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يÎاأسص عبد السسÓم شسلغوم وزير الفÓحة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-بحري ،غدا،
مراسسم وضسع عÓمة جودة اŸنتجات اÙلية
«دڤ -ل -ة ن -ور م -ن -ط -ق-ة ط-ول-ڤ-ة وال-ت Úا÷اف
Ÿنطقة بني معوشص» ،واŸوؤشسرات ا÷غرافية ،وذلك على السساعة
 09 : 00صسباحاÃ ،قر الغرفة الوطنية للفÓحة بقصسر اŸعارضص.

17212

طلعي يتفقد ميناء ا÷زائر

تكوين الصسحافة اŸتخصسصسة ‘
البورصسة واŸالية

يشس- -رف وزي- -ر اŸال- -ي- -ة ح- -اج- -ي ب -اب -ا ع -م -ي ووزي -ر
ا’تصس -ال ح -م-ي-د ڤ-ري-ن ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى ح-ف-ل ت-وق-ي-ع
ات- -ف- -اق- -ي- -ة شس- -راك- -ة ‘ ›ال ت -ك -وي -ن الصس -ح -اف -يÚ
اŸت- -خصسصس ‘ ÚاŸال- -ي- -ة وال- -ب- -ورصس- -ة ،وذلك ع- -ل- -ى
السساعة  10 : 00صسباحا ،بحيث يوقع ا’تفاقية اŸديرون العامون للمركز الدو‹ للصسحافة طاهر
بديار وشسركة تسسي Òبورصسة ا÷زائر يزيد بن موهوب.

...ودورات تكوينية لفائدة الصسحافيÚ

ب -ه -دف ت -دع -ي -م السس-اح-ة ا’إعÓ-م-ي-ة ا÷زائ-ري-ة Ãخ-ت-ل-ف اÈÿات ‘ ›ال السس-وق اŸا‹ ،ت-ط-ل-ق
بورصسة ا÷زائر بالتعاون مع اŸركز الدو‹ للصسحافة دورات تكوينية لفائدة الصسحافي ÚالراغبÚ
‘ اكتسساب وتعميق معرفتهم ‘ هذا اÛال ،يشسرف عليها اإطارات البورصسة وخÈاء
ا’قتصساد.
يرتكز هذا التكوين على شسرح اŸصسطلحات اŸسستخدمة ‘ ا’أسسواق اŸالية،
ا’أسسهم ،السسندات وكذا عمليات ا’إدراج وكل ما يخصص تنظيم السسوق
اŸا‹ بصسفة عامة.
ي- - - - -ق- - - - -وم وزي - - - -ر
ال -ث -ق-اف-ة ع-زال-دي-ن
م - -ي - -ه - -وب - -ي ،ال- -ي- -وم،
ب - - -زي - - -ارة اإ ¤و’ي- - -ة
الشس - - -ل - - -ف Ÿع - - -اي - - -ن- - -ة
وضس - - -ع - - -ي - - -ة ق - - -ط - - -اع
ال - -ث - -ق- -اف- -ة وت- -ف- -ق- -د
يسستضسيف منتدى القناة ا’أو ¤لÓإذاعة
اŸشساريع الثقافية.
ا÷زائ -ري -ة ،ال -ي -وم ،سس -ع -ي-دة ب-ن ح-ب-ي-لسص
رئ -يسس-ة ال-هÓ-ل ا’أح-م-ر ا÷زائ-ري ،وذلك
على السساعة  11 : 00صسباحا.

ميهوبي ‘ الشسلف

‘ اإطار اŸتابعة اŸيدانية Ÿشساريع قطاع
ا’أشس- -غ- -ال ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وال- -ن -ق -ل ،ي -ق -وم
بوجمعة طلعي وزير ا’أشسغال العمومية
والنقل ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد Ÿيناء
ا÷زائر.

مسسلم تتفقد هياكل قطاع
التضسامن بأادرار

تواصسل وزيرة التضسامن الوطني وا’أسسرة
وقضس- -اي -ا اŸراأة م -ون -ي -ة مسس -ل -م ،زي -ارت -ه -ا،
اليوم ،اإ ¤و’ية اأدرار ،اأين تتفقد خÓلها
اŸرك -ز ال -ن-فسس-ي ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-ل-م-ع-وقÚ
ذهنيا ،مدرسستي ا’أطفال اŸعوق Úسسمعيا وبصسريا ،وتنشسط لقاء
مع السسلطات اÙلية واÛتمع اŸد.Ê

ولد علي ‘ عنابة

بن حبيليسس ضسيف منتدى
القناة اأ’و¤

جولة فنية للفنان «أاجÒينو»

–ت اإشس-راف وزارة ال-ث-ق-اف-ة وال-دي-وان ال-وط-ني
ل- -ل- -ث- -ق -اف -ة وا’إع Ó-م وÃسس -اه -م -ة ال -ت -ل -ف -زي -ون
ا÷زائري وا’إذاعة الوطنية والديوان الوطني
◊ق-وق اŸوؤل-ف وا◊ق-وق اÛاورة ،ت-ن-ظ-م ج-ول-ة
ف- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ف- -ن- -ان «اأ÷Òي- -ن- -و» ل -ك -ل م -ن و’ي -ات
ء من  24اإ29 ¤
قسسنطينة ،وهران ومسستغا Âابتدا ً
ديسسم Èا÷اري.

ت-ن-ظ-م ال-وك-الة الوطنية للتشسغيل،
ي-وم ا’أرب-ع-اء  21ديسس-م Èا÷اري،
ي-وم-ا ت-ك-وي-ن-ي-ا ل-ف-ائ-دة الصس-ح-اف-يÚ
ي - -ع - -ق - -د ال - -ق - -ائ - -د ال - -ع - -ام
ل- -ل- -كشس- -اف -ة ا’إسس Ó-م -ي -ة مصس -ط -ف -ى سس -ع -دون ،ي -وم ومراسسلي الصسحافة الوطنية ،وذلك
ا’أرب -ع -اء  21ديسس -م Èا÷اري ،ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة على السساعة  08 : 00صسباحا Ãقر اŸديرية العامة للوكالة.
Ãن -ت -دى ي -وم -ي -ة اÛاه -د وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة
العاشسرة صسباحا.

التسسي Òاإ’داري لهياكل
الثورة التحريرية

ي -ن-ظ-م ›م-ع «’ف-ارج ه-ولسس-ي-م ا÷زائ-ر»،
ال- -ي- -وم ،ا◊ف- -ل السس -ن -وي ل -ت -ك -ر Ëسس -ائ -ق -ي
الشس- -اح- -ن- -ات ح -م -ل -ة م -واد الصس -ح -ة وا’أم -ن
الذين  ⁄يرتكبوا اأي حادث ‘ تطبيقهم للسسÓمة اŸرورية.
يÎج -م ا◊ف -ل ،ال -ذي ي -ج -ري Ãق -ر الشس -رك -ة ب -ب-اب ال-زوار ،ح-رصص ’ف-ارج ع-ل-ى
العناية بالصسحة وا’أمن التي “نحها ا’أولوية ‘ سسياسستها ،واضسعة ثقتها ‘ سسائقي
شساحنات عمÓقة عددها  45األفا تقطع  75مليون كلم كل عام با÷زائر.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
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الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)٦0.70.٣5:

(021) 60.70.40

يوم تكويني
للصسحافيÚ

سسعدون ضسيف
اÛاهد

«’فارج» تكرم سسائقي
شساحنات تأالقوا ‘ السسÓمة
الصسحية

التحرير

ي - - - -ق - - - -وم وزي- - - -ر الشس- - - -ب- - - -اب
والرياضسة الهادي ولد علي،
ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
اإ ¤و’ي- - -ة ع- - -ن - -اب - -ة ،ح - -يث
سس- - -ي- - -ت- - -م ت- - -دشسﬂ Úت- - -ل - -ف
اŸشساريع اŸتعلقة بالقطاع.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-لمجاهد ،بالتنسسيق مع
م- -دي- -ري- -ات اŸت -اح -ف ا÷ه -وي -ة ،ال -ي -وم ،ال -ل -ق -اء
ا÷ماعي اŸوسسع رقم  117حول موضسوع «كيفية
ال-تسس-ي Òا’إداري ل-ه-ي-اك-ل ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة»،
بدءا من السساعة  14 : 00بعد الزوال.

ندوة حول «اإ’عÓم ‘ القرآان»

ي -ن -ظ -م اÛلسص ا’إسسÓ-م-ي ا’أع-ل-ى ،ن-دوةÃ ،شس-ارك-ة اأسس-ات-ذة ج-ام-ع-ي Úذوي
ا’ختصساصص ‘ موضسوع «ا’إعÓم ‘ القراآن» ،اليومÃ ،قر اÛلسص ابتداء من
السساعة  14 : 00بعد الزوال.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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الموافق لـ  ١٩ربيع األول  ١4٣٨هـ
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أألمÒي لدول ـ ـ ـة ألكوي ـ ـ ـت
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 14أتفاقية ‘ أجتماع أللجنة أŸشسÎكة
ألك ـ ـ ـÈى ألي ـ ـ ـوم

إسستقبل رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة ،أإمسس ،با÷زإئر إلعاصسمة ،وزير شسؤوون إلديوإن
لحمد إلصسباح.
لمÒي لدولة إلكويت ،إلشسيخ ناصسر صسباح إ أ
إ أ

ق- -د سس- -ل -م وزي -ر شس -ؤوون ال -دي -وان
األمÒي رسس- -إل- -ة خ -ط -ي -ة إا ¤رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة م -ن أام Òدول -ة ال-ك-ويت
صسبإح األحمد ا÷إبر الصسبإح.
وعقب السستقبإل ،صسرح اŸسسؤوول
ال -ك -وي -ت -ي““ :سس-ل-مت رسس-إل-ة م-ن أامÒ
دول- -ة ال -ك -ويت إا ¤أاخ -ي -ه وصس -دي -ق -ه
ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،تنإولت عÓقإت
الصس- -داق- -ة ال- -ق- -إئ -م -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن
و›إلت ع -دي-دة ت-تصس-ل ب-إلق-تصس-إد
وال -ت -ن -م -ي-ة ،ب-إإلضس-إف-ة إا ¤م-واضس-ي-ع
أاخرى مثل الوضسع ‘ منطقة الشسرق
األوسسط““.
وأاكد الشسيخ نإصسر صسبإح األحمد
الصسبإح ،وجود ““توافق كإمل““ للرؤوى
ب Úالبلدين حول هذه اŸسسإئل.

يهنئ أم Òدولة قطر
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة تهنئة إا¤
أام Òدولة قطر الشسيخ “يم بن حمد
آال ث- -إÃ ،Êن- -إسس -ب -ة اح -ت -ف -إل ب Ó-ده
ب- -ع- -ي- -ده- -إ ال- -وط- -ن- -ي ،أاشس- -إد ف -ي -ه -إ
ب- -إŸسس- -ت- -وى اŸم- -ي -ز ال -ذي ب -ل -غ -ت -ه
العÓقإت الثنإئية.
وجإء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة،
““إانه Ÿن دواعي السسعإدة والسسرور،
وبلدكم الشسقيق يحتفل بعيده الوطني
اÛيد ،أان أاتوجه إا ¤سسموكم ومن
خÓلكم إا ¤الشسعب القطري الشسقيق،

بإسسم الشسعب ا÷زائري وأاصسإلة عن
نفسسي ،بأإحر التهإ Êوأاصسدق األمإ،Ê
داع -ي -إ اŸو ¤ع -ز وج -ل أان ي -ه -ب -ك -م
م -وف -ور الصس -ح -ة والسس-ع-إدة وال-ه-ن-إء،
ويحقق للشسعب القطري الشسقيق مإ
يصسبو إاليه من تقدم وازدهإر ورفعة““.
«هذا ،ول يفوتني ،بهذه اŸنإسسبة
اÛي - -دة ،أان أاشس - -ي - -د ب - -إŸسس - -ت- -وى
اŸت-م-ي-ز ال-ذي ب-ل-غ-ت-ه ال-عÓ-ق-إت بÚ
ب -ل -دي -ن -إ ،م -ؤوك -دا لسس -م-وك-م ح-رصس-ن-إ
الدائم والثإبت على العمل معكم من
أاج -ل ت -ط -وي -ره -إ والرت -ق -إء ب-ه-إ إا¤
مسس - -ت - -وي - -إت أارف - -ع Ãإ يسس- -ت- -ج- -يب
ل-ت-ط-ل-ع-إت شس-ع-ب-ي-نإ الشسقيق ،Úويعزز
التضسإمن والتكإمل ب Úدول منطقتنإ
العربية““ -يضسيف رئيسس ا÷مهورية.
وخ -ت -م ال -رئ -يسس ب -رق -ي-ة ال-ت-ه-ن-ئ-ة
بإلقول““ ،وإاذ أادعو الله العلي القدير
أان ي-ح-ي-ط-ك-م ب-رع-إي-ت-ه وكر Ëعونه،
ويد Ëعليكم أاردية الصسحة والعإفية
وسس -إب -غ ال -ه -ن -إء ،يسس -دد ع -ل -ى دروب
التوفيق خطإكم Ÿإ فيه خ Òورفعة
ب-ل-دك-م الشس-ق-ي-ق ،أارج-و أان ت-ت-فضسلوا،
سس -م -و األم -ر وأاخ -ي ال -ع -زي -ز ب -ق-ب-ول
أاسسمى عبإرات موّدتي وتقديري““.

...نائب أم Òدولة قطر
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة تهنئة إا¤
نإئب أام Òدولة قطر عبد الله بن

حمد آال ثإÃ ،Êنإسسبة احتفإل بÓده
بعيدهإ الوطني ،جدد له فيهإ حرصس
ا÷زائر على ترسسيخ التعإون اŸثمر
ب Úالبلدين.
وجإء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة:
““إانه Ÿن دواعي سسروري أان أاتوجه
إاليكم وبلدكم الشسقيق يحتفل بعيده
ال -وط -ن -ي اÛي -د ،ب-أإخ-لصس ال-ت-ه-إÊ
وأاطيب التمنيإت ،راجيإ من اŸو¤
العلي القدير اأن يد Ëعليكم موفور
الصسحة والعإفية وأان يحقق للشسعب
القطري الشسقيق مإ يتطلع إاليه من
تقدم وازدهإر““.
وت -إب -ع رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ق-إئ:Ó-
““هذا وأاغتنم هذه اŸنإسسبة السسعيدة
ألج -دد ل -ك -م ح -رصس -ن -إ ال -دائ -م ع-ل-ى
ت -رسس -ي -خ ع Ó-ق -إت ال -ت -ع-إون اŸث-م-ر
ال -ق -إئ-م-ة ب Úب-ل-دي-ن-إ وت-وط-ي-ده-إ ‘
ع- -دي- -د اÛإلت وال- -دف- -ع ب -ه -إ إا¤
اŸراتب العليإ Ÿإ فيه صسإلح شسعبينإ
الشسقيق.““Ú

...ونظÒه ألنيجري
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئة إا¤
ن- -ظÒه ال- -ن -ي -ج -ري ﬁم -د إايسس -وف -و
Ãن -إسس -ب -ة اح -ت -ف -إل ب Ó-ده ب -ع -ي-ده-إ
الوطني ،أاكد فيهإ بإŸنإسسبة عزمه
ال- -ع -م -ل م -ع -ه ع -ل -ى ت -ع -زي -ز أاواصس -ر
الصس- -داق- -ة وال- -ت- -ع- -إون ال- -ت- -ي Œم -ع

البلدين.
وجإء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة،
““يسس -ر ،Êغ-إي-ة السس-رور ،وج-م-ه-وري-ة
ال -ن -ي -ج -ر الشس-ق-ي-ق-ة –ت-ف-ل ب-ع-ي-ده-إ
الوطني الثإمن واÿمسس Úأان أاتوجه
إاليكم ،بإسسم ا÷زائر شسعبإ وحكومة
وأاصس -إل -ة ع -ن ن -فسس-ي ،ب-أإح-ر ال-ت-ه-إÊ
مقرونة بخإلصس “نيإتي لكم Ãوفور
الصس -ح -ة والسس-ع-إدة ،وب-إط-راد ال-رق-ي
والزدهإر للشسعب النيجري الشسقيق““.
وأاضسإف رئيسس ا÷مهورية““ ،هذا،
وي-روق-ن-ي ،ب-ه-ذه اŸن-إسس-بة السسعيدة،
أان أاعرب لكم عن ارتيإحي ÷ودة
أاواصسر الصسداقة والتضسإمن والتعإون
العريقة التي Œمع بلدينإ ،وأاؤوكد لكم
أاكيد عزمي على العمل معكم على
ت-ع-زي-زه-إ وت-وسس-ي-ع-ه-إ ب-غ-ي-ة م-واصس-لة
“ت Úوتعميق تعإوننإ الثنإئي خدمة
Ÿصسلحة شسعبينإ““.
وخ-ت-م ال-رئ-يسس رسس-إل-ت-ه ب-إلقول،
““ك -م -إ اأغ -ت -ن-م ه-ذه السس-إن-ح-ة لأن-وه
ب - -ت - -واف - -ق اŸواق - -ف ب Úا÷زائ - -ر
وال- -ن- -ي- -ج- -ر ح- -ول ك -إف -ة ال -قضس -إي -إ
الإقليمية والدولية ﬁل اهتمإمنإ،
واأوؤك-د ل-ك-م ح-رصس-ي ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
تشس- -إورن- -إ م- -ن اأج -ل ب -ل -وغ اأه -داف
السس-ل-م والسس-ت-ق-رار وال-ت-ن-م-ي-ة ال-تي
نصس ع- -ل- -ي -ه -إ ال -ع -ق -د ال -ت -إأسس -يسس -ي
ل –Ó-إد الإف -ري -ق -ي ذلك ال -ط -م-وح
اŸشسروع لقإرتنإ““.

يقوم بزيارته إ ¤إ÷زإئر

سسÓل يسستقبل أŸارشسال ألليبي خليفة حفÎ

لول عبد إŸالك سسÓل،
إسستقبل إلوزير إ أ
أإمسس ،ب-ا÷زإئ-ر إل-ع-اصس-م-ة ،إŸارشس-ال إل-ل-يبي
خليفة حف ‘ ،Îإطار إلزيارة إلتي يقوم بها
إ ¤إ÷زإئ -ر ،ب -حسسب م -ا أإك -ده ب -ي-ان Ÿصس-ال-ح
لول.
إلوزير إ أ
أاوضس- -ح ذات اŸصس- -در ،أان ““ال -ل -ق -إء ق -د “ح -ور
بشسكل أاسسإسسي حول تطورات الوضسع ‘ ليبيإ وآافإق
تسسوية األزمة وعودة السستقرار والسسلم واألمن ‘
إاطإر وحدة وسسيإدة ليبيإ““.
كمإ ” التذك ÒخÓل هذا اللقإء ،بأإن ““اÿيإر
الوحيد يبقى ا◊ل السسيإسسي القإئم على ا◊وار
الشسإمل ب Úالليبي ÚواŸصسإ◊ة الوطنية وهو مإ
تسس -ع -ى إال -ي -ه ا÷زائ -ر م -ع ج -م -ي -ع أاط-راف األزم-ة
الليبية““.
وق- -د ج- -رى ال- -ل- -ق- -إء ب- -حضس- -ور وزي- -ر الشس- -ؤوون
اŸغ- -إرب -ي -ة وال–إد اإلف -ري -ق -ي وج -إم -ع -ة ال -دول
العربية عبد القإدر مسسإهل.

...ويسستقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـ ـ ـن طـ ـ ـ ـ ـ ـرف مسساهـ ـ ـ ـ ـ ـل

ل–اد
–ادث وزير إلشسؤوون إŸغاربية وإ إ
لف -ري -ق -ي وج -ام-ع-ة إل-دول إل-ع-رب-ي-ة ع-ب-د
إ إ
إلقادر مسساهل ،أإمسس ،با÷زإئر ،مع إŸارشسال
خ- -ل- -ي- -ف- -ة ح- -ف ،Îإل- -ذي ي- -ج- -ري زي -ارة إ¤
إ÷زإئر.
ت - -ن - -إولت اÙإدث - -إت ““مسس- -ت- -ج- -دات ال- -وضس- -ع
السس -ي -إسس -ي واألم -ن -ي ‘ ل -ي -ب -ي -إ والسس -ب -ل ال-ك-ف-ي-ل-ة

بإسستتبإب األمن واإلسستقرار ‘ البÓد ‘ أاقرب
اآلجإل““.
واغ- -ت- -ن- -م مسس -إه -ل ه -ذه اŸن -إسس -ب -ة ،ل -ل -ت -ذكÒ
““ب-إ÷ه-ود ال-ت-ي م-إف-ت-ئت ت-ب-ذل-ه-إ ا÷زائ-ر لتشسجيع
األطراف الليبية على بلوغ اتفإق توافقي لتسسوية
األزمة الليبية““.
و‘ ه - -ذا السس - -ي- -إق ،ج- -دد م- -وق- -ف ا÷زائ- -ر

““الثإبت““ اŸوؤيد ◊ل سسيإسسي للنزاع ‘ ليبيإ ‘
اإط -إر ““ت -ط -ب -ي -ق الت -ف -إق السس -ي -إسس -ي اÈŸم بÚ
الأطراف الليبية بتإريخ  ١7ديسسم ٢٠١5 Èمن
خÓل حوار شسإمل مإ ب Úالليبي ÚواŸصسإ◊ة
الوطنية للحفإظ على الوحدة والسسÓمة الÎابية
لليبيإ وسسيإدتهإ وانسسجإمهإ الوطني ووضسع حّد
نهإئي لÓأزمة““.

أإع - -ل - -ن وزي - -ر إلشس - -ؤوون إŸغ- -ارب- -ي- -ة
لف -ري -ق -ي وج -ام-ع-ة إل-دول
وإل–اد إ إ
إل-ع-رب-ي-ة ع-ب-د إل-ق-ادر مسس-اه-ل ،أإمسس،
ب -ا÷زإئ -ر ،أإن -ه سس-ي-ت-م خÓ-ل إج-ت-م-اع
إل -دورة  18ل-ل-ج-ن-ة إŸشسÎك-ة إلكÈى
إ÷زإئرية  -إŸوريتانية ،إلتوقيع على
 14إتفاقية تعاون ثنائية ‘ ﬂتلف
إÛالت.
صس -رح مسس -إه -ل ل-لصس-ح-إف-ة ع-ل-ى ه-إمشس
ترؤوسسه ÷نة اŸتإبعة ا÷زائرية اŸوريتإنية
برفقة الوزيرة اŸنتدبة لدى وزير الشسؤوون
اÿإرج- -ي- -ة وال -ت -ع -إون اŸك -ل -ف -ة ب -إلشس -ؤوون
اŸغإربية واإلفريقية واŸوريتإني Úبإÿإرج
خ -دي -ج -ة أام -ب -إرك ف -إل أان -ه ““سس -ي -ت-م خÓ-ل
اجتمإع الدورة  ١٨للجنة التعإون اŸشسÎكة
بإ÷زائر ،التوقيع على  ١4اتفإقية تعإون
ث- -ن- -إئ- -ي -ة تشس -م -ل ع -دة ›إلت ك -إل -ع -دال -ة
والتكوين اŸهني والصسحة والتجإرة وعدة
قطإعإت اقتصسإدية تهم البلدين““.
وكشسف مسسإهل ،أانه ““سسيتم للمرة األو¤
اÿروج ب -ورق -ة ط -ري -ق ت -قÎح ع-ل-ى ال-وزي-ر
األول عبد اŸإلك سسÓل ونظÒه اŸوريتإÊ
ي -ح-ي-ى ول-د ح-م-دي-ن ،ب-إع-ت-ب-إره-م-إ رئ-يسس-ي
اللجنة ،لتنفيذ مإ ” التفإق عليه““.
وأابرز أانه تطرق مع الوزيرة اŸوريتإنية
‘ ه - - -ذا الج - - -ت - - -م- - -إع
التحضسÒي لنعقإد ÷نة
ال - -ت - -ع - -إون ال- -كÈى ،إا¤
““ت- -ع- -زي- -ز ال- -ت- -ع -إون م -ع
م -وري-ت-إن-ي-إ الشس-ق-ي-ق-ة ‘
›إلت Á ⁄سس - - - - -ه- - - - -إ
ال -ت -ع -إون إا ¤ح -د اآلن““،
إا ¤جإنب ““األوضسإع ‘
Óراء بÚ
اŸن -ط -ق -ة ،ح-يث سس-ج-ل ت-ط-إب-ق ل -آ
الطرف.““Ú
وب - -ع - -د أان ذك- -ر ال- -وزي- -ر أان ال- -عÓ- -ق- -إت
ا÷زائرية  -اŸوريتإنية ““متميزة و‡تإزة““،
أاشسإر ا““ ¤اهتمإم رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة وشسقيقه الرئيسس اŸوريتإÊ
ﬁمد ولد عبد العزيز ÷عل هذه العÓقة
مثإل ‘ بنإء اŸغرب العربي انطÓقإ من
التعإون الثنإئي““.
وجدد مسسإهل التأإكيد على ““وجود تنسسيق
وتعإون أامني ب Úا÷زائر وموريتإنيإ وتبإدل
ال- -زي- -إرات ع- -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل اŸؤوسسسس -إت
اŸه -ت -م -ة Ãك -إف -ح -ة اإلره -إب وا÷رÁة““،
مؤوكدا على ضسرورة وجود هذا التعإون ““ألننإ
 ك -م -إ ق -إل  -ن -ع -يشس ‘ م -ن -ط -ق -ة ت -ع-رفاضسطرابإت وجرÁة منظمة وتهديدات““.
وخلصس إا ¤القول ،إان ““ا÷زائر مرتإحة
Ÿسس -ت -وى ال -ت -نسس-ي-ق األم-ن-ي م-ع م-وري-ت-إن-ي-إ
وال -تشس -إور السس -ي -إسس -ي ،خ-إصس-ة ون-ح-ن ع-ل-ى
أاب -واب ال -ق -م-ة ال-ق-إدم-ة ل–Ó-إد اإلف-ري-ق-ي
وك- - -ذلك ‘ ال - -ت - -ع - -إون ‘ ›إلت أاخ - -رى
كإلقتصسإد““.
من جإنبهإ أاوضسحت الوزيرة اŸوريتإنية،
أان العÓقإت مع ا÷زائر ““تإريخية ،أاخوية
وجيدة““ ،مؤوكدة أانه ” ““تسسهيل كل األمور
لتوقيع اتفإقيإت جديدة ‘ ›إلت مهمة

للتعإون““ ب Úالبلدين.

ألدورة  12للجنة أŸتابعة :ألرتقاء بالتعاون
ألثنائي إأ ¤مسستوى أإلرأدة ألسسياسسية
أاك- -د وزي -ر الشس -ؤوون اŸغ -إرب -ي -ة وال–إد
اإلفريقي وجإمعة الدول العربية عبد القإدر
مسسإهل ،أامسس ،بإ÷زائر العإصسمة ،تطلع
ا÷زائ -ر ل Ó-رت -ق -إء ب -إل -ت -ع-إون ال-ث-ن-إئ-ي م-ع
لرادة السس-ي-إسس-ي-ة
م -وري-ت-إن-ي-إ ““إا ¤مسس-ت-وى ا إ
وإامكإنإت البلدين““.
صسرح مسسإهل خÓل ترؤوسسه الدورة ١٢
ل -ل -ج -ن -ة اŸت -إب-ع-ة ا÷زائ-ري-ة اŸوري-ت-إن-ي-ة،
برفقة الوزيرة اŸنتدبة لدى وزير الشسؤوون
اÿإرج- -ي- -ة وال -ت -ع -إون اŸك -ل -ف -ة ب -إلشس -ؤوون
اŸغإربية واإلفريقية واŸوريتإني Úبإÿإرج
خ -دي -ج -ة أام -ب -إرك ف-إل““ ،ن-ت-ط-ل-ع أان ي-رق-ى
مسستوى التعإون مع موريتإنيإ إا ¤مسستوى
لمكإنإت التي
اإلرادة السسيإسسية للبلدين وا إ
يزخران بهإ““.
وذكر أان هذا الجتمإع ““يعكسس حرصس
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
والرئيسس اŸوريتإﬁ Êمد ولد عبد العزيز
ع-ل-ى ال-ت-واصس-ل وال-ت-نسس-ي-ق وال-تشس-إور لتعزيز
ال-ت-ع-إون وإاج-راء ت-ق-ي-ي-م م-وضس-وع-ي وشس-إمل
ل -ت -حضس Òأارضس -ي -ة م -ت -ي -ن -ة
وب -ل -ورة ك -ل اŸل -ف-إت ال-ت-ي
سستطرح ‘ اجتمإع الدورة
ل- -ل -ج -ن -ة ال -ت -ع -إون
١٨
ا÷زائ -ري -ة -اŸوري -ت -إن -ي-ة
واÿروج ب-ت-وصس-ي-إت ق-إب-ل-ة
ل -ل -ت-ن-ف-ي-ذ ومشس-إري-ع ت-خ-دم
مصسإلح البلدين““.
وأاوضسح مسسإهل ،أان التعإون ب Úالبلدين
““يبعث على التفإؤول““ ،مؤوكدا أانه ” ““تنفيذ
م-ع-ظ-م ال-ت-وصس-ي-إت““ اŸن-ب-ثقة عن الجتمإع
لضسإفة
األخ Òللجنة التعإون ب Úالبلدين ،بإ إ
 كمإ قإل ““ -تبإدل الزيإرات““.لمني بÚ
وبهذه اŸنإسسبة ،نوه بإلتعإون ا أ
ال -ب -ل -دي -ن ““‘ ﬂت -ل-ف ج-وان-ب-ه م-ن ت-ك-وي-ن
وت- -ب- -إدل اŸع -ل -وم -إت م -ن أاج -ل م -ك -إف -ح -ة
اإلرهإب وا÷رÁة اŸنظمة““.
كمإ أاشسإد الوزير Ãسستوى التعإون الثنإئي
‘ ق- -ط- -إع اŸوارد ال -بشس -ري -ة ال -ذي ““ق -ط -ع
أاشسواطإ معتÈة تبعث على الرتيإح““ ،مشسÒا
إا ¤ضسرورة ““توسسيعه ‘ اŸسستقبل القريب
ل -يشس -م -ل ك -ل اÛإلت ،ك -إلصس -ي-د ال-ب-ح-ري
لعÓم
والفÓحة الصسحراوية وتكنولوجيإت ا إ
والتصسإل““.
بدورهإ ،اعتÈت خديجة أامبإرك فإل،
أان اجتمإع اليوم ““ﬁطة هإمة لتقييم مسسإر
التعإون ب Úالبلدين ودفعه خدمة للمصسإلح
اŸشسÎكة للبلدين وتعزيز مسسإر التكإمل ‘
إاطإر ا–إد دول اŸغرب العربي““.
وبعد اأن اأبرزت اأن هذا التعإون ““حقق
مكإسسب كثÒة““ ،اأكدت ““حرصس““ موريتإنيإ
على ““تعزيز عÓقإت التعإون مع ا÷زائر
‘ ك - -ل اÛإلت واإن ك - -إنت ال- -وضس- -ع- -ي- -ة
ال- -راه- -ن- -ة ل ت- -ع- -كسس ك -إم -ل الإم -ك -إن -إت
والقدرات اŸتإحة““.

مسساهل :تنسسيق أأمني
حول ﬁاربة أإلرهاب
ب Úأ÷زأئر وموريتانيا

تصسويـب
سسقط سسهو اسسم الصسحفية براهمية مسسعودة من موضسوع «ملتقى
األمن والسسلم بإفريقيإ» الصسإدر ‘ عدد أامسس األحد  ١٨ديسسمÈ
( ٢٠١٦صس  . )٣فمعذرة للزميلة والقراء.

»æWh

أ’ثنين  1٩ديسضمبر  ٢٠1٦م
ألموأفق لـ  1٩ربيع أأ’ول  1٤3٨هـ

لمن وألسشلم ‘ إأفريقيا يختتم أليوم
ملتقى أ أ

على إافريقيا إادارة شسؤوونها بنفسسها دون اتكالية
لمنية ألضشيقة
لرهاب بعيدأ عن ألنظرة أ أ
ﬁاربة أ إ
لمن ‘ إأفريقيا ،ألذي تنظمه وزأرة
لخ Òمن أŸلتقى ألرأبع رفيع أŸسشتوى حول ألسشلم وأ أ
تتوأصشل بوهرأن ،أششغال أليوم ألثالث وأ أ
لششكالت
لفريقية وخÈأء و‡ثل Úلهيئات إأقليمية وأ‡ية ،لبحث عديد أŸسشائل وأ إ
ألششؤوون أÿارجيةÃ ،ششاركة عدد من ألدول أ إ
لعمال أŸنجزة ‘ إأطار Œسشيد ألتوصشيات أŸنبثقة عن أعمال ألدورة ألسشابقة.
أŸطروحة على ألصشعيد ألقاري ،إأ ¤جانب تقييم أ أ

وهران :براهمية مسسعودة

أŸل -ت -ق -ى ،أل -ذي ج -رى ي -وم ألسض -بت ‘ ج -لسض -ة
مغلقة حول «إأسضكات أأ’سضلحة مع حلول :٢٠٢٠
عرضص حال حول دور ألفاعل ÚألدوليÃ Úا فيهم
أأ’· أŸتحدة» ،تناول ‘ يومه ألثا Êطائفة من
أŸسضائل أŸتصضلة بـ «ألشضرأكة ب› Úلسص ألسضلم
·Ó
وأأ’م -ن ل –Ó-اد أإ’ف -ري -ق-ي و›لسص أأ’م-ن ل -أ
أŸتحدة :أجندة عمل أŸؤوسضسضت »Úوكذأ مسضأالة
«“وي- -ل ع- -م- -ل -ي -ات دع -م ألسض -ل -م وأأ’م -ن ل –Ó-اد
أ’فريقي».
ت -رأسص أ÷لسض -ة أأ’و ¤أل -ت -ي خّصض -صضت ل-ت-ق-ي-ي-م
ألشض -رأك -ة ب› Úلسض -ي ألسض -ل -م وأأ’م -ن أإ’ف -ري -ق -ي
وأأ’‡ي وكذأ ألقضضايا أأ’سضاسضية أŸطروحة على
مسض - -ت - -وى أÛلسض ،Úوزي - -ر ألشض - -ؤوون أÿارج - -ي- -ة
أأ’ن- -غ- -و‹ ج- -ورج شض- -ي- -ك- -وت -يÃ ،شض -ارك -ة ك -ل م -ن
أÓŸح -ظ أل -دأئ -م ل –Ó-اد أإ’ف -ري -ق-ي ل-دى أأ’·
أŸت -ح -دة أن -ط -ون -ي -و ت -ي -ت -ي ،ورئ-يسص م-ك-تب أأ’·
أŸت- -ح- -دة ب -اإ’–اد أإ’ف -ري -ق -ي وأŸم -ث -ل أÿاصص
للمنظمة أأ’‡ية على مسضتوى أإ’–اد أإ’فريقي
ه- -اي- -ل م -ون -كÒي -وسص ،ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤م -دأخ Ó-ت
–Óاد أإ’فريقي.
للممثل ÚوأŸبعوث Úأÿاصض Úل إ
أما أ÷لسضة ألثانية فتطرقت إأ ¤مسضأالة “ويل
–Óاد أإ’ف-ري-قي
ع-م-ل-ي-ات ح-ف-ظ ألسض-ل-م وأأ’م-ن ل -إ
أŸن- -ف- -ذة ب- -ال- -ت- -نسض -ي -ق م -ع ›لسص أأ’م -ن أل -دو‹
ويÎأسض -ه -ا رئ -يسص م-ك-تب أأ’· أŸت-ح-دة ب-اإ’–اد
أإ’ف -ري -ق -ي ه-اي-ل م-ون-كÒي-وسصÃ ،شض-ارك-ة ك-ل م-ن
أŸم -ث-ل أل-دأئ-م أ’ث-ي-وب-ي-ا ب-اأ’· أŸت-ح-دة ت-ي-ك-ي-دأ
آأليمو ،وأŸديرة ألعامة بوزأرة أÿارجية ألسضويدية
أنيسضÎوم آأنا كارين ،باإ’ضضافة إأ ¤نائب أأ’مÚ
أل- -ع- -ام Ûلسص ألسض -ل -م وأأ’م -ن أإ’ف -ري -ق -ي أدم -ور
كامبودزي.

حلول اŸشساكل اإلفريقية ‘ إاطار
مقاربة شساملة
يأاتي هذأ أŸلتقى ألدو‹ أإ’فريقي ليÈهن مرة
أخ-رى ،ع-ل-ى م-وق-ف-ه أل-ث-ابت Ãط-ال-ب-ة أÛم-وع-ة
ألدولية بضضرورة منح ألقارة مقعدين دأئم‘ Ú
›لسص أأ’من ،إأ ¤جانب ثÓثة مقاعد إأضضافية غÒ
دأئ -م -ة م -ع ج -م -ي -ع ألصضÓ-ح-ي-اتÃ ،ا ‘ ذلك ح-ق
ألنقضص (فيتو) ،وهو ألتحدي ألك Èألذي ينظر إأليه
بنوع من ألتحفظ لدى لوبيهات رأفضضة لهذأ ألطرح
ألذي من أŸمكن Œسضيده ،بحسضب مفوضضية أأ’من
وألسضلم ،إأن ” «Œاوز أÓÿفات ألبينية».
ع- -ل- -ى ه- -ذأ أأ’سض -اسص ،دعت م -ف -وضض -ي -ة أأ’م -ن
وألسض -ل-م ،أÛت-م-ع أعضض-اءه-ا ب-وه-رأن ،إأ ¤ت-ق-وي-ة

أŸوق- -ف أأ’ف -ري -ق -ي وت -ع -زي -ز أل -ت -ع -اون ب Úأأ’·
أŸتحدة وأ’–اد أإ’فريقي ،مشضّددين ‘ ألوقت
ذأته على ضضرورة أن تتحدث إأفريقيا بصضوت وأحد
‘ أŸي- -دأن ،م- -ع وج -وب أن ت -ك -ون ه -ن -اك ح -ل -ول
إأف -ري -ق-ي-ة ل-ل-مشض-اك-ل أإ’ف-ري-ق-ي-ة ‘ ،إأط-ار م-ق-ارب-ة
شضاملة وتشضاورية“ ،ر بالضضرورة نحو أعتماد آأليات
وقائية متعددة أأ’بعاد.
وه -و م -ا أن -ط -ل -ق م -ن -ه ﬁاف -ظ ›لسص ألسض-ل-م
وأأ’من باإ’–اد أإ’فريقي ،إأسضماعيل شضرقي ،ألذي
ت-وّصض-ل إأ« ¤ق-ن-اع-ة ب-اسض-ت-ح-ال-ة أل-ت-ع-امل أأ’مني أو
ألعسضكري أÙضص مع هذه أŸسضأالة ،من دون إأدرأج
أ÷انب أ’قتصضادي وألتنموي وتعزيز ألدÁقرأطية
وأحÎأم كل مكونات أÛتمعات أإ’فريقية على
أختÓفها ،سضوأء ‘ بناء أإ’قتصضادأت ألوطنية أو
أإ’سضهام ‘ ألتنمية أو ‘ بناء ألدÁقرأطية».
وأوضضح أÙافظ أإ’فريقي ،أن «أحسضن طريقة
للتعامل مع بؤور ألتوتر هي ألوقاية بكل أبعادها
أŸتعلقة أسضاسضا بحقوق أإ’نسضان أو ميكانيزمات
أإ’نذأر أŸبكر وغÒها» ،مشضÒأ إأ ¤أن أŸشضاركÚ
خ Ó-ل ه -ذأ أŸل -ت -ق -ى ،سض -ي -ق-دم-ون تصض-ور ك-ل م-ن
أإ’–اد أإ’فريقي ومنظمة أأ’· أŸتحدة وكذأ
ج -ام -ع -ة أل -دول أل -ع-رب-ي-ة وأإ’–اد أأ’وروب-ي ب-ه-ذأ
أÿصضوصص.
وأع -ت Èوزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشض-ؤوون أÿارج-ي-ة
وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة ،أن «هذأ ألتحرك
وه- -ذه أŸق- -ارب- -ة ألشض- -ام -ل -ة تصضب “ام -ا ‘ ق -لب
أل -دب -ل -وم -اسض -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة» ،خ-اصض-ة وأن أ÷زأئ-ر
«ظلت دأئما حريصضة» ،منذ إأنشضاء منظمة ألوحدة
أإ’فريقية ( ،)1٩٦3على أن تكرسص أأ’· أŸتحدة
كل أأ’هدأف وأŸوأقف ألتي كانت تتخذ ‘ إأطار
هذه أŸنظمة ألقارية.
وقال وزير ألدولة مؤوّكدأ أن ألهدف أأ’سضاسضي

من هذأ أŸلتقى هو أو’ «إأسضماع صضوت إأفريقيا ‘
أعمال ومناقشضات وقرأرأت ›لسص أأ’من ألدو‹»،
مشضÒأ أّنه ومن خÓل «مسضار وهرأن للسضلم وأأ’من
‘ إأفريقيا» ،أفلحنا ‘ إأنشضاء أÛموعة أإ’فريقية
«ألف  »3وألتي تشضغل منصضب ألعضضو غ Òألدأئم
Ãجلسص أأ’من ألدو‹.
وأشضار إأ ¤أن هذه أآ’لية أصضبحت “ّثل بحق
ألقارة أإ’فريقية وليسص فقط هذه ألدول ،مشضيدأ
بالتعاون أ’سضÎأتيجي ب Úألدول أإ’فريقية ألثÓث
‘ ›لسص أأ’من ألدو‹ ومسضاعيها أ÷ادة إ’يصضال
ك -ل-م-ة إأف-ري-ق-ي-ا وأل-ت-أاث Òب-ه-دف أن ت-ق-ب-ل وت-ك-رسص
أŸوأقف أإ’فريقية ‘ ›لسص أأ’من.

التجربة ا÷زائرية مرجعية
م -ن ج -ان -ب -ه أع -ت Èن-ائب أأ’م Úأل-ع-ام ÷ام-ع-ة
ألدول ألعربية أحمد بن حلي ‘ ،تصضريح له على
أل -ه -امشص ،أن م -ل -ت -ق -ى وه -رأن ل -لسض -ل -م وأأ’م -ن ‘
إأفريقيا «أصضبح أحد أŸعا ⁄ألهامة ‘ أللقاءأت
أل- -دول- -ي -ة أÿاصض -ة ب -اأ’م -ن وألسض -ل -م ‘ إأف -ري -ق -ي -ا
وألعا.»⁄
ون ّ-وه ه-ن-ا بـ «أل-ت-ج-رب-ة ألÌي-ة» أل-ت-ي أك-تسض-ب-ت-ه-ا
أ÷زأئ -ر ‘ مسض -ار «أŸصض -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة وأل-وئ-ام
أŸد ،»Êألتي يعد رئيسص أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،أح -د ﬁرك -ي -ه -ا .دأع-ي-ا إأ ¤ضض-رورة
أ’سضتفادة من ألتجربة أ÷زأئرية ‘ ›ال تكريسص
ألسضلم وأأ’من.
ك -م -ا أسض -ت-غ-ل أل-ف-رصض-ة ل-يشض-ي-د ب-ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة
أ÷زأئ -ري -ة أل -نشض -ط -ة ودوره -ا أل-ب-ارز ‘ أÙاف-ل
ألدولية و‘ ألوسضاطات ،وهي “ثل «خÈة ’بد من
أ’سضتفادة منها على أŸسضتوى ألقاري وألدو‹»،
بحسضب نفسص أŸتحّدث.

جهود الدبلوماسسية ا÷زائرية ‘ عÓج األزمات

براهمية مسسعودة
’م Úألعام أŸسضاعد أŸعني بعمليات
قد أّكد أ أ
’· أŸت-ح-دة ،ه-ر‘ ’دسض-وسص،
ح -ف -ظ ألسض-ل-م ب-ا أ
’ه-م-ي-ة أل-ب-ال-غ-ة» أل-ت-ي ي-ح-ظ-ى ب-ه-ا مسضار
ع-ل-ى «أ أ
’من ‘ إأفريقيا ‘ ›ال تعزيز
وهرأن للسضلم وأ أ
’فريقي.
’–اد أ إ
’· أŸتحدة وأ إ
ألشضرأكة ب Úأ أ
’· أŸتحدة ‘
وقال ’دسضوسص‡ ،ث Óلهيئة أ أ
أŸلتقى« ،لدينا ألكث Òلنقوم به معاً بعد أŸسضار

’ن ،خاصضة وأنه من
أŸشضÎك ألذي قضضيناه ◊د أ آ
’ل -ي -ات أŸث -ل -ى»
شض- -أان ه- -ذه ألشض- -رأك- -ة إأي -ج -اد «أ آ
لعمليات حفظ ألسضلم وتذليل ألعقبات ألتي Áكن
أن توأجهها.
م -ن ج -ان -ب -ه ق-ال ب-ن ح-ل-ي ،إأن أل-ع-ا ⁄أل-ع-رب-ي
ينتظر ألكث Òمن رئاسضة أ÷زأئر Ûلسص وزرأء
أÿارجية ألعرب ،أبتدأء من شضهر مارسص أŸقبل،
خاصضة وأن جميع بلدأننا ألعربية تتقاسضم نفسص
أل -ه -م-وم وأ’نشض-غ-ا’ت ،ع-ل-ى غ-رأر م-ا ي-ح-دث ‘
سضوريا وليبيا وغÒهما».
وت- -وّق- -ع ن- -فسص أŸسض- -ؤوول أن ت- -ل- -عب أ÷زأئ -ر،
برئاسضتها Ûلسص وزرأء أÿارجية ألعرب ،دورأ
ب -ارزأ ‘ ت -وح -ي -د أŸوق -ف أل -ع-رب-ي وت-ف-ع-ي-ل دور
جامعة ألدول ألعربية ومقاربة وجهات ألنظر إأزأء
Óم-ة أل-ع-رب-ي-ة
أل -ع -دي-د م-ن أŸسض-ائ-ل أ÷وه-ري-ة ل -أ
وخارجها».

وأسض- -ت- -دل ب- -اŸن -اسض -ب -ة ،ب -ال -ت -ج -رب -ة أل -رأئ -دة
ل -ل -دي -ب -ل-وم-اسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ،ع-ل-ى رأسض-ه-ا رئ-يسص
أ÷م-ه-وري-ة ألسض-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة ،ألذي
أعتÈه «عميد ألديبلوماسضية عربيا وإأفريقيا وأحد
أŸرج -ع -ي -ات ‘ ه -ذأ أÛال ،ب -ا’سض -ت -ن-اد ل-رؤوأه
’زمات».
ألثاقبة ‘ حل ومعا÷ة ألقضضايا وأ أ
أم- -ا أل- -وزي- -رة أŸن- -ت -دب -ة أŸك -ل -ف -ة ب -الشض -ؤوون
’ثيوبيا ،هÒوت زÁان ،فقد أشضادت
أÿارجية أ
با÷هود ألتي يتم بذلها من خÓل ملتقى وهرأن
’من ‘ إأفريقيا.
للسضلم وأ أ
وق -الت ،إأّن ب -ل -ده -ا ي-ت-ج-ه ل-ت-ع-زي-ز «أل-عÓ-ق-ات
’خ -وي -ة» ب Úأ÷زأئ -ر وأث -ي -وب-ي-ا وأل-ع-م-ل بشض-ك-ل
أأ
’م- -ن أل- -ت- -ي ت -ه -م
مشضÎك ‘ قضض- -اي- -ا ألسض- -ل- -م وأ أ
ألطرف ،»Úوفق ذأت ألوزيرة أŸنتدبة ،مضضيفة أن
وفدأ من بÓدها سضيتوجه قريبا إأ ¤أ÷زأئر ‘
إأطار أشضغال أللجنة أıتلطة.

لعمامرة:

«التحذير األمريكي من السسفر إا ¤ا÷زائر» روتيني وبÒوقراطي
أّكد لعمامرة ،على هامشش أŸلتقى ،ألذي
تختتم أششغاله ،أليوم ،بوهرأن ،أن «ما حدث
‘ حلب هو أن ألدولة ألسشورية أسشتطاعت
أن تسشÎج- -ع سش- -ي -ادت -ه -ا وسش -ي -ط -رت -ه -ا ع -ل -ى
لم-ري-ك-ي م-ن
أŸدي -ن-ة» ،م-ن-ت-ق-دأ أل-ت-ح-ذي-ر أ أ
ألسش- -ف -ر إأ ¤أ÷زأئ -ر ،م -ع -تÈأ أن -ه روت -ي -ن -ي
وبÒوقرأطي.

