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ندوة تاريخية حول إضشرإب إلثمانية أإيام
ي- - -ق - -وم وزي - -ر إÛاه - -دي - -ن
إل-ط-يب زي-ت-و ،Êب-زي-ارة عمل
وت- -ف- -ق- -د إ ¤و’ي- -ة ت- -ي- -ارت،
يشس -رف خ Ó-ل -ه-ا ع-ل-ى إف-ت-ت-اح
إŸل -ت-ق-ى إل-وط-ن-ي –ت ع-ن-وإن
«إل-ث-ورة إل-ت-ح-ريرية ‘ إلشسعر
إلشس-ع-ب-ي» ،وذلك ي-وم إ’ث-نÚ
 29جانفي إ÷اري.

ينظم إŸتحف إلوطني
للمجاهد ندوة
تاريخية حول مغزى
وأإبعاد وتدإعيات
إضسرإب إلثمانية أإيام،
’حد 28
وذلك يوم إ أ
جانفي إ÷اري ،على
إلسساعة  9:00صسباحا
بقاعة إÙاضسرإت قصسر
إلثقافة مفدي زكريا.
يؤوطر إلندوة أإسساتذة
ﬂتصسون بحضسور
شسخصسيات تاريخية
وباحث Úوإطارإت
ومديرين وأإسساتذة
وطلبة ورجال
’عÓم.
إ إ

ولد خصشال تنششط
ندوة إإعÓمية

ت- -ن- -ظ- -م ج -م -ع -ي -ة إل -ك -ل -م -ة
’عÓ- -م ،ن- -دوة
ل- -ل- -ث- -ق- -اف- -ة وإ إ
’عÓ-مية
إعÓ-م-ي-ة ت-نشس-ط-ه-ا إ إ
ف -اط -م -ة ول -د خصس -ال ،إل -ي -وم،
ع- -ل- -ى إلسس- -اع- -ة  13:30زوإ’
Ãقر إ÷معية بالعاصسمة.

ملتقى وطني حول
إŸسشؤوولية إإلجتماعية

سشر ‚اح نظام إلثورة إلتحريرية ‘ إلسشجون
ينظم إŸتحف إلوطني للمجاهد بالتنسسيق مع مديريات إÛاهدين وإŸتاحف إ÷هوية إللقاء
إ÷م -اع-ي إŸوسس-ع رق-م  229ح-ول م-وضس-وع «سس-ر ‚اح ن-ظ-ام إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-رية ‘
إلسس- -ج- -ون وإŸع- -ت- -قÓ- -ت وإÙتشس- -دإت» ،وذلك ي -وم إÿم -يسس  25جانفي
إ÷اري ،على إلسساعة  10:00صسباحاÃ ،قر إŸتحف.

تنظم إŸديرية إلعامة للحماية إŸدنية ،ملتقى درإسسيا حول إلتكفل إلنفسسي
’ط-ب-اء إل-ن-فسس-ان-ي Úإل-ت-اب-ع Úللقطاع،
ب-أاع-وإن إ◊م-اي-ة إŸدن-ي-ة إŸت-دخ-ل Úل-ف-ائ-دة إ أ
وذلك إليوم ،إبتدإء من إلسساعة  8:30صسباحا ،على مسستوى مقر إŸديرية إ◊ماية
بو’ية إ÷زإئر بزم ‹Òإ◊رإشس.

إلÈيد إ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
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إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

’دإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

سس -ي -دخ -ل مصس -ن -ع إ‚از وت -رك -يب
إŸرك-ب-ات م-ن عÓ-م-ة « إي-ف-ي-كو» إلوإقع
Ãن- -ط- -ق- -ة إل- -نشس- -اط -ات ب -ب -ل -دي -ة أإو’د
إلÈدي بو’ية إلبويرة حيز إ’سستغÓل
ب -ت-اري-خ  31ديسس - -م ،2018 Èب - -حسسب م - -ا
أإع -ل -ن -ه ب-ب-وم-ردإسس إل-رئ-يسس إŸدي-ر إل-ع-ام
Ûم - -ع «إي - -ف - -ال» إلصس - -ن- -اع- -ي إ÷زإئ- -ري
صساحب إŸشسروع.
أإوضس - -ح ب - -اي - -ري ﬁم - -د ‘ تصس- -ري- -ح
للصسحافة على هامشس حفل إسستقبال
وم -رإف -ق -ة سس -ف Òدول -ة إي -ط -ال -ي-ا ب-ا÷زإئ-ر فÒإرإ ب-اسس-ك-وإل ب-وح-دة ج-م-ع
وتركيب إلسسيارإت إلنفعية أإو إŸركبات من نوع «إيفيكو دإيلي» بأاو’د
’نتاج ‘ جويلية  ،2017بأانه
هدإج ،غرب بومردإسس ،إلتي بدأإت ‘ إ إ
” «تقد Ëتاريخ موعد إسستÓم إŸصسنع إŸذكور إلذي كان مقررإ
ب Úسسنتي  2019أإو  2020على إثر مضساعفة وتقدم
’‚از».
وتÒة إ إ

إلرئيسسة إŸديرة إلعامة
مسسؤوولة إلنشسر

أإمينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

تنظم جمعية جزإئر إ،Òÿ
م- -ل -ت -ق -ى وط -ن -ي -ا ث -ان -ي -ا ح -ول
إŸسس- -ؤوول- -ي- -ة إ’ج- -ت- -م- -اع- -ي -ة،
ب - -ف- -ن- -دق إŸوح- -دي- -ن ب- -و’ي- -ة
وه -رإن ،وذلك ي -وم -ي  27و28
ج -ان -ف -ي إ÷اري– ،ت ع-ن-وإن
«إلشس-رإك-ة إÛت-م-ع-ي-ة ودورها
‘ ت - -ف - -ع- -ي- -ل إل- -ع- -م- -ل إÒÿي
إ’نسسا.»Ê
يشس -ارك ‘ إŸل -ت-ق-ى ب-اح-ث-ون
وأإسس -ات -ذة وج-ام-ع-ي-ون ورج-ال
أإع -م-ال و‡ث-ل-و إÛت-م-ع إŸدÊ
و‡ثلو مؤوسسسسات إعÓمية.

تدشش Úمصشنع عÓمة «إيفيكو» بالبويرة
قبل نهاية 2018

ملتقى درإسشي حول إلتكفل إلنفسشي بأاعوإن إ◊ماية إŸدنية

يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إ’قتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسس مالها إ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع إلشسهدإء إلجزإئر

ي - -ن - -ظ - -م ح- -زب Œم- -ع أإم- -ل
إ÷زإئ- - - -ر ل - - -ق - - -اء وط - - -ن - - -ي - - -ا
ل - -ل - -م - -ن - -ت - -خ- -ب– Úت شس- -ع- -ار
«إلتنمية إÙلية...أإولويتنا»،
–ت إشس - - -رإف رئ- - -يسس إ◊زب
عمار غول ،وذلك يوم إلسسبت
 27جانفي إ÷اري ،إبتدإء من
صس- -ب- -اح- -ا ،ب- -ق- -اع -ة
9:00
إÙاضس -رإت ب -ف -ن -دق إل -ري-اضس
سسيدي فرج.

إلع ـÓناتكـم إتصشل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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إŸقـــا’ت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

’شسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 1شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :
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لمة
بحضسور بن صسالح وشسخصسيات وطنيةÃجلسس ا أ

ضسيف ا÷زائر عبد ا◊ميد مروان يرافع لنصسرة اأ’قصسى
معركة القدسس بدأات ...وللجزائر الدور اÙوري ‘ القضسية الفلسسطينية والوطن العربي
لسسبق للفدرالية الدولية للمهندسس Úعبد ا◊ميد مروان ،الدور اÙوري للجزائر ‘
أاكد الرئيسس الشسر‘ ل–اد اŸهندسس Úالفلسسطيني Úوالرئيسس ا أ
الوطن العربي و‘ القضسية الفلسسطينية ،لفتا إا ¤أانها البلد الوحيد الذي يناضسل من أاجل القضسية دون مراعاة أاي مصسلحة خاصسة.
إا ¤ذلك ،أافاد بأان ا÷زائر تسستطيع العمل على اŸصسا◊ة الوطنية بوضسع Ÿسستها ،وطمأان ا÷ميع بخصسوصس فلسسط Úبتأاكيده بأان معركة القدسس بدأات
لمريكي بخصسوصسها.
بصسدور قرار الرئيسس ا أ

فريال بوششوية

سصلط عبد ا◊ميد مروان الضصوء خÓل ﬁاضصرة
أالقاها ،أامسسÃ ،قر ›لسس اأ’مة ،تناول من خÓلها
موضصوع «مسصأالة القدسس :ب Úالقرارات اأ’‡ية والقرار
اأ’مريكي ،أاي مسصتقبل للقدسس؟» ،والتي “يزت بحضصور
رئيسس ›لسس اأ’مة عبد القادر بن صصالح ،وكذا وزير
ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي،إاا ¤ج-انب رئيسس اÛلسس
اإ’سصÓمي اأ’على بوعبد الله غÓم الله ،وسصف Òدولة
فلسصط Úبا÷زائر لؤوي عيسصى ،تبعات القرار اأ’مريكي
التي صصنفها وفق منظوره ‘ خانة اإ’يجابية؛ ذلك أانها
أاخ-رجت ال-قضص-ي-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة م-ن ال-ثÓ-ج-ة ب-عدما ”
دحرجتها ‘ قائمة اأ’ولويات ،وأاعادت بعثها بقوة ،وأاكÌ
من ذلك سصجلت تضصامنا دوليا غ Òمسصبوق معها.
وحرصس منشصط الندوة منذ البداية ،على ا’شصادة
بدور ا÷زائر ومواقفها الثابتة التي  ⁄تتغ Òو ⁄تتأاثر،
سصياسصا وماليا ،رغم كل الظروف ،مذكرا بأان ا÷زائر ⁄
تطلب أابدا ثمنا نظ Òدفاعها عن القضصية الفلسصطينية
وذلك ا ¤غاية اليوم –ت القيادة السصياسصية ا◊كيمة
لرئيسس ا÷مهورية ،وبأان على ترابها ” ا’عÓن عن قيام
ال -دول -ة ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة ،وÃسص -اه-م-ت-ه-ا “ك-ن ال-رئ-يسس
الفلسصطيني الراحل الشصهيد ياسصر عرفات من ولوج مقر
اأ’· اŸتحدة بعدما قدمه الرئيسس بوتفليقة الذي كان
آانذاك يشصغل منصصب وزير الشصؤوون اÿارجية.
وبخصصوصس قرار دونالد ترامب القاضصي با’عÎاف
ب-ال-ق-دسس ع-اصص-م-ة ’سص-رائ-ي-ل ون-ق-ل السص-ف-ارة اأ’م-ريكية
إاليها ،أافاد بأان اأ’مر ’ يعدو أان يكون «قرارا اتخذه من
’ Áلك ،وي -ع -ط -ي -ه Ÿن ’ يسص -ت -ح -ق» ،وشص -ك -ر ال -رئ -يسس
اأ’م -ري -ك -ي ب -اŸن -اسص -ب -ة أ’ن -ه خ-دم بشص-ك-ل م-ا ال-قضص-ي-ة،
بإاخراجها ،بحسصبه« ،من الثÓجة» ،مذكرا أانه ‘ تلك
اأ’ثناء ’ أاحد كان يتكلم عنها و ⁄يتخذ موقفا بشصأانها،

وراوحت القرارات اأ’‡ية مكانها
بعدما عجزت الشصرعية الدولية عن
ت -ط -ب -ي -ق -ه -ا ،وع -دده-ا  705قرار
 ·ÓاŸت-حدة،
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
و 83ق- - -رارا صص- - -ادرا ع - -ن ›لسس
اأ’من.
وأاف- -اد ‘ السص -ي -اق« ،ل -ق -د أاع -اد
ترامب بقراره ،القضصية الفلسصطينية
ا ¤سص- -ل -م اأ’ول -وي -ات ،وصص -وتت ك -ل
ال -بشص -ري -ة لصص -ا◊ه -ا وضص-د ق-راره»،
وخ - -لصس إا ¤ال - -ق- -ول «ل- -ق- -د أاح- -ي- -ا
ال -قضص -ي -ة» ،مسص -ت-ط-ردا «وب-ال-ق-دسس
وبسصبب القدسس أاريد أان أاطمئنكم،
ل-ق-د ب-دأات م-رح-ل-ة ان-ه-اء ا’ح-تÓل
ا’سص- -رائ- -ي -ل -ي» ،وذهب ا ¤أاب -ع -د م -ن ذلك ب -ا÷زم ب -أان
ال -ق -دسس ف -ت -حت أاب -واب ج -ه -ن -م ’سص -رائ -ي -ل و’أم -ري -ك -ا
اŸت-واط-ئ-ة م-ع-ه-ا ،ال-ت-ي ب-دأات ت-ت-ح-رك .ول-ع-ل م-ا ي-ع-زز
طرحه ،القرارات اŸتخذة على مسصتوى اÛلسس الوطني
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي اŸل-ت-ئ-م ع-ل-ى م-دار اأ’سص-بوع Úالفارط،Ú
وال -ذي ك -ان ح -اضص -را ف -ي -ه -ا ،و” ال -ت -أاك -ي -د خ Ó-ل -ه ب-أان
القرارات التي صصدرت «هي اإ’عÓن عن بدء اŸعركة،
وليسس أاقدسس من القدسس لبدأات اŸعركة».
اÛلسس ال -وط -ن-ي ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي أاق-ر ب-أاْن ’ وسص-اط-ة
أام -ري-ك-ي-ة ب-ع-د ال-ي-وم ،ب-ع-دم-ا ن-زعت ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة
اأ’مريكية عن نفسصها «صصبغة الوسصيط النزيه» ،باسصتثناء
تدخل –ت اŸرجعية والرعاية اأ’‡ية ،والتخلصس من
اتفاقية باريسس ا’قتصصادية ،ا ¤جانب وقف التنسصيق
اأ’م -ن -ي› ،ددا ت -أاك -ي -د ب -دء م -ع -رك -ة ال -ق -دسس وشص-رف
اإ’ع Ó-ن ع -ن -ه -ا م -ن ا÷زائ -ر ،ه -دف -ه -ا إاق -ام -ة ال -دول -ة
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة وع-اصص-م-ت-ه-ا ال-ق-دسس ،مسص-ل-ح Úب-ال-وحدة
والشصرعية الدولية وا’نتفاضصة الشصعبية ومقاطعة سصلع

البلدين’ ،سصيما ‘ ظل ا’لتفاف
ال -ع -اŸي ح-ول ال-قضص-ي-ة وا’عÎاف
من قبل عدد كب Òمن الدول بالدولة
ال- -ف- -لسص -ط -ي -ن -ي -ة’ ،ف -ت -ا ا ¤أان ك -ل
اŸؤوشصرات تبعث على التفاعل.
وبعدما ذكر Ãخطط الفوضصى
اÓÿقة الهادف ا ¤تقسصيم الدول
العربية ا ¤دويÓت طائفية ،وخلق
ت -ن -ظ -ي -م -ات اره -اب-ي-ة ع-ل-ى شص-اك-ل-ة
«داعشس» تسص -اع -ده -م ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق
ال -ن -ظ -ام ال -دو‹ ا÷دي -د ،واع-ط-اء
ايران دور البلد اÙوري ‘ الشصرق
اأ’وسصط ،والذي كانت تتنازعه مع
ك -ل م -ن ت -رك -ي -ا واسص-رائ-ي-ل ،أاك-د أان
اأ’خÒة ’ تتخذ القرارات وإا‰ا أامريكا والرهان على
ال-ت-م-وق-ع ‘ ن-ظ-ام دو‹ ج-دي-د ي-ت-م-ي-ز أاسص-اسص-ا ب-ت-حالف
روسصيا مع الصص Úوالهند والقارة اإ’فريقية ،فيما تتحالف
أامركيا مع شصركائها التقليدي Úأاي أاوروبا.
واسصتنادا ا ¤قراءته للوضصع و–ليله للمسصتجدات،
أاكد عبد ا◊ميد مروان ،ا ¤أان اأ’مة العربية بحاجة ا¤
ف -ه -م ه -ذا ال -واق -ع واأ’ه -داف اŸت -وخ -اة م -ن-ه ،وم-ن ث-م
التحرك على هذا اأ’سصاسس ،وللجزائر دور ﬁوري ‘
الوطن العربي بتوحيد ا÷هود العربية ودعم القضصية ‘
اŸرح -ل -ة اŸق -ب -ل -ة ،وب -ال -ع -م -ل اŸشصÎك م -ع ف -لسص-طÚ
تسصتطيع حماية فلسصط Úوا÷زائر على حد سصواء من
اŸؤوامرات.
‘ سص - -ي - -اق اخ - -ر ،ول - -دى ت - -ط - -رق- -ه ا ¤اŸصص- -ا◊ة
الفلسصطينية أاكد ضصرورة وضصع ا÷زائر Ÿسصتها عليها،
 ⁄الشصمل ،كما دعا
اقتناعا منه بأان لها دور حاسصم ‘ ّ
باŸناسصبة اأ’حزاب ا÷زائرية ا ¤دعم كل فلسصط.Ú

شسارك ‘ منتدى دافوسس ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية:

مسساهل يعرضس التجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة التطرف واإ’رهاب
عرضس وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر
مسس -اه -ل ،أامسس ال -ث Ó-ث -اء ،ب -داف -وسس (سس -ويسس-را)،
ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ›ال م-ك-اف-حة الرهاب
وال-ت-ط-رف وت-رق-ي-ة ق-ي-م ال-ع-يشس م-ع-ا وال-تسس-ام-ح
واŸصس -ا◊ة .وشس -ارك مسس -اه -ل ‘ اشس-غ-ال اŸن-ت-دى
الق-تصس-ادي ال-ع-اŸي ل-داف-وسس (سس-ويسس-را) ،بصسفته
‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
وعضس -وا ‘ دورة خ -اصس -ة ب -ب -حث ال-وضس-ع ‘ شس-م-ال
اف-ري-ق-ي-ا والشس-رق الوسس-ط ،ح-يث ت-ط-رق م-ط-ول
ا ¤ال- -ت- -ج- -رب- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ›ال م- -ك- -اف -ح -ة
الرهاب.
أاوضصح رئيسس الدبلوماسصية ا÷زائرية خÓل تطرقه
ا ¤اŸوضصوع الرئيسصي للقاء ،ان ا÷زائر «التي تواجه
العديد من التحديات الناجمة عن الوضصع السصائد ‘
ﬁيطها ا÷يوسصياسصي ،قد ‚حت ‘ Œاوز صصعوباتها
سصيما بفضصل التجربة التي اكتسصبتها ‘ اطار مكافحة

ا’رهاب والتطرف العنيف» .كما
ذكر ‘ هذا الشصأان بان ا÷زائر
ال- -ت- -ي ك -اف -حت وان -تصص -رت ع -ل -ى
جحيم ا’رهاب الدموي واŸدمر
خÓل سصنوات التسصعينياتŒ ،ند
ال -ي -وم م -وارده -ا م -ن اج-ل ت-ع-زي-ز
ا’سصتقرار وا’من وترقية تنميتها
ا’جتماعية وا’قتصصادية» .وابرز
مسصاهل من جهة اخرى «مسصاهمة
بÓدنا ‘ –قيق ا’سصتقرار لدى
جÒان -ه-ا م-ن خÓ-ل ت-ب-ن-ي ال-ط-رق
السص - -ل- -م- -ي- -ة ل- -ل- -ح- -وار وال- -تشص- -اور
وال- -ت- -ف- -اوضس» .وع- -ن- -د ت -فصص -ي -ل -ه
Ÿضص- - -م - -ون اŸسص - -ع - -ى الشص - -ام - -ل
ل-ل-ج-زائ-ر ال-ذي ب-ادر ب-ه ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،اك-د السصيد
مسصاهل ان هذا اŸسصعى «ارتكز خاصصة على سصياسصة

ال -وئ-ام اŸد ÊواŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة
ال -ت -ي وح -دت ›ددا ج -م -ي -ع اب -ن -اء
ال- -وط -ن ح -ول اج -ن -دة واح -دة وه -ي
اج - -ن - -دة ب - -ن - -اء ج - -زائ - -ر ح - -دي- -ث- -ة
ودÁق -راط-ي-ة وج-م-ه-وري-ة وÎﬁم-ة
◊قوق ا’نسصان وللحريات ا’سصاسصية
ب - -اإ’ضص- -اف- -ة ا ¤انشص- -اء م- -ؤوسصسص- -ات
وم- -ع- -اي Òق- -ائ -م -ة ع -ل -ى اŸصص -ا◊ة
وب -ال-ت-ا‹ ال-ق-ب-ول ب-ال-ت-اري-خ ال-وط-ن-ي
وه - -وي - -ت - -ه» .ك - -م - -ا ت- -ط- -رق رئ- -يسس
ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ا ¤ج-هود
ا÷زائر من اجل «اقامة دولة قوية
وع -ادل -ة ت -ع -ت -م -د ع -ل-ى سص-ي-ادة دول-ة
القانون وتتوفر على هيئات –ظى
ب -ث -ق -ة الشص -عب وال -ع -ودة ‘ ذات ال -وقت ا ¤ا’سص -ت -ق-رار
السصياسصي وا’قتصصادي وا’جتماعي واŸؤوسصسصاتي» .

لقامة العÓقات الديبلوماسسية ب Úالبلدين
تزامنا والذكرى  60إ

يوسسفي يدعو اŸؤوسسسسات الصسينية إا ¤ا’سستثمار ‘ ا÷زائر
دعا وزير الصصناعة واŸناجم ،يوسصف
ي - -وسص - -ف - -ي ،امسس ال - -ث Ó- -ث- -اء ،ب- -ا÷زائ- -ر،
اŸؤوسصسص - -ات الصص- -ي- -ن- -ي- -ة اŸت- -خصصصص- -ة ‘
صص- -ن- -اع- -ة أاج- -زاء ول- -واح -ق السص -ي -ارات ا¤
ا’سصتثمار ‘ ا÷زائر ،بحسصب ما أاعلن عنه
بيان للوزارة.
‘ لقاء مع السصف Òالصصيني با÷زائر
ي- -ان -غ غ -وان -ي -و ،دع -ا ال -وزي -ر «اŸؤوسصسص -ات
الصص -ي -ن -ي -ة اŸت-خصصصص-ة ‘ صص-ن-اع-ة أاج-زاء
ول- -واح- -ق السص- -ي- -ارات ا ¤ا’سص- -ت- -ث- -م -ار ‘
ا÷زائ -ر واŸسص -اه -م -ة ‘ ت -رق -ي-ة صص-ن-اع-ة
السصيارات الوطنية ع Èشصراكات» ،يضصيف
نفسس اŸصصدر.

‘ ن- - -فسس السص- - -ي- - -اق ،دع - -ا ي - -وسص - -ف - -ي
اŸؤوسصسصات الصصينية ا ¤اŸشصاركة ‘ اأ’يام
التقنية للمناولة ‘ قطاع اŸيكانيك التي
سص -ت -ن -ظ-م م-ط-ل-ع م-ارسس اŸق-ب-ل ب-ا÷زائ-ر
العاصصمة .كما حث الوزير ،من جهة أاخرى،
اŸت- -ع- -ام- -ل Úالصص -ي -ن -ي ÚاŸت -خصصصص‘ Ú
›ال اŸن -اج -م ا ¤اŸسص -اه -م -ة ‘ إاع -ادة
ب -عث نشص -اط -ات ا’سص-ت-كشص-اف وا’سص-ت-غÓ-ل
اŸنجمي با÷زائر ،بحسصب نفسس اŸصصدر.
من جهته حيا السصف Òالصصيني «الروابط
ال -ت -اري -خ -ي -ة ال-ق-وي-ة» ال-ت-ي Œم-ع ا÷زائ-ر
والصص ،Úمشصددا على أان سصنة  2018لها
ط -اب -ع خ -اصسÃ ،ا ان -ه -ا “ث -ل ال-ذك-رى 60

إ’ق -ام -ة ال -ع Ó-ق -ات ال -دي -ب -ل -وم -اسص -ي -ة بÚ
البلدين .كما قال السصف ،Òان الصص Úتعتزم
ت -خ -ل -ي -د ه -ذه ال -ذك -رى ب -ت -ق -وي -ة ال-ت-ع-اون
الصص-ن-اع-ي وال-ت-ج-اري م-ع ا÷زائ-ر .وأاع-لن
السصف ‘ Òهذا الصصدد ،عن زيارة مرتقبة
للجزائر من قبل وفد Œاري صصيني يضصم
رؤوسصاء مؤوسصسصات.
للتذكر ،دعا وزير الصصناعة واŸناجم
يوسصف يوسصفي مؤوخرا مركبي السصيارات
إا ¤ا’ن -ت -ق -ال م -ن ت -رك -يب السص -ي -ارات إا¤
صصناعة مكونات السصيارات .وأاكد الوزير أانه
«ل -ن ي -ك -ون مسص -ت -ق -ب -ل Ÿرك-ب-ي السص-ي-ارات
با÷زائر بل سصتكون صصناعة السصيارات».

بن غÈيت تسستعرضس ‘ لندن اŸقاربة ا÷زائرية لتحسس Úنوعية التعليم
اسصتعرضصت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت،
امسس الثÓثاء ،بلندن ،اŸقاربة التي انتهجتها وزارتها
لتحسص Úنوعية التعليم اŸتاح للتÓميذ وإاعداد اŸدرسصة
ا÷زائ -ري -ة Ÿواج -ه -ة ال -ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ف-رضص-ه-ا ال-ق-رن
ا◊ادي والعشصرون.
ق -الت السص -ي -دة ب -ن غÈيت ‘ خ -ط -اب أال -ق -ت-ه خÓ-ل
اŸن- -ت -دى ال -ع -اŸي ل -لÎب -ي -ة ال -ذي ج -م -ع وزراء وخÈاء
بالعاصصمة الÈيطانية ،أان –سص Úنوعية التعليم اŸتاح
للتÓميذ بالنسصبة للجزائر« ،أاولوية وطنية تتحقق أاسصاسصا
م -ن خ Ó-ل –سص Úا’داء ال -ب -ي -داغ -وج -ي ل -ل -قسص -م ،وه-و
مرهون بتكوين ا’سصتاذ وبجوانب لها صصلة باأ’خÓقيات
اŸهنية».
وتطرقت الوزيرة ا ¤ما اسصمته «اŸقاربة الفريدة»
ال -ت -ي ان -ت -ه -ج -ت-ه-ا وزارت-ه-ا لـ «–ق-ي-ق ال-ت-ك-وي-ن ال-وج-ي-ه
للمعلم Úإ’عدادهم لÓضصطÓع بشصكل افضصل Ãهمتهم

‘ –ديد وتطوير قدرات التÓميذ
‘ بناء مسصتقبل مسصتدام باعتبارهم
م- -واط- -ن- -ي ال- -غ- -د ،ق- -ادري- -ن ع- -ل- -ى
اŸسصاهمة ‘ التحديات العاŸية».
واوضص - -حت ان م - -ق - -ارب - -ة ا÷زائ- -ر
«ق-ائ-م-ة ع-ل-ى دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ت-واف-ق-ي-ة
شصملت الشصركاء النقابي Úوجمعيات
اول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ” ال-ت-وق-يع
معهم على ميثاق اخÓقيات قطاع
الÎب -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة ‘  2015بهدف
تطوير مدرسصة ا÷ودة بل ا’متياز
ب - -اع - -ت - -ب - -اره م - -ط- -ل- -ب- -ا مشص- -روع- -ا
Ûت -م -ع -ن -ا» .واشص -ارت ‘ ه -ذا السص -ي -اق ا ¤ان ال-وزارة
ات-خ-ذت «ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-داب Òل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ن-ق-ل-ة ال-ن-وعية
اŸن -ت -ظ -رة م -ن -ه -ا ا’سصÎات -ي -ج -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ع-ا÷ة

ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ل-ل-ت-ك-ف-ل بشص-ك-ل أافضص-ل
بالصصعوبات التي يواجهها اŸعلم» .كما
تو ¤القطاع مسصؤوولية تكوين اŸعلمÚ
ال -ذي ي -ع -تÈه «–دي-ا ك-بÒا» ،ع-ل-ى ح-د
تعب Òبن غÈيت .وباإ’ضصافة إا ¤ذلك،
أاج -رت ال -وزارة ع -م -ل -ي -ات ت -ق -ي-ي-م ع-ل-ى
اŸسص- - -ت- - -وي Úال- - -داخ- - -ل - -ي واÿارج - -ي
وتقييمات للخÈاء حددت النقائصس ‘
ال -ك -ف -اءات ال -ت -ي ي -ع-ا Êم-ن-ه-ا ال-ت-ل-م-ي-ذ
ا÷زائ-ري ،اه-م-ه-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ري-اضصيات
وال -ث -ق -اف-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وف-ه-م اŸك-ت-وب.
واكدت مسصؤوولة قطاع الÎبية ان «عدم
–كم التلميذ ‘ كفاءة فهم النصس اŸكتوب قد تكون له
آاثار خطÒة على مسصتقبل اأ’· ’ ،سصيما ‘ عا ⁄اليوم
الذي تسصيطر عليه الرقمنة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كعوان أامام ÷نة اŸالية باÛلسس الشسعبي الوطني:

تأاسسيسس سسلطة ضسبط الصسحافة اŸكتوبة ‘ أاقرب اآ’جال
اسستحداث إاذاعة خاصسة بالطريق السسيار شسرق  -غرب

كشس - -ف وزي - -ر التصس - -ال
ج- - - -م - - -ال ك - - -ع - - -وان ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م -ة ،أان
ت - -أاسس- -يسس سس- -ل- -ط- -ة ضس- -ب- -ط
الصسحافة اŸكتوبة سسيتم ‘
لج - - -ال»› ،ددا
«أاق- - - -رب ا آ
ال- -ت- -زام دائ -رت -ه ال -وزاري -ة
Ãواصسلة جهودها من أاجل
لفضس - - -ل»
«ال- - - -ت- - - -ك- - - -ف- - - -ل ا أ
ب- -انشس- -غ- -الت ال- -ف- -اع -ل‘ Ú
القطاع.
قال كعوان ‘ تصصريح للصصحافة
عقب تقدÁه عرضصا حول ميزانية
ال -ق -ط -اع لسص-ن-ة  2015أام -ام ÷ن -ة اŸال -ي -ة واŸي -زان-ي-ة
باÛلسس الشصعبي الوطني ،بحضصور وزير العÓقات مع
الŸÈان الطاهر خاوة ،إانه «سصيتم تأاسصيسس سصلطة ضصبط
الصصحافة اŸكتوبة ‘ أاقرب اآ’جال» ،مشصÒا إا ¤أانه ”
إا‚از «عمل هام» لتأاسصيسس هذه السصلطة.
‘ رده على سصؤوال حول تفعيل صصندوق دعم الصصحافة
اŸكتوبة ،أافاد كعوان أان الوزير ا’أول سصبق وأان تطرق إا¤
هذا اŸوضصوع ،مÈزا أان العمل ‘ هذا اÛال عرف
«تقدما».
‘ سصياق آاخر ،أاوضصح الوزير أان القمر ا’صصطناعي
Óتصصا’ت «أالكوم سصات ،»1-الذي ” إاطÓقه
ا÷زائري ل إ
‘ ديسصم ÈاŸاضصي ،سصيقدم «خدمات هامة للقنوات
التلفزيونية’ ،سصيما ‘ ›ال البث والرقمنة».
و‘ رده على اسصتفسصارات نواب اللجنة ،أاكد كعوان أان
دائرته الوزارية «ملتزمة Ãواصصلة ومضصاعفة ا÷هود من
أاجل تكفل أافضصل با’نشصغا’ت اŸتزايدة للفاعل‘ Ú
ال- -ق- -ط- -اع ،ع- -م- -وم -ي Úأاو خ -واصس ،سص -واء ت -ع -ل -ق اأ’م -ر
باŸسصتوى التكنولوجي أاو Ãجال التنظيم والتسصي ،Òمع
العمل على عصصرنة اŸرافق العمومية و–ي Úنوعية
اÿدمات».
وجدد بهذه اŸناسصبة التأاكيد على أان حرية الصصحافة
وال -ت -ع -ب Òال -ت-ي ي-ك-ف-ل-ه-ا ال-دسص-ت-ور «ف-اقت ك-ل ا◊دود»،
معÎفا بوجود «بعضس التجاوزات غ ÒاŸقبولة’ ،سصيما
تلك التي “سس كرامة اأ’شصخاصس ،بسصبب نقصس التكوين
بالدرجة اأ’و ¤لدى الصصحفي.»Ú
وأاوضصح أان وزارة ا’تصصال «ليسس لها دور رقابي على
العمل الصصحفي و ⁄تتدخل يوما ما لقمع أاو معاقبة
وسص -ائ -ل اإ’ع Ó-م» ،م -ؤوك-دا أان سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط الصص-ح-اف-ة
اŸكتوبة ،التي هي ‘ طور التأاسصيسس ،وتتشصكل كذلك من

‡ث -ل-ي الصص-ح-ف-ي ،Úسص-ت-ع-م-ل ع-ل-ى
«ضصبط أاخÓقيات مهنة الصصحافة
وف- -ق ال -ق -ان -ون» .ك -م -ا شص -دد ع -ل -ى
ضصرورة تغطية الصصحافة اŸكتوبة
لكافة مناطق الوطن ،مبديا أاسصفه
‘ ن -فسس اإ’ط -ار ل -غ-ي-اب م-ل-ح-ق-ات
ع -ل -م -ي-ة وت-اري-خ-ي-ة واق-تصص-ادي-ة ‘
الصصحف الوطنية.
وكشصف من جانب آاخر أانه سصيتم
اسص-ت-ح-داث إاذاع-ة خ-اصص-ة بالطريق
السصيار شصرق -غرب.
‘ رده ع -ل -ى ان -ت-ق-ادات ال-ن-واب
ل -ب -عضس ب-رام-ج اŸؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة
للتلفزيون ا÷زائري ،قال كعوان إان التلفزيون العمومي
له «ثوابت إايجابية ،منها احÎام دف Îالشصروط اÿاصس
ب-ه» ،مشصÒا إا ¤أان ال-ق-ن-اة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون ال-ع-مومي
«–تل اŸراتب الثÓث اأ’وﬂ ‘ ¤تلف ا’سصتطÓعات
التي ” إاجراؤوها ،بالرغم من وجود منافسصة حادة من
قبل القنوات اأ’جنبية واÿاصصة».
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاوضص- -ح ال -وزي -ر ان -ه م -ع ت -راج -ع
العائدات البÎولية ‘ سصنة  ،2015تبّنى قطاع ا’تصصال
مسص -ع -ى ي -ق -وم ع -ل -ى «ت-رشص-ي-د ال-ن-ف-ق-ات م-ع ا’ح-ت-ف-اظ
ب- -اأ’ول -وي -ات اÙددة ‘ الÈن -ام -ج ال -ق -ط -اع -ي وال -ت -ي
تتمحور أاسصاسصا ‘ رقمنة البث من خÓل إاطÓق عمليات
ه -ام -ة ل -ت -وسص -ي -ع شص -ب -ك -ة ال-ت-ل-ف-زي-ون ال-رق-م-ي اأ’رضص-ي،
باإ’ضصافة إا ¤رقمنة وسصائل اإ’نتاج السصمعية البصصرية
وŒديد التجهيزات».
كما ” خÓل سصنة  - 2015يضصيف الوزير  -إاقامة
Óرسص -ال ع Èالسص -ات -ل وت -وسص-ع-ة ال-بث
شص -ب -ك -ة ج -دي -دة ل  -إ
اإ’ذاع -ي اŸسص -م -وع ،م -ن خ Ó-ل “دي-د ح-ق-ل ال-ت-غ-ط-ي-ة
اإ’ذاعية وامتصصاصس مناطق الظل ع Èتسصليم  8مراكز
للبث اإ’ذاعي ،باإ’ضصافة إا ¤إاطÓق عملية ذات بعد دو‹
اسص-ت-ج-اب-ة ل-ل-ط-لب اŸسص-ت-ع-ج-ل ل-ت-غ-ط-ي-ة ب-ل-دان السصاحل
بالÈامج اإ’ذاعية من خÓل إا‚از مركزين للبث اإ’ذاعي
لÈامج اإ’ذاعة الدولية.
وبلغة اأ’رقام ،كشصف كعوان أان ميزانية تسصي Òالقطاع
لسصنة  2015قدرت بأازيد من  20مليار دج وقدر اسصتهÓك
نسصبة هذه ا’عتمادات بـ.٪99,38
أاما بخصصوصس ميزانية التجهيز لنفسس السصنة ،فقد
تضصمنت  122عملية اسصتثمار قيد اإ’‚از برخصصة برامج
إاجمالية تقدر ب  82,441مليار دينار ” اسصتهÓك منها
 20,06مليار دينار أاي بنسصبة .٪24,33

يعود إاصسداره إا ¤سسنوات التسسعينيات ،طمار:

ضسرورة –ي Úاإ’طار القانو Êا÷زائري للتعمÃ Òسساهة اليونيسسكو
ت - -ب - -احث وزي - -ر السس - -ك- -ن
وال- -ع- -م- -ران واŸدي- -ن -ة ع -ب -د
ال -وح -ي -د ط -م -ار ،ومسس -ؤوول -ة
سس- -ام- -ي- -ة ب- -ال- -ي- -ونسس- -ك- -و ن -دا
ا◊سس- - -ان ،أامسس ،ب- - -ا÷زائ - -ر
ال -ع -اصس -م -ة ،سس -ب -ل مشس -ارك -ة
ل‡ي -ة ‘ –يÚ
اŸن- -ظ- -م -ة ا أ
لط -ار ال -ق -ان -و Êا÷زائ -ري
ا إ
ل- - -ل - -ت - -ع - -م Òوال - -ذي ي - -ع - -ود
إاصس - - - - - -داره إا ¤سس- - - - - -ن- - - - - -وات
ال- -تسس- -ع- -ي- -ن- -ي -ات م -ن ال -ق -رن
اŸاضسي.
أاوضصح طمار خÓل اسصتقباله
لرئيسصة وحدة الدول العربية باليونسصكو والتي تشصارك ‘
ملتقى حول مدينة القصصبة للجزائر العاصصمة ،أان الوزارة
ق -د نصص -بت ورشص -ة إ’ع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ا’ط -ار ال -ق-ان-وÊ
اÿاصس ب- -ال- -ت- -ع- -م Òوه- -ي ب- -ح- -اج- -ة اŒ ¤رب -ة وخÈة
اŸنظمة اأ’‡ية لتحي Úوإاثراء هذا النوع من القانونÚ
وكذا من أاجل –ضص Òدفاتر الشصروط اÿاصصة Ãشصاريع
التعم ÒوالÎميم.
وأاك -د ال -وزي -ر ‘ ه -ذا السص -ي -اق ،أان اإ’ط-ار ال-ق-ان-وÊ
ا◊ا‹ للتعم Òأاصصبح ’ يتمشصى والتطورات التي طرأات
على اŸسصتوي Úالوطني والدو‹ ‡ا يسصتدعي إاعادة
النظر فيه وÃشصاركة كافة اأ’طراف اŸعنية ،مشصÒا إا¤

اسص -ت -م -رار ق -ط -اع -ه ‘ ا’سص -ت -ج -اب-ة
للطلبات اŸلحة على السصكن و‘ ذات
الوقت حماية الÎاث العمرا.Ê
ك -م -ا كشص -ف ط -م -ار ع -ن ت -نصص -يب
ورشصة عمل ثانية خاصصة Ãلف إاعادة
تأاهيل اŸدن ا÷زائرية بكافة أانواع
أانسصجتها العمرانيةÃ ،ا فيها اأ’ثرية
اŸصصنفة وغ ÒاŸصصنفة ،مشصددا أان
قطاعه يو‹ أاهمية كبÒة لÎميم كل
ما هو جميل وعريق ‘ إاطار مشصاريع
شصاملة ذات أابعاد اجتماعية وثقافية
واقتصصادية.
‘ هذا الصصدد ،اعت Èالوزير ان
إاعادة ترميم مدينة القصصبة يسصتلزم تنسصيقا مسصتمرا بÚ
وزارة السص- -ك- -ن وال- -ع- -م -ران واŸدي -ن -ة ون -ظÒت -ه -ا وزارة
ال -ث-ق-اف-ة ،م-ع إاشص-راك السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-دءاً ب-رئ-يسس
ال -ب -ل -دي -ة ،مضص -ي-ف-ا أان إاع-ادة ب-عث ال-نشص-اط ا’ق-تصص-ادي
وال -ت-ج-اري وح-ده ال-ك-ف-ي-ل ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى ت-لك اŸدي-ن-ة
العثمانية.
وبهدف إا‚از مشصاريع سصكنية وحضصارية تسصتجيب
Ÿتطلبات سصكان ﬂتلف اŸناطق الشصمالية وا÷نوبية
للوطن ،نصصبت الوزارة ورشصة ثالثة تعمل على –ديد
خصصوصصيات كل منطقة وسصيتم ا’عتماد على اŸعلومات
اŸتحصصل عليها اثناء –رير دفاتر الشصروط.

أاوضسح أانها ‡ولة من اسسÎجاع القروضس ،زما‹:

أازيد من  %60من مشساريع الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب و«الكناك»
كشص-ف وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشص-غيل
والضص- -م- -ان ا’ج- -ت- -م -اع -ي ،م -راد
زما‹ ،امسس الثÓثاء ،أان أازيد من
 60باŸائة من اŸشصاريع اÿاصصة
ب-ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشص-غ-يل
الشص- -ب- -اب والصص- -ن- -دوق ال- -وط- -ن -ي
للتأام Úعن البطالة «‡ولة حاليا
من اسصÎجاع القروضس اŸمنوحة
ل-لشص-ب-اب اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن سصابقا من
هذين ا÷هازين» .وأاوضصح السصيد
زما‹ خÓل عرضس قدمه حول
عمل القطاع اŸوجه للشصباب ‘
›ال اŸسص- -اع -دة ع -ل -ى اإ’دم -اج
اŸهني ،أامام ÷نة الشصباب والرياضصة والنشصاط ا÷معوي
باÛلسس الشصعبي الوطني ،أان مسصاعي القطاع «ترمي
إا ¤الرفع من نسصبة “ويل هذه اŸشصاريع للوصصول إا¤
مرحلة التمويل الذاتي للجهازين ،وبالتا‹ ا’سصتغناء عن
اÿزينة العمومية ‘ “ويل اŸشصاريع ا›ÈŸة ضصمن
ه -ذي -ن ا÷ه-ازي-ن» .وب-اŸن-اسص-ب-ة ،ذك-ر ال-وزي-ر ان ج-ه-از

اŸسص- -اع- -دة ع- -ل -ى اإ’دم -اج اŸه -ن -ي
سصمح ،إا ¤غاية سصنة  ،2017باسصتفادة
 2382907ط-الب ع-ام-ل م-ب-ت-دئ م-ن
Œرب- -ة أاو ‘ ¤ع- -ا ⁄الشص- -غ- -ل ،م- -ن
ب-ي-ن-ه-م  ‘ 2088253إاط- -ار ع- -ق- -ود
اإ’دم- -اج و ‘ 294654إاط -ار ع -ق -ود
ال- -ع- -م- -ل اŸدع- -م- -ة .وق- -ال ‘ ه -ذا
الصصدد أانه ” إاحصصاء  596859طالب
ع -م -ل م -ب -ت-دئ ” ت-وظ-ي-ف-ه-م بصص-ف-ة
دائمة منذ سصنة  2008إا ¤غاية نهاية
شصهر ديسصم ،2017 ÈمشصÒا إا ¤أان
›موع ا’عتمادات اŸالية اŸوجهة
÷ه - -از اŸسص - -اع- -دة ع- -ل- -ى اإ’دم- -اج
اŸهني منذ بداية تنفيذه ‘ جوان  2008إا 2017 ¤بلغت
 726مليار دج .من جهة اخرى ،أاكد السصيد زما‹ أان
قطاعه يعكف على تنصصيب  500أالف طالب عمل خÓل
السصنة ا÷ارية ( 400أالف ‘ اإ’طار الكÓسصيكي و100
أالف مسصتفيد من جهاز اإ’دماج ‘ ﬂتلف قطاعات
النشصاط).
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مدير العÓقات العامة وا’إعÓم با÷مارك ،جمال بريكة:

تسشهيÓت جديدة للمتعامل ÚالقتصشاديÚ
لتوف Òبيئة آامنة لÓسشتثمار

إادارة ا÷مارك ...ب Úمطرقة حتمية الرقابة وسسندان منح التسسهيÓت

تسسعى إادارة ا÷مارك ا÷زائرية لتوف Òبيئة أاعمال آامنة للتنمية ا’قتصسادية ،بقصسد إاعطاء فرصص ا’سستثمار للمتعاملÚ
ا’قتصسادي› ‘ Úال ا’سستÒاد والتصسدير وخلق مناصسب الشسغل ،وكذا –قيق قيمة مضسافة لÓقتصساد الوطني ،وذلك عÈ
Óمن العام وصسحة اŸواطن’ ،
برنامج للعصسرنة وﬂطط Áتد إا ¤غاية  ،2019مع الÎكيز على اŸراقبة الدورية حماية ل أ
سسيما بعد منع ا◊كومة اسستÒاد  851مادة واÿوف من عودة أاصسحاب ا◊قيبة.

