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اللقاء اŸوسضع رقم  237حول دور اأ’سضماء اŸسضتعارة

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ف -لح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-قادر
بوعزغي ،يومي  21و 22فيفري ،بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق-د إا ¤و’ي-ة سص-وق أاه-راسش،
حيث سصيقوم بتفقد مسصتثمرات فلحية
وي -ع -ق -د ل -ق -اءات ون -ق -اشص-ات م-ع ف-لح-ي
وم-رب-ي وم-ت-ع-ام-ل-ي الصص-ن-اعات الغذائية
بالو’ية.

زوخ يشضرف على انطÓق
اŸرحلة  23للÎحيل

ملتقى حول تصضدير اŸنتوجات
ا÷زائرية وا’سضتثمار

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن واŸت-احف ا÷هوية من خلل ملحقاتها الو’ئية 60
’سصماء اŸسصتعارة ‘ ا◊يلولة دون
ومديريات اÛاهدين ،يوم  22فيفري ا÷اري ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم  237حول دور ا أ
’سصماء ا◊قيقة للمناضصلﬁ Úل البحث وا’سصتنطاق من طرف السصلطات ا’سصتعمارية قبل واثناء الثورة التحريرية،
معرفة ا أ
وذلك Ãقر قسصمة سصيدي أاﬁمد ابتداء من السصاعة  10:00صصباحا.
يشص -رف وا‹ ال -ع -اصص -م -ة ع -ب-د ال-ق-ادر
زوخ ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى ان -ط -لق اŸرح -ل-ة 23
’سص- -ك- -ان ل- -و’ي- -ة
ل - -لÎح - -ي- -ل وإاع- -ادة ا إ
ا÷زائر ،حيث سصيكون ا’نطلق من مقر
ال - -و’ي- -ة ،اب- -ت- -داء م- -ن السص- -اع- -ة 09:30
صصباحا.

...وحفل تسضليم مفاتيح
السضكنات ا’جتماعية
ك -م -ا سص -يشص-رف زوخ ،غ-دا ،ع-ل-ى ح-ف-ل
تسص-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح السص-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اعية
’ي -ج -اري -ة ل -ل -مسص -ت -ف -ي -دي -ن م-ن-ه-ا ع-ل-ى
ا إ
مسصتوى بلديتي الشصراڤة واŸعاŸة ،وذلك
Ãركز الصصحافة التابع Ÿلعب  05جويلية
’وŸبي ،حيث سصيكون ا’نطلق من مقر
ا أ
الو’ية ابتداء من السصاعة  13:00زوا’.

العدد ◊ 165صضة موعد مع التاريخ

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،اليوم ،العدد ◊ 165صصة موعد مع التاريخ ،بعنوان «كيف يشصارك ا÷ميع ‘ إاثراء الذاكرة
ال-وط-ن-ي-ة وي-ح-اف-ظ ع-ل-ي-ه-ا» ،وذلك Ãق-ر اŸدرسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا للتكنولوجيا
بدرقانة ابتداء من السصاعة  10:00صصباحا.

ا’–ادية الوطنية للكاراتي
ضضيفة منتدى ديكانيوز
ت -نشص -ط ا’–ادي -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-ارات-ي ،ال-ي-وم،
ن-دوة ن-ق-اشش ح-ول ال-ت-حضصÒات م-ن أاج-ل ال-ب-ط-ول-ة
’ف- -ري- -ق- -ي- -ة وال- -ع- -رب- -ي- -ة وال- -دول- -ي -ة ب -ا÷زائ -ر،
ا إ
’وŸب-ي-ة ب-طوكيو ‘
لل-ع-اب ا أ
’ه-داف اŸسص-ط-رة ل -أ
وا أ
 2020وذلك Ãنتدى ديكانيوز ،ابتداء من السصاعة
 10:30صصباحا.

جامعة ا÷زائر 3-ترصضد آافاق ا’نتقال الطاقوي

لة التحسضيسضية
القاف
ف تنطلق بباتنة
ؤوسضسضات وا◊ر
للم

ت القافلة
ا
ف ،اليوم ،على فعالي يد» بوسصط
ى بن بولع
ة للمؤوسصسصات وا◊ر ي «مصصطف
ب التذكار
مة الوطني
Ÿنظ
نصص
تشصرف ا تي سصتنطلق أامام ال  09صصباحا.
ال
سصاعة :00
التحسصيسصية ،لك على ال
ة باتنة ،وذ
مدين

ا’جتماع  10للمنسضق Úاإ’ذاعي Úالعرب

ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ع-رب-ي ل-ت-ب-ادل ا أ
’خ-ب-ار والÈام-ج «اسص-ب-و» ،ال-ت-اب-ع ÷امعة الدول
ال -ع-رب-ي-ة ،ال-ي-وم ،ا’ج-ت-م-اع  10ل -ل -م -نسص -ق Úا إ
’ذاع -ي ،Úا’ج-ت-م-اع اŸشصÎك بÚ
اŸنسص -ق Úال -ت -ل -ف-زي-ون-ي ،Úوا إ
’
ذاع-ي ،Úوم-ه-ن-دسص-ي ا’تصص-ال ...اج-ت-م-اع ال-ت-ب-ادل
اŸتوسصطي وذلك بفندق الشص
Òاتون .يدوم اللقاء إا ¤غاية  27من الشصهر ا÷اري.
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

إ’سضÓمي اأ’على

’م Úالعام والناطق الرسصمي
يشصرف ا أ
ل - -ل–اد ال - -ع - -ام ل - -ل - -ت - -ج- -ار وا◊رف- -يÚ
ا÷زائ-ري Úصص-ال-ح صص-وي-ل-ح ،ال-ي-وم ،على
اŸل - -ت - -ق - -ى ح - -ول تصص - -دي - -ر اŸن- -ت- -وج- -ات
ا÷زائ- -ري- -ة وا’سص- -ت- -ث -م -ار ،وذلك Ãق -ر
’م -ان -ة ال -وط -ن -ي -ة بشص -ارع ال -ع -رب -ي ب -ن
ا أ
م - -ه- -ي- -دي ،اب- -ت- -داء م- -ن السص- -اع- -ة 11:00
صصباحا.

ندوة نقاشس للمدير
العام للصضيد البحري
ي- -نشص- -ط ط- -ه ح- -م- -وشش ،اŸدي- -ر ال -ع -ام
ل-لصص-ي-د ال-ب-ح-ري وت-ربية اŸائيات ،اليوم،
ن-دوة ن-ق-اشش ،اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة 10:00
صصباحا Ãنتدى اÛاهد.

دوراري ضضيف برنامج
سضجا’ت ومعنى

ڤة» باÛلسس ا

يسص- -تضص- -ي -ف ب -رن -ام -ج سص -ج -ا’ت
وم - -ع - -ن - -ى ،ال - -ي- -وم ،م- -دي- -ر اŸرك- -ز
ن« :أاخطار الهجرة ال -وط -ن -ي ال -ب -ي -داغ-وج-ي وال-ل-غ-وي
وا
’م-ازي-غ-ي-ة ع-ب-د ال-رزاق
ندوة علمية –ت عن ري ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا Ãق-ر ل -ت -ع-ل-ي-م ا أ
رة .سص-ت-ج-’على ،اليوم ،م-ن ال-دك-ات
دوراري ،وذلك ب - -اŸرك - -ز ال- -ث- -ق- -ا‘
’سصلمي ا أ رك-ة ع-دد
Ûلسش ا إ
ة)»Ã ،شص-ا
ينظم ا
ع - -يسص - -ى مسص - -ع - -ودي ،اب- -ت- -داء م- -ن
الشص -رع -ي -ة (ا◊رڤ  10 -صصباحا.
غÒ
السصاعة  12:00صصباحا.
سصاعة :00
ل

دوة حول «ا◊ر
ن

م العاŸي للغة اأ’م

Ûلسش على ا

اسضي احتفاء باليو
ملتقى در

ا

قى دراسصيا
 ،ملت
للغة العربية ،اليوم قر اÛلسش
لك Ã
’على
Ûلسش ا أ
ةا أ
ما
’م ،وذ ع- -ة 09:30
ينظ ء باليوم العاŸي للغ م- -ن السص- -ا
ن اب- -ت- -داء
احتفا
 Íع - -ك - -ن - -و
ب
صصباحا.

ت-ن-ظ-م ج-ام-عة ا÷زائر3-
م -ل-ت-ق-ى وط-ن-ي-ا ح-ول آاف-اق ا’ن-ت-ق-ال ال-ط-اق-وي ‘
ا÷زائ-ر ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السص-اع-
ة  09:00صص-ب-اح-ا Ãدرج ن-ي-لسص-ون م-انديل بكلية
ا إ
’علم ب Íعكنون.

التحرير

ي- -ق- -وم وزي- -ر السص -ي -اح -ة والصص -ن -اع -ة
التقليدية حسصن مرموري ،غدا ،بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق-د إا ¤و’ي-ة وه-ران ،ح-يث
سصيشصرف على ا’فتتاح الرسصمي للطبعة
ال -ت -اسص -ع -ة ل -لصص -ال-ون ال-دو‹ ل-لسص-ي-اح-ة
’سص - -ف - -ار وال - -ن - -ق - -ل وال - -ت - -ج- -ه- -ي- -زات
وا أ
ال-ف-ن-دق-ي-ة ،ك-م-ا سص-ي-ع-اي-ن ويدشصن بعضش
اŸشصاريع والهياكل الفندقية.

يوم مفتوح حول الÎقية العقارية بأام البواقي

تنظم اŸنظمة الوطنية للمرّق Úالعقاري ،Úيوما مفتوحا حول الÎقية
ال -ع -ق -اري -ة ب -ك -ام -ل صص -ي -غ -ه-ا –ت شص-ع-ار« :ت-ط-وي-ر الÎق-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة ب-أام
ال -ب -واق -ي»– ،ت إاشص -راف وا‹ و’ي -ة أام ال -ب -واق -ي «ج -م-ال ال-دي-ن ب-رÁي»،
’طراف الفاعلة ‘ ›ال السصكن ع Èتراب الو’ية ،يوم
Ãشصاركة كافة ا أ
’ثن 26 Úفيفري  ،2018بدار الثقافة «نوار بوبكر».
ا إ

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اŸؤو“ر الكشضفي السضابع
’سص -لم -ي -ة
ت- -ن- -ظ- -م ال- -كشص -اف -ة ا إ
ا÷زائ - - - - -ري - - - - -ة ،غ- - - - -دا ،ا◊ف- - - - -ل
ا’ف- -ت- -ت- -اح- -ي ل -ل -م -ؤو“ر ال -كشص -ف -ي
السص-اب-ع– ،ت شص-ع-ار «وف-اء الشص-ب-اب
ل -رسص-ال-ة الشص-ه-ي-د» وت-خ-ل-ي-دا ل-روح
ال-ع-م-ي-د ال-راح-ل ب-وع-مران الشصيخ،
وذلك Ãق -ر ال -ت -ع -اضص -دي -ة ال-ع-ام-ة
Ÿواد ال -ب -ن -اء ب -زرال -دة ،اب -ت-داء م-ن
السصاعة  10:00صصباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
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سسلمه رسسالة صسداقة وتقدير من الرئيسس بوتفليقة

مسشاهل يلتقي رئيسس بيÓروسشيا أالكسشندر لوكاششنكو
اسسُ- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل وزي- - -ر الشس- - -ؤوون
اÿارج -ي -ة ع-ب-د ال-ق-ادر مسس-اه-ل
ال -ذي أاج -رى زي -ارة رسس -م -ي -ة إا¤
ج- -م- -ه- -وري- -ة ب- -يÓ- -روسس -ي -ا أامسس
الثÓثاء Ãنسسك من طرف رئيسس
ب-يÓ-روسس-ي-ا أال-كسس-ن-در ل-وك-اشس-نكو
ح- -يث سس- -ل- -م- -ه رسس- -ال- -ة صس- -داق- -ة
وت -ق -دي-ر م-ن رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد أان تطرق إا ¤اللقاءين اللذين
جمعاه بالرئيسس بوتفليقة سسنتي 2000
و  2006أاعرب السسيد لوكاشسنكو عن
«ارتياحه لنوعية عÓقات الصسداقة و
ال - -ت - -ع - -اون ال - -ت - -ي ت- -رب- -ط ا÷زائ- -ر
وبيÓروسسيا».
’و ¤من
وأاضساف أان هذه الزيارة ا أ
ن-وع-ه-ا ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا وزي-ر ج-زائري
للشسؤوون اÿارجية من شسأانها «إارسساء
أاسسسس ت- -ع- -اون م- -ك- -ث -ف ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ شس -ت -ى
اŸيادين».
’ط- -ار ع- -رضس مسس- -اه- -ل ف- -رصس
و‘ ه - -ذا ا إ
ا’سس-ت-ث-م-ار ال-ت-ي ت-ت-ي-ح-ه-ا السس-وق ا÷زائ-ري-ة ‘
ﬂتلف القطاعات ’سسيما ‘ ›ا’ت الطاقة و
الفÓحة و السسياحة و الصسناعة.
وبهذه اŸناسسبة كلف رئيسس بيÓروسسيا السسيد
مسس -اه -ل ب -ن -ق -ل «مشس-اع-ر الصس-داق-ة وال-ت-ق-دي-ر»
للرئيسس بوتفليقة.
وج -رى ا’سس -ت -ق -ب -ال ب -حضس -ور وزي -ر الشس -ؤوون
اÿارجية البيÓروسسي فÓد ÒÁماكي.

 ...و يسشتقبل من رئيسس ›لسس
ا÷مهورية للجمعية الوطنية
اسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية السسيد عبد
القادر مسساهل أامسس الثÓثاء Ãينسسك من قبل
رئ -يسس ›لسس ا÷م-ه-وري-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
لبيÓروسسيا السسيد ميخائيل مياسسنيكوفيتشس ‘
إاط -ار ال -زي -ارة ال-رسس-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ؤودي-ه-ا إا ¤ه-ذا
البلد.

و“ح -ورت اÙادث -ات أاسس -اسس -ا ح-ول السس-ب-ل
والوسسائل اŸثلى لتطوير التعاون ب Úالبلدين
’سسيما ‘ اÛال الŸÈا.Ê
‘ هذا الصسدد أاعرب السسيد مياسسنيكوفيتشس
ع-ن «اسس-ت-ع-داده» ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون الŸÈا Êم-ن
خÓل إانشساء ›موعة صسداقة برŸانية وتبادل
الزيارات والوفود الŸÈانية ب Úالبلدين.

...و يتحادث Ãينسشك
مع نظÒه البيÓروسشي
–ادث وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر
مسس - - -اه - - -ل ،أامسسÃ ،ي - - -نسسك ،م - - -ع ن - - -ظÒي- - -ه
ال -ب -ي Ó-روسس-ي فÓ-د ÒÁم-اك-ي ‘ إاط-ار ال-زي-ارة
الرسسمية التي يؤوديها إا ¤بيÓروسسيا.
رحب م -اك -ي ك -ثÒا ب -ه -ذه ال -زي-ارة ال-ت-ي ت-ع-د
’و ¤ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا وزي -ر شس -ؤوون خ -ارج -ي -ة
اأ
ج -زائ -ري إا ¤ب -ل -ده ،مشسÒا ا ¤أان -ه -ا سس -ت -ع-ط-ي
«حركية جديدة» للعÓقات ب Úالبلدين.
“حور اللقاء حول العÓقات الثنائية وسسبل
تعزيزها وتنويعها من خÓل اسستكشساف ›ا’ت
تعاون جديدة.

‘ هذا الصسدد ،اتفق الوزيران على مواصسلة
ا÷هود ا÷ارية لتطوير اŸباد’ت التجارية بÚ
البلدين وترقية ا’سستثمارات من الطرف .Úكما
ناقشس الوزيران بإاسسهاب ا’مكانات التي يتيحها
اقتصسادا البلدين ‘ شستى القطاعات.
وق-ام ال-وزي-ران أايضس-ا ب-ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظر
حول القضسايا ا÷هوية والدولية ذات ا’هتمام
’ره-اب،
اŸشسÎك’ ،سس -ي -م-ا مسس-أال-ة م-ك-اف-ح-ة ا إ
ح -يث أاع -رب السس -ي -د م -اك -ي ع -ن رغ-ب-ة ب-ل-ده ‘
ا’سس -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ه -ذا
اÛال.
و‘ ختام اÙادثات وقع الوزيران اتفاقÚ
ث -ن -ائ -ي Úي -تضس -م -ن-ان ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،إانشس-اء ÷ن-ة
ﬂت-ل-ط-ة ل-ل-ت-ع-اون ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ق-ن-ي وك-ذا إالغاء
التأاشسÒة ◊املي جوازات السسفر الدبلوماسسية
واÿدمة.
وسس- -يسس- -اه- -م ه- -ذان ا’ت -ف -اق -ان ‘ تسس -ه -ي -ل
اŸباد’ت الثنائية’ ،سسيما من خÓل وضسع إاطار
م -ؤوسسسس -ات-ي ي-ق-وم ع-ل-ي-ه ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي وك-ذا
تسسهيل تبادل الوفود ب Úالبلدين.
واتفق مسساهل وماكي على مواصسلة التشساور
وتعزيز التعاون ب Úالبلدين’ ،سسيما من خÓل
ت -ن -ظ -ي -م أاول دورة ل -ل -ج -ن -ة اŸشسÎك -ة ل -ل -ت-ع-اون
با÷زائر العاصسمة قبل نهاية السسنة ا÷ارية.

ولد قدور :إاسشÎاتيجية سشوناطراك آ’فاق  ‘ 2030مرحلة النضشج
 51/49اŸسسÒة ل Ó-سس -ت -ث -م -ارات
ا’ج - -ن - -ب - -ي - -ة ‘ ا÷زائ - -ر ‘ اط- -ار
مراجعة قانون اÙروقات ،أاجاب
أانه ’ يعتقد أان هذه القاعدة تشسكل
ع- -ائ -ق -ا ح -ق -ي -ق -ي -ا ل Ó-سس -ت -ث -م -ارات
اأ’جنبية.
وأاردف قائ« :Óمن اŸمكن جدا
ج- - -لب شس - -رك - -اء أاج - -انب وإان - -ع - -اشس
ا’سس -ت -ث -م -ار دون ت -غ-ي Òه-ذا اŸب-دإا
الذي يقتضسي مسساهمة جزائرية أاكÈ
ضسمن أاي شسراكة اقتصسادية أاو Œارية».
غ Òأانه يرى أان ما يتع Úبالضسرورة مراجعته
ب-غ-ي-ة اسس-ت-ق-ط-اب م-زي-د م-ن الشس-رك-اء اأ’ج-انب ،هو
الشسق ا÷بائي الذي يجب إاعادة توازنه ،مشسÒا ا¤
أان «ﬂتصس Úيعكفون» على هذه اŸسسأالة «ويجري
حاليا إاعداد اقÎاحات جديدة».
من جانب آاخر ،أاكد السسيد ولد قدور ›ددا بأان
سسوناطراك تتطلع ضسمن اسسÎاتيجيتها ا÷ديدة ا¤
تدعيم نشساطاتها على الصسعيد الدو‹.
‘ ه- - -ذا ا’Œاه ،أاشس- - -ار ا ¤أان سس- - -ون - -اط - -راك
متواجدة ‘ عدة بلدان ،مضسيفا أان «البلد اأ’كÌ
م -ردودي -ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ح-ال-ي-ا ه-و ال-بÒو»’ ،سس-ي-م-ا
ا◊قل الغازي البÒو‘ كامييزيا.
وذكر أايضسا أان اÛمع متواجد بكل من النيجر
وليبيا وأان هناك اتصسا’ت مع العراق التي تأامل ‘
تواجده أايضسا.

عصشرنة سشوناطراك من أاجل اتخاذ قرارات
‘ الوقت اŸناسشب
أاما على اŸسستوى الداخلي ،فإان ا’سسÎاتيجية
آ’ف -اق  2030ت -رم -ي ا ¤عصس -رن-ة ع-م-ل اŸؤوسسسس-ة،
ÓعÓ-م
سس -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل وضس -ع أان -ظ -م-ة ج-دي-دة ل -إ

وا’تصس- -ال قصس- -د السس- -م -اح ب -ات -خ -اذ
ال - -ق- -رارات ‘ ال- -وقت اŸن- -اسس- -ب- -ي،
بحسسب ذات اŸسسؤوول.
وي - -رى ال - -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع- -ام
ل- -ل- -م- -ج- -م- -ع ،أان ب- -رن -ام -ج عصس -رن -ة
سسوناطراك سسجل «تقدما معتÈا»،
بحيث ” اختيار أانظمة اŸعلوماتية
ال-ت-ي ي-ت-م وضس-ع-ه-ا وسس-ت-ظ-ه-ر النتائج
اأ’و ¤مع نهاية السسنة.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،شس- -دد ع- -ل- -ى
ضسرورة –سس Úا’تصسال ب Úالفاعلﬂ ‘ Úتلف
نشساطات سسوناطراك على اŸسستوى الوطني.
وأاضساف قائ« :Óأاود أان يكون هناك انسسجام أاكÈ
بﬂ Úتلف النشساطات العملياتية والهياكل الوظيفية
التي تشسكل اŸؤوسسسسة .كما أاريد أان يكون هناك
اتصسال أاك Ìب ÚاŸسسؤوول Úوأان نعمل سسويا من أاجل
تطوير الشسركة».
وردا ع -ل -ى سس -ؤوال ح -ول ال -ت -ع -اون ال-ط-اق-وي بÚ
ا÷زائ -ر واŸم -ل -ك -ة اŸت-ح-دة ،اع-ت Èول-د ق-دور أان
«اŸم -ل-ك-ة اŸت-ح-دة م-ت-واج-دة ج-ي-دا ب-ا÷زائ-ر» ‘
قطاع الطاقة ،مضسيفا «أان بريتيشس بÎوليوم ›مع
بÎو‹ هام».
وعن طموح منظمة البلدان اŸصسدرة للبÎول
(أاوب- -يب) ‘ إاب- -رام ات- -ف- -اق ط -وي -ل اأ’م -د م -ن أاج -ل
اسستقرار أاسسعار البÎول ،أاكد السسيد ولد قدور أان كل
بلد عضسو ‘ اŸنظمة «له اسسÎاتيجيته اÿاصسة»
وأان اتفاقا حول سسنة أاو سسنت‡ Úكن غ Òأانه من
اŸعقد ا’تفاق على اŸدى الطويل.
فيما يتعلق باأ’سسبوع الدو‹ للبÎول ،الذي يضسم
سسنويا ‘ لندن رواد الصسناعات النفطية والغازية ‘
العا ،⁄أاكد الرئيسس اŸدير العام لسسوناطراك أانه
يعت Èبالنسسبة للشسركة سسانحة من أاجل البحث عن
فرصس جديدة.

لعÓم ‘ الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته
تتناول مسساهمة وسسائل ا إ

افتتاح ورششة ‘ نيامي بالنيجر

يشس - - -ارك خÈاء ‘ ا’تصس - - -ال وا’ره- - -اب
ا’ل - -كÎو Êل - -ب - -ل - -دان م - -ن- -ط- -ق- -ة السس- -اح- -ل
الصسحراوي ‘ ورشسة تبادل افتتحت ،اأمسس،
‘ ن -ي -ام -ي ال -ن -ي -ج -ر ت -ت -ن -اول بشس -ك-ل خ-اصس
مسس -اه -م -ة وسس -ائ -ل ا’ع Ó-م ‘ ال -وق -اي-ة م-ن
التطرف العنيف ومكافحته.
ي -حضس -ر ه -ذا ال -ل -ق-اء ،ال-ذي ي-دوم ي-وم،Ú
Ãبادرة من وحدة ا’ندماج وا’تصسال وهي
اآل -ي -ة اف -ري -ق -ي -ة ل -ل -ت -ع-اون م-ن اأج-ل م-ن-ط-ق-ة
السساحل‡ ،ثلون عن هيئات اإفريقية ووزارة
ا’تصسال النيجرية.

تباحثا سسبل تعزيز العÓقات الثنائية

راوية يسشتقبل نائب رئيسس قسشم اŸالية ببنك التنمية اإ’سشÓمي
ب- - -حث وزي - -ر اŸال - -ي - -ة ع - -ب - -د
ال -رح -م -ان راوي -ة م -ع ن-ائب رئ-يسس
قسس -م اŸال -ي -ة ل -ل -ب -نك ا’سس Ó-م -ي
ل- -ل- -ت- -ن- -م- -ي -ة زم Òإاق -ب -ال ،السس -ب -ل
والوسسائل الكفيلة بتعزيز التعاون
ب Úا÷زائ - - -ر وه - - -ذه اŸؤوسسسس - - -ة
اŸالية ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس،
بيان للوزارة.
’طار ،أاشسار إاقبال إا¤
‘ هذا ا إ
’سسÓمي للتنمية
اسستعداد البنك ا إ
’سسناد التقني للجزائر والنظر بإايجابية
لتقد Ëا إ
‘ كل الطلبات التي سستأاتي من ا÷زائر ،يضسيف

نفسس اŸصسدر.
وتضس - - - -م - - - -نت اÙادث- - - -ات بÚ
ال- - -ط- - -رف Úأايضس- - -ا ،ال- - -وضس- - -ع- - -ي - -ة
ا’قتصسادية العاŸية وتأاثÒاتها على
’عضساء ‘ بنك
اقتصساديات الدول ا أ
’سسÓمي ،ومنها ا÷زائر
التنمية ا إ
كبلد مؤوسسسس ،يضسيف ذات اŸصسدر.
و‘ إاطار الزيارة التي يقوم بها
ا ¤ا÷زائر ،سسيكون Ÿمثل البنك
ا’سسÓمي للتنمية لقاءات مع بعضس
مسسؤوو‹ اŸؤوسسسسات اŸالية ا÷زائرية ،بحسسب
ما خلصس إاليه البيان.

اسستقبل وزير التجارة ﬁمد بن
مرادي ،أامسس ،سسفÒي كندا وروسسيا
ب -ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ب-ات-ريسس-ي-ا
ماك كو’غ والسسيد إايغور بالييف،
ح- -يث “ح- -ورت اÙادث- -ات ح -ول
سسبل دعم وتقوية عÓقات التعاون
ب Úا÷زائ- -ر وه- -ذي- -ن ال- -ب- -ل- -دي- -ن،
بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
‘ ل -ق-ائ-ه م-ع السس-فÒة ال-ك-ن-دي-ة
التي كانت مرفقة برئيسس ›لسس
ال -ت -ط -ور ك -ن -دا -ا÷زائ -ر مصس -ط -ف-ى أاي-ادÃ ،ع-ي-ة
›موعة من رجال اأ’عمال ا÷زائري ÚوالكنديÚ
ورؤوسس -اء م -ؤوسسسس -ات ن -اشس -ط -ة ‘ ق -ط -اع ال -ت -ج-ارة
اÿارجية ،ثمن بن مرادي كل اÛهودات الثنائية
اŸب -ذول -ة ع -ل -ى صس -ع -ي -د دع -م ال-ت-ع-اون والشس-راك-ة
البينية.
وق- -ال ال- -وزي- -ر إان ه- -ذه اÛه -ودات «سس -ت -ع -ود
بالفائدة على الطرف ،»ÚمÈزا ‘ نفسس الوقت
ﬂتلف «التسسهيÓت التي تقدمها ا◊كومة ‘ دعم
ا’سس -ت -ث -م -ار وك -ذا دع -م الصس-ادرات» ،يضس-ي-ف ذات
اŸصسدر.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا عÈت السس -ي -دة م -اك ك -و’غ ،ع-ن
ارتياحها Ÿسستوى الشسراكة ب Úالبلدين من خÓل

›لسس ال -ت -ط -ور ك -ن -دا  -ا÷زائ-ر،
الذي يعد «حلقة وصسل حقيقية بÚ
اŸسس -ت -ث -م -ري -ن ‘ ك  Ó-ال -ب -ل-دي-ن»،
داعية الوفد اŸرافق لها بضسرورة
م-واصس-ل-ة الÈن-ام-ج ا’سس-ت-ثماري ‘
ا÷زائر.
أام - -ا رئ - -يسس ›لسس ال - -ت - -ط - -ور
مصس -ط -ف -ى أاي-اد ،ف-ق-د اشس-ار خÓ-ل
اللقاء اﬂ ¤تلف الÈامج ومشساريع
الشس -راك -ة ال -ث -ن -ائ -ي -ة ع -ل-ى اŸديÚ
اŸتوسسط والبعيد وخطة اÛلسس من أاجل تطوير
ﬂتلف الصسادرات ا÷زائرية خارج اÙروقات
نحو كندا.
و‘ ﬁادثاته مع السسف Òالروسسي با÷زائر،
أاب -رز ب -ن م-رادي «ال-عÓ-ق-ات اŸت-ي-ن-ة» ال-ت-ي Œم-ع
ال -ب -ل -دي -ن .م -ؤوك -دا أان دائ -رت -ه ال -وزاري -ة ع-ل-ى أا”
ا’سس-ت-ع-داد ل-ت-ق-د Ëك-ل «ال-تسس-ه-يÓ-ت» ،خ-اصس-ة ‘
›ال ت-ط-وي-ر ودع-م ال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة وت-ن-ويعها
خارج اÙروقات.
من جانبه أابدى إايغور بالييف ،اهتمام بÓده
ب-السس-وق ا÷زائ-ري-ة خ-اصس-ة اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ية،
معÈا عن رغبة روسسيا ‘ بعث شسراكات جديدة ‘
العديد من اŸيادين ،يضسيف بيان الوزارة.

بن مرادي يتناول التعاون الثنائي مع سشفÒي كندا وروسشيا

لسسبوع الدو‹ حول البÎول بلندن
على هامشس ا أ

أاك -د ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام لسس -ون-اط-راك
ع - -ب- -د اŸؤوم- -ن ول- -د ق- -دور ‘ ،ح- -وار لـ «واج»،
أامسس ،ب- -ل- -ن- -دن ،أان اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ت- -ط -وي -ر
لفاق  ‘« 2030مرحلة النضسج ».
سسوناطراك آ
أاكد ولد قدور ،على هامشس اأ’سسبوع الدو‹ حول
البÎول بلندنÁ« ،كنني القول إانه ‘ بلد مثل بلدنا،
حيث مبيعات البÎول ﬁددة على مسستوى سسوق غÒ
مسس -ت -ق -رة ،ف -إان اسسÎات-ي-ج-ي-ت-ن-ا ت-ه-دف ا ¤ت-ط-وي-ر
القطاع الغازي وفرع البÎوكيمياء أاك.»Ì
وأاوضس - - -ح ،أان ال - - -ه- - -دف ال- - -ذي ح- - -دده ›م- - -ع
سسوناطراك يتمثل ‘ رفع صسادراته اÿاصسة بالغاز
الطبيعي’ ،سسيما نحو آاسسيا قصسد تأام Úحصسته ‘
سسوق تتميز باŸنافسسة.
‘ هذا السسياق ،أاشسار السسيد ولد قدور ا ¤أان
دخول حقول غازية جديدة ‘ ا’سستغÓل خÓل سسنة
 2018سسÒفع القدرات اإ’نتاجية للشسركة الوطنية.
وبلغت صسادرات الشسركة السسنة اŸاضسية  54مليار
م Îمكعب من الغاز الطبيعي نحو أاوروبا ،فيما
تراهن على Œاوز  57مليار م Îمكعب سسنة .2018
ويرى ولد قدور أان «ا÷زائر مدعوة ا ¤تنويع
وجهات صسادراتها بهدف التصسدي أ’ي احتمال»،
معتÈا أان «هناك الكث Òمن ا◊لول من أاجل تعزيز
حصستنا ‘ السسوق وŒنب الشسروط القاسسية التي قد
تفرضسها علينا السسوق .علما أان الغاز يشسكل ا◊ل
اأ’نسسب بالنسسبة للجزائر ه على اŸدى الطويل».
م - -ن ب Úاأ’ه - -داف اأ’خ - -رى ال - -ت - -ي ح- -ددت- -ه- -ا
سس -ون -اط -راك ،أاشس -ار السس -ي -د ول -د ق-دور ا– ¤سسÚ
قدرتها على ا’سستقطاب ‘ .هذا السسياق ،اعت Èأان
إاح -دى ال -وسس -ائ -ل ل-ل-ت-وصس-ل إا ¤ج-لب اŸسس-ت-ث-م-ري-ن
اأ’جانب هي مراجعة قانون اÙروقات ،وقال ‘
هذا اŸضسمار «يجب تغي Òقانون اÙروقات ونحن
نعمل على ذلك وسسنعلن قريبا عن أاخبار جيدة».
وعن سسؤوال حول احتمال إالغاء أاو تعديل القاعدة
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كما يتميز اللقاء اأيضسا Ãشساركة صسحافيÚ
وم- -ك- -ل- -ف Úب -ا’تصس -ال ق -دم -وا م -ن ا÷زائ -ر
وب -ورك -ي -ن -ا ف-اسس-و ول-ي-ب-ي-ا وم-ا‹ وم-وري-ت-ان-ي-ا
والنيجر ونيجÒيا والتشساد وكوت دي فوار
وغ -ي -ن-ي-ا والسس-ي-ن-غ-ال ،ب-ح-يث سس-يسس-ت-ع-رضس-ون
Œارب ب- -ل- -دان- -ه- -م ح -ول مسس -اه -م -ة ا’أسس -رة
ا’إعÓ- - -م- - -ي - -ة ‘ ال - -وق - -اي - -ة م - -ن ا’ره - -اب
ومكافحته.
وي -ه -دف ه -ذا ال -ل-ق-اء ا ¤ت-دع-ي-م ق-درات
الصسحافي ÚواŸكلف Úبا’تصسال ‘ معا÷ة
اŸسسائل ا’أمنية.

وُتعّد الورشسة التي تندرج ‘ اإطار نشساطات
ﬂطط العمل ا’سسÎاتيجي ÿلية ا’تصسال
ال-ت-اب-ع-ة ل-وح-دة ا’ن-دم-اج وا’تصس-ال« ،فضس-اء
لتبادل اÈÿات واŸمارسسات ا◊سسنة».
وت -ت -م-ح-ور اŸداخÓ-ت وال-ن-ق-اشس-ات ح-ول
ال -ع-دي-د م-ن اŸسس-ائ-ل اŸرت-ب-ط-ة ب-اŸوضس-وع
ال- -رئ- -يسس- -ي ل- -ل -ورشس -ة ع -ل -ى غ -رار ال -دع -اي -ة
و‡ارسس- -ات ا’ره -اب ا’ل -كÎو Êم -ن خ Ó-ل
الشس-ب-ك-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ودور الصس-حافي‘ Ú
ال- -وق- -اي- -ة م- -ن ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اب -رة
لÓأوطان ومكافحتها وارتباطها باٍ’رهاب.

لسسÓمي لوزراء العمل
الدورة  4للمؤو“ر ا إ

زما‹ يعرضس التجربة ا÷زائرية ‘ التششغيل Ãدينة جدة
يشس-ارك وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-يل
والضسمان ا’جتماعي مراد زما‹،
ابتداء اليوم ‘ ،الدورة  4لوزراء
العمل Ÿنظمة اŸؤو“ر اإ’سسÓمي،
التي سستحتضسن أاشسغالها مدينة جدة
ب -السس -ع -ودي -ة ،أاي -ن سس-ي-ق-وم ب-ع-رضس
Œرب -ة ا÷زائ -ر ‘ ›ال تشس -غ -ي -ل
الشس- -ب- -اب ،ب- -حسسب م- -ا أاف- -ادت ب- -ه
الوزارة ،أامسس ‘ ،بيان لها.
وأاوضسح البيان ،أان وزراء العمل
للدّول اأ’عضساء سسيناقشسون خÓل هذه الدورة التي
سس- -تسس -ت -م -ر أاشس -غ -ال -ه -ا ي -وم– Úت شس -ع -ار «وضس -ع
اسسÎات -ي -ج -ي -ة مشسÎك -ة م -ن أاج -ل ت -ط -وي -ر ال-ق-وى
العاملة» ،مشسروع إاعداد اسسÎاتيجية سسوق العمل
التي «سستضسع سسياسسات ﬁددة لتشسجيع مشساركة
اŸرأاة ‘ سسوق العمل مع تدعيم مبدإا اŸسساواة بÚ
ا÷نسس ‘ Úفرصس التشسغيل وتعزيز التوظيف من
خÓ-ل م-واءم-ة سس-ي-اسس-ات ال-ت-ك-وي-ن م-ع اح-ت-ي-اجات
سسوق العمل».
كما ترمي هذه ا’سسÎاتيجية أايضسا إا–« ¤قيق
اŸسساواة ‘ شسروط وظروف العمل للوافدين من
حيث اأ’جور والتغطية ا’جتماعية واقÎاح وضسع
ب -نك ل -ل -م -ع -ل -وم-ات ل-ت-ن-ظ-ي-م سس-وق ال-ع-م-ل ب-ال-دول
اإ’سس Ó-م -ي -ة ونشس -ر اإ’حصس -ائ -ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذا
الشسأان» ،يضسيف اŸصسدر ذاته.

خÓل هذه الدورة ،سسيكون للسسيد
زم -ا‹ ل -ق -اءات م -ع ن -ظ-رائ-ه ل-ل-دول
اأ’عضساء Ÿناقشسة ﬂتلف القضسايا
ال- -ت- -ي ت -ه ّ-م ع -ا ⁄الشس -غ -ل و›ا’ت
ال -ت -ع -اون اŸشسÎك وال-ت-ب-احث ح-ول
مشس -روع ا’ت-ف-اق-ي-ة اÿاصس-ة بÎت-يب
Óيدي العاملة
ا’عÎاف اŸتبادل ل أ
اŸاه- -رة ال -ت -ي ت -رم -ي إا« ¤ت -ع -زي -ز
Óي-دي ال-ع-ام-ل-ة
ال -ت -ن -ق -ل ال -ب -ي -ن -ي ل  -أ
و–سس Úف -رصس وصس -ول -ه -ا إا ¤سس-وق
العمل ‘ منظمة التعاون اإ’سسÓمي» ،فضس Óعن
مشس -روع م -قÎح م -ن م -ن -ظ-م-ة ال-ت-ع-اون اإ’سسÓ-م-ي
لÓتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة.
وسس -ت-ع-رف ال-دورة أايضس-ا ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام
اأ’سساسسي Ÿركز منظمة التعاون اإ’سسÓمي للعمل
الذي سسيخضسع لتوجيهات مؤو“ر القمة اإ’سسÓمي
و›لسس وزراء اÿارج - -ي - -ة واŸؤو“ر اإ’سس Ó- -م - -ي
لوزراء العمل.
ويهدف اŸركز اŸذكور إا« ¤تعزيز التعاون من
أاجل –قيق التنمية البشسرية اŸسستدامة والشساملة
والّرفاه ا’قتصسادي ‘ الدول اأ’عضساء ،ومواجهة
التحديات الكÈى اŸرتبطة بتوف Òالعمل الÓئق
وا◊ماية ا’جتماعية اŸسستدامة وتقليصس نسسبة
الفقر ‘ إاطار اإ’مكانات اŸتوفرة» ،يوضسح البيان.

