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يقوم وزير السسكن والعمران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وحيد طمار،
ال- -ي- -وم وغ- -دا ،ب- -زي -ارة ع -م -ل
وت-ف-ق-د Ÿشس-اري-ع ال-ق-ط-اع ع-لى
مسستوى و’ية تلمسسان.

١7٥٥6

إاتفاقية تعاون ب Úوزارة اإلتصصال ونظÒتها الفلسصطينية
توقع اليوم وزارة ا’تصسال مع نظÒتها الفلسسطينية اتفاقية تعاون وتبادل ،يحضسرها وفد عن
’نباء ا÷زائرية.
’ربعاء  3١جانفي  20١٨على السساعة Ã ١٥ ،30قروكالة ا أ
ا÷انب Úاليوم ا أ

تعرضس  26شصخصصا لإÓختناق باŸدية

زوخ يجتمع برؤوسصاء
البلديات بالعاصصمة

يعقد وا‹ ا÷زائر العاصسمة عبد
ال- -ق- -ادر زوخ ،إاج -ت -م -اع -ا م -ع رؤوسس -اء
اÛالسض الشس -ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-و’ي-ة
ا÷زائر ،وذلك يوم السسبت  3فيفري
الداخل ،على السساعة  9.30صسباحا،
ب -ق -اع -ة اÙاضس-رات اŸل-ح-ق-ة ل-و’ي-ة
ا÷زائر.

سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لو’ية اŸدية ‘ الفÎة اŸمتدة من  02إا 29 ¤جانفي من السسنة ا÷ارية  26حالة
اختناق بكل من أاحياء بلديات اŸدية ،الÈواقية ،قصسر البخاري ،وبن شسكاو ا÷بلية.
واسس -ت -ن -اد ◊صس -ي-ل-ت-ه-ا اÿاصس-ة ب-ه-ذه ال-فÎة ،ف-إان ه-ذه ا◊وادث اŸن-زل-ي-ة اÿطÒة أاصس-ابت  26شس-خصس-ا تراوحت
أاعمارهم ما ب 03 Úسسنوات و 73سسنة ومن ا÷نسس Úجراء اسستنشساقهم للغاز اÙروق واŸنبعث من أاجهزة التسسخ،Ú
كما تعرضض هؤو’ء إا ¤حا’ت غثيان وآا’م ‘ الرأاسض وضسيق ‘ التنفسض.
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العÓقات ا÷زائرية اليابانية ‘ ندوة بجامعة ا÷زائر

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(02١)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي-ت-ف-ق-د وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-عليم
اŸهنيﬁ Úمد مباركي ،رفقة وا‹
العاصسمة عبد القادر زوخ ،ورشسات
ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸت- -خصسصس- -ة ‘ ت -رم -ي -م
ال- -ع- -م- -ارات ،وذلك ي -وم اÿم -يسض ١
فيفري الداخل ،بداية من السساعة
 ٨.00صسباحا.

اجتماع اللجنة
اŸركزية ◊زب العمال

Œت -م -ع ال -ل -ج -ن-ة اŸرك-زي-ة ◊زب
ال - -ع - -م - -ال ‘ ،دورة ع - -ادي - -ة ي - -وم- -ي
ا÷معة والسسبت  2و 3فيفري 20١٨
ب- - -زرال - -دة ،ع - -ل - -ى السس - -اع - -ة ١0.00
صس- -ب- -اح -ا ،ب -دي -وان ق -ري -ة ال -ف -ن -انÚ
بزرالدة.

سصاحلي يÎأاسس
ندوة ولئية

ي -ن -ظ -م ح-زب ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ا÷م-ه-وري ،ن-دوة وط-ن-ي-ة ل-ل-مكاتب
ال- -و’ئ- -ي- -ة ،ي- -وم السس- -بت  3فيفري
ا÷اري ،اب -ت-داء م-ن السس-اع-ة ١0.00
صس- -ب- -اح- -ا ،ب- -اŸق- -ر اŸرك -زي ل -ل -ح -زب
بالعاصسمة.
’م Úال -ع -ام
ال- -ن- -دوة ي- -نشس- -ط -ه -ا ا أ
ل -ل -ح-زب ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي ،ت-خصسصض
’سس - -ت- -ع- -راضض حصس- -ي- -ل- -ة نشس- -اط- -ات
ا◊زب لسس- -ن -ة  20١7وب-رن-امج سسنة
 ،20١٨وك- - -ذا م- - -واق- - -ف ا◊زب م - -ن
اŸسستجدات الوطنية والدولية.

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الرئيسض بوتفليقة يسستقبل كاتب ›لسض ا’أمن لفيدرالية روسسيا
إسشتقبل رئيسش إ÷مهورية ،إلسشيد عبد إلعزيز بوتفليقة ،إمسش إلثÓثاء با÷زإئر إلعاصشمة،
لمن لفيدرإلية روسشيا ،نيكولي باتروششيف إلذي يقوم بزيارة للجزإئر .وحضشر
كاتب ›لسش إ أ
إللقاء نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش إلوطني إلششعبي ،إلفريق أإحمد قايد
صشالح ،ووزير إلششؤوون إÿارجية عبد إلقادر مسشاهل .ويقود إلسشيد باتروششيف وفدإ هام يضشم
مسشؤوول ÚسشامÁ Úثلون ﬂتلف إŸؤوسشسشات إلروسشية.

فرصشة لتقييم ›الت إلتعاون ب Úإلبلدين

وزير الشسؤوون اÿارجية البلجيكي يحل با÷زائر
لول وزي- -ر إلشش- -ؤوون إÿارج- -ي -ة
شش- -رع ن- -ائب إل- -وزي- -ر إ أ
إل -ب -ل -ج -ي -ك -ي دي -دي -ي ري -ن-درسش ،أإمسش ‘ ،زي-ارة ع-م-ل إ¤
إ÷زإئر تدوم يوم.Ú
وكان ‘ أسشتقبال ألؤزير ألبلجيكي لدى وصشؤله إأ ¤مطار هؤأري
بؤمدين ألدو‹ وزير ألششؤؤون أÿارجية ،عبد ألقادر مسشاهل.
وسشتكؤن هذه ألزيارة فرصشة لتقييم ›الت ألتعاون ب Úألبلدين
وب-حث وسش-ائ-ل ت-ك-ث-ي-ف-ه-ا ،إأضش-اف-ة إأ ¤ت-ع-زي-ز ألشش-رأك-ة ألق-تصش-ادية
ألثنائية.
كما سشتتمحؤر أÙادثات ب Úأ÷انب Úحؤل ألقضشايا ألقليمية
وأل -دول -ي -ة ذأت أله -ت -م -ام أŸششÎك ،ل سش-ي-م-ا أل-ؤضش-ع ‘ م-ن-ط-ق-ة

ألسش -اح -ل ول -ي -ب-ي-ا وألشش-رق أألوسش-ط وح-ؤضس أŸت-ؤسش-ط إأضش-اف-ة إأ¤
مسشأالة ألهجرة ومكافحة أإلرهاب.

...ويÎحم على أارواح شسهداء الثورة التحريرية Ãقام الشسهيد
وقف نائب ألؤزير أألول وزير ألششؤؤون أÿارجية ألبلجيكي
ديديي ريندرسس ،وقفة ترحم Ãقام ألششهيد با÷زأئر ألعاصشمة ،على
أأروأح ششهدأء ألثؤرة ألتحريرية أÛيدة.
وقام ريندرسس بؤضشع إأكليل من ألزهؤر أأمام ألنصشب ألتذكاري
لششهدأء ألثؤرة ألتحريرية ووقف دقيقة صشمت ترحما على أأروأحهم
ألطاهرة.

مسساهل يعقد جلسسة عمل مع نظÒه البلجيكي
عقد وزير ألششؤؤون أÿارجية ،أأمسس ،جلسشة عمل مع
نائب ألؤزير أألول وزير ألششؤؤون أÿارجية ألبلجيكي،
ديديي ريندرسس.
وق- -د ج- -رت ج- -لسش- -ة أل- -ع- -م- -ل Ãق- -ر وزأرة ألشش- -ؤؤون
أÿارجية بحضشؤر أأعضشاء ألؤفدين.

ا÷زائر وبلجيكا تلتزمان بتعزيز عÓقاتهما الثنائية
أل -ت -زمت أ÷زأئ -ر وب -ل -ج -ي -ك -ا ب -إاع -ط -اء دف-ع ج-دي-د
ل-عÓ-ق-ات-ه-م-ا أل-ث-ن-ائ-ي-ة م-ن خÓ-ل أل-ت-ؤق-يع أمسس ألثÓثاء
با÷زأئر على مذكرة تفاهم خÓل جلسشة عمل ترأأسشها
مناصشفة وزير ألششؤؤون أÿارجية عبد ألقادر مسشاهل
ون -ائب أل -ؤزي -ر أألول ،وزي -ر ألشش -ؤؤون أÿارج-ي-ة ،دي-دي-ي
ريندرسس.
ع-قب ج-لسش-ة أل-ع-م-ل أل-ت-ي ج-م-ع-ت-ه ب-السش-ي-د مسشاهل،
صشرح ألسشيد ريندرسس «قمنا بالتؤقيع على مذكرة تفاهم
من أأجل تدعيم ألتششاور ألثنائي ‡ا سشيسشمح لنا بالعمل
وت -ط -ؤي -ر أل -ت -ع -اون ‘ ﬂت -ل-ف أÛالت قصش-د ت-ع-زي-ز
ألعÓقات أ÷زأئرية-ألبلجيكية».
وأأوضشح أأن هذأ ألجتماع سشمح أأول بدرأسشة ألسشبل
وألؤسشائل ألكفيلة بإانعاشس ألتعاون ألقتصشادي مضشيفا أأن
«سش-لسش-ل-ة م-ن أŸب-ادرأت سش-ت-ت-خ-ذ ‘ ه-ذأ ألسش-ي-اق ب-غ-ي-ة

أسشتهدأف ›الت ألششرأكة مثل ألتكنؤلؤجيات أÿضشرأء
وأقتصشاد ألطاقة وألطاقات أŸتجددة ومعا÷ة ألنفايات
ومعا÷ة وتؤزيع أŸياه» .كما أأششار ألؤزير ألبلجيكي أ¤
قطاع ألسشياحة معربا عن أسشتعدأد بÓده لدعم تعاونها
مع أ÷زأئر ‘ هذأ أÛال سشيما من خÓل زيادة عدد
ألرحÓت نحؤ أ÷زأئر من  7أ ‘ 10 ¤ألسشبؤع» .كما
ششكل أللقاء فرصشة للجانب Úلسشتعرأضس قضشايا أأخرى
ذأت أهتمام مششÎك كؤن ألبلدين «يتقاسشمان أنششغالت
مششÎكة» ،كما قال ألسشيد ريندرسس مششÒأ أ ¤ألتغÒأت
أŸناخية ومكافحة ألرهاب وألتطرف لسشيما مع عؤدة
أŸقاتل Úأألجانب من سشؤريا وألعرأق».وأأضشاف ألؤزير
ألبلجيكي يقؤل «نؤأجه عؤدة أŸقاتل Úأألجانب (من
سش-ؤري-ا وأل-ع-رأق) وي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-ا أل-ن-ظ-ر ‘ ك-ي-ف-ي-ة تبادل
أأفضش- -ل أŸم -ارسش -ات (ل -ل -تصش -دي ل -ذلك) مششÒأ ‘ ه -ذأ
ألسشياق أ ¤أأنه سشيلتقي وزير ألششؤؤون ألدينية وأألوقاف
Ÿن -اقشش -ة مسش -أال -ة أل -تصش -دي ل -ل -ت-ط-رف .ول-دى أل-ت-ط-رق
ل -ظ -اه -رة أل -ه -ج-رة ،أع-ت Èألسش-ي-د ري-ن-درسس أأن ب-ل-ج-ي-ك-ا
وأ÷زأئر تؤجدأن ‘ وضشعيات «متششابهة أأك Ìفأاك Ìمن
ح- -يث أأن- -ه- -م- -ا ب- -ل- -دي وج- -ه- -ة وع -ب -ؤر» .وق -ال ‘ ه -ذأ
ألطار»هناك أرأدة ‘ تعزيز ألعÓقات ألثنائية لسشيما
م -ن خ Ó-ل ت -ك -ث -ي -ف أل -زي -ارأت رف -ي -ع -ة أŸسش -ت -ؤى (م-ن
أ÷انب »)Úبحيث أأعلن عن ألزيارأت ألتي سشيقؤم بها

بن غÈيت من غردإية:

قريبا أ ¤أ÷زأئر كل من وزير ألدأخلية ووزير ألدفاع.
وم -ن ج -ه -ت -ه ،أأب -رز ألسش -ي -د مسش -اه -ل «ضش -رورة» ت -دع-ي-م
أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ب-لدين مششÒأ أ ¤ألقرأر
أŸششÎك ‘ هذأ ألششأان وأŸتعلق بؤضشع «آألية للتششاور
ألدأئم».وأأوضشح ألسشيد مسشاهل أأن ألجتماع سشمح ب»
ت-ؤضش-ي-ح ألسشÎأت-ي-ج-ي-ة أ÷دي-دة ل-ل-ج-زأئ-ر ل-ل-خ-روج من
ألتبعية للمحروقات من خÓل تنؤيع أقتصشادها بتفضشيل
تنمية ألفÓحة وألسشياحة وقطاعات أأخرى من ششأانها
تؤف Òفرصس ششرأكة».وأأضشاف أأنه ” ألتطرق أأيضشا أ¤
مسشأالة ألهجرة مششÒأ أ ¤أأن «هذه أŸسشأالة تسشتؤقفنا
جميعا خاصشة ألهجرة ألسشرية ألتي يجب ألتكفل بها على
أŸسشتؤى ألثنائي بل أأيضشا من خÓل تصشؤر ششامل ومن
ث -م -ة ضش -رورة ت-ط-اب-ق أل-رؤوى» Ÿؤأج-ه-ة ه-ذه أل-ظ-اه-رة.
ويتعلق ألمر أأيضشا با÷انب أألمني حيث «تبادل أ÷انبان
وجهات ألنظر فيما يتعلق Ãكافحة ألرهاب وأ÷رÁة
أŸنظمة وألؤضشع ‘ ليبيا وÃنطقة ألسشاحل».
وقال ألسشيد مسشاهل «نعطي أألولؤية دأئما للجهؤد
أŸب-ذول-ة ع-ل-ى مسش-ت-ؤى أŸن-ظ-م-ات أل-دول-ي-ة ح-ؤل ل-ي-بيا
لسشيما منظمة أل· أŸتحدة وأل–اد ألفريقي ألذي
يبذل جهؤدأ من أأجل تسشؤية بعضس ألنزأعات ‘ أفريقيا
ع -ل -ى غ -رأر أف -ري -ق -ي -ا أل -ؤسش -ط -ى وج-م-ه-ؤري-ة أل-ك-ؤن-غ-ؤ
ألدÁقرأطية وألصشحرأء ألغربية.

مدرسسة ذات جودة تظل أاولوية وخيارا أاسساسسيا للوطن

أإك -دت وزي-رة إلÎب-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت أإمسش ،ب -غ -ردإي -ة أإن «م -درسش-ة ذإت ج-ودة
تظل أإولوية وخيار أإسشاسشي للوطن».
وأأوضشحت ألؤزيرة لدى تدخلها ‘ أفتتاح أأششغال ندوة
وط-ن-ي-ة ح-ؤل «أل-ب-دأئ-ل أل-ب-ي-دأغ-ؤج-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م-ية لفهم
ألكتابة» أأن «إأششكالية نؤعية أŸدرسشة ألتي نتطلع إأليها
“ر حتما من خÓل –سش Úألفعل ألبيدأغؤجي للمعلمÚ
وتكؤين ذي مسشتؤى عال».
وذكرت بن غÈيت أأنه وعÓوة على تنفيذ برنامج

لتكؤين نؤعي ،فإان أŸعلم ‘ Úحاجة إأ ¤مرأفقة من
أأجل ألقيام Ãهمتهم ألنبيلة من خÓل أكتسشابهم Ÿهنيات
جديدة .وأأوضشحت أأن نتائج تقييم ألتÓميذ كششفت عن «
مهارأت غ Òكافية» سشيما ما تعلق منه بفهم ألكتابة،
مضشيفة بأان غياب ألتحكم ‘ فهم ألكتابة له أنعكاسس
خط Òعلى مسشتقبل أأل· ‘ ألعا ⁄ألذي يششهد ألرقمنة
أأك Ìفأاك.Ì
وبعد أأن أأبرزت رهان أŸعرفة إأذأ ما فهم أأطفالنا ما
يقرأأون وما يحتفظؤن Ãا يقرؤوون سشيما ما يفعلؤن أأو ما

سشيقدمؤن عليه بعد قرأءة كتاب أأو رسشالة ،دعت ألؤزيرة
إأ ¤تكاتف أ÷هؤد Ÿرأفقة ألتÓميذ نحؤ ألتحكم ‘
مهارأت ألقرن أ◊ادي وألعششرين.
وبالنسشبة ل ÍغÈيت فإان وضشع نظام تربؤي فعال Áر
من خÓل أأدوأت ألعمل ألثÓث ألتي قدمت خÓل هذه
ألندوة ي ويتعلق أألمر باŸرجع ألعام حؤل أŸهارأت
ذأت ألصشلة بفهم ألكتابة ومفردأت لغؤية دقيقة وتؤقيت
مÈمج حؤل تنفيذ هذأ أ÷هاز ألذي يششكل ورقة طريق
لهذه ألندوة.

ششروط ‡ارسشة إلنششطة إلتجارية وحماية إŸسشتهلك وقمع إلغشش

بن مرادي يعرضض مشسروعي قانون Úأامام ÷نة الشسؤوون ا’قتصسادية

ع -رضس وزي -ر أل -ت -ج -ارةي ﬁم -د ب -ن م -رأدي أمسس
ألثÓثاء أأمام أعضشاء ÷نة ألششؤؤون ألقتصشادية وألصشناعة
وأل -ت -ج -ارة وأل -ت -خ -ط -ي -ط ب -اÛلسس ألشش -ع -ب -ي أل -ؤط-ن-ي
مششروعي قانؤن Úجديدين يتعلق أألول بششروط ‡ارسشة
ألنشش -ط -ة أل -ت -ج-اري-ة ف-ي-م-ا ي-خصس أل-ث-ا› Êال ح-م-اي-ة
أŸسشتهلك وقمع ألغشس .وأوضشح ألؤزير خÓل أجتماع
أللجنة برئاسشة ألسشيد فؤؤأد بن مرأبط ،بحضشؤر وزير
ألعÓقات مع ألŸÈا Êألطاهر خاوة أن مششروع قانؤن
معدل ومتمم لبعضس أحكام ألقانؤن رقم  08-0٤أŸتعلق
بششروط ‡ارسشة ألنششطة ألتجارية ﬁل ألعرضس يهدف
أ– ¤سش Úمناخ ألعمال ‘ ألبÓد وتبسشيط ألجرأءأت
ألدأرية لنششاء أŸؤؤسشسشات ووضشع سشند قانؤ Êللبؤأبة
ألل -كÎون -ي -ة أÿاصش -ة ب -إانشش -اء أŸؤؤسشسش-ات.و أضش-اف أن
أل -ل -ج -ؤء أ ¤أسش -ت -ح-دأث أسش-اسس ق-ان-ؤ Êلنشش-اء أل-ب-ؤأب-ة
ألل -كÎون -ي -ة أÿاصش-ة ب-إانشش-اء أŸؤؤسشسش-ات أصش-ب-ح «أأم-رأ
ضشروريا» من أجل دمج مهام كل ألهيئات أŸعنية من

م -ؤث -ق Úومصش -ال-ح ألضش-رأئب وأŸرك-ز أل-ؤط-ن-ي ل-لسش-ج-ل
ألتجاري وألصشندوق ألؤطني لغ Òألجرأء ‘ فضشاء وأحد
( ب- -ؤأب -ة أل -كÎون -ي -ة) ك -م -ا يسش -م -ح ل -ل -رأغ -ب ‘ Úأنشش -اء
أŸؤؤسشسشات بالتسشجيل أللكÎو Êعن بعد وأ◊صشؤل على
رقم تعريف مششÎك ي ألمرألذي يسشمح بتحسش Úمناخ
ألع -م -ال .ك -م-ا ي-ه-دف ذأت أل-نصس أ ¤ضش-م-ان أل-ت-م-ؤي-ن
Óنشش -ط -ة وأŸه -ن
أÙك- -م ل -لسش -ؤق وتسش -ه -ي -ل أل -ؤل -ؤج ل  -أ
أŸن-ظ-م-ة أÿاضش-ع-ة ل-ل-تسش-ج-ي-ل ‘ ألسش-جل ألتجاري.أما
ف-ي-م-ا ي-خصس أ÷انب أل-ت-ق-ن-ي ل-ل-ب-ؤأب-ة ألل-كÎون-ي-ة ،ق-ال
ألسش -ي -د ب -ن م -رأدي أن -ه ” ت -ك -ل-ي-ف ق-ط-اع وزأرة ألÈي-د
وأŸؤأصش Ó-ت ألسش -ل -ك -ي -ة وألÓ-سش-ل-ك-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات
وأل -رق -م -ن-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع أل-ق-ط-اع-ات أل-ؤزأري-ة أŸع-ن-ي-ة
ب-السش-رأع ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا ع-ن ط-ري-ق ألنÎن-يت وم-تابعة
ت -ن -ف -ي -ذ ألج -رأءأت أŸرت -ب -ط -ة ب -ال -ت -ؤق -ي-ع وأل-تصش-دي-ق
أللكÎوني.Ú
أظهرت معاينة  187٤منتؤج مسشتؤرد أن  ٩5باŸئة

منها غ Òمطابقة لششرط ألؤسشم ألتجاري.كما ” تأاطÒ
شش -روط وك -ي-ف-ي-ات ت-ط-ب-ي-ق أح-ك-ام أŸادة  116أŸتعلقة
بخدمات ما بعد ألبيع من خÓل أدرأج فقرة تنصس على
–ديد كيفيات أÿدمة ما بعد ألبيع عن طريق ألتنظيم
وأنششاء حق ألعدول لكل عملية بيع منتؤجات ‘ أطار
عقد أسشتهÓك وفقا للمعاي Òألدولية .و‘ أطار ألتنسشيق
ما ب Úألقطاعات من أجل مكافحة ألتقليد ” أقÎأح
مادة جديدة تتضشمن أجرأءأت –فظية أزأء أŸنتجات
Óع-ؤأن أŸك-ل-فÚ
أŸشش -ت -ب -ه ف -ي -ه -ا ي سش -ي-م-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل -أ
Óدأرة أŸكلفة بالتجارة ألذين Áكنهم
بالرقابة ألتابع Úل إ
ألتدخل ‘ هذأ أÛال.و يقÎح مششروع ألقانؤن كذلك
أدخ- -ال م- -ب- -دأ «أل- -غ- -ل -ق ألدأري ل -ل -م -ح Ó-ت» وأÙدد
بثÓث )30(Úي -ؤم -ا ‡ا يسش -م -ح ب -ال-ت-م-ي-ي-ز ب Úأل-ت-ؤق-ي-ف
أŸؤؤقت للنششاط لتجنب عرقلة مرأجل ألنتاج بالغلق
أإلدأري ل -ل -م -ؤؤسشسش -ة ب -ي-ن-م-ا أل-ت-ؤق-ي-ف أŸؤؤقت ل-ل-نشش-اط
مؤضشؤع أıالفة كاف.

زروإطي تششدد على ضشرورة فتحها أإمام إŸوإطنÚ

حديقة وادي السسمار متنفسض العاصسمي Úقبل الصسائفة اŸقبلة

شش -ددت وزي-رة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة،
فاطمة ألزهرأء زروأطي ،أمسس ألثÓثاء با÷زأئر
ع-ل-ى ضش-رورة أف-ت-ت-اح ح-دي-ق-ة وأد ألسش-م-ار(م-نطقة
تفريغ ألنفايات سشابقا) بالعاصشمة أمام أŸؤأطنÚ
ق -ب -ل ح -ل -ؤل ألصش -ائ -ف -ة أŸق-ب-ل-ة ،م-ع دع-م-ه-ا ب-ك-ل
أŸرأفق ألضشرورية لضشمان رأحة ألزوأر ما Áكنها
أن تصش -ب -ح م -ت-ن-فسش-ا ل-ل-م-ؤأط-ن.Úو أأل-زمت أل-ؤزي-رة

خÓل زيارة عمل قادتها إأ ¤ألعديد من أŸؤأقع
ألتابعة لقطاعها بؤلية أ÷زأئر ،رفقت وأ‹ ولية
أ÷زأئ -ر ،ع -ب -د أل -ق -ادر زوخ ،أŸسش -ؤؤول Úع-ن ه-ذأ
أŸشش - -روع ب - -تسش - -ري - -ع وتÒة Œه - -ي - -زه ب- -اŸرأف- -ق
ألضش - -روري - -ة ل - -رأح- -ة أل- -زوأر م- -ث- -ل دورأت أŸي- -اه
وأÓÙت وحضشÒة ألسش - -ي - -ارأت ،م - -ا سش - -يسش - -م- -ح
ب-اف-ت-ت-اح-ه أم-ام أŸؤأط-ن Úق-ب-ل ألصش-ائ-ف-ة أŸق-بلة

ليصشبح متنفسشا يلجأا إأليه أŸؤأطنؤن للرأحة.كما
شش- -ددت أل- -ؤزي- -رة ع -ل -ى ضش -رورة إأدرأج أل -ط -اق -ات
أŸت -ج -ددة ب -ه -ذه أ◊دي -ق -ة ب -دأي -ة م -ن Œه-ي-زه-ا
باأللؤأح ألششمسشية أŸنتجة للطاقة ألكهربائية ما
يسش- -م- -ح ب- -إان- -ارت- -ه- -ا وتشش- -غ- -ي- -ل أج- -ه- -زة ألسش- -ق- -ي
ألوتؤماتيكي للمسشاحات أÿضشرأء أŸتؤأجدة بها
عن طريق طاقة هذه أللؤأح.

لزمات وإلنزإعات
تبادل مكثف ومعمق لوجهات إلنظر حول إ أ

انعقاد الدورة الثالثة للحوار ا’سسÎاتيجي الثنائي ا÷زائري ـ الروسسي

أأششار بيان لؤزأرة ألششؤؤون أÿارجية أ ¤أأن ألدورة
ألثالثة للحؤأر ألسشÎأتيجي ألثنائي ب Úأ÷زأئر وروسشيا
ح -ؤل أل-قضش-اي-ا ألسش-ي-اسش-ي-ة وأألم-ن-ي-ة ق-د أن-ع-ق-دت أمسس
ألثÓثاء با÷زأئر ألعاصشمة –ت رئاسشة كل من وزير
ألششؤؤون أÿارجية ،عبد ألقادر مسشاهل ،وكاتب ›لسس
أألم-ن ل-ف-ي-درأل-ي-ة روسش-ي-ا ،ن-ي-ك-ؤلي بÎوشش-ي-ف .وأأوضش-ح
ن -فسس أŸصش -در أأن ه -ذأ أل -ل -ق -اء أل -ذي ي -ن -درج ‘ إأط -ار
ألتششاور أŸنتظم ب Úألبلدين ،قد سشمح بتبادل «مكثف
ومعمق» لؤجهات ألنظر حؤل «أألزمات وألنزأعات» ‘
ليبيا وما‹ ومنطقة ألسشاحل وألصشحرأء ألغربية وسشؤريا
وأل -ع -رأق .وأأضش -اف ن -فسس أŸصش -در أأن ه -ذأ أل -ل-ق-اء ك-ان
فرصشة أأيضشا للتطرق إأ ¤أŸسشائل أŸتعلقة Ãكافحة
أإلره-اب وأل-ت-ط-رف أل-ع-ن-ي-ف وألسشÎأت-ي-ج-ي-ات ألششاملة
للتصشدي للتطرف ومكافحة أ÷رÁة أŸنظمة ألعابرة
Óوط -ان .وأأشش -ار أل -ب -ي -ان إأ ¤أأن أل -ط -رف Úأأع -رب-ا ع-ن
ل -أ
أرتياحهما «لنؤعية» ألعÓقات ألثنائية أŸتميزة بالتبادل
«أŸن- -ت -ظ -م وأل -دأئ -م» ح -ؤل «أل -قضش -اي -ا ذأت أله -ت -م -ام

أŸششÎك» وباإلرأدة «أŸتجددة» لÎقية هذه ألعÓقات
«بششكل أأك »Èو»تعزيز» ألششرأكة ألسشÎأتيجية» ألقائمة
ب -ي -ن -ه -م -ا ‘ ع -دي -د أÛالت .وم -ن ج -ه-ة أأخ-رى ،أأك-د
أل-ط-رف-ان ع-ل-ى “سش-ك-ه-م-ا بضش-رورة أل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ية
Óزمات ع« Èأ◊ؤأر وأŸصشا◊ة‘ ،
«حلؤل سشياسشية» ل أ
إأط -ار أحÎأم أŸب -ادئ أل -ت -ي ي -نصس ع-ل-ي-ه-ا م-ي-ث-اق أأل·
أŸتحدة» .وفيما يتعلق Ãكافحة أإلرهاب ” ،ألتفاق
على «تعزيز» ألتششاور ألثنائي وألتنسشيق على أŸسشتؤى
ألدو‹ من أأجل مؤأجهة هذأ ألتهديد ولسشيما ذلك
أŸت -ع -ل -ق ب -ع -ؤدة أŸق -ات -ل Úأإلره -اب-ي Úأألج-انب .ك-م-ا
سشمحت هذه ألدورة ،ألتي جرت ‘ جؤ «ُوّدي وبَsناءْ»،
للبلدين «بالؤقؤف على تؤأفق ألرؤوى» فيما يتعلق Ãجمل
ألقضشايا ألتي ” ألتطرق إأليها .ويقؤم ألسشيد نيكؤلي
بÎوششيف بزيارة للجزأئر تدوم يؤم ،Úعلى رأأسس وفد
هام Áثل ﬂتلف أŸؤؤسشسشات ألروسشية .كما ششارك ‘
هذه ألدورة أأيضشا ألسشيد ميخائيل بؤقدأنؤف ،نائب وزير
ألششؤؤون أÿارجية لفيدرألية روسشيا.

لمريكي
إلطبعة إلثانية للمنتدى إ÷زإئري  -إ أ

›معا سسوناطراك وسسونلغاز يعرضسان قدراتهما ا’سستثمارية

ع- -رضش إÛم- -ع -ان إل -ط -اق -وي -ان إ÷زإئ -ري -ان
لطÓق
سشوناطرإك وسشونلغاز إللذإن يسشتعدإن إ
مششاريع تنموية هامة أإمسش ،بهوسش( Ïتكسشاسش)
Ãناسشبة إلطبعة إلثانية للمنتدى إ÷زإئري -
لم -ري -ك -ي ح -ول إل -ط -اق -ة ط -اق -ات -ه-م-ا ‘ ›ال
إ أ
إلسشتثمار.
وأأوضش -ح أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل-ع-ام لسش-ؤن-اط-رأك ع-ب-د
أŸؤمن ولد قدور  -ألذي يششارك ‘ هذأ أللقاء على
رأأسس وفد هام  -أأن ›معه أأعد ﬂطط أسشتثمار
بقيمة  56مليار دولر على مدى خمسس سشنؤأت سشيتم
نششر تفاصشيله خÓل أألسشابيع ألثÓثة أŸقبلة.
وقال أأمام ›مؤعة من ‡ثلي ششركات أأمريكية
مششاركة ‘ هذأ أŸنتدى أأن «هذأ إأعÓن هام بالنسشبة
للششركاء ألذين يرغبؤن ألسشتثمار ‘ أ÷زأئر».
وفضش Óعن ﬂطط ألسشتثمار هذأ ،ركز مسشؤؤول
سشؤناطرأك ‘ مدأخلته على نقطت Úهامت Úوهما
إأسشÎأت -ي -ج -ي -ة تسش-ي ÒأÛم-ع ‘ آأف-اق  2030وطاقات

أŸؤأرد غ Òألتقليدية ‘ أ÷زأئر.
سشتسشمح هذه أÙاور ألثÓثة بإاعطاء نفسس جديد
للمجمع ألطاقؤي أإلفريقي أألول وألذي يششرف عليه
منذ ششهر مارسس .2017
وأأضش- -اف ول- -د ق- -دور أأن أإلسشÎأت- -ي- -ج -ي -ة أ÷دي -دة
لسشؤناطرأك تتمثل ‘ تنؤيع أŸصشادر ألطاقؤية من
خÓل ألتؤجه نحؤ نششاطات جديدة ‘ عرضس ألبحر
وألغاز ألصشخري .وأأوضشحت سشاندرأ أأودكÒك ،نائب
كاتب ألدولة أŸسشاعد أألمريكي ألتي تدخلت بعد ولد
قدور أأن ألؤليات أŸتحدة تهتم بتطؤير ألطاقات غÒ
ألتقليدية ‘ أ÷زأئر ،مششÒة إأ ¤أأثرها أإليجابي على
أألمن ألطاقؤي للبلدأن.
وذك -رت ح -ال -ة ب -ل -ده -ا ،أل -ؤلي -ات أŸت -ح -دة ،أل-ت-ي
أأصشبحت ‘ غضشؤن  15سشنة مصشدرأ صشافيا للغاز بفضشل
أسش -ت -غ Ó-ل ه -ذه أŸؤأرد غ Òأل -ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وأأضش-افت أأن
تطؤير هذه أŸششاريع سشمح «بتغي Òألبيئة ألطاقؤية
للؤليات أŸتحدة».

إلسشف Òإلفرنسشي من تلمسشان:

التوأامات ب Úالبلدين يجب أان تÎجم بتجسسيد مشساريع حقيقية
أأكد سشف Òفرنسشا با÷زأئر كزأفيي دريانكؤر،
أأمسس ،بتلمسشان أنه يجب أأن تÎجم ألتؤأأمات بÚ
أ÷زأئر وفرنسشا بتجسشيد مششاريع حقيقية “سس
›الت ألتعليم ألعا‹ وألتكؤين وألسشتثمار.
و أأوضش -ح ألسش -ف Òخ Ó-ل ن -دوة صش -ح -ف-ي-ة ع-قب
زي-ارت-ه ل-ل-م-ع-ه-د أل-ث-ق-ا‘ أل-فرنسشي ببلدية تلمسشان
ق -ائ  « Ó-ي -جب أأن ت -ت -ؤج أل -ت -ؤأأم -ات ب Úأل -ب -ل -دي -ن
بتجسشيد مششاريع حقيقية “سس ›الت ألتعليم
أل-ع-ا‹ وأل-ت-ك-ؤي-ن وألسش-ت-ث-م-ار م-ث-ل-م-ا خلصشت إأليه
ألتؤأأمة أألخÒة ما ب Úمنتخبي أÛلسس ألششعبي
ألبلدي لتلمسشان وليل ألفرنسشية ‘ ›ال ألطب
وتخصشصس أألمرأضس ألقلبية».
و ذكر دريانكؤر ‘ ذأت ألسشياق بأان ألزيارة
أألخÒة ل -رئ -يسس أ÷م -ه -ؤري -ة أل-ف-رنسش-ي-ة إأم-ان-ؤي-ل

ماكرون للجزأئر “خضس عنها عدة قرأرأت تقضشي
بتطؤير ألعÓقات ألقتصشادية ب Úألبلدين خاصشة
‘ ›ال ألرقمنة وألتعليم وألتكؤين وألسشتثمار،
مششÒأ إأ ¤أنه ” إأنششاء ÷نة مششÎكة لدرأسشة كل
أŸلفات ب Úألطرف.Ú
و أأبرز ألدبلؤماسشي ألفرنسشي أنه يرتقب Œسشيد
عدد من أŸششاريع ‘ إأطار ألششرأكة أ÷زأئرية
أل-ف-رنسش-ي-ة ب-ؤلي-ة ت-ل-مسش-ان ت-خصس إأن-ت-اج أألسش-مدة
ألفÓحية وبعضس ألعتاد أÿاصس بكابÓت ألسشيارأت
لصشالح مصشنعي ألسشيارأت «بيجؤ» و» رونؤ» بؤهرأن،
لفتا إأ« ¤أأن طاقة أŸصشنع ÚسشÎتفع من  80أألف
إأ 120 ¤أأل -ف م-رك-ب-ة ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا ‡ا سش-يسش-م-ح
Ÿصشانع هذأ ألعتاد بؤلية تلمسشان من مضشاعفة
أإلنتاج ».

لن توّرد إ ¤دول أإخرى
قال إن Œربتنا ‘ إلوقاية من إلتششدد صشا◊ة أ

ﬁمد عيسسى :ا÷زائر مسستعدة لتكوين ا’ئمة ببلجيكا

أأع- -رب وزي -ر ألشش -ؤؤون أل -دي -ن -ي -ة وأألوق -اف
ﬁم- -د ع- -يسش- -ى ،أأمسس أل- -ثÓ- -ث- -اء ،ب- -ا÷زأئ -ر
ألعاصشمة ،عن أسشتعدأد أ÷زأئر لتكؤين ألئمة
‘ بلجيكا ،مششÒأ أ ¤أأن Œربة أ÷زأئر ‘
أل -ؤق -اي -ة م -ن أل -تشش -دد وبث ث-ق-اف-ة أل-ؤسش-ط-ي-ة
وألعتدأل صشا◊ة لن تؤرد أ ¤دول أأخرى».
وأأوضش -ح ع -يسش-ى ‘ ،تصش-ري-ح ل-لصش-ح-اف-ة ع-قب
أسش-ت-ق-ب-ال-ه ل-ن-ائب أل-ؤزي-ر ألأول ووزي-ر ألشش-ؤؤون
أÿارجية لبلجيكا ديدييه ريندرسس ،ألذي حل
أأمسس ب -ا÷زأئ -ر ،أأن «وزأرة ألشش -ؤؤون أل -دي -ن -ي -ة
مسش -ت -ع-دة ل-ل-ت-ع-اون أŸط-ل-ق وت-ب-ادل أل-ت-ج-ارب
وتكؤين ألئمة ‘ بلجيكا حتى يكؤن ألسشÓم
أل-ذي Áارسس ف-ي-ه-ا أسشÓ-م-ا وسش-ط-ي-ا وم-ع-تدل
ي -خ -دم دول -ة ب -ل-ج-ي-ك-ا ك-م-ا ي-خ-دم ألسشÓ-م ‘
أ÷زأئ- -ر دول- -ة أ÷زأئ- -ر» .وأع- -ت Èأل -ؤزي -ر أأن
أ÷زأئر لها «Œربة ‘ ألؤقاية من ألتششدد و‘
ت -ك -ؤي -ن أئ -م -ة ي -ت -م -ك -ن -ؤن م-ن رب-ط أل-ؤط-ن-ي-ة
بالسشÓم و‘ بث ثقافة ألؤسشطية وألعتدأل»
وه - -ي Œرب - -ة ك- -م- -ا ق- -ال ‡ت- -دة ‘ أأوسش- -اط
أ÷زأئري Úولكنها أأيضشا صشا◊ة لن تؤرد أ¤

دول أأخرى .وأأضشاف أأن أللقاء كان فرصشة ”
خÓله عرضس ألتجربة أ÷زأئرية على ألسشيد
ريندرسس ألذي أبدى أهتمام بÓده بلجيكا بهذه
ألتجربة «حتى تعالج بعضشا من مششاكلها» .ومن
جهته ،أأكد وزير ألششؤؤون أÿارجية لبلجيكا أأن
ل-ق-اءه ب-ؤزي-ر ألشش-ؤؤون أل-دي-ن-ي-ة سش-م-ح ل-ه ب-ف-ه-م
ألسشياسشة أŸنتهجة من قبل أ÷زأئر لتنظيم
ألعبادة مششÒأ أ ¤أأن بلجيكا ترغب ‘ معرفة
ك -ي -ف يسشﬂ Òت -ل -ف شش -رك -ائ -ه -ا أل-عÓ-ق-ة بÚ
ألفضشاءين ألعام وألديني .كما ” ألتطرق خÓل
نفسس أللقاء أ ¤مسشأالة تكؤين ألئمة كما قال
مششÒأ بهذأ أÿصشؤصس أ ¤أأن ألدول ألوروبية
وب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ا ع- -ل -ى وج -ه أÿصش -ؤصس «ت -ؤأج -ه
صش -ع -ؤب -ات» ‘ أي -ج -اد أئ -م-ة وت-ك-ؤي-ن-ه-م ب-ه-ذه
ألبلدأن .وتطرق ألطرفان كما أأضشاف أ¤
مشش -ك -ل أل -ت -ط -رف أل -دي -ن -ي م -ذك -رأ أأن ب Ó-ده
وأجهت أأيضشا ألظاهرة منؤها بأاهمية بذل كل
أÛه -ؤدأت ل -ت -ف-ادي-ه-ا ‘ أŸسش-ت-ق-ب-ل ب-ت-ب-ادل
أل -ت-ج-ارب وأÈÿأت لرسش-اء ‡ارسش-ات دي-ن-ي-ة
قائمة على أحÎأم ألبلدأن أŸتؤأجدين فيها.

»æWh
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بدوي ‘ أليوم ألثا Êمن زيارته لبجاية

ضشرورة أإ’صشغاء ıتلف أنششغا’ت أŸوأطنÚ
قطب صسحي جديد بـ 500سسرير
وأصس -ل ،أمسض ،وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ورأل-دين بدوي،
زيارته ألتفقدية لو’ية بجاية ،حيث وقف على
أل-ع-دي-د م-ن أŸشس-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة أل-ت-ي ي-ن-ت-ظ-رها
’شس -غ -ال
ألسس- -ك- -ان ب -ف -ارغ ألصس ،ÈوأŸت -م -ث -ل -ة ‘ أ أ
ألعمومية ،ألسسكن ،وربط ألسسكان بشسبكات ألغاز
ألطبيعي ،أŸاء ،ألكهرباء ،كما أشسرف على حفل
ت -ك-ر Ëرؤوسس-اء سس-اب-ق Úل-ب-ل-دي-ة ب-ج-اي-ة ،ت-دشسÚ
’شسعة باŸسستشسفى أ÷امعي خليل عمرأن.
مركز أ أ

بجاية :بن النوي توهامي
كانت اÙطة األو ‘ ¤اليوم الثا Êمن الزيارة،
مصش-ل-ح-ة ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة ب-ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة ،ح-يث تفقد
اŸصش -ل -ح -ة ال -ب -ي -ومÎي-ة ،وأاك-د ب-دوي أان-ه سش-ي-ت-م ت-زوي-د
ﬂتلف ملحقات ا◊الة اŸدنية البالغ عددها 14ملحقة،
باألجهزة الÓزمة ‘ أاقرب اآلجال والسشماح للمواطنÚ
باسشتخراج ﬂتلف الوثائق البيومÎية ،على غرار بطاقة
التعريف الوطنية ،جواز السشفر ،والبطاقة الرمادية دون
اللجوء إا ¤اŸصشلحة الكائنة بحي ا◊رية ،وهذا للتقليل
من الضشغط الذي تششهده.
وخ Ó-ل حضش -وره م -راسش -م ا◊ف-ل ال-ت-ك-رÁي ع-ل-ى

شش-رف ال-رؤوسش-اء السش-اب-ق Úل-ل-م-ج-لسض الشش-ع-ب-ي البلدي
ث وزير الداخلية على ضشرورة الصشغاء
ببجاية ،ح ّ
ıتلف انششغالت اŸواطن ،Úوالعمل على التكفل
بها لتحقيق السشتقرار ،كما أابدى اسشتعداده الّتام من
أاجل السشماح للبلديات للقيام باŸهام اŸوكلة لها ،كما
جه رسشالة للنواب للسشعي من أاجل ترششيد اإلمكانيات
و ّ

البلدية واسشتغÓلها بطرق مثلى.
ل -دى ت -ف -ق -ده مشش -روع Œدي -د شش -ب-ك-ة ق-ن-وات اŸي-اه
الصش -ا◊ة ل -لشش -رب Ÿدي -ن -ة ب -ج -اي -ة ،أاظ -ه-ر ب-دوي ع-دم
ارتياحه لتزويد السشكان بهذه اŸادة ،حيث أان  65باŸائة
من السشكان فقط يتّم تزويدهم باŸاء يوميا ،وهو ما
دف -ع-ه ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-حسش Úاألوضش-اع ق-ب-ل شش-ه-ر رمضش-ان
القادم ،كما أاكد أانه سشيتدخل لدى وزارة اŸوارد اŸائية،
من أاجل تدعيم الولية بغÓف ما‹ إاضشا‘ بقيمة 2.2
مليار دينار.
ومن ثمّ تنقل الوزير إا ¤اŸسشتششفى ا÷امعي خليل
ع -م -ران ،ح -يث أاشش -رف ع-ل-ى ت-دشش Úم-رك-ز ال-تشش-خ-يصض
والتصشوير باألششعة الذي ّ“ت تسشميته باسشم اÛاهدة
‘دنيال م ‘Úزوجة خليل عمران ،بغÓف ما‹ قدر بـ 394
م-ل-ي-ون دي-ن-ار ،وه-ذا ال-ق-طب الصش-ح-ي ا÷دي-د سش-يسش-مح
بتحسش Úاÿدمة العمومية ‘ ›ال الصشحة بالولية،
ويضشاف إا ¤مششروع اŸسشتششفى ا÷امعي ببلدية بوخليفة
على مسشاحة تقدر بـ  39هكتارا ،بطاقة اسشتيعاب سشتصشل
إا 500 ¤سشرير ،وذلك وفق اŸقاييسض الدولية اŸعمول
بها ،خاصشة فيما يتعلق بتصشميم اŸششروع الذي سشينجز
وفق صشورة عصشرية ،وكذا طبيعة التجهيزات الطبية التي
سشتكون جد متطورة.

’‚از منذ سسنة 2006
يعرف تأاخرأ ‘ أ إ

زعÓن يحدد ششهر جوأن لتسشليم خط ألسشكة أ◊ديدية سشطيف -ألقرزي
’شسغال ألعمومية وألنقل عبد
قام ،وزير أ أ
أل -غ -ن -ي زع Ó-ن ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق-د Ÿرأف-ق
أل -ق -ط-اع بسس-ط-ي-ف ،ح-يث أسس-ت-ه-ل أل-زي-ارة م-ن
مطار  8ماي  1945ببلدية ع Úأرنات لتفقد
’رضسية بـ  2400م للمطار،
مشسروع تدعيم أ أ
من خÓل تدعيم أŸلحقات بإا‚از طاكسسيوأي،
وت- -وسس- -ي- -ع م- -وق -ف ألسس -ي -ارأت وب -عضض أŸرأف -ق
أÿدماتية وتقد Ëألتوسسعة أŸتعلقة باŸسسار
’شسغال ‘
ألرئيسسي ،وألح على ضسرورة أ‚از أ أ
’ج - -ال أÙددة ،ووف - -ق أŸع - -اي ÒأŸط - -ل - -وب - -ة
أ آ
وأÙددة.
تضشمنت الزيارة برنا›ا متنوعا “ثل ‘ بلدية
بازر سشكرة ،وهذا Ãعاينة مششروع إازدواجية الطريق
الوطني رقم  77ب Úالعلمة ومفÎق الطرق رقم 75
على مسشافة  15كلم ‘ ،إاطار التطوع ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصض.
و‘ العلمة ،تضشمنت الزيارة معاينة طريق جن جن

العلمة اŸزدوج ،على مسشافة  55كلم ‘ الششطر التابع
لولية سشطيف ،مع تقد Ëمششروع إا‚از اإزدواجية
و–ديث السشكة ا◊ديدية ب Úسشطيف والقرزي على

مسش-ت-وى دوار ب-ل-ه-وشش-ات ال-ت-اب-ع ل-ق-ري-ة ج-رمان بلدية
العلمة ،مع اإلطÓع على مششروع الدراسشات اÿاصشة
بخطوط السشكة ا◊ديدية ا÷ديدة جيجل سشطيف
وسشطيف باتنة ،وقد أالح الوزير الذي تلقى ششروحات
م -وسش -ع -ة ح -ول اŸشش -اري-ع ،ع-ل-ى ضش-رورة اإلسش-راع ‘
اإل‚از ،وخاصشة مششروع السشكة ا◊ديدية سشطيف
القرزي الذي عرف تأاخرا كبÒا منذ  ،2006وحدد
م -وع -د شش -ه -ر ج -وان اŸق -ب -ل لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن األشش-غ-ال
وتسشليمه.
أاما ‘ عاصشمة الولية بلدية سشطيف ،فتمت زيارة
مششروع إا‚از الطريق اإلجتنابي للمدينة ب Úالطريق
الوطني رقم  28والوطني رقم  5على مسشافة  22كلم
بالتطوع ب Úالقطاع Úالعام واÿاصض ،وكذا مششروع
ترامواي سشطيف ،والوقوف على األششغال ‘ ﬁور
ششارع سشعال بوزيد وهو الذي يدخل حيز اÿدمة ‘
الششهور القليلة القادمة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

’جنبية
أرجعوأ أنتشسار أ÷رأئم أ’لكÎونية إأ ¤ألتطبيقات أ أ

خÈأء ٪50 :من أأنظمة ألهوأتف ألذكية موجودة ﬁليا

أول صسالون مغاربي يجمع أŸنتج ÚوأŸوأهب فيفري ألقادم
أك - - - - - - - - -د خÈأء وﬂتصس - - - - - - - - -ون ‘ ›ال
ألتطبيقات ألرقمية ،أمسض ،أن  50باŸائة من
أن- -ظ- -م- -ة أل -ه -وأت -ف أل -ذك -ي -ة أŸسس -ت -وردة أو
أŸصس-ن-ع-ة ﬁل-ي-ا Áك-ن ت-زوي-ده-ا ب-تطبيقات
ﬁل-ي-ة تÓ-ئ-م أŸسس-ت-خ-دم أ÷زأئ-ري لتفادي
أل- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق -ات أل -ت -ي تشس -ك -ل خ -ط -رأ ع -ل -ى
أŸسس-ت-ع-م-ل ،ودع-وأ إأ ¤أ’ه-ت-م-ام ب-الكفاءأت
أ÷زأئرية ‘ هذأ أÛال ،بعد أنتشسار فوضسى
سسوأء ‘ ألتسسويق أو أ’سستخدأم.

