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لنجــــاز  12٤٠٠مسصكـــن بالدويـــرة وبابــا حسصـــن
لسصــــاسس إ
وضصــــع حجــــر ا أ

طمـ ـ ـ ـ ـ ـار:

توزيع أاكـ Ìمن  45أالـف وحـدة
سسكنية «عدل» قبل نهاية ٢٠1٧
صصـــ٤٣ـــ٠

سصيدي بلعباسس

اŸفتشسية ا÷هوية
للعمـ ـ ـ ـ ـل توجـ ـ ـ ـ ـه
إاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذارات لـ 8
مؤوسسسسات ﬂالفـة
صصــ٣ـ5ــ٠ـ٠

بومرداسس

ا÷يـ ـشش الوطني الشسعبي ‚ح
‘ احتواء الظاهرة اإ’رهابي ـة

فرعون :

تسسويـ ـ ـة وضسعي ـ ـ ـ ـ ـة
موظفـ ـ ـ ـي عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود
التشسغيل قبل نهايـة
ديسسم ـ ـ ـ ـ ـ٢٠18 È

الدكتور سصليمان أاعراج لـ «الشصعب»:

ا÷زائ ـر تتبنى مق ـ ـ ـاربة وقـائية
واسستباقية Ÿواجهة الدموي ـÚ
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دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة
تسصتمــــر فـــي أاجــواء هادئــة وأاكــثر جواريــة
لÓسستفـ ـ ـ ـادة من ﬁليـ ـ ـ ـ ـ ـ٧ـ ـ ـ ـ1ـ ـ ـ ـ٠ـ ـ ـ ـ٢ـ ـ ـ ـات
النانو-تكنولوجـ ـ ـ ـي
111ــوم خطابات متباينة لتعزيز الثقة لدى اŸو6ا7-٠ط٠ن
1ـــــــ
‘ اليــــــــ
لÎقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تمــــسس بــــأامن المــــواطن والممتلكـــــات بغردايـــــــة
ا’قتصساد ا÷زائري

1ـــ-ـــ٣ـــ1ــ
صصـ1ــــ1ـــ-ـــ2ــــ
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سصوق العمل

مكان ـ ـ ـ ـة ا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـرأاة
‘ سسـ ـ ـوق الشسغ ـ ـ ـل
’ تتجـ ـ ـ ـ ـ ـاوز ٪19
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الأربعاء  ٠٨نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩صصفر  ١٤٣٩هـ

ولد السضالك ينشضط
ندوة صضحفية

ميهوبي يتفقد الثقافة ببشضار
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العدد

ي - - - -نشض - - - -ط وزي- - - -ر اÿارج- - - -ي- - - -ة
الصض- - -ح - -راوي سض - -ا ⁄ول - -د السض - -الك،
ال -ي -ؤم ،ن -دوة صض -ح-ف-ي-ة وذلك Ãق-ر
السض -ف -ارة الصض -ح -راوي -ة ،اب -ت-داء م-ن
السضاعة  10:30صضباحا.

«أاوريدو» يحتفل
بـ 5مليُ Úمعجب
على الفايسضبوك

17485

اللقاء  208لتسضجيل شضهادات
اÛاهدين

ي -ق -ؤم ع -زال-دي-ن م-ي-ه-ؤب-ي ،وزي-ر
الثقافة ،بزيارة عمل وتفقد لؤلية
بشضار ،يؤم السضبت  11نؤفم،2017 È
يشضرف على تدشض Úمكتبة اŸطالعة
ال -ع -م-ؤم-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-ب-ادل-ة ،ك-م-ا
سض-ي-ت-ف-ق-د ع-ددا من اŸشضاريع ببلدية
بشض -ار م -ن-ه-ا اŸسض-رح ا÷ه-ؤي واŸع-ه-د
ا÷ه-ؤي ل-ل-ت-ك-ؤي-ن اŸؤسضيقي ،ويقؤم
ب -ت -دشض Úم -ق -ر م -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة
وقاعة اŸعارضس بدار الثقافة.
سض -ي -ق -ؤم أايضض -ا ب -ت -دشض Úم -ك -ت -ب-ة
اŸطالعة العمؤمية ببلدية القنادسضة
وزيارة قصضر القنادسضة.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق مع
م -دي -ري -ات اÛاه -دي -ن واŸت -اح -ف ا÷ه -ؤي -ة ،ال-ل-ق-اء
ا÷م- -اع -ي  208لسض- -م -اع شض -ه -ادات اÛاه -دي -ن ح -ؤل
مؤضضؤع« :السضر الكامن ‘ التمؤين والتمؤيل اŸتؤاصضل
ل -ل -ث -ؤرة ا÷زائ-ري-ة» ،وذلك ي-ؤم اÿم-يسس  9نؤفمÈ
ا÷اري ،على السضاعة  14:00بعد الزوال.

اليابان تسضدي وسضام الشضمسس اŸشضرقة Ùمد ÁاÊ
جاء ‘ بيان صضادر عن سضفارة اليابان با÷زائر – تسضلمت الشضعب نسضخة منه – أان ا◊كؤمة
اليابانية قررت بتاريخ  03نؤفم Èا÷اري إاسضداء وسضام الشضمسس اŸشضرقة ،أاشضعة الذهب والفضضة
لوŸبي والرياضضي ا÷زائري نظ› Òهؤداته ‘ تعميق
إا ¤السضيد ﬁمد Áا Êمدير اŸتحف ا أ
العÓقات الثنائية وكذا اŸبادلت الرياضضية ب Úا÷زائر واليابان.

ي -ت -أاك -د ‚اح صض -ف -ح -ة أاوري -دو
ال-رسض-م-ي-ة ع-ل-ى ال-ف-ايسض-ب-ؤك ي-ؤم-ا
بعد يؤم.
خÓل بضضعة أاشضهر فقط ،انضضمّ
م -ا ل ي -ق -ل ع-ن م-ل-ي-ؤن ُم-ع-جب إا¤
أاوري -دو ع-ل-ى أاك Èشض-ب-ك-ة ت-ؤاصض-ل
اجتماعي ‘ العا.⁄
تضض - -م ع - -ائ - -ل - -ة أاوري - -دو ع- -ل- -ى
ال- -ف- -ايسض- -ب- -ؤك ال- -ي- -ؤم أاك Ìم- -ن 5
مÓيُ Úمعجب.
ُت -ؤاصض -ل الصض -ف -ح -ة ال-رسض-م-ي-ة لـ
«أاوري- - -دو» ‘ اح- - -تÓ- - -ل اŸرت - -ب - -ة
لكÌ
لو ‘ ¤ترتيب الصضفحات ا أ
ا أ
إاع- - -ج- - -اب- - -ا ل- - -دى اŸسض- - -ت- - -ع- - -م - -لÚ
ÓنÎنت الشض-غ-ؤفÚ
ا÷زائ -ري Úل -أ
ب - - - -اŸسض - - - -ت - - - -ج- - - -دات واÿدم- - - -ات
البتكارية.
ل - -ت - -ق - -د Ëشض - -ك - -ره ُŸع - -ج- -ب- -ي- -ه
والح -ت -ف -ال م-ع-ه-م ب-ه-ذا ال-ن-ج-اح،
ُي -ط -ل-ق أاوري-دو ت-ط-ب-ي-ق-ه ا÷دي-د
«هّ-ي-ا! شض-يشس» ،وه-ؤ تصضّ-ؤر م-ب-ت-كر
ل- - -ت- - -ح- - -دي- - -ات وأال - -ع - -اب تسض - -م - -ح
ل- -ل -مشض -ارك Úب -ال -ف -ؤز ك -ل أاسض -ب -ؤع
ب-ع-دي-د ال-ه-داي-ا ،لسض-ي-م-ا الهؤاتف
الذكية.

وهران –تضضن الصضالون
الدو‹ للصضيد البحري
ي -ح-تضض-ن م-رك-ز م-ؤؤ“رات ﬁم-د
بن أاحمد بؤهران ،الطبعة السضابعة
ل -لصض -ال-ؤن ال-دو‹ ل-لصض-ي-د ال-ب-ح-ري
وتربية اŸائيات وذلك خÓل الفÎة
اŸم - -ت - -دة ب 09 Úإا 12 ¤نؤفمÈ
ا÷اري ،ح - - -يث سض - - -يشض - - -رف وزي- - -ر
الفÓحة والتنمية الريفية والصضيد
ال -ب -ح -ري ع -ل-ى ت-دشض-ي-ن-ه ال-رسض-م-ي،
ابتداء من السضاعة  09:00صضباحا.

أأجنــــــدة
أÙليات

لدارة والمالية
ا إ

ذويبي ‘ قسضنطينة
لم Úال- - -ع- - -ام ◊رك- - -ة
ي - - -نشض- - -ط ا أ
النهضضة ﬁمد ذويبيŒ ،معا شضعبيا
ب -ؤلي-ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة ‘ ،إاط-ار ا◊م-ل-ة
الن- -ت- -خ -اب -ي -ة Ùل -ي -ات  23نؤفمÈ
ا÷اري.

لم Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة
ي-نشض-ط ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-ؤط-ني جمال ولد عباسس،
ال-ي-ؤم ،ب-ؤلي-ة اŸدي-ةŒ ،م-ع-ا شض-ع-ب-يا
بقاعة إامام إالياسس Ãلعب اŸدية على
السضاعة  09:30صضباحا.

بن يونسس ‘ سضعيدة
ي -نشض -ط رئ -يسس ا◊رك -ة الشض-ع-ب-ي-ة
ا÷زائرية عمارة بن يؤنسس ،اليؤم،
Œم-ع-ا شض-ع-ب-ي-ا ،ب-دار ال-ث-ق-افة بؤلية
سضعيدة ،على السضاعة  10:00صضباحا.

Œمع شضعبي لألرندي باŸدية
يشض-رف عضض-ؤ اŸك-تب ال-ؤط-ن-ي ب-ل-عباسس
لم Úال -ع -ام
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،ب- -ت -ف -ؤيضس م -ن ا أ
ل -ل -ت -ج-م-ع ال-ؤط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ،ال-ي-ؤم،
على Œمع شضعبي وذلك بالقاعة متعددة
ال -ري -اضض-ات ب-الشض-ه-ب-ؤن-ي-ة ،ولي-ة اŸدي-ة،
ابتداء من السضاعة  10:00صضباحا.

العسضكري وحاج جيل ‘ Êلقاءات
جوارية بقسضنطينة

بلعيد ‘ الوادي

ي -نشض-ط عضض-ؤ ال-ه-ي-ئ-ة ال-رئ-اسض-ي-ة ÷ب-ه-ة
لمÚ
القؤى الشضÎاكية علي العسضكري ،وا أ
لول ﬁم-د ح-اج ج-ي ،ÊÓ-رف-ق-ة
ال-ؤط-ن-ي ا أ
لف -اف -اسس ب -ؤلي -ة قسض -ن-ط-ي-ن-ة،
مÎشض -ح -ي ا أ
لقاءات جؤارية ‘ عدة بلديات ،اليؤم.
الن-طÓ-ق-ة ت-ك-ؤن م-ن أام-ام م-ق-ر مداومة
ا◊زب بلدية اÿروب على السضاعة 09:30
صضباحا

ي-ح-ل رئ-يسس ج-ب-ه-ة اŸسض-تقبل عبد
العزيز بلعيد ،اليؤم ،بؤلية الؤادي،
‘ إاط-ار ت-نشض-ي-ط ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-ابية
Ùل -ي-ات  23ن- -ؤف -م Èا÷اري ،ح -يث
ي-نشض-ط ل-ق-اء ب-اŸن-اسض-ب-ة ع-ل-ى السض-اعة
 16:00مسضاء.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لم Úال- -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
ي- -نشض- -ط ا أ
ال-ؤط-ن-ي ا÷م-ه-ؤري ب-ل-ق-اسضم سضاحلي،
ال -ي -ؤم ،ب -ب-ل-دي-ة ع Úصض-ال-ح ،ب-ؤلي-ة
“Ôاسضت ،ق- -اع- -ة اŸسض- -رح ال- -ب- -ل- -دي،
ابتداء من السضاعة  17:00مسضاء.

ولد عباسس ‘ اŸدية

يؤمية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤؤسضسضة العمؤمية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

التحرير

سضاحلي ‘ ع Úصضالح

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤؤولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

«د -لينك» –تفي بالذكرى
 10لشضراكتها مع «كومبنيت»
تعقد «كؤمبنيت» ،اŸؤزع الرسضمي لـ
«د–ل- -ي -نك» ا÷زائ -ر ،ي -ؤم  15نؤفمÈ
ا÷اري ،ن -دوة اح -ت -ف -ائ -ي-ة ب-ال-ذك-رى
ال- - -ع - -اشض - -رة ل - -لشض - -راك - -ة م - -ع شض - -رك - -ة
ك -ؤم -ب -ن -يت ،ح -يث سض -ي -ت -م ب -اŸن -اسض-ب-ة
تقد› Ëمؤعة «د–لينك» ا÷ديدة
لمن
الÓ-سض-ل-ك-ي-ة ،وال-تبديل ،ورصضد ا أ
وال- -ت- -خ- -زي- -ن اŸرت- -ب- -ط -ة ب -ق -ط -اع -ات
لدارات ،الرعاية الصضحية،
التعليم ،ا إ
الضضيافة ،البنؤك والتصضالت ،وذلك
لوراسض -ي ب -ق -اع-ة «م-ؤاق-ف»
ب -ف -ن -دق ا أ
على السضاعة  09:30صضباحا.

ندوة عربية لسضيدات
األعمال با÷زائر
ت- -ن -ظ -م أاك -ادÁي -ة اÛت -م -ع اŸدÊ
ا÷زائ -ري ،ال -ي-ؤم ،ال-ن-دوة ال-ع-رب-ي-ة
لو– ¤ت ع- - - -ن- - - -ؤان« :سض- - - -ي - - -دات
ا أ
لع -م -ال ‘ ا÷زائ-ر وآاف-اق ال-ت-ع-اون
ا أ
ال - -ع- -رب- -ي اŸشضÎك» وذلك ب- -ف- -ن- -دق
السض-ؤف-ي-ت-ال ب-ال-عاصضمة على السضاعة
 08:30صضباحا.

ندوة نقاشس Ÿنظمة
اŸرق ÚالعقاريÚ
تنظم يؤمية الؤسضط ،اليؤم ،ندوة
ن- -ق- -اشس ي- -نشض -ط -ه -ا رئ -يسس اŸن -ظ -م -ة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-لمرق Úالعقاريﬁ Úمد
صض- -ح- -راوي ن- -ؤرال -دي -ن وب -راح زي -اد
لع Ó-م ‘ ذات اŸن -ظ -م -ة،
اŸك -ل -ف ب -ا إ
وهذا على السضاعة  11صضباحا Ãقر
ا÷ري-دة ال-ك-ائن بـ 92شض-ارع سضيلفان
فؤراسضتييه باŸرادية.
سض-ي-ت-ن-اول ال-ل-قاء الصضيغ ا÷ديدة
ل - -لسض - -ك - -ن و“شض - -ي - -ه - -ا م- -ع ال- -ق- -درة
الشض- -رائ -ي -ة ل -ل -م -ؤاط -ن ،وال -ت -م -ؤي -ل
والÈامج السضكنية ‘ ا÷زائر.

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

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

لشضهار
اŸؤؤسضسضة الؤطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

ؤسضسضات التالية:الؤسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

الربعاء  08نوفمبر  201٧م
الموافق لـ  19صسفر  1٤39هـ

»æWh

يندرج ضسمن تقاليد ألتشساور ألثنائي ب Úألبلدين

أاويحيى يتحادث مع الرئيسس الصسحراوي

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

العدد
1٧٤85
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إأجماع على تثم Úمكاسسبها ‘ ملتقى دو‹ حول أŸرأة وسسوق ألتشسغيل

مدلسسي :تطبيق اŸادة  36من الدسستور تؤوسسسس
لتحو’ت هامة ‘ اÛال Úا’قتصسادي واŸؤوسسسساتي

الدالية :رئيسس ا÷مهورية وسسع مشساركة اŸرأاة السسياسسية و‘ مناصسب اŸسسؤوولية

–ادث الوزير األول أاحمد أاويحيى ،أامسس
الثÓثاء ،با÷زائر العاصسمة ،مع األم Úالعام
÷بهة البوليزاريو ورئيسس ا÷مهورية العربية
الصسحراوية الدÁقراطية إابراهيم غا‹ ،الذي
يقوم بزيارة للجزائر ،بحسسب ما جاء ‘ بيان

Ÿصسالح الوزير األول .وأاضساف البيان ،أان هذا
ال -ل -ق -اء ،ال -ذي ج -رى ب -حضس -ور وزي-ر الشس-ؤوون
اÿارجية عبد القادر مسساهل ،يندرج «ضسمن
ت- -ق -ال -ي -د ال -تشس -اور ا÷زائ -ري الصس -ح -راوي».
وأاوضسح البيان ،أان اÙادثات سسمحت ،على

فرعون تطمئن عمال ألÈيد ‘ ذكرى أسسÎجاع ألسسيادة على ألقطاع

تسسوية وضسعية موظفي عقود التشسغيل قبل نهاية ديسسم2018 È

كشس - -فت وزي - -رة ألÈي- -د
وأ’تصس - - -ا’ت ألسس - - -ل- - -ك- - -ي- - -ة
وألÓ-سس-ل-كية وألتكنولوجيات
وأل - - -رق - - -م- - -ن- - -ة إأÁان ه- - -دى
فرعون ،أمسس ،با÷زأئر ،أن
م-وظ-ف-ي ق-ط-اع ألÈيد ألذين
ي - -ع - -م - -ل - -ون ‘ إأط - -ار ع - -ق - -ود
أل -تشس -غ -ي -ل أو ع -ق -ود م -ا ق-ب-ل
أل -تشس -غ -ي -ل« ،سس -ي -ت -م تسس-وي-ة
وضس- -ع- -ي- -ت- -ه- -م ق- -ب- -ل ن- -ه- -اي- -ة
ديسسم.»2018 È
خÓ- -ل إاشس- -راف -ه -ا رف -ق -ة وا‹
ال -ع -اصس -م -ة ع -ب -د ال-ق-ادر زوخ ،ع-ل-ى ت-دشس Úب-عضس
اŸراف-ق ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه-اÃ ،ن-اسس-بة الذكرى 55
لسسÎجاع السسيادة على قطاع الÈيد واŸواصسÓت،
ع -ل -ى غ -رار ت -دشس Úم -رك -ز إاي -داع وت -وزي -ع الÈي-د
باألبيار ومعرضس خاصس بالطوابع الÈيدية بالÈيد
اŸركزي ،أاكدت فرعون أان موظفي قطاع الÈيد
الذين يعملون ‘ إاطار عقود التشسغيل أاو عقود ما
قبل التشسغيل «سسيتم تسسوية وضسعيتهم ،أاي حصسولهم
على عقد عمل دائم ،قبل نهاية ديسسم،2018 È
على أان يتم ذلك بشسكل تدريجي ،مع مراعاة معيار
األقدمية والكفاءة ومدى القابلية للتكوين».
من جهة أاخرى ،أاوضسحت الوزيرة ‘ كلمتها
الفتتاحية لندوة تاريخية نظمت باŸناسسبة ،أانه
«ب -ال -رغ -م م -ن ال -ت-ط-ور اŸسس-ج-ل ‘ ق-ط-اع الÈي-د
والتصسالت السسلكية والÓسسلكية ،غ Òأانه ليزال
ورشس-ة م-ف-ت-وح-ة ،تسس-ت-دع-ي ال-ت-ج-نيد اŸيدا Êلكل
ال- -ط- -اق- -ات م- -ن أاج- -ل ت- -ط- -وي- -ره ،واصس -ف -ة إاي -اه بـ
«السسÎاتيجي».
وأاب -رزت السس -ي -دة ف -رع -ون ،أان ت-ع-م-ي-م اÿدم-ة

ال -ع -م-وم-ي-ة ل-لÈي-د والتصس-الت
ت -ع ّ-د م -ن ال -ت -زام -ات ال -ق -ط-اع،
مشسÒة ‘ نفسس الشسأان إا ¤أان
تطوير هذه اÿدمة ع Èكامل
الÎاب ال - -وط - -ن - -ي ،ت - -ع - -د م- -ن
«أاولويات القطاع» ،الذي يواجه
ع -دة ره -ان -ات ‘ ،م -ق -دم -ت -ه -ا
«رهان الرقمنة» وذلك Ÿواكبة
ال- -ت -ط -ورات ا◊اصس -ل -ة ‘ ه -ذا
اÛال.
‘ ذات السس- - - -ي- - - -اق ،ح - - -ثت
ف- - - - -رع- - - - -ون أاسس- - - - -رة الÈي - - - -د
والتصس-الت ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل ل-ت-ق-د Ëخدمة
عمومية ترتقي إا ¤تطلعات اŸواطن ،Úمضسيفة أان
«ع-م-ال ال-ق-ط-اع ي-ث-ب-ت-ون ي-وم-ا ب-ع-د ي-وم وط-ن-ي-ت-ه-م
وح -رصس -ه -م ع -ل -ى السس -ت -م -رار ‘ ت -ق -د Ëخ -دم -ة
عمومية وذلك رغم اŸغالط ÚواŸشساغب ،Úأانتم
ت -ع -م -ل -ون ب -ه -دوء ورزان -ة ﬁاف -ظ Úع-ل-ى أامÓ-ك
الشسعب ومكتسسباته».
وباŸناسسبة ،تطرقت الوزيرة إا ¤أاهم اÙطات
التاريخية التي ميزت مسسار تطور خدمة الÈيد
والتصسالت ،مذكرة باإل‚ازات اÙققة ،سسيما
‘ ›ال إانشساء الهياكل وكذا سسÒورة تكوين العامل
ال -بشس -ري ،فضس  Ó-ع -ن ال-ت-ط-ور اŸسس-ج-ل ‘ ح-ج-م
ونوعية اÿدمات اŸقدمة للمواطن.Ú
وخ Ó-ل ه -ذه ال -ن-دوة ،اŸن-ظ-م-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
جمعية مشسعل الشسهيد وجريدة اÛاهد ،قدمت
شسهادات حية من قبل قدماء عمال القطاع ،حيث
أابرزوا أاهم الصسعوبات التي كانت تواجههم آانذاك،
إا ¤ج -انب ت-ك-ر Ëب-عضس اÛاه-دي-ن وم-ت-ق-اع-دي
القطاع.

وج -ه اÿصس -وصس« ،ب -ت-ق-ي-ي-م وضس-ع-ي-ة ال-قضس-ي-ة
الصس- -ح- -راوي- -ة ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى اإلق- -ل -ي -م -ي
واإلفريقي والدو‹ وباسستعراضس التعاون بÚ
ا÷زائ -ر وا÷م -ه -وري -ة ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية».

سسف Òرومانيا ‘ لقائه مع
متعامل Úأقتصسادي ÚباŸدية:

ا’–اد اأ’وروبي مدعو
لإلندماج أاك ‘ Ìتطوير
الطرق التجارية نحو ا÷زائر
أاع -رب سس -ف Òروم -ان -ي-ا ل-دى ا÷زائ-ر م-ارسس-ال
أال- -كسس- -ن -درو ،أامسس ،ب -اŸدي -ة ،ع -ن أام -ل -ه ‘ رؤوي -ة
ال–اد األوروبي مندمج أاك ‘ Ìتطوير الطرق
التجارية والتبادل نحو ا÷زائر وبلدان السساحل.
وأاوضس -ح أال -كسس -ن -درو ‘ ل -ق -اء م -ع اŸت -ع -ام -لÚ
الق -تصس-ادي Úل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،ن-ظ-م-ت-ه غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة
والصس- -ن- -اع- -ة ل- -ل- -ت- -ي- -ط- -ري ،أان م -ع -ظ -م اŸم -ث -لÚ
الدبلوماسسي Úل–Óاد األوروبي با÷زائر ،يؤوكدون
ضس -رورة اله -ت -م -ام أاك Ìب -ا÷زائ -ر ودول السس-اح-ل
والندماج أاك ‘ Ìتطوير طرق التصسال ومنشسآات
النقل ،بهدف تعزيز التبادل ب Úالقارت.Ú
كما رافع الدبلوماسسي األوروبي لصسالح فتح هذه
اŸنطقة ذات القدرات الكبÒة ،مؤوكدا أان بÓده تعمل
م -ن -ذ وقت ع -ل -ى دع -م وت -ن -وي -ع ال -ت-ب-ادل الق-تصس-ادي
والتجاري مع ا÷زائر ورفعه Ÿسستويات تÎجم نوعية
وعمق العÓقات الثنائية ب Úالبلدين.
واع -ت Èح -ج -م اŸب -ادلت ا◊ا‹ ب Úال -ب-ل-دي-ن
اŸق- -درة بـ 500م-ل-ي-ون أاورو «ضس-ع-ي-ف-ا» وتسس-ت-ح-ق
التطوير لتحقيق توازن ‘ اŸيزان التجاري بÚ
ا÷زائ -ر وشس -ري -ك -ت -ه -ا روم -ان -ي -ا م-ن خÓ-ل ت-ن-وي-ع
›الت التبادل ودعم الشسراكة.
وعدد بعضس ›الت النشساط التي من شسأانها أان
تهم رجال األعمال ‘ البلدين ،على غرار صسناعة
السس- -ي- -ارات وت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات اإلع Ó-م والتصس -ال
والصسناعة الكهربائية والصسناعة الغذائية والتي تعد
فرصسا للبلدين لÎقيتها ‘ إاطار مقاربة براغماتية
تخدم الطرف.Ú

تطرق معه إأ ¤أÈÿة ألوطنية ‘ ألبحث وألتنقيب

قيطو Êيؤوكد اسستعداد ا÷زائر Ÿرافقة التشساد
اسستقبل وزير الطاقة مصسطفى قيطو،Ê
اأمسس ال -ث Ó-ث -اء ،سس -ف Òال -تشس -اد ب -ا÷زائ-ر
باهارالدين هارون ابراهيم ،الذي تطرق
م -ع -ه اإ ¤اÈÿة ال -ت -ي Áك -ن اأن ت -ق-دم-ه-ا
ا÷زائ -ر ‘ ›ال ال -ب -حث وال-ت-ن-ق-يب ع-ن
اÙروق-ات ،حسس-ب-م-ا اأك-ده ب-ي-ان ل-ل-وزارة.
وت -ط -رق ال -ط -رف-ان خÓ-ل اÙادث-ات اإ¤
«اÈÿة التي Áكن اأن تقدمها ا÷زائر ‘
›ال ال -ب-حث وال-ت-ن-ق-يب ع-ن اÙروق-ات
ورب -ط الأري -اف ب -ال -ك -ه -رب -اء وال -ه -ن -دسس -ة
والدراسسات وتطوير الشسبكات الكهربائية
ل سسيما ‘ اŸناطق اŸعزولة» ،حسسبما
اأكد ذات اŸصسدر .و‘ هذا الإطار اأكد
ق- -ي- -ط- -و« Êاسس -ت -ع -داد ا÷زائ -ر Ÿراف -ق -ة

التشساد من خÓل التكوين
و–ويل مهارتها وخÈتها ‘
› ا ل ا  Ùر و ق - - - - - - - - - - - - - - - -ا ت
وال - -ك - -ه - -رب- -اء وال- -ط- -اق- -ات
اŸت- - - -ج- - - -ددة» .وت- - - -ط - - -رق
الطرفان من جهة اأخرى اإ¤
ال- -عÓ- -ق- -ات ال- -ث- -ن -ائ -ي -ة بÚ
ال- -ب- -ل- -دي- -ن واصس- -ف Úاإي -اه -ا
ب -الأخ -وي-ة وك-ذا اإ ¤وسس-ائ-ل
تعزيزها وتطويرها ،حسسبما
ج - -ا ء ‘ ا ل - -ب - -ي - -ا ن  .و ب - -ه - -ذ ه
اŸناسسبة ذكر وزير الطاقة
ب -اإرادة ا÷زائ -ر ‘ ت -ع -زي-ز ال-عÓ-ق-ات بÚ
ال -ب -ل -دي-ن وب-ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ب-ادلت م-ع ب-ل-دان

اإفريقيا .وذكر اأيضسا بالتزام
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة السس-ي-د
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة
الشسخصسي ‘ صسالح تنمية
اإف - -ري - -ق - -ي- -ا وال- -ع- -ب- -ق- -ري- -ة
الإفريقية ،حسسبما اأكد ذات
اŸصس-در .وت-ن-اول ال-طرفان
م - -ن ج - -ه- -ة اأخ- -رى ت- -ط- -ور
الأسس-واق ال-ن-ف-ط-ية وا÷هود
ال- -ت- -ي ت- -ب- -ذل- -ه- -ا ال- -ب- -ل -دان
الأعضس- - -اء ‘ م- - -ن- - -ظ- - -م - -ة
الأوبيب وخارج الأوبيب ‘
اسس- -ت- -ق- -رار ه- -ذه الأسس- -واق ع- -ل -ى اŸديÚ
اŸتوسسط والطويل.

أنعقاد ألدورة  4للجنة أ’قتصسادية أıتلطة أ÷زأئرية  -ألفرنسسية

تقييم شسامل للتعاون ا’قتصسادي وبحث آافاق تعزيز الشسراكات القائمة
سس -ت -ع -ق -د أل -دورة أل -رأب -ع -ة ل -ل -ج -ن -ة أ’ق -تصس -ادي-ة
’ح -د أŸق -ب -ل،
أıت -ل -ط -ة أ÷زأئ -ري -ة  -أل -ف -رنسس -ي -ة ،أ أ
با÷زأئر ألعاصسمة ،برئاسسة وزير ألشسؤوون أÿارجية
ع -ب -د أل-ق-ادر مسس-اه-ل ع-ن أ÷انب أ÷زأئ-ري ،وأل-وزي-ر
أل -ف -رنسس -ي أŸك -ل -ف ب-أاوروب-ا وألشس-ؤوون أÿارج-ي-ة ج-ان
إأيف لوديريان عن أ÷انب ألفرنسسي ،بحسسب ما أفاد
به ،أمسس ،بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.
تعقد الدورة الرابعة للجنة القتصسادية اıتلطة
ا÷زائ- -ري- -ة  -ال- -ف- -رنسس -ي -ة Ãشس -ارك -ة وزي -ر الصس -ن -اع -ة

واŸن-اج-م ي-وسس-ف ي-وسس-ف-ي وال-وزي-ر ال-ف-رنسس-ي اŸك-ل-ف
بالقتصساد واŸالية برونو لوم.Ò
وأاضس- -اف ذات اŸصس- -در ،أان ه- -ذه ال- -دورة سس -ت -م -ن -ح
للطرف Úفرصسة «إاجراء تقييم شسامل للتعاون القتصسادي
وبحث آافاق تعزيز الشسراكات القائمة وإاطÓق أاخرى مع
متعامل Úاقتصسادي Úمن البلدين».
‘ إاطار اŸشساورات الثنائية اŸنتظمة ب Úا÷زائر
وفرنسسا ،سسÒأاسس مسساهل ولودريان ،مناصسفة ،الدورة
ال -راب -ع -ة ل -ل -ح -وار ال -ث -ن -ائ -ي ح-ول اŸسس-ائ-ل السس-ي-اسس-ي-ة

واألمنية .بهذه اŸناسسبة سسيسستعرضس الوزيران «ﬂتلف
اŸسس-ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا÷ان-ب Úال-ث-ن-ائ-ي وت-لك اŸت-ع-ل-قة
بالوضسع اإلقليمي والدو‹» .وسسيبحثان ‘ هذا الصسدد
الوضسع السسائد ‘ ليبيا وما‹ والسساحل .ومن اŸقرر أان
يتبادل الطرفان «خÈاتهما ‘ ›ال مكافحة اإلرهاب
وف-روع-ه وال-ت-ط-رف ال-ع-ن-ي-ف وال-قضس-اء ع-ل-ى التطرف»،
ب -حسسب ال -ب -ي -ان .وأاضس -اف ال -ب-ي-ان ،أان ال-وف-د ال-ف-رنسس-ي
سس- -ي- -ج- -ري «ل -ق -اءات م -ع مسس -ؤوول Úسس -ام Úج -زائ -ريÚ
وأاعضساء من ا◊كومة».

أك- -د رئ -يسس أÛلسس أل -دسس -ت -وري م -رأد
مدلسسي ،أن أŸادة  36ألتي أقرها دسستور
 2016وأل -ت-ي ت-ك-رسس ع-م-ل أل-دول-ة ع-ل-ى
«ترقية ألتناصسف ب Úألرجال وألنسساء»،
و»ت- -رق -ي -ة أŸر أة ‘ م -ن -اصسب أŸسس -وؤول -ي -ة،
ت- - -وؤسسسس ل- - -ت- - -ح - -و’ت ه - -ام - -ة ‘ أÛالÚ
أ’ق -تصس -ادي وأŸوؤسسسس -ات -ي ب -ع -د ت -ط -ب -ي-ق
ألنصس».
وث- -م- -نت وزي- -رة أل- -تضس- -ام- -ن أل -وط -ن -ي
وأ’أسس- -رة وقضس- -اي- -ا أŸر أة ت- -ع -زي -ز رئ -يسس
أ÷م- -ه -وري -ة م -ك -ان -ة أŸر أة ومشس -ارك -ت -ه -ا
ألسسياسسية و‘ مناصسب أŸسسوؤولية.

فريال بوششوية
تصشوير :فواز بوطارن

ت- -وق- -ف رئ- -يسس اÛلسس ال- -دسس- -ت- -وري ل -دى
اإشس -راف -ه ،اأمسس ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح اأشس-غ-ال اŸل-ت-ق-ى
الدو‹ حول «اŸراأة وسسوق التشسغيل» ،اŸنظم
ب -ال -ت -نسس -ي -ق وال -ت -ع -اون م -ع ال -ل -ج -ن-ة الأوروب-ي-ة
للدÁقراطية بواسسطة القانون التابعة Ûلسس
اأوروب-ا ،واŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-وظ-ي-ف-ة ال-عمومية
والإصسÓح الإداري ،مطول ،عند
اآخر اإصسÓح دسستوري اأقره رئيسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ‘ غضس- -ون السس- -ن -ة
الفارطة ،يتعلق الأمر باإقرار مادة
ت- -ك- -رسس ت -رق -ي -ة ال -ت -ن -اصس -ف بÚ
الرجال والنسساء».
وب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر  -اأضس-اف
ي- -ق -ول م -دلسس -ي « -ل -ق -د ان -ت -ه -ج
اŸوؤسسسس الدسستوري ،بعد اإقراره دور القانون
‘ حركية تغي ÒاÛتمع ،نهجا يتسسم بالطوعية
والتدرج ،واإدراج هذا اŸوضسوع ‘ مواد عديدة
من الدسستور» .وذكر ‘ السسياق ،اإقرار اŸادة 35
من التعديل ا÷زئي لأسسمى القوان ‘ Úالعام
 ،2008والتي تنصس على توسسيع “ثيل اŸراأة ‘
اÛالسس اŸن -ت -خ -ب-ة وق-ف-ز ب-ذلك “ث-ي-ل-ه-ا اإ¤
الثلث بعدما كان ل يتجاوز  10من اŸائة ‘
اأحسسن ا◊الت.
وتوقع مدلسسي –ولت هامة ‘ اÛالÚ
الق-تصس-ادي واŸوؤسسسس-ات-ي ،ب-ع-د ت-ط-ب-يق اŸادة
ال -ت -ي ت -نصس ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ال-ت-ن-اصس-ف وذلك ب-ع-د
ت-ط-ب-ي-ق-ه ،مشس-ددا ع-ل-ى ضس-رورة تضس-اف-ر ج-ه-ود
ا÷ميع ،من اأصسحاب العمل ‘ كل القطاعات
واŸكون ،Úلتمك ÚاŸراأة من اŸشساركة الفاعلة
‘ ج-ه-ود ال-ت-ن-م-ي-ة .وب-اŸق-اب-ل ي-ق-ع ع-لى عاتق

الدولة رفع التحدي ،باعتبارها صساحبة اŸبادرة
وا÷هة التي تقع عليها اŸسسوؤولية.
وذه- -بت ال- -وزي- -رة غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة ‘ ن -فسس
الŒاه ،معتÈة اأن اŸوضسوع حيوي وذو اأبعاد
اسسÎاتيجية بالنسسبة للدولة ،واأن بÓدنا عملت
وماتزال تعمل وفق مبادئ بيان الفا— نوفمÈ
وك -ذا الأع -راف واŸواث -ي -ق ال-دول-ي-ة ،اŸك-رسس-ة
Ÿبداإ العدالة الجتماعية دون “ييز اأو اإقصساء،
ضس -ام -ن -ة ح -ق-وق اŸراأة ال-ت-ي ت-ع-ززت م-ك-ان-ت-ه-ا
ب- -فضس- -ل اÿط- -وات ال- -ت- -ي ب- -ادر ب- -ه -ا ال -رئ -يسس
بوتفليقة.
م - -ن ب ÚاŸك - -اسسب ،ذّك- -رت ب- -اسس- -ت- -ح- -داث
اÛلسس ال- - -وط- - -ن- - -ي لÓ- - -أسس - -رة واŸراأة وك - -ذا
السسÎاتيجية الوطنية اÿاصسة باإدماج اŸراأة
وترقيتها ‘ سسوق الشسغل ‘ ا÷نوب والهضساب
العليا ،داعية كل الفاعل Úاإ ¤تكثيف ا÷هود
للعمل على الرقي باŸراأة لكي يتسسنى لها لعب
دور ريادي ‘ ترقية الوطن.
‘ تصسريح اأدلت به على الهامشس ،اأشسارت
اإ ¤اأن مكانة اŸراأة ‘ سسوق الشسغل ل تتجاوز
 ،٪19نسسبة بعيدة عن الطموحات ول تعكسس
“اما نسسبة “درسس الإناث ،ول حتى الإطارات
ال Ó-ت -ي ت -خ -رج -ن م -ن ا÷ام -ع-ات،
موؤكدة اأن الوصساية تسسعى لأن تصسل
نسسبتها على الأقل النصسف.
رئ- -يسس ب- -ع -ث -ة ال–اد الأوروب -ي
با÷زائر السسف Òجون اأورورك ،واإن
اأشس -اد ب -ال -ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ت-ي
ت- -ع- -ت Èرائ- -دة ‘ ال- -ع- -ا ⁄ال -ع -رب -ي
والإسسÓمي ،شسدد باŸقابل على اأن
الإشس -ك -ال اŸط -روح ‘ ك -ل دول ال -ع -ا ⁄ال -ي-وم،
يكمن ‘ تطبيق القوان Úالتي واإن كانت تكرسس
اŸناصسفة وتعالج اإشسكالية التمييز ب ÚاŸراأة
والرجل ،اإل اأن عدم Œسسيدها ‘ اأرضس الواقع،
ل يح ّسسن من واقع اŸراأة.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ن -ائب رئ -يسس ÷ن -ة ف -ن -يسس-ي-ا،
هÒديز ثورق Òسسدوت ،ÒاعتÈت اأن التمييز بÚ
الرجل واŸراأة واقع تعا Êمنه الأخÒة ،لسسيما
‘ اإف -ري -ق -ي -ا واآسس -ي -ا ،ولب -د م-ن وضس-ع ح-د ل-ه،
Ãحاربة التمييز بكافة اأشسكاله.
فيما توقفت الوزيرة السسابقة والدكتورة ‘
اأنÌوب -ول -وج -ي -ا ال -ق -ان-ون سس-ع-اد ب-ن ج-اب ال-ل-ه،
ب- -اŸن- -اسس -ب -ة ،ع -ن -د ال -ع -وائ -ق ال -ت -ي –ول دون
اسستكمال اŸراأة ŸسسÒتها اŸهنية ،ذكرت منها
وسسائل النقل العمومي واأماكن رعاية الأطفال
وكذا عدم التشسارك ‘ الشسوؤون اŸنزلية.