اÛلسس الششعبي يششارك ‘ أاششغال جلسشات ا’سشتماع الŸÈانية
السشنوية ‘ اأ’· اŸتحدة

Áث- -ل ال- -ن- -ائب صس- -دي- -ق شس- -ه -اب اÛلسس
الشسعبي الوطني ‘ أاشسغال جلسسات ا’سستماع
الŸÈانية السسنوية ‘ اأ’· اŸتحدة ،والتي
سس -ت -ع -ق -د ي-وم-ي  22و 23فÈاي- - -ر ا÷اري
واıصسصسة لظاهرة الهجرة ،بحسسب ما أافاد

به ،أامسس،بيان للمجلسس.
أاوضس- -ح ذات اŸصس- -در ،أان ه- -ذه ا÷لسس -ات
سستبحث موضسوعا رئيسسيا وهو «نحو اتفاق
ع -اŸي م -ن أاج -ل ه -ج -رات آام -ن -ة وم -ن -ظ -م-ة
ومنتظمة :اŸنظور الŸÈا.»Ê

حول اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة Ãكسسيكو يومي  22و 23فيفري

ا÷زائر تششارك ‘ ندوة منظمة التعاون والتنمية ا’قتصشادية
سس -ت -ع -ق -د ال -ن -دوة ال -وزاري -ة Ÿن -ظ -م-ة ال-ت-ع-اون
وال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ح-ول اŸؤوسسسس-ات الصس-غÒة
واŸت- -وسس -ط -ة ي -وم -ي  22و 23فÈاي- - -ر ا÷اري
Ãكسس -ي -ك -وÃ ،شس -ارك -ة وزي -ر الصس -ن-اع-ة واŸن-اج-م
يوسسف يوسسفي ،بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
ت- -ن- -ظ- -م ه- -ذه ال- -ن- -دوة –ت ع- -ن- -وان «ت -ع -زي -ز
اŸؤوسسسس -ات الصس -غÒة واŸت -وسس-ط-ة واŸق-اول-ة م-ن
أاجل انتاجية أاك Ìو‰و مدمج» ،وتهدف إا ¤فتح
حوار رفيع اŸسستوى واسستخدام أارضسية هامة لبحث
العقبات الرئيسسية التي –ول دون –قيق تنمية
وت - -ط - -وي - -ر اŸؤوسسسس - -ات الصس- -غÒة واŸت- -وسس- -ط- -ة
واŸقاولة ،بحسسب نفسس اŸصسدر.
سستسسمح هذه الندوة أايضساÃ ،ناقشسة ا’جراءات
التي يتع Úاتخاذها من طرف السسلطات العمومية

م- -ن اج- -ل ضس- -م- -ان ل- -ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ات ال- -ظ -روف
اÓŸئمة لÓنطÓق والتطور والنمو.
باإ’ضسافة ا ¤ذلك ،سسيتم عقد جلسسات عامة
Ÿناقشسة وبحث اŸواضسيع الثÓثة الرئيسسية“ :كÚ
اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة من الصسعود بقوة،
تعزيز وصسول اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة ا¤
مصسادر التمويل اŸتنوعة والعمل على إاشسراك عدد
أاك Èمن اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة ‘ بيئة
اقتصسادية مد›ة على اŸسستوى العاŸي .خÓل
ه -ذه ال -ن -دوة ،سس -ي -ع -رضس ي -وسس -ف-ي ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة
ا÷زائ - -ري- -ة ال- -ت- -ي ت- -ه- -دف ا ¤ت- -ط- -وي- -ر نسس- -ي- -ج
اŸؤوسسسس- -ات الصس- -غÒة واŸت- -وسس- -ط- -ة ‘ ال- -بÓ- -د.
وسس -يشس -ارك ‘ ن -دوات ح-ول اŸواضس-ي-ع اŸت-ع-ل-ق-ة
بالكفاءة اŸقاو’تية وتطور الÈامج.

»æWh

الربعاء  21فيفري  2018م
الموافق لـ  0٥جمادى الثانية  1439هـ

وزير السسكن والعمران واŸدينة عبد الوحيد طمار:

برامج التجهيز العمومي لرئيسص ا÷مهورية Œسسد ‘ التنمية ا◊ضسرية واألولوية لسسياسسة اŸدينة

^ القانون 09ـ  29اŸتعلق بالتهيئة والتعم Òقيد إاعادة النظر
^  22مليون نسسمة يقطنون اŸناطق ا◊ضسرية...و 40مليون ‘ آافاق 2030
أاكد وزير السسكن والعمران واŸدينة
ع- -ب -د ال -وح -ي -د ط -م -ار ،أان «ال -ت -ن -م -ي -ة
ا◊ضس -ري -ة السس -ري -ع -ة ال -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا
بÓدنا وﬂتلف اŸراحل التي مرت بها،
أافضست إا ¤انتشسار غ Òمنتظم للسسكان
خاصسة إابان اŸأاسساة الوطنية» ،مفيدا ‘
السس -ي-اق أان-ه «ب-ات م-ن الضس-روري ال-ي-وم
لع -ادة ال -ت -وازن بÚ
ال- -ت- -ح- -ك- -م ف- -ي- -ه إ
ال- - -ري - -ف واŸدي - -ن - -ة» ،واسس - -ت - -ن - -ادا إا¤
ت- -وضس- -ي- -ح- -ات- -ه ف- -إان «ع -دد السس -ك -ان ‘
اŸن -اط -ق ا◊ضس -ري -ة ي -ن-اه-ز  22مليون
نسس- -م -ة ،ح -يث تضس -اع -ف بـ  6م -رات ‘
ظرف  4عشسريات» ،توجه يÎتب عنه
- Œاوز  40م -ل-ي-ون نسس-م-ة ف-ي-ه-ا ‘ آاف-اق
 2030إاذا تواصسل على هذا النحو.

فريال/ب
كإاجراء اسستباقي لهذا التطور ـ أاضساف يقول
طمار ـ ” «وضسع إاسسÎاتيجية للتنمية ا◊ضسرية،
وت -ك -ي -ي -ف اإلط-ار ال-ق-ان-و Êوال-ت-ن-ظ-ي-م-ي اŸت-ع-ل-ق
ب -ال -ت -ع -م Òوسس -ي-اسس-ة اŸدي-ن-ة ،م-ع السس-ي-اق ا◊ا‹
واŸق -تضس -ي -ات ا÷دي -دة ال -ت -ي ت-ف-رضس-ه-ا ال-ت-ن-م-ي-ة
ا◊ضسرية اŸسستدامة» ،وكشسف ‘ كلمة افتتاحية
ل -دى إاشس -راف -ه ع-ل-ى ل-ق-اء Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ل-ل-م-دي-ن-ة ،أان ال-قانون  09ـ  29اŸؤورخ ‘ ال -ف -ا—
ديسس -م 1990 ÈاŸع-دل واŸت-م-م ل-ل-ق-انون اŸتعلق
بالتهيئة والتعم Òقيد إاعادة النظر ،على أان تعطي
هذه اإلسسÎاتيجية التي ترمي إا ¤اسستعادة اŸدينة
لدورها وبعدها النوعي والكمي ،لضسمان التنمية
Óقليم على ﬂتلف األصسعدة»،
والسس Òا◊سسن ل إ
األولوية للتجديد ا◊ضسري وسسياسسة اŸدينة.
وسسمح التقييم اŸوجز لوضسعية اŸدن ،بÈوز
ديناميكيات إاقليمية حضسرية جديدة ،لسسيما ‘
ﬁيط وداخل العواصسم واŸدن الكÈى ،وفق ما
أاكد الوزير الوصسي وذلك من خÓل الÈامج الكبÒة
للتجهيز العمومي خÓل العشسرية ، 2009 /2000

اŸبادر بها من طرف رئيسس ا÷مهورية واÛسسدة
على نحو مسستدام األهداف ‘ ،إاطار اإلسسÎاتيجية
للتنمية ا◊ضسرية ‘ آافاق  ،2030واسستدل ‘ ذلك
Ãؤوشسر رفع –دي اŸوارد اŸائية ،وتطوير وتعزيز
البنى التحتية للطرق السسيارة ،واŸطارات واŸوانئ
والسس - -كك ا◊دي - -دي - -ة ،والسس - -ي - -اح - -ة وال - -ط - -اق - -ة
والتصسالت السسلكية والÓسسلكية والتعليم والتكوين
والبحث واإلبداع الثقا‘.
ولدى تطرقه إا ¤السسياق العام لتجهيز البÓد،
توقف الوزير طمار عند قطاع السسكن إاذ قامت
الدولة خÓل الÈنامج اÿماسسي الرابع الذي Áتد
إا ¤غ- -اي- -ة ال- -ع- -ام Ã ،2019ضس- -اع- -ف- -ة ا÷ه- -ود ‘
اإل‚از ‘ ،إاط -ار سس-ي-اسس-ة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى ام-تصس-اصس
العجز اŸسسجل وتلبية الطلب الجتماعي للسسكن
Ãخ -ت -ل -ف الصس -ي -غ ،وك -ذا ال -قضس -اء ال -ن -ه-ائ-ي ع-ل-ى
البنايات القصسديرية التي انتشسرت بشسكل خاصس‘ ،
اŸناطق اÙيطة باŸناطق ا◊ضسرية ،وتندرج ‘
إاط- -ار «ال- -ت- -وصس- -ل إا ¤ال- -ه- -دف رق- -م  11للتطوير
ا◊ضس -ري ال -دائ -م م -ن ت -وصس -ي -ات األ· اŸت-ح-دة،
لسسيما ا÷انب األول منه الذي يرمي إا ¤ضسمان
حصس -ول ا÷م-ي-ع ع-ل-ى مسس-ك-ن ،وخ-دم-ات ق-اع-دي-ة
مÓ- -ئ -م -ة ،و‘ ا÷زائ -ر  80ب -اŸائ-ة م-ن ال-ع-رضس
العمومي للسسكن يوجه إا ¤الفئات اÙرومة».

‘ اليوم الوطني للمدينة

وت- - -ت- - -ط - -لب ال - -ن - -ظ - -رة
السس -تشس -راف -ي -ة ل -ل -م -دي-ن-ة ـ
حسسب م- - -ا أاك - -د اŸسس - -ؤوول
األول على قطاع السسكن ـ
ت-دخ-ل ك-اف-ة ال-ف-اعل Úبدءا
من اإلدارة اÙلية اŸمثلة
‘ ال -ولة واŸن -ت -خ-ب ،Úإا¤
جانب اŸفكرين واŸهنيÚ
وال - - - -ب - - - -اح - - - -ث ÚواÈÿاء،
واŸت-ع-ام-ل Úال-ق-ائم Úعلى
اŸدي -ن -ة وع -ل -ى تسس -يÒه-ا،
وك - - -ذا اÛت- - -م- - -ع اŸد،Ê
مشسÒا إا ¤أان ره- - - - -ان - - - -ات
األجندة ا◊ضسرية الوطنية
ا÷دي -دة وŒسس -ي -ده -ا ع Èأارب-ع ورشس-ات ،وي-ت-ع-ل-ق
األم -ر ب -اإلط -ار ال -ق -ان -و Êلسس -ي-اسس-ة اŸدي-ن-ة أام-ام
الرهانات والتحديات ا÷ديدة ،والتسسي ÒاŸدمج
ل -ل -م -دي -ن -ة واŸدي -ن -ة ال -ذك -ي-ة واي-ك-ول-وج-ي-ة م-رن-ة
والق- - -تصس - -اد ا◊ضس - -ري ،وخ - -لصس إا ¤ال - -ق - -ول إان
«اللتزام السسياسسي الذي يهدف إاŒ ¤سسيد تنمية
حضس -ري -ة مسس -ت -دام -ة» ،وإان ا÷زائ -ر ت -ع -م -ل ع -ل-ى
Œسس -ي -د ال -ت -وصس -ي-ات األ‡ي-ة ،م-ن خÓ-ل الÈام-ج
التنموية مؤوكدا أان التوصسيات سستسساهم ‘ إاثراء
خارطة الطريق اŸنتهجة ‘ إاطار ﬂطط عمل
ا◊كومة.
وبعدما ذكر أانه اللقاء األول من نوعه Ÿناقشسة
مسس -ت -ق -ب -ل اŸدن ا÷زائ -ري -ة ‘ ،أاع-ق-اب اع-ت-م-اد
األجندة ا◊ضسرية بكيوتو ‘ العام  ،2016ذكر أان
اليوم كرسسه القانون  06ـ  06اŸؤورخ ‘  20فيفري
 ،2006ي- -ت- -زام- -ن م -ع Œدي -د اÛالسس الشس -ع -ب -ي -ة
وال -ولئ -ي -ة وم -ع ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل-ل-ب-ل-دي-ة ال-واح-د
واÿمسس ،Úأاكد أاهميته قياسسا إا« ¤التحديات التي
تنتظرنا بالنسسبة Ÿدينة الغد ،وتطورها ،وتنظيمها
ال -وظ -ي -ف -ي والج -ت -م -اع -ي ،وال-رواب-ط ال-ت-ي ي-جب
تطويرها مع الفاعل Úوالشسركاء ،من أاجل مدينة
اي -ك -ول -وج -ي -ة وم -رن -ة ،ت -ت -وف -ر ع -ل-ى ك-ل ال-وسس-ائ-ل
الضسرورية للتغي ÒاŸتعدد األبعاد».

ا÷زائر سستنخرط ‘ التغي ÒالعاŸي باÿصسائصص اÙلية
يعيشس  70باŸائة من السساكنة ‘ ا÷زائر
ع -ل-ى مسس-ت-وى اŸن-اط-ق ا◊ضس-ري-ة ،م-ا ي-ؤوشس-ر
ع -ل -ى ح -ج -م ال -ره -ان -ات وال -ت -ح -دي-ات ال-ت-ي
ي - -ف - -رضس - -ه - -ا ال - -وضس - -ع ،وق - -د ك - -رسس رئ - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ‘ ب-رن-ا›ه السس-ه-ر ع-لى ترقية
اŸدي -ن -ة وج -ع -ل -ه -ا فضس -اء ل -ل -ع -يشس ال -ك-ر،Ë
ل‡ي -ة م -ن -ذ
›سس- -دا ال- -ت -زام -ات ا÷زائ -ر ا أ
› ‘ 2016ال ال- - -ت - -ن - -م - -ي - -ة ا◊ضس - -ري - -ة
اŸسس- -ت- -دام -ة ،وع -ل -ى ه -ذه اÿل -ف -ي -ة أاح -يت
ا÷زائ- -ر أامسس ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ل -م -دي -ن -ة،
ت-ت-زام-ن وب-رنامج ﬂ 4ط-ط-ات ت-خصس م-دن
بسسيدي عبد الله وبوينان وبوغزول وحاسسي
مسسعود.

فريال بوششوية
‘ سس -ي -اق ال -ت -ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا ا÷زائ-ر
ب- -خصس- -وصس “رك -ز ال -ع -دد األك Èم -ن السس -ك -ان ‘
اŸناطق ا◊ضسرية ،شسأانها ‘ ذلك شسأان دول العا،⁄
” أامسس إاحياء اليوم الوطني للمدينة– ،ت شسعار
«اŸدينة ا÷زائرية ‘ مواجهة رهانات و–ديات
التنمية اŸسستدامة بقصسر اŸؤو“رات عبد اللطيف

رحال –ت رعاية رئيسس ا÷مهورية ،الذي “يز
ب -حضس -ور وزي -ر السس -ك -ن وال -ع-م-ران واŸدي-ن-ة ع-ب-د
الوحيد طمار ،ووزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ،إا ¤جانب
وزراء األشسغال العمومية والنقل عبد الغني زعÓن،
واŸوارد اŸائية حسس Úنسسيب والسسياحة والصسناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-رم-وري وال-ث-ق-اف-ة عز الدين ميهوبي،
وكذا وا‹ العاصسمة عبد القادر
زوخ ،كما حضسر ضسيف شسرف
اŸهندسس اŸعماري اŸشسهور
ع- -اŸي- -ا وا◊ائ- -ز ع- -ل- -ى ع -دة
ج -وائ -ز دول -ي -ة ك -ريسس -ت -ي-ان دو
بورتزامبارك ،الذي ” تكرÁه
باŸناسسبة.
وذكر اŸسسؤوول األول على
قطاع السسكن برهانات األجندة ا◊ضسرية الوطنية
ا÷ديدة ،جازما أان ا÷زائر سستنخرط ‘ التغيÒ
ال -ع -اŸي ب -اÿصس -ائصس ا÷زائ -ري -ة ،وذهب ال-وزي-ر
بدوي ‘ نفسس الŒاه بتأاكيده أان الهدف اليوم
مدينة جزائرية ذات جودة وتنافسسية قادرة على
السستجابة Ÿتطلبات سسكانها ،ومواكبة التحولت

اإلن -ت -اج -ي -ة واŸسس -اه-م-ة ‘ إارسس-اء ث-ق-اف-ة وه-وي-ة
حضسرية.
من جهته ،أاثنى اŸهندسس اŸعماري اŸشسهور
عاŸيا كريسستيان دو بورتزامبارك ،على ا÷هود
التي تبذلها ا÷زائر ‘ سسياق إاعداد مدن ذكية
عصسرية تسستجيب للمقاييسس العاŸية“ ،اشسيا مع
ال -ن -م -و ال -دÁغ-را‘ ،ك-م-ا أاك-د الÈوف-يسس-ور شس-مسس
الدين شسيتور أاهمية اŸدن
‘ السس- -ي -اق ا◊ا‹ ل -ت -وزع
ال-ك-ث-اف-ة السس-ك-ان-ي-ة ،وسسبل
الوصسول إا ¤توازن.
وأاشسارت مديرة سسياسسة
اŸدي- -ن- -ة ب- -وزارة السس- -ك -ن
وال-ع-م-ران واŸدي-نة مليكة
م -ع-م-ري ‘ تصس-ري-ح أادلت
به على الهامشس ،إا ¤أان ﬂطط اŸدينة مكرسس
Ãوجب ال -ق -ان-ون  08ـ 02اŸت-ع-ل-ق ب-إانشس-اء وتهيئة
اŸدن ا÷دي -دة ل -ت-ه-ي-ئ-ة اإلق-ل-ي-م ،وي-وج-د ال-ي-وم 4
ﬂططات تخصس مدن سسيدي عبد الله وبوينان
وب-وغ-زول وح-اسس-ي مسس-ع-ود ،ت-ت-اب-ع-ه-ا ÷ن-ة تضسمن
‡ثل Úعن كل القطاعات.

ﬂ 4ططات تخصص مدن
بسسيدي عبد الله وبوينان
وبوغزول وحاسسي مسسعود

ولد عباسص يتباحث مع سسف Òإاسسبانيا التعاون ب Úالبلدين

لم Úال- -ع- -ام ◊زب
ت - -ب- -احث ا أ
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،جمال
ول -د ع -ب -اسس ،م -ع سس -ف Òإاسس -ب -ان -ي -ا
ب-ا÷زائ-ر ،سس-ان-ت-ي-اغو اونسسوريبا،
أامسس ال- - - -ثÓ- - - -ث- - - -اء ،ب - - -ا÷زائ - - -ر
ال-ع-اصس-م-ة ،سس-ب-ل ت-كثيف التعاون
ب Úال -ب -ل -دي -ن ،ل سس -ي -م-ا ‘ اÛال
القتصسادي ،حسسب ما أافاد به بيان
للحزب.
وخÓل هذا اللقاء أاوضسح اŸصسدر
شس -دد ا÷ان-ب-ان ع-ل-ى» ضس-رورة ت-دع-ي-م

عÓقات الصسداقة ب Úالشسعب Úوتكثيف
التعاون ب Úالبلدين ‘ كافة اÛالت،
خاصسة القتصسادية منها ،حيث تطرق
السس- - -ي- - -د ول- - -د ع- - -ب- - -اسس إا »¤ف - -رصس
السس- -ت- -ث- -م- -ار ال- -ت -ي Áك -ن إلسس -ب -ان -ي -ا
اسس -ت -غ Ó-ل -ه-ا ‘ ا÷زائ-ر خ-اصس-ة ع-ل-ى
ضس -وء خ -ارط -ة ال -ط-ري-ق ال-ت-ي رسس-م-ه-ا
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ع- -ب- -د ال- -ع- -زي -ز
بوتفليقة ‘ ،اŸنطقة».
كما شسكل اللقاء فرصسة أاشساد من
خÓلها السسيد ولد عباسس «بالعÓقات

ا÷ي- - -دة ب Úال- - -دول- - -ت ‘ ÚاÛالت
السس- -ي -اسس -ي -ة والق -تصس -ادي -ة و‘ ›ال
مكافحة اإلرهاب ،كما ” التأاكيد «على
تطابق وجهات النظر ب Úالبلدين ‘
العديد من اÛالت والقضسايا».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ك-ان ه-ذا ال-ل-ق-اء
سسانحة تطرق من خÓلها األم Úالعام
◊زب ج -ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،إا¤
قضس- -ي -ة الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،م -ذك -را
Ãوق - -ف ا÷زائ- -ر ال- -ث- -ابت اŸط- -اب- -ق
للشسرعية الدولية.

التوقيع على مذكرة تفاهم ب Úوكالة األنباء ا÷زائرية ونظÒتها اإليرانية

وقعت وكالة األنباء ا÷زائرية (واج) ووكالة
أان -ب-اء ا÷م-ه-وري-ة اإلسسÓ-م-ي-ة اإلي-ران-ي-ة «إاي-رن-ا»،
أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ع-ل-ى م-ذك-رة ت-ف-اه-م
ت - -ه - -دف إا ¤ت- -ب- -ادل اÿدم- -ات اإلخ- -ب- -اري- -ة بÚ
اŸؤوسسسست ÚاإلعÓميت.Ú
وقد وقع على اŸذكرة ،كل من اŸدير العام
ل -وك -ال -ة األن -ب -اء ا÷زائ-ري-ة ،ع-ب-د ا◊م-ي-د ك-اشس-ة
واŸدير العام لوكالة «ايرنا» سسيد ضسياء الهاشسمي.
وÃوجب هذه اŸذكرة اتفق الطرفان على
ت- -ب- -ادل اÿدم- -ات اإلخ- -ب- -اري- -ة (أاخ- -ب- -ار ،صس- -ور،
ف -ي -دي -وه -ات وان -ف -وغ -راف -ي -ا) لسس-ت-خ-دام-ه-ا م-ع

مشسÎكيهما ‘ بلديهما وعلى موقعهما على شسبكة
األنÎنت ،إا ¤جانب العمل على وضسع مشساريع
مشسÎك- -ة ك- -ت- -ن- -ظ- -ي -م م -ع -رضس صس -ور مشسÎك ‘
البلدين.
وقبل مراسسم التوقيع قام اŸدير العام للوكالة
اإلي -ران -ي-ة ب-ج-ول-ة ıت-ل-ف مصس-ال-ح «وأاج» ح-يث
اسس -ت -فسس -ر ع -ن ط -رق ع -م -ل ال -وك -ال-ة وت-غ-ط-ي-ت-ه-ا
ıتلف النشسطة وتعاملها مع األخبار معربا عن
إاعجابه بـ»تنظيم» ﬂتلف هذه اŸصسالح وسسÒها.
وأابرز اŸسسؤوول اإليرا« Êأاهمية التعاون» بÚ
ال -وك -ال -ت Úب -ح -ك-م أان «اي-رن-ا» “ت-لك شس-ب-ك-ة م-ن

اŸراسسل Úتغطي أاغلبية عواصسم القارة اآلسسيوية
األمر الذي كما قال Áكن أان يسساهم ‘ تنويع
اŸصسادر اÈÿية عن هذه ا÷هة للعا ⁄بالنسسبة لـ
«واج»  .كما أاظهر اهتمام وكالته باألخبار اآلتية
م -ن شس -م-ال إاف-ري-ق-ي-ا وال-ت-ي Áك-ن ل-وك-ال-ة األن-ب-اء
ا÷زائرية أان تكون مصسدرا لها .
وأاع -رب سس -ي -د ضس -ي-اء ال-ه-اشس-م-ي ع-ن إاع-ج-اب-ه
بالتطور التقني الذي حققته الوكالة ا÷زائرية
وعلى وجه اÿصسوصس األرضسية الرقمية ا◊ديثة
التي تدعمت بها الوكالة مؤوخرا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تشسجيع السستثمار اÿاصص ‘ إا‚از اŸدن ا÷ديدة
للمنتخب دوره اÙوري ‘ إاضسفاء الطابع ا÷ما‹ للمدينة

اعت Èوزير الداخلية
وا÷م - - -اع- - -ات اÙل- - -ي- - -ة
وال-ت-ه-يئة العمرانية نور
ال -دي -ن ب -دوي ،اأن ال -ي-وم
اŸك-رسس ل-ل-م-دينة فرصسة
ل- -ل -ت -اأك -ي -د ع -ل -ى ال -ت -زام
رئ - - -يسس ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة،
Ãواصس - - -ل - - -ة الÈن - - -ام - - -ج
اÿاصس ب- - -ال- - -ت- - -ن- - -م - -ي - -ة
اŸسس- -ت -دام -ة ،واÛسس -د ‘
ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك-وم-ة
ال - - - -رام - - - -ي اإ ¤اإصس Ó- - - -ح
الإط- - - - -ار ال- - - - -ق - - - -ان - - - -وÊ
وال- -ت- -ن- -ظ- -ي -م -ي اŸت -ع -ل -ق
بسس -ي-اسس-ة اŸدي-ن-ة ،و–سس Úاأنسس-ج-ة اŸدن
من خÓل اإعادة الهيكلة واإعادة التاأهيل
ال -ع -م -ران -ي ،Úاإ ¤ج -انب تشس -ج -ي -ع اسس -ه-ام
السس- - - - -ت - - - -ث - - - -م - - - -ار اÿاصس ‘ ا‚از اŸدن
ا÷ديدة ،والأقطاب ا◊ضسرية وتهيئتها.

فريال بوششوية
اأفاد بدوي ‘ السسياق ،اأن التحدي اليوم كب،Ò
خاصسة ‘ ظل النتائج اليجابية لعملية البناء
والتنمية الوطنية التي تشسهدها ا÷زائر ،بفضسل
سسياسسة رئيسس ا÷مهورية التي تقطف ثمارها
‘ ك- - -ل اÛالت اق- - -تصس- - -ادي - -ة وسس - -ي - -اسس - -ي - -ة
واج-ت-م-اع-ي-ة ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا السستقرار ،و»هذه
التحولت ل Áكنها اإل اأن تعزز قدرتنا لنلتحق
ب - -ركب ال- -دول الصس- -اع- -دة ،اأرسس- -ى ل- -ه- -ا رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري -ة اأسسسس -ا دسس -ت -وري -ة ل -يصس-ب-ح م-ف-ه-وم
ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس -ت -دام -ة ،ك -ح-ق دسس-ت-وري ت-ع-م-ل
موؤسسسسات الدولة على –قيقه ع Èالسستعمال
الرشسيد للموارد الطبيعية وا◊فاظ عليها لصسالح
الأجيال القادمة ‘ ظل بيئة سسليمة».
وقال بدوي «كل هذه اŸوؤشسرات تÈز نظرة
السسلطات على اأعلى مسستوى Ÿسستقبل مدننا‘ ،
ظل تنمية مسستدامة –دد دور كل القطاعات
وال -ف -اع -ل Úوالشس -رك -اء ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ا◊ضس-ري-ة»،
وذلك «بتظافر ا÷هود ‘ اإطار تشساوري واسسع،
قصسد اإعادة بعث الدور الوظيفي Ÿدننا ،وتوفÒ
كافة الشسروط لقدرتها على التاأقلم ‘ اإطار
السس -ت-دام-ة ،وك-ذا اأب-رزه-ا ضس-م-ن شس-ب-ك-ة اŸدن
اŸغاربية واŸتوسسطية والإفريقية».
وباعتبار ا÷ماعات الإقليمية شسريكا اأسساسسيا
‘ –ديد سسياسسة اŸدينة واإدارتها وتنفيذها،
نوه بدوي اإ ¤الدور اÙوري للخلية القاعدية
ل-ل-دول-ة ‡ث-ل-ة ‘ ال-ب-ل-دي-ة وال-ولي-ة ال-ت-ي تشسكل
القاعدة الÓمركزية ع› Èالسسهما اŸنتخبة
ومن خÓلهما اŸنتخب اÙلي ،الذي يسساهم
‘ اإع -داد ع -م -ل -ي -ات ت -ه -ي-ئ-ة الإق-ل-ي-م وال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسستدامة وتنفيذها طبقا للتشسريع والتنظيم

اŸع -م -ول ب-ه-م-ا ،وك-ذا السس-ه-ر
ع - - -ل - - -ى احÎام اŸق - - -اي - - -يسس
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ع -ق-ار والسس-ك-ن
والعمران ،ع Èاأدوات التعمÒ
التي وضسعها اŸشسرع ‘ يده،
كما اأشسار اإ ¤دوره اÙوري
‘ اإضس- -ف -اء ال -ط -اب -ع ا÷م -ا‹
ل- -ل- -م- -دي -ن -ة ،ع Èمسس -اه -م -ت -ه
ال- -ف- -ع- -ال- -ة ‘ ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى
ن- -ظ- -اف -ة ﬁي -ط -ه -ا وسس Ó-م -ة
بيئتها.
واأوضسح ذات اŸسسوؤول اأن
ه- -ذا ال- -دور م- -ك- -رسس Ãوجب
ال-ق-ان-ون ال-ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-مدينة،
ع -ل -ى اأن ي -ت -م ت -ع -زي-زه اأك Ìم-ن خÓ-ل مشس-اري-ع
الإصسÓح ،و‘ مقدمتها القانون ا÷ديد اŸتعلق
با÷ماعات القليمية ‘ ،اإطار مسسعى متجدد
يقوم على وسسائل التسسي Òالعصسرية واŸقاربة
التشساركية“ ،اشسيا مع التحولت التي تشسهدها
م-دن-ن-ا ن-ت-ي-ج-ة ال-ن-م-و ال-دÁوغ-را‘ وال-تطورات
الج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصس-ادي-ة ،واŸشس-اري-ع الكÈى
للتجهيزات والهياكل التي ” اإ‚ازها ‘ اإطار
برنامج الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة.
وبراأي بدوي ،فاإن التحولت اأدت اإ ¤بروز
اأقطاب حضسرية اأو مدن قائمة بذاتها ،تتوفر
ع -ل -ى ك -ل الضس -روري-ات وبصس-ورة م-ب-ت-ك-رة ،ي-جب
مرافقتها تنظيميا ومن جانب التسسي ،Òوهو ما
نطمح اإليه ـ اسستطرد ـ من خÓل مدينة جزائرية
ذات ج -ودة وت -ن -افسس-ي-ة ق-ادرة ع-ل-ى السس-ت-ج-اب-ة
Ÿتطلبات سسكانها ،ومواكبة التحولت النتاجية
واŸسس-اه-م-ة ‘ اإرسس-اء ث-ق-اف-ة وه-وي-ة حضس-ري-ة،
وهو ما ” التاأكيد عليه ‘ ﬂطط تهيئة الإقليم
اŸصس- -ادق ع -ل -ي -ه ‘ ال -ع -ام Ã ،2010ث- -اب- -ة اأداة
قانونية للتوجيه السسÎاتيجي ،لتنمية الإقليم.
وذكر بجهود الدولة ‘ اإطار –سس ÚاŸنظر
ا÷ما‹ للمدن من خÓل القضساء على السسكن
ال -هشس ،والÈام -ج السس -ك -ن-ي-ة ب-اإ‚از  3.6مليون
وحدة ب 2000 Úو  ” ،2017تسسليم  60باŸائة
م -ن -ه -ا ‘ ال -وسس -ط ا◊ضس-ري وعصس-رن-ة اŸرف-ق
العام لتحسس Úالإطار اŸعيشسي للمواطن ،والعمل
ع- -ل -ى ت -ع -م -ي -م الإدارة الإل -كÎون -ي -ة ،وت -ط -ب -ي -ق
اسسÎات - -ي- -ج- -ي- -ة ت- -ق- -ريب الإدارة م- -ن اŸواط- -ن
ب- -الرت- -ق -اء بـ  10دوائ -ر اإ ¤ولي -ات م -ن -ت -دب -ة
والرت- -ق- -اء ب- -ه- -ذه الأخÒة اإ ¤مصس- -ف اأق -ط -اب
حضسرية.
و ⁄يفوت اŸناسسبة ليجدد العزم على العمل
على خدمة اŸصسلحة الوطنية التي يتطلع لها
اŸواط -ن ،وت -ع -زي -ز ج -اذب -ي -ة اŸدن ،ك -اأه -داف
Œسس-ي-ده-ا م-رت-ب-ط ب-اإصسÓ-ح اŸن-ظ-وم-ة اŸالية
وا÷بائية اÙلية ،اإ ¤جانب ترقية الهندسسة
العمرانية والتكوين ‘ اŸهن ا÷ديدة اŸتعلقة
باŸدينة ـ والتسسويق الإقليمي.

زرواطي تؤوكد إاحالة  165ملف على العدالة ،وتكشسف:

تسسجيل – 3032قيق حول اŸؤوسسسسات اŸتسسببة ‘ التلوث البيئي

كشس -فت وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة
والطاقات اŸتجددة فاطمة
ال - -زه - -راء زرواط - -ي ،ع - -ن
تسسجيل – 3032قيق حول
اŸؤوسسسسات اŸتسسببة ‘ تلوث
ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى
ال- -وط- -ن- -ي ،م- -ؤوك- -دة ع- -ل- -ى
إاح - -ال- -ة  165م -ل -ف ع -ل-ى
ال-ع-دال-ة ،وق-الت إانه سسيتم
لج-راءات الÓزمة
إات-خ-اذ ا إ
‘ حقها.
أاف- - -ادت وزي- - -رة ال- - -ب- - -ي - -ئ - -ة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة خ Ó-ل
زيارة عمل وتفقد لقطاعها بولية عنابة ،أان
ال-وزارة ال-وصس-ي-ة ت-ع-م-ل ج-اه-دة ع-ل-ى ﬁاربة
التلوث والقضساء على ﬂتلف الظواهر والتي
من شسأانها اŸسساسس بالبيئة.
وبخصسوصس تلوث واد سسيبوسس بعنابة ونفوق
أاطنان من األسسماك به ،أاكدت زرواطي أان
التحقيقات متواصسلة ‘ هذه القضسية ،مشسÒة
إا ¤ت- -نصس- -يب ÷ن- -ة م- -ن ق- -ب -ل وزارة ال -ب -ي -ئ -ة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة Ÿت-اب-ع-ة ه-ذه القضسية،
وال - -ت - -ي ك- -ادت ت- -تسس- -بب ‘ ك- -ارث- -ة ب- -ي- -ئ- -ي- -ة
وإايكولوجية.
من جانب آاخر وبالقطب ا◊ضسري ذراع
ال -ريشس أاي -ن ت -ل -قت زرواط -ي ع-رضس-ا م-فصسÓ-
حول تسسي ÒاŸدينة ا÷ديدة ،حيث أاعطت
توجيهات بالتسسي Òالعق ÊÓللنفايات اŸنزلية
على مسستوى اŸدينة ا÷ديدة ،والتي سستعرف
عند تأاهيلها ما يفوق  8مÓين طن يوميا من
النفايات ،وطالبت بضسرورة الوصسول إا 0 ¤من
النفايات ،من خÓل العتماد على السسÎجاع
والرسسكلة..
وقالت الوزيرة إان الفرد شسريك فعال ‘
عملية التخلصس من النفايات ،مطالبة بضسرورة

ال- -ت- -خ -لصس م -ن األف -ك -ار
ال- -ق -دÁة ،وال -ت -ف -ك‘ Ò
آال -ي -ات ج -دي -دة ل-ل-قضس-اء
ع-ل-ى ال-ن-ف-ايات ،وترسسيخ
ال -ث -ق -اف -ة ال -ب -ي -ئ -ي-ة ل-دى
ال -ق -اط -ن Úا÷دد ب -ه -ذه
األحياء ،مؤوكدة أان عنابة
م-دي-ن-ة سس-ي-اح-ي-ة ،ول-ه-ذا
ع - -ل - -ى ا÷م- -ي- -ع وب- -دون
اسس- -ت- -ث- -ن- -اء ال- -ت -ف -ك‘ Ò
م -ب-ادرات Áك-ن ت-ب-ن-ي-ه-ا،
مشسÒة إا ¤أان «اŸدينة
ال- - -ذك - -ي - -ة» ت - -ك - -م - -ن ‘
تسسيÒها بطريقة عقÓنية.
من جهة أاخرى ،أاعطت فاطمة الزهراء
زرواط -ي ت-وج-ي-ه-ات بضس-رورة ت-وسس-ي-ع ع-م-ل-ي-ة
العتماد على اŸصسابيح التي تعمل بالطاقة
الشسمسسية ،وتعميمها Ãختلف شسوارع وأاحياء
الولية ،و -أاكدت أان وزارة البيئة والطاقات
اŸتجددة سستعمل على مرافقتهم من أاجل
تفادي نفسس األخطاء.
وزي -رة ال -ب -ي-ئ-ة ال-ت-ي أاشس-رفت ع-ل-ى ت-دشسÚ
ا◊دي-ق-ة ا◊ضس-ري-ة اŸت-وسس-ط-ي-ة ب-ع ÚعشسÒ
ب -ب -ل -دي -ة ع -ن -اب -ة ،وج -هت ت -ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة
ل- -ل- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى ه -ذا اŸشس -روع ،بضس -رورة
اله-ت-م-ام Ãي-اه السس-ق-ي والع-ت-ن-اء ب-ا◊دي-قة
وتوسسيعها والحتفاظ بها بعد فتحها رسسميا
أامام سسكان اŸدينة.
وÃصس- -ن- -ع الق- -تصس- -اد األخضس- -ر ل- -ت -ق -طÒ
النباتات بواد العنب طالبت زرواطي بضسرورة
السستثمار ‘ ›ال النباتات ،وتصسدير هذا
العمل خارج الوطن ،إا ¤جانب توفÒه ﬁليا،
وذلك لع -ت -م -اد ا÷زائ -ر ع -ل-ى اسس-تÒاد ه-ذه
اŸواد األسساسسية اŸسستخلصسة من النباتات.

عنابة :هدى بوعطيح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لمر يتعلق بالسسيادة الوطنية ،فرعون:
قالت إان ا أ

أ’حتكار يبقى للمتعامل ألتاريخي ””أتصضا’ت أ÷زأئر””
›ال أ’سضتثمار مفتوح للخوأصص ‘ ألكيلوم Îأأ’خÒ

أاك - -دت وزي - -رة الÈي - -د واŸواصس Ó- -ت
السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-ك-ية والتكنولوجيات
وال- -رق- -م- -ن- -ة اÁان ه- -دى ف- -رع- -ون ،أان
الح-ت-ك-ار ي-ب-ق-ى ل-ل-م-ت-ع-ام-ل ال-ت-اري-خي
لم -ر ي -ت -ع-ل-ق
لن ا أ
““اتصس -الت ا÷زائ -ر““ أ
ب- - -السس - -ي - -ادة ال - -وط - -ن - -ي - -ة وأاضس - -افت أان
السس-ت-ث-م-ار م-ف-ت-وح ل-ل-خ-واصس ‘ ال-ب-نية
ال-ت-ح-ت-ي-ة م-ا ب Úال-ولي-ات ف-ي-م-ا ي-تعلق
لخ.Ò
بالكيلوم Îا أ

حياة كبياشش
أأوضس- -حت ه- -دى ف- -رع -ون ،أأمسس ‘ ،ن -دوة
صسحفية عقب ألتصسويت على مشساريع ألقوأنÚ
 3منها مشسروعان يخصسان قطاعها ،أأنه ’
›ال لÎك أ’تصسا’ت Ÿتعامل أأجنبي ،أ’ن
أأ’مر يتعلق بسسيادة ألدولة وأأمنها ،أأما فيما
يخصس ألكيلوم Îأأ’خ Òأأي تقد Ëأÿدمة
مباشسرة للموأطن فإان ألقانون ألصسادر سسنة
 ،2000يتيح فتح أÛال ويعطي أآ’ليات من
أأجل تطبيقه ،مÈزة أأن أ’سستثمار مطلوب ‘
›ال أÿدمة ألعامة وهو مفتوح للخوأصس،
ألذين يتع Úعليهم تقد Ëقيمة مضسافة.
وأعتÈت أأن ألتصسويت على كل من مشسروع
أل-ق-ان-ون أÙدد ل-ل-ق-وأع-د أل-ع-ام-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
ب -الÈي -د وأ’تصس -ا’ت أ’ل -كÎون -ي -ة وأل-ق-ان-ون
أŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ج-ارة أإ’ل-كÎون-ي-ة ،خطوة هامة
جدأ ‘ طريق تدعيم مسسعى أ◊كومة من
أأج - -ل دم - -ق - -رط- -ة أ’تصس- -ا’ت أإ’ل- -كÎون- -ي- -ة
وأÿدمة ألÈيدية ألعمومية تطبيقا لÈنامج
رئيسس أ÷مهورية.

