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‘ اليوم الثالث من زيارته إا ¤ن.ع 6.بتمÔاسصت ،الفريق ڤايد صصالح:

قط ـع ألطريـق أأم ـام عصسابـات ألته ـ ـريب ،شسـ ـل
حركتها وأ◊د مـن أنتشسـار نشساطاتها ألهدأمـة

^ ضس ـ ـرورة ألعمـ ـ ـل أ÷ـ ـ ـ ـدي لي ـ ـ ـل نهـ ـ ـ ـار عل ـ ـى شسريطنـ ـ ـا
أ◊ـ ـ ـ ـ ـ ـدودي وتأامينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وصسيانـ ـ ـ ـ ـ ـة حرمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
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إلذكرى  20لتأاسسيسش ›لسش إألمة
يشش -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب
زيتو ،Êغدا ،على فعاليات الندوة
التاريخية اŸوسشومة« ،سشاقية سشيدي
ي-وسش-ف رم-ز ال-تÓ-ح-م ب Úالشش-ع-بÚ
الشش -ق -ي -ق Úا÷زائ -ري وال -ت -ونسش -ي»
ال- -ت- -ي ي- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا اŸرك- -ز ال- -وط -ن -ي
ل - -ل - -دراسش - -ات وال - -ب - -حث ‘ ا◊رك - -ة
ال -وط -ن-ي-ة و ث-ورة  1ن-وف-م،1954 È
Ãقر اŸركز ،بداية من السشاعة 9:30
صشباحا ،هذا ‘ إاطار تخليد الذكرى
’ح-داث سش-اق-ي-ة سش-ي-دي ي-وسشف
 60أ
.1958

فوغا‹ ضسيف إŸقهى
إألدبي «سسجÓت ومعنى»

إحياء إلذكرى Û 60زرة
سساقية سسيدي يوسسف
ت -ن -ظ -م ج -م -ع -ي-ة مشش-ع-ل الشش-ه-ي-د
بالتنسشيق مع اÛلسس الششوري ’–اد
اŸغرب العربي ،اليوم  ،جلسشة تقدم
كتاب «الششعب ا÷زائري التونسشي ‘
م -واج -ه -ة ا’ح -تÓ-ل ال-ف-رنسش-ي» م-ن
إاصش -دار وزارت -ي ال -دف -اع ا÷زائ-ري-ة
وال- -ت -ونسش -ي -ة ،م -ن ط -رف ال -دك -ت -ور
ج -م-ال ي-ح-ي-اوي ت-ت-ب-ع ب-ن-ق-اشس ح-ول
تضش -ام -ن الشش -ع -وب اŸغ -ارب -ي -ة أاث -ن -اء
ا’ح - -ت Ó- -ل ،وذلك ع - -ل- -ى السش- -اع- -ة
العاششرة صشباحاÃ ،قر اÛلسس.

إختتام إلدورة إلتكوينية
للضسباط إŸشسرف Úعلى
إلسسجون إلليبية بالقليعة

’مة،اليوم ،الذكرى  20لتأاسشيسشه وذلك –ت الرعاية السشامية لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
يحيي ›لسس ا أ
بوتفليقة ،على السشاعة  09:30صشباحا.

إلفتتاح إلرسسمي للمسسرح إلبلدي للجزإئر إلوسسطى

يعقد
عبد ا◊كيم بطاشس رئيسس اÛلسس الششعبي لبلدية ا÷زائر الوسشطى ندوة صشحفية ،اليوم ،بداية من
السش-اع
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ش حول إلقضسية
نقاش إوية بالŸÈان
إلصسحر

إلعدد  163من حصسة
موعد مع إلتاريخ

لثقا‘ وإللغوي
سي حول إألمن إ
يوم درإس

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

’دارة والمالية
ا إ

’دبي «سشجÓت
يسشتضشيف اŸقهى ا أ
و م -ع -ن -ى» ‘ ع -دده ا÷دي -د ،ال -ي-وم،
ب- -اŸرك- -ز ال -ث -ق -ا‘ ع -يسش -ى مسش -ع -ودي
Óذاعة الوطنية ،بداية من السشاعة
ل إ
 10:00صشباحا ،جمال فوغا‹ مدير
ال-ك-ت-اب واŸط-ال-ع-ة العمومية بوزارة
ال- -ث- -ق- -اف -ة ،ح -ول م -وضش -وع ال -ك -ت -اب
وﬂتلف ا÷وانب اŸتعلقة بÎقيته،
صش- -ن- -اع- -ت- -ه وت- -وزي- -ع -ه ،واŸشش -ارك -ة
’خÒة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ال - -ط - -ب - -ع- -ة ا أ
للمعرضس الدو‹ بالقاهرة.

ندوة صسحفية حول إأليام إلوطنية عز إلدين ›وبي Ÿسسرح عزإبة

‘ إاط - -ار ال - -ت - -ع - -اون م - -ا ب Úوزارة
ال- -ع- -دل ا÷زائ- -ري- -ة وم- -ك -تب ا’·
اŸتحدة اŸعني باıدرات وا÷رÁة،
وإادارة الششرطة القضشائية بوزارة
العدل الليبية ،تقام ،اليوم،
ب- - -اŸدرسش - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
Ÿوظفي إادارة السشجون
ب- -ال- -ق- -ل -ي -ع -ة و’ي -ة
ن السشاعة
م
ت- -ي- -ب- -ازة ،م -راسش -م
الية ،اليوم ،بداية ش-ة خ-اصش-ة
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اخ -ت -ت -ام ال -دورة
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÷نة الششؤوون اÿار الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،حمودي بشش
التكوينية
م
س
حراوي د.
تنظ ب -اح -اÃ ،ق -ر اÛلس سشف Òالصش
لضشباط
 09:30صش -
بحضشور ال
صشحراوية،
ة
الششرط
القضشية ال
ب
القضشائية
اŸشش- -رف Úع- -ل -ى
’من
يا حول ا أ
إادارة السش- - -ج- - -ون
يوما دراسش
بية ،غدا،
ة الوطنية
الليبية.
لغة العر
باŸكتب
اÛلسس ا أ
’على ل جام ا÷معي ،وذلك ع -ة 09:00
م
نظ
سش
ء م -ن السش -ا
ي ثقا‘ واللغوي وا’ن - -ة ،اب -ت -دا
ري- -ة ا◊ام
ال
ا÷زائ- -
صشباحا.

التحرير

ت -ق -وم وزي -رة ال -تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي
وقضش-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ،غدا،
ب -داي -ة م-ن السش-اع-ة  08:30صشباحا،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل و ت -ف -ق -د إا ¤و’ي -ة
ال- -ب- -ل- -ي -دة ،ت -ق -ف خ Ó-ل -ه -ا ‘ ع -دة
’قامي
بلديات على ظروف التكفل ا إ
داخل اŸؤوسشسشات اŸتخصشصشة التابعة
ل- -ل- -ق- -ط- -اع ،ك- -م- -ا سش- -ت- -زور م -ع -رضش -ا
ل -نشش -اط -ات وك -ال -ة ال -ق-رصس اŸصش-غ-ر
ووك-ال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ا’جتماعية ،أاين
سش- -ي- -ت- -م ت- -وزي- -ع صش- -ك- -وك وأاج -ه -زة
ح - -رك - -ي - -ة ل - -ذوي ا’ح - -ت - -ي - -اج- -ات
اÿاصشة.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ني للمجاهد،
ال-ي-وم ،ال-عدد  163م-ن حصش-ة م-وعد
مع التاريخ ،بعنوان «كيف يششارك ا÷ميع ‘ إاثراء الذاكرة الوطنية ويحافظ عليها ،وذلك Ãقر
Óطارات الششبيبة «مد Êسشواحي ،تيقصشراين» ،على السشاعة 10:00
اŸعهد الوطني للتكوين العا‹ ل إ
صشباحا.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

إللقاء إ÷ماعي رقم ÷ 233مع شسهادإت إÛاهدين

ينظم اŸتحف غدا ،اللقاء ا÷ماعي ،اŸوسشع رقم  233حول موضشوع» ÷وء اÛاهدين ‘
’خفاء هويتهم عند إاقدامهم
الثورة التحريرية إا“ ¤ويه العدو عند اÿطر الداهم إ
على العمل الفدائي» ،وذلك على السشاعة العاششرة صشباحاÃ ،قر قسشمة اÛاهدين
بالدويرة .

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
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Ãناسصبة العيد الوطني لبÓدهما
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الرئيسص بوتفليقة يهنئ ا◊اكمة العامة لنيوزيلندا
ب -عث رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
ب-رق-ي-ة ل-ل-ح-اك-م-ة ال-ع-ام-ة ل-ن-ي-وزي-ل-ن-دا ب-اتسص-ي ريدي،
هنأاها من خÓلها بالعيد الوطني لبÓدها.
وج -اء ‘ الÈق -ي -ة« :يسس -ع -دÃ Êن -اسس-ب-ة ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د
الوطني لبÓدك أان أاتوجه إاليك باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة
وأاصس -ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ب-أاح-ر ال-ت-ه-ا Êم-رف-وق-ة ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي
لفخامتك Ãوفور الصسحة وبإاطراد الرقي وا’زدهار لشسعب
نيوزيلندا الصسديق».
وأاضس -اف ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة «ه-ذا وأاود ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة
السس -ع -ي -دة أان أاؤوك -د لِك رغ -ب -ت-ي ‘ م-واصس-ل-ة –سس ÚعÓ-ق-ات

الصسداقة والتضسامن التي Œمع ا÷زائر ونيوزيلندا وكذا عزمي
على ترقية تعاون مثمر.

....و يهنئ الوزيرة األو ¤لنيوزيلندا
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
الوزيرة اأ’و ¤لنيوزيلندا ،جاسسيندا اردرنÃ ،ناسسبة احتفال بÓدها
بعيدها الوطني ،أاكد لها فيها رغبته ‘ العمل على توثيق عرى
الصسداقة والتعاون و–سس Úالتعاون ا’قتصسادي الثنائي ب Úالبلدين.

لدى اسصتقباله سصف Òجمهورية كوريا با÷زائر ،بوحجة:

متفائلون بالتكامل ب Úالقدرات القتصسادية للجزائر والقوة العلمية والبشسرية لكوريا ا÷نوبية
أاشس -اد رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي
الوطني ،السسعيد بوحجة ،أامسس ،لدى
اسس -ت -ق -ب -ال-ه سس-ف Òج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا
ب-ا÷زائ-ر ،ب-ال-عÓقات ا’سسÎاتيجية
ال -ت -ي Œم -ع ال -ب -ل -دي -ن «‘ ظ -ل م-ن
ا’حÎام اŸت -ب -ادل» ،م-ب-دي-ا ت-ف-اؤول-ه
ب-ال-ت-ك-ام-ل ب Úال-ق-درات ا’قتصسادية
للجزائر وقوة كوريا ا÷نوبية العلمية
والبشسرية الهائلة ،حسسب ما افاد به
بيان للمجلسس.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان رئيسس اÛلسس الشسعبي
الوطني أاكد أان السسياسسة اÿارجية للجزائر «واضسحة
Ãب -ادئ-ه-ا ال-ث-اب-ت-ة وع-دم ال-ت-دخ-ل ‘ الشس-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة
للدول مع احÎام اŸعاهدات الدولية وحل النزاعات
ب -ال -ط -رق السس -ل -م -ي -ة» ،وه -ي ث-وابت ك-م-ا ق-ال «’ Áك-ن

الÎاجع عنها».
ك - - -م - - -ا أاشس - - -اد ‘ ذات السس- - -ي- - -اق
بـ»العÓقات ا’سسÎاتيجية التي Œمع
البلدين ‘ ظل من ا’حÎام اŸتبادل،
ح -يث أاب -دى ت -ف -اؤول -ه ب -ال -ت -ك -ام -ل بÚ
ال-ق-درات ا’ق-تصس-ادي-ة ل-ل-ج-زائ-ر وقوة
ك -وري -ا ا÷ن -وب -ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وال-بشس-ري-ة
الهائلة».
وب -اŸن -اسس -ب -ة ،ت-ق-دم سس-ف Òك-وري-ا
ا÷ن -وب -ي -ة بـ»خ -الصس ت -ع -ازي -ه ل-لسس-ي-د
بوحجة إاثر وفاة رفيقه ‘ السسÓح اÛاهد عمار بن
عودة ،حيث ع Èعن احÎامه الشسديد للثورة ا÷زائرية
وكفاح الشسعب ا÷زائري وتضسحياته» ،معربا عن «اهتمام
بÓ-ده ب-ت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة م-ع ا÷زائر ،خاصسة
الŸÈانية منها».

تعزيز التعاون الثنائي ‘ اÛال الصصناعي

من جانبه ،قدم بوحجة «تشسكراته لوفد أاسساتذة معهد
شسؤوون الشسرق اأ’وسسط بجامعة ميو‚ي الذي كان يرافق
السسف Òالكوري ،على قيامه بÎجمة النسسخة اأ’خÒة من
ال- -دسس- -ت- -ور ا÷زائ- -ري إا ¤ال- -ل- -غ -ة ال -ك -وري -ة» ،مÈزا أان
«نصسوصس هذا الدسستور الذي كان نتاج إاصسÓحات كبÒة
قام بها رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة،
تعد قفزة نوعية لتعزيز الدÁقراطية وقد “ت صسياغتها
بناء على توافق وطني يهدف إا ¤تعزيز اللحمة الوطنية
ع Èثوابت ثÓث :اإ’سسÓم ،العروبة واأ’مازيغية».
و‘ ن -ه -اي -ة ال -ل -ق -اء ،سس -ل-م ال-وف-د اأ’ك-ادÁي ل-رئ-يسس
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي نسس -خ -ة م -ن دسس -ت -ور 2016
مÎج -م -ة إا ¤ال -ل -غ -ة ال -ك -وري -ة ،م -ؤوك -دي -ن أان ال -دسس -ت-ور
ا÷زائري «يعد اأ’فضسل من ب Úعشسرة ( )10دسساتÒ
مÎجمة ‘ الشسرق اأ’وسسط لكونه يعكسس جهودا جبارة
بذلت من أاجل اإ’صسÓح».

يوسسفي يسستقبل ماري فرونسسواز ماري نيلي

اسستقبل وزير الصسناعة واŸناجم ,يوسسف يوسسفي ,امسس الثÓثاء با÷زائر
العاصسمة مديرة قسسم اŸغرب العربي ومالطا والشسرق اأ’وسسط وشسمال أافريقيا
للبنك العاŸي ,ماري فرونسسواز ماري نيلي ,حيث تطرق الطرفان إا ¤التعاون
الثنائي ‘ اÛال الصسناعي ,حسسبما جاء ‘ بيان للوزارة.وأاوضسح البيان أان
الطرف Úتباحثا خÓل هذا اللقاء التعاون ب Úا÷زائر وهذه الهيئة اŸالية خاصسة
‘ اÛال الصسناعي معرب Úعن اسستعدادهما لتعزيزه أاك ‘ ÌاŸسستقبل .و‘ هذا
السسياق تطرق السسيد يوسسفي إا ¤دعم البنك العاŸي خاصسة مرافقة اŸؤوسسسسات
الصسغÒة واŸتوسسطة ا÷زائرية ‘ عملية التصسدير ,حسسب ذات اŸصسدر .كما
اسستعرضس الوزير ا÷هود التي تبذلها ا÷زائر من أاجل تنويع ا’قتصساد الوطني
بإاطÓق ›موعة من ا’سستثمارات خاصسة ‘ اÛال الصسناعي رغم الوضسعية

ا’قتصسادية الراهنة .وتطرق اŸسسؤوول ا’ول
ع - -ن ق - -ط - -اع الصس- -ن- -اع- -ة ‘ ه- -ذا الصس- -دد إا¤
ا’ن -ت -ع -اشس ال -ذي ت -ع -رف -ه ب -عضس ال -ق -ط-اع-ات
ك-ال-نسس-ي-ج والصس-ن-اع-ات الصس-ي-د’ن-ي-ة وا’سسمنت
والصس -ن-اع-ات اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة وصس-ن-اع-ة ا◊دي-د
والصسلب .من جهته أاعرب وفد البنك العاŸي
–ت قيادة السسيدة ماري نيلي عن اسستعداده
Ÿرافقة اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة ‘ عملية التصسدير Ãا أان ا’مكانيات
موجودة وكذا ‘ –سس Úتسسي Òهذه الشسركات .من جهة أاخرى تباحث الطرفان
ملف «دوينغ بيزنسس» و–سس Úمناخ اأ’عمال ‘ ا÷زائر.

...ويسستقبل من طرف راوية
اسستقبل وزير اŸالية عبد الرحمان راوية امسس الثÓثاء با÷زائر
العاصسمة وفدا هاما من ›موعة البنك العاŸي الذي تطرق معه ا¤
Óنشس-اء وال-ت-ع-م Òوك-ذا
اف -اق ال -ت -ع -اون ب Úم -ؤوسسسس -ت -ي ال -ب -نك ال-دو‹ ل -إ
اŸؤوسسسسة اŸالية الدولية التابعت Úللبنك العاŸي التي يجب أان تندرج
جهودها ‘ اطار التطورات ا’قتصسادية اأ’خÒة للبلد ,حسسب ما افاد
ب -ه ب -ي -ان ل -ل -وزارة .وب-اŸن-اسس-ب-ة ,ت-ط-رق راوي-ة ا ¤اÙاور اأ’سس-اسس-ي-ة
لسسياسسة ا÷زائر ‘ ›ال التنمية وا’صسÓحات الهيكلية ا÷ارية وكذا
وضسع ا’قتصساد الكلي للبلد ,مÈزا أاهمية السسياسسة اŸيزانيتية التي

باشسرتها السسلطات العمومية لتلبية احتياجات التمويل وا’سستثمار وكذا
ضس- -م -ان ‰و اق -تصس -ادي مسس -ت -د .Ëوأاضس -اف ال -ب -ي -ان أان ‡ث -ل -ي ه -اتÚ
اŸؤوسسسست Úأاكدوا اسستعداد مؤوسسسساتهما Ÿواصسلة مرافقة ا÷زائر ‘
برنا›ها التنموي .كما أاعلنوا ‘ هذا الصسدد عن تعي‡ Úثل للمؤوسسسسة
اŸالية الدولية مقيم با÷زائر .واختتم هذا اللقاء بالتأاكيد على تنظيم
مشسÎك ندوة اقليمية –ت شسعار «اقتصساد جديد لدول منطقة الشسرق
ا’وسسط وشسمال افريقيا  :شسباب وتكنولوجيا ومالية» التي سستنعقد ‘
شسهر مارسس  2018با÷زائر.

منتدى الدول اŸصصدرة للغاز حول انشصاء معهد البحث عن الغاز با÷زائر

قيطو Êيتحادث مع األم Úالعام Ÿنتدى الدول اŸصسدرة للغاز

–ادث وزير الطاقة مصسطفى قيطو Êأامسس الثÓثاء
بالدوحة (قطر) مع اأ’م Úالعام Ÿنتدى الدول اŸصسدرة
للغاز يوري ب.سسانتيورين حول مشسروع انشساء معهد
البحث عن الغاز Ÿنتدى الدول اŸصسدرة للغاز حسسبما
أافاد به بيان لوزارة الطاقة .خÓل اللقاء بحث الطرفان
خارطة الطريق التي أاعدها منتدى الدول اŸصسدرة للغاز
م -ن أاج -ل ت-ط-ب-ي-ق ق-رار انشس-اء م-ع-ه-د ال-ب-حث ع-ن ال-غ-از
با÷زائر ‘ أاقرب اآ’جال .للتذك Òكان أاعضساء اŸنتدى
قد قرروا خÓل ا’جتماع الŸ 19نتدى الدول اŸصسدرة
للغاز اŸنعقد ‘ أاكتوبر اŸنصسرم Ãوسسكو ,باقÎاح من
ا÷زائر ,انشساء معهد البحث عن الغاز لدول اŸنتدى
با÷زائر .و” التصسديق على هذا القرار خÓل قمة
رؤوسساء منتدى الدول اŸصسدرة للغاز اŸنعقدة ببوليفيا ‘
ن-وف-م .2017 Èوب -حث ق -ي -ط -و Êواأ’م Úال-ع-ام Ÿن-ت-دى
الدول اŸصسدرة للنفط اأ’هداف ا’سسÎاتيجية لهذا
اŸنتدى واآ’ليات الواجب وضسعها حتى يتسسنى للدول
اأ’عضس-اء ال-ت-خ-ط-ي-ط وال-تسس-ي Òبشس-ك-ل مسس-ت-ق-ل وت-طوير
واسستعمال وحفظ اŸوارد الغازية ‘ .ذات السسياق أاكد
الوزير على ضسرورة جعل «منتدى الدول اŸصسدرة للنفط
«قوة اقÎاح وخÈة واسستشسارة حقيقية لفائدة الصسناعة
الغازية» .وأاضساف البيان أان الوزير ركز أايضسا على أاهمية
تشسجيع ا◊وار ب Úمنتجي الغاز و الدول اŸسستهلكة
«قصس -د ضس -م -ان اسس -ت-ق-رار وشس-ف-اف-ي-ة سس-وق ال-غ-از وسس-ع-ر

منصسف لكافة اŸتدخل ‘ Úسسلسسلة
الغاز» .للتذك Òفان منتدى الدول
اŸصسدرة للغاز هي منظمة حكومية
مشسÎك- - -ة أا ٌنشس- - -ئت خ Ó- -ل ال - -دورة
الثامنة للمنتدى غ Òالرسسمي لهذه
ال - -دول اŸن - -ع - -ق - -دة Ãوسس - -ك- -و ‘
ديسسم 2008 Èويضسم اŸنتدى حاليا
 12ب - -ل - -دا عضس - -وا ه- -ي ا÷زائ- -ر
وبوليفيا وغينيا ا’سستوائية ومصسر
وإاي -ران ول -ي -ب -ي -ا ون -ي -جÒي -ا وق -ط-ر
وروسس- -ي- -ا وت- -ري- -ن- -ي- -داد وت- -وب- -اغ- -و
وا’مارات العربية اŸتحدة وفنزوي Óو كذا سسبع ()7
دول مÓحظة هي العراق و كازاخسستان والÔويج وعمان
وهولندا والبÒو وأاذربيجان .و“لك الدول اأ’عضساء ‘
م-ن-ت-دى ال-دول اŸصس-درة ل-ل-غ-از م-ع-ا ث ٌ-ل-ث-ي ا’ح-ت-ي-اط-ات
الغازية ‘ العا.⁄

...ويتطرق مع الوزير األول القطري ا ¤فرصص السستثمار
اسستقبل وزير الطاقة ,مصسطفى قيطو ,Êامسس
الثÓثاء بالدوحة (قطر) من قبل الوزير اأ’ول القطري,
عبدالله بن ناصسر بن خليفة آال ثا ,Êحيث تطرق معه
ا ¤العÓقات الثنائية ’سسيما ‘ اÛال ا’قتصسادي,

حسسبما جاء ‘ بيان لوزارة الطاقة.
وأاضس- -اف ن -فسس اŸصس -در أان ال -ط -رفÚ
أاشس -ادا ب -ن -وع -ي -ة ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن-ائ-ي-ة
وتطرقا ايضسا ا ¤سسبل ا’سستثمار و
آاف - -اق ال- -ت- -ع- -اون خصس- -وصس- -ا ‘ ›ا‹
ال- -بÎول وال- -غ- -از .وأاك- -د ال- -وزي -ر ا’ول
القطري -ح سسب ذات اŸصسدر -أان
مركب ا◊ديد و الصسلب اŸقرر ببÓرة
(ج- -ي- -ج- -ل) «دل- -ي- -ل ع- -ل- -ى ال- -عÓ- -ق -ات
ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال -ق-ائ-م-ة ب Úا÷زائ-ر
وق- -ط- -ر».و م- -ن ج- -ه- -ة اخ- -رى ,أاشس- -اد
اŸسس -ؤوو’ن ب -ا÷ه -ود اŸشسÎك -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ اط-ار
اعÓن دول منظمة أاوبيب و دول خارج اŸنظمة بغية
ضسمان اسستقرار اسسواق النفط على اŸدي ÚاŸتوسسط
والبعيد ,وكذا ‘ اطار منتدى الدول اŸصسدرة للغاز.
لÓشسارة يجري قيطو Êزيارة عمل بقطر ,بدعوة من
وزير الطاقة والصسناعة القطري ﬁمد صسالح السسادة,
مرفوقا بالرئيسس اŸدير العام Ûمع سسوناطراك السسيد
ع -ب -د اŸوم -ن ول -د ق -دور واط -ارات سس-ام-ي-ة ‘ ال-وزارة.
وأاضساف ذات البيان أان هذه الزيارة كّرسست لبحث وضسع
عÓقات التعاون ب Úا÷زائر وقطر ‘ ›ال الطاقة
وآافاق تطويرها.كما سسيناقشس الطرفان فرصس ا’سستثمار
والشسراكة ب Úمؤوسسسسات البلدين.

لعمال ا÷زائري -اليطا‹
على هامشش نادي ا أ

نرغب ‘ عÓقات طاقوية مسستدامة مع ا÷زائر

أاكد السسف Òا’يطا‹ با÷زائر ،باسسكا‹ فÒيرا أان
بÓده ترغب ‘ عÓقات طاقوية دائمة مع ا÷زائر ’
سسيما ‘ ›ال التموين بالغاّز ،مصسرحا ،ليلة أاول أامسس،
ع -ل -ى ه -امشس ل -ق -اء ن -ظ -م ب -ن -ادي اأ’ع-م-ال ا÷زائ-ري-
اإ’يطا‹ ،قائÃ« :Óا أان اأ’مر يتعلق باسستثمار هام جدا،
فإان اŸؤوسسسسات ‘ قطاع الطاقة تبحث أاسساسسا على
عÓقات تدوم ‘ الزمن وأانا على ثقة بأان اŸفاوضسات
ا÷ارية (التي تخصس عقود تسسليم الغاز) سستفسسر عن

نتائج جيدة» .وجاء تصسريح السسف Òا’يطا‹ ‘ رده على
سس -ؤوال ل -لصس -ح -اف-ة ح-ول ال-تصس-ري-ح-ات اأ’خÒة ل-ل-رئ-يسس
اŸدير العام لسسوناطراك ،عبد اŸومن ولد قدور ،الذي
اع -ت Èأان أاوروب -ا «ل -يسست واضس -ح -ة ج -دا» ح -ول أاه -داف
التموين بالغاز وتسستمر ‘ فرضس شسروط «غ Òمقبولة»
على الطرف ا÷زائري بحيث قال «’ Áكنني ا◊ديث
ب -اسس -م اأ’وروب-ي ،Úغ Òأان-ه ف-ي-م-ا ي-خصس-ن-ا ف-اÙادث-ات
Œري بشس -ك-ل ج-ي-د ( )...ف-اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ط-ري-ق ط-وي-ل

وÁك-ن-ن-ا ب-ع-د ذلك ال-ت-ف-اوضس ح-ول ال-ت-ف-اصس-ي-ل الصسغÒة
والصسعوبات» .وأاشسار فÒيرا إا ¤رغبة اÛمع الطاقوي
ا’يطا‹ «ايني» ‘ ا’سستثمار ‘ ›ال البÎوكيمياء
وال -ت -ن -ق -يب ع -ن ال -بÎول وال -غ -از خ-ارج ال-ي-ابسس-ة ب-ه-دف
«البحث عن فرصس طاقوية جديدة للجزائر».
واعت Èأان هذه اŸشساريع ا÷اري التفاوضس حولها
تعكسس «تنوع اهتمامات اŸؤوسسسسات الطاقوية اإ’يطالية
با÷زائر».

وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ق-ول-ه« :يسس-ر Êغ-اي-ة
السسرور أان أاغتنم فرصسة ا’حتفال بالعيد الوطني لنيوزيلندا
’توجه إالي ِ
ك ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
أ
بأاحر التها Êمشسفوعة بأاطيب “نياتي لكِ Ãوفور الصسحة
والسسعادة وبالرقي لشسعب نيوزيلندا الصسديق».
وتابع الرئيسس بوتفليقة قائ« :Óويروقني بهذه اŸناسسبة
ك رغبتي ‘ العمل مع ِ
السسعيدة أان أاؤوكد ل ِ
ك على توثيق ُعَرى
الصس -داق -ة وال -ت -ع -اون ب Úا÷زائ-ر ون-ي-وزي-ل-ن-دا ،وع-ل-ى –سسÚ
ال -ت -ع -اون ا’ق-تصس-ادي ال-ث-ن-ائ-ي Ãا ي-ع-ود ب-ا Òÿال-ع-م-ي-م ع-ل-ى
شسعبينا.

ا÷زائر تشسارك ‘ اجتماع اÛلسص القتصسادي والجتماعي ÷امعة الدول العربية بالقاهرة
تشس -ارك ا÷زائ -ر ‘ ال -دورة ال -ع -ادي -ة 101
ل-ل-م-ج-لسس ا’ق-تصس-ادي وا’ج-ت-م-اع-ي ÷ام-عة
الدول العربية اŸنعقد بالقاهرة من  3إا8 ¤
فÈاير ا÷اري ،حسسبما أافاد به ،أامسس ،بيان
لوزارة التجارة.
و‘ هذا اإ’طار ،سسيشسارك وزير التجارة

ﬁم -د ب -ن م -رادي ‘ ف -ع -ال -ي -ات ا’ج -ت -م -اع
ال -وزاري ي -وم-ي  7و 8فÈاي- -ر ،حسسب ن -فسس
اŸصسدر.
وسسيتم خÓل هذا ا’جتماع تناول العديد
من البنود بالدراسسة والتحليل وفق ما يقتضسيه
النظام الداخلي للمجلسس ،يضسيف البيان.

‘ لقاء جمعه باطارات وزارته

بوعزغي يÈز أاهمية مشساريع رقمنة مؤوسسسسات و هيئات الدولة
أاك-د وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ية
ال -ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د
ال -ق -ادر ب-وع-زغ-ي أامسس ال-ثÓ-ث-اء
ب -ا÷زائ -ر ع -ل -ى أاه-م-ي-ة مشس-اري-ع
رقمنة مؤوسسسسات وهيئات الدولة
 ,م- -وضس- -ح -ا أان -ه مسس -ع -ى ت -ول -ي -ه
ا◊ك-وم-ة اه-ت-م-ام-ا ك-بÒا حسسبما
افاد به بيان للوزارة  .وقد عاين
ب- -وع- -زغ- -ي خÓ- -ل ل -ق -اء ج -م -ع -ه
باطارات وزارته بحضسور اعضساء
÷نة ادارة وتسسي Òمشسروع رقمنة
وعصسرنة أانظمة اإ’عÓم ıتلف أاقسسام دائرته
الوزارية تقدم ا’شسغال ‘ هذا اÛال .وبهذه
اŸناسسبة تلقى الوزير شسروحات حول اÙاور
الكÈى للمخطط التوجيهي أ’نظمة ا’عÓم ‘
دائ -رت -ه ال -وزاري -ة اŸسس -ج -ل -ة ب -ع -ن -وان سس-ن-ة 2018
خصس- -وصس- -ا ت- -لك اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -عصس- -رن -ة ال -ب -ن -ى

اŸع-ل-وم-ات-ي-ة و ت-ط-وي-ر وسس-ائ-ل
ت- -ب- -ادل اŸع- -ل- -وم- -ات وال -رب -ط
اŸع - -ل - -وم - -ات - -ي بﬂ Úت - -ل - -ف
Óدارة
ا’قسس - -ام اŸشس - -ك - -ل - -ة ل - -إ
ال- - -فÓ- - -ح- - -ي- - -ة (ال- - -ف Ó- -ح - -ة,
الغابات,الصسيد البحري وتربية
اŸائ- - - -ي- - - -ات) يضس- - - -ي- - - -ف ذات
اŸصسدر .وحسسب بيان الوزارة
فان دخول النشساطات التي ”
–دي -ده -ا ‘ ﬂط -ط ال-ع-م-ل
ال -ت -وج -ي -ه -ي ل -عصس -رن-ة ان-ظ-م-ة
ا’عÓم للوزارة سستسساهم بشسكل فعال ‘ تطوير
نوعية اÿدمات اŸقدمة وكذا تقريب ا’دارة
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة م -ن اŸواط -ن .وسس -ي -م -ك -ن ال -ن -ظ -ام
اŸعلوماتي ا÷ديد للوزارة من اكتسساب النجاعة
والسسرعة ‘ ﬂتلف اŸلفات على مسستوى ا’دارة
اŸركزية و اÙلية يضسيف ذات البيان.

بن مرادي Áثل ا÷زائر ‘ اÛلسص القتصسادي ÷امعة الدول العربية

الشصعب /يشس -ارك وزي -ر
ال -ت-ج-ارة ﬁم-د ب-ن م-رادي،
‡ث Óللجزائر اليوم وغدا،
‘ ف - -ع - -ال - -ي- -ات ا’ج- -ت- -م- -اع
ال -وزاري اŸن -ع -ق -د ‘ إاط -ار
اج- - - -ت- - - -م - - -اع - - -ات اÛلسس
ا’ق- -تصس -ادي وا’ج -ت -م -اع -ي
÷امعة الدول العربية ففي

دورت- -ه ال- -ع- -ادي -ة ال -ع -اشس -رة،
بالقاهرة ‘ الفÎة اŸمتدة
م- - -ن  03إا 08 ¤فيفري
ا÷اري ،ح - -يث سس - -ي- -ت- -ن- -اول
ا’جتماع بالدراسسة والتحليل
ال -ع -دي-د م-ن ال-ب-ن-وذ وف-ق م-ا
ي -ق -تضس -ي -ه ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي
للمجلسس.

افتتاح الدورة  10لوزراء السصياحة Ÿنظمة التعاون السصÓمي ببنغÓديشش

مرموري :تعزيز التكامل اإلقليمي وجعلها أاداة للتنمية القتصسادية والجتماعية

شس -ارك وزي -ر السس -ي -اح -ة
والصسناعة التقليدية ،حسسن
م -رم -وري ،أامسس ال -ثÓ-ث-اء،
ب-ع-اصس-م-ة ب-ن-غÓ-ديشس ،دكا،
‘ افتتاح أاشسغال الدورة 10
ل- -وزراء السس- -ي- -اح- -ة ل -ل -دول
’عضس- - -اء ‘ م- - -ن - -ظ - -م - -ة
ا أ
’سسÓمي ،حسسب
التعاون ا إ
م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان ل- -ذات
ال - - -وزارة .وأاوضس- - -ح ن- - -فسس
اŸصسدر أان مرموري أاكد ‘ كلمة أالقاها
خÓل أاشسغال هذه الدورة اŸنعقدة –ت
شسعار «تعزيز التكامل ا’قليمي من خÓل
السسياحة» ،على أاهمية السسياحة ‘ العا⁄
ك-أاداة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اعية،
›ددا «دع -م ا÷زائ-ر ل-ل-ق-دسس ،ال-ع-اصس-م-ة
’بدية لفلسسط ،Úعاصسمة لسسياحة الشسباب
ا أ
 .»2018و” خÓ- -ل ه- -ذه ال- -دورة اخ- -ت- -ي- -ار
عواصسم منظمة التعاون ا’إسسÓمي للسسياحة

وه -ي دك -ا ب -ن -غÓ-ديشس) لسس-ن-ة
 2019وغبا’ بأاذربيجان لعام
 ،2020إا ¤ج- - - - -انب ع- - - - -رضس
حصس- -ي- -ل- -ة نشس- -اط- -ات م- -رك- -ز
ال - - -ب - - -ح- - -وث ا’حصس- - -ائ- - -ي- - -ة
وا’ق -تصس -ادي -ة وا’ج -ت-م-اع-ي-ة
وال -ت -ك-وي-ن ل-ل-دول ا’سسÓ-م-ي-ة
ب -أان -ق -رة (ت -رك -ي -ا) .م -ن ج -ه-ة
أاخ -رى ،ج -دد وزراء السس-ي-اح-ة
’سسÓ-م-ي
Ÿن -ظ -م-ة ال-ت-ع-اون ا إ
«ال -ت -زام -ه-م ب-ت-ن-ف-ي-ذ أاح-ك-ام ب-رن-ام-ج ع-م-ل
’فاق  ،»2025مؤوكدين على «الدور
اŸنظمة آ
ال -ذي ت -ل -ع -ب-ه السس-ي-اح-ة ‘ ت-ع-زي-ز ال-ت-ب-ادل
ال -ث -ق -ا‘ وال -ت -ع -ري -ف ب -الÎاث ال -ت -اري -خ-ي
وا’سسÓ- -م- -ي قصس -د إاع -ط -اء صس -ورة أافضس -ل
ÓسسÓم» .كما صسادق اŸشساركون ‘ هذا
ل إ
ال-ل-ق-اء ع-ل-ى ال-ت-ق-ري-ر اŸت-ع-ل-ق ب-تنفيذ أاطر
ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة وال -ت -ع -اون ‘ ›ال السس -ي -اح -ة
’عضساء.
اŸشسÎكة ب Úالدول ا أ

ا÷معية الŸÈانية ل–Óاد من أاجل اŸتوسصط

وفد عن الŸÈان ا÷زائري يشسارك ‘ أاشسغال ÷نة الشسؤوون السسياسسية
يشسارك وفد من اÛلسس الشسعبي الوطني
’من
‘ أاشسغال ÷نة الشسؤوون السسياسسية وا أ
وحقوق ا’نسسان التابعة للجمعية الŸÈانية
ل–Óاد من أاجل اŸتوسسط اŸقررة اليوم
’رب--ع--اء بسسÎاسس-ب-ورغ (ف-رنسس-ا) ،حسسب م-ا
ا أ
أافاد به ،أامسس ،بيان للمجلسس.
وأاوضس------ح ذات اŸصس-----در أان اŸشس-----اركÚ
سسيعكفون خÓل هذا ا’جتماع على بحث

’عمال من
عدة مواضسيع مدرجة ‘ جدول ا أ
بينها «الوضسع السسياسسي ‘ منطقة البحر
’بيضس اŸتوسسط والتوقعات لعام .»2018
ا أ
Óشس---ارة ف---ان وف---د اÛلسس الشس---ع--ب--ي
ل ---إ
الوطني اŸشسارك ‘ هذا ا’جتماع يتكون
من النائب Úعبد الله خياط وهدى طلحة
وذلك بصسفتهما عضسوين دائم Úبا÷معية
الŸÈانية ل–Óاد من أاجل اŸتوسسط.

»æWh

ا’ربعاء  07فيفري  2018م
المؤافق لـ  20جمادى اأ’ولى  143٩هـ

’سساتذة اŸضسرب ،Úبن غÈيت:
الشسروع ‘ إاجراءات اŸتعلقة بفصسل ا أ

لن نؤقع إا’ على اŸطالب التي Áكن –قيقها على أارضض الؤاقع
جددت وزير الÎبية الؤطنية نؤرية بن
غÈيت ،ت -أاك -ي -ده -ا ع -ل -ى أان أاب -ؤاب ال -ؤزارة
م - -ف - -ت - -ؤح - -ة ل- -ك- -ل اŸدي- -ري- -ات واŸؤؤسسسس- -ات
الÎبؤية ،للحؤار من أاجل اسستقرار القطاع،
مضس - -ي - -ف - -ة أان ال - -ؤزارة ال- -ؤصس- -ي- -ة ات- -خ- -ذت
’داري - -ة اŸت - -ع - -ل - -ق- -ة ب- -فصس- -ل
’ج - -راءات ا إ
ا إ
’سساتذة اŸضسرب Úالذين رفضسؤا ا’لتحاق
ا أ
Ãن-اصسب ع-م-ل-ه-م ،وه-ذا ع-قب صس-دور ح-ك-م
قضسائي بعدم شسرعية إاضسرابهم.

سسهام بوعموشسة
‘ هذا الصشدد أاوضشحت بن غÈيت لدى نزولها،
أامسس ،ضش -ي -ف -ة ع -ل -ى م-ن-ت-دى اإ’ذاع-ة ال-ؤط-ن-ي-ة أان
اإ’جراءات اŸتخذة ‘ حق اأ’سشاتذة اŸضشربÚ
ه - -ي اÿصش - -م م - -ن اأ’ج - -ؤر ،والشش- -روع ‘ إارسش- -ال
اإ’ششعارات باإ’نذار –سشبا لفصشلهم ‘ حال عدم
ام -ت -ث-ال-ه-م ل-ل-ق-ان-ؤن ورفضش-ه-م ا’ل-ت-ح-اق Ãن-اصشب
عملهم.
ذك -رت ال -ؤزي -رة أان -ه خ Ó-ل ال -دخ-ؤل اŸدرسش-ي
 2018/2017ال -ت -قت ب -ك -ل ال -ن -ق -اب -ات واŸك-اتب
Ÿناقششة القضشايا التي “سس الدخؤل اŸدرسشي،
بهدف التؤصشل ◊لؤل دائمة وبالتا‹ بلؤغ مدرسشة
ا÷ؤدة ،مشش -ددة ع -ل -ى ضش -رورة م -راف -ق -ة اأ’سش-ت-اذ
والتكؤين بحكم النقصس الكب ‘ Òهذا ا÷انب،
كاششفة عن أان عدد اŸعاهد الؤطنية اŸتخصشصشة
‘ ه -ذا اÛال سش -ي -ب -ل -غ  28م-ع-ه-دا م-ع ال-دخؤل
اŸدرسشي اŸقبل بعد أان كان  11فقط.
مؤازاة مع ذلك ،وصشفت بن غÈيت اإ’ضشراب
الذي دعت له نقابة الكنابيسشت «اÛلسس الؤطني
اŸسشتقل Ÿسشتخدمي الÎبية» بغ Òالقانؤ ،Êكؤن
هذه اأ’خÒة اسشتغلت حقا دسشتؤريا قائلة أان قانؤن
ال -ع-م-ل وضش-ع ق-ؤاع-د وضش-ؤاب-ط ي-ت-ع-ل-ق ب-اإ’ضش-راب

يجب احÎامها كإاجراء انتخابات
سشرية على مسشتؤى اŸؤؤسشسشة مع
حضشؤر اÙضشر القضشائي ،كما
أان ه - -ن - -اك ق - -ن- -ؤات ال- -ت- -ؤاصش- -ل
ك-ال-ت-ل-ف-زي-ؤن وشش-ب-ك-ات ال-ت-ؤاصش-ل
ا’جتماعي التي تسشمح للنقابات
بالتعب Òعن مطالبهما ،وحسشبها
ف- -إان م- -ا ي- -ق- -ل- -ق ه- -ؤ اإ’ضش- -راب
اŸف - -ت - -ؤح ب - -دون ضش - -ؤاب- -ط ‡ا
ينعكسس سشلبا على حسشن “درسس
التÓميذ وقلق اأ’ولياء.
وق - -الت ال - -ؤزي- -رة إان ن- -ق- -اب- -ة
ال -ك -ن -اب -يسشت ،تسش -ت -ن -د ‘ إاضش -راب -ه -ا إا ¤م-ط-ل-بÚ
رئ -يسش -ي Úه -م -ا –ق -ي -ق مضش-م-ؤن اÙاضش-ر ال-ت-ي
وقعها مديرا الÎبية ‘ بجاية والبليدة –ت ضشغط
كب ÒواŸتعلق بحرية حركة اŸؤظف Úالتي طلبؤا
أان تكؤن مفتؤحة ،لتششدد على أان اÙضشر الؤحيد
اŸعÎف ب - -ه ه - -ؤ اÙضش - -ر اŸؤق- -ع سش- -ن- -ة 2015
واŸنششؤر على مؤقعها اإ’لكÎو .Êأاما فيما يخصس
اŸط- -لب ال- -ث- -ا Êف- -ه- -ؤ ع- -دم اÿصش- -م م- -ن أاج- -ؤر
اŸضشرب ،Úرغم الفؤضشى والتششؤيشس الذي تسشببؤا
ف- -ي- -ه ،مششÒة إا ¤أان ه- -ن -اك أاسش -ب -اب خ -ف -ي -ة وراء
اŸطالب اŸرفؤعة من قبل اأ’سشاتذة اŸضشرب.Ú
وحسشب اŸسشؤؤولة اأ’و ¤عن القطاع ،فإان بعضس
اŸششاكل تتكرر خÓل كل دخؤل اجتماعي ،لهذا ”
تنصشيب ÷نة متحركة لتششخيصس وإايجاد ا◊لؤل
فيما يخصس مششاكل التسشي.Ò

لن تكؤن هناك سشنة بيضشاء بؤ’يتي البليدة
وبجاية واتخذنا ا◊لؤل ا’سشتعجالية
باŸقابل ،طمأانت بن غÈيت التÓميذ بؤ’يتي
البليدة وبجاية بأانه لن تكؤن هناك سشنة بيضشاء،

ب- - -ح- - -يث ات- - -خ - -ذت اإ’ج - -راءات
وا◊ل- -ؤل ا’سش- -ت -ع -ج -ال -ي -ة ع -ل -ى
اŸسش - -ت - -ؤى اÙل - -ي ل - -تسش - -ؤي - -ة
اŸشش - -ك - -ل ب - -ه - -ات Úال - -ؤ’ي - -ت،Ú
ب - -ا’ع - -ت- -م- -اد ع- -ل- -ى اأ’سش- -ات- -ذة
اŸت - -ق - -اع - -دي - -ن ال - -ذي - -ن اب- -دوا
اسش-ت-ع-دادا ك-بÒا’ ،سش-ي-م-ا ب-عدما
ك -ان -ؤا ضش -ح -ي -ة اإ’شش -اع-ات ال-ت-ي
راجت ب - -خصش - -ؤصس ال - -ت - -ق - -اع- -د
اŸسش- -ب- -ق‡ ،ا دف- -ع- -ه- -م ل -ط -لب
اإ’ح -ال -ة ع -ل -ى ال-ت-ق-اع-د ،داع-ي-ة
ل -ل -ك -ف ع -ن ال -ت -ه -ؤي-ل وتضش-خ-ي-م
اأ’مؤر من خÓل اأ’كاذيب والتضشليل اإ’عÓمي.
ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤ال-ل-ج-ؤء إا ¤اŸسش-ت-خ-ل-ف Úال-ذين
ك-ان-ؤا ضش-م-ن ال-ق-ؤائ-م ا’ح-ت-ي-اط-ي-ة ،وال-ذي-ن سش-ت-تم
مرافقتهم ،عÓوة على قيام اŸفتشش Úبالتدريسس،
مع إامكانية اعتماد تÓميذ السشنة الثالثة من التعليم
الثانؤي على مؤقع الديؤان الؤطني للتعليم عن بعد
ÓطÓع على الدروسس ،كما أاكدت بن غÈيت أان
ل إ
ا◊كؤمة ›ندة إ’‚اح ا’متحانات اŸصشÒية.
و قالت أايضشا أان دائرتها الؤزارية لن تؤقع إا’
على اŸطالب التي Áكنها –قيقها على أارضس
ال -ؤاق -ع ،ك -اŸط -لب اŸت -ع -ل -ق Ãراج -ع -ة ال -ق -ان-ؤن
اأ’سشاسشي لعمال سشلك الÎبية ،والذي كانت واضشحة
فيه منذ البداية حيث صشارحت النقابات بأان دراسشة
ه -ذا اŸط -لب ،ل -ن يسش -ت -ك-م-ل ق-ب-ل خ-مسس سش-ن-ؤات
بالنظر إا ¤كؤنه ملفا معقدا يعني  48رتبة.
باŸقابل ،أاكدت الؤزيرة بأان ا’حتياج ا◊قيقي
للقطاع فيما يتعلق باأ’سشاتذة هؤ  10آا’ف أاسشتاذ ‘
الؤقت الذي ’ يتجاوز عدد متخرجي اŸدرسشة
Óسشاتذة السشتة آا’ف ،وهؤ ما يفسشر النقصس
العليا ل أ
اŸسشجل ببعضس اŸؤؤسشسشات الÎبؤية نتيجة العدد
الكب Òللمتقاعدين.