سشهام بوعموششة
تصشوير :فواز بوطارن

أاوضشح مدير العÓقات العامة واإلعÓم باŸديرية
العامة للجمارك جمال بريكة ،لدى نزوله أامسض ضشيفا
على «الششعب» Ãناسشبة إاحياء اليوم العاŸي للجمارك
الذي يتزامن مع  26جانفي من كل سشنة ،األمانة العامة
Ÿنظمة ا÷مارك العاŸية تقوم سشنويا باختيار ششعار
يتعلق باÛتمع ا÷مركي الدو‹ ،والذي أاخت Òله هذا
ال-ع-ام شش-ع-ار «ب-ي-ئ-ة أاع-م-ال أام-ن-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اإلق-تصشادية»،
وÃوجبه –ث اŸنظمة على توف Òبيئة أاعمال آامنة من
أاج -ل ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-ادي-ة ،ق-ائ Ó-أان اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
سش -ط -رت ورق -ة ط -ري -ق اب -ت -داء م -ن ب -رن -ام -ج ال -عصش-رن-ة
واıط -ط السش -تÒات -ي -ج-ي ال-ذي Áت-د ل 2019لتوفÒ
للمتعامل Úالقتصشادي Úبيئة أاعمال آامنة تعزز مششاركتهم
‘ التجارة.
وأاضشاف بريكة أان ،هذا اليوم العاŸي يأاتي للنظر ‘
Óعمال تعزز مششاركة اŸتعامل‘ Ú
كيفية خلق بيئة ل أ
التجارة العابرة للحدود ،وبالتا‹ ‘ كيفية خدمة الناسض
و“ك Úالتجار ،وحسشبه فإان هذا الششعار مناسشب مع
السشياسشة التي انتهجتها ا◊كومة خاصشة ‘ ميدان منع
اسشتÒاد  851سشلعة إلعادة التوازن نظرا لتفاقم فاتورة
السش -تÒاد ،ك -م -ا ت -رت -ك-ز سش-ي-اسش-ة ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى ت-وفÒ
ضش-م-ان-ات م-ن أاج-ل السش-ت-ث-م-ار وخ-ل-ق ف-رصض السش-تثمار
و–ويل السشتÒاد إا ¤سشياسشة إانتاج ﬁلي واسشتثمار ‘
م- -ي -دان اإلن -ت -اج ،وم -وازاة م -ع ذلك ف -إان سش -ي -اسش -ة إادارة
ا÷م -ارك ه -و إاع -ط -اء اŸت -ع-ام-ل Úالق-تصش-ادي Úال-ذي-ن
ي- -ع- -م- -ل -ون ‘ اسش -تÒاد اŸواد األول -ي -ة ،وال -تصش -دي -ر ك -ل
اإلجراءات التي تسشمح لهم بتقليصض مدة ا÷مركة وعبء
تكاليف اإلجراءات ا÷مركية.

اعتماد  390متعامل اقتصشادي
‘ هذا السشياق أابرز ‡ثل اŸديرية العامة للجمارك،
الدور الذي تقوم به هذه األخÒة من أاجل توف Òبيئة
أاعمال آامنة لتششجيع اŸتعامل Úالقتصشادي Úعلى خلق
ق -ي -م -ة مضش -اف-ة وت-ق-ل-يصض ف-ات-ورة السش-تÒاد ع-ن ط-ري-ق
السشتثمار ،وكذا مناصشب ششغل وكلها تصشب ‘ خدمة
الق -تصش -اد ال-وط-ن-ي ،وذلك ع Èت-ق-د Ëتسش-ه-يÓ-ت أاول-ه-ا
إاجراء اŸتعامل القتصشادي اŸعتمد اŸعمول به منذ
سش -ن-ة  2012وال- -ذي ب -ل -غ ع -دده -م ال -ي -وم  390متعامل
اقتصشادي معتمد ينششطون بصشفة مسشتمرة ،تعمل معهم
إادارة ا÷مارك ‘ عÓقة ثقة بإابرام عقد ششراكة وثقة
مع اŸتعامل Úالقتصشادي Úالذين ل Áلكون منازعات
مع ا÷مارك ،الضشرائب ،البنوك وليسض لديهم سشوابق ‘
اŸيدان ا÷بائي والبنكي أاي هذه اŸؤوسشسشات تكون ‘
صشحة جيدة.
وأاضشاف أان هذه العÓقةŒ ،عل اŸتعامل القتصشادي
يسشتفيد من الرواق األخضشر ‘ كل عمليات السشتÒاد
التي يحققها خاصشة ‘ ›ال اŸواد األولية ،بحيث تكون
اŸراقبة بعدية أاي لحقة وبانتقاء ‘ عملية السشتÒاد
والعمليات ا÷مركيةÃ ،عنى أان اŸتعامل الذي يحقق
عشش-ر ع-م-ل-ي-ات اسش-تÒاد ي-ت-م م-راق-ب-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ع-اششرة
وبصشفة انتقائية ،اسشتنادا للنظام اŸعلوماتي الذي يحدد
عدد العمليات ،بحيث تقوم إادارة ا÷مارك بفتح ا◊اوية
Ÿعرفة مدى مطابقتها للثقة.
ق-ائ »:Ó-اŸت-ع-ام-ل Úالق-تصش-ادي Úال-ذي-ن ي-ك-ونون ‘
مسشتوى الثقة التي وضشعتها فيهم إادارة ا÷مارك ويعملون
ع -ل -ى خ -ل -ق م -ن -اصشب الشش -غ -ل و–ق -ي -ق ق -ي -م-ة مضش-اف-ة
لÓقتصشاد الوطني“ ،نح لهم فرصض لÓسشتمرار ‘ عملية
السشتثمار واإلنتاج» .مششÒا إا ¤أانه ‘ بعضض ا◊الت
أاصشحاب الغشض يسشتغلون فرصض التسشهيÓت التي تقدمها
إادارة ا÷م -ارك م -ه-م-ا وج-ود ع-م-ل-ي-ة اŸراق-ب-ة ل-ل-ت-وغ-ل
والقيام بتحايÓت وعمليات غشض ،لكنهم عدده قليل.
و‘ هذا الششأان قال بريكة إان إاششكالية إادارة ا÷مارك
ه-ي ال-ت-نسش-ي-ق ب Úح-ت-م-ي-ة ال-رق-اب-ة وح-ت-م-ية التسشهيÓت
ولهذا لبد من اليقظة واŸراقبة الدورية الدائمة عن
ط-ري-ق ال-ف-وات Òوال-ع-م-ل-ي-ة ا÷م-رك-ي-ة إلك-تشش-اف ع-م-ل-ي-ة
الغشض ،مششÒا إا ¤أانه خÓل الششهر الفارط ” حجز
خمسض حاويات بعنابة بسشبب تضشخيم الفوات ،ÒاŸتعلقة
باسشتÒاد الكراسشي اŸتحركة ،بحيث ” التصشريح بوجود
 1900ك -رسش -ي م -ت -ح -رك واك-تشش-ف وج-ود  4500كرسشي
متحرك ،أاي تقريبا  250أالف كرسشي  ⁄يتم التصشريح به،
عÓوة على عمليات غشض ‡اثلة‡ ،ا تطلب وضشع آاليات
للمراقبة الفعالة ولكل العمليات مهما كانت نوعيتها ،كون
ب- -عضض اŸت- -ع- -ام- -ل Úالق- -تصش- -ادي Úيسش- -ت- -غ- -ل -ون ف -رصض
التسشهيÓت لتضشخيم الفوات Òحتى ‘ اŸواد األسشاسشية
والتجهيزات.

نظام معلوماتي جديد لتحقيق
مرونة أاك ‘ ÌاÛال ا÷مركي
ثا Êإاجراء تسشهيلي هو وضشع نظام معلوماتي ،كفيل
ب-إاع-ط-اء ال-تسش-ه-يÓ-ت اŸن-اسش-بة للمتعامل ÚالقتصشاديÚ

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

’م Úالعام للمنظمة العاŸية للجمارك:
ا أ

القطاع يسشاهم ‘ جعل بيئة األعمال أاك Ìاسشتقرارا
’م Úال- -ع- -ام ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة ال -ع -اŸي -ة
حث ا أ
للجمارك كونيو ميكوريا ‘ ،رسسالته اŸوجهة
’عضس- -اء اŸن- -ظ- -م- -ة Ãن -اسس -ب -ة ال -ي -وم ال -ع -اŸي
أ
للجمارك اŸصسادف لـ 26جانفي من كل سسنة،
Óعمال تعزز
على النظر ‘ كيفية خلق بيئة ل أ
مشساركتهم ‘ التجارة العابرة للحدود وبالتا‹
ك -ي -ف -ي -ة خ -دم -ة ال-ن-اسص و“ك Úال-ت-ج-ار ،عÈ
توف Òبيئة آامنة وعادلة ومسستدامة ‘ الوقت
’ع -م -ال م -ن
ن- -فسس- -ه وال- -ت- -ي تسس -اع -د ق -ط -اع ا أ
م -ؤوسسسس -ات صس -غÒة وم -ت -وسس -ط -ة ع -ل -ى ت-وسس-ي-ع
نشساطاتهم ،وخلق حوافز لهم للمشساركة بشسكل
كامل ‘ التجارة الدولية وكذا تشسجيعهم على
ال-ت-ج-دي-د وخ-ل-ق ف-رصص ال-ع-م-ل وا’سستثمار ‘
اŸوارد ال- -بشس- -ري- -ة ،وب- -ال -ت -ا‹ ت -ع -زي -ز ال -ن -م -و
ا’ق -تصس -ادي ورف -ع م-ع-اي Òا◊ي-اة ال-ت-ي ت-ع-ود
ب - -ال - -ف - -ائ - -دة ع - -ل - -ى ا◊ك- -وم- -ات وشس- -رك- -ائ- -ه- -ا
ا’جتماعي Úعلى حد سسواء.

سشهام.ب

ويحقق الرقابة الفعالة عن طريق انتقاء التصشريحات
لدى ا÷مارك ،مذكرا أان النظام اŸعلوماتي للجمارك
” وضشعه سشنة  1995أاي تقريبا  23سشنة ،نعلم أانه ‘ نظام
اإلعÓم اآل‹ توجد تطورات سشريعة ،ما تطلب وضشع
نظام معلوماتي جديد سشنة  ،2016وضشبط دف Îششروط
واŸؤوسشسش-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ال-ع-م-ل ان-ط-ل-قت ‘ ال-ع-م-ل بصشفة
مباششرة ‘ النظام اŸعلوماتي ا÷ديد ،الذي سشيسشمح
بتحقيق مرونة أاك› ‘ Ìال اإلجراءات ا÷مركية.
‡ا ينعكسض باإليجاب على تقليصض سشعر تكلفة السشلع
وبصشفة غ Òمباششرة “سض مصشلحة اŸواطن ،مضشيفا أان
هذه التسشهيÓت ل ينبغي أان تكون على حسشاب الرقابة
ك- -ون م- -ه -ام إادارة ا÷م -ارك ه -و دور رق -اب -ي و–صش -ي -ل
ا◊قوق والرسشوم ا÷مركية ،حماية األمن العام والنظام
العام عن طريق اسشتÒاد اŸواد التي “سض النظام العام
وصشحة اŸواطن ،هدفنا منح أاك ÌتسشهيÓت للمتعاملÚ
القتصشادي Úكي تكون فرصض أاك ÈلÓسشتثمار ،مششÒا إا¤
أان ا÷م -ارك تشش -ارك ‘ الÎوي -ج ل -ل -وج -ه -ة السش -ي -اح-ي-ة
ا÷زائرية.

تكييف قانون ا÷مارك مع
النموذج القتصشادي ا÷ديد
وث -الث إاج -راء اع -ت -م -دت-ه إادارة ا÷م-ارك ه-و ق-ان-ون
ا÷مارك ا÷ديد الذي ” تعديله مؤوخرا ،بحيث ”
تكييفه مع التحولت القتصشادية والتسشارع ‘ التبادلت
ال-ت-ج-اري-ة و–ي-ي-ن-ه ط-ب-ق-ا ل-ت-وصش-ي-ات اŸن-ظ-مة العاŸية
ل-ل-ج-م-ارك ،وخ-اصش-ة ال-ت-ك-ي-ي-ف م-ع ال-ن-م-وذج القتصشادي
ا÷ديد وإالتزامات مع الدولة ،بحكم اŸعاهدات التي ”
إابرامها ،مÈزا دور اŸنظمة العاŸية للجمارك بتقدË
ت -وصش -ي -ات ‘ ›ال تسش-ي ÒاŸوارد ال-بشش-ري-ة ،م-ك-اف-ح-ة
ال -رشش -وة ،ال -تسش -ه -ي Ó-ت ا÷م -رك-ي-ة ،ال-رق-اب-ة ا÷م-رك-ي-ة
واإلعÓم وكل اÛالت التي تخصض إادارة ا÷مارك ،مع

وضش-ع آال-ي-ات ع-اŸي-ة كضش-م-ان لÓ-سش-ت-ث-م-ار م-ث-ل م-عاهدة
ك -ي -وت-و واسش-ط-ن-ب-ول اŸت-ع-ام-ل ب-ه-ا ‘ ك-ل ال-دول ،وال-ت-ي
صشادقت عليها ا÷زائر وأادرجتها ‘ قانون ا÷مارك كي
ت-ك-ون إاج-راءات ال-رق-اب-ة وال-تسش-ه-يÓ-ت ا÷م-رك-ي-ة ت-كون
نفسشها اŸطبقة ‘ تونسض وا÷زائر ،وغÒها من الدول
وه -ذا ه -و ه -دف اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
ل -ل -ج -م -ارك ل -ت -وف Òب -ي -ئ -ة األع -م-ال
اآلمنة.
باŸقابل ،جدد مدير العÓقات
العامة واإلعÓم باŸديرية العامة
للجمارك تأاكيده على اŸسشؤوولية
ال -ك -بÒة ال -ت -ي ت -ق -ع ع -ل -ى ع -ات -ق
ا÷م - -ارك ‘ ›ال ال - -رق - -اب - -ة،
خاصشة بعد إاقرارا ا◊كومة منع
اسشتÒاد  851مادة اسشتهÓكية،
والتي تتطلب آاليات رقابة فعالة
وال -ع -م -ل ب -اسش -ت -م -رار ◊م -اي-ة
الق- -تصش -اد ال -وط -ن -ي وصش -ح -ة
اŸسش- -ت- -ه- -لك ،وحسش- -ب- -ه ف -إان
ال -ع -م -ل -ي -ة ل -يسشت ب -السش-ه-ل-ة،
مسش -ت -ب -ع-دا ع-ودة نشش-اط م-ا
ي -ع-رف ب-أاصش-ح-اب ا◊ق-ي-ب-ة
«الكابة» على اعتبار وجود
رق - -اب - -ة مشش - -ددة ،ل- -ك- -ن- -ه
اسشتطرد قائ »:ÓاŸششكل
يكمن ‘ “رير حاويات
تقسشم بواجهت Úالواجهة
األو ¤التي تفتح يضشع
ف -ي-ه-ا اŸن-ت-وج-ات غÒ
‡نوعة وخلفها توضشع
اŸن-ت-وج-ات اÙظ-ورة ل-ت-م-وي-ه رجال
أاعوان ا÷مارك.
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‘ هذا الصشدد ،أاكد األم Úالعام أان هذا القطاع
بإامكانه اŸسشاهمة ‘ جعل بيئة األعمال أاك“ Ìكينا،
واسش-ت-ق-رارا وق-درة ع-ل-ى ال-ت-ن-ب-وؤ ك-م-واءم-ة اإلجراءات
ومعا÷ة الفسشاد وتعزيز النزاهة مع تسشهيل حركة
البضشائع ع Èا◊دود ونقل اŸسشافرين ،مششÒا إا ¤أان
كبح ا÷رائم العابرة للحدود Ãا ‘ ذلك التمويل غÒ
Óره -اب ال -دو‹ م -ن خ Ó-ل ال -نشش -اط -ات
اŸشش -روع ل  -إ
التجارية ،هي مسشؤوولية تتعامل معها ا÷مارك بجدية
‘ جهودها لضشمان بيئة آامنة.
وأاضش -اف ك -ون -ي -و م -ي -ك -وري -ا أان ،ج -م -ي-ع اŸسش-ائ-ل
اŸتعلقة ببيئة األعمال على جدول أاعمال منظمة
ا÷مارك العاŸية منذ سشنوات ،والعديد من أادوات
اŸن-ظ-م-ة وم-واث-ي-ق-ه-ا وم-ب-ادرات-ه-ا ال-ت-ي ” تطويرها
Áكن أان تسشاعد اإلدارات ا÷مركية ‘ بناء البيئة
اŸثالية إلزدهار و‰و التجارة الدولية وتعزيز التنمية
الق -تصش -ادي -ة .ب -ح -يث تشش -م-ل

هذه اŸواثيق واŸبادرات اتفاقية منظمة ا÷مارك
ال -ع -اŸي -ة ب -خصش -وصض ت -بسش -ي -ط وت -نسش-ي-ق اإلج-راءات
ا÷مركية ‘ إاطار عمل معاي Òأامن وتسشهيل سشلسشلة
التزويد أاو برنامج األمن للمنظمة.
والهادفة إا ¤معا÷ة التحديات اŸتعلقة باألمن
م -ن خ Ó-ل مسش -اع -دة ال -دول ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق بضش-واب-ط
اŸسش -اف -ري-ن ،وم-ك-اف-ح-ة ت-ه-ريب اŸواد ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة
اŸسشتخدمة ‘ صشناعة التفج ÒالرŒالية ،ضشوابط
ال-ت-ج-ارة السش-تÒات-ي-ج-ي-ة ،م-ك-اف-ح-ة ت-هريب األسشلحة
الصشغÒة واÿفيفة و“ويل اإلرهاب ،وحسشبه فإان كل
هذه األدوات واŸواثيق واŸبادرات ل تعزز العمليات
ا÷م -رك-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ج-ارة ب-ل تسش-اه-م ‘ زي-ادة
األمن وتسشهيل التجارة .مششÒا إا ¤أان ششعار العام
ي -ح -اك -ي ت -رك -ي -ز ا÷م -ارك ع -ل -ى تسش -ه -ي -ل ال -ت-ج-ارة
اŸتجسشد بدخول اتفاقية تسشهيل التجارة الصشادرة
عن منظمة التجارة العاŸية ،حيز التنفيذ وكذلك
تبني جدول أاعمال  2030للتنمية اŸسشتدامة من قبل
رؤوسشاء الدول وا◊كومات وكبار اŸمثل ÚاÛتمعÚ
‘ مقر األ· اŸتحدة ‘ سشبتم ،2015 Èإلتخاذ قرار
حول أاهداف التنمية اŸسشتدامة العاŸية.
‘ هذا السشياق ،دعا أاعضشاء منظمة ا÷مارك
العاŸية إا ¤تعزيز وتبادل اŸعلومات عن الكيفية التي
Óعمال التجارية التي من
يسشعون بها إا ¤تهيئة بيئة ل أ
ششأانها أان تعزز مششاركتهم ‘ التجارة الدولية وتكفل
ت -ك -اف -ؤو ال -ف -رصض ل -ل -ج -م -ي -ع ،وتسش -ل -ي -ط الضش-وء ع-ل-ى
ال-ت-ح-دي-ات والÎوي-ج ل-ل-مشش-اري-ع ال-ت-ي ت-ل-ه-م اآلخ-رين
وإايصشال أافضشل اŸمارسشات ،مضشيفا أان األمانة العامة
Ÿنظمة ا÷مارك العاŸية سشتسشتمر ‘ تعزيز وترويج
الدورات واŸواثيق واŸبادرات ذات العÓقة ،والعمل
ال -ذي ي -ت -م ‘ اÛالت اŸت -ن -وع -ة م -ث -ل م -ك -اف-ح-ة
ا÷رÁة ال -ع -اب -رة ل -ل-ح-دود والن-خ-راط م-ع الشش-رك-اء
وجمع و–ليل البيانات وحوسشبة اÿدمات ا÷مركية،
واإلدارة الفعالة لصشفقات التجارة اللكÎونية العابرة
ل -ل -ح -دود وت -ع -زي-ز ال-ت-ع-اون ب Úا÷م-ارك والضش-ري-ب-ة
وم-ع-ا÷ة إاخ-ف-اء ال-ق-ي-م-ة ال-ت-ج-ارية ومكافحة الفسشاد
وأامور أاخرى.

ا÷مارك ا÷زائرية –ي يومها العاŸي

نششاطات رياضشية وتقليد الرتب ألعوان القطاع ذوي اÈÿة
–ي اŸديرية العامة للجمارك ا÷زائرية
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -ج -م -ارك اŸصس-ادف ل-ي-وم 26
جانفي من كل سسنة– ،ت شسعار «بيئة أاعمال
آام-ن-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة» ،وذلك بتنظيم
ع- -دة نشس- -اط -ات ع ÈالÎاب ال -وط -ن -ي ،م -ن -ه -ا
’ع-وان ا÷مارك
ال-ري-اضس-ي-ة وت-ق-ل-ي-د ال-رتب أ
ال-ذي-ن خ-دم-وا ال-ق-ط-اع ل-فÎة ط-وي-لة ،بحيث
’ولوية للعنصسر البشسري.
أاعطيت ا أ

وتقد Ëانششغالتهم واقÎاحاتهم.

–سش Úالظروف اإلجتماعية
واŸهنية للجمركي أاولوية

سس.بوعموششة
كششف مدير العÓقات العامة واإلعÓم باŸديرية
ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-م-ارك ج-م-ال ب-ري-ك-ة ،ع-ن تنظيم أاسشبوع
جمركي ع Èكل مديريات ا÷مارك على مسشتوى
الوليات إاحتفال باليوم العاŸي
للجمارك ،حيث يتضشمن الÈنامج
ﬂت -ل -ف ال -نشش -اط -ات ال -ري-اضش-ي-ة
كنهائي الرمي باألسشلحة بوهران
وت -ق -ل -ي -د ال -رتب وت -رق -ي-ة ل-ب-عضض
أاعوان ا÷مارك ،بحيث أاعطيت
األول-وي-ة ل-ل-م-وارد ال-بشش-ري-ة بجرد
ح-الت ا÷م-رك-ي Úال-ذي-ن ل-دي-هم
خÈة كبÒة ‘ اŸيدان ،مششÒا إا ¤أانه منذ سشنة
 2016إا ¤غاية اليوم ” ترقية  2800عون جمركي
ع Èالوطن.
وأاضشاف بريكة ،أان عدد العنصشر النسشوي ‘ هذا
القطاع على اŸسشتوى الوطني قدر ب 2500إامراة
ج -م -رك -ي -ة ،واألب -واب م -ا ت-زال م-ف-ت-وح-ة ل-ل-راغ-ب-ات
اللتحاق بهذا السشلك ،بحيث سشنويا تنظم مسشابقة

 2800عون جمركي
“ت ترقيتهم
منذ 2016

ل- -ت- -وظ- -ي- -ف ال- -نسش- -اء ،ك- -اشش -ف -ا ع -ن
ت- - -خصش - -يصض ال - -ع - -ام اŸاضش - -ي 250
م -نصشب ل -ت -وظ -ي -ف أاع -وان ال -رق-اب-ة
ألصشحاب ا÷نوب ،بحكم أانهم أابناء اŸنطقة يعرفون
أاماكن التهريب ولديهم قدرة على التحمل وكيفية
التعامل مع سشكانها ،علما أان هؤولء يتكونون حاليا
Ãدرسشة باتنة ليتم توظيفهم مباششرة بعد تخرجهم.
وقال أايضشا أان هناك مسشابقة أاخرى ،لـ 90ضشابط
فرقة ‘ ششهر فيفري الداخل ،مضشيفا أان ا÷ديد ‘
هذا اÛال هو التسشجيل ع ÈاألنÎنيت للمسشابقات
‘ السش -ن -وات ال-ق-ادم-ة ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى ال-بÒوق-راط-ي-ة

وا◊د من الوسشاطة ،بحيث أاعطيت تعليمات لتعميم
وإاك -ث -ار األداء الل -كÎو Êل -تسش -ي ÒاŸوارد ال -بشش -ري-ة
وتسشهيل اإلجراءات ا÷مركية اŸتعلقة باŸسشافرين،
مششÒا إا ¤أان م -دة ت -ف -ت -يشض ال -ب -اخ -رة ت -ق-لصشت بـ59
دقيقة هذا العام مقارنة بالسشابق أاين كانت تأاخذ
وق-ت-ا ط-وي ،Ó-وسش-ي-ت-م ت-خ-ف-يضش-ه-ا ع-ن ط-ريق اŸوقع
اإلل -كÎو Êل -تشش -ج -ي -ع ال -وج-ه-ة ا÷زائ-ري-ة ،وإاع-ط-اء
السشائح تسشهيÓت وإاعÓمه كي ل يقع ‘ اıالفة
ا÷مركية ،كما ذكر بالرقم األخضشر ومواقع التواصشل
اإلج -ت -م -اع -ي ،واسش -ت -غ -ل ‡ث -ل م -دي -ري -ة ا÷م -ارك
اŸناسشبة لدعوة اŸواطن ÚلÓتصشال بالرقم األخضشر

م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ت -راه -ن إادارة ا÷م -ارك ع -ل -ى
–سش Úال -وضش -ع -ي -ة الج-ت-م-اع-ي-ة واŸه-ن-ي-ة ،ل-ت-ف-ادي
وقوعه ‘ الرششوة و‘ هذا اإلطار يتم غدا تدششÚ
مركز صشحي جديد ألعوان ا÷مارك بوهران ،بحيث
أاعطيت األولوية Ÿيدان الصشحة ،بإابرام اتفاقية مع
ا◊ماية اŸدنية ‘ ›ال العÓج ‘ نفسض اŸركز
الصشحي ،علما أان التفاقية سشارية اŸفعول مع تفعيل
÷ان شش -ؤوون اÿدم-ات الج-ت-م-اع-ي-ة إلع-ط-اء م-زاي-ا
أاك Ìوانتخاب ÷ان نقابة جديدة ،وتخصشيصض منح
دون فوائد للجمركي ،اسشتنادا لتعليمات اŸدير العام
ل-ل-ج-م-ارك بضش-رورة تسش-وي-ة وضش-ع-ي-ة ال-نقابة الوطنية
للجمارك.
موازاة مع ذلك ” عقد اتفاقية أاخرى مع وزارة
السشكن لتمك Úأاعوان ا÷مارك من السشتفادة من
ﬂتلف الصشيغ السشكنية ،واتفاقية مع مؤوسشسشة مÎو
ا÷زائ -ر ،والÎام -واي واŸؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-ن-ق-ل
ا◊ضشري وششبه حضشري والنقل بالسشكك ا◊ديدية،
وم -ع م -ت -ع-ام-ل-ي ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ،عÓ-وة ع-ل-ى وضش-ع
إاجراءات تسشهيلية لتمك Úأاعوان ا÷مارك من ششراء
األجهزة الكهرومنزلية بالتقسشيط ،وتخصشيصض ألعوان
ا÷م -ارك ع -ل -ى مسش -ت -وى ا◊دود أام -اك -ن ت -رف-ي-ه-ي-ة
ورياضشية عن طريق دورات كرة القدم مع أاسشÓك
األمن ومسشابقات أالعاب الششطر„ والرمي.
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تسصهيÓت Ÿرافقة عمليأت التصصدير إا ¤اÿأرج

منطقة الشضحن ببسضكرة رفعت تصضدير التمور لـ%3

فتح معÈي طألب العربي وحزوة ا◊دودي Úلتصصدير اÿضصر والفواكه

تعمل إادارة ا÷مأرك ا÷زائرية على التمشصي مع توجيهأت النموذج ا’قتصصأدي الوطني ا÷ديد وفقأ
Ÿتطلبأت التحو’ت الدولية بداية بعصصرنة وإاصصÓح إادارتهأ اسصتجأبة للتحديأت التي تواجه القطأع ،واŸسصأهمة
خأصصة ‘ تطوير الصصأدرات خأرج قطأع اÙروقأت ع Èوضصع إاطأر ‡أرسصة يضصمن الشصفأفية وا◊يأد ،والتأأكيد على دور
اŸراقبة Œأه اŸؤوسصسصأت ا’قتصصأدية عن طريق وضصع آاليأت دعم مÓئمة ا ¤جأنب تبسصيط إاجراءات اŸراقبة خدمة للواجهة
ا÷زائرية.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
أاك -د ج -م -ال ب -ري -ك -ة م -دي -ر ال -ع -لق-ات ال-ع-ام-ة
واإلعلم على مسستوى اŸديرية العامة للجمارك،
أان قطاعهم يدرك جيدا اŸهام اŸلقاة على عاتقه
لضس-م-ان م-ن-اخ أاع-م-ال ج-ي-د ب-ه-دف ال-تشس-ج-ي-ع على
اسس -ت-ق-ط-اب اŸسس-ت-ث-م-ري-ن ب-اع-ت-ب-ار أان اإلج-راءات
ا÷مركية مرآاة عاكسسة للبيئة السستثمارية لبلدنا.
‘ هذا اإلطار أاكد بريكة ضسيف «الشسعب» ،أان
إادارة ا÷مارك تقÎب من اŸصسدرين وتشسجعهم
من خلل منح كل التسسهيلت ،بحيث ينتقل أاعوانها
Ÿراق -ب -ة اŸن -ت -وج اŸصس -در ‘ اıازن ،ف -ت -ب-ق-ى
اŸعاملت الروتينية البسسيطة التي ل تتطلب وقتا
كبÒا ما جعل عملية التصسدير تتم ‘ أاقل من
سساحة.
أاشس- -ار م -دي -ر ال -ع -لق -ات ال -ع -ام -ة واإلع -لم أان
اŸديرة العامة للجمارك وبغية مواكبتها للتوجه
ا÷ديد نحو التصسدير خاصسة للمنتجات الفلحية،
عملت على فتح منطقة شسحن بولية بسسكرة حيث
عرفت الولية كمية تصسدير كبÒة ارتفعت بنسسبة
 ‘ ٪3سس - -ن - -ة  2017م-ق-ارن-ة ب-السس-نوات اŸاضسية،
ونفسش األمر بالنسسبة لولية الوادي والتي فتح بها
أايضسا مع Èطالب العربي ومع Èحزوة التونسسي
لتصسدير اÿضسر والفواكه باعتبارها ولية فلحية

بامتياز.
أاوضسح أان إادارة ا÷مارك تقدم تسسهيلت كثÒة
‘ هذا اÿصسوصش ولكن ليسش على حسساب اŸراقبة
بحيث –تفظ لنفسسها بعنصسر اŸفاجأاة انطلقا

من خÈة أاعوانها ‘ اŸيدان و‘ إاطار قوانÚ
ا÷مهورية وكذا الدولية اŸنظمة لنشساطهم خاصسة
وأان التحدي الذي واجههم هو اŸوازنة ب Úحتمية
التسسهيل وإالزامية اŸراقبة.

اسضتغÓل معتمرين لتهريب العملة الصضعبة وصضناديق النحل للمخدرات
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سسمح التنسسيق ب Úأافراد ا÷يشش الوطني الشسعبي،
وق- - -وات األم- - -ن م- - -ن درك وشس- - -رط- - -ة
وا÷م- - - - -ارك ه - - - -ذه
السس- -ن- -ة ‘ ،إاح- -ب- -اط
ال- -ك -ث Òم -ن ﬁاولت
ال- - -ت- - -ه- - -ريب وال - -غشش،
اسستغل اŸتورطون فيها
لفلت
أاغرب الوسسائل ل إ
م- -ن ال -رق -اب -ة وا◊واج -ز
األمنية سسواء على مسستوى
ا◊دود الÈي- -ة ،ال -ب -ح -ري -ة
وحتى ا÷وية.
وسس- - - -ج- - - -لت مصس- - - -ال- - - -ح
ا÷مارك عدة قضسايا تخصش
ﬁارب- - -ة ت - -ه - -ريب اıدرات
ب-ل-غت  126قضس-ي-ة ‘ ال-ث-لث-ي
األخ Òمن سسنة  ،2017حجزت
خ-لل-ها  7أاط-ن-ان و 710ك-ل-غ من
القنب الهندي ‘ ،ح Úعا÷ت 23
قضس -ي -ة ت -ت -ع -ل -ق ب -ت -ه -ريب ال -ع-م-ل-ة
ال -وط -ن -ي -ة والصس -ع -ب -ة Ÿب-ال-غ م-ال-ي-ة
قدرت بـ 4000أاورو 480 ،أالف دينار
ج- -زائ -ري 73 ،أال -ف دي -ن -ار ت -ونسس -ي
و 43500لÒة اسسÎلينية.
ك- -م- -ا ع -ا÷ت  124قضس-ي-ة ت-ه-ريب
مفرقعات ،حجزت على إاثرها  200أالف وحدة ‘
ظرف  3أاشسهر األخÒة من سسنة .2017
و ⁄يسستبعد مدير اإلدارة العامة واإلعلم Ãديرية
ا÷مارك ا÷زائرية ،وقوف مهربي اŸفرقعات وراء
ا◊ريق الذي شسب ‘ سسفينة طارق بن زياد مؤوخرا ،إاذ
سس- -ب- -ق وأان أاح -ب -ط أاع -وان ا÷م -ارك ﬁاول -ة “ري -ر
كميات هامة من هذه اŸواد ‘ سسيارة نفعية كانت
قادمة من فرنسسا على م Ïباخرة ،وذلك بعد تضسييق
اÿناق على اسستÒادها ‘ األسسواق الوطنية.

يسضتغل زوجته وابنه لتمريرالكيف اŸعالج
أابان النقاشش مع «ضسيف الشسعب» عن وسسائل غريبة
يلجأا إاليها اŸهربون لتمرير سسلع ومنتجات ‡نوعة،

وسصأئل ا’تصصأل لتفأدي وقوع اŸسصأفرين ‘ اıألفأت

 1000مليار دج عائدات الرسضوم ا÷مركية

أاك -د ج -م -أل ب-ري-ك-ة م-دي-ر ال-عÓ-ق-أت
’عÓ-م ،أان إادارة ا÷م-أرك،
ال -ع -أم -ة وا إ
وخ -دم -ة ل -ل -وج -ه -ة ا÷زائ-ري-ة ،ت-ع-م-ل
ج -أه -دة ع -ل -ى ت-ق-د Ëك-ل ال-تسص-ه-يÓ-ت
ل- -ل- -مسص- -أف- -ري- -ن ل- -ت- -ف- -أدي وق- -وع- -ه -م ‘
’م- -ك- -أن Œأوزه- -أ ب- -ك- -ل
ﬂأل - -ف - -أت ب- -أ إ
سص - - -ه - - -ول- - -ة ،مشصÒا أان- - -ه ” ج- - -رد ك- - -ل
ال- -تسص- -أؤو’ت وا’نشص -غ -أ’ت اŸط -روح -ة
’خضص- - -ر أاو صص- - -ف- - -ح- - -أت
ع Èال - - -رق- - -م ا أ
ال- - -ت- - -واصص- - -ل ا’ج - -ت - -م - -أع - -ي خ - -أصص - -ة
الفأيسصبوك.
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فطنة ويقظة أاعوان ا÷مأرك –بط الكث Òمن العمليأت اŸمأثلة

ي-ل-ج-أ اŸه-رب-ون إا ¤ح-ي-ل ق-د ’ ت-خ-ط-ر على
ب -أل أاح -د ،وتصص -ل ب -ه -م ال-دن-أءة إا ¤اسص-ت-غÓ-ل
’شص-خ-أصص اŸسصّ-نÚ-
أاف -راد ع -أئ Ó-ت -ه -م وح -ت -ى ا أ
اŸسصأفرين من أاجل “رير مواد ﬁظورة إا¤
الÎاب الوطني ،أاو تهريب العملة الصصعبة إا¤
اÿأرج ،ف - -ق- -ط م- -ن أاج- -ل –ق- -ي- -ق جشص- -ع- -ه- -م
ورغ- -ب -ت -ه -م ‘ ال -رب -ح السص -ري -ع ،غ Òآاب -هÃ Úأ
ت-خ-ل-ف-ه ‡أرسص-أت-ه-م «اŸشص-ي-ن-ة» م-ن ضص-رر ع-لى
’فراد وا’قتصصأد الوطني.
ا أ
ل -ك-ن ت-ف-ط-ن أاع-وان ا÷م-أرك ل-ت-لك ا◊ي-ل
والوسصأئل ،سصمح بإأحبأط الكث Òمن ﬁأو’ت
ال -ت -ه -ريب و–وي -ل اŸت -ه -م Úإا ¤ال -ع-دال-ة ،م-أ
ج- -نب اÿزي- -ن -ة ال -ع -م -وم -ي -ة خسص -أرة م Ó-يÒ
ال -دي-ن-أرات؛ ح-ق-أئ-ق أام-أط ال-ل-ث-أم ع-ن-ه-أ م-دي-ر
’عÓ-م ب-أ÷م-أرك جمأل
ال-عÓ-ق-أت ال-ع-أم-ة وا إ
بريكة لدى نزوله ضصيفأ على «الشصعب».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وكانت «الصسدمة قوية» حينما عدد لنا بعضش ا◊الت
اسس -ت -غ -ل ف-ي-ه-ا أاصس-ح-اب «الضس-م ÒاŸيت» أاف-رادا م-ن
عائلتهم لتمرير اıدراتﬁ ‘ ،اولة منهم لتمويه
وتشس -ت -يت ان-ت-ب-اه أاع-وان ا÷م-ارك ل-ل-م-م-ن-وع-ات ال-ت-ي
يحملونها ،وبقيت قضسية مهرب اسستغل زوجته وابنه
الذي ل يتجاوز  6سسنوات لتنفيذ عمليته «القذرة»،
عالقة ‘ ذهن بريكة ،حيث أاكد أان أاعوان ا÷مارك
‘ العادة ل يوقفون سسائقي السسيارات ‘ ا◊واجز
األمنية إاذا كانوا مرافق Úألفراد العائلة ،غ Òأان
«فطنة ا÷مركي» يومها ،مكنت من إاحباط ﬁاولة
“رير  50كلغ من الكيف اŸعالج على م Ïسسيارة من
نوع كليو كلسسيك ،اسستغل صساحبها وجود زوجته وابنه
معه لتمريرها ،وأاثبتت التحقيقات فيما بعد جهل
الزوجة بالعملية ،وإال لكانت وجدت نفسسها متورطة
‘ قضسية “سش القتصساد الوطني.
أام -ا ا◊ال -ة ال-ث-ان-ي-ة ،ف-ك-انت لشس-اب مسس-ت-ف-ي-د م-ن
ق- -روضش «أانسس- -اج» ،اسس -ت -غ -ل نشس -اط ت -رب -ي -ة ال -ن -ح -ل
ل -ل -م -ت -اج -رة ‘ اŸم -ن -وع-ات ه-و
اآلخ- - - - -ر ،و‘

ح - -اج - -ز أام- -ن- -ي
ل -ل -ج -م -ارك ،اك -تشس -فت ح -ي -ل -ت -ه ‘
تهريب  38كلغ من الكيف اŸعالج ،حيث عمد إا¤
دسسها ‘ صسناديق النحلﬁ ‘ ،اولة «غ Òناجحة»
لفلت من القبضسة ا◊ديدية ألعوان ا÷مارك.
منه ل إ

أارادت مسضاعدة مريضض فوجدت
نفسضها متهمة بتهريب مهلوسضات
ا◊الة التي بقيت راسسخة ‘ ذهن مدير العلقات
واإلدارة با÷مارك ا÷زائرية ،وقال إانها تدمي القلب
قبل العين ،Úقضسية عجوز كبÒة ‘ السسن ،قصسدت
ابنها ‘ فرنسسا لقضساء أايام معه ،وح Úعودتها تقّرب
منها شسخصش ‘ اŸيناء وهو يحمل ‘ يده علب دواء،
ط-ال-ب-ا م-ن-ه-ا إايصس-ال-ه-ا إا ¤م-ريضش ب-ا÷زائ-ر ي-ت-واج-د
ط -ري -ح ال -ف-راشش ب-أاح-د اŸسس-تشس-ف-ي-ات وم-ن-ح-ه-ا رق-م
هاتف أاحد األشسخاصش لتسسلمها له حينما تصسل أارضش

الوطن ،وبدل أان تسساهم ‘ إانقاذ مريضش ،على حد
مزاعم ذلك الشسخصش ،وجدت نفسسها متهمة ‘ قضسية
تهريب أاقراصش مهلوسسة وهي ‘ سسنّ ل تقوى على
دخول أاروقة اÙاكم و–ّمل أاسسئلة القاضسي ،لتدان
بعام سسجنا غ Òنافذ.
واسستغل «ضسيف الشسعب» الفرصسة ليوجه نداء إا¤
كافة اŸسسافرين للمتناع عن نقل أاي بضسائع أاو طرود
ألشس -خ -اصش ل ي -ع -رف -ون-ه-م ،ح-ت-ى ي-ت-ف-ادوا ال-وق-وع ‘
ج -رائ -م ق-د ت-ك-ل-ف-ه-م غ-ال-ي-ا ،ألن «ال-ق-ان-ون ل ي-ح-م-ي
اŸغفل.»Ú

عفوية «معتمرة» تكشضف ﬁاولة
تهريب مبلغ ما‹ بالعملة الصضعبة
اسستغلل «جهل» و»نّية» كبار السسن  ⁄يتوقف عند
هذا ا◊د ،بل امتد إا ¤قضسايا أاكÌ
«جشس- -ع- -ا» .وب- -ع- -ي- -دا ع- -ن األخ -لق
واŸع -ام -لت اإلنسس -ان-ي-ة ال-ت-ي حث
ع-ل-ي-ه-ا ال-دي-ن اإلسس-لمي ا◊نيف،
ح - -اول أاح - -د أاصس - -ح- -اب وك- -الت
السسياحة واألسسفار تهريب مبلغ
م-ا‹ ب-ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-بة مسستغّل
ك - -ب - -ار السس- -ن اŸت- -وج- -ه Úإا¤
البقاع اŸقدسسة ألداء مناسسك
ال - -ع - -م - -رة ،و‘ م - -زح - -ة بÚ
ا÷م-رك-ي وإاح-دى ال-ع-ج-ائ-ز
انكشسف اŸسستور ،إاذ بعد أان
بادرها بالسسؤوال عما –مل
معها ،أاجابته بعفوية أانها
ل –م - - - - - -ل أاي شس- - - - - -يء
ب -اسس -ت -ث -ن -اء م -ب-ل-غ م-ا‹
منحه لها صساحب وكالة
السس-ي-اح-ة وط-لب م-نها
أان تسس- -ل- -م- -ه ل- -ه ف- -ور
وصس- - - - -ول- - - - -ه- - - - -ا إا¤
السس - -ع- -ودي- -ة ،وق- -ام
ب -ن -فسش الشس -يء م -ع
جميع أاعضساء الفوج اŸسسافرين
معه ،ليتفطن أاعوان ا÷مارك إاﬁ ¤اولة تهريب
مبلغ ما‹ هام بالعملة الصسعبة.

 3آا’ف سضيارة تونسضية ‡نوعة من
دخول الÎاب الوطني
ﬁاولة التهريب  ⁄تتوقف عند هذه القضسايا،
فحكايات ا◊دود الشسرقية والغربية وتهريب الوقود
ا÷زائري إا ¤دولتي تونسش واŸغرب يعرفها العام
قبل اÿاصش ،ففي الوقت الذي يعمل فيها أاعوان
ا÷مارك جاهدين لتضسييق اÿناق على اŸهرب،Ú
ي -ح -اول ه-ؤولء ت-ط-وي-ر أاسس-ال-يب اسس-ت-ن-زاف الق-تصس-اد
الوطني ،من تلك الوسسائل اسستعمال السسيارات ذات
اÿزان اŸزدوج لتهريب كميات كبÒة من الوقود،
خاصسة با◊دود الشسرقية ،وسسمح تشسديد الرقابة عن
ط -ري -ق ا◊واج -ز األم -ن -ي-ة اıت-ل-ط-ة ب-كشس-ف ه-ؤولء
ووضسع قائمة بالسسيارات اŸمنوعة من دخول الÎاب
الوطني وصسل عددها أاك Ìمن  3آالف سسيارة تونسسية.

أاوضسح بريكة أانه ” بخصسوصسها تسسجيل
ف -ي-دي-و ب-ث-لث ل-غ-ات ‘ ان-ت-ظ-ار ف-ي-دي-و آاخ-ر
ب-األم-ازي-غ-ي-ة ،ي-ق-دم ك-ل الشس-روح-ات للحيلولة
دون ال -وق -وع ‘ اıال -ف -ات ا÷م-رك-ي-ة ع-ل-ى
غرار التصسريح بالعملة الصسعبة الذي يجب أان
يكون ‘  1000أاورو كحد أادنى وكحد أاعلى
 7500أاورو أاو ما يعادله ،اإ ¤جانب فتح قناة
ا÷مارك «تي »‘ .ع Èاليوتيوب ،ما لقي
اسستحسسانا كبÒا وقلّصش الكث Òمن اŸشساكل
بالنسسبة للجمارك خاصسة ‘ ›ال مكافحة
الرشسوة لدى بعضش األعوان.
و‘ إاطار حماية القتصساد الوطني ،يتم
التعامل مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفسساد
ال -ت-ي وضس-عت ب-رن-ا›ا وط-ن-ي-ا ل-ك-ل ال-ه-ي-ئ-ات
ال -ع -م -وم -ي-ة ،ب-ح-يث شس-ارك ‘ ه-ذه ال-ن-دوات
ال-ت-حسسيسسية  1800ج-م-رك-ي ب-ه-دف مكافحة
ال -رشس -وة ع Èاإلع -لم ك -م -ا ” ال -ت -ع -ام -ل م-ع
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل-ق-م-ع ال-فسس-اد ،إا ¤ج-انب
ب- -رن- -ام- -ج آاخ -ر ي -ع -ن -ى ب -ت -ك -وي -ن اŸؤوط -ري -ن
لتخصسيصش تكوين ا÷مارك بهدف مسش أاكÈ
عدد ‡كن للجمارك.

مكافحة الرشضوة باإ’عÓم قلّصض عدد
ا÷مركي ÚاŸتورط ‘ Úالفسضاد
وق -د سس -اه -مت ه -ذه ا◊م -لت ‘ خ -فضش
نسسبة اŸتورط ‘ Úقضسايا الفسساد ،بحيث ”
تسسجيل خلل سسنة  2016حالت Úونفسش األمر
بالنسسبة لسسنة  2017بعدما كان عددهم 17
متورطا ‘ سسنة  ،2011ما يسساهم ‘ –سسÚ
سس-م-ع-ة ا÷م-ارك ت-ط-ب-ي-قا ألخلقيات اŸهنة
التي تعت Èا◊ارسش األول للقتصساد الوطني.
أاما بخصسوصش ﬂالفات الصسرف فقد ”
تسسجيل  120قضسية وصسلت إا 13 ¤مليار دج
على مسستوى ا÷مارك من ب 18 Úمليار دج
سساهمت ‘ تسسجيلها باقي األجهزة األمنية،
‘ ح Úسس- -اه- -مت ا÷م- -ارك ا÷زائ- -ري- -ة ‘
ت-دع-ي-م اÿزي-ن-ة ال-ع-مومية بـ 1000م-ل-يار دج
خ- -لل سس -ن -ة  2017ك-ت-حصس-ي-ل ع-ل-ى ال-رسسوم
ا÷مركية وا◊قوق.

