغه
 )lonبرقية إ« ¤إ أ
لدإرة إل -ف -رنسض-ي-ة إسض-ت-ق-ب-ال
ف -ي -ه -ا رفضش إ إ
إل -وف -د إ÷زإئ -ري إŸت -وج -ه إ ¤ب-اريسش Ãوجب
معاهدة «دي ميشضال»».

إلطقسش إŸنتظر إليوم و إلغد

عنابة
عنابة

زميل آإخر يرحل عنا ‘ زمن تعيشش فيه إلصضحافة
إ÷زإئ- -ري- -ة م- -رح- -ل- -ة –ول وظ- -ي- -ف- -ي Ÿوإج- -ه -ة
إلتحديات إıتلفة ..هو إلصضحفي إıضضرم بشضÒ
حمادي إلذي تعرفت إليه ‘ منتصضف إلثمانينات Ÿا
ك -ان ب -ي -وم -ي -ة «إلشض -عب» ق -ب -ل أإن ي -غ -ادره -ا ع-قب
لعÓ-م-ية ليخوضش مع إخوة
ت-ك-ريسش إل-ت-ع-ددي-ة إ إ
آإخرين ‘ Œارب إعÓمية متمسضكا بقيم إ◊رية
وإŸسضؤوولية فبقي وفيا لتلك إŸبادئ إلوطنية إلتي
لج -ي -ال
تشض -ك -ل إل -ق -اسض -م إŸشضÎك بﬂ Úت -ل -ف إ أ
وجوهرها أإن توضضع إ÷زإئر وإŸصضلحة إلوطنية ‘
صضدإرة إلعمل إليومي للصضحفي متحديا إلظروف
إلصضعبة وصضامدإ أإمام شضتى إŸمارسضات ل ينحني إل
للشضهدإء وإلرإية إلوطنية.
ك -ان أإول ل -ق -اء ب-ال-زم-ي-ل بشض Òح-م-ادي Ãن-اسض-ب-ة
إج -رإء مسض -اب -ق -ة إلل -ت -ح -اق ب -ي -وÁة «إلشض -عب» ‘
سض-ب-تم 1985 Èبسض -اح -ة إودإن ح -يث ك -ان إل-رج-ل
لن-ي-ق-ة ي-ت-ن-ق-ل ب-نشضاط وحيوية
ح-ي-ن-ه-ا ب-ه-ي-ئ-ت-ه إ أ
لسض -ئ -ل -ة ب -اب -تسض -ام -ة وصض -رإم -ة إلصض -ح -ف -ي
ي- -وزع إ أ
إÎÙف وإŸل - -ت - -زم وي - -ؤوط - -ر م - -ع غÒه ›ري- -ات
إلم-ت-ح-ان .وع-رف-ت-ه ف-ي-م-ا ب-ع-د زم-ي Ó-وأإخ-ا رإفق
إل -وإف -دي -ن إ÷دد إ ¤م-ه-ن-ة إŸت-اعب ف-ك-ان ي-رشض-د
وي -ح -ف-ز وب-ق-ي لسض-ن-وإت ب-ن-فسش إل-ق-ن-اع-ة إل-ت-ي ⁄
يتوقف ‘ إلتعب Òعنها بقلمه إلفياضش إلذي ⁄
يجف حÈه ول يقبل إŸسضاومة إ ¤أإن دخلت إلبÓد
مرحلة إلتعددية وإفÎق ذلك إ÷مع إلن Òومعه
بشض Òح -م-ادي إŸتسض-م ب-اŸوإق-ف إل-وط-ن-ي-ة وإŸسض-ل-ح
ب -اŸب -ادئ إلسض -ام -ي -ة إŸسض -ت -م -دة م -ن ت -اري -خ بÓ-دن-ا
وثقافة شضعبنا.
ك-ان إل-زم-ي-ل صض-احب ه-م-ة ل ت-ف-ارق-ه إلبتسضامة
ح -ت -ى ‘ أإصض -عب إŸوإق -ف إل -ت -ي ي -وإج -ه-ه-ا ب-ال-ن-كت
وإ◊وإر فلم يتنكر Ÿن عرفه و ⁄يتك◊ Èظة
ليكون ذلك إلشضهم إلصضيل .دإفع عن إلبÓد ونقل
لف -ك -ار ب -أاسض-ل-وب-ه إل-ق-وي وك-ت-اب-ات-ه
ل -ل -ق -رإء ت -لك إ أ
إلصضارمة مدإفعا عن إلقيم إلفاضضلة ومÎصضدإ لكل
ما هو خطر على إÛتمع وسضاعدته رحابة صضدره
وتسضاﬁه ليقيم جسضور توإصضل مع كافة مكونات
إÙي -ط ب -اخ -ت Ó-ف ت -وج -ه -ات إÛت -م -ع إل -ف-ك-ري-ة
وإلي-دي-ول-وج-ي-ة وإل-ث-ق-اف-ي-ة ل-ي-ك-ون رج-ل ح-وإر
ي -غ -لب ع-ل-ي-ه سض-م-و م-وإق-ف-ه ع-ن ك-ل م-ا ه-وسض-اق-ط.
يغادرنا أإخونا بشض Òحمادي ‘ وقت ما أإحوج فيه
لخÓ-ق إŸه-ن-ي-ة وإلÎفع
لعÓ-م إل-وط-ن-ي ل-ت-لك إ أ
إ إ
Óن-ان-ي-ة أإم-ام سض-م-و ق-ي-م-ة
ع -ن إل-ذإت-ي-ة وإل-ت-ن-ك-ر ل -أ
إلعطاء إلسضخي للوطن وإلدفاع عن إلكلمة إ◊رة
لفاق ‘
Óجيال تفتح لها إ آ
وإŸسضؤوولة لتبقى منارة ل أ
ظ -ل ع -وŸة ح -ال -ك -ة ب -ت-ه-دي-دإت-ه-ا إل-ت-ي ت-فضض-ح-ه-ا
لق Ó- -م إل- -نÒة إل- -ت- -ي ك- -ان بشض Òح- -م- -ادي أإح- -د
إ أ
جنودها إلبسضطاء ل يزإيد عليهم ول يبتزون ول
يسضاومون قناعة منه أإن ل بيع ول شضرإء Ÿا يتعلق
لمر Ãصض Òإ÷زإئر ومسضتقبل شضعبها .رحم إلله
إ أ
إل -ف-ق-ي-د وأإسض-ك-ن-ه فسض-ي-ح ج-ن-ان-ه .إن-ا ل-ل-ه وإن-ا إل-ي-ه
رإجعون.