براهمية مسسعودة
أوضضح لعمامرة ،معلقا على تصضريح بروكسضل،
ي
قائ« Óإأن ما يجري ‘ حلب ’ Áكن أن يقارن بأا ّ
مكان آأخر ‘ ألعا ،»⁄معتÈأ أن كÓما من هذأ
ألقبيل هو كÓم فارغ ’ يسضتدعي ألÎكيز عليه،

مسشلم من أدرأر:

خ -اصض -ة وأن أ÷زأئ -ر أب -ع -د م -ا ت -ك -ون إأ ¤أوضض -اع
توصضف بهذأ ألشضكل.
وأضض -اف ل -ع-م-ام-رة ،أن «أأ’شض-خ-اصص أل-ذي-ن ه-م
ورأء تصض -ري -ح ب -روكسض -ل ك -ان -وأ ي -ح-ل-م-ون ب-ان-تصض-ار
أإ’رهاب ‘ حلب و‘ أماكن أخرى ،أما وقد فشضل
أإ’ره- -اب ف -ه -م ي -ظ -ن -ون أن -ه ‡ك -ن أن ي -ن -ج -ح ‘
أ÷زأئر» ،دأعيا إأ ¤عدم إأيÓء أهمية Ÿثل هذه
ألتصضريحات.
ك- -م- -ا أع -ت Èل -ع -م -ام -رة ،أن –ذي -ر أÿارج -ي -ة
أأ’مريكية Ÿوأطنيها من ألسضفر إأ ¤أ÷زأئر هو
تقرير «روتيني» و»بÒوقرأطي» قائ ،Óإأن ألتحيÚ
أل-دوري ل-وث-ي-ق-ة «أل-ت-ح-ذي-ر أأ’م-ري-ك-ي م-ن ألسضفر»
أŸوج-ه ل-ل-م-وأط-ن Úأأ’م-ري-ك-ي ÚأŸدع-وين للسضفر
إأ ¤أ÷زأئ- - -ر ،أل- - -ذي نشض - -ر ‘  13ديسض-م ،Èع-لى

أŸوقع ألرسضمي لكتابة ألدولة أأ’مريكية ،تأاتي ‘
إأطار عمل بÒوقرأطي عادي يتمثل ‘ ›موعة
من ألتوصضيات ترفع من طرف أقسضام ألقنصضلية
أأ’مريكية إأ ¤أŸسضافرين.
’و ¤ألتي
وقال ،إأن أ÷زأئر كانت ألدولة أ أ
’رهاب ،وإأنّ بيانا
أنتصضرت أسضÎأتيجيا على أ إ
‡اث  Ó-ي -ت -ع -ل-ق ب-ب-اريسص ” ،م-ن خÓ-ل-ه ت-ق-دË
’مريكي Úإأ ¤فرنسضا
نصضيحة إأ ¤أŸسضافرين أ أ
بتفادي زيارة بعضص أŸناطق ‘ باريسص ،على
أعتبار أنها شضهدت أعما’ إأجرأمية وإأرهابية ‘
ألسضابق ،و»بالتا‹ ’ يجب أن نو‹ أهمية أكÌ
’ورأق ألروتينية ألبÒوقرأطية
من ألÓزم لهذه أ أ
أŸت -ك -ررة أل -ت -ي تصض -در ع -ن أل -قسض -م أل -ق-نصض-ل-ي
للو’يات أŸتحدة».
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ا÷زائر ‘ أاريحية لتسسي Òملف اŸهاجرين األفارقة
أوضش -حت وزي -رة أل -تضش -ام -ن أل-وط-ن-ي
لسشرة وقضشايا أŸرأة مونية مسشلم ،أن
وأ أ
أ÷زأئ -ر ‘ أري -ح -ي -ة ك -ام-ل-ة م-ن تسش-يÒ
لفارقة ،حيث وكانت
ملف أŸهاجرين أ أ
لع-ان-ات وأŸسش-اع-دأت
ولت -زأل ت -ق-دم أ إ
ل-ل-دول ألشش-ق-ي-ق-ة وألصشديقة ،مسشتمدة
ذلك م -ن م-ب-ادئ-ه-ا أل-دسش-ت-وري-ة وق-ي-م-ه-ا
أل -وط -ن -ي -ة وأل -تضش-ام-ن-ي-ة .ف-ه-ي ب-ذلك،
تسشاعد كل دول أ÷وأر بطريقة سشخية
جدأ ،معتÈة أن أ÷زأئر دولة أسشتقرأر
أل Ó- -ج - -ئ ،Úح - -يث ف - -رضشت أل- -ظ- -روف
ألعاŸية وألنزأعات أŸسشلحة وألفقر على
لفارقة أللجوء إأليها.
بعضش أ أ

أادرار :فا— عقيدي

تÎأسش ›لسش وزرأء أÿارجية ألعرب ششهر مارسش

أج -ت -م -ع ل -ع -م -ام-رة ع-ل-ى ه-امشش م-ل-ت-ق-ى
وه-رأن بشش-خصش-ي-ات دب-ل-وم-اسشية ” ،خÓلها
ت- -ن- -اول سش- -ب- -ل ت- -ع- -زي- -ز أل- -عÓ- -ق -ات ودع -م
ألشش- -رأك- -ات وأŸب- -ادرأت أل- -رأم -ي -ة إأ ¤دع -م
لف- -ري -ق -ي -ة أŸت -ع -ل -ق -ة Ãوأج -ه -ة
أ÷ه- -ود أ إ
لمنية أ÷ديدة.
ألتهديدأت أ أ

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

ألعدد
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قالت مسضلم خÓل زيارة ألعمل إأ ¤أدرأر،
إأن ألدولة وضضعت برنا›ا مكثفا مع ألهÓل
أأ’حمر أ÷زأئري للتكفل أأ’مثل باأ’فارقة،
ألذين يتنقلون بصضفة مسضتمرة ع Èكل و’يات
ي أحد منهم؛ ذلك
أ÷مهورية ،دون توقيف أ ّ
أن أ÷زأئر –Îم حقوق ألÓجئ .Úكما ”
تسضط Òبرنامج للتكفل ألصضحي بهم و“درسص
أطفالهم ومرأفقة ألنسضاء أ◊وأمل حتى بعد
وضضع حملهن.
وبخصضوصص أŸهاجرين ألنيجري Úألذين ”
ترحيلهم بطلب من دولتهم ،أوضضحت ألوزيرة
أن ألعملية “ت ‘ ظروف حسضنة ،حيث قامت
ألدولة بتسضخ Òوسضائل ألنقل لنقلهم وبالتا‹
فا÷زأئر وفرت للمهاجرين ﬂتلف ظروف
ألعيشص ألكر.Ë
‘ سضياق آأخر ،أكدت مسضلم أنه ’بد من
توجيه عناية كبÒة وخاصضة للتكفل بأاطفال
م -رضض -ى أل -ت -وح -د .وق -الت إأن م -ل -ف م-رضض-ى
أل -ت -وح-د م-ت-اب-ع م-ن ق-ب-ل رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة،
حيث يتم ألتكفل بهم صضحيا من طرف وزأرة
ألصض- -ح- -ة وب- -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع وزأرة أل -تضض -ام -ن
أل -وط -ن -ي ،أل -ت -ي ب -دوره -ا ت -ت-ك-ف-ل ب-اŸت-اب-ع-ة
ألبيدأغوجية وألتكوين .كما أوضضحت ألوزيرة
أن هذه ألشضريحة –تاج إأ ¤تأاط Òمتخصضصص
للتكفل بها.
ب - -خصض - -وصص ق - -ل- -ة أل- -ت- -أاط ÒأŸت- -خصضصص

أŸسضجل على مسضتوى أŸرأكز ألبيدأغوجية
أŸت -خصضصض -ة ،أوضض -حت أل -وزي -رة أن -ه سض -ي -ت-م
ت -دع -ي -م ذلك Ãخ-تصض Úم-ن و’ي-ات ألشض-م-ال
لسض -د أل -ع -ج -ز أŸسض -ج -ل ‘ و’ي -ات أ÷ن-وب،
معتÈة أن ألتوحد من ب Úأإ’عاقات ألتي هي
‘ تزأيد مسضتمر ‘ كل دول ألعا ،⁄بحسضب
أل -ت -ق -اري -ر ،ح -يث وضض -عت أل -دول أŸت -ق -دم-ة
ﬂططات وطنية على أعلى مسضتوى للتكفل
بهم.
وأوضضحت ألوزيرة ،أن أسضÎأتيجية ألقطاع
ت -نصص ع -ل -ى أسض -ت -ح -دأث م -رأك -ز م-ت-خصضصض-ة
Ÿرضضى ألتوحد ‘ كل ألو’يات ،دأعية أإ¤
ب- -ذل أŸزي- -د م- -ن أ÷ه- -د ،ب- -ال- -ت- -نسض -ي -ق م -ع
ألسض -ل -ط -ات أÙل -ي-ة ل-ت-وف Òظ-روف “درسص
جيدة Ãختلف أŸرأكز أŸتخصضصضة.
وخ Ó-ل زي -ارت -ه -ا أل-ت-ف-ق-دي-ة ل-و’ي-ة أدرأر،
شض -ددت أل -وزي -رة ع-ل-ى ضض-رورة ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل
أÓÿي -ا أ÷وأري -ة م -ن أج -ل أل-ق-ي-ام ب-إاحصض-اء
دقيق للفئات أŸعوزة وأÙتاجة على مسضتوى
أŸناطق ألنائية وأŸعزولة.
ودعت أل -وزي -رة م -ون -ي -ة مسض-ل-م أŸسض-ؤوولÚ
على وكالة ألتنمية أ’جتماعية وقطاع ألنشضاط
’جتماعي إأ ¤دعم ومرأفقة هذه ألشضريحة
باسضتمرأر.
ك -م -ا كشض -فت أل -وزي -رة ع-ن ب-رن-ام-ج خ-اصص
Ãناطق أ÷نوب ،يتمثل ‘ Œهيز أŸؤوسضسضات
وأŸدأرسص أŸت- -خصضصض -ة ب -أاج -ه -زة وم -ع -دأت
إألكÎونية حديثة للرفع من نسضبة ألتحصضيل،
إأضضافة إأ ¤برأمج خاصضة تسضتهدف أŸسضنÚ
وشضرأئح أجتماعية أخرى.

حقائق اŸيدان تسسقط اإلدعاءات الكاذبة
أدأنت أ÷زأئ- -ر ،ب- -ل- -ه- -ج- -ة شش- -دي- -دة،
أل- -ق- -رأءأت أÿب- -ي- -ث- -ة ل- -ت- -ع- -ام- -ل -ه -ا م -ع
لف -ارق -ة ،وأل -ت -ي أسش -ت -غ-لت
أل Ó-ج -ئ Úأ أ
ت -ق -اري -ر إأع Ó-م -ي -ة أسش -ت-ن-دت Ÿع-ط-ي-ات
م- -غ -ل -وط -ة سش -عت إأ ¤تشش -وي -ه أŸع -ام -ل -ة
ألÓ-ئ-ق-ة أل-ت-ي ق-دم-ها ألششعب أ÷زأئري
وألسشلطات لهذه ألفئة.

حمزة ﬁصسول
أأ’طرأف ألتي حاولت أ’صضطياد ‘ أŸياه
أل-ع-ك-رة ،م-ن خÓ-ل أسض-ت-غÓ-ل قضض-ي-ة إأنسض-انية
بشض - -ك - -ل م - -غ - -رضص ،أرأدت –ق - -ي- -ق ه- -دفÚ
أسضاسضي Úعلى حسضاب أ÷زأئر ،غ Òأن هذه
أل -ن -وأي -ا أŸب ّ-ي -ت -ة ل-ن ت-زي-د ع-ن ك-ون-ه-ا ›رد
فقاعات إأعÓمية ،أختفت سضريعا أمام حقيقة
أŸيدأن.
لقد رأت هذه أ÷هات ،ألتي تضضمر حقدأ
دفينا ‘ ،قضضية أŸهاجرين غ ÒألشضرعيÚ
أأ’فارقة وألذين منحوأ صضفة «ألÓجئ »Úبأامر
من أعلى سضلطات ألبÓد ،فرصضة لضضرب سضمعة
أ÷زأئر على ألصضعيدين ألدو‹ وأ÷هوي ،من
أللعب على وتر ألعنصضرية وألتعسضف وأإ’يقاع
بينها وب Úدول ألسضاحل أإ’فريقي على وجه
ألتحديد.
ورمت من خÓل ألسضرعة ألتي أبدتها ‘
أسض -ت -غÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ت-رح-ي-ل ألÓ-ج-ئ ،Úم-ط-ل-ع
ألشضهر أ÷اري ،إأ ¤ألبحث عن نفوذ وريادة ‘
أŸن-ط-ق-ة ب-اسض-ت-خ-دأم ج-اذب-ية عاطفية باهتة
–مل ‘ طياتها أهدأفا سضياسضية مغرضضة.
وسضرعان ما تهاوت هذه أ◊ملة أŸشضيدة
على أركان خاوية من أأ’كاذيب أŸضضللة ،أمام
ح-ق-ي-ق-ة أŸي-دأن م-ن ج-ه-ة ،وم-ك-ان-ة أ÷زأئ-ر
أل- -ت- -ي ’ Áك -ن أن ت -ع -وضص أو ت -ن -افسص ل -ع -دة
أعتبارأت.
وق -د أك -د ب -ي -ان وزأرة ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة
ألصض -ادر ،أمسص أأ’ول ،ت -ع -ام -ل ه -ي-ئ-ة أإ’غ-اث-ة
أإ’نسضانية أŸمثلة ‘ ألهÓل أأ’حمر ،بإانسضانية
ع -ال -ي -ة م -ع أل Ó-ج -ئ Úوتصض-رف ق-وأت أأ’م-ن

بÈودة م-ث-ال-ي-ة م-ع ألسض-ل-وك-ات أل-ع-ن-يفة لبعضص
هؤو’ء ،رغم أأ’ضضرأر أŸادية ألتي خلفوها ‘
ب -عضص أأ’ح -ي -اء ب -ال-ع-اصض-م-ة وضض-د م-ت-ط-وع-ي
ألهÓل أأ’حمر.
ومنذ وصضول ألقوأفل أأ’و ¤من ألÓجئÚ
أأ’فارقة ،سضنة  ،٢٠13فتحت أ÷زأئر أبوأبها
ل -ه-م وأسض-ت-ق-ب-ل-ت-ه-م أأ’ح-ي-اء ألشض-ع-ب-ي-ة وأŸدن
ألكÈى Ãعاملة حسضنة ،و–صضلوأ على صضفة
«ألÓجئ »Úبدل «أŸهاجرين غ Òألشضرعي،»Ú
م-رأع-اة ل-ل-ظ-روف أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’قتصضادية
ألتي يكابدونها ‘ بلدأنهم.
وأسضتقبلت أ÷زأئر رعايا من  ٦دول وأقعة
ج- -ن -وب ألصض -ح -رأء ،ون -ظ -مت دع -م ح -م Ó-ت
ترحيل لهم بطلب من حكوماتهم ،ورفضضت
أقÎأح -ات ه -ي -ئ -ات أإ’غ -اث -ة أل -دول -ي -ة ط -رق
أŸسضاعدة ألتي أقÎحتها عليها.
وطلبت من ألصضليب أأ’حمر ألدو‹ ،على
سض -ب-ي-ل أŸث-ال ،أن ي-ت-وج-ه ن-ح-و ه-ذه أل-ب-ل-دأن
وأل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل ت-ط-وع-ي ي-حّسض-ن م-ن أأ’وضضاع
أل -ت -ي دف -ع -ت -ه -م إأ ¤أل -ه -ج-رة ،ب-دل مسض-اع-دة
أ÷زأئر ألتي “لك كافة أإ’مكانات للتكفل
بهم على أكمل وجه.
وت -ع -ود أŸع -ام -ل -ة أ÷ي -دة ل -ل -ج-زأئ-ر Œاه
أأ’ف -ارق -ة ،إأ ¤ت -ق -ال -ي -د أÛت -م-ع أ÷زأئ-ري
وأل -وأجب أل -تضض-ام-ن-ي أل-ت-ي تضض-ع-ه ‘ أŸق-ام
أأ’ول م -ع ك -اف -ة أل -ب -ل -دأن أل -ت -ي “ر ب-أاوضض-اع
عصض- -ي- -ب- -ة ،ول- -ن يسض- -ت- -ط -ي -ع ط -رف م -ع -روف
باسضتثماره ألفاشضل ‘ كل ما يتوهم أنه قد
يخدشص مكانة أ÷زأئر ،أن ينال من عÓقتها
بدول تتبادل معها ألثقافة وألتاريخ وأŸاضضي
أŸشضÎك.
وما يحز ‘ ألنفوسص أŸريضضة ،هو أŸقام
أل -ذي ت -ب -وأت -ه أل -دب -ل -وم -اسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘
أŸن -ط -ق -ة ،م -ن خ Ó-ل ع-م-ل-ه-ا أل-دؤووب ع-ل-ى
صض-ن-اع-ة ألسض-ل-م وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ية ألشضرأكة
أ’قتصضادية أŸثمرة ألتي تعود بالفائدة على
شضعوب أŸنطقة.
وُي -خ -ط ُ-ئ م -ن ي -ع-ت-ق-د أن أل-دور أÙوري
ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر ‘ شض- -م -ال إأف -ري -ق -ي -ا وألسض -اح -ل
أإ’فريقي ،مرده نفوذ مصضطنع ،إأ‰ا مكانة
طبيعية لن تسضتطيع أية جهة أحتÓلها.
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مدير بريد ا÷زائر ،عبد الناصسر سسايح:

 20أالف طلب يوميا على البطاقة الذهبية ع ÈاألنÎنت
تراجع حجم الختÓسس إا ٨0 ¤مليون دج
كشسف اŸدير العام لÈيد ا÷زائر عبد الناصسر سسايح ،أامسس ،تسسجيل  20أالف طلب يوميا على البطاقة الذهبية عÈ
لمان والعملية وسستكون جاهزة للعمل بها
لعÓن عنها ،باعتبارها بطاقة سسحب ودفع إالكÎونية Œمع ب Úا أ
لنÎنت منذ ا إ
ا أ
لموال ‘ حسساباتهم ا÷ارية بكل
نهاية جانفي الداخل ع Èمكاتب الÈيد ،وبها يتم إاجراء ﬂتلف عمليات سسحب ودفع ا أ
أامام ،كونها تعمل بنظام «أاُ.أام »‘.اŸتعارف عليه دوليا وسسيتم التخلي عن البطاقات القدÁة تدريجيا.

سصعاد بوعبوشش

حول ضشياع وسشرقة الطرود.

–دث سش -اي -ح ،خ Ó-ل م -ن -ت -دى اÛاه -د،
بالتفصشيل عن البطاقة الذهبية ،التي “ثل
مكسشبا هاما للقطاع ،كونها تؤوسشسس لÓقتصشاد
اإلل -كÎو Êم -ن خ Ó-ل ال -ق -ي -ام ،ب -واسش-ط-ت-ه-ا،
Ãخ- -ت- -ل- -ف اŸع- -امÓ- -ت اŸال- -ي- -ة ،مششÒا أان
ﬁدودي- -ة ال -ذه -ب -ي -ة تصش -ل إا 50 ¤أال- -ف دج
للعملية الواحدة .وسشيتم توزيع بدايًة حوا‹ 5
آالف بطاقة وسشÒتفع الرقم مع نهاية 2017
إا 15 ¤مليون بطاقة .علما أان زبائن بريد
ا÷زائر يبلغ  20مليونا.
وأاوضشح سشايح ،أان اسشتعمال الذهبية تبقى
مسشأالة اختيارية للزبائن ،لكنه متفائل بتعميم
اسشتعمالها .داعيا كل التجار إا ¤التعامل بها،
على غرار اŸسشاحة التجارية الكبÒة «فاملي
شش- -وب» ،مششÒا إا ¤أان خصش- -م ال -رسش -وم ع -ل -ى
اسشتخدامها ل يتجاوز  350دج ‘ السشنت،Ú
وأان ك -ل ع -م-ل-ي-ة م-ال-ي-ة ت-ك-ون م-وث-وق-ة بسش-بب
متابعتها من طرف مركز اŸراقبة.
وبخصشوصس اŸوزعات اآللية ،قال سشايح إان
 900موزع تعمل من ب ،1200 Úوسشيتم Œديد
ال- -ب- -اق -ي لضش -م -ان أاحسش -ن خ -دم -ة ل -ل -زب -ائ -ن،
وسشنحرصس على جعل البطاقة الذهبية أاكÌ
عملية من خÓل التنسشيق مع ›موعة البنوك
واŸؤوسشسشات اŸالية .كما ” تنصشيب أاك Ìمن
 500ق- -ابضس م- -ا‹ ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸك -اتب
الÈي-دي-ة ل-لسش-ه-ر ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة ط-لبات الزبائن،
ومن ثم سشيتم Œاوز مششكل السشيولة ع3700 È
مكتب ،غ Òأانه  ⁄يتوقع القضشاء على مششهد
ال-ط-واب Òألن ذلك ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-ق-ل-ي-ة ا÷زائ-ري
الذي يريد أامواله على الثامنة صشباحا.
فيما تعلق بالنقاط الÈيدية ا÷وارية على
مسشتوى اŸسشتششفيات أاو الثكنات العسشكرية
وا÷امعات ،قال اŸدير العام لÈيد ا÷زائر،

الختÓسس كان وما يزال...
ونسشعى لتخفيفه

«تراسس مايل» تتبع مسشار الطرود
بدءًا من ششهر ماي 20١7
إانها تÎاوح ب 50 Úإا 60 ¤مكتبا جواريا ،وهم
ح -ريصش -ون ع -ل-ى ت-ع-زي-زه-ا مسش-ت-ق-ب Ó-ل-ت-ل-ب-ي-ة
ح - -اج - -ي - -ات ال - -زب - -ائ - -ن ،لسش - -ي - -م- -ا
السشتعجالية منها.
وبششأان
الطرود
الÈيدية ،اعÎف
سش -اي -ح أان-ه-ا “ث-ل
ال -ن -ق -ط -ة السش-وداء
ب -ال-نسش-ب-ة ل-ل-ق-ط-اع،
م -وضش -ح -ا أان-ه ت-ق-رر
اسش - -ت- -ع- -م- -ال ن- -ظ- -ام
خرائطي وكذا تطبيق
«ت-راسس م-اي-ل» ،اب-تداء
من ماي  ،2017بهدف
ت- -ت- -ب -ع ال -ط -رود ع27 È
ولية كبداية ‘ ،انتظار تعميمه ،كاششفا عن
تسشجيل  04ششكاوى ضشد اŸصشلحة اŸسشؤوولة

وحول الختÓسشات اŸسشجلة على مسشتوى
م- -ك- -اتب الÈي- -د ،اعÎف ذات اŸدي- -ر أان- -ه- -ا
سشتكون وسشتبقى .و‘ اŸقابل ،تعمل اŸديرية
على التخفيف منها ،ع Èعدة إاجراءات تتبع
ششكاوى اŸواطن Úع Èمركز التصشالت أاو
الششكاوى اŸباششرة ،مركزية ÷ان اŸراقبة
على مسشتوى الوليات ،إاطÓع اŸواطن عÈ
الرسشائل القصشÒة عن أاي تغي ‘ Òرصشيدهم
وكل ما يتعلق بالعمليات اŸالية ا÷ارية فيه،
سشواء بالسشحب أاو الدفع ،مششÒا إا ¤أان هذه
اإلجراءات سشمحت بالتخفيف منها ،فبعدما
ك -انت  200م-ل-ي-ون دج ان-خ-فضشت ال-ق-ي-مة إا¤
غاية  80مليون دج.
وب-خصش-وصس وضش-عية
ق -ط -اع الÈي-د– ،دث
اŸدي - -ر ال - -ع - -ام ع- -ن
األيام العصشيبة التي
م- -ر ب- -ه- -ا ال -ع -م -ال،
لسش -ي-م-ا ‘ صش-رف
أاج -وره-م ،خ-اصش-ة
‘ سش- - -ن - -ة .2014
ول - - - - - -ه - - - - - -ذا ”
ا◊- - - - - - -رصس ‘
على
2015
ضشبط
التكاليف Ãا يعادل 34
مليون دج .و◊سشن ا◊ظ ” Œاوز األمر
خ Ó-ل السش-ن-ة ا÷اري-ة ،ب-خ-ل-ق أاري-ح-ي-ة م-ال-ي-ة
متوقعا تسشجيل رقم أاعمال هام بنسشبة  5من
اŸائة خÓل .2017

اŸدير العام Ûمع «برانت» ا÷زائر

إانتاج مليون جهاز تلفاز سشنة  20١7واألسشعار ‘ اŸتناول
كشسف اŸدير العام Ûمع «برانت
ا÷زائ- -ر» ال -ط -اه -ر ب -ن ن -اج -ي ،ع -ن
لن- -ت- -اج ‘ السس- -وق
ط- -م- -وح- -ه رف- -ع ا إ
ا÷زائ -ري -ة م -ن خÓ-ل ب-ل-وغ م-ل-ي-ون
وح -دة سس -ن -وي -ا م -ن أاج -ه -زة ال-ت-ل-ف-از
خÓل سسنة  ،201٧معلنا عن تدشسÚ
وحدة إانتاج ثانية بسسطيف وهو ما
يعزز فرصس السستثمار والتصسدير.

صصونيا طبة
خÓل إاعÓنه عن إاطÓق اŸنتوج ا÷ديد
«سشمارت برانت تي‘ »‘.بفندق الهيلتون ،أابرز
اŸدي- - -ر ال- - -ع- - -ام Ûم- - -ع
برانت ،عن رغبة اÛمع
‘ السش-ت-ث-م-ار واŸسش-اهمة
‘ تطوير اŸنتوج اÙلي،
‘ ظ -ل اŸرح -ل -ة الصش -ع-ب-ة
ال- -ت- -ي “ر ب- -ه- -ا ا÷زائ- -ر،
بسشبب تد Êأاسشعار النفط،
مشش-ي-دا ب-ال-تسش-ه-يÓ-ت ال-ت-ي م-ن-حتها ا◊كومة
ا÷زائرية لتششجيع اŸنتوج الوطني والعدول
عن السشتÒاد ،مششÒا إا ¤أان منتجات برانت
تندرج ‘ إاطار القرضس السشتهÓكي للمنتوج
اÙل -ي وال -ذي ي -ع -د م -ع -ول ه-ام-ا Ÿواج-ه-ة
التحديات الراهنة.
وأاضشاف اŸدير العام للمجمع ،أان «برانت»
رائ- - -دة ‘ ›ال تصش- - -ن- - -ي- - -ع اŸن- - -ت- - -وج- - -ات
ال-ه-ك-روم-ن-زل-ي-ة ع-ل-ى مسشتوى الششرق األوسشط
وشش -م-ال أاف-ري-ق-ي-ا ،م-وضش-ح-ا أان-ه-ا ح-اضش-رة ‘
الكث Òمن الدول على غرار اŸغرب وتونسس
ق -ري -ب -ا دول إاف -ري -ق -ي -ة ،ت -ع-م-ل ع-ل-ى تصش-دي-ر
منتوجاتها ‘ ﬂتلف قارات العا.⁄
كما أاعلن اŸدير العام عن إاطÓق منتجات
جديدة ‘ التلفزيونات تتوافر على أاحدث
الصشيحات التكنولوجية والتي تتضشمن تششكيلة
جديدة ،من بينها برنت أاولد كورفد ،األول من
ن -وع -ه ال-ذي يصش-ن-ع ‘ ك-ام-ل م-ن-ط-ق-ة الشش-رق
األوسشط وإافريقيا ،والذي يعت Èنقطة –ول

تدشش Úمصشنع ثاٍن
للمنتوجات اإللكÎونية
بسشطيف

ه- -ام- -ة –ت شش- -ع- -ار اإلت -ق -ان
وال-ت-ف-وق ال-ت-ك-ن-ولوجي ،مششÒا
إا ¤طرحها بأاسشعار مغرية تكون ‘ متناول
ا÷زائري Úابتداء من  24أالف دج.
ونوه بن ناجي ،باŸسشاهمة الفاعلة Ûمع
برانت ‘ تطوير الصشناعة اÙلية ،خاصشة أان
ب -اق -ي الشش -رك-ات ‘ ا÷زائ-ر ت-ق-وم ب-اسش-تÒاد
قطع الغيار النهائية من اÿارج ،ثم تركيبها ‘

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

ا÷زائر .بينما يتم إانتاج القطع ﬁليا
على مسشتوى مصشنع اÛمع بسشطيف،
مؤوكدا أان اقتحام برانت السشتثمار ‘
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة «ل -ي -د» و»أاول-ي-د» Áن-ح
للجزائري Úانفتاحا على التكنولوجيا
واسش -ت -ع -م -ال ال -ت -ط -ب -ي -ق -ات اŸت-اح-ة
للزبائن ألول مرة.
وتابع بخصشوصس أاهداف العÓمة،
«نحن نصشبو لريادة السشوق ا÷زائرية
وت - -ط- -وي- -ر أانشش- -ط- -ت- -ن- -ا ل- -ل- -تصش- -دي- -ر
واŸسشاهمة ‘ تنويع صشادرات بÓدنا
خارج اÙروقات».
م -ن ج -ه -ت -ه-ا كشش-فت م-اج-دة ب-ن
ع- -ل- -ي ،إاح- -دى م -ؤوسشسش -ي م -ؤوسشسش -ة
«ليكول» أارضشية للتعليم عن بعد على
شش- -ك- -ل ت- -ط- -ب- -ي -ق ،ع -ن إاط Ó-ق أاول
مششروع لرقمنة التدريسس ،من خÓل
إاطÓق أاول مششروع جزائري لتقدË
دروسس ال- -دع- -م ع- -ل -ى ﬂت -ل -ف ال -وسش -ائ -ط
وال-دع-ائ-م ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،ب-ط-رح ج-ملة من
لط -وار
ال -دروسس ال -ت -دع -ي -م -ي -ة ıت -ل -ف ا أ
اŸتوفرة ›انا على تششكيلة التلفاز الذكي
سشمارت تيفي من برانت ،إاذ ” Œسشيد هذا
اŸششروع الرائد ب ÚاÛمع وششركة ناششئة
«سشتارت أاب».

^ حكيم بوغرارة

ترتفع حمى النتخابات التششريعية ‘ السشر من خÓل انتهاج رؤوسشاء األحزاب ﬂططات
واسشÎاتيجيات تخفف عنهم الضشغط وغضشب اŸناضشل Úالذين سشيجدون أانفسشهم خارج
القوائم و‘ أاحسشن األحوال سشÒتبون ‘ وسشط أاو آاخر القوائم.
حاول الكث Òمن رؤوسشاء األحزاب –ضش ÒاŸقصش Úمن القوائم مسشبقا ،من خÓل تÈير
اÿيارات بضشرورة التششبيب وفتح الباب للكفاءات و“ك Úالنسشاء من ثلث القوائم .وهناك من
اختار تÈير اÿيارات دون اإلعÓن عنها بالرئيسس الششر‘ للحزب وهناك من دعا إا ¤دورة
اسشتثنائية للفصشل ‘ القوائم حتى يعيطها ششرعية اإلجماع التششاور.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني السشّباق إلقناع القواعد بتجنب التمرد والعصشيان ،حيث
أاكد األم Úالعام السشابق عمار سشعدا ،Êأان كل مÎششح يجب أان يعود للقسشمة ويجلب التأاييد
والششرعية الششعبية لÎششحه .وكان ذلك ردا عنيفا على من كان ينتظره لسشاعات ‘ اŸقر
اŸركزي بحيدرة ليسشلم على جبهته أاو يقوم بإارسشال رسشائل هاتفية قصشÒة حتى يضشمن رضشا
سشعدا ،Êالذي – ّسشر على مسشتوى بعضس اŸناضشل Úليتب Úأان اختيار قوائم اÎŸششحÚ
لتششريعيات  2017لن يكون بردا وسشÓما على األم Úالعام ا◊ا‹ جمال ولد عباسس ،الذي أاكد
‘ عديد اŸرات أان كل األمور ‘ ا◊زب يجب أان –ظى Ãوافقة الرئيسس واسشتششارته وهو
ما من ششأانه أان يقلل الضشغط عنه ،خاصشة وأان ا◊زب العتيد قد ششهد Œارب مرة سشابقا ،بعد
أان ترششح مناضشلوه –ت عباءة أاحزاب أاخرى وافتكوا ‚احات باهرة ،جعلتهم يعودون
ألحضشان ا◊زب بعد النتخابات ‘ ،إاطار فرضس سشياسشة األمر الواقع.
واسشتبق األم Úالعام للتجمع الوطني الدÁقراطي أاحمد أاويحيى ،ا÷ميع وقام بزيارات
مكوكية ıتلف الوليات ÷سس نبضس القواعد حول التششريعيات ومنه بناء قواعد معلومات
وم -ع -اي Òلن-ت-ق-اء ال-وج-وه ال-ت-ي سش-ت-م-ث-ل ا◊زب .وÁن-ح «األرن-دي» أاه-م-ي-ة قصش-وى لخ-ت-ي-ار
الكفاءات الÓزمة ‘ سشياق عزمه اسشÎجاع األغلبية ‘ الŸÈان وفرضس ضشغط على ا◊زب
العتيد الذي يوجد ‘ مرحلة صشعبة نوعا ما.
وف -ت -حت أاح -زاب ال -ت -ي -ار اإلسش Ó-م -ي ب -اب الÎقب م -ن خÓ-ل اإلب-ق-اء ع-ل-ى اسشÎات-ي-ج-ي-ة
التحالفات وإامكانية الدخول بقوائم خاصشة بها ،وترك اÛال للمناضشل Úلختيار ما يليق
با◊زب Œنبا لردود فعل صشادمة من القواعد وغضشب من يريد اقتحام السشلطة التششريعية.
فصش -لت «ح -مسس» ب-اŸشش-ارك-ة ‘ السش-ت-ح-ق-اق-ات ل-ق-ي-اسس وزن-ه-ا ‘ السش-اح-ة ،ب-ع-د م-وج-ة
انتقادات ششديدة ÿيارات ا◊ركة التي  ⁄تسشتقر على منهج مع .Úوسشيكون فتح اÛال
للقواعد باŸششاركة ،نوعا من التأاكيد على أان الكل معني بالفششل أاو النجاح وليسس فقط رئيسس
ا◊ركة عبد الرزاق مقري ،الذي يحمله الكثÒون نتائج ما وصشلت إاليه ا◊ركة اآلن.
وتبقى األحزاب التي تسش Òبقبضشة حديدية ،على غرار العمال وا÷بهة الششعبية ا÷زائرية
وا÷بهة الوطنية ا÷زائرية ،األك Ìاسشتقرارا والتزاما بخيارات القيادة وحتى ا◊ركات
الحتجاجية والتصشحيحية  ⁄تتمكن من زعزعة اسشتمرار الزعماء الذين أانششأاوا تلك األحزاب
التي تبحث عن مكان لها وسشط األحزاب التي أالفت حيازة األغلبية.

 2٧00مؤوسسسسة تسسدد ضسرائبها ع Èبوابة «الواب»

معتصشم بوضشياف– :ديث الدفع عن طريق البطاقة اإللكÎونية

أاع- - - -ل- - - -ن م - - -ع - - -تصس - - -م
ب-وضس-ي-اف وزي-ر م-ن-ت-دب
لدى وزير اŸالية مكلف
ب-الق-تصس-اد الرقمي ،عن
الن- - -طÓ- - -ق ال - -رسس - -م - -ي
ب- -ال- -ع -م -ل بـ «ال -تصس -ري -ح
الضسريبي عن ُبعد» ودفع
الضسرائب السسنوية ،وهو
ن - -وع ج - -دي - -د ل - -ف- -ائ- -دة
اŸتعامل Úالقتصسادي،Ú
م - - -ن خÓ- - -ل ال- - -ب- - -واب- - -ة
لل -كÎون -ي -ة «واب» ،ال -ت-ي دخ-لت،
ا إ
أامسس ،حيز اÿدمة ،مشسÒا إا ¤أان
الرقمنة مشسروع اÛتمع.

حياة .ك
أاوضشح الوزير ،أان هذه الطريقة ا÷ديدة،
ت -ت -م ع -ن ط -ري -ق األنÎنت ول -يسس ع-ن ط-ري-ق
البطاقة اإللكÎونية وتؤوكد من خÓل التصشريح
ع - - -ن ب- - -ع- - -د .وي- - -ق- - -در ع- - -دد
اŸؤوسشسش - -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ب- -ه- -ذه
مؤوسشسشة
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة 2700
اق -تصش -ادي-ة كÈى ،ال-ت-ي تصش-رح
بضشرائبها وتسشددها ‘ اإلدارة
اŸتواجدة ب Íعكنون.
ق -ال ب -وضش-ي-اف ،إان-ن-ا ن-ع-م-ل ع-ل-ى عصش-رن-ة
النظام اŸصشر‘ ،الذي Áر بتحديث الهيئات
اŸع -ن -ي -ة ب -اŸال -ي -ة ال -ع -م -وم -ي -ة (اŸي -زان-ي-ة،
واÙاسشبة والضشرائب) ،التي تقدم اŸعلومة
إا ¤هيئة اŸالية العمومية ،لفتا إا ¤أان هناك
ع-م-ل م-نصشب ل-وضش-ع ن-ظ-ام م-رك-زي ،م-رت-ب-ط
ب- -ه- -ي- -ئ- -ة ا÷م- -ارك وأام Ó-ك ال -دول -ة÷ ،م -ع
م -ع -ل -وم -ات م -وث -وق -ة ،مÈزا خصش-وصش-ي-ة كÓ-
اإلثن ،Úفاألول يسشتقطب معلومات خاصشة،
والثا Êغاية ‘ التعقيد ،يحتاج إا ¤رقمنة

أارششيفه.
باŸوازاة مع ذلك ،أافاد
ب - -وضش- -ي- -اف أان ال- -ب- -ن- -وك
سش -ت -زود ب -ن -ظ -ام م -رك-زي
ل -ل-م-ع-ل-وم-ات ي-دخ-ل ح-ي-ز
ال-ع-م-ل ن-ه-اي-ة سش-نة ،2017
«ن - -ع - -م- -ل ع- -ل- -ى م- -رك- -زة
اŸع-ل-وم-ات ال-ب-ن-ك-ي-ة» م-ن
أاجل –سش Úأاداء البنوك
‘ ›ال اÿدم - - - - - - - - -ات،
مششÒا إا ¤أان ال- - -ب- - -ن- - -وك
العمومية الثÓث“ ،ر حاليا Ãرحلة انتقالية،
ل -ب -ل -وغ ال -رق -م -ن -ة ،ال -ت -ي ت -وصش -ل إا ¤م -ع-ايÒ
خ- -دم- -ات -ي -ة م -ت -ط -ورة واŸط -ل -وب -ة ‘ ›ال
التعامÓت.
وع- -ن ›ال –ديث ال- -دف- -ع ع- -ن ط- -ري- -ق
البطاقة اإللكÎونية ،أافاد بوضشياف أان 5030
عملية “ت ‘ ›ال التعامÓت البنكية ،مع
توزيع أاك Ìمن  9000كلمة سشر ،من خÓل 16
مؤوسشسشة بنكية ،مششÒا إا ¤أان
الفوات Òالتي دفعت عن طريق
«ال -ن -ات» ت -خصس شش-رك-ة اŸي-اه
وال -ت-ط-ه« Òسش-ي-ال» ،وأاع-ل-ن أان
ه- -ن- -اك «ع- -م -ل ن -ق -وم ب -ه م -ع
م- -ؤوسشسش- -ة سش- -ون- -ل- -غ- -از ،ل -دف -ع
ال -ف -وات Òع-ن ط-ري-ق األنÎنت
‘ مدة أاقصشاها السشداسشي األول من السشنة
القادمة.
وي -رك -ز ال -وزي -ر ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ال-ت-حسش-يسس
لتحضش Òاألجيال الصشاعدة Ãرحلة «ا◊ضشارة
ال -رق -م -ي -ة» ،ال-ت-ي ت-ع-د  -ك-م-ا ق-ال  -مشش-روع
›تمع ،كونها ترمي إا ¤تسشهيل التعامÓت
للمواطن ،Úمن خÓل الرقمنة وتلحق البلد
Ãصشاف الدول التي و÷ت العا ⁄الرقمي،
مذكرا بالنقلة النوعية التي –ققت ‘ ›ال
التكنولوجيات ا◊ديثة.

أاك Ìمن  ٥آالف
عملية ع ١٦ Èبنكا

عقود لتكرير اÙروقات مع ششركت Úإاسشبانية وفرنسشية
وق- -عت شس- -رك- -ة سس- -ون- -اط- -راك ،أامسس،
لول مع شسركة
با÷زائر ،على عقدين؛ ا أ
لخ -ر م -ع شس -رك-ة ف-رنسس-ي-ة
اسس -ب -ان -ي -ة وا آ
وهذا ‘ ›ال تكرير اÙروقات.
” توقيع العقد األول مع الششركة اإلسشبانية
ت-ك-ن-ي-ك-اسس ري-ون-ي-داسس انÎن-اششيونال من أاجل
إا‚از دراسشات ‘ الهندسشة القاعدية Ÿششروع
التكسش Òالهيدروجيني للزيوت ومعا÷ة فائضس
النافتا Ùطة التكرير بسشكيكدة.

17212

قوائم التششريعيات –رج رؤوسشاء األحزاب

سسوناطراك

سش-ي-م-ك-ن ه-ذا اŸشش-روع ،ال-ك-ائ-ن باŸنطقة
الصشناعية لسشكيكدة ،وقيمته  5,59مليون أاورو
ل-ل-ه-ن-دسش-ة ال-ق-اع-دية و 9,91م- -ل- -ي -ون أاورو و
 88,32م -ل -ي -ون دج ﬂصشصش-ة ألع-م-ال تسش-يÒ
اŸششروع ،من تعزيز قدرات إانتاج سشوناطراك
م-ن اŸواد ال-ن-ف-ط-ي-ة اŸك-ررة م-ن أاج-ل ت-ل-ب-ي-ة
ا◊اج -ي -ات ا◊ال -ي -ة واŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل -لسش -وق
الوطنية.
ك -م -ا سش -ي -ت -م تصش-م-ي-م وح-دات زيت ال-وق-ود

العدد
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واإلصشÓ-ح ال-ت-ف-اع-ل-ي ل-ف-ائضس ال-ن-افتا Ùطة
تكرير سشكيكدة ،الذي سشيسشتغرق إا‚ازها 34
ششهرا ،ألجل قدرة معا÷ة قدرها  4,6مليون
طن وقود النفط و 4مÓي Úطن من فوائضس
النافتا ،ما يسشمح بإانتاج  3,2مليون طن سشنويا
من اŸازوت و 3,5مليون طن من البنزين.
و” إاسشناد العقد الثا ،Êالذي تبلغ قيمته
 5,17مليون أاورو وÃدة إا‚از تبلغ  18ششهرا،
للششركة الفرنسشية «امك فوسش Îويلر».

ي-نصس ه-ذا ال-ع-ق-د ،ع-ل-ى ال-ق-ي-ام ب-دراسش-ات
قاعدية من نوع «فيد» Ÿششروع ميثيل ترت
ب- - -وت- - -ي- - -ل اي )MTBE( Ìوك - -ذلك م - -راف - -ق- -ة
سش -ون -اط -راك ‘ –ل -ي -ل ال -ع -روضس ال -ت -ق -ن -ي -ة
للمكتتب ‘ Úاطار اختيار عقد من أاجل إا‚از
مركب ميثيل ترت بوتيل اي.Ì
ك- -م -ا ي -ت -وق -ع م -ن ه -ذا اŸشش -روع م -ع -ا÷ة
 75.000طن من اŸيثانول و 150.000طن من
البوتان ،ما سشيسشمح بإانتاج سشنوي بـ200.000
طن ميثيل ترت بوتيل اي Ìوهذا ما سشيمكن من
رفع مؤوششر األوكتان للبنزين من  80إا 95 ¤من
اŸائ- -ة ال- -ت- -ي ت- -ن- -ت- -ج -ه -ا م -ع -ام -ل ال -ت -ك -ري -ر
لسشوناطراك.

»æWh

األحد  18ديسشمبر  2016م
الموافق لـ  18ربيع األول  1438هـ

سشنــــــــــة بعــــــــــد تسشليمهــــــــــا

تعّطل مصساعد وسس ⁄ÓميÎو أ÷زأئر ““بسسيكوز““ يؤورق ألزبائن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ترقية  61شسرطيا وتكر Ëمتأالق Úبتيبازة

^ مششاهــــــــــد معانــــــــــاة تنقلهــــــــــا «الششعــــــــــب»

يحتج ،يوميا ،عششرات اŸواطن Úمن مسشتعملي مÎو ا÷زائر بالعاصشمة ،على تأاخر تصشليح السش ⁄ÓاŸيكانيكية واŸصشاعد،
اŸعطلة منذ عدة أاششهر ببعضض اÙطات ،على غرار ﬁطتي باشض جراح وا◊راشض وهو ما أارق مسشتعمليه’ ،سشيما كبار السشن
وذوي ا’حتياجات اÿاصشة ،رغم حداثة تدشش Úاÿط الذي تسشÒه مؤوسشسشة ““راتب ا÷زائر““ ،اŸكلفة بتسشي ÒاÎŸو منذ
إا‚ازه وتدششينه من طرف رئيسض ا÷مهورية سشنة .2011
ت -ع -رف ع -ل -وا ك -بÒا م-ن مسش-ت-وى ت- -ن- -ق- -لك إا ¤رصش- -ي -ف الصش -ع -ود ،ل Áلكون سشوى مسشاعدة الناسس
ششبابيك الدخول وإا ¤غاية ركوب ت -ق -اب -لك لف -ت -ة م -ك -ت-وب ع-ل-ي-ه-ا لهم ‘ تنقلهم ،وهم يوؤكدون اأنه
Á ⁄ضس ع- - -ام واح- - -د ع - -ل - -ى اÎŸو ،حيث يفوق العلو ‘ بعضس ““م - -ع- -ط- -ل““ ،وب- -ع- -د ال- -ن- -زول إا ¤ل ت- - -وج- - -د مÈرات ل- - -ت- - -وق- - -ف
دخول اÿط الرابط بﬁ Úطة اÙطات  20مÎا ،وهو ما يعت Èالشش -ب -اب -يك ي -ت -ف -اج-أا اŸواط-ن-ون اŸصشاعد والسش ⁄ÓاŸيكانيكية
اŸعدوم Úوا◊راشس وسشط حيز هاجسشا خاصشة أامام اŸعاق.Ú
بتعطل السش ⁄ÓاŸيكانيكية وهي اأو حتى مÈر تاأخر تعطلها منذ
اÿدمة ،بعد تدششينه من طرف
ﬁط -ت-ا ““ب-اشس ج-راح ال-ت-نسس““ م -ع -ان -اة ي -وم -ي-ة Ãح-ط-ت-ي ب-اشس
ع- -دة اأشش- -ه- -ر ،م- -تسش- -ائ- -ل Úع -ن
الوزير األول عبد اŸالك سشÓل و«ب -اشس ج -راح وسش -ط““ وﬁط -ت -ا جراح وا◊راشس.
قابلنا سشيدة طاعنة ‘ السشن اسشتمرار اŸصشاعد ‘ ﬁطات
‘ اÿامسس ج -وي -ل -ي -ة م-ن  ،2015ا◊راشس وسش - - -ط واÙط - - -ة‘ ،
ل- - -ت- - -ط - -ف - -و أاع - -ط - -اب السش  ⁄Ó- -كث Òمن األحيان تششمل األعطاب Ãح -ط -ة «ب-اشس ج-راح» ال-ت-نسس ،اأخرى رغم مرور سشنوات على
اŸي - -ك - -ان - -ي - -ك - -ي - -ة واŸصش - -اع- -د ﬁطتي العقيد عمÒوشس والبحر وهي تهم بالتوجه نحو اŸصشعد ،تششغيلها.
ت وجهن ا م ب ا ش شر ة اإ ¤ا لأ ع و ا ن
اıصشصش- -ة ل- -ك -ب -ار السش -ن وذوي والشش -مسس ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-دائ-رة ل -ك -ن م-راف-ق-ة ل-ه-ا اأخÈت-ه-ا اأن-ه
الحتياجات اÿاصشة للسشطح ،ما اإلداري- - - - - -ة حسش Úداي ،ح - - - - -يث م -ت -وق -ف م -ن -ذ ح -وا‹ اأسش -ب-وع .ا  Ÿك - - -ل - -فÃ Úر ا ق - -ب - -ة ع - -ب - -و ر
أارق ي -وم-ي-ات مسش-ت-ع-م-ل-ي اÎŸو ،ت -ق -اب -لك لف -ت -ة م -وضش-وع-ة أام-ام ت- -وج- -هت م- -ب -اشش -رة اإ ¤السش -ل -م ا  Ÿس ش -ا ف -ري -ن ،ل  Ó-س ش -ت -ف س ش -ا ر ع -ن
ال- -ذي اح- -ت -ف -ل م -ن -ذ ع -دة أاي -ام ،اŸصشعد أاو السش ⁄ÓاŸيكانيكية اŸي-ك-ان-ي-ك-ي ل-تجد لفتة باللون ا  Ÿو ض ش - - -وع ،ح - - -ي ث اأ ن اأ ع - - -و ا ن
بالذكرى اÿامسشة لتدششينه وهي ““معطل أاو خارج اÿدمة““ ،ورغم الأصشفر وضشعتها موؤسشسشة تسشي Òم -ر ا ق -ب -ة ا ل س ش  Ó-م ا  Ÿي -ك -ا ن -ي -ك -ي -ة
م- -ع -ان -اة ي -وم -ي -ة وق -فت ع -ل -ي -ه -ا تسشاؤولنا يوميا عن أاسشباب التأاخر ،مÎو ا÷زائ- - -ر –م - -ل ع - -ب - -ارة  Ÿوؤ س ش س شة ““ر ا ت ب ا ÷ ز ا ئ ر““ منذ
““الششعب““.
ي- -ج- -يب األع -وان أان األم -ر ع -ل -ى ““‡ن - -وع اŸرور““ وت - -ع - -ن- -ي اأن- -ه اأ ش ش -ه -ر غ -ا ئ -ب -و ن  ،ب -ا ع -ت -ب -ا ر اأ ن
معطل موؤقتاŒ ⁄ .د السشيدة
ي - -رفضس اŸواط- -ن- -ون مÈرات مسشتوى اŸديرية العامة.
ا لأ خ Òة م عطل ة ،ل كن من ق ا ب لن ا
«الشش -عب““ ،ت -ق -ف ي -وم-ي-ا ع-ل-ى وه- -ي ت -ردد ع -ب -ارات ال -ت -ذم -ر،
أاع - - -وان م - - -ؤوسشسش - - -ة مÎو ““راتب
ا÷زائ- -ر““ ب- -اÙط -ات ،ح -يث ل م- -ع- -ان -اة ال -ك -ث Òم -ن اŸواط -ن Úسش-وى اسش-ت-خ-دام السش-ل-م ال-ع-ادي Á ⁄ل ك س ش - -و ى ا ل - -ت - -ه - -ر ب م - -ن
ي -ك -ت -ف -ون سش -وى ب -ع -ب -ارة ““م -ازال ب- - -ب- - -عضس اÙط - -ات ح - -دي - -ث - -ة الذي يبلغ طوله حوا‹  30مÎا ا  Ÿس شوؤ و ل ية و يح م له ا ÷ه ا ت ‘
ا لإد ا ر ة ا ل ع ا مة ،ر ا ف ضش Úح ت ى
حابسس““ ،وهي العبارة التي تث Òال -ت-دشش ،Úف-م-ج-رد وق-وفك أام-ام بكل عناء.
حالت كثÒة قابلناها ،الأك Ìت - - -ق - - -د  ËمÈر ا ت م - - -ق - - -ن - - -ع - - -ة
ن -رف -زة اŸواط -ن ،Úلسش -ي-م-ا وأان اŸداخ- -ل ال -رئ -يسش -ي -ة Ÿصش -اع -د
األع -ط -اب مسش -ج -ل-ة ‘ ﬁط-ات ت- -ؤودي إا ¤شش- -ب- -اب- -يك ال -دف -ع ث -م من ذلك عجائز ومعاق Úحركيا ل ل م س ش ا ف رين.