جÓل بوطي
أاوضشح ﬂتصشون خÓل ندوة نظمتها ا÷معية
الوطنية للتجار وا◊رفي ،Úأامسض ،حول الهواتف
ال -ن -ق -ال-ة وت-ط-ب-ي-ق-ات-ه-ا أان ا÷زائ-ر ل-دي-ه-ا م-واهب
وكفاءات عالية ‘ ›ال التطبيقات اللكÎونية ما
Œعلنا ‘ غنى بششكل كب Òعن التطبيقات األجنبية
التي باتت تششكل خطرا كبÒا على اŸسشتخدمÚ
سشيما األطفال منهم ‘ اآلونة األخÒة.
‘ ه -ذا السش -ي -اق دع -ا ا◊اج ال -ط -اه -ر ب-ول-ن-وار
رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة ال-ت-ج-ار إا ¤ت-ن-ظ-ي-م سش-وق ال-هواتف
النقالة سشواء فيما تعلق بالتسشويق أاو السشتخدام،
مششÒا إا ¤أان أاسش- -ع- -ار ال- -ه- -وات -ف ع -رفت م -ؤوخ -را
ارتفاعا ملحوظا ،رغم وجود منتج ÚجزائريÚ
يعملون على تطوير اŸنتج الوطني ‘ هذا اÛال
وان كان ضشعيفا ويقتصشر على الÎكيب.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ذك- -ر  ÚŸاوب- -اي- -يشض ﬂتصض ‘
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-رق-م-ي-ة وصش-احب مؤوسشسشة ‘ ›ال
الرقميات أان انتششار ا÷رائم اللكÎونية مؤوخرا ‘
ا÷زائ -ر ي -رج -ع إا ¤غ -ي -اب اله -ت-م-ام ب-ال-ك-ف-اءات
واŸواهب ا÷زائرية التي  ⁄تسشتغل بششكل كب‘ Ò
الÎويج Ÿنتجاتها.
تطرق اŸتحدث أايضشا إا ¤ظاهرة التطبيقات
اÿطÒة ع -ل -ى األط-ف-ال ع-ل-ى غ-رار ت-ط-ب-ي-ق ل-ع-ب-ة
«ا◊وت األزرق» الذي أادى إا ¤انتحار عدد من
األطفال ،موضشحا أان هناك تطبيقات ” ابتكارها
ﬁليا لكنها تبقى حبيسشة أاصشحابها الذين  ⁄يجدوا
طرقا للÎويج ‘ ظل اŸنافسشة األجنبية وتفضشيل
التطبيقات األجنبية.
عن أاسشباب عزوف منتجي الهواتف اÙلية أاو
األجنبية با÷زائر البالغ عددها  10مؤوسشسشات منها
 6ششركات وطنية و 4أاجنبية ،قال سشعيد بن مصشباح
صش -احب «م -ؤوسشسش -ة إا Êسش -م -ارت» اŸت -خصشصش-ة ‘

التطبيقات الرقمية إان اŸتعامل Úيفرضشون على
اŸسشتهلك تطبيقات خاصشة رغم أان الكث Òمنها
يششكل خطرا على اŸسشتخدم.
كما أاعلن بن مصشباح عن تنظيم أاول معرضض
م-غ-ارب-ي ح-ول ال-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
الرقمية با÷زائر أايام  23،22.21فيفري القادم
ب -قصش -ر ال -ث -ق -اف -ة م-ف-دي زك-ري-اء ،وذلك Ãشش-ارك-ة
خÈاء دول- -ي Úم- -ن ف- -رنسش- -ا واسش- -ب- -ان- -ي- -ا وي -ه -دف
ب - - -األسش - - -اسض إا ¤ج- - -م- - -ع اŸن- - -ت- - -ج ÚاÙل- - -يÚ
ب-اŸؤوسشسش-ات اŸت-خصشصش-ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ه-واتف
النقالة.
من اŸنتظر حسشب اŸتحدث تنظيم لقاءات بÚ
كل الفاعل› ‘ Úال التكنولوجيات الرقمية لبحث
مششكلة سشوء اسشتخدام الهواتف ،حيث ارجع انتششار
ا÷رائ -م إا ¤غ -ي -اب ث -ق -اف -ة ل -دى ا÷زائ-ري ح-ول
التعامل مع الهاتف اÙمول بششكل ايجابي.

‘ هذا السشياق وقعت اللجنة الوطنية لتجار
الهواتف النقالة التابعة ÷معية التجار اتفاقية مع
م -ؤوسشسش -ة «إا Êسش -م -ارت» ال -ت -ي سش -ت-ن-ظ-م الصش-ال-ون
اŸغاربي ششهر فيفري إليجاد أارضشية وطنية لربط
عÓقات مع اŸنتج ÚواŸسشتهلك Úوكذا اŸواهب
الششابة التي أاكد اÈÿاء إاننا بحاجة إا ¤اهتمام
أاك Èلسشد الفراغ ا◊اصشل ‘ السشاحة الوطنية فيما
يتعلق بالتطبيقات الرقمية.
وط -رح اıتصش -ون قضش -ي -ة األم -ن اŸع-ل-وم-ات-ي
الذي يعد هو اآلخر –ديا كبÒا ‘ ظل انتششار
التطبيقات األجنبية التي ل تخضشع ‘ كث Òمن
األحيان إا ¤رقابة ‘ ،ح Úأافادوا أان  50باŸائة
م -ن أان -ظ-م-ة ال-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة م-وج-ودة ب-ا÷زائ-ر
وÁكن العتماد عليها لتفادي األجنبي الذي قد
يزداد سشوء اسشتعماله مسشتقب.Ó

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

قيطو Êمن أŸدية:
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ربط  20بلدية بالكهرباء قريبا
ط-الب وزي-ر أل-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-و،Ê
أمسض ،خÓ- -ل زي- -ارة ع -م -ل ل -و’ي -ة أŸدي -ة،
’سس -رأع ‘ ع-م-ل-ي-ة رب-ط سس-ك-ان  20بلدية
ب -ا إ
بشسبكة ألكهرباء قصسد تسسهيل عملية تثبيت
أل -ع -ائ Ó-ت أل -ت-ي ع-ادت إأ ¤أرأضس-ي-ه-ا ب-ع-دم-ا
أجÈت ع- -ل- -ى ت- -رك- -ه- -ا سس- -ن- -ة  1996بسسبب
’رهاب.
ضسربات أ إ
ج -اء تصش -ري -ح ال -وزي -ر ع -ل -ى ه-امشض رب-ط 40
مسشكنا بفرقة تامدة ببلدية السشواقي من ›موع
 708مسشكن موزعة على  35فرقة ضشمن مسشاعدات
صشندوق التضشامن والضشمان للجماعات اÙلية،
وسشجل ‘ هذا السشياق عملية ربط  13800مسشكن
Ãادة الغاز الطبيعي تابع لـ  14بلدية و Œ 04معات
ثانوية ،فضش Óعلى وضشعه حيز اÿدمة  1000ربط
بهذه اŸادة ا◊يوية ببلدية السشدراية ،إا ¤جانب
ت-وصش-يل  1145مسش-ك-ن ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي سش-ليمان ،حاثا
ب-ف-رق-ة ت-ام-دة ع-ل-ى ضش-رورة ت-وسش-ي-ع دائ-رة ال-رب-ط
بششبكة الكهرباء ،كما أاعطى إاششارة انطÓق أاششغال
اÙول ال-ك-ه-رب-ائ-ي  220/60ك-ي-ل-و ف-ول-ط لتعزيز
الششبكة ذات التوتر العا‹.
و‘ كلمة ﬂتصشرة أامام وسشائل اإلعÓم ،ذكر
ق -ي -ط-و« Êأان-ه سش-ك-ان ق-ري-ة الصش-وادق-ي-ة سش-ب-ق وأان
ن -زح -وا خ Ó-ل السش -ن -وات السش -وداء و–دي -دا سش -ن-ة
 ،1996وكما نÓحظ فإان نسشبة من هؤولء النازحÚ
ع-ادوا وا◊م-د ل-ل-ه إا ¤م-ن-ازل-ه-م وأاراضش-ي-ه-م ،ل-ك-ن

ششبكة الكهرباء تعرضشت إا ¤التخريب بنسشبة %100
بهذه القرية ،وأان  20بلدية معنية بهذه العملية على
مسشتوى هذه الولية « ،مضشيفا أان مصشا◊ه سشتعطي
تعليمات Ÿديرية توزيع الكهرباء والغاز للتعجيل ‘
كل اإلجراءات إلنطÓق العملية ‘ أاقرب اآلجال
من أاجل “ك Úالسشكان من العودة إا ¤ديارهم
واندماج السشاكنة ‘ ﬂتلف الÈامج اإل‰ائية التي
أاقرتها السشلطات اÙلية.

اŸدية :ع.علياÊ

بسسرعة تدفق أنÎنت تصسل إأ1 ¤جيغا ‘ ألثانية

فرعون تطلق خدمة أأ’لياف ألبصشرية باŸنازل بالبويرة
أشس- - - -رفت وزي - - -رة ألÈي - - -د وأŸوأصس Ó- - -ت
ألسس -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سس -ل -ك-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
وألرقمنة هدى إأÁان فرعون ،على تدشسÚ
’ل-ي-اف أل-بصس-ري
أŸشس-روع أ÷دي-د لشس-ب-ك-ة أ أ
حتى أŸنزل  FTTHخÓل ألزيارة ألتي قامت
’و¤
بها إأ ¤و’ية ألبويرة ،وهي ألعملية أ أ
من نوعها حسسب ألوزيرة ألتي قامت بتسسليم
’ول زبون على
جهاز أ’سستقبال ( ) Modemأ
مسستوى ألقطر ألوطني.
أاك-دت ف-رع-ون خÓ-ل ال-ن-دوة الصش-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي
نششطتها على هامشض الزيارة ،أان اختيار البويرة
كولية ‰وذجية نظرا لقدم الششبكة ‡ا تطلب
Œديدها وكذا الطابع ا÷بلي التي تتميز به ‡ا
للياف البصشرية،
اسشتدعى إايصشال كل اŸناطق با أ
حيث من اŸنتظر ربط  7224مسشكن خÓل سشنة
لضشافة إا ¤عصشرنة اÿدمة لـ 3657زبون.
 2018با إ
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -ط -رقت ال-وزي-رة إا ¤أاه-م
اŸششاريع التي تنجز من طرف القطاع على غرار
م -رك -ز ال -ب -ي -ان -ات Ãرك -ز التصش -الت ال-فضش-ائ-ي-ة
ب -الخضش -ري -ة‡ ،ا سش -يسش -م -ح ب -ال -ت -دف-ق السش-ري-ع
ل Ó-نÎنت ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-وط-ن-ي ،وك-ذا ت-ق-دË
لفريقية ،إا¤
خدمات ‘ نفسض اÛال للبلدان ا إ
جانب الششراكة ‘ مششروع عاŸي الذي ينجز من
طرف الوليات اŸتحدة والذي Áر ع Èالبحر
لح-م-ر إا ¤غ-اي-ة
لب -يضض اŸت -وسش -ط ب-ال-ب-ح-ر ا أ
ا أ
هونغ كنغ سشينجز  172كلم الذي يفصشل بÚ
ششواطئ عنابة.
وح - -ول اŸشش- -روع ال- -ذي ي- -ن- -ج- -ز م- -ن ط- -رف
اŸتعامل الصشيني هواوي والذي أاسشال كثÒا من
لششاعات التي تناولتها
ا◊ ،Èفندت فرعون كل ا إ
ال -ع -دي -د م -ن ا÷ه -ات ح-ول اح-ت-ك-ار ال‚از م-ن
ط -رف م -ت -ع -ام-ل واح-د ب-ل ه-ن-اك اث-ن-ان وق-د ”
اختيارهما قبل تنصشيبها على رأاسض الوزارة بناء
ع -ل -ى م-ع-اي Òت-ق-ن-ي-ة ح-يث أاسش-ن-دت ل-ه-م-ا م-ه-م-ة
Œدي -د الشش -ب -ك -ة ال -ت -ي أا‚زت م -ن ط-رف ن-فسض
اŸتعامل ‘ Úالسشابق لذا من البديهي أان يقوما
بعملية الصشيانة ،مذكرة انهما يحتكران  %60من
السش-وق ال-ع-اŸي-ة ن-ظ-را ل-ك-ف-اءت-ه-م-ا ال-ع-ال-ي-ة ك-م-ا
ات- -خ- -ذت ت- -داب Òأاخ- -رى واŸت- -م -ث -ل -ة ‘ –وي -ل
التكنولوجيا وذلك بتكوين أاخصشائي ÚجزائريÚ

والقيام بصشناعة أاجهزة با÷زائر للتخلصض من
السشتÒاد ،كما انه ” وضشع  100مليار دينار –ت
للياف
تصشرف اتصشالت ا÷زائر لتحديث ششبكة ا أ
ال -بصش -ري -ة وب -ه -دف ت -ط-وي-ر الصش-ن-اع-ة ب-ا÷زائ-ر
ومواكبة التطور التكنولوجي العاŸي.
وب -خصش -وصض ف -ت -ح ال-ت-وظ-ي-ف بÈي-د ا÷زائ-ر،
أاوضش- -حت أان اŸؤوسشسش- -ة ه- -ي ذات ط- -اب -ع Œاري
والتوظيف يكون حسشب الحتياجات لكن عليها
م -راع -اة ال -ن -ج -اع -ة ل -ت -ق -د Ëخ -دم-ة ذات ج-ودة
للزبون.
وبالنسشبة لتصشالت ا÷زائر أاششارت إا ¤أان
ال-ذي-ن يشش-ت-غ-ل-ون ب-ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل ال-تشش-غ-ي-ل سشيتم
إادم- -اج -ه -م حسشب اŸسش -ار اŸه -ن -ي والنضش -ب -اط
خÓ- - -ل ت- - -لك ال - -فÎة اإضش - -اف - -ة إا ¤ال - -ت - -ك - -وي - -ن
اŸتخصشصض» أاما أان نفرضض على هذه اŸؤوسشسشات
توظيف كل اÎŸبصش Úفهذا من غ ÒاŸعقول».
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ق-م-ر الصش-ط-ن-اع-ي ال-ك-وم سشات،1
قالت أان هناك الوكالة الفضشائية ا÷زائرية التي
تشش -رف ع -ل -ي -ه وسش-ي-ت-م إاطÓ-ق-ه ب-ع-د اك-ت-م-ال ك-ل
الح-ت-ي-اط-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة م-ن ج-ه-ة وتقد Ëالعرضض
التجاري لسشتغÓله وحسشب التقني Úفإان عملية
لطÓق سشتكون خÓل جوان أاو جويلية القادم.
ا إ

البويرة :ع نايت رمضسان

أك Ìمن  800ألف مسستفيد من ألقروضض ،جبنون:

«أ‚ام» تقرر دعم مششاريع أ’قتصشاد أأ’خضشر سشنة 2018
أب -رز أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -وك -ال -ة أل -وط-ن-ي-ة
ل- -تسس- -ي Òأل- -ق- -رضض أŸصس- -غ- -ر ع -ب -د أل -ف -ا—
ج-ب-ن-ون ،أÛه-ودأت أل-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا أل-وك-الة
Ÿسساعدة ألفئات ألهشسة وأ÷امعيÿ Úلق
روح أŸق - -او’ت - -ي - -ة ب - -دل أ’ت - -ك- -ال ع- -ل- -ى
أل-دول-ة ،ك-اشس-ف-ا ع-ن ت-وج-ه أل-وك-الة لدعم
’خضس -ر سس -ن -ة ،2018
مشس -اري -ع أ’ق -تصس -اد أ أ
بحيث سسيتم إأبرأم أتفاقية ‘ هذأ أÛال مع
إأح- -دى أ÷م- -ع- -ي- -ات وب- -رن- -ام- -ج ل -ت -ك -وي -ن
مرأفق ‘ Úباب ألوأدي لتحسسيسض ألشسباب.

سسهام بوعموشسة
ششكلت فئة النسشاء اŸسشتفيدات من الوكالة
ال-وط-ن-ي-ة ل-تسش-ي Òال-ق-رضض اŸصش-غ-ر م-نذ إانششائها
سشنة  2005إا ¤غاية اليوم ،نسشبة معتÈة جدا
بـ 520أالف مسشتفيدة أاي بأاك Ìمن  63أالف من
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن ،وغ-ال-ب-ي-ت-ه-ن من ماكثات ‘ البيت
يسش-اع-دن أازواج-ه-ن وع-ائ-ل-ت-ه-ن ،ب-ح-يث أاصش-بحت
الوكالة تعطي النسشاء األفضشلية والمتياز نظرا

لنجاحهن ‘ إانششاء مششروعهن ‘ .ح Úبلغ عدد
خريجي ا÷امعات اŸسشتفيدين بأاك Ìمن  34أالف
مسشتفيد من القروضض إلنششاء مكاتب ﬁاماة،
مكتب أاطباء ،أاطباء أاسشنان ،مهندسش Úمعماري،Ú
ه -ذا م -ا أاك -ده اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة ل-دى ن-زول-ه
ضشيف الصشباح.
وأاضش -اف ج -ب -ن-ون ،أان ع-دد اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
قروضض الوكالة منذ إانششائها إا ¤غاية اآلن Œاوز
 800أالف مششروع‡ ،ا مكن من خلق حوا‹ مليون
و 200منصشب ششغل ،وحسشبه أان هذا دليل على
ال-دور ال-ك-ب Òوال-ف-ع-ال ل-ل-وك-ال-ة ب-فضش-ل سش-ي-اسشتها
ا◊ك -ي -م -ة ب-اع-ت-ب-اره-ا آال-ي-ة م-ن آال-ي-ات ال-تشش-غ-ي-ل
ل-ت-غ-ط-ي-ة ك-ل أاق-ال-ي-م ال-وط-ن ع-ن ط-ري-ق م-رافقي
الدوائر على مسشتوى  541دائرة مغطاة بهؤولء
اŸرافق.Ú
وحسشب اŸدير العام للوكالة فإان اŸششاريع
الفاششلة تعود للمسشتفيد ‘ عدم اختياره للمششروع
اŸربح ،كون الششباب ل يتحلون بفكر اŸقاولتية
ال -ع -ام -ل األسش -اسش-ي ‘ ال-ن-ج-اح ،ق-ائ »:Ó-م-ا ي-ه-م
الشش -ب -اب اŸال ال -ذي ي -ت -حصش-ل ع-ل-ي-ه م-ن ط-رف

ال- -وك- -ال- -ة وي- -نشش- -ئ مشش -روع -ه
ب -ط -ري -ق -ة اع -ت-ب-اط-ي-ة ،ه-ن-اك
عينات صشغÒة».
ذكر ‘ هذا اإلطار ،أانه ‘
السش- - -ن- - -وات األخÒة ع- - -م- - -لت
ال- -وك- -ال- -ة ب- -ج- -ه- -د ل -ت -بسش -ي -ط
اإلج -راءات اŸت -ع -ل -ق -ة Ãل -ف
ال- - -ق- - -رضض ،م - -ن أاج - -ل “كÚ
اŸواط -ن م -ن السش -ت -ف-ادة م-ن
ال -ق -روضض دون بÒوق -راط -ي -ة،
ع Èال -ق -ي -ام ب -ع -م -ل -ي-ة ت-ك-وي-ن
اŸرافق Úلسشتقبال اŸواطن،
وتهيئة كل الظروف من مكاتب وقاعات .مششÒا
إا ¤أان الوكالة من األجهزة القليلة التي توفر من
ي -راف-ق الشش-اب ‘ ›ال ال-ت-ك-وي-ن واŸق-اولت-ي-ة،
وال -تسش -ي ÒواÙاسش -ب -ة وك -ي -ف -ي-ة إانشش-اء مشش-اري-ع
ناجحة ،وهو الركن األسشاسض ‘ الوكالة الوطنية
ل -تسش -ي Òال -ق -رضض اŸصش -غ-ر ،ب-ح-يث ي-وج-د 1200
مرافق تابع للدوائر وهم إاطارات جامعية.
وقال أايضشا إان أابواب الوكالة مفتوحة ‘ كل

ربوع الوطن لكل الفئات ،وليسض
ه- -ن- -اك –دي- -د ل -لسش -ن ك -ل م -ن
يسشتطيع العمل Áكنه السشتفادة
م -ن ق -رضض ال-وك-ال-ة ،مضش-ي-ف-ا أان
ال -وك -ال -ة ت -ل-قت ع-ددا ك-بÒا م-ن
ال -ط -ل -ب -ات ‘ ›ال اÿدم -ات،
الصش-ن-اع-ة ال-ت-قليدية ،الصشناعات
الصشغÒة.
وتسشعى الوكالة ‘ برنا›ها
لسش -ن -ة  ،2018ل -دع -م الق -تصش -اد
األخضشر بإانششاء مششاريع مÓئمة
م -ع ال -ب -ي -ئ -ة ك -ال -بسش -ت -ن-ة ،إاع-ادة
الرسشكلة ،تزي Úالفضشاءات واŸسشاحات اÿضشراء
وهي مششاريع جدية ومربحة ‘ نفسض الوقت ،كما
–قق نسشب فائدة معتÈة ،و‘ هذا اإلطار سشيتم
إامضش-اء ات-ف-اق-ي-ة م-ع إاح-دى ا÷م-ع-ي-ات وب-رن-ام-ج
لتكوين مرافق ‘ Úباب الوادي ÿلق مثل هذا
ال-ن-وع م-ن اŸشش-اري-ع ،ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة –سش-يسشية
لفائدة الششباب وتششجيعهم على القيام Ãثل هذا
النوع من النششاط.
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فيما انسضحب ‡ثلوهم من اجتماع اللجنة القطاعية

تصسعيد أحتجاج أأ’طباء أŸقيم Úيث Òغضسب أŸرضسى
لطباء اŸقيم ،Úمتمسضك Úبأارضضية اŸطالب اŸرفوعة للوزارة الوصضية التي ما تزال ب Úمد
لضضراب اŸفتوح ل أ
لسضبوع  11ا إ
يتواصضل ل أ
لطباء للوصضول إا ¤حلول جذرية من شضأانها أان تعيد السضتقرار لهذا القطاع ا◊سضاسص الذي بات يشضهد نوعا من الفوضضى
وجزر مع ‡ثلي ا أ
خاصضة ‘ ظل ا◊ركات الحتجاجية اŸنظمة على مسضتوى اŸسضتشضفي ا÷امعي مصضطفى باشضا ما يؤوثر سضلبا على حالة اŸريضص.

العاصسمة :اآسسيا مني
« ثÓ- -ث- -اء أل- -غضسب» أل -ي -وم أل -ذي
أختاره أ’أطباء أŸقيمون للتعب Òعن
“سسكهم Ãطالبهم أŸشسروعة على
ح- -د ت- -ع- -بÒه -م وت -ذك ÒأŸسس -وؤولÚ
ب- -اأن -ه -م ل -ن ي -ق -ب -ل -وأ أي مسس -اوم -ات
خارجة عن تسسوية حالتهم أŸهنية
وأ’جتماعية ،رأفضس Úأي أإغرأءأت
م -ن ط-رف دول أج-ن-ب-ي-ة ،م-ت-مسس-كÚ
ب- -ال- -روح أل -وط -ن -ي -ة ووأج -ب -ه -م Œاه
شسعبهم ،حيث نظم ‘ هذأ أ’إطار ما
ي - -ف- -وق  10أآ’ف ط - -ب - -يب وق - -ف- -ة
أح- -ت- -ج- -اج- -ي- -ة دأخ- -ل أŸسس -تشس -ف -ى
أ÷امعي مصسطفى باشسا.
وق -ف -ة وأن ك -ان أ’أط -ب -اء ي-رون-ه-ا
بالهامة وورقة ضسغط على ألسسلطات
لتحقيق مطالبهم ألتي تصسب ‘ أإطار
–سس ÚأŸنظومة ألصسحية ،أإ’ أن
ألكث Òمن أŸرضسى وذويهم أعتÈوه
تصسرفا ’ مسسوؤو’ ،حيث باتت هذه
ألوقفات تث Òقلق ورأحة أŸريضس
بسسبب أ’أصسوأت ألعالية لÓأطباء وهم
ي -رددون م -ط -ال -ب -ه-م ع-ل-ى رأسس-ه-ا ’
«ل- -ل- -خ- -دم- -ة أŸدن -ي -ة أ’إج -ب -اري -ة»،
م-ط-ال-ب Úأإي-اه-م ب-ن-ق-ل أحتجاجاتهم
أإ ¤أماكن أخرى بعيدأ عن أŸرضسى
على حد تعب Òألسسيدة مر Ëألتي
أب -دت أن-زع-اج-ا ك-بÒأ ل-ل-ح-ال-ة أل-ت-ي
ي- -ع -رف -ه -ا أŸسس -تشس -ف -ى ،ح -يث ب -ات
يصس- -عب دخ- -ول- -ه بسس- -بب أل- -ت -ط -وي -ق
أ’أمني وأحتكار أ’أطباء للسساحة.
من جهة أخرى و‘ ظل تاأزم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ترقية أ◊وأر أ’جتماعي  ...حل مشساكل
مازلت بعضس أ÷بهات أ’جتماعية تعرف أضسرأبات وأحتجاجات ‘ أنتظار ترقية سسبل أ◊وأر من
خÓل أسستباق أأ’حدأث و–ي Úألتشسريعات وفقا للتطورأت أ’جتماعية وأ’قتصسادية وعدم ترك
أŸشساكل تÎأكم ثم يحاول ألكث ÒأسستغÓلها لتأاليب أ÷بهة أ’جتماعية وإأشسعال فتيل أأ’زمة.
فاŸطلع على قطاع ألÎبية يتأاكد أن أŸشساكل أعمق من أŸطالب أ’جتماعية فلو كانت أأ’جور هي
ألسسبب أو أŸطاعم أŸدرسسية لقلنا بان أأ’مر ه Úولكن قطاع ألÎبية مشساكله “تد أ ¤أ’سستقÓل
وعدم أ’تفاق على منهجية معينة للتعريب وتدريسس أللغات و–ي Úوتطوير أ÷انب ألبيدأغوجي Ãا
يتماشسى ومتطلبات أ◊ياة أ’قتصسادية وكذأ ألهوية ألوطنية من خÓل –ضس Òألنشسء Ÿسستقبل صسعب
“يزه ألكث Òمن ألصسرأعات وخاصسة ألثقافية منها.
وعليه فإاشسرأك أ÷ميع ‘ أقÎأح حلول وأقعية جريئة تقضسي على أŸشساكل من أ÷ذور بد’ من
ألنهوضس ‘ كل مرة على أضسرأبات وأحتجاجات جعلت ألتÓميذ يتوجهون لقرأءة أ÷رأئد كل يوم
Ÿعرفة ما معنى أŸناصسب أآ’يلة للزوأل ورفع أأ’جور وأŸنح بد’ من ألÎكيز على دروسسهم ‘ ظاهرة
غريبة جدأ كما أن ألتÓميذ ألذين يتعرضسون ◊رب أسستنزأف من خÓل ألتوأجد باŸدرسسة ثم ألذهاب
للدروسس أÿصسوصسية حتى ‘ أوقات ألرأحة نهاية أأ’سسبوع وأŸناسسبات ما دأم أ÷انب ألعلمي يضسعف.

حكيم بوغرارة

لسضاتذة ببوزريعة
على خلفية احتجاجات طلبة اŸدرسضة العليا ل أ

دعوأت إأ ¤ألهدوء وأ◊وأر ألبّناء ◊ل كل أŸشساكل ألعالقة

ألوضسع ب Úأ’أطباء وألوزأرة خاصسة
ب- -ع- -د أ’ج -ت -م -اع أل -ذي ج -م -ع أمسس
أل-ل-ج-ن-ة أل-ق-ط-اع-ية أŸكلفة بدرأسسة
م- -ط- -ال- -ب- -ه- -م ،م -ع ‡ث -ل -ي أ’أط -ب -اء
ب- -ال- -ت- -زأم- -ن م- -ع ت- -ن -ظ -ي -م أل -وق -ف -ة
أ’حتجاجية ،حيث أنسسحب أ’أطباء
أŸقيمون وقرروأ موأصسلة أ’إضسرأب
أإ ¤أجل غ Òمسسمى.
وق - -د كشس - -ف ‘ ه - -ذأ أ’إط - -ار
ألدكتور ﬁمد طايلب ألذي كان من
أŸشس - - - -ارك ‘ Úأ’ج - - - -ت- - - -م- - - -اع أن
أ’نسسحاب كان نتيجة غياب ‡ثلي
وزأرتي أŸالية وألتعليم ألعا‹ وكذأ

ألوظيف ألعمومي ‘ ألوقت ألذي ”
ألتحاور مع ‡ثلي وزأرة ألصسحة ‘
غياب ألوزير ،أŸتوأجد ‘ كوبا ‘
أإط -ار أج -ت -م -اع أل -ل -ج -ن-ة أ÷زأئ-ري-ة
ألكوبية أŸشسÎكة.
وأبرز طايلب أن أ’جتماع عرف
‘ ب- -دأي- -ة أ’أم- -ر م- -ن- -اقشس- -ة م- -ل- -ف
أÿدم- -ة أŸدن- -ي -ة أÿاصس -ة ب -اإل -غ -اء
أجباريتها ،حيث ” ‘ هذأ أ’إطار
ت -ق-د 24 ËأقÎأح- -ا ع -ل -ى أن ي -ت -م
م -ن-اقشس-ت-ه-ا ‘  3ج- -لسس- -ات غ Òأن
أ÷لسس- -ة أك- -ت- -فت Ãن -اقشس -ة ن -ق -ط -ة
وأحدة ما يعني أنه سسيتم تنظيم 32

جلسسة أخرى وهو ما أعتÈوه “اطÓ
وربحا للوقت.
وط -الب أ’أط-ب-اء أŸق-ي-م-ون ع-ل-ى
ح -د تصس -ري -ح -ات أل -ط -ب -يب ط -اي -لب
بضسرورة –ديد أجندة وأضسحة ’أي
أجتماع مع أللجنة أŸكلفة بدرأسسة
أنشسغا’تهم وفتح حوأر جاد ،موؤكدأ
م -وأصس -ل -ة ح -رك -ت -ه -م أ’ح -ت-ج-اج-ي-ة
وم-ق-اط-ع-ة أ’م-ت-ح-ان-ات ،م-وؤك-دأ أنه
ي -ت -م أل -ت -ف -ك ‘ Òت -ق -د Ëأسس -ت -ق-ال-ة
جماعية ‘ حال ألوصسول أإ ¤أبوأب
مسسدودة مع ألوزأرة ألوصسية ،دأعÚ
أإ ¤أإيجاد حلول عاجلة ’نشسغا’تهم.

لطباء اŸقيم Úمن الجتماع
برجوا Êوبن ديب يؤوكدان عدم انسضحاب ا أ

 ٩0باŸائة من أŸطالب تخصص أأ’طباء أ’خصسائيÚ
أاك- - -د اŸف- - -تشص ال- - -ع - -ام ب - -وزارة الصض - -ح - -ة
والسض - -ك - -ان وإاصض - -لح اŸسض- -تشض- -ف- -ي- -ات ع- -م- -ر
برجوا ،Êوكذا رئيسص كلية الطب ،وعميد
ن -دوة ع-م-داء ا÷ام-ع-ة الÈوف-يسض-ور صض-لح
ال -دي -ن ب -ن ديب ،السض-ت-ج-اب-ة ل-ع-دة م-ط-الب
لطباء اŸقيمون ،بينها السضتفادة من
رفعها ا أ
اÿدمات الجتماعية والسضكن وكذا وسضائل
ال -ع -م -ل ،وأاوضض -ح -ا ب -أان ال-ق-وان– Úول دون
السضتجابة Ÿطالب أاخرى ،بينها رفع الطابع
لج-ب-اري ع-ن اÿدم-ة اŸدن-ي-ة ال-ت-ي Áك-ن
ا إ
ب-اŸق-اب-ل ت-ق-ل-يصض-ه-ا ،ال-ذي ” الت-ف-اق ع-ل-يه
خ -لل اج -ت -م-اع أامسص ال-ذي ج-رى ب-ط-ري-ق-ة
عادية ،و ⁄يسضجل خلله انسضحاب ‡ثلي
لطباء اŸقيم ،Úعكسص ما ” التصضريح به
ا أ

فريال بوشسوية
أسستغرب عمر برجوأ ÊوصسÓح ألدين بن ديب،
حديث ‡ثلي أأ’طباء أŸقيم Úعن أنسسحابهم من
أ’ج -ت -م -اع ،رغ -م أن-ه-م حضس-روأ و” أ’ت-ف-اق ع-ل-ى
م -رأج -ع -ة م -دة أÿدم -ة أŸدن -ي-ة ،وع-ل-ى أ’ل-ت-ق-اء
›ددأ يوم غد أÿميسس ،وأسستغربوأ مÈر عدم
حضسور ألوزير ألوصسي أŸتوأجد بكوبا ،رغم أنه ⁄
يحضسر أللقاءين أأ’ول ،Úكونه فوضس ‡ثل Úعن
ألوزأرة ،موأزأة مع متابعته أ◊وأر عن كثب.
ب -ر›ت ب -ع -د ظ -ه -ر أمسس وزأرة ألصس -ح-ة ن-دوة
صسحفية نشسطها أŸفتشس ألعام ،ألذي عاد إأ ¤كل
حيثيات أ◊وأر مع ‡ثلي أأ’طباء أŸقيم ،Úندوة
جاءت بعدما أشسيع بأان ‡ثلي أأ’طباء أŸقيمÚ
أنسس -ح -ب -وأ م -ن أ’ج -ت -م-اع ،أم-ر غ Òصس-ح-ي-ح وف-ق
برجوأ Êوبن ديب أللذين أكدأ أنه دأم سساعتÚ
كاملت› ،Úددين “سسكهم با◊وأر.
لكن قبل ذلك وردأ على تصسريحاتهم بخصسوصس

و’ بد من أحÎأمها ،و’ يحق أ’ي كان حرمانها
منها.

أنسسحابهم من أجتماع أأ’مسس وهو ألثالث ‘ جولة
أ◊وأر ألذي دعت إأليها وزأرة ألصسحة وألتقى من
خ Ó- -ل - -ه أل - -وزي- -ر ﬂت- -ار حسس- -بÓ- -وي شس- -خصس- -ي- -ا
أÙتج ،Úأي أللجنة ألقطاعية وألسسابع من نوعه
عموما مع ‡ثليهم وعددهم  ، 12بحضسور إأطارأت
من ألوزأرة ،فوضسهم لدرأسسة أرضسية أŸطالب ألتي
وتضس- -م- -نت أرضس -ي -ة أŸط -الب إأل -غ -اء إأج -ب -اري -ة
وردت إأليهم ،وألتي وقعت ‘  68صسفحة وتضسمنت
ما ’ يقل عن  24مطلبا ” أ’سستجابة للعديد منها أÿدمة أŸدنية ألتي يقرها ألقانون  1984وهي
سس -اري -ة ع -ل -ى أسسÓ-ك أخ-رى ،وم-ن ه-ذأ أŸن-ط-ل-ق
حسسب أŸفتشس ألعام.
وق -ب -ل أل -ت-فصس-ي-ل ‘ أŸط-الب ح-رصس أŸف-تشس يسستحيل إألغاءها ،لكن باŸقابل ” أ’تفاق خÓل
أج- -ت- -م- -اع أمسس ع -ل -ى إأم -ك -ان -ي -ة
ألعام للوزأرة ،على ألتذك Òبأان
ت -ق-ل-يصس-ه-ا ‘ ب-عضس أأ’ح-ي-ان إأ¤
ب
أŸ90رف -ب- -و-اع Ÿ- -اةئ- - ،ت -ة  -مخ- -صنسأأŸأ’طط -- --اب-ل-اء أ’سستفادة من أÿدمات
ح- - - - - -وأ‹  50ب - -اŸائ - -ة وف- -ق
أ’ح- -ت- -ي -اج -ات وأŸن -اط -ق ،ك -م -ا
أأ’خصس- -ائ- -ي ،Úول- -يسس أأ’ط- -ب -اء أ’جتماعية وألسسكن
أŸق -ي-م Úأل-ذي-ن سس-يسس-ت-ف-ي-دون ووسسائل ألعمل أأهم أŸطالب ط - -ال - -ب - -وأ Ãرأج - -ع- -ة أل- -ق- -ان- -ون
أأ’سس- - -اسس- - -ي ،وع - -دم أ÷م - -ع بÚ
مهنذهأا أبعŸدن إأطنلهاقء أل”ت إأخدصسماصجس،هموم‘ن ألتي ” أ’سستجابة لها
أÿدم - - -ة أŸدن - - -ي - - -ة وأÿدم- - -ة
أل -عسس -ك -ري -ة ،وت -ع -ويضس إأج-ب-اري-ة
أ◊وأر ،ون - -وه إأ ¤أن م - -ا ي- -روج
أÿدمة أŸدنية بإاجرأءأت –فيزية.
بخصسوصس عدم أ’سستجابة للمطالب غ Òصسحيح.
كما طالبوأ بسسكن مؤوثث مع منحة لدفع فوأتÒ
ومن ب Úألقرأرأت ألتي أتخذتها ألوصساية وكللت
أ’ج -ت -م -اع -ات أل -ث Ó-ث -ة ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أسس-ت-ف-ادة ألكهرباء وألغاز ،مع ألتنازل ألنهائي عن ألسسكن
أأ’طباء أŸقيم Úمن أÿدمات أ’جتماعية ،وعدم لفائدة ألطبيب بعد  5سسنوأت من شسغله ،و‘ حال
تعي Úأي طبيب مقيم ‘ حال عدم توفر ألسسكن عدم إأمكانية توفÒه ضسمان منحة ’ تقل عن 80
وألوسسائل ألتي “كنه ألطبيب أŸقيم من ‡ارسسة ألف دج شسهريا ،وتعويضس تكاليف ألنقل أي تذأكر
مهمته ،ورأفقتها با’سستجابة Ÿطلب آأخر ’ يقل أل-ط-ائ-رأت ب-نسس-ب-ة  100ب-اŸائ-ة ل-ه-م ول-ع-ائÓتهم،
أه -م -ي-ة‡ ،ث ‘ Ó-ع-دم أ’ك-ت-ف-اء ب-ت-ح-وي-ل ط-ب-يب ومنحة نقل للسسكن ألذي يبعد أبتدأء من  5كلم عن
وحده ،وإأ‰ا مع كل فوج ألعمل من جارح وطبيب مقر ألعمل ،إأ ¤جانب منحة تعادل  12شسهرأ من
تخدير ،لتسسهيل مهامه ،وأ ¤ذلك ،جدد ألتأاكيد أن أأ’جرÃ ،جرد ألتوقيع على ﬁضسر ألتعي.Ú
كما طالب أأ’طباء أŸقيمون برفع نسسبة أ’متياز
ألتكوين ليسس حقا فقط ،وإأ‰ا إأجباري ‘ ألقطاع
ومن حق ألطبيب متابعة تكوينه يوما أسسبوعيا ،كما بـ  150باŸائة ،من أأ’جر ألقاعدي ،ورفع نسسبة
” ألسس -م -اح ب -ت -وج -ي -ه أل-زوج Úإأ ¤ن-فسس أل-و’ي-ة ،ألتأاهيل وألتأاط Òبنسسبة  100باŸائة من أأ’جر
وبخصسوصس عطلة أأ’مومة أكد أن ألقوأن Úوأضسحة ألصسا‘ ،ورفع نسسبة أŸردودية بـ  40باŸائة ،ورفع
منحة ألتوثيق إأ 26 ¤ألف دج.

سسكن مؤوثث أو منحة  80ألف دج

لسضاتذة ا÷امعي Úبوهران
اجتماع للنقابة الوطنية ل أ

أنطÓق عمل أللجنة ألوطنية أŸشسÎكة للسسكن
لم Úال- -ع- -ام ل -ل -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة
أاّك- -د ا أ
لسض- -ات- -ذة ا÷ام -ع -ي Úال -دك -ت -ور مسض -ع -ود
ل - -أ
عمارنة ،انطلق اللجنة الوطنية اŸشضÎكة
ل-لسض-ك-ن ‘ ع-م-ل-ه-ا ب-خصض-وصص م-ت-اب-ع-ة ن-ت-ائ-ج
ل -ق -اءات اŸك -تب ال-وط-ن-ي م-ع وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م
ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -ل -م-ي ،مشضÒا إا ¤ع-ق-د
اجتماع لهذا الغرضص يوم الثن 22 Úجانفي
Ã 2018قر الوزارة.
ه - -ي وأح - -دة م - -ن أه - -م أŸسس - -ائ - -ل أŸه- -ن- -ي- -ة
أ’جتماعية ألتي أثارها أجتماع ألنقابة ألوطنية
Óسساتذة أ÷امعي ÚباŸدينة أ÷امعية بوهرأن،
ل أ
ألذي عقد أأ’ثن ÚأŸنصسرم –ت إأشسرأف أŸكتب
Óسس-ات-ذة أ÷ام-ع-يÚ
أل -وط -ن-ي ل-ل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
وب -رئ -اسس -ة أأ’م Úأل-ع-ام أل-دك-ت-ور مسس-ع-ود ع-م-ارن-ة
ل -درأسس -ة وم -ن -اقشس -ة ج -م -ل -ة م -ن أŸسس -ائ -ل ،وذلك
Ãشساركة ألفروع ألنقابية أ’سساتذة مؤوسسسسات ألتعليم

ألعا‹ لو’ية وهرأن.
وقد أعت‡ Èثلو أأ’سساتذة خÓل أللقاء أّن ملف
ألسس -ك -ن ي -ح -ت -ل أه-م-ي-ة قصس-وى ب-ال-نسس-ب-ة أ’سس-ات-ذة
أ÷ام-ع-ات ،م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى ضس-رورة أ’سس-ت-ف-ادة من
جميع ألصسيغ عدل وألÎقوي ألعمومي وألÎقوي
أŸدعم ،مع أŸطالبة برفع ألتجميد
عن مشسروع  160سسكن بوهرأن.
وبهذه أŸناسسبة جّدد أŸتدخلون
باŸدينة أ÷امعية وهرأن أŸطالبة
ب -ال -ت-ن-ازل ع-ن ألسس-ك-ن-ات أل-وظ-ي-ف-ي-ة
Óسساتذة
ومنح ضسمانات على أأ’قل ل أ
أŸعني Úعند ألتقاعد أو ألوفاة بعدم
إأخرأج أسسرهم من هذه ألسسكنات.
ك- -م- -ا ت- -ط- -رق أÛت- -م- -ع- -ون إأ ¤ع ّ-دة قضس -اي -ا
جوهرية ،بينها أ÷انب ألتنظيمي من خÓل ألدعوة
إأ ¤إأع-ادة ه-ي-ك-ل-ة ب-عضس أل-ف-روع أل-ن-ق-اب-ي-ة للمدينة

أ÷امعية بوهرأن ،كما طرح أأ’سساتذة أنشسغالهم
ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-أاخ-ر صس-دور أŸرسس-وم أل-ت-ن-ف-ي-ذي
أŸت -ع -ل -ق ب -اإ’ج -رأءأت أ÷دي -دة ’ج -ت-ي-از شس-ه-ادة
ألتأاهيل أ÷امعي.
وفيما يتعلق Ãسسأالة تصسنيف أÓÛت ،فقد
ذّكر أأ’م Úألعام Ãسسأالة مزأجية
تصس- -ن- -ي- -ف أÓÛت وم- -ا ي- -ع -ان -ي -ه
أأ’سساتذة أŸعنيون بهذأ أÿصسوصس،
ق-ب-ل أن ي-ط-م-ئ-ن أأ’سس-رة أ÷ام-ع-ي-ة
بخصسوصس أجتماع ÷نة وطنية لهذأ
ألغرضس ألذي ترأسسه معا‹ ألوزير
ي- - -وم  13ج -ان -ف-ي  ،2018وسس -ي -ت-م
أإ’عÓن عن قائمة هذأ ألتصسنيف
‘ حينها ،وفقما أشس Òإأليه.

أإ’عÓن قريبا
عن قائمة تصسنيف
أÓÛت

وهران :براهمية مسسعودة

لسض -ات -ذة
دع -ا م -دي -ر اŸدرسض -ة ال -ع -ل -ي -ا ل  -أ
ببوزريعة ا÷زائر واÛلسص العلمي الطلبة
اÙت -ج Úو‡ث -ل-ي-ه-م إا ¤ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ه-دوء
وال- -رزان- -ة وال- -ت- -ف- -ك Òا÷دي واŸسض- -ؤوول ‘
مسض -ت -ق -ب -ل-ه-م وال-ع-ودة ال-ف-وري-ة إا ¤م-ق-اع-د
لوان ،و–ل-ي ج-م-ي-ع
ال -دراسض -ة ق-ب-ل ف-وات ا أ
لط -راف ب -ال -روح ا◊ضض-اري-ة وال-ل-ج-وء إا¤
ا أ
ا◊وار البنّاء ◊ل كل اŸشضاكل العالقة.