سسعيد بن عياد
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كلمـــــــات ‘ حــــــــق إلرإحـــــــل

بشس ..Òالصسحفي اإلنسسان

وداعا بشس Òاÿال ...عفوا األسستاذ
^

ماذإ أإقول ‘ هذإ إلظرف إلعصضيب من توديع أإعز إعÓمي عرفناه ،كان ‘ مقام إلزميل

نورالدين لعراجي

لخ إلعطوف يلبي كل طلب بتلقائية وصضدر رحب  .إلكلمات تعجز عن إعطاء إلرإحل
وإ أ
لصضدقاء أإنه
قبل أإن أإعرفه شضخصضيا كنت أإتباهى أإمام إ أ
من إلعائلة ،بحكم أإنه يحمل لقب وإلدتي حمادي حدة
حق قدره من إلعتبار وإلقيمة إلتي تليق Ãقامه .مهما –دثنا وتكلمنا فإاننا ل نقوى
رحمة إلله عليهما إلثن ،Úكان أإول لقاء جمعني بالرجل
على إيفاء إلرإحل صضفاته وسضماته .إنه بشض Òحمادي إلذي كان نعم إلصضديق ‘ كل
‘ بدإية إلتسضعينات وأإنا عائد من إ÷ماهÒية إلليبية
لعÓمية إلتي مررنا بها .هي حقب تاريخية بحÓوتها ومرإرتها ل
لوقات وإ◊قب إ إ
إ أ
لو ‘ ¤إلعلوم إلسضياسضية من
أإحمل ب Úيدي إ÷ائزة إ أ
.
ى
ض
س
تن
ل‡ي -ة ،ب -ع -د مسض-اب-ق-ة إل-ط-ل-ب-ة إل-ع-رب
ج -ام -ع -ة ن -اصض -ر إ أ
آإنذإك ‘ ،طبعتها إلثالثة ⁄ ،يسضبق ‹ أإن أإلتقيته من
أل -ذي ي -ع-ط-ي صش-اح-ب-ه ق-وة ت-ع-بÒي-ة أكÈ
قبل ول أإن رأإيته ،ول أإن حملت له ‘ ذهني صضورة لشضكله
وق -درة ع -ل-ى أل-ت-ح-ل-ي-ل وب-ع-د أل-ن-ظ-ر دون
لول مرة.
إلذي قابلته أ
ألسشقوط ‘ ألغرور وأ’دعاء أÿاطئ أنه
كان مقهى خميسضتي ‘ أإسضفل إلعمارة إلتي يتوإجد بها
م-الك ل-ل-ح-ق-ي-ق-ة أŸط-ل-ق-ة ع-ارف بخبايا
لث »Òون- -ادي إلصض- -ح- -ف- -ي ÚوإÎŸج- -م،Ú
م- -ق- -ر ›ل- -ة «إ أ
لصضيقة بها مكتبة زإلت عناوينها ورفوفها إليوم ،وبقيت
ألصشحافة.
لن مقر ◊زب سضياسضي ،قرب إلÈيد
أإطÓل فقط ،هي إ آ
بهذأ ألتوأضشع كانت كتابات ألرأحل بششÒ
إŸركزي ،كان إلفقيد يهم باÿروج ،وعلى عتبة إŸدخل
حمادي سشه‡ Óتنعا تطلع ألقارئ بأادق
لع Ó-م -ي إŸرح -وم ﬁم -د ب -وغ -رإرة إل-ذي ك-نت
إل -ت -ق -اه إ إ
ألتفاصشيل وŒعله أك Ìتششوقا ‘ قرأءتها
ب-رف-ق-ت-ه Ãك-ت-ب-ه ،وك-ان م-دي-رإ ل-ل-ت-ح-ري-ر ب-اÛلة عينها،
ث-ان-ي-ة وث-ال-ث-ة.أت-ذك-ر ه-ذأ أث-ناء أ◊وأرأت
ف -ق -دم -ن-ي إل-ي-ه ع-ل-ى أإسض-اسش أإن-ن-ي شض-رفت إ÷زإئ-ر ب-ن-ي-ل-ي
أŸفتوحة على آأخر صشفحة ألششعب ،حيث
ل‚ازإت