فاطمة الزهراء زرواطي من اŸسسيلة :

إاششراك رؤوسشاء البلديات إ’عطاء البعد البيئي وا◊فاظ على اÙيط
دعت وزير البيئة والطاقات اÛددة فاطمة
ال- -زه- -راء زرواط- -ي خÓ- -ل زي- -ارت- -ه- -ا إا ¤و’ي -ة
اŸسس- -ي- -ل- -ة ،أامسس ،إا ¤ضس- -رورة ت- -ك- -ات- -ف ا÷ه- -ؤد
وإاشسراك رؤوسساء البلديات من اجل إاعطاء البعد
ال-ب-ي-ئ-ي وال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ن-ف-اي-ات وا◊ف-اظ ع-لى
اÙيط والقضساء على النقاط السسؤداء.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاشش -ارت وزي -رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
خÓ- -ل زي -ارت -ه -ا إا ¤هضش -ب -ة م -ي -ط -ر ب -ب -ؤسش -ع -ادة
’ششراف على عملية تششج Òواسشعة إا ¤أان مدراء
وا إ
البيئة ع Èجميع الؤ’يات هم معنيؤن بإاششراك
رؤوسش -اء ال -ب -ل -دي -ات م -ن خ Ó-ل ج -م -ع-ه-م وﬁاول-ة
ال-ت-ؤضش-ي-ح ل-ه-م وإاق-ن-اع-ه-م ب-ال-ب-ع-د ال-ب-يئي الؤاجب
احÎامه ،وخاصشة ‘ ما يتعلق بالسشكن الريفي
الذي يحتم ربط السشكنات الريفية التي ’ يصشلها
الكهرباء بالطاقات اŸتجددة وحسشب خصشؤصشية

ك- -ل ب- -ل- -دي- -ة ،وك- -ذا ب -ه -دف –سشÚ
اÙي- -ط ع Èج- -م- -ي- -ع ال- -ب- -ل- -دي -ات
ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن ﬁارب- -ة ال- -ب -ن -اءات
الفؤضشؤية التي غالبا ما ينجر عنها
ﬂاطر عدة بحكم أانه ’ يتم ربطها
بقنؤات الصشرف الصشحي والتي غالبا
م -ا ت -ت -ح -م -ل ت -ب -ع -ات -ه -ا السش -ل -ط -ات
اÙلية.
طالبت فاطمة الزهراء زرواطي
م -راك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي إا ¤ضش-رورة
ت -ؤسش -ع -ة نشش -اط -ه -ا ل-تشش-م-ل ﬂت-ل-ف
البلدية و’ تقتصشر على مدينة بؤسشعادة ومسشيلة
وع ÚاŸلح من خÓل مراجعة سشياسشة التسشيÒ
ب -اŸراك -ز .ك -م -ا ط -الب ب-اŸسش-ئ-ؤل Úب-اÿروج م-ن
ال -ق -ؤق -ع -ة إا ¤اŸي-دان وا’سش-ت-م-اع إا ¤انشش-غ-ا’ت
اŸؤاط- -ن ÚواÛت- -م- -ع اŸد Êوال- -ت- -ف -ك Òرف -ق -ة
’جل –صشيل ا÷باية من قبل
السشلطات اÙلية أ
رؤوسشاء البلدية وخلق مدا خيل للميزانية ومعا÷ة

ﬂتلف مششاكل اŸؤاطن مششÒة
إا ¤أان اŸششاكل هي من تسشمح
ب -ال -ت -ط -ؤر وال -ب -حث ع -ن ح -ل-ؤل
ﬂتلفة وناجحة.
‘ ذات السش - - -ي - - -اق أاشش - - -ارت
اŸت- - - -ح - - -دث - - -ة إا ¤أان ‚اح أاي
مشش -روع ه-ي ال-دراسش-ة ال-ن-اج-ع-ة
’خصس ال-دراسش-ة
وال-ن-اضش-ج-ة وب-ا أ
ا’سش-تشش-راف-ي-ة ل-تسشي ÒاŸششاريع
ع -ل -ى اŸدى ال -ط -ؤي -ل ،م -ؤؤك -دة
ب -خصش -ؤصس اŸشش-اري-ع اÛم-دة
أانها لن تتؤانى ‘ الدفاع أامام ا◊كؤمة عن أاي
مششروع ذو أاهمية قصشؤى قصشد رفع التجميد عنه.
’و ¤وطنيا التي
مششÒة إا ¤أان اŸسشيلة تعت Èا أ
اسشتفادة من  17مششروع وجمده منهم  03مششاريع
’و ¤وط -ن -ي -ا ال-ت-ي
ف -ق -ط .وال -ؤ’ي -ة ال -ؤح -ي -دة وا أ
اسشتهلكت  80باŸائة من اŸؤارد اŸالية باعتبارها
منطقة تاريخية وسشياحية.

خÓل جلسسة للجنة الشسؤؤون اÿارجية والتعاون وا÷الية

لؤؤي عيسشى ’ :سشÓم ‘ العا ⁄ما  ⁄يعم أاو’ أارضض فلسشطÚ
جدد سشف Òدولة فلسشط Úبا÷زائر ،لؤؤي عيسشى،،
أامسس أامام نؤاب من اÛلسس الششعبي الؤطني التأاكيد
على اسشتمرار صشمؤد الششعب الفلسشطيني رغم اŸتغÒات
ا◊اصشلة ‘ العا ‘ ⁄الدفاع عن أارضشه بكافة الؤسشائل
و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ال-ت-ف-اوضش-ي-ة ’سشÎج-اع ح-ق-ه ‘ أارضش-ه
واقامة دولته اŸسشتقلة ،مششددا على أانه «’ سشÓم ‘
العا ⁄ما  ⁄يعم هذا السشÓم أارضس فلسشط.»Ú
فخÓل مششاركته ‘ أاول جلسشة تنظمها ÷نة الششؤؤون
اÿارجية والتعاون وا÷الية باÛلسس الششعبي الؤطني
Ãق- -ر اÛلسس ‘ اط- -ار سش -لسش -ل -ة م -ن ج -لسش -ات ا◊ؤار
وال-ن-ق-اشس ح-ؤل ال-قضش-اي-ا السش-ي-اسش-ي-ة ال-راه-ن-ة اسش-ت-هلتها
اللجنة اليؤم باسشتضشافة السشف Òالفلسشطيني تناول السشيد
لؤؤي مسشتجدات القضشية الفلسشطينية.
وتطرق الدبلؤماسشي الفلسشطيني باŸناسشبة Ÿؤضشؤع
اŸصش -ا◊ة ال -ؤط -ن -ي -ة ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة وال-ؤضش-ع ال-راه-ن
ب -ا’راضش -ي ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة اÙت-ل-ة ‘ ظ-ل اŸت-غÒات
ا’ق -ل -ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ووق-ع-ه-ا ع-ل-ى ال-قضش-ي-ة إا ¤اعÓ-ن
ال -رئ -يسس ا’م-ري-ك-ي ،دون-ال-د ت-رامب ،ا’خ Òب-خصش-ؤصس
القدسس ،مذكرا ‘ هذا السشياق Ãا قاله الرئيسس ﬁمؤد
عباسس بششأانه :إان «صشفعة القرن سشÔدها».
وق -ال ل -ؤؤي ع -يسش -ى ع -ن ق -رارت ال-رئ-يسس ا’م-ري-ك-ي
ا’خÒة ان -ه -ا «م -ف -اه-ي-م رع-اة ال-ب-ق-ر ف-ه-ؤ ي-ت-ح-دث ع-ن
التاريخ وكأانه يريد ان يصشنع تاريخا جديدا للفلسشطينيÚ
او تاريخا جديدا للعا ،»⁄مششددا على انه وبعد هذه
القرارات «لن تصشبح الؤ’يات اŸتحدة وسشيطا للسشÓم
ولن يكؤن للؤ’يات اŸتحدة دورا ‘ العملية السشلمية ما
 ⁄يÎاجع الرئيسس ترامب عن قراره».
ك - -م - -ا أاث - -ار ‘ ن - -فسس السش - -ي - -اق ،م- -ن ب ÚاŸؤاق- -ف
الفلسشطينية« ،وقف كافة اششكال التنسشيق بكل اششكاله
ا’قتصشادية وا’منية Ãا فيه اتفاق باريسس ا’قتصشادي
والتمسشك باتفاق اŸصشا◊ة اŸؤقع ‘ نؤفم ÈاŸاضشي
ب -ال -ق-اه-رة وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ح-ق الشش-عب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ‘
‡ارسشة كافة اششكال النضشال ضشد ا’حتÓل وفق احكام
القانؤن الدو‹».
و–دث السشف Òالفلسشطيني مطؤ’ عما يجري من

تعسشف اسشرائيلي بحق ا’رضس والششعب
ال- -ف -لسش -ط -ي -ن -ي Úم -ن ق -ت -ل واع -ت -ق -ال
واسش -ت -ي -ط -ان وج -دار ع -ازل وﬁاك-م-ة
لÓطفال ناهيك عن ا◊صشار ليسس على
غزة فحسشب بل على الضشفة الغربية
والقدسس.
و‘ تناوله Ÿؤضشؤع اŸصشا◊ة قال
الديبلؤماسشي الفلسشطيني« :لقد عملنا
اŸسش- -ت- -ح- -ي- -ل م- -ن أاج- -ل ردء الصش -دع»
ووصش- -ف ا’ن- -قسش- -ام بـ»ال- -ع -ار وب -ال -غÒ
اÈŸر» ،مششÒا ‘ الؤقت ذاته إا ¤اتفاق اŸصشا◊ة
ا’خ Òالذي  ⁄ينف وجؤد صشعؤبات كثÒة به رغم Œاوز
عقبة «وجؤد حكؤمت »Úإا’ أان التؤاصشل ’ زال قائما
واÁاننا باŸصشا◊ة ’زال كبÒا» ،يضشيف السشيد لؤؤي
الذي ششدد على أان انقسشام الفصشائل ’ يعني انقسشام
الششعب الفلسشطيني.

م- -ن ج- -ه- -ت -ه اسش -ت -ه -ل رئ -يسس ÷ن -ة
الشش -ؤؤون اÿارج -ي-ة وال-ت-ع-اون وا÷ال-ي-ة
باÛلسس الششعبي الؤطني ،عبد ا◊ميد
سشي عفيف ،كلمته بتؤضشيح الغرضس من
ا’نطÓق ‘ تنظيم مثل هذه ا÷لسشات
ا◊ؤاري -ة ،ح -يث ق -ال ان -ه -ا سش -ت -ت -ن -اول
قضشايا سشياسشية دولية راهنة لÓسشتفادة
م- - -ن الشش- - -خصش- - -ي- - -ات السش- - -ي- - -اسش- - -ي- - -ة
الديبلؤماسشية التي أاما تسش ÒاŸلف أاو
م- - -ل - -م - -ة Ãا ي - -خصس ه - -ذه اŸل - -ف - -ات
ا◊سشاسشة التي تهم الديبلؤماسشية الŸÈانية ا÷زائرية.
ج-دد ع-ف-ي-ف ب-اŸن-اسش-ب-ة دع-م ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسشطينية
وح -ق الشش -عب ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي ‘ اق-ام-ة دول-ت-ه اŸسش-ت-ق-ل-ة
وعاصشمتها القدسس .كما اششار إا ¤ان اللجنة سشتششرع
الشش-ه-ر ال-ق-ادم ‘ ت-نصش-يب ال-ل-ج-ان الŸÈان-ي-ة ل-لصش-داقة
وسشتكؤن ا’و ¤اللجنة ا÷زائرية-الفلسشطينية.

÷نة الششؤؤون ا’قتصشادية تقÎح تعديÓت القانؤن اŸتعلق بالتجارة ا’لكÎونية
اقÎحت ÷ن- -ة الشش- -ؤؤون ا’ق- -تصش- -ادي- -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
والصش -ن-اع-ة وال-ت-ج-ارة وال-ت-خ-ط-ي-ط ل-ل-م-ج-لسس الشش-ع-ب-ي
الؤطني جملة من التعديÓت اÿاصشة Ãششروع القانؤن
اŸت- -ع- -ل- -ق ب -ال -ت -ج -ارة ا’ل -كÎون -ي -ة وت -ت -ع -ل -ق أاسش -اسش -ا
باŸعامÓت التجارية العابرة للحدود مع إادراج مادة
جديدة متعلقة با’سشتثمارات الداعمة أ’نششطة التجارة
ا’لكÎونية.
و“سس ه -ذه ال -ت -ع -دي Ó-ت اŸقÎح-ة  22م-ادة م-ن
مششروع القانؤن اŸتعلق بالتجارة ا’لكÎونية الذي ”
ع-رضش-ه ال-ي-ؤم ال-ثÓ-ث-اء خÓ-ل ج-لسش-ة ع-ل-ن-ي-ة باÛلسس
الششعبي الؤطني .و ‘ هذا السشياق ،اقÎحت اللجنة
ت- -ع- -دي- -ل ال -ب -ن -د ا’ول م -ن اŸادة  2ب-اسش-ت-بدال عبارة
«جزائريا» بعبارة «متمتعا با÷نسشية ا÷زائرية» فضشÓ
عن ادخال تعديÓت من حيث الششكل تؤخيا لسشÓمة
اŸعنى .أاما بخصشؤصس اŸادة  3فاقÎحت اللجنة اعادة
صشياغة البند ا’خ Òمن الفقرة الثانية باششÎاط ان

ي -ك-ؤن ن-ق-ل السش-ل-ع-ة او اÿدم-ة خ-اضش-ع-ا ل-ع-ق-د رسش-م-ي
بصش -ي -اغ -ت -ه -ا ع -ل -ى ال -ن -ح -ؤ ا’ت -ي“ « :ارسس ال -ت -ج-ارة
ا’لكÎونية ‘ اطار التششريع والتنظيم اŸعمؤل بهما
غ Òان- -ه “ن- -ع ك- -ل م- -ع- -ام -ل -ة ع -ن ط -ري -ق ا’تصش -ا’ت
ا’لكÎونية اŸتعلقة بلعب القمار والرهان واليناصشيب
واŸششروبات الكحؤلية والتبع واŸنتجات الصشيد’نية
وكذا اŸنتجات التي “سس بحقؤق اŸلكية الفكرية او
الصشناعية او التجارية فضش Óعن كل سشلعة او خدمة
ﬁظؤرة Ãؤجب التششريع اŸعمؤل به».
ك -م -ا اقÎحت ال -ل -ج-ن-ة ادراج م-ادة ج-دي-دة ت-قضش-ي
ب -إام -ك-ان-ي-ة اسش-ت-ف-ادة ا’سش-ت-ث-م-ارات ال-داع-م-ة أ’نشش-ط-ة
التجارة ا’لكÎونية من –فيزات تششجيعا لÓقتصشاد
الرقمي بصشفة خاصشة وا’قتصشاد عمؤما وعليه تصشاغ
اŸادة كا’تيÁ « :كن ان تكؤن ا’سشتثمارات الداعمة
أ’نششطة التجارة ا’لكÎونية مؤضشؤع –فيزات طبقا
للتششريع اŸعمؤل به».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فرعؤن تعرضض مششروع قانؤن التجارة ا’لكÎونية
ق - - - -دمت وزي- - - -رة الÈي- - - -د
وت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات اإ’عÓ-م وا’تصش-ال
وال- -رق -م -ن -ة إاÁان ه -دى ف -رع -ؤن،
أامسس ،عرضشا حؤل مششروع القانؤن
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ج-ارة ا’ل-كÎون-ية ‘
ج -لسش -ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسس الشش-ع-ب-ي
ال -ؤط -ن -ي ت-رأاسش-ه-ا سش-ع-ي-د ب-ؤح-ج-ة
رئيسس اÛلسس.
وي - -رت - -قب مشش - -روع ال - -ق- -ان- -ؤن
اŸتعلق بالتجار ا’لكÎونية ،عدة
أاح- -ك- -ام لضش- -م- -ان أام- -ن ال- -ت- -ج- -ارة
ا’ل -كÎون-ي-ة م-ع –دي-د ال-ت-زام-ات
اŸمؤن ÚوالعمÓء اإ’لكÎوني.Ú
وينصس مششروع القانؤن أاو’ على أان التسشجيل ‘
السش -ج -ل ال -ت -ج -اري و–دي -د م -ؤق -ع ع -ل -ى شش -ب -ك-ة
اإ’نÎنت شش -رط -ان أاسش -اسش -ي -ان Ÿم -ارسش -ة ال-ت-ج-ارة
ا’لكÎونية.
يتم إانششاء سشجل وطني للممؤن Úاإ’لكÎونيÚ
اŸسشجل ‘ Úالسشجل التجاري ‘ اŸركز الؤطني
للسشجل التجاري الذي يحدد اŸعلؤمات التي يجب
أان ترافق العرضس التجاري اإ’لكÎو( Êالتعريف
الضشريبي والعنؤان ورقم الهاتف  ،عدد السشجل
التجاريي الضشمان التجاري)..
ووفقا للنصس Áر طلب اŸنتج أاو اÿدمة بثÓث
خ -ط -ؤات اج -ب -اري -ة  :ت -ؤف Òالشش -روط ال -ت-ع-اق-دي-ة
للمسشتهلك اإ’لكÎو ،Êوالتحقق من تفاصشيل اأ’مر
الذي تصشدره اأ’خÒة وتأاكيد اأ’مر الذي يؤؤدي إا¤
تششكيل العقد.
وي- -ح -دد مشش -روع ال -ق -ان -ؤن أايضش -ا اŸع -ل -ؤم -ات
اإ’لزامية التي يجب احتؤاؤوها ‘ العقد اإ’لكÎو.Ê
وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-زام-ات اŸسش-ت-ه-لك اإ’ل-كÎو،Ê
ينصس النصس على أانه ملزم بدفع الثمن اŸتفق عليه
‘ ال- -ع- -ق -د اإ’ل -كÎو Êح -اŸا ي -ت -م تشش -ك -ي -ل ه -ذه
الؤثيقة.
وفيما يتعلق باŸعامÓت التجارية ع Èا◊دود
ي -نصس مشش -روع ال -ق -ان -ؤن ع -ل -ى أان ب -ي -ع السش -ل-ع-ة أاو
اÿدم- -ة م- -ن ج- -انب ‡ؤن م- -ق- -ي- -م ل -ل -مسش -ت -ه -لك
اإ’ل- -كÎو ÊاŸنشش- -أا ‘ ب- -ل -د أاج -ن -ب -ي م -ع -ف -ي م -ن
إاج -راءات م -راق -ب -ة ال -ت -ج -ارة اÿارج-ي-ة .وي-ت-ب-ادل
عندما ’ تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من ا◊د
الذي يحدده التششريع السشاري.

دفع اŸعامÓت ا’لكÎونية
ووف -ق-ا ل-ل-نصس ،ي-ت-م دف-ع اŸع-امÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة
ا’لكÎونية عن بعد أاو عند تسشليم اŸنتجي عن
ط- -ري- -ق ال- -دف- -ع اŸسش- -م -ؤح ب -ه Ãؤجب ال -تشش -ري -ع
السشاري.
عندما يتم الدفع اإ’لكÎو Êيتم ذلك من خÓل
م -نصش -ات ال -دف -ع اıصشصش -ة ال -ت -ي ي -ت-م إانشش-اؤوه-ا
وتششغيلها بششكل حصشري من قبل البنؤك اŸعتمدة
من قبل بنك ا÷زائر أاو بريد ا÷زائر ومتصشلة بأاي
نؤع من ﬁطة الدفع ا’لكÎو Êع Èششبكة من
مششغل ا’تصشا’ت العامة.
يجب تأام Úاتصشال اŸؤقع اإ’لكÎوŸ Êؤفر
اÿدم -ة اإ’ل -كÎو Êب -ن-ظ-ام ال-دف-ع اإ’ل-كÎو Êم-ن
خÓل نظام إاصشدار الششهادات ا’لكÎونية.
و‘ الفصشل اŸتعلق Ãراقبة اŸمؤن اإ’لكÎوÊ
وتسشجيل ا÷رائم يشش Òالنصس إا ¤أانه باإ’ضشافة إا¤
ضش -ب -اط وضش -ب-اط الشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة اŸنصش-ؤصس
عليها ‘ قانؤن اإ’جراءات ا÷نائية لديهم سشلطة
تسشجيل انتهاكات أاحكام هذا القانؤن.

النؤاب يدعؤن إا ¤تؤفÒ
الضشمانات لتفادي التÓعبات
أاكدت عديد مداخÓت نؤاب اÛلسس الششعبي
الؤطني ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة خÓل جلسشة
عرضس ومناقششة مششروع القانؤن اŸتعلق بالتجارة
ا’لكÎونية على اهمية هذا ا’خ Òلكنهم  ⁄يخفؤا
تخؤفهم من صشعؤبة مراقبة التعامÓت التجارية

ا’ل-كÎون-ي-ة وح-م-اي-ة ال-ب-ي-انات
الشش- -خصش- -ي- -ة داع Úإا ¤ت- -ؤفÒ
الضش -م -ان -ات ال -ك -ف-ي-ل-ة ب-ت-ف-ادي
ال -ت Ó-ع -ب -ات وا’ح -ت -ي -ال اث-ن-اء
ال- - -ت- - -ع- - -ام- - -ل ع Èالشش- - -ب- - -ك - -ة
العنكبؤتية.
وت - - - -ط- - - -رق ال- - - -ن- - - -ؤاب إا¤
ا’مكانيات والؤسشائل اŸتؤفرة
ل - - -دخ - - -ؤل ›ال ال - - -ت - - -ج- - -ارة
ا’ل -كÎون -ي -ة م -ن ح -يث ت -دف-ق
ا’نÎنت الذي يششهد ضشعفا ’
يؤؤهله للتعامÓت اŸزمعة مع
ال- - -دع - -ؤة لضش - -رورة ت - -ط - -ؤي - -ر
اŸن-ظ-م-ة ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة ل-لتمكن من تطبيق ﬁكم
’حكام القانؤن.
وتسش -اءل سش -ل -ي -م-ان سش-ع-داوي ،ن-ائب ع-ن ج-ب-ه-ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -ؤط -ن-ي ‘ م-داخ-ل-ت-ه ع-ن ا’ج-راءات
اŸت -خ -ذة ‘ ›ال ح -ف -ظ ال -ب -ي -ان -ات الشش-خصش-ي-ة
للمتعامل ‘ Úقطاع التجارة ا’لكÎونية.
ك -م -ا اث -ار ال -ن-ائب مسش-ال-ة ال-ث-ق-ة ب ÚاŸؤؤسشسش-ة
التجارية واŸسشتهلك او الزبؤن مششÒا إا ¤وجؤد
مؤؤسشسشات وهمية ع Èا’نÎنت و»التخؤف حؤل من
يضشمن اسشتمرار اŸعامÓت التجارية وكيفية رد
السشلعة ع Èالتعامل ا’لكÎو.»Ê
ومن جهتها ،دعت فاطمة كرمة عن التجمع
ال -ؤط -ن -ي ال -دÁق -راط -ي إا ¤ضش -رورة ادراج ال-دف-ع
ا’ل -كÎو Êواه -م -ي -ة سش -رع -ة –ؤي -ل ا’م -ؤال عÈ
البنؤك وتطؤير ا’نظمة اŸصشرفية.
وعن نفسس التششكيلة السشياسشية ي قال الناب
ﬁمد بابا علي ان اŸششكل اŸطروح يكمن ‘
«كيفية نزع اŸافيا من ›ال التجارة ا’لكÎونية
‡ا يسش -ت -ؤجب ال-ت-نسش-ي-ق بﬂ Úت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات
داعيا إا ¤أاهمية اششراك هيئة ا÷مارك ‘ ›ال
م -راق -ب -ة ال -ت -ع-امÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ع Èا’نÎنت إا¤
ج- -انب ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ا’خ -رى اŸذك -ؤرة ‘ مشش -روع
القانؤن.
أاما ÿضشر بن خÓف ،نائب عن ا’–اد من
اج -ل ال -ع-دال-ة وال-ب-ن-اء ف-اع-ت Èان حسش-ن اسش-ت-غÓ-ل
ال -ت-ج-ارة ا’ل-كÎون-ي-ة سش-يسش-م-ح ب-إاضش-اف-ة م-داخ-ي-ل
جبائية معتÈة وتسشاعد على امتصشاصس السشيؤلة
التي تتداول ‘ السشؤق اŸؤازية.
وقدمت من جهتها ،كرÁة عدنان عن حزب
Œم -ع ام -ل ا÷زائ -ر ب -عضس ا’قÎاح -ات أاه -م -ه -ا»
ضشرورة تؤف Òبنية معلؤماتية قؤية والعمل على
نشش-ر اسش-ت-ع-م-ال ا’نÎنت وب-اسش-ع-ار ت-ن-افسش-ي-ة وكذا
ت - -ط - -ؤي - -ر ن - -ظ- -ام ال- -دف- -ع اإ’ل- -كÎو ÊوالصشÒف- -ة
ا’لكÎونية».
أاما نؤرة ششتؤح ،نائبة عن حركة ›تمع السشلم
ف -ق -د دعت إا« ¤سش -حب» مشش -روع ال -ق-ان-ؤن «قصش-د
اثرائه واحالته على وزارة التجارة» مؤؤكدة على
ضشرورة التنسشيق ب Úالؤزارات اŸعنية على غرار
التجارة والعدالة واŸالية والششؤؤون الدينية.
وخ Ó-ل ع -رضش -ه -ا Ÿشش -روع ال -ق -ان -ؤن ،أاك-دت
وزيرة الÈيد واŸؤاصشÓت السشلكية والÓسشلكية
والتكنؤلؤجيات والرقمنة ،إاÁان هدى فرعؤن أان
تاط Òالتجارة ا’لكÎونية اصشبح من ا’ولؤيات
ا’سش-اسش-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر وا◊اج-ة اŸاسش-ة ل-لمؤاطن
واŸتعامل Úا’قتصشادي’ Úرضشية قانؤنية كفيلة
بتطؤير التجارة ا’لكÎونية.
ك- -م -ا اضش -افت أان ه -ذا اŸشش -روع يسش -ع -ى إا¤
–دي -د ال -ق -ؤاع -د ال -ع -ام -ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ج-ارة
’لكÎونية للسشلع واÿدمات من خÓل إارسشاء
اإ
ج -ؤ م -ن ال -ث -ق -ة ي -فضش -ي إا ¤ت -ع -م -ي -م وت -ط -ؤي -ر
’لكÎونية (ا’قتصشاد الرقمي) ،ما
اŸباد’ت ا إ
سش- -يسش- -ه- -ل اÿدم- -ات ع- -ن ب- -ع- -د ع Èا’تصش- -ال
’لكÎو.Ê
اإ
ويهدف مششروع هذا القانؤن أايضشا إا ¤تنظيم
وت-أاط Òال-ف-اع-ل Úا’ق-تصش-ادي Úال-ذي-ن ي-ق-دمؤن
خدماتهم عÈه وسشد الفراغ القانؤ› ‘ Êال
’ضشافة
إابرام العقؤد ما ب ÚاŸتعامل والزبؤن ،با إ
إا ¤ت-ك-ي-ي-ف ال-تشش-ري-ع-ات ال-ؤط-ن-ي-ة م-ع ال-ق-ؤاع-د
واŸع-اي Òال-دول-ي-ة ح-ت-ى ي-ت-م ت-ؤسش-ي-ع اسش-ت-خ-دام
اŸباد’ت التجارية وطنيا ودوليا.

’طباء اŸقيم ،Úبركا:Ê
بخصسؤصس إاضسراب ا أ

ا◊ل Áر ع Èحؤار مسشتمر وتناز’ت

دع- -ا رئ- -يسس اÛلسس ال- -ؤط- -ن- -ي ل- -ع- -م- -ادة
ا’ط-ب-اء ا÷زائ-ري Úال-دك-ت-ؤر ﬁم-د بقاط
بركا ،Êامسس ،با÷زائر العاصسمة إا ¤حؤار
«مسس -ت -م -ر» وت -ن -از’ت ب Úط -ر‘ ال-ن-زاع م-ن
اج-ل ال-ت-ؤصس-ل إا ¤ح-ل ل-ل-مشس-اكل اŸطروحة
م -ن ق -ب -ل ا’ط -ب -اء اŸق-ي-م Úال-ذي-ن يشس-ن-ؤن
اضسرابا منذ اك Ìمن شسهرين.
واعت Èبقاط بركا ÊخÓل منتدى اÛاهد ان
مطالب ا’طباء اŸقيم« Úمششروعة» مضشيفا «ان
باإ’مكان التكفل بهذه اŸطالب ع Èا◊ؤار الذي
يجب ان يكؤن مسشتمرا ونهائيا ويخرج بنتائج».
كما اكد انه «عندما يكؤن مؤقفان غ ÒقابلÚ
للتؤافق ( )...فانه يتم كذلك تقد Ëتناز’ت ‘
اطار ا◊ؤار» مضشيفا انه ‘ انتظار ذلك يكؤن
اŸرضشى هم ا’ك« Ìتضشررا».
‘ ه - - -ذا الصش - - -دد ،ط - - -الب ذات اŸت - - -ح - - -دث

ب»وسش- -اط- -ة» رئ- -يسس ا÷م- -ه -ؤري -ة ح -ؤل م -ؤضش -ؤع
اضشراب ا’طباء اŸقيم Úداعيا إا ¤عقد ›لسس
وزاري مششÎك مصش -غ -ر إ’ي -ج -اد ح -ل ل -ه-ذا ال-ن-زاع
اŸهني الذي «طال امده» ،معربا عن اسشفه لكؤن
اللجنة الؤزارية اŸششÎكة التي ” انششاؤوها مؤؤخرا
ل -ه -ذا ال -غ -رضس  ⁄ت -ت-م-ك-ن م-ن اي-ج-اد «ت-ؤاف-ق بÚ
اŸضشرب Úوالؤصشاية» مؤؤكدا ان تؤقف هذه ا◊ركة
ا’ضشرابية Áر ع« Èقرار صشارم من ا◊كؤمة».
كما تأاسشف لكؤن «اÿروج من ا’زمة» اŸقÎح
‘ اطار اللجنة الؤطنية ◊قؤق ا’نسشان الذي يعد
احد اعضشائها  ⁄يؤؤخذ بع Úا’عتبار.
و‘ معرضس تطرقه للخدمة اŸدنية التي تعد
من اŸؤاضشيع ذات اأ’ولؤية ‘ مطالب اŸضشربÚ
ف -ق -د دع -ا ب -رك -ا Êإا« ¤ت -ؤف Òالشش-روط الÓ-زم-ة»
Ÿمارسشي الصشحة حتى يؤؤدوا مهمتهم على اكمل
وجه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’شضغال العمومية با÷نوب «باتي سضود »2018
صضالون البناء وا أ

 37.33مليار دج لتحويل  500أالف سشيارة تسش Òبالغاز اŸسشيل ‘ العام  2021إاظهار قدرات السشتثمار التي يوفرها اÙيط الصشحراوي
اسضتحداث قطب بغرب الوطن ...ونحو تركيب العدة لنحو  20أالف سضيارة باŸصضانع

أاع-ل-ن اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة الوطنية
ل-ت-ط-وي-ر اسض-ت-خ-دام ال-ط-اق-ة وترشضيدها
الصض -ال-ح ب-وزري-ب-ة ،ع-ن إاطÓ-ق مشض-روع
–وي -ل السض -ي -ارات ل -تشض -غ -ي -ل -ه -ا ب -ال -غ-از
اŸسضيل «سضÒغاز» ،والذي سضيسضمح برفع
عدد السضيارات من هذا النوع إا500 ¤
أال- -ف سض- -ي- -ارة ‘ ال- -ع- -ام  ،2021و–سض -ب-ا
لذلك سضيتم إانشضاء قطب –ويل بالغرب
ا÷زائ -ري ،ع -ل -ى أان ي -ت -م ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
مصضانع تركيب السضيارات ليتم تركيبها
مباشضرة بهذا الوقود مباشضرة ،ويشضمل ‘
م- -رح -ل -ة أاو 20 ¤أال -ف سض -ي-ارة ت-دخ-ل
ا◊ظÒة ‘ ال -ع -ام ال -داخ -ل ،وسض -ي-م-ك-ن
ال-ت-ح-وي-ل ال-ت-دري-ج-ي م-ن اقتصضاد 2.19
م - -ل - -ي - -ار دو’ر إا ¤غ- -اي- -ة  ،2030ف -ي-م-ا
سضيكلف  37.43مليار دج.

فريال بوششوية
ت- -ع- -ول ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ع -ل -ى ت -ن -وي -ع
الق -تصس -اد ،ال -ذي ي-ق-وم أاسس-اسس-ا ع-ل-ى اإلن-ت-اج
الوطني ،و‘ إاطار Œسسيد اŸشسروع الطموح
اŸع -ل -ن ع -ن -ه م-ؤوخ-را م-ن ق-ب-ل وزي-ر ال-ط-اق-ة
مصس -ط -ف -ى ڤ -ي -ط -و ،ÊاŸت -ع -ل -ق ب -رف -ع ع -دد
سس -ي -ارات ال -ت -ي تسس -ت -ه -لك ال-غ-از اŸسس-ي-ل‘ ،
ﬁاول- -ة ل- -ت- -ق- -ل- -يصض ف- -ات- -ورة السس -تÒاد م -ن
اŸازوت ،وكذا تخفيف عبء ارتفاع أاسسعار
البنزين Ãوجب قانو ÊاŸالية لسسنتي 2017
و ،2018سسيتم افتتاح مراكز جديدة لتحويل
السسيارات ،وقطب كب Òبالقرب من مصسانع
ت - -رك - -يب السس - -ي- -ارات اŸن- -تشس- -رة ‘ ال- -غ- -رب
ا÷زائري ،ومن أاجل ذلك يتم فتح األبواب
أامام الشسباب الذين بإامكانهم خلق مؤوسسسساتهم
اÿاصسة إلنتاج عدة الغاز اŸسسيل للسسيارات
‘ إاطار وكالة «أانسساج».
وخ Ó-ل م-داخ-ل-ة أال-ق-اه-ا ل-دى ت-ن-ظ-ي-م ي-وم
دراسسي أامسض Ãعهد التكوين التابع Ÿديرية
«سسونلغاز» ب Íعكنون ،ذكر الصسالح بوزريبة
بالهتمام الذي يوليه اŸواطنون لهذا النوع
م -ن ال -وق -ود ،اه -ت -م -ام تضس -اع-ف غ-داة إاق-رار
قانون اŸالية زيادات هي الثانية من نوعها ‘

أاسسعار البنزين ،وقد ناهز عدد السسيارات التي
” –ويلها ‘ غضسون السسنت ÚاألخÒت Úما ل
ي- -ق -ل ع -ن  100أال -ف سس -ي -ارة ،لÒت -ف-ع ال-ع-دد
اإلجما‹ للحظÒة إا 325 ¤أالف وحدة إا¤
غ -اي-ة ن-ه-اي-ة ال-ع-ام  ،2017وي -ن-ت-ظ-ر أان ي-ق-ف-ز
عددها Ãوجب اŸشسروع إا 500 ¤أالف ‘
سسنة  ،2021و 1.1مليون سسيارة ‘  ،2030ما
يسسمح باقتصساد اسستهÓك  8.8مليون.
و‘ السس- -ي -اق ،أاشس -ار إا ¤أان ق -ط -اع ال -ن -ق -ل
يسستهلك حصسة األسسد من الطاقة Ãا يعادل
 41باŸائة ،ليصسنف ‘ اŸراتب األو ¤من
ح-يث السس-ت-هÓ-ك إا ¤ج-انب ق-ط-اع-ي ال-ب-ن-اء
والصسناعة ،كما أانه مرتبط بنسسبة  96باŸائة
بالطاقات اŸسسيلة ،ول Áثل الغاز اŸسسيل
م -ن-ه-ا إال  15ب-اŸائ-ة ،نسس-ب-ة ت-ق-ل ب-ك-ث Òع-ن
اŸنتظر ،لفتا إا ¤أان الدولة رصسدت  10مليار
دج للقطاعات الثÓثة ‘  2017و.2018
م -ن ج -ه -ت-ه ،ت-وق-ف م-دي-ر قسس-م الضس-ب-ط
القتصسادي بسسلطة ضسبط اÙروقات سسمÒ
ح -غ Ó-ون ع -ن -د ك -ل -ف-ة اŸشس-روع ال-ت-ي ت-ن-اه-ز
إاجمال  37.33مليار دج ،منها  133.51مليون
دولر لتجسسيد مشسروع –ويل  500أالف سسيارة
‘ الفÎة اŸمتدة ب 2018 Úو ،2021سستسسمح
ب-اق-تصس-اد  2.19م- -ل- -ي- -ار دولر م- -ا ب2018 Ú
و ،2030وÃوج -ب -ه سس-ي-ن-ت-ق-ل اسس-ت-هÓ-ك ال-غ-از
اŸميع من  150أالف طن ‘  2017إا1.15 ¤
م - -ل - -ي- -ون ط- -ن ‘  ،2021وتسس -م -ح ب -اق -تصس-اد

اسستهÓك البنزين بـ  1.82مليون طن إا ¤غاية
نفسض التاريخ و 8.8مليون طن إا ¤غاية ،2030
ولتغطية ا◊اجيات سسيتم اقتناء  720خزان
على مسستوى اÙطات بسسعة  25مÎا مكعبا،
واسستحداث  720نقطة بيع إاضسافية لتصسل إا¤
.1470
وأاك -د م -دي -ر قسس -م ال -غ -از اŸسس-ي-ل بشس-رك-ة
«نفطال» مصسطفى نوري ،أانه ” إاعداد دراسسة
خاصسة باŸشسروع و” على أاسساسسها– ،ديد
اŸن-اط-ق حسسب ا◊اج-ي-ات وال-ك-ث-اف-ة ،وت-أاتي
كÈي -ات ال -ولي -ات ‘ اŸن-ط-ق-ة األو ¤ب-ي-ن-ه-ا
العاصسمة والبليدة ،التي –تاج إا 86 ¤مركزا
للتحويل ،فيما –تاج اŸنطقة الثانية إا26 ¤
مركزا إا ¤جانب  ‘ 8ا÷نوب الكب ،Òللتمكن
م -ن –ق -ي -ق ال -ه -دف اŸسس -ط -ر ع -ل -ى اŸدى
اŸتوسسط ‡ث 500 ‘ Óأالف سسيارة ،مشسÒا
‘ السسياق إا ¤أان  300أالف سسيارة تسستهلك
 400أالف طن ،وسسÎتفع إا 1 ¤مليون ‘ .2024
وبعدما أاشسار إا ¤أانه يتوقع أان تصسل نسسبة
السس-ي-ارات اŸسس-ت-ه-ل-ك-ة ل-ل-غ-از اŸم-يع ،إا30 ¤
ب -اŸائ-ة م-ن ا◊ظÒة ال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-ي-ارات ‘
أاجل قدره  12سسنة ،ذكر بأان «نفطال» اليوم
تقوم بتحويل  17أالف سسيارة سسنوياـ وتعتزم
رفع العدد هذه السسنة إا 26 ¤أالف ،بإاقحام
اŸؤوسسسسات اŸصسغرة ،ويعول على اسستحداث
قطب للتحويل بغرب الوطن لتسسريع الوتÒة
و–قيق األهداف اŸسسطرة ،كما تراهن اليوم
على تقليصض اŸدة التي يسستغرقها تركيب عدة
الغاز اŸسسيل ‘ السسيارات من  60إا 15 ¤يوما
فقط.
واسس -ت -ع -رضض م -دي -ر اŸشس -اري -ع ب -ال -وك -ال -ة
الوطنية لتطوير اسستخدام الطاقة وترشسيده
كمال دا‹ ،عند اسستعمال الغاز اŸميع على
مدى السسنوات اŸاضسية ،والذي بلغ الذروة
ب -ع -د إاق -رار زي-ادات ك-بÒة ‘ سس-ع-ر ال-ب-ن-زي-ن،
وي -ع -ول ع -ل -ى ق-طب ال-ت-ح-وي-ل وال-ت-نسس-ي-ق م-ع
أاصسحاب مصسانع تركيب السسيارات ‘ رفعه إا¤
عدد أاك ،Èبعد تركيب العدة Ãجرد خروج
السسيارة من اŸصسنع ◊وا‹  20أالف سسيارة ‘
 ،2018وتكون عملية ‘ .2019

الرئيسس اŸدير العام لشضركة «نفطال» رشضيد نديل:

الششركة غ Òمعنية بفتح رأاسشمالها..ونسشبة اسشتهÓك البنزين تقلصشت بـ ٪ 3
أاك- -د ال- -رئ- -يسض اŸدي- -ر ال- -ع- -ام
لشسركة «نفطال» رشسيد نديل‘ ،
تصسريح  ،أان الشسركة التي يشسرف
على تسسيÒها ،غ Òمعنية بعملية
ف -ت-ح رأاسس-م-ال-ه-ا ،و‘ سس-ي-اق آاخ-ر،
أاشس- -ار إا ¤إاق- -رار زي- -ادات تشس- -م -ل

العمال الذين يحصسلون على رواتب
متدنية.
واسستنادا إا ¤توضسيحاته ،فإان
«ن -ف-ط-ال» ت-ع-ت-زم Œاوز نسس-ب-ة 30
باŸائة من حصسة –ويل السسيارات
ل- -لسس Òب- -ال- -غ- -از اŸسس- -ي- -ل ،ورف- -ع

قدراتها إا 40 ¤باŸائة ،واسستنادا
إا ¤توضسيحاته ،فإان الزيادات ‘
أاسسعار البنزين  ⁄يكن لها أاثر كبÒ
ع -ل -ى السس -ت -ه Ó-ك ،إاذ  ⁄ت -ت-ج-از
نسس-ب-ة ان-خ-ف-اضس-ه-ا  3ب -اŸائ-ة ‘
.2017

الصضالون الو’ئي الثامن للتكوين والتوجيه ببومرداسس

عروضض جديدة وورششات مفتوحة ينششطها اÎŸبصشون

–تضض- -ن دار ال- -ث- -ق- -اف -ة رشض -ي -د م -ي -م -وÊ
ل -و’ي -ة ب -وم-رداسس وع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة أاي-ام
الصضالون الو’ئي الثامن للتكوين والتوجيه
اŸن-ظ-م م-ن ط-رف م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
والتمهÃ Úشضاركة عدة مؤوسضسضات ومعاهد
وطنية متخصضصضة سضعت إا ¤تقد Ëعروضضها
اŸف -ت -وح -ة ل -لشض -ب -اب خÓ-ل دورة ف-ي-ف-ري ‘
طابع اخذ شضكل الورشضات ا◊ية حاول من
خ Ó-ل -ه -ا اÎŸبصض -ون ن-ق-ل Œرب-ت-ه-م اŸه-ن-ي-ة
’نشض -ط -ة وا◊رف ال -ي-دوي-ة
وع -رضس أاه -م ا أ
والتقنية التي يتلقونها داخل اŸراكز..