سسعاد بوعبوشش
Óسساتذة ببوزريعة
أوضسح مدير أŸدرسسة ألعليا ل أ
أ÷زأئر خÓل أنعقاد أÛلسس ألعلمي ‘ دورة
ط -ارئ -ة أÿم -يسس أŸن -قضس -ي ،أن م-ط-الب أل-ط-ل-ب-ة
وأŸسساعي أ◊ثيثة ألتي قامت بها إأدأرة أŸدرسسة
’حتوأء أإ’ضسرأب ألذي شسرعوأ فيه منذ  25نوفمÈ
أŸن -قضس -ي وم -ازأل مسس -ت -م -رأ ،م-ذك-رأ ب-ا’ج-ت-م-اع
أŸنعقد ب Úوزأرتي ألتعليم ألعا‹ وألÎبية ألوطنية
وما أسسفر عنه ،ومع ذلك صسعد ألطلبة من درجة
أ’حتجاج.
وأشسار أŸدير إأ ¤رد وزأرة ألÎبية ألوطنية من
خ Ó-ل إأع-ط-اء أأ’ول-وي-ة ‘ أل-ت-وظ-ي-ف ل-ط-ل-ب-ة ه-ذه
أŸدأرسس ألعليا ،أما ما قامت به من مسسابقات
فكان لتغطية ألعجز ‘ بعضس ألتخصسصسات ،وفيما
يخصس أŸادة ألرأبعة ﬁور أ’حتجاج فقد ذكرت
ألوزيرة بأان أأ’ولية ‘ ألتوظيف لهم و‘ و’ياتهم
و‘ حال عدم وجود منصسب ما‹ ‘ ألو’ية يخÒ
أل -ط -الب ب Úأل -ت -وظ -ي -ف ‘ أل-و’ي-ات أÛاورة أو
يسس -ج -ل ‘ أأ’رضس -ي -ة أل -رق -م-ي-ة ‘ أن-ت-ظ-ار شس-غ-ور
منصسب ‘ تخصسصسه عندها تعطى له أأ’ولوية ‘
أ◊صسول على هذأ أŸنصسب.
ك -م -ا ذك -ر ب -ا’ج -ت-م-اع أل-ذي ع-ق-ده م-ع ‡ث-ل-ي
ألطلبة Ùتج Úعشسية أنعقاد أÛلسس ألعلمي
Ÿعرفة مطالبهم وأبعادهم ‘ هذأ أإ’ضسرأب ،وركز
أل -ط -ل -ب -ة ع -ل -ى أŸادة أل -رأب -ع -ة وط -ال -ب -وأ أŸدي -ر
بخصسوصسها أن يسسعى لهم ‘ لقاءأت مع ألوزأرة.
وبعد تدأرسس أÛلسس ألعلمي للوضسعية قّرر
ضسرورة تعويضس أ◊صسصس ألضسائعة ‘ أقرب وقت

ليتمكن ألطلبة من أ◊صسول على شسهادأتهم بدأية
شس -ه -ر ج -وي-ل-ي-ة لÓ-ل-ت-ح-اق ب-وظ-ائ-ف-ه-م ‘ أل-ت-اري-خ
أÙدد من وزأرة ألÎبية ،معربا عن أمله ‘ عودة
أŸدرسسة إأ ¤ما كانت عليه قبل أإ’ضسرأب تشسيع
ف-ي-ه-ا أ◊ي-اة أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-ف-اعل ألبيدأغوجي ليتم
ألتحصسيل ألعلمي أŸطلوب لطلبة أŸدرسسة.

طلبة أأ’قسسام ألنهائية يقررون
ألعودة إأ ¤مقاعد ألدرأسسة
م -ن ج -ه -ت -ه -م أك -د ط -ل -ب -ة أأ’قسس -ام أل -ن -ه -ائ -ي-ة
Óسساتذة ‘ بيان لهم تأاييدهم
باŸدرسسة ألعليا ل أ
Óضس -رأب أÿاصس ب -ط-ل-ب-ة أŸدأرسس وŸط-ال-ب-ه-م
ل -إ
أŸشس -روع-ة ،وم-ع أل-ب-ي-ان-ات أل-ت-وضس-ي-ح-ي-ة ل-ك-ل م-ن
وزأرتي ألتعليم ألعا‹ وألÎبية ألوطنية وموقفهما
من أإ’ضسرأب تب Úبشسكل وأضسح بأانها لن تلقى
أ’سس-ت-ج-اب-ة ’سس-ت-ح-ال-ة ت-ن-ف-ي-ذه-ا م-ن ج-هة حسسب
ألوزأرة أŸعنية.
وأشسار ألطلبة أن توأصسل أإ’ضسرأب لن يكون له
ﬂرج -ا أ’ي ح -ل سس -وى ت -ع -ق -ي -د أأ’م -ور ’سس -ي -م-ا
بصس-ع-وب-ة أسس-ت-درأك أل-دروسس وت-غ-ي-ي-م شس-ب-ح ألسس-نة
أل-ب-يضس-اء م-ا سس-يضس-ر Ãصس-ل-ح-ة أل-ط-ل-ب-ة وأŸدرسس-ة
خاصسة ما تعلق بفÎة ألÎبصس وموأعيد أسستÓم
ألشسهادأت وتأاجيل ألتحاقهم Ãناصسبهم وتعويضسهم
باأ’سساتذة أ’حتياطي.Ú
وبناء عليه قّرر طلبة أأ’قسسام ألنهائية أŸتوقع
تخرجها ‘  ،2018إأنقاذ أŸوسسم ألدرأسسي بالعودة
إأ ¤مقاعد ألدرأسسة وإأعÓم جميع رؤوسساء أأ’قسسام
ب -إال -زأم -ي -ة حضس -ور أأ’سس -ات -ذة ل -ق -اع-ات أل-ت-دريسس
Ÿوأصسلة عملهم ‘ جميع ألسساعات ودعوة جميع
أل -ط -ل-ب-ة م-ن ﬂت-ل-ف ألسس-ن-وأت إأ– ¤ك-ي-م أل-ع-ق-ل
ووحدتهم وحماية مشسوأرهم ألدرأسسي وموأصسلة
أ’تصسا’ت ب Úألوزأرت ÚأŸعنيت’ ÚحÎأم حقوق
Óسس-ات-ذة ،وأل-ت-وأصس-ل م-ع
ط-ل-ب-ة أŸدأرسس أل-ع-ل-ي-ا ل -أ
أŸن-ظ-م-ان أل-طÓ-ب-ي-ة ل-تشس-ك-ي-ل ÷نة Ÿتابعة مدى
ألتزأم تنفيذ وزأرة ألÎبية ألوطنية لوعودها.

طالبوا بتوقيف إاضضراب «كناباسضت»

أولياء ألتÓميذ ببجاية يخرجون ‘ مسسÒة سسلمية
ن -ظ -مت ،أمسس ،أل -ف -ي -درأل -ي -ة أل -و’ئ-ي-ة أ’ول-ي-اء
ألتÓميذ ببجاية ،مسسÒة سسلمية ،أنطÓقا من دأر
ألثقافة غلى غاية مقر ألو’ية ،للتنديد باإ’ضسرأب
ألذي شسنته نقابة ‘ألكنابسست‘ منذ قرأبة ألثÓثة
أسسابيع ،وكذأ ألبحث عن حلول أسستعجالية إ’نقاذ
مسس -ت -ق-ب-ل أب-ن-ائ-ه-م ،وت-دأرك م-ا ف-ات م-ن أل-ت-أاخ-ر
ألكب ‘ ÒألÈأمج ألدرأسسية كما أكدوأ على ضسرورة
عودة ألتÓميذ إأ ¤مقاعد ألدرأسسة وتفادي ألسسنة
ألبيضساء.
وب -حسسب ت -وأزي رئ -يسس أل -ف -ي -درأل -ي -ة أل-و’ئ-ي-ة

أ’ولياء ألتÓميذ ببجاية‘ ،ألهدف من تنظيم هذه
أŸسسÒة دأر ألثقافة إأ ¤غاية مقر ألو’ية ،حيث
ع‡ Èثلو يتمثل ‘ ألتعب Òعن أسستيائنا ألشسديد
لقرأر أŸكتب ألو’ئي لنقابة «كنابسست» وأŸتمثل
‘ موأصسلة إأضسرأب أأ’سساتذة ،بحجة أŸشساكل ألتي
يتخبط فيها قطاع ألÎبية ،ونحن نطالب أأ’سساتذة
بالتعقل وألنظر إأ ¤مصسلحة ألتÓميذ ومسستقبلهم
وأخ- -ت- -ي -ار أسس -ل -وب أ◊وأر ك -وسس -ي -ل -ة ◊ّل ج -م -ل -ة
أŸعوقات ألتي تصسادف هؤو’ء أأ’سساتذة.

بجاية :بن النوي توهامي

لسضاتذة لليهود
بسضبب “جيد أاحد ا أ

طلبة ماسس Îحقوق بتندوف يحتجون

ت -ع -يشس أأ’سس -رة أ÷ام -ع -ي-ة ب-ت-ن-دوف ع-ل-ى وق-ع
أسستقالة مفاجئة لرئيسس أŸركز أ÷امعي وألذي
أخ-ل-ط أورأق أŸن-ظ-م-ات أل-طÓ-ب-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-مات
ألنقابية ،خاصسًة وأن أ’سستقالة تأاتي ‘ فÎة جد
حسساسسة تشسهد تنظيم أمتحانات ألسسدأسسي أأ’ول.
كشسفت مصسادر موثوقة لـ «ألشسعب» ،أن أسساتذة
أŸركز أ÷امعي بتندوف قد رفعوأ ألتماسساً لوزير
ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي –صسلت «ألشسعب»
نسسخة منه من أجل ألÎيث ‘ قبول أسستقالة رئيسس
أŸركز وألعمل على حث هذأ أأ’خ Òعلى أسستئناف
عمله بصسورة طبيعية .وكشسفت نفسس أŸصسادر ،أن
إأق -دأم أأ’سس -ات -ذة ع -ل -ى رف -ع ه -ذأ أ’ل-ت-م-اسس ج-اء
ل -ل -م -ح -اف -ظ-ة ع-ل-ى أسس-ت-ق-رأر أŸرك-ز ،ف-ق-د شس-ه-د
أŸركز أ÷امعي بتندوف مع بدأية هذأ أŸوسسم
صسرأع أجنحة دأخل أروقة أŸركز ،وقد دخلت
بعضس ألنقابات ألعمالية على خط ألصسرأع ألدأئر
فاسسحًة أÛال ◊رب ألبيانات وألبيانات أŸضسادة
ب Úرئ -يسس أŸرك -ز أ÷ام -ع -ي وأح -د أل -ت-ن-ظ-ي-م-ات
ألنقابية متهماً أعضساء أŸكتب ألنقابي بالتهجم

عليه ‘ مكتبه وﬁاولة أ’عتدأء عليه ،وهو ما
فنده «بهي عبد أ÷ليل» جملًة وتفصسي.Ó
من جهة أخرى شسهدت دفعة ألسسنة أو ¤ماسسÎ
حقوق أحتجاجا للطلبة على خلفية “جيد أحد
أأ’سس-ات-ذة ل-ل-ي-ه-ود أث-ن-اء حصس-ت-ه وأع-ت-بارهم أفضسل
م -ك -ان -ة م -ن أŸسس -ل -م ،Úوه -و أأ’م -ر أل-ذي رفضس-ه
أل -ط-ل-ب-ة أ◊اضس-رون وأضس-ط-روأ إأ ¤إأخÓ-ء أل-ق-اع-ة
أحتجاجا على هذأ ألكÓم ألذي وصسفوه بـ»أإ’هانة
غ ÒأŸسس- -ب- -وق- -ة» وأل- -ت- -وج -ه إأ ¤أإ’دأرة ل -ت -ق -دË
ألشس -ك -وى ،وأك -د ‡ث -ل أل -ط -ل-ب-ة ‘ ح-وأر خصس ب-ه
«ألشسعب» أن سسلوكات أأ’سستاذ  ⁄تعد تطاق ،دأعيًا
أإ’دأرة إأ ¤ألتجاوب مع أنشسغا’تهم ،مطالب‘ Ú
نفسس ألوقت بتقد Ëأعتذأر من طرف أ’سستاذ.
حاولت «ألشسعب» ألتقرب من أصسحاب ألقرأر
باŸركز أ÷امعي بتندوف لتقصسي أ◊قائق دون
جدوى ،أمام غياب ألدكتور «توهامي عبد أ◊ميد»
ألذي ’ يزأل متمسسكاً Ãوضسوع أ’سستقالة.

تندوف :عويشش علي

اأ’ربعاء  31جانفي  2018م
الموافق لـ  13جمادى اأ’ولى  1439هـ
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بهدف تنويع الرحÓت وضشمان مردودية ا÷وية ا÷زائرية

زبائن مطار أأبوبكر بلقايد بالشسلف يطالبون بخطوط جديدة
ع Èمسش -ت -ع -م -ل -و خ -ط -وط ال -ن-ق-ل
ا÷وي ع Èم -ط -ار أاب -وب -ك -ر ب -ل -ق -اي-د
بولية الششلف ،عن اسشتغرابهم من
ﬁدودية الرحÓت ا÷وية باŒاه
فرنسشا Ãعدل  6رحÓت أاسشبوعيا‘ ،
ح Úتنعدم اÿطوط باŒاه أاوروبا
رغ -م ال -ط-لب اŸت-زاي-د ع-ل-ي-ه-ا حسشب
تصش-ري-ح-ات ال-زب-ائ-ن ال-ذي-ن ال-ت-ق-ينا
ب-ه-م ب-أاح-د أاج-ن-ح-ة اŸط-ار ،مطالبÚ
بتحسش Úاÿدمات وربط هذا اŸرفق
بششبكة اŸواصشÓت الدولية.

بحسشب تصشريحات الزبائن فإان اإ’بقاء
على  6رحÓت أاسشبوعيا باŒاه مدينتي
م-رسش-ي-ل-ي-ا وب-اريسض ب-ف-رنسش-ا يعد انتقاصشا
من دور هذا اŸرفق ‘ تنششيط حركة
النقل ا÷وي بالششلف ،خاصشة وأان اŸطار
يسش -ت -ق -طب آا’ف اŸسش -اف -ري-ن م-ن داخ-ل
الو’ية وخارجها خاصشة الو’يات القريبة
م -ن -ه ،ع -ل -ى غ-رار ت-ي-ارت وغ-ل-ي-زان وعÚ
ال-دف-ل-ى وت-يسش-مسش-ي-لت وال-ت-ي تضش-م نسش-ب-ة
ك -بÒة م -ن ا÷ال -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ب-اŸه-ج-ر
وال -ت -ي ت -فضش-ل اسش-ت-ع-م-ال م-ط-ار أاب-و ب-ك-ر
بلقايد تسشهي◊ Óركة التنقل واختصشارا
للمسشافة وربحا للوقت.

وط- -الب اŸسش- -اف -رون ب -ف -ت -ح خ -ط -وط
ج -دي -دة ن -ح -و م-ي-ت-ز ول-ي-ون ون-يسض وم-دن
أاŸانية كفرانكفورت وإاسشبانية بالنظر إا¤
حجم ا÷الية بهذه اŸدن وكذا تنقÓت
اŸتعامل ÚواŸسشتثمرين والتجار وحركة
اأ’سشفار ‘ العطل يقول هؤو’ء الراغبون
‘ أان ت -ل -ت -فت إال -ي -ه -م مصش -ال -ح اÿط-وط
ا÷وية التي من مصشلحتها تنويع خطوطها
وال -دخ -ول ‘ م-ن-افسش-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة لضش-م-ان
اŸداخ -ي -ل م -ن ال -ع -م -ل -ة الصش -ع -ب -ة ل-ذات
اŸؤوسشسشة.

ومن جانب آاخر ،ناششد هؤو’ء ا÷هات
اŸعنية بالو’ية ضشرورة توسشيع ششبكات
النقل كتخصشيصض سشيارات أاجرة وخطوط
نقل بالسشكة ا◊ديدية نحو اŸطار الذي
م -ا زال م -ع -زو’ ع -ل -ى مسش -ت -وى اإ’عÓ-م،
وال -ت -حسش -يسض ب -أاه -م -ي-ت-ه ودوره ‘ ح-رك-ة
التنمية وتفعيل اŸششاريع اإ’قتصشادية وجلب
ال -ع -م -ل -ة اأ’ج -ن-ب-ي-ة .وه-ي ع-م-ل-ي-ات ت-ت-ع-ل-ق
بتحسش Úاÿدمة العمومية التي مازالت دون
اŸسش- -ت- -وى وه- -و م- -ا يÓ- -ح- -ظ- -ه ال- -زب- -ائ- -ن
والزائرون Ÿطار القواسشمية بالششلف.

طالب اŸسشتهلكون بولية الششلف
بعصشرنة اÓÙت التجارية و–سشÚ
اÿدم- - - -ات ل- - - -دى ‡ارسش- - - -ي ه- - - -ذا
ال-نشش-اط ال-ذي ع-رف ان-تشش-ارا ك-بÒا
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ع- -اصش -م -ة ال -ولي -ة
واŸدن الكÈى التي سشجل بها تزايد
ف- -اق ك- -ل ال- -ت- -وق- -ع- -ات ‘ السش- -ن- -وات
لخÒة‡ ،ا ح -ف -ز ال-ف-رع ال-ن-ق-اب-ي
ا أ
ل–اد التجار على القيام بإاجراءات
إ
وم -ب -ادرات ت -ت-ع-ل-ق ب-ت-ل-ب-ي-ة م-ط-الب
اŸسشتهلك.
ا’رت - -ف- -اع ال- -ك- -ب ‘ Òع- -دد ‡ارسش- -ي
النششاط التجاري ببلوغه سشقف  36أالف

تاجر حسشب اأ’م Úالو’ئي إ’–اد التجار
وا◊رفي Úبالششلف توفيق فريحي ،مكن
من –رك اŸسشتهلك للمطالبة بإادخال
–سش- -ي- -ن- -ات ع -ل -ى ال -ه -ي -اك -ل ال -ت -ج -اري -ة
وواجهاتها وكذا عامل النظافة ومعاملة
ل-ل-زب-ائ-ن ،ضش-م-ن م-ب-دأا ال-عصشرنة و–سشÚ
اÿدم -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي صش-ارت م-ط-ل-ب-ا
أاسشاسشيا للممارسشة التجارية التي –كمها
ق-واع-د اŸن-افسش-ة وا’ب-ت-ع-اد ع-ن م-ظاهر
ال - -غشض واإ’سش- -اءة ل- -ل- -زب- -ائ- -ن Ãخ- -ت- -ل- -ف
أاصشنافهم وأاجناسشهم.
ول-ع-ل ه-ذه ال-ق-واع-د ال-ت-ي ي-رك-ز ع-ليها
النششاط التجاري اŸنظم وفق أاخÓقيات

اŸهنة هي السشلوكات ا◊ضشارية لتفعيل
هذا النششاط وفق أاطره القانونية يقول
اأ’م Úالو’ئي إ’–اد التجار وا◊رفيÚ
الذي اعت Èإاجراء مسشابقة أاحسشن ﬁل
Œاري م- -ن ال- -ط- -رق اÙف- -زة إ’ع- -ط- -اء
صشورة تليق بعاصشمة الو’ية ،حيث مكنت
هذه اŸبادرة اأ’و ¤من فرز Óﬁ 18
Œاري -ا ت -ت -وف -ر ب-ه ك-ل الشش-روط اÿاصش-ة
ب - -اŸم - -ارسش - -ة ال - -ت - -ج - -اري- -ة ذات ا÷ودة
والعصشرنة والنظافة وحسشن اŸعاملة التي
إاسش-ت-حسش-ن-ت-ه-ا ال-ل-ج-نة اıتصشة والزبائن
الذين كان لهم دور اŸراقبة ‘ العملية
ال -ت -ي ك -ل -لت ب -ت -وزي -ع ج-وائ-ز ق-ي-م-ة ع-ل-ى
الفائزين.

عصسرنة أÓÙت ألتجارية مطلب أŸسستهلكÚ

‘ ندوة صشحفية Ÿصشالح الششرطة لناحية ا÷نوب الششرقي بورڤلة

أرتفاع نسسبة أ÷رأئم أŸعلوماتية وتدأب Òحديثة
ومتطورة Ûابهتها

ورڤلة :إاÁان كا‘
ذك- -ر م- -راقب الشش- -رط- -ة أان- -ه م -ق -ارن -ة
ب -السش -ن -وات اأ’خÒة ف -إان ه -ذا ال -ن-وع م-ن
ا÷رائ-م أاصش-ب-ح ي-ع-رف ت-ن-ام-ي-ا ﬁسش-وسشا
وأان -واع -ا ج-دي-دة وم-ت-ع-ددة وج-رائ-م أاكÌ
خ -ط -ورة “سض أان -ظ-م-ة م-ع-ط-ي-ات م-ه-م-ة
خاصشة بتسشي Òأانظمة مصشرفية وقطاعات
حسش- -اسش- -ة ع Èع- -دة دول ،مضش- -ي- -ف- -ا أان -ه
وب -اŸوازاة م -ع ه -ذا الشش -ك-ل ا÷دي-د م-ن
ا÷رÁة ه- -ن -اك ج -م -ل -ة م -ن اإ’ج -راءات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-م-اي-ة اأ’ن-ظ-م-ة اŸعلوماتية
تتبع يوميا وباإ’ضشافة إا ¤هذا فإان هناك
مناهج متطورة وأاسشاليب حديثة تنتهجها
جميع مصشالح اأ’من Ÿواجهة هذا النوع
من اإ’جرام.
ووف -ق ا◊صش -ي -ل -ة السش -ن -وي-ة ،ف-ق-د ب-ل-غ
إاجما‹ عدد القضشايا اŸتعلقة با÷رائم
اŸعلوماتية اŸسشجلة خÓل سشنة  2017ما
يقدر بـ 316قضشية وذلك بزيادة “ثلت ‘
 179قضشية مقارنة بسشنة  ،2016وقد وصشل

17556

وا‹ معسشكر يخرج عن صشمته:

 ⁄أرفضض أسستقبال ألنوأب ...وألقانون فوق أ÷ميع
ت- - - -رأاسس وا‹ م - - -عسش - - -ك - - -ر ،أامسس،
اج- -ت -م -اع -ا ت -ن -ف -ي -ذي -ا ،ح -ول م -ل -ف
ا÷ب - -اي - -ة وم - -ل - -ف ال - -ت - -ج - -ه- -ي- -زات
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ،مسش -ت -ه  Ó-الج -ت -م -اع
ب-ت-ق-ي-ي-م ﬂت-ل-ف ال-قرارات اŸتخذة
خÓ-ل زي-ارات-ه ال-ت-ف-ق-دي-ة لورششات
اŸشش- - -اري- - -ع اŸف - -ت - -وح - -ة ع Èت - -راب
ال-ولي-ة وك-ذا م-ت-اب-ع-ة م-دى ت-ن-فيذ
ﬂتلف التعليمات اŸوجهة ‘ إاطار
التنمية.

معسضكر :أام ا.Òÿسس

الشضلف :و.ي .أاعرايبي

أاوضش -ح اŸف -تشس ا÷ه -وي لشش -رط -ة
ا÷ن - -وب الشش - -رق - -ي ع - -ب - -د السشÓ- -م
ال- -ع- -ل- -م- -ي خÓ- -ل ن- -دوة صش- -ح- -ف -ي -ة
نششطها ،أامسس ،بوحدة حفظ النظام
 406ب- -ورڤ- -ل- -ة ،ح -ول ا◊صش -ي -ل -ة
السشنوية لنششاطات ﬂتلف مصشالح
الشش-رط-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ن-اح-ي-ة ا÷نوب
الشش- -رق -ي لسش -ن -ة  ،2017أان ت- -ن- -ام- -ي
ا÷رائ -م اŸع -ل -وم -ات -ي -ة ي-ع-ود إا ¤أان
ال -فضش -اء السش -يÈا Êأاضش -ح -ى يشش -ك-ل
›ال ج- -دي- -دا ل- -ل- -ج -رÁة سش -واء ‘
ا÷زائر أاو ‘ ﬂتلف بلدان العا.⁄

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ع -دد اŸت -ورط ‘ Úم -ث -ل ه-ذه ال-قضش-اي-ا
على مسشتوى ا÷نوب الششرقي إا265 ¤
متورط منهم  230من الرجال و 20ذكرا
قاصشرا و 15امرأاة ” إايداع  23ششخصشا
م- -ن- -ه- -م ا◊بسض اŸؤوقت ،وت- -ت -م -ث -ل ه -ذه
ال -قضش -اي -ا ‘  145قضش-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق بالسشب
والتهديد باسشتعمال ششبكة اأ’نÎنت72 ،
قضش-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-اŸسش-اسض ب-ح-رم-ة ا◊ي-اة
Óشش-خ-اصض 50 ،قضش-ي-ة متعلقة
اÿاصش-ة ل -أ
ب -اŸسش-اسض ب-أان-ظ-م-ة اŸع-ا÷ة اآ’ل-ي-ة19 ،
قضش-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ا÷رائ-م اŸاسش-ة ب-اآ’داب
ع Èاأ’نÎنت 18 ،قضشية تتعلق بجرائم
ا’بتزاز عن طريق اأ’نÎنت باإ’ضشافة إا¤
 12قضش-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ا’ح-ت-ي-ال ع-ن طريق
اأ’نÎنت ” إا‚از  261قضشية منها أاي
بنسشبة  ،٪82,59ومرد هذه النتيجة ‘
إا‚از هذا النوع من القضشايا كما ذكر
نفسض اŸسشؤوول إا ¤السشياسشة اŸنتهجة من
Óم-ن ال-وط-ن-ي
ق -ب -ل اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
واŸعتمدة على تفعيل ا÷انب التكويني
ال -ت -خصشصش -ي أ’ف -راد الشش-رط-ة م-ن خÓ-ل
اسشتحداث فرق على مسشتوى جميع أامن
ال -و’ي -ات ت -ت -ك -ف -ل Ãث -ل ه -ذه ال -قضش -اي-ا
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ا’ع -ت -م-اد ع-ل-ى ال-ت-ح-يÚ
الدائم Ÿعارف عناصشر الششرطة وكمثال
على ذلك الندوة العلمية التي ” تنظيمها
ع -ل-ى مسش-ت-وى اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لشش-رط-ة
وال -ت -ي “ح -ورت ح -ول م-وضش-وع ا÷رائ-م
اŸسشتحدثة وهدفت إا ¤تطوير قدرات
وكفاءات منتسشبي اأ’من الوطني أاين ”
م -ت -اب -ع -ة اÙاضش-رات م-ن ط-رف ج-م-ي-ع
ق -وات الشش -رط -ة ب -ك -اف -ة الÎاب ال-وط-ن-ي
وذلك باسشتخدام تقنية التحاضشر عن بعد.

الشضلف :و.ي .أاعرايبي

اŸدير ا÷هوى للتجارة
من برج بوعريريج:

ألتحلي بروح أŸسسؤوولية
للحد من ألتسسممات
ألغذأئية
أاوضش- -ح ل- -ع- -راب- -ة مصش- -ط- -ف- -ى اŸدي- -ر
ا÷هوى للتجارة ناحية سشطيف ‘ ،يوم
دراسشي نظم بÈج بوعريريج أان السشلطات
العمومية بذلت كل ما ‘ وسشعها للحد من
ظاهرة التسشممات الغذائية التي –دث
على مسشتوى اŸطاعم ا÷ماعية وخاصشة
‘ ا÷ام - -ع- -ات واŸدارسض وك- -ذا ق- -اع- -ة
ا◊فÓت.
وأاششار ذات اŸسشؤوول إا ¤ارتفاع نسشبة
اإ’صش -اب -ة ب -ال -تسش-م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة حسشب
إاحصش -ائ -ي -ات وزارة الصش -ح-ة لسش-ن-ة ،2017
قدرت بأاك Ìمن  ٪20مقارنة بسشنة ،2016
م-ن-اشش-دا ج-م-ي-ع اŸه-ن-ي Úال-ت-ح-ل-ي ب-روح
اŸسشؤوولية وصشحوة الضشم ÒاŸهني وعدم
تقد Ëمواد غذائية مغششوششة للحد من
ه - -ذه ال- -ظ- -اه- -ر ال- -ت- -ي ت- -ن- -خ- -ر صش- -ح- -ة
اŸسشتهلك.
ب -دوره ،دع -ا رئ -يسض ج -م -ع -ي -ة ح -م-اي-ة
اŸسش -ت -ه-لك زاي-دي ال-ط-اه-ر إا ¤ضش-رورة
ت -ف -ع -ي -ل آال -ي -ات ال -ت -ن -ظ -ي -م ل-ل-وق-اي-ة م-ن
التسشممات الغذائية ا÷ماعية ،مششÒا إا¤
ضشرورة اÿروج بتوصشيات ترفع إا ¤جميع
الوزارات من أاجل اتخاذ التدب Òللحد من
هذا الظاهرة.

برج بوعريريج :بلقاسضم جبار

ع- -رج ﬁم -د ل -ب -ق -ى خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء،
با◊ديث على عملية تطه Òالعقار الصشناعي
والفÓحي وبعضض النقاط اŸثÒة التي  ⁄تعد
ط-ي ال-ك-ت-م-ان وت-ت-ع-ل-ق ب-رسش-ال-ة وج-ه-ها بعضض
نواب الو’ية لوزير الداخلية تضشمنت تذمرهم
م -ن اه -ت -م -ام ال -وا‹ ب -ف -ري -ق غ -ا‹ م -عسش-ك-ر
وعرقلته لعجلة ا’سشتثمار إاضشافة إا ¤رفضشه
اسش -ت -ق -ب -ال ب-عضض ال-ن-واب دون اŸرور ب-إاي-داع
طلب اسشتقبال لدى مصشالح ديوانه.
عن كل ذلك قال ﬁمد لبقى ‘ حديث
للصشحافة أانه ليسض مسشتعدا لتحويل مششاكل
ششخصشية إا ¤قضشايا تث Òالرأاي العام ،نافيا أان
يكون قد أاخطأا ‘ تعامله مع بعضض النواب
ب -دل -ي -ل اتصش -ال -ه ال -دائ -م ب -ه -م ح -ول ﬂت-ل-ف
انششغا’ت واحتياجات اŸنطقة ما تÈره عدة
وثائق جوابية وجهت للنواب حول انششغا’ت
اŸواطن ،Úموضشحا أان دعوته لرجال اأ’عمال
من أاجل دعم فريق غا‹ معسشكر ليسض إا’
رغ-ب-ة ‘ مسش-ان-دة ال-ف-ري-ق ال-ري-اضش-ي ال-ع-ريق
ن -زو’ ع -ن-د رغ-ب-ة ج-م-ه-وره ال-ق-وي وأانصش-اره،
م -ؤوك -دا ‘ ذات السش -ي -اق أان -ه مسش-ت-ع-د ل-ل-ع-م-ل
اŸششÎك مع النواب خدمة للمصشلحة العليا
ل- -ل- -و’ي -ة وال -ت -ي –ت -اج إا ¤تضش -اف -ر ا÷ه -ود
وŒنب اÓÿفات الضشيقة.
كما –دث لبقى ،عن اكتمال عملية تطهÒ
العقار الصشناعي والفÓحي بنسشبة تراوح ،٪99
مصشرحا عن اسشÎجاع نحو  4آا’ف هكتار من
العقار الفÓحي سشيتم توزيعها ريثما يسشتكمل
إاع -داد م -ق -اي-يسض وشش-روط ا’سش-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا،
إاضشافة إا ¤إالغاء عدة قرارات اسشتفادة من
العقار الصشناعي الذي  ⁄يحÎم اŸسشتثمرين
اŸسشتفيدين منه أاجال تنفيذ مششاريعهم Ÿدة
تزيد عن  4سشنوات مؤوكدا ‘ ذلك أان القانون
فوق ا÷ميع ولن يسشمح أان يهمل أاي مسشؤوول
مهما كانت صشفته هذه القاعدة ،اأ’مر الذي
ي -وح -ي أان مشش -اك -ل ن -واب ال -و’ي -ة م -ع ال-وا‹
ﬁم -د ل -ب-ق-ى ق-د ت-ك-ون ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-ع-ق-ار
الصشناعي.

–سسن ‘ –صسيل مدأخيل
أأمÓك ألبلديات
عرضشت مديرية اإ’دارة اÙلية ،أامسض‘ ،
اج -ت -م -اع ت-ن-ف-ي-ذي م-وسش-ع ب-قصش-ر اŸؤو“رات
Ÿعسش -ك -ر ،ت -ق -ري -ره -ا السش-ن-وي اŸششÎك م-ع
مصش -ال -ح الضش -رائب ح -ول حصش -ي -ل -ة م -داخ-ي-ل
ميزانية الو’ية الناŒة عن عائدات ا÷باية
وتثم Úمداخيل البلديات ،حيث أاوضشح مدير
اإ’دارة اÙلية ‘ خÓصشة تقييمه للتقرير،
أان هناك –سشن بالنسشبة للمداخيل اÙصشلة
ع- -ن ت- -ث -م Úأام Ó-ك ال -ب -ل -دي -ات ب -نسش -ب -ة ،٪7
وانخفاضض بنسشبة  22مليار سشنتيم ‘ مداخيل
ا÷ب-اي-ة ن-ت-ي-ج-ة ان-خ-ف-اضض ق-ي-م-ة الرسشم على
النششاطات اإ’نتاجية من  ٪2إا.٪1 ¤
وأاضش- -اف أان –صش- -ي- -ل اŸوارد ا÷ب- -ائ- -ي- -ة
العائدة إا ¤ميزانية الو’ية سشنة  2017بلغ 325

مليون دينار ،ما Áثل انخفاضشا بنسشبة ٪16
مقارنة بسشنة  ،2016حيث برر هذا الÎاجع ‘
–صشيل موارد إاضشافية للخزينة بخفضض نسشبة
الرسشم على النششاطات اإ’نتاجية ورفع سشقف
رق -م أاع -م -ال ال -نشش -اط -ات اÿاضش-ع-ة ل-ل-ن-ظ-ام
ا÷زا‘ إا 30 ¤مليون دج‡ ،ا أاج Èبعضض
اŸؤوسشسش -ات ال -ت -ي ك -انت ت -دف -ع ال-رسش-م ع-ل-ى
النششاط اŸهني إا ¤التحول لدفع الضشريبة
ا÷زاف -ي -ة ال -وح-ي-دة ،فضش Ó-ع-ن إال-غ-اء ن-ظ-ام
ال -دف -ع ا÷زا‘ اÙدد مسش -ب -ق -ا ع-ن ط-ري-ق
عقود جزافية وتعويضشه بالدفع التلقائي وهو
اإ’جراء الذي أاثر على مردود هذه الضشريبة
وأال- -زم اإ’دارة ب- -إاج- -راء –ق- -ي- -ق- -ات مضش- -ادة
وت-ق-د Ëح-ج-ج وب-ي-ان-ات ق-ب-ل إاصش-دار ضش-ريبة
إاضشافية بعد نهاية السشنة اŸالية ا÷ارية.
أاما ‘ ششأان –صشيل اŸداخيل الناŒة عن
ت -ث -م Úأام Ó-ك ال -ب -ل -دي -ات ،م-ك-نت ت-دخÓ-ت
السشلطات اŸعنية بناءً على تعليمات ا◊كومة
وإامÓءات الظروف ا’قتصشادية الراهنة التي
ت -ف -رضض ع-ل-ى ال-ب-ل-دي-ات ال-ب-حث ع-ن مصش-ادر
ل -ت -م -وي -ل م-ي-زان-ي-ات-ه-ا –م-ن –صش-ي-ل ›م-وع
اŸداخيل اÎŸاكمة Ÿدة  5سشنوات ماضشية
ب -نسش -ب -ة Œاوزت Ã ٪39ج- -م- -وع  100مليون
دي -ن -ار ،غ Òان -ه ” تسش -ج -ي -ل ت-ب-اي-ن ‘ نسشب
التحصشيل للمداخيل ا÷بائية التي تعود إا¤
ميزانيات البلديات ب Úمعد’ت ضشعيفة إا¤
م -ق-ب-ول-ة ف-ي-م-ا ي-خصض ب-عضض ال-ب-ل-دي-ات ح-يث
سش-ج-لت أاع-ل-ى نسش-ب-ة ل-ل-ت-حصش-ي-ل ع-لى مسشتوى
بلدية ماوسشة بنسشبة  ٪150فيما  ⁄تتجاوز
نسشبة التحصشيل بأاربع بلديات حدود  ٪10على
غ -رار ب -ل -دي -ة م -ق -ط -ع دو ز ال -ت -ي  ⁄تسش -ج -ل
–صش -ي -ل سش -وى  ٪4.80م -ن م -داخ -ي-ل ال-رسش-م
العقاري ورسشم التطه ،Òضشمن أاسشباب أارجعها
اŸسشؤوول إا ¤ضشعف النششاطات ا’قتصشادية
وشش -ح اŸع -ل -وم -ات ا÷ب -ائ-ي-ة ال-ت-ي “ك-ن م-ن
ﬁاصشرة اŸكلف Úبالضشريبة وإارغامهم على
التصشريح برقم أاعمالهم ا◊قيقي على غرار
النششاطات اŸهنية ا◊رة كاأ’طباء وجراحي
اأ’سشنان وغÒهم والعيوب التقنية اŸوجودة
‘ كشش -وف ا◊سش -اب -ات ال -ت -ي ’ ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
معطيات حقيقية Ÿداخيل اŸؤوسشسشات التي
تنششط بصشفة دائمة.
وكحلول لعقبات التحصشيل ا÷بائي ،تسشعى
م- -دي -ري -ة الضش -رائب Ÿعسش -ك -ر خ Ó-ل السش -ن -ة
ا÷اري -ة ،إا ¤إاح-ي-اء ب-عضض ال-ت-ق-ال-ي-د اإ’داري-ة
التي اختفت عن اأ’نظار Ãرور الزمن ،مثل
اسش -ت -ح -داث ف-رق ل-ل-ت-حصش-ي-ل و–ي Úب-ط-اق-ة
اŸك -ل-ف Úب-الضش-ري-ب-ة ع-ن ط-ري-ق اإ’حصش-اء أاو
اسش -ت -غ Ó-ل ل -وائ -ح شش-رك-ة ال-ك-ه-رب-اء ،ال-دي-وان
الوطني للÎقية ،البلديات والدوائر ،والتوجه
ن -ح -و اسش -ت -ع-م-ال ال-ط-رق ال-قسش-ري-ة ك-ا◊ج-ز،
ال -غ -ل -ق ،ال -ره -ن ال -ق -ان -و Êوح-ج-ز ‡ت-ل-ك-ات
اŸتهرب Úعن دفع الضشريبة ،زيادة على انتهاج
سش-ب-ي-ل ال-ت-حسش-يسض وال-ت-وع-ي-ة ب-أاث-ر ال-ت-حصش-يل
ا÷ب -ائ -ي ع -ل -ى ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل-ي-ة والÎوي-ج
ıتلف التسشهيÓت ا÷بائية.

‘ ظل الرفع العششوائي لتسشعÒة النقل بالبويرة

سسكان أسسيف أسسماضض يغلقون ألطريق ألو’ئي
إاح- -ت- -ج ،أامسس ،سش -ك -ان ق -ري -ة أاسش -ي -ف
لق-ل-ي-م
أاسش -م -اضس (ال -واد ال -ب -ارد) ال-ت-اب-ع إ
ب -ل -دي -ة أامشش -دال -ه ال -واق -ع -ة ع -ل -ى ب -ع-د
ح -وا‹  45ك-ل-م شش-رق م-دي-ن-ة البويرة،
ع -ل -ى رف -ع تسش -عÒة ال-ن-ق-ل ال-ت-ي أاق-ره-ا
الناقلون بهذه اŸنطقة.
ق -ام عشش -رات اÙت-ج Úب-غ-ل-ق ال-ط-ري-ق
الوطني الرابط ب Úبلدية مششدالله وبلدية
ال-ع-ج-ي-ب-ة م-رورا Ãن-ط-ق-ة أاسش-ي-ف أاسش-ماضض
وع -دة ق-رى ،وعÈوا ع-ن اسش-ت-ي-ائ-ه-م ب-وضش-ع
ا◊ج - -ارة وإاضش - -رام ال- -نÒان ب- -ال- -ع- -جÓ- -ت
اŸطاطية ‡ا أادى إا ¤ششل حركة اŸرور
ب Úعدة قرى.
اÙت- -ج- -ون ن -ددوا ب -رف -ع ال -تسش -عÒة بـ10دج
لتصشبح  30دج بعد أان كانت  20دج للتنقل من

القرية إا ¤البلدية على مسشافة ’ تتعدى  2كلم.
وحسشب اÙتج Úفإان التعليمة الوزارية
واضشحة ‘ هذا الششأان حيث أاقرت رفع
ال-تسش-عÒة بـ 5دج ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ح-افÓت التي
تقوم بنقل اŸسشافرين على مسشافة تÎاوح
ب 5 Úو 35كلم..
اÙتجون أارجعوا هذا السشبب إا ¤غياب
الرقابة اŸيدانية من طرف مديرية النقل ‡ا
أادى ب -ال-ن-اق-ل Úإا ¤ان-ت-ه-از ك-ل ال-ف-رصض ل-رف-ع
التسشعÒة أاضشف إا ¤ذلك قدم وسشائل النقل
التي تعرضض اŸسشافر أاحيانا للخطر بسشبب
نقصض الصشيانة ،حيث أان الناقل ’ Úيهمهم إا’
ج- -م- -ع اأ’م- -وال م- -ت- -ج -اه -ل Úأام -ن وسش Ó-م -ة
اŸسشافرين.

البويرة :ع .نايت رمضضان
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يعقد عليها سصكان الّناحية الغربية آاما’ كبÒة

ميÓد فيدرألية جمعيات أل ّصسيد ألÈي بتيبازة

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

أاقدم ‡ّثلو  5جمعيات صصيد بري
ت-نشص-ط عﬂ Èت-ل-ف ب-ل-دي-ات و’ي-ات
ت-ي-ب-ازة ،ع-ل-ى إانشص-اء ف-ي-درال-ي-ة تتيح
لهم هامشصا أاك Èمن التحرك والنشصاط
ع Èال -ب -ل -دي -ات ال -ت -ي تشص -ه -د ت -ن-ام-ي-ا
م -ف -رط -ا ل -ل-ح-ي-وان-ات الÈي-ة ب-الشص-ك-ل
ال- -ذي ي- -ؤوّث- -ر سص- -ل- -ب -ا ع -ل -ى اÙاصص -ي -ل
الفÓحية.

تيبازة :عÓء ملزي

وكانت ﬁافظة الغابات بالولية تعتمد
‘ حمÓتها اŸتعلقة بصسيد اÿنزير الÈي
على جمعية اŸسستقبل من بلدية حجوط
باعتبارها أاقدم وأاك Ìا÷معيات تنظيما
ونشس - -اط - -ا ق - -ب- -ل أان تÈز ب- -الّسس- -اح- -ة ‘
السس -ن -وات األخÒة ج -م -ع -ي-ات أاخ-رى ،ع-ل-ى
غرار جمعية بني مناصسر Ãناصسر وجمعية
الصسيد الÈي بوهÓل Ãسسلمون ،وجمعية
النسسور بسسيدي غيÓسس ،وجمعية السساحل

ب -ب -ورك -ي-ك-ة ،وه-ي ا÷م-ع-ي-ات ال-ت-ي أانشس-ئت
م-ك-ت-ب-ا ت-أاسس-يسس-ي-ا لسس-تصس-دار رخصسة إانشساء
ال-ف-ي-درال-ي-ة ،األم-ر ال-ذي ّ” Œسس-ي-ده ع-ل-ى
أارضس الواقع منذ أاسسبوع Úتقريبا ،ويرتقب
أان –صس -ل ال-ف-ي-درال-ي-ة ع-ل-ى اع-ت-م-اده-ا ‘
آاج -ال ق -ري -ب-ة ل-تشس-رع ‘ ال-نشس-اط اŸي-داÊ
Ãنظور مغاير Ÿا كانت تعتمده ا÷معيات
سسابقا.
وإاذا كانت التّشسريعات القانونية سسبقت
ا◊دث وحّددت مسسبقا أاهم ﬁاور التدخل
لذات الفيدرالية واŸتعلقة أاسساسسا بتنمية
الÌوة ا◊يوانية وحمايتها ،واحÎام التنوع
البيولوجي وتوازن اÙيط الغابي ،وإاخطار
وتدعيم أاعوان الغابات حول ظاهرة التعدي
ع -ل -ى األم Ó-ك ال -غ-اب-ي-ة ،وإاعÓ-م ا÷م-ه-ور
ال -واسس -ع ب -نشس -اط -ات الصس -ي -د ،ف-إاّن فÓ-ح-ي
اŸنطقة الغربية لتيبازة يعقدون آامال كبÒة
ع -ل -ى ذات ال -ه -ي -ئ-ة ◊م-اي-ت-ه-م م-ن ط-غ-ي-ان
ا◊يوانات الÈية التي تلحق أاضسرارا بليغة
Ãحاصسيلهم لسسيما حيوان اÿنزير الÈي،

صصيد Ãيناء سصطورة
احتجاج مهني ال ّ

ألّرئيسس أŸدير ألعام Ÿيناء سسكيكدة يتدّخل لحتوأء أألزمة

“ّك- -ن ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ÿي -ن -اء
سصكيكدة ،مسصاء أاول أامسس ،من احتواء
أازم- -ة م- -ه -ن -ي الصص -ي -د Ãي -ن -اء سص -ط -ورة
ل-لصص-ي-د ال-ب-ح-ري والÎفيه ،حيث بدأات
’ضصراب تخف ،خصصوصصا وأان
تداعيات ا إ
اŸيناء ” غلقه من قبل الصصيادين منذ
’ربعاء اŸاضصي.
يوم ا أ

سسكيكدة :خالد ألعيفة

جاءت بوادر هذا النفراج بعد الجتماع
ال -ذي ع -ق -ده ع -م -اد ط -ن-ف-ور اŸدي-ر ال-ع-ام
Ÿي -ن -اء سس -ك-ي-ك-دةÃ ،ي-ن-اء سس-ط-ورة ل-لصس-ي-د
البحري والÎفيه ،جمع خÓله مهني الصسيد
اÙت- -ج ،Úال- -ذي- -ن رف- -ع- -وا انشس -غ -الت -ه -م
اŸتعلقة Ãؤوسسسسة ميناء الصسيد بسسطورة،
ه -ذا األخ Òت -ف -ه -م م -ط -ال -ب -ه -م ووع -ده -م
بالتكفل بها ‘ القريب العاجل.
من جانبه أاّكد عمر سسÓي رئيسس جمعية
الصسيادين Ãيناء سسطورة““ ،أان الجتماع كان
جدي ،أاقنعنا من خÓله اŸدير العام Ÿيناء
سسكيكدة ،بخصسوصس –قيق مطالبنا التي ”
م -ن -اقشس -ت -ه -ا ،وق -د ق -دم ل -ن -ا م -دي-ر م-ي-ن-اء
سس -ك -ي -ك -دة ،وع -ود م -ن أاج-ل ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا““،
وأاضساف ““ :بدورنا نتفّهم الوضسع ،وأان –قيق
هذه الوعود والسستجابة Ÿطالبنا لبد من
وقت لتجسسيدها““.
ورغ -م أان ع -م -اد ط -ن -ف-ور ،اŸدي-ر ال-ع-ام
Ÿي-ن-اء سس-ك-ي-ك-دةّ“ ،ك-ن م-ن إاق-ن-اع ج-م-ع-ية
الصس-ي-ادي-ن وال-ع-دي-د م-ن اŸه-ن-ي Úب-العدول
عن اإلضسراب ،وفتح اŸيناء أامام النشساط
ال- -ع- -ادي ،و“ك ÚاŸواط- -ن ‘ Úح- -ق- -ه- -م،
واŸتمثل ‘ التنزه بهذا اŸرفق الهام ،إال
أان ال -ك -ث Òم -ن اŸه -ن-ي Úم-ازال-وا مّÎددي-ن
بشسأان وقف الحتجاج ،خصسوصسا وأان الشسق
ال- -ث- -ا Êم- -ن اŸط- -الب اŸت -ع -ل -ق ب -ح -راسس
السسواحل  ⁄يتم البت فيه.
Óشس- -ارة ،ق- -ام أاول أامسس رئ- -يسس دائ -رة
ل - -إ
سس -ك-ي-ك-دة ‘ ن-فسس اŸسس-ع-ىÃ ،ع-ي-ة م-دي-ر
الصس-ي-د ال-ب-ح-ري ،ورئ-يسس ب-ل-دي-ة سس-ك-يكدة،
ب- -زي- -ارة اŸضس- -رب Úم- -ن م- -ه- -ن- -ي الصس- -ي- -د
بسس-ط-ورة ،وق-دم-وا خÓ-ل-ه-ا وع-ودا ب-تدارك

ال -ن -ق-ائصس ب-اŸي-ن-اء ع-ل-ى غ-رار وق-ف صسب
اŸي- -اه ال- -ق -ذرة ب -اŸي -ن -اء ،وت -وف Òمصس -در
للكهرباء على مسستوى هذا األخ ،ÒوغÒها
من ب ÚاŸطالب التي رفعها الصسيادون.
وع- -ن أاث -ر ه -ذا الح -ت -ج -اج ع -ل -ى سس -وق
السس-مك بسس-ك-ي-ك-دة ،أاوضس-ح حسس Úب-وصس-ب-يع
م- -دي- -ر الصس- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري““ ،ب -أاّن إاضس -راب
الصسيادين تسسبّب ‘ حصسول تذبذب لكنه
بنسسبة قليلة وغ Òمقلقة ،ألّن باقي موانئ
الصس -ي -د ت -ع -م -ل بصس -ف -ة ع -ادي -ة و ⁄ي -نضس -م
صسيادوها للحركة الحتجاجية على غرار
القل واŸرسسى ،كما أان أاغلب الصسيادين ‘
م -ي -ن -اء سس -ط -ورة ت -راج -ع -وا ع -ن اإلضس -راب
وقّرروا اسستئناف نشساطهم بصسفة عادية و⁄
يتبق سسوى حوا‹  40أاو  45صسيادا““.
وأاضساف بوصسبيع ““أاّن مطلب الصسيادين
بالسسماح لهم بالصسيد ‘ اŸناطق اŸمنوعة
واŸت - -واج- -دة ق- -رب اŸوان- -ئ ال- -ت- -ج- -اري- -ة
وال -بÎول -ي -ة م -ط -لب ت -ع -ج -ي-زي ويسس-ت-ح-ي-ل
السستجابة له ،ألن األمر ﬁكوم بقانون““،
م -وّضس -ح -ا ““أاّن مصس -ا◊ه ق-امت ب-ح-ل ب-عضس
اŸشساكل على غرار إالغاء بعضس الزيادات
التي فرضستها إادارة مؤوسسسسة تسسي ÒاŸوانئ
ع -ل -ى الصس -ي -ادي -ن““ ،مشسÒا إا““ ¤أاّن غ -ال-ب-ي-ة
الصس -ي -ادي -ن ال -ذي -ن ع-ادوا إا ¤نشس-اط-ه-م ”
–وي -ل م -ك -ان رسس -و م-راك-ب-ه-م إا ¤اŸوان-ئ
البÎولية والتجارية بصسفة مؤوقتة بعد اتفاق
وموافقة من إادارة اŸؤوسسسسة اŸينائية““.
يذكر أاّن  45صسيادا من ب 180 Úصسيادا،
يزاولون نشساطهم Ãيناء سسطورة ،أاقدموا
بعد ظهر يوم األربعاء اŸاضسي ،على غلق
مدخل اŸيناء بقواربهم ‡ا أادى إا ¤شسل
ال- -نشس- -اط ب -ه -ذه اŸنشس -أاة م -ط -ال -ب Úب -ح -ل
اŸشس- -اك- -ل ال- -ت- -ي ت- -عÎضس- -ه -م ‘ ‡ارسس -ة
نشس -اط -ه -م ،أاب-رزه-ا ت-نّصس-ل م-ؤوسسسس-ة تسس-يÒ
اŸوان -ئ م -ن دوره -ا ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-ت-وفÒ
الظروف اÓŸئمة للصسيد على غرار انعدام
الكهرباء واŸاء ،كما –ّدث الصسيادون ‘
هذا السسياق عن قضسية منعهم من الصسيد ‘
مناطق قريبة والتضسييق ‘ إاقليم مناطق
الصسيد اŸسسموحة التي تبقى غ Òكافية،
على حد تعب Òبعضسهم.