إ÷ائ -زة ،ف-رد ع-ل-ي-ه م-ع-ل-ق-ا ق-ائ :Ó-ه-ذه سض-ن-ة إ إ
ل
تقمصس بشش Òششخصشية أبن ألقفع وظ
لمر سضاعتها بتأالق كل من
للجزإئر بامتياز ،وقد تصضادف إ أ
ي -د‹ ب -آارأئ -ه ‘ أم -ه -ات أل -قضش -اي -ا أل-ت-ي
إل -ع -دإء ن -ور إل -دي -ن م -رسض -ل -ي ‘ «أإل -ع -اب سض -ي -د »Êوأإيضض -ا
أحتلت أو ¤صشفحات ألعناوين وفرضشت
إلÓعب ماجر ‘ فريق فرنسضي إعتقد أإنه بورتو ،دخلنا
على أأ’قÓم ألنزيهة ألغوصس ‘ عمقها
مقهى إلكتاب وإلفنان.Ú
بخجل كان يرإفقني ،وصضدفة  ⁄ترسضم ‘ ﬂيلتي ،قلت
ألدول أŸتخلفة وأللحاق بركب وحدأت دون تركها “ر مرور ألكرأم.
له أإوتعلم أإنني دإئما أإقول بأانك من إلعائلة ومن أإخوإ‹ ‘
سشياسشية ‘ صشف إأسشبانيا ،كوريا أ÷نوبية من ألششعب ،إأ ¤أŸسشاء ،من «جزأئر أليوم
إشضارة إ ¤عائلة حمادي «لقب وإلدتي» فضضرب بأاخمسش
بهذه أŸرثية ‘ وفاة بشش Òألتي جاءت وآأخرين.
إأ ¤أ◊ق- -ائ- -ق م- -رورأ ب «ألشش- -روق» سش -ار
يده على يدي ،وبفرح صضامت يظهر خلفه طاقم أإسضنانه
ع -ل -ى ح Úغ -ف -ل -ة وت -زي -دن-ا أŸا وحسش-رة ‘ هذأ أ÷و أŸفعم با◊ماسس ألفياضس بشش Òعلى هذأ ألدرب جاع Óمن مهنة
إلبادية ،وجفون تعلنان سضعادتهما خلف زجاج إلنظارإت،
تذكرنا قوأفل أأ’صشدقاء أŸهني Úألذين وأ◊رأرة ‘ أل- -ذه- -اب إأ ¤أأ’ب- -ع -د  ،ك -ان أŸت -اعب ح -ي -ات -ه-ا أأ’ب-دي-ة ف-ك-ان ألسش-ه-ل
ت -بسض -م ‘ وج -ه -ي وق -ال ‹ «ق -ل -ه -ا وأإن -ا م -عك ن-ع-م إÿال»
غادرونا دون رجعة ،تعود بنا ألصشورة إأ ¤بشش Òح -م -ادي أح -د أط -رأف -ه أإ’ع Ó-م-ي-ة أŸمتنع.
ﬂصضصضا ‹ حوإرإ حول إ÷ائزة.
أو ¤ألبدأيات أثناء وضشع أÿطوة أأ’و ¤ألفاعلة ،تعرفت عليه أ’ول مرة Ãقهى
م-ن-ذ ذلك إل-ت-اري-خ وأإن-ا إل-ت-ق-ي-ه ب-اسض-ت-م-رإر ف-يسض-أال-ني عن
‘ م - -ه - -ن - -ة أŸت- -اعب بسش- -اح- -ة م- -وريسس أللوتسس بسشاحة أودأن أوأسشط ألثمانينيات
أإحوإل إ÷ريدة بحكم أإنه قضضى فيها عمرإ طوي ،Óقبل أإن
أودأن.ي -وم -ه -ا ك -ن -ا ط -ل -ب -ة ن -ت -ل -ه-ف ع-ل-ى كنت صشحفيا بأاسشبوعية «أضشوأء» وهو
ينتقل إ ¤إلزميلة «إŸسضاء» ،وعن ظروف إلعمل وإŸهنية،
أ’ل -ت -ح -اق ب -أاي ع -ن -وأن إأعÓ-م-ي ‘ وقت مسش -ؤوول ب -ج -ري-دة «ألشش-عب» رف-ق-ة
يحمل ب Úيديه دإئما جرإئد متنوعة وحقيبته إ÷لدية
