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ي- -واصس- -ل وزي- -ر التصس- -ال ج- -م -ال
ك -ع -وان ،ال -ي -وم ،زي -ارت -ه إا ¤بشس -ار،
ح - -يث ي - -ع - -اي - -ن ب - -عضس ال - -ه - -ي - -ئ- -ات
ال-ق-ط-اع-ي-ة لسس-ي-م-ا وح-دة اŸط-ب-عة
بالولية.

افتتاح الصشالون الدو‹
للنقل واللوجسشتيك

لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ية
يشس-رف وزي-ر ا أ
وال -ن -ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،رف-ق-ة
وزير التجارة ﬁمد بن مرادي ،على
اف -ت -ت -اح ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لصس-ال-ون
الدو‹ للنقل واللوجسستيك ،اŸنظم
من قبل الغرفة ا÷زائرية للتجارة
والصس- -ن -اع -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى السس -اع -ة
 10:00صس- -ب- -اح- -ا ،ب -قصس -ر اŸع -ارضس
الصسنوبر البحري.

اششÎاك ورّنة انتظار ‘ خدمة
«رنيني» لـ «أاوريدو» بـ 10دج فقط
ُي -ط -ل -ق أاوري -دو
ع -رضس -ا ت -روي -ج -ي -ا
ع- - -ل- - -ى خ - -دم - -ت - -ه
«رن -ي -ن -ي» ،يسس -م -ح
ل-زب-ائنه السستفادة
م - - - - - - - -ن اشسÎاك ‘
هذه اÿدمة ومن
رنة انتظار «رنيني» بـ 10دج فقط صسالح
Ÿدة  30يوما.
ب-إام-ك-ان ال-زب-ائ-ن الشسÎاك ‘ خ-دم-ة
«رن -ي -ن-ي» واخ-ت-ي-ار رن-ة ان-ت-ظ-ار م-ن بÚ
ق-ائ-م-ة واسس-ع-ة م-ن الخ-ت-ي-ارات :دي-ن-ي-ة
(أادع -ي -ة ،أان-اشس-ي-د ونصس-ائ-ح) وم-وسس-ي-ق-ي-ة
(منوعات جزائرية ،شسرقية وغربية).
لÓسستفادة من هذا العرضس الÎويجي
اُŸت -م -ي -ز ،م-ا ع-ل-ى ال-زب-ون سس-وى تشس-ك-ي-ل
›انا الرمز  *163#على هاتفه النقال
أاو التصس - -ال ب - -ال- -رق- -م  10( 5353دج/
الدقيقة).
م- -ن خ Ó-ل ه -ذا ال -ع -رضس الÎوي -ج -ي
على خدمته «رنيني» ،يسسعى أاوريدو إا¤
تسس- -ه -ي -ل ل -زب -ائ -ن -ه ال -ول -وج إا ¤ح -ل -ول -ه
النقالة البتكارية وإاثراء يومياتهم.
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العدد  151من حصشة موعد مع التاريخ
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد ،يوم  15ن-وف-م Èا÷اري،
ب-ال-ت-ع-اون م-ع اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لضس-م-ان الجتماعي «بشسوفا‹»،
ال-ع-دد  151م -ن حصس -ة م -وع -د م -ع ال -ت -اري -خ و‘ ن-فسس ال-ت-اري-خ
Ãديرية اÛاهدين بباتنة بالتعاون مع متحف اÛاهد وÃقره
–ت عنوان« :كيف يشسارك ا÷ميع ‘ إاثراء الذاكرة الوطنية
لشسياء التاريخية» ،ابتداء من السساعة
بالوثائق واŸعلومات وا أ
 10:00صسباحا.

صشالون دو‹ للوقاية
من اıاطر اŸهنية

لدارة والمالية
ا إ

حملة –سشيسشية –ت ششعار «نسشاء دون سشكري»
لسسÓمي ،بالتنسسيق مع جمعية مرضسى السسكري لولية
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
ا÷زائر ،غدا ،حملة –سسيسسية –ت شسعار« :نسساء دون سسكري» ،ينشسطها د.
فيصسل أاوحدة ،د .توفيق ملزي ود .فتحي بن أاشسنهو وذلك Ãقره بشسارع علي
بومنجل ابتداء من السساعة  13:30زوال.

أأجنــــــدة
أÙليات

سشاحلي ‘ برج بوعريريج
لم Úال -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
ي- -نشس -ط ا أ
ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ب-لقاسسم سساحلي،
ال -ي -ومŒ ،م -ع -ا شس -ع -ب -ي -ا ب-ولي-ة ب-رج
ب-وع-ري-ري-ج ،ب-اŸركب ال-ث-ق-ا‘ عائشسة
حداد ،ابتداء من السساعة  14:00بعد
الزوال.

لم Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة
ي-نشس-ط ا أ
ال- -نضس- -ال ح- -داد ع- -ب -د ال -ل -ه ،ي -وم 15
نوفم Èا÷اريŒ ،معا شسعبيا بقاعة
الشس-ب-اب م-زط-ا Êرضس-وان ح-ي ال-نصس-ر
ب -ت -ن -دوف وذلك م -ن السس -اع -ة 17:00
مسساء.

بلعيد ‘ سشكيكدة
ينشسط رئيسس جبهة اŸسستقبل عبد
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا شسعبيا
ب- -ولي- -ة سس- -ك- -ي- -ك- -دة ع- -ل -ى السس -اع -ة
ال - -راب - -ع - -ة مسس - -اء ‘ ،إاط- -ار ا◊م- -ل- -ة
الن- -ت -خ -اب -ي -ة Ùل -ي -ات  23نوفمÈ
ا÷اري.

ولد عباسس ‘ معسشكر

لم Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة
ي -نشس-ط ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي جمال ولد عباسس،
ال-ي-وم ،ب-ولي-ة م-عسس-كرŒ ،معا شسعبيا
جهويا على السساعة  10:00صسباحا.

بن سشا ‘ ⁄لقاء
ششعبي ببششار

غول ‘ سشعيدة وتيارت
ي - -ق - -وم رئ - -يسس ح - -زب Œم - -ع أام- -ل
ا÷زائ- -ر «ت- -اج» ع- -م -ار غ -ول ،ال -ي -وم،
ب -ع-م-ل ج-واري ب-ولي-ة سس-ع-ي-دة ،ع-ل-ى
السس - -اع- -ة  11:30صس -ب -اح -ا .وخÓ-ل

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

افتتاح األسشبوع الدو‹
لريادة األعمال

ال-فÎة اŸسس-ائ-ي-ة ي-نشس-ط Œم-ع-ا شس-ع-ب-ي-ا ب-ولي-ة تيارت بدار
ال-ث-ق-اف-ة وسس-ط اŸدي-ن-ة ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة  15:00مسساء،
متبوعا بعمل جواري.

حداد ‘ تندوف

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

ي -ن -ظ-م ،ي-وم اÿم-يسس  16ن -وف -م Èا÷اري ،ح -ف -ل ت-وزي-ع ج-وائ-ز ال-ب-حث لـ
«سسانو‘ أاتراسس صسحة  ‘ ،»2017طبعته الثالثة ،وذلك على السساعة 18:00
مسساء باŸركز الدو‹ للمؤو“رات.

ي- -ن- -ظ- -م الصس- -ن- -دوق ال -وط -ن -ي
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-ت-ماعية للعمال
لول
لجراء ،الصسالون الدو‹ ا أ
ا أ
ل- -ل- -وق- -اي- -ة م -ن اıاط -ر اŸه -ن -ي -ة
خÓل الفÎة اŸمتدة من  13إا¤
 15ن- - -وف- - -م Èا÷اري ب - -قصس - -ر
اŸعارضس الصسنوبر البحري.
الف- -ت- -ت -اح ال -رسس -م -ي ،ال -ي -وم،
بداية من السساعة  09:00صسباحا
بقاعة الشسهيد علي معاشسي.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

جائزة البحث « Èıسشانو‘» ‘ طبعتها الثالثة

يقوم وزير التكوين والتعليم اŸهنيÚ
لسس-ت-اذ ﬁم-د م-ب-ارك-ي ،ال-ي-وم ،بزيارة
ا أ
ت- -ف- -ق- -دي- -ة إا ¤ال- -ع- -اصس -م -ة اب -ت -داء م -ن
السس -اع-ة  08:00صس -ب-اح-ا ،ح-يث يشس-رف
ع -ل -ى ح-ف-ل ت-وق-ي-ع ات-ف-اق-ي-ة ت-ع-اون بÚ
م -دي -ري -ة ال -ت -ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يÚ
للعاصسمة ومؤوسسسسة «تا Ëكوم» التابعة
Ûم- -ع  ،AZاŸم-ث-ل-ة ال-رسس-م-ية با÷زائر
لشس -رك -ة «سس -امسس -ون -غ» ال -رائ -دة ع-اŸي-ا ‘
صسناعة الهواتف.
ت -ه -دف الت -ف -اق -ي -ة إا ¤اŸسس -اه-م-ة ‘
ال-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق ال-تمه Úوتوظيف
اŸت - -خ - -رج ‘ Úم - -ؤوسسسس - -ة «ت - -ا Ëك - -وم»
لصسناعة الهواتف النقالة.
ك -م -ا ي -ت -وق-ف ال-وزي-ر خÓ-ل ال-زي-ارة
ع- -ن -د م -رك -ز الم -ت -ي -از Ÿه -ن ال -ك -ه -رب -اء
وال- -ط- -اق- -ة ب- -ال- -روي -ب -ة ،ب -الشس -راك -ة م -ع
«شس- -ن- -اي- -در» وم- -رك -ز الم -ت -ي -از ل -ل -ب -ن -اء
لشسغال العمومية با◊راشس مع ›مع
وا أ
«كوسسيدار».

لم Úال- - - -ع- - - -ام ◊زب
ي- - - -نشس- - - -ط ا أ
ال-ت-ج-دي-د ا÷زائ-ري ك-مال بن سسا،⁄
اليوم ،لقاء شسعبيا بولية بشسار بدار
الثقافة قايدي ﬁمد ،ابتداء من السساعة  16.30مسساء.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يÎأاسس وزي - -ر الشس - -ب - -اب وال- -ري- -اضس- -ة
ال -ه-ادي ول-د ع-ل-ي ،ال-ي-وم ،ح-ف-ل اف-ت-ت-اح
لعمال ،وذلك
لسسبوع الدو‹ لريادة ا أ
ا أ
لطعام بعÚ
باŸدرسسة العليا للفندقة وا إ
بنيان ابتداء من السساعة  13:30زوال.

مسشاهمة اŸرأاة ا÷زائرية ‘ اŸقاومة
ت -ن -ظ -م ج -م -ع-ي-ة مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د ،ال-ي-وم،
م- -ن- -ت- -دى ال- -ذاك- -رة ح- -ول «مسس- -اه- -م -ة اŸرأاة
ا÷زائرية ‘ اŸقاومة والثورة التحريرية»،
ي -ت-ن-اول ك-ف-اح اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة م-ن م-ق-اوم-ة
لل -ة ف -اط -م -ة نسس -وم -ر إا ¤اسس -تشس -ه -اد شس -ايب
دزاي -ر ،أاول شس -ه -ي-دة ‘ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة،
وذلك Ãن-ت-دى اÛاه-د ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 10:00صسباحا.

مششاركة مسشرحية «كارت بوسشطال»
‘ مهرجان األردن

ي-ع-ق-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-مسس-رح الوطني
ا÷زائ -ري ﬁم -د ي-ح-ي-اوي ،غ-دا ،ن-دوة
صس- -ح- -ف- -ي- -ة خ- -اصس- -ة Ãشس -ارك -ة ال -ع -م -ل
اŸسسرحي «كارت بوسسطال» ‘ الدورة 24
لردن اŸسس -رح -ي ،اب-ت-داء م-ن
Ÿه -رج -ان ا أ
السساعة  10:30صسباحا Ãقر اŸسسرح.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

الثنين  13نوفمبر  2017م
الموافق لـ  24صسفر  1439هـ

ترأاسسا اجتماع اللجنة القتصسادية اıتلطة ا÷زائرية  -الفرنسسية

مسساهل :أ’جتماع ﬁطة مهمة لتحضس Òأجتماع أللجنة أ◊كومية وزيارة ماكرون

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أويحيى يسستقبل ألوزيرين ألفرنسسيÚ
للشسؤوون أÿارجية و أ’قتصساد
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جون إايف لودريان :العلقة ب Úا÷زائر وفرنسسا اسستثنائية
أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل ،لدى ترّؤوسسه ،أامسسÃ ،عية الوزير الفرنسسي اŸكلف بأاوروبا والشسؤوون اÿارجية جون إايف
لخÒة تعقد ‘ وقت تشسهد فيه العلقات عموما
لودريان ،أاشسغال الدورة الرابعة للجنة القتصسادية اıتلطة ا÷زائرية ـ الفرنسسية «كوميفا» ،أان ا أ
والتعاون القتصسادي ب Úفرنسسا وا÷زائر «تطورا وكثافة قائمة على قاعدة متينة» ،وتعتﬁ Èطة مهمة ‘ التحضس Òلجتماع اللجنة ا◊كومية
اŸقرر ‘ السسابع ديسسم Èالداخل وزيارة ماكرون إا ¤ا÷زائر .فيما أاكد لودريان على الطابع السستثنائي للعلقة ب Úالبلدين.
واÿدمات ،معتÈا ا÷هود واŸشساريع
‘ إاطار اللجنةÃ ،ثابة مكاسسب هامة،
لكنها ل “نع من تسسجيل نقائصس ،ذكر
م - -ن- -ه- -ا ضس- -ع- -ف الشس- -راك- -ات اŸول- -دة
ل Ó- -سس - -ت - -ث - -م - -ارات اŸب - -اشس- -رة ‘ 40
اع - -ت Èرئ - -يسس ال - -دب - -ل - -وم - -اسس- -ي- -ة
بروتوكول ” توقيعه .كما شسدد على
ا÷زائرية ‘ ،كلمة أالقاها ،أامسس ،لدى
ضس- - -رورة م- - -راج- - -ع- - -ة آاج- - -ال إانضس - -اج
إاشس -راف -ه ع-ل-ى اف-ت-ت-اح أاشس-غ-ال ال-ل-ج-ن-ة
اŸشساريع.
الق -تصس -ادي -ة اıت -ل -ط -ة ا÷زائ -ري-ة ـ
ال -وزي-ر ال-ف-رنسس-ي اŸك-ل-ف ب-أاوروب-ا
ال -ف -رنسس -ي -ة ،أان ال-عÓ-ق-ات بشس-ك-ل ع-ام
والشسؤوون اÿارجية جون إايف لودريان،
والتعاون القتصسادي متطورة ومكثفة،
 ⁄ي- -ف- -وت اŸن- -اسس- -ب- -ة ‘ م- -داخ- -ل -ت -ه
ت -ق -وم ع -ل -ى ق -اع -دة م -ت -ي -ن -ة ق -وام -ه-ا
الف -ت -ت -اح -ي -ة ،ايشس Òإا ¤أان السس -ن -وات
اŸصس- -ل- -ح- -ة اŸشسÎك- -ة وم -وج -ه -ة إا ¤الدولة اŸرتقبة للرئيسس الفرنسسي إا ¤ب -إاق -ح -ام ال -ق -ط -اع Úال -ع-ام واÿاصس ،األخÒة سسمحت بتأاسسيسس قاعدة متينة
مسس-ت-ق-ب-ل سس-يسس-ج-ل ت-ع-اون-ا ح-ث-ي-ث-ا بÚ
مشسÒا إا ¤اسستكمال مشسروع الشسراكة ل -ل -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب -ل -دي -ن .وت -ك -ريسس -ا
ا÷زائر.
البلدين.
Óرادة السسياسسية اŸع Èعنها من قبل
إل‚از مصسنع تركيب السسيارات Ûمع ل إ
وب- -ع- -دم- -ا ذك- -ر ب- -إانشس- -اء ال- -ل- -ج -ن -ة
كما أافاد ،أان «الطابع السسÎاتيجي اŸتعارف عليها بتسسمية «كوميفا» قبل «بيجو» با÷زائر ،الذي عزز مصسداقية رئيسسي البلدين ،سسيتم فتح عهد جديد
ل -ل -ت -ع -اون اŸع -ول ع-ل-ي-ه ل-ب-ل-وغ عÓ-ق-ة
‘ ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة –ت ع-ن-وان
 5أاعوام ،والتي اعتÈت Ãثابة «فوروم «كوميفا».
اسستثنائية ،ذّكر به بصسفة حازمة كل من
الصسداقة.
ت- -ق- -ي- -ي- -م- -ي» ل- -ت- -وج- -ه -ات ال -ع Ó-ق -ات
ووصسف جون إايف لودريان العÓقة
ورنئيظسسÒها ال÷فمرهنوسرسيية إاعبÁادناوليعلزيمزا بكورتوفنليق‘ة الق- -تصس- -ادي- -ة ال- -ث- -ن -ائ -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل ضسعف ألشسرأكات أŸولدة لÓسستثمارأت
ب Úا÷زائ -ر وف -رنسس -ا «ب -السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
الشسراكات اŸولدة لÓسستثمارات ،والتي
أŸباشسرة ‘  40بروتوكو’
األشسهر القليلة اŸاضسية ،دو‰ا تفويت
وهي إارث عمل أاجيال» ،مؤوكدا «هدفنا
تسس -م -ح ب -ت -وسس -ي -ع ال -نسس -ي -ج الصس-ن-اع-ي
ة
اŸناسسبة لتأاكيد حرصسهما على ترقي
إاق-ام-ة عÓ-ق-ة Œلب ال-رف-اه ل-ل-ب-لدين»،
وسسجل توقيع حوا‹  40بروتوكول
ا÷زائ- -ري» ،ورغ- -م صس- -ع -وب -ة ت -ق -ي -ي -م
العÓقات القوية ب Úالبلدين والشسعب ÚاŸرحلة اŸاضسية إال أانه من السسهل ت -ع -اون ‘ إاط -ار ال -ل -ج-ن-ة الق-تصس-ادي-ة وتوقف عند الركائز التي لبد أان تقوم
بكل أابعادها ،لسسيما ا÷انب اإلنسسا Êاÿروج ÓÃح - -ظ - -ات وت - -وج- -ي- -ه- -ات ،اıتلطة ،التي تعكسس ا÷هود ا÷بارة عليها ا÷هود اŸبذولة –سسبا لزيارة
منها واŸتعلق بالذاكرة.
اŸبذولة من طرف الدولت ،Úوحجم الرئيسس الفرنسسي إا ¤ا÷زائر« ،أاولها
بحسسبه.
بالنسسبة لعبد القادر مسساهل ،فإان
إام -ك -ان -ات ال -ت -ع -اون ب-ي-ن-ه-م-ا ،ع-ل-ى أان األمن الذي نتطرق إاليه بإاسسهاب ‘
ولفت النتباه إا ¤أان اللجنة كفضساء
اج -ت -م -اع ال -ل -ج -ن -ة م -رح -ل -ة ه -ام -ة ‘ ل -ل -تشس -اور وال -ت -ع -اون ،ف -رضست ن -فسس-ه-ا ي- -جسس- -د اŸت- -ع -ام -ل -ون الق -تصس -ادي -ون ا◊وار السسÎاتيجي .وثانيها عÓقتنا
ال -ت -حضس Òل -ل -ج -ن -ة ا◊ك -وم -ي-ة رف-ي-ع-ة ك- -ف- -وروم ي- -ك -رسس ت -رق -ي -ة ال -ع Ó-ق -ات اŸشساريع ‘ أارضس الواقع ،خصسوصسا ‘ ال -ث -ن-ائ-ي-ة واŸرك-زي-ة ،وي-خصس اÙور
اŸسس- -ت- -وى ال- -ت- -ي يÎأاسس- -ه -ا ال -وزي -ران القتصسادية ب Úالبلدين ،يتم ‘ إاطارها ق- -ط- -اع- -ات الب- -ت -ك -ار الصس -ن -اع -ي -ة ‘ األخ Òا÷انب القتصسادي» ،كما أاكد
األول-ي-ان ل-ل-ب-ل-دي-ن ب-ب-اريسس ي-وم السسابع التفاوضس بخصسوصس اŸشساريع الكÈى ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ا وال -رق -م -ن -ة وال -طب األه-م-ي-ة ال-ت-ي سس-ي-ت-م إايÓءها للشسباب،
ديسسم Èالداخل ،و‘ التحضس Òلزيارة
باعتبارهم اŸسستقبل ونقطة قوة.

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

كللت اجتماع «كوميفا» ‘ دورتها الرابعة

ألتوقيع على  3أتفاقيات شسرأكة أسسÎأتيجية أبرزها مع ›مع «بيجو»
ت -وجت أاشس -غ -ال ال -ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة
القتصسادية اıتلطة ا÷زائرية ـ الفرنسسية
«ك-وم-ي-ف-ا» ،ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا ،أامسس ،ا÷زائ-ر،
بالتوقيع على  3اتفاقيات شسراكة تعكسس عزم
ال -دول -ت Úع -ل -ى إاع -ط -اء دف -ع ك -ب Òل -ل-ت-ع-اون
القتصسادي .يتعلق األمر باتفاق ب› Úمعي
«أاوب -و» و»ك-ون-دور» وم-ؤوسسسس-ة «ب-ال-ب-ا ب-رو» ع-ن
ا÷زائر مع مصسنع «بيجو» لصسناعة السسيارات.
وي- -خصس الت- -ف- -اق ال- -ث- -ا ،Êإانشس- -اء ›م -ع
ل -تصس -دي -ر اÿضس -ر وال -ف -واك-ه ب« Úأاغ-رول-وغ»
وأاغ- -روم- -اد» ،إا ¤ج- -انب ات- -ف -اق ث -الث ي -خصس
صس -ن -اع -ة ال -ت -ج-ه-ي-زات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب« Úإالك
ا÷زائر» ،و»شسنايدر».

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

بحضسور وزير الشسؤوون اÿارجية عبد
القادر مسساهل ،وزير الصسناعة واŸناجم
يوسسف يوسسفي ،ووزير الفÓحة والتنمية
ال -ري -ف -ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر
ب -وع -زغ -ي ،إا ¤ج -انب ال-وزي-ر ال-ف-رنسس-ي
اŸكلف بأاوروبا والشسؤوون اÿارجية جون
إاي- -ف ل- -ودري- -ان ،وك- -ذا وزي- -ر الق- -تصس -اد
واŸالية برونو لوم ” ،Òتوقيع اتفاقيات
هامة ،بعضسها اسستغرق وقتا ،على غرار
م-ل-ف مصس-ن-ع ت-رك-يب السس-ي-ارات ل-ل-مجمع
الفرنسسي «بيجو» ،حيث رسسم اتفاق وقعه،
أامسس ،مديرو ›معات «أاوبو» و»كوندور»
ومؤوسسسسة «بالبا برو» اŸشسروع بعينه.
إا ¤ج -انب مصس -ن -ع ت-رك-يب السس-ي-ارات
ال - -ذي سسÒى ال - -ن - -ور ‘ غضس - -ون ال- -ع- -ام
الداخل ،شسهد اŸركز الدو‹ للمؤو“رات
عبد اللطيف رحال ،التوقيع على اتفاقي
شس- -راك -ة آاخ -ري -ن ل ي -ق Ó-ن أاه -م -ي -ة ،بÚ
«أاغ -رول -وغ» و»أاغ -روم -اد» .ي -ت -ع-ل-ق األم-ر
ب -إانشس -اء ›م -ع ضس-خ-م ل-تصس-دي-ر اÿضس-ر
وال- -ف- -واك- -ه ،و›م- -ع لصس- -ن- -اع -ة ال -ع -ت -اد
ال -ك -ه -رب -ائ -ي ذي الضس -غ -ط ال -ك -ه -رب -ائ-ي
اŸنخفضس ،اŸتوسسط والعا‹ ،يجمع بÚ
اÛم - -ع ا÷زائ - -ري ال - -ع - -م - -وم- -ي «الك
ا÷زائر» و›مع «شسنايدر».
ع -قب ال -ت -وق -ي -ع ،أاف -اد وزي -ر الشس-ؤوون
اÿارجية عبد القادر مسساهل ‘ تصسريح
أاد ¤به باŸناسسبة ،بأان نتائج الجتماع
ال -راب -ع ل -ل -ج -ن -ة اıت-ل-ط-ة الق-تصس-ادي-ة
ا÷زائرية ـ الفرنسسية« ،مرضسية على أاكÌ
م -ن صس -ع -ي -د ،ب -ح-يث “ي-زت Ãح-ادث-ات
م -ه -م -ة وت -وج -ي -ه-ات واضس-ح-ة Ãا ي-ع-م-ق
الشسراكة القتصسادية ب Úالبلدين» ،على
أان ي- -ح- -دد اŸت- -ع -ام -ل -ون الق -تصس -ادي -ون
بالبلدين سسبل الشسراكة .كما أاشسار إا ¤أان
الج -ت -م -اع ال -ذي ت -وج ب -ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى 3
مشساريع شسراكة بالغة األهمية« ،يعكسس

إارادتنا ‘ تعزيز وتطوير الشسراكة ،التي
نريد أان تكتسسي طابعا ‡يزا ،يقوم على
خ-ط-وات م-ل-م-وسس-ة ت-ؤوك-ده-ا الت-ف-اق-ي-ات
اŸوقعة».
ك-م-ا ت-وق-ف ع-ن-د ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-الثة من
ا◊وار السسÎات- - - -ي- - - -ج - - -ي ا÷زائ - - -ري ـ
الفرنسسي ،اŸنعقدة ‘ الظهÒة ،معتÈا
إاي -اه Ãث -اب-ة م-ي-ك-ان-ي-زم تشس-اوري ي-ؤوسسسس
Ÿشساورات معمقة حول بعضس اŸسسائل
ا÷ه - -وي - -ة وال - -دول - -ي - -ة ذات اله- -ت- -م- -ام
اŸشسÎك ،لسس -ي -م -ا ‘ اŸغ -رب ال-ع-رب-ي
والسساحل والفضساء اŸتوسسطي» ،مضسيفا
أانه يسسمح بـ «Ãعا÷ة اŸسسائل اŸتعلقة
Ãكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف بكل
أاشس -ك -ال -هÃ ،ا ‘ ذلك “وي -ل-ه وارت-ب-اط-ه
ب -ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اب -رة ل-ل-ح-دود،
والوقاية ،وكذا ظاهرة الهجرة».
ق- -ب- -ل ذلك ،ل- -فت إا ¤أان اÙادث- -ات
التي جمعت بينه وب ÚنظÒه الفرنسسي
ب -اŸن -اسس -ب -ة ،سس -م -حت ب -ت-ق-ي-ي-م ﬂت-ل-ف
جوانب التعاون القتصسادي ب Úالبلدين،
كما سسمحت ‘ نفسس الوقت بالتطرق إا¤
اŸواعيد اŸهمة اŸسسجلة ‘ األجندة
ال -ث -ن -ائ -ي -ة‡ ،ث -ل -ة ‘ اج -ت -م -اع ال -ل-ج-ن-ة
ا◊ك- -وم -ي -ة ب -رئ -اسس -ة ال -وزي -ري -ن األولÚ
للبلدين اŸقررة بباريسس يوم  7ديسسمÈ
اŸق- -ب- -ل ،وك -ذا زي -ارة ال -دول -ة ل -ل -رئ -يسس
الفرنسسي إاÁانويل ماكرون إا ¤ا÷زائر.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال ال -وزي -ر ال -ف -رنسس-ي
اŸكلف بأاوروبا والشسؤوون اÿارجية جون
إايف لودريان« ،لدينا عÓقة اسستثنائية مع
ا÷زائ -ر» .مضس -ي -ف -ا ‘ السس -ي -اق« ،ل-دي-ن-ا
مصس ÒمشسÎك وماضس مشسÎك وذاكرة
مشسÎك -ة ،وك -ذلك مسس-ت-ق-ب-ل مشسÎك‘ ،
ظل احÎام هويتنا وسسيادتنا».
حضسورنا اليوم إا ¤ا÷زائر ـ أاضساف
يقول ـ «Ãعية وزير القتصساد واŸالية ل
يقتصسر فقط على اŸشساركة ‘ اجتماع
ال- -ل- -ج- -ن -ة الق -تصس -ادي -ة اıت -ل -ط -ة بÚ
ال- -ب- -ل- -دي- -ن ،إا‰ا ي- -ن -درج أايضس -ا ‘ إاط -ار
–ضس Òورقة الطريق للخماسسي ا÷ديدة
الذي دخلته فرنسسا والذي سسيؤوكده رئيسسا
البلدين Ãناسسبة الزيارة القريبة للرئيسس

الفرنسسي إا ¤ا÷زائر».
‘ السسياق اأكد أان فرنسسا تأامل أان
ت-ك-ون ال-وث-ي-ق-ة اإلسسÎات-ي-جية مبنية على
الشسباب ،كونها قوة ا÷زائر وقوة العÓقة
ب Úف -رنسس -ا وا÷زائ -ر ،وت -عّ-ب-ر ع-ن إارادة
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اŸسس-ت-ق-ب-ل» ،مشسÒا إا ¤ح-ركة
األشسخاصس والتكوين.
كما توقف عند ا◊وار السسÎاتيجي
الذي يعالج اŸسسائل األمنية التي عادة ما
ت -ك -ون م -واق-ف-ن-ا ب-خصس-وصس-ه-ا م-ت-واف-ق-ة،
لسس -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق Ãك -اف -ح-ة اإلره-اب
والتطرف» ،مشسددا على ضسرورة التحلي
باليقظة.
وزي- -ر الصس- -ن -اع -ة واŸن -اج -م ي -وسس -ف
يوسسفي ،سسجل من جانبه ا÷هود اŸؤوكدة
‘ الشسراكة ‘ قطاع الصسناعة ،مؤوكدا
ضس -رورة ال -ع-م-ل ع-ل-ى اŸدي ÚاŸت-وسس-ط
والطويل وعدم الكتفاء باŸدى القصس،Ò
ك -م -ا ث -م -ن الت -ف -اق-ي-ات اŸوق-ع-ة ،لف-ت-ا
ب- - -خصس- - -وصس مشس- - -روع ›م - -ع ت - -رك - -يب
السسيارات «بيجو» ،أانه ›رد انطÓق ‘
ان - -ت - -ظ - -ار تسس - -ج - -ي - -ل ع - -دد م- -ع- -ت‘ È
اŸؤوسسسسات ‘ إانتاج اŸكونات ،مشسÒا
إا ¤إام -ك -ان-ي-ة ت-ط-وي-ر شس-راك-ات ‘ ›ال
الصس -ن -اع -ة الصس -ي -دلن -ي -ة وم -واد ال -ب -ن-اء،
لسسيما وأان الصسناعة ا÷زائرية قطعت
شسوطا مهما يسسمح لها بتعجيل اŸسسار
الصس- -ن- -اع- -ي ‘ إاط -ار ت -ن -وي -ع الق -تصس -اد
الوطني.
واع - -ت Èوزي - -ر الق- -تصس- -اد واŸال- -ي- -ة
ال -ف -رنسس -ي ،أان ا÷زائ -ر وف -رنسس-ا دخ-ل-ت-ا
مرحلة جديدة ‘ التعاون القتصسادي،
مؤوكدا توفر كل اŸعطيات إل‚احها ،من
ذلك إارادة الرئيسس الفرنسسي ،إا ¤جانب
اإلرادة الفعلية للذهاب ‘ نفسس الŒاه

من طرف ا÷زائر يؤوشسر عليه مشساركة
عدة وزراء ‘ لقاء اللجنة اıتلطة»،
غ Òأان لغة األرقام ـ بحسسبه ـ تشس Òإا¤
«تراجع العÓقة القتصسادية ب Úالبلدين،
بعد تراجع حصستنا ‘ السسوق ا÷زائرية
م -ن  24إا ،%10 ¤ل-ك-ن-ن-ا ع-ازم-ون ع-ل-ى
إاع- -ط -ائ -ه -ا دف -ع -ا ج -دي -دا ‘ السس -ن -وات
اŸقبلة ،والتفاقيات اŸوقعة أاك Èمؤوشسر
على هذه اإلرادة».
‘ السسياق ،ذكر بأان ا÷زائر شسريك
اق -تصس -ادي م-ه-م 500 ،م-ؤوسسسس-ة ف-رنسسية
تنشسط با÷زائر 40 ،أالف منصسب عمل
م-ب-اشس-ر وق-راب-ة  100أال -ف غ Òم-ب-اشس-ر،
والتزم Ãعا÷ة كل اŸشساكل التقنية التي
ت- -تسس- -بب ‘ ك- -ل م -رة ‘ ع -رق -ل -ة ت -ق -دم
اŸل- -ف- -ات ،وب- -اإلسس- -راع ك -ذلك ‘ حسس -م
اŸلفات اŸطروح والتي ذكر منها ،النقل،
و»رون- -و» و»سس- -ان- -و‘» .وخ- -لصس ال- -وزي- -ر
الفرنسسي إا ¤ضسرورة –ديد القطاعات،
منها الطاقات اŸتجددة ،اŸكونات ‘
قطاعي السسيارات والسسياحة.

أنعقاد أشسغال ألدورة  3للحوأر
أ’سسÎأتيجي أ÷زأئري-ألفرنسسي
ان -ع -ق -دت ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة،
أاشس- -غ- -ال ال- -دورة  3ل- -ل -ح -وار ا÷زائ -ري -
ال -ف -رنسس -ي ،ال -ت -ي ت -رأاسس-ه-ا م-ن-اصس-ف-ة وزي-ر
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر مسس-اه-ل
ونظÒه الفرنسسي جون إايف لو دريان.
تأاتي أاشسغال هذا الجتماع ،الذي يجري
‘ جلسسة مغلقة ،عقب الدورة الرابعة للجنة
الق - -تصس - -ادي - -ة اıت- -ل- -ط- -ة ا÷زائ- -ري- -ة-
الفرنسسية «كوميفا» ،التي انعقدت أاشسغالها،
صسبيحة نفسس اليوم.
ي -ع -د ا◊وار السسÎات -ي-ج-ي ال-ق-ائ-م بÚ
البلدين ،إاطارا غ Òرسسمي يسسمح للطرفÚ
Ãق -ارن -ة –ل -يÓ-ت-ه-م-ا وت-ب-ادل اŸع-ل-وم-ات
اŸتعلقة بالتحديات وباإلشسكاليات األمنية،
لسسيما تطور التهديد اإلرهابي.
ويشس- -ارك ‡ث- -ل- -و ه- -ي- -ئ- -ات ال- -ب- -ل -دي -ن
اŸك -ل -ف -ون Ãك -اف -ح -ة اإلره -اب وا÷رÁة
اŸنظمة ‘ هذا الجتماع ،من تقييم آاليات
ال-تشس-اور ال-ت-ي ” وضس-ع-ه-ا ودراسس-ة وضس-ع-ي-ة
التعاون ‘ ›ال األمن والوسسائل الكفيلة
بتعزيز قدرات مواجهة التهديدات األمنية
اŸتعددة معا.

مسساهل يتحادث مع نظÒه ألفرنسسي

–ادث وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل ،أامسس ،با÷زائر
العاصسمة ،مع الوزير الفرنسسي اŸكلف بأاوروبا والشسؤوون اÿارجية جون إايف
ل -ودري -ان .ج -رى ال -ل -ق -اء ع-ل-ى ه-امشس ال-دورة ال-راب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة الق-تصس-ادي-ة
اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة  -ال-ف-رنسس-ي-ة «ك-وم-ي-ف-ا» وك-ذا ال-دورة ال-راب-ع-ة للحوار
الثنائي حول اŸسسائل السسياسسية واألمنية.

اسستقبل الوزير األول أاحمد أاويحيى أامسس
األحد الوزيرين الفرنسسي Úجان ايف لودريان
اŸكلف بأاوروبا و الشسؤوون اÿارجية و برونو
ل -وم Òوزي -ر الق -تصس -اد و اŸال-ي-ة اŸت-واج-دي-ن
با÷زائر ‘ إاطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة
الق -تصس -ادي-ة اŸشسÎك-ة ا÷زائ-ري-ة-ال-ف-رنسس-ي-ة
(كوميفا) ،حسسب بيان Ÿصسالح الوزير األول.
أاوضسح البيان أان السستقبال جرى بحضسور وزير
الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل ووزير
الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ي -وسس -ف ي-وسس-ف-ي .خÓ-ل
الصس-ب-ي-ح-ة ت-رأاسس السس-ي-د مسس-اه-ل م-ن-اصس-فة مع
ن- -ظÒه ال- -ف -رنسس -ي أاشس -غ -ال اج -ت -م -اع ال -ل -ج -ن -ة
الق -تصس -ادي-ة اŸشسÎك-ة ا÷زائ-ري-ة-ال-ف-رنسس-ي-ة
الذي توج بالتوقيع على ثÓثة اتفاقات شسراكة
وتعاون اقتصسادي ‘ قطاع صسناعة السسيارات و
الصس-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة و ال-ك-ه-رب-اء.و ي-ت-علق األمر
ب -ال -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق مسس-اه-م Úب› Úم-ع

قسسنطينة و›مع كوندور ومؤوسسسسة و بيجو
لصس- -ن- -اع- -ة السس- -ي- -ارات ب- -ا÷زائ -ر ،ب -اإلضس -اف -ة
بروتوكول اتفاق إلنشساء ›مع لتصسدير الفواكه
واÿضس- - -ر وك - -ذا شس - -راك - -ة ‘ ›ال الن - -ت - -اج
الفÓحي البيولوجي ب› Úمع و›مع.
كما وقع الطرفان على اتفاق مسساهم ÚبÚ
اÛمع العمومي و ›مع ‘ ›ال صسناعة
التجهيزات الكهربائية ذات الضسغط اŸنخفضس
و اŸت -وسس -ط وال -ع -ا‹.و خÓ-ل ال-ظ-هÒة ت-رأاسس
السس -ي -دان مسس -اه-ل ول-ودري-ان م-ن-اصس-ف-ة أاشس-غ-ال
ال- -دورة ال- -ث -ال -ث -ة ل -ل -ح -وار السسÎات -ي -ج -ي بÚ
البلدين.
ويعد ا◊وار السسÎاتيجي القائم ب Úالبلدين
إاط -ارا غ Òرسس -م -ي يسس -م -ح ل -ل-ط-رفÃ Úق-ارن-ة
–ل -ي Ó-ت -ه -م -ا وت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات اŸت -ع-ل-ق-ة
بالتحديات وباإلشسكاليات األمنية لسسيما تطور
التهديد الرهابي.

قيطو Êيشسارك ‘ اŸؤو“ر واŸعرضس الدو‹ للبÎول بأابوظبي

درأسسة آأفاق تطوير ألصسناعة ألطاقوية وفرصص أ’سستثمار
يشس- - -ارك وزي- - -ر ال- - -ط - -اق - -ة
مصس-ط-ف-ى ق-ي-طو ‘ ،Êفعاليات
اŸؤو“ر واŸع- - - - - -رضس ال- - - - - -دو‹
ل-ل-بÎول (أادي-ب-يك) ب-ال-عاصسمة
لم - -ارت - -ي - -ة أاب- -وظ- -ب- -ي وذلك
ا إ
خ- -لل ال- -فÎة م- -ا ب 13 Úو16
نوفم Èا÷اري ،بحسسب ما أافاد
به بيان للوزارة.
يحتضسن مركز أابوظبي الوطني
ل-ل-م-ع-ارضس ف-ع-ال-ي-ات هذا اŸؤو“ر،
ح- -يث ي- -ع- -ت Èم- -ن ب Úأاه -م األح -داث اŸؤوث -رة ‘
أاسسواق النفط والغاز ‘ العا .⁄كما سسيجمع وزراء

ال -ن -ف -ط وال -ط -اق-ة وق-ادة أاك Èشس-رك-ات
ال -ط -اق -ة ‘ ال-ع-ا ،⁄إاضس-اف-ة إا ¤ع-دي-د
اıتصس ÚواÈÿاء ‘ مسسائل الطاقة.
وي- -ب- -حث اÛت- -م -ع -ون خ Ó-ل ه -ذه
ال -ت -ظ -اه -رة ،ال -ت-ي –م-ل شس-ع-ار« :ب-ن-اء
ع Ó-ق -ات م-ت-ي-ن-ة ل-دف-ع ع-ج-ل-ة ال-ن-م-و»،
اŸسس -ائ -ل اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ط-اق-ة وال-ن-ف-ط
والغاز ،من خÓل دراسسة آافاق تطوير
الصس- -ن- -اع- -ة ال- -ط -اق -وي -ة وخ -ل -ق ف -رصس
السس -ت -ث -م -ار ،إا ¤ج -انب الÎك -ي -ز ع-ل-ى
الفرصس اŸتاحة ب Úا◊كومات وا÷هات الرائدة
‘ عا ⁄األعمال.

يوسسفي ولوم Òيتطرقان للتعاون أ’قتصسادي

أاج - -رى وزي - -ر الصس- -ن- -اع- -ة
واŸناجم يوسسف يوسسفي ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -رﬁ ،ادث -ات م -ع وزي -ر
الق- -تصس- -اد واŸال- -ي -ة ال -ف -رنسس -ي
برونو لوم.Ò
ج-رى ال-ل-ق-اء ب Úال-ط-ري-ف Úع-ل-ى
هامشس أاشسغال الدورة الرابعة للجنة
القتصسادية اıتلطة ا÷زائرية -

الفرنسسية «كوميفا» ،بحضسور وزير
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ية الريفية والصسيد
البحري عبد القادر بوعزغي.
و“ح - - - - -ورت اÙادث- - - - -ات بÚ
ال -ط -رف ،Úح -ول وضس -ع -ي -ة ال-ت-ع-اون
القتصسادي ب Úالبلدين ،لسسيما ‘
›ال الصس -ن -اع -ة وال -ف Ó-ح -ة وك -ذا
حول سسبل ووسسائل تطويره.

زروأطي تشسارك ‘ ألقمة ألعاŸية للمناخ «كوب  »23بأاŸانيا
تشس- - -ارك وزي- - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال- -ط- -اق -ات اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة
ال - -زه- -راء زرواط- -ي ‘ ،أاشس- -غ- -ال
القمة العاŸية للمناخ «كوب »23
وذلك خ -لل ال -فÎة اŸم-ت-دة م-ا
ب 13 Úو 18نوفم ،2017 Èالتي
–تضس -ن -ه -ا ه -ذه السس-ن-ة م-دي-ن-ة
لŸانية ،بحسسب ما علم ‘
بون ا أ
بيان للوزارة.
سستجري الوزيرة على هامشس هذه
ال-ق-م-ة ،ج-لسس-ات Ÿن-اقشس-ة م-واضس-ي-ع ع-ديدة تتعلق

بحماية البيئة وا◊فاظ على اŸناخ،
أاب-رزه-ا ظ-اه-رة الح-ت-ب-اسس ا◊راري.
كما سستتباحث إامكانات الوصسول إا¤
ح -ل -ول ج -دي -دة ıت -ل-ف ال-ت-ح-دي-ات
البيئية التي تشسهدها الكرة األرضسية،
بحسسب نفسس اŸصسدر.
وسستكون هذه القمة أايضسا ،فرصسة
ل-ت-ط-وي-ر ال-ت-ع-اون وتشس-جيع اŸبادرات
اŸشسÎك- - -ة بﬂ Úت- - -ل - -ف األط - -راف
اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ب-ي-ئة والتغÒات اŸناخية،
يضسيف بيان الوزارة.