ﬁت- -وى م- -ط- -ور وط- -ن- -ي- -ا وأ’ع- -ت -م -اد ع -ل -ى
أŸت- -خ- -رج Úم- -ن أ÷ام- -ع- -ات م- -ن ألشس -ب -اب
أŸبتكر ،ألذي يتم تقد Ëكل ألدعم لهم‘ ،
إأطار تشسجيع ألطاقات ألوطنية ،وألتوصسل إأ¤
ﬁتوى وطني  100باŸادة.

وكالة ””نكرة”” تصضنف أ÷زأئر ‘ مرتبة متدنية
لدفعها إأ ¤فتح سضوقها للمنتوجات أأ’جنبية
ول -ف -تت أل -وزي -رة ‘ سس -ي -اق م -تصس-ل إأ ¤أأن
مشس -روع -ي أل -نصس Úق-د ب-دأأت درأسس-ت-ه-م-ا م-ع
نهاية سسنة  2015درأسسة عميقة ومدققة سسوأء
من أ÷انب ألتقني أأوألفني ،أ÷انب ألتشسريعي
وألتنظيمي ،وأعتÈت أأن ألنصس Úمتقدمان من
ألناحية ألتشسريعية وألتنظيمية من أأجل تقدË
خدمة ذأت مسستوى رفيع للموأطن.Ú
وأأوضسحت ‘ ردها على سسؤوأل للصسحافة أأن
مشس -روع أل -ق -ان -ون أÙدد ل -ل -ق-وأع-د أل-ع-ام-ة
أŸتعلقة بالÈيد وأ’تصسا’ت أإ’لكÎونية يأاتي
خاصسة من أأجل توسسيع نطاق ألقانون ألسساري
أŸفعول من ألشسبكات إأ ¤ألشسبكات إأضسافة
إأ ¤أÿدمات وأÙتوى ،أأي أÿدمات ذأت
ألقيمة أŸضسافة ،حتى تكلف سسلطة ألضسبط
ألÈي -د وأ’تصس -ا’ت ألسس -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سس -ل-ك-ي-ة
بضسبط ألسسوق فيما يخصس أÙتوى وكذلك
ف - -ي - -م - -ا ي - -خصس أÿدم - -ات ،ك - -ل أŸنصس - -ات
أإ’لكÎونية ،كل ألÈأمج ،كل أŸشساريع تخضسع
‘ أŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل إأ ¤ألضس- -ب -ط وإأ ¤أل -ق -ان -ون
أ÷زأئري.
ل -ك -ن أأ’ه -م حسسب أل -وزي -رة أأن ي -ك -ون ل -ن-ا

لغلبية على  3مشساريع قوانÚ
التصسويت با أ

وفيما يتعلق بالتقرير ألذي أأصسدرته وكالة
أأجنبية وأضسعة أ÷زأئر ‘ مرتبة متدنية فيما
يتعلق بتدفق أأ’نÎنت ،أعتÈت ألوزيرة أأن
مثل هذه ألوكالة ““نكرة““ ،وقالت إأنه يوجد إأ’
وك - -ال - -ة وأح- -دة وه- -ي أŸن- -ظ- -م- -ة أل- -دول- -ي- -ة
 ·ÓأŸت -ح -دة ه -ي
لÓ- -تصس- -ا’ت أل -ت -اب -ع -ة ل  -أ
أل -وح-ي-دة أıول-ة وأل-ت-ي ل-دي-ه-ا أإ’م-ك-ان-ي-ات
وأŸع- -ل- -وم- -ات أل- -دق- -ي- -ق- -ة ح- -ت- -ى تصس- -ن -ي -ف
ألدول ،وأأكدت أأنه من خÓل تقاريرها ألتي
تصسدرها سسنويا ،تؤوكد أأن أ÷زأئر تتقدم ‘
›ال أ’تصسا’ت أإ’لكÎونية.
وأعتÈت أأن ما تقدمه هذه أŸنظمات من
معلومات ““مغلوطة ““ ،أ’نها ““تعتمد على بعضس
أŸؤوشسرأت غ Òصسحيحة ،و‘ أأحيان أأخرى
هناك نوأيا أأخرى للدفع با◊كومة أ÷زأئرية
إأ ¤فتح سسوقها أأك Ìليسس لÓسستثمار وإأ‰ا
لفتح أÛال أأك’ Ìحتكار ألسسوق من قبل
أŸؤوسسسسات أأ’جنبية ““ ،مؤوكدة أأن ““أ’تصسا’ت
›ال أسسÎأت -ي -ج -ي““ ،وأل -دسس -ت-ور ي-ؤوك-د ع-ل-ى
ذلك ،وأأ’ولوية للمتعامل ألتاريخي إأتصسا’ت
أ÷زأئر.

رئيسسة الشسبكة اŸقاولتية
تعلن انطÓق برنامج “إاليب“:

تكوين  1200طالب جزأئري ‘
نوأب ألتيار أإ’سضÓمي وحزب ألعمال و”” أ’فافاسص””
صضوتوأ بـ ””’”” على قانون تسضوية أŸيزأنية لسضنة › 2015ال أŸقاو’تية ،أأ’عمال وأ’بتكار

صسوت نواب اÛلسس الشسعبي الوطني،
لغلبية على  3مشساريع قوانÚ
أامسس ،با أ
لم -ر
ق- -دم- -ت- -ه- -ا ا◊ك- -وم -ة ،وي -ت -ع -ل -ق ا أ
Ãشس-روع ق-ان-ون الÈي-د وت-ك-ن-ولوجيات
التصس- -ال ،ومشس- -روع ق- -ان- -ون ال- -ت -ج -ارة
لل -كÎون -ي-ة ومشس-روع ق-ان-ون تسس-وي-ة
ا إ
اŸيزانية لسسنة  ،2015فيما صسوت نواب
لسسÓ-م-ي ال-ع-دال-ة
ك -ل م -ن ال -ت -ح -ال-ف ا إ
ال-ن-هضس-ة وال-ب-ن-اء وح-مسس ون-واب ح-زب
لخ.Ò
العمال بـ ““ل““ ضسد هذا اŸشسروع ا أ

حياة  /ك
وقد جرت عملية ألتصسويت بحضسور 256
نائب و 76وكالة خÓل جلسسة علنية ترأأسسها
ألسس -ع -ي -د ب -وح -ج -ة ع -ل -ى أŸشس-روع أأ’ول‘ ،
أأج-وأء م-ي-زت-ه-ا أŸوأف-ق-ة ع-ل-ى أأغ-ل-بية أŸوأد
أل- - -وأردة ‘ أŸشس - -روع أŸت - -ع - -ل - -ق ب - -الÈي - -د
وتكنولوجيات أ’تصسال ،وقد رفضست أللجنة
ألتعديÓت ألتي أقÎحت من قبل أŸعارضسة
قبل إأحالتها على جلسسة ألتصسويت ألعام.
و“ح- -ورت أل- -ت- -ع- -دي Ó-ت أل -ت -ي أقÎح -ه -ا
م -ن -دوب -و أأصس -ح -اب -ه -ا ‘ أسس-ت-ف-ادة أŸت-ع-ام-ل
أل -ت -اري -خ-ي م-ن إأع-ان-ة أل-دول-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة ك-اف-ة
ألÎأب أل- -وط- -ن- -ي ،وأسس- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ه ‘ م -ي -دأن
أ’تصسا’ت من أŸثول أأمام ›لسس أŸنافسسة
قصسد ضسمان دÁومة أÿدمة ،باإ’ضسافة إأ¤
أتخاذ ألدولة ما ترأه مناسسبا Ùاربة كل ما
Áسس ب - -اأ’خ Ó- -ق وأآ’دأب أل- -ع- -ام- -ة وح- -جب
أŸوأقع ألتي تسسبب ألهÓك أ’فرأد أÛتمع.
وأ÷دي- -ر ب- -اإ’شس- -ارة أأن- -ه ” إأدخ- -ال م -ادة
ج -دي -دة ““أŸادة  164م-ك-رر““ و” أŸصس-ادق-ة
عليها ،وألتي تنصس على وجوب إأثبات هوية كل

أÿطوط أÛهولة ‘ آأجال  6أأشسهر ،أبتدأء
من تاريخ صسدور هذأ ألقانون ‘ أ÷ريدة
ألرسسمية.
وق- -د رفضست ÷ن- -ة ألشس -ؤوون أ’ق -تصس -ادي -ة
وأل-ت-ن-م-ي-ة وألصس-ن-اع-ة وأل-ت-ج-ارة وأل-ت-خ-ط-يط،
جميع ألتعديÓت ،وبررت أللجنة ذلك بكون
أأغلبية ألتعديÓت متكفل بها Ãوجب قوأنÚ
أأخرى.
ك -م -ا صس -وت ن -وأب أÛلسس ع -ل -ى مشس-روع
ق -ان-ون أل-ت-ج-ارة أإ’ل-كÎون-ي-ة ومشس-روع ق-ان-ون
تسس -وي -ة أŸي -زأن -ي -ة لسس-ن-ة  ،2015وه- -ذأ ب- -ع -د
تصسويت كل من نوأب حزب ألعمال ونوأب
حمسس وألتحالف أإ’سسÓمي ألعدألة ألنهضسة
وألبناء أأيضسا بـ ““’““ على ألنصس أأ’خ ،Òمقابل
أمتناع نوأب حزب ألتجمع من أأجل ألثقافة
وألدÁقرأطية عن ألتصسويت.

‘ كلمة تعقيب له :رأوية يعد بتدأرك
ألنقائصص وألثغرأت
وعد وزير أŸالية ،عبد ألرحمان رأوية،
بالتكفل بجميع ألتوصسيات ألتي قدمها ›لسس
أÙاسس- - - -ب- - - -ة ،فضس Ó- - - -ع- - - -ن أ’قÎأح - - -ات
وأÓŸحظات ألتي سسجلتها أللجنة على نصس
أŸشسروع أÿاصس بتسسوية أŸيزأنية .2015
وق -ال ‘ ك -ل -م -ة ت -ع -ق -يب م -ق -تضس -ب -ة ب -ع-د
مصسادقة نوأب ألŸÈان على ألنصس باأ’غلبية،
وألذي صسوتت أŸعارضسة ضسده ،إأنه سسيعمل
على تدأرك جميع ألنقائصس وألثغرأت ألتي
سسجلت على ألنصس وألتي سسجلها ‘ حضسوره
خÓل أأيام مناقشسة ألنصس ،مثمنا ما قدمه
أل - -ن - -وأب م - -ن أأج - -ل إأث - -رأء ه - -ذأ أŸشس - -روع،
وألتصسويت باأ’غلبية عليه.

أأعلنت رئيسسة ألشسبكة أŸقاو’تية فتيحة
رأشسدي عن إأطÓق أأول مبادرة لتكوين 1200
طالب جزأئري ‘ إأطار برنامج “إأليب“ ألذي
من شسأانه أأن يسساهم ‘ تكوين ألطلبة ومنحهم
أل-ت-ق-ن-ي-ات ألÓ-زم-ة ل-ت-جسس-ي-د أأف-ك-اره-م ع-لى
أأرضس أل -وأق -ع وإأ‚اح مشس -اري-ع-ه-م م-ؤوك-دة أأن
مشساريع هؤو’ء ألشسباب سستقدم إأ ¤مسستثمرين
جزأئري ÚلÓطÓع عليها وتطويرها.
وكشسفت رئيسسة ألشسبكة أŸقاو’تية خÓل
أإ’عÓن عن أنطÓق مشسروع “أليب “ أأن خÈأء
ﬂتصس ‘ ÚأŸقاو’تية من  3دول قاموأ
ب-ت-ك-وين  160م- -ؤوط -ر ،وع -ل -ى إأث -ر ذلك وق -ع
أ’خ -ت-ي-ار ع-ل-ى  10م-ك-ون Úسس-ي-ت-ول-ون مهمة
تكوين ألطلبة بدأية من شسهر أأفريل ،موضسحة
أأن تكوين ألطلبة يتم ع Èمرأحل حيث يتم
ألشسروع ‘ تكوين  60طالبا ‘ كل جامعة
ح -ول أŸق -او’ت-ي-ة ›ال أأ’ع-م-ال وأ’ب-ت-ك-ار
وŒسسيد أأ’فكار.
وأأضسافت رأشسدي أأنه ‘ آأخر مرحلة من
ألتكوين يتم أختيار  10أأفكار من ب 60 Úفكرة
م -قÎح -ة م -ن ق -ب -ل أل -ط -ل -ب -ة ح -يث ي -ت -م-ك-ن
أأصسحابها من أ’سستفادة من دروسس تكوينية
تؤوهلهم إ’نشساء مؤوسسسسات خاصسة بهم تبنى
وف -ق أأسسسس ق -وي -ة م -ن -ظ -م -ة ول-يسس ب-ط-ري-ق-ة
عشسوأئية.
و‘ ذأت ألسسياق أأشسارت رئيسسة ألشسبكة
أŸق - -او’ت - -ي - -ة إأ ¤أأن ألشس- -ب- -اب أ÷زأئ- -ريÚ
قادرون على أ’بتكار وحتى أ’خÎأع لكن ما
ي -ن -قصس -ه-م ي-ك-م-ن ‘ ع-دم درأسس-ة أل-ت-ق-ن-ي-ات
ألÓزمة لتحويل أŸنتوج أŸبتكر إأ ¤منتوج
ناجع ‘ ألسسوق موضسحة أأن ألطلبة ألذين
ل -يسس ل -دي-ه-م ط-م-وح إ’نشس-اء م-ؤوسسسس-ات-ه-م ل-ن
يتمكنوأ من أŸشساركة ‘ هذأ أŸشسروع ألذي
يخلق بفكرة وينتهي بتجسسيدها على أأرضس
ألوأقع.
من جهتها ،تطرقت مسستشسارة وأ‹ و’ية
أ÷زأئ -ر أل-ع-اصس-م-ة أŸك-ل-ف-ة ب-ا’سس-ت-ث-م-ار ‘
›ال “سستارتوب“ فتيحة سسليما Êإأ ¤مشسروع،
“أ÷زأئر ألعاصسمة مدينة ذكية“ ألذي تطور
بفضسل أŸرأفقة وترقية أ’بتكار وخلق مناخ
مÓ-ئ-م ‘ إأط-ار ت-ط-وي-ر أل-ن-ظ-م أ’ي-ك-ول-وجية
مشسÒة إأ ¤أأن –ق - -ي - -ق أŸشس - -روع ي- -ت- -ط- -لب
مسساهمة جميع ألقطاعات.
كما كشسفت عن تنظيم أأول ندوة دولية حول
أŸدن ألذكية ‘ جوأن ألدأخل ،باإ’ضسافة إأ¤
ألطبعة ألثانية للندوة حول سستارتوب ‘ 3
مارسس بفندق أأ’ورأسسي.

صصونيا طبة

ألعدد
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بن غÈيت :نسضبة أإ’سضتجابة لإÓضضرأب بلغت أليوم
 45,12باŸئة ع Èألوطن

أاعلنت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن
غÈيت ،أامسس ،أان نسس- - -ب- - -ة السس- - -ت- - -ج- - -اب- - -ة
Óضس -راب ال -ذي دع-ا إال-ي-ه ت-ك-ت-ل ال-ن-ق-اب-ات
ل -إ
اŸسس -ت -ق -ل-ة ب-ل-غت  % 45,12ع- -ل -ى اŸسس -ت -وى
لول.
الوطني خÓل اليوم ا أ
وأأوضس -حت أل -وزي -رة ‘ تصس -ري -ح ل -وأأج أأن نسس-ب-ة
أ’سس-ت-ج-اب-ة ل-ه-ذأ أإ’ضس-رأب Ãخ-ت-ل-ف أŸؤوسسسس-ات
ألÎبوية بأاطوأرها ألثÓثة قد بلغت  45,12باŸئة
على أŸسستوى ألوطني.
من جهة أأخرى ،طمأانت ألوزيرة ‘ حسسابها
ع -ل -ى م -وق -ع أل -ت -وأصس -ل أإ’ج -ت -م -اع -ي ف -ايسس -ب-وك
““ألتÓميذ وأأ’ولياء أأنه ” أأ’خذ بع Úأ’عتبار كل
ألظروف ألتي مر بها ألتÓميذ ،كما ” ألعمل
تضسيف ألوزيرة على ““ضسمان ألتمدرسس وأسستكمال
برنامج ألسسنة ألدرأسسية على أأحسسن وجه من أأجل
–قيق مبدأأ أإ’نصساف ب Úأ÷ميع““.

من جهته ،أأشسار مزيان مريان أŸنسسق ألوطني
للنقابة ألوطنية أŸسستقلة أ’سساتذة ألتعليم ألثانوي
Óضسرأب تفوق 70
وألتقني أأن نسسبة أإ’سستجابة ل إ
باŸائة ‘ ﬂتلف أأ’طوأر ع Èألوطن.

تبادل وجهات النظر حول اŸقاربات السسÎاتيجية

حسضبÓوي يسضتقبل وفد أ’–ادية ألوطنية
Ÿسضتخدمي ألصضحة ألعمومية

أسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ألصس -ح -ة وألسس -ك-ان وأصسÓ-ح
أŸسس- -تشس- -ف -ي -ات ﬂت -ار حسس -ب Ó-وي ،أأمسسÃ ،ق -ر
وزأرت -ه ،وف -دأ ل –Ó-ادي -ة أل -وط -ن-ي-ة Ÿسس-ت-خ-دم-ي
ألصسحة ألعمومية ألتابع للنقابة ألوطنية أŸسستقلة
Ÿسستخدمي أإ’دأرة ألعمومية بقيادة رئيسسها لكحل
عمار ،حسسبما أأفاد به بيان للوزأرة.
وأأكد ألوزير أأن هذأ أللقاء ألذي يندرج ضسمن

سسلسسلة أللقاءأت ألتي تعقدها ألوزأرة مع ألشسركاء
أ’ج-ت-م-اع-ي ،Úسس-م-ح ب-ت-ب-ادل وج-ه-ات أل-نظر فيما
يخصس ““أŸقاربات أ’سسÎأتيجية ألتي من شسأانها
ضسمان نظام صسحي فعال لصسالح أŸوأطن Úيكون
فوق كل أعتبار““.
وأأشس- -ار رئ- -يسس أ’–ادي -ة ب -ه -ذأ ألصس -دد إأ ¤أأن
م -ن -ظ -م -ت -ه ت -ع -د ““ن-ق-اب-ة ‡ث-ل-ة ل-ك-اف-ة تشس-ك-يÓ-ت
منظومة ألصسحة ألوطنية““ ،مضسيفا ““ونعمل بصسفتنا
شسريكا أجتماعيا على ترقية قيم أ◊وأر وألتشساور
بهدف ألدفاع عن مصسالح عمال قطاع ألصسحة““.
ويضسيف ألبيان أأنه ” خÓل هذأ أللقاء ألذي
عقد على هامشس جلسسة عمل مع أللجنة أŸركزية
للحوأر مع ألشسركاء أ’جتماعي ،Úألتطرق إأ ¤عدد
م - -ن أل - -ن - -ق- -اط ذأت ألصس- -ل- -ة ب- -ال- -وضس- -ع أŸه- -ن- -ي
وأ’جتماعي Ÿوظفي قطاع ألصسحة ’ سسيما تلك
أŸتعلقة بالعمال أŸتعاقدين.
Óشسارة أسستقبل وزير ألصسحة يوم  7فÈأير
ول إ
Óط-ب-اء أأ’خصس-ائ-ي‘ Ú
وف -دأ ل -ل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
ألصسحة ألعمومية.

زعÓن يتفقد ﬁطة آأغا ألسضكك أ◊ديدية قبل
دخولها أÿدمة قريبا

لشس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل،
ق -ام وزي -ر ا أ
ع - -ب - -د ال - -غ - -ن - -ي زع Ó- -ن ،أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
العاصسمة ،بزيارة تفقدية Ùطة آاغا للنقل
ب -السس -كك ا◊دي -دي -ة ‘ ح -ل -ت -ه -ا ا÷دي-دة،
حسسبما أافاد به بيان للوزارة.
وت -ف-ق-د أل-وزي-ر ،خÓ-ل أل-زي-ارة أل-ت-ي ت-دخ-ل ‘
إأطار أŸتابعة أŸيدأنية وألدورية ıتلف مشساريع
ألقطاعﬂ ،تلف مرأفق هذه أÙطة أ÷ديدة قبل
تسسليمها ووضسعها حيز أÿدمة قريبا ،حيث قدم
ت -وج -ي -ه -ات -ه بضس -رورة –سس Úأÿدم-ات أŸق-دم-ة
للمسسافرين وأحÎأم أŸوأعيد ،وهذأ ‘ ﬂتلف
ﬁطات ألوطن ،يضسيف نفسس أŸصسدر.
كما قام زعÓن Ãعاينة ألقطارأت أ÷ديدة من
نوع ““كورأديا““ ألتي ” أقتناوؤها مؤوخرأ من طرف

ألشسركة ألوطنية للنقل بالسسكك أ◊ديدية ،وكذأ
ألقطارأت ألتي ” تهيئتها وإأصسÓحها.

لتقان Ÿؤوسسسسة سسوناطراك ،طواهرية:
‘ لقاء جهوي Ãركز ا إ

نناضضل من أجل أسضتقرأر ألبÓد وجلب أŸسضتثمر أ◊قيقي
لم Úال- -ع- -ام ل- -ف- -ي -درال -ي -ة ع -م -ال
أاك- -د ا أ
البÎول والغاز والكيمياء حمو طواهرية،
أامسس ،ب -ب -ط -ي -وة (وه -ران) ،أان ال -ف -ي -درال-ي-ة
ت- -ن- -اضس- -ل م -ن أاج -ل اسس -ت -ق -رار ال -ب Ó-د ÷لب
اŸسس -ت -ث -م -ر ا◊ق-ي-ق-ي ‘ إاط-ار شس-راك-ة ““راب-ح
رابح““ ÿلق الÌوة وتوف Òمناصسب شسغل.
وأأبرز طوأهرية ‘ لقاء جهوي Ãركز أ’تقان
Ÿؤوسسسس -ة سس -ون -اط -رأك ب -ب -ط -ي-وة ب-حضس-ور ‡ث-ل-ي
ألفروع ألنقابية للجهة ألغربية أأنه ““بفضسل تضسحيات
ع-م-ال أل-بÎول وأل-غ-از وأل-ك-ي-م-ي-اء أل-ذي-ن ت-وف-وأ ‘
ألعشسرية ألسسودأء نناضسل كعمال ونقابي Úمن أأجل
أسستقرأر ألبÓد ÷لب أŸسستثمر أ◊قيقي ‘ إأطار
شس -رأك -ة رأب -ح-رأب -ح ÿل-ق ألÌوة وت-وف Òم-ن-اصسب
شسغل““.
«م- -نشس- -آات- -ن- -ا مسس- -ت- -ق- -رة وآأم- -ن- -ة وذلك ب -فضس -ل
أ’سس -ت -ق-رأر أل-ذي ت-ع-رف-ه أل-بÓ-د وب-فضس-ل سس-ي-اسس-ة
وب -رن -ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ألسس-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة““ ،يشس Òأأ’م Úأل-ع-ام ل-ف-ي-درأل-ي-ة ع-م-ال
ألبÎول وألغاز وألكيمياء ألذي دعا ‘ ذأت ألسسياق
ألعمال إأ““ ¤أÙافظة على مؤوسسسسة سسوناطرأك
وع- -ل- -ى ق- -ط- -اع- -ن- -ا أ◊سس -اسس أŸم -ول أل -رئ -يسس -ي
لÓقتصساد ألوطني““.
ك -م -ا ذك -ر خ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء أŸن -ظ-م عشس-ي-ة
أ’ح -ت -ف -ال ب-ال-ذك-رى أŸزدوج-ة ل-ت-أاسس-يسس أ’–اد
ألعام للعمال أ÷زأئري Úوتأاميم أÙروقات أأن
““أ◊وأر م- -ف- -ت- -وح م- -ع ج -م -ي -ع أل -ع -م -ال ل -ل -ت -ك -ف -ل
بانشسغا’تهم ومشساكلهم أŸهنية وأ’جتماعية““.
و‘ ذأت ألسسياق ،أأبرز حمو طوأهرية أأنه ”
خÓل أأ’يام أأ’خÒة –قيق مكاسسب جديدة لفائدة

أل -ع -م-ال ب-ع-د سس-لسس-ل-ة م-ن أل-ل-ق-اءأت م-ع أŸدي-ري-ة
ألعامة وألرئيسس أŸدير ألعام Ûمع سسوناطرأك
م -ن ب -ي -ن -ه -م -ا ضس -خ أأ’م -وأل ب -الصس -ن-دوق أإ’ضس-ا‘
ل-ل-م-ت-ق-اع-دي-ن أل-ذي سس-يسس-م-ح للعمال أŸعني Úمن
أ’سستفادة من –صسيل مسستحقاتهم أÎŸتبة على
أإ’حالة على ألتقاعد منهم  9أأ’ف عامل أأحيلوأ
على ألتقاعد ألعام أŸنصسرم.
وم- -ن ب ÚأŸك -اسسب أأيضس -ا أل -ت -أام Úأ÷م -اع -ي
للعمال حيث أأنه ‘ حال وفاة أأي عامل سستسستفيد
عائلته من مبلغ  6مليون دج وكذأ فتح ملف تعويضس
أÈÿة أŸهنية وعصسرنة أÿدمات أ’جتماعية.
من جهة أأخرى ،أأكد نفسس أŸسسؤوول ألنقابي أأنه
سسيتم بتاريخ  24فÈأير أ÷اري فتح موقع على
شس -ب-ك-ة أأ’نÎنت ل-ف-ي-درأل-ي-ة ع-م-ال أل-بÎول وأل-غ-از
وأل -ك -ي -م -ي -اء وإأنشس-اء خ-ل-ي-ة لÓ-سس-ت-م-اع ’نشس-غ-ا’ت
ألعمال وأŸتقاعدين.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أأك-د أأ’م Úأل-ع-ام ل-ل-ن-ق-اب-ة أل-وطنية
لسسوناطرأك جاوود خÓف أأنه من ب ÚأŸكاسسب
أÙققة لفائدة ألعمال ترسسيم ‘ أأ’يام أأ’خÒة
زه -اء  350ع -ون Ãؤوسسسس-ة سس-ون-اط-رأك وت-ع-ويضس
أل-ع-م-ال وأŸت-ق-اع-دي-ن أŸصس-اب Úب-أامرأضس مزمنة
على غرأر ألسسرطان وألقلب تصسل إأ ¤غاية  1مليون
دج وغÒها.
وع Èأأ’م Úألعام للنقابة ألوطنية لسسوناطرأك
ع-ن أرت-ي-اح-ه لÓ-سس-ت-ع-دأد أل-دأئ-م ل-لمديرية ألعامة
وألرئيسس أŸدير ألعام Ûمع سسوناطرأك للتكفل
بانشسغا’ت ألعمال ،مشسÒأ إأ ¤أأن ألرئيسس أŸدير
ألعام Ûمع سسوناطرأك يحرصس على أأن يكون
ألعامل ““Îﬁما ومكرما ومعززأ.

من مراسسيلنا

أألربعاء  21فيفري  2016م
ألمؤأفق لـ  05جمادى ألثانية  1437هـ

تعبÒإ عن تذمرهم من قائمة إŸسشتفيدين من حصشة  153سشكن

احتجاجات أامام مقر دائرة القرارم قوقة Ãيلة
Œمع ،نهار أإمسس ،حوإ‹  120ششخصس أإمام
مقر دإئرة إلقرإرم قوقة إلوإقعة على بعد
 10ك-م م-ن ع-اصش-م-ة ولي-ة م-ي-ل-ة ،إحتجاجا
ع -ل -ى ق -ائ -م -ة إŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م-ن حصش-ة 153
لف-رإج ع-ن-ه-ا م-ن-ذ
وح -دة سش-ك-ن-ي-ة إل-ت-ي ” إ إ
أإسش- - -ب - -وع ،وك - -ان إÙت - -ج - -ون ق - -د دع - -وإ إ¤
إلع- -تصش- -ام ب- -وإسش- -ط- -ة شش- -ب -ك -ات إل -ت -وإصش -ل
إلجتماعي ،ويتهم إÙتجون ÷نة إلتوزيع
ب- -إادرإج أإسش- -م- -اء ل ت- -ت- -وف- -ر ف -ي -ه -ا إلشش -روط
ب- -اع- -ت -م -اد إل -ق -رإب -ة وإÙاب -اة ،وق -ال ب -عضس
إÙتج Úإن ÷نة إلسشكن  ⁄ترإع إŸعايÒ
إلتي نصس عليها إلقانون ،وتÓعبت بالقائمة
لسش- -م- -اء إل- -ت- -ي ل
م- -ن خÓ- -ل إدرإج ب- -عضس إ أ
تسشتحق.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

وهدد ألمحتجؤن بتصضعيد ألحتجاج وألدخؤل في
إأضضرأب عن ألطعام ،كما ناشضدوأ وألي ألؤلية من
أجل إألغاء ألقائمة وتجميدها غير مقتنعين بالتؤجه
للطعن ،كؤن هذأ أإلجرأء ليغير في أألمر شضيئا
حسضبهم فيما ناشضد كل من رئيسس ألدأئرة ومير
ألقرأرم ألمؤأطنين ألرأفضضين للقائمة ألتحلي بروح
ألحؤأر وأعتماد أسضلؤب حضضاري وتقديم ألطعؤن
لتطهير ألقائمة من ألمسضفيدين ألدين ل تتؤفر
فيهم ألشضروط لÓسضتفادة من ألسضكن ألجتماعي.

...و ال ـ ـدرك الوطني Ãيلـ ـة يحجز مشسروبات
كحولية على م Ïسسيارة مشسبوهـ ـة
ت -م -ك -ن ،ن -ه -ار أمسس أألول ،أف -رأد فصض -ي -ل-ة ت-أام-ي-ن
أل- -ط- -ري -ق ألسض -ي -ار شض -رق غ -رب ل -ل -درك أل -ؤط -ن -ي
بتاجنانت بميلة بالقرب من محطة ميÓف ،وبعد
مرأقبة سضيارة نؤع بيجؤ  504من وضضع يدهم على
كمية من ألمشضروبات ألكحؤلية متمثلة في 300
علبة نبيذ أحمر نؤع برج سضعة  1لتر 24 ،كانيت جعة
نؤع بؤفؤر سضعة  50سضل.
بعد ألتحقيق مع سضائقها وألمنحدر من ولية أم

أل-ب-ؤأق-ي ،أع-ت-رف ألسض-ائ-ق ب-ال-ت-ه-م-ة ألمنسضؤبة إأليه
وأل -م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ج-ن-ح-ة ح-ي-ازة ون-ق-ل أل-مشض-روب-ات
أل-ك-ح-ؤل-ي-ة دون رخصض-ة ،م-ؤؤك-دأ ع-ل-ى أن-ه-ا م-ؤجهة
لÓسضتهÓك رفقة أصضدقائه في حفل زفاف أحد
أقاربه ،وقد تم إأحالة ألقضضية إألى ألجهات ألمعنية
للفصضل فيها.

...و يحجز كمية من اıدرات
 10أاقراصص مهلوسسـ ـة
تمكنت فصضييلة تأامين ألطريق ألسضيار شضرق ،غرب
رف -ق -ة أل-ف-رق-ة أإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك أل-ؤط-ن-ي ب-ؤأدي
أل -ع-ث-م-ان-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-ؤى م-ح-ؤر أل-دورأن أل-م-ؤؤدي
للطريق ألسضيار شضرق غرب بتاجنانت من تؤقيف
سضيارة نؤع بيجؤ  301وعلى متنها كل من ألمسضمى

(ق.سس) أل- -ب -ال -غ  30سض -ن -ة وألسض -اك-ن ب-ح-ي أإلخ-ؤة
حسض-ن-اوي ب-ل-دي-ة ت-اج-ن-انت ولي-ة م-ي-ل-ة ،وأل-مسض-مى
(ب.ل) أل -ب -ال -غ  36سض -ن-ة وألسض-اك-ن بشض-ارع ق-ؤج-ي-ل
ألدرأجي بلدية تاجنانت ولية ميلة وبعد ألتفتيشس
ألدقيق للمركبة عثر بحؤزتهما على صضفيحة من
ألمخدرأت وسضيجارة ملفؤفة معدة لÓسضتهÓك.
بعد ألتحقيق مع ألمؤقؤفين أقرأ بشضركائهم في
ألعملية ويتعلق أألمر ب ـ ( ك .أ ) ألبالغ  28سضنة،
وألسضاكن بشضارع سضعدأوي عمر بلدية تاجنانت ولية
ميلة ،ألمعني في حالة فرأر ،وألمدعؤ ( ضس .م )
أل -ب-ال-غ م-ن  20سض-ن-ة ع-ام-ل ي-ؤم-ي وألسض-اك-ن ب-ح-ي
أإلخؤة حسضناوي بلدية تاجنانت ولية ميلة ،ألمعني
في حالة فرأر ،وألمدعؤ ( ع .ع ) ألبالغ  25سضنة
وألسض-اك-ن ب-ح-ي أإلخ-ؤة حسض-ن-اوي ب-ل-دي-ة ت-اج-ن-انت
ولي-ة م-ي-ل-ة .وق-د ت-م ت-ؤق-ي-ف أألشض-خ-اصس أل-ف-اري-ن
وإأي-دأع-ه-م أل-ح-بسس ألح-ت-ي-اط-ي ب-م-ؤؤسضسض-ة ألؤقاية
بتاجنانت.

لفائدة أإعوإن إلوقاية وإ◊رإسشة Ãديرية إÿدمات إ÷امعية

إاطـ ـ ـÓق طبع ـ ـة ثانيـ ـ ـة لـ ـ ـدورة تكوينيـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـي ›ـ ـ ـال األم ـ ـ ـن بسسكيك ـ ـدة
أإط- -ل -قت م -دي -ري -ة إÿدم -ات إ÷ام -ع -ي -ة
بسشكيكدة ،بالتنسشيق مع مصشالح أإمن إلولية
إلطبعة إلثانية إŸتعلقة بالدورة تكوينية ‘
لم - -ن ل - -ف - -ائ - -دة أإع - -وإن إل - -وق - -اي - -ة،
›ال إ أ
لمن إلتابعŸ Úديرية إÿدمات
إ◊رإسشة وإ أ
إ÷امعية ÷امعة  20أإوت  1955بسشكيكدة.

سسكيكدة :خالد العيفة

تأاتي هذه ألمبادرة في إأطار ألشضرأكة وألتعاون مع
أل-م-ؤؤسضسض-ات وأل-ه-ي-ئ-ات ،وت-ن-ف-يذأ لتعليمات ألمدير
Óمن ألؤطني ،حيث أنطلقت صضباح أمسس
ألعام ل أ
ف- -ع- -ال -ي -ات ه -ذه أل -دورة ،ع -ل -ى مسض -ت -ؤى أإلق -ام -ة
ألجامعية ألحدأئق  04سضكيكدة ،بحضضؤر محمد
خ -زم -اط رئ -يسس أم -ن أل -ؤلي -ة وم -دي -ر أل -خ-دم-ات
ألجامعية بن قارة خالد ،مدير ألخدمات ألجامعية
ع-ن-اب-ة وسض-ط ،وك-ذأ م-دي-ري أإلق-ام-ات أل-ج-ام-ع-ي-ة
ألمتؤأجدة بالؤلية سضكيكدة ،رؤوسضاء مصضالح أمن
ألؤلية سضكيكدة ورئيسس جامعة  20أوت  ،1955إألى
ج-انب ألسض-ل-ط-ات أل-م-دن-ي-ة وأألم-ن-ي-ة ،أل-ت-ن-ظ-يمات
ألطÓبية وفعاليات ألمجتمع ألمدني.

صض -رح خ Ó-ل -ه -ا ب -ن ق -ارة خ -ال -د م-دي-ر أل-خ-دم-ات
ألجامعية «أن هذه ألطبعة ألثانية جاءت لتحسضين
أدأء أع- -ؤأن أألم- -ن وأل- -ح- -رأسض- -ة ،ع- -ل- -ى مسض- -ت- -ؤى
أإلقامات ألجامعية بعد ألنجاح ألباهر ألذي حققته
ألدورة ألسضابقة ،خاصضة في مجال ألتكفل بالطلبة،
وحرأسضة مقرأت وممتلكات أإلقامات ألجامعية»،
من جانبه خزماط محمد رئيسس أمن ألؤلية أوضضح
أن هذه ألدورة «تدخل في إأطار تحيين ألمعلؤمات
ف- -ي أل -م -ج -ال أألم -ن -ي وأل -ؤق -ائ -ي ،ألع -ؤأن أألم -ن
وأل-ح-رأسض-ة ب-م-دي-ري-ة أل-خ-دم-ات أل-ج-ام-عية ،ولهذأ
ألغرضس أعددنا برنامجا شضام Óوثريا ،يشضرف عليه
إأطارأت من مصضالح أألمن ،إلنجاح هذه ألدورة
ألتكؤينية».
يسضتفيد من ألدورة  61عؤن وقاية ،أمن وحرأسضة
ت -اب -ع -ي -ن ل -م -خ -ت -ل -ف أل-مصض-ال-ح أل-ت-اب-ع-ة ل-م-دي-ري-ة
أل -خ -دم -ات ألج -ت-م-اع-ي-ة ب-ال-ؤلي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م 08
مسضؤؤولي أفؤأج ،وذلك خÓل ألفترة ألممتدة من 20
من ألشضهر ألجاري إألى غاية  03من ألشضهر ألقادم،
يشض -رف ع -ل -ي -ه -ا إأط-ارأت م-خ-تصض-ؤن ت-اب-ع-ؤن ألم-ن
ألؤلية.

يشضمل برنامج ألتكؤين  06محاور أسضاسضية تتمثل
في أإلطار ألقانؤني ألعؤأن أألمن وألحرأسضة في
إأط -ار أألم -ن أل -دأخ -ل -ي ل -ل -م-ؤؤسضسض-ات ،ألسض-ت-ق-ب-ال
وأل -ت -ؤج -ي -ه ،أل -ؤق -اي -ة وأألم -ن ،ح -م -اي-ة أل-م-نشض-آات
أل-ع-م-ؤم-ي-ة ،أل-ت-زود ب-ال-ؤسض-ائ-ل وأل-م-ع-دأت وك-ي-ف-ي-ة
أسضتغÓله ،أخÓقيات ألمهنة.
تختتم ألعملية بؤرشضات عمل وعملية محاكاة لبعضس
ألؤضضعيات ألخطيرة ألتي قد يجد عؤن ألؤقاية
أل-ح-رأسض-ة وأألم-ن ن-فسض-ه أم-ام-ه-ا ،وك-ي-ف-ي-ة ألتدخل
ح -ي -ال -ه -ا إلت -م -ام أل -م -ع -ل -ؤم -ات وصض-ق-ل أل-م-ع-ارف
ألمسضتقاة خÓل هذه ألدورة ألتكؤينية ،ألتي تجسضد
أنفتاح ألمؤؤسضسضة ألشضرطية أمام كافة ألهيئات وكذأ
أط -ي -اف أل -م -ج -ت -م -ع ب -ه -دف مشض -ارك -ة أل -خ -ب -رأت
Óمن
وألحترأفية ألتي تزخر بها ألمديرية ألعامة ل أ
ألؤطني.
Óشض -ارة ،ف -إان مصض -ال -ح أم-ن ولي-ة سض-ك-ي-ك-دة ،ق-د
ل -إ
قامت في طبعة أولى خÓل سضنة  2016بتكؤين 56
ع -ؤن وق -اي -ة وأم -ن ،وح -رأسض -ة ت -اب -ع -ي-ن ل-م-خ-ت-ل-ف
أل-مصض-ال-ح أل-ت-اب-ع-ة ل-م-دي-رية ألخدمات ألجتماعية
للؤلية.