بومرداسس :ز /كمال
تزينت قاعة العروضض لدار الثقافة والسساحة
اŸق -اب-ل-ة Ãخ-ت-ل-ف ال-ع-روضض واألنشس-ط-ة ا◊رف-ي-ة
والتقنية التي أابدعت ‘ صسنعها أانامل اÎŸبصسÚ
عﬂ Èتلف مراكز التكوين اŸتخصسصسة ،حيث ”
نصسب خيم مفتوحة على ا÷مهور ‘ شسكل ورشسات
ح-ي-ة ي-ق-وم م-ن خÓ-ل-ه-ا اŸم-ت-ه-ن-ون ب-عرضض ‰اذج
وŒارب ملموسسة Ÿا أاخذوه من مهارات وأاخرى
أاخذت شسكل اÛسسمات لبعضض اŸشساريع اŸصسغرة
ال-ت-ي ” ا‚ازه-ا ‘ ورشس-ات ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ط-ب-ي-قية
كصس-ي-ان-ة اآللت اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة وال-ك-ه-رب-ائ-ية ،البناء
واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،األنشس-ط-ة الفÓحية وغÒها
من التخصسصسات التقنية األخرى.
كما كان لبعضض اŸراكز اŸهنية اŸتخصسصسة
حضسور قوي وثري بالنشساطات على غرار مركز برج
م -ن-اي-ل  2اŸت -خصسصض ‘ الصس -ن -اع -ات ال -غ-ذائ-ي-ة

والتحويلية وهذا بعرضض ‰اذج ıتلف اŸنتجات
اÿفيفة كاألجبان ومشستقات ا◊ليب وبعضض اŸواد
اÿاصسة بالتنظيف والصسيانة اŸنزلية ،ناهيك عن
باقي التخصسصسات األخرى التي كانت حاضسرة بقوة
‘ أاج -ن -ح-ة اŸع-رضض ك-الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ك-ل
ف- -روع- -ه- -ا وإاب- -داع -ات اŸرأاة اÎŸبصس -ة ‘ ›ال
الطرز ،الطبخ وصسناعة ا◊لويات.
‘ اŸقابل فضسلت بعضض اŸراكز عرضض مدونة
التخصسصسات اŸفتوحة وفرصض التكوين اŸتوفرة
ل- -دي- -ه- -ا ‘ ›ال ال -تسس -ي Òاإلداري واŸا‚م -نت،
اإلعÓم اآل‹ وتكنولوجيا اŸعلومات ،اÙاسسبة
وتخصسصسات مرتبطة بالقطاع السسياحي والفندقة
التي تلقى هي األخرى Œاوبا كبÒا من طرف
اÎŸبصس Úب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ح -ج -م الم-ت-ي-ازات ال-ت-ي
توفرها للشساب اŸتخرج ‘ ميدان الشسغل وإانشساء
مؤوسسسسات مصسغرة متخصسصسة “اشسيا مع –ولت
السس- -وق الق- -تصس -ادي ،وه -ي م -ن أاك Èال -ت -ح -دي -ات

واأله -داف اŸسس -ط -رة م -ن ق -ب -ل م -دي-ري-ة
ال -ت -ك -وي -ن ال -ت-ي تسس Òب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة ن-ح-و
تدعيم وتشسجيع هذا النمط من التكوين
اŸرت-ب-ط م-ب-اشس-رة ب-األنشس-ط-ة القتصسادية
والصس-ن-اع-ي-ة ال-ذي سس-ي-ع-ود ب-ال-ن-ف-ع اŸادي
على حامل الشسهادة واŸسساهمة ‘ خلق
م-ن-اصسب شس-غ-ل ج-دي-دة حسسب تصس-ري-ح-ات
مدير القطاع صسادق سسعادنة.
الÓفت أايضسا ‘ الصسالون هو حضسور
ع -دد م -ن الشس -رك-اء األسس-اسس-ي Úم-ع ق-ط-اع
التكوين اŸهني وباألخصض الوكالة الولئية
ل -ل -تشس -غ -ي -ل ال -ت-ي تسس-اه-م بشس-ك-ل ف-ع-ال ‘
امتصساصض اليد العاملة اŸؤوهلة من خريجي مراكز
التكوين اŸهني وا÷امعة قدرتها مديرة الوكالة
‚ي -ة ل -ون -يسض ب -أازي -د م -ن  1500ت-نصس-يب ◊ام-لي
الشس -ه -ادات ا÷ام -ع -ي-ة وخ-ري-ج-ي م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي ‘ اإلط -ار ال -ك Ó-سس -ي -ك -ي وع -ق-ود ال-ع-م-ل
اŸدعمة سسنة  2017وهذا من أاصسل  12641تنصسيب
حققتها الوكالة مع تسسجيل  738تثبيت موزعة على
حاملي الشسهادات ا÷امعية بـ  446تثبيت و172
ت -ث -ب -يت ÿري -ج -ي م-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن ‘ إاشس-ارة إا¤
األه -م -ي-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي –ظ-ى ب-ه-ا ه-ذه ال-ف-ئ-ة ‘
ﬂتلف أاجهزة التشسغيل والدعم اÙلي إلنشساء
مؤوسسسسات مصسغرة عن طريق وكالة أاونسساج التي
تشس -ه -د ه -ي األخ -رى إاق -ب -ال واسس -ع -ا ل-ل-م-ت-خ-رجÚ
اŸت -وج Úبشس -ه -ادة وم-ؤوه-ل ت-ق-ن-ي وإاداري ق-دره-ا
م -دي -ر ال -وك -ال -ة ب-أازي-د م-ن  70ب -اŸائ -ة م-ن ع-دد
اŸؤوسسسسات اŸمولة أاغلبها ناجحة و‰وذجية ‘
ميدان اŸقاولت.

ب -ه -دف ج -لب ا’سض -ت -ث-م-ار ‘ ق-ط-اع
ال- -ب -ن -اء ‘ ا÷ن -وب ،وت -نشض -ي -ط ع -ج -ل -ة
ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ م-ن-اط-ق-ه الشض-اسض-ع-ة ،ت-ن-ظم
م - -ؤوسضسض - -ة «سض - -وف ف - -وار» ل - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م
الصض- -ال- -ون- -ات واŸع- -ارضس ب- -وادي سض -وف،
ال -ط-ب-ع-ة  2ل-لصض-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-ن-اء
’شض - -غ - -ال ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ب - -ا÷ن - -وب
وا أ
«باتيسضيد « 2018م - - -ن  3إا 5 ¤مارسس
القادم Ãدينة أالف قبة وقبة.

›ال البناء والشسغال العمومية ،أاكد صسدوقي
أان م -ن -ط -ق -ة ا÷ن -وب وب -خ-اصس-ة وادي سس-وف
ت- -زخ- -ر ب- -ط -اق -ات ه -ائ -ل -ة ‘ ›ال اإلن -ت -اج
Ãعياري الكم والنوعية ،مشسÒا إا ¤ان هناك
م -ق -اولت ل -ه -ا ق -درة لب -أاسض ب -ه -ا ،وÁك -ن -ه-ا
اق-ت-ح-ام السس-وق ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-م-وق-ع فيها كما
لديها القدرة على التصسدير‡ ،ا يسساهم ‘
ت-ف-ع-ي-ل وت-نشس-ي-ط ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ ا÷نوب
اÎŸام - -ي األط - -راف ،وذلك ب - -ال - -ن - -ظ - -ر إا¤
ا◊ركية التي تشسهدها مناطقه ،بشسق الطرق
عﬂ Èتلف ا÷هات.

بعد النجاح الذي حققته الطبعة األو ¤من
ه -ذا الصس -ال -ون ،ت -ن -ظ -م «سس-وف ف-وار» ط-ب-ع-ة
جديدة ،من اŸنتظر أان يشسارك فيها 100
ع -ارضض م -ن م -ت -ع-ام-لﬁ Úل-ي Úووط-ن-ي‘ Ú
›ال األشسغال العمومية والبناء واإل‚ازات
الكÈى ،النجارة الوسسائل واŸعدات ،التزي،Ú
التجهيز ،الفضساء األخضسر ،تسسي Òالنفايات...
حسسب م- -ا أاف- -اد ب -ه ع -ب -د ال -رؤووف صس -دوق -ي
ﬁاف-ظ ال-ت-ظ-اه-رة ،خÓ-ل ال-ن-دوة الصس-حفية
ال-ت-ي نشس-ط-ه-ا ،أامسضÃ ،ق-ر ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ية
لÎقية التجارة اÿارجية «أا÷يكسض».
أاب- -رز صس- -دوق- -ي خÓ- -ل رده ع -ل -ى أاسس -ئ -ل -ة
الصس -ح -اف-ة ،أاه-م-ي-ة ه-ذا ا◊دث الق-تصس-ادي
التي –تضسنه الوادي إاحدى وليات ا÷نوب،
بالنظر إا ¤اŸوقع ا÷غرا‘ لهذه األخÒة،
حيث تعد منطقة حدودية ،ما يسسهل عملية
ن -ق -ل وتصس -دي -ر م -واد ال -ب -ن -اء ال -ت -ي ت -ن-ت-ج-ه-ا
اŸؤوسسسسات اÙلية ،ذات ا÷ودة واŸطلوبة
‘ األسسواق اإلفريقية.

تعزيز الششراكات ‘ قطاع تراهن
عليه ا÷زائر لتنويع اقتصشادها

حياة كبياشس

فرصشة للششباب الراغب
‘ إانششاء مقاولت
يعد الصسالون فرصسة ÷لب السستثمار ‘
ق -ط -اع ال -ب-ن-اء واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة Ÿن-اط-ق
ا÷ن -وب ،وإاظ -ه -ار ق -درات السس-ت-ث-م-ار ،ال-ت-ي
يوفرها اÙيط الصسحراوي ،إا ¤جانب تبادل
اÈÿات ،ب ÚاŸق - -اول ،Úوع- -رضض ﬂت- -ل- -ف
اÿدمات واŸنتجات واآلليات اŸصسنعة على
اŸسستوى اÙلي ،كما يعد فرصسة بالنسسبة
للشسباب الراغب ‘ إانشساء اŸقاولت (منصسب
شس -غ -ل ذات -ي) ،ح -يث ف -ت -ح م -ك -تب Ãن -اسس -ب -ة
التظاهرة لسستقبال هؤولء الشسباب وتوجيههم
إا ¤كيفية Œسسيد مشسروع مقاولتي ،حسسب ما
ذكر ﬁافظ الصسالون.
ومن خÓل التجربة الو ¤وكذا اطÓعه ‘

أاضساف صسدوقي أان الصسالون فرصسة لتعزيز
الشسراكات ‘ قطاع تراهن عليه ا÷زائر من
خÓل مؤوسسسساتها الوطنية العمومية واÿاصسة،
لÓسستجابة ◊اجيات البÓد واŸسساهمة ‘
البناء ،خدمة لÓقتصساد الوطني الذي دخل
م -رح -ل -ة ال -ت -ن -وي -ع ،ل -ل -ت -خ -لصض م -ن ال -ت-ب-ع-ي-ة
للمحروقات ،التي ما تزال أاسسعارها متدنية،
وك -ذا ت-يسسÒا ل-ت-ن-قÓ-ت وم-ع-يشس-ة اŸواط-ن،Ú
ن- -اه- -يك ع -ن ق -درة اŸشس -اري -ع اŸن -ج -زة‘ ،
اسستقطاب وتوف Òمناصسب الشسغل للشسباب.
م -ن ج -ه -ت -ه –دث حسس Úب-وب-ت-ي-ن-ة األمÚ
العام لـ «أا÷يكسض» ،عن أاهمية هذا ا◊دث
القتصسادي الذي ترعاه الوكالة ،بالنظر إا¤
أاهمية اŸوقع ا÷غرا‘ ،حيث يعد ا÷نوب
ا÷زائ-ري ال-وج-ه-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-ال-تصس-دي-ر ،ألن ه-ن-اك ط-ل-ب-ا م-ل-ح-ا م-ن ق-ب-ل
الدول اإلفريقية على مواد البناء ،مشسÒا اإ¤
أان اŸع -اب -ر اŸشس-ي-دة ‘ اŸن-ط-ق-ة ا÷ن-وب-ي-ة
ع -ل -ى غ -رار م -عÔ“ Èاسست ،م -ن شس -أان -ه-ا أان
تسسهل تنقل السسلع إاﬂ ¤تلف بلدان القارة
السسمراء.
ويذكر أانه سسيتم على هامشض التظاهرة،
تنظيم ﬁاضسرات يؤوطرها وينشسطها خÈاء
‘ ›ال ال -ه -ن -دسس -ة اŸع -م -اري-ة ا÷زائ-ري-ة،
العربية والعاŸية ،باإلضسافة إا 6 ¤ورشسات
ت -ت-ن-اول م-واضس-ي-ع ه-ام-ة م-ن-ه-ا ورشس-ة ت-ن-اقشض
موضسوع «رهان التصسدير خارج اÙروقات:
ف -رع صس -ن -اع -ة م-واد ال-ب-ن-اء ‰وذج-ا» ،وورشس-ة
أاخرى تعنى Ãوضسوع «السستثمار ‘ ا÷نوب
الكب Òورهان التأام ،« Úباإلضسافة إا ¤موضسوع
«اŸق -اولت -ي -ة وق -درات السس -ت -ج -اب -ة ل-لسس-وق
الوطنية .»...

ترحيل أاك Ìمن  1.100رعية نيجرية
من مركز اإلسشتقبال بتمÔاسشت

” ترحيل  1.140رعية نيجرية ،ليلة أاول
أامسض،إا ¤بلدهم األصسلي إانطÓقا من مركز
اإلسستقبال بتمÔاسست وذلك ‘ إاطار عملية
الÎحيل التي باشسرتها السسلطات ا÷زائرية
بطلب من حكومة النيجر حسسبما لوحظ.
وتعد هذه الدفعة  68من الرعايا النيجريÚ
اŸرحل Úالذين “ت مرافقتهم من وليات
ع-ن-اب-ة وال-وادي وغ-رداي-ة وبسس-ك-رة واألغ-واط
ن -ح -و م-رك-ز اإلسس-ت-ق-ب-ال ب-ت-مÔاسست ح-يث ”
ات -خ -اذ ك -ل ال -ت -داب Òال Ó-زم-ة م-ع السس-ل-ط-ات
ال -ن -ي -ج -ري -ة ‡ث -ل -ة ‘ اŸصس -ال -ح ال -ق-نصس-ل-ي-ة
بتمÔاسست لضسمان ترحيلهم إا ¤بÓدهم ‘
ظ -روف حسس -ن-ة حسس-ب-م-ا أاوضس-ح ل-وأاج مسس-ؤوول
الهÓل األحمر ا÷زائري مولي الشسيخ.
وخصسصض لهذه العملية  35حافلة وخمسض
شس-اح-ن-ات ل-ن-ق-ل األم-ت-ع-ة وÃراف-ق-ة م-ن ف-رق
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة و‡ث -ل-ي ق-ط-اع ال-تضس-ام-ن
ال- -وط -ن -ي ومصس -ال -ح األم -ن إا ¤ج -انب ت -وفÒ
ت -غ -ط -ي-ة صس-ح-ي-ة ك-ام-ل-ة ل-ل-م-رح-ل Úإا ¤غ-اي-ة

وصس-ول-ه-م إا ¤أاغ-اديسض (شس-م-ال ال-ن-ي-ج-ر) ك-م-ا
أاضساف ذات اŸصسدر.
وبلغ عدد اŸرحل Úمنذ انطÓق العملية
(ديسسم ) 2014 Èإا ¤حد اآلن أاك Ìمن  28أالف
رعية من مركز اإلسستقبال بتمÔاسست وهي
العملية التي يؤوطرها متطوعو الهÓل األحمر
ا÷زائري إاسستنادا إا ¤ذات اŸتحدث.
وتتواصسل عملية ترحيل الرعايا النيجريÚ
إا ¤بÓدهم ‘ «ظروف إانسسانية حسسنة تراعي
ﬂت- -ل- -ف ا÷وانب الضس -روري -ة ال -ت -ي تضس -م -ن
حقوق اإلنسسان» مثلما أاشسار إاليه اŸصسدر.
وك -انت ح -ك-وم-ة ال-ن-ي-ج-ر ق-د ق-دمت ط-ل-ب-ا
إلع -ادة رع -اي -اه -ا ال -ذي-ن دخ-ل-وا إا ¤ا÷زائ-ر
بطريقة غ Òشسرعية وهو الطلب الذي ”
قبوله من طرف ا◊كومة ا÷زائرية.
وق -د أاك -دت ا÷زائ -ر أان ك -ل ال -ت -داب Òق -د
اتخذت إلعادة الرعايا النيجري« ‘ Úإاطار
أاخوي و‘ كنف اإلحÎام التام وصسونا للكرامة
إا ¤غاية وصسولهم إا ¤قراهم ومنازلهم.

»æWh

األربعاء  07فيفري  2018م
الموافق لـ  20جمادى األولى  1439هـ

بعد قطع سشكان السشوا Êللطريق الوطني رقم  07مطالبÃ Úناصشب ششغل

األمن يفتح –قيقا حول أاطراف اسشتهدفت مراكز حدودية
لمن اŸششÎكة بولية تلمسشان –قيقات معمقة ‘ قضشية الحتجاجات التي هزت منطقة السشوا Êعلى ا◊دود
باششرت مصشالح ا أ
لطراف توسشيعها بعدما حملوا ششعارات معادية للسشياسشة الوطنية وطالبوا بفتح ا◊دود مع اŸغرب،
مع اŸغرب والتي حاولت بعضض ا أ
حيث أاششارت مصشادر أامنية لـ ““الششعب““ أان أاطرافا لها عÓقات بالتهريب وراء العملية واسشتغلت ششباب اŸنطقة لتنفيذ الحتجاجات
التي ” تفعيلها على مسشتوى ششبكة التواصشل الجتماعي ودعوة كل قرى اŸنطقة ا◊دودية لÓحتجاج.

تلمسضانﬁ :مد .ب

الحتجاجات التي ربطتها مصضالح
األمن التي طوقت اŸنطقة و“كنت
من اسضتتباب األمن Ãحاولة التصضدي
ل -ع -م -ل -ي -ة تسض -ي -ي -ج ا◊دود وŒف-ي-ف
م -ا ب -ق -ي م -ن م -ن -اب -ع ال -ت -ه -ريب ،م-ا
أادى إا ¤زرع الفتنة وسضط الشضباب،
حيث أاقدم نهار أاول أامسش إا ¤غاية
سض -اع -ات م -ت -أاخ-رة م-ن ال-ل-ي-ل سض-ك-ان
بلدية السضوا Êالتابعة إاقليميا لدائرة
باب العسضة على غلق الطريق الوطني
رق -م  07أا ‘ اح -ت -ج -اج -ات ع-ارم-ة
احتجاجا على عملية تسضييج ا◊دود
واŸط -ال -ب -ة Ãن -اصضب شض -غ-ل أاو ف-ت-ح
ا◊دود م - - -ع اŸغ - - -رب Ÿم - - -ارسض- - -ة
التهريب كبديل لشضبح البطالة.

ويشض-ت-ب-ه وق-وف شض-ب-ك-ات ال-تهريب
ت - -نشض - -ط خ - -ل - -ف ا◊دود وراء دع- -م
الشض-ب-اب اÙت-ج ال-ذي-ن ق-ام-وا ب-غ-لق
الطريق الوطني رقم  07أا باŸتاريسش
اŸلتهبة وقطع ا◊ركة ما ب Úمغنية
ومرسضى بن مهيدي رافع Úشضعارات
تطالب بفتح ا◊دود والحتجاج على

عا÷تها مصشالح أامن بلعباسض

عملية تطويق ا◊دود التي قلصضت
ال -ت -ه -ريب ب-ع-د ت-ط-ب-ي-ق ﬂط-ط لل
مغنية الذي أاتى بنتائج هامة بداية
من تفعيله بأامر من وزير الداخلية ‘
 ،2016/01/25وم- -ك- -ن م- -ن ح -م -اي -ة
اŸواد اŸدع - - - - - - - - -م- - - - - - - - -ة م- - - - - - - - -ن
التهريب والقضضاء على ندرة اŸواد

توقيف  492متورط ‘ قضشايا اıدرات

ع -ا÷ت مصش -ال -ح أام -ن سش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض 259
قضش-ي-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-اıدرات خÓ-ل سشنة ،2017
وه -ي قضش -اي -ا ت -ت -ع -ل -ق ح -ي -ازة ع-ل-ى اıدرات
ل - -غ- -رضض السش- -ت- -هÓ- -ك واŸت- -اج- -رة ،ح- -يث ”
ت-وق-يف  492شش-خصض وت-ق-دÁه-م أام-ام ال-نيابة
التي أاصشدرت أاوامر إايداع ‘ حق  309ششخصض
م -ن-ه-م ،ك-م-ا ” ع-ل-ى إاث-ر ذلك ح-ج-ز  3قناطÒ
و 25ك-ل-غ م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج 9.21 ،غ-رام من
ال -ك -وك-اي Úوشش-جÒة ق-نب ه-ن-دي ‘ ،ح Úب-ل-غ
لقراصض اŸهلوسشة اÙجوزة خÓل نفسض
عدد ا أ
الفÎة  5790قرصض مهلوسض و 15قارورة سشائل
مهلوسض.

سضيدي بلعباسش :غ .شضعدو
‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة اŸت - -اج - -رة غ Òالشض - -رع - -ي - -ة
للمشضروبات الكحولية“ ،كنت ذات اŸصضالح وخÓل
نفسش الفÎة من حجز  14560وحدة خمر من ﬂتلف
األن -واع واألح -ج -ام ،ك -انت م -وج-ه-ة ل-ل-م-ت-اج-رة ب-دون
رخصضة ،تورط ‘ هذه القضضايا  183شضخصضا.
وعا÷ت نفسش اŸصضالح  37قضضية متعلقة بتكوين
جمعية أاشضرار لغرضش اإلعداد ÷ناية أاو جنحة ،تورط
فيها  143شضخصش ” توقيفهم وتقدÁهم أامام النيابة
التي أامرت بإايداع  82شضخصضا منهم ا◊بسش .فضضÓ
عن توقيف  332شضخصش تورطوا ‘ حيازة أاسضلحة
ب - -يضض - -اء ﬁظ - -ورة ب - -دون مÈر شض - -رع- -ي ،ح- -يث ”
تقدÁهم أامام النيابة التي أامرت بإايداع  81شضخصضا
منهم ا◊بسش.

و‘ ذات السض- -ي- -اق ع- -ا÷ت اŸصض- -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة
للشضرطة القضضائية خÓل سضنة  2017ما ل يقل عن
 3017قضضية متعلقة بجرائم القانون العام ،تورط ‘
هذه القضضايا  4239شضخصش ” تقدÁهم أامام النيابة
التي أامرت بإايداع  1046شضخصش منهم ا◊بسش .كما
أاحصضت اŸصضلحة  1228قضضية متعلقة با÷نايات
وا÷نح ضضد األفراد 562 ،قضضية متعلقة با÷نايات
وا÷نح ضضد اŸمتلكات 546 ،قضضية متعلقة با÷نايات
وا÷ن -ح ضض -د الشض -يء ال -ع -م -وم -ي  39قضض-ي-ة م-تعلقة
با÷رائم اŸعلوماتية 125 ،قضضية متعلقة با÷رائم
ضضد األسضرة واآلداب العامة ومن ذلك  146قضضية
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-ن-ف ضضد األطفال و 167قضض-ي-ة متعلقة
بالعنف ضضد اŸرأاة.

...و تسشجيل ﬂ 734الفة بيئية
سضجلت فرقة شضرطة العمران وحماية البيئة 734
ﬂال-ف-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ك-ل م-ن ال-ع-م-ران وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة
وكذا ﬂالفات أاخرى متعلقة باŸسضاحات اÿضضراء،
هذا كما ” تسضجيل ﬂ 337الفة متعلقة بالصضحة ،و‘
إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت -ج-ارة غ Òالشض-رع-ي-ة ف-ق-د أاق-دمت
قوات الشضرطة على حجز أاك Ìمن  44قنطارا من
اÿضض -ر 100 ،ق-ن-ط-ار م-ن ال-ف-واك-ه 11 ،ق-ن-طارا من
اللحوم Ãختلف أانواعها حمراء وبيضضاء ،و 4قناطÒ
م -ن األسض -م -اك ،ك -ل -ه -ا ك -انت ت-ع-رضش ‘ ظ-روف غÒ
صض -ح -ي -ة وشض -روط ح -ف -ظ غ Òم -ط -اب -ق -ة ل -ل -م -ع -ايÒ
اŸعمول بها .

تفكيك ششبكة إاجرامية وحجز ﬂدرات بتندوف

‘ إاط- -ار ﬁارب -ة ا÷رÁة بشش -ت -ى أان -واع -ه -ا
لسشيما ما يتعلق Ãكافحة اıدرات“ ،كنت
لسش -ب -وع ف -رق-ة ال-ب-حث وال-ت-دخ-ل
ب -ح -ر ه -ذا ا أ
التابعة للمصشلحة الولئية للششرطة القضشائية
لط -اح -ة بشش -ب -ك-ة
ب -أام -ن ولي -ة ت -ن -دوف م -ن ا إ
إاج -رام -ي -ة خ -طÒة ت -ت -اج -ر ب -اıدرات داخ-ل
الوسشط العمرا.Ê

تندوف :عويشش علي

جاءت العملية بناء على معلومات واردة إا ¤ذات
ال -ف -رق -ة م -ف-اده-ا ق-ي-ام أاح-د األشض-خ-اصش ب-اŸت-اج-رة
ب -اıدرات ،ل -ي -ت -م ع-ل-ى إاث-ره-ا ان-ت-ه-اج خ-ط-ة ع-م-ل
ﬁكمة أافضضت إا– ¤ديد مكان اŸشضتبه فيه وتوقيفه
رفقة أاحد األشضخاصش ‘ حالة تلبسش وبحوزته كمية
من اıدرات مشضكلة من تسضعة ( )09صضفائح معدة
ومهيئة للبيع بوزن إاجما‹ مقدر بـ  864غرام من مادة
الكيف اŸعالج.
عملية البحث والتحري مكنت من –ديد هوية
‡ونه الرئيسضي الذي ” توقيفه رفقة شضريك آاخر أاين
” –ويلهم إا ¤مقر اŸصضلحة على ذمة التحقيق،
ب -ع -د اسض -ت-ي-ف-اء ج-م-ي-ع إاج-راءات ال-ت-ح-ق-ي-ق األو‹ ”
ت -ق -د ËاŸشض -ت -ب -ه ف -ي -ه -م أام -ام ا÷ه -ات ال -قضض -ائ -ي-ة

اıتصضة.
ك -م -ا “ك -نت مصض-ال-ح األم-ن ال-وط-ن-ي م-ن إاح-ب-اط
نشضاط شضبكة إاجرامية متكونة من أاربعة أاشضخاصش
تÎاوح أاع- - -م- - -اره - -م م - -اب19 Úو 25سض -ن -ة وإافشض -ال
ﬂط -ط-ه-م اإلج-رام-ي ال-رام-ي إا ¤سض-رق-ة ﬁت-وي-ات
ﬁلŒ Úاري.Ú
جاءت العملية بناء على نداء وارد إا ¤مصضالح أامن
الولية للتبليغ عن تعرضش أاحد اÓÙت التجارية
اÿاصضة ببيع قطع غيار السضيارات للسضرقة ،واسضتغÓل
ل-ل-م-واصض-ف-ات اŸق-دم-ة ألح-د اŸشض-ت-ب-ه فيهم باشضرت
قوات الشضرطة عملية البحث والتحري التي تكللت
بضض -ب -ط وت -وق -ي -ف أاح -د أاف -راد الشض-ب-ك-ة ب-ال-ق-رب م-ن
مسضكنه العائلي وهو بصضدد إادخال األشضياء اŸسضروقة
إا ¤اŸسضكن السضالف الذكر ليتم –ويله مباشضرة إا¤
مقر اŸصضلحة.
كشضفت ›ريات التحقيق قيام اŸشضتبه فيه بسضرقة
ﬁل Œاري آاخر هو عبارة عن مكتبة بتاريخ نفسش
الليلة مع إاخفاء األشضياء اŸسضروقة Ãكان مهجور
قرب مسضكنه العائلي مع –ديد هوية شضركائه الثÓثة
وت-وق-ي-ف-ه-م ،ب-ع-د اسض-ت-ي-ف-اء ج-م-ي-ع إاج-راءات التحقيق
األو‹ ” ت- -ق- -د ËاŸشض- -ت- -ب- -ه ف- -ي- -ه -م أام -ام ا÷ه -ات
القضضائية اıتصضة.

حملة –سشيسشية للوقاية من حوادث اŸرور ببجاية

تعتزم اŸديرية الولئية للحماية اŸدنية ببجاية،
Ãع- -ي- -ة م- -ؤوسضسض- -ة “صض- -وم- -ام أاق- -ب- -و“ ،غ -دا اÿم -يسش،
ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة إاعÓ-م-ي-ة –سض-يسض-ية لفائدة مسضتعملي
الطرق ،حول الوقاية من األخطار حوادث اŸرور
وذلك بهدف التقليل منها ،حيث سضيتمّ وضضع لوحات
إاشضهارية معÈة عن ا◊وادث األليمة ،وما تخلفه من
ضضحايا وخسضائر مادية ،وتتضضمن هذه ا◊ملة تركيب
لوحات إارشضادية Ãختلف مناطق الولية ،وعبارات
ومفاهيم تدعو إا ¤اللتزام بقواعد السض Òومراعاة
آاداب اŸرور حفاظا على ا◊ياة.
وبحسضب لطرشش حكيم من ا◊ماية اŸدنية ،ترمي
هذه اŸبادرة للحد من ظاهرة حوادث اŸرور ،التي
بلغ عددها السضنة الفارطة بولية بجاية ،ما ل يقل عن

1716حادث سض ،Òأاصضيب على إاثرها  2085شضخصش
ب- -ج -روح م -ت -ف -اوت -ة ‘ ،ح Úل -ق -ي  64شض-خصض-ا آاخ-ر
مصضرعهم ،حيث أان أاغلب هذه ا◊وادث تتم بسضبب
اإلهمال البشضري لقواعد اŸرور من قبل السضائق Úأاو
ال -راج -ل ،Úوم-ن أاسض-ب-اب-ه-ا السض-رع-ة ال-زائ-دة أاو Œاوز
السض -رع -ة اŸق -ررة ،واسض-ت-خ-دام ال-ه-ات-ف ‘ ا◊ديث،
فضض  Ó-ع -ن ال -ق -ي -ادة ب -ال -رغ -م م -ن شض -ع -ور السض-ائ-قÚ
بالنعاسش أاو التعب ،معرضض Úحياتهم وحياة اآلخرين
للخطر األكيد.
وعليه فإان وضضع اللّوحات اإلشضهارية اŸعÈة عن
التنبيه من حوادث اŸرور من شضأانه اŸسضاهمة ‘
ا◊ّد من حوادث اŸرور.

بجاية :بن النوي توهامي

ال - -غ - -ذائ - -ي - -ة وأازم- -ة ال- -غ- -داء Ãدن
الشضريط ا◊دودي.
وح - - - - - - - -اول اÙت - - - - - - - -ج- - - - - - - -ون
توسضيع الحتجاج إا ¤مناطق حدودية
أاخرى من خÓل ﬁاولت يائسضة ما
يؤوكد أان القضضية مدعمة من أايادي
خارجية.
من جهتها ،تدخلت مصضالح األمن
‘ سض -اع-ة م-ت-أاخ-رة م-ن ال-ل-ي-ل ،ح-يث
ط -وقت اŸن -ط -ق -ة وف-ت-حت ال-ط-ري-ق
وب- -اشض- -رت –ق -ي -ق -ا ح -ول ب -ؤور ه -ذه
اŸشض- -ك- -ل- -ة واألط- -راف ال- -ت -ي ت -ق -ف
وراءه -ا ،ك -م -ا ق -امت ب-ت-ط-وي-ق ك-اف-ة
اŸناطق ا◊دودية خوفا من التغرير
بشضبابها ودفعهم إا ¤احتجاجات دون
معرفة أاهدافها أاو نتائجها.

اختناق  4أاششخاصص من
نفسص العائلة بالبويرة

“كنت مصضالح ا◊ماية اŸدنية ،أامسش،
بعد التدخل السضريع من إانقاذ  4أاشضخاصش
من عائلة واحدة من الختناق بغاز أاحادي
أاكسض -ي -د ال -ك -رب -ون ي -ق-ط-ن-ون ب-ح-ي ح-رك-ات
ال- -واق- -ع ب- -وسض- -ط اŸدي- -ن -ة ،ح -يث ” ن -ق -ل
الضض -ح -اي -ا إا ¤مسض-تشض-ف-ى ﬁم-د ب-وضض-ي-اف
ال- - -واق- - -ع ‘ ن- - -فسش ا◊ي ،ح- - -يث ق - -دمت
السضعافات الÓزمة.
Œدر اإلشضارة إا ¤أان مصضالح ا◊ماية
اŸدنية سضجلت  19تدخ Óمنذ بداية فصضل
الشضتاء أاين أاسضعف  30شضخصضا فيما توفيت
إام- -رأاة ‘ ال- -ع- -ق- -د اÿامسش Ãدي- -ن- -ة سض -ور
الغزلن.

البويرة :ع .نايت رمضضان

توقيف عصشابة تروج
اıدرات بباتنة
“ك -ن ،أامسش ،ع -ن -اصض-ر األم-ن ا◊ضض-ري
ال- -ث- -ا Êعشض- -ر ب -أام -ن ولي -ة ب -ات -ن -ة ،وع -قب
معلومات مؤوكدة تلقتها اŸصضلحة ،مفادها
وجود شضخصش يقوم بÎويج اıدرات بحي
بوعقال  ،03من توقيف مشضتبه به يبلغ من
العمر  49سضنة وبحوزته أاقراصش مهلوسضة
ومبلغ ما‹ ،وبعد اسضتصضدار إاذن بتفتيشش
مسضكنه من قبل وكيل ا÷مهورية ” العثور
على  540قرصش مهلوسش كانت ﬂبأاة بداخل
كيسش بÓسضتيكي.
وأاشضارت مصضالح األمن أانه اسضتمرارا ‘
ال-ت-ح-ق-ي-ق ” ت-ف-ت-يشش مسض-ك-ن شض-خصش آاخر،
مسضبوق قضضائيا متواجد ‘ حالة فرار عÌ
بداخله على  81قرصضا من اŸؤوثرات العقلية
وعدد من الوصضفات الطبية اŸزورة بأاسضماء
مسضتعارة ومدون عليها أادوية مهلوسضة وعدد
م -ن ب -ط -اق -ات ال -ت-ع-ري-ف ال-وط-ن-ي-ة ورخصش
السضياقة ألشضخاصش غرباء ومبلغ ما‹ يفوق
 160مليون سضنتيم بداخل خزانة مصضفحة،
ليتم بعدها –ويل زوجة اŸشضتبه به الثاÊ
اŸتواجد ‘ حالة فرار باعتبارها شضريكا ‘
القضضية.

باتنةŸ :وشضي حمزة

‘ عمليات قامت بها مصشالح الششرطة

حجز  97كيلوغراما من الكيف
وتوقيف ششخصشÚ

‘ إاطار مكافحة الŒار غ ÒاŸشضروع
ب -اıدرات“ ،ك -نت ق-وات الشض-رط-ة ب-أام-ن
ولية تلمسضان من حجز كمية من الكيف
اŸعالج ،مع توقيف شضخصض Úمشضتبه فيها.
حيثيات العملية“ ،ت على إاثر معلومات
مؤوكدة وردت إا ¤عناصضر اŸصضلحة الولئية
للشضرطة القضضائية مفادها ،وجود شضخصضÚ
مشضتبه فيهما بصضدد نقل كمية معتÈة من
الكيف اŸعالج ،مسضتغل ‘ Úذلك مركبة.
على الفور ” تنفيذ خطة ﬁكمة من خÓل
ع-م-ل-ي-ة الÎصض-د ال-ت-ي ك-ل-لت ب-ت-وق-ي-فها على
مسضتوى دائرة اŸنصضورة ،بعد تفتيشضها ”
ضضبط بداخلها على كمية معتÈة من الكيف
اŸعالج قدرت بـ 97كيلوغراما.
ل -ي -ت -م –وي -ل اŸشض -ت -ب -ه ف -ي-ه-ا إا ¤م-ق-ر
اŸصض -ل -ح -ة وات -خ -اذ اإلج -راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
الÓزمة ‘ شضأانهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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طلبة اŸدرسشة العليا لأÓسشاتذة بقسشنطينة يخرجون ‘ مسشÒة

خرج ،صشباح أامسض ،طلبة اŸدرسشة العليا
Óسشاتذة للمرة الثالثة للششارع ‘ مسشÒة
ل أ
سش -ل -م-ي-ة وسش-ط م-دي-ن-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،راف-عÚ
شش-ع-ارات م-ن-ددة بÓ-م-ب-الة ال-وزارة الوصشية
Œاه مطالبهم وعدم الرد عليها ،وتهميشض
حقوقهم التي ينصض عليها القانون والعقود
اÈŸمة بينهم وب Úالوزارة.

قسضنطينة :مفيدة طريفي

أاك -د ال -ط-ل-ب-ة اÙت-ج-ون لـ““ل-لشض-عب““ “سض-ك-ه-م
باإلضضراب وعدم التخلي عنه إال بعد فتح قنوات
ا◊وار وال - -ت - -واصض - -ل ب Úال - -ط- -رف Úوالسض- -ت- -م- -اع
لÓنشضغالت اŸطروحة ،رغم ما يتبعه من شضبح
Óسضاتذة.
السضنة البيضضاء لطلبة اŸدرسضة العليا ل أ
جدد الطلبة اŸضضربون مطالبهم التي أاعلنوا
عنها منذ دخولهم ‘ اإلضضراب اŸفتوح واÿروج
‘ مسضÒات سض -ل -م -ي -ة ،ه -ذه األخÒة ال-ت-ي شض-ه-دت
تطويقا أامنيا مشضددا Ÿنع حصضول أاي إانزلقات
ﬁت -م -ل-ة دون تسض-ج-ي-ل أاي م-ن-اوشض-ات ب-ي-ن-ه-م وبÚ
عناصضر الشضرطة باسضتثناء تعطيل حركة اŸرور.
أاكد ‡ثل إا–اد الطلبة أانهم لن يتنازلوا عن

م -ط -ال -ب -ه-م وح-ق-وق-ه-م رغ-م الضض-غ-وط-ات سض-ي-اسض-ة
الصضمت التي تنتهجها الوصضاية ‘ عدم الرد على
مطالبهم معلن Úعن اÿروج كل  15يوما ‘ مسضÒة
سضلمية يجددون من خÓلها التمسضك بحقوقهم وهو
ما يؤوكد مواصضلة اإلضضراب إا ¤غاية إايجاد حل
÷م -ي -ع م -ط -ال -ب -ه -م ال -ت -ي ت-ل-خصضت ‘ ح-ق-ه-م ‘
التوظيف على مسضتوى مقرات سضكناتهم وفقا لنصش
البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة
التعليم العا‹ والذي يؤوكد أاحقية اŸتخرج‘ Ú
التوظيف على مسضتوى مقرات سضكناهم ،وهو البند
الذي  -حسضبهم ” -خرقه من قبل وزارة الÎبية
الوطنية التي تعتمد نظام التوظيف على أاسضاسش
األرضضية الرقمية ،باإلضضافة إا ¤عدم منح األولوية
ل -ل -ن -اج -ح ‘ Úالح -ت -ي-اط Ãسض-اب-ق-ات ال-ت-وظ-ي-ف
واإلخÓل بتوظيف خريجي اŸدارسش.
كما نددوا بالسضياسضة التي تنتهجها وزارة الÎبية
ال -وط -ن-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ه-م-يشض-ه-م ‘ ال-ت-وظ-ي-ف
وﬂالفة بنود التعليمة اÈŸمة مع وزارة التعليم
العا‹ والبحث العلمي ومنح األولوية ‘ التوظيف
ÿريجي هذه اŸدارسش ،إاضضافة إا ¤حرمانهم من
حق الدراسضات العليا على مسضتوى ا÷امعات على
خÓف اŸتخرج Úمن ا÷امعات العادية.

بعد الرفع من رسشوم التوقف داخل اÙطة

إاضشراب الناقل Úاÿواصص يششل حركة اŸسشافرين بالقل
توقف ،صضباح أامسش ،الناقلون اÿواصش العاملون
على مسضتوى اÿطوط الشضرقية والغربية من مدينة
القل ،عن العمل ،والدخول ‘ إاضضراب مفاجئ دون
إانذار مسضبق ،حيث شضّلت حركة تنقل اŸسضافرين
القاصضدين ﬂتلف بلديات دوائر الزيتونة ،وأاولد
أاعطية ،و“الوسش.
وأارجع اŸضضربون من أاصضحاب ا◊افÓت سضبب
ه- -ذا ا◊رك -ة الح -ت -ج -اج -ي -ة ،إا ¤زي -ادة ال -رسض -وم
اŸتعلقة بالدخول إا ¤اÙطة واŸقدرة بـ 200

دينار جزائري ،حيث كادت األمور أان تخرج عن
ن -ط -اق -ه -ا ب Úمسض ÒاÙط -ة اŸق -اب -ل -ة ل -ل-م-ل-عب
البلدي ،والناقل ،Úمن جهة ،واحتجاج اŸواطنÚ
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،ال-ذي-ن وج-دوا أان-فسض-ه-م ع-ال-قÚ
باÙطة ،األمر الذي شضل اÙطة بعد أان أاغلق
الناقلون مدخلها Ãركباتهم احتجاجا على هذه
الزيادة التي يرونها غ Òمنطقية.

سضكيكدة :خالد العيفة

اسشتخراج جماجم ششهداء ومÓبسشهم من بئر بباتنة

‚حت ،مصشالح ا◊ماية اŸدنية ‘ باتنة،
‘ اسش -ت -خ -راج رف -ات ›م-وع-ة م-ن الشش-ه-داء
Œاوز ع - -دده - -م  8وذلك م - -ن داخ- -ل ب- -ئ- -ر
Ãن -ط -ق-ة ع Úدر Ëب-ب-ل-دي-ة وادي الشش-ع-ب-ة
جنوب غرب الولية ،وذلك ‘ إاطار عملية
ناجحة جرت بالتنسشيق مع مصشالح مديرية
اÛاه -دي -ن ل -ب -ات -ن -ة ،اسش -ت -ج -اب -ة ل -ط -ل -ب -ات
متكررة Ÿنظمة اÛاهدين.

باتنةŸ :وشضي حمزة
ع -م -ل -ي-ة اسض-ت-خ-راج رف-ات الشض-ه-داء ع-ن ط-ري-ق
ا◊فر ‘ البئر ،انطلقت نهاية الشضهر اŸنصضرم من
العام ا÷اري وتسضتمر لغاية العثور على رفات كل
الشضهداء الذين ” رميهم داخل هاته البئر والذين
ي -ت -ج-اوز ع-دده-م حسضب أام Úقسض-م-ة اÛاه-دي-ن
لبلدية وادي الشضعبة أاك Ìمن  50شضهيدا من ﬂتلف
األع -م -ار واألج-ن-اسش أال-قت ب-ه-م ق-وات اŸسض-ت-ع-م-ر
الفرنسضي خÓل حرب التحرير الوطنية ‘ الفÎة
ما ب 1959 Úو ،1961حيث كان يرمى بهم ‘ البئر
اŸوج - -ودة Ãزرع - -ة أاح- -د اŸع- -م- -ري- -ن واŸدع- -و
““كورتي““ بعد تعذيبهم.
وأاشض -ارت مصض -ادر م -ن م-دي-ري-ة اÛاه-دي-ن أان

اŸسضؤوول األول عن الولية عبد اÿالق صضيودة وا‹
باتنة يتابع العملية شضخصضيا حرصضا على تكرË
رفات الشضهداء ،وذلك بعد تقد Ëعديد الشضهادات
التاريخية ا◊ية لبعضش اÛاهدين تفيد بوجود
رفات شضهداء بهذا اŸكان الذي هو عبارة عن بئر
يزيد عمقها عن  27مÎا ،مؤوكدا أان –ديد العدد
ا◊قيقي للهياكل العظمية للشضهداء يعود للطبيب
الشض-رع-ي ب-ع-د ان-ت-ه-اء ال-ع-م-ل-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ف-حصش
األل- -بسض- -ة واألح- -ذي- -ة وب- -عضش األغ- -راضش األخ- -رى
اÿاصضة بالشضهداء اŸدفون ‘ Úالبئر والتي عÌ
عليها مع ا÷ماجم.
تتواصضل عملية حفر البئر بإاشضراف من عناصضر
ﬂتصضة من ا◊ماية اŸدنية ،حيث ” العثور على
عمق  10أامتار داخل البئر على أاجزاء من جماجم
وع-ظ-ام بشض-ري-ة وق-د ي-رت-ف-ع ع-دده-ا ك-ل-م-ا ام-تدت
عملية ا◊فر نحو األسضفل حسضب ذات اŸصضادر.
كما أافرزت عملية ا◊فر واسضتخراج الرفات
على العثور على قنبلة يدوية الصضنع غ Òمتفجرة
تعود للحقبة السضتعمارية ،وينتظر أان يتم إاعادة
دفن رفات الشضهداء بعد النتهاء من ا◊فر بروضضة
الشضهداء بذات البلدية ‘ مناسضبة وطنية وبإاشضراف
من وا‹ باتنة.

توقيف  05أاششخاصص وحجز  22080قرصص مهلوسص

الشش - -عب /أاط - -احت مصش - -ال- -ح أام- -ن ولي- -ة
ا÷زائر ،بجماعة إاجرامية من ّ
ظمة وذلك ‘
قضش- -ي- -ة ا◊ي -ازة والŒار غ Òالشش -رع -ي ‘
اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ،ال-تسش-ل-ي-م والعرضض على
ال -غ Òوال -ت -خ -زي -ن ،ح -يث ّ” ت -وق -ي-ف ()05
أاشش -خ -اصض مشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ” ،ح-ج-ز ()22080
ق- -رصض م- -ه -ل -وسض )90( ،أال- - -ف دي- - -ن- - -ار و()05
هواتف نقالة.
قضضية ا◊ال عا÷تها فرقة مكافحة الŒار
غ Òالشض -رع -ي ل -ل -م -خ -درات ب -اŸق-اط-ع-ة ال-غ-رب-ي-ة
للشضرطة القضضائية وذلك على إاثر معلومة أامنية
مؤوكدة مفادها وجود شضخصش بصضدد إابرام صضفقات
لÎويج اŸؤوثرات العقلية ويحوز على كمية معتÈة
م -ن -ه -ا Ãسض-ك-ن-هÃ ،ب-اشض-رة ال-ت-ح-ري-ات ” ت-وق-ي-ف
اŸشضتبه فيه وهو بصضدد إاخراج كمية من اŸؤوثرات
ال -ع-ق-ل-ي-ة م-غ-ل-ف-ة ب-ك-يسش بÓ-سض-ت-ي-ك-ي م-ن مسض-ت-ودع
الفي ،Óكانت –توي على ( )1800قرصش مهلوسش،
هاتف نقال ومبلغ ما‹ قدره ( )40أالف دينار.

اعÎف اŸشض - -ت- -ب- -ه ف- -ي- -ه خÓ- -ل ال- -ت- -ح- -ري- -ات
اŸسضتفيضضة Ãموله الرئيسضي ،حيث اتضضح أانه من
ج -نسض -ي -ة أاج -ن -ب -ي-ة ،ي-ع-م-ل ك-مسض-اع-د مسض Òشض-رك-ة
Óدوية ،كما ” توقيف ( )03أاشضخاصش
““سضناماد““ ل أ
آاخ- -ري- -ن مشض- -ت- -ب -ه ف -ي -ه -م ،ح -يث ت -ب Úم -ن خ Ó-ل
ال-ت-ح-ري-ات اŸسض-ت-ف-يضض-ة ،ن-وع نشض-اط ه-ذه الشضبكة
اإلجرامية اŸنظمة واıتصضة ‘ ترويج اŸؤوثرات
العقلية بكميات كبÒة ‘ ا÷هة الغربية والشضرقية
للجزائر العاصضمة ،وهو ما يفسضر دور كل عنصضر ‘
الشض -ب -ك -ة ،ح -يث ي -ق -وم اŸم -ون ال -رئ-يسض-ي بسض-رق-ة
وإاخ -راج ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن اŸؤوث -رات م-ن ﬂزن
الشضركة ،ويقوم بتسضليمها للمشضتبه فيه الثا Êالذي
يقوم بتنظيم نقلها وعرضضها على الزبائن ،ويقوم
شضقيق هذا األخ Òبدور الوسضيط ÷لب الزبائن
وترويج اŸؤوثرات بكميات متوسضطة ،على أان يقوم
اŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه ال-راب-ع ب-ت-خ-زي-ن ك-م-ي-ات معتÈة من
اŸؤوثرات مقابل مبلغ ما‹ ،على أان يقوم اŸشضتبه
فيه اÿامسش بجلب الزبائن بالتجزئة.