مدير اÛمع الفرنسسي اŸكلف بإافريقيا والشسرق الأوسسط لـ «بيجو»:

أسستثمار  100مليون أورو وأأول سسيارة ‘ 2018

لن-ت-اج
سس -ت -ق -وم شس -رك -ة ب -ي-ج-و سس-يÎوي-ن ل -إ
ب -ا÷زائ -ر ) (PCPAبصس -ن -اع -ة سس-ي-ارات م-ن
ع- -لم -ة ب -ي -ج -و ‘ ا÷زائ -ر اب -ت -داء م -ن ،2018
باسستثمار يبلغ  100مليون أاورو ،بحسسب ما أافاد
ب -ه م-دي-ر اÛم-ع ال-ف-رنسس-ي اŸك-ل-ف بإافريقيا
لوسسط ،جان كريسستوف كيمار.
والشسرق ا أ
أاوضسح كيمار لوأاج ،على هامشس التوقيع على
بروتوكول اتفاق حول إانشساء شسركة بيجو سسيÎوين
Óنتاج ا÷زائر ) ،(PCPAاأن «مصسنع بيجو الذي
ل إ
سس -ي -ق -ام ب -وه -ران ،سس -يصس -ن -ع أاول سس -ي -ارة ‘ 2018
وسستبلغ طاقته اإلجمالية  75.000وحدة سسنويا ‘
نهاية اŸطاف».
وأاضس-اف اŸسس-ؤوول ،أان األم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-اسس-ت-ث-مار
ب-ق-ي-مة  100م -ل -ي -ون أاورو ،م -وضس -ح -ا أان رأاسس-م-ال
الشس -رك -ة م-وزع وف-ق ق-اع-دة  %49 / 51ب %20 Ú- -
ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي -ة إلن -ت -اج اآللت الصس -ن -اع-ي-ة

ا÷زائر -قسس-ن-ط-ينة و %15,5ل -ل-م-ج-م-ع اÿاصس
كوندور وŸ %15,5تعامل صسيدل Êجزائري ( )
بالنسسبة للجانب ا÷زائري وÛ %49مع بالنسسبة
للجانب الفرنسسي.
فيما يتعلق بنسسبة اإلدماج ،أاشسار كيمار إا ¤أانها
سستكون ‘ نهاية اŸطاف  ،%40مضسيفا أان العقد
ينصس كذلك على إانشساء أاكادÁية ‘ ا÷زائر من
شسأانها “ك Úاليد العاملة ا÷زائرية من تطوير
الكفاءات ‘ ›ال تركيب السسيارات وصسناعتها
Óنتاج ا÷زائر.
لفائدة شسركة بيجو سسيÎوين ل إ
يهدف اŸشسروع إا ¤تطوير فرع كامل للسسيارات
‘ ا÷زائر ،بحسسب اŸتحدث ،الذي أاوضسح أان
صسانعي Œهيزات بيجو الذين سسيسستقرون كذلك ‘
ا÷زائر ،سسيقيمون شسراكات أاخرى مع متعاملÚ
جزائري Úإلنشساء نسسيج صسناعي وŒاوز نسسبة %40
من اإلدماج.
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الثنين  13نوفمبر  2017م
الموافق لـ  24صصفر  1439هـ

خلل عرضشه مششروع قانون اŸالية  ،2018راوية:

ارتفاع ميزانية التجهيز بـ  %60وضضرائب جديدة Ûابهة اأ’زمة
^ تسشجيل عجـــــز ‘ اŸيزانيــــة بنسشبــــــة  9,2باŸائـــة
لسشاسشية
^ تخصشيصس مليار دينار جزائري لدعم اŸواد ا أ
لجراءات التي وردت ‘ مششروع قانون اŸالية لسشنة ‘ ،2018
لحكام وا إ
رافع وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ،أامسس ،ل أ
لسشباب التي دفعت
لقناع نواب الغرفة السشفلى للŸÈان بالتصشويت لصشا◊ه ،وحرصس على إابراز بنوده ،وا أ
ﬁاولة منه إ
ا◊كومة إا ¤اعتماد القرارات الواردة فيه ،للتكيف مع الوضشع القتصشادي الراهن ،اŸتميز بششح اŸوارد اŸالية ‘ ،ظل اسشتمرار
تذبذب أاسشعار النفط على اŸسشتوى العاŸي ،مششÒا إا ¤أانه ” اعتماد السشعر اŸرجعي لÈميل النفط بـ  50دولرا.

حياة  /ك
تطرق راوية خÓل عرضصه ،مشصروع قانون اŸالية
 ‘ ،2018ج-لسص-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
ترأاسصها السصعيد بوحجة وحضصرها بعضس الوزراء ،إا¤
أابرز النقاط التي تضصمنها ،منها منح األولوية Ÿيزانية
التجهيز ،التي عرفت ارتفاعا بنسصبة  ،٪60مقارنة
بالعتمادات اŸقررة سصنة  ،2017وهو ما يعكسس –
حسصبه – العناية التي أاولتها ا◊كومة لÈامج التجهيز
العمومية ،رغم الظروف اŸالية الصصعبة التي “ر بها
ال -ب Ó-د ،وب -اŸق -اب -ل ” ت -خ -ف -يضس م-ي-زان-ي-ة ال-تسص-يÒ
إاجماليا بنسصبة –  0,2باŸائة ،أاي ما Áثل  8مÓيÒ
دج ،مقارنة بإاقفال السصنة اŸاضصية ،وهو التوجه الذي
يندرج ‘ إاطار مواصصلة ترشصيد النفقات العمومية،
ال- -ذي ي- -ع- -ت Èآال- -ي- -ة م- -ن آال- -ي- -ات ب- -رن -ام -ج اإلصص Ó-ح
الق -تصص -ادي واŸي -زان -ي -ات -ي ،ال -ه -ادف إا ¤اسص -ت -ع-ادة
التوازنات اŸالية ‘ األجل اŸتوسصط.

زيادة ‘ اإ’يرادات ا÷بائية
خارج اÙروقات بنسضبة %10
بعد أان ذكر أانه سصيسصجل عجز ‘ اŸيزانية بنسصبة
 ،٪9,2ق- -ال راوي- -ة إان ال- -ت- -داب Òواإلج- -راءات ال- -ت- -ي
تضص -م -ن -ه-ا نصس مشص-روع ال-ق-ان-ون ،اع-ت-م-د ف-ي-ه-ا ع-ل-ى
اŸؤوشصرات القتصصادية واŸالية ،حيث يتوقع زيادة ‘
اإلي -رادات ا÷ب -ائ -ي -ة خ-ارج اÙروق-ات ب-نسص-ب-ة ٪10
ك -م -ت -وسص-ط سص-ن-وي خÓ-ل  ،2020–2018وارت- -ف- -اع ‘
صصادرات اÙروقات التي تبلغ  33,6مليار دولر
 ،2018و  39مليار دولر  2019لتقارب  40مليار دولر
 ،2020كما يتوقع أان يعرف النمو القتصصادي ارتفاعا
بنسصبة تزيد عن  ٪4سصنة  ،2018وينتظر أان تتحسصن
هذه النسصبة لتقارب  ٪5خÓل السصنت Úالقادمت.Ú
ومن جهة أاخرى ،يعول مشصروع قانون اŸالية 2018
على مداخيل مالية بـ 6.496,58مليار دينار (مقابل
 5.635,5م -ل -ي -ار دي -ن -ار سص-ن-ة  )2017م -ت -ك -ون-ة م-ن

 3.688,68مليار دج من اŸوارد العادية (مقابل
 3. 435،4مليار دج سصنة  )2017و 2.807,91مليار
دج من ا÷باية النفطية (مقابل  2.200,1مليار
دج) ،وم - -ن أاج - -ل ت - -وق- -ع- -ات أافضص- -ل ع- -ل- -ى اŸدى
اŸتوسصط لسصياسصة اŸيزانية ،أاعد مشصروع القانون
تقديرا للنفقات والعائدات إا ¤غاية سصنة .2020
فهو يعول خÓل سصنة  2019على مبلغ 4.788,98
مليار دج لتغطية نفقات التسصي Òو 3.072,8مليار دج
ل-ت-غ-ط-ي-ة ن-ف-ق-ات ال-ت-ج-ه-ي-ز .أام-ا ب-ال-نسص-بة لسصنة 2020
فقدرت نفقات التسصي Òبـ 4.798,61مليار دج مقابل
 3.070,05مليار دج بالنسصبة لنفقات التجهيز.
ولفت ‡ثل ا◊كومة بالنسصبة لسصنة  ،2018إا¤
أان ال-ع-ائ-دات اإلج-م-ال-ي-ة سص-ت-واصص-ل مسص-اره-ا ن-ح-و
الرتفاع لتبلغ  7.008,1مليار دج منها 2.977,11
مليار دج من ا÷باية النفطية لغاية .2020

كتلة اأ’جور تزيد عن  2700مليار دج
و‘ إاط -ار ال -تضص-ام-ن ال-وط-ن-ي ،أاك-د راوي-ة ع-ل-ى
اسصتمرار ا◊كومة ‘ السصياسصة الجتماعية ،حيث
سص -ي -ت -م ت-خصص-يصس غÓ-ف م-ا‹ بـ 1.760م-ل-يار دج
للتحويÓت الجتماعية خÓل سصنة  ،2018بزيادة
ت -ق-ارب  ٪8م -ق -ارن -ة بسص -ن-ة  ،2017ب -ارت -ف-اع ق-دره
 129,3م -ل -ي -ار دج ،أاي ب -نسص-ب-ة  ٪7,9م -ق-ارن-ة م-ع
توقعات قانون اŸالية  ،2017مشصÒا إا ¤تخصصيصس
مليار دج لدعم اŸواد األسصاسصية ،فيما تقدر كتلة
األجور بـ  2743مليار دج.

ضضرائب جديدة Ÿواجهة انهيار
عائدات البÎول وا◊فاظ على البيئة
مقابل ذلك أادرج مشصروع قانون اŸالية  2018عدة
رسص -وم ،ك -م -ا أادرج ضص -رائب ج-دي-دة Ÿواج-ه-ة ان-ه-ي-ار
عائدات ا÷باية البÎولية وا◊فاظ على البيئة ،منها
ف -رضس ضص -ري -ب -ة ع-ل-ى الÌوة ،ال-ت-ي ط-اŸا ط-الب ب-ه-ا

الŸÈانيون والتي سصيخضصع لها األشصخاصس ا◊ائزون
على ثروة تتجاوز قيمتها  50مليون دينار جزائري،
وسصيتم كذلك رفع الرسصم على اŸنتجات البÎولية
اŸطبقة على الوقود بـ  5دج لل Îالواحد بالنسصبة
للبنزين وبـ  2دج لل Îبالنسصبة للمازوت ،وقد أافاد
الوزير ‘ هذا الصصدد أانه خصصصس  900مليار دج لدعم
أاسصعار الوقود ،أاما فيما يخصس الرسصم اإلضصا‘ على
منتجات التبغ فقد حدد هذا األخ Òبـ 21دج للعلبة،
الكيسس أاو اÿرطوشصة.
وسص -ت-خصصصس  10دن- -ان Òم- -ن  21دج اŸق-ت-ط-عة
Ÿيزانية الدولية و 6دج لصصالح صصندوق السصتعجالت
ونشصاطات العÓج الطبي ودينارين اثن 2( Úدج) لصصالح
الصصندوق الوطني للضصمان الجتماعي  2دج لصصندوق
مكافحة السصرطان و 1دج لصصالح صصندوق التضصامن
ال -وط -ن -ي ،ك -م -ا ع -رف ب -دوره ا÷زء ال -ث -ابت ل -ل-رسص-م
ال -داخ-ل-ي ع-ل-ى اسص-ت-هÓ-ك ال-ت-ب-غ ارت-ف-اع-ا ،و‘ إاط-ار
ا◊فاظ على البيئة سصيتم رفع الرسصوم على النشصاطات
اŸل -وث -ة واŸي -اه الصص -ن -اع -ي -ة اŸسص -ت -ع -م-ل-ة وال-زي-وت
اŸسصتعملة واألكياسس البÓسصتيكية.

غرامة ‘ حق شضركات إانتاج
وتركيب السضيارات
كما أاقر نصس القانون غرامة ‘ حق شصركات إانتاج
وتركيب السصيارات الثقيلة منها واÿفيفة التي تسصجل
تأاخرا ‘ احÎام التزاماتها اŸتعلقة بالنوعية والكمية
ونسصبة اإلدماج الوطنية.
وبهدف تشصجيع السصتثمارات ‘ إانتاج اŸصصابيح
اŸزودة بصصمام ثنائي أاضصواء التي تسصتهلك طاقة أاقل
سصيتم رفع ا◊قوق ا÷مركية اŸطبقة على اسصتÒاد
هذا النوع من اŸصصابيح إا ٪30 ¤مقابل  ٪5حاليا.
م -ن ب Úال -ت-داب Òال-ه-ام-ة Ÿشص-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة
لسصنة  ،2018إاعفاء من الرسصم على القيمة اŸضصافة،
ع -م -ل -ي -ات ب -ي -ع الشص -ع Òوال -ذرة وك-ذا اŸواد األخ-رى
اŸوجهة لتغذية األنعام.

ميهوبي من بششار :

الدولة ضضامنة ا◊ماية واÙافظة على الÎاث اŸادي والÓمادي للوطن
صصرح وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،اأمسس
الأح -د ،ب -ولي -ة بشص -ار ،اأن ال -دول -ة ه -ي الضص -ام-ن-ة
◊م- - -اي- - -ة واÙاف- - -ظ- - -ة ع- - -ل- - -ى الÎاث اŸادي
وال Ó-م -ادي ل-ل-وط-ن .واأوضص-ح ال-وزي-ر ل-دى ت-ف-ق-ده
Ÿشصروع ترميم واإعادة الإعتبار لقصصر القنادسصة
( 18كلم جنوب بشصار) ‘ اإطار الزيارة التي قام بها
اإ ¤ه -ذه ال -ولي -ة «اأن ال-دول-ة وط-ب-ق-ا Ÿق-تضص-ي-ات
ال- -دسص -ت -ور –م -ي و–اف -ظ ع -ل -ى الÎاث اŸادي
وال Ó-م -ادي ل -ل -وط -ن وال -ت -ي تشص -ك -ل ذاك -رة الأم-ة
والشصعب كما تسصاهم اأيضصا من خÓل Œنيد مبالغ
مالية لÎميم واإعادة الإعتبار وذلك بغرضس ضصمان
اسصتدامته اإ ¤الأبد» .وتندرج ورشصة ترميم واإعادة
الإعتبار لهذا اŸوقع التارخي الذي شصيد منذ اأكÌ
من  15قرنا والذي يضصم اأيضصا اŸقر التاريخي
ل -ل-زاوي-ة ال-زي-ان-ي-ة ضص-م-ن ب-رن-ام-ج ت-رم-ي-م واإع-ادة
الإعتبار لقصصور موغل وتاغيت وبني عباسس وبني
ونيف بغÓف ما‹ اإجما‹ قيمته  180مليون دج
من ضصمنها  67مليون دج موجهة خصصيصصا للتكفل

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

ب -ال -فضص -اءات اŸشصÎك -ة ل -قصص -ر
ال-ق-ن-ادسص-ة .واأل-ح وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة
ب - -ذات اŸوق - -ع ل - -دى مسص - -وؤو‹
اŸوؤسصسصة اŸكلفة بهذه الورشصة
على احÎام تقنيات ترميم هذه
اŸواق - - - - -ع واأيضص - - - - -ا ضص- - - - -رورة
الإسصتفادة من مهارات السصكان
اÙل -ي Úب-خصص-وصس اسص-ت-ع-م-ال
م - -واد ال - -ب - -ن - -اء Ãا يسص - -م- -ح اأن
–اف- - - -ظ ه- - - -ذه ال- - - -فضص - - -اءات
اŸع - -م - -اري- -ة ع- -ل- -ى م- -ع- -اŸه- -ا
الأصصلية.
وصصرح الوزير قائ« Óتفرضس
جهودنا بخصصوصس ترميم واإعادة الإعتبار للÎاث
اŸادي للوطن اللجوء اإ ¤الكفاءات الوطنية رغم
اأن- -ن -ا نسص -ج -ل ع -ج -زا ‘ ه -ذا اÛال» .واأضص -اف
«نتوفر ‘ الوقت الراهن على نحو سصتﬂ Úتصصا
وطنيا ‘ هذا اÛال و÷نة على مسصتوى وزارة

ال -ث -ق -اف-ة بصص-دد دراسص-ة م-ل-ف-ات
الإعتماد ıتصص Úوطني Úجدد
وه -ذا ‘ اأف -ق تشص -ج -ي-ع وت-رق-ي-ة
ال-ك-ف-اءات ال-وط-ن-ي-ة حتى نتمكن
م -ن م-ت-اب-ع-ة ب-رن-ا›ن-ا اŸت-ع-ل-ق
بالÎميم واإعادة الإعتبار لÎاثنا
اŸادي’’ .و‘ هذا الصصدد اأكد
ميهوبي اأنه ” Œنيد خمسس ()5
م -وؤسصسص -ات ج -زائ -ري -ة ل -ل -ت -ك-ف-ل
باأشصغال الÎميم واإعادة الإعتبار
ل -ع -دي -د اأج-زاء قصص-ب-ة ا÷زائ-ر.
وشص- -دد وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف -ة Ãوق -ع
مشصروع اŸعهد ا÷هوي للتكوين
‘ اŸوسصيقى الذي يوجد قيد الإسصتكمال ببشصار
على اأهمية التكفل اŸناسصب بالتعاب ÒاŸوسصيقية
اÙلية وتثمينها ومعا÷تها اأكادÁيا وذلك ‘
اإط -ار ت -رق -ي -ة م -ث -ل ه -ذا ال -ن -وع م -ن اŸوسص -ي -ق-ى
التقليدية والشصعبية .واأفاد وزير القطاع اأن «هذا
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النواب يتقاطعون ‘ ضضرورة حماية القدرة الشضرائية للمواطن
ت- -ب- -اي -نت أاراء ن -واب اÛلسس الشش -ع -ب -ي
الوطني خلل مناقششتهم Ÿششروع قانون
اŸال- -ي -ة لسش -ن -ة  ،2018ف -م -ن -ه -م م -ن ث -م -ن
لج- -راءات ال- -ت -ي تضش -م -ن -ه -ا
ال- -ت- -داب Òوا إ
واع- -تÈه- -ا ضش- -روري -ة Ûاب -ه -ة اŸرح -ل -ة
القتصشادية الراهنة ،ومنهم من اعتÈها
غ Òكافية ،وتتطلب حلول تقي اŸواطن
أاثار ششح اŸوارد اŸالية.

حياة.ك
 223ن -ائب ع -دد اŸسص -ج -لŸ Úن-اقشص-ة نصس
مشصروع القانون ،الذي اعتÈه النواب هاما جدا،
كونه جاء ‘ ظرف داخلي خاصس ،حيث توجد
خزينة الدولة –ت الضصغط ،مع تسصجيل تقلصس
‘ السص -ي-ول-ة وان-ك-م-اشس ‘ اح-ت-ي-اط-ي الصص-رف،
وكلها –ديات يجب رفعها ،من خÓل التدابÒ
اŸناسصبة واÓŸئمة لوضصع اقتصصادي كهذا.
بالنسصبة للنائب عبد ا◊ميد سصي عفيف عن
حزب جبهة التحرير الوطني ،فإانه يرى أانه من
الضصروري التشصديد على مراقبة التمويل غÒ
ال -ت -ق -ل -ي -دي ال -ذي اع -ت -م -دت -ه ال -دول-ة ل-ت-م-وي-ل
اŸشص -اري -ع السص -ت -ث -م-اري-ة ،م-ث-م-ن-ا ق-رار رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة اŸت -ع -ل -ق ب -رف -ع ال -ت -ج -م-ي-د ع-ل-ى
اŸشصاريع ا◊سصاسصة ،متمنيا أان تنجز ‘ آاجالها
اÙددة ،كما أالح على ضصرورة منح صصفقات
اŸشص- -اري- -ع ،حسصب م- -ع- -اي Òال- -ك- -ف -اءة والسصÒة
الذاتية ،مع منح األولوية للمشصاريع اÙلية التي
ل-ه-ا عÓ-ق-ة م-ب-اشص-رة ب-اŸواط-ن ،ب-اإلضص-اف-ة إا¤
وضص-ع م-ن-ظ-وم-ة تشص-ري-ع-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ل-ل-جباية
اÙل -ي-ة ،خ-اصص-ة ‘ ظ-ل ال-ت-وج-ه ن-ح-و إاضص-ف-اء
اŸزيد من الÓمركزية.
م -ن ج-ه-ت-ه ،ث-م-ن ال-ن-ائب ﬁم-د ق-ي-ج-ي م-ن
حزب التجمع الوطني الدÁقراطي ،اإلجراءات
اŸتضصمنة ‘ مشصروع القانون متمنيا أان تعمل
األحزاب ـ األغلبية واŸعارضصة ـ على Œاوز هذه
الظروف العويصصة« ،التي كنا نتمنى أان توحد
الطبقة السصياسصية ،بعيدا عن اŸزايدات ».
قال قيجي إانه ‘ ظل األوضصاع اŸالية التي
“ر ب -ه -ا ال-بÓ-د ،تÈز أاه-م-ي-ة اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
السص-ت-قÓ-ل-ي-ة اŸال-ي-ة ل-ل-بÓ-د ،ك-إاح-دى أاولويات
هذه اŸرحلة ،وهي مأامورية ليسصت بالسصهلة،
ولكنها ليسصت باŸسصتحيلة ،معتÈا أان السصبيل
األ‚ع ÿلق الÌوة هو العتماد على السصتثمار
ك -وسص -ي -ل -ة ،داع -ي -ا ‘ ه -ذا اإلط -ار إا ¤إاشص -راك
اŸن- - -ت - -خ - -ب ÚاÙل - -ي ‘ Úات - -خ - -اذ ق - -رارات
السصتفادة من العقار وعدم جعلها حكرا على
الوا‹ وحده ،ا◊د من اإلسصتفادات اŸتعددة

للمسصتثمر الواحد.
أاما النائب نادية شصويتم من حزب العمال
فقد اعتÈت أان هناك مبالغة ‘ اعتماد تدابÒ
تقشصفية ،تقع أاثارها على اŸواطن مباشصرة من
خÓل تراجع القدرة الشصرائية له» بنسصبة ،»٪60
م-ع-تÈة أان السص-ي-اسص-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا ا◊ك-وم-ة
«سصتؤودي إا ¤الطبقية» ،مشصÒة إا ¤أان هناك
ب- -روز ل -ع Ó-م -ات ال -ب -ؤوسس وال -ي -أاسس ل -دى ب -عضس
الشصرائح من اÛتمع ،مشصÒة إا ¤أان هناك
 1000بلدية تعا Êمن عجزا ماليا ،مع تسصجيل
اسصتمرار النكماشس القتصصادي ‘ ح Úبإامكان
–صصيل الضصرائب والتي قدرت بأاك Ìمن 120
مليار دينار غ ÒاÙصصلة نهاية  ،2014لصصالح
اÿزينة العمومية ،كما طالبت برفع الرسصم على
أارباح الشصركات التي تقدر حاليا بـ  ‘ ،٪15حÚ
أان الرسصم على الدخل اإلجما‹ للعمال يقدر
بـ.٪6,25
من جهته ،ركز النائب عبد الغني ويشصر من
حزب Œمع أامل ا÷زائر «تاج» على انعكاسصات
الوضصع اŸا‹ للبÓد على اŸواطن ،اŸتميزة
بضص -ع -ف ال -ق -درة الشص -رائ-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-ت-ه-اب
أاسصعار اÿضصر ،رغم أانها إانتاج وطني مدعم من
طرف الدولة ،وطالب ‘ سصياق متصصل بضصرورة
Óسصواق ،سصواء
التكثيف من عمليات اŸراقبة ل أ
ا÷م- -ل -ة أاو ال -ت -ج -زئ -ة ،ب -اإلضص -اف -ة إا ¤ات -خ -اذ
ال- -ت -داب Òال Ó-زم -ة ل -ت -زوي -د السص -وق ال -وط -ن -ي -ة
ب -الح -ت -ي -اج-ات األسص-اسص-ي-ة م-ن السص-ل-ع اŸع-ن-ي-ة
بنظام ا◊صصصس ،من أاجل ضصمان Œاوز حالة
ال -ن -درة◊ ،م -اي-ة اŸواط-ن م-ن أان ي-ق-ع ضص-ح-ي-ة
‡ارسصات الحتكار.
وان -ط Ó-ق -ا م -ن تشص -خ-يصص-ه ل-ل-وضص-ع دع-ا إا¤
ضصرورة التوجه إا ¤الدعم الجتماعي اŸباشصر
والصصريح لكي يسصتفيد منه من هم دون الطبقة
اŸتوسصطة ،باإلضصافة إا ¤مطالبته برفع منحة
اŸعاق.Ú
وب -ال-نسص-ب-ة ل-ل-ن-ائب ب-ل-دي-ة خ-م-ري م-ن ا–اد
ال -ن -هضص -ة ،ال -ع -دال -ة وال -ب -ن -اء ،ف-ق-د اع-تÈت أان
اإلجراءات التي تضصمنها مشصروع القانون تقود
القتصصاد إا ¤الركود والنكماشس ،وتنعكسس سصلبا
على اŸواطن الذي سصتؤودي «ل ﬁالة « إا¤
ت -ده -ور ق -درت -ه الشص -رائ -ي-ة ،م-ن-ت-ق-دة ال-رف-ع ‘
الضصرائب ،واعتÈت أان اإلجراء اŸتعلق بفرضس
الضصريبة على الÌوة « ل مÈر له ،ألن األثرياء
ملتزمون بدفع زكاتهم ،ويبقى على ا◊كومة
ج -م -ع-ه-ا وت-وظ-ي-ف-ه-ا «م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ق-ن Úال-زك-اة،
وب -حسص -ب -ه -ا ف-إان ا◊ل-ول ال-ت-ي ج-اءت ‘ ال-نصس
«سص -ط -ح -ي -ة ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن وج-ود م-ق-وم-ات
اÿروج منها».

مرموري من اŸسشيلة:

توطيد العÓقة ب Úالتكوين واÙيط ا’قتصضادي لتلبية ا◊اجيات
دع- -ا وزي- -ر السش -ي -اح -ة
والصش -ن -اع -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة
حسش - -ن م- -رم- -وري ،أامسس،
إا ¤ضش- -رورة إاع- -ادة ب -عث
السش- - -ي - -اح - -ة م - -ن خ - -لل
تضش- -اف- -ر ج -ه -ود ا÷م -ي -ع
وال -ت -ك -ام -ل بﬂ Úت -ل -ف
القطاعات.
اع - -ت Èم - -رم- -وري خÓ- -ل
إاشص -راف -ه ع -ل-ى اف-ت-ت-اح ال-ي-وم
ال -ت -ق -ي -ي -م -ي ال-دراسص-ي ح-ول
التكوين ‘ مهنة السصياحة والفندقة بحضصور
إاطارات اŸعهد والسصلطات الولئية ،أان انفتاح
التكوين السصياحي على اÙيط القتصصادي
اŸشصروع الذي من اŸنتظر اسصتÓمه قبل نهاية
السصنة ا÷ارية موجه للتكفل بالتكوين اŸوسصيقي
العلمي باŸنطقة وبشصكل كذلك وسصيلة لÓإبداع
وت -ث -م› Úم -وع اŸوسص-ي-ق-ى ا÷زائ-ري-ة اÙل-ي-ة
وال-ع-اŸي-ة .ول-دى م-ع-اي-ن-ت-ه مشص-روع اإ‚از مسص-رح
جهوي ( 500مقعد) واآخر ‘ الهواء الطلق (300
مقعد) ذكر الوزير اأنه من الضصروري لهذا الهيكل
الذي يرتقب اسصتÓمه قبل نهاية  2018اأن يكون
م -ت -ع -دد ال -وظ -ائ-ف Ãا يسص-م-ح ب-ت-ن-ظ-ي-م ﬂت-ل-ف
ال -ت -ظ -اه-رات اŸسص-رح-ي-ة والسص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ون-دوات
وطنية اأو اأجنبية كما اأكد على دورها ‘ تكوين
الطاقات الشصبانية الناشصئة للمسصاهمة ‘ جهود
تثم ÚاŸسصرح الوطني .هذا اŸسصرح اŸمتد على
مسص-اح-ة اإج-م-ال-ي-ة ق-وامها  7.278م Îم -رب-ع م-ن
ضصمنها  4 . 306م Îمربع مبنية قد تطلب رخصصة
برنامج باأك Ìمن  413مليون دج (اإ‚از وŒهيز)
حسصب البطاقة التقنية للمشصروع.
واختتم وزير الثقافة زيارته لولية بشصار والذي
كان قبل ذلك قد اأشصرف على حفل اسصتقبال على
شصرف العداء زكراوي ﬁمد ياسص Úالفائز بثÓث
ميداليات ‘ البطولة الإفريقية (اأقل من  18سصنة)
التي جرت مطلع الشصهر ا÷اري بتونسس Ãعاينة
ﬂتلف الأقسصام اŸكونة لقصصر القنادسصة.

أاصصبح ضصرورة حتمية تفرضصها
ال -ت-ط-ورات ا÷دي-دة وخ-اصص-ة
ت - -لك اŸت - -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ت- -ل- -ب- -ي- -ة
الحتياجات الفندقية ،مشصÒا
إا ¤أان اŸع- - -ه- - -د ال- - -وط- - -ن - -ي
للفندقة والسصياحة يلعب دورا
أاسصياسصيا ‘ التنمية السصياحية
م- -ن خÓ- -ل إاع- -داد وت- -ك- -وي -ن
ال -ع-دي-د م-ن اإلط-ارات ال-ذي-ن
يسصاهمون ‘ –سص Úمسصتوى
التكوين السصياحي.
أال -ح وزي -ر السص -ي -اح-ة ع-ل-ى ضص-رورة ت-ك-وي-ن
اŸك -ون Úب -اع -ت -ب-اره-م األسص-اسس ‘ ال-ت-ك-وي-ن
النوعي الذي من شصأانه تعزيز الطابع اŸهني
للتكوين ،مؤوكدا ‘ كلمته على أاهمية تقييم
م -ن -ظ -وم -ة ال -ت -ك -وي -ن و–دي-د ج-وانب ال-ق-وة
وﬁاولة تطويرها وتدارك ﬂتلف النقائصس
التي من شصأانها التأاث Òعلى عملية التكوين.
ونوه اŸتحدث أان مصصا◊ه وضصعت خريطة
ل -ل -ت -ك -وي -ن ‘ ح -رف السص -ي -اح-ة والصص-ن-اع-ات
التقليدية قصصد النهوضس بالقطاع السصياحي
خاصصة وأان التكوين هو من ضصمن أاولويات
مصصا◊ه.
و‘ خ- -ت- -ام ح- -دي- -ث- -ه دع- -ا اŸت -ح -دث إا¤
اسص -ت -غ Ó-ل ك-اف-ة ال-ط-رق اŸن-اسص-ب-ة ل-ل-ن-ه-وضس
ب - -ال- -ق- -ط- -اع ع- -ل- -ى غ- -رار الشص- -راك- -ة ب Úك- -ل
القطاعات ووضصع خريطة للتكوين ‘ حرف
السصياحة والصصناعات التقليدية.
وما Œدر اإلشصارة إاليه أان وزير السصياحة
والصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسص-ن مرموري ،عاين
ال -ع -دي -د م-ن ال-ه-ي-اك-ل السص-ي-اح-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
أاشص -غ -ال إاع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة ف -ن-دق ك-ردادة وسص-وق
الصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وف-ن-دق القائد ومركز
اإلعÓم والتوجيه السصياحي.

اŸسسيلة :عامر ناجح
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نقصص اŸواد األولية يرهن الصصناعات التحويلية للمنتجات البحرية
’سشماك اŸرباة وإاعادة تدوير ﬂلفاتها
مطالب با’سشتثمار ‘ تثم Úا أ

اعت Èالعديد من اŸششارك ‘ Úالصشالون الدو‹ للصشيد البحري وتربية اŸائيات (سشيبا  ،)2017أانّ هذه
صشصشة «فرصشة سشانحة» لطرح العديد من ا’نششغا’ت واÓŸحظات وا’قÎاحات ،وذلك من خÓل تسشليط الضشوء على
التظاهرة اŸتخ ّ
جوانب واقعية وحيوية اسشتهدفت ﬂتلف اŸيادينÃ ،ا فيها ا’حتياجات من البÓعيط وعلف السشمك وتششجيع ا’سشتثمار ‘
الصشناعة التحويلية للرقي بالقطاع وتذليل كل هذه العقبات.

وهران :براهمية مسسعودة
وأاعاد الصصالون ‘ طبعته «السصابعة» التي اختتمت،
أامسس األحد ،بعد  4أايام من النشصاط ،طرح إاشصكالية ترقية
الصص-ن-اع-ة ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ل-ل-منتجات الصصيدية ،قصصد إاعطاء
دفع قوي لهذا القطاع وفق التوجهات العصصرية ،التي
طرحت ‘ مائدة مسصتديرة ،عرفت مشصاركة إاطارات
ومسص -ؤوو‹ ال -وزارة ‘ ﬂت -ل -ف ›الت -ه -ا وك-ذا أاسص-ات-ذة
وطلبة وباحث Úومتعامل Úوﬂتصص Úمن بعضس الدول.
كما نّوهوا إا ¤ضصرورة اسصتغÓل اإلمكانيات الهامة
ال-ت-ي ت-ت-مّ-ت-ع ب-ه-ا ا÷زائ-ر بسص-واح-ل-ه-ا ال-ط-ويلة اŸتنوعة
وموقعها اإلسصÎاتيجي ،من خÓل توجيه السصتثمار ‘
هذا اÛال نحو تربية ا◊يوانات اŸائية ،ولسصيما منها
األسصماك التجارية التي “ّثل اليوم مصصدرا مهما لتوفÒ
األمن الغذائي ،إلقامة اŸزيد من اŸؤوسصسصات الصصناعية
لسصتغÓل هذه الÌوة ،من جهة أاخرى.

 ٪80من ا÷زائري Úيسصتهلكون
األسصماك الطازجة
وم -ن أاه -م ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي ت -واج -ه ه -ذا ال -ن-وع م-ن
الصص -ن -اع -ات ب -ا÷زائ -ر ،أاشص -ارت زوادي شص -ه -ي -ن -از إاط -ار
باŸديرية العامة للصصيد البحري وتربية اŸائيات إا¤
مشص-ك-ل ن-قصس اŸادة األول-ي-ة ،لسص-ي-م-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-لسص-مك
األزرق على غرار السصردين والتونة ،مسصتدلة ‘ هذا
اإلطار بدراسصة حديثة تقّدر معدل اسصتهÓك ا÷زائريÚ
من األسصماك الطازحة بـ 80باŸائة ،فيما يسصتهلكون 3.1
باŸائة من األنواع اÛمدة و 3.1باŸائة من اŸواد
اŸعلبة.
كما أاشصارت ‘ هذا السصياق إا ¤التجربة التونسصية التي
غطت هذا النقصس باسصتÒاد اŸادة األولية من األسصماك
من البلدان األفريقية ،ثم بيعها على أاسصاسس أانها منتج
تونسصي ،بعد معا÷تها و–ويلها من خÓل تتبيلها أاو
تخليلها وإاعطائها القيمة ‘ إاطار ما يعرف باألسصماك
اŸعلبة.
ومن جانب آاخر ،أاّكد اŸشصاركون على أاهمية ّŒند
ا÷ميع من أاجل النهوضس بقطاع تربية اŸائيات وتوسصيع
نشص -اط -ات اسص-ت-غÓ-ل الÌوات ال-ب-ح-ري-ة ال-ت-ي ت-عّ-د راف-دا
حيويا وموردا ماليا ومسصتداما للحكومات ومن اŸوارد
اŸت -ج -ددة ،م -ت -ف -ق Úع -ل -ى ضص -رورة ت -ق-دي-ر ال-ن-ا œغÒ
ال -ت -ج -اري وال -ذي ي -ل -ق -ى أاغ-ل-ب-ه ‘ ع-رضس ال-ب-ح-ر أاو ‘
اŸزابل عند تنظيف وتقطيع وسصلخ األسصماك ،ناهيك
ع- -ن ﬂل- -ف -ات م -زارع األسص -م -اك Ãخ -ت -ل -ف أاشص -ك -ال -ه -ا
وأانواعها.
ح -يث شص ّ-ددوا ع-ل-ى ضص-رورة السص-ت-ث-م-ار ‘ ﬂل-ف-ات
األسص -م-اك و–وي-ل-ه-ا إا ¤م-ن-ت-ج صص-دي-ق ل-ل-ب-ي-ئ-ة ذا ع-ائ-د
اقتصصادي ›د ،نظرا لفوائدها البالغة كمصصدر للÈوتÚ
والتغذية ا◊يوانية والتسصميد الزراعي ،ومن أابرز هذه
اŸنتجات تطرقوا إا ¤الزيوت واŸادة اŸعروفة بفرينة
األسصماك.

 ٪60من وزن السصمك
عبارة عن نفايات
كما أاشصار إاطارات باŸديرية العامة للصصيد البحري
وتربية اŸائيات ‘ هذا الصصدد إا ¤دراسصة أاخرى أاجراها

اŸركز الوطني للبحث والتنمية ‘ الصصيد البحري وتربية
اŸائيات ببوسصماعيل ،قّدرت حجم ﬂلفات الأسصماك ‘
ا÷زائر بـ  %60-30من وزنها ،وتكون هذه اıلفات
على هيئة قشصور وأاحشصاء ورأاسس وذيل وزعانف وجلد،
ومن ب 90 Úمليون طن من األسصماك اŸصصطادة20 ،
مليون طن عبارة عن ﬂلفات السصمك غ Òالتجاري،
الذي يتخلصس منه الصصيادون عند عملية الفرز.
كما أاّكد اŸشصاركون على دور اإلعÓم والإشصهار ‘
Óسصماك اŸرباة،
التعريف بالفوائد الصصحية والغذائية ل أ
لسصيما أاسصماك اŸياه العذبة التي ل يحّبذ اŸواطن
ا÷زائري اسصتهÓكها مقارنة باألنواع األخرى ،بدعوى
أانها خالية من النكهة ول تتوفر على القيمة الغذائية
اŸرجوة إال أان بعضس اıتصص Úيؤوكدون قيمتها الغذائية
العالية ،وبناء على ذلك أاعّدت الدولة برامج لتطوير إانتاج
هذا النوع.
كما دعا آاخرون إا ¤السصتثمار ‘ األنواع التي ليسس
ه-ا ق-ي-م-ة Œاري-ة ع-ال-ي-ة ،ب-ه-دف إاع-ط-اء ق-ي-م-ة مضص-اف-ة
ل -ل -م -ن -ت -وج ،م -ن خ Ó-ل –وي -ل-ه إا ¤م-واد أاول-ي-ة ل-ت-م-وي-ن
الصصناعات اıتصصة ‘ تثم ÚاŸواد الغذائية و–ويلها
إا ¤أاع Ó-ف وأاسص -م -دة عضص -وي -ة وغÒه -ا م -ن اŸن-ت-ج-ات
األخرى التي تلبي رغبات وذوق اŸسصتهلك ،على غرار
اŸعلبات واŸصصÈات.
كما حثوا على بذل اŸزيد من ا÷هود لتثم Úوتطوير
منتجاتهم ،لسصيما ما تعلق بالتحويل والتغليف واعتماد
ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ‘ ›ال ال-تصص-ن-ي-ع السص-م-ك-ي،
ان -ط Ó-ق -ا م -ن ت -ف -ع -ي -ل ال -ت -ك -وي -ن اŸت -واصص -ل ‘ ›ال
Óسصماك اŸائية ،ولسصيما السصمك
الصصناعات التحويلية ل أ
األزرق ومصصÈات السصردينة ،ضصمانا لتحقيق إانتاج ذي
جودة Áكن تسصويقه داخليا وخارجيا.

كما أاوضصح بأانهم يضصمنون آاخر التقنيات التكنولوجية
لضص -ب-ط درج-ة ال-تÈي-د وال-رط-وب-ة ،ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ن-فسس
ال -ق -ي -م -ة ال -غ -ذائ -ي -ة ون-ك-ه-ة وق-وام اŸواد اّÛم-دة م-ن
اŸنتوجات اÙلية ،رافعا بذلك رهان خوضس مرحلة
التصصدير نحو اÿارج مسصتقب.Ó
وحسصب نفسس التوضصيحات ،فإان هذا اŸركب الذي
دخ-ل ح-ي-ز اإلن-ت-اج م-ؤوخ-راŒ ” ،ه-ي-زه ب-ن-ف-ق ل-ل-ت-ج-ميد
السصريع بسصعة  7500م Îمكعب على درجة برودة تÎاوح
ب 0 Úإا ¤ناقصس  40درجة ،فيما تقّدر سصعة التÈيد بأاكÌ
من  14أالف م Îمكعب مع تسصي Òالرطوبة إا 70 ¤باŸائة
ودرجة ا◊رارة اإليجابية لتكون ‘ حدود  0إا14 ¤
درجة ،وهو ما يسصمح بضصمان حفظ اŸنتج وفق الشصروط
الصصحية اŸعمول بها عاŸيا.
كما Œدر اإلشصارة إا ¤أانّ اŸشصروع الذي بلغت كلفته
اإلجمالية  100مليار سصنتيم يوفر حاليا  27منصصبا دائما،
على أان يرتفع هذا العدد تدريجيا إا 61¤منصصب شصغل
دائم بالشصركة األم ،فيما ” توظيف  341عامل ‘ الفروع
األخرى.

«الربيع» إلنتاج سصفن الصصيد
تسصتعد لÓسصتثمار
‘ تربية اŸائيات

وأاكد ّﬁدثنا أان منتجات «أاريسس» من  0إا ¤حوا‹ 70
ب-اŸائ-ة ي-ت-م تصص-ن-ي-ع-ه-ا ب-ي-د ع-ام-ل-ة ج-زائ-رية ومواد بناء
ﬁل -ي -ة ،ف -ي -م-ا ي-ت-م اسص-تÒاد أادوات اÙرك-ات ووسص-ائ-ل
اÓŸحة ،على غرار شصباك الصصيد وغÒها ،مشصÒا ‘
الوقت نفسصه إا ¤أانهم “كنوا ‘ ظرف أاقل من سصنت Úمن
ب-ن-اء  24سص-ف-ي-ن-ة ت-واكب آاخ-ر ال-ت-ط-ورات ال-ت-كنولوجيات
اŸطبقة ‘ الدول اŸتقدمة.
ك -م -ا أاّك -د ب -أاّن -ه -م اŸت-ع-ام-ل رق-م واح-د ب-السص-وق م-ن
ا◊دود الشصرقية إا ¤ا◊دود الغربية ،تبعا لعّدة معايÒ
ومقاييسس ،على رأاسصها ا÷ودة والتميز ‘ اÿدمة قبل
وأاثناء وما بعد البيع ،فيما يرتكز –ديد السصوق على
نوع اŸنتج واحتياجات اŸهني ÚاŸرخصس لهم ،مع توفÒ

«أاريسص» للتÈيد والتجميد
توّفر ا◊ل األمثل إلشصكالية
فائضص اإلنتاج
بدوره ،أاكد اŸدير العام للمؤوسصسصة ا÷زائرية «أاريسس»
اıتصص -ة ‘ ا◊ف -ظ وال -تÈي -د وال -ت -ج -م -ي -د ب -وح -فصس
مصصطفى أانهم « يوفرون ا◊ل األمثل إلشصكالية فائضس
اإلنتاج» إاضصافة إا« ¤أانهم يسصعون جاهدين لتوف Òأافضصل
مسصتوى من اÿدمة بقدرة وكفاءة عالية».
وأاعلن بوحفصس ‘ تصصريح لـ»الشصعب» عن مشصروع
جديد إل‚از وحدة أاخرى لتعليب اŸواد الغذائيةÃ ،ا
فيها األسصماك اŸرباة ،لفتا إا ¤مسصاعيهم ا÷ادة إلبرام
العديد من الصصفقات التجارية مع اŸنتج ÚوالناشصطÚ
‘ ›ال تربية اŸائيات ،من خÓل مشصاركتهم ‘ صصالون
(سصيبا .)2017
وأاشصار إا ¤أان ا÷زائرية للخدمات الصصناعية «أاريسس»
اŸتواجدة باŸنطقة الصصناعية السصانية ،غرب وهران
ت-خ-تصس ح-ال-ي-ا ‘ ›ال ال-ت-خ-زي-ن وال-تÈي-د وال-ت-ج-م-ي-د
السص -ري -ع ل -ل -م -ن -ت-وج-ات ال-زراع-ي-ة ال-غ-ذائ-ي-ة م-ن اÿضص-ر
والفواكه والدجاج مرورا بالتسصويق.
وكشصف عن إادراجهم لنوع جديد من البصصل اŸقشصر
ل- -لسص- -ن- -دوي- -تشص- -ات وإاع- -داد ال- -ط- -ع- -ام ،ب- -اع- -ت- -ب -اره م -ن
اŸواد األسصاسصية والضصرورية التي يجب أان تتواجد ‘
اŸطبخ ،يضصيف ﬁدثنا مؤوكدا أانه سصيكون متوفرا بعديد
اŸراكز التجارية وسصيعرف إاقبال كبÒا من قبل السصيدات
واألشصخاصس الذين تزداد حسصاسصية أاعينهم كلما اسصتمروا
‘ تقطيع البصصل.

وق -د أاصص -ب -حت ع -م -ل -ي-ة اسص-ت-زراع األسص-م-اك وإاق-ام-ة
األحواضس ‘ مياه البحر أاو ما ُيعرف بـ»تربية اŸائيات»
تسصتأاثر باهتمام جمهور اŸسصتثمرين ‘ ا÷زائر ،على
غرار الشصركة ا÷زائرية «الربيع» إلنتاج سصفن الصصيد التي
ت -ط -م -ح ه -ي األخ -رى إا ¤السص -ت -ث -م -ار ‘ ›ال ت -رب -ي-ة
اŸائ -ي -ات ال -ت -ي تسص -ت -ن -د إا ¤رؤوي -ة واضص-ح-ة ت-أاخ-ذ ب-عÚ
العتبار توف Òاآللت والعتاد اÓŸئم.
وهو ما أاّكده لـ»الشصعب» بحري عبد القادر مكلف
Œاري ل- -دى الشص- -رك- -ة ،وال- -ذي أاع -رب ع -ن مسص -اع -ي -ه -م
لتحقيق منتج جزائري  100باŸائة ،يعمل ‘ الداخل
واÿارج بدون اسصتÒاد أاي مادة ،كاشصفا ‘ الوقت نفسصه
عن طموحاتهم لتغطية احتياجات السصوق الوطنية وبلوغ
مرحلة التصصدير.