‘ التفاتة تضصامنية إانسصانية

أÛتمع أŸد Êللبيضس
يتضسامن مع جرحى
حادث أŸرور بسسعيدة

‘ ال -ت-ف-ات-ة تضس-ام-ن-ي-ة إانسس-ان-ي-ة ،ق-ام ل-ي-ل-ة
الثن ÚاŸاضسي ،وفد من ‡ثلي اÛتمع
اŸد Êوج -م -ع -ي -ات ن-اشس-ط-ة ب-ولي-ة ال-ب-يضس،
ب-زي-ارة تضس-ام-ن-ي-ة Ÿسس-تشس-ف-ى احمد مدغري
بسسعيدة ،لتفقد جرحى ا◊ادث اŸروع الذي
خّلف  17قتي Óو 22جريحا نهاية األسسبوع
اŸاضسي على مسستوى الطريق الوطني رقم 6
الرابط سسعيدة بولية البيضس.
حسسب تصس- -ري -ح -ات ال -وف -د اŸشس -ك -ل م -ن
‡ثل Úعن جمعيات الشسفاء ألمراضس القلب
وأاي- -ادي ا Òÿوال- -قصس- -ور ال- -ك- -ل- -وي وأاط -ب -اء
ومنتخب Úو‡ثل Úعن إاذاعة البيضس ا÷هوية
وع -ل -ى رأاسس -ه -ا م-دي-ر إاذاع-ة ال-ب-يضس ،ع-يسس-ى
م -نصس -وري ،ج -اءت م-ب-ادرت-ه-م ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
صسحة جرحى ا◊ادث اŸروري وŸواسساتهم،
البالغ عددهم  7جرحى ل يزالون يواصسلون
العÓج Ãسستشسفى سسعيدة ،حالتهم ‘ –سسن
مسس-ت-م-ر ل ت-دع-و ل-ل-ق-ل-ق ،حسسب الشس-روح-ات
اŸقدمة لوا‹ سسعيدة ،لوح سسيف اإلسسÓم،
خ Ó-ل اسس -ت -ق -ب-ال-ه ل-وف-د ال-ب-يضس ،ح-يث ثّ-م-ن
‡ثلو اÛتمع اŸد Êللوفد اŸرافق للهبة
ال-تضس-ام-ن-ي-ة لسس-ك-ان سس-ع-ي-دة على مسساعدتهم
اإلنسسانية Œاه عائÓت الضسحايا وا÷رحى،
وت-كّ-ف-ل سس-ل-ط-ات سس-ع-ي-دة وج-م-ع-ي-ة التضسامن
واإلحسس -ان ““واف -ع -ل -وا ا ““Òÿبسس -ع -ي -دة ب -ك -ل
اإلج -راءات ال -ت -ي اسس -ت -حسس -ن -ت -ه -ا ال -ع-ائÓ-ت
ال -ق -ادم -ة م -ن ال-ب-يضس وب-وق-طب إاث-ر ا◊ادث
اŸروع الذي هّز مشساعر الشسعب ا÷زائري
برمّته.

أإلعÓن عن ميÓد توأأمة ب Úبلديتي
ألبيضس وسسعيدة
الّ-زي-ارة كّ-ل-لت ب-إاعÓ-ن ت-وأام-ة ب Úب-ل-دي-ت-ي
سسعيدة والبيضس والتي باركها رئيسس اÛلسس
الشسعبي لبلدية سسعيدة ،ويسس ا◊بيب ،الذي
صسّرح لـ ““الشسعب““ رفقة عدد من اŸنتخبÚ
للمجلسس““...أان هذه اÿطوة اŸتعلقة بإاعÓن
توأامة ب Úالبلديتّ“ ،Úكن اÛتمع اŸدÊ
للجهت Úومنتخبيها تبادل اآلراء والبحث ‘
اŸسسائل ذات عÓقة بسسكان اŸنطقت Úعلى
أان ت -وسس -ع ه -ذه ال -ت -وأام -ة األو ¤م -ن ن -وع -ه -ا
مسستقب Óتبادل األفكار للصسالح العام.

سسعيدة :ج ــ علي
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’وروبي
–Óاد ا أ
‘ حفل تخّرج شصباب اسصتفادوا من الÈنامج التّكويني ل إ

جÓوي :ألتكفل بدرأسسة إأعدأد أّıطط ألّدأئم
◊ماية ألقطاع أÙفوظ

كشص - -ف وا‹ ورق - -ل - -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
جÓوي مؤوخرا خÓل إاشصرافه على حفل
ا’خ -ت -ت -ام Ÿشص -روع ال -ت -ك-وي-ن ‘ ال-ب-ن-اء
باŸواد اÙلية الذي جرت فعالياته بدار
ال- -ث- -ق- -اف- -ة م- -ف- -دي زك- -ري- -اء ،أا ّن -ه ق ّ-رر
ب -ا’ت -ف -اق م -ع رئ -يسس اÛلسس الشص -ع -ب -ي
’خذ على
الو’ئي مصصطفى زعطوط ا أ
عاتق ميزانية الو’ية إاعداد الدراسصة
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -اıط -ط ال -دائ -م ◊م -اي -ة
واسص -تصص Ó-ح ال-ق-ط-اع اÙف-وظ ل-ك-ل م-ن
قصص - - -ر ورق- - -ل- - -ة و“اسص Úوأان- - -ق- - -وسص- - -ة
وغÒه- -ا ،وذلك ع- -م Ó- -ع- -ل- -ى ح -م -اي -ة
وت- -رم -ي -م وصص -ي -ان -ة واإع -ادة ا’ع -ت -ب -ار
Óرث ا◊ضص -اري وال -ث -ق -ا‘ وﬂت -ل -ف
ل - -إ
’ث-ري-ة والسص-ياحية والدينية،
اŸع-ا ⁄ا أ
وك- -ذا ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ب- -عث ال- -دراسص -ات
اŸتخصصصصة للعمارة التقليدية.

ال -ذي لي -زال ي -ل -ح -ق ب -اŸزروع -ات فسس-ادا
م- -ع- -تÈا ،األم- -ر ال -ذي أارغ -م ال -ع -دي -د م -ن
ال -ف Ó-ح Úع -ل -ى ال -ت -خ-ل-ي ع-ن نشس-اط-ات-ه-م
التقليدية والتحول نحو العمل اŸأاجور أاو
ال -نشس-اط ال-ت-ج-اري ،وﬂت-ل-ف اŸه-ن ا◊رة
األخرى بعيدا عن عا ⁄الطبيعة والفÓحة،
بحيث أاّكد العديد منهم بأانّ اŸنطقة ⁄
تشس -ه -د ح-مÓ-ت صس-ي-د ل-ل-خ-ن-زي-ر م-ن-ذ فÎة
الثمانينات ،األمر الذي سساهم ‘ تكاثره
وامتداد فسساده وضسرره إا ¤مواقع ﬁيطة
بالتجمعات السسكانية ،فهل سستفي فيدرالية
الصس -ي-ادي-ن ب-ال-غ-رضس ي-ا ت-رى ،وت-ت-مّ-ك-ن م-ن
ت -خ -ل -يصس ه -ؤولء م -ن ال -ه -اجسس ال -ذي ظ ّ-ل
يطاردهم لثÓثة عقود من الزمن؟

العدد
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ورقلة :إأÁان كا‘
وأاوضسح اŸسسؤوول األول بالولية أاّنه أاعطى
تعليمات لكل من مدير الثقافة ومدير التعمÒ
بالولية للتنسسيق مع اإلدارة اŸركزية لتكليف
مكتب دراسسات وتقدير تكاليف الدراسسة ،كما
أاّكد على ضسرورة اسستمرار عملية التكوين ‘
البناء التقليدي بالتعاون ما ب Úمديرية التكوين
اŸهني وا÷معيات اÙلية حتى يتسسنى دعم
السسوق اÙلية باليد العاملة اŸتخصسصسة ‘
ال -ب-ن-اء ال-ت-ق-ل-ي-دي ب-اŸواد اÙل-ي-ة ،وذلك Ÿدة
ت -ك -وي -ن -ي-ة أاق-ل م-ن ال-ت-ي ّ” –دي-ده-ا ‘ إاط-ار
برنامج اإل–اد األوروبي.
وتقّدم الوا‹ بدراسسة أاجراها مكتب دراسسات
تونسسي متخصسصس ‘ القصسور القدÁة إلعادة
ت -ه -ي -ئ -ة السس-وق ال-داخ-ل-ي ،وإارج-اع-ه إا ¤وضس-ع-ه
األصسلي ع Èا◊فاظ على األقواسس واŸداخل
التاريخية التي عرف بها ،كما أاشسار إا ¤أاّنه سسيتم
إاطÓق عدد من عمليات الÎميم بقصسر ورقلة
العتيق وأاول عملية ترميم سستكون بتأاط Òمن
الشسباب اŸتكّون ،Úوسستهدف إا ¤إاعادة ترميم
بيت ‰وذجي على مسستوى القصسر.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،أاشس - -اد ال- -وا‹ جÓ- -وي
باÛهود الذي قّدمته ا÷معية وكذا اŸؤو ّ
طرين
واألسس -ات -ذة اŸشس-رف Úع-ل-ى ت-ك-وي-ن الشس-ب-اب ‘
ال -ب -ن -اء ال -ت -ق -ل -ي -دي وصس -ن -اع-ة اŸواد اÙل-ي-ة،
وŒسسيد هذا اŸشسروع الهام الذي سسيكون له
األث -ر اإلي -ج -اب -ي ع-ل-ى ت-ع-زي-ز وت-ث-م ÚاŸوروث

ا◊ضساري والثقا‘ للولية ،كما دعا إا ¤ضسرورة
العمل على نقل وتلق Úحرفة البناء التقليدي
لتعميم الفائدة وزيادة عدد الكفاءات ‘ ›ال
صسناعة اŸواد اÙلية والبناء التقليدي ،مضسيفا
أان تخرج أاول دفعة ‘ صسناعة اŸواد اÙلية
والبناء التقليدي يعد لبنة أاخرى تضساف للعديد
من العمليات الوطنية إلعادة العتبار للقصسور
والتكفل باŸدن التاريخية وإاعادة تأاهيلها
ا◊فل عرف تسسليم شسهادات التخرج ◊وا‹
عشس -ري-ن شس-اب-ا ت-ل-ق-ى ال-ت-ك-وي-ن Ÿدة  18شسهرا.
ويندرج هذا الÈنامج التكويني ‘ إاطار مشساريع
وح -دة ب -رن -ام -ج ال-دع-م ◊م-اي-ة وت-ث-م ÚالÎاث
ال -ث -ق-ا‘ ا÷زائ-ري ال-ت-اب-ع-ة ل–Ó-اد األوروب-ي،
وال -ه -ادف -ة إا ¤ح -م -اي -ة وت-ث-م ÚالÎاث ال-ث-ق-ا‘
اŸادي والÓ-م-ادي ب-ه-دف ال-ت-ن-م-ية الجتماعية
والق -تصس -ادي -ة ال -ت -ي ت -ق -دم األول -وي -ة ل -ل -م-ه-ارة
التقليدية.
وقد هدف هذا اŸشسروع الذي تقدمت به
ج -م -ع -ي -ة ال -قصس -ر ل -ل -ث-ق-اف-ة واإلصسÓ-ح ل-ت-أاه-ي-ل
الهندسسة اŸتعلقة بالواحات والتكوين ‘ مهن
الÎميم والبناء وإانتاج اŸواد اÿاصسة به ،وذلك
‘ إاطار برنامج دعم ا◊ماية وتثم ÚالÎاث
ال - -ث - -ق- -ا‘ ‘ ا÷زائ- -ر ،إا ¤ج- -انب  17جمعية
ناشسطة ومهتمة بحماية الÎاث وجميعها حاملة
Ÿشساريع تتعلق بحماية وتثم ÚالÎاث الثقا‘
اŸادي والÓمادي ع 13 Èولية ،إا ¤تكوين يد
ع -ام -ل -ة ق-ادرة ع-ل-ى اŸسس-اه-م-ة بشس-ك-ل ك-ب‘ Ò
حماية ‰ط الÎاث اŸعماري اÙلي ،وأايضسا
ا◊فاظ على الهندسسة اŸعمارية التي تتميز بها
القصسور ‘ منطقة الواحات ،حسسبما ذكر رئيسس
ا÷معية حسسن بوغابة ،والذي أاّكد أاّن ا÷معية
تسسعى من خÓل ذلك مرافقة الشسباب اّÎŸبصس
إلشسراكهم ‘ كل مشساريع الدولة الهادفة لÎميم
اŸع -ا ⁄األث -ري -ة أاو ع -م -ل -ي -ات إاع -ادة الع -ت-ب-ار
للقصسور بالولية.

حي ““برال صصالح““ يحتضصن العديد من اŸنشصآات العمرانية ا÷ديدة

سسوق أهرأسس تسستفيد من  1000سسكن ترقوي مدّعم

اسص- -ت -ف -ادت و’ي -ة سص -وق أاه -راسس م -ن
 1000وح-دة سص-ك-ن-ي-ة ‘ إاط-ار الÈن-ام-ج
ا÷دي -د ل -لسص-ك-ن الÎق-وي اŸدع-م ،lpa
وقد أامر الوا‹ خÓل ترؤوسصه اجتماعا
خ -اصص -ا ،ب-ت-وزي-ع ا◊صصصس ع Èال-دوائ-ر
ال -عشص -ر ل -ل -و’ي -ة م -ع احÎام ال -ك -ث -اف-ة
السص -ك -ان -ي -ة وط -ل -ب -ات السص -ك -ن ،وق-د ”
’وع - -ي - -ة ال- -ع- -ق- -اري- -ة ال- -ت- -ي
–دي - -د ا أ
سصتسصتقبل هذه الÈامج السصكنية.

سسوق أهرأسس :صسحرأوي ــ ح
‘ ذات السس -ي -اق ،ق -ام األم Úال -ع -ام ل -ل -ولي-ة
Ãع-ي-ة اŸدي-ري-ن ال-ت-ن-ف-ي-ذي Úب-خ-رج-ة م-يدانية
لبلدية سسوق أاهراسس ” ،خÓلها تفقد العديد
م- -ن اŸشس- -اري- -ع وك- -ذا م -ع -اي -ن -ة اŸواق -ع ال -ت -ي
سستحتضسن بعضس التجهيزات العمومية ‘ األيام
اŸق-ب-ل-ة ،م-ن-ه-ا اŸوق-ع ال-ذي سس-ي-ح-تضس-ن حصس-ة
معتÈة من السسكن Ãنطقة برال صسالح واŸقÎح
به إا‚از  1200سسكن صسيغة عدل كحصسة إاضسافية

اسستفادت منها الولية موؤخرا وكذا  400سسكن
ترقوي مدعم ،وهي حصسة بلدية سسوق أاهراسس
من الÈنامج ا÷ديد  ،lpaحيث يعد اŸوقع
مÓئم من ناحية الطبيعة القانونية ومن ناحية
ال- -ت -وصس -ي -ل Ãخ -ت -ل -ف الشس -ب -ك -ة وك -ذا سس -ه -ول -ة
األرضسية.
كما عاين األم Úالعام األرضسية اıصسصسة
ل‚از ال- -وك- -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ط -وي -ر وت -رق -ي -ة
السستثمار andiبالطريق الوطني رقم  ،16وكذا
اخ-ت-ي-ار اŸوق-ع اÿاصس ب-ب-ن-اء سس-ك-ن-ات وظ-يفية
تابعة ÿزينة الدولة ،وذلك Ãحاذاة دار اŸالية.
” كذلك خÓل اÿرجة اŸيدانية اختيار
و ّ
األرضس - -ي - -ة اÿاصس- -ة ب- -ا‚از ›م- -ع م- -درسس- -ي
ومتوسسطة قاعدة Ã 07خطط شسغل األراضسي
رقم  ،10إاضسافة إا ¤معاينة األرضسية اÿاصسة
با‚از مقر الصسندوق الوطني للسسكن cnl
ال- -واق- -ع Ãح- -اذاة ﬁاف- -ظ- -ة ال- -غ -اب -ات ،وك -ذا
األرضسية اÿاصسة با‚از مصسلحة للحالة اŸدنية
بحي  26أافريل ،إا ¤جانب معاينة اŸوقع اÿاصس
بإا‚از متوسسطة قاعدة  07بحي ابن رشسد.

ﬂ 620الفة مرورية على طول مسسار ترأموأي سسيدي بلعباسس

سصّ-ج-لت ف-رق-ة أام-ن ت-رام-واي ال-ت-اب-ع-ة
Ÿصصالح أامن سصيدي بلعباسس ﬂ 620الفة
م -ن -ذ ال -راب -ع م -ن شص-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة اŸاضص-ي
ت-اري-خ ب-داي-ة اسص-ت-غÓ-ل ه-ذه ال-وسصيلة،
و“ثلت جل اıالفات ‘ عدم احÎام
’شصارات الضصوئية ،والتوقف أاو السصÒ
ا إ
على مسصار الÎامواي.
و‘ حصس-ي-ل-ت-ه-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-األمن العمومي
سسجلت اŸصسلحة الولئية بأامن ولية سسيدي
بلعباسس خÓل  2017ما ل يقل عن  207حادث
مرور أاسسفر عن وفاة  14شسخصسا وإاصسابة 227
آاخرين ،وتتلخّصس أاهم األسسباب التي أادت إا¤
وق- -وع ه -ذه ا◊وادث ‘ ال -ع -وام -ل ال -بشس -ري -ة
ب- - -ال - -درج - -ة األو ‘ ¤ع - -دم إاحÎام ق - -وانÚ
اŸرور ،ت -ل -ي -ه -ا ع -وام -ل اŸرك -ب -ة ث-م ع-وام-ل
متعلقة بإاهÎاء الطرقات.

كما أاحصست اŸصسلحة خÓل نفسس الفÎة
سسحب  5742رخصسة سسياقة تسسبب أاصسحابها
‘ ارتكاب عدة ﬂالفات مرورية تسستوجب
السسحب الفوري لرخصس السسياقة ،باإلضسافة
إا ¤تسسجيل ﬂ 11609الفة مرورية ،هذا و”
وضسع  502مركبة ‘ اÙشسر تسسبّب أاصسحابها
‘ ﬂالفات تسستوجب الوضسع ‘ اÙشسر،
ن -اه -يك ع-ن ح-ج-ز  741دراج-ة ن-اري-ة ت-وّرط
سسائقوها ‘ اسستعمالها بدون احÎام معايÒ
السسÓمة على غرار نزع كا” الصسوت الذي
يتسسبب ‘ إاحداث فوضسى وإازعاج للمواطنÚ
خ -اصس -ة ‘ ال -فÎة ال -ل-ي-ل-ي-ة ،إان-ع-دام ال-وث-ائ-ق،
السس- -ي- -اق -ة ب -دون وضس -ع اÿوذة ،وغÒه -ا م -ن
اıالفات.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

إأ’ربعاء  31جانفي  2018م
إلموإفق لـ  13جمادى إأ’ولى  143٩هـ
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الصسناعة والطاقة ،إاصس ـ ـ ـÓح النظ ـ ـ ـام الـمـال ـ ـ ـي
وت ـشس ـكـي ـ ـ ـ ـ ـل اŸنظـومـ ـ ـ ـ ـ ـة الÎبـوي ـ ـ ـ ـ ـة
.1السسياسسة الصسناعية اŸتمحورة حول
اŸؤوسسسسة من أاجل إادماج العلم:
بقلم الّدكت ـ ـور :عب ـد الّرحمـ ـ ـان مبت ـ ـ ـول
خبي ـ ـ ـر دول ـ ـ ـي
ا÷زء األول
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إنطÓقا من أإن ثورة إلتكنولوجيا وإتصصا’ت إإ’عÓم
إآ’‹ إلتي –ققت ‘ إلعشصريات إأ’خÒة بÈوز إقتصصاد
إإ’نتاجية وزيادة إإ’عتماد على إآ’’ت على حسصاب
إأ’شص-ك-ال إلصص-ن-اع-ي-ة إل-ق-دÁة إŸت-م-ث-ل-ة ‘ إŸرك-بات
إلصصناعية إلضصخمةÁ ،كننا أإن نوضصح:
 تشصجيع إنشصاء وحدإت تتميز بالنجاعة ‘ إطارإإ’متيازإت إŸتوفرة على إŸسصتوى إلعاŸي وإ÷هوي،
وتدخل إلتكنولوجيات إ÷ديدة .دور إلدولة هنا ،هو
ع-دم تشص-ج-ي-ع سص-ي-اسص-ة شص-ام-ل-ة ،ل-ك-ن ،تشص-ج-ي-ع سصياسصة
شصبكات مؤوسصسصات تفسصح إÛال أإمام إلقطاع إلقطاع
إÿاصص وإلعام ،إلوطني وإأ’جنبي ،بعيدإ عن إ◊وإجز
إلبÒوقرإطية.
 تشصجيع إسصتخدإم إلطرق إلعصصرية ‘ إلتسصيÒب -اإ’ع -ت-م-اد ع-ل-ى ع-ل-م إإ’ج-ت-م-اع إلصص-ن-اع-ي ،وإل-ب-حث
إلعلمي وتقنيات إÈÿإء.
 تشصجيع تأاسصيسص إŸؤوسصسصات إلصصغÒة وإŸتوسصطة‘ إط -ار إل -وظ -ائ -ف إأ’سص -اسص -ي -ة م -ن م -أاك-ل ،وم-ل-بسص،
وسصكن ،وإلزرإعة ،و إلنشصاطات إلدإعمة مثل إلصصيانة
إلصصناعية.
 موإصصلة إ÷هد إŸبذول ‘ قطاع إŸناجم بناءعلى قانون  2002إلذي يقدم عدة فرصص سصوإء للقطاع
إÿاصص ،إلوطني أإو إأ’جنبي.
وي -ج -در ه-ن-ا ،م-رإج-ع-ة ق-ان-ون إل-ت-ج-ارة ،وت-خ-ف-ي-ف
إإ’ج- -رإءإت إ÷ب- -ائ- -ي- -ة وإ÷م- -رك- -ي- -ة وإ◊ي -ازة ع -ل -ى
إأ’رإضصي ‘ إطار ’مركزية وإقعية إ’نعاشص إإ’نتاج
وإلصصادرإت خارج قطاع إÙروقات.
 إأ’خ -ذ ب -ع Úإإ’ع-ت-ب-ار إلصص-ي-ان-ة ،وخ-اصص-ة ،إأ’م-نإلصصناعي ،نظرإ ◊الة إ◊ظÒة إلصصناعية عندنا.
 تكفل غرفة إلتعويضصات بالفارق ‘ نسصب إلفائدةوإلصصرف وثمن إلقطع إأ’رضصية عندما يكون هناك
تعارضص مع إلسصياسصة إإ’قتصصادية للدولة.
 ت -خ -ف-يضص إل-رسص-وم ع-ل-ى إل-روإتب ل-تشص-ج-ي-ع خ-ل-قمناصصب شصغل وإلتكوين إŸهني دإخل إŸؤوسصسصات.
 بفضصل عمل إÛالسص إ÷هوية ،يجب توف Òقطعأإرإضصي مهيأاة للمسصتثمرين بأاسصعار رمزية ‘ إŸناطق
إÙروم -ة وإل -ف -قÒة ،ب -أاسص -ع -ار Œلب إŸسص -ت -ث -م-ري-ن
Ãناطق إلشصمال بعيدإ عن كل نظرة بÒوقرإطية وتبقى
‚اع -ة إل -ق -ط -اع إلصص-ن-اع-ي إل-ع-م-وم-ي م-ن-ه وإÿاصص،
Óقتصصاد إلوطني مع إأ’خذ
مرتبطا بتنظيم جديد ل إ
بع Úإإ’عتبار إإ’تفاقات إŸوقعة مع أإإ’–اد إأ’وروبي
وإإ’نضصمام إŸرتقب للجزإئر إ ¤إŸنظمة إلعاŸية
للتجارة.
 ومن أإجل نظرة منسصجمة وفعالة ،يبقى مطلوباÓقتصصاد تتفرع عنها عدة كتابات
تشصكيل وزإرة كبÒة ل إ
دولة لتفادي إÿطابات إŸتناقضصة بﬂ Úتلف دوإئر
وزإرة إإ’قتصصاد .إلهدف من هذإ إلتنظيم إ÷ديد ،هو
–ق-ي-ق إإ’نسص-ج-ام وإل-ت-وإف-ق ف-ي-م-ا ي-خصص إإ’سص-ت-ث-م-ار
إ÷ديد ،وطنيا كان أإو أإجنبيا.

  .2قطاع الطاقة :سسوناطراك هيا÷زائر ،وا÷زائر هي سسوناطراك
ت-ب-ق-ى إل-ط-اق-ة ‘ م-رك-ز ت-ن-م-ي-ت-نا وتطورنا بتشصجيع
إلشصرإكة وإإ’سصتثمار إأ’جنبي وإلوطني ،لكن مدإخيل
إلبÎول يجب أإن تسصتغل ‘ إإ’Œاه إلصصحيح من أإجل
إلتنمية خارج قطاع إÙروقات ،بفضصل تسصي Òرإشصد
للموإرد إلبشصرية إلتي تعد إإ’هتمام إأ’سصاسصي لهذإ
إلقطاع ،أ’ن إلرجال يظلون إلضصامن إلوحيد للنجاح.
يضص - -اف إ ¤ه - -ذإ ،إع - -ت - -ب- -ار إÙروق- -ات أإح- -د
إÙفزإت إلهامة للشصرإكة وللتفاوضص ،سصوإء تعلق ذلك
ب- -اإ’–اد إأ’وروب- -ي أإو إإ’–اد إŸغ- -ارب- -ي ،ف- -ال -ل -ق -اء
إأ’ورو -متوسصطي إأ’خ Òقد حدد إأ’ولويات ومنها
إإ’نخرإط ‘ إلشصبكات ،وتشصجيع إلتباد’ت إلطاقوية
وت -ن -م-ي-ة وت-ط-وي-ر إل-ط-اق-ات إŸت-ج-ددة ،وم-رة أإخ-رى،
سص- -يصص -ب -ح إل -غ -از ع -ام  Ó-م -ه -م -ا ‘ إسصÎإت -ي -ج -ي -ت -ن -ا
إإ’قتصصادية ،حيث يتجاوز دور إلغاز مطلبنا وتطلعاتنا
م -ن خ Ó-ل أإن -ب -وب إل -غ -از إل-ق-ادم م-ن ن-ي-جÒي-ا ب-إاŒاه

أإوروبا.
ول -ه -ذإ ،ي -جب أإن ن -أاخ -ذ ي -ع Úإإ’ع-ت-ب-ار ،إل-ع-ن-اصص-ر
إأ’سصاسصية إلتي تؤوثر وسصتؤوثر مسصتقب Óعلى أإسصعار إلغاز
وإلبÎول ،خاصصة مع ‰و إإ’قتصصاد إلعاŸي (إلصص،Ú
إل- -ه- -ن- -د ،إل -و’ي -ات إŸت -ح -دة ،أإوروب -ا) وإن -ت -اج إل -غ -از
إلصصخري وإلبÎول إأ’مريكي إلذي دخل إلسصوق بقوة
وغ Òإÿريطة إلطاقوية إلعاŸية.
 إل- -ت- -م -رك -ز إ÷دي -د ل -لشص -رك -ات إل -كÈى ،خ -اصص -ةإإ’ن -دم -اج -ات إأ’خÒة إل -ت -ي ت-ه-دف إ ¤م-رإق-ب-ة أإكÈ
ل -ل -بÎول وإل -غ -از ،وه -م -ا مصص -درإن ل-ل-ق-ي-م-ة إŸضص-اف-ة
وإŸرإقبة إÿاضصعة لشصركات إÿدمات.
 إأ’خذ بع Úإإ’عتبار إŸنظمات إلعاŸية إ÷ديدة،وعليه ،فاŸطلوب هو أإن تتطور سصوناطرإك ‘ ›ال
إŸناجمنت أ’ن أإسصعار إلنقل على مسصتوى إÛموعة
(تدعيم إ◊صصيلة) ’ تسصمح بالتحكم ‘ إلتسصي.Ò
 مسصاهمة إلدول غ Òإلعضصوة ‘ إأ’وبك ،خاصصةبعد إكتشصاف تقنيات  D3و D4إلتي تسصمح بالتخفيف
م -ن ت -ك -ال -ي -ف إإ’ك-تشص-اف وإل-ب-حث خ-اصص-ة ‘ إل-ب-ح-ار
وإÙيطات.
 إإ’سصتثمارإت إلضصخمة على مسصتوى إÿليج إلتيسصمحت بتخفيضص تكاليف إإ’سصتكشصاف وإلبحث ب5
دو’ر أإمريكي ،وعليه ،فالصص Úوإليابان وآإسصيا سصتتزود
بالبÎول وإلغاز من هذه إŸنطقة.
 منافسصة دول مثل ،جمهوريات إإ’–اد إلسصوفياتيإلسصابقة ،وإيرإن إلتي –تل إŸرتبة إأ’و ¤وإلثانية
عاŸيا ‘ ›ال إلغاز ،إضصافة إ ¤إسصتثمارإت هامة ‘
ق -ط -ر وإÿاصص -ة ب -ال -غ -از إŸم -ي -ع ،دون أإن ن-نسص-ى دول
إفريقية أإخرى.
 دخول إلعرإق إ ¤إلسصوق ،خاصصة أإن إلعرإق يشصكلإلدولة إŸصصدرة إلثانية عاŸيا ‘ ›ال إلبÎول ،سصوإء
تعلق إأ’مر باإ’حتياطات أإو بالتكلفة.
 إرتفاع قيمة عملة إأ’ورو مقابل إلدو’ر وإلتأاثÒإŸباشصر لذإلك على أإوبك.
 يجب أإن يعمق قطاع إلطاقة إ◊وإر ب ÚإلدولإŸسصتهلكة وإلدول إŸنتجة للوصصول إ ¤إجماع حول
إسص -ت -ق -رإر إلسص -وق إل -ن -ف -ط -ي -ة ب -ال-ت-ك-ف-ل بشص-ك-ل ع-ادل
باإ’نشصغا’ت إلبيئية على إلصصعيد إلدو‹ ‡ا يضصمن
للدول إŸنتجة ‘ أإوبك إسصتقرإرإ ‘ إŸدإخيل لدعم
تنميتها.
 بإاعتبار إ÷زإئر منتج كب Òللغاز ،عليها تكثيفإلتعاون إلثنائي وإŸتعدد إأ’طرإف ب Úأإهم إŸنتجÚ
وإŸسص- -ت- -ه- -ل -ك Úل -ل -غ -از ،م -ن أإج -ل ضص -م -ان م -ردودي -ة
Óسص-ت-ث-م-ارإت م-ع إأ’خ-ذ ب-ع Úإإ’ع-ت-ب-ار إŸت-ط-ل-ب-ات
ل -إ
إأ’وروبية.
 إن إلعمل يكمن ‘ توصصيل إلطاقة إ ¤إلدولإإ’ف -ري -ق-ي-ة إÙروم-ة م-ن-ه-ا .ه-ن-ا ن-ذك-ر ع-ل-ى سص-ب-ي-ل
إŸثال ،إŸشصاريع إلكÈى مثل ““نيغال““‘ إلتشصاد .ولكن
أإم- -ام إ÷زإئ- -ر ف- -رصص أإخ -رى ل -ل -دخ -ول إ ¤إأ’سص -وإق
إإ’فريقية ع Èأإسصوإق طاقوية أإخرى وخدمات مثل
إ‚از أإع -م -ال ن -ق -ل إل -غ-از ،وك-ذإ إإ’تصص-ا’ت وغÒه-ا،
ويتعلق إأ’مر كذإلك بإاسصتغÓل كل إلفرصص إلدولية
إŸتاحة وإلتي تعت Èهامة ،وهي:
أإ -تشصكل مناطق شصمال إفريقيا ،وإلشصرق وإأ’وسصط،
وأإم-ري-ك-ا إ÷ن-وب-ي-ة ،ف-رصص-ا ه-ام-ة ل-لشص-رإك-ة إل-ن-اج-حة
ودخول أإسصوإق  ⁄يكن باإ’مكان دخولها سصياسصيا ‡ا
ي -ت -ي -ح لسص -ون -اط -رإك شص -رإك -ة شص -رإك-ة ف-ع-ال-ة م-ع ه-ذه
إلشصركات.
ب -موقع إ÷زإئر بالنسصبة أ’وروبا يجب أإن يدفعها
 ¤رسصم إسصÎإتيجية إŸسصتقبل بحيث ’ Áكنها –ديد
نفسصها ‘ سصوق وإحدة.
ج -من أإجل تطوير إلتسصويق ،يجب تبني مقاربات
جديدة ‘ إأ’سصوإق إلطاقوية نظرإ لتوجهات إلسصوق
إلعاŸية قي هذإ إإ’Œاه.
د -فيما يخصص إلتحويل ،علينا إسصتغÓل إŸدإخيل
إلبÎولية لتنمية إلصصناعة إلتحويلية ،أإي إلبيÎوكيمياء،
و–ويل إلبÓسصتيك وإلصصناعات إلنسصيجية.
يبقى إŸطلوب من ““سصوناغاز““ و«سصوناطرإك ““ ،أإن
ت -ت -وق -ر ع -ل -ى تسص -ي Òج -ي -د ح -ت -ى تصص -ب-ح ‘ مسص-ت-وى
إلشصركات إلدولية.
 موإصصلة جهود إصصÓح قطاع إÙروقات. -تشص -ج -ي -ع إلشص -رإك -ة م -ع إÿارج ع -ل -ى إع-ت-ب-ار أإن““

سصوناطرإك ““ليسص لديها إمكانيات “ويل نفسصها
بنفسصها وإأ’مر يتعلق أإيضصا ““بسصونلغاز““ .
 تنمية غاز إلÈوبان إŸميع (‡ ،)GPLا ينعكسصعلى إÙروقات.
 تنمية إلغاز إلطبيعي إŸميع ( ، )GNLنظرإللمتطلبات إإ’قتصصادية.
 تنمية قطاع إلطاقات إŸتجددة إلذي يشصكل قطباللتنمية بأاوروبا.
 إتخاذ إجرإءإت لتوف Òإلطاقة. مسصأالة إلطاقة إلنووية يجب أإن تدرسص ‘ وقتهاوفق إأ’بحاث إلتكنولوجية ‘ هذإ
إÛال.
 ميكانزمات إلتنظيم يجب أإن –دد مع إÛلسصإلوطني للطاقة.
 إسصÎإت-ي-ج-ي-ة ط-اق-وي-ة وط-ن-ي-ة لÎشص-ي-د إسص-تخدإمموإرد إلغاز وإلبÎول.

 .3إاصس ـ ـ ـÓح النظ ـ ـ ـام الـمـال ـ ـ ـي
يجب أإن يشصكل تنشصيط إلتوف Òوإإ’ّدخار وفعالية
إل -وسص -اط -ة إŸال-ي-ة ل-ت-ف-ادي ع-م-ل-ي-ات إل-ت-ط-ه ÒإŸا‹
إŸتكررة إلناŒة عن عجز إلقطاع إلعمومي ،أإولوية أإّن
هذه إلعوإمل إذإ أإضصيفت إ ¤إلّديون إلعمومية سصتؤودي
إ ¤حالة إنسصدإد.
فالهدف هو أإن نتجنب مسصتقب Óأإن تتحول إلبنوك
إ ¤مكاتب إدإرية ’ ›ال لتعرضصها إﬂ ¤اطر وتبقى
بذلك بعيدة عن إلتحّو’ت إŸالية إلّدولية .إن إلعمل
يتمثل ‘ نظرة شصاملة للتنمية من أإجل إدخال وإسصهام
إلوسصاطة إŸالية غ Òإلّرسصمية إلتي “ثل ما ب40 Ú
Óقتصصاد.
و 50باŸائة إ’عطاء إلطابع إلبنكي ل إ
ويبقى مطلوبا إآ’ن إإ’سصرإع ‘ إعادة هيكلة إلفروع
إŸتخصصصصة للبنوك باعتماد نظام حالة بحالة وبنظرة
Óسصرإع ‘
برإغماتية وإدخال تكنولوجيات جديدة ل إ
إلعمليات إلبنكية.

 .4إاصس ـ ـ ـÓح وت ـشس ـكـيـ ـ ـ ـل اŸنظـومـ ـ ـة
الÎبـويـ ـ ـة
وتعّد هذه إأ’ولوية أإو ¤إأ’ولويات نظرإ ’نخفاضص
مسصتوى إلتعليم ،وإلتسصرب إŸدرسصي وعدم إلتكيف مع
إلبيئة وأإّنه علينا إلتأاقلم مع تطور إلعا ⁄كما أإنّ Œربة
إلبلدإن إلتي ‚حت ‘ –قيق إلتطور وإلتنمية تؤوكد
بأاّن إŸاّدة إلّرمادية (إلعلماء) تشصكل أإسصاسص رفاهية
هذه إلّدول ،وإنطÓقا من هذإ فاŸطلوب هو أإن تو¤
أإهمّية خاصّصة للطليعة وإلنخبة ‘ بÓدنا بوضصع حّد
لهجرة إأ’دمغة إلتي “ثل نزيفا خطÒإ وإŸطلوب
أإيضص-ا ه-و ت-نشص-ي-ط ل-ل-ك-ف-اءإت إ÷زإئ-ري-ة ب-اÿارج م-ن
مهاجرين وأإبناء إلوطن.
و‘ ه -ذإ إلسص -ي -اق ف-إاّن إل-ط-ب-ق-ات إŸت-وسص-ط-ة إل-ت-ي
تشصكل قاعدة كل سصلطة وإإ’سصمنت إلضصروري أ’ي ‰و
سصيعاد لها إإ’عتبار بتفادي تقهقرها إ ¤مسصتويات أإقل
على إعتبار أإّن أإسصاسص كل عملية تنمية هو إإ’نسصان
إŸفكر وإŸبدع وتعت Èإعادة بناء إŸنظومة إلÎبوية
إإ’جتماعية من إإ’بتدإئي حّتى إلتعليم إلعا‹ مرورإ
بالتكوين إŸهني أإولوية .فالقرن إلوإحد وإلعشصرين هو
قرن سصيادة وسصيطرة إإ’عÓم إلذي له تأاثÒإت على
ج -ه -ازن -ا إإ’ج -ت -م -اع -ي إلÎب-وي ب-اإ’ن-ت-ق-ال م-ن عصص-ر
إŸاديات وإÙسصوسص (مرحلة إلقرن إلعشصرين) إ¤
عصص -ر إل-ع-ل-م (م-رح-ل-ة إل-ق-رن إل-وإح-د وإل-عشص-ري-ن) م-ع
إلتطّور إلشصاسصع إلذي –دثه إلتكنولوجيات إ÷ديدة.

اسستنتاج
و‘ ختام مسصاهمتي إŸتوإضصعة ’ ،بد أإن أإذكر بأان
إ÷زإئر “لك قدرإت طبيعية وبشصرية قوية “كنها من
ت -خ -ط -ي إأ’زم -ة إل -رإه -ن -ة ب -ك -ل ث -ق -ة إذإ م-ا أإحسص-نت
إسصتغÓلها بالطريقة إأ’‚ع .إ◊كم إلرإشصد وإلتسصيÒ
إلعق ÊÓمطلوبان إليوم أإك Ìمن أإي وقت مضصى..
أإ“نى كل إلتوفيق وكل إإ’زدهار لوطننا إلغا‹.
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من مراسسلينا

رئيسس بلدية فرندة لـ»الشسعب»

اŸواطن ششريكنا ‘ صشناعة التنمية اÙلية

إاثر ترسسيم اليوم الوطني للبلدية واŸصسادف لـ 18يناير من كل سسنة وإاقرار أاول قانون للجماعات
اÙل -ي -ة ◊ضس -ور ج-م-ي-ع رؤوسس-اء ب-ل-دي-ات ال-وط-ن ،وضس-عت خ-ارط-ة ط-ري-ق ج-دي-دة ول-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى أاه-م
مضسامينها كان لنا حديث مع رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي لفرندة السسيد ماحي سساعد.