مكانة اŸرأاة
‘ سسوق الشسغل
’ تتجاوز ٪19

تباحثا معهما سسبل تقوية أوأصسر ألتعاون و ألتبادل ألتجاري ألبيني

بن مرادي يسستقبل سسفÒي أاندونيسسيا و تونسس با÷زائر
اسستقبل وزير التجارة ﬁمد
ب - -ن م- -رادي امسس ال- -ثÓ- -ث- -اء
سس- -فÒي إان -دون -يسس -ي -ا و ت -ونسس
ب- -ا÷زائ -ر  ،السس -ي -دة سس-فÒة
ﬁروسسة و الناصسر الصسيد على
التوا‹ ،ح-يث ت-ب-اح-ث-ا م-ع-هما
سس- -ب- -ل دع- -م و ت- -ق -وي -ة أاواصس -ر
ال -ت -ع -اون و ال -ت -ب -ادل ال-ت-ج-اري
ال -ب -ي-ن-ي حسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
ل- -ل- -وزارة  .وخÓ- -ل ل- -ق- -اءه م -ع
السسفÒة اإلندونيسسية ابرز بن
مرادي « العÓقات الثنائية اŸتميزة التي
Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن» مشس-ي-دا ب-أاه-م-ي-ة ال-ف-ع-اليات
والزيارات اŸتبادلة ب ÚاŸسسؤوول ÚالرسسميÚ
ورجال األعمال ‘ ك Óالبلدين و التي من
شس -أان -ه -ا رف -ع مسس -ت -وي -ات ال -ت -ع -اون وال -ت-ب-ادل
التجاري الثنائي يضسيف نفسس اŸصسدر  .كما
ت-ط-رق-ا ا ¤سس-ب-ل و ك-ي-ف-ي-ات ت-رق-ي-ة و ت-ع-زي-ز
التعاون الثنائي ب Úإاندونيسسيا وا÷زائر ‘
اÛال القتصسادي بشسكل عام .
و ‘ ﬁادثاته مع سسف Òتونسس با÷زائر
تطرق بن مرادي ا ¤عمق وعراقة العÓقات

األخ- -وي- -ة ال- -ت- -ي ت -رب -ط
ال -ب -ل -دي -ن الشس -ق -ي -ق-ي-ن-ي
منوهًا ‘ هذا الصسدد بـ
«ا÷ه- - -ود اŸسس - -ت - -م - -رة
◊ك- -وم- -ت- -ي ال- -ب- -ل- -دي- -ن
ل -ت-ط-وي-ره-ا والسس-ت-ف-ادة
م - -ن ج - -م- -ي- -ع ال- -ف- -رصس
واŸزاي - - -ا اŸت - - -وف - - -رة»
مشسÒا ‘ ه - -ذا الصس - -دد
إا ¤م - - -ل - - -ف الت - - -ف - - -اق
ال- -ت -ج -اري ال -ت -ف -اضس -ل -ي
وقائمة السسلع اŸعفية من ا◊قوق ا÷مركية .
و خÓل ذات اللقاء ي أاكد السسيد بن مرادي
أان «ا÷زائر بذلت ›هودات كبÒة ◊ماية
اŸنتوج الوطني الذي اصسبح اليوم يبحث عن
أاسس-واق ل-ل-تصس-دي-ر» سس-ي-م-ا م-ن-ت-وجي السسمنت
والتمور يضسيف البيان .كما رحب السسيد بن
م- -رادي ب -ال -زي -ارة اŸرت -ق -ب -ة ل -ن -ظÒه وزي -ر
التجارة التونسسي مطلع شسهر ديسسم ÈاŸقبل
ا ¤ا÷زائر من أاجل النظر ‘ العديد من
ال - -قضس - -اي - -ا الق - -تصس- -ادي- -ة ذات اله- -ت- -م- -ام
اŸشسÎك.
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’‚از  12400مسسكن بالدويرة وبابا حسسن
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طمار :توزيع أاك Ìمن  45أالف وحدة سصكنية «عدل» قبل نهاية 2017
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حسسبÓوي أمام ÷نة ألشسؤؤون أ’جتماعية باÛلسس ألشسعبي ألؤطني:

قانون الصصحة رقم Œ« 85 / 05اوزه الزمن»

“ؤيل إأضسا‘ لسسكنات «عدل» ‘ قانؤن أŸالية لـ 2018
قال وزير ألسسكن وألعمرأن وأŸدينة ،عبد ألؤحيد طمار،أمسس ،إأن قانؤن أŸالية لسسنة  2018يخصسصس “ؤي Óإأضسافيا لÈنامج
’سسكان «عدل» ،كاشسفا عن تؤزيع أك Ìمن  45ألف وحدة سسكنية بصسيغة عدل قبل نهاية ألسسنة أ÷ارية ‘ ،ح Úشسدد على
أ إ
’سسرأع ‘ بعث مشساريع ألسسكنات ألتي  ⁄تنطلق بعد.
أن أولؤية مصسالح وزأرته تكمن ‘ ضسرورة أ إ

جÓل بوطي
كشصف طمار عن توزيع أاك Ìمن  45أالف
سصكن عدل قبل نهاية السصنة ،مع إاطÓق 20
أالف سصكن جديد ‘ صصيغة عدل  2سصنة ،2018
مؤوكدا أان إاصصدار أاول رخصصة بناء إالكÎونية
سصيكون مطلع السصنة اŸقبلة.
وقال الوزير طمار ‘ تصصريح للصصحافة،
أامسض ،على هامشض وضصع حجر أاسصاسض إا‚از
 12400وحدة سصكنية ،بكل من بلديتي الدويرة
وبابا حسصن ،إان مصصا◊ه تعتزم “ويل أاك Ìمن
 120أالف سصكن عدل  ‘ 2إاطار قانون اŸالية
لسص -ن-ة  ،2018ح -يث سص -ي -ب -ل -غ ع -دد ال -وح-دات
السصكنية غ ÒاŸنطلقة مع نهاية السصنة 27
أالف سصكن فقط ،سصيتم الشصروع ‘ إا‚ازها
بداية من سصنة .2018
وأاضصاف وزير السصكن والعمران واŸدينة،

أانه ” إاطÓق أاك Ìمن  50أالف سصكن عدل منذ
بداية السصنة ،على أان تبعث  27أالف وحدة
سص- -ك -ن -ي -ة ‘  ،2018م- -ن- -ه- -ا  20أال -ف ف-ق-ط
بالعاصصمة ،من أاجل تلبية الطلبات على هذه
الصصيغة ،فيما ينتظر توزيع أاك Ìمن  45أالف
وحدة سصكنية ‘ إاطار سصكنات عدل قبل نهاية
ديسصم ÈاŸقبل.
ك -م -ا أاك -د ال-وزي-ر أان اإ’ج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -رخصص -ة ال -ب -ن -اء اإ’ل -كÎون -ي -ة شص -ارفت ع-ل-ى
ال -ن -ه -اي -ة ،ح -يث سص -ي-ت-م ف-ت-ح اŸوق-ع اÿاصض
ب-إاي-داع ال-ط-ل-ب-ات إال-كÎون-يا مطلع  ،2018م -ن
خ Ó- -ل ت - -خصص- -يصض أارضص- -ي- -ة “ك- -ن اÿواصض
واŸقاول Úمن إايداع طلباتهم ،على أان تكون
دراسصة اŸلف إالكÎونيا ،و’ يتوجه صصاحب
ال- -ط- -لب إا ¤ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،وه -و م -ا سص -ي -خ -لصض
اŸواط -ن Úم -ن أاع -ب -اء ال -ت -ن -ق -ل ب Úاإ’دارات
ويسصرع ‘ وتÒة إاعداد وإاصصدار هذه الوثيقة

اŸه -م -ة ال -ت -ي سص -ت -ك -ون ل-تسص-ه-ي-ل اإ’ج-راءات
اإ’دارية.
أاب- -رز ‘ ه- -ذا السص- -ي -اق أاه -م -ي -ة اŸشص -روع
ا÷دي -د ‘ ت -ذل-ي-ل ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا
اŸواطن مع اإ’دارة فضص Óعن فسصح اÛال
Óب-داع ‘ ›ال-ه-م ‘ سص-ب-ي-ل
ل -ل -م -ه -ن -دسص Úل -إ
صصناعة مسصاكن ذات طابع راق وعصصري مثلما
يتطلع إاليه اŸعنيون الذين يلحون على ضصرورة
جاهزية السصكنات من كل النواحي.
“ار أاوضصح على أانه من ب 87 Úأالف وحدة
سصكنية من برنامج عدل التي  ⁄تنطلق أاشصغال
إا‚ازها شصهر أاوت اŸاضصي ” ،بعث مشصاريع
إا‚از  32أالف وحدة إا ¤غاية شصهر أاكتوبر
اŸنصصرم.
ل -تسص -ري -ع وتÒة اإ’‚از أاك -د وزي -ر السص -ك-ن
اسصتÓم مصصا◊ه  40أالف وحدة سصكنية «عدل»
ق- -ب- -ل ن- -ه- -اي- -ة السص- -ن -ة ا÷اري -ة ،م -ؤوك -دا ب -أان
اإ’جراءات التمويلية التي ” اعتمادها من
خÓل قانون اŸالية  2018من شصأانها إازالة
العقبات التي شصهدتها عملية إا‚از اŸشصاريع
‘ وقت سصابق.
و‘ ظل حديث عن تأاخر اسصتÓم اŸعنيÚ
سص- -ك- -ن- -ات- -ه -م ‘ اآ’ج -ال اÙددة ج -دد “ار
تطمينه Ÿكتتبي عدل بالتأاكيد على أان كل من
قام بدفع الشصطر اأ’ول سصيحصصل على سصكنه،
مÈزا بأان تعليمات الرئيسض ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة شصددت على ضصرورة احÎام
الوعود.
كما تعهد الوزير بأان سصهر مصصا◊ه على
سص Òاأ’شصغال سصيكون بصصفة منظمة و–ت
مراقبة شصديدة لكل اŸشصاريع وهذا لضصمان
احÎام اآ’جال.

Óيدز :
مشساركؤن ‘ أجتماع تعزيز أŸسساوأة ب Úأ÷نسس Úوألتصسدي ل إ

–قيق هدف صصفر إاصصابة بالسصيدا ‘ آافاق 2030

كشسف مدير ألؤقاية وترقية ألصسحة
ج -م -ال ف-ؤرأر ع-ن تسس-ج-ل  9000إأصسابة
ب-دأء ألسس-ي-دأ ع-ل-ى أŸسس-ت-ؤى أل-ؤطني‘ ،
ح Úب -ل -غ ع -دد ح-ام-ل-ي أل-فÒوسس 1448
شسخصس ،مؤضسحا أن ألرقم غﬂ Òيف
بعد أن أسستطاعت أ÷زأئر ألؤصسؤل إأ¤
ن-ؤع م-ن أ’سس-ت-ق-رأر ف-ي-م-ا ي-خصس م-عدل
’صسابات بهذأ ألدأء.
أ إ

صسونيا طبة
وعلى هامشض اجتماع متابعة نداء ا÷زائر
م - -ن أاج - -ل ت - -ع - -زي - -ز اŸسص - -اواة ب Úا÷نسصÚ
Óي -دز ال -ذي ن-ظ-م أامسض ب-ف-ن-دق
وال -تصص -دي ل  -إ
«اŸاركور» بالعاصصمة ،أاكد مدير الوقاية أان
›ه- -ودات ك- -بÒة ت -ب -ذل ◊م -اي -ة اŸرأاة م -ن
اإ’صص- -اب- -ة ب -فÒوسض السص -ي -دا وال -قضص -اء ع -ل -ى
أاسصاليب العنف التي “ارسض ‘ حقها ،مشصÒا
إا ¤أان اللقاء الذي يجمع ‡ثلي دول الشصرق
اأ’وسص- -ط وشص- -م- -ال إاف- -ري- -ق- -ي- -ا م- -ن ا÷زائ -ر
سصيسصاهم ‘ تقييم ما حققته هذه البلدان
Ùاربة التمييز Œاه اŸرأاة وتعزيز اŸسصاواة
ب Úا÷نسص.Ú
وأاضصاف فورار أان ا÷زائر حققت نوع من

ا’سص -ت -ق -رار ع -ل -ى مسص -ت -وى ع -دد اإ’صص -اب -ات
مقارنة بدول أاخرى  ⁄تتمكن من التحكم ‘
الوضصعية والتصصدي لهذا الداء اÿط Òحيث
بلغت نسصبة انتشصار داء السصيدا ‘ ا÷زائر بÚ
حاملي الفÒوسض واŸصصاب Úباإ’يدز أاقل من
 0.1ب - -اŸائ - -ة ،إا’ أان ه- -ذا ’
ي- -ع- -ن- -ي ع- -دم ا’سص -ت -ث -م -ار ‘
ا÷انب الوقائي ،وإا‰ا وضصعت
ا◊ك- -وم- -ة ب- -رن- -ا›ا وط -ن -ي -ا
اسصÎات- -ي- -ج -ي -ا Ÿك -اف -ح -ة داء
السصيدا  2020- 2016مؤوكدا أان
التكفل باŸرضصى على مسصتوى
اŸسصتشصفيات اıتصصة يعرف
تطورا كبÒا واأ’دوية متوفرة ›انا.
من جهته ،أالقى اأ’م Úالعام مداخلة وزير
الصص- -ح -ة والسص -ك -ان وإاصص Ó-ح اŸسص -تشص -ف -ي -ات
ﬂتار حسصبÓوي والتي أاكد فيها على أاهمية
ترقية وتنسصيق التعاون والبحث ب Úمنظمة
اأ’· اŸت- -ح- -دة ل- -داء السص- -ي -دا ودول الشص -رق
اأ’وسص -ط وشص -م -ال أاف -ري -ق-ي-ا Ÿواج-ه-ة ج-م-ي-ع
التحديات فيما يخصض مكافحة انتشصار السصيدا
على اŸدي ÚاŸتوسصط والبعيد.
ك- - -م- - -ا أاوضص- - -ح أان اıط- - -ط ال - -وط - -ن - -ي
ا’سصÎات -ي -ج -ي اŸت -ع -دد ال -ق -ط -اع -ات م -ك -ن

ا÷زائر من –قيق نتائج جيدة فيما يخصض
مكافحة داء السصيدا ورفع نسصبة الوعي لدى
اŸواط -ن Úل -ل -وق -اي -ة م -ن اإ’صص -اب -ة ب-اŸرضض
وأاهمية القيام بالتشصخيصض لتفادي نقل عدوى
الفÒوسض من اأ’م إا ¤جنينها كاشصفا ‘ ذات
السصياق عن تسصجيل أاقل من
 1000حالة جديدة بفÒوسض
السصيدا ‘ السصنة.
وأافاد منسصق منظمة اأ’·
اŸت -ح -دة ‘ ا÷زائ -ر اي -ريك
اوف- -ارف- -يسصت أان دول الشص -رق
اأ’وسص- -ط وشص- -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا
اسصتجابت لنداء ا÷زائر من
أاجل تعزيز اŸسصاواة ب Úا÷نسص Úوالتصصدي
لÓ-ي-دز ،م-وضص-ح-ا أان ا’ج-ت-م-اع سص-يسص-اه-م ‘
اÿروج بقرارات هامة خاصصة بتزويد اŸرأاة
العربية بجميع الوسصائل التي Œعلها –مي
نفسصها من اإ’صصابة بفÒوسض السصيدا.
و‘ ذات السصياق ،أاكد ايريك أان وضصع خطة
ع -م -ل سص -ت -م -ك-ن ج-م-ي-ع دول الشص-رق اأ’وسص-ط
وشصمال إافريقيا من القضصاء “اما على داء
السصيدا ‘ آافاق  2018وبالتا‹ –قيق هدف
صصفر إاصصابة.

ا÷زائر تسصجل 9000
إاصصابة إايدز و1448
حامل للفÒوسس

تقاعد ليتفرغ لÓخÎأعات

معلم يتعهد بالقضصاء على اللصصوصس ويتحصصل على براءة ا’خÎاع
ن-ال ل-زرق ع-ب-د أ◊م-ي-د شس-ه-ادت-ي برأءة
أخÎأع ÷ه -از ي -فضس -ح لصس -ؤصس ألسس -ك -ن -ات
وأÓÙت وأŸؤؤسسسس - -ات وح - -ت - -ى ألسس - -ي- -ارأت
وأŸمتلكات ،ويسسؤق بسسعر يكؤن ‘ متناول
أŸؤأط -ن أل-بسس-ي-ط وح-ت-ى ضس-ع-ي-ف أل-دخ-ل،
وأع - -رب ع - -ن أم - -ل - -ه ‘ أن ت - -ت - -ب- -ن- -ى وزأرة
أل -دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة مشس-روع-ه،
’م -ن أل -ع -م -ؤم -ي وي -ري -ح
ب- -ه -دف –ق -ي -ق أ أ
أŸؤأطن من رعب أللصسؤصس.
ف- -ك -رة ا’خÎاع ق -ال ع -ن -ه -ا اŸع -ل -م اÎıع
ا÷زائري اأ’صصول لزرق عبد ا◊ميد لـ « الشصعب
« ،إانها ثÓثية اŸهام ‘ طريقتها التقنية ،بحيث
يكفي أان يتعرضض ﬁل Œاري أاو مسصكن عائلي
وما إا ¤ذلك من اŸمتلكات سصواء كانت تابعة
ل -ل-خ-واصض أاو ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-م-وم-يÙ ،اول-ة سص-ط-و
وسصرقة ،حتى ينكشصف أامره ،وأاضصاف بالتفصصيل

ب- -أان ال- -لصص- -وصض ‘ ال- -غ- -الب م- -ا يسص- -ط- -ون ع -ل -ى
اŸمتلكات ‘ الليل ونادرا ‘ النهار ،وأامام هذا
اأ’مر فكر وجعل كل وسصائل فضصحه قائمة ،يكفي
أان ي -ق -وم ال-لصض Ãح-اول-ت-ه ح-ت-ى يشص-ت-ع-ل مصص-ب-اح
كاشصف يسصلط عليه مباشصرة ،ثم ينطلق جهاز إانذار
للضصحية ،و‘ الوقت نفسصه يرن الهاتف’ ،أنه يكون
م -وصص -و’ أاوت -وم -ات -ي -ك -ي-ا م-ع صص-احب اŸسص-ك-ن أاو
السصيارة أاو اÙل التجاري أاو اŸزرعة ،وهنا ’
يشصÎط أان يكون الضصحية موجودا بعنوانه ،بل إان
جهاز اإ’نذار هذا وبعد تشصغيله ،سصيعمل بشصكل
تلقائي ،وسصيتصصل بصصاحبه ع Èهاتفه حتى وإان
كان بأاقصصى ا÷نوب أاو الشصمال.
ويضصيف بأان اخÎاعه سصعره بسصيط ويÎاوح بÚ
 1000و 5000دينار ،وهو بذلك يريد أان يتمكن أاي
مواطن من اسصتعماله ،بغرضض التقليل من جرائم
السصطو والسصرقات وŸا ’ القضصاء عليها بشصكل

كلي؟ وأامله ‘ أان تتبنى وزارة الداخلية اŸشصروع
وتعممه على اÿواصض واŸؤوسصسصات ،وأانه ’ يكفي
تسصجيل مثل هذه ا’خÎاعات فقط على مسصتوى
«لينابي» ،وحمايته من الناحية الفكرية واأ’دبية
ف- -ق -ط ،خ -اصص -ة م -ع Îﬂع Úأام -ث -ال -ه ﬁدودي
الدخل ،مذكرا بأان كثÒا من اÎıع ،ÚتÓشصوا
وانحلوا بسصبب عدم ا’هتمام وضصعف ميزانيتهم
‘ ت -ط -وي -ر مشص -اري -ع -ه-م وتسص-وي-ق-ه-ا ،ب-ال-ط-ري-ق-ة
التجارية التي تضصمن لهم الوجود وا◊ضصور ،وهو
وعلى غرار بقية اÎıع ،Úأاملهم أان يقدموا
إاضصافات إا ¤وطنهم ا÷زائر ،بحيث تسصاعد ‘
تطوير البÓد وإا‰ائها ،بأاقل التكاليف وبسصواعد
أابناء الوطن ،بدل إانفاق الدو’رات على منتوجات
نسصتطيع تصصنيعها أاو اخÎاعها باأ’سصاسض.

البليدة :لينة ياسسمÚ

رأف- - -ع وزي- - -ر ألصس- - -ح- - -ة وألسس- - -ك - -ان وإأصس Ó- -ح
’سس-ت-اذ ﬂت-ار حسس-بÓوي ،أمسس،
أŸسس-تشس-ف-ي-ات ،أ أ
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة ،م -ن أج-ل ب-ر›ة مشس-روع
أل -ق -ان -ؤن أ÷دي -د ل -لصس-ح-ة وع-رضس-ه ل-ل-م-ن-اقشس-ة
’جال.
بالŸÈان ‘ أقرب أ آ
وخ Ó-ل ع -رضص-ه ل-ل-م-ح-اور ال-كÈى Ÿشص-روع ال-ق-ان-ون
ا÷ديد للصصحة أامام ÷نة الشصؤوون ا’جتماعية والصصحة
ل -ل -م-ج-لسض الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،أاك-د حسص-بÓ-وي أان ق-ان-ون
الصصحة القد Ëرقم  85 / 05اŸؤورخ ‘ شصهر فيفري
 1٩85قد «Œاوزه الزمن و ⁄يعد يتجاوب مع التحو’ت
ا’جتماعية وا’قتصصادية والثقافية للمجتمع» ،يضصاف
إا ¤ذلك ﬂتلف التطورات التي طرأات على القطاع
خÓ- -ل السص- -ن -وات اأ’خÒة وه -و «م -ا يسص -ت -دع -ي ب -ر›ة
مشصروع القانون ا÷ديد للمناقشصة على مسصتوى الŸÈان
بغرفتيه ،وذلك للسصماح بتطور القطاع و–سص Úاÿدمة
اŸقدمة للمواطن».
و‘ مسص -ت -ه -ل م -داخ -ل-ت-ه ،رك-ز ال-وزي-ر ع-ل-ى اŸب-ادئ
اأ’سص-اسص-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ح-ور ح-ول-ه-ا ال-ق-ان-ون اŸذك-ور و‘
مقدمتها ›انية العÓج التي تشصكل  -كما أاكد « -مكسصبا
من اŸكاسصب التي ’ Áكن التخلي عنها» ،باإ’ضصافة إا¤
تو‹ الدولة ضصمان وتوف Òكل الوسصائل الÓزمة لذلك،
مشصددا على مسصأالة تقليصض الفوارق اإ’قليمية ‘ ›ال
ا◊صصول على اÿدمات من خÓل إاحداث التكامل بÚ
القطاع Úالعمومي واÿاصض.
ك- -م- -ا أاشص- -ار م- -ن ج- -انب آاخ- -ر إا ¤ح -ق اŸواط -ن ‘
ا◊صصول على طبيب مرجعي واŸتمثل ‘ الطبيب العام
الذي يعد «الهيكل العمومي الذي يقرب الصصحة من
اŸواطن» ،بحيث ’ يتم اللجوء إا ¤طبيب اختصصاصصي إا’
‘ ا◊ا’ت ا’سصتعجالية ،مثلما قال ،ليوضصح أان هذه
الطريقة من العÓج من شصأانها «ضصمان اŸتابعة ا÷يدة
Ÿلف اŸريضض ‘ إاطار نظام مدمج ومنظم للمعلومات
‘ ظل احÎام الكتمان والسصر الطبي».
و‘ ›ال الوقاية أاشصار الوزير إا ¤أانه و»رغم النتائج
اإ’يجابية اÙققة ‘ القضصاء على اأ’مراضض اŸعدية
وارت -ف -اع م -ع -دل ال -ع-م-ر و–ق-ي-ق أاه-داف اأ’ل-ف-ي-ة وك-ذا
–سص Úصص- -ح- -ة اŸواط- -ن ،ت- -واصص- -ل ال- -دول -ة ج -ه -وده -ا
Ÿكافحة اأ’مراضض اŸزمنة ووضصع إاسصÎاتيجية جديدة
نحو الفئات الهشصة واأ’شصخاصض ‘ وضصع صصعب مع ترقية
الصصحة ‘ العمل واأ’وسصاط الÎبوية وا÷امعية والتكوين
اŸهني والوسصط العقابي».
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،رك -ز اŸسص -ؤوول اأ’ول ع-ن ق-ط-اع
الصصحة على اأ’همية التي تكتسصيها الصصحة ا÷وارية ‘

›ال تقريب الصصحة من اŸواطن ،مشصÒا إا ¤إادراج
مشصروع يتعلق بإانشصاء مصصالح خارجية كحلقة «للتسصيÒ
الوسصيط» ،بحيث تتو ¤مهمة –ديد ا◊اجيات اÿاصصة
بالقطاع ،فضص Óعن كونها بنك معطيات يوفر اŸعلومات
الضص -روري -ة ل -ك -ل مسص -ت-وى م-ن مسص-ت-وي-ات ات-خ-اذ ال-ق-رار
وتسصي ÒاŸنظومة الصصحية.
وسصيقنـن نن هذا اŸشصروع ا÷ديد وينظم العÓج
والتطبيب اŸنز‹ ،اأ’مر الذي أاصصبح -حسصبه  »-ضصرورة
م -ل -ح-ة» م-ن أاج-ل ال-ت-ح-ك-م ‘ ت-ك-ال-ي-ف ال-عÓ-ج وضص-م-ان
النوعية ‘ تقد Ëاÿدمة ع Èتقليصض مدة ا’سصتشصفاء
والعمل على توف Òدفء العائلة للمصصاب Úباأ’مراضض
الثقيلة واأ’شصخاصض اŸسصن.Ú
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،كشص -ف ال -وزي -ر ع -ن إانشص -اء خ -ارط-ة
صص -ح -ي -ة تشص -ك -ل اıط -ط ال -ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-ق-ط-اع– ،دد
مقاييسض التغطية والوسصائل الواجب تعبئتها.
ون-ظ-را Ÿع-ان-اة ع-م-ال ال-ق-ط-اع م-ن ث-ق-ل اإ’ج-راءات
اإ’داري -ة ‘ ال-تسص-ي Òوال-ت-ي ف-رضص-ه-ا ال-ق-ان-ون اأ’سص-اسص-ي
للمؤوسصسصة العمومية ذات الطابع اإ’داري ’ ،سصيما ‘
›ال صصيانة التجهيزات الثقيلة ،فضص Óعن عدم تكييف
أاوق-ات ال-ع-م-ل م-ع نشص-اط-ات ال-وضص-ع-ي-ة ال-وب-ائية الوطنية
واÙلية اŸسصتجدة ،سصيتم ‘ إاطار اŸشصروع ا÷ديد،
إادراج قانون أاسصاسصي جديد «يسصمح Ãرونة واسصتقÓلية
أاك Ìللمؤوسصسصات الصصحية وعصصرنة التخطيط» ،حسصب ما
كشصف عنه السصيد حسصبÓوي.
أاما بخصصوصض الصصناعة الصصيد’نية الوطنية ،فقد
أاكد ذات اŸسصؤوول مرافقة الدولة للقطاع مع ضصمان
توف Òأادوية ذات نوعية تكون ‘ متناول اŸواطن ودعمه
بالوكالة الوطنية لهذه اŸادة ا◊يوية التي ” إانشصاؤوها
مؤوخرا ،عÓوة على –ديد أاسصعار هذه اŸادة من خÓل
النصض على قانون متعلق بهذا الغرضض.
و‘ سصياق ذي صصلة ‘ ” ،إاطار اŸشصروع ا÷ديد،
مراجعة اإ’طار التشصريعي اŸتعلق بأاخÓقيات اŸهنة من
ÓخÓقيات وعلوم الصصحة
خÓل إانشصاء ›لسض وطني ل أ
مكلف بتقد Ëآاراء وتوصصيات حول هذا ا÷انبÃ ،ا ‘
ذلك تنظيم وتقن Úنقل وزرع اأ’عضصاء من اŸتوف Úاإ¤
اأ’حياء واŸسصاعدة الطبية على اإ’‚اب.
على صصعيد آاخر ،أاعرب ‡ثلو اأ’حزاب السصياسصية
اŸمثلة ‘ الغرفة السصفلى للŸÈان عن تخوفهم من
الÎاج -ع ع -ن ›ان -ي -ة ال -ع Ó-ج وخ -وصصصص -ة اŸؤوسصسص -ات
ا’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة وه-و م-ا رد ع-ل-ي-ه ال-وزي-ر ب-ط-م-أان-ت-هم بأان
الدولة «لن تتخلى عن هذا اŸكسصب».

أŸؤؤ“ر ألدو‹ ألثالث حؤل أŸؤأد وألتنمية أŸسستدأمة ببؤمردأسس

دعوة إا ¤ا’سصتفادة من النانوتكنولوجي لÎقية ا’قتصصاد ا÷زائري
’سس -ات -ذة أŸت -دخ -ل -ؤن ‘ أشس -غ -ال
أج- -م -ع أ أ
أŸلتقى ألدو‹ ألثالث حؤل أŸؤأد وألتنمية
أŸسس -ت -دأم -ة أل -ذي أح -تضس -ن-ت-ه ،أمسس ،ك-ل-ي-ة
أل -ع -ل -ؤم ب -ج -ام-ع-ة ب-ؤم-ردأسس «ع-ل-ى ضس-رورة
أن-ف-ت-اح أ÷ام-ع-ة أ÷زأئ-ري-ة ع-ل-ى ﬁي-ط-ه-ا
أ’ق-تصس-ادي وألصس-ن-اع-ي م-ع ح-ت-مية مؤأكبة
أل-ت-ط-ؤرأت أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة ‘ م-يدأن ألبحث
أل-ع-ل-م-ي م-ع ألÎك-ي-ز ب-اÿصس-ؤصس على عا⁄
أŸؤأد وت - -ق - -ن - -ي - -ة «أل - -ن - -ان- -ؤت- -ك- -ن- -ؤل- -ؤج- -ي»
وت-ط-ب-ي-ق-ات-ه-ا ‘ ﬂتلف أÛا’ت كالصسحة،
ألبيئة ومعا÷ة أŸياه ،أŸيكانيك ألصسناعية
’خرى.
وغÒها من أŸيادين أ أ

بومرداسس :ز /كمال
شصكل موضصوع اŸواد والتنمية اŸسصتدامة ﬁور
اŸلتقى الدو‹ باŸكتبة ا÷امعية ÷امعة اﬁمد
بوقرة Ãشصاركة أاسصاتذة باحث Úوطلبة دكتوراه من
عدة جامعات جزائرية وأاجنبية عكفوا خÓل اليوم
اأ’ول على تنشصيط عدد من اŸداخÓت العلمية
والتقنية “حورت ‘ ›ملها على أاهمية اŸواد
وﬂتلف الطرائق التكنولوجية ودورها ‘ ›ال
التنمية اŸسصتدامة ،وهنا ÿصصت الباحثة تÓاغيل
زاي Òرزي- -ق- -ة عضص -و اÛلسض ال -ع -ل -م -ي ل -ل -م -ؤو“ر
متحدثة للشصعب أاهداف اŸلتقى اأ’سصاسصية «‘ دور
وأاهمية مواد النانوتكنولوجي وتطبيقاتها حاليا ‘
ﬂتلف القطاعات واÛا’ت ا◊سصاسصة أابرزها
›ال البيئة الذي –ول إا– ¤د عاŸي حقيقي
خ -اصص -ة ل -ب -ل-دان ال-ع-ا ⁄ال-ث-الث ،إاضص-اف-ة إا ¤ب-عضض

ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق -ات اأ’خ -رى ‘ ›ال ال -ن -ان -و ـ م -واد
اŸسصتخدمة ‘ ›ا’ت عدة من بينها دعم و“تÚ
مواد البناء ،واسصتخدامات ‘ ميدان إانتاج الطاقة
الشص -مسص -ي -ة وا’سص -ت -ف-ادة م-ن ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
صصديقة البيئة..
كما دعت الباحثة بوحدة البحث لكلية العلوم
وم -ع -ه -د ا’ل -كÎون-يك إا« ¤ضص-رورة إادخ-ال ت-ق-ن-ي-ة
ال -ن -ان-وت-ك-ن-ول-وج-ي واŸواد ب-ق-وة ‘ ›ال ال-ب-حث
ال-ع-ل-م-ي ا÷ام-ع-ي ك-ت-خصصصض ج-دي-د ل-ف-ائ-دة طلبة
ال -دك -ت -وراه وت -ك -وي -ن ب -اح -ث Úج -زائ -ري ‘ Úه -ذا
اÛال» ،معتÈة»أان ا÷زائر تعرف بداية مشصجعة
لكسصب هذه التقنية ا◊ديثة لكنها تبقى تعا Êمن
غياب الربط والتنسصيق ب Úمراكز البحث العلمي
وال -ع -ا ⁄ا’ق -تصص -ادي والصص -ن-اع-ي ك-م-ي-دان خصصب
لÓسصتفادة من هذه التكنولوجيا ا◊تمية من أاجل
ت-ط-وي-ر اŸؤوسصسص-ات ا÷زائ-ري-ة وت-رق-ي-ة ا’ق-تصص-اد
الوطني..
يذكر أان اŸؤو“ر الدو‹ الثالث للمواد والتنمية
اŸسصتدامة شصهدت حسصب رئيسض اŸلتقى الدكتور
داوي عبد ا◊كيم حضصور حوا‹  500مشصارك من
داخل وخارج الوطن وبر›ة  112مداخلة شصفهية
وﬁ 7اضصرات مفتوحة باإ’ضصافة إا 5 ¤ورشصات
Óجابة على إاشصكالية اŸؤو“ر
تقنية ‘ ﬁاولة ل إ
وأاهدافه اأ’سصاسصية التي ÿصصها ‘ أاهمية ربط
وتوطيد العÓقات ب Úالباحث Úوالعا ⁄ا’قتصصادي
وكذا طلبة الدكتوراه بغرضض ا’سصتفادة من Œارب
ال -ب -اح -ث Úاأ’ج -انب وا÷زائ -ري ‘ Úم-ي-دان ع-ا⁄
اŸواد وال -ن -ان -وت -ك -ن-ول-وج-ي ال-ت-ي تشص-ه-د ت-ط-ورات
متسصارعة ‘ العا.⁄
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ينتج كلفة إاضشافية تصشل إا ٪20 ¤ويحافظ على البيئة

ا÷زائر تتجه نحو إادماج النجاعة الطاقوية ‘ مشساريع البناء
أاكد خÈاء أان إادماج النجاعة الطاقوية ‘ مششاريع البناء ينتج كلفة إاضشافية تصشل إا ،٪20 ¤ما يطرح حسشبهم حتمية
توسشيع نطاق السشكنات الذكية ،بحكم ما تتيحه من خدمات وفق أاحدث اŸعاي Òوالتكنولوجيات ،من فرصص البتعاد عن
لضشرار الصشناعي بالطبيعة والتوازنات البيئية.
ا إ

حياة  /ك
أابرز اıتصسون ‘ اÛال أاهمية تكريسس
‰ط السسكنات الذكية كخيار اسستعجا‹ ،نظرا
ألهميتها من ناحية اقتصساد الطاقة ،وأاظهرت
‰اذج هذه السسكنات التي يتم تغليفها بصسفائح
ك -ه -روضس -وئ -ي -ة م -ول -دة ع-ن ط-ري-ق ال-ط-اق-تÚ
ا◊رارية والشسمسسية التي عرضست ‘ ملتقيات
غ -ط -ت -ه -ا «الشس -عب» أان -ه-ا Ãا ي-زود ق-اط-ن-ي-ه-ا
ب-ال-ك-ه-رب-اءÃ ،سس-ت-وى ع-ال م-ن األم-ان وب-أاق-ل
التكاليف.
و‘ هذا اإلطار تعرضس «لفارج هولسسيم»
وشسريكها «هيلياتيك» حل الواجهة الفريدة من
ح-يث ك-ف-اءة اسس-ت-خ-دام ال-ط-اق-ة ،ح-يث ق-ام-تا
بتطوير واجهة فريدة من نوعها إلنتاج الطاقة
ال -ك -ه -روضس -وئ -ي-ة ،وال-ت-ي ل-دي-ه-ا ال-ق-درة ع-ل-ى
مضساعفة توليد الطاقة الذي –ققه أانظمة
الطاقة الشسمسسية القائمة على السسقف ،وÁثل
اسستخدام هذه التكنولوجيا اŸتطورة ،حسسب
ما جاء ‘ بيان تسسلمت «الشسعب «نسسخة منه،
ا◊ل ا÷ديد ،حيث يتم تسسليم لوحات ›اري
ال -ه -واء ا÷اه -زة م -ع ن -ظ-ام م-ت-ك-ام-ل ل-ت-ول-ي-د
الطاقة الشسمسسية.
هذه التكنولوجيا تعزز قدرة اŸبنى على
توليد الطاقة بشسكل مسستقل ،وتوفر إامدادات
الطاقة موثوقة ،الÓمركزية و»ديكاربونيزد»،
وÁكن أان يولد مبنى Œاري مكون من 10
طوابق مغطى بنسسبة  ٪60من واجهاته مع
ن-ظ-ام ال-كسس-وة ب-ال-ق-ن-وات «ه-ي-ل-يافيلم» حوا‹
 ٪30من احتياجاته السسنوية من الطاقة.
وقال جÒارد كوبرفارب ،رئيسس ›موعة
ال -ن -م -و والب-ت-ك-ار ‘ شس-رك-ة ل-ف-ارج ه-ولسس-ي-م:
«تسس- -ع- -ى الشس- -رك- -ة إا ¤ت- -ق- -د Ëح- -ل -ول ب -ن -اء

مسس- -ت- -دام- -ة وع -ال -ي -ة األداء ل -ت -حسس Úك -ف -اءة
اسس -ت -خ -دام ال -ط -اق -ة ل -ل -م -ب -ا ،Êال-ذي يسس-م-ح
ب-ت-خ-ف-ي-ف ت-ك-ال-ي-ف اŸب-ن-ى ،و–ق-ي-ق ف-وائ-د،
صسيانة منخفضسة وطويلة األمد.

