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في بيان لرئاسصة الجمهورية
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في بيان للرئاسصة الفلسصطينية
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ندوة دولية حول النقل العابر وتخزين السصلع

ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسصÚ
نسص- -يب ،ب- -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا¤
و’ي - - -ة بسص - - -ك - - -رة ،ي- - -وم السص- - -بت 9
ديسص- -م Èا÷اري ،ي- -ع- -اي- -ن خ -لل -ه -ا
مشصاريع وهياكل تابعة للقطاع.

يشص -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب
زي - -ت - -و ،Êع - -ل- -ى م- -راسص- -م ان- -ط- -لق
’ب - -واب اŸف - -ت - -وح - -ة ع - -ل- -ى اŸرك- -ز
ا أ
ال - -وط- -ن- -ي ل- -ل- -دراسص- -ات وال- -ب- -حث ‘
ا◊رك- - -ة ال- - -وط - -ن - -ي - -ة وث - -ورة أاول
نوفم ،1954 Èيوم غد اÿميسس 7
ديسص - -م Èا÷اري ،ع - -ل - -ى السص - -اع - -ة
 09:00صصباحا Ãقر اŸركز.

’شصغال
–ت رعاية كل من وزيري ا أ
ال--ع--م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل وال-ت-ج-ارة ،ت-ن-ظ-م
مؤوسصسصة «سصيتام» الندوة الدولية 2017
ح-ول ال-ن-ق-ل ال-ع-اب-ر ،ال-ع-ب-ور وت-خ-زي-ن
السص--ل--ع ال--راب--ط ب Úم--ؤوسصسص--ات ال-دول-ة
واŸت----ع----ام----ل Úا’ق----تصص----ادي ،Úوأايضص---ا
ملتقى للتبادل ب ÚاŸنتج ÚوالفاعلÚ
‘ اÛال ال---ل---وجسص---ت---ي ،ي--وم--ي  9و10
ديسص------م Èا÷اري ،ب------اŸرك-----ز ال-----دو‹
ل----ل----م----ؤو“رات –ت شص----ع---ار «سص---ي---ت---ام»
إافريقيا.

ولد علي ‘ زيارة عمل
إا ¤وهران

الزراعة الصصحراوية :رهانات و–ديات
ي- - -نشص- - -ط ﬁم- - -د كسصÒة م- - -دي- - -ر
التنمية الفلحية ‘ اŸناطق ا÷افة
وشص - -ب - -ه ا÷اف - -ة ب- -وزارة ال- -ف- -لح- -ة
والتنمية الريفية والصصيد البحري،
والدكتورة فطوم ÿضصاري ﬂتصصة
’ي-ك-ول-وج-ي-ة ،م-ائ-دة
‘ ال -زراع -ة وا إ
مسص -ت-دي-رة ح-ول م-وضص-وع «ال-زراع-ة
الصص -ح -راوي -ة :ره -ان -ات و–دي -ات»،
’حد  10ديسصم Èا÷اري ،على
يوم ا أ
السص -اع-ة  13:45ب -ع -د ال-زوالÃ ،ق-ر
اŸع - - -ه - - -د ال- - -وط- - -ن- - -ي ل- - -ل- - -دراسص- - -ات
’سصÎاتيجية الشصاملة.
ا إ

إاثراء الذاكرة الوطنية

ي-ح-ل وزي-ر الشص-ب-اب وال-رياضصة
الهادي ولد علي يوم غد بوهران.
’ع- -ط -اء إاشص -ارة ان -ط -لق را‹
إ
ا÷زائر «–دي الصصحاري» ،على
السص- -اع- -ة  07:00صص -ب-اح-ا ،ع-ل-ى
مسص- -ت- -وى ال- -واج- -ه- -ة ال- -ب- -ح- -ري -ة
بوهران.

تكر ËاÛاهد العمودي

ندوة دولية حول ا’سصتثمار
‘ اŸلكية الصصناعية

‘ إاط-ار حصص-ة «م-وع-د م-ع ال-ت-اري-خ» ،ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ني
ل -ل -م -ج-اه-د ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع اŸع-ه-د اŸت-خصصصس ‘ ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
للتÈيد ببئر مراد رايسس ،ا◊صصة اŸوسصعة – 154ت عنوان:
«ك -ي -ف يشص -ارك ا÷م-ي-ع ‘ إاث-راء ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة ب-ال-وث-ائ-ق
’غلبية
’شص-ي-اء ال-ت-اري-خ-ي-ة ع-لى غرار مشصاركة ا أ
واŸع-ل-وم-ات وا أ
السصاحقة ‘ نصصرة ودعم الثورة التحريرية بكل غال ونفيسس؟»،
اليوم ،على السصاعة  10:00صصباحا Ãقر اŸتحف.

ي-ن-ظ-م م-ع-ه-د اŸل-ك-ية الصصناعية،
ب- -ال- -ت- -نسص -ي -ق م -ع ج -ام -ع -ة ا◊ق -وق
وج- -ام- -ع- -ة ا÷زائ- -ر ،ن -دوة دول -ي -ة
ح- - -ول ا’سص- - -ت- - -ث - -م - -ار ‘ اŸل - -ك - -ي - -ة
الصص- -ن -اع -ي -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى ه -امشس
لبتكار ،اŸنظم
الصص-ال-ون ال-وط-ن-ي ل -إ
بقصصر اŸعارضس  -الصصنوبر البحري.

ت- - -خ - -ل - -ي - -دا ل - -روح اÛاه - -د
«اسص - -ت - -ي- -ف- -ان ’ب- -ودوف- -ي- -تشس»
مصص- - -ور ال- - -ث - -ورة ا÷زائ - -ري - -ة
’رشص- -ي- -ف
اÛي - -دة ،ي - -ن - -ظ- -م ا أ
ال- -وط- -ن- -ي ا÷زائ- -ري وسص -ف -ارة
ج -م -ه -وري-ة صص-رب-ي-ا ب-ا÷زائ-ر،
ح- -ف- -ل ت- -أاب Úال- -ف- -ق -ي -د ،غ -دا،
ابتداء من السصاعة  14:00بعد
’رشص- - - -ي- - - -ف
ت - - - -ازوال Ãق- - - -ر ا أ
الوطني.
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يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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’دارة والمالية
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ت- -ن- -ظ- -م ال- -دورة ال- -ث- -ان -ي -ة م -ن
الصص -ال-ون ا’فÎاضص-ي ل-ل-دراسص-ة ‘
ف-رنسص-ا ،ي-وم-ي اÿم-يسس وا÷م-عة
 07و 08ديسص- -م ،Èم -ن السص -اع -ة
ال -ت -اسص -ع -ة صص -ب -اح -ا إا ¤السص -ادسص -ة
مسصاء.
وÁكن الصصالون ،بحسصب اŸعهد
ال - -ث - -ق - -ا‘ ال - -ف- -رنسص- -ي ،ال- -ط- -ل- -ب- -ة
ا÷زائ -ري Úم -ن ط -رح أاسص -ئ -ل-ت-ه-م،
ع - - -ل- - -ى أان Œيب  30م-ؤوسصسص-ة م-ن
ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ ‘ ف-رنسص-ا ع-ل-ي-ه-ا
ط- -ي- -ل- -ة ال- -ي- -وم Úم- -ب -اشص -رة ع -ل -ى
’نÎنت.
ا إ

حفل تأاب Úمصصور الثورة اسصتيفان ’بودوفيتشش

ال ملتقى حول
تهد
تنظم اŸد يدات اأ’منية

التحرير

يكرم حزب جبهة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط -ن -ي
اÛاه- -د ع- -ب -د ال -ق -ادر
ال - - - -ع- - - -م- - - -ودي عضص- - - -و
›م -وع-ة  ،22ال -ي-وم،
ع -ل-ى السص-اع-ة 10:00
صص- - - -ب - - -اح - - -ا Ãق - - -ر
ا◊زب بحيدرة.

أامانة المديرية العامة
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(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
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أامينة دباشش
مدير التحرير
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‘ بيان لرئاسسة ا÷مهورية

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

ا÷زائر تدين ا’غتيال «الشسنيع» للرئيسس اليمني اأ’سسبق علي عبد الله صسالح

رئيسس ا÷مهورية يهنئ ملك تايÓندا

أادانت ا÷زائ- -ر بشش -دة ا’غ -ت -ي -ال «الشش -ن -ي -ع»
للرئيسس اليمني اأ’سشبق علي عبد الله صشالح،
بحسشب ما أافاد به ،أامسس الثÓثاء ،بيان لرئاسشة
ا÷مهؤرية.
وج- -اء ‘ ال- -ب- -ي- -ان« :إان ا÷زائ -ر ت -دي -ن “ام
اإ’دان -ة ا’غ -ت -ي -ال الشش -ن -ي -ع ال -ذي أاودى ب -ح -ي -اة

بعث رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤ملك تايÓندا ماها
فاجÒالؤنغكؤرن بؤديندراديبايافارنغكؤن ،أاعرب له فيها عن “ام اسشتعداده للعمل
سشؤيا من أاجل تعزيز أاواصشر الصشداقة والتعاون التي تربط البلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهؤرية« :إان احتفال تايÓندا بعيدها الؤطني ،مناسشبة
سشعيدة أاغتنمها أ’تقدم إاليكم ،باسشم ا÷زائر ششعبا وحكؤمة وأاصشالة عن نفسشي ،بأاحر
التها Êمقرونة بأاصشدق “نياتي لكم Ãؤفؤر الصشحة والسشعادة وبالرقي وا’زدهار
للششعب التايلندي الصشديق».
وأاردف ال -رئ -يسس ب -ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ»: Ó-ه-ذا ،وأاع-رب ل-ك-م ب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ع-ن “ام
اسشتعدادي للعمل معكم على تعزيز أاواصشر الصشداقة والتعاون التي تربط بلدينا

بوحجة يجدد اسستعداد ا÷زائر لÎقية شسراكتها مع الصسÚ

الرئيسس الفرنسسي ‘ زيارة عمل وصسداقة للجزائر اليوم
تعزيز الشسراكة السستثنائية وبحث اŸسسائل ذات الهتمام اŸشسÎك
«إان ه -ذه ال -زي -ارة ت -ن -درج ‘ إاط -ار الشش -راك -ة
ا’سش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ال-ت-ي م-اف-ت-ئت ا÷زائ-ر وف-رنسش-ا
ت-ع-مÓ-ن ع-ل-ى ب-ن-ائ-ه-ا وت-ع-زي-زه-ا .إان-ه-ا سش-ت-كؤن
سشانحة للبلدين و’سشيما خÓل اŸباحثات التي
’ي-ج-اد السش-ب-ل
سش -ت -ج-رى ب Úرئ-يسش-ي ال-دول-ت ،Úإ
ا÷ديدة لتعزيز التعاون والششراكة ب Úا÷زائر
’ق -ل-ي-م-ي-ة
وف -رنسش -ا وال -تشش -اور ح -ؤل اŸسش -ائ -ل ا إ
وال-دول-ي-ة ﬁل اه-ت-م-ام-ه-م-ا اŸششÎك» ،يضشيف
البيان.».

الرئيسس الفرنسسي يحل اليوم با÷زائر

ملفات تاريخية وقضسايا إاقليمية ودولية على طاولة اŸباحثات
ي - -ح- -ل ال- -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسس- -ي
إاÁان - -وي - -ل م - -اك - -رون ،ال - -ي - -وم،
ب - -ا÷زائ - -ر ‘ ،زي- -ارة رسس- -م- -ي- -ة
لو ¤م-ن-ذ اع-تÓ-ئ-ه
ل -ل-ج-زائ-ر ،ا أ
لل-ي-زي-ه ،ل-ب-حث التعاون
قصس-ر ا إ
ال -ث -ن -ائ-ي ب Úال-ب-ل-دي-ن وم-ل-ف-ات
ت- -اري -خ -ي -ة وقضس -اي -ا إاق -ل -ي -م -ي -ة
ودول- -ي- -ة ،م- -ن- -ه- -ا ال- -ت- -ه -دي -دات
لم -ن -ي -ة ‘ السس -اح -ل وال -ه-ج-رة
ا أ
غ Òالشسرعية وكذا التحديات
اŸرتبطة با÷رÁة اŸنظمة.

حياة .ك
ينتظر من هذه الزيارة ،التي تدوم
ي -ؤم -ا واح -دا ،أان تضش-ف-ي م-زي-دا م-ن
ال -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين .كما تأاتي عقب انعقد الدورة
الرابعة للجنة اŸششÎكة ا’قتصشادية
ا÷زائرية  -الفرنسشية ،التي تؤجت
ب -ال -ت -ؤق -ي -ع ع-ل-ى ع-دد م-ن ات-ف-اق-ات
التعاون ا’قتصشادي ب Úالبلدين.
كما تأاتي الزيارة وسشط تراكمات
اŸاضش- -ي ا’سش- -ت- -ع- -م- -اري ،ودع- -ؤات
داخلية لفتح ملف «الذاكرة» التاريخ
اŸششÎك ب Úال - -ب- -ل- -دي- -ن ،وضش- -رورة
اعÎاف ف - - - -رنسش - - - -ا Ãاضش- - - -ي- - - -ه- - - -ا
ا’سشتعماري وبا÷رائم التي ارتكبتها

‘ بÓدنا ،منذ احتÓلها  1830إا¤
غاية ا’سشتقÓل سشنة  ،1962خاصشة
وأان م - -اك - -رون أاول رئ - -يسس ف- -رنسش- -ي
اعÎف خ Ó-ل ح -م -ل -ت-ه ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة،
عندما قال إان ا’سشتعمار الفرنسشي
كان «جرÁة ضشد اإ’نسشانية» ‘ ،حÚ
اك -ت -ف -ى ال -رؤوسش -اء ال -ذي-ن سش-ب-ق-ؤه ‘
تصشريحاتهم بالدعؤة إاŒ ¤اوز هذه
العقبة التاريخية.
فالرئيسس اأ’سشبق فرنسشؤا ميÎان،
قال سشنة  1981إان «فرنسشا وا÷زائر
قادرتان على التغلب على خÓفات
اŸاضش- -ي وŒاوزه -ا» .وششÒاك وق -ع
سشنة  2003مع الرئيسس عبد العزيز
بؤتفليقة على إاعÓن ا÷زائر ،الذي
نصس ع -ل -ى «شش -راك -ة ‡ي -زة» ب -ه-دف
Œاوز «ماضس ’يزال أاليما ’ ينبغي
نسشيانه أاو إانكاره».
ك -م-ا ن-دد ن-ي-ك-ؤ’ سش-ارك-ؤزي سش-ن-ة
 2007بالنظام ا’سشتعماري «الظا،»⁄
ال -ذي ك -انت ف -رنسش -ا ق -د أاق -ام-ت-ه ‘
ا÷زائر.
من جهته اعÎف فرانسشؤا هؤ’ند
سش- -ن -ة  ،2012ب- -اآ’’م ال -ت -ي سش -ب -ب -ه -ا
ا’سش -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسش -ي ط -ي -ل-ة فÎة
تؤاجده ‘ ا÷زائر كمحتل.
وك -ان وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط-يب
زيتؤ Êقد أاكد ،قبل يؤم ،Úأانه ينتظر

ال-ك-ث Òم-ن زي-ارة ال-رئ-يسس ال-ف-رنسش-ي
إا ¤ا÷زائ - -ر ،وال - -ت- -ي م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا
تسش -ؤي -ة اŸل -ف -ات ال -ع -ال -ق-ة اÿاصش-ة
ب-ال-ذاك-رة ،مضش-ي-ف-ا أان ال-عÓ-قات بÚ
البلدين لن تكؤن طبيعية إا’ بتقدË
ا’ع - -ت - -ذار وال- -ت- -ع- -ؤيضس وا’عÎاف
ب-ا÷رائ-م ال-ت-ي ارت-ك-ب-ه-ا ا’سش-ت-ع-م-ار
الفرنسشي ‘ حق ا÷زائري.Ú

التهديدات اأ’منية ‘
السساحل ومكافحة
اإ’رهاب ..وتسسوية
اأ’زمة الليبية
ت -رت -ب -ط ال -زي-ارة ك-ذلك ب-السش-ي-اق
اإ’قليمي ‘ ،ظل التهديدات اأ’منية
‘ السش- -اح- -ل وم- -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب،
خ -اصش -ة أان ف -رنسش -ا ت -ؤاج -ه ت -ه-دي-دا
إاره - -اب - -ي - -ا ك- -بÒا و–ت- -اج إا ¤دع- -م
م-ت-ؤاصش-ل ’سشÎاŒي-ت-ه-ا Ÿك-اف-حته،
ب- - -ت- - -ق- - -ؤي- - -ة ت- - -ع- - -اون- - -ه - -ا ‘ ›ال
اıابرات مع البلدان التي واجهت
هذه الظاهرة من بينها ا÷زائر.
اŸل -ف -ات اأ’خ -رى ال -ت -ي ي -رت -قب

إاجراء مباحثات بششأانها ،منها اŸلف
اŸتعلق بعملية تسشؤية اأ’زمة الليبية،
ع Èمسشار التفاوضس الذي Áر –ت
إاششراف اأ’· اŸتحدة ،الذي تدعمه
ا÷زائر ‘ .ح Úأان مؤقف فرنسشا
من هذا اŸلف مايزال غ Òواضشح.
وي- -ن- -ت- -ظ- -ر ك- -ذلك ال- -ت- -ط -رق إا¤
ال- -ت- -ح- -دي- -ات اŸرت -ب -ط -ة ب -ا÷رÁة
اŸن- -ظ -م -ة ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ظ -اه -رة
ال -ه -ج -رة غ Òالشش -رع -ي -ة وات -ه-ام-ات
ا’Œار بالبششر.
أاما بالنسشبة للقضشايا ا’قتصشادية،
فسش -ي -ك -ؤن ‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ال-ت-حضشÒ
ل -ل -ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة ا◊ك-ؤم-ي-ة
رف- - -ي- - -ع - -ة اŸسش - -ت - -ؤى ب Úا÷زائ - -ر
وف - - - - -رنسش - - - - -ا ،وك - - - - -ذا قضش- - - - -اي- - - - -ا
الششراكات «رابح -رابح» ،على غرار
مصشنع «بيجؤ» ،مع اإ’ششارة أان قيمة
اŸب- -اد’ت ال- -ت- -ج -اري -ة ب Úا÷زائ -ر
وف -رنسش-ا ب-ل-غت  10,3م Ó-ي Òدو’ر
سش -ن-ة  ،2015ب- -حسشب اأ’رق- -ام ال- -ت -ي
أاوردتها ا÷مارك ا÷زائرية.
وتبقى فرنسشا أاول مسشتثمر خارج
›ال اÙروق- - -ات وأاول م- - -ؤظ- - -ف
أاجنبي ‘ ا÷زائر ب 40أالف وظيفة
م- -ب -اشش -رة وم -ائ -ة أال -ف وظ -ي -ف -ة غÒ
مباششرة.

ج -دد رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي
السس -ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،أامسس ،اسس-ت-ع-داد ا÷زائ-ر
لÎق -ي -ة شس -راك -ت -ه -ا م-ع الصس-ي-ن-ي ،داع-ي-ا إا¤
توطيد التعاون الŸÈاÃ Êا يخدم مصسلحة
البلدين ‘ اÛالت السسياسسية والقتصسادية
والثقافية.
أافاد بيان للمجلسس الششعبي الؤطني ،أانه خÓل
اسشتقبال بؤحجة لنائب رئيسس اÛلسس ا’سشتششاري
السشياسشي للششعب الصشيني ششن يؤان ” ،التطرق إا¤
«عÓقات الصشداقة التاريخية رفيعة اŸسشتؤى التي
Œمع البلدين ‘ إاطار اسشÎاتيجي ششامل» ،حيث
جدد بؤحجة «اسشتعداد ا÷زائر لÎقية ششراكتها
م -ع الصش ،»Úداع -ي -ا ‘ ه -ذا اإ’ط -ار إا« ¤ت -ؤط -ي -د
التعاون الŸÈاÃ Êا يخدم الششراكة التي Œمع
ال- -ب- -ل- -دي- -ن’ ،سش- -ي- -م- -ا ‘ اÛا’ت السش- -ي -اسش -ي -ة،
ا’قتصشادية والثقافية» .وكششف ‘ هذا السشياق،
ع -ن «ت -نصش -يب م -رت -قب ل -ل -م -ج -م -ؤع -ة الŸÈان -ي-ة
للصشداقة (ا÷زائر  -الصش Úالششعبية)».
ع -ل -ى صش -ع -ي -د آاخ -ر ،أاك -د ب -ؤح -ج-ة أان ا÷زائ-ر
«تتعامل مع عدد كب Òمن الدول بفضشل مرونة
دب -ل -ؤم -اسش -ي -ت -ه -ا ال-ت-ي ت-ؤؤط-ره-ا م-ب-ادئ ث-اب-ت-ة‘ ،
مقدمتها احÎام سشيادة الدول وعدم التدخل ‘
شش -ؤؤون -ه -ا ال -داخ -ل -ي -ة» ،مضش -ي-ف-ا أان ال-دب-ل-ؤم-اسش-ي-ة
الŸÈانية «التي تعززت بعد دسشÎتها ،باتت “ثل
إاضشافة مهمة للجهؤد اŸبذولة لفتح مزيد من آافاق
التعاون مع ششتى الدول».
وب -اŸن -اسش -ب -ة ،اسش -ت -ع -رضس ال -ط -رف-ان ،ب-حسشب
اŸصشدر ذاته« ،التطؤر الديناميكي اŸسشجل ‘
عديد اÛا’ت’ ،سشيما خÓل السشنؤات اأ’خÒة».
كما اتفقا على «ضشرورة بذل مزيد من ا÷هؤد

أاويحيى يسستقبل نائب رئيسس اÛلسس الوطني للمؤو“ر ا’سستشساري السسياسسي للشسعب الصسيني
لول أاحمد
اسس-ت-ق-ب-ل ال-وزي-ر ا أ
أاوي -ح -ي -ى ،أامسس ال -ثÓ-ث-اء ،ن-ائب
رئ-يسس اÛلسس ال-وط-ن-ي ل-لموؤ“ر
السس -تشس -اري السس -ي -اسس -ي ل -لشس-عب
الصس-ي-ن-ي شس-ان ي-وان ،ال-ذي ي-ق-وم
ب - -زي - -ارة رسس- -م- -ي- -ة إا ¤ا÷زائ- -ر
لمة
بدعوة من رئيسس ›لسس ا أ
عبد القادر بن صسالح ،بحسسب ما
أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان Ÿصس- -ال- -ح ال -وزي -ر
لول.
ا أ
وك - -ان السش - -ي - -د ي - -ؤان ق- -د شش- -رع،
اأ’ثن ‘ ،Úزيارة رسشمية إا ¤ا÷زائر
تدوم ثÓثة أايام ،حيث ” اسشتقباله
من قبل السشيد بن صشالح.
كما اسشتُقبل من قبل رئيسس اÛلسس الششعبي الؤطني
السش-ع-ي-د ب-ؤح-ج-ة ،ال-ذي ج-دد ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى «اسش-تعداد»
ا÷زائر لÎقية ششراكتها مع الصش ،Úداعيا إا ¤تؤطيد

مسساهل:النتائج اÙققة مشسجعة وأاسسسست Ÿرحلة نوعية جديدة ‘ تعزيز التعاون
توري :ا’جتماع يعكسس العÓقات اŸمتازة للصسداقة والتضسامن ب Úالبلدين

ت- -وجت أاشس- -غ- -ال ال -دورة ال -ث -ال -ث -ة ل -ل -ج -ن -ة
اıتلطة للتعاون القتصسادي والثقا‘ والعلمي
والتقني ا÷زائرية الغينية ،التي ترأاسسها وزير
اÿارجية عبد القادر مسساهلÃ ،عية نظÒه
وزير الشسؤوون اÿارجية والغيني ‘ Úاÿارج
م -ام -ادو ت -وري ،ب -ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى  10اتفاقيات
ت -ع -اون ‘ ع -دة ›الت ‘ ،م -ق -دم-ت-ه-ا م-ذك-رة
ت - -ف - -اه - -م ت- -خصس اŸشس- -اورات السس- -ي- -اسس- -ي- -ة بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ،إا ¤ج -انب ات-ف-اق-ي-ات ت-خصس اŸوارد
اŸائية والتجارة والتعليم العا‹ ،كما ” وضسع
ورقة طريق عمل على مدى سسنت ،Úعلى أان
يتم اسستحداث هيئة متابعة.

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

ح -رصس رئ -يسس ال -دب -ل-ؤم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ب-د
ال -ق -ادر مسش -اه -ل ،ل -دى ت-رؤوسش-ه م-ع ن-ظÒه ال-غ-ي-ن-ي
م -ام -ادو ت -ؤري ،ال -ي -ؤم ال-ث-ا Êواأ’خ Òم-ن ال-ل-ج-ن-ة
اıت -ل -ط -ة ،ال -ذي “ي-ز ب-ال-ت-ؤق-ي-ع ع-ل-ى م-ذك-رات
تفاهم واتفاقيات تعاون ،على التؤقف عند أابرز ما
” تناوله ‘ ا◊ؤار السشياسشي.
وذك -ر ‘ السش -ي -اق ،ال -ت-ط-رق ا ¤اŸسش-ائ-ل ال-ت-ي

تخصس الؤضشع عمؤما ‘ القارة اإ’فريقية’ ،سشيما
النزاعات.
ا ¤ذلك ” ،ال - -ت - -ط- -رق ا« ¤ك- -ل م- -ا ي- -رت- -ب- -ط
Ãكافحة اإ’رهاب ‘ اŸنطقة والعا ⁄عمؤما»،
وتناول ا÷انبان التحدي ا÷ديد الذي تؤاجهه دول
ال -ق -ارة‡ ،ث ‘ Ó-ال-ه-ج-رة السش-ري-ة .واسش-ت-ن-ادا ا¤
مسش -اه -ل ،ف -ق -د ” ا’ت-ف-اق ع-ل-ى م-راج-ع-ة اإ’ط-ار
ال-تشش-ري-ع-ي ل-ت-ك-ي-ي-ف-ه م-ع ال-ت-ح-ؤ’ت ال-ع-م-ي-قة التي
عرفتها الدولتان ،و” –ديد ورقة طريق العمل
ع- -ل- -ى م- -دى السش- -ن- -ت ÚاŸق- -ب -ل -ت ،Úع -ل -ى ان ي -ت -م
اسش-ت-ح-داث ه-ي-ئ-ة م-ت-اب-ع-ة Œت-م-ع ب-ال-ت-داول سشنؤيا
بعاصشمتي البلدين.
‘ كلمة أالقاها ‘ أاعقاب التؤقيع ،صشنف وزير
الششؤؤون اÿارجية ،النتائج التي تؤجت ا’جتماع ‘
خانة «اŸششجعة» ،سشمحت بتقييم التعاون الثنائي
ب Íا÷زائر وغينيا ،معتÈا ا’تفاقيات التي تؤجتها
خ -ط -ؤة م -ه -م -ة Œسش -د إارادة رئ-يسش-ي ال-ب-ل-دي-ن‘ ،
انتظار اتفاقيات أاخرى يعؤل عليها ‘ إاعطاء دفع
للتعاون الثنائي .وقد سشمحت اÙادثات بتعزيز
اŸششاورات السشياسشية ،وفق ما أاكد الؤزير مسشاهل،
مششيدا بتؤافق التحاليل ومؤاقف البلدين حؤل عدة
قضشايا على اŸسشتؤي Úا÷هؤي والدو‹’ ،فتا إا¤
ان النتائج اÙققة ‘ ثالث دورة للجنة اıتلطة

أاسشسشت Ÿرحلة نؤعية جديدة ‘
ت -ع -زي-ز ال-ت-ع-اون ،ك-م-ا تÎج-م إارادة
ال -ب -ل -دي -ن ال -ه -ادف -ة إ’ع-ط-اء ت-ؤج-ه
م -ل -م -ؤسس وب -راغ -م -ات -ي ل-ل-عÓ-ق-ات
ا÷زائرية -الغينية ،التي ينبغي ان
ت - -ن - -درج ‘ إاط - -ار إا‚از مشش- -اري- -ع
م -ل -م -ؤسش -ة وذات ف -ائ -دة م -ت -ب-ادل-ة ،لصش-ال-ح شش-ع-ب-ي
البلدين.
و ⁄ي -ف -ؤت ذات اŸسش -ؤؤول اŸن -اسش -ب -ة ،ل -يشش -ي -د
Ãزايا وضشع ميكانيزم جديد للسشهر على متابعة
ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-رارات اŸت-خ-ذة ،وŒسش-ي-د ا’ل-تزامات
وكذا اŸششاريع اŸتفق عليها.
من جهته ،الؤزير مامادو تؤري أاكد ان الدورة
الثالثة للجنة اıتلطة ،تعكسس العÓقات اŸمتازة
للصشداقة والتضشامن التي Œمع ب Úالبلدين وتسشمح
بإايجاد سشبل تكثيف التعاونŒ ،سشيدا إ’رادة رئيسشي
البلدين ،معتÈا ان النتائج اŸتؤصشل إاليها تنبئ بغد
واعد لتطؤير التعاون ب Úا÷زائر وغينيا.
وشش -دد ال-ؤزي-ر ال-غ-ي-ن-ي ع-ل-ى ضش-رورة مضش-اع-ف-ة
ا÷ه- -ؤد ‘ ›ا’ت ال- -دب- -ل- -ؤم- -اسش- -ي- -ة وال- -ت -ج -ارة
وال -ث-ق-اف-ة .وأاشش-اد ب-اŸن-اسش-ب-ة ب-اإ’ط-ار ال-تشش-ري-ع-ي
الÌي .و‘ السشياق ذكر بالرؤوية ا÷يدة للرئيسشÚ
عبد العزيز بؤتفليقة وأالفا كؤندي’ ،فتا ا ¤ان
الطمؤح «ترقية وحدة القارة اإ’فريقية ،وا’دماج
ب Úدولها» ،ويقع عليه واجب «مكافحة اإ’رهاب
والتنظيمات اإ’جرامية دون هؤادة» ،ولهذا السشبب

للرقي بها إا ¤أاعلى اŸسشتؤيات ،مع ا◊رصس على
ضش- -م- -ان اسش- -ت- -م- -راره -ا م -ن خ Ó-ل ال -ت -ؤاصش -ل بÚ
اأ’جيال».
بدوره ثمن ششن يؤان «التطؤر اŸرمؤق الذي
عرفه التعاون الثنائي’ ،سشيما بعد تؤقيع البلدين
على اتفاق ششراكة إاسشÎاتيجية» ،مؤؤكدا أان ا÷زائر
«التي تششكل همزة وصشل ب Úالصش Úوباقي الدول
اإ’فريقية ،باتت وجهة مفضشلة للششركات الصشينية
وذلك بالنظر إا ¤مناخ اأ’عمال اÙفز ،عÓوة
على اŸؤؤهÓت البششرية واŸادية وا÷غرافية التي
تشش- -ج- -ع ع -ل -ى إا‚از مشش -اري -ع ن -اج -ح -ة وم -ث -م -رة
للطرف.»Ú
وأاب -رز أان الŸÈان الصش -ي -ن -ي «ي -ع -ت -زم ‘ آاج-ال
ق -ري -ب -ة إانشش -اء ›م -ؤع -ة ب -رŸان-ي-ة ل-لصش-داق-ة م-ع
ا÷زائر».
Óشش -ارة ،حضش -ر ه -ذا ال -ل -ق -اء أاعضش -اء م -ك -تب
ل -إ
اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال-ؤط-ن-ي ورئ-يسس ÷ن-ة الشش-ؤؤون
اÿارج -ي -ة وال -ت-ع-اون وا÷ال-ي-ة وك-ذا سش-ف ÒالصشÚ
الششعبية با÷زائر.

يقوم بزيارة رسسمية إا ¤ا÷زائر

الدورة  ٣للجنة اıتلطة ا÷زائرية  -الغينية تتوج بالتوقيع على  10اتفاقيات

^ ورقة الطريق على مدى سسنت ...Úوهيئة متابعة وŒسسيد ا’لتزامات

اŸغفؤر له ،علي عبد الله صشالح ،الرئيسس اأ’سشبق
للجمهؤرية اليمينة».
وأاضشاف نفسس اŸصشدر« :أاّيا كان مقÎفؤ هذه
ا÷رÁة وأاّيا كانت اأ’سشباب التي يتذرعؤن بها
ل -تÈي -ره -ا ،إان -ه -ا ف -ع -ل ه -م -ج -ي ي -خّ-ل ب-ك-رام-ة
اإ’نسشانية جمعاء وبقيمها.

اسستقبل نائب رئيسس اÛلسس السستشساري السسياسسي للشسعب الصسيني

بدعوة من الرئيسس بوتفليقة

ي- -ح- -ل ال- -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسس -ي إاÁان -وي -ل
م - -اك - -رون ،ال - -ي - -وم ،ب - -ا÷زائ- -ر ‘ ،زي- -ارة
صس- - -داق - -ة وع - -م - -ل ب - -دع - -وة م - -ن رئ - -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،بحسسب
ما أافاد به بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان« ،بدعؤة من رئيسس ا÷مهؤرية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،ي-قؤم إاÁانؤيل ماكرون
رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة ال-ف-رنسش-ي-ة ،ي-ؤم  6ديسشمÈ
 ،2017بزيارة صشداقة وعمل إا ¤ا÷زائر».
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التعاون الŸÈاÃ« Êا يخدم مصشلحة
البلدين».

...و يسستقبل وزير
الشسؤوون اÿارجية
الغيني
اسشتقبل الؤزير اأ’ول ،أاحمد
أاوي-ح-ي-ى أامسس ال-ثÓ-ث-اء ب-ا÷زائر
العاصشمة وزير الششؤؤون اÿارجية
الغيني ،مامادي تؤري الذي يقؤم
بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر ‘ إاطار الدورة الثالثة
للجنة اŸششÎكة ا÷زائرية الغينية ،حسشب بيان
Ÿصشالح الؤزير اأ’ول .وجرى اللقاء بحضشؤر وزير
اÿارج -ي -ة ع -ب-د ال-ق-ادر مسش-اه-ل .وت-ؤجت أاع-م-ال
الدورة الثالثة للجنة اŸششÎكة ا÷زائرية الغينية
ال-ت-ي ت-رأاسش-ه-ا مسش-اه-ل م-ن-اصش-ف-ة م-ع السش-ي-د تؤري
بالتؤقيع على عششر اتفاقيات تعاون ومذكرة اتفاق.
ك -م -ا ” ال-ت-ؤق-ي-ع ع-ل-ى خ-ارط-ة ط-ري-ق لضش-م-ان
متابعة تنفيذ القرارات وا’تفاقات التي “خضشت
عن هذه الدورة الثالثة.

الوزير الصسيني يسستقبل من طرف راوية

أاضشاف يقؤل Á ’ »-كن السشماح Ÿا يحدث ‘ما‹ وبؤركينا فاسشؤ ونيجÒيا والنيجر».
من جهته ،سشف Òا÷زائر بغينيا عباسس ميمؤ،Ê
تطرق ا ¤فحؤى ا’تفاقيات بششكل مفصشل ،مششيدا
بأاهميتها.

مسس ـاهل يتحـادث مع نظÒه الغين ـي

–ادث وزي- -ر الشش- -ؤؤون اÿارج- -ي- -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر
مسشاهل ،أامسس الثÓثاء ،با÷زائر العاصشمة ،مع نظÒه
ال-غ-ي-ن-ي م-ام-ادي ت-ؤري ،ع-ل-ى ه-امشس اج-ت-م-اع اللجنة
اıتلطة الثالثة ا÷زائرية  -الغينية.
“ح -ؤرت اÙادث -ات ح -ؤل اŸسش -ائ -ل السش-ي-اسش-ي-ة
والؤضشع ‘ اŸنطقة ،إاضشافة إا ¤التحديات اŸششÎكة،
’سشيما مكافحة اإ’رهاب والقضشايا الكÈى اŸدرجة
‘ أاج -ن -دة ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي ال -ذي ي -ت -ؤ ¤رئ -اسش-ت-ه
ا◊الية الرئيسس الغيني أالفا كؤندي.
وكان اللقاء فرصشة للؤزيرين للتطرق إا ¤إاصشÓح
ا’–اد اإ’فريقي وقضشايا أاخرى إاقليمية ودولية ذات
ا’هتمام اŸششÎك.

اسشتقبل وزير اŸالية السشيد عبد الرحمان راوية،
أامسس ال- - -ثÓ- - -ث - -اء ،ب - -ا÷زائ - -ر ،ن - -ائب رئ - -يسس اÛلسس
ا’سشتششاري السشياسشي للششعب الصشيني السشيد ششان يؤان،
حيث تطرق معه إا ¤واقع عÓقات التعاون ب Úالبلدين
وسشبل دعمها أاك ،Ìبحسشب ما علم ‘ بيان للؤزارة.
وقد أابرز الطرفان خÓل هذا اللقاءﬂ ،تلف أابعاد
التعاون الثنائي الذي وصشف بـ «اŸثمر» ،مؤؤكدين أانه
سشجل «وثبة» وتطؤرا ملفتا منذ سشنؤات عديدة ،وذلك
بفضشل اإ’رادة السشياسشية لقيادة ك Óالبلدين اللذين سشعيا
نحؤ «ششراكة كÈى واسشÎاتيجية» ،بحسشب ذات اŸصشدر.
وقد ع Èالسشيد راوية للمسشؤؤول الصشيني ،عن “سشك
ا÷زائر القؤي بتطؤير عÓقات التعاون مع الصش ،Úالتي
تظل الششريك ا’قتصشادي والتجاري اأ’ول للجزائر.
كما أاعرب السشيد راوية عن اسشتعداد ا÷زائر للعمل
على دعم وتقؤية عÓقات التعاون مع الصش Úوذلك من
خÓ- -ل رف -ع ح -ج -م اسش -ت -ث -م -ارات الشش -رك -ات الصش -ي -ن -ي -ة
ب- -ا÷زائ- -ر ،م- -ؤضش- -ح- -ا أان ه- -ذه اأ’خÒة «ق- -ادرة ع- -ل- -ى
اŸسشاهمة ‘ تنؤيع ا’قتصشاد الؤطني وذلك من خÓل
ت -ك -ث-ي-ف اسش-ت-ث-م-ارات-ه-ا وت-ن-ؤي-ع-ه-ا ‘ إاط-ار شش-راك-ات ‘
ﬂتلف ›ا’ت النششاط».
من جهته اسشتعرضس السشيد يؤانŒ ،ربة بÓده ‘
›ال التنمية ا’قتصشادية وا’جتماعية وكذا السشياسشات
التي اعتمدتها لبلؤغ النتائج اÙققة.
وب - -خصش - -ؤصس مشش - -روع م- -ي- -ن- -اء ا÷زائ- -ر ل- -ل- -ؤسش- -ط
با◊مدانية (ششرششال) ،أاكد الطرفان إارادتهما ‘ تفعيل
هذا اŸششروع ا’سشÎاتيجي الهام ’قتصشاد ك Óالبلدين.

الربعاء  06ديسسمبر  2017م
الموافق لـ  17ربيع األول  1439هـ
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تشصمل الفلحة ،السصياحة ،التجارة وتكنولوجيات الإعلم والتصصال

أآربع آتفاقيات تعاون تتوج آللجنة آıتلطة آ÷زآئرية – آÛرية

لفريقية أاسصاسصي Ÿواجهة التحديات الراهنة،
لختام الطيب لوح ،أان التعاون القضصائي ب Úالدول ا أ
أاكد وزير العدل حافظ ا أ
لمني والقتصصادي والجتماعي.
لسصيما على الصصعيد ا أ

صسونيا طبة
أاشسرف لوح على توقيع اتفاقية شسراكة مع
نظÒه وزير العدل الغيني شسيخ سساكو ،تضسمنت
ال - -ت- -ع- -اون ال- -قضس- -ائ- -ي ‘ اÛال ا÷زائ- -ي،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤إامضس- -اء م- -ذك- -رة ال- -ت- -ف -اه -م
اŸؤوسسسساتي.
‘ ذات السسياق ،أاوضسح لوح ‘ كلمة أالقاها
أان إاصسÓح القضساء وتقويته كضسامن للحقوق
وا◊ري - - -ات ،ه- - -دف مشسÎك ل- - -ك- - -ل ال- - -دول
األفريقية ،مضسيفا أان التعاون القضسائي أاصسبح
أاحد اآلليات األسساسسية ‘ ﬁاربة ا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اب-رة ل-ل-ح-دود ،لسس-ي-م-ا ما تعلق
باإلرهاب.
وبحسسب وزير العدل ،فإان التفاقية التي
Œمع البلدين من شسأانها أان تسساهم ‘ تبادل
اÈÿات وال- -ت- -ج- -ارب وك- -ذا السس -ت -ف -ادة م -ن
اŸمارسسة اŸثلى للجزائر وغينيا ‘ اÛال
القانو ،ÊمشسÒا إا ¤التوجه نحو اسستحداث
إاطار اتفاق مؤوسسسساتي مع الدول األفريقية

ل -ت -ع -زي-ز وت-ن-وي-ع أاوج-ه ال-ت-ع-اون واإلسس-ه-ام ‘
ترسسيخ وŒسسيد اإلصسÓحات ‘ قطاع العدالة
وترقية التعاون القضسائي ‘ اÛال ا÷زائي
واŸد Êوالتجاري واŸؤوسسسساتي.
كما دعا إا ¤تكثيف اŸبادرات اŸشسÎكة
وج -م -ع ال -ط -اق -ات وب -ذل ›ه -ودات اكÃ Èا
ي -خ-دم مصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ن ح-ت-ى ت-ك-ون م-رح-ل-ة
أاسساسسية لبعث ديناميكية جديدة ‘ العÓقات

ب Úا÷زائر وغينيا وترقيتها ‘ إاطار اإلرادة
اŸشسÎك- -ة Ÿواج- -ه- -ة ال- -ت- -ح -دي -ات وضس -م -ان
السستقرار والتنمية.
م -ن ج-ه-ت-ه أاك-د وزي-ر ال-ع-دل ال-غ-ي-ن-ي شس-ي-خ
سس -اك -و ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ت-ع-اون اŸشسÎك ال-ذي
يجمع البلدين ‘ اÛال القضسائي ،موضسحا
أان اتفاقية الشسراكة ومذكرة التفاهم سستكون
فرصسة هامة لÓسستفادة من خÈة ا÷زائر ‘
هذا اÛال لسسيما وان التجربة ا÷زائرية
أاصس -ب -حت رائ -دة ‘ مسس -ار عصس -رن -ة وت-ط-وي-ر
قطاع العدالة.
وخÓل زيارتهما Ÿركز شسخصسنة الشسريحة
Óمضساء اإللكÎو Êبوزارة العدل أاوضسح مدير
ل إ
عصسرنة العدالة بوزارة العدل أان انطÓقة أاول
عملية مراقبة الشسخصس اÙكوم عليه عن
طريق السسوار اإللكÎو“ Êت ‘  15نوفمÈ
 ،2017ب - -اإلضس - -اف- -ة إا ¤أان  300أال-ف شس-هادة
سسوابق عدلية قدمت ألصسحابها ‘  10أايام،
قام أايضسا بعرضس خدمات أاخرى تندرج ‘
إاط -ار دخ -ول عصس -رن -ة ق -ط -اع ال -ع -دال -ة ح -ي-ز
اÿدمة.