حلول موثوق بها حسصب نوع النشصاط اŸمارسس.
وحاليا تختصس شصركة الربيع التي أانشصئت عام 2015
‘ صص -ن -اع -ة سص -ف -ن الصص -ي-د ب-الصص-ن-ارة وشص-ب-اك األع-م-اق
والصصيد بشصباك ما فوق سصطح الأرضس وﬂتلف األنواع
اŸرت -ب -ط -ة ب-اŸه-ن الصص-غÒة لصص-ي-د األسص-م-اك ال-ب-يضص-اء
والزرقاء ،باإلضصافة إا ¤سصفن الشصباك السصينية التي تدخل
ضصمن اŸهن الكبÒة وتسصتعمل ‘ صصيد األسصماك الزرقاء
بصصفة عامة ،على غرار السصردين والتونة الصصغÒة.
كما كشصف نفسس اŸصصدر عن اسصتعدادهم لتوسصيع
اŸشصروع تدريجيا بهدف إا‚از بواخر من اŸادة الليفية
بطول  40م ،Îفيما تÎاوح السصفن اŸنجزة حاليا بÚ
 4.80إا 14 ¤مÎا ،مسصتغل ‘ Úذلك عّدة اعتبارات،
أاهمها مقر مزاولة هذا النشصاط ببلدية شصرشصال التابعة
لولية تيبازة ( 90كلم غرب مدينة ا÷زائر) باعتبارها

مدينة رومانية قدÁة مشصهورة بصصنع بواخر الصصيد وبها
أاقدم ميناءين بالسصاحل ا÷زائري.

مؤوسصسصة الصصم والبكم
إلنتاج الشصباك الصصيدية
تسصعى لزيادة اإلنتاج
وت -ع -ت« Èشص -ب -اك» الصص -ي -د م -ن أاك ÌاŸواد الصص-ي-دي-ة
اŸسص -ت -وردة ،رغ -م أان -ه -ا واح -دة م -ن أاه -م ا◊رف ال -ت -ي
مارسصها الصصياد ا÷زائري منذ سصنوات طويلة ،وما زالت
تشصهد إاقبال متفاوتا من منطقة إا ¤أاخرى ،فيما تعرف
بعضس الرواج Ãدن أاخرى ،وعلى رأاسصها «جيجل» حسصبما
أاكده نذير ﬂلوف ،إاطار Ãديرية النشصاط الجتماعي
ومÎجم لغة اإلشصارة للصصم والبكم لدى ورشصة خياطة
وإاصصÓح شصباك الصصيد البحري والتحف الفنية التابعة
÷معية الصصم والبكم لولية جيجل.
وق - -د خ - -ل - -قت ه - -ذه اŸؤوسصسص - -ة اŸصص - -غ- -رة ،حسصب
ت -وضص -ي -ح -ات ﬂل -وف ‘ إاط -ار اإلت -ف -اق -ي-ة اÈŸم-ة م-ع
مديرية النشصاط الجتماعي ومديرية الصصيد البحري،
والتي تتعلق بتكوين فئة الصصم والبكم ‘ خياطة الشصباك،
فيما انطلقت أاول دورة تكوينية ‘ هذا اÛال ‘ شصهر
جويلية اŸنصصرم على مسصتوى مدرسصة األطفال اŸعاقÚ
سصمعيا و–ت إاشصراف اŸعهد الوطني للصصيد البحري
بالقل ‘ ولية سصكيكدة.
وت -خ -تصس ه -ذه ال -ورشص -ة ح -ال -ي-ا ‘ خ-ي-اط-ة الشص-ب-اك
اÿاصصة بصصيد األسصماك الكبÒة ،وهي عبارة عن شصبكة
متعددة الفتحات تصصنع بواسصطة خيوط من النايلون أاو
القطن مقواة بحبل يؤوطرها ،وتختلف سصعة هذه الفتحات
وسص -مك اÿي -ط ت -ب -ع -ا ل -ن -وع وط -ري -ق -ة الصص -ي -د ون-وع-ي-ة
األسصماك اŸراد صصيدها وفقما أاشص Òإاليه.
وعّبر نفسس اŸصصدر ،متحّدثا بلسصان هذه الفئة عن
طموحهم لتوسصعة الورشصة التي تظم حاليا  8أافراد ”
تكوينهم ،من بينهم  6نسصاء ،اسصتفادوا مؤوخرا من ﬁل
قار ،وهو ما سصيمسصح لهم بفتح تكوينات أاخرى لفائدة
الراغب ‘ Úولوج هذا النوع من ا◊رف ‘ ،ظل التناقصس
اŸت -واصص -ل ‘ ع -دد خ -ي -اط -ي شص -ب -اك الصص -ي -د ،يضص -ي-ف
ﬁدثنا.
وصصناعة هذه الشصباك لها شصروط ومواصصفات كأان
يكون الصصانع صصيادا ولديه خÈة كافية وقياسس ﬁدد
بأاصصناف األسصماك ،واŸهارة ‘ صصنع فتحات الشصباك
التي تسصتلزم أان تكون ذات قياسس متسصاوي ،ويوضصع ‘
أاسصفلها الرصصاصس أاو اŸسصاو (وهو الوزن اŸثبت أاسصفل
الشصباك ويصصنع Ãادة إاسصمنتية ‡زوجة برمال البحر).

’نتاج الوطني بن با أاحمد:
قانون الصشحة ا÷ديد يششجع ا إ

ضصرورة وضصع تشصريع تنظيمي للحد من فوضصى سصوق األدوية
أابرز رئيسس هيئة نقابة الصشيادلة لطفي بن با
أاح- -م- -د ،أاه- -م- -ي -ة ق -ان -ون الصش -ح -ة ا÷دي -د ال -ذي
سش-ي-ع-رضس ق-ري-ب-ا ع-ل-ى اÛلسس الشش-عبي الوطني ‘
ت -رق -ي -ة ق -ط -اع الصش-ح-ة ب-ا÷زائ-ر’ ،سش-ي-م-ا الشش-ق
’دوي-ة ﬁل-ي-ا ووف-ق اŸق-اي-يسس
اŸت -ع -ل -ق ب -إان -ت -اج ا أ
اŸع -م -ول ب -ه -ا ع -اŸي -ا ،مشش -ددا ع -ل -ى ضش-رورة وضش-ع
’دوية.
تششريع يحد من الفوضشى ‘ سشوق ا أ

سسهام بوعموشسة
قال رئيسس هيئة نقابة الصصيادلة لدى نزوله ،أامسس،
ضصيف التحرير بالقناة اإلذاعية الثالثة إانه من الضصروري
مراجعة نظام الصصحة لسصيما الشصق اŸتعلق بالصصيدلة
واألدوية ،كونها قطاعات تعمل وفق اŸعاي Òالدولية عÈ
ال - -ع - -ا ⁄م - -ن ح- -يث اŸم- -ارسص- -ات ،ال- -ت- -وزي- -ع ،وت- -زوي- -د
اŸسصتشصفيات ‘ القطاع Úالعمومي واÿاصس ،بحكم أان
ق- -ان -ون  1985م- -ؤوسصسس ع- -ل- -ى م- -ب -ادئ ت -ع -ود لسص -ن -وات

السصبعينات ،ول تتماشصى مع التغÒات ا◊الية.
‘ هذا الصصدد أاوضصح بن با أاحمد أان قانون الصصحة
ا÷ديد الذي ينتظر عرضصه على الŸÈان يسصمح بتفادي
اÿلط ب Úاألدوية العلمية واألدوية التقليدية مثل اŸكمÓت
الغذائية ،والعÓج بالنباتات ،قائ Óإان تعريف الدواء واضصح
ويشصمل كل اŸنتجات التي لديها تأاث Òعلى الصصحة ،كما أان
Óنتاج الوطني ‘ ›ال األدوية ودور
القانون يعطي أاهمية ل إ
الدولة ا◊ماية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأاشصار ضصيف التحرير إا ¤أان ا÷زائر قطعت أاشصواطا
جبارة ‘ ›ال تصصنيع األدوية ﬁليا ،حيث ارتفع اإلنتاج
من  5باŸائة إا ¤أاك Ìمن  50باŸائة ،وشصبكة صصيدلية
مهمة ،هياكل اسصتشصفائية ع ÈالÎاب الوطني ،فتح أاقسصام
ل -لصص -ي -دل-ة ،وحسص-ب-ه ف-إان ت-ق-وي-ة ه-ذه اإل‚ازات ي-ت-ط-لب
تشصريعا وفق اŸعاي ÒالعاŸية ،قائ »:Óل Áكننا القيام
بنمو ‘ ظل الفوضصى بسصوق األدوية ،يجب تنظيم األمور
ع Èقوان Úتنظيمية تتماشصى وما هو معمول به عاŸيا».

و‘ سصؤوال حول توفر األدوية للقضصاء على ظاهرة
ال -ن -درة ،أاوضص -ح ب -ا أاح -م -د أان -ه ي -ن-ب-غ-ي ع-ل-ى اŸت-ع-ام-لÚ
الصصيادلة إانتاج األدوية كل سصنت ،Úواıابر مسصؤوولة عن
توف Òاألدوية ‘ السصوق الوطنية وكذا ضصمان نوعيتها ألنه
أاسص -اسص -ي أان ي -ك -ون اŸواط -ن ا÷زائ -ري ﬁم-ي-ا صص-ح-ي-ا،
مضص- -ي -ف -ا أان -ه م -ن األسص -اسص -ي ضص -م -ان ت -ت -ب -ع اŸن -ت -ج -ات
الصص-ي-دلن-ي-ة واŸسص-ؤوول-ي-ة الصص-ي-دل-ي-ة ،أاي وج-وب م-ع-رفة
أاصصل إانتاج الدواء أاي اŸسصؤوول عن إانتاجه ونوعيته.

ﬁاربة ظاهرة السصتÒاد غ ÒالقانوÊ
و‘ سصؤوال حول ظاهرة السصتÒاد غ Òالقانو Êأاو ما
يعرف بأادوية ا◊قيبة ،قال رئيسس هيئة نقابة الصصيادلة إان
الهيئة قامت بحملة مع السصلطات اŸعنية Ÿكافحة هذه
الظاهرة ،كاشصفا عن توقيف أاحد الصصيادلة كان يسصتورد
األدوية بطريقة غ Òقانونية و” إايداعه السصجن ،وغلق

ﬁله خÓل الشصهر اŸنصصرم وذلك بولية سصطيف ،كما
سصجلت نفسس ا◊الت لصصيادلة آاخرين بالعاصصمة ،مضصيفا
أان الهيئة –ارب هذه الظاهرة ألن األدوية اŸسصتوردة
ب -ط-ري-ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة مصص-دره-ا غ Òم-ع-ل-وم وÁك-ن أان
تسص -بب خ -ط -را ع -ل -ى صص -ح -ة اŸريضس ك -ون-ه-ا  ⁄ت-خضص-ع
للمراقبة ،عÓوة على أان السصتÒاد غ Òشصرعي يخلق
اŸضصاربة على حسصاب صصحة اŸريضس.
وقال أايضصا إان التقليد منتشصر ع Èالعا ⁄بعشصرات
اŸل-ي-ارات ،وال-ك-ث Òم-ن اŸن-ظ-م-ات اإلج-رام-ي-ة واŸافيا
تهتم بتقليد الدواء ألنه يدر عليها الأرباح أاك Ìمن الŒار
باıدرات.
باŸقابل ،أابرز بن با أاحمد أاهمية التعليم العÓجي
للصصيادلة قائ Óإان الصصيد‹ يلعب دورا مهما ‘ هذا
Óدوية ،مضصيفا أان الهيئة
اÛال قبل أان يكون بائعا ل أ
ناضصلت لسصنوات من أاجل جعل الصصيد‹ يلعب دورا ‘
التكفل باألشصخاصس اŸصصاب Úباألمراضس اŸزمنة.

أإ’ثنين  13نوفمبر  2017م
ألموأفق لـ  24صضفر  1439هـ
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–اشسى ا◊ديث عن حملة لرئاسسيات مسسبقة وجدد اسستقÓلية الهيئة

دربال« :رأضسون “اما عن أأدأء أ◊ملة
أ’نتخابية رغم ألتجاوزأت»

 647تدخل منذ بداية ا◊ملة منها  320خاصسة بإالصساق القوائم

ق-ال رئ-يسش ال-ه-ي-ئ-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة ال-ع-ل-ي-ا
Ÿراقبة ا’نتخابات عبد الوهاب دربال،
أامسش ،إان الهيئة راضسية “اما عن أاداء
ا◊ملة ا’نتخابية لÓنتخابات اÙلية،
‘ ح Úان - -ت- -ق- -د بشس- -دة Œاوزات ب- -عضش
اÎŸشس - - -ح ،Úرافضس - - -ا ‘ سس - - -ي - - -اق آاخ - - -ر
ا◊ديث ع -ن ح -م-ل-ة رئ-اسس-ي-ات مسس-ب-ق-ة
يتسسم بها اÿطاب السسياسسي للمحليات.

جÓل بوطي

ق-ل-ل درب-ال م-ن أل-ت-ج-اوزأت أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا أل-ح-ملة
أ’نتخابية ’سضتحقاق  23نوفمبر ألجاري ،وقال ما
عدأ تجاوزأت ألملصضقات فإاننا رأضضون تماما عن
أأدأء ألحملة وألخطاب ألسضياسضي ألممارسش مقبول
جدأ» ،وأصضفا ألتجاوزأت بالمعزولة ،في حين أنتقد
مسضتوى بعضش ألمترشضحين ألذين حملهم مسضؤوولية
إألصضاق ألقوأئم في أأماكن غير مخصضصضة لذلك.
وأأوضضح دربال خÓل نزوله ضضيفا على منتدى يومية
أل -م -ج-اه-د ،أأمسش ،ب-ال-ع-اصض-م-ة ،أأن أل-ه-ي-ئ-ة ت-ت-ك-ف-ل
ب-ال-م-رأق-ب-ة ول-يسش أل-ت-ن-ظ-ي-م ،وف-ي رده ع-ل-ى سض-ؤوأل
«ألشض-عب» ح-ول خ-ط-اب مسض-ب-ق ل-ح-م-ل-ة أن-ت-خ-اب-ات
رئاسضية ودور ألهيئة في ظل محدودية صضÓحياتها
ت -ح -اشض -ى درب -ال أل -خ -وضش ف -ي ق-ي-ام ق-ادة أأح-زأب
سضياسضية بالتلويح لÓنتخابات ألرئاسضية ،وقال «’
أأري -د أل -ت -ك-ل-م ع-ن أل-ح-م-ل-ة أل-رئ-اسض-ي-ة أ’ن-ه-ا خ-ارج
صضÓحياتنا حاليا».
وبخصضوصش دور ألهيئة قال ’ يمكن أسضتباق أأ’مور
وج-ه-ودن-ا م-نصض-ب-ة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ن-ج-اح أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألمحلية ،وفي سضؤوأل حول دور أإ’دأرة في تنظيم
أ’نتخابات أأشضار إألى أأن ألهيئة مكلفة بالمرأقبة
فقط ولكن على أإ’دأرة تولي مسضؤوولية ألتنظيم

رغ- -م وج- -ود ت- -نسض- -ي -ق دأئ -م ب -ي -ن ه -ي -ئ -ة م -رأق -ب -ة
أ’نتخابات وأإ’دأرة ممثلة في وزأرة ألدأخلية.
دربال أسضتخدم عبارأت صضريحة وصضف من خÓلها
Óحزأب
ضضعف ألمشضهد ألسضياسضي بالكم ألهائل ل أ
ألسضياسضية ألبالغة  71حزبا سضياسضيا وقال ’ أأعتقد
أأن كل أأ’حزأب لديها مشضاريع سضياسضية في إأشضارة
منه إألى أأن بعضش أأ’حزأب تسضعى إألى مصضالحها
وفقط ،دأعيا إألى رفع مسضتوى ألعمل ألسضياسضي
بشضكل كبير في حين قال « أأنا ’ أأؤومن أأن لدينا 71
مشض -روع -ا سض-ي-اسض-ي-ا ب-ت-ع-دأد أأ’ح-زأب أل-مسض-ج-ل-ة»،
أأ’مر ألذي أأدى بحسضبه إألى وجود أختÓل في
ألمشضهد ألسضياسضي.
كما طمأان دربال أأن ألهيئة مسضتقلة تماما وتصضدر
قرأرأت ’ يمكن أ’حد ألتشضكيك فيها ،موضضحا أأن
ألتقرير ألذي رفعته ألهيئة إألى رئيسش ألجمهورية
سضابقا ’ يعرف مآا’ته ولكن ألهيئة قامت بوأجبها
وهي غير مسضؤوولة عن ألمآا’ت ألتي ’ ينصش عليها
ألدسضتور في صضÓحيات ألهيئة.

 647تدخل منذ بدأية أ◊ملة أ’نتخابية
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ت-دخÓ-ت أل-ه-ي-ئ-ة خÓ-ل أل-ح-م-ل-ة
أ’نتخابية أأفاد دربال أأنه تم تلقي  647تدخل بما
فيها إأشضعارأت وإأخطارأت وقرأرأت ،منها تسضعة
إأخ-ط-ارأت ب-خصض-وصش ق-وأئ-م أل-م-ت-رشض-ح-ين وتعيين
أأعضضاء مكاتب ألتصضويت وكذأ  109إأخطار و220
ت- -دخ- -ل ،م- -وضض- -ح- -ا أأن أل- -ه- -ي- -ئ- -ة ’ ت- -ت- -ح -رك إأ’
بالمرأسضÓت و’ يمكنها ألتدخل بشضكل مباشضر.
في رده على سضؤوأل حول تجاوزأت تناقلها نشضطاء
على موأقع ألتوأصضل أ’جتماعي على غرأر ظهور

مرشضحين يشضربون ألكحول ببعضش ألمدأومات قال
دربال ’ يمكننا ألتعليق على كل ما ينشضره ألفضضاء
أأ’زرق ،سض- -ي -م -ا وأأن ه -ن -اك ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا تسض -م -ح
بالتÓعب بالصضور لكن ذلك ’ يمنع من ألتحقيق في
ذلك.
أأما فيما يتعلق بتعديل قانون عمل ألهيئة جدد
دربال أأنها بحاجة إألى صضÓحيات أأوسضع و’ بد من
ذلك ح -ت-ى ن-ت-م-ك-ن م-ن ت-ح-ق-ي-ق أن-ت-خ-اب-ات ن-زي-ه-ة
وشض -ف -اف-ة ،م-ع-ت-ب-رأ أأن أل-ع-م-ل أل-ح-ال-ي ه-و م-رح-ل-ة
تأاسضيسش لهيئة قوية سضيكون لها دور كبير في مرأقبة
أ’سضتحقاقات أ’نتخابية مسضتقب ،Óلكنه أعترف
ف -ي ن -فسش أل -وقت ب -أان -ه -ا مسض -ت -ق -ل -ة وت -م-لك إأرأدة
لموأجهة كل أأشضكال ألتزوير ما بدأ أأنه تناقضش في
خ-ط-اب-ه أل-م-ت-ك-رر م-ن دع-وت-ه ل-توسضيع ألصضÓحيات
حتى تضضمن ألهيئة شضفافية كل ألموأعيد أ’نتخابية
بما فيها رئاسضيات  2019ألتي تحاشضى ألخوضش فيها
نهائيا.

تواتي من البيضش

ألتفك ‘ Òأأ’جيال ألقادمة وأ’سستثمار ‘ ألفرد

دعا رئيسش ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية
م- - -وسس - -ى ت - -وات - -ي ،اأمسش ،م - -ن ال - -ب - -يضش ،إا¤
’جيال القادمة وا’سستثمار ‘
«التفك ‘ Òا أ
الفرد».
وقال توأتي خÓل تجمع شضعبي نشضطه بالمكتبة
ألبلدية «مصضطفاوي معروف» ببلدية بوعÓم في
أإط-ار أل-ح-م-ل-ة أإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-م-ح-ل-يات ألقادمة إأنه
«يجب ألتفكير في أأ’جيال ألقادمة وأ’سضتثمار في
ألفرد بد’ من أ’عتماد ألكلي على موأرد ألبÓد
وف -ي م -ق-دم-ت-ه-ا أل-ب-ت-رول وإأه-م-ال أ’سض-ت-ث-م-ار ف-ي
ألشضعب».
وشض- -دد ع- -ل -ى ضض -رورة «ج -ع -ل أل -م -ن -ت -خب خ -ادم -ا
للشضعب» ،مشضيرأ إألى أأن «ذلك لن يتأاتى إأّ’ من
خÓل أ’ختيار أأ’مثل وأأ’صضلح».
ك-م-ا أأك-د رئ-يسش أل-ج-ب-ه-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-جزأئرية على

ضضرورة أمتÓك ألمنتخبين ألمحليين على غرأر
رؤوسضاء ألبلديات «للنظرة أإ’سضتشضرأفية في مختلف
ألميادين».
وأعتبر أأن «ما تعانيه ألبÓد» رأجع باأ’سضاسش إألى
«غياب ألنظرة أ’سضتشضرأفية في مختلف ألميادين،
ت-ن-م-وي-ا وأق-تصض-ادي-ا وأج-ت-م-اع-يا» ،متسضائ« :Óكيف
سضيكون مصضير أأ’جيال ألقادمة وماذأ سضيترك لها
من ثروأت؟» .وأأبرز ذأت ألمسضؤوول أأن حزبه يعمل
ويسض -ع -ى م -ن أأج -ل «ت-جسض-ي-د أل-م-ع-ان-ي أل-ح-ق-ي-ق-ي-ة
للجمهورية ألديمقرأطية ألشضعبية وذلك من خÓل
تجسضيد ألمعنى ألحقيقي لسضلطة ألشضعب».
وحث في أأ’خير على ألدفاع عن مصضالح ألجزأئر
وجعلها «وطنا للجميع» ،دأعيا ألى تزكية قوأئم
حزبه في ألمحليات ألقادمة.

دعـ ـ ـم ألتنميـ ـة بالبلديـ ـات أ◊دوديـ ـة

رأفع رئيسش حزب تجمع أأمل ألجزأئر عمار
غول ،أأمسش ،ببلدية صضفيصضيفة (أأقصضى جنوب
غرب و’ية ألنعامة) ،من أأجل دعم ألتنمية
وت -ن -وي -ع ق -وأع -د أإ’ن -ت-اج وأسض-ت-غÓ-ل أل-م-وأرد
ب-ال-ب-ل-دي-ات أل-ح-دودي-ة «ل-ت-م-ك-ي-ن سض-ك-انها من
مختلف ألخدمات وتحقيق ألعدألة وألتوأزن
بين مختلف مناطق ألوطن».
وأأوضضح غول ألذي نشضط تجمعا شضعبيا لصضالح
م -ت -رشض-ح-ي ت-ح-ال-ف «ت-اج» ف-ي إأط-ار أل-ح-م-ل-ة
أ’ن-ت-خ-اب-ية لمحليات  23ن-وف-م-ب-ر أأن برنامج
حزبه «بشضعار ألتنمية أأولويتنا يقترح أأولويات
تتماشضى مع خصضوصضيات كل و’ية ويعمل على
م-ك-اف-ح-ة أل-ت-ه-م-يشش وأإ’قصض-اء ب-فضض-ل ت-ك-افؤو
ألفرصش بين كل مناطق ألوطن بإاعادة توزيع
أل -نشض -اط -ات أ’ق -تصض -ادي -ة ل -ف-ائ-دة أل-ب-ل-دي-ات
ألحدودية وألنائية».
وأق -ت -رح أل -م -ت -ح-دث أأن «ت-م-ن-ح ألصضÓ-ح-ي-ات
أل-ك-اف-ي-ة ل-ل-م-ج-لسش ألشض-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ف-ي دفع

جيجل :خالد .ع

ولد عباسض يدعو أŸرأة للمشساركة بـقوة ‘ أÙليات

’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير
أابرز ا أ
الوطني ،جمال ولد عباسش ،أامسش ،با÷زائر
ال-ع-اصس-م-ة ،اŸك-تسس-ب-ات ال-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا اŸرأاة
ا÷زائ- -ري -ة وال -ت -ي ك -رسس -ه -ا دسس -ت -ور ،2016
داع- - -ي- - -ا إاي- - -اه- - -ا إا ¤اŸشس- - -ارك - -ة بـ «ق - -وة» ‘
ا’سس- -ت- -ح- -ق- -اق اŸق- -ب- -ل ل -ت -ع -زي -ز م -ك -ان -ت -ه -ا
السسياسسية.
وخ Ó-ل ت -ج -م -ع نسض-وي نشض-ط-ه ف-ي أإط-ار أل-ي-وم 15
للحملة أ’نتخابية لتشضريعيات  23نوفمبر ،أأكد ولد
ع-ب-اسش أأن أل-م-رأأة أل-ج-زأئ-ري-ة ح-ق-قت أل-ع-دي-د م-ن
أل -م -ك -اسضب ف -ي م-خ-ت-ل-ف أل-م-ج-ا’ت سض-ي-م-ا م-ن-ه-ا
ألسضياسضية ،وألتي مكنتها من تقلد عدة مناصضب
ق-ي-ادي-ة ف-ي أل-دول-ة ع-ل-ى غ-رأر ت-رؤوسض-ه-ا أل-م-جلسش
ألوطني لحقوق أإ’نسضان.
وف - - -ي ه- - -ذأ ألسض- - -ي- - -اق ،أأشض- - -اد ذأت أل- - -مسض- - -ؤوول،
بالمكتسضبات ألتي حققتها ألمرأأة ألجزأئرية وألتي
ك-رسض-ه-ا دسض-ت-ور  ،2016م -رج -ع -ا ت-ح-ق-ي-ق ذلك إأل-ى
«أ’ه -ت-م-ام» أل-ذي ي-ول-ي-ه رئ-يسش أل-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د
أل -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ه-ذه ألشض-ري-ح-ة «أل-ه-ام-ة» ف-ي
ألمجتمع.
وأأشضار في هذأ ألصضدد ،إألى أأن تشضكيلته ألسضياسضية
«توأصضل» نضضالها من أأجل ألدفاع عن حقوق ألمرأأة
لتعزيز مكانتها على مختلف أأ’صضعدة ،مذكرأ في
ه -ذأ أل -م -ن -ح -ى ب -أان ح -زب -ه ق-دم ع-ددأ ك-ب-ي-رأ م-ن
ألمترشضحات للمحليات ألقادمة ،وهو ألشضأان ألذي
يعكسش» قناعة ألحزب بضضرورة توأجد ألمرأأة في
ألمجالسش ألبلدية وألو’ئية» من جهة وكذأ أأهمية
أأ’دوأر «ألمحورية» ألتي تؤوديها (ألمرأأة) في هذأ
ألمسضتوى من ألمسضؤوولية من جهة أأخرى.
وبعد أأن ذكر أأ’مين ألعام لحزب جبهة ألتحرير
ألوطني ،بمسضاهمة ألمرأأة ألجزأئرية إأبان ألثورة
ألتحريرية ألمجيدة وكذأ صضمودها خÓل ألعشضرية

ألسضودأء ،تطرق إألى توأجد ألمرأأة في ألصضفوف
أأ’ولى في مختلف ألقطاعات «ألحيوية «في ألبÓد
على غرأر قطاعي ألتربية وألصضحة.
وبالمناسضبة ،دعا ولد عباسش مترشضحات حزبه إألى
ألتركيز على ألعمل ألجوأري ،وألتوأصضل ألمسضتمر
م-ع أل-م-وأط-ن-ي-ن « ،ل-ت-ع-زي-ز أل-وع-اء ألشض-ع-بي لحزب
جبهة ألتحرير ألوطني ألذي يعد حسضبما قال أأول
قوة سضياسضية في ألجزأئر».
وفي موضضوع آأخر ،تحدث ولد عباسش عن ألظروف
أل-م-ال-ي-ة ل-ل-بÓ-د ،م-ع-رب-ا ع-ن أرت-ي-اح-ه إأزأء وضض-عية
ألخزينة ألعمومية ألتي بإامكانها كما قال توفير
أأجور جميع ألعمال.
وختم ولد عباسش لقاءه ألنسضوي ،بدعوة شضريحة
ألنسضاء إألى ألتوجه بكثافة إألى صضناديق أ’قترأع يوم
 23نوفمبر ألجاري ،خاصضة في ظل تسضجيل كما
قال  13مليون ناخبة من مجموع  23مليون ناخب
وذلك من أأجل تعزيز توأجد ألمرأأة في ألحياة
ألسضياسضية وإأثبات قدرأتها في هذأ ألميدأن.

بن سسا ⁄من تابÓط باŸدية

ألبلدية ألنوأة ألقادرة على ألتكفل
بحاجيات ألسساكنة

كشسف كمال بن سسا ⁄ا’أم Úالعام ◊زب
ال-ت-ج-دي-د ا÷زائ-ري ،أامسشŒ ‘ ،م-ع شس-ع-بي
له ببلدية تابÓط باŸدية ،أان حسسن اختيار
ال -ق -ائ -م -ة اŸرشس -ح -ة ل -ل -م -ح -ل -ي-ات م-ن ط-رف
’ح - -زاب اŸت - -ن - -افسس - -ة ه - -ي أاو‚ ¤اح- -ات
ا أ
رؤوسساء البلديات مسستقب.Ó

أأكد بن سضالم أأنه في حالة فوز قوأئمه في ألمعترك
ألسضياسضي فسضيجعل منتخبو ألحزب ألبلدية مؤوسضسضة
محورية في بناء ألدولة ألجزأئرية ،أ’نه من بين
أأكبر مهام هذه ألهيئة ألعناية وأ’هتمام بشضؤوون
ألسضاكنة ،وعلى أأسضاسش أأن أسضترجاع هذه ألبلدية
لبعضش ألمهام كإاصضدأر بطاقات ألهوية رفع من
ق -ي -م -ت -ه -ا ،إأل -ى ج -انب ذلك ي -جب م-ن-ح أل-ب-ل-دي-ات
صضÓحيات أأخرى.
وقال إأنه بات لزأما على رئيسش ألبلدية ألتفكير في
خلق مؤوسضسضات أسضتثمارية ومنتجة لتنويع مدأخيل
بلديته وإأخرأجها من ألعجز ألمالي ،من منطلق
أل-ت-ك-ي-ف م-ع أل-ظ-روف أل-م-ال-ي-ة ألصض-ع-ب-ة أل-ع-ال-م-ي-ة
وموأجهة ألرهانات ألمفروضضة لبناء أقتصضاد وطني
ق -وي خ -ارج أل -م -ح -روق -ات وم -ب -ن-ي ع-ل-ى أل-ب-ت-رول
أأ’خضضر وألسضياحة كموأرد أأسضاسضية بديلة قصضد
تأامين ألبÓد من ألتبعية إألى ألخارج وتحقيق أكتفاء
وأأمن غذأئي ،دأعيا رؤوسضاء ألبلديات وألمنتخبين
إألى لعب هذأ ألدور حسضب خصضوصضية كل بلدية.
برر أأ’مين ألعام لحزب ألتجديد ألجزأئري رؤويته
هذه كون أأن أقتصضاديات ألدول ألكبيرة تسضتند على
فكرة منح رئيسش ألبلدية مهامه ألحقيقية وتوسضيع
صضÓحياته ومنحه ألحرية في ألتسضيير وألسضماح له
ب -اسض -ت -غ Ó-ل أل -ع -ق -ار أل -م -ت -وف-ر ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن م-ن

ألمسضاهمة في بناء ذلك أ’قتصضاد ألوطني ألقوي،
م -ت -ط -رق -ا ل -ب -عضش أل -مشض-اك-ل أل-ت-ي ت-ع-ي-ق سض-ي-رورة
ألبلديات منها سضحب صضÓحياته من توزيع ألسضكن،
م -ق -ت -رح-ا إأع-ادة ل-ه ه-ذه ألصضÓ-ح-ي-ة ف-ي إأط-ار م-ا
يسض -م -ى ب -ال -دي -م -ق-رأط-ي-ة أل-تشض-ارك-ي-ة ،وم-ن خÓ-ل
ألسضماح له برئاسضة لجنة درأسضة وتوزيع ألسضكن بكل
شض-ف-اف-ي-ة ب-مسض-اع-دة أل-ج-ه-ات أل-م-ع-ن-ي-ة ،ل-ك-ونه هو
أأ’ق- -رب م- -ن أل -م -وأط -ن -ي -ن وأل -ع -ارف ب -أاح -وأل -ه -م
أ’جتماعية ألخاصضة.
أختتم بن سضالم حديثه بالقول إأن هذه ألرؤوية يجب
أأن تقابلها حماية قانونية لرئيسش ألبلدية ومعاونيه،
مع تمكين رؤوسضاء ألمجالسش ألشضعبية من صضÓحيات
أأوسض-ع وب-ه-ك-ذأ صضÓ-ح-ي-ات سض-ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق
أل -ك -ث -ي -ر م-ن أل-ج-دوى وأل-ف-ع-ال-ي-ة ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أأن
ألجزأئر ’ تعاني من أأزمة مال بل منقوصضة من
أل-رج-ال وحسض-ن أل-تسض-ي-ي-ر ل-ك-ون-ه-ا غ-ن-ي-ة ب-ث-روأت-ه-ا
وم- -وأرده أل- -بشض -ري -ة أل -م -ع -ط -ل -ة ،ك -م -ا أأن -ه ل -دي -ن -ا
أإ’مكانيات لنكون دولة رأقية.

ألتصسويت ‘ أ’نتخابات أŸقبلة فرضض على كل موأطن

وأأبرز عمار غول أأهمية ألتوأفد بكثافة على
صض -ن -ادي -ق أ’ق -ت -رأع «ل-ت-زك-ي-ة أأ’صض-ل-ح ل-ت-ول-ي
ألمسضؤوولية».

قافلة –سسيسسية حول أأهمية أŸشساركة ‘ أ’نتخابات

نظم ديوأن مؤوسضسضات ألشضباب لو’ية جيجل تحت
إأشضرأف مديرية ألشضباب وألرياضضة وبإاسضهام مديرية
ألمجاهدين ،قافلة تحسضيسضية حول ضضرورة وأأهمية
ألمشضاركة في أ’نتخابات تحت شضعار «مسضتقبلنا في
أخ -ت -ي -ارن -ا» ح-يث أأشض-رف رئ-يسش أل-دي-وأن وب-حضض-ور
ألسض -ل -ط -ات أل -م -ح-ل-ي-ة وم-م-ث-ل-ي-ن ع-ن وزأرة ألشض-ب-اب
وألرياضضة على إأعطاء إأشضارة أ’نطÓق لـ  03حافÓت
من مقر بلدية جيجل على ثÓث وجهات ،ألوجهة
أأ’ولى بلدية زيامة منصضورية مرورأ ببلدية ألعوأنة،
أل-وج-ه-ة أل-ث-ان-ي-ة ن-ح-و ب-ل-دي-ة ج-ي-م-ل-ة م-رورأ ب-ب-ل-دية
ت -اكسض -ن -ة وق -اوسش ،أأم-ا أل-وج-ه-ة أل-ث-ال-ث-ة إأل-ى سض-ي-دي
م-ع-روف م-رورأ ب-ب-ل-دي-ة أل-ق-ن-ار نشض-ف-ي ،سض-ي-دي عبد

‘ Œمع نسسوي بالعاصسمة

بن بعبيشش من أام البواقي

نظمها ديوان مؤوسسسسات الشسباب لو’ية جيجل
ألعزيز ،ألعنصضر وألميلية وسضتكون هناك محطات
ت-وق-ف ع-ن-د أل-ت-ج-م-ع-ات ألسض-ك-ان-ي-ة ف-ي عدة مناطق
ل -ت -وزي -ع قصض -اصض -ات ل -ل-ت-حسض-يسش ب-وأجب أ’ن-ت-خ-اب
وأختيار أأ’نسضب في تمثيل ألمجالسش ألمحلية ألبلدية
وألو’ئية بكل حرية ،ودعوة ألناخبين إألى ألتوجه
بقوة لصضناديق أ’قترأع وألمسضاهمة في إأرسضاء دعائم
ألممارسضة ألسضياسضية ،وحسضب تصضريح مدير ديوأن
م-ؤوسضسض-ات ألشض-ب-اب سض-ت-ت-وأصض-ل أل-ع-م-لية ألتحسضيسضية
ع -ل -ى مسض -ت -وى م -ؤوسضسض -ات ألشض -ب -اب إأل -ى غ -اي -ة ي-وم
أ’نتخاب.
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غول من النعامة

أ’سضتثمارأت ألمحلية وبعث مشضاريع جديدة
ت-ت-ن-اسضب م-ع خصض-وصض-ي-ة أل-م-ن-ط-ق-ة أل-فÓحية
ألرعوية وألسضياحية ومعالجة ألصضعوبات ألتي
توأجه تربية ألموأشضي مع أسضتغÓل ألمناطق
ألشض-اسض-ع-ة وأل-ث-روأت أل-ب-اط-ن-ي-ة أل-مهمة ومنها
م -خ -زون ك-ب-ي-ر م-ن أل-م-ي-اه ل-ت-ط-وي-ر أل-فÓ-ح-ة
وتوسضيع ألطاقة ألشضمسضية».
كما دعا إألى «سضن ألمزيد من ألقوأنين لتمكين
ألمجلسش ألشضعبي ألبلدي وألو’ئي من صضنع
ألقرأر على ألصضعيد ألمحلي وألتحكم في كافة
مسضائل ألتنمية ألمحلية».
وأأشض -ار رئ -يسش ت -ج -م -ع أأم -ل أل -ج -زأئ-ر إأل-ى أأن
تشضكيلته ألسضياسضية من خÓل مترشضحيها من
ذوي أل -م -ؤوه Ó-ت ه -ي «م -ت -ن -فسش ل -ل -م-ج-ت-م-ع
بأاطروحات جديدة لكسضر ممارسضات وثقافة
أإ’ن -ت-ه-ازي-ة وأل-تصض-دي ل-ك-ل أأ’ف-ك-ار أل-ه-دأم-ة
ومحاربة أآ’فات أ’جتماعية وتطرح أأولويات
تقوية ألتنمية ألمحلية لتعزز أسضتقرأر ألوطن».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اع - -ت Èرئ - -يسش ح - -زب ال - -ف- -ج- -ر ا÷دي- -د
الطاهر بن بعيبشش ،أامسش ،بأام البواقي ،أان
التصسويت ‘ ا’نتخابات اÙلية اŸقبلة يعد
«فرضش ع »Úعلى كل مواطن ومواطنة.

وأأوضضح بن بعيبشش خÓل تنشضيطه لتجمع شضعبي
بدأر ألثقافة «نوأر بوبكر» بذأت ألمدينة أأمام
عدد من مناضضلي حزبه ومتعاطفين معه في
أإطار ألحملة أ’نتخابية تحسضبا ’سضتحقاق 23
نوفمبر أأن «مصضير ألبÓد باأيدي أأبنائها» وأأنه
«’ بد أأن ننقذ أأنفسضنا بالتوجه يوم  23نوفمبر
ألجاري صضوب صضناديق أ’قترأع» و»ألمحافظة
على أأصضوأتنا».
وقال رئيسش حزب ألفجر ألجديد« :على كل
جزأئري أأن ’ يتاأخر يوم أ’سضتحقاق ألمقبل»
و»’ ب -د م -ن ت -اأخ -ي -ر مشض -اك -ل -ن -ا وت -ع -ل -ي -ق -ات -ن -ا
وأ’رتباط بالحدث أ’نتخابي ألمقبل».
ق -ب -ل ذلك ت -ط -رق ذأت أل -مسض-وؤول أل-ح-زب-ي أإل-ى
أل -وضض -ع أ’ق -تصض -ادي ف -ي أل -ب Ó-د أل -ذي وصض-ف-ه
بـ»ألصض- -عب» م -ل -ف -ت -ا ف -ي ه -ذأ ألسض -ي -اق أإل -ى أأن
مشض- -اك- -ل أل- -ج- -زأئ- -ر «ت- -ج- -اوزت أل- -ح- -ك- -وم -ات
وأ’أحزأب» و»لن يوأجهها أإ’ ألشضعب ليسش عن
طريق ألفوضضى وأ’أنانية وألجهوية وألمحسضوبية

وأإنما عن طريق أختيار ممثليه ألشضرعيين يوم
 23نوفمبر ألمقبل».
ودعا بن بعيبشش -ألذي يخوضش حزبه ألمحليات
أل -م -ق -ب-ل-ة ب-اأم أل-ب-وأق-ي بـ  10ق-وأئ-م ل-لمجالسش
ألشض-ع-ب-ي-ة أل-ب-ل-دي-ة وق-ائ-م-ة ل-ل-م-ج-لسش أل-و’ئي-
ألموأطنين للخروج بكثافة يوم أ’قترأع ،معتبرأ
أأن «ألمكوث في ألمنازل وألعزوف عن ألتصضويت
هو بمثابة ألتاأكيد على أأن تبقى أ’أوضضاع على
حالها».