جÓل بوطي

’داري لـŒ Óﬁ 33اريا ببومرداسض
اقÎاح الغلق ا إ

أأك Ìمن  ٣آألف تدخل Ÿديرية ألتجارة شسهر نوفمÈ

سش -ج -لت مصش -ال -ح ال -رق -اب-ة ال-ت-اب-ع-ة
Ÿدي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ل -و’ي-ة ب-وم-رداسض،
 3297تدخل ‘ ميدان حماية اŸسشتهلك
وق-م-ع ال-غشض وك-ذا اŸم-ارسش-ات التجارية
م - -ع –ري- -ر ﬂ 250ال -ف-ة ضش-د ال-ت-ج-ار
اıال- -ف Úل- -ق- -ان -ون وشش -روط اŸم -ارسش -ة
ال -ت-ج-اري-ة ‘ اŸي-دان ،م-ع اقÎاح ال-غ-ل-ق
’داري أاو ال -ت -وق-ي-ف ع-ن ال-نشش-اط لـ33
ا إ
Œ Óﬁاريا ،ونقل  78تاجرا فوضشويا
ببلدية ششعبة العامر إا ¤أاسشواق مغطاة
‘ إاطار ﬁاربة التجارة الفوضشوية.

بومرداسس :ز .كمال

ففي ›ال حماية اŸسشتهلك وقمع الغشس،
“كنت مصشالح الرقابة من تسشجيل  774تدخل
‘ ﬂتلف اŸواد و–رير ﬂ 50الفة لعدم
احÎام إالزامية سشÓمة اŸنتوج ،غياب الرقابة

ال -ذات -ي -ة وشش-روط ال-ن-ظ-اف-ة ،إاضش-اف-ة إا340 ¤
ت -دخ -ل ‘ ›ال ال -ت -ح -ك -م ب -أام-ن اŸن-ت-ج-ات
و–رير ﬂ 9الفات و 1112تدخل ‘ ›ال
إاجبارية إاعÓم اŸسشتهلك ،سشمحت بتحرير 14
ﬂالفة لعدم مطابقة الوسشم.
أام - -ا ع- -ن حصش- -ي- -ل- -ة مصش- -ل- -ح- -ة م- -راق- -ب- -ة
اŸم-ارسش-ات ال-ت-ج-اري-ة واŸضش-ادة ل-ل-م-نافسشة،
فقد ” تسشجيل  464تدخل ‘ ›ال إاجبارية
إاعÓم اŸسشتهلك و–رير ﬂ 72الفة ،و224
تدخل ‘ ›ال تقليصس التجارة غ Òالششرعية
و–ري- -ر ﬂ 189ال- -ف- -ة ،ت- -دخ -ل› ‘ Úال
ت -ط -ه Òال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة 243 ،ت -دخ-ل ‘
›ال م- -راق- -ب -ة اŸن -ت -ج -ات واÿدم -ات ذات
األسشعار والتعريفات اŸقّننة.
كما قامت فرق مراقبة النوعية وقمع الغشس
اŸت -واج-دة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-ف-تشش-ي-ات ا◊دود

للمناطق الثÓث –ت ا÷مركة ‘ كل من
بودواو ،قورصشو وخميسس اÿششنة ،من دراسشة
 477م -ل -ف م-ودع-ة م-ن ط-رف اŸسش-ت-وردي-ن،
حيث تقرر منح  496رخصشة دخول Ÿنتوج
مطابق للمواصشفات القانونية اŸعمول بها ‘
السشوق الوطنية ورفضس دخول  11منتوجا غÒ
مطابق.
وب- -ه- -دف ال- -ت- -حسش- -يسس Ãخ- -اط- -ر سش -وء
اسش-ت-ع-م-ال اأو اق-ت-ن-اء اأج-ه-زة ت-دف-ئة مقلدة
غ Òم- -ط -اب -ق -ة لشش -روط السش Ó-م -ة ،ق -امت
مديرية التجارة لبومرداسس بحملة اإعÓمية
–سش -يسش -ي -ة ل -ف-ائ-دة اŸواط-ن Úل-ت-ذكÒه-م
Ãخاطر التسشممات والختناقات الناجمة
ع -ن تسش -رب غ -از اأح -ادي اأكسش-ي-د ال-ك-رب-ون
الذي يوؤدي اإ ¤الوفاة ‘ حال عدم اأخذ
الحتياطات الÓزمة.

أاولويات الششرطة بسشيدي بلعباسض

مبدأأ أ÷وأرية و–قيق ألتكامل أألمني مع أŸوأطن
أاح- - -يت ،أامسض ،مصش- - -ال- - -ح الشش- - -رط- - -ة
بسش- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب- -اسض ي- -وم- -ه- -ا ال- -ع- -رب- -ي
ب-اح-ت-ف-ا’ت م-ت-ن-وع-ة شش-ه-دت-ها ﬂتلف
’منية ،وهي ا’حتفا’ت التي
اŸقرات ا أ
ح -م -لت ع -دي -د ال -رسش -ائ -ل اŸؤوك -دة Ÿب-دإا
’نسش -ان
ا÷واري- -ة وت- -ك- -ريسض ح -ق -وق ا إ
و–ق-ي-ق خ-ارط-ة أام-ن-ي-ة ي-ك-ون اŸواطن
طرفا أاسشاسشيا فيها.
ه - - -ذا وأاشش - - -اد رئ- - -يسس األم- - -ن ال- - -ولئ- - -ي
ب -ال -ت-ط-ورات ال-ت-ي شش-ه-ده-ا ال-ق-ط-اع األم-ن-ي،
مÈزا م- - -ه- - -ام رج- - -ال الشش- - -رط- - -ة ا◊اف - -ل - -ة
بالتضشحيات والبطولت التي صشنعتها كوادر
الششرطة طيلة السشنوات اŸاضشية .مؤوكدا ‘
الوقت ذاته ،السشعي اŸتواصشل Ÿصشا◊ه من

أاجل مّد جسشر تواصشل ب Úالششرطة وﬂتلف
فعاليات اÛتمع اŸد ÊواŸواطن Úلتحقيق
تكامل أامني دائم.
هذا وثمن رئيسس األمن الولئي إاتفاقيات
التعاون اÈŸمة مع ﬂتلف األجهزة األمنية
ال -ع -رب -ي -ة ،وه -و دل -ي -ل ق-اط-ع ع-ل-ى مسش-اه-م-ة
الششرطة ا÷زائرية ‘ تعزيز عÓقات التعاون
األمني العربي واإلفريقي.
وقد تضشمنت الحتفالت الرسشمية ،التي
اح -تضش -ن -ت -ه -ا ق -اع -ة سش -ي-ن-م-ا ال-ع-م-ارن-ة ،ع-دة
نششاطات ثقافية ورياضشية وأاخرى –سشيسشية
خ -اصش -ة ب-السشÓ-م-ة اŸروري-ة .ك-م-ا ” ع-رضس
ال-ت-ج-ه-ي-زات اŸسش-ت-ع-م-لة ‘ مكافحة ﬂتلف
ا÷رائم لتمك Úا÷مهور من التعرف أاك Ìعن

نششاطات ومهام الششرطة.
ه- -ذا وشش- -ه- -د ا◊ف- -ل ت -ك -ر Ëح -وا‹ 40
شش-رط-ي-ا ‡ن ت-ق-ل-دوا رت-ب-ا ع-ل-ي-ا ،م-ن-ه-م 27
ششرطيا “ت ترقيتهم اإ ¤حافظ للششرطة9 ،
م-ف-تشش-ي شش-رط-ة “ت ت-رق-ي-ت-ه-م اإ ¤م-ف-تشس
رئيسشي للششرطة ،فضش Óعن ترقية ضشابط
اإ ¤رتبة ﬁافظ رئيسشي للششرطة وضشابط
اآخر اإ ¤رتبة ﬁافظ ششرطة .كما ششملت
ال -ت -ك -رÁات اأيضش -ا ع -ن -اصش -ر الشش -رط-ة ‡ن
‚ح- -وا ‘ م- -ع- -ا÷ة ال- -قضش- -اي- -ا الأم- -ن- -ي -ة،
م- - -ت- - -ق- - -اع- - -دي الشش- - -رط- - -ة ،ذوي ا◊ق - -وق
واŸعطوب Úوضشحايا الإرهاب.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

ح -ظ -ي  61شش -رط -ي -ا م -ن ﬂت -ل-ف ال-رتب
بÎقية اسشتثنائية ،أامسض ،بتيبازة ،من أامن
ال-و’ي-ة ،ت-زام-ن-ا وال-ي-وم ال-ع-رب-ي ل-لشش-رطة،
اŸصشادف ليوم  18ديسشم Èمن كل سشنة .كما
’ع-وان ال-ذي-ن أاح-ي-ل-وا
” ت -ك-ر Ëع-دد م-ن ا أ
ّ
ع-ل-ى ال-ت-ق-اع-د م-ؤوخ-را ،وم-ت-أالق Úآاخرين ‘
ميادين الرياضشة والفن التششكيلي.

تيبازة :عÓء ملزي
” ترقية ﬁافظ للششرطة إا¤
‘ ذات السشياقّ ،
رتبة عميد و 4مÓزم Úأاوائل للششرطة إا ¤مرتبة
ﬁافظ ششرطة .كما “ت ترقية  6مفتشش Úإا¤
مفتشش ÚرئيسشيÃ Úعية  39عون ششرطة إا ¤درجة
ح-اف-ظ ل-لشش-رط-ة ،ب-ح-يث ح-ظ-ي ه-ؤولء ب-ت-كرÁات
خاصشة من ‡ثلي الهيئة التنفيذية للولية و‡ثلÚ

عن ﬂتلف الهيئات واألسشÓك األمنية ،إاضشافة إا¤
تكر 5 Ëأاعوان أاحيلوا مؤوخرا على التقاعد من
ﬂتلف الرتب وششرطي Úآاخرين تأالقوا ‘ أاداء
مهامهم ‘ اآلونة األخÒة.
أام -ا ‘ اÛال ال -ري -اضش -ي ،ح -ظ-يت الشش-رط-ي-ة
Áينة للوات بتكر Ëمتميّز ،باعتبارها تربعت على
عرشس الرماية الرياضشية باŸسشدسس طيلة عقد من
الزمن با÷زائر وذلك منذ سشنة  .2006كما حصشلت
على اŸرتبة األو ¤ثÓث مرات متتالية بالبطولة
ال -ع -رب -ي -ة ل -ل -رم -اي -ة ب-اŸسش-دسس واŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة
ب -ال -ب -ط -ول -ة األف -ري -ق-ي-ة ل-ذات الخ-تصش-اصس وعّ-دة
مراتب أاو ‘ ¤مناسشبات ﬂتلفة.
و ⁄يسشقط إاسشم الفنان الششرطي ﬁمد جوة من
قائمة التكرÁات ليوم أامسس ،باعتباره تأالق بعّدة
ﬁطات ثقافية وفنية باسشم جهاز الششرطة وأادرج
إاسشمه بالقاموسس الدو‹ للفنون التششكيلية.

’ليكسشو
بتاأط Òمن خÈاء من ا أ

أسساتذة ومعلمو ألصسم ألبكم ‘ دورة تكوينية
‘ لغة أإلشسارة بتيبازة

ت - -ت - -واصش - -ل ،ال - -ي - -وم ،ب - -اŸرك - -ز ال- -ط- -ب- -ي
ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-ت-ك-وي-ن اŸك-ون Úب-خ-ميسشتي
بو’ية تيبازة ،فعاليات الدورة التكوينية
’ششارة ،التي يؤوطرها خÈاء قدموا
‘ لغة ا إ
’ردن– ،ت غ- -ط- -اء
م - -ن ت - -ونسض وق- -ط- -ر وا أ
اŸنظمة العربية للÎبية والثقافة والعلوم
(أاليكسشو).
ت -ن -درج ه -ذه ال -دورة ،ب -حسشب ‡ث -ل م -ن -ظ -م -ة
األل -ي -كسش -و ب -ا÷زائ-ر ع-ب-د ال-ق-ادر م-يسش-وم ،ضش-م-ن
سشÒورة التعاون متعدد األطراف فيما يتعلق بÎقية
وتطوير كّل ما له عÓقة بالعلوم والثقافة ،مششÒا
إا ¤وجود ÷نة وطنية للÎبية والثقافة والعلوم بكل
دولة عضشو باŸنظمة ،تتكفل بالتنسشيق مع ﬂتلف
ال-ق-ط-اع-ات ال-وزاري-ة ذات الصش-ل-ة ،ب-ح-يث اسش-ت-ف-اد
ق -ط -اع ال -تضش -ام -ن ال -وط -ن -ي ب-ا÷زائ-ر م-ن ال-دورة
اŸقÎح -ة م -ن ط-رف اŸن-ظ-م-ة“ ،شش-ي-ا وال-ت-ط-ور
ا◊اصشل بالقطاع فيما يتعلق بالتكفل باŸعوقÚ
سشمعيا.
أاما عن الهدف اŸتوخى من الدورة ،فقد أاششار
مدير الÎبية والتعليم اŸتخصشصس بوزارة التضشامن
الوطني عبد اليم Úلبصشاري ،إا ¤أاّنه يعنى بتحسشÚ
األداء ‘ لغة اإلششارة والتكفل األمثل باŸعاقÚ
سشمعيا ،مششÒا إا ¤كون القطاع يؤوطر  46مدرسشة

خاصشة بفئة الصشم البكم ع Èالوطن يتمدرسس بها
 3600طفل ‘ ﬂتلف اŸسشتويات ،إاضشافة إا ¤عّدة
أاقسشام مد›ة بقطاع الÎبية الوطنية تضشم قرابة
 1100طفل متمدرسس من ا÷نسش.Ú
وت -ع -ن -ى دورة ال -ت -ك -وي-ن اŸت-خصشصش-ة ه-ذه بـ62
مؤوطرا ،بينهم  50معلما ‘ التعليم اŸتخصشصس
ونفسشانيون عياديون وأاخصشائيون ‘ تصشحيح النطق
والتعب Òاللغوي من  25وليةÃ ،عية ‡ 6ثل Úعن
اŸراك-ز ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸت-خصشصس ل-ل-مكونÚ
ال -ك -ائ -ن-ة ب-ك-ل م-ن خ-م-يسش-ت-ي ب-ت-ي-ب-ازة وب-ئ-ر خ-ادم
بالعاصشمة وقسشنطينة بناحية الششرق و 4مفتششÚ
تربوي Úو‡ثل Úاثن Úعن ال–ادية الوطنية للصشم
البكم ،بحيث تعتمد إاششكالية التكوين ‘ “كÚ
األط -ف -ال ذوي اإلع -اق -ة السش -م -ع -ي-ة م-ن ح-ق-ه-م ‘
الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي -م وم -ن-ح-ه-م ن-فسس ا◊ظ-وظ م-ع
أاقرانهم ،ما يتطلب وضشع الÎتيبات التي تضشمن
إاتاحة اإلمكانات واŸسشاعدات التقنية والوسشائل
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة اŸت-خصشصش-ة ،وتتوقف
‚اعة هذه الÎتيبات على قدرات ومؤوهÓت هيئة
ال -ت -دريسس Ãسش -اه -م-ة اÙي-ط اŸدرسش-ي وأاول-ي-اء
التÓميذ.

اختتام حملة التوعية والتحسشيسض

عÓء .م

أنخفاضض حوأدث ألطرق سسنة  2016بغليزأن
أاكد رئيسض مكتب أامن الطرق باÛموعة
’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ني بغليزان الرائد
ا إ
م -وسش -ى ب -ن ق -رايت ،أان مصش -ال -ح أام-ن ال-ط-رق
سشجلت انخفاضشا ‘ حوادث اŸرور بنسشبة 42
من اŸائة خÓل  11ششهرا من السشنة ا÷ارية
مقارنة بنفسض الفÎة من سشنة .2015

وأارج- -ع ذات اŸسش- -وؤول ه- -ذا الن -خ -ف -اضس ،إا¤
تقلصس عدد النقاط السشوداء التي تسشبب الكث Òمن
ا◊وادث اŸرورية بطرق ولية غليزان من  8نقاط
إا 3 ¤نقاط ،وفقا لÓسشÎاتيجية اŸسشطرة من
طرف قيادة الدرك الوطني للتقليل من حوادث
اŸرور ،إا ¤جانب التكثيف من التواجد األمني.
واخ- -ت- -ت- -مت ،أامسس األول ،ا◊م- -ل -ة ال -ت -وع -وي -ة
وال -ت -حسش -يسش -ي -ة ال -ت -ي ق -امت ب -ه-ا مصش-ال-ح ال-درك
ال -وط-ن-ي ب-إاق-ل-ي-م ولي-ة غ-ل-ي-زان ،ودامت أاسش-ب-وعÚ
ك-ام-ل ،Úات-خ-ذت ف-ي-ه-ا أاسش-ال-يب م-ت-ع-ددة م-ن أاج-ل
ال-وصش-ول إا ¤سش-ائ-ق-ي اŸرك-ب-ات وت-ن-ب-ي-ه-ه-م ÿطر
ا◊وادث اŸميتة .وهو ما اسشتحسشنه اŸواطنون،
م -ث -م -ن -ا دور ج -ه -از ال-درك ال-وط-ن-ي ‘ م-ث-ل ه-ذه
اŸبادرات.

أاورد ب -ي -ان ÿل -ي -ة ا’تصش -ال وال -ع Ó-ق-ات
’م -ن و’ي-ة خ-نشش-ل-ة ،أامسض ،ح-ج-ز
ال -ع -ام -ة أ
عناصشر مصشلحة الششرطة القضشائية لثÓثة
أاسش- -ل- -ح- -ة م- -ن الصش- -ن -ف اÿامسض ،أاي ب -ن -ادق
صشيد ،مع كمية معتÈة من الذخÒة ا◊ية
وت -وق-ي-ف اŸت-ورط ‘ Úح-ي-ازت-ه-ا واŸت-اج-رة
بها ،وذلك على م Ïمركبة سشياحية ببلدية
أانسشيغة ،جنوب عاصشمة الو’ية خنششلة.
‚اح عملية ،جاء على إاثر ورود معلومات لذات
اŸصشلحة ،حول نششاط مششبوه لششخصش Úمن بلدية
انسشيغة ‘ ،حمل األسشلحة واŸتاجرة بها دون سشند

ششرعي ،لتقوم عناصشر األمن Ãراقبتهما ،ثم نصشب
ك -م Úل -ه -م -ا ب -ح-دود ب-ل-دي-ة انسش-ي-غ-ة ،أاسش-ف-ر ع-ل-ى
توقيفهما على م Ïسشيارة سشياحية من نوع ميغان،
وب -داخ -ل -ه -ا اÙج -وزات اŸذك -ورة ،ك-انت ﬂب-أاة
بإاحكام –ت اŸقاعد.
” –رير ﬁاضشر بالوقائع ووضشع اŸوقوف،Ú
وهما كهÓن ‘ العقد اÿامسس من العمر ،رهن
ا◊جز للنظر ،إا ¤غاية تقدÁهما لحقا أامام نيابة
اÙك -م -ة الب -ت -دائ -ي -ة ÿنشش -ل -ة ب -ت -ه -م-ة ا◊ي-ازة
واŸتاجرة باألسشلحة والذخÒة دون سشند ششرعي.

غليزان :ع .عبد الرحيم
” إاحصشاء  230حادث
أاوضشح اŸتحدث ،أانه ّ
مروري أاسشفرت عن وفاة  46ششخصشا وجرح 576
آاخ- -ر خ Ó-ل السش -ن -ة ا÷اري -ة ‘ .ح Úسش -ج -ل 417
حادث أاسشفر عن وفاة  50ششخصشا وجرح  904آاخر
‘ السشنة اŸاضشية.

حجز أسسلحة وذخÒة حية بأانسسيغة

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

»æWh

ا’ثنين  ١٩ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٩ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األهڤار والطاسضيلي فضضاءان سضياحيان يسضحران الزائر
معا ⁄ثقافية وحضضارية تؤؤرخ للمقصضد ا÷زائري ترصضدها «الشضعب»

“Ôاسست وجانت ...خريطة من ا÷مال اŸرسسومة على الصسخر والرمال ،عا ⁄من الروائع ا◊ضسارية والطبيعية والثقافية ،منحهما التاريخ وا÷غرافيا
’و ¤للسسياح
أابهى الصسور وتفردهما و“يزهما بفضسل اÿصسوصسيات السسياحية الكثÒة التي –تاج إا ¤تثم Úوإاعادة ا’عتبار÷ ،علها القبلة ا أ
’جانب على حد سسواء.
ا÷زائري Úوا أ

áÑW É«fƒ°U :´Ó£à°SG
ك - -انت ب - -داي - -ة رح - -ل - -ت - -ن - -ا م - -ن م- -دي- -ن- -ة
«“Ôاسست»Ã ...جرد وصسولنا إاليها ’حظنا
أانها منطقة خالية ومعزولة ونائية Ÿا ينطوي
عليه الواقع الصسحراوي من صسعوبات ونقائصص
‘ عدة ›ا’ت كالصسحة والتعليم وظروف
العيشص بصسفة عامة مقارنة بو’يات الشسمال،
لكن ببلوغ قلب مناطقها السسياحية اكتشسفنا أان
م-ن-ط-ق-ة اأ’ه-ق-ار ت-ت-م-ي-ز ب-خصس-ائصص ط-ب-ي-عية
سساحرة ذات مناظر صسحراوية رائعة زادتها
ج -م -ا’ ا÷ب-ال والصس-خ-ور الصس-ام-ت-ة وال-رم-ال
الذهبية العذراء واŸعا ⁄اأ’ثرية التي تعود
إا ¤مÓي Úالسسن.Ú

“Ôاسضت تسضتقبل 2000
سضائح ‘ األسضبؤع
اسستطاعت “Ôاسست بإامكاناتها البسسيطة
وخصس -وصس -ي-ات-ه-ا ال-ت-ي اعÎفت ب-ه-ا اŸن-ظ-م-ة
العاŸية للسسياحة ،أان تسستقبل  ٢٠٠٠سسائح ‘
اأ’سس -ب -وع ،ي -أات -ون م -ن ﬂت -ل -ف ب-ل-دان ال-ع-ا⁄
ل - -ت - -ج - -رب- -ة ا◊ي- -اة الصس- -ح- -راوي- -ة اŸل- -ي- -ئ- -ة
باŸغامرات وسسط سسحر الطبيعة من خÓل
صسخورها العتيقة الصسامتة والسساكنة ورمالها
الذهبية التي تشسعر الزائرين بهدوء ينسسيهم
صسخب اŸدينة وضسجيج السسيارات ،فهو عÓج
نفسسي للسسائح Úقبل كل شسيء’ ،سسيما عندما
ي -ت -م ال -ت -ع-م-ق ‘ م-واق-ع-ه-ا السس-ي-اح-ي-ة ،ح-يث
يكتشسفون أان «“Ôاسست» تتوفر على الÎاث
ال -ط -ب -ي -ع -ي واإ’نسس-ا Êوال-ت-اري-خ-ي وال-ث-ق-ا‘،
و“ي - -زه - -ا أايضس- -ا ت- -لك ال- -رم- -وز وال- -ن- -ق- -وشص
والرسسومات على الصسخور واŸبا.Ê
يشساع أان كل زائر تطأا قدماه رمال منطقة
«اأ’هقار» ويشسرب فيها الشساي سسيعود حتما
إاليها مرات عديدة ،بغضص النظر عن البلد
الذي يأاتي منه .وهو ما Ÿسسناه خÓل زيارتنا،
ل- -يسص أ’ن «“Ôاسست» م- -ن- -ط -ق -ة صس -ح -راوي -ة
وسس -ي-اح-ي-ة ف-حسسب ،ب-ل أ’ن-ه-ا ك-ذلك م-ن-ط-ق-ة
سساحرة يشستهر سسكانها با÷ود والكرم وحسسن
اسس -ت -ق -ب -ال الضس-ي-وف ،ح-يث يشس-ع-رون السس-ي-اح
اŸتوافدين عليها من كل ربوع العا ⁄وكأانهم
‘ وط -ن -ه -م اأ’صس -ل -ي ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل -ه -م ’
يÎددون ‘ زي - -ارة ه- -ذه اŸدي- -ن- -ة ال- -رائ- -ع- -ة
ب -ط -ب -ي -ع -ت -ه -ا ،ع -ل -ى غ -رار م -ت-ح-ف ا◊ظÒة
الثقافية لÓهقار« ،أاتاهات» أاتاكور التي تعد
أاعلى قمة ‘ ا÷زائر وضسريح تينهينان ،وكذا
جبال اأ’سسكرام التي تتوفر على أاجمل غروب
Óسسف ⁄ ،يكن لدينا متسسع من
شسمسص والتي ،ل أ
الوقت لزيارتها والتمتع بسسحرها وجاذبيتها.
ب- -ع- -ده- -ا ت- -وج- -ه -ن -ا إا ¤أاج -م -ل اŸن -اط -ق
السسياحية الواقعة بو’ية إاليزي «جانت» التي
اشستقت كلمتها من جنة ،باعتبارها تتمتع بÌاء
طبيعي وثقا‘ وحضساري يؤوهلها أ’ن تصسبح
وج-ه-ة ل-لسس-ي-اح-ة ال-داخ-ل-ي-ة وك-ذا ق-طبا ÷لب
السس -ي -اج اأ’ج -انب اŸول -ع Úب-ح-ي-اة الصس-ح-راء
واŸن -اظ -ر ال -رائ -ع -ة ال -ت -ي ت -ب -ه-ر ال-بصس-ر ك-أان
صسانعها قد انتهى لتوه من رسسمها ،ما جعلها
Óنسس-ان-ي-ة ج-م-ع-اء’ ،سسيما ما
إارث-ا وأارشس-ي-ف-ا ل -إ
ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ح -ف اŸع -م -اري-ة ذات ال-تصس-م-ي-م
الصس -ح -راوي واŸن -اظ -ر ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة ال-ع-ذراء
اŸوجودة على الهواء الطلق.

من ب Úأاهم وأاروع اŸعا ⁄اأ’ثرية «البقرة
الباكية» Ãنطقة تيغرغرت التي Œسسد قصسة
تعود إا ¤آا’ف السسن ،Úاختلفت الروايات حول
حقيقتها ،فهناك من روى أانها حزنت وبكت
على فقدان صسغارها بسسبب ندرة اŸياه ،أاما
آاخرون يعتقدون أان بكاءها  ⁄يكن حزنا وإا‰ا
من شسدة الفرحة بعد سسقوط اأ’مطار ،حيث
’ Áك - -ن أ’ي زائ - -ر إا ¤ه - -ذه اŸن - -ط- -ق- -ة أان
ي -غ -ادره-ا دون ال-ت-ق-اط صس-ور ت-ذك-اري-ة Ÿوق-ع
ال-ب-ق-رة ال-ب-اك-ي-ة وا÷ب-ال الصس-خ-ري-ة الشساﬂة
التي نقشست عليها وقائع التاريخ.
ل -ع -ل م -ا ل -فت ان-ت-ب-اه-ن-ا ون-ح-ن ن-ت-ج-ول ‘
م-ن-ط-ق-ة ال-ط-اسس-ي-ل-ي ت-لك ال-ب-ن-اي-ات وال-قصسور
ال -ق -دÁة Ÿدي -ن -ة ت -ع -اق -بت ع -ل -ي -ه-ا أاج-ن-اسص
وأاج-ي-ال ،زي-ادة ع-ل-ى ج-م-ال ال-ك-ث-ب-ان ال-رم-لية
وا÷بال الصسخرية التي –اكي الطبيعة وتعÈ
عن حضسارة إانسسانية تعود إا ¤آا’ف السسنÚ
وŒعل كل زائر ينبهر بجمالها ا’سستثنائي من
واحات ومواقع أاثرية ذات قيمة فريدة من
ن-وع-ه-ا ب-ن-اي-ات ج-ب-ل-ي-ة م-ت-عالية موشساة بنحت
ف -ري -د وك -ث -ب -ان رم -ل-ي-ة ت-ث ‘ Òال-ن-فسص رغ-ب-ة
الغوصص ‘ أاعماق رمالها اÎŸامية ،فاŸنتوج
السسياحي بجانت يتميز بخصسوصسياته ويسسوق
ع -ل -ى شس -ك -ل مسس -ارات سس -ي -اح-ي-ة ت-ن-ظ-م ح-ول
م-واضس-ي-ع ﬂت-ل-ف-ة ث-ق-اف-ي-ة وت-اري-خ-ية وأاثرية،
زيادة على موسسيقى اأ’مزاد الرائعة وزغاريد
اŸرأاة الصس -ح -راوي -ة اŸم -ي -زة وال -ف -ري -دة م-ن
نوعها.

«جانت» ...حركة غ Òعادية
مع نهاية السضنة
مع انطÓق اŸوسسم السسياحي الصسحراوي،
تشس-ه-د م-ن-ط-ق-ة «ج-انت» ح-رك-ة سس-ي-اح-ية غÒ
عادية يطبعها توافد أاعداد كبÒة من السسياح
اأ’ج -انب م -ن ﬂت -ل -ف ا÷نسس -ي-ات اأ’وروب-ي-ة
واآ’سسيوية ،حيث اسستقبلت مدينة الطاسسيلي
م -ن  ٢١سس- -ب -ت -م Èإا ¤ديسس -م Èأاك Ìم -ن ٢٢٠
سس -ائ -ح ج -زائ-ري و ٢٠٨أاج -ن-ب-ي م-ن ﬂت-ل-ف
ا÷نسس- -ي- -ات ،م- -ن- -ه -ا اأ’Ÿان -ي -ة بـ ٣٧سسائحا
واي-ط-اليا بـ ٣٠سس-ائ-حا و٣5
سسائحا من فرنسسا و٢٣
م-ن سس-ويسس-را.
ويرتقب
أان

يتضساعف عدد السسياح الذين سسيقبلون على
اŸدي -ن-ة السس-ي-اح-ي-ة م-ع اقÎاب ح-ل-ول السس-ن-ة
ا÷ديدة.
وأ’ج- -ل تسس -ه -ي -ل ح -رك -ة السس -ي -اح ‘ اŒاه
اŸواق -ع ال -ت -ي ي -رغ -ب -ون زي -ارت-ه-اŒ ”ّ ،ن-ي-د
وك-ا’ت اأ’سس-ف-ار والسس-ي-اح-ة و›م-وع-ات م-ن
اŸرشس -دي -ن السس-ي-اح-ي Úل-لسس-ه-ر ع-ل-ى ت-وج-ي-ه
السس- -ي- -اح اأ’ج -انب وإايصس -ال -ه -م ع ÈاŸسس -الك
الطبيعية الصسعبة إا ¤عموم اŸناطق السسياحية
ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ت-ب-اع-د اŸسس-اف-ات والتضساريسص
ال -وع -رة وه -ي خصس -ائصص ع -ادة م -ا تسس -ت -ه-وي
السس- -ي- -اح اأ’ج -انب ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل ا◊رك -ة
السس- -ي- -اح- -ي- -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة «ج -انت» ،ب -حسسب
أاصس -ح-اب ال-وك-ا’ت ب-اŸن-ط-ق-ة ،ت-ت-خ-لصص م-ن
روت -ي -ن -ه-ا اŸع-ت-اد وت-ن-ف-رد ب-ن-وع م-ن ا◊ي-وي-ة
الواعدة.
وكشس -ف أاصس -ح -اب ال -وك -ا’ت ع -ن ت -ن -ظ -ي-م
معرضص الصسناعة التقليدية التاسسيلي «جانت»
من  ٢٦إا ٣١ ¤ديسسم ،Èحيث سسيتم عرضص
أاه -م ا◊رف ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ال -ت -ي تشس -ت-ه-ر ب-ه-ا
اŸن -ط -ق -ة ،ك -ال -ط -رز ع -ل -ى ا÷ل -د وال -نسس -ي-ج
ال -ت -ق -ل-ي-دي وال-دب-اغ-ة وم-ن-ت-وج-ات مصس-ن-وع-ة
مصسنوعة من سسعف النخيل وآا’ت موسسيقية
كآالة اأ’مزاد التي –ظى بشسعبية واسسعة.

الصضحراء ‘ حاجة ماسضة إا¤
تنؤيع عروضضها السضياحية
‘ ظل هذا الÌاء السسياحي ’تزال أاجمل
اŸواق- -ع السس- -ي- -اح- -ي- -ة ال- -واق- -ع -ة ب -ت -مÔاسست
و»جانت» بإاليزي ‘ حاجة ماسسة إا ¤تنويع
العروضص السسياحيةÃ ،ا يجعل منها مقصسدا
للسسياحة الصسحراوية بامتياز من خÓل تدعيم
قدرات ومرافق ا’سستقبال وكذا تسسريع وتÒة
إا‚از بعضص اŸشساريع السسياحية ،على غرار
اŸركز السسياحي بجانت ،باإ’ضسافة إا ¤صسيانة
بعضص الطرق واŸسسالك الصسحراوية ب Úمدن
«إاي - -ل - -ي- -زي» و»ج- -انت» وب- -رج ا◊واسص ال- -ت- -ي
يسستعملها السسياح اأ’جانب بكثافة.

متعاملؤن يكشضفؤن عن الؤضضعية
اŸزرية للسضياحة الصضحراوية
طرح اŸتعاملون السسياحيون جملة
م-ن ا’نشس-غ-ا’ت ع-ل-ى وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ال-ع-م-ران-ي-ة والسس-ي-اح-ة ع-ب-د ال-وهاب
نوري ،صسبت ‘ ›ملها حول أاهمية
إاعادة فتح اŸسسالك التي أاغلقت
م -ن ق -ب-ل ’ع-ت-ب-ارات أام-ن-ي-ة

وتقد Ëالدعم للوكا’ت السسياحية التي تنشسط
ب -أاقصس-ى الصس-ح-راء ا÷زائ-ري-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ٧٠
وك -ال -ة سس-ي-اح-ة وأاسس-ف-ار ب-اأ’ه-ق-ار و ٤١وكالة
ب-ال-ط-اسس-ي-ل-ي ،ت-ع-م-ل ب-إام-ك-ان-ات بسس-ي-طة على
تشس -ج -ي -ع السس -ي -اح -ة ال -داخ -ل -ي -ة واسس-ت-ق-ط-اب
السسياح.
وأاج-م-ع أاصس-ح-اب ال-وك-ا’ت ع-ل-ى ال-وضس-عية
اŸزرية التي تعرفها السسياحة الصسحراوية ‘
ظ- -ل ن- -قصص اإ’م -ك -ان -ات ال -ت -ي “ك -ن -ه -م م -ن
اسستقطاب قوافل من السسياح اأ’جانب الذين
ي -فضس -ل -ون زي -ارة أاج -م -ل اŸواق -ع السس-ي-اح-ي-ة،
م- -ط- -ال- -ب Úالسس- -ل- -ط -ات اŸع -ن -ي -ة Ãسس -اع -دة
اŸت-ع-ام-ل Úع-ل-ى إاي-ج-اد م-ي-كانزمات ووسسائل
تسسهل النهوضص بالسسياحة الصسحراوية ،زيادة
على مسساندة اŸسستثمرين اÙلي Úو“ثيل
السسياحة ا÷زائرية ‘ اÿارج من خÓل خلق
شسبكة اتصسال.
م -ن ج -ه -ت -ه أاشس -ار رئ -يسص ج -م-ع-ي-ة وك-ا’ت
السس -ي -اح -ة واأ’سس -ف -ار وصس -احب وك -ال-ة أاح-م-د
ح- -م- -داوي ،إا ¤أاه- -م- -ي- -ة م -ب -ادرة اسس -ت -دع -اء
الوكا’ت السسياحية من الشسمال للتعامل مع
وك- -ا’ت ا÷ن -وب ،ب -غ -ي -ة الÎوي -ج ل -لسس -ي -اح -ة
الصسحراوية باŸنطقة وجلب أاك Èعدد من
ا÷زائري’ Úكتشساف جمال بلدهم وسسحره،
’سس - -ي- -م- -ا وأان  ٤م Ó- -ي Úم- -ن ا÷زائ- -ريÚ
يتوجهون إا ¤اÿارج لقضساء عطلهم ‘ ،حÚ
أان ا÷زائ- -ر ت- -ت- -وف -ر ع -ل -ى أاج -م -ل اŸن -اط -ق
السسياحية.

تؤف ÒاŸرافق و–سضÚ
اÿدمات ضضرورة
ت- -أاسس- -ف ب- -عضص اŸت- -ع- -ام- -ل ‘ Úال -ق -ط -اع
السس -ي -اح -ي ،م -ن ق -رار غ -ل-ق ال-ف-ن-دق ال-وح-ي-د
Ãنطقة ع Úصسالح «تيدكلت»’ ،سسيما وأان
اŸنطقة ’ تتوفر على مرافق وهياكل يتم من
خÓلها اسستقبال السسياح وهو ما جعل أاصسحاب
ال -وك -ا’ت السس -ي -اح -ي -ة ع -اج-زي-ن ع-ن ت-ق-دي-ن
خ -دم -ات ن -وع -ي -ة ل -ف -ائ -دة ال -زوار وال-تسس-وي-ق
لسسياحة صسحراوية مغرية ،حيث يتفوق اإ’قبال
على قدرات ا’سستقبال بها.
‘ ذات السسياق ،أاكد أاصسحاب الوكا’ت أان
اŸراف -ق اŸوج -ودة ب -الصس -ح -راء ’ تسس-م-ح ‘
ال-ظ-رف ال-راه-ن ب-ت-ل-ب-ي-ة ك-اف-ة ط-لبات السسياح
اأ’جانب ،مع التوافد القوي الذي ينتظر أان
تسسجله صسحراء ا÷زائر Ãناسسبة ا’حتفا’ت
ب- -أاع- -ي- -اد رأاسص السس- -ن- -ة اŸيÓ- -دي- -ة ا÷دي- -دة
Ãنطقتي التاسسيلي واأ’هقار.
أام- -ا رئ- -يسص ال- -دي- -وان اÙل -ي ل -لسس -ي -اح -ة
ب -ت -مÔاسست ع -ل -ي ب -ن سس-رق-ال ،ف-ق-د دع-ا إا¤
إاع- -ادة ف- -ت- -ح اŸواق- -ع السس- -ي -اح -ي -ة اŸغ -ل -ق -ة
وا’رت-ق-اء ب-ال-نشس-اط السس-ي-اح-ي إا ¤اŸن-افسس-ة
ا◊قيقية ‘ السسوق العاŸية من خÓل –سسÚ
ن -وع -ي-ة اسس-ت-ق-ب-ال السس-ي-اح واÿدم-ات وت-وفÒ
ال- -ه- -ي- -اك- -ل الضس- -روري- -ة ،زي- -ادة ع -ل -ى –سسÚ
الصسناعة التقليدية ‘ اŸنطقة التي شسهدت
ن- -قصس -ا ‘ اŸدة اأ’خÒة وت -خ -ف -يضص أاسس -ع -ار
تذاكر الرحÓت التي تعد عائقا أامام السسياح
لزيارة واكتشساف سسحر الصسحراء.
كما دعا رئيسص جمعية الوكا’ت السسياحية
«أازج - -ر» ،إا ¤إاع - -ط - -اء اأ’ول- -وي- -ة أ’صس- -ح- -اب

الوكا’ت السسياحية من أاجل ا’سستثمار ‘ هذه
اŸنطقة ،كونهم يعانون التهميشص وكذا وضسع
ميكانيزمات “كنهم من ا◊صسول على وسسيلة
ق -ان -ون-ي-ة تسس-م-ح ل-ل-وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة بشس-راء
اŸركبات اŸسسÎجعة من قبل ا÷مارك أاو
توف Òقرضص ما‹ لهذا الغرضص ،مشسÒا إا ¤أان
هذا اŸقصسد التاريخي الهام ’ يجب العبث به
دون إاشسراف الهيئات اŸعنية ومناقشسة أامور
هامة ’ يراها إا’ أابناء اŸنطقة’ ،سسيما ما
ت -ع -ل -ق Ãع -رف -ة الشس -ك -ل اŸط-ل-وب ل-لسس-ي-اح-ة
ب -ج -انت ،م -ن سس -ي -اح -ة مسس -ؤوول -ة إا ¤إاشس -راك
السس- -ائ -ح ‘ أاع -م -ال اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى اإ’رث
السسياحي وتطويره.
وأاضس- - -اف ذات اŸت- - -ح- - -دث ،أان اŸن - -ت - -وج
السسياحي متوفر إا’ أان اإ’مكانات ﬁدودة،
ل -ذلك ي -جب أان ي -ت -م –سس Úظ -روف ال -ع -م -ل
بالنسسبة للمتعامل ÚاÙلي ،ÚمشسÒا إا ¤أان
السسياحة الصسحراوية عرفت انتكاسسة ‘ فÎة
العشسرية السسوداء ،وهو ما أاثر سسلبا على نشساط
العديد من اŸتعامل Úوضسياع ا’سستثمارات
اÿاصس- -ة ،داع- -ي -ا ‘ ذات السس -ي -اق إا ¤إاع -ادة
ال -ن-ظ-ر ‘ م-ل-ف إاع-ان-ة وت-ع-ويضص اŸت-ع-ام-لÚ
اÙل-ي Úوذلك ب-ت-خ-ف-ي-ف الضس-ري-ب-ة وتبسسيط
اإ’جراءات.
كما كشسف ‡ثلو وكا’ت السسياحة بجانت،
أان أاك Ìمن  ٨٠من اŸائة من سسكان اŸدينة
يعملون ‘ قطاع السسياحة بشسكل مباشسر أاو
غ Òم -ب -اشس -ر ،ك -ون السس -ي-اح-ة ت-ع-ت Èال-نشس-اط
الرئيسص ‘ اŸنطقة ،حيث سساهمت ‘ توفÒ
 ٧٧٣٣م- -نصسب شس- -غ -ل ‘ م -ي -دان الصس -ن -اع -ة
التقليدية الفنية ،زيادة على أاك Ìمن  ١٣أالف
منصسب شسغل.

نؤري يطمئن اŸتعامل Úبتحسض Úاألوضضاع
ط-م-أان وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-رانية والسسياحة
والصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ع-ب-د ال-وه-اب ن-وري
أاصسحاب الوكا’ت السسياحية بتحسس Úاأ’وضساع
من خÓل تسسخ Òجميع اإ’مكانات والوسسائل
÷لب أاك Èعدد من السسياح وإاعادة النهوضص
بالسسياحة الصسحراوية.
وت -ع -ه -د ال -وزي -ر ب -أان ي -ت -وج اج -ت-م-اع-ه م-ع
اŸع- -ن -ي Úب -ج -م -ل -ة م -ن ال -ق -رارات ،تصسب ‘
›ملها حول كيفية إايجاد حلول جادة إ’نعاشص
السس -ي -اح -ي -ة ال -داخ -ل -ي-ة وال-ن-ه-وضص ب-اŸوروث
التاريخي والثقا‘ Ÿنطقة ا÷نوب وتشسجيع
السسياح ا÷زائري Úعلى اكتشساف بلدهم قبل
الذهاب إا ¤وجهات أاخرى ،معÎفا بالوضسعية
ال- -ك -ارث -ي -ة ال -ت -ي آالت إال -ي -ه -ا أاج -م -ل اŸواق -ع
السسياحية بالصسحراء ا÷زائرية والتي جعلتها
تفقد مكانتها ا◊قيقية وتسستقطب أاقل عدد
من السسياح مقارنة باأ’عوام السسابقة ،موضسحا
أان ال -وزارة ت -ب -ذل قصس -ارى ج -ه -ده -ا ل-تسس-ري-ع
عملية بعث النشساط ›ددا.
وكان نوري قد أاعلن عن أاهم قرار اسستجابة
Ÿطلب اŸتعامل Úالسسياحي ،Úيخصص إاعادة
فتح  ٤مسسالك سسياحية أاغلقت وهمشست منذ
سسنة  ‘ ٢٠١١و’ية “Ôاسست ،على رأاسسها
م -ن -ط -ق -ة «ت -ف -دسست» و»أاسس -ك -رام» و»أاه -نت»،
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤اŸوق -ع السس -ي -اح -ي ط-اسس-ي-ل-ي
«أاهقار» الذي من اŸرتقب أان “سسه عملية
إاع- -ادة ال -ف -ت -ح ج -زئ -ي -ا ‘ ا÷ه -ة الشس -رق -ي -ة،
باإ’ضسافة إا ¤تأاكيده على ضسرورة القضساء على
ال -بÒوق-راط-ي-ة ورف-ع ال-ق-ي-ود ع-ن اŸت-ع-ام-لÚ
وال -ت -خ-ف-ي-ف م-ن ث-ق-ل اإ’ج-راءات ال-ت-ي ت-ع-ي-ق
النشساط’ ،سسيما ما تعلق بشسرط إاعادة حصسول
أاصسحاب الوكا’ت السسياحية على ا’عتماد كل
 ٣سسنوات.
فيما يخصص النقائصص اŸسسجلة ‘ مرافق
وه -ي -اك -ل ا’سس -ت -ق -ب -ال ،أاب-رز ن-وري اسس-ت-ع-داد
الوزارة تقد Ëالدعم للمسستثمرين اÿواضص
الذين ينوون إانشساء فنادق ومركبات سسياحية
‘ الصسحراء ،من خÓل تبسسيط اإ’جراءات
وتقد ËتسسهيÓت .داعيا رجال اأ’عمال إا¤
ع -دم الÎدد ‘ ا’سس -ت -ث -م -ار وإا‚از مشس -اري -ع
وم -ن -ت-ج-ع-ات سس-ي-اح-ي-ة ،مشس-ددا ع-ل-ى ضس-رورة
ضس - -م - -ان ال - -ع - -م - -ل اŸشسÎك ب Úال - -وك - -ا’ت
السسياحية Ÿنطقة الشسمال وا÷نوب لتفادي
خسس- -ارة  ٤م Ó-ي Úج -زائ -ري ي -ت-وج-ه-ون إا¤
اÿارج لقضساء عطلهم سسنويا.
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‘ احتفالية حاششدة جرت بسشكيكدة

ع Úقشضرة –يي مآاثر الو’ية الثانية التاريخية بحجر مفروشص

نظمت بلدية ع Úقششرة بالتنسشيق مع مؤوسشسشة الذاكرة التاريخية للو’ية الثانية ،ندوة تاريخية بقرية حجر
مفروشش تخليدا Ÿآاثر الثورة التحريرية ،وإابراز الدور اÙوري للمنطقة .وجرى تخليد ماثر الثورة Ãركز قيادة
الو’ية الثانية التاريخية.