ل· اŸتحدة للبيئة
الدورة الثالثة للجمعية العامة لÈنامج ا أ

زروآطي تسستعرضش Œربة آ÷زآئر ‘ مكافحة آلتلوث

الشص - -عب /اسص - -ت- -ع- -رضصت وزي- -رة
البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة
الزهراء زرواطي ،أامسس ‘ ،أاشصغال
ال-دورة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-ج-م-عية العامة
ل· اŸت -ح-دة ل-ل-ب-ي-ئ-ة،
لÈن -ام -ج ا أ
ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ﬁارب-ة
ال- -ت- -ل- -وث م- -ن اج- -ل ب -ل -وغ أاه -داف
التنمية اŸسصتدامة وذلك ‘ إاطار
تنفيذ برنامج رئيسس ا÷مهورية.
ذك - -رت زرواط - -ي ،ب - -اŸن- -اسس- -ب- -ة أان
ا÷زائر اسستثمرت منذ خمسس عشسرة
سس-ن-ة ( )2م- -ل- -ي- -و Êدولر عﬂ Èط -ط
ال-ع-م-ل ال-وط-ن-ي األّول ل-ل-ب-ي-ئ-ة ‘ ›ال
التنمية اŸسستدامة ،والذي مسس 1200
مشس -روع ت -ت-ع-ل-ق أاسس-اسس-ا ب-خ-فضس اآلث-ار
السسلبية لتدهور البيئة ‘ ﬂتلف األوسساط
وتقليصس نسسبة تكاليف األضسرار والختÓلت
Ãا يعادل .%30
وف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-ال-ن-ف-اي-ات ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة
وال-ب-ح-ري-ة وا÷سس-ي-م-ات ال-بÓ-سس-ت-ي-كية ،أاكدت
الوزيرة زرواطي أان ا÷زائر أاطلقت أاك Ìمن
عشسرين عملية تنظيف لقاع البحر ،بالتعاون
الوطيد مع اÛتمع اŸد.Ê

وب-خصس-وصس اŸشس-اك-ل اŸت-ع-ل-قة با◊وادث
البÎولية ‘ البحر وتسسرب اŸواد اŸلuوثة أاو
اÿطÒة ،وضسعت ا÷زائر نظام يسسمى «تل-
البحر» (يعني تلوث البحر) يهدف إا ¤تنظيم
وسس- -ائ- -ل اŸك- -اف- -ح- -ة ،م -ع إاع Ó-م و–سس -يسس
اŸواط -ن ،Úوك -ذا –دي -د ك -ي-ف-ي-ات ال-ت-نسس-ي-ق
القطاعي اŸشسÎك وإاعداد اıطط الوطني
للتدخل.
ك -م -ا ج -ددت م-وق-ف ا÷زائ-ر ال-داع-ي إا¤

ضس-رورة ت-ن-ف-ي-ذ توصسيات
ق ّ-م -ة ري -و  ،20+وال- -دور
الهام الذي يلعبه العمل
متعuدُد األطرافِ وبشسكل
خ-اصس ال-ت-ع-اون ج-نوب-
ج -ن -وب م -ن أاج-ل َع-كسِس
اŒاِه ال -ت-ده-ور ال-ب-ي-ئ-ي،
مع التقدم تدريجيا نحو
ت- - -رق- - -ي- - -ة ال - -ط - -اق - -ات
اŸت- - - -ج- - - -ددة وإاع - - -داد
«م - -ؤوشس- -رات الق- -تصس- -اد
األخضسر» التي سستسسمح
ل- -ك- -ل دول- -ة ب- -ت- -ن- -ف- -ي -ذ،
السس- -ي -اسس -ات اÓŸئ -م -ة،
حسسب م- - - -ع - - -ي - - -اره - - -ا،
أاول -وي -ات -ه -ا وق -درات -ه -ا ال -وط -ن-ي-ة ،داع-ي-ة إا¤
ال -ت -ح -ال -ف اإلسسÎات -ي-ج-ي ب› Úال الصس-ح-ة
والبيئة ،كأاسساسس ıطط عمل تشساوري.
ت -ع -ت Èه -ذه ال -دورة ف-رصس-ة ل-ت-ب-ن-ي م-قÎح
اتفاق حول طريقة Œنيد اŸوارد ا÷ديدة
واإلضس-اف-ي-ة الضس-روري-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رام-ج ال-عمل
اÿاصسة بÈنامج األ· اŸتحدة للبيئة ،فيما
يتعلق Ãكافحة كل أاشسكال التلّوث.

لطارات وتكوين اŸتطوعÚ
تشصمل إاعادة رسصكلة ا إ

آتفاقية لتعزيز قدرآت آلهÓل آألحمر آ÷زآئري
لحمر ا÷زائري ،أامسس،
وقع الهلل ا أ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،ع -ل -ى ات -ف -اق -ي -ة
شص- -راك -ة م -ع ب -ع -ث -ة ال -ل -ج -ن -ة ال -دول -ي -ة
لح-م-ر ب-ه-دف تعزيز قدرات
ل-لصص-ل-يب ا أ
ال -ه -لل ب -ال-ت-ك-وي-ن واŸراف-ق-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
والدعم اللوجسصتيكي لتحسص Úأادائه ‘
لنسصانية.
مهامه ا إ
وقعت على هذه التفاقية رئيسسة الهÓل
لح -م -ر ا÷زائ -ري سس -ع -ي -دة ب -ن ح -ب-ي-لسس،
اأ
ومسس -ؤوول -ة ب -ع-ث-ة ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة ل-لصس-ل-يب
لح- -م- -ر ب -ا÷زائ -ري ك -ات -ري -ن ج -ون -دري،
اأ
بحضسور إاطارات من الطرف.Ú
أاوضسحت بن حبيلسس باŸناسسبة ،أان هذه

التفاقية تتضسمن عدة ﬁاور ،لسسيما ما
تعلق بإاعادة الرسسكلة لفائدة إاطارات الهÓل
لحمر ا÷زائر وتكوين اŸتطوع Úعلى
اأ
اŸسس- -ت- -وى اÙل -ي ‘ ›ال السس -ع -اف -ات
لولية ،بتنظيم لقاءات تدريبية عﬂ Èتلف
اأ
ال- -ولي- -ات وك- -ذا ت -ك -وي -ن إاط -ارات ال -ه Ó-ل
اŸشس - -رف Úع - -ل - -ى ال - -نشس - -اط- -ات ‘ ›ال
«التقارب العائلي» ‘ حالة الهجرة أاو وقوع
كوارث طبيعية.
وÃوجب ه -ذه الت -ف -اق -ي -ة ت -ل -ت -زم ب-ع-ث-ة
لح-مر Ãرافقة
ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة ل-لصس-ل-يب ا أ
لحمر ا÷زائري ‘ تنظيم ورشسات
الهÓل ا أ
وأاي- -ام دراسس- -ي- -ة ‘ ›ال نشس- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة

ال -ق -ان -ون -ي -ة ،خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاح-ك-ام
ال- -ق -ان -ون ال -دو‹ النسس -ا Êوه -ذا ل -ف -ائ -دة
اŸت-ط-وع ‘ Úال-نشس-اط-ات النسس-ان-ي-ة ال-تي
يشس -رف ع -ل -ي -ه -ا ال -ه Ó-ل ‘ ﬂت -ل -ف رب-وع
الوطن.
ك -م-ا ت-تضس-م-ن الت-ف-اق-ي-ة آال-ي-ات م-راف-ق-ة
وت-دع-ي-م قسس-م التصس-ال ال-ت-اب-ع ل-ل-هÓ-ل م-ن
خ Ó-ل ت -زوي -ده ب -ال -وسس -ائ -ل والم -ك -ان -ي -ات
الضسرورية.
وب -ن-فسس اŸن-اسس-ب-ة ذك-رت ب-ن ح-ب-ي-لسس بـ
«ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ق-ائ-مة ب ÚالهÓل
لحمر ا÷زائري واللجنة الدولية للصسليب
اأ
لحمر والتي تعود إا ¤سسنة .»1956
اأ

لشصغال العمومية والنقل ‘ التقلبات ا÷وية
تدخل مصصالح ا أ

Œنيد  450عامل و 239آآلية لفتح  35طريقا وفك آلعزلة
ق- - -امت اŸصص- - -ال - -ح اıتصص - -ة ب - -وزارة
لشص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ،على إاثر
ا أ
لخÒة ال- -ت- -ي
ال - -ت - -ق - -ل- -ب- -ات ا÷وي- -ة ا أ
شص- -ه- -دت- -ه- -ا ﬂت- -ل- -ف ولي -ات ال -وط -ن،
لم -ك -ان -ات ال-بشص-ري-ة
ب -تسص -خ Òك -اف -ة ا إ
لبقاء على شصبكة
واŸادية الضصرورية ل إ
الطرق ‘ حالة اسصتعمال دائم وضصمان
السصلمة اŸرورية Ÿسصتخدميها ،بحسصب
ما جاء ‘ بيان للوزارة.
وقد سسجلت خÓل الفÎة اŸمتدة من 1
إا 4 ¤ديسس - -م Èا÷اري ،ع- -دة ت- -دخÓ- -ت
لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
Ÿصس -ال -ح ا أ
الوليات الثما Êالتي تضسررت جراء تسساقط

لم-ط-ار ،ح-يث شس-م-لت  35طريقا
ال -ث -ل -وج وا أ
م -ق -ط -وع -ا ،ال -وط-ن-ي-ة م-ن-ه-ا وال-ولئ-ي-ة وك-ذا
البلدية.
وبحسسب نفسس اŸصسدر ،فقد ” تسسخÒ
أاك Ìم - -ن  450ع-ام-ل صس-ي-ان-ة م-ن م-ديريات
لشسغال العمومية وتخصسيصس  239آالية وعتاد
اأ
Óشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة :ك -اسس -ح -ات ال -ث -ل -وج
ل -أ
واسستعمال كمية معتÈة من مادة اŸلح التي
لذابة ا÷ليد
اسستخدمت على ﬁاور الطرق إ
والثلوج اÎŸاكمة.
وت-ت-م-ث-ل ال-ولي-ات ال-ث-م-ا ÊاŸتضس-ررة م-ن
لمطار ‘ ،كل من
جراء تسساقط الثلوج وا أ
ب - -وم - -رداسس وت - -ي - -زي وزو وال- -ب- -وي- -رة وب- -رج

بوعريريج وسسطيف وسسكيكدة وجيجل وكذا
ولية بجاية.
وأاضس- -اف ال -ب -ي -ان ،أان -ه وب -تضس -اف -ر ج -ه -ود
لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
إاط -ارات وع -م-ال ق-ط-اع ا أ
وبالتنسسيق مع أافراد ا÷يشس الوطني الشسعبيي
والدرك الوطني وا◊ماية اŸدنية ” ،فتح
جميع ﬁاور الطرق التي كانت مقطوعة.
وب- -حسسب ال- -ب- -ي -ان ،ف -إان ا÷ه -ود م -ات -زال
متواصسلة على مسستوى مرتفع تÒوردة وتيزي
نكويÓل وشسÓطة بوليتي تيزي وزو والبويرة
لزالة الثلوج اÎŸاكمة وإاعادة فتح الطريق
إ
من جديد وفك العزلة عن السسكان والسسماح
للمواطن Úالوصسول إا ¤ذويهم ‘ أامان».

توجت اللجنة اıتلطة القتصصادية
ا÷زائرية  -اÛرية  ،2أامسس ،بالتوقيع
ع- -ل -ى أارب -ع ات -ف -اق -ي -ات ت -ع -اون ‘ ›ال
ال- - -ف - -لح - -ة والسص - -ي - -اح - -ة ،ال - -ت - -ج - -ارة
لع-لم والتصص-ال‘ ،
وت -ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
ح ” Úالتأاكيد على تعزيز العلقات ‘
›الت ال -ط -اق -ة والÎب -ي -ة وال -ت-ع-ل-ي-م
ال -ع -ا‹ ،ال -ت -ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-ط-ل-ع إا¤
لمني.
توسصيع الشصراكة ‘ اÛال ا أ

جÓل بوطي
أاكد وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد
البحري عبد القادر بوعزغي رئيسس اللجنة
عن ا÷انب ا÷زائري،
ون -ظÒه اÛري ك -اتب ال -دول -ة ل -لشس-ؤوون
اÿارج -ي -ة وال -ت -ج -ارة سس -اب -ا ب -ال -وغ ،أاه -م -ي -ة
بروتوكولت التعاون اŸوقعة ‘ ح Úابدوا
ال -ط -رف -ان ت -وسس-ي-ع ال-ت-ع-اون ل-يشس-م-ل ›الت
الطاقات اŸتجددة والبيئة ،العدالة والثقافة،
التصسال والضسمان الجتماعي وكذا السسكن
واألشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ن -ق-ل ،إاضس-اف-ة إا¤
قطاعات اŸوارد اŸائية والثقافة والتكوين
اŸهني.
أاوضسح بوعزغي ‘ تصسريح
ل-لصس-ح-اف-ة ع-قب ال-توقيع على
الت -ف -اق -ي-ات ب-اŸرك-ز ال-دو‹
ل -ل -م -ؤو“رات ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف
رح -ال ،أامسس ،ب -ال-ع-اصس-م-ة ،أان
›لسس األعمال ا÷زائري -
اÛري واف- -ق ع- -ل- -ى –دي -د
اÛالت الق - -تصس- -ادي- -ة ذات
اإلمكانات العالية ‘ ،ح Úدعا إا ¤ضسرورة
تسس -ه -ي -ل ال-ت-ق-ارب ب Úأارب-اب ع-م-ل ال-ب-ل-دي-ن،
مشس- -ددا ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة ت -ع -زي -ز التصس -الت
اŸباشسرة ب ÚاŸتعامل.Ú
كما أاضساف بوعزغي الذي ترأاسس اللجنة
من ا÷انب ا÷زائري أان التوقيع على أاربع
اتفاقيات تهم الشسعب Úبالدرجة األو ¤لتعلقها
ب -ا÷انب ال -ت -ن -م -وي ،سس -ي -م-ا ‘ ›ال ت-رب-ي-ة
اŸائ-ي-ات وال-فÓ-ح-ة ،ح-يث ” ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
بروتوكول اتفاق ب Úالغرفة ا÷زائرية للتجارة
والصسناعة ونظÒتها اÛرية إلنشساء ›لسس
األعمال ،كما ” التوقيع على مذكرة تفاهم
‘ ›ال السسياحة من اŸنتظر Ãوجبها فتح
خط جوي بودابسست  -ا÷زائر وهو ما قامت
به ا÷زائر ،السسنة اŸاضسي ،من ا÷زائر نحو

العاصسمة اÛرية.
‘ مقابل ذلك ،أابدى كاتب الدولة للشسؤوون
اÿارج -ي -ة وال -ت -ج -ارة اÛري سس -اب -ا ب -ال-وغ،
ارتياحه Ÿسستوى العÓقات ،وقال انه لبد من
متابعة وتقييم اتفاقيات التعاون حتى تكون
ذات فائدة كبÒة على شسعبي البلدين ،داعيا
إا ¤توسسيع التعاون أاك› ‘ Ìال الطاقات
اŸتجددة وتفادي تبعية لقطاع اÙروقات
ال - - -ذي اع - - -تÈه اŸسس- - -بب األول لÓ- - -زم- - -ات
القتصسادية،
أاك- -د رئ- -يسس ال- -ل- -ج- -ن -ة اÛري ‘ ه -ذا
السس -ي -اق ،أان ب Ó-ده مسس -ت-ع-دة ل-ت-ق-د Ëال-دع-م
ال -ك-ام-ل ل-ل-ج-زائ-ر ‘ ›ال الصس-ح-ة وال-ب-حث
العلمي وصسناعة التكنولوجيات ا◊ديثة ،حيث
” ال -ت -وق -ي-ع ‘ ه-ذا الصس-دد ع-ل-ى ب-روت-وك-ول
ت- -ع- -اون ‘ ›ال ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات اإلعÓ- -م
والتصسال.
ب- -خصس- -وصس أاه- -م ›الت ال- -ت- -ع- -اون ذك -ر
«بالسسكا» بالغ أان ا÷انب اÛري يدعو إا¤
التعاون ‘ اÛالت ذات العÓقة باŸواطنÚ
بالدرجة األو ،¤على غرار السسياحة والصسحة
التكوين اŸهني واعت ÈاŸتحدث أان اŸورد
البشسري هو أاسساسس العمل ‘ ،ح Úينصسب
الهتمام الثا Êعلى التنمية الفÓحية والبيئة
خ- - -اصس- - -ة ال- - -ط- - -اق - -ات
اŸتجددة التي يجب أان
ت - - - - -ك - - - - -ون ‘ صس- - - - -لب
السس-ي-اسس-ي-ة الق-تصس-ادي-ة
ل - -ت - -ن - -وي - -ع الق - -تصس - -اد
الوطني.
أام- -ا اÙور ال- -ث -الث
ال- -ذي أاب -دى ال -ط -رف اÛري ت -ط -وي -ره م -ع
ا÷زائر التكنولوجيات ا◊ديثة والصسناعات
الرقمية التي تعت ÈاÛر رائدا فيه ،مبديا
التعاون ‘ ›ال برنامج الصسحة اللكÎونية
وق -ط -اع -ات أاخ -رى سس -ي-ت-م ال-ت-ط-رق أال-ي-ه-ا ‘
اللجنة اıلطة العام اŸقبل ب بودابسست
وتقييم ما ” التفاهم حوله.
›الت ال -ت -ع -اون سس-ت-ت-وسس-ع اك ،Èب-حسسب
بوعزغي ،الذي أابدى رغبة ا÷زائر ‘ توسسيع
العمل إا ¤ا÷انب األمني الذي ل يقل أاهمية
عن ا÷انب القتصسادي ،موضسحا أان اللجنة
Óرادة السسياسسية اŸشسÎكة
توصسلت تنفيذا ل إ
إا ¤تبني خارطة طريق لتنفيذ بشسكل أاسسرع
Ÿشساريع الشسراكة ا÷ارية وتكثيف التعاون من
خÓل –ديد وتنفيذ مشساريع جديدة تلبي
مصسالح البلدين.

بوعزغي وبالوغ يتطلعان
لتوسسيع ›الت آلشسرآكة
آلقتصسادية

لعلم والتصصال
جامعة سصكيكدة تنظم اŸلتقى  ‘ 5ا إ

إآشسكالية آÛتمعات آلرقمية وآلشسبكات آلجتماعية ﬁور نقاشش

لع-لم
ي -ن -اقشس ن -خ -ب-ة م-ن اأسص-ات-ذة ا إ
والتصصال من ﬂتلف جامعات وليات
ال-وط-ن ،إاشص-ك-ال-ي-ة اÛت-م-ع-ات ال-رق-م-ية
والشص -ب -ك -ات الج -ت -م -اع -ي -ة ،ع Èع -دة
ﬁاور أابرزت صصورة الطبقة السصياسصية
‘ الن -ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ا÷زائ-ري-ة عÈ
شص-ب-ك-ات ال-ت-واصص-ل الج-ت-ماعي «دراسصة
–ليلية لعينة من صصفحات الفاسصبوك»،
وغÒها من اŸداخلت ،على غرار التي
عينات بالشصبكات الجتماعية ودورها
‘ ا◊راك السصياسصي.
اسس- -ت- -ه- -ل اŸل- -ت- -ق- -ى Ãداخ- -ل- -ة ال -دك -ت -ور
نصسرالدين العياضسي من جامعة ا÷زائر،03
الذي أاثار األبعاد النظرية واŸنهجية لفهم
مواقع الشسبكات الجتماعية ،موضسحا ماهية
وأابعاد هذا الفضساء الفÎاضسي ،موضسحا أانه
من النتائج ا÷لية للتقدم التكنولوجي الكبÒ
ال- - -ذي صس- - -احب ث - -ورة اŸع - -ل - -وم - -ات م - -ن - -ذ
ال -تسس-ع-ي-ن-ي-ات وأان-ت-ج أا‰اط-ا ح-ي-ات-ي-ة ج-دي-دة
و‡ارسسات  ⁄تكن معروفة من قبل“ ،يزت
ب-رق-م-ن-ة ك-ل ت-ف-اصس-ي-ل ا◊ي-اة ‘ اÛت-معات

اإلنسسانية ،بالعتماد على تقنيات ا◊وسسبة
والنÎنيت بالدرجة األو.¤
ويهدف اŸلتقى ،حسسب القائم Úعليه ،اإ¤
م-ع-ا÷ة إاشس-ك-ال-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق Ãسساهمة الشسبكات
الجتماعية اللكÎونية ،من خÓل اإلمكانات
ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي ت- -وف- -ره- -ا ‘ ب- -ن -اء وت -ط -ور
اÛت-م-ع-ات ال-رق-م-ي-ة ‘ ب-ي-ئ-ت-ن-ا ،ف-الشسبكات
الج-ت-م-اع-ي-ة ف-ت-حت ل-ل-ج-م-ي-ع إام-ك-ان-ات ب-ناء
وتوسسع اÛتمعات الرقمية والسستفادة منها
‘ ﬂتلف اÛالت واŸسساهمة بشسكل فعال
ف -ي-ه-ا ،خصس-وصس-ا وان الشس-ب-ك-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
الل-كÎون-ي-ة ت-ع-د م-ن اح-دث ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ت-ي
ظهرت ‘ اÛال وأادت إا ¤زيادة تفاعلية
ومرونة البيئة الرقمية ،وتفتحها أاك‡ ،Ìا
أادى إا ¤ت - -وسس- -ع السس- -ت- -ف- -ادة م- -ن خ- -دم- -ات
وامكانيات رقمية جديدة ‘ مناطق  ⁄تكن
قادرة على السستفادة منها سسابقا وذلك نتيجة
ل -ظ -روف م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ف -ق -ر ال -ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة
تكنولوجيا وثقافيا.

سسكيكدة :خالد العيفة
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لطباء اŸقيم ‘ Úالعلوم الطبية
مطالب ا أ

÷نة ﬂتلطة ب Úوزارتي الصشحة والتعليم العا‹ للتكفل بها
كشص - -فت وزأرة ألصص - -ح- -ة
وألسص- - - - - - -ك- - - - - - -ان وإأصص Ó- - - - - -ح
أŸسصتشصفيات ،أمسس ألثÓثاء،
‘ ب -ي -ان ل -ه -ا ع-ن وضص-ع ÷ن-ة
ﬂتلطة ب Úوزأرتي ألصصحة
وألتعليم ألعا‹ من أجل إأجاد
أج -وب -ة «م -ن -اسص -ب -ة ووج -ي-ه-ة»
Ÿط-الب أŸق-ي-م ‘ Úأل-ع-ل-وم
ألطبية ،وجاء ‘ ذأت ألبيان،
«ط -ب-ق-ا ل-ل-ت-ع-ه-دأت أŸت-ع-ل-ق-ة

ب -ال -ت-ك-ف-ل أل-ف-ع-ل-ي ب-اŸط-الب
أŸع Èعنها خÓل أللقاء ألذي
خصس ب -ه ألÈوف -يسص -ور ﬂت-ار
حسص - -ب Ó- -وي ،وزي- -ر ألصص- -ح- -ة
وألسص- - - - - - -ك- - - - - - -ان وإأصص Ó- - - - - -ح
أŸسصتشصفيات‡ ،ثلي أأ’طباء
أŸق-ي-م ‘ Úأل-ع-ل-وم أل-ط-ب-ية،
تقرر إأنشصاء ÷نة ﬂتلطة بÚ
وزأرتي ألصصحة وألتعليم ألعا‹
م- - -ن أج - -ل درأسص - -ة ج - -م - -ي - -ع

أŸط - - - -الب أŸرت - - - -ب - - - -ط - - - -ة
بالبيدأغوجيا وظروف إأجرأء
أل- -ت- -خصصصس ب- -ه- -دف إأي- -ج- -اد
أجوبة مÓئمة ووجيهة لها».
وك -ان أ’ط -ب-اء أŸق-ي-م-ون ق-د
شصرعوأ ‘ حركة أحتجاجية
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة أسص -اسص -ا ب -إال -غ -اء
أÿدم-ة أŸدن-ي-ة ‘ صص-ي-غ-ت-ها
أ◊ال - - -ي - - -ة و–سص Úظ- - -روف
ألعمل وألتكوين.

فرعون :نهدف Ÿكافحة التجارة اŸوازية على ششبكة األنÎنت

وأÿدمات ،من خÓل إأرسصاء جو من ألثقة
ي- -فضص- -ي إأ ¤ت- -ع- -م- -ي- -م وت- -ط- -وي- -ر أŸب -اد’ت
أإ’لكÎونية (أ’قتصصاد ألرقمي) ،ما سصيسصهل
أÿدمات عن بعد ع Èأ’تصصال أإ’لكÎو.»Ê
ويهدف مشصروع هذأ ألقانون أيضصا ،بحسصب
نفسس أŸصصدر ،إأ« ¤تنظيم وتأاط ÒألفاعلÚ
أ’قتصصادي Úألذين يقدمون خدماتهم عÈه
وسصد ألفرأغ ألقانو› ‘ Êال إأبرأم ألعقود ما
ب ÚأŸتعامل وألزبون ،باإ’ضصافة إأ ¤تكييف

أل-تشص-ري-ع-ات أل-وط-ن-ي-ة م-ع أل-ق-وأعد وأŸعايÒ
ألدولية حتى يتم توسصيع أسصتخدأم أŸباد’ت
ألتجارية وطنيا ودوليا».
م -ن ج -انب آأخ -ر ،دأرت أغ -لب م -دأخ Ó-ت
أل- -ن- -وأب ب- -ع- -د ف -ت -ح ›ال أŸن -اقشص -ة ،ح -ول
«أإ’مكانات وألوسصائل أŸتوفرة لدخول ›ال
ألتجارة أإ’لكÎونية ،من حيث تدفق أ’نÎنت
أل -ذي يشص -ه -د ضص -ع -ف -ا ’ ي -ؤوه -ل-ه ل-ل-ت-ع-امÓ-ت
أŸزم -ع -ة وإأم -ك-ان-ي-ة ت-غ-ط-ي-ة ألÎأب أل-وط-ن-ي
ب -اأ’ل -ي-اف أل-بصص-ري-ة» ،ب-اإ’ضص-اف-ة إأ« ¤ك-ي-ف-ي-ة
–ويل أإ’دأرة ،خاصصة أŸالية منها كالضصرأئب
ألتي مازألت بدأئية ‘ تعامÓتها ،إأ ¤إأدأرة
إألكÎونية».
كما ركز ألنوأب  -يضصيف ألبيان  -على
«ضص- -رورة ح- -م- -اي- -ة أŸع- -ط -ي -ات ألشص -خصص -ي -ة
للمسصتهلك من ألقرصصنة وإأجبارية ألدفع عن
طريق ألبنك أو أ÷زأئر لÓتصصا’ت».
وأب -دى ع -دد م -ن أل -ن -وأب «ت -خ -وف -ه -م م-ن
إأمكانية أللجوء إأ ¤أ’سصتغناء وتسصريح ألعمال
بسصبب أ’عتماد على ألتعامÓت أإ’لكÎونية».

يهدف إا ¤التعريف بآاخر الخÎاعات وتقريبها إا ¤اŸؤوسضسضات

أاك Ìمن  80مششاركا ‘ الطبعة السشابعة للصشالون الوطني لÓبتكار

^ تسضجيل  135براءة اخÎاع هذه السضنة
^ مكاتب النقل التكنولوجي من أاجل عرضس البتكارات على اŸؤوسضسضات وتصضنيعها
انطلقت ،أامسس ،فعاليات الصضالون الوطني لÓبتكار ‘ طبعته السضابعة بقصضر اŸعارضس– ،ت شضعار« :البتكار مفتاح
لم Úالعام لوزارة الصضناعة واŸناجم خÒالدين ›وبي ،مرفوقا باŸدير العام
التنافسضية» ،حيث أاشضرف على افتتاحه ا أ
للوكالة الوطنية للمؤوسضسضات اŸتوسضطة والصضغÒة مراد عريف ،واŸدير العام للمعهد الوطني للملكية الصضناعية.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
“ثل هذه ألتظاهرة موعدأ سصنويا وفضصاء
للمؤوسصسصات أŸتوسصطة وألصصغÒة وكذأ ألباحثÚ
وأÎıع Úلعرضس أفكارهم ،خÈتهم وآأخر
أ◊لول ألتقنية أŸتوصصل إأليها ،ما يجعله ملتقى
حقيقا لتبادل أÈÿأت ب ÚعاŸي أŸؤوسصسصات
’فضص- -ل –ول
’حسص- -ن أ
وأل - -ب - -حث وأخ - -ت- -ي- -ار أ أ
صصناعي.
‘ هذأ ألسصياق ،أوضصح ›وبي ‘ تصصريح
للصصحافة على هامشس أ’فتتاح ،أن من أكÈ
أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-وأج-ه أ’ق-تصص-اد ه-ي ك-ي-ف-ي-ة
–ويل ألصصناعة أ÷زأئرية ،ألذي لن يكون ـ
بحسصبه ـ إأ’ ع Èأ’خÎأع وأ’بتكار أÙلي
وألسصماح بتحصصيل حصصة من ألسصوق ألوطنية
وألذهاب نحو ألتصصدير وأ’ندماج ‘ ألعاŸية.
’م Úألعام لوزأرة ألصصناعة وأŸناجم،
أشصار أ أ
إأ ¤أن ألتقرب من أÎıع ’ Úيندرج فقط
‘ أسصÎأت- - -ي- - -ج- - -ي- - -ة أل- - -وزأرة ،ب - -ل ك - -ذلك ‘
أسصÎأتيجية أ◊كومة ،مسصتد’ ‘ ذلك بإانشصاء
م-دي-ري-ة م-ت-خصصصص-ة ‘ أل-ت-ن-افسص-ي-ة ألصص-ناعية،
خاصصة وأن هناك ألعديد من طلبات إأيدأع برأءة
أ’خÎأع تسصجل بصصفة دورية.
فيما تعلق بدعم و“ويل أÎıع Úأشصار
›وبي إأ ¤وجود فريق عمل سصيعلن عن هيئة
سصتنصصب بهذأ أÿصصوصس ،دأعيا ‘ ذأت ألوقت
إأ ¤عدم أ’عتماد فقط على دعم ألدولة بل
أ’تكال على ألنفسس ‘ خوضس معركة ألعمل
ف-اŸط-ل-وب أل-ي-وم ه-و أ’سص-ت-ج-اب-ة ل-ل-ح-اج-ي-ات
أ’قتصصادية ألوطنية وألتفاعل معها ،مؤوكدأ أن
ألوزأرة حاضصرة بكل هيئاتها من أجل أŸرأفقة
وألتوجيه للمؤوسصسصات أŸبتكرة.
بخصصوصس ألصصالون ألوطني لÓبتكار أوضصح
ب-ل-م-ه-دي ع-ب-د أ◊ف-ي-ظ أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-م-عهد
ألوطني للملكية ألصصناعية ،أنه يعرف مشصاركة
أك Ìم- - - -ن  80ع -ارضص -ا م-ن ب-ي-ن-ه-م م-ؤوسصسص-ات
م -ب -ت -ك -رةÎﬂ ،ع ،Úم -رأك-ز ب-حث وج-ام-ع-ات
جزأئرية ،وكل سصنة تسصجل ألتظاهرة مشصاركون
جدد مسصتعدون لتقد Ëكل ما هو جديد وكل ما
ي -ه -م أŸوأط -ن وأŸؤوسصسص -ات أ’ق -تصص -ادي-ة عÈ
مسس ك- -ل أŸي- -ادي- -ن وذلك ب- -ال -ن -ظ -ر ’ سص -ي -م -ا
أŸتعلقة بالنشصاط ألصصناعي.

العملية تخصس  78أالف مكتتب ع 34 Èولية

فتح اŸوقع اإللكÎو Êلختيار مواقع سشكنات «عدل  »2غدا
«الشض-عب»  -أاع-ل-نت وزارة السض-ك-ن وال-ع-م-ران
لل-كÎو Êاÿاصس
واŸدي -ن -ة ،ع-ن ف-ت-ح اŸوق-ع ا إ
للبدء ‘ عملية اختيار مواقع السضكنات Ÿكتتبي
عدل( ،2013 )2غ - -دا اÿم - -يسس ،اب- -ت- -داء م- -ن
السضاعة التاسضعة ( )09:00صضباحا.
جاء ‘ بيان للوزأرة ،أن ألعملية تخصس  78ألف
مكتتب ع 34 Èو’ية ،حيث يكون للجزأئر ألعاصصمة
حصصة مقدرة بـ 18ألف مكتتب ،سصتسصمح لهم باختيار

موأقعهم ،مشصÒة إأ ¤أن أŸوقع سصيبقى مفتوحا إأ¤
غاية أنتهاء أختيار آأخر مكتتب Ÿوقعه ولهم كل ألوقت
‘ ذلك .وأوضصح ذأت أŸصصدر ،أن ألتوجيه سصيكون
وفقا Ÿعاي Òمعينة بعد درأسصة أŸلف من طرف وكالة
«عدل».
وخ- -ت- -مت أل- -ب- -ي- -ان ب- -ال- -ق- -ول ،إأن أŸك- -ت -ت -ب ÚغÒ
أ ‘ Ú›ÈŸهذه ألعملية ،سصتكون لهم فرصصة أختيار
موأقعهم ‘ عمليات أخرى ‘ أجال ’حقة.

لجراء بوهران
لبواب اŸفتوحة على الصضندوق الوطني لغ Òا أ
ا أ

للكÎونية
لدى عرضضها مشضروع قانون حول التجارة ا إ

أكدت وزيرة ألÈيد وأŸوأصصÓت ألسصلكية
وألÓسصلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة ،إأÁان
هدى فرعون ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ،أن
مشصروع ألقانون أŸتعلق بالتجارة أ’لكÎونية
ي -ه -دف إأ ¤تشص -ج -ي -ع ‰و أل-ت-ج-ارة وأل-ت-ع-ام-ل
أإ’لكÎو Êوكذأ تأام ÚأŸعامÓت ألتجارية
وم -ك -اف -ح -ة أل -ت -ج -ارة أŸوأزي -ة ع -ل -ى شص-ب-ك-ة
أ’نÎنت ،بحسصب ما أفاد به بيان للمجلسس
ألشصعبي ألوطني .وأوضصح ألبيان ،أن ألوزيرة
وخÓ- -ل ع -رضس ق -دم -ت -ه أم -ام ÷ن -ة ألشص -ؤوون
أ’ق -تصص -ادي -ة وأل-ت-ن-م-ي-ة وألصص-ن-اع-ة وأل-ت-ج-ارة
وأل-ت-خ-ط-ي-ط ب-رئ-اسص-ة ف-ؤوأد ب-ن م-رأب-ط ،حول
مشصروع ألقانون أŸتعلق بالتجارة أ’لكÎونية،
أفادت أن هذأ أŸشصروع «يهدف أسصاسصا إأ¤
تشص -ج -ي -ع ‰و أل -ت -ج -ارة وأل-ت-ع-ام-ل أإ’ل-كÎوÊ
وح -م-اي-ة ألشص-خصس أل-ط-ب-ي-ع-ي ،ب-اإ’ضص-اف-ة إأ¤
تأام ÚأŸعامÓت ألتجارية ومكافحة ألتجارة
أŸوأزية على شصبكة أ’نÎنت».
ك -م -ا يسص-ع-ى إأ–« ¤دي-د أل-ق-وأع-د أل-ع-ام-ة
أŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -ال -ت -ج -ارة أإ’ل -كÎون -ي -ة ل -لسص -ل -ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عدد اŸنتسشب ⁄ Úيتعد  %55وطموحات لبلوغ %80

كشض--فت ب--ن ح--ج--ار ك--رÁة ،م-دي-ري-ة
ف--رع الصض--ن--دوق ال--وط--ن--ي ل--ل--ت--أام--ي--ن-ات
لج--راء
الج---ت--م--اع--ي--ة ل--ل--ع--م--ال غ Òا أ
«ك--اسض--ن--وسس» ب--ولي--ة وه-ران ،ع-ن ع-دد
اŸنتسضب Úإا ¤الصضندوق الذي  ⁄يتعد
 ،٪55مقارنة بالعدد ا◊قيقي للمعنيÚ
بالعملية على مسضتوى الولية.
دعت ك- -رÁة ح- -ج- -ار ،ع- -ل- -ى ه- -امشس أأ’ب -وأب
أŸفتوحة أŸنظمة على مسصتوى أŸلحقة ألتابعة
له ،ألوأقعة بشصارع ألعربي بن مهيدي ،أŸنخرطÚ
إأ ¤ضصرورة تسصوية وضصعياتهم وتسصديد ما عليهم
من ديون قبل  31ديسصم Èأ÷اري ‘ ،إأشصارة منها
إأ ¤ألتسصهيÓت ألهامة ألتي Áنحها ألصصندوق ،على
رأسصها إألغاء ألغرأمات من  50إأ ،٪100 ¤هذأ فضصÓ
عن أ’سصتفادة من مزأيا أأ’دأءّﬁ ،ذرة ‘ ألوقت
نفسصه من أّنه أبتدأء من  2جانفي من ألعام ألقادم
سص -ي -ت -م –وي -ل أŸل -ف -ات أل -ع-ال-ق-ة إأ ¤أŸن-ازع-ات
وألدخول ‘ أتباع أإ’جرأءأت ألقانونية.
وأعلنت أŸتحدثة عن إأحصصاء  74700منخرط
يحوزون سصجÓت Œارية ،بينهم  40290منتسصب
لدى ألصصندوق .باŸقابل ” أإحصصاء  4855منخرط
جديد منذ مطلع ألسصنة أ÷ارية ،مبيّنة أّن ألهدف
ألرئيسس من تنظيم أأ’بوأب أŸفتوحة ‘ بلوغ نسصبة
أنتسصاب تقدر بـ ٪80على أŸدى ألقريب.

أاك Ìمن  5600بطاقة ششفاء تنتظر أاصشحابها

ووفقا لنفسس أأ’رقام ،فإاّن عدد بطاقات ألشصفاء ألتي
 ⁄يتم أسصتÓمها من طرف أصصحابهاŒ ،اوزت 5600
بطاقة شصفاء ،رغم أÙاو’ت أ◊ثيثة للصصندوق ألوطني
ل -لضص -م -ان أ’ج -ت -م-اع-ي ل-غ Òأإ’ج-رأء .م-ع أل-ع-ل-م أن-ه ”
إأعدأدها بناًء على أŸلفات ألتي تقّدم بها أŸعنيون.
وقد نّوهت ّﬁدثتنا ‘ هذأ أإ’طارÃ ،سصاعيهم
أ◊ثيثة للزيادة ‘ عدد أŸؤومsن Úأجتماعيا من
غ Òأأ’جرأء من أصصحاب أŸهن أ◊رة وألتجار
وأل -ف Ó-ح Úع -ل-ى أŸسص-ت-وى أل-و’ئ-ي’ ،سص-ي-م-ا م-ن
خÓل تنظيم أأ’بوأب أŸفتوحة وأللقاءأت ألدورية،
مشصّددة على أنّ ألوكالة تسصهر لضصمان نوعية أحسصن
ل- -ل- -خ- -دم -ات ل -ف -ائ -دة ه -ذه أل -ف -ئ -ة م -ن أŸؤوم -نÚ
أ’جتماعي ،Úوذلك ‘ أنتظار فتح شصباك آأخر
ق -ري -ب -ا ع -ل -ى مسص -ت -وى ح -ي سص-ان-ي-ب-ار ،يضص-اف إأ¤
ألشصباك ألوأقع بحي بئر أ÷.Ò
كما أشصارت إأ ¤ألفرع أ◊ا‹ ألكائن بشصارع ألعربي
بن مهيدي وألذي ” أفتتاحه منذ سصنة تقريبا ،بعد
عمليات تهيئة هاّمة ،بهدف ضصمان ألتكّفل أأ’حسصن
باŸوأطن ÚوأŸؤوّمن Úلدى ألصصندوق ألذي يقوم Ãنح
تغطية شصاملة للعمال ألغ Òأأ’جرأء ومسصاعدتهم ‘
مصصاريف ألعÓج وألدوأء ألتي يتم تعويضصها عن طريق
بطاقة ألشصفاء.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh

إاجتماع اŸكتب الولئي ◊مسس

مناصشرة يدعو اŸنتخب Úإا ¤التكفل بانششغالت اŸواطنÚ

دع- -ا رئ- -يسس ح- -رك- -ة ›ت- -م- -ع
السضلم عبد اÛيد مناصضرة ،أامسس،
بسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،منتخبي حزبه
‘ ا÷م - -اع- -ات اÙل- -ي- -ة إا ¤ب- -ذل
اŸزي - -د م - -ن ا÷ه - -ود ل - -ت - -ل - -ب - -ي - -ة
انشض- -غ- -الت اŸواط -ن Úوالل -ت -زام
بوعودهم.
أكد مناصصرة لدى ترؤوسصه أجتماعا
Ãقر أŸكتب ألو’ئي للحزب ،لدرأسصة
ألنتائج أÙققة من قبل «حمسس» ‘
أ’ن -ت -خ -اب -ات أÙل -ي-ة ب-و’ي-ة سص-ي-دي
بلعباسس ،على «ضصرورة مباشصرة ألعمل بشصكل جدي ،من
خÓل ألتعاون ما ب Úرؤوسصاء ألبلديات وأإ’دأرة خدمة
ل-ل-ب-ل-دي-ات وم-ع-ا÷ة ل-ل-مشص-اك-ل ورع-اي-ة Ÿصصالح ألسصكان
وت -دب Òشص -ؤوون -ه -م بشص -ك -ل ي -ل -ي -ق ب -ه -ذه أŸه -م -ة وي-ل-ب-ي
أحتياجاتهم».
وبعد أن نوه بفوز حزبه برئاسصة ثÓثة ›السس شصعبية
بلدية بو’ية سصيدي بلعباسس ،أكد ذأت أŸتحدث «حرصس
أ◊زب على أن تكون ألبلدية أليوم ﬁور أهتمام ‘ ظل

ألتعديل وإأصصÓح قانون ألبلدية وألو’ية،
ب- -فضص- -ل أسص- -ت- -ح- -دأث ق- -ان -ون أ÷ب -اي -ة
أÙلية» ،مشصددأ على «ضصرورة حرصس
ألبلدية على توسصيع صصÓحياتها وأخذ
أأ’مور بشصكل أك Ìحجما ‡ا سصبق».
و–دث عبد أÛيد مناصصرة عن
مقاربة حركة ›تمع ألسصلم ألتي ترتكز
أسصاسصا على أن «ألبلدية عندما توسصع
صص Ó-ح -ي -ات -ه -ا وت-ع-ط-ى ل-ه-ا أإ’م-ك-ان-ات
ألÓزمة ،هي من يتو ¤حل ألكث Òمن
أŸشص -اك -ل أ’ج -ت -م-اع-ي-ة وت-خ-ف-ف ع-ل-ى
أ◊كومة ألكث.»Ò
ودعا ذأت أŸسصؤوول إأ« ¤ضصرورة تقاسصم ألسصلطة بÚ
أŸرك- -زي- -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ،أ’ن ب Ó-دن -ا وأسص -ع -ة
وأŸشصاكل كثÒة» ،مشصÒأ إأ ¤أن «ألسصياسصات أŸركزية ’
Áكن لها أن ترعى شصؤوون ألناسس عن بعد ولذلك وجب
أ’هتمام بشصكل كب Òبهذه أ÷ماعات أÙلية أŸمثلة
خصص -وصص -ا ‘ أل-ب-ل-دي-ة ورئ-يسس أل-ب-ل-دي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره Áث-ل
ألدولة وÁثل ألشصعب».

‡ثلو اÿبازين ‘ لقائهم مسضؤوو‹ مديرية التجارة

تراجع هامشش الربح أابرز النششغالت

أشصار بلمهدي إأ ¤أن ألصصالون يهدف إأ¤
أل- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -ك- -ل أ’خÎأع -ات وأ’ب -ت -ك -ارأت
أŸوج -ودة ع -ل -ى أŸسص -ت -وى أل -وط -ن-ي وﬁاول-ة
ت -ق -ري -ب-ه-ا إأ ¤أŸؤوسصسص-ات وتشص-ج-ي-ع أŸؤوسصسص-ة
’ن-ت-اج
أŸب -ت -ك -رة أل -ت -ي ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت-ط-وي-ر أ إ
ألوطني ،خاصصة وأن هذه ألسصنة سصجل أŸعهد
 135طلب برأءة أخÎأع متوقعا مع نهاية ألشصهر
أ÷اري أل - - - -وصص - - - -ول إأ 145 ¤ط-لب ب-ال-ن-ظ-ر
لÓتصصا’ت أ÷ارية مع بعضس أÎıع Úألذين
’جرأءأت ألقانونية وهو
هم ‘ طور أسصتكمال أ إ
عدد مضصاعف مقارنة بالسصنة أŸقبلة.
فيما يخصس تقريب هذه أ’خÎأعات من
أŸؤوسصسص- -ات أ’ق- -تصص -ادي -ة ،ق -ل أŸدي -ر أل -ع -ام
ل-ل-م-ع-ه-د أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ل-ك-ي-ة ألصص-ن-اع-ية أن هذه
أŸهمة تضصطلع بها وزأرة ألصصناعة وأŸناجم،
مشصÒأ إأ ¤وج - -ود مشص - -روع ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وأه- -ا
Ãشصاركة وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
’عÓم وأ’تصصال
ووزأرة ألÈيد وتكنولوجيات أ إ
يتعلق بتنصصيب مكاتب ألنقل ألتكنولوجي وسصيتم
’جرأءأت
ألشصروع فيها قريبا بعد أسصتكمال أ إ
ألقانونية أŸتعلقة بها.
ب- -حسصب ب- -ل- -م- -ه- -دي ،ي -ه -دف أŸشص -روع إأ¤
أسص - -ت - -غ Ó- -ل ب - -رأءة أ’خÎأع ع - -ل - -ى مسص- -ت- -وى
’شص-خ-اصس ب-ع-رضص-ه-ا ع-ل-ى
أ÷ام -ع -ات وع -ل -ى أ أ
أŸؤوسصسص-ات أ’ق-تصص-ادي-ة ’سص-ت-غÓ-ل-ه-ا من أجل
تصص -ن -ي -ع -ه -ا وه -و ي -خ -ت -ل-ف ع-ن م-رأك-ز أل-دع-م
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي أل-ب-ال-غ ع-ددها  22م-رك-زأ ي-قوم

بالتحسصيسس وألتوعية ونشصر أŸعلومة.
أوضصح بلمهدي ،أن مكاتب ألنقل ألتكنولوجي
’يجاد هيئة أو مؤوسصسصة
يأاتي كمرحلة ثانية إ
تقوم بعرضس أ’خÎأع على ألشصركات أو ألبحث
ع -ن ح -اج -ي -ات -ه -ا أ’ق-تصص-ادي-ة وع-رضص-ه-ا ع-ل-ى
أ÷ام -ع -ة وه -وّأم -ر م -ع -م-ول ب-ه ‘ أل-ك-ث Òم-ن
ألدول ألصصناعية أŸعروفة ،وهو عمل Œاري
بحت يرتكز على أ’تصصال وألتوأصصل يتوج ‘
’طرأف ألثÓث ،أما
’خ Òبعقد Œاري ب Úأ أ
أأ
ع-ل-ى أŸسص-ت-وى أل-وط-ن-ي ف-ي-ت-م أل-ت-فكÃ Òنطق
أÿدمة ألعمومية ‘ إأدأرة هذأ أŸكتب ألذي
’سصاسس.
سصيكون دوره على هذأ أ أ
فيما تعلق Ãجا’ت أ’خÎأع أشصار أŸدير
أل-ع-ام ل-ل-م-ع-ه-د أل-وط-ن-ي ل-لملكية ألصصناعية أنها
ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ك- -ل م -ي -ادي -ن أل -ب -حث ع -ل -ى غ -رأر
’لكÎونيك أŸيكانيك ألصصيد’نية ألبناء وكل
أإ
ماله عÓقة بشصؤوون أ◊ياة ألعادية..
Óشص -ارة ،ي -ع -رف ه -ذأ ألصص -ال -ون ت -ن -ظ -ي -م
ل - -إ
’و ¤ت -ت -ع-ل-ق ب-ال-ط-ب-ع-ة أل-ت-اسص-ع-ة
مسص -اب -ق -ت Úأ أ
’حسص -ن م -ؤوسصسص -ة م-ت-وسص-ط-ة وصص-غÒة م-ب-ت-ك-رة
أ
’حسصن أبتكار أو أخÎأع،
وألطبعة ÷ 21ائزة أ
وذلك ‘ إأطار أ’حتفال باليوم ألوطني لÓبتكار
ألذب يصصادف  7ديسصم Èمن كل سصنة ،وينتظر
أن يسص -ل-م-ه-ا وزي-ر ألصص-ن-اع-ة وأŸن-اج-م ي-وسص-ف
ي -وسص -ف -ي ب -ق -اع -ة أ÷زأي -ر ب-اŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة
ل-لشص-رك-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ع-ارضس وأل-تصص-دير بعد
غد.