اإ’ثنين  13نوفمبر  2017م
الموافق لـ  24صشفر  1439هـ

»æWh

’خ ‘ Òسشوق أاهراسس
ا◊ملة ا’نتخابية تدخل أاسشبوعها ا أ

خطاب باهت وإاقبال ﬁتششم على
التجمعات الششعبية

’خ ،Òحيث كثفت جل التششكيÓت ا◊زبية بو’ية سشوق أاهراسس نششاطها اليومي وعملها ا÷واري
دخلت ا◊ملة ا’نتخابية أاسشبوعها ا أ
’حزاب وا÷معيات ذات اŸسشاندة الواسشعة.
’نششطة بزيارات ميدانية لقادة ا أ
من أاجل اسشتمالة الناخب اÙلي .وقد عّززت هذه ا أ
ا’سشتحقاق والتي ششرع فيها منذ  29أاكتوبر الفارط إالى غاية  19نوفمبر الجاري،
ت-وف-ير  38ق-اع-ة إ’ج-راء ت-ج-م-ع-ات اأ’ح-زاب ال-م-ع-ن-ي-ة ب-ال-ع-ملية وعرضس برامجها
بعضس اأ’حزاب بو’ية سشوق أاهراسس فضشلت ا’عتماد على قياداتها في تنششيط السشياسشية على المواطنين عبر البلديات  26التي تعدها هذه الو’ية الحدودية.
اأ’يام اأ’ولى من الحملة ا’نتخابية ،على غرار الزيارات التي خصشت بها و’ية سشوق ك-م-ا أان ق-وائ-م ال-م-ت-رشش-ح-ي-ن ال-م-ودع-ة ل-دى ال-م-دي-ري-ة بلغت  165ق-ائ-مة لمختلف
أاهراسس من طرف رئيسس حركة مجتمع السشلم عبد المجيد مناصشرة ورئيسس جبهة ال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-اسش-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة للمجالسس البلدية و 12ق-ائ-م-ة خ-اصشة بالمجلسس
المسشتقبل عبد العزيز بلعيد ،في حين اكتفت اأ’حزاب اأ’خرى على غرار اأ’فÓن الشش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،وأاشش-ار م-دي-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م والشش-ؤوون ال-ع-ام-ة ل-ل-و’ي-ة إال-ى أان-ه وب-ع-د
واأ’رندي وكذا حزب العمال بالعمل الجواري والمسشاهمة في تبليغ البرامج خÓل اسشتكمال عملية المراجعة ا’سشتثنائية للقوائم ا’نتخابية فإان الهيئة الناخبة بو’ية
الحملة الجارية للمنتخبين ’سشتمالة أاصشواتهم ،والتقرب أاكثر من المواطن.
سشوق أاهراسس تصشل إالى  323020ناخب وناخبة.
ما ميز مÓمح الحملة ا’نتخابية لهذا العام رتابة في الخطاب السشياسشي ،وتقارب أاما عدد مراكز التصشويت بالو’ية فيبلغ  171مركز بـ  787مكتب تصشويت وذلك قصشد
واضشح بين مختلف الخطابات التي تريد أان تبلغها اأ’حزاب السشياسشية للمواطن تخفيف الضشغط على الناخبين وتحسشين عملية ا’قتراع من خÓل تسشخير التأاطير
السش-وق-ه-راسش-ي ،وع-ل-ى رأاسش-ه-ا اأ’م-ن وا’سش-ت-ق-رار وال-وضش-ع ا’ق-تصش-ادي ال-ذي ب-ات الÓزم.
مخيما على توجهات كل اأ’حزاب ،حيث تعطى تفسشيرات وفق منظور كل حزب،
يسشعى إالى اسشتمالة الناخبين.
الحاضشر الغائب في هذا العرسس ا’نتخابي والحملة هو المواطن السشوقهراسشي
خÓل التجمعات الحزبية ،ففي الوقت الذي بذلت فيه اأ’حزاب جهودا كبيرة لجمع
أاكبر عدد من المواطنين ،عزف المواطن عن حضشور أانششطتها ا’نتخابية وبات هذا دعت المداومة الو’ئية للهيئة المسشتقلة العليا لمراقبة ا’نتخابات لو’ية سشوق
المظهر البارز والمششهد المتكرر مع كل المنتخبين ،فسشره أاغلب سشكان الو’ية بكون أاهراسس التششكيÓت السشياسشية التي تخوضس غمار محليات  23نوفمبر ،إالى احترام
Óششهار ،وتفادي فوضشى إاششهار القوائم ا’نتخابية.
ا’نتخابات أاصشبحت بالنسشبة للجميع عم Óروتينيا ’ يمكن أان يأاتي بجديد أاما الفضشاءات المخصشصشة ل إ
الواجب الوطني فهو تكليف يرتبط بكل مواطن ،وقال محمد في اأ’ربعينيات وأاكد محي الدين زكريا عضشو الهيئة المسشتقلة لمراقبة ا’نتخابات ،أان «مصشالح
يششتغل بإاحدى اإ’دارات العمومية ،نحن نؤودي الواجب ا’نتخابي يوم ا’قتراع ،البلدية خصشصشت لكل مترششح مكانا معينا ،وأاجريت القرعة في ذلك ،هناك أاماكن
وهذا ’ يعني أابدا أان هناك عÓقة وثيقة بين حضشور التجمعات الحزبية وخطابها خاصشة بالمجالسس الششعبية البلدية والمجلسس الو’ئي ،موزعة على  26بلدية في
السش-ي-اسش-ي وب-ي-ن ال-تصش-ويت وال-ت-وج-ه إال-ى صش-ن-ادي-ق ا’ق-ت-راع ،أ’ن ال-حضش-ور ق-ن-اع-ة نقاط معينة ،ونوضشح للمترششحين أان قضشية اإ’ششهار العششوائي والتعليق الخاصس به
ششخصشية للمواطن ،أاما ا’قتراع فيعتبر واجبا وطنيا للبÓد من حق كل مواطن في كل مكان عمل سشلبي غير ’ئق ،أ’ن المرششح هدفه خدمة المدينة وليسس تلويثها
باإ’ششهار العششوائي».
اإ’د’ء بصشوته وتسشجيل حضشوره الششخصشي.
وأان العملية تتم وفق الضشوابط القانونية التي تم ا’تفاق عليها مسشبقا من طرف
اللجنة ومديرية التنظيم وكذا ممثلي المترششحين ،على أان يتم ا’رتقاء بالعمل
السشياسشي في تنششيط الحملة ا’نتخابية طيلة  21يوما قبل ا’قتراع في ظروف
في ذات السشياق وبحسشب مدير التنظيم والششؤوون العامة لو’ية سشوق أاهراسس مولود ديمقراطية تحترم الفضشاءات العمومية ،وتولي العناية الكبرى للمنظر الحضشري
مزيان ،فإانه تم تسشخير كل الوسشائل البششرية والمادية لضشمان نجاح ا’نتخابات للمدن والبلديات التي تجرى بها الحمÓت ا’نتخابية لكافة الفعاليات السشياسشية.
المحلية المقرر إاجراؤوها يوم  23نوفمبر ،حيث تم برسشم الحملة ا’نتخابية لهذا

صسحرأوي .ح

هيئة مراقبة النتخابات تدعو إاŒ ¤نب اإلششهار العششوائي

 38قاعة –ت تصشرف التششكيÓت ا◊زبية

مصشالح أامن سشعيدة

تزامنا وإاقÎاب موعد إاجراء ا’نتخابات اÙلية اŸقررة يوم  23نوفم ،2017 Èششرعت مصشالح أامن و’ية سشعيدة ‘ تفعيل ﬂطط أامني لضشمان السشÒ
ا◊سشن لهذا اŸوعد السشياسشي الهام ،حيث اسشتهل اıطط ب›Èة ﬁاضشرات لفائدة قوات الششرطة تضشمن ششرحا مفصش Óللقانون العضشوي  10 / 16اŸؤورخ ‘ 25
’قÎاع.
’نتخابية وكذا يوم ا إ
أاوت  2016اŸتعلق بنظام ا’نتخابات خاصشة ما تعلق منه بدور أاجهزة الششرطة أاثناء فÎة ا◊ملة ا إ
Óحزاب والقوائم الحرة هذا وسشيسشتمر العمل بهذا
الو’ية ،إاضشافة إالى السشهر على السشير الحسشن للتجمعات ل أ
التي تششرف عليها ششخصشيات سشياسشية وطنية ،من خÓل المخطط إالى غاية يوم اإ’قتراع  23نوفمبر  ،2017حيث
كما تم تجنيد تعداد بششري لتأامين مجريات الحملة التفتيشس الدقيق لقاعات التجمعات ووضشع تششكيل أامني سشتعمل ذات المصشالح على تأامين  53مركز تصشويت تقع
ضشمن اختصشاصس اأ’من الو’ئي التي بدورها تضشم 391
ا’نتخابية التي انطلقت يوم  29أاكتوبر  2017وتدوم إالى بمحيطها قبل وبعد التجمع.
غاية  19نوفمبر ،من خÓل تأامين كافة القاعات التي في سشياق متصشل تعكف مصشالح أامن و’ية سشعيدة على مكتب تصشويت إاضشافة إالى مقر المداومة الو’ئية للهيئة
تحتضشن التجمعات الششعبية حيث يقع ضشمن اختصشاصس ت-ك-ث-ي-ف ال-دوري-ات ال-راك-ب-ة وال-راج-ل-ة ع-ب-ر أاحياء مدينة ال -مسش -ت -ق -ل -ة ل -م -راق -ب -ة اإ’ن -ت-خ-اب-ات وك-ذا م-رك-ز ال-ف-رز
اأ’من الو’ئي  21قاعة من بين  42الموجودة عبر تراب سش-ع-ي-دة ال-ت-ي ت-ع-رف ف-ت-ح م-ق-رات ال-م-داوم-ات ال-و’ئ-ية المتواجد بعاصشمة الو’ية.

سسعيدة :ج.علي

عمارة بن يونسس من وهران:

اŸششاركة ‘ النتخابات دليل قاطع على Œسشيد الدÁقراطية ا◊قيقية
دعا رئيسس ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية
عمارة بن يونسس ،من وهران ،اŸواطن Úإا¤
اÿروج واŸشش -ارك -ة ب -ق -وة ‘ ان -ت -خ -اب -ات 23
ن- -وف- -م Èا÷اري ،وال- -ع- -م- -ل ع- -ل -ى اخ -ت -ي -ار
‡ث-ل-ي-ه-م ال-ق-ادري-ن ع-ل-ى –م-ل اŸسش-ؤوول-ي-ة
وخ- -دم -ة مصش -ل -ح -ة اŸواط -ن أاو’ وق -ب -ل ك -ل
شش - -يء ،م - -ع - -تÈا أاّن اŸشش - -ارك - -ة ال - -ق- -وي- -ة ‘
ا’نتخابات القادمة دليل قاطع على Œسشيد
الدÁقراطية ا◊قيقية.

وهرأن :برأهمية مسسعودة

أاضش -اف ب -ن ي -ونسس ،أاّن الشش -عب ال -ج -زائ -ري وم -ن خ Ó-ل
مششاركته في ا’سشتحقاقات المحلية القادمة التي تعتبر
حسشبه مهمة جدا ولها طابع مختلف عن ا’نتخابات
ال-تشش-ري-ع-ي-ة ال-م-اضش-ي-ة سش-ي-ع-ط-ي درسش-ا ورسش-ال-ة صش-ريحة
Óع-داء م-ف-اده-ا م-م-ارسش-ة ال-دي-م-ق-راط-ة ال-ه-ادئة ،وهو
ل -أ
الششعار الذي تبتنه الحركة الششعبية الجزائرية من أاجل
عدالة اجتماعية ،محّذرا في الوقت نفسشه من مغبة عدم
التصشويت والÓمبا’ة بالموعد ا’نتخابي القادم ،ما قد

ع -ن -ه -ا خ -اصش -ة وأان ال -و’ي -ة م-ق-ب-ل-ة
مسش-ت-ق-ب Ó-ع-ل-ى اح-تضشان تظاهرات
ه- -ام -ة ع -ل -ى غ -رار أال -ع -اب ال -ب -ح -ر
اأ’بيضس المتوسشط المزمع تنظيمها
آافاق  2021ما يسشتدعي العمل بجد
إ’عطاء صشورة مششرفة للزوار.
وب- - -ال- - -ع- - -ودة إال- - -ى ال - -ح - -ديث ع - -ن
ا’سش -ت-ح-ق-اق-ات ال-ق-ادم-ة أاوضش-ح ب-ن
ي- -ونسس أاّن- -ه- -ا ت- -ج -ري ف -ي م -ح -ي -ط
اقتصشادي صشعب ،مششيرا إالى تدني أاسشعار البترول على
المسشتوى العالمي وتبعاته السشلبية التي سشاهمت في تدني
 60بالمائة من مداخيل العملة الصشعبة.
واع -ت -ب -ر ب -ن ي -ونسس أان إاصش Ó-ح م-ل-ف ال-ع-ق-ار الصش-ن-اع-ي
وال-فÓ-ح-ي وف-ت-ح رأاسش-م-ال ال-ب-ن-وك ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-ق-طاع
ال -خ -اصس وإاصش Ó-ح ال -م -ن-ظ-وم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة وال-قضش-اء ع-ل-ى
ا’قتصشاد الموازي ،هي الحلول المناسشبة للقضشاء على
اأ’زم- -ة ،م -ؤوك -دا أان ال -خ -روج م -ن ال -ن -ظ -ام ا’ق -تصش -ادي
ا’ششتراكي هو الحل لبناء دولة قوية.

لويزة حنون من ورقلة

على مرششحي ا◊زب التصشدي لسشياسشة التقششف

دعت
اأ’م-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة
ل -ح -زب ال-ع-م-ال
ل- -وي- -زة ح- -ن -ون،
أامسس ،خÓ- - - - - -ل
تجمع ششعبي نششطته بورقلة مرششحي الحزب إالى اجتياح
ال-م-ج-السس ال-م-ح-ل-ي-ة ال-م-ن-ت-خ-ب-ة ب-ان-ت-زاع أاك-ب-ر ع-دد م-ن
المقاعد للتصشدي لسشياسشة التقششف وإارجاع دعم الدولة
للبلديات والرسشم على النششاط المهني بنسشبة  100بالمائة
إ’خراج ثلثي البلديات من حالة اإ’فÓسس ورفع التجميد
عن المششاريع البلدية والو’ئية فعليا ومراجعة قانوني
البلدية والو’ية والحفاظ على ممتلكاتها ،مؤوكدة أايضشا
ع -ل -ى ضش -رورة ت -ك -ث -ي -ف ال -ح -وار ل -م-ح-ارب-ة ال-ي-أاسس ل-دى
ال -م -واط-ن-ي-ن وإاق-ن-اع-ه-م ب-ن-ظ-رة ال-ح-زب وال-ح-ل-ول ال-ت-ي
يقدمهاوأاوضشحت لويزة حنون أان قوائم حزب العمال
ذات نوعية ’ يوجد فيها مفترسشون أاو مسشبوقون قضشائيا
بسش -بب قضش -اي -ا فسش -اد و’ ان -ت -ه-ازي-ون و’ أاصش-ول-ي-ون وأان
مرششحي الحزب هم أاصشحاب التزام ورافضشون للفوضشى
وي-م-ل-ك-ون اإ’رادة ل-ل-تصش-دي ل-ت-ده-ور ال-وضش-ع ا’جتماعي

وا’قتصشادي حسشبها ولما سشمته با’فتراسس والسشياسشة
الÓإاجتماعية ،مششددة على أان أاداء المجالسس البلدية
والو’ئية أ’دوارها يتطلب توسشيع صشÓحيات المنتخبين
وت-وف-ي-ر ال-ح-م-اي-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-ه-م.وق-الت اأ’مينة العامة
لحزب العمال إان و’ية ورقلة على غرار العديد من
ال-و’ي-ات ف-ي ال-وط-ن م-ع-رضش-ة ’ف-ت-راسس ع-ق-اره-ا ال-ذي
يسشتعمل من قبل من وصشفتهم بالمفترسشين المحليين
وال -وط-ن-ي-ي-ن واأ’ج-انب كضش-م-ان ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى ق-روضس
بنكية بينما المششاريع ’ ترى النور لذا تتفاقم البطالة
أاك-ث-ر وال-ع-ج-ز ف-ي ال-ت-ن-م-ي-ة ي-ت-زاي-د «وه-ذا ن-تاج لسشياسشة
تقهقرية تقششفية منذ سشنة  ،»2015وفي نفسس السشياق
انتقدت لويزة حنون بششدة قانون المالية التكميلي لسشنة
 2015وقانوني المالية لسشنة  2016و 2017التي سشلطت
سشياسشة تقششف قاسشية في خدمة اأ’قلية جد الغنية على
حسشاب اأ’غلبية التي تصشارع الفقر والتنمية المحلية -
تقول نفسس المتحدثة -وذلك من خÓل تقليصس ميزانيات
التجهيز والتسشيير بما فيها قطاع الفÓحة الذي يعول
عليه للخروج من هذا الوضشع ،اأ’مر الذي نجم عنه
تجميد المششاريع التنموية المحلية في العديد من المدن

17489

مÎششحون ششباب يخوضشون غمار اÙليات

جÓل سشي ﬁمد كله عزÁة وإاصشرار لكسشب ثقة اŸنتخبÚ
“ي- -زت ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات اÙل- -ي -ة ه -ذه السش -ن -ة
Ãشش-ارك-ة ق-وي-ة ل-ع-نصش-ر الشش-ب-اب ،ح-يث  ⁄ت-ع-د
ح -ك -را ع -ل -ى ك -ب -ار السش -ن ال -ذي -ن Áل -ك -ون خÈة
Óت ال-ق-وائ-م
ط -وي -ل-ة ‘ ›ال السش-ي-اسش-ة ،ب-ل ام-ت -أ
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة اÿاصش -ة ب -ا’أح -زاب السش -ي -اسش -ي -ة
ÎÃشش- -ح Úشش- -ب- -اب ل- -ه- -م ط- -م- -وح ك- -بÿ Òوضس
’صشوات
التجربة وا◊صشول على أاك Èعدد من ا أ
من أاجل ا’سشتجابة ’نششغا’ت اŸواطن Úوإايجاد
حلول للمششاكل العالقة ‘ كل بلدية.

صسونيا طبة

«الششعب» اقتربت من أاصشغر ششاب مترششح على
رأاسس قائمة حزب الفجر الجديد ،المتخرج من
جامعة هواري بومدين تخصشصس هندسشة ميكانيكية
وإاطار تقني بمؤوسشسشة نفطال ،اختار خوضس غمار
المحليات مع حزب الفجر الجديد الذي يعطي
ال-ف-رصش-ة ل-لشش-ب-اب إ’ب-راز ق-درات-ه-م ع-كسس أاح-زاب
أاخرى ،وهو اآ’ن كله عزيمة وإاصشرار إايمانا منه أان
ال - -ت - -غ - -ي - -ي - -ر ي - -ت - -م ب - -ال - -مشش - -ارك - -ة ب- -ع- -ي- -دا ع- -ن
ال-م-ق-اط-ع-ة.ال-م-ت-رشش-ح جÓل سشي محمد ،احتكاكه
بالمواطنين ليسس أاول مرة بل سشبق له وأان كان
ششريكا فاع Óفي لجان اأ’حياء ونششط مع جمعيات
عديدة وهو عضشو في الحركة الوطنية للتواصشل
والتنمية ،اسشتطاع من خÓلها ا’نخراط في العمل
التطوعي والحسس المدني ،وبالنظر لما يتحلى به
م- -ن وع- -ي ونضش- -ج ف- -إان- -ه مسش- -ت -ع -د اآ’ن ل -ت -ح -م -ل
ال-مسش-ؤوول-ي-ة وال-مسش-اه-م-ة ف-ي إاصشÓ-ح اأ’وضش-اع من
خ Ó-ل ال -ح-ف-اظ ع-ل-ى ج-م-ال ب-ل-دي-ة ع-ي-ن ال-ب-ن-ي-ان
وتحسشين ظروف عيشس سشكانها.
أاكد مترششح حزب الفجر الجديد أانه على دراية
بمششاكل وانششغا’ت سشكان أاحياء عين البنيان كونه
ابن المنطقة ،موضشحا أان أابسشط ششروط الحياة
تفتقدها هذه البلدية من غياب اإ’نارة العمومية
والطرق المهترئة التي تششهد حالة كارثية ’ سشيما
م -ع سش -ق -وط اأ’م -ط -ار ،ك -م -ا ي -ع -ان -ي ال -م-واط-ن-ون

القاطنون بأاحياء قديمة من مششكل غياب الماء
والكهرباء والغاز.
وعن معاناة الششباب أاوضشح قائ ’« :Óيمكن أان
يششعر بحقيقة معاناة الششباب إا’ ششاب من عمرهم
اعترضشته صشعوبات كثيرة خÓل مسشيرته الدراسشية
وكذا الحصشول على منصشب ششغل ،إاذ نجد عددا
كبيرا من ششباب عين البنيان يعانون من البطالة و’
يسش-ت-ط-ي-ع-ون ب-ن-اء مسش-ت-ق-ب-ل-هم رغم وجود المصشانع
والششركات التي تقوم بتوظيف أاششخاصس من مناطق
أاخرى بعيدة عوضس تششغيل ششباب المنطقة».
ووعد المترششح جÓل سشي محمد أانه في حال
انتخابه واختيار الرقم  52فإانه سشيعمل على توسشيع
ال -م -ن -ط -ق -ة الصش -ن-اع-ي-ة ل-خ-ل-ق م-ن-اصشب شش-غ-ل ف-ي
ال -م -ؤوسشسش -ات الصش -غ -ي -رة وال-م-ت-وسش-ط-ة واسش-ت-رج-اع
المنطقة السشياحية غرب عين البنيان وا’سشتفادة
من مرافقها وإانششاء مرافق أاخرى لتششجيع التجار
والحرفيين على تأاسشيسس تجارة لهم ،زيادة على
إانششاء أاسشواق جوارية واإنجاز حظيرة للسشيارات.أاما
على الصشعيد ا’جتماعي فقال إانه سشيتم إاعادة
ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة ال-خ-دم-ات وف-تح عيادة
التوليد التي أاهملت والمطالبة بإانششاء مسشتششفى
وكذا إانششاء محطة برية للحافÓت تغطي جميع
ا’تجاهات وتليق بمكانة البلدية السشياحية ،مضشيفا
أان-ه سش-ي-ت-م ال-ع-م-ل ع-ل-ى إازال-ة ال-ب-ن-اءات ال-ف-وضش-وية
وتسش-وي-ة وضش-ع-ي-ت-ه-ا ،ك-م سش-ي-ت-م ا’ه-ت-م-ام ب-الجانب
الرياضشي والثقافي من خÓل إانششاء ملعب كبير
وقاعة رياضشية نسشوية وإاششراك ذوي ا’حتياجات
الخاصشة في كافة الرياضشات ،زيادة على بناء مراكز
ث -ق -اف -ي -ة وم -ك -ت -ب -ات وت -رم -ي -م ق -اع -ت -ي السش -ي-ن-م-ا
وتكييفهما .ودعا سشي محمد مواطني بلدية عين
ال-ب-ن-ي-ان إال-ى ع-دم ف-ق-دان ال-ث-ق-ة ف-ي ال-م-ت-رشش-حين
واإ’يمان أان التغيير وإاصشÓح اأ’وضشاع إالى اأ’حسشن
ل -ن ي -ت -م م-ن خÓ-ل ال-ع-زوف ع-ن ا’ن-ت-خ-اب وإان-م-ا
بالمششاركة والتصشويت على الششخصس اأ’قدر على
تحمل المسشؤوولية ومعالجة جميع القضشايا العالقة.

بوعششة من العلمة:

وضشع ﬂطط خاصس لتأام Úالنتخابات اÙلية

يفتح الباب على العودة إالى ما عاششته
الجزائر خÓل سشنوات الجمر.
ك -م -ا دع -ا خ Ó-ل ك -ل -م -ت -ه إال -ى ت -وسش -ي -ع
صش Ó-ح -ي -ات ال -م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ،م-وضش-ح-ا أان
ق -ان -ون -ي ال -ب -ل-دي-ة وال-و’ي-ة ال-ج-دي-دي-ن
ي -وسش -ع -ان م -ن الصش Ó-ح -ي -ات وي-ع-ط-ي-ان
دي-م-ق-راط-ي-ة أاك-ب-ر ،ف-ال-م-نتخب المحلي
يقول بن يونسس له صشÓحيات و’بد من
ت-وسش-ي-ع-ه-ا م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة ال-مجهودات
وإاعطاء صشورة مششرفة مششددا في سشياق متصشل على
ضش- -رورة ال- -خ- -روج م -ن ’ م -رك -زي -ة ال -تسش -ي -ي -ر وإاع -ط -اء
Óدارة ال-م-ح-ل-ي-ة وال-م-ن-ت-خب المحلي الذي
صشÓ-ح-ي-ات ل -إ
يجب ـ بحسشبه ـ دائما أان يعنى بالمسشؤوولية الملقاة على
عاتقه ويؤودي واجباته على أاكمل وجه ويكون عند حسشن
ثقة من صشوتوا عليه.
كما ثمن بن يونسس تواجده بوهران قائ Óإانها أاضشحت
اليوم مدينة اقتصشادية بعد الجزائر العاصشمة تحوي كل
المرافق الضشرورية ما يسشتدعي إاعطاء صشورة مششرفة
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الكبرى بما فيها العاصشمة ،تراجع القدرة الششرائية بسشبب
Óسشعار وتجميد التوظيف.
ا’رتفاع الجنوني ل أ
وأاششارت في معرضس حديثها إالى مششروع قانون المالية
لسشنة  2018الذي يفرضس تقليصشا في ميزانية التسشيير
بنسشبة  38بالمائة والذي يخصس تقليصس مناصشب الششغل
وعدم تعويضس العمال في قطاعات الوظيفة العمومية
باإ’ضشافة إالى الذين لجؤووا إالى التقاعد النسشبي والبالغ
عددهم في الفترة ما بين  2016و 2017حوالي  10آا’ف
متقاعد بسشبب قانون التقاعد الجائر على حد تعبيرها.
واعتبرت حنون أان الجزائر ليسشت دولة فقيرة في الواقع
وتتوافر على أاموال ولديها احتياطي ومصشادر تمويل
أاخرى وأان الحلول التي يقدمها الحزب للخروج من هذا
الوضشع هي تسشديد القروضس غير المسشددة التي بلغت
 8700مليار دج في نهاية  2014وتحصشيل الضشرائب غير
ال -م -دف-وع-ة ال-ت-ي ب-ل-غت  12500م- -ل- -ي -ار دج ف -ي ،2014
باإ’ضشافة إالى اسشتعادة مبالغ تضشخيم الفواتير التي بلغت
 150مليار دينار في  2015ـ على حد قولها ـ وهي أاموال
اعتبرتها كفيلة بإاخراج البÓد من هذا الوضشع.

ورقلة  :إأÁان كا‘

من حق الششعب أان يلمسس التداول على السشلطة

ان-ت-ق-د رئ-يسس ح-رك-ة ا’ن-ف-ت-اح عمر بوعششة،
’م -ك -ان -ي -ات إا ¤م -ا أاسش -م -اه أاح -زاب
إاع- -ط- -اء ك -ل ا إ
الدولة ‘ مقابل ما اعتÈه أاحزاب الششعب.

سسطيف :نورألدين بوطغان

وق -ال خ Ó-ل ت -ج -م-ع شش-ع-ب-ي ،أاول أامسس السش-بت ب-م-دي-ن-ة
ال -ع -ل -م -ة،و’ي -ة سش-ط-ي-ف ف-ي إاط-ار ال-ح-م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
لمحليات  23نوفمبر الجاري ،هناك اختÓل في المعادلة
وعدم مسشاواة بين أاحزاب السشلطة واأ’حزاب اأ’خرى،
داعيا الدولة إالى عدم التحزب.وتناول بوعششة في كلمته
ال -ع -دي -د م-ن ال-ن-ق-اط ،م-ن-ه-ا ضش-رورة ال-ت-غ-ي-ي-ر ل-ت-ك-ريسس
الديمقراطية الحقيقية في البÓد ،وكذا حتمية إاعطاء
مقاليد التسشيير للششباب الجزائري أ’نه من حق الششعب
أان يرى مبدأا التداول على السشلطة مجسشدا على أارضس

الواقع السشياسشي
ل-ل-بÓد ،وتحدث
ب- - -وعشش- - -ة ع- - -ن
الوضشع
ا’قتصشادي
ال- -ذي ت- -م- -ر ب -ه
ال- - - -ب Ó- - -د ف - - -ي
ال-ف-ترة اأ’خيرة،
وك - -ذا اأ’وضش- -اع
ا’جتماعية ،وطالب المواطنين بالتوجه بقوة يوم 23
نوفمبر ’نتخاب اأ’فضشل في المجالسس الششعبية لتسشيير
البلديات والو’يات .كما توجه بوعششة إالى بلدية صشالح
باي ،جنوبا ،لÓلتقاء بأافراد قائمة حزبه المترششحين
للمجلسس الششعبي البلدي.

’رندي للمجلسس الششعبي الو’ئي بتمÔاسشت لـ «الششعب»:
متصشدر قائمة ا أ

هدفنا الفوز باألغلبية للمسشاهمة ‘ –قيق برنامج تنموي طموح

أاكد متصشدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي،
Óسش-ت-ح-ق-اق
ل -ل -م -ج-لسس الشش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ب-ت-م-ن-راسشت ،ل -إ
اإ’نتخابي المقبل ،أان هدفهم المنافسشة بقوة لتحقيق
اأ’غلبية لرئاسشة المجلسس الششعبي الو’ئي بأاكبر و’ية من
حيث المسشاحة في الوطن ،وهذا من أاجل المسشاهمة في
تحقيق برنامج تنموي طموح يرقى إالى تطلعات المواطن
ال- -م- -ح- -ل -ي ،وي -جسش -د اأ’ه -داف ال -مسش -ط -رة م -ن ط -رف
المرششحين ضشمن قائمة اأ’رندي.أاضشاف برادعي مو’ي
عبد الله ،لـ «للششعب» أانهم يسشعون بكل إاصشرار وعزيمة
للمحافظة على رئاسشة المجلسس الششعبي الو’ئي للعهدة
المقبلة ،والمحافظة على البلديات اأ’خرى ،وضشرورة
الفوز برئاسشة البلدية اأ’م ،التي بقيت عصشية عليهم في
العهدات السشابقة ،مما سشيسشاهم بششكل كبير في تجسشيد
الرؤوية المسشتقبلية التي يطمح لها الحزب.كششف عضشو
مجلسس اأ’مة سشابقا ،ومتصشدر قائمة اأ’رندي لمحليات
 23نوفمبر المقبلة ،عن الخطوط العريضشة لبرنامجهم
اإ’نتخابي ،وبذلهم قصشارى جهدهم من أاجل المسشاهمة
ب -ق -وة ف -ي ت -جسش -ي -د ب -رن -ام -ج ت-ن-م-وي ط-م-وح ف-ي شش-ت-ى

ال -م-ج-ا’ت ،وه-ذا ان-طÓ-ق-ا م-ن دور ال-م-ج-لسس الشش-ع-ب-ي
الو’ئي المهم في برمجة واقتراح العديد من المششاريع
ذات اأ’ول -وي -ة ل -ل -م -واط -ن وال -و’ي -ة ،ب -ن -اء ع -ل -ى ال -ث-روة
والمؤوهÓت التي تزخر بها المنطقة ،وهذا بمواصشلة ما
تم البدء فيه خÓل العهدة السشابقة وتدارك النقائصس،
وإاضشافة ما ينتظره المواطن من البرنامج المسشطر من
طرف الحزب ،الذي ششمل العديد من المجا’ت المهمة
التي تتماششى مع مقومات المنطقة.في نفسس السشياق،
أاششار المتحدث إالى تلك الثروات التي تنتظر التفاتة
واه -ت -م -ام -ا ك -ب -ي -را ،ع -ل -ى غ-رار السش-ي-اح-ة الصش-ح-راوي-ة
وتشش -ج -ي-ع-ه-ا ،وه-ذا ب-إاع-ادة ب-عث ال-ت-ظ-اه-رات السش-ن-وي-ة
والموسشمية ،وكذا تششجيع اإ’سشتثمار بتسشهيل اإ’سشتثمار
للمسشتثمرين في هذا المجال ،وكذا المجال الفÓحي
وت -رب -ي -ة ال -م -واشش -ي وه -ذا ب-ت-خصش-يصس مسش-اح-ات ك-ب-رى
ل-ل-فÓ-ح-ي-ن وال-مسش-ت-ث-م-ري-ن ،وتسش-وي-ة اأ’وع-ي-ة الفÓحية،
وت -ن -ق-ل م-رب-ي ال-م-واشش-ي ب-ي-ن م-خ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق ال-رع-ي
البعيدة ،وكذا الصشحة والتعليم والطرق وغيرها.

“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود

مرششحو «حمسس» لÓنتخابات اÙلية Ãعسشكر

انتششار واسشع ‘ القرى النائية ودعوات للمششاركة بقوة
نفذ المترششحون ضشمن قوائم حركة حمسس لÓنتخابات
ال -م -ح-ل-ي-ة ب-م-عسش-ك-ر ال-ع-دي-د م-ن ال-خ-رج-ات وال-ل-ق-اءات
الجوارية في إاطار الحملة ا’نتخابية ،لتوسشيع الوعاء
ا’ن-ت-خ-اب-ي ل-ل-ح-رك-ة وكسشب اأ’صش-وات ال-ك-اف-ي-ة ’كتسشاح
مقاعد المجالسس المحلية لـ  32بلدية وقائمة المجلسس
الو’ئي.يحرصس المترششحون ضشمن قوائم حركة حمسس
إال -ى دع -وة ال -م -واط -ن -ي -ن ل -م-م-ارسش-ة ح-ق-ه-م ال-دسش-ت-وري
وواجبهم الوطني والمواطناتي من خÓل طرق أابواب
سشكان المناطق النائية والحضشرية بمعسشكر وكذا دعوتهم
ل-ل-تصش-ويت لصش-ال-ح ق-وائ-م ال-ح-رك-ة ب-ط-ب-ي-ع-ة الحال.يقول
مرششح حركة حمسس النقابي بششير سشكندري متصشدر
قائمة المجلسس الو’ئي إان المواطنين غالبا ما يطرحون
أاسش-ئ-ل-ة ع-ل-ى ال-م-ت-رشش-ح-ي-ن ع-دا ت-لك ال-م-ت-ع-لقة ببرنامج
ال-ح-زب وم-ا سش-ي-ق-دم-ه م-ن-ت-خ-ب-وه مسش-ت-قب ،Óمنها أاسشئلة

متعلقة بهدف حركة حمسس من المششاركة رغم ششكاويها
م-ن ت-زوي-ر ن-ت-ائ-ج ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع-قب ك-ل موعد
انتخابي ،حيث أاجاب بششير سشكندري بنفسشه عن السشؤوال
في حديثه لـ»الششعب» قائ Óإان «حركة حمسس تتقدم
Óنتخابات بإاطارات نزيهة وكفؤوة فإان تحصشلت على
لإ
نسشبة عالية من التصشويت تعد المواطن بتسشيير فعال
وج-ي-د ،وإان أاخ-ف-قت ف-ت-ع-ده-م ب-إاسش-م-اع أاصش-وات-ه-م ورف-ع
انششغا’تهم» ،أاما زميله المترششح بقائمة حمسس للمجلسس
الو’ئي محمد مزيان يوضشح في حديثه لنا الطريقة
ال-م-ن-ت-ه-ج-ة ف-ي نشش-اط-ات ال-م-ت-رششحين الجوارية ،بوضشع
ال -م -واط -ن -ي -ن ف-ي صش-ورة ت-ق-ي-ي-م أاداء م-ن-ت-خ-ب-ي ال-ح-رك-ة
السش-اب-ق-ي-ن ب-ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى ال-ق-ول «’ ن-ع-ت-ب-ر أان-فسش-نا فوق
مسشتوى الجميع»،

معسسكر :أم أ.Òÿسس

اإلثنين  ١٣نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٤صصفر  ١٤٣٩ه ـ

من مراسسلينا
سسوق أهرأسس و’ية مفتوحة على ألتّنمية أÙلّية
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انطÓقة ﬁتششمة لـ  ١٨٧مششروع اسشتثماري ‘  ٧سشنوات
توجيه إاعذارات للمسشتفيدين ’سشتئناف نششاطهم
تسسابق و’ية سسوق أهرأسس ألزمن من أجل إأحدأث نقلة نوعية على جميع
أŸسس-ت-وي-ات أل-ت-ن-م-وي-ة ،ف-ال-و’ي-ة ورشس-ة وأح-دة م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع أل-ق-ط-اع-ات
’سسكان وألبنية ألتحتية ،وكذأ أهم قطاع Úحيوي Úأ’قتصسادي وألزرأعي،وفق
أ إ
ّ ﬂ
ط-ط خ-م-اسس-ي م-دّع-م ي-رت-ب-ط ب-اسس-ت-غÓ-ل م-قّ-وم-ات أل-و’ي-ة ب-ح-ك-امة ‘ ظل ألوضسع
’نشس-ط-ة أل-ت-ي
أ’ق-تصس-ادي ألصس-عب ل-ل-بÓ-د ،م-ع ضس-رورة إأشس-رأك أŸوأط-ن ‘ ﬂت-ل-ف أ أ
’خÒة.
باشسرها أ÷هاز ألتنفيذي ،أسستكما’ Ÿا قّدمه طيلة ألـ  03سسنوأت أ أ
ì `` …hGôë°U :¢SGôgGC ¥ƒ°S

ي-ع-ك-ف ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ع-ل-ى م-ت-ابعة
لصصيقة ıتلف اŸشصاريع اŸمنوحة ،والتي
قّدمت لها جميع التسصهيÓت ‘ إاطار ملف
السص -ت -ث -م-ار ط-ي-ل-ة الـ  ٠٣سص -ن-وات األخÒة،
سصياسصة التقييم وجها لوجه والتي باشصرها
السص- -ي- -د ع- -ب -اسس ب -داوي وا‹ ال -ولي -ة م -ن -ذ
تنصصيبه على رأاسس الولية ،من أاجل إايجاد
ف - -ع- -ال- -ي- -ة أاك ÈلÓ- -داء ‘ تسص- -يﬂ Òت- -ل- -ف
اŸشصاريع وتقريب الدارة من اŸواطن ،ومن
أاجل تدارك التأاخر الكب Òالذي  ⁄تخرج
م -ن -ه ولي-ة سص-وق أاه-راسس ب-ع-د ف-ي-م-ا ي-خصس
انطÓق اŸشصاريع السصتثمارية ،التي أاعطيت
ل -ه -ا ﬂت -ل -ف ال -ف -رصس الداري -ة وال -ب -ن -ك -ي-ة
واŸرون-ة ال-ك-اف-ي-ة ‘ سص-ب-ي-ل الصص-ال-ح ال-عام،
وه -و Œسص -ي -د اŸشص -اري -ع وإاي -ج -اد م -ن-اصصب
الشصغل وإاعطاء جرعة كافية لنطÓقها ‘
أاحسصن الظروف.
وÃج-م-وع  ١٠دوائ -ر وح -وا‹  ٢6بلدية
وضص - -عت –ت اÛه - -ر ط - -ي - -ل- -ة  ٠6أاشصهر
األخÒة ‘ ،معاينة ميدانية لواقع التنمية
اÙل -ي -ة ب -ال -ولي -ة ،والسص -ت -م -اع ع -ن ق -رب
لنشصغالت اŸواطن ‘ Úلقاءات جوارية مع
ا÷هاز التنفيذي نهاية كل زيارة ميدانية،
نّ-ظ-مت ال-ولي-ة ل-ق-اًء إاعÓ-م-يً-ا ل-ل-مسص-تثمرين

ح- - -ول أاه - -م م - -ن - -اط - -ق
التوسصع الصصناعي (بئر بوحوشس ،مداوروشس،
جل قلق شصديد
سصدراتة ،اŸراهنة) حيث سص ّ
بشصأان الوتÒة البطيئة التي تسص Òبها ﬂتلف
اŸشصاريع .و‘ حصصيلة أاولية هناك أازيد من
 ١٢6مشصروع بحق المتياز من ›موع ١6٩
ملف “ت اŸوافقة عليها ‘ الفÎة اŸمتدة
م- -ن  ٢٠١٠إا ،٢٠١5 ¤و  6١مشص-روع-ا م-ن
›موع  ‘ ٧٧الفÎة اŸمتدة من  ٢٠١5إا¤
يومنا هذا.
اسصÎاتيجية التقييم للمشصاريع السصتثمارية
اŸمنوحة ارتكزت على ثÓث نقاط جوهرية
تأاخذ بع Úاإلعتبار طبيعة اŸشصروع وا◊الة
اŸت -ق -دم -ة ‘ تسص -وي -ة ﬂت -ل -ف اإلج-راءات
الدارية لÓنطÓقة ‘ Œسصيده ،من خÓل
ال -تصص -ن -ي -ف إا ¤مشص -اري -ع م -ن -حت ل -ه -ا ح -ق
السص -ت -ف -ادة ومشص -اري -ع أاخ-رى م-ن-ح ل-ه-ا ح-ق
السص - -ت- -ف- -ادة ،ا ¤ج- -انب ع- -ق- -د الم- -ت- -ي- -از
واŸشص -اري-ع م-ن الصص-ن-ف ال-ث-الث م-ن-حت ل-ه-ا
رخصصة البناء.
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ال -وق -وف ع -ل-ى ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا
اŸسص -ت -ث -م -رون ،وك -ذا إاسص -ن -اد اŸسص -ؤوول-ي-ات

ل- -ل- -ف- -ئ- -ات ال- -ت- -ي اسص- -ت -ف -ادت م -ن ﬂت -ل -ف
Óسصف اŸشصاريع  ⁄تنطلق
التسصهيÓت ،لكن ل أ
أاو ان -ط -ل -قت ان -ط Ó-ق -ة ﬁتشص -م -ة ل ت -رت-ق
ل-ل-ج-دي-ة ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ره-ا ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-يذي
جه
لتحقيفق إاقÓع فعلي ‘ هاته الولية ،لتو ّ
جملة من العذارت للمشصاريع ذات الصصنف
ال- -ث- -الث ّ‡ن ّ” م- -ن- -ح اŸسص- -ت -ف -ي -دي -ن ك -ل
التسصهيÓت من حق السصتفادة وعقد المتياز
ورخصص-ة ال-ب-ن-اء ل-ك-ن-ه-ا  ⁄ت-ن-ط-ل-ق ب-ع-د وف-ق
العروضس اŸقدمة ،وبالصصور للمشصاريع حالة
بحالة.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،ت-ع-ا Êأاغ-لب اŸشص-اري-ع
اŸمنوحة من افتقاد اإلرادة ا÷ادة وروح
اŸب-ادرة ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-جسص-ي-د ،األم-ر ال-ذي
دفع وا‹ الولية إا ¤تشصديد الصصرامة ‘
تناول اŸلف ،وتوجيه أاعذارات للعديد من
اŸسص -ت -ث -م -ري -ن م -دت -ه -ا شص -ه -را ‘ ان -ت -ظ-ار
ان- -طÓ- -ق- -ة ح- -ق -ي -ق -ي -ة ت -رق -ى إا ¤مسص -ت -وى
اŸشصاريع اŸمنوحة ،مؤوكدا «أاّننا وعلى رأاسس
ا÷ه- -از ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي ح- -اضص- -نı Úت -ل -ف
اŸشص- -اري- -ع ال- -ت- -ي ” م -ن -ح -ه -ا ،ن -ق -دم ج -ل
التسصهيÓت ‘ الطار القانو Êطبعا ،لكن من
زاوية أاخرى نحن ›Èون على دفع اŸلف
دفعا حقيقيا ‘ سصبيل خلق الÌوة وتوفÒ
مناصصب الشصغل».
مؤوّكدا أاّن «ردود أافعالنا على رأاسس ا÷هاز
التنفيذي

ه -ي ع -م -ل -ي -ة ت -ط-ب-ي-ق
للقانون ل غ ،Òبغرضس تسصي ÒاŸلف وفق
الوجهة الصصحيحة ،كما أاّننا ›Èون على
اسصÎجاع العقار اŸمنوح لكل من تثبت ‘
ح -ق -ه ال -ت -ج -اوزات ال -ق-ان-ون-ي-ة والÎاخ-ي ‘
Œسصيد اŸشصاريع اŸمنوحة.
كما عقد نهاية الشصهر اŸاضصي لقاء مع
اÛلسس الشصعبي الولئي من أاجل تقييم
واقع التنمية ‘ الشصريط ا◊دودي ،حيث
” تقدﬂ Ëتلف التسصهيÓت للمشصاريع
اŸم- -ن- -وح- -ة ع- -ل- -ى مسص- -ت -وى الشص -ري -ط
ا◊دودي من أاجل اسصتقطاب السصواح على
وج - -ه اÿصص - -وصس ،وت - -وف Òأاه - -م اŸراف - -ق
الضص -روري -ة ب -ه -ات-ه اŸن-ط-ق-ة ا◊ي-وي-ة دف-ع-ا
ل -ع Ó-ق -ات ج -وار أاك Ìع -م -ق -ا م -ب -ن -ي -ة ع-ل-ى
اسصÎاتيجية التعاون والتبادل اŸثمر.

ا÷فاف...الشّشبح الذي يهّدد
الفÓحة

ال- -ق- -ط- -اع ال -ف Ó-ح -ي أايضص -ا ‘ صص -دارة
اه- -ت- -م- -ام- -ات ال- -ولي -ة ،ب -ل ال -نشص -اط األكÈ

ıتلف مواطني الولية ،إاذ يحوز على ما
يوازي  6٠باŸئة من اليد العاملة ،ومن جملة
التقارير اŸرفوعة لواقع القطاع ،فقد بلغت
إان -ت -اج ا◊ب -وب اŸوسص -م اŸاضص -ي م -ا ي-ف-وق
اŸليون قنطار من ا◊بوب والبقوليات ،وهو
‘ تزايد رغم األحوال ا÷وية الصصعبة التي
ضصّيقت على الزراعات اŸعاشصية التي تعتمد
على األمطار ،كما أانه كلما تراجعت األمطار
ت -راج-ع م-ع-ه-ا م-نسص-وب م-ي-اه السص-دود وع-ل-ى
رأاسصها سصد ع Úالدالية اÿزان الكب Òللمياه،
ال- -ذي شص- -ك- -ل ه- -ذا ال- -ع- -ام ه -اجسس ا÷ه -از
التنفيذي ‘ تزويد السصكان باŸياه الصصا◊ة
للشصرب ،ناهيك عن اŸياه اŸوجهة للسصقي
وال- -ت- -ي ان- -حصص- -رت نسص -ب -ة ال -ت -زود ب -ه -ا ا¤
مسصتويات ﬂيفة ،والتوجه ا ¤العتماد على
اŸياه ا÷وفية واآلبار الرتوازية التي “ثل
شصبكة التزويد التقليدية والتي شصكلت منفذ
‚دة Ÿوسصم ا÷فاف الصصائفة اŸاضصية.
كما يراهن القائمون على القطاع الزراعي
ب -إاح -داث ن -ق -ل -ة ن -وع -ي-ة م-ن خÓ-ل ﬁاول-ة
التوجه ا ¤الزراعات التجارية على غرار
زراع -ة ال -ب -ق -ول -ي -ات وا◊ب -وب ا÷اف-ة وك-ذا
زراعة الزعفران واÿضصر والفواكه اÙلية
ذات ال -ق -ي -م -ة ال -ت -ج -اري -ة ال-ك-بÒة .وقّ-دمت
ال -ع -دي -د م -ن ال -تسص -ه -ي Ó-ت ‘ ه -ذا الط -ار
للمسصتثمرين ‘ القطاع الفÓحي ،أام ‘ Óأان
تشصّكل هاته اŸشصاريع نقلة نوعية
‘ إاي- -ج- -اد مصص -ادر
للثورة

ال- - -كÈيت ،وب- - -ت- - -وف- - -ر رؤوي - -ة اق - -تصص - -ادي - -ة
اسص- -تشص- -راف- -ي- -ة ”ّ ،وضص- -ع ح- -ج- -ر األسص- -اسس
ل-ل-ق-اع-دة الصص-ن-اع-ي-ة Ûم-ع –وي-ل وتكرير
م -ادة ال-ف-وسص-ف-ات ع-ل-ى أارضص-ي-ة ب-ل-دي-ة وادي
ال -كÈيت ال -راب-ط-ة ب Úولي-ت-ي ت-بسص-ة وسص-وق
أاهراسس ،تهيئة هاته القاعدة الصصناعية التي
تّÎبع على مسصاحة تزيد عن  6٠٠هكتار،
يضصم ثÓث وحدات األو ¤إلنتاج  ٤5٠٠طن
يوميا من حمضس السصيليفÒيك والثانية إلنتاج
 ١5٠٠ط -ن ي-وم-ي-ا م-ن ا◊مضس ال-فسص-ف-وري،
فيما تخصس الوحدة الثالثة إانتاج  ٣آالف طن
من اŸادة اŸوجهة إلنتاج األمونياك ،يسصتند
إا› ¤ال Úحيوي Úرئيسصي Úوهما الربط
Ãحطة الطاقة الشصمسصية وادي الكÈيت.
من خÓل هذا السصتطÓع اŸيدا Êأاردنا
أان نعرف حدود هذا اŸشصروع الكب Òالذي
تراهن عليه أاك Èوليت Úحدوديت( Úسصوق
أاه -راسس وت -بسص -ة) م -ن أاج-ل إاخ-راج-ه-م-ا م-ن
دائ -رة ال -ت-خ-ل-ف ،وول-وج ع-ا ⁄الصص-ن-اع-ة م-ن
منطلق الصصناعات الثقيلة التي يرتقب أان
توفر ازيد من  ١٣٠٠منصصب شصغل دائم.
اŸشص- -روع ل ي- -زال ‘ ط -ور اإلسص -ت -ك -م -ال
خاصصة بعد اكتمال تسصليم مشصروع سصد وادي
مÓق الذي يعت ÈاÙرك الرئيسصي إل‚از
مشصروع مصصنع الفوسصفات لوادي الكÈيت،
تراهن عليه ولية سصوق أاهراسس وكذا ولية
تبسصة والشصريط ا◊دودي ككل ‘ إاحداث
›ال ح -ي -وي ي -ع -ي -د ل -ل-م-ن-ط-ق-ة ا◊ي-اة م-ن
ج - -دي - -د ،وي- -ن- -ت- -ظ- -ر أايضص- -ا أان ي- -ل- -عب دورا
اسصÎاتيجيا

ومناصصب
للشصغل.