و أن مصضالح ألتربية تمكنت أإلى غاية أليؤم من
تغطية نسضبة  90بالمائة من ألعجز ألؤأقع في
ت -ع -دأد ألأسض -ات -ذة ،ج -رأء أإضض -رأب أل -م -ح-ت-ج-ي-ن
ألمنضضؤين تحت لؤأء «ألكنابسضت» ،وهي أليؤم
ت -درسس أل -ؤأق -ع ب -ع -د ألإضض -رأب ،لأن ألأم -ؤر ت-م
أل -ت -ح-ك-م ف-ي-ه-ا وألسض-ي-ط-رة ع-ل-ى أل-ح-رأك أل-ذي
ح- -اولت أط- -رأف ن -ق -اب -ي -ة م -ن خ Ó-ل -ه زع -زع -ة
ألقطاع.
و أضضاف ألمصضدر ذأته ،أن ألإدأرة تريثت في
تؤجيه قرأرأت عزل ما يزيد عن  500أسضتاذ،
و أع-طت أل-ف-رصض-ة وأل-ؤقت أل-ك-ام-ل ل-ل-ت-ف-كير في
ألأم -ر ،أإل أن -ه -ا وب -ع -د أسض-ت-ن-ف-اذ ك-ل أل-مسض-اع-ي
وأإصض- -رأر أل -مضض -رب -ي -ن وت -مسض -ك -ه -م ب -م -ؤق -ف -ه -م
ألح-ت-ج-اج-ي ،ل-م ت-ج-د م-ن سض-ب-ي-ل سض-ؤى ت-طبيق
ق-رأر «ع-زل» ألأسض-ات-ذة م-ن ق-ائ-م-ة مسض-ت-خ-دم-ي
أل-ؤظ-ي-ف-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة ،وت-ؤقيف ألرأتب ألشضهري،
وهي وبالرغم من كل ذلك ل تزأل تفتح أبؤأبها
و أب- -ؤأب أل- -ت- -ح -اور ،ل -ؤضض -ع ح -ل وتسض -ؤي -ة أزم -ة

ألإضض- -رأب ،وأإن- -ق- -اذ أل- -تÓ- -م -ي -ذ م -ن أل -ف -ؤضض -ى
وألضضغط وألمعنؤيات ألمحبطة.
وفي سضياق ألحدث أعرب نحؤ  100أسضتاذ محتج
عن نيتهم في ألعؤدة أإلى ألعمل وأإعادة أإدماجهم
في مناصضبهم ،حيث باشضرت بدورها ألؤصضاية
ألنظر في تلك ألطلبات ودرأسضتها حالة بحالة،
ل -ل-فصض-ل ف-ي أم-ره-ا مسض-ت-ق-ب ،Ó-وأإع-ادة أل-ت-ؤأزن
لقطاع ألتربية بالمؤؤسضسضات ألتربؤية عبر ترأب
ألؤلية ،حتى يتمكن بالأخصس ألتÓميذ ألمقبلؤن
على أجتياز أمتحانات مصضيرية ،مثل شضهادتي
نهاية ألتعليم ألمتؤسضط ( ألبيام ) وألثانؤي (
ألبكالؤريا ) ،من أجتيازها في ظروف عادية
وهادئة ،بعيدأ عن أي ضضغط نفسضي.
وف- -ي ألسض- -ي -اق ل ي -زأل ألأسض -ات -ذة أل -مضض -رب -ؤن،
ي -ت -مسض -ك-ؤن ب-ق-رأره-م ف-ي ألإضض-رأب ،أإل-ى غ-اي-ة
ألسضتجابة أإلى أرضضية مطالبهم ،ألمرفؤعة أإلى
ألجهات ألؤصضية.

اإلدارة تسستدرك عجز األسساتذة اŸضسرب Úوتباشسر التحضس ÒلÓمتحانات

ب -اشش -رت إدإرة إلÎب -ي -ة ‘ إل -ب-ل-ي-دة وعÈ
مصشا◊ها ،إلÎتيبات وإلتحضشÒإت Ÿباششرة
إم- -ت- -ح- -ان- -ات وإخ- -ت- -ب -ارإت إل -فصش -ل إل -ث -ا،Ê
وتدإرك إلدروسس وإلÈنامج إŸتأاخر ،جرإء
لضش -رإب إŸع -ل -ن م -ن ق -ب-ل ن-ق-اب-ة إŸسش-ت-ق-ل-ة
إ إ
لطوإر «إلكنابسشت» ‘ نهاية نوفمÈ
ثÓثي إ أ
إŸاضشي.

البليدة :لينة ياسسمÚ

و أوضضح مصضدر مسضؤؤول عن مديرية ألتربية لـ
«ألشضعب» ،أن ما يتم ألترويج له من أن ألإضضرأب
سضُيدخل ألقطاع في ألبليدة في سضنة بيضضاء ،هؤ
مجرد كÓم عار من ألصضحة ،بدليل أن ألإدأرة
أتخذت كامل أحتياطاتها بعد عؤدة ألتÓميذ من
ألعطلة ألشضتؤية في جانفي ألماضضي ،وعؤضضت
أسضاتذة مضضربين بالمسضتخلفين في أوأنه ،وأإن
كانت نسضبة تغطية كامل ألأسضاتذة ألمضضربين ما
تزأل ناقصضة بنسضبة ل تتعدى  10بالمائة.

ﬁكمة إ÷نايات إلبتدإئية بسشكيكدة

تفتح فصسلها ب  14قضسية دم 9 ،أاخÓقية و  4متعلقة باإلرهاب
تنظر محكمة ألجنايات ألبتدأئية بمجلسس سضكيكدة ،خÓل أألسضبؤع ألقادم في ألفصضل أألول لهذه ألسضنة في  41قضضية من أجل ألفصضل فيها ،ألتي تؤرط فيها 75
متهما ،من بينهم  7متهمين في حالة فرأر ،حيث أن أغلب ألقضضايا نؤعية ،من بينها  14قضضية تتعلق بالقتل ألعمدي مع سضبق أإلصضرأر وألترصضد ومحاولة ألقتل
ألعمدي 9 ،قضضايا أخÓقية بينها ألغتصضاب ضضد ألقصضر وألفعل ألمخل بالحياء ،إألى جانب  4قضضايا متعلقة باإلرهاب بخصضؤصس ألنخرأط في ألجماعات أإلرهابية
وأإلشضادة بأاعمالها ،ناهيك عن أزيد من  10قضضايا متعلقة بجنايات تكؤين جمعية أشضرأر ،ألسضرقة بالتعدد ،ألحرق ألعمدي ،ألضضرب وألجرح ألعمدي.

سسكيكدة :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاك Ìمن  200سسيارة أاجرة تدخل ‘ إاضسراب بتلمسسان

أقدم ،نهار أمسس ،أكثر من  200سضائق سضيارة
أجرة على ألحتجاج وألمتناع عن ألعمل أحتجاج
على قرأر مديرية ألنقل ألتي أصضدرت قرأر ألعمل
بنظام ألعدأد بالنسضبة لسضيارأت أألجرة ألتي تدخل
ألمحطة ألبرية ،وهؤ أألمر ألذي أعتبروه إأجحافا
في حقهم خاصضة في ظل بعد ألمسضافة بالنسضبة
للمحطة ألتي ينقلؤن إأليها ألمؤأطنين بـ  150دج
ناهيك عن ألمصضاريف ألمفروضضة عليهم يؤميا ،في
أل -ؤقت أل -ذي ت -ع -ت -ب -ر ت -ل-مسض-ان م-ن أصض-غ-ر أل-م-دن
خاصضة وأن نظام ألعدأد ل يعمل به إأل بمدينتي
ألجزأئر ووهرأن.
وأكد ألمحتجؤن أنهم لن يترأجعؤأ عن قرأرأهم إأل
ب-ع-د ت-رأج-ع م-دي-ري-ة أل-ن-ق-ل ع-ن ق-رأره-ا م-هددين
بتصضعيد ألحتجاج وغلق ألمحطة.

وبالتصضال بمدير ألنقل بلعطار نؤر ألدين أكد أن
ألقرأر نهائي ول رجعة فيه ألنه حماية لحقؤق
ألناقل وألمؤأطن على حد سضؤأء وعلى كل سضيارأت
أألج-رة أن ت-ن-ق-ل أل-م-ؤأط-ن-ي-ن ب-ال-م-ح-ط-ة بناء على
ألعدأد وأن ألقرأر سضيدخل ألخدمة ويعمم على
كافة ألناقلين بسضيارأت أألجرة بدأية من ألشضهر
ألمقبل.
وأوضضح بلعطار أن ألمديرية وقفت على عشضرأت
عمليات ألنصضب وألحتيال ألتي يمارسضها سضائقؤأ
سضيارأت أألجرة على ألمؤأطنين بالمحطة مهددين
بالضضرب بيد من حديد في حق ألمخالفين وأن كل
من ل يلتحق بالعمل سضؤف يسضحب منه ألدفتر.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

...وإلدرك يباششر حملة –قيق من تلمسشان مّكن من  200سشيارة

شسبكة دولية تنصس ـ ـب عل ـ ـى اŸواطن ـ ـ Úوتبيعه ـ ـم
سسيـ ـ ـارات مسسروقـ ـ ـة

لقليمية
“ك-نت مصش-ال-ح ع-ن-اصش-ر إÛم-وع-ة إ إ
ل -ل -درك إل -وط -ن -ي ب -ع -د –ق -ي -ق -ات م -ع -م -ق-ة م-ن
إل- - - -وصش- - - -ول إ ¤رؤووسس شش- - - -ب- - - -ك - - -ة تضش - - -م Œارإ
وم -وظ -ف ‘ Úإل -دوإئ -ر وإل -ب -ل -دي -ات م -ن ﬂت-ل-ف
ب-ل-دي-ات ع-دة ولي-ات غ-رب-ي-ة ت-ق-ف ورإء قضشية
إلنصشب وإلحتيال إلتي تعرضس لها إلعششرإت من
لج -رة
إŸوإط- -ن Úوخصش- -وصش- -ا سش -ائ -ق -و سش -ي -ارإت إ أ
Ãخ-ت-ل-ف أإن-ح-اء إل-وط-ن و” ب-ي-ع-ه-م سش-ي-ارإت من
ن-وع ب-ي-جو  806م-زورة إل-ق-ي-د ،وأإخ-رى مسشروقة
من أإوروبا ” إدخالها عن طريق ششبكات دولية
ع Èمينائي وهرإن وإلغزوإت وهي مبحوث عنها
من قبل إلنÎوبول.
ألقضضية ألتي أحدثت طؤأرئ وسضط سضائقي سضيارأت
أألجرة مابين ألؤليات بالجهة ألغربية خاصضة بعد
مباشضرة حملة حجز مسضت ألعشضرأت من ألسضيارأت
م - -ن ه - -ذأ أل - -ن - -ؤع ب- -م- -خ- -ت- -ل- -ف ولي- -ات أل- -غ- -رب
أل -ج -زأئ -ري ع -ل-ى غ-رأر شض-ل-ف ،وه-رأن ،ب-ل-ع-ب-اسس،
سضعيدة وتلمسضان ،جاءت إأثر معلؤمات أسضتعÓماتية
وصضلت مصضالح ألدرك بعد شضجار بسضيط أندلع ما
بين شضخصضين بمنطقة تيرني بني هديل  15كلم
جنؤب تلمسضان وألذي أعاد ألقضضية إألى ألتحقيق
أنطÓقا من تحقيقات سضابقة في إأحدى ألقضضايا
ألتي عالجتها مصضالح أألمن.
وت -ب -ي -ن ضض -ل -ؤع رع-اي-ا أج-انب ورأء أل-ع-م-ل-ي-ة ح-يث
أسضتغلؤأ ألتسضهيÓت ألتي تقدم لهم في إأطار ألعبؤر
بالمؤأنئ في جلب سضيارأت مسضروقة من أوروبا

وبيعها بالجزأئر بعد تزوير ملفها ألقاعدي بتؤأطؤؤ
أط- -رأف ت- -ع -م -ل ف -ي ق -اع -دة ب -ي -ان -ات ألسض -ي -ارأت
بالبلديات وألدوأئر وألؤليات حيث تم ألتحقيق مع
أك -ث-ر م-ن  30ع-ام Ó-وم-ؤظ-ف-ا ومسض-ؤؤول ب-مختلف
بلديات ألؤليات ألغربية.
وتم أيدأع بعضضهم ألحبسس ألمؤؤقت على رأسضهم
مؤظفة من بلدية شضتؤأن ،كما أن هناك سضيارأت
تهرب من دول ألجنؤب على غرأر مالي وألنيجر
وحتى ليبيا ويتم بيعها بأاسضعار تترأوح ما بين 120
و 200مليؤن سضنتيم ،ويعتبر سضائقؤأ سضيارأت أألجرة
أكبر ألضضحايا نتيجة إأقبالهم على هذه ألسضيارأت
ألتي تحتؤي على  08مقاعد وفي وضضعية جيدة
للعمل حيث تمتاز بالمقاعد ألمريحة ما يسضاعدهم
ع-ل-ى أل-ت-ن-ق-ل ك-م-ا أن ق-ط-ع غ-ي-اره-ا م-ت-ؤف-ر بكثرة
ومشضهؤرة بقلة أألعطاب.
وتمكنت مصضالح أألمن بعد ألمعلؤمات أألولية من
حجز حؤألي  200سضيارة بالؤليات ألغربية وأمتد
ألتحقيق إألى غاية وليتي ألجلفة وسضطيف ،ما
يشض- -ي- -ر إأل- -ى أن ع- -دد ألضض -ح -اي -ا سض -ي -ك -ؤن ك -ب -ي -رأ
وأل-م-ت-ه-م-ي-ن أك-ب-ر ب-ف-ع-ل ت-ؤسض-ع أل-ت-ح-ق-يق في هذه
ألقضضية ألتي أخذت ألصضبغة ألؤطنية خاصضة بعدما
ب- -اشض- -ر سض- -ائ -ق -ؤأ سض -ي -ارأت أألج -رة ف -ي م -ن -ط -ق -ة
شضلف إأضضرأبا عن ألعمل للمطالبة بتعؤيضضهم عن
ألسضيارأت ألمحجؤزة ويهددون بتؤسضيع أإلضضرأب
إألى كافة أنحاء ألؤليات ألمتضضررة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

‘ ندوة صشحفية لرئيسس أإمن ولية سشطيف:

نتائج إايجابية ‘ مكافحة ا÷رÁة وأامن اŸرور

ع -ق -د رئ-يسس أم-ن ولي-ة سض-ط-ي-ف ،م-رأقب
ألشض- -رط -ة م -ح -م -د أخ -ريب ،أمسس ،ب -م -ق -ر أم -ن
ألؤلية ،ندوة صضحفية تطرق خÓلها إألى حصضيلة
نشضاط مصضالح أمن ألؤلية خÓل ألسضنة ألماضضية
ف -ي ج -م -ي -ع أل -م -ه -ام أل -م -ؤك-ل-ة ل-ه-ا ف-ي أل-ؤسض-ط
ألحضضري ،من مكافحة للجريمة بكل أشضكالها
وأنؤأعها ،وكذأ إألى أألمن ألمروري ،ومسضاهمة
مصضالحه في ألحد من حؤأدث ألمرور ،وكذأ في
م -ج -ال أل -ت -ط -ه -ي -ر وح -م -اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ت-ع-م-ي-ر،
وألحمÓت ألتحسضيسضية ألتي تسضتهدف ألشضباب
وألمرأهقين لمحاربة أإلدمان على ألمخدرأت
وألمهام أألخرى ألمتعلقة باألمن ألعمؤمي.
وع-ن أل-حصض-ي-ل-ة أل-ع-ام-ة ل-نشض-اط مصض-ال-ح-ه ،أع-ت-بر
محمد أخريب ،أنها إأيجابية على ألعمؤم ،وخاصضة

في مجال مكافحة ألجريمة ألمنظمة ،وألتخفيف
من عدد حؤأدث ألمرور وخطؤرتها في ألؤسضط
أل- -حضض- -ري ،م- -ن خ Ó-ل تسض -ج -ي -ل أن -خ -ف -اضس ف -ي
ألحؤأدث ألكثيرة ،وألذي أرجعه للعمل ألتحسضيسضي
ألمتؤأصضل لمصضالحه تجاه ألمؤأطنين.
ذك- -ر أخ- -ريب ب- -ال- -ع- -دد أل- -م- -ع -ت -ب -ر م -ن أألع -م -ال
أل-ت-حسض-يسض-ي-ة ل-رج-ال أألم-ن ف-ي أل-م-ي-دأن للتعريف
ب -م -ه -ام أل -ج -ه -از ،ودوره ف -ي ح -م -اي -ة أألشض-خ-اصس
وأل-م-م-ت-ل-ك-ات ،ونشض-ر أألم-ن وأل-ط-م-أانينة عبر ربؤع
ألؤلية ،إأضضافة إألى ألتؤأصضل مع ألمؤأطنين ،من
خ Ó-ل وسض -ائ -ل أل -ت -ؤأصض-ل ألج-ت-م-اع-ي وأل-حصضصس
أل-ت-ؤع-ؤي-ة ب-اإلذأع-ة أل-م-ح-ل-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر ألحصضة
ألثابتة أسضبؤعيا منبر أألمن ألؤطني ،وألتي تبث
م -ن-ذ ع-دة شض-ه-ؤر ب-مسض-اه-م-ة ضض-ب-اط م-ن م-دي-ري-ة
أألمن.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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لسسÓمي
اليوم الدراسسي حول العÓمة الشسيخ البومرداسسي باŸركز الثقا‘ ا إ

دعوة إا ¤ترسسيم ملتقى وطني يليق بهذه الشسخصسية الدينية والفكرية الفذة

أاجمع اŸتدخلون ‘ أاشسغال اليوم الدراسسي الذي احتضسنه ،أامسس ،اŸركز الثقا‘ السسÓمي لبومرداسس ،حول العÓمة سسيدي علي بن أاحمد بن ﬁمد
لعÓ-م وال-رم-وز ال-دي-ن-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ال-ت-ي صس-ن-عت ت-اري-خ ال-ولي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-عÓمة الشسيخ
ال-ب-وم-رداسس-ي ،ع-ل-ى «ضس-رورة إاع-ادة الع-ت-ب-ار ل-ك-ل ا أ
لبراز ونفضس الغبار
البومرداسسي الذي أاخذت الولية اسسمه ،الشسيخ عبد الرحمان الثعالبي وأاسسماء أاخرى Ÿعت ‘ شستى العلوم هي بحاجة اليوم إا ¤ا إ
على مآاثرها اÿالدة..
إأل -ى أل -ك -رم-ة ب-ب-وم-ردأسس ،وأصش-ف-ي-ن
إأياه»بالششخصشية ألعلمية ألتي جمعت
’صش-ال-ة وألسش-ن-د ف-ي
ب -ي -ن صش-ف-ت-ي-ن ،أ أ
إأششارة إألى نسشبه ألممتد إألى عائلة
ألرسشول صشلى ألله عليه وسشلم وكذأ
’فاق
سش-م-ع-ت-ه أل-ع-ل-م-ي-ة أل-ت-ي تعدت أ آ
’سش-ماء
وج-م-عت ح-ول-ه أل-ع-دي-د م-ن أ أ
أل -ف -ق -ه -ي -ة ،ك -م -ا أسش -ت -ق-ب-ل-ه أل-ح-اك-م
أل-ع-ث-م-ان-ي وأسش-ت-م-ع إأل-ي-ه وق-رب-ه م-نه
ب -ال -ن -ظ -ر إأل -ى م-ك-ان-ت-ه أل-ع-ل-م-ي-ة ف-ي
ألمجتمع.

بومرداسس..ز /كمال
’سش- - -ات- - -ذة أل - -حضش - -ور
ت- - -دخÓ- - -ت أ أ
وأل -مشش -ارك -ي -ن ف -ي أل -ي -وم أل -درأسش-ي
ألممثلين لعدة هيئات إأدأرية وثقافية
أنصش -بت أيضش -ا ع -ل -ى «أه-م-ي-ة ت-رق-ي-ة
أل -ن -دوة إأل-ى م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي أو و’ئ-ي
يليق بمقام هذأ ألعالم ألجليل ألذي
ت- -رك بصش- -م- -ت- -ه ف -ي م -ج -ال أل -ف -ق -ه
’صش Ó-ح أن -ط Ó-ق -ا م-ن
وأل -ت -رب -ي -ة وأ إ
زأوي-ت-ه أل-م-ع-روف-ة ب-اسش-م زأوي-ة أو’د
ب- -وم -ردأسس أل -ف -وق -ان -ي -ة ب -م -ن -ط -ق -ة
تيجÓبين ألذي أسشسشها أبنه علي بن

محمد تحولت ’حقا إألى منارة للعلم
ومحج للفقهاء ومركز أيضشا للتربية
وألتعليم وألقضشاء في ألعهد ألفرنسشي
وكانت سشندأ قويا للثورة ألتحريرية.
وهي ألمقترحات ألتي تجاوب معها
م-دي-ر أل-م-رك-ز ع-ب-د أل-ك-ري-م ل-يششاني
بتأاكيده «أن هذأ أليوم ألدرأسشي يعتبر
ل- -ب -ن -ة أول -ى لسش -لسش -ل -ة م -ن أل -ن -دوأت
أل-ف-ك-ري-ة وأل-ث-ق-اف-ية سشطرها ألمركز
ب -ن -اء ع -ل -ى ت-ع-ل-ي-م-ات وزأرة ألشش-ؤوون
ألدينية من أجل إأعادة أ’عتبار لكل
ه-ذه ألشش-خصش-ي-ات أل-وط-ن-ية للتعريف

ب -ه -ا وب -م -آاث -ره -ا ل-لشش-ب-اب ب-م-ا ف-ي-ه-ا
م -ق-ت-رح ت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ى و’ئ-ي ح-ول
شش- -خصش -ي -ة أل -ع Ó-م -ة أل -ب -وم -ردأسش -ي
ت -حضش -ره ع -دة شش -خصش -ي -ات ف -ك -ري -ة
وباحثين أكاديميين..
’سشاتذة ألمتدخلين
قبل هذأ حاول أ أ
أل-ذي-ن ي-ن-ح-در ب-عضش-ه-م م-ن ألشش-جرة
ألعائلية للعÓمة ألششيخ ألبومردأسشي
’سشتاذ
كالششيخ منصشور بن جلول وأ أ
م- -ردأسس أح- -م- -د ت- -ق- -دي- -م ب- -ط- -اق -ة
شش-خصش-ي-ة ع-ن ح-ي-اة أل-ف-ق-ي-ه ورح-لته
ألعلمية من منطقة مردأسس بالمغرب

إانتاج أاك Ìمن  1.5مليون ل Îمن زيت الزيتون Ãيلة

كما ششكل وأقع زأوية أو’د بومردأسس
ألفوقانية ألمرتبطة باسشمه جانبا من
أل-ن-ق-اشس خ-اصش-ة وأن-ه-ا ضش-لت م-غ-لقة
’م- -ن- -ي- -ة
’زم- -ة أ أ
لسش - -ن- -وأت بسش- -بب أ أ
وح- -اج -ت -ه -ا إأل -ى ع -م -ل -ي -ة أل -ت -رم -ي -م
وأل-ت-ج-دي-د أل-ت-ي ح-ظ-يت ب-ها مؤوخرأ
ف-ي أن-ت-ظ-ار إأع-ادة ف-ت-ح-ه-ا لمريديها
ألصش -ي -ف أل -ق -ادم م -ث-ل-م-ا كشش-ف ع-ن-ه
عضشو لجنة ألزأوية ألششيخ منصشور بن
أحمد ،في حين ركز ممثل مديرية
أل -ث-ق-اف-ة مصش-ط-ف-ى ح-اج ق-وي-در ف-ي
تدخله على «مجهودأت ألمديرية في
إأعادة أ’عتبار لكل ألمعالم ألثقافية
وألدينية بالو’ية منها زأوية ألششيخ
أل -ب -وم -ردأسش -ي أل-ت-ي صش-ن-فت ك-م-ع-ل-م
و’ئي سشنة  2008مع أسشتفادتها من
مشش -روع إأع -ادة ت -رم -ي -م ف -ي أن-ت-ظ-ار
تصش -ن -ي -ف -ه -ا وط -ن-ي-ا م-ن ط-رف وزأرة
أل -ث-ق-اف-ة ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه ،وتسش-اؤو’ت
أخ -رى ح -ول أسش -ب -اب غ -ي -اب أل -ع -ب-ق
أل-روح-ي وأل-ت-اري-خ-ي ل-م-دي-ن-ة أخذت
أسشم عÓمة كبير لكنها تاهت وسشط
أزدح -ام أل-عصش-رن-ة وغ-ي-اب أل-ت-وأصش-ل
’ج -ي -ال ون -قصس أل -ف -ع -ال -ي -ات
ب- -ي -ن أ أ
ألثقافية وألموأعيد ألفكرية ألكبرى
ألتي ترمز إألى هذأ ألبعد ألتاريخي
’صشيل.
أأ

كششف ،نهار أمسس ،مسشعود بن دريدي مدير ألمصشالح ألفÓحية بالنيابة لو’ية ميلة ،عن تجاوز إأنتاج مادة زيت ألزيتون بو’ية ميلة ألمليون و 557ألف لتر خÓل
’نتاج ألكلي للزيتون كمية  110آأ’ف قنطار ،مما يعد تحسشنا مقارنة بالعام ألماضشي.
هذه ألسشنة ،فيما قارب أ إ
وكششف مسشعود بن دريدي مدير ألمصشالح ألفÓحية بالنيابة لو’ية ميلة ،أنه تم هذأ ألعام جني مسشاحة إأجمالية تقدر بـ  7آأ’ف هكتار من أششجار ألزيتون ،قدر
’خير ألذي بلغت حصشيلة إأنتاجه أزيد من مليون و 557ألف لتر.
إأنتاجها بقرأبة  110آأ’ف قنطار تنوعت ما بين زيتون ألمائدة وزيتون ألزيت ،هذأ أ أ
وترأوح سشعر أللتر ألوأحد منه في ألسشوق ألمحلية ما بين  650دج و 700دينار بحسشب ألنوعية وكيفية عصشره ،وهو ما أعتبره ذأت ألمسشؤوول معقو’ ويتوأفق مع
ألكمية ألجيدة ألمنتجة خÓل هذأ ألموسشم.
كما أكد بن دريدي على أن مردود هذأ ألموسشم من محصشول ألزيتون ألذي فاق  15قنطارأ وألنصشف في ألهكتار ألوأحد ،يعد معتبرأ ،وهذأ مقارنة بالعام ألماضشي
’مطار ،ما أثر على كمية ألمحصشول.
’نتاج نتيجة لششح أ أ
ألذي تميز بترأجع في أ إ

لسسبوع اŸغاربي للصسحة اŸدرسسية وا÷امعية
أاحيت ا أ

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

اŸدرسسـ ـ ـة العليـ ـا للدراسسـ ـات التجاري ـ ـة بالقليعة فـ ـ ـي اŸوعـ ـد

ششهدت أروقة ألمدرسشة ألعليا للدرأسشات ألتجارية
بالقليعة ،أمسس ،يوما إأعÓميا لفائدة ألطلبة يعنى
بعّدة جوأنب لها عÓقة وطيدة بالصشحة تزأمنا
’سشبوع ألمغاربي للصشحة ألمدرسشية وألجامعية.
وأ أ

القليعة :عÓء ملزي
’عÓمي إأقامة أجنحة
تضشمنت أهم فقرأت أليوم أ إ
’سشنان تّم من خÓلهما ششرح
للطب ألعام وطب أ أ

’مرأضس ألناجمة عن تناول ألمأاكو’ت
مختلف أ أ
دون غسشل أليدين وكذأ تلك ألتي تنجم عن تسشوسس
’سشنان بفعل ألتهاون في فركها.
أأ
كما ششهدت ألمدرسشة أيضشا حملة تبرع بالدم أسشهم
’سش-ات-ذة وأل-ع-م-ال ع-ل-ى حد سشوأء
ف-ي-ه-ا أل-ط-ل-ب-ة وأ أ
ل -ف -ائ-دة أل-م-ؤوسشسش-ة أ’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة وه-ي
أل-ح-م-ل-ة أل-ت-ي أرأد م-ن خÓ-ل-ه-ا أل-م-ن-ظ-م-ون تعويد
’مر
ألطلبة على ألتضشامن وألتآازر حينما بتعلق أ أ
’خ-ري-ن وشش-ه-دت إأق-ب-ا’ م-ل-ح-وظ-ا
ب -إان -ق -اذ ح-ي-اة أ آ

صشبيحة أمسس.
وم-ن أل-م-رت-قب أن ت-خ-ت-ت-م ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة بسش-باق
ألعدو ألريفي يوم ألسشبت ألقادم يششارك فيه زهاء
 200طالب من ألجنسشين ومن مختلف ألمدأرسس
ألوطنية بالقطب ألجامعي للقليعة بحيث تّم تحديد
’ناث مع
مسشافة  5كلم لفئة ألذكور و 3كلم لفئة أ إ
نقطتي أ’نطÓق وألوصشول بمقر ألمدرسشة على أن
يششمل ألمسشار ألطرق ألمحيطة بالقطب ألجامعي.

السسمنة اŸرضسية تهدد  20باŸائة من ا÷زائري Úآافاق 2025

ملتقى وطني ‘ الوسسط اŸدرسسي بوهران

ت -ن -ظ-م وزارة الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح
لول حول
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ،اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ا أ
م - - -رضس السس - - -م - - -ن- - -ة ‘ ال- - -وسس- - -ط اŸدرسس- - -ي
ب- -وه- -ران ،خ Ó-ل ال -فÎة  24 - 22فيفري
ا÷اري ،ب- -اŸع -ه -د ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي ل -لصس -ح -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-وه-ران ،وذلك Ãشس-اركة أاطباء
لم-وم-ة
الصس -ح -ة اŸدرسس-ي-ة وأاط-ب-اء م-راك-ز ا أ
والطفولة وﬂتصس Úمن ﬂتلف مديريات
الصسحة ع Èوليات الوطن.

وهران :براهمية مسسعودة
وأسشتنادأ لتصشريح رئيسس مصشلحة ألوقاية بمديرية
ألصشحة وألسشكان بوهرأن ألدكتور بوخاري يوسشف،
فإاّن إأششكالية ألملتقى سشيتم طرحها ضشمن ألخطة
ألوطنية أ’سشترأتيجية لمكافحة ألسشمنة ألتي تم
ت-دع-ي-م-ه-ا ب-ل-ج-ن-ة م-ت-عددة ألقطاعات ،تتضشمن 14
م -م -ث  Ó-ع -ن وزأرأت وج -م -ع -ي -ات وط -ن-ي-ة وخ-ب-رأء
م-ح-ل-ي-ي-ن سش-ي-ق-وم-ون ب-ال-عمل وألتحسشيسس بمخاطر
أإ’صشابة بالسشمنة ألتي تتسشبب في أإ’خÓل بعمل
ألهرمونات ما يتسشبب في تطور مرضس ألسشرطان
وأم-رأضس أل-ق-لب وألشش-رأي-ي-ن وأل-ج-ل-ط-ة أل-دم-اغ-ي-ة
وأم- -رأضس أل- -ع- -ظ- -ام وألسش- -ك -ري وأم -رأضس أل -ق -لب

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

وغيرها من أمرأضس ألسشمنة.
وحّذر بوخاري في تصشريح صشحفي من خطورة
م -رضس ألسش -م -ن-ة ع-ل-ى أأ’ط-ف-ال بشش-ك-ل ع-ام وع-ل-ى
أل-م-رأه-ق-ي-ن بشش-ك-ل خ-اصس ،م-ع-ت-ب-رأ أّن « أل-ت-غ-ذي-ة
أل -م -ت -وأزن -ة ه -ي أسش -اسس صش -ح -ة أل -جسش -م وم-ع-ظ-م
أأ’م -رأضس أل -ت -ي يشش -ك -و م -ن -ه-ا أل-ن-اسس ن-ات-ج-ة ع-ن
ألتغذية ألغير متوأزنة» ،ومؤوكدأ في ألوقت نفسشه
ع -ل -ى ضش -رورة م-ك-اف-ح-ة أأ’سش-ب-اب أل-ت-ي ت-ؤودي إأل-ى
أإ’صشابة بالسشمنة.في هذأ أإ’طار أششار إألى غياب
ث -ق -اف -ة م -م -ارسش -ة أل-ري-اضش-ة وم-ا ي-ن-ج-ر ع-ن-ه-ا م-ن
مضش -اع -ف -ات خ -ط -ي -رة ،وذلك ب -ال -رغ -م م -ن وج-ود
ألمÓعب ألجوأرية في كل حي ونوأد تهتم بصشحة
وعافية ألطفل في ألوسشط ألمدرسشي يقول نفسس
ألمصشدر « تخصشيصس سشاعتين في أأ’سشبوع لممارسشة
أل-ري-اضش-ة ب-ال-م-ؤوسشسش-ات أل-ت-ع-ل-ي-مية ’ تكفي ألطفل
للحفاظ على ألصشحة».وعلى ضشوء ذلك دق رئيسس
مصشلحة ألوقاية بمديرية ألصشحة وألسشكان بوهرأن
ألدكتور بوخاري يوسشف ،ناقوسس ألخطر ،بإاعÓنه
أن أكثر من  20بالمائة من ألجزأئريين مهددون
بالسشمنة في مرحلة ألخطورة أو ما يعرف بالسشمنة
ألمرضشية في أفاق  2025بحسشب ألمختصشين.
كما تجدر أإ’ششارة إألى أّن مصشلحة ألجرأحة ألعامة

ب -مسش -تشش -ف -ى أول ن -وف-م-ب-ر ب-اع-ت-ب-اره-ا أل-مصش-ل-ح-ة
ألوحيدة على مسشتوى ألوطن ألتي أدخلت ما يعرف
بعمليات ربط ألمعدة تسشتقبل ما بين  30إألى 40
مريضشا يعاني من ألسشمنة ألمفرطة أسشبوعيا وألذين
تجري لهم عمليات تفقد وششفط ألدهون بمناطق
متفرقة من ألجسشد ’سشيما منطقة ألبطن.
وتتمثل أأ’سشسس ألتي قامت عليها وزأرة ألصشحة
ي -ق -ول أل -دك -ت -ور م -نصش -وري م -ح -م -د ،م -دي -ر ه -ذه
ألمؤوسشسشة أإ’سشتششفائية ألوأقع بالجهة ألششرقية من
حي إأيسشطو بوهرأن «في تقليصس أعباء وتكاليف
ألمرضشى ،وتقديم ألرعاية ألصشحية ألمثلى لجميع
أف -رأد أل -م -ج -ت -م -ع»’ ،سش -ي -م-ا وأن ت-ك-ل-ف-ة ج-رأح-ة
ألسش-م-ن-ة ،ت-ك-ل-ف ب-ال-ق-ط-اع أل-خ-اصس ،أك-ث-ر من 200
مليون دج» .وحسشب نفسس ألمتحدث ،فإان من يلجأا
إألى عملية ربط ألمعدة ،هو ألششخصس ألذي يعاني
من سشمنة مفرطة ،و’ يسشتطيع خفضس وزنه عن
طريق أتباع حمية غذأئية أو عن طريق ممارسشة
ألرياضشة ،محذرأ من أن ألجزأئر ليسشت بمنأاى عن
مرضس ألسشمنة ألمفرطة ،جرأء أرتفاع عدد ألدول
أل -ع-رب-ي-ة أل-ت-ي ت-ح-ت-ل أع-ل-ى م-ع-د’ت ألسش-م-ن-ة ف-ي
أل- -ع- -ال- -م ،ك- -السش -ع -ودي -ة وإأي -رأن وألسش -ودأن ومصش -ر
وغيرها.

ألعدد

17574

لراضسي
الوا‹ يأامر بالتأاكد من طبيعة ا أ

07

 13بلدية تقدمت إلنشساء مناطق صسناعية
ونشساطات بÈج بوعريريج

تسس -ع -ى اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة ب-ولي-ة ب-رج
بوعريريج إا– ¤قيق موارد مالية جديدة
تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية بضسرورة
لم- -ث -ل
لسس- -ت- -غÓ- -ل ا أ
ت- -ن- -وي- -ع اŸداخ- -ي- -ل وا أ
لمكانيات كل بلدية من أاجل ضسمان دخل
إ
ÿزي -ن -ت -ه -ا يسس -م -ح ب -إاط Ó-ق مشس -اري -ع ت -ه -م
اŸواطن خاصسة من جانب النظافة والتهيئة
لضسافة
ا◊ضسرية وخلق مناصسب الشسغل با إ
إا– ¤ف -ي -ز ال -نشس -اط الق -تصس-ادي Ãخ-ت-ل-ف
›الته خاصسة ‘ الفÓحة والصسناعة.

حبيبة بن يوسسف :برج بوعريريج
وفي أجتماع خاصس با’سشتثمار عقد بمقر ألو’ية
مؤوخرأ تقدمت  13بلدية من أصشل  34بو’ية برج
ب-وع-ري-ري-ج ،ب-م-ق-ت-رح-ات إ’نشش-اء م-ن-اط-ق صشناعية
ج -دي -دة ،وم -ن -اط-ق ل-ل-نشش-اط-ات ألصش-ن-اع-ي-ة ،ح-يث
ع-رضشت م-خ-ت-ل-ف أل-م-ل-ف-ات ف-ي أ’ج-ت-م-اع أأ’خ-ير
أل -م -خصشصس ل Ó-سش -ت -ث -م -ار أل -ذي ج -م-ع ألسش-ل-ط-ات
ألو’ئية وألمديرين ألتنفيذيين برؤوسشاء ألبلديات،
أين تم ألكششف عن مختلف ألمقترحات لتوسشيع
مناطق أ’سشتثمار ألصشناعي ،حتى ببعضس ألبلديات
ألنائية ألتي تعاني من أنعدأم تام في مششاريع قطاع
أ’سشتثمار وألصشناعة.
كششف مسشؤوول خلية إأعÓم ديوأن وألي و’ية برج
بوعريريج أن أإ’جتماع سشجل عددأ من ألمقترحات
م -ن رؤوسش -اء أل -ب -ل-دي-ات ت-جسش-ي-دأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزأرة
أل-دأخ-ل-ي-ة وأل-ت-عليمة رقم  634ألصش-ادرة ب-ت-اري-خ 7
نوفمبر من ألسشنة ألمنقضشية  ،2017ألتي دعت من
خÓلها ألبلديات إ’نششاء مناطق للنششاطات.
وأكد ألمتحدث أن  13بلدية تقدمت بمقترحات
لموأقع متفاوتة ألمسشاحات من أجل تحويلها إألى
م-ن-اط-ق صش-ن-اع-ي-ة وم-ن-اط-ق نشش-اط-ات بعد موأفقة
ألوصشاية ودرأسشة طبيعتها ألقانونية وكانت أغلب
أإ’ق -ت -رأح-ات ف-ي أل-م-ن-اط-ق ألشش-رق-ي-ة وأل-ج-ن-وب-ي-ة

وألغربية فيما يسشتحيل على بعضس ألبلديات في
ألمنطقة ألششمالية تقديم مقترحات نظرأ للششح
ألكبير في ألعقار وطبيعة ألتضشاريسس ألجبلية.
تقدمت في ألجهة ألششرقية بلدية رأسس ألوأدي
ثاني ألتجمعات ألسشكنية بالو’ية بإاقترأح مسشاحة
 5.5هكتارأت لتوسشعة ألمنطقة ألصشناعية ألرمايل،
باإ’ضشافة إألى بلدية تكسشتار ألتي خصشصشت هي
أأ’خرى مسشاحة للتوسشعة بـ 10هكتارأت ،وبلدية
عين تاغروت ألتي خصشصشت منطقة جديدة للتوسشع
تتربع على مسشاحة  9.5هكتار ،وكذأ بلدية برج
أل-غ-دي-ر أل-ت-ي أق-ت-رحت مسش-اح-ة إأضش-اف-ي-ة ل-ت-وسش-ع-ة
منطقة ألنششاطات بـ  8000متر مربع ،فيما تقدمت
ب -ل -دي -ة خ-ل-ي-ل ب-م-ق-ت-رح إ’نشش-اء م-ن-ط-ق-ة نشش-اط-ات
جديدة بموقعين يتربعان على مسشاحة قدرها 12
ه -ك -ت -ارأ ،وب -ل-دي-ة ب-ل-ي-م-ور بـ  26ه-ك-ت-ارأ وسشيدي
أمبارك ألتي تقدمت بثÓثة موأقع مسشاحاتها 78
هكتارأ 10 ،هكتار و 27هكتارأ.
أم -ا أل -ج -ه -ة أل -ج -ن -وب -ي-ة ل-ل-و’ي-ة ف-ت-ق-دمت ب-ل-دي-ة
أل-ح-م-ادي-ة ب-م-وق-ع-ي-ن مسشاحتهما  79ه-ك-ت-ارأ و06
هكتار ،كما تقدمت بلدية ألعناصشر بمقترح بمنطقة
ق-م-ور ب-مسش-اح-ة  82ه-ك-ت-ارأ ،وب-ال-رغ-م م-ن ألشش-ح
ألكبير في ألمناطق ألششمالية إأ’ أن بلدية ثنية
ألنصشر تقدمت بمقترح بـ  2468متر مربع فيما
تقدمت بلدية زمورة بمقترح مسشاحته  27هكتارأ
بذرأع ألبروأق و 3موأقع ببلدية حسشناوة بمسشاحة
إأجمالية تقدر بـ  17هكتارأ.
وت -ب -ق -ى ك -ل ه -ذه أل -م -ق -ت-رح-ات ره-ي-ن-ة أل-ط-ب-ي-ع-ة
Óرأضشي حيث طلب وألي ألو’ية صشالح
ألقانونية ل أ
ألعفاني من رؤوسشاء ألبلديات ألتأاكد من ألطبيعة
أل -ق-ان-ون-ي-ة ل-ت-لك أل-مسش-اح-ات أل-م-ق-ت-رح-ة ب-ت-ق-دي-م
ت -ع -ل -ي -م -ات ب -رفضس ك -ل أأ’رأضش -ي ذأت أل -ط -ب -ي -ع-ة
أل-فÓ-ح-ي-ة وأل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ي-ها للنششاط ألفÓحي،
وم- -ن ج -ه -ة أخ -رى دع -ا إأل -ى أإ’سش -رأع ف -ي إأع -دأد
قرأرأت أإ’نششاء للموأقع ألتي ’ تنتمي إألى ألطبيعة
ألفÓحية.