سسكيكدة :خالد العيفة

قال صشؤيح الذيب السشعدي مسشؤؤول مؤؤسشسشة
الذاكرة للؤلية الثانية التاريخية فرع سشكيكدة““
ان ال -ف -ك-رة ج-اءت ب-ع-د اح-ي-اء ذك-رى اسش-تشش-ه-اد
بشش Òبؤقادوم با◊مري ببلدية سشيدي مزغيشس،
ح -يث ط -رح ع -ل -ي -ن -ا ب-عضس اÛاه-دي-ن إاحصش-اء
األم -اك -ن واŸع -ا ⁄ال -ت -اري-خ-ي-ة ب-ال-ؤلي-ة،وك-انت
البداية بإابراز والتعريف Ãركز الؤلية الثانية
ال- -ت- -اري- -خ -ي -ة واŸسش -تشش -ف -ى ÷يشس ال -ت -ح -ري -ر
Óجيال ،واÙافظة على ذاكرة المة ““.
ل أ
وأاضش- -اف صش- -ؤي- -ل- -ح ال- -ذيب ل«الشش- -عب““ ان

تنششط عﬁ Èور وهران،
العاصشمة وسشكيكدة

أامن و’ية ا÷زائر
يضضع حّدا لعصضابة
تتاجر باıدرات

” اإليقاع ،مؤؤخرا ،بجمعية أاششرار تنششط
‘ اإلŒار باıدرات ع ÈثÓث وليات هي
وه - -ران ،ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش- -م- -ة وسش- -ك- -ي- -ك- -دة،
واسشÎجاع مبالغ مالية وكمية من اıدرات
بلغت 5ر 4كلغ ،بحسشب ما أاكده ،أامسس ،بيان
مصشالح أامن ولية ا÷زائر.
وقد “كنت مصشالح األمن الؤلئي ،يضشيف
البيان ،من وضشع حد لنششاط هذه اÛمؤعة
ال- - -ت - -ي احÎفت اŸت - -اج - -رة ب - -اıدرات عÈ
وليات وهران ،ا÷زائر العاصشمة وسشكيكدة ،إاذ
” تؤقيف  5مششتبه فيهم وحجز  4,5كلغ من
اıدرات من نؤع القنب الهندي ومبلغ قدره
 1040أاورو وآاخر من العملة الؤطنية قدر بـ22
مليؤن سشنتيم ،إاضشافة إا 3 ¤هؤاتف نقالة.
وأاوضش -ح اŸصش -در ،أان وق -ائ -ع ه-ذه ال-قضش-ي-ة
ب-دأات ع-ن-د ت-ؤق-ي-ف أاح-د اŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م بحي
شش -ع-ب-ي ،ب-ع-د م-داه-م-ة مسش-ك-ن-ه ،اسش-ت-ن-ادا إلذن
بالتفتيشس ،حيث ع Ìهناك على أازيد من  4كلغ
ﬂدرات اسش- -ت- -دع- -ى م- -ؤاصش- -ل- -ة ال- -ت- -ح -ري -ات
بالسشتعانة بكافة الؤسشائل التقنية.
وأاردف ال- -ب- -ي -ان ،أان ع -م -ل ع -ن -اصش -ر األم -ن
ال -ؤلئ -ي ت -ؤصش -لت إا– ¤دي -د ه -ؤي -ة الشش -رك-اء
وتؤقيف اŸششتبه فيه الثا Êبنفسس ا◊ي ،وكذا
مÓحقة اŸششتبه فيه الثالث إا ¤ولية داخلية،
حيث قبضس عليه هناك.
وقد حددت نفسس اŸصشالح هؤية اŸششتبه
ف -ي -ه ال -راب -ع ال-ذي ك-ان يسش-ت-غ-ل إاح-دى الشش-ق-ق
بأاعا‹ العاصشمة ،حيث اسشÎجع عقب التؤقيف
 100غرام قنب هندي ومبلغ بالعملة الصشعبة
مقدر بـ 1040أاورو وآاخر بالعملة الؤطنية.
كما أاوضشح البيان ،أان اعÎاف اŸششتبه فيه
الرابع كششف عن وجؤد اŸمؤن الرئيسشي وهؤ
رجل مسشن يتنقل بسشيارة نفعية وأان اıدرات
التي يتاجر بها مصشدرها ولية داخلية وتأاتي
من بلد ›اور .وقد ‚حت ذات الفرقة ‘
إالقاء القبضس على اŸششتبه فيه اÿامسس بأاحد
األسشؤاق الششعبية ،كان بحؤزته هؤ اآلخر كمية
من الراتنج الهندي قدرت بـ 26غراما.

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

مؤؤسشسشته قامت Ãراسشلة اŸعني Úبهذا الطرح،
بعد اعداد ملفا كام Óبهذا اÿصشؤصس ،وذلك
اثر اجتماع مع ما يزيد عن › 80اهدا Ãقر
اŸت-ح-ف ا÷ه-ؤي ل-ل-م-ج-اه-د بسش-ك-ي-ك-دة ،الذين
اي-دوا ال-ف-ك-رة ب-اإلج-م-اع ،ون-ع-م-ل ع-ل-ى ط-رح-ها
ل-ل-ؤزارة اŸع-ن-ي-ة ل-تسش-م-ي-ة م-رك-ز ال-ؤلي-ة ال-ثانية
ب -اسش -م صش -ال -ح ب -ؤب -ن -ي -در اح -د مسش-ؤؤو‹ ال-ؤلي-ة
ال-ث-ان-ي-ة ،وتسش-م-ي-ة اŸسش-تشش-ف-ى ÷يشس ال-ت-ح-ري-ر
ب«مؤجؤ““ على مسشتؤى منطقة حجر مفروشس
ح -اضش -ن -ة ال -ث -ؤرة وال -ث -ؤار ،ب-اسش-م الشش-ه-ي-د ع-ب-د
ا◊ميد لسشاق مسشؤؤول اŸسشتششفى حينها ،كما
سش -ن -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ث-ب-يت األسش-م-اء اŸقÎح-ة وف-ق
م- -ط- -الب اÛاه- -دي- -ن ال -دي -ن ع -اشش -ؤا وي Ó-ت
السشتعمار بهذا اŸركز الذي جعل ديغؤل ينزل
ب -ح -ج -ر م -ف -روشس وي -ع-ل-ن ب-دء اŸف-اوضش-ات م-ع
اÛاهدين خÓل سشنة .““ 1959
قرقة ﬁي الدين ،رئيسس البلدية من جهته
أاوضشح ““ان التظاهرة التاريخية جاءت تخليدا
Ÿأاث-ر ال-ث-ؤرة وح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ية
ت- -خ- -ل- -ل- -ه- -ا ن -دوة ،ت -ع -رضشت ا ¤دور اŸن -ط -ق -ة
بالتفصشيل ابان الثؤرة التحريرية اŸظفرة ،وقد
شش- -ذت ال- -ي- -ه -ا حشش -ؤدا ك -بÒة م -ن اÛاه -دي -ن
واŸؤاط - -ن Úم- -ن داخ- -ل ال- -ؤلي- -ة وخ- -ارج- -ه- -ا،
خصشؤصشا وان منطقة حجر مفروشس  ⁄تأاخذ

ح-ق-ه-ا م-ن ال-ت-اري-خ رغ-م ان-ه-ا م-ع-ق-ل ال-ؤلي-ة ،و
ق-دمت ال-ك-ث Òم-ن أاب-ن-ائ-ه-ا أاث-ن-اء ث-ؤرة ال-ت-ح-رير
اŸباركة وقدمت الكث Òمن ابنائه ‘ العششرية
اإلرهابية الهمجية““.
ثمن الدكتؤر أاحسشن ثلي ،ÊÓهذه اللتفاتة
ال -ت -اري -خ -ي -ة واع-تÈه-ا ا◊ج األكÛ Èاه-دي
الؤلية الثانية ،للحضشؤر الكب Òلرفقاء السشÓح،
واŸؤاط- -ن Úم- -ن ولي -ة سش -ك -ي -ك -دة وخ -ارج -ه -ا،
للمحافظة على الذاكرة التاريخية الثانية وكذا
مسش -تشش -ف -ى ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ب -ن-فسس اŸن-ط-ق-ة
ب«مؤجؤ““.
وقال ثلي ““ ÊÓان فيلم زيغؤد يؤسشف سشؤف
يتم البدء ‘ تصشؤيره ،وان هذه اŸنطقة سشتأاخذ
حقها ‘ التصشؤير ‘ احداث الفيلم““.
كما أاكد اÛاهد الؤاهم صشالح اŸعروف ب
““الرزقي““ ،الذي عايشس الثؤرة بالؤلية الثانية،
بحجر مفروشس نؤاحي غ Úقششرة غرب مدينة
سشكيكدة““ ،أان تلك اŸنطقة كانت خÓل انعقاد
اŸؤؤ“ر ال- -ت- -حضشÒي شش- -ب -ه ﬁررة ،ح -يث ك -ان
عناصشر جيشس التحرير منتششرين ‘ كل اŸداششر
وال -ق-رى اÙاط-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ع-ل-ى غ-رار ق-ري-ة
اغبال ،زروبة Ÿباطل ،اŸرج ،حجر مفروشس
وغÒها من اŸناطق األخرى““.

توقيـ ـ ـ ـف  4أاشضخـ ـ ـ ـاصص Áارسض ـ ـون طقـ ـ ـوسص
الطريق ـ ـة اأ’حمدية بغلي ـ ـ ـزان

” أامسش إايداع  4أاششخاصش ا◊بسش بتهمة
ّ
’ح-م-دي-ة ‘
‡ارسش -ة ط -ق -وسش ال -ط -ري -ق-ة ا أ
بلدية بني درقن بغليزان.

غليزان :ع .عبد الرحيم

أافاد بيان صشادر عن خلية التصشال باÛمؤعة
اإلقليمية للدرك الؤطني –صشلت جريدة ““الششعب““
” التعرف عليها ،بناء على
نسشخة منه أاّن القضشية ّ
معلؤمات واردة إا ¤فصشيلة األبحاث ،مفادها وجؤد
أاربعة ( )04أاششخاصس يقطنؤن بدوار مرابط Úبلدية
بني درقن ولية غليزان Áارسشؤن طقؤسس الطريقة
األحمدية وينششرونها.
اسش- -ت -غ -لت فصش -ي -ل -ة األب -ح -اث وال -ت -ح -ري ه -ذه
” تنششيط عنصشر السشتعÓمات
اŸعلؤمات ،حيث ّ
من أاجل التعرف مكان تؤاجدهم ،وبعد التحضشÒ

ا÷يد وا◊صشؤل على إاذن بالتفتيشس صشادر عن
النيابة ” مداهمة أاربعة ( )04منازل أاين ” تؤقيف
اŸششكؤك فيهم ,مع حجز كتب ووثائق ترمي إا¤
زعزعة إاÁان اŸسشلم Úمع اإلسشاءة إا ¤الرسشؤل
عليه الصشÓة والسشÓم وبقية األنبياء مع السشتهزاء
ب -اŸع -ل -ؤم م -ن ال -دي -ن ب -الضش -رورة ،ب -اإلضش-اف-ة إا¤
›مؤعة من اÿطب تخصس التيار األحمدي.
وأاضشاف ذات البيان أاّن التحقيق مع اŸعنيÚ
أاف -اد ت -أاك -ي -د إات -ب -اع -ه -م ل-ه-ذا ال-ت-ي-ار ال-ذي ُي-ع-رف
ب -األح -م -دي ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ق -ي -ام -ه -م إا ¤ج -م -ع
التÈعات قصشد التكفل باŸصشاريف اÿاصشة بالتيار
األحمدي باŸنطقة.
وقد أامر وكيل ا÷مهؤرية لدى ﬁكمة زمؤرة،
أامسس،ب -اي -داع اŸت -ه-م Úا◊بسس ،وإاح-ال-ة ال-قضش-ي-ة
على العدالة.
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اسضتفادة أاك Ìمن  189الف مسضتخدم من
اجراءات قانون اŸالية التكميلي 2015

أاع -ل -ن اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصش -ن -دوق ال-وط-ن-ي
’ج-راء
ل-ل-ت-ام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال ا أ
’حد أان أاكÌ
حسشان تيجا Êهدام اليوم ا أ
م- -ن  189700مسش-ت-خ-دم م-ن-تسشب ل-لصشندوق
اسش- -ت- -ف -ادوا م -ن ا’ج -راءات ا’سش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة
اŸدرجة ‘ قانون اŸالية التكميلي .2015
و‘ مداخلة له خÓل حفل التؤقيع على اتفاقية
من أاجل تخفيضس اسشعار نقل اŸرضشى اŸؤؤمنÚ
اجتماعيا ا ¤اÿارج للعÓج أاكد السشيد هدام أان
““›م- - -ؤع  189732مسش-ت-خ-دم م-ن-تسشب للصشندوق
ال -ؤط -ن -ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة اسش-ت-ف-ادوا م-ن
الجراءات السشتثنائية
التي تضشمنها قانؤن اŸالية التكميلي .““2015
ومن ب Úالعدد الجما‹ للمسشتخدم Úالذين
اسشتفادوا من اجراءات قانؤن اŸالية التكميلي فان
 153867سشددوا اجما‹ الششÎاكات السشاسشية و
اسش- -ت- -ف- -ادوا م -ن اإلع -ف -اء م -ن زي -ادات وغ -رام -ات
التأاخ.““Ò
وب -خصش -ؤصس اŸن -تسش -ب Úال -ط -ؤع -ي Úا÷دد ‘
نظام التأامينات الجتماعية فان عددهم يقارب
 18000مششÎك Áث -ل -ؤن األشش-خ-اصس ال-ذي-ن ك-ان-ؤا
ينششطؤن ‘ القطاع اŸؤازي حسشب هدام.
وتسشتفيد هذه الفئة من اŸششÎك Úا÷دد ‘
الضش -م -ان الج -ت-م-اع-ي م-ن خ-دم-ات ال-ت-أام Úع-ل-ى
اŸرضس لفÎة انتقالية تقدر ب  3سشنؤات اضشافة
ا ¤دفع اششÎاك ششهري بقيمة  2160دج قصشد
السشتفادة بعدها من حقؤق التقاعد بعد ادماجهم
‘ القطاع الرسشمي حسشب اŸادة  60من قانؤن
اŸالية التكميلي.
وب- -ه- -ذه اŸن- -اسش- -ب- -ة وج -ه السش -ي -د ه -دام ن -داء
للمسشتخدم Úا ¤التقرب من مصشلحة الصشندوق
الؤطني للتأامينات الجتماعية بغية السشتفادة من
الج-راءات السش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ق-ان-ؤن اŸال-ية التكميلي
 2015قبل انتهاء الجل يؤم  31ديسشم2016 È
تخفيضس  50باŸائة ألسشعار النقل نحؤ اÿارج

لفائدة اŸرضشى اŸؤؤمن Úاجتماعيا
سشيسشتفيد اŸرضشى اŸؤؤمنؤن اجتماعيا من اآلن
فصشاعدا من تخفيضس بنسشبة  50اŸائة لسشعار
تذاكر السشفر عند –ؤيلهم نحؤ اÿارج لغرضس
العÓج Ãؤجب اتفاقية ” ابرامها اليؤم األحد
با÷زائر العاصشمة ب Úالصشندوق الؤطني للضشمان
الجتماعي و ششركة اÿطؤط ا÷ؤية ا÷زائرية.
تهدف هذه التفاقية التي وقعها اŸدير العام
ل -لصش -ن -دوق ال -ؤط -ن-ي ل-لضش-م-ان الج-ت-م-اع-ي حسش-ن
تيجا Êهدام و اŸدير العام للخطؤط ا÷ؤية
ا÷زائ -ري -ة ﬁم-د ع-ب-دو ب-ؤدرب-ال-ة ا““ ¤ت-خ-ف-يضس
بنسشبة  50باŸائة ألسشعار تذاكر السشفر على الششبكة
ال-دول-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ؤج-ه-ات ال-ت-ي تضش-م-ن-ها ششركة
اÿطؤط ا÷زائرية ““.
ول -ه -ذا ال -غ -رضس سش -ي -ق -ؤم الصش -ن -دوق ال -ؤط -ن -ي
للضشمان الجتماعي بإاعفاء اŸسشتفيدين من تكفل
باÿارج من الدفع اŸسشبق للتذاكر وهذا ‘ إاطار
الدفع من طرف الغ.Ò
ويلتزم أايضشا الصشندوق بضشمان ““مرونة أافضشل““
‘ م-ع-ا÷ة اŸل-ف-ات ال-ط-ب-ي-ة Ÿسش-ت-خ-دم-ي شش-رك-ة
اÿطؤط ا÷زائرية وذوي ا◊قؤق.
وتنصس التفاقية أايضشا على تقد Ëتكؤين تقني
ل -ف -ائ-دة ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي و اإلداري ال-ت-اب-ع لشش-رك-ة
اÿط -ؤط ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ال ال -تشش -ري-ع اÿاصس
بالضشمان الجتماعي.
و‘ هذا الصشدد اششار السشيد هدام ا ¤ان هذا
التخفيضس مؤجه للمؤؤمن Úاجتماعيا واŸسشتفيدين
Óششخاصس اŸرافقÚ
من تكفل طبي باÿارج و ل أ
لهم.
ومن جهته صشرح السشيد بؤدربالة بأان الطرف( Ú
صش -ن -دوق الضش -م-ان الج-ت-م-اع-ي وشش-رك-ة اÿط-ؤط
ا÷ؤي -ة ا÷زائ -ري -ة ي -ف -ك -ران ‘ اسش -ت-ح-داث ع-ل-ى
اŸدى ال- -ق- -ريب م- -رف- -ق صش- -ح- -ي خ -اصس ب -إاج Ó-ء
اŸرضشى نحؤ اÿارج اأو داخل البÓد من خÓل
تخصشيصس طائرات طبية.

مدير كرامة للتأامينات

سضوق تأام Úاأ’شضخاصص سضيعرف ‰وا أاك Èالسضنوات القادمة

توقع الرئيسش اŸدير العام لششركة تأامÚ
ا’ششخاصش ““كرامة للتأامينات““ عمار مصشلوح
أامسش ب- - -ا÷زائ- - -ر ان تشش- - -ه- - -د سش- - -وق ت - -أامÚ
’شش- -خ- -اصش ت- -ط- -ورا أاكÈا خ Ó-ل السش -ن -وات
ا أ
ال -ق -ادم -ة إا ¤غ -اي -ة أان تسش -ت -ع -ي -د ت -وازن -ه -ا
’خرى.
مقارنة بالششعب ا أ
وقال مصشلؤح ‘ ندوة صشحفية خصشصشت لعرضس
حصش -ي -ل -ة م -ؤؤسشسش-ت-ه لسش-ن-ة  2015ان ‰ؤ ق - -ط - -اع
ال -ت -ام -ي -ن -ات ‘ ا÷زائ -ر م-دع-ؤم خÓ-ل السش-ن-ؤات
األخÒة بتامينات الششخاصس رغم ان هذه الششعبة
ل “ثل سشؤى  ٪8من السشؤق الجمالية.
وخÓل  2015سشجلت تامينات األششخاصس تطؤرا
بـ ٪18مقابل  ٪1فقط لتأامينات اÿسشائر ‘ حÚ
يتمؤقع اŸنحنى العاŸي ما ب 50 Úو .٪60وبحسشبه
ف- -ان ““ه- -ذا م- -ا ي- -ع Èع -ن ه -امشس ال -ت -ط -ؤر ال -ذي
ينتظرنا““.
وتؤقع ذات اŸسشؤؤول ان تؤاصشل ششعبة تأامÚ
األششخاصس ‘ ا÷زائر ارتفاعها حتى تسشتعيد على
اŸدى البعيد تؤازنها مقارنة بالششعب األخرى من
التأامينات معتÈا ان تششهد الششعبة ‰ؤا أاك Èمقابل
تأام Úاÿسشائر.
ويعؤد هذا النمؤ ‘ التأام Úعلى األششخاصس إا¤
ق -رار السش -ل -ط -ات ال -ع -م-ؤم-ي-ة ‘  ‘ 2011فصش- -ل

تامينات األششخاصس عن تأامينات اÿسشائر بدفع
هذه الششعبة من التأامينات.
وأاضشاف ‘ هذا الصشدد ان هذا القرار ““ناجح““
وانه ““من اŸقرر ان تؤاصشل هذه الششعبة تطؤرها
مقارنة بالمكانيات اŸؤجؤدة““.
ومن ب Úاألسشباب التي حفزت التأامينات على
األششخاصس ‘ ا÷زائر ذكر مصشلؤح بانششاء ششركات
تأام Úاألششخاصس مسشتقلة قامت بابتكار واخÎاع
منتؤجات تسشتجيب لحتياجات الزبائن.
وكششف ‘ سشياق ذي صشلة عن مششروع انششاء
ششركة ﬂتلطة ب Úاك Èششركات تأام Úاألششخاصس
والشش -رك -ة اŸرك -زي -ة لع -ادة ال -ت-أام Úل-ؤضش-ع ح-ي-ز
اÿدمة نظام الدفع ““الطرف الثالث““.
وي -ت -ع -ل-ق األم-ر ب-حسشب السش-ي-د مسش-ل-ؤح ب-انشش-اء
بطاقة تأام Úتسشمح للمكتتب ÚبالعÓج ‘ أاي عيادة
طبية خاصشة مكتفيا بالقؤل ان ““اŸششروع يعرف
تقدما ملحؤظا““.
و ⁄يسشتعبد ذات اŸسشؤؤول فتح رأاسشمال الششركة
التي يرأاسشها ‘ اŸسشتقبل القريب.
«ل -دي -ن -ا آاف -اق واع -دة ب -ال-نسش-ب-ة لـ 2016و2017
ومششروع تطؤير طمؤح .حاليا نحن تابعؤن للششركة
األم (الششركة ا÷زائرية للتأام Úوإاعادة التام)Ú
بنسشبة مائة باŸائة““.

تيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزي وزو :دورة تكويني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للمنتخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اÙلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

’ح-د ح-وا‹ م-ائ-ة م-ن-ت-خ-ب-ة
تشش -ارك اب -ت -داء م -ن ال-ي-وم ا أ
ﬁلية تابعة Ûالسش ششعبية بلدية وو’ئية لو’يتي تيزي
وزو والبويرة ‘ دورة تكوينية “تد على مدى أاربعة أايام
’دارية لو’ية تيزي وزو.
على مسشتوى اŸدينة ا إ
وأاوضش -حت ‡ث-ل-ة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ف-ت-ي-ح-ة
حمريت أان هذا التكؤين يهدف إا““ ¤إاعداد قيادة نسشؤية مؤؤهلة وقادرة
على اŸنافسشة ‘ النتخابات وتؤ‹ مناصشب مهمة على مسشتؤى
اÛالسس اŸنتخبة ل سشيما منصشب رئيسشة““.
ولدى تدخلها خÓل مراسشم إاطÓق هذا التكؤين حؤل ““تعزيز
القدرات ‘ ›ال القيادة والتسشي Òالنتخابي ““Úالذي تنظمه وزارة
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ه-ي-ئ-ة األ· اŸتحدة
للمرأاة ذكرت السشيدة حمريت مديرة ا◊كامة اÙلية بالتداب Òالتي

اتخذتها ا÷زائر بهدف ترقية وتعزيز حضشؤر اŸرأاة على السشاحة
السشياسشية.
وأاششارت ‘ هذا الصشدد أان التمك Úالسشياسشي للمرأاة با÷زائر قد
ع-رف ““ق-ف-زة ن-ؤع-ي-ة““ م-ذك-رة ب-ال-ت-أاسش-يسس ل-ل-ت-م-ك Úالسش-ي-اسش-ي للمرأاة
ا÷زائرية الذي كرسشته القؤان Úو الدسشات Òعلى غرار دسشتؤر 2008
ودسشتؤر .2016
واسشÎسشلت قائلة أان هذه اإلصشÓحات قد أاعادت رسشم اÿارطة
السشياسشية با÷زائر من خÓل قفزة نؤعية مكنتها من –سش“ Úثيل
النسشاء ‘ اÛالسس اŸنتخبة لتضشمن ا÷زائر بذلك اŸرتبة الـ26
ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى ال-دو‹ وال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى ال-ق-اري ب-ع-د روان-دا
واألو ¤على مسشتؤى العا ⁄العربي.
وأاششارت ذات اŸسشؤؤولة أان هذا التكؤين الذي يعكف عليه خÈاء

جزائريؤن وأاجانب هؤ ““ضشروري““ Ÿرافقة مؤاصشلة ترقية ا◊قؤق
السشياسشية للمرأاة و“ك ÚاŸنتخبات اÙليات ““من أادوات جديدة
ت -ق -ن -ي -ة وع -ل -م -ي -ة م-ن أاج-ل –سش Úأادائ-ه-ن السش-ي-اسش-ي ع-ل-ى مسش-ت-ؤى
اÛالسس الششعبية البلدية واÛالسس الششعبية الؤلئية““.
وأاكدت اŸنسشقة الؤطنية لÈامج الدول (ا÷زائر) لهيئة األ·
اŸتحدة للمرأاة بدورها أان هذه الدورة التكؤينية لصشالح اŸنتخبات
اÙل -ي -ات ا÷زائ -ري -ات ت -ه -دف إا ¤ت -ع -زي-ز ق-درت-ه-ن ع-ل-ى ال-ق-ي-ادة
السشياسشية الرششيدة وكذا قيادة ا◊مÓت النتخابية.
وسشتحتضشن وليات أاخرى هذا التكؤين الذي نظمت دورته األو¤
بؤلية ا÷زائر األسشبؤع الفارط على غرار ولية ورڤلة ووهران
وسشطيف خÓل الثÓثي األول من السشنة اŸقبلة لصشالح أازيد من 500
منتخبة ﬁلية ” انتقائهن ع 13 Èولية.

ا’ثنين  ١٩ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٩ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العÓقة ب Úا◊كم الراششد واŸواطنة الفاعلة و–قيق التنمية
^ بقلـــم :األسستاذة /
عجابي صسبرينة

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة 1
اŸواطنة ظاهرة
إاجتماعية وقانونية
وسسياسسية تسساهم
‘ تطوير اÛتمع
لنسسا Êبشسكل
اإ
كب Òبجانب الرقي
بالدولة إا¤
اŸسساواة والعدل
لنصساف ،وإا¤
وا إ
الدÁقراطية
والشسفافية ،ول
Áكن للدولة أان
تنتج وتقوم ببناء
مقوماتها وأاسسسس
نهضستها إال على
أاسساسس مبدأا
اŸواطنة والوطنية
اÛسسدة للفاعلية
لنسسانية
اإ
التاريخية.
وبناء على العÓقة
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تتوقف وتتأثر اŸواطنة ‘ دولة مأ بدرجة النضسج
السس -ي -أسس -ي وال -رق -ي ا◊ضس -أري ،ك -م -أ ت -ت -أث -ر ب -أل-ت-ط-ور
السس -ي -أسس-ي وا’ج-ت-م-أع-ي وب-ع-ق-أئ-د اÛت-م-ع-أت وب-ق-ي-م
ا◊ضسأرات واŸتغÒات العأŸية ،لذلك تعّد اŸواطنة
ﬁورا رئيسسيأ ‘ النظرية واŸمأرسسة الدÁقراطية إاذا
م- -أ احÎمت الشس- -روط اأ’سس- -أسس -ي -ة ك -أ◊ق -وق اŸدن -ي -ة
وال-دسس-ت-وري-ة ،وضس-م-أن-أت اŸشس-أرك-ة السس-ي-أسسية الفأعلة،
وا◊د اأ’دن -ى م -ن ا◊ق -وق ا’ق -تصس-أدي-ة وا’ج-ت-م-أع-ي-ة
وال -ث -ق -أف -ي-ة ال-ت-ي “ّك-ن اŸواط-ن م-ن ال-ت-ع-ب Òع-ن رأاي-ه
ومصسأ◊ه بحرية ،وحد أادنى من اŸسسؤوولية Œأه تنمية
فرصص العمل والرعأية ا’جتمأعية وغÒهأ من ا◊قوق
اأ’خرى التي سسنتطرق إاليهأ ‘ هذه اŸداخلة.
أامأ إاحÎام قيم اŸواطنة بوجود ا◊كم الراشسد فهو
كمصسطلح يتضسمن اليوم وأاك Ìمن أاي وقت مضسى الكثÒ
م -ن اŸع -أ Êح -ت -ى أاصس -ب -ح يسس -ت-ع-أر م-ن اسسÎات-ي-ج-ي-أت-ه
ا’بتكأرية اŸرنة الكث Òمن ا’سستخدامأت ‘ ›أ’ت
ا’ق-تصس-أد ،السس-ي-أسس-ة ،ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دÁة ،ال-ت-قدم مع
تقليصص حدة اŸشسأكل...الخ ،فهو يرتبط بألعديد من
أانواع السسيأسسأت العمومية و /أاو اÿأصسة ويتميز بد’لة
واقعية على ﬂتلف اŸسستويأت اإ’قليمية ،وعلى ذلك ’
Áكن إاقأمة ا◊كم الراشسد بدون دولة القأنون ،بدون
دÁقراطية حقيقية ،بدون تعددية سسيأسسية ،كمأ ’ Áكن
أان ي- -ق -وم ح -ك -م راشس -د إاط Ó-ق -أ ب -دون رق -أب -ة شس -ع -ب -ي -ة
يسس -ت -خ -لصص م -ن ه-ذا ال-ط-رح ا’سسÎات-ي-ج-ي م-أ ل-ل-ح-ك-م
اÙلي الراشسد من دور فعأل ‘ التنمية اÙلية و‘
ب-ن-أء ال-دول-ة ال-ق-وي-ة ال-ت-ي ت-ب-ت-ع-د ع-ن سس-ي-أسس-ة ال-واج-ه-ة
واŸظهر السسيأسسي العقيم.
ول -ت -وضس -ي -ح ال -ع Ó-ق -ة اŸوج -ودة ب Úق -ي -م اŸواط -ن-ة
وال-ق-أن-ون-ي-ة وا’ق-تصس-أدي-ة واŸؤوسسسس-أت-ية لتحقيق ا◊كم
اÙلي الراشسد ‘ ا÷زائر ،نتطرق إا ¤اأ’بعأد القأنونية
والسسيأسسية ومكأنتهأ اŸركزية ‘ مراعأة مبدأا اŸواطنة
ليسست بسسبب أافضسليتهأ على ا◊قوق اأ’خرى وإا‰أ كونهأ
ضس-م-أن-ة أاسس-أسس-ي-ة ل-ت-ن-م-ي-ة إام-ك-أن-ي-أت ال-نضس-أل السسيأسسي
السسلمي للحصسول على ا◊قوق ا’قتصسأدية وا’جتمأعية
والبيئيةÁ ،كن –قيقهأ من خÓل تنمية فعألة وتفعيل
مؤوسسسسأت اÛتمع اŸد Êوبذلك تنتقل اŸواطنة من
كونهأ ›رد توافق أاو ترتيب سسيأسسي تعكسسه نصسوصص
ق -أن -ون -ي -ة ل -تصس -ب-ح اŸسس-أواة ب ÚاŸواط-ن ‘ Úا◊ق-وق
والواجبأت قيمة اجتمأعية وأاخÓقية و‡أرسسة سسلوكية
يع Èأاداؤوهأ من قبل اŸواطن Úعن نضسج ثقأ‘ ورقي
حضس -أري وإادراك سس -ي -أسس-ي اي-ج-أب-ي ب-ن-أء ،وك-ذا –دي-د
اŸق-وم-أت اأ’سس-أسس-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ا÷ه-وي-ة وك-ي-ف-ي-ة تعزيز
الشس -راك-ة الشس-ع-ب-ي-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ،ب-أإ’ضس-أف-ة إا ¤ت-وضس-ي-ح
اأ’سسسص اإ’جتمأعية واإ’قتصسأدية واŸؤوسسأسستية للتنمية
اŸسس- -ت- -دام- -ة ،ب- -إأع- -ت- -ب- -أر أان ه- -ذه اأ’خÒة ب -أب -ع -أده -أ
اإ’قتصسأدية واإ’جتمأعية والبيئية لهأ وجهأن متÓزمأن
همأ التنمية اŸأدية والبشسرية ،والتوازن البيئي ،وجأنبأن
م - -ت - -ف - -أع Ó- -ن ه - -م - -أ ا÷أنب اإ’ج- -ت- -م- -أع- -ي وا÷أنب
اإ’قتصسأدي ،لذلك فألفرد وكأفة أاعضسأء اÛتمع سسواء
من داخل السسلطة أاو من خأرجهأ هم هدف هذه التنمية،
و‘ الوقت ذاته أاداة –قيقهأ عن طريق مبدأا التشسأركية
‘ التفك Òوالتخطيط والتنفيذ.

’سصسس ال -ق -ان -ون -ي -ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
’ول  :ا أ
اŸب -حث ا أ
ا◊كم اÙلي الراشصد ‘ ا÷زائر
’ Áكن إاقأمة ا◊كم الراشسد بدون دولة القأنون،
بدون دÁقراطية حقيقية ،بدون تعددية سسيأسسية ،كمأ ’
Áكن أان يقوم حكم راشسد إاطÓقأ بدون رقأبة شسعبية،
ف -ه -و ›م -وع -ة ال -ق -واع-د ال-ط-م-وح-ة اŸوج-ه-ة إ’ع-أن-ة
ومسسأعدة اŸسسÒين لÓلتزام بألتسسي Òالشسفأف ‘ إاطأر
ه -دف اŸسس -أءل -ة ع-ل-ى أاسس-أسص ق-أع-دة واضس-ح-ة اŸع-أ⁄
وغ Òقأبلة لÓنتقأد أاحيأنأ كون كل اأ’طراف الفأعلة
ع Èالنشسأطأت اŸتعددة تسسأهم ‘ ذلك أاي ‘ ›أل
التسسي ،Òوقد أاصسبح ا◊كم اÙلي هو الكلمة اÙورية
للتنمية الدولية وهو مطبق ‘ كل القطأعأت وقد ظهر
هذا اŸصسطلح بشسكل جلي ‘ حقبة الثمأنينيأت أاي ‘
الوقت الذي بدء فيه بألتطبيق اŸيدا ÊلÈامج التعديل
الهيكلي والتي تهدف إا ¤خلق النمو ا’قتصسأدي ،إا’ أان
ذلك  ⁄يتحقق ‘ كث Òمن البÓد النأمية.
فهو يقوم على ›موعة من اŸعأي Òالقأنونية اŸعÈة
‘ واقع اأ’مر عن إاشسكألية واضسحة ‘ البنأء اأ’سسأسسي أاو
اأ’و‹ ل- -ه- -ي- -ك- -ل- -ت -ه أاي ع -ل -ى أاسس -أسص م -دى ت -وف -ر ه -ذه
اÙددات أاو اŸعأي ‘ Òالواقع القأنو Êلسسلطة الدولة،
ولذلك Áكن القول إان هذه اÙددات هي اأ’سسأسص أاو
اŸقيأسص القأنوŸ Êدى أاهلية ا◊كم الصسألح أاو الراشسد
م -ن خÓ-ل ت-وف-ره-أ ›ت-م-ع-ة بصس-ورة ع-م-ل-ي-ة ل-يسص نصس-أ
جأمدا ‘ صسلب الدسستور تنتظر التفعيل والعمل ،بل
يجب إان تكون فأعلة ‘ الواقع Úالقأنو Êوالسسيأسسي

حتى Áكن أان نحكم على عمل السسلطة السسيأسسية بأنه
Áتلك مقومأت ا◊كم اÙلي الراشسد ،وذلك من خÓل
ب -ي -أن ع Ó-ق-ة السس-ل-ط-ة السس-ي-أسس-ي-ة ب-أل-ق-أن-ون ،ال-ف-ع-أل-ي-ة
ال-ق-أن-ون-ي-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-أت ال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-ت-نفيذية ،النظأم
القضسأئي.
’ول :مقومات أاو معاي Òا◊كم اÙلي الراشصد
اŸطلب ا أ
’ول :عÓقة السصلطة السصياسصية بالقانون
الفرع ا أ
عÓقة السسلطة بألقأنون تكون على أاسسأسص مبدأا سسيأدة
ال-ق-أن-ون ال-واجب ال-ت-ط-ب-ي-ق ول-يسص سس-ي-أدة السس-ل-ط-ة على
حسسأب القأنون ،وÁكن أان نعرف مبدأا سسيأدة القأنون
بأنه «›موعة من القواعد القأنونية اآ’مرة والنأهية،
وال-ن-ظ-م اأ’سس-أسس-ي-ة ال-ت-ي ُت-ن-ظ-م ال-عÓ-ق-أت ‘ اÛت-مع
ضس -م -ن ال -دول -ة ،وم -دى ت -راب -ط ه-ذه ال-عÓ-ق-ة ب“ Úت-ع
وحمأية اأ’فراد بأ◊قوق الفردية والعأمة» .وعلى ذلك
ف-إأن م-ب-دأا سس-ي-أدة ال-ق-أن-ون ه-و م-أ ت-ط-م-ح إال-ي-ه السس-ل-طة
والشسعب ‘ التعأمل القأنو Êالقأئم على حكم القأنون
ووجوب تطبيقه ،إان كل سسلطة ‘ الدولة إاذن تعمل وفقًأ
ل -ل -ق -أن -ون وه -ي ال -ت -ي –ّدد ع Ó-ق -ت-ه-أ ب-ه ع-ل-ى أاسس-أسص
دسستوري ثأبت.
ويأتي معنى ا◊كم اÙلي الراشسد ‘ –قيق الغأية
اŸثألية التي تهدف إاليهأ سسلطة الدولة من خÓل الكثÒ
م -ن اإ’صس Ó-ح-أت ال-دسس-ت-وري-ة وف-ق أاسسسص اق-تصس-أدي-ة أاو
اجتمأعية أاو سسيأسسية أاو قأنونية نلمسسهأ من واقع عمل
السسلطة التي تعمل على اتخأذ القرار اŸنأسسب ‘ الوقت
اŸن -أسسب ،وي -ت -ب -ع ت -وف -ر صس Ó-ح -ي -ة ا◊ك -م م -ن ع-دم-ه
ب-أرت-ب-أط-أت ج-وه-ري-ة “ث-ل ال-ه-ي-ك-ل-ي-ة ال-وظ-ي-ف-ي-ة ل-ع-مل
السسلطة داخل الدولة وفق معأي Òثأبتة أاهمهأ –قيق
اŸصسلحة العأمة وتوف Òاأ’جواء اŸنأسسبة إ’بداء الرأاي
وخلق مسسأحة واسسعة ◊رية اإ’عÓم.
الفرع الثا : Êفاعلية اŸؤوسصسصات التشصريعية والتنفيذية
من خÓل الواقع القأنوÁ ،Êكن تقسسم سسلطأت الدولة
إا ¤ثÓث سسلطأت رئيسسة هي (التشسريعية والتنفيذية
والقضسأئية) وتقوم العÓقة ب Úالسسلطأت الثÓث على
أاسس-أسص ال-ت-ع-أون وم-ب-دأا ال-فصس-ل ب-ي-ن-ه-م-أ وع-دم ال-تداخل
والتقأطع ‘ أاعمأل هذه السسلطأت مع بعضسهأ البعضص
‡أ يÎك مسسأحة واسسعة من التطورات القأنونية لتأخذ
نصسيبهأ من خÓل العمل اŸسستقل بدون تأث Òسسيأسسي أاو
اق -تصس -أدي ،ف -ألسس -ل-ط-ة ال-تشس-ري-ع-ي-ة ت-ت-م-ت-ع ب-دور ف-أع-ل
وأاسسأسسي ‘ عملية صسنع القرار السسيأسسي وعملية البنأء
ال-ق-أن-و Êل-ل-تشس-ري-ع وم-راق-ب-ة أاع-م-أل السس-ل-ط-ة التنفيذية
وصسو’ إا ¤إاجراءات اŸسسأءلة وا’سستجواب ،أامأ السسلطة
التنفيذية فهي سسلطة تنفذ مأ تشسرعه اأ’و ¤وتعمل على
ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-أن-ون م-ن ت-ل-ق-أء ن-فسس-ه-أ وت-خضس-ع ل-لمحأسسبة
والرقأبة ،و‘ نفسص الوقت فهي تضسم رئيسص ا◊كومة
ووزراءه ال-ذي-ن ل-ه-م الصسÓ-ح-ي-أت ال-ق-أن-ون-ي-ة ل-لعمل وفق
ال-ق-أن-ون م-ن أاج-ل ال-ت-ط-ب-ي-ق السس-ل-ي-م ل-ل-ق-أن-ون ،إاذن هذه
Óخرى
العÓقة ب ÚالسسلطتŒ Úعل كل منهمأ مكملت Úل أ
‘ سسبيل الوصسول إا ¤غأية واحدة هي إادراك الهدف
النهأئي من مقومأت حكم ﬁلي راشسد صسحيح وفق
معأي Òقأنونية ‘ واقع اأ’مر.
توافر مقومأت ا◊كم اÙلي الراشسد لن يأتي إا’ من
خ Ó-ل إات-ب-أع اإ’ج-راءات ال-ق-أن-ون-ي-ة السس-ل-ي-م-ة م-ن خÓ-ل
ال -ع -م-ل Ãوجب ال-دسس-ت-ور شس-ك Ó-ومضس-م-ون-أ دون اأ’خ-ذ
بنظر ا’عتبأر التشسكيلة ا◊كومية التي تؤوثر ‘ عملية
صسنع القرار الداخلي ،ولذلك فإأن تفعيل دور السسلطأت
التشسريعية والتنفيذية وصسو’ إا ¤تعزيز مفهوم ا◊كم
الراشسد يكون من خÓل:
 –صس Úال-نصص ال-تشس-ري-ع-ي م-ن ال-غ-أي-أت السس-ي-أسس-ي-ةبإأخراجه من التوجهأت السسيأسسية أاو اŸصسلحة اÿأصسة

كي يكون أاقرب مأ يكون اإ ¤الغأية اأ’سسمى وهي تطبيق
القأنون وفق اطر موضسوعية عأمة و›ردة.
 بنأء السسلطة التنفيذية على أاسسأسص التطبيق السسليمللقأنون مع اإعطأئهأ السسلطأت الكأملة وفقأ للدسستور
لتطبيقهأ ‘ حق ا’عÎاضص على القأنون وحق اقÎاح
القأنون.
إان العÓقة ب Úالسسلطأت يحكمهأ الدسستور النأفذ ‘
الدولة سسواء كأنت دولة تطبق القأنون أام ’ ،لذلك فإأن
اŸرجع اأ’سسأسسي ‘ تطبيق هذه العÓقة وبيأن أاسسأسص
الÎاب -ط وال -ت -ق-أرب ب-ي-ن-ه-أ وب Úالسس-ل-ط-أت اأ’خ-رى ه-و
الدسستور ،وهذا مأ يعني اأن العÓقة مأب Úالسسلطأت هي
أامر نسسبي يختلف من دولة اإ ¤أاخرى ومن نظأم إا ¤آاخر
‘ ال- -دول- -ة ال- -واح- -دة حسسب ال- -ت- -وج- -ه -أت السس -ي -أسس -ي -ة
وا’ق-تصس-أدي-ة وا’ج-ت-م-أع-ي-ة وا’ي-دولوجية داخل الدولة
ولكنهأ تبقي الدسستور أاسسأسسأ أ’ي عÓقة –كم السسلطأت
وتنظمهأ من أاجل تطبيق القأنون بصسورة أافضسل حتى
Áكن أان يكون للحكم اÙلي الراشسد النصسيب اأ’ك‘ È
–قيق ثوابته وﬁدداته اسستنأدا إا ¤تلك العÓقة.
’ل -ي-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
اŸط -لب ال -ث -ا :Êا آ
ا◊كم اÙلي الراشصد
يشس Òمفهوم ا◊كم الراشسد إا‡ ¤أرسسة السسلطة
السسيأسسية وا’قتصسأدية واإ’دارية إ’دارة شسؤوون بلد مأ
على جميع اŸسستويأت ،ويشسمل ا◊كم الراشسد ،الدولة
واÛت -م -ع اŸد Êوال -ق -ط-أع اÿأصص ،ك-م-أ ي-ع-ن-ى ب-آأث-أر
التنمية طويلة اأ’مد على أاجيأل متعددة ،وتتمثل أابعأد
ا◊كم الراشسد ‘ سسيأدة القأنون والشسفأفية وا’سستجأبة
واŸشس -أرك-ة واإ’نصس-أف وال-ف-ع-أل-ي-ة وال-ك-ف-أءة واŸسس-أءل-ة
والرؤوية اإ’سسÎاتيجية ،فمأ هي اآ’ليأت القأنونية التي
يتع Úتفعيلهأ للوصسول إا ¤بنأء مأ يعرف بأ◊كم الراشسد
و القضسأء على الفسسأد.
’ول :اŸشصاركة ‘ بناء القرار
الفرع ا أ
اŸشس-أرك-ة م-ف-ه-وم م-رت-ب-ط ب-أÛت-م-ع ال-دÁقراطي،
وه -ي ت -ع -ن -ي أان ي -ك-ون ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد Êدور ‘ ،صس-ن-ع
القرارات التي تؤوثر ‘ حيأتهم سسواء بشسكل مبأشسر أاو من
خÓل مؤوسسسسأت شسرعية “ثل مصسأ◊هم ،و يقوم هذا
النوع من اŸشسأركة الواسسعة على حرية التنظيم وحرية
التعب ،Òواأن تتم مبأشسرة اأو بواسسطة ‡ثل Úشسرعي،،Ú
فأÛتمع القأئم على اŸشسأركة ،شسرط مسسبق للتنمية
اŸسستدامة والفعألة ،فهي “كنه من ا’سستخدام اأ’مثل
ل-ط-أق-أت وق-درات أاف-راده وج-م-أع-أت-ه اŸن-ظ-مة ،و–رر
قدرات اŸرأاة وتفسسح اÛأل اأمأم تنمية تراعي النوع
ا’ج -ت -م -أع -ي ،و“ّك -ن اŸواط-ن ‘ Úب-ن-أء السس-ل-ط-ة و‘
التأث Òعلى السسيأسسأت ا’جتمأعية ،فهي عنصسر أاسسأسسي
لبنأء دولة القأنون ،ويتجلى دور اŸشسأركة ‘ بنأء القرار
من خÓل العنأصسر التألية.
 اÛت - -م- -ع اŸد : Êتضس-م م-ن-ظ-م-أت اÛت-م-ع اŸدÊج-م-ع-ي-أت الصس-ن-أع-ي Úوج-م-ع-ي-أت أارب-أب العمل ،وجمعيأت
اŸه -ن ا◊رة وج -م -ع -ي -أت ال -ت -ج-أر ،وال-ن-ق-أب-أت ال-ع-م-أل-ي-ة،
واŸؤوسسسس- -أت اإ’ع Ó-م -ي -ة ،واŸن -ظ -م -أت غ Òا◊ك -وم -ي -ة،
ومنظمأت حقوق اإ’نسسأن اŸعÎف بهأ رسسميأ ،واأ’حزاب
السسيأسسية و‘ الدول التي يسسمح نظأمهأ بتعدد اأ’حزاب،
ي -ت -م ذك -ر اإ’ط -أر ال -ق -أن-و Êل-ل-ح-زب السس-ي-أسس-ي ،ح-يث ي-ت-م
برا›هأ و“ثيلهأ الŸÈأ Êبتفصسيل أاك.Ì
 ا’نتخابات :تلعب ا’نتخأبأت دورا ﬁوريأ ‘ت-ع-زي-ز اŸشس-أرك-ة واŸسس-أءل-ة والشس-ف-أف-ي-ة ،وه-ي صس-فأت
اإدارة ا◊كم اÙلي الراشسد ،وا’نتخأبأت التي Œري
بأنتظأم قد تكون الوسسيلة الرئيسسة إ’شسراك قطأع كبÒ
من اÛتمع وتفأعله مع ا◊كومة.
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جيجل تسستدرك الّتأاخر ‘ ا’سستثمار اÙلي

إانذارات شسديدة اللّهجة للمسستفيدين للشّسروع ‘ العمل فؤرا

جيجل :خالد العيفة

ومن أاجل تدعيم اإ’مكانيات العقارية بالو’ية ،تم
إانششاء مناطق نششاط جديدة بكل من ششوف ا’ثنين،
السشطارة ،وجانة وبني أاحمد ،كما تمّ اقتراح إانششاء
مناطق أاخرى بكل من منطقة لعششاشش ببلدية بني
ياجيسش « 99هكتارا» ومنطقة العوينة بين بلديتي
وجانة والششحنة بمسشاحة  40هكتارا.