أاكد ‡ثلو فئة اÿبازين با÷زائر العاصضمة،
أامسس ،أان «الÎاج- -ع اÙسض -وسس» ‘ ه -امشس ال -رب -ح
يعد من أابرز انشضغالت فئة اÿبازين بالرغم من
دع -م ال -دول -ة Ÿادة ال -ف -ري -ن -ة ك -م-ادة أاسض-اسض-ي-ة ‘
صضناعة اÿبز ( 2000دج للقنطار الواحد).
وأوضص -ح ك -م -ال ت -ي -ت -وأح عضص -و أ’–ادي -ة أل -وط -ن -ي -ة
ل-ل-خ-ب-ازي-ن و‡ث-ل ع-ن خ-ب-ازي أل-ع-اصص-م-ة ‘ ،تصص-ري-ح لـ
«وأج» ،على هامشس أجتماع تشصاوري مع ‡ثلي مديرية
ألتجارة Ãقر أللجنة ألوطنية للتجار وأ◊رفي ،Úأن فئة
أÿبازين تعا Êحاليا من «ترأجع ﬁسصوسس ‘ هامشس
ألربح» ،رغم دعم ألدولة Ÿادة ألفرينة كمادة أسصاسصية ‘
صصناعة أÿبز ( 2000دج للقنطار ألوأحد) ،مرجعا أأ’مر
لÓرتفاع أŸسصجل ‘ باقي مكونات صصنع أÿبز.
وق -ال ت -ي -ت -وأح إأن ب -عضس أÿب -ازي-ن ب-ع-دي-د أل-و’ي-ات
أضصطروأ لرفع سصعر أÿبزة ألوأحدة إأ 15 ¤دج (بينما
ألسصعر أÙدد قانونا  10دج) لتحقيق فائدة قد تنقذ
Óﬁتهم من ألغلق إأن أسصتمر ألوضصع على ما هو عليه،
مضصيفا أن أ’–ادية رغم ذلك « ⁄تقر أي زيادة ‘ هذه
ألتسصعÒة و ⁄توأفق عليها».
وقال تيتوأح إأن أجتماع ‡ثلي خبازي ألعاصصمة مع
مدير ألتجارة يوم أ’ثن ،Úومع ‡ثلي أŸديرية ،أمسس،
ج- -اء ‘ سص- -ي- -اق أل -تشص -اور ب Úأل -ط -رف Úم -ن أج -ل رف -ع
أنشصغا’ت أÿبازين إأ ¤أ÷هة ألوصصية (وزأرة ألتجارة)
وألتي تتمحور حول ترأجع هامشس ألربح ألذي يعا Êمنه
أÿب -ازون ج -رأء أ’رت-ف-اع أŸسص-ج-ل ‘ ج-م-ي-ع م-ك-ون-ات
أÿبز أأ’خرى.
من جهته صصرح ‡ثل مديرية ألتجارة لو’ية أ÷زأئر
دهار ألعياشصي لـ «وأج» ،أن أللقاء ألذي جمع مسصؤوو‹
أŸدي- -ري -ة وع -ل -ى رأسص -ه -م أŸدي -ر Ãم -ث -ل -ي أÿب -ازي -ن
بالعاصصمة “حور حول ﬂتلف أنشصغا’ت هذه ألفئة ألتي

تطالب بتحسص Úأوضصاعها أŸهنية.
وقال إأن أŸديرية ألتزمت بتلبية مطالب أÿبازين ‘
حدود ما يقتضصيه ألقانون ’ سصيما ما تعلق Ãرأقبة عمل
أŸط-اح-ن ،ف-ي-م-ا سص-ي-ت-م رف-ع ب-ق-ي-ة أ’نشص-غ-ا’ت ل-ل-وزأرة
ألوصصية لدرأسصتها وإأتخاذ أإ’جرأءأت أŸناسصبة لها.
وأضصاف أنه على مسصتوى و’ية أ÷زأئر ” رصصد
خÓل أأ’سصبوع أ÷اري إأقدأم ﬂ 4ابز على رفع أسصعار
أÿبز بطريقة أحادية ودون أي سصند قانو ،Êوقد ”
توجيه أعذأرأت أ’صصحابها و–ويل ملفاتهم إأ ¤أ÷هات
ألقضصائية مع قرأر أقÎأح غلق.
وكان رئيسس أ’–ادية يوسصف قلفاط قد صصرح ‘
وقت سص- -اب- -ق لـ«وأج» أن و’ي -ة أ÷زأئ -ر تسص -ج -ل «ن -قصص -ا
فادحا» ‘ عدد أıابز بسصبب «عدم أهتمام» جيل
ألشصباب بهذه أŸهنة ،و»ترأجع» هامشس ألربح.
وق- -ال رئ -يسس أ’–ادي -ة ي -وسص -ف ق -ل -ف -اط لـ«وأج» أن
ألو’ية كنت –صصي ما يربو عن ﬂ 1400بزة ،ليتناقصس
عددها تدريجيا إأﬂ 630 ¤بزة حاليا تتموقع أسصاسصا ‘
بلديات غرب وشصرق ألعاصصمة بينما يسصجل غياب تام
ل -ل -م-خ-اب-ز ‘ أل-وسص-ط م-ث-ل شص-وأرع أل-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي
وألعقيد عمÒوشس وعلي بومنجل.
ويشصار إأ ¤أن وزير ألتجارة ﬁمد بن مرأدي كان قد
أك -د ‘ وقت سص -اب -ق وج -ود «م -ل -ف ح-ي-ز أل-درأسص-ة ع-ل-ى
مسصتوى أ◊كومة إ’يجاد حل Ÿشصكل سصعر أÿبز دون
ألزيادة ‘ تسصعÒته».
وأضص- -اف أل -وزي -ر ب -أان ه -ن -اك «ح -ا’ت ن -ادرة» ع -ل -ى
مسص -ت -وى ب -عضس أل -و’ي -ات ح -يث ق -ررت ب -عضس أıاب -ز
«تلقائيا» زيادأت ‘ سصعر أÿبز مؤوكدأ بأان أ–اد ألتجار
وأ◊رفي Úأ÷زأئري ⁄« Úيبادر إأ ¤ذلك» .وقال «نحن
‘ أتصصال دأئم مع هذأ ألتنظيم أŸهني إ’يجاد حلول
لسصعر أÿبز دون رفعه».

info@ech-chaab..com
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أاكد على ضسرورة التحلي بروح اŸسسؤوولية ودفع عجلة التنمية اÙلية

سسلما Êينصسب رؤوسساء اÛالسس الشسعبية البلدية بعنابة
يواصسل وا‹ عنابة ﬁمد سسلما Êتنصسيب رؤوسساء وأاعضساء اÛالسس الشسعبية البلدية ،حيث أاشسرف على تنصسيب كل من رؤوسساء بلديات
ا◊جار ،سسيدي عمار ،الشسرفة ،ع Úالباردة ،البو ،ÊسسÒايدي ،شسطايبي ،سسيدي عمار وبلدية عنابة ،وذلك بحضسور نواب الŸÈان واŸديرين
التنفيذي ÚواÛتمع اŸد .Êكما قام على هامشس حفل التنصسيب بتكر Ëرؤوسساء البلديات السسابق ،Úمثمنا اÛهودات التي قاموا بها خÓل
عهدتهم السسابقة.

عنابة :هدى بوعطيح

ط -الب م -ح -م -د سص -ل -م -ان-ي بضص-رورة ال-ت-ح-ل-ي ب-روح
المسصؤوولية بهدف دفع عجلة التنمية المحلية بولية
ع-ن-اب-ة ،مشص-ي-را إال-ى أان ال-ح-رك-ة ال-ت-ن-م-وي-ة ت-ت-طلب
اللتزام والسصهر على المصصلحة العامة للمواطنين،
ودع-ا سص-ل-م-ان-ي رؤوسص-اء ال-م-ج-السض الشص-ع-بية البلدية
للوفاء بوعودهم ومسصاعدة الفئات الهشصة ،مؤوكدا
على أاهمية تخصصيصض بطاقية للفئات المعوزة بكل
بلدية ،بهدف تقديم المسصاعدات الÓزمة لهم.
سص -ل -م -ان -ي شص-دد أايضص-ا ع-ل-ى ضص-رورة ال-قضص-اء ع-ل-ى
البناءات الفوضصوية ،وتشصجيع المسصتمرين ،كما دعا
م -ن ب -ل -دي -ة سص -ي -راي -دي بضص -رورة ال -ن -ه -وضض ب-ه-ذه
ال -م -ن -ط -ق-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر ق-ط-ب-ا سص-ي-اح-ي-ا ب-ام-ت-ي-از،
ومواصصلة المشصاريع التي تخدم الصصالح العام ،على
غ -رار صص -ي -ان-ة ال-م-دارسض وإانشص-اء ث-ان-وي-ة ،م-ط-ال-ب-ا
المنتحبين بضصرورة التواجد في الميدان والسصتماع
لنشصغالت المواطنين.
كما أاكد والي عنابة على توحيد اإلرادات والعمل
كرجل واحد ،مشصيرا إالى أان الحركية التنموية التي
تشصهدها العديد من بلديات عنابة تتطلب المزيد
من اللتزام في العمل لبلوغ األهداف المرجوة،
وأاشص-ار سص-ل-م-ان-ي ف-ي سص-ي-اق ح-دي-ث-ه إال-ى أان-ه سص-ي-تم
ت-ن-ظ-ي-م دورات ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ج-م-ي-ع ال-م-ن-ت-ح-ب-ين دون
اسصتثناء ،حتى يعرف كل منتحب دوره المنوط به،
ودعا إليجاد الحلول للمشصاكل اليومية والسصهر على

فيما ” تنصسيب › 5السس بÈج بوعريريج

صسيود عبد السسÓم رئيسسا جديدا لبلدية غيÓسسة
شس -رعت السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ب-ولي-ة ب-رج
ب -وع -ري -ري-ج ،أاول أامسس ‘ ،ع-م-ل-ي-ة ت-نصس-يب
رؤوسس-اء اÛالسس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دية اÿمسس
ع-ل-ى مسس-ت-وى دائ-رة ب-رج ال-غ-دي-ر ‘ ان-ت-ظار
تنصسيب رئيسس اÛلسس الشسعبي اليوم.

برج بوعريرج :بلقاسشم جبار

أاشص -رف صص -ب -اح أامسض م -دي -ر اإلدارة ال -م -ح-ل-ة
رفقت رئيسض دائرة برج الغدير على مراسصيم
ت -نصص -يب رؤوسص -اء ب -ل -دي-ات ك-ل م-ن ال-ع-ن-اصص-ر ـ
ب -ل -ي-م-ور -غ-يÓ-سص-ة  -ت-ق-ل-ي-ع-يت وب-ل-دي-ة ب-رج
الغدير مقر عاصصمة الدائرة وتجد اإلشصارة
إالى أان الحزب الفاز برئاسصة البلدية داغية
منور عن حزب الكرامة بـ 7مقاعد بحضصور
السص -ل -ط -ات ال -م -ح -ل -ي-ة وف-ع-ال-ي-ات ال-م-ج-ت-م-ع

المدني.
والجدير بالذكر هو الجوى األخوي الذي سصاد
التنصصيب بين الفرسصان المتسصابقين وهذا كان
ب -ب -ل -دي -ة غ -ي Ó-سص -ة ال -ت -ي أاع -طت م -ث -ال ع-ن
ال-تسص-ام-ح وق-د شص-ك-ر رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة ال-ج-ديد
صصيودة عبد السصÓم سصكان البلدية على الثقة
التي وضصعوها فيه ،داعيا المجلسض إالى التعاون
للنهوضض بهذه البلدية حيث عبر على أانهم
أاب-ن-اء ع-ائ-ل-ة واح-دة م-ه-م-ا اخ-ت-لفت األحزاب
وهكذا تبقى بلدية غيÓسصة تعطي الدروسض
في األخÓق من جهته عبر رئيسض دائرة برج
الغدير عن فرحته إازاء هذا الفعل الثقافي
الذي تحل به مواطنو البلدية ،داعيا رئيسصها
الجديد بإاعطاء إاضصافات جديدة.

حدادو رئيسسا للمجلسس الشسعبي الو’ئي ببجاية

مصصالح سصكان الولية ،وإاشصراك المجتمع المدني
ف -ي ال -مشص -اري -ع ذات األول -وي -ة ،ك -م -ا ث-م-ن م-ح-م-د
سصلماني المجهودات المبذولة إلنجاح النتخابات
المحلية كل في مجاله ،مؤوكدا بأانه سصيتم تقديم
الدعم المادي والمعنوي لتجسصيد مختلف المشصاريع
على أارضض الواقع.
م-ن ج-ان-ب-ه-م ت-ع-ه-د رؤوسص-اء ال-ب-ل-دي-ات ال-ع-م-ل ع-ل-ى
خدمة هذه الولية والسصتماع لنشصغالت سصكانها،
وتنفيذ ما وعدوا به خÓل حمÓتهم النتخابية،
وال -ع -م -ل ع -ل -ى أان ت -ك-ون ك-ل ب-ل-دي-ة ب-ولي-ة ع-ن-اب-ة

نموذجية ،من خÓل محاربة مختلف الظواهر التي
تمسض بجمالية جوهرة الشصرق بونة ،على رأاسصها
البنايات الفوضصوية ،ومحاربة ظاهرة التلوث.
Óحياء
كما أاكدوا على تحسصين المحيط الحضصري ل أ
وتسصوية البنايات غير المكتملة ،والهتمام بالمرفق
العام ،والتزم أاغلب رؤوسصاء البلديات أاثناء تنصصيبهم
ع -ل -ى ال -ت -ن -م -ي -ة ال -م -ح -ل -ي -ة وال -ن-ه-وضض ب-م-خ-ت-ل-ف
القطاعات ،والتواصصل مع سصكان الولية والسصتماع
لنشصغالتهم.

تنصسيب اÛالسس الشسعبية البلدية بسسعيدة

أاشس - -رف وا‹ ولي - -ة ب - -ج - -اي - -ة ،ب- -ق- -اع- -ة
الج -ت -م -اع -ات Ÿق-ر ال-ولي-ة ،ع-ل-ى م-راسس-ي-م
ت-نصس-يب ح-دادو م-ه-ن-ي اŸن-ت-م-ي لكتلة حزب
لف - -اف - -اسس ،ع - -ل- -ى رأاسس اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي
ا أ
الولئي ،اŸنبثق عن النتخابات اÙلية لـ23
ن-وف-م ÈاŸنصس-رم ،وذلك ب-أاغ-ل-ب-ي-ة م-ط-لقة بـ
37صسوتا ،و 6أاصسوات ملغاة.

بجاية :بن النوي توهامي

حدادو مهني يبلغ من العمر  37سصنة ،أاول مرة
يترشصح للمجلسض الشصعبي الولية ،وقد سصبق له
أان فاز بعهدة في النتخابات البلدية وترأاسض
بلدية أاكفادو ،من 2012إالى غاية  ،2017وفي

هذا الصصدد صصرح أانه يمد يده للجميع من
أاجل النهوضض بالنمية بولية بجاية ،كما شصكر
زمÓءه الذين وضصعوا الثقة في شصخصصه هذه
العهدة ،ووعد بالعمل من أاجل تدارك التأاخر
ال -ت-ي تشص-ه-ده ال-ولي-ة لÓ-سص-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-ع-ات
السصكان.
وفي نفسض السصياق تم تنصصيب عزيز مرزوقي،
ع -ن ح-زب األف-اف-اسض رئ-يسص-ا ل-ب-ل-دي-ة ب-ج-اي-ة،
وأاكد في هذا الصصدد بمناسصبة تنصصيبه ،بأانه
سصيعمل كل ما في وسصعه لتأادية مهامه على
أاكمل وجه وتحقيق تنمية شصاملة ،داعيا كافة
أاعضصاء المجلسض إالى التعاون والتنسصيق في
تÓحم خدمة لمصصالح المواطن والتنمية.

لعضساء
فيما ” تزكيته من طرف ا أ

أاشس- -رف ،مسس- -اء أاول أامسس ،وا‹ ال- -ولي- -ة سس- -ي -ف
لسسÓم لوح على تنصسيب ويسس ا◊بيب عن جبهة
ا إ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي رئ-يسس-ا ل-ل-مجلسس الشسعبي لبلدية
لعضساء ا÷دد ونواب
سسعيدة ،وذلك بحضسور كل ا أ
اÛلسس الشسعبي الوطني وكذا أاعيان اÛتمع اŸد.Ê

تنصسيب نذير عمÒشس رئيسسا للمجلسس
الشسعبي الو’ئي بقسسنطينة

سشعيدة :ج.علي

رئيسض بلدية سصعيدة ويسض الحبيب ،أاكد في كلمة
أالقاها خÓل حفل تنصصيب اسصتعداده والتزامه التام
لخدمة البلدية واسصتدراك التأاخر الكبير المسصجل
في مختلف التنمية الجتماعية والسصتثمارية ،هذا
وكان لوالي الولية محطة أاخرى لتنصصيب رئيسض
ب-ل-دي-ة ع-ي-ن ال-ح-ج-ر «ع-وي-م-ر ال-ح-ب-يب» ع-ن حزب
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ذي أاب-دى ه-و اآلخ-ر
اسصتعداده لتنفيذ توجيهات والي الولية بكل جدية
ومسصؤوولية.
والي الولية وخÓل إاشصرافه على تنصصيب كل من
رئيسصي بلديتي سصعيدة وعين الجر دعا إالى فتح
قنوات الحوار والتواصصل المباشصر مع المواطنين
تجسصيدا لمبدأا الديمقراطية تسصهر في التعامل مع
التخطيط التنموي المحلي.
ومن جهة أاخرى وفي إاطار البرنامج المسصطر من
طرف مصصالح الولية لتنصصيب المجالسض البلدية
الشصعبية أاشصرف األمين العام للولية هو اآلخر على
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تنصصيب بوزيان أاحمد من حزب عهد  54ببلدية
هونت على مسصافة عن مقر ولية سصعيدة بـ 60كلم،
بوزيان أاحمد أادلى بتصصريح أانه سصوف يقوم بجهد
ج-ه-ي-د ل-ت-ل-ب-ي-ة رغ-ب-ات م-واط-ن-ي البلدية وفي إاطار
ال-ق-وان-ي-ن ال-مسص-ط-رة وال-م-ع-م-ول ب-ه-ا ل-ل-قضصاء على
البطالة وتوحيد الصصف لبناء بلدية مزدهرة ،كما

قام األمين العام للولية بتنصصيب زوايا علي رئيسصا
لبلدية سصيدي عمر والذي أاكد هو اآلخر حرصصه
على الوقوف إالى جانب شصباب البلدية وإاعطائهم
يد المسصاعدة لخدمة المصصلحة العامة واسصتحداث
م -ن -اصصب شص -غ -ل ف -ي شص -ت -ى ال -نشص -اط-ات ال-ت-ج-اري-ة
والخدماتية وكذا مؤوسصسصات صصغيرة.

بوشسمة ينصسب رئيسس بلدية اŸدية

ضسرورة تطبيق الدÁقراطية التشساركية

أاق - - - - - -دم ،أامسس ،أاعضس- - - - - -اء
اÛلسس ال- - -ولئ- - -ي اŸن- - -ت - -خب
ح - - -دي - - -ث- - -ا Ãق- - -ر ال- - -ولي- - -ة
ب- - -ال- - -دقسس - -ي ع - -ب - -د السس Ó- -م
ب- -ت- -زك- -ي -ة ال -دك -ت -ور «ن -ذي -ر
ع- -مÒشس» م- -تصس- -در ق- -ائ- -م- -ة
حزب جبهة التحرير الوطني
ك -رئ -يسس ل -ل -م -ج-لسس الشس-ع-ب-ي
الوطني Ãجموع  38صسوتا من
أاصس-ل  43صس-وت Ÿن-ت-خب Úمن
ﬂت - - -ل - - -ف ال - - -تشس- - -ك- - -يÓ- - -ت
السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ،ح Úام-ت-ن-ع 5
أاعضساء عن التصسويت.

قسشنطينة :مفيدة طريفي

ه- -ذا وق- -د ع -رفت ع -م -ل -ي -ة
ت- -نصص- -يب رئ -يسض ال -م -ج -لسض
الولئي الذي كان المترشصح
ال -وح -ي-د ل-رئ-اسص-ة ال-م-ج-لسض
ال -ولئ -ي ،ح -يث اأن ع -م -ل -ي -ة
ال- -ت -نصص -يب ح -يث ت -مت ع -ن
ط-ري-ق ال-ت-زك-ي-ة ب-ع-ملية رفع
الأي- - -دي وال- - -ت- - -ي م- - -ن - -حت
ال-رئ-يسض ال-ج-دي-د  38صصوتا
كاملة من مجموع  ،43في
ال-وقت ام-ت-ن-ع م-م-ث-ل-ي حزب
ال-ع-م-ال الـ 5ع-ن ال-تصص-ويت
بقرار سصياسصي بعد التشصاور
ف- -ي- -م- -ا ب- -ي -ن -ه -م ،ع -كسض 10
اأصصوات لحزب الأرندي5 ،
من حركة الإصصÓح الوطني

و 4اأصص-وات ح-رك-ة م-ج-ت-مع
السص -ل-م «ح-مسض» وه-و ال-ع-دد
الأصص - - -وات ت- - -ج- - -اوز ع- - -دد
الأصص - - -وات ال - - -ق - - -ان - - -ون - - -ي
المطلوب والذي يعادل 22
صصوتا وذلك بنسصبة  ٪50زائد
واحد.
وف -ي ك -ل -م -ة األ -ق -اه-ا رئ-يسض
ال -م -ج-لسض الشص-ع-ب-ي ال-ولئ-ي
ال -ج -دي-د «ن-ذي-ر ع-م-ي-رشض»،
والذي اأكد من خÓلها على
مواصصلة العمل لدفع وتيرة
التنمية المحلية للولية واأنه
سصيكون رئيسصا لكل التكتÓت
الحزبية وليسض حزب جبهة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ف-ق-ط،
ووضص -ع ال -ق -ب -ع -ات ال-ح-زب-ي-ة
ضص-رورة لب-د م-ن-ه-ا ل-ل-ت-م-كن
م - -ن ال - -ع - -م - -ل ت - -حت ق - -ب- -ة
المجلسض الولئي ،شصاكرا في

ذات السص- - - - -ي- - - - -اق اأعضص- - - - -اء
ال- -م- -ج- -لسض ال -ج -دي -د ع -ل -ى
وضص -ع -ه م -ح -ل ث -ق-ة وه-و م-ا
سصيدفعه لمواصصلة العمل واأن
ي-ك-ون ف-ي مسص-ت-وى ت-ط-لعات
ال-م-واط-ن ال-قسصنطيني الذي
وضص -ع ك -ل ث -ق-ت-ه واأم-ال-ه ف-ي
التغيير والعمل الجدي.
وت- -ع- -ود ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -رشص -ي -ح
ع- -م- -ي- -رشض ن- -ذي -ر ل -رئ -اسص -ة
ال-م-ج-لسض ال-ولئ-ي ل-ل-ت-ع-ليمة
التي اأصصدرها الأمين العام
لÓأفÓن ،والذي اأكد خÓلها
ع-ل-ى ت-رشص-ي-ح ك-ل م-تصص-دري
ال-ق-وائ-م الن-ت-خ-ابية لرئاسصة
المجالسض الشصعبية الولئية،
اإضص-اف-ة اإل-ى ال-ت-رخ-يصض ل-هم
ب - -ال - -ت - -ف - -اوضض م - -ع ب - -اق- -ي
ال-تشص-ك-يÓ-ت السص-ي-اسص-ي-ة م-ن
اأجل التحالف.

نصسب ﬁمد بوشسمه وا‹ اŸدية صسبيحة ،أامسس ،أاحمد يخلف على تسصتحق أاكثر من هذه الحصصة من الماء ،منتقدا واقع الطرقات في قوله «لو
رأاسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ل-ب-ل-دي-ة اŸدي-ة ،وه-ذا ب-حضس-ور رئ-يسس دائ-رة نخرج من الشصوارع الرئيسصة بهذه المدينة يتهيأا لنا بأاننا في دوار» ،مذكرا بأانه
سصيتم تسصطير برنامج واعد مع مدير التعمير والسصكن الجديد بالتنسصيق مع هذا
لعيان.
لمنية وا أ
عاصسمة الولية والسسلطات ا أ
المجلسض البلدي إلعطاء الوجه الÓئق لهذه المدينة التي كان يضصرب بها المثل
في حماية المحيط والبيئة والتهيئة الحضصرية.
الوالي بوشصمة شصدد بالمناسصبة على ضصرورة محاربة البناء الفوضصوي وجعل وذكر بتصصريحات وزير الداخلية التي تؤوكد بأان المجالسض الشصعبية البلدية يجب
البيئة كأاولوية األولويات ،إالى جانب إاعادة النظر في بعث مجال السصتثمار أان تسصير بطريقة الديمقراطية التشصاركية عكسض ما كان معمول به سصابقا ،داعيا
بخلق منطقة صصناعية ،كون أان الدولة تعمل بجدية حول هذا الملف ،حاثا إالى اإلسصراع بتشصكيل اللجان البلدية وإاشصراك الجمعيات واألعيان في إاعداد
رئيسض البلدية الجديد على متابعته عن قرب على اعتبار أان اإلحصصائيات مخطط العم ،مطالبا سصكان هذه المدينة باللتفات نحو تركيبة هذه البلدية،
المتوفرة لديه تشصير إالى اسصتفادة  594مسصتثمر من العقار ،في حين توجد  07داعيا المنتخبين إالى الخروج من قبعاتهم السصياسصية بعد عملية التنصصيب.
مشصاريع جسصدت في الميدان ،كاشصفا بأان مصصالحه شصرعت في تطهير هذا من جهته أاثنى رئيسض المجلسض البلدي المنصصب على الدور الذي قامت به
الملف ،بدليل أانه تم نزع إالى حد السصاعة  40اسصتفادة ،فضص Óعلى أانه هناك من مختلف األسصÓك األمنية في مجال حفظ السصكنية والطمأانينة خÓل الحملة
يحملون دفاتر عقارية ،حيث سصتشصملهم العملية كونهم لم يوطنوا مشصاريعهم اإلن-ت-خ-اب-ي-ة وع-م-ل-ي-ة اإلق-ت-راع ،م-خ-ت-تما كلمته
لرندي
وسسط مقاطعة منتخبي ا أ
على أارضض الواقع ،متعهدا بأان يقف مع رئيسض البلدية وتشصكيلته ،كما سصيضصع كل القصصيرة بأاننا نتعهد بأان نكون عند حسصن ظن
اإلمكانيات لمسصاعدتهم.
الوالي كما سصنبذل قصصارى جهودنا من أاجل
شصرح الوالي من جهة أاخرى ملف المياه ،الذي يجب حسصبه أان يأاخذ بعين تقديم إاضصافة ايجابية لهذه البلدية.
العتبار ،بعدما اسصتفادت هذه البلدية ،مؤوخرا من حصصة  12أالف متر مكعب وقام والي الولية أامسض بتنصصب كل من رئيسض
أاشس - - -رف ،أامسس ،وا‹ ال- - -ب- - -ل- - -ي- - -دة بـ 22مقعدا ،من أاصصل  47مقعدا ،ورئيسض والبلدي.
من هذه المادة الحيوية ،في ظل قيام الهيئات المعنية بمعالجة التسصربات بلدية بوعيشصون وقصصر البخاري ،فيما أاشصرف
بالرغم من الصصعوبات المÓحظة التي منعت وصصول الماء إالى حنفيات السصكان األمين العام على نفسض العملية بباقي بلديات مصسطفى لعياضسي ،على مراسسم حفل بلدية البليدة محمود بن عزوط (ممث Óوفي خضصم الحدث ،تم أاول أامسض تنصصيب
ت - -نصس - -يب رئ - -يسس اÛلسس الشس - -ع- -ب- -ي لـ 21مقعدا من أاصصل  ،)34في سصياق كÓم ب-ق-ي-ة ال-م-ج-السض ال-ب-ل-دي-ة ل-ولي-ة البلدية
بهذه الدائرة ،متطرقا إالى بعضض المشصاكل األخرى التي يتم القضصاء عليها الولية.
بطريقة تدريجية وبخاصصة ما تعلق بالتسصربات ،مشصيرا إالى أان هذه البلدية
ال - -ولئ - -ي ا÷دي - -د ،ورئ- -يسس ›لسس الوالي مبديين شصكرهما لكل من وضصع الـ ،24ح---يث ج--رت ف--ي ظ--روف ع--ادي--ة
ب -ل -دي -ة ال -ب -ل -ي -دة ،م -ن ح -زب ج-ب-ه-ة ف--ي--ه--م-ا ث-ق-ت-ه ،وراف-ع-ي-ن ت-ح-دي ال-ع-م-ل وهادئة ،وعادت غالبية المجالسض البلدية
العقÓء يناشسدون اÙتج Úالتهدئة والدخول ‘ حوار
ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،وج-رت م-راسس-ي-م والنهوضض والدفع بالبلدية والولية على في رئاسصتها اإلى حزب جبهة التحرير
ال--وط--ن--ي ب--حصص--د  12ب--ل-دي-ة ،وإاعÓ-ن
التنصسيب ‘ أاجواء احتفائية عادية السصواء.
وهادئة ،أاشساد بها ا◊ضسور من إاطارات وفي سصياق الحدث قاطع منتخبون عن م-ن-ت-خ-ب-ي ف-ازوا ف-ي ال-م-ح-ل-ي-ات ل-ف-ائدة
ناشسد عقÓء بلدية الظهرة الريفية الواقعة با÷هة الغربية ضصمن تشصكيلة جبهة المسصتقبل فيما حاز األرندي على  9مقاعد .وخشصية ومنتخب.Ú
ح--زب ال--ت--ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دي-م-ق-راط-ي أاح---زاب وأاح---رار انضص--م--ام--ه--م ل--ف--ائ--دة
لفÓ--ن ،وإاعÓ--ن--ه--م اسص--ت--ق--ال--ت--ه-م ع-ن
م--راسص--ي--م ت--نصص--يب ال--م--ج--لسض الشص--ع-ب-ي ا آ
من عاصسمة الولية الشسلف ،السسكان والسسلطات اÙلية بتهدئة منح قيادة المجلسض الشصعبي البلدي للظهرة للرئيسض السصابق لعهدة  ،4لم
ال--ولئ--ي وال--ب--ل--دي ،سص--ب--ق ل--ه--م وأان ت--م أاح--زاب ال--ج--ب--ه--ة ال--وط-ن-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة
لي-ج-اد ح-ل-ول ت-خ-دم اŸنطقة يجد هؤولء المنتفضصون سصوى معارضصة عملية تجديد عهدته التي عرفت
لب-ت-ع-اد ع-ن اŸن-اوشس-ات إ
ال-وضس-ع وا إ
والتنمية اÙلية التي ينتظرها السسكان بعيدا عن اŸشساحنات فيها متاعب تنموية بعدما راجت ظاهرة التزوير في العملية النتخابية وج--ه ال--وال--ي ف-ي خضص-م ال-ح-ف-ل رسص-ائ-ل إاعÓ--ن--ه--م ف--ائ--زي--ن ب--م--ق--اع--د ن--ي--اب--ي--ة «الفانا» وطÓئع الحريات وقائمة حرة،
لفÓن في البلديات التي
ت--ح--ف--ي--زي--ة داع--ي--ا إال--ى ال--ت--رك--ي--ز ع-ل-ى بالمجلسصين البلدي والولئي ،بسصبب عدم لتصصبح حصصة ا أ
األخيرة بذات البلدية.
وزرع الفوضسى.
لغ-ل-ب-ية بـ 16ب-ل-دي-ة ،ف-ي انتظار
وي-خشص-ى ال-مÓ-ح-ظ-ون ل-ل-وضص-ع ع-م-ل-ي-ات تصص-ع-ي-د ف-ي وقت سص-ت-ت-م ع-ملية المشصاريع التنموية ،والقضصاء على البناء رضصاهم عن نتائج النتخابات المحلية تضص-م ا أ
التنصصيب خÓل نهاية األسصبوع ،لذا تناشصد العقÓء الجميع بتوخي الحذر ال--ف--وضص--وي وال-ت-ج-اري-ة غ-ي-ر الشص-رع-ي-ة ،ال---ت--ي ج--رت ف--ي  23ن-وف-م-بر الماضصي ،تسصجيل انضصمام اسصتقالت أاخرى غير
الحادثة التي خلفت إاصصابة امرأاة جعلت الشصباب يخرج إالى الشصوارع بعدما والبتعاد عن المشصاحنات والدخول في حوار يراعي مصصلحة المنطقة ل--ل--رق--ي ب--ال-ولي-ة ،وج-اءت ك-ل-م-ة رئ-يسض وخاصصة بعد فشصلهم في عقد ائتÓف مع مسصتبعدة ،لمنتخبين من أاحزاب أاخرى،
لحزاب لتشصكيل تكتÓت ،بغرضض وإاعÓ--ن--ه--م أايضص--ا الل-ت-ح-اق والنضص-م-ام
رفضض السصكان خاصصة الشصباب منهم رجوع رئيسض البلدية السصابق للمرة والسصكان.يذكر أان المصصالح تراقب الوضصع عن قرب حسصب مصصادرنا من المجلسض الشصعبي الولئي عبد الرحمان بعضض ا أ
سص-وال-م-ي م-م-ث Ó-ل-ح-زب ا آ
لفÓن».
لفÓ-ن ال-فائز الفوز برئاسصة المجلسض الشصعبي الولئي بقطار الحزب العتيد «ا آ
الرابعة على التوالي بعد فوزه بمحليات  23نوفمبر الماضصي بـ10مقاعد عين المكان.

اŸدية :ع.علياÊ

تنصسيب رئيسسي اÛلسس الشسعبي الو’ئي والبلدي بالبليدة

سسكان الظهرة يرفضسون رئيسس البلدية ا÷ديد

البليدة :لينة ياسشمÚ

الششلف :و.ي.أاعرايبي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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طحكوت عاين أاشصغال تهيئة اŸركب بسصعيدة

ورشصة دولية حول تثم Úالشصراكة ا÷زائرية  -اŸكسصيكية لزراعات اŸوطن

إانتاج «أالتو» و«سصويفت» ا÷زائرية شصهر ماي

الت Úالشصوكي والزعفران ‘ صصدارة ا’هتمام

نشصطت ،أامسس ،بجامعة ﬁمد الشصريف مسصاعدية بسصوق أاهراسس‡ ،ثلة وزارة البيئة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ح-ف-ي-ظ-ة لم-اشس ،إا ¤ج-انب السص-ف ÒاŸكسص-ي-ك-ي ب-ا÷زائر ،بالتعاون مع
لŸا ،Êورشص-ة دول-ي-ة ح-ول ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة م-ن م-ن-ظور شصراكة دولية
وك-ال-ة ال-ت-ع-اون ا أ
متكافئة تعمل على نقل اÈÿات وتعزيز التعاون اŸثمر ‘ سصبيل اسصتغÓل زراعات اŸوطن
وعلى رأاسصها الت Úالشصوكي ومادة الزعفران.

‘ إاط -ار ال -تشص -ج -ي -ع وال -دف -ع ب -ع -ج -ل -ة
السص - -ت - -ث - -م - -ار اÙل- -ي ،ق- -ام وا‹ ال- -ولي- -ة،
لول ،بزيارة معاينة رفقة
صصبيحة أامسس ا أ
لع -م -ال ﬁي ال -دي -ن ط -ح -ك -وت إا¤
رج -ل ا أ
مصص- -ن- -ع السص- -ي- -ارات ل- -ل- -عÓ- -م- -ة ال- -ي -اب -ان -ي -ة
«سصوزوكي» الكائن مقره باŸنطقة الصصناعية
بسصعيدة ،وقف خÓلها على أاشصغال التهيئة
التي تعرفها الورشصات والتي جاوزت وتÒة
لشص-غ-ال ب-ه-ا نسص-ب-ة  ‘ ،٪80ان -ت -ظ-ار
ت -ق -دم ا أ
التجهيز باŸعدات وتنصصيب سصلسصلة الÎكيب
قبل نهاية السصنة.

سسوق أهرأسس :صسحرأوي.ح

سسعيدة :ج.علي

اأشصار طحكوت اإلى اأن عملية التشصغيل
على مسصتوى المركب تنطلق بداية شصهر
ج -ان -ف -ي  ،2018م- -وضص- -ح- -ا اأن ال- -ع- -م- -ال
وال -مسص -ت-خ-دم-ي-ن ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-م-ركب
سصيخضصعون لتكوين نظري ،يليه تكوين
ت-ط-ب-ي-ق-ي ف-ي ال-م-ي-ك-ان-يك بمصصنع تيارت
ب- -داي -ة م -ن شص -ه -ر ف -ي -ف -ري  2018تحت
اإشص- -راف ف- -ري- -ق ي- -اب- -ان -ي ت -اب -ع لشص -رك -ة
سصوزوكي .موؤكدا في ذات السصياق ،اإنتاج
اأول سصيارة بداية شصهر ماي  ،2018حيث
سص -ي -ت -م ت -رك -يب ن -وع -ي -ن م -ن السص -ي -ارات
السصياحية ،يتعلق الأمر بسصيارة «سصوزوكي
التو» و»سصويفت» اللتين سصتدخÓن السصوق
في السصداسصي الأول من السصنة الجارية.
ف -ي سص-ي-اق م-تصص-ل ،ك-انت ل-وال-ي سص-ع-ي-دة
رف -ق -ة رج -ل الأع -م-ال زي-ارة اإل-ى ق-اع-دة
الحياة «بني عدوان» المسصتغلة سصابقا من
قبل الشصركة الإيطالية اسصتالدي ،حيث
ت -م م -ع -اي -ن -ة ال -م-وق-ع وال-ذي ات-ف-ق ع-ل-ى
ت -خصص -يصص -ه لح -تضص -ان مصص -ن -ع ل -ت-رك-يب
ال -ح -اف Ó-ت والشص -اح -ن -ات ،ب -اإع -ت -ب -ار اأن
سصلسصلة الإنتاج جاهزة وكان من المقرر

اأن ت- -وج- -ه اإل- -ى ولي- -ة ب- -الشص -رق
ال - - -ج - - -زائ - - -ري ،اإل اأن ظ- - -روف
وج - -اه- -زي- -ة ال- -م- -وق- -ع ح- -ف- -زت
ال- -مسص -ت -ث -م -ر اإل -ى ال -ع -دول ع -ن
قراره وبالتالي تشصييد المصصنع
بولية سصعيدة .كما سصيتم اإنشصاء
م-رك-ز ل-ل-ت-ك-وي-ن ف-ي الميكانيك
يشص -رف ع -ل -ي -ه ط -اق -م ي -اب -ان -ي
وجزائري متخصصصص ،على اأن
ت- -ن- -ط- -ل- -ق ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ك -وي -ن ورسص -ك -ل -ة
ال -مسص -ت -خ -دم-ي-ن وال-ع-م-ال شص-ه-ر ف-ي-ف-ري
 ،2018مشصيرا في ذات السصياق اإلى اأن
ال - -مشص - -روع م - -وج - -ه ب - -ال- -درج- -ة الأول- -ى
لسصتقطاب شصباب المنطقة.
ل Ó-إشص -ارة ،ال -م-ج-م-ع سص-يشص-رع ف-ي م-ج-ال
الإسص-ت-ث-م-ار ال-فÓ-حي ،المنطقة الحمراء

ببلدية
سص -ي -دي اأح -م -د ،ح-يث سص-ي-ت-م اسص-تصصÓ-ح
مسصاحة  1100هكتار والتي من المقرر
اسصتقدام فريق عمل وخبراء فيتناميين
ل -دراسص -ة ال-ت-رب-ة وال-م-ح-اصص-ي-ل ال-ت-ي م-ن
الممكن اأن تحقق زراعتها نتائج هامة
بالمنطقة.