“كنت من “ويل أازيد من  ٦٦00مشسروع من أاونسساج

‡ ٪70ن إاسستفادوا من الدعم دفعوا مسستحقات
القروضض بع Úالدفلى

أب-ان أل-مسش-ت-ف-ي-دون م-ن أل-برأمج
ألوطنية ألو’ئية لدعم وتششغيل
ألشش- -ب- -اب ف- -رع ع- -ي- -ن أل- -دف -ل -ى
ع- - - -ن ق - - -درة ف - - -ي تسش - - -ي - - -ي - - -ر
م -ؤوسشسش -ات -ه -م أل -ن -اج -ح -ة أل -ت -ي
ت -م -ك -نت م -ن دف -ع مسش -ت -ح-ق-ات
أل - - - - -ق - - - - -روضس ب - - - - -نسش - - - - -ب - - - - -ة
70بالمائة ،حسشب تقرير حديث
كششفت عنه إأدأرة ألوكالة ألتي
تمكنت من تمويل أزيد من 6600
مششروع.
وحسشب أل -م -ع -ط-ي-ات أل-م-وج-ودة
ب -ح -وزت -ن -ا ف -إان أل -ت -ع-ام-ل أل-ذي
رب -ط -ه أل -رأغ -ب -ون ف -ي ت-جسش-ي-د
أل - -مشش - -اري - -ع أ’سش - -ت - -ث - -م - -اري- -ة
ألشش -ب-ان-ي-ة م-ع أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة
لدعم وتششغيل ألششباب فرع عين
ألدفلى قد حقق مكاسشب ونتائج
ملموسشة بفعل أسشاليب ألنجاعة
أل- -ت -ي ط -ب -ق -ه -ا ه -ؤو’ء ألشش -ب -اب
أل-ج-ام-ع-ي-ون منهم وألمتخرجون
م -ن م -رأك -ز أل -ت -ك -وي -ن أل-م-ه-ن-ي
وأل-م-ع-اه-د ،ح-يث ك-ان ل-ت-ح-ق-يق
ه- -ؤو’ء حضش- -ورأ ع- -ل -ى مسش -ت -وى
ألممارسشة أإ’نتاجية مكنتهم من
ت -ح -ق -ي -ق أأ’رب -اح ي -ق -ول م -دي -ر
أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشش-غ-يل
ألششباب فرع عين ألدفلى محمد
قاسشمية.
حسشب قاسشمية أحصشت ألوكالة
م- - - -ا ي- - - -ف - - -وق 70ب -ال -م -ائ -ة م -ن
ألمسشتفيدين من تموين أونسشاج
من دفعوأ مسشتحقاتهم ألمترتبة
عن ألمبالغ ألمالية ألتي أنجزوأ

ب-ه-ا مشش-اري-ع-ه-م أل-ت-ن-م-وي-ة وذكر
بنسشبة ألتموين ألتي مسشت منذ
 1989إألى  2017ما يفوق 6600
شش - -اب م - -م - -ن ح - -ق - -ق - -وأ ه - -ذه
ألمششاريع ألتي دخل أغلبها حيز
أ’سش - -ت- -غÓ- -ل وأإ’ن- -ج- -از حسشب
أإ’حصش- -ائ- -ي -ات أأ’خ -ي -رة ي -ق -ول
محدثنا.
وع -ن أل -م -ن -اصشب أل-ت-ي أح-دث-ه-ا
أل- -ج -ه -از ،أشش -ار ذأت أل -مسش -ؤوول
إأل -ى م -ا ي -ف-وق  17أل-ف م-نصشب
ع- -م- -ل ،وه- -و رق- -م ب- -ن -ظ -ر ذأت
ألمسشؤوول هام جدأ خاصشة بعين
ألدفلى ألتي دخل سشكانها في
مششاريع إأسشتثمارية تنسشجم مع
طبيعة ألمنطقة وخصشوصشيتها.
وبششأان ألمتابعات ألقضشائية لمن
أخ - -ل - -وأ ب - -ال - -ت - -زأم- -ات أل- -دف- -ع

لمسشتحقات ديونهم ،أوضشح ذأت
أل -م -دي -ر أن أل-رق-م ق-ل-ي-ل حسشب
ألمصشالح ألمختصشة في متابعة
ألملف .وقد أرجع محدثنا أأ’مر
إأل- - -ى فضش- - -ل دأر أل- - -م- - -ق- - -اول - -ة
بالجامعة وألمرأفقة ألتي يقوم
بها طاقم ألوكالة على مسشتوى
 36ب-ل-دي-ة م-ع-ظ-م-ه-ا ذأت طابع
ري- -ف- -ي يصش- -عب أل -وصش -ول إأل -ي -ه،
ب -اإ’ضش -اف -ة إأل -ى إأخضش -اع ه -وؤ’ء
ألمسشتفيدين إألى دورأت تكوينية
ل - -ت - -ل - -ق - -ي - -ن أسشسس أل - -ت - -ع- -ام- -ل
أ’ق -تصش -ادي وأل -تسش-ي-ي-ر أل-ن-اج-ع
يششير ذأت ألمسشؤوول ألو’ئي.

ع Úالدفلى :و.ي .اعرايبي

اأ’ربعاء  ٢١فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٥جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لطـــــارات منظومــــــة التكويـــــن با÷يــــشس
تـــرأاسس الجتمــــاع السشنـــوي إ
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الفريـ ـ ـق قاي ـ ـ ـد صشال ـ ـ ـح :مـ ـ ـن أاجـ ـ ـ ـل جزائ ـ ـ ـ ـر مسشتقلـ ـ ـ ـة وآامنـ ـ ـ ـة ومتآاخي ـ ـ ـ ـة

لمنـــــي
@اŸصشا◊ـــــة الوطنيـــــــة ركــــن ركــ Úاسشتند إاليـــــه ا÷يشس لبنــــــاء الصشرح ا أ
لزمـــــات والنزاعــــات القائمـــة بجوارنا
@ إاننا نعيشس ‘ ﬁيــط متأازم وخط Òجــــراء ا أ

«الشش -عب””  -ت -رأاسس ال -ف-ري-ق أاح-م-د ق-اي-د
صش-ال-ح ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي رئيسس
أارك- -ان ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشش -ع -ب -ي ،أامسس
ال -ث Ó-ث-اء  20ف -ي -ف-ري  ،2018ب- -اŸدرسش -ة
ال- -عسش -ك -ري -ة م -ت -ع -ددة ال -ت -ق -ن -ي -ات /ب -رج
لو،¤
ال -ب -ح -ري ب -ال -ن -اح -ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ا أ
Óط -ارات اŸك -ل -فÚ
لج -ت -م -اع السش -ن -وي ل  -إ
ا إ
ب -ال -ت -ك -وي -ن ب -ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع-ب-ي،
بهدف تقييم منظومة التكوين والتعليم.
‘ ب -داي -ة ال -زي -ارة ،أاشش -رف ال-ف-ري-ق ع-ل-ى م-راسش-م
تسشمية اŸدرسشة العسشكرية متعددة التقنيات باسشم
الششهيد عبد الرحمان طالب ،وذلك بحضشور أافراد من
عائلة الششهيد الذين ” تكرÁهم باŸناسشبة ،ليÎأاسس
بعدها ا’جتماع السشنوي إ’طارات منظومة التكوين
للجيشس الوطني الششعبي ،وذلك بحضشور رئيسس دائرة
ا’سشتعمال والتحضش ،Òرؤوسشاء أاركان قيادات القوات،
قادة مؤوسشسشات التكوين العسشكرية واŸكلف Úبالتكوين
على مسشتوى قيادات القوات واŸديريات واŸصشالح
اŸركزية.
‘ كلمته ا’فتتاحية التي بثت إا ¤كافة مؤوسشسشات
التكوين العسشكرية باسشتعمال نظام التحاضشر عن بعد،
وبحضشور طلبة اŸدرسشة العسشكرية متعددة التقنيات،
واŸدرسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-حضشÒي-ة ل-دراسش-ات مهندسس
وششبÓت وأاششبال مدرسشة أاششبال اأ’مة بالبليدة ،أاكد
الفريق على أاهمية هذا ا’جتماع السشنوي التقييمي
الذي يتزامن مع احتفال الششعب ا÷زائري بواحدة
من أاغلى ذكريات تاريخه الوطني اÛيد ،واŸتمثلة
‘ يوم الششهيد ،مششيدا ومنوها Ãا جاء ‘ رسشالة
ف -خ -ام -ة السش -ي -د رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ال-ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى
للقوات اŸسشلحة وزير الدفاع الوطني بهذه اŸناسشبة
التاريخية اÿالدة:

يوم الششهيد منح العز األبدي للذين
اسشتششهدوا ‘ سشاحة الششرف
«ي -ع -ز ع -ل ّ-ي أان أاسش -ت -ه -ل ه -ذه اŸداخ -ل -ة ،دون أان
أاسش -ت -حضش -ر وإاي -اك -م م -ع-اﬁ Êط-ة ت-اري-خ-ي-ة ›ي-دة
وعظيمة ‘ تاريخ وطنناﬁ ،طة من أاوفى وأاسشمى
معانيها ،أانها صشنعت كÈياء ا÷زائر وعزتها ورسشمت
مكانتها العالية ب Úاأ’· ،إانه يوم الششهيد ،الذي Áنح
العز اأ’بدي للذين اسشتششهدوا ‘ سشاحة الششرف ،من
أاجل جزائر مسشتقلة وآامنة ومتآاخية ،إانها اŸناسشبة
التي اسشتحسشن إابانها ا÷يشس الوطني الششعبي ،سشليل
ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ت-لك ال-ل-ف-ت-ة ال-ك-رÁة ال-ت-ي
أاو’ها إاياه اÛاهد فخامة السشيد رئيسس ا÷مهورية،

ال -ق -ائ -د اأ’ع -ل -ى ل -ل -ق -وات اŸسش -ل -حـة ،وزي -ر ال-دف-اع
الوطني ،الذي أاكد أانه:
«بفضشل الوئام واŸصشا◊ة الوطنية ،وكذا بفضشل
تضشحيات عزÁة ا÷يشس الوطني الششعبي الباسشل،
سش-ل-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،أاصش-ب-ح اأ’م-ن ال-يوم
معززا ومنتششرا ‘ جميع ربوع وطننا ،بالرغم من أاننا
ن- -ع- -يشس ‘ ﬁي- -ط م- -ت- -أازم وخ -ط Òج -راء اأ’زم -ات
والنزاعات القائمة بجوارنا””.
إاننا نحمد الله تعا ¤كثÒا ونششكر فضشله على هذا
اأ’م- -ن اŸسش- -ت- -تب ‘ بÓ- -دن- -ا ،ه- -ذا اأ’م- -ن اŸع- -زز
واŸنتششر ‘ جميع ربوع ا÷زائر ،هو نتاج ◊كمة
ف -خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ورشش-ادة بصشÒت-ه وحسش-ن
تدبÒه التي Œلت ‘ مبادرته التاريخية التي تبناها
الشش- -عب ا÷زائ- -ري ب- -رم- -ت- -ه وزك- -اه- -ا وج- -ع -لت م -ن
اŸصشا◊ة الوطنية ‘ بÓدنا ركنا ركينا اسشتند إاليه
ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ل-ب-ن-اء ه-ذا الصش-رح اأ’م-ن-ي
ال -راسش -خ ا÷ذور ،وه -و ي -ع-م-ل دون ه-وادة ،وسش-ي-ب-ق-ى
يعمل دون كلل و’ ملل ،إان ششاء الله تعا ¤وقوته ،ليل
نهار ،بحسس عا‹ من اŸسشؤوولية وا’حÎافية ،من
أاجل اسشتدامة أاجواء السشكينة وا’طمئنان التي أاصشبح
ينعم بها مواطنونا ع Èكافة أارجاء الÎاب الوطني،
وذلك بفضشل ا’سشÎاتيجية التي ” تصشورها وتفعيلها،
والتي بات جليا أانها ذات فعالية تكفل مواصشلة تثبيت
دعائم أاسشسس هذه ا÷ائزة الربانية اÙمودة””.

السشهر على ا÷انب التكويني اŸثمر
النتائج والواعد النجاح
الفريق ذكر با÷هود التي بذلت من أاجل تطوير
م -ن -ظ -وم -ة ال -ت -ك -وي -ن ‘ ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي،
وا◊رصس الششديد الذي مافتئت القيادة العليا تبديه
من أاجل أان تتو ¤نخبة من اŸؤوطرين واŸكونÚ
واŸسشÒين ،من ذوي التأاهيل العا‹ ،مقاليد السشهر
ع -ل -ى ا÷انب ال -ت -ك -وي -ن -ي اŸث -م-ر ال-ن-ت-ائ-ج وال-واع-د
النجاح:
«ل -ق-د اسش-ت-ط-اعت اŸن-ظ-وم-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-ج-يشس
الوطني الششعبي ،بفضشل الرعاية الششديدة التي نوليها
لقطاع التعليم والتكوين ،أان تقطع خطوات عديدة
ومديدة ‘ السشنوات اأ’خÒة ،و’ ششك أان خ Òششاهد
ع -ل -ى ذلك ،ه -و ت -لك ال -ن -ت -ائ -ج ا÷ي -دة ب -ل اŸع -تÈة
اÙققة ‘ اŸيدان على أاك Ìمن صشعيد ،وإاننا نعتÈ
ذلك Ãثابة اأ’ششواط اأ’خرى التي نكمل بها مسشافة
سشÒن -ا ‘ اŒاه ت -ط -وي -ر ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي،
و–ديث ق -درات -ه ال -ق -ت -ال -ي -ة Ãا ي -ت-م-اشش-ى وع-ظ-م-ة
ا÷زائر ويتوافق مع العديد من التحديات اıتلفة
اأ’بعاد واŸقاصشد.

تخريج نخب ذات تأاهيل عال ووعي كامل
بثقل اŸسشؤوولية اŸسشتقبلية
إانها مناسشبة متجددة أاؤوكد من خÓلها ،مرة اأخرى،
ع-ل-ى م-دى ال-رع-اي-ة ال-ت-ي أاول-ي-ه-ا ب-اسش-ت-م-رار للعنصشر
البششري الذي أاعتÈه ودون سشواه Ãثابة حجر الزاوية
أ’ي مسش -ع -ى ع-م-ل-ي ن-اج-ح وم-ث-م-ر وف-ع-ال ب-ل وج-اد،
فجدية اأ’عمال وطموح اŸسشاعي ،هي مواصشفات
ﬁمودة نسشعى Ãثابرة ششديدة إا ¤إاصشباغها على
سشلوكيات كافة اŸسشتخدم Úالعسشكري.Ú
فمن أاجل تخريج نخب ذات تأاهيل عال ووعي
كامل بثقل اŸسشؤوولية اŸسشتقبلية اŸوضشوعة على
عاتقها ،فإانه مطلوب منكم بأان تعملوا على أان يكون
ه -ذا ال -ل -ق -اء السش-ن-وي ال-ت-ق-ي-ي-م-ي ال-ذي ي-ج-م-ع ك-اف-ة
القائم Úعلى الششأان التعليمي والتكويني ‘ ا÷يشس
الوطني الششعبيÃ ،ثابة منصشة انطÓق أاخرى نحو
ب-ل-وغ ﬁط-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة وت-ع-ل-ي-م-ي-ة رف-يعة اŸسشتوى،
تسشتجيب فع ÓلÓحتياجات الوظيفية للجيشس الوطني
الشش- -ع- -ب- -ي ،وت- -ت- -واف -ق م -ع وتÒة ال -ت -ق -دم وال -ت -ط -ور
اŸنشش -ودي -ن ع -ل -ى مسش -ت -وى ك -اف -ة م -ك -ون -ات ق-وات-ن-ا
اŸسشلحة””.
الفريق أاكد على أان رسشالة اŸنظومة التكوينية
للجيشس الوطني الششعبي ’ ،تقتصشر على ا÷وانب
التأاهيلية وغرسس اŸهارات وترسشيخ اŸعارف والعلوم
ال -عسش -ك-ري-ة ف-حسشب ،ب-ل ت-ه-دف إا ¤ت-ك-وي-ن اإ’نسش-ان
اŸلتزم بتعهداته حيال جيششه ووطنه ،إانسشان من ذوي
اأ’فكار الغزيرة واŸتوازنةﬁ ،يط بأاهمية اŸرجعية
التاريخية ،وواع بدورها ‘ تعزيز عوامل تقوية حسس
الواجب لديه:

ﬁطات تاريخية بارزة يحتضشنها ششهرا
فÈاير ومارسس ا◊ا‹ واŸقبل
«فيوم الششهيد وششهر الششهداء وعيد النصشر وغÒها
من الذكريات العطرة ،هي كلها ﬁطات تاريخية
ب- -ارزة ي- -ح- -تضش- -ن- -ه- -ا شش -ه -را فÈاي -ر وم -ارسس ا◊ا‹
واŸقبل ،ذكريات يتع Úعلى اŸنظومة التكوينية أان
Óجيال
’ تفوت فرصشة تلق Úدروسشها التاريخية ل أ
الششابة .فالششهيد هو من اسشÎخصس روحه ودمه ‘
حى بريعان ششبابه من
سشبيل ششعبه ووطنه وهو من ضش ّ
أاجل ا÷زائر ،هو من كتب تاريخ وطنه بدمه وليسس
Ãادة أاخرى ،وهناك حقيقة على اأ’جيال أان تعيها
دوم- -ا وه- -و أان ك -ل ›اه -د ‘ ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة
اŸباركة كان مششروع ششهيد ،كان مسشتعدا ومهيأا‘ ،

كل وقت وح ،Úلنيل الششهادة ⁄ ،يكن أامامهم من
خ -ي -ار اإ’ خ -ي -اري -ن اث -ن ’ Úث -الث ل -ه -م-ا ،وه-م-ا إام-ا
الششهادة أاو النصشر ،نيل إاحدى ا◊سشني ،Úفا÷زائر
اأيها الششباب  ⁄تنل اسشتقÓلها بسشهولة ،فلو’ هذه
الطينة من الرجال ،ما كان للجزائر أان تتحرر وما
كان لها أان تتن ّسشم عب Òا’سشتقÓل وا◊رية ،ف Óيحق
أ’ي جيل من أاجيال ا÷زائر اŸسشتقلة أان ينسشى هذه
التضشحيات واأن ينسشى بأان من دفع روحه ودمه كان هو
اأيضشا ششابا وكان يحق له هو أايضشا أان يعيشس ششبابه،
فقد رفضس اأن يعيشس حرية زائفة ،ووطنه مقيد بنÒ
ا’سشتعمار ،فتلكم هي الدروسس التي ’ ينبغي عليكم
أان تنسشوها ،فذلكم هو الدافع اŸهني القوي الذي لن
يجد اإ’نسشان ا÷زائري ﬁفزا أاك Ìمنه ،فمن يتمعن
‘ نبل هذا العمق التاريخي ويسشتحضشر عمق مآاثره
اŸتمثل ‘ انتصشار قوة ا◊ق وإارادته ،على إارادة
الباطل وقوة الظلم ا’سشتعماري اŸتغول ،فمن يتمعن
ملّيا ‘ ذلك ،لن يكون اإ’ وطنيا ﬂلصشا ووفيا ÷يششه
وششعبه ووطنه ،وسشتكون ا÷زائر ،بإاذن الله تعا¤
وقوته ،آامنة ا◊اضشر ومطمئنة على مسشتقبلها””.

ضشرورة تركيز ا÷هود والسشتمرار ‘
ترقية أاداء اŸنظومة التكوينية
ب -ع -ده-ا اسش-ت-م-ع ال-ف-ري-ق اإ ¤ت-دخÓ-ت اÎŸبصشÚ
والطلبة الضشباط واأ’ششبال ،الذين أاششادوا باŸسشتوى
الرفيع من التكوين الراقي الذي يتلقونه باŸؤوسشسشات
التكوينية العسشكرية الرائدة.
الفريق تراأسس بعد ذلك اجتماعا ثانيا ضشم رؤوسشاء
اأرك -ان ق -ي -ادات ال -ق -وات ،ق-ادة اŸدارسس ال-عسش-ك-ري-ة
واŸك-ل-ف Úب-ال-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى مسش-ت-وى ق-ي-ادات ال-قوات
واŸدي -ري -ات واŸصش -ال -ح اŸرك -زي -ة ،أاسش -دى خ Ó-ل -ه
توصشيات وتعليمات ،حث من خÓلها على ضشرورة
ت- -رك -ي -ز ا÷ه -ود ح -ول ك -ل م -ا م -ن شش -أان -ه أان يسش -ه -م
ب -اسش -ت-م-رار ‘ ت-رق-ي-ة اأداء اŸن-ظ-وم-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشش- -ع- -ب- -ي وال- -رف- -ع م -ن مسش -ت -وى
منتسشبيها.
اإثر ذلك تابع الفريق عرضشا ششام Óحول التكوين
با÷يشس الوطني الششعبي قّدمه رئيسس مكتب التعليم
ال- -عسش- -ك- -ري ،فضش  Ó-ع -ن ع -روضس ق -ادة اŸؤوسشسش -ات
التكوينية واŸكلف Úبالتكوين على مسشتوى قيادات
القوات واŸديريات واŸصشالح اŸركزية.
وعلى هامشس ا’جتماع ،قام الفريق بتدشش Úبعضس
اŸرافق اإ’دارية والبيداغوجية باŸدرسشة العسشكرية
م -ت -ع -ددة ال -ت -ق -ن -ي -ات ،ع-ل-ى غ-رار ب-عضس اŸدرج-ات
واıابر.
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بلدية سشنجاسس بالششلف Œربة ناجحة ‘ إنتاج إلبقول

نوعية عالية Ùصضو‹ ا◊مصص والعدسص والتفك ‘ Òالتصضدير
’كتفاء إلذإتي على إŸسشتوى إلوطني ‘ إنتاج مادتي إ◊مصس
رفع فÓحو بلدية سشنجاسس إلوإقعة جنوب و’ية إلششلف –دي إ إ
’سش-وإق إل-ع-اŸي-ة ،شش-ري-ط-ة أإن ت-ت-كّ-ف-ل وزإرة إل-فÓ-ح-ة وإŸصش-ال-ح إŸع-ن-ي-ة
وإل-ع-دسس وإل-ت-وق-ف ع-ن إسش-تÒإده-م-ا ب-ع-دم-ا إرت-ف-عت أإسش-ع-اره-ا ‘ إ أ
بإانششغا’ت إŸنتج Úومرإفقتهم يقول إلفÓحون.

الشسلف /و.ي .أاعرايبي

مسش-أال-ة ان-ت-اج ه-ات-ي-ن ال-م-ادت-ي-ن ح-يث اقتحمت
«الششعب» مسشاحات زراعتها رفقة المنتجين من
م -ن -ط -ق -ت-ي سش-ي ي-وسش-ف وسش-ي-دي ع-ق-ب-ة ب-ب-ل-دي-ة
سشنجاسس الواقعة على الطريق الوطني رقم ١٩
الرابط بين مدينة تنسس السشاحلية مرور ببلدية
الشش- -ل- -ف ب -إات -ج -اه ولي -ة تسش -مسش -ي -لت ،ت -ع ّ-د م -ن
ال -ره -ان -ات اإلق -تصش -ادي -ة ال-ت-ي ي-رف-ع-ه-ا ه-ؤولء
الفÓحون بمنطقة ذات تضشاريسس سشهبية وجبلية
ب-اع-ت-ب-اره-ا ال-م-دخ-ل ال-غ-رب-ي ل-جبال الونششريسس
بمنطقة برج بونعامة .هذاالطابع المناخي بين
شش-دة ال-ب-رودة شش-ت-اء وال-ح-رارة ال-م-رت-ف-ع-ة صش-ي-فا
سش -اع -دا ع -ل -ى م -م -ارسش -ة ان -ت-اج م-ادت-ي ال-ع-دسس
وال- -ح- -مصس اب -ت -داء م -ن  ،٢٠١٠ب -ع -د اإلح -ت-ك-اك
ب-فÓ-ح-ي ولي-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ع-ن ط-ري-ق ال-ل-قاءات
وت -ب -ادل ال-زي-ارات واإلح-ت-ك-اك ال-م-ب-اشش-ر ـ ي-ق-ول
الفÓحان محمد ششرايف وعبد القادر ششحيمة ـ
ال -ل -ذان راف -ق -ن -ا ل -م -ع -اي -ن -ة ال-ح-ق-ول ال-فÓ-ح-ي-ة
ب -م -ن -ط -ق -ت-ي سش-ي ي-وسش-ف وسش-ي-دي ع-ق-ب-ة وه-م-ا
مزرعتان يعدان قلب األراضشي الفÓحية بذات
البلدية حسشب تصشريحاتهما التي اسشتقيناها بعين
المكان في سشبق إاعÓمي منذ ممارسشة هذا النوع
من النششاط الفÓحي بولية الششلف.
وب-حسشب ال-فÓ-ح-ي-ن ،ف-إان إاك-تشش-اف-ه-م لصشÓ-ح-ية
منطقتهم إلنتاج هذا النوع من الزراعة لم تمر
ع-ل-ي-ه ح-والي  ٧سش-ن-وات ،خ-اصش-ة ب-ع-د م-ؤوششرات
المرود اإلنتاجي في هكتار الواحد الذي ما فتئ
يسشجل منحى تصشاعدي من  ٥إالى  ١٠إالى مردود
بين ١٨و ٢٠قنطار في الهكتار الواحد في مادة
العدسس و ٢٥في مادة الحمصس من ج ٢وج ٣وج٤
حسشب درجة الجودة يقول الحاج محمد ششرايف
وزميله عبد القادر ششحيمة اللذان يششتغÓن في
كثر من المواقع على طريقة «الششراكة» حسشب
ق-ول-ه-م-ا ،ك-م-ا شش-ج-ع-ه-م-ا األسش-ع-ار ال-مرتفعة في
السشوق الوطنية لهاتين المادتين اللتين أاصشبحتا
م - -ن ال- -م- -واد ذات اإلسش- -ت- -هÓ- -ك ال- -واسش- -ع ل- -دى
الجزائريين.
أاكد محدثونا بعين المكان أانهم واثقون من رفع
تحدي باإلنتاج الذي يوفر اإلكتفاء الذاتي من
هاتين المادتين ،من خÓل توسشيع مسشاحتهما
ال-زراع-ي-ة سش-واء ب-م-ن-ط-ق-ة سش-ن-ج-اسس وال-ب-ل-دي-ات
األخرى بالولية ،باإلضشافة إالى وليات كل من
ع-ي-ن ت-ي-م-وشش-نت وقسش-ن-ط-ي-ن-ة وب-لعباسس ومعسشكر
وعين الدفلى وغيرها من المناطق التي ينتششر

لربط إ’أحياء إ÷ديدة و–سش Úإÿدمات

اسضتحداث  4خطوط حضضرية جديدة
و 16موقفا بسضيدي
بلعباسص
قّ-ررت م-دي-ري-ة إل-ن-ق-ل ل-و’ية سشيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ت-ق-وي-ة وت-ع-زي-ز ﬂط-ط إل-نقل
إ◊ضش -ري ب -ع -اصش -م -ة إل -و’ي -ة م-ن خÓ-ل
تدعيم إلششبكة بأاربعة خطوط جديدة
م - -ن شش- -أان- -ه- -ا –سش Úإÿدم- -ة وت- -وسش- -ي- -ع
إل -ت -غ -ط -ي -ة ،خ -اصش -ة Ãن -اط -ق إل-ت-وسش-ع-ة
’حياء إ÷ديدة.
إ◊ضشرية وإ أ

ي-ن-ت-ظ-ر ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ق-ط-اع م-واف-قة لجنة
ال-ن-ق-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس الشش-ع-ب-ي البلدي على
اإلقتراح من أاجل تطبيق التعديل الجديد في
شش -ب -ك -ة ال -ن-ق-ل ال-حضش-ري والشش-روع ف-ي تسش-ل-ي-م
رخصس اإلسشتغÓل للناقلين العاملين في هذه الخطوط الجديدة ،حيث تّم إاقتراح خ ّ
ط جديد أاول يربط
الحي السشكني الجديد المسشمى بالجزيرة بحي السشاقية الحمراء ،وخط ثاني يربط حي الصشخرة بحي
عدة بوجÓل ،كما سشيتّم ربط حي العربي بن مهيدي بحي الحرية في خط ثالث وخط رابع يربط حي
عظيم فتيحة بحي بومليك .وهوالمششروع الذي سشيخّفف من معاناة سشكان األحياء خاصشة الجديدة منها
والذين طالبوا وفي أاكثر من مناسشبة بربط أاحيائهم بخطوط جديدة تسشهل عليهم تنقÓتهم وتفك العزلة
عن مجمعاتهم .
بها هذا اإلنتاج الفÓحي الذي سشيحّقق مردودا
كبيرا إاذا لقي الفÓحين الدعم والمرافقة من
ط -رف ال -دول -ة م -ن خ Ó-ل ضش -ب-ط اسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة
فÓ- -ح -ي -ة ذات ن -ج -اع -ة ف -ي م -ث -ل ه -ذه الشش -عب
ال-فÓ-ح-ي-ة ال-م-ن-تشش-رة ب-ع-دة ولي-ات ،يقول هؤولء
المنتجون.
تحقيق هذه النتائج مضشمونة في نظر محدثينا
إاذا م -ا ق -دم ال -دع -م ال -ك -اف -ي م-ن ط-رف ال-دول-ة
ل-ل-فÓ-ح-ي-ن خ-اصش-ة ف-ي م-ي-دان األدوي-ة ال-مكلفة،
حيث علمنا بذات المنطقة أان القارورة الواحدة
سشعرها ١٨٠٠د.ج في وقت أان الهكتار الواحد
يسشتدعي  ٤قارورات ،ناهيك عن سشعر البذور
التي قد يلجأا إالى تربيتها في كثير من األحيان،
باإلضشافة إالى مصشاريف أاخرى كاألسشمدة التي
تصشل إالى سشعر  ٩٠٠٠د.ج ،زيادة على المرافقة
ال-ت-ق-ن-ي-ة ورف-ع سش-ع-ر ال-ق-ن-ط-ار ال-واح-د إالى غاية
١١أاف د.ج وإادخال طرق علمية لتنويع المنتوج
ال- -ذي ه -و أاك -ث -ر ج -ودة ون -وع -ي -ة م -ن ال -م -ن -ت -وج
المسشتورد حسشب ششحيمة عبد القادرالذي وقفنا
على مسشاحاته رفقة محمد ششرايف من ذات
المنطقة .هذا الطموح الذي يتطّلع إاليه ويحدو
ما يزيد  ١٠٠فÓح من منتجي العدسس والحمصس
بمنطقتي سشي يوسشف وسشيدي عقبة بناحية أاولد
فارسس ذات التربة السشوداء التي تميل إالى النوع

الطيني اللين يقول عبد القادر ششحيمة الذي أابان
لنا عن قدرته الفائقة في المعلومات الخاصشة
بهذا المنتوج الذي يسشتخرجون منه مادة البذور
المحلية.
هذه القدرة والرغبة في التحدي لتوفير المادتين
بالششكل الكافي ،سشيمّكن خزينة الدولة من تجنب
دفع العملية الصشعبة واإلقتصشاد فيها بتوفر هذه
ال -م -واد بسش -وق ال -ج-زائ-ري-ة ع-ن ط-ري-ق اإلك-ت-ف-اء
ال -ذات -ي ،وت -ج -نب ج -ن -ون األسش-ع-ار ف-ي األسش-واق
ال -ع-ال-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ف-رضش-ه-ا سش-ي-ط-رة ب-عضس ال-دول
وبارونات األسشواق التجارية العالمية.
وي -ت -و ّق-ع ال-م-ن-ت-ج-ون ب-ب-ل-دي-ة سش-ن-ج-اسس إام-ك-ان-ي-ة
تصشدير مادتي العدسس والحمصس نحو األسشواق
الخارجية ضشمن آاليات خلق البديل للمحروقات
ال -ت -ي ت -ه -اوت أاسش -ع -اره -ا خ Ó-ل ه-ذه السش-ن-وات،
فالكميات المتوقع انتاجها بالنظر إالى مردودية
الهكتار الواحد التي يحصشدها المزارعون والتي
من المنتظر أان تعرف ارتفاعا كبيرا وتوسشعا في
Óك-ت-ف-اء
مسش -اح-ات-ه-ا ،سش-ت-ك-ون م-ؤوشش-را ن-اج-ح-ا ل -إ
ال -ذات -ي ال -ذي يسش -م -ح ب -ت -وج -ي -ه ال -ف -ائضس ن-ح-و
ال-تصش-دي-رف-ي ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل ،م-م-ا يسش-اهم في
جلب العملة الصشعبة ،يقول المنتجون الواثقون
من تحقيق الرهان اإلقتصشادي.

وفي ذات السشياق ،تعتزم المديرية أايضشا إاسشتحداث  ١6موقفا جديدا لسشيارات األجرة والنقل الجماعي
على مسشتوى المناطق الحضشرية الجديدة وحتى القديمة التي تنعدم بها مواقف لسشيارات األجرة
الجماعية.
ويندرج المششروع ضشمن مخطط السشير الجديد الذي يتّم تطبيقه بعد دخول مششروع الترامواي الخدمة،
حيث تخضشع العملية إلسشتراتيجيات متكاملة مبنية على دراسشات ميدانية أاين يتم إاعتماد العديد من
األولويات أاهمها عملية مسشح ششاملة لتحركات المركبات والراجلين ومعرفة األماكن األكثر حركية،
واألحياء األكثر كثافة ،ناهيك عن التوزيع المدروسس لوسشائل النقل الجماعي وفق الحاجيات،وضشبط
المواقف والمحطات ،حيث لتزال عملية اسشتغÓل الخطوط الحضشرية تعاني من عدة نقاط ضشعف
خاصشة بعد تقليصس عدد الخطوط الحضشرية إالى  ١٣خطا بعد أان كانت  ٣٣خطا عقب دخول «الترام»
حيز الخدمة وتوفيره لخدمات نقل على طول  ١٤كلم ،أاين وجد الناقلون الخواصس أانفسشهم مجبرين على
ممارسشة نششاطهم في خطوط أاخرى وبصشفة غير متوازنة ،فضش Óعن مششاكل أاخرى أاهمها قدم الحظيرة
وإانخفاضس نسشب إاسشتغÓل الخطوط ،أاين يقدر عمر الحافÓت النقل الحضشري بالولية  ١٤سشنة ونسشبة
تغطيتها  6٩بالمائة عدم تعيين نقاط التوقف ،حيث يتمّ اسشتغÓل  ١٢٠نقطة توقف فقط من جملة ،٢6٠
فضش Óعن نقصس إاششارات التوقف العمودية واألفقية بعديد األحياء ،إانعدام مخطط إاششارات متكامل
ونقصس كبير في الحظائر.

سسيدي بلعباسس  :غ  .شسعدو

ع“ Úوششنت

ضضرورة مواصضلة دعم السضكن الريفي باŸنطقة

قرية إلقوإسش Òبالرمششي

إانعـ ـ ـ ـ ـدام العقـ ـ ـار زاد من السضك ـ ـ ـن الفوضضـ ـ ـوي
طالب سشكان قرية القواسشير  ١٠كلم ششمال غرب
الرمششي السشلطات المحلية التدخل بغية دفع
ع -ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة م-ن خÓ-ل اسش-ت-ح-داث مشش-اري-ع
تنموية خاصشة في قطاع السشكن الذي لم تسشتفد
منه القرية منذ اأكثر من  ٢٠سشنة بفعل غياب
الأوع-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة الصش-ال-ح-ة ل-ل-ب-ن-اء كون طبيعة
الأراضشي فÓحية وترجع ملكيتها للخواصس ،ما
جعل السشكان يختارون للبناء الفوضشوي بمحيط
ال -ق -ري -ة ،ح -يث تشش-ك-لت م-ج-م-وع-ة م-ن الأح-ي-اء
ال-قصش-دي-ري-ه ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر لأدن-ى ظ-روف الحياة
ك -ال -م -ي -اه الصش -ال-ح-ة ل-لشش-رب وشش-ب-ك-ات الصش-رف
الصش-ح-ي ال-ك-ه-رب-اء والإن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة وال-تهيئة
العمرانية ،لتبقى اأزيد من  ٣٥٠عائلة باأحياء
(مرسشيطة ،بومدرة ،فÓج طوبة ،فÓج راضشية)
م-ح-اصش-رة ب-ي-ن ال-م-ف-رغ-ات ال-عشش-وائ-ي-ة وال-م-ي-اه
القذرة ،ناهيك عن خطر ششبكات الضشغط العالي
التي تعبر وسشط القرية واأنبوب الغاز الطبيعي
الموؤدي الى اسشبانيا الذي يحاصشرها من الجهة
الششمالية.
من جهة اأخرى تتحول القرية مع اأولى قطرات
الأمطار الى برك مائية ،بفعل غياب التهيئة
نتيجة اهمال القرية منذ سشنوات خلت ،هذه
المششاكل تضشاف الى غياب فرصس العمل ،ما اأدى
ال -ى ان -تشش -ار ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضش-وي-ة ع-ل-ى ح-اف-ت-ي
ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ٣٥ال-ذي ي-ع-ب-ر ال-قرية
ويقطعها الى نصشفين ،حيث يعتبر مششك Óخطر
ي -ت -ربصس اأرواح اط -ف -ال -ه-ا ،وع-ل-ي-ه ط-الب سش-ك-ان
ال -ق -ري -ة بضش -رورة ت -دخ -ل السش -ل -ط -ات ال-م-ح-ل-ي-ة
لسش -ت -ح -داث سش -وق م -ن -ظ -م -ة ل -ت -روي-ج ال-م-ن-ت-وج
الفÓحي والقضشاء على السشوق الفوضشوي الذي
يتوسّشط القرية والذي يعرقل حركة المرور على
م -ح -ور ال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ٣٥ال-ذي ي-رب-ط
ال -رمشش-ي وم-غ-ن-ي-ة ج-راء ت-وق-ف السش-ي-ارات ع-ل-ى

حوافه ،ما يخلق زحمة مرورية كبيرة غالبا ما
ت -ن -ت-ه-ي ب-ال-مشش-اج-رات ب-ي-ن السش-ائ-ق-ي-ن ،ك-م-ا اأن
السش-وق اأصش-ب-ح م-ع-روف-ا ب-ال-ج-ه-ة ال-غ-ربية للولية
بفعل انتششار القصشبات التي تروج للحوم غير
م -راق -ب -ة ت -ذب -ح ف-ي مسش-ت-ودع-ات ت-ف-ت-ق-ر لأدن-ى
شش -روط ال -ن -ظ -اف-ة ،م-ا ج-ع-ل السش-ك-ان ي-ط-ال-ب-ون
ب -ت -ن -ظ -ي -م نشش -اط ت -ج -ار ال -ل -ح -وم ل -م -ن-ع ال-ذب-ح
ال -عشش-وائ-ي م-ن خÓ-ل ت-خصش-يصس م-ذب-ح م-ط-اب-ق
ل-ل-م-واصش-ف-ات الصش-ح-ي-ة ت-حت م-راق-ب-ة ال-مصش-الح
البيطرية لضشمان السشÓمة الصشحية للمسشتهلكين
وخ -ل -ق م -ورد اق -تصش -ادي ل -ه-ذه ال-ق-ري-ة ال-ت-ي ل-م

تسشتفد من اأي مششروع منذ اإنششائها ،من جهة
اأخ - -رى ط - -الب السش - -ك - -ان بضش - -رورة وضش - -ع ح ّ- -د
ل-ل-ت-ج-زي-ئ-ات ال-ع-ق-اري-ة ال-ف-وضش-وي-ة التي اأنششاأها
السش -م-اسش-رة ع-ل-ى الأراضش-ي ال-فÓ-ح-ي-ة ال-خصش-ب-ة
المجاورة للقرية من الجهة الششرقية تحت اأنظار
المسشوؤولين المحليين لفائدة غرباء عن القرية
وفوق قطع ارضشية التي تعّد مكسشبا اقتصشاديا
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر رائ-دة ف-ي اإنتاج الخضشر
والفواكه والحبوب.