جرد  10أاسصأليب Ÿمأرسصة تضصخيم الفواتÒ

إابرام اتفاقيات واعتماد الÎقيم ا÷مركي بـ 10أارقام لنجاعة اŸراقبة
ق -أل ج -م-أل ب-ري-ك-ة م-دي-ر ال-عÓ-ق-أت
’عÓم على مسصتوى اŸديرية
العأمة وا إ
ال-ع-أم-ة ل-ل-ج-م-أرك ،إان ال-ق-طأع طّور من
أادائ - -ه ‘ اŸراق - -ب - -ة ‘ ›أل تضص - -خ - -ي - -م
الفوات Òالتي كثÒا مأ تكلف اÿزينة
ال- -ع- -م -وم -ي -ة أام -وا’ ط -أئ -ل -ة ب -أل -ع -م -ل -ة
الصص - -ع - -ب - -ة ،خ- -أصص- -ة وأان- -ه ” ج- -رد 10
أاسصأليب للتحأيل ‘ هذا اÛأل.
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لسساليب ‘ تقد Ëسسجل Œاري
تتمثل هذه ا أ
وه -م -ي ،ت -ع -ارضش ال -ف -وات ÒاŸق -دم -ة ل -ل -ب-ن-وك
واŸقدمة للجمارك عدم تطابق التوط Úالبنكي
م- -ع ال- -تصس -ري -ح اŸق -دم ل -ل -ج -م -ارك وال -ت -وطÚ
اŸزدوج ل- -ل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ال -ت -ج -اري -ة ،وغÒه -ا م -ن
لسساليب.
اأ
ات -خ -ذت م -دي -ري -ة ا÷م -ارك ع-دة إاج-راءات
للتحكم أاك ‘ Ìهذه اıالفة ،حيث عمدت إا¤
لنباء طومسسون «رويÎز» ‘
الشسÎاك مع وكالة ا أ
فيفري  ” 2016إادخال  50األف مادة ‘ نظامهم
اŸع-ل-وم-ات-ي ل-ل-ت-أاك-ي-د م-ن ق-ي-م-ت-ه-ا ا◊قيقية ‘
الوقت اŸناسسب ،إا ¤جانب التنسسيق مع ال–اد
لع -ط -اء ا÷م -ارك ا÷زائ -ري -ة ال -ق -ي-م
لورب -ي إ
اأ
ا◊قيقية للمواد اŸصسدرة إا ¤ا÷زائر وﬁاربة

القيم غ ÒاŸصسرح بها.
وإا ¤ج- -انب ذلك ” ال- -ت- -نسس- -ي -ق ب Úاألن -ظ -م -ة
اŸعلوماتية للجمارك ونظÒتها البنكية ل سسيما ما
ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -وط Úال-ب-ن-ك-ي ،وات-ف-اق-ي-ة م-ع السس-ج-ل
التجاري لتطه Òالسسجلت الوهمية ،ناهيك عن
التنسسيق مع مصسالح الضسرائب ،عن طريق الرقم
التعريفي ا÷بائي التي يكون وثائق الشسحن والذي
يكون ‘ التصسريحات التي يقدمها قائد الباخرة
Ÿعرفة الوضسعية القانونية لهذه السسجلت.
وإا ¤جانب ذلك هناك اللجان القتصسادية التي
ت -ت -ف -ق -د ال -تصس -ري -ح -ات ب Úق -ي -م-ة السس-ع-ر األدن-ى
واألقصس -ى ل -لسس -ل -ع ،ب -اإلضس-اف-ة إا ¤الع-ت-م-اد ع-ل-ى
الÎقيم ا÷مركي بـ 10أاعداد ما سساهم ‘ الذهاب
إا ¤ج -زئ-ي-ات ال-ط-ب-ي-ع-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-لسس-ل-ع لضس-م-ان
فعالية و‚اعة اŸراقبة ودقة إاحصسائيات التجارة
الدولية.
وتبقى هذه الظاهرة من العمليات الصسعبة التي
ي -واج -ه -ه-ا ﬂت-ل-ف أاسس-لك ا÷م-ارك ل-يسش ف-ق-ط
ب -ا÷زائ -ر ب -ل وك -ذا ‘ ﬂت -ل -ف ال -دول Ãا ف -ي-ه-ا
اŸت -ق -دم -ة خ -اصس -ة وأان األم -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ق-ي-م-ة
التعاقدية ومن ثم يتم العتماد على معدل السسعر
‘ ظل غياب ‰وذج جمركي واضسح اŸعا ‘ ⁄ظل
ال- -ت- -غÒات وال- -ت- -ح- -ولت الق- -تصس- -ادي- -ة وسس- -رع- -ة
التعاملت التجارية ناهيك عن تطور طرق التحايل
والغشش ‘ اŸعاملت القتصسادية.

–سصبأ Ÿوسصم ا’صصطيأف وخدمة للوجهة ا÷زائرية

تعميم سضند العبور للجالية والتصضريح اإ’لكÎو Êللمسضتثمرين
–سص-ب-أ Ÿوسص-م ا’صص-ط-ي-أف وخ-دمة
ل-ل-وج-ه-ة ا÷زائ-ري-ة ولضص-م-أن أاحسص-ن
اسص-ت-ق-ب-أل ل-ل-جألية ا÷زائرية ،قررت
اŸدي -ري -ة ال -ع -أم -ة ل -ل -ج -م-أرك ات-خ-أذ
’ج -راءات ا÷م -رك -ي -ة
ج- -م- -ل- -ة م -ن ا إ
واŸشص - -أري- -ع ال- -ت- -ي ت- -ن- -درج ‘ خ- -أن- -ة
ال-تسص-ه-يÓ-ت وت-عكسص مدى جأهزيتهأ
’سص- -ت- -ق- -ب- -أل اŸسص- -أف- -ري- -ن واŸغÎبÚ
وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ذل-ي-ل ك-أف-ة ال-ع-ق-بأت
التي تعÎضصهم وتسصهيل إاجراءاتهم.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
لطار ،كشسف جمال بريكة مدير
‘ هذا ا إ
لع -لم ع -ل -ى مسس -ت -وى
ال- -ع- -لق- -ات ال- -ع- -ام- -ة وا إ
لل-كÎوÊ
ا÷م -ارك ،ع-ن ت-ع-م-ي-م سس-ن-د ال-ع-ب-ور ا إ
ل- -لسس- -ي- -ارات ع ÈاŸع- -اب- -ر ا◊دودي- -ة ل- -ت -م -كÚ
اŸسسافرين من ملء السستمارات ع ÈاŸوقع
للكÎو Êللمديرية ما سسيقلصش مدة معا÷ة
اإ
السسند من نصسف سساعة إا 5 ¤دقائق بالنسسبة
للسسيارة الواحدة.
لجراء
لضسافة ا ¤ذلك سسيتم تعميم هذا ا إ
وبا إ
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸقيمة باÿارج،

وذلك بعدما كانت هناك فرق بحرية متنقلة
لج -راءات ا÷م -رك -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى
ت- -ق -وم ب -ا إ
لعلن عنه من خلل
البواخر ،بحيث سسيتم ا إ
حملت –سسيسسية ابتداء من شسهر مارسش أاو
أاف- -ري- -ل م- -ن السس- -ن- -ة ا÷اري- -ة –سس- -ب- -ا Ÿوسس -م
لم-ر ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-تصس-ري-ح
الصس -ط -ي-اف ،ون-فسش ا أ
ا÷مركي.
وإا ¤ج- -انب ذلك سس- -ي- -ت- -م –ق- -ي -ق ل م -ادي -ة
لوراق
ال -تصس -ري -ح ا÷م -رك -ي ع Èال-ت-خ-ل-ي ع-ن ا أ
لل-كÎو Êب-ال-نسس-ب-ة
وال -ت -وج -ه ن -ح -و ال -تصس -ري-ح ا إ
للمتعامل Úالقتصسادي Úالذي يقوم به وسسيط
ال- -ع- -ب- -ور أاو ال- -وك- -ي -ل اŸع -ت -م -د ،ب -ح -يث ت -ك -ون
السس -ت -م -ارات اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ه أايضس-ا م-ت-وف-رة عÈ
للكÎو Êللجمارك ا÷زائرية ،وذلك
اŸوقع ا إ
سسيكون جاهزا ابتداء من نهاية السسنة ا÷ارية.
لجراءات إا¤
وحسسب بريكة سستسساهم هذه ا إ
لمور على اŸعني Úبها ‘ ،غلق
جانب تسسهيل ا أ
لخ- -لق- -ي -ة
ال- -ف- -رصش أام- -ام اŸم- -ارسس- -ات غ Òا أ
ل -ل -ج-م-رك-ي Úال-ذي-ن تسس-ول ل-ه-م أان-فسس-ه-م ضس-رب
لسس- -اءة ل -ل -ب -ذل -ة ال -ت -ي
أاخ- -لق- -ي- -ات اŸه- -ن- -ة وا إ
ي -رت -دون -ه -ا ،م -ا سس -ي -غ Òك -ل -ي -ا صس-ورة ا÷م-ارك
ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي تضس -ع ك-ل خ-دم-ات-ه-ا ب Úي-دي
اŸواطن واŸتعامل Úالقتصسادي.Ú
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أألربعاء  24جانفي  2018م
ألموأفق لـ  06جمادى أألولى  1439هـ

طالبوا باسستجابة ملموسسة Ÿطالبهم

األطباء اŸقيمون يعتصسمون ›ددا Ãسستشسفى مصسطفى باشسا
لطباء اŸقيمون ›ددا
اعتصسم ،أامسس ،ا أ
داخ -ل اŸسس -تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي مصس-ط-ف-ى ب-اشس-ا،
لن
معÈين عن غضسبهم لعدم تلقي ◊د ا آ
أاي -ة اسس -ت -ج -اب -ة م -ل-م-وسس-ة Ÿط-ال-ب-ه-م اŸه-ن-ي-ة
والج -ت -م -اع -ي -ة اŸرف -وع -ة ل -وزارة الصس-ح-ة
والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-فيات والقطاعات
لخرى.
ا أ

صسونيا طبة

ط- -الب أألط- -ب- -اء أŸق- -ي- -م -ون خ Ó-ل وق -ف -ت -ه -م
ألح-ت-ج-اج-ي-ة أل-ل-ج-ن-ة أل-ق-ط-اع-ي-ة أŸشسÎك-ة أل-ت-ي
نصس -بت ل -تسس -وي -ة أنشس -غ-الت-ه-م بضس-م-ان-ات م-ك-ت-وب-ة
وح-ل-ول ع-م-ل-ي-ة وم-ل-م-وسس-ة ،م-ؤوك-دي-ن أن أإلضس-رأب
م -ت -وأصس -ل ع Èأل-ق-ط-ر أل-وط-ن-ي إأ ¤غ-اي-ة ت-ط-ب-ي-ق
أرضسية أŸطالب أŸرفوعة على أرضس ألوأقع.
Óطباء
من جهته أكد ‡ثل ألتنسسيقية ألوطنية ل أ
أŸق -ي -مﬁ Úم -د ط -ي -لب أن -ه -م ل-يسس-وأ ضس-د م-ب-دأ
أ◊وأر وألتشساور إأل أنهم أصسيبوأ بخيبة أمل كبÒة
خ Ó-ل ألج -ت -م -اع أل -ذي ” ف -ي -ه ت -نصس-يب أل-ل-ج-ن-ة
ألقطاعية أŸشسÎكة ألتي تضسم ‡ثل Úعن وزأرة
أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأŸال-ي-ة وأل-تعليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي وألعمل وألتشسغيل وألشسؤوون
ألجتماعية موضسحا أن أللجنة  ⁄تكن على درأية
باŸطالب أŸرفوعة.
وأضساف ألدكتور طيلب أن أألطباء أŸقيم Úلن
يÎأجعوأ عن قرأر ألسستمرأر ‘ شسن أإلضسرأب
ألذي دخل شسهره ألثالث مع ضسمان أ◊د أألدنى من
أÿدمة مشسÒأ إأ ¤أن وزأرة ألصسحة أظهرت نية
غ Òصس -ادق -ة ‘ ألسس -ت -ج -اب -ة Ÿط-ال-ب-ه-م أŸه-ن-ي-ة
وألج -ت-م-اع-ي-ة ب-ع-د تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة Œه-ل ت-ف-اصس-ي-ل
ألنشس -غ -الت ،وه -و م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ف-ق-دون أل-ث-ق-ة ‘
أللجنة أŸنصسبة.
وع- -دد أألط- -ب- -اء ج- -م- -ل- -ة م -ن أŸشس -اك -ل أل -ت -ي
يتخبطون فيها تتمثل ‘ إأجبارية أÿدمة أŸدنية

ألتي أعتÈوها “ييزأ ‘ حق أألطباء أŸلزمÚ
ب -ال -ع -م -ل ‘ أŸن -اط-ق أل-ب-ع-ي-دة وأل-ن-ائ-ي-ة لسس-ن-وأت
وب- -ع- -ده -ا ت -ف -رضس ع -ل -ي -ه -م أÿدم -ة أل -عسس -ك -ري -ة
مسس-ت-ن-ك-ري-ن ظ-روف أل-ع-م-ل أل-ق-اسس-ية بسسبب غياب
ألوسسائل ألضسرورية للتكفل باŸرضسى وأنعدأم أألمن
Óط-ب-اء دأخ-ل أŸسس-تشس-ف-ي-ات
وأ◊م -اي-ة أل-ك-اف-ي-ة ل -أ
ون -وع -ي -ة أل -ت -ك -وي -ن أل -ذي ل ي -رق -ى إأ ¤أŸسس-ت-وى
أŸطلوب.
ووقف أألطباء أŸقيمون على هامشس ألعتصسام
دق -ي -ق-ة صس-مت ت-رح-م-ا ع-ل-ى روح أل-ط-ب-يب أŸق-ي-م
أŸدعو عباشس جمال وألذي تو‘ جرأء إأصسابته

بسس -ك -ت-ة ق-ل-ب-ي-ة ،أرج-ع-ه-ا زم Ó-أŸه-ن-ة إأ ¤ظ-روف
أل-ع-م-ل ألصس-ع-ب-ة أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-م ‘ أŸسس-تشس-ف-ي-ات
لسسيما وأن وفاته جاءت بعد قيام ألفقيد باŸناوبة
Ÿدة  24سساعة.
وكانت آأخر تصسريحات ألطبيب أŸقيم أŸتو‘
تتعلق بالظروف أŸهنية ألقاسسية ألتي يعمل فيها
أألطباء أŸقيمون ‘ أŸسستشسفيات ،حيث أكد أنهم
ي -ع -يشس -ون ضس -غ -ط -ا ك -بÒأ ك -ل أي-ام أألسس-ب-وع ل-عÓ-ج
أŸرضسى رغم غياب أإلمكانيات وألوسسائل ،إأل أن
ألطبيب أŸقيم يؤودي وأجبه على أكمل وجه ولكن
حقوقه تبقى مهضسومة.

توزيع أازيد من  21أالف بطاقة ذهبية بسسيدي بلعباسس

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

وأضساف ،أن ألعمل جار لتنصسيب ﬁطات ألدفع
ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى أل -فضس -اءأت أل -ت -ج -اري -ة ل -تسس -دي -د
أŸشسÎيات بإاسستعمال ألبطاقة ألذهبية ،هذأ وتوفر
ألبطاقة عديد أإلمتيازأت Ÿسستعمليها من إأجرأء
ﬂت -ل -ف ع -م -ل -ي -ات ألسس-حب وأل-دف-ع ،م-ث-ل سس-حب
أألموأل من أجهزة ألصسرأف أآل‹ أŸتوأجدة ‘

مرأكز بريد أ÷زأئر أو باقي ألبنوك أألخرى ،دفع
فوأت ÒأŸاء أو ألكهرباء وألغاز من خÓل مكتب
ألÈي - - -د ألفÎأضس - - -ي ع ÈأإلنÎنت إأضس- - -اف- - -ة إأ¤
أسستعمال ألبطاقة ‘ ألشسرأء ع ÈأإلنÎنت وكذأ
تعبئة ألهاتف ألنقال ،إأضسافة إأ ¤خدمات ومزأيا
أخ-رى ك-ت-ع-ب-ئ-ة أيضس-ا أل-وق-ود وه-ي خ-دم-ة ج-دي-دة
سستوضسع حيز ألسستغÓل ‘ ألقريب ألعاجل .وأكد
أن ألبطاقة ألذهبية تعمل Ãعيار يحمي ويؤومن
حسسابات ألزبائن بعد أن يتم ألتأاكد من حقيقة
هويتهم ،حيث يتم إأدخال ألرمز ألسسري أÿاصس
بنظام ألÎميز وألذي من خÓله يتم ألتأاكد من
هوية مسستعمل ألبطاقة.
وعن برنامج قطاع ألÈيد بالولية خÓل ألسسنة
أ÷ارية  ،2018أفاد ذأت أŸسسؤوول بفتح  3مكاتب
جديدة بكل من قرى أمالزة ،أولد علي وزليفة،
ح- -يث سس- -ت- -م- -ك -ن ه -ذه أŸك -اتب أ÷دي -دة زب -ائ -ن

لتجسسيد برامج التنمية لÈيد سسطيف

تسسليم  80أالف بطاقة ذهبية ألصسحابها

كشس- -ف مصس- -در م- -ن اŸدي- -ري- -ة ال -ولئ -ي -ة
للÈيد وتكنولوجيا التصسال بسسطيف عن
توزيع  80أالف بطاقة ذهبية على أاصسحابها،
لسس- -ت- -ع- -م- -ال- -ه- -ا والسس -ت -ف -ادة م -ن ﬂت -ل -ف
اÿدم-ات ال-ت-ي تضس-م-ن-ه-اÃ ،ا ف-ي-ه-ا ال-ت-ج-ارة
اللكÎونية التي سستعرف تقدما ملموسسا ‘
اŸسستقبل القريب.
ومن جهة أخرى ،توأصسل أŸديرية أŸذكورة ‘
›ال Œسسيد برأمج ألتنمية للقطاع أ‚از ألهياكل
ألÓ-زم-ة ،وم-ن-ه-ا تسس-جيل  7مشس-اري-ع ل-ب-ناء مكاتب
ب -ري -دي -ة عﬂ Èت -ل -ف أŸن -اط -ق ل -ت-ق-ريب أإلدأرة
ألÈيدية من أŸوأطن ،مع أإلشسارة إأ ¤أن ألولية

تتوفر على  141مكتبا بريديا ع 60 Èبلدية ،كما
وصس -لت أإلدأرة ألÈي -دي -ة إأ ¤أل -ع -دي -د م -ن أل-ق-رى
وأŸناطق ألنائية للولية.
كما تتوأصسل عملية نصسب ألشسبابيك أللكÎونية
ع Èألعديد من أŸكاتب ألÈيدية،وهذأ لتخفيف
ألضس - -غ - -ط ع - -ل - -ى أŸوظ - -ف Úب- -اŸك- -اتب ،غ Òأن
أÓŸحظ ‘ أŸدة أألخÒة ،أن ألكث Òمنها على
مسس-ت-وى ع-اصس-م-ة أل-ولي-ة ت-ع-رف ت-ع-طيÓت كثÒة،
وت -وق -ف -ات Ÿدة ط -وي -ل -ة م -ا ي-دف-ع ق-اصس-دي-ه-ا إأ¤
ألسستنجاد باŸكاتب أإلدأرية مع ما يÎتب عنه من
طوأب.Ò

سسطيف :نورالدين بوطغان

احتجاجا على رفع تسسعÒة النقل

سسكان قرية ““بوزولم““ ببجاية يواصسلون غلق الطريق

لشس-خ-اصس ب-ق-ري-ة
أاق-دم ،أامسس ،عشس-رات ا أ
““بوزولم““ ،على غلق الطريق الوطني رقم
 12الرابط ب Úوليتي بجاية وتيزي وزو،
اح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى إاق -دام ال-ن-اق-ل Úع-ل-ى رف-ع
تسسعÒة النقل ا÷ماعي.

بجاية :بن النوي توهامي

‘ هذأ ألصسدد أوضسح شسع ‹Óأحد أÙتج،Ú
لـ«ألشس -عب”””” ،ه -ذأ ألرت -ف -اع أŸذه -ل ق-اب-ل-ه رفضس
قاطع Ÿسستعملي ألنقل ،حيث أن ألناقل Úأÿوأصس
يسس -ت -غ -ل -ون أل-ف-رصس-ة ل-ل-رب-ح ألسس-ري-ع دون إأيÓ-ء أي
أهتمام Ÿعاناة أŸوأطن ،Úوعليه سسنوأصسل غلق
ألطريق إأ ¤غاية ألسستجابة Ÿطالبنا ،خاصسة أننا
نعا ÊكثÒأ من كÌة أŸصساريف وضسعف ألقدرة
ألشس -رأئ -ي -ة”” ‘ .ح Úي -رى أل-ن-اق-ل-ون ،أن أل-تسس-عÒة
أ÷ديدة جاءت بسسبب رفع أسسعار ألوقود ألتي شسرع
ف -ي -ه-ا م-ط-ل-ع أل-ع-ام أ÷اري ،ح-يث ك-انت م-رت-ف-ع-ة
وهوما دفع بهم إأ ¤ألزيادأت بالرغم أنها غÒ
قانونية.
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مدير النقل ببومرداسس عبد الناصسر بعزيز لـ ““الشسعب““:

نراقب عن قرب سس Òتطبيق الزيادات

كشسف مدير النقل لولية بومرداسس عبد
ال -ن -اصس -ر ب -ع -زي -ز ،م -ت -ح -دث -ا لـ«الشس-عب““ ،أان
تسس-عÒة ال-ن-ق-ل ا÷دي-دة ال-ت-ي دخ-لت ح-يز
ال -ت-ط-ب-ي-ق رسس-م-ي-ا ي-وم  10ج-ان-ف-ي ا◊ا‹،
ت-ع-رف ت-وسس-ع-ا ت-دري-ج-ي-ا ‘ اŸي-دان م-ن ق-بل
الناقل ،Úحيث تعدت حاليا نسسبة  ٪50من
التجسسيد باحÎام النصس القانو ÊومعايÒ
الزيادات اÙددة حسسب اŸسسافة ،مشسÒا ‘
ه-ذا الصس-دد ““أان أاع-وان ال-رق-اب-ة وال-ت-ف-تيشس
ي -ت -اب -ع -ون ال -ع -م -ل -ي -ة وال -ت -دخ-ل ل-ل-فصس-ل ‘
شسكاوى اŸواطن ÚاŸتعلقة بالتجاوزات التي
ت -ع -رف-ه-ا ب-عضس اÿط-وط ،خ-اصس-ة ال-ري-ف-ي-ة
منها.

بومرداسس :ز .كمال

للكÎو Êبالفضساءات التجارية الكÈى قريبا
ﬁطات الدفع ا إ

كشسف عبد العزيز خالدي اŸدير الولئي
ل-لÈي-د وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات التصس-ال والرقمنة
بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ع-ن ت-وزيع  21200بطاقة
للكÎو Êإا ¤غاية منتصسف
ذهبية للدفع ا إ
الشسهر ا÷اري ،على أان تتواصسل لتشسمل كل
أاصس - -ح - -اب ا◊سس - -اب- -ات الÈي- -دي- -ة ا÷اري- -ة
بالولية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسس -ت -ع -م-ل-و أل-ط-ري-ق وج-دوأ أن-فسس-ه-م ع-ال-ق،Ú
بسسبب شسلل حركة أŸرور وألختناق أŸروري ألذي
سسببته هذه أ◊ركة ألحتجاجية ،وألذي نتج عن
هذه أ◊ركة ألحتجاجية ،و ⁄يتمكن أŸوأطنون
ألل -ت -ح -اق ب -وج -ه -ات -ه -م ،دأع ‘ Úن -فسس ألسس -ي-اق
أÙتج Úإأ ¤أنتهاج ألطرق أ◊ضسارية إليصسال
أنشسغالتهم ،دون أ◊اق ألضسرر Ãسستعملي ألطرق.
ل -ل -ت -ذك Òف -ق -د تضس -ررت أل -ولي-ة ك-ثÒأ ،بسس-بب
ظ- -اه -رة غ -ل -ق أل -ط -رق أل -ت -ي ن -ت -ج ع -ن -ه -ا ه -روب
أŸسس -ت -ث-م-ري-ن ،وح-ت-ى أل-ت-ج-ار أل-ع-ادي Úوم-وأط-ن-و
ألوليات أألخرى ،ألذين أصسبحوأ يخشسون ألقدوم
إأ ¤ألولية تخوفا من غلق ألطريق ،كما أعرب
ألسسكان ألذين  ⁄يعودوأ قادرين على –مل هذأ
أل -وضس -ع ع -ن أم -ت-ع-اضس-ه-م ،ل-ه-ذه أل-تصس-رف-ات أل-ت-ي
تتنافى مع ألعصسرنة وقيم وتقاليد أŸنطقة ،خاصسة
باعتبار أآلثار أ÷ّد سسلبية ألتي تنجر عنه فيما
يتعلق بالقتصساد أÙلي للولية ،ألذي يسسجل ‘
كل مرة خسسائر جسسيمة قدرت باÓŸي Òيوميا،
فضس Óعن ألتأاخÒأت أŸسسجلة ‘ إأ‚از أŸشساريع
وإأ“ام ألÈنامج أÿاصس بتطوير ألتنمية باŸنطقة.

أŸنطقة من إأجرأء عملياتهم أŸالية دون عناء
ألتنقل إأ ¤ألبلديات وألدوأئر ألتابع Úلها ،لÒتفع
ع- -دد أŸك- -اتب ألÈي -دي -ة ب -ال -ولي -ة إأ 98 ¤مكتبا
بريديا ،كما سسيتم أيضسا ترميم  6مكاتب أخرى وهي
ألعمليات ألتي تدخل ضسمن برنامج عصسرنة ألقطاع
و–سس Úأÿدمات ألÈيدية لفائدة ألزبائن.

أاولياء التÓميذ بالبليدة
ينادون بأاعلى صسوتهم

ارحموا أابناءنا من
إاضسراب ل يعنيهم

أسستغل أولياء تÓميذ عطلة نهاية نصسف يوم،
أمسس ،ليعتصسموأ أمام مقر إأدأرة ألÎبية لولية
أل-ب-ل-ي-دة ،ط-ال-ب-وأ ف-ي-ه أل-وصس-اي-ة ب-إايجاد حل سسريع
Óضس -رأب ،أل -ذي دع -ا إأل -ي -ه أÛلسس أŸسس -ت -ق -ل
ل -إ
ألسستاذة ألتعليم ألثانوي وألتقني ثÓثي أألطوأر
”” لكنابسست ”” ،لتمكينهم من إأجرأء أمتحانات
ألفصسل أألول وأسستكمال برنا›هم ألدرأسسي قبل
فوأت أألوأن.
أألولياء أŸسستاؤوون صسرحوأ لـ ”” ألشسعب ”” ،أن
أألم -ر ي -ق-تضس-ي أل-ت-دخ-ل أŸسس-ت-ع-ج-ل إلي-ج-اد ح-ل
ألزمة أإلضسرأب ،خاصسة و أن ألفصسل ألثا Êمن
ألسسنة ألدرأسسية قصس ،Òوكث Òمن أبنائهم حرموأ
من أمتحانات ألفصسل أألول ،وهم متخوفون من أن
يقع ألتÓميذ ‘ سسنة بيضساء ”” ،بحكم طول أيام
أإلضسرأب أŸتوأصسل ،خاصسة وأن أŸكتب ألوطني
Ûلسس ”” كنابسست ”” ،قرر ‘ أجتماع يوم ألسسبت
أŸاضسي ،ألدخول ‘ ”” إأضسرأب وطني ”” ،بدأية من
 30جانفي ألقادم ،ما يعني أن أألزمة سستتوأصسل ما
 ⁄تسسارع ألوزأرة ألوصسية ،إأ ¤ت ‘Óألوضسع وأن
أإلضسرأب ألذي يتوأصسل ألسسبوعه ألـ  ،8أضسر كثÒأ
بهم وبأابنائهم ،إأ ¤درجة أن بعضس أألولياء من
ألسسيدأت ذرفن ألدموع ،وتوسسلن بأان يتم تعليق
أإلضسرأب ،وتعود أألمور إأ ¤طبيعتها.
وأب -دى مصس -ط -ف -ى ب -ن ق -اسس-ي م-ت-ح-دث-ا ب-اسس-م
أ÷معية ألوطنية ألولياء ألتÓميذ لـ ”” ألشسعب ””،
أنهم يقولونها بصسوت وأحد وعال ”” أرحموأ أبناءنا
وأرحمونا معهم ”” ،مضسيفا بأان وأ‹ ألبليدة أصسدر
ت- -ع- -ل- -ي -م -ة م -ؤوخ -رأ ل -ل -ت -ك -ف -ل م -ادي -ا ب -األسس -ات -ذة
أŸسستخلف ،Úألذين يقدمون دروسس ألدعم لفائدة
ألتÓميذ ‘ هذه أأليام و‘ حال أيضسا ” تعليق
أإلضس -رأب ،وأضس -اف أŸت -ح -دث ب -أان -ه-م ‘ ج-م-ي-ع
أألحوأل ما يزألون ينادون با◊وأر وألتفاوضس بÚ
جميع أألطرأف.
ل- -ل- -ت- -ذك Òف- -إان أإلضس- -رأب أل -ذي ي -ت -وأصس -ل ‘
أسس -ب -وع -ه أل-ث-ام-ن ب-ال-ب-ل-ي-دة ،أوف-دت بشس-أان-ه وزأرة
ألÎبية ألوطنية ÷ ،نة من مسستشسارين ألجل عقد
لقاء مع أإلدأرة وألنقابة وأولياء ألتÓميذ ،بغرضس
أل- -ت- -وصس- -ل إأ ¤ح- -ل م- -رضس- -ي ويضس- -ع ح- -دأ لزم -ة
أإلضسرأب ،إأل أن أللقاء  ⁄ينعقد وفشسل  ،بسسبب
أنسسحاب ألوفد أŸمثل للنقابي ،Úوهو ما رهن
›ددأ مسستقبل ألتÓميذ ◊د ألسساعة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

لقد جاءت ألزيادأت أألخÒة ‘ تسسعÒة ألنقل
بولية بومردأسس ‘ خضسم ألرتفاع أŸلحوظ ‘
أسس -ع -ار ﬂت -ل -ف أŸوأد ألسس -ت-هÓ-ك-ي-ة وأÿدم-ات
وكانت –صسيل حاصسل للزيادأت ‘ أسسعار ألبنزين،
وب- -ال- -ت- -ا‹ ك- -ان أل- -ق- -ب -ول ع -ل -ى مضسضس م -ن ق -ب -ل
أŸوأطن Úألذين أسستهجنوأ ألزيادأت خاصسة ‘
ب-عضس أÿط-وط أل-دأخ-ل-ي-ة وأل-ري-ف-ي-ة أل-ت-ي أضس-رت
ك -ثÒأ ب -أاول -ي -اء أل -ت Ó-م -ي-ذ أÙروم-ون م-ن أل-ن-ق-ل
أŸدرسسي مثلما توقفت عنده ألشسعب ،وهي تقريبا
أل-ن-ق-اط ألسس-اخ-ن-ة أل-ت-ي أث-ارت ح-ف-يظة أŸوأطنÚ
بتصسديهم لتÓعبات ألناقل Úألذين حاولوأ أسستغÓل
ب -عضس أ÷زئ-ي-ات وأألم-ت-ار أل-ق-ل-ي-ل-ة ‘ أŸسس-اف-ات
ل-ل-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى أŸع-ي-ار أÙدد م-ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة
ألنقل.
وقد نقلنا هذأ ألنشسغال إأ ¤مدير ألنقل عبد
أل -ن -اصس -ر ب -ع-زي-ز أل-ذي أك-د””أن م-ف-تشس-وأ أŸدي-ري-ة
يتابعون عملية تطبيق ألتعليمة أ÷ديدة أÿاصسة
بالزيادأت من خÓل ألتدخل لضسبط ألتسسعÒة بدقة
حسسب مسسافة كل خط ،وهي حالت مرتبطة أكÌ
باÿطوط ألريفية وألبلدية ألتي يتم أحتسسابها من
 0إأ 30 ¤كلم ألذي يقابلها  20إأ 45 ¤دينار ‘ ،حÚ
أن معيار أŸسسافات ألطويلة ألتي تتجاوز  30كلم
يتم أحتسسابها بالكلم أي أنطÓقا من  1.55دينار
أ 1,90 ¤دينار للكلم وهي تقريبا ل تلقى إأشسكال
كبÒأ ‘ ألتطبيق وألحÎأم من قبل ألناقل ÚعÈ
أ◊افÓت.
وعن وأقع قطاع ألنقل بولية بومردأسس ألذي
يعرف وضسعا مÎديا من حيث أÿدمات وأسستمرأر
ظ -اه-رة ت-ده-ور ﬁط-ات أل-ن-ق-ل ب-ال-دوأئ-ر أل-كÈى
كÈج م -ن -اي -ل ،ب -ودوأو وع -اصس -م -ة أل -ولي -ة وغ -ي-اب
أŸوأق -ف أŸغ -ط -اة ‘ أغ -لب أÿط -وط أل -ب -ل-دي-ة،
أعÎف مدير ألنقل بهذه ألوضسعية ألصسعبة ألتي
يعيشسها ألقطاع منذ سسنوأت خاصسة بالنسسبة ألزمة
ألتسسي ÒباÙطات ألتي يديرها أÿوأصس وتدهور
حالة ﬁطة عاصسمة ألولية ألتي تفتقد للتهيئة ‘
أنتظار Œسسيد مشسروع أÙطة أ÷ديدة ،وهو ما
ي -ت -ط -لب مشس -روع عصس -رن-ة شس-ام-ل م-ن أج-ل إأع-ادة
ألنهوضس بهذأ ألنشساط أ◊يوي ألذي يعت Èشسريان
أ◊ياة ،وهي أÛهودأت ألتي تسسعى إأليها مديرية
ألنقل لبومردأسس أŸطالبة بالتكيف مع ألتحولت
وأ◊رك -ي -ة ألق -تصس -ادي-ة وأل-ت-ن-م-وي-ة أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
ألولية Ãوقعها ألسسÎأتيجي ب Úوليات ألوسسط
وألشسرق وقربها من ألعاصسمة على حد قوله.

و‘ رده ع -ل -ى سس -ؤوأل ح -ول أسس -ت -م -رأر ظ -اه -رة
ف -وضس -ى أل -ن -ق -ل وع -دم أحÎأم أل -ن -اق -ل Úلشس -روط
أŸمارسسة ألقانونية وألدوسس على كرأمة أŸسسافر
بفرضس منطقهم وتفضسيل خطوط على أخرى بحثا
عن ألربح ،كشسف مدير ألنقل عبد ألناصسر بعزيز ‘
هذأ أÿصسوصس ””أن مصسالح أŸديرية أحصست كل
ه -ذه ألشس -ك -اوي أل -ي -وم -ي -ة أل -ت -ي تصس -ل -ه-ا م-ن ق-ب-ل
أŸوأطن Úحول Œاوزأت ألناقل Úكعدم أحÎأم
م -وأق -يت أل -رح -الت ،أل -ع -ودة م -ن نصس-ف أل-ط-ري-ق
ونقصس عدد أŸركبات ‘ بعضس أÿطوط ألهامة
كخط دلسس بومردأسس من أجل رفعها إأ ¤ألوصساية
‘ أن-ت-ظ-ار ن-ت-ائ-ج ج-لسس-ات إأث-رأء وت-ع-دي-ل أل-قانون
 13/01لسسنة  2001أŸتعلق بتنظيم وتوجيه ألنقل
ألÈي لع -ادة أل-ن-ظ-ر ‘ ط-ري-ق-ة م-ن-ح ألسس-ت-غÓ-ل
ÿطوط ألنقل من قبل أÿوأصس وفق دف Îشسروط
ﬁدد يحÎم فيه شسروط أŸمارسسة ويضسع حد لكل
هذه أŸشساكل أليومية ألتي يعا Êمنها أŸوأطن.
ي -ذك-ر أن ق-ط-اع أل-ن-ق-ل ب-ولي-ة ب-وم-ردأسس ع-ل-ى
أهميته وحسساسسيته ‘ يوميات أŸوأطن ،وصسل إأ¤
درج -ة ك-بÒة م-ن أل-ت-خ-ب-ط وأل-ت-ع-ف-ن وع-دم وضس-وح
إأسسÎأتيجية ألعمل أŸطبقة ‘ أŸيدأن ألسسباب
عديدة منها ضسعف إأمكانيات ألرقابة وأŸتابعة من
ق -ب-ل أŸدي-ري-ة أŸع-ن-ي-ة أق-ل-ه-ا بسس-ط ن-ف-وذه-ا ع-ن
طريق أعوأن ألرقابة وألتفتيشس لكبح جماح ألناقلÚ
أل-ذي-ن ف-رضس-وأ م-ن-ط-ق-ه-م ع-ل-ى أŸسس-اف-رين نتيجة
أŸن -اوشس -ات أل -ي -وم -ي -ة وألسس-ل-وك-ات أل-ت-ي ل –Îم
ألركاب ،إأضسافة إأ ¤غياب ألتوأزن ب Úأÿطوط
أل-ت-ي ت-ق-در بـ 661خ -ط ‘ ،ح Úوصس -لت وضس -ع -ي-ة
ﬁطتي بودوأو وبرج منايل ألقابعة –ت قبضسة
أÿوأصس من حيث ألتسسي Òإأ ¤حد ألسسخرية نتيجة
ع -ج-ز ألسس-ل-ط-ات أل-ولئ-ي-ة ‘ –ري-ره-ا م-ن أي-دي
أŸتÓعب Úألتي تدأخلت ب Úأألنشسطة ألتجارية
ألفوضسوية وأ◊افÓت أو على أألقل فرضس دفÎ
شسروط صسارم على أŸسستغل ،Úوأألدهى أن ملف
أل -ن -ق -ل خضس -ع ل -ل -تشس -ري -ح ق-ب-ل سس-ن-وأت ب-اÛلسس
ألشسعبي ألولئي و” عرضس بصسور ألفيديو وأقع
ه -ذه أÙط -ات أل -ك -ارث -ي -ة ل -ك -ن ل شس-يء ت-غ‘ Ò
أل -وأق -ع ،ون-فسس أألم-ر ب-ال-نسس-ب-ة Ÿشس-اري-ع أل-ق-ط-اع
أŸقدرة بحوأ‹  10مشساريع ما بﬁ Úطات دوأئر
وأقطاب ع Èألبلديات وأحسسن مثال وأقع ﬁطة
عاصسمة ألولية ألغارقة ‘ أألوحال وألÈك أŸائية
‘ منظر مشس Úل يليق Ãقام مدينة ألعلم وألفكر
وفضساء أŸسستقبل ألسسياحي.

“هيدا لدخول ترامواي ورقلة اÿدمة شسهر مارسس

حملة –سسيسسة للوقاية من حوادث اŸرور

أاشس -رفت ،أامسس ،م -دي -ري -ة ال-ن-ق-ل ل-ولي-ة
ورق -ل -ة ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ح -م -ل-ة –سس-يسس-ي-ة،
ب- -ال- -ت- -ع- -اون وال- -ت -نسس -ي -ق م -ع ع -دة ه -ي -ئ -ات
ومصس- -ال- -ح ،ع- -ل- -ى غ -رار الشس -رط -ة وال -درك
ال- -وط- -ن- -ي وا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ةÃ ،شس- -ارك -ة
ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-وق-اي-ة م-ن ح-وادث
اŸرور .هدفت ا◊ملة ،الوقاية من حوادث
اŸرور ب- -دخ- -ول ت- -رام- -واي ورق- -ل -ة اÿدم -ة
التجارية ‘ شسهر مارسس القادم.

ورقلة :إاÁان كا‘
ب -حسسب م -دي -ر أل -ن -ق-ل ت-وف-ي-ق ج-دي ف-إان ه-ذه
أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-حسس-يسس-ي-ة سس-ت-ب-ق-ى مسس-ت-م-رة من أجل
ترسسيخ ألثقافة أŸرورية أ÷ديدة ألتي سسيفرضسها
دخول ألÎأموأي للخدمة وألذي يعد أحد سسبل فك
ألكتظاظ أŸروري دأخل عاصسمة ألولية كما من

شسأانه أن يسسمح بتنقل أŸوأطن Úبسسهولة وأريحية،
حيث يسستدعي أألمر وعيا وحيطة من أŸوأطن
أÙلي وكذأ تكيفا مع هذأ أŸكسسب ألهام ‘
حظÒة ألنقل بورقلة.
وقد شسملت ألعملية توعية ألرأجل ÚوألسسائقÚ
ع- -ل- -ى ح- -د سس- -وأء وذلك ب- -حضس -ور ع -دد ك -ب Òم -ن
أل -ت Ó-م -ي-ذ وأل-ط-ل-ب-ة أل-ذي-ن ” ت-ع-ري-ف-ه-م Ãم-رأت
أل -رأج -ل Úوأم -اك -ن أل-ت-وق-ف أÿاصس-ة ب-الÎأم-وأي،
أهمية أ◊فاظ على نظافة ﬁيط ألÎأموأي وكذأ
أإلشسارأت ألضسوئية ألتابعة Ÿسساره باإلضسافة إأ¤
ت-وع-ي-ت-ه-م و–سس-يسس-ه-م ب-خ-ط-ورة أل-تيار ألكهربائي
للÎأموأي من أجل تفادي وقوع أي حوأدث.
ويذكر أن مشسروع ألÎأموأي ألذي دخل منذ
مدة إأ ¤مرحلة ألتجارب ألديناميكية يعد أحد
أŸشس -اري -ع أل -ه-ام-ة ب-ال-ولي-ة وأŸك-اسسب أل-ت-ن-م-وي-ة
ألكبÒة حيث قدر ألغÓف أŸا‹ ألذي خصسصس
إل‚ازه بـ  40مليار دج ‘ أنتظار أسستÓمه بتاريخ
 19مارسس كما أعلن عنه مسسبقا.

موظفو األسسÓك اŸشسÎكة والعمال اŸهنيون
يحتجون بسسعيدة
نظم ،أمسس ،موظفو أألسسÓك أŸشسÎكة وألعمال أŸهنيون وأعوأن أألمن ،وقفة أحتجاجية ،أمام مقر
مديرية ألÎبية لولية سسعيدة ،منددين بأاوضساعهم أŸهنية ورفضسهم ألوضسعية أŸزرية ألتي يتخبطون فيها
جرأء ألتهميشس وأإلقصساء ،مطالب Úألسسلطات أŸعنية إأنصسافهم وحسسب بيان تسسلمت ألشسعب نسسخة منه،
يضسم قائمة أŸطالب ،من بينها ””...إأعادة ألنظر ‘ شسبكة أألجور أÿاصسة باألسسÓك أŸشسÎكة وألعمال
أŸهني Úللحفاظ على ألقدرة ألشسرأئية وترسسيم ألعمال أŸتعاقدين وفتح باب ألÎقية ،وتسسوية جميع
Óدأري ÚوأŸهني Úوألكف عن شسرأء ألسسلم ألجتماعي
أıلفات أŸالية مع –رير أŸناصسب بالنسسبة ل إ
باعتماد ألتوظيف أÿارجي على حسساب ذوي أÈÿة و–سس Úوضسعية عملهم مع أسستفادتهم من كافة
أŸنح ”” ...حسسب ألبيان.

سسعيدة :ج.علي

»æWh

األربعاء  24جانفي  2018م
الموافق لـ  06جمادى األولى  1439هـ

’عÓمي Úلتعزيز حقوقه
أإشضرفت على إطÓق شضبكة إ إ

ششر‘““ :ا÷زائر رائدة ‘ ›ال تطوير إاعÓم الطفل““

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل زيارة عمل وتفقد لقطاع إلبيئة Ãعسضكر

زرواطي تأامر بتششكيل ÷نة ◊ماية اŸنطقة الرطبة اŸقطع
شض -ددت وزي -ر إل -ب -ي-ئ-ة وإل-ط-اق-ات
إŸتجددة فاطمة إلزهرإء زروإطي،
لهجتها مع مسضؤوو‹ إلقطاع بو’ية
معسضكر ‘ شضأان إلسضكوت إŸطبق على
ت -ردي إل -وضض -ع ب -اŸن -ط -ق -ة إل -رط -ب-ة
إŸق-ط-ع ،ح-يث ت-ل-قت وزي-رة إل-ب-ي-ئ-ة
ع-رضض-ا م-فصض Ó-ح-ول درإسض-ة ت-ق-نية
ل-ت-ه-ي-ئ-ة إŸن-ط-ق-ة إل-رط-ب-ة ل-ل-م-قطع
على مسضاحة  455كلم ، 2تهدف إ¤
ح- -م- -اي- -ة إŸن- -ط -ق -ة إل -رط -ب -ة وك -ذإ
إلتحضض Òلتصضنيفها.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

أإط- -ل- -قت ،أإمسس ،بصض- -ف -ة رسض -م -ي -ة
’عÓ- -م- -ي Úإ÷زإئ- -ريÚ
شض - -ب - -ك- -ة إ إ
ل -ت -ع -زي -ز ح -ق -وق إل -ط -ف -ل ب -إاشض-رإف
إŸف-وضس إل-وط-ن-ي ل-ل-ه-ي-ئ-ة إل-وط-ن-ي-ة
◊م -اي -ة وت -رق -ي -ة إل -ط -ف-ول-ة م-رË
شضر‘ بدإ‹ برإهيم وإلتي من شضأانها
إلسض -ه -ر ع -ل -ى ت -ق -د Ëإع Ó-م ه -ادف
وصضادق خاصس بالطفل إلذي يعتÈ
عنصضرإ فعا’ ومهما ‘ ›تمعنا.

نبيلة بوقرين
تتشصكل الشصبكة من  24صصحفيا Áثلون
ﬂتلف وسصائل اإلعÓم وهي األو ¤من
نوعها ‘ ا÷زائر وتقع داخل مقر الهيئة
ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة وت-رق-ي-ة ح-ق-وق ال-ط-فل
ب- -دا‹ ب- -راه -ي -م ،وب -ن -اء ع -ل -ى اÿط -وط
ال-ع-ريضص-ة ال-ت-ي ي-ح-ت-وي-ه-ا ع-ليها الÈنامج
اŸق -دم ‘ ب -داي -ة اŸه -م -ة ف -إان ا÷م -ي-ع
سص -ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى ت-رق-ي-ة اإلعÓ-م اŸوج-ه
للطفل الذي يعت Èشصريحة جد مهمة ‘
›ت- -م- -ع- -ن- -ا ح -ت -ى ن -رت -ق -ي ‘ اÿط -اب
اŸسصتعمل سصواء ‘ الصصحافة اŸكتوبة،
السصمعية واŸرئية.