بحضصور أاسصاتذة وﬂتصص Úمن الكويت ،تونسس وﬂتلف ا÷امعات الوطنية

«تعليمية اآ’داب والفنون ‘ ا÷امعة» ﬁور ملتقى دو‹ بسصيدي بلعباسص

ن-ظ-م قسص-م ال-ف-ن-ون وقسص-م ال-ل-غة العربية
وآادابها بجامعة ا÷ي ‹Óاليابسس ،بالتعاون
لدب- -ي- -ة وال -ن -ق -دي -ة
م- -ع  Èﬂال- -دراسص- -ات ا أ
لول
وال-لسص-ان-ي-ة ،ف-ع-ال-ي-ات اŸل-تقى الدو‹ ا أ
لداب والفنون ‘ ا÷امعة»،
حول «تعليمية ا آ
لسص- -ات- -ذة
Ãشص - -ارك - -ة دول - -ي - -ة ووط - -ن - -ي - -ة أ
لدب.
وﬂتصص ‘ Úالفنون وا أ

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

ن-اقشص ال-م-ت-دخ-ل-ون وع-ل-ى م-دار ي-وم-ي-ن ،إاشص-ك-ال-ية
التعليمية باعتبارها مقاربة لظواهر التفاعل القائم
بين المعرفة والمعلم والمتعلم ونظام «أال.أام.دي»
ال -م -ع -ت -م -د ح -ال -ي -ا ف -ي ال -ج -ام -ع -ات ال -ج -زائ -ري-ة
ومؤوسصسصات التعليم العالي الذي يتجه نحو صصياغة
ال -ب -رام -ج ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ت-خصصصص-ات األك-ادي-م-ي-ة م-ع
اسص -ت -حضص-ار ال-خ-واصص ال-دي-داك-ت-ي-ك-ي-ة ل-ك-ل مسص-ار،
فضص Ó-ع-ن ك-ون ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ف-رع-ا م-ن ف-روع ع-لوم
ال-ت-رب-ي-ة ،واألرضص-ي-ة ال-ق-اع-دي-ة ال-ت-ي يؤوسّصسص عليها
ال-ت-ف-اع-ل ب-ي-ن ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ع-لم انطÓقا من كونها
ال-راب-ط ب-ي-ن ال-وضص-ع-ي-ات ال-ت-رب-وي-ة وم-وضص-وع-ات-ه-ا
ووسصائلها في إاطار وضصعيات بيداغوجية مختلفة.
ي-أات-ي ه-ذا ال-م-ل-ت-ق-ى ال-دول-ي ل-ل-وق-وف ع-ن-د ع-دي-د

ال -م -ح -اور وال -م -ح -ط -ات ال -ت -ي تصصّب ف -ي م -ج -رى
ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة وك -ل م -ا ي -رت -ب-ط ب-ه-ا م-ن خصص-ائصص
ومميزات لبّد أان تتماشصى وشصتى المناهج ،لتحليل
إاشصكالية تلقين اآلداب والفنون منهجيا خاصصة ما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ف-ن-ون وم-ا ه-و م-رت-ب-ط ب-ه-ا م-ن ت-ن-ظ-ي-م
ورشصات والتركيز على العمل المخبري ،حيث ركز
األسص -ات -ذة ف -ي م -داخ Ó-ت -ه -م ع-ل-ى ج-م-ل-ة ط-رائ-ق
وأاسصاليب وتقنيات التعليم المنتهجة في مختلف
الكليات خاصصة ما تعلق بكليّات اآلداب والفنون
ب -م -خ -ت -ل -ف ت -خصصصص -ات -ه -ا ال -م -ق -ررة ب -ال -ج -ام -ع-ة
الجزائرية ،والتي تعتمد أاجهزتها المعرفية على
منطلق منهجي ينشصد توصصيل المعرفة مع مراعاة
كافة الخصصوصصيات وتلقين اآلداب والفنون منهجيا
في بعديه النظري والتطبيقي أاي ما تعلق بالعمل
المخبري والورشصات خصصوصصا لشصعب الفنون .هذا
وتلخصصت محاور الملتقى في ثÓثة نقاط أاولها
م-ح-ور ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-غ-ات ،وال-ث-ان-ي م-ح-ور ت-ع-ليمية
ال-م-ن-اه-ج ال-ن-ق-دي-ة واألدب-ي-ة وإاشص-ك-ال-ي-ة ت-ل-قيها ،ثم
م-ح-ور ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ف-ن-ون وت-ل-ق-ي-ن-ه-ا ب-ي-ن ال-م-ع-رف-ة
النظرية والعمل المخبري.
كما شصهد الملتقى عددا كبيرا من المداخÓت التي

ب محاوره الثÓثة ووفق الشصكالية
انصصبت في ل ّ
المصصاغة ،بداية بمداخلة الدكتور نادر مصصطفى
القنة من المعهد العالي للفنون المسصرحية بدولة
الكويت والذي تطرق لتجربته المنهجية األكاديمية
في تدريسص مسصاق مدخل إالى المسصرح المدرسصي
ب-ي-ن ال-ن-ظ-ري-ات ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة وال-علوم المسصرحية
ن -ظ -ري -ا وت -ط -ب -ي-ق-ي-ا ف-ي ال-م-ع-ه-د ال-ع-ال-ي ل-ل-ف-ن-ون
ال -مسص-رح-ي-ة ،ب-اإلضص-اف-ة إال-ى م-داخÓ-ت ن-خ-ب-ة م-ن
أاسص -ات -ذة ال -ج -ام -ع -ي -ي -ن م -ن م -خ -ت-ل-ف ال-ج-ام-ع-ات
ال-ج-زائ-ري-ة م-ن ج-ام-ع-ة ت-ل-مسص-ان ،وهران ،سصعيدة،
تيارت ،ميلة ،تيبازة ،مسصتغانم ،قسصنطينة.
ك-م-ا ع-رف ال-م-ل-ت-ق-ى ،ت-ن-ظيم  6ورشص-ات أاك-اديمية
لصصالح طلبة الدكتوراه من قسصمي الفنون ،واللغة
ال-ع-رب-ي-ة وآاداب-ه-ا ف-ي م-ح-اول-ة إاشص-راك-ه-م في البعد
األك -ادي -م -ي وجّ-و ال-م-داخÓ-ت ،م-ع فسص-ح ال-م-ج-ال
للنقاشص وتبادل األفكار ،وهي فرصصة هامّة للطلبة
للتÓقي ،وتÓقح األفكار مع فسصح المجال للحوار
ال-ف-اع-ل وال-بّ-ن-اء ب-ه-دف ال-وصص-ول إال-ى إاسص-ت-راتيجية
ف-ع-ال-ة ل-ت-جسص-ي-د ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ب-م-ف-ه-وم-ه-ا الحقيقي
وبطرقها الصصحيحة للنهوضص بالبيداغوجية ووضصع
الجامعة الجزائرية في الطريق السصليم.

لبواب اŸفتوحة لصصندوق الضصمان الجتماعي بسصطيف
اختتام ا أ

خدمات وتسصهيÓت متعددة لفائدة ذوي ا’حتياجات اÿاصصة

لجراء لولية سصطيف،
لبواب اŸفتوحة التي نظمتها الوكالة الولئية للصصندوق الوطني للتأامينات الجتماعية للعمال ا أ
اختتمت ،أامسس ،ا أ
ليام اŸغاربية والدولية لذوي الحتياجات اÿاصصة.
التي نظمت Ãناسصبة ا أ

سسطيف  :نور ألدين بوطغان

ب - -حسصب خ- -ل- -ي- -ة التصص- -ال ل- -ل- -وك- -ال- -ة
ال -م -ذك -ورة ،ف -إان الصص -ن -دوق ال -وط -ن-ي
للتأامينات الجتماعية للعمال اإلجراء
ي-ع-م-ل ع-ل-ى وضص-ع ت-داب-ي-ر وتسص-ه-يÓ-ت
ت- -رم- -ي إال- -ى ال -ت -ك -ف -ل األن -ج -ع ب -ف -ئ -ة
األشصخاصص ذوي الحتياجات الخاصصة،
شصعاره «ذوو الحتياجات الخاصصة في
صصميم انشصغالت الصصندوق «.
تجدر اإلشصارة إالى أان الصصندوق ،يعتمد
إاسصتراتيجية هادفة في مجال تحسصين
ظروف التكفل بالمؤومن لهم إاجتماعيا،
ولسص- -ي- -م- -ا ف- -ئ- -ة ذوي اإلح- -ت -ي -اج -ات
ال -خ -اصص -ة وك -ذا ت-خ-ف-ي-ف اإلج-راءات،
وعصصرنة تسصيير األداءات المقدمة إالى
ه -ؤولء ،م -ع ال -ح -د م -ن ت -ن -ق -ل-ه-م غ-ي-ر
المجدي إالى هياكله.
ك-م-ا ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ذوي اإلح-ت-ي-اج-ات
ال -خ -اصص-ة سص-واء بصص-ف-ت-ه-م م-ؤوم-ن ل-ه-م
إاجتماعيا أاو من ذوي الحقوق ،حيث

ت -ق -دم األداءات ل -ه -م ،حسصب ط -ب -ي -ع -ة
المسصتفيد من التغطية اإلجتماعية.
و ت -مسص ال-خ-دم-ات ال-مسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
األجهزة الصصطناعية ،وهذا في إاطار
الت -ف -اق -ي -ة ال -م -ب -رم -ة ب-ي-ن الصص-ن-دوق
Óعضص- - -اء
وال- - -دي- - -وان ال- - -وط- - -ن- - -ي ل - - -أ
الصصطناعية للمعوقين ولواحقها،حيث
يسصتفيدون من األجهزة الصصطناعية
المؤومن لهم إاجتماعيا وذوي حقوقهم
الذين يسصتوفون شصروط األحقية في
األداءات العينية للتامين على المرضص،
ك -م -ا يسص -ت -ف-ي-د أايضص-ا ضص-ح-اي-ا ح-وادث
العمل أاو األمراضص المعترف بطابعها
المهني.
وي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-األج-ه-زة الصص-طناعية
وفق لئحة محددة بموجب اإلتفاقية
المذكورة أاعÓه والتي تتضصمن أاجهزة
من نوعين  :األجهزة من النوع الصصغير
وال -ك -ب -ي -ر :وي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب-األج-ه-زة
ال -ب -دي -ل -ة ل-ل-عضص-و ال-م-ف-ق-ود ج-زئ-ي-ا أاو
كليا،األجهزة المصصححة لعجز ما في

ال- -جسص -م،ال -ل -واح -ق الضص -روري -ة لسص -ي -ر
األجهزة البديلة
إاضص -اف -ة إال -ى ه -ذا ،ي -ع -ت-م-د الصص-ن-دوق
سص -ي -اسص -ة م -ن اج -ل تسص -ه -ي-ل إاج-راءات
ال-ت-ك-ف-ل ب-ذوي الح-ت-ي-اج-ات الخاصصة،
ك -م -ا أادرج ت -داب -ي -ر حصص -ري -ة ل -ف -ائ -دة
المعاقين صصد تسصهيل حصصولهم على
األداءات ولسص- -ي -م -ا ع -ن ط -ري -ق ف -ت -ح
مصص-ال-ح ال-رق-اب-ة ال-ط-ب-ية على مسصتوى
ه- -ي- -اك- -ل ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي ألعضص -اء
المعاقين الصصطناعية ولواحقها ،مما
يسص- -م- -ح ب -تسص -ه -ي -ل ال -ت -ك -ف -ل ال -ف -وري
باألجهزة الصصطناعية للمعاق المؤومن
له اجتماعيا.
وتخصصيصص ممرات خاصصة بالمعاقين
ووضصع كراسصي متحركة على مسصتوى
مداخل كل الهياكل الوكالت ،وإادراج
نظام معلوماتي مدمج لتسصير األجهزة،
كما تم خلق شصباك موحد على مسصتوى
الوكالة لتقديم كل خدمات الصصندوق
لذوي الحتياجات الخاصصة.
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راف-عت م-م-ث-ل-ة وزارة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
المتجددة من اأجل التنمية المسصتدامة
وتسص -ه -ي -ل السص -ت -غ Ó-ل الأم -ث-ل ل-ل-م-وارد
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ب-ال-ج-زائر حول كيفية تطوير
وت -ن -م -ي -ة اسص -ت -غÓ-ل ال-ت-ي-ن الشص-وك-ي ف-ي
ال-ج-زائ-ر ف-ي ال-م-ج-ال ال-غ-ذائ-ي والطبي
وم -خ-ت-ل-ف ال-م-ج-الت ذات الصص-ل-ة ب-ه-ذا
المورد الطبيعي الهام .وهو ما ذهب اإليه
عديد الباحثين الذين حضصروا فعاليات
الورشصة الدولية من المعاهد والجامعات
الوطنية ،وروؤسصاء مراكز ومخابر بحثية،
حيث اأكدوا ضصرورة المضصي قدما في
ت -ط -وي -ر الق -تصص -اد ال -م -ح -ل -ي ف -ي ه-ذه
الورشصة التي بادرت اإلى تنظيمها وزارة
البيئة والطاقات المتجددة ووالي سصوق
اأه -راسص ب -ال -ت -ع -اون م -ع وك -ال -ة ال-ت-ع-اون
الأل-م-ان-ي وسص-ف-ارة ال-م-كسص-يك ب-ال-ج-زائر
ضص -م -ن اإسص -ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
ال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي ب-م-خ-ط-ط / 2016
 2030وال- -ت- -ي صص- -ادقت ع -ل -ي -ه ع -دي -د
القطاعات في اأكتوبر .2013

ال -م -خ -ط -ط ال -ذي ي-نضص-وي ت-حت اأرب-ع-ة
م -ح-اور ب-ارزة ت-رت-ك-ز ع-ل-ى اإع-داد اإط-ار
م- -وؤسصسص -ات -ي اإسص -ت -رات -ي -ج -ي وتشص -ري -ع -ي
ل -ح -م -اي -ة وال -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ت -ن -وع
ال -ب-ي-ول-وج-ي وت-ن-م-ي-ة وت-ث-م-ي-ن ال-م-ع-ارف
وال -م -ه -ارات ،فضص  Ó-ع -ن دف -ع ع -ن -اصص-ر
ال -ت -ن -وع ال -ب -ي -ول-وج-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق اق-تصص-اد
اأخضصر.
ك -م -ا ذهب سص-ف-ي-ر ال-م-كسص-يك ب-ال-ج-زائ-ر
السص-ي-د «خ-وان خ-وسص-ي-ي-ه غ-ون-ق-الز» اإلى
جانب اأهمية تاأطير المجهودات المحلية
في مجال التين الشصوكي على غرار مثل
ه -ذه ال -ورشص -ات ال -ع -م -ل -ي-ة ال-ت-ي ت-ع-كسص
مسصتوى تطلعات البلدين في اإطار تبادل
الخبرات.
ك- -م- -ا كشص -ف وال -ي ولي -ة سص -وق اأه -راسص
ع-ب-اسص ب-داوي ع-ن اإسص-ت-رات-ي-ج-ية محلية
ت -ع -م-ل ع-ل-ى ت-دع-ي-م م-ن-ت-ج-ات ال-م-وط-ن
خ-اصص-ة ال-ت-ي-ن الشص-وك-ي ب-ج-ن-وب ال-ولية،
م -وؤك-دا اأن ه-ذه ال-ورشص-ة ال-دول-ي-ة ت-ع-ت-ب-ر
ورقة طريق تطوير هذه الغراسصة وخلق
الثروة واسصتحداث مناصصب للشصغل.

أاحصصت  206إا‚از بناء بدون ترخيصس

مصصالح أامن و’ية ا÷زائر تزيل  93مفرغة عشصوائية
«الشص- -عب» “ -ك- -نت مصص- -ال -ح أام -ن ولي -ة
ا÷زائ -ر م -ن تسص -ج -ي-ل ع-دة ت-دخÓ-ت ف-ي-م-ا
ي -خصس اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ع -م -ران وح-م-اي-ة
ال -ب -ي -ئ-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ق-ط-اع الخ-تصص-اصس،
وهو ما –رصس عليه ذات اŸصصالح إا ¤جانب
لوسص- -اط ا◊ضص- -ري -ة،
ﬁارب- -ة ا÷رÁة ‘ ا أ
لم -ن واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ‡ت-ل-ك-ات
ل -ت -وف Òا أ
اŸواط -ن ال -ذي ي -ع-ت Èط-رف-ا أاسص-اسص-ي-ا ‘ ه-ذه
ال-ع-م-ل-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ك-ل شص-يء
مشصبوه ع Èاÿطوط اÿضصراء التي وضصعت
–ت تصصّرفه.

في هذا ال صصدد ،سصجّلت فرقة ش صرطة
ال -ع -م -ران وح -م -اي -ة ال -ب -ي-ئ-ة لأ م-ن ولي-ة
ال -ج -زائ-ر خÓ-ل شص-ه-ر ن-وف-م-ب-ر ال-ف-ارط
( )206ت -دخ -ل ت-ع-ل-ق ب-اإن-ج-از ب-ن-اء ب-د ون
رخصص- - -ة و( )06ت- - -دخ Ó- -ت ح - -و ل ع - -د م
مط ا بقة ال بنا ء لرخصصة البناء المسصّلمة،
وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-ط-ه-ي-ر ال-طريق العام تم
تسص-ج-يل ( )101ت-دخ-ل م-ت-ع-ل-ق ب-ال-تجارة
غير الشصرعية.
فيما يخصص تسصيير النفايات ومراقبتها
واإزالتها ،فقد تمّ اإحص صاء (  ) 5 2 8ت دخل
تمحور حول رمي واإه مال النفايات اأ و
رفضص اسص - -ت- -ع- -م- -ا ل ن- -ظ - -ام ال- -ن- -ف- -اي- -ات
ال-م-وضص-وع م-ن ط-رف ال -ه-ي-ئ-ات ال-مهن ية،
( )313تدخل متعلق باإيد اع اأ و رم ي اأ و

اإ ه-م-ال ال-ن-ف-اي-ات ا ل-ه-ا م-دة ا ل-ن-اتج ة عن
ا س ص-ت-غ Ó-ل ال-م-ح-اج-ر و ا ل-م-ناجم و اأشصغا ل
ال -ه -د م وال-ب-ن-اء وال-ت-ر م -ي-م )47( ،ت -دخ -ل
حو ل اإ عاقة الطريق ا لعام بوض ص ع اأو ترك
م واد من ش صانها اأن تمنع حرية ا ل م رور اأو
ت-ج-ع-ل-ه غ-ي-ر اآ م-ن ،ب-ا لإض ص-ا ف-ة اإل-ى اإزالة
(  ) 9 3م- -وق- -ع و م- -ف- -رغ- -ة غ- -ي -ر شص -رع -ي -ة
بالتنسصيق مع السصلطات المحلية ،ناهيك
عن (  ) 2 0ت دخل متعل ق ب اإلقاء اأو وضصع
في الطريق العمومي اأقذا ر اأو كناسص ا ت
اأ و م ياه قذ رة اأ و اأي مواد اأخر ى يوؤد ي
س صقو طها اإلى اإحد ا ث ض ص ر ر اآو ت تصص اعد
منها روائح كريهة ضصارة بالصصحة.
فيما تعلق بالنظافة والصصحة العمومية،
ف - -ق - -د س ص - -ج - -لت ذا ت ا ل - -مصص - -ا ل- -ح ()08
تدخÓت متعلقة برمي الحيوانات الميتة
اأ و ال -فضص Ó-ت ذات ا ل -مصص -در ا ل-ح-ي-وان-ي
و ع- -د م اإ ت Ó-ف -ه -ا ع -ن ط -ري -ق ا ل -دف -ن اآو
ال -ت -رم -ي -د ،اأ م -ا ف -ي ج -ا نب ا ل-مس ص-اح-ا ت
ال -خضص -را ء  ،ف -ق -د اأحصصت ف -رق شص -ر ط -ة
ال-ع-م-ران وح-م-اي-ة ا ل-بيئة ( )07ت-دخÓ-ت
م -ت -ع -ل -ق-ة ب-وضص-ع ن-ف-اي-ات و فض صÓ-ت ف-ي
مسص- -اح- -ات خضص- -راء خ- -ا ر ج الأم -اك -ن اأو
ال -ت -را ت -يب ال-م-خصصصص-ة وا ل-م-ع-ي-ن-ة ل-ه-ذ ا
الغرضص.

مدير النشصاط الجتماعي Ãعسصكرﬁ ،مد رحما:Ê

تخصصيصص  3مÓي Úدينار للتكفل باحتياجات اŸعوق Úحركيا

أاك -د م -دي -ر ال -نشص -اط الج -ت-م-اع-ي ل-ولي-ة
معسصكر رحماﬁ Êمد لـ «الشصعب» ،أانه سصيتم
تكثيف نشصاط اÓÿيا الجتماعية ا÷وارية
‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة سص- -تشص- -م- -ل إاحصص- -اء ج- -م- -ي- -ع ذوي
الح -ت -ي-اج-ات اÿاصص-ة واŸع-اق Úح-رك-ي-ا عÈ
تراب الولية ،من غ ÒاŸسصجل Úلدى مصصالح
النشصاط الجتماعي وذلك بناًء على تعليمات
لول ل-ل-ولي-ة ﬁم-د
ل -ل -مسص -ؤوول ال -ت -ن-ف-ي-ذي ا أ
ل- -ب- -ق- -ى ،ال- -ذي أام- -ر ب -تشص -ك -ي -ل ÷ن -ة ولئ -ي -ة
لحصص - -اء ذوي الح- -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصص- -ة ‡ن
إ
يحتاجون للتكفل بهم.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

في هذا الصصدد خصصصصت مديرية النشصاط
الجتماعي بمعسصكر مبلغ  3مÓيين دينار
لق-ت-ن-اء ك-راسص-ي م-ت-ح-رك-ة ودراجات نارية
وم -خ -ت -ل -ف األج -ه -زة ال -ت -ي ي -ح-ت-اج إال-ي-ه-ا
المعاقين حركيا ،حيث يضصاف هذا المبلغ
لـ 40مليون دج تم تخصصيصصها منذ بداية
السصنة الجارية لتمويل العمليات التضصامنية
ال-م-خ-ت-ل-ف-ة وال-ت-ي اسص-ت-ف-ادت م-ن-ها الفئات
والشصرائح الهشصة إالى جانب مسصاهمة هذه
المصصالح في تجهيز المؤوسصسصات التربوية
ب -ال -م -ن -اط -ق ال -ري -ف -ي-ة ب-أاج-ه-زة ال-ت-ك-ي-ي-ف
والتدفئة.
في ذات السصياق ذكر رحماني محمد أان
 21.257شصخصص يسصتفيد حاليا من المنحة

ال-ج-زاف-ي-ة ل-ل-تضص-ام-ن ب-ولي-ة م-عسص-ك-ر ،في
ان -ت -ظ -ار ت -ع -م -ي-م السص-ت-ف-ادة م-ن ال-م-ن-ح-ة
لـ 4.800شصخصص آاخر تمت دراسصة ملفاتهم
في انتظار توّفر السصيولة المالية الÓزمة.

 37إاصصابة جديدة بفÒوسص نقصص
اŸناعة أاغلبها ب Úالرجال
سصجلت مصصالح الصصحة بولية معسصكر
ن-ح-و  37اإصص-اب-ة ج-دي-دة ب-ف-يروسص نقصص
المناعة من بينها  4حالت مكتشصفة لدى
اأطفال ماكثين بمركز الطفولة المسصعفة
بتيغنيف وتقل اأعمارهم عن  9سصنوات،
و 20اإصصابة بين الرجال تتراوح اأعمارهم
بين  25و 55سصنة ،اإضصافة اإلى  17حالة
جديدة سصجلت بين النسصاء ،ولو اأن مديرية
الصصحة للولية تتحفظ عن الكشصف على
الأرق-ام – ت-ح-ف-ظ ال-مصص-اب-ي-ن ب-ال-فيروسص
عن الحديث على هذا المرضص المرعب،
تشصير المعلومات الشصحيحة المتوفرة من
مصص -ادرن -ا اأن اإك -تشص-اف  37ح-ال-ة جديدة
للمصصابين بالمرضص بولية معسصكر مقابل
 58حالة سصجلت سصنة  2015و 53حالة سصنة
 2016ل ي -ع-د ت-راج-ع-ا ل-ح-الت الإصص-اب-ة

بالإيدز ،في حال اأخذنا بعين العتبار
الأشص -خ -اصص ال -ذي-ن ي-م-ت-ن-ع-ون ع-ن اإج-راء
التحاليل الطبية والمصصابين الذين يخفون
اإصصابتهم.
وذك- -ر مصص- -در «الشص -عب» اأن الإصص -اب -ات
القديمة والجديدة المسصجلة محليا تشصير
اإل -ى وج -ود نسص -ب -ة ك -ب -ي -رة م-ن الإصص-اب-ات
ب-ال-م-رضص ب-ي-ن ال-رج-ال ف-ي-م-ا تصص-ل نسصبة
ال- -مصص- -اب- -ي- -ن ب -ال -م -رضص ال -ذي -ن ت -ت -راوح
اأع -م-اره-م ب-ي-ن  15و 40سص -ن-ة ع-ت-ب-ة 50
بالمئة ،ومن اأجل سصياسصة صصحية واضصحة
ل -م -ح -ارب-ة ه-ذا ال-م-رضص دع-ا ال-م-ه-ت-م-ون
ب-الشص-اأن الصص-ح-ي والج-ت-م-اع-ي من بينهم
اأط -ب -اء اإل -ى ت -ج -ن -ي -د ك -اف -ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات
وف-ع-ال-ي-ات ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ف-ي ح-م-لة
ت -حسص -يسص -ي -ة وق -ائ -ي -ة ج -ادة خ -اصص -ة ب-ي-ن
اأوسصاط الشصباب ،حيث تكون بدايتها من
ال -م -وؤسصسص -ات ال -ت -رب -وي -ة وال -ج-ام-ع-ي-ة م-ع
توظيف وسصائل الإعÓم في هذا المسصعى،
يذكر اأن اليوم العالمي لمكافحة السصيدا
المصصادف للفاتح ديسصمبر من كل سصنة مر
مرور الكرام بولية معسصكر دون اأن تلتفت
مصصالح الصصحة اأو اأي جمعية محلية اإلى
ت-ن-ظ-ي-م «نصص-ف ي-وم» اإعÓ-م-ي ت-حسص-يسصي
حول المرضص المرعب واأسصباب الإصصابة
به.

األربعاء  06ديسشم 2017 Èم
الموافق لـ 17ربيع األول  1439هـ

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

من مراسسلينا

لمراضض اŸزمنة
Ÿرافقة اŸواطن والكششف عن ا أ

تكّفل نفسضي ومادي لد›هم ‘ اÛتمع

ح ّ
طت القافلة الصشحية أاو«قرية السشكري» الّتابعة لوزارة الصشحة والسشكان رحالها بولية بومرداسض بتنصشيب خيم قبالة
مدخل الولية ›ّهزة Ãختلف الوسشائل الطبية وﬂابر التحليل وضشعت –ت تصشّرف مرضشى الولية بهدف إاجراء التّحاليل
لصشابة بالسشكري لباقي اŸواطن Úالراغب ‘ Úالعملية.
الضشرورية وﬂتلف الفحوصشات بطريقة ›انيةÃ ،ا فيها الكششف عن ا إ

بومرداسس :ز ــ كمال
القافلة الصشحية التي حملت ششعار «نعمل
ال-ي-وم ل-ن-غّ-ي-ر غ-دا» ت-زام-نت وإاح-ي-اء ال-ي-وم
العاŸي Ÿكافحة داء السشكري اŸصشادف
لـ  4ديسشم Èمن كل سشنة ،وسشتدوم حسشب
مصشدر من وزارة الصشحة اŸششرفة على

لعادة اسشتغÓلها خدماتيا
إ

إا ¤تنظيم أايام إاعÓمية و–سشيسشية عÈ
ورششات ومداخÓت يششرف عليها أاطباء
م -ت -خ ّصش -صش -ون ل -ف -ائ -دة اŸرضش -ى وب -اق -ي
اŸواط -ن Úل -ل -ت -ع -ري -ف ب -ط -ب-ي-ع-ة اŸرضص
ومضشاعفاته اŸسشتقبلية على باقي أاعضشاء
ا÷سشم ،وكذا سشبل الوقاية وحتى طريقة
التعايشص مع اŸرضص بإاتباع بعضص النصشائح
واإلرششادات البسشيطة كا◊مية الصشحية.
ه - -ذا وك - -ان ال- -ي- -وم األول م- -ن اف- -ت- -ت- -اح
التّظاهرة الصشحية قد ششهد إاقبال معتÈا
ل-ل-م-واط-ن Úوال-فضش-ولّ-ي ،Ú-ال-ذي-ن ت-قّ-دم-وا
إلجراء فحوصشات عن السشكري ،كما ينتظر
أان تشش -ه -د األي -ام اŸق -ب -ل -ة إاق -ب -ال واسش-ع-ا
ıت- - -ل- - -ف الشش - -رائ - -ح الج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة
وب -اÿصش -وصص م -رضش -ى السش -ك -ري ،ال -ذي -ن
ي - -ت- -ج- -اوز ع- -دده- -م  25أال - -ف م - -ريضص
ببومرداسص أاغلبهم من كبار السشن الذين
ي- -ع- -ان- -ون م -ن أام -راضص ال -ق -لب والضش -غ -ط
الدموي مقابل صشعوبات يومية وا◊اجة
اŸسش-ت-م-رة ل-ل-كشش-ف ال-ط-ب-ي واألشش-عة التي
ت -ك -ل -ف -ه -م ال -ك -ث ،Òوب -ال -ت -ا‹ ت -ركت ه-ذه
اŸن-اسش-ب-ة الصش-ح-ي-ة ارت-ي-اح-ا ك-بÒا ب-ي-ن-هم
باعتبارها األو ¤من نوعها ‘ ظل ارتفاع
تكاليف ﬂتلف الفحوصشالت.

باششرت مديرية الشّشؤوون
لوقاف لولية
الدينية وا أ
البليدة إاجراءات مرحلية
لبناء مسشجد وقفي ،يكون
ل‚از
لعداد إ
موجّها للعÓج وا إ
مششروع اسشتثماري فوق
لمÓك الوقفية التي سشيتم
ا أ
اسشÎجاعها لفائدة الوصشاية.
مششروع اŸسشتششفى الوقفي ا◊لم،
كشش- -ف بشش- -أان- -ه اŸسش- -ؤوول األول ع -ن
إادارة الشّش- -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة لـ «الشش -عب»
السش -ي -د ب -ل -عسش -ل ك -م-ال ،أان-ه سش-ي-ك-ون
ف -ري -دا ‘ ح -ال ّ” اسش -ت-ك-م-ال ب-ق-ي-ة
اإلجراءات ،خاصشة وأاّنهم توصّشلوا إا¤
اّتفاق مبدئي مع أاحد اÿواصص ،تعّهد
بالتكفل بإا‚از اŸششروع ،وما تبقى
ما يزال يخصص ويرتبط بإايجاد وعاء
ع - - -ق - - -اري ،أام - - -ا ع- - -ن اŸشش- - -اري- - -ع
السشتثمارية األخرى والتي يعول أان
ت- -زي -د ‘ م -دخ -ول اŸلك ال -وق -ف -ي،
حيث كششف بأاّنهم خطّطوا لدراسشة
ع-ل-م-ي-ة وت-ق-ن-ي-ة ‡ن-ه-ج-ة ،و‘ ط-رح
اق- -تصش- -ادي ألج -ل اسشÎج -اع أام Ó-ك
وقفية ،عبارة عن سشكنات وÓﬁت
Œاري -ة بشش -ارع ال-ع-رب-ي ت-بسش-ي ال-ذي
ي - -ت - -وسش- -ط اŸدي- -ن- -ة ،وإاع- -ادة ب- -عث
مششاريع اسشتثمارية ،سشÎفع من قيمة

ن ّ-ظ -مت م -دي -ري -ة ال ّ-ن -شش -اط الج -ت -م-اع-ي وال-تضش-ام-ن ل-ولي-ة ب-رج
ب-وع-ري-ري-ج Ãن-اسش-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ذوي الح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة
اŸصشادف لـ  3من ششهر ديسشم Èمن كل سشنة ،احتضشه اŸركز
”
البيداغوجي ل أ
Óطفال اŸعوق Úذهنيا بسشيدي امبارك ،حيث ّ
تقد Ëبرنا›ا ثريا اين ابدع اطفال ﬂتلف اŸدارسص التابعة
ل-ق-ط-اع ال-تضش-ام-ن ل-وح-ات ف-ن-ي-ة غ-اي-ة ‘ اŸت-ع-ة انشش-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة
وعلمية ،يب Úهذا مدى تكفل اإطارات ومصشالح اŸديرية ،حيث
اسش -ت -ه -ل ا◊ف -ل ب -زي -ارة اج -ن -ح -ة اŸع -رضص ال-ت-ي ضش-مت ﬂت-ل-ف
نششاطات هذه الفئة باŸؤوسشسشات اıتصشة ،ليليها بعد ذلك عديد
الفقرات من قراءة للقرآان الكر Ëوتقد Ëأاناششيد من أاداء فرقة
األنوار التابعة Ÿدرسشة اŸعوق Úبصشريا ثم عرضص مسشرحي بعنوان
«ملحمة ا÷زائر» من تقد Ëنفسص اŸدرسشة ،أاما أاطفال اŸركز
Óطفال اŸعوق Úذهنيا بسشيدي امبارك
النفسشي البيداغوجي ل أ
فأاّدوا رقصشة متنّوعة أاعجبت ا◊اضشرين الذين Œاوبوا مع حركات
Óطفال
األطفال ،كما أا–ف أاطفال اŸركز النّفسشي البيداغوجي ل أ
اŸعوق Úذهنيا براسص الوادي ا◊اضشرين بجلسشة عاصشمية ليختتم
الÈن -ام -ج ب -أانشش -ودة –ت ع -ن -وان «ال -نشش -ي -د ال ّ-رسش -م -ي ل -ل-ك ّشش-اف-ة
اإلسشÓ- -م- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة» م- -ن ط -رف اأط -ف -ال اŸرك -ز ال ّ-ن -فسش -ي
” به تأاسشيسص
البيداغوجي ل أ
Óطفال اŸعوق Úذهنيا ببليمور ،الذي ّ
أاول ف - - -وج ل - - -ل - - -كشش - - -اف - - -ة ،وال- - -ذي سش- - -م- - -ي ب- - -ف- - -وج الشش- - -مسص.
وتخّلل هذا ا◊فل توزيع اأجهزة خاصشة بذوي الحتياجات اÿاصشة
وحسشب عبد القادر دهيمي مدير النششاط الجتماعي بالنيابة،
الذي اأششرف ششخصشيا على –ضش Òوتنظيم ا◊فل ،فإاّنها تتمثّل ‘
 09كراسشي كهربائية متحركة ألطفال معوق Úمتمدرسش ÚوعربتÚ
Óطفال الصشغار ،باإلضشافة إا ¤تخصشيصص مبلغ هام من
خاصشت Úل أ
ميزانية الولية Ÿنح  07كراسشي رياضشية متحّركة.

البرج :بلقاسسم جبار

نقاشض حول «السشكوليوز» بجامعة يحيى فارسض باŸدية

األمÓك الوقفية إل‚از مشضاريع صضحية بالبليدة

اŸداخ - -ي - -ل ال- -وق- -ف- -ي- -ة ،وت- -ع- -ويضص
أاصشحابها بالشّشكل القانو ÊواŸرضشي
لكل األطراف.
واعÎف اŸدي- - - - - -ر أاّن مصش - - - - -ا◊ه
“ّك- -نت م- -ن –ي Úال- -وق- -ف ب- -رب -وع
البليدة بنسشبة تكاد كلية ،وأاّن ما تبّقى
من عمل أاو من النسشبة غ ÒاŸكتملة
فهي تخصص بعضص ا◊الت التي ⁄
يرد أاصشحابها التسشوية ،وأانه ‘ مثل
ه -ذه األح -وال ف-ه-م ›Èون ال-ل-ج-وء
إا ¤ال- -ع- -دال- -ة ألج- -ل –صش- -ي- -ل ت- -لك
اŸم -ت -ل -ك -ات .وأاضش -اف ب -أان ع -م -ل-ي-ة
التحي Úخ ّصشت األمÓك الوقفية التي
تخصص السشكنات واÓÙت وأاوعية
عقارية.
أام- -ا ع- -ن األراضش- -ي ،ف- -أا ّك -د م -دي -ر
الشّشؤوون الدينية بأانه بصشدد البحث
وال -ع -ث -ور ع -ل -ى دل -ي -ل ي -ؤوك -د أان ف-ي-ه
أاراضشي وقفية ،وأاّنهم ‘ حال ثبوت
وج-وده-ا فسش-ي-ت-م تسش-وي-ة وضش-ع-ي-ات-ه-ا
واسشÎج -اع -ه -ا ‘ األط-ر ال-ق-ان-ون-ي-ة،
وختم بأاّن فعل الّتحي ÚسشÒفع ولو
نسش -ب -ي -ا م -ن م -داخ-ي-ل ت-لك األمÓ-ك
الوقفية.
Œدر الشش- - -ارة إا ¤أاّن ال - -ب - -ل - -ي - -دة
سشتتحّول مع آافاق السشنوات القادمة،
إا ¤قطب عÓجي بامتياز ،خاصشة مع
اŸشش -اري -ع ال -ت -ي ح -ظ -ي ب -ه -ا ق-ط-اع
الصش -ح -ة ،ح -يث أاّن ا÷م -ع -ي-ة بصش-دد
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اŸعّوقون ‘ صشدارة الهتمام بالÈج

فحوصضات و–اليل ›انية ببومرداسس

العملية إا ¤غاية يوم  14ديسشم Èا÷اري،
ح -يث سش -ي -ك -ون ب -إام -ك-ان ج-م-ي-ع اŸرضش-ى
ب -ولي -ة ب -وم -رداسص السش-ت-ف-ادة م-ن إاج-راء
التحليÓت الطبية اıتلفة والكششوفات
اŸتعلقة بالعيون ،الضشغط الدموي ،القلب
وغÒها من اŸضشاعفات الصشحية األخرى
التي قد يسشّببها مرضص السشكري بغرضص
الكششف اŸبكر وŒنّب اإلصشابة ،إاضشافة

العدد

وضضعيات ا÷لوسس اÿاطئة خطر على األطفال

إا‚از م- - -رك- - -ز م- - -وج- - -ه لـ «رع - -اي - -ة
وعÓج» األطفال اŸصشاب Úبأامراضص
سش -رط -ان -ي -ة ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ت-راع-ى ف-ي-ه-ا
خصش -وصش -ي -ة األط -ف -ال ،وذلك ب-وضش-ع
مسش -اح -ات خ -اصش-ة ب-ال-ل-عب وق-اع-ات
للدراسشة ألن اŸركز يسشتقبل أاطفال
تÎاوح أاعمارهم ما ب 6 Úإا14 ¤
سش -ن -ة ،ويسش -ت-ق-دم-ون م-ن ك-ل ولي-ات
الوطن الـ  ،48وسشتششتمل دار الرعاية
اÿاصشة باألطفال على كل ما يسشاعد
الطفل ‘ متابعة حياته العادية.
واŸششروع اŸسشتقبلي جاء بعد هبة
م- -ن ولي- -ة ال -ب -ل -ي -دة ل -ق -ط -ع -ة أارضص
مسشاحتها  3آالف م Îمربع ،ويتكون
من  90سشريرا ،تتوّزع على  3أاقطاب
عمÓقة ،األول موجه للعناية والعÓج
الصش -ح -ي ،وال -ث -ا Êم -وج -ه ل -ل -ت -ك -ف-ل
ورعاية األطفال وأاوليائهم ،والثالث
Óل- - -ع - -اب وال - -تسش - -ل - -ي - -ة
ﬂصشصص ل - - -أ
والتمرينات ا◊ركية.
ب -الضش -اف -ة إا ¤أاّن مشش-روع-ا خÒي-ا
ي -ت -م ال -ت -حضش Òل -ه مسش-ت-ق-ب Ó-أايضش-ا،
ي- -خصص األط- -ف- -ال اŸصش -اب Úب -أاورام
سش- - -رط- - -ان- - -ي- - -ة ،ك - -اشش - -ف - -ا بشش - -أان - -ه
مسش -ؤوول -ون ب -ب -ل -دي -ة ب-وع-رف-ة ب-أان-ه-م
بصش- -دد ال- -ب- -حث ع- -ن ق- -ط- -ع -ة أارضص
لتجسشيد اŸششروع «اÒÿي».

البليدة :لينة ياسسمÚ

كششف الدكتور عÓلو عبد ا◊ميد اıتصص ‘ اأمراضص العمود الفقري بكندا ‘
ﬁاضشرة ع Èتقنية التحاضشر عن بعد ،أاقيمت بجامعة يحيى فارسص باŸدية على
هامشص اŸلتقى الوطني اŸنظم من طرف جمعية الششفاء حول مرضص «ا÷نف» أاو ما
يسشمى بـ «السشكوليوز» ،أاّن هذا الداء الذي يصشيب ﬂتلف الششرائح العمرية يكون إاما
خلقيا أاو يظهر مع مرور السشنوات على اإلنسشان نتيجة سشلوكيات البششر وعاداتهم
ا◊ركية السشيئة خاصشة ما تعلق بوضشعيات ا÷لوسص اÿاطئة ،كاششفا ‘ هذا الصشدد
جب على كل إانسشان اكتسشاب
اسشتنادا لتجربة دولة كندا ‘ هذا اÛال أاّنه يتو ّ
وضشعيات سشليمة وصشحية منذ الصشغر عن طريق رقابة األولياءÃ ،ا ‘ ذلك اŸعلمÚ
‘ اŸدرسشة وهذا Œنبا لظهور اأعراضص هذا اŸرضص مسشتقب.Ó
وربط حليم موسشاوي رئيسص هذه ا÷معية األعباء اŸادية ،وما تكلّفه العمليات
ا÷راحية بهدف تنظيم هذا اليوم الطبي للتقليل من التكاليف عن اŸرضشى،
ومسشاعدتهم قدر اإلمكان لتجاوز أاعرضص هذا اŸرضص ‘ بداياته من خÓل الوقاية
والكششف اŸبكر عنه ،مؤوّكدا اسشتعداد جمعيته لتبني ﬂتلف ا◊الت ‘ حال توفر
الدعم الذي يضشمن تكف Óأامث ÓباŸرضشى ،كما كششف ‘ الوقت ذاته اسشÎاتيجية
جمعيته اŸسشتقبلية التي سشتهدف اإŒ ¤سشيد ششراكة مع مؤوسشسشات اسشتششفائية بكل
من تركيا وكندا من أاجل التكفل با◊الت اŸسشتعصشية Ÿرضص «السشكوليوز» ،والتي
أاصشبحت ‘ تزايد مسشتمر بسشبب غياب ثقافة صشحية ،علما بأاّن منظّمته سشجلت ما
يربو عن  2000حالة على اŸسشتوى الوطني ،وهي ا◊الت اŸعلن عنها ،فيما تبقى
األرقام ا◊قيقة أاك Èبكث ،Òوتبقى الوقاية خ Òمن العÓج الذي بات يكلف
اŸريضص فاتورة باتت تثقل كاهله.

ا◊قوقية نسشيمة بوخدÁي لـ «الششعب»:

ضضرورة توف Òآاليات ◊ماية البيانات الشّضخصضية للفرد
نّبهت األسشتاذة نسشيمة بوخدÁي بكلية ا◊قوق والعلوم السشياسشية بجامعة
اŸدية ‘ مداخلة حول رهانات و–ديات اإلدارة اللكÎونية ‘ ا÷زائر ‘
›ال –دي توف Òا◊ماية للبيانات ذات الطابع الششخصشي للمواطن Úكون أان
اسشتعمال تكنولوجيا العÓم والتصشال من قبل اإلدارة قد يؤوثر سشلبا على
خصشوصشياتهم ،ما يّÎتب عنه اŸسشاسص با◊ق ‘ ا◊ياة اÿاصشة للمواطنÚ
اŸكفول دسشتوريا Ãوجب نصص اŸادة  43من الدسشتور .وقد خلصشت هذه
اŸتدّخلة إا ¤جملة من النتائج والتوصشيات ،من بينها ضشرورة تدّخل اŸششرع
ا÷زائ -ري ب -إاصش -دار ق -ان-ون ◊م-اي-ة ال-ب-ي-ان-ات (اŸع-ط-ي-ات) الشش-خصش-ي-ة ي-ح-دد
الل-ت-زام-ات ال-واق-ع-ة ع-ل-ى ع-ات-ق الدارة أاث-ن-اء Œم-ي-ع-ه-ا ،م-ع-ا÷ت-ه-ا وتخزينها
إالكÎونيا للمعلومات اÿاصشة باŸواطن ،Úإا ¤جانب –ديد باŸقابل حقوق
اŸواطن أاي صشاحب اŸعلومات ،وكذلك بضشرورة إانششاء هيئة وطنية تسشهر على
ضشمان حماية البيانات الششخصشية اŸعلوماتية.