تلمسسان :م .بن ترار

دعت والي ولية عين تموششنت السشيدة «لبيبة
ويناز» خÓل اأششغال المجلسس التنفيذي الولئي
ل -ولي -ة ع -ي -ن ت -م -وشش -نت ال -ذي اح -تضش-ن-ت-ه دائ-رة
ول -ه -اصش -ة ضش-م-ن خ-رج-ت-ه-ا ال-راب-ع-ة ال-ى ب-ل-دي-ت-ي
ول- -ه- -اصش- -ة وسش- -ي- -دي وري- -اشس غ- -رب ولي -ة ع -ي -ن
تموششنت الى ضشرورة تجسشيد دعم السشكن الريفي
بحصشصس اأخرى مهمة وفقا لطلبات المواطنين
القاطنين باأرياف الدائرة التي تصشنف ضشمن اأهم
ال-م-ن-اط-ق ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي يسش-ت-وجب ال-م-ح-افظة
عليها وتتبيث السشكان في حقولهم وقراهم ،كما
اأك -دت ع -ل -ى ضش -رورة رب -ط سش -ك -ن -ات -ه -م ب -ج -م-ي-ع
المجمعات السشكنية القروية المنتهي تششييدها،
بالماء الششروب وربطها بقنوات الصشرف الصشحي
وبمختلف الششبكات الحيوية وكذا السشتمرار في
اأششغال تهيئة المحيط وعمليات ربط البلديات
ال- - - - -ري- - - - -ف- - - - -ي- - - - -ة ب- - - - -غ- - - - -از ال - - - -م - - - -دي - - - -ن - - - -ة.
وبخصشوصس العالم الزراعي الولهاصشي ،المتربعة
اأرضش -ي-ت-ه ،ع-ل-ى  ١٣٣٥٥م-ن-ه-ا  ٨٠ب-ال-م-ائة تابعة
للخواصس ،طالبت والي الولية بمواصشلة مجهود
ال -ع -م -ل ال -ت -ط -وي -ري ال -ت -دع -ي-م-ي وال-م-راف-ق-ات-ي

ل-ل-فÓ-ح-ي-ن ال-ن-اشش-ط-ي-ن ل-غ-رضس السش-ير معهم نحو
تحقيق وفرة في الإنتاج الفÓحي بمختلف اأنواعه
واأصشنافه.
كما ششّددت الوالي على ضشرورة وجوب اإيجاد
م-داخ-ي-ل م-ال-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات ان-طÓ-ق-ا م-ن تسشجيل
عمليا في مختلف القطاعات عند الضشرورة ،على
غرار تسشجيل العقارات التي ليسشت لها سشندات
م-ل-ك-ي-ة وب-ال-ت-ال-ي اإم-ك-ان-ي-ة ت-ث-م-ي-ن-ه-ا ث-م ت-حصش-يل
اإي -رادات م -ع -ت -ب -رة ع -ن ط -ري -ق -ه-ا شش-ري-ط-ة ع-دم
الخروج عن القوانين المنظمة للعقار ،ومن جهته
اأخ -د ال -ع -ال -م الشش -ب -اب -ي نسش-ب-ة ه-ام-ة م-ن اأشش-غ-ال
المجلسس التنفيذي الولئي بدائرة ولهاصشة ،حيث
ششّددت الوالي على محاربة البطالة من خÓل
تقديم دعم للششباب الراغب في اإنششاء مقاولت
في كل الختصشاصشات سشواء في الجانب الفÓحي
وال -رع -وي بصش -ف -ة اأخصس ،م -ا ي -ل -زم-ه-م ت-وج-ي-ه-ا،
مسشاعدة ومرافقة باعتبار المهمة من اأولويات
مهام الولية.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار

الدبلومـاسسي
األربعاء  ٢١فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٥جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ العدد 11 ١٧٥٧٤

اÙلل السسياسسي الصسحراوي ماء العين Úلكحل لـ«الشسعب»:

انضسمام اŸغرب اإ› ¤لسس السسلم
واألمن اإلفريقي لن ينفعه ‘ شسيء
الرباط مّÎددة ‘ التعاطي مع كوهلر وسسÎضسخ ‘ النهاية

الÈوفيسسور أامينة رباحي:

النّزوح ‘ أافريقيا ..
عبء تتداوله الّدول
كلمة العدد

جدوى اŸبعوث األ‡ي
حمزة ﬁصسول
ل· اŸتحدة أانطونيو غوتÒشش ،من
انتهى األم Úالعام ل أ
تعي Úمبعوث Úششخصشي Úجدد ،إا ¤أابرز مناطق النزاع ‘
العا ،⁄آاخرهم الدبلوماسشي الÈيطا Êمارتن غريفيث

اسستقالة جاكوب زوما ومريام ديسسالÚ

‰اذج جديدة لÓنتقال السسلمي للسسلطة ‘ إافريقيا

خلفا إلسشماعيل ولد الششيخ أاحمد ‘ اليمن.
السش Òالذاتية Ÿن اختارهم غوتÒشش ،كأاذرع له للعمل
على الوسشاطات واŸباحثات والتفاوضش إلنهاء كل أازمة
و–قيق السشلم ،كلها مثÒة للهتمام وتؤوكد Ãا ل يدع
›ال الششك ا◊نكة والكفاءة الدبلوماسشية لهؤولء ،وخÒ
مثال على ذلك هورسشت كوهلر اŸبعوث األ‡ي للصشحراء
الغربية والذي ششغل منصشب رئيسش دولة أاŸانيا القوية.
ول يختلف اŸعينون ا÷دد ‘ اŸهام «النبيلة» لهيئة
األ· اŸتحدة ،عن سشابقيهم من حيث الكفاءة وتراكم
اÈÿات ،ولكنهم فششلوا ‘ مهامهم كما فششل من سشبقهم،
ك اÿصشومة والعداء ب Úأابناء الوطن الواحد ،وإاقناع
‘ف ّ
اÛت -م -ع ال -دو‹ ب -ت -ط-ب-ي-ق الشش-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة وإانصش-اف
الششعب الصشحراوي اŸسشتعمر من قبل اŸغرب.
ويعمد اŸبعوثون األ‡يون ،دائما إا ¤وضشع منهجية عمل

خاصشة ،وضشبط إاطار واضشح يجتمع عليه كل األطراف ‘
أاية أازمة ما ،ليباششروا مششاورات من جولت طويلة تتّوج
كلها بتقارير من آالف الصشفحات ،لÎفع إا ¤جهات عليا،
وتقدم ‘ تقرير ﬂتصشر سشنويا إا› ¤لسش األمن الدو‹.
وبعد أاششهر وسشنوات من العمل وا÷هد ،ل يتحّقق إال قدر
قليل من التقدم على ملف مع ،Úبينما يظّل النسشداد
سشيد اŸوقف ‘ ملفات أاخرى ،ومن هنا يتسشاءل البعضش
ع- -ن م- -دى ق -درة األ· اŸت -ح -دة ‘ تسش -وي -ة ال -ن -زاع -ات
و–قيق السشلم الدو‹؟ وعن مصشداقيتها ‘ التعامل مع
قضشايا هجينة ومعقدة؟ ولكن التسشاؤول األسشاسشي هو ما
ال -ف -ائ -دة أاصش -ل م -ن إاي -ف-اد م-ب-ع-وث Úأا‡ي Úإا ¤م-ن-اط-ق
النزاع ،مع العلم أان فرصش ‚احهم ضشئيلة وأان لششيء من
اŸعطيات التي تسشببت ‘ فششل سشابقيهم قد تغÒت؟.
ق- -د ت -ك -ون اإلرادة ال -دول -ي -ة وع -دم السش -تسش -لم ،إاج -اب -ة

دبلوماسشية وافية عن هذا التسشاؤول ،و‘ ثناياها تكمن
الكث Òمن ا÷زئيات.
إاذ Áلك ›لسش األمن الدو‹ ،سشلطة القرار اŸطلقة،
ولن يصشل إا ¤اتخاذ القرار الفاصشل إال بتوافق أاعضشائه
اÿمسش أاصش- -ح- -اب حّ- -ق ال -ن -قضش (ال -ف -ي -ت -و) ،اŸع -روفÚ
باختلفهم وخلفاتهم حول إادارة النزاعات بسشبب تقاطع
اŸصشالح.
وت -ؤودي درج -ة الخ -ت -لف ف -ي -م -ا ب -ي -ن-ه-م إا ¤ال-ت-وازن ‘
الضشغط‡ ،ا يؤودي بالضشرورة إا ¤تعليق ا◊ل واسشتمرار
األزم -ات وم -ا ت -خ ّ-ل -ف -ه م -ن ضش -ح -اي -ا وم -آاسش -ي ،ت -ت -حّ-م-ل
مسش-ؤوول-ي-ت-ه-ا الخ-لق-ي-ة م-ن-ظ-م-ة األ· اŸتحدة ويحصشد
خ-ي-ب-ة ال-فشش-ل ال-دب-ل-وم-اسش-ي اŸب-ع-وث-ون األ‡ي-ون ،الذين
يجدون أانفسشهم ‘ النهاية ›رد مقررين ينقلون الوقائع
اŸيدانية إا› ¤لسش األمن.
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اÙلل السسياسسي الصسحراوي ماء العين Úلكحل لـ«الشسعب»:

انضسمام اŸغرب إا› ¤لسص السسلم واألمن اإلفريقي لن ينفعه ‘ شسيء
الرباط مّÎددة ‘ التعاطي مع كوهلر وسسÎضسخ ‘ النهاية

أاك -د م -اء ال -ع -ي -ن Úل -ك -ح -ل ،اÙل -ل السس -ي-اسس-ي
الصس- -ح- -راوي ،أان انضس- -م- -ام اŸغ- -رب إا› ¤لسس
السس - -ل- -م وا’ف- -ري- -ق- -ي ،ل- -ن ي- -ف- -ي- -ده ‘ شس- -يء،
وسسيكتشسف أانه لن يحّقق أاية انتصسارات وإا‰ا وقع ‘ ورطة أاك ،ÈمشسÒا إا ¤أان اتخاذ كوهلر
برل Úمقرًا لعمله أازعج الرباط ووضسعها ‘ حجمها الطبيعي.
أاجرى ا◊وار :حمزة ﬁصسول
«الشس-عب» :وزي-ر اÿارج-ي-ة اŸغ-رب-ي وبعد
’من
نيل بÓده عضسوية ›لسس السسلم وا أ
ا’فريقي قال إان «اŸهمة اكتملت» Ãعنى
’سساسسية من العودة إا ¤ا’–اد
أان الغاية ا أ
’من،
ا’فريقي هي بلوغ ›لسس السسلم وا أ
ماذا يسسعى اŸغرب لتحقيقه من وراء هذه
العضسوية؟
ماءالعين Úلكحل :هذا ›رد ذر للرماد ‘ العيون،
وﬁاولة بائسسة للتغطية على الضسربة القوية التي تلقاها
اŸغرب خÓل اجتماعات قمة ال–اد األفريقي اŸاضسية
‘ أاديسس أابابا ‘ شسهر جانفي .فحصسول اŸغرب على
العضسوية ‘ ›لسس السسلم واألمن أامر عادي جدا حيث
يحقّ ألي دولة أان تÎشّسح لÓنضسمام إا ¤هذا اÛلسس
لفÎة سسنت Úأاو ثÓث سسنوات ،وعادة ما تÎشّسح الدول ‘
أاقاليمها ا÷غرافية ،وهنا كما نعرف جيدا اŸغرب ترشّسح
‘ قائمة شسمال أافريقيا ،و ⁄تنافسسه ‘ ترشسحه أاي دولة
على اإلطÓق بل أاك Ìمن ذلك –صسل على أاقل عدد من
األصسوات مقارنة مع باقي الدول التي ترشّسحت للمجلسس
‘ بقية األقاليم .أاما بخصسوصس قوله بأان اŸهمة اكتملت،
فهذا تصسريح مبكر جدا ودليل على عدم النضسج السسياسسي
لصساحبه ،وأاعتقد أان األيام كفيلة بتلق ÚاŸغرب درسسا
جديدا ،ألنه رÃا يتناسسى أانه اضسطر صساغرا تقد Ëطلب
اإلنضسمام ل–Óاد األفريقي الذي كان ا◊سسن الثا Êيطلق
عليه اسسم «منظمة الطبول» بعد  24سسنة من الهروب
Óمام ،وتناسسى أايضسا أان حكومته كانت ترفضس ›رد
لأ
مناقشسة ›لسس السسلم واألمن قضسية الصسحراء الغربية،
وا÷ميع يتذكر تغيب اŸغرب عن الجتماع الذي خ ّصسصس
Ÿناقشسة هذه القضسية ‘ مارسس  .2016إاذا اآلن ،ماذا
سس -ي -ف -ع -ل اŸغ -رب وه -و عضس -و لسس -ن-ت ‘ ÚاÛلسس؟ ه-ل
سسيواصسل اتباع سسياسسة الكرسسي الشساغر؟ أام أانه سسيتحّمل
مسس-ؤوول-ي-ات-ه بشس-ج-اع-ة مسس-ت-ق-ب Ó-وي-ت-وق-ف ع-ن صسبيانياته
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-ت-ي ع-ودن-ا ع-ل-ي-ه-ا ‘ ك-ل م-ن-اسسبة؟ األيام
وحدها كفيلة بكشسف ذلك.
’خÒة ب-دا
ا’–اد ا’ف -ري -ق -ي ‘ ق -م -ت-ه ا أ
ثابتا أايضسا على مبادئه وطلب عودة طر‘
النزاع إا ¤طاولة اŸفاوضسات دون شسروط
مسس- -ب- -ق- -ة ،ه- -ل Áك -ن ال -ق -ول إان ال -ه -ي -ئ -ة
’ول وغÒ
ال-ق-اري-ة سس-ت-ظ-ل ع-ل-ى ن-ه-ج-ه-ا ا أ
قابلة لÓخÎاق من قبل اŸغرب واللوبيات
الداعمة له؟
❊❊ بالفعل ما قلته صسحيح “اما .يجب أان نذكر ا÷ميع

أان ال–اد األفريقي ،وقبله منظمة الوحدة األفريقية من
أاك ÌاŸن -ظ -م-ات ال-ق-اري-ة وال-ع-اŸي-ة اسس-ت-ق-رارا وث-ب-ات-ا ‘
م -واق -ف -ه -ا ع -ل -ى اإلط Ó-ق .رÃا ه-ذه اŸع-ل-وم-ة ›ه-ول-ة
Óف-ارق-ة ب-عÚ
ل -ل -ع -دي -دي -ن ال -ذي -ن م -ا ي -زال-ون ي-ن-ظ-رون ل -أ
السستصسغار .صسحيح أان هناك ﬁاولت يائسسة ،وبائسسة،
من بعضس الدول اŸعروفة بولئها لفرنسسا لشسّل التقدم
اŸضسطرد الذي يحّققه ال–اد األفريقي ‘ كل اÛالت
ببطئ ولكن بثبات .ولننتبه أان اŸبادئ األسساسسية التي يبني
عليها ال–اد األفريقي وكل الدول األفريقية التي –Îم
نفسسها هي مبادئ مشسÎكة وغاية ‘ اŸسسؤوولية ،وهي التي
يريد األفارقة تأاسسيسس ا–ادهم عليها ،فهم يريدون ا–اد
أانداد ،ا–اد يحÎم فيه الصسغ Òالكب ،Òويتشسارك فيه
األف -ارق -ة أاج -م -ع Úمسس -ؤوول-ي-ة ب-ن-اء ال-ت-ك-ام-ل الق-تصس-ادي
والثقا‘ والجتماعي وصسول إا ¤التكامل السسياسسي الذي
سسيمّكن القارة ‘ النهاية من ا◊ديث بصسوت واحد للدفاع
ع -ن مصس -ال -ح ال-ق-ارة ك-ك-ل .وب-ط-ب-ي-ع-ة ا◊ال ،ف-إان ت-واج-د
اŸملكة اŸغربية ،بنظامها ا◊ا‹ ‘ هذا ال–اد هو
نشساز حقيقي ،حذر الصسحراويون منه ا÷ميع ‘ البداية،
أاما اآلن فلم نعد بحاجة إلقناع أاحد بذلك ،حتى بعضس
أاصس-دق-اء اŸغ-رب ،أاصس-ب-ح-وا م-ق-ت-ن-ع Úأان ت-واج-د ال-ن-ظ-ام
اإلسستعماري التوسسعي اŸغربي ‘ نفسس القاعة مع دول
أافريقية ترفع شسعار مناهضسة اإلسستعمار والتوسسع ،هو أامر
غريب ول يسستقيم أابدا.
ونتوقع أان يقع اŸغرب إان عاج Óأاو آاج ‘ Óشسّر أاعماله
وتناقضساته ،ونتوقع أان تتعب تصسرفاته الصسبيانية اŸتكّررة
حتى أاصسدقاءه اŸقرب.Ú
بالنسسبة Ùاولت التأاث Òعلى موقف ال–اد األفريقي،
بطبيعة ا◊ال لن تتوقف ،ولكنها ‘ النهاية سستصسطدم
Ãبادئ وقوان Úومواقف ال–اد القائمة فع ،Óولن يكون
من السسهل على أاي كان تغي Òهذه اŸبادئ ما  ⁄يقنع
األفارقة بحل ال–اد إلنشساء منظمة جديدة تتبنى مواقف
اسستعمارية بآالية هذا هو ثمن أاي تغيﬁ Òتمل Ÿوقف
ال–اد م- -ن ال -قضس -ي -ة الصس -ح -راوي -ة ،ال -ت -دم Òال -ن -ه -ائ -ي
للمنظمة ،وهو ما يسسعى إاليه اŸغرب ،وهو ما بدأا األفارقة
ينتبهون له ويلمسسونه ،وسسيضسطرون قريبا لتبني مواقف
صسارمة Ÿواجهة هذه اÙاولت اŸغربية.
وعودة Ÿوقف ال–اد ‘ قمته األخÒة ،أاود التنبيه إا ¤أان
القرار األخ Òذهب إا ¤أابعد ا◊دود بتبني موقف جديد
 ⁄يسسبق له تبنيه ح Úطلب من اŸغرب التفاوضس ليسس مع
جبهة البوليسساريو ،بل مع ا÷مهورية الصسحراوية ،على
اعتبار أان اŸغرب وا÷مهورية الصسحراوية دولتان قائمتان
عضسوتان ‘ ال–اد ،وهذا اŸوقف القوي وضسع النظام
اŸغربي ‘ حجمه الطبيعي وأاثبت له أان دخوله ‘ ال–اد
األفريقي قد ل يكون انتصسارا كما كان يتوّقع بل رÃا هو

ورطة جديدة وفعلية.
ه - -ن - -اك ق - -راءات رب - -طت ب Úال - -ت - -غÒات
ا◊اصسلة مؤوخرا على صسعيد قيادة ا’–اد
ا’ف- -ري- -ق -ي وك -ذا ج -ن -وب اف -ري -ق -ي -ا وبÚ
–رك-ات سس-اب-ق-ة ل-دب-ل-وماسسية اŸغرب التي
تريد ا’سستثمار ‘ كل شسيء داخل القارة
ÿدم -ة أاه -داف -ه -ا ..ك -ي -ف ت -عّ-ل-ق-ون ع-ل-ى
ذلك؟
❊❊أاع -ت -ق -د أان ج -م -ي -ع ال-ق-راءات ‡ك-ن-ة ،وي-ت-وق-ف م-دى
صسوابها على الفاعل ÚاŸتصسارع Úعلى السساحة السسياسسية
والقارية .فبالفعل هناك لوبيات اقتصسادية وسسياسسية ولها
امتدادات دولية تعود خيوطها للحلم اإلمÈيا‹ الفرنسسي،
أاو األمريكي أاو اإلسسرائيلي أاو الصسيني ،أاو األوروبي الخ،
وج -م -ي -ع ه-ذه ال-ل-وب-ي-ات ت-ع-م-ل ب-ج-د م-ن أاج-ل شسّ-ل ت-ق-دم
األفارقة.
كلهم ،بدون اسستثناء يريدون اإلبقاء على الدول األفريقية
«–ت ا◊ذاء» كما يقال ،لسستغÓل ونهب ثرواتنا .فقارتنا
كما هو معلوم للجميع هي أاغنى قارة ‘ العا ،⁄ليسس فقط
بالÌوات الطبيعية ،بل وبالطاقات الشسابةÃ .عنى أانها
قارة اŸسستقبل ،ومن يسسيطر عليها سسيصسبح القوة العظمى
القادمة .هذا هو لب التكالب العاŸي الذي نشساهده على
أافريقيا ،وهذا هو سسّر اŸسساعي العلنية والسسرية لتدمÒ
أاي نظام أافريقي يحاول النهوضس ببÓده.
واألفارقة واعون بهذا التكالب ،ويحاولون العمل بجد على
مواجهته ع Èبناء أاسسسس قوية ومتينة لتحقيق التكامل
الق-تصس-ادي والسس-ي-اسس-ي ل-ل-ن-ه-وضس ب-أاف-ري-ق-ي-ا ك-ق-وة قائمة
ال -ذات ،مسس -ت -ق -ل -ة ‘ ق -راره -ا السس -ي -اسس -ي ،وق -ادرة ع -ل-ى
اŸنافسسة ،وعلى تقد Ëالقيمة اŸضسافة للعا .⁄والنظام
اŸغربي ،كما نعلم جميعا يدخل ‘ إاطار هذا اللوبي
ال-ف-رنسس-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي ال-ذي م-ا ي-زال ي-ع-م-ل ب-ك-ل ال-وسس-ائل
ال-ق-ذرة ل-لسس-ي-ط-رة ع-ل-ى م-ق-درات ب-عضس ال-دول األف-ريقية
الفرنكوفونية.
و‘ اعتقادي أان من ب Úاألسسباب التي أارغمت اŸغرب
على طلب العضسوية ‘ ال–اد األفريقي هو رغبة اإلليزيه
‘ اسستغÓل تغلغل النظام اŸغربي ‘ أافريقيا عن طريق
شسبكات اıدرات والبنوك اŸشسبوهة اŸعروفة بغسسيل
األموال ،من أاجل شسراء ذ· اŸتسساقط Úمن قيادات
الشسعوب األفريقية خاصسة ‘ الدول التابعة لفرنسسا ،ولكن
أايضسا ‘ أاي دولة تفتح اÛال للمغرب .ومن هذا اŸنطلق
ت-اب-ع-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ﬁاولت اŸغ-رب النضس-م-ام ل-ل-م-ج-موعة
القتصسادية لدول غرب أافريقيا (اإليكواسس) ،وﬁاولته
إاغراء نيجÒيا قبل ذلك بخط األنابيب الناقلة للبÎول،
وإاغراء أاثيوبيا Ãصسنع األسسمدة ،ومثلها رواندا ،وزامبيا،
وغÒها .إاذن اŸغرب يتحّرك بالفعل ‘ كل العا ،⁄ليسس
فقط ‘ أافريقيا ،وليسس ‘ جعبته سسوى ﬁاولة شسراء ذ·
من يسستطيع لدعمه ‘ احتÓل الصسحراء الغربية ،لكنه
أايضسا يبيع لهم الوهم ،و‘ نفسس الوقت يبحث عن أاي
فرصسة متاحة لتهريب األموال إا ¤اÿارج لسستثمارها ‘
أاية مشساريع قد تعود عليه بالنفع ،و–ميه من غوائل

الزمن.
فمن اŸضسحك أايضسا أان الكثÒين ل ينتبهون إا ¤أان كل
األموال التي يعلن اŸغرب عن رغبته ‘ اسستثمارها ‘
اÿارج هي أاموال مهربة ‘ الوقت الذي تعا Êمنه جهات
كاملة ‘ اŸغرب من الفقر ،وا÷وع والعطشس واإلهانة.
اŸب-ع-وث ا’‡ي إا ¤الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة،
شس-رع ‘ ط-ري-ق-ة ع-م-ل ع-ل-ى اŸل-ف ،ت-قضسي
باسستدعاء طر‘ النزاع ودول ا÷وار إا¤
برل Úللتشساور ،ما رأايكم ‘ هذه اŸنهجية
وماهي فرصس ‚احها؟
❊❊ أاعتقد أان األسسلوب اŸعتمد من قبل اŸبعوث ا÷ديد
هو أاسسلوب تقليدي وÎﬁف ألي وسسيط دو‹ يرغب أاول
‘ فهم القضسية ،ثم فهم مواقف الطرف ،Úومواقف جميع
األطراف اŸعنية بشسكل أاو بآاخر مثل ا÷زائر وموريتانيا
واسسبانيا وفرنسسا.

الÈوفيسسور أامينة رباحي:

@ النّزوح ‘ أافريقيا ..عبء تتداوله الّدول
@ آاليات Ÿعا÷ة ظاهرة الهجرة الّداخلية
ب -اŸوازاة م -ع ظ -اه -رة ال -ه -ج-رة والّ-ل-ج-وء إا ¤اÿارج ،ت-واج-ه
ال -ق -ارة ا’ف-ري-ق-ي-ة ت-زاي-دا م-ط-ردا ‘ ع-دد ال-ن-ازح ،Úح-يث
أاف-ادت ت-ق-اري-ر دول-ي-ة ح-دي-ث-ة أاّن ع-دد ال-ن-ازح Úداخ-ل-ي-ا ‘
القارة السسمراء سسجل ارتفاعا كبÒا خÓل الفÎة اŸمتدة ما
ب Úجانفي وجوان  ،2017حيث وصسل إا 2 ، 7 ¤مليون شسخصس
بواقع نزوح  15أالفا يوميا.
وقد أافرز هذا الوضسع العديد من الّتسساؤو’ت حول عوامل
ظاهرة النزوح الداخلي ‘ إافريقيا ،ارتفاع مسستوياتها وسسبل
’نسس -ان -ي -ة
م- -ع- -ا÷ت- -ه- -ا وال- -ت- -ح- -ك- -م ‘ آاث- -اره- -ا ،وأاب -ع -اده -ا ا إ
’منية.
وا’قتصسادية وا أ
ا’ج -اب -ة ع -ن ه-ذه ال-تسس-اؤو’ت ت-قّ-دم-ه-ا لـ «الشس-عب» أاسس-ت-اذة
ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة الÈوف-يسس-ور أام-ينة
رباحي.
حاورتها :إاÁان كا‘
❊ الشس- -عب 15 :أال-ف ح-ال-ة ن-زوح ي-وم-ي-ا ‘ إاف-ري-ق-يا ،وارتفاع
قياسسي للظاهرة خÓل سسنة  ،2017ما تفسس Òذلك؟

❊❊ الÈوفيسسور أامينة رباحي :النزوح ‘ إافريقيا ليسس ظاهرة جديدة
وعوامله متعددة Áكن حصسرها ‘ ثÓثة :وهي النزوح بسسبب األوضساع
السسياسسية حيث يصسنّف النزوح الذي ينتج عنه باللجوء السسياسسي ،كÌة
ال-ن-زاع-ات اإلث-ن-ي-ة وال-ع-رق-ي-ة ،وبسس-بب الضس-ط-ه-اد واإلب-ادة ا÷ماعية
(التطه Òالعرقي) وتدهور األوضساع القتصسادية والجتماعية (الفقر)،
و‘ اآلونة األخÒة هناك نوع آاخر وهو الÓجئ البيئي بسسبب التصسحّر
والكوارث الطبيعية ،وقد صساحبت النزاعات اإلثنية والعرقية موجة
من التهج Òالقسسري ،والذي يعت ÈجرÁة من ا÷رائم ضسد اإلنسسانية.
كما تقاطعت هذه النزاعات مع سسيطرة ا÷ماعات اإلرهابية.
ن  ‘ 75اŸائة من حا’ت الّنزوح
❊ أاشسارت تقارير حديثة أا ّ
ا÷ديدة كان سسببها عدم ا’سستقرار ،ما تعليق ِ
ك؟
❊❊ تصسنّف الّنزاعات ‘ إافريقيا حسسب اŸداخل اŸف ّسسرة لها (أاي
األسسباب) ،وÁكن أان نعددها فيما يلي - 1 :التقسسيم السستعماري
للحدود،وعليه جل الدول اإلفريقية دخلت ‘ حروب فيما بينها بسسبب
مطالبة إاحدى الدول بأاراضسي تابعة ألراضسي دولة حدودية.
 - 2النقÓبات العسسكرية التي Œعل الدول ‘ حالة عدم السستقرار
أاو حالت التمرد.
Óسسف صساحبتها جرائم ضسد
 - 3النزاعات اإلثنية والعرقية ،التي ل أ

اإلنسسانية منها اإلبادة ا÷ماعية لعرق أاو إاثنية معينة مثل ما حدث ‘
رواندا وليبÈيا ،أاو الكونغو ،كوت ديفوار وإافريقيا الوسسطى.
 - 4سسيطرة ا÷ماعات اŸسسلحة وا÷ماعات اإلرهابية مع تنامي
ظاهرة ا÷رÁة اŸنظمة جعلت األفارقة يفّرون من وضسعهم اŸزري.
 - 5تدّخل الدول األجنبية ‘ الشّسؤوون الداخلية للدول.
❊ ما هي الّتداب ÒاŸتاحة Ÿواجهة هذه اŸعضسلة اŸتنامية؟
❊❊ حاولت الدول اإلفريقية إايجاد تدابŸ Òواجهة النزوح الداخلي،

و‘ نظري أاهم ما اسستجد ‘ تعاطي اŸبعوث ا÷ديد مع
اŸل -ف ه -و ح -رصس -ه ع -ل-ى ال-تشس-اور م-ع م-ف-وضس-ي-ة ال–اد
األفريقي ومع رئيسس ال–اد ا÷ديد وهو ما  ⁄يرق ولن
يروق للمغرب بالتأاكيد .وننتظر ما سستكشسف عنه األيام من
موقف اŸغرب الذي يبدو مّÎددا ‘ التعاطي مع اŸبعوث
ا÷ديد ،ورÃا أان نقل هذا الوسسيط إلدارته إا ¤برل Úبدل
من نيويورك قد نزع من اŸغرب اŸيزة التي كانت لديه ‘
مقر األ· اŸتحدة بنيويورك ،حيث كان غالبية اŸبعوثÚ
السسابق Úيشستغلون.
فا÷ميع يعلم اآلن عن طريق وثائق «مروكو -ليكسس»
وغÒها أان اŸغرب كان يتج ّسسسس على جميع هيئات األ·
اŸتحدة ع Èشسراء ذ· موظف Úكبار فيها للحصسول على
أادق التفاصسيل ويسسعى لعرقلة مسساعي اŸبعوث Úوإافشسال
ﬁاولت وسساطتهم قبل ‚احهم فيها .اآلن ،سسيصسعب
هذا األمر على اŸغرب ،وسسيضسطر للتعاطي مع الوسسيط

وذلك Ãح -اول -ة م -واج -ه -ة أاو إاي-ج-اد ح-ل-ول ل-ل-مشس-اك-ل اŸت-ع-ددة ال-ت-ي
تواجهها ،وÁكن أان ‚مل التداب Òفيما يلي:
 - 1تعزيز التنمية اÙلية واŸسستدامة على اŸسستويات الثÓث:
القتصسادية ،الجتماعية والسسياسسية.
ﬁ - 2اولة التعاون ‘ اÛال األمني ،وذلك بالهتمام باألمن
اإلنسسا Êوالقتصسادي وتعزيز السستقرار السسياسسي.
 - 3على اŸسستوى اإلفريقي ‘ اعتقادي أان «النيباد» له ا◊لول
الكافية ولكن ما ينقصس هو اإلرادة السسياسسية وعدم وجود الشسفافية
ب Úدوله ،وÁكن Ûلسس السسلم واألمن اإلفريقي أان يلعب دورا مهما
‘ ›ال مكافحة اإلرهاب وا÷رÁة اŸنظمة ومراقبة الهجرة غÒ
الشسرعية والكفاح ضسد انتشسار آافة اŸتاجرة بالبشسر ،وفرضس احÎام
ا◊دود وا◊فاظ على الوحدة الÎابية للدول.
 ‘ - 4اÛال القتصسادي Áكن للدول اإلفريقية أان تتعاون فيما
بينها إليجاد حلول اقتصسادية إافريقية  -إافريقية ،وتنمية السستثمار
اŸباشسر ب Úدول القارة الغنية والدول الفقÒة.
❊ هل من إاجراءات وقائية أاخرى؟
❊❊ كما سسبق اإلشسارة إاليه فإان التنمية السسياسسية والقتصسادية ‘
اŸن -اط-ق ال-ت-ي تشس-ك-و م-ن ال-ت-خ-ل-ف وخ-ل-ق م-ن-اصسب ال-ع-م-ل ،و–سسÚ
معيشسة اŸواطن اإلفريقي هي الطريقة الناجعة Ÿواجهة مشسكلة
النزوح ،أايضسا تقريب اŸدينة من الريف أاي إانشساء قرى عصسرية فيها
كل اŸرافق حتى تسسمح للمواطن بالبقاء والسستقرار.
’ث -ار اّÎŸت -ب -ة ع -ن ارت -ف -اع مسس -ت -وي -ات ال ّ-ن -زوح
❊ م- -ا ه -ي ا آ
الداخلي ‘ القارة ال ّسسمراء؟
❊❊ إاّن ارتفاع مسستويات النزوح الداخلي ‘ إافريقيا له آاثار سسلبية ،كما
له آاثار إايجابية من بينها:

مثله مثل جميع األطراف.
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ن -ج-اح ال-وسس-ي-ط األ‡ي ،ف-ه-ذا ي-ت-وق-ف ع-ل-ى
›موعة من العوامل أاولها بالتأاكيد هو ‚احه ‘ حشسد
سسند دو‹ ÷هوده Áكنه من إاضسعاف أاو إاخضساع اŸوقف
ال-ف-رنسس-ي اŸتصسّ-ل-ب م-ن قضس-ي-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة .ففي
النهاية ينبغي للجميع أان يعلم أان نظام الحتÓل اŸغربي
ل Áلك قراره السسياسسي حتى يقّرر أاي شسيء ‘ اŸوضسوع،
ب -ل ه -و ن -ظ -ام ت -اب-ع وع-م-ي-ل ل-ف-رنسس-ا ،وه-ذه األخÒة ه-ي
اŸسستعمر ا◊قيقي لوطننا ،واŸتسسبب األول واألخ‘ Ò
إاط-ال-ة أام-د ال-ن-زاع .ل-ك-ن-ن-ا م-ت-ف-ائ-ل-ون خصس-وصس-ا م-ن عودة
ال–اد األف -ري -ق -ي ال -ق -وي-ة ل-ل-م-ل-ف ،ون-ت-م-ن-ى م-ن ج-م-ي-ع
أاصسدقائنا دعم جهود اŸبعوث ا÷ديد وتوجيهه الوجهة
الصسحيحة لفرضس حل ل بد أان ّÁر ع“ Èك Úالشسعب
الصس -ح -راوي م -ن ح ّ-ق -ه غ Òال -ق-اب-ل ل-ل-تصس-رف ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصس ÒوالسستقÓل والسسيطرة على ثرواته الطبيعية.
اŸغ-رب جّ-دد رفضس-ه ال-ع-ودة ل-ل-م-فاوضسات
’· اŸت- - -ح- - -دة وا’–اد
رغ - - -م دع- - -وات ا أ
ا’ف-ري-ق-ي ’سس-ت-ئ-ن-افها ،كيف Áكن إاجبار
ل إاصسراره على
اÙتل على التفاوضس ‘ ظ ّ
التعنت؟
❊❊ ل أاسستطيع ا÷زم بذلك ،فاŸغرب  ⁄يعلن رسسميا بعد
هذا اŸوقف ،وأاعتقد أان إاعÓنه Ÿثل هذا سسيضسعه ‘
موضسع حرج ‘ هذه الظروف ،فنحن نعلم جميعا أانه خرج
للتّو من معارك شسديدة مع بان كيمون ،ثم مع روسس ،ثم مع
اŸي -ن -ورسس -و ،ث -م م -ع م -ل -ف ح -ق -وق اإلنسس-ان ،إاضس-اف-ة إا¤
مواجهاته مع ال–اد األفريقي ،والضسربات التي تلقاها ‘
ملف الÌوات بعد إاقرار ﬁكمة العدل األوروبية بعدم
صسÓحية اتفاقياته مع ال–اد األوروبي .إاذا دعنا ننتظر
إاعÓن اŸغرب رسسميا رفضسه التعاطي مع اŸبعوث ا÷ديد
ب -ع -ده -ا أات -وّق-ع وق-وع ف-رنسس-ا ‘ ا◊رج م-ن ج-دي-د ل-ت-ج-د
ن -فسس -ه -ا م -رة ث -ان -ي -ة وح -ي -دة ‘ ال -دف -اع ع -ن ﬁم -ي -ت -ه-ا
األفريقية .أاما عن كيفية إارغام اŸغرب على اÿضسوع
إلرادة الشس- -عب الصس- -ح- -راوي واŸن -ت -ظ -م ال -دو‹ ف -وح -ده
الضس -غ -ط اŸت -واصس -ل وب -ك-ل ال-وسس-ائ-ل اŸت-اح-ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا
احتمال العودة للكفاح اŸسسلح ،هو ما سسÒغم هذا النظام
التوسسعي على الوقوف عند حده و‘ حجمه ا◊قيقي.
’ك Èمن إالغاء اتفاق
اسسبانيا هي اÿاسسر ا أ
’وروب -ي
ال- -ت -ج -ارة والصس -ي -د ب Úا’–اد ا أ
واŸغ-رب ،ه-ل ي-فسس-ر ذلك مسس-اع-ي-ه-ا رف-قة
ف- -رنسس- -ا ل Ó-ح -ت -ي -ال ع -ل -ى ق -رار اÙك -م -ة
’وروبية؟
ا أ
❊❊ اسس -ب -ان -ي -ا م -ث -ل -ه-ا م-ث-ل ف-رنسس-ا دول-ت-ان ت-داف-ع-ان ع-ن
مصسا◊هما القتصسادية واألمنية بدفاعهما عن اŸغرب،
ومصسÒه- -م- -ا م- -رت- -ب- -ط Ãصس Òالح- -تÓ- -ل اŸغ- -رب- -ي ‘
الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ،وف-ي-م-ا ي-خّصس الصس-ي-د ال-ب-ح-ري ف-إان
إاسسبانيا سستكون بالتأاكيد أاك ÈاŸتضسررين من توقيف النهب
ال -دو‹ لÌوات -ن -ا ،وع -ل -ي -ن -ا ج-م-ي-ع-ا ،ك-م-ا ي-ت-ع Úع-ل-ى ك-ل
اŸتضسامن Úمعنا فضسح هذا التوّرط اإلسسبا ‘ ÊاحتÓل
الصسحراء الغربية.