إلسض -ودإء ،وع -ل -ى ك -رإسض -ي م -ق-اه-ي إلÈي-د إŸرك-زي ،ك-نت
ك -انت أل -ع -ن-اوي-ن وج-ه-ة ل -أ
Óف-ك-ار وأ÷دل زمÓء آأخرين أمثال سشليم قÓلة،
لصضدقاء ونسضتمع
إلتقيه باسضتمرإر ،نرتشضف قهوة رفقة إ أ
ب -ال -ت-ي ه-ي أحسش-ن بﬂ Úت-ل-ف أل-ت-ي-ارأت بوعششة ﬁمد ،هارون ﬁمد
Óشض-ي-اء إل-ع-ال-ق-ة ،صض-ارإ Ÿكان إÙج
لح-ادي-ث-ه وت-ن-اول-ه ل -أ
أ
أŸذه -ب -ي -ة وأ’ي -دول -وج -ي-ة أل-ت-ي ت-ب-اي-نت ألسشعيد وألقائمة طويلة.
لك Ìإل -ي -ه م -ن ج-درإن إ÷ري-دة ،ف-ت-ارة م-ن-ك-ت-ا وت-ارة
آأرأؤوه -ا وب -ع -دت زوأي -ا –ل -يÓ-ت-ه-ا ل-ك-ن-ه-ا وج -دت ‘ أل -ف-ق-ي-د م-رأف-ق-ا ت -و‘ إمسش Ãسض -تشض -ف -ى مصض -ط -ف -ى ب -اشض -ا ب -ا÷زإئ-ر إ أ
لوضضاع منتقدإ ووإضضعا Ÿسضات إ◊وإر وإÿيار ،ذو
يحلل إ أ
لعÓ-م-ي بشض Òح-م-ادي ع-ن ع-م-ر ن-اه-ز
ألتقت حول نقطة جوهرية :أŸسشاهمة ‘ إأعÓميا ’ يبخل بالتوجيهات إل -ع -اصض-م-ة إ إ
ÓعÓم
ب-دي-ه-ي-ة ج-ري-ئ-ة ‘ ،ت-ن-اول إŸسض-ائ-ل ،وظل وفيا ل إ
ى
د
ل
م
ل
ع
ا
م
ب
ض
س
ح
،
ة
ي
ب
ل
ق
ة
م
ز
أ
إ
ر
ث
ت -رق-ي-ة م-ن-ظ-وم-ة إأعÓ-م-ي-ة ت-رأف-ق أل-ب-ن-اء يؤوطر كل صشحفي ‘ بدأية إلـ 65سض -ن -ة ،إ
وإلصضحافة رغم إلعمر إلذي قاربه ،من أإبناء جيله.
أل - -وط- -ن- -ي وت- -ع- -رضس أقÎأح- -ات ح- -ل- -ول أŸششوأر ويطلعه على أسشرأر أإقاربه.
ودإع-ا أإي-ه-ا إل-رإهب م-ن إخÎت إل-ق-ل-م وإلصض-ح-اف-ة رف-ي-قا
لتعقيدأت بعيدأ عن ألتهويل وأإ’ثارة.آأرأء م -ه -ن -ة أŸت -اعب وأب -ج -دي -ات
وقد عمل إŸرحوم طوإل مشضوإره إŸهني ‘ عدد أإبديا ،دإفعت عن إÿط إلعربي بشضرف ورإفعت لصضحافة
متعددة لفكر يصشب ‘ منهاج وأحد نقل ألكتابة ’ ،يغشس و’ ينافق و’ من إ÷رإئد منها يوميتي «إلشضعب» و«إŸسضاء»،
عربية بامتياز با÷هد إŸتوإصضل ،إلذي أإخذك إليه تاركا
قبل أإن يشضارك قي تأاسضيسش إلعديد من
صشورة جزأئر أ’نتصشارأت وأإ’‚ازأت إأ ¤يدفع بأاحد نحو ألغرور وأ’دعاء
لعÓمي يتيما.
إŸشضهد إ إ
لسضتاذ بشض ...Òودإعا أإيها إلصضديق ...من يتجرأإ
ودإعا إ أ
إلصض-ح-ف آإخ-ره-ا ي-وم-ي-ة إ◊قائق
أآ’خر وإأعطاء أدق ألتفاصشيل عن أŸششروع بأانه وصشل.
لن ؟
با÷لوسش على كرسضيك بعد إ آ
إلتي كان مديرإ لها.
أل -وط -ن -ي أل-ذي ك-ان ي-روج آأن-ذأك ÷زأئ-ر بالنسشبة إأليه أإ’عÓم فن وعلم ،كل كتابة