“ك -نت ع -ن -اصش -ر الشش -رط -ة ب-ك-ل م-ن أام-ن
وليات البليدة ،قسشنطينة وأام البواقي من
ح -ج -ز ك -م-ي-ة م-ن اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة قّ-درت
لن -واع و587
بـ 1134ق- -رصض م- -ن ﬂت- -ل -ف ا أ
وحدة من اŸششروبات الكحولية.
وقائع القضضية األو ¤تعود إا ¤اسضتغÓل عناصضر
الشضرطة القضضائية ألمن ولية البليدة Ÿعلومات
م -ف -اده -ا ،ق -ي -ام أاح -د اŸشض -ت-ب-ه ف-ي-ه-م ب-ال-ت-خ-زي-ن
واŸتاجرة ‘ اŸؤوثرات العقلية ،مسضتغ ‘ Óذلك
مسضكنه العائلي ،على إاثر ذلك التمسضت الضضبطية
القضضائية من ا÷هات القضضائية اıتصضة منحها
إاذنا بتفتيشش اŸسضكن ،حيث أاسضفرت العملية عن
ح -ج -ز ك-م-ي-ة م-ن اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة قّ-درت بـ837
قرصش من ﬂتلف األنواع.
أام -ا ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ،نّ-ف-ذت-ه-ا ق-وات الشض-رط-ة
القضضائية ألمن ولية قسضنطينة ،حيث “كنت من

حجز  297قرصش من اŸؤوثرات العقلية ،على إاثر
تنفيذ عملية تفتيشش إايجابية Ÿسضكن أاحد اŸشضتبه
فيهم ‘ قضضية اŸتاجرة ‘ اıدرات واألقراصش
اŸهلوسضة

حجز أازيد من  1100قرصص مهلوسص

....و 587وحدة من اŸششروبات الكحولية
و‘ عملية أاخرى“ ،كن عناصضر الشضرطة بأامن
ولية أام البواقي ،من ضضبط وحجز كمية معتÈة من
اŸشضروبات الكحولية قّدرت بـ 587وحدة ،على إاثر
عمليات شضرطية واسضعة اسضتهدفت ﬂتلف النقاط
السضوداء واألماكن اŸشضبوهة بقطاع اإلختصضاصش.
هذه العمليات أافضضت إا ¤توقيف اŸشضتبه فيهم
وحجز الكميات التي كانت موجهة للبيع والÎويج،
Óم-ن
الشض -يء ال-ذي ي-ؤوك-د ع-زم اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني على التصضدي ıتلف أاشضكال ا÷رÁة.

اسس
تط
Óع

األربعاء  07فيفري  2018م
الموافق لـ  20جمادى الولى  1439هـ

 info@ech-chaab..comالعدد

»æWh

www.ech-chaab.com

17562

٠٧

’طÓل
عيد البرتقال بالمحمدية بين ا’حتفا’ت الرسسمية و البكاء على ا أ

إانتاج يزيد عن  752أالف قنطار
و التحضشير لتوسشيم عÓمته التجارية

تحتفل مدينة المحمدية بجني محاصسيلها من الحمضسيات في تقليد حافظ عليه سسكان المنطقة الذائع صسيتها في هذا النشساط الفÓحي بعد أان كانت قطبا فÓحيا
يشستهر بزراعة القطن و التوابل  ،و شساء أاهالي المنطقة أان يمنحوا اسسم عيد البرتقال لهذه التظاهرة الفÓحية التي كانت تقام قبل سسنوات خلت في الحدائق
’رضس من خيرات  ،إالى أان فقد عيد البرتقال بهجته و مواصسفات العيد كاملة بفقدان سسد فرقوق أاهم منشسأاة إاسستراتيجية لحشسد
العمومية لعرضس كل ما جادت به ا أ
الموارد المائية في المنطقة.

منتجون يرفعون التحدي و آاخرون يطرحون مششاكل ’ تنتهي

معسسكر  :أام الخير.سس
ال -ط -ب -ع -ة الأخ -ي -رة م -ن ع-ي-د ال-ب-رت-ق-ال
ال-م-ح-ت-ف-ل ب-ه-ا ق-ب-ل اأي-ام ،مّ-ي -زه-ا تذمر
سسكان المنطقة من شسكليات الحتفالية
التي اأخذت طابعا رسسميا ،اأهمل فيها
ال- -ح- -ديث ع -ن م -ا خ -ف -ي ف -ي بسس -ات -ي -ن
ال -ح -مضس -ي -ات  ،و ن -ظ -مت ل-ه-ا م-ع-ارضض
لأنواع البرتقال التي ل يرى لها اأثر في
الأسسواق زيادة على ارتفاع سسعر بعضض
الأنواع.
و ما ميزها اأكثر اختفاء اأصسناف عدة
م -ن ال -ب -رت -ق -ال فضس Ó-ع-ن غ-ي-اب ك-ب-ي-ر
لمنتوج العسسل الذي تشستهر به مدينة
ال-م-ح-م-دي-ة و ال-م-ن-اط-ق ال-م-ج-اورة ل-ها،
فبالرغم من الجهود الحثيثة و البرامج
الضسخمة التي اسستفادت منها المنطقة
ضس -م -ن مسس -اع -ي دف -ع و ت -ط -وي -ر ق-ط-اع
الفÓحة  ،يظل نظر منتجي الحمضسيات
قصس -ي -را م -نصس -ب -ا ع -ل -ى ال -ك-م و ال-ع-ام-ل
التجاري و التركيز على اإنتاج الأصسناف
التي يكثر الطلب عليها  ،الأمر الذي
تسس -بب ف -ي ت-راج-ع صس-يت ال-م-ح-م-دي-ة و
شس -ه -رت -ه-ا م-ن ح-يث اإن-ت-اج اأك-ث-ر م-ن 20
صس -ن -ف م -ن ال -ب -رت -ق -ال و ال -ح -مضس -ي -ات
المختلفة على غرار الليمون و الليمون
الهندي .
ف -م -ن ب -ي-ن  20صس-ن-ف ي-م-ك-ن اإن-ت-اجه
ب -بسس-ات-ي-ن ال-ح-مضس-ي-ات ف-ي ال-م-ح-م-دي-ة
اأصسبح الإنتاج يقتصسر على صسنفين فقط
من البرتقال « المندرين و الطومسسون «
 ،بالرغم من وجود جميع الإمكانيات و
ال- -م -وؤه Ó-ت ل -ت -ط -وي -ر و ت -ن -وي -ع اإن -ت -اج
ال- -ح- -مضس- -ي- -ات ع- -ل- -ى غ -رار ال -م -ح -ط -ة
ال-ت-وضس-ي-ح-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ع-ه-د ال-وط-ني
ال-ت-ق-ن-ي لÓ-أشس-ج-ار ال-م-ث-م-رة ال-ت-ي ت-ت-ي-ح
للمنتجين فرصسة المرافقة و التكوين و
الإرشس -اد ال -ف Ó-ح -ي ف -ي م -ج -الت ع-دة
تصسب كلها في اإطار تطوير الإنتاج كما و
نوعا  ،اإلى جانب مختلف اآليات الدعم
ال -ف Ó-ح -ي و ال-مشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي
اسستفادت منها المحمدية  ،زيادة على
ال -غ -رسس -ات ال -ج-دي-دة ال-ت-ي ت-ق-ارب 450
هكتار سسنويا و التي اأوسسعت المسساحة
المزروعة بالحمضسيات في محيط هبرة

من  3اآلف هكتار في سسنة  2012اإلى 7
األف هكتار في سسنة. 2016

تراجع إانتاج الحمضشيات إالى 752
أالف قنطار

و ع -ل -ى سس -ب -ي -ل ال -م -ق -ارب-ة ب-ي-ن ال-واق-ع و
ال -م -أام -ول  ،اسس-ت-ق-رت ت-ط-ل-ع-ات ال-ج-ه-ات
الوصسية على القطاع الفÓحي بمعسسكر
في الموسسم الفÓحي الماضسي على رفع
اإلنتاج لـ  900أالف قنطار من الحمضسيات
ب -م-ح-ي-ط ه-ب-رة ،ال-ذي ي-نشس-ط ب-ه ح-وال-ي
 2300منتج  ،مع إامكانية توسسيع المسساحة
المزروعة و المسسقية إالى  10أالف هكتار
مطلع - 2019األمر الذي يتيحه مشسروع
ت-ه-ي-ئ-ة م-ح-ي-ط ه-ب-رة ال-م-تأاخر عن موعد
اسس-تÓ-م-ه ،م-م-ا ي-ع-اكسض ط-م-وح المنتجين
خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-فÓ-ح-ي-ن ف-ي م-ن-ط-قة
سسيدي عبد المومن .
كما لم يتوافق مردود اإلنتاج المتوقع مع
المردود المحصسل عليه الذي تراجع عن
محصسول الموسسم الماضسي الذي راوح 829
أالف قنطار  ،حيث بلغ إانتاج الحمضسيات
للموسسم الحالي  752أالف قنطار بمتوسسط
م -ردود  180ق-ن-ط-ار ف-ي ال-ه-ك-تار الواحد
حسسب أارقام المصسالح الفÓحية لمعسسكر.

المنتجون يفسشرون أاسشباب تراجع
اإ’نتاج ...و تقنيات السشقي الحديث
تنقذ الموسشم

تعود أاسسباب تراجع المنتوج خÓل هذا
الموسسم حسسب منتجي البرتقال و مختلف
أانواع الحمضسيات إالى نقصض مياه السسقي
الفÓحي و تأاخر حصسصض السسقي الفÓحي
عن أاوانها  ،حيث وفر ديوان السسقي و
الصسرف لمنتجي الحمضسيات  3حصسصض
سسقي بلغ حجمها نحو  20مليون م، 3
يقول المنتجون أان نصسف هذه الحصسة ل
تصسل كما يجب إالى بسساتينهم بالنظر لعدة
عوامل منها سسرقة المياه أاو ضسياعها بفعل
اهتراء شسبكات السسقي الفÓحي .
ي -مسض ه -ذا ال -وضس -ع ف Ó-ح-ي ال-م-ح-م-دي-ة
ال-م-ح-اذي-ة بسس-ات-ي-ن-ه-م ل-م-جاري األودية و
ق -ن -وات السس -ق -ي ال -ق -دي -م -ة ال-ذي-ن أاك-دوا
لـ»الشس - -عب» أان ت - -أاخ - -ر حصسصض السس - -ق - -ي
ال-فÓ-ح-ي ع-ن م-وع-ده-ا أاث-ر ع-ل-ى م-ن-توج

الحمضسيات كما و نوعا  ،حيث يقول احد
ال -م -ن -ت -ج-ي-ن و رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة و
الترقية الفÓحية بالمحمدية  -بوخاري
م -ح -م -د ب -وزي -د -أان ال -ف Ó-ح -ي-ن سس-ب-ق-وا
مشسروع تهيئة المحيط المسسقي «هبرة» و
Óرضض و
شسمروا على سسواعدهم خدمة ل أ
رغ - -ب- -ة ف- -ي اسس- -ت- -ع- -ادة صس- -يت و شس- -ه- -رة
المحمدية في إانتاج الحمضسيات  ،أاما عن
تجربته في النشساط الفÓحي المتوارث
أابا عن جد .

ششاب يركب قوارب الموت من أاجل
العودة و بيده غصشن البرتقال

يقول بوخاري محمد بوزيد أان المعاناة
مع شسح المياه تتكرر في كل موسسم فÓحي
زيادة على غياب المتابعة و المرافقة من
طرف الجهات الوصسية على القطاع في
حال حلت األمراضض و األوبئة بأاشسجار
الحمضسيات .
أاك -د ال -ف Ó-ح الشس -اب ب-وخ-اري م-ح-م-د أان
تقنية السسقي بالتقطير أانقذت محصسوله
هذا الموسسم و مكنته من إانتاج  5أاصسناف
جديدة -هي في الحقيقة أاصسناف كانت
موجودة قبل عقود من الزمن و اختفت
ب -ف -ع -ل ال -ج-ف-اف ال-ذي ضس-رب ال-م-ن-ط-ق-ة

بسسبب توحل سسد فرقوق،و عدم قدرته
على تخزين كميات زائدة من المياه ترمى
ت- -ل- -ق -ائ -ي -ا ف -ي ال -ب -ح -ر  ،دون اأن ي -خ -ف -ي
ال-م-ت-ح-دث ع-زم فÓ-ح-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ع-ل-ى
اسس -ت -رج -اع أام-ج-اده-م ب-دل-ي-ل ت-ح-ق-ي-ق-ه-م
لنتائج يضسرب لها المثل في رفع التحدي .
من بينهم أاحد شسباب المنطقة الذي ركب
المغامرة متوجها نحو الضسفة األخرى في
قوارب الموت « الهجرة غير الشسرعية «
ليعود إالى المحمدية و في يده أاغصسان
ألصسناف جديدة من البرتقال أانتج منها
صس -ن -ف -ا ج -دي -دا م -ن ال-ب-رت-ق-ال م-ن ح-يث
الشسكل و قابليته لمقاومة اأسسباب التلف
السس-ري-ع  ،ف-ي ت-فسس-ي-ر ل-ل-ع-زي-م-ة ال-متوفرة
ل -دى شس -ب -اب ال-م-ن-ط-ق-ة م-ن اأج-ل ت-ط-وي-ر
خبرتهم في مجال زراعة الحمضسيات .
و م- -ن أاج- -ل تشس- -ج -ي -ع ه -ذا الصس -ن -ف م -ن
الشس -ب -اب  ،ال -ت -مسض ال -م -ن -ت -ج -ون ل-ف-اك-ه-ة
ال -ب -رت -ق -ال ب -ال -م -ح -م-دي-ة م-ن السس-ل-ط-ات
ال -ولئ -ي -ة ت -ذل -ي -ل ال -ع -ق -ب -ات ال -ت-ي ت-ع-ي-ق
ع -زي -م -ت -ه -م  ،أاول -ه -ا شس -ح م-ي-اه السس-ق-ي و
التعجيل باسستكمال مشسروع تهيئة محيط
الهبرة هذا المشسروع الحلم  ،إاضسافة إالى
معالجة باقي المشساكل المتعلقة بالعقار

الفÓحي الذي اسستفاد منه أاجانب عن
المنطقة و عن قطاع الفÓحة و زراعة
الحمضسيات بدليل وجود أازيد من 2000
هكتار من األراضسي الفائضسة ذات التربة
المالحة و القابلة لÓسستصسÓح .
زيادة عن تسسوية المشساكل الناجمة عن
شس-راء ه-ؤولء ال-م-ن-ت-ج-ي-ن ألراضض فÓ-ح-ي-ة
ب- -ع -ق -ود ع -رف -ي -ة صس -ار م Ó-ك -ه -ا األوائ -ل
ي -ط -ال -ب -ون ب-اسس-ت-رج-اع-ه-ا ح-ي-ن ان-ت-عشست
زراعة الحمضسيات بها  ،إالى جانب مشساكل
أاخرى تتعلق بضسعف الخدمات المرافقة
Óن -ت -اج ع -ل -ى غ-رار وسس-ائ-ل ال-ت-خ-زي-ن و
ل -إ
وحدات التصسنيع إالى التسسويق الذي يتم
ب-ط-رق ت-ق-ل-ي-دي-ة ط-غت ع-ل-ي-ه-ا ال-مضس-اربة
حتى أاثر ذلك على تذبذب أاسسعار البرتقال
المرتفعة في األسسواق .

وضشع العÓمة التجارية لحمضشيات
المحمدية و مششاريع في اأ’فق

و كخطوة لحماية منتوج البرتقال و فتح
آاف -اق تسس -وي -ق -ه خ -ارج ال-وط-ن م-ع ت-أام-ي-ن
ت -غ -ط -ي -ة ال -ح -اج -ي-ات ال-م-ح-ل-ي-ة  ،ع-م-لت
المصسالح الفÓحية لمعسسكر بالتنسسيق مع
م -ع-اه-د ال-فÓ-ح-ة ب-ال-ولي-ة أاواخ-ر السس-ن-ة
ال-م-اضس-ي-ة ع-ل-ى م-ب-ادرة ل-ت-ث-م-ي-ن ال-م-ن-توج
ال -م-ح-ل-ي م-ن ال-ح-مضس-ي-ات  ،ي-ق-ول م-دي-ر
الغرفة الفÓحية بوعÓم دنة  ،أان برتقال
ال -م -ح -م -دي -ة سس-ي-ح-ظ-ى أاخ-ي-را ب-عÓ-م-ت-ه
التجارية و ذلك في وقت تم فيه النتهاء
من إاجراءات إاعداد ملف توسسيم عÓمة
زيتون «سسيق».
و من المتوقع حسسب المسسؤوول المتحدث
اأن ت -حصس -ل ح -مضس-ي-ات ال-م-ح-م-دي-ة ع-ل-ى
عÓمتها التجارية في ظرف  10أاشسهر ،
عسسى أان تحتفل المحمدية بعيد البرتقال
في الموسسم المقبل بإانتاج وفير له عÓمته
التجارية  ،و تحتفل أايضسا باسستÓم مشسروع
محيط الهبرة  ،و محطة كبرى لتصسفية
ال-م-ي-اه ال-ق-ذرة ب-ت-ق-ن-ي-ات ع-ال-ي-ة ب-طاقة 6
مÓ-ي-ين م 3سس -ن-وي-ا لسس-ق-ي م-ا ي-ف-وق 800
هكتار من األراضسي الفÓحية و بسساتين
البرتقال اإضسافة إالى مشسروع متوقع لسسلت
سسد فرقوق وعدت به الوزارة الوصسية على
الموارد المائية لمجرد اسستÓم أاول باخرة
مجهزة لسسلت األوحال  -جزائرية الصسنع.

»æWh

األربعاء  07فيفري  2018م
الموافق لـ  20جمادى األولى  1439هـ

طالب ألتعجيل لربطها بالغاز ،أŸاء ،قنوأت ألصسرف وألتهيئة ألعمرأنية

وا‹ تلمسسان يقف على الوضسعية اŸزرية لسسكان قرى ت ÊÒمع الثلوج

أع-ط-ى وأ‹ و’ي-ة ت-ل-مسس-ان ع-ل-ي ب-ن
ي -ع -يشس خÓ-ل أل-زي-ارة أل-ت-ي ق-ادت-ه إأ¤
قرى بلدية ت ÊÒبني هديل على غرأر
ق- -رى م- -رشس- -يشس  ،دأر م- -ع -م -ر ،ألسس -هب ،
وغ- -ار ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات صس- -ارم- -ة ب- -تسس- -ري -ع
دع- -م ه -ذه أل -ق -رى ب -ال -غ -از أل -ط -ب -ي -ع -ي
وت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-رق-ات  ،ن-ظ-رأ ل-ل-وصسضسعية
أل- -ت- -ي ي -ع -يشس -ون ف -ي -ه -ا ب -ف -ع -ل أل -ث -ل -وج
أÎŸأك - -م- -ة وألÈودة أل- -ق- -ارسس- -ة أل- -ت- -ي
Œت-اح أŸن-ط-ق-ة أل-ت-ي ت-ق-ع ع-ل-ى أرت-فاع
يزيد عن أل800م .

تلمسضانﬁ :مد بن ترار
وقف اŸسسؤوول األول على الهيئة التنفيذية
للولية على معاناة سسكان هذه القرى خÓل
ع-م-ل-ي-ة كسس-ح ال-ث-ل-وج ال-ت-ي ح-اصس-رت-ه-ا  ،حيث
التقى بسسكانها الذين طالبوه بضسرورة اللتفات
إا ¤ه - -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة اÛاه- -دة  ،و ت- -ل- -ق- -ى
الشسروحات التي جعلت هذه القرى متأاخرة ‘
ال -ت -ن -م -ي -ة خ-اصس-ة ب-رب-ط-ه-ا ب-ق-ن-وات الصس-رف

الصس- -ح- -ي واŸي- -اه الصس- -ا◊ة ل -لشس -رب وال -ت -ي
ارتبطت بنوعية األرضسية ا◊جرية الصسعبة.
شسدد الوا‹ على ضسرورة القيام بدراسسة من
اج -ل ال -ب -داي -ة ب -رب -ط ه -ذه ال -ق -ري -ة ب -ال-غ-از
الطبيعي وإانهاء معاناة السسكان مع قارورات

تسسببوأ ‘ حوأدث و أنسسدأد للطريق ألوطني رقم 22

مرتفعات ’’ سستي وتزاريفت قبلة الشسباب
و العائÓت للتمتع بالثلوج

خ- -رج عشس- -رأت ألشس -ب -اب إأ ¤أع -ا‹
ت- -ل- -مسس- -ان ع- -ل- -ى غ- -رأر ت ÊÒوأع- -ا‹
هضس -ب -ة ’’سس -ت-ي ،ت-زأري-فت م-ن أج-ل
’لعاب
ألتمتع ببياضس ألثلج و‡ارسسة أ أ
ألشستوية .
كÌة الوافدين خلق مشساكل عويصسة على
جانبي الطريق الوطني رقم  22الذي يعتÈ
شس -ري -ان ا◊رك -ي -ة م -ا ب Úالشس-م-ال وا÷ن-وب،
ح-يث تسس-ب-بت السس-ي-ارات اŸت-وق-ف-ة ب-ط-ري-قة
عشسوائية ‘ شسل حركة اŸرور خاصسة بعد
انزلق شساحنة ﬁملة باÿشسب على مسستوى
م- -ن- -ع- -رج- -ات ت -زاري -فت م -ا أادى إا ¤انسس -داد
ال- -ط- -ري- -ق ،ح- -يث ت -دخ -لت مصس -ال -ح ال -درك

الوطني ‘ أاك Ìمن مرة لفتحه .
و“ ⁄ن - -ع ه - -ذه ال - -وضس- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ائÓ- -ت
والشسباب من غزو جبال تلمسسان ألخذ صسور
تذكارية والتمتع بجمال ا◊لة البيضساء التي
اكتسستها مدينتهم خاصسة بعد توقف الثلج عن
الهطول منذ ليلة أاول امسص،األمر الذي فتح
ال -ط -ري -ق أام -ام ه-واة ال-ث-ل-ج ل-ل-ت-م-ت-ع ب-ه ،رغ-م
اıاطر التي تصساحب ذلك و التي “ ⁄نع
عشس- -اق- -ه- -ا م- -ن ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق ت -ل -مسس -ان
وال- -ولي- -ات اÛاورة ك -ع“ Úوشس -نت وح -ت -ى
وهران من ا◊ج ا ¤هضسبة لل سستي التي
اسستقبلتهم ببياضص ثلجها الناصسع .

تلمسضانﬁ :مد بن ترار

الغاز والحتطاب وإاقامة تهيئة شساملة لهذه
اŸناطق وربطها باŸياه الصسا◊ة للشسرب
وقنوات الصسرف الصسحي ،والتهيئة العمرانية
ل -ل -ق -رى ورب-ط-ه-ا ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 22
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ت -خصس -يصص ك -وط -ة ه -ام-ة م-ن
السسكنات الريفية لفك هذه األزمة.

مناطق بجنوب البويرة
تكتسسي حلة بيضساء
عرفت أمسس،و’ية ألبويرة تسساقط
ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن أل-ث-ل-وج ’سسيما على
أŸناطق ألتى يزيد علوها عن  900مÎ
ف -وق سس -ط -ح أل -ب -ح-ر ‡ ،ا أدى إأ ¤غ-ل-ق
ع- -دة ط- -رق وط- -ن- -ي -ة و و’ئ -ي -ة و ك -ذأ
ألبلدية و دخول ألكث Òمن أŸناطق ‘
’خرى.
عزلة عن باقي أŸناطق أ أ
و حسسب مصسالح األشسغال العمومية فإان
اŸناطق الواقعة جنوب الولية هي األكÌ
تضسررا ،حيث سسجل انقطاع الطريق الوطني
رقم  8و  8مكرر الذي يربط ولية البويرة
بولية مسسيلة مرورا بسسيدي عيسسي و اŸؤودي
إا ¤جنوب الوطن.
ك -م -ا تسس -ب -بت ال -ث-ل-وج ‘ غ-ل-ق ك-ل ال-ط-رق
ال -واق -ع -ة ب -دائ-رة سس-ور ال-غ-زلن و دائ-رة ب-رج
اخ -ريصص خ -اصس -ة ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 62
الذي يربط ولية البويرة بولية اŸدية و 24
الرابط ولية البويرة بولية برج بوعريريج و
كذا الطرق البلدية و الولئية Ãنطقة برج
اخريصص و مسسدور و تاقديت الواقعة اقصسى
جنوب الولية.
اسستدعت الوضسعية تدخل مصسالح مديرية
األشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة ل-فك ال-ع-زل-ة ع-ن ه-ذه
اŸناطق أاما الطرق الولئية الثÓثة ( 15،33و
 )30التي تربط ولية البويرة بولية تيزى وزو و
التي “ر ع Èجبال جرجرة فهي ما تزال
مشسلولة.

البويرة  :ع نايت رمضضان

ندوة صسحفية Ÿديرة ألتكوين أŸهني Ãيلة

تخصسيصص 5مÓي Òسسنتيم لÎميم مؤوسسسسات التكوين Ãيلة
كشس -فت م-دي-رة م-ع-ه-د أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي
Ãي -ل -ة أمسس ،ع -ن ت -خصس-يصس غÓ-ف م-ا‹
قدره  5مÓي Òسسنتيم لÎميم مؤوسسسسات
أل -ت -ك -وي -ن أŸتضس -ررة ب -ال-و’ي-ة وع-ن ح-ل
ق -ريب Ÿشس -ك -ل أل-ت-دف-ئ-ة Ãرك-ز أل-ت-ك-وي-ن
أŸهني ميلة  2بعد أن عانى من تدهور
أجهزة ألتدفئة خÓل ألسسنوأت أŸاضسية .

ميلة ﬁ :مد بوسضبتة

بلغة الرقام يتكون قطاع التكوين اŸهني
Ãيلة من  17مؤوسسسسة و  15مركزا و معهد
وط - -ن - -ي و م - -ل- -ح- -ق- -ة ويضس- -م  4650منصسب
بيداغوجي و  14داخلية و ب  1660سسرير ‘ ،
ح Úبلغ عدد اŸكون Úمن ﬂتلف األ‰اط
 7705يؤوطرهم  293أاسستاذ ‘ شسعب مهنية
‘  119تخصسصسا.
و من اŸنتظر أان يضسم الدخول ا◊ا‹ 10
آالف مكون فيما تبلغ طاقة السستيعاب 4650
فقط ‘ انتظار افتتاح معهد وطني ﬂصسصص
ف التكوين اŸهني ببلدية شسلغوم العيد خÓل
السسنة ا÷ارية بعد تعطل اŸشسروع خÓل
السسنوات اŸاضسية ألسسباب تقنية .
حسسب اŸديرة بلغ عدد مناصسب التكوين
التأاهيلي  195منصسبا منها 195منصسبا للدروسص
اŸسس- -ائ- -ي -ة و  230م-نصس-ب-ا ل-ل-وسس-ط ال-ري-في
و20م -نصس -ب -ا ل -ل -ف -ئ -ات اÿاصس-ة و  50منصسبا
ل - -ل - -ت - -ك - -وي- -ن األول ،و م- -ن اŸن- -ت- -ظ- -ر إادراج

تخصسصسات جديدة خÓل دورة فيفري 2018
منها ماسسح طوبوغر‘ ،ادارة و امن الشسبكات
و م -ط -ور ال -واب و ت -ق -ن -ي أاشس-غ-ال ع-م-وم-ي-ة و
متابعة ال‚از و خصسصص  305منصسب للÎقية
نحو رتب أاعلى .
و م -ن اŸن -ت-ظ-ر ان-طÓ-ق ال-دخ-ول اŸه-ن-ي
ا÷دي- - - -د ‘  25ف -ي-ف-ري ال-ق-ادم ب-ع-د إان-ه-اء
التسسجيÓت يوم  22فيفري من نفسص الشسهر و
قد ” تسسخ Òجميع اإلمكانيات إل‚اح هدا
ال - -دخ - -ول ال - -ذي سس - -يشس- -ه- -د  3710منصسب
بيداغوجي موزعة ب 2027 Úمتوج بشسهادة و
 990منصسب تكوين تأاهيل  ،فيما بلغت عروضص
التكوين2720منصسبا منها و 1520لÓقامي و
 1520منصسب عن طريق اŸعاي Òو  305و
 100منصسب للتكوين عن بعد.

 ...و تسسخ Òالقوة العمومية ’‚از
مشساريع اŸياه ببلدية الشسيقارة Ãيلة

” الن- -طÓ- -ق ‘ أاشس- -غ- -ال مشس- -روع رب -ط
ﬁطة الضسخ رقم  2اÿاصسة بتزويد  5مشساتي
ببلدية الشسيقارة بالكهرباء بعد تسسخ Òالقوة
ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ب -ع -دم -ا اعÎضص سس -ك -ان ع -ل -ى
اŸشسروع.
و حسسب زهية بن قارة رئيسسة اÛلسص
الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة الشس-ي-ق-ارة ،فإان هذا
اŸشسروع كان متوقفا Ÿدة قاربت  7أاشسهر ،و
ذلك بسسبب ما لقته مصسالح البلدية و مقاولة
ال‚از من اعÎاضسات منعت انطÓق أاشسغاله،

رغم أان ربط اŸضسخة رقم  2ببلدية الشسيقارة
ب-ال-ك-ه-رب-اء ،سس-يسس-م-ح ب-وضس-ع ع-م-ل-ي-ة ال-تزويد
باŸياه الشسروب لـ  5مشساتي تابعة للبلدية حيز
اÿدمة.
‘ اŸق -اب -ل رفضص ب -عضص السس -ك-ان ت-رك-يب
األعمدة ا◊املة ÿطوط الكهرباء اŸغذية
للمحطة على أاراضسيهم كما يدعون ‘ ،حÚ
أاكدت رئيسسة البلدية أان السسكان اŸعÎضسون،
ل يحوزون على وثائق قانونية تثبت ملكيتهم
لتلك األراضسي التي سستوضسع على مسستواها
األعمدة.
وأاشس - -ارت ب - -ن ق - -ارة ،إا ¤أان ال- -ت- -وج- -ه إا¤
تسسخ Òالقوة العمومية  ⁄يكن مباشسرة ،بل
جاء بعد ﬁاولت عديدة للتفاوضص و التفاق
مع اŸعÎضس ،Úبحكم أان اŸشسروع Ÿصسلحة
سس -ك -ان ال -ب -ل -دي -ة ك -ك-ل ،و ل ي-ج-وز أان ي-واج-ه
اعÎاضس-ات م-ه-م-ا ك-انت ال-ظ-روف ،خصس-وصس-ا
أان - -ه - -ا ل - -يسست م - -ؤوسسسس- -ة ك- -ون اŸعÎضس Úل
يحوزون على وثائق.
وأاضسافت اŸتحدثة بأان هذا  ⁄يجد نفعا
معهم ،ما اسستدعى تسسخ Òالقوة العمومية
لنطÓق اŸشسروع هذا و تعت Èهذه اŸرة
الثانية التي تسسخر فيها بلدية الشسيقارة القوة
العمومية نتيجة اعÎاضسات من السسكان ،كما
أافادت رئيسستها ،والتي دعت اŸواطن Úللتفهم
و الوعي أاك Ìبأاهمية اŸشساريع التي لها بعدها
التنموي ،و التي تخدم اŸصسلحة العامة لبلدية
الشسيقارة ككل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وأ‹ ألو’ية يقف على وضسعية متقن برحوأ ﬁمد

–ويل الطلبة إا ¤ا÷زء السسفلى من اŸؤوسسسسة

ع - -اي - -ن وأ‹ أل - -و’ي - -ة ل- -وح سس- -ي- -ف
’سسÓم إأ ¤متقن برحوأ ﬁمد ‘ قلب
أ إ
م-دي-ن-ة سس-ع-ي-دة وضس-ع-ي-ة أŸنشسأا أÈŸمج
وت - -ع - -ويضس أقسس - -ام - -ه - -ا وأج - -ن - -ح - -ت - -ه - -ا
أل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة أŸشس -ك -ل -ة م -ن ب-ن-اءأت
’ميونت
جاهزة يحتمل تضسمنها مادة أ آ
ب -ب -ن -اءأت إأسس -م-ن-ت-ي-ة خÓ-ل ذأت أŸوسس-م
ألدرأسسي  2017/2018دون أ◊اجة إأ¤
’ي
ت -وق -ي -ف نشس-اط أŸؤوسسسس-ة و ت-ف-ادي-ا أ
أضس-ط-رأب م-ن شس-أان-ه أل-ت-أاث Òسس-ل-ب-ا ع-ل-ى
مسسار أŸتمدرسس. Ú
أاكد وا‹ الولية على اإطÓق العملية على
مرحلت Úبعد –ويل الطلبة اŸتمدرسس Úو
األج -ن -ح -ة ال -ت -اب -ع -ة إا ¤ا÷زء السس -ف -ل -ي م-ن
اŸؤوسسسسة لفسسح اÛال Ÿؤوسسسسات اإل‚از
والن -ط Ó-ق م -ب -اشس -رة ‘ األشس -غ -ال ‘ أاق-رب

اآلج- -ال اŸم -ك -ن -ة ،داع -ي -ا خ Ó-ل م -ع -اي -ن -ت -ه
ل-ورشس-ات األع-م-ال ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة لÓ-خ-تصس-اصص
التقني و اŸيكانيك  ،إا ¤جرد اŸاكينات غÒ
اŸسس -ت -غ-ل-ة “ه-ي-دا ل-ت-ح-وي-ل-ه-ا إا ¤م-دي-ري-ات
التكوين اŸهني أاو اŸزاد العلني على اعتبار
أان ذات التخصسصص التقني قد ” إالغائه .
و ‘ ﬁط - -ة ث - -ان- -ي- -ة و Ãن- -اسس- -ب- -ة زي- -ارة
اÓÙت اŸهنية اŸوجهة ألنشسطة و برامج
الشسباب بحبي الزيتون  ،كانت للسسيد الوا‹
وقفة على وضسعية اŸنشسأاة الغ Òمسستغلة من
طرف شساغليها و اŸسستفيدين ،ألسسباب تتعلق
بوضسعية الشسبكات و الربط بالكهرباء و الغاز ،
اي -ن أاك -د وا‹ ال -ولي -ة ع -ل -ى دراسس -ة ال -وضس -ع-ي-ة
اŸوق -وف ع -ل -ي -ه -ا ضس-م-ن اج-ت-م-اع-ات اÛلسص
التنفيذي لتسسوية جميع اإلشسكالت اŸطروحة.

برج بوعريريج :ج .علي

أŸسستفيدون Ãوقع فرنقال يطالبون بتسسريع أ’‚از

تسسليم مفاتيح ل  247مسستفيد بسسكنات اجتماعية
بأاو’د أارشساشص بخنشسلة
أشس- -رف أمسس ،م- -دي- -ر ألسس- -ك- -ن ل -و’ي -ة
خنشسة رفقة رئيسسي دأئرة وبلدية أو’د
أرشساشس على توزيع وتسسليم مفاتيح
ل- -ـ  247مسس-ت-ف-ي-د م-ن سس-ك-ن-ات بصس-ي-غة
أل-ع-م-وم-ي أ’ي-ج-اري ““أ’جتماعي““ ،كانت
ق -د م -ن -حت ل -ه -ؤو’ء ضس -م -ن ق -وأئ-م ت-وزي-ع
ألسس- -ك- -ن- -ات ‘ إأط- -ار ألÈأم- -ج أل -ت -ن -م -وي -ة
أÿاصس- - -ة ب- - -ال- - -ت - -ك - -ف - -ل ط - -ال - -ب - -ي ألسسك
أ’جتماعي بهذه ألدأئرة.
‘ سس- - -ي- - -اق ذي صس- - -ل- - -ة ط- - -الب عشس - -رات
اŸسستفيدين من السسكنات الجتماعية Ãوقع

ف -رن -ق -ال ب -ع -اصس -م -ة ال -ولي -ة م -ن السس -ل-ط-ات
اÙل -ي-ة ال-ت-دخ-ل اŸسس-ت-م-ر ل-تسس-ري-ع أاشس-غ-ال
التهيئة اÿارجية للموقع بغية تسسلم سسكناتهم
‘ اقرب وقت ‡كن حسسب ما أاكده ‡ثل عن
اŸسستفيدين لـ«الشسعب””.
وأاكد ذات اŸصسدر أان معاناتهم تزداد يوما
ب- -ع -د آاخ -ر ج -راء ط -ول م -دة ان -ت -ظ -ار تسس -ل -م
سسكناتهم التي اسستفادوا بها سسنة  2014علما
وان اŸوقع السسكني اŸذكور يضسم أاك Ìمن
 1500شسقة اجتماعية.

خنشضلة :اسضكندر ◊جازي

تقريب ألقضساء من أŸوأطن بسسطيف

افتتاح ﬁكمة ع Úآازال بكامل اختصساصساتها

’سس -ب -وع أ÷اري
أف- -ت -ت -حت ،ب -دأي -ة أ أ
ﬁكمة ع Úأزأل ألوأقعة جنوب و’ية
سس - -ط - -ي - -ف ،أب - -وأب - -ه- -ا أم- -ام أŸت- -ق- -اضسÚ
كمحكمة كاملة أ’ختصساصسات ،بعد أن
ك -انت ›رد ف -رع Ùك -م -ة أف -ت-ت-ح ق-ب-ل
سس -ن-وأت ق-ل-ي-ل-ة ،ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-ان-اة
سس -ك -ان أŸن-ط-ق-ة ‘ أل-ت-ن-ق-ل إأﬁ ¤ك-م-ة
ع ÚوŸان ،و‘ إأط- -ار سس- -ي- -اسس- -ة ت -ق -ريب
أŸرف -ق أل -قضس -ائ-ي م-ن أŸوأط-ن،ح-يث ⁄
ت -ت -ع -د أخ -تصس -اصس -ات أل -ف-رع أسس-ت-خ-رأج
بعضس ألوثائق ،ومعا÷ة بعضس ألقضسايا
ذأت ألطابع أŸد Êدون أ÷زأئي.
وحسسب ال- - -ن- - -ائب ال - -ع - -ام Ûلسص قضس - -اء
سسطيف  ،ا÷ي ‹ÓبÓلة ،فان الوزارة الوصسية
أاعطت الÎخيصص بفتح هذه اÙكمة بكامل
اختصساصساتها وفروعها ،وهذا ‘ إاطار تقريب
ال- -ع- -دال -ة م -ن اŸواط -ن،وان ه -ذه اÙك -م -ة
تكتسسي أاهمية كبÒة ،ليسص فقط من ا÷انب

ا÷غ - -را‘ ،وإا‰ا ك - -ذلك م - -ن ح - -يث ح- -ج- -م
القضسايا التي كانت تعالج Ãحكمة ع ÚوŸان،
خاصسة ‘ جانب القضسايا ا÷زائية ،معتÈا ان
القضساة بها اكتسسبوا خÈة ،وسسيؤودون واجباتهم
على أاكمل وجه Ã،سساعدة أاعوان القضساء،وما
تتوفر عليه من إامكانيات.
ف- -ي- -م- -ا ع Èرئ- -يسص دائ- -رة ع Úآازال ،ع- -ن
سسعادته لفتح اÙكمة التي كانت مطلبا ملحا
Ÿواطني الدائرة ،والذين هنأاهم باŸناسسبة
على هذا اŸرفق الهام .
و تقرر ،أامسص الثÓثاء ،اإلشسراف الرسسمي
على تنصسيب كل من وكيل ا÷مهورية ورئيسص
اÙك- -م- -ة وق- -اضس- -ي ال- -ت- -ح -ق -ي -ق ل -دى ه -ذه
اÙكمة الناشسئة،وهذا من طرف السسلطات
ال-قضس-ائ-ي-ة Ûلسص قضس-اء سس-ط-ي-ف ي-ت-ق-دمها
النائب العام ورئيسسة اÛلسص.

سضطيف :نورالدين بوطغان

بغرضس ألتكوين أŸسستمر ومكافحة أ◊رأئق

سسكيكدة تسستفيد من مدرسسة لأÓمن البحري
يسس -ت -ل -م ق -ط -اع ألصس -ي -د أل -ب -ح-ري
بسس-ك-ي-ك-دة ،خÓ-ل ألسس-دأسس-ي أل-ثاÊ
من ألسسنة أ÷ارية ،مشسروع مدرسسة
أ’من ألبحري Ãنطقة تلزة بالقلل،
على مسساحة  835م Îمربع ،وتعد
’خÒة م - -ن ب 04 Úمدأرسس
ه - -ذه أ أ
ي -ع-م-ل ع-ل-ى إأ‚ازه-ا ع-ل-ى أŸسس-ت-وى
أل -وط -ن-ي ،ل-ل-ت-ك-وي-ن ‘ أÛال أ’م-ن
’دأء وظ-روف
أل -ب -ح-ري ،ل-ت-حسس Úأ أ
مهني ألصسيد ألبحر.

سضكيكدة :خالد العيفة
‘ ه -ذا الشس -أان ق -ال حسس Úب -وصس -ب -ي -ع
م-دي-ر الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-يات
بالولية ””،ان هذا اŸشسروع سسجل خÓل
ب- -رن -ام -ج اÿم -اسس -ي األخ ،Òوان -ط -ل -قت
عمليات اإل‚از خÓل سسنة ،2015حيث
قسس- -مت الشس- -غ- -ال ع- -ل -ى ع -دة حصسصص””،
وأاضساف بوصسبيع”” بلغت نسسبة ال‚از55
باŸائة ،ومن اŸنتظر اسستÓم اŸشسروع
خÓل نهاية شسهر جولية القادم ،وسسيكون
عملي ‘ الدخول اŸدرسسي اŸقبل””.
أاشسار مسسؤوول قطاع الصسيد البحري ””
أان قيمة الغÓف اŸا‹ اıصسصص لهذا
اŸشسروع بلغ  65مليون دج ،ويعد األول
على اŸسستوى الوطني ،اŸنجز ‘ اإطار

ال -ت -ك -وي -ن اŸسس -ت -م -ر ألصس -ح-اب السس-ف-ن،
ومهني الصسيد البحري ‘ ،اÛال األمن
ال -ب -ح-ري ،وم-ك-اف-ح-ة ا◊رائ-ق ع-ل-ى مÏ
سسفن الصسيد””.
Óشسارة– ،تضسن منطقة تلزة بالقل ‘
ل إ
ن-فسص ال-ق-ط-اع م-درسس-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ق-ن-ي
ل -لصس-ي-ادي-ن ال-ب-ح-ري Úأانشس-ئت سس-ن-ة 1981
Ãوجب اŸرسسوم الرئاسسي رقم 81/362
اŸؤورخ ‘  ،1981/12/19وقد ” –ويله
إا ¤اŸعهد التكنولوجي للصسيد البحري
وت - -رب - -ي - -ة اŸائ - -ي- -ات Ãوجب اŸرسس- -وم
التنفيذي رقم  179/05اŸؤورخ ‘  08ربيع
الثا Êعام  1426ه اŸوافق لـ  17ماي
.2005
و تتمثل مهامه ،تكوين ضسباط عمليÚ
‘ السسطح و على آالت السسفن اŸوجهة
إا ¤الصسيد ‘ أاعا‹ البحار ،تكوين ضسباط
السس -ف -ن اŸوج -ه-ة إا ¤الصس-ي-د السس-اح-ل-ي،
تكوين تقنني سسامي› ‘ Úال الصسيد
ال - -ب- -ح- -ري وت- -رب- -ي- -ة اŸائ- -ي- -ات– ،سسÚ
اŸسس -ت -وى وŒدي -د اŸع -ارف اŸرت -ب-ط-ة
بالصسيد البحري وتربية اŸائيات ،إاضسافة
ا ¤ت - -ن - -ظ- -ي- -م حسسب الشس- -روط اÙددة
دورات تدريبية للحصسول على الشسهادات
اŸطلوبة عاŸيا ‘ الكفاءة للمÓحة ‘
الصسيد البحري ،وتنظيم أايام إاعÓمية و
إارشسادية لفائدة اأصسحاب اŸهنة.