Á - 1كن أان يكون ضسمن النازح Úأاشسخاصس ذوو شسهادات عليا
وكفاءات تسساهم ‘ اقتصساد الدولة اŸسستقبلة.
 - 2غالبا ما يلجأا النازحون إا ¤األعمال الصسعبة أاو الشساقة التي ل
‡ا يؤوّدي إا ¤اسستفادة الدولة من
Áيل إاليها سسكان البلد اŸسستقبلّ ،
هذه األعمال.
أاما اآلثار السسلبية فيمكن حصسرها فيما يلي :
 - 1األعباء القتصسادية اÎŸتبة على الدولة اŸسستقبلة نتيجة العدد
الكب Òللنازح ،Úحيث تؤوّدي التكلفة العالية لسستقبال النازح Úإا¤
خلل ‘ ميزانية الدولة من حيث اإليواء وتأام Úا◊دود ،فإاذا ما عرفنا
أان الدول اإلفريقية تعا Êمن أازمات اقتصسادية حادة فأاكيد أاّن أاي
زيادة للنازح Úقد تؤودي إا ¤تفاقم أازماتها.
‡ا يؤودي إا ¤فقدان الكثÒ
 - 2يتم توظيف النازح Úبأاجور منخفضسة ّ
من اŸواطن Úإا ¤فرصس العمل خاصسة األعمال ذات األجر اليومي
(مثل البناء ،النقل وغÒها).
 - 3هذا النوع من األعمال ا◊رة ل تفرضس عليها الدولة اŸسستقبلة
‡ا يؤوّدي إا ¤انخفاضس إايرادات الدول.
ضسرائب على الدخلّ ،
 - 4التحويÓت اŸالية التي يقوم بها النازحون تؤوّدي إا ¤خروج للعملة
الصسعبة من الدولة اŸسستقبلة نحو دول النّازح Úاألصسلية.
 - 5من الناحية األمنية قد يؤودي تواجد عدد كب Òمن النازح Úإا¤
ان -ع -دام السس -ت -ق -رار ،وان -تشس -ار األع-م-ال غ ÒاŸشس-روع-ة م-ن ت-ه-ريب
ومتاجرة بالبشسر وحتى ارتفاع نسسبة الدعارة واıدرات.
 - 6انتشسار األوبئة واألمراضس خاصسة إاذا أاخذنا بع Úالعتبار أان
الدول اإلفريقية تقريبا كلها تعا Êمن نقصس ‘ الوسسائل ،وتأاخر كبÒ
‘ اÛال الصس -ح -ي ،ح -يث ت -ف -ت -ق -ر إا ¤ال-وسس-ائ-ل واŸوارد ال-بشس-ري-ة
Ÿواجهة األوبئة وسسوء التغذية.
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‰اذج جديدة لÓنتقال السسلمي للسسلطة ‘ إافريقيا
’سسبوع اŸاضسي ،على وقع حدث Úسسياسسي Úبارزين“ ،ث ‘ Óانسسحاب شسخصسيات نافذة من اŸشسهد بعد سسنوات من
’فريقية ،ا أ
عاشست القارة ا إ
’مر باسستقالة رئيسس جمهورية جنوب إافريقيا جاكوب زوما ورئيسس وزراء إاثيوبيا مريام ديسسال.Ú
ا◊كم ،ويتعلّق ا أ

حمزة ﬁصسول
ب -ع -د شس ّ-د وج -ذب وع-قب  8سس-ن-وات م-ن ح-كم
جنوب إافريقيا ،انتهى الرئيسس زوما ،إا ¤إالقاء
Óم-ة ي-ع-ل-ن ف-ي-ه اسس-ت-ق-ال-ته من رئاسسة
خ-ط-اب ل -أ
البÓد ،بعد يوم Úمن قرار عزله من طرف
حزب اŸؤو“ر اإلفريقي ا◊اكم ،وقبل سساعات
من معركة انتخابات سسحب الثقة على مسستوى
الŸÈان.
ط -وت ج -ن -وب إاف-ري-ق-ي-ا سس-ري-ع-ا صس-ف-ح-ة زوم-ا،
وانتخبت الهيئة التشسريعية باإلجماع ،واحدا من
أاق -رب اŸق -رب Úل -ل -زع -ي-م ال-ت-اري-خ-ي ن-ي-لسس-ون
ماندي ،Óكرئيسس جديد ،هو سسÒيل رمافوزا
وال -ذي –ل -ى ب -ه -دوء وث-ق-ة ك-بÒي-ن ق-ب-ل ق-ب-ول
اŸهمة الشساقة ،ليسس ألنه رئيسس ا◊زب ا◊اكم،
ولكن ألنه أاراد أان يكون رجل التوافق.

انتقال السسلطة
بعد  10أاعوام ،من نهاية عهد الرئيسس األسسبق
تابو مبيكي ،واسستخÓفه بجاكوب زوما الذي
كان نائبا له ،عادت عجلة التاريخ لتخرج زوما
م -ن سس ّ-دة ا◊ك -م وي -ح -ل ﬁل -ه ن -ائ -ب -ه سسÒي -ل
رامافوزا ،وكل هذه الشسخصسيات لها وزن وإارث
نضسا‹ كب Òداخل جنوب إافريقيا وإاسسهامات
فاعلة على السساحة اإلفريقية والدولية.
والÓفت ‘ كل اÙطات الصسعبة التي عرفتها
ه -ذه ال -ق -وة الق -تصس -ادي-ة ،أان ع-م-ل-ي-ات ان-ت-ق-ال
السسلطة ،تتّم بصسفر من األضسرار ا÷انبية ،ويتم
احتواؤوها بشسكل دقيق على مسستوى اŸؤوسسسسات
ا◊زبية والدسستورية والقضسائية.
ورغم بلوغ التوتر أاشسده ،ب Úاألطراف اŸؤويدة
واŸعارضسة لزوما ⁄ ،ينتقل النزاع إا ¤الشسارع
و ⁄تسستقوِ جهة بوسسيلة مزعزعة لÓسستقرار
على ا÷هة األخرى ،وهي صسورة إايجابية تنقل
عن القارة السسمراء ،وعن مسستوى الدÁقراطية
‘ بلد عانى من التمييز العنصسري اŸقيت.
لقد تعاملت اŸؤوسسسسات ا◊زبية والدسستورية
‘ جنوب إافريقيا بفعالية شسديدة مع مسسأالة
رئاسسة البÓد ،إاذ حضسرت لكافة الحتمالت،
بدء من Œهيز بديل زوما ،وضسبط التفاصسيل
اŸطلوبة خÓل ا÷لسسة السستثنائية للŸÈان
ب -ان -ت -خ -اب سس -حب ال -ث -ق -ة أاو ان-ت-خ-اب ال-رئ-يسس
ا÷ديد ،وسسهل امتÓك حزب الـ «آاي .أان ،سسي»
األغ -ل -ب -ي -ة اŸط -ل -ق -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى السس -ل -ط-ة
التشسريعية ،عملية انتقال السسلطة بشسكل سسلسسل
وسسريع.

اŸؤؤسسسسة فؤق كل األشسخاصص
ال-ت-ع-م-ق ف-ي-م-ا ح-دث ب-ج-ن-وب إاف-ري-قيا ،يكشسف
مدى امتÓك حزب اŸؤو“ر اإلفريقي ،لنظرة
اسستشسرافية ثاقبة ،حينما امتصس «أازمة تنامي
اŸعارضسة لزوما» ،لتظهر كشسأان حزبي داخلي،
ول - -يسس أازم - -ة وط - -ن - -ي- -ة ب- -ي- -ن- -ه وب Úاألح- -زاب
اŸع -ارضس -ة .ف -األخÒة ه-ي م-ن حّ-ركت أاخ-ط-اء
الرئيسس اŸسستقيل واسستثمرت جيدا ‘ تدÊ
صس- - -ورت- - -ه ل- - -دى ال- - -رأاي ال - -ع - -ام Ÿا ف - -ازت ‘
النتخابات البلدية Ãدن كÈى سسنة .2016
اسستشسعر ،ا◊زب ا◊اكم حجم اÿطر ،وكيف
Áكن أان يتسسبب ‘ تدحرجه من قمة السساحة
السسياسسية بعد عقدين من السسيطرة والريادة.
ل -ق -د رب -ط ح-زب ن-يسس-ل-ون م-ان-دي Ó-ب Úن-ت-ائ-ج
النتخابات البلدية وب Úالنتخابات الرئاسسية
اŸنتظرة سسنة  ،2019ووجد أان اسستمرار الوضسع
ل -ن ي -خ -دم -ه أاب -دا ،وع -ل -ى أاسس-اسس ذلك –ركت
معارضسة من داخله ضسد الرئيسس جاكوب زوما.
وع -رف ا◊زب ك -ي -ف يضس -ب-ط مسس-أال-ة اÿل-ي-ف-ة
األنسسب ل -زوم -ا ،ووق -ع الخ -ت -ي -ار ع -ل -ى سسÒي-ل
رامافوزا الذي يحظى بإاجماع ومكانة مرموقة
ل-دى ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة وداخ-ل أاوسس-اط رجال
األع -م -ال ،وف -ور ان -ت -خ -اب -ه رئ -يسس -ا ل-ل-ح-زب ‘
ديسسم ÈاŸاضسي تداعت سسريعا حصسون زوما

أامام معارضسيه و ⁄يصسمد سسوى أاسسابيع.
تصسرف حزب اŸؤو“ر اإلفريقي مع زوما منذ
بداية األزمة إا ¤غاية قرار العزل ،يؤوكد أانه
أاعلى مصسلحته العليا ومسستقبله ‘ إادارة شسؤوون
ال -دول -ة ع -ل -ى حسس -اب األشس -خ -اصس ،وأان-ه فضس-ل
إازاح -ة شس -خصس -ي-ة رم-زي-ة م-ن اŸشس-ه-د ع-ل-ى أان
ي -خسس-ر الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة اŸقّ-ررة السس-ن-ة
اŸقبلة.

آامال كل من راهن على سسياسسة خارجية ﬂالفة
لنهج الزعيم التاريخي للبÓد روبرت موغابي،
حيث أاكد مانغاغوا ‘ أاول ظهور له على «ثبات
بÓد على سسياسسة خارجية تخدم مبادئ ال–اد
اإلف- -ري- -ق -ي وح -ق -وق الشس -ع -وب اإلف -ري -ق -ي -ة ‘
التحّرر».
جه الشسبه ب Úجنوب إافريقيا وزÁبابوي ،أان
وو ّ
ك Óالرئيسس Úا÷ديدين نبعا من أازمة داخل
األحزاب ا◊اكمة وليسس أازمات سسياسسية كÈى
مع اŸعارضسة.

اŸتابعون لشسؤوون جنوب إافريقيا عرفوا جيدا
أان ب- -دي- -ل زوم- -ا ،سس- -ي- -ك -ون سسÒي -ل رام -اف -وزا،
اŸعروف بارتباطه بعا ⁄اŸال واألعمال ،وهو
م- -ا ج- -ع -ل ال -ب -عضس ي -ت -وّق -ع ارت -ك -از السس -ي -اسس -ة
اÿارج -ي -ة ل -ه -ذه ال -دول -ة اÙوري -ة ‘ ال -ق-ارة
اإلفريقية على مبدأا الÈاغماتية أاك Ìمن القيم
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ت-ح-رر وم-ك-اف-ح-ة ك-ل
أاشسكال السستعمار والتضسامن مع الشسعوب وحّقها
‘ تقرير اŸصس.Ò
الرئيسس رامافوزا ،الذي احتل اŸرتبة الـ‘ 42
تصسنيف ›لة فوربسس لرجال األعمال األكÌ
ثراء ‘ إافريقيا سسنة  ،2005وقبل أان يقتحم
›ال السس -ت -ث -م -ار ،ي -ن -ح-در م-ن وسس-ط نضس-ا‹
متشسّبع بالفكر التحرري.
فسسÒته الذاتيه تب Úكيف كان نقابيا وحقوقيا
م -ن -ذ سس -ن -وات السس -ب -ع -ي-ن-ات ،ن-اهضس الب-ارت-ي-د
وسس -ج -ن ،واشس -ت -غ -ل ضس -م -ن ÷ن -ة إاطÓ-ق سس-راح
نيلسسون ماندي Óمن السسجن ،وتعلّم كثÒا من
الزعيم التاريخي الذي أاراد له أان يكون خليفته
‘ ا◊كم ،قبل أان “يل الكفة لطابو امبيكي
سسنة .1999
وبعد ابتعاده عن أاضسواء السسياسسة دخل عا⁄
اŸال ،و–قيق ‚احات باهرة جعلته من أاغنى
شس-خصس-ي-ات ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا ،ع-اد ‘ السس-ن-وات
األخÒة إا ¤ال- -نشس- -اط السس -ي -اسس -ي داخ -ل ح -زب
اŸؤو“ر اإلفريقي إا ¤أان تو ¤رئاسسته وقيادة
البÓد.
كل هذه اŸعطياتŒ ،عل أانه من اŸسستبعد
وقوع تغيÒات ‘ السسياسسة اÿارجية ÷نوب
إاف -ري -ق -ي -ا ،وع -ل -ى ع -كسس ذلكÁ ،ك -ن ل –Ó-اد
اإلفريقي أان يسستفيد من تعا‘ اقتصساد البÓد
وع -ودة اŸسس -ت -ث -م -ري -ن األج -انب م -ث -ل -م -ا وع-د
رامافوزا.
وكون الرئيسس ا÷ديد نتاج أازمة داخلية للحزب
ا◊اكم ،وبالنظر Ÿكانة وصسÓحيات ا◊زب،
يبقى –ويل مسسار السسياسسية اÿارجية احتمال
ضسعيفا جدا.
وقد خّيب رئيسس زÁبابوي إاÁرسسون مانغاغوا،

إاثيؤبيا اسستقالة ◊ّل األزمة؟

السسياسسة اÿارجية؟

على خÓف ما Áكن أان يفهم ‘ الوهلة األو¤
لسس-ت-ق-ال-ة رئ-يسس وزراء اث-ي-وب-ي-ا ،ه-اي-ل-ي م-ريام
ديسسال ،ÚوإاعÓن حالة الطوارئ ‘ البÓد Ÿدة
”
سستة أاشسهرŒ ،در اإلشسارة إا ¤أان كل شسيء ّ
م -ن أاج -ل «ح -ل األزم -ة» ول -يسس «م-ؤوشس-را أاع-م-ق
Óزمة».
لأ
ح- -يث صس ّ-رح ديسس -ال ‘ ،Úنّصس اسس -ت -ق -ال -ت -ه أان
ذهابه جزء «من الصسÓحات الهامة التي يجب
أان ت -ن -ج-زه-ا ال-بÓ-د ل-ت-ف-ادي ان-زلق ن-ح-و “رد
عسسكري» ،ملمحا بذلك إا ¤أان مغادرته رئاسسة
ال - -وزراء والئ - -ت Ó- -ف ا◊اك - -م ج- -اءت خ- -دم- -ة
للمصسلحة العليا للبÓد.
ومنذ  ،2015دخلت إاثيوبيا ‘ موجة احتجاجات
أاخذت طابعا إاثنيا ،حيث تطالب أاقلية األورمو
ذات الـ 40باŸائة من الكثافة السسكانية بحضسور
أاقوى ‘ ا◊كم وتوزيع أاك ÈللÌوة ،معتÈة أان
أاقليات أاخرى ذات الـ 20و 15باŸائة من العدد
السسكا ÊللبÓد –وز على امتيازات أافضسل.
وق -ت -ل خÓ-ل الح-ت-ج-اج-ات م-ئ-ات األشس-خ-اصس
وسس- -ج -ن اآللف ،وع -م -د الئ -ت Ó-ف ا◊اك -م ‘
األيام القليلة اŸاضسية إلطÓق سسراح  6آالف
سسج Úسسياسسي ،كخطوة نحو التهدئة.
وبعد  3سسنوات ،من اسستخدام ﬂتلف الوسسائل
لتفادي نشسوب حرب أاهلية أاو “ّرد عسسكري،
فضسل رئيسس الوزراء السستقالة ،معطيا الفرصسة
ل Ó-ئ -ت Ó-ف ا◊اك -م ل‚از اإصسÓ-ح-ات ع-م-ي-ق-ة
وŒريب أاسساليب جديدة –فظ للدولة وحدتها.
والÓفت أان إاثيوبيا ورغم ما “ّر به ،صسنّف
اقتصسادها سسنة  ،2017األسسرع ‰وا ‘ العا⁄
ب -نسس -ب -ة ‰و ن -اه -زت  8.7ب-اŸائ-ة ،م-ا ي-ع-طي
النطباع عن قوة اŸؤوسسسسات.
وإاذا ما اسستطاعت Œاوز األزمة الراهنة بأاخف
األضس -رار ،ت -ك -ون إاف -ري -ق -ي -ا ق-د ام-ت-ل-كت ‰اذج
ج-دي-دة م-ن الن-ت-ق-ال السس-ل-م-ي ل-لسس-ل-ط-ة م-ث-لما
حدث ‘ زÁبابوي وجنوب إافريقيا وانغول بعيد
عن العنف والتخريب.

إأ’ربعاء  ٢١فيفري  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٠٥جمادى إلثانية  ١٤٣٩هـ

ثقافة

الشصاعرة سصعاد كاشصا لـ ““الشصعب““:

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

إلعدد
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شسروط دور النشسر وغÓء األسسعار عائقان أامام اŸبدع Úالشسباب
« ديوا““ Êبياضض الروح““ لقى إاقبال كبÒا ‘ مصسر

« أان- - - -ا ‘ ك- - - -ت- - - -اب م- - - -ه- - - -م - - -ل بÚ
الرفوف ...أانا ‘ حن Úالغائب....Ú
أان- -ا ‘ دم- -وع ال- -ع- -ائ- -دي- -ن  ....أان -ا ‘
ع- -ذاب ﬁارب سص -ئ -م ال -وق -وف““....
ح- -رف ج- -م- -ي -ل و حسص م -ره -ف ه -و
لشصم
لوراسص ا أ
الذي تتمتع به ابنة ا أ
الشص-اع-رة اŸب-دع-ة ك-اشص-ا سص-عاد ،التي
عادت مؤوخرا من مصصر بعدما قدمت
أاول إاصصدار لها› :موعتها الشصعرية
 :بياضص الروح ‘ ،معرضص القاهرة
للكتاب ،لتكشصف لنا من خÓل هذا
ا◊وار ع -ن Œرب -ت -ه -ا و قصص -ت -ه -ا م -ع
لبداع .
الكتابة و ا إ

حاورتها :حبيبة غريب
@ جريدة ““الشصعب““ :لو طلبنا من
سص-ع-اد ت-ق-د Ëن-فسص-ه-ا ل-قراء الشصعب،
كيف سصيكون التعريف؟
@@الشص -اع -رة سص -ع -اد ك-اشص-ا :بدإية
أإحييك سشيدتي وإحيي من خÓلك جريدة
““إلششعب““ إلعريقة وقرإئها إأ’وفياء .سشعاد
إم-رأإة بسش-ي-ط-ة م-ؤوم-ن-ة ب-أان إ’ج-ت-ه-اد ه-و
إلسشبيل إلوحيد لتحقيق إلذإت وإلوصشول
إ ¤إŸكانة إلتي يسشتحقها إإ’نسشان ‘ أإي
›ال ..درسشت وت - - -خ - - -رجت بشش - - -ه - - -ادة
م- - -ه- - -ن- - -دسس دول- - -ة ‘ إŸوإرد إŸائ - -ي - -ة

لدراسسة
ا

..وأإحاول أإن أإعطي من جهدي وعمري
لرسشالة إلششعر إلسشامية.
@ ك - -ي - -ف ج - -اءت اŸه - -ن- -دسص- -ة و
العلمية إا ¤عا ⁄الشصعر و الكتابة
لبداع؟
وا إ
@@ رÃا يكون إلعكسس هو إلذي حدث
..أ’نني إعتقد جازمة أإن إلششعر قد ولد
م- -ع- -ي وع- -اشس وك Èم- -ع- -ي..أإم- -ا إل- -ع- -ل -م
وإلهندسشة فكانت طموحا كبÒإ إششتغلت

وتعبت كثÒإ لتحقيقه وإ◊مد لله أإنني
كسشبت إ’ثن Úمعا إلششعر وإلهندسشة فهما
بالنسشبة ‹ كاŸاء وإلهوإء.
@ لسص- -ع- -اد إاصص- -دارات ع- -دي -دة و
Œربة ‘ النشصر حدثينا عنها وعن
العراقيل التي تصصادف الكاتب حÚ
يريد النشصر..
@@ نشش- - -رت إل - -كÎون - -ي - -ا و شش - -اركت
ب -ق -رإءإت -ي ‘ ب -عضس إÙاف -ل إل -وط -ن-ي-ة

الق ّصسة ب Úمرارة ال ّسسخرية وجماليّة الّلغة

النملة قالت للفيل :قم دلكني
ومقابل ذلك ضصحكني!؛
وإاذا  ⁄أاضصحك عوضصني
بالتقبيل وبالتمويل
وإاذا  ⁄أاقنع ..قدم ‹
كل صصباح أالف قتيل
ضصحك الفيل؛
فشصاطت غضصبا؛
تسصخر مني يا برميل؟
ما اŸضصحك فيما قد قيل؟
غÒي أاصصغر...؛
لكن طلبت أاك Ìمني
غÒك أاك... È؛
لكن لبى وهو ذليل
أاي دليل؟؟
أاك Èمنك بÓد العرب.....
وأاصصغر مني إاسصرائيل!!!!..

بقلم :نور الهدى قرباز

إ◊ي -اة ب  Ó-ح -ري -ة ع -رج-اء ع-ل-ى رأإي ن-زإر
ق- -ب- -اÊ؛ ل- -ذلك ‚د إÛم- -وع- -ة إل -قصشصش -ي -ة
Ùم- -د إل- -ك- -ام- -ل ب- -ن زي- -د ““ق -ل -ن -ا إه -ب -ط -وإ
منها....جميعا““ حملت هموم إلششارع إلعربي
وجاءت لÎي وإقعا صشار فيه إلناسس من مرإرة
إأ’ ⁄وإ◊زن يضش- -ح -ك -ون؛ أ’ّن إل -ت -م -رد ع -ل -ى
إ◊اكم بالنسشبة للدول إلعربية مثل إإ’له على
سشطح إأ’رضس؛ إذ إّن إلششعب يخافه ويقدسشه.
كل هذإ كان نتيجة ترسشبات دأإب إ◊كام
على زرعها ‘ إلرعية حتى يحموإ أإنفسشهم،
و’ ي-ط-ال-ه-م “رد وعصش-ي-ان شش-ع-ب-ه-م؛ ف-أاصشبح
إ◊اكم إلعربي أإششبه بالقضشاء وإلقدر إلذي ’
بد منه و’ Áكن إلهروب عنه ،غ Òأإّن موجة
إلتحرر ‘ إلدول إلعربية أإسشقطت أإسشطورة
هذإ إ◊اكم ،مثلما حصشل ‘ بعضس إلدول.
إعتمد إلقاصس ﬁمد إلكامل ‘ ›موعته
ع-ل-ى إسش-ت-ع-ارة ل-غ-ة أإح-م-د م-ط-ر ل-غ-ة ت-ه-ك-مية
سش -اخ -رة؛ ح -يث م -ن -ح-ت-ه إلشش-ج-اع-ة Ÿوإج-ه-ة
مشش -اك -ل ي -ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ›ت-م-ع-ه ،ف-زإوج بÚ
إŸأاسش -اة وإŸل-ه-اة ،ف-ان-ط-ل-قت إلسش-خ-ري-ة حÚ
إذن تعويضشا يعيد للمثل توإزنها ،وذلك عÈ
قهقهة عابثة ،ينطلق دوّيها ‘ ذروة إلكششف
إل -ع-اري ل-ل-ح-ق-ائ-ق؛ ح-يث ي-خ-ت-ل-ط إإ’حسش-اسس
إŸفجع بالÓهي وفق وتÒة ضشحك مأاسشاوي
يختلف عن رن Úإلفرح.
كانت إلسشخرية أإ‚ع وسشيلة Áكن أإن يدإوي
ب- -ه- -ا إل -ق -اصس ج -رإح -ه ويشش -ف -ي غ -ل -ي -ل آإ’ف
إلشش -ع -وب إل -ع -رب -ي -ة ،ف -اخ -ت-ار ﬁم-د إل-ك-ام-ل
ع-ن-اوي-ن-ه ب-ح-رف-ي-ة وك-انت ع-ن-اوي-ن-ه تسشبح بÚ

إل-ت-ه-ك-م وإل-ف-ك-اه-ة وإلسش-خ-ري-ة ،ف-م-ث-ل إلتهكم
““إلكتابة...إ◊اد““ أإما إلفكاهة ““جرذإن...باب
إل -ع -زي -زي -ة““ أإم -ا إلسش -خ -ري -ة ‘ ““أإح Ó-م ل -ي-ل-ى
إلوردية““ ،يقول سشاخرإ من ليلى ““خّيل لها أإنها
ملكة على عرشس أإرضس خضشرإء...جنة إÿلد
إŸوعودة...فيها كل ششيء...فيها ما ’ عÚ
رأإى و’ خ -ط -ر ع -ل -ى ب -ال بشش -ر...ف -ي -ه-ا إŸاء
وإلسشماء وأإيضشا إلوجه إ◊سشن““.
أإما ‘ إلششق إآ’خر فنجد إلطرفة أإو إلنكتة
 ⁄تخل منها إÛموعة إلقصشصشية إلتي تعتÈ
ذإت نزعة ثأارية ،فيقول ﬁمد إلكامل ““نكتة
طريفة جدإ  ...تدإولت ب Úإ◊ششود ‘ ميدإن
إلتحرير نكتا كثÒة...لكن هناك نكتا وإحدة
أإبكت إ÷ميع بقدر ما أإضشحكتهم رجل مقهور
إ÷سش -د ...إرح -ل...ي -ا ف -رع-ون...ي-دي ت-ع-بت
ت -ك -اد أإن تشش -ل““ ل -ت -ؤوك -د ل -ن -ا ه-ذه إل-ط-رف-ة أإن
إلسش - -خ- -ري- -ة ن- -ق- -د أإو ط- -ع- -ن مصش- -اغ ‘ ث- -وب
فكاهي...إنها بديل مقبول للعقاب وإلهجوم
إŸتعمد على ششخصس بهدف سشلبه كل أإسشلحته
وت -ع-ري-ت-ه م-ن ك-ل م-ا ي-ت-خ-ف-ى ف-ي-ه ،وي-ت-حصش-ن
ورإءه““ .و’ يعدو كل ما ذكرناه ‘ هذإ إŸكان
غيضشا من فيضس ،حيث ‚د أإن موجة إلتحرر
إل -ذي ع -رف-ه-ا إل-وط-ن إل-ع-رب-ي إن-ع-كسشت ع-ل-ى
إل- -ق- -اصس ف- -ت- -ح -ررت ع -وإط -ف زي -د إل -ك -ام -ل
وإسشتدرت عوإطفه إلقومية وإلوطنية ،فتتناول
بعضس إأ’حدإث إلتي علقت بذإكرته إلتي يجد
نفسشه مسشؤوو’ عن تغيÒها وششعوره بالذنب
وإلعجز عن حماية أإبناء حيه ،وع Èعن مرإرة
وقع ذلك ‘ قلبه من خÓل عنوإن سشاخر هو
“إلزفت وإإ’سشفلت““ فقد إسشتغل زيد إلكامل
عوإمل إلثورة وإ◊رية وإلتهميشس كي يحرك
آإلته إإ’بدإعية ويغذي قلمه إŸميز إلذي رغم
ﬁدودي - -ة ›م - -وع - -ت- -ه إل- -قصشصش- -ي- -ة–أإق- -ول
ﬁدوديتها قصشدإ أ’نني قصشدت إلكم– أإما من
ناحية إ÷ودة فهي ثرية جدإ؛ أ’نها كسشرت
هذه إ◊دود إلورقية من خÓل رصشده إŸتأاÊ
وإŸتنوع للموإضشيع إلتي تناولها من موإضشيع
إجتماعية إ ¤موإضشيع سشياسشية .إهتم إلقاصس

‘ ›م -وع -ت-ه ب-اŸغ-زى إلسش-ي-اسش-ي م-ن خÓ-ل
ت -ن -اول-ه إل-ث-ورإت إل-ع-رب-ي-ة إل-ت-ي أإل-بسشت ع-ب-اءة
إل-رب-ي-ع إل-ع-ري ف-ت-ن-اولت ت-ونسس ،ل-ي-ب-ي-ا ،مصشر،
وتكلم عن إنعتاق هذه إلدول من رقة إŸسشتعبد
و–رره- -ا م- -ن خ -ب -ث -ه وجÈوت -ه ،ورك -ز ع -ل -ى
إأ’ح -دإث دون إلشش -خصش -ي -ات وأإيضش -ا إع-ت-م-اده
على إلعفوية ‘ معا÷ة إŸوضشوعات ،ففي
عنوإ““ ÊأإحÓم ليلى إلوردية““ و«جرذإن....باب
إلعزيزية““ ‚ده عمد إ ¤تقد Ëإلششخصشية
بطريقة فوتوغرإفية رÃا حتى يجعل إلقارئ
م -تصش -ا◊ا م -ع -ه -ا م -ن خ Ó-ل م -ع-ايشش-ت-ه إ÷و
إل -قصشصش-ي ل-لشش-خصش-ي-ة ح-يث رك-ز ع-ل-ى ت-غ-يÒ
صشفات وأإخÓق ليلى وفرعون مثلما فعل مع
صشاحب إلكتاب إأ’خضشر ،هذإ إلتغي Òكان له
دور مركزي ‘ توجيه إأ’حدإث نحو إلتأازم
وك -ل -م -ا ع -رضس إلصش -ف -ات إل -ن -فسش -ي-ة إل-ق-دÁة
وإ÷دي -دة ل -لشش-خصش-ي-ات ك-انت ن-ه-اي-ت-ه-ا ت-رن-و
أإقرب إ ¤فرإق غ Òوإمق ونهاية قريبة غÒ
بعيدة.
كل هذإ جعل إلكاتب يطبع ›موعته بدفق
إنسشا Êأإقنعنا بصشدقه رغم عدم مششاركته هذه
إلدول ربيعها .وكأان زيد إلكامل يقدم بقلمه
قربانا لهذه إلدول وتكفÒإ منه عن غيابه ‘
مشش- -ارك- -ة ه- -ذه إل- -دول ح -ري -ت -ه -ا .إÓŸح -ظ
Ûم -وع -ة زي -د إل -ك -ام -ل ي-ج-د أإن-ه رك-ز ع-ل-ى
إلفكرة قبل أإي ششيء إعتمد زيد إلكامل ‘
›م -وع -ت -ه إل -قصشصش -ي -ة ع -ل -ى ك -ت -اب-ة إŸق-ال
إلسش - -اخ- -ر وأإيضش- -ا إه- -م- -ال- -ه ÷وإنب ع- -دة ‘
إلقصشة؛ حيث ’ توجد حبكة أإو حوإر و’ زمان
وإأ’ه - -م إلشش- -خصش- -ي- -ات ل- -يسشت ﬁددة؛ وإ‰ا
مقنعة ،رÃا إعتماد إلقاصس على هذإ إلنوع من
إلكتابة هو سشرإء لصشك غفرإن إجتماعي حتى
يحمي نفسشه من إلقرإءإت إŸغرضشة لعمله ثم
ي -ن -ت -ق -ل إ ¤وصش -ف ح-ال-ة إأ’ديب وم-ا ي-ع-ان-ي-ه
ليطرح سشؤوإ’ مريرإ :هل إلعفة تهمة لصشاحبها
‘ زمن ترإجعت فيه إلقيم؟ وهل هي ردإءة
لكاتب تعلم أإن ’ يخرج عن هذه إلقيم؟ ورÃا
ي -ك -ون ح -دإث -ي -ا وجب ع-ل-ي-ه كسش-ر زج-اج ب-ي-ت-ه
إأ’ف Ó-ط -و Êح -ت -ى ي -تصش -ال-ح ويشش-ت-م إل-رح-ي-ق
إ◊دإث- -ي وع Èع- -ن ذلك م -ن خ Ó-ل ع -ن -وإن:
““إلكتابة...إ◊اد““ يقول““ :تدفق كاتب من ظلمة
إل -ع -ت -م-ة وب-ك-ى...:ح-ت-ى أإك-ون مشش-ه-ورإ...و‹
صش- -و’ت وج- -و’ت ‘ إل- -وسش- -ائ- -ل إلسش- -م- -ع -ي -ة
إل- -بصش- -ري- -ة أإم -رو Êأإفضش -ح شش -ه -وة إŸرأإة وأإن
أإحنط ششارب إلرجل...وأإن أإسّشب إلله .““..مّثلت
إل -ل -غ-ة إل-ت-ه-ك-م-ي-ة إلسش-اخ-رة ‘ ›م-وع-ة زي-د
إلكامل ثورة وإحتجاج على أإحدإث عاششها،
أإرإد م - -ن - -ه - -ا أإن ي - -وق - -ظ إلضش - -م- -ائ- -ر وي- -ردع
إŸنحرف.Ú

وإل -دول -ي -ة ..أإم -ا إل -نشش -ر إل -ورق-ي ف-ك-انت
Œربتي إأ’و ¤مع ديوإ““ Êبياضس إلروح““
وأإول ما يصشطدم به إلكاتب هو إلششروط
إÛح- -ف- -ة ‘ ك- -ث Òم- -ن إأ’ح -ي -ان إل -ت -ي
ت -ف-رضش-ه-ا دور إل-نشش-ر وإرت-ف-اع إأ’سش-ع-ار..
وهذإ يششكل عائقا كبÒإ خصشوصشا للكتاب
إلششباب وإلذين ’ Áلكون عائدإً مالياً.
@ سصافرت مؤوخرا
لسص -ت Ó-م دي -وانك
الشصعري
ب-ال-ق-اه-رة ،ك-ي-ف
ك- -ان ال- -ل -ق -اء م -ع
م- - - -ب- - - -دع- - - -ي أام
ال- - -دن - -ي - -ا و Ÿاذا
ال - -ط - -ب- -اع- -ة ‘
مصصر؟
@@ حقيقة
ك - -انت ل- -ق- -اءإت ث- -ري- -ة
حيث إلتقيت بالعديد من إلوجوه إأ’دبية
إŸصشرية ودعيت هناك إ ¤ندوإت ششعرية
..وك -ان إسش -ت -ق -ب -ال -ه -م وت -رح -ي -ب -ه-م ب-ي و
بإاصشدإري يفوق كل إلتوقعات.
بالنسشبة للطباعة ‘ مصشر فهي جاءت
Ãحضس إلصشدفة أ’نني ‘ إلبدإية بدأإت
إل -ت -ف -اوضس م-ع دإر ““إŸث-ق-ف““ إ÷زإئ-ري-ة
..وخ Ó-ل ن -فسس إل -فÎة ح -دثت إت -ف -اق -ي-ة
بينها وب Úدإر ““ببلومانيا““ للنششر وإلتوزيع
 ..وبذلك صشدر إلديوإن ‘ مصشر وهو
يحمل وسشم إلدإرين معاً.
لصص-دار ا÷دي-د
@ م -اذا ي -ح-م-ل ا إ
ب Úصصفحاته؟
@@ كما يوحي عنوإن إلديوإن ““بياضس
إلروح““ فهو يحمل رسشائل روحية سشامية

مقال

إŸع- -ا Êرق- -ي- -ق- -ة إŸشش- -اع- -ر ‘ .صش- -ورة
قصش -ائ -د شش -ع -ري -ة ج-م-ع-ت-ه-ا م-ن ك-ت-اب-ات-ي
إل -ك-ثÒة ع Èم-رإح-ل ح-ي-ات-ي إŸت-ع-ددة..
إخÎت أإن إأضشعها ب Úأإيدي عششاق إلششعر
و إل- -ك Ó-م إ÷م -ي -ل ..وإ◊م -د ل -ل -ه أإن -ن -ي
Ÿسشت ق- -ب -و’ ع -ن -د إل -ق -رإء وإل -دل -ي -ل أإن
إل -ط -ب -ع -ة إأ’و ¤وزعت ب -ك -ام-ل-ه-ا وق-م-ن-ا
بإاصشدإر طبعة ثانية خÓل أإيام إŸعرضس.
@ كيف وجدت
معرضص
القاهرة
ل -ل -ك -ت -اب و
م- - - -اذا ع - - -ن
اŸشصاركة
ا÷زائرية؟
يعد
@@
معرضس إلقاهرة
ل - -ل - -ك - -ت - -اب م- -ن
أإضشخم إŸعارضس
‘ إل -ع-ا ⁄م-ن ن-اح-ي-ة
إŸششاركة إلدولية وكذلك إ◊ضشور إلكبÒ
ل -ل -ج -م-ه-ور ،وه-ذه إلسش-ن-ة ع-رف مشش-ارك-ة
جزإئرية كبÒة باعتبار إن إ÷زإئر كانت
ضشيف إلششرف لهذإ إلعام وقد كان لها
ج -ن -اح -ا خ -اصش -ا و‡ي -زإ بصش-ال-ة إل-ع-رضس
إلرئيسشية.
@ ما هي مشصاريعك اŸسصتقبلية؟
@@ ت- -ل- -ق- -يت ع- -دة دع- -وإت ◊ف Ó-ت
إل- - - - -ت - - - -وق - - - -ي - - - -ع خ Ó- - - -ل ت - - - -وإج - - - -دي
باŸعرضس..سشتنظم ‘ إأ’يام إلقادمة ،وإن
شش -اء إل -ل -ه سش -ي -ك -ون ه-ذإ إإ’صش-دإر ب-دإي-ة
لسشلسشلة إصشدإرإت إعتزم إخرإجها للنور
بحول إلله.