مشسروع Œريبي العام 2018
يركز البحث والتطوير ‘ لفارج هولسسيم
على معا÷ة –ديات البناء الرئيسسية اليوم،
وتسستخدم نسسبة تÎاوح ب 30 Úو ‘ 40اŸائة
م -ن السس -ت -هÓ-ك ال-ع-اŸي ل-ل-ط-اق-ة ألغ-راضس
ال -ت -دف -ئ -ة وال -تÈي -د ،وÁث -ل ت -ول -ي -د ال -ط-اق-ة
الÓمركزية ‘ اŸبا Êأاحد العوامل الدافعة
للتخفيف من أاثر اŸبا Êعلى تغ ÒاŸناخ
واسستخدام شسبكات الطاقة الوطنية ،كما Áثل
الطريق إا ¤الكهرباء اÿضسراء.
وÃا أان التحضسر يؤوثر بشسكل متزايد على

ال- -ن- -اسس وال- -ك- -وكب ،ف- -إان اÛم -وع -ة ت -ق -دم
منتجات مبتكرة وحلول بناء مع التزام واضسح
بالسستدامة الجتماعية والبيئية ،وقد جاء ‘
ال -ب -ي -ان أان-ه سس-ي-ت-م ع-رضس ‰وذج أاو‹ ل-ن-ظ-ام
ال -واج -ه -ة الضس -وئ -ي -ة ا÷دي -د خ Ó-ل م-ع-رضس
باتيمات ،معرضس البناء الفرنسسي ‘ نوفمÈ
ا÷اري ،ومن اŸقرر تنفيذ مشسروع Œريبي
‘ العام .2018
وŒدر اإلشس -ارة إا ¤أان»لف -ارج ه -ولسس -ي -م»
ه- -ي شس- -رك- -ة رائ- -دة ‘ ›ال م- -واد ال- -ب- -ن -اء،
وا◊ل- -ول ال- -ع- -اŸي- -ة ال- -ت- -ي ت -خ -دم ال -ب -ن -ائÚ
واŸه- -ن- -دسس ÚاŸع- -م- -اري ÚواŸه -ن -دسس‘ Ú
ج-م-ي-ع أان-ح-اء ال-ع-ا ،⁄ي-ن-ت-ج اÛم-ع ع-مليات
تسستخدم األسسمنت والركام ‘ مشساريع البناء
واŸشساريع اÙلية الصسغÒة والكبÒة ،وتعد
م-ع-ظ-م مشس-اري-ع ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة –دي-ا ف-نيا
ومعماريا.

اŸششاركون ‘ يوم دراسشي بجامعة أابوداو

اإل‚ليزية مطلب بيداغوجي

نظمت كلية اآلداب واللغات بجامعة أابوداو
ببجاية ،أاول أامسس ،يوما وطنيا دراسسيا ،حول
«اإل‚ل- -ي- -زي -ة ك -ل -غ -ة اخ -تصس -اصس ‘ السس -ي -اق
ا÷زائ -ري» ،ح -يث أاك -د اŸشس -ارك -ون ف-ي-ه ،أان
اللغة ال‚ليزية كلغة اختصساصس“ ،ثل مطلبا
ب -ي-داغ-وج-ي-ا وأاول-وي-ة ع-ل-م-ي-ة ه-ام-ة ب-ال-نسس-ب-ة
ل-ل-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ري-ة ،خ-اصس-ة وأان احتياجات
سسوق العمل معقدة واإل‚ليزية مطلوبة بشسكل
م -ت -زاي -د ،وم -ن ث ّ-م ف -ق -د أاصس -ب -حت ال -دروسس
التكوينية العامة غ Òكافية ،وعليه ،فقد أاصسبح
ال -ق -ي -ام ب -ت -ك -وي -ن أاسس-ات-ذة وب-اح-ث ‘ Úل-غ-ات
الختصساصس بنسسب كافية أاك Ìمن ضسرورة،
وب- -ع -ب -ارة أاخ -رى ،ه -ن -اك ح -اج -ة م -ل -ح -ة إا¤
الشسروع ‘ ،تنظيم شسهادات ماسس Îتخصسصس
إا‚ليزية كلغة اختصساصس ،بحيث تقوم الوزارة
بإادراجها ‘ قائمة تكوينات اŸاسس Îللغات
األجنبية.
و‘ هذا الصسدد  ⁄يخف عميد كلية اآلداب
وال-ل-غ-ات‡ ،ث-ل م-دي-ر ج-ام-ع-ة ب-ج-اي-ة ،رضساه

وف- -رح -ه بشس -أان اف -ت -ت -اح ق -اع -ة اÙاضس -رات
ب-اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة اللغوية األمازيغية
بكلية اللغات واآلداب ،كما وجّه شسكره إا¤
اŸنظم Úعلى العمل الذي قاموا به منذ ما
ي- -ق -ارب سس -ن -ة قصس -د ال -ت -حضس Òل -ه -ذا ال -ي -وم
الدراسسي.
باإلضسافة إا ¤هذا ،فقد أاصسر اŸشساركون
‘ هذا اللقاء باإلجماع ،على ضسرورة التعجيل
‘ تكوين أاسساتذة اإل‚ليزية ،كلغة اختصساصس
ب -ا÷ام -ع -ة وضس -رورة أاخ -ذ سس -ي -اق اسس -ت -ع-م-ال
اإل‚ل- -ي- -زي- -ة ل- -غ- -ة اخ -تصس -اصس أاث -ن -اء إاع -داد
ال -دروسس ب -ع Úالع-ت-ب-ار ،وك-ذا اع-ت-ب-ار ط-اب-ع
الثنائية اللغوية للتواصسل العلمي با÷زائر.
وأاهمية دراسسة أانواع اÿطابات ‘ –ليل
تدريسس اإل‚ليزية كلغة اختصساصس ،وضسرورة
التعميق ‘ األبحاث اللغوية حول اÿطابات
اŸتخصسصسة ‘ ميادين ،اإل‚ليزية البحرية
Óعمال
والتقنية والعلمية واللغة ال‚ليزية ل أ
وكذا ال‚ليزية الطبية ،وأايضسا ضسرورة إاعداد

برامج لتعليم الكتابة األكادÁية على أاسساسس
اح -ت -ي -اج -ات اŸت -ع -ل -م ،Úم-ع ضس-رورة وصس-ف
الحتياجات واŸمارسسات اللغوية بغاية تطوير
ت-ك-وي-ن ج-ام-ع-ي ‘ ال-ل-غ-ات اŸط-ب-ق-ة ÿدم-ة
القتصساد ،وفقا للمنظم.Ú
وب -حسسب األسس -ت -اذة ك-وح-ي-ل ،ي-ه-دف ال-ي-وم
ال -دراسس -ي إا ¤ت -ق -د Ëوصس -ف ل-ل-وضس-ع ا◊ا‹
اŸتعلق بتعليم اللغة اإل‚ليزية للمسستخدمÚ
واŸسسؤوول Úاإلجتماعي Úوالقتصسادي ،Úكما
ي- -ه- -دف أايضس- -ا إا ¤ب- -حث ح- -ال- -ة اسس- -ت -ع -م -ال
ال‚ل -ي -زي -ة ‘ ه -ذه األوسس -اط اŸع -ن -ي -ة ،م-ا
يسس-ت-دع-ي وصس-ف ط-ب-ي-ع-ة وخصس-ائصس ال-ع-ملية
التصسالية ‘ الوسسط الجتماعي اŸهني ،أاي
اسستكشساف الصسعوبات اŸتعلقة بتعلم اللغات
األج -ن -ب -ي -ة و–ل -ي -ل الح-ت-ي-اج-ات التصس-ال-ي-ة
والبيداغوجية اÿاصسة باŸتعلم ،Úباإلضسافة
إا ¤اقÎاح حلول للمشساكل اŸطروحة والعمل
على Œريبها.

بجاية :بن النوي توهامي

خروقات نتيجة عدم إاحÎام بعضص اŸعايÒ

اŸفتشسية ا÷هوية للعمل توجه إاعذارات لـ  8مؤوسسسسات ﬂالفة
ن- -ظ- -مت ال -وك -ال -ة ال -ولئ -ي -ة ل -لصش -ن -دوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال
لج-راء ،بسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ،أاي-ام-ا إاعÓ-م-ي-ة
ا أ
–سشيسشية –ت ششعار أاماكن عمل منظمة،
ع -ام -ل ﬁم-ي ،ب-ه-دف نشش-ر ال-ت-وع-ي-ة وسش-ط
ع-م-ال اŸؤوسشسش-ات وت-ع-زي-ز سش-ب-ل ال-وق-اية من
لمراضص اŸهنية.
حوادث العمل وا أ
قال مدير الوكالة الولئية كناصس ،هامل
بدر الدين بأان مواصسلة اإلصسÓحات التي بادر
بها القطاع قائمة على ثÓثة ﬁاور رئيسسية
وه -ي ال -عصس-رن-ة ،أانسس-ن-ة ال-عÓ-ق-ات وا◊ف-اظ
ع-ل-ى ال-ت-وازن-ات اŸال-ي-ة ال-رام-ي-ة إا ¤ت-رشس-ي-د
نفقات التأام ،Úفضس Óعن التسسهيÓت التي
تضس- -م- -ن- -ت -ه -ا ق -وان Úالضس -م -ان اإلج -ت -م -اع -ي
والتعديÓت التي طرأات عليها لسسيما فيما
Óسستفادة من هيئة
يتعلق بالشسروط الواجبة ل إ
الضس- -م- -ان اإلج- -ت -م -اع -ي وال -ع Ó-ق -ة ب Úه -ذه
األخÒة وأارباب العمل.
وأاضس-اف أان ن-ظ-ام ال-ت-أام-ي-ن-ات اإلج-ت-ماعية
عرف عدة تطورات وتغÒات وذلك مع ازدياد
ا◊اجة للحماية والضسمان من اıاطر التي

ق-د ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا ال-ع-ام-ل أاث-ن-اء ت-أادي-ة م-ه-ام-ه
وتنفيذا للمخطط اإلسسÎاتيجي 2019 - 2017
يعمل الصسندوق الوطني للضسمان اإلجتماعي
على إاعÓم و–سسيسس العمال لتعزيز تكثيف
أانشسطة الوقاية من األخطار اŸهنية ولتمكÚ
أارب -اب ال -ع -م -ل وال -ع-م-ال ع-ل-ى ح-د سس-واء م-ن
ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-ق-واع-د ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
والوقائية التي تلزم اŸؤوسسسسات بتنظيم أاماكن
العمل.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،كشس-فت اŸف-تشس-ي-ة ا÷ه-وي-ة
للعمل عن جملة من اÿروقات من قبل أارباب
اŸؤوسسسس -ات خÓ-ل ال-زي-ارات اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي
قادتها مؤوخرا لتحسسيسس اŸؤوسسسسات بأاهمية
التكفل بالوقاية من األخطار اŸهنية وطب
العمل وكذا البيئة اÙيطة باŸؤوسسسسة ،حيث
” توجيه إاعذارات لـ  8مؤوسسسسات بسسيدي
بلعباسس تضسم  1411عامل ،وهي اÿروقات
ال- -ت- -ي سس- -ج- -لت ن -ت -ي -ج -ة ع -دم إاحÎام ب -عضس
اŸعاي Òاÿاصسة بالبيئة داخل اŸؤوسسسسة و‘
ﬁي -ط -ه -ا ،ع-دم Œه-ي-ز م-ق-رات اŸؤوسسسس-ات
اŸت- -واج- -دة ب- -ب- -عضس اŸن- -اط- -ق الصس -ن -اع -ي -ة

بالصسرف الصسحي ،تكديسس بعضس بقايا اŸواد
اŸسس - -ت- -ع- -م- -ل- -ة ‘ اإلن- -ت- -اج ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
اŸؤوسسسس -ات ،ع -دم احÎام م -ق -اي -يسس وسس-ائ-ل
ا◊م -اي-ة ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال ،ع-دم
ارتداء وسسائل ا◊ماية الفردية ،عدم إاجراء
ال-ف-ح-وصس-ات ال-ط-ب-ي-ة ل-ل-ت-وظ-ي-ف ،عدم إاجراء
الفحوصسات الدورية لطب العمل ،تأاث Òبعضس
اŸؤوسسسس - -ات ع - -ل - -ى اÙي - -ط اÛاور ل - -ه- -ا
وخ -اصس -ة ال -وسس -ط اŸع -ن -ي ب -ال -غ -ب -ار وب -ق-اي-ا
اسستعمال اŸواد األولية ،عدم تكوين وإاطÓع
ال- -ع- -م -ال ع -ل -ى األخ -ط -ار اŸه -ن -ي -ة اÿاصس -ة
Ãناصسب العمل التي يشستغلون بها.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ” ت- -ق- -د Ëت -وج -ي -ه -ات
وت - -وصس - -ي - -ات Ÿسس - -ؤوو‹ اŸؤوسسسس - -ات ل- -ب- -ذل
›هودات أاك Èفيما يخصس –سس Úظروف
العمل واحÎام قوان ÚاÙافظة على البيئة،
ك-م-ا ط-ال-بت اŸف-تشس-ي-ة ب-إاق-رار م-واد ع-ق-اب-ية
رادعة ضسمن ﬂططات األعمال ،للحد من
ا◊وادث التي تتكرر كل سسنة على الرغم من
التداب Òواÿرجات التحسسيسسية اŸقامة.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دششن مكتب Úلصشندوق التعاون الفÓحي بسشعيدة

بن حبيلسس :الفÓح يفتقد إا ¤ثقافة تسسي Òاألخطار
أاشش - -رف اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل- -لصش- -ن- -دوق
الوطني للتعاون الفÓحي ششريف بن
ح- -ب- -ي- -لسص ،م- -رف -وق -ا ب -رئ -يسص ›لسص
لدارة والسش-ل-ط-ات ال-ولئ-ية لتدششÚ
ا إ
اŸك -اتب ال -ت-اب-ع-ة ل-لصش-ن-دوق ل-ك-ل م-ن
بلديتي ا◊سشاسشنة وأاولد إابراهيم.
ب -ن ح -ب -ي -لسس صس-رح أان ه-ذي-ن اŸرف-قÚ
جاءا نتيجة سسياسسة الصسندوق الرامية إا¤
تدعيم هياكله عﬂ Èتلف مناطق الوطن
لطÓع
وهذا Ÿرافقة الفÓح Úمن أاجل ا إ
على مشساكلهم ودعم نشساطاتهم ‘ اÛال
الفÓحي.
و‘ ه - -ذا الصس - -دد ق - -ال ب - -ن ح - -ب- -ي- -لسس
لـ»الشس -عب» إان -ه «ي -ن-ب-غ-ي أان ت-ك-ون ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
أادوات اق- -تصس- -ادي- -ة ه- -ام- -ة ÷ع- -ل ال -ف Ó-ح
مسستقب ÓواŸربي يزداد نشساطه مع كÈه
إا ¤جانب دعمه ومرافقته حتى يتسسنى له
الوصسول إا ¤مبتغاه وكما هو الشسأان إان كانت
لديه ثلة من البقرات بعد غد يصسبح له
الضسعف والصسندوق دوره ‘ هذا اÛال
لطÓع
وليسس بإامكاننا بيع التأامينات علينا ا إ
على واقع الفÓح Úحتى يتسسنى لنا معا÷ة
قضساياهم».
و‘ ظل غياب ثقافة التأام Úلدى الفÓح
أاكد بن حبيلسس على ضسرورة انخراطه ‘
لن ذلك يسس -م -ح ل -ه ب -ت -ح -ق -ي -ق
الصس- -ن- -دوق أ
أاه- -داف- -ه ل- -ي- -ل- -عب دوره ‘ ه- -دف ال- -دول -ة
اŸنشسود لبعث القطاع الفÓحي خصسوصسا
وأان ك -ل ال -ف -رصس م -ت -اح -ة ل -ي -ك-ون ال-ق-ط-اع
اقتصسادا بدي Óبامتياز وهنا ركز اŸدير

العام قائ« :Óبإامكان الفÓح Úالنخراط
بصس -ف -ة ق -وي-ة وه-ذا م-ن خÓ-ل مÓ-ح-ظ-ت-ن-ا
ال- -ق -درات ال -ت -ي Áل -ك -ون -ه -ا ل -ل -وصس -ول إا¤
لهداف اŸرجوة التي سسطرتها ا◊كومة
اأ
وهناك تسسهيÓت بطبيعة ا◊ال مع الوا‹
لطارات حتى يبقى الصسندوق يتكفل بهم
وا إ
بهذه الولية».
و‘ ل -ق -ائ -ه م -ع ال -فÓ-ح Úج-دد اŸدي-ر
ال-ع-ام ل-لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لتعاون الفÓحي
ع -ل -ى ضس-رورة –سس-يسس ال-فÓ-ح Úب-أاه-م-ي-ة
لن الفÓح يفتقد إا ¤ثقافة تسسيÒ
التأام Úأ
لخطار.
اأ

سسعيدة :ج.علي

إاضسراب يشسل كلية اآلداب بجامعة سسعيدة
لضشراب الذي مسص كلية
ششل ،أامسص ،ا إ
لداب وال- -ل- -غ -ات وال -ف -ن -ون ،ب -ج -ام -ع -ة
ا آ
ال-دك-ت-ور م-ولي ال-ط-اهر ،الواقعة بحي
النصشر ،اŸرافق التابعة لذات الكلية.
وكشس- -ف ‡ث- -ل- -و ال- -ط- -ل- -ب- -ة ‘ ح- -دي- -ث -ه -م
لـ»الشسعب» ،جملة من اŸشساكل رفعها طلبة
خلية ال–اد العام للطلبة ا÷زائري Úالتي
سسبق وأان قدموها حسسبهم إلدارة ا÷امعة،
تتعلق Ãعاناة الطالب ا÷امعي بكلية اآلداب
واللغات والفنون ‘ ،ظل غلق باب ا◊وار على
مسستوى إادارة ا÷امعة Ÿعا÷ة تلك اŸشساكل.
وحسسب عريضسة اŸطالب اŸوجهة لوزير
التعليم العا‹ والبحث العلمي ووا‹ سسعيدة
ومدير ا÷امعة ،تسسلمت «الشسعب» نسسخة منه،

فإان الطلبة يشستكون من «وضسع كارثي» ألقسسام
ومدرجات الكلية الذي يهدد صسحتهم ،ونقصس
اŸراف -ق ال -ب -ي -داغ -وج-ي-ة والك-ت-ظ-اظ ب-قسس-م
اآلداب والفنون ،ناهيك عن حالة الÓاسستقرار
‘ تخصسصسات الفرنسسية وال‚ليزية ،وطريقة
التدريسس اÙاضسرات على مسستوى قاعات
ول -يسس Ãدرج -ات ال-ك-ل-ي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤غ-ي-اب
Óسس -ات -ذة وع -دم ت-نصس-يب ‡ث-ل-ي
اŸراق -ب -ة ل  -أ
األقسسام وإاشسراكهم ‘ القرارات ،كما يعاÊ
الطلبة من غياب مكتبة بالكلية واإلقصساءات
اŸتكررة لطلبة اŸاسس Îوالتهديد باÛالسس
التأاديبية.

ج.علي

لتلق Úالششباب اŸهارات الÓزمة لدخول عا ⁄الششغل

إاطÓق الÈنامج السسادسس لـ«إا‚از ا÷زائر»

أاط-ل-قت «إا‚از ا÷زائ-ر» ال-ط-ب-عة
السش- -ادسش- -ة م- -ن ب- -رن- -ا›ه- -ا ال- -رائ- -د
«ب-رن-ام-ج الشش-رك-ة» ،وسش-ي-ت-م ت-ن-ف-يذ
الÈام -ج ا÷دي -دة ل-ل-ت-دريب ل-ل-ع-ام
ال- -دراسش -ي  ،2018 / 2017ب- -ح -يث
سش -ي -ل -ت -زم ه -ذا ال -ع -ام أاك Ìم-ن 150
متطوع من القطاع اÿاصص بتوجيه
ال-طÓ-ب الشش-ب-اب ‘ ج-م-ي-ع الÈامج،
بهدف الوصشول إا ¤أاك Ìمن 5500
مسش- -ت- -ف- -ي- -د م- -ن الÈام- -ج اŸق- -دم -ة،
اŸدرج - -ة –ت ال - -رك - -ائ - -ز ال- -ثÓ- -ث
لع -م -الﬁ ،و
اŸرت- -ب- -ط -ة ب -ري -ادة ا أ
لمية اŸالية ،وإاعداد الوظائف.
ا أ
لم -ي-ة اŸال-ي-ة ي-جب
ب -ال -نسس -ب -ة Ùو ا أ
معرفة أان هناك أاك Ìمن اŸال ،وبناء
عليه يعلم هذا الÈنامج Ÿدة سستة أاسسابيع
طÓب اŸدارسس اŸتوسسطة الذين تÎاوح
أاعمارهم ب 11 Úو 16سسنة حول الربح،
النفقات الدخار والتÈعات ،فضس Óعن
لعمال التي Áكن أان
أانواع ﬂتلفة من ا أ
تطلق ناهيك عن الوظائف اıتلفة التي
تقدمها والتي تكون قادرة على احتÓل
من أاجل كسسب اŸال.
لع -م -ال ي -جب أان
ب- -خصس- -وصس ري- -ادة ا أ
لمر على البتكار أاول ،حيث ”
يرتكز ا أ
تخصسيصس ورشسة عمل ليوم واحد للطÓب
لك Ìاب- -ت- -ك- -ارا ل -ت -ح -دي
لي- -ج- -اد ا◊ل ا أ
إ
لع -م -ال ب -اسس -ت -خ -دام ال-ت-ف-ك Òال-ن-ق-دي
اأ
وال -ع -م -ل ا÷م -اع -ي ،وم -ه-ارات التصس-ال
والقيادة ،وذلك بهدف إاتاحة الفرصسة لهم
ل -ل -مشس-ارك-ة ‘ أانشس-ط-ة م-ثÒة م-ع م-رشس-د
الشس- -رك- -ات‡ ،ا يسس- -اع -د ع -ل -ى ت -وسس -ي -ع
آاف -اق -ه -م وت -وج -ي -ه أاف -ك -اره -م Ÿسس-ت-ق-ب-ل
اŸشساريع بطريقة ‡تعة.

لعمال
لمر الثا Êفيتعلق بريادة ا أ
أاما ا أ
عالية الدرجة ،من خÓل ورشسة عمل Ÿدة
يوم واحد ،تهدف إا ¤إادخال  50طالبا بÚ
 13و 14سس-ن-ة Ÿف-ه-وم ال-ع-م-ل ل-ل-حسساب
لسساسسية التي
اÿاصس ،وتشسمل اŸهارات ا أ
” ت -ط -وي -ره -ا م -ن خ Ó-ل ه -ذه ال -ورشس -ة
لب -داع -ي وح -ل اŸشس -ك Ó-ت،
ال- -ت- -ف- -ك Òا إ
وم -ه -ارات التصس -ال وال -ع -رضس ،وال -ع -م -ل
ا÷م -اع -ي وال -ق -ي -ادة وال-ث-ق-ة وال-ت-ف-اوضس
وصس -ن -ع ال -ق -رار وإادارة اıاط-ر وك-ي-ف-ي-ة
التعامل مع الصسعوبات.
لطار هناك برنامج الشسركة
‘ نفسس ا إ
- - Ÿدة  6أاشس -ه -ر‡ ،ا يسس -م -ح ل -ل -طÓ-ب
باكتشساف روح اŸبادرة من خÓل خلق
لعمال الصسغÒة اÿاصسة بهم ،وتعزيز
اأ
م-ه-ارات ت-وظ-ي-ف-ه-م ب-اسس-ت-خ-دام ال-ت-ف-كÒ
لي-ج-اب-ية والعمل
الب-ت-ك-اري ،واŸواق-ف ا إ
ا÷م -اع -ي .وي -ت -ي-ح ل-ل-طÓ-ب اسس-ت-كشس-اف
خياراتهم اŸهنية ويوفر لهم فرصس تعلم
واسس -ع -ة م -ث -ل اŸشس -ارك -ة ‘ اŸسس-اب-ق-ات
لقليمية.
الوطنية وا إ
لع-داد لÓ-سس-ت-خ-دام،
ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا إ
خصسصس الÈن- -ام- -ج ورشس- -ة ع- -م -ل ل -ل -ظ -ل
ال- -وظ- -ي- -ف -ي Ÿدة ث Ó-ث -ة أاي -ام ﬂصسصس -ة
للطÓب ،وهو يقدم لهم الفرصس الوظيفية
لع -م-ال ال-ت-ج-اري-ة،
اıت -ل -ف -ة ‘ ق -لب ا أ
ح -يث سس -ت -ك-ون ل-دي-ه-م ال-ف-رصس-ة Ÿع-رف-ة
اŸزيد عن عا ⁄العمل ،وإا ¤جانب ذلك
سسيتم الÎكيز على ﬁور توجيه ا◊ياة
اŸهنية ع Èتخصسيصس بر›ة  7جلسسات
بهدف تطوير اŸهارات اŸهنية للتعلم ‘
ب -ي -ئ -ة ال -ع-م-ل ا◊دي-ث-ة ،وإاع-داد الشس-ب-اب
ل-ت-ج-اوز ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-واج-ه-ون-ه-ا ‘
بداية حياتهم اŸهنية.

األربعاء  ٠٨نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩صصفر  ١43٩هـ

»æWh

ليجاد مصشادر “ؤيل جديدة والتقليصس من التبعية Ÿيزانية الدولة
إ

مراجعـ ـة قانو Êالبلدي ـ ـة والولي ـ ـة
لرف ـ ـ ـ ـع التحديـ ـ ـ ـ ـات القتصصادي ـ ـ ـ ـة

يرتقب مخطط عمل الحكومة مراجعة قانوني البلدية والولية بشصكل يسصمح
للجماعات المحلية بإايجاد مصصادر تمويل جديدة ما يسصهم في دفع التطور
الق-تصص-ادي ال-م-ح-ل-ي وب-ال-ت-ال-ي ال-ت-ق-ل-يصض م-ن ت-ب-ع-يتها لميزانية الدولة .ورغم
الضصرائب المختلفة وهي بعدد  ٢٥نصصا ما بين رسصم وضصريبة إال أان أاداء الجباية
لفائدة البلديات ما يزال ضصعيفا في وقت تبقى المناطق الصصناعية أاوالتجارية
الوعاء الضصريبي المفضصل للهيكل الجبائي في الواقع تأاتي  ٥٨بالمائة من
الموارد المالية البلدية من ضصريبة النشصاط المهني و ٪ 3٥من ضصريبة على
القيمة المضصافة بينما تمثل الضصرائب األخرى  4بالمائة فقط من الجباية
المحلية .في حوار خصض به وكالة األنباء الجزائرية قدر مدير المالية المحلية
في المديرية العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية السصيد عز الدين
كري مسصاعدات الدولة التي منحت للبلديات خÓل  ٢٠١٧بنحو  ٥3مليار دينار
جزائري بانخفاضض بلغ  3٠بالمائة مقارنة بعام  .٢٠١٥وحسصب ذات المتحدث
فإان مسصاعدات الدولة الموجهة للبلديات تتناقصض من سصنة ألخرى ومن أاجل
إايجاد حلول للصصعوبات المالية التي تواجهها بعضض البلديات تم اسصتحداث آالية
تضصامن بين البلديات بموجب قانون المالية التكميلي لسصنة  .٢٠١٥وأادخل هذا
النصض مفهوم «التضصامن المالي بين البلديات» في نفسض الولية ما أاسصهم في
ميÓد ما يعرف بالتضصامن الÓمركزي.
وتنصض المادة  ٦٨من قانون المالية التكميلي  ٢٠١٥على أانه «بإامكان البلديات
ذات الموارد المالية الكبيرة وفي إاطار آالية التضصامن المالي المحلي بعد
مداولت المجلسض الشصعبي البلدي أان تقدم إاعانات لصصالح البلديات في نفسض
ال -ولي -ة م -ن خÓ-ل م-ي-زان-ي-ة ال-ولي-ة ال-ت-ي ي-ن-ت-م-ون إال-ي-ه-ا .وف-ي السص-اب-ق ك-انت
ال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة تسص-ت-ف-ي-د م-ن ال-تضص-ام-ن ال-م-ال-ي ال-م-ركزي الذي يضصمنه
صص-ن-دوق الضص-م-ان ل-ل-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ال-ذي ح-ل م-ح-ل الصصندوق المشصترك
للجماعات المحلية من خÓل دعم يمنح سصنويا للبلديات .فضص Óعن ذلك تقرر
في قانون المالية التكميلي  ٢٠١٥تكييف أاسصعار إايجارالممتلكات البلدية مع

أاسصعار السصوق .وقد تم تمديد ضصريبة جمع القمامة التي فرضصت سصابقا على
م-ال-ك-ي ال-ع-ق-ارات م-ق-اب-ل ج-م-ع ال-ق-م-ام-ة ل-يشص-م-ل السص-ك-ان ال-مسصتأاجرين.وفي
المقابل تم توسصيع ضصريبة السصكن التي جمعتها شصركة سصونلغاز والمخصصصصة
إلعادة ترميم الحضصيرة العقارية للبلديات لتشصمل جميع البلديات في البلد.

اإلصصÓحات ا÷بائية لضصمان فعالية واسصتغÓل
أامثل للموارد اŸالية
ولتحسصين الوضصع المالي للجماعات المحلية واإلسصهام في التنمية الوطنية من
الضص-روري إاج-راء م-راج-ع-ة ل-ل-ج-ب-اي-ة وال-م-ال-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة وم-ن ث-م ت-ق-رر إاجراء
إاصصÓحات جبائية ومالية في إاطار مراجعة قانوني البلدية والولية قريبا،
ووفقا للسصيد كري فإان هذه اإلصصÓحات تتمحور حول ثÓث مراحل :األولى
تقضصي بجمع كل الضصرائب في مدونة واحدة متناسصقة ،حاليا تخضصع الجباية
المحلية لقانون المالية ومختلف القوانين األخرى (قانون الضصرائب المباشصرة،
قانون الضصرائب غير المباشصرة  .)...وبالتالي فإان تبسصيط إاجراءات النظام
الحالي في تسصيير الجبائية بات ضصروريا .القانون الوحيد المرتقب سصيجمع في
وثيقة واحدة جميع الرسصوم والضصرائب التي تسصتفيد منها الجماعات المحلية
الواردة حاليا في مختلف قوانين المالية والنصصوصض األخرى .وسصيسصمح هذا
Óوع-ي-ة الضص-ري-ب-ي-ة وإاج-راءات ال-تحصصيل المرتبطة
ال-ق-ان-ون ب-ت-وضص-ي-ح أافضص-ل ل -أ
بالجباية المحلية .وقال المسصؤوول نفسصه إان قانون الجباية سصيعطي المزيد من
السصلطات للمسصؤوولين المنتخبين المحليين في مجال تسصيير وتحصصيل الجباية.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-م-رح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ه-ي ت-خصض اإلصصÓ-ح-ات المالية والجبائية
الرامية إالى تكريسض الÓمركزية على مسصتوى البلديات نفسصها في تحصصيل
الضصريبة على العقار التي تحصصلها حاليا اإلدارة الجبائية.

دعا اŸؤاطن Úا ¤اختيار الكفأا

يرافع من أاجل تقسصيم إاداري جديد من سصطيف

راف -ع األم -ي -ن ال -ع -ام ل-ح-زب ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ال-ج-م-ه-وري ب-ل-ق-اسص-م سص-اح-ل-ي ،ب-ع-د ظ-هر أامسض
الثÓثاء ،ببلدية بوقاعة بولية سصطيف ،من أاجل
ت -قسص -ي -م إاداري ج -دي -د .واع -ت -ب -ر سص-اح-ل-ي ل-دى
تنشصيطه تجمعا شصعبيا بالمركز الثقافي «رابح
بيطاط» بهذه المدينة التي تقع شصمال سصطيف
في إاطار الحملة النتخابية لمحليات  ٢3نوفمبر
أان «بوقاعة تسصتحق أان تسصتفيد من تقسصيم إاداري
جديد يضصمن ترقيتها إالى ولية منتدبة» .وتوقع
األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي الجمهوري أان
«تعرف السصنة المقبلة تقسصيما إاداريا جديدا»
يناضصل حزبه من أاجل تجسصيده كونه يعد ـ حسصبه
 ح Óلعديد مشصاكل التنمية المحلية خاصصة فيمنطقة الهضصاب العليا .وبعد أان ذكر بمبادرة
رئ-يسض ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة برفع
ميزانية مخططات التنمية البلدية من  3٥مليار
إالى  ١٠٠مليار دج واسصتفادة صصناديق الهضصاب
العليا والجنوب من مبالغ مالية معتبرة خÓل

سصنة  ٢٠١٨دعا سصاحلي المواطنين إالى اختيار

بلعيد يرافع من بسشكرة عن تششكيلته السشياسشية

«األكفأا» و»األصصلح» الذي يحسصن  -كما قال-
تسصيير هذه األموال ويسصتطيع «ترتيب األولويات
التنموية المحلية».
وأاضص- -اف األم- -ي- -ن ال- -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف ال -وط -ن -ي
الجمهوري أان البÓد في «حاجة لرئيسض بلدية
يكون على دراية بما يحتاجه المواطن» و «ليسض
ل-رئ-يسض ب-ل-دي-ة ي-ب-ذر األم-وال أاو يسص-ت-ع-م-ل-ه-ا ف-ي
مشصاريع ل تعود على المواطن بالفائدة» .واعتبر
سصاحلي كذلك أان تسصيير هذه األموال «يحتاج إالى
لم- -رك- -زي- -ة ف- -ي ات- -خ- -اذ ال- -ق- -رار الق- -تصص -ادي
والجتماعي» وكذا إالى «تقسصيم األموال بصصفة
عادلة بين المناطق وفقا لحتياجاتها في مجال
التنمية ».ودعا سصاحلي الناخبين في األخير إالى
التصصويت على قوائم حزبه لكي تكون المجالسض
المحلية المنتخبة  -كما قال -شصرعية ملحا في
ذات ال- -وقت ع- -ل- -ى «ضص- -رورة اخ- -ت- -ي- -ار أافضص- -ل
المرشصحين والذين أاوفوا بوعودهم خÓل العهدة
النتخابية السصابقة.

اسصÎجاع ثقة اŸواطن يكمن ‘ بناء دولة قوية وعادلة

اع-ت Èرئ-يسس ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ع-بد العزيز
ب -ل -ع -ي -د ب -ع -د ظ -ه-ر اأمسس ال-ثÓ-ث-اء ب-بسش-ك-رة اأن
«اسشÎج -اع ث -ق -ة اŸؤاط -ن ي -ك -م -ن ‘ ب -ن-اء دول-ة
ق-ؤي-ة وع-ادل-ة ».واأوضش-ح ب-ل-ع-ي-د ل-دى تنششيطه
Œمعا ششعبيا بقاعة الزعاطششة ‘ اإطار ا◊ملة
الن-ت-خ-اب-ي-ة Ùل-ي-ات  ٢3ن- -ؤف -م Èا÷اري ب -اأن
«ال- -قضش- -اء ع- -ل- -ى اÿؤف وع- -دم ال- -ث- -ق- -ة» ل -دى
اŸؤاط -ن واŸسش -ؤؤول ه-ؤ»ال-ت-ح-دي» ال-ذي ت-رف-ع-ه
تشش -ك -ي -ل -ت -ه السش-ي-اسش-ي-ة وتسش-ع-ى ل-ت-ك-ريسش-ه م-ن
خ Ó-ل ب -رن -ام-ج ق-اع-دت-ه «الأخÓ-ق السش-ي-اسش-ي-ة
وقمته العدالة».

ف-ي ح-دي-ث-ه ع-ن ال-دي-م-ق-راط-ي-ة ق-ال بلعيد
«اإنها ليسصت مجرد كÓم وخطابات بل هي
ت -ت -جسص -د ف -ي ال -ح-وار ال-م-ف-ت-وح وال-ن-ق-اشض

والمشصاركة مع الجميع» معتبرا اأن «الوحدة
والتاآزر يصصنعان السصتقرار والأمن».
ك -م -ا اأوضص -ح رئ -يسض ج -ب -ه-ة ال-مسص-ت-ق-ب-ل اأن
تشصكيلته السصياسصية «سصتكون الحصصن المنيع
الذي سصينقذ الجزائر لأن العدو الحقيقي
هو الإحباط الذي يعيشصه اأبناوؤنا».
وفي هذا الإطار اأشصار اإلى اأن خطابه حول
ال -فسص -اد و»ت-ع-ف-ن ال-ح-ي-اة السص-ي-اسص-ي-ة ل-يسض
ل -كسص -ر ال -ع -زائ -م ول -ك -ن -ه ل -تشص -ري-ح ال-وضص-ع
واسصتعادة المحبة والتضصامن».
واعتبر في ختام تجمعه اأن «الجزائر ل
تعاني من اأزمة اقتصصادية واإنما من اأزمة
اأخÓق واأزمة تسصيير» داعيا الناخبين اإلى

التوجه بكثافة اإلى صصناديق القتراع في
الـ ٢3نوفمبر الجاري.