وبهذا الصصدد أاكدت أانها جد فخورة
ب -ه -ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي ك-انت ع-قب ال-دورة
التكوينية اŸنظمة ‘ أاواخر سصنة 2017
““أاتشص -رف ك -ثÒا ب-ت-واج-دك-م Ãق-ر ال-ه-ي-ئ-ة
الوطنية ◊ماية وترقية الطفولة لنشصهد
معا اإلطÓق الرسصمي لشصبكة اإلعÓميÚ
ا÷زائ- -ري Úل- -ت- -ع- -زي- -ز ح- -ق- -وق ال -ط -ف -ل
وأاصص - -دق- -اء األط- -ف- -ال اŸك- -ون- -ة م- -ن 24
صصحفيا من ﬂتلف وسصائل اإلعÓم ،التي
“خضصت عن الدورة التكوينية اŸنظمة
‘ ن -ه -اي -ة السص-ن-ة اŸاضص-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع
Óصص Ó-ح ا÷ن -ائ-ي
اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة ل  -إ
بالتنسصيق مع وزارة اإلتصصال““.
وأاضص -افت اŸف -وضص ال -وط -ن -ي ““ال -دورة
ال -ت -ي دامت أارب -ع -ة أاي -ام ” م -ن خ Ó-ل -ه-ا
ال - -ت - -ع - -رف ع - -ن ك - -ثب ع- -ل- -ى م- -ؤوهÓ- -ت
الصصحفي Úواسصتعدادهم الفطري للرقي
بحقوق الطفل وحمايته من كل اıاطر
ترجمة لرغبة اإلعÓمي ‘ Úإانشصاء هذه
الشصبكة وهي فكرة رائدة و‡تازة بشصهادة
خÈاء جزائري Úوأاجانب كانوا موجودين
وأابهروا بكل ما قدم إا ¤حد اآلن ولهذا
نعلن رسصميا عن اإلنطÓق الفعلي للشصبكة
ا÷زائرية لتعزيز حقوق الطفل والدفاع

عنها والتي نتمنى أان ينضصم إاليها عدد
كب Òمن اإلعÓمي Úمسصتقب.““Ó
شص -ر‘ أاك-دت أان-ه-م سص-ي-ن-ظ-م-ون دورات
تكوينية أاخرى ‘ هذا اÛال مسصتقبÓ
““بعد النجاح الكب Òالذي عرفته الدورة
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة الصص-ح-ف-ي Úسص-نواصصل
العمل ‘ هذا اÛال وسصتكون دورات
أاخرى مسصتقب Óألن هذه الشصبكة سصيكون
لها دور كب Òورائد جدا ‘ ›ال حماية
ح- -ق- -وق ال- -ط- -ف- -ل خ- -اصص- -ة م- -ن ن- -اح- -ي -ة
اŸع - -ل - -وم - -ات وط - -ري - -ق - -ة إاسص - -ت - -ع- -م- -ال
اŸصص- -ط- -ل -ح -ات ال -ق -ان -ون -ي -ة م -ن ط -رف
األعضصاء اŸؤوسصسص Úلهذه الشصبكة خاصصة
أان ا÷زائ- -ر أاول ب- -ل -د ي -ط -ل -ق م -ث -ل ه -ذه
الشصبكة بشصهادة خÈاء دولي Úولهذا أاقول
معا من أاجل حماية الطفولة بحول الله““.
كما كشصفت اŸسصؤوولة األو ¤عن هيئة
حماية الطفولة عن سصعيهم إلطÓق قناة
خاصصة بالطفل مسصتقب““ Óحاليا نحن نفكر
‘ إانشصاء قناة خاصصة بالطفولة مسصتقبÓ
وسصيكون فضصاء نشصارك فيه كلنا ويحتوي
على برامج ومواضصيع هادفة من تقدË
الصص -ح -ف -ي ÚاŸؤوسصسص Úلشص -ب -ك -ة ت -ع -زي -ز
حقوق الطفل خدمة ألبناء ا÷زائر““.

’نتاج
بهدف ضضمان إلتسضويق و–سض Úإ إ

تعميم الرقمنة ‘ ›ال اإلنتاج الزراعي
شضرعت وزإرة إلفÓحة وإلتنمية
إلريفية وإلصضيد إلبحري ،أإمسس‘ ،
’و ¤ل- -رق- -م- -ن- -ة
وضض - -ع إÿط- -وإت إ أ
’ن- -ت- -اج إل- -زرإع- -ي ب- -ه -دف
ق- -ط- -اع إ إ
’ن- -ت- -اج
إل - -ت- -ح- -ك- -م ‘ مسض- -ت- -وي- -ات إ إ
وتسض-ه-ي-ل إل-تسض-وي-ق وط-ن-ي-ا ودول-ي-ا،
ت -زإم -ن -ا م -ع ت -ع -ق -د مشض -ك -ل -ة ف -ائضس
’خÒة
’ن- -ت- -اج خÓ- -ل إلسض -ن -وإت إ أ
إ إ
إلتي يعا Êمنها عديد إلفÓح.Ú

جÓل بوطي
أاع -ل -ن األم Úال -ع -ام ل-ل-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة
للفÓحة ملوة قويدر ،أامسص ،عن الشصروع
‘ وضص -ع ق -اع -دة ب -ي -ان -ات رق -م -ي -ة ع -ل-ى
اŸسص -ت -وى ال -وط -ن -ي ،وذلك ب -ع -د ع -م-ل-ي-ة
التعريف بتطبيق الكÎو Êيسصمح للفÓح
Ãتابعة مسصتثمرته الكÎونيا ،وهو إاجراء
يطبق ألول مرة ‘ ا÷زائر ،حيث من
اŸن -ت-ظ-ر أان ت-ق-وم وزارة ال-فÓ-ح-ة ب-ع-ق-د
ج- -لسص- -ات –سص- -يسص- -ي -ة ‘ ›ال رق -م -ن -ة
القطاع الفÓحي.
أاوضص -ح م ً-ل -وة ‘ تصص -ري -ح ل -لصص -ح-اف-ة،
أامسص ،ع- -ل- -ى ه- -امشص ي- -وم دراسص -ي ح -ول
ال -رق -م -ن -ة ال -ف Ó-ح-ي-ة ب-ال-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة
ب- -ال- -ع- -اصص- -م -ة أان اŸشص -روع ح -ديث وم -ن
اŸت- -وق- -ع أان ي- -ع- -رف –دي- -ات ك -بÒة ‘
بدايته من حيث تطبيقه لدى الفÓح،Ú
ل -ك -ن ال -وزارة وم-ن خÓ-ل ال-ق-ي-ام ب-ح-م-ل-ة
وط -ن -ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-غ-رف ال-فÓ-ح-ي-ة
ل -ت -ك -وي -ن ال -ف Ó-ح ‘ Úه -ذا اÛال ق-د
ت-ت-ج-اوز ال-ع-راق-ي-ل األول-ي-ة ب-هدف –قيق
إانتاج نوعي وكمي.
ك- -م -ا ذك -ر اŸسص -ؤوول أان اإلج -راء ي -ع -د
›رد بداية ول Áكن ا◊كم على ‚احه
من اآلن سصيما وأان أاغلب الفÓح⁄ Ú
ي -ت -ع -رف -وا ب -ع-د ع-ل-ى ه-ذا اإلج-راء ال-ذي
ي -ت -ط -لب إام-ك-ان-ي-ات م-ادي-ة ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى

أاهميته ‘ رفع اإلنتاج و–سصينه بشصكل
مضصمون حسصب اŸعطيات األولية.
تتجلى أاهمية الرقمنة الفÓحية ‘ رفع
اإلنتاج من خÓل ضصمان التسصويق الذي
يعت Èالهاجسص الكب Òلدى الفÓح Úسصيما
متوسصطي اإلنتاج منهم ،و‘ هذا الصصدد
” التطرق خÓل اليوم الدراسصي الذي
نظمته الغرفة الفÓحية ،أامسصÃ ،شصاركة
ﬂتصص ‘ Úالرقمنة وفÓح Úومنتج،Ú
إا ¤كل اإلجراءات ا÷ديدة التي يكفلها
اإلجراء ‘ –سص Úاإلنتاج.
‘ هذا السصياق عرضص اŸسصتثمر جمال
شص - -ل - -وشص صص- -احب م- -ؤوسصسص- -ة Œاري- -ة ‘
تسصويق اإلنتاج الفÓحي وطنيا ودوليا أاهم
اإليجابيات للفÓحة الرقمية ،من خÓل
متابعة الفÓح من بداية الزرع إا ¤غاية
اإلنتاج والتسصويق بطريقة حديثة ،تعتمد
ع -ل-ى ك-م-ي-ة اÙصص-ول اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه م-ع
اŸنتج ‘ Úبداية األمر.
وأاضصاف اŸتحدث أان اŸؤوسصسصة تعرضص
خ -دم -ات -ه -ا ع -ل -ى ال -ف Ó-حÃ Úب-ال-غ غÒ
باهظة Ÿرافقة مسصتثمراتهم الفÓحية ‘
ﬂت -ل-ف اŸن-ت-ج-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،وذلك م-ن
خ Ó-ل السص-ت-ج-اب-ة ل-ب-عضص الشص-روط ال-ت-ي
تضص- -ع -ه -ا اŸؤوسصسص -ة لضص -م -ان إان -ت -اج وفÒ
ون -وع-ي ،ث-م ت-ت-ك-ف-ل ه-ي ب-تسص-وي-ق-ه سص-واء
داخل الوطن أاو خارجه ،مشصÒا إا ¤أان

اŸؤوسصسص-ة اسص-ت-ح-دثت ت-ط-ب-ي-ق-ا ال-كÎونيا
ع -ل -ى ال -ه -وات -ف ال -ذك -ي -ة يسص -ت -ف -ي -د م-ن-ه
الفÓحون ‘ متابعة اŸسصتثمرات سصواء
ما تعلق بالبذور أاو الÎبة وحتى عملية
الري والسصقي.
التطبيق اإللكÎو Êالذي يعد األول من
نوعه ‘ ا÷زائر  ⁄يعرف إاقبال كبÒا
ل -دى ال -فÓ-ح Úم-ن-ذ ان-طÓ-ق-ه ،ح-يث أان
عدد الفÓح Úالذي وقعوا اتفاقية مع
اŸؤوسصسص -ة ي -ع -دون ع -ل-ى رؤووسص األصص-اب-ع
ب - -ك - -ل م - -ن ولي - -ات ت- -ل- -مسص- -ان ووه- -ران
ومسصتغا ،Âلكن صصاحب اŸشصروع الذي
ي -ح -ظ -ى ب-عÓ-ق-ات اق-تصص-ادي-ة ‘ اÿارج
يضصع –فيزات مهمة للفÓح Úيتقدمها
السصعر الذي يكون مطابقا Ÿا هو موجود
‘ األسص -واق وال -دف -ع ل-ل-فÓ-ح ي-ك-ون ن-ق-دا
أاوعن طريق الصصك.
وحسصب اŸت- - -ح- - -دث ف- - -إان اŸؤوسصسص - -ة
سص -ت -ت-ك-ف-ل ب-تسص-وي-ق اŸن-ت-ج بشص-ك-ل ي-ؤوم-ن
للفÓح رفع منتجه الزراعي ،إاضصافة إا¤
ضص -م -ان إان -ت -اج وف Òون -وع -ي ،ك-م-ا ت-ع-م-ل
اŸؤوسصسصة على ربط كل الفاعل Úبداية
من الوزارة الوصصية واŸنتج والشصركة التي
تسص -وق اإلن -ت -اج ن -ح -و األسص-واق م-ن خÓ-ل
ت -واصص -ل دائ -م وم -ت -اب -ع -ة ت -راف -ق ال -فÓ-ح
بالدرجة األو.¤
‘ ه -ذا السص -ي-اق أاوضص-ح م-دي-ر ال-غ-رف-ة
الفÓحية لولية ا÷زائر واعلي بلقاسصم
أان عددا ﬁدودا من الفÓح Úيعتمدون
على التسصويق اإللكÎو ‘ Êالوقت ا◊ا‹
وذلك يعود لعدة أاسصباب منها حسصبه غياب
رؤوية واضصحة حول التطبيق ا÷ديد ،لكنه
أابدى تفاؤول كبÒا ‘ نفسص الوقت بإاقبال
الفÓح Úعلى هذا التوجه ا÷ديد ،سصيما
وأانه يضصمن التسصويق وا÷ودة على حد
سصواء ‘ ،ح Úأاشصار إا ¤أان الغرفة سصتعمل
ع- -ل- -ى تشص- -ج -ي -ع ال -ف Ó-ح Úل -ول -وج ع -ا⁄
الرقمنة والسصتفادة من اŸيزات العديد
اŸتوفرة.

وشصملت تفاصصيل الدراسصة التقنية توضصيح
اŸشص -اك -ل ال -ت -ي ت-واج-ه-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ال-رط-ب-ة
للمقطع وأاثرت سصلبا على التنوع البيولوجي
بها من بينها مشصاكل تتعلق Ãصصبات اŸياه
القذرة والنفايات الصصناعية السصائلة التي تكب
‘ اŸسص-ط-ح-ات اŸائ-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة غ-ي-اب نظام
Ÿع- -ا÷ة اŸي- -اه ي- -ق- -ل- -ل م- -ن درج- -ة الضص- -رر
واألخ -ط -ار ال -ب -ي -ئ -ي -ة ،ح -يث أام -رت زرواط -ي
بتشصكيل ÷نة لدراسصة الوضصع العام للمنطقة
ال-رط-ب-ة م-ع إاشص-ارت-ه-ا ل-وج-ود م-ل-ف اŸن-ط-قة
ال -رط -ب -ة ل -ل -م -ق -ط -ع ضص -م -ن أاشص -غ -ال ال-ل-ج-ن-ة
اıت-ل-ط-ة ل-ل-م-ج-الت اÙم-ي-ة اŸنصص-بة ‘
أاك -ت -وب -ر اŸاضص -ي ب -ه-دف تصص-ن-ي-ف اŸن-ط-ق-ة
كمجال ﬁمي.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،دعت زرواط- -ي خ Ó-ل
زي -ارت -ه -ا ل -ولي -ة م-عسص-ك-ر ،أامسص ،إا ¤ت-ع-م-ي-م
عمليات فرز النفايات اŸنزلية من مصصدرها
ع -ل -ى مسص -ت -وى األح -ي -اء السص -ك-ن-ي-ة و تشص-ج-ي-ع
اŸب -ادرات ذات األث-ر الي-ج-اب-ي ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة
بإاشصراك اŸواطن وا◊ركة ا÷معوية ،مؤوكدة

أان ا÷زائ- -ر ع- -رفت ن -ق -ل -ة ن -وع -ي -ة ‘ ›ال
السصتثمار وتسصي Òالنفايات Ãا يتماشصى مع
ت -وج -ه ال -دول -ة ل -ب -ن -اء اق -تصص-اد ق-وي وت-ن-م-ي-ة
مسص- -ت- -دام- -ة أاسص- -اسص- -ه -ا الق -تصص -اد األخضص -ر،
موضصحة أان إا‚از  89مركزا للردم التقني عÈ
ت -راب ال -وط -ن-ي ي-جب أان ي-ت-ب-ع-ه ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه
اŸراك -ز Ÿا يسص -م -ح ب -وضص -ع خ -ارط-ة وشص-ب-ك-ة
Ÿراك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-ت-ع-ري-ف اŸسص-ت-ثمرين
بكمية النفايات وأانواعها من أاجل خلق ‚اعة
‘ تسصي Òالنفايات.
ك -م -ا دعت خ Ó-ل إاشص -راف -ه -ا ع -ل-ى إاطÓ-ق
الشصطر األول من برنامج تنموي هام بقيمة 70
م -ل -ي -ون دي -ن -ار ويشص-م-ل رب-ط  541ع-ائ-ل-ة ‘
اŸناطق النائية بالطاقة الشصمسصية إا ¤إادماج
اŸن -ت -وج ا÷زائ -ري ‘ م -ث -ل ه -ذه اŸشص-اري-ع
واألخ- -ذ ب- -ع Úالع- -ت -ب -ار األل -واح الشص -مسص -ي -ة
اŸصصنعة ﬁليا إاضصافة إا ¤السصتعانة بتجربة
اÈÿاء ا÷زائ - - -ري› ‘ Úال ال- - -ط- - -اق- - -ات
اŸتجددة .

إضضافة إقتصضادية وسضياحية بالو’ية

انتهاء أاششغال إا‚از ميناء العوانة بجيجل
’شضغال Ãيناء إلعوإنة للصضيد
إنتهت إ أ
إل-ب-ح-ري وإلÎف-ي-ه ،ح-يث ي-ح-ت-وي إŸي-ناء
ع - -ل- -ى  277وح- -دة إغ- -ل- -ب -ه -ا ﬂصضصض -ة
للسضياحة وإلÎفيه ،وسضيفتح إبوإبه أإمام
إŸصض - - -ط - - -اف Úوإلسض - - -وإح خ Ó- - -ل إŸوسض- - -م
إلصض-ي-ف-ي إŸق-ب-ل ،وإŸي-ن-اء ي-ع-د إل-ثالث من
ن -وع -ه ب -ال -و’ي-ة ،ب-ع-د م-ي-ن-اء ب-وإل-ديسس،
وزيامة منصضورية ،ويعت Èقيمة مضضافة
ل-ق-ط-اع إلصض-ي-د إل-ب-ح-ري ب-ال-و’ي-ة ،ب-ل-غت
ق -ي -م -ة إ‚ازه إل -ك -ل-ي-ة  6.2م-ل-ي-ار دي-نار
جزإئري.

جيجل :خالد العيفة

وبهذا اÿصصوصص أاوضصحت نادية رمضصان
م -دي -رة الصص -ي -د ال -ب -ح-ري ““م-ي-زة اŸي-ن-اء ان-ه
يتماشصى واإلسصÎاتيجية الوطنية ‘ شصطرها
اŸت -ع -ل -ق ب-ولي-ة ج-ي-ج-ل ،م-ن ح-يث ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسص- -ت -دام -ة ،خ -اصص -ة ‘ الصص -ي -د ال -ب -ح -ري،
واŸدمج مع السصياحة ،حيث تكون مدعمة
للنشصاط الصصيد ،بتخصصيصص  171وحدة خاصصة
بسصفن الÎفيه ،و 106تتعلق بسصفن الصصيد ،من
›موع  277وحدة““ ،ومن جانبه علي شصيخي
م -دي -ر األشص -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،أاك-د أان ““اشص-غ-ال
اإل‚از انتهت  ‘ 100اŸائة ،ونفسص األمر ما
يتعلق بالتهيئة ،وتبقى عملية التجهيز ،ليكون
جاهزا لسصتقبال السصفن ،واŸصصطاف ÚخÓل
اŸوسصم الصصيفي ،ومن شصانه فك الضصغط على
مينائي بوالديسص وزيامة““.
صصمم ميناء العوانة الواقع على بعد حوا‹
 20كلم غرب مدينة جيجل ،لسصتيعاب 106
سص-ف-ي-ن-ة صصيد  171سص-ف-ي-ن-ة ن-زه-ة يتوفر على
Óمواج بـ  366م Îطو‹ غربا و310
كاسصر ل أ
أامتار شصرقا ،ومن شصأان هذه اŸنشصأاة اŸينائية
أان تسص-ه-م ع-ن-د اسص-تÓ-م-ه-ا ‘ ت-رق-ي-ة وت-ن-م-ية
الصصيد البحري ،والسصياحة بهذه اŸنطقة مع
ت -رقب اسص -ت -ح -داث ع -دي -د م -ن-اصصب الشص-غ-ل،
وسصيتم تدعيم اŸيناء بعديد الهياكل ووسصائل
الراحة اŸوجهة ÷عله مركز حياة لنشصاط
اقتصصادي وسصياحي جديد بهذه اŸنطقة.
وسصجلت أاشصغال هذا اŸيناء تأاخرا بأاكÌ
م- -ن 10سص -ن -ة م -ق -ارن -ة Ãا ” ال -ت-خ-ط-ي-ط ل-ه
وباآلجال اÙددة بـ  25شصهرا حيث أاطلقت
األشصغال خÓل سصنة  ،2008وذلك بسصبب عدم
ت- -وف- -ر اإلسص- -م- -نت اÿاصص ومشص- -اك- -ل إاع- -ادة
ال-ت-ق-ي-ي-م ،و” ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات جر للمسصطح
اŸائي على  8هكتارات من طرف مؤوسصسصة
مناولة إايطالية ،وقد زار مؤوخرا بشص Òفار
وا‹ ال -ولي -ة مشص -روع ت -كسص -ي-ة أارضص-ي-ة م-ي-ن-اء
الصصيد البحري والنزهة على مسصتوى بلدية
العوانة الذي يدخل ضصمن اŸشصاريع اŸتأاخر

إا‚ازه- -ا ب- -ال- -ولي- -ة ،األم -ر ال -ذي اسص -ت -وجب
ت- -غ- -يÒات ‘ اŸب- -ل- -غ اıصصصص ل- -ل -مشص -روع
بالزيادة.

 03مسشمكات للجمـلة ‘ األفق
أامر وا‹ جيجل ا÷هات اŸكلفة بتسصيÒ
مسص -م -ك -ة ال -ب -ي -ع ب -ا÷م -ل -ة Ãي-ن-اء ب-وال-ديسص
بجيجل ،بفتح اŸسصمكة ‘ القريب العاجل،
التي تعد من أاهم اŸسصمكات على اŸسصتوى
الوطني Ÿسصاحتها ،التي تÎبع على  1500مÎ
م- -رب- -ع ،و” Œه- -ي- -زه- -ا ب- -أاح -دث ال -وسص -ائ -ل
العصصرية من أاجل تنظيم عملية بيع األسصماك
Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا ،و ق-درت ت-ك-ل-ف-ة إا‚ازها
وŒهيزها بقيمة  11.5مليار سصنتيم.
أاثناء زيارته األخÒة للميناء ،حيث وقف
ع- -ل -ى وضص -ع -ي -ة اŸسص -م -ك -ة ،وط -لب ب -ت -دارك
ال-ن-ق-ائصص اŸسص-ج-ل-ة ،وتشص-ك-ي-ل ÷نة مشصÎكة
تشصرف على تسصي ÒاŸسصمكة ،وحسصب خلية
التصص -ال ال -ولئ -ي -ة ،ف-ان ت-ن-ظ-ي-م سص-وق ال-ب-ي-ع
ب- -ا÷م- -ل- -ة ل- -لسص -مك سص -ي -م -ن -ع اŸضص -ارب -ة ‘
األسصعار ،وتعمل على النهوضص بالقطاع.
ك -م -ا ت -ف-ق-د بشص Òف-ار ،م-ؤوسصسص-ة ل-ت-وضص-يب
و–ضص Òاألسصماك اıصصصصة للتصصدير ،قدم
خÓ- -ل- -ه -ا ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ل -مسص -ؤوولÃ Úراف -ق -ة
اŸسص -ت -ث -م -ري-ن ‘ ›ال ت-وضص-يب األسص-م-اك،
وتقد Ëكافة التسصهيÓت اŸمكنة للمعني،Ú
إل‚اح عملية التصصدير.
وقد أاعلنت ‘ وقت سصابق ،مصصالح مديرية
الصصيد البحري واŸوارد الصصيدية للولية ،عن
تسص -ج-ي-ل إا‚از  03مسص-م-ك-ات ل-بيع األسصماك
با÷ملة على مسصتوى الولية حيث بلغت ‘
›ملها مراحل متقدمة من اإل‚از ،على
غ -رار مسص-م-ك-ة م-ي-ن-اء ب-وال-ديسص ال-ت-ي ان-ت-هت
اشصغال إا‚ازها ،إاضصافة إا ¤مسصمكة زيامة
منصصورية التي ” إا‚ازها Ãبلغ  2,5مليار
سصنتيم ،أاما مسصمكة العوانة فتجاوزت نسصبة
‚Óاز
األشصغال بها  70باŸئةÃ ،بلغ إاجما‹ ل إ
يقدر بـ  2,4مليار سصنتيم‡ ،ا يؤوهل الولية
الريادة على مسصتوى الوطن من حيث عدد
مسصمكات البيع با÷ملة ،وحسصب مدير القطاع
““فإان إا‚از هذه اŸسصمكات يرمي إا– ¤قيق
جملة من األهداف أاهمها التحكم ‘ تأامÚ
صص-ح-ة اŸن-ت-وج السص-م-ك-ي وح-م-اي-ة اŸسصتهلك
على السصواء وهو ما من شصأانه ضصمان أامن
غ -ذائ -ي Ÿن -ت -وج صص -ح -ي ووف Òم -واصص -ل -ة أان
اŸرحلة القادمة تتمثل ‘ تنظيم اŸهنيÚ
وب -اع -ة السص -مك ب -ا÷م -ل -ة وه-و م-ا م-ن شص-أان-ه
اŸسصاهمة ‘ اسصتقرار األسصعار وكبح احتكار
الÌوة السصمكية““.
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توقيف شسبكة “تهن ترويج اıدرات ببجاية
“ك- -نت ،أمسص أألول ،ع -ن -اصص -ر ف -رق -ة
م-ك-اف-ح-ة أıدرأت أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصص-ل-ح-ة
ألولئية للشصرطة ألقضصائية ،بأامن ولية
ب -ج -اي-ة ‘ ،ع-م-ل-ي-ة ن-وع-ي-ة م-ن ح-ج-ز م-ا
يقارب  01كلغ و  108.2غ من أıدرأت
(ك- -ي- -ف م- -ع- -ال- -ج) ،وق- -ارورة م- -ن أل- -دوأء
أŸهلوسص من نوع ‘أرطان‘  ،باإلضصافة أإ¤
›م - -وع - -ة م - -ن أألسص - -ل - -ح - -ة أل- -ب- -يضص- -اء
(سص- -ك- -اك.)Úأل -ع -م -ل -ي -ة ج -اءت ع -ل -ى إأث -ر
أسصتغÓل معلومات مؤوكدة مفادها ،قيام
كل من أŸدعو /ب ر 44 ،سصنة ،وأŸدعو/
ف م 54 ،سصنة ،مسصبوق Úقضصائيا بÎويج
أıدرأت ب - -اŸك - -ان أŸسص - -م- -ى خ- -ل- -ف
”
أŸيناء ،وباسصتغÓل ﬁل هذأ أألخّ ،Ò
وضص- -ع خ- -ط- -ة ﬁك- -م -ة ب -غ -رضص إأي -ق -اف
أŸشصتبه فيهما ‘ حالة تلبسص ،وقامت
ع -ن -اصص-ر ألشص-رط-ة Ãدأه-م-ة أŸك-ان أي-ن
أسص -ف-رت أل-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى أإي-ق-اف أŸع-ن-يÚ
باألمر ،وبحوزتهما كمية من أıدرأت
مهيأاة للبيع .و‘ نفسص ألسصياق ” تفتيشص
مسصكني أŸشصتبه فيهما ،لتكلل ألعملية

بحجز كمية أخرى من أıدرأت يفوق
وزنها  01كلغ Ãسصكن أŸشصتبه فيه أألول،
ب -اإلضص -اف -ة أإ› ¤م -وع -ة م -ن أألسص -ل-ح-ة
أل- -ب- -يضص -اء (سص -ك -اك )Úوق -ارورة م -ن أل -دوأء
أŸه -ل -وسص ،وأسص -ف -رت أل -ت -ح-ري-ات ‘ شص-أان
ألقضصية على –ديد ثÓثة أشصخاصص آأخرين
م-ت-ورط-ون ‘ أل-قضص-ي-ة و” ت-وق-ي-ف-ه-م.وبعد
أن -ت -ه-اء أل-ت-ح-ق-ي-ق أ‚ز م-ل-ف ج-زأئ-ي ضص-د
أŸتورط ،Úألجل قضصية حيازة أıدرأت
(كيف معالج) ،وعرضصها للبيع بطريقة غÒ
مشصروعة ،أإلخفاء ،ألنقل ،حيازة مؤوثرأت
عقلية ‘‘ دوأء مهلوسص ‘‘ ،قصصد ألسصتهÓك
ألشصخصصي بطريقة غ Òمشصروعة ،تسصهيل
ل -ل -غ Òألسص -ت -ع -م -ال أل -غ Òمشص -روع ل -ل-م-وأد
أıدرة ،أل-تسص-ل-ي-م ،ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة أشصرأر
وألعود .وبعد تقد Ëأألطرأف أمام وكيل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية ،أıتصص
إأق -ل-ي-م-ي-ا أح-ال أŸل-ف ل-ل-م-ح-اك-م-ة Ãوجب
إأجرأءأت أŸثول ألفوري وصصدر ‘ حقهم
أمر إأيدأع.

بجاية :بن النوي توهامي

“ت خÓل السصنة اŸاضصية

«الشصعب””  ‘ -إاطار برنامج زيارتها
ال-ع-م-ل-ي-ة إا ¤ا÷زائ-ر ،ق-امت وزيرة
الشص-رط-ة Ãم-ل-ك-ة اللوزوطو والوفد
لول،
اŸراف - -ق ل - -ه - -ا ،عشص- -ي- -ة أامسش ا أ
ب- - -زي- - -ارة ع- - -م- - -ل إا ¤م- - -ق - -ر آال - -ي - -ة
””أاف -ري -ب -ول”” ب Íع-ك-ن-ون (ا÷زائ-ر)،
حيث قدم لها عرضصا حول ﬂتلف
اŸصص- -ال- -ح واŸك- -اتب اŸشص- -ك -ل -ة ل -ه -ذه
لل- -ي- -ة الشص- -رط- -ي- -ة ال- -ت -نسص -ي -ق -ي -ة
ا آ
وال -تشص -اوري-ة وك-ذا شص-روح-ات ح-ول
اŸراحل اıتلفة ‘ مسصار Œسصيدها
وكذا تاريخ تدشص Úمقرها با÷زائر
وبداية العمل فيه.
‘ هذأ أإلطار ،نوهت بالدور ألكبÒ
ألذي قامت به أ÷زأئر ‘ سصبيل Œسصيد
هذأ أŸكسصب أألمني أإلفريقي ،ألذي يعد
Ãثابة صصرح هام من شصأانه تدعيم ألعمل
أألم -ن -ي أŸشصÎك ب Úأج -ه -زة ‘‘أب-و ع-ل-ي
شص -رط-ة ب-ال-دول أإلف-ري-ق-ي-ة ،وك-ذأ ت-ع-زي-ز
أل-ت-ع-اون أإلق-ل-ي-م-ي وأل-دو‹ م-ع أل-ه-ي-ئ-ات
أألمنية أألخرى ،مثل أألنÎبول أألوروبول
وأسص -ي -ان -اب-ول .ك-م-ا أضص-افت ،أن ألشص-رط-ة
أ÷زأئ -ري -ة ت -ع -د رأئ -دة ‘ ›ال ت -ع-زي-ز
›الت أل - -ع - -م - -ل أألم- -ن- -ي أŸشصÎك ‘
ألقارة أإلفريقية ،مشصيدة با÷هود ألكبÒة
وأŸت -وأصص -ل-ة أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا أ÷زأئ-ر ‘
تعزيز عمل آألية ألفريبول ،مؤوكدة أن هذه
أآلل- -ي- -ة سص- -تسص- -م -ح ألج -ه -زة ألشص -رط -ة ‘
إأف-ري-ق-ي-ا م-ن م-وأج-ه-ة أل-تحديات أألمنية
ألتي توأجهها.

تطّلع على التقنيات اŸتطورة Ãديرية
الوحدات ا÷وية لألمن الوطني
ب -ع -ده -ا ك -ان ل -لضص-ي-ف-ة زي-ارة إأ ¤م-ق-ر
Óمن ألوطني،
مديرية ألوحدأت أ÷وية ل أ

ح- -يث أط- -ل- -عت ع- -ل- -ى ﬂت -ل -ف أألقسص -ام
وأŸك -اتب أل -ت -اب -ع -ة ل -ذأت أل -وح-دة وك-ذأ
ألتعرف على ﬂتلف ألوسصائل وأŸعدأت
أŸتطورة وأ◊ديثة أŸسصتعملة من قبل
أإلطارأت وألتقني ÚأŸكلف Úبالسصهر على
تسصي Òهذأ ألصصرح أألمني ألهام .حيث
أسصتمع ألوفد لعرضص حول تنظيم ومهام
ألوحدة ودورها ‘ تعزيز فعالية تدخل
ألقوأت ألعاملة ‘ أŸيدأن ،وألتي تتمحور
‘ أسصاسصها على دعم ألفرق ألعاملة ‘
أŸيدأن وأŸكلفة بتسصي Òحركة أŸرور
وألسص -ه -ر ع -ل -ى أنسص -ي -اب-ي-ت-ه-ا ،ع-ن ط-ري-ق
أسص- -ت- -ع- -م -ال أ◊وأم -ات خ Ó-ل أح -تضص -ان
أ÷زأئ-ر ل-ل-م-وأع-ي-د أل-ث-ق-افية وألرياضصية،
أإلق -ل -ي-م-ي-ة وأل-دول-ي-ة و‘ أوق-ات أل-ذروة،
بالتنسصيق مع مرأكز ألعمليات.
كما وقف وفد شصرطة أللوزوطو على
›ال ألتكوين ألنظري وألتطبيقي عا‹
أŸسصتوى أŸتخصصصص ألذي أسصتفاد منه
ك -وأدر وت -ق-ن-ي-و أل-وح-دة وط-اق-م ألصص-ي-ان-ة
وأŸه- -ن- -دسص- -ون ،م- -ن أج- -ل أل- -ت -ح -ك -م ‘
أŸعدأت أŸتطورة وصصيانتها باسصتخدأم
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أل-ذك-ي-ة ألدأء أŸهام بكل
أحÎأفية ،على غرأر نظام ألرؤوية ألليلية
وألكامÒأت ذأت ألدقة ألعالية ألتي تسصمح
ل- -ل- -ت- -ق- -ن- -ي Úب- -أادأء م -ه -ام -ه -م ‘ أحسص -ن
ألظروف.

...وتتفقد جمهرة العمليات اÿاصسة للشسرطة
قامت مامفو موكيلي ،أمسص ،بزيارة إأ¤
مقر جمهرة ألعمليات أÿاصصة للشصرطة
 ،GOSPأط-ل-عت م-ن خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى أل-دور
ألفعال ألذي تقوم به أ÷مهرة من حيث
أألدأء ومسص - -ت- -وى أل- -ت- -دريب وأل- -ت- -ك- -وي- -ن
وأ÷اهزية أŸيدأنية ألفرأدها Ûابهة
أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة ،مسص -ت -ع -ي -ن -ة ‘ ذلك

ب- -أاح- -دث أل -ت -ج -ه -ي -زأت أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة
وأŸعدأت أŸتطورة.
خÓ- -ل ه- -ذه أل- -زي- -ارة ،ت- -ع -رفت ع -ل -ى
ﬂت-ل-ف ه-ي-اك-ل أ÷م-ه-رة وأسص-ت-م-عت إأ¤
عرضص قدم لها من قبل قائد أ÷مهرة،
حيث ذكر فيه بتاريخ تأاسصيسصها ،إأ ¤جانب
تناوله ›الت ألتكوين وألتدريب ألذي
تسص - -ت - -ف - -ي - -د م- -ن- -ه ع- -ن- -اصص- -ر أ÷م- -ه- -رة
وأسص -ت -ع-دأدأت-ه-ا أل-دأئ-م-ة ◊م-اي-ة أل-وط-ن
وأŸوأط- -ن وم- -وأج- -ه -ة ﬂاط -ر أ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة ب -ك -ل ح -زم وأق-ت-دأر ،ب-السص-ه-ر
ألدأئم وألعناية أŸسصتمرة للوأء هامل.
‘ ذأت ألسص -ي -اق ،ق -ام أف -رأد ج -م -ه -رة
أل -ع -م -ل -ي -ات أÿاصص -ة ل -لشص-رط-ة ،ب-ت-ق-دË
أسصتعرأضصات ميدأنية أظهرت من خÓلها
أ÷اهزية ألتي يتمتعون بها وألعزÁة ألتي
–ذوه - - -م ل- - -ل- - -تصص- - -دي ل- - -ك- - -ل أ◊الت
أإلجرأمية أŸمكن حدوثها ‘ ألوأقع ،مع
ألÎكيز على ألدقة وأŸهارة وألحÎأفية
‘ أألدأء ،إلح - - - -ب - - - -اط أıط - - - -ط- - - -ات
أإلج -رأم-ي-ة وذلك ب-السص-ت-ع-ان-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن
أل - -عصص - -ري وأŸع - -دأت وأل - -ت- -ج- -ه- -ي- -زأت
أŸت- -ط- -ورة وأ◊دي- -ث- -ة أŸسص- -ت -ع -م -ل -ة ‘
أŸيدأن.
وب-اŸن-اسص-ب-ة ،أشص-ادت م-ام-ف-و م-وكيلي،
بالحÎأفية وأŸهنية ألتي أصصبحت “يز
ألشص -رط -ة أ÷زأئ-ري-ة ،م-ن-وه-ة ب-اŸسص-ت-وى
ألذي بلغته ‘ ›ال مكافحة أ÷رÁة
أŸن- -ظ- -م- -ة ،م -ؤوك -دة أن أŸسص -ت -وى أل -ذي
أظهره أفرأد جمهرة ألعمليات أÿاصصة
للشصرطة يÎجم ألحÎأفية وأŸهنية ألتي
بلغتها ألشصرطة أ÷زأئرية ،وأصصفة هذأ
ألصص -رح أألم -ن-ي ب-اŸكسصب أل-ه-ام لضص-م-ان
أمن أŸوأطن وحماية أŸمتلكات ،مثمنة
‘ ذأت أإلطار ›الت تعزيز ألتعاون بÚ
شصرطة ألبلدين.

معا÷ة أاك Ìمن  3آالف قضسية إاجرام وحجز
 27,251كلغ من اıدرات بجيجل
سص -ج -لت مصص -ال -ح أم -ن ج -ي -ج -ل خÓ-ل
ألسصنة أŸاضصية ،أرتفاعا طفيفا بالنسصبة
للقضصايا أإلجرأمية أŸعا÷ة ،و ألذي قدر
بـ  %7,35حيث ” معا÷ة  3113قضصية
م-ق-ابل  2895خ Ó-ل سص-ن-ة  ،2016ت-ع-لقت
›م-ل-ه-ا ب-قضص-اي-ا أŸسص-اسص ب-اŸمتلكات،
ألشصيء ألعمومي ،أألسصرة و أآلدأب ألعامة،
أ÷رأئم ألقتصصادية  ،و أإللكÎونية ،حيث
ع- -رفت أل -قضص -اي -ا أŸاسص -ة ب -األشص -خ -اصص
أنخفاضصا نسصبيا مقارنة بسصنة  2016قدر بـ
 %6,19و ذلك رأجع إأ ¤ألتوأجد أŸيدأÊ
ل -ق -وأت ألشص -رط -ة و ت -ك -ث -ي -ف أل -ع-م-ل-ي-ات
ألشص - -رط - -ي - -ة أل - -ت- -ي سص- -م- -حت Ãرأق- -ب- -ة
ألسص -ل -وك -ي -ات و أل -نشص-اط-ات أإلج-رأم-ي-ة و
توقيف ألعديد من مرتكبيها و أŸطلوبÚ
لدى ألعدألة ،و مكنت كذلك من ألتضصييق
على مروجي أıدرأت و هو ما تعكسصه
كميات أıدرأت  ،و أŸؤوثرأت ألعقلية

أÙجوزة و ألتي بلغت خÓل سصنة ،2017
 27,251ك- - - -غ و  15295م -ن أŸؤوث-رأت
ألعقلية مقابل 22,373كغ  ،و  9911قرصص
من أŸؤوثرأت ألعقلية سصنة  ،2016فضصÓ
عن تسصجيل أنخفاضص ‘ قضصايا أŸسصاسص
ب -األشص -خ -اصص و أل -ت -ي ب -ل-غ ع-دده-ا 1106
قضص -ي -ة خ Ó-ل سص -ن-ة  2017م-ق-اب-ل 1179
خÓل سصنة  ،2016أإضصافة إأ ¤معا÷ة 323
قضصية خÓل سصنة  2017مقابل  203خÓل
سصنة › ‘ 2016ال أ÷رأئم ألقتصصادية
و أل -ت -ي أرت-ب-طت أغ-ل-ب-ي-ت-ه-ا ب-اıال-ف-ات
أل -ت -ج -اري-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ب-ي-ع  ،و أل-ع-رضص
ألعشصوأئي للسصلع ،و على ضصوء ذلك فقد
سصجلت مصصالح أمن ألولية تورط 3193
شصخصص من بينهم  239أمرأة و  163قاصصر
مقابل  3068خÓل سصنة  2016من بينهم
 175أمرأة و  156قاصصر .

جيجل :خالد العيفة

بعد –ويل اŸشصتبه به ا ¤اŸصصلحة اıتصصة

شسرطة مداوروشض –جز أازيد من  500وحدة من اŸشسروبات الكحولية

احتجاجا على قرارات مديرية النقل باŸدية

سسائقو سسيارات األجرة باŸدية يحتجون على خفضض التسسعÒة
أوق -ف صص -ب -ي -ح -ة أل -ب -ارح-ة
عشصرأت سصائقي أجرة فردي
وسص -ط م -دي -ن-ة أŸدي-ة أل-ع-م-ل
إأح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى م -ا أسص -م-وه
ب - - -ال - - -ق- - -رأرأت أإلرŒال- - -ي- - -ة
وأل Ó- -م - -دروسص - -ة م- -ن ط- -رف
مديرية ألنقل بالولية  ،وذلك
ع -ل-ى أث-ر إأصص-دأره-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ة
ت-قضص-ي ب-إال-زأم سص-ائ-ق-ي سصيارة
أألج- -رة أل -ع -م -ل ب -تسص -عÒة 90
دينارأ  ،بعدما كانوأ يعملون
سصابقا بتسصعÒة  100دينار قبل
ألزيادأت أألخÒة للوقود.أبدى
هؤولء فجأاتهم بخفضصها بدل

رفعها كما ألزمهم مدير ألنقل
باŸدية بإاسصتعمال ألعّدأد وهم
م- - - -ا إأع- - - -تÈه أÙت- - - -ج- - - -ون
مسص -ت -ح -ي  Ó-ل -ك-ون-ه-م ي-ن-ق-ل-ون
زب -ائ -ن -ه -م ف-رأدى ن-اه-يك ع-ن

أإلخ- - -ت- - -ن - -اق أŸروري أل - -ذي
تشص- -ه- -ده م- -دي- -ن -ة أŸدي -ة م -ا
يجعلهم ‘ ألكث Òمن أّŸرأت
ي-قضص-ون وق-ت-ا ط-وي Ó-إليصص-ال
زب -ائ -ن -ه -م ن-ح-و م-ق-اصص-ده-م ،

م- -ط -ال -ب Úأ÷ه -ات أل -وصص -ي -ة
إأعادة ألنظر ‘ هذه ألتعليمة
أÛحفة ‘ حقهم وفتح باب
أ◊وأر للوصصول ألرضصية إأتفاق
ت- -خ- -دم أ÷م- -ي -ع.ه -ذأ ودخ -ل
أل- - -ك- - -ث Òم- - -ن أل- - -زب - -ائ - -ن ‘
م-لسص-ان-ات م-ع سص-وأق م-رك-بات
أل-ن-ق-ل أ◊ضص-ري ب-ع-د ت-ط-ب-ي-ق
تسص- - -عÒة  120دج ل -لسص-ف-ري-ة
ب -إاع -ت -ب -ار أن م -دي -ري -ة أل-ن-ق-ل
ق- - - - -امت ب- - - - -تسص- - - - -ق- - - - -ي- - - - -ف
أسص -ع -ارأÿدم-ات م-ع ألشص-ريك
أإلجتماعي حسصب أŸسصافات.

اŸدية  :ع.علياÊ

“كنت عناصصر الضصبطية القضصائية بأامن
دائ- -رة م -داوروشش ب -أام -ن سص -وق أاه -راسش ،م -ن
توقيف شصخصش ‘ العقد السصادسش من العمر
ع-ن ج-رم ب-ي-ع اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة ب-دون
رخصصة.

سسوق أاهراسس :صسحراوي.ح.

أل-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت ب-ن-اءأ ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات
مؤوكدة مسصتقاة من عناصصر ذأت أŸصصلحة
 ،مفادها قيام أحد أألشصخاصص باسصتغÓل
مسصكنه ألعائلي لتخزين وبيع أŸشصروبات
ألكحولية بدون رخصصة ،بعد ألتأاكد من
صص - -ح- -ة أŸع- -ل- -وم- -ة ” أسص- -تصص- -دأر إأذن

ب -ال -ت -ف -ت -يشص ألصص -ادر ع-ن ألسص-ي-د وك-ي-ل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة سصوق أهرأسص ،
أين كانت ألنتيجة إأيجابية  ” ،ألعثور
ع -ل -ى ك -م -ي -ة ق-درت بـ  502وح-دة م-ن
لحجام  ،ليتم على
لنوأع وأ أ
ﬂتلف أ أ
إأث -ره-ا ح-ج-ز أل-ك-م-ي-ة سص-ال-ف-ة أل-ذك-ر و
توقيف أŸشصتبه فيه و–ويله إأ ¤مقر
ألشصرطة.
وباسصتكمال جميع أإلجرأءأت ألقانونية ”
أإ‚از ملف قضصائي للسصالف ألذكر  ،ألذي
قدم Ãوجبه أمام نيابة ﬁكمة سصدرأتة ،
أين صصدر ‘ حقه أمر إأيدأع عن جرم بيع
أŸشصروبات ألكحولية بدون رخصصة.

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

من مراسسلينا

األربعأء  2٤جأنفي  2018م
الموافق لـ  06جمأدى األولى  1٤39هـ
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ن القرارات والّتوجيهات التي “خّضس عنها لقاء وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية
اعت Èعيسضى لوصضيف منتخب سضابق ببلدية أاولد امعرف بولية اŸدية ،أا ّ
باŸنتخب ،Úتعد حّقا خارطة طريق واضضحة اŸعا ⁄للوصضول إا ¤تسضيﬁ Òلي ‰وذجي يكون ‘ مسضتوى تطّلعات السضكان.