سسيدي راشسد بتيبازة

العدد

17556

09

تعليمات صشارمة إ’عادة بعث اŸششاريع اŸعطلة

النظافة والÎميم واŸاء
الشش - -روب وغÒه - -ا م - -ن
ال -ن -ق -ائصش وسش -ت-ك-ون ‘
أاولوياتنا.
Ÿاذا ي -ت -ن ّ-ق -ل أاط -ف -ال
ق - -ري- -ة اŸع- -اي- -زي- -ة إا¤
فرندة للدراسشة؟

سسنعيد النظر ‘ ملفات اŸشساريع
اÿدماتية واŸرافق ا÷وارية
تيارت :ع.عمارة
وحدثنا رئيسش البلدية التي تضشم قرابة
 100أالف نسشمة وثا ÊأاكŒ Èمع سشكاÊ
ع -ن ج -دي -د ل -ق -اء رؤوسش -اء ال -ب -ل-دي-ات إاث-ر
اج-ت-م-اع-ه-م ب-وزي-ر ال-داخ-لية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية ذكر ،قال إان
” اإ’ششارة إاليه عليه سشواء ‘
أاهم ما ّ
رسشالة رئيسش ا÷مهورية أاو ما جاء ‘
التوجيهات ،هو حسشن اسشتقبال اŸواطنÚ
والتكفل بانششغا’تهم ،من خÓل ا’صشغاء
إاليهم وإايجاد حلول Ÿششاكلهم بإاششراكهم
فيها وإارسشاء ثقافة الدÁقراطية ا◊ّقة
ع- -ن ط -ري -ق ع -دم ال -ت -م -ي -ي -ز
ب-ي-ن-ه-م ،واع-ط-ائ-ه-م ا◊ق-يقة
سشواء فيما يخ ّصش اŸششاريع
أاو ح- - - -ت- - - -ى ا÷انب اإ’داري،
وع -ن -دم -ا ت -ك -ون الشش -ف -اف -ي -ة
نرسشي قواعد الدÁقراطية،
كما أاضشاف ماحي ،يجب فتح
اأ’ب - - -واب أام - - -ام اŸواط- - -نÚ
رئ -يسش ال -ب -ل-دي-ة ف-حسشب ،ب-ل
حتى ‡ثليه من خÓل النواب
ورؤوسش -اء اŸصش -ال-ح واŸك-اتب
إاعطاء توصشيات لسشائر اŸوظف Úبتنفيذ
التوصشيات.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اسش-ت-خ-راج ال-وث-ائ-ق ،فإان
ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا حل مششكل الطوابÒ
وا’ن-ت-ظ-ار ،ف-ال-ب-ط-اق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لحالة
اŸدن -ي -ة أاصش -ب -حت ث-ق-اف-ة م-ع-روف-ة ل-دى
ا÷ميع واقتنع بها اŸواطن ،فهو ’ ينتظر
أاك Ìمن دقيقت Úللحصشول على ما يحتاج
م -ن وث-ائ-ق ب-ال-ب-ل-دي-ة ،وأاضش-اف سش-اع-د أان
اŸواط -ن سش-يسش-ت-ل-م وث-ائ-ق-ه م-ن مصش-ل-ح-ة
ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة ع -ن ب -ع -د أاي م-ن م-ك-ان
تواجده وعن طريق ا’نÎنت سشيسشتطيع
اسشتÓم الوثائق التي يحتاجها .ومن خÓل
ق- -ان- -ون اسش -ت -ع -م -ال مشش -روع ال -ب -ي -ومÎي
اسشتطعنا أان نقضشي نهائيا على الطوابÒ
الذي كان يؤورق اإ’داري Úوقضشينا على
تبذير الوثائق ،حيث كان بعضش اŸواطنÚ
سش-اﬁه-م ال-ل-ه ي-قصش-دون مصش-ل-ح-ة ا◊الة
اŸدنية ويطلب  10نسشخ لششهادة اŸيÓد
ثم رÃا يتلفها ،و’ نسشتطيع منعه أ’نه
ح-ق-ه ال-ق-ان-و’ Êسش-ت-خ-راج ال-وثائق ودليل
كÓمي أان اŸواطن  ⁄يعد يطلب اآ’ن
اك Ìمن نسشخت Úعلى اك Ìتقدير ،وكذلك
بشش -ه -ادة اإ’ق -ام -ة ال -ت -ي أاصش -ب-حت ضش-م-ن
وث-ائ-ق ال-ن-ظ-ام ال-ب-ي-ومÎي ،واه-م تسش-ه-يل
لنظام البيومÎي يقول رئيسش بلدية فرندة
هو اسشتخراج الوثائق من بلديات خارج
ال- -و’ي- -ة وه- -ذا اك– Èدي اسش- -ت- -ط -اعت
ا÷زائ -ر ان -ت -ه -اج -ه ب -فضش-ل ا’صشÓ-ح-ات
اإ’دارية.
وع- -ن اي -ج -اد م -وارد ومصش -ادر “وي -ن
ل-ل-مشش-اري-ع ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات ،ق-ال
”
السشيد سشاعد رئيسش بلدية فرندة أانه ّ
إاعطاء تعليمات لرؤوسشاء البلديات من أاجل
خ -ل -ق و اي -ج -اد م -وارد ج -دي -دة إ’ن -ع -اشش
البلديات سشواء مباششرة عن طريق ا÷باية

أاو ج -لب ا’سش -ت -ث-م-ارات ال-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا
انعاشش خزينة البلدية ،من ب ÚاقÎاحات
بلدية فرندة كراء اÓÙت التجارية ،أاو
ع -ن ط -ري -ق ا’سش -ت -ث -م -ار ا’ق -تصش-ادي ‘
اŸن- -ط- -ق- -ة ك- -ون اŸدي- -ن- -ة ق -دÁة ول -ه -ا
مؤوهÓت اقتصشادية كÈى و“تاز Ãواقع
سشياحية كÈى.
ونشش Òحسشب م -ع-رف-ت-ن-ا Ãدي-ن-ة ف-رن-دة
ف -إان ب-ه-ا ق-ل-ع-ة ب-ن-ي سشÓ-م-ة وخ-ل-وة ع-ب-د
ال -رح -م -ان ب -ن خ -ل-دون غ Òأان-ه-ا ’ ت-زال
ت -ف -ت -ق -ر إا ¤م -ؤوه Ó-ت بشش -ري -ة ك -ال-دل-ي-ل
وحراسشة اÿلوة ،وكهرباء يسشاعد السشياح
على دخولها.
زيادة على وادي لتات اŸعروف Ãياهه

عمال النظافة من فئة الششبكة
ا’جتماعية يتقاضشون
 ٥آا’ف دينار ششهريا
ال-ع-ذب-ة وم-ن-ظ-ره ا÷ذاب وم-دي-نة فرندة
تشش -ت-ه-ر ب-غ-اب-ات-ه-ا اÿضش-راء اŸم-ت-دة ا¤
غاية و’ية معسشكر ،جميع هذه اŸؤوهÓت
 ⁄تسشتثمر حتى اآ’ن.
وع- -ودة إا ¤سش- -اع -د ف -إان -ه م -ن شش -أان -ه
ا◊صشول على اموال ا’سشتثمار والكراء ‘
ب- -ن- -اء وت- -رم -ي -م اŸواق -ع وب -ن -اء م -دارسش
بالوسشط الريفي ،وششّق طرق لفك العزلة
ع- -ن سش- -ك -ان اأ’ري -اف ،زي -ادة ع -ل -ى ب -ن -اء
مرافق ترفيهية لفائدة الششباب وايصشال
الكهرباء لفائدة سشكان اŸناطق الريفية.
وبعد اسشتفسشار اŸواطن Úحول برنامج
اŸششاريع التي سشطرها اÛلسش البلدي
ا÷ديد بفرندة أاجاب رئيسش البلدية أان
اأ’ولوية تكون Ÿتطلبات اŸواطن اليومية
منها اعادة النظر ‘ طرق اŸدينة حسشب
اأ’ول -وي -ة وا’ح-ت-ي-اج ل-ك-ون ال-ع-دي-د م-ن-ه-ا
مهÎئة ،والتكفل بالتهيئة العمرانية كاŸاء
الششروب واإ’نارة العمومية وغاز اŸدينة.
كما سُشطر برنامج لذلك وسشنششرع ‘
إاعادة ا’عتبار للطرق وقبل ذلك سشنطلب
م- - -ن اŸواط - -ن Úادخ - -ال اŸاء الشش - -روب
Ÿسش -اك -ن-ه-م ،وايصش-ال-ه-ا ب-ق-ن-وات الصش-رف
الصش- -ح- -ي ،وق- -ب- -ل ذلك سش -ن -ق -وم ب -إاع -ادة
ا’عتبار للقنوات الرئيسشية ،واŸواطنون
ي -ق-وم-ون ب-رب-ط مسش-اك-ن-ه-م ع Èال-ق-ن-وات
Óن-ارة العمومية
ال-ث-ان-وي-ة .أام-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل -إ
فقد احصشينا جميع الششوارع سشواء التي
Óن-ارة او ال-ت-ي تسش-ت-ل-زم ت-ث-ب-يت
ت -ف -ت -ق -ر ل -إ
اأ’ع- -م- -دة أاو اŸصش- -اب -ي -ح .ام -ا اŸدارسش
ا’ب -ت -دائ -ي -ة ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ اخ-تصش-اصش
ال -ب -ل -دي -ة م -ن خ Ó-ل تسش -يÒه -ا فسش-ن-ق-وم
بÎميمها كلها واأ’ولوية سشتكون للمدارسش
اŸت- -واج- -د ب- -اŸن- -اط- -ق ال- -ن -ائ -ي -ة ،وك -ذا
اŸط - -اع - -م أ’ن - -ه ت - -وج - -د اآ’ن م - -دارسش
وم-ط-اع-م ب-ال-وسش-ط ا◊ضش-ري ت-ف-ت-قر ا¤

ويعا Êالنقل اŸدرسشي
من نقائصش ،فمث Óقرية
اŸع -اي-زي-ة ي-ق-ول رئ-يسش
ب -ل -دي -ة ف -رن -دة ي -ت -ن -ق-ل
تÓميذها ا ¤فرندة للدراسشة ‘ الطورين
اŸتوسشط والثانوي لكن النقل اŸدرسشي
بها ’ يفي بالغرضش سشنخصشصش لها حيزا
من اهتماماتنا ونوفر أ’بنائنا النقل حتى
’ ي-ت-ك-ل-ف-ون ع-ن-اء ال-ت-ن-ق-ل ،وف-ي-ه م-ن-اطق
وق-رى أاخ-رى ت-اب-ع-ة إ’ق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة فرندة
نطمئن من خÓل جريدتكم سشكانها اننا
سشنسشعى لرفع الغ Íعنهم.
أاما اŸششروع الذي ششغل بال الششبان
والرياضشي Úو’ سشيما ’عبي كرة القدم
واŸت- -م- -ث- -ل ‘ اŸل- -عب ال- -ق- -د Ëم -ل -عب
سشعيدي ا÷ي ‹Óالذي يحتاج ا ¤ترميم
من خÓل تكسشيته بالعششب ا’صشطناعي
قال ماحي أان الدراسشة والبطاقة الفنية
للمششروع ا‚زت ،وباŸناسشبة قدم رئيسش
ال -ب -ل -دي-ة شش-ك-ره ل-وا‹ ال-و’ي-ة السش-ي-د ب-ن
ت -وات -ي ع -ب -د السشÓ-م ال-ذي وع-ده-م ب-أان-ه
سشيقدم إاعانة لفائدة الششباب لهذا اŸلعب
ونضش -ي -ف ن -ح-ن ك-ب-ل-دي-ة ـ ي-ق-ول رئ-يسش-ه-ا ـ
قسش- -ط- -ا م -ن اŸي -زان -ي -ة ل -ه -ذا اŸشش -روع
لتجسشيد مششروع اŸلعب.
وعن نظافة اŸدينة قال رئيسش البلدية،
أان مدينة فرندة كبÒة وذات تضشاريسش
وع -رة –ت-اج ا ¤ام-ك-ان-ي-ات ضش-خ-م-ة ل-ذا
اŸدينة ‘ حاجة ا ¤يد عاملة وقد اقر
بأان  80باŸائة من عمال النظافة هم من
ف-ئ-ة الشش-ب-ك-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وي-ت-ق-اضش-ون 5
ا’ف دج ششهريا ويعملون لي Óماذا ننتظر
منهم ،لذا نطالب من السشلطات منحنا
م -ن -اصشب دائ -م -ة ل -ع -م -ال ال-ن-ظ-اف-ة ح-ت-ى
ن-قضش-ي ع-ل-ى ال-ن-ق-اط السش-وداء وال-قمامة،
واضش- -اف سش- -اع- -د ان مصش- -ال- -ح ال- -ب- -ل -دي -ة
با’ششÎاك مع ششبان وجمعيات تقوم كل
اسش -ب-وع ب-ع-م-ل-ي-ات ت-ط-وع-ي-ة “ّسش ج-م-ي-ع
Óششارة يضشيف رئيسش
اأ’حياء لتنظيفها ،ل إ
ف -رن -دة أان ال -ب-ل-دي-ة ق-امت ل-ط-لب اق-ت-ن-اء
شش -اح -ن -ت÷ Úم -ع ال-ن-ف-اي-ات ،ل-ك-ن ل-ل-م-رة
ال -ث -ان -ي -ة ال -ع -م -ل -ي-ة دون ج-دوى ،ونسش-ع-ى
إ’يجاد جهة تلبي طلبنا وسشنقضشي على
مششكل القمامات اÎŸاكمة باŸدينة.

مشساريع التنمية
–ت اÛهر بتبسسة

بالرغم من “وقعها عند مفÎق ششبكة من الطرق الهامة غ Òبعيد عن عاصشمة
و’ية تيبازة وتوفرها على فضشاءات حضشرية هامة وغ Òمسشتغلّة وقابليتها ’سشتقبال
مششاريع اقتصشادية هامة ،ا’ أانّ سشيدي راششد تبقى اأقرب ا ¤بلدية ريفية منها ا¤
بلدية مقبلة على حركية Œارية واقتصشادية تليق Ãوقعها ا’سشÎاتيجي.

تيبازة :عÓء ملزي
ومن هذا اŸنطلق ،فقد ششهدت بلدية سشيدي راششد نهاية اأ’سشبوع الفارط زيارة
مفاجئة لوا‹ الو’ية السشيد موسشى غÓي لغرضش تفقد ﬂتلف اŸششاريع التنموية
ا÷اري ا‚ازها وهي اŸششاريع التي بقيت تراوح مكانها منذ أامد بعيد بالرغم من
”
ا’مكانيات اŸادية والبششرية التي رصشدت لها من طرف ا÷هات اŸعنية ،بحيث ّ
اسشتهداف هذه البلدية على وجه اÿصشوصش وفقا لتداعيات عرضش ا’نششغا’ت
اŸعّبر عنها خÓل لقاء وا‹ الو’ية مع منتخبي و‡ثلي اÛتمع اŸد Êلدائرة
أاحمر الع Úالتي تنتمي اليها بلدية سشيدي راششد بحيث وضشعت السشلطات الو’ئية
›مل اŸششاريع ا÷اري ا‚ازها لفائدة اŸواطن –ت اÛهر لغرضش الكششف عن
النقائصش اŸسشجلة واتخاذ التداب Òالضشرورية ’سشتدراك اŸوقف.
وأ’ّن فئة الششباب –ظى بأاولوية جّد متقدمة لدى السشلطات فقد امر وا‹ الو’ية
القائم Úعلى مششروع قاعة الرياضشة بإانهاء اأ’ششغال اŸتبقية ‘ خÓل أاسشبوع’ Ú
أاك Ìلتمك Úششباب البلدية من ‡ارسشة النششاطات الرياضشية ‘ ظروف مريحة Ãعية
تسشجيل مششروع ملعب جواري بجوار القاعة ليششرع ‘ ا‚ازه قريبا‡ ،ا سشيمكن من
–قيق مششروع مركب جواري متعدد ا’ختصشاصشات ،أاما فيما يتعّلق بالتحسشÚ
ا◊ضشري فقد ششهد مششروع تهيئة وسشط اŸدينة تأاخرا ملحوظا أ’سشباب تبقى
›هولة اأ’مر الذي أاثار حفيظة سشكان البلدية وعابريها لفÎات عديدة اأ’مر الذي
أارغم وا‹ الو’ية على تقد Ëأاوامر صشارمة للمؤوسشسشات اŸعنية باŸششروع إ’نهاء
اأ’ششغال ‘ أاقرب اآ’جال’ ،سشيما ما تعّلق منها بالطريق الرئيسشي العابر للمدينة،
“ت معاينة مششروعي مركزي العÓج ا÷واري Úالذين اسشتفادا من غÓف ما‹
كما ّ
ق -دره  2,6م-ل-ي-ون دج ل-ت-ه-ي-ئ-ت-ه-م-ا ب-اع-ت-ب-اره-م-ا يسش-اه-م-ان بششكل مباششر ‘ توفÒ
ميكانيزمات حياة كرÁة للمواطن.
وأ’ّن مششاريع عديدة يتّم ا‚ازها بإاقليم ذات البلدية ’ تخضشع ‘ اطارها القانوÊ
لسشلطة البلدية فقد ذّكر وا‹ الو’ية رئيسش البلدية Ÿرات عديدة حّقه اŸششروع ‘
ا’طÓع على وضشعية ›مل اŸششاريع القائمة ع Èاقليم صشÓحياته مع تسشجيل
ﬂتلف التحفظات اŸرتبطة بسشÒورة اأ’ششغال بالتوازي مع عرضش اŸركز التجاري
اÙلي ‘ مزايدة رسشمية ،لتمك Úالتجار الفوضشوي ÚالنششطÃ Úحيط اŸدينة من
اÿضشوع للششرعية وتوف Òحاجيات اŸواطن ‘ ظروف مريحة مع العمل ا÷دي على
ﬁاربة التجارة الفوضشوية التي اسشتفحلت بالبلدية مؤوخرا ،وترتقب السشلطات بأان
“كن هذه ا◊ركية من جلب مسشتثمرين ‘ ﬂتلف التخصشصشات لعرضش خدماتهم
بهذه البلدة.
على صشعيد آاخر ،تبنت السشلطات الو’ئية مششاريع توصشيل غاز اŸدينة إا ¤أاحياء
سشيدي راششد التي  ⁄يصشلها بعد بحيث ”ّ إاحصشاء  16موقعا سشتضشاف إا ¤حصشة 41
موقعا مسشها التجميد سشنة  ،2016عﬂ Èتلف بلديات الو’ية وأاعاد وا‹ الو’ية
اطÓقها من جديد دون رفع التجميد عنها عن طريق تركيبة مالية تششمل اŸواطن
اŸسشتفيد ومؤوسشسشة سشونلغاز والبلدية أاو ا’دارة اÙلية ومن اŸرتقب بأان يسشتفيد
من هذه اŸششاريع ›تمعة اأك Ìمن  7أا’ف نسشمة ع Èكامل إاقليم الو’ية.

البحث عن أافضشل
الصشيغ ’سشتدراك
التأاخر
ناقشش اÛلسش الششعبي الو’ئي لتبسشة ،برئاسشة
السش -ي -د ع -ط -ال -ل -ه م-و’ت-ي وا‹ ال-و’ي-ة وضش-ع-ي-ة
مشش -اري -ع ق -ط -اع ال-ت-ع-م ،Òح-يث ك-انت اŸل-ف-ات
اŸط- -روح- -ة ﬁل م -ن -اقشش -ة دق -ي -ق -ة ،ب -حضش -ور
رؤوسش -اء ال -دوائ -ر واÛالسش الشش -ع -ب -ي -ة ال -ب-ل-دي-ة
” تششريح
ومكاتب الدراسشات واŸقاول ،Úحيث ّ
واقع هذا القطاع من حيث اŸششاريع اŸنجزة
واŸششاريع التي هي قيد اإ’‚از اŸتوقفة حسشب
كل دائرة وبلدية.
ووضش -ع وا‹ ال -و’ي -ة ي -ده ع -ل-ى م-واط-ن اÿل-ل
وأاسشباب التأاخر واقÎاح ا◊لول اŸمكنة Ÿعا÷ة ا’خت’Óت
اŸسشجلة ‘ مششاريع التنمية ذات الصشلة واسشتمع إا ¤تطلعات
رؤوسشاء البلديات بخصشوصش برامج التنمية اÙلية وانششغا’ت
أاصش -ح -اب م -ك -اتب ال -دراسش-ات واŸق-اول Úال-ذي-ن –دث-وا ع-ن
مششاكلهم العالقة وفق ما يرونه كا’صشطدام ببعضش العراقيل
اإ’دارية التي سشببت تأاخرا ‘ وتÒة ا’‚از ،فيما رافع مدير
القطاع عن حصشيلة قطاعه باأ’رقام.
كما أان السشياسشة التسشيÒية اŸتبعة لهذا القطاع كانت ﬁل

ان -ت -ق -اد م -ن ط -رف وا‹ ال -و’ي -ة ال -ذي أام -ر «ب -ال-ن-ظ-ر ‘ ك-ل
اŸششاكل العالقة وتسشويتها ‘ أاقرب اآ’جال» ،مضشيفا «أان
ال-وضش-ع ال-ت-ن-م-وي ب-ال-و’ي-ة يشش-ه-د ت-أاخ-را ك-بÒا م-ق-ارن-ة بباقي
ال-و’ي-ات ،خ-اصش-ة ت-لك اŸشش-اري-ع اŸسش-ج-ل-ة ضش-م-ن اıط-ط
اÿماسشي  ،« 2014 / 2010مقرا «بوجود تراكمات  ⁄تتم
معا÷تها ‘ حينها رغم توفر اŸال ،سشاهمت إا ¤حّد بعيد ‘
هذا التأاخر» مطالبا ا÷ميع» Ãضشاعفة ا÷هود للقضشاء على
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قبل فوات اأ’وان
فضصيلة دفوسس
تفج Òيحصصد عشصرات القتلى وا÷رحى ‘ بنغازي ،تليه
إاعدامات خارج إاطار القانون ،ويتبعهما العثور على جثث
›هولة الهوية وعليها آاثار تعذيب ،هذه بعضض الوقائع
لسصف الشصديد تطبع يوميات ليبيا ‘ ظّل
التي أاصصبحت ل أ
غياب األمن وتعثّر عملية النتقال السصياسصي بالرغم من
ا÷هود التي تبذلها األ· اŸتحدة من خلل مبعوثها
غسصان سصلمة لدفع عجلة األمن والسصتقرار ،ومن خلل
مبادرات دول ا÷وار التي  ⁄تتوّقف ◊ظة منذ تفجّر
األزم -ة ال -ل -ي -ب-ي-ة ق-ب-ل ث-م-ان-ي-ة أاع-وام ‘ مسص-ع-اه-ا إلق-ن-اع

الفرقاء ،هناك  ،بضصرورة ا÷نوح إا ¤السصلم قبل فوات
األوان ،أاي قبل أان تسصتفحل اŸعضصلة أاك Ìويصصبح حلّها
مسصتحيل ،خاصصة وأان هنالك من يجّر أارضض شصيخ الشصهداء
ع -م -ر اıت -ار إا ¤ب-راث-ن ح-رب أاه-ل-ي-ة م-دّم-رة ،ويسص-ع-ى
لره-اب-ي Úال-ف-اري-ن م-ن سص-وري-ا والعراق
÷ع-ل-ه-ا م-رت-ع-ا ل -إ
ومناطق التوّتر األخرى.
كلّما بدا لنا بأان األزمة الليبية اقÎبت من نهاية النفق
اŸظلم ،وبأان ا◊ّل  ⁄يعد بعيدا ،إالّ وزاد الوضصع األمني
ت-ده-ورا ،واشص-تّ-د اإلنسص-داد السص-ي-اسص-ي ،وسص-ك-ن-ت-نا ﬂاوف
مرعبة من احتمال وقوع انفجار كب Òسصوف يأاتي على
اŸنطقة بأاسصرها.
لسص -ف الشص -دي -د ،ل -يسض م-ب-ال-غ-ا ف-ي-ه-ا،
اıاوف ه -ذه ،ل  -أ
فالوضصع ‘ ليبيا فعل يبعث على القلق الكب ،Òألن لغة
لخر  ⁄تÎك
السصلح والتعّنت ورفضض هذا الطرف ل آ
فرصصة لنجاح جهود التسصوية ،ول فتحت ›ال للسصتقرار
األمني الذي تتجاذبه ›موعات دموية تشصّكلت صصغÒة
وها هي تك Èكورم السصرطان ،من خلل اسصتقطاب أامواج
الدموي Úلتحويل ليبيا ـ ل قّدر الله  -أا ¤بؤورة توتر أاخرى
تزلزل أامن واسصتقرار ا÷وار واإلقليم.

وأامام هذا الوضصع اÿط Òسصيكون من الغباء الوقوف
موقف اŸتفّرج اللمبا‹ ،بل على العكسض “اما ،إاذ يجب
ع-ل-ى األ· اŸت-ح-دة وال-دول اŸرت-ب-ط-ة ج-غ-راف-ي-ا ب-ل-ي-بيا
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ال–اد الف -ري -ق -ي وا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة،
التحرك بسصرعة وقبل فوات األوان لتنفيذ خارطة الطريق
التي أاعلنها غسصان سصلمة ‘  20سصبتم ÈاŸاضصي ،والتي
ترتكز على ثلث مراحل رئيسصية تشصمل تعديل التفاق
السصياسصي اŸوقع ‘ ديسصم ،2015 Èوعقد مؤو“ر وطني
يهدف لفتح الباب أامام اŸسصتبعدين من جولت ا◊وار
السصابقة وإاجراء اسصتفتاء لعتماد الدسصتور ،وانتخابات
برŸانية ورئاسصية.
خ-ط-ة سص-لم-ة ت-ب-دو ف-ع-ل Ãث-اب-ة قّشص-ة ال-ن-ج-اة ل-ل-ي-ب-ي،Ú
فالّرجل ومنذ بداية مهمته أاصصّر على ترتيب األولويات،
وعلى قطع الطريق على تعّدد اŸسصارات وكÌة اŸسصاعي
ا◊ميدة من قبل األطراف الدولية اŸنخرطة ‘ األزمة
الليبية ،وحصصر جهود ا◊ل ‘ األ· اŸتحدة ،فكÌة
اŸبادرات والوسصطاء واŸتدخل ،Úتزيد من إارباك الوضصع
وتعقيده ،لكن إا ¤حّد اآلن ل تبدو جهود اŸبعوث األ‡ي
مثمرة ،فمحاولت تعديل اتفاق السصلم  ⁄تفضض إا¤

نتيجة بعد أان اصصطدمت بتجاذبات األطراف الفاعلة
وصصراعها على اŸناصصب ،ومؤو“ر ا◊وار الوطني ⁄
ي -ح ّ-دد ل -ه ت -اري -خ ب -ع -د ،أام -ا الن -ت-خ-اب-ات ورغ-م الق-ب-ال
القياسصي للشصعب الليبي على التسصجيل ÿوضصها ،فهناك
كثÒون يتخوفون من تأاجيلها.
ع -راق -ي -ل ك -ثÒة و–دي-ات ك-بÒة ت-عÎضض م-ه-م-ة سص-لم-ة
وت-ؤوّخ-ر ع-م-ل-ي-ة ال-تسص-وي-ة السص-ي-اسص-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،م-ا ي-ج-ع-ل
اÛال مفتوحا أامام مزيد من التعّفن والتصصعيد ،وأامام
تنامي اÿطر اإلرهابي الذي اسصتقطب  -حسصب الكثÒ
من اÈÿاء األمني - Úمئات الدموي Úالذين بدون تأاكيد
 ⁄يكن قدومهم إا ¤ليبيا أامرا عفويا ،وإا‰ا مقصصودا
ووراءه يقف زبانية اŸوت الذين كّلفوهم بذات اŸهمة
التدمÒية القذرة التي قاموا بها ‘ سصوريا والعراق.
ليبيا اليوم ‘ مفÎق الطرق ،وعليها أان تختار ،إاما مسصعى
السصلم والنجاة ،وإاما السصقوط إا ¤الهاوية وجّر ا÷وار
معها.
وهذا الختيار بحاجة إا ¤إارادة قوية من الليبي Úأانفسصهم،
وإا ¤دعم أا‡ي ودو‹ فاعل وحازم وصصادق.
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 ·ÓاŸت- - -ح- - -دة إا¤
ي- - -ب- - -دو أان اŸوف- - -د اÿاصس ل - - -أ
الصس -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،ه-ورسست ك-وه-ل-ر ،ع-ازم ع-ل-ى
إاع-ادة ق-ط-ار حّ-ل ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة إا ¤سسّ-كته
الصس -ح -ي -ح -ة ،وال ّ-دف -ع ن -ح -و اسس -ت-ئ-ن-اف اŸف-اوضس-ات
اŸت-وق-ف-ة م-ن-د سسّت سس-ن-وات ب-ف-ع-ل ال-ت-عّ-ن-ت اŸغربي
ال-ذي ي-ع-م-ل ع-ل-ى ع-رق-ل-ة ك-ل مسس-اع-ي ال-تسس-وي-ة،
لجهاز
ويراهن على الزمن لتجميد القضسية قبل ا إ
ع-ل-ي-ه-ا مسس-ن-ودا ب-دول ن-اف-ذة ت-ت-واط-ؤو م-عه ◊جب
ا◊ق الصس -ح -راوي ‘ ت -ق -ري -ر اŸصس Òوالسس -ت-قÓ-ل
لقليم اŸنهوبة.
مقابل اسستفادتها من ثروات ا إ
فضسيلة دفوسس

اع-تÈت أاسس-ت-اذة ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ب-ج-ام-عة ا÷زائر فلة عربي عودة ،أان
خروج اŸسسار التفاوضسي حول القضسية الصسحراوية من حالة ا÷مود اŸسسجل منذ  ،2012يسستدعي
لج-له،
ل· اŸت-ح-دة ل-دوره-ا ا◊ق-ي-ق-ي ال-ذي وج-دت أ
ت-ف-ع-ي-ل الشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ،واسس-ت-ع-ادة ا أ
لقليم اÙتل ،هو
وأاكدت السستاذة عودة ،أان السسبب الوحيد لتوقف اŸفاوضسات حول النزاع ‘ ا إ
تعّنت وتصسّلب اŸغرب وتÓعبه بعنصسر الوقت لتمييع القضسية ،مشسÒة ‘ ذات الوقت إا ¤أان وصسفه
Ÿشساورات برل Úبأانها ›رد لقاء ثنائي عادي،إا‰ا يؤوكد سسعيه إا ¤إافراغ وŒريد القضسية من
ل‡ية وبالتا‹ فرضس سسيطرته على القليم الصسحراوي بصسفة نهائية.
لجندة ا أ
ا أ

الحتÓل اŸغربي يتÓعب بالوقت لتمييع ا◊ّل

ورڤلة :إاÁان كا‘

ل‡ي اÿاصس إا¤
«الشس - - - -عب» :دع- - - -ا اŸب- - - -ع- - - -وث ا أ
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ه -ورسست ك -وه -ل -ر إا ¤إاج-راء
لق-ل-ي-م اÙت-ل الشس-ه-ر
م -ب -اح -ث -ات ح -ول ال -ن-زاع ‘ ا إ
ال -ق -ادم بÈل ،Úوه -ذا ‘ خ -ط -وة ل -ت -ح -ريك اŸسس -ار
ال-ت-ف-اوضس-ي اŸت-وقف منذ ،2012ك-ي-ف ت-علق Úعلى
ذلك؟
لسستاذة فلة عربي عودة :هي خطوة إأيجابية لصسالح
ا أ
ألقضسية ألصسحرأوية ،وتأاكيد على ضسرورة ألتفاوضس ألسسلمي
برعاية أأ’· أŸتحدة من أجل تقريب وجهات ألنظر،
وإأيجاد حل يرضسي طر‘ ألنزأع وفق ألشسرعية ألدولية ،أ’ن
أ÷مود ألذي ’زم ألقضسية منذ  2012مرّده ألوحيد ،هو
تعّنت وتصسلب أŸوقف أŸغربي وتÓعبه بعنصسر ألوقت
لتمييع ألقضسية وتباعد وجهات ألنظر رغم كل ›هودأت
أل -تسس -وي -ة سس -وأء ع -ل -ى أŸسس -ت -وى أأ’‡ي أو أإ’ف -ري -ق-ي أو
مبادرأت ألدول أŸهتمة.
دع -وة ط-ر‘ أل-ن-زأع م-ن ج-دي-د ل-ل-ت-ف-اوضس ي-ع-ط-ي ن-فسس-ا
ل -ل -قضس -ي -ة وي -ح ّ-رك -ه -ا ب -رع-اي-ة أ‡ي-ة عسس-ى أن Œد أف-ق-ا
للتسسوية.
ال- -دع- -وة وج- -هت ل -ط -ر‘ ال -ن -زاع اŸغ -رب وج -ب -ه -ة
ال-ب-ول-يسس-اري-و وأايضس-ا ل-ل-جزائر وموريتانيا ،ما معنى
ذلك؟

وŒريد ألقضسية من بعدها وسسحبها من أأ’جندة أأ’‡ية
وجعلها قضسية دأخلية بحتة ‘ ح Úأن أأ’· أŸتحدة
أخذت على عاتقها مسسؤوولية حّلها باعتبارها قضسية تصسفية

كرونولوجيا
 26جوان  :1981أعلن أŸغرب قبوله مبدأ
إأجرأء أسستفتاء لتقرير أŸصس ‘ Òألصسحرأء.
 27سس-بتم :1983 Èأع -ل -ن أŸلك أ◊سس-ن
ألثا Êأن أŸغرب يقبل بتنظيم أسستفتاء ‘
ألصسحرأء مهما كانت نتائجه.
أاف -ري-ل  :1986ب - -دأت أŸف- -اوضس- -ات غÒ
أŸب -اشس-رة ب ÚأŸغ-رب وج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اري-و
–ت إأشسرأف ألرئيسس ألسسنغا‹ آأنذأك عبدو
 ·ÓأŸتحدة خافيÒ
ضسيوف وأأ’م Úألعام ل أ
بÒيز ديكويÓر.
 31أاكتوبر  :1986أتخذت أ÷معية ألعامة
 ·ÓأŸتحدة قرأرها رقم  50 / 04حول
ل أ
ألصسحرأء ألغربية أŸطالب بإاجرأء مفاوضسات
مباشسرة ب Úطر ْ
‘ ألنزأع.
أاوت  :1988وأف- -ق أŸغ- -رب وج- -ب- -ه- -ة
ألبوليسساريوعلى خطّة ألسسÓم أŸقÎحة من
 ·ÓأŸت-ح-دة ،وأل-ت-ي
ط -رف أأ’م Úأل -ع -ام ل  -أ
ت- -نّصس ع -ل -ى وق -ف إ’ط Ó-ق أل -ن -ار وت -ن -ظ -ي -م
أسس- -ت- -ف- -ت- -اء ل- -ت- -ق -ري -ر أŸصس ‘ Òألصس -ح -رأء
با’نضسمام للمغرب أوأ’سستقÓل عنه.
 5ف-ي-فري  :1989أل -ت -ق-ى وف-د م-ن ج-ب-ه-ة
أل -ب -ول -يسس -اري -و ‘ م -رأكشس م-ع م-لك أŸغ-رب
آأنذأك أ◊سسن ألثا .Êو‘  17من نفسس ألشسهر
أعِلن قيام أ–اد أŸغرب ألعربي ،بينما وصسل
عدد ألدول ألتي أقامت عÓقات دبلوماسسية
مع «أ÷مهورية ألصسحرأوية» إأ 74 ¤دولة.
 29أافريل  :1991أقر ›لسس أأ’من بقرأره
رقم  690تشسكيل بعثة أ‡ية لتنظيم أ’سستفتاء
‘ ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-رف أخ-تصسارأ
بـ»أŸينورسسو».

 6سسبتم :1991 Èوّقع أŸغرب وألبوليسساريو
أتفاقا لوقف إأطÓق ألنار بينهما دخل حيز
ألتنفيذ ‘ نفسس أليوم.
ج-وي-لية ُ :1993ع -ق -د ل -ق-اء ل-ع-ي-ون –ت
·Ó
Óم Úأل-ع-ام ل -أ
رع -اي -ة أŸم -ث-ل أÿاصس ل -أ
أŸت -ح -دة أŸك -ل -ف Ãل -ف ألصس -ح -رأء .و‘ 4
ن -وف -م Èب-دأت ÷ن-ة –دي-د أل-ه-وي-ة أل-ت-اب-ع-ة
Ÿي -ن -ورسس -وأأ’ع -م -ال أل -ت -حضسÒي -ة ل-تسس-ج-ي-ل
أŸصسوت Úألفعلي’ Úسستفتاء تقرير أŸصسÒ
ألذي أنطلق فع 12 ‘ Óديسسم Èبفتح مكتبÚ
‘ مدينة لعيون.

الدكتور إادريسس عطية لـ «الشسعب»:

صسحراء الغربية
لقاء برل Úحول ال ّ

لسستاذة فلة عربي عودة:
ا أ

❊❊ ألدعوة للقاء برل Úمن طرف أŸبعوث أأ’‡ي ،هي
تكملة Ÿا سسبقوه من ‡ثلي أأ’· أŸتحدة ‘ سسعيهم
إ’يجاد حل لقضسية ‘ ظاهرها تبدو بسسيطة ،أ◊ل من
خÓل تطبيق ألشسرعية ألدولية وتفعيل مبدأ حّق تقرير
أŸصس ،Òإأ’ أن أل -وأق -ع وأل -ت-ف-اعÓ-ت أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دول-ي-ة
ومصس- -ال -ح أل -دول أل -كÈى ج -ع -ل أل -قضس -ي -ة سس -ج -ي -ن -ة ه -ذه
أ◊سسابات ،أأ’مر ألذي أثر سسلبا على مشساريع ألتسسوية
أأ’‡ية.
ألدعوة أŸوجهة إأ ¤أ÷زأئر وموريتانيا تعت Èدعوة عادية
بحكم أهتمامهما بالقضسية ومن منطلق أنها دول جوأر،
يعني ما ّ Áسس أي دولة جارة ينعكسس بالضسرورة عليها،
عموما دعوة أي دولة جارة ‘ أي مفاوضسات يعت Èمن
ألعرف ألدبلوماسسي ألدو‹.
اŸغرب ومباشسرة بعد توجيه الدعوة سسارع ليقول
ب -أان ل -ق -اء ب -رل Úل ي -ت-عّ-ل-ق ب-اسس-ت-ئ-ن-اف م-ف-اوضس-ات
مباشسرة ب Úطر‘ النزاع وإا‰ا Ãجرد لقاء ثنائي ما
معنى هذا الكÓم؟
❊❊ أŸغرب ،ومن خÓل وصسفه لقاء برل Úعلى أنه سسيكون
›رد لقاء ثنائي عادي ،يسسعى كعادته إأ ¤إأفرأغ ألقضسية
من بعدها ألدو‹ وأ◊رصس على ألتأاكيد على أنها قضسية
ذأت شسأان دأخلي ،وهذأ ليسس بالشسيء أ÷ديد بالنسسبة إأليه،
فطاŸا تعنت وضسرب بالشسرعية ألدولية عرضس أ◊ائط.
إأن حرصسه على وصسف أللقاء بالثنائي ،يرمي إأ ¤إأفرأغ
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 3ن-وف-م :1995 Èأك-دت أل-ل-ج-ن-ة أل-رأبعة
 ·ÓأŸتحدة ›ددأ ضسرورة إأجرأء أسستفتاء
ل أ
‘ ألصسحرأء حّر وعادل ونزيه بعيدأ عن أي
ضسغوطات إأدأرية أو عسسكرية ،ودعت طر‘
ألنزأع إأ ¤ألدخول ‘ مفاوضسات مباشسرة.
ديسسم :1995 Èأعِلن Œميد عملية –ديد
أل -ه -وي -ة ب -ع -د خ Ó-ف -ات ك -بÒة ب Úأل-ط-رفÚ
أŸت -ن-ازع Úع-ل-ى ت-فسس Òألشس-روط أŸط-ل-وب
توفرها ‘ ألناخب.Ú
 17مارسس  :1997عّين أأ’م Úألعام أ÷ديد
 ·ÓأŸتحدة كو‘ عنان وزير أÿارجية
ل أ

أسستعمار بالدرجة أأ’و.¤
ولقد سسعى أŸغرب قبل هذأ ،أي منذ أŸسسÒة أ’حتÓلية
ح Úفرضس سسياسسة أأ’مر ألوأقع ،إأ ¤ألعمل على تبنى هذه
ألفكرة وعمل على ترويجها على أŸسستوى ألدو‹ وخاصسة
أŸسستوى ألعربي من خÓل جامعة ألدول ألعربية لكسسب
تأاييدها ‘ –ركه أ’سستعماري ،وهذأ معناه أن أŸغرب
بÎك-ي-زه ع-ل-ى وصس-ف أل-ل-ق-اء ب-ال-ل-ق-اء أل-ث-ن-ائ-ي يريد Œريد
ألقضسية من ألطابع وألبعد أأ’‡ي وجعلها قضسية دأخلية
وأل -قضس-اي-ا أل-دأخ-ل-ي-ة حسسب أل-ع-رف أل-دو‹ وم-ي-ث-اق أأ’·
أŸت -ح -دة ’ ي -ج -وز أل -ت-دخ-ل ف-ي-ه-ا ،إأ’ إأذأ ط-ال-بت أل-دول-ة
أŸعنية بذلك.
هل يسستطيع كوهلر أان ُيخرج القضسية الصسحراوية
من حالة ا÷مود التي فرضست عليها ويدفعها نحو
ا◊ل أام أانه سسينتهي إا ¤ما انتهى إاليه من سسبقوه؟
❊❊ Áكن للمبعوث أأ’‡ي أن يخرج ألقضسية من حالة
أ÷مود إأذأ كانت فع Óهناك إأرأدة فعلية لتسسوية ألقضسية .
ون-قصس-د ب-اإ’رأدة أل-ف-ع-ل-ي-ة ،أل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل ألشس-رع-ية
ألدولية لتسسÎجع أأ’· أŸتحدة دورها أ◊قيقي ألذي
جاءت من أجله ،كما Áكننا أن نقول أنه رÃا سسينتهي إأ¤
ما أنتهى إأليه من سسبقوه كون ألقضسية ’ تزأل حبيسسة
مصسالح ألدول ألكÈى وأسسÎأتيجياتها وأن بقاء ألقضسية
على ما هي عليه يخدم عدة جهات وأولها أÙتل أŸغربي
سسوأء دأخليا أوخارجيا.

أأ’م-ري-ك-ي أأ’سس-ب-ق ج-ي-مسس ب-ي-ك-ر م-ب-ع-وث-ا له
خاصسا بالصسحرأء ألغربية.
جويلية  :1997أنطلقت جو’ت مفاوضسات
مباشسرة ب Úطر‘ ألنزأع –ت رعاية بيكر،
وب - -حضس - -ور أل - -ب - -ل- -دي- -ن أŸرأق- -ب Úأ÷زأئ- -ر
وموريتانيا ،وكانت جولتها أأ’و ‘ ¤لندن.
سسبتم :1997 Èوّقع أŸغرب وألبوليسساريو
«أتفاقية هوسس ،»Ïألتي ن ّصست على –ديد
هوية ألناخب ÚأŸدعوين لÓسستفتاء ،وإأعادة
ت -وط Úأل Ó-ج-ئ ،Úو–ري-ر وت-ب-ادل أأ’سس-رى.
و‘  3ديسسمÈأسستْئنفت عملية –ديد ألهوية
أل- -ت -ي ج -م -دت ع -ام  1995إ’‚از أŸرح -ل-ة
ألثانية منها.
ديسس -م ‘ :1999 Èظ ّ- -ل م - -لك أŸغ - -رب
أ÷دي - -د ﬁم - -د ألسس- -ادسس ت- -وق- -فت خ- -ط- -ة
أ’سس- -ت- -ف- -ت- -اء أأ’‡ي- -ة ‘ ألصس- -ح- -رأء بسس -بب
أسستمرأر أÓÿفات أ◊ادة ب Úألطرف Úحول
من يحّق له ألتصسويت.
 31م -اي  :2000أع-ل-نت ف-رنسس-ا وأم-ري-ك-ا
مبادرة مشسÎكة قدمتاها إأ› ¤لسس أأ’من
لصس -ي-اغ-ة ح-ل سس-ي-اسس-ي ،وت-نّصس أسس-اسس-ا ع-ل-ى
إأعطاء حكم ذأتي للصسحرأوي Úضسمن سسيادة
أŸغرب.
 28ج- -وان ُ :2000ع- -ق- -د ل- -ق -اء ث -ان بÚ
ألطرف ‘ Úلندن بإاشسرأف أأ’· أŸتحدة
أنتهى هو أآ’خر بالفشسل ،تلته جولة أخرى
ي  20و 21جويلية ،ثم تبعها لقاء
بجنيف يوم ْ
ثالث ‘ برل Úيوم  28سسبتم Èقدم فيه بيكر
«ح Óثالثا» للقضسية ،لكن أللقاء أنتهى بÓ
نتائج.
 25ج-وي-لية  :2000صس- -در ق- -رأر ›لسس
أأ’م- -ن رق- -م  1309أŸؤوسsس -سس ع -ل-ى أŸب-ادرة
ألفرنسسية أأ’مركية ألتي تقÎح أ◊كم ألذأتي،

ودعوة جيمسس بيكر إأ ¤حل تفاوضسي بÚ
ألطرف‡ ،Úا يعني تخلي أأ’· أŸتحدة عن
خطة أ’سستفتاء.
ج -ان-ف-ي  :2001ق - -دم أŸب - -ع- -وث أأ’‡ي
ج -ي -مسس ب -ي -ك-ر أ’ت-ف-اق أإ’ط-ار ◊ل مشس-ك-ل-ة
ألصسحرأء ،وين ّصس على أسستقÓل موسسع مع
أرت -ب -اط ب -اŸغ -رب ‘ ألسس -ي -اسس -ة أÿارج -ي -ة
وألعملة وألعلم ،مهّددأ با’سستقالة إأن  ⁄يؤويد
›لسس أأ’من خطته ◊ل هذأ ألنزأع.
 3م-اي  :2001رفضست أل-ب-وليسساريوأ’تفاق
أإ’طار أŸقدم من طرف أأ’· أŸتحدة.
 26م-ارسس  :2006أع -ل -ن م -لك أŸغ-رب -
خÓل زيارة قام بها إأ ¤ألصسحرأء ألغربية -
أن بÓده تقÎح منح أŸنطقة حكما ذأتيا ‘
إأط -ار ألسس -ي -ادة أŸغ -رب -ي -ة ،وه -و م -ا رفضس -ت-ه
ألبوليسساريو.
أافريل  :2008وصسف أŸغرب بـ «ألشسجاع»
تصسريح أŸبعوث أأ’‡ي فالسسوم بأان خيار
أ’سس - -ت - -ق Ó- -ل أل - -ذي ت - -ط - -الب ب - -ه ج- -ب- -ه- -ة
ألبوليسساريو»خيار غ Òوأقعي» ،بينما أنتقدت
أ÷بهة فالسسوم وأعتÈته «منحازأ للمغرب».
و‘ أوت صسّرح فالسسوم بأان ألشسرعية ألدولية
‘ جانب جبهة ألبوليسساريو ،لكن ألوأقع على
أأ’رضس مع أŸغرب.
·Ó
ج-ان-في  :2009ع Úأأ’م Úأل - -ع- -ام ل - -أ
أŸتحدة بان كي مون ألدبلوماسسي أأ’مÒكي
ك- -ريسس- -ت- -وف -ر روسس م -ب -ع -وث -ا خ -اصس -ا ل -ه إأ¤
ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة خ-ل-ف-ا ل-ل-هولندي فالسسوم،
وأقÎح روسس عقد مباحثات غ Òرسسمية بÚ
طر ْ
‘ ألنزأع.
ماي  :2012أعلن أŸغرب فقدأنه ألثقة ‘ روسس،
أم- -ا ج- -ب- -ه- -ة أل -ب -ول -يسس -اري -وف -ق -د أدأنت أŸوق -ف
أŸغربيوتوقفت أŸفاوضسات مند ذلك أ◊.Ú

بعد كريسستوفر روسس ،ألذي يتذّكر أ÷ميع حجم ألعرأقيل
أل -ت -ي وضس -ع -ه -ا أ’ح -ت Ó-ل أŸغ-رب-ي ’فشس-ال م-ه-م-ت-ه ،ه-ا
هوألرئيسس أأ’Ÿا Êكوهلر يباشسر جهوده بقّوة ومسسؤوولية،
حيث قام ‘ شسهر أكتوبر أŸاضسي بجولة أ ¤أŸنطقة
سسمحت له با’طÓع على حجم أإ’نسسدأد ألذي تعرفه
ألقضسية ألصسحرأوية ،وتشسابك خيوطها ،كما عقد لقاءأت
م -ع ج -م -ي -ع أأ’ط-رأف أŸع-ن-ي-ة ب-ا◊ل وأب-دى ت-ف-اؤول-ه إأزأء
مسستقبل أŸفاوضسات ‘ إأطار أıطط أأ’‡ي للتسسوية،
وضس -م -ن ق -رأرأت ول -وأئ -ح ألشس -رع -ي-ة أل-دول-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-تÈ
ألقضسية ألصسحرأوية مسسأالة تصسفية إأسستعمار.
كوهلر ألذي ”ّ تعيينه ‘ أوت أŸاضسي ◊لحلة أŸلف
ألصس- -ح- -رأوي ،قّ- -رر –ريك أŸف- -اوضس -ات أŸت -وّق -ف -ة بÚ
أ’ح -ت Ó-ل أŸغ-رب-ي وأل-ب-ول-ي-زأري-و ،ف-ال-رج-ل أŸشس-ه-ود ل-ه
بالكفاءة وألنزأهة ،وصسل إأ ¤قناعة مفادها أن سسياسسة
أل -ه -روب إأ ¤أأ’م -ام أل -ت -ي ي -ت -ب -ن-اه-ا أŸغ-رب ’ Áك-ن أن
تسستمر ،فهناك شسعب ألتقاه ‘ أإ’قليم أÙتل وﬂيمات
أللجوء ،يريد أ◊رية ،ويتطّلع لتمكينه من تقرير مصسÒه
وقول كلمته ألفصسل حول مسستقبله.
ل-ه-ذأ قّ-رر أŸوف-د أأ’‡ي ،ت-ن-ظ-ي-م م-ب-اح-ث-ات ث-ن-ائ-ي-ة مع
ط -ر‘ أل -ن -زأع ،أŸغ -رب وأل -ب-ول-ي-زأري-و ،وأيضس-ا م-ع أل-دول
أÛاورة ،وبعث دعوأت إأ ¤وزير خارجية أŸغرب ،ناصسر
بوريطة ،وأأ’م Úألعام ÷بهة ألبوليسساريو ،إأبرأهيم غا‹،
ووزي- -ري خ -ارج -ي -ة أ÷زأئ -ر وم -وري -ت -ان -ي -ا ،وق -الت أأ’·
أŸتحدة ،إأن هذه أŸشساورأت سستجري ‘ برل Úألشسهر
ألقادم دون –ديد تاريخ معّين.
ه -ذأ ورغ -م أن ك -وه-ل-ر وم-ن خÓ-ل أŸب-اح-ث-ات أل-ق-ادم-ة،
يسس -ع -ى إأ ¤أسس -ت -ئ-ن-اف أŸف-اوضس-ات أŸرت-ب-ط-ة ب-ال-قضس-ي-ة
ألصسحرأوية ،فإان أ÷انب أŸغربي وكعادته ،سسارع للتقليل

–ديد اŸواعيد النتخابية مؤوشّشر على توّجه ما‹ نحو السشتقرار

م -ن أه -م -ي -ت-ه-ا وإأف-رأغ-ه-ا م-ن
ﬁت- -وأه -ا ،وق -ال أن -ه -ا ›ّرد
لقاء عابرÃ ،عنى أنه ’ يقود
إأ ¤مفاوضسات ،وإأن قاد إأليها،
فهي يجب أن تتمحّور فقط
حول أ◊لّ ألذي ف ّصسله على
م- -ق- -اسس -ه ،أي أ◊ك -م أل -ذأت -ي
أل -ذي ي -رفضس -ه ألصس -ح -رأوي-ون
ج-م-ل-ة وت-فصس-ي ،Ó-وي-ت-مسس-كون
ب- -اسس- -ت- -ف- -ت -اء ت -ق -ري -ر أŸصسÒ
أŸف -ت -وح ع -ل -ى ك -ل أÿي -ارأت
وأولها أ’سستقÓل وأ◊رية.
وت - -ع - -ود آأخ - -ر م - -رة ج - -لسس ف - -ي - -ه - -ا أŸغ - -رب وج - -ب- -ه- -ة
ألبوليزأريوحول نفسس طاولة أŸفاوضسات ،إأ ¤شسهر مارسس
م- -ن ع- -ام Ã ،2012دي -ن -ة م -ن-ه-اسست ب-ال-و’ي-ات أŸت-ح-دة
أأ’مريكية ،ومنذ ذلك أ◊ Úيوجد مسسار ألسسÓم ألذي
بادرت به منظمة أأ’· أŸتحدة ‘ مأازق بسسبب ألعرأقيل
ألتي يضسعها أŸغرب إ’عاقة تسسوية ألنزأع وفق مبادئ
ألشسرعية ألدولية ألتي تضسمن حّق ألشسعب ألصسحرأوي ‘
–قيق مصسÒه.
ج -ه -ود أل -رئ -يسس أأ’Ÿا Êح -ت -ى ه -ذه أل -ل -ح -ظ -ة تسس‘ Ò
ألطريق ألصسحيح ،وعزمه على إأخرأج ألقضسية من حالة
أ÷مود تتطلب Œاوبا من أطرأفها وعزما جادأ على
حّلها ،لكن أŸؤوشسرأت أأ’ولية تظهر بأان أ’حتÓل أŸغربي
’ ي -ن -وي أل -وصس -ول أ ¤م -ف -اوضس -ات م -ب -اشس -رة ،ب-ل يسس-ع-ى
Ÿوأصسلة سسياسسة ألهروب أ ¤أأ’مام ،ألتي أسستفاد منها
كثÒأ طيلة ألعقود أأ’ربعة أŸاضسية ،كما أّنه خب ‘ Òنسسج
أل- -ع -رأق -ي -ل ،ووضس -ع أ◊وأج -ز إ’فشس -ال م -ه -ام أŸب -ع -وثÚ
ب مسساعيهم ‘ جعبته.
أأ’‡ي Úألذين ’ تصس ّ
نقطة أخرى تبعث على ألتخّوف وألتشساؤوم ،وهو دعوة
ف-رنسس-ا ل-ل-مشس-اورأت أل-ت-ي أط-ل-ق-ه-ا ك-وه-ل-ر ،ف-ه-ذه أل-دول-ة
ألفاعلة ’ ،تقف على أ◊ياد ،وتصسّر على أخذ مسسافة
بعيدة عن ألشسرعية ،وتسسعى بكل ما “لك من قوة ونفوذ
Óرأضسي ألصسحرأوية.
لتمك ÚأŸغرب من ترسسيم إأحتÓله ل أ
لكن رغم كل هذه أıاوف ،على أأ’· أŸتحدة وكوهلر
على وجه أÿصسوصس ،أن يوأصسل جهوده للدفع نحو حلّ
ألقضسية ألصسحرأوية وفق قرأرأت ألشسرعية ألدولية ،وأن
يقف ‘ وجه ألعرأقيل ويكشسف أŸتÓعب Úبهذأ أŸلف
ويدينهم صسرأحة أمام ألّرأي ألعام ألعاŸي ألذي يسستعجل
إأنصساف ألشسعب ألصسحرأوي و“كينه من حّقه ،فكفاه ظلما
ومعاناة.