الّرهان على مصشنع الفوسشفات بوادي
الكÈيت
‘ ثÓثية اقتصصادية قّلما تتوفر ‘ نطاق
جغرا‘ ﬁدود ،شصكل قرب سصد وادي مÓق
إا ¤ق-اع-دة ت-ول-ي-د ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ي-ة لوادي

هاما،

خ - -اصص - -ة ون - -ح- -ن ‘
أامسس ا◊اجة Ÿصصادر أاخرى للÌوة تدعيما
ل Ó-ق -تصص -اد ال -وط -ن -ي ب -ع-د ت-راج-ع ع-ائ-دات
اÙروقات.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثنين  ١٣نوفمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٤صصفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٨٩
ا أ
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ضسحية أŸؤورخÚ
أأم دور ألنشس ـ ـ ـ ـر

أأ· ’ تكتب تاريخها...
’ مسستقب ـ ـل أأمامه ـ ـ ـ ـا

@ رفوف تفتقر إأ ¤أŸرأجع
وأŸادة أÿامة حبيسسة ألذأكرة
@ هيمنة ألكتب ألتجارية ضسيعت
أŸرأجع ألتاريخية
كلمة العدد

نحن ألتاريخ

رافق الكتاب التاريخي
م- -راح -ل ب -ن -اء ال -دول -ة
ا◊ديثة ،مقدما الكثÒ
م- - -ن اإلضض- - -اف - -ات إا¤
اŸشض- -ه- -دي- -ن اŸع -ر‘
وال -ف -ك-ري– ،دث ع-ن
ك-ل ال-ت-ج-ارب السض-اب-قة
وراف - - -ق صضÒورت - - -ه- - -ا
ح- -ق- -ب- -ة وراء ح- -ق- -ب -ة،
ف- - -ا–ا ال- - -ك- - -ث Òم - -ن
نور الدين لعراجي األسض -ئ -ل -ة ال -ت-ي م-ازالت
تطرح نفسضها بحدة وبقوة كلما اقÎب موعد

الصض -ال-ون ال-دو‹
للكتاب أاو أاية مناسضبة تاريخية تكون اŸراجع فيها
غائبة ألسضباب عدة.
تكاد الكتب التاريخية تعد على العشضرات أامام حقل
م -ع -ر‘ ك -ب Òج -دا ،وغ -ن -ي ب -اŸع -ل -وم -ات وا◊قب
التاريخية ،أاو رÃا ل تفي بالغرضض اŸطلوب أامام
اÓŸي Úمن الطلبة ا÷امعي Úالذين تخرجوا وهم
‘ حاجة إا ¤معلومات وشضهادات ووثائق تسضاعدهم
‘ بحوثهم األكادÁية خÓل التخرج ‘ الشضهادات
العليا أاو غÒها ،ما يضضطرهم إا ¤تغي ÒاŸواضضيع
التاريخية ،ألن اŸراجع فيها نادرة وصضعب ا◊ديث

ع -ن م-ذك-رة ت-خ-رج ع-دد م-راج-ع-ه-ا
يقل عن اŸائة.
إان ما تقوم به بعضض دور النشضر هو اسضتهتار
بالقيمة التاريخية وﬁاولة إافشضالها بالنظر إا¤
ال-ك-م ال-ه-ائ-ل م-ن ال-ك-تب ال-دي-ن-ي-ة وال-علمية واألدبية
وغÒها وإان  ⁄نكن بصضدد إاصضدار أاحكام جاهزة
عن قطاع معر‘ مهما كان ،إا‰ا األمر من باب
العدل وعدم Œاوز اآلخر ،فهناك التي تطبع سضنويا
وهي ÓÃي Úالنسضخ ‘ ،كل مرة يعاد طبعها‘ ،
أاشضكال جديدة وإاخراج أاك Ìحداثية من سضابقاتها.
إان خيار الكتابة التاريخية قائم على «ثقافة الذات»
واحتكار اŸعلومة دون تسضويقها وجعلها متداولة
ب Úالعامة ،سضواء من خÓل اŸذكرات أاو الشضهادات
ا◊ي- -ة أاو السض- -ي Òال- -ذات- -ي- -ة ،أاو م -ا “ارسض -ه ب -عضض
اإلدارات من عدم السضماح بإاعادة طبع بعضض الكتب
ال- -ن -ادرة ،ألسض -ب -اب أاق -ول إان -ه -ا ل -يسضت ع -ل -م -ي -ة ول
أاكادÁية ،بل هي دوافع واهية ،القصضد منها التقليل
من القيمة اŸعرفية ◊قل التاريخ كمجال للبحث
والدراسضات.
صضحيح أان بعضض التقاليد بدأات تكرسض ع Èبعضض

مراكز الدراسضات التاريخية وما قبل التاريخ ،إال أانها
ﬁاولت ﬁتشضمة جدا ،ألنها هي األخرى وقعت
فريسضة الرفوف اŸيتة ،وسضاهمت ‘ وأاد ا◊قيقة
ال -ت -اري -خ -ي-ة ب-دف-ن ه-ذه ال-ك-تب دون م-روره-ا ع-ل-ى
اŸؤورخ ،Úلغربلتها وفق اŸنظور العلمي القائم،
سضواء ‘ البحوث أاو الدراسضات.
وإان كانت بعضض اÙاولت التي رأايناها ‘ متاحف
اÛاه-دي-ن ،م-ث-ل ج-م-ع الشض-ه-ادات ال-ت-اري-خ-ي-ة من
أافواه صضناعها ورجالها ،فالعملية ‘ حد ذاتها تعتÈ
قفزة نوعية لهذا اإلرث التاريخي ا◊افل بالواقع
واإل‚ازات وهذا ل Áنع أايضضا أان “ر بدورها نحو
القنوات اŸعمول بها ‘ تقصضي ا◊قائق وإاسضقاطها
‘ اŸناهج البحثية اŸتعارف عليها.
اإن اأمة ب Óتاريخ هي اأمة تسض Òبخطى غÒ
ثابتة ،تضضع قدما ‘ اÛهول واأخرى غارقة
‘ الوحل ..تنكر ذاتها اŸفعمة با◊قائق
اŸغ -ي -ب -ة ،وتسض -ت -ح-ي م-ن م-واج-ه-ة ح-ق-ي-ق-ت-ه-ا
وواقعها ،لذلك حري بنا رفع هذا الغ Íعن
ذواتنا ومواجهة الأشضياء كما هي واحÎام هذا
التاريخ الذي نحن ﬂرجاته.
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ضضحية اŸؤؤرخ Úأام دور النشضر؟
الذاكرة الراسضخة ،وقاعدة اŸعلؤماتية ‘ ترسضيخ قيم الشضعؤب

أ◊ي- -اة دأخ- -ل أÛت- -م- -ع ،ن- -تصض- -ف- -ح
معلوماته من أأجل –ديد أأ’هدأف
وŒنب أıاطر ألسضابقة ،وهو صضورة
حّية ıتلف جوأنب أ◊ياة.
ه -ل ه -ن -اك إاق -ب-ال ع-ل-ى ت-ن-اول
ال- -ك- -ت -اب ال -ت -اري -خ -ي م -ن ط -رف
ا÷زائريÚ؟
Áثل الكتاب التاريخي مرجعية وطنية تؤؤسضسس لتاريخ شضعؤب وأا· وعاءا ثقافيا يج ّسضد مسضارات هامة من تطؤر اÛتمع ،ويؤؤرخ Ÿنعرجات حاسضمة ،فمن ’ يعرف
@@ هناك إأقبال لكن أقبال ﬁتشضم،
ماضضيه ’ يعرف حاضضره ،أايضضا ترتبط الكتب التاريخية ‘ الغالب بشضخصضيات وطنية وسضياسضية مهمة وÃسضارات دولة وشضعب ،حاليا ‘ ظلّ ا’نفتاح اŸعلؤماتي،
ف -ق -د أأصض-ب-ح أ’ق-ب-ال م-ق-تصض-رأ ف-ق-ط
’حداث التاريخية ،لكن السضؤؤال الذي
’سضاسضي لتناول ا أ
جه ا أ
تراجع الكتاب التاريخي الؤرقي ،ليح ّ
ل ﬁله الكتاب ا’لكÎو ،Êلكن يبقى اÙتؤى التاريخي هؤاŸؤ ّ
أأث-ن-اء أŸن-اسض-ب-ات وأÙاف-ل أÿاصض-ة
يطرح هؤالقيمة الفعلية للمادة التاريخية لدى القاريء ا÷زائري ،هل اŸؤاطن ا÷زائري يحتفي فعÃ Óا يكتبه التاريخ؟ أام يبقى تناوله لÓحداث التاريخية
ببعضش أأ’يام ألتخليدية كأاول نوفمÈ
’حداث الؤطنية فقط ؟ هذا ما أاردنا أان نعرفه من خÓل هذا ا◊ؤار الشضّيق مع أاسضتاذ التاريخ بجامعة ﬁمد
تناو’ عرضضيا ’ يتجاوز اŸناسضبات التاريخية وا أ
وأأحدأث  8ماي  1945وغ Òذلك من
الشضريف مسضاعدية الدكتؤر خبزاوي عبد الكر.Ë
أŸناسضبات ألتاريخية ،أأضضف إأ ¤ذلك
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أاجرى ا◊ؤار  :صضحراوي .ح
أل- -ب- -ح- -وث أل- -ع -ل -م -ي -ة أأ’ك -ادÁي -ة ‘
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أ÷ام- -ع- -ات وك -ذأ أأب -ح -اث أأ’سض -ات -ذة
«الشض-عب» :م-اه-ي ا◊دود ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ؤجؤد الكتاب أأو موأطنا عاديا ،أ’نه ’ حاضضر بدون ماضضي ،نحن أليوم ‘ عندها ،بل نقول له ﬁطات يعا÷ها ’ تنتهي ‘ وجود أıتصض ،Úل- -ك- -ن رغ- -م ذلك ’ ت- -زأل
أأم ّسش أ◊اجة
التاريخي ‘ ا◊ياة اليؤمية ‘ اÛتمع؟
ألشضاهد وألشضوأهد ألتاريخية ألتي تؤورخ Ÿرحلة معينة من أ÷ام - -ع - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ووزأرة أÛاه - -دي- -ن وغÒه- -ا م- -ن
ال-دك-ت-ؤرخ-ب-زاوي ع-بد الكر :Ëأأو’ أأشض- -ك -ر ج -ري -دة
مرأحل دورة حياة أÛتمعات ،وتتخذ بعد أŸؤوسضسضات ألتي تعمل جاهدة ‘ سضبيل جذب أأك Èعدد
«ألشضعب» ألعريقة على هاته ألفرصضة ألقّيمة ‘ ،حقيقة أأ’مر
ذلك مرجعا أأسضاسضيا أ’صضالة ألدول ‡كن من ألنخبة أ÷زأئرية من أأجل تعميم أسضتعمال ألكتاب
أأصضبح ألكتاب ضضرورة حتمية ’بد لها ‘ أ◊ياة أليومية،
وألشض -ع -وب .ل-ذأ ف-ال-ك-ت-اب ألتاريخي بوأسضطة ﬂتلف ألندوأت وألتضضاهرأت ألعلمية،
خاصضة Ÿا يتعّلق أأ’مر بالكتاب ألتاريخي من
ألتاريخي يعّد رمزأ مثل أıابر ومرأكز ألبحث.
من رموز
ج-ه-ة ،وŸا ل-ه م-ن أأه-م-ي-ة م-ع-ل-وأت-ي-ة ت-ت-عّلق
’كادÁي جزء من
نتفق على أان الكتاب التاريخي ا أ
بأابعاد تاريخية ﬂتلفة من جهة ثانية،
ال-ذاك-رة ال-ؤط-ن-ي-ة ،ه-ل ت-رى أان م-ا ه-ؤ م-ؤج-ؤد ع-لى
أأضضف إأ ¤ذلك فالكتاب يعد وسضيلة
السض -اح -ة م-ن ك-تب ت-اري-خ-ي-ة ك-ا‘ ل-ت-خ-ل-ي-د ال-ذاك-رة
ت -وث -ي -ق -ي -ة ıت-ل-ف أŸرأح-ل
الؤطنية؟
أل -ت-اري-خ-ي-ة خ-اصض-ة أل-فÎة
@@ ‘ حقيقة أأ’مر ألكتاب أأ’كادÁي أŸوجود حاليا غÒ
أŸعاصضرة ،لذأ أأرى أأن
كاف لتخليد ألذأكرة ألوطنية ،فالذأكرة ألوطنية جزء منا
وأل -دع-م وأل-ت-وزي-ع ف-وضض-ى وأضض-ح-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن
وقسض - -ن - -ط- -ي- -ن- -ة) م- -ع
أل -ك -ت -اب أل-ت-اري-خ-ي
شضئنا أأم أأبينا ،لكن مايزأل ينتظرنا عمل كب Òجدأ ‘
ي -رى ال-دك-ت-ؤر بشض Òأÿطوأت وأ’‚ازأت أŸعتÈة ألتي ”ّ –قيقها
أ’ل-ت-زأم ب-ف-رضش أل-رق-ابة
م -ه-م وم-ه-م ج-دأ
›ال ألذأكرة ألتاريخية ،فهناك بعضش أأ’حدأث
ف -اي -د ،أاسض -ت -اذ ال -ت -اري-خ ‘ جوأنب عدة لغاية أآ’ن هذأ من ناحية ،ومن
ألصض -ارم -ة ع -ل -ى دور أل -نشض-ر
‘ ح- - - - - -ي - - - - -اة
ألتاريخية  ⁄توثق كفاية ،فهناك كذلك أرشضيف ⁄
ا◊ديث واŸعاصضر بجامعة ناحية أأخرى وبحكم أحتكاكي ألدأئم باŸكتبات
وأŸكتبات ألتي تطبع ألكتاب
أÛتمعات
ن -ق -م ب -ع -د بÎج -م -ت -ه وت-ق-دÁه إأ ¤أل-ع-ام-ة ‘
سض -ط -ي -ف ﬁ 2م - - -د ا أ
’م ÚوأŸعارضش ‘ دأخل ألبÓد وخارجها ،أأرى أأن
أŸدع - -م ،ح - -يث ’ح -ظ-ن-ا أأن
مهما
أأحسضن صضورةة له ،وعليه ’بد من ألعمل أأكÌ
دباغ ،Úأانه ’ Áكن ا◊ديث إأق -ب -ال أ÷زأئ -ري Úع -ل -ى أل -ك -ت-اب بصض-ورة ع-ام-ة
ألعديد منها بلغ بها أ÷شضع حّد بيع
كانت
‘ ه- -ذأ أ÷انب م- -ن أأج -ل ت -وث -ي -ق أأع -م -ق
ع-ن وضض-ع-ي-ة ال-ك-ت-اب ال-ت-اري-خي ضضعيف جدأ بل ’ أأبالغ إأذ قلت أأننا ›تمع ’
ألكتب أŸدعمة بأاسضعار مرتفعة جدأ
للذأكرة ألوطنية.
ن
ا÷زائ -ري دون ال -ت -ط ّ-رق ل-ؤاق-ع-ه يقرأأ ،وأأن ألتحجّج بغÓء أأ’سضعار هو تهرب م
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واŸق -روئ -ي -ة بشض -ك -ل ع -ام ‘ بÓ-دن-ا ،أ◊ق-ي-ق-ة ،أ’ن أل-غ-ال-ب-ي-ة م-ن أل-ن-اسش ت-ن-ف-ق أأم-وأ’
أأرب -اح -ه -ا ب -ط -ري -ق -ة غ Òق -ان -ون-ي-ة وغÒ
الشض- -ب- -اب ‘ ا’ح- -ت- -ف -اء ب -ال -ك -تب
م- -ع- -تÈا أان ا إ
’ق- -ب- -ال ع- -ل -ى ال -ك -ت -اب طائلة على ألكماليات وأأشضياء تافهة ،و“سضك ‘
أأخÓقية.
ال -ت -اري -خ -ي -ة م -اع -دا ال -ب -اح-ثÚ
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أŸقابل جيوبها وأأيديها عن ألكتاب غذأء ألروح
ه -ل م-ن ك-ل-م-ة أاخÒة ب-خصض-ؤصس ه-ذا
منهم؟
Ó
ض
ض
ف
،
ة
د
و
د
ﬁ
ت
ا
ئ
ف
اق -تصض -اره ع -ل -ى
ر
ا
ع
ض
س
أ
ا
ب
ع
ا
ب
ت
ي
ت
ل
أ
ة
ي
م
و
ي
ل
أ
د
ئ
أ
ر
÷
أ
ى
ت
ح
و
،
ل
ق
ع
ل
أ
و
؟
ع
ؤ
ض
ض
ؤ
Ÿ
ا
@@ نعم عزوف ألشضباب عن ألكتب
ع -ن ال -ن -قصس ال-ف-ادح ف-ي-ه ،وال-ي-ك-م نّصس زهيدة ’ تشضÎيها إأ’ فئة ﬁدودة من ألقرأء
@@ يتع Úألقول ‘ أأ’خÒأأن ألوقت قد حان،
ألتاريخية رأجع إأ ¤عدة أأسضباب
ا◊ؤار ال- - -ذي أاج - -رت - -ه م - -ع - -ه ج - -ري - -دة وتبقى مكدسضة حتى آأخر ألنهار لتعاد إأ ¤أŸطابع
لنفّكر جيدأ ‘ أسضÎتيجية جديدة ،تهدف إأ¤
نلخصضها ‘ عدم أ’هتمام بالهوية
«الشضعب» حؤل اŸؤضضؤع:
أأوت -ب -اع ب -ا÷م -ل -ة ل -ت -غ -ل -ي -ف ألسض -ل-ع ‘ أÓÙت
جعل أ÷زأئري ألذي أأصضبح ‘ ألسضنوأت أأ’خÒة
ألوطنية فى بعضش أأ’حيان يرجع
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ّ
ألباحث ÚوأŸؤولف Úعلى طبع درأسضاتهم وبحوثهم
أاجرى ا◊ؤار :نؤرالدين بؤطغان
أل -ن -ادر ج -دأ أأن تصض -ادف ط -ال-ب-ة أأوط-ال-ب-ا وأح-دأ بأانفسضهم بسضبب قلة أإ’مكانات أŸادية ،وهنا أأفتح مسضتهلكاته أليومية ألكتاب ،فÔأه يّÎدد باسضتمرأر
فالطالب غ ÒأŸتخصضصش مثÓ
يحمل أأو يتصضّفح جريدة دأخل حرم أ÷امعة ألتي قوسضا أ’شض Òإأ ¤قضضية ‘ غاية ألسضوء وهي جشضع على أŸكتبات ألعمومية ،أأوأÿاصضة ألتي أأغلق
‘ ألتاريخ ’ يهتم به أ’نه يرأه
«الشض-عب» :ك-ي-ف ت-رون مسض-ت-ؤى اŸق-روئ-ية أأعمل بها و’ أأقول كتابا ،فاإ’شضكالية إأذن أأننا بعضش دور ألنشضر أÿاصضة ألتي تأاخذ جهد وتعب أأغلبها و–ّولت إأ ¤أأنشضطة أأخرى أأك Ìربحية،
ب- -ع- -ي- -دأ ك- -ل أل- -ب- -ع -د ع -ن ›ال
بشضكل عام ‘ ا÷زائر ،وبا أ
’خصّس الكتاب ›تمع ’ يقرأأ وإأذأ قرأأ ففي حدود ألضضرورة وشض -ق -اء أآ’خ -ري -ن دون م -ق-اب-ل ‘ ،مشض-ه-د يشض-ب-ه وي -ط -ال -ع أل -ك -ت -اب ‘ وسض -ائ -ل أل -ن -ق -ل وأ◊دأئ-ق
تخصضصضه.
ال -ت -اري -خ -ي ل -ل -ح -رك -ة ال -ؤط-ن-ي-ة وال-ث-ؤرة وفقط ،فتغذية ألعقل وتهذيب ألروح هي آأخر عبودية من نوع آأخر ،حيث يفضضل أŸؤولف ألتنازل ألعمومية مثلما هوأ◊ال عند أأ’· ألرأقية.
‘ ح Úكان و’بد من تدريسش
التحريرية؟
أأ’ولويات عندنا.
عن حقوقه أŸادية مقابل طبع كتابه وإأيصضال
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’سضباب ‘ رأايكم التي تقف وراء هذه ﬁتوأه إأ ¤أأك Èعدد ‡كن من ألقرأء ،أأما عن
أل-ك-ت-اب أل-ت-اري-خ-ي ،أŸت-عّ-ل-ق ب-ا◊رك-ة ألوطنية
؟
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ن -وع -ي -ة أل -ط-ب-اع-ة وأل-ورق وأإ’خ-رأج ف-ح-دث و’
وألثورة ألتحريريةÃ ،عزل عن وأقع ألكتاب
ّ
وأŸق -روئ -ي -ة ‘ أ÷زأئ -ر بشض -ك -ل ع-ام ،ح-يث @@ ألكتاب ألتاريخي أŸتعلق با◊ركة ألوطنية حرج ،وكأاننا ما زلنا ‘ بدأية عصضر ألطباعة
يعرف منذ تخلي ألدولة عن كل ما وثورة ألتحرير ،أأرى أأن أإ’قبال عليه ضضعيف جدأ أأ’ول و ⁄نلج بعد عصضر ألطباعة ألرقمية ألفائقة
ي-ت-عّ-ل-ق باإ’شضرأف ‘ أŸكتبات ألعمومية وأ÷امعية على حّد سضوأء ،أ÷ودة.
ح -يث ي -ق -تصض-ر ع-ل-ى ف-ئ-ة ﬁدودة م-ن أل-تÓ-م-ي-ذ
للتاريخ مكانة أاسضاسضية ‘ اŸنظؤمة ا’جتماعية ،تصضنع اŸؤاقف و–ّدد الهؤية وترسضم معا⁄
ك-ي-ف ت-رون ال-ن-ه-ؤضس ب-ؤضض-ع-ي-ة ال-ك-تاب
ل
وطلبة تخصضصش ألتاريخ فحسضب ،ليسش من أأج
ا◊اضضر واŸسضتقبل ،فمن ’ ماضضي له ’ حاضضر و’ مسضتقبل له ،ومن هذا اŸنطلق شضهدت الكتابة
التاريخي ببÓدنا؟
ة
ي
أŸطالعة وإأ‰ا من أأجل إأ‚از بحوث مدرسض
التاريخية حؤل ا◊ركة الؤطنية وثؤرة نؤفم Èقفزة نؤعية ونهضضة تاريخية خÓل ثمانينيات
@@ أأرى أل -ن-ه-وضش ب-ال-ك-ت-اب أل-ت-اري-خ-ي أŸت-عّ-ل-ق
ن
م
أأو جامعية كلفهم بها أأسضاتذتهم وفقط ،و
’سضسس Ÿرجعية الكتابة التاريخية با÷زائر ،بقيادة
” إاقامة ا أ
وتسضعينيات القرن اŸاضضي ،حيث ّ
ب -ال -ت -اري-خ أل-وط-ن-ي بشض-ك-ل ع-ام ،وت-اري-خ أ◊رك-ة
عديد اŸؤؤرخ Úوكتاب التاريخ من أامثال أابؤالقاسضم سضعد الله ونصضر الدين سضعيدو ÊوغÒهم،
ناحية أأخرى وبحكم تخصضصضي ‘ ألتاريخ أأرى ألوطنية وثورة أأول نوفم1954 Èم بشضكل خاصش
’سضتاذ صضالح قليل متخصضصس ‘ التاريخ ا◊ديث واŸعاصضر
هذا ما أاد ¤به ‘ لقاء بـ»الشضعب» ،ا أ
أأن ما طبع منذ أ’سضتقÓل من كتب حول أ◊ركة وت -رق -ي -ت -ه ،ه -ي مسض -ؤوول-ي-ة ي-ن-ب-غ-ي أأن ت-ت-ح-م-ل-ه-ا
’نسضانية بجامعة الشضهيد «عباسس لغرور» بؤ’ية خنشضلة.
بكلية العلؤم ا’جتماعية وا إ
ألوطنية وألثورة ألتحريرية قليل جدأ باŸقارنة مؤوسضسضات رسضمية شضبه مسضتقلة ،حتى ’ تغرق ‘
م- -ع ث- -رأء ه- -ذه أل -فÎة م -ن ت -اري -خ -ن -ا أŸع -اصض -ر أل- -بÒوق- -رأط- -ي- -ة أإ’دأري- -ة ،ل- -ه- -ا ك- -ل أل- -وسض -ائ -ل
شضكل كتب ،هذه أأ’خÒة شضّكلت أŸرجعية أأ’سضاسضية
خنشضلة :اسضكندر ◊جازي
ر
ب -اأ’ح -دأث وأل-قضض-اي-ا ،وم-ع م-ا ك-ت-ب-ه جÒأن-ن-ا ‘ وأإ’مكانات ألبشضرية وأŸادية وألتقنية ،على غرأ
لكتابة ألتاريخ با÷زأئر.
تونسش وأŸغرب ،رغم ألفارق ألشضاسضع ‘ حجم ما هو موجود ‘ ألدول ألرأئدة ‘ هذأ أÛال،
أأوضضح ﬁدثنا ‘ هذأ ألسضياق ،أأن فÎة ثمانينيات وبعد ذلك أأردف قليل ،مع نهاية سضنوأت ألتسضعينيات
أل -نضض -ا’ت وأل -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي وأج -هت أل-ب-ل-دأن حيث تعمل على تسضويق تاريخها ألوطني ﬁليا
” إأنشضاء مركز درأسضات أ◊ركة
وتسض -ع -ي -ن -ي -ات أل -ق -رن أŸاضض -ي ،شض -ه-دت ‘ ب-دأي-ت-ه-ا وبدأية أأ’لفية ألثالثةّ ،
ألثÓثة .وأإ’شض- -ك- -ال ل -يسش ‘ ق -ل -ة أل -درأسض -ات وخ-ارج-ي-ا ،ب-تشض-ج-ي-ع أŸؤول-ف Úو–ف-ي-زه-م ماديا
أ’ه-ت-م-ام ب-ال-ت-اري-خ أل-وط-ن-ي ع-م-وم-ا ث-م أ’ن-ت-قال إأ ¤أل -وط -ن -ي -ة وث -ورة ن -وف -م Èوأل-ذي أأضض-ح-ى ف-ع Ó-وع-اء
ر
وألبحوث ألتاريخية ،أŸتوفرة بكÌة ‘ ألسضنوأت وليسش بسضرقة جهودهم مثلما تفعل بعضش دو
أ’ه -ت -م-ام ب-ف-روع أل-ت-اري-خ أل-وط-ن-ي أ◊ديث أأ’خ-رى ،للكتاب ألتاريخي وأÛا’ت ألتاريخية مثل ›لتي
أأ’خÒة ،بل ‘ دور ألنشضر ألتي تفضضل ألكتب أل -نشض -ر أÿاصض-ة ع-ن-دن-ا ،و‘ ه-ذأ ألصض-دد ن-ثّ-م-ن
وخاصضة منها مرحلة ألنضضال ألسضياسضي أ◊زبي وتاريخ أل -ذأك -رة وأŸصض -ادر ،ت -ل -ت -ه إأق -ام -ة ت-ظ-اه-رة سض-ت-ي-ن-ي-ة
ألتجارية مثل كتب ألطبخ ،على حسضاب ألكتب ألدعم ألرسضمي ألذي قدم ‘ ألسضنوأت أأ’خÒة
أ’سضتقÓل سضنة  ،2012وألتي عرفت طبع أÓŸي Úمن
ألثورة ألتحريرية.
أأ’ك-ادÁي-ة وأل-ع-ل-م-ي-ة أŸت-خصضصضة ،بحجة ‘ إأطار ما سضمي بالعوأصضم ألثقافية
وب-ذلك يضض-ي-ف ﬁدث-ن-ا ،ظ-ه-رت أل-ك-ت-اب-ة أل-ت-ح-ل-ي-ل-ية أل -ك -تب وأإ’صض -دأرأت أل -ت-اري-خ-ي-ة م-ع ت-رج-م-ة أأم-ه-ات
كÌة أإ’ق - -ب- -ال ع- -ل- -ى أأ’و ¤دون أإ’سض Ó- -م - -ي - -ة وأل - -ع - -رب - -ي- -ة
للتاريخ خاصضة ‘ رسضائل ألتخّرج أ÷امعية «ماجسضت Òألكتب إأ ¤ألعربية.
ألثانية ،وعدم قدرة (تلمسضان
ه -ذأ ب -اإ’ضض-اف-ة إأ ¤إأصض-دأرأت ت-ظ-اه-رت-ي ت-ل-مسض-ان
ودكتورأه» وأنطلقت معها عملية طبع هذه ألرسضائل ‘

غطاء ورقي لكنوز تاريخية ل يعرف قيمتها إال اŸؤورخون الباحثون والسسياسسيون
«جزء منا ومن ’ يعرف ماضضيه ’ يفهم حاضضره ،و’ يبني مسضتقبله»

الدكتؤر بشض Òفايد ‘ حؤار لـ «الشضعب»:

الكتاب التاريخي ‘ بÓدنا ضسحية ضسعف اŸقروئية
دور النشضر سضاهمت ‘ تهميشضه

م- - -ادة أل - -ت - -اري - -خ م - -ث  ‘ Ó- -ج - -م - -ي - -ع
أل- -ت- -خصضصض- -ات وأÛا’ت أل- -ب- -ح -ث -ي -ة
أıت -ل -ف -ة .ت -رسض-ي-خ أل-ذأك-رة ك-ذلك ’
ي -ق -تصض -ر ع -ل -ى ألشض -خصش ‘ ح ّ-د ذأت -ه
وفقط ،بل ألكل يشضارك فيه كالصضحافة
ب -ك -ل ›ا’ت -ه -ا ألسض -م -ع -ي -ة وأل-بصض-ري-ة
وأŸك -ت -وب -ة .ك-م-ا أأن أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أ◊ديثة سضاهمت إأ ¤حّد كب‘ Ò
ع-زل-ة أل-ك-ت-اب أل-ت-اريخي ،من
خ Ó- - - -ل ت- - - -ب- - - -اع- - - -د بÚ
أاّك- - - - -د ال - - - -ب - - - -احث ‘
أ’ه -ت-م-ام-ات أل-ي-وم-ي-ة
التاريخ وشضؤؤون ا’عÓم
ل -لشض -ب-اب م-ن خÓ-ل
ع- -م- -ام- -رة م -ي -ل -ؤد ع -ل -ى أاّن
م -وأق-ع أل-ت-وأصض-ل
ال -ك -ت -اب ال -ت -اري -خ-ي اŸرت-ب-ط
أ’جتماعي
ب -ا◊رك -ة ال-ؤط-ن-ي-ة وث-ؤرة أاول
وم- - - - -ا ه - - - -و
ن - -ؤف - -م Èشض - -ه - -د رواج - -ا ك - -بÒا ‘
موجود ‘
السضؤق ودعما قؤيا من عّدة جهات
أمهات ألكتب ألتاريخية ،وهو
’خÒة ،إا’ أاّن
خ Ó- - - -ل السض - - - -ن- - - -ؤات ا أ
م - - - - -ا يصضّب ‘ ت - - - - -رأج- - - - -ع
ت-راج-ع ظ-اه-رة اŸق-روئ-ي-ة ال-ت-ي شض-م-لت
أŸق-روئ-ي-ة أل-ورق-ي-ة بصض-فة
ﬂت -ل-ف أان-ؤاع ال-ك-تب ح-ال دون –ق-ي-ق
عامة ،وهنا يجب أأن نقف
الؤثبة اŸطلؤبة.
ق -ل -ي  ‘ Ó-أط -ار ت-دع-ي-م
أ’ح-دأث أل-ت-اري-خ-ي-ة أو
تيبازة :عÓء ملزي
م -ا ي -ك -تب ،م -ن خ Ó-ل
أل- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى خ -ل -ق
وق -ال أل -ب -احث ع -م -ام -رة م -ي -ل -ود ‘ ه -ذأ ألشض-أان ب-أاّن
مسض-ارأت أل-ك-ت-ؤورون-ي-ة
أŸط -اب -ع أأع -طت أأول -وي -ة خ -اصض -ة ل -ل -ك-ت-اب أل-ت-اري-خ-ي
للمحتويات ألتاريخية
أŸرت-ب-ط ب-ا◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-ث-ورة أل-ت-ح-ريرية خÓل
سض -وأء ك-انت م-ك-ت-وب-ة
ألسضنوأت أأ’خÒة بالتوأزي مع تسضجيل إأقبال متوأصضل
مسض -م -وع -ة أوم -رئ-ي-ة
ع -ل -ي-ه ،سض-وأء ت-عّ-ل-ق أأ’م-ر ب-اŸك-ت-ب-ات أأوأŸع-ارضش ك-م-ا
وب- -ث- -ه- -ا ع- -ن ط -ري -ق
شض -ه -دت أل -عشض-ري-ة أأ’خÒة صض-ح-وة م-ل-ح-وظ-ة ‘ ›ال
م - -وأق - -ع أل- -ت- -وأصض- -ل
ترجمة ألكتاب ألتاريخي من عّدة لغات أأجنبية إأ ¤أللغة
أ’ج - -ت- -م- -اع- -ي ،درءأ
ألعربية وظهرت ‘ ألوأقع عّدة درأسضات متخصضصضة
للقطيعة ألكبÒة ألتي
Ãختلف ألدول ألعربية تعنى با◊ركة ألوطنية وثورة
إأن صضح ألتعب Òعزلت
أل -ت -ح -ري-ر ّ” ج-ل-ب-ه-ا ل-ل-ج-زأئ-ر ،ك-م-ا أأّن أل-ع-دي-د م-ن
أل-ك-تب أل-ت-اري-خ-ي-ة عن
أŸت -خ -رج Úم -ن مسض -ت -وى أŸاسض Îوأل -دك -ت -ورأه ‘
وأقعنا ألتفاعلي أليومي
م -ع -اه -د أل-ت-اري-خ ك-ثÒأ م-ا ي-تّ-م ت-وج-ي-ه-ه-م إ’ج-رأء
أŸع - - -اشش م - - -ن خ Ó- - -ل
درأسضات خاصضة با◊ركة ألوطنية ومكانة ألثورة
م- - - -وأق - - -ع أل - - -ت - - -وأصض - - -ل
أ÷زأئرية ‘ –رير إأفريقيا‡ ،ا يسضاهم ولو
أ’جتماعي.
جزئيا ‘ إأثرأء أŸكتبة ألوطنية بهذأ ألنمط
و‘ أأ’خ ،Òأأود ألقول أأن
من ألكتب وألدرأسضات أŸتخصضصضة.
ألكتاب ألتاريخي هو جزء منا
غ Òأأّن هذه ألصضحوة ألتي برزت للوجود
ون-ح-ن ج-زء م-ن-ه ،ي-ب-ق-ى ع-ل-ي-ن-ا
م-ن-ذ ب-دأي-ة أأ’ل-ف-ي-ة أل-ث-ال-ث-ة من ألتاريخ
ك -أاك -ادم -ي Úأأن ن -حسضسش ب-أاه-م-ي-ة
أŸي Ó- -دي وب - -ل - -غ صض - -دأه - -ا ›م- -ل
أÙط -ات أل -ت -اري -خ-ي-ة ون-وج-ه إأ¤
وﬂت -ل -ف أŸك -ت -ب -ات أل -ع -م-وم-ي-ة
م -ع -رف -ت -ه -ا م-ن خÓ-ل أأم-ه-ات أل-ك-تب
وأÿاصض -ة أل -ت -ي سض -اه -مت ع-ن
ألتاريخية ،كما يجب أأن نندمج وألفضضاء
ق - -رب ‘ ج - -لب وتسض - -وي- -ق
أ’لكرو Êبخلق مسضارأت جديدة تأاخذ بعÚ
ألكتاب ألتاريخي
أ’ع-ت-ب-ار ط-ب-ي-ع-ة أل-وأق-ع أ’فÎأضض-ي وألتعامل
معه.

الباحث ‘ التاريخ عمامرة ميلؤد :

تعافى من هيمنة الكتاب الديني

خ تراجع اŸقروئية
السضقؤط ‘ ف ّ

نسض -ب -ي -ا ع -ن ه -ج -رأن أŸق -روئ -ي -ة م-ع أ’شض-ارة أ ¤ك-ون
أŸتخرج Úمن أ÷امعات ألعربية ÓÃحظات جيّدة
تطبع أعمالهم وتوزع على أŸكتبات على عكسش ماهو
معمول به با÷زأئر وقد يقف هذأ أأ’مر ورأء عدم
أكÎأث أل -ط -ل -ب -ة ب -ال -ب -ح -وث أ÷ادة أŸن-ج-زة ‘ ›ال
ألتاريخ.

اسسÎجع عافيته ورواجه منذ بداية األلفية

أصضطدمت على أأرضش ألوأقع بÎأجع مؤوشضر أŸقروئية
ألذي  ⁄يسضتثن ›مل ألكتب أأ’خرى بفعل تدأخل عّدة
عوأمل منطقية فرضضتها ألتطورأت أ◊اصضلة ‘ ألنمط
أŸعيشضي للموأطن ،ومن ب Úأأهم ألعوأمل أŸؤوثّرة على
أŸق-روئ-ي-ة بشض-ك-ل م-ب-اشض-ر قضض-ي-ة أرت-ف-اع أأسض-ع-ار ألكتب
بشضكل جنو Êو’ يطاق ‘ ألعديد من أ◊ا’ت بحيث
أأشضار ألباحث عمامرة أ ¤أأّن كتابا من أ◊جم ألصضغÒ
م- -ن  100أأو 120صض -ف -ح-ة يصض-دره دي-وأن أŸط-ب-وع-ات
أ÷امعية ألعمومي يتمّ تسضويقه بسضعر ’ يقل عن 500
دج ،أ’أم -ر أل -ذي ’ ت -ط -ي-ق-ه جّ-ل ف-ئ-ات أÛت-م-ع .ك-م-ا
سضاهمت تطور وسضائل أ’عÓم وألوسضائل ألتكنولوجية ‘
أختصضار كتب بأاكملها ‘ صضفحات قÓئل يسضهل تناول
ﬁتوأها دون بذل جهود كبÒة’ ،سضيما من طرف فئة
ألطلبة ألذين ’ يدركون أحيانا بأاّن ألنصش يفقد قيمته
أŸرجعية وألعلمية حينما ’ يذكر صضاحبه وتاريخ طبعه
Ãعية أŸطبعة ألتي أأخرجته ،أأضضف أ ¤ذلك إأحجام
ألعديد من أŸثقف Úعن قرأءة ألدرأسضات وأأ’بحاث
أ÷ادة بحجة عدم توفر ألفÎأت ألزمنية ألكفيلة بذلك
وأأصضبحت ظاهرة قرأءة ألكتب بذلك أأشضبه ما تكون
بتناول وجبات ألفاسضت فود ’ غ Òبعيدأ عن ألتأاÊ
وألتأامل وألتدقيق .وتبقى ألظروف أ’جتماعية ألقاهرة
ألتي تعيشضها بعضش ألفئات مÈرأت قد تكون معقولة

ويرى ألباحث ميلود عمامرة أأيضضا بأاّن ألكتاب ألتاريخي
أسضÎجع عافيته وروأجه منذ بدأية أأ’لفية عقب فÎة
رك -ود دأمت ع -ق-دي-ن م-ن أل-زم-ن ت-رّب-ع خÓ-ل-ه-ا أل-ك-ت-اب
ألديني على عرشش أŸقروئية ‘ أ÷زأئر منذ بدأية
ألثمانينات وإأ ¤غاية بدأية أأ’لفية ،فيما شضهدت فÎة ما
بعد أ’سضتقÓل روأجا ملحوظا للكتاب ألتاريخي ’سضيما
وأأّن تلك ألفÎة فتحت للمؤورخ ÚوأÛاهدين شضهية
ألكتابة عما حدث خÓل ألثورة على وجه أÿصضوصش،
أأّما خÓل ألسضنوأت أأ’خÒة فقد برزت إأ ¤ألوجود عّدة
ك -تب ت -اري -خ -ي -ة ب -أاوج -ه وأأ‰اط م -ت -م -اي-زة Ãا ‘ ذلك
” أللجوء إأليها إ’ثرأء وأنعاشش
ألروأيات ألتاريخية ألتي ّ
سضوق ألكتاب ألتاريخي ،بحيث سضاهمت
ع ّ-دة ج -ه -ات وم -ؤوسضسض -ات رسض -م -ي-ة ‘
ألÎوي-ج ل-ه ب-ط-رق ﬂت-ل-ف-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا
توزيعه كجوأئز تشضجيعية للمتفوق‘ Ú
أŸسض - - -اب - - -ق - - -ات أŸق - - -ام - - -ة م- - -ا بÚ
أŸتوسضطات وأ’بتدأئيات وكذأ ما بÚ
أل -ث -ان -وي -ات ك -م -ا ت -ل -ج -أا أل -ع -دي -د م-ن
أŸؤوسضسض -ات ألÎب -وي -ة ع -ل -ى أخ -تÓ-ف
مسض- -ت- -وي- -ات- -ه- -ا ‘ ألÎوي- -ج ل- -ل- -ك -ت -اب
ألتاريخي دون غÒه ‘ عملية مكافأاة
أŸتفوق Úبالفصضول ألدرأسضية ألثÓث،
ناهيك عن إأقدأم كل من وزأرة ألثقافة
ووزأرة أÛاهدين على طبع عدد ’
يسضتهان به من ألكتب ألتاريخية على
هامشش ألتظاهرأت ألثقافية أŸقامة
ببÓدنا بالتنسضيق مع ألعا ÚŸألعربي
وأ’سضÓمي و’ يزأل أ÷هد متوأصضÓ
ل-ت-م-ك Úأل-ك-ت-اب أل-ت-اري-خ-ي م-ن أل-ت-م-وق-ع ضض-م-ن ألروأق
أأ’مثل باŸكتبات ألعمومية وأÿاصضة ،ويحظى بذلك
بحصضة أأ’سضد ‘ أŸقروئية وأ’هتمام من طرف ألقرأء.