اŸدية :ع ــ علياÊ
أاّكد السسيد لوصسيف العضسو ا◊أ‹ بهذه
البلدية الواقعة على بعد  75كم جنوب
عأصسمة الولية ،بأنّ ترسسيم يوم  18جأنفي
من كل سسنة كيوم وطني للبلديأت هو سسنة
ح -م -ي -دة ،وف-رصس-ة ل-ل-ت-واصس-ل ب Úاألم-ي-أر
القدامى وا÷دد وتبأدل اÈÿات ،ونقل
اŸع -أرف ب -غ -ي -ة رسس -م اآلف -أق ال-ت-ي ع-ل-ى
ضس-وئ-ه-أ ي-ت-م ال-ن-ه-وضش ب-أل-ب-ل-دي-ة و–سسÚ
الط -أر اŸع -يشس -ي ل-لسس-أك-ن-ة ،ن-أع-ت-أ ق-رار
الÎسسيم بأنه قرار شسجأع ولفته طّيبة من
ط -رف ف -خ -أم -ة رئ -يسش ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة كون البلدية ‘ منظوره
تعتÃ Èثأبة اÿلية األسسأسسية ألي عملية
تنموية ‘ الولية للوقوف على حأجيأت
السس -ك -أن وح -ل -ح -ل -ة مشس -أك -ل -ه -م ال-ي-وم-ي-ة
وتسس-ج-ي-ل اقÎاح-أت-ه-م وآارائ-ه-م ،ك-مأ أاّنهأ
«مبأدرة تأريخية لطأŸأ انتظرنأهأ منذ
سسنوات..إا ¤جأنب أان فرصسة الÎسسيم تعد
ب -أل -نسس -ب -ة ل -ه سس -أن -ح -ة ل-ل-ت-ذك-ر وال-ت-ذكÒ
ب -أŸراح -ل ال -ت -ي م -رت ب -ه -أ ال -ب -ل -دي -أت،
وب - -خ - -أصس - -ة ‘ ع- -ه- -دة ا◊زب ال- -واح- -د
ا ¤اŸن -دوب -ي -أت ث -م م -أ ه -ي ع -ل -ي-ه ب-ع-د
التعددية ،فضس Óعن أاولئك الذين ضسحّوا
بألنفسش والنفيسش.
واسس -ت-حسس-ن السس-ي-د ل-وصس-ي-ف ع-يسس-ى ‘
ه - -ذا الصس - -دد م - -قÎح ع- -ق- -د ا÷لسس- -أت
ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ق-ي-ي-م-ية ألداء البلديأت الذي
ج- -أء ب -ه ه -ذا ال -ل -ق -أء ،ع -ل -ى أاّن ذلك ه -و
اسس -ت -م -رار Ÿأ ك -أنت ت -ق -وم ب -ه ا◊ك -وم-ة
لفأئدة رؤوسسأء اÛألسش الشسعبية البلدية،
كون أان هذه الوزارة قأمت ‘ سسنة 201٤
ب -ت -خصس -يصش دورة ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ م -ي -أدي-ن
اŸن - -أزع - -أت ،اŸي - -زان- -ي- -ة ،الصس- -ف- -ق- -أت

ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،والسس- -ت- -ث- -م -أر ‘ اŸوارد
البشسرية ،منبهأ ألهمية مثل هذه الÈامج
التكوينية قبل ا÷لسسأت التقييمية ،مثّمنأ
‘ ال -وقت ن -فسس -ه ه -ذه ا÷لسس -أت ك -ون -ه-أ
تسس -م -ح ل -رؤوسس -أء ال -ب -ل-دي-أت ون-واب-ه-م م-ن
ت- -دارك أاخ- -ط- -أئ -ه -م وم -ع -رف -ة ال -ق -وانÚ
وال-تشس-ري-ع-أت وال-ل-وائ-ح ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وكذا
الجتهأدات اŸعمول بهأ لتفأدي الوقوع
‘ اŸطبأت ،كمأ أاّنهأ تعمل على –صسÚ
‡ثلي الشسعب ‘ هذه اÛألسش البلدية،
ع Ó-وة ع -ل -ى أان -ه -أ ت -ع -ود ع-ل-ي-ه-م ب-أل-ن-ف-ع
والفأئدةÃ ،أ ‘ ذلك اŸواطن والتنمية
اÙلية ،معتÈا بأن عقد هذه ا÷لسسأت
م -رة ك -ل  06أاشس -ه -ر م-ن شس-أن-ه أان تسس-م-ح
Óم -ي -أر واألم -ن -أء ال -ع -أم Úب-رصس-د أاه-م
ل -أ
ال- -ع- -وائ- -ق واŸث- -ب -ط -أت ال -ت -ي –ول دون
تطبيق الÈامج اإل‰أئية اŸسسطرة سسلفأ،
ك- -م- -أ يسس- -ع -ى ه -ؤولء ع Èه -ذه ا÷لسس -أت
ال- -ت -ق -ي -ي -م -ي -ة السس -ت -ف -أدة م -ن األخ -ط -أء
اŸرتكبة ،وترجمة اŸعأرف اŸكتسسبة ‘
شس- -ك- -ل أاع- -م -أل ذات ج -دوى وف -ق ن -ظ -رة

ال -تسس -ي Òال -ن-م-وذج-ي اŸنشس-ودة،ع-ل-ى أان-ه
يسستحب أان تعقد هذه ا÷لسسأت ‘ شسكل
ج-ه-وي ب-غ-ي-ة أان ت-ك-ون درج-ة السس-ت-ي-عأب
كبÒة لدى هؤولء.
و–ّدث ل -وصس -ي -ف ع -ن مسس-أل-ة عصس-رن-ة
اŸرفق العمومي اÙلي ،وأان اإلحأطة
ب -ه -ذا الشس-ق اŸل-ق-ى ع-ل-ى ع-أت-ق ال-ب-ل-دي-ة
ي-رت-ب-ط أاسس-أسس-أ ب-ت-وف Òال-ع-نصس-ر ال-بشسري
اŸؤوهل واإلهتمأم به قصسد العمل على
عصس-رن-ة اŸرف-ق ال-ع-م-وم-ي اÙل-ي ب-دءا
بخلق منأصسب مألية دائمة للمشستغل‘ Ú
ه -ذا اÛأل وب -خ -أصس -ة ل -دى ف-ئ-ة ع-م-أل
«أان -أم» ،إا ¤ج -أنب ضس -رورة ال -ع -م -ل ع -ل-ى
ت -غ -ي ÒاŸن -ظ -وم -ة ال -ف -ك-ري-ة والسس-ل-وك-ي-ة
للموظف Úحتى يتمكن العأمل بألبلدية
اإلحسسأسش بأنه شسريك ‘ عملية التسسيÒ
م- -ع رئ- -يسش ال -ب -ل -دي -ة أاو األم Úال -ع -أم أاو
اŸصس -أل -ح ال -ت -ق-ن-ي-ة ك-ون أان صس-رف اŸأل
العأم ‘ ›أل العصسرنة ل Áكن أان يؤوتي
ب-أل-ث-م-أر اŸرج-وة دون ال-ع-ن-أي-ة ب-أل-ع-نصس-ر
البشسري مع حتمية توف Òكل الوسسأئل
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ألج-ل م-واك-ب-ة ه-ذا الهدف
ا◊يوي بتوف Òتدفق األنÎنيت الكأ‘،
وت-وصس-ي-ل ال-ف-روع ال-ب-ل-دي-ة بشسبكة األليأف
ال-بصس-ري-ة ك-م-أ ه-و ا◊أل ب-أل-نسس-ب-ة ل-ل-ف-رع
البلدي بقرية بئر بن مسسعود الذي بقي
دون تشسغيل بسسبب هذه اŸشسكلة،عÓوة
على تدعيم البلدية بأألجهزة اŸتطورة
ال -ت -ي ي-ت-م اق-ت-ن-أوه-أ ووضس-ع-ه-أ م-ن ط-رف
ﬂتصس ‘ ÚاŸيدان مع ضسرورة تدعيم
ال-ي-ل-دي-أت Ãواق-ع وحسس-أب-أت اج-ت-م-أع-ي-ة
ل -تسس -ه -ي -ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-واصس-ل م-ع اÙي-ط
اÿأرجي.
اسس- -ت- -ط- -رد ‘ ›أل ال- -قضس- -أء ع -ل -ى
البÒوقراطية بأّنه من غ ÒاŸعقول أان

لمطار
بالّرغم من انتشضار حشضرة «السضÒاتيت» وتراكم مياه ا أ

منتجو الÈتقال بتيبازة يرفعون التحدي ويتطّلعون إا ¤مسصتقبل واعد

أاع -رب ال -ع -دي -د م -ن م -ن -ت -ج -ي
الÈت- -ق- -ال Ãخ- -ت -ل -ف أاصض -ن -اف -ه
ب -ت -ي -ب -ازة ع -ن ت -ف -اؤول -ه -م ب-واق-ع
الشض- -ع- -ب -ة ،وت -ط ّ-ل -ع -ه -م إا ¤غ -د
أافضض-ل خÓ-ل السض-ن-وات ال-ق-ادمة
لع- -ت- -ب- -ارات ع- -دي -دة ت -أات -ي ‘
م-ق-دم-ت-ه-ا اŸراف-ق-ة ال-دائ-مة من
ل - - -دن ا÷ه - - -ات ال - - -ت - - -ق- - -ن- - -ي- - -ة
لم - -ر ال- -ذي أاف- -رز
والداري - -ة ،ا أ
غ - - -رسس م - - -زي - - -د م- - -ن ا◊ق- - -ول
لصض - -ن - -اف خ Ó- -ل
Ãخ - -ت - -ل - -ف ا أ
لخÒة.
السضنوات ا أ

تيبازة :عÓء ملزي
و‘ ذات السس- - -ي- - -أق ،ق- - -أل رئ- - -يسش
ا÷معية الولئية Ÿنتجي ا◊مضسيأت
ﬁم -ود ف-رح-ي ،ب-أّن األم-ر ي-ق-تضس-ي
م- -زي- -دا م -ن ا÷ه -د وال -ت -نسس -ي -ق بÚ
اŸنتج Úللتمكن من ﬁأربة حشسرة
«السسÒات - - - - - -يت» ‘ آان واح- - - - - -د ألّن
اŸعأ÷ة األحأدية ا÷أنب لهأ ليسست
ك -ف -ي -ل -ة ب -أل -قضس -أء ع -ل -ي -ه -أ لسس -ي-م-أ
ب-أ◊ق-ول اŸت-ج-أورة ،ك-م-أ أاّن ت-راك-م
ميأه األمطأر بحقول متيجة خÓل
موسسم الشستأء يتطّلب تدّخ Óمبأشسرا
م - -ن ط- -رف السس- -ل- -ط- -أت ل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
األرضس -ي -أت وتصس -ري-ف اŸي-أه ب-ط-رق
ع-ل-م-ي-ة وت-ق-ن-ي-ة ب-ألشس-ك-ل ال-ذي ي-ق-ي
الفÓح Úشسّرهأ ويدفع عن غÒهم
بÓءهأ .وأاشسأر رئيسش ا÷معية أايضسأ
ا ¤اŸع -أن -أة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ل-ل-فÓ-حÚ
اŸتمثلة أاسسأسسأ ‘ ندرة اليد العأملة

لسس -ي -م -أ خ Ó-ل فÎة ا÷ن-ي ال-ت-ي ل
Áكن السستعأنة بأŸكننة فيهأ ،كمأ
ع ّ-ب -ر ال -ف Ó-ح ع -ك-رم-ي م-ن م-ن-ط-ق-ة
بوركيكة عن كون شسعبة ا◊مضسيأت
تشس - -ه - -د ح - -أل - -ي - -أ أاحسس- -ن فÎات- -ه- -أ
ب -أŸن -ط -ق -ة ،ب-ح-يث شس-ه-دت م-ع-ظ-م
ا◊قول انتأجأ وفÒا هذا اŸوسسم إال
أاّن الشسكأل اŸطروح حأليأ يكمن ‘
رك- -ود السس- -وق وع- -دم وضس -وح آال -ي -أت
التصسدير اŸرتبطة بتنويع القتصسأد
ال -وط-ن-ي وتشس-ج-ي-ع الصس-أدرات خ-أرج
اÙروقأت ،لكن الصسدفة شسأءت بأن
ن -ق -أب -ل أاح -د ‡ث-ل-ي شس-رك-ة تصس-دي-ر
اŸن -ت -ج -أت ال-فÓ-ح-ي-ة ع-ل-ى ه-أمشش
الطبعة  15لعيد ا◊مضسيأت بألغرفة
ال-فÓ-ح-ي-ة اŸن-ع-ق-د م-ؤوخ-را ،ي-حأول
إاقنأع الفÓح Úبألنخراط ‘ برامج
التصسدير .وقأل األم Úالعأم للغرفة
الفÓحية حميد برنأوي بأّن اسستعمأل
اŸك-ن-ن-ة واع-ت-م-أد ال-تقنيأت ا◊ديثة
‘ الغرسش واŸعأ÷ة أاتأح للفÓحÚ
ت-ط-وي-ر م-ردود ال-ه-ك-ت-أر ال-واح-د م-ن
ا◊مضسيأت ،والذي ارتقى من 180
قنأطر ‘ الهكتأر إا ¤أاك Ìمن 250
قنطأر ‘ الهكتأر ،وŒأوزت بعضش
األصس -ن -أف ه-ذا ال-رق-م ه-ذا اŸوسس-م
ألسس- -ب -أب ت -رت -ب -ط أاسس -أسس -أ ب -ع -ن -أي -ة
ال -ف Ó-ح Úب -ح -ق -ول -ه -م واحÎام -ه -م
للمسسأر التقني اŸسسطّر لهم.
ومن أاهم مÓمح التطور ا◊أصسل
‘ هذه الشسعبة إاقدام الفÓح Úعلى
غرسش مسسأحأت إاضسأفية على مدار
” الÎكيز
السسنوات األخÒة ،بحيث ّ
على األصسنأف اŸتأّخرة بتوصسية من

اŸصسألح الفÓحية ‘ بأدرة تهدف
ا ¤توف ÒاŸنتوج ألطول فÎة ‡كنة
م - -ن السس - -ن - -ة .وم - -ن ب ÚاŸشس- -أري- -ع
ال -ف Ó-ح-ي-ة ال-واع-دة ب-أŸن-ط-ق-ة ت-لك
التي ”ّ Œسسيدهأ مؤوخرا عن طريق
الشس -راك -ة ،وك -أن م -وضس -وع -ه-أ غ-رسش
ﬂت -ل -ف أاصس -ن -أف الÈت-ق-أل “أشس-ي-أ
وح -أج -ي -أت السس -وق اÙل -ي -ة ،إال أاّن
ت-ط-ور الن-ت-أج كّ-م-أ ون-وع-أ ق-د ي-ف-ت-ح
ال -ب -أب ع -ل -ى مصس -راع -ي -ه ل -ت -جسس -ي-د
عمليأت تصسدير لهذا اŸنتج ا◊يوي
لسسيمأ ‘ ظّل غيأب مصسأنع –ويلية
ﬁليأ.
وبلغة األرقأم ،تشس Òاإلحصسأئيأت
اŸسس ّ-ج -ل -ة ل -دى ال -غ -رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة
الولئية ا ¤كون مسسأحة ا◊مضسيأت
بألولية تبلغ حأليأ  ٤581 ، 5هكتأر،
من بينهأ  ٤010هكتأر منتجة ،فيمأ
تعت ÈاŸسسأحأت األخرى ‘ مرحلة
ال- -ن- -م- -ور ،وت- -ن- -ت -ج ه -ذه اŸسس -ح -أت
›ت-م-ع-ة حسسب ال-ت-ق-دي-رات األول-ي-ة
ل -ل-م-وسس-م  976500ق -ن -ط-أر Ãردود
م -ت -وسس -ط ي -ع -أدل  250ق -ن -ط-أر ‘
الهكتأر ،مع الشسأرة ا ¤كون فصسيلة
«ال -ط -ومصس -ون» ت-ع-ت Èاألك Ìان-ت-أج-أ
ب -ح -يث Œأوز م -ع -دل إان-ت-أج-ه-أ ه-ذا
اŸوسسم حدود  352أالف قنطأر من
مسسأحة اجمألية تقدر بـ 1630 ، 25
ه- -ك- -ت- -أر ،ت- -ل- -ي -ه -أ ك -ل م -ن فصس -ي -ل -ة
«ال - - -واشس - - -ن- - -ط- - -ن» بـ  855هكتأر
و»الكليمونت »Úبـ  781 ، 25هكتأر ،إال
أاّن هذه األخÒة تشسهد أادنى مردود
مقأرنة مع الفصسأئل األخرى بـ 200
ق -ن -ط -أر ‘ ال -ه -ك -ت-أر ألسس-ب-أب ت-ب-ق-ة
›ه- -ول- -ة ف- -ي- -م- -أ –ت- -ف- -ظ ك -ل م -ن
«ال-ط-ومصس-ون» و»ال-واشس-ن-ط-ن» بأعلى
م -ردود ع -ل -ى الطÓ-ق ،وال-ذي ي-ب-ل-غ
 265قنطأر ‘ الهكتأر ،كمأ أانّ بعضسأ
م- -ن ال -فصس -أئ -ل ت -ب -ق -ى مسس -أح -أت -ه -أ
ﬁدودة مقأرنة مع فصسأئل أاخرى
ع -ل -ى غ -رار اŸأل -ط-ي-ة بـ  50هكتأرا
واŸأندرين بـ  91هكتأرا والÈتغألية
ب - -ـ  108ه -ك -ت-أرا ،أام-أ ف-ي-م-أ ي-ت-ع-ل-ق
ب -أل -ل -ي -م -ون ف-ق-د أاحصست ال-ولي-ة 95
هكتأرا من فصسيلة الفصسول األربعة،
و 299ه-ك-ت-أرا م-ن ال-ل-ي-م-ون العأدي،
وي-ب-ل-غ م-ردود ال-ه-ك-ت-أر ال-واح-د ل-كÓ-
الصسنف 220 Úقنطأرا.

ي-ع-ق-د م-ث-ل ه-ذا ال-ل-ق-أء دون إاث-أرت-ه ل-ه-ذه
اŸشس -ك -ل -ة ال-ع-ويصس-ة ،وال-ت-ي ب-أتت حسس-ب-ه
ت -ق ّ-ل -ل م -ن ج -ه -ود اŸن -ت-خ-ب ،Úآام Ó-ب-أن
يشسرك اŸواطن وا÷معيأت واألعيأن ‘
م- -داولت اÛألسش الشس -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة
وال-ولئ-ي-ة إلضس-ف-أء اŸزي-د م-ن الشس-ف-أف-ية
على أاعمأل وقرارات ا÷مأعأت اÙلية،
بأعتبأر أان البلدية هي مزيج من اŸهأرات
البشسرية ،والتي بإأمكأنهأ أان تعطي ا◊لول
وال -ق -ي -م -ة اŸضس-أف-ة اŸم-ك-ن-ة ال-ت-ي ي-ج-د
اÛلسش الشس- -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي صس -ع -وب -ة ‘
إاي- -ج- -أده- -أ ب Úفسس- -ي -فسس -أء م -ن األف -ك -أر
ا◊زبية اŸتضسأربة ،كمأ أاّنه Áكن القضسأء
ع- -ل- -ى ه- -ذه اآلف- -ة ب- -ألشس- -راك ال -ف -ع -ل -ي
للمواطن ÚوإاعÓمهم Ãختلف اŸشسأريع
اإل‰أئ- -ي- -ة اŸقÎح- -ة ،فضس Ó- -ع- -ل -ى أان -ه
وب - -قصس - -د ﬁأرب - -ة ه - -ذه اŸشس - -ك- -ل- -ة ‘
البلديأت يجب إاعأدة النظر ‘ صسÓحيأت
رئ-يسش ال-ب-ل-دي-ة وﬁأول-ة م-ق-أرب-ت-ه-أ بتلك
Óم Úالعأم ،عÓوة على ايجأد
اŸمنوحة ل أ
الصسيغ اŸمكنة التي تسسمح Ÿمثلي الشسعب
مع الوصسأية وﬂتلف اŸتدخل ‘ Úاطأر
احÎام ال -ق -أن -ون ل -ل -وق -وف ع-ل-ى مشس-أك-ل
اŸواط- -ن Úع- -ن ق -رب وإاع -ط -أء ح -رك -ي -ة
جديدة للتنمية اÙلية اŸنشسودة ،مشسيدا
ذات ال - -عضس - -و ب - -ب - -ل - -دي - -ة أاولد م - -ع- -رف
ب- -أل- -ت- -وج -ي -ه -أت ال -ت -ي أام -ر ب -ه -أ اŸدراء
التنفيذي Úبهذه الولية ‘ جلسسة اسستمأع
Ÿشس - -أك - -ل ب - -عضش أاصس - -ح - -أب اŸشس- -أري- -ع
السس -ت -ث -م -أري -ه م-ؤوخ-را ب-قصس-د اسس-ت-ق-ب-أل
اŸواط -ن Úط -ي -ل-ة أاي-أم األسس-ب-وع ب-دل م-ن
حصسرهأ ‘ يوم Úفقط ،على أان يكون
رئ -يسش ال -ب -ل-دي-ة ذو خÈة واّطÓ-ع ك-بÒي-ن
ب -ط -رق ال -تسس -ي Òا◊دي -ث -ة ،و“ك-ي-ن-ه م-ن
اŸعأرف التي يحوز عليهأ اŸسستشسأرون

اŸوضس- -وع- -ون –ت تصس- -رف- -ه أاو تصس- -رف
نوابه مع إاعأدة النظر ‘ منح صسÓحيأت
أاك Èلرئيسش البلديةÃ ،أ يجعله أايضسأ أامأم
ح -ت -م -ي -ة السس-ت-ح-أب-ة ◊أج-ي-أت السس-أك-ن-ة
والتنمية اÙلية بعيدا عن أاي تصسأدمية
مع األم Úالعأم أاو رئيسش الدائرة نظÒ
م -ط -أل -ب -ت-ه ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-أن-ون ،إا ¤ج-أنب
وج - -وب ع- -م- -ل ه- -ذه األط- -راف ‘ إاط- -أر
الضس -واب-ط ال-ت-ي ت-قّ-ره-أ ال-ق-وان Úإلي-ج-أد
اŸنأخ الغأئب يسسوده التواصسل اليجأبي
الذي يسسأعد على قضسأء مصسألح السسأكنة
ال- -ع -م -وم -ي -ة م -ع ضس -رورة إاخضس -أع رئ -يسش
البلدية ا÷ديد إا ¤رسسكلة Ÿدة  03أاشسهر
يتلقى فيهأ كل أابجديأت التسسي Òالنأجح
Ÿواكبة متطلبأت البلدية بصسفتهأ أاصسغر
نواة للتنمية.
تقÎن ا÷بأية اÙلية التي أاوصسى بهأ
لقأء وزير الداخلية وا÷مأعأت اÙلية
م-ع اŸن-ت-خ-ب Úاسس-ت-ن-أدا ل-ذات اŸت-ح-دث
Ãدى وج- -ود ذلك النسس- -ج -أم وال -ت -ن -أغ -م
داخل الهيئة التنفيذية الذي يسسمح بتوفÒ
اŸن- -أخ اÓŸئ -م ،وف -رصش اقÎاح مصس -أدر
ل-ت-ن-وي-ع م-داخ-ي-ل ال-ب-ل-دي-ة ب-ت-م-ك-ي-ن-ه-أ من
العقأر الصسنأعي ل›Èة السستثمأر وبنأء
فضس - - -أءات وÓﬁت Œأري- - -ة م- - -ع –يÚ
أاسسعأر اليجأر وفق األسسعأراŸطبقة ‘
السس- -وق ،إا ¤ج- -أنب ع- -ق- -د ت- -وأام- -أت م- -ع
البلديأت اÛأورة وا◊دوديه مع اإلقليم
بغية اقÎاح مشسأريع من شسأنهأ أان تخلق
فرصش الÌوة والعمل ‘ ›ألت الفÓحة
والسسيأحة والصسنأعة التحويلية لتخليصش
البلدية من العجز اŸأ‹ ،الذي قد يسسجّل
سس- -ن- -وي- -أ دون إاه- -م -أل –صس -ي -ل ﬂت -ل -ف
اإلتأوات التي أاقّرهأ القأنون بعيدا عن
نظرة السسوسسيأل.

ليتام بتيارت:
لمان» لرعاية ا أ
رئيسس جمعية «ا أ

متابعة دقيقة لكل األطفال والتكفل ال ّصصارم بانشصغالتهم

تيارت :ع ــ عمارة

لم-ان» ل-رع-اي-ة ال-ي-ت-ام-ى ب-ولي-ة
ف -رضضت ج -م -ع-ي-ة «ا أ
ت-ي-ارت ن-فسض-ه-ا ،وذاع صض-ي-ت-ه-ا ن-ظ-را ل-لّ-ن-شض-اطات اŸكّثفة
لعانات التي تقّدمها ،وقد طلبنا من رئيسضها السضيد
وا إ
شض-عÓ-ل ﬁم-د اŸدع-و بـ «ح-م-ا »Êأان ي-قّ-ي-م ل-ن-ا ط-ري-قة
لولياء سضواء من ا÷انب ÚاŸادي
التكفل بهم ‘ غياب ا أ
أاو النفسضي.
ا÷معية التي تأسّسسست سسنة  2012هدفهأ التكفل بأأليتأم على
مسس-ت-وى ال-ب-ل-دي-أت وال-دوائ-ر ،ل تÎك ا÷م-ع-ي-ة م-ن-أسس-ب-ة سسواء
وطنية أاو دينية إال واغتنمتهأ ‘ التكفل بأأليتأم .ومن بÚ
جلة ‘ ›أل السستجمأم هو نقل أاك Ìمن 1000
الّنشسأطأت اŸسس ّ
يتيم كل صسأئفة إا ¤شسواطئ البحر ،وإا ¤اŸنتزهأت داخل
الغأبأت ،طرود خأصسة بشسهر رمضسأن ،كبشش العيد ،مÓبسش ليلة
القدر اÿأصسة بعيد الفطر ،الدخول اŸدرسسي ،مشسروع كسسوة
الشستأء .وقد صسأدف تواجدنأ توزيع قفة الدفء Ÿئأت من اليتأم وذويهم ،حيث ن ّ
ظم حفل Ãنأسسبة ينأير
على شسرف اليتأم اŸسسجل Úوا◊أصسل Úعلى بطأقة ا÷معية ،و” توزيع  100حصسة على اŸسستحق،Ú
و–وي القفة على مواد غذائية ،أاغطية ،أافرشسة ومÓبسش.
وعن الّرعأية الصسحية ،قأل ّﬁدثنأ أانّ األوضسأع القتصسأدية ببÓدنأ تتطلّب تضسحيأت ،وتكأليف العÓج
أاصسبحت بأهضسة ،فقد سسأهمت جمعية األمأن لرعأية اليتأم ‘ توف Òكراسسي وأادوية لفئة اŸعأق Úمن
اليتأم ،واŸسسأعدة على إاجراء التحأليل الطبية والعمليأت ا÷راحية ،وكذا النظأرات الطبية واألسسّرة
الطبية كذلك.
وعن ا÷أنب التعليمي ،تعمل ا÷معية على متأبعة األطفأل اŸتمدرسس ÚاŸسسجّل Úلديهأ من خÓل
تفّقدهم ‘ اŸدارسش ،والجتمأع مع اŸكلف Úبرعأيته Ãقر ا÷معية من أاجل –سسيسسهم ومتأبعتهم عن
قرب ،كمأ تتأبع ا÷معية التÓميذ بأŸدرسسة القرآانية التي “لكهأ ،والتي رغم أاّنهأ تشسهد ترميمأت مأ أاّدى
إا ¤تأخ Òالتحأق فئأت أاخرى مؤوقتأ ،أامأ ببلدية توسسنينة فقد فتحت مدرسسة قرآانية يتأبع بهأ التÓميذ
تعّلمهم لكتأب الله.
ا÷معية تقوم بدعم للتÓميذ اŸتخلّف ‘ Úالنّتأئج اŸدرسسية كألريأضسيأت ،الفيزيأء والعلوم الطبيعية،
اŸنخرط ‘ Úا÷معية من األيتأم يتنأولون الوجبأت ال ّسسأخنة كل يوم سسبت Ãقر ا÷معية.
و‘ ا÷أنب الثقأ‘ فقد أاحيت و–يي ا÷معية جميع الحتفألت الدينية من خÓل إادخأل البهجة على
األطفأل ،وÃنأسسبة الفأ— من السسنة األمأزيغية الذي يصسأدف  12ينأير ،قأمت ا÷معية بإأحيأء ا◊دث
بتوف Òا◊لويأت وكل مأ يتطلبه ا◊دث حتى ا÷أنب البيئي تهتم به جمعية «المأن» من خÓل تنظيم
Óيتأم ،أاول للÎفيه وثأنيأ للتحسسيسش Ãخأطر البيئة واÙأفظة عليهأ ،يقول
خرجأت تطوعية دوريأ ل أ
السسيد ﬁمد شسعÓل ،حيث ” غرسش  2000شسجÒة خÓل العأم اŸنصسرم.
ا÷أنب التكويني  ⁄تغفل عنه جمعية «األمأن» لرعأية األيتأم ،حيث قأمت بدورة تكوينية Ÿدة  3أايأم
لفأئدة  30عضسوا من ﬂتلف فروع ا÷معية ع Èولية تيأرت ،وذلك ‘ ›أل السسمعي البصسري والتنمية
البشسرية وحتى ا÷أنب الداري.
وعن قضسية “وين ا÷معية التي توزع إاعأنأتهأ على مئأت األيتأم واألسسر ،قأل السسيد ﬁمد شسعÓل أاّنهأ
«تأتي من ﬁسسن Úأالفوا التعأمل معنأ» ،وأاضسأف« :ا÷معية  ⁄تتح ّصسل على أاي إاعأنة من الدولة رغم أاّنهأ
تقوم كل سسنة بتقد Ëتقريرهأ األدبي واŸأ‹ للجهأت اıت ّصسة» .وأاضسأف رئيسش ا÷معية أانّ العمل
التطوعي يغني عن العأنأت كون ا÷معية اعتأدت على هذه الطريقة للتعأمل مع منخرطيهأ ،وأاضسأف
ﬁدثنأ أان انتظأر إاعأنأت السسلطأت يؤوّخر العمل ا÷معوي ،فمث Óحفأظأت اŸرضسى واألدوية والعمليأت
ا÷راحية ل تنتظر حتى تصسب األموال ،بل يجب السسراع ‘ تنفيذهأ.
ا÷معية يضسيف رئيسسهأ ذاع صسيتهأ خأرج ولية تيأرت ،وأاصسبحت تسستقبل جمعيأت من خأرجهأ ،والتي
أاصسبحت أاحد مصسأدر التموين ،فأ÷معيأت التي تزورنأ يضسيف حمأ Êغألبأ مأ تكون ﬁملة بإأعأنأت ولو
بسسيطة ،لكنهأ تع Èعن التضسأمن الذي تبديه ا÷معيأت معنأ نظرا لسسمعتنأ وتعأملنأ ا÷دي معهأ.
و ⁄يفّوت السسيد ﬁمد شسعÓل الّلقأء بإأ◊أحه تقد Ëالشسكر ا÷زيل لكل من يقّدم وقّدم مسسأعدات ولو
Óيتأم ألّن اليتيم يحتأج إا ¤رعأية ودعم مسستمّرين.
بسسيطة ÷معية «األمأن» ل أ

الدبلومـاسسي

أ÷زأئر شضريك
أسض ـ ـÎأتيـ ـ ـ ـ ـجي
ل–Óاد أألوروبي
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الÈوفيسسور بجامعة طوكيو ماسساياكو ياما أاوتشسي لـ «الشسعب»:

توقيت ألعÎأف بالقدسس عاصضمة للكيان أل ّصضهيو Êليسس بريئا
ألشّضعب ألفلسضطينـ ـ ـي ضضحّيـ ـة
قرأرأت هـ ـدفها –وي ـ ـل أألنظـ ـ ـ ـار

ألقّمة  30لّÓتحاد ألفريقي...
حان ألوقت لÓنتصضار على ألفسضاد

ألشضعب ألليبي يسضتعجل
أÿـ ـ ـروج من أألزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أأنقرة ‘ حرب
ضضد أألكـ ـ ـ ـرأد

كلمة العدد

طوق ‚اة
فضسيلة دفوسس
رغم بعضض العراقيل التي تعÎضض تطبيقات اتفاق السسلم
واŸصسا◊ة اŸنبثق عن الوسساطة ا÷زائرية ،فإان دولة
م -ا‹ اسس -ت -ط -اعت أان تضس-ع ق-ط-ار إاع-ادة ب-ن-اء م-ؤوسسسس-ات
الدولة على سسّكته الصسحيحة ،وهي تسس Òبخطوات ثابتة
ح -ت -ى وإان ب -دت ل -ل -ب -عضض ب -ط -ي -ئ-ة ،ن-ح-و ت-ط-ب-ي-ع ال-وضس-ع
واسس-ت-ع-ادة األم-ن والسس-ت-ق-رار ،م-ا يسس-م-ح ب-ال-ت-ف-رغ ل-دف-ع
عجلة التنمية و–قيق تطلعات الشسعب اŸا‹ الذي وجد
نفسسه ‘ السسنوات األخÒة ﬁصسورا ب Úفّكي كماشسة
اإلرهاب والفقر.
دولة ما‹ شسهدت انهيارا تاما Ÿؤوسسسسات الدولة بعد
انقÓب ربيع  2012الذي أاطاح بالرئيسض أامادو توماÊ

توري ،وكادت وحدتها تنسسف بعد أان اسستّل النفصساليون
‘ الشسمال سسيوف التقسسيم ،وعاث اإلرهاب فيها فسسادا
ودمارا ،وزاد التّدخل العسسكري اÿارجي وضسعها سسوءا
وتدهورا فوجد الشسعب نفسسه ب Úرحى النزوح والتشسرد،
باختصسار كادت هذه ا÷ارة ا÷نوبية أان تسسقط ‘ الهاوية
وŒرّ معها دول أاخرى ،لول التحّرك ا÷زائري السسريع
والفاعل ،الذي اعتمد مقاربة ا◊ل السسياسسي القائمة
على ا◊وار والتوافق والتي أاثمرت بعد وسساطة شساقة
Ÿوّقع
اسستمرت شسهورا طويلة ،اتفاق السسلم واŸصسا◊ة ا ُ
‘ جوان .2015
Óزمة ،وترقية
التفاق قضسى بإازالة األسسباب العميقة ل أ
مصسا◊ة حقيقية قائمة على إاعادة بناء وحدة وطنية
تسستند إا ¤قواعد مبتكرة –Îم السسÓمة الÎابية وسسيادة
الدولة وطابعها ا÷مهوري ،وتأاخذ بع Úالعتبار التعددية
العرقية والثقافية وخصسائصسها ا÷غرافية والسسيوسسيو -
اق -تصس-ادي-ة ،وتسس-م-ح ل-ل-ج-م-ي-ع ب-اŸسس-اه-م-ة ‘ ب-ن-اء م-ا‹
جديد.
كما ن ّصض على حتمية إارسساء السسلم واألمن والسستقرار دون
أاجل أاو مهلة زمنية ،وترجمة قواعد ا◊كامة ا÷يدة على

أارضض ال - -واق- -ع ،وإال- -زام- -ي- -ة ﬁارب- -ة اإلره- -اب وا÷رÁة
Óوطان.
اŸنظمة العابرة ل أ
التفاق وضسع خارطة طريق إلعادة األمن والسسÓم إا¤
دولة ما‹ ،ورغم بعضض التعّثر ‘ تطبيقه نتيجة العراقيل
ال- -ت- -ي تضس- -ع -ه -ا أاط -راف دأابت السس -ت -ف -ادة م -ن األوضس -اع
اŸتأاّزمة وتخشسى أان يعّريها الصسفاء والسستقرار فيكشسف
الشسعب خبثها وقذارتها ،فإان اإلرادة السسياسسية والشسعبية
متمسسكة باسستكمال عملية النتقال السسياسسي واسستعادة
الوحدة من خÓل مواصسلة ا◊وار وإاقرار اŸصسا◊ة
الوطنية.
و‘ هذا الطار ،يتّم التحضس Òوالسستعداد ÿوضض غمار
النتخابات التشسريعية والرئاسسية اŸقّررة شسهري اأفريل
وجويلية القادم.Ú
وقد تعهدت السسلطة اŸالية بقيادة إابراهيم أابوبكر كايتا،
ع -ل -ى إاح -اط -ة ه -ذه السس -ت -ح-ق-اق-ات ب-الشس-ف-اف-ي-ة ال-ت-ام-ة
واعتÈتها ﬁطة هامة ‘ تاريخ هذا البلد الذي يسسعى
 ⁄شسمله ،من خÓل ترقية ا◊وار
إا ¤تعزيز وحدة شسعبه و ّ
السسياسسي وترسسيخ التداول السسلمي على السسلطة.
كما أاعلن الرئيسض كايتا Ãناسسبة السسنة ا÷ديدة ،أان اتفاق

السس-ل-م واŸصس-ا◊ة ،سس-ي-ت-عّ-زز ب-ق-ان-ون «ل-ل-وف-اق ال-وط-ني»
مسستلهم من ميثاق السسلم واŸصسا◊ة ا÷زائري الذي
سس -م -ح ب -ط -ي صس -ف -ح -ة اŸأاسس -اة ال -وط -ن -ي-ة ،وأاع-اد األم-ن
والطمأانينة للعباد والبÓد.
وأاكد بأان القانون ا÷ديد ،ل يكّرسض ال ّ
Óعقاب ول يشسّكل
اعÎافا بالضسعف ول انكارا ◊ق الضسحايا ،وإا‰ا ين ّصض
على اسستثناء من  ⁄تتل ّ
طخ أايديهم بالدماء من اŸتابعة،
وه- -ذا م- -ن شس- -أان- -ه دع- -م اŸصس- -ا◊ة ال- -وط- -ن -ي -ة ،وإاع -ادة
السستقرار.
كما يتضسّمن القانون إاجراءات تهدئة بعد تعجيل التدابÒ
ا÷ارية والتعويضسات اŸمنوحة للضسحايا اŸعÎف بهم،
إاضسافة إا ¤برنامج إاعادة إادماج كل الذين يضسعون السسÓح
ويلتزمون علنا بنبذ العنف.
دولة ما‹ ،وبالرغم من التحديات التي لزالت تواجهها،
ف- -ه- -ي تسس ‘ Òال- -ط- -ري- -ق الصس- -ح -ي -ح ،ولشسك أان ا◊وار
وال -تسس -ام -ح سس -ي -قضس -ي -ان ع -ل -ى اÿصس -وم-ات ال-ت-ي –اول
الجهاز على التعايشض الضسارب بجذوره ‘ عمق التاريخ،
وسسيسساعدان ‘ إا‚اح مسسعى اŸصسا◊ة التي تعت Èطوق
النجاة الفعلي.
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رقم صشعب ‘ معادلة بناء السشلم والسشتقرار باŸتوسشط