اأ’ربعاء  07فيفري  2018م
الموافق لـ  20جمادى اأ’ولى  1439هـ

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

مراسسلينا

بلدية ا÷زائر الوسسطى

سساحة  ١١ديسسمÈ
بتمÔاسست

÷ان إألحياء غاضشبة من بطاشش
مباشسرة عقب إانتخابات  ٢٣نوفم Èسساءت العÓقة «ا◊ميمية» ب Úرئيسس بلدية ا÷زائر الوسسطى عبد ا◊كيم بطاشس وبعضس
÷ان ا أ
’حياء ذات الّتأاث Òالواسسع على اŸسستوى اÙلي بعد أان كانت «سسمنا على عسسل» لسسنوات ماعدا القليل من التشسنّجات التي تظهر من
’خر ،تتعّلق أاسساسسا بغياب الّتواصسل ب Úا÷انب.Ú
ح Úآ

نحو التّفك ‘ Òخيار اÛلسس ا÷واري

تعود أاسصباب انكماشص هذه ال ّصصلة الّثنائية إا¤
شصعور بعضص مسصؤوو‹ ÷ان اأ’حياء بالّتغ Òالطّارئ
واŸف -اج -ئ Ÿوق -ف ب -ط -اشص Œاه -ه-م ،م-ن خÓ-ل
ال ّسص -ع-ي ل-ت-ق-ل-ي-ل وت-ق-ل-يصص ن-ف-وذه-م ع-ل-ى مسص-ت-وى
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،وحضص- -وره- -م ال -ي -وم -ي ب -ه -ذا اŸب -ن -ى
لÓ-سص-ت-قصص-اء ع-ن نشص-اط-ه-م ل-ف-ائ-دة السص-كان ،فيما
يتعلق بالكث Òمن القضصايا ا◊ ّسصاسصة التي فّوضصوا
من أاجلها Ÿتابعتها لدى مصصالح البلدية ومعرفة
مصصÒها.
و’حظ رؤوسصاء ÷ان اأ’حياء بأاّن بطاشص يريد
التخلصص منهم ،وإابعادهم عن الّتأاث ‘ Òقراراته
وتركه يعمل ‘ هدوء ،بعيدا عن أاي ضصغط قد
يوقعه ‘ اسصتنسصاخ الّتجارب ال ّسصابقة التي  ⁄ترقه،
أام -ام ق -وة حضص -ور ÷ان أاح -ي -اء ب -ل -دي -ات ا÷زائ-ر
ال-وسص-ط-ى ‘ صص-ن-اع-ة ال-ع-ن-اوي-ن ال-كÈى ،وق-درتها
على مسصاعدة مسصؤوو‹ البلدية ‘ تسصي Òالعديد
من اŸلفات الشّصائكة بطرق مقبولة أاحيانا ،وحتى
وإان كانت تسصودها الكث Òمن التحفظات كالسصكن
واإ’ع- -ان- -ات خÓ- -ل شص- -ه- -ر رمضص -ان ،وغÒه -ا م -ن
ال -قضص -اي-ا وم-ن-ه-ا ال-ن-ظ-اف-ة ك-ذلك ،ح-يث سص-اه-مت
ال ّ-ل -ج -ان ‘ ال-ت-ح-ري ال-ع-م-ي-ق ب-خصص-وصص وضص-ع-ي-ة
اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن ،وت-ق-د Ëم-ع-ل-وم-ات دق-ي-ق-ة ع-ن كل
‡ا جّنب الوقوع ‘ اأ’خطاء غ ÒاÙبّذة.
عائلة ّ
اليوم ،اŸعطيات تغّيرت تغّيرا جذريا ،أاي أانّ بطاشص ⁄
يعد «لؤولؤويا» أاي تابع للقائمة ا◊ّرة «لؤولؤوة ا÷زائر» التي
فازت بأاك Ìمن  5آا’ف صصوت ،بل أانّ الرجل أاصصبح
أافÓنيا ،وهذا عند انضصمامه إا ¤جبهة التحرير الوطني
رسص-م-ي-ا رف-قة  16م-ن-ت-خ-ب-ا ،ووصص-اي-ته معروفة وتغطيته
قائمة ،من هذا اŸنطلق فإان هناك برنا›ا ينتظر
تطبيقه حتى يكون عند وعوده خÓل حملته بأاحياء
البلدية ،ومن ب ÚاÙاور الواردة ‘ هذا السصياق هو
التفك ‘ Òإانشصاء ›لسص جواري يكون Ãثابة اإ’طار
ال -ذي ي -ج-م-ع ك-ل الّ-ن-اشص-ط ،Úال-ذي-ن ب-إام-ك-ان-ه-م ت-ق-دË
إاضصافة ÿدمة أاهدافه ،وقد يكون هذا الفضصاء البديل
اŸنظّم Ÿا يعرف حاليا بلجان اأ’حياء ،بإاعادة هذه

اأ’خÒة إا‡ ¤ارسصة نشصاطها العادي ‘ الوسصاطة بÚ
البلدية والسصكان ’ أاك Ìو’ أاقل.
ومن هذا اŸنطلق أاراد بطاشص إاعادة ÷ان اأ’حياء إا¤
مهامهم اأ’صصلية ’ غ Òثم ينطلق ‘ إاقامة أاطر أاخرى
حاضصرة ‘ الÈنامج اإ’نتخابي ’سصتقطاب اŸزيد من
الكفاءات القادرة على مسصاعدة كل من يطلب مسصاعدتها
‘ الشّصأان اÙلي.
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية يدرك رؤوسصاء ÷ان
اأ’ح -ي -اء ال -ذي-ن سص-اه-م-وا ب-قّ-وة ‘ ‚اح م-رّشص-ح «ل-ؤول-ؤوة
ا÷زائر» ،أاّن هناك بوادر لÓنتقال من مرحلة معيّنة إا¤
نظÒتها اأ’خرى بدونهم ‘ حالة ما إاذا تخّلى مسصؤوولو
ال -ب -ل -دي -ة ع -ن م -ل -ف السص -ك -ن ال ّ-ت -سص -اه -م -ي ،وم -ط -ال-ب-ة

اŸسصتفيدين منه باإ’شصراف عليه دون العودة إا ¤مصصالح
البلدية ،وكذلك عدم العمل بصصيغة اŸسصاعدات الغذائية
’حقا ،وإاحÓل ّﬁلها اقÎاحات أاخرى هكذا تسصحب
من ÷ان اأ’حياء كل هذه اأ’وراق التي بيدها اليوم،
وتكّلف ‘ كل مرة بإادارتها.
بالرغم من كل هذه اÿلفيات ،يتسصاءل متتّبعو شصأان
بلدية ا÷زائر الوسصطى ،عن هذا التحّول الذي طرأا لدى
بطاشص ‘ تقليم أاظافر ÷ان اأ’حياء ،وتوقيف زحفهم
باŒاه اإ’سصتحواذ على صصÓحيات أاخرى واسصتبدالهم
بهياكل ﬁلية أاخرى ‘ طور اإ’‚از.

اŸواطنون يطالبونهم بلباسس مهني

إلقابضشون يعملون بهندإمهم إلعادي Ãحطّات بجاية
شص -ه -د ق -ط-اع ال-ن-ق-ل
ب- -ب -ج -اي -ة ج -م -ل -ة م -ن
ال -ن-ق-ائصص واŸشص-اك-ل،
ع -ل -ى غ -رار اŸع-ام-ل-ة
م- -ن ط -رف السص -ائ -قÚ
وق- -ابضص- -ي ال- -ت- -ذاك- -ر،
وال- -وضص- -ع- -ي -ة اŸزري -ة
ال- -ت -ي ت -وجب ع -ل -ي -ه -ا
غالبية ﬁطات النقل
ال- -ت- -ي أاضص -حت ت -ث -ق -ل
ك- - - -اه- - - -ل اŸواط- - - -ن،
ويضص- - - - -اف إا ¤ه - - - -ذه
اŸشص- - - - -اك- - - - -ل سص - - - -وء
اŸعاملة التي يصصطدم
بها الركاب ،ومن بÚ
ه-ذه ال-تصص-رف-ات ع-دم
ا’حÎام وفق القوانÚ
اŸعمول بها.
«الشص - - -عب» رصص- - -دت
خ Ó- - -ل ج - - -ول - - -ت- - -ه- - -ا
ا’سصتطÓعية
Ãح- - -ط - -ات ال - -ن - -ق - -ل
ﬂت- -ل- -ف ردود ف -ع -ل اŸواط -ن ،Úال -ذي -ن
ي -ع -ت -م -دون ‘ ت -ن -قÓ-ت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ع-ل-ى
ا◊افÓت ،حيث أاجمع هؤو’ء على جحم
النقائصص التي يتخبط فيها قطاع النقل،
تتطلب التدخل العاجل للوصصاية من أاجل
تنظيم وتسصي Òأاحسصن لهذا القطاع الهام،
خاصصة ما تعلق بالهندام اÿاصص بقابضصي
التذاكر ،والذي تعرفه مباشصرة دون أاي
عناء ،وهو اأ’مر الذي  ⁄يقم به أاصصحاب
النقل ،حيث أان معظم القابضصÁ ’ Úكن
ل -ل -م -واط -ن أان ي -فّ-رق ب Úال-راكب ال-ع-ادي
والقابضص ،بالرغم من وجود قانون يؤوّكد
ضصرورة ا’متثال للباسص خاصص.
و‘ ه- - -ذا الصص- - -دد ،ت- - -ق- - -ول السص - -ي - -دة

«ضص -اوي -ة»« :أاك ّ-ل -ف ن-فسص-ي ‘ ال-ك-ث Òم-ن
اأ’حيان ‘ رحلة بحث عن قابضص التذاكر
وسصط الراكب ‘ ا◊افلة ،حيث ’ اأتعرف
عليه ،بحكم أانه ’ شصيء يفرقه عن باقي
اŸواطن ،Úوحبّذا لو يكون لهذا القابضص
لباسصا خاصصا مثلما هو عليه ‘ مؤوسصسصة
ال -ن -ق -ل ال -ع -م -وم -ي ،وه -و م-ا ي-ت-ع Úع-ل-ى
أاصص -ح -اب ا◊افÓ-ت ت-وف Òه-ذا ال-ه-ن-دام
وفق القانون اŸعمول به ،وأاك Ìمن ذلك
فإان القابضص ’ يتوفر على بطاقة مهنية».
و‘ ا◊ق- -ي- -ق -ة يضص -ي -ف أاح -د ال -رك -اب:
«نتأاسّصف ح Úنرى بعضص القابضص ‘ Úسصن
الطفولة ،و’ يظهرون Ãظهر ’ئق ،و’
ي-ع-م-ل-ون ب-ط-ري-ق-ة ق-ان-ونية تفرضص عليهم

ارتداء لباسص معّين
ووضصع الشصارة على
الصصدر ،حيث كثÒا
ما تقع مشصكÓت ’
حصص -ر ل -ه -ا ،م -ن -ه -ا
التعارك مع الرّكاب
أ’ت - -ف - -ه اأ’سص - -ب- -اب
عكسص ما هي عليه
اŸؤوسصسصة
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ،وه -و
ا’م -ر ال-ذي ي-ج-ع-ل
اŸواط - - - - -ن– Úت
رح- - - -م- - - -ة ‘‘السص - - -ي
القابضص‘‘.
أاّم- - - - - -ا «ن- - - - - -وال»
فتقول« :عوضص أان
نلوم القابضص ونلقي
ع-ل-ي-ه ال-ت-ه-م ،ع-لينا
أان ن -ط ّ-ب-ق ال-ق-ان-ون
ك -م -ا ي -ن -ب -غ -ي ،فÓ-
ي - -ع - -ق- -ل أان ت- -ك- -ون
م-دي-ري-ة ال-ن-ق-ل ق-د
ت -غ -اف-لت ع-ن ه-ذا اأ’م-ر اÿاصص ب-ل-ب-اسص
القابضص ،فكلّ من يخالف القانون يجب
ردع -ه ك -ي ي -ت -وق-ف وه-و الشص-أان ب-ال-نسص-ب-ة
ل -ه -ؤو’ء ال -ق -ابضص Úع -ل -ى ا÷ه -ة اŸع-ن-ي-ة
تطبيق القانون».
و’ ننسصى أاّن هناك من يحÎم ركابه
ويسصاعدهم ‘ الوصصول إا ¤اŸكان الذي
يقصصدونه ،يتعامل معهم باحÎام ،وأاقÎح
إانشص -اء شص-ه-ادة Ÿه-ن-ة ال-ق-ابضص تضص-م-ن ل-ه
تعليما خاصصا بأاخÓقيات اŸهنة ،ويعلم أان
ال -ه -ن -دام اÿاصص واجب ع -ل -ي -ه ارت -داؤوه،
ون -ظ -اف -ة ال -ب -دن وال -لسص -ان ك -ذلك ضص -م-ن
مهامه وأاخÓقه.

بجاية :بن النوي توهامي

العدد
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جمال أاوكيلي

‘ إنتظار إإلنارة
أاثار اإ‚از وتهيئة ال ّسصاحة العمومية 11
ديسص - -م 1960 Èب-وسص-ط م-دي-ن-ة ع-اصص-م-ة
اأ’هقار ،ارتياحا واسصتحسصانا كبÒا لدى
اŸواط-ن ،Úخ-اصص-ة سص-ك-ان ح-ي ت-ه-ق-ارت،
بالنظر Ÿوقعها اÙاذي للطريق الوطني
رق - -م  ،01وب -اع-ت-ب-اره-ا م-كسص-ب-ا ت-رف-ي-ه-ي-ا
وم -ت -ن ّ-ف -سص -ا ل -ل-ع-ائÓ-ت واأ’ط-ف-ال ،ال-ذي-ن
افتقروا مثل هذه الفضصاءات العمومية.
ك -انت اŸن -اسص -ب -ة ال -وط -ن -ي -ة اŸصص-ادف-ة
للذكرى Ÿ 57ظاهرات  11ديسصم1960 È
فرصصة لتدشص Úالسصاحة العمومية ،بعد أان
” تزيينها وتشصجÒها ،وتزويدها بأاعمدة
ّ
Óن -ارة ال -ع -م-وم-ي-ة ،ح-يث ك-ل-فت خ-زي-ن-ة
ل -إ
‡ا جعلها
الدولة قرابة  6مÓي Òسصنتيمّ ،
تعطي منظرا جمي Óلواجهة ا◊ي.
إا’ اأن ه- -ذه السص- -اح- -ة ال -ت -ي ان -ت -ظ -ره -ا
السصكان Ÿا يزيد عن  3أاشصهر من اأ’شصغال،
يقول سصكان ا◊ي ،اأثارت عÓمة إاسصتفهام
ل-دي-ه-م ،وه-ذا ب-ال-رغ-م م-ن م-رور شص-ه-رين
على تدشصينها ،بسصبب عدم تشصغيل مصصابيح
اإ’نارة العمومية ،مبدين اسصتغرابهم لهذه
ال -وضص -ع -ي -ة ال -ت -ي حسص-ب-ه-م ت-ث Òال-تسص-اؤول،
خ- -اصص- -ة واأن اŸصص- -اب -ي -ح وع -قب إان -ت -ه -اء
اأ’شصغال “ت إانارتها بشصكل عادي ،وبعد
التدشص Úانطفأات!
ويضص- -ي- -ف أاح- -د اŸوط- -ن Úأاّن م- -ا ي- -ثÒ
ا’سص-ت-غ-راب ه-و أاع-م-دة اإ’ن-ارة ال-ع-مومية
اÙاذية للسصاحة التي تعمل بشصكل عادي
ويومي ‘ ،ح ’ Úتزال السصاحة تفتقد
Óن- -ارة ،ب- -ال- -رغ -م م -ن Œه -ي -زه -ا ب -ك -ل
ل - -إ
متطلّباتها.
هذا وطالب سصكان ا◊ي بضصرورة تشصغيل
اإ’نارة ،خاصصة وأان السصاحة تقع باŸدخل
ال -رئ -يسص -ي ل -ل -م-دي-ن-ة ّ‡ا يضص-ف-ي م-ن-ظ-را
جماليا.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

تدعيما لÓسستثمار الفÓحي

إإنششاء ﬁ ٢٧يطا باŸسشيلة

ق ّ-ررت و’ي -ة اŸسس-ي-ل-ة ع-دة
إاج - - -راءات ت- - -ن- - -درج ‘ إاط- - -ار
النهوضس بالقطاع الفÓحي من
خ Ó- -ل إانشس - -اء ال - -ع - -دي - -د م- -ن
اÙي-ط-ات ال-فÓ-ح-ي-ة اŸوّج-هة
لÓ-سس-ت-ث-م-ار ال-فÓ-ح-ي ت-ن-فيذا
ل -ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي ت-ؤوّك-د ع-ل-ى
ت -دع-ي-م ا’سس-ت-ث-م-ار ب-ال-ق-ط-اع
الفÓحي ،وتوظيف أاك Èعدد
من اليد العاملة.

وصص -ادقت السص -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ع-ل-ى
إانشص -اء ﬁ 27ي-ط-ا Ãسص-اح-ة إاج-مالية
ت- - -قّ- - -در بـ  9719ه -ك -ت -ار ،م -ن-ه-ا 07
ﬁي -ط -ات ’ ت -ت -وف -ر ع -ل -ى ال -دراسص-ة
التقنية وا’قتصصادية Ãسصاحة تقّدر بـ
 5550ه-ك-ت-ار ،وﬁ 20ي-ط-ا فÓ-حيا
اكتملت دراسصته بها مسصاحة تقدر بـ
 4169هكتار ،هذه اأ’خÒة تضصم حسصب
ما أاعلن عنه ﬁ 05يطات ” توزيعها
Ãسصاحة إاجمالية تقدر بـ  869هكتار
وﬁ 07يطات ‘ مرحلة اإ’عÓن عن
اŸنفعة وﬁ 07يطات أاخرى  ⁄يتم

اإ’عÓ- -ن ع- -ن اإظ- -ه- -ار اŸن- -ف -ع -ة و06
ﬁيطات  ⁄يتم اإ’عÓن عن إاظهار
اŸنفعة وﬁيطان بهما عوائق حالت
دون توزيعهما.
واأشصار وا‹ الو’ية إا ¤أانه  ⁄يتم
◊د السص - -اع - -ة م- -ن- -ح أاي ﬁي- -ط أ’ي
مسص- -ت- -ث- -م- -ر ،وأان ع- -م -ل -ي -ة إانشص -اء 04
ﬁي -ط -ات م -وج -ه -ة ل Ó-سص-ت-ث-م-ار ه-ي
م-قÎح-ة ل-ل-مصص-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا فقط من
طرف اللجنة الو’ئية ،وتخصص ﬁيط
ا÷نبة (ﬁيطان فÓحيان) ومنطقة
ا÷وخ- -ة ب- -ع Úال- -ريشص وك- -ذا ﬁي -ط
القفا ببلدية سصيدي أاﬁمد وﬁيط
عطف اŸثنان ببلدية ا◊وامد ‘ ،رد
واضصح على ا’حتجاجات التي قام بها
ف Ó-ح -و ب -ل -دي -ة ع Úال -ريشص وسص-ي-دي
اﬁمد أامام دائرة ع ÚاŸلح ،ورفضصا
Ÿنح ﬁيط فÓحي يقدر  07آا’ف
ه-ك-ت-ار Ÿسص-ت-ث-م-ر سص-عودي كان بصصدد
إا‚از قطب فÓحي بقيمة مالية تقّدر
بـ  18مليون اأورو ،ويوفر أاك Ìمن 2500
منصصب عمل.

اŸسسيلة :عامر ناجح

الدبلومـاسسي
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أ’سستقرأر أ’سسÎأتيجي
ألعاŸي على أÙك

واششنطن تطلق سشباق تسشلّح
جديدا

الباحث ‘ الششؤؤون
العسشكرية تؤفيق هامل:

أمريكا تريد ألتفوق
ألن ـ ـ ـ ـووي و’ تتقبّل
ت ـ ـوأزن أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـردع

 9بلدأن –وز على  15أألفا و 395رأأسس نووي

كلمة العدد

أŸعركة أŸقبلة
حمزة ﬁصشؤل
مع ششروع فرنسشا ‘ تعبئة دولية لرصشد اŸوارد اŸالية،
إلطÓق قوة اÿمسشة سشاحل والتي تضشمّ  5أالف جندي
من ما‹ ،النيجر ،تششاد ،بوركينافسشو وموريتانيا ،ششنّت
ا÷م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة ال-ن-اشش-ط-ة ‘ اŸن-ط-قة هجمات
اسشتهدفت جنودا مالي Úومدني ‘ Úبوركينافاسشو ‘

األيام القليلة اŸاضشية.
و‘ خضشم الزخم اإلعÓمي الذي رافق تششكيل القوة
اŸذكورة ،نقلت وكالة فرانسس برسس ،عن ناطق باسشم
–ال -ف Ûم -وع -ات إاره -اب-ي-ة أان-ه-م «سش-ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى
احتÓل اŸناطق التي تنوي قوة اÿمسشة سشاحل العمل
بها ،وسشيتصشدون لها بكل قوة».
ل -ق -د –ّق -قت إاذن ال -دع-اي-ة اإلعÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ري-ده-ا
اإلرهابيون وبششكل ‡نهج ،يهدف إا– ¤ضش Òمنطقة
السشاحل اإلفريقي Ÿا هو أاسشوأا ،وتعّززت بتحذيرات من
عودة إارهابي Úمن مناطق النزاع ‘ سشوريا والعراق،
وبقاياهم بالهجمات الأخÒة ‘ ما‹ باتت األرضشية
جاهزة للمرور إا ¤اÿطوة اŸقبلة.
هذه اÿطوة ،تقضشي بتسشريع اسشتقطاب اإلرهابي Úمن

ﬂتلف اŸناطق وباألخ ّصس من ليبيا ،للتجمع ‘ دولة
من دول السشاحل ،وبالضشبط ع ÈاŸسشاحات الششاسشعة
ال- -ت -ي ت -رب -ط ال -ن -ي -ج -ر وم -ا‹ ،وال -دل -ي -ل أان –رك -ات
ا÷ماعات اإلرهابية على ا◊دود الليبية وصشول إا¤
تونسس تضشاعفت هذه األيام.
والواضشح هذه اŸرة ،أان فرنسشا ل تريد التوّرط بششكل
مباششرة ‘ اŸأازق ،بعدما وجدت قواتها الناششطة ‘
النيجر وما‹ ‘ إاطار عملية «برخان» صشعوبات جّمة
‘ ت-أادي-ة م-ه-ام-ه-ا ،ن-ظ-را ل-ل-ب-ي-ئ-ة الصش-ح-راوي-ة الوعرة،
وال-ت-ك-ال-ي-ف اŸال-ي-ة ال-ب-اه-ظ-ة ج-دا ،ح-يث ي-تطّلب نقل
ا÷نود وتزويدهم باŸؤوونة واŸعدات ا◊ربية وسشائل
لوجيسشتية عالية التطّور.
ومن اÙتمل أان تسشحب عددا من قواتها اŸتواجدة

‘ قاعدة مطار نيامي ،لتسشلم مهمة القتال اŸيداÊ
لقوة اÿمسشة سشاحل.
وبعدما اسشتتب الوضشع األمني نسشبيا ‘ اŸنطقة منذ
أاواخر  ،2013هاهي خ ّ
طة Œميع اإلرهابي– Úاك من
جديد ،ليبقى هاجسس األمن والسشتقرار الششغل الششاغل
لدول اŸنطقة ،مفوتا فرصس التنمية والسشتثمار التي
ت -ن -اف -ق ب -ه -ا ال -دول ال -غ -رب -ي -ة ‘ اŸن -ت-دي-ات ال-ق-اري-ة
والعاŸية.
لقد بات اإلرهاب Ãثابة ششركة متعّددة ا÷نسشيات يتّم
ن -ق -ل نشش -اط -ه -ا م-ن م-ك-ان إا ¤آاخ-ر ،ل-ت-ن-ف-ي-ذ أاج-ن-دات
و–قيق مصشالح ،على حسشاب مآاسشي الششعوب وآامال
الشش -ب -اب ال -ت -ي تسش -ح -ق ب Úسش -ن -دان ال -ف -ق-ر وم-ط-رق-ة
السشتغÓل.
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واششنطن تطلق
سشباق تسشّلح جـ ـديدا

ا’سشتقرار ا’سشÎاتيجي العاŸي على اÙك
أاح- -دثت وث- -ي- -ق- -ة ال- -ع- -ق -ي -دة ال -ن -ؤوي -ة
’مريكية،
ا÷ديدة ،للؤ’يات اŸتحدة ا أ
التي صشدرت ا÷معة  02فيفري اŸاضشي،
اضش- -ط- -راب- -ات دب- -ل- -ؤم- -اسش- -ي -ة ب Úال -ق -ؤى
ال - -كÈى ،ال- -ت- -ي رأات ف- -ي- -ه- -ا اسش- -ت- -دع- -اء
ÿطابات ا◊رب الباردة وإاششارة انطلق
نحؤ سشباق تسشلح جديد.
حمزة ﬁصشؤل
نشسرت وآشسنطن ،وثيقة من  64صسفحة ،حول آلسسياسسة
آل -ن -ووي -ة آ÷دي -دة ،وأآظ -ه-رت م-ن خÓ-ل-ه-ا ت-ق-ب Ó-ك-بÒآ
’سستخدآم آأ’سسلحة آلنووية كقوة ردع للخصسوم ،وعلى
رأآسسهم روسسيا.
ون-ق-لت وسس-ائ-ل إآعÓ-م ع-اŸي-ة ،مضس-م-ون آل-وث-ي-ق-ة آلذي
ين ّصس على زيادة حجم آ’نفاق على قدرآت آلردع آلنووي
أ’ك Ìمن ضسعف ،Úويقدر حجم آ’نفاق آ◊ا‹ بـ 700
مليار دو’ر.
وقالت وآشسنطن فيما آسسمته بخطة مرآجعة آŸوقف
آلنووي ،أآن «روسسيا وآلصس Úتقومان بتطوير قدرآتهما
آلنووية» ،وأآضسافت «آسسÎآتيجينا سستضسمن إآدرآك روسسيا
Óسس -ل -ح -ة آل -ن -ووي -ة م -ه-م-ا ك-ان غÒ
أآن أآي آسس -ت -خ -دآم ل  -أ
مقبول».
وأآكدت أآن «آلو’يات آŸتحدة سستدعم وتعّزز ،حسسب
آلضسرورة ،إآمكانيات نشسر آŸزيد من آلقاذفات آلنووية
وآلطائرآت ذآت آ’سستخدآم آŸزدوج ‘ ،جميع أآنحاء

آلعا .⁄ونعتزم –ديث هذه آلطائرآت ذآت آ’سستخدآم
آŸزدوج مع آلقدرآت آلنووية من خÓل طائرة «إآف .»35
ونقلت وكالة رويÎز عن مسسؤوول Úأآمريكي Úقولهم «إآن
آÈّŸر آŸن -ط -ق -ي ل -ب -ن-اء ق-درآت ن-ووي-ة ج-دي-دة ه-ي أآن
روسسيا ترى حاليا أآن آŸوقف وآلقدرآت آلنووية للو’يات
آŸتحدة قاصسرة» .وÃوجب آلوثيقة سستعدل وآشسنطن
عددآ صسغÒآ من رؤووسس آلصسوآريخ آلباليسستية آلتي تطلق
من آلغوآصسات بخيارآت ذآت قوة تدمÒية منخفضسة.
وحسسب آÈÿآء تقل قوة آأ’سسلحة آلنووية ذآت آلقوة
آلتدمÒية آŸنخفضسة عن  20كيلو طنا ،لكنها تسسبب
دم-ارآ أآيضس-ا .وك-انت ل-ل-ق-ن-ب-ل-ة آل-ذري-ة آل-ت-ي أآُل-ق-يت ع-ل-ى
مدينة هÒوشسيما آليابانية نفسس هذه آلقوة آلتدمÒية.
وآ◊جة بالنسسبة لهذه آأ’سسلحة هي أآن آلقنابل آلنووية
آأ’ك Ìقوة تعّد كارثية جدآ إآ ¤حّد أآنها لن تسستخدم
م -ط -ل -ق -ا ول -ن ت -ن -ج -ح كسسÓ-ح ردع .وق-د ي-زي-د آح-ت-م-ال
آسس -ت -خ -دآم آأ’سس -ل -ح -ة آل -ن -ووي -ة ذآت آل -ق -وة آل -ت-دمÒي-ة
آŸنخفضسة كسسÓح ردع فعال.

رسشائل ترامب لروسشيا

وسس ّ-ربت آل -وث -ي -ق -ة إآ ¤وسس -ائ-ل آإ’عÓ-م م-ط-ل-ع ج-ان-ف-ي
آŸن -قضس -ي ،ل -ك -ن آل -ب -يت آأ’ب -يضس رفضس آل -ت-ع-ل-ي-ق ع-ل-ى
ﬁتوآها ،على آعتبار أآنها مسسودة ،ليتضسح ‘ آلنهاية
أآنها آلرسسمية آلتي وآفق عليها آلرئيسس آأ’مريكي دونالد
ترآمب.
ه -ذآ آأ’خ ،Òآتضس -ح أآن -ه ’ ي -ع -ارضس أآوب -ام -ا ‘ ق -ان -ون
آل -رع-اي-ة آلصس-ح-ي-ة وآل-ت-ع-ام-ل م-ع آŸه-اج-ري-ن ،وإآ‰ا ‘
›ال حيوي وآسسÎآتيجي أآيضسا وهو آأ’سسلحة آلنووية،

وورد ‘ آŸسسودة« ،أآنه ثبت عدم صسحة آفÎآضسات فÎة
أآوباما آلرئاسسية بقلة أآهمية آأ’سسلحة آلنووية ‘ عا⁄
آليوم» ،وأآضسافت «بل أآصسبح آلعا ⁄أآك Ìخطورة».
ومنذ توليه آلرئاسسة آلعام آŸاضسي ،كتب دونالد ترآمب
على صسفحته آلرسسمية Ãوقع توي ،Îأآك Ìمن تغريدة
يتحدث فيها عن آلقوة آلنووية لبÓده ،حينما كان يهاجم
آلزعيم آلكوري آلشسما‹ كيم جونع أآون.
وق -ال ت -رآمب ‘ سس -ب -ت -م ÈآŸاضس -ي« :أآول أآم-ر وج-ه-ت-ه
كرئيسس للو’يات آŸتحدة كان Œديد و–ديث ترسسانتنا
آلنووية .وهي آآ’ن أآقوى بكث Òوأآك Ìقدرة ‡ا كانت
عليه ‘ أآي وقت مضسى» ،وأآضساف« ،آمل أآ’ نضسطر قط
’سستخدآم هذه آلقوة ،لكن لن يأاتي وقت ’ نكون فيه
آلدولة آأ’قوى ‘ آلعا.»⁄
وغ -رد ت -رآمب م -ط -ل -ع آلسس -ن-ة آ÷اري-ة ق-ائ« :Ó-آل-زع-ي-م
آلكوري آلشسما‹ كيم جونغ – آون قال لتّوه إآن آلزر
آلنووي موجود على مكتبه دومًا ،هّ Óيبلغه أآحد ‘
نظامه آŸتهالك وآŸتضسّور جوعًا بأانني أآنا أآيضسا لدي زر
نووي ،ولكنه أآك Èوأآقوى من زره ،وبأان زري يعمل!».
وع -قب إآم-اط-ة آل-ل-ث-ام ع-ن آلسس-ي-اسس-ي-ة آل-ن-ووي-ة آ÷دي-دة
أ’مريكا ،و–ميلها آŸسسؤوولية آŸباشسرة لروسسيا وبدرجة
أآقل آلصس ‘ ،Úنيتها –ديث وتعزيز قدرآتها آلنووية ،أآن
تباهي ترآمب بقدرآت بÓده أآمام كوريا آلشسمالية ،هي
رسسائل موجهة بالدرجة آأ’وŸ ¤وسسكو.
ويدرك ترآمب آلذي آتخذآ من عبارة «أآمريكا أآو’»
كشسعار له ،أآن تفوقه بÓده ‘ جميع آÛا’ت ’بد أآن
ينطلق من Œاوز روسسيا ‘ قوة آلردع.

ردود فعل وتداعيات

الباحث ‘ الششؤؤون العسشكرية تؤفيق هامل لـ«الششعب»:

أامريكا تريد التفوق النووي و’ تتقّبل توازن الردع

يتحّدث الباحث ‘ الششؤؤون العسشكرية ،د.تؤفيق هامل ‘ ،هذا ا◊ؤار ،عن خلفيات
’من
’مريكية ،وكذا تداعياتها على ا أ
العقيدة النؤوية ا÷ديدة للؤ’يات اŸتحدة ا أ
’سشلحة النؤوية و÷ؤء بعضض
والسشلم الدولي ،Úمتؤقعا فششل جهؤد مكافحة انتششار ا أ
لسشلحة غ Òالتقليدية ◊ماية نفسشها.
الدول ل أ
أاجرى ا◊ؤار :حمزة ﬁصشؤل
آل -وث-ي-ق-ة ،ي-جب أآو’ ف-ه-م« ،آل-ن-م-وذج آأ’م-ري-ك-ي
للحرب» ،فاللجوء إآ ¤آأ’سسلحة آلنووية متجذر
’مريكية عن ‘ آلثقافة آ’سسÎآتيجية آأ’مريكية وهو يرتبط
’دارة ا أ
«الششعب» :كششفت ا إ
وث-ي-ق-ة تضش-م-نت صش-ي-اغ-ة ع-ق-ي-دة ن-ؤوي-ة دوما بالقوة آŸدمرة.
ج -دي -دة ،وال -ع -م -ل ع -ل-ى رف-ع ق-درات-ه-ا ‘ ه -ذآ آل -ن-م-وذج ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ن-ظ-ري-ات م-ت-عّ-ددة،
’سش- -ل- -ح- -ة ال- -ن -ؤوي -ة ذات ال -ق -درة وم -رت -ك -زة ع -ل -ى آŸع -ل -وم-ات ،ح-رب آلشس-ب-ك-ات
›ال ا أ
آŸركزية ،آلعلميات آلسسريعة وآ◊اسسمة ،وكذلك
التدمÒية اŸنخفضشة ،ماذا يعني ذلك؟
د .تؤفيق هامل ⁄ :تتقبل آلو’يات آŸتحدة آلصسدمة وآلرعب ،وتهدف هذه آŸفاهيم إآ¤
آ’م- -ري- -ك -ي -ة ،ي -وم -ا ،م -ب -دأآ «آل -دم -ار آŸت -ب -ادل آل -قضس -اء ع -ل -ى خصس -م ب -أاسس -رع وقت ‡ك-ن ب-دل
آŸضسمون» ،وبقيت دوما –اول ع Èآلسسنوآت إآي-ج-اد وسس-ي-ل-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق آل-ق-وة آل-عسس-ك-رية باتباع
آأ’هدآف آلسسياسسية آلوآسسعة.
آ’لتفاف عليه لبلوغ آلريادة آلنووية.
وي -ت -وّق -ع ب -عضس آÈÿآء آأ’م -ري -ك -ي Úأآن ت -ك -ون وآلرغبة ‘ تدم Òآلعدو بسسرعة ،موجودة دآئما،
أآمريكا بلغت هذآ آلتفوق آلنووي» ،ومن آÙتمل ل -ك -ن دون إآل -زآم -ي -ة آل -ل-ج-وء إآ ¤ق-وة م-دم-رة ‘
أآن ي -ك -ون ل -دي -ه-ا آل-ق-درة ع-ل-ى ت-دم ÒآلÎسس-ان-ة معركة حاسسمة وهو ما يفسسر آللجوء على آلقنابل
آلنووية آلطويلة آŸدى لروسسيا وآلصس Úبالضسربة آلنووية آŸنخفضسة آلقوة.
وأآمريكا ،تبحث بشسكل مثا‹ ،على –قق آلشسلل
آأ’و.¤
آلتفوق آلنووي ،يعني أآن أآمريكا لديها ثالوث آ◊ركي ،للقوآت آŸسسلحة وآŸنشسآات آ◊ربية
نووي ،مكون من طائرآت إآسسÎآتيجية صسوآريخ ل -ل -ع -دو ب -دل إآب -ادت -ه ،وب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -رأآي آل -ع-ام
ب -ال -يسس -ت-ي-ة ع-اب-رة ل-ل-ق-ارآت وغ-وآصس-ات إ’طÓ-ق آأ’م -ري -ك -ي ،يسس -م -ى ه -ذآ «آلصس -دم -ة وآل-رعب»،
آلصسوآريخ آلباليسستية آلقادرة على تدم Òآلقوآت وآل -ق -درآت آأ’م -ري -ك -ي -ة ع -ل-ى م-ب-اغ-ت-ة وإآره-اب
آÿصس -وم ت -ت -ط -لب «آلسس -رع -ة ،آ◊رك-ة ،آŸرون-ة
آلنووية ÿصسم مع أآول هجوم.
وبالتصساعد زمنيا ،من إآدآرة بوشس آأ’ب إآ ¤إآدآرة وآŸف-اج-أاة» ل-ت-ح-ق-ي-ق آن-تصس-ار سس-ري-ع ب-أاق-ل قدر
ترآمب ⁄ ،تخفي آلو’يات آŸتحدة آأ’مريكية ‡ك -ن م -ن آÿسس -ائ -ر وي -ت -ح ّ-ق -ق آأ’م-ر ب-ح-ي-ازة
إآمكانية آللجوء إآ ¤آأ’سسلحة آلنووية حتى ضسد أآسسلحة عالية آلدقة وعمليات حرب نفسسية ،هذه
آل -دول غ Òآل -ن -ووي -ة ،وق -رآر آل -ع -ق -ي-دة آل-ن-ووي-ة ه-ي آÿصس-ائصس آŸف-ت-اح-ي-ة ل-ل-ن-م-وذج آ’مريكي
آ÷ديدة بامتÓك أآسسلحة نووية منخفضسة آلقوة للحرب.
’سش- -اب- -ي- -ع ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸاضش -ي -ة ،كشش -ف
آلتمديرية يدخل ‘ سسياق إآعادة آلتوآزن Œاه ‘ ا أ
’م -ري -ك-ي دون-ال-د ت-رامب ،ع-ن
آسسيا ،وتريد وآشسنطن موآجهة آلتهديدآت آلتي ال -رئ -يسض ا أ
’م-ن ال-ق-ؤم-ي ل-لسش-ن-ة ا÷اري-ة،
مصسدرها آلدول وباأ’خصس روسسيا ،آلصس ،Úإآيرآن سش -ي -اسش -ة ا أ
’مريكيؤن بأانه  ⁄يفهم ما
وسشِخر منه ا أ
وكوريا آلشسمالية.
آŸقاربة آ÷ديدة آلقائمة على آسسيا وآÙيط ورد فيها ،هل تعتقد أان لÎامب علقة
آلهادي ،ليسست ›رد إآعادة تقييم جيوغرآ‘ ،م-ب-اشش-رة ب-ق-رار صش-ي-اغ-ة ال-عقيدة النؤوية
ف -ق -د آإ’ره -اب ت -دح -رج إآ ¤آأ’ول -وي -ة آل -ث -ان -ي -ة ا÷ديدة؟
بالنسسبة أ’مريكا ،وعوضست آلصس Úوروسسيا تنظيم @@ ين ّصس آلقانون آأ’مريكي ،على تقد Ëتقرير
آلقاعدة ودآعشس آإ’رهابي Úكتهديد مسستقبلي للكونغرسس كل سسنة ،يتضسّمن ‘ آلغالب ›مل
آلسسياسسيات آلوطنية ‘ أآوقات آلسسلم وآ◊رب،
Óمن آلوطن آأ’مريكي.
لأ
ومن أآجل آسستيعاب آأ’همية وآلقلق آلذي تثÒه وي - -ح ّ- -دد ‘ آل - -وقت ذآت- -ه آه- -دآف آل- -دول- -ة ‘

آلسس -ي -اسس -ة آل -دول -ي-ة ،وتضس-ب-ط آآ’ل-ي-ات وآŸوآرد
آل -وآجب تسس -خÒه -ا ل -ت-ن-ف-ي-ذ ك-ل ت-لك آأ’ه-دآف
وآŸصسالح ،ويتّم إآعدآدها من قبل ›لسس آأ’من
آلوطني وتوقع من قبل آلرئيسس.
تطبيق آ’سسÎآتيجية آلوطنية للدفاع ’ ،يسسلك
مسس -ارآ ع -ق Ó-ن -ي -ا وإآ‰ا سس -ي -اسس -ي-ا ،وي-ن-ج-م ع-ن
م -ف -اوضس -ات وت-ف-اه-م-ات بﬂ Úت-ل-ف آل-ف-اع-لÚ
دآخ- -ل آل- -دول- -ة ،ك- -الشس- -خصس- -ي- -ات وآŸؤوسسسس -ات
آŸؤوث -رة ،وع -ن -دم -ا ت -تضس -ارب آŸوآق-ف وآل-رؤوى
يضسطر آلرئيسس للتدخل وآلفصسل آلنهائي ،ويتمّ
إآع -ادة آل -ت -ق -ري -ر م -ن ق -ب -ل خÈآء وي -ت -م إآدخ -ال
آل- -ت- -غ -يÒآت م -ن خ Ó-ل آÛم -وع -ات آل -ن -اف -ذة
وآŸؤوثرة للغاية.
ت -ع -ق -ي -دآت آت -خ-اذ آل-ق-رآر آل-ن-ه-ائ-يŒ ،ع-ل م-ن
آسسÎآت -ي -ج -ي-ة آأ’م-ن آل-وط-ن-ي ،ن-ت-ي-ج-ة لضس-غ-وط
ت -ن -افسس -ي-ة ول-يسس Ÿن-ط-ق خ-اضس-ع ل-رؤوى ف-اع-لÚ
ع -ق Ó-ن -ي ‘ Úآل -ع -ا ،⁄وم -ع-روف ع-ن آل-و’ي-ات
آŸتحدة آ’مريكية آÓÿفات آŸسستدآمة بÚ
آأ’ط- -رآف آل -كÈى (آل -بÒوق -رآط -ي ،ÚآÛت -م -ع
آŸد Êوأآطرآف آŸعارضسة ،حول آلقيم آŸوآرد
آŸالية وآŸصسالح..آلخ).
ومبدئيا  ⁄يتغ Òشسيء ‘ آسسÎآتيجية آأ’من
آل -وط-ن-ي آأ’م-ري-ك-ي م-ن-ذ سس-ن-ة  ،1890آŸصس-ال-ح
وآأ’ه- -دآف ب- -ق- -يت ن -فسس -ه -ا ،و‘ ه -ذآ آلسس -ي -اق
آلرئيسس يدمج رؤويته من خÓل تصسريحات عامة
م-ث-ل «ت-وسس-ي-ع آل-دÁق-رآط-ي-ة» ‘ ع-ه-د ك-لينتون،
«آلريادة من آÿلف أآو إآعادة آلتوآزن Œاه آسسيا»
‘ عهد أآوباما ،و»أآمريكا أآو’» ‘ عهد ترآمب،
ولكن من ناحية آأ’سسسس آŸسسار  ⁄يتغ.Ò
روسش-ي-ا والصش Úان-ت-ق-دت-ا بشش-دة ال-ؤثيقة
’م -ري -ك -ي-ة ،واع-تÈت-ا أان-ه-ا م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى
ا أ
تÈي- -رات واه -ي -ة ،ه -ل سش -ي -ع -يشض ال -ع -ا⁄
سشباقا جديدا نحؤ التسشّلح؟
@@ إآعادة آلتوآزن Œاه آسسيا وآÙيط آلهادي،
’ يرتبط برئاسسة معينة ،وبالتا‹ فهي سسياسسية
لن تتغ Òبتغ Òآإ’دآرآت آأ’مريكية.
وعمليا ’ ،يوجد مسسؤوول أآمريكي ينظر بعÚ
آ’رتياح آلتام لروسسيا وآلصس ،Úويوجد آتفاق بÚ
أآك Èح -زب Úأآم -ري -ك -ي ،Úح -ول ح -ت -م -ي -ة ت-رك-ي-ز
آلسسياسسية آÿارجية آأ’مريكية على آسسيا.
وأآكدت آÛلة آأ’مريكية آŸتخصسصسة ‘ شسؤوون
آلدفاع «كوآدرينيال ديفونسس رفيو» ،سسنة ،2014

لن يختفي سشÓح الدمار الششامل

وتأاكد هذآ آلطرح على لسسان آلرئيسس آإ’يرآ Êحسسن
روحا ،Êعندما قال «آأ’مريكيون يهّددون آلروسس دون
خجل بسسÓح نووي جديد».
وج- -اء رد روسس- -ي- -ا سس- -ري- -ع -ا ع -ل -ى م -ا ورد ‘ آل -وث -ي -ق -ة
آأ’مريكية ،حيث قالت« :أآنها وثيقة مثÒة للتسساؤو’ت
وت -ب -عث ع -ل -ى آل -ق-ل-ق وخ-ي-ب-ة آأ’م-ل» ،وق-الت آÿارج-ي-ة
آلروسسية إآن «آلفقرآت آلتي تشس Òإآ ¤تسسوية آلعÓقات مع
موسسكو ›رد نفاق».
وآعتÈت موسسكو على لسسان سسفÒها ‘ وآشسنطن ،أآنها
أآمريكا تتخذ من روسسيا فزآعة لتمرير خطط زيادة
حجم آ’نفاق آلعسسكري ورفع آلقدرآت آلنووية.
ونّددت آلصس Úوإآيرآن وبعضس آلدول آأ’خرى Ãضسمون
آلوثيقة آلتي أآعدها آلبنتاغون ،حيث رفضستها آأ’و¤
بشسّدة وآعتÈت آلثانية أآنها تهديد بفناء آلبشسرية.
ولعلّ ما يهّم ‘ آلتوجه آأ’مريكي آ÷ديد ،هو تدآعياته
ع-ل-ى صس-ع-ي-د آل-عÓ-ق-ات آل-دول-ي-ة ،إآذ ظ-ه-ر ج-ل-ي-ا ت-قارب
مسس- -اف -ات آلصس -رآع ب Úآل -ق -وى آل -كÈى ،وق -د تصس -ل إآ¤
آلتصسادم ‘ قادم آلسسنوآت ،بعدما –ول آلتنافسس من
إآدآرة م -ن -اط -ق آل -ن -زآع ‘ ق -ارآت آل -ع -ا ⁄وآ◊رب ع -ل-ى
آإ’رهاب إآ ¤آلتنافسس آŸباشسرة على آلردع آلنووي.
وتÈز آأ’زمة آلسسورية قوة آلقبضسة آ◊ديدة ب Úوآشسنطن
وموسسكو وبدرجة أآقل دول آ’–اد آأ’وروبي ،حول تغليب
آıرج آأ’نسسب Ÿصسالح كل منهما.
وم -ع ت -دآع -ي حصس -ون آإ’ره -اب وتشس ّ-ت-ت ع-ن-اصس-ره-ا ‘
آلصس- -ح- -اري وآŸغ- -ارآت ،آن -كشس -فت ﬂط -ط -ات آل -ق -وى