ا÷زائر حريصسة على مرافقة اŸالّي ‘ Úعملية ال ّسسÓم

Ÿت -اب -ع -ة مسس -ار ت -ن -ف-ي-ذ اّت-ف-اق «الّسس-ل-م
واŸصس- - -ا◊ة» ‘ دول - -ة م - -ا‹ ،ح - -اورت
«الشس- -عب» ال- -دك -ت -ور إادريسس ع -ط -ي -ة،
أاسس -ت -اذ ال -ع -ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وال-عÓ-ق-ات
ال-دول-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ت-بسس-ة ،ال-ذي وق-ف
ع -ن -د ت -ط -ب -ي -ق -ات -ه وال-ت-حّ-دي-ات ال-ت-ي
تواجهه ،وأاثنى باŸناسسبة على مرافقة
ا÷زائ -ر ل-ل-ع-م-ل-ي-ة الّسس-ل-م-ي-ة ‘ ا÷ارة
ا÷ن- -وب- -ي- -ة ال -ت -ي تسس -ت -ع -د Ÿوع -دي -ن
ان - -ت - -خ - -اب- -ي Úه- -ام ÚخÓ- -ل الشس- -ه- -ر
ال - -ق - -ادم - -ة ،وتّÎق- -ب صس- -دور ق- -ان- -ون
«ال - -وف - -اق ال - -وط- -ن- -ي» ال- -ذي وع- -د ب- -ه
الرئيسس إابراهيم أابو أابكر كايتا ليكون
إاضس -اق -ة ت -دف-ع ع-م-ل-ي-ة السس-ت-ق-رار إا¤
لمام.
ا أ
ورڤلة :إاÁان كا‘

❊ الشسعب :تّÎقب دولة ما‹ موعدين
انتخابي Úهاّم ،Úالّتشسريعات ‘ أافريل
القادم والّرئاسسيات ‘ جويلية ،ما يعني
ن ق- -ط- -ار الّسس Ó-م Áضس -ي ‘ ال ّ-ط -ري -ق
أا ّ
ال ّصسحيح ،ما قولكم؟
❊❊ إأدريسس ع- -ط- -ي- -ة :أ’ن -ت -خ -اب -ات م -ؤوّشس -ر
سسياسسيّ ودÁقرأطّي هام ‘ كل ألعمليات
ألسسياسسية ،و‘ حالة ما‹ ألتي تعا Êمن
وضسع صسعب منذ أزمة  ،2012وما ترّتب عنها
من هّزأت وموجات من أإ’رهاب ،فا÷ميع
قد أسستغل حالة ألفرأغ أأ’مني وألسسياسسي ‘
هذأ ألبلد ،وبالتا‹ فإانّ مسسأالة –ديد موعد
أنتخابي ‘ حد ذأته ،يشسّكل عام Óهاما من
عوأمل أ’سستقرأر من خÓل أحÎأم أربعة
ن -ق -اط ع-ل-ى أأ’ق-ل وه-ي :ع-نصس-ر أ’ن-ت-ظ-ام،
ح- -يث ب- -ر›ت أ’ن -ت -خ -اب -ات ‘ م -وع -ده -ا
أّÙدد وفق رزنامة زمنية وأضسحة ،وهذأ ما
ي -ع-كسس ت-وأف-ق ج-م-ي-ع أأ’ط-رأف أŸال-ي-ة Ãا
فيهم «ألطوأرق» ،ألذين يشسّكلون ثلث ألشسعب
وينتشسرون ‘ ثلثي ألرقعة أ÷غرأفية للبÓد،
وما Áكن قوله أيضسا هو أنّ دولة ما‹ قد

لفريقي
الّقمة  30ل–Óاد ا إ

أاولوية التّنمية وحتمية تكريسس ال ّسشلم واألمن

لفريقي اŸنعقدة
اّتخذت القّمة  30ل–Óاد ا إ
ب-أاديسس أاب-اب-ا ع-اصس-م-ة إاث-ي-وب-ي-ا ،م-ن «م-ك-افحة
الفسساد» شسعارا لها ،ووضسعت ملفات جاّدة على
طاولة الّنقاشس خاصسة ما تعّلق بالسستقÓلية
اŸالية والندماج التجاري وإاصسÓح اŸنظّمة.
حمزة ﬁصسول

أخرج أ’–اد أإ’فريقي ملف ألفسساد إأ ¤ألوأجهة،
بعدما أرتبط لعقود طويلة بالشّسؤوون ألدأخلية لدول
معيّنة ،ولعل إأبرأزها بهذه أل ّ
طريقة و‘ هذأ ألّتوقيت
يعود إأ ¤ألّرغبة أŸلحّة ‘ Œميع أل ّ
طاقات أŸالية
أإ’فريقية أ’دأء أŸهام أŸشسÎكة ،ولن يتأاّتى ذلك ‘
حالة ما أسستمّر تسسّرب أŸليارأت من ألدو’رأت ‘
أ÷يوب أŸظلمة دأخل كل دولة.
ل -ق -د أخ -ت -ارت أل -قّ-م-ة  30ل -ل -ه-ي-ئ-ة أل-ق-اري-ة شس-ع-ار
«أ’نتصسار ‘ معركة مكافحة ألفسساد نهج مسستدأم
نحو –ّول إأفريقيا» ‘ ،سسياق حديث أغلب أأ’عضساء
عن ألعجز ألذي يضسرب أركان أŸنظمة بسسبب عدم
أ’سستقÓلية أŸالية وألتبعية للدول أŸانحة ،وضسعف
–قيق أ’ندماج أ’قتصسادي وتنفيذ أ’سسÎأتيجية
ألتنموية لسسنة .2063
وكشسفت مصسادر رسسمية من أ’–اد أإ’فريقي ،أّن 50
مليار دو’ر تبّدد سسنويا ‘ إأفريقيا جّرأء ألفسساد،
وأعلن رئيسس أŸفوضسية أإ’فريقي موسسى فكي ،أّن
ألهيئة ألقارية بحاجة إأ 30 ¤مليار دو’ر لتمويل
م-ي-زأن-ي-ت-ه-ا ،م-ا ي-كشس-ف ب-وضس-وح ح-ج-م أ’خ-تÓل ‘
مسس -اع -ي ت -ق -وي -ة أ÷ه -ود أإ’ف-ري-ق-ي-ة أŸشسÎك-ة م-ن
ألناحية أŸادية.
بالعودة إأ ¤ألنزأعات ألدأخلية ألتي عرفتها و’زألت
معظم ألدول أإ’فريقي ،يظهر أّن فتيل أأ’زمة غالبا
ما أتقد من شسعور جماعات وطنية معّينة بالظلم،
وع -دم أل -ت -زأم ألسس -ل -ط-ة أŸرك-زي-ة ب-ال-ت-وزي-ع أل-ع-ادل
للÌوأت.
وŒد أ◊ك -وم -ات ن -فسس -ه-ا أم-ام صس-ع-وب-ات جّ-م-ة ‘
موأجهة حركات ألتمرد أوألعنف ،بسسبب عجزها عن
أدأء أŸه- -ام أŸن- -وط- -ة ب -ه -ا بسس -بب ت -ره -ل وضس -ع -ف
أŸؤوسسسسات ألرسسمية جرأء ألفسساد.

وت-ع-ت Èن-ي-جÒي-ا ،ه-ذه أل-دول أل-ق-وي-ة ق-اري-ا وأل-غ-نية
ب -ال -ن -ف -ط م -ث-ال ح-ي ع-ل-ى ذلك ،ح-يث ي-ع-ت Èسس-ك-ان
ألشسمال أنّ نصسيبهم من أŸوأرد ألنفطية ضسئيل جدأ،
وم- -ن ت- -لك أأ’ق- -ال- -ي -م نشس -أات ج -م -اع -ة ب -وك -و ح -رأم
أإ’رهابية ،و ⁄يسستطع أ÷يشس ألنيجÒي مكافحتها
بشس- -ك- -ل ف -اع -ل بسس -بب أل -فسس -اد أل -ذي ع -ط -ل م -ه -ام
أŸؤوسسسسة ألعسسكرية.
وخ- -اضس أل- -رئ- -يسس أ◊ا‹ ﬁم- -د ب- -وخ- -اري ،م- -ن -ذ
أنتخابه ،حرب ،Úحرب على أإ’رهاب وحرب على
ألفسساد ،وأسستعاد من أأ’خÒة حوأ‹  7مليار دو’ر،
ووصسل به أأ’مر إأ ¤مطالبة ألفاسسدين بإاعادة أأ’موأل
ألتي نهبوها مقابل ألعفو عنهم أمام ألقضساء.
يؤوّدي ألفسساد إأ ¤هشساشسة ألدول وضسعف مناعتها
أمام أأ’زمات ألدأخلية أوأإ’قليمية ،ومع تزأيد أعدأد
ألبلدأن ألتي تنخرها ألظاهرة فإان فعالية أ’–اد
أإ’فريقي تتأاثر بشسكل مباشسر.

السشتقÓلية اŸالية

وطرحت سسنة  2016بإا◊اح مسسأالة “ويل ميزأنية
أ’–اد أإ’ف -ري -ق-ي ،ب-ع-دم-ا ظّ-ل-ت لسس-ن-وأت ‘ خ-ان-ة
أŸسس -ك -وت ع -ن -ه -ا ،وكشس -فت أرق -ام ﬂي -ب -ة ل -ل -ق -ارة
أل ّسسمرأء ،حيث تسساهم ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية
وأ’–اد أأ’وروبي وبعضس ألدول أŸانحة بنسسبة 80
باŸائة من ميزأنية ألهيئة ألقارية.
وتعمل ألدول أإ’فريقية على رفعها من خÓل تطبيق
خّ
طة أقتطاع رسسم قيمته  0 . 2باŸائة من فاتورة
أسس -تÒأد ك -ل دول -ة ،ل -ت -حصس -ي -ل أك Èق -در ‡ك-ن م-ن
أŸوأرد أŸالية ألتي تسسمح ل–Óاد بالتنفسس وكسسب
ث- -ق -ة أك Èب -ال -ن -فسس م -ن ح -يث صس -ي -اغ -ة أل -ق -رأرأت
وأتخاذها.
وقد حال ألفسساد أŸسستشسري ‘ بعضس ألدول وأرتفاع
ف- -ات- -ورة أ’سس- -تÒأد ل -دى أأ’خ -رى ،دون أإ’سس -رأع ‘
تطبيق أÿطة ألتي يفÎضس أن تدخل حيز ألتنفيذ
بدءأً من ألفا— جانفي  ،2018بسسبب عجزها عن
أ’لتزأم أمام ألهيئة ألقارية.
وإأذأ ما أسستطاع أ’–اد أإ’فريقي تنفيذ أسسÎأتيجية
رفع ألتمويل ألذأتي وإأيجاد آأليات تقليصس ألفسساد،
فإاّنه حتما سسيجد أل ّ
طريق Ÿعا÷ة ﬂتلف ألّرهانات
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با’عتماد على قدرأته أÿاصسة بدل أللجوء ‘ كل
مّرة إأ ¤ألشّسركاء أأ’جانب.
وتتوّلى أأ’· أŸتحدة وبعضس ألقوى أ’سستعمارية
ألقدÁة على غرأر فرنسسا ،مسسؤوولية ملّفات ح ّسساسسة
‘ ألقارة على غرأر أŸلف ألليبي وبعثات حفظ
ألسس Ó-م ‘ م -ا‹ وأل -ك-ون-غ-و وألصس-وم-ال وغÒه-ا م-ن
أŸن-اط-ق ألّسس-اخ-ن-ة ،بسس-بب غ-ي-اب أل-ق-درأت أŸادي-ة
لدى أŸنظمة ألقارية.

ال ّسشلم واألمن

وك -م -ا ه -ي أل -ع -ادة ‘ ألسس -ن-وأت أأ’خÒة ،حضس-رت
قضسية هندسسة ألسسلم وأأ’من ‘ ألقارة ‘ ،أشسغال
ألدورة  30ل–Óاد أإ’فريقي ،وأرتبطت هذه أŸرة
با’سستعدأد لعودة حوأ‹  6000إأرهابي من سسوريا
وألعرأق.
وباعتبار ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة من ّسسقا لدى
أ’–اد أإ’ف -ري -ق -ي Ÿك -اف -ح-ة أإ’ره-اب وأل-ت-ط-رف،
طرحت أ÷زأئر وثيقة جد هامة Ÿكافحة ألتطرف
أل -ع-ن-ي-ف وأل-ظ-اه-رة أإ’ره-اب-ي-ة ،وعّ-ب-رت ع-ل-ى لسس-ان
ألوزير أأ’ول أحمد أويحيى عن أسستعدأدها لتقاسسم
Œربتها ‘ أÛال.
وتعتمد ألوثيقة على أسسÎأتيجية شساملة ،تقوم على
م-ك-اف-ح-ة أإ’ره-اب ووضس-ع آأل-ي-ات أسس-ت-ب-اق-ي-ة ◊م-اية
ألشسباب من ألتطرف وأ’سستغÓل من قبل أ÷ماعات
أإ’رهابية.
وت- -تضسّ- -م- -ن ﬁاور أŸصس -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة وت -ك -ريسس
ألدÁقرأطية ،وإأقحام أŸؤوسّسسسات ألّدينية وألّتربوية،
وألتصسدي للجرÁة أ’لكÎونية.
وت -وأج -ه أل -ق -ارة ألسس -م -رأء –دي -ات م -عّ-ق-دة ،ح-يث
تتشسابك أولويات ألتنمية أ’قتصسادية بشستى أبعادها،
مع ضسرورة تكريسس ألسسلم وأأ’من ،ويتطّلب كل ﬁور
أموأل طائلة وأسسÎأتيجيات معّمقة.
وÁر أك -تسس -اب أ’–اد أإ’ف -ري -ق -ي ل -ل -ق -وة أل-ك-ام-ل-ة
ل-ل-ت-ح-رك ب-ال-ن-ج-اع-ة أŸط-ل-وبة ‘ أŸسسائل ألقارية،
ع ÈإأصسÓح عميق كان ألرئيسس أ◊ا‹ للهيئة ألقارية
بول كغامي من أشسد ألّدأع Úإأليه ،و“ثل سسنة 2018
فرصسة جاّدة لتحقيق ألتقدم أŸلموسس ألذي تتطّلع
إأليه ألشّسعوب أإ’فريقية.

ت -ت -ج -اوز ب-ه-ذه أ’ن-ت-خ-اب-ات
أزمة ألتوزيع وأزمة ألتغلغل،
وقد تّتجه إأŒ ¤سس Òهّوة
أ’ندماج ألوطني ،وأÿروج
م- -ن ح- -ال- -ة ع- -ل- -و أل- -و’ءأت
أل-ت-ح-ت-ي-ة أŸت-ج-ه-ة ل-ل-ق-ب-ي-لة
وأŸت-ن-ك-رة ل-ل-وط-ن وأل-وحدة
أل-وط-ن-ي-ة ،وأŸسس-ت-ب-ع-دة ك-ليا
ÿط -اب أŸوأط-ن-ة أل-ف-اع-ل-ة
وأŸسسؤوولة ‘ إأطار إأفريقيا
أ÷دي- - -دة أŸتصس - -ا◊ة م - -ع
ألتاريخ وألهوية وألتصسالح مع
ألنفسس.
❊ م -اذا ع -ن ت -ط -ب -ي-ق-ات ات-ف-اق «الّسس-ل-م
واŸصسا◊ة» اŸوّقع منتصسف 2015؟ وما
هي العراقيل التي تواجهه؟
❊❊ فيما يتعلّق باّتفاق أل ّسسلم وأŸصسا◊ة
ألوطنية ‘ ما‹ أŸوّقع ‘ جوأن  ،2015فإانّ
أ÷زأئر ’ تزأل ترأفق هذأ أ’تفاق وتشسدّ
أط -رأف أل ّ-ن-زأع وأŸت-ن-افسس Úأ’ج-ت-م-اع-يÚ
وألسس -ي -اسس-ي Úه-ن-اك ع-ل-ى ضس-رورة أل-ت-مسسك
بهذه أأ’رضسية ،وألدليل على ذلك ما يع Èبه
أŸال- -ي- -ون أن- -فسس- -ه- -م ،سس- -وأء ك -مسس -ؤوول Úأو
كموأطن Úعن ثقتهم ألكبÒة بدور أ÷زأئر
وصسدقها ‘ –قيق أ’سستقرأر وبعث ألتنمية
‘ ما‹ ،حيث ’ تزأل
ترعى هذأ أ’تفاق بشسكل
يومي ودون توّقف ،ذلك
أ’نّ أ÷زأئ- - -ر أرت - -ب - -طت
ب -ه -ذأ أل -ن -زأع أل -دأخ -ل -ي
أŸا‹ أل - - -ذي يصس ّ- - -ن- - -ف
ك -ن -زأع ‡ت -د م-ن-ذ 1963
م- - - - -رورأ Ãا ح - - - -دث ‘
ألسس -ب -ع -ي -ن -ي -ات وأل -ث -م -ان -ي -ن-ات ،وك-ذأ أل-دور
أ÷زأئري ‘  1991و‘  ،1997وأيضسا دورها
ألهام ‘ إأطار أ’–اد أإ’فريقي سسنة ،2006
Óح-دأث
وأخÒأ رع -اي -ت -ه -ا م -ن -ذ أل -ب -دأي -ة ل -أ
أأ’خÒة من .2012
لمني ما زال يشسّكل
❊ ب Óشسك الوضسع ا أ
أاك Èال -ت-ح-دي-ات ل-دول-ة م-ا‹ ،ف-ك-ي-ف
ال ّسسبيل للتّغّلب عليها وهل ›موعة 5
سس -اح -ل ق -ادرة ع -ل -ى دح -ر اÛم-وع-ات
لرهابية؟
ا إ
❊❊ ألوضسع أأ’مني ‘ فضساء ألسساحل ككل،
يعا Êمن تعّقد أŸشسهد وتضسارب ألتصسورأت
وأن -كشس -اف أŸن -ط -ق -ة وق-اب-ل-ي-ة أ’خÎأق ‘
عصسر ألعوŸة ،ناهيك عن هشساشسة ألوضسع
أÛت- -م- -ع- -ي لشس- -ع- -وب أŸن -ط -ق -ة وأل -فشس -ل
أ’ق - -تصس - -ادي ،وضس - -ع- -ف أأ’دأء ألسس- -ي- -اسس- -ي
وأŸؤوسسسساتي ،كل هذأ أرتبط بحركية منتجة
للتهديدأت أأ’منية وأ÷اذبة للمخاطر ،حيث
تعا Êما‹ من حركة ألتنظيمات أ’رهابية
وأإ’جرأمية ألتي لديها عناصسر تشستغل ‘
Œارة أıدأرت وأخ -رى ت -ع -م -ل ‘ ت -وري-د
أأ’سسلحة ‘ كل أ’Œاهات شسما’ وجنوبا،
شسرقا وغربا ،توريدأ و“وي .Óوأعتقد أيضسا
أنّ أŸنطقة غنية بنوع آأخر من ألتهديدأت
ألصسامتة كا÷وع أŸنجر عن أزمة ألغذأء،
وضسعف أŸوأرد ومشسكلة ألتصسحر ،وتهديد
أأ’وب- -ئ- -ة وأأ’م- -رأضس أŸت- -ن- -ق -ل -ة وأŸع -دي -ة
وضسعف أأ’جهزة ألصسحية.
ويعد ألفقر ألّتهديد أأ’برز وأŸغذي لكل من
أ÷وع وأŸرضس ،ومن هنا يجب ألتنويه إأ¤
أن أإ’رهاب وأ÷رÁة أŸنظمة تسستغل هذأ
ألوضسع أ’قتصسادي وأ’جتماعي ،خاصسة بعد
–ال -ف -ه -م -ا وت -ب -ادل -ه -م-ا ل-ل-خÈأت ،ف-أاف-رأد
أ÷رÁة أŸنظّمة يوّفرون أأ’موأل للعناصسر
أإ’رهابية ويقومون بتوف Òأأ’سسلحة لهم ،و‘
أŸقابل توفر ألتنظيمات أإ’رهابية أ◊ماية
وأل - -تشس - -ويشس أأ’م- -ن- -ي وألسس- -ي- -اسس- -ي أÿادم
للجرÁة أŸنظّمة ،ومع كل هذه ألتهديدأت
فإان أŸنطقة مفتوحة جهويا وعاŸيا على
–ديات كÈى مثل ألعائدين من «دأعشس»
أ’ره -اب -ي و–دي -ات ب -ي -ئ -ي -ة م -ث-ل أ÷ف-اف
وألتصسحر وغÒها.
أم -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق Ãج-م-وع-ة « 5سساحل»
أŸتكونة من ما‹ وموريتانيا وألنيجر وتشساد
وبوركينا فاسسو ،وألتي ”ّ تشسكيلها بإايعاز من
فرنسسا ،فينبغي أو’ ألتأاكيد على أن فرنسسا
ألقرن أ◊ادي وألعشسرين ’ تزأل تنظر إأ¤
أن ألسس -اح -ل أإ’ف -ري -ق -ي ع -ل -ى أن -ه ف -ن -اؤوه -ا
أÿلفي ،كما أن يورأنيوم ما‹ يفتح شسهية
أل -ك -ث Òم -ن أل -ق-وى ع-ل-ى أل-ت-ن-افسس ،ل-ك-ن ‘
حقيقة أأ’مر من غ ÒأŸمكن أن تكون هناك

أ◊لول بعيدأ عن ألسساحل أإ’فريقي
أو فوق سساحلية ،أ’ن ألوضسع يحتاج
Óوسساط
إأ ¤مرأفقة ميدأنية ودعم ل أ
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة بشس-ك-ل م-ب-اشس-ر كالدور
أل- -ذي ت- -ؤودي- -ه أ÷زأئ- -ر ،ف- -ال- -ه Ó-ل
أأ’ح- -م- -ر أ÷زأئ -ري ي -ق ّ-دم ل -وح -ده
مسس-اع-دأت ك-بÒة ج-دأ ل-ل-م-ه-اج-رين
وأل Ó-ج -ئ Úأأ’ف -ارق -ة ‘ أŸن-ط-ق-ة،
بشس -ك -ل ي -ؤوّك -د دوم -ا ع -ل -ى إأنسس -ان-ي-ة
أل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة وع -ل -ى
صسدقها ألدو‹ ،فÁ Óكن لفرنسسا
أن تصس ّ-در أأ’م -ن ل -ل -م -ن -ط-ق-ة ،وإأ‰ا
ت -دّخ -ل -ه -ا ف -ي -ه -ا يشس ّ-ك -ل دوم-ا ع-ام Ó-ل-ع-دم
أ’سس-ت-ق-رأر وب-اع-ث-ا ل-ل-ت-م-رد م-ثلما حدث مع
عملية سسرفال ‘ جانفي .2013
❊ تشس - - -ك - - -ي- - -ل ›م- - -وع- - -ة الّسس- - -اح- - -ل
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ج -اء ب -إاصس -رار ك -ب Òم -ن
فرنسسا ،فهل من وراء ذلك تسسعى هذه
لل - - - - -ق - - - - -اء عبء ﬁارب - - - - -ة
لخÒة إ
ا أ
لفارقة؟
لرهاب على ا أ
ا إ
❊❊ عن عÓقة إأفريقيا باإ’رهاب ’ ،أزأل
أقول أن أإ’رهاب ألدو‹ أ÷ديد غريب عن
ألتقاليد ألسسياسسية ‘ إأفريقيا ،وهو وأفد من
خارج ألقارة ،فـ «ألقاعدة» ألدموية لوحدها
حاولت ألتوأجد ‘ أك Ìمن  30دولة بالقارة
ألسس -م -رأء ،وت -ك ّ-رر ه-ذأ م-ع م-ا
يسس- - -م - -ى ب - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م دأعشس
أ’رهابي ،حيث ق ّسسمت ألقارة
إأ ¤أق - -ال - -ي - -م –ت ج - -ه - -وي - -ة
ك - -م - -ح - -اول- -ة ÿل- -ق دأعشس ‘
شسمال أفريقيا ودأعشس أخرى
‘ ألشسرق وأخرى ‘ ألسساحل
أأ’ف -ري -ق -ي وغ -رب -ه -ا وج -ن -وب
أل-ق-ارة ،ل-ذلك ف-ح-ت-ى ت-ت-خّ-ل-صس إأف-ري-ق-يا من
أإ’رهاب ،فهي –تاج إأ ¤توأفق قاري ثابت
ومسس -اع -دة دول -ي -ة وأضس -ح -ة ول-يسس إأ ¤كÓ-م
وب -رت -وك -و’ت ،ذلك أن ألسس-وأع-د أإ’ف-ري-ق-ي-ة
تسستطيع دحضس أإ’رهاب من خÓل ألتعاون
أإ’فريقي  -أإ’فريقي ،وبالتنسسيق مع أ’–اد
ألقاري دون أللجوء إأ ¤ألقوى ألدولية ألتي
ق -د يشسّ-ك-ل ت-دّخ-ل-ه-ا ع-ام Ó-دأع-م-ا ’ن-تشس-ار
أإ’ره -اب ،و–ول أب -ن -اء أل -ق-ارة إأ ¤ح-رك-ات
إأرهابية و–ررية ‘ نفسس ألوقت ضسد هذه
ألقوى ،مع أن إأفريقيا ‘ حاجة للمسساعدة
أŸالية ألدولية Ûابهة أإ’رهاب وألقضساء
عليه.
❊ م-راف-ق-ة ا÷زائ-ر ل-ع-م-ل-ي-ة الّسسÓم ‘
م -ا‹ م -ت -واصس -ل -ة ،ونسس-تشس-ف ذلك م-ن
خ Ó-ل إاع Ó-ن ال -رئ -يسس أاب-و ب-ك-ر ك-اي-ت-ا
تعزيز اّتفاق ال ّسسلم واŸصسا◊ة بقانون
«ال-وف-اق ال-وط-ن-ي» اŸسس-ت-ل-هم من ميثاق
ال ّسس -ل-م واŸصس-ا◊ة ال-ذي ط-وى سس-ن-وات
الدم با÷زائر ،ما تعليقكم؟
❊ أ÷زأئر أليوم بلد مصسّدر للحلول ،فنموذج
أل ّسسلم وأŸصسا◊ة ألوطنية يحتذى به قاريا
وع -رب -ي -ا وع -اŸي-ا ،أ’ن أ÷زأئ-ر وب-اخ-تصس-ار
وّف -رت وصس -ف -ة سس -ي -اسس -ي -ة ن -اج -ح-ة لشس-ع-وب
أŸعمورة.
أعتقد أّن أŸاليّ Úأسستوعبوأ ألفكرة جيدأ
وأق-ت-ن-ع-وأ ب-ن-ج-اع-ت-ها خاصسة وهم يشساهدون
ن-ت-ائ-ج-ه-ا أ’ي-ج-اب-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر ،ك-م-ا تبقى
أŸصسا◊ة ألوطنية ح ّ
 Óلكل ألدول ألعربية
ألتي عانت من ويÓت ألربيع ألدموي أŸدمّر
منذ .2011
وبا’ضسافة إأ ¤قانون أŸصسا◊ة ألوطنية،
ف -إان أ÷زأئ-ر وب-فضس-ل خÈت-ه-ا ‘ م-ك-اف-ح-ة
أإ’رهاب أسّسسست Ÿدرسسة عسسكرية ومدرسسة
سسياسسية يقتدى بها.
❊ كلمة أاخÒة.
❊❊ رغم أأ’شسوأط ألهامة ألتي قطعتها دولة
م -ا‹ ‘ ط -ري -ق إأع -ادة أ’سس -ت -ق-رأر ،ي-ب-ق-ى
أإ’شسكال أّن هذه ألدولة تعا Êألعديد من
ألصسعوبات ألدأخلية ،فعدد ألسسكان يزيد عن
 14مليون نسسمة ويرتبط بحركات كبÒة من
’ج- -ئ Úوم- -ه- -اج -ري -ن ون -ازح ،Úوأ’وضس -اع
أ’ق- -تصس -ادي -ة .وم -ن ج -ه -ة أخ -رى ف -إاّن كÌة
ألتدخÓت ألدولية وباÿصسوصس من فرنسسا
يزيد أأ’مر تعقيدأ على أسساسس أّن فرنسسا
ت- -ب -حث ع -ن ›ال ح -ي -وي ل -ه -ا ‘ أل -فضس -اء
أإ’فريقي ،ومع ذلك ينبغي ألقول أنّ ما‹
سستشسهد أسستقرأرأ كبÒأ أ’ّن مسسأالة أسستغÓل
ثروأتها ’ يكون إأ’ بتوّفر أأ’من ،ومن ثم
فكل ألقوى ألدولية سستعمل على –قيق أمن
أŸنطقة.

قانــون «الوفـــــاق
الوطني» سسيعجّـل
بتنفيذ اّتفـــــــــاق
«ال ّسسلم واŸصسا◊ة»

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

ثقافة

األربعاء  ٣1جانفي  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٣جمادى األولى 1٤٣٩هـ

‘ برنـــــــامج قسسنطينــــــــة الثقـــــــا‘

‘ إاطار نشساطات اŸقهى الثقا‘
القسسنطيني»›از» ” ،عشسية أامسس،
بقاعة اÙاضسرات بقصسر الثقافة
«ﬁمد العيد ٱال خليفة»،إانشساء خلية
اŸسسرح ،بحضسور أاعمدة اŸسسرح
بقسسنطينة على غرار الفنان جمال
دكار ،عن ÎهÓل ،وÃشساركة الكثÒ
لسسماء الفنية اŸسسرحية أامثال
من ا أ
«نور الدين بشسكري ،كر Ëبودشسيشس،
جمال مزواري،عمار سسيمود ،و ،»..
وقد أاعاد هذا اللقاء ا◊ميمي هذه
الوجوه اŸسسرحية للحديث عن تاريخ
وبدايات النشساط اŸسسرحي ‘
قسسنطينة والتي كانت انطÓقاته
لو ¤من خÓل مسسرح الهواة،
ا أ
و–ولت مع مرور الزمن إا¤
الحÎافية‡ ،ا جعل هذا اŸسسرح من
أانشسط اŸسسارح الوطنية آانذاك.

العدد

1٧٥٥٦

15

÷ن ـة للمسسرح ،مع ـرضض تشسكيلي ونصسـوصض تنتظـر اإلفـراج
لحداث الثقافية و“ك Úالشسباب
›ددا با أ
م -ن الط Ó-ع ع -ل -ى ه -ذا ال -زخ -م ال-ه-ائ-ل م-ن
الÎاث ال -ت -اري-خ-ي ،وأايضس-ا إاع-ط-اء ال-ف-رصس-ة
لك -ادÁي Úل -ل -مشس -ارك -ة م-ن
ل -ل -م -ث -ق -ف Úوا أ
خÓ- -ل ﬁاضس -رات وم -داخ Ó-ت ي -ح -تضس -ن -ه -ا
اŸتحف على مدار السسنة.
Óشسارة فإان متحف قسسنطينة يتوفر على
ول إ
لع - -م - -ال ال - -ف - -ن - -ي - -ة
ﬂزون م - -ع - -ت Èم - -ن ا أ
ال - -تشس - -ك - -ي - -ل - -ي - -ة واŸن- -ح- -وت- -ات ل- -ل- -ف- -ن- -انÚ
ا÷زائ- - -ري ،Úوأايضس- - -ا عشس - -رات ال - -ل - -وح - -ات
لج-انب وال-ف-رنسس-يÚ
ال -زي -ت -ي -ة ل -ل -ف-ن-ان Úا أ
ال -ذي -ن ع -اشس -وا ب -قسس -ن-ط-ي-ن-ة ،م-ن-ه-م ال-ف-ن-ان
ال-ف-رنسس-ي»غ-وسس-ت-اف غ-ي-وم-ي-يه» الذي يقال
إان -ه ال -ف -ن -ان ال-وح-ي-د ال-ذي سس-ج-لت ل-وح-ات-ه
لليمة التي مسست الشسعب
لحداث ا أ
أاغلب ا أ
لو ¤م- -ن
ا÷زائ - -ري خ Ó- -ل ال - -عشس - -ري- -ات ا أ
السستعمار.

قسسنطينة  /أحمد دبيلي
ح - - -يث ق - - -دم أاع - - -م - - -ال ك - - -ثÒة ك »:ري- - -ح
السس - -مسس - -ار ،ه - -ذا أاي - -جب ه- -ذا ،دف ال- -ق- -ول
وال -ب-ن-دي-ر ،غسس-ال-ة ال-ن-وادر ،لح-ال اي-دوم،
لع -م -ال ال -ت -ي أاسسسست
ال- -ك- -ل- -م- -ة ،»..وه- -ي ا أ
ل -ت -اري -خ رك -ح قسس-ن-ط-ي-ن-ة لسس-ن-وات ع-دي-دة
وأاع - -ط - -ت - -ه اŸك - -ان - -ة اŸرم- -وق- -ة ال- -ت- -ي ك- -ان
يسستحقها ،حيث من اŸنتظر أان يتم التطرق
لو ¤و‘ ك- - -ل م - -رة
ب- - -ع- - -د ه- - -ذه اŸب- - -ادرة ا أ
ل-ل-ح-ديث ع-ن واق-ع مسس-رح قسس-ن-طينة وسسبل
لع- -م- -ال اŸسس- -رح- -ي- -ة اŸق- -دم- -ة
ال - -رق - -ي ب - -ا أ
مسستقب.Ó
Óشس- - - -ارة ،ف- - - -إان اŸق- - - -ه- - - -ى ال- - - -ث - - -ق - - -ا‘
ول - - - -إ
ال -قسس -ن-ط-ي-ن-ي»›از» ،ي-ؤوسسسس وÃب-ادرة م-ن
م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ل-ل-ولي-ة صس-اح-بة الفكرة
إا ⁄ ¤شس -م -ل اŸث -ق -ف ÚواŸب -دع Úل -ل -ولي -ة
›ددا ،وه -ذا م -ن خ Ó-ل ›الت ال -ث -ق-اف-ة
اıت -ل -ف -ة م -ن -ه -ا السس -ي -ن-م-ا ،اŸسس-رح ،ال-ف-ك-ر،
لن
لب- -داع واŸوسس- -ي -ق -ى .وق -دم ” ح -ت -ى ا آ
ا إ

لدب حيث
إانشساء كل من خليتي السسينما وا أ
لخÒة ك -وك -ب -ة م -ن الشس -ع -راء
تضس- -م ه -ذه ا أ
واŸبدع Úمنهم الشساعر «شسوقي ريغي ،تقي
الدين مصسعب بن عمار ،ٱامنة حزمون وخالد
بوزير.« ..

قاعة و معرضض ‘ الفن
التششكيلي Ãتحف سشÒتا

ي -ف -ت -ت -ح اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ال-ع-م-وم-ي سسÒت-ا
رسسميا ‘  06فيفري القادم ،قاعة جديدة

ﬂصسصسة لـ»الفنان Úالتشسكيلي ÚوالنحاتÚ
ا÷زائ - -ري ،»Úوه - -ذا ب - -ت- -ن- -ظ- -ي- -م م- -ع- -رضس
Óع -م -ال ال -ف -ن -ي -ة ال -ت -ي Áت-ل-ك-ه-ا اŸت-ح-ف
ل -أ
ل -ل -ف-ن-ان Úا÷زائ-ري ،Úح-يث ت-ت-واصس-ل ه-ذا
الفعالية حتى  12من نفسس الشسهر.
ويسس -ع-ى م-ت-ح-ف «سسÒت-ا» م-ن خÓ-ل إادارت-ه
ا÷ديدة ا ¤إاعادة العتبار لهذه اŸؤوسسسسة
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ع-ري-قة Ãا تتوفر
ع - -ل - -ي - -ه م- -ن ك- -ن- -وز وآاث- -ار ıت- -ل- -ف ا◊قب
ال -ت -اري-خ-ي-ة ال-ت-ي م-رت ب-ه-ا ا÷زائ-ر ع-م-وم-ا
ومنطقة قسسنطينة على اÿصسوصس وربطها

 27نصشا مسشرحيا تعرضض على
÷نة القراءة

م -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ع -ل -ن مسس -رح قسس -ن -ط -ي-ن-ة
ا÷ه- -وي «ﬁم- -د ال -ط -اه -ر ال -ف -رق -ا ،»Êع -ن
ب -رن -ا›ه ا÷دي -د ل -لسس -ن -ة ا÷اري -ة خ Ó-ل
لي- -ام ال- -ق- -ل- -ي- -ل- -ة ال- -ق -ادم -ة ،وك -ان مسس -رح
ا أ
قسسنطينة و‘ إاطار برنامج موسسمه اŸسسرحي
لسس - -ب - -وع
لسس- -ن -ة  ،2018ق - -د واف - -ق خ Ó- -ل ا أ
لخ Òم - -ن الشس - -ه- -ر ا÷اري ع- -ل- -ى  27نصسا
ا أ
لن ع-ل-ى ÷ن-ة ال-ق-راءة
مسس -رح -ي-ا ت-ع-رضس ا آ
لعمال الفائزة
لعÓن عن ا أ
ليتم خÓلها ا إ
ل -ي -ت -م Œسس -ي -ده -ا ع -ل-ى أارضس ال-واق-ع ضس-م-ن

لعمال نذكر:
برنا›ه ا◊ا‹ ،ومن هذه ا أ
«اŸل-ع-وب ،شس-اي-ل-وك يسس-ت-أان-ف ا◊ك-م ،ع-ودة
ال-روح ،ال-ب-دي-ن ،شس-ط-ران وم-ك-ران الشس-ري-ر،
ا◊ومة.»..
ك -م -ا واف-قت إادارة اŸسس-رح ع-ل-ى  06نصسوصس
لن-تاج اŸشسÎك
مسس-رح-ي-ة أاخ-رى خ-اصس-ة ب-ا إ
مع ا÷معيات والتعاونيات اŸسسرحية وهذا
لخÒة
‘ إاط- - -ار ف- - -ت- - -ح اÛال أام- - -ام ه - -ذه ا أ
لثراء الÈامج وتنويع النشساطات اŸسسرحية
إ
ونذكر من هذه النصسوصس« :مفاتيح ا◊كيم،
ت -يك ت -اك ب -وم ،ع -ن -دم -ا ي -ع-زف الشس-ي-ط-ان،
لخ ،Òن- - - -ار ‘ ل - - -ق - - -ار،
لول وا أ
ال- - - -فصس- - - -ل ا أ
والدمية».

اŸمثــــل مصسطفــــى لعريبـــي يؤوكــد أانــــه ملتـــزم أاخÓقيـــا بتقــد Ëرسسالــة

اŸثقف بكـل اأطياف ـه واأصشنافـه وتـوجهاته ي ـرفضض
ا’إنغمـ ـاسض ‘ اŸع ـ ـÎك السشياسشـ ـ ـي

ط-الب اŸم-ث-ل ال-ق-دير
مصس- - -ط- - -ف- - -ى ل - -ع - -ري - -ب - -ي
بضس-رورة اي-ج-اد آال-ي-ة للحوار
وال - - - -تشس - - - -اور ب ÚاŸث - - - -ق - - - -ف
والسس-ي-اسس-ي ،مشسÒا ا ¤ك-ون-هما
م -ك -م Ó-ن ل -ب-عضس-ه-م-ا ول Áك-ن
للمثقف تقّمصس دور السسياسسي
اأّك - - -د اŸم - -ث - -ل
م -ي -دان -ي-ا ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ك-ون-ه
مصسطفى
م-ل-ت-زم-ا أاخÓ-ق-ي-ا ب-ت-قدË
ل- -ع -ري -ب -ي ال -ذي
يشس- - -غ- - -ل ح- - -ال - -ي - -ا
رسس- -ال- -ة ل- -ل- -م -ج -ت -م -ع

تيبازة:
عÓء ملزي

م- -نصسب رئ -يسس ا–اد
الفنان Úومهنيي العرضس
الذي يوجد ‘ مرحلة التاأسسيسس
ع- -ل- -ى اأّن اŸث- -ق -ف ال -واع -ي ي -رفضس رفضس -ا م -ط -ل -ق -ا
ال-ت-ح-ول ا ¤م-رح-ل-ة اأداء دور السس-ي-اسس-ي ب-اعتباره
م -ل -ت -زم اأخÓ-ق-ي-ا ب-نشس-ر رسس-ائ-ل ت-رب-وي-ة وث-ق-اف-ي-ة
ن السسياسسي يحتاج ‘ الواقع
لصسالح اÛتمع ،كما اأ ّ
اﬂ ¤تلف فئات اÛتمع ول Áكنه رفضس ترشسح
اأو ال-ت-ح-اق اأّي م-ث-ق-ف ب-ق-ائ-م-ته النتخابية لسسيما
واأنّ ذات السسياسسي يوؤدي دورا اأشسبه ما يكون بدور
اŸثقف حينما يلتحق Ãنصسبه الرسسمي وهو اأبعد ما
يكون عن حياته العادية التي يعرف بها ‘ بيته ما
ن السسياسسي يبقى اأحوج ما يكون للمثقف
يوؤّكد باأ ّ
ل Ó-ق-ت-داء ب-ه والسس-ت-ف-ادة م-ن Œارب-ه وخÈات-ه ‘
م ف-اإّن اŸث-ق-ف ب-ك-ل اأط-ي-افه
اق-ن-اع اÛت-م-ع ،وم-ن ثّ -
واأصسنافه وتوجهاته يرفضس الإنغماسس ‘ اŸعÎك
السسياسسي خوفا من الÎاجع عن اأداء الرسسالة التي
ت-ك-ون م-رسس-وم-ة ‘ ا÷سس-د وال-ف-ك-ر وا◊رك-ة وه-ي
رسس -ال -ة Œع -ل اŸث -ق -ف ي -ت -اأث -ر ل -ك -ل م-ا ل-ه عÓ-ق-ة

باÛتمع من اآفات اجتماعية وظواهر طبيعية اأو
غ Òط-ب-ي-ع-ي-ة ف-يسس-ع-ى ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن-ه-ا وم-ع-ا÷ت-ه-ا
ب -ط-ري-ق-ت-ه اÿاصس-ة ،وب-ال-رغ-م م-ن ك-ون ال-ف-ن-ان اأو
اŸث -ق -ف ع -م-وم-ا ع-رضس-ة ل-لضس-رر اŸع-ن-وي ‘ ا◊ي-اة
اليومية من حيث اسستغÓل وسسائل النقل واŸرافق
الصس-ح-ي-ة وال-فضس-اءات ال-ع-مومية الأخرى بطريقة
روتينية وعادية ال اأّنه ل يرضسى بغ Òذلك بديÓ
لأّنه يجد ‘ ذلك راحة البال والسستقرار.

ضشرورة دعم اآليات ا◊وار ونبذ اأنانية
السشياسشي الذي ’ يعÎف بفضشل
اŸثقف عليه
وب -ال -رغ -م م -ن وضس -وح ه -ذه ال -ع Ó-ق -ة ال -ت -ب -ادل-ي-ة
والسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ب Úال- -ط- -رف Úاإل اأّن الشس -ك -ال
ال-ق-ائ-م ح-ال-ي-ا ‘ ال-واق-ع ي-ك-م-ن ‘ ان-ع-دام ال-ث-ق-ة اأو
تعّرضسها لهتزازات عنيفة ب Úالطرف Úواأضسحى
كل طرف ل يثق ‘ الآخر بحيث يرغب السسياسسي
‘ اسس -ت -غ Ó-ل اŸث -ق -ف م-ن ج-انب ت-اأثÒه ‘ اÛت-م-ع
وّŒذره فيه للحصسول على اأك Èقدر من الأصسوات
دون ت- -ب- -ن- -ي ف- -ك- -ره واأرائ -ه ،الأم -ر ال -ذي ي -رفضس -ه
اŸثقف جملة وتفصسي ÓويعتÈه ابتزازا واسستغÓل
 Èر ل -ت-ت-وّل -د ب-ذلك عÓ-ق-ة ت-ن-اف-ر ق-وي-ة بÚ
غ Òم ّ
الطرف ،Úوهي عÓقة غ Òطبيعية تقتضسي اإعادة

 151مسسجدا بالولية و ‘ 50طريق ال‚از

افتتاح مسشجد جديد بقرية ع Úاتغات
اسستفاد سسكان قرية ع Úاتغات ببلدية أاولد
خ- - -ال- - -د م- - -ن مسس- - -ج- - -د ج- - -دي- - -د مسس- - -ج - -د
لب -راه -ي -م -ي أاشس -رف ع -ل -ى
الشس -ي -خ ال -بشس Òا إ
ت-دشس-ي-ن-ه السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-يشس-كل بذلك،
إاضس- -اف- -ة ج- -دي -دة ب -ال -ن -ظ -ر ل -ل -خصس -وصس -ي -ة
ال -ه -ي -ك -ل -ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا ،ح-يث يسس-م-ح
ب -اسس -ت -ع -اب ج -م -وع اŸصس -ل Úب -ه -ذه اŸن -ط-ق-ة
وترسسيخ تعاليم الفقه والدين ،اŸسسجد الذي
يعت– Èفة معمارية على مسستوى القرية
ال -ذي ك -ان م -ن ا‚از اÙسس -ن ا◊اج ب -خ -ت-ي
لعيد ،وقد أاوضسح بومدين عثمان مهندسس
معماري Ãديرية الشسؤوون الدينية
لوق -اف بسس -ع -ي -دة ل -لشس -عب ع-ن
وا أ
م-راف-ق ه-ذا اŸسس-ج-د ه-ن-اك قاعة
خ-اصس-ة ب-ال-رج-ال Ãسس-ج-د الشسيخ
ال- -بشس Òالب- -راه- -ي -م -ي
ي- -ح- -ت- -وي ع- -ل- -ى
اك Ìم- -ن

 1200مصسلي .أاما بالنسسبة للنسساء حوا‹ 600
مصس -ل -ي -ة وقسس -م خ -اصس ب -ت -دريسس ال-ق-رءان
الكر Ëطاقة اسستعابه  60طالب وسسكن3F Ú
ومسس-اح-ة ك-اف-ي-ة ب-ال-نسس-بة للتوسسع العمراÊ
ا÷دي -د رئ -يسس ال -دائ-رة ك-حÓ-وي زب Òه-و
ل‚از واŸسس-اه-م-ة اŸشسÎك-ة.
لخ -ر ثّ-م-ن ا إ
ا آ
لحياء عÈوا عن
من جهة أاخرى ‡ثلي ا أ
خ-الصس الم-ت-ن-ان والشس-ك-ر ل-ل-م-حسس-ن ب-خ-ت-ي
سس -ائ -ل Úل -ل -ه أان ي-ك-ت-ب-ه ‘ م-ي-زان ا◊سس-ن-ات
وي -ب -ارك ل -ه م -ال -ه وذري -ت -ه .صس-رح ج-دي-د
يضس- -اف إا ¤ج- -م- -ل- -ة اŸك- -اسسب ‘ ه -ذا اÛال
واŸقدرة اجم 151 Óمسسجد بولية سسعيدة
ه -ذا ‘ ان -ت -ظ -ار ت -دع -ي -م اخ -ر ب-اسس-تÓ-م 50
مسسجدا ‘ طور ال‚از.