فنيدسس بن بلة

اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓمي
بشسÒحمادي ‘ ذمة الله

ق -وي -ة ع -ل -ى مشش -ارف أÿروج م-ن ق-ائ-م-ة

أو تعليق هي بدأية Ÿسشار من إأتقان ألعمل

ت ـوقيف  31شسخصسـ ـا وحجز كمي ـ ـات م ـ ـ ـن الهÒويـ ـ ـ ـ ـن
«إلشضعب» قامت مصشالح ألششرطة بكل من أمن و’يات أ÷زأئر وأŸسشيلة وعنابة مؤوخرأ ،بعمليات مدأهمة
لبعضس أأ’حياء أŸششبوهة ،أسشفرت عن توقيف  31ششخصشا ’رتكابهم جرأئم ﬂتلفة منها حيازة وأسشتهÓك
أıدرأت وحمل أسشلحة بيضشاء بدون سشبب ششرعي .أسشفرت هذه ألعمليات ألششرطية عن حجز  20غرأم من
بودرة ألهÒوين و 01كلغ و 549.11غرأم من ألقنب ألهندي أŸعالج و 06أسشلحة بيضشاء.
أأ’ششخاصس أŸوقوفون ” تقدÁهم أمام أ÷هات ألقضشائية أıتصشة بتهمة أ◊يازة وأŸتاجرة باıدرأت
وأŸهلوسشات وكذأ حمل أأ’سشلحة ألبيضشاء.