اŸدية :ع ــ علياÊ

الدبلومـاسسي

بينما تراهن فرنسسا على ا◊لول العسسكرية
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اÿبــــــــÒ
ا’سسÎاتيجـــي
’مني الدكتور
وا أ
حكيم غريــب
لـ «الشسعب»:

اللّيبيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون

وحدهم َمن Áلكون
سسلطة دفع ليبيـا
نحو ال ّسســـÓم
أاسستاذ العلـــــوم
السسياسسية بجامعة
ا÷زائر حسسام
سسلمـــــــــــــــــان :

–تل اŸركز
الثّالث بعد Œارة
ال ّسشÓح واّıدرات
كلمة العدد

مششاريع
أام مؤوامرات؟

فضسيلة دفوسس
بدأ أ◊ديث مؤؤّخرأ يتزأيد عن إأمكانية إأطÓق مششروع
«م -ارشش -ال» ج -دي -د Ÿؤأج-ه-ة أل-ت-حّ-دي-ات أألم-ن-ي-ة أل-ت-ي
ت-ع-رف-ه-ا أل-ق-ارة ألف-ري-ق-ي-ة ،و–دي-دأ م-ن-طقة ألسشاحل.
أŸششروع ألذي –اول بعضض ألدول أألوروبية تسشؤيقه
خ Ó-ل أل -ق -م -م وألج -ت -م -اع -ات أل -ت -ي ت-ع-ق-د م-ع أل-ق-ارة
ألسشمرأء ،يسشتلهم إأسشمه من «مششروع مارششال» ألذي
أقّرته ألؤليات أŸتحدة ألمريكية ‘ أعقاب أ◊رب
ألعاŸية ألثانية إلعادة بناء أوروبا ،ومسشاعدتها على
إأنعاشض إأقتصشادها ألذي دمّر عن آأخره .ووفقا Ÿا تسشّرب

ا÷ـ ـ ـ ـزائرترافع
دائما Ÿقاربة ششاملة
‘ ﬁاربة اإلره ـاب

حتمية إاقرار مقاربة قانونية
وإانسشانية للهجرة غ Òالشّشرعية

ال ّتج ـ ـ ـار بالبششـ ـ ـ ـر
جرÁة عابرة للحدود
يجب  ﬁـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاربتهـ ـ ـ ـ ـ ـا

من أفؤأه أÈÿأء وألسشياسشي ،Úفإان «مارششال أفريقيا»
وعكسض نظÒه أألمريكي ألذي تضشمن حزم مسشاعدأت
ومنحا وهبات وقروضشا مي ّسشرة ،فهؤ يقضشي بتخصشيصض
جه لقتناء أألسشلحة،
برنامج ديؤن للدول ألفريقية يؤ ّ
وأل -ؤسش -ائ -ل أل -ت-ي تسش-اع-ده-ا ع-ل-ى م-ؤأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات
أألمنية ،ما يعني أنه ل يجمعه Ãارششال أوروبا غÒ
ألسشم فقط أما أÙتؤى وألهدف فهما ﬂتلفان “اما،
ففي ح Úقّدمت أمريكا كل ألتسشهيÓت ألقتصشادية ألتي
سشاعدت أألوروبّي Úعلى إأعادة بناء أنفسشهم ،فإاّن هؤؤلء
يصشّرون باŸقابل أليؤم على إأسشقاط ألدول ألفريقية ‘
فّخ أŸديؤنية وخدماتها أل ّ
Óمتناهية ،أألمر ألذي يجعل
أسش -ت-حضش-ار ألسش-م أل-ت-اري-خ-ي Ÿشش-روع م-ارشش-الّ› ،رد
وأجهة بّرأقة ،تخفي ورأءها نفسض أŸسشعى ألغربي ألذي
ظّل ول زأل ل يرى ‘ أفريقيا غ Òثروأتها وأمكانياتها
ألتي يجب أن تسشتنزف وتنهب بأاي طريقة و–ت أي
مسشّمى.
من هنا ‚د بأاّن ألّربط ب Úأسشم أŸششروع Úأمر
مضشّ-ل-ل و›ح-ف ب-ال-نسش-ب-ة ألف-ري-ق-ي-ا ،ألّن أم-ري-ك-ا أل-تي

سشارعت إأ ¤تقد Ëحُْزمة أإلنقاذ ألقتصشادي ألوروبا
ح -ت -ى ت -ع-ي-د ب-ن-اء م-ا دّم-رت-ه أ◊رب ،وح-ت-ى “ن-ع ق-ي-ام
أنظمة متطّرفة على ‰ؤذج ألنازية وألفاششية ⁄ ،تخنقها
ب-اŸدي-ؤن-ي-ة ،أألم-ر أل-ذي ج-ع-ل أل-ق-ارة أل-ع-ج-ؤز ت-ن-ط-لق
كالسشهم ‘ إأعادة ألبناء وألتنمية حتى بلغت أعلى درجات
ألتطؤر وألتكامل.
لكن «مششروع مارششال أفريقيا» يضشع ألسشّم ‘ ألعسشل
Óفارقة ،إأذ يسشتغل معاناتهم وعجزهم عن
ويقّدمه ل أ
م -ؤأج -ه -ة أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أإلره-اب-ي-ة وألج-رأم-ي-ة ،وي-ف-ت-ح
خزأئنه أمامهم لÓقÎأضض ،قصشد ششرأء ألسشÓح ألذي
ت-ن-ت-ج-ه مصش-ان-ع-ه ،وأل-ن-ت-ي-ج-ة إأث-ق-ال ك-اه-ل-ه-م Ãزيد من
ألديؤن ،وبالتا‹ Ãزيد من ألضشغؤط وألهيمنة.
‘ ألؤأقع أفريقيا بحاجة ماسشة أ ¤أŸسشاعدة أ÷ادة
وألنزيهة Ÿؤأجهة ألدمؤي ،Úوهي ل Áكنها أن تصشّد
أبؤأبها ‘ وجه أيّ مششروع أسشÎأتيجي يدخل ‘ هذأ
ألط -ار ،ل -ك -ن ي -جب أن َت ُ-ك -ؤن ه -ذه أŸشش -اري -ع صش-ادق-ة
أل ّ-ن -ؤأي -ا ،غُ Òم َ-ح ّ-م َ-ل -ة ب -أاج -ن -دأت أŸسش-ت-عِ-م-ر أل-ق-دË
وأهدأفه ألسشتنزأفية Òÿأت ألقارة وثروأتها.

لهذأ فاŸششروع ألذي تتؤّفر له فرصٌض كبٌÒة Ÿؤأجهة
ألتهديدأت أإلرهابية ‘ ألبيئة أإلفريقية ،يجب أن يكؤن
مششابها لـ «مارششال أألمريكي» ،ألذي أعاد بناء أوروبا،
وأنقذها من خطر ألؤقؤع ›ّددأ ‘ قبضشة ألعنصشرية
وألقؤمية أŸتطّرفة ،وعّزز دÁقرأطيتها ألتي أصشبحت
منارة وقدوة للعا ⁄أجمع.
يبقى ‘ أألخ Òأإلششارة إأ ¤أن ألقتصشار على أŸعا÷ة
أألم-ن-ي-ة وألسش-ت-خ-ب-ارأت-ي-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة Ÿكافحة مظاهر
ألتطّرف وأإلرهاب ‘ إأفريقيا ،ل Áكنه أن يكؤن ذأ
جدوى ،ما  ⁄ترأفقه أسشÎأتيجية مدروسشة بحكمة تقؤد
إأ ¤مصشا◊ٍة وطنيٍة ب Úأألطرأف أŸتصشارعة ‘ دول
أألزم -ات أإلف -ري-ق-ي-ة ،وت-رف-ع م-ن ث-ق-اف-ة أ◊ؤأر ألَ-بّ-ن-اء،
وتدعم ألششفافية وأ◊ُكم ألرششيد وأŸششاركة ألسشياسشية.
كما أّن ألقضشاء على أإلرهاب ،ل Áكنه أن يتحّقق إأّل
بإاطÓق تنمية مسشتدأمة ‘ إأفريقيا ،وبغ Òهذأ؛ فإاّن
Óسشف ألشّشديد سشتبقى حاضشنًة خصشبة
ألبيئة أإلفريقية ل أ
ŸعضشٍÓت أمنيةٍ عّدة ،ليسض أقّلها أإلرهاب وألهجرة غÒ
Œار بالبششر.
ألشّشرعية وأل ّ
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

’ول 143٩هـ العدد 1٧50٩
اأ’ربعاء  0٦ديسسمبر  201٧م الموافق لـ  1٧ربيع ا أ

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

لمني الدكتور حكيم غريب لـ «الشسعب»
اÿب ÒالسسÎاتيجي وا أ

الّليبّيون وحدهم َمن Áلكون سشلطة دفع ليبيا نحو ال ّسشÓم
ل· اŸتحدة غسسان سسÓمة لتعديل اّتفاق
لزمة اللّيبية Ãا فيها ا÷هود التي يبذلها مبعوث ا أ
لمني الدكتور حكيم غريب ‘ حواره مع «الشسعب» ،إا ¤تطّورات ا أ
عاد اÿب ÒالسسÎاتيجي وا أ
حدة
ال ّسسÓم بهدف اÿروج من حالة الفوضسى والنفÓت ا أ
لمني ،وإانهاء اŸرحلة النتقالية وتتويجها بÎسسيخ اŸؤوسّسسسات الدسستورية وإاجراء النتخابات ،ومن ث ّ
م إاعادة بناء الدولة اŸو ّ
القوية.
ن اللّيبّي Úوحدهم القادرين على دفع بÓدهم نحو ال ّسسÓم والنفراج ،شسّدد ‘ حديثه على ضسرورة التفاف فرقاء ليبيا حول اّ ÿ
ل‡ية،
طة ا أ
الّدكتور غريب ،ومن منطلق إاÁانه العميق بأا ّ
وحتمية “ ّسسكهم باŸسسار السسياسسي ،وÃدنيّة ووحدة الدولة ،ونبذ العسسكرة والتدخل اÿارجي .وتوّقف عند العراقيل والتحديات التي لزالت تؤوّخر ا◊ل ‘ ليبيا ،خاصسة ما تعّلق
ي تسسوية سسياسسية سسلمية يجب أان تشسمل برنا›ًا لنزع سسÓح تلك اÛموعات أاو إادماجها ‘ ا÷يشص والقوات
با÷ماعات ا إ
لرهابية واŸسسّلحة باختÓف ولءاتها وأاهدافها ،وأاصسّر على أا ّ
ن أا ّ
Óشسّقاء
لقليم ،واŸرافقة ا÷زائرية ل أ
لزمة اللّيبية على اŸنطقة وا إ
لمنية .كما عّرج الدكتور غريب على عّدة مسسائل ،بينها قضسية اŸهاجرين وما يتعّرضسون له من إاسساءة ،ثم تداعيات ا أ
ا أ
لمان بأاقل اÿسسائر.
الّليبّيŸ Úسساعدتهم على الوصسول إا ¤بّر ا أ
النازح .Úو‘ غضسون سسنة يجب أان يتم ا’سستفتاء
أاجرى ا◊وار :نور الدين لعراجي
وإاصسدار الدسستور وانتخاب رئيسض وبرŸان ،ما
❊ الشسعب :مضست ثÓثة أاشسهر على انطÓق يضسع أارضسية صسلبة لبناء دولة قوية ،وإانهاء حالة
ل‡ي -ة م -ن أاج -ل ت -ع -دي -ل الفوضسى وا’قتتال والنظر بإايجابية نحو معركة
خّ- -ط- -ة ال -ع -م -ل ا أ
الت- -ف -اق السس -ي -اسس -ي ‘ ل -ي -ب -ي -ا –ت اشس -راف التنمية واأ’من.
ل‡ي غسسان حسسب اعتقادي ،فإاّن ‚اح اّ ÿ
طة اأ’‡ية تبقي
Óم Úالعام ا أ
اŸمثل اÿاصص ل أ
مسسؤوولية تنفيذها على أارضض الواقع علي عاتق
سسÓمة ،فإا ¤أاين وصسلت العملية؟
❊❊ الدكتور حكيم غريب :أاعتقد ‘ البداية ،أاّن الشسعب الليبي بكل أاطيافه ،وأانا مقتنع أاّنه توجد ا’تفاق السسياسسي اŸوsقع ‘ العام  .2015وخÓل إا ¤النقسسامات التي فتتت الّنسسيج الوطني،
” التوصسل إاليه ال -ي -وم ف -رصس -ة إ’ن -ه -اء اأ’زم -ة ال -ت -ي ط-ال أام-ده-ا ،الشسهرين اŸاضسي ،Úعقدت جولت Úللجنة الصسياغة فكيف السسبيل إا ¤إاعادة الّلحمة الوطنية،
اّتفاق ال ّسسÓم اŸوّقع ‘ سسنة ّ 2015
على عجل ما أاّدى إا ¤عدم تبّنيه من قبل كل وسسّ- -ب- -بت م- -ع- -ان- -اة ضس- -خ- -م- -ة وسس -اه -مت ‘ ع -دم اŸشسÎكة اŸؤولفة من أاعضساء من ›لسض النواب واسس- -ت- -ق- -ط- -اب ك- -ل ال -ف -رق -اء إا ¤ال -ع -م -ل -ي -ة
طة اأ’‡ية ا’سستقرار فيما وراء حدود ليبيا.
اأ’طراف الّليبية ،ونأامل أاّن انطÓق اّ ÿ
واÛلسض اأ’على للدولة بتونسض.
السسياسسية ا÷ارية؟
ي -ت -ع Úع -ل -ى ا÷م -ي -ع أان ي -ن -ت-ه-ز ه-ذه ال-ل-ح-ظ-ة حسسب رأايي الشّسخصسي ،إاّن كلمة اŸبعوث اأ’‡ي ❊ بعد عدة سسنوات من إاطاحة حلف الناتو بالنظام
ال -ت -ي دع -ا إال -ي-ه-ا اŸب-ع-وث اأ’‡ي غسس-ان سسÓ-م-ة
سستنهي اŸرحلة ا’نتقالية الليبية التي قال إاّنها ’سستكمال ا’سستحقاقات اŸتبقية ،و‘ مقّدمتها ‘ ليبيا غسسان سسÓمة وهويعرضض نتائج جهوده السس -اب -ق ،م -ا ت -زال ل -ي-ب-ي-ا ت-ع-يشض ‘ ظ-ل ال-ف-وضس-ى
إاقرار الدسستور الليبي ا÷ديد وعقد ا’نتخابات أامام ›لسض اأ’من كانت إايجابية لكن وفق قناعتي تتنازعها جماعات مسسلّحة متصسارعة ،و–ّولت كما
«طالت».
وتنصض اÿارطة ‘ مرحلتها اأ’و ¤على تعديل ال-رئ-اسس-ي-ة وال-تشس-ري-ع-ي-ة ‘ ال-بÓ-د .غ Òأان-ه ه-ناك الكاملة ،يبقى على ا÷انب الليبي أان يقوم هو أايضساً أارادت ذلك دول كثÒة إا ¤قاعدة لتصسدير الفوضسى
ف حول هذه والتنظيمات اŸسسلحة اıتلفة إا ¤دول ا÷وار
ات- -ف- -اق الّسسÓ- -م اŸوّق -ع ‘  2015ل-ت-أاتي اŸرحلة ب -عضض ال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -واج -ه ‚اح ال -ع -م -ل -ي -ة بواجبه الوطني نحو بÓده ،وأان يلت ّ
الثانية اŸتمثلة ‘ عقد مؤو“ر وطني يهدف إا ¤السسياسسية برّمتها بينها –ديد دور مسستقبلي لقائد اÿط -ة وي -ت -مّسس -ك ب -اŸسس -ار السس -ي-اسس-ي ،وÃدن-ي-ة خاصسة مصسر ودول اŸغرب العربي وكذلك منطقة
فتح الباب أامام اأ’طراف التي ”ّ اسستبعادها من ا÷يشض اŸشس Òخليفة حف ،Îإاضسافة إا ¤أان أاي ووح- -دة ال- -دول- -ة ،وي- -رفضض ال- -عسس- -ك -رة وال -ت -دخ -ل السساحل ،كما أاّن هذه الفوضسى شسجّعت على ‰و
ا÷و’ت السسابقة للحوار ،والذين هّمشسوا أانفسسهم ،حلول تنتج عن اŸفاوضسات السسياسسية سسيكون من اÿارجي ‘ شسؤوونه.
ظاهرة الهجرة غ Òالشسرعية ،إاذ تقوم عصسابات
ويتع Úالوصسول بعد اŸدة اÙددة إا ¤اŸرحلة الصسعب تنفيذها على اأ’رضض ،إاذ تظل اÛموعات إاّن ا◊ديث عن النّتائج ما زال مبّكرا ،إا ¤ح Úمنظمة باإ’Œار بالبشسر ،وإارسسال آا’ف اŸهاجرين
ال -ث -ال-ث-ة وال-ن-ه-ائ-ي-ة م-ن خ-ارط-ة ال-ط-ري-ق اأ’‡ي-ة ،اŸسس-ل-ح-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ب-اخ-تÓ-ف و’ءات-ه-ا وأاه-داف-ها وقف إاطÓق النار وحل اŸيليشسيات ،ودمج بعضض ب -واسس -ط -ة ق-وارب م-ط-اط-ي-ة ب-دائ-ي-ة ان-طÓ-ق-ا م-ن
Ÿقاتل ‘ Úالقوات النظامية ،وإاخضساع ا÷يشض الشسواطئ الليبية إا ¤القارة اأ’وروبية.
وتشسمل إاجراء اسستفتاء ’عتماد الدسستور يلي ذلك ع-ام Óً-م-ع-رق .Óً-ول-ه-ذا ف-إاّن أاّي-ة تسس-وي-ة سس-ي-اسس-ي-ة ا ُ
›ا لنزع سسÓح تلك للقيادة السسياسسية ،كما أانّ رعاية فرنسسا ورئيسسها وحسسب اع -ت -ق -ادي ،ف -إاّن م -ه ّ-م-ة اŸب-ع-وث اأ’‡ي
و‘ إاطار الدسستور ،انتخاب رئيسض وبرŸان.
سسلمية يجب أان تشسمل برنا ً
إاضسافة إا ¤ذلك يعت Èاّتفاق ال ّسسÓم اŸوّقع قبل اÛموعات أاو إادماجها ‘ جيشض وقوات أامنية.
لهذا ا’تفاق مهم أايضًسا ،ففرنسسا سساركوزي هي غسس-ان سسÓ-م-ة صس-ع-ب-ة بشس-أان ع-ق-د م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي-ا
سسنت Úالورقة السسياسسية اأ’هم التي Œمع الفرقاء وخ Ó-صس -ة ال -ق -ول ورغ -م ا÷ه -ود ا◊ث -ي -ث -ة ل -أ
 ·Óالتي «فÈكت» الثورة ‘ ليبيا ،وكانت اّÙرضض جامع للفرقاء ‘ ليبيا للوصسول إا ¤اتفاق موسسع
السسياسسي ‘ Úليبيا ،خاصسة Ÿا يحظى به من دعم اŸت -ح -دة وخ -اصس -ة ا÷زائ-ر ،ل-وضس-ع آال-ي-ة ل-ل-ح-وار الرئيسسي على تدّخل حلف الناتو ‘ البÓد ،وما آال ينهي اŸرحلة ا’نتقالية والوضسع الراهن ‘ البÓد،
إ’ن -ه -اء ا◊رب ،إا’ أان ال -ل -ي -ب -ي Úوح -ده-م ه-م َم-ن إاليه الوضسع نتيجة هذا التدخل من فوضسى وعدم ويكمن السسبب ‘ عدم وجود رغبة صسادقة لدى
Óزمة السسياسسية.
دو‹ باعتباره ا◊ل اأ’مثل ل أ
و‘ اع - -ت - -ق - -ادي ،ال- -ب- -ع- -ث- -ة اأ’‡ي- -ة –اول ق- -در Áلكون ال ّسسلطة الÓزمة لدفع ليبيا نحو السسÓم.
اسستقرار ،ولكن كل هذا ’ يعني أان ُفرصض النجاح بعضض اأ’طراف الليبية ‘ إايجاد حل جذري من
اŸسستطاع التقريب ب ÚالŸÈان الليبي واÛلسض ❊ غسسان سسÓمة وهو يعرضص نتائج جهوده مضسمونة لهذه اÿطة اأ’‡ية ،فقد تتح ّ
طم على خÓل هذه اÿريطة.
اأ’ع- -ل- -ى ل -ل -دول -ة ب -خصس -وصض ت -ع -دي Ó-ت ا’ت -ف -اق أام -ام ›لسص ا أ
لم-ن ق-ب-ل أاسس-اب-ي-ع ،أاع-رب ع-ن صس -خ-رة اÓÿف-ات واŸي-ل-يشس-ي-ات م-ث-ل غÒه-ا م-ن إاّن الّرهانات التي Áكن أان تعيد اأ’زمة ا ¤اŸربّع
السسياسسي ،لهذا فإاّن هيئة غسسان سسÓمة مطالبة ت -ف -اؤول -ه ب -ت -ح -ق -ي-ق السس-ت-ق-رار ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،م-ا مصسا◊ات ومبادرات سسابقة.
اأ’ول هو أان التحدي ليسض ‘ –قيق كل شسيء اآ’ن،
ب- -ال- -ع- -م- -ل ع -ل -ى ع -دة مسس -ارات ‘ ن -فسض ال -وقت ،قولكم؟
❊ا أ
لك -ي -د أاّن ا◊ال -ة ال ّ-ل -ي -ب -ي -ة ال -ت-ي ت-ب-دو بل ‘ فتح الطريق الذي يجب أان “ر به ليبيا
واŸهمة كما تبدو صسعبة ومعّقدة إ’يجاد صسيغة ❊❊ حقيقة إانّ اأ’· اŸتحدة كافحت من أاجل حل ظ - -اه - -ري- -ا أابسس- -ط م- -ن ا أ
لزم- -ات ال- -ع- -رب- -ي- -ة بسسÓم وأامان حتى تسستطيع حقا أان تقوم بدمج
حدة لتطبيق اÿطّة اأ’‡ية ا÷ديدة ،اأ’زمة ‘ ليبيا ،وبذلت كثًÒا من اÙاو’ت أابرزها ا أ
لخرى ‘ ،الواقع هي صسعبة جدا بالنظر اŸبادئ اŸؤوسسسساتية ‘ ثقافتها السسياسسية.
شساملة ومو ّ
خاصسة ‘ غياب حسسن النوايا والتناز’ت من كل
اأ’طراف الليبية للوصسول إا ¤بناء دولة دÁقراطية
وقوية Ãؤوسسسساتها الدسستورية اŸنتخبة.
ه -ذا و‘ ح Úت -ت -واصس -ل ج -ه -ود اŸب-ع-وث اأ’‡ي
ل -ت -ع -دي -ل اّت-ف-اق الّسسÓ-م م-ن خÓ-ل م-ب-اح-ث-ات-ه م-ع
اأ’ط -راف ال-ل-ي-ب-ي-ة وزي-ارات-ه اŸي-دان-ي-ة ل-ع-دة م-دن
“ّول اأ’رباح الناجمة عن اإ’Œار بالبشسر أانشسطة
قصسد تذويب نقاط ا’ختÓف ،تعرف اŸفاوضسات
إاجرامية أاخرى ،وتّتصسل بشسكل وثيق بعملية غسسيل
التي تسستهدف إاقرار اÿطة اأ’‡ية ،تعÌا بسسبب
اأ’موال وتهريب اıدرات.
تعنّت هذا الطرف واآ’خر ،لهذا فإاّنني أارى أان أايّ
ك -م -ا أاوضس -ح اأ’سس -ت -اذ سس-ل-م-ان ،أاّن ه-ذه الّ -
ظ-اه-رة
تراخ ‘ حل اأ’زمة الليبية قد يؤودي إا ¤اŸزيد من
‡تدة خاصسة ‘ منطقة السساحل اإ’فريقي ،بسسبب
تردي وضسع السسكان ،وأاّن ا÷يشض سسيّتخذ خطوة ‘
ضس -ع -ف ا’ن -دم-اج ا’ج-ت-م-اع-ي وال-ب-ن-اء السس-ي-اسس-ي
أاي وقت ،خ- -اصس- -ة وه- -و ي- -ب -ق -ي “ّسس -ك -ه ب -اÿي -ار
والعجز ا’قتصسادي لهذه الدول ،حيث لعب هذا
العسسكري كبديل لفشسل اŸفاوضسات التي تقودها
العجز الدور الكب ‘ Òظهور واسستفحال اإ’جرام
اأ’· اŸتحدة إ’نهاء حالة ا’نقسسام التي تعاÊ
اŸنظم بهذه اŸنطقة بالذات ليطلق عليها اسسم
م-ن-ه-ا ال-بÓ-د ،ف-اŸه-ل-ة ال-ت-ي قّ-دم-ه-ا ال-ق-ائ-د ال-عام
قوسض اأ’زمات.
ل-ل-ج-يشض اŸشس Òخ-ل-ي-ف-ة ح-ف Îل-لسس-ي-اسسّ-ي ،Úوالتي
وع -ن اأ’سس -ب-اب اŸؤودي-ة ’ن-تشس-ار ال-ظ-اه-رة ،ف-ه-ي
تنتهي ‘  1٧ديسسم ÈاŸقبل مازالت قائمة ،ولهذا
م -رت -ب -ط -ة حسس -ب-ه ب-ال-ب-ي-ئ-ة
ي- -جب تسس- -ري- -ع اÛه- -ودات اأ’‡ي- -ة ل- -ت -ذهب ‘
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ل- -ه- -ذه ال- -دول
ا’Œاه الصسحيح بعيدا عن التدخÓت اÿارجية.
وع- -ج- -زه- -ا ع- -ن ت- -ط- -ب -ي -ق
❊ اÿطّة التي طرحها سسÓمة تنطوي على
القانون ومراقبة حدودها،
عدة عناصسر ،بينها تنظيم مؤو“ر وطني ‘
اأ’مر الذي أاّدى إا ¤حدوث
ف- -ي- -ف- -ري ال- -ق -ادم ل -ت -ب ّ-ن -ي دسس -ت -ورا وت -ت ّ-وج
انكشساف أامني ووّفر اŸناخ
هّز الّتقرير الذي نشسرته شسبكة «سسي إان إان» ت - -ف - -اق - -مت ب - -ف - -ع- -ل اسس- -ت- -غÓ- -ل
بانتخابات رئاسسية ،ما تعليقكم؟
اŸن -اسسب ل-نشس-اط ا÷رÁة
❊ أارى أاّن خارطة الطّريق اأ’‡ية ‘ ليبيا ،تقوم قبل أايام والذي أاظهر مهاجرين يتم بيعهم اŸت- -اج- -ري- -ن ب- -ال- -بشس- -ر ل- -ل -وضس -ع
اŸنظمة وا’Œار بالبشسر.
ع-ل-ى عّ-دة ّﬁط-ات م-ؤوسّس-سس-ات-ي-ة ت-تّ-وج ب-ان-ت-خابات ب -اŸزاد ‘ ل -ي-ب-ي-ا ،ال-ع-ا ⁄و ⁄ي-ق-ع-ده ،وأاث-ار السس-ي-اسس-ي غ ÒاŸسس-ت-ق-ر ،وغ-ياب
ويضس- -ي- -ف اأ’سس -ت -اذ حسس -ام
عامة ،وذلك من أاجل إاعادة توف« Òمسستقبل» واعد موجة اسستنكار وتنديد واسسعة ،كما حّرك أادوات ال ّضسبط ا◊دودي ،مشسÒا
قادة الدول للبحث عن حل لهذه القضسية إا ¤أاّن هذه الظّاهرة Œد جذورها ‘ الهجرة غ Òسسلمان ،أاّن هشساشسة الدولة والنّزاعات اŸسسلّحة ‘
وآامن لليبّي.Ú
ق مأاسساة مريعة ووصسمة عار الشّسرعية ،وهو ما يوضّسح ما كشسفته تقارير منظمة ال ّسس -اح -ل واّت-سس-اع ال-رق-ع-ة ا÷غ-راف-ي-ة يصسّ-ع-ب م-ن
وأاعتقد أاّن هناك إاجماع على تعديل اّتفاق ال ّسسÓم ،التي تعت Èبح ّ
العفو الدولية واŸنظمة الدولية Ÿناهضسة الرق عن ضس- -ب- -ط ا◊دود ،م -ا ي -ف -ت -ح اÛال واسس -ع -ا أام -ام
لنسسانية.
ف -الّشس -عب الّ-ل-ي-ب-ي م-ت-عب وي-ري-د اÿروج م-ن ح-ال-ة على جب Úا إ
ال-ف-وضس-ى وا’ن-فÓ-ت اأ’م-ن-ي ،وت-أاسس-يسض مؤوسسسساته «الشس -عب» وق -فت ع -ن -د ه -ذا ا◊دث اŸرّوع ،الوضسع اإ’نسسا Êاÿط Òالذي يواجهه اŸهاجرون التدفقات الكبÒة لÓجئ ÚواŸهاجرين الهاربÚ
م -ن أاوضس -اع اق -تصس -ادي -ة واج-ت-م-اع-ي-ة صس-ع-ب-ة وم-ن
وح- -اولت م- -ع أاسس- -ت- -اذ ال- -ع- -ل- -وم السس- -ي -اسس -ي -ة ‘ ليبيا.
الدسستورية من أاجل بناء دولة قوية.
” التقيد بالÈنامج الزمني و”ّ ا◊صسول على والعÓقات الدولية بجامعة ا÷زائر حسسام عن خلفية انتشسارها ‘ اŸنطقة ،يرى اأ’سستاذ النّزاعات اŸسسّلحة ،إاذ ’بد من التأاكيد على أانّ
وإاذا ّ
إاجماع الفرقاء الّليبي ،Úفيمكن تطبيق هذا ا’تفاق سس -ل -م-ان أان ت-ب-حث ‘ ح-ي-ث-ي-ات-ه-ا ،مسسّ-ب-ب-ات-ه-ا سس -ل -م -ان أان ظ -اه -رة ا’Œار ب-ال-بشس-ر أاو ال-ع-ب-ودي-ة ا’Œار ب -ال -بشس -ر م-رت-ب-ط ب-ال-ه-ج-رة السس-ري-ة ف-ه-ي
ّ
ا◊ديثة هي انتهاك صسارخ ◊قوق ا’نسسان ،وعلى ظ- -اه -رة Œد ج -ذوره -ا ‘ مسس -أال -ة ال -ه -ج -رة غÒ
السسياسسي بعقد مؤو“ر وطني يضسم ا÷ميع لتحديد وطرق مواجهتها والوقاية منها.
الرغم من ŒرÁها ’ ،تزال منتشسرة ‘ بعضض الشّسرعية ،وإاذا – ⁄ل هذه اŸسسأالة سسيكون من
واخ -ت -ي -ار أاعضس -اء اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ة ،ي-ع-ن-ي
مناطق العا ⁄وتهّدد الكث Òمن الدول سسواء أاكانت ال- -ع -بث ا◊ديث ع -ن أاي آال -ي -ة Ÿك -اف -ح -ة اإ’Œار
حاورته :إاÁان كا‘
›لسض رئ -اسس -ي ج -دي -د وب -ع -ده-ا الŸÈان وه-ي-ئ-ة
Óسستاذ سسلمان يعود –ول ليبيا
م- -ن ب- -ل -دان اŸنشس -أا أاو ن -ق -اط ال -ع -ب -ور أاو ج -ه -ات بالبشسر .بالنسسبة ل أ
الدسستور يعملوا على عرضض الدسستور لÓسستفتاء،
إاضسافة إا ¤حوار مع ا÷ماعات اŸسسّلحة لد›ها يعتقد اأ’سستاذ حسسام سسلمان أاّن ظاهرة ا’Œار اŸقصس -د ،ف -ه -ي ظ -اه -رة ع-اب-رة ل-ل-ح-دود وت-ن-درج إا ¤بؤورة لهذه ال ّ
ظاهرة التي أاضسحت تهّدد كل دول
ومبادرة لتوحيد ا÷يشض الوطني ،واسستمرار جهود ب -ال -بشس -ر ‘ ل -ي -ب -ي -ا تشس ّ-ك -ل –دي-ا ك-بÒا ب-ال-نسس-ب-ة ضسمن ا÷رÁة اŸنظمة ،إاذ –تل اŸركز الثالث إافريقيا بفعل تناميها ،إا ¤اأ’زمة اŸمتدة منذ
اŸصس -ا◊ة ،واّت-خ-اذ إاج-راءات ح-اسس-م-ة ب-خصس-وصض للمجتمع الدو‹ ‘ ظل تصساعد هذه اأ’زمة التي ‘ اأ’رباح بعد Œارة ال ّسسÓح واıدرات ،كما  ،2011والتي أاّدت إا ¤تفّكك الدولة وفشسل عملية

@ على دول ا÷وار مرافقة الفرقاء ‘ تطبيق اّÿطة األ‡ية
@ حتمية إاقرار مقاربة قانونية وإانسشانية للهجرة غ Òالشّشرعية

أاسستاذ العلوم السسياسسية بجامعة ا÷زائر حسسام سسلمان :

أابعد من هذه التحديات هناك التهديدات اأ’منية،
إاذ ت-ب-ق-ى ل-ي-ب-ي-ا ب-ي-ئ-ة ح-اضس-ن-ة وج-اذبة لÓرهابّي،Ú
سس -واًء ال -ت-اب-ع Úل-ل-دول-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة أاو ال-ق-اع-دة أاو
ت-ن-ظ-ي-م ج-دي-د ُم-سس-تَ-ل-ه-م م-ن-ه-م-ا .ال-ظروف يانعة:
ت -اري -خ ط -وي-ل م-ن ال-ي-أاسض ا’ق-تصس-ادي وال-ف-راغ ‘
ا◊كم وا’سستقطاب اŸسستفحل ،ما قد يوّلد لدى
بعضض اÛتمعات اÙلية شسعوراً بأانه ليسض أامامها
من مÓذ سسوى اللجوء إا ¤العنف واإ’رهاب.
ب -اخ -تصس -ار ،ل -يسض ال -ت -وح -ي -د ع -ن ط -ري -ق ال -ع -م -ل
العسسكري خياراً واقعيًا ‘ ليبيا ،بدً’ من ذلك،
ينبغي على اŸبعوث اأ’‡ي ودول ا÷وار وعلى
رأاسسها ا÷زائر مرافقة الفرقاء الليبي ‘ Úتطبيق
اÿطة اأ’‡ية وا’لتزام بكل بنودها ،وذلك عÈ
‡ارسسة ضسغوط ذات مصسداقية عليهمÃ ،ا ‘ ذلك
ال- -ت- -ه- -دي -د ب -ف -رضض ع -ق -وب -ات وا◊رم -ان م -ن أاي
مسساعدة أامنية ‘ اŸسستقبل ،وإاعادة بناء الهندسسة
التفاوضسية.

على القوى اÿارجية الكف عن دعم ا÷ماعات
اŸسشّلحة

❊ اŸعضسلة اللّيبية هي ا÷ماعات اŸسسلّحة
وا÷يشص اŸفّ-ك-ك والّسس-ل-ط ال-ك-ثÒة ،ف-ك-ي-ف
Áكن Œاوز هذه العراقيل؟
❊❊ ع-ج-زت الّسس-ل-ط-ات ا’ن-ت-ق-ال-ي-ة اŸت-وال-ي-ة على
ا◊كم خÓل اأ’عوام اŸاضسية ‘ ،تشسكيل جيشض
ليبي نظامي أاو قوة للشسرطة ،ناهيك عن إاعادة
اأ’م -ن إا ¤ال -ب-ل-د ال-ذي يسس-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه اŸئ-ات م-ن

الّتجار بالبششر جرÁة عابرة للحدود يجب ﬁاربته ـ ـ ـ ـ ـا

–تل اŸركز الثّالث
بعد Œارة ال ّسشÓح
وا ıـ ـّدرات

ا’نتقال السسياسسي بسسبب حالة ا’نقسسام الداخلي
وا’سستقطابات اÿارجية ،وكل هذا جعل اŸناخ
السسياسسي الفوضسوي ا◊ا‹ ‘ ليبيا بؤورة أ’زمات
إانسس - -ان - -ي - -ة م - -تصس - -اع- -دة ،م- -ن أازم- -ة اآ’’ف م- -ن
اŸهاجرين الذين لقوا حتفهم ‘ البحر اŸتوسّسط،
إا ¤أازمة ا’Œار بالبشسر.
وتشس Òالّتقارير إا ¤أاّن اŸتاجرين بالبشسر يسستغلون
ال -وضس -ع السس -ي -اسس-ي غ ÒاŸسس-ت-ق-ر ،وغ-ي-اب أادوات
الضس - -ب - -ط ا◊دودي خ- -اصس- -ة ‘ ا÷زء ا÷ن- -وب- -ي
الغربي لليبيا والذي يسستغّله اŸهاجرون اأ’فارقة،
ال -ذي -ن ي -رون ف -ي -ه ف-رصس-ة ل-ع-ب-ور اŸت-وسّس-ط ن-ح-و
إايطاليا.
ووسس -ط ه -ذه ال -ب -ي -ئ -ة اŸن -ف -ل -ت -ة أام -ن -ي -ا ،يضس-ي-ف
اŸتحّدث ،تنتشسر الشّسبكات اإ’جرامية وا÷ماعات
اŸسسّلحة وŒارة البشسر ،وŒري عمليات اسستغÓل
وبيع وشسراء اأ’فراد بشسكل متواتر ،وغالبا ما يكون
ه- -ؤو’ء اأ’ف- -راد ع- -رضس- -ة لÓ- -سس -ت -غ Ó-ل ا÷سس -دي
(ا÷نسض مث Óواأ’عضساء البشسرية) ،وا’سستغÓل ‘
ا÷هد كاسستغÓلهم للعمالة اÛانية أاو Œنيدهم
‘ ج -م -اع -ات مسس ّ-ل -ح-ة قسس-را ،فضس Ó-ع-ن اب-ت-زاز
اأ’موال منهم مقابل ترحيلهم.
وق -د كشس -فت ت -ق -اري -ر م -ن ّ-ظ -م -ة ال -ع -ف -و ال -دول -ي-ة
واŸن ّ
ظمة الدولية Ÿناهضسة الرق ،كما أاشسار نفسض
اŸت- -حّ- -دث ع- -ن وضس- -ع إانسس- -ا Êخ- -ط Òي- -واج -ه -ه
اŸهاجرون ‘ ليبيا ،والذين يقّدر عددهم بحوا‹
نصسف مليون شسخصض ،ودعت اÛتمع الدو‹ إا¤

الفصسائل وا÷ماعات اŸسسّلحة.
ول- -ه- -ذا ن- -رى ضس- -رورة دم- -ج ال- -ق- -وات اŸسس- -ل -ح -ة
واŸليشسيات ‘ العملية السسياسسية بعد أان أاخفق
كافة اŸبعوث Úاأ’‡ي ‘ Úذلك ،فاّتسساع الهّوة
وانعدام الّثقة ب Úالسسياسسي Úوالعسسكري Úيجعل
التوقعات بقرب الوصسول إا ¤اّتفاق سسياسسي شسبه
معدومة.
ي -ن-ب-غ-ي ع-ل-ى ال-ق-وى اÿارج-ي-ة ال-كّ-ف ع-ن Œه-ي-ز
و“وي-ل ا÷م-اع-ات اŸسسّ-ل-ح-ة ،ودف-ع ح-ل-ف-ائ-ه-ا ‘
ليبيا باŒاه اŸصسا◊ة .والواقع أاّن عناصسر جميع
هذه اأ’بعاد تبدو مؤوّثرة ،بيد أان أاّيًا منها ’ Áلك
Ãفرده قوة تفسسÒية كافية .فالفوضسى وا’نفÓت
اأ’مني ‘ ليبيا ‘ ،جوهره ،شسأان ﬁلي جداً ،وهو
نابع من شسبكات اÙسسوبية اŸتجّذرة التي تقاتل
من أاجل اŸوارد ا’قتصسادية والسسلطة السسياسسية،
‘ دولة تعا Êمن فراغ مؤوسّسسساتي واسسع ،ومن
غياب حكم مركزي Áلك قوة راجحة .ويعا Êالبلد
‘ اأ’سس- -اسض م- -ن ت- -وازن الضس- -ع- -ف ب Úال -فصس -ائ -ل
السسياسسية وا÷ماعات اŸسسلحة ،فليسض ثّمة كيان
واحد Áكنه أان يج Èاآ’خرين على التصسّرف عن
طريق اإ’كراه ،غ Òأان كل كيان قوي Áلك من القوة
م -ا ي -ك-ف-ي لÓ-عÎاضض ع-ل-ى اآ’خ-ري-ن .ل-ه-ذا ي-جب
إاصسÓح القطاع اأ’مني من خÓل تفكيك اŸليشسيات
اŸسسلحة أاونقلهم إا ¤القوات اŸسسلحة النظامية.
Áك -ن ل -ل ّ-ت-داب ÒاŸؤوّق-ت-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ا’سس-ت-ق-رار أان
تسس -اع -د ع -ل -ى ا◊ي -ل -ول -ة دون حصس-ول ف-راغ أام-ن-ي
و–سس Úاأ’من اÛتمعي واŸتوّخى أاثناء عملية
تطبيق اÿطة اأ’‡ية ا÷ديدة لتحقيق ال ّسسÓم،
وان- -ت- -خ- -اب ب- -رŸان ورئ -يسض ج -دي -د ،وت -خ -ط -ي -ط
الÎتيبات اأ’منية اŸسستقبلية .ولكي تتقّدم البÓد
‘ نهاية اŸطاف ،يجب على اللّيبّي Úوا÷ماعات
اŸسسّلحة وا÷يشض اŸفكك ا’نخراط ›ّدداً ‘
سسياسسة ا’عÎاف واŸصسا◊ة.
❊ تعمل دول جوار ليبيا ،تتقّدمها ا÷زائر
ع -ل -ى دع -م ج -ه -ود إاق -رار السس-ت-ق-رار ه-ن-اك
ل‡ية ،ما تقييمكم؟
بالّتنسسيق مع الهيئة ا أ
❊ بالفعل تعقد بلدان جوار ليبيا وبشسكل دوري
اجتماعات تعد فرصسة لرؤوسساء دبلوماسسية الدول
الثÓث ا÷زائر  -مصسر  -تونسض للّتأاكيد ›ّددا
على دعم التسسوية ‘ ليبيا من خÓل مبادئ ثابتة،
على رأاسسها ا◊فاظ على وحدة واسستقرار ليبيا
وسسÓمتها اإ’قليمية ،والتمسسك با◊وار وبا’تفاق
السسياسسي ،كأاسساسض وحيد لتسسوية اأ’زمة ،ورفضض
أاي شسكل من أاشسكال التدخل اÿارجي أاو اللجوء
للخيار العسسكري.
ك- -م- -ا أاّي- -دت دول ا÷وار خ ّ-ط -ة اŸب -ع -وث اأ’‡ي
السسياسسية التي قّدمها Ÿعا÷ة اأ’زمة ،وحّثت كافة
اأ’طراف الليبية على إابداء اŸرونة الكافية خÓل
اŸفاوضسات ا÷ارية ،والسسعي للتوصسل للتوافقات
التدخل ،و‘ ظل هذا الوضسع Œد حكومة الوفاق
الوطني الليبية نفسسها عاجزة ،نظرا لضسعف اإ’طار
ال-ق-ان-و ‘ Êل-ي-ب-ي-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ظ-يم الهجرة،
وضسعف قدرات الدولة ،خاصسة ‘ إايقاف تدّفق
اŸهاجرين من دول إافريقية.
وأاوضس -ح أاسس-ت-اذ ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة حسس-ام سس-ل-م-ان
أايضسا ،فيما يخصض سسبل الوقاية وا◊ماية من هذا
اÿط- -ر ،أاّن- -ه ع- -ل- -ى ال- -رغ -م م -ن وج -ود ال -ق -وانÚ
وا’ت- -ف- -اق- -ي- -ات ال -دول -ي -ة والÈوت -وك -ول اŸت -ع -ل -ق
Ãك- -اف- -ح- -ة اإ’Œار ب- -اأ’شس- -خ- -اصض ،ف -إاّن ال ّ-ن -ظ -م
القانونية تبقى غ Òكافية ،بسسبب ضسعف تطبيق
القانون وضسعف مؤوسسسسات الدولة ‘ ليبيا ،وأايضسا
أان الظاهرة مرتبطة بأابعاد وأاسسباب ﬂتلفة.
جرÁة ا’Œار بالبشسر  -كما يختم اأ’سستاذ سسلمان
 ه- -ي ج- -رÁة ع- -اب- -رة ل- -ل- -ح -دود ،ل -ذا ت -ق -تضس -يم-ك-اف-ح-ت-ه-ا ال-ت-ع-اون ال-دو‹ ،ول-ع-ل اج-تماع القمة
اأ’وروب-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ‘ أاب-ي-دج-ان (ك-وت دي-ف-وار)
ي -ع -كسض ضس -رورة ال -ت -نسس -ي-ق ال-دو‹ Ÿواج-ه-ة ه-ذا
ال- -وضس -ع ،وذلك ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان اأ’· اŸت -ح -دة
مطالبة بالتدخل ولعب دور اŸسساعد ‘ تسسريع
العملية السسياسسية ،ودعم بناء قدرات مؤوسسسسات
الدولة ‘ ليبيا ،خاصسة اŸؤوسسسسة اأ’منية Ãا Áكن
ŒÓار بالبشسر.
من التصسدي ل إ
إاضسافة إا ¤حتمية التنسسيق مع الدول ذات ا◊دود
اŸشسÎكة من أاجل ضسبط ا◊دود ،وتعزيز التعاون
ال-دو‹ ل-ل-تصس-دي ل-ل-م-ه-رب ÚواŸت-اج-ري-ن ب-البشسر،
وتوف Òا◊ماية الدولية للمهاجرين والتكفل بهم،
والتعاون إ’عادتهم إا ¤بلدانهم ،وقبل ذلك وبعده،
–سس Úالظروف اÛتمعية والتنموية ‘ إافريقيا
ل -ل -ح -د م -ن ال -ه -ج-رة ب-اع-ت-ب-اره-ا السس-بب اأ’ول ‘
ظ -اه -رة ا’Œار ب -ال -بشس -ر ،وه-ذا م-ن خÓ-ل زي-ادة
اŸشساريع ا’سستثمارية ‘ إافريقيا.
و‘ هذا السسياق ،أاورد اأ’سستاذ سسلمان أان الدولة
ا÷زائرية أادانت بشسدة ا’Œار بالبشسر اŸمارسض
ع Èشس -ب -ك -ات ا÷رÁة اŸن ّ-ظ -م -ة ،وشسّ-ددت ع-ل-ى
ضس -رورة إاي -ج -اد م -ق -ارب -ة أاك Ìإانسس-ان-ي-ة Œم-ع بÚ
ال -ه -ج -رة وال -ت -ن -م-ي-ةÃ ،ا ي-ؤوسّس-سض ل-ت-ظ-اف-ر ج-ه-ود
ا’–اد اأ’وروبي وا’–اد اإ’فريقي ‘ التصسدي
لكل التحديات ،بوصسفها شسراكة أاك Ìمن ضسرورية.
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اŸط -ل -وب -ة ،ون-اشس-دت-ه-م ب-ا’م-ت-ن-اع ع-ن اسس-ت-خ-دام
العنف.
و–رصض ا÷زائر بدورها اÙوري ‘ اŸنطقة
اŸغ -ارب -ي -ة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة –ق-ي-ق اخÎاق ‘ مسس-ار
ال- -تسس- -وي -ة ‘ أاق -رب وقت ‡ك -ن“ ،ه -ي -دا ل -ع -ق -د
ا’نتخابات التشسريعية والرئاسسية وإانهاء اŸرحلة
ا’نتقالية ،وكذا Œنب حدوث أاي فراغ سسياسسي أاو
أامني لن تسستفيد منه سسوى التنظيمات اإ’رهابية
واأ’طراف الراغبة ‘ عرقلة العملية السسياسسية،
وارتهان مقدرات الشسعب الليبي ◊سساب مصسا◊ها
الضسيقة.
إاّن ا÷زائر بحكم Œربتها الناضسجة والطويلة ‘
حل النزاعات الداخلية وفق مبدأا ا◊وار والتسسوية
السسلميةّ– ،ذر من تداعيات اأ’زمة الليبية على
دول ا÷وار ،وع- - -ل- - -ى رأاسس- - -ه- - -ا اإ’ره - -اب وع - -ودة
اŸقاتل Úاإ’رهابّي Úاأ’جانب وكذا الهجرة غÒ
الشس -رع -ي -ةّ› ،ددة ال -ت -زام -ه-ا Ãراف-ق-ة اأ’ط-راف
الليبية إ’عادة ا’سستقرار ‘ أاقرب وقت إا ¤ليبيا
وب- -ن -اء م -ؤوسسسس -ات ق -وي -ة ب -ه -ا ،وإاق -رار اŸصس -ا◊ة
والوحدة الوطنية .وهنا أاريد أان أاشس Òإا ¤أان تدّخل
بعضض اأ’طراف اإ’قليمية عّقد اŸشسكلة الليبية،
وأارى وج - -وب ا◊ذر م - -ن ب- -عضض اأ’ط- -راف ال- -ت- -ي
تتعامل مع ا÷هات غ Òالشسرعية ‘ ليبيا.
لره -اب -ي خ -ط Òع -ل -ى ل -ي -ب -ي-ا
❊ ال -ت -ح -دي ا إ
واŸنطقة ،فكيف ال ّسسبيل Ÿواجهته؟
❊❊ نعم ،نقّدر حجم التّهديدات اأ’منية القادمة
م -ن ل -ي -ب -ي -ا ‘ ظ -ل غ-ي-اب م-وؤسسسس-ات أام-ن-ي-ة ق-وي-ة
ودسس -ت -وري -ة ،وت -ع ّ-دد ت -دخ -ل ا’ط-راف اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
وال- -دول- -ي- -ة ّ‡ا حّ- -ول ل- -ي- -ب- -ي -ا إا ¤ح -اضس -ن -ة أ’كÈ
ا÷ماعات ا’رهابية تطّرفا ودموية.
ل -ق -د –ّولت ل -ي -ب -ي-ا إا ¤مسس-ت-ن-ق-ع دم-وي وك-اب-وسض
مرعب ‘ اŸنطقة’ ،سسيما بالنسسبة لدول ا÷وار
ومنها ا÷زائر ،على خلفية انتشسار وتنامي خطر
ا÷ماعات ا’رهابية و“ّدد تنظيم «داعشض» داخل
ال -فضس -اء ال -ل -ي -ب -ي وت -وج -ي -ه-ه ل-ت-ه-دي-دات م-ب-اشس-رة
للمنطقة .ولهذا رفعت ا÷زائر درجة الطوارئ من
ج -اه-زي-ة وان-تشس-ار ال-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة ع Èا◊دود
ي اعتداءات ﬁتملة ،خاصسة وأانّ البلدين
لصسد أا ّ
تربطهما حدودا طويلة ،واّتخذت عدة إاجراءات
◊م -اي -ة أام -ن-ه-ا .وت-ب-ق-ى ضس-رورة ت-ع-زي-ز ال-ت-ك-اث-ف
والتضسامن ب Úالدول اŸغاربية والعربية Ÿواجهة
التحديات غ ÒاŸسسبوقة التي تواجهها ‘ الوقت
الراهن ،وعلى رأاسسها انتشسار خطر اإ’رهاب والفكر
اŸتطرف ،والتي تتطلب العمل على ترسسيخ وحدة
الصسف ونزع فتيل النزاعات الطائفية واŸذهبية
وا◊فاظ على مؤوسسسسات الدولة الوطنية.