ش

واسش -ت -رج -عت السش -ل -ط -ات ال -و’ئ-ي-ة م-ج-م-وع-ة م-ن
اأ’راضشي المخصشصشة إ’نششاء مششاريع صشناعية تّم
منحها في إاطار ا’متياز لمسشتثمرين لم يلتزمون
بدفتر الششروط ،ولم يقوموا بتنفيذ ما اتفق عليه،
ويقدر عددهم بحوالي  10وجّهت لهم مصشالح
ال -و’ي -ة ،إاع-ذارات بضش-رورة ا’ن-طÓ-ق ف-ي أاشش-غ-ال
إان-ج-از مشش-اري-ع-ه-م ،وب-ع-د م-رور ال-ف-ت-رة ال-ممنوحة
ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-ن-ود ا’ت-ف-اق ،ت-مت م-ب-اشش-رة ع-م-لية إالغاء
ا’متيازات وفسشخ عقود الملكية مع السشعي إالى
اسشتبدالهم بآاخرين جادين ،يسشتطيعون السشير وفق
سشياسشة واسشتراتيجية السشلطات الو’ئية الرامية إالى
ت -ح -ق -ي -ق وإان -ج -از أاك -ب-ر ع-دد م-ن ال-مشش-اري-ع ع-ل-ى
المسشتوى المحلي لفتح مناصشب للعمل ،حيث تّمت
برمجة منذ حوالي سشنة العديد من ا’جتماعات
ال -دوري-ة م-ع م-خ-ت-ل-ف ال-مسش-ت-ث-م-ري-ن ف-ي م-ج-ا’ت
م -ت -ع -ددة م -ن أاج -ل م-ع-رف-ة وث-ي-رة سش-ي-ر م-ل-ف-ات-ه-م
ا’سشتثمارية ،ووضشع حلول للعراقيل والمششاكل التي
تواجههم و تمنعهم من مباششرة أاششغالهم ،مّما سشمح
ب -ال-وصش-ول إال-ى ات-ف-اق يسش-م-ح ل-م-ن أاودع-وا ط-ل-ب-ات
الحصشول على رخصشة البناء ،با’نطÓق في أاششغال
ت -ه -ي -ئ -ة أارضش -ي-ة ال-ع-ق-ارات ال-ت-ي اسش-ت-ف-ادوا م-ن-ه-ا،
ب-اإ’ضش-اف-ة إال-ى ال-ق-ي-ام ب-خ-رج-ات م-ي-دان-ية تقنية و
دورية بين اإ’دارة المحلية والمسشتثمرين لمعالجة
المششاكل المطروحة على أارضش الواقع.وقد دعا
وال- -ي ال- -و’ي- -ة إال- -ى اق- -ت- -راح مسش- -اح- -ات ج- -دي -دة
ل-ل-نشش-اط-ات ا’سش-ت-ث-م-اري-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى كل بلدية،
لÓ- -سش- -ت- -ج -اب -ة ل -ل -ط -ل -ب -ات ال -م -ت -زاي -دة م -ن ق -ب -ل
المسشتثمرين ،مؤوكدا بهذا الخصشوصش على أاهمية
توفير العقار الصشناعي من أاجل تنمية ا’سشتثمار
وإاعادة بعث قطاع الصشناعة المنتج للثروة قصشد
توفير مناصشب الششغل ،موضشحا أان «الدولة سشتقدم
تسش-ه-يÓ-ت ك-ب-ي-رة ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن ف-ي إاط-ار ال-توجه
ا’قتصشادي ،الذي يهدف إالى الخروج من التبعية
ل -ل -م -ح -روق -ات ،وف -ي ه -ذا الصش -دد سش -ي-ت-م ت-ف-ع-ي-ل
وت-نشش-ي-ط ع-م-ل ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-مسش-اع-دة ع-لى
تحديد الموقع وترقية ا’سشتثمار وضشبط العقار،
من أاجل دراسشة كل الملفات المتعلقة با’سشتثمارات
في أاقرب اآ’جال الممكنة ،مع إازالة كل اإ’جراءات
ال-ب-ي-روق-راط-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ي-ق تجسشيد هذه المششاريع
على أارضش الواقع» ،وهذا خÓل اجتماع للمجلسش
ال -ت -ن-ف-ي-ذي ل-ل-و’ي-ة م-ؤوك-دا ال-ل-ج-وء إال-ى ات-خ-اذ ك-ل
اإ’جراءات القانونية من أاجل اسشترجاع اأ’راضشي
التي منحت سشابقا في إاطار ا’سشتثمار ،ولم يلتزم
أاصشحابها بدفتر الششروط ،و العمل على اسشترجاع
كل اأ’وعية العقارية بالمناطق الصشناعية التي لم
يتم تجسشيد ا’سشتثمارات المبرمجة بها.علما أاّنه
منذ سشنة  ،2011تّم إايداع  850ملف اسشتثمار على
مسش -ت-وى أام-ان-ة ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-مسش-اع-دة ع-ل-ى
تحديد الموقع وترقية ا’سشتثمار وضشبط العقار،
تشش -م -ل م -خ -ت -ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،خ-اصش-ة ف-ي م-ج-ال
السشياحة ،الصشناعات الغذائية والتحويلية والترقية
العقارية ،وتم اعتماد  137مششروع بتكلفة إاجمالية
ق-دره-ا  75م-ل-ي-ار دي-ن-ار ،م-ن شش-أان-ه-ا خ-ل-ق 14158
م -نصشب شش -غ-ل.ه-ذا ،وق-د وّج-ه ال-وال-ي ف-ي-م-ا سش-ب-ق
إانذارا للمسشتثمرين المسشتفيدين من قطع أارضشية
وع -دده-م  137مشش -روع اسش-ت-ث-م-اري ف-ي م-خ-ت-ل-ف
المجا’ت ،ومنحهم مهلة  6أاششهر فقط لÓنطÓق
في تجسشيد مششاريعهم ا’سشتثمارية المختلفة ،وإا’
فإاّنه سشيلغي قرارات ا’سشتفادة ويسشترجع القطع
اأ’رضشية ويمنحها للذين ينتظرون دورهم ،مششيرا

تقريب ال ّصشحة الجوارية من المواطن

بأانه هناك  07مششاريع فقط انطلقت ،وأان  200الجهوي ،بحيث سشيضشمن اكتفاء لمدة  30يوما ،كما
ملف في طور الدراسشة ،وجاء هذا القرار خÓل سش -يسش -اه -م ف-ي خ-ل-ق  300م-نصشب ع-م-ل وال-ت-ك-فل
جلسشة عمل عقدها الوالي مع المسشتثمرين.
ب-ا’ح-ت-ي-اج-ات ال-ت-ن-م-وي-ة للو’ية.وتبرز أاهمية هذا
ال -م -رك -ز خ-اصش-ة ،ف-ي ح-ال-ة ح-دوث ع-زل-ة ل-ل-و’ي-ة
وق -د ت ّ-م ع -ق -د ال -ع -دي -د م -ن ا’ج -ت -م -اع -ات ال -ت-ي
أ’سش-ب-اب م-خ-ت-ل-ف-ة وت-ع-ذر وصش-ول شش-ح-نات الوقود،
خصشصشت ل- -دراسش -ة م -ل -ف ا’سش -ت -ث -م -ار
حيث يتم اللجوء إالى المخزون لمواجهة
ب -ال -و’ي -ة ،وه -ي ال -ل -ق -اءات ال -ت-ي وج-ه
أاي طارئ.ومن جانبها أاوضشحت مديرية
إالغاء
Óط-راف
خ Ó-ل -ه -ا ال -وال -ي ت -ع-ل-ي-م-ات ل -أ
السشياحة والصشناعة التقليدية للو’ية ،أان
المسشؤوولة عن ملف ا’سشتثمار باإ’سشراع القرارات ال -ع-دي-د م-ن م-ن-اط-ق ال-ت-وسش-ع السش-ي-اح-ي
في تجاوز العراقيل التي تواجه هذا
والتي تبلغ  19منطقة فقدت عقاراتها،
اأ’خ -ي -ر واسش-ت-رج-اع اأ’راضش-ي ال-ت-ي ت-م التي Œاوز لعدة عوامل ،حيث يرتقب إالغاء العديد
من المناطق التي كانت مصشنفة من قبل،
مم -نم -حهنا ت -لبجع-اضسشش-راولامسع-شلت-ثىمرديف-نت-رالاولشهش-مرييونط ،أاصسحابها
بعد أان اختفت على أارضش الواقع ،والتي
آاجال
المنظم لهذه العملية ،وهو ما تسشبب في
ت -ت -رب -ع ع-ل-ى مسش-اح-ة إاج-م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ
ع
 4232ه -ك-ت-ار ،م-وزع-ة ع-ل-ى ال-ب-ل-دي-ات
اتع’سطشيتثلماوريضشةيابإاعقلياملعالدويد’يةم،نومالنموششراارئيها النشساط
السشاحلية  ،09حيث تم فقدان عدد كبير
آا’ف م -ن -اصشب الشش -غ -ل ال -ت -ي ك -ان م-ن
من المناطق لعقارها السشياحي ،مما أادى
المفروضش أان تخلقها هذه المششاريع خصشوصشا في بالمصشالح الو’ئية سشنة  2010إالى اقتراح إالغاء 8
قطاعي السشياحة والصشناعة التحويلية .وأالّح الوالي مناطق للتوسشع السشياحي ،كما تم اقتراح  3مناطق
على كل من لهم عÓقة بقطاع ا’سشتثمار بالو’ية توسشع سشياحي إ’عادة النظر في المسشاحة والسشبب
م- -ن أاج- -ل ات- -خ- -اذ اإ’ج- -راءات الضش -روري -ة إ’ع -ادة يعود لغزو ا’سشمنت على هذه المناطق ،وهناك
تحريك هذا القطاع الحيوي من خÓل إاعادة تفعيل نهب خطير للعقار السشياحي.كما كششفت السشلطات
اللجنة الو’ئية لÓسشتثمار والفصشل في كل الملفات ال-و’ئ-ي-ة ب-ج-ي-ج-ل ع-ن وضش-ع اسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة شش-ام-لة
العالقة ،كما دعا إالى إاجراء غربلة حقيقية على ل -ل -ت-ن-م-ي-ة السش-ي-اح-ي-ة م-ح-ل-ي-ا م-ن خÓ-ل اسش-ت-رج-اع
الملفات التي توجد بحوزة اللجنة المذكورة ،وذلك وتخصشيصش أاراضش لجلب المسشتثمرين ،كما تسشعى
ب -غ -رضش ال -ح -ي -ل -ول -ة دون ت-ك-رار ت-ج-ارب السش-ن-وات ذات ال -مصش -ال -ح ج -اه -دة ل -ل -قضش -اء ع -ل-ى ال-ب-ن-اي-ات
الماضشية التي ترتبت عنها مخالفات كثيرة سشمحت ال-ف-وضش-وي-ة ال-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا أان ت-ع-رق-ل ال-مشش-اري-ع
لبعضش المسشتثمرين الوهميين بجني المÓيير ،دون المسشتقبلية المزمع إانجازها ،وهذا ما أاّكده والي
أان يسشاهموا في التنمية المحلية.
ال -و’ي -ة خ Ó-ل خ -رج -ات -ه ال -م -ي -دان -ي -ة ،م-ن سش-ع-ي
مصش- -ال- -ح- -ه م- -ن أاج- -ل إاع- -ادة ت- -ح- -دي- -د ا’راضش -ي
المخصشصشة للتوسشع السشياحي ،رغم وجود صشعوبات
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ط-ب-ي-ع-ة اأ’راضش-ي ب-ال-و’ي-ة والتي تعرقل
وفي نفسش المسشعى ،قامت السشلطات الو’ئية خÓل عملية ا’سشتثمار ،ويتعلق اأ’مر بأاراضش للخواصش
Óرضشية المخصشصشة سشيتم تعويضشهم وفق ما ينصش عليه القانون ،أاما
هذا اأ’سشبوع بالتحرير الكلي ل أ
’سشتقبال مششروع مركز تخزين الوقود والمزمع اأ’راضش -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة وال -غ -اب-ي-ة ف-ه-ن-اك إاج-راءات
إان -ج -ازه م -ن ط -رف م -ؤوسشسش -ة ن -ف-ط-ال ب-ال-م-ن-ط-ق-ة خ -اصش-ة ،م-ع وج-ود ل-ج-ن-ة ع-ل-ى ال-مسش-ت-وى ال-وط-ن-ي
تفصشل في الموضشوع ،حيث يتم العمل مع الوزارة
المحاذية لميناء جن جن.
وقد تمت هذه العملية بعد إازالة قرابة  20بناية الوصشية بششكل مسشتمر من اجل تخصشيصش مسشاحات
ّ
وب -يت قصش -دي -ري ،ح -يث ت -م إاع -ادة إاسش -ك -ان ب-عضش لÓسشتثمار السشياحي وإاعادة بعث النششاط السشياحي
ّ
العائÓت التي تتوفر فيهم الششروط القانونية من ب -ال -و’ي -ة.ه -ذا ،وق-د كشش-ف وزي-ر ق-ط-اع السش-ي-اح-ة
أاجل السشماح بتجسشيد هذا المششروع الهام الذي والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى ه-امشش زيارته الو’ية
بقي لسشنوات عديدة رهينة بسشبب احتÓل اأ’رضشية مؤوخرا ،عن نهب كبير للعقار السشياحي ادى إالى
المخصشصشة له.ويعّد مششروع مركز تخزين الوقود تقليصش مناطق التوسشع السشياحي ،حيث أاوضشح بأان
ذو أاهمية اسشتراتيجية وحيوية بو’ية جيجل ،إاذ اأ’رقام والمعطيات تششير إالى وجود  19منطقة
سشيسشمح با’سشتجابة لÓحتياجات المتزايدة الو’ية للتوسشع السشياحي ،وفي حقيقة اأ’مر ’ يوجد هذا
من هذه المادة والتي تقدر نسشبة زيادتها بـ  08إالى العدد الكبير ،حيث ’ يتعدى عددها عششر مناطق
كأاقصشى تقدير .كما ششّدد الوزير خÓل زيارته على
 10بالمئة كل سشنة.
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هكتار وبغÓف
عمرانية يسشودها الطابع الفوضشوي ،واتخاذ كافة
قدرة اسشتيعاب تقدر بـ  70أالف متر مكعب من اإ’جراءات والمتابعات القضشائية ضشد كل من انتهك
ال -وق -ود م -ن م -خ -ت-ل-ف اأ’ن-واع وسش-يسش-م-ح ب-ت-دع-ي-م هذه اأ’راضشي.
قدرات تخزين الوقود على المسشتوى المحلي وحتى

إانجاز مركز تخزين الؤقؤد

17212

‘ إاطار عصسرنة اŸرفق العام

خدمة جديدة للّدفع ا’لكÎو Êلفائدة أارباب العمل
أاط- -ل- -ق الّصس- -ن -دوق
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ت- -أام- -ي -ن -ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -ع -م-ال
’ج - - -راء وم - - -ن- - -ه ف- - -رع
ا إ
وك-ال-ة ب-وم-رداسض خ-دمة
ج -دي -دة ل -ف -ائ -دة أارب -اب
ال -ع -م-ل ت-ت-ع-ل-ق «ب-خ-دم-ة
ال-دف-ع ا’ل-كÎو »Êال-تي
تسس- - - -م- - - -ح ب- - - -تسس- - - -دي- - - -د
ا’شسÎاك - -ات السس- -ن- -وي- -ة
ع- -ن ب- -ع -د ع Èا’نÎنت
بصسفة فورية وبكل أامان،
وذلك ع- - - -ل - - -ى م - - -دار 24
سس- - -اع- - -ة ط- - -ي- - -ل- - -ة أاي- - -ام
’سس - - -ب - - -وع دون ع- - -ن- - -اء
ا أ
التنقل ودون تقد Ëأاية
وثيقة.

بومرداسس :ز ــ كمال
“تاز و’ية جيجل بطابع أاراضسيها الفلحي والغابي مع توفر  12فضساءً عقاريا صسناعيا ومناطق نشساط موزعة على ثمان
بلديات ،حيث تÎبع على مسساحة قدرها  ٨22 . ٥هكتار ،لكن تبقى هذه اŸسساحات غ Òقادرة على اسستيعاب كل اŸشساريع
ا’سستثمارية اŸسسجلة على مسستوى أامانة اللجنة الو’ئية للمسساهمة ‘ –ديد اŸوقع وترقية ا’سستثمار وضسبط العقار ،نظرا
لتشسبع معظمها.

العدد
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الخدمة الجديدة التي تدخل في
إاط -ار ت -حسش -ي -ن مسش-ت-وى ال-خ-دم-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة وت -ق -ريب اإ’دارة م-ن
المواطن ،تششمل ثÓثة طرق لدفع

ا’شش-ت-راك-ات م-ن-ه-ا ط-ري-قة الدفع
بواسشطة البطاقة ا’لكترونية بين
ال -ب -ن -وك ،الصش -ي-رف-ة ا’ل-ك-ت-رون-ي-ة
وا’قتطاع بواسشطة تبادل البيانات
المعلوماتية.
كما يوّفر الصشندوق أايضشا خدمة
الدفع عن طريق محطات الدفع
ا’لكتروني المتوفرة عبر مصشالح
الصش -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ت-أام-ي-ن-ات
ا’جتماعية للعمال اإ’جراء ،التي
تسش-م-ح ب-ال-دف-ع ال-م-باششر بواسشطة
ال -ب -ط -اق -ة ال -ب -ن -ك -ي -ة .وق-د أارج-ع
ال-مشش-رف-ون ع-ل-ى الصش-ندوق إادراج

هذه الخدمة ا’لكترونية الجديدة
ف -ي م -ج-ال ال-تسش-ي-ي-ر ،إال-ى اإ’رادة
وال-رغ-ب-ة ال-م-ل-ح-ة ف-ي ت-بني آاليات
ج -دي -دة ل -ل -ت -ع -ام -ل م -ع م-خ-ت-ل-ف
الشش- - -رك- - -اء وال- - -م- - -ت - -ع - -ام - -ل - -ي - -ن
ا’ق- -تصش- -ادي -ي -ن ،وأايضش -ا م -واك -ب -ة
ال-ت-ح-و’ت ال-ك-ب-رى ال-ت-ي تششهدها
ال-ج-زائ-ر ف-ي م-خ-ت-لف المجا’ت،
وم- -ن -ه -ا مشش -روع عصش -رن -ة اإ’دارة
وط -رق ال-تسش-ي-ي-ر ل-ت-رق-ي-ة مسش-ت-وى
ال -خ -دم -ات ال -م -ق -دم-ة ل-ل-م-واط-ن
ومششتركي الصشندوق.

لمراضض القلبية بجامعة بجاية
اŸنتدى الـ  ٣ل أ

الؤقاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òمـ ـ ـ ـ ـ ـن الع ـ ـ ـ ـ ـÓج

أاك- - - -د اŸشس- - - -ارك - - -ون ‘
لمراضض
اŸنتدى الثالث ل أ
ال -ق -ل-ب-ي-ة ،ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه
’مراضض
جمعية ملتقى ا أ
القلبية ببجاية ،بالقطب
ا÷ام-ع-ي ت-ارق-ة أاوزمور،
أان م-رضض ال-ق-لب ال-ت-اج-ي
ه - -و ع- -ب- -ارة ع- -ن م- -رضض
ي-ح-دث ‘ شس-راي Úال-ق-لب
ال -ت -اج -ي -ة ،وذلك بسس -بب
ت-راك-م ت-رسس-ب-ات الدهون
’وع -ي -ة
ع- -ل- -ى ج -دران ا أ
ال -دم-وي-ة ل-ل-ق-لب ،وال-ت-ي
ت - - - - - - - -ؤودي إا ¤تصس- - - - - - - -لب
الشس- - -راي‡ Úا ي- - -ح- - -دث
انسس- -دادا ت- -ام- -ا ف -ي -ه -ا و’
يسس-م-ح ب-وصس-ول ال-دم إا¤
عضسلة القلب.

بجاية :بن النوي توهامي
وبحسشب الدكتور بوعيششي مختصش
في أامراضش القلب في مداخلته،
ف -إان أام -راضش ال -ق-لب ت-ب-دأا بسش-بب
بعضش العوامل ،التي يمكن أان تؤوثر
على تلف الطبقات الداخلية من

الشش -راي -ي -ن ال -ت -اج-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار
وج -ود نسش -ب -ة ك -ب-ي-رة م-ن ال-ده-ون
والكولسشترول في الدم ،التدخين،
ارت - -ف - -اع ضش- -غ- -ط ال- -دم ،ارت- -ف- -اع
مسش -ت -وى السش-ك-ر ف-ي ال-دم ن-ت-ي-ج-ة
وجود مقاومة اأ’نسشولين أاو مرضش
السش- -ك- -ري ،وال -ت -ه -اب -ات اأ’وع -ي -ة
الدموية ،مضشيفا أانه يمكن أان تبدأا
ال-تسش-رب-ات ال-ده-ن-ي-ة ف-ي ال-ترسشب
ع -ل -ى ج -دران اأ’وع -ي -ة ال -دم -وي-ة
للقلب ،مما يحدث ضشيق وانسشداد
ف -ي شش -راي-ي-ن ال-ق-لب وال-ت-ي ت-م-ن-ع
Óكسش -ج -ي -ن م -ن
ال -دم ال -ح -ام -ل ل  -أ
المرور إالى عضشلة القلب،وهو ما
ي -ت -ط-لب ال-تشش-خ-يصش ،ح-يث ي-ق-وم
طبيب القلب بتششخيصش المرضش،
بناء على الحالة الصشحية والتاريخ
ال-م-رضش-ي ل-ل-ع-ائ-ل-ة ،ووج-ود ب-عضش
ع -وام -ل ال -خ -ط-ر ل-م-رضش ال-ق-لب،
وه-ن-اك ب-عضش ال-تشش-خ-يصشات التي
يمكن أان تفيد في فحصش أامراضش
ال-ق-لب ،ك-اخ-ت-ب-ار ال-مجهود ،أاششعة
ال- -م- -وج- -ات الصش- -وت- -ي- -ة ل- -ل -ق -لب،
اخ- - -ت - -ب - -ارات ال - -دم ،وال - -ف - -حصش
ب-اسش-ت-خ-دام ال-رن-ي-ن ال-م-غناطيسشي
ل -ل -ق -لب.وي -م -ك-ن أان يشش-م-ل عÓ-ج

أام -راضش ال -ق -لب ب-عضش ال-ت-غ-ي-رات
على غرار اسشتخدام بعضش اأ’دوية
ال- -ت- -ي سش- -ت- -ه -دف ع Ó-ج أام -راضش
الشش -راي -ي -ن ال -ت -اج -ي -ة ،ل -ت-خ-ف-ي-ف
اأ’عراضش وخفضش معدل انسشداد
الششرايين ومخاطر تصشلبها ،وهذا
ال-ت-غ-ي-ي-ر ال-وق-ائ-ي ي-تضش-م-ن ت-ن-اول
ال - -غ - -ذاء الصش - -ح - -ي ،خ- -فضش وزن
ال-جسش-م ،ا’م-ت-ن-اع ع-ن ال-ت-دخ-ي-ن،
والسش -ي -ط -رة ع -ل -ى ال -ق-ل-ق ،فضشÓ-
ممارسشة الرياضشة بششكل كاف مع
ت-ج-نب ال-خ-م-ور.أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصش
ال -ج -راح -ة ف -ت -ت -م -ث -ل ف -ي ت-ق-ن-ي-ة
ال - -قسش - -ط - -رة ،وال - -ت- -ي شش- -رع ف- -ي
م - -م - -ارسش - -ت - -ه - -ا خÓ- -ل سش- -ن- -وات
ال -ث -م -ان -ي -ن -ي -ات ف-ي ال-ع-ال-م ،وف-ي
سشنوات التسشعينيات بÓدنا ،وهي
ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي سش-اع-دت في عÓج
ال-ع-دي-د م-ن ال-مصش-اب-ي-ن ب-أام-راضش
ال- -ق- -لب والشش- -راي- -ي -ن ،م -ن خ Ó-ل
إاصش Ó-ح ا’خ -ت ’Ó-ت ال -م -رت -ب-ط-ة
باأ’وعية ،الششرايين وجهاز القلب،
دون اسش -ت -ع -م -ال ال -ج -راح -ة ال -ت-ي
تسش - -ت - -دع - -ي م - -ك - -وث ال- -م- -ريضش
بالمسشتششفى.

صسحة ا÷وارية من اŸواطن
تقريب ال ّ

قافلة طبية متنقلة للتكفل Ãرضسى السسكري بسسطيف

في إاطار تقريب الصشحة الجوارية
من المواطن ،وضشمان تكفل نوعي
للمريضش بالسشكري ،تن ّ
ظم مصشلحة
ال -طب ال -داخ -ل -ي ب -ال -مسش -تشش -ف -ى
ال -ج -ام-ع-ي م-ح-م-د سش-ع-ادن-ة ع-ب-د
ال- -ن -ور ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ج -م -ع -ي -ة
السشكري وجمعية «أابواب الخير»
بسشطيف ،وتحت إاششراف مديرية
الصش -ح -ة والسش -ك -ان ،ق-اف-ل-ة ط-ب-ي-ة
متنقلة للتكفل بمرضشى السشكري،
ح -يث د ّشش -نت ال -ق -اف -ل -ة نشش -اط-ه-ا
بمنطقة زراية ببلدية بيضشاء برج،
ج - - -ن- - -وب ع- - -اصش- - -م- - -ة ال- - -و’ي- - -ة
سشطيف .نششاط القافلة يندرج في
إاطار تقديم المسشاعدات الطبية
لسشكان المنطقة المصشابين بمرضش
السش -ك -ري ،وت -ع -د ه -ذه ال -خ -رج -ة
اأ’ولى للقافلة بعد تجهيز السشيارة
ال -ن -ف -ع -ي-ة ال-ت-ي قّ-دم-ت-ه-ا ج-م-ع-ي-ة
«أاب -واب ال -خ -ي -ر» ال -م-ح-ل-ي-ة ك-ه-ب-ة

بفضشل تبرعات المحسشنين ،والتي
دخلت حيز الخدمة بعد تجهيزها
ب-ت-ج-ه-ي-زات م-ت-ط-ورة ،ع-ل-ى غرار
ج -ه -از ال -كشش-ف ع-ن داء السش-ك-ري
لكي تجوب قرى ومداششر و’ية
سش -ط -ي -ف ،خ -اصش-ة وأان-ه-ا السش-ي-ارة
ال-وح-ي-دة ال-م-ت-واج-دة عبر التراب
ال -وط -ن -ي ال -ت -ي سش-ت-ق-دم خ-دم-ات
نوعية لمرضشى السشكري .ويكمن
الهدف من تنظيم هذه القافلة في
الكششف عن مضشاعفات السشكري،
م -ن خ Ó-ل اسش -ت -ك -م -ال ال -ت -ق -ي -ي-م
السش -ري -ري ،ت -ق -ي-ي-م ال-مضش-اع-ف-ات
(ال-ع-ي-ن ،ال-ك-ل-ى ،اأ’وع-ي-ة ،م-راقبة
نسشبة السشكري في الدم ،الدهون
وضش- -غ -ط ال -دم) ح -يث ي -ك -ون م -ن
طرف أاطباء مختصشين في الطب
الداخلي من أاجل تمكين المريضش
بالسشكري من إاجراء تحاليل طبية،
ف -ي ظ -رف سش -اع -ت -ي-ن م-ن ال-زم-ن

مجانا ،عوضش أان تسشتغرق  3أاششهر
كاملة وتكلفه أاموا’ طائلة ،مثل
ف- -حصش ال- -ع -ي -ون وف -حصش م -رضش
ال -ق -لب ،أ’ن ال -م -ريضش ب-السش-ك-ري
يمكن أان يصشاب بالسشكتة القلبية
دون أال - -م ،وك- -ذا ف- -حصش ال- -ك- -ل- -ى
ل-ت-ج-نب ال-قصش-ور ال-ك-ل-وي ،إاضشافة
إال -ى ب -عضش ال -ف -ح-وصش-ات اأ’خ-رى
ال- -خ- -اصش- -ة ب- -الضش- -غ- -ط ال- -دم- -وي
وغ -ي -ره -ا.وق-د تّ-م ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة
إاع Ó-م -ي-ة ل-ت-حسش-يسش ال-م-واط-ن-ي-ن
ال-مصش-اب-ي-ن ب-السش-ك-ري ب-ال-منطقة،
وح ّ-ث -ه -م ع -ل -ى ال -ت-واف-د م-ن أاج-ل
إاجراء الفحوصشات الÓزمة مجانا
دون عناء التنقل إالى المسشتششفيات
لمتابعة حالتهم الصشحية ،يذكر أان
الو’ية تحصشي ما ’ يقل عن 150
أالف مصشابا بهذا الداء.

سسطيف :نور الدين بوطغان

بسسبب عدم الّتصسريح بالعمال

 ١٣مؤؤسّسـ ـسس ـ ـ ـ ـ ـ ـة سستتابـ ـ ـ ـ ـع قضسائي ـ ـ ـ ـ ـا

كششف حسشان نوارة المدير الو’ئي لصشندوق الضشمان ا’جتماعي للعمال اأ’جراء لو’ية سشكيكدة ،على
هامشش اليوم التكويني لفائدة اأ’سشرة اإ’عÓمية ،أان التصشريح باليد العاملة التي تم تششغيلها بمنطقة بÓرة
والذي مسش  52مؤوسشسشة نششطة ،سشاهم بششكل كبير في الرفع من مداخيل الصشندوق ،والتي تجاوزت 03
بالمائة خÓل السشداسشي اأ’ول من العام الجاري ،مع بلوغ نسشبة التغطية ا’جتماعية  72بالمائة .وأاششار
مدير الصشندوق« ،أانه يتوقع أان يصشل عدد المؤوسشسشات محل المتابعة القضشائية بسشبب عدم قيامها بتصشريح
بعضش العاملين لديهم ،إالى  13مؤوسشسشة قبل نهاية السشنة الجارية ،لورود تقارير ومعلومات بوجود تجاوزات
متعلقة بعدم تصشريح بعمال لدى الصشندوق ،في حين تم تسشجيل  09محاضشر ضشد مؤوسشسشات لنفسش السشبب،
مما عرضشهم إالى متابعات قضشائية رفعها الصشندوق».
كما دعا حسشان نوارة المسشتخدمين المتأاخرين من ا’سشتفادة من التسشهيÓت الممنوحة قبل نهاية السشنة
الحالية ،وبالتالي إاعفائهم من الخضشوع للتصشريح اإ’جباري ،ومن المتابعات القضشائية .وفي نفسش اإ’طار،

أاوضشح بأانه «اسشتفاد  300مسشتخدم منتسشبين للصشندوق من جدولة ديونهم في إاطار ا’متيازات التي جاء بها
قانون المالية  ،2015في نصش المادة .»57
اليوم ا’عÓمي ن ّ
ظم بمقر الوكالة لفائدة المراسشلين الصشحفين المعتمدين بالو’ية ،تحت ششعار «وسشائل
ا’عÓم ششريكنا وسشندنا» ،في إاطار العمل ا’عÓمي للصشندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال
ا’جراء ،بغرضش التعريف على ا’طر التششريعية التي تنظم عمل الصشندوق وكذا ا’داءات المقدمة
وا’جهزة المعتمدة في إاطار العصشرنة وتحسشين الخدمة العمومية ،عصشرنة منظومة الضشمان ا’جتماعي،
نظام الششفاء ،الدفع ا’لكتروني ،تحصشيل اششتراكات الضشمان ا’جتماعي وتمديد إاجراءات قانون المالية
التكميلي للسشنة الماضشية ،طرق واجال الطعن طبقا للقانون  08 / 08المؤورخ في  23فيفري  2008من تقديم
إاطارات الصشندوق.

جيجل :خالد العيفة

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
ال ّسسينما ا÷زائرية...
إألثنين  ١٩ديسسمبر  ٢٠١٦م إلموإفق لـ  ١٩ربيع إلول  ١٤٣٨هـ إلعدد 11 ١7٢١٢
إعدإد  :نور إلدين لعرإجي

‘ حاجة إ ¤عناية أإكÈ

شضروط تعجيزي ـ ـة تضضعه ـ ـا
القنوات اÿاصضة للمنتجÚ

كلمة إلعدد

السضينما
ا÷زائرية
واÛد اŸسضÎد

نور إلدين لعرإجي

تبقى السسينما ا÷زائرية تصسنع الفارق
‘ التميز وا◊ضسور من خÓل إاعادة
›ده -ا ال -غ -اب -ر ‘ سس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن

اŸاضسي ،وترتيب بيتها انطÓقا من الرصسيد التاريخي للشساشسة الكبÒة
مع مطلع ا’سستقÓل إا ¤غاية نهاية الثمانينيات ،وهي فÎة جدير،بنا
التوقف عندها واÿوضض ‘ تفاصسيلها الدقيقة واآ’ليات التي رسسخت
الفارق الفني وا÷ما‹ ‘ اŸشسهد السسينمائي العربي والعاŸي ،وصسو’
إا ¤الكيفية التي جعلت منها مرجعا فنيا وتراثا ثقافيا ينافسض اأ’فÓم
الطويلة والقصسÒة ،بل أان اŸرجعية التي نتحدث عنها أا’ن للسسينما
ا÷زائ -ري -ة سس -اه -مت ‘ خ -ل-ق نسس-ق سس-ي-ن-م-ائ-ي ق-ائ-م ب-ذات-ه Áلك م-ن
التقنيات ‘ اإ’خراج والسسيناريو ما يعد مثا’ يقتدى به ‘ اŸعاهد
ال -وط-ن-ي-ة واأ’ج-ن-ب-ي-ة و–ذو اŸواضس-ي-ع ف-ي-ه-ا “ي-زا يضس-اه-ي اŸنشس-آات
واŸؤوسسسسات السسينمائية التي كانت ‘ مقدمة هذا اإ’بداع واإ’نتاج.
’ احد ينكر أان الشسريط السسمعي البصسري اسستطاع ‘ فارق زمني أان
يضسع القاطرة على السسكة من خÓل ا‚ازات رواد اإ’خراج واإ’نتاج
أامثال ،عمار العسسكريÿ ،ضسر حامينة ،مصسطفى بديع ،رابح لعراجي،

ا÷مهور ا÷زائري وجد
ضضالته ‘ الوسضائط
التّكنولوجيـ ـة ا◊ديث ـ ـة

احمد راشسدي ،بشس Òبلحاج ،وغÒهم من اأ’سسماء اأ’خرى التي مازالت
بصسمتها ماثلة على خارطة العمل السسينمائي ‘ ا÷زائر وخارج ضسفة
اŸتوسسط ،بل أان تلك اأ’فÓم اسستطاعت أان تضسع نقطة –ول ‘ النصض
اإ’بداعي من خÓل اإ’خراج ،مامكن لكث Òمن هذه ا’عمال اÿلود ‘
الشسريط السسمعي البصسري ومنافسسة أافÓم كÈى –دثت عنها هوليود
كأانها اأ’سسطورة اÿالدة ،لكن اإ’رادة القوية واإ’بداع وجودة النصسوصض
ظلت دائما تصسنع الفارق وتÎك التميز رفيق اللحظة.
اŸشس-ه-د السس-ي-ن-م-ائ-ي ال-ي-وم ي-خ-ط-و م-راح-ل-ه ب-خ-ط-وات ث-اب-ت-ة وي-دخ-ل
اŸنافسسة بأاعمال هي أايضسا ذات قيمة فنية وجمالية مهمة ،يÎك
بصسمته ماثلة ‘ الفضساء السسينمائي ،يحاول النقد التأاسسيسض لها من
منطلق السسيناريو ا÷يد يصسنع اإ’نتاج ا÷يد ،ويوما بعد يوم تتأاكد هذه
التقاسسيم ا÷مالية لتكون رفيقة السسينما ا÷زائرية بعد النهوضض من
سسبات اأ’مسض القريب.
echaab.nour2013@gmail.com
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الكوميدي حمزة ابراهيم:

شضروط تعجيزية تضضعها القنوات اÿاصضة للمنتجÚ
لنتاج الفني
«الّرعاية اŸالية» أاك Èعائق ‘ رواج ا إ

ال ّسضينما ا÷زائرية ‘ حاجة إا ¤عناية أاكÈ

أاوضش- -ح ال- -ف- -ن- -ان ال- -ك -وم -ي -دي ح -م -زة
لن-ت-اج
لح-ي-اء ا إ
اب -راه -ي -م أاّن ا◊ل-ول إ
السش-ي-ن-م-ائ-ي ا÷زائ-ري ب-ي-د السش-ل-طات
ال- -وصش- -ي- -ة ع- -ل- -ى ق- -ط -اع -ي ال -ث -ق -اف -ة
لعلم ،بعد أان وفرت هذه جميع
وا إ
لبداع
ال-ن-ظ-م وال-تشش-ري-ع-ات ل-تثم Úا إ
باعتباره أاحد منافذ السشتثمار التي
تسش- - -م- - -ح دو‰ا أاي ششك ‘ الق- - -تصش - -اد
ال -وط -ن -ي ،م -ث-ل-م-ا ه-و ا◊ال ب-ال-نسش-ب-ة
للسشينما ‘ الدول العربية.
أام ا Òÿــ سس

‘ ح -ديث ل -ل -م -ل ّ-ق-ب بـ «ق-ي-ف-وح» ع-ن وأق-ع
ألسض -ي -ن -م -ا أ÷زأئ -ري -ة ،ق -ال أل-ف-ن-ان ح-م-زة
إأبرأهيم لـ «ألشضعب» أّن أإ’نتاج ألسضينمائي
أل-وط-ن-ي ح-ال-ي-ا أصض-ب-ح ي-ق-تصض-ر ف-ق-ط ع-ل-ى
أأ’ع-م-ال أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ،أل-ت-ي يÓقي أكÌها
عرأقيل ومشضاكل تضضعها ‘ قائمة أإ’همال
أو على هامشض أ’نتظار أ’جل غ Òمقرر.
Óنتاج
من أبرز أŸشضاكل ألرعاية أŸالية ل إ
وط -لب أل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة أÿاصض-ة م-ن
أŸن -ت -ج Úشض -رط ح -ي -ازة أل -رع -اي-ة أŸال-ي-ة
وأ’شضهارية للمنتوج ألفني مقابل ألبث على
شض -اشض -ات-ه-ا ،و‘ ه-ذه أ◊ال-ة يصض-ب-ح أُْŸنِ-ت-ج
مضض- -ط- -رأ ل- -ل -ب -حث ع -ن أل -رع -اي -ة أŸال -ي -ة
وأ’شضهارية للقناة ،شضريطة عرضض إأنتاجه
ألفني على شضاشضتها.
أضضاف حمزة إأبرأهيم أّن هذه ألعقبة تعيق
أŸسض -ار أل-ف-ن-ي ل-ل-ف-ن-ان وأŸن-ت-ج ت-تسض-بب ‘
إأب -ع -اده م -رغ -م -ا ع -ن ألسض-اح-ة ألسض-ن-م-ائ-ي-ة،
موضضحا أنّ ألعديد من أŸنتج Úيف ّضضلون
إأخ- -رأج أأ’ف Ó-م أل -قصضÒة « 5٢دق-ي-قة» من

الدكتور ششر‘ ششمسس الدين لـ «الششعب»

ا÷مهور ا÷زائري وجد ضضالته ‘ الوسضائط الّتكنولوجية ا◊ديثة
أارج -ع ال -دك -ت -ور شش -مسس ال -دي-ن شش-ر‘،
لداب واللغات
أاسشتاذ ﬁاضشر ‘ كلية ا آ
ب- -ج- -ام- -ع- -ة الشش- -ه- -ي- -د ع- -ب- -اسس ل -غ -رور
بخنششلة ،أاسشباب العزوف عن السشينما
‘ ا÷زائ -ر إا ¤ال -ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي
ك- -ت- -غ‰ Òط ال -ت -وزي -ع والسش -ت -ه -لك
لب- -ع- -اد
وظ- -ه- -ور ال- -ع- -وا ⁄ث- -لث- -ي- -ة ا أ
والنÎانت وغÒها مضشيفا إاليها ومنها
العنصشر البششري كغياب كتاب سشيناريو
م-ت-خصشصش Úوج-ادي-ن وغ-ي-اب ال-قامات
الفنية ذات التأاث Òالواسشع واŸصشداقية
الكبÒة.
سشكندر ◊جازي

أج - -ل أ◊ف - -اظ ف - -ق - -ط ع- -ل- -ى “وق- -ع- -ه- -م
وتوأجدهم ‘ مشضهد ألفن ألسضابع .يأاتي
ذلك ب-ال-رغ-م م-ن أل-ت-وصض-ي-ات وأل-ت-وج-ي-ه-ات
ل-ل-ق-ن-وأت أل-فضض-ائ-ي-ة أÿاصض-ة ب-اع-ت-م-اد بث
نسضبة عالية من أإ’نتاج ألفني ألوطني ‘
برأ›ها ألتلفزيونية ،وتخصضيصض حيز كاف
Óنتاج ألفني أÙلي ،وذلك ما
من ألÈأمج ل إ
ي -غ -يب ‘ أل -وأق -ع ب -ف -ع -ل سض -ي -ط-رة أل-ط-اب-ع
أإ’خباري على هذه ألقنوأت ،إأضضافة إأ¤
توجهها نحو بث أأ’فÓم ألعربية وألÎكية
دون مرأعاة ميول أ÷مهور ألتوأق Ÿشضاهدة
أأ’عمال ألفنية أ÷زأئرية خاصضة ألفكاهية
منها .كما أرجع حمزة تد Êمسضتوى أإ’نتاج
‘ بÓدنا إأ ¤عامل قطيعة أ÷مهور مع دور
ألسض-ي-ن-م-ا أل-ذي شضّ-ك-ل-ت-ه أل-ت-أاثÒأت ألسض-ل-ب-ي-ة
ل -ل -عشض-ري-ة ألسض-ودأء ع-ل-ى أŸشض-ه-د أل-ث-ق-ا‘،
م -ؤوك -دأ أن أ÷م -ه -ور ع -ام -ل م -ه -م إ’ح -ي -اء
ألسضينما أ÷زأئرية أأ’مر قبل أي عامل آأخر
Óنتاج ألسضينمائي أو
يفرضض أإ’شضهار أ÷يد ل إ
ألتلفزيو Êألوطني.

أوضضح شضر‘ ‘ حديثه لـ «ألشضعب» ،أّن تغيÒ
‰ط ألتوزيع وأ’سضتهÓك ،نعني به أ’نتقال
م-ن ت-ق-ن-ي-ات أل-تسض-ج-ي-ل أل-ت-م-اث-ل-ي أŸتصض-فة
ببطئها وكلفتها ألعالية إأ ¤تقنيات ألتسضجيل
ألرقمي ألتي تتميز بسضرعتها ألعالية ،فضضÓ
عن أنخفاضض كلفتها ،أي أّن أأ’فÓم قبل
أخÎأع وسض-ائ-ط أل-ت-خ-زي-ن أل-رق-م-ي-ة  ⁄ت-كن
متاحة للجميع ،وقلة من أÙظوظ Úهم
ألذين بوسضعهم أ◊صضول عليها ‘ شضريط
فيديو قائ’« :Óبد له من قارئ فيديو خاصض
به ،فشضريط ألفيديو مكلف وأ÷هاز ألذي
يقرأ ألشضريط باهظ ألثمن ،ورÃا ظل حتى
ن -ه -اي -ة أل -تسض -ع -ي-ن-ي-ات عÓ-م-ة م-ن عÓ-م-ات
ألرفاهية» .ظل ألشضريط ألسضينمائي لفÎة
م -ن أل-زم-ن ره Úب-ك-رة بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة ي-ج-ري
تدويرها ع Èقاعات ألسضينما ‘ ألوطن كله،
وأŸصض- -در أŸوزع ل- -لشض- -رأئ- -ط ك- -ان دأئ- -م- -ا
مصض -درأ م -رك -زي -ا ووح -ي-دأ .وأشض-ار أıرج
أإ’ي-ط-ا‹ أŸب-دع ج-وزي-ب-ي ت-ورن-ات-وري إأ¤
ه -ذه أ◊ق -ي -ق -ة ‘ رأئ -ع -ت -ه ألسض-ي-ن-م-ائ-ي-ة
ألشضهÒة «جنة ألسضينما».
أما ألسضبب أŸتمثل ‘ ظهور ألعوأ⁄
أل -ث Ó-ث -ي -ة أل -ب -ع -د ،ي -قصض-د ب-ه ،حسضب
أل -دك -ت -ور ،ف -رصض ألÎف -ي -ه وأل -تسض-ل-ي-ة
أŸنزلية ألتي توفرها أأ’جهزة ألرقمية أو
ح- - -اضض- - -ن- - -ات أأ’ل- - -ع- - -اب ألشض- - -هÒة م- - -ث- - -ل
«بÓ-يسض-ت-يشض-ن» أل-ي-اب-ان-ي-ة أو «وأكسض ب-وكسض»
أأ’مريكية بأاجيالها أıتلفة ،فظهور مثل

هذه ألوسضائط كان له قوى ‘ سضحب جمهور
ألسض -ي -ن -م -ا ـ وأكÌه ‘ أ÷زأئ -ر م -ن ألشض-ب-اب
وأŸرأهق Úـ من قاعات ألعرضض و–ويله
إأ ¤صضا’ت أأ’لعاب.
ح -ول ت -أاث -ر أ÷م -ه -ور ب -الشض -ب -ك -ة أل -رق -م-ي-ة
ألعاŸية ‘ هجر ألسضينما ،قال شضر‘ ‘
ه - - -ذأ أÛال« :أدى ظ - - -ه- - -ور أإ’نÎنت أ¤
صضرف ألناسض عن ألسضينما أ’نه بشضر بالثقافة
أل -رق -م -ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ج-اوز أل-ث-ق-اف-ة ألسض-م-ع-ي-ة
ألبصضرية» ثقافة ألسضينما ،و–تويها ‘ وقت
وأحد ،أ’نها ثقافة تفاعلية يشضارك فيها كل
أط-رأف أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-وأصض-ل-ي-ة ،وت-ت-م-ي-ز ه-ذه
أل -ث-ق-اف-ة أل-رق-م-ي-ة أل-ت-ي ت-وف-ره-ا أإ’نÎنت
بإاقبال جماهÒي عريضض بسضبب أÛانية
ألكبÒة Ùتوياتها ،وسضهولة ألوصضول إأ¤
أŸع -ل -وم -ات أŸت -وف -رة وغ -زأرة أŸوأد
أŸع -روضض -ة ،فضض  Ó-ع-ن أتسض-اع دأئ-رة
أ÷م -ه -ور أŸسض -ت -ه -دف ،ذلك أ’ن -ه -ا
ت -خ -اطب أأ’ك -ادÁي ÚأŸوغ-ل‘ Ú
ألتخصضصض ،وتوفر ‘ أآ’ن نفسضه
ل-ل-ع-ام-ة وأل-بسض-ط-اء م-وأد مسض-ل-ي-ة
تناسضب مسضتوياتهم.

على كتّاب السضيناريو
اسضتخÓصص ا÷مال القبح
برؤوية درامية حقيقية

ويرى أأ’سضتاذ أن أهم أأ’سضباب أÿاصضة ألتي
أدت إأ ¤ألعزوف عن أإ’قبال على ألسضينما
أ÷زأئرية ،غياب كتاب سضيناريو متخصضصضÚ
وج-ادي-ن ،ي-ؤوسّض-سض-ون أع-م-ال-ه-م أن-طÓ-ق-ا م-ن
ثقافة سضينمائية وأدبية عميقة ،وأنعدأم رؤوية
ف-ن-ي-ة درأم-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-وأقع حياة أإ’نسضان
أ÷زأئ-ري وم-ع-يشض-ت-ه ل-دى ك-ت-اب ألسض-ي-ن-اريو
أ◊الي ،Úفتحويل ألوأقع أŸعيشضي إأ ¤عمل
درأمي ـ باŸفهوم ألفني ’ بقصضد أ◊زن
وألبكاء ـ يحتاج ‘ أحيان كثÒة إأ ¤شضخصضية
مبدعة تعرف كيف تسضتخلصض أ÷مال من
ألقبح ،وتعرف كيف ترتقي حقائق أ◊ياة
ألبسضيطة إأ ¤آأفاق ألفن ألرحيبة.
وأرج- -ع ﬁدث -ن -ا ذلك ،إأ ¤ع -دم
وجود مؤوسضسضات

ت -ك -وي -ن -ي -ة م -ت -خصضصض -ة ‘ إأن -ت -اج ج-ي-ل م-ن
أıرج ÚأŸت-خصضصض Úوك-ت-اب ألسض-ي-ن-اري-و
أŸب -دع ÚوأŸصض -وري -ن أŸه -رة؛ ف-السض-ي-ن-م-ا
صضناعة متكاملة تنبني على إأشضرأف وتوجيه
وإأنفاق عا‹ أŸسضتوى من أ÷هات ألرسضمية،
ولنا ‘ جيل عمار ألعسضكري وﬁمد حويدق
وÿضض -ر ح -ام -ي -ن -ة ومصض-ط-ف-ى ب-دي-ع أل-ذي-ن
تأالقوأ ‘ ألسضبعينيات أمثلة رأئعة.
م- -ن أأ’سض -ب -اب أÿاصض -ة ك -ذلك
ل -ه -ج -ر ه -ذأ أل -ف-ن،
أضضاف
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شض -ر‘ ق -ائ« :Ó-ع-دم وج-ود سض-ي-اسض-ة إأشض-ه-ار
وتسض -وي-ق ذك-ي-ة وف-اع-ل-ة Áك-ن م-ع-ه-ا ت-ق-دË
أŸنتج ألسضينمائي أ÷زأئري بلفت ألنظر إأ¤
مكوناته ألفنية وأ÷مالية ،بعيدأ عن ألتشضويه
أإ’ي -دي -ول-وج-ي وأسض-ت-غÓ-ل أل-وأق-ع أŸسض-ط-ح
ل-ت-ق-د Ëصض-ورة ك-ئ-ي-ب-ة وم-زي-ف-ة ع-ن أ÷زأئر
وحصضرها فقط ‘ زمن ألفوضضى وأ’نفÓت
وأل -تشض -تت ،ه -ذأ إأ ¤ج-انب غ-ي-اب أل-ق-ام-ات
ألفنية ألكبÒة ألتي كانت –ظى Ãصضدأقية
ع -ال -ي -ة وشض-ع-ب-ي-ة ع-ن-د أ÷م-ه-ور أ÷زأئ-ري،
ومنها حسضن أ◊سضني ،رويشضد ،كلثوم ،سضيد
علي كويرأت وغÒهم».
أّكد شضر‘ ‘ هذأ ألصضدد ،أنّ إأعادة أ’عتبار
للسضينما أ÷زأئرية وأسضتعادة بريقها ألضضائع
’ ي- -ك -ون إأ’ ب -ت -ق -د Ëأع -م -ال –Îم ع -ق -ل
أ÷م -ه -ور ،أي أأ’ع -م-ال غ Òأ’سض-ت-هÓ-ك-ي-ة،
وهذأ يعني ألعودة إأ‰ ¤ط ألسضيناريوهات
أ÷ادة وألفنية ألتي كانت سضائدة ‘ ألعصضر
أل -ذه -ب -ي ل -لسض -ي -ن -م -ا أ÷زأئ -ري -ة ،أي عصض-ر
ألسض -ب -ع-ي-ن-ي-ات ،فضض Ó-ع-ن ضض-رورة وح-ت-م-ي-ة
أ’تكاء على أÈÿأت ألفنية Ÿمثل Úلديهم
نصض - -ي - -ب- -ا ك- -بÒأ م- -ن أ’حÎأف- -ي- -ة كسض- -مÒة
صضحرأوي ،صضالح أوقروت ودليلة حليلو على
سضبيل أŸثال ’ أ◊صضر.