حتمية إآعادة آلتوآزن نحو آسسيا ،ونادرآ ما Œد
وثيقة آمريكية آسسÎآتيجية ’ تأاتي على ذكر
آلصس Úوروسسيا كخصسم Úأآو عدوين حيوي.Ú
وآ’سسÎآتيجية آلعسسكرية آلوطنية أ’مريكا لسسنة
 ،2015توقعت بوضسوح أآن نشسوب حرب مع قوة
كÈى آحتمال جد متنامي .وحّدد نسسخة 2015
من آ’سسÎآتيجية آلبحرية ،منافسس ÚآسستثنائيÚ
أ’م -ري -ك -ا ،ه -م آلصس ،Úروسس -ا وإآي -رآن ،ك -ذري -ع-ة
Óبقاء على حضسور مباشسر ‘ آŸناطق آ◊يوية
لإ
‘ آلعا.⁄
وآلسسؤوآل آ◊قيقي هنا ،هو من يهّدد من؟ .من
آل -ع -بث آإ’دع -اء ب-أان أآم-ري-ك-ا م-هّ-ددة ،ف-م-ق-ارن-ة
ميزآنية آلدفاع للبلدآن تب Úأآن آلكفة لصسا◊ها،
وآ◊ق-ي-ق-ة أآن آل-ب-ن-ت-اغ-ون أآصس-ب-ح قسس-م-ا إ’ظ-ه-ار
آل -ق -وة آل -ع -اŸي -ة أ’م-ري-ك-ا ول-يسس ه-ي-ئ-ة ل-ل-دف-اع
وآأ’من آلوطني .لقد طور آأ’مريكيون مفهوما
Óمن Áزج ب Úآأ’من آلوطني وإآظهار
جديدآ ل أ
آلقوة آلعاŸية.
ومن آÙتمل جدآ ،أآن آلعشسرية آلقادمة سستتسسم
ب -اÿصس -وم -ة آلشس -دي -دة ب Úآل -و’ي-ات آŸت-ح-دة،
روسسيا وآلصس ،Úمثلما كان عليه آ◊ال ‘ آ◊رب
آل -ب -اردة ،وآ◊روب ب -ال -وك -ال -ة سس-ت-ع-ود ب-ق-وة إآ¤
آ÷نوب آلكب ،Òوسسوريا مثال حي على ذلك،
وهي نقطة آنطÓق نحو آÛهول هذه آŸرة.
’م-ري-ك-ي ا÷دي-د،
أا’ ي -ق -ؤي ال -ت-ؤج-ه ا أ
حّ-ج-ة ك-ؤري-ا الشش-م-ال-ي-ة ودول أاخرى مثل
إايران Ÿؤاصشلة برنا›هم النؤوي ،من أاجل
–قيق تؤازن الردع؟
@@ صسحيح ،آلعقيدة آ’مريكية آلنووية آ÷ديدة،
خطÒة جدآ ،وأآمريكا  ⁄تكن يوما جادة‘ ،
جهودها Ÿكافحة آنتشسار آأ’سسلحة آلنووية ،وقد
–دث خÈآء أآمريكيون عن إآلزآمية ربط مرآقبة
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آلعظمى ،ويبدو أآن تركيا وجدت نفسسها أآبرز ضسحايا
آللعبة آ÷ديدة بعدما وقفت على حجم آلتحالف بÚ
آأ’كرآد وآلو’يات آŸتحدة آأ’مريكية وما تبع ذلك من
نوآيا آ’نفصسال ‘ آلعرآق وخلق منطقة حكم ذآتي أآو
فيدرآلية ‘ شسمال سسوريا.
و‘ خطّة آأ’من آلقومي آأ’مريكي آلصسادرة ‘ ديسسمÈ
آŸاضسي ،قال ترآمب أآن آلصس Úوروسسيا تتحديان آلنفوذ

آل-تسس-ل-ح وآلسس-ي-اسس-ة آل-عسس-ك-ري-ة ب-نفسس آأ’هدآف
Óمن كمنع نشسوب آ◊رب وخفضس
آأ’سساسسية ل أ
ت -ك -ال -ي-ف آل-تسس-ل-ح وت-ق-ل-يصس آل-ع-ن-ف آŸؤودي إآ¤
آ◊رب.
وبالتا‹ يجب أآن يتم كبح أآنظمة آ◊رب ،أ’ن
آلدول مثلما هي قادرة على آلتهدئة قادرة على
تشس-ج-ي-ع آ◊رب آ’سس-ت-ب-اق-ي-ة ،وإآذآ م-ا آسس-ت-مرت
سسياسسة آلو’يات آŸتحدة آأ’مريكية ‘ إآهمال
آلعوآمل آلتي تدفع آلبلدآن على آمتÓك آلسسÓح
آلنووي ،فإان جهود وقف آنتشسار أآسسلحة آلدمار
آلشسامل سستؤوول على آلفشسل.
وب-ه-ذه آل-ع-ق-ي-دة آل-ت-ه-دي-دي-ة ،سس-تشس-جع كث Òمن
آل -دول ع -ل-ى ضس-م-ان أآم-ن-ه-ا ب-وسس-ائ-ل أآخ-رى غÒ
تقليدية.
وآ◊ق -ي -ق -ة أآن آŸشس -ك -ل ه -ي -ك -ل-ي أ’ن آل-ن-م-وذج
آأ’م -ري -ك -ي ل -ل -ح -رب ،ل -يسس آسسÎآت -ي-ج-ي ول-يسس
سسياسسي ،وهّمه آلوحيد هو آ’نتصسار آلتكتيكي
ع( Èآلتسسوية آلسسريعة لنزآع ،وآلسسحب آلسسريع
ل- -ل- -ق- -وآت آأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة دون حسس -اب آأ’ه -دآف
آلسسياسسية وآلوضسعية ما بعد آ◊رب».
هذآ آأ’مر يؤوكد من خ Óأآن مÈرآت آلسسياسسية
آ’مريكية آلقائلة بعدم آلبدأآ أآو’ ‘ آسستخدآم
آأ’سسلحة آلنووية ،يلقى مقاومة شسديدة من قبل
ب -عضس آل -ف -اع -ل ‘ Úق-ط-اع-ي آل-دف-اع وآلسس-اسس-ة
آÿارجية.
فصسناع آلقرآر وآÿطط آلدفاعية مÎددين دوما
بشسأان حرمان آÛمعات آ◊ربية آلكÈى من
خ-اصس-ي-ة آأ’سس-ل-ح-ة آل-ف-ت-اك-ة ،ع-ل-ى آل-رغم من أآن
آŸبدأآ آأ’سساسسي لنظرية آلردع يقوم على أآن
«ت -ق -ل -يصس آل -ل -ج -وء ل -ه -ذه آÿي -ارآت يسس-اه-م ‘
آ’سستقرآر آإ’سسÎآتيجي».
ولكن آ÷يشس آأ’مريكي مرتبط ثقافيا بتفضسيل
آ◊ل -ول آل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة ع-ل-ى حسس-اب م-ق-ارب-ات
أآخرى ،وآللجوء إآ ¤آأ’سسلحة آŸنخفضسة آلقوة
آل -ت -دمÒي -ة ،ي -ن -درج ضس -م -ن سس -ي -اق ع-ام ي-ت-م-ي-ز
ب-ال-ب-حث ع-ن آل-ري-ادة آل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ‘ موآجهة
عدو» .ويعت Èآأ’مريكيون ،أآن آ◊رب بديل عن
آŸف- -اوضس- -ات أآو ب- -اأ’ح- -رى ك- -ج- -زء م- -ن مسس -ار
مفاوضسات جارية ،وبوضسوح آŸفهوم آأ’مريكي
ل- -ل- -ح- -رب ن- -ادرآ م- -ا Áت- -د إآ ¤م- -ا ب -ع -د آل -ف -وز
باŸعارك.
وÃا أآن آلنموذج آ’مريكي للحرب ’ يحوز على
إآم -ك-ان-ي-ة آ’ن-ت-ق-ال م-ن آ’ن-تصس-ار ب-اŸع-رك-ة إآ¤
‚اح آسسÎآت- -ي -ج -ي ي -ظ -ل ›رد ‰وذج بسس -ي -ط
ل -ل -ق-ت-ال ،وه-ذآ م-ا يشس-ك-ل مشس-اك-ل ج-ادة ل-لسس-ل-م
وآأ’من آلدولي.Ú

آأ’م-ري-ك-ي ،وأآك-د أآن-ه-م-ا «أآب-رز ت-ه-دي-دي-ن أآم-ام آŸصسالح
آ’قتصسادية لبÓده» .و’شسك أآن آلتنافسس على هذآ
آŸسستوى ’ Áكن أآن يحسسم إآ’ من خÓل آلتفوق ‘
آأ’سسلحة آلنووية أآو آإ’خÓل Ãا يسسمى «توآزن آلرعب»،
ع– Èديث آلÎسسانات آلنووية وتطويرها.
وعبّر وزير آÿارجية آأ’Ÿا Êزيغمار غابرييل عن قرآر
آإ’دآرة آأ’مريكية بشسأان آلسسÓح آلنووي آلتكتيكي آ÷ديد

قائ« :Óأآنه يظهر أآن دوآمة سسباق تسسلح نووي أآخرى
بدأآت تدور من جديد».

حجة إاضشافية

آل-ع-ق-ي-دة آأ’م-ري-ك-ي-ة آ÷دي-دة ،وإآم-ك-انية آنطÓق سسباق
تسسّلح آخر ،يعطي حجة إآضسافية على كوريا آلشسمالية،
آل- -ت- -ي تسس -ع -ى إآ ¤آم -ت Ó-ك سس Ó-ح ن -ووي ي -ه ّ-دد آلÎآب
آأ’م -ري -ك-ي ،خ-اصس-ة وأآن-ا ب-ي-ون-غ ي-ان-غ ،ت-ع-ت-ق-د أآن أآفضس-ل

 9بلدان –وز على  15أالفا و 395رأاسس نووي

@ روسشيا
“تلك روسسيا قّوة نووية تقّدر بـ  7آ’ف رأآسس ،وتتكّون من ثÓثة أآفرع تسسّمى بـ
«آلثالوث آلنووي» :آلفرع آأ’ول هو تشسكيل آل ّصسوآريخ آلباليسستية آإ’سسÎآتيجية،
وآل -ف -رع آل -ث -ا Êآل -ق -وآت آل -ن -ووي-ة آل-ب-ح-ري-ة ،أآم-ا آل-ف-رع آل-ث-الث ه-و آل-ط-ائ-رآت
آإ’سسÎآتيجية ،وآلتي “تلك آلقدرة على حمل آلقنابل آلنووية.
ويوجد تشسكيل لكنه ’ يدخل ضسمن آلثالوث آلنووي آلروسسي ،وهو تشسكيل
آلصسوآريخ آلتكتيكية.
آلقوآت آل ّصساروخية آإ’سسÎآتيجية يصسل عدد آلصسوآريخ بها حوآ‹  1194صساروخ
ب -ال -يسس -ت -ي ‘ ،ح Úأآّن ع -دد آلصس -وآري -خ آل-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة أآضس-ع-اف ع-دد آلصس-وآري-خ
آإ’سسÎآتيجية لسسهولة نقلها وخفة وزنها مقارنة باأ’و.¤
وي-دخ-ل ‘ تشس-ك-ي-ل آل-ق-وآت آل-ن-ووي-ة آل-ب-ح-ري-ة آل-روسس-ية  12ح-ام-لة للصسوآريخ
آلنووية ،ويوجد ‘ تشسكيل آلقوآت آ÷وية آلنووية أآو آلطائرآت آإ’سسÎآتيجية 48
طائرة قاذفة لها آلقدرة على حمل آلصسوآريخ آÛنحة وآلقنابل آلنووية.
وصسّ- -رح سسÒج- -ي شس- -وي- -غ- -و وزي- -ر
آل- -دف- -اع آل- -روسس- -ي ،أآّن آل- -و’ي -ات
آŸت- -ح -دة آأ’م -ري -ك -ي -ة “لك 200
رأآسس نووي على أآرآضسي أآوروبا،
لذلك أآقّرت موسسكو عقيدة روسسية
عسسكرية جديدة ن ّصست على آ◊ق
”
‘ آسستخدآم آل ّسسÓح آلنووي إآذآ ّ
آل -ه -ج -وم ع -ل -ى آŸصس -ال -ح آل -ع-ل-ي-ا
آلروسسية وأآرآضسيها ،حتى ولو ⁄
يكن هذآ آلهجوم نوويا.
@ أامريكا
“لك آلو’يات آŸتحدة آأ’مريكية
 6آ’ف و 800رأآسس حربي نووي،
 1800رأآسس منتشسرة ع Èآأ’رآضسي
آأ’مريكية وﬂتلف مناطق آلعا،⁄
وّﬂ 5000زنة ‘ عديد آŸوآقع دآخلها ،ولديها هي آأ’خرى ثالوث نووي
إ’طÓق آلصسورآيخ من آل ،Èآلبحر وآ÷و.
و“لك أآمريكا  800صساروخ باليسستي عابر للقارآت (مينيو“ن  ،)3بعضسها Áكن
أآن يحمل بـ  3رؤووسس نووية ،ولها آلقدرة على ضسرب هدف على بعد  10آ’ف
كلم.
و‘ آل -ب -ح -ر ل -دى آل-و’ي-ات آŸت-ح-دة  14غ -وآصس-ة ن-ووي-ة 5 ،م-ن-ه-ا ع-ل-ى أآهبة
آ’سستعدآد آلدآئم ،و–مل آلوآحدة منها  100رأآسس نووي.
و‘ آ÷و –وز أآمريكا على  90طائرة مدمّرة قادرة على حمل رؤووسس نووية،
و“لك إآجما‹  1000قنبلة نووية ﬂصسصسة للقوآت آ÷وية 300 ،منها ﬁفوظة
‘ قوآعد آنطÓق آلطائرآت وآلباقي ﬂزنة ‘ نيومكسسيكو.
وتضسع آلو’يات آŸتحدة آأ’مريكية  900سسÓح نووي ‘ حالة آلتأاهب آلقصسوي،
وقابل لÓسستخدآم ‘ أآي ◊ظة ودون –ضس Òمطول ،وتنشسر حوآ‹  500رأآسس
نووي ‘ دول أآوروبية هي :إآيطاليا ،أآŸانيا ،هولندآ ،بلجيكا وتركيا).
و‘ آأ’شسهر آلقليلة آŸاضسية شسرعت آلو’يات آŸتحدة ‘ آختبار قنبلة نووية
جديدةÁ ،كن تسسيÒها عن بعد ،وتقذف من آلطائرآت ولها قدرة تدمÒية
منخفضسة ،ما آثار قلق روسسيا وآلصس.Ú

طريقة ◊ماية نفسسها من آلقوى آلغربية وأآطماعها هي
«آمتÓك سسÓح آلدمار آلشسامل».
Óزمة ‘ شسبه
وقد يدفع آلوضسع آ◊ا‹ ،إآ ¤تأاّزم أآك Èل أ
آ÷زيرة آلكورية ،خاصسة مع مباركة آ◊كومة آليابانية
للعقيدة آلنووية آأ’مريكية آŸعلن عنها مطلع فيفري
آ÷اري ،فهي تدعم وآشسنطن من جهة وتنّدد بتجارب
بيونغ يانغ من جهة أآخرى.

@ فرنسشا
ذكر آلرئيسس آلفرنسسي آلسسابق فرنسسوآ هو’ند سسنة  ،2015وأ’ول مرة بالتفصسيل
تركيبة آلÎسسانة آلنووية آلفرنسسية ،وقال إآن بÓده –وز على  300رأآسس نووية،
وأآشس -ار إآ ¤أآّن «ف -رنسس -ا “ت -لك ث Ó-ث دف -ع -ات م -ن آلصس -وآري -خ آل -ت -ي –م -ل -ه -ا
آلغوآصسات ،وأآربع وخمسس Úناقلة  ASMPAأآي جو – أآرضس متوسّسطة آŸدى
ّ ﬁسسنة».
ووفقا لتقرير سسابق Ûلسس آلشسيوخ آلفرنسسي ،فإان فرنسسا خفضست ترسسانتها
إآ ¤آلنصسف منذ آ◊رب آلباردة ،وتعتمد فرنسسا على آلقوآت آلبحرية وآ÷وية
’سستغÓل هذه آلÎسسانة ،بحيث “تلك  4غوآصسات نووية و–مل  16صساروخا
Áكن –ميله بـ  6رؤووسس نووية ،ولديها ‘ آŸقابل  54صساروخ أآرضس جوŒ ،هز
به طائرآت مقاتلة من نوع مÒآج ورآفال.
@الصشÚ
“لك آل ّصس Úوفق آŸعهد آلدو‹ للسسÓم 270 ،رأآسس نووي وتقوم بتحديثها
بشسكل كب Òلتطوير دّقة صسوآريخها،
وه - -ي م - -وّزع- -ة ‘  12م-وقً-ع-ا دآخل
آلبÓد ،وأآغلبها ‘ آŸوقع آŸعروف
ب -اسس -م آل -ق-اع-دة  ،22أآم- -ا آلصس- -وآري -خ
آّ ıصسصسة إ’طÓق تلك آلرؤووسس فهي
منتشسرة ب 25 Úلوآءً على سست قوآعد،
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إآ ¤ق -اع -دت Úب -ح -ري -تÚ
–تويان على غوآصسات نووية.
و–اول آلصس Úأآيضًسا تخصسيصس جزء
ك -ب Òم-ن رؤووسس-ه-ا آل-ن-ووي-ة ل-لصس-وآري-خ
بعيدة آŸدى نظًرآ ’هتمامها بتجاوز
ن-ق-ط-ة ضس-ع-ف-ه-ا آل-ب-ح-ري-ة ‘ م-وآج-هة
آل- - -و’ي- - -ات آŸت - -ح - -دة ع - -ن ط - -ري - -ق
منظومتها آلصساروخية .و“لك آلصسÚ
حوآ‹  60صساروًخا بعيد آŸدى قادًرآ
على آلوصسول إآ ¤آلو’يات آŸتحدة ،ومن آŸتوقع أآن تصسل إآ 100 ¤صساروخ
بحلول عام .2020
@ بريطانيا
تتكّون آلÎسسانة آلنووية آلÈيطانية من حوآ‹  200رأآسس إآسسÎآتيجي Áكن
وضسعها على صسوآريخ باليسسيتية من طرآز فانغارد آلعابرة للقارآت.
وأآقّر ›لسس آلعموم آلÈيطا Êسسنة – ،2016ديث نظام آلردع آلنووي ‘ آلبÓد
ضسمن مشسروع آ◊كومة آÙافظة برئاسسة تÒيزآ ماي ،وآلذي وآجه معارضسة
شسديدة من آ◊زب آلقومي آ’سسكتلندي وزعيم حزب آلعمال جÁÒي كوربن
وبعضس نوآبه.
وسسبق تخفيضس آ◊د آأ’قصسى من آلصسوآريخ آŸنشسÎة إآ 16 ¤صساروخا لكل
غوآصسة ‘ إآطار خطة للحد من آأ’سسلحة آلنووية إآ 120 ¤خÓل آلسسنوآت
آŸقبلة.
@ الهند ،باكسشتان ،إاسشرائيل وكؤريا الشّشمالية
وحسسب آخر تقارير معهد سستوكهو ⁄للسسÓم“ ،تلك باكسستان  130رأآسس نووي،
بينما –وز آلهند على  120رأآسسا ،و“لك إآسسرآئيل  30رأآسسا ،و–تل كوريا
آلشسمالية آŸركز آأ’خ Òبـ  10رؤووسس نووية.

ووف -ق -ا ’ت -ف -اق-ي-ة سس-ت-ارت  ،3آŸوق- -ع- -ة ب Úوآشس -ن -ط -ن
وموسسكو سسنة  2010ودخلت حيز آلتنفيذ ‘  05فيفري
 ،2011فإان آلوقت Úآلنوويت Úمطالبت Úبتحديد سسقف
Óسسلحة آ’سسÎآتيجية خÓل  7سسنوآت.
مع Úل أ
Ãعنى أآن آأ’مر كان يجب أآن يتّم آ’ثن ÚآŸاضسي ،وقالت
آŸتحدثة باسسم وزآرة آÿارجية آأ’مريكية هيذر نويرت،
إآن بÓدها «تأامل باسستمرآر آلعمل ‘ هذه آŸعاهدة مع
روسس -ي -ا .وأآن -ه -ا سس -ت -ت -ب -ادل م-ع م-وسس-ك-و آل-ب-ي-ان-ات ح-ول
ترسساناتهما آلنووية آ’سسÎآتيجية خÓل آلشسهر آلقادم».
و‡ا ج -اء ع -ل -ى لسس -ان ن -وي-رت أآن آل-ع-ق-ي-دة آأ’م-ري-ك-ي-ة
آ÷ديدة تن ّصس على «آلعمل مع آلدول آأ’خرى Ãا ‘
ذلك روسس -ي -ا ل-ت-ه-ي-ئ-ة آل-ظ-روف آŸن-اسس-ب-ة ل-ل-ت-خ-لصس م-ن
آأ’سسلحة آلنووية ‘ كل أآنحاء آلعا.»⁄
ويتعارضس عزم أآمريكا وباقي آلدول آلنووية ،على تطوير
وعصسرنة ترسسانتها آلنووية مع آمال آلشسعوب ‘ خلو
كوكب آأ’رضس من أآسسلحة آلدمار آلشسامل ،وهي خيبة
عÈت عنها جمعيات ضسحايا قنبلة هÒوشسيما ‘ آليابان،
إآذ كيف Áكن للعصسرنة وصسناعة قنابل جديدة حادة
آلدقة ‘ أآن تقضسي على آلقدرآت آلنووية.
آلنفاق آلدبلوماسسي آلظاهر عند آ◊ديث على مسسأالة
آل -دم -ار آلشس -ام -ل ’ ،ت -ع -كسس -ه ف-ق-ط ل-غ-ة آأ’رق-ام ،آل-ت-ي
تتحدث عن  15أآلف و 395رأآسس نووي بحوزة  9دول
حسسب معهد سستوكهو ⁄للسسÓم ،وإآ‰ا بنود آلسسياسسات
آلنووية لهذه آلدول آلتي تعطيها آ◊ّق ‘ إآخفاء آلرقم
آ◊قيقي لÎسساناتها بحجة آ◊فاظ على آأ’من آلقومي.

معاهدة سشتارت ..3ماذا تتضشّمن؟

هي آخر معاهدة ÿفضس آأ’سسلحة آلنووية بÚ
وآشس-ن-ط-ن وم-وسس-ك-و ب-ع-دم-ا حّ-ل-ت آت-ف-اق-ي-ة خ-فضس
آأ’سس -ل -ح -ة آإ’سسÎآت -ي -ج -ي-ة ب Úآل-و’ي-ات آŸت-ح-دة
وروسسيا (سستارت ﬁ )3ل آ’تفاقية آلسسابقة آلتي
وّق- -ع- -ه- -ا آل- -ط -رف -ان ‘ ج -وي -ل -ي -ة  ،1991وآن- -ت- -هت
صسÓحيتها ‘ ديسسم Èمن عام .2009
وكانت موسسكو ووآشسنطن أآعلنتا ‘  25من مارسس
 2010آلتوصسل ’تفاق جديد بخصسوصس آأ’سسلحة
آإ’سسÎآتيجية بعد مفاوضسات شساقة وآجهت آلعديد
من آلعقبات ،من ضسمنها “ ّسسك روسسيا بتضسمÚ
آ’ت -ف -اق -ي -ة ع -ب-ارة تشس Òصس-رآح-ة إآ ¤درع أآم-ري-ك-ا
آلصساروخي آلذي تنوي نشسره ‘ أآوروبا آلشسرقية،
ودخلت حيز آلتنفيذ ‘  05فيفري .2011

’سشÎاتيجية الهجؤمية
’سشلحة ا إ
خفضض ا أ
آسس -ت -ن -ادآ إآ ¤ب -ن -ود آ’ت -ف-اق-ي-ة ،ت-ل-ت-زم آل-و’ي-ات
Óسسلحة
آŸتحدة وروسسيا بتحديد سسقف معّين ل أ
آإ’سسÎآتيجية خÓل فÎة سسبع سسنوآت آبتدآًء من
دخول آ’تفاقية حيز آلتنفيذ.
ويحق لكل طرف أآن يحّدد لنفسسه بكامل آ◊رية
ب -ن -ي -ة آل -ق -وآت آإ’سسÎآت -ي -ج -ي -ة ‘ إآط-ار آلسس-ق-وف
آلقصسوى آلوآردة ‘ آ’تفاقية.
وتسس -ت-ن-د آلّسس-ق-وف آل-قصس-وى إآ– ¤ل-يÓ-ت دق-ي-ق-ة
وصسارمة قام بها ﬂططون وّﬁللون من وزآرة
آلدفاع آأ’مريكية ‘ إآطار صسياغة مرآجعة آŸوقف
آلنووي .2010
’جمالية
ال ّسشقؤف ا إ
 1550رأآسسا حربيا قيد آÿدمة على آلغوآصسات أآو
م -نصس -ات إآطÓ-ق آلصس-وآري-خ أآو آل-ق-اذف-ات آل-ث-ق-ي-ل-ة
آÛهزة للتسسليح آلنووي ،على آعتبار أآن كل رأآسس
معد لÓسستخدآم بهذه آلوسسائل يعت Èرأآسسا حربيا
وآحدآ ‘ إآطار آلسسقف آÙدد.
Áثل هذآ آلسسقف حدآ يقل بنسسبة  % 74عن
آلسسقوف آلتي وردت باتفاقية سستارت  1وبنسسبة 30
 %عن آ◊دود آلقصسوى ÿفضس آلرؤووسس آ◊ربية
آإ’سسÎآتيجية آلتي وردت باتفاقية موسسكو .2002
وتشس-م-ل آ’ت-ف-اق-ي-ة أآيضس-ا سس-ق-ف-ا مشسÎك-ا ل-وسسائط
آلنقل – آŸنشسورة ميدآنيا أآو عكسس ذلك – وقدره
ثما‰ائة وحدة بالنسسبة Ÿنصسات إآطÓق آلصسوآريخ
ب -رآ أآو آل -غ -وآصس-ات أآو آل-ق-اذف-ات آŸع-دة ل-ل-تسس-ل-ي-ح
آلنووي.
–ّدد آ’تفاقية سسقفا منفصس Óبوآقع  700وحدة

من منصسات إآطÓق آلصسوآريخ آŸنشسورة ميدآنيا
سس - -وآء م - -ن آŸنصس - -ات آلÈي - -ة أآو آل - -غ- -وآصس- -ات أآو
آل -ق -اذف-ات آŸع-دة ل-ل-تسس-ل-ي-ح آل-ن-ووي .وي-ع-ت Èه-ذآ
آلسسقف أآقل بنسسبة  % 50من آلسسقوف آلوآردة ‘
آ’ت-ف-اق-ي-ة آلسس-اب-ق-ة بشس-أان وسس-ائ-ط ن-ق-ل آأ’سس-ل-ح-ة
آلنووية.
الّتحّقق والشّشفافية
تعتمد آ’تفاقية نظاما ّﬁددآ للتحقق ،يجمع ما
ب Úآلعناصسر آŸناسسبة آلتي وردت باتفاقية سستارت
 1آŸوق -ع-ة ع-ام  ،1991وع -ن-اصس-ر ج-دي-دة وضس-عت
بشس -ك -ل ي -ت -ن -اسسب م -ع آلسس -ق -وف آ÷دي -دة آل -وآردة
با’تفاقية.
تشستمل إآجرآءآت آلتحقق – آسستنادآ إآ ¤آ’تفاقية –
على آلتفتيشس آŸيدآ ÊآŸباشسر وتبادل آŸعلومات
وآل -ت -ق -اري-ر ذآت آلصس-ل-ة ب-اأ’سس-ل-ح-ة آإ’سسÎآت-ي-ج-ي-ة
آل-ه-ج-وم-ي-ة وم-نشس-آات-ه-ا آل-دآخ-لة ‘ بنود آ’تفاقية،
وب -ن -ود أآخ -رى ت -ت -ع-ل-ق بضس-رورة تسس-ه-ي-ل آسس-ت-خ-دآم
آلوسسائل آلتقنية Ÿرآقبة تطبيق آ’تفاقية.
وح -رصس -ا م -ن آل -ط -رف Úع -ل -ى ت -ع -م -ي -ق آل -ث -ق -ة
وآلشس-ف-اف-ي-ة ،ت-نصس آ’ت-ف-اق-ي-ة أآيضس-ا ع-ل-ى إآم-ك-ان-ية
آسستخدآم أآجهزة آلقياسس عن بعد.
ششروط ا’ّتفاقية
آلفÎة آلزمنية للصسÓحية آلقانونية لÓتفاقية هي
عشسر سسنوآت ما  ⁄تسستبدل باتفاقية أآخرى ،ويحق
للطرف Úآ’تفاق على “ديد آلفÎة Ÿهلة إآضسافية
’ تتجاوز خمسس سسنوآت.
تتضسّمن آ’تفاقية فقرة خاصسة با’نسسحاب كاإجرآء
م-ع-م-ول ب-ه ‘ آت-ف-اق-ي-ات ضس-ب-ط آل-تسس-ل-ح ،وي-ن-ت-هي
آلعمل باتفاقية موسسكو  2002فور دخول آ’تفاقية
آ÷ديدة حيز آلتنفيذ.
ت -خضس -ع آ’ت -ف -اق -ي -ة Ÿصس -ادق -ة ›لسس آلشس-ي-وخ
آأ’مريكي وآلهيئة آلتشسريعية آلروسسية قبل دخولها
حيز آلتنفيذ.
آ’تفاقية آ÷ديدة ’ تتضسمن أآي فقرة تشس Òإآ¤
وضس -ع ق -ي -ود ع -ل -ى ب -رن-ام-ج آل-دف-اع آلصس-اروخ-ي أآو
آلضس -رب -ات آل -عسس-ك-ري-ة آل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أآو ع-ل-ى نشس-ر أآو
آختبار أآو تطوير برآمج آلدرع آلصساروخي آأ’مريكي
آ◊الية أآو آŸزمع بناؤوها ،أآو آلقدرآت آأ’مريكية
آلتقليدية بعيدة آŸدى سسوآء آ◊الية أآو آıطّط
لها مسستقب.Ó

األربعاء  0٧فيفري  2018م
الموافق لـ  20جمادى األولى  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’سسبوع اŸاضسي بدار الثّقافة بسسطيف
’ّول ا أ
بعد عرضسه ا أ
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إا ¤ج -انب م -وع -دي ق -اع -ة
اب- -ن زي -دون ومسص -رح ع -ن -اب -ة،
سص -ي -م ّ-ث -ل ع -رضض ““ب -وسص -ع-دي-ة
صصاوند““ ا÷زائر ‘ تظاهرات
عربية ،من خÓل مشصاركته ‘
مهرجان قفصصة بتونسض يوم 24
مارسض اŸقبل ،ثم اŸشصاركة
‘ ت -ظ -اه -رة وج -دة ع -اصص-م-ة
الثقافة العربية باŸغرب‘ ،
انتظار تأاكيد تاريخ العرضض.
إاضص- - -اف- - -ة إا ¤ذلك ،ح- - -دIثتنا
اıرج - - -ة آايت ع- - -ل- - -ي ع- - -ن
اهتمام منظمة اليونسصكو بهذا
ال-ع-م-ل وب-ع-رضص-ه ‘ ال-ع-اصصمة
ال -ف -رنسص -ي -ة ب -اريسض ،وه -و م -ا
يجري العمل عليه.
وق- -د ل- -زمت سص- -ن- -ت- -ان م- -ن
ال- -ت- -حضص Òل -ل -خ -روج ب -ع -رضض
““ب- -وسص -ع -دي -ة صص -اون -د““ ،ال -ذي
يضص - -م  25عضص- -وا ق -د ي -زي -د

عددهم أاو ينقصض ،عملوا معا
خÓ- -ل إاق -ام -ة إاب -داع -ي -ة ،وّ”
اإلتيان بهم من ﬂتلف جهات
ال- -وط- -ن .وإا ¤ج- -انب د  -ب -ن
ع- -ائشص- -ة ك- -ات- -ب- -ة ال -نصض ود -
ال- -زق -اي صص -اح -ب -ة الصص -ي -اغ -ة
الشص -ع -ري -ة‚ ،د ‘ ال -ت -أال -ي -ف
اŸوسص -ي -ق -ي ك Óّ-م-ن ب-غ-دادي
سص- -نسص- -ب- -ي- -ل ،حسص Úسص -م -ات -ي
وبوبرقيق ا◊بيب ،فيما عادت
السصينوغرافيا لشصوقي خواثرة،
وال - -ك - -وري- -غ- -راف- -ي- -ا ل- -ي- -اسصÚ
سصعادنة.
يحاول العرضض تتّبع مسصار
““ب -وم -رزوق““ ال-ذي ي-ب-حث ع-ن
ابنه الضصائع ،ويلتقي ‘ رحلته
ه -ذه ع -ددا م -ن الّشص -خصص-ي-ات
ا÷زائ- -ري -ة واŸغ -ارب -ي -ة ،م -ن
ال ّ-ن -سص -اء وال ّ-رج -ال ،اخ -ت -ل-فت
خ-ل-ف-ي-ات-ه-ا ب Úسص-ياسصة وملك،

ث - -ق - -اف- -ة وإاب- -داع ،صص- -ح- -اف- -ة
وم- -ق- -اوم- -ة ،ك- -م- -ا اخ- -ت- -ل -فت
عصص -وره -ا ،إاذ ل ‚د خ -ي -ط -ا
زم -ن-ي-ا ي-ج-ع-ل ال-نصض خ-اضص-ع-ا
للقيود الكرونولوجية.
وي-ع-ت-م-د ع-رضض ““ب-وسص-عدية
صص-اون-د““ بشص-ك-ل ﬁوري ع-ل-ى
ال-ع-م-ل اŸوسص-ي-ق-ي والّصص-وت-ي،
وي -ح -اول م -ن خÓ-ل اŸق-اط-ع
ال- - -ت- - -ي ت- - -ؤوّدي- - -ه - -ا ﬂت - -ل - -ف
الشّصخصصيات ،أان يقّدم مزيجا
ب Úاألصص- - -ال- - -ة م- - -ن ج- - -ه- - -ة،
واŸع -اصص-رة م-ن ج-ه-ة أاخ-رى،
وه- - -و م- - -ا ت- - -كّ- - -رسص- - -ه اآللت
اŸسصتخدمة (العود ،القمÈي)
‘ ت- -زاوج- -ه- -ا إام- -ا م -ع أا◊ان
عصص -ري -ة م -ق -ت -بسص-ة م-ن أاغ-ان
أاج -ن -ب -ي -ة ،أاو م-ع ل-غ-ات أاخ-رى
(على غرار قصصيدة بالفرنسصية
ت -ؤوّدى ك -ل -م-ات-ه-ا ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة

’سسبوع اŸقبل
ينظم ا أ

لقاء حول اإلصسدار واإلنتاج األدبي والعلمي باألمازيغية
سص-يشص-ك-ل اإلصص-دار واإلن-تاج
األدب-ي وال-ع-ل-م-ي ب-األم-ازي-غ-ية
موضصوع لقاء سصينظم ،الثÓثاء
واألربعاء اŸقبل ،Úمن طرف
م -دي -ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ل-ت-ي-زي وزو
ل Ó-ح -ت -ف-ال ب-ال-ذك-رى ال-ث-ان-ي-ة
لÎسص -ي -م ال -ل -غ -ة األم -ازي -غ -ي-ة،
ب- -حسصب م- -ا ع- -ل- -م م- -ن ن -فسض
اŸدي -ري-ة .وسص-ت-حضص-ر خ-مسض
وليات (وهران وباتنة وبجاية
وت-ي-ب-ازة وال-ب-وي-رة) ه-ذا اللقاء
ح- -يث سص -تشص -ارك ‘ م -ع -رضض
ل-ل-ك-تب إلح-ي-اء ه-ذه اŸن-اسصبة
ال -ت -ي سص -ت -ح -تضص -ن-ه-ا اŸك-ت-ب-ة
ال-رئ-يسص-ي-ة ل-ل-ق-راءة ال-ع-مومية،
حسصب ب - -رن - -ام - -ج م - -دي - -ري - -ة
الثقافة .كما سصتشصارك أايضصا
ه -ي -ئ -ات أاخ-رى ت-ع-ن-ى بÎق-ي-ة
ال -ل -غ -ة األم-ازي-غ-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا
اÙاف- - - -ظ- - - -ة السص- - - -ام - - -ي - - -ة
Óم-ازي-غ-ي-ة واŸرك-ز ال-وطني
ل -أ
ل- -ل- -ب- -حث م- -ا ق- -ب- -ل ال- -ت -اري -خ
والنÌوب - -ول - -وج- -ي- -ا واŸرك- -ز
ال - -وط - -ن - -ي ال - -ب - -ي- -داغ- -وج- -ي
واللسصانيات لتعليم األمازيغية
ودور نشص- -ر وج- -ام- -ع -ة م -ول -ود
معمري بتيزي وزو .وسصتلقى
ب -اŸن -اسص -ب-ة ﬁاضص-رات ح-ول
اإلن -ت -اج ب -ال -ل -غ -ة األم -ازي -غ-ي-ة
ينشصطها جامعيون ومسصؤوولون
بهيئات لÎقية األمازيغية من
ب-ي-ن-ه-م سص-ع-ي-د شص-م-اخ وحسص-ان
حلوان (أاسصاتذ بجامعة تيزي
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ıرجه جعفر قاسسم ويتناول ›ازر  8ماي 1945

تصسوير فيلم ““هليوبوليسض““ ‘ مارسض القادم

““بوسسعدية صساوند““ على ركح ابن زيدون بالعاصسمة

–تضس - - -ن ق- - -اع- - -ة اب- - -ن
زي- -دون ب- -ري- -اضس ال- -ف -ت -ح
ي -وم-ي ا÷م-ع-ة والسس-بت 9
و 10فÈاي - -ر ال - -ع- -رضس
اŸل - - -ح - - -م- - -ي اŸوسس- - -ي- - -ق- - -ي
““بوسسعدية صساوند““ ،الذي
ينتظر أان يفتتح أايام عز
ال- -دي- -ن ›وب- -ي ب- -ع -ن -اب -ة
السس- -بت  11فÈاي-ر .ق-ب-ل
ذلك ،ك- -ان ه- -ذا ال- -ع- -م- -ل،
الذي أاخرجته تونسس آايت
ع -ل -ي وأان -ت-ج-ت-ه ت-ع-اون-ي-ة
عون الثقافية ،قد ُعرضس
ب -دار ال -ث -ق-اف-ة بسس-ط-ي-ف،
وك- - -انت ت - -لك اŸن - -اسس - -ب - -ة
’و ¤ليكتشسف ا÷مهور
ا أ
““ب- -وسس- -ع- -دي- -ة صس- -اون -د““ ‘
نسس-خ-ت-ه ال-ك-ام-ل-ة ،ب-ع-د أان
ُعرضس ‘ اختتام مهرجان
اŸسس -رح اÎÙف ب -نسس -خ-ة
ﬂتزلة.

العدد
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موسصيقية شصرقية بآالة العود).
ومن اإلضصافات التي عمدت
إال - -ي - -ه - -ا اıرج - -ة ،ظ - -ه - -ور
اŸوسص -ي-ق-ي Úع-ل-ى الّ-رك-ح ،م-ا
ك ّسص -ر ال-روت Úوسص-ق-ف ال-ت-وق-ع
الذي قد يخلقه اعتماد تقنية
ال- -بÓ- -ي ب- -اك أاو األداء ع- -ل -ى
خ- -ل- -ف -ي -ة صص -وت -ي -ة مسص ّ-ج -ل -ة.
وح- -اولت اıرج- -ة ا◊ف- -اظ
على حركة دائمة فوق الركح،
ب- -اع- -ت- -م- -اد دع -ائ -م ‘ شص -ك -ل
ط - -اولت م- -زّودة ب- -ع- -جÓ- -ت،
ج - -ع - -لت اŸت- -لّ- -ق- -ي يشص- -اه- -د
العرضض على مسصتوي Úأافقي:Ú
األول على أارضصية اÿشصبة وله
شص- -خصص -ي -ات -ه وم -ن ضص -م -ن -ه -م
اŸوسص - -ي - -قّ- -ي Ú- -وال- -راقصص،Ú
واآلخر فوق هذه الدعائم وله
شصخصصياته أايضصا ،التي تدخل
إا ¤اŸشص -ه -د وت -خ -رج م-ن-ه ‘
تتابع متواصصل.
من جهتها ،سصبق أان رّكزت
م-ؤوّل-ف-ة ال-ع-م-ل ،ال-دك-تورة ليلى
بن عايشصة ،على التجربة التي
عاشصها فريق هذا العمل ،وهي
Œرب-ة ““ق-ائ-م-ة ع-ل-ى الّ-ت-عاون،
والعمل ل يسصند إا ¤شصخصض
دون آاخر بل هو متكامل..لقد
ح-اول-ن-ا ت-ق-د Ëنصض ي-ن-ب-ع م-ن
ال- - -ت- - -اري - -خ ،ورّك - -زن - -ا ع - -ل - -ى
شص -خصص -ي -ات  ⁄ت -أاخ -ذ ح ّ-ق-ه-ا
أام-ث-ال ع-ل-ة وال-رÁي-ت-ي““ .فيما
اع- -تÈت ال- -دك -ت -ورة ج -م -ي -ل -ة
مصصطفى الزقاي ،التي قامت
ب-الصص-ي-اغ-ة الشص-ع-ري-ة للعرضض،
أانّ ““بوسصعدية صصاوند““ ملحمة
تراثية معصصرنة ،مرّكزة على
ج -رأاة ال -ط -رح ل-دى اıرج-ة
ت- -ونسض آايت ع- -ل- -ي ،م -ع رم -وز
لطاŸا تعاملنا معها بتقليدية،
ما جعل من هذا العمل رحلة
مزدوجة ب Úجيل Úوفكرين.
ك -م -ا أاّك -دت ال -زق -اي ع -ل-ى أاّن
اختيار شصخصصيات مغمورة قّل
ال- -ت- -ط ّ-رق إال -ي -ه -ا ك -ان خ -ي -ارا
متعّمدا.
ف - -ي- -م- -ا وع- -دت اıرج- -ة
تونسض آايت علي بالتأاقلم مع
ظ - -روف ك - -ل ق - -اع - -ة ،وع - -دم
إاقصصاء أاي مدينة من اŸدن
Óسص-ب-اب ال-ت-ق-نية،
ال-داخ-ل-ي-ة ل -أ
وال-ب-حث ع-ن ال-ط-رق ال-ك-ف-ي-لة
ب-ت-ق-د Ëع-رضض Îﬁم م-ه-م-ا
ك- -انت ال- -ظ- -روف وال- -وسص- -ائ -ل
اŸتاحة.

سس - -ي - -ن - -ط - -ل- -ق تصس- -وي- -ر ال- -ف- -ي- -ل- -م
السس-ي-ن-م-ائ-ي ““ه-ل-ي-وب-وليسس““ ıرجه
جعفر قاسسم والذي يتناول ›ازر 8
ماي  ‘ 1945منتصسف مارسس القادم،
ب-حسسب م-ا اسس-ت-ف-ي-د ،أامسس ال-ثÓثاء،
ب-وه-ران ،ل-دى م-دي-رة إان-ت-اج شس-ركة
““ب - -رود أارت ف - -ي- -ل- -م““ .ذك- -رت م- -رË
م- -ف- -ت- -اح- -ي ،ع -ل -ى ه -امشس ع -م -ل -ي -ة
’و‹ ل - -ل - -م - -م - -ث - -لÚ
ا’خ- - -ت- - -ي- - -ار ا أ
(ك -اسس -ت-ي-ن-غ) ل-ل-ت-حضس Òل-ه-ذا ال-ع-م-ل
’و¤
السس -ي -ن -م -ائ -ي““ ،أان ال -ل-ق-ط-ات ا أ
ل -تصس-وي-ر ال-ف-ي-ل-م سس-ت-ك-ون ب-ا÷زائ-ر
العاصسمة ثم تليها و’يات تلمسسان
وسس- -ي- -دي ب -ل -ع -ب -اسس وع“ Úوشس -نت
وذلك Ÿدة عشسرة أاسسابيع ““.
وتعد وزارة الثقافة منتج هذا الفيلم
الذي ل تتجاوز مدته السصاعتان ،بحسصب
ما ذكرته مديرة إانتاج هذه الشصركة ،التي
ت- -ع- -ت ÈاŸن- -ت- -ج اŸن- -ف- -ذ ل- -ه- -ذا ال -ع -م -ل
السص-ي-ن-م-ائ-ي .وي-روي ف-ي-لم ““هيليوبوليسض““
الذي يحمل اسصم قرية بولية قاŸة جرت

فيها أاحداث  8مايو  1945قصصة مسصتوحاة
من هذه اŸظاهرات واÛازر اŸقÎفة
م -ن ط -رف السص -ت -ع -م -ار ال -ف-رنسص-ي ،ك-م-ا
أاشص -ارت اإل -ي-ه م-ف-ت-اح-ي .وت-ه-دف ع-م-ل-ي-ة
الكاتسصينغ التي Œري Ãتحف السصينما
ل -وه -ران اإ ¤الن -ت -ق -اء األو‹ ل -ل -م-م-ث-لÚ
لتجسصيد أادوار ‘ هذا العمل السصينمائي
ال -ذي سص -ي -ك -ون ج -اه -زا م -ع ب-داي-ة 2019
حسصبما ذكرته مديرة إانتاج شصركة ““برود
أارت ف -ي-ل-م““ .وسص-ج-لت ال-ع-م-ل-ي-ة اŸم-اث-ل-ة
ب-ولي-ات ت-ل-مسص-ان وع Úت-وشص-نت وسص-ي-دي
بلعباسض إاقبال كبÒا من قبل الشصباب حيث
وصص- -ل ع -دده -م  150مشص- -ارك ‘ ال -ي -وم
ال -واح -د ،ك -م -ا أاضص -افت م-ر Ëم-ف-ت-اح-ي.
وي -ع -ت Èف -ي -ل-م ““ه-ي-ل-ي-وب-ول-يسض““ أاول ع-م-ل
سصينمائي للمخرج والكاتب واŸنتج جعفر
قاسصم الذي اأخرج سصلسصÓت فكاهية منها
““ج- -م -ع -ي ف -ام -ي -ل -ي““ و« ق -ه -وة م -ي -م -ون““
و«ع-اشص-ور ال-ع-اشص-ر““ واŸسص-لسص-ل ال-دارم-ي
““موعد مع القدر““ وغÒها.