بناء شضبكة Ãعاي Òدولية ‘ إ÷زإئر

ج ـازي توسسـع شسبكتـها مـن ا÷يـل الرابـع إا 13 ¤ولية أاخرى

«إلشضعب» أع- -ل- -نت ج- -ازي ألشش- -رك -ة أل -رأئ -دة ‘ ›ال
تكنولوجيا أ’تصشا’ت أŸتنقلة عن توسشيع ششبكتها من أ÷يل
ألرأبع إأ 13 ¤و’ية أخرى بدأية من يوم  23نوفم2016 È
وفقا لÓلتزأمات ألتي قطعتها ‘ أأ’ول من أكتوبر أŸاضشي
ببناء أك Èششبكة وفق أŸعاي Òألدولية ‘ أ÷زأئر.
بفضشل هذه ألتوسشعة يصشل عدد ألو’يات أŸغطاة بششبكة
أ÷يل ألرأبع ÷ازي إأ 16 ¤و’ية هي أ÷زأئر ألعاصشمة،عÚ
ألدفلى،برج
بوعريريج،ألبويرة،بومردأسس،ألوأد،مسشتغا،Âوهرأن،
سشكيكدة ،تيزي وزو ،تلمسشان ،ألبليدة،باتنة ،سشطيف،قسشنطينة وأ÷لفة.
تفخر جازي بتوف Òتغطية Ãعاي ÒعاŸية قبل نهاية عام  2016من خÓل إأ‚از أك Èعدد من موأقع
ألرأديوألت يتضشمن أدأء جيدأ وششبكة ذأت نوعية ووضشعها ‘ خدمة مسشتهلكي ألبيانات ‘ أ÷زأئر.
بصشفتها ششركة جزأئرية ‡لوكة بنسشبة  ٪51من طرف ألصشندوق ألوطني لÓسشتثمار ،تسشجل جازي
برنا›ها أإ’‰ائي كجزء من أسشÎأتيجية أ◊كومة ÿلق بيئة وأقتصشاد رقمي .Úو ‘ هذأ ألسشياق تنتهج
جازي خطة أسشتثمارية طموحة للحفاظ على جودة أأ’نÎنت عالية ألتدفق وكذأ نششر ششبكة أأ’لياف
ألبصشرية على ما يقرب من  3000كم.
تسشتفيد جازي كونها فرع ‘ ›مع فيمبلكوم ألذي ينششط ‘ عدة أسشوأق من أأ’ك Ìديناميكية ‘ ألعا،⁄
من أÈÿة ألرقمية ألعاŸية للمجمع ألذي يعمل على نقلها إأ ¤ألسشوق أ÷زأئرية من خÓل عروضس Œارية
جديدة أطلقت ‘ ألسشوق خاصشة منها عودة «بطاقة جازي» ‘  19أكتوبر أŸاضشي.
توفر جازي جملة من ألعروضس وألفرصس للزبائن ألذين هم ﬁور أسشÎأتيجية ألششركة ألتي تطمح أ’ن تكون
أŸتعامل ألرقمي أŸرجعي ‘ أ÷زأئر.

اإلرهابي «هـ.علي»
يسسل ـ ـ ـ ـم نفسس ـ ـ ـ ـ ـ ـه
للسسلطات المنية
لره-اب
‘ إط -ار م -ك -اف -ح -ة إ إ
وبفضضل جهود قوإت إ÷يشش
إل -وط -ن -ي إلشض -ع -ب -ي ومصض-ال-ح
لرهابي إŸسضمى
لمن ،سّضلم إ إ
إ أ
«هـ.ع- - -ل- - -ي» ،إŸدع- - -و ع - -ل - -ي
ب -وع -م -ام-ة ن-فسض-ه ل-لسض-ل-ط-ات
لم-ن-ي-ة ب-ال-ق-ط-اع إلعملياتي
إ أ
إن أإم -ن-اسش/ن.ع ،4.ي - - -وم 22
ن - -وف - -م ،2016 Èوب- -ح- -وزت -ه
مسض - - -دسش رشض- - -اشش م- - -ن ن- - -وع
كÓ- -شض -ن -ي -ك -وف وك -م -ي -ة م -ن
إل -ذخÒة وح -ق -ي -ب-ة ط-ب-ي-ة.
ف-ي-م-ا أإوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشش
إل -وط -ن -ي إلشض-ع-ب-ي ،ع-نصض-ري
( )02دع - - -م ل- - -ل- - -ج- - -م- - -اع- - -ات
لره -اب -ي -ة ب -اŸدي -ة ودم-رت
إ إ
Óره- -اب- -ي Úب -ت -ي -زي
ﬂب- -أا ل - -إ
وزو/ن.ع.1.
إن ه-ذه إل-ن-ت-ائ-ج ت-ؤوك-د م-رة
أإخ - - -رى ‚اع - - -ة م- - -ق- - -ارب- - -ة
إ÷يشش إل -وط -ن -ي إلشض-ع-ب-ي ‘
إل-قضض-اء وبصض-ف-ة ن-هائية على
لره -اب وت -ق-ويضش
ظ -اه -رة إ إ
ك - - -ل ﬁاول - - -ة ل - - -زع- - -زع- - -ة
إسض -ت -ق -رإر ب Ó-دن -ا ،ك -م-ا ت-دّل
ع- -ل- -ى ح- -ال- -ة إل- -ي- -أاسش إل- -ت- -ي
يعيشضها هؤولء إÛرمون.