سسعيدة ة :ج  .علي

ن -ظ -ر شس -ام -ل -ة م -ن خÓ-ل دع-م اآل-ي-ات ا◊وار ون-ب-ذ
اأن -ان -ي -ة السس-ي-اسس-ي ال-ذي ل ي-عÎف ب-فضس-ل اŸث-ق-ف
عليه ‘ الكث Òمن ا◊الت ،ولكنه بالرغم من هذا
ال -واق -ع اŸر ف -اإّن اŸث-ق-ف ي-وؤّث -ر بشس-ك-ل م-ب-اشس-ر ع-ل-ى
ال -ق -رار السس -ي -اسس -ي م -ن خ Ó-ل ‡ارسس -ت -ه ال-ي-وم-ي-ة
اŸرتبطة بالفن والثقافة.
ن تركيا تبقى ‰وذجا حيا
وقال اŸمثل لعريبي باأ ّ
للبلدان التي انتهجت منهج تقديسس الفعل الثقا‘
وال-ت-زام السس-ي-اسس-ي ب-ن-ه-ج-ه واحÎام-ه ،الأمر الذي
اسسفر عن بروز نهضسة صسناعية وŒارية قوية بهذا
البلد ‘ فÎة زمنية وجيزة ،وهكذا يجب اأن يكون
الأم-ر ب-ا÷زائ-ر ،ك-م-ا ذّك -ر اŸم-ث-ل ل-ع-ري-ب-ي بقضسية
ال -ع Ó-ق -ة ب Úال -عسس -ك -ري والسس -ي-اسس-ي اإب-ان ال-ث-ورة
وب -روز اشس -ك -ال -ي -ة ال -ط -رف ال -ذي ي -ح -ك -م ‘ الآخ-ر
ل -ي -ت-بّ-ي -ن ‘ اآخ-ر الأم-ر ب-اأّن ال-ت-ك-ام-ل ب Úال-ط-رفÚ
يعت Èا◊ل الأمثل والأنسسب وهكذا Áكن معادلة
ال-عÓ-ق-ة ال-ق-ائ-م-ة ب Úالسس-ي-اسس-ي واŸث-ق-ف ب-بÓ-دن-ا
حاليا ،وهي العÓقة التي تقتضسي توافقا و–اورا
اأك‡ Ìا هي مدعاة للتنافر والتنابز.
وع- -ن قضس- -ي -ة ات -خ -اذ ال -ق -رار ال -رسس -م -ي م -ن ط -رف
السسياسسي اأّكد اŸمثل مصسطفى لعريبي على اأّنه من
واجب السسياسسي اأخÓقيا التحاور مع اŸثقف قبل
اإصسدار قراره بحيث يقتضسي الأمر اأحيانا خضسوع
ال -ط -رف Úل -ل -ج -ل -وسس اأم -ام ط -اول -ة ا◊وار الشس-ام-ل
ل -ب -ل -وغ ح -ل ت -واف -ق -ي م -رضس ÷م-ي-ع الأط-راف ول
ي-قصس-ي اأح-دا ،لسس-ي-م-ا واّن السس-ي-اسس-ي م-ل-ت-زم باأداء
دور هو اأشسبه بدور اŸثقف ال اأّنه ل يتقنه اأحيانا

الكتاب سسف Òجيد للبيئة التي كتب فيها ومن خÓلها،
فهو يوثق لها ويخ Èعن أاحوالها وثقافتها ،الكتاب عموما
نقرأا من صسفحاته من ما يوسسع اŸدارك ،ينّور البصسÒة
ويفتح أابواب اŸعرفة على مصسراعيها ،وين Òلنا ثقافات
الشسعوب ،ومعتقداتهم اıتلفة .فالكتاب الذي بÚ
أايدينا يعتŒ Èربة ثرية للحكاية الشسعبية ،وأابعادها
لسسطورية و“يزها ‘ نسسج خيال عميق ،غارق ‘
ا أ
وصسف عوا ⁄ل عÓقة لها بالواقع ال ماارتبط بتحفيز
الناشسئة على فعل ا Òÿوالتحلي بأاخÓق عالية
الهمة ،ونبذ الÎدي وسسوء اŸعامÓت.

عبد ألرزأق بادي
سسيدة الغابة أاو «حكايات شسعبية سسÓفية» كتاب
رائ- -ع ي -غ -وصس ‘ ع -م -ق الÎاث السس  ،‘Ó-ي -ف -ت -ح
أاذه -ان -ن -ا ع -ل -ى ث -ق -اف -ة ب-ع-ي-دة ،ت-ق-ب-ع ‘ أاوروب-ا
الشس -رق -ي -ة ،ل Áك -ن ل-ن-ا ق-راءت-ه-ا ب-ه-ذا الشس-ك-ل
ا÷م-ي-ل ل-ول ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة ا÷م-ي-لة لتوثيق
الÎاث النسس- -ا ،Êوالسس- -ع -ي ا◊ث -يث لÎت -يب
ذاك-رة الشس-ع-وب اıت-ل-ف-ة ،اŸت-ب-اي-نة ‘ مناحي
واŸشسÎك -ة ‘ م -ن -اح ك -ثÒة ت -رت -ب-ط ‘ أاسس-اسس-ا
لرضس ،وك-ي-ف صس-ن-ع
ب-ت-واج-د النسس-ان ع-ل-ى ا أ
ل -ن-فسس-ه خ-ي-الت-ه م-ن ﬂاوف-ه ،وشس-ك-ل ›دا
لنفسسه وتاريخا من ا◊كايا»...سسيدة الغابة»
لجل النسسان أا  -هـ -
›موعة من ا◊كايات جمعها أ
فراتسسÓف وهو على ما يبدو كاتب وجامع جيد للÎاث
الشس -ف -وي ،وت -رج-م-ه-ا ع-ن السسÓ-ف-ي-ة «حسس-ن ف-ال-ح ف-زع»

وم -ن حسس-ن ت-دبÒه السس-ت-ع-ان-ة ب-اŸث-ق-ف ل-ت-ح-ري-ر
قراراته ومشساريعه ولكنّه ل يعÎف بهذا التوجّه
‘ ال -ك -ث Òم -ن ا◊الت وه -ي ح -الت غ Òم-رغ-وب
ف-ي-ه-ا ع-م-وم-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا ت-ت-عارضس والتوّج ه العام
للمجتمع.

لسسطوريـــــــة
Œربــــــــة ثرّيـــــــة بأابعادهـــــــا ا أ

قراءة ‘ كتاب «سشّيدة الغابة»حكايات ششعبية سشÓفية

لصس-ال-ح ه-ي-ئ-ة أاب-و ظ-ب-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة والÎاث ،واŸنشس-ور من
خÓل دار كلمة.
«سسّيدة الغابة» ومن خÓل تصسّفح سسريع Œمع ب Úدفتيها
›م - - -وع - - -ة م- - -ن ا◊ك- - -اي- - -ا
الشسعبية ،غارقة ‘ اÿيال
النسس- - -ا ،Êتصس- - -ور ع - -وا⁄
مسس- - -ح- - -ورة ،م- - -ن غ - -ي Ó- -ن
وع- -م- -ال- -ق- -ة ،بشس- -ر خ- -ارق -و
ال -ق-وى وسس-اح-رات وط-ي-ب-ون
Áك -ن -ه -م ح Úظ -ه-وره-م أان
ي - -كسس - -روا سس- -ح- -ره- -ن ،وعÈ
سس -ب -ع -ة عشس -ر ح -ك-اي-ة Áك-ن
لي ق - - -اريء أان ي- - -ت- - -م- - -ت- - -ع،
أ
وي-ك-تشس-ف م-ع-ت-ق-دات شس-ع-وب
ب -ع -ي -دة ج -راف -ي -ا ...شس -ع -رات
ا÷د «آال-ن-و» ال-ذه-بية الثÓث،
جنيات الغابة ،جورج صساحب
اŸع -زاة  ،ال -ل -ي -م -ون -ات ال -ثÓ-ث،
حصس- - -ان الشس- - -مسس ،ال- - -غ- - -زال - -ة
الذهبية ،حصسان الشسمسس ،كلها
عناوين تعكسس غرابة اÙتوى وايغاله ‘ الرمزية.
«سسّ- -ي- -دة ال- -غ- -اب -ة» رح -ل -ة ‡ت -ع -ة ‘ ت -اري -خ شس -عب أاثث

حضسارته ،وبنى تاريخه ،وسسافر بعيدا ‘ موروث جميل
ي-ح-م-ل ال-ك-ث Òم-ن الي-ح-اءات ،ي-ع-ال-ج مشس-اك-ل-ه ،أات-ع-اب-ه
وخ-ي-ب-ات-ه ب-واسس-ط-ة ا◊ك-ي ،واسس-تنطاق الÎاث الشسعبي،
لسساط Òا÷ميلة ‘ معانيها ،الباعثة
العامر بالقصسصس وا أ
Óجيال اŸوالية...هي إاذن دعوة
على الÎبية القوÁة ل أ
م -ف -ت -وح -ة ل -ق -راءة ت -راث الشس -ع -وب م -ن خ Ó-ل اŸوروث
اŸك -ت -وب ،وال -قصسصس النسس-ان-ي-ة ال-ت-ي ت-ؤوسّس-سس Ÿسس-ت-ق-ب-ل
واعد ومشسرق.
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كوثر كريكو لـ «الشصعب»:

حقوقية تبحث عن بصشمة خالدة ‘ اÛتمع
عرفتها منذ ثÓث سسنوات تقريبا ،شساركت
حينها ‘ فوروم «الشسعب» ،لفتت انتباهي
بشس -خصس-ي-ت-ه-ا ال-ت-ي ت-ع-كسص ت-ف-اصس-ي-ل ام-رأاة
تشسّربت من مبادئ ›تمعها وعرفت أاّنه ل
يسستطيع أان يكون بعيدا عن هوّيته ،اليوم
سسنحت ‹ الفرصسة أان أاعرفها عن قرب
وسس -م -حت ‹ ال -ق -ان -ون -ي -ة ك -وث-ر ك-ري-ك-و أان
أاتشسارك معها بعضسا من ذكرياتها التي كانت
سسببا ‘ صسنع هذه اŸرأاة القوية...كتبتها
لكم حتى يتأاكد ا÷ميع أان العظمة ل يأاتيها
إال أاصسحاب النفوسص الكبÒة و الطموحة.

ال -ق -ان -ون -ي -ة ،اÛت -م -ع اŸد ،Êاألم-ن
الوطني كما سساهمت ‘ تنظيم حمÓت
–سسيسسية تهم اÛتمع ‘ اŸؤوسسسسات
الÎب -وي -ة وم -ن ت -لك اŸواضس -ي -ع خ-ط-ر
اسس- -ت- -هÓ- -ك اıدرات ،وت- -ذّك -رت ‘
نفسص السسياق ملتقى –سسيسسي ن ّ
ظمته
‘  ٢١ماي  ٢٠١٧بتمÔاسست ،فبالرغم
من ا◊ر الشسديد إالّ أاّنها آامنت اأن اأبناء
ا÷زائ- -ر سس- -واء ك- -ان- -وا ‘ الشس -م -ال أاو
ا÷نوب كلهم معنيون وكان له صسدى
كبÒا وإايجابيا.

طفلة بهّمة الكبار...

بعيدا عن اŸكتب

‘ م -دي-ن-ة ا÷سس-ور اŸعّ-ل-ق-ة ول-دت ك-وث-ر
كريكو ،التي تشسّربت ال ّصسÓبة وقّوة ال ّصسÈ
م -ن صس-خ-وره-ا ال-ع-ت-ي-ق-ة ال-ت-ي ك-انت م-ن-ذ األزل ك-ت-اب-ا
مفتوحا على تاريخ أاّمة أابت أان تنهار أامام اÙن،
هناك ‘ تلك اŸدينة اŸعبّقة أازّقتها بروايات
شسعب أاصسيل فتحت عينيها وسسط عائلة ﬁافظة
ّŒذرت فيها الوطنية والعزة..رغم أاّنها كانت آاخر
العنقود إال أانها ولدت كبÒة ،فوالدها اÛاهد
الذي حرصص على تعليمها معنى الوطن وواجب
اÙافظة عليه منذ نعومة أاظافرها ما جعلها
تتشسبّع بالقيم واألخÓق والطّاقة اليجابية لتكون
دائما األفضسل.
تلك اŸبادئ التي غرسست داخلها جعلتها تشسعر
باŸسسؤوولية اŒاه وطنها واÛتمع الذي تعيشص فيه
منذ صسغرها ،وكذا أامام تاريخ والدها اÛاهد الذي
 ⁄يتوانى ‘ تقد Ëالغا‹ والنّفيسص من أاجل ا÷زائر،
فكانت صسور الّتكرÁات التي – ّصسل
عليها راسسخة ‘ ذاكرة كوثر مع أاول
اّت -صس -ال ل -ه -ا م -ع ه -ذا ال-ع-ا ،⁄ف-ك-ان
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل -ه -ا وسس -ام شس -رف ي -جب
اÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه ،ك-انت اه-ت-ماماتها
ﬂت -ل -ف -ة ع -ن ق -ري-ن-ات-ه-ا اسس-ت-ه-وت-ه-ا
خطابات الرئيسص هواري بومدين أاو
وزير اÿارجية آانذاك الرئيسص عبد
العزيز بوتفليقة أاو الرئيسص الكوبي،
األم -ر ال-ذي ان-ع-كسص ع-ل-ى مسس-ت-واه-ا
ال -دراسس -ي ف -م-ع خ-ط-وات-ه-ا األو‘ ¤
ال -ت -ع -ل -ي -م ك-انت دائ-م-ا م-ت-فّ-وق-ة ،و⁄
ت -ت -خ -ل -ى ع -ن م -ن -زل -ة األوائ -ل ح -ت -ى
– ّصسلت على شسهادة البكالوريا.

ال -قضس -ائ -ي-ة ،وم-ن-ذ ال-ل-ح-ظ-ة األو ⁄ ¤ت-ك-ن اÙام-اة
بالنسسبة لها مصسدر رزق ألّنها مهنة نبيلة الربح اŸادي
يأاتي فيها ‘ اŸرتبة الثانية بل قالت أانها اختارتها

وألّن كوثر كريكو تريد إايصسال القانون
للمواطن ،وتؤومن بأاّن اÙامي يجب
أان يكون جزءاً ل يتجّزأا من اÛتمع الذي يعيشص فيه،
التحقت باإلذاعة ا÷هوية لقسسنطينة «سسÒتا» لتعد
حصسة أاسسبوعية «ملفات قانونية» منذ سست سسنوات،
حيث تخ ّصسصص كل أاسسبوع ملف قانو Êمن الواقع
اŸعاشص ،وÁسص اÛتمع كملف السسكنات والتنازل
عنها باŸفتاح ما سساهم ‘ –سسيسص السسلطات
والوزارة بضسرورة إاصسدار مرسسوم شسراء السسكنات
ع -ن ط -ري -ق اŸف -ت-اح ،وك-ذا حصس-ة ث-ان-ي-ة ع-ن-وان-ه-ا
«م-ب-ادئ ق-ان-ون-ي-ة» ت-ع-م-ل م-ن خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ت-وعية
اŸواط -ن ع -ل -ى ال-ط-ري-ق-ة الصس-ح-ي-ح-ة ل-ل-ت-ق-دم اإ¤
القضساء واختصساصص اÙكمة وكيف يدير عريضسة،
مع الÎكيز على اŸرأاة بنقل واقعها اŸر من سساحات
القضساء كمشساكل الطÓق ،إاثبات النسسب ،ا◊جر ،اإ¤
ج - -انب م - -ع - -ا÷ت - -ه - -ا ‘ اÛت- -م- -ع اŸد ‘ Êإاط- -ار
اجتماعي.
كما كان لكوثر كريكو
الشسرف ‘ اŸشساركة ‘
ت -ع -دي-ل ق-ان-ون األسس-رة،
وك - -ذا “ث - -ي - -ل ن - -ق - -يب
م- -ن -ظ -م -ة اÙام‘ Ú
الŸÈان وع- - - - - - - - - - -رضص
اقÎاح-ات ل-ت-ع-ديل هذا
القانون ،وقد اأخذ بعضسا
م -ن -ه -ا ب -ع Úالع -ت -ب-ار،
وقالت ‘ هذا الصسدد
أان- -ه- -م ي- -ع- -م -ل -ون ع -ل -ى
ت- -ع- -دي- -ل- -ه م- -رة أاخ- -رى
ل -ي-ت-م-اشس-ى ال-ق-ان-ون م-ع
اŸسس -ت -ج-دات ا÷دي-دة
التي عرفها اÛتمع و
ال -ت -غÒات ال -ت-ي مسس-ت-ه،
ل- - -ذلك أاخ- - -ذت ع- - -ل - -ى
عاتقها من خÓل عملها
ك -م-ح-ام-ي-ة ن-اشس-ط-ة ‘
اÛت- -م -ع اŸد Êف -ت -ح
ن -اف -ذة ع -ل -ى اŸشس -اك-ل
ا◊ق -ي-ق-ة ال-ت-ي ت-ع-ان-ي-ه-ا اŸرأاة ب-ع-ي-دا ع-ن الشس-ع-ارات
ل -ل -م -ط -ال-ب-ة ب-ت-ع-دي-ل م-وضس-وع-ي ي-ت-م-اشس-ى م-ع ال-واق-ع
اŸعاشص.

صصاحبة ا÷ّبة ال ّسصوداء
ترافع عن أاطياف اÛتمع
وترسصم معا‚ ⁄احها
ومارسستها كهواية وكذا «إلشسباع شسراهتها ا◊قوقية»،
وألن أاصس -ح -اب ال -ن-ف-وسص ال-ك-بÒة ي-رون ا◊ي-اة دروسس-ا

دراسصة ا◊قوق ال ّ
طريق
لقرب لل ّ
ظفر Ãحبّة اÛتمع
ا أ
شسعبة علمي ‘  ،١999وكان هذا
اŸف -ت -اح األول ال -ذي –صس -لت ع-ل-ي-ه
ل-ف-ت-ح ب-اب اŸسس-ت-ق-ب-ل ال-ذي سسّ-طرت
خطوطه العريضسة وهي طفلة.
اختارت Ÿشسوارها ا÷امعي تخ ّصسصص ا◊قوق ألّنها
وجدت فيه ال ّ
طريق األقرب لبلوغ طموحها الطفو‹،
والشسبابي ،األمر الذي جعلها تدرسص بشسغف كبÒ
انعكسص إايجابا على نتائجها ا÷امعية ،وحافظت على
تفّوقها رغم كل رياح التغي Òالذي تهب على شسخصسية
كل طالب بدخوله عا ⁄الشسباب ،وتخّرجت بعد أاربع
سس- -ن- -وات م -ن ا÷د وال -ع -م -لّ– ،صس -لت ع -ل -ى شس -ه -ادة
ليسسانسص ‘ ا◊قوق سسنة  ٢٠٠٣ولكن أافقها الواسسع
ج-ع-ل-ه-ا ت-واصس-ل ال-ت-ع-م-ق م-ا ب-دأات-ه ب-ت-دريب اÙام-اة
«كابا» .وألّنها امرأاة ل تؤومن با◊دود ول بالنغÓق
ع -ل -ى ال -ذات ان -ت -ق-لت م-ن قسس-ن-ط-ي-ن-ة إا ¤ب-ن ع-ك-ن-ون
بالعاصسمة ،ثم ولية باتنة للتمّرسص أاك ‘ Ìهذه اŸهنة
النبيلة التي وجدت لغاية إانسسانية سسامية هي –قيق
العدالة على أارضص الواقع.

مهنة نبيلة للّدفاع عن اÛتمع
ب -ع-د اسس-ت-ي-ف-ائ-ه-ا ك-ل الّشس-روط م-ن خÓ-ل ت-رّب-صس-ه-ا،
ف-ت-حت ك-وث-ر ك-ري-ك-و م-ك-ت-ب-ه-ا اÿاصص لُ-ت-ف-ت-ح أام-ام-ها
مرحلة جديدة ‘ حياتها –ّولت فيها من الدراسسة إا¤
التطبيق العملي Ÿا تعلّمته ،و–مل بذلك على عاتقها
م -ه -م -ة إاع -ادة ال-ت-وازن إا ¤م-ي-زان ال-ع-دال-ة م-ن خÓ-ل
ال -قضس -اي -ا ال -ت -ي سسُ-ت-راف-ع ف-ي-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف اÛالسص

يتعلمون منها ‘ كل يوم ،أاّكدت كوثر أاّنها تعّلمت الكثÒ
من هذه اŸهنة من ذلك ال ّصس– ‘ Èقيق العدالة أاو
ال -ه -دف ال -ذي ن-رج-وه وج-ع-ل-ت-ه-ا أاك Ìإانسس-ان-ي-ة تشس-ع-ر
بالتفاصسيل الدقيقة التي يحملها اإلنسسان ‘ داخله
ألنها ‘ احتكاك مسستمر مع أاناسص ظلموا ول يرون
غÒه- -ا السس- -ب -ي -ل إلع -ادة ح -ق -ه -م ل -ه -م ،أايضس -ا ا÷رأاة
اŸوضس- -وع- -ي- -ة ال- -ت- -ي –ت -اج إا ¤ك -ث Òم -ن ال -رصس -ان -ة
واŸسس- -ؤوول- -ي- -ة ،ت- -وظ- -ي- -ف اŸع- -ارف ÿدم- -ة ال -وط -ن
واŸواطن .كل هذه الدروسص ّÿصستها كوثر كريكو ‘
قولها «عرفت أاّن هذه اŸهنة ليسست فقط للدفاع عن
موكل وا◊صسول على أاتعاب ،هي مهنة شساقة تعمل و
تسساعد فيها كثÒا لتكون لك فيها بصسمة موضسوعية ‘
الوطن» ،ورّكزت ‘ حديثها إا« ¤الشسعب» عن أاهمية
صسقل شسخصسية اÙامي داخلها لتصسبح بذلك أاحسسن
م- -داف- -ع ع -ن ح -ق -وق اŸواط -ن و ال -دول -ة ‘ ال -داخ -ل
واÿارج ،وتصس -ب -ح واع -ي -ة ب -اŸسس -ؤوول-ي-ة اŸل-ق-اة ع-ل-ى
عاتقها ‘ أان تكون أاحسسن مدافع عن اÛتمع.
باŸوازاة مع ‡ارسستها اŸهنة التحقت كوثر كريكو
ب -اÛت -م -ع اŸد Êل-ت-ت-عّ-م-ق أاك ‘ ÌاÛت-م-ع وت-ك-ون
‡ثلة منظمة اÙام Úوكذا ‡ثلة نقيب اÙام،Ú
حيث أاشسرفت على تنظيم الكث Òمن اŸلتقيات عÈ
ﬂتلف وليات الوطن و النشساطات التي تهم اÙامÚ
كالتعديÓت القانونية بالتنسسيق طبعا مع جميع الهيئات

القليل من الهتمام فقط
‘ آاخ -ر ح -دي -ث -ه -ا م -ع «الشس -عب» ،ق -الت ك -ري -ك -و اإّن
للمحامي رسسالة نبيلة يجب أان يؤوّديها على اأكمل وجه
حتى يكون له أاثرا ايجابي ‘ اÛتمع ،لذلك ومن
خ Ó-ل اتصس -ال -ه -ا اŸب -اشس -ر م -ع ب -عضص اÙب-وسس‘ Ú
اŸؤوسسسس-ات ال-ع-ق-اب-ي-ة،وج-دت أان اÛت-م-ع ا÷زائ-ري
يحتاج إا ¤الهتمام ألنها كلما سسـأالت مسسجونا يقول
انه  ⁄يجد شسخصسا يهتم به ويريه ال ّصسواب من اÿطأا،
لذلك هنالك نقصص ‘ مبادرات التوعية على جميع
اŸسس-ت-وي-ات ل-ت-ك-وي-ن أاسس-رة م-ت-ك-ام-ل-ة وواعية باŸهمة
اŸلقاة على عاتقها ‘ بناء ›تمع سسوي بإاعطاء
األبناء كل الرعاية وا◊ب والÎبية السسليمة.
وألّنها تؤومن أان التطور ل يتوقف عند مرحلة معينة،
ورغ -م ث -ق-ل اŸه-م-ات اŸل-ق-اة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا اخ-ت-ارت
العودة إا ¤ا÷امعة والنطÓق ‘ دراسسات عليا ‘
ق-ان-ون األع-م-ال ،وه-و م-ي-دان ج-دي-د ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-تحكم
باألسسلحة القتصسادية التي تسساهم ‘ نهوضص الدول
و‰ائها ‘ هذا اÛال.

األربعاء  ٣١جانفي  ٢٠١٨م
ى
الموافق لـ  ١٣جمادى األول
١٧٥٥٦

الشّشهيدة مليحة حميدو
طفلة بششموخ الكبار

ول -دت م -ل -ي-ح-ة ح-م-ي-دو ‘ ب-اب ا◊دي-د Ãدي-ن-ة
ت-ل-مسس-ان سس-ن-ة  ،١94٢وت -وف -يت سس -ن -ة  ،١9٥9ب -دأات
مسسÒتها الدراسسية ‘ «بÓصص اÿادم» ثّم انتقلت
إا ¤ال -ث -ان -وي -ة اıصسصس-ة ل-ل-ب-ن-ات ،وذلك Ãسس-ق-ط
رأاسسها ،وقد تلّقت أايضسا تعليما دينيا ودرسست اللغة
العربية ‘ اŸدرسسة بدار ا◊ديث ،وخÓل هذه
السسنوات كانت لديها روح ثورية  ⁄يسسبق لها مثيل.
ب -ال -رغ-م م-ن صس-غ-ره-ا أاصس-ب-حت م-ل-ي-ح-ة ح-م-ي-دو
عنصسرا هاما وسسط اŸناضسل« ‘ Úسسيدي شساكر»،
ح- - -يث “ث- - -ل دوره- - -ا ‘ ت- - -زوي- - -د اÛاه- - -دي - -ن
باŸعلومات ورصسد –ركات القوات السستعمارية،
حيث أاصسبح منزلها العائلي مكان ÷وء للمجاهدين
ومركز عبورهم إا ¤اŸغرب.
كما كانت مسستعدة ألي شسيء من أاجل ا÷زائر
فكانت دائما ما –مل معها بندقية ‘ حقيبتها،
وكانت الفتاة من ضسمن اŸتورط ‘ Úالهجمات
ضسد اŸناطق ا◊ضسرية.
و‘ يوم  ١٣أافريل  ‘ ،١9٥9الواحدة صسباحا،
أالقي القبضص عليها من قبل القوات الفرنسسية .و‘
اليوم التا‹ ،ذهبت والدتها إا ¤اŸشسرحة للتعرف
على آاثار طلقات نارية ‘ جسسمها ،وكانت مليحة
ح -م -ي -دو ‘ رب-ي-ع ع-م-ره-ا  ١٧سس-ن-ة ف-ق-ط ،دف-نت
اÛاه -دة واŸن -اضس -ل -ة م -ل -ي-ح-ة ‘ م-قÈة سس-ي-دي
بومدين بتلمسسان.

خلطات تبييضض
الوجه بالÈتقال
ُيعت Èالفيتام« Úسسي» عنصسًرا غذائvيا مهvما
‘ إاطار العناية بالبشسرة ،هذا العنصسر الذي
Áك -ن ا◊صس -ول ع -ل-ي-ه م-ن الÈت-ق-الÁ ،ت-لك
أايضًس -ا خصس -ائصص م -ه ّ-م -ة ُت -سس -ه -م ‘ ت-ب-ي-يضص
ال -بشس -رة ،ف -ق -د ث -بت أاّن السس -ت -هÓ-ك ال-دائ-م
ل -عصس ÒالÈت -ق -الÁ ،ك -ن أان ي -حّسس -ن بشس -ك -ل
ملحوظ من لون وملمسص البشسرة وليونتها ،لذا
نقÎح –ضس Òماسسك للوجه من هذه الفاكهة
اŸنعشسة.
ولـت -ب -ي -يضص ال -وج -ه ب -الÈت -ق -ال ط -ري -ق -ت-ان
ك ،ولذا ننصسح ِ
بسسيطتان لن تتطلّبا وقتًا من ِ
ك
بهما إان كنتِ من النسساء العامÓت اللواتي ل
Áتلكن مّتسسًعا كبًÒا من الوقت.
الطريقة األو ¤هي مزج ملعقتي طعام من
عصس Òالليمون مع قليل من الكركم ،وتطبيقه
ب -بسس -اط-ة ع-ل-ى وج-ه ِ
ك ورق-ب-تِك ق-ب-ل اÿل-ود
ل-ل-ن-ومÁ .ك-ن اع-ت-م-اد ه-ذه ال-وصس-ف-ة ل-ل-ي-دين
والسساق ،Úو–تاج Úفقط إا ¤تركها Ÿدة
تÎاوج ب ٢٠ Úو ٣٠دقيقة بشسكل يومي ،إا ¤أان
–صسلي على اللون الذي تريدينه.
أاما الطريقة الثانية ،فببسساطة كل ما هو
مطلوب من ِ
ك أان تقومي بتطبيق قناع ،بـطحن
قشس -ور الÈت -ق -ال اÛف -ف-ة ،ب-ع-ده-ا ام-زج-ي
م -ل -ع-ق-ة ط-ع-ام م-ن ب-ودرة قشس-ر الÈت-ق-ال م-ع
ملعقة من الزبادي الصسا‘ .اتركي اŸزيج من
 ١٥إا ٢٠ ¤دقيقة على وجهك ،اغسسلي وجهكِ
باŸاء .قومي بتطبيق هذا اÿليط من مرتÚ
إا ¤ثÓث ‘ األسسبوع وليسص أاك .ÌسستحصسلÚ
على بياضص ناصسع وسستختفي البقع السسوداء
والتصسّبغات عن وجهك.

اأ’ربعاء  31جانفي  2018م
الموافق لـ  13جمادى اأ’ولى 1٤39هـ
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ينشسط أليوم ندوة صسحفية حول كأاسس ألعا ⁄للمبارزة سسيدأت

برن ـ ـ ـاوي :مسستع ـ ـ ـ ـ ـدون إل‚ ـ ـ ـ ـ ـاح ا◊ ـ ـ ـ ـدث
’–ادية أ÷زأئرية للمبارزة عبد ألرؤووف برناوي ندوة صسحفية بفندق هوليدأي.أن ،بأاو’د فايت ،بدأية من
ينشسط صسباح أليوم رئيسس أ إ
ألسساعة  10:00صسباحا ،يتطرق خÓلها إأ ¤ألتفاصسيل أŸتعلقة Ãنافسسة كأاسس ألعا ⁄سسيدأت كÈيات وسسطيات على ألتوأ‹ ألتي سستحتضسنها
أ÷زأئر ‘ شسهر فيفري ألدأخل وŒري وقائعها بقاعة حسسان حرشسة.

نبيلة بوقرين

سشتعرف اŸنافسشة مششاركة  25بلدا إاضشافة
إا ¤ا÷زائر حسشب برناوي
«اŸنافسشة سشتعرف مششاركة  25بلدا على
غرار كل من أاŸانيا ،روسشيا ،تونسس  ،إايطاليا،
ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح -دة اأ’م -ري -ك -ي -ة ،ف -رنسش -ا
وسش -ي -ق -ي -م-ون ‘ ف-ن-دق ه-ول-داي .ان ب-أاو’د
فايت بالعاصشمة ،أ’ن اŸكان جميل ونحن
نطمح من دون ششك أان نعطي صشورة جميلة
عن ا÷زائر من الناحية السشياحية».
أام-ا ع-ن ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي سش-ي-ع-رف مششاركة
ك- -بÒة حسشب ﬁدث -ن -ا «ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي
للكÈيات سشيعرف مششاركة  8مبارزات نفسس
Óواسشط وكلهن عزÁة وإارادة
العدد بالنسشبة ل أ
من أاجل –قيق نتائج إايجابية ،كما أان هذا
اŸوعد هو فرصشة مهمة من أاجل اإ’حتكاك
باŸسشتوى العا‹ Ãا أانه سشيششهد مششاركة
بطÓت عاŸيات ،كما أانه يعد ﬁطة مهمة
Óلعاب اأ’فريقية Ãا أاننا
Óسشتعداد ا÷يد ل أ
لإ
 ⁄نÈمج منافسشات ‘ الفÎة ا◊الية بسشبب
نقصس اإ’مكانيات واكتفينا بالتحضش Òالعادي
با÷زائر فقط».

أاك- -د ب- -رن- -اوي ‘ تصش- -ري -ح خ -اصس ÷ري -دة
«الشش -عب» أان -ه -م ق -ام -وا ب -ك -ل ال -ت -حضشÒات
الÓ- -زم -ة م -ن أاج -ل إا‚اح ا◊دث ال -ع -اŸي
الكب« Òجهزنا كل اأ’مور الÓزمة من أاجل
إا‚اح ك- - -أاسس ال- - -ع- - -ا ⁄سش- - -ي - -دات كÈي - -ات
ووسشطيات بناء على التجربة التي ‰لكها Ãا
أاننا تعودنا على تنظيم مثل هذه اŸواعيد
الكبÒة آاخرها كانت ‘ نهاية  2017واأ’مر
يتعلق Ãنافسشة سشيف ا◊سشام لدى الرجال».
أاضشاف الرجل اأ’ول على رأاسس الهيئة قائÓ
«قمنا بكل الÎتيبات الضشرورية بقاعة حرششة
حسشان وسشتجري اŸنافسشة بالنسشبة للكÈيات
ب  2 Ú-و  ٤ف-ي-ف-ري ال-داخ-ل ،ف-ي-م-ا يكون
اŸوعد اÿاصس باأ’واسشط يومي  10و 11
من نفسس الششهر وكلنا أامل ‘ أان تكون اأ’مور
‡تازة ولن تكون هناك أاي نقائصس بحول
الله حيث خصشصشنا ميزانية تÎاوح ب ٤ Úو 5
مÓي Úدينار».

لكروم – ’عب شسباب بلوزدأد لـ»ألشسعب»

« سسنظهر بوجـ ـه أافضس ـل ‘ مواجهـ ـة الك ـأاسس ..
وأاع ـ ـ ـ ـ ـد األنصسـ ـ ـ ـ ـار بالوصسـ ـ ـول إا ¤الشسب ـ ـ ـاك»

وصسف سسيد علي لكروم مهاجم شسباب بلوزدأد ‘ حوأر لـ
«ألشسعب» موأجهة نصسف نهائي كأاسس أ÷مهورية أمام
مولودية أ÷زأئر بالصسعبة لكنه أبدى عزمه رفقة
زمÓئه على قول كلمتهم خÓل أŸبارأة .

حاوره  :عمار حميسسي
تصسوير ﬁ :مد ايت قاسسي

و ⁄يفوت لكروم الفرصشة ليصشف نتيجة مباراة البطولة ب ÚالفريقÚ
با÷يدة بالنظر إا ¤ترتيب اŸنافسس وجاهزيته مقارنة بفريقه الذي
مازال يبحث عن معاŸه خاصشة بعد النتائج السشلبية التي حققها.
و نوه مهاجم ششباب بلوزداد بالعمل الكب Òالذي يقوم به اŸدرب
اŸغربي رششيد الطاوسشي بعد أان ‚ح ‘ إاعادة الروح للفريق متمنيا
أان ينعكسس هذا اأ’مر إايجابا على نتائج الششباب ‘ الكأاسس والبطولة .
(ألشسعب) كيف ترى موأجهة ألكأاسس أمام مولودية أ÷زأئر ؟
لكروم – سشتكون مباراة صشعبة حيث ان القرعة  ⁄ترحمنا Ãواجهة
مولودية ا÷زائر ‘ هذا الدور حيث كانت اللقاءات ‘ السشابق بÚ
الفريقŒ Úري ‘ ا’دوار اŸتقدمة نصشف النهائي او النهائي لكن
هذه هي القرعة وعلينا تقبلها ومن جهتنا سشنقوم بالتحضش Òا÷يد
لهذه اŸباراة حتى نكون ‘ اŸوعد من اجل الدفاع عن لقبنا بحكم
اننا حامل لقب الكاسس واعتقد ان ا’داء ا÷يد الذي قدمناه امام
اŸولودية ‘ البطولة سشيزيد من عزÁتنا من اجل افتكاك تاششÒة
التاهل ا ¤الدور اŸقبل ومواصشلة اŸغامرة و – ’ ⁄قيق اللقب
للمرة الثانية على التوا‹ رغم صشعوبة اŸامورية لكن ‘ منافسشة
الكاسس كل ششيء ‡كن .
@ هل تعت Èنتيجة ألتعادل ‘ ألبطولة با÷يدة ؟
@@ بالطبع فا÷ميع كان يرششح اŸولودية للفوز علينا خاصشة بعد
ا’نتصشار الذي عادوا به من سشطيف امام الوفاق وبالنظر إا ¤الوضشعية

الصش-ع-ب-ة ال-ت-ي ن-ت-واج-د ع-ل-ي-ه-ا ل-ك-ن م-ب-اري-ات ال-دارب-ي ت-ب-ق-ى ل-دي-ه-ا
خصش-وصش-ي-ة وم-ن الصش-عب ال-ت-ك-ه-ن ب-ن-ت-ي-ج-ت-ه-ا و’ ي-جب ا◊ك-م ع-ل-ى
الفريق Úمن خÓل النتائج السشابقة ومن جهتنا حضشرنا جيدا لهذه
اŸواجهة و اŸدرب منحنا بعضس التعليمات التي سشاهمت ‘ –سشن
مسشتوى الفريق و هو ما جعلنا نظهر Ãسشتوى جيد لدرجة اننا كدنا
نحقق الفوز ‘ اك Ìمن مناسشبة لو’ سشوء ا◊ظ و سشنعمل على
–سش Úمكامن اÿلل خÓل فÎة التحضش Òللمواجهة اŸقبلة ‘
منافسشة الكاسس خاصشة ان الفوز سشيكون الهدف اŸنتظر لكل فريق
فسشيكون هناك فائز واحد و ا“نى ان يكون ششباب بلوزداد .
@ ما ألذي كان ينقصسكم لتحقيق ألفوز ؟
@@ اعتقد ان ا◊ظ و سشوء اسشتغÓل الفرصس اŸتاحة كانا سشببا
رئيسشيا ‘ فششلنا ‘ –قيق الفوز دون نسشيان براعة ا◊ارسس ششاوششي
الذي كان ‘ اŸوعد لكن على العموم اعتقد ان ا’مور سشتكون مغايرة
‘ مواجهة الكأاسس Ãا ان كل فريق سشيسشعى لتحقيق الفوز باي طريقة
من اجل افتكاك تأاششÒة التاهل ا ¤الدور اŸقبل وا’هم هو ا◊فاظ
على الÎكيز من اجل تفادي تضشييع الفرصس التي اتيحت لنا ‘
اŸواجهة اŸاضشية وصشحيح انني ضشيعت فرصشت Úسشانحت Úللتسشجيل
لكن اعد ا’نصشار بالتسشجيل خÓل مواجهة الكاسس.
’ضسافة أŸرجوة ؟
@ هل قدم أŸدرب ألطاوسسي أ إ
@@ ا÷ميع يعلم ان اŸدرب رششيد الطاوسشي جاء ‘ فÎة صشعبة كان
Áر بها الفريق ومن الصشعب ان يحدث التغي ‘ ÒفÎة وجيزة لكن
اأ’مور بدات تتحسشن من مباراة ’خرى ووجه الفريق بدأا يظهر
خاصشة من الناحية النفسشية اأ’مور أاصشبحت أافضشل بكثÃ Òا انه
يحسشن –فيز الÓعب Úقبل اŸباريات ،كما انه يعرف جيدا كيف
يحضشر الفريق من الناحية الفنية وهو ا’مر الذي ظهر خÓل مواجهة
اŸولودية التي قدمنا فيها اداء راقيا لكن النتيجة  ⁄تكن كما كنا
ننتظر وا“نى ان ينعكسس العمل ا÷يد الذي يقوم به اŸدرب ايجابيا
على نتائج الفريق خÓل الفÎة اŸقبلة .

ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم

سسعيد عليق يبدي اهتمامه برئاسسة الهيئة

أبدى رئيسس ألنادي ألهاوي ’–اد أ÷زأئر ،سسعيد عليق ،أمسس
ألثÓثاء ،أهتمامه بفكرة ألÎشسح لرئاسسة رأبطة كرة ألقدم
أÎÙفةÓÿ ،فة ألرئيسس ألسسابق ﬁفوظ قرباج أŸبعد من تسسيÒ
شسؤوون ألرأبطة من قبل أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم (فاف).

وبهذا اÿصشوصس اّكد سشعيد عليق « :أانا مهتم بتو‹ هذا اŸنصشب ()...
لكن هذا اأ’مر يجب أان يخضشع Ÿيكانيزمات معينة ( )...فأانا أاششغل
منصشب رئيسس النادي الهاوي ’–اد ا÷زائر ،ما يعني أانّ فريقي هو
اıول بتفويضشي للÎششح لتو‹ هذا اŸنصشب».
وكان اŸكتب الفيدرا‹ «للفاف» اÛتمع يوم  21جانفي الفارط
باŸدرسشة الوطنية للرياضشات اأ’وŸبية بسشطيف قرر سشحب تسشيÒ
منافسشات بطولة الرابطت Úاأ’و ¤والثانية من الرابطة اÎÙفة
لكرة القدم التي كان يرأاسشها ﬁفوظ قرباج.
وقام رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ،يوم ( 22جانفي ا÷اري)
بتنصشيب هيئة «ديريكتوار» إ’دارة ششؤوون الرابطة مكونة من كل من
عمار بهلول والعربي عومامر (أاعضشاء ‘ اŸكتب الفيدرا‹) وعلي
مالك رئيسس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة.
وسشتعقد ا÷معية العامة العادية للرابطة اÎÙفة لكرة القدم خÓل

النصشف اأ’ول من ششهر مارسس اŸقبل ،سشتكون متبوعة ششهرا من بعد
هذا التاريخ بعقد ا÷معية العامة ا’نتخابية.
وبهذا اÿصشوصس أاوضشح سشعيد عليق  »:كنت مهتما Ãنصشب رئاسشة
ا’–ادي -ة ‘ ان -ت -خ-اب-ات م-ارسس  2017اأ’خÒة ،ل -ك -ن ف -ري-ق ا–اد
ا÷زائر فضشل ترششيح ششخصس آاخر» ،مضشيفا» أانا أاملك سشمعة Îﬁمة
و’ أاقبل على نفسشي أان أاكون ‘ موقع الششخصس الباحث عن عمل»،
كما حرصس على تأاكيده عليق الذي سشبق له رئاسشة فريق ا–اد ا÷زائر
لعدة سشنوات قبل ترك مكانه لعلي حداد سشنة .2010
و‘ رده على موقفه من اŸسشتجدات التي عرفتها السشاحة الكروية
الوطنية ‘ اآ’ونة ا’خÒة أاّكد سشعيد عليق  »:القرارات اأ’خÒة للفاف
 ⁄تكن لتتخذ ‘ هذا الوقت من اŸوسشم» ،مضشيفا « الوقت ليسس
مناسشبا لسشحب اعتماد تسشي ÒاŸنافسشات من الرابطة اÎÙفة،
فكرة القدم ا÷زائرية ليسشت بحاجة إا ¤قرارات من هذا القبيل .كان
من اأ’حسشن على الفاف أان تقوم بتغيÒات مباششرة بعد انسشحاب
الرئيسس السشابق للفافﬁ ،مد روراوة ‘ ششهر مارسس  2017أاوانتظار
نهاية اŸوسشم ا÷اري».

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

بعدما سسددت مسستحقات
’عب Úسسابق ‘ Úألنادي:

العدد

17556

÷نة أ’نضسباط للرأبطة أÎÙفة:
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معاقبة شس .القبائل و إا .البليدة Ãباراة واحدة دون جمهور
سسلطت ÷نة أ’نضسباط ألتابعة للرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم ،عقوبة مقابلة وأحدة دون جمهور
’و ¤موبيليسس ) ،حسسب ما
على كل من أ–اد ألبليدة وشسبيبة ألقبائل (بطولة ألرأبطة أÎÙفة أ أ
’نÎنت.
أفاده به بيان ألهيئة ألكروية ع Èموقعها ألرسسمي على شسبكة أ أ
وأافاد نفسس اŸصشدر أاّن عقوبة مقابلة
واحدة دون جمهور فضش Óعن غرامة
م -ال -ي -ة ت -ق-در بـ  200,000دي-ن-ار ،ق-د
سشلطت على الفريق( Úا–اد البليدة
وشش- -ب- -ي- -ب- -ة ال- -ق- -ب -ائ -ل) ،بسش -بب رم -ي
مناصشريهم للمقذوفات.
وجراء هذه العقوبة ،يتع Úعلى كل من
ششبيبة القبائل وا–اد البليدة خوضس
غ-م-ار م-ق-ابÓ-ت ا÷ول-ة اŸق-ب-ل-ة دون
مسش-ان-دة انصش-اره-م-ا ،ح-يث سش-تسش-تنفد
الشش -ب -ي -ب -ة ال-ع-ق-وب-ة ‘ اŸق-اب-ل-ة ال-ت-ي
تسشتقبل فيها نصشر حسش Úداي فيما
يسشتنفذها ا–اد البليدة ‘ اŸقابلة
التي يواجه فيها نادي بارادو ◊سشاب
ا÷ول - - -ة  19م -ن ب -ط -ول -ة ال -راب -ط-ة
اÎÙف-ة اأ’و ¤اŸق-ررة م-ق-ابÓ-ت-ه-ا
يومي  9و 10فÈاير.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،سش - -ل- -طت ÷ن- -ة
ا’نضش -ب -اط ع -ق-وب-ة خ-مسس م-ق-ابÓ-ت
نافذة إاضشافة إا ¤غرامة مالية تقدر بـ
 50,000دي - -ن - -ار ع- -ل- -ى ’عب ا–اد
ب-ل-ع-ب-اسس ي-ح-ي ل-ع-ب-ا ،Êبسش-بب ال-بصش-ق
ع -ل -ى اŸن -افسس ،ف-ي-م-ا “ت م-ع-اق-ب-ة
’عب وسشط اŸيدان الهجومي لششباب
قسشنطينة عبد النور بلخÃ ÒقابلتÚ
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤غ-رام-ة م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ
 30,000دينار.