أ÷زأئر شضريك أسضÎأتيجي ل–Óاد أألوروبي

ت- -ن- -ع- -ق- -د ال ّ-دورة  30ل - -ق ّ- -م- -ة رؤوسش- -اء دول –ّدد ألعام  2018عاما Ùاربة آأفة ألفسساد ،وحدأ
ت-ع-ت-ق-د أاسش-ت-اذة ال-ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ال-دك-ت-ورة أام-ي-ن-ة حÓّ-ل ،أان ا÷زائر تعّد ششريكا اسشÎاتيجيا ل–Óاد
وح -ك -وم -ات الّت -ح -اد ا إ
ء
لف -ري -ق -ي ب -ال -ع-اصش-م-ة برئيسش أ’–اد أأ’فريقي لدعوة ألدول أأ’عضسا
لقليمي الذي تلعبه ‘ اŸنطقة ولنظرتها الثاقبة ‘
لوروبي لعتبارات اقتصشادية وسشياسشية ،وذلك نظرا للدور اÙوري وا إ
ا أ
لث-ي-وب-ي-ة أاديسس أاب-اب-ا ي-وم-ي السش-بت والح-د وأÛم -وع -ات أ’ق -تصس -ادي -ة أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وم-نّ-
ا أ
ت
ا
م
ظ
لفات التي أاصشبحت مصشدر تهديد للجميع.
لرهاب والهجرة غ Òالششرعية ،وا÷رÁة اŸنظمة وﬂتلف ا آ
مكافحة ا إ
اŸقبل– ،Úت ششعار «النتصشار على الفسشاد :أÛتمع أŸد Êللعمل جنبا إأ ¤جنب مع أŸوأطنÚ
تقدمها دول أŸقصسد ،كما تسستفيد من مرأكز
حوار  :إاÁان كا‘
خيار مسشتدام لتحّول إافريقيا».
(أŸرأة وألرجل وألشسباب على حد سسوأء) ،من أجل
إ’عادة تأاهيل أŸهاجرين ألعائدين.
ويسش-ب-ق ال-قّ-م-ة اج-ت-م-اع اÛلسس الّ-ت-ن-ف-ي-ذي رف - -ع ع - -ب - -ئ - -ه ع - -ن ح - -ي- -اة أÓŸي Úم- -ن أأ’ف- -ارق- -ة
ألرؤوسساء أأ’مريكّي Úأل ّسسابق ،Úوهذأ ما يف ّسسر  -حسسبه -
أاسشالت القرارات التي اّتخذها الّرئيسس المريكي دونالد ترامب بعد مرور أاقل من عام واحد على اسشتÓم
‘ هذأ أإ’طار ،أبرمت أ÷زأئر سسنة 1999
كما تعّد أ÷زأئر ـ حسسب أ’سستاذة أمينة ح ّ
Óل
تلك ألقرأرت أŸتسسّرعة ألتي تهدف بالدرجة أأ’و ¤إأ ¤ل –Ó- -اد ع - -ل - -ى مسش- -ت- -وى وزراء اÿارج- -ي- -ة أŸتضسّ- -رري- -ن ،و’سس- -ي- -م- -ا أل- -ف- -ق -رأء وأÛم -وع -ات
مهامه رسشميا بصشفته الرئيسس  45للوليات اŸتحدة المريكية ،الكث Òمن ا◊ ،Èفبينما وصشفها البعضس
أتفاقية تعاون مع إأيطاليا ‘ ›ال مكافحة
 رقما صسعبا ‘ معادلة بناء ألسسلم وتعزيز–ويل أنظار ألشّسعب أأ’مريكي عن أŸشساكل ألدأخلية ،اŸن-ع-ق-د ال-ي-وم وغ-دا ‘ ،ح Úاخ-ت-ت-م اج-ت-ماع أŸهّمشسة ‘ أÛتمع.
لعظم من اÓŸحظ ÚواÈÿاء قرارات متسشّرعة ومتهّورة ل تخدم ال ّسشلم
با÷ريئة اعتÈها السشواد ا أ
أإ’ره- -اب وأإ’ج- -رأم أŸن -ظ -م وغ ÒأŸشس -روع
أ’سس -ت -ق -رأر ب -اŸن -ط -ق-ة ،وم-ق-ارب-ت-ه-ا ‘ ح-ل
وعن مسسلسسل ألّتحقيقات ‘ ألّتهم ألتي رأفقت أنتخابه ÷نة اŸمّثل Úالدائم Úأامسس الثÓثاء.
ة
ش
ص
ا
خ
،
ة
ي
ل
و
د
ل
ا
ا
ي
ا
ش
ض
ق
ل
ا
ن
م
Ò
ث
ك
ل
ا
ل
ا
ي
ح
ن
ط
ن
ش
ش
ا
و
ل
ة
ي
ل
و
د
ل
ا
ت
ا
م
ا
ز
ت
ل
ل
ا
ب
ل
خ
لمن الدولي Úمن جهة ،وت
وا أ
ع
د
ر
ل
أ
و
ق
Ó
خ
أ
ل
أ
ح
Ó
ض
س
ّ
وألهجرة غ Òألشسرعية ،و‘ عام  2003أبرمت
أأ’زمات أŸتفجرة ع Èأ◊وأر وأŸفاوضسات،
رئيسسا للو’يات أŸتحدة أأ’مريكية أŸتعّلقة بتدّخل ألّروسش
لخ ÒاŸتعلّق باعÎاف واششنطن بالقدسس اÙتلّة عاصشمة لÓحتÓل السشرائيلي،
منها ما تعلّق بالقرار ا أ
’ شسك أّن ألفسساد هو  -بعد أŸشساكل أأ’منية  -أكÌ
أ÷زأئر وفرنسسا أتفاقية ‘ ميدأن ألتعاون
أصس -ب -حت –ظ-ى ب-ال-ت-أاي-ي-د أŸط-ل-ق ،م-ا ك-ب-ح
فضشيلة دفوسس
‘ فوزه با’نتخابات ،وكذأ ألتّحقيقات أŸتوأصسلة من قبل
لمريكية إاليها.
لوامر بنقل ال ّسشفارة ا أ
وإاعطاء ا أ
أآ’ف -ات أل -ت -ي ت -ع -وق أأ’ع -م -ال أل -ت -ن-م-وي-ة ‘ أل-ق-ارة
أأ’م-ن-ي وم-ك-اف-ح-ة أإ’ج-رأم أŸن-ظ-م وألهجرة
ﬁاو’ت ألبعضش فرضش حلول عسسكرية ‘
أجهزة أأ’من أأ’مريكية ‘ توّرط صسهره جاريد كوشس‘ Ô
أل ّسسمرأء ،ألتي أخفقت حتى أآ’ن ‘ ألقضساء عليه.
‘ إأطار زيارتها إأ ¤بÓد ألشّسمسش بدعوة من أÿارجية
طوكيو :أام Úبلعمري
غ Òألشسرعية وألتدليسش ‘ ألوثائق أŸتعلقة
ليبيا وما‹ وأنقذهما من حرب أهلية كاد
أّتصسا’ت بالكرÁلن خÓل أ◊ملة أ’نتخابية ألّرئاسسية.
أّكد رئيسش مفّوضسية أ’–اد أ’فريقي ،ألسسيد موسسى وأّول خ - - -ط - - -وة ‘ عÓ- - -ج أل- - -فسس- - -اد حسسب أÈÿأء
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بها ،أما أ’تفاقية أÈŸمة ‘ جوأن  2008بÚ
لهيبها سسيمتد ليحرق أŸنطقة كلها.
و‘ أل ّسسياق ،أضساف ّﬁدث «ألشسعب» أنّ صسهر ترأمب فقي ﬁمد ،أّن خيار شسعار «أ’نتصسار
وأıت ّصس  ،Ú-ه -ي أأ’خ Ó-ق وت -رسس -ي-خ م-ف-ه-وم-ه-ا ‘
وهي خطوة أجمع ألعا ⁄على شسجبها ورفضسها حتى من ب-الّ-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة م-ن أل-ك-ويت ،ع-م-ان ،ت-ونسش وأ’م-ارأت
أ◊ك -وم -ة أ÷زأئ -ري -ة وأ◊ك -وم -ة أ’سس-ب-ان-ي-ة
«الشش - -عب» :ب- -اخ- -تصش- -ار شش- -دي- -د ك- -ي- -ف
أ
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ة
على ألفسساد» للقّمة أ’فريقية ألقادم
أŸقرب من ألّلوبي أليهودي ‘ وأشسنطن ،وألقريب جّدأ من
أ◊ياة ألعامة ،وألّتدريب على مكافحة ألرشسوة.
أ◊لفاء ألّتقليدّي Úللو’يات ،ومن بينهم أليابان ألذي أّكد أل- -ع -رب -ي -ة أŸت -ح -دة ،ك -ان ÷ري -دة «ألشس -عب» ل -ق -اء م -ع
أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة Ãك- -اف- -ح- -ة أإ’ره -اب وأ÷رÁة
لوروب-ي وم-ا
ت -ع ّ-رف Úسش -ي -اسش-ة ا÷وار ا أ
دوأل -يب أل -ق -رأر ‘ ت -ل أب -يب ،ه -و أل -ذي ه -ن -دسش ل -ل -ق-رأر أعتباطيا أو دون مغزى ،بل على ألعكسش “اما ،فمن وتشسمل أŸبادئ ألتّوجيهية Ÿكافحة ألفسساد :رفع
ة
’سس-ت-اذ ب-ج-امع
مسساعد خارجيتها لشسؤوون ألشّسرق أ’وسسط وشسمال إأفريقيا ألÈوف-يسس-ور م-اسس-اي-اك-و ي-ام-ا أوتشس-ي ،أ أ
أŸنظمة فجعلت من موضسوع مكافحة ألهجرة
هي آالياتها؟
خ Ó-ل إأع Ó-ن-ه-ا أل-ع-ام  2018عامًا
أأ’مريكي أŸتعلّق بالقدسش أÙتلة.
مسس- -ت- -وى أل- -وع- -ي أل -ع -ام
ي
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«
ألسسيد هÒوشسي أوكا  ‘ -لقاء سسابق مع جريدة «ألشسعب»  -ط-وك-ي-و وأŸسس-تشس-ار بشس-ب-ك-ات ت-ل-ف-زي-ون
غ Òألشس -رع -ي -ة وشس-ب-ك-ات أل-ت-ه-ريب أŸوضس-وع
ّ
أأ’سستاذ بجامعة طوكيو أعت Èكذلك أّن كل ألقرأرأت ألتي أفريقيا Ÿكافحة ألفسساد ،أعطت
الدكتورة أامينة حÓل :لقد سسمحت نهاية أأ’وروبي وفق Œربة ألعشسر سسنوأت أŸاضسية،
وت - - -ع - - -زي - - -ز ألّسس - - -ل- - -وك
أّن طوكيو لن –ذو حذو وأشسنطن ولن تنقل سسفارتها إأ ¤شس- -رح خ- -ل- -ف -ي -ات وم Ó-بسس -ات ق -رأرأت ت -رأمب سس -ي -م -ا
أأ’سساسسي للتعاون ألثنائي.
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أّتخذها ترأمب مهما كانت أسسبابها ومّÈرأتها ،سستكون أج-ه-زة صس-ن-ع ألسس-ي-اسس-ات ب-ا’–اد
وب -ه -ذأ أ◊ج -م ‘ أ÷انب أ’ق -تصس -ادي ي-ب-دو
أأ’خÓقي ،وضسمان عمل
ألقدسش أÙتلة ،وألشسأان نفسسه بالنسسبة ل–Óاد أ’وربي أ’عÎأف بالقدسش أÙتلة عاصسمة للكيان أل ّصسهيو،Ê
ك- -ي- -ف Áك- -ن ل- -ل- -ت -ق -ارب ا÷زائ -ري
آأثارها وخيمة على ألشّسعب ألفلسسطيني ألذي سسيكون  -أأ’فريقي دفعة قوية ‘ جهودها
م- - -نّسس- - -ق ضسّ- - -ده ع- - -ل- - -ى ألبحر أأ’بيضش أŸتوسسط من طرف كل من صسعبا على صسانع ألقرأر ألسسياسسي أ÷زأئري،
’مريكية إأليها.
لتجد نفسسها ‘ عزلة دولية خاصسة بعد ألهزÁة ألذي مني وكذأ نقل أل ّسسفارة أ أ
لزم -ات
لوروب- -ي ال- -دف -ع ب -اŒاه ح -ل ا أ
ا أ
حسس -ب -ه  -ضس -ح-ي-ة ت-لك أل-ق-رأرأت .و‘ رّده ع-ل-ى أم-ك-ان-ي-ة أ÷م -اع -ي -ة ،أل ّ-رأم -ي -ة إأ– ¤ق -ي-ق
أل ّصس- -ع- -ي- -دي- -ن أل- -وط- -ن -ي أ’–اد أأ’ورب- - - -ي وأل - - -و’ي - - -ات أŸت - - -ح - - -دة وع-ل-ي-ه ع-م-لت أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أ÷زأئ-رية على
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 ·Óأعت ÈألÈوفيسسور ما
به أŸقÎح ألذي تقّدمت به إأ ¤أ÷معية ألعامة ل أ
ّ
لقليمية؟
ا إ
حصسول تغÒأت على ألتوجهات ألكÈى للسسياسسة أÿارجية أفريقيا سسلمية وآأمنة.
وأل - -دو‹ ،م - -ع –ق - -ي - -ق أأ’م -ري -ك -ي -ة ،ف -ان-تشس-رت أأ’ط-ر أŸؤوسسسس-ات-ي-ة إأق- -ن- -اع أ÷انب أأ’ورب- -ي ل- -ت- -ف -ه -م أŸشس -اغ -ل
أŸتحدة حول أ’عÎأف بالقدسش عاصسمة لدولة أ’حتÓل ،بشسأان ألقدسش  ⁄يكن بريئا و’ ›ّرد صسدفة على أعتبار
@@ عرف ألنشساط ألدبلوماسسي ‘ أ÷زأئر
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عÓ- -وة ع- -ل- -ى ذلك ،ف- -إاّن أل- -ه -دف
أأ’مريكية ،قال ألÈوفيسسور ماسساياكو إأّن هذه أأ’خÒة ’
أ÷زأئرية بشسأان أŸتحقق من ألشسرأكة باŒاه
أ’سستقÓل للقائم Úعلى
حيث صسّوتت أغلبية ألدول ضسد ألقرأر ،ومنيت ألسسياسسة أّنه جاء بعد مرور قرن على وعد بلفور سسنة ،191٧
أنطÓقا من  ،2012حركية ملحوظة بسسبب
ونصسف قرن على حرب  ،19٧3و ٧0سسنة على تقسسيم جهة ثم بالنظر إأ ¤ألسسرعة ألتي أعلن بها ترأمب ألقرأر تتغيّر بتغّير أإ’دأرأت أŸتعاقبة أ’ّنها –تكم إأ ¤ثوأبت أأ’سساسسي ‘ أجندة  20٦3من أجل
أل - -وق - -اي - -ة وأل - -فصس- -ل ‘ أأ’وروم- -ت- -وسس -ط -ي -ة ،أŸن -ت -دى أŸت -وسس -ط -ي ،ألتغي ،Òوإأقناع ألشسريك أأ’وروبي من خÓل
أÿارجية أأ’مريكية بنكسسة جديدة تضساف إأ ¤ألكث Òمن
ّ
أل-ت-ح-و’ت أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وأ÷ه-وي-ة أل-تي تعرفها
تاريخية وإأ ¤منطق أŸؤوسّسسسات ،وضسرب مثا’ بالّدعم أل -ت -ح -ول ‘ أف -ري -ق -ي -ا ،ي-رم-ي إأ¤
ألفسساد ،وأّتخاذ ألتدأب ÒأŸناسسبة لضسبط ومكافحة أإ’–اد م - -ن أج - -ل أŸت - -وسس - -ط ،ح- -وأر  ،5+5أل - - -ت - - -ف - - -اوضش بضس - - -رورة –سس ÚأŸك- - -اسسب
‡ا يثبت وجود نوأيا مبّيتة.
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عÌأت إأدأرة ترأمب ،وŒلى ذلك ‘ لغة ألتهديد وألوعي
ّ
م- -ن- -اط- -ق أ÷وأر‡ ،ا دف- -ع إأ ¤مسس- -اي- -رت -ه -ا
أ◊وأر أŸت- - - -وسس - - -ط - - -ي ◊ل - - -ف ألشس - - -م - - -ال أ÷زأئرية وكان ذلك من خÓل فتح مفاوضسات
’ّنها  -حسسبه ألÈوفيسسور ماسساياكو ‘ ألسسياق ذأته ،أعت Èأنّ ترأمب أأ’م -ري -ك -ي أل Óّ-مشس -روط إ’سس -رأئ -ي -ل رغ-م ت-غّ-ي-ر أإ’دأرأت غ-رسش ث-ق-اف-ة أ◊ك-م أل-رشس-ي-د وأل-ق-ي-م ألدÁقرأطية ،تلك أ÷رأئم.
’سستاذ بجامعة طوكيو أ
ألتي لّوحت بها مندوبة وأشسنطن ‘ حق ألدول ألتي صسّوتت لها د’’ت حسسب أ أ
وأل -ت -ف -ك ‘ Òأأ’سس -ال -يب أÓŸئ-م-ة ل-ل-ت-ع-اط-ي
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طات أسساسسية ‘ ألصسرأع ألعربي أ’سسرأئيلي من يوأجه أنهيارأ غ Òمسسبوق ‘ شسعبيته  ⁄يعرفه أي من وألّرؤوسساء.
حول إأجرأء تقييم مشسÎك للشسرأكة.
وأŸسس - -اوأة ب Úأ÷نسس ÚوأحÎأم ح - -ق - -وق أإ’نسس- -ان طريق مكافحة آأفة ألعصسر هذه ألتي قصسمت ظهر
ّ ﬁضسد هذأ ألقرأر؟
ّ
معها ،وكثÒأ ما حظيت مقاربات أ÷زأئر ‘
وأل -ع-دأل-ة وسس-ي-ادة أل-ق-ان-ون ،ب-ي-ن-م-ا تسس-ع-ى أأ’ه-دأف أق- -تصس- -ادي- -ات أل- -دول ،ي- -جب أن ي -ك -ون ع Èت -ع -زي -ز مدأر ألعقدين أŸاضسي Úإأ ¤أسستحدأث آأليات إأن ألتحسسب أأ’وربي للمفاجآات ‘ ألعÓقات
هذأ أÛال بالتقدير ،خاصسة بعد أن أكدت
أأ’خ- -رى ل- -ل- -وصس- -ول إأ ¤ق- -ارة سس -ل -م -ي -ة خ -ال -ي -ة م -ن ألشّسفافية ‘ أإ’دأرة ألعامة ،وحرية وسسائل أإ’عÓم ألتعامل مع تغÒأت ألوضسع ألدو‹ ومع تطور ألدولية وما ينتج عنها من نتائج غ Òمرغوبة
“سس -ك -ه -ا ب -دب -ل -وم -اسس-ي-ة أأ’ف-ع-ال ’ أأ’ق-وأل
أل ّصسرأعات .ألفسساد ،وفق ما ذكره ألسسيد موسسى لتلّقي ونقل أŸعلومات بشسأان قضسايا ألفسساد ،وإأقامة وت -وسس -ي -ع ه -ذأ أإ’–اد وج -اء ن -ت -ي -ج -ة ل -ذلك وخاصسة أأ’زمات ألطاقوية ،سسيدفع أأ’خÒة
وألتصسريحات.
سسياسسة أ÷وأر أأ’وروبي.
لÓهتمام بشسكل أك Èبالغاز أ÷زأئري ،لتغدو
فقي ،معضسلة أللّحظة ،بل كارثة ألكوأرث ،فهو يؤوّثر نظام شسّفاف يقود أ÷ميع للمسساءلة حال أرتكاب أي
وقد ‚حت هذه ألدبلوماسسية ‘ ألكث Òمن
ل
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كل هذه أŸبادرأت تسس
على حياة ألناسش بصسورة يومية ،بدءأً بال ّ
’حقا مصسدرأ مهما ‘ ضسمان أمن “وين
طرق سسّيئة خطأا بغضش ألّنظر عن مكانتهم ألسسياسسية أو غÒها
أŸن- - -اسس- - -ب- - -ات“ ‘ ،ري - -ر أل - -رؤوى أÿاصس - -ة
وأل- -ره- -ان- -ات أأ’م- -ن- -ي- -ة أل- -ع- -اب- -رة ل - -أ
لمان ،لتطوي
حديات والعراقيل ،تبدو حظوظ ليبيا كبÒة ‘ اÿروج من النفق اŸظلم إا ¤بّر ا أ
Óوط -ان أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ،وه-ذأ سس-ي-وف-ر ف-رصس-ة كبÒة
أل- -ب- -ن- -اء ،وأل- -غشش ‘ ألّ- -ت- -ع -م ،Òوع -دم أŸسس -اوأة ‘ من أ’عتبارأت ،وإأغÓق ألباب أمام ألّرشساوى.
رغم الت ّ
Ãكافحة أإ’رهاب وأ÷رÁة أŸنظمة وكافة
سشبع سشنوات من التيه ‘ دائرة من العنف والفوضشى وعدم السشتقرار.
أ◊صسول على ألّرعاية ألصسحية وأأ’دوية ،إأ ¤ألعنف أفريقيا أدركت حجم أÿطر ألذي يشسّكله ألفسساد ،ك -اإ’ره-اب ،أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ،أل-ه-ج-رة غ Òللشسركات أأ’وربية لÓسستثمار ‘ هذأ ألقطاع.
أآ’فات أŸتعلقة بالشسق أأ’مني مباشسرة ،ولعّل
بتفاؤول وأامل واسشع Úيتطلّع الليبيون إا ¤بناء مؤوسشسشات الدولة من خÓل انتخابات عامة مقّررة هذه
وأ÷رÁة أل -ع -اب -رة ل-ل-ح-دود ،ف-اÿي-ارأت ألسس-ي-اسس-ي-ة لهذأ جعلته ﬁور قّمتها ألقادمة ،لكن من أŸهم ألشس -رع -ي -ة ،أ’ن ح-ج-م ه-ذه أل-ت-ه-دي-دأت ف-وق وب- - - -ذلك ،ف - - -إان
أك Ìم- -ا م- -ي -ز
السشنة ،بدأات معركتها بحماسشة كبÒة ‘ بداية الششهر اŸاضشي من خÓل تسشجيل الناخب.Ú
أŸشسّوهة باأ’موأل ألقذرة وأ÷شسع وغÒها من ألعلل أإ’شسارة إأ ¤أهمية أن ’ تبقى ﬂرجات هذه ألقّمة أل -ق -وم-ي-ة ج-ع-ل أل-ع-ام-ل أل-عسس-ك-ري غ Òك-اف ت -أاك -ي-د أ÷ان-بÚ
حركية
وأآ’فات أ’جتماعية.
حÈأ على ورق ،بل أŸطلوب إأرأدة فعلية Ùاربة ◊ماية ألدول لنفسسها ،حيث إأن ألقوة ألعاŸية ع -ل -ى أسس -ت -م-رأر
فضشيلة دفوسس
ألسس -ل -م -ى ل -لسس -ل -ط -ة ،أل -ت -ي يضس-م-ن-ه-ا أإ’عÓ-ن أل-دسس-ت-ورى
ألدبلوماسسية
إأّن أنتباه أŸنتظم ألقاري أ ¤هذه أل ّ
ظاهرة أŸقيتة هذه أآ’فة أŸدمّرة من خÓل إأنشساء و تفعيل أآ’ليات ل -فÎة م -ا ب -ع-د أ◊رب أل-ب-اردة ت-ت-أاسسسش ع-ل-ى ألشس- - - -رأك - - -ة أ’ن
وتعديÓته.
أ÷زأئرية هو
ت
ف
ر
ع
ك
ل
ذ
ل
،
ة
ن
ي
ل
ل
أ
ة
و
ق
ل
أ
ن
م
س
ض
ل
خ
د
ت
ر
د
ا
س
ص
م
أل -ط -رف Úل -ه-م-ا
ليسش وليد أليوم ،بل يعود إأ ¤زمن طويل ،فعلى مدى ألّÓزمة Ÿنعه ،ومعاقبة أŸتسسّبب Úفيه و‘ أ÷رأئم
منذ أنطÓقها ‘ ألسسادسش ديسسم Èألفائت ،شسهدت عملية ورغم أن ألتاريخ ألرسسمي لÓنتخابات ألليبية  ⁄يحدد بعد،
ألتطورأت
أل ّسس -ن -وأت أل  15أŸاضس-ي-ة ،و م-ن-ذ أع-ت-م-اد أّت-ف-اقية ذأت أل ّصس -ل -ة ،وت -ع -زي -ز وتسس -ه -ي-ل ألّ-ت-ع-اون ب Úأل-دول م -ن -ط -ق -ة ح -وضش أل -ب -ح-ر أأ’ب-يضش أŸت-وسس-ط أعتبارأتهما
‘
تسسجيل ألناخب ÚأŸقرر أختتامها ‘ ألسسادسش فيفري فقد رجّحت مصسادر إأجرأء أ’سستحقاقات ألرئاسسية
أÿطÒة ألتي
أ’–اد أأ’ف-ري-ق-ي Ÿن-ع أل-فسس-اد وم-ك-اف-ح-ت-ه ،عملت ل -ل -قضس -اء ع -ل -ي -ه ،ب -ا’ضس -اف -ة إأ ¤ت -ع -زي -ز أل ّ-ت -ن -م -ي -ة دي-ن-ام-ي-ك-ي-ات –ول ن-ح-و ه-ي-ك-لة ترتيب أمني أإ’سسÎأتيجية
È
م
ت
إأقبا’ منقطع ألنظ ،Òيعكسش بوضسوح رغبة وإأصسرأر ألليبي Úألنصسف ألثا Êمن عام  ،2018و–ديدأ ‘ شسهر سسب
تشسهدها
أ◊كومات وأ÷هات ألفاعلة غ Òأ◊كومية على رفع أ’جتماعية وأ’قتصسادية عن طريق إأزألة ألعقبات متوسسطي يرتكز أسساسسا على قضسايا ومسسائل وأŸسس-ت-ق-ب-لية ‘
على Œاوز أŸرحلة ألصسعبة ألتي يعيشسونها ،لÓنطÓق ‘ أŸقبل.
مشسارف
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عÓ-ق-ات-هما ،كما
ألوعي بآاثاره أŸدمّرة على حقوق أإ’نسسان ،وأ◊قوق أل- -ت- -ي –ول دون ألّ- -ت- -مّ- -ت- -ع ب -ا◊ق -وق أ’ق -تصس -ادي -ة
إأصسÓح ما أفسسده أإ’رهاب وما دّمرته أÓÿفات ألدأخلية ’شسك أن أ’نتخابات هي ألطريق ألطبيعي ’ختيار رئيسش
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أن أل - -ن - -ج- -اح ‘
أŸدن- -ي- -ة وألسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ،وأ◊ق- -وق أ’ج- -ت- -م- -اع -ي -ة وأ’ج -ت-م-اع-ي-ة وألّ-ث-ق-اف-ي-ة ،وك-ذلك أ◊ق-وق أŸدن-ي-ة
ألتي كادت “ّزق ألوحدة ألشسعبية.
أ÷نوبية
لوروبية ؟
العÓقات ا÷زائرية  -ا أ
وهيئة تنفيذية وتشسريعية ،وأجرأؤوها ‘ ليبيا سسيكون حدثا ت -ت -حّ-ق-ق ل-ك-ى ت-ن-ج-ح ه-ذه أ’سس-ت-ح-ق-اق-ات ،م-ن-ه-ا أل-ت-ق-ن-ي Œاوب ألÓعب Úأأ’سساسسي Úمع ألرغبة ألشسعبية أ÷اﬁة
إأق -ام -ة م -ن-ط-ق-ة
وأ’قتصسادية ،وسسعت لÓلتزأم Ãعاي Òمكافحته ،لكن وألسس -ي -اسس -ي -ة ،وت -وف Òأل ّ-ظ -روف أŸن -اسس-ب-ة ل-ت-ع-زي-ز
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وإأ ¤غاية ألسسادسش من ألشسهر
ل-ل-بÓد ،بسسبب
ّ
ي مرحلة ألنار وأ÷نون ألتي دخلت عامها ألثامن.
@@ أسس- -ت -م -رأر شس -رأك -ة أ÷زأئ -ر م -ع أ’–اد ألتبادل أ◊ر ‘
‡ا جعل أفريقيا ألشّسفافية وأŸسساءلة ‘ إأدأرة ألشّسؤوون ألعاّمة.
وألتشسريعي وألسسياسسي ،وقبل ذلك وبعده هناك حتمية ‘ ط ّ
يبدو بأاّن أŸهّمة ليسست سسهلةّ ،
مليون موأطن من إأجما‹ ألسسكان ألذين يزيد تعدأدهم
أأ’زم-ة أل-ل-يبية
حّ- -د ذأت- -ه ي- -ع -د
على سستة مÓي Úنسسمة ،رغبتهم باŸشساركة ‘ أ’نتخابات
وأأ’زم - - - - -ة ‘
أل ّضسغوط ألّرهيبة ألتي مارسستها تركيا وإأيرأن.
أ‚ازأ للشسرأكة،
أŸقبلة ألتي تضسّمنها أ’تفاق ألسسياسسي ب Úألفرقاء ألليبيÚ
شسمال ما‹.
وعلى ألضسفة أŸقابلة ،رأت قوأت سسوريا ألدÁقرأطية
وسسيعطي حافزأ
برعاية أأ’· أŸتحدة ،وألرقم مرشّسح لÓرتفاع ‘ أأ’يام
وق -د رّك -زت أ÷زأئ -ر ك -ثÒأ ع -ل-ى إأي-ج-اد ح-ل
أّن ألدور ألكب Òألذي لعبته ‘ –رير ألرقة (آأخر
ل -ل -ج -زأئ -ر ل -ت-ن-م-ي-ة إأم-ك-ان-ي-ات-ه-ا أ’ق-تصس-ادي-ة
ألقادمة ،فاأ’مل كله معّلق على ألصسندوق ألذي Áثل طريقاً
سس- -ل- -م- -ي ل- -ه- -ذه أأ’زم -ات وت -ف -ادي أل -ت -دخ -ل
م-ع-اق-ل ت-ن-ظ-ي-م دأعشش أإ’ره-اب-ي) ،ي-ح-ت-اج إأ ¤خ-ط-وة
’قتحام أأ’سسوأق أأ’وروبية ‘ طريق تعميق
ل-ن-ه-اي-ة سس-ل-م-ي-ة وشس-ام-ل-ة ل-ل-م-رحلة أ’نتقالية تتمخضش عن
ألعسسكري ألذي سستكون نتائجه وخيمة على
أك ،Èوهي ألتحضس Òإ’قليم كردي قد ّÁهد ’نفصسال أو
ألتكامل أأ’ورومتوسسطي.
حكومة موحدة تع Èعن إأرأدة ألشسعب ألليبي.
أŸدى ألقريب وألبعيد.
إأقامة فدرألية خاصسة بشسمال غربي سسوريا.
قناعة ألشسريك أأ’وربي Ãكانة أ÷زأئر ‘
إأذ بدأت أ÷زأئر تأاخذ دورأ متناميا ‘ ملف
دعم أ‡ي
ومّهدت وأشسنطن لذلك بإاعÓن تشسّكل ألقّوة أ◊دودية
أŸن- -ط -ق -ة ،ت -ؤودي إأ ¤ت -ع -زي -ز م -ك -ان -ت -ه -ا ‘
أأ’زمة ألليبية ،حيث إأن تدهور أأ’وضساع ‘
رحبّت أأ’· أŸتحدة ،باإ’قبال ألليبي ألكب Òعلى ألتسسجيل
ومنحها أأ’سسلحة ألÓزمة ،قبل أن تثور أنقرة وتشسن
ششّنت تركيا عملية عسشكرية واسشعة على مدينة عفرين ششمال غربي سشوريا ،تهدف لدحر التّواجد
أإ’سسÎأتيجية أأ’وروبية ‘ إأطار ضسمان أأ’من
دول -ة ›اورة ّÁسش م -ب -اشس -رة أأ’م-ن أل-ق-وم-ي
‘ أ’نتخابات ألوطنية أŸقّرر تنظيمها نهاية ألعام.
عملية عفرين.
لراضشي ال ّسشورية،
العسشكري الكردي على حدودها ،وإاقامة منطقة آامنة على عمق  30كلم داخل ا أ
أأ’وروبي من خÓل إأشسرأكها ‘ أإ’جرأءأت
أ÷زأئري ،لذلك تتجلى أŸسساعي أ÷زأئرية
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وقال جيفري فيلتمان ،وكيل أأ’م Úألعام ل أ
صشراع بلغ ذروته ب Úالقوى الدولية اŸتصشارعة حول اŸلف ال ّسشوري.
وأل -ت -دأب Òأأ’ورب -ي -ة ‘ م -ك -اف -ح -ة ظ -اه-رت-ي
وتؤوّكد العملية أا ّ
ن ال ّ
‘ أل- -ت- -ح- -رك- -ات أ◊ث- -ي -ث -ة أل -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا
ة
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للشسؤوون ألسسياسسية ،إأن أأ’· أŸتحدة ملتز
أإ’رهاب وألهجرة غ Òألشسرعية لتأام Úسساحة
يذكر أّن إأعÓن قوأت ألّتحالف ألدو‹ بقيادة ألو’يات
حمزة ﬁصشول
ألدبلوماسسية أ÷زأئرية على أك Ìمن جبهة
ليبيا على تنظيم أنتخابات بحلول نهاية ألعام ،وإأن ما
أبعاد عملية ’ تتوّقف عند ﬂاوف تركيا من أسستقوأء
ألضسفت Úوجعلها أك Ìأمنا .فمن ضسمن ما
أŸتحدة ،عن تشسكيل قّوة حدودية قوأمها  30ألف
م- -ن أج- -ل أŸصس- -ا◊ة وأ◊وأر ب Úأل- -ف- -رق- -اء
شس -ج-ع-ه-ا ع-ل-ى ذلك ه-وأŸع-دل أل-ذي يسس-ج-ل ب-ه أل-ل-ي-ب-ي-ون
ح -زب أل -ع -م -ال أل-ك-ردسس-ت-ا ،Êوإأم-ك-ان-ي-ة ق-ي-ام دول-ة أو
قامت به ألدبلوماسسية أ÷زأئرية ‚احها على
ن ّ-ف -ذت أن -ق -رة ت -ه -دي -دأت-ه-ا سس-ري-ع-ا ،وحّ-ركت قّ-وأت-ه-ا عنصسر من قوأت سسوريا ألدÁقرأطية (ألكردية) ،دفع
أل -ل -ي -ب -ي Úدون إأقصس -اء ،وب -ال -رغ -م م -ن ت -ع -دد
أسسماءهم للتصسويت .وذكر فيلتمان أن أأ’· أŸتحدة
فدرألية كردية على حدودها مع سسوريا ،بل “تد إأ¤
أŸسس- -ت- -وى أإ’ق -ل -ي -م -ي ب -اع -ت -ب -ار أن أأ’م -وأل
أŸسس ّ-ل -ح -ة ب -اŒاه م-دي-ن-ة ع-ف-ري-ن ألّسس-وري-ة ‘ ،إأط-ار ت -رك -ي -ا إأ ¤إأع Ó-ن ع -م -ل-ي-ة غصس-ن ألّ-زي-ت-ون ،و’ ت-ن-وي
أŸبادرأت ألديبلوماسسية من أجل إأيجاد حلول
ً
«تشسجعت» بشسدة من أ◊ماسش ألظاهر لÓنتخابات ،مشسÒأ
.
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أŸتأاتية من ألفدية تشسكل أحد أبرز مصسادر
عملية أسسمتها «غصسن ألّزيتون» ،متحالفة مع فصسائل ألÎأجع عنها رغم تبنّي وأشسنطن ÿطاب تهدئة.
ل -تسس -وي -ة أأ’زم -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة وآأخ -ره-ا أŸب-ادرة
إأ ¤أن نحو نصسف مليون ناخب جديد سسجلوأ أسسماءهم
“ويل أ÷ماعات أإ’رهابية ،سسوأء ‘ ألسساحل
وقال وزير أÿارجية ألروسسي ،سسÒغي ’فروف ،إأنّ
مسسّ-ل-ح-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ع-ارضس-ة ألّسس-وري-ة ق-وأمها  25ألف
أل -ف -رنسس -ي -ة أل -ت -ي ق -اده-ا أل-رئ-يسش أل-ف-رنسس-ي
للتصسويت منذ فتح باب ألتسسجيل ‘ أوأئل ديسسم.È
ما قبل أÿديعة
Óك-رأد ،و–اول
«أم -ري -ك-ا تشسّ-ج-ع أŸزأج أ’ن-فصس-ا‹ ل -أ
أإ’فريقي أو ‘ ألصسومال أو أي منطقة تشسهد
.
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نشساطا للجماعات أإ’رهابية و‚احها أيضسا
ومّهدت ألقّوأت ألّتركية ’جتياح أŸدينة أإ’سسÎأتيجية
ﬁوري ‘ أŸلف ألليبي .من جهة أخرى تعّد
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م- -ن خÓ- -ل أإ’–اد أإ’ف- -ري- -ق- -ي ع Èت -ق -دË
ّ
أŸق -ارب -ة أ÷زأئ -ري-ة ل-ل-خ-روج م-ن أأ’زم-ة ‘
تسسعى إأ ¤تهيئة ألظروف أÓŸئمة إ’جرأء أنتخابات حرة
بقصسف مدفعي مكثّف ،دأم يوما كام ،Óقبل أن تتبعه ألّتنسسيقي إأ ¤تقد Ëألّدعم ألعسسكري لفصسائل مسسّلحة
وأأ’ب-ع-اد أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-مشس-ك-ل-ة أل-كردية» ،وتابع« :نو‹
مشسروع قانون إأفريقي Ÿكافحة أإ’رهاب.
ما‹ أأ’ك‚ Ìاعة من خÓل ألتأاكيد على أن
ونزيهة قبل نهاية عام  ،2018وأن قيام أŸفوضسية ألوطنية
Óط-اح-ة
بتوّغل بري لبضسع كيلومÎأت ،و ⁄تقحم بشسكل وأضسح ت-ق-ات-ل أ÷يشش ألّ-ن-ظ-ام-ي ألّسس-وري ،وتسس-ع-ى ل -إ
أهتماما منذ فÎة طويلة ◊قيقة أنّ أمريكا شسرعت
تششكل ظاهرة الهجرة غ Òالششرعية
.
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ألعليا لÓنتخابات بإاطÓق حملة تسسجيل ألناخب Úخطو
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أأ’م- -ن أل- -ق- -وم- -ي ألÎك -ي ووح -دة أأ’رأضس -ي ألسس -وري -ة ألقوأت ألكردية سسوأء ألبشسمركة ‘ ألعرأق أو ‘ معركة بإانشساء سسلطات بديلة ‘ جزء من أأ’رأضسي أل ّسسورية،
ّ
–ديا للجزائر وأاوروبا على حّد سشواء،
يحول دون تعّرضش أرأضسيها لهجمات.
أ◊صسيلة أأ’ولية للتّوغل ألّتركي  ⁄يتم ألتأاكد منها
عن حلول Ÿشساكلهم.
أسساسسية نحو –قيق هذأ ألهدف.
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ف-م-ا ه-ي أارضش-ي-ة ال-ت-ع-اون اŸت-احة للحّد
وÃجرد توأ‹ إأعÓن أ’نتصسارأت على أإ’رهاب ‘ للخطر».
ع Úألعرب (كوبا )Êأو ألرقة بسسوريا ،وصسمودها ‘
وع-ل-ي-ه ،ف-إان تصس-ور أل-دي-ب-ل-وماسسية أ÷زأئرية
بشسكل دقيق ‘ ،وقت –ّدثت مصسادر كردية مسسيطرة تبنّاها تنظيم ما يسسّمى دأعشش أإ’رهابي ،ألذي كان
و–ّدث خÈأء ‘ ألّشسأان أل ّسسوري ،أنّ أمريكا تعمل
ح
ي
ح
ض
ألطريق ألص
منها؟
ألعرأق ،ودير ألزور وألرقة أل ّسسوريت ،Úبدأت تتّضسح وقالت أ◊كومة ألÎكية عن إأطÓق عملية عفرين أّنها موأجهة “ّدد تنظيم دأعشش أإ’رهابي.
ي-ج-م-ع ح-ول-ه أغ-ل-ب-ي-ة أل-ق-وى أل-كÈى ك-م-خرج
على أŸدينة عن ضسحايا مدني Úوجرحى ‘ صسفوف ي ّ-ت -خ -ذ م-ن سس-وري-ا وأل-ع-رأق م-رك-زأ أسس-اسس-ي-ا ل-نشس-اط-ه معا ⁄أ’سسÎأتيجية أŸسستقبلية أ’مريكا ‘ أŸنطقة ’ ،حاجة لها بحليف (أمريكا) ،يعمل على تهديد أمنها و‘ ألوقت ألذي تتابعت أخبار أنهيار حصسون أ÷يشس Úلبقاء دأئم ‘ سسوريا ،قصسد موأجهة ألنّفوذ أإ’يرأÊ
’زمة ألتي
رغم أن ألليبي Úحاولوأ جاهدين أÿروج من أ أ
@@ Áكننا أن ‰يّز ب Úنوع Úمن ألتعاون ‘
Óزمة ‘ ما‹ ،وباإ’ضسافة إأ ¤ذلك تلعب
ل أ
أل -فصس -ائ -ل أŸسس -ان -دة ل-ل-ج-يشش ألÎك-ي ،وع-ن سس-ي-ط-رة ألّدموي ،رأجعت أÛموعة ألّدولية موأقفها حيال ما
ألعرأقي وألسسوري أمام عناصسر أ÷ماعات أإ’رهابية وألروسسي مرتكزة على دعم أأ’كرأد ‘ أŸنطقة.
’· أŸتحدة
تعصسف بهم مند  ،2011وتوصسلوأ برعاية أ أ
›ال م -ك -اف -ح -ة أل -ه-ج-رة غ Òألشس-رع-ي-ة بÚ
ألقومي.
وألتي تتعارضش بشسكل صسارخ مع مصسالح تركيا.
ّ
أأ’خ Òعلى عّدة نقاط.
أ÷زأئ- -ر دور أŸنسس- -ق وأل -ف -اع -ل أإ’ق -ل -ي -م -ي
ب
يجري ‘ هذأ ألبلد ،ووضسعت أ◊رب على أإ’رها
إأ ¤أت- -ف -اق سس -ي -اسس -ي ‘ ن -ه -اي -ة  ،2015إأ’ أن صس - - - - -رأع
أ÷زأئر وأ’–اد أأ’وروبي كالتعاون ألثنائي،
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ّ
أÙوري Ÿن -ط -ق -ة ألسس -اح -ل وألصس -ح -رأء ‘
وأّكد ألّرئيسش ألّتركي رجب طيب أردوغان ‘ ،أك Ìمن على رأسش أجندأتها أŸشسÎكة.
أŸن -اصسب ح -ال دون إأق -رأر أل -ت -وأف-ق أل-وط-ن-ي م-ا ج-ع-ل
هذأ ألنوع من ألتعاون يدخل ‘ إأطار أللجوء
مرتبط بدعم ألقّوأت ألّناشسطة ‘ أŸناطق ألكردية ألّروسسية سسنة  ،2015بدأت تقطع مسسافات إأ ¤ألورأء وأل ّصس -م -ود ،وت -وألت أن -تصس -ارأت -ه-ا أŸدع-وم-ة م-ن ق-ب-ل تطّور ›ريات أأ’حدأث باأ’زمة أل ّسسورية ،كشسف جليّا
موأجهة –دي مكافحة أإ’رهاب ‘ منطقة
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و
مناسسبة ،عزم بÓده أŸضسي قدما ‘ ألعملية ،وتعّهد وإأ ¤جانب قوأت ألّتحالف ألد
ّ
‘
أ’تفاق يصسطدم بتعنت هذأ ألطرف وذأك ،ويفشسل
إأ ¤أ◊لول ألديبلوماسسية ألثنائية ‘ ألعÓقات
ل أ
Óرأضسي ألسسورية ،بينما تعت Èأنقرة أّن أأ’مر تهديد ‘ عÓقتها مع ألو’يات أŸتحدة ،خاصسة بعد قلب ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية.
حجم أ◊رب ألكونية ألدأئرة باŸنطقة ،وإأ ¤أي مدى
ألسس -اح -ل وألصس -ح-رأء ،ب-ع-د أن أث-ب-تت دأخ-ل-ي-ا
ببلوغ منبج ومنع أي تكتّل عسسكري كردي قرب أ◊دود عدد من ألدول ،أعتمدت ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية
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ألديبلوماسسي أأ’مني أ÷زأئري ’حتوأء هذه
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أأ’زمات وﬁاولة إأيجاد حلول لها كشسف أن
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بخديعة وطعنة ‘ ألظهر من قبل ألو’يات أŸتحدة ،م -ع ن -ظÒت-ه-ا ألّ-روسس-ي-ة ،ب-دل-ي-ل أنسس-ح-اب أأ’خÒة م-ن وأŸتمّثل ‘ إأقامة ألدولة أ◊لم.
عندما أنتهجت سسياسسة دعم فصسائل مسسلّحة وألتحالف
أ÷زأئر معادلة مهمة ‘ مصسفوفة بناء ألسسلم
ألقرأر على ›لسش أأ’من ألقومي ،ألذي –ّدث عن ألدÁقرأطية ‘ سسوريا (ألرقة).
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وت -ع -زي -ز أ’سس -ت -ق -رأر ‘ أŸن-ط-ق-ة ن-ظ-رأً إأ¤
خذ’ن ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية وإأخÓلها بعهودها ب-ي-ن-م-ا أع-ت-م-دت ت-رك-ي-ا ع-ل-ى فصس-ائ-ل مسسّ-ل-ح-ة تسس-مى
ألذي بات يهّدد أŸنطقة بكاملها.
وحتى دول ألعبور من بعضش أŸزأيا كاإ’عانات
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ثمن أ◊رب على أإلرهاب
م-ع-رف-ت-ه-ا أل-وث-ي-ق-ة بالنزأعات وأŸشساكل ألتي
بشسأان ألقوأت ألكردية ،وعن خطر دأهم يحذق باأ’من با÷يشش أ◊ر ،وهي معارضسة للنّظام أل ّسسوري ،ورأت
أمام ألليبي Úأليوم فرصسة كبÒة لتجاوز أزمتهم ،خاصسة بعد
أ’قتصسادية للمهاجرين أو تقد Ëفرصش عمل
أل -ت-ع-اون م-ع وح-دأت ح-م-اي-ة ألشس-عب أل-ك-ردي-ة وح-زب يتذّكر ألعا ⁄كيف نقلت ألصسحافة ألدولية بطو’ت سسبتم ÈأŸاضسي ،معّو’ على دعم ألو’يات أŸتحدة ،وباتت ›Èة على إأقحام قوأتها أŸسسلّحة ‘ حرب
ألقومي ألÎكي وألوحدة ألتّرأبية للبÓد.
ت-ع-يشس-ه-ا أŸن-ط-ق-ة ل-ذلك ت-ع-ت Èشس-ري-ك-ا هاما
ّ
ي
فيها أنقرة خط دفاع أسسÎأتيجي ‘ ألعمق أل ّسسور
أن أختار جميع ألفاعل Úهناك ألدÁقرأطية وألتبادل
ع-ن ط-ري-ق أل-ه-ج-رة أل-ن-ظ-ام-ي-ة ل-ل-ع-ام-ل-ة ألتي
أ’–اد أل -دÁق -رأط -ي (أل -ك -ردي ألسس-وري) ،وت-ع-ريضش
ل -ي -خ-يب ظّ-ن-ه ب-ع-د صس-مت أÿارج-ي-ة أأ’م-ري-ك-ي-ة أم-ام أسستنزأف.
بالنسسبة ل–Óاد أأ’وروبي ‘ أŸنطقة.

إاقبال قياسشي على الّتسشجيل لÓنتخابات

ألشضعب ألليبي يسضتعجل أÿروج من أألزمة

صشراع القوى الكÈى يبلغ ذروته ‘ سشوريا

أأنقرة ‘ حرب ضضد أألكرأد

ألتّقسضيم

األربعاء  24جانفي  2018م
الموافق لـ  0٦جمادى األولى 1439هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’ديبــة خديجـــة بـــن عـــادل تفتــح قلبهـــــا لـ «الششعب»:
ا أ

قصصي ـدة الن ـ Ìتكتبن ـ ـي والشصعـر
الوج ــ ــ ــه اآلخـ ـ ـ ـر ◊قيقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

أاغلب كتاباتي قصصصص واقعية أادخل عليها اÿيال ليزيدها متعة الدهاشص
م ـ ـ ـ ـ ـ ـن الصصع ـ ـ ـ ـب ج ـ ـ ـ ـ ـدا أان تكتـ ـ ـ ـ ـب إلرضص ـ ـ ـ ـ ـاء النقـ ـ ـ ـ ـ ـاد

خديجة بن عادل صشوت نسشوي تهوى الكتابة والششعر تاأتي من اأعماق ا◊ضشنة –مل اأنششودة ا◊ياة  ،تغني للحب
ولششعر اأحلى اللحظات ا÷ميلة ،صشدر لها ديوان اأعمال ‘ السشنة اŸاضشية –ت عنوان «غياهب الدجى ،وجلها من
قصشائد الن ،Ìالقصشيدة ا’أك Ìحضشورا ‘ اŸششهد الششعري ا÷زائري حاليا ،تششق طريقها نحو اÿلود ا’أدبي.
«الششعب» التقتها ‘ ◊ظة كتابة تÎبصس وجدانها با◊رف ا’أجد ،فكان لنا معها هذا ا◊وار.

حوأر :نورألدين لعرأجي
@ الششعب« :غياهب الدجى» أاول إاصشدار
أادبي لك هل Áكن أان –دثينا عنه؟
@@ خديجة بن عادل :غياهب الّدجى ديوان
شض -ع -ر صض -در شض-ه-ر م-اي  2017ع-ن دار ال-ع-ن-قاء
ل-ل-نشض-ر وال-ت-وزي-ع ب-اŸم-ل-ك-ة األردن-ي-ة ال-ه-اشض-مية
ي-ت-ك-ون م-ن  79قصض-ي-دة نÌي-ة ،اسض-ت-ه-ل ال-ديوان
ب -خ-اصض-رة اŸسض-اء وه-ي قصض-ي-دة وط-ن-ي-ة ت-ت-غ-ن-ى
بعشضق الوطن ا÷زائر ،سضاد التنوع ب Úالرومنسض
وا◊ب واأل ⁄والغÎاب يع Èعن ذات الشضاعرة
وما يجول بالوجدان ،هو بوح ونبضض غ› ÒاÊ
من الوجع والصضراع ومدى التشضابك ب Úالذات
واÙيط يع Èعن اŸمكنونات اıبوءة هو
فيضض من العواطف لتجديد األمل يÈز قيمة
ا◊ب وقدرته على إابراز إانسضانية اإلنسضان ،ل
أاك Ìا◊ديث عنه ليكتشضفه اŸتلقي.
@ ك -ي -ف ي -ك -ون ت -ع -ام -لك م -ع ◊ظ -ات
الكتابة؟
@@ ◊ظ- -ات ال- -ك- -ت- -اب- -ة ل- -ه- -ا ط -ق -وسض غ -ري -ب -ة
أاح -ي -ان -ا،ال -ن -بضض األن -ث -وي م-ع-ق-د عصض-ي ال-ف-ه-م
فاŸرأاة كيان ل يحده حد من العواطف مشضاعر
ت -وق -د ب -ك -ل -م -ة ل-تضض-يء م-ا ح-ول-ه-ا وم-يضض يشض-ع
بتÓوات فجرٍ جميل اإلشضراق ،وأانا أانثى يكتبني
الشضعر ل أاكتبه عندما يربك روحي القلق أاركب

ن- -ز‘ صض- -ه -وة ال -ب -وح وأاوسض -ده ال -ورق م -ع ه -دوء
الّدجى حتى الغلسض ،وفنجان قهوة أارابيكا؛وإان
ك -انت ال -ك -ت -اب -ة ب -ج -نسض أادب -ي غ Òالشض-ع-ر م-ث-ل
القصضصض والرواية أاقتنصض األفكار من اÛتمع
وم -ا ي -ح -وي -ه م -ن م -ت-ن-اقضض-ات وأاغ-لب ك-ت-اب-ات-ي
قصضصض واقعية أادخل عليها اÿيال ليزيدها متعة
الدهاشض ،أاعتمد فيها على السضتعارة والرمز
واÛاز.
@ لو طلبنا منك تقد Ëنفسشك للقراء
من أاين Áكنك اختزال اŸسشافات لذلك؟
@@ إامرأاة صضحراوية الطباع حمدت الله وشضكرته
على أاول لفحة هواء ورضضيت Ãا وهبت من
جنسض ومسضمى ولدت بقرية أاولد سضيدي إابراهيم
(الديسض) ولية اŸسضيلة بتاريخ  15ماي 1974
مسضتواي الدراسضي بكالوريا علوم نشضأات بعائلة
ﬁاف - -ظ - -ة ت- -رع- -رعت ع- -ل- -ى ا◊ب واإلحÎام،
مغÎبة بفرنسضا منذ سضنة  ،2003أاكتب الشضعر
واÿواط -ر م -ن -ذ الصض -غ -ر ل -ك -ن م -ا زاد Êتشض-ب-ثً-ا
وشضغفًا بها هو احتواء النفسض بديارالغربة ،وكل
مامر على الوطن أاثناء العشضرية السضوداء وكل
ت -لك ال -ع -ق -اب-ي-ل ال-ت-ي صض-ادف-ت-ن-ي شض-خصض-يً-ا وم-ا
التقطته عدسضة الع Úمن صضور مؤوŸة شضاركت
بالعديد من اŸسضابقات األدبية بكل من اÿاطرة
وقصض -ي -دة ال-ن Ìوال-قصض-ة ال-قصضÒة ج-دا والشض-ع-ر
العامي و–صضلت على اŸراتب األو ¤ووفقت ‘
نيل شضهادات ودروع ،وشضاركت مع ›موعة من

ال -ن -خ -ب-ة م-ن ال-وط-ن ال-ع-رب-ي ‘ ك-ت-اب قصضصض-ي
بعنوان عطر الفجر عن دار نشضر Ãصضر :أاكتب
حاليا بالعديد من ا÷رائد واÓÛت الورقية
واإللكÎونية عربياً وعاŸيًا منها العراق ،مصضر،
األردن ،ا÷زائر ،سضويسضرا ،فرنسضا ،بريطانيا.
عضضو بأاكادÁية الفينيق وعضضو التجمع العربي
Óدب واإلبداع إاضضافة إا ¤عضضو ملتقى األدباء
لأ
واŸبدع Úالعرب ،عضضو واتا ا◊ضضارية وعضضوة
ب- -ال- -ك- -ث Òم- -ن اÛم- -وع- -ات ع Èال -ف -يسض -ب -وك
واŸن -ت -دي -ات ‹ م -دون -ة خ -اصض -ة –ت مسض -م -ى
زخ -ات م -ط -ر ع -ل -ى ال -ب -ل -وج -ر وصض -ف -ح -ة ع -ل-ى
الفيسضبوك وا◊سضاب.
’دب -ي -ة Œدي-ن ف-ي-ه-ا
’ج -ن -اسس ا أ
@ أاي ا أ
ذاتك اŸبدعة؟
@@ قصضيدة الن Ìألنها تكتبني والشضعرهو الوجه
اآلخر ◊قيقتي ،يشضبهني ل أارا Êدونه ول أاعتÈ
ل-ذات-ي ط-م-أان-ي-ن-ة غÒه ..ح Úت-ت-وسض-د األب-جدية
الورقة يكون Ãثابة ميÓد ‹.
@ ‘ غياب النقد هل Áكن ا◊كم على
’ن من أاعمال أادبية ‘ الششعر
ما يصشدر ا آ
والنÌ؟
@@ كثÒا ما أاسضمع هذه الكلمة لكن غالبا ما
تعرضض أاعما‹ على النقاد والقراء من الوطن
ال -ع -رب -ي ع -ل -ى سض-ب-ي-ل اŸث-ال ل ا◊صض-ر سض-ع-ادة
الدكتور أاحمد فرحات أاسضتاذ وناقد أادبي ‘
علوم اآلداب واللغة من الشضقيقة مصضر تطرق ‘
دراسض -ة ل -دي -وا Êب -ك -ت -اب اŸنصض-ف-ات ‘ الشض-ع-ر
ال -ع -رب -ي وك -نت م -ن األق Ó-م اÙظ-وظ-ة  ،ك-م-ا
الشض -اع -ر وال -ن -اق-د ج-اسض-م ي-اسض-ر خ-ل-ف الشض-اع-ر
عباسض با ÊاŸالكي الشضاعر جوتيار “ر كلهم
من بلد الشضعراء العراق  /صضحيح النقد له فضضل
وتقو Ëلتهذيب اللغة لكن النقاد كذلك مزاجيون
أاحدهم يف ّضضل اللغة السضردية السضلسضة وهناك من
ي-فّضض-ل ال-غ-م-وضض الشض-ف-ي-ف وال-ن Ìال-ع-م-ي-ق ومن
الصضعب جدا جدا أان تكتب إلرضضاء النقاد بل
اŸه- -م م- -ن ذلك أان ل “ل- -ي ال- -ق- -ل- -م ال- -تصض- -ن- -ع
وال-ت-ك-ل-ي-ف ل-ي-م-ر وه-ج-ه بسض-رع-ة ل-ق-ل-وب ال-قراء
ويكون لك جمهورك.
@ هل لديك مششاريع إاصشدارات مثÓ؟
@@ ن- -ع- -م مشض- -روع رواي- -ة ه- -ي م -ادة خ -ام –ت
الدراسضة حالياً وكذلك ›موعة من القصضصض

مسشرحيـــــــــــــــة « أاخـــــي» علـــــــى ركــح قسشنطينـــة

قصصة «قابيل وهابيل» تعيد اŸشصاهـد إا ¤أاول دراما ‘ التاريـخ
تعرضس عششية اليوم على ركح مسشرح
قسشنطينة ا÷هوي «ﬁمد الطاهر فرقا،»Ê
مسشرحية « أاخي»  ،وهي عبارة عن عمل
درامي ،أانتجها السشنة اŸاضشية ،ذات اŸسشرح
با’ششÎاك مع «جمعية السشتار الذهبي
للفنون والثقافة بقسشنطينة.