لول مرة يقام مركز عمليات بحري مشضÎك بتونسش
أ

القوات البحرية ا÷زائرية تشسارك ‘ التمرين البحري «مرجان »2016 -
«إلشضعب» ‘ إإطار Œسضيد
برنامج إلتعاون
إلعسضكري إ÷زإئري
إلتونسضي لسضنة ،2016
يشضارك إ÷يشش إلوطني
إلشضعبي ‡ث ‘ Óإلقوإت
ء من 22
إلبحرية ،إبتدإ ً
إإ ¤غاية  28نوفمÈ
 ‘ ،2016إلتمرين
إلبحري إŸشضÎك
«مرجان Ã »2016يناء
بنزرت بتونسش.
تشش- -ارك أل- -ق -وأت أل -ب -ح -ري -ة
أ÷زأئ -ري-ة ‘ ه-ذأ أل-ت-م-ري-ن
ب -اإق -ح -ام أف -رأد م -ن م-غ-اوي-ر
أل- -ب- -ح- -ري- -ة وأل -غ -رأب ق -اذف
ألصش - -وأري- -خ (أل- -ق- -رشس) رق- -م
أ ،353 Ï- - -Ÿب -ا’إضش -اف-ة أإ¤
ط -ائ -رة ل-ل-م-رأق-ب-ة أل-ب-ح-ري-ة،
وسش-ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذه بالتنسشيق مع
أŸرك -ز أل -وط -ن -ي ل -ع -م -ل -ي-ات
أ◊رأسشة وأ’إنقاذ با÷زأئر.
Œدر أ’إششارة أنه و’أول مرة
‘ أإطار هذأ ألتمرين ،سشيقام
مركز عمليات بحري مششÎك
ب- -ت- -ونسس ،يضش- -م ضش -ب -اط م -ن
أل- -ب- -ل- -دي- -ن م- -ن أج -ل أ’إدأرة

أŸششÎك -ة ل -ل-ت-م-ري-ن ،ب-ه-دف
–ف-ي-ز ق-درأت أل-ب-ل-دي-ن على
ألعمل معا وألرد ،أإذأ تطلب
أ’أم- -ر ع- -ل- -ى ح- -ال- -ة ط- -وأرئ
ن -اŒة ع -ن وج -ود ت -ه -دي-د أو
خ- -ط- -ر ب- -اإم- -ك- -ان -ه أŸسش -اسس
با’أمن ألبحري ‘ أŸنطقة
أ◊دودي -ة ل -ل-ب-ل-دي-ن ،وسش-ي-ت-م
خ Ó- -ل أل- -ت- -م- -ري- -ن ت- -ن- -ف- -ي- -ذ
مناورأت تكتيكية ‘ ألبحر،
ع - - - - -م - - - - -ل - - - - -ي - - - - -ات أŸن - - - - -ع

وكذأ
ألبحري،))M.I.O
ع-م-ل-ي-ات أل-ب-حث وأ’إنقاذ ‘
ألبحر.
أإن أإجرأء مثل هذه ألتمارين
سش -يسش -م -ح ب -ت -دع-ي-م وت-ط-وي-ر
أل- -ت- -ع- -اون أل- -ع- -م- -ل -ي -ات -ي بÚ
ألبلدين ‘ ›ا’ت أŸرأقبة
وأ’أم- -ن أل- -ب -ح -ري وم -رأق -ب -ة
أ◊دود أل -ب -ح-ري-ة وم-ك-اف-ح-ة
أ’إره- - - -اب وأ’أع- - - -م - - -ال غÒ
ألششرعية ‘ ألبحر.