‘ Œمع له بتبسشة ،بؤششرمة:

حزب الشصباب ل يصصور الواقع ا÷زائري أانه كارثي

اأكد الأمين العام لحزب الشصباب حمانة
ب -وشص -رم -ة ،ب -ع -د ظ -ه -ر اأمسض ال -ث Ó-ث-اء،
ب -ت -بسص-ة ،اأن تشص-ك-ي-ل-ت-ه السص-ي-اسص-ي-ة ل-يسصت
«كبعضض الأحزاب التي تسصعى اإلى تصصوير
ال -واق -ع ال -ج -زائ -ري ع -ل -ى اأن -ه ك -ارث -ي».
واأوضصح بوشصرمة خÓل تنشصيطه تجمعا
شص-ع-ب-ي-ا ب-دار ال-ث-ق-اف-ة «م-ح-م-د شص-ب-وكي»
بذات المدينة بحضصور جمع من مناضصلي
تشصكيلته السصياسصية ومتعاطفين معها في
اإط-ار ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-م-ح-ليات ٢3
نوفمبر ،اأن حزبه «يوؤمن بما تم اإنجازه

ف - -ي ال- -بÓ- -د م- -ن م- -نشص- -اآت ف- -ي ع- -دي- -د
ال -ق -ط -اع -ات ع-ل-ى غ-رار السص-ك-ن وال-ب-ن-ى
التحتية» .وقال اأيضصا اإن حزبه «ل يبيع
ال -وه -م ل-لشص-ب-اب ال-ج-زائ-ري ل-ك-ن-ه ي-وؤم-ن
بالتغيير الهادئ والتدريجي» ،مضصيفا اأن
الشص -ب -اب ال -ج -زائ -ري «ل -م ي -ن -ح -ن خÓ-ل
تسصعينيات القرن الماضصي اأمام من غرر
ب - -ه - -م واأرادوا اأن ي - -ه - -دم- -وا وي- -خ- -رب- -وا
الجزائر» قبل اأن يشصير اإلى اأن تشصكيلته
السص -ي-اسص-ي-ة «ق-دمت ب-رن-ام-ج-ا ان-ت-خ-اب-ي-ا
سصياسصيا واقتصصاديا ،وطنيا ومحليا ،وما
على الجزائريين اإل اأن يحكموا عليه»،
م-ن-ت-ق-دا م-ن ج-ه-ة اأخ-رى الأح-زاب ال-ت-ي
«ت -ك -ت -ف -ي ب -الن-ت-ق-اد» .وف-ي ح-دي-ث-ه ع-ن
الوضصع القتصصادي للبÓد ،دعا بوشصرمة
اإلى ضصرورة «اسصتغÓل الطاقات البديلة
والشص- -مسص- -ي- -ة ب- -م -ا يسص -م -ح ب -ال -رف -ع م -ن
اق- -تصص- -ادي- -ات ال -ج -زائ -ر» واإل -ى ضص -رورة
«م-راق-ب-ة ال-ت-ع-امÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة والمالية

والسصتثمار اأكثر في القطاع الفÓحي».
دائ-م-ا ف-ي ال-م-ي-دان الق-تصص-ادي ،اع-ت-ب-ر
ب- -وشص- -رم- -ة اأن «ط- -ب -ع الأوراق ال -ن -ق -دي -ة
مغامرة غير محمودة العواقب» سصتوؤدي
اإل-ى «اإح-داث ال-تضص-خ-م وتضص-ع-ف ال-ق-درة
الشص-رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن في
الأمد القريب على حد تعبيره قائ Óفي
ه -ذا السص -ي -اق« :ال-ح-ل ي-ك-م-ن ف-ي ت-غ-ي-ي-ر
العملة الوطنية» و «امتصصاصض الفائضض
م -ن السص -وق ال -م -وازي -ة ك -ح -ل اسص-ت-ث-ن-ائ-ي
ل -م -واج -ه -ة م -خ -ل-ف-ات الأزم-ة ال-م-ال-ي-ة».
ودافع بوشصرمة عن برنامج حزبه الذي
يدعو  -كما قال ـ اإلى تÓحم الأجيال
وترك الفرصصة للشصباب بدل من «تصصادم
األأجيال معرجا على «تضصحيات الشصعب
ال-ج-زائ-ري وال-ط-ل-ب-ة ال-ج-زائ-ري-ين الذين
التحقوا بالثورة التحريرية» قبل اأن يدعو
الشصباب اإلى «التوجه بقوة والتصصويت يوم
 ٢3نوفمبر المقبل ومتابعة اأصصواتهم».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لحسشن ‘ تسشي Òا÷ماعات اÙلية
قال إان ا◊ركة قدمت النمؤذج ا أ

مناصصرة يتعهد من بومرداسس
بتحمل اŸسصؤوولية وتقاسصم األعباء

دع -ا رئ -يسس ح -رك -ة ح -مسس ع -ب -د
اÛي- -د م- -ن -اصش -رة ،م -ن ب -ؤم -رداسس «إا¤
ح -م -اي -ة رئ -يسس ال -ب -ل-دي-ة م-ن ﬂت-ل-ف
لداري - -ة واŸت - -اب - -ع - -ات
الضش - -غ - -ؤط - -ات ا إ
ال-قضش-ائ-ي-ة ال-ت-ي يتعرضس لها اŸنتخبؤن
اÙل -ي -ؤن ،م -ع ال -تشش -دي -د ع -ل-ى أاه-م-ي-ة
م-راج-ع-ة ق-ان-ؤن ال-ب-ل-دية والؤلية ‡ا
يسش-م-ح ب-ت-ؤسش-ي-ع الصشÓ-ح-ي-ات ل-تسش-ه-ي-ل
اŸه -م -ة ،م -ع -تÈا الن -ت -خ -اب-ات «ف-رصش-ة
لوضش -اع ‘ أاج -ؤاء
ل- -ل -ت -غ -ي Òوإاصش Ó-ح ا أ
لحتفال بثؤرة التحرير ولن يسشتكمل
ا إ
اسش -ت -ق Ó-ل ال -ب Ó-د إال إاذا أاحسس اŸؤاط-ن
ب-ك-رام-ت-ه و“ك-ن م-ن ح-ق-ؤق-ه ع-لى حد
قؤله..

بومرداسس..ز /كمال

ن -ظ -م ،أامسض ،ع -ب -د ال -م -ج -ي -د م-ن-اصص-رة ع-دة
لقاءات انتخابية بولية بومرداسض ،بدأاها من
بلدية حمادي ثم تيجÓبين ليختتم لقاءه في
المسصاء بمناضصلي الحزب والمتعاطفين معه
بالمركز الثقافي اإلسصÓمي ،حيث جدد زعيم
حمسض تصصورات الحركة للخروج من األزمة
والبديل النتخابي الذي تحمله للشصعب خÓل
الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ،م-ع-تبرا هذه المحطة
بالهامة في تاريخ الجزائر ،وعليه دعا الجميع
إال -ى ال -تصص -ويت ب -ق -وة ي -وم الق -ت-راع إلح-داث
ال -ت -غ -ي -ي -ر وال -مسص -اه -م -ة ف-ي ت-ك-ريسض م-ب-ادئ
الديمقراطية والتعددية الحزبية وقال»نحمل
األم- -ل ل- -لشص- -عب ال- -ج -زائ -ري رغ -م ال -ظ -روف
الصص- -ع- -ب- -ة ،ألن ال -ي -أاسض م -ن ال -دي -م -ق -راط -ي -ة
والن -ت -خ -اب-ات ل ي-ع-ال-ج ال-وضص-ع».ك-م-ا ت-وق-ف
م-ن-اصص-رة ع-ن-د أاه-م-ي-ة الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ية
وال -ب -ل -دي-ة ك-م-رف-ق ع-م-وم-ي ،ح-يث اع-ت-ب-ره-ا
ب -م-ث-اب-ة ال-ن-واة األسص-اسص-ي-ة أاو ال-م-ؤوسصسص-ة ال-ت-ي
ت -ع-كسض صص-ورة ال-دول-ة م-ح-ل-ي-ا ل-دى ال-م-واط-ن
متسصائ Óعن أاسصباب فشصل البلدية في معالجة
مشصاكل الشصعب حيث ربط المشصكلة بأاربعة

ع -ن -اصص -ر أاسص -اسص-ي-ة ت-ك-م-ن ف-ي ت-دخ-ل اإلدارة
وانحيازها ،الوصصاية اإلدارية من قبل والي
ال -ولي -ة ورئ-يسض ال-دائ-رة ،ضص-ع-ف صصÓ-ح-ي-ات
رئيسض البلدية والمجلسض الشصعبي البلدي في
تسص -ي -ي -ر شص -ؤوون ال-م-واط-ن ب-ك-ل ح-ري-ة وراب-ع-ا
ضص-ع-ف ال-م-وارد ال-م-ال-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن رسص-وم
وجباية للمسصاهمة في تجسصيد المشصاريع وحل
مشصاكل المواطنين.
وبهدف تجاوز هذه الوضصعية والعراقيل التي
تكبح مهمة المنتخب ،أاكد مناصصرة في كلمته
«أان الحلول سصهلة وبسصيطة تبدأا أاول بنزاهة
الن-ت-خ-اب-ات وح-ري-ة الخ-ت-ي-ار ،إاصصÓح قانون
البلدية والولية وليسض التعديل فقط ،تعديل
قانون الجباية المحلية وحماية المنتخبين من
م-خ-ت-ل-ف ال-م-ت-اب-ع-ات ال-قضص-ائ-ي-ة» ،ل-ي-ؤوك-د في
األخير «أان الحركة قدمت للشصعب النموذج
الناجح في تسصيير الجماعات المحلية ،كما أان
مشص -اك -ل -ن -ا ف -ي ال -ج -زائ-ر ل-يسصت ب-الصص-ع-ب-ة أاو
المسصتعصصية عن الحل إانما تحتاج إالى منتخب
مسصؤوول ونحن مسصتعدون لتحمل المسصؤوولية
وتقاسصم األعباء مع المواطن..

حنؤن من تيزي وزو

من أاجل «“ييز إايجابي لصصالح البلديات الفقÒة

رافعت األمينة العامة لحزب العمال لويزة
حنون ،أامسض الثÓثاء ،بتيزي وزو ،من أاجل
ت -م -ي -ي -ز إاي-ج-اب-ي ل-ف-ائ-دة ال-ب-ل-دي-ات ال-ف-ق-ي-رة
لتحقيق تنمية محلية متناسصقة .ودعمت حنون
خÓل تجمع شصعبي غفير عقدته بدار الثقافة
مولود معمري في إاطار الحملة النتخابية
ل-م-ح-ليات  ٢3ن-وف-م-ب-ر ف-ك-رة «ت-ط-ب-ي-ق نظام
ال -ت -ك -اف -ؤو وال -ت -م -ي -ي -ز اإلي -ج -اب -ي ف -ي ت -وزي-ع
ال-مسص-اع-دات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ج-ماعات المحلية
وق -الت إان ه -ذا اإلج -راء سص -يسص -م -ح ل-ل-ولي-ات
والبلديات ذات الدخل الضصعيف بالسصتفادة
من تضصامن الدولة والمسصاعدات التي تضصمن
لها التكفل بانشصغالت السصكان .كما سصتسصمح
بـ»ضص-م-ان ت-ن-م-ي-ة م-ت-ن-اسص-ق-ة ل-م-ختلف مناطق
ال -ب Ó-د وم -ك -اف -ح -ة ال Ó-مسص -اواة ال -ت-ي ت-ه-دد
بإاظهار جزائر ثرية من جهة وأاخرى فقيرة
ودون ف- -ائ- -دة م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى م -م -ا ي -ه -دد  ١٢.٥٠٠مليار دج من الجباية مع نهاية ٢٠١4
بالتسصبب في تفكك الدولة» ،كما أاكدت األمينة م-ن ال-ق-روضض ال-ت-ي ل-م ت-ع-وضض ب-ل-غت ق-ي-م-تها
ال -ع -ام -ة ل-ح-زب ال-ع-م-ال ع-ل-ى ضص-رورة ف-رضض  ٨٧٠٠مليار دج في نهاية  ٢٠١4ومبلغ المبالغة
ضص-ري-ب-ة م-ائ-ة ب-ال-م-ائ-ة ع-ل-ى ال-نشص-اط المهني في الفوترة قدر بـ  ١٢٠مليار دج في سصنة
للسصماح للجماعات المحلية بـ»إايجاد مصصادر  .٢٠١٥أاي مجموع  3٠.٠٠٠مليار دج والتي
دخل مالي وإانجاز نشصاطات التنمية المحلية تعادل ميزانية أاربعة سصنوات دون تغطيتها كما
قالت.
وت - -حسص - -ي - -ن اإلط - -ار ال - -م - -ع - -يشص- -ي
للمواطن».
لينكؤسس والفضشيات
لنتاج أادوات ا إ
اŸؤؤسشسشة الؤطنية إ
ن
و
د
ق
ق
ح
ت
ي
ن
ل
ا
ذ
ه
وق- -الت إان
Entreprise Nationale de production d’articles en inox
م -راج -ع-ة ق-ان-ون ال-ب-ل-دي-ة وال-ولي-ة
et orfévrerie
ORFEE Spa filiale du groupe BCR
إلعطاء صصÓحيات أاكبر للمنتخبين
EPE au capital social de 760 000 000.0 0 DA
ال -م -ح -ل -ي-ي-ن ل-ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن ات-خ-اذ
N I F : 000135072340280
ال -ق -رار ب -اإلضص -اف -ة إال-ى لم-رك-زي-ة
مهام الدولة .كما ذكرت حنون أان
ح- -زب- -ه- -ا ضص- -د ق -ان -ون «ال -تسص -ي -ي -ر
ال -تشص -ارك -ي» ال -ذي ي -ف -ت -ح األب-واب
لتنظيمات المجتمع المدني لم يتم
ان - -ت- -خ- -اب- -ه- -ا م- -ن ط- -رف الشص- -عب
ل -ل -مشص -ارك -ة ف-ي ات-خ-اذ ال-ق-رار م-ع
المنتخبين .ولدى تطرقها للوضصع
الق -تصص-ادي ل-ل-بÓ-د أاشص-ارت ح-ن-ون طبقا لإجراءات اإبرام الصصفقات
أانه ل مفر منها مذكرة باقتراحات  PQ 6 . 02 VOOاŸعمول بها ‘ ›مع BCR
ح- -زب- -ه- -ا ب -خصص -وصض وضص -ع ن -ظ -ام ت- -ع- -ل- -م اŸدي- -ري- -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ف -رع اأور‘ ج -م -ي -ع
جبائي كفء يسصمح بخلق مصصادر اŸشصارك ‘ ÚاŸناقصصة الوطنية والدولية رقم ٠٦
مالية دون اللجوء إالى طبع األوراق  /اأور‘  /م ع ( ٢٠١٧ /الإعÓن الثالث) لتوريد
النقدية .ويتعلق األمر حسصب ذات  ١٠٥٨طن من الفولذ اŸقاوم للصصدا اأنه قد ”
ال -م -ت -ح -دث -ة ال -ت -ي ل-م ت-كشص-ف ع-ن اإعÓن عدم جدوى اŸناقصصة للسصبب التا‹ :تباعد
مصص-ادره-ا ب-ت-غطية  ٥٠٠م-ل-يار دج ‘ مضصمون العروضض.
من الضصرائب لم تجمع سصنة  ٢٠١3و
 ١٢٥٠مليار دج في سصنة  ٢٠١4و
الششعب ٢0١٧/١١/08

اإلعÓن عن عدم جدوى للمناقصصة
الوطنية والدولية رقم
 / ٠٦أاور‘  /م ع ٢٠١٧ /
(اإلعÓن الثالث)
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خطاب اÎŸشسح Úللمحليات Ãعسسكر

التنمية وتوسشيع صشÓحيات اŸنتخبÚ
‘ صشلب الهتمام
تسستمر ا◊ملة ا’نتخابية Ãعسسكر ‘ أاجواء هادئة ،أاك Ìما Áيزها النشساط ا÷واري الواسسع ıتلف التشسكيÓت ا◊زبية اŸشساركة ‘
ﬁليات  23نوفم ،Èالتي صسارت –شسد كل إامكانياتها البشسرية ’حتÓل اŸناطق الريفية والنائية منها لتعبئة الناخب Úو–سسيسسهم بأاهمية
اŸوعد ا’نتخابي ،كل على طريقته ولو تشسابه فيها اÿطاب السسياسسي اŸوجه ’سستقطاب اŸواطن.Ú

معسسكر :أم أ.Òÿسس

تتفق التشصكيÓت الحزبية المشصاركة على أاهمية
ال -ح-دث م-ن ح-يث أان ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ت-ب-دأا م-ن
ال -ب -ل -دي -ات ،ف-م-ث Ó-ي-ق-ول م-رشص-ح ق-ائ-م-ة ال-ح-رك-ة
الشص-ع-ب-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس ال-ولئ-ي ومسص-ؤوول ال-تنظيم في
الحزب محليا نسصال محمد ،إان الخطاب السصياسصي
المعتمد في الحملة النتخابية يختلف من منطقة
إالى أاخرى حسصب خصصوصصية كل منطقة وكل بلدية
وأاهم ما يأاتي في الخطاب الموجه للمواطنين من
شص -ري -ح -ة ال -ن -اخ -ب -ي -ن ،ه -و ال -ت -حسص -يسس ب -أاه -م -ي -ة
الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة وتشص-ج-ي-ع-هم على المشصاركة
القوية ،فضص Óعن إابراز األهداف األسصاسصية من
برنامج الحركة في الترويج لشصعار الديمقراطية
الهادئة ،حيث يركز مرشصحو الحزب  -حسصب نسصال
م -ح -م -د  -ع-ل-ى الح-ت-ك-اك ب-ال-م-واط-ن م-ن خÓ-ل
اللقاءات الجوارية وجمع انشصغالته.
أاما في حزب التجمع الوطني الديمقراطي فيركز
ال -م-رشص-ح-ون لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ع-ل-ى ق-واع-د
الحزب ومناضصليه وتوجيه خطاب صصادق ل يبنى
على الوعود الكاذبة بحسصب متصصدر قائمة األرندي
ل -ل -م -ج -لسس ال -ولئ -ي ت-ه-ام-ي حسص-ي-ن ال-ذي ق-ال إان
خ-روج-ه ل-ت-نشص-ي-ط ال-ل-ق-اءات ال-ج-واري-ة م-ب-ني على
التصص- -ال ب -األع -ي -ان والشص -خصص -ي -ات ال -ن -اف -ذة ف -ي
األوسصاط الجتماعية وحثهم على تشصجيع الشصباب
والعنصصر النسصوي على أاداء واجبهم النتخابي على
أان تقع عليهم مسصؤوولية الختيار يوم القتراع.
واعتبر متحدث «الشصعب» تهامي حسصين وجود نوايا

صصادقة من أاعلى المسصتويات إلصصÓح قانون البلدية
وت-وسص-ي-ع صصÓ-ح-ي-ات ال-م-ن-ت-خ-ب-ين ،أامرا يعزز الثقة
ل-دى ال-م-واط-ن-ي-ن ب-م-م-ث-ل-ي-هم في المجالسس البلدية
وه -ذا ج -زء م -ن ال -خ -ط-اب ال-ذي ي-وج-ه-ه األرن-دي
وغيره من التشصكيÓت الحزبية لفئة الناخبين ،حيث
يرى المترشصح أانه ل يمكن أان يغفل المترشصحون
أاهمية قرار الحكومة لتوجيه  100مليار دينار لدعم
ال-ب-ل-دي-ات م-ن أاج-ل ت-ن-ف-ي-ذ مشص-اري-ع ال-م-خ-ط-طات

التنموية البلدية ضصمن قانون المالية  ،2018األمر
الذي سصيمكن المنتخبين المقبلين في المجالسس
ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن ت-ن-ف-ي-ذ وع-وده-م أاو ع-ل-ى األق-ل ب-ناء
خطابهم النتخابي على واقع حقيقي خاصصة في
ظل وجود إامكانية لتوسصيع صصÓحيات المنتخبين
ال -ذي -ن فشص -ل ع-دد م-ن-ه-م ف-ي أاداء دوره ال-ت-م-ث-ي-ل-ي
بداعي الصصÓحيات المقوضصة.

ال-ت-ط-ب-ي-ق الصص-ارم ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزي-ر ال-داخ-لية
وال -ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
والعمل بفاعلية ،وذلك من خÓل السصتعداد
التام لمواجهة الظروف الطارئة على غرار
التقلبات الجوية التي يمكن أان تحدث خÓل
م- -ج- -ري- -ات الق- -ت- -راع أاو ح- -ت- -ى خÓ- -ل أاي- -ام
التحضصيرات لهذا الموعد الديمقراطي ،وذلك
من خÓل التصصدي لÓنقطاعات الكهربائية
المحتملة ،وفتح المسصالك أامام القائمين على
ع -م -ل -ي-ات ال-ت-حضص-ي-ر ال-خ-اصص-ة ب-الن-ت-خ-اب-ات
المحلية التي تعد إاحدى روافد الجماعات
المحلية في تحقيق التنمية».
وفي نفسس السصياق ،أالح والي سصكيكدة «على
ضصرورة العمل الجواري من خÓل دعم قوافل
التحسصيسس التي انطلقت على مسصتوى الولية،

مشصيرا «إالى أان التحسصيسس بأاهمية المشصاركة
في النتخاب يعد الهدف المشصترك والمهم
بالنسصبة لجميع القائمين على التحضصيرات بما
فيها المجتمع المدني الذي يعد شصريكا فعال
ف-ي ت-حسص-يسس ال-م-واط-ن ب-أاه-م-ي-ة ال-ت-وج-ه إالى
صصناديق القتراع لختيار ممثليه يوم  23من
الشصهر الجاري».
كما دعا المسصؤوول األول على الولية« ،إالى
ضص -رورة ت -ق -رب ال -مسص -ؤوول -ي -ن م -ن ال-م-واط-ن،
وتسصهيل حصصوله على كل ما يلزمه لتمكينه
فعليا من ضصمان حقه في التصصويت واختيار
ممثليه على مسصتوى المجالسس الشصعبية».

سسكيكدة :خالد ألعيفة

بن يونسس من تيارت:

العتماد على القطاع اÿاصس للخروج من األزمة القتصشادية
وأاوضصح بن يونسس في تجمع شصعبي نشصطه بدار الثقافة
«علي معاشصي» في إاطار الحملة النتخابية لمحليات 23
نوفمبر أان «حل األزمة في الجزائر يكمن في اإلعتماد
على المؤوسصسصات القتصصادية التابعة للقطاع الخاصس ومن
المسصتحيل أان يتطور القتصصاد في ظل هيمنة القطاع
ال -ع -ام» وذلك ف -ي إاط -ار إاصص Ó-ح-ات اق-تصص-ادي-ة ع-م-ي-ق-ة
وجذرية خارج العتماد على البترول .وأاضصاف أان حل
األزمة مرتبط أايضصا «بالتخلي على الشصتراكية التي لم
ت -ن -ج -ح ف-ي أاي ب-ل-د أاخ-ر وال-ت-وج-ه ن-ح-و اق-تصص-اد السص-وق
وال-ن-ظ-ام ال-رأاسص-م-ال-ي» ،م-ع-ت-ب-را أان «ال-وضص-ع الق-تصصادي
مقلق حيث أان الجزائر فقدت  ٪60من مداخيلها خاصصة
أانها تعتمد على سصياسصة اجتماعية مرتكزة على مجانية
التعليم والعÓج وعلى دعم المواد الغذائية وهو ما يجب
ال -ت -خ -ل -ي ع-ل-ي-ه وال-ت-وج-ه ن-ح-و دع-م ال-ع-ائÓ-ت ال-م-ع-وزة

مباشصرة» .ودعا نفسس المتحدث إالى خلق «مجتمع عمل»
ل -ت -ج -اوز ال -ع-ج-ز ف-ي ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ف-ي م-ج-الت ال-ب-ن-اء
واألشصغال العمومية والفÓحة في الوقت الذي يعاني فيه
المجتمع من مشصكل البطالة ،قائ« Óل بد من اسصترجاع
قيمة العمل لتطوير القتصصاد الوطني» .كما أاكد على
ضصرورة منح صصÓحيات أاكثر لرؤوسصاء البلديات و»فتح
ال -م -ن -افسص -ة ب-ي-ن رؤوسص-اء ال-ب-ل-دي-ات ل-خ-ل-ق ال-ث-روة وج-لب
المسصتثمرين ومنحهم السصلطة في المجال القتصصادي
ل-ي-ك-ون-وا م-ح-رك-ا لÓ-ق-تصص-اد ال-وط-ن-ي» .وأاب-رز عمارة بن
يونسس أانه «يجب خلق توازن السصلطات على المسصتوى
ال -م-ح-ل-ي وإاع-ط-اء األول-وي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب ل-تسص-ي-ي-ر الشص-ؤوون
ال -م -ح -ل -ي -ة ل -ل -ب -ل -دي-ة وال-ولي-ة ف-ي ظ-ل اح-ت-رام اإلدارة»
وت -جسص -ي -د ذلك م -ن خ Ó-ل «ق -ان -ون -ي ال -ب -ل-دي-ة وال-ولي-ة
الجديدين اللذين يجب أان يكونا ديمقراطيين» على حد
ت -ع -ب-ي-ره .وذك-ر رئ-يسس ال-ح-رك-ة الشص-ع-ب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة أان
الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة «ت-ع-ب-ر ع-ن ال-ع-م-ق الشص-ع-ب-ي وهي
ال-م-ق-ي-اسس ال-ح-ق-ي-ق-ي لخ-ت-ي-ار الشص-عب والديمقراطية «،
معتبرا النتخابات المحلية «أاهم من التشصريعيات ذلك أان
المجالسس الشصعبية البلدية والولئية لها اتصصال مباشصر
ب -ال -م -واط -ن وه -ي ال -ت -ي تسص -ي -ر شص-ؤوون-ه» .وأاشص-ار ال-ى أان

«الحرية التامة أاعطيت للمكاتب الولئية للحركة الشصعبية
ال -ج-زائ-ري-ة لخ-ت-ي-ار ال-م-رشص-ح-ي-ن األك-ث-ر شص-ع-ب-ي-ة وذوي
السص -م -ع -ة وال -مصص -داق -ي-ة وب-ه-ذا ف-إان ال-ح-رك-ة سص-ت-ح-دث
المفاجأاة يوم  23نوفمبر بحصصد أاكبر عدد من األصصوات»
داعيا الشصعب الجزائري للخروج إالى التصصويت بقوة.
وحسصب ن -فسس ال -م -ت -ح-دث ف-إان-ه «م-ن ال-م-ح-ي-ر أان ت-ق-ول
أاحزاب مشصاركة في النتخابات إان هناك تزوير» مرجعا
خوف هذه األحزاب من التزوير إالى» قلة إامكانياتها
البشصرية لمراقبة الصصناديق» داعيا مناضصلي حزبه إالى
م-راق-ب-ة الصص-ن-ادي-ق ألن-ه «ب-ال-م-راق-ب-ة يسص-ت-ح-ي-ل أان يكون
هناك تزوير».

بن سسا ⁄من اŸدية:

اقÎاع  23نوفم Èيجب أان يكون بداية لتنمية حقيقية

قال رئيسس حزب التجديد الجزائري ،كمال بن سصالم،
أامسس ،بالمدية ،إان محليات  23نوفمبر يجب أان تكون
بداية «لتنمية جوارية محلية حقيقة».
وأاوضصح بن سصالم خÓل تجمع شصعبي نشصطه في إاطار
ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-م-ح-ل-ي-ات ال-م-ق-بلة بثلث دواوير

السشتثمار ا◊قيقي يكون ‘ الطاقات اŸتجددة
دع -ا رئ -يسس ا÷ب -ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
م - -وسس - -ى ت - -وات - -ي ،أامسس ال- -ثÓ- -ث- -اء ،ب- -أادرار ،إا¤
ضسرورة التوجه نحو اسستثمار «حقيقي» ‘ ›ال
ال - -ط - -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة.وأاوضس- -ح ت- -وات- -ي خÓ- -ل
’فراح»
ت-نشس-ي-ط-ه Œم-ع-ا شس-ع-ب-يا بقاعة سسينما «ا أ
ب -ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة ‘ إاط -ار ال -ي -وم ال -ع -اشس -ر م -ن
›ريات ا◊ملة ا’نتخابية Ùليات  23نوفمÈ
أان -ه «ي-ن-ب-غ-ي ال-ت-وج-ه ن-ح-و اسس-ت-ث-م-ار ح-ق-ي-ق-ي ‘
›ال ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة ‘ ه-ذه ال-و’ي-ة ال-ت-ي
ت -ت -وف -ر ع -ل -ى ق -درات ه -ائ -ل -ة ‘ ه -ذا ال -ن-وع م-ن
ال-ط-اق-ات ال-ن-ظ-ي-ف-ة» ،ال-ت-ي ت-ع-د ب-دي Óللطاقات
التقليدية ورافدا تنمويا حقيقيا لهذه اŸنطقة
التي تتوفر على آافاق واعدة ‘ هذا اÛال Ãا
يخدم التنمية اÙلية وازدهارها.
وحث رئيسس الجبهة الوطنية الجزائرية في تدخله أامام
جمع من مناضصلي حزبه في هذه الولية على «الدفاع عن
حقهم المشصروع في التنمية المحلية».
وأاشصار أان حزبه يناضصل من أاجل تمكين رئيسس المجلسس
الشصعبي البلدي من ممارسصة صصÓحياته المخولة له دون
«أاي ضصغط « من «أاي جهة كانت» بل كما أاضصاف»وفق
إارادة الشصعب وسصلطة القانون».و
ذكر تواتي بالمناسصبة أان تشصكيلته السصياسصية تصصل ألول

مرة في تاريخها ألبعد نقطة حدودية بهذه الولية وهي
برج باجي مختار مما يعكسس حسصبه »الثقة التي يتحلى
بها الحزب في أاوسصاط سصكان المنطقة والجنوب عموما»
وحث في ختام تدخله المترشصحين لÓنتخابات المحلية
ال-م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى أان ي-ك-ون-وا أاق-رب إال-ى ه-م-وم ال-م-واط-ن-ين
والسصتماتة في الدفاع عن حقوق «المغبونين من أابناء
الشص -عب» وت -ك -ريسس م -ب-ادئ ال-ح-زب ف-ي ت-جسص-ي-د ال-ع-دل
والعدالة والمسصاواة والسصتثمار في اإلنسصان.

«النتخابات اÙلية اŸقبلة منعرج هام ‘ تاريخ البÓد»

ضشرورة تطبيق تعليمات الداخلية إل‚اح اŸوعد النتخابي

دع -ا رئ -يسس ا◊رك -ة الشس -ع -ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
ع -م -ارة ب -ن ي -ونسس ،أامسسÃ ،دي -ن -ة ت -ي -ارت ،إا¤
«ال-ت-خ-ل-ي ع-ن ه-ي-م-ن-ة ال-ق-ط-اع ال-ع-ام وا’ع-تماد
’زم -ة
ع- -ل- -ى ال- -ق- -ط- -اع اÿاصس ل- -ل- -خ- -روج م- -ن ا أ
ا’قتصسادية ‘ ا÷زائر».

تواتي من أادرار

1٧٤85

ولد عباسس من جيجل

وا‹ سسكيكدة يشسدد:

أاك -د ح -ج -ري درف -وف وال -ي سص -ك -ي-ك-دة ،ع-ل-ى
أاهمية العمل الجواري والتحسصيسصي والتقرب
من المواطن لتمكنيه من اختيار ممثليه ،جاء
ذلك خÓل اجتماع بمقر الديوان في إاطار
ال-ت-حضص-ي-رات ال-خ-اصص-ة ب-الن-ت-خابات المحلية
الخاصصة بالمجالسس الشصعبية البلدية والولئية
يوم  23نوفمبر الجاري ،على مسصتوى قاعة
الجتماعات ،بمقر الديوان وبحضصور رؤوسصاء
الدوائر ومسصؤوولي الجهاز التنفيذي المعنيين
بالتحضصير للعملية النتخابية ،وشصدد الوالي
ف -ي ه -ذا اإلط -ار ع -ل -ى ضص -رورة السص -ه-ر ع-ل-ى
توفير كل ما يلزم من إامكانيات مادية وبشصرية
ل -ل -ق -ائ -م -ي -ن ع -ل -ى ال -ت -حضص-ي-ر ل-ه-ذا ال-م-وع-د
الن -ت-خ-اب-ي ال-ه-ام.وب-ال-ن-ظ-ر إال-ى أاه-م-ي-ة ه-ذا
الموعد النتخابي أاكد حجري درفوف «على
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(جنوب شصرق المدية) أان المجالسس المسصتقبلية التي
سص -ت -ن -ب -ث -ق ع -ن ه-ذه السص-ت-ح-ق-اق-ات «ي-جب أان ت-ع-ط-ي
األولوية للتنمية الجوارية» ،مؤوكدا أان «مسصتقبل مناطقنا
مرتبط بقدرات المنتخبين في تجسصيد مبدأا الجوارية
ميدانيا».
وأاضصاف أان الناخبين سصتكون لديهم الفرصصة لختيار
الرجال والنسصاء الذين يعتبرونهم قادرين على إاعادة
إانعاشس البÓد من خÓل تجسصيد مشصاريعهم ونشصاطاتهم
الجوارية التي لها تأاثير مباشصر على الظروف المعيشصية
للمواطن ،مشصيرا إالى أان الفوارق المسصجلة في بعضس
ال-م-ن-اط-ق سص-ب-ب-ه-ا «غ-ي-اب ه-ذه ال-رؤوي-ة ع-ن-د المنتخبين

الذين تعاقبوا على المجالسس المحلية».
وأاشص -اد رئ -يسس ح -زب ال -ت -ج -دي -د ال -ج-زائ-ري ب-ال-ج-ه-ود
ال -م -ب -ذول -ة م -ن ط-رف السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ف-ي إاط-ار
مختلف البرامج التنموية قائ Óإان «الدولة لم تقصصر
على المسصتوى المالي ولكنه إاذا وجدت نقائصس فإان
الخطأا يعود للذين سصيروا هذه المجالسس».
وحسصب ب -ن سص -ال -م ف -إان «م -ج -السص -ن -ا ت -ح-ت-اج ل-ك-ف-اءات
ومسص-ي-ري-ن ق-ادري-ن ع-ل-ى ت-رج-م-ة ت-ط-ل-ع-ات ال-م-واطنين
م-ي-دان-ي-ا» ،م-ؤوك-دا أان تشص-ك-ي-ل-ة ح-زب-ه سص-طرت برنامجا
للتكوين سصيسصتفيد منه منتخبو الحزب لدى تسصلمهم
مهامهم.

’م Úال -ع -ام ◊زب ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
أاك -د ا أ
الوطني ،جمال ولد عباسس ،أامسس ،بجيجل ،أان
«ا’نتخابات اÙلية اŸقبلة تشسكل منعرجا هاما
‘ تاريخ البÓد».

ولدى تنشصيطه تجمعا شصعبيا بالحي اإلداري بذات
ال -م -دي -ن -ة ف -ي إاط-ار ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ت-حسص-ب-ا
لتجديد المجالسس الشصعبية البلدية والولئية في 23
نوفمبر الجاري ،دعا ولد عباسس إالى «تسصخير جميع
الطاقات» من أاجل إانجاح هذا الموعد النتخابي.
وأامام جمع من مناضصلي الحزب والمتعاطفين معه،
اعتبر األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
أان «البلدية تشصكل قاعدة الدولة» ،حاثا مترشصحي
تشص-ك-ي-ل-ت-ه السص-ي-اسص-ي-ة ع-ل-ى «اإلصص-غ-اء ل-لمواطنين»
وتفادي «تقديم وعود ل يمكن تحقيقها».
وبعد أان ذكر بمكاسصب ولية جيجل منذ  1999و
«التطور اإليجابي» الذي شصهدته في عدة ميادين،
دعا ولد عباسس مترشصحي حزب جبهة التحرير
الوطني لÓسصتحقاق النتخابي المقبل إالى إاعطاء
األولوية لمكاسصب برنامج رئيسس الجمهورية ،عبد

ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ف-ي ق-ط-اع-ات السصكن والتربية
والموارد المائية على وجه الخصصوصس.
ويسصجل حزب جبهة التحرير الوطني بولية جيجل
حضصوره عبر البلديات  28للولية وقائمة للمجلسس
الشصعبي الولئي تحسصبا لÓنتخابات المحلية.

غول من ا÷لفة

اÛالسس البلدية يجب أان تكون ‘ خدمة التنمية

راف -ع رئ -يسس ح -زب Œم -ع أام -ل ا÷زائ-ر (ت-اج)
عمار غول ،أامسس ،با÷لفة ،برنامج تشسكيلته
السسياسسية التي تسسعى إا–« ¤قيق ›السس بلدية
ت -ك -ون ‘ خ -دم -ة ال -ت -ن -م -ي -ة وتسس -اه-م ‘ –ريك
عجلة ا’سستثمار».
وق-ال غ-ول ل-دى ت-نشص-ي-ط-ه ل-ت-ج-م-ع شص-ع-ب-ي غ-ف-ي-ر ب-قاعة
السصينما بمدينة حاسصي بحبح ( 50كلم شصمال الجلفة) في
إاطار مجريات الحملة النتخابية للمحليات المقبلة ،إان
«حزبه يطمح إلعطاء صصÓحيات أاوسصع لرئيسس البلدية
في حدود القانون ليتحرر ويكون هذا المنتخب مسصيرا ل
تابعا ألي جهة أاو طرف كان ويكون بذلك في خدمة
الصصالح العام ويعمل على تحريك ديناميكية السصتثمار».
وأاوضصح رئيسس حزب تاج أان تشصكيلته السصياسصية ترى أان
«المجالسس البلدية يجب أان تراعي حاجيات وأاولويات
ال -م -واط -ن -ي -ن وال -ع -م -ل ع -ل -ى ح -ل ال -مشص -اك -ل وال -ت-ك-ف-ل
ب -النشص -غ-الت» ،م-ب-رزا أان ح-زب-ه ي-رف-ع شص-ع-ار «ال-ت-ن-م-ي-ة
المحلية أاولويتنا».
وتضص-م-ن ال-خ-ط-اب السص-ي-اسص-ي ل-رئ-يسس ح-زب ت-ج-مع أامل
الجزائر رسصائل سصياسصية لكل من وزارتي التربية الوطنية
والصص-ح-ة وإاصصÓ-ح ال-مسص-تشص-ف-ي-ات م-ن أاج-ل ف-ت-ح ق-ن-وات
الحوار مع الشصركاء الجتماعيين ،مشصيرا إالى أان»هذا
الظرف بالذات الذي تمر به البÓد من صصعوبات مالية

غويني من خنشسلة:

واقتصصادية وفترة انتخابات وأاخطار أاخرى تسصتهدف
أامنها واسصتقرارها يجلعنا نطلب من الوزارتين فتح كل
قنوات الحوار والتعاون مع كل الشصركاء الجتماعيين
ونقابيي القطاعين».
واختتم غول كلمته بدعوة المواطنين للمشصاركة بقوة في
النتخابات المحلية ،مشصيرا إالى أان تشصكيلته السصياسصية
اخ-ت-ارت ل-ه-م ك-ف-اءات ورج-ال ن-زه-اء ي-م-ث-ل-ون-ه-م أاحسص-ن
تمثيل في المجالسس المحلية ويقدمون إاضصافة في خدمة
المواطن.

على الششباب عدم ا÷لوسس
‘ اŸقاعد اÿلفية
دعا رئيسس حركة اإلصصÓح الوطني فيÓلي غويني،
أامسس ،بخنشصلة ،الشصباب للتصصويت بكثافة وعدم التأاخر
عن السصتحقاق النتخابي المقبل لما يمثله من أاهمية
 كما قال -بالنسصبة للجماعات المحلية .ووجه غوينيخÓل تنشصيطه بقاعة السصينيماتيك بهذه المدينة
ي -ن -درج ف-ي إاط-ار ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-م-ح-ل-ي-ات 23
نوفمبر أامام حضصور متواضصع نداء للشصباب دعاهم فيه
إالى «عدم الجلوسس في المقاعد الخلفية والكتفاء
بدور المÓحظ والنتقاد عن بعد» حسصب قوله.
وحث رئيسس حركة اإلصصÓح الوطني الذي يقدم حزبه
ب -ولي -ة خ-نشص-ل-ة ق-ائ-م-ت-ي-ن واح-دة ل-ل-م-ج-لسس الشص-ع-ب-ي
ال -ولئ-ي وأاخ-رى ل-ل-م-ج-لسس الشص-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة ال-رم-ي-ل-ة
المواطنين على إانجاح السصتحقاق النتخابي المقبل
وذلك من خÓل  -كما قال -دفع عجلة التصصحيح
ب -أاصص -وات-ه-م وأان «يسص-ت-ق-ي-ل-وا م-ن ال-ع-ال-م الف-ت-راضص-ي»
و»يعيشصوا واقعهم ويعملوا على إايصصال أاهل الثقة من
ال-م-رشص-ح-ي-ن إال-ى ال-م-ج-السس ال-م-ن-ت-خ-ب-ة ل-تمكينهم من

معالجة مختلف الختÓلت» .ورافع غويني كذلك من
أاجل أان «تتحول قناعات الشصباب نحو التغيير والوعي
ب -أاه -م -ي -ة الصص-وت» واإلق-ب-ال ع-ل-ى صص-ن-ادي-ق الق-ت-راع
واختيار األصصلح من المرشصحين على حد تعبيره.
ق -ب -ل ذلك اع -ت-ب-ر رئ-يسس ح-رك-ة اإلصصÓ-ح ال-وط-ن-ي أان
ال -ح -م -ل -ة الن -ت -خ-اب-ي-ة يسص-وده-ا «ن-وع م-ن ال-رك-ود وأان
التفاعل معها ل يزال دون المسصتوى المطلوب» ،مشصيرا
إالى أان العزوف الذي يطبع  -حسصبه  -التجمعات
والعمل الجواري «ل يخدم العملية النتخابية والواجب
هو التصصويت إلحداث التغيير».