قسسنطينة  /أحمد دبيلي

هذه اŸسضرحية التي تعيد قصضة «هابيل» و»قابيل» إا¤
ال -واج-ه-ة ب-إاسض-ق-اط ج-دي-د ع-ل-ى واق-ع-ن-ا ا◊ا‹ ،ق-ام
ب-ت-أال-ي-ف نصض-ه-ا «ع-م-ار سض-ي-م-ود» وأاخ-رج-ه-ا ل-ل-مسضرح
«أاحسضن سضراج» ‘ ،ح Úتتوزع أادوارها الفنية على كل
من «ﬁمد دلوم» ‘ دور «قابيل» و»ﬁمد العايب» ‘
دور «ه -اب -ي -ل» ،ب -ي -ن -م -ا Áث -ل ي -اسض Úع-ب-اسض-ي «اوان»
ويتقمصض «سضرحان داودي» ( اللعنة).
ويقول «عمار سضيمود» مؤولف النصض عن هذه الدراما
التاريخية والتي تعت Èأاول جرÁة ‘ تاريخ البشضرية..:
«إانه ليسض باألمر اله Úالتطرق Ÿثل هذه األسضماء
العمÓقة «قابيل» و»هابيل» ،فنحن نتحدث عن أاول
شضهيد ،أاول ›رم ،أاو حب ،أاول غÒة ،أاول صضراع،
وأاول دراما ‘ التاريخ البشضري ،فاŸسضرحية تعالج
هذا اŸوضضوع وتتسضاءل Ÿاذا اإلجرام؟ وإا ¤متى هذا
Óجرام نهاية؟.
اإلجرام؟ وهل ل إ
و‘ كلمته يقول اıرج «أاحسضن سضراج» ..« :أاخي أاو
«ق -اب -ي -ل» ،ط -رح مسض -رح -ي ف -ري -د م-ن ن-وع-ه ل-ل-قصض-ة
اŸعروفة عاŸيا وهي تتمحور حول أاول جرÁة ‘
تاريخ البشضرية والتي قتل فيها «هابيل» ،كيف وŸاذا
ق -ت -ل؟ ..ويضض -ي -ف «ال -غ -ريب أان ج-رÁة ال-ق-ت-ل ب-ق-يت
مسض- -ت- -م -رة‡ ..ت -دة ع Èال -زم -ن ..إا ¤ي -وم -ن -ا ه -ذا،
ببسضاطة أان «قابيل وهابيل» مازال يعيشضان إا ¤يومنا

ا◊ا‹ ..إانه تداخل الزمن ،فـ»قابيل» هو أانا وأانت
وكل الناسض ،و»هابيل» هو أانا وأانت وكل الناسض.»..
ا÷دير بالذكر ،أان مسضرحية «أاخي» ،قدمت ‘ أاول
عرضض شضر‘ ‘ شضهر جويلية اŸاضضي ،كما أاعيد
ع -رضض -ه -ا م-رات ع-دي-دة ع-ل-ى خشض-ب-ة اŸسض-رح ،وه-ي
ج -دي -رة ب -اŸشض -اه-دة Ÿا –م-ل-ه م-ن دلل-ة ت-اري-خ-ي-ة
وإانسضانية.

معارضس «يناير» تتواصشل ببهو قصشر
الثقافة

تتواصضل ببهو قصضر الثقافة»ﬁمد العيد اآل خليفة
«ب -قسض -ن -ط -ي -ن -ة ،ف -ع-ال-ي-ات الح-ت-ف-ال-ي-ة ب-رأاسض السض-ن-ة
المازيغية «يناير» وهذا حتى نهاية الشضهر ا÷اري،
وق -د لقت ه -ذه اŸع -ارضض ال -ت-ي أاق-ي-مت ب-اŸن-اسض-ب-ة
إاقبال كبÒا من الزوار الذين يتوافدون يوميا للتعرف
على اŸنتوج اÙلي Ãختلف أاصضنافه وأاشضكاله والتي

تع› ‘ Èملها عن الزخم الهائل للموروث الثقا‘
الوطني واŸتأاصضل ‘ عمق تاريخنا الطويل.
ومن هذه اŸعارضض ،الزربية وﬂتلف اŸصضنوعات
الصض-وف-ي-ة وا◊رف-ي-ة Ÿن-ط-ق-ة ب-ن-ي م-ي-زاب ب-غ-رداي-ة،
واŸصض-وغ-ات ال-فضض-ي-ة واألوا Êال-ف-خ-اري-ة واÿشض-ب-ي-ة
Ÿنطقة القبائل ،وصضناعة أاوا ÊالسضÒاميك والزخرفة
ب -ال -ع -اصض -م -ة ،إاضض -اف -ة إا ¤م -ع-رضض لصض-ن-اع-ة اŸراي-ا
واألدوات النحاسضية Ãختلف أاحجامها وأالوانها.
Œدر اإلشضارة ،أان الصضالون الوطني للصضناعة التقليدية،
الذي أاقيم بـ»‡رات بن بولعيد» وسضط مدينة قسضنطينة
واختتمت فعالياته أاول أامسض ،اسضتقطب هو اآلخر وعلى
مدار  20يوما آالف الزوار ،حيث شضارك فيه أاك Ìمن
ثÓ-ث Úع-ارضض-ا ıت-ل-ف الصض-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دية الوطنية
وشضاركوا من وليات عديدة من الوطن ،منها «العاصضمة،
باتنة ،مسضتغا ،Âبومرداسض ،سضوق أاهراسض ،تيزي وزو،
ڤاŸة ،بجاية ،اŸدية ،جيجل وع Úالدفلى».

القصضÒة جدا .ول أاريد اإلفصضاح عن العناوين
لكي ل تخسضر اŸفاجأاة رونقها.
@ ’ح-ظ-ن-ا أان ›م-وع-تك ” ط-ب-ع-ها ‘
دار ع- -رب- -ي- -ة ،ف- -ي- -م -ا ت -خصشصس ال -وزارة
’ب- -داعŸ ،اذا ه- -ذا
صش - -ن - -دوق - -ا ل - -دع- -م ا إ
التسشرع؟
@@ ل -يسض تسض -رع -ا وإا‰ا أان -ا عضض -وة ب -أاك -ادÁي -ة
ال -ف -ي -ن -ي-ق م-ن سض-ن-وات ع-دي-دة وال-ك-ت-اب-ة ه-ن-اك
مسضجلة تلقائيا وتعمل دار العنقاء للنشضر والتوزيع
على توثيق أاعمال كل األدباء وإاصضدار أاعمالهم
ل -ذا وجب ع -ل -ي العÎاف ب -رد ج -م -ي -ل ع -م -ي-د
األكادÁية السضيد زياد السضعودي عرفانًا وتقديراً
لتبني العمل كما القراءة.
@ هل أانت راضشية عن كتاباتك؟
@@ نعم راضضية بنسضبة ل تتعدى الكمال ألنني
أاسضعى دائما لتطور ذاتي وأاقرأا كثÒا لزيادة العلم
أادبياً وفكريًا ألن األدب عا ⁄فسضيح والقاموسض
ال -ل -غ -وي ث -ري ج -دا حسضب ال -ن -م -ط اÛت-م-ع-ي
العربي والغربي.
@ Ÿن ت- -ق- -رأا خ- -دي- -ج- -ة م- -ن ك- -ت- -اب- -ن -ا
Óخرين؟
ول آ
@@ خ -دي -ج -ة ت -ق -رأا م -ن ال -وط -ن ل -ك -ل زم Ó-ئ-ي

وزميÓتي من األدباء ل أاريد ذكر أاسضماء خشضية
أان أانسض -ى أاح -ده -م وك -ذلك ل -لشض-ي-خ أاب-و ال-ق-اسض-م
ا◊فناوي ابن مديني الديسض  -مولود فرعون -
الطاهروطار  -كاتب ياسض ..Úالخ ومن الوطن
ال -ع -رب -ي ل -ل -ك-ث :Òن-ازك اÓŸئ-ك-ة  -أادون-يسض -
جÈان خ -ل -ي -ل  -أاح -م -د م -ط -رﬁ -م-ود دويشض
األدب العاŸي :مارغريت دوراسض  -فيكتور ايقو
 ف- -ران -ز ك -اف -ك -ا-ول -ي -ام شض -كسض -ب - Òم -ارك -ي -زوالقائمة طويلة.
@ هل من كلمة أاخÒة
@@ ‹ الشضرف التعرف على شضخصضك أاسضتاذ
ن -ورال -دي -ن ل -ع -راج -ي وشض -رف -ت-ن-ي ب-ه-ذه ال-دع-وة
الكرÁة للكتابة بجريدة «الشضعب» العزيزة وكل
عام وحضضرتك بخ Òوإان شضاء الله مزيداً من
الرقي واأللق ونتمنى أان تسضود العدالة والسضÓم
وال-ط-م-أان-ي-ن-ة ‘ ع-اŸن-ا ال-ع-رب-ي واŸسضاواة بكل
ا◊قوق اإلنسضانية .وسضنة سضعيدة لوالدي السضيد
ب -ن ع -ادل الشض -ري-ف  2018ال -ذي وه-ب-ن-ي ا◊ب
وعزز s
‘ قوة شضخصضيتي وَنَمى بي الثقة وحب
ا◊ي -اة ،وع -ام م -ل-ؤوه اŸسضّ-رات ÷م-ه-ور ج-ري-دة
«الشضعب» عامة وألوفياء قلمي خاصضة ،لكم مني
–ية حبور ل تبور.

من تنظيم جمعية أامال الثقافية بوهران

دورة تكوينية ‘ فنون اŸسصرح لفائدة  50شصابا

يششارك  50ششابا و ششابة،
تÎاوح أاعمارهم ب 08 Úإا¤
 35سشنة بداية من يوم غد
اÿميسس ‘ «أايام العروضس
اŸسشرحية» أاو الدورة
التدريبية ‘ فنون اŸسشرح،
التي تنظمها لغاية  27من
الششهر ا◊ا‹– ،ت ششعار
«مسشرح الششباب للعرضس»
جمعية أامال الثقافية،
حسشب ما صشرح رئيسشها اŸمثل
واıرج اŸسشرحي ﬁمد
ميهوبي لـ»الششعب».

حبيبة غريب

وتعد يقول ميهوبي ،هذه الطبعة
ال-ت-ي ي-ح-تضض-ن-ه-ا اŸسض-رح الصضغÒ
ال -ت -اب-ع ل-ل-ج-م-ع-ي-ة وال-ك-ائ-ن م-ق-ره
ب -اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ م-ب-ارك اŸي-ل-ي
ب -وه -ران ،ال-ث-ال-ث-ة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا
Ãن-اسض-ب-ة إاح-ي-اء ال-ذك-رى األربعÚ
ل -ت -أاسض -يسض -ه -ا ،ح -يت ك-ل-لت ال-دورة
التكوينية األو ¤بإاهداء حواسضب
ذك-ي-ة ل-ل-ف-ائ-زي-ن ،وال-ث-انية بإاخراج
وت- - -ق - -د Ëع - -رضض Úمسض - -رح - -يÚ
ل -ل -ج -م -ه -ور ك -ان أاح-د أاب-ط-ال-ه-م-ا
الطفل اŸوهبة زكريا.
وسض- - -ت - -ت - -ت - -وج ،يضض - -ي - -ف اıرج
اŸسض -رح -ي ال -ط -ب -ع-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن
ال- -دورات ال- -ت- -ك- -وي- -ن- -ي -ة ب -إاع -داد
«كسضتينغ» لفائدة اÎŸبصض ،Úيتم

من خÓله اختيار  12شضابا وشضابة،
سض- -ي- -ت- -م إاشض- -راك- -ه- -م ‘ ال- -ع -رضض
اŸسضرحي ا÷ديد ،الذي –ضضر
له حاليا ا÷معية ،وهو مدعم كليا
وألول مرة ‘ تاريخها من قبل
وزارة الثقافة».
ك -م -ا سض -ت -ن -ظ-م ق-راءات ل-نصض-وصض
درام - -ي - -ة ب - -اŸوازاة م - -ع ال - -دورة
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة وع -روضض مسض-رح-ي-ة
قصضÒة.
Óشض- - -ارة ف- - -إان نصض ال- - -ع- - -رضض
ل - - -إ
اŸسض -رح -ي ،ال -ذي سض -ي -ق -دم ألول
م -رة ل -ل -ج -م -ه -ور ‘ شض-ه-ر م-ارسض
القادم كتب من قبل بن فاضضل
سض - -ي - -دي ﬁم - -د ،ف - -ي - -م - -ا أال - -ف
اŸوسض -ي -ق -ى ه -واري صض -اب-ر ،وق-د
ع -اد اإلخ -راج ل -ل -م -م-ث-ل واıرج
اŸسضرحي ﬁمد ميهوبي.
سضيشضارك الشضبان  12الفائزون ‘

اŸسضرحية التي سضيعتمد اıرج
فيها على Îﬁفﬂ Úتصض‘ Ú
ال -دي -ك -ور والصض -وت واإلضض-اءة‘ ،
أادوار ث - -ان- -وي- -ة تشض- -ج- -ي- -ع- -ا ل- -ه- -م
وÛه- -ودات- -ه -م اŸب -ذول -ة خ Ó-ل
الدورة التكوينية ،كما سضتكون هذه
ال -ت -ج -رب -ة ،ي -ق-ول م-ي-ه-وب-ي ت-ت-م-ة
لÎبصضهم ،وفرصضة لهم لÓحتكاك
بالفنان Úالكبار وكذا الظهور أامام
ا÷مهور.
و‘ سضياق آاخر ،كشضف ميهوبي عن
م-واصض-ل-ة ج-م-ع-ي-ة أام-ال الح-ت-ف-اء
ب-ال-ذك-رى األرب-ع Úم-ن ت-أاسضيسضها،
هذه السضنة ،ب›Èتها إاضضافة إا¤
دورات ال- - -ت - -ك - -وي - -ن  5عروضض
مسض -رح-ي-ة ت-ق-دم-ه-ا خ-ارج وه-ران
ب -اŸسض -رح ال -وط -ن -ي ب -ال-ع-اصض-م-ة،
واŸسضارح ا÷هوية بكل من سضيدي
بلعباسض ،معسضكر ومسضتغا.Â
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ه- -ذه ال- -ب- -ط- -ل- -ة الّشس -أوي -ة ال -ت -ي
اسستشسهدت ‘ عمر الّزهور ،رÃأ ⁄
ت-أأخ-ذ م-أ تسس-ت-حّ-ق-ه م-ن تكرÁأت.
’سسطوري،
وتأريخهأ اŸذهل شسبه ا أ
’ك Èج- -م- -ه- -ور
ي - -جب أان ي - -ن- -ق- -ل أ
‡ك - -ن :ك- -ف- -أح- -ه- -أ ،تضس- -ح- -ي- -ت- -ه- -أ
ورم -زي-ت-ه-أ ج-دي-رة ح-ق-أ أان Œع-ل
منهأ أايقونة.
ولدت ‘  ١٧جانفي  ١٩٣٨بنقاوسص،
ه- -ب- -اث- -نت (ب -ات -ن -ة) ‘ أاوراسص ،م -ع -ق -ل
اŸق- -اوم- -ة ضص- -د اŸسص- -ت- -ع- -م- -ر .م- -رË
بوعتورة اŸلّقبة بـ :ياسصمينة ،اختارت
الل -ت-ح-اق ب-اŸق-اوم-ة ‘ ع-م-ر ال-ث-ام-ن-ة
عشصرة سصنة ‘ ،ح Úأانها كانت ل تزال
تتابع دراسصتها بالثانوية ،وكان كل شصيء
متوفرا لها لتعيشص حياة هادئة ومزدهرة
حيث كان والدها تاجر مدينة غني.
الشصهيدة مر Ëبوعتورة ” قبولها مع
أاخريات ،من أامثال مسصيكة زيزة ،عائشصة
ق -ن-ي-ف-ي وي-اسص-م-ي-ن-ة شص-راد؛ ‘ ال-ه-ي-اك-ل
الصص -ح -ي -ة ب -ال -ولي -ة ال -ث -ان -ي -ة (الشص-م-ال
ال- -قسص- -ن -ط -ي -ن -ي) ،وع -م -لت وŸدة أارب -ع
سصنوات مسصاعدة اجتماعية (مرشصدة) ثم
‡رضص -ة ب -ع-ي-ادة Kheng-Mayou
أاي- -ن ع -م -لت ‘ سص -ط -ي -ف ،خ -اصص -ة م -ع
الدكتور  ÚŸخان قبل أان تلتحق وفقا

لطلبها بفدائيي قسصنطينة.
ابتداًء من  ١٩٦٠أاخذت على عاتقها
ت-ن-ف-ي-ذ ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات الفدائية
وال -ت-ف-جÒات ال-ت-ي كشص-فت ع-ن-ده-ا روح
التضصحية التي ل تدع أاي ›ال للشصك،
و‡ي -زات م -ك -اف -ح -ة ج -ري -ئ-ة .نشص-طت
خ- -اصص- -ة ‘ ج- -م- -اع- -ة رواق وج- -م -اع -ة
ب- -ورغ- -ود ،وتشص- -ه- -د اÛاه -دة خضص -رة
ب -ل -ح -ام -ي م -ق -ي-دشص أاّن «م-ر ⁄ Ëت-ك-ن
ُتخفي رغبتها ‘ اŸشصاركة مباشصرة ‘
النشصاط الثوري».

أأزياء منقطة هذأ ألّربيع

تقرير

ك - -ل سص ّ- -ي - -دة حسصب
ذوق -ه -ا ت -عشص -ق ن -وع-ا
م - - - -ع ّ- - - -ي - - - -ن- - - -ا م- - - -ن
اÛوهرات ،فهنالك
م -ن ي -فّضص -ل -ن ال-ذهب
األصصفر ،وهنالك من
Áيل للذهب الوردي،
وأاك Èشصريحة هي من
النسصاء اللّواتي يفضصلن
ال - - - - -ذهب األب- - - - -يضص
وبشصكل خاصص القطع
اŸرصص -ع-ة ب-األŸاسص،
ف -ه -ذا اŸزي -ج ال -رائ-ع ي-وح-ي ب-ال-ك-ث Òم-ن ال-ف-خ-ام-ة ،ك-م-ا أان-ه ي-ج-م-ع ب Úال-عصص-ري-ة
والكÓسصيكية ‘ آان معاً.
وهذا ما يدعو دور اÛوهرات العاŸية على تقد Ëتصصاميم ‡يزة من الذهب
األبيضص اŸرصصع باألŸاسص ‘ كل موسصم ،وهذه التصصاميم تتنوع ب Úالرسصمي الفاخر
اÿاصصة باŸناسصبات الكبÒة وب ÚاŸوديÓت الناعمة اŸثالية للمناسصبات اليومية،
وقد اخÎنا اليوم بعضص القطع اŸميزة لتختاري منها ما يعجبك.
مثل األقراط اŸتدلية اŸصصنوعة من الذهب األبيضص واŸرصصعة باألŸاسص من
›موعة «سصيغنتشصور دو شصانيل» من «شصانيل» ،اأو اÿا” اŸبتكر التصصميم على شصكل
وردة ناعمة من ›موعة «روز» من «ديور فاين جولري» ،اأو السصوار العريضص اŸرصصع
بحبات األŸاسص الناعمة من ›موعة «مانشصيت بÒله» من «فان كليف أاند آاربلز» ،أاو
العقد اŸميز الطويل من ›موعة «ريد كاربت» من «شصوبارد».
وغÒها من تصصاميم اÛوهرات الرائعة اŸصصنوعة من الذهب األبيضص واŸرصصعة
باألŸاسص التي اخÎناها لك اليوم لتنتقي منها القطعة التي تعجبك ،وتزّين Úبها
إاطÓلتك اŸمّيزة.

بحوا‹  ،% ٦٤ . ٧فيما أاّن ﬂالفات النسصاء
قّدرت بحوا‹  ،% ٣٥ . ٣موضصحاً أاّن % ٩١ . ٦
من األشصخاصص الذين يقودون من دون أاوراق هم
رج- - -ال .وأاشص - -ار إا ¤أاّن  %٩٥م- -ن ح- -وادث السصÒ
القاتلة يرتكبها رجال ،كما أاّن  % ٧١ . ٨من
ا◊وادث التي ينجم عنها إاصصابات بالغة ،هي
أايضصًا ناŒة عن الرجال.

دراسسة جديدة

عزوبة أŸرأة مرتبطة بذكائها

لطاŸا خطت صصيحة األزياء اŸنقطة أاو ما
ي-ع-رف ب-ال-تصص-ام-ي-م اŸن-ق-ط-ة ط-ري-ق-ه-ا ‘ ع-ا⁄
اŸوضصة منذ القرن التاسصع عشصر ثم عادت ‘
اŸواسصم السصابقة وما تزال مسصتمرة ‘ الصصيف
اŸق-ب-ل ،ف-ق-د شص-ه-دن-اه-ا ب-أاسص-ل-وب أان-ثوي بنقاط
ن -اع -م -ة لم -رأاة –ب ال -بسص -اط -ة .اخ -ت -اري-ه-ا ول
–ج-ب-ي ن-ظ-رك ع-ن أاكسصسص-وارات ت-زّي-ن-ه-ا ن-قاط
ال -ب -ول-ك-ا ،فسص-تضص-ف-ي Ÿسص-ة شصّ-ي-ق-ة و‡ّي-زة ع-ل-ى
إاطÓلتك.

الموافق لـ  ٠٦جمادى األولى ١٧٥٥٠ ١٤٣٩

ألّذهب أألبيضض يصسنع أألناقة ألباهرة

آاخ- -ر ع -م -ل -ي -ة ق -امت ب -ه -ا إا ¤ج -انب
رفيقها سصليمان داودي اŸدعو بوعÓم
ح -م Ó-وي ل -ل -ت -خ -لصص م -ن خ-ائ-ن رف-ق-ة
فدائيّْين اثن Úباءت بالفشصل ّ” ،التبليغ
ع -ن -ه -ا واك ُ-ت -شص-فت م-ع داودي ‘ م-ن-زل
بقسصنطينة .حاصصرها ا÷يشص الفرنسصي
و” تفج ÒاŸبنى بالديناميت .تفاصصيل
ه -ذه ال -قصص -ة ت -ذّك -ر ب -ت -ف -ج Òم-ظ-لّ-ي-ي
اŸرعب ا÷Ôال بيجار ٨ ‘ ،أاكتوبر
 ١٩٥٧للمخبأا الذي التجأا إاليه كل من
حسص- -ي- -ب- -ة ب- -ن ب -وع -ل -ي ،ع -ل -ي لپ -وانت
والصصغُ Òعمار خÓل معركة ا÷زائر.
ل-ك-ن وف-اة م-ر Ëب-وع-ت-ورة ت-ب-ق-ى ل-غزا
للمؤوّرخ Úالذين تتبعوا ملحمتها الثورية
اŸبهرة ،كما إلخوتها ‘ الكفاح الذين
أادلوا بشصهاداتهم حول هذه ا◊لقة من
كفاحها .فاطمة الزهراء بوجريو تشصÒ
إا ¤أاّنها نقلت إا ¤مسصتشصفى قسصنطينة
وهي على قيد ا◊ياة ،لكن أاحد ما قد
ي -ك -ون أان-ه-اه-ا ب-ح-ق-ن-ة .وق-ب-ل أان “وت
صصرخت–« :يا ا÷زائر حرة مسصتقلة،
يسص -ق -ط السص -ت -ع -م -ار» .وآاخ -رون أايضص -ا
يؤوّكدون على أاّنها مّزقت بقذيفة دبابة
‘ ع ÚاŸكان يوم  ٨جوان .١٩٥٨

قيادة أŸرأأة للسسيارة أفضسل
من قيادة ألّرجل

العـ ـدد

كشص -ف ال ّ-ت -ق -ري -ر األخ Òال -ذي أا‚زه اŸرصص-د
ال- -وط- -ن -ي اŸشصÎك ب Úإادارات السص Ó-م -ة ع -ل -ى
الطرق ‘ فرنسصا ،أانّ الرجال يتعّرضصون ◊وادث
سص‡ Òيتة أاك Ìمن السصّيدات .ولفت التقرير إا¤
أاّن نسصبة اıالفات التي ينالها الرجال تقّدر

أاّكدت دراسصة أامريكية جديدة أاّنه كّلما كانت
اŸرأاة أاك Ìذكاًء،عاشصت مدة أاطول عزباء ،دون
زواج أاو ارت -ب -اط .وق -ام ال -ب -اح -ث-ون ب-اسص-ت-ع-راضص
وت-ق-ي-ي-م ن-تائج  ٦دراسص -ات أاج-ريت سص-اب-قً-ا ح-ول
Óشص-خ-اصص ،ودواف-ع-نا لختيار
ك-ي-ف-ي-ة ت-ق-ي-ي-م-ن-ا ل -أ
أاحدهم ليكون شصريكًا ﬁتم ًÓلنا.ونقلت ›لة
أاŸانية أان جميع الدراسصات أاثبتت أان الذكاء يلعب
دوراً مهمًا جداً ،خصصوصصًا بالنسصبة للرجال ،إاذ
يرى أاغلبهم أان النسصاء األك Ìذكاًء أاقل جاذبية.
جح العلماء أان مبعث هذا الشصعور لدى الرجل
ور s
رÃا ي -ك -ون ن -ت -ي-ج-ة خ-وف-ه م-ن أان تسص-ل-ب-ه اŸراأة
الذكية نفوذه ،ولفتوا ا ¤أان الرجال يشصعرون بأان
وج- - -ود اŸرأاة األك Ìذك- - -اًء يشصّ- - -ك - -ل ت - -ه - -دي - -داً
لذكورتهم.
ووجدت دراسصة ثانية أاّن العزاب يرّكزون على
‰وه- -م الشص -خصص -ي ،م -ا ُي -م -ك -ن -ه -م م -ن إاح -داث
ت-غ-يÒات ك-بÒة ع-ل-ى ح-ي-ات-ه-م اŸه-ن-ي-ة والÎقي،
ب -حسصب دراسص -ة نشص -رت ‘ «صص-ح-ي-ف-ة ال-عÓ-ق-ات
الشصخصصية والجتماعية» .و‘ سصياٍق متّصصل ،أاّكد
علماء النفسص ‘ جامعة أاوكÓند ‘ نيوزيلندا ،أاّن
شصعور غ ÒاŸتزوج Úبالسصعادة والراحة يرجع
إا ¤أان- -ه- -م ل ي- -ق- -وم -ون ب -أاع -م -ال ق -د ت -ؤودي إا¤
إاجهادهم ،كما هو ا◊ال لدى اŸتزوج.Ú
وطبقًا Ÿا ذكرته مؤوسصسصة «بيسص» ،فإان العزاب
يقضصون ‘ اŸتوسصط  ٦ . ٥٦سصاعة يومياً ‘
األنشصطة الÎفيهية ،مقارنة باŸتزوج Úالذين
يحتل الÎفيه  ٤ . ٨٧سصاعة من وقتهم كل يوم.

أاعراضض سسن اليأأسض

عÓمات أحذريها وعا÷يها
مرحلة سصن اليأاسص هو مرحلة انتقالية طبيعية “ر
بها جميع النسصاء ،إان كنتِ “رين بها ‘ هذه الفÎة فÓ
تقلقي فكل ما تشصعرين به مرت به النسصاء من قبلك،
واعلمي أانها مرحلة تسصبب بعضص التغÒات والعÓمات
التي تظهر على جسصمك ،لذا ل تقلقي من ظهورها
ف- -ب- -ت- -غ- -ي Òال- -ع- -ادات الصص- -ح- -ي- -ة Áك- -نك Œنب ه -ذه
األعراضص ‘ .هذا اŸقال تعّر‘ على أاعراضص سصن
اليأاسص وأاسصبابها وعÓجها باتباع طرق سصهلة وبسصيطة.
هو مرحلة تنقطع فيها الدورة الشصهرية Ÿدة تصصل
إا ¤أاك Ìمن  ٦أاشصهر ‘ ،الفÎة من  ٤٥إا ٥٥ ¤عام
عند اŸرأاة ،وتظهر خÓل هذه الفÎة عدة عÓمات
على جسصمك والتي تختلف من امرأاة ألخرى.
هناك عدة أاسصباب –دث للمرأاة فتسصبب أاعراضص
سصن اليأاسص ،وهي:
❊ ‘ عمر  ٤٥يصصبح اŸبيضص غ Òقادر على إانتاج
هرمون األسصÎوج ،Úويصصبح اŸبيضصان غ Òقادرين
على إانتاج البويضصات ،باإلضصافة إا ¤هذا فيحدث
خلل مناعي يسصبب مهاجمة جهاز اŸناعة لوظائف
اŸبيضص‡ ،ا يقلل من دور اŸبيضص ‘ إانتاج هرمون
األسصÎوج.Ú
❊ اإلصصابة بسصرطان اŸبيضص ،ويحدث ‘ هذه
ا◊الة اسصتئصصال جراحي للمبيضص.
❊ التعرضص للعÓج الكيميائي ‘ عÓج السصرطان،

مثل سصرطان الثدي ،وتؤودي اإلصصابة بهذه األورام
إا ¤ت -ث -ب -ي -ط اŸب -يضص .وه-ذه ال-عÓ-م-ات م-ه-م-ة لِك
ويجب التعرف عليها ،وهي:
انقطأع الطمث
‘ هذه ا◊الة دورتك الشصهرية تنقطع ألن اŸبيضصÚ
يكونان غ Òقادرين على العمل وا◊ركة ،ويسصبب هذا
انقطاع الدورة الشصهرية أاو انقطاع نزول ا◊يضص.
الهبأت ال ّسسأخنة
ع-زي-زت-ي ت-وصص-ف ال-ه-ب-ات السص-اخ-ن-ة ب-أان-ه-ا حرارة
تسص -ت -ط -ي -ع Úالشص -ع-ور ب-ه-ا ع-ل-ى جسص-دك م-ن أاع-ل-ى
الصص -در وتصص -ع -د إا ¤ال -وج -ه ،ويصص -اح -ب -ه -ا الشص-ع-ور
ب -ال -رعشص -ة وسص -رع -ة ‘ دق-ات ال-ق-لب ،تسص-ت-م-ر ه-ذه
ا◊رارة ‘ الصصعود من  ٢إا ٤ ¤دقائق ،و–دث
ا◊رارة عدة مرات ‘ اليوم ‘ ،سصاعات الليل ،و‘
حالت متأاخرة –دث كل سصاعة ‘ ،حالت تظل
اŸرأاة تعا Êحتى عمر  ٧٠عام ،وتسصتمر الهبات عند
النسصاء Ÿدة من  ٤إا ٥ ¤سصنوات.
صسعوبأت الّنوم
معظم النسصاء اللواتي يعان Úمن الهبات السصاخنة
يعان Úمن اضصطرابات النوم وتظهر صصعوبات النوم
كأاحد اعراضص سصن اليأاسص.
جفأف اŸهبل
ت -ظ-ه-ر أاع-راضص سص-ن ال-ي-أاسص م-ث-ل ج-ف-اف اŸه-ب-ل

وبهتان لونه ،فيصصبح لونه شصاحبًا ،باإلضصافة إا ¤اأّن
شصعر العانة يتÓشصى بالتدريج.
التهأبأت بولية
تتعّرضص اŸرأاة ‘ هذه الفÎة من انخفاضص تدفق
البول ومن سصلسص البول والتهاب اŸسصالك البولية،
وظهور هذه األعراضص معاً من عÓمات سصن اليأاسص.
آا’م العظأم
إان ك -نِت تشص -ع -ري -ن ب -أا ‘ ⁄اŸف-اصص-ل ،ف-ف-ي ه-ذه
الفÎة تعا Êالنسصاء من آالم اŸفاصصل ويزداد األ⁄
م- -ع زي -ادة ال -وزن ،ل -ذا ف -إان ال -نسص -اء ي -أاخ -ذن ع Ó-ج
هرمو ‘ Êهذه الفÎة.
آا’م الثدي
عزيزتي اŸرأاة هل تشصعرين بأا ‘ ⁄الثدي Ú؟
فوجود أا ‘ ⁄الثدي يحدث بسصبب اضصطرابات ‘
ال- - - -ه- - - -رم - - -ون - - -ات وه - - -ي ه - - -رم - - -ون األسصÎوجÚ
والÈوجسصÎون ،وال -ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى زي-ادة ت-ك-يسص-ات
الثدي ،و‘ هذا الوقت يرجى عمل فحصص ذاتي كل
 ٦أاشصهر على الثدي.Ú
صسداع الّنصسفي
ال ّ
تعا Êالنسصاء من اضصطراب الهرمونات ‘ ا÷سصم
‡ا يسصبب الشصعور بالصصداع النصصفي ،وتعا Êمن
الصصداع ‘ أاوقات الدورة الشصهرية بسصبب انخفاضص
مسصتوى هرمون األسصÎوج ‘ Úالدم ،ويصصاحب اأ⁄

الراأسص حسصاسصية الضصوء الشصديدة.
ضسعف التّركيز
ي -ه -ت -م ه -رم -ون األسصÎوج Úب -ت -دع-ي-م ال-ع-م-ل-ي-ات
اŸعرفية ،وانخفاضص نسصبته يؤودي إا ¤صصعوبة ‘
التذكر وصصعوبة ‘ الÎكيز.
ا’كتئأب
عزيزتي اŸرأاة اإن كنت تعان Úمن عصصبية زائدة
وبكاء مسصتمر دون سصبب ‘ هذه الفÎة ،فهذا طبيعياً
ول -ك -ن ع-ل-يك ت-خ-ط-ي-ه وال-وق-وف ع-ل-ى أارضص صص-ل-ب-ة
بالسصتعانة بالطبيب النفسصي اÿاصص بك ،فأاغلب
ال -نسص -اء ت -ع -ان Úم -ن الك -ت-ئ-اب ك-أاح-د اع-راضص سص-ن
اليأاسص
هشسأشسة العظأم
‘ ه- -ذه ال- -فÎة ت- -ع- -ا ÊاŸرأاة م -ن ت -غ Òال -ب -ن -ي -ة
ا÷سص -دي -ة‡ ،ا يسص -بب ف-ق-دان-ه-ا ل-ل-ك-ت-ل ال-عضص-ل-ي-ة،
ويسص -بب ضص -ع -ف ال -ع -ظ -ام ،وبسص-بب ت-راج-ع ال-ك-ث-اف-ة
العضصلية ،تكون اŸرأاة اأك Ìعرضصة لهشصاشصة العظام.
ارتفأع الكوليسسÎول
انخفاضص هرمون األسصÎوج Úيؤوثر على مسصتوى
‡ا يسصّبب للنسصاء التعرضص
الكوليسصÎول ‘ الدمّ ،
ألمراضص قلبية مثل السصكتة القلبية وتلف األوعية
ال -دم -وي -ة م -ق -ارن ً-ة ب -ال -رج -ال ال -ذي -ن ه-م ‘ ن-فسص
اŸرحلة العمرية.
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بطولة أامم أافريقيا لكرة اليد (الدور ربع النهائي)

«الخضسر» في مهمة صسعبة أامام المنتخب األنغولي
يخوضس ظهيرة اليوم الفريق الوطني لكرة
اليد رجال مواجهة هامة ومصسيرية ضسد
لنغولي بداية من السساعة ١5:٠٠
نظيره ا أ
ب-ت-وق-يت ال-ج-زائ-ر ،ت-دخ-ل ف-ي إاطار الدور
رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي م-ن ال-ط-بعة  ٢3ل-ب-طولة أامم
أاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي ت-تواصسل فعالياتها بالغابون
إالى غاية  ٢7جانفي.
نبيلة بوقرين
ت-ن-ت-ظ-ر أشص-ب-ال أل-م-درب سص-ف-ي-ان ح-ي-وأن-ي م-ه-مة
صصعبة أليوم بالنظر إألى قوة ألمنافسس ألذي حضصر
ج-ي-دأ ل-ه-ذأ أل-م-وع-د أل-ك-ب-ي-ر خ-اصص-ة من ألناحية
ألبدنية ما يعني أن ألموأجهة سصتكون في قمة
أإلثارة بين ألطرفين فوق ألبسصاط ألتي سصتكون
ثأارية بالنسصبة للخضصر بما أن أنغول هي ألتي
حرمتنا من ألتأاهل للمونديال خÓل ألموأجهة
ألترتيبة ألتي كانت بمصصر عام  2016ولهذأ فإان
زمÓء بن مني أمام فرصصة سصانحة من أجل رد
ألع -ت -ب -ار ووضص -ع ح -د ل -مشص -وأر أل-ف-ري-ق أل-غ-ري-م
وموأصصلة ألرحلة بالنسصبة للجزأئر ألطامحة إألى
ألعودة للمنافسصة ألعالمية ما يعني أن ألمبارأة
سصتكون كبيرة بهدف كسصب ورقة ألمرور للمربع
ألذهبي.
ولهذأ فإان ألعناصصر ألوطنية مطالبة بتقديم كل
م -ا ع-ل-ي-ه-ا م-ن-ذ ب-دأي-ة أل-ل-ق-اء وت-ف-ادي أألخ-ط-اء
وصص -ن -ع أل -ف -ارق ف -وق أل -بسص-اط م-ن خÓ-ل أل-ل-عب
ألسص-ري-ع وأل-ه-ج-م-ات أل-م-رت-دة وأل-ع-م-ل ألجماعي
مثلما كان عليه ألحال ضصد تونسس ،إأضصافة إألى
أإلرأدة أل -ق-وي-ة وأل-خ-ب-رة أل-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا أغ-لب

ألÓعبين ألذين تنقلوأ إألى هذأ ألموعد ألكبير
بالنسصبة للكرة ألصصغيرة.
وبالتالي فإان ألرجل أألول على رأسس ألعارضصة
أل -ف -ن -ي -ة لـ « أل -خضص -ر» أصص -ب -ح ع -ل-ى درأي-ة ت-ام-ة
ب-ال-مسص-ت-وى أل-ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-مجموعة بعد لعب أربع
موأجهات في ألمسصتوى ألعالي خÓل ألدور أألول
وهذأ يعتبر إأضصافة كبيرة له من أجل تسصيير ما
تبقى من عمر ألمنافسصة بما أن ألفريق ألوطني لم
يحضصر بالشصكل ألمطلوب قبل ألبطولة بالنظر إألى
أل-مشص-اك-ل أل-ت-ي سص-ب-ق ل-ن-ا ذك-ره-ا وف-ي م-ق-دمتها
غياب مدرب قرأبة سصنتين.
ولهذأ فإان ألمدرب ألوطني سصيسصتغل ألخبرة ألتي
يملكها من أجل وضصع ألخطة ألÓزمة لتجاوز
أل -دور رب-ع أل-ن-ه-ائ-ي إأضص-اف-ة إأل-ى أإلع-ت-م-اد ع-ل-ى
ألÓ-ع-ب-ي-ن أصص-ح-اب أل-ت-ج-رب-ة ع-ل-ى غ-رأر رياضس

شص -ه -ب -ور أل -ذي ك-ان ل-ه
دور ك-ب-ي-ر ف-ي أل-ت-عادل
أل -م-ح-ق-ق ضص-د ت-ونسس،
ب - - -رك - - -وسس ،ب - - -ري - - -اح
وغ-ي-ره-م م-ن أألسص-م-اء
ألتي بإامكانها أن تقدم
أإلضص- - -اف- - -ة أل Ó- -زم - -ة
ل -كسصب ورق -ة أل -ت -أاه -ل
ل-ل-م-رب-ع أل-ذه-بي ألذي
ي -ع -د ه -دف -ا م -ب -اشص -رأ
بالنسصبة للطاقم ألفني
وأل Ó-ع -ب -ي -ن إلح -تÓ-ل
أل -م -رك -ز أل -ث-الث ع-ل-ى
أألقل من أجل ألعودة
إألى بطولة ألعالم ألتي
غبنا عنها في ألطبعة ألماضصية.
Óشصارة فإان عناصصرألفريق ألوطني سصيجدون
ل إ
صص-ع-وب-ات ك-ب-ي-رة أم-ام أل-م-ن-ت-خب أألن-غولي ألذي
ت-ط-ور ك-ث-ي-رأ ف-ي ألسص-ن-وأت أألخ-ي-رة ب-ع-دم-ا ك-ان
يهيمن على كرة أليد ألنسصوية فقط خاصصة أنه
يعتمد على أإلندفاع ألبدني بالنظر إألى ألبنية
أل -م -رف -ول -وج -ي-ة لÓ-ع-ب-ي-ن ويسص-اع-ده-م ف-ي ذلك
ألتحضصيرأت ألتي قاموأ بها قبل بدأية ألبطولة
أألفريقية حيث نظموأ عدة تربصصات ما يعني أن
أألمور سصتكون أكثر صصعوبة وهو بمثابة نهائي
قبل أألوأن إأل أن ألخضصر بإامكانهم أن يحققوأ
أألهم بقيادة ألمدرب ألمحنك سصفيان حيوأني
رفقة مجموعة من ألÓعبين يتمتعون بالخبرة
وألتجربة وإأرأدة قوية خاصصة أن ألمسصتوى تطور
كثيرأ بعدما إأجتازوأ ألدور أألول.