أاسضتاذ التاريخ ا◊ديث صضالح قليل لـ«الشضعب»:

نهاية األلفية الثانية أاسّسسست Ÿرجعية كتابة تاريخ الثورة وبداية الثالثة شسهدت طبع اÓŸيÚ
أأ’لفية.
وم -ن خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات أل -ط -ب -ع وأل -ت -وزي -ع أŸت -ت-ال-ي-ة
أŸذك -ورة ،أأصض -ب -حت أŸت -اح-ف أل-وط-ن-ي-ة وأŸك-ت-ب-ات
ألعمومية وأ÷امعات وفÒة جدأ بالكتاب ألتاريخي،
مثل كتاب جزأئر أأ’مة وأÛتمع Ÿصضطفى أأ’شضرف،
أ÷زأئ -ر أأث -ن -اء أل -فÎة أل -ع -ث -م-ان-ي-ة Ùف-وظ ق-دأشش،
وترجمة كتاب تاريخ أ÷زأئر أŸعاصضر إأ ¤ألعربية
للكاتب شضارل روبار أجÒون.
وخلصش بذلك ﬁدثنا ‘ هذأ أإ’طار بالقول« ،إأن
ألدولة أ÷زأئرية بذلت ›هودأت جبارة ‘ عملية
إأصضدأر ألكتاب ألتاريخي من طبع نشضر وتوزيع ،وعملت
ضضمن هذأ ألسضياق على جعل  76باŸائة من موأضضيع
أل-ك-ت-اب أل-ت-اري-خ-ي أŸدرسض-ي ت-ت-ن-اول أل-تاريخ ألوطني
خ -دم -ة وت -ع -زي -زأ Ÿك-ان-ة ه-ذأ أل-ك-ت-اب أل-ت-اري-خ-ي ‘
Óجيال».
أŸنظومة ألÎبوية لتلقينه ل أ

عاصضمة ألثقافة ألعربية وسضنة أ÷زأئر بفرنسضا وزأرة
أÛاه -دي -ن أل -ت -ي أأولت ع-ن-اي-ة ب-ال-غ-ة وأه-ت-م-ام ك-بÒ
ب-ال-ك-ت-اب أل-ت-اري-خ-ي ب-ط-ب-ع أÓŸي Úم-ن-ه خÓل بدأية

ضسرورة التحسسيسس بأاهمية التاريخ ‘ بناء الهوية
والتماسسك الجتماعي للرفع من مقروئيته لدى الشسباب

’سض-ت-اذ
وع -ن م -ق -روئ -ي -ة أل -ك -ت-اب أل-ت-اري-خ-ي ق-ال أ أ
ق-ل-ي-ل»إأذأ م-ا أسض-ت-ث-ن-ي-ن-ا ط-ل-ب-ة أل-ت-خ ّصض-صش ،ف-ه-ن-اك

ع -زوف ك -ب Òع -ن ق-رأءة أل-ك-ت-اب أل-ت-اري-خ-ي بشض-ك-ل
خاصش وألكتاب بشضكل عام ،لعدة أأسضباب منها ،حلول
فضض -اء أ’نÎنت م -ك-ان أل-ك-ت-اب ‘ م-ن-ظ-ور أل-ق-ارئ
وخاصضية طبيعة ألكتابة ألتاريخية ‘ حّد ذأتها ألتي
ت -ف -ت -ق -ر ل -ع -نصض-ر أل-تشض-وي-ق ك-ون-ه-ا م-وج-ه-ة أأسض-اسض-ا
Óك -ادÁي Úوك -ذأ غ -ي -اب أل -وع-ي أل-ت-اري-خ-ي ل-دى
ل -أ
ألعامة لتصضورهم أÿاطئ بأان ’ فائدة من قرأءة
أŸاضضي» .ل-ل-رف-ع م-ن م-ق-روئ-ي-ة أل-كتاب ألتاريخي
وخلق ميول لدى ألقرأء ’سضيما فئة ألشضباب ’ ،بد
حسضب نفسش أŸصضدر من تبسضيط ألكتابة ألتاريخية
وج-ع-ل-ه-ا م-ت-وأف-ق-ة م-ع أل-ع-م-ر أل-عقلي للشضباب أأو’،
وك -ذلك ت -ن -اول أل -قضض -اي -ا أل -ت -اري -خ-ي-ة م-ن م-ن-ظ-ور
أ◊اضضر لدفع ألقارئ ’سضتشضرأف أŸسضتقبل.
ه -ذأ م -ع ضض -رورة ت -نشض -ي -ط أ÷م-ع-ي-ات أل-ت-اري-خ-ي-ة
وأل-ن-وأدي أل-ث-ق-اف-ي-ة وŒن-ي-ده-ا ل-ل-ت-حسضيسش بأاهمية
ألتاريخ ‘ بناء ألهوية ألوطنية وخلق ألتماسضك بÚ
أأفرأد أÛتمع ألوأحد وإأبرأز أŸصض ÒأŸشضÎك
مثلما يقول نابليون «ألعيشش ‘ جغرأفيا وأحدة تضضع
لنا تاريخ وأحدأ ومنها نسضتشضرف مسضتقبلنا».

‘ أاول
إاصضدار له
يؤؤرخ Ÿرحلة
مهمة من
رجا’ت اŸـالغ

خÓدي يصسدر كتابا
ويكشسف حقائق ظلت
حبيسسـ ـة ا÷دران
صض -در ل -ل -م -ج -اه -د خ Ó-دي ﬁم -د ،أأح -د أأعضض -اء
م- -دي -ري -ة أل -ت -وث -ي -ق وأأ’رشض -ي -ف ب -وزأرة أل -تسض -ل -ي -ح
وأ’تصض -ا’ت أل-ع-ام-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة أ÷زأئ-ري-ة
أŸوؤق- -ت- -ة ،ك- -ت- -اب أخ -ت -ار ل -ه
عنوأن « بوصضوف إأ ¤كندي»
ألصض - -ادر ع - -ن دأر أل - -قصض- -ب- -ة
ب- -ا÷زأئ- -ر– ،دث ف -ي -ه ع -ن
Œرب -ت -ه خ Ó-ل فÎة أل -ك-ف-اح
وم -ا ب -ع -د أ’سض -ت-قÓ-ل ،ح-يث
خصضصش جانبا مهما للقضضية
ألصضحرأوية ‘ أأحد أÙاور
من ألكتاب.
ذك - - -ر ك- - -اتب أŸق- - -دم- - -ة أأن
ألطالب أ÷امعي ‘ أ÷امعة
أل- -ف- -رنسض- -ي -ة خ Ó-دي ﬁم -د
أل - -ت - -ح - -ق بصض - -ف - -وف ج- -يشش
أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي سضنة 1956
ك-مسض-اع-د ل-ل-ق-ائ-د أل-عسض-ك-ري
هوأري بومدين خÓل زيارته
أل-ت-ف-ق-دي-ة ل-لمناطق ألدأخلية
للو’ية أÿامسضة من تاريخ  1جانفي إأ ¤نهاية أأوت
 .1957يتحدث كاتب أŸقدمة أأن خÓدي أسضتطاع
كسضب ثقة أأحد ألصضحفي Úوهو كاتب أ’فتتاحية
بجريدة « نيو يورك تاÁز» ويدعى جو كارفت
ألذي زأر أŸنطقة بعد ألدعوة ألتي وجهها إأليه
رئيسش أ◊كومة ألفرنسضية « قي مو‹» وخÓل مكوثه
Ÿدة شضهر رفقة أ’سضتعمار ألفرنسضي– ” ،ويله
عن مهمته ألتي جاء من أأجلها وأسضتطاع ألبقاء رفقة
أÛاه -دي -ن وم -ت-ن-ق Ó-م-ن م-ن-ط-ق-ة إأ ¤أأخ-رى ،م-ا
سضاهم ‘ تنوير ألرأأي ألعاŸي خاصضة وقد تزأمن
أأ’م-ر م-ع أل-تصض-ري-ح أل-ت-اري-خ-ي ل-ل-رئ-يسش أأ’م-ري-ك-ي
«جون كندي» ‘  2جويلية  ،1957حيث –دث عن
أأحقية ألشضعب أ÷زأئري ‘ نيل أسضتقÓله ،أأ’مر
أل- -ذي أأح -دث أأزم -ة ب Úوأشض -ن -ط -ن وب -اريسش ،ك -انت
فا–ة Ÿغادرة ديقول «أ’تون».
ع-دة ح-ق-ائ-ق كشض-ف-ه-ا خÓ-دي ضض-م-ن ع-م-ل ع-ناصضر
«مالغ» من خÓل أأ’حدأث ألتي عاشضها وعايشضها
بنفسضه خÓل تلك ألفÎة ،وأأعماله ألتي قام بها بل
Óعمال
حاول حسضب ما ذكر ،إأبرأز أأ’همية ألبالغة ل أ
وأŸهام ألتي كان يؤوديها عناصضر «مالغ».
كتاب أÛاهد ورجل أıابرأت خÓدي أأضضاف
إأليه Œربة أأخرى دبلوماسضية وهي مرحلة مهمة من
تاريخ بناء ألدولة أ÷زأئرية أ◊ديثة ‘ تلك ألفÎة،
خاصضة وأأن وزأرة ألتسضليح وأ’تصضا’ت ألعامة ألتابعة
للحكومة تعت Èأÿلية أأ’ك Ìأأمنا لرجا’ت أ÷زأئر
أأثناء ألثورة وبعد أ’سضتقÓل.
ألكتاب ألذي صضدر أأول أأمسش سضيكون له شضأان كب‘ Ò
ت -ق -د ËأŸع -ل -وم -ة أل -ت -اري -خ -ي-ة وكشض-ف أل-ك-ث Òم-ن
أ◊قائق ألغائبة عن أŸشضهد أأ’كادÁي.
نؤر الدين لعراجي

اإلثنين  13نوفمبر  ٢017م
الموافق لـ  ٢4صصفر  1439هـ
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أاكد بأانه حّر ‘ تنقÓته

ا◊ريري يعلن عودته القريبة إا ¤لبنان لتثبيت ا’سستقالة
لم يبّدد الظهور الإعÓمي الأول لرئيسس مجلسس
الوزراء المسصتقيل سصعد الحريري ،الغموضس الذي
يكتنف اسصتقالته المفاجئة ،خاصصة واأن ظهوره
الإعÓمي اأمسس تم عبر التلفزيون التابع لتياره
السصياسصي ،ومع ذلك فقد حاول الرجل الإجابة
عن التسصاوؤلت التي يطرحها الشصارع اللبناني
ب -اإل -ح -اح م -ن -د اأسص -ب -وع ،ح -ول م -ا ي-ت-رّدد م-ن اأن-ه
م -ح -ت-ج-ز ،و م-ن اأن-ه اأج-ب-ر ع-ل-ى السص-ت-ق-ال-ة ول-م
يقدمها بمحضس اإرادته.
بعد اأسصبوع مّر طوي Óعلى اللبنانيين ،خرج رئيسس
الحكومة اللبنانية المسصتقيل سصعد الحريري عن
صصمته من منزله في الرياضس ،وقال «اأنا حر هنا
واإذا رغبت بالسصفر غدا سصاأسصافر» ،مضصيفا «اأنا
كتبت بيان السصتقالة بيدي واأردت اإحداث صصدمة
اإيجابية « ،وهذا في نفي صصريح للمعلومات التي
تشصكك بحرية تحركه في السصعودية ،واأضصاف اأنه
سص -ي -ع-ود اإل-ى ل-ب-ن-ان ق-ري-ب-ا ب-ع-د ات-خ-اذ اإج-راءات
تضص- -م- -ن اأم- -ن- -ه وسص Ó-م -ت -ه ،ل -ي -ن -ف -ذ الإج -راءات
الدسصتورية المتعلقة باسصتقالته.
وردا على سصوؤال عما اإذا كان سصيعود خÓل اأيام،
قال الحريري «اإن شصاء الله» ،موضصحا اأن عودته
تتطلب اتخاذ اإجراءات اأمنية ،مضصيفا اأن عودته
عن السصتقالة ترتبط -بالتاأكيد -بالناأي بالنفسس
عن كل اأزمات المنطقة.
وتابع اأنه اأراد من خÓل السصتقالة اإحداث ما
وصصفها بصصدمة اإيجابية لإظهار خطورة الوضصع،
مبديا حرصصه على مصصلحة جميع اللبنانيين.

اأسشباب السشتقالة

وفي ما يتعلق باأسصباب اسصتقالته ،اأشصار الحريري
اإلى سصلوك حزب الله ،قائ« Óاإن عليه األ يخرب
عÓقات لبنان مع الدول الأخرى» ،كما اأشصار اإلى
تدخÓت اإيران.
وتحدث في هذا الإطار عن خرق سصياسصة الناأي
بالنفسس التي تبناها لبنان ،وقال اإن واجبه يكمن
ف-ي ح-م-اي-ة ك-ل ال-م-ك-ون-ات والأط-ي-اف ال-ل-ب-نانية،
وشصدد على ضصرورة الحفاظ على التسصوية في
لبنان ،في اإشصارة اإلى التفاق الذي بموجبه تولى
الحريري رئاسصة الحكومة الحالية ،وتولى ميشصال
عون رئاسصة الجمهورية.
كما اأكد رئيسس الوزراء اللبناني المسصتقيل على
حماية لبنان واسصتقراره ،ومعلوم اأن العديد من
ال -ق -ن -وات ف -ي ل -ب -ن -ان ام -ت -ن-عت ع-ن بث م-ق-اب-ل-ة
ال -ح-ري-ري م-ن ال-ري-اضس وذلك ال-ت-زام-ا ب-م-ا ق-ال-ه
رئ -يسس ال-ج-م-ه-وري-ة م-يشص-ال ع-ون ب-اأن «م-ا صص-در
وسصيصصدر عن الحريري موضصع شصكّ والتباسس ول
يمكن الركون اإليه اأو اعتباره مواقف صصادرة بملء
اإرادة رئيسس الحكومة».
والمحطات التي قررت عدم بث المقابلة هي
ت -ل -ف -زي -ون ل -ب-ن-ان ال-رسص-م-ي اإضص-اف-ة اإل-ى ق-ن-وات:

الجديد ،والمنار ،واأو تي في ،واإل بي سصي.

ششارك باإسشتقبال اŸلك سشلمان
عائدا من اŸدينة اŸنورة
رغم ظهور رئيسس الحكومة اللبنانية سصعد الحريري،
مسصاء اأمسس ،في اسصتقبال خادم الحرمين الشصريفين
الملك سصلمان بن عبد العزيز ،بمطار الملك خالد في
الرياضس ،قادما من المدينة المنورة ،ورغم ورود اأخبار
عن اسصتقباله في بيته بالرياضس عصصرا ك Óمن السصفير
ال -ت -رك -ي ف -ي السص -ع -ودي -ة ي -ونسس دي -م -ي -ري -ر والسص -ف-ي-ر
البريطاني سصايمون كولينز ،فاإن لغز اسصتقالته وبقائه
في المملكة السصعودية مازال يثير موجة من التسصاوؤلت
والإشصاعات ،والدعوات لعودته اإلى لبنان.
وفي السصياق ،اأجرى وزير الخارجية اللبناني جبران
باسصيل سصلسصلة اتصصالت بوزراء خارجية عدد من الدول
ومسصوؤولين اأمميين لتوضصيح الأسصباب التي اأدت اإلى
اع -ت -ب -ار اسص -ت -ق -ال -ة رئ-يسس ال-ح-ك-وم-ة ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة سص-ع-د
الحريري غير مقبولة ،مطالبا بتاأمين عودته سصريعا
اإلى بلده.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان اإن باسصيل طالب
اأيضص -ا ب -ت -وف -ي -ر ال -ظ -روف السص -ي -اسص -ي -ة وال -دسص -ت -وري -ة
والشصخصصية التي تسصمح للحريري باتخاذ القرار الذي
يراه مناسصبا ،كما طالب باحترام المعاهدات الدولية
ال -ت -ي ت -م -ن -ح ال -حصص -ان -ة ال -م -ط -ل-ق-ة ل-مسص-وؤول-ي ال-دول
السصياديين.
من جهة اأخرى ،دعا الرئيسس اللبناني ميشصال عون،
السصبت ،السصعودية ،اإلى «توضصيح الأسصباب» التي تحول
دون ع -ودة ال -ح -ري -ري اإل-ى ل-ب-ن-ان ،م-ع-ت-ب-را اأن-ه ب-ح-ك-م
المحتجز».واأكد عون في بيان اأن «الغموضس المسصتمر
منذ اأسصبوع الذي يكتنف وضصع رئيسس مجلسس الوزراء
سصعد الحريري يجعل كل ما صصدر ويمكن اأن يصصدر
عنه من مواقف اأو خطوات اأو ما ينسصب اإليه؛ ل يعكسس
الحقيقة».

كتلــة اŸسشتقبـــل ل تريــــد
التششويشش

كما اأبلغ الرئيسس اللبناني المجموعة الدولية لدعم
ل -ب -ن -ان اأن -ه ي -ع -ت -ب -ر ال -ح-ري-ري ب-ح-ك-م ال-م-حَ-ت-ج-ز ف-ي
السصعودية .وقالت مصصادر رئاسصية اإن عون اأكد لسصفراء

المجموعة الدولية اأن الحريري تنطبق عليه اتفاقية
فيينا التي ترعى العÓقات الدبلوماسصية بين الدول
وتوفر الحصصانة للروؤسصاء.
وشصكلت السصتقالة التي اأعلنها الحريري في الرابع من
ن -وف -م -ب -ر ال -ج -اري م -ن ال-ري-اضس م-ف-اج-اأة م-دّوي-ة ف-ي
الأوسص- -اط السص- -ي -اسص -ي -ة ب -ل -ب -ن -ان ،واأث -ارت م -وج -ة م -ن
الإشص -اع -ات ع -ن وج-وده ره-ن «الإق-ام-ة ال-ج-ب-ري-ة» ف-ي
الرياضس.
وحذر البيت الأبيضس السصبت ما وصصفها بالمليشصيات
وال-ق-وى ال-خ-ارج-ي-ة م-ن ت-ه-دي-د اسص-ت-ق-رار ل-ب-نان ،واأكد
ضصرورة عودة الحريري .وقالت المتحدثة باسصم البيت
الأبيضس سصارة سصاندرز اإن على جميع الدول والأطراف
اح-ت-رام سص-ي-ادة ل-ب-ن-ان واسص-ت-قÓ-ل-ه والإط-ار الدسصتوري
فيه.
ف -ي غضص -ون ذلك ،ع -ق -دت ك-ت-ل-ة ال-مسص-ت-ق-ب-ل ال-ن-ي-اب-ي-ة
اج -ت -م -اع -ا ب -رئ -اسص -ة رئ -يسس ال -ح -ك -وم-ة السص-اب-ق ف-وؤاد
السص -ن -ي -ورة ،اأع -ل -نت ف -ي خ -ت -ام-ه اإدان-ة م-ا ق-الت اإن-ه-ا
حمÓت تسصتهدف السصعودية.
واأك -دت ال-ك-ت-ل-ة رفضص-ه-ا ال-ت-دخ-ل الإي-ران-ي ف-ي شص-وؤون
ال -ب -ل-دان ال-ع-رب-ي-ة ،م-ج-ددة وق-وف-ه-ا وراء ق-ي-ادة سص-ع-د
الحريري ،مشصيرة اإلى اأنها تنتظر بفارغ الصصبر عودته
اإل -ى ل -ب -ن -ان ل -ت -حّ-م-ل مسص-وؤول-ي-ات-ه ال-وط-ن-ي-ة ف-ي ق-ي-ادة
المرحلة وحماية لبنان من المخاطر الداهمة ،حسصب
البيان.

الركــــضش كــــي يعــــود الرئيــــسش
شصهد لبنان ،اأمسس الأحد ،ماراثون بيروت ،الذي يحمل
شصعار «عودة رئيسس مجلسس الوزراء سصعد الحريري اإلى
ل-ب-ن-ان» ل-ت-اأك-ي-د ال-تضص-ام-ن م-ع-ه وجÓ-ء ال-غ-م-وضس حول
وجوده خارج لبنان.
وف- -ي ه- -ذا الإط- -ار ،ط- -الب عضص- -و ت- -ك -ت -ل «ال -ت -غ -ي -ي -ر
والإصصÓح» سصيمون ابي رميا بفك الحصصار المفروضس
على الحريري وعودته اإلى لبنان ،معتبرا اأن ظروف
السصتقالة وتواجده الدائم في السصعودية ،يوؤكد حصصول
عملية احتجاز له.
واعتبر في حديث تلفزيوني على هامشس مشصاركته في
الماراثون ،اأن هذا الحدث «دليل على اأن لبنان مهما
حدث لديه اإرادة بالحياة ،وهو رسصالة لمن يعتقل رئيسس
حكومتنا ،باأننا موجودون وراأسصنا مرفوع ول اأحد يمسس
بكرامتنا».

باششر مناورات واسشعة على حدود غزة

ا’حتÓل ا’سسرائيلي يأامر مئات الفلسسطينيÚ
بإاخÓء منازلهم بالضسفة
ب -دأا ج -يشش الح-تÓ-ل م-ن-اورات عسش-ك-ري-ة
واسشعة على حدود قطاع غزة ،وذلك بعد يوم
لح-تÓ-ل
م -ن ت -ه -دي -دات أاط -ل-ق-ت-ه-ا ح-ك-وم-ة ا إ
لسشرائيلي بالتعامل مع أاي رد ◊ركة ا÷هاد
ا إ
لسشÓ- -م- -ي ع- -ل- -ى قصش- -ف إاسش- -رائ- -ي -ل -ي سش -اب -ق
ا إ
اسشتهدف مقاوم.Ú
ونقلت وسصائل إاعÓم إاسصرائيلية عن متحدث باسصم
الجيشس اإلسصرائيلي قوله إان هذه التدريبات تأاتي في
إاطار تجهيز مسصبق لها للوقوف على اسصتعدادات
قواتها ألي حالة تأاهب.
يأاتي ذلك بعد يوم من تهديد حكومة الحتÓل برد
«قوي وحازم» على حركة الجهاد إاذا ردت األخيرة
على قيام جيشس الحتÓل قبل نحو أاسصبوعين بتفجير
نفق على حدود قطاع غزة ،مما أادى إالى اسصتشصهاد

 1٢فلسصطينيا.
من ناحية ثانية ،أامر جيشس الحتÓل اإلسصرائيلي
مئات من الفلسصطينيين شصمالي غور األردن بالضصفة
الغربية بإاخÓء مسصاكنهم.
ونقلت صصحيفة هآارتسس أان هذه هي المرة األولى
ال -ت -ي ي -ت -م ف -ي-ه-ا اسص-ت-خ-دام ه-ذا ال-ن-وع م-ن األوام-ر
العسصكرية ضصد الفلسصطينيين تطالبهم فيها بإاخÓء
مسص -اك-ن-ه-م ب-ذري-ع-ة أان-ه-ا غ-ي-ر ق-ان-ون-ي-ة ،ح-يث وضص-ع
الجنود منشصورات األوامر على الطرقات المجاورة
لمسصاكن المواطنين ولم يسصلموها ألي منهم.
وبناء على األوامر فإان  300مواطن أامروا بإاخÓء
مسصاكنهم وممتلكاتهم خÓل مدة ل تتجاوز ثمانية
أاي -ام م -ن ت -اري -خ -ه ال -م -وق -ع ،وه-و األول م-ن الشص-ه-ر
الجاري.

ع ـ ـ ـ Èالعـ ـ ـ ـا⁄

األصصوات ،على خلفية امتناع قياسصي عن
التصصويت فاق .%50

سسلوفينيا تنتخب رئيسسها
^ ليوبليانا :صصوت السصلوفينيون ،أامسس
األحد ،لنتخاب رئيسصهم الذي يقتصصر دوره
ع-ل-ى الشص-ؤوون ال-ب-روت-وك-ول-ي-ة ،ويعد الرئيسس
المنتهية وليته المنتمي إالى وسصط اليسصار
بوروت باهور األوفر حظا في هذه الدورة
الثانية.
وك -ان ب -اه -ور ،رئ -يسس ال-وزراء الشص-ت-راك-ي-
الديمقراطي السصابق ،أاعرب عن أامله في
إاع -ادة ان -ت -خ -اب -ه ف -ي ال -دورة األول -ى ،ك -م-ا
أاشصارت إالى ذلك اسصتطÓعات الرأاي ،لكنه
لم يتمكن من الحصصول إال على  %47،10من

هجوم دموي ‘ بانغي

^ بانغي :ت-ع-رضس م-ق-ه-ى ف-ي ع-اصص-مة
ج -م -ه -وري -ة إاف -ري-ق-ي-ا ال-وسص-ط-ى ،ك-ان م-غ-ن
مشص -ه -ور ي -ح -ي-ي ف-ي-ه ح-ف-ل-ة مسص-اء السص-بت،
لهجوم من قبل مجهولين قاموا بإالقاء قنبلة
يدوية أاسصفر انفجارها عن سصقوط عشصرين
جريحا على األقل.
وق -ال ن -اط -ق ب -اسص -م ب -ع-ث-ة األم-م ال-م-ت-ح-دة
ل -لسص Ó-م ف -ي إاف -ري -ق -ي -ا ال -وسص -ط -ى اي-رف-ي-ه
فيرهوسصيل في اتصصال هاتفي من ليبرفيل
إان «شصخصصين على دراجة نارية أالقيا قنبلة
يدوية مسصاء السصبت في المقهى» الذي كان

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

ويسصمح األمر للمواطنين بالبقاء في المنطقة دون
مسصاكنهم ،حيث يربي المواطنون هناك نحو 4000
رأاسس من الغنم و ٢00من الجمال ونحو  ٦00بقرة.
وفي وقت سصابق قالت صصحيفة معاريف إان منظمة
ب-تسص-ي-ل-م اإلسص-رائ-ي-ل-ي-ة ل-ح-ق-وق اإلنسص-ان وجهت كتابا
شصديد اللهجة إالى رئيسس الحكومة بنيامين نتنياهو
حذرته فيه من ارتكاب جرائم حرب على خلفية
ت -وج -ه ح -ك -وم -ت -ه إلخ Ó-ء ال -ت -ج -م -ع -ات السص -ك -ان -ي-ة
ال -ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة م-ن ب-ل-دة سص-وسص-ي-ا وخ-ان األح-م-ر ف-ي
الضصفة الغربية ،وحذرت من أانه إاذا نفذ الجيشس هذا
اإلخÓء فإان نتنياهو يتحمل المسصؤوولية القانونية عن
ذلك.

المغني اوزاغين يقيم فيه حفلة.

ترامب ‘ الفلبÚ
^ ماني :Óوصصل الرئيسس األمريكي دونالد
ترامب ،إالى العاصصمة الفلبينية ماني ،Óأامسس
األحد ،لحضصور اجتماع سصنوي لزعماء دول
شصرق وجنوب شصرق آاسصيا.
ووصصل ترامب قادما من فيتنام التي حضصر
فيها قمة منتدى التعاون القتصصادي لدول
آاسصيا والمحيط الهادي (أابك) .وخÓل تلك
القمة أادلى ترامب بتصصريحات قوية بشصأان
ال- -ت- -ج -ارة وال -ت -ق -ى م -ع ال -رئ -يسس ال -روسص -ي
فÓديمير بوتين لفترة وجيزة.

العدد

174٨9

أاكد أانه لحاجة للوسشاطة مع الكراد

15

العراق خسسر  100مليار دو’ر ‘ حربه على «داعشش» اإ’رهابي
ق ّ- -د ر ر ئ - -ي س س ا ل - -و ز ر ا ء ا ل - -ع - -راق - -ي ح - -ي - -د ر
ا ل ع ب ا دي ،ب اأ ك ثر من مئة م ل يار د ول ر  ،ك ل ف ة
الخسصائر القتصصادية خÓل ثÓث سصنوات
م -ن س ص -ي -ط -ر ة ت -ن -ظ -ي -م «دا ع ش س » الإره -ا ب -ي
على مسصاحات شصاسصعة في العراق.
و اأ ك د ا ل ع ب ا دي ف ي ز ي ا ر ة اإلى م د ي ن ة ك ر ب  Óء
جنو ب بغد ا د اأ ن « ا ل تقيي م الآن تضص ا ع ف
اإ ل ى اأ ك ثر من مئة م ل ي ا ر د ول ر  ،التي هي
ف -ق -ط ك -ل -ف -ة ا ل -ت -دم -ي -ر ا ل ق -تص ص -ا د ي وال ب ن ى
ا ل -ت -ح -ت -ي -ة ا ل -ت -ي س ص -ب -ب -ه -ا اح -ت  Ó-ل « د ا ع ش س »
الدموي للمدن العراقية».
و ت -م -ك -نت ا ل -ق -و ا ت ا ل -ح -ك -وم -ي -ة م -د ع -وم -ة
ب -فصص -ا ئ -ل ا ل -ح ش ص -د ا ل ش ص-ع -ب -ي م -ن اس ص -ت -ع -ا د ة
اأ ك ثر من  9 7ف ي ا ل مئة م ن تلك الأراض ص ي.
و بد اأ ت ا ل قو ا ت ا ل عر ا ق ي ة الس ص ب ت هجوما
ع ل ى اآ خ ر ج يب ل Óإ ر ه ا ب يي ن ف ي الص ص حراء
الغربية للبÓد على الحدود مع سصوريا،
ح - -ي ث ي - -ت -ع -ر ض س د ا ع ش س الإره -ا ب -ي اأيضص -ا
لهجوم من القوات السصورية.

واأ ع -ل -ن ت ق -ي -ا د ة ال -ع -م -ل -ي -ات ا ل -مشص -ت-رك-ة
ال -ع -راق -ي -ة ف -ي ب -ي -ان اأ ن ا ل-ق-وات ا ل-ع-ر ا ق -ي-ة
م -د ع -وم -ة ب -ف ص ص -ا ئ -ل ا ل -حشص-د ا ل-عشص-ائ-ري
ب -د اأت « ع -م -ل -ي -ة واسص -ع -ة ل-ت-ح-ري-ر ن-اح-ي-ة
الرمانة وقضصاء راوة».
لكن الع ب ا د ي اأوض ص ح اأ ن ا ل ع م لية ا ل ت ي ت ق و م
ب -ه -ا ال -ق -وا ت الأم -ن-ي-ة ح-ال-ي-ا « ل-يسصت ف-ي
مناطق يسصيطر عليها داعشس بالضصرورة،
بل هي مناطق صصحراوية كبيرة ومفتوحة
وتحتا ج اإلى ت ط ه ير» .
و ب ش ص -اأن الأ ز م -ة ب -ي -ن ب -غ -داد واأرب -ي-ل ق -ال
ال -ع -ب -ا د ي « ل ن -ح -ت -اج ل-و سص-اط-ة م-ع شص-ع-ب-ن-ا
ال -ك -رد ي وم -ق -ات -ل -و ا ل-ب-يشص-م-رك-ة ي-ت-م-ت-ع-ون
ب -ال -وط -ن -ي -ة و ن -اأس ص -ف ل ت-ه-ام م-ن ل-م ي-ق-ات -ل
منهم الجيشس العراقي بالخيانة».
وتصصاعد التوتر بين الحكومة التحادية
واإق ل ي م الش ص مال ف ي اأعقاب اإ ج را ء ا لأخير
اسصتفتاء النفصصال في سصبتمبر الماضصي
وال ذ ي توؤ ك د ب غ د اد عدم دسصتور ي ت ه .

زلزال بقوة  7,3درجات يضسرب مناطق واسسعة ‘ العراق
أاعلنت هيئة المسصح الجيولوجي األميركية
أان زلزال بقوة  7.3درجات ضصرب العراق،
أامسس ،على مسصافة  103كيلومترات جنوب
شصرق مدينة السصليمانية.
وقالت في البداية إان قوة الزلزال بلغت
 7.٢درج -ات ،ل -ك -ن -ه -ا ع -دل-ت-ه-ا إال-ى 7.3

درجات ،ونقلت الأنباء أان الزلزال ضصرب
م -ن -اط -ق واسص -ع -ة ف -ي ال-ع-راق ،ب-م-ا ف-ي-ه-ا
العاصصمة بغداد.
كذلك ،أافاد التلفزيون العراقي أان الزلزال
شصعرت به أايضصا مدن إايرانية ،مشصيرا إالى
تضصرر  ٨قرى عراقية ،وانقطاع التيار

لفراج عن القادة النفصشاليÚ
غداة تظاهرة حاششدة للمطالبة با إ

راخوي يؤوكد اسستعادة كاتالونيا بالوسسائل الدÁقراطية

أاع -ل -ن ،أامسس ،رئ -يسس ال-ح-ك-وم-ة
اإلسص-ب-ان-ي-ة م-اري-ان-و راخوي ،من
ب -رشص -ل -ون -ة ال -ت -ي زاره -ا ل -ل -م-رة
األولى منذ أان وضصعت كاتالونيا
تحت وصصاية مدريد ،أانه يريد
«اسص -ت -ع -ادة» اإلق -ل-ي-م ب-ال-وسص-ائ-ل
«ال -دي -م -ق -راط-ي-ة» ،ودع-ا م-ئ-ات
الشص -رك -ات ال -ت-ي ن-ق-لت م-ق-اره-ا
منها بسصبب الشصكوك المحيطة
ب-مسص-أال-ة اسص-ت-قÓ-ل اإلق-ل-يم ،إالى
عدم التخلي عن المنطقة.
زيارة راخوي الذي تولى السصلطة
ف - -ي  ٢011وال -ت -ي ج -اءت ب-ع-د
أاسص -ب -وع -ي -ن ون -ي-ف ع-ل-ى ت-ع-ل-ي-ق
الحكم الذاتي باإلقليم ،شصهدت
ت -ق-دي-م-ه رسص-م-ي-ا م-رشص-ح ح-زب-ه
لن- -ت -خ -اب -ات ك -ات -ال -ون -ي -ا ال -ت -ي
سصتجري في  ٢1ديسصمبر القادم،
وال-ت-ي سص-ت-ن-ت-خب ق-ي-ادة ج-دي-دة
Óقليم خلفا لحكومة كارليسس
ل إ
ب-وتشص-ي-م-ون الن-فصص-ال-ية التي تم
حلها مع البرلمان ،بهدف إاعادة
«النظام الدسصتوري» إاثر إاصصدار
المحكمة حكما يبطل اسصتفتاء
اسصتقÓل كاتالونيا.
وهو يأامل في كسصب أاصصوات في
معسصكر الناخبين الذين يرغبون
في البقاء في إاسصبانيا لكن درجة

التعبئة في صصفوفهم أاضصعف.
ول -م ي -حصص -ل ح -زب -ه سص-وى ع-ل-ى
 %٨,5م- - - - -ن األصص- - - - -وات ف- - - - -ي
انتخابات كاتالونيا األخيرة التي
ن-افسص-ه ف-ي-ه-ا بشص-ك-ل ك-ب-ير حزب
«ال- -م- -واط -ن -ة» (سص -ي -ودادان -وسس)
ال- -ل -ي -ب -رال -ي ال -ف -ت -ي ث -ان -ي ق -وة
سص -ي -اسص -ي -ة ف -ي ال-م-ن-ط-ق-ة م-ع-اد
لÓنفصصال.
كما جاءت زيارة راخوي غداة
ت-ظ-اه-رة ح-اشص-دة ف-ي ب-رشص-ل-ونة
طالبت باإلفراج عن نحو عشصرة
من القادة النفصصاليين يشصكلون
ال-ن-واة الصص-ل-ب-ة ل-ل-حركة وسصجنوا
ف -ي إاط -ار ت -ح -ق-ي-ق-ات ب-ت-ه-م-ت-ي

«التمرد» و»العصصيان».
وكانت المنظمتان النفصصاليتان
ال -ل -ت -ان ت -ت -م -ت-ع-ان ب-ن-ف-وذ ك-ب-ي-ر
ون-ظ-م-ت-ا ال-ت-ظ-اه-رة  -ال-ج-معية
ال-وط-ن-ي-ة ال-كاتالونية و»اومنيوم»
الثقافية  ،-أاثبتتا أانهما ما زالتا
تملكان القدرة على القيام بتعبئة
كبيرة.
وهتف المشصاركون في التظاهرة
ال -ت -ي ضص -مت ح -وال -ي  750أالف
شصخصس حسصب الشصرطة البلدية،
«ال-ح-ري-ة ل-لسص-ج-ن-اء السصياسصيين»
و»ن- -ح- -ن ج- -م- -ه -وري -ة» و»ق -وات
الحتÓل إالى الخارج!».

›مع جيبلي
فرع
SUD LAIT - IGLI EPE / SPA
برأاسصمال قدره 71٦70000 . 00دج
تعلن مؤوسشسشة ملبنة
SUD LAIT - IGLI
عن مناقصصة وطنية من أاجل اقتناء جرار وخلية تÈيد .يجب
على اŸؤوسصسصات اŸهتمة سصحب دف Îالشصروط لدى العنوان
التا‹:
ملبنة  SUD LAITبإايغلي بشصار أاو Ãركز التوزيع ب / 0٢
 ٨٨حي بحر نيجر بشصار مقابل دفع 5000 . 00دج الذي Áثل

ANEP 216945

الششعب ٢٠١٧/١١/١٣

تعزية

لسش-ى وال-ح-زن ت-ل-قت السش-ي-دة ال-رئ-يسش-ة ال-م-دي-رة ال-ع-ام-ة
ب -ب-ال-غ ا أ
لجريدة «الششعب» أامينة دباشش نبأا وفاة الحاجة
عابي الزهرة
وعلى إاثر هذا المصشاب الجلل تتقدم بخالصش تعازيها القلبية إالى
ك -ل أاف -راد ع -ائ -ل -ت -ي ع -اب-ي ،وف-رح-ات-ي ب-ال-ع-اصش-م-ة وب-ب-ري-ك-ة إاث-ر
المصشاب الجلل الذي أاودى بحياة والدتهم المصشون.
سشائلة الله أان يغفر لها وأان يجعل قبرها روضشة من رياضش الجنة.
الششعب ٢٠١٧/١١/١٣

«إانا لله وإانا إاليه راجعون».

ذكرى

تمر اليوم  ١٩سشنة على إاسشتششهاد عبد المجيد
لره-اب-ي-ون
ل -خ -ل -ف ب -ج -ي -ج -ل ب -ع -د أان ب-اغ-ت-ه ا إ
لل-ي-م-ة
ب -رصش -اصش -ات غ -ادرة ب -ه -ذه ال-م-ن-اسش-ب-ة ا أ
ت -دع-و ع-ائ-ل-ت-ه م-ن ج-ي-ج-ل وال-ع-اصش-م-ة ك-ل م-ن
عرف الفقيد أان يدعو له بالمغفرة والرحمة،
وي-ن-زل السش-ك-ي-ن-ة ع-ل-ى ق-ل-وب أاسشرته وأاقربائه،
وأان ي- -ج- -ع -ل ق -ب -ره روضش -ة م -ن ري -اضش ال -ج -ن -ة
ويلهمهم الصشبر والسشلوان.
الششعب ٢٠١٧/١١/١٣

عن العائلة سشجية لخلف
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إاختصضاصضي ا÷هاز الهضضمي ‘
كلية الطب بجامعة نيويورك:

أّتباع ألنّسصاء لنظام غذأئي
منخفضض ألّدهون يقّلل من
سصرطان ألبنكرياسض

أاّكد أاسستاذ الجهاز الهضسمي في كلية الطب
ب -ج-ام-ع-ة ن-ي-وي-ورك ال-دك-ت-ور ل-ي ج-ي-او ،أاّن
الّنظام الغذائي قد يلعب دورا في خطر
اإلصسابة بسسرطان البنكرياسض لدى الرجال
وال- -نسس -اء ،غ -ي -ر أاّن -ه ل -م ت -ج -ر أاي ت -ج -ارب
سسريرية عّما إاذا كان تغيير النظام الغذائي
يمكن أان يعدل الخطر.
ف- -ي ذات السس -ي -اق ،ق -ام ال -ب -اح -ث -ون خ Ó-ل
ال -دراسس -ة ال -ج -دي -دة ب-ت-ح-ل-ي-ل ب-ي-ان-ات م-ن
مبادرة صسحة المرأاة ،وهو مشسروع بحثي
رئيسسي يرّكز على القضسايا الصسحية للنسساء
بعد سسن اليأاسض.
وأاظ -ه -ر ال-ت-ح-ل-ي-ل أاّن «ات-ب-اع ن-ظ-ام غ-ذائ-ي
منخفضض الدهون كان فّعال بشسكل خاصض
ف -ي ال -ح -د م -ن خ -ط -ر اإلصس -اب-ة بسس-رط-ان
البنكرياسض لدى النسساء الÓئي يعانين من
زيادة الوزن والسسمنة بعد انقطاع الطمث».
وكشسفت دراسسة طبية حديثة ،أانّ اتباع نظام
غ -ذائ -ي م -ن -خ-فضض ال-ده-ون ق-د ي-ق-ل-ل م-ن
م -خ -اط -ر إاصس-اب-ة ال-نسس-اء ال-م-ت-ق-دم-ات ف-ي
العمر بسسرطان البنكرياسض.
وأاجريت الدراسسة على ما يقرب من 46
أال -ف سس -ي -دة ت -ع -ان -ي م -ن زي -ادة ف -ي ال-وزن
وال -ب-دان-ة ،وت-راوحت أاع-م-اره-ن م-اب-ي-ن 50
و 79عاما ،عندما انضسممن للدراسسة بين
عامي  1993و.1998
وقد تمّ تصسنيفهن إالى فريقين ،األول تناول
طعام أاقل في نسسبة الدهون ويحتوى على
مزيد من الخضسراوات والفواكه والحبوب
الكاملة ،فيما تناولت أافراد الفريق الثاني
نظاما غذائيا عاديا.
وبعد مرور  15عاما ،أاصسيبت نحو  92سسيدة
بسسرطان البنكرياسض في المجموعة التي
اّتبع أافرادها نظاما غذائيا قليل الدهون
في مقابل  165حالة سسرطان بنكرياسض بين
ال- -نسس- -اء الÓّ- -ت -ي ت -ن -اول -ن أاط -ع -م -ة غ -ن -ي -ة
بالدهون.
وأاوضسح الباحثون في جامعة نيويورك أاّن
هذا المعدل يصسل إالى  35حالة لكل 100
أالف بين النسساء ال ّ
Óتي اّتبعن نظاما غذائيا
معتدل في مقابل  41لكل  100أالف بين
النسساء ال ّ
Óتي أافرطن في تناول الدهون.

لقامة ‘ مناطق مرتفعة
أاطباء يحّذرون من ا إ

تلّوث ألهوأء يتسصّبب ‘ هشصاشصة ألعظام وأإلصصابة بالكسصور

لقامة ‘
صضون من ا إ
حّذر أاطبّاء ﬂت ّ
مناطق مرتفعة بها معدلت ثلوث هواء
ع- -ال- -ي- -ة وذات مسض- -ت- -وي- -ات ع- -ال- -ي- -ة م -ن
ا÷سض- -ي- -م- -ات ال ّسض- -ام- -ة اŸل ّ-وث -ة ل -ل -ه -واء،
ن ذلك ي- -ع ّ-رضض -ه -م إا ¤وه -ن
م- -ؤوّك- -دي- -ن أا ّ
لصضابة بكسضور.
العظام وا إ
اأوضس-ح ب-اح-ث-ون ب-ك-ل-ي-ة «م-ي-ل-م-ان» ل-لصس-ح-ة
العامة بجامعة «كولومبيا» الأمريكية ،اأن
هذه الدراسسة تعد الأولى من نوعها التي

توثق للدور السسلبي لمعدلت تلوث الهواء
ال-م-رت-ف-ع-ة ،ال-ت-ي ق-د ت-دف-ع ال-ك-ث-ي-ري-ن اإلى
دخ -ول ال -مسس -تشس -ف-ى م-ت-اأّث -ري-ن ب-اإصس-اب-ت-ه-م
بكسسور في العظام.
وتشسير الّنتائج التي توصّسلت اإليها الدراسسة،
ال - - -ت- - -ي اأج- - -ريت ع- - -ل- - -ى ح- - -الت دخ- - -لت
ال-مسس-تشس-ف-ى ،اإل-ى ان-تشس-ار هشس-اشس-ة العظام
بين  9 .2مÓيين من العاملين في شسمال
شسرق المحيط الأطلسسي بين عامي 2003

و ،2010واأنّ زيادة صسغيرة في تركيزات من
الجسسيمات السسامة الملوثة للهواء سستوؤدي
اإلى زيادة في كسسور العظام بين كبار السسن.
وتعد هشساشسة العظام السسبب الأكثر شسيوعا
لكسسر العظام ،لسسيما لدى كبار السسن ،وهو
ال -م -رضض ال -ذي تصس -ب -ح ف-ي-ه ال-ع-ظ-ام هّشس -ة
وضسعيفة ،كما يفقد الجسسم كتلة العظام
اأكثر مّما يمكن اإعادة بنائها.