Ãشساركة  30عم Óسسينمائيا

اŸلتقى الوطني األول للفيلم القصس Òيوم 16
فيفري بالبيضض
–تضصن ولية البيضض يوم  16فيفري
ا÷اري ،فعاليات اŸلتقى الوطني األول
للفيلم القصصÃ Òشصاركة حوا‹  30فيلما
قصصÒا ،حسص -ب -م -ا ع -ل -م ل -دى اŸن -ظ-م.Ú
ويشص-ارك ‘ ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة السص-ي-ن-مائية
ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا اŸدي-ري-ة الولئية للثقافة
–ت شص -ع -ار ““ال -ف -ي-ل-م ‘ خ-دم-ة ال-وط-ن““
ﬂرج- -ون ه- -واة م- -ن ولي- -ات م- -عسص- -ك- -ر
ومسص- -ت- -غ- -ا Âوسص- -ع- -ي -دة واألغ -واط وعÚ
“وشص -نت وال -ب -يضض .ك -م -ا سص-ي-حضص-ر ه-ذا
ا◊دث ال - -ث - -ق - -ا‘ ع- -دد م- -ن اıرجÚ
اŸع -روف Úع-ل-ى السص-اح-ة ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى
غ -رار اıرج ع -ب -د ال -ن -ور شص-ل-وشض وك-ذا

‡ث-ل Úوحسصب م-دي-رة ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ن-يابة
ÿضص -اري ك -رÁة .وسص -ت -ت -ن -اول م -واضص-ي-ع
العمال الفنية التي سصيتم عرضصها Ãركز
ديوان مؤوسصسصات الشصباب بالبيضض مسصائل
م -ت -ع-ددة م-ن-ه-ا اŸواضص-ي-ع ث-وري-ة وأاخ-رى
حول الÎاث اÙلي والتنمية وغÒها ،
مثلما اشص Òاليه .وسصيكون هذا اŸوعد
السص -ي -ن -م -ائ -ي ال-ذي تشص-ارك ‘ ت-ن-ظ-ي-م-ه
ا÷م -ع -ي -ة اÙل -ي -ة ““إاب -داع-ات الشص-ب-اب““
ف -رصص -ة ل-ل-م-خ-رج Úال-ه-واة لÓ-ل-ت-ق-اء م-ع
ﬂرجÎﬁ ÚفŸ Úن - -اقشص - -ة ﬂت- -ل- -ف
ال -قضص -اي -ا اŸت -ع-ل-ق-ة ب-اإلخ-راج وصص-ن-اع-ة
الفÓم القصصÒة  ،يضصيف نفسض اŸصصدر.

احتفا’ Ãرور  60سسنة على العÓقات الدبلوماسسية ب Úا÷زائر والصسÚ

جمهور البويرة يسستمتع بعروضض الرقصض لفرقة غوانغشسي الصسينية

وزو) بيلك حميد (ﬂتصض ‘
اآلثار) وعبد الرزاق دوراري
(م - -دي - -ر اŸرك - -ز ال - -وط - -ن - -ي
ال -ب -ي -داغ -وج -ي وال -لسص -ان -ي -ات
ل-ت-ع-ل-ي-م األم-ازي-غية) وبوجمعة
ازي- -ري (إاط -ار ‘ اÙاف -ظ -ة
السص -ام-ي-ة لÓ-م-ازي-غ-ي-ة) حسصب
برنامج هذه الحتفالية .ولدى
اسص -ت -ع -راضص -ه -ا Ÿسص -ار دسصÎة
ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة كلغة وطنية
ورسص - -م- -ي- -ة ذك- -رت م- -دي- -ري- -ة
ال-ث-ق-اف-ة ‘ م-ع-رضض ت-ق-دÁها
لÈنامج هذا الحتفال انه بدأا
‘  1996ب -العÎاف ب -ه-ا ‘
ال -دسص -ت -ور ا÷زائ-ري ك-إاح-دى

م-ك-ون-ات ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة.ث-م
ت Ó-ه -ا دسصÎة األم -ازي-غ-ي-ة ‘
سصنة  2002كلغة وطنية ثانية
فÎقيتها Ÿصصاف لغة رسصمية
‘ الدسصتور ‘ فÈاير 2016
وه - - - -ي اÿط- - - -وات ال- - - -كÈى
وال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي م-ي-زت هذا
اŸسص- -ار ن- -ح- -و ت -ك -ريسض ه -ذا
اŸك- -ون ل- -ل- -ه- -وي- -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا÷زائ - -ري - -ة .وج - -ن - -د ل - -ه- -ذا
اإلج- - - - - -راء ال - - - - -وسص - - - - -ائ - - - - -ل
واŸي -ك -ان -ي -زم -ات الضص -روري -ة
لÎق -ي -ة األم -ازي-غ-ي-ة وال-ت-ك-ف-ل
بهاي حسصب مديرية الثقافة

اسستمتع جمهور البويرة ،مسساء
امسس ،بعروضس رقصس مذهلة من
أاداء ال -ف -رق -ة ال -ف -ن-ي-ة الصس-ي-ن-ي-ة
غوانغشسي ،التي جرت بقاعة دار
الثقافة علي زعموم بالبويرة ‘
اطار التبادل الثقا‘ ب Úالبلدين
واح -ت -ف -ا’ Ãرور  60سس-ن-ة ع-لى
إاقامة العÓقات الدبلوماسسية بÚ
ا÷زائر والصس.Ú
غ ّصصت قاعة دار الثقافة با÷مهور
ال- -ذي ج -اء Ÿشص -اه -دة ه -ذا ال -ع -رضض
ال- -ذي “ي- -ز ب- -ج- -م -ل -ة م -ن ا◊رك -ات
األك- -روب- -ات- -ي- -ة وا÷م -ب -ازي -ة ،ب -ح -يث
اسص -ت-م-ت-عت ال-ع-ائÓ-ت ال-ب-وي-ري-ة ب-ه-ذا
اŸشصهد الفريد من نوعه .باإلضصافة
ا ¤ذلك ،اسص- -ت- -غ- -ل اعضص- -اء ال- -ف- -رق -ة
الصص -ي-ن-ي-ة ه-ذه ال-ف-رصص-ة ل-ت-أادي-ة أاغ-ان
صص -ي -ن -ي -ة ق -دÁة واك-تشص-اف أاغ-ان م-ن
السصجل الشصعبي ا÷زائري على غرار
اغ -ن -ي -ة ““شص -ه -ي-ل-ة ل-ع-ي-ا ““Êم-ن ت-أال-ي-ف
الشص -اع -ر ح -ك-ي-م ق-رام-ي وال-ت-ي أاداه-ا
ال -ع -دي -د م -ن ‚وم األغ-ن-ي-ة الشص-ع-ب-ي-ة

اŸشصهورين .وأارادت الفرقة الصصينية
م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه ال- -ع- -روضض أان ت- -عÈ
ل- -ل- -ج- -م -ه -ور ع -ن “سص -ك -ه -ا الشص -دي -د
بالعÓقات الثقافية لسصيما العÓقات
ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة ال -ق -ائ -م-ة ب ÚالصصÚ
وا÷زائر التي جاءت احتفال بالذكرى
الـ 60إلق-ام-ة ال-عÓ-ق-ات الدبلوماسصية
ب Úالبلدين .وأاكد مسصؤوول ‘ وزارة
الثقافة Ãقاطعة غوانغشصي (الصص،)Ú
ت - - -وج م- - -ان- - -غ واي ،أان ال- - -عÓ- - -ق- - -ات
ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة ب Úالصص Úوا÷زائ-ر
““‡تازة ونحن جد سصعداء Ãشصاركة

هذه اŸناسصبات الفنية والثقافية مع
الشصعب ا÷زائري هنا بالبويرة ،كما
سص- -ن- -ق -وم ب -ع -روضض اخ -رى ب -ا÷زائ -ر
ال -ع -اصص -م -ة““ .وأاضص -اف ذات اŸسص -ؤوول
خÓل لقاء صصحفي نظم على هامشض
ه -ذا ال -ع-رضض ب-ال-ق-ول ““ن-ودم-ن خÓ-ل
ه -ذه ال -ت -ب -ادلت ال -ث -ق-اف-ي-ة أان ن-وج-ه
رسص- - -ال- - -ة صص- - -داق- - -ة ل- - -ك- - -ل الشص- - -عب
ا÷زائ -ري““ .وسص -ت -ق -دم ه -ذه ال -ف-رق-ة
الصص -ي -ن -ي -ة ع -روضص -ا ي -وم ال -ث Ó-ث-اء ‘
السص- -اع- -ة السص- -اب- -ع- -ة مسص- -اء ‘ أاوب- -را
بوعÓم بسصايح با÷زائر العاصصمة.

إاعداد :فتيحة كلواز

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

األربعاء  ٠٧فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٠جمادى األولى

قداوي صسورية ..أاول امرأاة –وز
على رتبة عميد شسرطة Ãعسسكر

معسصكر :أام ا.Òÿسس

ه - -ي واح - -دة م- -ن ال- -نسش- -اء
اŸك -اف -ح -ات ‘ سش-ب-ي-ل رق-ي
اÛت -م -ع وال -ع -يشص ال -ك -ر،Ë
عاششت حياة بسشيطة وجربّت
مرارة اليتم ،قال عنها قريبها
خ Ó- - -ل زي - - -ارة ل - - -ه Ÿك- - -تب
«الششعب» Ãعسشكر باحثا عن
أاح - -د األع - -داد ال - -ت - -ي دونت
ŸسشÒة ضش -ي -ف-ة الصش-ف-ح-ة ‘
أاسش -ط-ر خ-اط-ف-ة ،أان-ه  ⁄ي-ك-ن
أاح -د م -ن ال -ع -ائ-ل-ة ي-ت-وق-ع أان
تصش -ب -ح صش-وري-ة ع-ل-ى م-ا ه-ي
ع -ل -ي -ه سش -ي-دة ›ت-م-ع وإاط-ار
دولة بارز برتبة عميد ششرطة
بجهاز األمن الوطني ـ مصشالح
أام- -ن ولي -ة م -عسش -ك -ر ـ ل -يسص
ت - -ق - -ل - -ي  Ó- -م - -ن ع - -زÁت - -ه- -ا
وشش -خصش -ي -ت -ه -ا ال -ق -وي -ة ،إا‰ا
ف - -ق- -ط Ûرد ال- -ت- -ف- -ك‘ Ò
انتمائها لطبقة اجتماعية هشّشة،وأاضشاف قداوي ا◊بيب عمّ
اŸرأاة النموذج  -ضشيفة صشفحة القوة الناعمة السشيدة صشورية
قداوي  ،-أانها عاششت طفولة قاسشية بعد وفاة والدها وهي
رضشيعة ‘ السشنت Úمن العمرّ– ،دت ظروف الفقر والعوز
لتواصشل دراسشتها وتلتحق بصشفوف الششرطة ،أاما عن ‚احها
فتقول صشورية أانه نتاج عمر من الكفاح اŸسشتميت والتحدي
والرغبة ‘ –قيق العدالة وتطبيق القانون.

صصاحبة أاول ترقية إا ¤رتبة عميد شصرطة
بأامن معسصكر
تعّد قداوي صشورية أاول إاطارات جهاز الششرطة على مسشتوى

مصشلحة ‘ اŸؤوسشسشة األمنية على اŸسشتوى اÙلي
وه -ي اŸصش -ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-م-وارد ال-بشش-ري-ة ‘ رت-ب-ة
ﬁافظ ششرطة قبل تقليدها لرتبة عميد ششرطة ،هذه
الÎقية التي اسشتحقتها الششرطية صشورية عن جدارة.
قال عنها أاحد زمÓئها ‘ الششرطة ‘ ششهادته عنها،
أان -ه -ا ام -رأاة أادهششت ا÷م -ي -ع بصش Ó-ب -ت -ه -ا وات -زان-ه-ا،
وأاضش-اف ضش-اب-ط السش-ت-عÓ-م-ات اأن-ه-ا م-ث-ال ل-لشش-رطية
ا÷زائ -ري -ة اŸنضش-ب-ط-ة صش-اح-ب-ة ال-ت-ج-رب-ة اŸي-دان-ي-ة
الواسشعة التي كانت سشببا ‘ “كينها من مصشلحة اأمنية
حسشاسشة مثل مصشلحة اŸوارد البششرية عادة ما تكون
من نصشيب ا÷نسص اÿششن.

خلف كل امرأاة عظيمة رجل عظيم

ولية معسشكر التي نالت رتبة عميد ششرطة ،وهي الÎقية األو¤
من نوعها التي اسشتفاد منها العنصشر النسشوي بالولية منذ
تأاسشيسص جهاز األمن الوطني ،تÎأاسص حاليا اŸصشلحة الولئية
للموارد البششرية بأامن معسشكر ،وهي من أابرز منتسشبات ا÷هاز
اللواتي أاثب Ïجدارتهن و“يزهن ‘ العمل الششرطي اŸيدا،Ê
وتقلّدت الششرطية الرمز منذ انتسشابها للجهاز األمني سشنة
 ‘ ،٢٠٠4رتبة ضشابط ،عدة مهام منها ،رئيسص فرقة الششرطة
Óم-ن ا◊ضش-ري اÿامسص أاي-ن ع-رفت ب-ج-دي-ت-ه-ا
ال -قضش -ائ -ي -ة ل -أ
اŸطلقة وصشرامتها ‘ تتبّع حركات اإلجرام واÛرم ،Úثم
رئيسص مصشلحة الششرطة العامة والتنظيم أاين تأالقت أاك‘ Ì
اÿرجات اŸيدانية التي كانت تششرف عليها Ÿكافحة التجارة
اŸوازية والغشص وتÓعب التجار ،إا ¤أان انتقلت لÎأاسص أاهم

جل بثبات نحو النجاح ،تعرضشت صشورية
وهي تّ Î
كأاي بششر ينبضص قلبه با◊ب واإلنسشانية اإ ¤نكسشات
وصشدمات ،غÒت ›رى حياتها لكنها  ⁄تغ Òششيء
من عزÁتهاّÁ ⁄ ،ر التحاق والدها بالرفيق األعلى
دون أان ي -خ -ل -ف ذاك األث -ر ا◊زي -ن ع -ل -ى م ﬁÓ-ه -ا
وششرخا عميقا ‘ وجدانها ،لرّبما تعتقد هذه القوة
الناعمة أانها  ⁄تكتفي من نبع حنان والدتها رغم أانها
لزمتها طوي Óوهي تتحضشر للرحيل ،فالسشويعات التي كانت
تقضشيها مع والدتها ‘ البيت أاو ‘ اŸسشتششفى ليسشت بحجم
السشاعات التي كانت تقضشيها ‘ مكتبها اأو خارجه –اول
معا÷ة القضشايا األمنية اŸطروحة أامامها ول هي ‘ حجم
تلك السشاعات التي اجتهدت فيها صشورية ‘ التوفيق بÚ
واجبها اŸهني وواجبها كامرأاة  ..كأام وزوجة ،فمن حسشن
حظها  ⁄يكن ششريكها ‘ ا◊ياة غريبا عن العمل الششرطي ،ـ
تقول صشورية ـ أانه الرجل والصشديق والزميل الذي مكنها من
Œاوز ﬁنتها ورافقها ‘ كل مرحلة صشعبة مرت ‘ حياتها
وهي تسشعى لتكون الششرطية اŸتميزة والناجحة ـ موضشحة
بقولها ـ أانه لو كان ◊ياتها عنوان لختارت اأن تعنونها بعبارة
«خلف كل امرأاة عظيمة رجل عظيم»
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وناسسة
أاومدور..
حلمت
بالشسهادة
فنالتها
ولدت Ãنطقة أاولد
ح -ري -د ب -ولي-ة ق-اŸة
‘ ١٨نوفم،١933È
وع - - - -اششت ‘ ه - - - -ذه
اŸن-ط-ق-ة وت-رع-رعت
ب Úرب - -وع- -ه- -ا ك- -انت
ت-ت-م-ي-ز م-ن-ذ صش-غ-رها
ب -ا◊ي -وي -ة وال -ف-ط-ن-ة
وال - -ذك - -اء وŸا كÈت
اسش- -ت -وع -بت خ -ط -ورة
األوضش- -اع اŸأاسش -اوي -ة
ال -ت -ي ك -انت ت-ع-يشش-ه-ا
البÓد ومن ثم ازداد
إاÁان - - -ه- - -ا بضش- - -رورة
ال -نضش -ال ال-ه-ادف إا¤
التغي ،Òفانضشمت إا¤
إاخ- -وان -ه -ا ‘ ا÷ه -اد
سشنة  ،١9٥٥لقد كانت
مثل كث Òمن ششباب
ا÷زائ -ر ت -ت -ط -ل-ع إا¤
يوم تششرق فيه ششمسص
ا◊ري - -ة ع- -ل- -ى ارضص
ا÷زائ - - -ر وواصش - - -لت
ون -اسش -ة ج -ه-اده-ا إا¤
أان ف- -ازت ب -الشش -ه -ادة
سشنة .١9٥9

قصصتها مع السصرطان

«هي» تعيشش معركتها مع ا◊ياة
” تششخيصص إاصشابتي باŸرضص وأانا بعمر  ٨سشنوات،
ّ
عندما بدأات بخسشارة الوزن اıيف ..وضشعف صشحتي
الغريب بششكل عام! حتى أاصشبحت ‘ عمر  ١٢عام كتلة
من العظام ،ومع هذا بسشبب قله اŸراكز الصشحية وعدم
خÈة األطباء ،باإلضشافه إا ¤الوضشع اŸادي ‘ ذلك
الوقت ⁄ ،يتم عÓجي! حتى أاصشبحت أابلغ  ١4عام وغÒ
ق -ادرة ع -ل -ى ا◊رك -ة وذهب بصش -ري وسش -م -ع -ي ‘ أاح-د
األيام! حتى هلع بي اخي إا ¤العÓج ‘ اÿارج ،أاتذكر
وجه الطبيب حينما قال بكل غضشب :تأاخر”! لديها
سشرطان منتششر ولبد من العملية لبدأا العÓج!
« ⁄أاع- -ط- -ي أاي ردة ف- -ع- -ل ،أل Êك -نت اع -رف ق -ب -ل ٧
سشنوات أانني مصشابه بورم ،لكن لصشغر سشني  ⁄أاكن أاعلم
أانه ششيء ﬂيف ،حتى سشمعت بكلمه (منتششر) “لئ
،
قلبي وعقلي! صشدمت بحق! لكن  ⁄أابدي أاي فعل اسشتمرت العملية  ١٢سشاعة!!
أاتذكر ‘ ذلك الوقت أانني بدأات أاميل إا ¤الكتب وكتابه وجدت نفسشي ‘ غرفه العنايه اŸركزة ،وقد ششعرت
اŸذكرات ،حتى أافصشح لنفسشي بالتعب Òعن حز Êالذي انه قد تغ ‘ Òكل ششيء ذلك الوقت ،كتفي كان ﬂلوع،
أاخفيه خلف ابتسشامتي»
ول أاششعر بجهة وجهي اليسشرى ،ورقبتي مليئه باألنابيب،
!
!
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جدا ،لكن  ⁄يتحدث
ّ
وما أان نظرت إا‹ّ أامي وأاخي ،حتى صشرخ أاخي غاضشبا
سشاكن مثل ماء النهر! أارى انعكاسشي ‘ أارجاء اŸنزل ..وأامي بدأات تبكي ،وانا اششعر كأانني أاصشبحت وحشص
و‘ عيون أاهلي! لكن صشمت جميل دف ‘ Úكل هذه قبيح ،ال ان العمليه  ⁄تنجح ،واصشابني نزيف داخلي،
الدموع السشاكنة التي كانت تنهمل منهم! ،هذا كان تعب Òاضشطر األطباء إاŒ ¤هيزي إا ¤عمليه أاخرى مسشتعجله
اŸششهد الذي كنت أارى ،أامطار تتسشاقط بهدوء على نهر ‘ الصش -ب -اح ،ه -ذا غ Òاألضش -رار ا÷ان -ب -ي -ة ‘ أاعصش-اب
سشاكن!
الرقبة والكتف والدماغ والوجه.
«بعد اسشبوع و‘ الصشباح ،جهزتني أامي Ÿوعد العملية ،و‘ ذلك الليل ،كنت أاتظاهر بالنوم بإاغماضص عيني
ارتديت ألول مرة رداء ازرق ” تغطيه ششعري .و‰ت ‘ حتى ل أارى وجه أامي اŸتعب الباكي ،وكانت عيوÊ
السشرير ،وأانا أاضشحك وسشعيدة! نعم ،كنت سشعيدة ل أاعلم تبكي ‘ صشمت ،حّل الصشباح ،وأاششعر أان السشرير يتحرك!
Ÿا!.
افتح عيني ألجدهم يحركو Êليذهبوا بي إا ¤العمليات،
نظر إا ¤الطبيب ،وأانا مسشطحه على ذلك السشرير ‘ ذلك ا◊ ،Úكان قلبي مات! وكان ششعوري جامدا!!!
ا◊ديدي وانظر إا ¤مصشابيح غرفه العمليات وقال «ل
›تمع ’ يرحم؟؟
تقلقي سشتكون Úبخ !Òهنا هب ‘ قلبي الرعب!!!!»
جلسشت مرة اخرى ‘ ذلك السشرير ا◊ديدي ،وآاخر
ز
ا
غ
وبدت أاششعر أان هناك ششي خاطئ ،لكن ” ،ضشخ
ششيء سشمعته ،هو صشوت إازالة الÓصشقة اŸوجع ،وقد
ال -ت -خ -دي-ر ،وذه-بت! ب-ع-ده-ا ب-ح-وا‹  ١٢سش-اع-ة! ن-عم،

ف -ت -حت ع -ي -ن -ي م -رة ث -ان-ي-ه ب-ع-د 3
سشاعات هذه اŸرة ،ألجد نفسشي
ب -ح -ال -ه أاخ -رى م -ن األ ⁄وال -وج -ع،
ضش -ل-لت  ١4ي -وم-ا ‘ اŸسش-تشش-ف-ى،
حتى جاء ذلك الطبيب الذي بدأات
أاششعر أانه عدوى! أل ،Êكرهته أاكÌ
من اŸرضص ونفسشي ،قال ‹ انه
يجب عّلي البدء ‘ العÓج الطبيعي
و ا÷رع - -ات ،وع - -ن - -دم - -ا ح - -اولت
ال- -وق- -وف ألول م- -رة ،سش- -ق -طت!!!!
كأانها خطواتي األو ‘ ¤ا◊ياة!
ل- -ك- -ن سش- -اع -د ÊاŸم -رضش Úع -ل -ى
الوقوف وﬁاولة اŸششي ،وأامسشكت
يد أاخي وأامي.
بعد  3أايام صشعبه ‘ اŸنزل بدأات عÓجي الطبيعي،
و” إاخباري انه ششعري طويل يجب قصشه...كنت أاششعر
أانني ﬁاربة بسشبب قصشه ششعري الهلووديه ولون ششعري
األسشود الفاحم.
بدأات أاتلقي الدعم النفسشي من عائلتي باألخصص أاخي
األك ،Èمن قوة وتفاؤول ويق Úودموع أامي الدائمة كانت
“ّد ق -ل -ب -ي ب -ال -ن-ار ح-ت-ى أاح-ارب ،ب-دأات امشش-ي وب-دأات
أاحرك وجهي ،وتوجهت إا ¤طبيب العÓج اإلششعاعي! .
وبدأات اخذ ا÷رعات ،وأاخÈت عائلتي أانني أاريد
اللتحاق بأامتحانات الفصشل النهائي،أاخÈتني والدتي
انه قد فاتتني السشنة الدراسشية ،لكني أاحببت وأاصشررت،
وف-ع Ó-ذه-بت ،وال-ت-ق-يت ب-أاصش-دق-ائ-ي ل-ك-ن ب-دأات اسش-مع
كلمات مثل ،مسشكينه! ششكلك تغ !!ÒسشتموتÚ؟»
صش -دمت أاقصش -ى درج -ات الصش-دم-ه!!!!! ب-دأات ان-ع-زل،
وأاحاول الدراسشة ‘ اŸنزل ،وذهبت إا ¤الختبارات
وبذلت كل جهدي ،وكنت أاتغيب بسشبب جرعات األششعة
وقد فاتني حوا‹  3اختبارات ولكني كنت متفائلة ،بعد
انتهاء المتحانات ،كنت انتظر النتيجة كأانني انتظر
ششفائي! لكن نتيجتي كانت رسشوب! وبدأات حرب أاخرى
‘ ب -ل -دي ،وت -ت -الت أاوج -اع ال-دن-ي-ا ع-ل-ى أاوج-اع جسش-دي

الصشغ ،Òخسشرت منز‹ بسشبب ا◊رب وكنت سشأاخسشر
اخي أايضشا ⁄ ،تعد معي صشوره ألبي اŸتوفى ول ذكرى،
سشوى صشورة واحدة مؤوŸه له ‘ أايامه القليلة األخÒة،
تغÒت كليا! تغÒت جدا ،نضشجت كثÒا وأاصشبح األ⁄
جزء من حياتي ،وابتسشامتي جزء من حياتي أايضشا.

أاخي سصندي ‘ أاوجاعي وآا’مي

”
‘ عام  ،٢٠١٦سشمعت من طبيبي أان حالتي صشعبه ،و ّ
توقيف عÓجي! حينها جننت ،اكتأابت وأاحبطت “اماً،
اسشتلقيت على سشريري ب Óأاكل ول ششرب ول نوم ...
أاخي  ⁄يفقد األمل يوما ،وضشّل متمسشكا بفرضشية
شش- -ف- -ائ- -ي سش- -اف- -رت إا ¤أاوروب -ا ” ،إادخ -ا‹ ب -ط -ري -ق -ه
مسش -ت -ع -ج -ل -ه ،ب -ع -د أان دف -ع أاخ -ي ك -ل م-ا Áلك ،أاخ-ذت
جرعات كان جسشدي يرفضشها بسشبب اŸناعة ،و” تغÒ
ط -ري -ق -ة ال -عÓ-ج ،ح-ت-ى ب-دأا ال-ط-ب-يب ي-ع-ط-ي-ن-ي أاخ-ب-ارا
ايجابية ،حتى جاء خ Èششفائي ،يوم  .٢٠١٧ / ٦ / ٧كان
يوم سشعيد لكنه ششبه عادي!! كأانه خ ⁄ Èيريحني قط!
لكني ششكرت الله أان ابتسشامة عائلتي اıفية من ٥
سشنوات قد ظهرت ،لكن قلبي غ Òمطمئن ول أاعلم
األسشباب ،حتى علمت ،بعد  ٦أاششهر! بالضشبط ‘ الششهر
اŸاضشي!!!  .عندما فقدت الوعي وانا ‘ الششارع ،و”
نقلي إا ¤اŸسشتششفى وبعد اجراء –اليل الدم كششف
الطباء عن اصشابتي بورم ‘ الكبد وفششل كلوي.
بعد ليله مقززة ‘ اŸششفى ،جاء طاقم من األطباء،
ومÎج- -م ،ن -ظ -ر إاّ‹ اÎŸج -م ،وق -ال ‹ ك -ي -ف ح -الك؟
أاخÈته بأانني بخ ،Òقال ‹ طبيب جراحه الكبد :هذه
طبيبة أاورام سشرطانية وهذا طبيب نفسشي ،ثم بدأا ششرح
أاقصشى كوابيسشي ،وبدأا وصشفي بالقوية والششجاعة،...
تسشاءلت امي ‘ دهششة :كيف وقد ” ششفاؤوها؟؟ ،كنت
من يواسشيها– ”..،ويلي Ÿصشلحة كبد ،دخلت غرفه
العزل بسشبب التهاب الدم ونقصص اŸناعة ،لكن توكلت
على الله وقلبي مسشتبششر سشبحان الله ،وبإاذن الله الششهر
القادم ،اخرج بكل قوة إا ¤العا ⁄مرة أاخرى ،يوم اجراء
العملية سشيكون يوم معركتي ،الثالثة مع السشرطان ‘
عمر الـ  ١٨عام.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إابراهيم أامادا (صسانع أالعاب مولودية ا÷زائر) لـ «الشسعب» :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
الشسعب  :علمنا أانك تعا Êمن التهاب ‘ الركبة
لقل إا ¤غاية مباراة
سسيحرمك من اŸنافسسة على ا أ
شسباب قسسنطينة ؟
إابراهيم أامادا  :صصحيح أاعأ Êمن التهأب ‘ الركبة
حرمني من اŸنأفسصة الرسصمية وجعلني أاترك زمÓئي ‘
وقت حسصأسس من اŸوسصم الكروي ،فضصيعت مبأراة الدور
ثمن النهأئي من منأفسصة كأسس ا÷مهورية أامأم شصبأب
ب -ل -وزداد ال -ت -ي شص -أه -دت -ه -أ م -ن اŸنصص -ة الشص -رف-ي-ة ع-ل-ى

األعصصأب ،ومبأراة أاوŸبي اŸدية
اŸه-م-ة ل-ل-غ-أي-ة ،ك-م-أ سص-أضصيع سصفرية
الكونغو التي يتنقل فيهأ زمÓئي يوم اÿميسس
Ÿواجهة فريق «أاوتوهو» ‘ الدور التمهيدي
من منأفسصة كأسس رابطة األبطأل اإلفريقية
ل-ك-رة ال-ق-دم ،وه-ذا األم-ر م-ؤوث-ر م-ن ال-ن-أح-ي-ة
اŸعنوية لكنه قضصأء الله وقدره ،يجب أان أاطبق
تعليمأت الطأقم الطبي للفريق ،لكن أاطمئن
األنصصأر بأن إاصصأبتي ليسصت خطÒة وغيأبي لن
يطول كثÒا ،سصأعود قريبأ إا ¤اŸيأدين بعدمأ
م-ن-ح-ن-ي ال-ط-أق-م ال-ط-ب-ي راح-ة ح-ت-ى ل ت-ت-ف-أقم
إاصص -أب -ت -ي ،وم -ن اŸق -رر أان أاسص-ت-أن-ف ال-ت-دري-ب-أت
مبأشصرة بعد مبأراة اŸدية ألكون جأهزا عند عودة
ال -ف -ري -ق م-ن ال-ك-ون-غ-و وأاحضص-ر م-ع-ه Ÿب-أراة شص-ب-أب
قسصنطينة التي سصتكون حأسصمة لبأقي مشصوار البطولة
واŸوسصم.
@ لكن البعضش يتسساءل عن تراجع مسستواك ‘
مواجهتي الوفاق وبلوزداد ‘ البطولة ؟
@@ اŸدرب وال -ط -أق -م ال -ف -ن -ي ك-أن-أ ع-ل-ى ع-ل-م
ب -أإلصص -أب -ة ال-ت-ي ك-نت أاع-أ Êم-ن-ه-أ وك-نت ط-وال
األسصبوع أاتلقى العÓج مع الطأقم الفني وأاواصصل
التدرب مع اÛموعة ،وبألتشصأور مع الطأقمÚ
كنت ضصد الوفأق وبلوزداد أالعب بأ◊قن ،لكن بعد
مبأراة الداربي ‘ البطولة شصعرت بآألم حأدة و ⁄يكن
بإأمكأ ÊاŸواصصلة على ذلك اŸنوال ‘ بأقي اŸبأريأت،
لذا فضصل الطأقم الطبي منحي راحة ومنعي من التدرب
كي ل تتفأقم إاصصأبتي وأابتعد عن اŸنأفسصة الرسصمية Ÿدة
طويلة ،خصصوصصأ أان الطأقم الفني يحتأج خدمأتي كثÒا
ويعول علّي ‘ نهجه التكتيكي منذ بداية اŸوسصم ،اآلن مأ
علي إال العودة للتدريبأت والتحضص Òللقأء اŸقبل مع
اÙضصر البد Êألكون جأهزا Ÿبأراة الشصبأب ،أاثق كثÒا
‘ قدرات زمÓئي ومتأكد من أاننأ سصنمر على هذه الفÎة
بسصÓم ونقÎب من –قيق أاهداف اŸوسصم بألتأهل إا¤
أابعد دور من منأفسصة كأسس ا÷مهورية ،وكذا التنأفسس إا¤

آاخر جولة من الرابطة اÎÙفة لكرة القدم من أاجل
ﬁأولة خطف لقب البطولة الوطنية وضصمأن التأهل إا¤
دور اÛموعأت من منأفسصة رابطة األبطأل اإلفريقية
لكرة القدم ‘ بداية األمر قبل –ديد أاهداف أاخرى
مسصتقب ‘ ÓاŸنأفسصة القأرية.
لن-دي-ة ا÷زائ-ري-ة
@ ح -م -لت أال-وان ال-ع-دي-د م-ن ا أ
لول م-رة م-ن-ذ م-دة ت-ع-ود Ÿسس-ت-واك ال-ذي
ل -ك-نك أ
كنت تظهر به مع إا–اد ا◊راشش ؟
@@ Ÿأ تنقلت للعب ‘ ا÷زائر كنت أابلغ من العمر 21
سصنة وحملت أالوان  5فرق جزائرية ◊د اآلن ،بدايتي ‘
ا÷زائر كأنت من فريق شصبيبة القبأئل أاين برزت لكن ليسس
بألكيفية الÓزمة و“كنت من التتويج بأول أالقأبي معه سصنة
 ،2011بعدهأ تنقلت إا ¤جمعية اÿروب ومنهأ التحقت
بفريق إا–أد ا◊راشس الذي بقيت فيه  3سصنوات كأملة
عملت فيهأ –ت قيأدة اŸدرب «بوعÓم شصأرف» و“كنت
من تفج Òقدراتي والÈوز مع الفريق إا ¤أان تنقلت إا¤
وفأق سصطيف الذي حملت أالوانه Ÿوسصم Úوتوجت معه
بلقب البطولة وبلغت معه نهأئي كأسس ا÷مهورية وانهزمأ
أام -أم شص -ب -أب ب -ل -وزداد ،وه -ذا اŸوسص -م م -ن-ح-ن-ي اŸدرب
الفرنسصي «برنأرد كأزو »Êالثقة كليأ منذ انطÓق اŸوسصم
وح -رر ،Êب -دل -ي -ل أا Êل -ع -بت غ -أل-ب-ي-ة اŸواج-ه-أت ‘ ك-ل
اŸنأفسصأت التي خضصنأهأ إال التي كنت فيهأ مصصأبأ أاو
معأقبأ ،وهو األمر الذي جعلني أاعود Ÿسصتواي ا◊قيقي
وأابرز مع اŸولودية التي أا“نى التتويج معهأ بأأللقأب
بداية من اŸوسصم ا÷أري ،وهو الغرضس الرئيسصي من
تنقلي للعب هنأ ‘ العميد ألنه فريق كب ÒوÎﬁم وفريق
ينأفسس كل سصنة على األلقأب ،صصحيح
ل -ع-بت ألن-دي-ة ك-بÒة ل-ك-ن م-ول-ودي-ة
ا÷زائر شصعرت فيهأ بأمر  ⁄أاشصعر
به ‘ الفرق األخرى لديهأ جمهور
فريد من نوعه ،وأا“نى أان يوفقنأ
ال- -ل- -ه ل- -ك- -ي نسص -ع -ده -م ‘ آاخ -ر
اŸوسصم.

بعـــــد انتقالــــــه ا ¤نيوكاسســـــــل

سسليما Êيسستهل مشسواره مع ناديه ا÷ديد اأ’حد القادم
من اŸتوقع ان يسسجل الدو‹ ا÷زائري اسسÓم سسليما ÊاŸعار من ليسسÎ
لحد اŸقبل
سسيتي إا ¤نيوكاسسل ،أاول مشساركة له مع فريقه ا÷ديد يوم ا أ
عند اسستقباله لضسيفه مانشسسس Îيونايتد ◊سساب ا÷ولة  27من بطولة
إا‚لÎا لكرة القدم ،حسسب ما أافادت به الصسحافة اÙلية.
بهذا اÿصصوصس أاوضصح مدرب نيوكأسصل ،السصبأ Êرافأئيل بينيتأز ،أاّن «إاسصÓم سصليمأÊ
الذي  ⁄يكن مسصتعدا للمشصأركة ‘ مقأبلة ا÷ولة اŸأضصية أامأم كريسصتأل بألسس ()1-1
◊سصأب ا÷ولة  ،26سصيأخذ مكأنه يوم األحد اŸقبل ‘ اŸقأبلة التي يسصتقبل فيهأ الفريق
ضصيفه مأنشصسص Îيونأيتد».

وبعد إاجراء ا÷ولة  26من البطولة ال‚ليزية ،يحتل
نيوكأسصل اŸركز  ‘ 16الÎتيب العأم Ãجموع 25
نقطة ،متقدمأ بفأرق نقطة واحدة على أاول فريق
مهدد بألسصقوط سصتوك سصيتي.
وعرف سصليمأ 29( Êسصنة) هذا اŸوسصم  12ظهورا مع
ليسص Îسصيتي ‘ القسصم اإل‚ليزي اŸمتأز ،سصجل خÓلهأ
ه -دف -أ واح -دا ،ك -م -أ ت -أل -ق ‘ ك-أسس ال-راب-ط-ة اإل‚ل-ي-زي-ة
بتسصجيله ألربعة أاهداف.

ديبـــــــورتيفو لكورونيـــــــا

ا’–اديـ ـ ـ ـة ا÷زائريـ ـ ـة ‚ح ـ ـ ـت
‘ تنظيم ا◊دث من كل ا÷وانب
عÈت اŸبارزة التونسسية صساحبة برونزية ريودي جانÒو إاناسش
Óجواء التي عاشستها
بوبكري لـ «الشسعب» ،عن فرحتها الكبÒة ل أ
‘ ا÷زائر Ãناسسبة منافسسة كأاسش العا ⁄للمسسايفة شسيشش
لسستقبال
إاناث كÈيات ،وأاعجبت كثÒا بالتنظيم وظروف ا إ
لقامة ونوهت بالعمل الكب Òالذي تقوم به ال–ادية
وا إ
ا÷زائرية للعبة والتي تركز أاسساسسا على الفئات الشسابة
لنها القاعدة ا◊قيقية للنجاح.
أ

حاورتها :نبيلة بوقرين

«الشسعب» :ما هو تعليقك على مسستوى اŸنافسسة؟
«إاناسش بوبكري» :مسصتوى الطبعة التي إاحتصصنتهأ ا÷زار بقأعة حرشصة
كأن جد عأل بألنسصبة لكأسس العأ ⁄شصيشس إانأث كÈيأت سصواء ‘ الفردي أاو
حسصب الفرق بألنظر إا ¤اŸنأفسصة القوية التي دارت ب Úجميع اŸشصأركÚ
والدليل على ذلك أان جميعهن لهن أالقأب عأŸية أاو أاوŸبية ولهذا أاهنئ
اإل–أدية ا÷زائرية على هذا النجأح الكب.Ò
لجواء التنظيمية؟
@ كيف وجدت ا أ
@@ ‘ البداية يجب أان أا–دث عن قأعة حرشصة التي إاحتضصنت اŸنأفسصة هي
رائعة جدا و ⁄أاتوقع أان تكون بهذا ا÷مأل– ،فة حقيقية أاعجبتني كثÒا
خأصصة من نأحية Œهيزهأ مأ شصجع اŸبأرزات على تقد Ëمسصتوى أافضصل ألنهأ
مريحة من النأحية النفسصية ،أامأ عن األمور التنظيمية هي ‘ القمة من كل النواحي
من اإلسصتقبأل ،اإلقأمة ،وأاشصكر اŸنظم Úمن اإل–أدية ا÷زائرية على ذلك ألنهم
‚حوا بكل جدارة وإاسصتحقأق ‘ إاحتضصأن اŸنأفسصة.
لمور التي أاعجبتك ‘ هذه الطبعة؟
@ ما هي ا أ
@@ أاشصكر اإل–أدية ا÷زائرية على التنظيم الرائع وكأن يتمأشصى مع اŸبأريأت بألصصفة
اŸطلوبة وهذا اإلنضصبأط كأن له أاثر إايجأبي ،وأانأ تعودت على اŸشصأركة ‘ اŸنأفسصأت التي
تنظم ‘ ا÷زائر سصواء األفريقية أاو العأŸية ولكن هذه اŸرة األو ¤التي أاعيشس أاجواء حرشصة بعدمأ تغيبت عن اŸوعد
‘ السصنة اŸأضصية بسصبب اإلصصأبة ولهذا أاهنئ اŸسصؤوولي Úا÷زائري Úعلى كل مأ قدموه إل‚أح اŸوعد.
@ هل حققت هدفك ‘ هذه الطبعة؟
@@ كل ريأضصي يرغب ‘ الفوز ‘ اŸنأفسصأت التي يشصأرك فيهأ ولكن األهم هو أانه ‘ كل مرة نتعلم أاشصيأء كثÒة ونسصتفيد
من األخطأء حتى نتداركهأ ‘ اŸواعيد الÓحقة من خÓل العمل اŸكثف وأانأ أاعتÈهأ ﬁطة للتحضص Òلبطولة العأ⁄
‘ شصهر جويلية خأصصة أان األجواء ‘ كل من تونسس ،ا÷زائر متشصأبهة كثÒا وهذا ا÷أنب مهم جدا بألنسصبة للريأضصي.
@ ماذا يجب أان يتوفر ‘ اŸبارز لنيل ميدالية أاوŸبية؟
@@ –قيق ميدالية أاوŸبية ليسس بأألمر السصهل ويجب أان يكون عمل على اŸدى البعيد ألنني شصأركت ‘ األلعأب األوŸبية
التي جرت ‘ بك Úوبعدهأ ‘ لندن ولكن الفوز بألÈونزية كأن ‘  2016بألÈازيل وهذا مأ يعني أان التجربة واÈÿة لهمأ
Óحتكأك بأŸسصتوى العأ‹ وهذا مأ
دور كب ،Òإاضصأفة إا ¤العمل وإاقأمة تربصصأت إا ¤جأنب اŸشصأركأت ‘ دورات ل إ
–Óأدية ا÷زائرية التي أاشصركت ‘ هذه اŸنأفسصة مبأرزات صصغÒات ‘ السصن و ⁄يطألبوهن بتحقيق
نÓحظه بألنسصبة ل إ
نتيجة إايجأبية ‘ الوقت ا◊أ‹ وإا‰أ هم يفكرون ‘ السصنوات القأدمة وهذا هو األصصح بألنسصبة لهذه الريأضصة حتى
نتجأوز اŸسصتوى القأري ونخرج للعأŸي ونواجه اŸنتخبأت القوية ،مثلمأ كأن عليه ا◊أل بألنسصبة ‹.

شسبيبــــــــة سسكيكـــــدة

 4مÓي Òسسنتيم إاعانة مالية من البلدية للفريق

خصسصش اÛلسش الشسعبي البلدي لسسكيكدة ‘
دورته السستثنائية الخÒة إاعانة مالية قدرت
بـ  4مÓي Òسسنتيم لصسالح فريق شسبيبة سسكيكدة.
واعتﬁ Èمد بوقروة رئيسس بلدية سصكيكدة على هأمشس
هذه الدورة السصتثنأئية أان «هذه اإلعأنة التي خصصصصت
للشصبيبة السصكيكدية ،رغم انهأ قليلة مقأرنة بأŸصصأريف
الكبÒة التي يتطلبهأ فريق يلعب األدوار األو ¤بألرابطة
اÎÙفة الثأنية ،إال أانهأ Áكن أان تسصأعد النأدي على
السصتقرار ،والتطلع لبلوغ األهداف اŸسصطرة من قبل

ذكرت صسحيفة «دياريو غول» أانّ نادي ريال مدريد قرر أاخÒا «التخلصش» من
مهاجمه الفرنسسي الدو‹ كر ËبنزÁة وعرضسه على مانشسسس Îيونايتد لشسرائه ‘
فÎة النتقالت الصسيفية القادمة.
لسسبا Êأابقى ‘ الوقت نفسسه الباب مفتوحا أامام أارسسنال
وقالت الصسحيفة إان النادي ا إ
‘ ح -ال -ة رغ -ب -ت -ه ‘ ا◊صس -ول ع -ل -ى خ -دم -ات الÓ-عب خ-اصس-ة إاذا ب-ق-ي
ل‚ليزي
مواطنه ارسس Úفينغر على رأاسش القيادة الفنية للفريق ا إ
‘ اŸوسسم القادم.
ي -ذك-ر أان ب-ن-زÁة ت-ع-رضش ل-ك-ث Òم-ن الن-ت-ق-ادات بسس-بب ت-راج-ع
لداء الهجومي
مسستواه خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ ‡ا ترك أاثره على ا أ
لن-ب-اء بشس-أان وضس-ع-ه ‘ ق-ائ-م-ة الÓ-ع-بÚ
لسس-ب-ا Êوت-زاي-د ا أ
ل -ل -ف-ري-ق ا إ
اŸعروضس Úللبيع ‘ نهاية اŸوسسم.