صشاحب فيلم «بائع الّذاكرة»
عمار ﬁمدي لـ «الششعب»:

ال ّسضينما ا÷زائرية قادرة على اŸنافسضة
إاذا تغلّبت على مشضاكل الّتمويل
ن السشينما لعبت دورا «حاسشما
أاّكد اŸنتج ا إ
لذاعي والتلفزيو Êعمار ﬁمدي أا ّ
ومهما» ‘ تسشليط الضشوء على كفاح الششعب ا÷زائري ضشد اŸسشتعمر الفرنسشي
لجيال ا◊ديثة ،مششÒا إا ¤أان فÎة السشتينيات والسشبعينيات
والتعريف به ل أ
عرفت ظهور عدة وجوه سشينمائية وأاسشماء صشديقة للجزائر أاششادت بالثورة ‘
أاع -م -ال-ه-ا .وق-ال ﬁم-دي ب-أاسش-ف أان اÛه-ودات اŸع-تÈة لÎق-ي-ة ال-ف-ع-ل ال-ث-ق-ا‘
Ãختلف أاطيافه تواجهه صشعوبات التي –ول دون تطوير الفن السشابع ،ما يحّتم
ليجاد
التنسشيق ب Úالفعال Úمن ﬂرج Úومنتج Úو‡ثل Úوا÷هات اŸعنية إ
ﬂرج آامن.
باتنةŸ :وششي حمزة
أŸغ- -ل- -ق- -ة وإأع- -ادة ت- -رم- -ي- -م- -ه- -ا ،ك- -م- -ا أّن
أıرج Úأ÷زأئري ÚأŸغÎب ’ Úيأاتون
يعتﬁ Èمدي وهو رئيسض جمعية «بانورأما
إأ ¤أ÷زأئ -ر ل Ó-سض -ت -ث -م -ار ‘ أل-ق-ط-اع م-ن
ل -لسض -ي -ن -م -ا وأل -ث -ق -اف-ة» ب-ب-ات-ن-ة ،أّن مشض-ك-ل
’ن-ت-اج ب-ل ي-أات-ون ل-ط-لب
خ Ó-ل أل -ت-ك-وي-ن وأ إ
ألسضنيما ‘ أ÷زأئر يتعلق أسضاسضا بغياب
ألدعم رغم أنهم ينتجون أعمالهم لصضالح
ألتكوين وألدعم أŸا‹ ،بحيث أن أي عمل
شضركات أجنبية و‘
سضينمائي يحتاج إأ ¤إأمكانيات فنية وتقنية
’حيان تكون
بعضض أ أ
’ن- -ت- -اج ‘
وم - -ادي - -ة ك - -بÒة ،وأغ - -لب دور أ إ
أع -م -ال -ه -م مشض-وه-ة
’شضخاصض أŸؤوهل‘ Ú
أ÷زأئر تفتقر إأ ¤أ أ
لصضورة أ÷زأئر.
حرفيات ألسضينما ،وهذأ ما يؤوثر على
ورغ -م ه -ذأ ـ ي -ق -ول
’ن -ت -اج أل -وط -ن -ي
ن -وع -ي -ة أ إ
ﬁم- - - - - - -دي ـ إأ’ أن
وأل - -ذي ‘ أ◊ق - -ي - -ق - -ة
ألعديد منهم شضرف
ي -ف -ت -ق -ر إأ ¤أŸق -اي -يسض
أ÷زأئ- - - - - - - - - - - - - -ر ‘
أل -ع -اŸي -ة ‡ا ي -ج -ع-ل-ه ’
مشضاركات دولية بحصضد جوأئز.
يتخطى أ◊دود وغ Òقابل
وت- - - -اب- - - -ع صض- - - -احب ف- - - -ي- - - -ل- - - -م «ب- - - -ائ- - - -ع
للتسضويق.
أل ّ-ذأك -رة» وأŸشض-ارك ‘ ع-دة م-ه-رج-ان-ات
وأثار ﬁمدي مشضكل ألتمويل
وطنية دولية ‘ ألفيلم ألقصض ،Òأن ألوزير
أŸا‹ ،وب -ال -ت -ا‹ ل -يسض ل -دي-ن-ا
عز ألدين ميهوبي ﬁق ‘ أنتقاده لوأقع
إأن-ت-اج-ا سض-ي-ن-م-ائ-ي-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا بل
ألسض -ي-ن-م-ا ب-ا÷زأئ-ر ،خ-اصض-ة م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه
أع -م -ا’ م -وسض -م-ي-ة Ÿلء ألشض-ب-ك-ة
ب- -ج -انب أل -ت -ك -وي -ن .ل -ذأ رّك -ز ﬁم -دي ‘
ألÈن - -ا›ي - -ة ’ غ ،Òدأع - -ي - -ا إأ¤
جمعيته أثناء تأاسضيسضها بباتنة سضنة ٢٠٠٩
’نتاج أŸشضÎك ،على ألرغم
تعزيز أ إ
’ن -ت -اج ألسض-م-ع-ي أل-بصض-ري،
ع -ل -ى ت -رق -ي -ة أ إ
م -ن ب-عضض ج-وأن-ب-ه ألسض-ل-ب-ي-ة ك-ف-رضض
وتشضجيع ألشضباب على ألتكوين ‘ حرفيات
’جنبي شضروطه علينا ،إأ’
ألشضريك أ أ
’عادة إأحياء أŸهرجان
ألسضينما وألسضعي إ
أنه ‘ نفسض ألوقت يضضم نقاطا إأيجابية
’ضض-اف-ة إأ¤
أل -وط -ن -ي لسض -ي -ن -م -ا أل -ه-وأة ،ب-ا إ
‘ مقدمتها سضهولة توزيع ألفيلم دأخل
أŸشضاركة ‘ ﬂتلف ألتظاهرأت.
وخارج ألبلد.
يتفق ﬁمدي مع ألقائل Úبضضرورة تشضجيع فرضص التّكوين مقابل الدعم اŸا‹
’ن -ت -اج ألسض-ي-ن-م-ائ-ي
’عمال على أ’سضتثمار ‘ أع -ت -ق -د ﬁم -دي أّن أ إ
رجال أŸال وأ أ
ألسضينما من خÓل منحهم ضضمانات لتحقيق ي -جب أن ي -ح -ظ -ى Ãع -ه -د وط-ن-ي ع-ا‹ أو
’خ-رأج ي-ح-ت-اج
’ن أ إ
’رب- -اح ،وك -ذلك ف -ت -ح ق -اع -ات ألسض -ي -ن -م -ا م-درسض-ة وط-ن-ي-ة ع-ل-ي-ا أ
أأ
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لتقنيات كبÒة ومكون Úمتخصضصض ،Úو’ ⁄
ألشضرأكة مع أŸعاهد ألدولية ذأئعة ألصضيت
‘ ذأت أÛال قائ Óإأنّ «مهنة أıرج ’
Áكن أ◊صضول عليها بسضهولة ،فنجد بعضض
ألدول تشضÎط على أıرج أن يكون ‘
رصض-ي-ده ع-دة أن-ت-اج-ات ح-ت-ى ي-حصض-ل ع-لى
ه -ذه أل -رت -ب-ة .وع-ل-ي-ه ف-ي-جب ع-ل-ى أل-وزأرة
أŸع -ن -ي -ة وضض -ع سض -ي -اسض -ة وط-ن-ي-ة ‘ ›ال
ت -ك -وي -ن سض -ي -ن -م -ائ -ي Úم -ن خ Ó-ل تشض-ج-ي-ع
أ÷م- -ع- -ي- -ات أıتصض -ة ،وت -ن -ظ -ي -م دورأت
’ضضافة إأ¤
تكوينية –ت تأاطﬂ Òتصض Úبا إ
’ن أŸمثل Úيلجاون
تسضط Òبرنامج وطني أ
إأ ¤أŸسض- -رح ل- -ل- -ع- -م -ل ’ن -ع -دأم ف -رصض ‘
أÛال ألسضينمائي».
وأّكد بأان أ÷زأئر “تلك طاقات شضبانية
ك -بÒة وجب دع-م-ه-ا م-ادي-ا وم-رأف-ق-ت-ه-ا ‘
ألتأاسضيسض لسضينما جزأئرية قوية قادرة على
أŸنافسضة عاŸيا قائ« :Óرأينا عّينات كثÒة
منهم ولهم طموح وموأهب ،وهم متشضّبعون
ب -روح سض -ي -ن -م-ائ-ي-ة ع-ال-ي-ة ،ف-ع-ل-ى أل-ه-ي-ئ-ات
أıتصض -ة ت -ق -د Ëي -د أŸسض-اع-دة ل-ه-م م-ن
خ Ó-ل وضض -ع ÷ان ع -ل -ى مسض -ت -وى ه -ي-ئ-ات
’عÓ-م
أل -دع -م ،ك -م -ا أّن تشض -ج -ي -ع ط -ل -ب -ة أ إ
’نتاج
وأ’تصضال با÷امعات وربطهم بدور أ إ
أل -ع -م-وم-ي-ة وأÿاصض-ة ق-د ي-وف-ر إأم-ك-ان-ي-ات
للنهوضض بالقطاع».

سضياسضة وطنية لتفعيل القطاع

إأّن تطوير ألسضينما ‘ أ÷زأئر يحتاج إأ¤
ت- -ك- -اث- -ف ج -ه -ود أ÷م -ي -ع م -ن مسض -ؤوولÚ
وفاعل ‘ Úألقطاع لبلورة سضياسضة وطنية
فعالة ‘ هذأ ألقطاع أ◊سضاسض Ÿا له من
أه -م -ي -ة إأسضÎأت -ي -ج -ي-ة ق-ادرة ع-ل-ى إأب-رأز
م- -ق -درأت أل -ب Ó-د أل -ف -ن -ي -ة و أل -ث -ق -اف -ي -ة
وألسض- -ي -اح -ي -ة ،وه -ن -ا Áك -ن أ◊ديث ع -ن
ب - -عضض أ◊ل - -ول كضض - -رورة ف- -رضض م- -ب- -دأ
ألتكوين مقابل ألدعم أŸا‹.
كما أّن تطوير ألسضينما ‘ أ÷زأئر يحتاج
إأ ¤قوأن Úتسضهل أ’سضتثمار من خÓل
إأنشض - - - - - - - -اء أŸدن
ألسضينمائية،
وإأع- - - -ادة ف- - - -ت - - -ح
ق -اع-ات ألسض-ي-ن-م-ا
‘ ك- - -ل ب- - -ل - -دي - -ة
وت -دع-ي-م ألشض-ب-اب
أل- - - - - - - - - - -رأغب ‘
أ’سض -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذأ أل -ق -ط-اع وأل-ذي إأذأ
عرفنا كيف نطوره ،يعود علينا بالفائدة
ماديا ومعنويا من خÓل إأبرأز ألقدرأت
ألكبÒة ألتي تسضخر بها بÓدنا ‘ عدة
›ا’ت خ- -اصض- -ة ألسض- -ي -اح -ة وألصض -ن -اع -ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-اع-ت-ب-ار ألسض-ي-ن-م-ا فن وثقافة
وŒارة وسضياحة وصضناعة.
كما ’ ننسضى ـ يضضيف أŸتحدث ـ أŸشضاكل
أل-ت-ي ت-وأج-ه ألسض-ي-ن-م-ا ‘ ›ال أل-ت-وزي-ع،
’نتاج ،إأضضافة
ألتمويل ،ألتكوين ،ألكتابة وأ إ
Ÿسضأالة نقصض قاعات ألعرضض ألتي تعّد
مشض -ك  Ó-ع -ويصض -ا Áسض ق -ط -اع ألسض -ي-ن-م-ا
خاصضة بالو’يات ألدأخلية كباتنة مث،Ó
ويختم ﬁدثنا أللقاء بالتأاكيد على أهمية
تفعيل إأرأدة سضياسضية ،لتحقيق أسضÎأتيجية
ﬁكمة “سض قطاعي ألسضينما وألسضمعي
ألبصضري ،وتخرج بالسضينما من ألنفق ألذي
تعيشض فيه حاليا.ـ

الّتوزيع والتكوين
حلقـــة مفصشليـة
‘ رواج الفن ال ّسشابع
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صشالح بلعيد خÓل الحتفال باليوم العاŸي للغة العربية

«ازدهار اللّغة العربية يكون بتفعيل ا◊ركة العلمية والثقافية»
لسشاسض ‘ اŸعرفة والثقافة والهوية
الّلغة هي حجر ا أ

لعلى للغة العربية اليوم العاŸي للغة العربية اŸصشادف للثامن عششر ديسشم Èمن كل
–ت الرعاية السشامية لرئيسض ا÷مهورية ،أاحيا اÛلسض ا أ
ل· اŸتحدة هو اعÎاف حضشاري
سشنة .اعت Èرئيسض اÛلسض ،أاد صشالح بلعيد ،أان إادراج اللغة العربية ضشمن اللغات الرسشمية الـ  6اŸتعامل بها ‘ ا أ
وتاريخي ،كما ششّدد على طموح اÛلسض ‘ تفعيل ا◊ركة العلمية والثقافية ،سشعيا إا ¤ازدهار اللغة وتعميم اسشتعمالها ،مذّكرا بأان العربية مع
لمازيغية «صشنوان متكامÓن ‘ إاطار التعددية النسشجامية».
ششقيقتها ا أ
اŸكتبة الوطنية :أاسشامة إافراح
نذكر من ضشمن من حضشر أ’حتفالية سشعد ألدين
ن-وي-وأت مسش-تشش-ار رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة ،وزي-رة ألÎب-ي-ة
ن- -وري- -ة ب- -ن غÈيت ،أأ’م Úأل- -ع- -ام ل -وزأرة أل -ث -ق -اف -ة
أول- -بصش ،Òوأل- -ه- -اشش- -م- -ي عصش- -اد رئ -يسص أÙاف -ظ -ة
Óمازيغية ،أأ’ديبة وألوزيرة ألسشابقة زهور
ألسشامية ل أ
ونيسشي ،ألكاتب وألوزير أأ’سشبق ﬁي ألدين عميمور،
أل -دك -ت-ور سش-ع-ي-د شش-ي-ب-ان ،أإ’عÓ-م-ي وأل-ن-ائب ﬁم-د
بوعزأرة ،وغÒهم من ألوجوه ألثقافية وألسشياسشية.
‘ كلمته أ’فتتاحية ،قال رئيسص أÛلسص أأ’على للغة
أل -ع -رب -ي-ة أد صش-ال-ح ب-ل-ع-ي-د ،إأن إأح-ي-اء أÛلسص ل-ه-ذه
أŸناسشبة يأاتي أحتفاًء وتقديرأ للغة قوية وسشليمة
ولغة أ◊ضشارة أإ’نسشانية ،وأقدم لغة سشامية وإأحدى
أللغات ألعششر أأ’ك Ìأنتششارأ ‘ ألعا.⁄
أضشاف بأان هذأ أليوم  ⁄يأات عبثا ،وإأ‰ا بفضشل
أ÷هود ألعربية أŸكثفة ‘ أروقة أأ’· أŸتحدة «من
أج -ل أن ي -ك -ون ل -ل -ع -رب -ي -ة م-وق-ع ع-ل-ى غ-رأر أل-ل-غ-ات
أŸعÎف بها ‘ ألتدأول ألعاŸي».
ووصشف بلعيد هذأ أإ’قرأر وأ’عÎأف بأانه حضشاري
وتاريخي ،ورأى بأانه ُيÈز أإ’سشهام أŸعر‘ وألعلمي
ل-ه-ذه أل-ل-غ-ة وأ’عÓ-م-ه-ا أل-ع-ام-ل Úع-ل-ى ت-ط-ويرها ‘
ﬂت -ل -ف م -ن -اح -ي أŸع -رف -ة .و‘ ه-ذأ ألصش-دد ي-أات-ي
أ’ح-ت-ف-اء ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،أح-ت-ف-اء أع-تباري «لتأاكيد
مركزية هذه أللغة عندنا Ãا لها من مقام ‘ مششاريع
ألدولة أ÷زأئرية ،وÃا ج ّسشدته ألدولة من مؤوسشسشات
تعمل على تطوير وترقية و›ا’تها».
أششار بلعيد إأ ¤أ’سشتعمال ألذي نالته ألعربية ‘
أŸدرسشة وأ÷امعة ،و‘ ألتكوين أŸهني ،وأإ’عÓم
وأإ’دأرة ،ك - -م - -ا أشش - -ار إأ ¤حضش- -وره- -ا أل- -ف- -ع- -ل- -ي ‘
أ÷امعات ألغربية ومرأكز ألبحوث ،وموقعها كلغة
أو ¤أو ثانية ‘ كث Òمن أأ’· غ Òألعربية.
كما ركز على ضشرورة بذل أ÷هد لنقلة نوعية للغة
ألعربية ،بالعمل على أن يكون لها موقع عالٍ ‘ ألعلوم
وألتكنولوجيا ،وأسشتغÓل وسشائل ألÎجمة لنقل ألعلوم
ألتي نفتقر إأليها حاليا ،سشعيا إأ ¤حلّ «أŸضشايقات
أل -ت -ق-ن-ي-ة أل-ت-ي ت-ق-ف دون نّ-دي-ة أل-ع-رب-ي-ة م-ع أل-ل-غ-ات
أŸنتجة للعلم».
أكد رئيسص أÛلسص أأ’على للغة ألعربية على أنه ’
معرفة ب Óلغة ،وكذلك حال ألثقافة وألهوية« ،فاللغة
هي حجر أأ’سشاسص ‘ عمليات ألتفك Òوأإ’درأك،
وهي ألسشبيل إأ ¤أŸعرفة ووسشيلة ألتوأصشل وألتفاهم
وألتخاطب وألتعب Òعن أŸششاعر» ،وذهب إأ ¤ألقول
إأن -ه -ا «أل -لسش -ان أل-ف-ك-ري أل-ذي ي-عّ-ب-ر ب-ه أإ’نسش-ان ع-ن
أفكاره وآأماله وتاريخه» ،ومن هنا ينبع سشبب أهتمام
أأ’· بلغاتها ،تقديسشا Ÿقامها وŸوقعها ‘ ألهوية
وألوجود وأ’سشتمرأرية.
 ⁄يغفل بلعيد ألتششديد على تضشافر أ÷هود ألعلمية
وألÎبية أإ’عÓمية وأإ’دأرية وألفنية ،وكل ما من
ششأانه إأيصشال ألعربية إأ ¤أŸتلقي ‘ أي مكان ‘
ألوطن و‘ ألعا ،⁄باعتبارها لغة أ◊ضشارة أإ’نسشانية.
كما عبّر عن طموح أÛلسص أأ’على للغة ألعربية ‘
ألعمل على «تفعيل أ◊ركة ألعلمية وألثقافية بأامثال
ه -ذه أŸن -اسش -ب -ات ذأت أل -ع Ó-ق-ة ب-اخ-تصش-اصش-ه ،وÃا
يقّدمه من منتوج» ،وألهدف من ذلك أزدهار أللغة
وتعميم أسشتعمالها أ’سشتعمال أ÷يد.
ذّك-ر صش-ال-ح ب-ل-ع-ي-د ب-إايÓ-ء رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة أل-لغة
ألعربية أأ’همية ألتي تسشتحقها ،خاصشة وأنها ،مع
شش-ق-ي-ق-ت-ه-ا أأ’م-ازي-غ-ي-ة« ،صش-ن-وأن م-تكامÓن ‘ إأطار
ألتعددية أ’نسشجامية».
·Ó
يجدر ألتذك Òبأان نصص قرأر أ÷معية ألعامة ل أ
أŸتحدة ‘  ١8ديسشم ،١9٧٣ Èوموضشوعه «إأدخال
أللغة ألعربية ضشمن أللغات ألرسشمية ولغات ألعمل
أŸقررة ‘ أ÷معية ألعامة و÷انها ألرئيسشية» ،أششار
إأ ¤ما للغة ألعربية «من دور هام ‘ حفظ ونششر
حضشارة أإ’نسشان وثقافته» ،وأضشاف بأانها «لغة عمل
م -ق -ررة ‘ وك -ا’ت م -ت-خّصش-صش-ة م-ث-ل م-ن-ظ-م-ة أأ’·
أŸت-ح-دة ل-لÎب-ي-ة وأل-ع-ل-وم وأل-ث-ق-اف-ة ،ومنظمة أأ’·

Óغ -ذي -ة وأل -زرأع -ة ،وم -ن -ظ -م -ة ألصش-ح-ة
أŸت -ح -دة ل  -أ
ألعاŸية ،ومنظمة ألعمل ألدولية» ،إأ ¤جانب كونها
لغة رسشمية ولغة عمل ‘ منظمة ألوحدة أأ’فريقية
(أ’–اد أأ’ف -ري -ق -ي ح -ال -ي -ا) .ك -م-ا ذك-ر نصص أل-ق-رأر
«ضش -رورة –ق -ي-ق ت-ع-اون دو‹ أوسش-ع ن-ط-اق-ا وت-ع-زي-ز
ألوئام ‘ أعمال أأ’· وفقا Ÿا ورد ‘ ميثاق أأ’·
أŸتحدة».

ثنائية اللّغة والهوية
ح -م -لت أÙاضش -رة أأ’و ‘ ¤ب -رن -ام -ج أ’ح -ت-ف-ال-ي-ة
عنوأن« :أللغة وألهوية ‘ عا ⁄أليوم» ،قدمها أأ’سشتاذ
ألدكتور عبد ألله ألعششي ،وأكد فيها على ألعÓقة بÚ
أللغة وألهوية ‘ عصشر ألعوŸة أŸتغ ،ÒمعتÈأ وجود
ﬁنة هويات تتصشارع أآ’ن ..أما من ناحية خطاب
أ◊دأثة وما بعد أ◊دأثةÁ ،كن مÓحظة أنعدأم
ألقيم ألثابتة ،فيما يذهب خطاب أقتصشاد ألسشوق إأ¤
–وي -ل أÛت -م -ع م -ن م -ؤوسشسش-ة أخÓ-ق-ي-ة إأ ¤سش-وق،
ويحّول ألثقافة إأ ¤سشلعة ،وهو ما ينتج عنه أنتششار
ألثقافة أ’سشتهÓكية.
تطرق أÙاضشر إأ ¤مفهومي ألدولة وأأ’مة ،وطرح
إأششكالية إأمكانية أ÷مع بينهما معا .كما ذكر عددأ
م-ن مشش-كÓ-ت أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ح-ال-ي-ا ،م-ث-ل عÓ-ق-ت-ها
ب-ال-ت-ح-و’ت أل-ع-ل-م-ي-ة أŸع-اصش-رة ،وعÓ-ق-ت-ه-ا ب-ث-قافة
متخلفة  ⁄تسشتطع تفعيل نظريات سشابقة ،وأرتباطها
ب -أام -ة «ت -وق -فت ح -رك -ت -ه -ا ‘ أل-ت-اري-خ» .وأصش-ر ع-ل-ى
أ’عÎأف ب- -أان أل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة م -ت -أاخ -رة ع -ن ركب
ألتكنولوجيا ،وهو ما وجب تدأركه.

نضشال ا◊ ÈواŸطابع
من جهتها قدمت أأ’سشتاذة أحÓم بن عمرة مدأخلة
بعنوأن «أŸطابع ألقدÁة ودورها ‘ أ◊فاظ على
أ◊رف ألعربي» ،عرضشت فيها أŸطابع أ÷زأئرية
ألتي عملت على أ◊فاظ على أ◊رف ألعربي ،ونقله
إألينا بصشورة تقليدية وإأيصشاله إألينا سشليما ،وذلك من
ب -اب أل-نضش-ال أل-ه-وي-ات-ي وأل-ف-ع-ل أ◊ضش-اري ،وه-و م-ا
وصش -ف -ه رئ -يسص أÛلسص أأ’ع -ل-ى ل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ب-أان-ه
«ن -ظ -رأت أسش -تشش-رأف-ي-ة ورؤوى وط-ن-ي-ة أ’صش-ح-اب ت-لك
أŸطابع».
تطرقت أŸدأخلة إأ ¤أŸطبعة ألثعالبية ،ألتي أسشسشها
رودوسشي ،ثم أŸطبعة أإ’سشÓمية ألتي أسشسشها ألششيخ
عبد أ◊ميد بن باديسص سشنة  ،١926وكان من بÚ
منششورأتها «أŸنتقد» ،وتعرضشت لعديد أŸضشايقات
لدورها ‘ نششر أ◊رف ألعربي ومضشمون ما كان
يطبع بها.
كما ‚د أŸطبعة ألعربية ألتي أششرف عليها ألششيخ
أبو أليقظان ‘ ثÓثينيات ألقرن أŸاضشي ،وتعرضشت
ب-دوره-ا ل-ل-ع-رأق-ي-ل وث-ق-ل أŸصش-اري-ف .وه-ن-اك أيضشا
مطبعة أبن خلدون بتلمسشان ،ألتي تأاسشسشت عام ١9٣8
على يد ألششيخ ألبشش Òأإ’برأهيمي ،ومن من أششهر ما
طبعته جريدة ألذكرى وجريدة ألعبقرية.
كان للششعر نصشيب من أ’حتفالية باليوم ألعاŸي للغة
ألعربية ،وكان سشف Òألقصشيد أبن قسشنطينة أأ’سشتاذ
ألدكتور ناصشر لوحيششي ،أسشتاذ أأ’دب ألعربي بجامعة
أأ’م Òعبد ألقادر ،كما أنه «ششاعر أ÷زأئر» Ÿوسشم

 ،2٠١6وهو من كّتاب ملحمة قسشنطينة ألكÈى سشنة
حح لغتك» ،وكذأ عدد من
 ،2٠١٥وله كتب منها «صش ّ
أل-دوأوي-ن ألشش-ع-ري-ة م-ن-ه-ا «سش-اب-ق-ات أل-ق-وأ‘» ،وك-ان
آأخرها ديوأن «جدد خÓياك».
أعقب ذلك عدد من ألتكرÁات حظي بها أŸدأخÓن
Ãن -اسش -ب -ة ه -ذه أ’ح -ت -ف -ائ -ي -ة ،إأ ¤ج -انب أصش -ح -اب
أŸطابع ألقدÁة على غرأر حفيد ألششيخ أبو أليقظان

وصشاحب مطبعة أبن خلدون.

عن الّلغة ‘ وسشائل اإ’عÓم
ع -ل -ى ه-امشص أ’ح-ت-ف-ال-ي-ة ،أقÎب-ن-ا م-ن ع-ب-د أل-رزأق
ب -ل -غ -يث ،أŸك -ل -ف ب -اإ’عÓ-م ع-ل-ى مسش-ت-وى أÛلسص
أأ’ع -ل -ى ل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة ،وسش-األ-ن-اه ع-ن دور أإ’عÓ-م
أإ’ي -ج -اب-ي أو ألسش-ل-ب-ي ‘ ت-رق-ي-ة أل-ل-غ-ة ،ن-ظ-رأ ل-ك-ون
وسشائل أإ’عÓم أıتلفة هي أك Ìوأسشع أنتششارأ من
‡ا يسشتخدم أآ’ن من أللغة
ألكتاب .أجابنا بأان ألكثّ Ò
هو مسشتحدث ،دون ألتسشاؤول أ÷اد عن صشحة هذأ
أل -ت -غ ّ-ي -ر ،خ -اصش -ة وأن م-ن ت-و ¤أ’شش-ت-ق-اق وأل-ت-ول-ي-د
 ÒأŸتخصشصش ،Úوألهدف ورأء ذلك هو
وألتعريب غ ُ
ي طريقة كانت.
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أضشاف ﬁدثنا بأان أإ’عÓمي Úسشّنوأ لغة خاصشة بهم
«ف-أاج-اد ب-عضش-ه-م وأسش-اء أكÌه-م» ،وصش-ارت ك-ت-اب-اتهم
مقتصشرة على  ١٥٠كلمة يدور ‘ مضشمارها أÈÿ
وألرأي وألتعليق ألصشحفي ..فيما أكد على أنه ليسص
مطلوبا من ألصشحفي أن يكون لغويا ،وإأ‰ا ُيطلب منه
ألصشحة أللّغوية ،وأن يضشع أŸعلومات وأأ’خبار ‘
سشياقها أللغوي ألسشليم ،أحÎأما للمتلقي وللوأجب
أŸهني.

بوعششة يعرضض كتابه «صشحا‘ فوق العادة»

مقا’ت غ Òمنششورة خارج اÿظ اإ’فتتاحي

الكتابة هذ ◊ظات صشدق مع الذات ،هكذا
فضش- -ل الصش- -ح- -ا‘ ‘ ال- -ت- -ل- -ف- -زي -ون ا÷زائ -ري
ال -زم -ي -ل زي -ن ال -ع -اب -دي -ن ب -وعشش -ة اخ -تصش-ار
ال- -ن- -ق- -اشض الÌي ال- -ذي اح- -تضش- -ن- -ت- -ه ق- -اع- -ة
الشش -ه -ي -دة «شش -ايب دزاي -ر» Ãك -ت -ب -ة «لن -اب»
بباسشتور حول كتابه «حا‘ فوق العادة».
جمال أاوكيلي

وم -ن -ه -ج-ي-ا أرأد م-نشش-ط ه-ذه أ÷لسش-ة ألسش-ي-د سش-ي-د
صش -خ -ري أن ت -ك -ون أل -ب -دأي -ة م -ن أل -ع-ن-وأن ف-م-ا ه-و
أŸقصش -ود م -ن صش -ح -ا‘ ف -وق أل -ع -ادة؟ وه-ل ت-دخ-ل
ألناششر ‘ تغي Òأو إأعادة صشياغته؟ هنا نفى بوعششة
وجود Ÿسشة ألناششر ‘ ألعنوأن ألذي إأختاره وأجتهد
أن ’ تكون مكررأ ‘ ﬂطوطات أخرى مسشتعمÓ
وسشائله أÿاصشة ‘ ذلك ومغزى أو أبعاد د’’ت
ألعنوأن هو أن ما دونته ’ يلزمي إأ’ أنا ،وأعتÈه
خروجا سشلسش Óوهادئا عن أÿط أإ’فتتاحي ألذي
لطاŸا أتبعته ‘ مسشÒي أŸهنية ،وهكذأ فبامكان

ألصش -ح -ا‘ أن ي -رت -ق -ي أإ ¤م -رب -ع خ -ارج م -ا ي-ع-رف
بالطبيعة ألثانية.
وحدد بوعششة بدقة مسشار كتابته هذه على أنها رؤوية
ذأتية بحتة ◊ركية أأ’حدأث ألسشياسشية وأ’قتصشادية
ألتي وقفنا عليها ‘ ألعديد من أŸرأحل ،وكان لها
وقع مباششر على كل ششاهد عيان ،وهكذأ ظهرت ‘
ششكل مقا’ت  ⁄تنششر من قبل ماعدأ ما أطلع عليه
أل- -ق -رأء ب -خصش -وصص أŸن -اضش -ل إأل -ي -اسص درسششص عÈ
ألصشحافة ،وألصشيغة أŸتبعة خلفيتها ألتفاعلية مع
ألقارىء ..نÎحم نظرة خاصشة ششعارها «أأ’حدأث
كما أيتها» هذه هي أŸرجعبة ‘ إأ‚از هذأ ألعمل.
وي -رى صش -احب ك -ت -اب -ة « صش -ح -ا‘ ف-وق أل-ع-ادة» إأأن
أإ’نطÓقة كانت من ‡ارسشات أŸهنة ،فيما يتعلق
باكتسشاب كل هذه ألÎأكمات من ألقرأءأت أıتلفة
لسشÒورة أأ’حدأثصص ألسشياسشية خاصشة ألتي –تم
على متابع لها أن يبصشم عليها ،من خÓل إأبدأء رأيه
Œاه -ه -ا ،وك -ان ب -اإ’م-ك-ان أن ي-ت-ج-اوز أل-ك-ت-اب ٣١٧
صشفحة وأن يصشل إأ ٤٠٠ ¤أو  ٥٠٠صشفحة ،مكتفيا
ب-ال-ن-م-اذج وأل-ع-ي-ن-ات أل-ت-ي ف-رضشت ن-فسش-ها
على ألكاتب .وتناول ألنقاشص ألفوأصشل
أل- -ق- -ائ- -م- -ة ب Úألصش -ح -اف -ة وأأ’دب وه -و
حديث طويل وعريضص ’ ينتهي بحكم
ألتقارب ألوطيد ب Úألنوع ÚأŸمارسشÚ
غ Òأن ما طرح من قول هو أن ألصشحافة
قد تقتل أإبدأع أأ’ديب وتعرضص ملكته إأ¤
ألضشياع أإن بالغ ‘ ذلك ،و‘ هذأ أإ’طار
فإان بوعششة  ⁄ير بأان هناك حوأجز ‘
ألتعامل مع عا ⁄ألكلمة ،وهذأ باعتبارها
وع -اءأ ل-ت-زوي-ده ب-ت-لك أأ’ج-ن-اسص أأ’دب-ي-ة
أŸتعارف عليها ،بدليل أنه حاول تدعيم
هذه ألكتابات Ãا أسشماه بـ «ألومضشات»
عبارة عن أقوأل قوية ومأاثورة هي نتاج
لوقائع يومية .وعن سشؤوألب حول توقع
أ÷مهور لكتاب يتحدث عن Œربته ‘
ألسش- -م -ع -ي أل -بصش -ري أوضش -ح ب -وعشش -ة أن
ألوقت  ⁄يحن بعد ،ولكل مقام مقالو،
كونه مازأل Áارسص هذه أŸهنة ،وليسص
ب -ع -ي -دأ ع -ن-ه-ا ،وأإن ت-ق-دم ل-ذلك ف-إان-ه ’
ينسشى فقدأن بقوة علما أن ألصشحافية ‘
ألتلفزيون أ÷زأئري صشورأية بوعمامة
ك- - -انت ق - -د أشش - -ار إأ ¤ذلك ‘
كتابها.
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ألثنين  1٩ديسشمبر  2016م
ألموأفق لـ  1٩ربيع أألول 1438هـ

السصــــــــراج يحـــــــثّ الفرقـــــــــاء الّليبي Úعـــــــلى ا◊ـــــــوار

األ· اŸتحـدة تهنـئ علـى –ـرير سصـرت وتـدعو لتعزيـز اŸصصا◊ ـة

ل· اŸتحدة بالتهنئة إا ¤اÛلسش الرئاسصي الليبي وقوات «البنيان اŸرصصوصش» والشصعب الليبي على
تقّدمت ا أ
لمام نحو
انتصصارهم على تنظيم «داعشش» الرهابي ‘ سصرت الليبية ،وقالت ان «هذا النتصصار خطوة كبÒة إا ¤ا أ
لرهاب».
–رير ليبيا من ا إ
Óم Úألعام
قال أŸمثل أÿاصش ل أ
ورئ- -يسش ب- -ع- -ث- -ة أأل· أŸت- -ح -دة
للدعم ‘ ليبيا مارتن كوبلر أن «
هزÁة أإلرهاب ‘ جميع أرجاء
ل-ي-ب-ي-ا ت-ع-ود ب-ا Òÿع-ل-ى أل-ليبيÚ
كافة».
أضش -اف «أشش-ي-د ب-ال-ل-ي-ب-ي Úأل-ذي-ن
ضشحوأ بأاروأحهم من أجل هذه
أل - -قضش - -ي- -ة أŸششÎك- -ة ،وأت- -ق- -دم
ب- -خ -الصش أل -ت -ع -ازي إأ ¤أسش -ره -م
وأ“ن - - -ى ألشش - - -ف- - -اء أل- - -ع- - -اج- - -ل
للجرحى».
أكد أŸمثل أÿاصش أأل‡ي أن
عملية أإلنعاشش ألفوري ‘ سشرت
يجب أن تكون ذأت أولوية وحث
أÛلسش أل -رئ -اسش-ي ع-ل-ى ت-ق-دË
خ - -ط - -ة إلدأرة سش - -رت وأم - -ن - -ه- -ا
و–قيق ألسشتقرأر فيها.
قال ‘ هذأ ألصشدد ،أن سشرت م -ن ت -ن -ظ -ي -م أل-دول-ة أإلسشÓ-م-ي-ة ب -ت -ع -ه -دأت -ه -ا ،سش -ت-ن-ت-ه-ي م-ع-ان-اة ماي أŸاضشي بدء عملية عسشكرية
بحاجة إأ ¤إأزألة أأللغام وألعودة ألرهابي ،ولكنه أكد أن أ◊رب أŸوأطن وتششهد أŸدن وألقرى أط - -ل - -قت ع - -ل - -ي - -ه- -ا «أل- -ب- -ن- -ي- -ان
أآلمنة للنازح Úدأخليا وإأيصشال ع -ل -ى أإلره-اب ‘ ل-ي-ب-ي-ا  ⁄ت-ن-ت-ه Ãا ف-ي-ه-ا سش-رت وب-ن-غ-ازي ح-رك-ة أŸرصشوصش» لسشتعادة سشرت من
أإلغ - -اث - -ات أإلنسش- -ان- -ي- -ة وت- -وف Òبعد.
تعم Òوبناء وأنتعاشش أقتصشادي.
ألتنظيم ألرهابي ألذي “ركز
ألعÓج للذين أصشيبوأ أثناء ألقتال .قال ألسشرأج ‘ خطاب تلفزيو Êذك- -ر ألسش -رأج أن -ه Áد ي -ده ل -ك -ل فيها منذ . 2015
دع -ا ك -وب -ل-ر أل-ل-ي-ب-ي Úأ ¤أل-ب-ق-اء ألسش -بت ،إأن -ه «ب-ع-د م-رور ث-م-ان-ي-ة ألفرقاء من أبناء ألوطن ،مؤوكدأ
لÓششارة ،كان أŸركز أإلعÓمي
«ي -ق -ظ ‘ Úم -وأج -ه -ة أإلره-اب ،أشش-ه-ر م-ن ب-دأي-ة أل-ع-م-ل-ي-ات ضشد أن أ◊رب على أإلرهاب ‘ ليبيا ألتابع لقوأت حكومة ألوفاق قد
«ك -م -ا ن -اشش-ده-م أ ¤أن-ت-ه-از ه-ذه تنظيم ألدولة ألدموي ‘ مدينة  ⁄تنته« ،لذأ علينا توحيد ألقوى أفاد  ‘ -وقت سشابق من ششهر
أل- -ف- -رصش- -ة ل- -ت- -ع -زي -ز أŸصش -ا◊ة سش- -رت ،أع- -ل- -ن رسش- -م -ي -ا أن -ت -ه -اء أل - -عسش- -ك- -ري- -ة ‘ ج- -يشش وط- -ن- -ي ديسشم Èأ◊ا‹  -بانتششال فرق
ألوطنية وألدفع قدما نحو تنفيذ أل -ع -م -ل -ي -ات أل -عسش -ك-ري-ة و–ري-ر وأحد».
أإلنقاذ وألهÓل أألحمر ألك Ìمن
ألÎتيبات أألمنية أŸؤوقتة.
مدينة سشرت».
تأاتي تصشريحات ألسشرأج بعد نحو  500ج- -ث -ة ل -ع -ن -اصش -ر «دأعشش»
ك - -ان رئ- -يسش ح- -ك- -وم- -ة أل- -وف- -اق أضش -اف أن -ه م -ع ت-ك-ث-ي-ف أ÷ه-ود أسش- - -ب- - -وع Úم - -ن إأع Ó- -ن ق - -وأت ألدموي من حي أ÷يزة ألبحرية
أل -وط -ن -ي أل -ل-ي-ب-ي-ة ف-اي-ز ألسش-رأج ،ورأب ألصش -دع وتصش -دي -ر أل -ن -ف -ط «أل -ب -ن -ي -ان أŸرصش-وصش» أŸوأل-ي-ة ‘ سشرت.
أعلن رسشميا –رير مدينة سشرت ق-ري-ب-ا وأل-ت-زأم م-ؤوسشسش-ات أل-دولة ◊كومة ألوفاق «فرضش ألسشيطرة أوضش -ح أŸرك -ز أن ف -رق أإلن -ق -اذ
ألكاملة» على مدينة سشرت ( 450أل - -ت - -اب- -ع- -ة Ÿك- -اف- -ح- -ة أ÷رÁة
اسصتهدف جنودا Áني ‘ Úمعسصكر الصصولبان كلم ششرق طرأبلسش).
ب -ال -ت -ع -اون م -ع أل -ه Ó-ل أألح -م -ر
ك- -م- -ا ي- -أات- -ي إأعÓ- -ن ألسش- -رأج ‘ “ك- - -نت أألح- - -د أŸاضش- - -ي م- - -ن
أل -ذك -رى أألو ¤ل -ت -وق-ي-ع ألت-ف-اق أن -تشش-ال  80ج -ث -ة ،لÒت-ف-ع ع-دد
ألسش -ي-اسش-ي أل-ل-ي-ب-ي ب-رع-اي-ة أأل· أ÷ثث أŸنتششلة من حي أ÷يزة
أŸتحدة ألذي أنتج أ◊كومة ألتي آأخ-ر م-ع-اق-ل أل-ت-ن-ظ-ي-م ألره-اب-ي
يرأسشها حاليا.
م -ن-ذ إأعÓ-ن ألسش-ي-ط-رة ع-ل-ي-ه إأ¤
كانت حكومة ألوفاق أعلنت ‘  563 5جثة.

تفج Òإارهابي يخلف  50قتيً Óبعدن

لرهاب
العبادي يؤوكد اسصتمرار ا◊رب ضصد ا إ

بـ ـ ـدء اŸرحلـ ـ ـة الثانية من معـركة
اŸوصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل خ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـومÚ
تبنى تنظيم داعشش الرهابي الهجوم الذي اسصتهدف
معسصكر الصصولبان شصرق عدن ،أامسش ،وأاوقع  50قتي ً
.Ó
قال مسشؤوول Áني أن أنتحاريا فجر نفسشه مسشتهدفا ›موعة جنود
ك-ان-وأ م-ت-ج-م-ع Úل-ت-ق-اضش-ي روأت-ب-ه-م ألشش-ه-ري-ة ‘ م-عسش-ك-ر ألصش-ولبان.
أضشاف أنه ” توزيع ألضشحايا على عدد من مسشتششفيات أŸدينة.
يعد هذأ ألهجوم ألثا Êمن نوعه خÓل أسشبوع على أŸعسشكر نفسشه،
إأذ سشقط قرأبة  35قتي ً
 Óوأصشيب ألعششرأت ،بتفج Òعبوة ناسشفة طالت
معسشكر ألصشولبان ،ألوأقع ششمال ششرقي مدينة عدن جنوب أليمن .كان
 30من جماعة أ◊وثي قد لقوأ مصشرعهم ،أمسش ‘ ،هجوم قوأت
أ÷يشش أل -ي -م -ن -ي وأŸق -اوم -ة ألشش-ع-ب-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة م-ن-دب-ة أل-وأق-ع-ة ‘
ﬁافظة صشعدة أنتهى باسشتعادة ألسشيطرة على أŸنطقة أ◊دودية مع
ألسشعودية.
“كن أ÷يشش أليمني من –رير جميع أŸوأقع أŸطلة على مركز
مديرية باقم Ãا فيها منطقة مندبة بالكامل Ãحافظة صشعدة ألتي
تعد معقل جماعة أ◊وثي.

عـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
العـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄

نقلت مصصادر مقربة من
قائد قوات مكافحة
لرهاب ،الفريق عبد الغني
ا إ
لسصدي ،قوله إان معركة
ا أ
اŸوصصل سصتسصتأانف خÓل
اليوم Úالقادم‘ Ú
مرحلتها الثانية ،وذلك بعد
توقفها لعدة أايام إاثر انتهاء
لو ¤من اŸعارك،
اŸرحلة ا أ
والتي اسصتعيد خÓلها
لحياء السصكنية
عشصرات ا أ
شصرق اŸدينة.
م- -ن ج- -ان- -ب -ه -ا ،أع -ل -نت شش -رط -ة
ﬁافظة نينوى أفتتاح أول مرأكز
ل- -لشش- -رط- -ة ‘ أألح -ي -اء أÙررة
شش - -رق أŸوصش - -ل ،أب - -رزه- -ا ح- -ي
«ألسش - - -م- - -اح» ،وأيضشً- - -ا أل- - -قسش- - -م
ألسش-ت-خ-ب-ارأت-ي ل-وزأرة أل-دأخ-لية
ألعرأقية.
ف -ي -م-ا ق-ال م-دي-ر إأعÓ-م شش-رط-ة
نينوى ،أŸقدم مازن أألحمدي،

“دي -د اسص -ت-خ-دام ال-ورق-ة ال-ن-ق-دي-ة « 100
بوليفار»

@ ك -اراك -اسش :ق-رر ال-رئ-يسش ال-ف-ن-زوي-ل-ي،
ن - -ي- -ك- -ولسش م- -ادورو “دي- -د صصÓ- -ح- -ي- -ة
ت- -داول ال- -ورق- -ة ال- -ن -ق -دي -ة م -ن ف -ئ -ة 100
بوليفار حتى جانفي اŸقبل.
ذكرت اŸصصادر ان قرار الرئيسش الفنزويلي جاء
ب -ع -دم -ا اأدى ال -ق -رار اŸف -اج -ئ بسص-حب ورق-ة الـ  100ب-ول-يفار من
التداول ‘ السصوق اإ ¤تظاهرات غاضصبة ‘ البÓد التي تعا Êمن
اأزمة اقتصصادية عميقة.

انتخابات تشصريعية ‘ كوت ديفوار

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

اأد ¤اأك Ìم- - - - - -ن  6 , 2م- -ل- -ي- -ون ن- -اخب ‘ ك- -وت دي -ف -وار ،اأمسش،
ب -اأصص -وات -ه -م ل-ت-ج-دي-د ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة .ي-فÎضش ان ي-خ-ت-ار

فـ «إأن أف -ت -ت -اح م -رأك -ز ألشش -رط-ة
دأخ -ل أح -ي -اء أŸوصش -ل أÙررة
سش - -يسش - -اه - -م ‘ ح - -ف - -ظ أألم - -ن
وألسش- -ت- -ق- -رأر ،وأيضشً- -ا م -ت -اب -ع -ة
أÓÿي- - -ا أل- - -ن- - -ائ- - -م- - -ة ل - -دأعشش
ألره -اب -ي ،وأل -ذي -ن أن -دسش-وأ بÚ
أل-ع-ائÓ-ت أل-ن-ازح-ة ،وك-ذلك ألتي
بقيت ‘ منازلها ششرق أŸوصشل.
كان رئيسش ألوزرأء ألعرأقي حيدر
ألعبادي ،أكد ألسشبت أن أŸعارك
م- -ع ت- -ن- -ظ- -ي -م دأعشش أإلره -اب -ي
مسش -ت -م-رة ،وأصش-ف-ا أل-ت-نسش-ي-ق بÚ
أل- -ق- -وأت أل -ع -رأق -ي -ة ‘ م -ع -رك -ة
أŸوصشل بأانه ‡تاز .أضشاف أن
«أŸعركة نظيفة وألششكاوى قليلة
ج- -دأ ،ك- -م -ا أن -ن -ي  ⁄أتسش -ل -م أي
شش - -ك - -وى أو Œاوز ع - -ن أ◊شش - -د
ألششعبي ‘ معركة أŸوصشل ،مبينا
أن «ألقوأت ألعرأقية مرحب بها
‘ ج- -م- -ي- -ع أŸدن وه- -ن- -اك م -ن
يحاول تششويه ألعÓقة».