ّﬂيمات اŸهاجرين
أاصشبحت مصشانع إلنتاج اŸعاناة

لنسس -ا Êم -ث Òل -ل -ق -ل -ق ‘ ل -ي -ب -ي-ا
❊ ال -وضس -ع ا إ
خاصسة بالنسسبة للمهاجرين ،وكذلك الوضسع
القتصسادي برغم الثّروات التي “لكها ،فما
تعليقكم؟
❊❊ ‘ ا◊ق -ي -ق -ة م -ن -ذ أان أاصس -ب -حت ل -ي-ب-ي-ا م-عÈا
لÓ- -ج -ئ Úاأ’ف -ارق -ة إا ¤أاوروب -ا ،ه -ن -اك ك -ث Òم -ن
ا’نتهاكات ال ّ
Óإانسسانية ‘ حقهم ،إاّنه أامر «فظيع»،
‘ وقت أاصسبحت فيه أاوضساع هؤو’ء اŸهاجرين ‘
اıيمات التي أاقامتها ا◊كومة الليبية ’ تطاق
وا’نتهاكات الوحشسية ◊قوق اإ’نسسان هي أاسسوأا،
ح -يث ي -ت -عّ-رضض الّسس-ج-ن-اء ل-لّضس-رب ب-ال-عصس-ي ح-ت-ى
يÎاجعوا عن اأ’بواب.
وغ -ال -ب ً-ا م -ا –رسض اŸي-ل-يشس-ي-ات ه-ذه اّıي-م-ات
الّ- -ره- -ي- -ب- -ة ،ب- -دون أان ي -ت -م تسس -ج -ي -ل اأ’شس -خ -اصض
اŸوجودين فيها ’ ،توجد إادارة ،و’ أاحد يعرف
ماذا يجري للناسض ،هناك حوا‹ ﬂ 40يما من
ه-ذه اّıي-م-ات ال-رسس-م-ي-ة ،واŸي-ل-يشس-ي-ات ’ ت-زال
تتعامل «بوحشسية» مع اŸهاجرين حتى تتمكن من
اسستغÓلهم بشسكل أاك ،Èمن خÓل بيعهم Ÿهّربي
البشسر!
حسسب اعتقادي ،يجب أان تكون هنالك مقاربة
قانونية وإانسسانية للهجرة بطرق شسرعية إا ¤أاوروبا
إ’ن -ه-اء ال-وضس-ع ال-ف-ظ-ي-ع ‘ ه-ذه اّıي-م-ات ،ال-ت-ي
أاصسبحت مصسانع إ’نتاج اŸعاناة.
❊ كلمة أاخÒة.
·Ó
❊❊ خ Ó- -صس - -ة ال - -ق - -ول ‘ ه- -ذا ا◊وار أاّن ل - -أ
اŸتحدة دور كب ‘ Òدفع عملية التسسوية السسياسسية
Óزم -ة ال ّ-ل -ي -ب -ي -ة ب -ك -ل م-ا –م-ل-ه م-ن ت-ن-اقضس-ات
ل -أ
و–ديات.
وتبقى اأ’· اŸتحدة ّﬁقة ‘ الÎكيز على إاعادة
هيكلة العملية السسياسسية ،واسستعادة دورها القيادي
‘ Ÿف-اوضس-ات ل-ت-ع-دي-ل ا’ت-ف-اق السس-ي-اسس-ي ال-ل-يبي
بشسكل يسسمح بتنفيذه من خÓل خطة سسÓمة لكن،
وبالنظر إا ¤واقع أان –قيق التقدم من اŸرجح أان
يسستغرق وقتًا ،فإانّ ثّمة حاجة أايضساً لتحقيق التقدم
بشس-أان قضس-ي-ت Úتّ-ت-سس-م-ان ب-أاه-م-ي-ة ع-اجلة :معا÷ة
الوضسع ا’قتصسادي ‘ ليبيا وإاطÓق مسسار أامني،
 ·ÓاŸت -ح -دة،
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤اŸوارد اÙدودة ل  -أ
فإاّنها ’ تسستطيع القيام بذلك دون دعم ’عبÚ
إاقليمّي Úودولّي Úرئيسسيّ.Ú

بينما تراهن فرنسسا على ا◊لول العسسكرية

ا÷زائر ترافع دائما Ÿقاربة ششاملة ‘ ﬁاربة اإلرهاب
لخصص ‘ ليبيا وما‹،
لزمات اŸعّقدة بدول ا÷وار وبا أ
ترافع ا÷زائر دائما للحلول السسياسسية والسسلمية ◊ل ا أ
بينما تسسارع فرنسسا للقيام بالتدخÓت العسسكري ‘ اŸنطقة ‘ إاطار اسسÎاتيجيتها ◊ماية اŸصسالح والنّفوذ.
حمزة ﬁصسول
تتقاطع العÓقات ا÷زائرية الفرنسسية
ع -ن -د م -ف -اصس -ل ع -دي -دة ح-ت-مت ع-ل-ي-ه-ا
ا’رت -ق -اء إا ¤اأ’ه-م-ي-ة «اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة»
ب- -غضض ال- -ن- -ظ- -ر ع- -ن اŸاضس- -ي اıزي
لÓ-سس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ‘ ا÷زائر ،وما
ارتكبه من جرائم فظيعة ضسد اإ’نسسانية
لن Áحوها التاريخ.
وب- -ح -ك -م اŸوق -ع ا÷غ -را‘ ،اŸصس -ال -ح
ال- -ت- -ج- -اري -ة ،ال -ث -ق -اف -ي -ة ،ا’ق -تصس -ادي -ة
والسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ،وج- -دت ال -ع Ó-ق -ات بÚ
ال -ب -ل -دي -ن أارضس -ي -ة مشسÎك -ة ل -ل -ت -نسس -ي -ق
وال-ت-ع-اون و»الشس-راك-ة ا’سس-ت-ث-نائية» التي
ت ّ-وجت م -ذّك-رة الّ-ت-ف-اه-م اŸوّق-ع-ة سس-ن-ة
 2012ع -قب زي -ارة ال -رئ-يسض ال-ف-رنسس-ي
السسابق فرنسسوا هو’ند إا ¤ا÷زائر.
وب -ال -ن -ظ -ر ل -وزن ال -دول -ت ‘ ÚاÙي-ط
اإ’ق-ل-ي-م-ي ،ب-ح-ك-م ال-ث-ق-ل ال-دب-ل-وم-اسس-ي
وال-ق-وة واÈÿة ال-عسس-ك-ري-ت ،Úاسستدعت
ال-ت-ح-دي-ات اأ’م-ن-ي-ة ‘ م-نطقة السساحل
اإ’ف - -ري- -ق- -ي (م- -ا‹ –دي- -دا) وشس- -م- -ال
إاف -ري-ق-ي-ا (ل-ي-ب-ي-ا) ،مسس-اه-م-ة فّ-ع-ال-ة م-ن
ا÷انب’ Úسستعادة اأ’من وا’سستقرار.
وب ّ-ي -نت ا÷ه-ود اŸي-دان-ي-ة ‘ الّسس-ن-وات
اأ’خÒة ،اخ- -تÓ- -ف- -ا ك- -بÒا ‘ ت- -ع- -اط -ي
ا÷زائر وفرنسسا ومع اŸسسائل اأ’منية
‘ اŸنطقة ،إاذ تضسع اأ’و ¤حلو’ تدخل
ضس-م-ن م-ق-ارب-ة شس-ام-ل-ة ت-خ-دم مصس-ل-ح-ة
كافة البلدان اŸعنية ،بينما تبني الثانية
–ّركها على حسسابات الّربح واÿسسارة.

مبادئ ثابتة

دائما ما أاثار دور ا÷زائر ‘ مكافحة
اإ’رهاب وا÷رÁة اŸنظمة ‘ السساحل
اإ’فريقي ،الكث Òمن التسساؤو’ت ،خاصسة
ل-ل-ذي-ن ي-ظ-ن-ون أاّن «اأ’م-ر ي-خضس-ع ل-نشس-ر
قوات ميدانية خارج حدود البÓد للقيام
بعمليات عسسكرية مباشسرة».
وك- -ثÒا م- -ا ح- -اولت ج- -ه- -ات ن -اف -ذة ‘
العÓقات الدولية ،دفع ا÷زائر لتغيÒ
الثوابت التي –كم سسياسستها اÿارجية
وكذا العقيدة القتالية لقواتها اŸسسلحة،
وع -م -لت ع -ل -ى إاق -ح-ام ا÷يشض ال-وط-ن-ي
الشسعبي ‘ اأ’زمات اأ’منية التي وقعت
‘ السسنوات اأ’خÒة ،خاصسة شسمال ما‹
سسنة .2012
غ Òأانّ ا÷زائ- - -ر وضس- - -عت م- - -واج - -ه - -ة
ال -ت -ه-دي-دات اأ’م-ن-ي-ة ال-ت-ي ب-ل-غت درج-ة
ع -ال -ي -ة م -ن اÿط -ورة ،ضس -م -ن إاط-ار م-ا
يعرف بـ «اŸقاربة الشساملة» التي ’ تقوم
ع- -ل- -ى ا◊ل اأ’م -ن -ي ف -ق -ط ،ب -ل ت -ع -تÈ
ال -ت -ن -م -ي -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وا’ق-تصس-ادي-ة
عامÓن أاسساسسيان لتجاوز كل اŸشساكل
اŸغذية للتطرف والتطرف العنيف.
وان -ط Ó-ق -ا م -ن Œرب -ت-ه-ا ال-ن-اج-ح-ة ‘
مكافحة اإ’رهاب وما يرتبط بها من
مسسّببات ،ترافع ا÷زائر من أاجل تقوية
م-ؤوسّس-سس-ات ال-ب-ل-دان اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ظ-اه-رة
اإ’ره -اب -ي -ة ،وب-ن-اء ق-درات-ه-ا ال-ذات-ي-ة ‘
ﬂتلف اÛا’ت ،على أان يقتصسر دور
الشس- - -رك- - -اء اأ’ج- - -انب ع- - -ل- - -ى ال - -دع - -م
واŸسساعدة واŸتابعة.
جع ا÷زائر ا◊لول القائمة على
وتشس ّ
ا◊وار ب Úأاط- -راف اأ’زم- -ة ،ب- -الشس- -ك- -ل
الذي يضسمن الوحدة الوطنية والÎابية
والطابع ا÷مهوري للدول ،و‚حت ‘
دفع الفرقاء اŸالي Úإا ¤توقيع اتفاق
السس -ل -م واŸصس -ا◊ة سس-ن-ة  ،2015ب-ع-دما
اسس- -تضس- -افت ج- -و’ت م- -راط- -ون- -ي -ة م -ن
اŸب- -اح- -ث- -ات ب Úا◊ك- -وم- -ة اŸرك -زي -ة
وا◊ركات السسياسسية واŸسسلحة لشسمال
البÓد.
وت -دّع -م ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ‘
الوقت الراهن ،العملية السسياسسية التي
ترعاها اأ’· اŸتحدة ‘ ليبيا ،ونادت
دائ- -م- -ا ب- -ت -غ -ل -يب ل -غ -ة ا◊وار وا◊ل -ول
ال ّسسلمية الّتوافقية.
وعلى الّنقيضض من ذلك ،كانت –ّركات
ف -رنسس -ا م-ن-ح-ازة أ’ط-راف ع-ل-ى حسس-اب
أاخرى ،ونّفذت عمليات أامنية غامضسة
ع - -ل - -ى اأ’راضس - -ي ال - -ل- -ي- -ب- -ي- -ة ،ورفضست

ا’عÎاف ب- -ذلك بشس- -ك- -ل رسس- -م -ي رغ -م
الضسجة التي أاثÒت ‘ وسسائل اإ’عÓم.
وكانت فرنسسا من أاك Èالداع Úلتدخل
عسسكري ‘ ليبيا سسنة  ،2011وحّذرت
ا÷زائر وقتها من نتائجه اŸدمّرة.
كما جاء تدّخل فرنسسا العسسكري سسنة
Ã 2013ا‹ ‘ ،إاط- - - -ار حسس- - - -اب- - - -ات
اسسÎات -ي-ج-ي-ة اسس-ت-ه-دفت إاق-ام-ة ق-اع-دة
عسس -ك -ري -ة دائ-م-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة (ع-م-ل-ي-ة
برخان) ،فيما بقيت تلعب دورا متناقضسا
‘ مسس- -أال- -ة اŸصس- -ا◊ة اŸال- -ي- -ة ،ح -يث
شسعرت باماكو بعدم دعم باريسض لها ‘
مدينة كيدال ،وتعّمدت عدم اŸسساعدة
‘ إاعادة ال ّسسلطات اإ’قليمية.

تعمل ‘ صشمت

ك -ي -ف تسس -اه -م ا÷زائ -ر ‘ م-ك-اف-ح-ة
اإ’ره- -اب ‘ السس -اح -ل اإ’ف -ري -ق -ي ،دون
ال- -ق- -ي- -ام ب- -ع- -م -ل -ي -ات عسس -ك -ري -ة خ -ارج
حدودها؟ ظل هذا ال ّسسؤوال مÓزما Ÿا
ت -ب -ذل -ه ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى صس-ع-ي-د
م-ك-اف-ح-ة ال-ظ-اهرة اإ’رهابية وا÷رÁة
العابرة للحدود ،حيث يعتقد البعضض بأان
اŸسس -اه-م-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة ’ب-د أان ت-ك-ون م-ن
خ Ó- -ل ال- -دع- -م اŸي- -دا÷ Êي- -وشض دول
ا÷وار الضسعيفة من حيث العدة والعتاد.
وإا ¤ج- -انب اع -ت -ب -ارات احÎام سس -ي -ادة
ال- - -دول وع - -دم ال - -ت - -دخ - -ل ‘ الشس - -ؤوون
ال -داخ -ل -ي-ة ل-ه-ا وت-ف-ادي إادخ-ال ال-ق-وات
اŸسس- -ل- -ح -ة ‘ ح -رب اسس -ت -ن -زاف ع -ل -ى
مسساحات جغرافية شساسسعة تفوق دول
اوروب -ي -ة ›ت-م-ع-ة ،ت-ل-عب ا÷زائ-ر دورا
ﬁوريا ‘ مكافحة اإ’رهاب من خÓل
عمليات تأام Úحدودها مع تونسض ،ليبيا،
النيجر ،ما‹ وموريتانيا.
وتظهر البيانات الّرسسمية لوزارة الدفاع
الوطنية ،بشسكل دوري حجز آا’ف القطع
ا◊رب -ي -ة ،و–ي -ي -د وت -وق -ي -ف ع -ن -اصس -ر
إاره -اب -ي -ة وأاخ -رى م -رت -ب -ط-ة ب-عصس-اب-ات
ا÷رÁة اŸنظمة ،تتّخذ من اأ’راضسي
ا÷زائ - -ري- -ة م- -عÈا ل- -ه- -ا م- -ن وإا ¤دول
السساحل اإ’فريقي.
ويضس - -اف إا ¤ه - -ذا ال - -ع - -م- -ل اŸي- -داÊ
ال-ن-اج-ع ،ال-ت-ع-اون ا’سس-تعÓماتي الثنائي
مع دول ا÷وار أاو من خÓل آالية ÷نة
اأ’ركان العملياتية اŸشسÎكة.

أاك Ìمن  100مليون أاورو

الوزير اأ’ول ،أاحمد أاويحيىّ– ،دث
–Óاد
ع -ل -ى ه-امشض ال-ق-م-ة اÿامسس-ة ل -إ
اإ’فريقي  -اإ’–اد اأ’وروبي بأابيدجان،
أ’ول م- -رة ب -اأ’رق -ام ع -ن دع -م ا÷زائ -ر
ل - - -دول ا÷وار ‘ ›ال م - - -ك- - -اف- - -ح- - -ة
اإ’رهاب.
وق- -ال أاوي -ح -ي -ى ،أاّن «ا÷زائ -ر خ Ó-ل 8
سسنوات منحت  100مليون أاورو لتشساد،
موريتانيا والنيجر كمسساعدات Ÿواجهة
التحديات اأ’منية» ،وأاوضسح أانّ «الّدعم
ترجم ‘ بناء القواعد العسسكرية ،تكوين
عشسرات فرق القوات اÿاصسة والعتاد
ا◊ربي اŸتطّور».
وق ّ-دم ال -وزي -ر اأ’ول ،م -ق -ارن -ة م -ع دول

ا’–اد اأ’وروب - -ي ومسس - -اه - -م - -ت- -ه- -ا ‘
اÛال اأ’مني باŸنطقة ،قائ28« :Ó
دولة داخل اÛموعة اأ’وروبية ،قّررت
دعم قوة الـ  5سساحل بـ  50مليون دو’ر».
وأاعلنت فرنسسا طلب مسساعدات مالية
ل-ل-ق-وة ال-عسس-ك-ري-ة اŸشس-ك-ل-ة ح-دي-ثا ،من
اأ’· اŸت- -ح- -دة ،ح- -يث  ⁄ي- -تسس -ن ل -ه -ا
ا◊صسول على اأ’موال الÓزمة لنشساطها
رغم أاّنها رمت بكل ثقلها على مسستوى
›لسض اأ’م - -ن ال - -دو‹ إ’صس - -دار ق - -رار
اسستحداث القوة.
وتصسب جهود ا÷زائر ‘ صسالح تقوية
اŸؤوسسسس- - -ات ا’م - -ن - -ي - -ة ل - -دول ا÷وار،
وجعلها قادرة على مواجهة التحديات
اأ’منية الداخلية بنفسسها دون ا◊اجة
للتدخÓت العسسكرية اأ’جنبية.

ماكرون مع ا◊ل العسشكري

‘ اŸق -اب -ل ،اخ-ت-ار ال-رئ-يسض ال-ف-رنسس-ي
إاÁان -وي -ل م -اك-رون ،م-دي-ن-ة غ-او شس-م-ال
م -ا‹ ،ك -أاول ﬁط -ة خ -ارج -ي -ة ل -ه ب -ع-د
انتخابه على رأاسض ا÷مهورية الفرنسسية،
ح-يث ت-فّ-ق-د ق-وات ع-م-ل-ي-ة ب-رخ-ان التي
يناهز عدد قواتها  4000جندي.
الزيارة حملت د’لة قوية تتمثل ‘ دعم
ال-رئ-اسس-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ل-ق-وات-ه-ا اŸن-تشس-رة
ب-اÿارج وخ-اصس-ة ب-السس-اح-ل اإ’ف-ري-ق-ي،
وع- -دم وج- -ود أاّي- -ة ن ّ-ي -ة ‘ سس -ح -ب -ه -ا أاو
ت- -خ- -ف- -يضض ع- -دده -ا ،وب -ذل ذلك ع -م -ل
الرئيسض ماكرون على ضسمان حماية أاكÈ
لÈخ- -ان م -ن خ Ó-ل دع -م تشس -ك -ي -ل ق -وة
مشسÎك -ة ل -دول السس -اح -ل اÿمسض ت-ك-ون
Ãثابة حائط الصسد.
و–ّمسست فرنسسا بشسكل كب Òإ’نشساء قوة
إاف -ري -ق -ي -ة ب -ع-دم-ا رأات ا◊اج-ة ÿفضض
ميزانية الدفاع لسسنة  ،2018وهو القرار
ال -ذي ف -ج -ر أازم -ة ب Úم -اك-رون ورئ-يسض
اأ’ركان السسابق بي Òدوفيلييه الذي قّدم
اسستقالته.
وأاظ -ه -رت خ -رج-ات ال-رئ-يسض ال-ف-رنسس-ي
م- -ؤوخ- -را ،اع- -ت- -م -اده ع -ل -ى ال -ت -دخ Ó-ت
ال -عسس -ك -ري -ة بشس-ك-ل ’فت ‘ اقÎاح-ات-ه
ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع اأ’زم-ات اإ’ق-ل-ي-م-ية ،حيث
ق ّ-دم اأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي م -ن أاب-ي-دج-ان،
مقÎحا «التدخل عسسكريا ‘ ليبيا ضسد
عصس- -اب- -ات ا’Œار ب- -اŸه- -اج- -ري -ن غÒ
الشّسرعّي ،»Úرغم أان ما يجري ‘ هذا
ال -ب-ل-د م-ن ف-وضس-ى ي-ع-د ن-ت-ي-ج-ة ل-ت-دخ-ل
فرنسسا والناتو سسنة .2011
واعÎف الّرئيسض الفرنسسي أان –ّركات
ب Ó-ده ‘ اŸن -ط -ق-ة وإاف-ري-ق-ي-ا ع-م-وم-ا،
ك -انت ÿدم -ة مصس -ال -ح ضس ّ-ي -ق-ة ،ق-ائ:Ó-
«نحن بحثنا عن مصسا◊نا دون مصسالح
اآ’خرين» ،وتابع أاّنه
«Ÿسض حالة من عدم الّثقة والشسك لدى
إافريقيا Œاه فرنسسا».
و’ يبدو أانّ فرنسسا تتّجه لÓسستفادة من
جل
دروسض اŸاضسي القريب ،حيث  ⁄يسس ّ
لها أاّية مسساهمة دبلوماسسية ◊ل أازمة
معّينة ،ما عدا ا’لقاء بنفسسها كطرف
فاعل من خÓل قّواتها العسسكرية.

اأ’ربعأء  06ديسسمبر  2017م
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ظاهرة ألقرصشنة أللكÎونية وتأاثÒها على أŸبدعÚ

ميهوبي ‘ أفتتاح أŸهرجان ألوطني  11للمسشرح ألفكاهي باŸدية:

لدبية وألفنية ألتي يششهدها ألقطاع ألثقا‘ على ألعموم با÷زأئر ألتي تطّورت
أرتبطت ظاهرة أل ّسشرقات أ أ
لنÎنيت وألفضشاء ألرقمي Ÿمارسشة هذه
أشش-ك-ال-ه-ا وف-ن-ون-ه-ا ب-ال-ت-ط-ور أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ع-ن طريق أسشتغÓل ششبكة أ أ
أ◊رفة أل ّ
Óمششروعة قانونا ،فكان ضشحاياها فنّانون ومبدعون ‘ ششتى ألختصشاصشات ،حيث أرجع ألبعضس ألسشبب
ألرئيسس إأ ¤نقصس ألوعي بأاهمية ألدور ألذي يؤوديه ألديوأن ألوطني ◊قوق أŸؤولف وأ◊قوق أÛاورة كهيئة
لدب ،أŸسش-رح ،ألسش-ي-ن-م-ا وغÒه-ا م-ن أل-ف-ن-ون
رسش -م -ي -ة تسش-ع-ى ◊م-اي-ة إأب-دأع-ات أل-ف-ن-ان ÚوأŸؤول-ف› ‘ Úالت أ أ

عريوأت فنّان وعصشفور نادر وموهوب ومثّقف
وقد وصشلنا ◊ل Ÿششكلته

دعوة إا– ¤ي Úآاليات حقوق اŸؤوّلف باسشتمرار

بومرداسس :ز ــ كمال
على الرغم من حسسأسسية
اŸوضسوع وأاهميته القأنونية
‘ ›أل حفظ ا◊قوق من
ح -يث اإ’ن -ت -أج وا’سس -ت -غÓ-ل
الذي يعيد بألفأئدة اŸأدية
على صسأحبه ،إا’ أان عملية
ا’ن - - -تسس- - -أب إا ¤ال- - -دي- - -وان
ال- -وط- -ن- -ي ◊ق- -وق اŸؤول- -ف
وا◊ق- -وق اÛأورة «أاون -دا»
وتسسجيل اإ’بداعأت اأ’صسلية
◊م -أي -ت -ه -أ م -ن ال -ق -رصس -ن -ة
اأ’دب -ي -ة ’ ت -زال ب-ع-ي-دة ع-ن
اه - -ت - -م- -أم- -أت ال- -ك- -ث Òم- -ن
الفنأن Úعلى مسستوى و’ية
ب - -وم - -رداسس ،خ- -أصس- -ة ل- -دى
الشسبأب منهم الذين يقّدمون
أاع- -م- -أ’ رائ- -ع -ة ‘ ›أ’ت
اŸسس- -رح ،الشس- -ع- -ر ،ال- -قصس -ة
وﬂتلف ا’Œأهأت اأ’خرى،
وه-ذا ان-طÓ-ق-أ م-ن اسس-ت-طÓع
قأمت به «الشسعب» ‘ موضسوع
سسأبق عن هذه القضسية ،حيث
كشس-فت ال-تصس-ري-حأت اŸقّدمة
م- - -ن ط - -رف ال ّ- -ن - -أشس - -ط‘ Ú
اŸي- - -دان ج- - -ه - -ل - -ه - -م ال - -ت - -أم
بأŸوضسوع ،وحتى من عرف ’
ي -كّ-ل-ف ن-فسس-ه ع-ن-أء اإ’ن-تسس-أب
وا◊صس- - -ول ع- - -ل - -ى ب - -ط - -أق - -ة
العضسوية أ’سسبأب كثÒة ،منهأ
غ- -ي- -أب م- -ل- -ح- -ق- -ة ل- -ل- -دي- -وان
ببومرداسس ونقصس اŸعلومأت
واأ’ي-أم اإ’عÓ-م-ي-ة ع-ل-ى م-هأم
ال- -دي- -وان وأاه- -داف- -ه ‘ ›أل
حفظ ا◊قوق.
هذا اŸدخل قأدنأ أايضسأ إا¤
اكتشسأف بأأن هنأك نقصس ‘

اŸعطيأت اŸتعلقة بألقرصسنة
ا’ل -كÎون -ي-ة أاو ا’ح-ت-ي-أل عÈ
شس- -ب- -ك -ة اأ’نÎنت بسس -بب ه -ذه
الوضسعية التي تتّسسم بألكث Òمن
ال -ف -وضس -ى والضس -ب -أب-ي-ة ،وع-دم
ال- -ق- -درة ع- -ل- -ى ت- -تّ- -ب- -ع مسس- -أر
ال ّسس- -رق -أت اأ’دب -ي -ة ال -ت -ي ق -د
تأأخذهأ متأهأت هذه الشسبكة
ال -ع -ن -ك -ب -وت -ي -ة اŸع -ق-دة ،ك-م-أ
ح- -أول- -ن- -أ ن -ق -ل ا’نشس -غ -أل إا¤
ﬁأمي ﬂتصس أاو على اأ’قل
ي -ك -ون ق -د ع -أل -ج قضس-ي-ة ع-ل-ى
شسأكلة السسرقة اأ’دبية ،فكأنت
اإ’جأبة «أان اŸوضسوع  ⁄يعألج
و ⁄تطرح قضسية على مسستوى
اÙأك -م ب -ه -ذا الشس -ك -ل ع -ل -ى
اأ’قل بو’ية بومرداسس» .وهنأ
تشس ÒاÙأم- -ي- -ة ل -دى ›لسس
قضسأء الو’ية ايت احمد فأزية

م - -ت - -ح ّ- -دث- -ة لـ «الشس- -عب»« ،أاّن
اإ’شس -ك-أل-ي-ة م-رت-ب-ط-ة بضس-رورة
–ي Úوت -ف -ع -ي-ل آال-ي-أت ح-ق-وق
اŸؤولف وا◊قوق اÛأورة ‘
اŸي -دان Ãأ ي -ت -ي -ح أ’صس -ح-أب
ال -نصس-وصس اأ’صس-ل-ي-ة اŸنشس-ورة
ع -ل-ى شس-ب-ك-ة ا’نÎنت وم-واق-ع
التواصسل ا’جتمأعي وﬂتلف
اŸدون -أت ال -ث -ق-أف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة
اŸت - -خصسصس- -ة م- -ن م- -ت- -أب- -ع- -ة
أاع-م-أل-ه-م اإ’ب-داعية اŸنشسورة
وح- -ف- -ظ- -ه- -أ م- -ن ال- -ق- -رصس -ن -ة
ا’لكÎونية».
‘ سسؤوال عن مكأنة جرائم
السس -رق -أت اأ’دب -ي -ة وال-ف-ك-ري-ة
الورقية التقليدية أاو الرقمية
ع - -ل - -ى شس - -ب - -ك - -ة ا’نÎنت بÚ
اأ’ن- -واع اأ’خ -رى م -ن ا÷رائ -م
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-أل-تهديد ،وا’بتزاز

اŸأ‹ أاو اأ’خÓقي
التي يشسهده الفضسأء
ال - -رق - -م- -ي ،أاك- -دت
اÙأم - - - -ي- - - -ة« ،أاّن
أاغ - -لب ال - -قضس - -أي - -أ
اŸع -أ÷ة ح-أل-ي-أ أاو
اŸط- - -روح- - -ة م- - -ن
ط- - - - - -رف ب- - - - - -عضس
ال ّضس-ح-أي-أ م-رت-ب-ط-ة
ب-ح-أ’ت اج-ت-مأعية
ك- -أ’ب- -ت- -زاز ب- -نشس -ر
الصسور على مواقع
التواصسل
ا’جتمأعي
أ’غ -راضس م-أدي-ة أاو
‘ ﬁأولة لتشسويه
صس- - -ورة الشس - -خصس،
وأاخ- -رى م -رت -ب -ط -ة
بقضسأيأ ا’نتمأء إا¤
شس -ب -ك -أت إاره -أب -ي -ة
دول- - - - -ي - - - -ة سس - - - -واء
بأإ’شسأدة أاو التعأطف ‘ ،حÚ
ت- -ب- -ق- -ى قضس- -أي- -أ ال- -ق- -رصس- -ن -ة
ا’لكÎونية غ Òمطروحة على
الرغم من الشسكأوي التي عبّر
ع - -ن - -ه - -أ ب - -عضس اأ’شس - -خ - -أصس
صس -راح -ة ب -ل -ج -وء أاط -راف إا¤
ع -م-ل-ي-ة ال-نسس-خ غ ÒاŸشس-روع،
وبدون إاذن للنصسوصس اأ’دبية
والفنية وحتى الفكرية أاو مأ
يعرف بألسسرقأت العلمية التي
تشسهدهأ ا÷أمعأت ا÷زائرية،
وب- -أل- -ت- -أ‹ ي- -ب- -ق- -ى اŸوضس- -وع
ب- -ح -أج -ة إا ¤دراسس -أت ج -دي -ة
وم -واك -ب -ة ق -أن -ون -ي -ة مسس-ت-م-رة
ل-ل-ت-ك-ي-ف م-ع ظ-أهرة القرصسنة
ا’ل- - -كÎون - -ي - -ة وأاشس - -ك - -أل - -ه - -أ
اıت - - -ل - - -ف - - -ة واŸت - - -ط - - -ورة
بأسستمرار».

ألّروأئية ربيعة جلطي تكششف لـ «ألششعب»:

أاششعر بالفخر كثÒا عندما تÎجم أاعما‹ الّروائية إا ¤اأ’مازيغية
الثّقافة الوطنية مسشتهدفة
رأفعت ألروأئية أ÷زأئرية
أŸششهورة ألسشيدة ربيعة
جلطي ،من أجل «جيل جديد
لدب»
يكتب ألروأية ويطور أ أ
تكون فيه للمرأة ألكاتبة
وألروأئية مكانة Œسشد
حضشورها ألقوي ‘ أÛتمع،
وأششارت ألسشيدة جلطي خÓل
مششاركتها ‘ تظاهرة «خريف
لدب ألنسشوي» ألذي نظمته
أ أ
جمعية ألروأبي ألثقافية
بعاصشمة ألورأسس باتنة،
وأŸنظمة –ت ششعار «إأحسشاسس
أŸرأة أرقى تعب ،»Òعلى ألدور
أ◊اسشم ألذي لعبته أŸرأة على
مر ألزمان ،خاصشة Ãنطقة
ألورأسس ،ألتي أ‚بت ،بحسشب
جلطي ،أسشماء أدبية كبÒة ،لها
دور هام ‘ ألنضشال ألثقا‘
با÷زأئر.

باتنةŸ :وششي حمزة

أاوصست ضس- - -ي - -ف - -ة ا’وراسس
الشسبأب اŸبدع الذي غصست
ب - - -ه ق - - -أع - - -ة اÙأضس- - -رات
بجأمعة بأتنة  01من ﬂتلف
ال -ت -خصسصس -أت خ -أصس-ة ط-ل-ب-ة
اأ’دب ب- -أل- -ق- -ول إان- -ه ي- -ت- -عÚ
ع - -ل - -ي - -ه - -م ا’ه - -ت- -م- -أم أاكÌ
بألقراءة ،مؤوكدة أان جيلهأ من
اŸث-ق-ف Úي-ت-ح-م-ل مسس-ؤوول-ي-ة
إاغراء هذا ا÷يل الذهبي من

اŸب - - - -دع ÚواŸب- - - -دع- - - -أت
الشسبأب ،ويقع عليهم واجب
تشسجيعهم على القراءة لفهم
اأ’خر والتعأيشس معه.
وع- -أدت السس- -ي- -دة ج -ل -ط -ي
ل - -ل - -ح - -ديث ع- -ن ال- -ث- -ق- -أف- -ة
ا÷زائ- -ري وخصس -وصس -ي -أت -ه -أ
م-وضس-ح-ة أان-ه-أ مسس-ت-هدفة ‘
غ -ي -أب اŸب -دع Úا◊ق -ي-قÚ
ال -ذي -ن Áث -ل -ون ب -ك -ت -أب-أت-ه-م
ذاك- - -رة الشس- - -عب ا÷زائ- - -ري
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ب-ع-ي-دا عن الوقوع
‘ ث- -غ- -رات اإ’ي- -دي -ول -وج -ي -ة
السس-ي-أسس-ي-ة اŸق-ي-ت-ةﬁ ،م-ل-ة
ÓعÓم
جزاء من اŸسسؤوولية ل أ
ال- -ذي ي- -ت- -ج -أه -ل اŸب -دعÚ
ا◊ق- -ي -ق ،Úويسس -ل -ط الضس -وء
ع- -ل- -ى أاشس- -ب- -أه اŸب- -دع‘ Ú
ﬂت- -ل -ف اÛأ’ت ال -ف -ن -ي -ة
والثقأفية وهي ظأهرة بدأات
Œت -أح ال -ث -ق -أف -ة ا÷زائ -ري-ة
إاج - -م - -أ’ تضس - -ي- -ف السس- -ي- -دة

جلطي ،وهو مأ خلق فجوة
ك - - -بÒة ‘ ال - - -ت - - -واصس- - -ل بÚ
اŸب - -دع Úوا÷ي- -ل ا÷دي- -د
منهم ،داعية إا ¤اإ’كثأر من
ال-ت-ظ-أه-رات ال-ثقأفية وتنويع
اŸب -أدرات ال -ه-أدف-ة ،خ-أصس-ة
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى اŸؤوسسسس -أت
ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ي- -ة ‘ ط -وري -ه -أ
اŸت -وسس -ط وال-ث-أن-وي ،ل-دع-م
فرصس ا’حتكأك وا’سستفأدة
م - - -ن اÈÿات وت - - -رج - - -م- - -ة
ال -نصس-وصس ا÷زائ-ري-ة ،سس-واء
اŸك - -ت - -وب - -ة ب- -أل- -ع- -رب- -ي- -ة أام
ال-ف-رنسس-ي-ة ل-ل-غ-ة اأ’م-أزي-غ-ية،
التي اعتÈتهأ لغة هأمة ‘
اŸوروث ال - -ق- -أ‘ وال- -ه- -وي- -ة
ا÷زائ- - - -ري- - - -ة ،م- - - -ب- - - -دي - - -ة
اسستعدادهأ لÎجمة أاعمألهأ
إا ¤اأ’م -أزي -غ -ي-ة ال-ت-ي تشس-ع-ر
ب- -ف- -خ- -ر ك- -ب Òع -ن -دم -أ ت -رى
أاعمألهأ الروائية ترجمت إا¤
اأ’مأزيغية.

أŸهرجان ألوطني للمسشرح ألفكاهي باŸدية

انطÓق اŸنافسشة حول جائزة العنقود الّذهبي
شس- -رعت ÷ن- -ة ال -ت -ح -ك -ي -م
اŸه- -رج -أن ال -وط -ن -ي ل -ل -مسس -رح
ال- -ف- -ك- -أه- -ي ب -أŸدي -ة ب -رئ -أسس -ة
اŸم - -ث - -ل اŸسس- -رح- -ي وال- -وج- -ه
اŸعروف عبد ا◊ق بن معروف
ب -دءا م -ن أاول أامسس ‘ ع -ل -م -ي -ة
Óع -م -أل
ال- -ت- -ق- -ي- -ي -م ال -ي -وم -ي ل  -أ
اŸسسرحية داخل اŸنأفسسة على
مسس- -ت- -وى دار ال- -ث- -ق -أف -ة حسس -أن
ا◊سسني واŸتمثلة على التوا‹
‘ مسسرحية كشسرودة من انتأج
اŸسسرح ا÷هوي لسسوق اهراسس،
مسسرحية  107من انتأج جمعية

ا’ق- - - -واسس Ÿواهب الشس- - - -ب - - -أب
بأŸدية ،اسستدارك ا◊راقه من
انتأج جمعية اŸرجأجو بوهران،
مسس- -رح -ي -ة الضس -ي -ف م -ن ان -ت -أج
ج -م -ع -ي -ة ‚وم ال -ف -ن ب -ت -ي -ب-أزة،
مسس -رح -ي -ة بÒات خ -راب -يت م -ن
ان - - - -ت - - - -أج اŸسس - - - -رح ا÷ه- - - -وي
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ك-وم-ي-دي-أ م-ن ان-ت-أج
فرقة ا÷وال بتيأرت ،ومسسرحية
ك - -أرت ب - -وسس - -ط- -أل م- -ن ان- -ت- -أج
اŸسسرح ا÷هوي Ÿعسسكر ،كمأ
سس- -ي- -ت- -م- -ت -ع ع -ل -ى ه -أمشس ه -ذه
اŸسس -رح -ي -أت اŸت -ن-أفسس-ة ع-ل-ى

جأئزة العنقود الذهبي ،جمهور
خ - -أرج ه - -ذه ال - -دار م - -ن ك- -ب- -أر
وأاط -ف -أل بـ  10أاع-م-أل للمونولج
وال -ع-روضس الÎف-ي-ه-ي-ة واأ’ل-ع-أب
السس -ح -ري -ة م-ن ق-ب-ل ف-ن-أن Úم-ن
داخل وخأرج هذه الو’ية ،إا¤
ج -أنب ذلك سس -ي -ك-ون ل-ل-م-ه-ت-مÚ
ب- -أ÷أنب ال- -ع- -ل- -م- -ي ل- -ل- -مسس- -رح
ورشس -ت Úب -ث -أن -وي -ة خ -دي -ج-ة ب-ن
رويسس -ي ي -وم -ي  4و 6م -ن ه-ذا
الشسهر وسستتمثل هذه اأ’عمأل ‘
ك -ل م -ن ورشس -ة مسس -رح اأ’ط-ف-أل
وال- -ع- -رائسس ل- -ف -أئ -دة اŸع -ل -مÚ

واأ’سس -أت -ذة م -ن ط -رف اأ’سس-ت-أذ
د Êال -ه -أدي ،مسس-رح-ة اŸن-أه-ج
Œريب وت- -دريب ل- -ف- -أئ -دة ه -ذه
ال-ف-ئ-ة م-ن ق-ب-ل اأ’سس-ت-أذ ال-عربي
ال- -ع- -ط- -أوي ،اŸسس- -رح ال -ن -ق -دي
لفأئدة اعÓمي الو’ية من طرف
اأ’سس -ت -أذ ﬁم -د ب -ورح -ل-ة ،وف-ن
التمثيل لفأئدة اطأرات الشسبأب
وه- -ذا ب- -دار ال- -ث- -ق -أف -ة وم -رك -ز
التسسلية العلمية ،علمأ بأأن جزء
من هأته الورشسأت سسيتم القيأم
بهأ بألتعأون مع قطأعي الÎبية
والشسبأب والريأضسة بهذه الو’ية.

اÛتمع مطالب بالبحث عن اŸال
والدولة عليها مسشؤوولية تأام ÚاŸسشارح

أششاد عزألدين ميهوبي وزير
ألثقافة ،عششية أمسس
لول ،على هامشس أفتتاحه
أ أ
للمهرجان ألوطني 11
للمسشرح ألفكاهي باŸدية
بأاهمية ألتكنولوجيا ‘
مششاهدة أعمال ألفنان
بوبقرة بعد  30سشنة من
رحيله منوها بعظمة
ألتكنولوجيا ألتي باتت
تقربنا ‡ن غابوأ عنا أمثال
عبد ألقادر فرأح سشيد
ألفرقة أŸلكية وﬁبوب باتي وششريف
قرطبي وأهل ألزخرفة وأÿط ألعربي،
موضشحا ‘ هذأ ألصشدد بأانه من حقنا أن
نتباهى بهذه ألولية كونها أ‚بت
ألكث ،Òومن بينهم مايسشة ألباي وقدمت
ألكث Òلهذأ ألوطن ،دأعيا إأ ¤وجوب
موأصشلة تنظيم هذأ أŸهرجان لوجود
رغبة وإأرأدة ألسشتمرأرية لدى
أŸسشؤوول Úوعلى رأسشهم ألوأ‹.