سسكيكدة :خالد العيفة

طموحات كبÒة للمنتخب الوطني ‘ موعد بورت هاركور بنيجÒيا

يشسارك  46مصسارعا من اŸنتخب الوطني
للمصسارعة اŸشسÎكة ،أاشسبال ،أاواسسط وأاكابر
(ذكور وإاناث) ،من اليوم إا 11 ¤فÈاير ا÷اري،
ببورث هاركور النيجÒية ‘ البطولة الفريقية
للمصسارعة.
ويضصم الوفد  63فرداÁ ،ثلون األطقم التقنية ،الطبية،
ا◊كأم ،إاضصأفة إا ¤اŸنتخبأت الوطنية ،مقسصم Úإا¤
ثمأ› Êموعأت.
وسص -ت -ك -ون ا÷زائ -ر‡ ،ث -ل -ة ‘ اŸوع -د اإلف -ري-ق-ي بـ 15
ريأضصيأ من األكأبر ( 8اغريقية -رومأنية 4 ،مصصأرعة
حرة) منهم ثÓث سصيدات 13 ،آاخر عند األواسصط ذكور ( 4
اغ-ري-ق-ي-ة -روم-أن-ية 5 ،مصص -أرع -ة ح -رة) وأارب-ع ف-ت-ي-أت،
بأإلضصأفة إا 18 ¤مصصأرعأ لدى الشصبأل (  6اغريقية -
رومأنية 7 ،مصصأرعة حرة) وخمسس فتيأت.
ويقود اŸنتخبأت الوطنية ،األطقم الفنية اŸتكونة من
اŸدرب : Úالرومأ Êريسصي دÎÁي ،معزوز بن جدة،
عون فيصصل ،سصليم شصأميﬁ ،مد بن رحمون ،زغدان

عينت ادارة نادي ديبورتيفو لكورونيا السسبا( Êالقسسم الول لكرة القدم) الدو‹ الهولندي السسابق،
كÓرنسش سسيدورف ،مدربا جديدا للفريق إا ¤غاية نهاية اŸوسسم ا÷اري ،خلفا لكريسستوبال بارالو
اŸقال من منصسبه بعد تراجع نتائج الفريق ‘ بطولة «الليغا».
وأاورد نأدي لكورونيأ ‘ بيأن له أامسس الثÓثأء أانه ع Úسصيدورف لعب منتخب هولندا السصأبق مدربأ للفريق
لنهأية اŸوسصم ا◊أ‹ بعد إاقألة بأرالو إاثر هزÁة الفريق بخمأسصية نظيفة أامأم ريأل سصوسصييداد ‘ البطولة
اÙلية.
وخأضس سصيدورف ،وسصط اŸيدان السصأبق ألندية أايأكسس أامسصÎدام الهولندي وريأل مدريد اإلسصبأ ÊوميÓن
وإان ÎاإليطأليŒ ،Úربت Úتدريبيت Úغ Òنأجحت ،Úحيث قأد اŸيÓن ‘  22مبأراة ،من جأنفي حتى جوان
 ،2014ثم أاشصرف على فريق شصنزن الصصيني ‘  14مبأراة من جويلية حتى ديسصم.2016 È
ويبقى سصيدورف ( 41عأمأ) الÓعب الوحيد الذي توج بلقب رابطة أابطأل أاوروبأ مع ثÓثة فرق
ﬂتلفة ،كمأ فأز بلقب البطولة اÙلية مع ثÓثة أاندية ﬂتلفة أايضصأ.
وتلقى ديبورتيفو لكورونيأ صصأحب اŸركز  ‘ 18ترتيب «الليغأ» اإلسصبأنية خسصأرة قأسصية
يوم السصبت الفأرط خأرج ملعبه بنتيجة ( )0-5أامأم ريأل سصوسصييداد كأنت اÿأمسصة
البطولة العربية للمÓكمة (أاواسسط)
له ‘ آاخر سصبع مبأريأت ‘ اŸنأفسصة (تعأدل ‘ اŸبأرات Úاألخري.)Ú

الريال يعرضش بنزÁة على مانشسسسÎ
يونايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد وأارسسن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال

إادارة الفريق ،و–قيق الصصعود إا ¤الرابطة اÎÙفة
األو. »¤
من جأنبهأ ،إادارة الفريق اسصتحسصنت اŸبأدرة ،التي قألت
إانهأ جأءت ‘ وقتهأ اŸنأسصب خصصوصصأ وأان الفريق يعأÊ
أازمة مألية خأنقة منذ بداية اŸوسصم‡ ،أ أاثر على مردود
الÓعب ،Úوجعلهم يطألبون ‘ كل منأسصبة بأ◊صصول على
مسصتحقأتهم اŸألية».

لفريقيــــــة للمصسارعـــــة
البطولــــــــة ا إ

تعي ـ ـ ـ Úسسيـ ـ ـ ـدورف مدربـ ـ ـا جديـ ـ ـدا للنـ ـ ـ ـ ـادي

بسسبب تراجـــــــع أادائه ‘ خـــــط الهجــــــوم

17562

اŸبارزة التونسسية إاناسش بوبكري لـ «الشسعب»:

أاسسع ـ ـ ـى للع ـ ـودة إا ¤اŸنافسس ـ ـة
‘ مباراة شسباب قسسنطين ـ ـة

اقÎبنا من ﬁرك فريق مولودية ا÷زائر ،اŸلغاشسي «إابراهيم أامادا» ،الذي أاكد لنا أانه يعا Êمن
التهاب ‘ الركبة منذ لقاء وفاق سسطيف ‘ ملعب الثامن ماي ورغم ذلك لعب با◊قن ‘ ذلك
اللقاء و‘ اŸواجهة التي بعدها أامام شسباب بلوزداد برسسم ا÷ولة  18من الرابطة اÎÙفة
لو ¤لكرة القدم ،قبل أان يقرر الطاقم الفني والطبي منحه راحة إاجبارية حتى ل
ا أ
تتفاقم إاصسابته ويبتعد عن اŸيادين Ÿدة أاطول ،كاشسفا أانه سسيضسيع سسفرية الفريق إا¤
لفريقية لكرة
لبطال ا إ
الكونغو للعب اŸباراة التمهيدية من منافسسة كأاسش رابطة ا أ
القدم وأانه سسيعود إا ¤أاجواء التدريبات بعد مواجهة أاوŸبي اŸدية أاين سسيحضسر رفقة
اÙضسر البد Êأاثناء غياب الفريق ليكون حاضسرا Ÿواجهة شسباب قسسنطينة برسسم
لوŸبي ‘ ،هذا ا◊وار :
ا÷ولة العشسرين Ãلعب  5جويلية ا أ

العدد
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اŸنتخب الوطني يفتك  ٩ميداليات

مسصعود ،عبد الرحمأن نعنأعة ومفيدة بوكريف.
وحسصب اŸدير الفني الوطني ادريسس حواسس ،فإأن الفرق
الوطنية تعتزم افتكأك أاك Èعدد من اŸيداليأت ‘ موعد
بورث هأركور ،وهو حدث ريأضصي مهم للهيئة الفيديرالية.
وصصرح حواسس « :البطولة الفريقية سصتعرف منأفسصة قوية
بتواجد اŸصصري Úوالتونسصي ‘ ÚاŸصصأرعة الغريقية -
الرومأنية وكذلك النيجÒين ‘ اŸصصأرعة ا◊رة ،لكن
هدفنأ الرئيسصي هو العودة بحصصأد وافر من اŸيداليأت،
وهو أامر منطقي بألنسصبة للجزائر التي تلعب دائمأ الدوار
الو .»¤وتعول مديرية اŸنتخبأت الوطنية كثÒا على
مشصأركة فئة الشصبأل والشصبÓت ،حيث أان هذا السصتحقأق
Óلعأب األوŸبية للشصبأب2018-
الريأضصي يعت Èمؤوه Óل أ
ببوينسس ايريسس الرجنتينية من  6إا 18 ¤اكتوبر اŸقبل.
وحصص- -دت م- -ن- -ت- -خ- -ب- -أت الشص- -ب -أل ،الواسص -ط ،الك -أب -ر
والسصيدات ،خÓل البطولة الفريقية اŸأضصية 2017-التي
جرت Ãراكشس اŸغربية  36ميدالية (  14ميدالية ذهبية،
 15فضصية و 7برونزيأت).

كـــــرة اليــــــــد

مولودي ـ ـ ـ ـة وه ـ ـ ـران تتفـ ـ ـ ـادى
ا’نسسحاب أامام شش .نقاوسش

افتك اŸنتخب ا÷زائري للمÓكمة -أاواسسط ،تسسع ميداليات ( ذهبيتان3 ،
لوŸبي
فضسيات و 4برونزيات) ‘ ،ختام نهائيات البطولة العربية باŸركب ا أ
قرر لعبو مولودية وهران لكرة اليد التنقل
اŸعادي بالقاهرة ( مصسر).
لسسبوع ا÷اري Ÿواجهة شسباب
اŸيداليتان الذهبيتان من إا‚از ،هشسام معوشش ( 49كلغ) ،الذي فاز على اŸصسري إا ¤باتنة نهاية ا أ
لخÒة Ÿواطنه فريد دويبي (  75كلغ) أامام ن-ق-اوسش ‘ اسس-ت-ئ-ن-اف ال-ب-ط-ول-ة اŸم-ت-ازة ب-عدما
ﬁمود سسام علي ،فيما كانت الكلمة ا أ
لوحوا ‘ وقت سسابق Ãقاطعة اŸباراة ،حسسب
لخرﬁ ،مد بكر.
اŸصسري ا آ
من جهتهم ،اكتفى كل من :القرية ﬁمد ام 56( Úكلغ)ﬁ ،مد ام Úمعطاوي ( 60ما اسستفيد من إادارة النادي الهاوي.
ك -ل -غ) واح-م-د ج-م-ال ف-اسس-ي (  69ك-ل-غ) ،ب-اŸي-دال-ي-ة ال-فضس-ي-ة ب-ع-د ت-عÌهم أامام على وصصرح رئيسس فرع كرة اليد نصصر الدين بسصجراري
التوا‹ ،ثÓثة منافسس Úمصسري Úوهم :مصسطفى ﬁمد فاهم ،مروان مدبو‹ بأنه وبقية اŸسصÒين “كنوا من إاقنأع الÓعب Úبألعودة
مؤوخرا إا ¤التدريبأت التي قأطعوهأ ‘ وقت سصأبق،
ويوسسف ﬁمد صسبحي.
ون -ال اŸي-دال-ي-ات الÈون-زي-ة اÓŸك-م-ون :رح-م-ان سس-ك-ي-ل-ي (  64ك-ل-غ) ،عبد ب -ع -دم -أ وع-دوه-م ب-تسص-وي-ة وضص-ع-ي-ت-ه-م اŸأل-ي-ة ‘ األي-أم
اŸقبلة .وعرفت اŸولودية –ضصÒات مضصطربة خÓل
النورعيفا ( 91كلغ) ،أاحمد بركات ( 81كلغ) وﬁمد ام Úحسسيد (91
فÎة توقف البطولة للسصمأح للمنتخب الوطني بأŸشصأركة ‘
كلغ).
ال -ب -ط -ول -ة اإلف -ري -ق -ي-ة ب-أل-غ-أب-ون ،ح-يث غ-أب ع-دة لع-ب Úع-ن
و–صس -ل اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ل -ل-ف-ن ال-ن-ب-ي-ل ‘ الÎت-يب
التدريبأت على خلفية عدم تلقيهم ألجورهم الشصهرية منذ فÎة
العام ،على اŸركز الثا Êوراء ‡ثلي مصسر بينما
معتÈة.
عادت اŸرتبة الثالثة لتونسش.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
األربعاء  ٠٧فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٠جمادى األولى  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٦٢ :

koutoufcom@gmail.com

‘

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

لشص- -ي- -اء أاه -م -ي -ة ‘
أاك Ìا أ
ا◊ياة هو التوقف عن قول :
أانا أا“نى  ،واسصتبدالها بقول  :أانا سصأافعل.

الثور

إاذا آاŸك كÓم الناسض فÓ
ت-ؤو ⁄ن-فسصك ب-كÌة ال-ت-فك،Ò
ثق بربك طاŸا هم بشصر مثلك فليسض
ل-دي-ه-م سص-وى أالسص-ن-ت-ه-م ول Áل-ك-ون
ل ضصًرا .
نفًعا و آ

ا÷وزاء

علم جزائري
علم جزائري آاه يا ﬁــــÓك
مشصهور من بكري فأاحمــيه يا إاله
أابيضض وأاخضصر ‚مة وهـــÓل
لنسصان
لونها أاحمر مثـل دم ا إ
علم جزائري آاه يا ﬁــــÓك
مشصهور من بكري فأاحمــيه يا إاله
كان علينا ﬁروم وقت السصتعمار
لكن موجود اليوم ‘ كل مدينة ودوار
علم جزائري آاه يا ﬁــــÓك
مشصهور من بكري فأاحمــيه يا إاله

أأخبار

مثÒة

كتاب مصصنوع
من ا÷لد البشصري

@ هل تعلم ان اول مؤورخ
‘ العا ⁄هو سصيوسض كاسصÒوسض
وه- -و ف- -لسص- -ط- -ي -ن -ي ول زال ك -ت -اب -ه
بلسصتينو ﬁفوظا ‘ متحف اللوفر؟.
ه - -ن- -اك ك- -ل- -م- -ات َك- -ال- -ع- -ط- -ور وَك- -لَ- -م- -اْت
ك -الصص -خ -ور .واأ ّن ْ-ت ال -رام -ي إاّم -ـا ب-ال-ع-ط-ر او
بالصصخر فأاّخَ Îما–ب أان ُيرمى َعلـيك.

حكم وأامثال

º°ùàHG

@إان ال -ظ -ل -م ي-ج-ع-ل
من اŸظلوم بط ،Óوأاما
ا÷رÁة ف Óبد من أان
ي-رŒف ق-لب صص-احبها
م-ه-م-ا ح-اول ال-ت-ظ-اه-ر
بالكÈياء.

السصرطان

لكي يحÎمك ا◊اضصرون  ...أاحÎم
ال -غ -ائ -ب -ون  ...ث -ق-اف-ة ل ي-ف-ه-م-ه-ا
اŸنافقون.

@هل تعلم ان فلسصط– Úوي على 4
م -ن -اخ -ات  ..صص -عب وج -وده -ا ‘ مسص -اح -ة
صص -غÒة ك -مسص -اح -ة ف-لسص-ط ÚواŸن-اخ-ات
ه - - -ي اŸن - - -اخ السص - - -اح - - -ل - - -ي واŸن - - -اخ
الصصحراوي واŸناخ ا÷بلي ومناخ
الغوار او البقاع؟.

@قال أاعرابي ÷ليسصه :هل
تشصتهي جدياً سصمينًا؟ قال :نعم.
ث -م أاخ -رج خ -ب -زا ي -ابسص ً-ا! ف -ق -ال
جليسصه :وأاين ا÷دي؟ قال ⁄ :
أاقل إانه عندي ،بل قلت :هل تشصتهيه؟

ششغل
عقلـك

لم -راضض ال -ع -ق -ل -ي-ة إا ¤غ-رف-ة
@ دخ -ل ط -ب -يب ا أ
اŸرضصى فوجد شصابا يضصر رأاسصه على ا÷دار فسصأال
اŸمرضصة مابه هذا اŸريضض؟ قالت:وقع ‘ حب فتاة
و لكنه  ⁄يسصتطع الزواج منها ..ودخل الغرفة
ال -ت -ي ت -ل -ي -ه -ا وج -د شص-اب-ا آاخ-ر يضص-رب ن-فسص-ه
@ه - -ن - -اك أا ⁄ي- -ج- -ع- -لك
با◊ذاء ..فسصأال اŸمرضصة :وهذا ماهي
–زن وت-ك-ت-ئب  ...وه-ن-اك
ح -ك -اي -ت-ه؟ ،ق-الت:ه-ذا ال-ذي ت-زوج
أا ⁄يجعلك تفهم وتتغ. Ò
تلك الفتاة .

IÈ©∏d
لكادÁية الوطنية ‘
شصهدت اŸكتبة ا أ
كازاخسصتان ردود أافعال متباينة من قبل
ال -زوار ع -ل -ى خ -ل -ف-ي-ة ال-ك-ت-اب ،ال-ذي ”
ع - - -رضص- - -ه ‘ إاط- - -ار م- - -ع- - -رضض «ال- - -ك- - -تب
واıطوطات اŸذهلة» ،حيث ” عرضض
كتاب من القرن الـ  16مدبوغ من ا÷لد
البشصري.
وتÈع ع - -ا ⁄م- -ن ال- -ق- -رن الـ  16بجسصده
لغ-راضض اıط-وط-ات ب-ال-ل-غة الÓتينية
أ
‘ عام  ،1532بحسصب ما ُذكر على موقع
www.nur.kz.
وق -د ي -ب -دو غ -ري -ب ً-ا مشص -اه -دة ك-ت-اب م-ن
ا÷ل -د ال-بشص-ري ‘ وق-ت-ن-ا ا◊ا‹ ،ل-ك-ن ‘
العصصور الوسصطى كانت تنتشصر الظاهرة
ب Úال -ع -ل -م-اء ،وه-ي وهب جسص-ده-م ب-ع-د
لغ- -راضض ال- -ع- -ل- -م واŸع- -رف -ة.
وف- -ات- -ه- -م أ
ونسصتطيع رؤوية أاحد هذه الكتب النادرة
ال- -ذي اسص- -ت -ط -اع الصص -م -ود ح -ت -ى ال -ق -رن
ا◊ادي وال- -عشص- -ري- -ن .وغ- -ط- -ى ال -ك -ت -اب
بغÓف من «Œاعيد» ا÷لد البشصري بلون
ب - - -ن - - -ي ك - - -م - - -ا ه- - -و واضص- - -ح ‘ الصص- - -ورة.
وبالرغم من الشصعور الغريب لدى بعضض
الزوار ،إال أان الكتاب Áثل قيمة نادرة
‘ ت -اري -خ ال -بشص -ري -ة ،وت -ف -ت -خ-ر اŸك-ت-ب-ة
لك- -ادÁي -ة ال -وط -ن -ي -ة ‘ ك -ازاخسص -ت -ان
ا أ
لم -ت Ó-ك -ه -ا ه -ذه ال-ت-ح-ف-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة.
لشصارة إا ¤أان هذا الكتاب ليسض
Œدر ا إ
ح -ك -رًا ع -ل -ى ك -ازاخسص-ت-ان ،ول-ك-ن ه-ن-اك
م-ك-ت-ب-ات ‘ ب-ري-ط-انيا وفرنسصا والوليات
اŸت - -ح- -دة وأاسصÎال- -ي- -ا وب- -عضض ال- -ب- -ل- -دان
لخرى “لك كتباً مشصابهة.
ا أ

لنسصان ‘ كبد أاحياناً
لقد خلقنا ا إ
يجب أان تعا Êلكي تسصتمر ‘ التقدم
 ,ل –زن ح Úتضص - - - -ي - - - -ق ‘ ه- - - -ذه
ا◊ي -اة أان -ه -ا ›رد دار ع -ب -ور
حياتك  ⁄تأاتي بعد.

األسصد

م -ف -ات-ي-ح ح-اج-اتك ك-ل-ه-ا ب-ي-د ال-ل-ه
سص -ب -ح -ان -ه وح -ده ،ف-إان أانت أاحسص-نَت
لدب معه  ،يسصرها
لقبال عليه  ،وا أ
ا إ
لك م - - - -ن ح- - - -يث ل –تسصب ..ث- - - -ق
وامضض متأالقًا بسصم الله.
*ضص - -ع- -ي- -ف ح- -ت- -ى
النسصيم يحركه قوي
حتى السصك Úا◊اده
ل يÎك فيها أاي أاثر
..فماهو؟
حل
العددالسصابق
*عثمانية.

الطفل والعصصفور

كان هناك عصصفور صصغ Òسصقط ‘
لرضض..
ح -ف -رة ع-م-ي-ق-ة ضص-ي-ق-ة ‘ ا أ
لربعاء  ٠٧فيفري  ٢٠١٨وحاول
اأ
كثÒون إانقاذ هذا العصصفور بعضصهم
ق -ال ‰د ل -ه خ-ي-طً-ا..و ن-ل-ف اÿي-ط
حول عنقه و نسصحبه
لخ-ت-نق العصصفور
و ل-ك-ن ل-و ف-ع-ل-وا أ
لربعاء  ٠٧فيفري  ٢٠١٨ومات...
اأ
بعضصهم قال نلقي للعصصفور بشصريط
من الورق الطويل و نضصع على الورق
صصمغًا...يلتصصق بالعصصفور و ‚ذبه
إا‹ أاعلى
و ...بعضض الناسض أاخذ يدعو الله
أان ي- - -ح- - -ق- - -ق اŸع - -ج - -زة وُي - -ن - -ق...ذ
ال -عصص -ف -ور....و ب-عضض ال-ن-اسض أادرك
أان ال- - - -عصص- - - -ف- - - -ور م- - - -يت ل ﬁال- - - -ة
...فأا...خذ يبكي عليه ثم انصصرف
إا ¤عمله.
و ج - -اء ط - -ف - -ل صص - -غ... Òو لب- -د أان- -ه ف- -ك- -ر ‘ ك- -ل ه- -ذه
الحتمالت ....و إان  ⁄يظهر عليه ذلك...و فكر ...و
اهتدى إا ¤حل...هذا ا◊ل هو نوع من اŸعجزة حيث جاء
الطفل بزجاجة من الرمل الناعم و ظل يلقي الرمل بخفة و
 ... Óقلي ً
قلي ً
...Óو على مهل..و بصص..Èفكان الرمل يهبط
إا ¤قاع ا◊فرة الضصيقة...فيتحرك فوقه العصصفور ...و
بعد سصاعات
..ارتفع الرمل –ت قدمي العصصفور
فارتفع العصصفور نفسصه...و امتدت يد الطفل و أانقذت
العصصفور
لرضض م -ن –ت ق-دم-ي
ف -ال -ط -ف -ل بصص Èورف -ق ....رف -ع ا أ
العصصفور...فارتفع العصصفور

العذراء

اŸواق- -ف ه- -ي خ- -ري- -ف ال -ع Ó-ق -ات
ي- -تسص -اق -ط م -ن -ه -ا اŸزي -ف -ون كـ أاوراق
الشصجر .

اŸيزان

واجهت مر Ëإابنة عمران موقف
صصعبًا ..ومع ذلك قال الله لها :كلي
واشصربي و قري عينًا عشض حياتك  ،و
ل ت -ره -ق ن -فسصك ب -ال -ت -ف-ك Òفـ ال-ل-ه
عنده حسصن التدب.Ò

العقرب

رسصالة إا‹ قلبك ِ :ثق بإان
ك حزينًا ول
الله أالطف ِمن أان يرا َ
يجُبرك

القوسس
لصصحاب حظ ونصصيب يختارهم
ا أ
لك ال - -ل - -ه إام - -ا درسض أاو سص - -ن- -د م- -دى
ا◊ياة.

ا÷دي

تأاكد وثق أاّنه لن يفهمك إال إاثنان
لخ- -ر
 ،أاح - -ده - -م م ّ- -ر ‘ ح- -ال- -تك وا آ
ُيحبك جدًا.

الدلو

وه-ك-ذا ن-ح-ن ال-بشص-ر...ت-أات-ي ع-ل-ي-ن-ا فÎات ن-ظ-ن فيها أاننا
لصصÓ-ح
لخ-رون ب-ال-ت-دخ-ل إ
سص -ق -ط -ن-ا و اب-ت-ع-دن-ا و يسص-ارع ا آ
حياتنا كما يتخيل البعضض ،فمسصاعدة البعضض منهم تسصبب
لخر يقدمون حلول
ل-ن-ا الخ-ت-ن-اق أاح-ي-انً-ا.....و ال-ب-عضض ا آ
واه -ي -ة...و ال -ب-عضض ي-تضص-رع إا ¤ال-ل-ه راج Úم-ن-ه أان ي-غÒ
حالنا Ãعجزة من السصماء.
وال -ب -عضض ي -رث -ي ◊الك ل -ب -عضض ال-وقت....ث-م Áضص-ي ‘
طريقه غ Òمهتم...
و لكن هناك من يأاخذ بيدك بصص....Èو على مهل ...و
بكل ا◊ب...لكي يرتقي بك درجة ....درجة ....فهؤولء
ه -م أاح -ب -اؤوك...و ه -ؤولء ه -م رف -ق-اء دربك.....ف-ال-تصص-ق
بهم...و بادلهم ا◊ب واشصبك أاياديك مع أاياديهم ..لرتقي
معهم و بهم.

تبتسصم ولك حسصنه “ ،رضض ولك
أاج - -ر  ،تصص Èولك م - -ن ب - -ع- -د الصصÈ
ُيسصر ُ ،تحسصن ولك ضِصعف إاحسصانك
ا◊مدلله حمدًا كثًÒا طيباً مباركًا
ف-ي-ه..ق-ل دوم-ا ا◊م-دل-له
على النعمة.

ا◊وت

ل تشصغل بالك Ãا ليسض ‘
ي -دك  ..سص -ل -م أام-رك ل-ل-ه وإاب-تسص-م و
أاطمئن  ..فإان أاتاك شصيء فهو حتما
لك  ..وإان  ⁄ي- - -أاتك ف- - -ت - -أاك - -د أان - -ه
ليناسصبك  ..ثق بالله دائمًا.

الفجر06.17................:
مواقيت الظهر13.02.................:
العصسر15.57................:
الصسÓة المغرب18.23...............:
العشسـاء19.٤3..................:
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^  07فيفري  :1830اŸلك الفرنسسي «شسارل
العاشسر» ،يصسدر مرسسوما ملكيا ،يعÚ
Ãوج - -ب - -ه ال - -ك- -ونت «دي ب- -ورم- -ون»
 comte de Bourmontقائدا عاما
للحملة على ا÷زائر.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
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‘ اليوم الثالث من زيارته إا ¤ن.ع 6.بتمÔاسست ،الفريق ڤايد صسالح:

ضشرورة العمل ا÷دي ليل نهار على ششريطنا ا◊دودي وتأامينه وصشيانة حرمته
قطع الطريق أامام عصشابات التهريب ،ششل حركتها وا◊د من انتششار نششاطاتها الهدامة

متابعة عرضش ششامل للكتيبة  70مششاة
وإايÓئها العناية والهتمام الكبÒين
أاما صشبيحة أامسش ،فقد خصشصشها الفريق لزيارة
ال -وح -دات اŸراب -ط -ة ب-ح-اسش-ي تÒي-ري-ن ب-ال-ق-ط-اع
ال -ع-م-ل-ي-ات-ي إان ق-زام ،ع-ل-ى غ-رار ال-ق-اع-دة ا÷وي-ة
لÓنتششار التي دششنها الفريق يوم  06مارسش 2017
والتي تسشاهم بششكل كب ‘ Òتسشهيل تنقل اأ’فراد
و“وي -ن ال -وح -دات .ك -م -ا زار ال -ك -ت -ي -ب-ة  70مششاة
مسش -ت-ق-ل-ة أاي-ن ت-اب-ع ع-رضش-ا شش-ام Ó-ح-ول م-ه-ام-ه-ا،
ليلتقي بعد ذلك بأافراد هذه الوحدات.
‘ كلمته التوجيهية أامام اإ’طارات واأ’فراد،
أاكد الفريق على العناية التي يوليها ششخصشيا Ÿثل
ه -ذه ال -ل -ق -اءات ا’تصش -ال -ي -ة اŸسش -ت-م-رة م-ع أاف-راد
ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ح-ي-ث-م-ا ك-انت م-واق-عهم،
باعتبارها عم Óميدانيا بالغ اأ’همية ،بل وبالغ
الضش -رورة ال -ع -م -ل -ي -ة واŸه -ن-ي-ة ،أ’ن-ه Áث-ل ح-رصش-ا

شش-دي-دا ،م-ا ان-ف-كت ت-ب-دي-ه ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا للجيشش
الوطني الششعبي ،بخصشوصش مرافقة كافة ا÷هود
اŸبذولة ومتابعة تنفيذ جميع الÈامج اŸتتالية
واŸتكاملة متعددة اÛا’ت واأ’هداف واأ’بعاد:
«لقد انقضشت سشنة  ،2017كما انقضشت قبلها
سش -ن -وات ع -دي -دة أاخ -رى ،ح -رصش -ن -ا ع-ل-ى اأن ت-ك-ون
جميعها زاخرة بالعمل اŸتواصشل واŸثمر ،ومليئة
با÷هود اŸثابرة ومفعمة برغبة ششديدة وملحة ‘
–قيق اأ’هداف اŸطلوبة ،بفضشل ما يحظى به
جيششنا بكافة مكوناته من سشند قوي ودعم متواصشل
من لدن فخامة رئيسش ا÷مهورية ،القائد اأ’على
للقوات اŸسشلحة ،وزير الدفاع الوطني ،وهو مسشار
ع -م -ل -ي ن-اج-ح اتسش-م ب-ال-ن-ه-ج ال-واق-ع-ي وال-ع-ق،ÊÓ-
وب -ا÷دي -ة ‘ ب -ل -وغ ال -درج-ات ال-ع-ل-ي-ا م-ن ال-ت-م-ي-ز
العملياتي والقتا‹ لكافة مكونات قـواتنا اŸسشلحة،
هذا اŸسشار الذي ” فيه ا’عتماد على اŸعاينة
اŸيدانية وعلى اŸعيار التقييمي اŸوضشوعي Ÿا
–قق من إا‚ازات ماضشية ‘ كافة ›ا’ت اŸهنة
العسشكرية““.
ال- -ف- -ري -ق ط -الب ا◊ضش -ور بضش -رورة اŸواصش -ل -ة
ال -ع -ازم -ة ÷ه -ود اŸراق -ب -ة الصش -ارم -ة وال -دق -ي -ق-ة
لششريطنا ا◊دودي والعمل ا÷دي ليل نهار على

إاثر موجة الÈد والثلوج التي عرفتها وليات الوطن

ا÷يشش يسشخر اإلمكانات البششرية واŸادية لفك العزلة ومسشاعدة اŸواطنÚ
””الشسعب”” – ‘ إاط -ار ع-م-ل-ي-ات ال-ت-دخ-ل ال-ت-ي
ُت -ن -ف -ذه -ا وح -دات ا÷يشش ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي عÈ
ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -وط -ن ل -فك ال -ع -زل -ة وت -ق-دË
اŸسش-اع-دات ل-ل-م-واط-ن ÚاŸتضش-رري-ن ب-فعل موجة
الÈد اأ’خÒة والتسشاقط الكثيف للثلوج ،قامت،
أامسش ال- -ثÓ- -ث- -اء ،م- -ف -ارز م -ن ا÷يشش ال -وط -ن -ي
الششعبي بالتدخل ‘ عدة مناطق من البÓد ،على

غ -رار سش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش وت-ل-مسش-ان/ن.ع ،2ل -ف-ت-ح
ال -ط -رق واŸسش -الك اŸق -ط -وع-ة وت-ق-د Ëال-ع-ون
واŸسش -اع -دة ل -لسش -ك -ان ،ح -يث ” تسش -خ Òك -اف-ة
’عادة
’مكانات البششرية واŸادية من آاليات إ
اإ
ف -ت -ح ال -ط -رق اŸغ -ل -ق -ة ل-تسش-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور
وضشمان إايصشال اŸسشاعدات الطبية للمتضشررين
والعالق Úبفعل الثلوج.

التحق با÷ماعات اŸسسلحة سسنة 2013

اإلرهابي ““أابو ﬁمد““ يسشلم نفسشه ومعه سشÓح رششاشش وذخÒة
‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب وب-فضش-ل ا÷ه-ود
ال-ن-وع-ي-ة ل-وح-دات ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،سشّلم
إاره- -اب- -ي ن -فسش -ه ،مسش -اء أامسش  06ف-ي-ف-ري ،2018
ل-لسش-ل-ط-ات ال-عسش-ك-رية بتمÔاسشت/ن.ع ،6.وي-ت-ع-لق
اأ’مر باإ’رهابي اŸبحوث عنه ““خ .ك .بن موسشى
““ اŸكنى ““أابو ﬁمد““ ،الذي التحق با÷ماعات
ا’رهابية سشنة  ،2013وعلى إاثر ذلك ” اسشÎجاع

مسشدسش ( )01رششاشش من نوع كÓششنيكوف وﬂزن
( )01ذخÒة ‡لوء.
تأاتي هذه النتائج لتؤوكد مرة أاخرى ا’سشتعداد
الدائم لقوات ا÷يشش الوطني الششعبي اŸنتششرة
ع -ل -ى ك -ام -ل الÎاب ال -وط -ن -ي ل-ل-دف-اع ع-ن ال-وط-ن
وال- - -تصش - -دي ل - -ك - -ل ﬁاو’ت اŸسش - -اسش ب - -أام - -ن - -ه
واسشتقراره.

األمن يداهم أاوكار ا÷رÁة واألماكن اŸششبوهة بعدة وليات من الوطن
نفذت قوات الششرطة بكل من و’يات ا÷زائر،
ب -ات -ن -ة ،قسش -ن -ط -ي-ن-ة ،ت-ي-زي وزو وت-ي-ب-ازة ،م-ؤوخ-را،
عمليات مداهمة مسشت ﬂتلف اأ’حياء ،خاصشة
النقاط السشوداء واأ’ماكن اŸششبوهة ،أاسشفرت عن
توقيف  95ششخصشا ’رتكابهم جرائم يعاقب عليها
ال - -ق- -ان- -ون ،ع- -ل- -ى غ- -رار ا◊ي- -ازة واŸت- -اج- -رة ‘

اıدرات واŸؤوثرات العقلية ،حمل أاسشلحة بيضشاء
ﬁظورة دون سشبب ششرعي ” ،من خÓلها حجز
كمية معتÈة من الكيف اŸعالج و 3047قرصش من
اŸؤوثرات العقلية ،باإ’ضشافة إا 31 ¤سشÓحا أابيضَش
من ﬂتلف اأ’نواع واأ’حجام تسشتعمل ‘ السشطو
وا’عتداءات على اŸواطن.Ú

“كنت عناصشر الفرقة الثانية لششرطة ا◊دود ا÷وية
العاملة Ãطار هواري بومدين الدو‹ ،من إالقاء القبضش
على ششخصش مبحوث عنه Ãوجب أامر قضشائي صشادر عن
جهات قضشائية ،حيث ” توقيفه خÓل عملية تفتيشش
على مسشتوى نقطة معا÷ة رحÓت السشفر بذات اŸطار،
أاثناء دخوله إا ¤الÎاب الوطني.

عملية التوقيف جاءت بعد اŸعا÷ة اإ’لكÎونية
والتدقيق ‘ وثائق اŸششتبه فيه ،أاين تب Úاأنه ﬁل
أامر بالقبضش صشادر عن جهات قضشائية بخصشوصش
تكوين جمعية أاششرار لغرضش ا’Œار غ Òالششرعي
ب -اıدرات ،ل -ي -ت-م ت-وق-ي-ف-ه و–وي-ل-ه إا ¤ا÷ه-ات
اıتصشة ’سشتكمال اإ’جراءات القانونية.

...ويوقف ششخصشا ﬁل أامر بالقبضش

 20°ا÷زائر

عنابة

لولى  1٤39هـ الموافق لـ  07فيفري  2018م
لربعاء  20جمادى ا أ
ا أ

””الشس -عب”” – خصسصس ال -ف -ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د
صس-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسس
أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي اليوم الثالث
م - -ن زي - -ارت- -ه إا ¤ال- -ن- -اح- -ي- -ة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة
السس -ادسس -ةŸ ،واصس -ل-ة ت-ف-ق-د وت-ف-ت-يشس ب-عضس
وحدات القطاع العملياتي بإان قزام.
ف-ف-ي إاط-ار م-ت-اب-ع-ة م-دى ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج سش-ن-ة
ال-ت-حضش Òال-ق-ت-ا‹  ،2018–2017ك -ان ال -ف -ري-ق ق-د
أاشش -رف ،عشش -ي -ة أامسش اأ’ولÃ ،ع -ي-ة ال-ل-واء م-ف-ت-اح
صش-واب ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة السش-ادسش-ة ،ع-لى
تنفيذ “رين بيا Êبالرمايات ا◊قيقية قامت به
م-ف-رزة م-ن ال-ك-ت-ي-ب-ة  64مشش-اة مسش-ت-ق-ل-ة مدعومة
Ãروح -ي -ات إاسش -ن -اد ن -اري ،وه -ذا Ãي -دان ال -رم -ي
واŸناورات التابع للقطاع العملياتي إان قزام.
تتمثل فكرة التمرين ‘ قيام هذه اŸفرزة بصشّد
ﬁاولة اخÎاق ◊دودنا الوطنية من قبل ›موعة
معادية ،وهو التمرين الذي ” تنفيذه باحÎافية
ع-ال-ي-ة ت-ؤوك-د م-ن ج-دي-د ف-ع-ال-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن و‚اع-ة
ال-ت-دريب وال-ت-حضش Òال-ق-ت-ا‹ ع-ل-ى مسش-ت-وى ج-م-يع
وحدات هذا القطاع العملياتي .وهي ا÷وانب التي
ح -رصش ال-ف-ري-ق ‘ ،خ-ت-ام ال-ت-م-ري-ن ،ع-ل-ى ضش-رورة
إايÓئها العناية وا’هتمام الكبÒين.

 23°ا÷زائر

””الشس -عب”” – يشس -ارك ال -ل -واء ع -ب -د ال -غ -ن-ي
Óمن الوطني ،يومي07
هامل اŸدير العام ل أ
و 08ف-ي-ف-ري  ،2018ب-ال-ع-اصس-م-ة السس-ع-ودية
ال-ري-اضس ‘ ،أاشس-غ-ال اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-يا
Óم-ن
ل -ه -ي -ئ -ة أام -ن -اء ج -ائ -زة الأم Òن-اي-ف ل -أ
لمانة العامة Ûلسس
العربي– ،ت رعاية ا أ
وزراء ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ال -ع -رب وال -ت -ي أاط -ل -قت
Ãناسسبة انعقاد فعاليات الدورة Û 32لسس
وزراء ال -داخ-ل-ي-ة ال-ع-رب ،ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا
ا÷زائر يومي  11و 12مارسس .2015
سشيعكف أاعضشاء اللجنة العليا لهيئة أامناء جائزة
Óم -ن ال -ع-رب-ي ،خÓ-ل اج-ت-م-اع-ه-م
اأ’م Òن -اي -ف ل  -أ
بالرياضش ،على دراسشة وتقييم اŸسشاهمات التي ”
إارسشالها من طرف الهيئات واأ’فراد طيلة فÎة
الÎششيحات ،والتي تهدف إا ¤تكر Ëالششخصشيات
ال -ف -اع -ل-ة وال-ق-ي-ادي-ة ال-ت-ي ق-دمت إا‚ازات ‡ي-زة
وسشاهمت ‘ ا◊فاظ على اأ’من والسشلم العربي.
وŒسش- -ي- -دا Ÿسش -اع -ي –ق -ي -ق اأ’م -ن ال -ع -رب -ي
اŸششÎك اŸبني على آاليات التعاون والتكامل ‘
هذا اÛال ’ ،تدخر الششرطة ا÷زائرية أاي جهد
‘ سشبيل تعزيز التعاون الششرطي العربي وتبادل

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

و‘ القمة التي جرت ببششار ب Úششبيبة السشاورة و
وف -اق سش -ط -ي -ف ،ان -ت-هت ب-ال-ت-ع-ادل ال-ذي ي-خ-دم أاكÌ
أاششبال اŸدرب بن ششيخة الذين عادوا بتعادل ثمÚ
م -ن خ -ارج م -ل-ع-ب-ه-م‡ ،ا سش-ي-ح-ف-زه-م ع-ل-ى ﬁاول-ة
العودة إا ¤جو ا’نتصشارات  ..ويبقى فريق ششبيبة
السشاورة ‘ اŸركز الثا Êللبطولة Ãجموع  31نقطة .
وحقق فريق ششباب بلوزداد فوزا ثمينا عند
اسشتقباله ’–اد بسشكرة بنتيجة  0 – 1من توقيع
اŸدافع بÓيلي ‘ الوقت بدل الضشائع ،حيث أان
اŸب-اراة شش-ه-دت ت-ن-افسش-ا ك-بÒا ك-ون ن-ق-اط-ه-ا ج-د
مهمة للفريق Úلتعود الكلمة اأ’خÒة للششباب الذي
سشيسشتفيد من الناحية اŸعنوية –سشبا للمواعيد
القادمة بعد سشلسشلة طويلة من النتائج السشلبية .

النتائج
شش .بلوزداد – ا–اد بسشكرة 0 – 1
شش .السشاورة – وفاق سشطيف 0 – 0
أاوŸبي اŸدية – مولودية ا÷زائر 0 – 1

france prix 1

اللواء هامل يششارك ‘ اجتماع هيئة اأمناء جائزة
األم Òنايف لأÓمن العربي
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لمن والسسلم العربي
تكر Ëالشسخصسيات الفاعلة والقيادية ‘ ا◊فاظ على ا أ

أاعلن اŸدير العام Ÿتعامل الهاتف النقال
ج- -ازي م- -ات- -ي- -و ج -ال -ف -ا Êع -ن ال -ت -خ -ط -ي -ط
لسسÎات-ي-ج-ي-ة ت-رت-ك-ز ع-لى  1م-ل-يار دولر
خÓ- - -ل  5سس -ن -وات ال -ق -ادم -ة وال -ت-ي سس-ي-ت-م
اسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ل -ت-ط-وي-ر ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات اÙل-ي-ة
وتشسجيع الشسباب اŸبدع Úحاملي اŸشساريع
ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ة ل -ت -جسس -ي -د مشس -اري -ع -ه -م
اŸسستقبلية ‘ ا÷زائر.

عرفت اŸقابÓت اŸقدمة عن ا÷ولة 19
لو ¤التي جرت أامسس
للرابطة اÎÙفة ا أ
ليجابية Ÿولودية
ت-وق-ف سس-لسس-ل-ة ال-ن-تائج ا إ
لوŸبي اÙلي
ا÷زائر باŸدية حيث “كن ا أ
م-ن كسسب ن-ق-اط اŸب-اراة ب-ن-ت-ي-جة  0 – 1من
توقيع الÓعب كو ،Òÿحيث سسÒفع هذا
ال-ف-وز م-ن م-ع-ن-وي-ات أا  .اŸدي-ة ال-ذي يسس-ع-ى
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ب-ق-اء ‘ قسس-م ال-ن-خ-ب-ة  ..ب-ي-ن-م-ا
لول بعد  7مقابÓت
سسجل العميد انهزامه ا أ
دون انهزام .

 09°وهران

الثمن  10دج

ت -أام -ي -ن -ه وصش -ي -ان-ة ح-رم-ت-ه ،وا’سش-ت-م-رار ‘ ق-ط-ع
الطريق أامام عصشابات التهريب Ãختلف أاششكاله،
وعلى ششل حركتها وا◊د من انتششار نششاطاتها
الهدامة ‘ هذه اŸنطقة:
«و‘ هذا السشياق –ديدا ،فإانني أانتظر منكم
وم -ن ك-اف-ة اأ’ف-راد ال-عسش-ك-ريÃ Úخ-ت-ل-ف ف-ئ-ات-ه-م
ومسشؤوولياتهم ،بأان Œعلوا ،بإاذن الله تعا ¤وقوته،
من السشنة اŸيÓدية ا÷ديدة ﬁ ،2018طة أاخرى
من ﬁطات التطوير والتحديث ،وفرصشة متجددة
لوضشع لبنات قوية أاخرىُ ،نعلي بها سشويا صشرح
ا÷يشش ال- -وط- -ن- -ي الشش -ع -ب -ي ،و‚ع -ل م -ن -ه حصش -ن
ا÷زائر اŸنيع اأ’ك Ìقوة ومتانة وششموخا ،وهذا
يسشتوجب بالضشرورة مواصشلة ذات الوتÒة العملية
اıلصشة واŸتفانية التي درجنا على اتباعها‘ ،
السشنوات القليلة اŸاضشية ،بحسش وطني عالٍ وبوفاء
ششديد““.
و‘ ختام اللقاء وبعد أان اسشتمع إا ¤اهتمامات
أافراد الوحدات ،أاسشدى الفريق جملة من التوصشيات
ح -اث -ا ا÷م -ي-ع ع-ل-ى ضش-رورة ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ك-ث Òم-ن
ا’نضشباط واليقظة وحسشن التدب ،Òوتوظيف كافة
الطاقات والوسشائل اŸادية والتجهيزية اŸوضشوعة
‘ ا◊وزة ،ششاكرا لهم كل ا÷هود التي يبذلونها
م-ي-دان-ي-ا لÓ-ضش-طÓ-ع ب-اŸه-ام اŸوك-ل-ة ل-هم ،مثمنا
درج -ة اإ’صش -رار ال-ذي ي-ح-دوه-م وال-روح اŸع-ن-وي-ة
 Óقلوبهم وتششحن عزائمهم.
العالية التي “ أ

فوز ثم ÚألوŸبي اŸدية
و ششباب بلوزداد
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التجارب واÈÿات اأ’منية ،باإ’ضشافة إا ¤السشعي
اŸتواصشل ‘ دعم العصشرنة والتحديث وتششجيع
اŸبادرات واإ’نتاج الفكري الرامي لتعزيز اأ’من
‘ اÛتمعات.
Óششارة ،فقد ُعuين اللواء هامل عضشوا ضشمن
ل إ
Óمن
اللجنة العليا ،لهيئة أامناء جائزة اأ’م Òنايف ل أ
العربيÃ،ناسشبة انعقاد فعاليات الدورة Û 32لسش
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اŸدير العام Ÿتعامل الهاتف النقال جازي يكشسف :

مليار دولر تسشتغل لتطوير تطبيقات جزائرية
خÓل  5سشنوات القادمة

وخÓ-ل أاول ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ي-ن-ظ-م-ه-ا م-ت-ع-ام-ل
الهاتف النقال جازي ‘  2018أاكد اŸدير العام
ماتيو جالفا Êأان جيزي اسشتثمرت  15مليار دج ‘
 2017لكنها تخصشصشصش نفسش اŸيزانية ‘ 2018
م -ع الÎك -ي -ز ع -ل -ى اŸؤوسشسش-ات ال-ن-اشش-ئ-ة ‘ ›ال
تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصشال ا÷زائرية لتششجيع

تطوير ﬁتوى ﬁلي.
‘ ذات السشياق أاششار اŸدير العام ا ¤اهمية
الشش-راك-ة ال-ت-ي ج-م-عت ج-ازي ب-الصش-ن-دوق ال-وط-ني
لÓ-سش-ت-ث-م-ار وف-ي-ون ال-روسش-ي-ة ق-ائ Ó-إان-ه-ا سش-م-حت
Ÿؤوسشسشة جازي أ’ول مرة بتطوير تطبيقات ﬁلية
من قبل مهندسش Úجزائري Úوهو ما جعل مؤوسشسشة
جازي تسشاهم على حد تعبÒه ‘ تنمية ا’قتصشاد
الوطني.
وكششف اŸدير العام Ÿتعامل الهاتف النقال
جيزي أان  10مليون جزائري يسشتعملون تقنية 4
جي على مسشتوى  28و’ية موضشحا أانها أاحسشن
شش -ب -ك -ة م -ق -ارن -ة بشش -ب -ك -ات أاخ-رى ‘ ،ح Úأان 75
ب - -اŸائ- -ة م- -ن اŸواط- -نﬂ ‘ Úت- -ل- -ف ال- -و’ي- -ات
يسشتعملون تقنية ا÷يل . 3
كما أاعلن ماتيو عن إاطÓق تطبيق جديد أانÎنت
جازي الذي دخل حيز اÿدمة من اليوم ،حيث
سشيتمكن الزبائن بعد –ميله ‘ هواتفهم الذكية
من ا’سشتفادة من  1جيغا أانÎنت ›انا ،مششÒا إا¤
أان الشش -رائ -ح ال -ت-ي ت-تضش-م-ن ع-روضش ج-ازي ه-اي-ل-ة
وزعت ‘ جميع Óﬁت البيع لكن بكمية ﬁدودة
علما أانها لقيت إاقبا’ كبÒا من طرف الزبائن
ن -ظ -را ل -ك -ون اأ’سش -ع -ار ال -ت -ي ‘ م-ت-ن-اول ا÷م-ي-ع
واأ’نÎنت التي تصشل ا 12 ¤جيغا بـ  1000دج ‘
الششهر .
وقد ” اختيار الÓعب الرياضشي الششه Òرياضش
ﬁرز سشفÒا لعÓمة جازي لسشنة . 2018
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