الدبلومـاسسي
لربعاء  ٠٨نوفمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٩صسفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٨٥
ا أ

ل السسياسسي
‘ انتظار ا◊ ّ

ا◊رب السسورية
تقÎب من نهايتها
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ا÷يشش الوطني الشسعبي ‚ح
‘ احتواء الظاهرة اإلرهابية
الدكتور سسليمان اعراج لـ «الشسعب»:

ا÷زائ ـر تتبنى مق ـ ـ ـاربة وقـائية
واسستباقية Ÿواجهة الدموي ـÚ
الغرب وجد ‘ التجرب ـ ـة
ا÷زائرية ا◊ ّل الوحي ـد
و العقـ ـ ÊÓإلق ـ ـرار الأمن

لفريقي
‘ دراسسة للمركز ا أ
للدراسسات السسÎاتيجية

ما ه ـو تأاث Òانحسس ـ ـ ـ ـار
«داعشش» على ا÷ماعات
اإلرهابية ‘ أافريقي ـ ـا؟
كلمة العدد

صسفقة دنيئة
فضسيلة دفوسس
قبل نحو  ٤٢عاما ،أعطى أŸلك أŸغربي ألرأحل
«أ◊سس - -ن أل - -ث - -ا »Êإأشس - -ارة أن- -طÓ- -ق مسسÒة أل- -ع- -ار
أإلحتÓلية ،قصسد مّد نفوذه إأ ¤أإلقليم أل ّصسحرأوي
وضسّمه عنوة ضساربا عرضض أ◊ائط بلوأئح وقرأرأت
أأل· أŸت - -ح- -دة أل- -ت- -ي ك- -انت ول زألت ت- -ؤوك- -د ب- -أان
أألرأضسي أل ّصسحرأوية تدخل ضسمن أألقاليم أŸعنية
بتصسفية أإلسستعمار وتقرير أŸصس.Ò

لقد سسارع أŸلك ألرأحل إأ ¤حشسد هذه أŸسسÒة
ألتي شسارك فيها نحو  ٣٥٠ألف مغربي وسسفرأء من
ب-عضض أل-دول أل-ع-رب-ي-ة إلح-ك-ام ق-بضس-ت-ه ع-ل-ى ألق-ليم
ألصسحرأوي قبل أن يفلت منه بعد أن قّررت أسسبانيا
ألنسسحاب منه وأضسعة نقطة ألنهاية لحتÓل دأم ٩٢
عاما.
‘ ألوأقع وإأذأ كنّا نسستذكر هذه أŸسسÒة أŸشسؤوومة
أليوم ،فلكي نؤوكد بأان فصسول أŸأاسساة ألتي يعيشسها
أل ّصسحرأويون  ⁄يصسنعها أŸغرب لوحده ،بل شساركه
فيها أŸسستعمر ألسسبا ،Êفهذأ أألخ Òورغم أّنه كان
ينوي فع Óأÿروج من ألصسحرأء ألغربية ،وأجرى
إأحصس -اء لسس -ك -ان -ه-ا ب-ه-دف ت-ن-ظ-ي-م أسس-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر
أŸصس ،Òفإانه سسرعان ما ترأجع عن موقفه بصسفة
جذرية ليزّكي ألحتÓل أŸغربي ويباركه.
Ÿا رأت أن أŸغرب وضسعها -
إأسسبانيا أإلسستعماريةّ ،

بزحفه نحو أ÷نوب  -أمام أألمر ألوأقع ،فضسّلت أن
ل تغادر فارغة أليدين ،فقّررت أن تبيعه «حقوق
ألحتÓل» وقبضست ألثمن من خÓل أتفاقية مدريد
وما منحته لها من أمتيازأت ومصسالح ‘ أŸنطقة.
ألصسفقة ألتي تنازلت Ãوجبها إأسسبانيا عّما ل “لك
Ÿن ل يسستحق ،أتخذت طابعا قانونيا ّ Œسسد ‘
أت -ف -اق -ي -ة م -دري -د أل -ثÓ-ث-ي-ة أل-ت-ي وّق-عت م-ن ط-رف
أŸغرب وإأسسبانيا وموريتانيا ‘  ١٤نوفم ١٩٧٥ Èأي
بعد أسسبوع فقط من مسسÒة ألعار.
أإلتفاقية ألّلصسوصسية كما سسّماها أل ّصسحرأويون ،ألتي
“ت بإايعاز من فرنسسا وتأاييد من أمريكا -ألتي كانت
ّ
لها مطالب أحتÓلية هي أألخرى -تضسّمنت ألثمن
ألذي قبضسته مدريد مقابل بيعها ألصسحرأء ألغربية،
وهو أسستفادتها من  ٪٣٥من مناجم ألفوسسفات ‘
منجم بوكرأع ،وبقاء أسسطول صسيدها ألبحري ‘

أŸي -اه أإلق -ل -ي-م-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة ،وضس-م-ان ق-اع-دتÚ
عسس -ك -ري -ت Úل -ه -ا ق-ب-ال-ة ج-زر أل-ك-ن-اري ،إأضس-اف-ة إأ¤
مصسالح أخرى.
إأسس-ب-ان-ي-ا إأذن ت-ت-حّ-م-ل وزر م-ا ي-ك-اب-ده ألّصس-ح-رأويون
وعلى عاتقها ،مسسؤوولية تاريخية وأخÓقية تسستدعي
حح هذه أÿطيئة بل هذه أ÷رÁة.
موقفا يصس ّ
أل ّ-ت -اري -خ ك-م-ا ن-رى يسسّ-ج-ل ب Úسس-ط-وره أن إأسس-ب-ان-ي-ا
ق ّسسمت ألصسحرأء ألغربية وكأانها كعكة وسسلمتها على
ط -ب -ق م -ن ذهب ل -ل -م -غ -رب ،ل-ك-ن-ه يسسّ-ج-ل أيضس-ا ب-أان
إأتفاقية مدريد ل “لك ألشسرعية ‘ ألقانون ألدو‹
“اما مثل ألحتÓل أŸغربي ،ألن أأل· أŸتحدة ل
تعÎف أإ ¤حّد أليوم سسوى بإاسسبانيا كقّوة أسستعمارية
Óقليم ،وباŸغرب كقّوة غازية ،وبالصسحرأء
مديرة ل إ
أل-غ-رب-ي-ة ك-أارضض ﬁت-ل-ة ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ي-ه-ا م-ب-دأ تقرير
أŸصس.Ò

12 - 13_Mise en page 1 07/11/17 18:53 Page1

12

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

لربعاء  0٨نوفمبر  201٧م الموافق لـ  1٩صسفر  143٩هـ العدد 1٧4٨5
اأ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

ا÷زائر تتبنى مقاربة وقائية
واسستباقية Ÿواجهة الدمويÚ

الدكتور سسليمان
اعراج لـ«الشسعب»:

الغرب وجد ‘ التجربة ا÷زائرية
لمن
لقرار ا أ
ل الوحيد و العق ÊÓإ
ا◊ ّ

عاد الدكتور سسليمان أاعراج ‘ حواره مع «الشسعب» ا ¤الجتماع القليمي الول للمنتدى العاŸي Ÿكافحة الرهاب ،ولجتماع الفريبول اŸنعقدين مؤوخرا با÷زائر ،ليؤوكد بأان التحالف
لرهاب بات Áثّل –ّديا كبÒا أامام صسيانة أامن اÛتمع الدو‹ ،وشسّدد على أاهمية التعاون القليمي Ÿواجهة الظاهرت Úوالعمل على Œفيف منابع “ويلهما.
الوظيفي ب Úا÷رÁة اŸنظمة وا إ
حوار  :نور الدين لعراجي
واسس -ت -غ ّ-ل اŸن -اسس -ب -ة ل -ي-ق-ف ع-ن-د ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي
اكتسسبتها ا÷زائر ‘ مكافحة الرهاب ،واسستفادة
العا ⁄منها ،خاصسة واأنها تقوم على مبادئ اأسساسسية
ت -بث اأن -ه -ا ضس -روري -ة Ùارب-ة ال-دم-وي Úك-ت-ج-رË
ال -ف -دي-ة واق-رار اŸصس-ا◊ة واإدم-اج ال-ت-ائ-ب ،Úك-م-ا
عّرج على النتصسارات الهامة التي حققها ا÷يشس
الوطني الشسعبي ‘ مواجهة الرهابي ،Úواأثنى على
السسياسسة اÿارجية التي مّكنت ا÷زائر من اأن
تصسبح فاع Óدوليا وليسس اإقليميا فقط.
و اخ -ت -ت -م اأع -راج ح -واره ب -ال-وق-وف ع-ن-د م-وضس-وع
ح ّسس - -اسس وخ - -ط ،Òوه - -و السس- -ت- -ع- -م- -ال اÿاط- -ئ
ل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات العÓ-م والتصس-ال ال-ت-ي اأصس-ب-حت
سس Ó-ح -ا ذو ح -دي -ن ،ح -يث يسس -ت -غ -ل -ه -ا ال -دم-وي-ون
Ÿم-ارسس-ة اره-اب-ه-م ،ونصس-ح بÎب-ي-ة اتصس-ال-ي-ة ت-عّ-لم
اأب- -ن- -اءن- -ا ال- -ط -رق الصس -ح -ي -ح -ة لسس -ت -ع -م -ال ه -ذه
التكنولوجيات.
اح -تضس -نت ا÷زائ -ر م -وؤخ -را الج -ت -م-اع
القليمي الأول للمنتدى العاŸي Ÿكافحة
الإرهاب ‘ افريقيا غرب الصسحراء والذي
تخّلله اجتماع الفريبول ،ماهي قراءتك
ل -ل -ح -دث ،Úوم -ا م-غ-زى اح-تضس-ان ا÷زائ-ر
لهما؟
ان ال -ت -ح -ال -ف ال-وظ-ي-ف-ي ب Úا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة
والرهاب ضسمن معادلة «ا◊ماية مقابل التمويل
«تشس-ك-ل –دي-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا اأم-ام مسس-األ-ة صس-ي-ان-ة امن
اÛت -م -ع ال -دو‹ ،ضس-م-ن ذلك ي-ب Úال-ل-ق-اءي-ن م-ن
خ Ó-ل ا◊ديث ع -ن اŸن -ت -دى ال -ع -اŸي Ÿك-اف-ح-ة
الرهاب الذي تاأسسسس ‘  ،2011ومنظمة افريبول
ال - -ت- -ي ت- -اأسسسست ‘  ،2015اه -م -ي -ة ت-ف-ع-ي-ل ا◊وار
وتبادل وجهات النظر بﬂ Úتلف الفواعل الدولية
باعتبارها مدخل مهّم يدّعم بلوغ مسستوى الفهم
ال- -دو‹ اŸشسÎك ÿل -ف -ي -ات وواق -ع ال -ت -ه -دي -دات
الرهابية وظاهرة ا÷رÁة اŸنظمة ،كما يعكسس
اللقاءان اأهمية التعاون القليمي والدو‹ كمنطق
م-كّ-م-ل ل-ت-وج-ه ع-اŸي يسس-ع-ى ن-ح-و Œف-ي-ف م-نابع
“وي- -ل الره- -اب ،وال- -ذي ي -ب -داأ ع Èم -ا Áك -ن ان
ت -ق -دم -ه م -ن -ظ -م -ة اف -ري -ب-ول م-ن تسس-ه-ي-ل ل-ت-ب-ادل
اŸع- -ل- -وم -ات ح -ول نشس -اط ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ‘
افريقيا وما اقÎن بالنشساط الرهابي ،كما “ثل
هذه اŸسساعي ارادة اÛتمع الدو‹ ‘ الوصسول
ا ¤حلول فعلية ،واÿروج بتصسّور ومقاربة تتعدى
مسس -األ -ة ب -ن -اء م -ن -ظ -وم -ة دف -اع ا ¤ب -ل -وغ مسس -ت-وى
التاأسسيسس لآليات وقائية Œنب اŸنطقة واÛتمع
الدو‹ خطر تفاقم ظاهرة التطرف العنيف.
وبالنسسبة لرمزية اللقاءين ،ل شسك فيه ان لهما
اهمية كÈى للجزائر من ناحية اŸسساهمة ‘
توسسيع دوائر حركتها ‘ اطار السسياسسة اÿارجية
خصسوصسا ‘ اإطار اŸوؤسسسسات واŸنظمات الدولية،
على اعتبار ان الأمر يوؤسسسس لدور ا÷زائر ‘ ان
ت-ك-ون ف-اع Ó-دول-ي-ا رئ-يسس-ي-ا ول-يسس اق-ل-ي-م-ي-ا ف-قط
يسساهم بصسفة مباشسرة ‘ وضسع تصسور شسامل وناجع
وتقد Ëحلول عملية ‘ اإطار مواجهة الرهاب
وا÷رÁة اŸنظمة.
كما ان اللقاءين يرتبطان ÃوضسوعÁ Úكن من
خÓلهما التعريف بالروؤية ا÷زائرية فيما تعلق
Ãع - -ا÷ة ت - -ف - -اق - -م ظ - -اه- -رة الره- -اب وا÷رÁة
اŸن -ظ-م-ة ان-طÓ-ق-ا م-ن خصس-ائصس ال-ظ-اه-رت‘ Ú
اŸنطقة Ãا يجعل اŸفهوم الدو‹ للتعاطي مع
الظاهرت Úينطبق مع واقع التهديد ‘ منطقة
السس -اح -ل الف -ري -ق -ي ،ه -ذا زي-ادة ع-ل-ى ان ا◊دث
يعكسس ‚اح ا÷هود ا÷زائرية ‘ اطار ال–اد
الفريقي وحتى ‘ اطار التكيف مع ما يفرضسه
ال -واق -ع ال -دو‹ م -ن –دي -اتÃ ،ا ي-ت-ي-ح ل-ل-ج-زائ-ر
ا◊ضسور بفاعلية واŸسسايرة والتكيف الفعلي مع
واقع العوŸة.
ثّمن منسسق كاتب الدولة المريكي اŸكلف
Ãك - -اف - -ح - -ة الره - -ابŒ ،رب - -ة ا÷زائ - -ر ‘
ﬁارب-ة ال-دم-وّي ،Ú-داع-ي-ا ا ¤ت-ق-اسس-م-ه-ا مع
الدول الأخرى ،ما تعليقكم؟
–ظى ا÷زائر اليوم باحÎام اÛموعة الدولية،
من خÓل Œربتها ‘ مكافحة الرهاب ودورها ‘

لرهابية
ا÷يشش الوطني الشسعبي ‚ح ‘ احتواء الظاهرة ا إ
صسناعة السسÓم باŸنطقة ،فا÷زائر انتقلت من
مسس- -ت- -وى ا◊رب ع- -ل -ى الره -اب ا ¤ا◊رب ضس -د
الرهاب ضسمن مقاربة وقائية واسستباقية Ÿواجهة
ال -ت -ه -دي -دات اŸت -ف-اق-م-ة ،ل-ذلك Áك-ن ال-ق-ول ان
ا÷زائ- -ر وضس- -م- -ن تصس- -وره -ا الشس -ام -ل Ÿك -اف -ح -ة
الرهاب قد انتقلت من ا÷يل الأول ا ¤ا÷يل
الثا Êمن اآليات مكافحة الرهاب ،ع Èا◊ديث
ع-ن اج-راءات م-ك-اف-ح-ة ال-ت-طّ-رف ك-خ-ط-وة وقائية
وذلك لع -ت -ب -ار ال -ت -ط -رف ث -م -رة ل-ل-ت-عصسب وسس-بب
اسساسسي ‘ ‡ارسسة العنف.

العمل اŸيداÊ

اŸسسوؤول الأمريكي اأضساف اأن بÓده تعلّمت
ك - -ثÒا م - -ن Œرب - -ة ا÷زائ - -ر ‘ م - -ك- -اف- -ح- -ة
الرهاب كيف ذلك؟
مسساهمة ا÷زائر ‘ مكافحة الرهاب واضسحة،
ويعكسسها اك ÌاŸقÎح الأ‡ي اŸتعلق بتجرË
دفع الفدية والذي اعتمد كمدخل دو‹ لتجفيف
منابع “ويل الرهاب ،هذا اضسافة ا ¤اأن Œربة
ا÷زائر ‘ مكافحة الرهاب والتي اعتمدت فيها
على العمل اŸيدا Êالذي ‚ح فيه ا÷يشس الوطني
الشسعبي ،دعّمه ايضسا اŸدخل القانو Êالذي تّوج
ب -ق-ان-ون اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ةÃ ،ا ي-ع-كسس اع-ت-م-اد
ا÷زائر على اسسÎاتيجية شساملة ومتكاملة قامت
على اسستمرارية العمل اŸيدا Êللجيشس الوطني
الشسعبي ويقابله او يوازيه عمل قانو Êواجتماعي
يهدف ا ¤ادماج التائب ÚواŸغرر بهم واعادة بناء
ال- -ل- -ح- -م- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة وراأب الصس- -دع ع Èق -ان -ون
اŸصسا◊ة الوطنية.
اأبدت اأوروبا رغبتها ‘ السستفادة من روؤية
ا÷زائ-ر ف-ي-م-ا ي-خ ّصش Œف-ي-ف م-ن-اب-ع “وي-ل
الرهاب وعودة الدمويÚ؟
امر طبيعي ان تبدي اوروبا رغبتها ‘ السستفادة
من الروؤية ا÷زائرية بعد ان اثبتت للمجموعة
ال-دول-ي-ة ع-قÓ-ن-ي-ت-ه-ا ورشسادة توجهها ،خصسوصسا
وان ا÷زائ -ر ل -ق -يت صس -ع -وب-ات ك-ثÒة م-ع ب-عضس
ال- -دول الوروب- -ي -ة ال -ت -ي  ⁄ت -رضس -خ و ⁄ت -ل -ت -زم
ÃقÎح Œر Ëدفع الفدية حتى بعد الإقرار
الأ‡ي لذلك ،كما ان تصساعد خطر التهديدات
الره- -اب -ي -ة ‘ اوروب -ا اأصس -ب -حت مسس -األ -ة Œع -ل
اوروب -ا ‘ ح -اج -ة م -اسس -ة ل-ل-ت-ع-ل-م م-ن ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائرية ،خصسوصسا وان التهديدات الرهابية
اضس-حت تشس-ك-ل خ-ط-را ف-ع-ل-ي-ا ع-ل-ى اسس-ت-م-رارية
التعاون والتكامل الوروبي ،وهو ما يوضسحه اأكÌ
تنامي النزعات النفصسالية داخل اوروبا ،وهو
الأم -ر ال -ذي ي -ج -ع -ل -ه-ا م-ط-ال-ب-ة ال-ي-وم بضس-رورة
الدم -اج ال -ف -ع -ل -ي ıت -ل-ف م-ك-ون-ات اÛت-م-ع
الأوربي ،ومراجعة جادة لسسياسسة الدماج داخل
كل دولة اوروبية.
ب -ع-د سس-ن-وات م-ن الّÎدد اق-ت-ن-ع ال-غ-رب ب-اأن

ل الزمات ،وهو
اÿيارات العسسكرية ل – ّ
ما كانت ا÷زائر تصسدح به ‘ كل مناسسبة.
لÓ- -أسس- -ف اق- -رار ال- -دول ال- -غ- -رب -ي -ة ب -ع -دم ‚اع -ة
اÿيارات العسسكرية جاء متاأخرا نوعا ما ،لأن
هذا التاأخر سساهم ‘ ضسرب اسستقرار اŸنطقة
العربية عموما ،وهو اŸسساألة التي  ⁄تكن بريئة،
لأن م -ن ت -دخ -ل ‘ م -ا‹ عسس -ك -ري -ا سس -ارع ل -ق-ط-ع
الطريق على ا÷زائر حتى ل –ل الزمة سسياسسيا
وب -اأق -ل الضس -رار ،ك-م-ا ان ضس-رب ل-ي-ب-ي-ا ج-اء ايضس-ا
Œاوب -ا م -ع رغ -ب -ة ب -عضس ال -ق -وى ال -غ -رب -ي-ة ÿل-ط
الأوراق ‘ اŸنطقة ،ضسف ا ¤ذلك اأن هذا القرار
جاء عقب امتداد ال Óاسستقرار ا ¤العمق الأوروبي
واأصسبح يهّدد اŸصسالح الغربية ‘ ›ملها ،وهو ما
ارغم هذه القوى الغربية على اعادة النظر ‘
اولوياتها ،لتجد ‘ سسياق ذلك اŸقاربة ا÷زائرية
ك-ح-ل وح-ي-د وع-ق ÊÓ-لح-ت-واء ت-ف-اق-م ال-تهديدات
اıتلفة ،على اعتبار ان دعوة ا÷زائر للحوار
مسساألة تندرج ‘ اطار ايجاد حلول قطعية تقوم
على خيار السسلم واŸصسا◊ة كخيار مصسÒي وليسس
ح Ó- -ظ- -رف- -ي- -ا تصس- -ن- -ع -ه ع -وام -ل هّشس -ة ي -خ -ت -ف -ي
باختفائها.

الروؤية السسÎاتيجية

حّقق ا÷يشش ا÷زائري انتصسارات هامة،
ح- - -يث قضس- - -ى ع - -ل - -ى اأع - -داد ك - -بÒة م - -ن
الإره - - -اب - - -ي Úواأرغ - - -م اآخ - - -ري- - -ن ع- - -ل- - -ى
السستسسÓم ،ما قولكم؟
‚اح ا÷يشس ال- -وط- -ن -ي الشس -ع -ب -ي ‘ اح -ت -واء
ال-ظ-اه-رة الره-اب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر وال-قضس-اء ع-ل-ي-ها
مسساألة تعكسس القدرات العالية للموؤسسسسة ‘ اأداء
اأدوارها سسواء من الناحية التنظيمية اأو العملية
اŸي -دان-ي-ة ،ك-م-ا ت-ع-كسس ال-روؤي-ة السسÎات-ي-ج-ي-ة
وال- -تشس- -خ- -يصس ال- -واق- -ع- -ي وال- -ع- -م -ي -ق لأسس -ب -اب
وم -ت -ط -ل -ب -ات ال -ت -ع -ام -ل م -ع خ-ط-ر ال-ت-ه-دي-دات
الرهابية با÷زائر.
فاسسÎاتيجية اŸواجهة التي اعتمدها ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ا÷زائ-ري ،اأوضس-حت ‚اح-ه
وف -ع -ال -ي -ة اأدائ -ه ك -م -وؤسسسس -ة ت -تسس-م ب-النضس-ب-اط
واŸسسوؤولية وتسستمد قوتها من عمق انتمائها
للشسعب ا÷زائري ،الذي يدعم مسسÒة جيشسه
واأثبت اأنه ل يتاأخر ‘ النخراط ليصسبح جزءا
من اŸنظومة الدفاعية للدولة.
ك- -م- -ا اأن مسس- -األ -ة ع -دم ت -دخ -ل ا÷يشس خ -ارج
ا◊دود ا÷زائ- -ري -ة ك -انت اح -د ال -ن -ق -اط ال -ت -ي
دعمت قدراته على ›ابهة التهديد الرهابي
واحتوائه ،هذا وان حضسور مبادئ ثورة نوفمÈ
‘ تقاليد اŸوؤسسسسة باعتبارها اأسسسسا ومنطلقات
ي-ب-ن-ي ع-ل-ي-ه-ا ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي دوره ‘
حماية السسيادة الوطنية مسساألة جعلت منه صسانع
اأ›اد ا÷زائر.

التحدي الأمني يشسّكل اأك Èهاجسش للجزائر
واŸنطقة ،فما السسبيل Ÿواجهته؟
هاجسس الأمن قضسية ترهن مسستقبل التنمية ‘ كل
دول-ة ،وت-وؤج-ل السس-ئ-ل-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ا ‘ الج-ن-دة
الدولية ،كما ان اسستمرار منطق السسباق والصسراع
من اجل اŸوارد ‘ ظلّ نزعة دولية براغماتية
مصسلحية تعت Èقضسية موؤثرة بالدرجة الو ¤على
صسيانة قاعدة السسÓم العاŸي غ Òالقابلة للتجزئة
اسساسسا ،من اجل ذلك يعد ا◊وار اسساسس تفعيل
ا◊لول السسلمية على اعتبار ان غياب ا◊وار يقود
ا ¤التعصسب والتعصسب يولد التطرف والتطرف
يقود ا ¤العنف ضسمن عÓقة سسببية من شساأنها
ضس -رب اسس -ت -ق-رار ال-ع-ا ⁄وتسس-اه-م ‘ اع-ادة ان-ت-اج
ن -فسس ال -فشس -ل ضس -م -ن م -ن-ظ-ور ل-يÈا‹ ق-ائ-م ع-ل-ى
الفروقات.
تعزيز ثقافة ا◊وار كسسلوك ›تمعي تسساعد على
التخلصس من نزعة اقصساء الآخر ،اضسافة ا ¤اعادة
الع -ت -ب -ار ل-ل-م-وؤسسسس-ات ال-دول-ي-ة اŸع-ن-ي-ة بصس-ي-ان-ة
السس Ó-م ال -ع -اŸي ك-ل-ه-ا قضس-اي-ا م-ن شس-اأن-ه-ا ت-ع-زي-ز
مداخل صسناعة السسÓم.

تربية اإتصسالية حقيقية

كلمة اأخÒة
‘ اط - -ار ا◊ديث ع - -ن م - -ك- -اف- -ح- -ة ا÷رÁة
اŸنظمة والرهاب ‘ ظّل العوŸة ،فاإنه يجب
الشس- -ارة ا ¤م- -ا يشس- -ك- -ل- -ه وي- -ح- -م- -ل -ه ال -ت -ط -ور
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي م-ن –دي ح-ق-ي-ق-ي اأمام مسساعي
صسيانة سسÓمة واسستقرار الدول ،على اعتبار ان
التطور التكنولوجي عّزز من مسساألة النكشساف
وسساهم ‘ تنويع مداخل الخÎاق اÛتمعي،
سس -واء م -ن ال -ن -اح -ي -ة ا÷غ -راف -ي-ة Ãا يسس-ت-وجب
اع-ت-م-اد الآل-ي-ات ال-ك-ف-ي-ل-ة Ÿواج-ه-ة ال-تهديدات
اللكÎونية ،او حتى من الناحية الفكرية اذا ما
اشس- -رن- -ا ا ¤م- -ا –م- -ل- -ه شس- -ب- -ك- -ات ال- -ت- -واصس- -ل
الجتماعي من افكار سسلبية وغريبة عنا اليوم
ب‘
يتم الÎويج لها بسسرعة وكثافة هائلة تصس ّ
ك -ث Òم -ن الأح -ي -ان ‘ خ -ان -ة ال-دع-م وال-دع-اي-ة
والÎويج للتطرف ،كما ان التطور التكنولوجي
يب Úلنا ويدعو ا ¤تسسليط الضسوء على مسساعي
ا÷م- -اع- -ات الره- -اب- -ي- -ة وج -م -اع -ات ا÷رÁة
اŸن -ظ -م-ة ‘ ال-ت-واصس-ل وال-ت-ك-ي-ف م-ع ال-ت-ط-ور
التكنولوجي ع Èجهودها للتواجد ع Èشسبكات
ال -ت -واصس -ل الج -ت -م-اع-ي واسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ك-م-دخ-ل
ل -ل-ت-م-دد وال-ت-واج-د وال-ت-ج-ن-ي-د ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل
›ت-م-ع-ات-ن-ا ال-ي-وم ب-ح-اج-ة ا ¤ت-رب-ي-ة اتصس-ال-ية
ح-ق-ي-ق-ي-ة ن-ع-ل-م ف-ي-ه-ا اب-ن-اءن-ا خصس-وصس-ا ال-طرق
السسليمة والصسحيحة ‘ اسستعمال التكنولوجيا،
اإضسافة ا ¤تعزيز القناعة بضسرورة بناء نظام
تصسفية وتنقيح وانتقاء للمعلومات التي تضسخ
ع ÈالنÎنيت.

لربعاء  0٨نوفمبر  201٧م الموافق لـ  1٩صسفر  143٩هـ العدد 1٧4٨5
اأ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

لجانب
عودة «اŸقاتل »Úا أ

أارقام ﬂيفة وتسساؤولت ملحة
لمنية الكامنة وراء
ما هي اÿلفيات السسياسسية وا أ
لع-داد ال-ه-ائ-ل-ة
لرق -ام اŸذه -ل -ة اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ا أ
ت -لك ا أ
لصسلية ،بعد
Óرهابي Úالذين عادوا إا ¤بلدانهم ا أ
ل إ
مشس -ارك -ت -ه -م ‘ أاح -داث سس -وري -ا وال-ع-راق ..أاو ك-ان-وا
متحصسن ‘ Úمناطق أاخرى.

ل السسياسسي
‘ انتظار ا◊ ّ
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ا◊رب السسورية
تقÎب من نهايتها

جمال أاوكيلي.
ما كشسف عنه اŸكتب األمريكي لÓسستشسارة ‘ اÛال
األمني «سسوفان» يسستدعي تلك القراءة اŸتأانية اŸبنية على
معطيات واقعية ،تصسّنف ‘ خانة ا◊ذر ‘ أاقصسى درجاته
مقابل اإلسسراع ‘ اتخاذ اإلجراءات اإلحÎازية Ÿواجهة أاي
طارئ ‘ هذا الشسأان.
ول يتعّلق األمر هنا بالتهويل أاوالتضسخيم بقدر ما ه وإاثارة
إلحصساءات أاعدتها أاوسساط قريبة جدا من حركية هؤولء من
بلد آلخر ..نظرا لسسعيها لتحليل تلك األرقام من الكل إا¤
جزء ..وهذا ما يتطّلب التمّعن فيها بإاتقان وإاحكام.
حسس -اسس -ي -ة اŸوضس -وع ل -ن ت -نسس -ي -ن -ا اإلج -اب -ة ع -ن األسس -ئ -ل-ة
اŸطروحة ‘ البداية ،وهذا انطÓقا من إاشسارة اŸكتب
األمريكي لÓسستشسارة ‘ اÛال األمني «سسوفان» إا ¤أان
 5600إارهابي رجعوا إا ¤بلدانهم األصسلية ،ينحدرون من 33
بلدا و ⁄يكتف التقرير بهذا بل طرح رقما ﬂيفا حول
وج- -ود  40أال - -ف ›ن- -د ‘ صس- -ف- -وف «داعشس» اإلره- -اب- -ي
مصسÒهم غ Òمفصسول فيه ‘ الوقت الراهن قد يظهرون ‘
سسياقات أاخرى ..هذه الفرضسية تتطّلب حقا اŸزيد من
التدقيق والتعّمق وما يتبادر إا ¤الذهن ألول مرة ..أاين هم
هؤولء؟ هل ُيعتÈون خÓيا نائمة؟.
إانها األسسئلة التي ل تنتهي  ..كما أان  53٧٨1مسسلح اجتازوا
ا◊دود الÎكية ٧٧1٧( ،من ال–اد السسوفياتي سسابقا٧054 ،
من الشسرق األوسسط 5٧1٨ ،من أاوروبا الغربية ،و 531٩من
اŸغرب العربي ( 2٩26من تونسس و 1623من اŸغرب).
واسستنادا دائما لهذا اŸكتب ،فإان  ٨00إارهابي عادوا إا¤
تونسس ،و 1٩٨إا ¤اŸغرب ،و 2٧1إا ¤فرنسسا ،و 400لروسسيا
و ٧60للسسعودية.
وه- -ذه األرق- -ام اŸوزع- -ة ل- -يسست ج- -اف -ة ب -ل –م -ل دللت

سسياسسية وأامنية ألنه من السسذاجة أاو من البÓدة أان نعتÈ
ه- -ذه األع- -داد ث- -اب- -ت -ة ‘ ال -زم -ان واŸك -ان ..أاو ن -أاخ -ذه -ا
كمرجعية ‘ صسناعة أاي قرار أاو اتخاذ أاي موقف إازاء ما
يجري هنا وهناك.
ك- -ل م- -ا ‘ األم -ر ..أان -ه -ا رسس -ال -ة واضس -ح -ة اŸع -ا ‘ ،⁄أان
اإلرهاب ما زال قائما وثابتا ‘ ذهن وفكر كل من انتقل من
مكان آلخر ،دون أان يÎكه ‘ تلك البلدان التي غادرها،
انتزع لباسسه العسسكري وأالقى سسÓحه ،لكن تلك الديولوجية
الراديكالية راسسخة ‘ ذاته اÙركة لكل أافعاله الÓحقة ول
Áكنه أابدا أان يتغيّر حتى وإان أاعفى عنه ..و“اشسيا مع قولنا
هذا أاود اŸكتب األمريكي لÓسستشسارة ‘ ›ال األمن أان
ه -ذا ال -ع -دد Áث -ل –دي -ا ك-بÒا ل-ل-ج-ه-ات اŸك-ل-ف-ة ب-األم-ن

وتطبيق القانون ‘ تلك البلدان التي Œ ⁄د بعد التدابÒ
اŸناسسبة Ÿواجهة عودة «اŸقاتل Úاألجانب» ..وهذا ‘
حّد ذاته جبهة مفتوحة على كل الحتمالت إان  ⁄يتم
التعامل معهم ‘ ،إاطار صسيغ سسياسسية وقانونية ،ألن التماطل
‘ هذا الفراغ يؤودي إا ¤ما يحمد عبقاه.
فمن الصسعوبة Ãكان ›اراة هذه األرقام الواردة من ذلك
اŸكتب ،كون اŸسسأالة معقّدة جدا ،يصسعب التحكم فيها إان
 ⁄يكن هناك رؤوية واضسحة ‘ مسسأالة اŸعلومة ،وحركية
اŸسس -ل -ح Úوت -ن -ق Ó-ت -ه-م يسس-ت-ح-ي-ل م-ع-رف-ت-ه-ا ب-ت-لك ال-دق-ة
اŸتناهية بدليل أان عدد الذين غادروا إا ¤سسوريا 53,٧٨1
شسخصس ..أاين البقية أاي الفارق من  5600الذين ظهروا فيما
بعد!؟.

لفريقي للدراسسات السسÎاتيجية
‘ دراسسة للمركز ا أ

ما هو تأاث Òانحسسار «داعشش» على ا÷ماعات اإلرهابية ‘ أافريقيا؟
لرهابي (داعشش) قبل أان يسستو ¤على اŸوصسل  -ثا Êأاك Èمدن العراق ‘ ،جوان  ،2014رافعا شسعار
لسسÓمية» ا إ
 ⁄يكن العا ⁄يعرف الكث Òعن «تنظيم الدولة ا إ
«اÓÿفة « التي تغطي مسساحات واسسعة من العراق وسسوريا .لكن ا◊قيقة أان هذه ا÷ماعة كانت تقوم ببناء وجودها ‘ ك Óالبلدين لسسنوات ،لينتشسر تأاثÒها
منذ ذلك ا◊ ‘ Úأانحاء كثÒة من العا.⁄
ل -ك -ن ،ال -ن -ق -ط -ة ال -ت -ي ت -ث Òان -ت -ب -اه وتسس-اؤولت اÙل-لÚ
واŸراقب Úوخاصسة ‘ أافريقيا ،هي عندما أاعلن زعيم
التنظيم الدموي أابو بكر البغدادي ‘ ،نهاية عام ،2016
أان ا÷ماعة اإلرهابية «توسسعت وحولت بعضس قيادتها
ووسسائط إاعÓمها وثروتها إا ¤أافريقيا انطÓقا من أان
رغبتها ‘ تأاسسيسس وجودها ‘ القارة السسمراء كانت جزءا
من رؤويتها Óÿفة عاŸية».
لذلك ،فإانه بالنظر إا ¤اÿسسائر التي يتكبدها داعشس
اإلره -اب -ي ‘ م -ع -اق-ل-ه ب-ال-ع-راق وسس-وري-ا م-ن-ذ ع-ام 2015
وإانحسسار مسساحته ،تثار عدة تسساؤولت حول تأاث Òهذه
ال -ت -ط -ورات ل -ل -ج -م -اع -ة اإلره -اب -ي -ة األم ع -ل -ى ا◊رك-ات
والتنظيمات الدموية ‘ أافريقيا؟
‘ البداية لبد من اإلشسارة إا ¤أان التهديد الذي تشسكله
اÛم -وع-ات الره-اب-ي-ة ‘ أاف-ري-ق-ي-ا ل-يسس م-ت-ج-انسس-ا ،إاذ
تÎك -ز م-ع-ظ-م-ه-ا ج-غ-راف-ي-ا ع-ل-ى األه-داف اإلق-ل-ي-م-ي-ة أاو
السسياسسية اÙلية ،لهذا تختلف عÓقات داعشس ونفوذه
مع كل من هذه ا÷ماعات اختÓفا كبÒا وتأاثÒاته عليها
تكون متباينة.

جماعة بوكو حرام اإلرهابية ‘ نيجÒيا

بعد أان أاعلن أابو بكر شسيكاو ،زعيم جماعة بوكو حرام
اإلرهابية ،ولء جماعته لتنظيم داعشس ‘ عام  ،2015كان
اŸراقبون يرون بأان ذلك قد يعني تقد Ëالدعم الÓزم
لتقويتها ومسساندتها ،غ Òأان دعم داعشس الدموي لبوكو
حرام منذ ذلك الوقت ل يزال هامشسّيا.
بل إان بعضس اŸؤوشسرات تفيد بأان داعشس  ⁄يت Íتوجها
اسسÎاتيجيا ملموسسا ،أاو رقابة تنظيمية ،أاو “وي ،Óأاو
إارسسال مقاتل Úارهابي Úلدعم جرائم بوكو حرام ،فهذه
األخÒة ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى مصس-ادره-ا وام-ك-ان-ي-ات-ه-ا Ÿواصس-ل-ة
نشساطها الدموي اŸمتد من شسمال شسرق نيجÒيا إا¤
اŸناطق ا◊دودية ‘ الكامÒون والنيجر.
وينبغي أال يغيب عن أاذهاننا ‘ هذا اإلطار أان نشسأاة بوكو
حرام اإلرهابية كانت سسابقة على نشسأاة داعشس ،ومن ثّم
فهي قادرة على السستمرار دون دعمه ،وما إاعÓنها الولء
له قبل سسنت - Úكما يقول اÈÿاء « -إال ألن تنظيم
البغدادي اإلرهابي كان ‘ ذروته Áثل قوة ديناميكية
ناجحة –اكي رؤوية الدولة العاŸية ،وكانت هذه الصسورة
Óرهابي Úالشسباب الذين التحقوا به ،وبهذه
جذابة للغاية ل إ

الطريقة ،اُعتُ Èالتزام بوكو حرام بالولء لتنظيم داعشس
‘ مارسس 2015م ،فرصسة لربط ثروات بوكو حرام ‘
شسمال شسرق نيجÒيا لقضسية أاوسسع».
ونتيجة لذلك  -يردف نفسس اÈÿاء  -فإانه على اŸسستوى
األي -دي -ول -وج -ي ف -ي -ع -ت-ق-د أان مسس-ت-ق-ب-ل داعشس ‘ سس-وري-ا
والعراق من اŸرجح أان يؤوثر بشسكل كب Òعلى بوكو حرام.
“ت هزÁة داعشس مع آامالها القيادية لدولة عاŸية،
وإاذا ّ
ف -إان -ه م -ن اŸرج -ح أان ت -ت -ب ّ-دد ا÷اذب -ي -ة األي -دي -ول-وج-ي-ة
والدوافع لرهابيي بوكو حرام»..