اŸدية :م.عباسس
عرج ميهوبي ‘ قوله بأأن هذا ا◊دث يأأتي
ونحن ‘ غمرة إاعأدة النظر ‘ الكم الهأئل من
اŸهرجأنأت للتكيف مع مأ يحدث ‘ العأ⁄
وŸأ ’ مهرجأن ‘ كل عأم ،Úمثله مثل كرة
ال-ق-دم ع-ل-ى اع-ت-ب-أر ب-أأن ت-ن-ظ-ي-م-ه سس-ن-ويأ يكلف
اÿزينة نفقأت كبÒة كمأ أانه ليسس بألضسرورة
وضسع اŸأل الكث Òمن أاجل الفرجِة ،منّبهأ بأأن
وزارته قأمت بتخفيضس مأ ب 50 Úإا ٪60 ¤من
تكأليف اŸهرجأنأت لكون أان اŸقصس فعل فعلته
‘ ال -ك -ث Òم -ن ال-ن-ف-ق-أت ،م-ذك-را ج-م-ه-ور ه-ذه
الو’ية أان وزارته  ⁄توقف اŸهرجأنأت و⁄
“نع أاي مهرجأن مأدام هنأك رغبة ‘ القأئمÚ
عليهأ ‘ البحث عن مصسأدر “ويل ،بل تركت
ذلك مرتبطأ Ãدى توفر اŸأل و” اإ’بقأء على
نحو  40مهرجأنأÃ ،أ ‘ ذلك مهرجأن الفكأهة
ب -أŸدي -ةŸ ،أ ل -ه م -ن خصس-وصس-ي-أت ول-ك-ون ه-ذه
الو’ية لهأ اعتبأرات .كمأ أان اÛتمع مطألب
ب -أل -ب -حث ع -ن ال-ت-م-ويÓ-ت وال-دول-ة ت-ق-ع ع-ل-ي-ه-أ
مسس -ؤوول -ي -ة ت-أأم ÚاŸسس-أرح وال-فضس-أءات ،مشسÒا
بأأنه من الطبيعي أان تكون لكل و’ية مسسأرح ‘
رده ع -ل -ى ﬁأف -ظ -ة اŸه -رج-أن« :ل-ق-د ط-أل-ب-ت-م
Ãسسرح بهذه الو’ية غ Òأانه يحب قول ا◊قيقة
ب - -أأن - -ه ه - -ن - -أك ع - -دة مسس - -أرح ذات م- -ق- -أي- -يسس
تنجز بعديد الو’يأت والدولة  ⁄تتوقف عن
تعزيز البنية التحتية اŸوجودة ،إا’ أانه يتوجب
علينأ اليوم ا’سستغÓل اأ’مثل Ÿثل هذا الصسرح
«التيأتر» وكل الفضسأءات دون ا’تكأل ‘ ترقية
العمل اŸسسرحي على دار أاو مديرية الثقأفة
لصس-ن-ع ال-ف-ع-ل ال-ث-ق-أ‘» ،م-ب-دي-أ إاع-ج-أب-ه ل-وجود
ج -م -ع -ي-أت مشس-أرك-ة ‘ ه-ذا اŸه-رج-أن ول-يسست
أاعمأل مؤوسسسسأت ثقأفية ،كون أان الهيئأت من
حقهأ أان تسستفيد من هذه الفضسأءات ،وتسسأهم
‘ ع -م -ل -ي -ة ال -تسس-ي Òال-ي-وم-ي ل-ه-ذه اŸؤوسسسس-أت
الثقأفية على أاسسأسس أان مصسأ◊ه بدأات تكتشسف
ال -ن -واي -أ الصس -أدق -ة ل -ب -عضس ا÷م -ع -ي -أت ب -دل -ي-ل
ت -رشس -ي -ح-ه-أ ل-ل-ع-دي-د م-ن-ه-أ ل-ت-م-ث-ي-ل ا÷زائ-ر ‘
اÿأرج.
ذكر وزير الثقأفة مدعويه بأأن الدولة بأتت توفر
ال -ق -وان Úم -ث ّ-م -ن -أ ‘ ال-وقت ذل-ت-ه م-أ ق-أمت ب-ه
مؤوسسسسة عبد القأدر بن دعمأشس التي وزعت إا¤
حد اآ’ن حوا‹  8000بطأقة فنأن ،فيمأ هنأك
 20أال- -ف م- -ن- -خ- -رط ‘ «أاون -دا» ،ح -أث -أ ب -دوره
اŸنخرط Úللتقرب من هذه اŸؤوسسسسة للحصسول
ع -ل -ى ا’عÎاف وم -ن ث -م ب -ط -أق -أت ال -ف -ن -أن.Ú
قأل وزير الثقأفة بأأن هيأأته هي بصسدد مراجعة
اŸن- -ظ- -وم -ة اŸسس -رح -ي -ة ب -ع -د أان ع -رفت ه -ذه
اأ’خÒة –و’ت كبÒة ،بحيث ’ يجب أان يكون
عمألهأ موظف Úفقط بل رجأل إابداع والتحرر،
ك -م -أ أان -ه -أ بصس -دد إاع -داد رؤوي -ة ج-دي-دة خ-أصس-ة
بأŸسسرح ،متطرقأ ‘ هذا الصسدد إا ¤اŸسسرح
الفكأهي ،على أانه هذا العأم ” تكر Ëو’ية
مسستغأ Âبنشسأطهأ ‘ هذا اÛأل ،و” الوقوف
على مدى تطور هذا الفن بعد أان ” الÎكيز
على أاهمية التكوين بأشسراك كبأر اŸسسرحيÚ
للمسسأهمة ‘ التكوين القأعدي وتطوير ا◊ركة
اŸسسرحية وإانشسأء جيل جديد ،معتÈا بأأن هذا
النوع من اŸسسرح هو للرد على هؤو’ء الذين
يقولون بأن ا÷زائري جأد و’ يضسحك ،فلو’
صسمود ا÷زائريŸ Úأ –ررت ا÷زائر ،بأعثأ
بتحية اجÓل للمجأهدين الذين منحونأ هذا
التواجد بهذا اŸكأن ،مؤوكدا ‘ هذا اŸقأم بأأن
ا÷زائري يحسسن التفأعل مع اŸوقف السسأخر،
كمأ أان هنأك أاسسمأء كبÒة أامثأل التوري ،قأسسي
ت- -ي -زي وزو ،ع -ث -م -أن ع -ري -وات ،ه -ذا اأ’خ⁄ Ò

نهمشسه أابدا ،كونه فنأن وعصسفور
ن- -أدر وم -وه -وب وم -ث -ق -ف ،وق -د
ال -ت -ق -ي -ت -ه م -ن -ذ ي -وم Úوح-أولت
حللحة مشسكلته من خÓل فيلمه
سس -ن -وات ا’شس -ه -أر ،ال-ذي ه-و ‘
ال- -روت -وشس -أت اأ’خÒة ،ووج -دن -أ
صسيغة ◊ل اŸشسكلة مع وجوب
خ -روج ه -ذا ال -ف-ن-أن م-ن دوام-ت-ه
لكونه يعز علينأ كمأ أانه  ⁄نر له
أاي عمل منذ  20سسنة ،متعهدا
ب- -أأن ي- -ق- -ف م -ع -ه ’ن -ت -أج أاف Ó-م
أاخ - -رى ،داع - -ي - -أ اŸه- -ت- -م Úاإ¤
ضسرورة البحث ‘ الÎاث ا÷زائري بشسأأن هذا
ال -ن -وع م -ن اŸسس -رح ال-ف-ك-أه-ي ل-وج-ود مضس-أمÚ
ك -بÒة ÿدم -ة ه -ذه ال -غ -أي -ة ،مسس -ت-ط-ردا ج-م-ل-ة
ت -وج -ي -ه -أت -ه ‘ ه -ذه اÙط -ة ب -أأن -ه ل -يسس ضس-د
ا’قتبأسس من اأ’عمأل اأ’جنبية بل يجب حسسبه
ابراز هذه النصسوصس أ’ن وزارته مسستعدة لطبع
أاعمأل مسسرحية وطنية جزائرية ،كمأ تطلب أان
تتحول هذه النصسوصس إا ¤أاعمأل مسسرحية وهذا
بأعتمأد فكرة العمل بألفريق» ›موعة» وليسس
عن طريق شسخصس واحد ،رافضسأ منطق العمل
ب -أ’ن -ف -رادي -ة والÔجسس -ي-ة وال-ذات-ي-ة ،إا ¤ج-أنب
ا◊أحه على ا’عتمأد على النصسوصس واأ’عمأل
ا÷يدة التي تعجب ا÷ميع ،حأثأ ‘ هذا الصسدد
للخروج من التهريج إا ¤السسخرية الهأدفة مثل
م- -أ ق- -أم ب- -ه ك- -ل م- -ن دري- -د ◊أم ،ع -أدل ام -أم،
وآاخرين الذين كأنوا يلجأأون إا ¤اÈÿاء ،مطألبأ
من اŸسسأرح بتغي‰ Òط العمل مسستقب ،Óوهذا
م -ن خÓ-ل ال-ع-م-ل وع-ق-د ات-ف-أق-ي-أت م-ع أاع-م-أل
جمأعية ‘ اطأر مبدأا التنويع واخراج اŸسسرح
من فكرة اŸقأو’ت ،منوهأ أايضسأ ‘ ختأم كلمته
Ãن -ظ -م -ي ه -ذا اŸه -رج -أن وب -خ -أصس -ة ال -ف-ن-أن
والكأتب الكب Òبن زرقة والفريق الذي يقف اإ¤
جأنبه ›ددا شسكره لوا‹ الو’ية وكل ا’طأرات
ال -ت -ي ع-م-لت ع-ل-ى اسس-ت-م-راري-ة ه-ذا اŸه-رج-أن
مأديأ ومعنويأ على أامل أان يجد ا÷مهور ضسألته
‘ أاعمأله.

...وتكر Ëعّدة ششخصشيات لها عÓقة
بالفنون وتطوير اŸسشرح بالو’ية

ع-رضست ﬁأف-ظ-ة اŸه-رج-أن ب-ه-ذه اŸن-أسس-ب-ة
ف-ي-ل-م-أ وث-أئ-ق-ي-أ جسس-د شس-خصس-ي-ة ال-ف-ن-أن بوبقرة
الذي كأن ›أهدا أ’جل الفن الرابع ،من انتأج
التلفزيون الوطني أاظهر أاهم الشسخصسيأت التي
أاداهأ حسسن ا◊سسأ Êطيلة مشسواره الفني اإ¤
جأنب أاهم اأ’عمأل التي شسأرك فيهأ إا ¤غأية
ف -ي -ل -م أاب-واب الصس-مت ح-يث واف-ت-ه اŸن-ي-ة سس-ن-ة
 ،1987كمأ كرمت هذه اÙأفظة ابن الراحل
حسسن ا◊سسأ Êعن طريق وزير الثقأفة والذي
أاكد أايضسأ بهذه اŸنأسسبة أان رئيسس ا÷مهورية
كأن قد منح اŸرحوم وسسأم ا’سستحقأق الوطني
Ÿأ قدمه طيلة مشسواره الفني ،فيمأ ” تكرË
م -ؤوسسسس -ي ه-ذا اŸه-رج-أن ال-تسس-ع-ة وم-ن ب-ي-ن-ه-م
اŸرحوم اŸسسرحي يوسسف تومي أام ،ÚفضسÓ
على اÛأهد طه العأمري أاحد مؤوسسسسي فرقة
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي وأاح-د صس-ن-أع ›د
اŸسسرح ا÷زائري وتأريخه من  1958إا،1962 ¤
فضس Óعلى أانه شسمل هذا التكر Ëأايضسأ الفنأن
أاي- -وب ع- -م- -ريشس سس- -ن- -دب- -أد اŸسس- -رح ال -وط -ن -ي
واإ’عÓمية فأطمة ولد خصسأل صسأحبة مقولة
«آاه ي -أ وط -ن -ي» وك -ذا ال -ف-ن-أن-ة واŸم-ث-ل-ة نضس-أل
«نصسÒة حسس »Úاب -ن -ة م -دي-ن-ة شسÓ-ل-ه ال-ع-ذاورة،
ع Ó-وة ع -ل -ى ال -ف-ن-أن «ع-ب-د ال-رح-م-أن ال-رب-ع-ي»
بوشسخشسوخة» اŸعروف بحصسة الفهأمة والذي
ك- -أن م- -ن ب Úأاح- -د اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن م -ن Œرب -ة
اÙتفى به بوبقرة ،إا ¤جأنب الفنأن الراحل
زوب Òق -رن -ي -ن -ة ال -ف-ن-أن والسس-ي-أسس-ي اب-ن م-دي-ن-ة
الÈواق -ي-ه م-ع الصس-ح-ف-ي ال-رب-ي-ع ب-رج-م صس-أحب
ال- -ك- -ل- -م- -ة الصس- -أدق -ة ،مضس -أف إا ¤ذلك ت -ك -رË
الروائية مأ يسسه البأي وكذا كل من وزير الثقأفة
الو’ية.
ووا‹
هذا وفيمأ دعي الفنأن Úالتونسس Úخألد بوزيد
وه-ن-أن-ة ف-رح-أت ،ال-ل-ذي-ن ي-ق-وم-أن ب-ج-ول-ة ف-نيه
بأ÷زائرإا ¤ركح التيأتر بأŸدية قأل بوزيد لقد
انبهرنأ بتنظيم اŸسسأرح ا÷هوية ‘ ا÷زائر
ومدى التعأطي ا’يجأبي ب ‘Îﬁ ÚاŸسسرح
والطلبة الراغب ‘ Úالتكوين ،كأشسفأ بطÓقة
لسس-أن-ه ب-أأن-ه ل-دي-ن-أ ن-فسس ال-ع-أدات وال-ت-ق-أليد مع
الشسعب ا÷زائري الذي نريد توصسيل له –ية
اكبأر واجÓل من الشسعب التونسسي ،كمأ أانه ’
خوف على مسستقبل ا÷زائر من الطلبة كونهم
مؤومنÃ Úبدأا وعقدنأ العزم أان –يأ ا÷زائر،
كمأ قّدم الفنأن بسسأم طبقأ سسأخرا من روائعه،
ح - -يث صس - -أل Ãسس- -م- -ع وذوق ا÷م- -ه- -ور ب- -ع- -دة
ﬁطأت ،أاعطت من خÓله حفل ا’فتتأح نكهة
دفء خأصسة لتطرب أايضسأ بعده فرقة العيسسأوية
الÎاثية ا◊ضسور بوصسÓت هأدئة.
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سضأاكتب أليوم عن تلك أŸرأة ألتي ل أسضم لها و ل عنوأن،هي سضيدة –ملت أعباء ألزمن على أكتافها ألضضعيفة ألتي خلقها ألله تعا¤
لتكون دأئما ﬁاطة بعناية ورعاية وإأن حملت ‘ قلبها ألقوة ألكافية لهزم ألعا ⁄بأاسضره ،سضأا–دث أليوم عن تلك أŸرأة ألتي تناقلتها
لرضض وتلتحف سضماء ليلة ماطرة زأدها جفاء ألبشضر برودة وقسضوة.
صضفحات ألتوأصضل ألجتماعي وهي تفÎشض أ أ

فتيحة /ك

هذه المرأاة مجهولة الهوية ربما تكون سسيدة
رم -اه -ا إاب -ن ع -اق أاو زوج ن-اك-ر ل-ل-ج-م-ي-ل ألن
دق -ات ال -زم -ن وسس -اع -ات -ه أاع -ل -نت ع -ج -زه -ا
وتقاعدها عن أاعباء الحياة التي كانت دائما
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ا ت-ك-ل-ي-ف-ا وال-ت-زام-ا ل م-ف-ر منه،
صسورتها تعكسس بصسدق ما تعانيه المرأاة التي
تصسل إالى نقطة الصسفر عندما تجد نفسسها
وحدها ب Óمعيل أاو كفيل.
تلك السسيدة التي كانت تنام بهدوء وب Óحركة
تروي تفاصسيل دقيقة عن األلم والحزن الذي
تشسعر به ،حتى أاصسبحت مفصسولة عن العالم
ال -ذي ت -ع -يشس ف -ي -ه ،ف -رغ -م ال -م -ط -ر وال-ب-رد
الشس- -دي -د ن -امت دون أاي رج -ف -ة أاو إاحسس -اسس
بالجو الذي أادخل الرجال إالى منازلهم وحتى
ال-ح-ي-وان-ات ال-م-تشس-ردة ام-ت-ن-عت ع-ن الخروج
تلك الليلة ألن غريزتها الحيوانية حذرتها من
مغبة التجول في ذاك الجو الراعد الماطر
شس -دي -د ال -ب -رودة ،ن -وم-ه-ا ذاك ي-ع-كسس درج-ة
إاح-ب-اط-ه-ا وي-أاسس-ه-ا م-ن إاي-ج-اد م-ن يسساعدها
لذلك نامت وهي ل تنتظر من أاحد شسيئا
ح -ت -ى وإان ك -انت ف -ل -ذة ك-ب-ده-ا ت-ن-ع-م ب-دفء
الفراشس وطيب العيشس ،أاو زوج طردها ليحيا
حياة أاخرى مع من هي أاصسغر منها ظنا منه
أان الصس- -ب- -ي -ة سس -ت -ع -ي -د ل -ه سس -ن -وات الشس -ب -اب
ورعونتها.
هذا البورتريه ل معالم له إال تقاسسيم وجه
تميزه ألنه لكل امرأاة دفعت كل شسبابها من
اجل أاسسرتها ثم ترمى كالخرقة البالية إالى
شسارع و كأانها طاعون ل بد من التخلصس منه،
تلك التفاصسيل الدقيقة التي نتحدث عنها
ترسسم بالمقابل عوضسا عن وجه سسيدة قوية
أاسس -م -ي-ن-اه-ا ك-ن-اي-ة ب-ال-ق-وة ال-ن-اع-م-ة ،أاع-م-اق

مجتمع ما زال يعيشس الزدواجية و الغموضس
ف -ي ك -ل ال -م-ف-اه-ي-م ال-ت-ي ت-م-ي-زه ع-ن اآلخ-ر،
ف -ك-ي-ف ل-م-ج-ت-م-ع ذك-وري ي-ج-ع-ل م-ن ال-م-رأاة
معيار شسرفه أان يرميه لحما طريا لكÓب
بشسرية ل تفرق بين األصسيل والرخيصس ،كيف
ل-م-ج-ت-م-ع ي-وق-ر األم إال-ى درج-ة ال-ع-ب-ودي-ة أان
يرمي بها في ضسعفها فقط ألن امرأاة دخيلة
«زوجة البن» ترفضس عيشسها معها وتراها
منافسستها في زوجها وهي تعلم حقيقة انه
جزء ل يتجزأا من أامه و إان أابعدتها عنه.
Óخ أان يترك أاخته على قارعة طريق
كيف ل أ
مع أابنائها فقط ألنها مطلقة ول يسستطيع
ابقاءههم في المنزل معه وهو يعلم أان األخ
هو ظهر األخت وسسندها في هذه الحياة و لن
يبالي بها وإان أاصسبحت تبيع لحمها لتسسد رمق
أاطفالها الذين كانوا ضسحية رجل نسسي أاو
تناسسى انه مسسؤوول عنهم وإان لم يملك قرشسا

لنسضاء فقط

ل

إختاري سساعة إليد إÓŸئمة
تعتبر سساعة اليد النسسائية من بين أابرز
اإلكسسسسوارات التي تختارها المرأاة بعناية بالغة
ي من جهة
كونها تعكسس الكثير من الفخامة والرق ّ
وذوق الشسخصس من جهة أاخرى.على الرغم من
اعتماد الرأاي الشسخصسي كمعيار لختيار سساعة معينة إال أان هناك بعضس األسسسس التي يجب
اعتمادها عند انتقاء سساعة اليد المناسسبة.وإاليك أابرز  6نصسائح مفيدة في هذا اإلطار ،فاكتشسفي
معنا ما هي:

إنتبهي للمناسسبة إلتي ترتدين فيها إلسساعة:

عند اختيارك البدلة الرياضسية إلطÓلتك النهارية فعليك السستغناء عن السساعة الذهبية أاو المرصّسعة بالماسس
والتوجّه نحو السساعة الكاجوال التي باإلجمال تكون من مصسنوعة من القماشس بأالوان حيوية.
السساعة المناسسبة للمÓبسس الرسسمية
عند اختيارك البدلة أاو الجاكيت الرسسمية ،فحينها سستكون السساعة المسستديرة والمسسطّحة هي المثالية،
وابتعدي قدر اإلمكان عن السساعة المزخرفة للمناسسبات العملية والجّدية.

إلسساعة إŸناسسبة ليومك إلعادي

لخرجاتك اليومية العتيادية ننصسحك باختيار السساعة البسسيطة والناعمة وتجنبي تلك الفاخرة أاو المرصسعة
Óوقات الخاصسة والمميزة.
بأاحجار أاو زخارف.فتلك الراقية ل أ

إختاري إلسساعة بحسسب حجم معصسمك

عليك أان توازني بين حجم السساعة وحجم معصسمك .ف Óيجب اختيار أاحجام ل تناسسب حجمك من حيث
امتÓء الرسسغ وطول الذراع .باإلجمال ننصسحك باختيار سساعة يد ناعمة ورفيعة إان كنت ممتلئة أاو قصسيرة.

إŸناسسبات إ’جتماعية إŸميزة

طبعًا يمكنك اختيار السساعات الباهظة الثمن لمناسسباتك الجتماعية الخاصسة ولكن عليك باألخذ
بعين العتبار نوع الحفل الذي تشساركين به فالنشساطات الجتماعية اإلنسسانية أاو الخيرية ل تتماشسى
مع تلك السساعات الفخمة.

ن ّسسقي ب Úسساعة يدك ولون حقيبتك ومÓبسسك

من األفضسل التنسسيق بين تصسميم السساعة وبين لون حقيبتك ومÓبسسك اليومية فإان كنتِ ل تميلين
لتغيير سساعت ِ
ك كثيراً وفقًا للمÓبسس التي ترتادينها ،فاختاري حينها سساعة فضسية ناعمة ومÓئمة
للمناسسبات كافة.
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لربعاء  ٠٦ديسضم ٢٠١٧ Èم
أ أ
لول  ١٤٣٩هـ
أŸوأفـــــــق لـ  ١٧ربيع أ أ

واحدا في جيبه.
تلك الصسورة التي تناقلتها صسفحات التواصسل
الجتماعي تظهر مدى قسسوة البشسر الذين
أاصسبحوا يبحثون عن مآاسسي الغير ليصسنعوا
م -ن -ه -ا ال -ح -دث ع -ل -ى صس -ف -ح-ة ال-ف-ايسس-ب-وك
الخاصسة بهم ،ينشسرها صساحبها ل لمسساعدة
تلك السسيدة أاو غيرها بل لجمع اكبر عدد من
التعليقات ...،آاه من زمن تحول فيه البشسر
إال -ى م -ج -رد ع-اب-دي-ن ل-ل-م-ال ح-ت-ى صس-اروا ل
يؤومنون إال به ويعتقدون أانه يمنحهم سسعادة
ال -ح-ي-اة ،م-ا أاف-رغ-ه-م م-ن ال-روح ال-ت-ي تسس-م-و
بإانسسانية المرء وتعلو به إالى الكمال والجمال،
وتحولوا إالى هيكل عظمي قاسس ،ما جعل
ال -م -ج -ت -م -ع ي -ن -ف-ق ك-م-ا ت-ن-ف-ق ال-ح-ي-ت-ان إال-ى
الشساطئ ،فمجتمع يرمي بنصسفه إالى الشسارع
ب Óرحمة ول رعاية هو مقبل على النتحار
ل محالة.

الشسهيدة زيزة مسسيكة:

مثقفة آإمنت با◊رية فنالت شسرف إلشسهادة ‘ سساحة إلقتال

الشس -ه -ي-دة زي-زة مسس-ي-ك-ة اسس-م-ه-ا
الحقيقي سسكينة زيزة التي عرفت
ب -اأع -م -ال -ه-ا ال-ب-ط-ول-ي-ة خÓ-ل ث-ورة
التحرير الجزائرية حيث سسقطت
ف -ي م -ي -دان الشس -رف ف -ي  29اأوت
 1959ح- -ي- -ن ق- -امت ب- -ع- -م- -ل -ي -ة
اسستشسهادية.
ول- -دت الشس- -ه -ي -دة ف -ي  28جانفي
 1934بمروانة بولية باتنة ،تابعت
الشس-ه-ي-دة دراسس-ت-ه-ا الب-ت-دائية في
بلدتها الأصسلية باتنة ثم تنقلت اإلى
سسطيف لمزاولة التعليم المتوسسط
ل- -ت- -ع- -ود م- -رة اأخ- -رى اإل- -ى ب- -ات- -ن -ة
ل-م-واصس-ل-ة دراسس-ت-ه-ا ال-ث-ان-وية ،اأين
تحصسلت على شسهادة البكالوريا في
.1953
ف -ارقت سس -ك -ي-ن-ة اأرضس-ه-ا ال-ج-زائ-ر
م -ت -ج -ه -ة ن -ح -و ج-ام-ع-ة م-ون-ب-ل-ي-ي-ه
بفرنسسا لمتابعة الدراسسات العليا
رفقة اأخيها واإلى غاية .1955
عادت سسكينة اإلى بÓدها بعد هذه
المدة وبالتحديد اإلى مدينة باتنة
اأين تعلمت ،وقبل وقت قصسير من
الإضسراب الطÓبي في عام ،1956
غ- -ادرت ب -ات -ن -ة اإل -ى سس -ط -ي -ف م -ع
زم -ي -ل -ت-ي-ه-ا م-ري-م ب-وع-ت-ورة ول-ي-ل-ى
ب- - -وشس- - -اوي ،ح- - -يث انضس - -مت اإل - -ى
صس -ف -وف ال -م -ج-اه-دي-ن ك-م-م-رضس-ة
ب -رت -ب-ة ع-ري-ف ف-ي م-ن-ط-ق-ة ال-ق-ل.
بواد عطية في دوار اأولد جمعة
ت- -حت اأوام- -ر ع- -م- -ار ب- -ع- -زي -ز ف -ي
المنطقة الثالثة .كما اأنها عملت
وبنشساط مع عزوز حمروشس وعبد

ال - -ق- -ادر ب- -وشس- -ري- -ط ال- -ذان ك- -ان- -ا
مسس-وؤول-ي-ن ع-ن الصس-ح-ة ب-ال-م-نطقة
الأولى والثانية ،تحت اأوامر لمين
خان من  1956لى  1958والدكتور
محمد تومي بين  1958و 1962على
التوالي..
وحسسب رواي-ات م-ت-واف-ق-ة سس-قطت
الشسهيدة زيزة مسسيكة في  29اأوت
 1959في ميدان الشسرف ،وعمرها
ل يتعدى  25سسنة حينما اأغارت
ط-ائ-رة السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسسي على
اأع- -ال- -ي م- -ن -ط -ق -ة ال -ق -ل (ال -ولي -ة
التاريخية الثانية) ،وكانت الشسهيدة
اآن- -ذاك مسس -ئ -ول -ة ع -ن مسس -تشس -ف -ى
ميداني حيث كانت تعالج المرضسى
مع ممرضسة اأخرى.

خطوات Ùاربة تشسقق ا÷لد خÓل ا◊مل
ت-ب-دأ عÓ-م-ات أل-ت-م-دد ب-ال-ظ-ه-ور ‘ ب-عضض م-ن-اط-ق أ÷سض-م ،م-ع م-رور أشضهر
لردأف وألذرأع ،Úفهذه
لو ،¤بخاصضة منطقة ألبطن وأ أ
أ◊مل أ أ
لك Ìعرضضة لعÓمات ألتمدد.
أŸناطق تعت Èأ أ
ولكي تكوني حريصسة على العتناء ببشسرتك وجسسمك حتى في أايام
حملك ،عليك البدء بحماية بشسرتك من هذه العÓمات مع بداية
حملك ،ول تنتظري حتى تظهر آاثارها على بشسرتك؛ ألن الوقاية
دائمًا أاسسهل من انتظار نتائج عÓج المشسكلة بعد حدوثها،
لذلك سسنقدم لك في ما يلي أاهم النصسائح للتقليل من
عÓمات التمدد:
ـ ألترطيب ألمسضتمر :احرصسي على ترطيب بشسرتك
باسستمرار ،خصسوصسًا منطقة البطن واألرداف ،وذلك مع
بداية معرفتك بالحمل ،كل ما عليك فعله هو وضسع زيت
جوز الهند أاو زيت الزيتون على بطنك وأاردافك مع
التدليك بلطف بحركات دائرية ،ويفضسل أان تقومي بذلك
قبل النوم في أاشسهر الحمل األولى ،كما يمكنك البدء في
وضسع الزيت مرتين يوميًا بعد بداية الشسهر الرابع.
ـ^ لحفاظ على ألوزن :تجنّبي زيادة وزنك بطريقة مبالغ
فيها ،فالزيادة الطبيعية الناتجة من الحمل تتراوح بين  9و11
كيلوغراماً فقط ،لذلك تناولي األطعمة المغذية قليلة السسعرات
الحرارية ،وابتعدي عن األطعمة الدهنية ذات السسعرات الحرارية
العالية.
^ ممارسضة ألرياضضة :الرياضسة أاحد أاهم األمور التي يجب المواظبة عليها
أاثناء فترة الحمل ،فهي تسساعد على تحسسين البشسرة ،والحفاظ على مرونتها من خÓل
تنشسيط الدورة الدموية ،لذا عليك الحرصس على ممارسسة الرياضسة المناسسبة لفترة الحمل ،مثل:
اليوجا ،والتمارين الخفيفة التي سسينصسحك بها طبيبك.
^ ألماء وألسضوأئل :تسساعد الماء على إازالة السسموم من الجسسم ،كما أانها تترك جسسمك رطبًا ومرنًا ،مما يقلل من ظهور عÓمات التمدد ،فاحرصسي على
شسرب  10أاكواب من الماء يوميًا على األقل ،كما عليك زيادة تناول الفواكه والخضسراوات ،فهي غنية بالماء الذي يسساعد في ترطيب الجسسم.
ـ تقشسير الجسسم :التقشسير من أاكثر األمور التي تح ّسسن البشسرة ،وتقلل من ظهور عÓمات التمدد ،لذا عليك فرك جسسمك بمزيج من السسكر والعسسل مع زيت
الزيتون بواسسطة منشسفة خشسنة ،لتحسسين الدورة الدموية ،والحفاظ على بشسرتك نضسرة وصسحية.

قالــــــوإ فــــــي إŸــــــرأإة
لنوثة
أ أ
ليسضت أثوأبا قصضيرة ول
لنوثة أخÓق
أجسضادأ عاريةأ أ
لخÓق.
كسضيت با أ

أعظم
أمرأة هي ألتي تعلمنا كيف نحب
ونحن نكره وكيف نضضحك ونحن نبكي
وكيف نصضبر ونحن نتعذب.

إأن كان ألعقل ناقصضاً عند ألنسضاء،
إأن كان ألعقل ناقصضًا عند ألنسضاء،
فالرجال يعيشضون ب Óعقل.
فالرجال يعيشضون ب Óعقل.

á°VÉjQ

أأ’ربعاء  06ديسضمبر  2017م
ألموأفق لـ  17ربيع أأ’ول 1439هـ

قرعة دور Ÿ 32نأفسصة كأأسض ا÷مهورية

قمة مرتقبة ب« Úالسسنافر» والنصسرية وأامل غريسص يواجه حامل اللقب شص.بلوزداد
أاسصفرت عملية القرعة اÿأصصة بألدور Ÿ 32نأفسصة كأأسض ا÷مهورية على مبأريأت متوازنة ،رغم أان القمة اŸنتظرة سصتكون
ب Úشصبأب قسصنطينة ونصصر حسص Úداي ،فيمأ سصيواجه حأمل اللقب شصبأب بلوزداد نظÒه فريق أامل غريسض.

اŸركز الـــدو‹ للمؤؤ“ــــرات:
عمـــــار حميسســي
عرفت عملية ألقرعة ألتي جرت ،مسضاء أمسش،
باŸركز ألدو‹ للمؤو“رأت بنادي ألصضنوبر،
تشضويقا كبÒأ ،خاصضة أن معظم ألفرق تطمح
إأ– ¤قيق نتائج إأيجابية فيها من أجل ألÈوز
وألوصضول أ ¤أدوأر متقدمة.
كانت ألقرعة رحيمة بأاندية ألرأبطة أÎÙفة
أأ’و ¤ألتي لن تكون ‘ خطر خÓل ألدور ،32
رغ -م أن أŸف -اج -آات م -وج -ودة ،ل-ك-ن ه-ذأ أل-دور
سضيعرف خروج فريق وأحد من ألرأبطة أ’و¤
على أ’قل ،خÓل أŸوأجهة ألتي سضتجمع شضباب
قسضنطينة ونصضر حسض Úدأي.
وŒري مباريات ألدور  32لكأاسش أ÷مهورية
‘  29و 30ديسضم Èأ÷اري ،حيث يسضتقبل
أل -ف -ري -ق أل -ذي ” سض-ح-ب-ه أو’ خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
ألقرعة.

الÈنأمج
‚م مقرة  -ا–أد خنشصلة
ا–أد الخضصرية  -امل بلفيدار
مولودية وهران  -مسصتقبل وادي سصلي
شصبأب قسصنطينة  -نصصر حسص Úداي
شصبأب قأيسض  -شصبأب حي موسصى
شصبأب ع Úتيموشصنت  -ا–أد البليدة
ا–أد بلخ - Òوفأق اولد ميمون
ج- -م- -ع- -ي- -ة ع Úم- -ل- -ي- -ل- -ة  -اه- -ل- -ي ب- -رج
بوعريريج
ا–أد العأصصمة  -امل الفÒم
نأدي سصطأوا‹  -اوŸبي اŸدية
سصريع اÙمدية  -شصبيبة السصأورة
ا–أد حجوط  -شصبأب وادي رهيو
‚م البسصبأسض  -ا–أد سصوف
سصريع غليزان  -نأدي التÓغمة
نأدي تقرت  -ا–أد ا◊راشض

مولودية البيضض  -ا–أد عنأبة
مولودية ا÷زائر  -وداد تلمسصأن
دفأع تأجنأنت  -شصبأب العأمرية
مولودية ا◊سصأسصنة  -مولودية برحأل
مولودية سصعيدة  -رائد القبة
‚م ح- - -ي ال- - -وسص - -ط ال - -ريشض ال - -ي - -زي -
فرفوسض بئر العأتر
ا–أد بسصكرة  -شصبيبة سصكيكدة
شصبيبة القبأئل ‚ -م بن عكنون
مولودية العلمة  -نأدي بأرادو
ا–أد بلعبأسض  -هÓل شصلغوم العيد
‚م القليعة  -مولودية بجأية
وفأق سصطيف  -مشصعل حأسصي مسصعود
شصبأب بلوزداد  -امل غريسض
شصبأب الزاوية  -وفأق سصور الغزلن
ملعب سصطيف  -جمعية وهران
شصبأب بوجلبأنة  -شصبأب الدار البيضصأء
غألية ع Úالصصفراء  -امل بوسصعأدة.

اسصتعدادا لل ّ
لفريقية لكرة اليد بألغأبون
طبعة  23للبطولة ا أ

اŸنتخـ ـ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـي يواصسـ ـ ـل –ضسÒاتـ ـ ـ ـه اŸكثّفـ ـ ـ ـ ـة
يواصصل اŸنتخب الوطني لكرة اليد رجأل –ضصÒاته اŸكثّفة رفقة اŸدرب حيوا Êبأ÷زائر ،من أاجل ضصمأن أافضصل اسصتعداد
لفريقية لكرة اليد ،التي سصتجري وقأئعهأ بألغأبون مطلع السصنة القأدمة ،وبألضصرورة –قيق نتأئج
للطبعة  23للبطولة ا أ
مشصرفة والعودة إا ¤الواجهة من جديد.

نبيلة بؤقرين

ي-ع-ت Èه-ذأ ألّ-ت-رّب-صش أل-ث-ا Êل-ل-ف-ريق
م -ن -ذ ت-و‹ أŸدرب سض-ف-ي-ان ح-ي-وأÊ
م -ه -م-ة ق-ي-ادة أÛم-وع-ة ،ويسض-ت-م-ر
أإلـى غاية  14ديسضم Èأ÷اري Ãعدل
حصضت Úتدريبيت ‘ Úأليوم أ’أو¤
صض-ب-اح-ا ب-ق-اع-ة ب-وسض-ماعيل وألثانية
مسضاًء بقاعة ع Úألبنيان بحضضور كل
ألتعدأد أŸعني باŸنافسضة باسضتثناء
ب -رك -وسش أŸصض -اب م-ن أج-ل ت-ف-ادي
تفاقم ألوضضع حتى يتمكن من ألعودة
‘ أقرب وقت أ ¤ألتدريبات بالنظر
أإ ¤وزنه ‘ ألتشضكيلة ألوطنية.
ي - -رّك - -ز أل - -رج - -ل أ’أول ع - -ل- -ى ر أسش
أل -ع-ارضض-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-خضض-ر ع-ل-ى ك-ل
أ÷وأنب خÓل هذه ألتحضضÒأت من
أجل كسضب ألوقت وتدأرك ألتاأخر
أŸسضجل Ãا أّن ألفريق كان غائبا
عن ألعمل لفÎة طويلة ’أنه كان من
دون مدرب بعدما غاب عن مونديال
 2017ب -ف -رنسض -ا ،م-ن خÓ-ل –دي-د
برنامج مكّثف يشضمل كل من أ÷انب
ألبد ،Êأللعب أ÷ماعي أإضضافة أإ¤
أ’إسضÎجاع وألتحضض Òألبسضيكولوجي
أل - -ذي ي - -ع - -د أه- -م ع- -ام- -ل ’إدخ- -ال
ألÓعب ‘ Úجو أŸنافسضة.
وبالتا‹ فاإّن أŸنتخب ‘ صضرأع مع
أل ّ-زم -ن ق -ب -ل أسض -اب -ي -ع م -ع-دودة م-ن
أن -ط Ó-ق أŸن -افسض-ة أل-ق-اري-ة بصض-ف-ة
رسض -م -ي -ة ‘ ،ظ -ل أل -ت -اأخ -ر وŒدي-د

ألّتشضكيلة ،ما يعني أّن أغلب ألعناصضر
أ◊الية شضابة و ⁄يسضبق لها أن لعبت
‘ أŸسضتوى ألعا‹ باسضتثناء بعضش
أل-ك-وأدر أل-ت-ي ي-عّ-ول ع-ل-ي-ه-ا أŸدرب
لتقد ËأŸسضاعدة على غرأر كل من
شضهبور رياضش ،برياح ،بركوسش لكي
يسض- -اع- -دوأ زمÓ- -ءه -م ‘ أ’ن -دم -اج
وŒاوز ألضض -غ -ط أث -ن -اء أŸب -اري-ات،

وأسضتغÓل لقاءأت ألدور أ’أول لرفع
مسض-ت-وى أل-ل-عب ب-ال-نسض-ب-ة للمجموعة
’أّن أ’أمور سضتكون أك Ìصضعوبة ‘
أŸرأحل أŸتقّدمة.
لÓإشضارة ،فاإّن أ’–ادية وضضعت كل
أل ّ-ظ -روف أŸن -اسض -ب -ة أم -ام أل -ف-ري-ق
ألوطني من أجل ألÎكيز على ألعمل
ف -ق -ط م -ن خ Ó-ل ت-وق-ي-ف أل-ب-ط-ول-ة

أل-وط-ن-ي-ة أإ ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة أŸنافسضة
ألقارية ،وهذأ ما يعني أّن أل ّ
ÓعبÚ
سضيكونون مرّكزين على أ’أمور دأخل
أŸن- -ت- -خب دون أل- -ت- -ف -ك ‘ ÒمصضÒ
أن -دي -ت -ه -م ،أإضض -اف -ة أإ ¤أّن أل -ف -ري-ق
سض -يشض -ارك ‘ أل -دورة أل -ودي -ة أل -ت -ي
سض -ت -ج -ري ‘ ق -ط -ر شض -ه -ر ج -ان -ف-ي
أل -ق-ادم ،وأل-ت-ي سض-تسض-م-ح ل-ه-م ب-ل-عب
بعضش أŸوأجهات ألودية ألتي تعد
جد أإيجابية ومهمة خاصضة بالنسضبة
للمدرب حتى يقيم ألعمل ألذي قام
ب -ه ل -تصض -ح -ي -ح أ’أخ -ط -اء أŸوج -ودة
لتفاديها أثناء أŸنافسضة.
و‘ نفسش ألوقت ،فاإّن ألÓعبÚ
أّكدوأ ÷ريدة «ألشضعب» أّنهم على
درأية تامة Ãا ينتظرهم خÓل
هذه ألطبعة ،وهذأ ما سضيخدمهم
أك Ìم- -ن أل- -ن- -اح- -ي- -ة أل- -ن- -فسض- -ي- -ة
جعهم لتقد Ëما عليهم فوق
ويشض ّ
أل- - -بسض- - -اط ل- - -تشض- - -ري - -ف أ’أل - -وأن
أل - -وط - -ن - -ي- -ة ،و–ق- -ي- -ق أل- -ه- -دف
أŸسض- -ط- -ر أŸت -م -ث -ل ‘ أل -ت -اأه -ل
 Ÿو ن - -د ي - -ا ل أ  Ÿا ن - -ي -ا و أ ل -د أ  ‰ا ر ك
سضنة  2019رغم صضعوبة أŸاأمورية
بالنظر أإ ¤جاهزية أŸنافسض،Ú
و‘ ن- -فسش أل- -وقت أسض- -ت- -حسض- -ن -وأ
أل -ع -م-ل م-ع أŸدرب ح-ي-وأ’ Êأن-ه
أإبن أŸيدأن ويعرف جيدأ أحوأل
ك - -رة أل- -ي- -د أ÷زأئ- -ري- -ة ،وك- -ي- -ف
يتعامل مع ألوضضع أ◊ا‹ ،وهذأ
ألتفك ÒأŸوجود ‘ ذهن أ÷ميع.

ﬁفوظ قربأج:

إادارة ملعب  ٥جويلية رفضست بر›ة مقابلت ‘ Úأاسسبوع واحد
÷أأت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم
إا ¤بر›ة الداربي العأصصمي بÚ
فريقي شصبأب بلوزداد ونصصر حسص Úداي
Ãلعب  20أاوت  1955يوم السصبت ‘
اطأر ا÷ولة  14من بطولة الرابطة
لو ،¤بسصبب رفضض إادارة ملعب 5
ا أ
جويلية اسصتقبأل لقأءين ‘ أاسصبوع
واحد «حفأظأ على أارضصية اŸيدان»،
بحسصب مأ أافأد به رئيسض الهيئة ﬁفوظ
قربأج.

أّكد قرباج ،أّن «إأدأرة ملعب  5جويلية أ’وŸبي
رفضضت إأجرأء أك Ìمن مبارأة ‘ ظرف يقل عن
أسضبوع ،وذلك حفاظا على أرضضية أŸيدأن ،أ’ن
ألعشضب ألطبيعي ‘ مرحلة ‰و ويجب أÙافظة
عليه».
وك -انت أل -رأب -ط -ة بصض -دد ب -ر›ة ل -ق-اءي م-ول-ودي-ة
أ÷زأئر -أ–اد أ◊رأشش يوم أÿميسش ()17 :45
شضباب بلوزدأد  -نصضر حسض Úدأي يوم ألسضبت بهذأ
أŸلعب أأ’وŸبي ألكب ،Òليتم نقل موأجهة ألشضباب
بـ «ألنصضرية» إأ 20 ¤أوت أبتدأء من ألسضاعة :00
.16
وأضض -اف« :ب -ر›ن -ا ل -ق -اء شض -ب -اب ب-ل-وزدأد  -نصض-ر
حسض Úدأي يوم ألسضبت بـ  5جويلية لنقابل برفضش
ألطلب لهذأ ألسضبب على عكسش ألسضنة أŸاضضية.
ق ّ-ررن -ا أل -ع-ودة إأ 20 ¤أوت Ãا أن- -ه يشضÎك ف- -ي- -ه

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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فرصستنا ‘ اŸنافسسة على الّلقب مازالت قائمة
أاّكد مدافع وفأق
سصطيف أاوبأمبو ‘ حوار
ن حظوظ
لـ «الشصعب» ،أا ّ
فريقه مأزالت قأئمة ‘
اŸنأفسصة على لقب
البطولة ،رغم اتسصأع
الفأرق عن اŸتصصدر
شصبأب قسصنطينة إا ¤تسصع
نقأط كأملة.