بحسضب دراسضة طبية حديثة

ألفوأكه وأÿضصروأت تقلّل من خطر أإلصصابة بال ّسصكري صصنف 2

ن
كشضفت دراسضة طبية حديثة ،أا ّ
اّت -ب-اع ن-ظ-ام غ-ذائ-ي غ-ن-ي ب-ال-ف-واك-ه
واÿضض- -راوات Áك- -ن أان ي- -قّ- -ل- -ل م- -ن
لصض- -اب- -ة Ãرضض السض- -ك- -ري
خ - -ط - -ر ا إ
النوع الثا.Ê
وكان تناول الطعام الغني بالمواد المضسادة
Óكسس-دة ،ال-ف-واك-ه وال-خضس-روات والشس-اي
ل -أ
والمشسروبات السساخنة األخرى مرتبطا في
السسابق بانخفاضض خطر اإلصسابة ببعضض
أان- -واع السس- -رط- -ان وال- -ظ- -روف ال- -ق- -ل- -ب -ي -ة
الوعائية.
وق-د أاظ-ه-ر ف-ري-ق «إان-زي-رم» ال-ت-اب-ع ل-مركز
البحوث في علم األوبئة والصسحة السسكانية
في فرنسسا ،أاّن هذا النظام الغذائي مرتبط
بالمثل مع انخفاضض خطر اإلصسابة بمرضض
السسكر من النوع الثاني.
واشستبه الفريق بالفعل في وجود صسلة على
أاسس -اسض دراسس -ات سس -اب -ق -ة ت -ب-ي-ن أان ب-عضض
مضس - -ادات األكسس- -دة ك- -ال- -ف- -ي- -ت- -ام- -ي- -ن- -ات
ومضس -ادات األكسس -دة ك -ال -ل -ي -ك -وف -ي -ن-ات أاو
ال-فÓ-ف-ون-وي-دات ق-د ارت-ب-طت ب-ان-خ-فاضض
خ -ط -ر اإلصس -اب -ة ب -م-رضض السس-ك-ر الصس-ن-ف
الثاني.
ومع ذلك فإاّن هذه الدراسسات نظرت فقط
في العناصسر الغذائية المعزولة وليسض في

Óكسس-دة ال-ك-ل-ية للنظام
ال-ق-درة ال-مضس-ادة ل -أ
الغذائي ،وباسستخدام بيانات من مجموعة
تضسم نسساء فرنسسيات تراوحت أاعمارهن
بين  40و 65سسنة ،تم تتبع  64 223امرأاة
في الفترة من عام  1993إالى عام ،2008
وج -م -ي -ع-ه-ن ل-م ي-ع-ان-وا م-ن م-رضض السس-ك-ر
وأام -راضض ال -ق-لب واألوع-ي-ة ال-دم-وي-ة وقت
إادراجهن في الدراسسة.
وأاظهرت النتائج أان خطر اإلصسابة بمرضض

السس- -ك- -ر ي- -تضس- -اءل م- -ع زي -ادة اسس -ت -ه Ó-ك
مضس- -ادات األكسس -دة ،وأاّن -ه ي -م -ك -ن ل -زي -ادة
Óكسس-دة لهذا
ال-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-مضس-ادة ل -أ
ال -مسس -ت -وى أان ي -ت -ح ّ-ق -ق م -ن خÓ-ل ت-ن-اول
األطعمة الغنية باألكسسدة مثل الشسوكولطة
ال-داك-ن-ة والشس-اي وال-ج-وز وال-خ-وخ وال-توت
والفراولة أاو البندق على سسبيل المثال ل
الحصسر.

أضصطرأبات ألّنوم قد تؤوّدي إأ ¤أإلصصابة بالزهاÁر
أاّكدت دراسسة طبية أاّن اضسطراب النوم وانقطاع النفسض
اإلنسسدادي أاثناء النوم بين كبار السسن يمكن أان يؤودي إالى
خطر اإلصسابة بمرضض الزهايمر.
يشسير البحث إالى أاّن تراكم طبقات «الببتيدات» المرتبطة
بمرضض الزهايمر تزداد نسسبتها مع مرور الوقت ،في حال
معاناة كبار السسن من انقطاع التنفسض اإلنسسدادي المؤوقت
أاثناء النوم ،لذلك يصسبح هؤولء المرضسى األكثر عرضسة
Óصسابة بالزهايمر.
ل إ
خصض انقطاع التنفسض اإلنسسدادى أاثناء النوم ،بتوقف
ويشس ّ
التنفسض لثوان معدودة بصسورة متكررة ،ما يعرضض حياة
المريضض للكثير من المخاطر الصسحية.
وقال البروفيسسور»ريكادو أاوسسوريو» ،أاسستاذ مسساعد الطب
النفسسي في كلية الطب جامعة نيويورك في هذا الصسدد:
«اقترحت الدراسسة أان اضسطرابات النوم قد تسسهم في
رواسسب األميلويد وتسسرع التدهور المعرفي لدى أاولئك
المعرضسين لخطر اإلصسابة بالزهايمر».

وق- -د أاج- -ريت ال- -دراسس- -ة ع- -ل -ى  208مشس -ارك ،ت -راوحت
أاعمارهم ما بين  90 - 55عاما ،ووجد أانّ أاكثر من نصسف
المشساركين كانوا يعانون من انقطاع التنفسض اإلنسسدادى
أاثناء النوم ،بما في ذلك  36 .5بالمائة خفيفة الحدة ،و.8
 16بالمائة تراوحت ما بين معتدلة إالى شسديدة الحدة.
وأاشسارت الّنتائج إالى أاّن األشسخاصض الذين عانوا من انقطاع
التنفسض اإلنسسدادي لمؤوقت أاثناء النوم ارتفع بينهم تراكم
طبقة األميلويد بين خÓيا المخ.
وأاوضسح الدكتور أاوسسوريو أان «النتائج المسستخلصسة من هذه
الدراسسة تشسير إالى ارتباط انقطاع التنفسض اإلنسسدادي
المؤوقت أاثناء النوم ،والتدهور المعرفي ومرضض الزهايم،
وإاذا كان هذا هو الحال ،فإان الفائدة المحتملة لتطوير
أادوات فحصض أافضسل لتشسخيصض انقطاع التنفسض في كبار
السسن.
Óشسارة ،فإان أاكثر من  5مÓيين شسخصسا من كبار السسن في
ل إ
الوليات المتحدة يعانون من مرضض الخرف والزهايمر،

ح -يث ي -رت -ف -ع ب -ي -ن ك -ب -ار السس-ن ح-الت ان-ق-ط-اع ال-ت-ن-فسض
اإلنسسدادي المؤوقت أاثناء النوم بنسسب تتراوح ما بين  30إالى
 80بالمائة.

العدد
17489

ألفوأئد ألصصحية للرّمان

^ الحفاظ على صسحة القلب والشّسرايين ،وذلك ألّنه
يعّدل نسسبة الكولسسترول في الدم.
^ يحتوي الّرمان على إانزيمات تسساعد في محاربة
هشساشسة العظام والغضساريف.
^ يتوّفر على نسسبة كبيرة من مضسادات األكسسدة التي

تسساهم في التخلصض من الخÓيا ال ّسسرطانية.
^ عامل مهم في تعديل نسسبة السسكر في الدم.
^ تسس -اه -م ف -اك -ه -ة ال ّ-رم-ان ف-ي ت-خ-ف-يضض درج-ة ح-رارة
الجسسم ،حيث يسستخدم كثيرا في عÓج الحالت الحادة
للحمى.
^ يقضسي على ديدان األمعاء خاصسة عند األطفال.
^ القضساء على الحصسى التي تتواجد عادة بالكلى ،فأاكل
ال -رم -ان بشس -ك -ل مسس -ت -م -ر يسس-اع-د ع-ل-ى ت-فّ-ت-ت ال-حصس-ى
والتخلصض منه بشسكل صسحي وسسليم.
^ يسساهم في عÓج داء األنيميا أاو ما يسسمى بفقر الدم.
^ مفيد جدا في عÓج مرضض البواسسير الذي بات يقلق
الكثيرين بسسبب أاعراضسه المزعجة.
^ يسساعد كثيرا في تسسهيل عملية الولدة ،إاذ يلعب دورا
ك -ب -ي -را ف -ي تسس -ه -ي -ل ان -ق -ب-اضض عضسÓ-ت ال-رح-م وعÓ-ج
اإلسسهال الحاد.

أطعمة تسصاعد على زيادة نسصبة ذكاء ألطفل
^ الّرضضاعة ال ّ
لطعمة الداعمة
طبيعية :من أاهم ا أ
لح -م -اضض
لم ع -ل -ى ا أ
ل- -ل -ذك -اء لح -ت -واء ح -ل -يب ا أ
لمينية الضضرورية لنمو الدماغ.
ا أ
^ السضمك :يسضتحسضن اسضتهÓكه في السضنة الثانية
م -ن ال -ع -م -ر ،ح -يث ي -ن-م-و دم-اغ ال-ط-ف-ل ،ف-السض-مك
يحتوي على مادة «دي.ان.اأي» التي تسضاعد على
لداء الفكري.
التركيز وزيادة ا أ
لح-م-اضض
^ ال -ب -روت -ي -ن -ات بشض -ك -ل ع -ام غ -ن-ي-ة ب-ا أ
لم -ي -ن -ي -ة وال -زنك وال -ح -دي -د ،ال -ذي ي -زي -د م -ن
ا أ
ال -ذك -اء ون -م-و ال-دم-اغ ،وال-ب-روت-ي-ن-ات ت-ت-وف-ر ف-ي
له -م -ي -ة ل -يسض
ال- -ل- -ح- -وم وال -ب -يضض وال -ح -ل -يب ،وا أ
بالكمية بقدر من تكرار تناولها بشضكل مسضتمر.
لنها
لفطار بشضكل دائم؛ نظرا أ
^ تناول وجبة ا إ
تعد أاهم وجبة لكي يحافظ الطفل على تركيزه،
لداء ال-ف-ك-ري
ك -م -ا أان -ه -ا ت-زي-د ال-ط-اق-ة وت-حسض-ن ا أ
بالمدرسضة وتزيد من ذكاءه.
لغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن،
^ تناول ا أ
للياف لحتوائها على حمضض الفوليك.
وتناول ا أ
^ شضرب الحليب كونه غني بالكالسضيوم وفيتامين
«د» .الذي يقّوي عظام الطفل ويمنع هشضاشضتها.

نصصائح صصحية عامة
^ تناول اللوز بكثرة بين الوجبات الرئيسسية كونه يحتوي
على عناصسر غذائية عديدة ،والتي قد يفتقر لها النظام
الغذائي اليومي.
^ إاضسافة مطحون القرفة إالى القهوة ،يسساهم في تخفيضض
نسسبة الكولسسترول.
^ مضسغ العلكة الخالية من السسكر بين الوجبات ،يسساهم
في تخفيف أاعراضض الحموضسة في المعدة.
^ ت-خصس-يصض حصسصض ي-وم-ي-ة م-ن ال-ف-اك-ه-ة وال-خضسروات،
ال -خضس-ار وال-ف-واك-ه ،ي-ح-د م-ن خ-ط-ورة اإلصس-اب-ة ب-ال-ن-وب-ات
القلبية بنسسبة تقارب .%70
^ اسستبدال السسكر بالعسسل عند تحلية المشسروبات ،يسساهم
في تقوية الجهاز المناعي ويكافح الجراثيم.
^ اختيار نظارة شسمسسية بنوعية جيدة يحمي العين من
أاشسعة الشسمسض فوق البنفسسجية.
^ ينصسح بعدم ترطيب فرشساة األسسنان بالماء قبل وضسع
المعجون عند تنظيف األسسنان ،ألن الفرشساة الجافة تسساهم
في التخلصض من البÓك بمعدل .%67
^ ال-ح-رصض ع-ل-ى ال-ن-وم ال-ك-اف-ي وت-ن-اول ف-اك-ه-ة ال-ت-فاح
لمكافحة األرق يسساعد في مكافحة الشسيخوخة المبكرة
والمحافظة على صسفاء البشسرة.
^ ينصسح باسستبدال الخبز األبيضض بالخبز األسسمر ،كونه
يحتوي على أالياف بنسسبة كبيرة.
^ تناول الشساي األخضسر يوميا ،يحد من نسسبة تأاكسسد
خÓيا الدم.
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اإ’ثنين  13نوفمبر  2٠1٧م
الموافق لـ  24صشفر  1439هـ

موظّفو تكنولوجيا اŸعلومات بالصّص Úالأك Ìعرضصة للطّÓق دون غÒهم

’ك Ìعرضسة للطÓق دون غÒهم من أاصسحاب
ن موظفي تكنولوجيا اŸعلومات هم ا أ
أاظهرت دراسسة صسينية حديثة أا ّ
’خرى.
التخصسصسات ا أ

وأاوضشحت أان أاك Ìمن  % 1٠من
اŸطّ- -ل- -ق - Úال- -ذي- -ن شش -م -ل -ت -ه -م
الدراسشة  -كانوا من موظفي هذه
الفئة .وأارجع ّﬁللون سشبب ارتفاع
نسشبة اŸطلق Úمن هذه اأ’قسشام
إا« ¤إايغال اŸوظف ‘ ÚعاŸهم
ا’فÎاضش- -ي ،واع- -ت- -ي -اده -م ع -ل -ى
التعامل مع اآ’’ت وليسس البششر،
وانصشرافهم عن ا◊ياة وملذاتها
على حسشاب عÓقاتهم العاطفية،
اأ’م - -ر ال- -ذي ي- -ؤودي إا ¤ب- -رود ‘
العÓقة الزوجية ،وبالتا‹ حدوث
الطÓق».
وأاثارت الدراسشة جد’ ‘ منصشات
ال -ت -واصش-ل ا’ج-ت-م-اع-ي الصش-ي-ن-ي-ة،
وانقسشم النششطاء واŸغرّدون ،بÚ
من رأاى أان الدراسشة ›حفة بحق
م-وظ-ف-ي ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸع-ل-وم-ات
باعتبارهم اأ’ك Ìنضشجا وتركيزا
ب Úأاق- -ران- -ه- -م ‘ .اŸق -اب -ل ،رأاى
آاخ- -رون أان ال- -دراسش- -ة «ت- -ع Èع- -ن
ح -ق -ي -ق -ة ال-واق-ع ،وضش-ج-ر اأ’زواج
ال -ذي -ن اقÎن -وا ب -ه -ذه ال -ف -ئ -ة م-ن
اŸوظ-ف Úن-ت-ي-ج-ة رت-اب-ة ح-ي-ات-ه-م
وخلوها من أاي مظهر اجتماعي
أاو عاطفي».
وكتبت الفتاة جو ل 29( Úعاما)
ع -ل -ى صش-ف-ح-ت-ه-ا ‘ م-وق-ع «وي-ب-و»
اŸع -ادل ل -ت -وي Îت -ق -ول« :ت-زّوجت
شش- -اب- -ا ي- -ع- -م- -ل ‘ ت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ا

اŸعلومات ،واسشتمر زواجنا أاربعة
أاعوام ،ولكني  ⁄أاطق البقاء معه
Ÿدة أاطول بسشبب انششغاله الدائم،
واه - -ت - -م - -ام - -ه ال - -زائ - -د ب - -ع- -اŸه
ا’فÎاضش- -ي اÿاصس» .أام -ا شش -ي -او
سش -ون -غ ـ وه -ي م -ط -ل -ق-ة ت-ع-م-ل ‘
›ال اإ’عÓنات ـ فتقول إانها ’
ت- -نصش- -ح زم -ي Ó-ت -ه -ا ب -ال -زواج م -ن
م-وظ-ف-ي ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸع-ل-وم-ات
«أ’ّنهم ‡لّون ،و’ يعÒون مششاعر
اأ’ن-ث-ى اه-ت-م-ام-ا ،وج-ل ت-ف-كÒه-م
باآ’’ت التي يتعاملون معها ،و’
ي -ه -ت -م-ون ب-ه-ن-دام-ه-م وم-ظ-ه-ره-م
اÿارجي».
‘ اŸقابل ،ترى الفتاة فان يانغ
أان ال Ó-ئ -ي ي-ت-زوج-ن م-ن م-وظ-ف-ي
تكنولوجيا اŸعلومات هن «اأ’كÌ
سشعادة Ÿا لديهم من ذكاء وقوة
الÎك -ي -ز ،وه -ي صش -ف -ات Áك -ن أان
تنقل إا ¤اأ’بناء بعامل الوراثة».
ووفق التقاليد الصشينية ا◊ديثة،
فإان اآ’باء يوصشون عادة أابناءهم
ب-ال-زواج م-ن م-وظ-ف-ي ت-ك-ن-ول-وج-يا
اŸعلومات باعتبارهم اأ’ك Ìثراء،
فضش Óعن انضشباطهم ،وإاخÓصشهم
أ’زواجهم.
وح -ول ه -ذا اأ’م -ر ،ت-ق-ول الشش-اب-ة
يانغ ششي إانها  ⁄تنج من إا◊اح
أامها عليها بالزواج من ششاب يعمل
‘ ›ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸعلومات،

وذلك بسشبب السشمعة ا◊سشنة التي
ي- -ت- -م ّ-ت -ع -ون ب -ه -ا ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا¤
روات -ب -ه -م اŸرت -ف -ع -ة م-ق-ارن-ة م-ع
موظفي مهن أاخرى.
وأاضشافت يانغ رغم أاّني  ⁄أارتبط
بواحد منهم ،فإان الفكرة راودتني،
ف-ه-م م-هّ-ذب-ون وي-ت-حّ-دث-ون ب-خجل
وهدوء ،وأاعتقد أاّنهم خيار مثا‹
أ’ي فتاة تفكر ‘ الزواج .وتقول

تانغ ‹ الباحثة ا’جتماعية Ãعهد
«غ- - -وان - -غ دون - -غ» إاّن م - -ث - -ل ه - -ذه
ال - -دراسش - -ة سش- -ت- -ثﬂ Òاوف ل- -دى
اإ’ن- -اث م- -ن اإ’ق- -دام ع- -ل- -ى ه -ذه
اÿط -وة ‘ اŸسش -ت-ق-ب-ل ،وأارج-عت
ارت - -ف - -اع نسش - -ب- -ة اŸط- -ل- -ق Úم- -ن
أاصشحاب التخصشصشات التكنولوجية
إا ¤ع -دم ت -واف -ق اأ’ف -ك-ار وغ-ي-اب
ا’نسشجام ب Úالزوج.Ú

أان ت- -دخ -ل إا ¤ا÷سش -م مسش -ب -ب -ة ت -راك -م ت -لك
اŸعادن ،اأ’مر الذي يسشبب تلفا ‘ ا÷ملة
ال -عصش -ب -ي -ة وال -دم -اغ ،فضش  Ó-ع-ن مضش-اع-ف-ات
خطÒة على الكبد والكلى واأ’عضشاء ا◊يوية
اأ’خرى».
وح ّ-ذر ال -ع -ا ⁄م -ن أان ت -لك
اأ’صشبغة غ Òالعضشوية من
اŸم- -ك- -ن أان ت -وج -د ل -يسس
ف - - - - - - - -ق - - - - - - - -ط ‘ اأ’واÊ
والكؤووسس ،بل على الكثÒ
من اأ’ششياء التي نسشتخدمها بششكل يومي وعلى
“اسس م -ب -اشش -ر م -ع جسش -م-ن-ا
كالنظارات على سشبيل اŸثال،
جب علينا عند ششراء تلك
لذا يتو ّ
اأ’ششياء الÎكيز على نوعية اŸواد اŸصشنوعة منها،
وا◊رصس على ششراء اأ’دوات اŸصشنوعة من
مواد عضشوية غ Òضشاّرة.

ّﬁبو النوتي ‘ Óصصدمة
أاث- -ار ت- -غ- -ي Òال- -وصش- -ف- -ة الّسش- -ح- -ري -ة Ÿع -ج -ون
شش-وك-و’ط-ة ن-وت-ي Ó-غضشب اŸسش-ت-خ-دم Úعلى
م -واق -ع ال -ت -واصش -ل ا’ج -ت -م-اع-ي ،ح-يث ق-ررت
الشش- -رك- -ة اŸن -ت -ج -ة ل -ه -ذا اŸع -ج -ون ت -ط -وي -ر
الوصشفة ،ليتكّون اŸعجون حاليا من % 8 . ٧
حليب ›ّفف منزوع الدسشم ،بينما كانت نسشبته
‘ السشابق .% ٧ . 5
ووف- -ق- -ا Ÿرك- -ز ه- -ام- -ب- -ورغ ◊م- -اي- -ة ح- -ق- -وق
اŸسشتهلك ،فإان لون اŸعجون قد أاصشبح أافتح
قلي .Óوعلى الرغم من أان الششركة تؤوكد أان
جودة اŸنتج أاو أاي من خصشائصشه اأ’خرى لن
تتغ ،Òإا’ أان عششاق النوتي Óيطالبون بعودة
ال -وصش -ف -ة اأ’صش -ل-ي-ة .ت-ع-ل-ي-ق-ا ع-ل-ى ذلك ،ق-الت
إاح -دى اŸسش -ت-خ-دم-ات ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصش-ل
ا’ج -ت-م-اع-ي« :ع-ل-مت ل-ت-وي ب-ال-ت-غ-يÒات ال-ت-ي
حدثت للنوتي ،Óهناك أاششياء ‘ ا◊ياة ’ يجب
أان –دث ،هذا أاحدها» ،وعّلق آاخر« :تبدو

هتلر  ⁄ينتحر؟!

كششفت وكالة ا’سشتخبارات اŸركزية اأ’مريكية معلومات تفيد بأاّن
الزعيم النازي الششه Òأادولف هتلر  ⁄ينتحر بعد هزÁة اأ’Ÿان ‘
ا◊رب العاŸية الثانية ،ولكنه ششوهد حيًّا يرزق ‘ كولومبيا ‘ وقت
متأاخر من عام  .1955وقال أاحد اÈıين للوكÓء إان الزعيم النازي
‚ا من ا◊رب العاŸية الثانية ،وتنقل ‘ أامريكا ا÷نوبية إا ¤حÚ
وفاته.
وأاّكد مصشدر وكالة ا’سشتخبارات اŸركزية «سشي آاي إايه» واسشمه
اŸسشتعار «سشيملودي  ،»3أاّن أاحد العمÓء السشابق Úويدعى فيليب
سشيÎوين كان على اتصشال به ‘ مدينة تو‚ا .وأافاد سشيÎوين بأانه رأاى
رج  Ó-يشش -ب -ه ه -ت -ل -ر بشش -دة ب -ي -ن -م -ا ك -ان ي -ع -م -ل ‘ «ريسش -ي-دنشش-ي-اسس
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طائرة بدون طيّار لتهريب اŸمنوعات
أالقت الشّشرطة القبضس على رجل حاول تهريب اّıدرات والهواتف
اÙمولة اإ ¤السشجن باسشتخدام طائرة بدون طيار ،وحكمت اÙكمة
” تتّبع تششار‹ أاديفي ( 21عامًا)
عليه بالسشجن Ÿدة ثÓثة اأعوامّ .
بعدما تلّقت الششرطة بÓغاً من مو ّ
ظفي أاحد السشجون يفيد برؤويتهم
ع -ل -ى ك -امÒات اŸراق -ب -ة ل -ط -ائ-رة درون ت-ت-ج-ه ن-ح-و السش-ج-ن .ول-دى
وصش -ول -ه -م اإ ¤اŸك -ان ،ق-ف-ز رج-ال الشش-رط-ة م-ن سش-ي-ارت-ه-م وأامسش-ك-وا
بالطائرة التي عÌوا ‘ داخلها على  118غرامًا من القنب وهاتفÚ
نقال Úو 1 . ٧غرام من عقار له تأاثÒ
نفسشي .و ⁄تتمّكن الشّشرطة ‘
ب- -داي- -ة اأ’م -ر م -ن –دي -د
مكان التحكم بالطائرة،
إاّ’ أانّ الّ- -ت- -ح- -ق- -ي -ق -ات
أاوصش -ل -ت -ه-م إا ¤ع-ن-وان
أادي-ف-ي ،شش-م-ا‹ ل-ندن،
الذي اعÎف بأانه قام
ب - - - - -ت - - - - -ه - - - - -ريب اŸواد
اŸم- -ن- -وع- -ة اإ ¤السش- -ج- -ن،
والتي وصشلت قيمتها اإ. ٠٠٠ ¤
 4٠دو’ر.

مسسلسسل رعب أامريكي يدخلها ال ّسسجن

األوا Êالّزجاجية اŸلّونة خطر على ال ّصصحة

أاّك- -دت دراسش -ة أاج -راه -ا ع -ل -م -اء م -ن ج -ام -ع -ة ب -ل -ي -م -وث
الÈيطانية أاّن اسشتخدام اأ’وا Êالزجاجية التي –وي
رسشومات ملونة يششكل خطرا على الصشحة .وحول هذا
اŸوضشوع ،قال أاندرو تÒنر أاحد القائم Úعلى الدراسشة:
«خÓل أابحاثنا التي أاجريناها Ÿعرفة اŸواد التي تهّدد
صشحة اإ’نسشان ،اكتششفنا أانّ اأ’وا Êواأ’كواب الزجاجية
اŸزينة برسشومات ملونة والتي يسشتخدمها الكث Òمنّا،
–توي على تراكيز عالية من اŸعادن الثقيلة التي يؤودي
دخولها إا ¤ا÷سشم Ÿضشاعفات خطÒة على الصشحة».
وأاضشاف قائ« :Óغالبا ما يتم الÎكيز على نسشب العناصشر
الثقيلة التي من اŸمكن أان نتعرضس لها عن طريق أانابيب
اŸي -اه أاو اأ’وا ÊاŸع -دن -ي -ة ،وال -ت -ي ك-انت سش-ب-ب-ا ب-تسش-م-م
ال -ك -ثÒي -ن ‘ روم -ا ال -ق-دÁة ،ل-ك-ن اخ-ت-ب-ارات-ن-ا ب-ي-نت أان
اأ’صشبغة اŸسشتخدمة لتزي Úاأ’وا Êالزجاجية العصشرية
–وي تراكيز خطÒة من معد Êالكادميوم والرصشاصس،
وع -ن -د اسش -ت -خ-دام-ه-ا ع-ل-ى اŸدى ال-ط-وي-ل م-ع اأ’ط-ع-م-ة
واŸششروبات السشاخنة أاو ا◊مضشية Áكن لتلك الدهانات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هذه اأ’خبار وكأانها كذبة أافريل».
يذكر أانّ بيÎو فÒيرو كان Áلك ﬂبزا ‘
م-دي-ن-ة أال-ب-ا اإ’ي-ط-ال-ي-ة ،وه-ي م-نطقة مششهورة
ب -إان -ت -اج ال-ب-ن-دق ،وب-اع  3٠٠ك -غ م -ن «م-ع-ج-ون
جياندوجا» عام  .1946وكانت هناك أازمة ‘
الششوكو’طة بعد أازمة الكاكاو بسشبب ا◊رب
العاŸية الثانية ،لذلك اسشتخدم فÒيرو البندق
بد’ من الششكو’طة ،لتوفره ‘ تلك اŸنطقة،
وبدأا ببيع اŸعجون عام – 1951ت اسشم «سشوبر
كر.»Ë
‘ عام  ،1963حّول ميششيل فÒيرو الـ «سشوبر
كر »Ëإا ¤العÓمة التجارية «نوتي ،»Óوخرجت
العبوة اأ’و ¤من اŸصشنع 2٠ ‘ ،أافريل عام
 ،1964وان -تشش -ر اŸن-ت-ج ل-ي-ح-ق-ق ‚اح-ا ب-اه-را
ويصش- -ل ال- -ي- -وم إا ¤أاسش- -واق أاك Ìم- -ن  ٧5دولة،
ول -يصش -ب-ح أاح-د أاشش-ه-ر ال-عÓ-م-ات ال-ت-ج-اري-ة ‘
العا.⁄

ك -ول -ون -ي-ال-يسس»؛ ا◊ي ال-ذي ج-ذب ك-ثÒا م-ن ال-ن-ازي ‘ Úك-ول-وم-ب-ي-ا.
وتأاكيدا Ÿزاعمه ،كششف سشيÎوين صشورة له مع هتلر ‘ عام ،1954
وأارفقت مع اŸلف الذي كتبه رئيسس مكتب كراكاسس ديفيد بريكسشنور
لواششنطن عام .1955
وتؤوّكد مذّكرات «سشي آاي إايه» أاّن الوكالة كانت متششّككة ‘ هذا
التقرير ،ووصشفته بأاّنه «ق ّصشة رائعة» و»خيال ظاهر» .وتضشيف الوثائق
أاّن هتلر ،الذي كان عمره  66عاما ،اسشتخدم «أادولف ششريتيمايور»
اسشما مسشتعارا له ،وعمل موظّفا ‘ ششركة ششحن قبل أان يهرب إا¤
اأ’رجنت.Ú

أاصشدر قاضس ‘ أاسشÎاليا حكماً بالسشجن مدى ا◊ياة بحق أاسشÎالية
( 2٠عاما) طعنت جّدها حتى اŸوت ،متأاّثرة Ãسشلسشل «أامريكان
هورور سشتوري» اأ’مريكي التلفزيو ،Êواصشفًا ا÷رÁة بأانها «وحششية»
و»ق -اسش-ي-ة ال-ق-لب» .وق-ال ق-اضش-ي اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا ‘ و’ي-ة أاسشÎال-ي-ا
ا÷نوبية ،كف Úنيكولسشون ،إان ا÷رÁة
ال -ت -ي ارت-ك-ب-ت-ه-ا ب-ري-ت-ن-ي ج-ي-د
دوير ،هي جرÁة ششريرة
ومقززة ،وأان الششابة ’
تزال تششكل خطرا على
اÛتمع.
ك - -ان ع - -م - -ر دوي- -ر 19
ع -ام -ا ،ع-ن-دم-ا ان-ه-الت
بأاربع طعنات على جدها
روب-رت واي-ت-وي-ل ( 81عاما)
‘ م -ن -زل -ه Ãدي-ن-ة أادي-ل-ي-د ال-ع-ام
اŸاضشي ،من اأجل سشرقة مدخراته التي زادت على  1٠٠أالف دو’ر
أاسشÎا‹ ( ٧٧األف دو’ر اأمريكي) كان يحتفظ بها نقداً ‘ ورششته.
وج -اء ‘ اأ’ق -وال أام -ام اÙك -م -ة اأن -ه ب -ع -د ط-ع-ن-ه ،غسش-لت ا◊ف-ي-دة
اأ’طباق ‘ منزل جّدها خÓل انتظار وفاته.

 35أالف حرف حجم أاطول تغريدة
“ّكن اثنان من مسشتخدمي توي ‘ ÎأاŸانيا من نششر أاطول تغريدة ‘
Ÿصشّغر ،مؤوّلفة من  35األف حرف ،وذلك بعد
تاريخ ششبكة التدوين ا ُ
اسشتغÓل ثغرة موجودة ‘ النظام .وتعاون كل من تيمراسشات وهاكناي
يات ‘ العثور على الثغرة واسشتغÓلها ،لينششرا التغريدة ويثÒا كثÒاً
من ا÷دل ب ÚاŸسشتخدم ،Úقبل
أان ت -ق -وم «ت -وي »Îب -ح -ذف -ه -ا
وحظر حسشاباتهما نتيجة
’سش- -ت- -غÓ- -ل ال- -ث- -غ- -رة.
وق -امت «ت-وي »Îف-ي-م-ا
ب -ع -د ب -إاغ Ó-ق ال-ث-غ-رة
التي كانت عبارة عن
ت Ó- -عب واسش - -ت - -غ Ó- -ل
لÎام -ي -ز ال -رواب -ط ،ك-م-ا
ق - -امت ب - -إاع - -ادة ت - -ف - -ع- -ي- -ل
حسشابات اŸسشتخدم ÚاŸسشؤوولÚ
عنها بعد اعتذارهما.

’ تضسعوه ‘ باب الّثÓجة
من مّنا ’ يعمد وحتى دون تفك Òإا ¤وضشع البيضس ‘ باب الثÓجة’ ،
سشيما وأاننا اعتدنا ذلك ع Èالسشن ،Úولعل ما زاد من «تصشّرفنا اآ’‹»
هذا ،أان معظم الثÓجات –تفظ ‘ اأبوابها Ãكان ﬂصشصس لوضشع
ال- -ب- -يضس .إا’ أان ه- -ذا اŸك- -ان ي- -ب -دو
اأ’سش -وأا ع -ل-ى اإ’طÓ-ق ب-حسشب
اÈÿاء ’ ،سشيما إاذا أاردنا
اأن ن- -ح- -ت- -ف- -ظ ب- -ال -ب -يضس
أ’طول فÎة ‡كنة .فقد
أاّك -دت خ -بÒة ال -ت -غ -ذي-ة
ف Ó- -ت - -ك - -ا ’ك أاّن ب - -اب
الثÓجة هو اأ’سشوأا ،أ’نه
اأ’ع -ل-ى ح-رارة ‘ ال-ثÓ-ج-ة
بفعل فتحه وغلقه مراراً ،لذا
تنصشح بوضشع البيضس داخل الثÓجة لكي
’ يفسشد ،ويدوم مدة اأطول .وينصشح بالتا‹ بÎكه ‘ العلبة التي
نششÎيه فيها ،ووضشعها على الرف اأ’وسشط داخل الثÓجة ،حتى إانّ
مركز اŸعلومات الÈيطا Êحول البيضس ينصشح بتخزينه ‘ علبته ،و‘
حرارة مسشتقرة ’ تتغ– Òت الـ  2٠مئوية ،وبعيداً عن الطعام ذي
الرائحة ،أ’نه يلتقط الروائح بسشرعة.

á°VÉjQ

اإلثنين  13نوفمبر  201٧م
الموافق لـ  24صشفر 1439هـ

ﬁمد  ÚŸعبيد (شصباب قسصنطينة) لـ «الشصعب»:

«أ◊ديث عن لقب ألبطولة سصابق أ’وأنه»...
قاد فريقه شصباب قسصنطينة
اإ ¤الفوز اأمام اإ–اد
العاصصمة Ãلعب عمر
حمادي ببولوغ Úبنتيجة
هدف Úلواحد والعودة
بنقاط اŸواجهة اإ ¤الديار،
التقينا بهّداف «السصنافر»
ﬁمد  ÚŸعبيد ،الذي اأّكد
لنا ‘ هذا ا◊وار اأّنه ورغم
التاأخر ‘ النتيجة اإ’ اأنّ
الشصباب  ⁄يدخل ‘ التسصّرع
وسصّير اŸباراة جيدا اإ ¤غاية
تعديل النتيجة واإضصافة
الهدف الثا ‘ Êاللقاء.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
❊ الشصعب :عد” ‘ النّتيجة
وح ّ-ق -ق -ت -م ف -وزا ب -ال ّ-ن -ت-ي-ج-ة
وا’أداء اأمام ا–اد العاصصمة
ببولوغÚ؟
❊❊ ﬁمد  ÚŸعبيد :ا◊مد لله،

ب-ع-دم-ا ت-لّ-ق-ي-ن-ا ال-ه-دف األول م-بكرا ‘
اŸرحلة األو ⁄ ،¤نششك ‘ امكانياتنا
وعرفنا كيف نخفضس من نسشق اŸباراة
واسشتحوذنا على الكرة جيدا ،كما أان كل
اÿط -وط ك -انت ‘ اŸسش -ت -وى وان-ت-ه-ى
الششوط األول على وقع هزÁتنا بهدف
وحيد .ب Úالشّشوط Úتلّقينا نصشائح قّيمة
من اŸدرب عبد القادر عمرا ،Êوقام
ب -إاق -ح -ام اŸه -اج -م «ده -ار» م -ع ب-داي-ة
الششوط الثا ،Êالذي دخلناه بقوة و“كنّا
من تعديل النتيجة بعدما ضشغطنا ألزيد
م -ن  10دق -ائ -ق ك -ام-ل-ة وج-اء ذلك م-ن
ضشربة ثابتة ،بعدها أاضشفنا الهدف الثاÊ
وه- -دف ال- -ف- -وز ع- -ن ط- -ري- -ق «ده -ار»،
وواصشلنا الضشغط ،ضشّيعنا أاهدافا أاخرى
لول التسشرع أاحيانا وسشوء ا◊ظ أاحيانا
أاخ -رى .ا◊م -د ل -ل -ه ال -ي -وم “ك ّ-ن -ا م -ن
مواصشلة سشلسشلة نتائجنا اليجابية التي
أا“ّناها أان تطول.

❊ حّققتم ما عجز عن القيام
ب- - - -ه ع- - - -دي - - -د ا’أن - - -دي - - -ة ‘
ب- - -ول- - -وغ ،Úوع- - -ودت- - -ك - -م ‘
الّ-ن -ت-ي-ج-ة ت-وؤّك -د ب-اأّن ل-دي-ك-م
«هيبة البطل»؟

❊❊ أاّكدنا بأاّن الّنتائج التي حّققناها منذ
ب -داي -ة اŸوسش -م  ⁄ت -أات ب -الصش -دف -ة ب-ل
جاءت بعد عمل متواصشل من الطاقم
الفني والÓعب ،Úوحتى الطاقم اŸسشّير
ال -ذي ي -ق -ف ع -ل -ى ك -ل ك -بÒة وصش -غÒة
ويوّفر لنا كل أاسشاليب العمل والنجاح.
الطريقة التي فزنا بها اليوم تؤوّكد بأاّننا
فريق لديه ششخصشية قوية ،عرفنا كيف
ن -ف-وز ع-ل-ى ك-ل ال-ف-رق اŸرّشش-ح-ة ل-ن-ي-ل

شصبيبـــــــــــــــة
بجايـــــــــــــــة

ال -ب -ط -ول -ة ع -ل -ى غ -رار وف -اق سش -ط-ي-ف
وم -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر وشش -ب -ي -ب-ة السش-اورة
وال-ي-وم أام-ام ا–اد ال-ع-اصش-م-ة ،وحّ-ق-ق-نا
فوزنا الثا Êعلى التوا‹ والسشابع منذ
ان- -طÓ- -ق اŸوسش -م ال -ك -روي (– 201٧
 ،)2018و◊د اآلن انهزمنا ‘ مواجهة
وح -ي -دة ون -ه-دف إا ¤م-واصش-ل-ة سش-لسش-ل-ة
نتائجنا اليجابية ،ا◊مد لله أاّننا “كّنا
م -ن إادخ -ال ال-ب-ه-ج-ة ‘ ق-ل-وب األنصش-ار
ال-ذي-ن ت-نّ-ق-ل-وا م-ع-ن-ا ب-ق-وة إا ¤العاصشمة
Ÿسش -ان -دت -ن -ا وسش -ع -داء ن -ح-ن الÓ-ع-بÚ
ب -إادخ -ال -ن -ا ال -ب-ه-ج-ة وإاع-ادة األم-ل ل-ك-ل
أانصشار ششباب قسشنطينة الذين يسشتحقون
كل ا.Òÿ

❊ عّ- - -م - - -ق- - -ت - -م ال - -ف - -ارق ع - -ن
اÓŸح- - - - - -ق Úوت- - - - - -غّ- - - - - -ر دون
Ãف- -ردك- -م ‘ الّصص -دارة م -ن -ذ
خ- - - -مسس ج- - - -و’ت ،وح- - - -ل - - -م
الّ- -ت - -ت- -وي- -ج ب- -الّ- -ل - -قب ال -ث -اÊ
للفريق بداأ يكÈ؟

❊❊ بعدما خطفنا صشدارة الÎتيب أامام
وفاق سشطيف ،بدأانا نسشيّر اللقاء واحدا
بواحد ،ومنذ خمسس جولت كما قلت
نحتل الصشدارة و ⁄نفارقها ،وبعد الفوز
على إا–اد العاصشمة اّتسشع الفارق عن
اÓŸح -ق ،Úل -ك -ن ه -ذا ل ي -ع-ن-ي ب-أاّن-ن-ا
سش -ن-تّ-وج ب-ال-ل-قب ه-ن-اك أان-دي-ة ق-وي-ة ‘
البطولة سشتجابه على اللقب إا ¤اللحظة
األخÒة ،وهناك فرق مثل وفاق سشطيف
وم -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ت -ن -قصش -ه -ا م-ب-اراة
م-ت-أاّخ-رة ،وإا–اد ال-ع-اصش-م-ة ال-ذي ف-زن-ا
عليه اليوم تنقصشه  3مواجهات متأاخرة،
لذا فبعد إاجراء كل اللقاءات اŸتأاخرة

سشتكون هناك حسشابات أاخرى وترتيب
آاخر .اليوم لعبنا ا÷ولة الـ  11وتفصشلنا
ع -ن ن -ه -اي -ة اŸوسش -م  19ج-ول-ة ك-املة،
وسش -ت -ح-دث ال-ك-ث Òم-ن األم-ور خÓ-ل-ه-ا
خصشوصشا ‘ مرحلة العودة ،لذا نحن
سشّÔكز على عملنا ،وهدفنا ‘ الفÎة
ا◊ال -ي -ة م -واصش -ل -ة ال-ت-أال-ق ‘ ال-ب-ط-ول-ة
الوطنية وحصشد أاك Èعدد ‡كن من
ال -ن -ق -اط م -ن ت -ن -قÓ-ت-ن-ا خ-ارج ال-دي-ار،
والعمل على تفادي تضشييع أاي نقطة
Ãل -عب الشش -ه -ي-د «ح-مÓ-وي» .ا◊ديث
عن البطولة اآلن خطأا وسشابق ألوانه،
أاطلب من األنصشار أان يبقوا ‘ مسشاندتنا
كما يفعلونه منذ بداية اŸوسشم ،وأا“نى
أان نبلغ أاهدافنا ‘ نهاية اŸوسشم.
❊ ب -ع -د فÎة ف-راغ ره-ي-ب-ة ‘
ف- -ري -ق -ي م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر
ونصص - - - -ر حسص Úداي ،ع - - - -دت
ب- -ق- -وة ه- -ذا اŸوسص -م وسص ّ-ج -لت
ال -ي -وم ه -دفك ال ّ-ث -ام -ن ،ه -ل
يهّمك لقب هّداف البطولة؟

❊❊ ا◊مد لله أاّكدت هذا اŸوسشم أاّن
«عبيد»  ⁄ينته ،عدت بقوة و“ّكنت من
ف - -رضس ن - -فسش- -ي ‘ ف- -ري- -ق- -ي شش- -ب- -اب
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،وب-اŸن-اسشبة أاششكر اŸدرب
عبد القادر عمرا Êالذي وضشع الثقة ‘
ششخصشي وأاعاد ‹ الثقة التي غابت عني
لبعضس اŸواسشم« ،عبيد» إا–اد ا◊راشس
ع- -اد ه- -ذا اŸوسش -م م -ع ف -ري -ق شش -ب -اب
قسشنطينة ،والفضشل كما قلت لك يعود
ل- -ل- -م- -درب ال- -ذي حّضش -ر Êج ّ-ي -دا م -ن
ال -ن -اح -ي -ة اŸع-ن-وي-ة ،ورف-ع م-ن-ه-ا ك-ثÒا
ب- -ط- -ري- -ق- -ت -ه ال -رائ -ع -ة ‘ ا◊ديث إا¤

اأبدى مدرب شصبيبة بجاية
من Òزغدود رضصاه ،بعد
اŸردود ا÷يد الذي قدمه
عناصصره ومكنهم من الفوز
اأمام مولودية العلمة‘ ،
اإطار ا÷ولة ا◊ادية عشصرة
من الرابطة اÎÙفة
الثانية بنتيجة (.)0 - 3

منتخـــــــــــــب
إاسصبانيــــــــــــا

الÓعب ،Úكما أان الفضشل كذلك يعود
لزمÓئي ‘ الفريق الذين يسشاهمون ‘
بروزي هذا اŸوسشم ،وبخصشوصس لقب
ه ّ-داف ال -ب -ط -ول-ة أا“ن-ى أان أا“ّك-ن م-ن
إاحرازه ‘ نهاية اŸوسشم ،لكن أاعرف
بأاّني سشأالقى منافسشة ششرسشة من قبل
الكث Òمن الÓعب Úيتقّدمهم الثÓثي
جاليت ،درفلو وبانوح.

❊ ت- -اأّل - -ق ق- -د ي -ج -ع -لك –م -ل
ق-م-يصس اŸن-ت-خب ال-وطني Ãا
ن ا’أم- -ور ت- -غ ّ-ي -رت واŸدرب
اأ ّ
الوطني ماجر اأّكد ‘ مباراة
ن-ي-جÒي-ا م-ن خÓ-ل خياراته
ب -اأّن -ه سص -ي -ع -ت -م-د ك-ثÒا ع-ل-ى
ال ّ
Óعب اÙلي؟

❊❊ حمل األلوان الوطنية حلم كل لعب
كرة قدم ‘ العا ،⁄الطريقة التي يعمل
ويفكر بها أاعضشاء الطاقم الفني ا÷ديد
للمنتخب الوطني بقيادة اŸدرب رابح
ماجر من ششأانها أان –ّفز كل الÓعبÚ
اÙل -ي Úم -ن أاج -ل مضش -اع -ف -ة ال-ع-م-ل
والÈوز م- -ع أان- -دي- -ت- -ه- -م ،خصش- -وصش -ا أان
الناخب الوطني صشّرح بأانه بعد مباراتي
ن-ي-جÒي-ا وإاف-ري-ق-ي-ا ال-وسش-ط-ى سش-ي-ب-اششر
رف -ق -ة مسش-اع-دي-ه ع-م-ل-ي-ة ان-ت-ق-اء خÒة
ال Ó-ع -ب ‘ Úال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن-ي-ة و‘
ال- -دوري- -ات األوروب- -ي- -ة .م- -ن ج- -ان- -ب- -ي
سشأاواصشل العمل بجدية مع فريقي ششباب
قسشنطينة ،وإاذا تلّقيت الدعوة للÎبصس
اŸقبل سشأاكون أاسشعد إانسشان فوق الكرة
األرضشية ،وسشأاعمل على إاقناع الناخب
ال -وط -ن -ي لسش -ت -دع -ائ -ي ب -ع -ده -ا ل -ك -ل
الÎبصشات.