حركة الشسباب ‘ الصسومال

ظ -ه -رت «ح -رك -ة الشس -ب -اب» اإلره -اب -ي -ة ك -ج -ن-اح الشس-ب-اب
اŸتطّرف ل–اد اÙاكم اإلسسÓمية الصسوما‹ الذي ⁄
يعد موجودا ،والذي كان يسسيطر على مقديشسو ‘ عام
 2006م.
ومنذ وقت طويل– ،تفظ حركة الشسباب بعÓقات مع
تنظيم القاعدة الدموي ،ولذلك كانت معادية ألنشسطة
داعشس ال-دم-وي-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن أان ع-ن-اصس-ر ان-فصس-ال-ي-ة م-ن
حركة الشسباب بذلت جهودا إلنشساء فروع تابعة لتنظيم
الدولة ‘ الصسومال منتصسف شسهر اكتوبر 2015م.
و“ ّسسكت حركة الشسباب بولئها الفكري واأليديولوجي
لتنظيم القاعدة اإلرهابي ورفضست النضسمام إا ¤داعشس
وأاطلقت حملة عسسكرية ‘ وقت مبكر للقضساء على أانصسار
داعشس ،خ -اصس -ة ‘ ا÷ن -وب ،وق -امت ب -اغ-ت-ي-ال ع-دد م-ن
القيادات التي أاعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة اإلرهابي.
لذلك  ⁄يتمكن األفراد الذين انشسقوا عن حركة الشسباب
وانضسموا لداعشس من التمّدد بشسكل كب Òكما وقع ‘ بلدان
أاخرى.
وحسسب اŸراقب Úالسسياسسي ،Úفإان «مصس Òتنظيم داعشس
‘ العراق وسسوريا ،ليسس من اŸرجح أان يكون له تأاثÒ
مباشسر أاو قريب اŸدى على حركة الشسباب».

اÛموعات اإلرهابية بالسساحل

توجد ‘ منطقة السساحل ›موعات إارهابية منشسّقة
تعهدت بالولء لداعشس الدموي وهي ما زالت تنتمي إا¤
ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-اع-دة ،وه-ذا ي-ث Òاح-ت-م-ال أان ت-ؤودي ع-م-ليات
النتقال اإلضسافية لرهابيي داعشس من العراق وسسوريا
إا ¤تعزيز قدرة هذه ا÷ماعات اŸرتبطة بتنظيم الدولة
لتنفيذ عمليات إارهابية ‘ منطقة السساحل ،لكن مع ذلك ـ

حسسب اŸراقب ،- Úفإان هذه ا÷ماعات اŸنشسقة قد
اصسطدمت Ãقاومة قوية من قبل فصسائل تنظيم القاعدة
‘ بÓد اŸغرب اإلسسÓمي اإلرهابي.
مع العلم أان تنظيم القاعدة ‘ بÓد اŸغرب اإلسسÓمي،
ل -يسس م -رت -ب -ط-ا بسس-ي-اق أاو «ج-دول أاع-م-ال دم-وي» ﬁل-ي
مع ،Úوهذا بخÓف غÒه من ا÷ماعات الرهابية ‘
أافريقيا ،كما أانه ل يسستو‹ على األراضسي ،وبدل من ذلك،
«ك -ان Ûم -وع -ات -ه اإلره -اب -ي -ة ال -ت-ي ت-تّسس-م ب-اŸرون-ة ‘
–ركاتها ،نطاق إاقليمي يهدف لتصسعيد الهجمات الدورية
على ا◊كومة واألهداف التابعة للغرب ‘ جميع أانحاء
اŸن -ط -ق -ة .وبشس -ك -ل ع -ام ،ي -ب -دو أان ه-ذه ال-ه-ج-م-ات ي-تّ-م
ت -ن -ف -ي -ذه -ا ب -ه -دف اإلعÓ-م والÈوز وإاث-ب-ات ال-وج-ود ،أاي
إلظهار أاهميتهم اŸسستمرة ‘ مواجهة التغطية اإلعÓمية
العاŸية اŸتزايدة لهجمات تنظيم داعشس .ومن اŸرجح
أان ينظر إا ¤أاي تدفق لرهابيي داعشس على أانه تهديد،
‡ا قد يؤودي إا ¤زيادة نشساط تنظيم القاعدة ‘ بÓد
اŸغ -رب اإلسس Ó-م -ي »،ع -ل -ى ح ّ-د ت -ع -ب ÒاÙل-ل األم-ن-ي
الدكتور جوزيف سسيغل من اŸركز األفريقي للدراسسات
السسÎاتيجية.

ما هي النتيجة؟

إان تنظيم داعشس ،بشسكل عام ،غ Òمتجذر ‘ اÛتمعات
التي تتواجد فيها ا÷ماعات اإلرهابية األك Ìنشساطا ‘
أافريقيا وخاصسة ‘ أافريقيا جنوب الصسحراء.
وب -حسسب السس -ت -ن-ت-اج ال-ذي ت-وصس-ل إال-ي-ه سس-ي-غ-ل ،ي-ب-دو أان
«أاقرب الروابط لداعشس الرهابي هي ‘ مناطق أاخرى
 ⁄تكن فيها جماعات دموية مثل سسيناء Ãصسر و سسرت
بليبيا ودول أاخرى من السساحل»
ومع ذلك ،فإان جاذبية داعشس الرئيسسية داخل أافريقيا،
برغم ا◊ماسس والزخم ب Úالشسباب الفريقي قليلة،ألن
اÛموعات اإلرهابية ‘ القارة السسمراء واŸتواجدة قبل
داعشس قادرة على اسستقطاب هذا الشسباب ،كما انها
ليسست ‘ حاجة ا ¤الدعم اŸادي من تنظيم الدولة
اإلرهابي ،إاذ أان لها مصسادر “ويلها اÿاصسة.
ب -اخ -تصس -ار ،ف -إان إاره -اب -ي -ي داعشس أان ق-رروا السس-ت-ق-رار
بأافريقيا بعد فرارهم من سسوريا والعراق ،فإانهم حتما
سسيبحثون عن أاماكن أاخرى غ Òتلك التي تنتشسر بها
التنظيمات اإلرهابية التقليدية.

اسس -ت -ع -ادت ق -وات ال -ن -ظ -ام السس -وري
مدينة دير الزور شسرقي البÓد بعد
ن- -ح- -و ثÓ- -ث سس- -ن- -وات م -ن سس -ي -ط -رة
لره-اب-ي ع-ل-ي-ه-ا
ت -ن -ظ -ي-م «داعشش» ا إ
سس-ي-ط-رة شس-ب-ه ك-ام-ل-ة ،وتتقّدم هذه
القوات التي اقÎبت من –رير بÓد
الشس - -ام وت- -خ- -ل- -يصس- -ه- -ا م- -ن أازم- -ت- -ه- -ا
ال -دم -وي -ة ،ن -ح-و م-دي-ن-ة ال-ب-وك-م-ال
ا◊دودية مع العراق ،وهي اŸعقل
لخ Òل - -ل - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م ال - -دم- -وي ‘
ا أ
اÙافظة.
فضسيلة دفوسش
اسستعادة دير الزور جاءت بالتزامن مع
سس -ي -ط-رة ال-ق-وات ال-ع-راق-ي-ة ع-ل-ى م-دي-ن-ة
ال -ق -ائ -م وم -عÈه -ا ا◊دودي م -ع سس -وري -ا
واÙاذي Ÿع Èال- -ب- -وك- -م- -ال ‘ ا÷انب
السسوري ،وهو ما يعطي للمعارك ‘ شسرق
سسوريا وغرب العراق بعدا اإسسÎاتيجيا،
سس -واء م -ا ي -تصس -ل ب -إان -ه -اء وج -ود ت-ن-ظ-ي-م
الدولة ،أاو ما يتعلّق برسسم مرحلة ما بعد
التنظيم اإلرهابي ‘ البلدين.
وب -اŸق -اي -يسس ال -عسس -ك -ري -ة وا÷غ -راف -ي-ة
والقتصسادية وحتى األيديولوجية ،تعتÈ
م- -ع- -رك -ة دي -ر ال -زور «أام اŸع -ارك» ب -ع -د
معركة حلب ،باعتبارها اŸعركة األخÒة
ضسد تنظيم الدولة اإلسسÓمية ‘ سسوريا،
ونظرا ÿصسوصسية اÙافظة والتعقيدات
اŸرافقة للعملية العسسكرية فيها.
كما ان اسستعادة دير الزور تعّد انتصسارا
تاريخيا ل يضساهيه إال –رير مدينة
ح- -لب ،ط- -ب- -ع- -ا ف -اŸدي -ن -ة ذات م -وق -ع
اسسÎاتيجي ،وهي فوق كل ذلك غنية
Ãصسادر الطاقة ،حيث تنتج قرابة %40
م - -ن ال - -ن - -ف - -ط السس- -وري ،إاضس- -اف- -ة إا¤
احتياطات ضسخمة من الغاز والبÎول
يجري ا◊ديث عنها ،وهذا ما يف ّسسر
سس- -ي- -ط- -رة «داعشس» وم- -ن ي- -ق- -ف وراءه
عليها ،كما يف ّسسر اصسرار قوات سسوريا
الدÁقراطية الكردية على أان يكون لها
لخرى
موضسع قدم فيها ،طبعا فهي ا أ
وأامريكا الداعمة لها تريدان وضسع اليد
على نفط دير الزور ،ومن هنا نفهم أان
ال -ف -وضس -ى ال -ت -ي ع ّ-م -ت سس -وري -ا ط -ي-ل-ة
لجل
السسنوات السست اŸاضسية ⁄ ،تكن أ
لسس-د ،وإا‰ا ل-ن-هب ث-روات
لط -اح -ة ب-ا أ
اإ

بÓ- -د الشس- -ام وت- -دمÒه- -ا ع- -ن آاخ- -ره -ا
◊صس -د مشس-اري-ع إاع-ادة ال-ب-ن-اء اŸق-درة
ب -اÓŸيÒم -ن ال-دولرات ،ف-ا◊سس-اب-ات
ه- -ن- -ا ل- -يسست سس- -ي- -اسس- -ي- -ة ف- -حسسب ب- -ل
اقتصسادية كذلك.
ه -ك -ذا إاذن ،أاضس -حت م -ع -رك -ة دي-ر ال-زور
مؤوشسرا رئيسسيا على انتهاء تنظيم الدولة
اإلره- -اب -ي ‘ اŸن -ط -ق -ة ،وع -ل -ى ن -ه -اي -ة
ا◊رب ‘ سس -وري -ا ،وع -ام  Ó-أاسس-اسس-ي-ا ‘
–دي-د ط-ب-ي-ع-ة اŸشس-ه-د السس-ي-اسسي فيها،
بعد أان تراجعت حّدة اŸعارك ‘ معظم
األراضس - -ي السس- -وري- -ة ،ورك- -نت غ- -ال- -ب- -ي- -ة
األط -راف اŸتصس -ارع -ة إا ¤ح-ل سس-ي-اسس-ي
نراه يقÎب رويدا رويدا.

دير الزور مكمن الÌوات النفطية
تكمن أاهمية دير الزور ضسمن حسسابات
الصس- -راع ال- -دائ- -ر بسس- -وري- -ا ‘ ث- -روات- -ه- -ا
وم- -وق -ع -ه -ا ا÷غ -را‘ ،ف -ه -ي ت -رب -ط بÚ
دولت› Úاورت ،Úالعراق واألردن ،كما
ترتبط بخمسس ﬁافظات سسورية ،وتؤومن
ط -ري -ق -ا ب -ري -ا ي -رب -ط ل-ب-ن-ان ب-إاي-ران عÈ
سسوريا.
تقع مدينة دير الزور  -التي اسستعادتها
ا÷يشس السسوري ‘  3نوفم Èا÷اري -
‘ شسرقي سسوريا ،على مقربة من ا◊دود
العراقية.
ي -قسس -م-ه-ا ن-ه-ر ال-ف-رات اإ ¤قسس-م،Ú
وخضس-عت م-ع-ظ-م اأح-ي-ائ-ه-ا منذ اأواخر
ع - -ام  2014لسس-ي-ط-رة ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة
الإرهابي.
–توي ﬁافظة دير الزور على %40
م-ن الÌوات ال-ن-ف-ط-ي-ة بسس-وري-ا ،وف-يها
اأك ÈاŸنشس- -اآت وا◊ق- -ول ال- -ن- -ف- -ط- -ي -ة
اأهمها حقل «العمر» ثم «التنك» اإضسافة
اإ ¤ح -ق -ول ال -ورد ،وال -ت -ي -م ،وا÷ف -رة،
وك- -ون- -ي -ك -و ،وه -وم -ا ج -ع -ل -ه -ا ‘ ق -لب
الصسراع ‘ سسوريا.
القوات السسورية “ضسي إا ¤ربح ا◊رب،
ورغ -م ه -ده ال -ن -ت-ي-ج-ة ،ف-ال-وضس-ع ‘ بÓ-د
الشس -ام م -ازال صس -ع -ب -ا وم -ع -ق -دا ،وب -ق -اي-ا
الدموي Úقد يلجؤوون ا ¤أاسساليب عنف
جديدة تطيل اأمد اŸعاناة ،لكن اŸهم هو
م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ياسسية ومفاوضسات
اأسستانة لبلوغ أارضسية تفاهم تنهي الكابوسس
الذي طال.

األربعاء  ٠8نوفمبر  2٠1٧م
الموافق لـ  19صشفر  14٣9هـ

ثقافة

حملت شسعار ثورة نوفم Èملهمة الفنان ا÷زائري

‚اح الطبعة العاشصرة للصصالون الوطني للفنون التشصكيلية بسصعيدة

احتضسنت دار الثقافة مصسطفي خالف ،على مدار ثÓثة أايام ،فعاليات الصسالون الوطني للفنون التشسكيلية والذي اختتم أاول
اأمسش ،حيث شسهدت الطبعة العاشسرة مشساركة قياسسية بحضسور ‡ثل Úعن  25ولية من ربوع الوطن من بينها سسعيدة صساحبة
السستضسافة والتي مثلها أاك Ìمن ثÓث Úفنانا.

سسعيدة  :علي جلطي

وم- -ا م- -ي- -ز ال- -ي- -وم الأول ال- -ذي
تزامن مع اندلع ثورة التحرير
ع-روضش ف-ول-ك-وري-ة م-ع ال-ب-ارود
م -ن ت-ق-دي-م ج-م-ع-ي-ات م-ح-ل-ي-ة،
ب -ال-م-وازاة م-ع ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضش
ل-ل-وح-ات ال-زي-ت-ي-ة وال-ذي سشجل
مشش-ارك-ة م-درسش-ت-ين ابتدائيتين
م-ن م-ن-ط-ق-ت-ي-ن ن-ائ-يتين ويتعلق
الأم-ر ب-اب-ت-دائ-ي-ة ب-وهزيلة عبد
ال -ن -ور بسش -ي -دي ع -يسش-ى وف-ق-ي-ه
يحياوي بتيرسشين وهو ما سشمح
ل -ل -ت Ó-م-ي-ذ ب-ت-ف-ج-ي-ر ال-ط-اق-ات
الكامنة بداخلهم والتعبير عن
ان -ت-م-ائ-ه-م ل-ل-ج-زائ-ر م-ن خÓ-ل
ال -ل -وح -ات والأع-م-ال ال-م-ن-ج-زة
التي صشبت كلها في خانة ثورة
ال-ت-ح-ري-ر وحب ال-وط-ن ،وك-انت
الفرصشة مواتية لهوؤلء لكتسشاب
وت-ب-ادل الأف-ك-ار ع-ل-ى اخ-تÓ-ف
ال -م -ن -اط -ق ك -م -ا ت -م ال -ت -ع-ري-ف
والتششهير بالمكاسشب السشياحية
ال -ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ولي-ة سش-ع-ي-دة
حسشبما صشرحت به مديرة دار
الثقافة السشيدة داودي عائششة

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
1٧485 www.ech-chaab.com

من تنظيم جمعية مهرجان اŸسسرح بسسكيكدة

∫ƒM ô°VÉëj ±ÓN øH ∂∏e
ìô°ùŸG IQƒKh IQƒãdGh ìô°ùŸG
لسس-ت-اذ م-الك ب-ن خÓ-ف ع-ل-ى
أاوضس-ح ا أ
ه -امشش ال -ن -دوة ال -ف -ك -ري -ة ال -ت -ي ن -ظ -م -ت -ه-ا
ج-م-ع-ي-ة م-ه-رج-ان اŸسس-رح ب-اŸك-تبة البلدية
خليفي الدراجي ،ان العديد من الباحثÚ
ي -قسس -م -ون فÎات اŸسس -رح وف -ق-ا ل-ل-ت-اري-خ او
اŸوضسوعات ،فمث Óكل ما انتج ‘ فÎة حرب
السس -ت -ق Ó-ل ه -و مسس -رح ث-وري او ك-ل ان-ت-اج
يتكلّم عن الثورة اŸسسلحة هو مسسرح ثوري
وما عداه ليسش ثوريا ،وأالحّ ‘ اŸداخلة على
ان ال-ت-قسس-ي-م وف-ق ا◊ق-ب-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة غÒ
ف ّ-ع -ال وال -ت -قسس -ي -م وف -ق اŸوضس-وع خ-اط-ئ ‘
ن -ظ -ره خصس -وصس -ا وان -ه ع -رضست مسس-رح-ي-ات
كتبت ابان الثورة التحريرية وتتكلم عن ما
قبل الثورة ،وهناك مسسرح ثوري انتج بعد
السستقÓل ،ومن خÓل ذلك كما أاضساف «ل
ن -ري -د ان ن -ك ّ-رر ا◊ديث ع -ن نشس -أاة اŸسس -رح
ا÷زائري بل نريد ان نفتح مناقشسة وتفكÒ
حول مسسرحنا».

سسكيكدة :خالد إلعيفة

التي وصشفت سشعيدة
ب -ال -م -دي -ن-ة ال-ث-وري-ة
ا ل - - - - - - -ت - - - - - -ي د و خ ت
المسشتعمر
الفرنسشي.

عرفت مشساركة  44فنانا

لو ¤بتونسس
ا÷زائر –صصد ا÷ائزة ا أ
لول ل-ل-ف-ن-ون
سس -ج -ل اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹ ا أ
ال -تشس-ك-ي-ل-ي-ة ال-ذي ن-ظ-م ب-دار ال-ث-ق-اف-ة أاح-م-د ح-م-زة
Ãدي-ن-ة ال-ع-وي-ن-ة ال-ت-ونسس-ي-ة حضس-ورا م-ت-ميزا للفنانÚ
ال-تشس-ك-ي-ل-ي Úا÷زائ-ري ÚاŸشس-ارك ‘ Úال-ت-ظاهرة التي
ن- -ظ- -مت خ Ó-ل شس -ه -ر أاك -ت -وب -ر ال -ف -ارط وال -ت -ي ع -رفت
مشساركة  44فنانا و 44لوحة من دول ا÷زائر ،إايطاليا،
لضس-اف-ة إا ¤ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-ن-انÚ
ل -ب -ن -ان ،ال -ع -راق ،ب -ا إ
لو ¤ف-ي-ه
ال -تشس -ك -ي -ل Úال-ت-ونسس-ي ،Úوع-ادت ا÷ائ-زة ا أ
ل -ل -ف -ن -ان ال -تشس-ك-ي-ل-ي ال-ع-ايشش ك-اب-ري-ن ع-ن ل-وح-ت-ه «م-ا
تبقى» ،فيما كانت اŸرتبة الثانية من نصسيب الفنانة
ال -تشس -ك -ي -ل -ي-ة رÁة ع-وام م-ن ل-ب-ن-ان واŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة
للفنان التشسكيلي مراد شسوية من تونسش.
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وعن نششأاة المسشرح او العروضش األولي يقول
ال -م -ح -اضش -ر «ل ي-م-ك-ن أان ن-ت-حّ-دث ع-ن نشش-أاة
المسشرح الجزائري دون اإلششارة الى اششكال
مسشرحية غير غربية او ما يسشميه «علي عقلة
ع-رسش-ان» ال-ظ-واه-ر ال-مسش-رح-ي-ة ع-ن-د العرب،
ه -ذه األشش -ك -ال ه -ي «ال -ق -وال» و»ال -ق -راق -وز»
وهذان الششكÓن كانا الهدف منهم هو الترفيه
وح- -ده ،ل -ك -ن ال -ت -رف -ي -ه يشش ّ-ك -ل خ -ط -ر ع -ل -ى
السشتعمار ألنه يتهكم بالجنود الفرنسشيين عند
القراقوز وعند القوال بحكاياته عن الهÓليين
وع -ن -ت -رة ي -ن -ف-ي ف-ك-رة ان الشش-عب ال-ج-زائ-ري
فرنسشي ،ومن هنا نفهم لماذا منعت السشلطات
السشتعمارية هذه العروضش».
وأاضشاف األسشتاذ «ان الششكل الغربي للمسشرح
كان موجودا كفن فرنسشي بحث ،فالبنايات
المسشرحية كانت في المدينة األوروبية أاين ل
يوجد جزائريون ويطرح مواضشيع بعيدة كل
البعد عن الجزائريين يمكننا اذا القول ان
المسشرح كان موجود فوق تراب الجزائر ،لكن
ل عÓقة للجزائر به ،وبعد زيارة كل من فرقة
القرداحي وجورج لبيضش انتششرت فكرة انششاء
فرق مسشرحية وهنا انششاء باششطارزي جمعيته
وعÓلو واخرون ،لكن النتاج المسشرحي لم
يصشل الى الجمهور من جهة كانت المسشرحيات
تطرح مواضشيع بعيدة كل البعد على انششغالت
الجزائري ،إاضشافة الى ان هذه المسشرحيات
ك -انت ت -ط -رح اشش -ك -ال -ي -ات األم -ة اإلسشÓ-م-ي-ة

والعربية».
وحسشب السشتاذ بن خÓف «كان ميÓد مسشرح
ششعبي ثوري في سشنة  1926في إاطار فرقة
زاهية كتب وأاخرج عÓلو مسشرحية جحا ،هذه
المسشرحية تششكل نقطة تحّول وبداية حقيقية
ل- -ل -مسش -رح ال -ج -زائ -ري وت -ع -د أاول -ى ال -ث -ورات
المسشرحية ،وفي هذه المسشرحية خرج عÓلو
ع -ن ال-م-أال-وف وط-رح م-وضش-وع ي-ت-ب-ن-اه الشش-عب
ووضشع فوق الخششبة ششخصشية معروفة وششعبية
وه -و ج -ح -ا واسش -ت -ع -م -ل ال -ل-غ-ة ال-دارج-ة ب-دل
ال-ع-رب-ي-ة ال-فصش-ح-ى ،ه-ذه ال-م-ع-ط-ي-ات ج-ع-لت
القبال على المسشرحية كبير جدا وكل عرضش
تمتلئ قاعة «الكورسشال» حيث كانت تعرضش،
وهي بمثابة بداية المسشرح الثوري وثورة من
الجانب الفني ،وثورة على ما كان منتششرا».
أاما مسشرح النضشال او الكفاح ،فيرى األسشتاذ
أانه «كان بداية من نوفمبر  54اوقفت السشلطة
السشتعمارية فرقة المسشرح العربي باألوبيرا
ال- -ج- -زائ- -ر ال- -ت -ي ك -ان يسش -ي -ره -ا بشش -ط -ارزي
ومصش- -ط -ف -ى ك -اتب ،وه -ن -ا ب -دأا ال -ع -دي -د م -ن
ال -م -م -ث-ل-ي-ي-ن ال-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي الل-ت-ح-اق ب-ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني وكان تأاسشيسش الفرقة الفنية
التابعة لجبهة التحرير انتجت عدة مسشرحيات
من بينها اولد القصشبة ،نحو الضشوء ،الخالدون
لعبد الحليم رايسش ،ونظمت هذه الفرقة عدة
خ -رج -ات وع -روضش خ -ارج ال -ب Ó-د وسش-اه-مت
كثيرا في التعريف بالقضشية الجزائرية وفي
هذه الفترة كتب محمد بودية مسشرحيتان وهو
ف- - -ي السش- - -ج- - -ن ت- - -حت ع- - -ن- - -وان l’olivier
و ،naissanceكما كتب كاتب ياسشين الجثة
المطوقة وأاخرجها في تونسش «جون ماري
سش- -ي- -رو» ،ه- -ذه ال- -مسش- -رح -ي -ة ت -ط -رح قضش -ي -ة
مظاهرات  8ماي والمجازر التي تبعتها».
واختتم المحاضشر بقوله «عند السشتقÓل تمّ
ت-أام-ي-م ال-مسش-رح ال-وط-ن-ي ت-حت ق-ي-ادة م-ح-مد
بودية ومصشطفى كاتب لكن سشرعان ما انطفأا
الحماسش والنششاط ،وهكذا نرى ان بعد سشنة
 1965م ،نوع من الخمول على المسشرحيين
ل-ك-ن م-ع السش-ب-ع-ي-ن-ات ال-ى ال-ث-مانينات انتفضش
ال -مسش -رح م -ج-ددا ،ودخ-ل ف-ي م-رح-ل-ة ال-ث-ورة
الفنية «ثورة المسشرح» إان صشح التعبير ففي
هذه الفترة اعاد المسشرح ارتباطه بالجمهور،
وذلك ك -م -ا ف -ع -ل األول -ون ب -اسش -ت -ع -م-ال ال-ل-غ-ة
الدارجة وطرح مواضشيع ششعبية وجريئة مثل
مسشرح قسشنطينة ومسشرح وهران».

ورقلة  :إÁان كا‘

فيما كشسف لـ«الشسعب» عن آاخر أاعماله

وت -ح -اك -ي ال -ل -وح -ة ال -ف -ائ -زة ب -ال -م -رت-ب-ة األول-ى
والمعنونة بـ»ما تبقى» ما تبقى من آاثار للمدن
ال -ق-دي-م-ة ف-ي ارت-ب-اط-ه-ا ال-وث-ي-ق ب-ال-ذاك-رة« ،م-ا
تبقى» هي لوحة زيتية من القماشش تتششكل فيها
واجهة ما تبقى من المدن القديمة ،من بعضش
Óج-ي-ال
أاط Ó-ل -ه-ا وأازق-ت-ه-ا ال-ت-ي لزالت ت-روي ل -أ
الحاضشرة حقيقة حضشارات بششرية مرت من هنا
وظلت آاثارها عالقة باألذهان ،ويسشرد الفنان
العايشش كابرين في هذا الصشدد تصشورا خاصشا
لبعضش ما تبقى من هذه األطÓل والمعالم في
ارت-ب-اط-ه-ا ال-م-ادي ب-ال-ذاك-رة ال-جماعية والتراث
الÓمادي لدى الناسش.
وتقدم اللوحة من خÓل أالوانها والتقنيات الفنية
المسشتخدمة فيها حسشب صشاحبها وصشفا واضشحا
ل -واج -ه -ات ال -م -دن ال -ق-دي-م-ة ب-أازق-ت-ه-ا الضش-ي-ق-ة
وطرازها المعماري القديم الذي يعتمد أاسشاسشا
على مواد بناء تقليدية ومحلية ،باإلضشافة إالى
ارتباطها جميعا باألرضش وخدمتها ،حيث كانت
أاغلبها محاطة بغابات األششجار المثمرة في
دلل -ة واضش -ح -ة ع -ل-ى األه-م-ي-ة ال-ت-ي ك-ان
ي -ول -ي -ه -ا سش-ك-ان ه-ذه ال-م-دن ل-ل-فÓ-ح-ة
آان- -ذاك وال -ت -ي ك -انت تشش -ك -ل رك -ي -زة
أاسشاسشية لتواجدهم وبقائهم وكذلك
مصشدر دخل قار بالنسشبة لهم.
ال-ف-ن-ان ال-تشش-ك-ي-ل-ي ك-اب-رين والفائز
ب-ال-ج-ائ-زة األول-ى ع-ن ه-ذه ال-لوحة
أاك - - -د ف - - -ي ح - - -ديث لـ»الشش- - -عب أان
ال-رسش-ال-ة ال-م-ب-ط-ن-ة وراء ريشش-ته هي
دع-وة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى هذه المعالم
القديمة التي تعد جزءا من الحفاظ
ع-ل-ى ال-ه-وي-ة ،وب-ال-نسش-ب-ة لنفسش المتحدث
ي-ع-د ال-ت-مسشك ب-ال-ط-راز ال-معماري التاريخي
الذي وجدت عليه هذه المدن جزءا من التششبث
بالتاريخ والهوية وبتنوعهما وتوحدهما معا في
ششكل جمالي واضشح ،وفي هذا السشياق يضشيف
ك- -اب- -ري- -ن أان «ال -ج -زائ -ر ق -ارة ب -ت -ن -وع رم -وزه -ا
ومدلولتها وششواهدها ومعالمها وفي الحفاظ
على توحدها جميعا أايضشا يمكننا اإلبقاء على
هويتها الجزائرية المحضشة».

{z∫ƒ°SôdG ÖM{ á«æZGC ‘ ÉÑjôb z¿ÉªMO ¿É°ùM
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مفيدة طريفي

تتجدد األعمال الفنية للعديد من المنششدين
ال -ج -زائ -ري-ي-ن لسش-ي-م-ا م-ن خ-ري-ج-ي م-درسش-ة
«حاذي األرواح» ،مؤوخرا ،سشيما ممن أارادوا أان
تكون لهم البصشمة الفنية في األعمال الفردية،
وال -ع -م -ل ع -ل -ى نشش -ر اإلنشش -اد وال -ت -ع-ري-ف ب-ه
للجمهور ،وألجل ذلك تميز الفنان والمنششد
«حسشان دحمان» هذه المرة بإاطÓلة مغايرة
عن آاخر ما قام به من أاعمال فنية والتي
ت-ع-كسش ف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا ال-ب-ع-د اإلنسش-ان-ي ف-يما
يخصش «قضشية بورما» ،ليكششف لنا في اتصشال
هاتفي جمعنا به عن «حب الرسشول».
العمل الفني اإلنششادي الجديد الذي يحضشر
له الفنان ،سشيكون موعد إاطÓقه بالموازاة
وال -م -ول -د ال -ن -ب -وي الشش -ري -ف ،ال -ع -م-ل ال-ف-ن-ي
المتميز ،وإان كان مناسشباتيا في ظاهره إال أان
ال -ف -ن-ان أاق-ر ب-أان م-ث-ل ه-ذا ال-م-ول-ود ال-ج-دي-د
سشيكون فرصشة للوقوف على عمل فني في
مدح النبي «المصشطفى العدنان» عليه الصشÓة
والسش Ó-م ،ح -يث سش -ي -أات-ي ب-م-ذاق م-زدوج ب-ي-ن
ال-م-وسش-ي-ق-ى ال-م-غ-رب-ي-ة وك-ذا ال-ع-اصشمية ،وهو
الجتهاد الذي يحتاج لتسشجيله على مراحل
ضش-م-ان-ا إلن-زال ع-م-ل ي-ل-ي-ق ب-مسش-ت-م-عيه ،وكذا
بمحبي الموسشيقى العاصشمية والمغربية ذات
الصشدى الواسشع .يأاتي هذا في الوقت الذي
تتسشم فيه كلمات العمل الفني بأانها متجذرة
في تراثنا األصشيل ،كما أان نقطة قوتها تأاتي
من معانيها العميقة.
ولـ»حسشان دحمان» أاعمال فنية عديدة يتم
التحضشير لها لكنه أافصشح عن عمل إانششادي
ق -ريب ي-ج-م-ع-ه ب-ال-م-نشش-د السش-وري «صش-ف-وان»
قريبا ،محوره األسشاسشي هو احتضشان الجزائر
ل-ك-ل الشش-ع-وب ال-ع-رب-ي-ة لسش-ي-م-ا ال-ت-ي تشش-تكي
سشنين الجمر في الفترة األخيرة بدءا من

سشوريا ،مرورا بليبيا ،و كذا الصشحراء الغربية
وغيرها كثير ،وهي المواقف التي تششهد لها
إانسشانيا باقي الدول العربية ،وفي األخير دعا
ال-م-نشش-د ك-ل ال-ف-ن-ان-ي-ن إال-ى ضش-رورة الج-ت-هاد
والعمل والصشبر في ذات الوقت لسشيما وأان
األعمال اإلنششادية تحتاج إالى احتواء ودعم
من طرف الجميع للنهوضش بها.

القـوة
الناعمـــــة
إللّبـ ـؤؤة
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ليليــــــا با إحمــــــــد:

ألت ـي قهرت ألّرجـال ‘ › ـال تخ ّصسصسهم

مسستحضسرأت ألّتجميـل ق ـد تصسيبك
بالسساŸوني ـ ـ ـ ـ ـ Óوألهرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس

ُي- -ق- -ال إsن ع- -ل- -يك Œرب- -ة أإي سس- -ل- -ع- -ة ق- -ب- -ل إلشس- -رإء،
وب -ال-نسس-ب-ة ل-نسس-اٍء ك-ثÒإت تسس-ري ه-ذه إل-ق-اع-دة أإيضسً-ا
هي سسيّدة من جيل إلسستقÓل ،إلذي وجد نفسسه
عند إلبحث عن مسستحضسرإت إلتجميل.لكن إسستخدإم
لرإدة
وجها لوجه مع –دي إثبات إلعزÁة وإ إ
عينات إلتجريب ‘ إŸتاجر ليسض فكرةً جيدة ،إذ حsذر
إلقوية لشسباب حمل على عاتقه أإمانة إلشّسهدإء
أإح -د إل -ب -اح -ث Úم -ن أإ sن -ه -ا رÃا –م -ل فÒوسض إل-ه-ربسض
وإلرسسالة إلنوفمÈية إلتي أإرسست قوإعدها على
وبكتÒيا إلسساŸوني.Ó
سسوإعد رجال ونسساء آإمنوإ أإنّ إرتقاء إ÷زإئر
ض
وÁكن أإن يعني إسستخدإم أإحمر إلشسفاه بعد أإشسخاص ٍ
مرتبط بهويتها وأإبنائها .ليليا با إحمد وإحدة من
آإخرين إلتقاط قطرإٍت صسغÒة من لعابهم إلذي يحمل
هؤولء إلذين  ⁄يرضسخوإ و ⁄يسستسسلموإ بل هي
إمرأإة إسستطاعت إلتميز وطنيا ،مغاربيا وإفريقيا.
فÒوسض إلهربسض.
و‘ إل- -وقت ن- -فسس- -ه ق- -د ي- -ن- -ق- -ل إسس- -ت- -خ -دإم ف -رشس -اة
«م -اسس -ك -رإ» إل -رم -وشض أإو ﬁدد إل -ع ‘ Úم -ت -اج -ر ب-ي-ع
مسستحضسرإت إلتجميل أإو إسستخدإمها باŸشساركة مع
لمرإضض وينقل إلعدوى نتيجة
آإخرين كثًÒإ من إ أ
إلتهاب باطن إلع.Ú
نشسأات وترعرعت ليليا با إحمد ‘ ولية باتنة أإين شسربت
وتضس -م ﬂاط -ر تشس -ارك أإدوإت إل -ت-ج-م-ي-ل أإم-ورًإ
لّن-ه-ا ف-ت-اة ت-رّب-ت وسس-ط ع-ائ-ل-ة
إل -وط-ن-ي-ة ح-ت-ى إلّ-ث-م-ال-ة ،و أ
لصس- -اب- -ة ب- -السس- -ام- -ون- -ي ،Ó- -وإل- -ب- -ك- -تÒي- -ا
م - -ث- -ل إ إ
ن
م
ء
إ
د
ت
ب
إ
ا
ه
م
ي
ل
ع
ت
ى
ل
ع
ا
ه
إ
د
ل
تدرك قيمة إلعلم ،حرصض وإ
ً
لضس-اف-ة إ ¤إلل-ت-ه-اب-ات إ÷لدية
إل-ق-ول-ون-ي-ة ،ب-ا إ
إلوإقع،
إŸدرسسة إلبتدإئية سسكينة بنت إ◊سس Úثم متوسسطة قرين وقّلتها،
لمن إلدإخلي للوزإرة ،وإنطلقت
بلقاسسم وصسول إ ¤ثانوية عائشسة للبنات ،سساعدتها وإلدتها جعلها تتأاّخر ‘ بحثها إلعلمي ،بل قّررت ‘  2002إلهجرة خاصسة وأإّنه كان مكّلفا با أ
لخرين.
بسسبب إلبكتÒيا إŸنقولة من وجوه إ آ
إل-ت-ي ك-انت أإسس-ت-اذة ل-غ-ة ف-رنسس-ي-ة ع-ل-ى ت-ك-وي-ن شس-خصس-ي-ت-ه-ا رف-ق-ة ع-ائ-ل-ت-ه-ا إ ¤ك-ن-دإ أإي-ن وج-دت أإسس-ات-ذة وّج-ه-وها نحو إلفكرة وإقع جعل إلعسسكريون إŸتقاعدون هم دإئما إŸكلفÚ
لح-ياء
وق-الت إل-ط-ب-ي-ب-ة آإم-ري-ن بشس ،Òع-اŸة إ أ
لصسول إŸغربية بهذإ إ÷انب .ومن هنا جاءت إلفكرة ‘ –ويل هذإ إلعمل
لسستاذ إلكندي من إ أ
وإعطائها جرعة إ◊ب إلتي سساهمت ‘ تكوين ليليا إŸتفوقة إلبحث إلعلمي ،وإلتقت إ أ
إل -دق -ي -ق -ة م -ن ج -ام -ع -ة أإسس -ت -ون ‘ ب -رم -ن -غ -ه -ام
ّ
لسس-ت-اذة صس-و‘ دإم-ور إ ¤تكوين جامعي للمدني .Úإلذين سسيعملون بعد تخّرجهم
أ
إ
و
ي
س
ض
ا
ق
ت
ب -ج -ام -ع-ة «لف-ال» دإود أإي
وإل ّ
طموحة إ ¤مسستقبل مشسرق.
ب -إا‚لÎإ« :ل -ن ي -ق-ب-ل م-ع-ظ-م إل-ن-اسض Ãشس-ارك-ة
لو– ¤قيق
‘ – 1985صس -لت إل ّ-ط -ال -ب -ة ل -ي -ل -ي-ا ب-ا إح-م-د ع-ل-ى شس-ه-ادة إلكندية ،إلّلذين منحاها Èﬂإ لتشسارك ‘ برنامج لصسناعة ‘ هذإ إÛال ،وبالفعل إسستطاعت إلدفعة إ أ
ً
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ٍ
لّن ك -ل إل ّ-ط-ل-ب-ة –ّصس-ل-وإ ع-ل-ى م-نصسب شس-غ-ل ‘
إل -ب -ك -ال -وري-ا ع-ل-وم ،وه-ن-ا ب-دأإ إلّ-ت-ف-ك Òإ÷دي ‘ إŸسس-ت-ق-ب-ل إل -ك -رإسس -ي إŸت -حّ-رك-ة ل-ل-م-ع-اق ،Úول-ك-ن إلّ-ظ-روف إل-ع-ائ-ل-ي-ة ‚اح ك -ب Òأ
ي -وإف -ق -ون ع -ل-ى إخ-ت-ب-ار ع-ي-ن-ات مسس-ت-حضس-رإت
لسس-ت-اذة
لّن-ه-ا ك-انت م-ن إŸتفوق Úرغبت ‘ إضسطرتها للعودة إ ¤أإرضض إلوطن بعد أإربعة أإشسهر فقط من إل-ولي-ة إل-ت-ي ي-رغ-ب-ون ‘ إل-ع-م-ل ف-ي-ه-ا ،وم-ا زإلت إ أ
ومشس-اري-ع-ه إلّ-ن-اج-ح-ة ،و أ
إل-ت-ج-م-ي-ل ب-ك-ل سس-ه-ولة .وهناك خطٌر حقيقي
لسس-ت-اذ دإود أإيت –تفظ ‘ ذإكرتها بصسورة إلطالب إلذي كان يعيشض ظروفا
درإسسة إلطب إلذي كان حلم أإي طالب آإنذإ ّك ،ولكن تعلّق ذه -اب -ه -ا إ ¤ك -ن -دإ ،ب -ع-د م-غ-ادرت-ه-ا رفضض إ أ
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م- -ن إل- -ت -ق -اط إل -ع -دوى إل -ب -ك -تÒي -ة وفÒوسض
وإل-ده-ا ب-اب-ن-ت-ه إل-ب-ك-ر ج-ع-ل-ه ي-ط-لب م-ن-ه-ا إخ-ت-ي-ار تخصسصض
و‘ ظرف ثÓث سسنوإت فقط من –سس Úوضسعه إŸعيشسي
بجامعة باتنة حتى ل تذهب إ ¤ولية أإخرى بعيدةّ عنه ،جامعة لفال ،ولكن أإرإد إلله لها غ Òذلك.
لsن ه -ن -اك ك -ائ -ن -ات ح -ي -ة دق -ي-ق-ة
إل -ه -ربسض ،أ
لسستاذة عند إلليسسانسض ‘
لّنها أإدركت أإّنه ل معنى رغم أإن إلتجربة إلكندية كانت ‡ّيزة ومرحلة مهّمة من بشسكل كب ،Òو ⁄يتوّقف حلم إ أ
وبالفعل  ⁄تÎدد ‘ –قيق رغبته أ
ت-ع-يشض ع-ل-ى أإجسس-ادن-ا ،وإل-ع-ي-ن-ة إل-ت-جميلية
لنجاحها بعيدإ ّعن وإلدها وعائلتها إلتي كانت دإئما أإك Èحياتها إلعلمية ،إ ّ
،
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م
Î
ل أإنّ عودتها إ ¤إ÷زإئر حّفزها Ÿناقشسة ه- -ذإ إل -ت -خصسصض ب -ل أإط -ل -قت م -اسس
Áك -ن أإن يسس -ت -خ -دم -ه-ا  30أإو  40شسخصسًا
رسسالة إلدكتورإه إلتي – ّصسلت عليها ‘  2006بعد صسعوبات وتطمح إ ¤إطÓق مسسابقة دكتورإه.
دعم لها.
ﬂتلفاً ،وبالتا‹ رÃا تنشسر إلعدوى».
ورغم خروج ليليا با إحمد ‘  2016إلتقاعد إلنسسبي ،إ ّ
ل أإّنها
إلتحقت بجامعة باتنة ووقع إختيارها على تخصسصض كان كبÒة وإجهتها ‘ إلّتأاط Òوإلبحث.
ّ
وأإظ- -ه- -رت درإسس- -ة أإُج- -ريت ع -ل -ى 67
ما زإلت مرتبطة با÷امعة أإين إقÎح عليها مديرها إلعمل
لسسنوإت طويلة حكرإ على إلّرجال فقط ،بل كانت ضسمن
كمسستشسارة خاصسة ‘ إلعÓقات إÿارجي ،إ ¤جانب ذلك
مسستحضسرًإ Œميلياً إلسسنة إŸاضسية أإن
دف -ع -ة ل ي-ت-ع-دى ع-دد إل-ف-ت-ي-ات ف-ي-ه-ا عشس-رة ب-ع-دم-ا ك-انت
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ثÓ- -ث -ة أإرب -اع -ه -ا –م -ل ج -رث -وم -ة
وإحدة فقط ‘ إلسسنة إلتي قبلها ،ودفعة كّلها رجال ‘ إلسسنة
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لخ-ط-ار ع-ل-ى إÙي-ط ح-ت-ى
 ،2009وإل -ذي ي -ق-وم ب-درإسس-ة إ أ
إŸك -ورإت إل -ع -ن-ق-ودي-ة .وÁك-ن أإن
إلتي قبلها ،لذلك كانت ليليا ضسمن إلدفعة إلثالثة لتخصسصض جعلتها تسس ّ
لدإرية.
خر كل مكتسسباتها إلعلمية للطلبة إŸقبل Úعلى تسسهل عملية إقتناء إŸلفات إ إ
إلوقاية وإ أ
ت - -ع - -يشض ه- -ذه إ÷رإث- -ي- -م ع- -ل- -ى
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لمن إلصسناعي ،إلذي كان إلوحيد على إŸسستوى إ◊ياة ‘ خ
ّ
ّ
هذه إŸسسÒة إ◊افلة إŸليئة بالنجاحات  ⁄تكن لتتحقق
إلوطني ،إŸغاربي وإلفريقي ،بعد تدّرجها ‘ إلّتعليم إلعا‹
إل- -بشس- -رة ب Ó- -أإذى ،ل -ك -ن ه -ن -اك
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له-ل ل-ه-ا خ-اصس-ة إل-وإل-د وإل-وإل-دة ،وك-ذإ إل-زوج
ل -ول دع-م إ أ
أإجرت مسسابقة إŸاجسست Òوكانت ‘ إŸرتبة إلثانية ‘ قائمة
ب-عضض إل-ق-ل-ق م-ن أإsن إŸسس-ت-حضس-ر
لبناء إلذين كانوإ  ⁄يّدخروإ أإي جهد لتحفيز وإلدتهم
جديدإ على مسستوى جامعة باتنة ،هو إلوحيد على إŸسستوى وإ أ
إلناجح ،Úإسستطاعت مناقشسة رسسالتها ‘ ،1996
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إل-ت-ج-م-ي-ل-ي إل-ذي ت-تشساركه مع
لّنها إمرأإة جزإئرية
من أإجل إلسسعي ورإء طموحاتها أ
وسسّ-ج-لت ط-ب-ع-ا ‘ دك-ت-ورإه دول-ة ل-تسس-ت-ط-ي-ع ب-ل-وغ أإحÓ-م-ه-ا
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شسجاعة وعنيدة ل يسستطيع أإي شسيء عرقلة مشسوإرها
لخ - -ري - -ن Áك - -ن أإن ي - -ن- -ق- -ل
إ آ
وطموحاتها إلعلمية.
ول -ك-ن ج-و إل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي ‘ ت-لك إل-فÎة وإن-ع-دإم إŸصس-ادر إلعا‹ وإلبحث إلعلمي إلذي سساعدها ‘ –قيقه على أإرضض إلعلمي أإو وقف سسعيها ورإء أإحÓمها إلكبÒة.
جرثومة إŸكورإت إلعنقودية
إŸق -اوم -ة ل -ل -م -ي -ث-يسس-ي-ل ،Úأإو
قدرإت كبÒة جعلتها أإّول إمرأإة رئيسسة مؤوسّسسسة ‘ إ÷زإئر
إŸعروفة أإيضساً باسسم بكتÒيا
نعناعــــة
مارسسا إلقاتلة.
بوعنـــــاÊ
لسس- - -وأإ أإ ّن- - -ك ل ت- - -ع- - -رفÚ
إ أ
صس Ó- -ح - -ي - -ة مسس - -ت - -حضس- -رإت
نعناعة بوعنا Êأإّول سسّيدة رئيسسة مؤوسّسسسة ‘ إ÷زإئر ،إسستطاعت
لول.
سسيدة أإعمال من إلطرإز إ أ
صسناعة إŸربى ،وإختارت لها إسسم «فاكية» كعÓمة
إل - -ت - -ج - -م - -ي - -ل إŸع - -روضس - -ة ‘
رغ-م إلّ-ث-ق-اف-ة إلّسس-ائ-دة ‘ سس-ن-وإت إلّسس-ب-ع-ي-ن-يات أإن تسستقل بشسركتها
لمر
لعمال نعناعة بوعنا Êهي أإيضسا أإم لثÓثة أإطفال ،إ أ
سسّيدة إ أ
Œاري-ة ،ل-ي-ك-ون إŸن-ت-وج ب-ذلك  100ب-اŸائ-ة ج-زإئ-ري ،وه-و إلتوجه
إŸتاجر ،ويحتوي إŸكياج على
إÿاصسة ﬁاولة بكل ما أإوتيت من قوة وموهبة من –قيق حلمها ‘
لو ¤على إŸسستوى إŸهني لتفرضض
إلذي جعلها تكافح على جبهت Úإ أ
إلقتصسادي إلذي تبني عليه إ÷زإئر آإمالها للخروج من إلعتماد
م- -رك- -ب -ات ك -ي -م -اوي -ة ،وع -ن -د
إث -ب -ات وج -وده -ا ك -ام-رأإة سسّ-ي-دة أإع-م-ال ‘ ع-ا ⁄رج-ا‹ م-ئ-ة ب-اŸائ-ة
لهم ‘
نفسسها ‘ عا ⁄إلعمال وإلثانية ‘ إŸنزل كأام لها إلدور إ أ
لنتاج إلوطني ،ما سسيسساهم ‘ خفضض
على إÙروقات بتعويضسه با إ
إن- -ت- -ه- -اء صسÓ- -ح- -ي -ت -ه -ا تسس -بب
آإنذإك.
لبناء وتلقينهم دروسض إ◊ياة ،شسعورها باŸسسؤوولية جعلها
تربية إ أ
قيمة إلسستÒإد وإلتوجه نحو إلتصسدير ،ما سسيعطي دفعة لعجلة
لن إلّ-ت-ف-ا Êوإلّضس-م Òه-م-ا دإئ-م-ا إل-وصس-ف-ة
ت -ن -ج -ح ف -ي -ه -م -ا إلث-ن Úأ
لمر إلذي عّبرت عنه نعناعة بوعناÊ
إلتنمية ‘ إ÷زإئر ،وهو إ أ
أإم - -رإضس ً- -ا خ - -طÒة؛ ك - -ال - -ع- -ق- -م
لحÓم.
إلسسحرية لتحقيق إ أ
لن- -ت- -اج
بضس - -رورة ح - -م- -اي- -ة إ إ
وإلسسرطانات ومشساكل حسساسسية
لع-م-ال إل-نسس-اء
و ⁄تسس -ت -ث -ن-ى ن-ع-ن-اع-ة ب-وع-ن-ا Êم-ن ع-ا ⁄إ أ
إل - -وط- -ن- -ي م- -ن أإج- -ل
إ÷ل- -د وعÓ- -م- -ات إل -ن -دب -ة ع -ل -ى
بعÚ
ك -انت إن -طÓ-ق-ت-ه-ا ‘  1977أإي-ن إضس-ط-رت-ه-ا إل-ظ-روف إل-ع-ائ-ل-ية إ¤
إŸاك-ث-ات ‘ إل-ب-ي-وت إلÓ-ئ-ي ي-ل-ج-أان إ ¤إ◊رف إل-ي-دوية
خ -ل -ق م-ن-اصسب
حب إلشسباب.
لر
إلبشسرة ،ومشساكل َ
دإ أ
إلتفك Òبجدية بإانشساء مؤوسسسسة خاصسة تديرها وتسسÒها بنفسسها،
لتوف Òدخل إضسا‘ للزوج لتسساعده على متاعب
شسغل.
ع
ف -اسس -ت -خ-دإم أإح-م-ر شس-ف-اه ي-جب أإ ّ
ل
ما ب
ن إلّنسساء حينها كانت
إ◊ياة ،بل أإّكدت أإن جمعية سسيدإت إلعمال
كانت إلفكرة ‘ تلك إلفÎة مسستحيلة خاصسة وأإ ّ
إلغدة
يزيد على سسنة؛ كي ل يسسبّب إلتهاب
إل-ت-ي ت-رأإسس-ه-ا تضس-م أإيضس-ا إ◊رف-يات إلّ
لدإرة ،إلتعليم وإلصسحة
جه نحو إلعمل ‘ قطاعات معينة هي إ إ
ي
ت
إ
و
ل
تتو ّ
إلدرقية
بعد أإن يبلغ إŸرء سسن
إ÷ل - - -د وظ- - -ه- - -ور إل- - -ط- - -ف- - -ح إ÷ل- - -دي
لعمال فكانت فكرة غ Òمطروحة أإسساسسا ،ولكن نعناعة
أإما إدإرة إ أ
ي -ع -م -ل ‘ م -ن -ازل -ه -ن أإق -دم ل -ه ّ -ن إل-دع-م
بعد سسن إلـ  40تكون أإكÌ
لرب -ع– ،Úصس-ل ›م-وع-ة
إ أ
ب-وع-ن-ا Êإسس-ت-ط-اعت صس-ن-ع إŸسس-ت-ح-ي-ل ب-إانشس-اء م-ؤوسّس-سس-ت-ها إÿاصسة ‘
وإل-ت-ك-وي-ن إلÓ-زم ل-ت-ك-ون م-ؤوسسسس-ت-هّن
وإل -ه -ربسض؛ بسس -بب ت -رإك -م إل -ب-ك-تÒي-ا
ع-رضس-ة Ÿشس-اك-ل إل-غدة إلدرقية،
من إلتغÒإت دإخل جسسمه Áكن
لدوإت إŸك -ت -ب -ي -ة ب -فضس -ل م-ؤوهÓ-ت-ه-ا إل-ع-ال-ي-ة ‘
›ال إÿدم -ات وإ أ
ن-اج-ح-ة ،وك-ذإ تسس-اع-دهّن للخروج
ن
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إلضس -ارة ع -ل-ى أإح-م-ر إلشس-ف-اه ،ك-م-ا أإن
أإن ت -ؤوث -ر سس -ل-بً-ا ع-ل-ى إ◊ال-ة إلصس-ح-ي-ة،
لدإرة ،ورغم أإّنها ﬂضسرمة كّونت نفسسها بنفسسها إلّ أإّنها
إلتسسي Òوإ إ
م - -ن إل - -ع- -م- -ل غ Òإل- -رسس- -م- -ي إ¤
إضس -ط -رإب إل -غ-دة إل-درق-ي-ة م-ث-ل إل-ت-عب،
لم-رإضض
لصس -اب -ة ب -ا أ
وت -زي -د م -ن ﬂاط -ر إ إ
أإقصسى مدة لسستخدإم ملمع إلشسفاه
زي- - - - -ادة إل- - - - -وزن إŸف- - - - -اج- - - - -ئ وج- - - - -ف - - - -اف
“ّكنت ‘ فÎة وجيزة من فرضض إحÎإمها ‘ هذإ إلعا ⁄إلرجا‹
إلرسسمي.
إıت -ل -ف-ة .ع-ل-مً-ا أإن-ه م-ن إŸم-ك-ن ،وع Èإت-ب-اع
يفضسل أإل تزيد على  4أإشسهر.
إ÷لد....وغÒه.
ب-فضس-ل ق-وة شس-خصس-ي-ت-ه-ا وإحÎإم-ه-ا لل-ت-زإم-اتها مع إلبنوك ما جعلها
لّنها إمرأإة –تمل ‘ دإخلها
و أ
لث-ار إلسس-ل-بية Ÿعظم
خ-ط-وإت بسس-ي-ط-ةّŒ ،ن-ب إ آ

بورتريه :فتيحة ــ ك

من إلأورإسس إألشضم...كانت إلنطÓقة

مسضÒة...ترفضس إلتؤقف

سسّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة رفضس ـ ـت أÿضس ـ ـ ـوع لل ّصسورة ألّنمطي ـ ـ ـة للمـ ـ ـرأأة

بورتريه :فتيحة ــ ك

تدإبÒ

هذه إلتغÒإت.
ح-ل-م-ا ك-بÒإ ،فّ-ك-رت ن-ع-ن-اع-ة
إليكم بعضض إلنصسائح  ،للبقاء بصسحة جيدة ،رغم
بوعنا ‘ Êطريقة تسساهم بها
لربع:Ú
تخطي سسن إ أ
‘ دف - -ع ع- -ج- -ل- -ة إلق- -تصس- -اد
@ زيادة إلكالسسيوم
إل -وط -ن -ي ،ف -تشس ّ-ك-لت ل-دي-ه-ا
يسساعد تناول  1200 - 1000ملغ من إلكالسسيوم يومياً ‘
شس -ب -ه ق -ن-اع-ة ب-ال-ت-ح-ول إ¤
إ◊فاظ على عظام قوية ،وكذلك ضسرورة إ◊صسول على
لنتاج إلوطني فما كان منها
إ إ
ما يكفي من فيتام« Úد».
سس -وى إط Ó-ق م -ؤوسسسس -ة م-ن-ذ
@ زيادة كتلة إلعضسÓت
ث Ó- -ث سس - -ن- -وإت ﬂتصس- -ة ‘
إلقيام بتدريبات إلقوة باسستمرإر يسساعد ‘ منع فقدإن
إلعضسÓت ،ويسساهم ‘ زيادة إلكتلة إلعضسلية.
@ ل مكّمÓت غذإئية بدون إسستشسارة طبيب
ع -ل -يك إ◊صس -ول ع -ل -ى –ل -ي -ل ل -ل -دم وإلب -ت -ع -اد ع-ن
إلتخمŸ ،Úعرفة إŸكّمÓت إلتي يحتاجها جسسمك.
@ تنظيم مسستويات إلسسكر ‘ إلدم
من إŸهم إبقاء مسستويات إلسسكر ‘ مسستوى معتدل.
م -ن إلّضس -روري ت -ن -ظ -ي -ف م -ن -اشس -ف إŸط -اب-خ وت-لك إÿاsصس-ة بـا◊ّم-ام-ات دورvي-ا ،م-نً-ع-ا م-ن ت-رإك-م
للياف
@ تناول ما يكفي من إ أ
يجب على إلنسساء إللوإتي تخ ّ
ط Úسسن إلـ 40
لتي ،طريقة ُتسساعد
إلبكتÒيا عليها ،فضسً Óعن إلتخtلصض من إلروإئح إلكريهة إŸنبعثة منها .و‘ إ آ
للياف يومياً ،فيما
إسستهÓك  25غرإماً من إ أ
 Óإلغ sسسالة باŸناشسف ذإت إلرإئحة إلكريهة ،وُتضساف إليها كمsية من
‘ تنظيف إŸناشسف باÿلُ :uتم أ
ي- -جب ع- -ل- -ى إل- -رج -ال إل -ذي -ن تÎإوح
لبيضض إ ¤ماء إلغسسلُ ،تشسsغل إلغ sسسالة لدورة ،لغرضض
لإ أ
مسسحوق غسسل إÓŸبسضُ ،يضساف كوب من إّ ÿ
أإعمارهم ب 40 Úو 50إسستهÓك 38
مزج إُŸكuونات إŸضسافة ،ثم sتوsقف إلدورة وُتÎك إŸناشسف sŸدة ل تقلّ عن سساعة دإخل إلغسسالة منقوعة،
للياف يوميًا.
غرإماً من إ أ
لمر.
ليُعاد تشسغيل إلغ sسسالة من جديد وتوقيفها عند إلنتهاء .وُتكsرر إلعملsية ،إذإ لزم إ أ
@ ل ت - - -ت - - -ج - - -اه - - -ل
ُيف s
ضسل إعتماد طريقة إلتنظيف باÿل uمsرة شسهرvيا ،للحفاظ على رإئحة إŸناشسف مُنعشسة ،أإو Áكن إضسافة ربع كوب
مشساكل

منزليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أÿل لتنظيف مناشسف أŸطبخ

ل ‘ كل uدورة غسسل للتخلtصض من روإئح إŸناشسف ،خصسوصًسا تلك إُŸسستخدمة ‘ إŸطبخ.
من إu ÿ

م

رحلـ
ـ
ـ
ة
أ
أ
د
ي
ريهـ ا

ب
نفسس ـك

@ إلفحصض إلطبي إل ّسسنوي
مع إلتقدم ‘ إلسسن تصسبح زيارة إلطبيب إلدورية
لجرإء إلفحوصض إلسسنوية‡.ا يسساعد
أإمرًإ ضسروريًا ،إ
لمرإضض.
‘ إلوقاية من إ أ
@ تناول إŸزيد من إلبوتاسسيوم
لط-ع-م-ة إل-غ-ن-ي-ة ب-ال-ب-وت-اسسيوم كاŸوزÁ ،كن أإن
ت-ن-اول إ أ
يسساعد على تقليل خطر إرتفاع ضسغط إلدم.
Óفرإط ‘ إلتّمرينات إلّرياضسية
@لل إ
–ميل إلقلب إŸزيد من إ÷هد Áكن أإن يسسبب إصسابات،
لف -رإط ‘ رك -وب إل -درإج -ات يسس-بب إصس-اب-ات إل-رك-ب-ة،
وإ إ
على سسبيل إŸثال.
@ إŸشسي أإكÌ
ع-ل-يك إخ-ت-ي-ار إŸشس-ي ب-دًل م-ن رك-وب إلسس-ي-ارة ،ع-ن-د
إلذهاب إ ¤إŸركز إلتجاري أإو أإي ﬁل قريب .فاŸشسي
ُي - -م - -ك- -ن إسس- -ت- -خ- -دإم إلصس- -اب- -ون إُŸضس- -اد
-Ÿدة  15دق-ي-ق-ة كّ-ل ي-وم Áك-ن أإن ي-ق-ل-ل م-ن خ-طر
ل -ل -ب -ك -تÒي -ا ع -وًضس -ا ع -ن مسس -ح -وق غسس-ل
هشساشسة إلعظام.
@ تناول طعاما أإقل
إÓŸبسض ،م-ا ُي-سس-اع-د ‘ م-ك-اف-ح-ة إ÷رإث-ي-م
ن إلتخفيف من إلسسعرإت
أإثبتت إلبحوث أإ ّ
وإزإلة بقايا إلطعام عن مناشسف إŸطبخ.
إ◊رإري - -ة بشس- -ك- -ل م- -ن- -اسسبÁ ،ك- -ن أإن
ي -جب إسس -ت -ب-دإل إŸن-اشس-ف إ÷دي-دة ب-ال-ق-دÁة،
ي- -ط- -ي- -ل إل- -ع -م -ر وي -خ ّ-ف -ضض خ -ط -ر
فور مÓحظة إلعفن عليها.
لصس- -اب- -ة ب- -أام- -رإضض ع -دي -دة
إ إ
لب-ق-ائ-ه-ا ج-اsف-ة،
م-ن إلضس-روري ت-ع-ل-ي-ق إŸن-اشس-ف دإئً-م-ا إ
ناŒة عن إلسسمنة.

نصضائح
إضض ـ ـ ـافsية

بعيًدإ عن إلرطوبة إلتي تتسسبsب بالعفن.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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خÓل إششرإفه على إفتتاح إلّدخول إ÷امعي لقطاع إلشّشباب وإلّرياضشة

ولد علي :التّكوين اأسسأسش تطوير الّريأضسة الوطنية

أإششرف ،صشباح أإمسس ،وزير إلششباب وإلرياضشة إلهادي ولد علي على إنطÓق إŸوسشم إلرياضشي
إ÷امعي Ÿؤوسشسشات إلتعليم إلعا‹ إلتابعة لوزإرة إلششباب وإلرياضشة باŸدرسشة إلعليا
لعلوم وتكنولوجيا إلرياضشة.

نبيلة بوقرين

يوإصشل إŸنتخب إلوطني –ضشÒإته باŸركز إلتقني لسشيدي موسشى – ّسشبا للمبارإة إلقادمة أإمام نيجÒيا ‘ إطار تصشفيات مونديال ،٢018
لثن ،Úبحضشور معظم إل ّ
Óعب Úإلذين ”ّ إسشتدعاءهم ‘ ،إنتظار إكتمال إلتعدإد،
لو ،¤مسشاء إ أ
حيث أإجرت عناصشره إ◊ ّصشة إلّتدريبية إ أ
كون إلطاقم إلفني قد سشمح لكل من فرحات ،نسشاخ ،صشا◊ي ،زيتي ،فرحا Êوجابو إللتحاق بالÎبصس ،مسشاء أإمسس إلثÓثاء ،بالنظر
لرتباطهم مع أإنديتهم.

حامد حمور
ك - -ان رئ- -يسش ال- -ف- -اف خÒال- -دي- -ن
زطشس -ي ق -د ق ّ-دم ال ّ-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
لÓعب Úالذين حّثهم على السسÒ
ضسمن السسÎاتيجية التي يرسسمها
الناخب الوطني رابح ماجر ،هذا
الأخ Òالذي اأّكد ‘ الكلمة التي
األ -ق -اه-ا م-ب-اشس-رة ب-ع-د ذلك ،ع-ل-ى
ال -ع -م-ل ب-ع-زÁة رف-ق-ة ك-ل اأعضس-اء
ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي وب-روح اŸسس-وؤولية

بعـــــــد غيـــــــاب
دإم  ٢٦ششهــــــــــــرإ

والحÎام اŸتبادل.
وسستكون مناسسبة اإجراء ا◊صسصش
التدريبية اŸتتالية ضسمن الÈنامج
اŸسس-ط-ر ف-رصس-ة م-وات-ي-ة ل-ل-ط-اقم
ال-ف-ن-ي لإع-داد ال-تشس-ك-ي-ل-ة واإج-راء
الخ -ت -ي -ارات ال Ó-زم -ة ل -ل -م -ب -اراة
القادمة للفريق الوطني ،لسسيما
واأنّ ال- -غ- -ي- -اب- -ات ع -دي -دة ‘ ه -ذا
الÎبصش الأول ب -اإشس -راف ال -ط -اق-م
ال -ف -ن-ي ا÷دي-د بسس-بب الإصس-اب-ات
ال -ت -ي ت -ع-رضش ل-ه-ا ك-ل م-ن غ-ولم،

بÓيلي

عطال وبن سسبعيني ،بالإضسافة اإ¤
اŸهاجم سسودا Êالذي لن يكون
مع اÛموعة التي تخوضش هذا
الÎبصش.
لكن تواجد لعب Úتاأّلقوا ‘ اّŸدة
الأخÒة ‘ البطولة اÙلية قد
يعطي ا◊لول الÓزمة ،خاصسة ‘
ال -دف -اع ال -ذي سس -ي-ع-رف ت-غ-يÒات
ك- -بÒة م -ق -ارن -ة ب -ال -ت -ع -داد ال -ذي
شس- -ارك ‘ اŸق- -ابÓ- -ت الأخÒة لـ
«اÿضسر».

وينشسط الناخب الوطنيو صسباح
اليومو ندوة صسحفية Ãركز سسيدي
م- -وسس- -ى ل- -ل- -ح -ديث ع -ن ﬂت -ل -ف
ال-ن-ق-اط اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الÎبصش وكذا
اŸق -اب -ل -ت Úال -ق -ادم -ت Úل -ل -ف-ري-ق
ال- -وط- -ن -ي ،الأو ¤اأم -ام ن -ي -جÒي -ا
والثانية اأمام اإفريقيا الوسسطى.
ل Ó- - - -إشس - - - -ارة ،ف - - - -اإّن لعب ا–اد
ال -ع -اصس -م -ة ب -ل-غ-يث ك-ان ق-د غ-ادر
الÎبصش يوم الأثن Úبسسبب وفاة
والده.

يسستأأن ـ ـ ـف اŸنأفسسـ ـ ـ ـ ـ ـة

إسشتانف لعب وسشط إŸيدإن إلهجومي لفريق أإ‚ي (إلرإبطة
لو ¤لكرة إلقدم) ،إ÷زإئري يوسشف بÓيلي ،مسشاء
إلفرنسشية إ أ
لثن ،ÚإŸنافسشة بعد غياب طويل من خÓل مششاركته ‘ مقابلة
إ أ
إلفريق إلرديف لناديه أإمام نادي روشس(◊ ،)0-0سشاب إ÷ولة
إلثامنة من بطولة فرنسشا إلقسشم إلثالث.

فبعد التحاقه الصسائفة اŸاضسية بنادي ا‚ي بعقد Áتد ألربع سسنوات ،اسستعاد
بÓيلي ( 25سسنة) ›ّددا طعم اŸنافسسة التي ابتعد عنها Ÿدة  26شسهرا ،بسسبب
عقوبة اإليقاف لسسنت Úالتي سسّلطت عليه بسسبب اŸنشسطات.
واختار الÓعب السسابق ‘ صسفوف نادي ا–اد ا÷زائر فرنسسا Ÿواصسلة مشسواره
الكروي ،ومن ثّم ﬁاولة إابراز قدراته وﬁاولة طرق أابواب اŸنتخب الوطني
ا÷زائري ›ددا.
ومعلوم أاّن بÓيلي ،كان قد أاّدى موسسما طّيبا مع فريق ا–اد ا÷زائر سسنة ،2015
خاصسة ‘ مسسابقة رابطة األبطال الفريقية التي سسجّل فيها أاربعة أاهداف ‘ أاربع

مقابÓت ،لكن مشسواره هذا توقف بسسبب العقوبة التي سسّلطتها عليه ال–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم بسسبب اŸنشّسطات.

اسستقبأل حأر للعّداء ﬁمد مهدي زكراوي ببشسأر

منتخـــــــــب
كروإتيــــــــــا

 20عّداءة.
وق -د “ّك -ن ال -ع ّ-داء ا÷زائ -ري ال -ذي ي -ح -م -ل ال -رق -م
القياسسي الوطني ‘ سسباق  200م Îيوقت قدره (21ث
و61ج) ،من التأالق ‘ موعد تونسش بفوزد بذهبية هذا
السسباق بزمن (21ث و68ج) ،كما أاضساف أاوقات جديدة
‘ سسباقات الـ  100م Îبـ10ثا  85وسسباق  400م Îبزمن
48ثا و23ج.
ب -ه -ذه ال ّ-ن -ت-ائ-ج ال-واع-دة ي-ك-ون ال-عّ-داء ﬁم-د م-ه-دي
زكراوي –ت قيادة مدربه حسسان بعقوبي بحق واحدا
م -ن أاه -م األسس -م -اء ال ّ-ن -اشس -ئ -ة ‘ سس-م-اء أال-ع-اب ال-ق-وى
ا÷زائرية بشسهادة القائم Úعلى رياضسة أالعاب القوى
‘ ا÷زائر.

ال ّسسمأح Ÿأندزوكيتشش بخوضش مقأبلتي اليونأن

سسمح ا÷هاز الطبي للمنتخب الكرواتي لكرة القدم لÓعب ماريو ماندزوكيتشش ‚م جوفينتوسش اإليطا‹
باŸشساركة ‘ مبارياتي اليونان ‘ اŸلحق األوروبي اŸؤوّهل لنهائيات كأاسش العا ‘ ⁄روسسيا .2018
كان الÓعب قد شسارك ‘  12دقيقة خÓل اŸباراة التي انتصسر فيها فريقه ‘ البطولة اإليطالية على بينفنتو بـ(1
  )2بدي ÓلدوجÓسش كوسستا ‘ الدقيقة  ،78ومع ذلك كانت هناك ﬂاوف من إاصسابته بالفخذ خÓل هذه الفÎة،وخضسع لكشسف طبي لتحديد حالته.
وأافادت أانباء بأاّنه تأاّكد أاّن ماندزوكيتشش لئق “اما ÿوضش مباراتي اليونان ا◊اسسمت ‘ Úمشسوار التأاهل
للمونديال ،ومع ذلك أاعلن ال–اد الكرواتى عÈ
موقعه الرسسمي أاّن الÓعب ( 31سسنة) سسيخوضش تدريبا فرديا خاصسا كإاجراء وقائي.

إلبطولة إلعاŸية إلعسشكرية للعدو إلّريفي

ا÷زائر –صسد  ٦ميداليأت وتتّوج بأللّقب حسسب الفرق

حصس -د اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ال-عسس-ك-ري ل-ل-ع-دو
ال -ري -ف-ي سست م-ي-دال-ي-ات ( 3ذه-ب-ي-ات ،فضسيتÚ
وبرونزية) ،باإلضسافة ا ¤اللقب ،بحسسب الفرق،
ضس-م-ن ال-ط-بعة  57ل-ل-ب-ط-ولة العاŸية العسسكرية
ل -ه -ذا الخ-تصس-اصش ل-ل-م-ج-لسش ال-دو‹ ل-ل-ري-اضس-ة
العسسكرية التي جرت ببودابيسست اÛرية (- 3
 7نوفم.)È
‘ الفردي تّوج بذهبية العدو الطويل العّداء
ا÷زائري علي قرين ،فيما عادت فضسية نفسش
السسباق إا ¤مواطنه بوروينة خÒالدين ،أاما ‘
العدو القصس Òفقد حّقق ا÷زائري رابح عبود

نسشعى ÷ودة إلعمل ‘
إŸعاهد

واصسل ‘ ذات السسياق« :وعليه فإانّ
ضس- -م- -ان ج- -ودة م- -ن- -ت- -وج ت -ك -وي -ن
اŸعاهد التابعة للقطاع أاصسبحت
ح-ت-م-ي-ة م-ن أاج-ل ضس-م-ان خ-دمات
ع-م-وم-ي-ة ت-رت-ق-ي ل-ت-ط-ل-ع-ات طلبة
اŸؤوسسسس-ات الشس-ب-اب-ي-ة وال-ري-اضسية،
م- -ن خÓ- -ل ات -ب -اع ن -ه -ج سس -ي -اسس -ة
التحسس ÚاŸسستمر بناء على مبدأا
ال-ع-دال-ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-وان Úب-كل
شسفافية وضسمان تكافؤو الفرصش بÚ
ا÷م -ي -ع ،ول -ه -ذا ق -م -ن -ا ب -ت-ن-ظ-ي-م
مسس- -اب- -ق- -ة لل- -ت- -ح- -اق Ãخ -ت -ل -ف
األسس Ó- -ك وال - -رتب اŸن - -ت - -م - -ي- -ة
Óسس Ó- - -ك اÿاصس- - -ة ب- - -اإلدارة
ل - - -أ
اŸكلفة بالشسباب والرياضسة ،والتي
تنافسش خÓلها  2500شساب وشسابة
ع- -ل -ى  160م-نصسب ب-ي-داغ-وج-ي،
وأاطلب من كل السساهرين على هذا
العمل الكب Òتوف Òكل الظروف
اليومية للطلبة ألنهم ﬁور العملية
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وال-عمل باسستمرار على
–سس Úنوعية اÿدمات اŸقدمة
لهم ،كما قمنا وألول مرة بإاجراء
مسس -اب -ق -ة ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -ال -ت -ك-وي-ن

اŸتخصسصش لكافة اŸعاهد قصسد
ضسمان الشسفافية».
Óشس -ارة ،ف -إاّن السس -ن -ة ا÷دي -دة
ول - -إ
تعرف ا◊رصش على عدة نقاط
أاخ -رى ت -ت -م -ث -ل ‘ –يﬁ Úت-وى
ب- -رام- -ج ال- -ت- -ك- -وي- -ن ل- -ت- -ت -م -اشس -ى
والحتياجات اŸسستجدة باعتماد
ت- -ق- -ن -ي -ات اŸن -اه -ج ا◊دي -ث -ة ‘
ال-ت-ك-وي-ن ،ت-وسس-ي-ع عروضش التكوين
ıت -ل -ف ال -نشس -اط -ات الشس -ب -ان -ي-ة
والرياضسية وفقا للمناهج ا◊ديثة،
توسسيع عروضش التكوين ıتلف
ال -نشس-اط-ات الشس-ب-ان-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ة
واإلŸام ب-ج-م-ي-ع ج-وان-ب-ها ،تطوير
ق- - -درات اŸك- - -ون Úقصس- - -د رف- - -ع
اŸسستوى النوعي للتأاط ،Òإاضسافة
إا ¤ضس - -رورة ال - -ت - -نسس- -ي- -ق ب Úك- -ل
اŸؤوسسسس - - -ات ع Èك- - -ل اŸراح- - -ل
وال–ادي -ات ،م -دي-ري-ات الشس-ب-اب
وال -ري -اضس -ي-ة ،واألسس-رة اإلعÓ-م-ي-ة
التي تعد طرفا هامّا وفّعال من
أاج- -ل ال -ن -ه -وضش ب -ال -ري -اضس -ة وك -ل
الÈامج الشسبابية ألّنها أاداة فّعالة
إليصس- - -ال اŸع- - -ل- - -وم- - -ة ‘ إاط- - -ار
اŸوضسوعية ودون حياز من خÓل
انتهاج النقد البناء».

تنسس

للعاب إلقوى
بعد تأاّلقه ‘ إلبطولة إلعربية أ

حظي العّداء ﬁمد مهدي زكراوي ا◊ائز على ثÓث
ذهبيات ‘ البطولة العربية ألقل من  18سسنة (‘
سسباقات  100م Îو 200م Îوبالتتابع) ،التي جرت
مؤوخرا بتونسش باسستقبال حافل ،يوم الثن ،Úببشسار ،من
قبل السسلطات اÙلية ومسسÒي ناديه شسبيبة السساورة
وعدد من اŸناصسرين.
أاعرب الشساب ﬁمد مهدي زكراوي ،الذي يعد واحدا
م-ن اآلم-ال اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ألل-ع-اب ال-ق-وى ال-وط-ن-ي-ة ع-ن
خالصش تقديره لÓسستقبال الذي خصش به وسسعادته
للنتائج التي – ّصسل عليها مع اŸنتخب الوطني أللعاب
القوى الذي شسارك ‘ البطولة العربية ألقل من  18سسنة
التي مّثلت فيها ا÷زائر Ãجموع  37عّداًء من ضسمنهم

شس ّ-دد ال -وزي -ر خ Ó-ل ك-ل-م-ت-ه ع-ل-ى
ضسرورة مواصسلة العمل واسستغÓل
الكل اإلمكانات اŸتوفرة من أاجل
تكوين الطلبة «أانا جد مسسرور أان
أاتواجد معكم ‘ مثل هذا اليوم
Ÿشساركتكم مراسسم إاعطاء إاشسارة
ان - -ط Ó- -ق اŸوسس - -م ال - -ري - -اضس - -ي
ا÷امعي ا÷ديد 2018 - 2017
لقطاع الشسباب والرياضسة ،خاصسة
أاّننا نحتفل بذكرى عزيزة على كل
ا÷زائريÃ Úناسسبة الذكرى الـ 63
لن -دلع ث -ورة ال-ت-ح-ري-ر اÛي-دة،
ول - -ه - -ذا نّÎح- -م ع- -ل- -ى أارواح ك- -ل
الشّسهداء األبرار ،و‚ّدد العÎاف
والعرفان Ûاهدينا و›اهداتنا
األخيار على كفاحهم وتضسحياتهم
التي كلّلت بتحرير هذا الوطن».
أاضساف الوزير قائ« :Óتعت Èهذه
اŸناسسبة ظرفا ‡يّزا ألّنها تعرف
عودة الطلبة القدامى إا ¤مواصسلة
ال -دراسس-ة ‘ م-ع-اه-دن-ا ،وع-دده-م
ي - - -قّ- - -در بـ  348ط -الب وط-ال-ب-ة،
وم-ب-اشس-رة ال-ت-ك-وي-ن ع-لى اŸسستوى
ال -وط-ن-ي ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷دد
البالغ عددهم  160طالب ،و‘ هذا
الشس - - -أان أاهّ- - -ن- - -ئ ك- - -ل اإلط- - -ارات
اŸتخّرج ÚخÓل السسنة اŸاضسية
وعددهم  718إاطار ،وأادعوهم إا¤
اŸسساهمة الفّعالة ‘ تنمية وترقية
ا◊رك -ة الشس -ب-ان-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ة ‘
اŸي -دان ألّن ال -ت-ك-وي-ن ي-ع-ت Èأاح-د
الركائز األسساسسية للسسياسسة الوطنية
‘ ›ال الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة ،م-ا
ي- -ج- -ع- -ل- -ن- -ا ن- -رّك -ز ع -ل -ى ت -زوي -ده
ب-اإلط-ارات ال-ب-ي-داغ-وجية اŸؤوهلة
وذات ك - -ف - -اءة ق- -ادرة ع- -ل- -ى رف- -ع
التحديات الراهنة ،خاصسة ما تعلق
بالتكفل األنسسب واألمثل لتطلعات
وح - -اج - -ي - -ات ﬂت- -ل- -ف شس- -رائ- -ح
اÛتمع ا÷زائري».