ألعدد
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مطــــالب Úبانتقــــال سصيــــاسصي سصلمـــي ‘ غامبيــا

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـادة «إايكـ ـ ـ ـواسس «يناشصـ ـ ـدون الرئي ـ ـ ـ ـسس
يحيى جامع القبـ ـ ـ ـول بهزÁت ـ ـ ـ ـه ‘ الرئاسصـ ـيات
دعا قادة اÛموعة
لقتصصادية لدول
ا إ
غرب إافريقيا،
(إايكواسش) ،الرئيسش
الغامبي يحيى جامع إا¤
التنحي عن السصلطة
الشصهر اŸقبل مع انتهاء
وليته ،وذلك بعد نحو
أاسصبوع من رفضصه نتائج
النتخابات الرئاسصية.
ج-اء ‘ ب-ي-ان ،ل-ل-م-ج-م-وعة
ألق - -تصش - -ادي- -ة ل- -دول غ- -رب
إأف -ري-ق-ي-ا  ‘ -خ-ت-ام ق-م-ت-ه-ا
ب -ن -ي -جÒي -ا  -أن «ألسش-ل-ط-ات
ت-دع-و أل-رئ-يسش ي-ح-ي-ى جامع
إأ ¤أل- - -ق - -ب - -ول ب - -ن - -ت - -ي - -ج - -ة
ألنتخابات وألمتناع عن أي
عمل من ششأانه تهديد عملية
ألن -ت-ق-ال وأل-ت-دأول ألسش-ل-م-ي
ل- - -لسش- - -ل- - -ط - -ة إأ ¤أل - -رئ - -يسش
أŸنتخب».
تعهدت ألقمة بـ»أتخاذ كافة
أإلج -رأءأت أل Ó-زم -ة إلن -ف -اذ
نتائج ألنتخابات ألتي جرت
‘ أألول من ديسشم.»È
من جهته ،قال ‡ثل أأل·
أŸت -ح -دة ‘ غ-رب إأف-ري-ق-ي-ا
ﬁمد بن ششمباسش ‘ ،بيان
قبل ألقمة أن «أأل· أŸتحدة

ل ت -زأل ق -ل -ق -ة ح -ي -ال ب-عضش
أل- -ت -ط -ورأت أŸق -ل -ق -ة أل -ت -ي
ج- -رت ‘ م- -رح -ل -ة م -ا ب -ع -د
ألنتخابات ‘ غامبيا».
ي- -رفضش ي- -ح- -ي- -ى ج -ام -ع
ألعÎأف ب - - - -ه- - - -زÁت- - - -ه ‘
ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة أل-ت-ي
جرت ‘ أألول من ديسشمÈ
وأل -ت -ي ف -از ف -ي -ه-ا أŸع-ارضش
أدأما بارو .وقد أخفقت بعثة
تتأالف من رؤوسشاء أربع دول
‘ غرب إأفريقيا ‘ إأقناعه
بالتخلي عن ألرئاسشة.
حضش أل–اد أإلف- -ري- -ق- -ي
وأأل· أŸت -ح-دة وم-ن-ظ-م-ات
ﬁل- - -ي- - -ة ودول- - -ي- - -ة ◊ق - -وق
أإلنسشان ألرئيسش جامع على

ألتخلي عن ألسشلطة.
ألسشبت ،أجتمع نحو مئتي
سش -ي -اسش -ي ون -اشش -ط ح -ق-وق-ي
فضش Óعن ‡ثل Úللجاليات
أل - - -غ - - -ام - - -ب - - -ي - - -ة ‘ أÿارج
ب -ال-ع-اصش-م-ة ألسش-ن-غ-ال-ي-ة دك-ار
م -ط -ال-ب Úب-ان-ت-ق-ال سش-ي-اسش-ي
سشلمي ‘ غامبيا.
ششارك  11رئيسش دولة ‘
غرب إأفريقيا من أصشل 15
دول- -ة عضش- -وأ ‘ ه- -ذه ق- -م- -ة
(إأي- -ك- -وأسش) أÿمسش Úأل- -ت- -ي
أف-ت-ت-ح-ه-ا أل-رئ-يسش ألنيجÒي
ﬁم- - -د ب- - -خ - -اري ،وذلك ‘
غياب ‡ثل Úلكل من غامبيا
وب- -ورك- -ي- -ن- -ا ف -اسش -و وأل -رأسش
أألخضشر وبن.Ú

بينما تبدأا بريطانيا الجراءات الرسصمية للخروج نهاية مارسش

اسصكتلندا تقدم مقÎحات للبقاء ‘ ال–اد األوروبي

قالت ا◊كومة
السصكتلندية ،أامسش
لحد ،إانها سصتنشصر
ا أ
لسصبوع ا÷اري
ا أ
مقÎحات بشصأان كيفية
البقاء ‘ السصوق
لوروبية اŸوحدة بعد
ا أ
انفصصال بريطانيا عن
لوروبي
ال–اد ا أ
تفاديا لكارثة وطنية
بسصبب خروج صصعب من
ال–اد.
ق - -الت رئ - -يسش - -ة أل - -وزرأء
ألÈيطانية تÒيزأ ماي إأنها
سش-ت-ب-دأ ألج-رأءأت أل-رسش-مية
للخروج من أل–اد أألوروبي
- -Ãوج -ب أ- Ÿادة  50بحلول
نهاية مارسش لتبدأ ﬁادثات
ألن- -فصش- -ال أل- -ت -ي تسش -ت -غ -رق
عام.Ú

‘ ح Úأن بريطانيا صشّوتت
ك -ك -ل ع -ل -ى ألنسش -ح -اب م -ن
أل–اد أألوروب- - - - - - - - - - - - - -ي ‘
ألسشتفتاء ألذي جرى ‘ 23
ج-وأن ف-ق-د أي-دت أسش-ك-ت-لندأ
بقوة ألبقاء ‘ أل–اد.
ق -الت أ◊ك-وم-ة أل-ق-وم-ي-ة ‘
أسش-ك-ت-ل-ن-دأ ،إأن-ه-ا تريد ألبقاء
‘ أل–اد أألوروب- - - - - -ي حÚ
ت -ن -فصش -ل ب -ق -ي -ة ب -ري -ط -ان -ي -ا
وسشوف تطرح ،غدأ ألثÓثاء،
خ -ط -ط -ا ل -ل -ب -ق -اء ‘ ألسش -وق
أألوروبية أّŸوحدة ،إأذأ ثبت
أسشتحالة أإلجرأء أألول.
ق - -ال م- -اي- -ك- -ل رأسش- -ل وزي- -ر
أŸف - - -اوضش- - -ات م- - -ع أل–اد
أألوروب - - - -ي ‘ أ◊ك - - - -وم- - - -ة
ألسشكتلندية «‘ ظل ألتزأمنا
ب- -درأسش- -ة ج -م -ي -ع أÿي -ارأت
◊م -اي -ة مصش -ال-ح أسش-ك-ت-ل-ن-دأ

سشنطرح مقÎحات حل وسشط
ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن حدة ﬂاطر
ألنفصشال ألÈيطا ،Êوإأن ⁄
ت -ك -ن سش-ت-م-ن-ح-ن-ا ك-ل أŸزأي-ا
أل-ت-ي ت-ن-ط-وي ع-ل-يها عضشوية
أل–اد أألوروبي.
أضشاف أن مثل هذه أÿطة
سش -ت-وأج-ه «ت-ع-ق-ي-دأت» ول-ك-ن
«خروجا صشعبا» من أل–اد
أألوروب- -ي ي- -ه -دد بضش -ي -اع 80
ألف وظيفة ‘ أسشكتلندأ على
مدى عقد.
ت-اب-ع «سش-ت-ك-ون ك-ارث-ة وط-نية
لسش- -ك- -ت- -ل- -ن- -دأ .أÿروج م- -ن
أل–اد أألوروبي Áثل –ديا
غ Òمسشبوق للجميع و‘ ظل
حسش-ن أل-ن-وأي-ا ألسش-ي-اسش-ية من
جميع أألطرأف ورغبتنا ‘
ألتعاون Áكن أن تقدم هذه
أŸقÎحات ح Óلسشكتلندأ».

العمليــــــــة “تـــــــد علــــــى ثــــــــÓث مراحـــــــل

بدء تنفيذ اتفاق جديد إلجÓء اŸدني Úمن حلب السصورية

بدأا ،أامسش ‘ ،سصوريا
تنفيذ اتفاق جديد
لجÓء اŸدني Úيشصمل
إ
مضصايا والزبدا،Ê
ويسصمح بإاجÓء أالف
ومئت ÚوخمسصÚ
شصخصصا من حلب ‘
لو ،¤مقابل
مرحلته ا أ
إاجÓء آاخرين من كفريا
والفوعة.
أف -اد م -رأسش -ل-ون ب-أان خ-مسش-ا
وعششرين حافلة –ركت من

ال-ن-اخ-ب-ون  255ن -ائ -ب -ا ل -ولي -ة م -دت -ه -ا خ -مسش سص -ن -وات ‘ ه -ذا
القÎاع الذي تاأمل الغالبية الرئاسصية ‘ ا◊صصول على اأغلبية
م -ط -ل -ق -ة ف -ي -ه ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن وج-ود ع-دد ك-ب Òم-ن اŸرشص-حÚ
اŸع -ارضص ÚواŸنشص-ق .Úوه-ذا القÎاع ه-و ال-ث-الث ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
الثالثة لكوت ديفوار بعد تبني دسصتور جديد ‘ اكتوبر اŸاضصي.

مسصÒة موؤيدة للروهينغا ‘ بنغÓديشش
@ دكا :اأوقفت الشصرطة البنغÓدشصية ،اأمسش ،مسصÒة ‘ العاصصمة
دكا كانوا يسصتعدون للتوجه ا ¤ا◊دود مع بورما ،احتجاجا
على معاملة اأقلية الروهينغا اŸسصلمة هناك.
شصن ا÷يشش البورمي موؤخرا حملة ‘ ولية راخ Úاأدت اإ¤
ن -زوح  27األ -ف -ا م -ن ال -روه-ي-ن-غ-ا ا ¤ب-ن-غÓ-دشش ‘ ن-وف-م .Èوق-د
–دث ه -وؤلء ع -ن ارت -ك -اب ق -وات الم -ن ال -ب -ورم -ي -ة ع -م -ل -ي -ات
اغتصصاب جماعي وتعذيب وقتل.

حلب ‘ أŒاه كفريا وألفوعة
‘ ري -ف إأدلب ل -ب -دء ع -م-ل-ي-ة
أإلجÓء من هناك.
أف -ادت مصش -ادر ب-أان ألت-ف-اق
أل -ذي ” أل -ت -وصش -ل إأل -ي -ه بÚ
أŸعارضشة وأ÷انب ألروسشي
وأإلي-رأ Êلسش-ت-ئ-ن-اف ع-م-ل-ية
إأجÓء أÙاصشرين من ششرق
ح-لب ،ي-قضش-ي ب-خ-روج أرب-ع-ة
آألف م -ن ك -ف -ري -ا وأل -ف-وع-ة،
و 1500من مضشايا وألزبدأÊ
ب -ري -ف دمشش -ق ،ع-ل-ى أن ي-ت-م

ذلك على ثÓث مرأحل.
ل ي- - -زأل آألف أŸدن- - -ي،Ú
ع -ال -ق Úشش -رق -ي ح -لب ب -ع -د
توقف عملية أإلجÓء صشباح
أ÷م- -ع- -ة .وك- -ان م -رأسش -ل -ون
أكدوأ ‘ وقت سشابق أنه ل
ي- -زأل ن- -ح -و أرب -ع Úأل -ف -ا ‘
أحياء حلب ،وهو ألرقم نفسشه
ألذي ذكرته أأل· أŸتحدة
ألتي تقول ،إأن من ب Úهؤولء
ما ب 1500 Úوخمسشة آألف
مقاتل مع عائÓتهم.

مسصلحون يسصتهدفون دوريات لÓأمن جنوب عّمان

@ عّمان:
اأطلق  3مسصلح Úملثم Úالنار على دورية اأمن ‘ مدينة الكرك
ومنطقة القطرانة جنوب العاصصمة عّمان ،ما اأسصفر عن وقوع
عدد من مرتبات الأمن العام واأنباء عن اإصصابة سصائح  ⁄تعرف
جنسصيته.
وذك -ر مصص -در اأم -ن -ي ع-ن سص-ق-وط  5ق-ت-لى و  9ج-رح-ى ‘ ه-ج-وم
الكرك.
اسصتهدف الهجوم الأول مركزًا اأمنيًا والآخر سصيارة اأمنية.
قال بيان الأمن العام نق ً
 Óعن مصصدر مسصوؤول ‘ اŸديرية اإن
بعضش دوريات الشصرطة تعرضصت لإطÓق نار من قبل مسصلح‘ Ú
مدينة الكرك ،مشصًÒا اإ ¤اأن الأمن العام والأجهزة الأمنية
الأخ -رى ت -ت -ع-ام-ل م-ع اŸوق-ف ح-ال-يً-ا  ،دون اإع-ط-اء اأي ت-ف-اصص-ي-ل
اأخرى.

ألثنين  ١9ديسضمبر  ٢0١٦م
ألموأفق لـ  ١9ربيع أألول  ١43٨هـ

اسست

Óع
ط
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www.ech-chaab.com
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اŸيـ ـاه اŸعدنيـ ـ ـ ـ ـ ـة عÓمـ ـ ـ ـ ـة Œاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة –قق الـرواج
ا’ختيار ب ÚاŸعدنية ومياه ا◊نفية ‘ ششهادات تنقلها «الششعب»

’ول
تشش -ك -ل اŸي -اه اŸع-دن-ي-ة ا’خ-ت-ي-ار ا أ
ل -ل -ك -ث Òم -ن اŸسش -ت -ه-ل-ك Úال-ذي-ن أاصش-ب-ح-وا
يقبلون عليها و’ يششربون ماء ا◊نفية إا’
’م -ر ال -ذي اث -ار فضش-ول-ن-ا وج-ع-ل-ن-ا
ن -ادرا ،ا أ
نتسشاءل عن السشبب الذي يقف وراء هذا
ال -ت -ح -ول ال -ذي ج -ع -ل م -ن اŸي-اه اŸع-دن-ي-ة
مرادفا لكلمة الصشحة...

أŸاء وتصضبح صضا◊ة للشضرب أو باإلمكان أسضتخدأمها
‘ أألمور ألشضخصضّية .فتنقية أŸياه تتم بإازألة جميع
أألجسض - -ام ك- -ال- -رم- -ال وأل- -فÒوسض- -ات ،وأل- -ب- -ك- -تÒي- -ا،
وألطحالب ،وألتخvلصص من أŸعادن أŸضضرة بالصضحة.
كما يخضضع أ ¤عملية ألÎشضيح لتصضفيته من كل تلك
ألشض- -وأئب ،ول Áك- -ن ن- -ك- -رأن م -ا –ق -ق ع -ل -ى ه -ذأ
أŸسضتوى ،فحتى أألمرأضص ألتي كانت منتشضرة بسضبب
تلوث أŸياه  ⁄نعد نسضمع عنها كالتيفوئيد وألكولÒأ
وأخرى كثÒة».
وذكر أن أŸياه أŸعدنية هي أيضضا يجب وضضعها
–ت أÛهر ،ألننا نسضمع أنها ›رد مياه عادية تعبأا
على أنها ﬂتلفة أو أنها ماء ينبوع ،وهذه مغالطة
ك -بÒة .ل -ذلك ي -ن -ب -غ -ي أن ي -ع-ي أŸوأط-ن أن-ه أل-ورق-ة
ألرأبحة ‘ عملية تسضويق ألعÓمات ألتجارية ،فحتى
سضعر هذأ أŸاء أŸعد Êليسص ‘ متناول أ÷ميع.

اسستطÓع :فتيحة.ك
«ألشضعب» ‘ أسضتطÓعها هذأ تنقل لقرأئها آأرأء
أŸوأطن Úألذين أنقسضمت ب Úمؤويد ورأفضص شضرب
أŸياه أŸعدنية فقط و–ويل مياه أ◊نفية للطبخ
وألتنظيف ،أما ألسضتهÓك ف.Ó
ﬁمد بن شضاليب 35 ،سضنة ،عون حرأسضة بإاحدى
أŸؤوسضسض -ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ب-ال-ع-اصض-م-ة ،ق-ال ع-ن أŸي-اه
أŸعدنية« :أصضبح هذأ ألنوع من أŸياه أŸفضضل لدى
ألكث Òمن أŸوأطن ،Úألنها صضارت مرأدفة للصضحة،
فاŸريضص وألطفل ألرضضيع وألرياضضي وكل شضخصص
ي -ح-رصص ع-ل-ى صض-ح-ت-ه يشض-رب-ه-ا وي-ت-ف-ادى ت-ن-اول م-اء
أ◊ن -ف -ي -ة أل -ت -ي أصض -ب -حت مصض -در خ-وف أل-ك-ث Òم-ن
أŸوأط-ن ،Úخ-اصض-ة ب-ع-د ألع-ت-م-اد ع-ل-ى –ل-ي-ة م-ي-اه
ألبحر ،ألن معظمهم ل يثق ‘ ألتحاليل ألتي Œريها
أŸصض -ال -ح أŸع -ن -ي-ة وأل-ت-ي ت-ؤوك-د دأئ-م-ا أن-ه-ا صض-ا◊ة
ل -لشض -رب ،ك -ل ت -لك أل -ع -وأم -ل أدت إأ ¤ت-وج-ه أخ-ت-ي-ار
أŸسضتهلك إأ ¤أŸياه أŸعدنية ألتي زأد ألطلب عليها
ما جعل عÓماتها تتنافسص بقوة من أجل أسضتقطاب
أŸسضتهلك».
وأضضاف ﬁمد قائ« :Óأتذكر أن أسضتهÓك أŸاء
أŸع -د ‘ ÊأŸاضض -ي ك -ان م -ق -تصض -رأ ع-ل-ى أŸرضض-ى
فقط ،أما أليوم فا÷ميع يشضربه .لكن طبعا غالبا ما
تصض -ن -ع أإلشض -اع -ة أ◊دث ب -وضض-ع عÓ-م-ة ‘ أŸرت-ب-ة
أألو ،¤ب -اع -ت -ب -اره-ا تشض-ف-ي م-ن
أل -ك -ث Òم -ن أألم-رأضص ،خ-اصض-ة
أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -حصض -ى أل -ك -ل -ى
وأ÷ه -از أل -هضض -م -ي ،وط -ب -ع-ا
سض- -ت -ك -ون ب -اŸق -اب -ل إأح -دى
أل-عÓ-م-ات م-غضض-وب ع-ل-يها
وسض -تسض -م-ع أن-ه-ا ت-ع-ب-أا Ãاء
أ◊ن - -ف - -ي- -ة ،م- -ا ي- -ج- -ع- -ل
أŸوأط - -ن ي - -ت - -وج - -ه إأ¤
شضرأء ألعÓمة ألتي قيل
ع - -ن - -ه- -ا إأن- -ه- -ا أل- -دوأء
ألسض -ح-ري ل-ل-ك-ث Òم-ن
أألمرأضص ،وهذأ أمر
م- - - - - -رف- - - - - -وضص ألن
أŸقياسص
أ◊قيقي،
أل -ت -ح -ال -ي-ل أل-ت-ي
Œرى ع - - - -ل - - - -ى
مسضتوى
أıاب- - - - -ر إأن
ك-انت ح-قيقة
مياه معدنية
أم ل».
سض -ع -ي -دة ب -وك -روم -ة40 ،
سضنة ،ربة بيت وأم لثÓثة أطفال ،وجدناها
ب -أاح -د أŸرأك -ز أل -ت -ج-اري-ة تشضÎي أŸي-اه أŸع-دن-ي-ة،
سضأالتها «ألشضعب» عن سضبب أختيارها هذأ ألنوع من
أŸياه فقالت« :أصضبح أسضتعمال ماء أ◊نفية مقتصضرأ
على ألتنظيف فقط ،ألنه ‘ كث Òمن ألحيان يكون
مذأقه ﬂتلفا مليئا بالÎأب ،وإأن  ⁄يكن كذلك فهو
مشضبع Ãادة أ÷افيل وألكلور ما يجعله غ Òمسضتسضاغ.
إأ ¤ج- -انب أن- -ن -ي سض -م -عت أن مصض -ال -ح أŸي -اه أل -ي -وم
أصضبحت تصضفي أŸياه أŸسضتعملة وتوجهها للشضرب
وهذأ أمر مرفوضص ول أسضتطيع تقبله ،وحتى إأن كان
ماء ما◊ا من ألبحر ،فالكل يعلم أن ﬁطة «أ◊امة»
لتحلية مياه ألبحر –لي مياه ألصضابÓت وهي ملوثة
Ãختلف ألفضضÓت أŸنزلية وألصضناعية .إأ ¤جانب
ذلك ،فإان أألطباء أليوم ينصضحون أŸرضضى بشضرب
أŸي -اه أŸع-دن-ي-ة ،ل-ذلك شض-ط-بت م-ن ق-ام-وسض-ي م-ي-اه
أ◊نفية وأصضبحت كل أسضبوع آأتي أ ¤أŸركز ألتجاري
لشضرأء أŸاء أŸعد ،Êمع أ◊رصص على تغي ÒألعÓمة
‘ ك -ل م -رة ،ألن ك -ل وأح -دة م -ن -ه -ا –ت -وي أم Ó-ح-ا
خاصضة».

أاخÒا...

اŸياه اŸعدنية لتفادي حصسى الكلى
نصضÒة شضرقي 39 ،سضنة ،تقني سضامي ‘ ألتخذير،
تعمل Ãسضتشضفى مصضطفى باشضا أ÷امعي ،أجابت
على سضؤوأل «ألشضعب» قائلة« :منذ سضنوأت ل أشضرب
سضوى أŸياه أŸعدنية ،ألنها –توي على ألكث Òمن
أألمÓح أŸعدنية أŸفيدة للجسضم ،إأ ¤جانب أنها
أألصضلح .فمنذ سضنوأت أصضيب أبني بتسضمم ونصضحني
ألطبيب بإاعطائه أŸياه أŸعدنية ،أألمر ألذي جعلها
أختياري أألول للشضرب ،لذلك –ولت مياه
أ◊نفية إأ ¤ألسضتعمال ‘
ألطبخ
وألتنظيف».
وأضضافت
نصضÒة ق-ائ-ل-ة:
«‘ ألسض - -ن - -وأت
أألخÒة ع- - - -رف
م - - -رضص حصض - - -ى
أل- -ك- -ل- -ى أن -تشض -ارأ
ره - - -ي- - -ب- - -ا وسض- - -ط
أ÷زأئ - -ري ،Úوك- -ان
م -ن ب Úأل -ت -فسضÒأت
ألطبية لتزأيد حالت
أإلصض -اب -ة ،شض -رب م-ي-اه
أ◊ن -ف -ي-ة أل-ت-ي ‘ ك-ثÒ
من أŸرأت –توي على
ح- -ب- -ي -ب -ات ›ه -ري -ة م -ن
ألÎأب يؤودي ترأكمها ‘
أل -ك -ل -ى إأ ¤تشض-ك-ل أ◊صض-ى
وب- -ال- -ت- -ا‹ أإلصض- -اب- -ة ب- -ه -ذأ
أŸرضص أل- -ذي يسض -ت -دع -ي ‘
كث Òمن أألحيان إأ ¤جرأحة
للتخلصص من تلك أ◊جارة ألصضغÒة ،لذلك ولتفادي
أل- -وصض- -ول إأ ¤ه- -ذه أ◊ال- -ة ن- -ق- -ي أن -فسض -ن -ا ب -اŸي -اه
أŸعدنية.
رÃا سض -ي -ق -ول أل -ب-عضص أن-ن-ي أب-ال-غ ‘ أألم-ر ،ل-ك-ن
ع -ن -دم -ا أصض -ب -ح زوج-ي ي-ن-ظ-ف أ◊ن-ف-ي-ة ب Úأل-ف-ي-ن-ة
وأألخرى وأرى حبات ألرمل مكدسضة على مصضفاتها،
أدركت أنها بالفعل تؤودي إأ ¤أإلصضابة بحصضى ألكلى أو
أŸرأرة».

’ أاجد حرجا ‘ شسرب ماء ا◊نفية
ك -م -ال ب -ن دوأبسص 44 ،سض -ن -ة ،ك-ان ل-ه رأي م-غ-اي-ر
“اما ،حيث أكد قائ« :Óأجد فيما يقال عن ماء
أ◊ن -ف -ي-ة م-ب-ال-غ-ة ك-بÒة وم-غ-ال-ط-ة ل-ل-رأي أل-ع-ام ،ألن
أ÷ميع ينسضى أو يتناسضى أنها مياه معا÷ة تخضضع إأ¤

أك Ìمن –ليل حتى توجه لÓسضتهÓك .فمن غÒ
أŸعقول أن تتعمد ألسضلطات أŸعنية توجيه مياه غÒ
صض - -ا◊ة ل - -لشض - -رب أو أن - -ه- -ا  ⁄ت- -خضض- -ع ل- -ل- -رق- -اب- -ة
لÓسضتهÓك ،فاألمر بالنسضبة ‹ ل يتعدى إأشضاعات
ت-ث-ار ه-ن-ا وه-ن-اك م-ن أج-ل تسض-وي-ق عÓ-م-ات م-ع-ي-ن-ة
للمياه أŸعدنية».
وأسض -ت -غ-رب ك-م-ال ق-ائ« :Ó-ي-ؤوسض-ف-ن-ي سض-م-اع ب-عضٍص
يتحدث عن ألكلور أو أ÷افيل أŸوجود ‘ أŸاء
وكأانهما مادتان سضامتان توضضعان ‘ مياه أ◊نفية
ع -م -دأ ،ألن -ه -م-ا م-ادت-ان تسض-ت-ع-مÓ-ن Ÿع-ا÷ة أŸي-اه
أŸوجهة لÓسضتهÓك أو ألشضرب ،ترّكز عملية تنقية
أŸياه ومعا÷تها للتخّلصص من أŸلّوثات أŸوجودة ‘

كانت هذه عينة من أآرأء أŸوأطن Úحول أإلقبال
على أسضتهÓكها ،بل يجعلها بعضضهم مرأدفا للصضحة،
رغم أن ألوأقع غ Òذلك ،ألن ظروف ألسضتثمار ‘
ه -ذأ أÛال غ Òوأضض-ح-ة ،ك-م-ا أل-ت-ح-ال-ي-ل وط-ري-ق-ة
أسض -ت-خ-رأج-ه-ا وت-ع-ب-ئ-ت-ه-ا ‘ أغ-لب أألح-ي-ان ›ه-ول-ة
وغ- -امضض- -ة ،م -ا ي -ث Òأك Ìم -ن تسض -اؤول .ل -ذلك ،ع -ل -ى
أŸوأطن أن يحذر من بعضص ألعÓمات ألتي ل تتعدى
كونها مياه حنفية ‘ قارورة كتب على غÓفها مياه
معدنية ،ولعله أألمر ألذي جعل أألطباء ينصضحون
أألول-ي-اء ب-اسض-ت-ع-م-ال أŸاء أŸق-ط-ر أŸغ-ل-ي ل-ت-حضضÒ
أألدوية ،خاصضة تلك أŸوجهة للرضضع.
من خÓل هذأ ألسضتطÓع ،أكتشضفنا دورأ مهما
تلعبه أإلشضاعة ‘ توجيه أŸسضتهلك أو أŸوأطن نحو
عÓمات معينة للمياه أŸعدنية ،رغم أنها ‘ كث Òمن
أألحيان تكون غ ÒمÈرة ودون أدلة علمية ،إأل أنها
تسضيطر وتتحكم ‘ خيارأت أŸوأطن ألذي يقع ‘
كث Òمن أألحيان فريسضة ألطماع Œارية تسضويقية
بحتة وإأن كان على حسضاب صضحته وعافيته.

ﬁفوظ حارز‹ لـ «الششعب»:

عÓمات كثÒة تفتقد للمعايÒ
‘ اتصش - - -ال م- - -ع ج- - -ري- - -دة
«الشش- - - - -عب» ،أاك- - - - -د رئ - - - -يسس
ا’–اد ال - -وط- -ن- -ي ◊م- -اي- -ة
اŸسش-ت-ه-لك ﬁفوظ حارز‹،
أان إاق - -ب - -ال اŸواط - -ن Úع - -ل- -ى
اسش- -ت- -هÓ- -ك اŸي -اه اŸع -دن -ي -ة
راجع إا ¤عدة عوامل ،أاهمها
خ -وف -ه -م م -ن م -ادت-ي ال-ك-ل-ور
وا÷افيل اŸوجودت ‘ Úماء
ا◊نفية.

فتيحة.ك
أوضض- -ح ‘ ح- -دي- -ث- -ه أن أغ -لب
أŸسض- -ت -ه -ل -ك Úي -ج -ه -ل -ون وج -ود
نوع Úمن أŸياه أŸعبأاة:
مياه معدنية طبيعية وهو ماء
سضليم ميكروبيولوجيا يصضدر من
ط -ب -ق -ة م -اء ج-وف-ي-ة تسض-ت-غ-ل م-ن
ﬂرج أو عدة ﬂارج طبيعية أو
ﬁف- -ورة ب- -ال -ق -رب م -ن وح -دأت
ت -وضض -ب -ي -ه -ا وي -ت -م -ي -ز ه -ذأ أŸاء
ب- - -وضض - -وح ع - -ن أŸي - -اه أألخ - -رى
أŸوج -ه -ة لÓ-سض-ت-هÓ-ك أل-بشض-ري
ب -ط -ب -ي -ع -ت -ه ،م -ن ح -يث ن -ق -اوت -ه
أألصضلية وأحتوأؤوه أÿاصص على
أألمÓ- - -ح أŸع- - -دن - -ي - -ة أو أŸوأد
ألضضرورية أو مكونات أخرى .كما
Áك- -ن أن ت- -ت- -م- -ي- -ز ه- -ذه أŸي- -اه
أŸع-دن-ي-ة أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ب-خصضائصص
عÓجية نافعة لصضحة أإلنسضان.
وم - -اء أŸن - -ب - -ع وه - -و م - -اء ذو
مصضدر جو‘ وصضالح لÓسضتهÓك

أل-بشض-ري وسض-ل-ي-م م-ي-كروبيولوجيا
ﬁمي من أخطار ألتلوث.
وأك -د ح -رز‹ أن-ه-م-ا يشض-ه-دأن
إأق - -ب - -ال ك - -بÒأ م - -ن أŸوأط - -نÚ
أل - -ب - -اح - -ث Úع - -ن أŸاء أل- -ن- -ق- -ي
وألصضالح للشضرب دون خوف من
أŸرضص .ل - -ذلك ،ن Ó- -ح - -ظ أن - -ه
م - -وج- -ه لسض- -ت- -هÓ- -ك أŸرضض- -ى
وأل - -رضض- -ع وأألط- -ف- -ال .ل- -ك- -ن ‘
أŸقابل قال ،ليسص كل ألعÓمات
–Îم أŸق- -اي- -يسص وأŸع -اي‘ Ò
تسض - -وي - -ق أŸاء أŸع - -د Êأو م- -اء
أŸنبع ،لذلك تقوم وزأرة ألتجارة
بإاجرأء ألتحاليل ألÓزمة Ÿعرفة
م- -ا –ت -وي -ه م -ن أم Ó-ح ،وح -ت -ى
ي -ت -أاك -د أŸسض-ت-ه-لك ب-أان-ه-ا ل-يسضت
›رد م -ي -اه ح -ن -ف -ي -ة م -ع -ب -أاة ‘
قارورأت خاصضة.
وأرجع نفور أŸوأطن من مياه

أ◊ن -ف -ي -ة ،إأ ¤خ -وف -ه م-ن نسض-ب-ة
أل -ك -ل -ور وأ÷اف -ي-ل أŸرت-ف-ع-ة ‘
هذأ ألنوع من أŸياه ،رغم أنها
تخضضع إأ ¤ألتحليل قبل إأطÓقها
لÓسضتهÓك ،إأل أن ثقة ‘ أŸياه
أŸعدنية أصضبحت كبÒة وقوية.
م- - -ع أل- - -ع- - -ل - -م أن ب - -عضص أŸي - -اه
أŸسض -ت -خ-رج-ة م-ن أŸن-ب-ع –وي
حجارة مكروسضكوبية قد تتسضبب
مسض- -ت -ق -ب  ‘ Ó-أإلصض -اب -ة Ãرضص
حصض - -ى أل - -ك- -ل- -ى .ل- -ذلك ،ع- -ل- -ى
أŸسضتهلك أن يكون ذكيا ويتسضاءل
دأئما إأن كانت كل ألعÓمات هي
ح -ق -ي-ق-ة ،ك-م-ا ه-و م-ك-ت-وب ع-ل-ى
غÓف ألقارورة.
‘ ذأت ألسضياق ذكر ﬁفوظ
حارز‹ ثمن أŸاء أŸعد Êألذي
يعتÈه ليسص ‘ متناول أŸوأطن
ألبسضيط ﬁدود ألدخل.
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نادي إلششباب إلسشعودي يؤوّكد تلّقي جمال بلعمري لدعوة «إÿضشر»

ليكنسش يجتمع اليوم بلعبي اŸنتخب
الوطني للمحلّيÚ

ي -ت -وإصش -ل ت -ربصس إŸن -ت -خب إل -وط-ن-ي
للعب ÚإÙليÃ Úركز سشيدي موسشى
–ت إشش- -رإف إŸدرب ج- -ورج ل- -ي -ك -نسس،
إلذي يطمح للرفع من طموح إلعناصشر
إÙل -ي -ة ل-ي-ك-ون ط-م-وح-ه-ا إل-وصش-ول إ¤
لول ،وهذإ من خلل تغيÒ
إŸنتخب إ أ
لغة إÿطاب.

عمار حميسسي
وب-رم-ج ال-ت-ق-ن-ي ال-ب-ل-جيكي اجتماعا صسباح
اليوم بالعناصسر اÙلية Ãركز سسيدي موسسى
سسÒكز من خÓله على مطالبتهم بالعمل أاكÌ
خÓل التدريبات من اجل –سس Úإامكانياتهم
البدنية.
كما سسينتهج ليكنسس لغة خطاب مغايرة من
أاجل –فيز الÓعب ÚاÙلي Úعلى العمل
أاك Ìووضس - -ع ال - -وصس - -ول إا ¤اŸن - -ت- -خب اأ’ول
هدفهم الرئيسسي ،وعدم التأاثر Ãا يقال حول
منح اأ’ولوية لÓعب ÚاÎÙف.Ú
واŸح ليكنسس إا ¤مسساعديه أانه يريد منح
الفرصسة لبعضس العناصسر اÙلية خÓل الفÎة
اŸقبلة ،والبداية سستكون بعد كأاسس إافريقيا
خ -اصس -ة أان ب -عضس اŸراك -ز ت -ع -ا Êن -وع -ا م -ن
ال -ن -قصس وسس-ي-ك-ون ل-زام-ا ت-دع-ي-م-ه-ا بÓ-ع-بÚ
جدد.
ويبقى الدفاع من اÿطوط التي أاخذت كل
فكر اŸدرب ليكنسس اŸعروف عنه ميله إا¤
اللعب الدفاعي ،وهذا لن ينجح إا’ من خÓل
ضس -م -ان ت -واج -د ت-ول-ي-ف-ة دف-اع-ي-ة ق-وي-ة “ن-ح
اأ’مان للمنتخب.
م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى ،أا ّك- -د ن- -ادي الشس- -ب- -اب
السسعودي تلقي مدافع الفريق جمال بلعمري
ل- -دع- -وة اŸن- -ت- -خب م- -ن أاج- -ل اŸشس -ارك -ة ‘
الÎبصس ال -ذي سس -ي-ج-ري ق-ب-ل ك-اسس إاف-ري-ق-ي-ا
 ،2017 ·Óح -يث ّ” وضس -ع -ه ‘ ال -ق -ائ -م -ة
ل -أ
اŸوسسعة.
وÁلك ب -ل -ع-م-ري ح-ظ-وظ-ا ك-بÒة م-ن أاج-ل
ال -ت -واج -د ‘ ال -ق -ائ -م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ،خ-اصس-ة أان
ليكنسس  ⁄يقتنع كثÒا Ãسستوى العناصسر التي
شساركت خÓل مباراة نيجÒيا ،وهو ما دفعه

بطولة إلهوإة لكرة إلقدم (وسشط)

معاقبة وداد اŸسسيلة بسسبب
تصسّرفات أاعوان اŸلعب
عوقب وداد اŸسسيلة الناشسط ‘ بطولة
ال -ه -واة (›م -وع -ة ال-وسس-ط) ب-ل-عب م-ب-اراة
واحدة دون جمهور مع معاقبة ملعبه بسسبب
«تهديد وشستم الرسسمي Úمن قبل اأ’نصسار
(أاعوان اŸلعب)» ،بحسسب ما أاعلنت عنه
الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة ،أامسس.
تعود ا’حداث إا ¤اŸقابلة التي لعبها
وداد اŸسسيلة Ãيدانه أامام إا–اد بني دوالة
( )0-1يوم  3ديسسم ،Èحيث حدث إاجتياح
اŸل- -عب ‘ ن- -ه- -اي -ة الشس -وط ا’ول ،أاوضس -ح
ن- -فسس اŸصس- -در .إاضس- -اف -ة ل -ل -ح -رم -ان م -ن
ا÷مهور واŸلعب ،سسيكون وداد اŸسسيلة،
ال -ذي ي -ت -ق-اسس-م ك-رسس-ي الصس-دارة م-ع رائ-د
القبة برصسيد  21نقطة لكل فريق ،مطالبا
بدفع غرامة مالية اجمالية قدرها 70.000
دج.

لبعث اŸنافسسة من جديد ب ÚاŸدافع.Ú
وت -أاّل -ق ب -ل -ع-م-ري م-ن-ذ ال-ت-ح-اق-ه ب-الشس-ب-اب
السس -ع -ودي ،ح -يث أاصس -ب -ح ’ع -ب -ا أاسس -اسس-ي-ا ‘
الفريق ،وهو ما جعل أاندية معروفة هناك
تتقرب منه من أاجل انتدابه ‡ا جعل إادارة
الشسباب تتقدم بشسكوى لدى ا’–اد السسعودي
لكرة القدم ضسد هذه اأ’ندية.
ويعد بلعمري أاحد ا◊لول ا÷اهزة ‘ هذا
اÿط ولكن عليه اسستغÓل هذه الفرصسة من
جديد بعد أان مّر جانبا خÓل الÎبصس الذي
شسارك فيه مع اŸنتخب خÓل فÎة إاشسراف
الفرنسسي غوركوف التشسكيلة الوطنية.

بر›ة مباراة تطبيقية ب ÚالّلعبÚ
وقام ا÷هاز الفني للمنتخب ب›Èة عدة
حصسصس تدريبية خÓل فÎة الÎبصس ،حيث
يريد ليكنسس اسستغÓل هذه الفÎة جيدا من
أاجل الوقوف على نقاط قوة وضسعف العناصسر
اŸوجودة والقيام بعملية غربلة للتشسكيلة.
وسس -ي -خ -ت -ت -م الÎبصس غ -دا ب-إاج-راء م-ب-اراة
تطبيقية ب Úالعناصسر اŸوجودة ،حيث سسيقوم
اŸدرب رفقة أاعضساء الطاقم الفني بتقسسيم
التشسكيلة إا ¤فريق Úوإاجراء مباراة بينهم من
اجل الوقوف على إامكانياتهم ا◊قيقية.
ورغم أاّن اŸباراة التطبيقية ليسست مقياسسا
كافيا للحكم على مسستوى العناصسر اŸوجودة،
إا’ أان ليكنسس يريد من خÓل هذه اÿطوة
بعث اŸنافسسة ب ÚالÓعب Úو–فيزهم حتى
’ ي -حسس -وا أان -ه -م غ Òم -ع-ن-ي Úب-ال-ت-واج-د م-ع
اŸنتخب اأ’ول.

مغفور يوسسف مدرًبا
جديًدا لÎجي
مسستغاÂ
” تعي Úمغفور يوسسف على رأاسس
العارضسة الفنية لنادي
ت -رج -ي مسس -ت -غ -ا Âال -ذي ي -نشس -ط ‘
ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-واة ل-ك-رة ال-ق-دم
(›م -وع -ة ال -غ -رب) خ -ل -ف-ا ’دريسس ب-ن
طيب ،بحسسب ما علم لدى إادارة الفريق.
أاشسرف مغفور يوسسف على أاول حصسة
ت-دري-ب-ي-ة Ãل-عب «ب-ن سس-ل-ي-م-ان» بحضسور
ج- -م- -ي- -ع ع- -ن -اصس -ر ال -ف -ري -ق ل -ل -ت -حضسÒ
’سستقبال يوم السسبت القادم نادي شسباب
وادي ارهيو ‘ إاطار ا÷ولة الـ  13من
البطولة الوطنية للهواة.
سسبق لهذا اŸدرب ا’شسراف على
ال -ع -ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ع-دة ن-وادي ب-ال-غ-رب
ا÷زائ -ري ع -ل -ى غ -رار ج -م-ع-ي-ة وه-ران
ووداد تلمسسان وسسريع اÙمدية .يذكر
أان نادي ترجي مسستغا Âيحتل اŸرتبة
اÿامسس -ة م -ن -اصس -ف-ة م-ع ف-ري-ق م-دي-وÊ
وهران برصسيد  19نقطة بعد  12جولة
من البطولة.

إلرإبطة إÎÙفة إ أ
لو¤

لقاء م .بجاية ـ شش .باتنة
يوم  ٢١ديسسمÈ

سس -ت -ل -عب اŸب-اراة ب Úم-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة
وشس -ب -اب ب -ات -ن-ة ◊سس-اب تسس-وي-ة ال-رزن-ام-ة
(ا÷ول - - - - -ة الـ  )10م - -ن ال - -راب - -ط- -ة ا’و¤
«موبيليسس» يوم اأ’ربعاء  21ديسسمÃ Èلعب
ال -وح -دة اŸغ -ارب -ي -ة ب -ب -ج-اي-ة ،ب-حسسب م-ا
أاعلنت عنه الرابطة اÎÙفة لكرة القدم
Ãوقعها الرسسمي ،أامسس.
كان من اŸقرر أان
Œ
ر
ى
ه
ذ
ه
ا
Ÿ
قابلة
يوم  20ديسسم Èليتم تأاجيلها يوم ا’ربعاء
اŸاضس -ي م -ن ق -ب -ل ال-راب-ط-ة دون ت-وضس-ي-ح
أاسسباب القرار.
تسسببت مش
س
ا
ر
ك
ة
ا
Ÿ
و
ل
و
د
ي
ة
ا
ل
ب
ج
ا
و
ية ‘
كأاسس الكونفيدرالية ا’فريقية التي بلغت
دورها النهائي ‘ ،تأاجيل خمسس مباريات
لها ‘ البطولة سستكون تلك التي Œمعها
بشسباب باتنة ا’خÒة.
قبل جولة من إاختتام مرحلة الذهاب
–تل مولودية بجاية اŸرتبة ا’خÒة ‘
ج -دول الÎت -يب ال -ع -ام ب-رصس-ي-د  8نقاط.
سسجل الفريق البجاوي سسلسسلة سسلبية من
 12مباراة متتالية دون أادنى فوز ‘ كل
اŸنافسسات.

فروسشية :كأاسس إلإ–ادية للقفز على إ◊وإجز

تتويج حمدا Êمصسطفى باللقب

تّ-وج إل-ف-ارسس ح-م-دإÊ
مصش - - -ط- - -ف- - -ى م- - -ن ن- - -ادي
لم Òع- - -ب - -د إل - -ق - -ادر»
«إ أ
ل - -ت - -ي - -ارت ب - -ل - -قب ك- -أاسس
إل–ادي- -ة ل- -ل- -مسش- -اب -ق -ة
إل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ق -ف -ز ع -ل-ى
إ◊وإجز إلتي إختتمت،
مسش- -اء إلسش -بتÃ ،ي -دإن
لم Òعبد
إلفروسشية «إ أ
إلقادر» بتيارت.
قطع الفارسس حمداÊ
م- -ط- -اف ه- -ذه اŸسس- -اب- -ق -ة
‡تطيا الفرسس «أامازون دو
فوري» بأاربع نقاط كجزاء
ف -ي -م -ا ع -اد اŸرك -ز ال -ث -اÊ
للفارسس مومن ﬁمد أامÚ
م- - - -ن ن- - - -ادي «ال- - - -ف- - - -ارسس
ال- - -وه - -را »Êع - -ل - -ى ج - -واد
«أابيلية» بثما Êنقاط كجزاء
وتوقيت أاحسسن من الثالث

م- -وه- -وب ع- -ادل م -ن ن -ادي
راب -ط -ة ال -ب -ل -ي -دة ‡ت -ط -ي-ا
«كارفور» الذي حقق نفسس
النقاط كجزاء.
شس -ه -دت ه-ذه اŸسس-اب-ق-ة
ال -ت -ي ن -ظ -م -ه -ا ع -ل-ى م-دار
’م Òع -ب -د
ي- -وم Úن -ادي «ا أ
ال-ق-ادر» ل-ل-ف-روسس-ي-ة ل-تيارت
ب- -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ا’–ادي -ة
ا÷زائ - -ري- -ة ل- -ل- -ف- -روسس- -ي- -ة
مشساركة  35فارسسا وفارسسة
 ⁄يشس- -ارك- -وا ‘ ال- -ب -ط -ول -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ه -ذا اŸوسس -م
وي -ن -ت -م-ون ل-ع-دة ن-وادي م-ن
’ك- -اب- -ر
ال - -وط- -ن ‘ ف- -ئ- -ة ا أ
’و ¤والثانية.
للدرجت Úا أ
ن -ظ -م سس--ب-اق ÚخÓ-ل
هذه التظاهرة التي تأاتي
ك-خ-ت-ام ل-ل-م-وسسم الرياضسي
للقفز على ا◊واجز عÈ

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

وفاق سشطيف

نيجÒيا والسسينغال Áثلن القارة السسمراء
سسيمثل منتخبا نيجÒيا والسسنيغال لكرة القدم الشساطئية القارة ا’فريقية ‘ نهائيات كأاسس
العا ،⁄اŸقررة العام اŸقبل بالباهاماسس ،بعدما تأاهلهما إا ¤نهائي بطولة إافريقيا ل·Ó
اŸقامة حاليا Ãدينة ’غوسس النيجÒية.
سسينضسم ‡ث Óالقارة السسمراء إا ¤اŸنتخبات ا’ربعة عشسرة التي سستتأاهل عن القارات
ا’خرى .وسستجري نهائيات كأاسس العا ⁄من  27أافريل إا 7 ¤ماي .2017

17212

دورة للفئات الشّسابة وبيع قمصسان الّلعبÚ
أإع-ل-نت إدإرة إل-وف-اق إلسش-ط-اي-ف-ي عن
فتح إلتدريبات أإمام إلصشحافة من أإجل
أإخ -ذ إن -ط -ب -اع -ات إل ّ-لع-ب ÚوإŸدّرب،Ú
حصشة أإمسس بر›ت بدإية من إلسشاعة
ء ‘ ،ح Úتوقيت حصشة
إÿامسشة مسشا ً
لربعاء سشيتم –ديدها ‘ لحقا.
يوم إ أ

سسطيف :نور الدين بوطغان
ك -م -ا وّج -هت ل -ل ّصس -ح -افّ-ي Ú-دع-وة ◊ضس-ور
وضسمـان التغطية اإ’عÓمية لفعاليات عملية
بيع قمصسان الÓعب Úجحنيط ،جابو وزيتي،
لفائدة الÈاعم اŸنتم Úللمدرسسة ،مع إامضساء
من طرف الÓعب ÚالثÓثة حسسب ا’ختيار،
وكذا أاخذ صسور تذكارية مع رئيسس النادي
والثÓثي اŸذكور أانفا ،وهذا يوم  26ديسسمÈ
بداية من السساعة الثامنة صسباحا.
كما تن ّ
ظم إادارة الوفاق دورة كروية بÚ
الفئات الشسبانية Ÿدرسسة الوفاق السسطايفي
من مواليد  2004إا ¤غاية Ã ،2010شساركة
فرق اأ’مل السسطايفي ،اورسسيا‚ ،وم الزيبان،
وأاك- -ادÁي- -ة م- -دي- -ري- -ة الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة،
ول Ó-شس -ارة أان ك -ل اŸب -اري -ات ت -ن -ط -ل -ق ع -ل-ى
السساعة الثامنة صسباحا وفق الÈنامج التا‹:
❊ إلسشبت  24ديسشم 2016 Èإلتوقيت
من إلسشاعة إلثامنة إ ¤غاية منتصشف
إلنهار
الدورة الكروية اÿاصسة باŸولودين سسنوات

.2010 / 2009 / 2008
لحد  25ديسشم 2016 Èإلتوقيت
❊إ أ
من إلسشاعة إلثامنة إ ¤غاية منتصشف
إلنهار
الدورة الكروية اÿاصسة باŸولودين سسنتي
.2007 / 2006
لرب - - - -ع- - - -اء  28ديسش- - - -م2016 È
❊إ أ
إلتوقيت من إلسشاعة إلثامنة إ ¤غاية
منتصشف إلنهار
الدورة الكروية اÿاصسة باŸولودين سسنة
.2005
❊ إÿم - - - - - - -يسس  29ديسش- - - -م2016 È
إلتوقيت من إلسشاعة إلثامنة إ ¤غاية
منتصشف إلنهار
الدورة الكروية اÿاصسة بفئة أاقل من 13
سسنة.