حاوره :عمار حميسسي
تصسؤيرﬁ :مد آايت قاسسي
باŸقابل أعÎف ألدو‹ ألغابوÊ
أنّ ف-ري-ق-ه ضضّ-ي-ع ف-رصض-ة –ق-يق
أ’ن -تصض -ار بسض -ه -ول -ة ع -ل-ى نصض-ر
حسض Úدأي ،خ- - - -اصض- - - -ة خ Ó- - -ل
ألشض- -وط أأ’ول أل- -ذي ك- -ان ف- -ي -ه
أŸن- -افسش غ- -ائ- -ب- -ا “ام -ا ع -ل -ى
أŸي -دأن ،وأل -ذي ع -رف تضض-ي-ي-ع
زمÓ- -ئ- -ه ع- -دة ف -رصش سض -ان -ح -ة
للتسضجيل.
وأبدى أوبامبو سضعادته باŸردود
أل- - -ط - -يب أل - -ذي ق ّ- -دم - -ه أم - -ام
ألنصضرية ،عندما خلف أŸدأفع
ب- -درأن أŸصض -اب ،ح -يث أّك -د أّن
أŸسضتوى ألذي قدمه هو ثمرة
أل- -ع- -م- -ل وأ’ج- -ت- -ه -اد ،وأن -ت -ه -ز
أل-ف-رصض-ة ل-يشض-ك-ر أ÷ه-از أل-ف-ن-ي
على ثقته ‘ إأمكاناته.
❊ الشص - - - -عب :ه- - - -ل م- - - -أزالت
حظوظكم قأئمة ‘ الّتتويج
بألّلقب؟
❊❊ أاوب -أم-ب-و :أأ’م -ور صض-ع-ب-ة
للغاية وليسش كما يتوقع ألبعضش.
حاليا نتوأجد ‘ مركز غ Òبعيد
عن أŸتصضدر شضباب قسضنطينة،
رغم أن ألفارق ألذي يفصضلنا عن
ه - -ذأ أأ’خ Òه - -و تسض - -ع ن- -ق- -اط
ك -ام -ل -ة .ل -ك-ن ب-ال-ن-ظ-ر أ ¤ع-دد
أŸباريات ألتي تنتظرنا ،أعتقد
أّن- -ن- -ا نسض- -ت- -ط -ي -ع ت -ع -ويضش ذلك
وأن -ت -ظ -ار ت-ع ÌأŸتصض-در خÓ-ل
أŸب- -اري- -ات أŸق- -ب -ل -ة ،وه -و م -ا
سض -ن -ع -م -ل ع -ل -ى –ق -ي -ق-ه ح-يث
ي -ت -وّج -ب ع -ل -ي -ن-ا ت-ف-ادي إأه-دأر
أل -ن -ق -اط ،خ-اصض-ة ‘ أŸب-اري-ات
ألتي تكون ‘ متناولنا على غرأر
موأجهة نصضر حسض Úدأي ،أين
كنا أأ’قرب لتحقيق أ’نتصضار ‘
شضوط أŸبارأة أ’ول ،لكن سضوء
أ◊ظ ونقصش ألÎكيز أثّر على
أل -ن -ت -ي-ج-ة .ع-ل-ى أل-ع-م-وم ع-ل-ي-ن-ا

أل- -ت- -ع- -ويضش خÓ- -ل أŸب- -اري- -ات
أŸقبلة وألعودة من جديد إأ¤
سضكة أ’نتصضارأت.
❊ ه -ل ن-دم-ت-م ع-ل-ى تضص-ي-ي-ع
النتصصأر أامأم النصصرية؟
❊❊ صض - -رأح - -ة ب - -ع - -د أن - -طÓ- -ق
أŸب - -ارأة ومشض - -اه- -دة مسض- -ت- -وى
أŸنافسش ،أعتقدت أّن ألفوز ‘
متناولنا وأأ’مر قضضية وقت .لكن
مع مرور ألوقت وتضضييع زمÓئي
ل - -ب- -عضش أل- -ف- -رصش ،ت- -أاّك- -دت أّن
أŸأام -وري -ة سض -ت -ك -ون صض -ع-ب-ة ‘
ألشض -وط أل -ث-ا ،Êوه-و م-ا ح-دث،
ح - - - -يث ت - - - -غÒت أأ’م - - - -ور ،أ’ن
أŸنافسش طمع ‘ أŸبارأة رغم
أنه كان بإامكاننا قتل أŸوأجهة
خÓل ألشضوط أ’ول ،حيث عاد
أŸن - -افسش ‘ ألشض - -وط وشض - -ك - -ل
’عبوه خطورة كبÒة علينا إأ’ أن
أأ’م- -ور  ⁄تسض -ر ك -م -ا ي -ري -دون،
وأن- -ت -هت أŸوأج -ه -ة ب -ال -ت -ع -ادل
ألسض- -ل- -ب- -ي أل- -ذي خ -دم -ه -م أكÌ
حسضب رأيي ،خاصضة أن أ÷ميع
توّقع فوزنا بعد أŸسضتوى ألذي
قّدمناه خÓل ألشضوط أ’ول.
❊ ك- - -ي- - -ف ت- - -رى اŸواج - -ه - -ة
اŸقبلة أامأم دفأع تأجنأنت؟
❊❊ ه -ي م -ب -ارأة صض -ع -ب -ة ل -كّ-ن-ن-ا
مطالبون بتحقيق أ’نتصضار من
أج-ل ت-ع-ويضش أل-ن-ت-ي-ج-ة أıيبة
ألتي حّققناها أمام نصضر حسضÚ

دأي ،ك -م -ا أن أل -ف -وز ع-ل-ى دف-اع
تاجنانت يجعلنا ندخل موأجهة
أ–اد أل- -ع- -اصض- -م- -ة ب- -ث- -ق- -ة أكÈ
وم- -ع- -ن- -وي- -ات م- -رت -ف -ع -ة ،وه -ي
أŸبارأة ألتي سضتكون نقاطها ‘
غاية أأ’همية رغم صضعوبتها Ãا
أّن أŸنافسش أسضÎجع ألثقة ألتي
غابت عنه وحّقق نتائج إأيجابية
خÓل أ÷ولت ÚأŸاضضيت ،Úلهذأ
سضيكون علينا –قيق ألفوز ‘
أŸوأج -ه -ة أŸق -ب -ل -ة ع-ل-ى دف-اع
تاجنانت ،وهذأ لتفادي توسضيع
ألفارق أك Ìعن أŸتصضّدر ألذي
يسض Òبخطى ثابتة وبدون خطأا،
وم -ن-ح-ه ف-رصض-ة ت-ع-م-ي-ق أل-ف-ارق
سض-ي-ج-ع-ل-ه ي-ن-هي مرحلة ألذهاب
بارتياح.
❊ ه- - - - - - - -ل أانت راضض ع - - - - - - -ن
اŸسص-ت-وى ال-ذي قّ-دم-ت-ه أام-أم
النصصرية؟
❊❊ أو’ أشض - -ك - -ر ك- -ثÒأ أ÷ه- -از
أل- -ف- -ن- -ي أل- -ذي وضض -ع ث -ق -ت -ه ‘
شضخصضي من أجل تعويضش غياب
أŸدأف - -ع ب - -درأن أŸصض- -اب ،و’
أخفي عليك أّنني أنتظرت هذه
ألفرصضة كثÒأ وعملت بجد ‘
أل- -ت- -دري- -ب- -ات خÓ- -ل أ’سض- -ب- -وع
أŸاضضي من أجل ألظهور بوجه
ط -يب خÓ-ل م-وأج-ه-ة أل-نصض-ري-ة
وكسضب ثقة أ÷هاز ألفني ،وهو
ما سضأاعمل على Œسضيده خÓل
أŸوأجهات أŸقبلة.

الّرابطة اÎÙفة الّثأنية

معاقبة شص  -بجاية بـ ٤مقابÓت دون جمهور

قّررت ÷نة النضصبأط تسصليط عقوبة أاربع
مقأبÓت دون جمهور ،منهأ اثنتأن نأفذتأن ،على
فريق شصبيبة بجأية (الرابطة الثأنية) ،بسصبب
للعأب النأرية ورمي
اسصتعمأل منأصصريه ا أ
لمن،
اŸقذوفأت ،مأ تسصبّب ‘ أاصصأبة أاحد أاعوان ا أ
خÓل اŸقأبلة التي اسصتقبل فيهأ ،ا÷معة اŸأضصي،
أاهلي برج بوعريريج (خسصأرة  ،)1-2بحسصب مأ
أاعلنت عنه رابطة كرة القدم اÎÙفة عÈ
موقعهأ الرسصمي على شصبكة النÎنت.
وأضضاف نفسش أŸصضدر ،أنّ هذه ألعقوبة سضتكون مرفوقة
كذلك بغرأمة مالية تقّدر بـ 200 .000دينار ،موضضحا أّن
ألنقطة أأ’خرى ألتي تسضبّبت ‘ تسضليط هذه ألعقوبة على
ألفريق ألبجاوي هي «تردي حالة جزء من أ◊اجز ألذي
يفصضل ب ÚأŸدرجات وأŸن ّصضة ألشّضرفية».
من جهة أخرى ،تلّقى مدأفع مولودية ألعلمة سضي ﬁمد
ﬁمد وزميله أŸهاجم جاهل ﬁمد على ألتوأ‹ عقوبة
بأاربع مقابÓت منها أثنتان نافذتان ،با’ضضافة أ ¤دفع

غرأمة مالية تقدر بـ 40 .000دينار ،بسضبب «تصضرفات غÒ
رياضضية Œاه رسضمي.»Ú
هذأ وفرضضت أللجنة عقوبة على مدرب حرأسش جمعية
وهرأن عÈوسش حسضام “تد لغاية أ’سضتماع له من قبل
÷ن-ة أ’نضض-ب-اط ‘ ج-لسض-ت-ه-ا أŸق-ب-ل-ة أل-ت-ي سض-ت-ع-قد يوم
أأ’ثن 11 Úديسضم.2017 È
و‘ ب -ط -ول-ة أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أأ’و ،¤سضّ-ل-طت ع-ق-وب-ة
مقابلت Úعلى كل من يحيى لعبا( Êأ–اد بسضكرة) وألطيب
ماروسضي (دفاع تاجنانت) بسضبب «تصضرفهما غ ÒألÓئق
مع أŸنافسش» ،ويتع Úعلى ألÓعب Úكذلك دفع غرأمة
مالية تقّدر بـ 20 .000دينار.
هذأ وسضلّطت ÷نة أ’نضضباط كذلك عقوبة مقابلة وأحدة
مرفوقة بغرأمة مالية تقدر بـ 30 .000دينار على كل من
ع -ب -د أل -رؤووف ب -ن غ -يث (أ–اد أ÷زأئ-ر) وع-ب-د أل-ك-رË
‰ديل (أ–اد أ◊رأشش) وفرأحي رشضيد (مولودية وهرأن)
وهريات ﬁمد (شضباب بلوزدأد) بسضبب «أ’حتجاج على
قرأرأت أ◊كم».

تصصفيأت البطولة الفريقية  2018لكرة القدم (إانأث)

اŸنتخب الوطني ‘ تربّصص بسسيدي موسسى

ألشضباب وألنصضرية ،ومنحنا حرية أ’سضتقبال ‘ أي
ملعب خÓل لقاء أ’ياب بالنسضبة ◊سض Úدأي».
كما تأاسّضف ألرجل أأ’ول على هرم ألهيئة أŸسضÒة
ل -ل -م -ن -افسض -ة أÙل -ي -ة ع -ل -ى ت -وأصض -ل غ -ل-ق م-ل-عب
مصضطفى تشضاكر بالبليدة ،أأ’مر ألذي يرى فيه أّنه
«أخلط أأ’ورأق وشضّكل لنا مشضكل ‘ أل›Èة».
وقال أيضضا« :نوأجه مشضاكل كبÒة ‘ بر›ة لقاءأت

أل -ف -ئ -ات ألشض-ب-ان-ي-ة سض-ي-م-ا ‘ م-وأج-ه-ات أل-دأرب-ي،
وجدنا أنفسضنا Ãلعب Úأثن( Úبولوغ Úو 20أوت)
خصضوصضا وأّن ملعب ألقبة ’ يزأل ‘ طور أأ’شضغال،
وأÙم -دي -ة ب -ا◊رأشش “ت إأع-ادة ف-ت-ح-ه م-ؤوخ-رأ
ف -ق -ط ،أأ’م -ر أل -ذي دف -ع -ن -ا إأ ¤ب-ر›ة م-ب-اري-ات
ألشض- -ب- -اب ب -ع Úأل -ب -ن -ي -ان وزرأل -دة ،وغÒه -م -ا م -ن
أŸيادين أأ’خرى».

شضرع أŸنتخب ألوطني لكرة ألقدم سضيدأت ،أمسضية
أأ’ثن ‘ ،Úتربصش باŸركز ألتقني ألوطني بسضيدي موسضى
(أ÷زأئ-ر)– ،سض-ب-ا ل-ل-م-وأج-ه-ة أŸزدوج-ة أم-ام ألسض-ينغال
( ·Óك-ان )2018
◊سض -اب تصض -ف -ي -ات ب -ط-ول-ة أف-ري-ق-ي-ا ل -أ
أŸقررة بغانا ،بحسضب ما أعلنت عنه أ’–ادية أ÷زأئرية
لكرة ألقدم (ألفاف) Ãوقعها ألرسضمي.
ب-ه-ذه أŸن-اسض-ب-ة وّج-ه أل-ن-اخب أل-وط-ن-ي ع-زأل-دي-ن شض-يح
ألدعوة لـ’ 26عبة من أجل أŸشضاركة ‘ هذأ ألÎبصش
أ’ع -دأدي أل -ذي سض -ي -ت -وأصض -ل ل -غ -اي-ة ي-وم غ-د أÿم-يسش.
وسضتجرى مبارأة ألذهاب يوم  26فيفري بالسضينغال ،فيما
يتقابل ألفريقان إأيابا يوم  6مارسش با÷زأئر.
‘ حال تأاهل أŸنتخب أ÷زأئري عقب هذه أŸوأجهة
أŸزدوجة سضيوأجه ‘ ألدور ألثا ÊأŸتأاهل من أŸبارأتÚ
ب Úليبيا وإأثيوبيا.
وي- -دخ- -ل ه- -ذأ ألÎبصش ‘ أط -ار ألÈن -ام -ج أل -ت -حضضÒي
ألدوري ألذي تخضضع له زميÓت ألÓعبة آأسضية رأبحي،
حيث أسضتفدن شضهر جوأن أŸاضضي بالعاصضمة أ’ردنية
عمان من تربصش تخللته مبارأت Úوديت Úأمام أŸنتخب

أÙلي فازت أ÷زأئريات ‘ أ’و )0-1( ¤لتنهزمن ‘
أŸوأجهة ألثانية (.)2-3
للتذك ،Òغاب أŸنتخب أ÷زأئري عن ألبطولة أ’فريقية
أ’خÒة ألتي أحتضضنتها ألكامÒون شضهر أفريل .2016
قأئمة الÓعبأت:

صضادو حبيبة  -كندوسضي زينب  -وأضضح أسضماء  -بوسضبسضي
زهور  -بارة فاطمة (جمعية أأ’من ألوطني)  /بكوشش
ﬁبوبة  -ميسضاكري باية  -مروشش إأÁان  -بوهني بن
زيان نعيمة  -سضكوأن فاطمة  -فضضول ‚اة  -حيمور
أمينة  -دأوي فريال (نادي قسضنطينة)  /شضايب عدة أسضماء
 بن عيشضون رحمة (مشضعل بسضكرة)  /عربي عودة كلثوم -بلقاضضي خديجة (آأفاق غليزأن)  /آأفاق حورية  -أكلي
’ت -يسض-ي-ا  -ن-ف-ي-دسض-ة خ-دي-ج-ة  -م-ارق ج-م-ي-ل-ة (ج-م-ع-ي-ة
أ÷زأئر ألوسضطى)  /آأيت مهدي سضعيدة  -بن عيسضى
ج -م -ي -ل -ة  -أج -ع-ود ل-ب-ن-ى  -رأب-ح-ي آأسض-ي-ا (ن-ادي آأق-ب-و) /
سضعيدون سضارة (نادي فتيات بجاية).
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ا أ

ألفريق ڤايد صسالح يدشسن ويعاين ألسسفينة ألشسرأعية أŸدرسسة «أÓŸح»
«الشصعب»  -قام الفريق أاحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الشصعبي ،صصباح أامسش الثÓثاء ،بزيارة
عمل إا ¤قيادة القوات البحرية ‘ .بداية الزيارة ،وبعد مراسصم ا’سصتقبال ،وقف الفريق وقفة ترحم على روح الشصهيد سصويدا Êبوجمعة،
الذي يحمل مقر قيادة القوات البحرية إاسصمه ،حيث وضصع باقة من الزهور عند اŸعلم التذكاري اıلد للشصهيد وت Óفا–ة الكتاب على روحه
’برار.
الطاهرة وعلى أارواح الشصهداء ا أ
بعد ذلك ورفقة أللوأء ﬁمد ألعربي حو‹ قائد
أل -ق -وأت أل -ب -ح -ري-ة ،أشص-رف أل-ف-ري-ق ع-ل-ى ت-ف-ت-يشص
ألسصفينة ألشصرأعية أŸدرسصة «أÓŸح» ،رقم أÏŸ
 ،938حيث قام بتدشص Úومعاينة هذه ألسصفينة ألتي
جاء أقتناؤوها لتدعيم قدرأت ألقوأت ألبحرية‘ ،
إأط -ار أıط -ط أل -ت -ط -وي -ري أل -رأم-ي إأ– ¤ديث
وعصص-رن-ة أسص-ط-ول-ه-ا أل-ب-ح-ري ،وأل-ذي سص-يسص-ه-م ‘
أل -رف -ع م -ن أل-ق-درأت أل-دف-اع-ي-ة ل-ل-ج-يشص أل-وط-ن-ي
ألشصعبي.

مزودة بأاحدث ألتكنولوجيات ذأت ألدقة
ألعالية ‘ ›ال أÓŸحة ألبحرية

خصص -وصص -ي -ات أÓŸح -ة أل -ب -ح -ري -ة ،وإأث -رأء زأده-م
أŸه -ن -ي أل -ت -ط -ب-ي-ق-ي ،م-ن خÓ-ل إأج-رأء أل-ت-م-اري-ن
ألتطبيقية على متنها ،وهو ما يسصهم بالتأاكيد ‘
أسصتيعاب برأمج ألتحضص Òألقتا‹ وزيادة مسصتوى
ألتمرسص ألعملي لدى ألطالب أŸتخرج ،وجعله ‘
كامل أ÷اهزية ألعملياتية وألقتالية ،ألتي تسصمح له
مسصتقب Óبتنفيذ شصتى ألعمليات ألبحرية ،و–دي
ﬂتلف ألصصعاب ألتي تفرضصها أŸهام أŸوكلة».

تطوير كافة مكونات أ÷يشس عمÓ
بتوجيهات فخامة رئيسس أ÷مهورية

ألسصيد ألفريق ذكر با÷هود أ◊ثيثة ألتي بذلت ‘
ألسصنوأت أأ’خÒة من أجل ترقية قدرأت أ÷يشص
أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي ،وت-ط-وي-ر ك-اف-ة م-ك-ون-ات-ه ،عمÓ
ب- -ت- -وج- -ي- -ه -ات ف -خ -ام -ة رئ -يسص
أ÷م- -ه -وري -ة ،أل -ق -ائ -د أأ’ع -ل -ى
للقوأت أŸسصلحة ،وزير ألدفاع
ألوطني.
«ف -ف-ي ه-ذأ ألسص-ي-اق ،ف-ق-د ب-ات
م -ن أل -ث -ابت ي -ق -ي-ن-ا ،أن ألسص-ع-ي
أ◊ثيث وأŸتوأصصل بل وأŸثمر،
أل -ذي أصص -ب -ح Áي -ز ج-ه-د أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشص
ألوطني ألشصعبي ‘ هذه ألسصنوأت أأ’خÒة ،بفضصل
ما –ظى به قوأتنا أŸسصلحة من رعاية وعناية
ودعم ،من لدن فخامة ألسصيد رئيسص أ÷مهورية،
أل -ق -ائ -د أأ’ع -ل-ى ل-ل-ق-وأت أŸسص-ل-ح-ة ،وزي-ر أل-دف-اع
ألوطني ،هو بلوغ أفرأدنا ألعسصكري ،Úسصوأء على
مسصتوى ألقوأت ألبحرية أو ‘ غÒها من ألقوأت
أأ’خ -رى ،أ’قصص -ى درج -ات أ÷اه -زي-ة أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة
وألقتالية ،وأ’قصصى درجات أإ’حسصاسص باŸسصؤوولية،
وأ’قصصى درجات حسص ألوأجب ألوطني ،فذلكم هو
ألقصصد وتلكم هي أŸسصاعي أ◊ميدة ألتي نحمد
ألله تعا ¤كثÒأ على Œسصيدها للنتائج ألتي يحق
لقوأتنا أŸسصلحة أليوم ،أن تعتز بها ،ويجدر بها
ب -اŸق -اب -ل أن ت -ب-ذل مسص-ت-ق-ب ،Ó-ب-ح-ول أل-ل-ه ت-ع-ا¤
وقوته ،كافة أ÷هود ألتي تكفل تنميتها وتطويرها
أك Ìفأاك.»Ì
ألسص-ي-د أل-ف-ري-ق ،أك-د ع-ل-ى أل-ع-ن-اي-ة أل-قصص-وى أل-ت-ي
ت -ول-ي-ه-ا أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشص أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي
للجانب ألتكويني للعنصصر ألبشصري ،ألذي يعد ألركن

رفع ألقدرأت
ألدفاعية للجيشس
ألوطني ألشسعبي

أسستيعاب برأمج ألتحضس Òألقتا‹
وزيادة مسستوى ألتمرسس ألعملي

إأن هذه ألسصفينة ألشصرأعية أŸدرسصة «أÓŸح» ،هي
Ãثابة مدرسصة متنقلة ،حرصصنا كثÒأ على أن تتزود
بأاحدث ألوسصائل ألبيدأغوجية ألتطبيقية ،وعلى أن
تكون وأسصطة فعالة من وسصائط تعويد ألطÓب
أÎŸبصص Úع- -ل- -ى خ- -وضص غ- -م- -ار رك- -وب أل -ب -ح -ر،
وأل -ت-ك-ي-ف ألسص-ل-ي-م م-ع ط-ب-ي-ع-ة ﬁي-ط-ه-م أل-ع-م-ل-ي،
وتعزيز روح أ÷ماعة وألتعاون لديهم ،وألتأاقلم مع

أل-رك÷ Úم-ي-ع أ÷ه-ود أل-ت-ط-وي-ري-ة أŸب-ذول-ة ع-ل-ى
كافة أŸسصتويات.

ترأمب أبلغ عباسس نيته نقل ألسسفارة أألمريكية إأ ¤ألقدسس
أعلنت ألرئاسصة ألفلسصطينية ،مسصاء
أمسص ألثÓثاء ،أن ألرئيسص أأ’مريكي
دونالد ترأمب أبلغ نظÒه ألفلسصطيني
ﬁم -ود ع -ب-اسص ‘ م-ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة
ن -ي -ت -ه ن -ق -ل ألسص-ف-ارة أأ’م-ري-ك-ي-ة إأ¤
أل -ق -دسص وذلك ب -ال -رغ-م م-ن –ذي-ر
ألرئيسص ألفلسصطيني ﬁمود عباسص
ب»خطورة تدأعيات مثل هذأ ألقرأر
على عملية ألسصÓم وأأ’من وأ’سصتقرأر ‘ أŸنطقة
وألعا .»⁄وقالت ألرئاسصة ‘ بيان لها « ،تلقى رئيسص
دول -ة ف -لسص -طﬁ Úم -ود ع-ب-اسص أتصص-ا’ ه-ات-ف-ي-ا م-ن
ألرئيسص أأ’مريكي دونالد ترأمب ،حيث أطلع ألرئيسص،
على نيته نقل ألسصفارة أأ’مريكية من تل أبيب إأ¤
ألقدسص» .و ⁄يتضصح من إأعÓن ألرئاسصة ألفلسصطينية
إأن كان ترأمب ينوي نقل ألسصفارة على ألفور أو ‘
أŸسص -ت -ق -ب -ل أل -ق -ريب .وح -ذر ع -ب -اسص «م -ن خ -ط -ورة
تدأعيات مثل هذأ ألقرأر على عملية ألسصÓم وأأ’من
وأ’سص-ت-ق-رأر ‘ أŸن-ط-ق-ة وأل-ع-ا .»⁄وق-ال أŸت-ح-دث
ب-اسص-م أل-رئ-اسص-ة أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ن-ب-ي-ل أب-و ردي-نة «يؤوكد
ألرئيسص ›ددأ على موقفنا ألثابت وألرأسصخ بأان ’
دولة فلسصطينية دون ألقدسص ألشصرقية عاصصمة لها
وف -ق -ا ل -ق-رأرأت ألشص-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة وم-ب-ادرة ألسصÓ-م

تنمية أŸعارف أÈÿأت “كن ألطالب
أÎŸبصس من إأدرأك كافة ألزأد ألعلمي

«إأن ت - -ن - -م - -ي- -ة أŸع- -ارف وزي- -ادة أÈÿأت و“كÚ
ألطالب أÎŸبصص من هضصم وإأدرأك كافة ألزأد
ألعلمي أŸلقن طوأل ألفÎة ألتكوينية ألنظرية ،هذأ
ب -اإ’ضص -اف -ة إأ ¤تشص -ب -ع -ه وت -ف-ت-ح-ه ع-ل-ى أل-ث-ق-اف-ات
ألعاŸية ،هي كلها أهدأف نرمي إأ ¤بلوغها من
خÓ-ل أق-ت-ن-ائ-ن-ا ل-ه-ذه أŸدرسص-ة أŸت-ح-رك-ة ،وأل-تي
سصتكون متبوعة ،بإاذن ألله تعا ¤وقوته ،بإا‚ازأت
أخرى ،نؤوكد من خÓلها على أأ’همية ألقصصوى ألتي
‰نحها للجانب ألتكويني ،وبالتا‹ للعنصصر ألبشصري
ألذي أكدت مرأرأ وتكرأرأ بأانه Áثل ألركن ألرك،Ú
لكل أ÷هود ألتطويرية ألتي نبذلها ‘ أك Ìمن
موقع وعلى أك Ìمن مسصتوى .وعليه فإانني أعيد
ألتذك Òمرة أخرى Ãدى أفتخارنا وأعتزأزنا Ãا
–قق حتى أآ’ن على مسصتوى ألقوأت ألبحرية من
إأ‚ازأت معتÈة ‘ ظرف وجيز ،على غرأر ألقوأت
أأ’خرى وكافة مكونات أ÷يشص ألوطني ألشصعبي،
وهو ما مكن من تخطي ألصصعاب ،وتسصجيل وثبة
نوعية على درب ألتطور وألتقدم.
أخÒأ ،ن -ق -ول أ◊م -د ل -ل -ه رب أل-ع-ا ،ÚŸع-ل-ى ك-ل
خطوة نخطوها على درب أإ’خÓصص لله وللجيشص
أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي ،سص-ل-ي-ل ج-يشص أل-ت-حرير ألوطني،
ولوطننا أ÷زأئر ،سصائل Úإأياه عز وجل بأان يسصدد
خ-ط-ان-ا أج-م-ع Úن-ح-و سص-ب-ل أل-ن-ج-اح وأل-فÓ-ح ،وأن
يوفق أبناء أ÷زأئر أأ’وفياء للعهد وألثابت Úعلى
أإ’خÓصص Ÿا فيه خ ÒبÓدنا وعزتها».
‘ أأ’خ ،Òأسص -دى أل -ف-ري-ق ت-ع-ل-ي-م-ات وت-وج-ي-ه-ات
ل -ق -ي -ادة ألسص -ف -ي -ن -ة ألشص -رأع -ي-ة أŸدرسص-ة «أÓŸح»
وأل -ق -ائ -م Úع -ل -ى أسص -ت -غ Ó-ل -ه -ا ،ت -قضص -ي بضص-رورة
أ◊رصص ع-ل-ى أ◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا وصص-ي-ان-ت-ه-ا ألدورية
وفقا للمعاي ÒأÙددة بغية ضصمان أدأء مهامها
ألتكوينية وألتدريبية بالفعالية أŸطلوبة.
ب -دوره -م ع Èأعضص -اء ط-اق-م ألسص-ف-ي-ن-ة ألشص-رأع-ي-ة
وط-ل-ب-ة م-دأرسص أل-ق-وأت أل-ب-ح-ري-ة ،ع-ن سص-ع-ادت-ه-م
وف -خ -ره -م ب -ه -ذأ أإ’‚از أل-ذي ي-ل-ي-ق ف-عÃ Ó-ق-ام
ألبحرية أ÷زأئرية وتاريخها ألعريق.

‘ بيان للرئاسصة الفلسصطينية

ألعربية» .وأرف أن عباسص ،أكد ›ددأ
ع -ل -ى أŸوق -ف أل -ف -لسص -ط -ي -ن-ي أل-ث-ابت
وألرأسصخ بأان ’ دولة فلسصطينية دون
أل -ق-دسص ألشص-رق-ي-ة ع-اصص-م-ة ل-ه-ا وف-ق-ا
ل -ق -رأرأت ألشص -رع-ي-ة أل-دول-ي-ة وم-ب-ادرة
ألسصÓ- -م أل- -ع- -رب- -ي- -ة ،مÈزأ أن ع -ب -اسص
سص-ي-وأصص-ل أتصص-ا’ت-ه م-ع ق-ادة وزع-م-اء
ألعا ⁄من أجل أ◊يلولة دون أتخاذ
مثل هذه أÿطوة أŸرفوضصة وغ ÒأŸقبولة .وأوردت
تقارير إأعÓمية أأ’يام أŸاضصية ،أن ترأمب يدرسص
أ’عÎأف بالقدسص عاصصمة إ’سصرأئيل وأنه قد يعلن
ذلك يوم غد أأ’ربعاء ‘ مقابل تأاجيل تنفيذ وعده
ألسص -اب -ق ب -ن -ق -ل ألسص -ف -ارة أأ’م -ري -ك -ي -ة إأ ¤أŸدي -ن -ة
أŸقدسصة .وأشصار أبو ردينة إأ ¤أن عباسص «سصيوأصصل
أتصصا’ته مع قادة وزعماء ألعا ⁄من أجل أ◊يلولة
دون أت- -خ- -اذ م- -ث- -ل ه- -ذه أÿط- -وة أŸرف- -وضص -ة وغÒ
أŸقبولة» .وأحتلت إأسصرأئيل ألقدسص ألشصرقية ‘ عام
 1967وأعلنتها عاصصمتها أأ’بدية وأŸوحدة ‘ 1980
‘ خطوة  ⁄يعÎف بها أÛتمع ألدو‹ وضصمنه
ألو’يات أŸتحدة .ويعت ÈأÛتمع ألدو‹ ألقدسص
ألشص-رق-ي-ة م-دي-ن-ة ﬁت-ل-ة .وي-رغب أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ون ‘
جعلها عاصصمة لدولتهم أŸنشصودة.
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’سصطول البحري
تطوير القوات البحرية وترقيتها و–ديث وعصصرنة قدرات ا أ

ألفريق طاف Ãختلف أقسصام ألسصفينة وأطلع على
جميع أجزأئها ،حيث ُقدمت له شصروحات وأفية
حول مهامها ومكوناتها وخصصائصصها.
للعلم ،فإان ألسصفينة ألشصرأعية أÓŸح ذأت ألثÓث
صص -وأري ،ت -ع -د وسص -ي-ل-ة ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ع-ال-ي-ة أأ’دأء،
مزودة بأاحدث ألتكنولوجيات ذأت ألدقة ألعالية ‘
›ال أÓŸحة ألبحرية ،ألتي باسصتطاعتها ألعمل
‘ ن -ط -اق وأسص -ع أ’دأء م -ه -ام ت -ك -وي -ن-ي-ة وت-دري-ب-ي-ة
متعددة ،على غرأر تعويد ألطلبة ألضصباط على
‡ارسص -ة أÓŸح -ة ألشص-رأع-ي-ة وت-ن-م-ي-ة م-ق-اوم-ت-ه-م
ألبدنية وألنفسصية ‘ ظروف أإ’بحار ألصصعبة ،فضصÓ
عن تنمية ألقدرأت ‘ ›ال أإ’بحار باسصتعمال
أأ’شص -رع -ة ودون أسص -ت -ع -م -ال أÙرك -ات ،وت -ن -م -ي-ة
ألقدرأت ألتطبيقية لدى ألطلبة ‘ ›ال أÓŸحة
ألبحرية.
بعدها ألتقى ألفريق بطاقم ألسصفينة وإأطارأت
وأفرأد ألقوأت ألبحرية ،أين ألقى
ك -ل -م -ة ت -وج-ي-ه-ي-ة ب-ثت إأ ¤ج-م-ي-ع
م- - - -دأرسص ووح- - - -دأت أل - - -ق - - -وأت
أل-ب-ح-ري-ة ،ق-دم ف-ي-ه-ا ت-ه-ان-يه على
ه- - - -ذأ أŸكسصب أل - - -ه - - -ام› ،ددأ
أل -ت-ذك Òب-ا÷ه-ود أل-ت-ي ت-ب-ذل م-ن
أج -ل ت -ط -وي -ر و–ديث وعصص -رن-ة
قوأتنا ألبحرية:
«‘ أل -ب -دأي -ة ’ب -د ‹ أن أه -ن -ئ ط -اق -م ألسص -ف -ي -ن-ة
ألشص -رأع -ي -ة أŸدرسص -ة «أÓŸح» ع -ل -ى أدأء أŸه-م-ة
أŸوك -ل -ة إأل -ي -ه -م وإأيصص -ال -ه-ا ‘ أŸدة أÙددة إأ¤
أ÷زأئر ،وهذأ يعت ‘ Èحد ذأته أ’ختبار أŸهني
أأ’ول أل -ذي خضص -ت -م -وه ب -ن -ج -اح ،ف -ه-ن-ي-ئ-ا ل-ق-وأت-ن-ا
ألبحرية ،وللجيشص ألوطني ألشصعبي بهذأ أإ’‚از،
بل ،هذأ أŸكسصب أŸعت ،Èألذي سصيكون إأضصافة
نوعية أخرى ،نÌي بها أŸسصار ألتكويني ألتطبيقي
لقوأتنا ألبحرية.
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صصدرت ‘ حق  10متهمÚ
با’Œار باıدرات بحجوط

أأحكام بالسسجن لـ10
سسنوأت وغرأمات مالية

أصص-در ق-اضص-ي أل-ت-ح-ق-ي-ق Ãح-ك-م-ة ح-جوط
أحكاما تÎأوح ب Úألعمل للنفع ألعام وكذأ
ألغرأمات أŸالية وألسصجن لفÎة  10سصنوأت
‘ ح- - -ق  10م-ت-ه-م Úب-ا’Œار ب-اıدرأت
وأأ’ق- -رأصص أŸه- -ل- -وسص- -ة“ ،ك- -نت ألشص -رط -ة
ألقضصائية أ’من دأئرة حجوط من توقيفهم
متلبسص ÚخÓل أأ’سصبوع أŸنصصرم.
ب -ع -د ت -ق -د ËأŸت-ه-م Úأل-عشص-رة أم-ام وك-ي-ل
أ÷مهورية Ùكمة حجوط ألذي أحالهم
بدوره على قاضصي ألتحقيق بذأت أÙكمة
هذأ أأ’خ Òأصصدر ‘ حق أحدهم عقوبة 6
أشصهر عمل للنفع ألعام وعوقب أثنان منهم
بغرأمة مالية تÎأوح ب 10 Úآأ’ف دج و20
ألف دج .أما بقية أŸتورط Úفقد أصصدر
ألقاضصي بشصأانهم غرأمات مالية تÎأوح بÚ
 50أل -ف-ا و 100أل -ف دج وع -ق -وب-ات سص-ال-ب-ة
ل -ل -ح -ري -ة تÎأوح ب 6 Úأشص-ه-ر و 10سصنوأت
سصجنا نافذأ.
تيبازة :عÓء ملزي

 14°وهران
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الثمن  10دج
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عقب مشصاركتها ‘ قمة أابيدجان ،ولد السصالك:

ألدولة ألصسحرأوية حقيقة ل رجعة فيها

أاكدت ا÷مهورية العربية الصصحراوية ،أامسش ،أان مشصاركتها ‘ القمة اÿامسصة ل–Óادين
’وروب-ي ،ت-ع-د ان-تصص-ارا ت-اري-خ-ي-ا ل-ل-قضص-ي-ة ال-ع-ادل-ة ورسص-ال-ة قوية على وحدة
’ف-ري-ق-ي وا أ
ا إ
إافريقيا .ورأات أان ا◊دث جسصد إامكانية التعايشش ب ÚاŸغرب والدولة الصصحراوية على
ا◊دود اŸعÎف بها دوليا.
حمزة ﬁصصول
تصصوير :فواز بوطارن
قال وزير أÿارجية ألصصحرأويﬁ ،مد سصا ⁄ولد
ألسصالك ،إأن قمة أبيدجان ب Úأ’–اد أإ’فريقي
وأ’–اد أأ’وروبي« ،أثبتت أن ألدولة ألصصحرأوية
حقيقة ’ رجعة فيها».
وأفاد ‘ ندوة صصحفيةÃ ،قر ألسصفارة ألصصحرأوية
ب- -ا÷زأئ- -ر ،أن -ه «ت -أاك -د أن أ÷م -ه -وري -ة أل -ع -رب -ي -ة
ألصصحرأوية ،ألعضصو أŸؤوسصسص ل–Óاد أإ’فريقي’ ،
Áك -ن Œاه -ل -ه -ا أو Œاوزه -ا ،أ’ن-ه-ا ب-ل-د إأف-ري-ق-ي
أصصيل».
وج -دد أل -ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أسص-ت-ح-ال-ة أن-ع-ق-اد أل-ق-م-ة ‘
أبيدجان ،دون ألدولة ألصصحرأوية ،مشصÒأ إأ ¤أن
قرأر أ’–اد أإ’فريقي «كان وأضصحا منذ ألبدأية،
إأما مشصاركة كافة ألدول أأ’عضصاء ‘ أبيدجان ،أو
نقل ألقمة إأ ¤مقر أ’–اد ‘ أديسص أبابا».
وذكر ولد ألسصالك ،أن ألرئيسص ألصصحرأوي إأبرأهيم
غا‹ ،جلسص وجها لوجه مع كل من ﬁمد ألسصادسص
وإأÁانويل ماكرون ورومانو رأخوي (رئيسص ألوزرأء
أإ’سصبا ‘ )Êنفسص ألقاعة لتدأرسص نفسص جدول
أأ’عمال.
وق -ال وزي -ر أÿارج -ي -ة ألصص-ح-رأوي ،إأن أŸن-اسص-ب-ة
أل-ت-اري-خ-ي-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-قضص-ي-ة أل-ع-ادل-ة« ،أك-دت أن
أل- -ت- -ع- -اون وألسصÓ- -م Áرأن ع ÈأحÎأم ألشص -رع -ي -ة
ألدولية وأŸسصاوأة ب Úألشصعوب وأأ’·».
وأعت Èولد ألسصالك ،أن ألقمة “ ⁄ثل أنتصصارأ
للدولة ألصصحرأوية فحسصب« ،وإأ‰ا نصصرأ ل–Óاد
أإ’فريقي ألذي أكد على وحدته وسصيادة قرأرأته،
وكذأ أنتصصارأ ل–Óاد أأ’وروبي على فرنسصا بعدما
أبتعد عن إأمÓءأتها أŸؤويدة لÓحتÓل».
ودعا ألوزير ألصصحرأوي دول أÛموعة أأ’وروبية
للضصغط ‘ أŒاه إأنهاء أ’حتÓل وألعدوأن على
ألشصعب ألصصحرأوي ،و»أن يقنع أŸغرب بضصرورة
أحÎأم حدوده أŸعÎف بها دوليا».
وط- - -لب ‘ أل- - -وقت ذأت - -ه م - -ن أ’–اد أأ’وروب - -ي،

أ’ل-ت-زأم ب-ق-رأر ﬁك-م-ة أل-ع-دل أأ’وروب-ي-ة أŸت-علق
Ãنع إأبرأم أتفاقيات مع أŸغرب تشصمل أأ’رأضصي
ألصصحرأوية.
وكشص - -ف ذأت أŸسص - -ؤوول ،أن أل- -وف- -د ألصص- -ح- -رأوي
أŸشصارك ‘ ألقمة ،أجرى ﬁادثات ثنائية عديدة
مع وفود دول إأفريقية وأوروبية ،عكسص ما روجت له
صصحافة أ’حتÓل أŸغربي.
‘ سصياق آأخر ،قال ولد ألسصالك إأن أنضصمام أŸغرب
ل–Óاد أإ’فريقي كان خطوة ‘ أ’Œاه ألصصحيح،
ب- -ح- -يث أث- -بت إأم- -ك- -ان- -ي- -ة أل- -ت -ع -ايشص م -ع أل -دول -ة
ألصصحرأوية وتأاكد له أنه لن يسصتطيع تغي Òألهيئة
ألقارية من ألدأخل ،كما فشصل ‘ ذلك من أÿارج.
وأوضصح بشصأان أسصتئناف ألعÓقات ألدبلوماسصية بÚ
أŸغرب وجنوب إأفريقيا« ،أن أأ’مر ’ عÓقة له مع
أŸوق -ف أل -ث -ابت ÷ن -وب إأف -ري -ق -ي-ا Œاه أل-قضص-ي-ة
ألصصحرأوية» ،مضصيفا «أŸلك ﬁمد ألسصادسص هو
من طلب لقاء ألرئيسص زوما إ’عادة ألسصف ÒأŸغربي
ألذي سصحب سصنة .»2004
ورأى أن –ركات أŸملكة أŸغربية ‘ إأفريقيا،
ﬁاو’ت إ’يهام ألرأي ألعام أŸغربي باسصÎأتيجية
جديدة ’خÎأق حلفاء ألصصحرأء ألغربية ولكنها
ﬁاو’ت ف- -اشص- -ل- -ة ،أ’ن ك- -ل أل- -دول ’زألت ع- -ل- -ى
م -وأق -ف -ه -ا أل -دأع -م-ة ◊ق ألشص-عب ألصص-ح-رأوي ‘
تقرير مصصÒه».

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك

توقيف  5عناصسر دعم أ÷ماعات
أإلرهابية وحجز أسسلحة نارية
‘ إأط -ار م -ك -اف -ح-ة أإ’ره-اب وب-فضص-ل أ’سص-ت-غÓ-ل
أ÷يد أŸعلومات ،أوقفت مفرزة للجيشص ألوطني
ألشص -ع -ب -ي وع -ن-اصص-ر أل-درك أل-وط-ن-ي ،أمسص أأ’ول،
خ-مسص-ة ( )05ع-ن-اصص-ر دع-م ل-ل-ج-م-اع-ات أإ’ره-ابية
بباتنة/ن.ع ،5.ضُص -ب -ط ل -دي -ه-م ثÓ-ث-ة ( )03أسص-ل-حة
نارية.

حجز  4.5كلغ من ألكيف و 4بنادق صسيد

‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة،
أوقفت مفرزة للجيشص ألوطني ألشصعبي تاجري 02
ﬂدرأت بÈج ب-وع-ري-ري-ج/ن.ع ،5.ضُص-ب-ط ل-دي-هما
 4.5ك-ي-ل-وغ-رأم م-ن أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج ،ف-ي-م-ا ضصبط
حرأسص أ◊دود أربع  04بنادق صصيد بتبسصة/ن.ع.5.

...وتوقيف  9منقب Úو 3مركبات رباعية
ألدفع و 6.6قناطÒمن أŸوأد ألغذأئية

من جهة أخرى ،أوقفت مفارز مشصÎكة للجيشص
ألوطني ألشصعبي ،بالتنسصيق مع عناصصر أ÷مارك
بتمÔأسصت وع Úقزأم/ن.ع ،6.تسصعة  09منقبÚ
وضصبطت  03مركبات رباعية ألدفع و 4200ل Îمن
ألوقود ومعدأت ألتنقيب عن ألذهب و 6.6قناطÒ
جهة للتهريب ‘ ،ح Úأوقف
من أŸوأد ألغذأئية مو ّ
ع-ن-اصص-ر أل-درك أل-وط-ن-ي ب-بسص-ك-رة/ن.ع ،4.م-ه-رب-ا
وحجزوأ  10500علبة سصجائر .كما ” توقيف ()60
مهاجرأ غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة بكل من
تلمسصان وألنعامة وأدرأر وبشصار وغردأية وورقلة.