الفضسية ،أاما الÈونزية فقد كانت من نصسيب
هشسام بوشسيشسة.
أاما حسسب الفرق ،فقد تّوجت ا÷زائر باللّقب ‘
الختصساصس( Úالعدو القصس Òوالطويل).
وأاوضس -ح ب -ي -ان ل-وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي أاّن «ه-ذه
ال-ن-ت-ائ-ج الي-ج-اب-ي-ة واŸشس-رف-ة ت-ؤوّكد ال‚ازات
اÙققة خÓل اŸنافسسات العسسكرية العاŸية
السسابقة التي ينظّمها اÛلسش الدو‹ للرياضسة
ال -عسس -ك -ري-ة ال-ت-ي تÈز ت-ط-ور مسس-ت-وى عّ-دائ-ي-ن-ا
ال-عسس-ك-رّي Ú-ع-ل-ى الّسس-اح-ة الّ-ري-اضسية العسسكرية
العاŸية».

إيطاليا

بـ ـ ـ ـ ـ ـÒلو يعل ـ ـ ـ ـ ـ ـن
اعتزال ـ ـ ـ ـه اللّع ـ ـ ـب

ليطا‹ إıضشرم أإندريا
أإعلن إ إ
بÒلو ،إلÓعب إلسشابق لناديي ميÓن
ويوفنتوسس ،إعتزإله كرة إلقدم ،بعد
إقصشاء ناديه إ◊ا‹ ،نيويورك سشيتي،
من إŸنافسشة على لقب إلبطولة
لمريكي (إلقسشم إلششرقي).
إ أ

ونشسر بÒلو ( 38عاما) ‘ حسسابه الرسسمي على
«توي »Îرسسالة وداع شسكر فيها كل من سسانده من
ج -م -اه Òولع -ب Úوم -درب ‘ Úمشس -واره ال -ك-روي
ا◊افل.
وكان بÒلو قد أاعلن ‘ وقت سسابق ‘ مقابلة مع
صس-ح-ي-ف-ة «لغ-ازي-ت-ا دي-ل-ل-و سس-ب-ورت» اإلي-ط-الية أاّنه
سسيعتزل قبل نهاية العام ا◊ا‹.
وصسّرح قائ« :Óبالنسسبة Ÿسستقبلي ‘ ،ديسسمÈ
ينتهى عقدي ،وأارى أان الوقت قد حان لÓعتزال».
وأاضساف« :كل يوم أاعا Êمن مشساكل بدنية ،ول
أاسستطيع التدريب بأافضسل صسورة ‡كنة أاو القيام
باألمور العادية ‘ سسّني ل أاظن أاّنني قادر على
السستمرار».
وحّقق اıضسرم بÒلو خÓل  23عاما قضساها ‘
مÓعب السساحرة اŸسستديرة الكث Òمن األلقاب
م -ن -ه -ا ك -أاسش راب -ط-ة أاب-ط-ال أاوروب-ا وك-أاسش ال-ع-ا،⁄
باإلضسافة إا ¤األلقاب اÙلية ‘ إايطاليا.
وانضسّم بÒلو لنادي نيويورك سسيتي عام 2015
ولعب  60مباراة مع الفريق األمريكي ،وسسجل فيها
هدفا واحدا وصسنع  9أاخرى ،علما أانه كان يلعب
بجوار دافيد فيا الÓعب اإلسسبا Êاıضسرم.

افتتأح اأّول مركز فيدرا‹ للمواهب الشّسأبة ‘ 2018

أإّكد رئيسس إل–ادية
إ÷زإئرية للتنسس ﬁمد
ن مششروع إفتتاح
بسشاعد ،أإ ّ
مرإكز فيدرإلية للموإهب
إلششابة يسش ‘ Òإلطريق
ن
إلصشحيح ،مضشيفا باأ ّ
لو ‘ ¤هذإ
إلتجربة إ أ
إÛال سشتكون عام ٢018
با÷زإئر إلعاصشمة.

صسّرح بسساعد« :اسستضسفنا مؤوّخرا
خبÒا فرنسسيا ‘ التنسش الذي
قام بزيارات لعدد من الرابطات
ال- - -ولئ- - -ي - -ة ‘ ك - -ل م - -ن سس - -وق
أاه- - -راسش ،ع- - -ن- - -اب- - -ة ،وه- - -ران،
تلمسسان ،البليدة وا÷زائر ،قّدم
إاث- -ره- -ا ت -ق -ري -را إا ¤اŸدي -ري -ة
ال-ف-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-أاخذه
بع Úالعتبار لتجسسيد مشسروع
إاطÓق مراكز فيدرالية للمواهب
الشسابة ‘ اŸسستقبل القريب».

وك- -ان بسس- -اع- -د ق- -د وع -د‘ ،
ب - -رن - -ا›ه ال - -ذي أاع ّ- -ده ب - -ع- -د
ت- -رّشس- -ح- -ه ل- -رئ- -اسس -ة ال–ادي -ة
ا÷زائ -ري-ة ل-ل-ت-نسش ب-داي-ة ال-ع-ام
ا÷اري ،بإانشساء مراكز فيدرالية
للمواهب الشسابة
قصسد النهوضش بهذه الرياضسة ‘
ال -ب Ó-د ب -ع-د أان ع-رفت ت-راج-ع-ا
ﬁسسوسسا منذ عدة سسنوات.
وأاضس- - - - - - -اف ذات اŸسس- - - - - - -ؤوول:
«ك-ت-ج-رب-ة أاو ،¤سس-ن-ف-تتح مركزا
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة عام ،2018
على أان يكون متبوعا Ãركزين
آاخ - -ري - -ن ‘ ك - -ل م - -ن ع - -ن- -اب- -ة
ووه -ران» .وŸن -ح أاك Èال -ف-رصش
ل-ن-ج-اح ه-ذا اŸشس-روع ال-ط-موح،
ي -راه -ن بسس -اع-د ع-ل-ى مسس-اع-دة
وزارة الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة ال-ت-ي
وجه Ÿسسؤووليها باŸناسسبة نداء
ل - -دع - -م اŸراك - -ز ال - -ف- -درال- -ي- -ة

اŸسستقبلية.
وموازاة مع هذه اŸشساريع التي
تطمح Ÿنح الرياضسي Úالشسبان
ال-واع-دي-ن ت-ك-وي-ن-ا ‡يزا ،تعمل
ال–ادية ا÷زائرية للتنسش على
مسس- - -اع- - -دة اŸواهب الشس- - -اب- - -ة
ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى م-ن-ح م-ن ط-رف
وزارة الشسباب والرياضسة تسسمح
لها بالتحضس ‘ Òأاك ÈاŸراكز
التدريبية بأاوروبا.
ه -ذا األم -ر ي -ن-ط-ب-ق م-ث Ó-ع-ل-ى
الشسابة إايناسش إايبو ،التي تواصسل
التطور بفضسل مثل هذه اŸنح،
حيث أاخ Èبسساعد بشسأانها أانها
ت- -ت- -درب ح- -ال- -ي- -ا ب- -ف- -ال- -نسس- -ي- -ا
(إاسسبانيا) ،وأانّ هيئته تعد ملفا
خ -اصس -ا ب -ه-ا ل-ت-ق-دÁه إا ¤وزارة
الشسباب والرياضسة قصسد “كينها
من ا◊صسول على منحة جديدة
سسنة .2018

لوروبّية
لبطال إ أ
للمنافسشة بقّوة على لقب رإبطة إ أ

«البأرصسأ» تسسعى لتعزيز الّتشسكيلة ‘ جأنفي القأدم
لسشبا Êقّرر إلتحرك ‘ فÎة
ن نادي برششلونة إ إ
ذكرت تقارير إعÓمية ،أإمسس ،أإ ّ
إلنتقالت إلششتوية إŸقبلة من أإجل تعزيز صشفوف إلفريق بتعاقدإت من إلعيار
لسشبانية بفارق 8
إلثقيل ،وذلك على إلرغم من تصشدر إلفريق صشدإرة إلبطولة إ إ
نقاط عن إلغر Ëإلتقليدي ريال مدريد بجانب إحتÓل إلفريق صشدإرة ›موعته ‘
لوروبية على حسشاب جوفنتوسس.
لبطال إ أ
رإبطة إ أ
وي -ع -ت -ق -د اŸدرب ارن -يسس -ت -و ف -ال -فÒدي
اŸدير الفني للفريق ،أانّ التشسكيلة
ا◊ال-ي-ة ل-ل-ب-ل-وغ-ران-ا ل Áك-نها
رب -ح ل -قب راب -ط -ة األب -ط-ال
األوروب- -ي -ة ،وه -و م -ا دف -ع
النادي للتحرك من أاجل
ضس- - -م لع - -ب Úج - -دد ‘
الشستاء.
ورف- - - - - - -ضش ا- - - - - - Ÿدّرب
ف -ال -فÒدي ال -ت -ع -اق-دات
التي كانت تتم ‘ الفÎة
اŸاضس-ي-ة م-ن أاج-ل ت-ع-زي-ز
دكة بدلء الفريق ،وهو ما
ك- - -ان ي- - -ح- - -دث –ت ق- - -ي - -ادة
اŸدرب السس -اب -ق ل -ويسش إان -ري-ك-ي،

ح- -يث أاخ Èف- -ال- -فÒدي إادارة ال- -ن -ادي
ب- -ال -ع -م -ل ف -ق -ط م -ن أاج -ل ضس -م
لع- -ب‚ Úوم ت- -أات- -ي ل -ل -ف -وز
Ãك - -ان ‘ ال - -تشس - -ك - -ي- -ل- -ة
األسساسسية للفريق وليسش
م -ن أاج -ل ت -ع -زي -ز دّك -ة
البدلء.
ت- -واج -ه إادارة ال -ن -ادي
م -ه ّ-م -ة م -زدوج -ة م-ن
خÓ- -ل دع- -م ال -ف -ري -ق
ب -ج -انب ت -ق-ل-يصش ع-دد
ال Ó- -ع - -ب Úم - -ن خ Ó- -ل
ال- -ت -خ -لصش م -ن ال Ó-ع -بÚ
الذين أاخرجهم ا÷هاز الفني
من حسساباته نهائيا.

الفجر05.٤٨.................:
مواقيت الظهر12.٣2.................:
العصشر15.22................:
الصشÓة المغرب1٧.٤٤...............:
العششـاء1٩.1٤.................:
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^  0٨نوفم :1٨٣٦ Èخرج ا÷Ôال «كلوزيل» على
رأاسض ح- -م- -ل- -ة عسش- -ك- -ري- -ة ف- -اقت عشش -رة آالف
جندي من عنابة لحتÓل مدينة قسشنطينة.
^  0٨نوفم :1٩5٩ Èخرج الطلبة العرب إا¤
ششوارع «بون» عاصشمة أاŸانيا الغربية ‘ مظاهرات
ع -ارم -ة مسش -ان -دة ل -ل -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة راف -ع Úال -ع -ل -م
ا÷زائري.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة
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لربعاء  1٩صشفر  1٤٣٩هـ الموافق لـ  0٨نوفمبر  201٧م
ا أ

توقيف  4عنـ ـ ـ ـاصشر دعم ا÷مـ ـ ـاع ـ ـات
اإلرهابية وآاخر مبحوث عنه بالعاصشمة

حجز  3100خرطوششة من ﬂتلف العيارات
وتوقيف مهربÚ

‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة حجز عناصسر ألدرك
ألوطني بتبسسة /ن.ع ،5.كمية من ألذخÒة تقدر بـ ()3100

ضشبط  10مولدات كهربائية
و 10مطارق ضشغط وجهاز كششف اŸعادن

م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أوق -فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي بكل من “Ôأسست وع Úقزأم/ن.ع)31( ،6.
منقبا عن ألذهب وضسبطت ( )10مولدأت كهربائية
و( )10م -ط -ارق ضس -غ -ط وج -ه -از كشس -ف ع-ن أŸع-ادن
و( )1300ل Îم- - -ن م- - -ادة زيت أŸائ- - -دة ،ف - -ي - -م - -ا ”

حجز( )1000كيسس من مادة ألتبغ ببشسار/ن.ع.3.

..و القضشاء على إارهابي )02( ÚخطÒين بالبويرة

‘ إأط -ار ﬁارب -ة أإلره -اب وإأث -ر ع-م-ل-ي-ة ب-حث وت-ف-ت-يشس
با÷باحية ،ولية ألبويرة بإاقليم ألناحية ألعسسكرية أألو،¤
قضست مفرزة للجيشس ألوطني ألشسعبي ،ظهر أليوم 07
نوفم ،2017 Èعلى إأرهابي )02( ÚخطÒين ،وأسسÎجعت
مسسدسس )02( Úرشساشس Úمن نوع كÓشسنيكوف وأربعة ()04
ﬂازن ذخÒة ونظارة ميدأن ،تأاتي هذه ألعملية أŸنفذة
من طرف وحدأت أ÷يشس ألوطني ألشسعبي لتؤوكد من
جديد عزم وإأصسرأر قوأتنا أŸسسلحة على أجتثاث ظاهرة
أإلرهاب من بÓدنا.

ا÷زائر تتصشدر البطولة العاŸية العسشكرية للعدو الريفي

تششيع جنازته عصشر اليوم بدا‹ ابراهيم

وفاة الفنان التششكيلي صشالح حيون عن عمر  81سشنة
تو‘ ،مسساء أمسس ألثÓثاءÃ ،سستشسفى بئر طرأرية با÷زأئر ألعاصسمة ،ألفنان
ألتشسكيلي صسالح حيون ،عن عمر ناهز  81سسنة ،حسسب ما علم من عائلته .وبدأ
ألفنان ألرأحل مشسوأره ألفني منتصسف ألسستينيات من ألقرن أŸاضسي Ãشساركته
أألو ‘ ¤معرضس جماعي سسنة  1965بال–اد ألوطني للفنون ألتشسكيلية .وتابع
أل-ف-ن-ان ت-ك-وي-ن-ا ‘ أل-ف-ن-ون أ÷م-ي-ل-ة ب-ا÷زأئ-ر وف-رنسس-ا م-ا ف-ت-ح أف-ق-ه وسس-م-ح له
بالطÓع على أŸدأرسس وألتوجهات ألفنية أıتلفة ألتي سسادت ألعا ⁄وتأاثر
بالرمزية وألسسريالية قبل أن يضسع بصسمته أÿاصسة.

ششباب بلوزداد  – 0مولودية وهران 0

مسشلسشل بلوزداد ‘ إاهدار النقاط متواصشل
فرضض مولودية وهران التعادل السشلبي على ششباب بلوزداد Ãلعب  20أاوت
بالعناصشر ‘ مباراة دون جمهور ‘ ،إاطار اŸباراة اŸتأاخرة عن ا÷ولة العاششرة
لو ¤لكرة القدم والتي كانت أاغلب فÎاتها ‡لة،
من الرابطة اÎÙفة ا أ
لبناء لعقيبة الذين
ليتواصشل مسشلسشل إاهدار النقاط داخل وخارج الديار أ
 ⁄يتذوقوا طعم الفوز منذ ا÷ولة الثالثة أامام مولودية ا÷زائر.
وي -ح -ول -ه -ا ل -ل-رك-ن-ي-ة أل-ت-ي  ⁄ي-أات-ي م-ن-ه-ا
ﬁمد فوزي بقاصض
أ÷دي - -د ،رد أصس - -ح - -اب أألرضس ج - -اء ‘
بهذأ ألتعادل ألتحق أبناء لعقيبة Ãولودية (د )14ب- -ع -دم -ا ن -ف -ذ أŸدأف -ع «ن -ع -م -ا»Ê
أ÷زأئ- -ر ‘ أŸرك- -ز أل -رأب -ع بـ 15نقطةﬂ ،الفة مباشسرة من على بعد  35مÎأ
ويتقاسسم أبناء ألباهية أŸركز ألسسادسس ن- -اح- -ي- -ة أألرج- -ل ل- -ك- -ن ل «ح -ام -ي -ة» ول
«لكروم» “كن من Ÿسس ألكرة و–ويلها
مناصسفة مع نادي بارأدو بـ 14نقطة.
بدأية أللقاء كانت بطيئة ،و‘ (د )5بÓيلي للشسباك.
يخطأا ‘ أŸرأقبة «سسويبع» يخطف منه ‘ (د )25عمل رأئع من قبل لعبي شسباب
أل-ك-رة يسس-دد وك-اد ي-ف-ت-ت-ح ب-اب أل-تسس-جيل ب -ل -وزدأد «لك -روم» ي -خ -ط -أا ‘ أل -ت -م -ري -ر
للمولودية ،هجمات ألزوأر توأصسلت حيث ت- -ت- -ح -ول إأ ¤ه -ج -م -ة م -ع -اكسس -ة ن -اح -ي -ة
‘ (د )10أ◊ارسس «ناتاشس» Áرر كرة ‘ «ألعما‹» ‘ ألعمق «بوشسار» يخطأا هو
أل-ع-م-ق ن-اح-ي-ة أŸه-اج-م «سس-وي-بع» يقذف أآلخر ‘ مرأقبتها ووضسعها ‘ ألتماسس
بقوة و»نعما »Êيحرم ألكرة من أŸرور ل -ي -ج -د أŸه -اج -م «سس -وي -ب -ع» ن -فسس-ه أم-ام

france prix 1

 BRIالوادي تطيح Ãروج خط Òللمخدرات

بأامن ولية ألوأدي ‘ ،أإلطاحة Ãروج
ل-ل-م-خ-درأت وح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن-ه-ا،
أل -ع -م-ل-ي-ة ج-اءت ع-قب إأسس-ت-غÓ-ل أل-ف-رق-ة
Ÿع -ل -وم-ات ح-ول ت-وأج-د شس-خصس مشس-ب-وه
ي- -ق- -وم بÎوي- -ج أıدرأت وسس -ط ألسس -وق
أŸركزي بعاصسمة ألولية أل ـوأدي ،وبعد
أل - -ب - -حث وأل - -ت - -ح ـري أŸع- -م- -ق ‘ ه- -ذه
أŸع -ل -وم -ات ،أسس -ف-رت ع-ن –دي-د ه-وي-ة
أŸشستبه به وأŸكان ألذي يقوم فيه بعملية
ألÎويج ” ،إأعدأد خطة قصسد توقيفه ‘
حالة تلبسس ،وألتي تكللت بالنجاح.
ب -ع -د رصس -د وم -دأه -م -ة ع -ن-اصس-ر ألـ BRI

عرفت مششاركة عدائÁ Úثلون  21بلدا باÛر

ع -رفت أل -ب -ط -ول -ة أل-ع-اŸي-ة أل-عسس-ك-ري-ة
ألسس -اب -ع -ة وأÿمسس -ون ل -ل -ع -دو أل -ري -ف-ي
ل-ل-م-ج-لسس أل-دو‹ ل-ل-ري-اضس-ة أل-عسس-ك-رية
ألتي جرت فعالياتها باÛر ‘ ،ألفÎة
أŸمتدة من  03إأ 07 ¤نوفم،2017 È
مشس- -ارك- -ة ‡ي- -زة ل- -ل- -ف- -ري- -ق أل- -وط -ن -ي
أل -عسس-ك-ري ل-ل-ع-دو أل-ري-ف-ي .خÓ-ل ه-ذه
أŸنافسسة ألعاŸية ذأت أŸسستوى ألعا‹
وألتي عرفت مشساركة عدأئÁ Úثلون21
بلدأ ،سسيطر ألفريق ألوطني ألعسسكري
لو¤
على ›رياتها ،بتصسدره أŸرأتب أ أ
حسسب ألفرق ‘ ألعدو ألريفي بنوعيه
أل -ع -دو أل -ط -وي -ل وأل -ع-دو أل-قصس ،Òك-م-ا
–صسل على لقب بطل عاŸي ‘ ألعدو
أل- -ري- -ف -ي لسس -ن -ة  2017ون -ال أل -ك -أاسس
أŸمتازة ألعسسكرية للعدو ألريفي ،أما
‘ م- -ن- -افسس- -ات أل -ف -ردي ف -ق -د –صس -ل
ألرياضسيون أ÷زأئريون على أربع ()04

الثمن  10دج

‚حت ف -رق -ة أل -ب -حث وأل -ت -دخ-ل ألـBRI

خ -رط -وشس -ة م -ن ﬂت -ل -ف أل-ع-ي-ارأت ‘ ،ح ” Úت-وق-ي-ف
مهرب )02( Úوضسبط شساحنة وسسيارة سسياحية و()2048
وحدة من أأللعاب ألنارية و( )6576وحدة من ﬂتلف
أŸشسروبات بكل من ألوأدي وبسسكرة/ن.ع.4.

ميدأليات وهم على ألتوأ‹:
اختصشاصض العدو الطويل:
ألدركي عون قرين علي ميدألية ذهبية؛
أل -رق -يب ب -وروي -ن -ة خ Òأل -دي -ن م -ي -دأل-ي-ة
فضسية؛
إاختصشاصض العدو القصش:Ò
ألرقيب عبود رأبح ميدألية فضسية؛
ألعريف أألول بوشسيشسة هشسام ميدألية
برونزية؛
هذه ألنتائج أإليجابية وأŸشسرفة جاءت
ل- - -ت- - -ؤوك- - -د أإل‚ازأت أÙق - -ق - -ة خ Ó- -ل
أŸن-افسس-ات أل-ع-اŸي-ة أل-عسس-ك-رية ألسسابقة
للمجلسس ألدو‹ للرياضسة ألعسسكرية وألتي
تÈز ألتطور أŸلحوظ Ÿسستوى عدأئينا
أل -عسس -ك -ري Úع -ل -ى ألسس -اح -ة أل -ري -اضس -ي -ة
أل-عسس-ك-ري-ة أل-ع-اŸي-ة وذلك ب-فضس-ل أل-دعم
أŸسس-ت-م-ر ل-ل-ق-ي-ادة أل-ع-ليا للجيشس ألوطني
ألشسعبي.

 20°ا÷زائر

 18°وهران

20°

يروجها داخل السشوق اŸركزي بالوادي

قامت بها مفارز ا÷يشض والدرك بعدة وليات

«الششعب» ‘ إأطار مكافحة أإلرهاب وبفضسل ألسستغÓل
أ÷ي -د ل -ل -م -ع -ل -وم -ات ،أوق -فت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي ،يوم  06نوفم ،2017 Èأربعة ( )04عناصسر دعم
ل-ل-ج-م-اع-ات أإلره-اب-ي-ة بباتنة/ن.ع ،5.ك- -م- -ا ” ت -وق -ي -ف
إأرهابي مبحوث عنه با÷زأئر ألعاصسمة/ن.ع ،1.بالتنسسيق
م -ع مصس-ال-ح أألم-ن أل-وط-ن-ي وضس-ب-ط ب-ن-دق-ي-ة نصس-ف آأل-ي-ة
وكمية من ألذخÒة.

 23°ا÷زائر

 16°وهران

19°

‘ نششرية خاصشة بالششرطة

تسشجيل  132حادث مرور جسشما ÊخÓل  48سشاعة
Óمن ألوطني ،أن مصسالح مرور أألمن
تعلم خلية ألتصسال وألصسحافة للمديرية ألعامة ل أ
ألوطني سسجلت خÓل يومي  03و 04نوفم Èمن ألسسنة أ÷ارية 132 ،حادث مرور
جسسما Êعلى أŸسستوى أ◊ضسري ،أدى إأ ¤وفاة ( )03أشسخاصس وجرح  169آأخرين ‘
Óم-ن أل-وط-ن-ي
ه -ذأ أإلط -ار وح-ف-اظ-ا ع-ل-ى سسÓ-م-ة أ÷م-ي-ع ،ت-دع-و أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
مسستعملي ألطريق ألعام إأ ¤توخي أ◊يطة وأ◊ذر ،مع أحÎأم قانون أŸرور وألتأا‘ Ê
ألسسياقة وعدم Œاوز ألسسرعة أŸطلوبة ،مع أŸرأقبة ألدورية للمركبة ،خاصسة هذه
أأليام أين تعرف معظم وليات ألوطن تقلبات جوية‡ ،ا قد يتسسبب ‘ حوأدث
Óمن ألوطني– ،ت تصسرف أŸوأطن Úألرقم
مرورخطÒة.كما تضسع أŸديرية ألعامة ل أ
أألخضسر  48-15وخط ألنجدة  ،17لتلقي ألبÓغات 24سسا24/سسا.
م - -دأف- -ع Úك- -م- -ا ج- -اءت ي- -ق- -ذف ب- -ق- -وة
و»صسا◊ي» يخرجها للركنية ،أربع دقائق
ب -ع -د ذلك «لك-روم» ي-ركضس ب-ال-ك-رة ع-ل-ى
أ÷ه -ة أل -يسس -رى ي -ف -ت -ح ن -اح -ي-ة أل-رؤووسس
«درأوي» متحرر من ألرقابة يصسعد لكنه
يضسرب ألكرة بالكتف عوضس ألرأسس وكرته
“ر فوق ألعارضسة أألفقية وسسط حÒة
أŸدرب «ت - -ودوروف» ،ضس- -غ- -ط ألشس- -ب- -اب
ت- -وأصس- -ل و‘ (د )34ك - - - - -رأت قصسÒة بÚ
أل Ó-ع -ب Úأل -ك -رة Œد «درأوي» م -ت-ح-ررأ
يضس -رب أل -ك -رة ب -ق -وة م-ن خ-ارج م-ن-ط-ق-ة
أل-ع-م-ل-ي-ات ي-تصس-دى ل-ه-ا «غ-رب-ي» باÿطأا
ب-ي-ده« ،ع-ب-ي-د شس-ارف» ي-ع-ل-ن ع-ن ﬂال-فة
أمام مشسارف منطقة ألعمليات «حامية»
ينفذها بقوة تصسطدم با÷دأر وتتحول
إأ ¤ألركنية ألتي  ⁄يتأاي منها أ÷ديد‘ ،
(د« )39سس- -ام- -ر» ي- -ت- -ل -ق -ى ك -رة ‘ وسس -ط
أŸيدأن يركضس بها ويقذف كرة قوية من
خارج منطقة ألعمليات وكرته “ر جانبية
بقليل عن ألقائم أألÁن للحارسس ،بعدها
رأينا فريقا يدأفع وآأخر يهاجم« ،لكروم»
يتحصسل على ﬂالفة ‘ (د )44ينفذها
ل -ك-ن-ه-ا “ر ف-وق أإلط-ار ل-ي-ن-ت-ه-ي ألشس-وط

أألول على وقع ألتعادل ألسسلبي.
أŸرح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة دخ-ل-ه-ا أشس-ب-ال أŸدرب
«بوعكاز» بقوة ففي (د« )46بÓيلي» Áرر
كرة باÿطأا إأ« ¤بن تيبة» يتوغل دأخل
منطقة ألعمليات يقذف بقوة وكرته فوق
أإلط -ار ب -ق -ل -ي -ل( ،د« )48ب Ó-ي -ل -ي» ي -ن-ف-ذ
ﬂالفة
مباشسرة
للشسباب
ي-تصس-دى ل-ها
أ◊ارسس
«ناتاشس»
بÈأعة
ويحولها
للركنية،
دق-ي-ق-ة ب-ع-د
ذلك
«لكروم»
ي- -ت- -حصس -ل ع -ل -ى ك -رة ‘ وسس -ط أŸي -دأن
يحولها للبديل «بشسو» على أ÷هة أليسسرى
أألخ Òي -ت -وغ -ل بسس -رع -ة دأخ -ل م -ن-ط-ق-ة
أل -ع -م -ل -ي -ات وي-ع-ي-ده-ا ع-رضس-ي-ة لÓ-ك-روم
يقذف بقوة و»ناتاشس» باŸرصساد( ،د)51

للمكان ألذي يسستغله أŸشستبه فيه لعملية
ألÎويج ” ،توقيف أŸتورط ‘ ألقضسية
ب-ال-رغ-م م-ن م-ق-اوم-ت-ه ألشس-دي-دة ل-ع-ناصسر
ألشس -رط -ة أث -ن -اء ع -م -ل -ي -ة ت-وق-ي-ف-ه ،وب-ع-د
إأخضساعه لعملية ألتلمسس ” حجز كمية
م -ن أıدرأت ع -ل -ى شس -ك -ل ق -ط-ع م-ع-دة
و›ه -زة ل -ع -م -ل -ي -ة ألÎوي -ج م -ن ﬂت -ل-ف
أألحجام بوزن إأجما‹ قدر بـ 32.13غ ،إأ¤
ج -انب م -ب-ل-غ م-ا‹ م-ن ع-ائ-دأت ألÎوي-ج،
ل -ي -ت -م –وي -ل أŸت -ورط إأ ¤م-ق-ر أل-ف-رق-ة
وإأ‚از م - -ل - -ف قضس - -ائ- -ي ‘ ح- -ق- -ه ق- -دم
Ãوج- - -ب ـه أم - -ام أ÷ه - -ات أل - -قضس - -ائ - -ي - -ة
أıتصسة إأقليميا.

“سض بأامن اŸواطن واŸمتلكات بغرداية

ششبكة إاجرامية “تهن خياطة أالبسشة
الششرطة ومسشتلزمات ششبيهة بالسشلك
لم -ن ال -وط -ن-ي ب-غ-رداي-ة ،ع-ل-ى ضش-وء م-ع-ل-وم-ات
«الشش -عب « ‚حت مصش -ال -ح ا أ
اسشتعÓماتية دقيقة ‘ ،إاجهاضض ﬂطط إاجرامي يهدف إا ¤اŸسشاسض بأامن
اŸواطن واŸمتلكات ،حيث “كنت مؤوخرا ‘ ،عملية نوعية من الكششف عن
لمن
ورششت Úسشريتÿ Úياطة بذلت ششبيهة بالبذلت الرسشمية ÷هاز ا أ
ال-وط-ن-ي ،وط-رز مسش-ت-ل-زم-ات شش-ب-ي-ه-ة خ-اصش-ة ب-ه-ا ب-الإضش-افة إا ¤العثور على
معدات ششبيهة لتلك التي تسشتعمل ‘ حفظ النظام العام ،مع توقيف أافراد
الششبكة الإجرامية البالغ عددهم  10أاششخاصض مششتبه فيهم ،من بينهم 05
رعايا أافارقة.
ألعملية أألمنية أإلسستباقية ،تؤوكد حرصس للذي يسستعمل ‘ حفظ ألنظام ،سسبع ()07
جهاز ألشسرطة على ألتصسدي لكافة أشسكال سسÎأت شس-ب-ي-ه-ة خ-اصس-ة ب-األم-ن أل-وط-ني،
أ÷رÁة ودحضس ك- - -اف- - -ة أıط- - -ط - -ات م-ع-اط-ف شس-ت-وي-ة شس-ب-ي-ه-ة Ãعاطف أألمن
أإلجرأمية ألتي تهدف إأ ¤أŸسساسس بأامن ألوطني و 2وأقيات صسدرية شسبيهة ،حزأم
أŸوأط - -ن وأŸم - -ت- -ل- -ك- -ات ،ب- -ج- -اه- -زي- -ة حامل للخرأطيشس باإلضسافة إأ ¤عصسي
وأحÎأف -ي -ة ع -ال -ي -ة ت -رج -م -ت -ه -ا أل-ن-ت-ائ-ج غ Òن-ظ-ام-ي-ة مشس-اب-ه-ة ل-ل-عصس-ي ألقانونية
أÿاصسة
أÙققة ‘
بأاعوأن
أŸي-دأن ،م-ا
ألشسرطة،
م -ك -ن أألم-ن
ق-م-اشس م-طرز
أل-وط-ن-ي م-ن
بشس -ع -ار أألم -ن
ت -ب-وإأ م-ك-ان-ة
أل- -وط- -ن -ي27 ،
رأئ - - - - - -دة ‘
شس -ارة شس -رط -ة
حماية
غ Òن -ظ -ام -ي-ة
أŸوأطن
خ-اصس-ة ب-فرقة
وأŸمتلكات
ألبحث
وحماية
وأل -ت -دخ-ل10 ،
أ◊قوق
أق-ن-ع-ة م-قلدة،
وأ◊ريات.
شسارة
162
ألعملية ألتي
” ألتنسسيق لها جيدأ ،جاءت إأثر تلقي صس- -غÒة أ◊ج -م ع -ل -ي -ه -ا ع -ب -ارة شس -رط -ة
مصس -ال -ح ألشس -رط -ة ب -غ -ردأي -ة Ÿع -ل -وم-ات شسبيهة 10 ،شسارأت نظامية للكتف شسبيهة،
مفادها قيام بعضس أ◊رفي Úأıتصس 07 Úأسسطوأنات شسريط أسسود كمادة أولية،
‘ صسناعة أ÷لود باتخاذ ورشسات سسرية ل-ف-ائ-ف ق-ط-ع قماشس 2،ج-ه-ازي كمبيوتر
ÿي -اط -ة ب -ذلت شس -ب -ي -ه-ة ل-ب-ذلت ج-ه-از ﬁم -ول ،وح -دأت م -رك -زي -ة ل -ل-ح-اسس-وب،
أألمن ألوطني وطرز مسستلزمات خاصسة جهاز مسسح ،أقرأصس صسلبة باإلضسافة إأ¤
شس-ب-ي-ه-ة ب-ه-ا وأŸت-اج-رة ب-ه-ا ،ع-لى ألفور ،دع -ام -ات رق -م -ي-ة ( .)ﬂash disqueب -ع -د
وبعد إأخطار أ÷هات ألقضسائية أıتصسة أسستيفاء جميع أإلجرأءأت ألقضسائية” ،
إأقليميا ،قامت قوأت ألشسرطة Ãدأهمة ت- -ق- -د Ëج -م -ي -ع أط -رأف أل -قضس -ي -ة أم -ام
أل-ورشس-ات أŸشس-ب-وه-ة ،أي-ن ك-انت أل-ن-ت-ائج أ÷هات ألقضسائية أıتصسة إأقليميا عن
إأي -ج -اب -ي -ة ،ح -يث ” أل-ع-ث-ور ع-ل-ى أل-بسس-ة ج -ن-اي-ة ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة أشس-رأر ،غ-رضس-ه-ا
ن -ظ -ام -ي -ة شس -ب -ي -ه -ة ،شس -ارأت أم-ن وط-ن-ي أرتكاب جناية ضسد أألشسخاصس وأألمÓك،
شسبيهة ،عصسي تشسبه تلك ألتي تسستعمل ‘ ج-ن-اي-ة ح-ي-ازة وصس-ن-اع-ة أسس-ل-ح-ة ‡نوعة
حفظ ألنظام ألعام ،ألعملية مكنت من دون رخصس -ة ،ج -ن -ح ب -ي -ع وإأخ -ف -اء أشس -ي-اء
أل-ع-ث-ور ع-ل-ى ( )14ب-ذل-ة ن-ظ-ام-ي-ة شس-ب-يهة وأل-بسس-ة ن-ظ-ام-ي-ة وﬂال-ف-ة تشس-غ-يل رعايا
باإلضسافة إأ 14 ¤سسروأل نظاميا شسبيها أجانب دون رخصسة.
عوأد يرأوغ أ÷ميع يقذف و»صسا◊ي» ‘
أŸك- -ان أŸن- -اسسب 6 ،دق -ائ -ق ب-ع-د ذلك
«عوأد» يلعب كرأت قصسÒة مع «بن تيبة»
و»أل -ع -م -ا‹» ت -ع -ود إأل -ي -ه ي -رأوغ «ب-وشس-ار»
بروعة يسسقطه أرضسا ويقذف لكن كرته
ضسعيفة وب Úأحضسان «صسا◊ي»( ‘ ،د)60
«بÓيلي»
ينفذ
ﬂالفة
«نعما»Ê
م-ت-ح-رر م-ن
ألرقابة
يضسربها
برأسسية
ويضسيع ما ل
يضسيع،
دقيقت Úبعد
ذلك ن- - - -فسس
ألÓعب يخطف ألكرة من وسسط أŸيدأن
ويقذف بقوة كبÒة و»ناتاشس» ‘ أŸكان
أŸناسسب ،ضسغط ألشسباب بقي متوأصسÓ
و‘ (د « )65بشس -و» ي -ت -وغ -ل ع -ل -ى أ÷ه -ة
أليمنى يقدم كرة على طبق لـ «حامية»

ي-ق-ذف و»سس-ب-اح» ي-عÎضس أل-ك-رة وÁن-ع-ها
من أŸرور( ‘ ،د« )70عوأد» يعود من
جديد ويلعب كرأت قصسÒة مع زمÓئه
ألكرة تصسل «بن تيبة» يضسعها بروعة ‘
ألقائمة ألثا Êو»صسا◊ي» يلمسسها ترتطم
‘ ألقائم و–ول إأ ¤هجمة للشسباب.
‘ (د )73عاد «نعما »Êللظهور وبرأسسية
قوية كاد يفتتح باب ألتسسجيل للشسباب،
خ-مسس دق-ائ-ق ق-ب-ل ن-ه-اي-ة أل-ل-ق-اء أŸتأالق
«عوأد» يلعبها ثنائية مع «ألعما‹» يعبث
بالدفاع يقذف بقوة وكرته ترفضس دخول
ألشس-ب-اك ،ل-ي-ن-ت-ه-ي أل-ل-ق-اء ب-نتيجة ألتعادل
ألسسلبي ألذي ل يخدم ألفريق.Ú

ششبيبة القبائل تعود
بنقطة ثمينة من سشطيف

‘ أŸب -ارأة أل -ث -ان -ي -ة أŸت -أاخ-رة ع-ن ذأت
أ÷ول-ة ،ف-رضست شس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل ألتعادل
ألسسلبي على وفاق سسطيف؛ تعادل جعل
أل -وف -اق ي -ك-ت-ف-ي ب-اŸرك-ز أل-ث-الث وح-ي-دأ
برصسيد  16نقطة ،فيما أرتقت ألشسبيبة
Ãركزين وتتقاسسم أŸرتبة ألثامنة رفقة
إأ–اد بلعباسس برصسيد  13نقطة.