ك-م-ا سش-ل-طت ÷ن-ة ا’نضش-ب-اط ع-ق-وب-ة
شش- -ه- -ر ع- -ل- -ى رئ -يسس وف -اق سش -ط -ي -ف
(الرابطة اأ’و )¤حسشان حّمار ،فيما
تركت ملفي مقابلة ششبيبة السشاورة /
وفاق سشطيف (◊سشاب الدور السشادسس
عششر من كأاسس ا÷زائر) وكذا مقابلة
ا–اد البليدة /ششبيبة السشاورة ◊سشاب
ا÷ول - - -ة  18م -ن ب -ط -ول -ة ال -راب -ط-ة
اÎÙف -ة اأ’و ¤م -ف -ت-وح ،Úل-ل-ح-ك-م
فيهما ’حقا.

و‘ بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية،
سشلطت ÷نة ا’نضشباط عقوبة مقابلة
واحدة دون جمهور على كل من ششباب
برج بوعريريج وششبيبة سشكيكدة ،بعد
إادانة الفريق الÈايجي بسشوء التنظيم
وا’عتداء على مدرب الفريق الضشيف،
ف-ي-م-ا “ت م-ع-اق-ب-ة شش-ب-ي-ب-ة سش-ك-ي-ك-دة
بسش- -بب رم- -ي اŸق- -ذوف -ات واج -ت -ي -اح
مناصشريها أ’رضشية اŸلعب ،ما تسشبب
‘ التوقيف اŸؤوقت للمقابلة.

الف ـ ـاف Œـ ـ ـنب
ا– ـاد بلعب ـ ـاسس هدفنا –قيق البقاء  ..وكسسب أاك ÌخÈة ‘ اÎÙف األول
عقوبـ ـات أاخرى
مـ ـ ـ ـن الفي ـ ـ ـ ـفا
ﬁفوظ بوقلقال (رئيسس أوŸبي أŸدية) لـ «ألشسعب» :

“ك -ن ف -ري-ق أ–اد ب-ل-ع-ب-اسس
أل -ن -اشس-ط ‘ ب-ط-ول-ة أل-رأب-ط-ة
’و ¤م- - -ن Œنب ع- - -ق - -وب - -ة
أ أ
إأضس- -اف- -ي -ة م -ن ط -رف أ’–اد
أل -دو‹ ل -ك -رة أل-ق-دم (ف-ي-ف-ا)
ب - -ع - -دم - -ا وأف- -قت أ’–ادي- -ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ع -ب -ة (أل-ف-اف)
ع- -ل- -ى تسس- -دي- -د مسس -ت -ح -ق -ات
’ع- - -ب Úأج- - -ن- - -ب - -ي Úأث - -نÚ
سس -اب -ق ‘ Úصس -ف -وف أل -ن -ادي،
حسسب م- - -ا أسس- - -ت- - -ف- - -ي - -د أمسس
’خ.Ò
ألثÓثاء من إأدأرة أ أ
وك- -انت أل- -ف- -ي- -ف- -ا ق- -د أم -رت
أل -ف -اف ‘ وقت سس -اب-ق ب-خصس-م
سست ن -ق -اط م -ن رصس -ي -د ن-ادي
ألغرب أ÷زأئري على خلفية
ع- -دم تسس- -وي- -ة مسس- -ت- -ح -ق -ات
’ع- -ب -ي -ه ألسس -اب -ق Úج -يسس -ي
م- -اي- -ل- -ي ودي- -ومÒسس- -ي ،ك -م -ا
أمهلت إأدأرة أ’–اد إأ ¤غاية
 31م- - - -ن ألشس - - -ه - - -ر أ÷اري
ل - - -ت - - -دأرك أل- - -وضس- - -ع ق- - -ب- - -ل
ألتعرضس إأ ¤عقوبات أخرى
تصس- - -ل إأ ¤ح- - -د إأن- - -زأل - -ه إأ¤
’سسفل.
ألقسسم أ أ
وصس - - -رح ﬁم - - -د ع - - -اي- - -دة،
مسساهم ‘ ألشسركة ألرياضسية
’–اد ب - - - -ل- - - -ع- - - -ب- - - -اسس،أمسس
ألثÓثاء ،أن مسسؤوو‹ ألفاف
قاموأ بإاخطار ألفيفا بقيامهم
’جرأءأت ألÓزمة من أجل
با إ
تسسديد مسستحقات ألÓعبÚ
’ج-ن-ب-ي Úبالعملة ألصسعبة،
أ أ
ع -ل -ى أن ي -ق -وم -وأ ب-اسسÎج-اع
أم- - -وأل أل- - -ف- - -اف م- - -ن خ Ó- -ل
أ’ق -ت-ط-اع م-ن حصس-ة أل-ن-ادي
من حقوق ألنقل ألتلفزي.
وأوضس- - -ح ذأت أŸت- - -ح - -دث أن
’ج -رأء يسس -م-ح ’–اد
ه -ذأ أ إ
ب -ل -ع -ب -اسس ب-ال-ت-ط-ل-ع أيضس-ا إأ¤
أسسÎج - - -اع ن - - -ق- - -اط- - -ه ألسست
أıصسومة من رصسيده“ ،اما
م -ث -ل -م -ا ك -انت ق -د وع-دت ب-ه
غ- -رف- -ة تسس- -وي -ة أل -ن -زأع -ات
أل -ت -اب -ع -ة ل -ل -ه -ي-ئ-ة أل-ك-روي-ة
أل-دول-ي-ة أل-ت-ي ط-م-أانت إأدأرة
ألفريق بأانها سستلغي ألعقوبة
‘ ح- -ال دف- -عت مسس- -ت- -ح -ق -ات
ألÓعب مايلي قبل  7فÈأير
أŸقبل.
وي-ط-م-ح أ’–اد ’سسÎج-اع
ن -ق -اط -ه أıصس -وم -ة م-ن أج-ل
Œنب أل- -دخ- -ول ‘ حسس -اب -ات
ضسيقة ضسمن سسباق ألبقاء ‘
’و ،¤سس-ي-م-ا وأن-ه
أل -رأب-ط-ة أ أ
’ن  20ن-ق-طة بعدما
- Áل -ك أ آ
أخ -ف -ق ‘ م -ب -ارأت -ه ألسس -اب-ق-ة
ع- -ل- -ى م- -ي- -دأن- -ه أم -ام شس -ب -اب
قسس-ن-ط-ينة ( ‘ )1–2أ÷ول- - - -ة
ألسسابقة.

بعد ترأجعه عن أ’سستقالة أكد رئيسس فريق
’نصسار
أوŸبي أŸدية «ﬁفوظ بوقلقال» ،أن أشسباه أ أ
ألذين يشستمونه رفقة أŸدرب وألÓعب Úقبل
أنطÓق كل موأجهة هم من دفعوه إأ ¤أ’سستقالة
من منصسبه مباشسرة بعد نهاية مبارأة إأ–اد بلعباسس
’و¤
‘ إأطار أ÷ولة  17من ألرأبطة أÎÙفة أ أ
لكرة ألقدم ،موضسحا أن أتصسال ألسسلطات أÙلية
لو’ية أŸدية يتقدمها ألوأ‹ هي ألتي جعلته
يÎأجع عن أ’سستقالة ...

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص

ألشسعب  :بعد أسسبوع صسعب “كنتم من –قيق ألفوز
باÙمدية ؟
ﬁفوظ بوقلقال  :بعد الهزÁة أامام إا–اد بلعباسس حدثت
الكث Òمن اأ’مور السشلبية لكنها ا◊مد لله  ⁄تؤوثر على
الÓعب Úبل حفزتهم أاك Ìو“كنوا من العودة بالنقاط الثÓثة
إا ¤الديار بعد مباراة بطولية أاظهرنا فيها الوجه ا◊قيقي
لفريق أاوŸبي اŸدية الذي لو  ⁄يخنه ا◊ظ ‘ الكث Òمن
اŸواجهات التي خضشناها لكانت مرتبنا أافضشل بكث Òمن التي
نتواجد فيها حاليا ،كما أاننا نحن اإ’دارة بقينا قريب Úمن
الÓعب ÚخÓل هذا اأ’سشبوع أ’ننا كنا نعي بأان هزÁة جديدة
أامام إا–اد ا◊راشس الذي كان يبحث عن الفوز بأاي طريقة
‘ هذه ا÷ولة أامامنا كان سشيدخلنا ‘ أازمة حقيقية ،ويجلب
لنا مششاكل إاضشافية مسشتقب ،Óأاششكر الÓعب ÚواŸدرب على
اŸباراة الكبÒة التي قدموها ،وأاهدي هذا الفوز لكل اأ’نصشار
اأ’وفياء الذين تنقلوا معنا إا ¤العاصشمة.
@ مباشسرة بعد لقاء بلعباسس قدمت أسستقالتك ..لكن
سسرعان ما عدت وترأجعت ،إأ ¤ماذأ يعود ذلك ؟
@@ قبل أان أاكون رئيسشا لفريق أاوŸبي اŸدية أانا أاو’ وقبل كل
ششيء إانسشان ولدي أاحاسشيسس ومششاعر ،و’ أاقبل أ’ي أاحد أان
Áسس كرامتي ويششتم والدي ووالدتي رحمة الله عليهما ،و⁄
أاتقبل ذلك اأ’مر وقررت ا’نسشحاب واسشتقلت علنا أامام
كامÒات التلفزيون ،ومباششرة بعد ذلك اتصشلت بي السشلطات
اÙلية وعلى رأاسشها وا‹ اŸدية الذي أاحييه باŸناسشبة وأالح
على بقائي رئيسشا للنادي والÎاجع عن قراري وأاكد ‹ ثقته
بششخصشي ودعمه ‹ كما فعله منذ مدة ،وهو اأ’مر الذي رفع
من معنوياتي وجعلني أاقرر العودة ،وا◊مد لله أان ا÷ميع
يعرف من هو وراء –ريضس أاششباه اأ’نصشار الذين يعتÈ
عددهم قلي Óوكل سشكان مدينة اŸدية يعرفون من هو وراء
هؤو’ء اأ’ششخاصس الذين يريدون التخلصس مني ومن اŸدرب
«أاح -م -د سش -ل-ي-م-ا »Êأ’ن ال-ن-ج-اح ال-ذي ن-ح-ق-ق-ه ب-ات م-ق-ل-ق-ا
ومزعجا ‘ نفسس الوقت وهم يعملون كل ششيء حتى يعود
الفريق إا ¤الرابطة اÎÙفة الثانية لكرة القدم أ’ننا قطعنا
ع - -ل- -ي- -ه- -م ال- -ك- -ث Òم- -ن اأ’م- -ور ال- -ت- -ي ك- -انت –دث ق- -ب- -ل
›يئنا ،والذي يؤوكد ما أاقول هو أان هؤو’ء اأ’ششباه أانصشار
وأاؤوكد على هذه الكلمة ما إان يظهر الÓعبون فوق اŸيدان ‘
حصشة اإ’حماء قبل انطÓق أاي لقاء يششرعون ‘ سشبهم وكأاننا
خارج الديار ،وهو ما يؤوثر على الÓعب Úمن الناحية اŸعنوية
قبل انطÓق اŸواجهة وأاثناءها ،وكما يعرف ا÷ميع غالبية
الÓعب Úالذين يحملون أالوان الفريق جاؤووا من اأ’قسشام
الدنيا ومعدل سشنهم ’ يتعدى  23سشنة وهم ليسشوا متعودين
على هذا الضشغط خصشوصشا عندما ’ يكون مÈرا ،لكن نحن
نبقى وراءهم ونعدهم حتى نضشمن البقاء ‘ الفريق ،وعند

نهاية اŸوسشم أادعوا كل هؤو’ء اأ’ششخاصس الذين يششتموننا من
أاجل جلب اأ’موال وخÓفتي على رأاسس النادي أ’ Êلسشت
م-تشش-ب-ث-ا ب-ال-ك-رسش-ي ل-ك-ن-ن-ي ب-اŸق-اب-ل ’ أاري-د ت-رك م-نصش-بي
ششاغرا.
’ندية
@ ألبعضس بات يعت Èظاهرة أسستقالة رؤوسساء أ أ
موضسة ،خصسوصسا أن أ÷ميع يÎأجع عنها بعد يومÚ
؟
@@ ’ أادري إان كانت موضشة ‘ فرق أاخرى أام ’ ،أانا عندما
اسشتقلت  ⁄أاكن أاريد تهدئة نفوسس ا÷ماه Òبعد الهزÁة
غ ÒاŸنتظرة أامام إا–اد بلعباسس من أاجل الÎاجع بعدها،
وإان  ⁄يتدخل الوا‹ كما سشبق وأان صشرحت منذ قليل Ÿا كنت
بقيت على رأاسس النادي ،أاقولها عن قناعة إاذا كان هناك
شش -خصس ي -ري -د رئ -اسش -ة ال -ف -ري -ق وÁلك اأ’م -وال م -ن رج-ال
اأ’عمال واŸال أاو اŸسشتثمرين اŸعروف Úمن اŸنطقة فأانا
مسشتعد للتنازل عن منصشبي ،أاما إاذا كان واحدا من الذين
يريدون صشنع اسشم لهم بدخول الفريق ،فلن أاتيح لهم الفرصشة
لتخريب البيت الذي نعمل على “تينه منذ أان وطأات أاقدامنا
هذا الفريق.
@ تفصسلنا عن نهاية ألبطولة  12جولة ،هل تعتقد
’مكانيات من أجل ألبقاء هذأ أŸوسسم ‘
أن لديكم أ إ
’ول ؟
أÎÙف أ أ
@@ الفوز الذي حققناه أامام إا–اد ا◊راشس سشيعيدنا بقوة ‘
البطولة ،كما أانه ضشمن لنا بقاء ا◊راشس ‘ ذيل الÎتيب
العام ،اآ’ن علينا مواصشلة العمل وسشط الهدوء وتسشي Òكل
مبارياتنا بذكاء حتى نضشمن البقاء ،لن أاقول لك إان اŸأامورية
سشتكون سشهلة علينا أ’ننا سشنواجه فرقا تصشارع على البقاء
مثلنا ،وفرقا أاخرى تلعب على البطولة وتطمح إا ¤إانهاء
اŸوسش- -م ‘ م -رت -ب -ة مشش -رف -ة تسش -م -ح ل -ه -م ب -اŸشش -ارك -ة ‘
اŸن -افسش -ات ال -ق -اري -ة اŸوسش -م اŸق-ب-ل وه-ذا داخ-ل وخ-ارج
ال -دي-ار ،ل-ذا م-ه-م-ت-ن-ا سش-ت-ك-ون ﬁف-وف-ة ب-اıاط-ر وع-ل-ي-ن-ا
اÿروج سشا ÚŸوحصشد أاك Èعدد من النقاط داخل وخارج
الديار على اأ’قل ‘  6مواجهات اŸقبلة حتى نتمكن من
إانهاء اŸوسشم بأاقل ضشغط ونخرج نهائيا من دائرة ا◊سشابات،
متأاكد أانه خÓل اأ’ربع جو’ت اŸقبلة سشتحدد هوية أاول
النازل Úوبعد مرور  6جو’ت من اآ’ن سشنتعرف على اسشم
الفريق الثا Êوسشنعمل على أان ’ نكون الفريق الثالث السشاقط
للقسشم اأ’دنى ،لنكون بذلك حققنا هدف اŸوسشم وهو اللعب
ع-ل-ى ال-ب-ق-اء ل-ل-م-وسش-م ال-ث-ا Êع-ل-ى ال-ت-وا‹ وال-ت-أاق-لم أاك Ìمع
اÎÙف اأ’ول الذي ’ ‰لك خÈة فيه.

حسسب تقارير إأعÓمية:

تشسيلسسي لن يبيع عقد هازارد Ÿانشسسس Îسسيتي

لن يبيع نادي تششيلسشي ا’‚ليزي لكرة القدم مهاجمه الدو‹ البلجيكي ادين هازارد لنادي مانششسش Îسشيتي حتى لو قدم اأ’خÒ
عرضشا يفوق قيمة انتقال الÈازيلي نيمار من برششلونة ا’سشبا Êلباريسس سشان جÒمان الفرنسشيي حسشبما ذكرت صشحيفة تليغراف
أامسس.
وكان الÈازيلي نيمار قد انضشم إا ¤فريق باريسس سشان جرمان بقيمة قياسشية بلغت  222مليون يورو ( 200مليون جنيه اسشÎليني).
وأاضشاف نفسس اŸصشدر أانه باŸقابل لن يقف تششيلسشي أامام انتقال هازارد لريال مدريد ‘ حالة قدم اأ’خ Òعرضشا ماليا ضشخما
فإانه يصشر على عدم بيع ’عبه لنادي مانششسش Îسشيتي أاحد اŸنافسش ÚاŸباششرين ‘ السشاحة ا’‚ليزية.
‘ الوقت نفسشه أاششارت «تليغراف» إا ¤أان «البلوز» مازالوا يأاملون ‘ إاقناع هازارد بالبقاء وتوقيع عقد جديد يحصشل Ãقتضشاه
على راتب أاسشبوعي يفوق  300أالف جنيه اسشÎليني.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
األربعاء  ٣١جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٣جمادى األولى  ١٤٣٩هـ
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فالك فال اÒÿ

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

‘

ا◊مل

أح - -تضس - -ن ‘ ق- -ل- -بك م- -ن
يسس -ت -ح -ق أن ي -ك -ون م-عك ‘
لن -ي -ق
كّ- -ل م- -ك -ان م -ن Áن -حك أل -ود أ أ
لحÎأم أل -دأف -ئ م-ن ي-ج-ع-لـك ت-رى
وأ إ
أ◊ياه بضسوء ﬂتلف.

الثور

إأذأ أردت أن ت- - - - - - - - - - - - - - -زرع
لحÎأم لك ‘ ق -ل -وب أل -ن -اسس ف -ارف -ع
أ إ
مسس -ت -وى ك -ل -م -اتك ول ت -رف-ع مسس-ت-وى
صس -وتك ..ف -إان أŸط -ر ه -و أل -ذي ي -ن-بت
ألورد وليسس ألرعد.

وفـي بشسـار جبـــالها طلــت بظـÓل
لطفـي لتـاريخ خـــ Óمقـــالة
وألهقـــار جبــالها جبــال ألتعــوأل
وألطـــاسسيلــي لهيـــه ناسســو خـصسالة
فــالصسـحــرأ ورجــــالها ياسسر ÿصسال
رجـــال ألقمنـة فالصسحـاري خيـالة
نـاسس عـلى تيعـــــاد لثــورة مزأل
مـزألـو بــرودهــــم فـي شسعـالة
عــاهـدنـا لبــÓدنــا مــا فيــه قـوأل
كيما لـول عـاهـ دو ليه توألـه
أرحمهـم هــادوك زينـيــن أŸنـال
أ÷نة وقصسـورهـا ومـــاتـÓ

ا÷وزاء
إأن دماغك ل يحفظ شسكل
لخرين بكامل وجوههم ،ولكنه
أ آ
يركز على ألعين Úوبعضس أÓŸمح
ألبارزة ‘ ألوجه ،ولهذأ Œد صسعوبة ‘
تذكر كامل وجه شسخصس ما أحيانًا؟.
لشس-خ-اصس
لحÎم وأل -ت -ق -دي -ر إأ ¤أ أ
ك -ل أ إ
لخرين من
لنهم يحكمون على أ آ
أŸكفوف Úأ
خ Ó- -ل شس - -خصس - -ي- -ات- -ه- -م ول- -يسس م- -ن خÓ- -ل
مظاهرهم.

ألشساعر :عبد ألله برمكي

أأخبار

مثÒة

حتى أانابيب الصسرف
الصسحي باتت ‡كنة

حكم وأامثال
*ثÓثة أمور يجب
معرفتها ‘ هذه
أ◊ياة :ل تثق بأاحد،
لي أحد،
ل تتوسّسل أ
ل تتوقع أي شسيء من
أي شسخصس.

º°ùàHG

يقال ‘ علم ألنفسس إأذأ نظر لك شسخصس Ÿدة سسبع
ثوأ Êبدون أن يرمشس عينه فهناك أحتمالن ،
أم -ا أن -ه ي -عشس -قك أو ي -ري -د ق -ت -لك.حÒت -ون-ا
ن جميع ألبشسر يوجد
*إأ ّ
يعني هل سسنهرب أم بقى بكل أرتياح؟
‘ أعماق أنفسسهم كافة
أŸصسادر ألتي يحتاجونها

ومن ا◊سسد ماقتل
كان هناك أعرأبي غني ويبلغ درجه كبÒة جدأ
من ألÌأء وأ÷اه ،وكان له أخ Áلك من ألغنم ما
لعرأبي ألغني يغÒمن
يعينه علي أ◊ياة  ،وكان أ أ
أخاه ألذي Áلك ألغنم وكان يكيد منه كيدأ.
لعرأبي ألغني هذأ ،أن هناك رجل
ذأت يوم سسمع أ أ
ضس -ري -ر ل -ك -ن -ه ك -ان ي -حسس -د أل -ن -اسس وÁت -از ب -ق -وت-ه
أÿارق -ة ل -ك -ي يصس -يب أل -ن -اسس ب -ال-ع Úوي-حسس-ده-م،
لعرأبي ألÌي وقال له:
فذهب له أ أ
أن أخي سسوف Áر من هذأ ألطريق لي Óوعليك
لغنام ألتي
أيها ألضسرير أن –سسده حتى “وت أ أ
Áلكها
و أكون أنا وحدي ألذي عنده أŸال وأ÷اه ‘ ألبلد ،
فوأفق ألرجل ألضسرير أ◊سساد مقابل إأعطائه مبلغ
من أŸال.
وبالفعل جاء ألليل وإأذأ بالرجل ألذي عنده ألغنم
لغنام ،و رآأه أخوه ألغني من
قادم من عمله ومعه أ أ
لع-رأب-ي ل-ل-رج-ل ألضس-ري-ر
مسس -اف -ة ب -ع -ي -ده ،ف -ق -ال أ أ
أ◊سساد ،أخي قادم لكي تصسيبه بالع Úفعندما تأاخر
وصسول أخيه إأ ¤مسسافه قريبه لكي يحسسده فقال
ألرجل ألضسرير للرجل ألغني ،معقولّ!!
أرأيت أخوك من كل هذه أŸسسافة ألبعيدة !!
فأاصساب ألضسريرأ◊اسسد ألرجل ألغني با◊سسد
وأصسيب بالعمى وأصسبح مثله ...وصسدق من قال:
لخيه وقع فيها).
(من حفر حفرة أ

السسرطان

لزألة إأحدى
إأنه إأذأ أضسطر أحدهم إ
لخرى يزيد حجمها كثًÒأ
كليتيه ،فإان أ أ
وقد يصسل إأ ¤حجم ألكليت Úمعًا،
لتسستطيع أن تعّوضس عمل ألكلية
أŸفقودة؟

سس-ل-ح-ف-اة دخ-لت م-طعم قال لها
أ÷رسسون بعنف :أختي نحن ل
ن - -ق - -دم ط - -ل - -ب - -ات ل- -لسسÓ- -ح- -ف ،
فأاخذها و أخرجها من أŸطعم  ،بعد
خمسسة أشسهر رجعت ألسسلحفاة و قالت له  :حسسنا
حسسنا ل“د يدك علي مرة أخرى هل فهمت؟!

IÈ©∏d
وضسعت شسركة هندسسة معمارية ‰اذج
Œري- -ب- -ي- -ة ل -ب -ي -وت م -ن أن -اب -يب ألصس -رف
ألصس-ح-يﬁ ‘ ،اول-ة ◊ل مشس-ك-ل-ة أرت-ف-اع
أسسعار ألشسقق ألسسكنية ‘ هونغ كونغ ،على
سس - -اح - -ل ألصس Úأ÷ن- -وب- -ي وت- -ب- -ل- -غ ط- -ول
أل -وح -دة م -ن ه -ذأ أل -ن-وع م-ن ألسس-ك-ن 100
ق-دم م-رب-ع ،وب-ق-ط-ر مÎي-ن ونصس-ف أ،ÎŸ
وÁكن أن تكون مأاوى لشسخصس أو أثن،Ú
وبسسعر  15ألف دولر أمÒكي.
وجهز أŸصسممون ألبيت أÿرسسا ،Êألذي
أطلقوأ عليه أسسم «أوبود»Ã ،طبخ وحمام
وم -رح -اضس ومسس -اح -ة م -ع -ق -ول -ة م -ؤوث -ث -ة
لضسافة إأ ¤مقابسس للهوأتف
للمعيشسة ،با إ
لنÎنت.
ألذكية وأ إ
وŸن يشس -ع -ر بضس -ي -ق أل-وح-دة ألسس-ك-ن-ي-ة،
ألتي Áكن تثبيتها ‘ أي مكان يرغب فيه
مالكها ،فإان بإامكانه شسرأء أنبوب Úأو أكÌ
ووصسلهما ببعضسهما ألبعضس ليصسبح أŸكان
أرحب.
ويأامل ألقائمون على أŸشسروع ‘ أن يضسع
Óلف ‡ن يعانون غÓء ألشسقق ‘
ح Óل آ
ه-ون-غ ك-ون-غ ،أل-ت-ي يصس-ل ث-م-ن شس-ق-ة ف-ي-ه-ا
Ãسساحة  600قدم مربع ،إأ ¤نحو مليوÊ
دولر أمÒكي..
وتطمح ألشسركة أŸصسنعة لهذأ ألنوع من
ألبيوت ،أن تصسل منتجاتها إأ ¤كل مكان ‘
ألعا ،⁄يعا Êفيه ألناسس أزدحاما سسكانيا
ك-بÒأ ،وأرت-ف-اع-ا ب-اه-ظ-ا ‘ أسس-ع-ار ألشس-قق
ألسسكنية.

‘ م -رح-لٍ-ة م-ا م-ن ع-م-رك
لحÎأم أهم من أ◊ب،
سستعرف أن أ إ
وأل-ت-ف-اه-م أه-م م-ن أل-ت-ن-اسسب ،وأل-ث-قة
أهم من ألغÒة ،وألصس Èأعظم طريق
للوصسول إأ ¤أي شسيء.

ششغل
عقلـك

أحÎأمك يرفع مقامك
ب Úأل - - -بشس - - -ر وألصس - - -مت ..أجـــم- - -ل
لحÎأم.
وأرقى صسفات أ إ

األسسد

*ُخلق من أŸاء و إأذأ
عاد إأليه مات
فماهو؟
حل ألعدد ألسسابق
*ألكرة
..كرة قدم
أو ألسسلة أو
أليد ….إألخ

ألحÎأم ،ه - - - - - - - - - -و ذأك
أ◊ب-ل أل-ذي ي-رب-ط بيننا،
ف-إاذأ أن-ق-ط-ع أن-قطعت معه
عÓقتنا.

العذراء

لحÎأم فاحÎم
إأذأ أردت أ إ
غÒك وإأذأ أردت أل - -ت - -وأضس - -ع ،ف - -ت - -وأضس - -ع
لغÒك وإأذأ أردت ألصسدق فكن صسادقاً مع
Óخرين ما تطالب به.
غÒك أعطي أولً ل آ

اŸيزان

ألصس - - - - -مت ‘ أŸوأق - - - - -ف
لحÎأم بعكسس
ألصسعبة يولد أ إ
ألصس-رأع و أ÷دل أل-ذي ي-ول-د أل-ت-ن-اف-ر
وأ◊قد.

العقرب

لك ألختيار ‘ «أ◊ب» أما
لحÎأم» فإانه «وأجب.
«أ إ

القوسس
ح -ي -اة ِم -ن ل
ل ت- -دخ- -ل َ
يحتاجك ،ول تفرضس ذأتك على من
ي - -رفٌضس - -ك ف َ- -م - -ن أرأدك سَس- -ي- -ف- -ع- -ل
أٌŸسستحيل ‹ سَسب قلبك.

ا÷دي

ع- -ام -ل ن -فسسك ب -احÎأم
كما تعامل شسخصساً آأخر تكنّ له أŸودة
لحÎأم أرف -ق ب -ن-فسسك ول ت-قّ-ل-ل
وأ إ
من شسأانها.

الدلو

لت-ظ-ن أل-ك-ره ي-ج-ع-لك
أقوى وأ◊قد يجعلك أذكى
وأن ألقسسوة Œعلك Îﬁما.

ا◊وت

حسس - - - - - - - -ن أÿل- - - - - - - -ق و
ألحÎأم وأل - - -ك - - -ل - - -م- - -ة
لب- -تسس- -ام- -ة
أل - -ط - -ي- -ب- -ة وأ إ
وألتسسامح  ...نوأفذ ÷مال أ◊ياة
لسستمتاع با◊ياة فÓ
 ..فمن أرأد أ إ
يغلق هذه ألنوأفذ.

الفجر06.23................:
مواقيت الظهر13.02.................:
العصضر15.51................:
الصضÓة المغرب18.13...............:
العشضـاء1٩.36..................:
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 31جانفي  :1830اŸلك شضارل  CHARLESالعاشضر يقّرر رسضميا
لعتداء على الدولة ا÷زائرية واحتÓلها.
ا إ
 31ج-انفي  :1٩56ل -ق-اء ب« Úب-ن ي-وسض-ف ب-ن خ-دة»
لسض- - -ت - -اذ « أان - -دري م - -ن - -دوز» ‡ث - -ل ا◊ك - -وم - -ة
وا أ
لنهاء ا◊رب.
لو ¤إ
الفرنسضية ‘ إاطار اŸسضاعي ا أ
لقصضى تعلن
 31جانفي  :1٩57اŸنظمات القومية باŸغرب ا أ
إاضضرابا عاما رمزيا ،تأاييدا لكفاح ا÷زائر ‘ سضبيل –ريرها
وتقرير مصضÒها بنفسضها.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة

لولى  143٩هـ الموافق لـ  31جانفي  2018م
لربعاء  13جمادى ا أ
ا أ

١7556 Oó©dG

لتفتيشس ﬂتلف سضÓسضل التجديد والعصضرنة ومعاينة العتاد ببني مراد

الفريق ڤايد صسالح يتفقد الناحية
العسسكرية األو ¤بالبليدة

يقوم الفريق أاحمد ڤايد صضالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس
أارك -ان ا÷يشس ال -وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ال-ي-وم  31ي-ن-اير  ،2018ب-زي-ارة ع-م-ل
Óمداد ببني مراد ،البليدة ،الناحية
وتفتيشس إا ¤القاعدة اŸركزية ل إ
لو.¤
العسضكرية ا أ
هذه الزيارة سشتكؤن سشانحة للسشيد الفريق لتفتيشس ﬂتلف سشÓسشل التجديد
والعصشرنة ومعاينة العتاد واŸعدات اŸطؤرة على مسشتؤى هذه القاعدة الهامة.

قامت بها مفارز ا÷يشس

القضساء على إارهابي ÚواسسÎجاع رشساشس Úوبندقية مضسخية
““الشضعب““  ‘ -إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة
’ره -اب وإاث -ر ك -مÃ Úن -ط -ق -ة مشش -ت-ة
اإ
ﬁسش- -ن ،ب- -ل- -دي -ة ب -رج ال -ط -ه -ر ،و’ي -ة
جيجل/ن.ع ،5.قضشت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس
الؤطني الششعبي ،يؤم  30جانفي ،٢0١8
على إارهابي )0٢( ÚخطÒين.
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة م- -ك- -نت م- -ن اسشÎج- -اع
مسش- - -دسش )0٢( Úرشش - - -اشش Úم- - -ن ن- - -ؤع
كÓ-شش-ن-ي-ك-ؤف وب-ن-دق-ية مضشخية وكمية
معتÈة من الذخÒة.
ت -أات-ي ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة اŸت-ؤاصش-ل-ة‘ ،
سشياق العمليات التي تخؤضشها قؤاتنا
اŸسش- -ل- -ح -ة ل -ت -ط -ه Òب Ó-دن -ا م -ن آاف -ة
’من والسشكينة عÈ
’رهاب وبسشط ا أ
اإ
كافة ربؤع الؤطن.

تلقت  78415مكاŸة ع Èخطوطها الهاتفية

شسرطة الغرب تشسيد بثقافة التبليغ لسسنة 2017
أاشض - - -اد رئ - - -يسس خ - - -ل- - -ي- - -ة ا إ
لعÓ- - -م ت- -ؤج- -ي- -ه- -ات واسش- -ت- -فسش -ارات ‘ قضش -اي -ا
والتصض- - -ال ب - -اŸف - -تشض - -ي - -ة ا÷ه - -وي - -ة ﬂتلفة ،منها أاك Ìمن  4850٢طلب تدخل
لشض -رط -ة ال -غ -رب ،ب -ث -ق -اف -ة ال -ت -ب -ل-ي-غ و‚دة و 5١٢6بÓغ عن حؤادث اŸرور
ودورها ‘ فعالية العمل ا أ
لمني واأمن و ٢8668ط- -لب اسش- -ت- -فسش- -ار وت- -ؤج- -ي -ه
اÛت -م -ع ،مسض -ت-دل ع-ل-ى سض-ب-ي-ل اŸث-ال وك - -ذا اتصش - -ا’ت أاخ - -رى م - -ت- -ن- -ؤع- -ة” ،
بعدد اŸواطن Úالذين يتصضلون بالرقم تسشجيلها عن طريق  ١548وخط النجدة
ا أ
لخضضر للشضرطة قصضد طلب النجدة ١7 ،وكذا ﬁؤل الهاتف التي ” تسشجيلها
ال -ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ا÷رائ-م وح-وادث اŸرور خÓل العام اŸاضشي.
اŸسض - - - -ج - - - -ل - - - -ة ب - - - -ال- - - -ط- - - -رق وﬁاور
ف- - -ي- - -م- - -ا ي - -ت - -ع - -ل - -ق ب - -اÿط اÛاÊ
ال- -دوران وك- -ذا م- -ن أاج -ل ال -نصض -ي -ح -ة  ،١04الذي ” اسشتحداثه مؤؤخرا للتبليغ
والسضÎشضاد والتوجيه.
عن حا’ت اختفاء وهروب اأ’طفال من
اŸن - -زل ،ف - -ق- -د أاع- -ل- -ن ن- -فسس اŸسش- -ؤؤول
IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
عن اسشتقبال  ١١77٩مكاŸة هاتفية عÈ
ه - - -ذا اÿط ،م - - -ن - - -ه - - -ا  ١4١8مكاŸة
أاضشاف خÓل الندوة الصشحفية التي ” ت- - - -خصس ب- - - -اإ’بÓ- - - -غ ع - - -ن اخ - - -ت - - -ف - - -اء
عقدها ‘ إاطار تبيان حصشيلة نششاطات اأ’ط -ف -ال ،مضش -ي -ف -ا أان مصش -ال-ح الشش-رط-ة
مصشالح الششرطة للناحية الغربية للمؤسشم دائ- -م- -ة ا’سش- -ت -ع -داد ل -ت -ق -د Ëاÿدم -ات
اŸاضشي ،أان فاعلية اÿطؤط الهاتفية ما اأ’منية واإ’نسشانية للمؤاطن Úمن خÓل
هي إا’ نتيجة لتجاوب مصشالح الششرطة مع ا’سش - -ت- -ج- -اب- -ة ل- -ن- -داءات- -ه- -م وال- -ت- -ك- -ف- -ل
ال -ب Ó-غ -ات وال -ن -داءات ال-ت-ي تسش-ت-ق-ب-ل-ه-اÃ ،خالف انششغا’تهم.
مؤضشحا ‘ نفسس الؤقت أان الكث Òمن
ال -ع -م -ل -ي -ات اإ’ج -رام-ي-ة أاح-ب-طت ب-فضش-ل نؤاصسري يفّند أاية ﬁاولة اختطاف داخل اإلقليم
اتصش- - -ا’ت وردت ع- - -ن ط- - -ري - -ق ال - -رق - -م
م -ن ج -ه -ت -ه ف ّ-ن -د رئ -يسس أام -ن ال -ؤ’ي-ة
اأ’خضش -ر ،ك -م -ا أان اŸك -اŸات ’ ت-ق-تصش-ر
فقط على التبليغ عن ا÷رائم ،بل تششمل ن -ؤاصش -ري صش -ال -ح ،تسش -ج -ي -ل أاي -ة ﬁاول-ة
أايضشا ﬂتلف ا’نششغا’ت التي يصشادفها اختطاف داخل إاقليم ا’ختصشاصس وأاّكد
اŸؤاط- - -ن ‘ ي- - -ؤم- - -ي- - -ات - -ه وت - -ن - -درج ‘ أاّن ال -قضش -اي -ا ال -ت -ي سش -ج -ل -ت -ه -ا مصش -ا◊ه
تتعلق أاسشاسشا بالهروب من اŸنزل وليسس
صشÓحيات جهاز الششرطة.
Óحصش- -ائ- -ي- -ات اÿاصش -ة اختطاف ،مششÒا إا ¤اسشتقبال زهاء 887
واسش- -ت- -ن- -ادا ل - -إ
باÿطؤط الهاتفية خÓل العام اŸنقضشي ،قضش-ي-ة اخ-ت-ف-اء أاط-ف-ال ،أاسش-ف-رت عمليات
ف -ق-د سش-ج-لت مصش-ال-ح الشش-رط-ة ل-ل-ن-اح-ي-ة ال- - -ب- - -حث وال- - -ت - -ح - -ري ع - -ن إاع - -ادة 87٩
ال-غ-رب-ي-ة اسش-ت-ق-ب-ال  784١5م -ك -اŸة ع Èط - - -ف - - -ل إا ¤ذوي - - -ه - - -م ‘ ،ح’ Úي - - -زال
اÿط -ؤط ال-ه-ات-ف-ي-ة Ãع-دل  ٢١5مكاŸة  8أاطفال قيد البحث.
وأارج - -ع سش - -بب ه- -روب اأ’ط- -ف- -ال م- -ن
ي-ؤم-ي-ا ،ت-ت-ع-ل-ق م-ع-ظ-م-ه-ا ب-ط-لب ال-تدخل
وال - -ن- -ج- -دة واإ’خ- -ط- -ار ب- -ؤق- -ؤع ح- -ؤادث اŸن - - - - -زل خ- - - - -اصش- - - - -ة ،إا ¤ع- - - - -ؤام- - - - -ل
م- -رور وك- -ذا ال -رغ -ب -ة ‘ ا◊صش -ؤل ع -ل -ى ال -ت -ف -كك اأ’سش-ري والصش-راع-ات ال-ع-ائ-ل-ي-ة
اŸششحؤنة يؤميا بالتؤتر والضشغط وإا¤

 23°ا÷زائر

ال -فشش -ل ال -ع -اط -ف -ي ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ف-ت-ي-ات
القاصشرات ،مؤؤكدا على الدور اأ’سشري ‘
ك- -ل ه -ذا م -ن خ Ó-ل م -ت -اب -ع -ة وم -راق -ب -ة
أاطفالهم حتى ’ يكؤنؤا عرضشة للخطر.
ك- - -م- - -ا نّ- - -ؤه ب- - -ال- - -دور ال- - -ه- - -ام ال - -ذي
تلعبه مصشلحة حماية الطفؤلة اŸؤجؤدة
على مسشتؤى اŸديرية والتي أاسشندت لها
م -ه ّ-م -ة اسش -ت -ق -ب -ال اأ’ول -ي -اء وا’سش -ت -م -اع
إا ¤انشش -غ -ا’ت -ه -م ،ك -م -ا ت-ت-ك-ف-ل Ãع-ا÷ة
قضشايا هروب القصشر من اŸنازل ،فضشÓ
ع - - - - -ن ت - - - - -ن - - - - -ظ - - - - -ي - - - - -م ح - - - - -مÓ- - - - -ت
–سش - -يسش - -ي- -ة ت- -ؤع- -ؤي- -ة ع- -ل- -ى مسش- -ت- -ؤى
اŸؤؤسشسشات الÎبؤية للحد من اŸظاهر
السشلبية كتعاطي اıدرات وغÒها من
اآ’فات اأ’خرى.

اإليقاع بعصسابة سسرقة اŸركبات بؤهران
“ك - -نت ف - -رق - -ة م- -ك- -اف- -ح- -ة ا÷رÁة
ب-اŸصش-ل-ح-ة ال-ؤ’ئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائية
ب- -أام- -ن وه- -ران ،م -ن اإ’ط -اح -ة ب -عصش -اب -ة
إاجرامية ﬂتصشة ‘ السشرقة من داخل
السشيارات ،كانت تسشتهدف زبائن البنؤك.
ع- -م- -ل- -ي -ة ال -ت -ؤق -ي -ف “ت ‘ أاع -ق -اب
–ريات خاصشة ششرع فيها على إاثر تلقي 3
شش -ك-اوى لضش-ح-اي-ا اسش-ت-ه-دفت م-رك-ب-ات-ه-م
وب- -داخ- -ل -ه -ا أام -ؤال .واسش -ت -ن -ادا Ÿصش -ادر
““الشش -عب““ اأ’م -ن -ي -ة ،ف -إان اŸت -ه -م Úك-ان-ا
ي -ت -اب -ع -ان الضش -ح -اي -ا ب -ع-د خ-روج-ه-م م-ن
ال-ب-ن-ؤك ل-غ-اي-ة ت-ؤق-ف السش-ي-ارات ،ل-ي-قؤما
بعدها بسشرقة ما بداخلها ،حتى وإان كان
أاصشحابها بداخلها .وبحسشب التحقيقات،
ف- -إان اŸت -ه -م ÚاŸؤق -ؤفÎﬁ Úف -ان ‘
›ال سشرقة السشيارات وكانا ﬁل بحث
قضشائي ‘ قضشايا ‡اثلة ،كما ” خÓل
العملية اسشÎجاع سشيارة كانت تسشتغل ‘
عمليات الفرار بعد السشرقة.
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الثمن  10دج
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france prix 1

وجدت ضضمن أامتعة أاحد اŸسضافرين

حجز  760قرصص مهلؤسص Ãطار ﬁمد بؤضسياف

” حجز ما ’ يقل عن
 760ق-رصس م-ه-ل-ؤسس Ãط-ار
ﬁم - -د ب - -ؤضش- -ي- -اف ال- -دو‹
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-حسشب ما علم
أامسس ال -ث Ó-ث -اء م-ن مسش-ؤؤو‹
ا÷مارك .و” القيام بعملية
ا◊جز ،أامسس ،لدى معا÷ة
أام-ت-ع-ة اŸسش-اف-ري-ن القادمÚ
م -ن م -دي -ن -ة ن-يسس (ف-رنسش-ا)،
وف - - -ق- - -ا Ÿا أاوضش- - -ح- - -ه ذات
اŸصشدر ،مششÒا إا ¤أانه ”
اك- - -تشش - -اف ه - -ذه اأ’ق - -راصس
اŸصش -ن -ف -ة م -ن اŸه -ل-ؤسش-ات
ضشمن أامتعة أاحد اŸسشافرين
ا÷زائ -ري ‘ Úاأ’رب-ع-ي-ن-ي-ات
من العمر وينحدر من و’ية
ج- -ي- -ج- -ل .واسش- -ت -ن -ادا ل -ذات
اŸصشدر ،فقد ” إاخفاء تلك

اأ’ق -راصس ب -ع -ن -اي -ة ‘ ن-ع-ل-ي
ح- -ذاء الشش- -خصس اŸؤق- -ؤف.
و” ف -ت -ح –ق-ي-ق م-ن ط-رف
اŸصش-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة اıتصش-ة
من أاجل –ديد اŸتؤرطÚ
‘ ه -ذه ال -قضش -ي -ة ال-ت-ي ت-ع-د
اÿامسش-----ة ال-----ت-----ي ي-----ت-----م
اكتششافها Ãطار قسشنطينة
م--ن--ذ م--ط--ل--ع سش-ن-ة ،٢0١8

مثلما ” التذك Òبه.
ومنذ مطلع سشنة ،٢0١8
“ك-نت مصش-ال-ح ا÷م-ارك
ا÷زائرية العاملة Ãطار
ﬁم--د ب--ؤضش--ي--اف ال-دو‹
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة م-ن ح-ج-ز ما
ي-----ق-----ارب  5٢00قرصس
م------ه------ل------ؤسس ‘ إاط------ار 5
عمليات.

‘ صضفقة بـ 500أالف أاورو 300 ...أالف منها لÓعب

عبد اŸؤؤمن جابؤ ينضسم إا ¤نادي النصسر السسعؤدي Ÿدة  ٤أاشسهر
انضضم الدو‹ ا÷زائري وصضانع أالعاب
وفاق سضطيف عبد اŸؤومن جابو ،إا ¤نادي
لول ل -ك -رة
ال- -نصض- -ر السض- -ع -ودي (ال -قسض -م ا أ
القدم) بعقد مدته أاربعة اشضهر ،بحسضب ما
كشض - -ف ع- -ن- -ه رئ- -يسس ال- -ن- -ادي ا÷زائ- -ري
اŸن- -ت- -م- -ي إا ¤ب- -ط- -ول- -ة ال- -راب- -ط -ة الو¤
اÎÙف -ة حسض -ان ح -م-ار ،أامسس ال-ثÓ-ث-اء.
Óذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة ق-ائ:Ó-
وصض -رح ح -م -ار ل -إ
““جابو سضيتنقل إا ¤نادي النصضر السضعودي
ب -ع -ق-د إاع-ارة م-دت-ه أارب-ع-ة أاشض-ه-ر ،ل-ك-ن ‘
حال تأاهل الوفاق إا ¤مرحلة اÛموعات
لفريقية سضيعود إا¤
لبطال ا إ
من رابطة ا أ
سضطيف““.
وكششف مسشؤؤول النادي السشطايفي ،أان قيمة
صشفقة انتقال ’عب وفاق سشطيف تقدر بـ500
أالف أاورو ،منها  300أالف لÓعب جابؤ .وكانت
وسش- -ائ- -ل إاعÓ- -م سش- -ع -ؤدي -ة ق -د ذك -رت ،أامسس

الثÓثاء
أان نادي النصشر اقÎب من ضشم جابؤ قادما
من ““النسشر السشطايفي““ ،حامل لقب البطؤلة
الؤطنية .وبحسشب نفسس اŸصشادر ،فإان جابؤ
سشيكؤن خليفة للمصشري حسشام غا‹ ،الذي ”
فسشخ عقده بالÎاضشي مؤؤخرا.
م -ع -ل -ؤم أان ع -ب -د اŸؤؤم -ن ج -اب -ؤ ق-د ج-دد
مؤؤخرا عقده مع وفاق سشطيف إا ¤غاية سشنة
.٢0١٩

إاصضطدام ب Úحافلت Úلنقل اŸسضافرين وشضاحنتÚ

 11جريحا ‘ حادث مرور على الطريق الؤطني رقم  5بالثنية

أادى ح -ادث إاصش -ط -دام ب Úح-اف-ل-ت Úل-ن-ق-ل
اŸسش -اف -ري -ن وشش -اح-ن-ت Úم-ن ا◊ج-م ال-ك-ب،Ò
أامسس الثÓثاء ،على الطريق الؤطني رقم 5
على مسشتؤى بلدية الثنية ،ششرق بؤمرداسس،
إا ¤جرح  ١١ششخصشا ،أاحدهم ‘ حالة خطرة،
ب- -حسشب م- -ا أاف- -اد ب- -ه مصش- -در م- -ن ا◊م- -اي -ة
اŸدنية.
أاوضشح النقيب أايت قاسشي أاحمد ،اŸكلف

بخلية اإ’عÓم للحماية اŸدنية بالؤ’ية ،أان
حادث ا’صشطدام ،الذي يحتمل أان يكؤن قد
‚م ع- -ن ان- -ز’ق اŸرك- -ب- -ت Úال- -ل- -ت Úك -ان -ت -ا
متجهت Úنحؤ و’ية تيزي وزو ،وقع ‘ حدود
السشاعة الثانية بعد الزوال .و” نقل ا÷رحى
م -ن ط -رف مصش -ال -ح ا◊م -اي -ة إا ¤مسش-تشش-ف-ى
الثنية ،حيث ” تقد Ëاإ’سشعافات الضشرورية
لهم.

كاريكات /Òلعروسسي حميد