واجي – لعب نصسر حسسين داي لـ«الشسعب»:

الفوز بالمباريات منحنا الثقة و نسسعى لمواصسلة تحقيق النتصسارات
أاكد العيد واجي لعب نصسر حسسين داي
ف - -ي ح - -وار لـ»الشس - -عب» ان ت - -واج - -ده ف - -ي
ال-ف-ري-ق سس-م-ح ل-ه ب-ت-ط-وي-ر ام-ك-ان-ي-اته من
خÓ- -ل ال -ل -عب بصس -ف -ة مسس -ت -م -رة و ه -و م -ا
يسسمح له باكتسساب المزيد من الخبرة .
حاوره  :عمار حميسسي
من جهة أخرى أكد وأجي أن ألفوز على ألتحاد
جاء كثمرة عمل مع ألمدرب دزيري ألذي منح
ألثقة لÓعبين خÓل فترة قصصيرة بعد تولي زمام
ألعارضصة ألفنية للفريق عقب رحيل نغيز .
و أبدى وأجي رغبة كبيرة في تقديم مسصتوى
مميز مع ألفريق من خÓل موأصصلة ألنتصصارأت
بالفوز على مولودية وهرأن في ألجولة ألمقبلة
من ألبطولة من أجل ألرتقاء في سصلم ألترتيب .
(الشسعب) :ما سسر تحسسن مسستوى الفريق ؟
واجي – ألعمل ألمسصتمر مع ألمدرب دزيري هو
سص -ر أل -ن-ج-اح خ-اصص-ة أن ألÓ-ع-ب-ي-ن ت-اق-ل-م-وأ م-ع
طريقة عمل ألمدرب ألذي غرسس فينا ألثقة ألتي
كنا نفتقدها خÓل ألفترة ألماضصية و هو ألمر
أل -ذي أن -ع-كسس أي-ج-اب-ا ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج أل-ف-ري-ق ف-ي
ألبطولة بدليل أننا فزنا على فريق قوي أسصمه
أتحاد ألعاصصمة رغم أن ألجميع رشصحع للفوز
علينا بالنظر ألى ألتركيبة ألبشصرية ألمميزة ألتي
ي -ت -وف -ر ع -ل -ي -ه -ا ك-م-ا أن أألج-وأء دأخ-ل أل-ف-ري-ق
أصصبحت محفزة على ألعمل من ألناحية ألنفسصية
ف- -ي ظ- -ل أل- -ت -ف -اف ألنصص -ار ح -ول -ن -ا و ت -ق -دي -م
ألتشصجيعات ألتي نحتاجها خÓل ألمباريات و
ألتدريبات كل هذه ألعوأمل أعتقد أنها سصاهمت
ف-ي ت-حسص-ن مسص-ت-وى أل-ف-ري-ق ف-ي أل-ب-ط-ول-ة رغ-م
ألقصص- -اء ف- -ي م- -ن- -افسص- -ة أل -ك -أاسس أم -ام شص -ب -اب

قسصنطينة .
هل وجدت معالمك في نصسر حسسين داي ؟
لقد كانت ألبدأية أيجابية بالنسصبة لي خاصصة أن
ألجهاز ألفني ألسصابق كان قد منحني ألثقة من
أج -ل أل-ل-عب ل-ك-ن ل-م أن-ل ف-رصص-ت-ي ل-ل-ت-وأج-د م-ع
ألفريق على أرضصية ألميدأن أل أن ألجهاز ألفني
أل -ح -ال -ي ب-ق-ي-ادة بÓ-ل دزي-ري م-ن-ح-ن-ي أل-ث-ق-ة و
ألفرصصة من أجل أللعب بصصفة أسصاسصية حيث
أسصتغليت غياب ألعديد من ألعناصصر في ألوسصط
Óصصابة من أجل فرضس نفسصي في ألفريق و هو
ل إ
ما حدث رغم أنني أتطلع لتقديم أألفضصل لكن
ألÓعب كأاسصاسصي في ألنصصرية يبقى أمرأ جيدأ و
علي موأصصلة ألعمل من أجل ألبقاء على نفسس

ألمنوأل و ألحفاظ على نفسس ألوتيرة لتفادي
ألترأجع في ألمسصتوى و بالتالي فقدأن ألمكانة
ألتي أحظى بها في ألفريق .
كيف كانت مواجهة التحاد ؟
ل -ق -د ك-انت م-ب-ارأة صص-ع-ب-ة خ-اصص-ة أن أل-م-ن-افسس
يمتلك مجموعة مميزة من ألعناصصر و هو ما
ج-ع-ل-ه م-رشص-ح-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق ألن-تصص-ار ع-ل-ي-نا و هو
ألمر ألذي حفزنا من أجل قلب ألموأزين على
أرضصية ألميدأن خاصصة أن ألمدرب أكد لنا أن
أل-ج-م-ي-ع ي-رشص-ح ألت-ح-اد ل-ل-ف-وز ل-ك-ن ع-ل-ينا قول
ألعكسس من خÓل ألفوز عليهم و هو ما حدث
حيث حضصرنا جيدأ لهذه ألمبارأة و كنا حاضصرين
م -ن ج-م-ي-ع أل-ن-وأح-ي سص-وأء أل-ب-دن-ي-ة أو أل-ت-ق-ن-ي-ة
أضصافة ألى ألعامل ألتكتيكي من خÓل ألتقليل
من خطورة ألعناصصر ألتي يركز عليها ألمنافسس
ف -ي ط -ري -ق-ة ل-ع-ب-ه و ه-ن-ا أن-ت-ه-ز أل-ف-رصص-ة لن-وه
بالمجهودأت ألتي بذلوها ألÓعبون على أرضصية
ألميدأن من أجل تحقيق هذأ ألفوز ألمهم ألذي
جعلنا نرتقي على مسصتوى سصلم ألترتيب .
كيف تتوقع مسستقبل الفريق في البطولة ؟
ل نملك هدفا محددأ أل أن أإلدأرة و ألمدرب
دأئما يؤوكدون على ضصرورة ألتحلي بالطموح من
خÓل ألفوز بجميع ألمباريات رغم أن ألمر يبدو
صصعبا لكن نحن نقوم بتسصيير ألمباريات مبارأة
بمبارأة و ألفوز بوأحدة يفتح ألباب أمامنا للفوز
بالخرى و هو ما حدث في ألمباريات ألسصابقة و
أتمنى أن يحدث في ألمباريات ألمقبلة حيث
نسصعى دأئما من أجل ألفوز و هو ما سصنعمل على
تحقيقه خÓل ألجولة ألمقبلة ألتي سصنوأجه فيها
مولودية وهرأن .

قرعة الدورين ربع وثمن النهائي لكأاسس ا÷مهورية

مباريات نارية وخمسسة فرق على األقل سستخرج من السسباق من اÎÙف األول
أاسس-ف-رت ق-رع-ة ال-دوري-ن ث-م-ن ال-ن-هائي وربع
ال -ن -ه -ائ-ي ل-م-ن-افسس-ة ك-أاسس ال-ج-م-ه-وري-ة ط-ب-ع-ة
 ٢٠١٨ال-ت-ي أاق-ي-مت سس-ه-رة ال-ثÓ-ث-اء ب-ال-م-رك-ز
الدولي للمؤوتمرات «عبد اللطيف رحال» عن
مباريات واعدة وسساخنة ،سسيخرج منها رسسميا
لول-ى لكرة
 4ف-رق م-ن ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة ا أ
لق -ل ف -ي ال -دور ث -م -ن ال-ن-ه-ائ-ي
ال -ق -دم ع -ل -ى ا أ
وفريق واحد من الدور ربع النهائي.
محمد فوزي بقاصس

أوق-عت أل-ق-رع-ة ف-ري-ق م-ول-ودي-ة أل-ج-زأئ-ر في
دأربي عاصصمي مثير ضصد فريق شصباب بلوزدأد
أسصبوع فقط بعد إأجرأء نفسس ألمبارأة برسصم
ألجولة  18من ألرأبطة ألمحترفة أألولى لكرة
ألقدم في موأجهة سصيحتضصنها ملعب  5جويلية
أألول-م-ب-ي ،وأل-ف-ائ-ز ب-ه-ا سص-ي-ك-ون أل-مسص-ت-قبل في
أل -رب -ع ن -ه-ائ-ي إأم-ا ل-م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة أو لضص-ي-ف-ه
مولودية وهرأن.
ق-م-ة أل-دور ث-م-ن أل-ن-ه-ائ-ي سص-ت-ك-ون ف-ي مدينة
بشصار بين شصبيبة ألسصاورة صصاحب أألرضس ألذي
يسص- -تضص- -ي- -ف م- -ن- -افسص- -ا ث- -ق- -ي  Ó-ي -ت -ع -ل -ق أألم -ر

ب-الخ-تصص-اصص-ي ف-ي م-ن-افسص-ة ك-أاسس أل-ج-م-ه-ورية
فريق أتحاد ألعاصصمة في نهائي قبل أألوأن،
قرعة لم ترحم ألفريقين بما أن ألفائز سصيتنقل
إأما لبلعباسس لموأجهة أإلتحاد ألمحلي أو إأتحاد
بسصكرة ألذي سصيكون في تنقل صصعب هو أألخر
لموأجهة ألمكرة في ألدور ربع ألنهائي.
ه - -ذأ وأك - -د «خ- -ي- -ر أل- -دي- -ن زطشص- -ي» رئ- -يسس
ألتحادية ألجزأئرية لكرة ألقدم على هامشس
قرعة كأاسس ألجمهورية ،بأان قرأر سصحب تفويضس
ألرأبطة ألوطنية لكرة ألقدم جاء بعد ألخطأا
ألفادح ألذي أرتكبه قرباج ،وتابع حديثه« ،بما أن
أل- -خ- -ط- -أا وق- -ع ق- -ررن -ا ت -أاه -ي -ل ك -ل أل Ó-ع -ب -ي -ن
ألمتوأجدين على مسصتوى فرق ألرأبطتين ألولى
وأل-ث-ان-ي-ة أل-ذي-ن م-ن-ع-ت-ه-م ل-ج-ن-ة أل-م-ن-ازعات من
ألن -ت -دأب ف -ي أل -م -ي -رك -ات -و ألشص-ت-وي ،ل-ك-ن ذلك
سصيكون بشصروط سصتكتشصفونها أألربعاء في بيان
سصيصصدر».
Óشص -ارة ف -إان ل -ق -اءأت أل -دور ث -م -ن أل-ن-ه-ائ-ي
ل -إ
سصتلعب يومي  2و  3فيفري ألمقبلين.
نتائج قرعة كأاسس ألجمهورية:
أل -دور ث -م -ن أل -ن -ه -ائ -ي (سص-ت-ل-عب ي-وم-ي  2و3

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

فيفري)
 - 1مولودية ألجزأئر  -شصباب بلوزدأد
 - 2جمعية عين مليلة  -مولودية ألبيضس
 - 3إأتحاد ألبليدة  -دفاع تاجنانت
 - 4شصباب ألدأر ألبيضصاء  -شصبيبة ألقبائل
 - 5مولودية بجاية  -مولودية وهرأن
 - 6شصبيبة ألسصاورة  -إأتحاد ألجزأئر
 - 7إأتحاد بلخير  -شصباب ألزأوية
 - 8إأتحاد بلعباسس  -إأتحاد بسصكرة

الدور ربع النهائي:
ألفائز من ألمبارأة رقم  - 8ألفائز من ألمبارأة
رقم 6
ألفائز في ألمبارأة رقم  - 1ألفائز من ألمبارأة
رقم 5
ألفائز من ألمبارأة رقم  - 7ألفائز في ألمبارأة
رقم 2
ألفائز من ألمبارأة رقم  - 4ألفائز من ألمبارأة
رقم 3

ألعدد
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عامر بهلول يؤوكد فيما يخصس سسحب التفويضس من الرابطة المحترفة :

القرار بعيد أان يكون تصسفية
حسسابات بين زطشسي وقرباج

نفى رئيسس المكتب المؤوقت المكلف بتسسيير
لول والثاني
ال-ب-ط-ول-ة ال-م-ح-ت-رف-ة ب-قسس-ميها ا أ
«ع- -ام- -ر ب- -ه- -ل -ول» أان ي -ك -ون ق -رار الت -ح -ادي -ة
ال- -ج- -زائ- -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم ال -ق -اضس -ي بسس -حب
ت- -ف -ويضس تسس -ي -ي -ر ال -راب -ط -ت -ي -ن وح -ل ه -ي -ئ -ة
«م -ح -ف -وظ ق -رب -اج» خ Ó-ل اج -ت -م -اع ال -م -ك-تب
لعضساء بسسبب ما سسماه
الفدرالي بإاجماع كل ا أ
المكتب الفدرالي الوقوع في أاخطاء جسسيمة،
ن -ف-ى أان ي-ك-ون راج-ع-ا ل-تصس-ف-ي-ة حسس-اب-ات ب-ي-ن
رئ -يسس ال -ف -اف «خ -ي-ر ال-دي-ن زطشس-ي» ورئ-يسس
ال -راب -ط -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ك -رة ال -ق-دم «م-ح-ف-وظ
قرباج».
محمد فوزي بقاصس
«بهلول» في تصصريح للتلفزيون ألجزأئري ،أكد أنه
رغ -م ت -وأج -د أخ -ت Ó-ف -ات ف -ي وج -ه -ات أل -ن-ظ-ر ب-ي-ن
«زطشصي» و»قرباج» إأل أن ألقرأر ل عÓقة له بتصصفية
حسص -اب -ات ،م-وضص-ح-ا أن ألت-ح-ادي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ل-ك-رة
ألقدم أتخذت ألقرأر فورأ لكي ل يتفاقم ألوضصع بين
ألطرفين.
ويعود قرأر سصحب ألتفويضس من ألرأبطة ألوطنية لكرة
ألقدم أسصاسصا ،بعد منح «قرباج» إأجازأت تأاهيل لعبي
وفاق سصطيف على حسصاب أندية أخرى ممنوعة هي
أألخرى من ألنتدأب من قبل لجنة ألنزأعات بسصبب
عدم تسصديد ألديون ألعالقة ،خصصوصصا بعدما أعتبر
رئيسس فريق وفاق سصطيف «حسصان حمار» أن قرأر
ع -دم ت -أاه -ي-ل ألÓ-ع-ب-ي-ن أل-ذي-ن أن-ت-دب-ه-م أل-ن-ادي ف-ي
أل -م -ي -رك -ات-و ألشص-ت-وي ل ي-ع-ن-ي-ه ،ب-م-ا أن-ه ي-م-لك ورق-ة
تأاهيلهم من ألرأبطة ألوطنية ،وتم إأشصرأك لعبين في
لقاء ألجولة  17من ألرأبطة ألمحترفة أألولى لكرة

أل -ق -دم ضص-د ف-ري-ق م-ول-ودي-ة أل-ج-زأئ-ر وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر
بالمهاجم «حمزة بانوح» وألظهير أأليمن «سصيد أحمد
عوأج» باإلضصافة إألى قائد ألفريق «عبد ألمومن جابو»
ألذي كان في نهاية عقده وجدده ،ما جعل ألتحادية
تفعل ألمادة  20من ألقانون ألذي يربط ألعÓقة بين
ألتحادية وألرأبطة ألوطنية ألمؤورخ في جويلية 2011
معتبرة ألخطوة ألتي قام بها «قرباج» بالخطأا ألفادح
في ألتسصيير ،وتم تطبيق ألقرأر سصريعا أمسصية ألثنين
ب -ت -نصص -يب عضص -و أل -م-ك-تب أل-ف-درأل-ي «ع-ام-ر ب-ه-ل-ول»
ورئ -يسس أل -رأب -ط-ة أل-وط-ن-ي-ة ه-وأة ل-ك-رة أل-ق-دم «ع-ل-ي
مالك» لتسصيير شصؤوون ألرأبطة إألى غاية عقد ألجمعية
ألعامة ألنتخابية.
وترأسس رئيسس ألتحادية ألجزأئرية لكرة ألقدم جلسصة
عمل بعد تنصصيب «بهلول» و»مالك» لتسصيير شصؤوون
أل -رأب -ط -ة أل -وط -ن-ي-ة رف-ق-ة ل-ج-ن-ة م-ك-ون-ة م-ن أعضص-اء
أل-م-ك-تب أل-ف-درأل-ي «رشص-ي-د ق-اسص-م-ي» و»حكيم مدأن»
و»محمد سصاعد» أألمين ألعام للفاف ،ورئيسس ألرأبطة
ألوطنية ما بين ألرأبطات «يوسصف بن مجبر» ،رفقة
نائب رئيسس ألرأبطة ألوطنية لكرة ألقدم «فوزي قليل»
وأألمين ألعام للرأبطة «أحمد يحياوي» ،وذكر رئيسس
ألفاف خÓل جلسصة ألعمل بقرأر ألمكتب ألفدرألي
ودوأفعه ،مطمئنا بأان لجنة ألتسصيير ألمؤوقتة لها مهمة
تسصيير ألشصؤوون أليومية للرأبطة وسصتحرصس على أن
ت-ج-ري ب-ط-ول-ت-ا أل-رأب-ط-ت-ي-ن أل-م-ح-ت-رفتين في أحسصن
ألظروف ،في أنتظار عقد جمعية عامة أنتخابية.
هذأ وكشصفت مصصادر «ألشصعب» بأان رئيسس ألفاف «خير
ألدين زطشصي» وجه رسصالة إألى كل أألندية ألمحترفة
ي-خ-ب-ره-م ب-ت-ن-ح-ي-ة رئ-يسس أل-رأبطة ألوطنية «محفوظ
قرباج» من منصصبه ،موضصحا لهم أنه سصيجتمع بكل
رؤوسصاء أألندية في تاريخ سصيتم أإلعÓن عنه لحقا،
لضصبط كل أألمور قبل أإلعÓن عن ألتاريخ ألرسصمي
للجمعية ألعامة ألنتخابية.

لولى:
الرابطة المحترفة ا أ

مولودية وهران في نسسق تصساعدي رغم مقاطعة األنصسار

يعزف الكثير من أانصسار مولودية وهران عن
حضس-ور م-ب-اري-ات ف-ري-ق-ه-م ال-ن-اشسط في بطولة
لول-ى ال-م-ح-ت-رفة لكرة القدم رغم
ال-راب-ط-ة ا أ
المشسوار الجيد الذي يؤوديه هذا الموسسم ،ما
لح -ب -اط ل -دى ال -مسس-ي-ري-ن
ي -ث -ي -ر ح -ال -ة م -ن ا إ
والÓعبين.
وت -ك -رر ه-ذأ ألسص-ي-ن-ارب-و ألسص-بت أل-م-نصص-رم ب-م-ن-اسص-ب-ة
أسصتضصافة ‘‘ألحمرأوة‘‘ لنادي بارأدو ،حيث لم يتعد
ع-دد أل-م-ت-ف-رج-ي-ن  5000م -ن -اصص-ر ف-ي م-ل-عب ت-تسص-ع
مدرجاته ألكثر من  30ألف مقعد.
ولم تحفز أهمية ألمبارأة أألنصصار ألمحليين للعودة
لملء مدرجات ملعب ألشصهيد أحمد زبانة ،مع علمهم
بأان فوز فريقهم سصيجعله يتقدم أكثر نحو ألمقدمة،
وتوقع أشصبال ألمدرب ألتونسصي معز بوعكاز بأان يكون
حضصور أألنصصار معتبرأ سصيما في ظل ألنتائج ألجيدة
ألتي يحرزونها في أآلونة أألخيرة ،ومنها ألنتصصارأت
ألثÓثة ألمتتالية ألتي سصجلوها قبل هذه ألجولة في
منافسصتي ألبطولة وكأاسس ألجمهورية.
لكن خيبة أملهم كانت كبيرة عندما وجدوأ ذلك ألكم
ألمتوأضصع من أألنصصار في ألملعب ،ولو أن ذلك لم
يمنعهم من ألفوز ،ولو بصصعوبة كبيرة ،على تشصكيلة
عنيدة لنادي بارأدو بهدف يتيم سصجل في ألدقائق
أألخيرة من ألمبارأة.
هذأ ألنتصصار هو ألرأبع توأليا لرفقاء ألحارسس عبد
ألرؤووف ناتاشس ،ألذين يوأصصلون بذلك زحفهم نحو
ألمقدمة بعدما صصعدوأ إألى ألمركز ألرأبع بـ  28نقطة،
وبفارق نقطة وأحدة عن ألثالث مولودية ألجزأئر
ونقطتين عن ألوصصيف شصبيبة ألسصاورة وسصبع عن
ألمتصصدر شصباب قسصنطينة.
وكان بمقدور ألمولودية ألتطلع لمشصوأر أفضصل لو لم
تضصيع عددأ معتبرأ من ألنقاط دأخل ألديار خÓل
ألمرحلة أألولى من ألمسصابقة ،في وقت لم يتذوق فيه
ألنادي حÓوة ألتتويج على ألصصعيد ألمحلي منذ
.1996

وألن ط-م-وح ‘أب-ن-اء ‘‘أل-ب-اه-ي-ة‘‘ ك-ب-ي-ر ل-ل-ع-ودة إأل-ى سص-كة
ألتتويجات ،فإانهم مقتنعون بأان دعم أألنصصار وإأيقاف
مقاطعتهم لهم أضصحى ضصروريا ،وهو ما يلح عليه
ألقائد ناتاشس ،ألذي يأامل على غرأر زمÓئه أآلخرين
أن يعود أألنصصار بقوة إألى ألملعب خÓل ألمرحلة
ألثانية من ألبطولة.
وهو ألرهان ألذي ترفعه إأدأرة ألنادي أيضصا ،ألن عودة
ألجمهور إألى ألمدرجات يسصمح لها بضصرب عصصفورين
ب -ح -ج -ر وأح -د  :ضص -م -ان ت -ح -ف-ي-ز إأضص-اف-ي لÓ-ع-ب-ي-ن
وت-حسص-ي-ن أل-وضص-ع-ي-ة أل-م-ال-ي-ة ل-ل-فريق بفضصل مدأخيل
هامة تجنيها في ألمباريات بعقر ألديار.
وبالحديث عن ألجانب ألمالي ،فإان رئيسس ألمولودية
أح -م-د ب-ل-ح-اج ،فضص-ل ف-ي ن-وف-م-ب-ر أل-م-نصص-رم ت-وق-ي-ع
أتفاقية مع مديرية ألشصباب وألرياضصة تمنح إأدأرته
حق تسصيير ملعب أحمد زبانة أيام ألمقابÓت مقابل
 500ألف دينار عن كل مبارأة.
وكان بلحاج يأامل من خÓل هذه ألتفاقية ألحصصول
ع -ل -ى م -وأرد إأضص -اف -ي-ة م-ن م-دأخ-ي-ل أل-ل-ق-اءأت ،ل-ك-ن
م -وأصص -ل -ة أألنصص -ار م -ق -اط-ع-ت-ه-م ل-ف-ري-ق-ه أخ-ل-ط ك-ل
حسصاباته.
وتسصببت ألمدأخيل ألمتوأضصعة ألتي تجنيها ألمولودية
م-ن م-ب-اري-ات-ه-ا ف-ري-ق-ه-ا ب-م-ل-ع-ب-ه ف-ي تعقيد ألوضصعية
أل-م-ال-ي-ة ل-ل-ن-ادي أل-ك-ب-ي-ر ل-ع-اصص-م-ة أل-غ-رب أل-جزأئري
ألمثقل بالديون ومنها تجاه لعبين سصابقين ومدربين
تسصببت في منعه من تأاهيل لعبيه ألجدد ألمنتدبين
خÓل فترة ألتحويÓت ألشصتوية ،ما يحتم على رئيسصه
بلحاج ضصخ أموأل إأضصافية أم Óفي ألحصصول على
إأجازأت لعبيه ألجدد.
وتوأجه ألمولودية في ألجولة ألقادمة ،ألمقررة في
نهاية أألسصبوع ألجاري ،نصصر حسصين دأي بملعب 20
أوت ب -ال -ع-اصص-م-ة ،ح-يث تسص-ع-ى ل-ت-أاك-ي-د ق-وت-ه-ا خ-ارج
قوأعدها ولو أن مهمتها سصتكون صصعبة أمام فريق
منتشصي بالفوز بمبارأتها ألمحلية أمام أتحاد ألجزأئر
( )1-2في ألجولة ألسصابقة.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
األربعاء  ٢٤جانفي  ٢٠١٨م
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ا◊مل

عندما –ب شسخصسًا من قلبك ل
تتغ Òمشساعرك Œاهه حتى لو
ت -ك -ررت أخ -ط -ائ -ه لأن أل -ع -ق -ل ه -و أل -ذي
يغضسب أما ألقلب فيبقى مليئًا با◊ب.

الثور

ل تفوح رأئحة ألكعك ألزكية إأل
ح“ Úسس - -ه - -ا ح - -رأرة أل - -ف - -رن  ..ك - -ذلك
أح -لم -ن -ا ل -ن ت -نضس -ج م -ا “ ⁄سس -ه-ا قسس-وة
ألتجارب.

ا÷وزاء
كلمة باختصسار
وننطقها بعزة وأفتخار
ونرددها بتكرأر وأصسرأرأحنا ولد
أ÷زأئر بكل أفتخار
ألدنيا و ألدين علينا شساهدين
و أ÷زأئر حرروها أÛاهدين
لسسلم
دمنا عربي أمازيغي ودينا أ إ
فيه شسادين
تاريخنا وأضسح و أحنا بيه
مفتخرين

أأخبار

مثÒة

ولدة طفل بعد  10أايام
على وفاة أامه

ت- - -دم Òإأنسس- - -ان ق- - -د يسس- - -ت- - -غ- - -رق
لع- -ج- -اب ب- -إانسس- -ان ق- -د
دق - -ي- -ق- -ة....وأ إ
يسس- -ت- -غ- -رق سس- -اع -ة ،وﬁب -ة إأنسس -ان ق -د
تسس -ت -غ -رق أي -ام ..ل -ك-ن مسس-اﬁة إأنسس-ان
على جرح ..،قد تسستغرق عمرأ بأاكمله.
فهنيئا لكل من وجد ألعفو ‘ ألقلوب ألتي
“لك أŸقدرة على ذلك.

^ أنه Ãجرد أن تولد
لسسرة فهذأ ُيخفف
بنت ‘ أ أ
ألضس-غ-ط وأل-ت-وت-ر أل-نفسسي لدى
لب -اء ‘ ح -ي -ات -ه -م بشس -ك -ل ع-ام
أ أ
وي -زي-د م-ن ح-ظ-وظ-ه-م ل-ي-ع-يشس-وأ
لفÎة أطول طبقاً للدرأسسات؟

السسرطان

^ أن-ه ‘ أل-ل-غ-ة ألسس-وي-دي-ة رسسميًا
” إأضس - - -اف- - -ة ك- - -ل- - -م- - -ة (زلت- - -ان)
ل- -ل- -ق- -ام- -وسض ك- -ف- -ع- -ل ي- -ع- -ن -ي
(ُي -سس -ي -ط -ر وُي-ه-ي-م-ن) وذلك
ت-ك-رًÁا ل-لعب «زلتان
إأبرأهيموفيتشض»
لصس-م-عي قال:
❊ ح-ك-ى أ أ
ك- - - -نت أسس ‘ Òأح - - -د شس - - -وأرع
حكم وأامثال
^ م- -ا ه -و
أل -ك -وف-ة ف-إاذأ ب-أاع-رأب-ي ي-ح-م-ل
ألشس - - - - - - -ي أل - - - - - - -ذي
ق-ط-ع-ة م-ن أل-ق-ماشض فسسأالني أن
^ شسيئان يحرماننا
يتنفسض ول روح له؟
أدل-ه ع-ل-ى خ-ي-اط ق-ريب ف-أاخ-ذته
من ألسسعادة ألعيشض
إأ ¤خياط يدعى زيدأ وكان أعور فقال
‘ أŸاضسي ومرأقبة
لخيطنه خياطة ل تدري أقباء هو أم
أÿياط  :وألله أ
لخرين.
أ آ
لع-رأب-ي وأل-ل-ه لق-ول-ن ف-يك شس-ع-رأ ل
درأج ف -ق-ال أ أ
^ ›م-وع أل-نقط
تدري أمدح هو أم هجاء :فلما أ” أÿياط ألثوب
أŸت- -وأج- -دة ‘ ك- -ل -م -ة
^ أك Èغ-ل-ط-ة ‘ أخذه ألعرأبي و ⁄يعرف هل يلبسسه على أنه
ألشستاء يوجد خمسض
قباء أو درأج فقال ‘ أÿياط هذأ ألشسعر
ح- -ي- -ات- -ن- -ا أن -ن -ا حÚ
ن -ق-ط .و‘ ك-ل-م-ة
خاط ‹ زيدأ قباء  .....ليت عينيه سسوأء.
ن-رى ع-ي-ب-ا ‘ أح-دهم
ألصس-ي-ف ي-وجد
فلم يدري أÿياط أدعاء له ،أم دعاء
ُنخ Èكل من حوله ول
ثلثة نقط.
عليه.
ُنخÈه.
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ششغل
عقلـك

حل العدد السسابق
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ق- -الت صس- -ح- -ي- -ف- -ة «دي -ل -ي م -ي -ل»
ألÈيطانية إأن رضسيعا ميتا خرج
م -ن رح -م أم -ه ،ب-ع-د  10أي-ام ع-لى
وف- -ات- -ه- -ا ‘ ج- -ن -وب شس -رق ج -ن -وب
أفريقيا..
وأوضس - -ح أŸصس - -در ،أن أل- -رأح- -ل- -ة
نومفيليسسو نوماسسونتو مدوي33 ،
ع-ام-ا ،أشس-ت-كت م-ن ضس-ي-ق أل-ت-ن-فسض
أŸفاجئ ‘ منزلها بقرية متهايسسي
بجنوب أفريقيا…
وت-وف-يت أŸرأة ب-ع-د أي-ام ق-ل-ي-ل-ة،
ث - -م تسس- -ل- -مت ألشس- -رك- -ة أŸك- -ل- -ف- -ة
بالدفن وأ÷نازة جثتها..
إأل أنه ‘ أليوم ألسسابق للجنازة
(ب-عد  10أي-ام م-ن وف-ات-ه-ا) ،لحظ
أŸوظفون أن رضسيعا ميتا ظهر بÚ
سساقي أŸرأة..
لع -لم
وأسس- -ت- -ن- -ادأ إأ ¤وسس -ائ -ل أ إ
أÙل -ي -ة ن -ق -ل ع -ن خÈأء صس -ح-ة،
فإان أسسÎخاء ألعضسلت بعد أŸوت
أو حتى ترأكم أ÷رأثيم Áكن أن
لسسباب ألتي أدت إأ¤
تكون أحد أ أ
خروج ألرضسيع..
وق - -ال أح - -د مسس- -ؤوو‹ ألشس- -رك- -ة
أŸك -ل -ف -ة ب -ال -دف -ن «أل -رضس -ي -ع ك -ان
ميتا ..كنا مصسدوم ÚومتفاجئÚ
‘ نفسض ألوقت حتى أننا  ⁄نتأاكد
من جنسض ألطفل»..
وأضس - - -اف «أشس - - -ت - - -غ- - -لت ‘ ه- - -ذه
ألشسركة Ÿدة  20عاما ،و ⁄أسسمع
أو أشس- -اه- -د أب -دأ ولدة أم -رأة ب -ع -د
وفاتها»..

صس- -ام -تِ Úم -ن ح -ولْك ق -د
أك ُ
 Ìأل َ
ي -ح -م -ل -وْن َلْ -
ك ‘ ق-ل-وبُ-ه-م ﬁب-ه تضس-آاع-ف
أولئكْ أُŸتكلم ْ
.Ú

لّذة اŸعطي ولّذة اآلخذ

ن رجل يسسمى أبن جدعان تصسّدق بأاحب ماله
يذكر أ ّ
إأليه وكانت ناقة إأ ¤جار فق Òأ◊ال له سسبع بنات،
فرح أ÷ار ألفق Òفكان يشسرب هو وبناته من لبنها.
لرضض
وŸا ج -اء ألصس -ي-ف ب-ج-ف-اف-ه وق-ح-ط-ه ،تشسّ-ق-قت أ أ
خرج أبن جدعان مع ألبدو ير–لون يبحثون عن أŸاء
لرضض ت-وصس-ل إأ¤
ل ‘ أل -دح -ول ،وه-ي ح-ف-ر ‘ أ أ
وأل -ك  -أ
ﬁابسض م -ائ -ي -ة ودخ-ل إأ ¤أح-ده-ا لُ-ي-حضس-ر أŸاء ح-ت-ى
يشس -رب ـ وأولده أل -ث -لث-ة خ-ارج أل-دح-ل ي-ن-ت-ظ-رون ـ
فضس - - - - -اع –ت أل - - - - -دح - - - - -ل و ⁄ي - - - - -ع - - - - -رف أÿروج.
وأنتظر أبناؤوه يومًا ويوم Úوثلثة حتى يأاسسوأ قالوأ:
لرضض وهلك،
ل ثعباًنا لدغه ومات ،لعله تاه –ت أ أ
لع ّ
ف -ذه -ب -وأ إأ ¤أل -ب -يت وقسس -م -وأ أÒŸأث ف -ق -ام أوسس-ط-ه-م
وق -ال :أت -ذك -رون ن -اق -ة أب -ي أل -ت -ي أع-ط-اه-ا ÷اره ،إأن
Òأ أجرًبا ليعطوه
جارنا هذأ ل يسستحّقها ،فأاخذوأ بع ً
ل-ل-ج-ار ب-دل أل-ن-اق-ة ف-ق-ال أ÷ار :إأن أب-اك-م أه-دأه-ا ‹،
أت-عشس-ى وأت-غ-دى م-ن ل-ب-ن-ه-ا .ف-ال-لُ Íي-غ-ن-ي ع-ن ألطعام
Ò
وألشسرأب كما ُيخ Èألنبي ،فقالوأ :أعد لنا ألناقة خ ٌ
لك ،وخذ هذأ أ÷مل ،قال :أشسكوكم إأ ¤أبيكم ،قالوأ:
أشسكِ إأليه فإانه قد مات ،قال :مات ،كيف مات؟ و ⁄ل
أدري؟ قالوأ :دخل ِدح ً
ل ‘ ألصسحرأء و ⁄يخرج ،قال:
أذهبوأ بي إأ ¤هذأ ألدحل ثم خذوأ ألناقة وأفعلوأ ما
شسئتم ول أريد جملكم.
فذهبوأ به إأ ¤أŸكان ألذي دخل فيه صساحبه ألو‘،
وأحضسر حب ً
ل وأشسعل شسعلًة ونزل يزحف حتى وصسل
إأ ¤مكان يحبوأ فيه ،وإأذأ به يسسمع أن Úألرجل فوضسع
يده فإاذأ هو حي يتنفسض بعد أسسبوع من ألضسياع ،حمله
خارج ألدحل وأعطاه ألتمر وسسقاه وحمله على ظهره
وجاء به إأ ¤دأره ،ودبت أ◊ياة ‘ ألرجل من جديد،
وأولده ل يعلمون ،قال :أخ ÊÈبالله عليك أسسبوًعا
لرضض وأنت “ ⁄ت ،ق -ال :سس -أاح -دثك ح -دي ً-ث -ا
–ت أ أ
لمل وسسلمت أمري إأ¤
عجًبا ،بعد ثلثة أيام فقدت أ أ

ليام Œري
تبدو ﬂيفه سسرعه أ أ
بنا دون أن نشسعر ،يارب آأعطنا خ Òهذأ
ألزمان وكف عنا شسره وأحسسن خوأ“نا.

األسسد

لخرين من أول
ل –كم على أ آ
مرة! فل يوجد فرق ب Úلون أŸلح ولون
ألسس- -ك- -ر ..ول- -ك- -ن سس -ت -ع -رف أل -ف -رق ب -ع -د
ألتجربة ..كذلك هم ألبشسر.

العذراء

أح -رصض ع -ل -ى ف -ع -ل ج-م-ي-ل ،أو
ق- -ول ج- -م- -ي- -ل ،ف -إان ع -ج -زت ف -ل
تعجز عن صسمت جميل.

اŸيزان

إأن ك- -نت ت- -ع- -ت -ق -د ب -أان أŸغ -ام -رة
خطرة ،فجرب ألروت Úفهو قاتل.

العقرب

ألشس- -خصض أل- -ذي ٌت- -سس- -اٌﬁه ب- -ل
مقاومة هو ألشسخصض ألذي تعشسق ٌ
ه
بل حدود.

القوسس
إأن ف- -اتك أن ت -ك -ون ﬁب -وب ً-ا ف -ل
يفوتك أن تكون ُمحباً.

ا÷دي
ك -ل أوج -اع أ◊ي -اة “ح-وه-ا ه-ذه
لية ( فعسسى أن تكرهوأ شسيئا ويجعل ألله
أ آ
فيه خÒأ كثÒأ).

الدلو
ألله ،وإأذأ بي أحسض بل Íيتدفق على لسسا ،Êفاعتدلت
فإاذأ بإاناء ‘ ألظلم ل أرأه يقÎب من فمي فأارتوي ثم
يذهب كل يوم ثلث مرأت ،ولكن منذ يوم Úأنقطع ل
أدري ما سسبب أنقطاعه؟
يقول :فقلت له لو تعلم سسبب أنقطاعه لتعجبت! ظن
أولدك أنك مت وسسحبوأ ألناقة ألتي كان يسسقيك ألله
م -ن -ه -ا ،وأŸسس -ل -م ‘ ظ -ل صس -دق -ت-ه ،وك-م-ا ق-ال« :صس-ن-ائ-ع
أŸعروف تقي مصسارع ألسسوء».
لو علم أŸتصسدق حقّ ألعلم وتصسور أن صسدقته تقع ‘
يد ألله قبل يد ألفق ،Òلكانت لّذة أŸعطي أك Èمن لذة
لخذ.
أ آ

إأذأ كنت تريد أن تبقى سسعيدًأ ،
لمسض و تأاخذه
لمسض ‘ أ أ
دع ما حصسل با أ
معك للغد.

ا◊وت
ب
ِإأدعوأ سسًرأ Ÿن ُتحبون َفإان أ ُ
◊ ّ
دع-اء لت-درون م-ا ّÁر ب-ه أح-ب-اب-ك-م
من ضسيق أو همّ لعل بدعاء ‘ ظهر ألغيب
ُتفرج كرب.

الفجر٠6.27................:
مؤاقيت الظهر1٣.٠٠.................:
العصسر15.٤٤................:
الصسÓة المغرب18.٠7...............:
العشسـاء1٩.2٩..................:
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 2٤ج -ان-ف-ي  :1٩6٠م-ظ-اه-رات شس-ع-ب-ي-ة ع-ارم-ة ب-ال-ع-اصس-مة،
اح- -ت- -ج -اج -ا ع -ل -ى ا’أع -م -ال ال -ؤحشس -ي -ة Ÿظ -ل -ي -ي ق -ؤات
’ح - -ت Ó- -ل اŸرت - -ك - -ب - -ة ‘ ح - -ق اŸؤاط- -ن ‘ Úأاسس- -ب- -ؤع
ا إ
’منية» (.)les barricades
«ا◊ؤاجز ا أ
 2٤جانفي  :1٩57كشسفت ا÷ريدة ا’إيطالية دي بؤبؤلؤ،
الصسادرة ‘ روما ،عن ﬁاو’ت ا◊كؤمة الفرنسسية اŸسستمرة
’·
’يطالية Ãسساندتها ‘ ا÷معية العامة أ
’قناع السسلطات ا إ
إ
اŸتحدة ضسد القضسية ا÷زائرية.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد

عنابة
عنابة

’ولى  1٤٣٩هـ المؤافق لـ  2٤جانفي  2٠18م
’ربعاء  ٠6جمادى ا أ
ا أ
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إاثر عملية نؤعية لقؤات ا÷يشض الؤطني الشسعبي بتمÔاسست

اإلرهابي ““أابؤ علي““ يسصلم نفسصه وبحؤزته أاسصلحة وذخÒة
«الشص- -عب““  ‘ -إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة اإلره -اب
وبفضصل ا÷هود النوعية لقوات ا÷يشس الوطني
الشص -ع -ب -ي ،سص ّ-ل -م إاره -اب -ي ن-فسص-ه ،مسص-اء ي-وم 23
ج- - -ان - -ف - -ي  ،2018ل - -لسص - -ل - -ط- -ات ال- -عسص- -ك- -ري- -ة
بتمÔاسصت/ن.ع ،6.ي- -ت- -ع- -ل- -ق األم -ر ب -اŸسص -م -ى
““أا.سص -ي -دي ﬁم -د““ اŸك -ن -ى ““أاب -و ع -ل -ي““ ،ال-ذي
التحق با÷ماعات اإلرهابية سصنة  .2008وعلى
إاثر ذلك ” اسصÎجاع ،مركبة ( )01رباعية الدفع
›هزة بقاعدة ◊مل الرشصاشس ·12.7؛ رشصاشس
ث-ق-يل ( )01ع- -ي -ار · 12.7؛ ومسص- - -دسص)02( Ú
رشصاشص Úمن نوع كÓشصنيكوف؛ وﬂزن)02( Ú
لرشصاشس كÓشصنيكوف ‡لوءين؛ وكمية معتÈة
من الذخÒة من ﬂتلف العيارات.
تأاتي هذه النتائج النوعية لتؤوكد مرة أاخرى،
السص -ت -ع -داد ال -دائ -م ل -وح-دات ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشص-ع-ب-ي اŸن-تشص-رة ع-ل-ى ك-ام-ل الÎاب ال-وط-ن-ي
للدفاع عن الوطن وحماية اŸواطن Úوالتصصدي
لكل ﬁاولت اŸسصاسس بأامن البÓد.

 14°وهران

الثمن  1٠دج
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france prix 1

بعد التحريات اŸعمقة و العمل اŸيدا ÊاŸكثف لقؤات الشسرطة

اإلطاحة Ãروج ÚخطÒين للمخدرات واŸؤؤثرات
العقلية بسصكيكدة
اوق- -فت مصص -ال -ح أام -ن سص -ك -ي -ك -دة ،شص -خصصÚ
مسصبوق Úقضصائيا اتخذا من ا◊ي الذي يقطنان
به بوسصط مدينة سصكيكدة مكانا لÎويج السصموم،
ي-ب-ل-غ-ان م-ن ال-ع-مر  30و 41سص -ن -ة ع-ن ““ ح-ي-ازة
اıدرات واŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ب-ط-ري-ق-ة غÒ
مشصروعة لغرضس البيع““  ،وتعود حيثيات القضصية
إا ¤التحريات اŸعمقة و العمل اŸيدا ÊاŸكثف
لقوات الشصرطة  ،حيث “كنت من رصصد –ركات
مشص -ب -وه -ة ألح-د اŸشص-ت-ب-ه ب-ه-م وه-و ي-ق-وم بÎوي-ج
اıدرات ع -ل -ى مسص -ت -وى ح -ي لسص -ي -ا  ،وب -ت-اري-خ
الثامن عشصر من الشصهر ا÷اري ،و‘ حدود السصاعة
ال -ث -ام -ن -ة ل -ي  Ó-ق -امت Ãداه -م-ة اŸك-ان  ،أاي-ن ”
توقيف اŸشصتبه به بع ÚاŸكان ،حيث وبالتنسصيق
مع النيابة اıتصصة ” العثور Ãسصكنه العائلي

على كمية من اıدرات يقدر وزنها بـ 100غرام،
وكمية من األقراصس اŸهلوسصة من نوع باركيديل،
إاضصافة إا ¤اسصÎجاع مبلغ ما‹ معت Èمن العملة
الوطنية من عائدات الÎويج يقدر بـ  21مليون
سصنتيم ،كما كشصفت التحريات عن تورط شصخصس
آاخ -ر ‘ ال -قضص -ي -ة ل -ي -ت -م –دي -د ه-وي-ت-ه وت-وق-ي-ف-ه
و–وي -ل-ه إا ¤اŸصص-ل-ح-ة الم-ن-ي-ة وف-ت-ح –ق-ي-ق ‘
القضصية ،وبعد اسصتكمال ملف الجراءات القانونية
” تقد ËاŸشصتبه بهما امام وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁك- -م- -ة سص- -ك- -ي -ك -دة ب -خصص -وصس قضص -ي -ة ““ح -ي -ازة
اıدرات واŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق -ل -ي -ة ب -ط -ري -ق -ة غÒ
مشصروعة لغرضس البيع ““ أاين ” إايداعهما ا◊بسس.

سسكيكدة :خالد العيفة

مديرية التجارة بسسطيف

قامت بها مفارز ا÷يشض والدرك ‘ عدة و’يات

تؤقيف  9عناصصر دعم للجماعات اإلرهابية وتدمﬂ Òبإا يحتؤي مؤاد كيميائية
«الشصعب““  ‘ -إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضصل
السص -ت -غ Ó-ل ا÷ي -د ل -ل -م -ع -ل-وم-ات ،أاوق-فت م-ف-رزة
مشصÎكة للجيشس الوطني الشصعبي ،يوم  22جانفي
 ،2018تسص- - -ع- - -ة ( )09ع -ن -اصص -ر دع -م ل -ل -ج -م-اع-ات
اإلرهابية بباتنة/ن.ع.5.
ك -م -ا كشص -فت م -ف -رزة أاخ -رى ل -ل -ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشص -ع -ب -ي ،ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع أاف -راد األم -ن ال -وط-ن-ي
بسصكيكدة/ن.عﬂ ،5.ب - - -أا ي- - -ح- - -وي أادوات وم- - -واد
كيميائية ُتسصتعمل ‘ إاعداد اŸتفجرات ،باإلضصافة
إا ¤أاغراضس ﬂتلفة أاخرى.

 23°ا÷زائر
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تؤقيف  4مهرب Úوحجز شصاحنة ومؤاد ﬂتلفة
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الشصعبي ،بÈج باجي
ﬂتار/ن.ع ،6.أارب- - -ع- - -ة ( )04م- -ه- -رب Úوضص -ب -طت
شصاحنة ﬁملة بـ( )1.75طن من اŸواد الغذائية
و( )12000ل Îمن مادة زيت اŸائدة ‘ ،ح” Ú
توقيف شصخصص )02( Úوحجز شصاحنة ( )01وأادوات
التنقيب عن الذهب بتمÔاسصت/ن.ع.6.
‘ نفسس السصياق ،أاوقف عناصصر الدرك الوطني

بكل من ورقلة وبسصكرة/ن.ع ،4.أاربعة ( )04مهربÚ
وضص-ب-ط ( )2456وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف اŸشص -روب-ات
و( )1050علبة سصجائر.

...وإاحباط هجرة غ Òشصرعية لـ 34شصخصصا

من جهة أاخرى ،و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غÒ
الشصرعية ،أاوقف عناصصر الدرك الوطني وحراسس
ا◊دود ( )34مهاجرا غ Òشصرعي من جنسصيات
ﬂتلفة بكل من تلمسصان وسصيدي بلعباسس واألغواط
وغرداية وبشصار وتندوف.

منح  55ترخيصصا للبيع بالتخفيضض ‘ حملة الشصتاء
انطلقت ،مؤؤخرا ،بؤ’ية سسطيف حملة
البيع بالتخفيضض للمؤسسم الشستؤي ا◊ا‹
اŸعروفة ب/الصسؤلد ‘ /الؤسسط التجاري
،بعد ان أاعطت مديرية التجارة للؤ’ية
’خضسر للعملية ،منذ  18جانفي
الضسؤء ا أ
ا÷اري ل -ت -ت -ؤاصس -ل ا ¤غ -اي-ة  28فÈاير
اŸقبل وهذا على مدى  6اسسابيع كاملة .
وقد منحت اŸديرية اŸعنية  55ترخيصصا
ل 55متعامل Œاري بالتجزئة ،خاصصة ‘ Œارة
اÓŸبسس واألحذية،كما جندت أاعوان الرقابة
ل -ل -م -ت -اب -ع -ة ال -ي-وم-ي-ة ل-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ومÓ-ح-ق-ة

اıالف Úالذين يقومون بالبيع بالتخفيضس دون
ا◊صصول على الرخصصة الدارية التي ينظمها
التشصريع اŸعمول به ،كما ان اıالفات Áكن
ان تصصل ا ¤حد الغلق اإلداري للمحل Ÿدة 30
يوما ،حسصب مصصدر من مديرية التجارة
اما من يحوز على الرخصصة فيمكنه تعليق
الÓفتة وكذا اإلشصهار للعملية ÷لب الزبائن بكل
حرية ،لÓسصتفادة من هذه ا◊ملة التي تعتÈ
الثانية من نوعها بعد ا◊ملة األو ¤التي نظمت
خÓل فصصل الصصيف من السصنة اŸاضصية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