زغـ ـ ـ ـدود يثّم ـ ـ ـن ألف ـ ـوز علـ ـ ـ ـى مولوديـ ـ ـ ـة ألعلم ـ ـ ـ ـة

‘ هذا ال ّصشدد أاّكد زغدود لـ «الششعب»:
«أان -ا ج ّ-د م -رت -اح Ÿردود ال Ó-ع -ب‘ Ú
ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع-ن-ا Ãول-ودي-ة ال-علمة،
حيث حّققنا نتيجة مهمة سشمحت لنا
بتدارك اÿسشارة األخÒة أامام اŸوب،
وكذا Œديد العهد مع النتصشارات ،وهو
م -ا م ّ-ك -ن -ن -ا م -ن الرت -ق -اء إا ¤اŸرت -ب-ة
اÿامسشة ‘ الÎتيب العام برصشيد 20

نقطة.
“كّنا من تسشجيل ثÓثة أاهداف كاملة،
م- -ا سش- -م -ح ل -ن -ا ب -الرت -ق -اء إا ¤اŸرك -ز
اÿامسس ‘ الÎتيب العام برصشيد 20

نقطة ،وكان رّد فعل الÓعب Úايجابيا
ف - -وق اŸي - -دان ب- -ع- -د أان “ك- -ن- -وا م- -ن
السشيطرة على اŸنافسس ،باسشتعادة الثقة
بالنفسس ومواصشلة اŸششوار ‘ أاحسشن

ال- -ظ- -روف خÓ- -ل ا÷ولت ال- -ق -ادم -ة،
لتحقيق الهدف اŸسشطر وإانهاء مرحلة
ال -ذه -اب ‘ م -رت -ب -ة مشش -رف -ة ت -رضش -ي
األنصشار.
من جهته ،أاششاد الرئيسس طياب بإارادة
الÓعب ،Úوتركيزهم ا÷يد فوق أارضشية
اŸيدان طيلة فÎات اŸباراة ،وأاّكد ‘
هذا اإلطار أاّن اإلرادة هي التي صشنعت
ال- -ف- -ارق ‘ م- -ب -اراة أامسس األول ،ح -يث
“ّكن فريقه من فرضس منطقه وانتزاع
ن -ق -اط ال-ف-وز ع-ن ج-دارة واسش-ت-ح-ق-اق،
وهي النتيجة التي سشتسشمح للفريق من
اسشÎج- -اع ال- -ث- -ق- -ة ورف -ع اŸع -ن -وي -ات،
ومواصشلة اŸششوار ‘ ظروف حسشنة.

بجاية :بن النوي توهامي

مورأت ـ ـ ـا يق ـ ـ ـÎب مـ ـ ـن رقـ ـ ـم فيـ ـ ـا وه ـ ـ ـ ـ ـÒو

ذكرت صصحيفة «ماركا» ا’سصبانية ،اأمسس ،اأنّ الفارو موراتا مهاجم نادي تشصيلسصي ا’إ‚ليزي ومنتخب اإسصبانيا يعيشس حاليا
اأفضصل فÎاته مع اŸنتخب ا’سصبا ،Êوذلك بعدما ‚ح ‘ تسصجيل هدف ‘ مباراة كوسصتاريكا الودية ،مسصاهما ‘ فوز ’روخا
بخماسصية نظيفة.

وأاضشافت «ماركا» إان موراتا سشجل  13هدفا ‘ آاخر 23
مباراة دولية ٧ ،أاهداف من بينها –ت قيادة اŸدرب
ا◊ا‹ جول Úلوبيتيجي ،ول يتفوق عليه خÓل هذه
الفÎة سشوى دافيد سشيلفا متوسشط ميدان مانششسشÎ
سشيتي .وأاوضشحت الصشحيفة أان موراتا سشجل اآلن ‘ 4

–ويÓت

مباريات على التوا‹ Ÿنتخب لروخا ،أامام كولومبيا
وإايطاليا وليششتنششتاين وكوسشتاريكا ،ويقÎب من معادلة
رقم هداف اسشبانيا التاريخي دافيد فيا ،وفرناندو
هÒو وبÒي ،الذين هزوا الششباك ‘  6لقاءات متتالية.
وأاّكدت الصشحيفة أاّن انطÓقة موراتا مع إاسشبانيا تعادل

م-ا ق-دم-ه خ-اف-ي ÒهÒن-ان-دي-ز «تشش-ي-تشش-اري-ت-و» ه-داف
اŸكسشيك التاريخي مع بÓده ،ول يتفوق عليه فقط
سشوى الÈتغا‹ كريسشتيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل
م-يسش-ي وال-ب-ول-ن-دي روب-رت ل-ي-ف-ان-دوفسش-ك-ي والسش-باÊ
دافيد فيا والكولومبي رادميل فالكاو.

فيـ ـ ـÓيني ي ـ ـ ـدّعم صصفـ ـ ـ ـوف بشصكت ـ ـ ـاشش ‘ جانفـ ـ ـ ـي

سش-ي-ت-ن-ق-ل ال-دو‹ ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي م-روان ف-يÓ-ي-ن-ى ‘ اÒŸك-ات-و
الشش -ت -وي ال -ق -ادم إا ¤ن -ادي بشش -ك -ت -اشس الÎك -ي ب -ع -دم-ا ق-رر
مانششسش Îيونايتد بيعه للفريق مقابل عرضس بقيمة  8مÓيÚ
جنيه إاسشÎليني ‘ ،جانفي اŸقبل ،إاذ ينتهي عقد الÓعب
جوان  2018حسشب ما أافادته صشحيفة «مÒور» الÈيطانية.
وأاوضشح نفسس اŸصشدر ،أان الÈتغا‹ جوزيه مورينيو ،اŸدير
ال -ف -ن -ي لـ «الشش-ي-اط Úا◊م-ر» ،ط-لب ب-اŸق-اب-ل ال-ت-ع-اق-د م-ع

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

الÈازيلي فريد ،متوسشط ميدان ششاختار دونيتسشك األوكرا،Ê
صشاحب  24عاما Óÿفة فيÓيني ،مششÒا إا ¤أان مانششسشÎ
يونايتد سشيواجه صشعوبة كبÒة ‘ إا“ام الصشفقة ،بسشبب رغبة
عدد كب Òمن األندية األوروبية ‘ ضشم الÓعب.
‘ الوقت نفسشه ،أاششارت الصشحيفة إا ¤أان مانششسش Îيونايتد
سشوف يتخلى عن لوك ششو ،مدافع الفريق ،حال وصشل عرضس
للنادي بقيمة  20مليون إاسشÎليني على أاقل تقدير .وكان

مورينيو قد رفضس بصشورة قاطعة رحيل البلجيكي عن «مسشرح
األحÓم» خÓل سشوق النتقالت الصشيفية األخÒة ،إاذ قال
وقت م -ف -اوضش -ات ف -ري -ق غ -الت-ا سش-راي الÎك-ي م-ع م-روان:
«Áكنهم التوقيع معي أاسشهل من ضشم فيÓيني ،مروان ليسس
للبيع ألنه هام جدا لفريقي».
وانضشم فيÓيني لصشفوف مانششسش Îيونايتد عام  2013قادما
من إايفرتون بصشفقة بلغت  2٧ ،٥مليون إاسشÎليني.

العدد

1٧489

مونديال روسصيا 2018

19

أكتمال نصصاب أŸنتخبات أإ’فريقية أŸتأاّهلة

اكتمل ،سصهرة اأمسس
ا’أول ،نصصاب اŸنتخبات
ا’أفريقية اŸتاأّهلة
Ÿونديال روسصيا 2018
بالتحاق كل من تونسس
واŸغرب بالركب اإ¤
جانب نيجÒيا،
السصينغال ومصصر بعد
منافسصة شصديدة بÚ
الفرق من اأجل كسصب
ورقة اŸرور لهذا اŸوعد
الكب ،Òالذي يقام كل
اأربع سصنوات ’أنّ القاّرة
السّصمراء لها ا◊ق ‘
تاأهل ‡ 5ثل Úفقط.

نبيلة بوقرين
جلنا عودة أاربعة منتخبات إا¤
سش ّ
اŸون- -دي- -ال ب -ع -د غ -ي -اب ط -وي -ل،
واألمر يتعّلق بكل من مصشر التي
غابت Ÿدة  28سشنة رغم سشيطرتها
ع -ل -ى ك -رة ال -ق -دم ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ‘
السشنوات اŸاضشية با÷يل الذهبي
الذي تّوج  3مرات باللقب القاري
إاّل أاّنهم فششلوا ‘ التأاهل لبطولة
العا ،⁄و ⁄يتحّقق ذلك إال على يد
اŸدرب كوبر الذي قاد الفريق ‘

التصشفيات األخÒة ،ما جعله ينجح
‘ إاعادة الفراعنة إا ¤اŸنافسشة
العاŸية.
أاما تونسس عادت بعد غياب دام 12
سش- -ن- -ة أاي م- -ن- -ذ م- -ون- -دي -ال 2006
ب - -أاŸان - -ي- -ا ،وذلك راج- -ع إا ¤فÎة
الفراغ التي عاششها نسشور قرطاج
‘ السش -اب -ق أاث -رت ع -ل -ى ال -ن -ت -ائ-ج
اÙصشل عليها حتى على الصشعيد
القاري ،كما “ّكن منتخب اŸغرب
من –قيق تأاهل صشعب ليعود بعد
 20سشنة من الغياب ،حيث كانت
آاخر مششاركة عام  .1998السشينغال
هو اآلخر عاد من بعيد ،و“ّكن من
كسشب ورقة التأاهل Ÿونديال روسشيا
 2018بعدما كانت آاخر مششاركة له
سش - -ن- -ة  2002ب -ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة
واليابان.
م-ا ي-ع-ن-ي أاّن اŸن-ت-خ-ب-ات ال-ع-رب-ي-ة
أاخ- -ذت حصش- -ة األسش- -د ‘ ال- -ق -ارة
اإلف-ري-ق-ي-ة خÓ-ل م-ون-ديال روسشيا
 2018ب- -ع- -دم- -ا اف -ت ّ-ك -ت ث Ó-ث
ت- -أاششÒات م- -ن ›م- -وع خ- -مسش- -ة،
وهذا عكسس ما كان ‘ السشنوات
اŸاضشية عندما يتأاّهل فريق أاو 2
ع- - -ل- - -ى األك Ìو‘ ال- - -ط - -ب - -ع - -تÚ
اŸاضش- -ي- -ت Úك- -انت ا÷زائ- -ر ه -ي
اŸم-ث-ل ال-وح-ي-د ل-ل-ع-رب ك-ك-ل ،م-ا

ي - -ع - -ن - -ي أان ا÷م- -ه- -ور ال- -ع- -رب- -ي
واإلفريقي على حد سشواء سشيكون
أام -ام -ه ف -رصش -ة اخ-ت-ي-ار اŸن-ت-خب
الذي يحبه من أاجل متابعته ،ولكن
‘ ال -ن -ه -اي -ة اŸه -م ه -و أان ت -ك -ون
ال -ن -ت -ائ -ج مشش -رف-ة وت-ل-ي-ق ب-ال-ق-ارة
السشمراء.

نيجÒيا حافظت على
تواجدها ‘ العرسس
الكروي العاŸي

Óششارة ،فإاّن اŸنتخب النيجÒي
لإ
ه -و ال -وح -ي -د ال -ذي ح -اف-ظ ع-ل-ى
ت - -واج - -ده ‘ أاكﬁ Èف- -ل خ- -اصس
بال ّسشاحرة اŸسشتديرة بعد إاخفاق
كل من ا÷زائر ،الكامÒون ،غانا،
ك- -وت دي- -ف- -وار .ه- -ذا اÿم- -اسش- -ي
سشيطر ‘ الطبعات اŸاضشية على
بطاقات التأاهل لكأاسس العا ⁄لكرة
القدم ،إال أان الرباعي األخ⁄ Ò
يتمّكن من ا◊فاظ على تواجده
ضشمن قائمة الكبار ،وسشيغيب عن
موعد روسشيا ما أاتاح الفرصشة أامام
تونسس ،اŸغرب ،السشينغال ومصشر
ب-ال-ع-ودة م-ن ال-ب-اب ال-واسش-ع ب-عدما
ع -م -لت ج -ي -دا ل -ل -وصش-ول إا ¤ه-ذا
الهدف ،الذي يبقى حلم ا÷ميع
من أاجل الÈوز خاصشة أاّنه يحظى
Ãتابعة جماهÒية كبÒة.

‘ حال مغادرة الشّصيلي سصانشصيز للّنادي

برأهيم ـ ـي ق ـ ـ ـد ينضصم إأ ¤أأرسصن ـ ـ ـ ـال
أافادت صصحيفة «ذا صصن»
ن إادارة أارسصنال
الÈيطانية ،أا ّ
’‚ليزي لكرة القدم وضصعت
ا إ
خطت Úبديلت– Úسصبا
لرحيل الشصيلي أاليكسصيسس
سصانشصيز ،تتمثل ‘ تعويضصه إاما
بالدو‹ ا÷زائري ياسصÚ
براهيمي أاو جناح كريسصتال
با’سس ويلفريد زاها ‘ فÎة
ا’نتقا’ت الشصتوية اŸقبلة ‘
جانفي اŸقبل.

ذك - -ر ن - -فسس اŸصش- -در ،أان اÿي- -ار
للمدرب الفرنسشي لـ «اŸدفعجية»،
أارسش Úف -ي -ن -غ -ر ،ال -ذي ي-ري-د أاخ-ذ
احتياطاته –سشبا لرحيل سشانششيز،
لعب الفريق ،عن قلعة اإلمارات

سش - -واء ‘ ج - -ان- -ف- -ي اŸق- -ب- -ل إا¤
مانششسش Îسشيتي أاو بنهاية اŸوسشم
ا÷اري مع انتهاء عقده.
أاوضش- -حت الصش- -ح -ي -ف -ة أان ال -ن -ادي
اإل‚ل -ي-زي ع-رضس ع-ل-ى سش-انشش-ي-ز
زيادة راتبه إا 2٥0 ¤أالف إاسشÎليني
‘ األسشبوع للموافقة على Œديد
ع- - -ق - -ده ،ل - -ك - -ن ال Ó- -عب رفضس.
مضشيفة ،أان إادارة النادي «اللند»Ê
ت -راقب ال -دو‹ ا÷زائ -ري ي -اسشÚ
براهيمي ،لعب بورتو الÈتغا‹،
حال فششلت ‘ ضشم زاها.
ل -ل-ت-ذك ،Òف-إاّن سش-انشش-ي-ز ق-د انضش-م
لصشفوف آارسشنال عام  2014قادما
من برششلونة اإلسشبا ،Êوسشاهم ‘
ف- - -وز ف - -ري - -ق - -ه ب - -ك - -أاسس ال–اد

اإل‚ليزي مرت Úوالدرع اÒÿية
 3مرات.

أأخب ـ ـار م ـ ـ ـ ـن أ’–ادّيـ ـ ـات ألّرياضصّيـ ـ ـ ـة

❊ الّ-ر م-ي ب-ا’أسص-ل-ح-ة ال-رياضصيةْ – :سّشبا
للمششاركة ا÷زائرية ‘ اللعاب الفريقية اŸقررة
Óل-ع-اب
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-ام اŸق-ب-ل ( ،)2018واŸؤوه -ل-ة ل -أ
الوŸبية للششباب اŸقررة نفسس السشنة ببونيسس إايرسس
(األرج -ن -ت ،)Úسش -ج -لت ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل-ل-رم-ي
بالسشلحة الرياضشية ثÓثة رياضشي Úبالثانوية الرياضشية
بدرارية (ا÷زائر) من أاجل متابعة برنامج اعدادي
خاصس .وتعّد هذه اّŸرة الو ¤منذ انششاء الثانوية
ال-ري-اضش-ي-ة سش-نة  ،2001ال -ت-ي يسش-ت-ف-ي-د ف-ي-ه-ا رم-اة م-ن
مششوار دراسشي رياضشي موجه.
❊ الرياضصات القتالية :أاششرف األسشتاذ ‘
رياضشة الفو فينام فيت فوداو ﬁمد جواج ،يومي 10
وÃ 11دينة قاŸة على دورة تكوينية من أاجل اجتياز
الدرجات لفائدة رياضشي Úمن ششرق الوطن.
❊ ال-ك-رة ا◊دي-دي-ة :سش-ت-ك-ون الختصشاصشات
ال -ري -اضش -ي -ة ال-ثÓ-ث-ة ل-ل-ك-رة ا◊دي-دة ( ال-ل-عب ال-قصشÒ

وال- -ل- -عب ال -ط -وي -ل وال -راف -ل) ‘ ف -ع -ال -ي -ات الل -ع -اب
اŸتوسشطية اŸقررة الصشائفة اŸقبلة بإاسشبانيا.
❊ البيار :ششاركت التششكيلة الوطنية للبيار اŸكونة
من أاربعة لعب ‘ Úفعاليات البطولة العربية للعبة التي
جرت ‘ الفÎة اŸمتدة من  ٥ا 11 ¤نوفم Èا÷اري
Ãدينة بÒوت اللبنانية.
❊ سص-ب-احة :حّ-ط-مت السش-ب-اح-ة ا÷زائ-ري-ة ران-يا
حميدة نفسشي ،رقم Úقياسشي Úوطني ‘ Úسشباق 200
م 4( Îسشباحات) بزمن قدره  2دقيقة و 1٧ثانية و 99ج.
و‘ سشباق  400م( Îأاربع سشباحات) بزمن قدره 4د /
48ث98 /ج ،خÓل مششاركتها ‘ اŸهرجان الكبÒ
للسشباحة (حسشب الفرق) الذي أاقيم بكندا.
❊ الّ-ر ي-اضص-ات ال-ه-وائ-ية :أاشش - -رف اŸدرب
الفرنسشي برنار بو ‘ ÊالفÎة اŸمتدة من  ٥إا11 ¤
نوفم Èا÷اري ‘ بسشكرة على تربصس تكويني خاصس
باÙركات الششراعية.

بايرن ميونيخ

هوميلز يكشصف عن سصبب فشصل أأنشصيلوتي مع ألّنادي
كششف ماتسس هوميلز مدافع نادي بايرن ميونيخ عن أاسشباب فششل اŸدير الفني اإليطا‹ كارلو أانششيلوتي مع الفريق
البافاري ،خÓل الفÎة اŸاضشية ‡ا أادى إلقالته.
صشرح هوميلز ،لصشحيفة «بيلد م سشونتاج» األŸانية« :لقد سشأالنا أانفسشنا عن األسشباب ،تكلمت مع عديد الÓعبÚ
الذين عملوا معه من قبل وا÷ميع أاششاد به».
وأاضشاف« :أاعتقد أان اللغة كانت مهمة جًدا ،بالنسشبة ألنششيلوتي ،فإان اللغة جزء مهم من عمل اŸدرب ولكنه فششل ‘
التواصشل مع الÓعب Úهنا بعكسس عمله مع األندية السشابقة».
وتناول الدو‹ األŸا Êبا◊ديث توماسس توخيل وجوليان ناجلسشمان ،اŸرششح Úلتدريب الفريق البافاري ،خلًفا
ليوب هاينكسس ،وقال« :توماسس توخيل مدرًبا للبايرن ،لن أاعّلق على ذلك ‘ الوقت الراهن ،سشأا–ّدث فقط عندما
يصشبح األمر حقيقيا».

الفجر٠5.54.................:
مواقيت الظهر١2.32.................:
العصشر١5.2٠................:
الصشÓة المغرب١7.44...............:
العششـاء١٩.٠5..................:
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^  ١3نوفم :١٩57 Èطالب حزب «رايات» (حزب
الششعب اŸاليزي) Ãقاطعة اŸنتجات الفرنسشية
احتجاجا على مواصشلة ا◊رب ‘ ا÷زائر.
^  ١3نوفم :١٩5٨ Èنقلت السشلطات الفرنسشية
القادة اŸعتقل« Úاأحمد بن بلة»«،حسش Úآايت أاحمد»،
«ﬁمد خيضشر»ﬁ« ،مد بوضشياف»و «رابح بيطاط» إا¤
اŸسشتششفى إاثر إاضشرابهم عن الطعام.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

كانت قادمة من مرسشيليا باŒاه العاصشمة

إاحÎاق  30سشيارة ‘ مسشتودع باخرة طارق بن زياد
الشش- -عب /ششّب ،أامسش ،ح- -ري- -ق ‘ مسش -ت -ودع السش -ي -ارات
ل-ب-اخ-رة ط-ارق ب-ن زي-اد ال-ق-ادم-ة م-ن م-رسش-ي-ل-يا باŒاه
ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،م-ا أاج Èق-ب-ط-ان السشفينة الŒاه
إا ¤إاسش -ب -ان -ي-ا ،دون تسش-ج-ي-ل أاي خسش-ائ-ر بشش-ري-ة وسش-ط
اŸسشافرين البالغ عددهم  472مسشافر.
بحسسب بيان اŸؤوسسسسة الوطنية للنقل البحري ،تلقت «الشسعب»
نسسخة منه ،يعود سسبب ا◊ريق إا ¤سسيارة تابعة أ’حد الركاب،
ما أادى ’نتشسار ا◊ريق بسسرعة وتسسبب ‘ احÎاق  30مركبة،
وقد ” التحكم فيه وإاطفاؤوه بفضسل التدخل السسريع والفعال
للطاقم اŸدرب على مثل هذه ا◊ا’ت الطارئة.
ولدى ورود اŸعلومات حول نشسوب حريق على م Ïالسسفينة،
” تشسكيل خلية أازمة على مسستوى اإ’دارة العامة لهذه الشسركة
فورا Ÿتابعة تطور اأ’حداث واتخاذ التداب ÒالÓزمة.
من جهة أاخرى– ” ،ويل السسفينة «ا÷زائر  »IIالتي كانت
متوجهة من مرسسيليا إا ¤وهران من ميناء ديل كوديا «باŸا دي
مايوركا» إ’رجاع  472راكب ،الذين كانوا متواجدون على مÏ
ال- -ع- -اب- -رة ط- -ارق ب -ن زي -اد -إا ¤وه -ران وم -ن -ه -ا إا ¤ا÷زائ -ر
العاصسمة.
وأاشسار ذات البيان ،أانه سسيتم التحقيق سسريعا «لتحديد اأ’سسباب
ال -دق-ي-ق-ة ل-ه-ذا ا◊ري-ق و–دي-د اŸسس-ؤوول-ي-ات» ،ف-ي-م-ا أاك-دت
الشسركة أان الÈنامج التجاري لسسفينة طارق بن زياد سسيعرف
بعضس التعديÓت.
هذا وتداولت صسفحات التواصسل ا’جتماعي ا◊ادثة خاصسة
اŸسسافرين الذين نشسروا بعضس مقاطع الفيديو للحريق ونقلوا
ح -ال -ة ال -رعب واÿوف م -ن غ -رق ال -ب -اخ-رة وت-دخ-ل ا◊م-اي-ة
اŸدنية اإ’سسبانية إ’جÓء الركاب من الباخرة فور وصسولها،
خاصسة بعضس اŸصساب Úالذين اسستنشسقوا الدخان.

ششرطة سشطيف توقف ششخصشا بتهمة التششه Òوالتهديد بالقتل
Óمن الوطني
‘ إاطار مسساعي اŸديرية العامة ل أ
‘ حماية اأ’شسخاصس واŸمتلكات من ا÷رائم التي
تهدد اÛتمع وكذا “ك Úاأ’فراد من اإ’حسساسس
ب- -اأ’م- -ن Ãا ت- -ع- -ل- -ق ب- -ا◊ي -اة
اÿاصسة لهم“ ،كنت مصسالح
اأ’م- -ن ب- -و’ي- -ة سس- -ط -ي -ف م -ن
ت-وق-ي-ف شس-خصس ب-ت-همة جنحة
اŸسس- - -اسس ب - -ح - -رم - -ة ا◊ي - -اة
Óشس-خ-اصس وج-ن-ح-ة
اÿاصس-ة ل -أ
ال- -ق- -ذف ع -ن ط -ري -ق رسس -ائ -ل
نصس- -ي- -ة ع Èال- -ه -ات -ف ‘ ح -ق
الضسحية.
تعود حيثيات القضسية إا ¤قيام
الضسحية بتقد Ëشسكوى لدى مصسالح اأ’من بو’ية
سس-ط-ي-ف ب-خصس-وصس ت-ع-رضس-ه-ا ل-ل-تشس-ه Òوال-ت-ه-دي-د
بالقتل من طرف طليقها البالغ من العمر  32سسنة،
عن طريق رسسائل نصسية متضسمنة عبارات القذف
والتهديد بالقتل ،باإ’ضسافة إا ¤قرصسنة حسسابها

أاحبطتها مصشالح
أامن دائرة
بوسشماعيل

حجز  4500أالف
وحدة مششروب ـات
كحـ ـ ـوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
“كنت مصسالح الشسرطة القضسائية

أ’م -ن دائ -رة ب -وسس -م -اع-ي-ل ب-و’ي-ة
تيبازة ،من حجز  4500وحدة من
اŸشسروبات الكحولية من ﬂتلف
اأ’ن -واع واأ’ح -ج -ام ك -انت ب -ح-وزة
أاحد اŸسسبوق Úقضسائيا ،الذي ”
توقيفه ،يتاجر بها Ãقر إاقامته
ب -أاح -د اأ’ح -ي-اء الشس-ع-ب-ي-ة Ÿدي-ن-ة
ب-وسس-م-اع-ي-ل .ت-عود وقائع القضسية
إا 9 ¤نوفم Èا÷اري ،ح Úوردت
م - -ع - -ل - -وم- -ات إا ¤أام- -ن ال- -دائ- -رة
م -ف -اده-ا ،ق-ي-ام شس-خصس ب-اإ’Œار
غ Òالشس- - -رع- - -ي ب - -اŸشس - -روب - -ات
الكحولية ‘ وسسط شسعبي .وبعد
ا◊صسول على إاذن بالتفتيشس من
طرف وكيل ا÷مهورية Ùكمة
ال -ق -ل-ي-ع-ة ،أاع-دت ف-رق-ة الشس-رط-ة
Óطاحة
القضسائية خطة ﬁكمة ل إ
باŸعني الذي أالقي عليه القبضس
م-ت-ل-بسس-ا ب-اŸت-اج-رة ب-اŸشسروبات
الكحولية بدون رخصسة.
ب -ع -د –وي -ل -ه إا ¤اŸصس -ل -ح -ة ّ”
إاعداد ملف بشسأانه ،ليتم تقدÁه
للنيابة يوم أامسس.
تيبازة :علي ملزي

اإ’ل- -كÎو Êال- -ف -ايسس -ب -وك ونسس -خ ﬁادث -ات -ه -ا عÈ
«اŸسس-ن-ج-ر» ،ع-ل-ى إاث-ره-ا ق-امت مصس-ال-ح الشس-رطة
القضسائية بأامن و’ية سسطيف بفتح –قيق معمق
أاسسفر عن توقيف اŸشستبه
فيه.
‘ ذات الشس- - - - - -أان ،تضس - - - - -ع
Óم -ن
اŸدي- -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
ال- - - -وط - - -ن - - -ي ‘ خ - - -دم - - -ة
اŸواط - - - - -نﬂ Úت- - - - -ل- - - - -ف
ال -وسس -ائ-ط اإ’ل-كÎون-ي-ة م-ن
اŸوق-ع ال-رسس-م-ي ل-ل-م-ديرية
Óم -ن ال -وط -ن -ي
ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
(،)www.algeriepolice.dz
وك-ذا صس-ف-ح-ت-ي ال-ف-ايسس-ب-وك وال-ت-وي Îوك-ذا ال-رق-م
اأ’خضسر  1548ورقم النجدة  ،17من أاجل التواصسل
ل -ردع اإ’ج -رام اإ’ل -كÎو Êوك -ذا تسس -ه -ي -ل وت -ب-دي-د
ح -ا’ت ا◊رج م -ن ال -ت -وج -ه ب -الشس -ك -وى إا ¤م-رك-ز
الشسرطة ‘ مثل هذه ا◊ا’ت.

قامت بها وحدات الششرطة بقسشنطينة ووهران

حجز أاك Ìمن 14غ من الكوكايÚ
وتوقيـ ـ ـ ـ ـف  3أاششخـ ـ ـ ـ ـ ـاصص

ت -وصس -لت م -ؤوخ -را ق-وات الشس-رط-ة ب-ك-ل م-ن أام-ن و’ي-ت-ي قسس-ن-ط-ي-ن-ة
ووهران إا ¤حجز  1898قرصس من اŸؤوثرات العقلية وكمية من
اıدرات الصسلبة (كوكاي )Úقدرت بـ 14.79غراما ،مع توقيف 03
’و“ ¤ت ع-ل-ى إاث-ر
أاشس -خ -اصس مشس -ت -ب-ه ف-ي-ه-م .ح-ي-ث-ي-ات ال-ع-م-ل-ي-ة ا أ
معلومات مؤوكدة –صسلت عليها عناصسر فرقة مكافحة اıدرات
’من و’ية قسسنطينة ،مفادها
باŸصسلحة الو’ئية للشسرطة القضسائية أ
قيام شسخصس مشستبه فيه ،بÎويج اıدرات واŸؤوثرات العقلية بأاحد
أاحياء اŸدينة .على إاثر ذلك– ” ،ديد هويته ليتم الÎصسد له
وتسس -ط Òخ -ط -ة ع -م -ل ﬁك -م -ة ال-ت-ن-ف-ي-ذ ،أاي-ن ال-ت-مسست الضس-ب-ط-ي-ة
القضسائية من ا÷هات القضسائية اıتصسة منحها إاذنا بالتفتيشس،
’نواع ،مع
أاسسفر عن ضسبط وحجز  1898قرصس مهلوسس من ﬂتلف ا أ
توقيف اŸشستبه فيه ‘ القضسية على ذمة التحقيق.
أاما بخصسوصس العملية الثانية التي نّفذتها عناصسر الفرقة الثانية
للبحث والتدخل بأامن و’ية وهران“ ،ت على إاثر اسستغÓل معلومات
’حياء بوسسط
’حد ا أ
مؤوكدةُ ،نّفذت من خÓلها عملية مداهمة أ
اŸدينة ،أاين ” توقيف شسخصس Úمشستبه فيهما وحجز كمية من مادة
اıدرات الصسلبة (الكوكاي )Úقّدرت بـ 14.79غراما.

 20°ا÷زائر
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لثنين  24صشفر  ١43٩هـ الموافق لـ  ١3نوفمبر  2٠١7م
ا أ

للكÎونية
‘ إاطار التصشدي الدائم للجرÁة ا إ

 23°ا÷زائر

 18°وهران
 16°وهران

الثمن  ١٠دج

20°

20°

france prix 1

Óجيال
›لة ا÷يشش –تفي بأاول نوفم ÈوتÈز مكاسشبه ل أ

منارة للذاكرة ا÷ماعية لألمة ا÷زائرية
ومرج ـ ـ ـ ـع للششع ـ ـوب التواقة للحريـ ـ ـ ـة

لخ/652( Òنوفم )Èبافتتاحية بعنوان ن»وفم Èيتجدد
اسشتهلت ›لة ا÷يشش ‘ عددها ا أ
لجيال حول مبادئ ثورة غّيرت ›رى التاريخ
بششبابه» ،أابرزت من خÓلها قيمة تواصشل ا أ
وأاعادت ا÷زائر إا ¤واجهة العا ⁄وعكسشت اŸكاسشب ا◊يوية التي حققتها ثورة أاول نوفمÈ
‘ ظل إاحياء الذكرى  63لأعظم حدث عرفه التاريخ اŸعاصشر ،أاصشبح حينها أامل كل اŸعذبÚ
واŸقهورين ،بينما ششعر طغاة العا ⁄بششدة ذلك الزلزال.
سشعيد بن عياد

قامت بها مفارز ا÷يشش
والدرك بعدة وليات

حجز  32كلغ من الكيف
وكمية معتÈة من ا◊بوب
اŸهلوسشة والنحاسص

أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي ،بالتنسسيق
م -ع ع -ن -اصس -ر ال -درك ال-وط-ن-ي ،ي-وم  11نوفمÈ
 )11 ( ،2017ت -اج -ر ﬂدرات ب -ك -ل م -ن وه -ران
وتلمسسان وبسسكرة و“Ôاسست ،وحجزت ()32,2
كيلوغراما من الكيف اŸعالج و( )2317قرصس
مهلوسس و( )4500كيسس من مادة التبغ و()320
كيلوغرام من مادة النحاسس.

توقيف ششخصص بحوزته بندقيتي صشيد

‘ سسياق متصسل ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني
با÷لفة/ن.ع ،1.شسخصسا وضسبطت بندقيتي ()02
صسيد و( )847خرطوشسة من ﬂتلف العيارات
و( )102كيلوغرام من اأ’سسمدة الكيماوية.

...وإاحباط هجرة غ Òششرعية

م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاح- -ب -ط ح -راسس السس -واح -ل
بتلمسسان /ن.عﬁ ،2.او’ت هجرة غ Òشسرعية
ل-عشس-رة ( )10أاشس -خ -اصس ك -ان -وا ع -ل-ى م Ïق-ارب
ت-ق-ل-ي-دي الصس-ن-ع .ف-ي-م-ا أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي وح -رسس ا◊دود ،ب -ك -ل م -ن
تلمسسان والنعامة وع Úتيموشسنت/ن.ع)86( ،2.
مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة.

الكرة ا÷زائرية ‘ حداد

عمار رواي ‘ ذمة الله

انتقل إا ¤رحمة الله الÓعب السسابق لفريق جبهة التحرير الوطني عمار رواي ،عن عمر يناهز  85سسنة ،ولعب رواي 78
مباراة مع فريق جبهة التحرير الوطني ،و مرة واحدة مع اŸنتخب الوطني بعد ا’سستقÓل يوم  4جويلية أامام اŸنتخب
اŸصسري با÷زائر العاصسمة .وÁكن القول أان رواي من مواليد  9مارسس Ã ،1932دينة العلمة ،بدأا مسسÒته الكروية Ãسسقط
رأاسسه ،قبل أان يتحول إا ¤فرنسسا وعمره  20سسنة ،حيث لعب أ’ندية الهواة قبل أان يلعب للفرق اÎÙفة على غرار بيزنسسون
وأا‚ي إا ¤غاية أافريل  1958عندما التحق بفريق جبهة التحرير الوطني .كما خاضس اŸرحوم رواي Œربة ‘ عا ⁄التدريب
حيث أاشسرف على  7أاندية إا ¤جانب الفريق الوطني اأ’وŸبي  ..وتوج بلقب البطولة الوطنية مع نادي مولودية وهران كمدرب
عام .1988
ح.ح

بعد التذك Òباسستلهام جيل نوفم Èنضسا’ته من
اآ’باء واأ’جداد من عبد القادر واŸقرا Êوفاطمة
نسسومر وابن باديسس ،ليكون جي Óاسستثنائيا” ،
ال -ت -أاك-ي-د أان-ه رغ-م م-رور السس-ن Úوت-ع-اقب اأ’ج-ي-ال
وت-غ Òا◊ك-وم-ات وال-رج-ال ،سس-ي-ب-ق-ى إاشس-ع-اع ث-ورة
Óمة ا÷زائرية
نوفم Èمنارة للذاكرة ا÷ماعية ل أ
ومرجعا للشسعوب التواقة للحرية.
انطÓقا من إادراك ا’سستثمار ‘ عامل الشسباب
كتوجه اسسÎاتيجي لضسمان ا’سستمرارية والتطور
‘ كل اÛا’ت ،كان من ثمار العناية التي توليها
قيادة ا÷يشس الوطني الشسعبي Ÿنظومة التكوين،
إاعادة بعث مدارسس أاشسبال الثورة –ت اسسم «أاشسبال
اأ’مة» ،التي ،كما تضسيف ا’فتتاحية ،تنتشسر عÈ
ﬂت -ل -ف ال -ن -واح-ي ،ب-اع-ت-ب-اره-ا مشس-ت-ل-ة ل-ت-خ-ري-ج
قدرات شسابة مسستوفاة الوعي واإ’دراك وكاملة
ال-ت-أاه-ي-ل ،ل-ه-ا اع-ت-زاز ب-ت-اري-خ-ه-ا .وخلصست إا ¤أان
اإ’Áان بالوطن وبقدسسية أارضسه وعبقرية شسعبه
كانت عام Óحاسسما ‘ اند’ع الثورة التحريرية
وع- -ام  Ó-ج -ازم -ا ‘ –ق -ي -ق ال -نصس -ر ال -ذي ،ك -م -ا
تسس -ت -ط -رد ،سس -ي -ظ -ل ي -ل -ه-م شس-ب-اب-ن-ا وي-ق-وده-م إا¤
انتصسارات أاخرى ‘ العلوم واŸعرفة.
وت -وسس -ط اÛل -ة م -ل-ح-ق ب-ك-ام-ل-ه م-ن  38صسفحة
خصسصست لذكرى أاول نوفم Èيتضسمن رسسالة رئيسس
ا÷مهورية ورسسالة نائب وزير الدفاع الوطني قائد
اأ’ركان ومقا’ت نوعية حول معارك الثورة وإاظهار
ج-رائ-م ف-رنسس-ا ا’سس-ت-ع-م-اري-ة ،ك-م-ا أاف-ادت ال-قارئ
Ãواضسيع عن أاعÓم الثورة والسسينما كوسسيلة للكفاح
ودور الصس -ح -ة م -ن خ Ó-ل م -ق -اب -ل-ة م-ع إاسس-م-اع-ي-ل
دحلوك ﬁفوظ وبلقاسسم متيجي ،إا ¤جانب حوار
مع اÛاهدة جميلة بوباشسا ونقل شسهادات حية
Ûاهدات وكذا أاهم إا‚ازات الرياضسة العسسكرية.
عن النشساط الدؤووب ‘ اŸيدان ‘ ،إاطار مكافحة
اإ’رهاب ،رصسدت ›لة ا÷يشس العمليات النوعية
◊صسيلة شسهر أاكتوبر ،متمثلة ‘ القضساء على 5
إارهابي Úوتوقيف  9آاخرين ،فيما اسستلم  ،3بينما
أالقي القبضس على  31عنصسر إاسسناد و 181مهرب
وعلى  89مهرب ﬂدرات ،بينما ” تدمﬂ 30 Òبأا

واسسÎجاع
 165734ل Îوقود .كما وضسعت مفارز ا÷يشس
الوطني الشسعبي يدها على كميات من اأ’سسلحة من
ﬂت -ل -ف اأ’ن-واع وك-م-ي-ات م-ن ال-ذخ-ائ-ر وأاغ-راضس
أاخرى ،مثل هاتف متصسل باأ’قمار الصسناعية و45
مولدا للكهرباء و 26جهاز كشسف عن اŸعادن و30
مطرقة ضساغطة.
وتنقل اÛلة أاخبارا متنوعة لنشساطات اŸؤوسسسسة
ال -عسس -ك -ري -ة وﬂت-ل-ف م-دي-ري-ات-ه-ا ،م-ث-ل الصس-ي-ان-ة
ال-ب-ي-وط-ب-ي-ة ل-ل-مسس-تشس-ف-ى اŸرك-زي للجيشس وأابواب
مفتوحة حول اإ’عÓم ا÷غرا‘.
وخصسصس رك -ن ري -ب -ورت -اج م -ق-ال-ة ل-ل-م-ع-ه-د ال-دو‹
أ’ب-ح-اث السسÓ-م بسس-ت-وك-ه-و ،⁄م-ن خÓ-ل ال-ت-ق-ري-ر
السس -ن -وي  ،2017ال - -ذي يÌي م- -ع- -ارف اŸه- -ت- -مÚ
وت-ق-د Ëك-ت-اب ي-روي م-ؤول-ف-ه ف-اسس-ي-ل ف-ال-تشس-ان-وف
(ترجمة عبد السسÓم عزيزي) قصسة النقل السسري
Óسسلحة من بلغاريا إا ¤ا÷زائر ‘ عهد الثورة ‘
ل أ
سس-ن-تي  1961 / 1960وذلك ع -ل-ى م Ïسس-ف-ي-ن-تÚ
واجهتا اıاطر ورفعتا التحدي لتكونا من ضسمن
بطو’ت ثورة مدت أاغصسانها ا◊املة للحرية إا¤
كل العا ⁄وهي ﬁل إاعجاب وتقدير الشسعوب من
كل القارات.

لخÒ
›لة الششرطة ‘ عددها ا أ

اŸورد البششري عنصشر أاسشاسشي ‘ عصشرنة األداء
صشدر عدد جديد من ›لة الششرطة ،رصشد
ب-دق-ة واسش-ت-ف-اضش-ة أاه-م النششاطات وﬂتلف
ال -ت -ظ -اه -رات ال-ت-ي ” ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا م-ن ط-رف
لم-ر ب-ت-ع-زيز
ج-ه-از الشش-رط-ة ،سش-واء ت-ع-ل-ق ا أ
Óم-ن ال-وط-ني مع
ت-ع-اون اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ﬂت- -ل -ف الشش -رك -اء ‘ ال -داخ -ل واÿارج ،أاو
تسش -ل -ي -ط الضش -وء ع -ل -ى ال -ع-دي-د م-ن اŸل-ف-ات
ون- -ق- -ل صش- -ور ح- -ي- -ة ع- -ن ال- -ع -م -ل ا÷واري
لم -ن
والÈام- -ج ال- -ت- -ك- -وي- -ن -ي -ة وم -ن -ت -دى ا أ
الوطني وتخرج الدفعات ،واسشتمرارها ‘
ت-ق-وي-ة جسش-ور ال-ت-واصش-ل اŸسش-ت-مر لتفعيل
التعاون ما ب Úالششرطة واŸواطن.
فضشيلة بودريشش
ب -ال-ف-ع-ل ›ل-ة الشس-رط-ة ‘ ع-دد شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر
جاءت ثرية باŸواضسيع ،حيث حرصست على تقدË
ﬂتلف التفاصسيل عن أاهم النشساطات واأ’عمال
ا÷وارية ÷هاز الشسرطة وكذا مواكبتها ıتلف
اأ’حداث واأ’عياد الوطنية.
ب -داي -ة خصسصست مسس -اح -ة شس -ام -ل -ة ت -ن -اولت ف -ي -ه-ا
مشساركة رئيسس آالية «اأ’فريبول» السسيد اللواء عبد
Óمن الوطني ‘ ،أاشسغال
الغني هامل اŸدير العام ل أ
ا’ج- -ت- -م- -اع ال -ث -ا« Êأاوروم -اد -شس -رط -ة» ب Ó-ه -اي
الهولندية .ووقفت باŸوازاة مع ذلك ،على مشساركة
اللواء هامل ‘ اجتماع منظمة «اإ’يبكو» بدعوة من
رئ -يسس م -ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون ل-ق-ادة شس-رط-ة دول شس-رق
إافريقيا .علما أان اللواء عبد الغني هامل رئيسس آالية
«اأ’فريبول» قلد Ãدالية الدرجة اأ’و ¤للشسرطة
اأ’وغندية ،وأاهدى اللواء هامل تكرÁه إا ¤رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
Óمن الوطني زيارات
تضسمنت أاجندة اŸدير العام ل أ
م -ك -ث-ف-ة ونشس-اط-ات ع-دي-دة داخ-ل وخ-ارج ال-وط-ن،
Áكن ذكر منها زيارة قادته إا ¤مقر القيادة العامة
للشسرطة اأ’وغندية ،واسستقباله للعديد من الشسركاء
‘ ا÷زائر ،بينهم وزير الداخلية ÷مهورية

الكونغو أاثناء زيارته مقر مركز القيادة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،واسس-ت-ق-ب-ال وف-د ع-ن
والسس -ي -ط -رة ل -أ
الشسرطة اŸوريتانية ،وكذا اسستقبال رئيسس ا’–اد
ال-ري-اضس-ي ال-ق-ط-ري وال-ع-رب-ي ل-لشس-رطة ووفد رفيع
اŸسس -ت -وى ع -ن وزارة ال -داخ -ل-ي-ة ال-ع-راق-ي-ة وسس-فÒ
ف -رنسس -ا ب -ا÷زائ -ر ،إا ¤ج -انب اف -ت -ت -اح -ه ل -لسس -ن -ة
ال-ت-ك-وي-نية  2017و 2018ع -ل -ى مسس -ت-وى م-دارسس
الشسرطة .كعادته ،مازال منتدى اأ’من الوطني يركز
وي -ط -رح ع -دي -د اŸواضس -ي -ع وال -قضس -اي -ا ال -ت-ي ت-ه-م
اŸواطن بصسورة مباشسرة ،على غرار تطرقه إا¤
النشساطات التحسسيسسية واإ’جراءات اأ’منية بهدف
تأام ÚاŸواطن وحماية ‡تلكاته .من اŸواضسيع
اŸل -ف -ت -ة لÓ-ن-ت-ب-اه وا÷دي-رة ب-ا’ه-ت-م-ام ،و–ظ-ى
ب -اه -ت -م -ام اŸواط -ن ل Ó-طÓ-ع ع-ل-ي-ه-ا وتضس-م-ن-ت-ه-ا
اÛلة ،نذكر التوظيف ‘ جهاز اأ’من الوطني ،أاو
اŸورد البشسري عنصسر أاسساسسي ‘ عملية عصسرنة
جهاز الشسرطة ‘ ،ظل ا◊رصس القائم على رفع
ال -ت-ع-داد ال-بشس-ري م-ن سس-ن-ة أ’خ-رى ،ب-ه-دف ت-وفÒ
اŸزيد من اŸوارد البشسرية للوصسول إا ¤تغطية
أامنية عالية بفضسل برامج التوظيف.