لندية
كأاسس إلعا ⁄ل أ

تتويج ريال مدريد باللّقب للمّرة الثّانية ‘ تاريخه
حصش- - -د ف - -ري - -ق ري - -ال م - -دري - -د
لسش-ب-ا Êل-قب ب-ط-ول-ة كأاسس إلعا⁄
إ إ
لن-دي-ة ل-ل-م-رة إل-ثانية ‘ تاريخه
ل -أ
ب-ع-د أإن ت-غّ-ل-ب ع-ل-ى ن-ظÒه ك-اششيما
لحد‘ ،
أإنتلرز بنتيجة  2 - 4أإمسس إ أ
إللقاء إلنهائي للبطولة على ملعب
«يوكوهاما» إلدو‹ ‘ إليابان.
ت -قّ-دم ري-ال م-دري-د ب-ه-دف م-ب-ك-ر ‘
ال-دق-يقة  9ع -ن ط-ري-ق ب-ن-زÁة وت-ع-ادل
شسيباسساكي لكاشسيما ‘ الدقيقة  44ثم
تقّدم نفسس الÓعب للفريق اليابا‘ Ê
الدقيقة  ،52وتعادل كريسستيانو رونالدو
‘ الدقيقة  60من ضسربة جزاء لصسالح
ريال مدريد قبل أان يسسجل رونالدو الهدف
الثالث ‘ الدقيقة  ،98وأاحرز رونالدو الهدف
الرابع ‘ الدقيقة .104
ب -دأات اŸب -اراة ب -إاي -ق -اع سس -ري -ع م-ن خÓ-ل
ه -ج -م -ة ل -ري -ال م-دري-د ق-ب-ل أان ي-ن-ج-ح ك-رË
بنزÁة ‘ الدقيقة  ‘ 9تسسجيل هدف التقدم
للريال من تسسديدة قوية من مودريتشس ،تابعها
اŸه- -اج- -م ال- -ف- -رنسس- -ي ‘ الشس- -ب -اك بÈاع -ة.
و‘ الدقيقة  ،43انطلق اŸهاجم مو كانازاكي
ولكن راموسس أانقذ اŸوقف مع تراخي واضسح
وتراجع شسديد ‘ أاداء ريال مدريد اسستغله
ال-ف-ري-ق ال-ي-اب-ا ÊاÛت-ه-د و‚ح ‘ تسس-ج-ي-ل
هدف التعادل ‘ الدقيقة  44عن طريق كرة
عرضسية أاحرز منها شسيباسساكي من خطأا سساذج
للمدافع فاران لينتهي الشسوط اأ’ول بالتعادل
‘ م - - - - - - - - - - -ف- - - - - - - - - - -اج- - - - - - - - - - -أاة ك- - - - - - - - - - -بÒة.

ون -ال سسÒج -ي -و رام -وسس ال -ب -ط -اق -ة الصس-ف-راء
للخشسونة ،وانطلق مارسسيلو دون خطورة قبل
أان يحصسل لوكاسس فاسسكيز على ضسربة جزاء
‘ الدقيقة  58بعد التحام من ياماموتو ،الذي
حصسل على إانذار وأاحرز كريسستيانو رونالدو
ه- - - -دف ال- - - -ت - - -ع - - -ادل ‘ ال - - -دق - - -ي - - -ق - - -ة 60
ن -ال ف -اب -ريسس -ي -و اإ’ن -ذار م -ع ب -داي -ة الشس -وط
اإ’ضسا‘ اأ’ول وسسدد فابريسسيو –ولت اإ¤
ركنية بعد ا’صسطدام براموسس ،و‚ح رونالدو
‘ ال -دق-ي-ق-ة  ‘ 97تسس -ج-ي-ل ال-ه-دف ال-ث-الث
للريال من “ريرة بينية ‘ عمق دفاع كاشسيما
ليهز الشسباك بÈاعة.
ونال كارفخال البطاقة الصسفراء قبل أان
يحرز رونالدو الهدف الرابع بعدما توقفت
تسسديدة تو Êكروسس عنده ليهز الشسباك ‘
الدقيقة  ،104وينتهي الشسوط اإ’ضسا‘ اأ’ول
بتقدم الريال.

م---راح--ل مشس--ت--ب--ه--ة ع--ل--ى
ح---واج---ز يÎاوح ع---ل---وه---ا
ماب 1 Úم Îو 5سسنتيمÎ
و 1م Îو 10سسنتيم.Î
‘ خ--ت--ام ه--ذا اŸوع--د
ال---ري---اضس---ي م---ن--ح ال--ل--قب
إيطاليا
واŸي--دال--ي--ات ل--ل--ف--ائ--زي-ن
ب------حضس-----ور أاعضس-----اء م-----ن
ا’–ادي------ة ا÷زائ------ري------ة
للفروسسية و‡ثلي مديرية
الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ل-و’ية
Ÿح قائد فريق جوفنتوسس واŸنتخب ا’يطا‹ لكرة
تيارت.
القدم ا◊ارسس جانلويجي بوفون ’مكانية إاعتزاله مÓعب
ل----ل----ت----ذك ،Òف---إان ه---ذه كرة القدم ،بعد كأاسس العا 2018 ⁄بروسسيا ،بحسسب ما نقلت
اŸنافسسة قد تأاسسسست ‘ عنه مصسادر صسحفية فرنسسية.
قال بوفون الذي سسيبلغ  39سسنة أاواخر جانفي اŸقبل
– 1998ت إاسس----م «ك---أاسس
ا’–ادي---ة» ح--يث ت--ه--دف ردا على سسؤوال لصسحيفة «ليكيب» الفرنسسية عن احتمال
إا ¤تشسجيع مشساركة عدد اعتزاله بعد اŸونديال« :نعم هذا اأ’مر مرجح جًدا».
أاوضسح بوفون الذي يعد من أابرز حراسس اŸرمى على
ك---ب Òم---ن ال---ف--رسس--ان م--ن
’و ¤وال -ث-ان-ي-ة مر التاريخ« :إاذا حققت هد‘ بخوضس كأاسس العا ⁄للمرة
الدرج -ت Úا أ
ا
ل
س
س
ا
د
س
س
ة
سس -أاك -ون سس -ع -ي-دا ج-دا ب-ال-ف-ع-ل .ه-ذا ه-و ه-د‘
.
ة
ب
ا
س
ش
ل
ا
ب
وبروز اŸواه
اأ’خ .Òاللعب بعد ذلك سسنت Úأاو ثÓث ’ يهمني».

كأاسس إلعا ⁄لكرة إلقدم إلششاطئية

العدد

19

بوفون يلمح لإلعتزال بعد مونديال ٢٠١٨

شسارك بوفون ‘ خمسس بطو’ت لكأاسس العا ⁄وهو رقم
قياسسي يتقاسسمه مع اŸكسسيكي أانطونيو كارباخال واأ’ŸاÊ
لوثار ماتيوسس .و‘ حال شسارك ‘ مونديال  2018سسيصسبح
بوفون حامل الرقم القياسسي بسست بطو’ت.
تّوج بوفون بكأاسس العا ⁄مع منتخب بÓده ‘ 2006
بأاŸاني
ا بعد الفوز على فرنسسا ‘ اŸباراة النهائية بضسربات الÎجيح.
بدأا
ب
و
ف
و
ن
م
ش
س
و
ا
ر
ه
م
ع
ا
Ÿ
ن
ت
خ
ب
ا
’
ي
ط
ا
‹
‘
7
9
9
1
.
و
‘
ن
و
ف
م ÈاŸاضسي عادل الرقم القياسسي
اأ’ورو
ب
ي
ل
ع
د
د
ا
Ÿ
ب
ا
ر
ي
ا
ت
ا
ل
د
و
ل
ي
ة ( )167والذي يتقاسسمه مع ا◊ارسس ا’سسبا Êايكر كاسسياسس.
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 م٢٠١٦  ديسسمبر١٩ اإلثنين
 هـ١٤٣٨  ربيع األول١٩ وافق لـŸا

QUOTIDIEN NATIONAL D‘INFORMATION
EPE SPA ECH-CHAAB
01 AVENUE PASTEUR ALGER
TEL/FAX : 021 73.60.59
COMPTE CPA AGENCE EMIR EL KHETTABI
N° 004 00117 401709520190
TARIFS PUBLICITAIRES
A COMPTER DU 01 JANVIER 2013
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band 1er 01
band p24
oreille

PUBLICITE NOIR ET BLANC
hors taxe
154.875,00
263.025,00
86.940,00
47.880,00
23.100,00
9.975,00
5.145,00
51.030,00
46.305,00
20.475,00

tva 17%
26.328,75
44.714,25
14.779,80
8.139,60
3.927,00
1.695,75
874,65
8.675,10
7.871,85
3.480,75

PUBLICITE COULEURS
hors taxe
233.047,50
310.327,50
130.410,00
65.625,00
34.912,50
15.456,00
9.187,50
76.545,00
68.775,00
30.660,00

tva 17%
39.618,08
52.755,68
22.169,70
11.156,25
5.935,13
2.627,52
1.561,88
13.012,65
11.691,75
5.212,20

montant ttc
181.203,75
307.739,25
101.719,60
56.019,60
27.027,00
11.670,75
6.019,65
59.705,10
54.176,85
23.955,75

montant ttc
272.665,58
363.083,18
152.579,70
76.781,25
40.847,63
18.083,52
10.749,38
89.557,65
80.466,75
35.872,20

PUBLICITE POUR ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE ET NOTAIRES

tarif special
surface
01 page
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page

ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE
tarifs hors taxe
25.000,00
9.500,00
4.500,00
3.000,00
1.450,00
1.000,00

NOTAIRES
tarifs hors taxe
13.625,41
7.032,48
3.955,77
2.285,56
1.137,61
703,25

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
الثنين  ١٩ديسضمبر ٢٠١٦
الموافق لـ  ١٩ربيع األول  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١7٢١٢ :
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πª◊G
إاحسضانك وتعاملك ل ينسضى فÓ
ت-ن-دم ع-ل-ى ل-ح-ظ-ات أاسض-ع-دت ب-ها
أاح -د ح -ت -ى وإان ل-م ي-ك-ن يسض-ت-ح-ق..ك-ن شض-ي-ئً-ا
جمي ًÓفإان كان الناسس ل يسضتحقون الجمال
فنفسضك تسضتحقه.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

Q ƒ ã dG

كوكب اكتششفوا أان الياقوت
يتسشاقط مطرًا من غيومه الغريبة

AG Rƒ ÷ G

كن على يقين بهذه الثÓث :ل
أاحد أارحم بك من ربك ،ل أاحد
أاعلم بهمك أاكثر من ربك ،ل أاحد
يقدر على رفع الضضر عنك إال ربك.

ل-يسس دائ-مً-ا ال-ع-ط-اء ب-ال-م-ن-ح ،ب-ل
أاحياناً يكون العطاء بالمنع ،فكتمان
الغضضب ،وسضتر أاسضرار الناسس وكفّ الّلسضان هو
من أانبل أانواع العطاء.

¿ÉWô°ùdG

كوكب  p7HAT-p-مكون من غازات متلبدة ،كما
المريخ ،وهو اأضضخم  ١٦مرة من الأرضس البعيد
عنها  ١٠٤٠سضنة ضضوئية ،ورصضده الفريق طوال ٤
اأع- -وام مضضت ب- -م- -رصض- -د  Keplerال-ت-اب-ع ل-وكالة
«ناسضا» الأمريكية ،ودلتهم دراسضة ضضوئه المنعكسس
اأن دورانه ثابت حول نجمه ،بحيث يبقى وجه منه
معرضضًا دائماً لأشضعة الشضمسس ،والآخر بارد ومظلم،
كما قمر الأرضس .وفيه غيوم يتكون معظمها في
الجانب المظلم ،ثم تتبخر حين مرورها في اأجواء
الوجه المعرضس لنجمه الأكبر من شضمسس الأرضس
بمرتين.
تلك الغيوم ليسضت بيضضاء اأو رمادية كما المتكونة
م -ن اأب -خ -رة ال -م -اء ف -ي سض-م-اء ال-ك-رة الأرضض-ي-ة ،ب-ل
باألوان داكنة كما خامات المعادن ،لأنها تتكون في
ال - -ك - -وكب م - -ن ع - -نصض - -ر يسض- -م- -ون- -ه Corundom
ال- -م- -ت- -واج- -د ف- -ي الأرضس ،وه -و ب -حسضب م -ا ق -راأت
«ال -ع -رب -ي -ة.نت» ع -ن -ه ،اأسض -اسس ت -ك -وي-ن-ات ال-ي-اق-وت
الأح-م-ر والأزرق ك-خ-ام-ات ح-ج-ري-ن ك-ري-م-ي-ن ،وهو
الذي تتسضاقط بلوراته سضائلة كما المطر من غيوم
ا ل ك و ك ب « ا ل م خ ت ل ف ة ت م ا م اً ع م ا ن ع ر ف ه م ن غ ي و م ع ل ى
الأرضس» وفقًا لما نقلت اأسضبوعية  Natureاأيضضاً
عن الدكتور اأرمسضترونغ.

º∏©J πg
^ أان أاكثر نوع من الهوسض انتشسارا في العالم هو
’مÓئية؟
’خطاء ا إ
الهوسض في تصسحيح ا أ
’سس-ود
^ أان الشس -خصض ال ُ-م-ع-ت-اد ع-ل-ى ل-بسض ال-ل-ون ا أ
غالباً يمتلك حسساً فنياً ويتسسم بالغموضض والتمرد
وال -ج -اذب -ي -ة وال -ع -م -ق وال -ت -ح -دي وال-كسس-ل ب-ن-فسض
الوقت.

ومضشــــــــــة
سستواجه صسنفًا ’ يفكر إا’ بنفسسه
وسستواجه صسنفًا يخذلك في نهاية
الطريق وصسنفًا ينكر معروفًا لك،
سستصسفعك الحياة بمن وثقت بهم
فتعلم كيف تنهضض بنفسسك.

جزائرنا يا بÓد
الجدود  ..نهضضنا
نحطم عنك القيود
ف -ف -يك ب -رغ -م ال -ع-دا
سض -نسض -ود  ..ون-عصضُ-ف
بالظلم والظالمين
سضÓ-مً-ا سضÓ-مً-ا جبال
البÓد  ..فأانت القÓعُ
لنا والعماْد
وف- -يك ع- -ق -دن -ا ل -واء
ال - -ج - -ه- -اْد  ...وم- -نك
زحفنا على الغاصضبين
قهرنا األعادي في كلّ واْد
ت العواْد
جدهْم طائرا ُ
 ..فلم ُت ْ
ول ال ّ
ك ُينجيهمُ في البواْد  ..فباءوا بأاشضÓئهْم خاسضئين
طن ُ
ت للورى ..بأانا صضمدنا كأاسضد الشضرى
وقائُعنا قد رو ْ
فأاوراسُس يشضهُد يوم الوغى ..بأاّناّ جهزنا على الُمعتدينْ
للشساعر محمد الشسبوكي

غل عقلك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

شش

^ هناك قلوب تنكر الجميل عند وجود
البديل وهناك قلوب ترفضض البديل مهما
كان جميل.

^ ما هو الطائر الذي يرى بأاذنيه ؟

^ ’ يمكنك مسسح أاخطائك ما دمت تمشسي في
نفسض الطريق.

للعبــرة

‘ حبّك يا بÓدي

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق ششاسشـ ـ ـ ـ ـ ـع

روي اأن ولدا بارا باأبوه كان صضالحا ،وكان يبذل جهده لينال رضضا الله،
ويكتسضب محبة والده ..في يوم من الأيام اأعجبه بّره بوالده ،واغتر
بكثرة احسضانه اإليه ،وجميل فضضله عليه ،فقال لأبيه:
اني اأريد اأن اأصضنع بك من البر والخير اأضضعاف ما فعلته بي في
صضغري من الجميل ،والحسضان ووالله ل تطلب شضيئا مهما كان عسضيرا
اإل يسضرته لك ،اأو بعيدا اإل قربته منك .وكان الوالد حكيما مجربا،
فلم يشضاأ اأن يصضدم ابنه في مشضاعره اأو يجرح احسضاسضه ووجدانه.
فقال له :يابني لسضت اأشضتهي شضيئا في هذه الحياة اإل رط Óمن التفاح
اأسضرع البن واأحضضر له اأرطال من التفاح ووضضعها بين يديه ،وقال خذ
منها حاجتك اأو خذها كلها فاإذا فرغت من تناوله اأحضضرت لك
اأضضعاف اأضضعافه ،فاأنا اأقدر علي كل شضيء تطلبه..
قال الأب :اأن في هذا القدر من التفاح كفاية لنفسضي ،وسضد لحاجتي
ولكن ل اأريد اأن اآكله هنا ،ول تطيب نفسضي اإل بتناوله فوق قمة هذا
الجبل ،فاحملني اإليه يابني ان كنت بارا بي فدهشس البن لمطلبه
وقال :لك هذا يا اأبي ثم وضضع التفاح في حجره ،وحمله على كتفه
وصضعد به الجبل حتى وصضل الى اأعÓه ،واأجلسضه في مكان مريح،
ووضضع التفاح بين يديه وقال له :يا اأبتاه خذ حاجتك منه ،فاإن نفسضي
طيبة بذلك.
فجعل الوالد ياأخذ التفاح ل لياأكله ،ولكن ليرمي به الى اأسضفل الجبل،
فاإذا فرغ منه اأمر ابنه اأن ينزل فيجمعه له وتكرر ذلك ثÓث مرات،
وكلما قذف به الأب ،يعيده البن ،وفي المرة الرابعة نفذ صضبر الولد
وضضاق صضدره واأخذ يغمغم مغتاظا ،ففطن الأب الى الغضضب في وجهه
فّروح عن نفسضه ،وربت علي كتفه وقال له« :ل تغضضب يابني ففي نفسس
هذا المكان ومن فوق هذا الجبل كنت ترمي بكرتك فاأنزل مسضرعا
لأعيدها ،ما اأخذني الملل ول اأجهدني التعب حرصضا على ارضضائك
واأنت صضغير.

مفدي زكرياء

شش
غ
ل
ع
ق
^*الكت لــك
اب

ابـتـسشـم

ذهب رجل بخيل
’طباء ليكشسف عن
إالى أاحد ا أ
علته ويصسف له الدواء ،وكان
ال-ط-ب-يب ي-ت-قاضسى على الكشسف
’ول-ى ثÓ-ث-ة ج-نيهات،
ل-ل-م-رة ا أ
وف -ي ال-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ج-ن-ي-ه-ي-ن،
وف- -ي ال- -م -رة ال -ث -ال -ث -ة ج -ن -ي -ه -ا
واحدا،
فقال الرجل البخيل للطبيب- :
ل- -ق- -د سس- -ب -ق أان ع -رضست ن -فسس -ي
’ن ،وهذه
عليك مرتين قبل ا آ
المرة الثالثة ،فأارجو أان تبحث
’ن وتصسف لي العÓج
حالتي ا آ
ال -م -ن -اسسب ،وه -ذا ج-ن-ي-ه-ا أاج-رة
الكشسف ...
ف-ف-ط-ن ال-ط-ب-يب ل-ه-ذه ال-ح-ي-لة،
ف -أاج -رى ال-كشس-ف ع-ل-ى ال-رج-ل،
’ت-ي-ة:
ث -م ك -تب ل -ه ال -وصس -ف-ة ا آ
ي -ع -اد اسس-ت-ع-م-ال ال-دواء السس-اب-ق
مرة ثالثة.

غ - -دا ً سض - -ت - -رح - -ل األوج - -اع م- -ن
ال ُ-دن -ي -ا..م -ث -ل-م-ا ج-اءت ي-ومً-ا بÓ-
اسضتئذان! سضيطرق الفرح باب قلبك الصضغير
بدون حسضاب فقط أاحسضن الظّن و تفاءل بالله
خيرا ً.

’ó°S
C G

لتسض -تسض -ل -م  ..ك -ل -م -ا ت -عّ-ث-رت
ان -هضس ،وك -ل -م -ا أاخ -ط-أات صضّ-ح-ح،
وكلما فشضلت حاول ،وكلما أاصضّرت األيام على
أان تجعلك عبوسًضا ابتسضم رغًما عنها ،جّدد
أامَلك بالله.

AGQò©dG
إاذا خسضرت الدنيا كلّها وأانت مع
ال- -ل- -ه ،ف -م -ا خسض -رت شض -ي ً -ئ -ا ،وإاذا
ربحت الدنيا كلّها وأانت بعيٌد عن الله ،فقد
خسضرت كّل شضيء.

¿Gõ«ŸG

ُك -ن ع -ل -ى ي-ق-ي-ن ت-ام ب-أان-ه م-ه-م-ا
تزعزعت أامورك الحياتية ،إال أان
الله قد مّدك بطاقة تمكنك على تجاوزها
من باب« :ل ُيكّلف الله َنْف ًسضا إال وسضعها».

Üô≤©dG
ث الناسس عنك؛
ل يغّرنك حدي ُ
ول نظرتهم إاليك؛ فقد أاتيتَ من
بطِن أامّك دونَ أان تسضتعيَر ضضلعًا أاو عظماً مّن
أاحد ،فُكن كما أانت وِعش ّس كما ُتريد.

¢Sƒ≤dG
تضضيق ثم تنفرج دنياك فجأاة قد
ت- -ك- -ون بسض- -بب دع -وات ع -ان -قت
السضماء من فقير أاعنته أاو حزين
أاسض -ع -دت-ه أاو م-ك-روب نّ -ف-سضت ع-ن-ه ل تسض-ت-ه-ن
Óخرين.
بفعل الخير واإلحسضان ل آ

… ó ÷G
ت -ذ ّك -ر دائ-مً-ا  ..ث-م-ة أام-ل م-ه-م-ا
اشضتد األلم ،وثمة نور مهما أاصضبح
ال -ظ Ó-م ح -الك ،وث -م -ة ف -رح سض -ي-ن-تشض-لك م-ن
غ -ي -اهب ال-ح-زن؛ ف-ال-ل-ه أاك-ب-ر وأاح-ك-م وأارح-م
وأارأاف بك.

ƒ dó dG
يومًا ما  ..وحين تتركون أاشضياء
من أاجل الله وحده  ..فقط إابتغاء
لرضضاه سضبحانه  ..كونوا على يقين أان الله
سضيمنحكم عوضضًا أاجمل ،أاجمل بكثير.

äƒ◊G
اإلبتÓء في الحياة ليسس إاختبار
ل- -ق- -وتك الشض- -خصض -ي -ة ب -ل إاخ -ت -ب -ار ل -ق -وة
إاسض-ت-ع-ان-تك ب-ال-ل-ه وث-ق-تك ب-ه .اق-ترب من
ربك وتّوكل عليه يقترب منك ُكل شضيء
جميل.

áMGÎ°SG

ا’ثن ١٩ Úديسسمبر ٢٠١٦
الموافق لـ  ١٩ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
مدرب
ملودية
بجاية

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٦٣٥نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

جوهر

ثروة
غزال

خيط

جوهر
العب «م»

طبل
شسعوب

دردشسة
لسسهم
اأ

عملة
أاسسيوية

عاصسمة
أاوروبية

الح ـ ـ ـ ــل

كلمة سصر

جازية

لعبة ا◊روف
دردشصة ا◊روف

الرياضصيات
ابولو

من أاخطاء
كرة القدم،
عز
لمسس
من أاخطاء
كرة القدم،
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أاي ات-ف-اق-ي-ة ت-ط-ل-ق ع-ل-ى م-ن-اقشس-ة شس-روط
السسÓم في اأاامم المتحدة أاهي؟
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الكلمـــــــات:

ا÷ديد ،ا◊جر ،ا◊داد ،ا◊ديقة ،ا◊ ،Èا◊لوة ،ا◊لق،
ا◊لفة ،ا◊وت ،ا◊ور ،ا◊صصى ،ا◊رث ،ا◊رف ،ا◊سصم ،ا◊لم،
ا◊سصد ،ا◊فظ ،ا◊نجرة ،ا◊صصاد ،ا◊صصان ،ا◊ريق ،ا◊صص،Ú
ا◊صصبة ،ا◊كمة ،حماسس ،حسصاب ،حليب ،حبد،
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أافقيا
ت -ري -غ -ف-ا ه-ال-ف-دان-ك-ي ،ب-رل-ي-ن ،ال ،ع-ن ،ل-ن،
اسسرة ،سسوزبل ،ترسسل ،سسمو ،مرقد ،يسسوي،
لي ،اسسيا ،جن ،لنا ،رد ،بم ،امسس ،امسسح ،الم،
الكرامة ،مار،،،،
عموديا
ت -ت -نسس ،ب -دي-ل ،ا.ا ،ل-ر ،ال-ق-ل ،ع-م-ل ،ب-ي-اسس،
سسك ،المتر ،رحب ،فب ،هر ،سسلم ،العمل،
ا.ا.ا ،لين ،فن ،سس.سس.سس ،رسسام ،لوموند،
’ ،النرويج ،عمر
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٠٩ + ٧٨ + ١٩ + ٧٩+ ٢٩ + ٦٨ + ٢٨ + ٤٦
٤٤٧ = ٨٩
الحل  /تسصل وتثقف

الفاكهة التي تبقى الطبيب سسعيدا
هي فاكهة واحدة «التفاح»
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الحل  /كلمات متقاطعة
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غطاء «م»
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مدرب
نيجيريا
اأ’سسبق

` 11

ا

ل

ح

صس
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د

ا
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ف

ح

سسهم
سسئم

سسبنسسور الرابطة المحترفة
األولى

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
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هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصصل
على اسصم لفيلم
جزائري.
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أافقيا
 )١نجم ريال مدريد،
 )٢عاصسمة أاوروبية،
 )٣مرضس معدي «م «،
 )٤ثلثا دية ،يصسافح،
 )٥إاله ،نادر ،حرف مكرر،
 )٦يسستجيب ،اصسلح البناء ،متشسابهان،
 )٧متشسابهة ،نفق «م»،
 )٨صسغير «م» ،أاقدف «م»،
 )٩بواسسطتي ،دق «م» ،أاخفى،
 )١٠الجاسسوسس ،خاصسية،
 )١١المدير الفني لفريق مرسسيليا «م»

عموديا
 )١عاصسمة إافريقية ،رقد،
 )٢نصسف لرقم ،وطني،
 )٣يصسرح ،مدخل ،للتخيير،
 )٤م -دي -ن -ة ت -ونسس -ي -ة ،شس-ه-ر م-يÓ-دي «م»،
للتمني،
 )٥حناء،
 )٦ثلثا جيب ،خاصستي «م» ،القدف،
 )٧حرف مكرر ،مشسي ،للنصسب «م»،
 )٨دق «م» ،سسأام «م» ،يصسرح،
 )٩الشسهر الخامسس في السسنة «م» ،قبر،
’ )١٠يداع «م» ،جمع دار ،للنصسب،
 )١١المدير الفني لفريق برشسلونة

الفجر06.22...............:
مواقيت الظهر12.45...............:
الصسلة العصسر15.16...............:
المغرب17.34..............:
العشسـاء19.02................:
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^  19ديسسم : 1959 Èرفضس ا’–اد العام للعمال
ا÷زائ-ري Úن-ت-ائ-ج ال-ت-ح-ق-ي-ق النهائي اÿاصس
ب- -وف- -اة «ع- -يسس- -ات اي- -دي -ر» اŸق -دم م -ن ط -رف
السسلطات الفرنسسية.
’·
^  19ديسس- -م : 1960 ÈاعÎفت ه -ي -ئ-ة ا أ
اŸت- -ح- -دة ب- -ح- -ق الشس- -عب ا÷زائ- -ري ‘ ت- -ق- -ري -ر اŸصسÒ
و–قيق ا’سستقلل.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17212 Oó©dG

’ول  143٨هـ اŸوافق لـ  19ديسسم2016 Èم
ا’إثن 19 Úربيع ا أ

 15°وهران
 12°وهران

الثمن  10دج

16°
12°

france prix 1

بحضســـــور بـــــدوي واأعضســـــــاء من ا◊كومـــــــة ‘ الصسومعـــــــــــة

ألل ـ ـ ـ ـوأء هامـ ـ ـل يشسـ ـ ـ ـرف ع ـ ـ ـلى أ’حتف ـ ـ ـ ـال بي ـ ـ ـ ـوم ألشسرط ـ ـ ـ ـ ـة ألعربيـ ـ ـ ـة

«الشسعب» -بحضسور وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي
وأاعضساء من ا◊كومة‡ ،ثلي السسلطات
اŸدنية والعسسكرية‡ ،ثلي اÛتمع
’سسرة الثورية وﬂتلف
اŸد ،Êا أ
’علم ،أاشسرف اللواء عبد
وسسائل ا إ
لمن الوطني،
الغني هامل اŸدير العام ل أ
لمن
أامسس ،باŸدرسسة التطبيقية ل أ
الوطني بالصسومعة ،البليدة ،على
مراسسم ا’حتفال بيوم الشسرطة
العربية.
“ي-زت ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة ب-تسش-م-ي-ة اŸدرسش-ة ب-اسشم
اÛاه- -د اŸرح- -وم ع -ب -د اÛي -د ب -وزب -ي -د،
Óمن الوطني ،بحضشور
اŸدير العام اأ’سشبق ل أ
أاف -راد م -ن ع -ائ -ل -ت -ه ال -ذي -ن أاث -ن -وا ع-ل-ى ه-ذه
ا’لتفاتة ونوهوا باŸبادرة التي قام بها اللواء
ه -ام -ل واع -تÈوه -ا دل-ي Ó-ع-ل-ى أان السش-ل-ط-ات
ا÷زائرية تعÎف Ãا قام به اŸرحوم خÓل
ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة إا ¤سش-ن-وات ب-ن-اء ا÷زائ-ر
اŸسشتقلة.
“ت قراءة رسشالة اأ’م Úالعام Ûلسس وزراء
ال -داخ -ل -ي -ة ال -ع -رب ال-دك-ت-ور ﬁم-د ب-ن ع-ل-ي
كومان ،والتي خصس بها الششرطة ا÷زائرية،
Ãن -اسش -ب-ة ا’ح-ت-ف-ال ب-ي-وم الشش-رط-ة ال-ع-رب-ي-ة،
اŸوافق لـ 18ديسشم Èمن كل سشنة ،مششيدا
ب- -اŸسش- -ت- -وى ال- -راق- -ي ل- -لشش -رط -ة ا÷زائ -ري -ة
واŸكاسشب اÙققة ‘ ظل قيادة اللواء هامل
واإ’‚ازات اÙققة ‘ إاطار التكريسس التام
وا’حÎام ال- -ك- -ام -ل Ÿب -ادئ ح -ق -وق اإ’نسش -ان
والÎك -ي -ز ع -ل -ى الشش -رط -ة ا÷واري -ة وت -ع -زي-ز
ع Ó- -ق- -ات ال- -ث- -ق- -ة وال- -ت- -ع- -اون ب ÚاŸواط- -ن
ا÷زائري وششرطته.
” ‘ ا’حتفالية بعيد الششرطة
العربية ،تدشش Úمدينة التدريب
Ãقر اŸدرسشة التطبيقية لÓأمن
ال -وط-ن-ي ب-الصش-وم-ع-ة ،وه-ي ت-ع-د
صش -رح -ا ت -ك -وي -ن -ي -ا ،ه -دف-ه دع-م
›ال التدريب وﬁاكاة الواقع
ل -ت -م-ك Úال-ط-ل-ب-ة اÎŸبصش Úم-ن
مسش- -اي- -رة ال- -ط- -رق ا◊دي- -ث- -ة ‘
ال -ت -ك -وي -ن ال -ت -ي م -ن شش -اأن -ه -ا اأن
تسش-اع-ده-م ‘ ح-ي-ات-ه-م اŸه-ن-ي-ة
والعملية ‘ اŸيدان.
كما دششن اŸسشبح ششبه ا’أوŸبي
ب- - -ذات اŸدرسش- - -ة و” اإع - -ط - -اء
اإششارة انطÓق السشباق النهائي ‘

م -ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية ،نورالدين بدوي ،أان اŸسشتوى الذي
ب -ل -غ-ت-ه الشش-رط-ة ا÷زائ-ري-ة واإ’‚ازات ال-ت-ي
حققتها تعد مكسشبا هاما وقفزة نوعية ‘
›ال ا’حÎافية والتطور الذي تششهده بÓدنا
‘ عديد اŸيادين وأان رسشالة اأ’م Úالعام
Ûلسس وزراء الداخلية العرب ،تعد اعÎافا
ب -اÛه-ود اŸي-داı Êت-ل-ف ف-رق الشش-رط-ة،
القضشائية ،اأ’من العمومي ،الششرطة العلمية
Óم-ن ال-وط-ن-ي.
وال -ت -ق-ن-ي-ة وخÓ-ي-ا ا’تصش-ال ل -أ
مضشيفا ،أان تضشحيات ﬂتلف أاسشÓك اأ’من،
إا ¤جانب ا÷يشس الوطني الششعبي ،هي التي
سشمحت للجزائر بأان تنعم ‘ اأ’من واأ’مان،
–ت قيادة رششيدة لفخامة رئيسس ا÷مهورية
السشيد عبد العزيز بوتفليقة.

كما أاضشاف بدوي ،أان الرهانات والتحديات ا÷زائرية ومن موقعها كمؤوسشسشة جمهورية
اأ’منية ا◊الية التي تعرفها ﬂتلف مناطق تسش- -ه- -ر ع- -ل- -ى Œسش- -ي- -د ت- -وج- -ي- -ه -ات رئ -يسس
ال -ع -ا ⁄وم -ا تشش -ه -ده م -ن
ا÷م -ه -وري -ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
الداعية أاسشاسشا إا ¤توحيد
تطور ‘ ﬂتلف أاششكال ا
الصش -ف -وف ال-ع-رب-ي-ة ورصش-ه-ا
ا÷رÁة ال- -ت- -ي أاضش- -حت لتصسدي للجرÁ
ة
ب - -زرع ب- -ذور ال- -ت- -آاخ- -ي وبث
ع -اب -رة ل-أÓوط-ان ،ح-يث ي
ت- -ت- -ط- -لب م -ن -ا ضش -رورة ا فرضس التحكم ‘
ث -ق -اف -ة ال -ت -آازر ‘ ن -ط -اق -ه-ا
ال-ع-ام ،ل-فسش-ح اÛال واسش-ع-ا
تضشافر ا÷هود وتوحيد لتكنولوجيا ا
Ÿ
ت
ط
و
ر
ة
ال - - -رؤوى ‘ سش - - -ب - - -ي - - -ل
أامام كل مبادرة تششجع على
التصشدي للجرÁة اŸنظمة ‘ إاطار التنسشيق
إاتاحة اŸناخ اÙفز.
بﬂ Úت -ل -ف ال -ه -ي -ئ -ات اأ’م -ن -ي -ة اإ’ق -ل -ي-م-ي-ة وأاضشاف ،أان الششرطة ا÷زائرية هي جزء ’
وال- -دول- -ي- -ة ،وه -و اÛال ال -ذي أاع -طت ف -ي -ه Áكن فصشله بتاتا عن هذا الكل اŸتكامل،
ا÷زائر من خÓل جهاز الششرطة الكث ،Òحتى ف -ق -ي -ادت -ه -ا سش -ت -ظ -ل ح -ريصش -ة ع -ل -ى ت -ف-ع-ي-ل
أاصشبحت مثا’ يقتدى به ع Èالعا.⁄
ميكانيزمات التعاون مع نظÒاتها ‘ القطر
م -ن ج -ه -ت -ه أاك -د ال -ل -واء ه -ام -ل ،أان الشش -رط-ة ال -ع -رب -ي“ ،اشش -ي-ا والسش-ي-اسش-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-دول-ة

مدينـ ـ ـ ـ ـة ألتدريـ ـ ـب وتقليـ ـ ـد أل ـ ـرتب

السشباحة وتكر ËاŸتفوق.Ú
ك- -م- -ا ” اأيضش- -ا ت- -ق- -ل- -ي -د ال -رتب
ا÷دي -دة Ÿسش-ت-خ-دم-ي الشش-رط-ة
وتكر Ëاأفراد الششرطة اÙالÚ
ع- -ل- -ى ال- -ت- -ق- -اع -د وال -ري -اضش -يÚ
اŸت- - - -األ- - - -ق ÚخÓ- - - -ل اŸوسش - - -م
الرياضشي السشابق.
واختتمت مراسشم ا◊فل بتكرË
ب -دوي م -ن ق-ب-ل ط-ل-ب-ة اŸدرسش-ة
ال- -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ل Ó-أم -ن ال -وط -ن -ي
بالصشومعة -البليدة -وكذا عائلة
اÛاهد اŸرحوم عبد اÛيد

بالتنسسيق مع عناصسر الدرك

ب -وزب -ي -د اŸدي -ر ال -ع -ام ا’أسش -ب-ق
ل Ó-أم-ن ال-وط-ن-ي ،ح-يث اأصش-ب-حت
اŸدرسشة –مل اإسشمه منذ هذا
ال -ت -اري-خ ( 18ديسش- - -م،)2016 È
ع -رف -ان -ا ل -ه ب -ع-ط-ائ-ه اإب-ان ث-ورة
التحرير اŸظفرة وخÓل سشنوات
ا’سشتقÓل وتقلده منصشب مدير
عام ا’أمن الوطني.
كما ” باŸناسشبة ،اإطÓق تطبيق
ج- -دي- -د ي- -ح- -م- -ل تسش- -م- -ي- -ة ‘‘األ -و
ششرطة‘‘ ،يعنى بخدمة اŸواطن
وتقد ËاŸسشاعدة له عن طريق

أ÷يشش يوق ـف Œ 3ار  ﬂـدرأت ويحج ـز  6قنـ ـاط Òمن ألكي ـف أŸعـ ـالج

«الشس- -عب»  ‘ -إاط - - -ار ت- - -أامÚ
ا◊دود وﬁارب - - -ة ا÷رÁة
اŸن - -ظ - -م- -ة ،أاوق- -فت م- -ف- -رزة
ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي،
بالتنسسيق مع عناصسر الدرك
ال- -وط -ن -ي ،ي -وم  17ديسسمÈ
بتلمسسان/ن.ع،2.
2016
ث -لث-ة (- -Œ )03ار - -ﬂدرات
وح-ج-زت ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ُت-ق-در بسس-ت-ة
( )06قناط.Ò
بÈج ب- - - -اج- - - -ي ﬂت- - - -ار/ن.ع،6.
ضشبطت مفرزة للجيشس الوطني،
مسش- - -دسش- - -ا رشش- - -اشش- - -ا م- - -ن ن - -وع
كÓششنيكوف وكمية من الذخÒة،
ف- -ي- -م- -ا أاوق- -ف ع -ن -اصش -ر ال -درك
ال -وط -ن -ي ب-ع Úق-زام سش-ب-ع-ة ()07

’‚ليزي
الدوري ا إ
اŸمتــــــــــــــــــــــــاز

م- -ه- -رب Úوضش- -ب- -ط- -وا سش -ب -ع ()07
شش -اح -ن -ات ُم-ح-م-ل-ة بـ()105,244
طن من اŸواد الغذائية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن-اصش-ر

ح - - - - -رسس ا◊دود ب- - - - -ك- - - - -ل م- - - - -ن
تلمسشان/ن.ع 2.وع Úقزام/ن.ع،6.
( )31م- -ه- -اج- -را غ Òشش- -رع- -ي م- -ن
جنسشيات إافريقية ﬂتلفة.

سسيتي يفوز Ãبارأة ألقمة أمام أرسسنال ()1-2

حقق فريق مانششسش Îسشيتي لكرة القدم انتصشارا ثمينا على ضشيفه أارسشنال بنتيجة ( ‘ )1-2اŸباراة التي
أاقيمت بينهما ،أامسسÃ ،لعب ا’–اد ◊سشاب اأ’سشبوع  17من الدوري اإ’‚ليزي اŸمتاز.
تقدم أارسشنال ‘ الدقيقة اÿامسشة بواسشطة ثيو والكوت ،و‘ الششوط الثا Êأاحرز مانششسش Îسشيتي هدف Úعن
طريق لÒوي سشا( Êد )47ورحيم سشÎلينج (د ،)71ليمنحا فريقهما ثÓث نقاط غالية.
بهذا الفوز رفع مانششسش Îسشيتي رصشيده إا 36 ¤نقطة ‘ اŸركز الثا ،Êبينما توقف رصشيد أارسشنال عند 34
نقطة ‘ اŸركز الرابع.

اإرسشال صشورة اأو بÓغ عن طريق
رسش -ال -ة نصش -ي -ة قصشÒة ب-واسش-ط-ة
هاتف ذكي.
وياأتي هذا التطبيق لتعزيز جملة
اآل -ي -ات ال -ت-واصش-ل وال-ت-ب-ل-ي-غ ال-ت-ي
وضش -ع -ت -ه -ا الشش -رط -ة ا÷زائ -ري -ة
–ت تصش- -رف اŸواط- -ن خ- -دم -ة
’أمنه وسشÓمة اŸمتلكات ،نذكر
م- -ن- -ه -ا ا’أرق -ام اÛان -ي -ة 1548
و 104ورق- -م ال -ن -ج -دة  ،17اإ¤
ج - -انب صش - -ف - -ح - -ات ال- -ت- -واصش- -ل
ا’جتماعي التوي Îوالفايسشبوك
واŸوق - - -ع ا’إل- - -كÎو ÊلÓ- - -أم- - -ن
الوطني.

أمطار على ألو’يات
ألغربيـ ـ ـ ـ ـ ـة للوطـ ـ ـ ـن
أبتـ ـ ـدأء مـ ـ ـن ألي ـ ـوم

سس-تشس-ه-د ال-و’ي-ات الغربية
ل -ل -وط -ن تسس -اق-ط
أامطار معتÈة،
اب - - -ت - - -داء م- - -ن
صس - - -ب - - -اح ال- - -ي- - -وم،
ب - -حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه
لرصس-اد
ال -دي-وان ال-وط-ن-ي ل -أ
ا÷وي - -ة ،أامسس ‘ ،نشس - -ري- -ة
جوية خاصسة.
وأاضس - - -اف ذات اŸصس - - -در ،أان
ال - -و’ي- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ب- -ه- -ذه
ال- -نشس- -ري- -ة ه- -ي :ت- -ل- -مسس- -ان
وع“ Úوشس - - - -نت ووه - - - -ران
ومسستغا Âومعسسكر وسسيدي
بلعباسس.
’مطار اŸرتقبة
أاما نسسبة ا أ
فسستبلغ ﬁ · 50ليا خلل
م- -دة صس- -لح -ي -ة ال -نشس -ري -ة
(اب - -ت- -داء م- -ن ال- -ي- -وم ع- -ل- -ى
السس-اع-ة  9صس -ب-اح-ا إا ¤ي-وم
ال- -ث- -لث -اء ع -ل -ى السس -اع -ة 9
صسباحا).

ا÷زائ- -ري- -ة ،ال- -ت- -ي ن- -ل -مسش -ه -ا ‡ا ت -ق -وم ب -ه
ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ اÙاف-ظة على
الكيان العربي باŸسشاهمة الفعالة ‘ إاخماد
بؤور التوتر والف.Ï
وأاشش - -ار أايضش - -ا ،إا ¤أان ال- -تصش- -دي ل- -ل- -ج- -رÁة
يسشتدعي التسشلح بالعلم ا◊ديث للتحكم أاكÌ
‘ م-ع-دات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وتسشخÒها بطريقة
›دية ‘ النششاط الششرطي وهذا ’ يتأاتى إا’
ب-ا’سش-ت-ث-م-ار ‘ اŸورد ال-بشش-ري ،ب-ال-ت-ك-فل به
م-ه-ن-ي-ا واج-ت-م-اع-ي-ا وت-ك-وي-ن-ه وف-ق م-ت-ط-لبات
العصشر ،ما يتطلب أايضشا ،يضشيف اللواء اŸدير
Óمن الوطني ،توطيد ›ال التعاون
العام ل أ
الشش- -رط- -ي ال -ع -رب -ي ل -ل -تصش -دي ل -ك -ل أاشش -ك -ال
ا÷رÁةÃ ،ا ف - - -ي - - -ه - - -ا اإ’ره - - -اب وا÷رÁة
اŸنظمة.

رئيسس جمعية صسحافيي العاصسمة ،سسلمان عبدوشس يؤوكد:

«ألشسع ـ ـب» ...مسس ـ ـ ـ ـ ـ ـار إأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓمي ‡ي ـ ـ ـ ـز

كشسف رئيسس جمعية
صسحافيي ا÷زائر
العاصسمة سسليمان
عبدوشسÃ ،ناسسبة
الذكرى  54لتأاسسيسس
جريدة الشسعب ،التي
لعبت دورها باعتبارها
جريدة ملتزمة وبقيت
كذلك منذ تاريخ
تأاسسيسسها ،غ Òأانه قال
إانها دخلت ‘ بعضس
اŸشساكل مع ا’نفتاح
’علمي الذي شسهدته
ا إ
’علمية
السساحة ا إ
’سسباب ﬂتلفة.
أ

áæ°SƒH IQÉ°S

اعت Èعبدوشس أان ا’حتفال
ب -ال-ذك-رى  54لتأاسشيسشهات
ه- -ي ف -رصش -ة ب -ل وم -رح -ل -ة
ج -دي -دة ل-ق-ط-اع الصش-ح-اف-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ع-م-ل بصشرامة
وج- -دي -ة أاك ،Ìم -ع م -راع -اة
ع-ام-ل ال-ك-ف-اءة والشش-ف-اف-ي-ة
وتششجيع الكفاءات.
إان اح -ت -ف -ال -ه -ا ال-ي-وم ب-ع-ي-د
ÃيÓدها  54هو أايضشا تذكر
ل -رج -ال -ه-ا ال-ذي-ن وق-ف-وا ‘
ب -واب -ة ال-ت-ح-دي ب-أاقÓ-م-ه-م
الصشادقة ومواقفهم ا◊رة،
إاÁان- -ه- -م ال -وح -ي -د ‘ ذلك
ال -ط -ري -ق إا ¤ق-ول ا◊ق...
و’ ششيء غ Òا◊ق .ومن
خÓ- -ل ال- -ع -م -ل اŸت -واصش -ل
وال - -دؤووب ل - -ط- -اق- -م شش- -اب
اسشتطاع أان يثبت أان اŸهنية
ت - -ن - -ط- -ل- -ق م- -ن ق- -ن- -اع- -ات
الصشحا‘ و“سشكه بها .هذا
’ع Ó-م-ي اŸت-م-ي-ز،
اÿط ا إ

ورغ - -م ه- -ذا ⁄ ،ت- -ت- -زع- -زع
’ن ط - -اق - -م- -ه- -ا
ا÷ري - -دة ،أ
م- -ؤوم- -ن ب- -ال- -رسش- -ال- -ة ال -ت -ي
ي -ح -م -ل -ه -ا ،ل -ذلك  ⁄ي-ت-غÒ
ك - -ثÒا ،وم - -ن خ Ó- -ل ه - -ذا
ا’نسش - - -ج - - -ام ال- - -ك- - -ب‘ ،Ò
صشفوفها ،اسشتمرت و’زالت
على الدرب باقية.
وأاوضشح عبدوشس ،أان جريدة
«الشش -عب» واصش -لت وق-وف-ه-ا
‘ وج- - - -ه الصش- - - -ع- - - -وب - - -ات
وال-ع-راق-ي-ل واŸت-اعب ال-تي
ت -ت -ع -رضش -ه-ا ،وسش-ط ت-واج-د
إاع Ó-م -ي ه -ام ،دع -م -ه-ا ‘
ذلك إاÁان - -ه - -ا ب - -ال - -ع - -م - -ل
’عÓمي ،الذي يعت Èسشند
اإ
مصش-داق-ي-ت-ه-ا وث-ق-ة ق-رائ-ه-ا
من ا÷ماه Òالواسشعة التي
كسش- -ب- -ت- -ه- -ا وه- -و –xد ك -بÒ
وواعد قّلما Áكن الوفاء به
‘ ظ- - - - - - - -ل اŸت- - - - - - - -غÒات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة والسش-ي-اسش-ي-ة
’ي-دي-ول-وجية ،والتحو’ت
وا إ
’عÓم.
التي يعرفها قطاع ا إ
ك -م -ا ت -ت-م-ت-ع ب-حضش-ور ق-وي
وف-ع-ال ل-لصش-ح-اف-ة ،ك-ي-ف ’

وهي قد ذاع صشيتها ليصشل
إا ¤أان يغطي جل و’يات
القطر ا÷زائري.
وأاششار ،يومية «الششعب» قد
برهنت من خÓل تواجدها
’حداث و‘ كل
‘ قلب ا أ
’عÓ-م-ية ،عن
ال-ت-غ-ط-ي-ات ا إ
احÎافية صشحافييها ،حيث
تعد اŸع Èا◊قيقي لتنوير
ال- - -رأاي ال- - -ع- - -ام واŸراف - -ق
الدائم دون كلل و’ ملل ‘
–ق -ي -ق ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة،
’من والسشلم
’جل ضشمان ا أ
أ
ا’ج- -ت -م -اع -ي وال -رف -اه -ي -ة
وا’زده- - -ار ل- - -ل- - -م- - -واط- - -ن
ا÷زائري .ودع -ا رئ -يسس
ج-م-ع-ي-ة صش-ح-افيي ا÷زائر
ال- - -ع- - -اصش- - -م- - -ة ،ج- - -م- - -ي- - -ع
الصش -ح -اف -ي Úإا ¤ال -ت -مسشك
ب - -ق- -ي- -م الصش- -ح- -اف- -ة ا◊رة
وم- -واصش- -ل- -ة ال- -ع- -م -ل ا÷اد
Óرت - -ق - -اء ب - -الصش- -ح- -اف- -ة
ل --إ
ا÷زائ - - -ري - - -ة إا ¤مصش- - -اف
’حÎاف- - - - -ي- - - - -ة ،وك- - - - -انت
اإ
«الشش -عب» ط -ي -ل -ة مسشÒت -ه-ا
مدرسشة حقيقية.