إادارة تقييم األداء ‘ اŸنظمات

فــادي ﬁمد الدحدوح

ت - -ع - -م - -ل إدإرة إŸوإرد إل - -بشش - -ري - -ة ‘
إŸنظمات إ◊ديثة من خÓل سشياسشاتها
إıت -ل -ف-ة وق-رإرإت-ه-ا ع-ل-ى –ق-ي-ق أإدإء
فّ-ع-ال وإن-ت-اج-ي-ة م-رت-ف-ع-ة ل-لقوى إلعاملة،
ولكن ’ Áكن إلتأاكد من صشحة وسشÓمة
تطبيق إŸوإرد إلبششرية ‘ إŸنظمة لهذه
إلسش -ي-اسش-ات وإلÈإم-ج ب-دون ت-ت-ب-ع إأدإئ-ه-م
وإل -ق-ي-ام ب-ت-ق-ي-ي-م ه-ذإ إأ’دإء بشش-ك-ل دإئ-م
ومسشتمر Ãسشتوى إأ’دإء إŸطلوب.
إن ع- -م- -ل -ي -ة إدإرة إأ’دإء ه -ي ع -م -ل -ي -ة
إسشÎإت- -ي- -ج- -ي- -ة م -ت -ك -ام -ل -ة ،إأم -ا ك -ون -ه -ا
Óن-ه-ا ت-ع-ن-ي ب-ا’ع-تبارإت
إسشÎإت-ي-ج-ي-ة ف -أ
إأ’ششمل وإأ’طول أإج ‘ ًÓأإدإء إŸنظمة
(ك-م-حصش-ل-ة أ’دإء وح-دإت-ه-ا) م-ت-ف-اعلة مع
ب-ي-ئ-ت-ه-ا إÙي-ط-ة (إل-ع-مÓ-ء وإŸن-افسشون
وإŸوردون وإŸنظمات إ◊كومية ...إلخ)
Óنها
لبلوغ أإهدإفها ،وأإما كونها متكاملة ف أ
تهيئ تكام ً
 Óرأإسشيًا بربط إأهدإف كل من
إŸن -ظ -م -ة وإل -ف -ري-ق وإل-ف-رد ،ب-ال-ق-درإت
Óدإء ،فضش  Óً-ع -ن
إ÷وه- -ري -ة إل Ó-زم -ة ل  -أ
إل -ت -ك -ام -ل إأ’ف -ق-ي ب Úوظ-ائ-ف إإ’دإرإت
إل-ت-ي يضش-م-ه-ا إل-ه-ي-ك-ل إل-ت-ن-ظ-ي-م-ي وف-رق
إلعمل إŸتنوعة ،ناهيك عن وسشط إأدإء
إل- -وح- -دإت إل- -ت -ي تضش -م -ه -ا إدإرة إŸوإرد
إلبششرية من إختيار وتدريب وتقييم أإدإء
وح-ف-ز وت-خ-ط-ي-ط ل-ل-مسش-ار إلوظيفي نقًÓ
وترقية.
وع -م -ل -ي -ة إأ’دإء ه -ي سش -ج-ل ب-ال-ن-ت-ائ-ج
إÙق -ق -ة ي -جسش -د سش -ل -وكً-ا ع-م-ل-يً-ا ي-ؤودي
Óهدإف
لدرجة من بلوغ إلفرد أإو إلفريق ل أ
إıططة – أإي درجة إإ’‚از– بكفاءة
وف-اع-ل-ي-ة ،وت-ك-م-ن أإه-م-ية تخطيط إأ’دإء
وقياسشه ‘ أإن إلعمÓء– ‘ إلنهاية– هم
إل -قضش -اة إأ’سش-اسش-ي-ون وإل-ن-ه-ائ-ي-ون إل-ذي-ن
يقيمون هذإ إأ’دإء ويقررون ما إن كانوإ
سش-ي-ت-ع-ام-ل-ون م-ع إŸن-ظ-م-ة أإم ي-تصش-رف-ون
عنها ،وهل تبقى للمنظمة جاذبية وقدرة
تنافسشية أإم ’ .
كما –تاج كل منظمة أإن Œري تقييماً
دوري ً-ا أ’دإء إل -ع -ام-ل ÚلÓ-سش-ت-ف-ادة م-ن-ه-م
بششكل سشليم وهذإ يتطلب من إŸوظف

وإدإرة إŸوإرد إل- -بشش- -ري- -ة وإإ’دإرة إل- -ت -ي
ينتمي إليها إŸوظف إ ¤معلومات مرتدة
عن جهود ك ً
 Óمنهم ‘ –قيق أإهدإف
إŸن -ظ -م-ة ،ك-م-ا إأن ع-م-ل-ي-ة إل-ت-ق-ي-ي-م ه-ي
إ÷انب إأ’سشاسشي ‘ –ليل وتقييم أإدإء
إل - -ع - -ام - -ل Úل - -ع- -م- -ل- -ه- -م وق- -ي- -اسس م- -دى
صشÓ-ح-ي-ات-ه-م وك-ف-اءت-ه-م ،وي-رإع-ى ت-قييم
إأ’دإء شش -ق Úإأسش -اسش -ي Úه -م -ا ك-ف-اءة أإدإء
إلفرد ‘ أإدإء عمله وصشفاته إلششخصشية.
ول -ع -ل مضش -م -ون ع -م -ل-ي-ة ت-ق-ي-ي-م إأ’دإء
تهدف إ ¤إ◊صشول على حقائق وبيانات
ﬁددة عن إأدإء إلعامل Úلعملهم بحيث
أإن-ه-ا تسش-اع-د ع-ل-ى –ل-ي-ل وف-ه-م وت-ق-دير
مسش -ت -وى إأ’دإء إŸن -ف -ذ وإع -ط-ائ-ه ق-ي-م-ة
معينة ومقارنته مع ما هو مطلوب تنفيذه
وكذلك فهم سشلوك إلفرد من خÓل قيامه
بعمله ،فعملية تقييم أإدإء إلعامل Úتعد
إأحد أإهم إلوظائف إلتي “ارسشها إدإرة
إŸوإرد إلبششرية ،ويعت Èتقييم إأ’دإء أإو
تقييم إلكفاءإت إأو تقييم أإدإء إلعامل،Ú
ك-ل-ه-ا ج-م-ع-اء مسش-م-ي-ات مÎإدف-ة غ-اي-ت-ها
–ليل أإدإء إلفرد بكل ما يتعلق به من
صشفات نفسشية أإو بدنية أإو مهارإت فنية أإو
سشلوكية إأو فكرية ،وذلك بهدف –ديد
نقاط إلقوة وإلضشعف ،فالعمل على تعزيز
إأ’و ¤ومعا÷ة إلثانية كضشمانة أإسشاسشية
لتحقيق فاعلية إŸنظمات.
@ باحث دكتوراه وخب Òمتخصصصص ‘
›ال البحث العلمي والدراسصات العليا

القـــــوة الناعمــــــــة
إعدإد فتيحة كلوإز

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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إ÷مركية إلكاتبة بششرى بوششارب

ه-ي وإح-دة م-ن إلّ-ل-وإت-ي آإمّ-ن ب-ق-درت-هّ-ن
لب-دإع خ-ارج ›ال ت-خصشصش-هّ-ن،
ع -ل -ى إ إ
فرغم أإّنها جمركية إل أإّنها إسشتطاعت
أإن ت- -فّ- -ج- -ر دإخ- -ل- -ه- -ا إل -ك -ات -ب -ة .بشش -رى
ب -وشش -ارب روإئ-ي-ة سش-مت روح-ه-ا ب-ال-ق-ي-م
لنسشان بصشمة
نإ إ
وآإمنت إÁانا رإسشخا بأا ّ
خالدة ‘ ›تمعه إن عمل بصشدق دون
لسش-بوع إ÷مركية
أإن-ان-ي-ة ،ت-ن-زل ه-ذإ إ أ
لو ¤عربيا وإفريقيا ‘ ›ال إلروإية
إ أ
ضش-ي-ف-ة ع-ل-ى صش-ف-ح-ة «إل-ق-وة إل-ن-اع-م-ة»
ل- -ت- -عّ- -رف- -ن- -ا ع- -ل- -ى ت- -ف- -اصش -ي -ل ‚اح -ه -ا
ومعادلتها إلسشحرية لتحقيق حلمها.
بورتريه :فتيحة كلوإز

من هنا بدأات ا◊كاية

ف- - -ط- - -مت م - -ن
ح -ل -يب وال-دت-ه-ا
ه- -ي  ⁄ت- -ف -ط -م
ب - - - - -ع- - - - -د م- - - - -ن
اŸط -ال -ع -ة ال -ت-ي
زّودتها بكم هائل
وﬂزون ضص - -خ- -م
من الكلمات.
ت -دّرجت «بشص -رى»
‘ ﬂت - - - - - -ل - - - - - -ف
اŸسصتويات
ال-دراسص-ي-ة وه-ي ⁄
ت -ع -ي ب -ع-د ح-ق-ي-ق-ة
ال -ك -ات -ب -ة داخ -ل-ه-ا رغ-م ﬁاو’ت-ه-ا ال-ع-دي-دة،
تخّرجها من ا÷امعة سصنة  ٢005كان النقطة
الفاصصلة ‘ تفج Òهذه الطاقة الكامنة ،وبعد
‚احها ‘ امتحان الكفاءة اŸهنية للمحاماة،
أاج -رت مسص -اب-ق-ة آاخ-را لÓ-ل-ت-ح-اق ب-ا÷م-ارك
ا÷زائ -ري -ة ل -ت -دخ -ل ب -ع -ده -ا ‘ فÎة ت-ك-وي-ن
وتدريب دامت ثÓث سصنوات كاملة كان عليها
خÓ- -ل- -ه -ا ا’ن -ت -ق -ال إا ¤اŸدرسص -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل -ل -ج-م-ارك ب-وه-ران و“Ôاسصت ،أاب-ع-ده-ا ع-ن
ع -اŸه -ا اÿاصص ال -ذي ارت -ب -طت ب-ه ارت-ب-اط-ا
وث -ي -ق -ا سص -ن-وات ط-وي-ل-ة ان-فصص-لت ع-ن-ه ل-ت-ج-د
نفسصها وسصط تفاصصيل جديدة ومعا› ⁄تمع
 ⁄تعرفه من قبل ،وشصعرت أ’ول مرة Ãرارة
ا’فÎاق وا’بتعاد عن اأ’هل واأ’صصدقاء ،ما

وّلد
داخلها كّما غزيرا من اأ’حاسصيسص ⁄
تعرفها من قبل.

و’دة...كاتبة
بعد عودتها إا ¤قسصنطينة ،أامسصكت «بشصرى»
القلم وكأاّنها “سصكه أ’ول مرة ،بدأات ‘ كتابة
الكلمات وكأاّنها  ⁄تعرفها من قبل ،بل أاكÌ
من ذلك «بشصرى» التي درسصت وتعّلمت من قبل
ليسصت هي من “سصك بهذا القلم أ’ّنها قبل
تلك الّلحظة كان بالنسصبة لها ›رد وسصيلة
ÿط الكلمات ،أاما اآ’ن فهو مزيج من الروح
وا◊ل -م يسص -ي -ل حÈه ب -رّق-ة وشص-اع-ري-ة لÒسص-م

ا◊روف ،ويشص ّ-ك -ل-ه-ا
‘ خ -ل-ي-ط م-ت-ج-انسص
نسصميه اصصطÓحا لغة،
تÎج - - -م ‘ أاسص - - -ل- - -وب
خ - -اصص ج - -دا ت Ó- -ط- -م
اأ’ف -ك-ار وث-ورت-ه-ا داخ-ل
«بشصرى» التي أاعلن قلمها
و’دت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ك-ك-ات-ب-ة.
ك- - -ان «َط- - -ل- - -ق- - -ه - -ا» اأ’ول
قصص- - -اصص- - -ة م- - -ن ج - -ري - -دة
وج -دت -ه-ا ‘ م-ك-ان م-ا ك-تب
عليها أان امرأاة على كرسصي
متحرك سصاﬁت من ظََلمها،
هناك و‘ تلك اللحظة قّررت
«بشص-رى» ال-ك-ت-اب-ة وان-ط-لقت ‘

روايتها اأ’و¤
«حروف من دم» التي طبعت ‘ ا÷زائر ‘
 ،٢015ثم طبعة ثانية ‘ اأ’ردن ،فالثالثة ‘
 ٢017لدار النخبة اŸصصرية ،التي ارتأات تغيÒ
عنوانها إا« ¤اŸهاجرة».
هي رواية تروي حياة سصّيدة عراقية تزّوجت
رج  Ó-ك -وي -ت-ي-ا وج-دت ن-فسص-ه-ا ‘ دوام-ة ب-ع-د
اند’ع حرب اÿليج ،حيث سصلبها زوجها ابنها
«أاسصامة» انتقاما منها ،وبعد عشصرين سصنة يكÈ
«أاسصامة» ويبدأا رحلة البحث عن أامه .كتبت
«بشصرى» تفاصصيل القصصة عن العراق ،الكويت،
لبنان ،سصويسصرا وكأاّنها عاشصت ‘ تلك الدول

إلشّشهيدة زوبيدة ولد قــابليـة

ومن النسصاء الرائدات الّلواتي شصّكلنا خطورة
على العدو ،وأاصصبحت ﬁل متابعة ومÓحقة
من قبل مصصالح اسصتعÓمات اأ’من القضصائي
ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصص-م-ة ب-ح-ج-ة دع-م-ه-ا ل-ع-ن-اصص-ر
إارهابية منتمية ÷بهة التحرير الوطني ،حسصب
زعم السصلطات الفرنسصية العسصكرية واŸدنية
(القضصائية).
وكان من مهامها زيادة على إاشصرافها على
مصصلحة الصصحة العسصكرية ‘ اŸعقل ،تقليد
مسصؤووليات صصعبة كلفتها التضصحية بالنفسص ‘
جبهات القتال إ’سصعاف ا÷رحى ،وكل ذلك من
أاجل القضصية الوطنية .شصاركت الشصهيدة زوبيدة

17574

اأ’و ¤عربيا وإافريقيا
وأ’ّن -ه -ا ط -م -وح -ة ك -ان ل -زام -ا وج -ود شص -خصص
ي-دّع-م-ه-ا ‘ م-واصص-ل-ة إاب-داع-ه-ا وم-ت-فّ-ه-ما Ÿا
تقوم به ‘ ›ال عملها كجمركية ،السصيد
معوج عبد ا◊ميد كان أاول من تبّناها ككاتبة،
فأاعطاها كل الدعم Ÿواصصلة ما بدأاته ،اأما
السص- -ي -د خضص -راوي وب -وع Ó-م ج -ي  ،‹Ó-ف -ق -د
م-ن-ح-اه-ا ال-ث-ق-ة ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ «سص-ي ،»Ó-حيث
ح ّ-ف -زا إاط -ارات ا÷م -ارك إ’ع-ط-ائ-ه-ا ج-رع-ة
مسصاندة فيما تقوم به بعد تعريفهما بها ،اأما
السصيد نور الدين عÓق اŸدير العام للجمارك
ا÷زائرية فقد كّرمها كأاول جمركية كاتبة ‘
›ال الرواية عربيا وإافريقيا ‘ .٢017
كل هذا ا’هتمام من طرف ا÷مارك جعلها
تصص -ف ن -فسص -ه-ا ب-اÙظ-وظ-ة والشص-اك-رة ل-ه-ذا
الدعم اŸعنوي الذي قّدمته لها ا÷مارك،
ل- -ي- -جّسص- -د اŸسص- -ؤوول -ون ه -ن -ا م -ع -ن -ى اأ’ب ‘
احتضصان اŸواهب اŸبدعة ودعمها ،فكانوا
بحق العائلة الثانية التي مّكنتها  -حسصبها -
من بلوغ حلمها.
جهت «بشصرى
‘ ختام حديثها مع «الشصعب» ،و ّ
بوشصارب» رسصالة إا ¤كل شصاب طموح يريد
–قيق حلمه بأان يكون مسصؤوو’ عّما يؤوّمن به،
و’ يجب أان يÎكه أامام كل عقبة تواجهه،
وعليه أان يكون عصصاميا ’ يسصتسصلم أابدا أ’ن
كل شصخصص عليه أان يÎك بصصمة ‘ ›ال
تخ ّصصصصه.

مÓك الّرحمة الذي داوى اŸرضضى وأاسضعف ا÷رحى

زوبيدة ولد قابلية اŸلّقبة بصصليحة اŸولودة
بطنجة ‘  10جويلية  ،1934والدها ا÷ي¤Ó
وأام -ه -ا ح -دة ف-اط-م-ة ،سص-ك-نت م-دي-ن-ة م-عسص-ك-ر
وت -رع -رعت وسص -ط أاسص -رة ﬁاف -ظ -ة م -تشص ّ-ب -ت-ة
بأاصصالتها ،دخلت اŸدرسصة ا’بتدائية وتأاّثرت
ب- -ب- -ط- -و’ت أاب- -ن- -اء الّشص -عب ا÷زائ -ري ورج -ال
اŸقاومة منهم اأ’م Òعبد القادر ا÷زائري،
‡ا أاّدى إا ¤ت -ك -وي -ن شص -خصص -ي -ت -ه-ا الّ-ن-ضص-ال-ي-ة،
ّ
ان-ت-ق-لت إا ¤ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي ون-ظ-را ل-ت-فّ-وقها
العلمي على الكث Òمن أابناء اŸعّمرين انتزعت
جل بجامعة ا÷زائر ‘
شصهادة البكالوريا لتسص ّ
م -ع -ه -د ال-طب سص-ن-ة  1955 - 1954تخصصصص
جراحة اأ’سصنان ،نظرا لتشصّبعها باأ’فكار ا◊ّرة
واحتكاكها بالفئات اŸناضصلة من أاجل ا◊رية،
انخرطت ‘ صصفوف جمعية الطلبة اŸسصلمÚ
ا÷زائ -ري Úل -ت-ت-حّ-ول إا ¤ع-نصص-ر ف-اع-ل ضص-م-ن
خÓيا النشصاط السصري ‘ خضصم الثورة واحتكت
بواضصعات القنابل ،وعقب إاضصراب الطلبة ماي
 1956اسص-ت-ج-ابت ل-ن-داء ح-رك-ة ال-ت-حرير لتقرر
العودة إا ¤معسصكر لتلتحق بعد ذلك Ãعاقل
الثورة بنفسص اŸنطقة بداية من جانفي .1957
ك-انت صص-ل-ي-ح-ة ول-د ق-اب-ل-ي-ة م-ن أاب-رز ال-ع-ن-اصصر
الّنشصيطة ‘ صصفوف جبهة التحرير الوطني،

العدد

سصنوات طويلة ،اأ’مر الذي جعل الكث Òمن
ال -ن-ق-اد يسص-ت-غ-رب-ون ال-دق-ة ال-ت-ي قّ-دم-ت-ه-ا ع-ن
اÛت -م -ع -ات اŸع-ن-ي-ة ب-أاح-داث ال-رواي-ة ،و‘
ن-فسص ال-وقت ي-ث-ن-ون ع-ل-ى م-ا قّ-دم-ت-ه ال-ك-ات-بة
الشصابة فيها ،اأ’مر الذي حّولها إا‰ ¤وذج ‘
رسصالة ماجسصت Òلعشصرين طالب وكذا مذكرات
تخرج .وللعلم أاّنها عرفت صصدى كبÒا كان
السص -بب وراء مشص -ارك -ت -ه -ا ‘ م -ع -رضص»سص-ي»Ó-
ل- -ل- -ك- -ت- -اب ،وك- -ذا م- -ع- -ارضص الشص -ارق -ة ،ج -دة
والقاهرة للكتاب .هذا النجاح اŸتميز جعلها
ت-ك-تب رواي-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة «ح-وري-ات ع-ل-ى حافة
ا÷نّة» ،التي اسصتخلصصت أاحداثها من الواقع
ا÷زائري ،وبنفسص أاسصلوب اأ’و ¤اسصتطاعت
«بشصرى» كتابة رواية اجتماعية مشصّوقة شصّدت
إاليها الكث Òمن اŸتع ّ
طشص Úإا ¤القراءة.
“ّك- -نت «بشص- -رى» م- -ن اŸزج ب Úم -ه -ام -ه -ا
اإ’داري -ة ‘ ا÷م -ارك ب -اع -ت -ب -اره -ا م -ت -اب -ع-ة
قانونية وب Úالكاتبة داخلها التي ’ ترضصى
بالقليل ،فÎاها تلبسص ا÷بة السصوداء نهارا
ل- -ت- -ع- -يشص ع- -ا ⁄ا÷م- -ارك ب- -ك- -ل ح- -ي -ث -ي -ات -ه
والتزاماته ،أاما الليل وسصكينته فهو لروحها
الباحثة عن ترجمة إارهاصصاتها ‘ الكتابة،
فتجدها تتجلى ‘ كل حرف تكتبه «اإ’نسصان»
داخلها لتتكشّصف لكل من يقرأاها رغبة قوية ‘
ترك بصصمة ‘ اÛتمع الذي تعيشص فيه.
وع-ن «بشص-رى» ال-ق-ان-ون-ي-ة و»بشص-رى» ال-ك-ات-بة
قالت إاّن اأ’و ¤تكّمل الثانية أ’ّن عملها ‘
اÙاكم أاعطاها فرصصة ذهبية للتغلغل اإ¤
أاعماق اÛتمع لتتشصّكل لديها قاعدة بيانات
صصحيحة للكتابة واإ’بداع ‘ هذا اÛال.

امرأاة رّوضضت الكلمات لصضناعة حلم

ول -دت وسص -ط ع -ائ-ل-ة وصص-ف-ت-ه-ا ب-اŸت-واضص-ع-ة،
مهتمة بكل التفاصصيل الدقيقة للعلم والتعليم
والدين أ’ن اإ’نسصان له حظ من اسصمه ،اختÒ
لها اسصم «بشصرى» لتكون اللحظة التي ترسصخ
حلما ‘ أان تصصبح ا’بنة بشصرى أامل وخÒ
ورسصالة إانسصانية خالدة ‘ ›تمعها ،والدها
الذي كان يشصغل حينها منصصب مدير للتكوين
اŸه -ن-ي Ÿدي-ن-ة ا÷سص-ور اŸعّ-ل-ق-ة ،كّ-رسص ك-ل
م- -ع- -ارف- -ه وŒارب- -ه ا’ج -ت -م -اع -ي -ة أ’ب -ن -ائ -ه،
و»بشصرى» واحدة منهم لتحصصينهم ضصد تقلبات
ا◊ياة ،فكان التعليم ،الÎبية والدين وصصفته
ال ّسصحرية لبناء شصخصصياتهم وصصقلها ليكونوا
معاول بناء ’ هدم أاينما حّلوا وذهبوا .أاما اأ’م
ف-ه-ي م-ث-ال اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة «ال-ف-ح-ل-ة» ال-تي
تلغي ذاتها من أاجل أابنائها ،وŒعل مهمتها ‘
ا◊ياة مرافقة أابنائها لتحقيق أاحÓمهم ‘
أاسصمى معا Êالتضصحية اإ’نسصانية ،التي كان لها
أاك Èأاثر ‘ حياة «بشصرى» التي زرعت والداها
داخ-ل-ه-ا اŸع-ا Êاإ’نسص-ان-ي-ة ال-رق-ي-ق-ة وأاسص-اسص
ال -ع Ó-ق -ات ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت-ي ك-انت دائ-م-ا
مرتبطة عندها با◊ب وا.Òÿ
هذه اŸعا Êاإ’نسصانية التي ج ّسصدتها والدتها
على أارضص الواقع ،وّلد داخل «بشصرى» الطفلة
كّما هائ Óمن اإ’حسصاسص والشصعور الفياضص،
و‘ تلك اللحظات بدأات تلوح ‘ اأ’فق بوادر
الكاتبة التي تل Úالكلمات وتطوعها من أاجل
–قيق بصصمة ‘ اÛتمع جوهرها مشصروع
إانسص- -ان .وه- -ك -ذا ب -دأات «بشص -رى» ﬁاو’ت -ه -ا
اأ’و ‘ ¤صصياغة ا÷مل والكلمات ،لكنها ⁄
تكن سصوى أاول خطى يخطوها الرضصيع نحو
اŸسص -ت -ق -ب -ل ،رغ -م ت -ع ّ-ث -ره وسص -ق-وط-ه إاعÓ-ن-ا
صصريحا عن بداية فطامه ،خاصصة وأانها كانت
ت -ن -ه -ل م -ن ال -ك -تب بشص -راه -ة ون -ه -م ،ف -ك -انت
اŸطالعة بالنسصبة لها ا◊ليب الثا Êالذي روى
عطشصها ،مع مÓحظة بسصيطة أانها إان كانت
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ولد قابلية (صصليحة) إا ¤جانب أاخواتها من
اÛاهدات ‘ الكفاح البطو‹ أامثال مرË
ﬂطاري ،مر Ëبوعتورة ،مليكة قايد ،مسصعودة
باج ،بوجمعة ربيعة ،كلوديت بيدات ،حمادوشص
الزهرة والقائمة طولية.
زيادة على مهمتها الصصعبة اŸتمثلة ‘ إانقاذ
أارواح أاف- - -راد ج- - -يشص ال- - -ت- - -ح - -ري - -ر ا÷رح - -ى
واŸعطوب ،Úحيث كانت أانشصط اŸسصاعدات
للحكيم دمارجي رحمه الله ،وسصعت نشصاطها
ل-ت-ت-كّ-ف-ل ب-ت-ك-وي-ن اŸم-رضص-ات ،واسص-تطاعت ‘
ظ-رف وج-ي-ز ت-ع-ب-ئ-ت-ه-ن خ-دم-ة للثورة وللسصكان
اÙروم ‘ Úشصتى قرى اŸنطقة التي عانت
من القهر ا’سصتعماري.
لقد كانت زوبيدة ولد قابلية (صصليحة) سصعيدة
رفقة الكث Òمن اŸمرضصات بصصمودهن رغم
ق-ل-ة اإ’م-دادات ال-ط-ب-ي-ة وال-ل-وج-يسص-ت-ي-ة ع-ام-ة،
ح -يث ك -انت تسص -ت -ع -م -ل م -اء ال -ك -ل-ور (ج-اف-ي-ل)
وشص-ف-رات ا◊Óق-ة والشص-م-ع-ة ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ليات
ج- -راح -ي -ة ،وإان -ق -اذ ع -دد ك -ب Òم -ن رف -ق -ائ -ه -ا
اŸصصاب ‘ Úا’شصتباكات.
سصقطت شصهيدة ‘ ميدان الشّصرف وسصÓحها ‘
ي -ده-ا ع-ل-ى ب-ع-د  7ك-ل-م شص-م-ال غ-رب م-عسص-كر
عندما رفضصت ا’سصتسصÓم ،وقاومت ببسصالة.

á°VÉjQ

أألربعاء  2١فيفري  20١8م
ألموأفق لـ  05جمادى ألثانية ١43٩هـ

لبطـــــال الإفريقيـــــة
رابطـــــــــة ا أ

عزÁة ك ـبÒة –ذو «العميد» Ÿواصشل ـة اŸغام ـرة القاري ـة
يلتقي فريق مولودية ا÷زائر ،عشسية اليوم 19:00( ،سسا) ،مع نظÒه أاوتوهو الكونغو‹Ã ،لعب  5جويلية ‘ إاطار مباراة العودة من
الدور التمهيدي لرابطة أابطال افريقيا حيث يسسعى العميد إا ¤ترجيح الكفة لصسا◊ه ومواصسلة اŸغامرة القارية ،بعد أان كان قد انهزم ‘
لقاء الذهاب بالكونغو بنتيجة . 0 - 2

حامد حمور

كما سسيكون للخÈة ألقارية لكل من شساوشسي،
حشسود ،قارأوي دورأ كبÒأ لدفع ألÓعبÚ
ألشسبان لبذل ›هودأت كبÒة لتحقيق ألفوز
بأاك Ìمن هدف Úللصسعود أ ¤ألدور ألقادم .

ف -اŸب-ارأة ت-ع-د ب-ال-ك-ث Òف-وق أرضس-ي-ة ج-ي-دة
Ÿلعب  5جويلية لتعود ألذكريات أ÷ميلة
للمولودية ‘ أŸنافسسة ألقارية ،خاصسة وأن
ألتفاؤول هي ألسسمة ألتي Ÿسسناها لدى لعبي

الرابطة اÎÙفة لكرة القدم

وأنصسار ألعميد قبل هذه أŸوأجهة ألتي على
مولودية أ÷زأئر تسسجيل على أألقل هدفÚ
‘ ألشس - -وط أألول Ÿوأصس - -ل - -ة أÛه- -ود ‘
أŸرحلة ألثانية لضسمان ألتأاهل .

إانسشحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ح ـ ـ ـ ـ ـداج مـ ـ ـ ـ ـن ÷ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا’نضشب ـ ـ ـ ـ ـ ـاط

أاعلن رئيسس ÷نة النضسباط التابعة للرابطة اÎÙفة لكرة
لسسباب
القدم ،حميد حداج ،أامسس الثÓثاء ،عن انسسحابه من الهيئة « أ
شسخصسية» و»لفائدة كرة القدم الوطنية» .صسرح حداج «قررت
لسسباب
النسسحاب رفقة ثÓثة أاعضساء آاخرين من ÷نة النضسباط أ
شسخصسية سسيما بعدما لحظنا أانه  ⁄تتم اسستشسارتنا حول بعضس
القرارات التي اتخذتها ال–ادية (الفاف) لذا اتخذنا هذا القرار
لفائدة الكرة الوطنية».
” ت -ع -ي Úح -دأج ،رئ -يسش أل -ف -اف ألسس-ب-ق مع ناديه أ÷ديد .هناك أيضسا قضسية لعب
( )200٩-2006أ◊ام - -ل لشس - -ه- -ادة ‘ ›ال أ–اد بسس -ك -رة م -ي -ب-ارك-ي أل-ت-ي رف-عت أدأرة
أل- -قضس- -اء ،ع- -ل -ى رأسش ÷ن -ة ألنضس -ب -اط ‘ وفاق سسطيف أحÎأزأت ضسده» ،مفيدأ أنه
سسبتم Èمن سسنة  .20١0أضساف حدأج «ل «مسستعد لتوظيف» خÈته لفائدة كرة ألقدم
Áكنني أŸوأفقة على مثل هذه ألقرأرأت أ÷زأئرية .قال أيضسا «تلقيت أتصسال من قبل
ألتي تتعارضش مع ألقوأن ÚأŸعمول بها ،على أحد أعضساء أŸكتب أŸسس Òلشسؤوون ألرأبطة
غرأر ألسسماح للمنتدب Úأ÷دد خÓل مرحلة أÎÙفة يطلب فيه مني تأاجيل مغادرتي
ألتحويÓت ألشستوية باŸشساركة مع أنديتهم أ ¤غاية نهاية أŸوسسم».
‘ مباريات ألدور  32لكأاسش أ÷زأئر ‘ ،أختتم قائ« :Óأكرر مرة أخرى أن أسستقالتي
ألوقت ألذي تنصش عليه ألقوأن Úأن ألÓعب هي قضسية مبدأ .لدي  45سسنة خÈة ‘ عا⁄
Áكنه أŸشساركة ،أبتدأء من مرحلة ألياب كرة ألقدم ول Áكنني أآلن قبول ما حدث».

البطولة ا÷هوية للرمي باŸسسدسس ب Úمصسالح الشسرطة

مششاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  32عنصش ـ ـ ـ ـ ـرا ‘ اŸنافسش ـ ـ ـ ـ ـة بورقلـ ـ ـ ـ ـة

لمن وليات ا÷نوب الشسرقي بقاعة الرمي والرياضسات
انطلقت ،أامسس ،البطولة ا÷هوية للرمي باŸسسدسس للفردي ب Úمصسالح الشسرطة أ
لغواط ،غرداية ،الوادي،
الكائنة بحي النصسر بورقلة وذلك بحضسور  32مشساركا من بينهم  8نسساء من  6وليات جنوبية وهي :ورقلة ،ا أ
بسسكرة وإايليزي.

ورڤلة :إÁان كا‘

‘ كلمة ألقاها Ãناسسبة أفتتاحه للبطولة
أك- -د أŸف- -تشش أ÷ه- -وي لشس- -رط -ة أ÷ن -وب
ألشس- -رق -ي ع -ب -د ألسس Ó-م أل -ع -ل -م -ي أن ه -ذه
ألبطولة ألتي أضسحت تقليدأ سسنويا تدخل ‘
إأط-ار ت-ف-ع-ي-ل أل-ري-اضس-ة بشس-ق-ي-ه-ا أل-ت-ن-افسسي
وأإلع -دأد أل -ب -د ،Êوذلك ب -اع-ت-ب-ار أل-رم-اي-ة
ج- -زءأ م -ن ألسس -ت -ع -دأدأت أŸه -ن -ي -ة أل -ت -ي
يفÎضش ‘ كل شسرطي أن يلم بها وأن يكون
متقنا لها من جميع جوأنبها ،مشسÒأ أيضسا
أنها تعد فرصسة لÈوز رماة ماهرين Áثلون
أ÷زأئ- -ر ‘ ﬂت- -ل -ف أÙاف -ل أل -ع -رب -ي -ة
وأإلفريقية.
من جانبه ،أوضسح مدير أألمن ألولئي لولية
ورقلة يحيى بوصسÓح أن ألهدف من تنظيم
ه -ذه أل -ب -ط -ولت ه -و أل -ن-ه-وضش ب-ال-ري-اضس-ة
ألشس -رط -ي -ة وت -ط -وي-ره-ا وغ-رسش أŸف-اه-ي-م

ولـ ـد علـ ـي :ا÷ـ ـزائر جاه ـزة إ’‚ ـاح ا◊ ـدث
عقد ،أامسس ،وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي إاجتماعا تنسسيقيا بقاعة اÙاضسرات التابعة
لفريقية ،اŸديرين
ل–اديات ا÷زائرية وا أ
لوŸبي ﬁمد بوضساف جمعه مع رؤوسساء ا إ
للمركب ا أ
التقني ،Úمدرب Úوإاطارات وزارة الشسباب والرياضسة تطرق خÓله اÛتمعون إا ¤كل النقاط اŸتعلقة
لفريقية للشسباب التي سستحتضسنها ا÷زائر ما ب Úالـ  18والـ  28جويلية
Óلعاب ا أ
بالطبعة الثالثة ل أ
لعÓمية.
لسسرة ا إ
القادم  ،بحضسور ا أ

نبيلة بوقرين
تصسوير :فوإز بوطارن

أكد ولد علي خÓل ألكلمة أإلفتتاحية
أه -م -ي -ة أإلج -ت -م -اع م-ن أج-ل Œسس-ي-د
ألنقاط ألتي خرج بها أللقاء ألسسابق
ألذي كان ‘ شسهر جانفي أŸاضسي،
قائ« :Óهذأ أإلجتماع ألتنسسيقي ألذي
جمعنا مع كل من رؤوسساء أإل–اديات
أ÷زأئ - -ري - -ة وأألف - -ري - -ق- -ي- -ة ،أŸدرأء
أل- -ت- -ق- -ن- -ي ،Úم -درب Úوإأط -ارأت وزأرة
ألشس- -ب- -اب وأل- -ري- -اضس -ة ي -دخ -ل ضس -م -ن
ألتحضسÒأت أŸتعلقة بالطبعة ألثالثة
Óل -ع -اب أألف -ري -ق -ي -ة ل -لشس -ب-اب أل-ت-ي
ل -أ
سستجري فعالياتها من ألـ  ١8إأ ¤ألـ 28
ج-وي-ل-ي-ة أل-ق-ادم ب-ا÷زأئ-ر ،وك-م-ا ي-علم
أ÷ميع هناك هدف Úسسامي ÚومهمÚ
من هذأ أللقاء ويتعلق أألمر بضسرورة
إأ‚اح أ◊دث أŸتعلق بهذأ أŸوعد
ألقاري ألكب Òوألهام ولهذأ تسسعى ÷نة
Óلعاب إأ ¤ألعمل بكل جدية
ألتنظيم ل أ
من أجل ضسمان جاهزية أ÷زأئر Ãا
أن ق -ط-اع ألشس-ب-اب وأل-ري-اضس-ة ي-ح-ظ-ى
Ãك -ان -ة ‡ي-زة ضس-م-ن ب-رن-ام-ج رئ-يسش
أ÷م- -ه- -وري- -ة ألسس- -ي- -د ع- -ب -د أل -ع -زي -ز
بوتفليقة».
أضس- -اف ول- -د ع- -ل- -ي ‘ ذأت ألسس- -ي -اق،
ق -ائ « :Ó-أم -ا أل -ه -دف أل -ث -ا Êي -ت -ع -ل-ق
بضسرورة ضسمان مشساركة جيدة للرياضسة
أ÷زأئ-ري-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا أل-ب-ل-د أŸن-ظ-م
وع -ل -ي-ه ي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-ا ت-ك-ث-ي-ف أ÷ه-ود
وتظافرها بغية بلوغ هذأ ألهدف ،و‘
نفسش ألسسياق تقدم ألدولة أ÷زأئرية
ب- -فضس- -ل أل- -ق -ي -ادة أل -رشس -ي -دة ل -رئ -يسش
أ÷مهورية وألدعم ألتام حتى نضسمن
أإلسستعدأد ألكامل ألجل إأعطاء صسورة
لم-ع-ة ومشس-رف-ة ع-ن أ÷زأئ-ر ب-درج-ة
أو ¤وعن ألرياضسة ككل ،كما سستشسارك
وزأرأت أخرى ومؤوسسسسات لها عÓقة
بهذأ أ◊دث ألرياضسي ألكب Òوأيضسا
أŸصسالح أألمنية حتى تسس ÒأŸنافسسة
‘ ألشس- -ك- -ل أŸط -ل -وب وŒد أل -وف -ود
أŸشس -ارك-ة أل-رأح-ة أل-ت-ام-ة ط-ي-ل-ة فÎة
توأجدها با÷زأئر».
تخصسيصس  7,8مليار دينار
لتأاهيل اŸنشسآات
كشس-ف أل-وزي-ر أن-ه-م خصسصس-وأ م-ي-زأن-ية
Óل -ع -اب
ك- -بÒة م -ن أج -ل أل -ت -حضس Òل  -أ
قائ « :Óقمنا بتخصسيصش غÓف ما‹
ي- -ق- -در بـ  7,8م-ل-ي-ار دي-ن-ار ج-زأئري

ل -ت -أاه -ي -ل ﬂت -ل -ف أل-ه-ي-اك-ل وŒسس-ي-د
أل - -ت - -ن - -ظ- -ي- -م أ÷ي- -د وألسس Òأ◊سس- -ن
Óلعاب ،يعت Èهذأ أإلجتماع تكملة
لأ
للقاء ألتنسسيقي ألذي كان مع رؤوسساء
م -ه -ام أل -وف -ود أŸشس -ارك -ة ‘ أألل-ع-اب
ألذي إأنعقد من  28إأ ¤غاية  30جانفي
ألفارط ألذي “يز بآاخر ألتحضسÒأت
ل -ل -م -وع-د أل-ق-اري أŸه-م أل-ذي ن-ري-ده
عرسسا رياضسيا إأفريقيا بإامتياز ،مثلما
جرت عليه ألعادة».
عاد ألوزير ‘ حديثه إأ ¤ألنتائج ألتي
خرج بها أللقاء أŸاضسي «من نتائج أللقاء
أŸاضسي –ديد  3١إأختصساصسا رياضسيا
خ -اصس -ا ب -ك -ل أŸن -افسس -ات م -ن ب -ي-ن-ه-ا 4
إأختصساصسات إأسستعرأضسية ،تقد Ëموأقع
ألتدريب وأإلقامة للوفود ألتي سستشسارك
أŸمثلة بـ  2500رياضسي من بينهم ١30
ج- - -زأئ- - -ري يشس- - -ارك- - -ون ‘ م- - -ع- - -ظ- - -م
أإلختصساصسات ،وعلى رؤوسساء أإل–اديات
وأŸدرب Úك- -ل أŸسس- -ؤوول- -ي- -ة ب- -اخ- -ت -ي -ار
أألفضسل من أجل تشسريف ألرأية ألوطنية،
ب-ع-د أل-ت-أال-ق ألÓ-فت ل-ل-ري-اضس-ي Úألشسباب
على ألصسعيد أألفريقي وألدو‹ مؤوخرأ
ع -ل -ى غ -رأر أل -ب -ادم -ي-ن-ت-ون ،أل-درأج-ات،
أÓŸكمة ،ومن أŸمكن جدأ ألوصسول إأ¤
منصسات ألتتويج رغم صسعوبة أŸأامورية
ألن ألرياضسي Úأ÷زأئري Úيعرفون جيدأ
أŸسسؤوولية أŸلقاة على عاتقهم لتقدË
أألفضسل أثناء أŸنافسسة وإأسسماع ألنشسيد
ألوطني».
نعمل على ضسمان أافضسل
–ضس Òللفرق الوطنية
ك- -م- -ا ت- -ط -رق أل -رج -ل أألول ع -ل -ى رأسش
أل- - -ق- - -ط- - -اع إأ– ¤ضس Òأل- - -ري- - -اضس - -يÚ

«أابناء العقيبة» يؤوكدون أاحقيتهم بالتأاهل للدور اŸقبل
عمار حميسسي

ألصس -ح -ي -ح -ة ل -لÎب -ي -ة أل -ب -دن -ي -ة وأل -نشس-اط
أل -ري -اضس-ي ،وكسسب أل-ث-ق-ة ب-ال-ن-فسش وت-ن-م-ي-ة
ألروح ألرياضسية ‘ صسفوف عناصسر ألشسرطة
م- -ن خÓ- -ل ألح -ت -ك -اك ب -اŸم -ارسس Úم -ن
ﬂتلف أ÷هات وتبادل أÈÿأت ،أضساف
ن -فسش أŸت -ح-دث أن ورق-ل-ة –تضس-ن ل-ل-م-رة

السسباق الوطني« :أاحمد كلوشس» للعدو الريفي بالشسلف

توق ـ ـع مششاركـ ـ ـة أازي ـ ـد م ـ ـ ـن  1200ع ـ ـ ـ ـ ـ ـداء

يرتقب أان تشسهد الطبعة الـ  45للسسباق الوطني
الشسهيد «أاحمد كلوشس» للعدو الريفي التي سستقام،
يوم السسبت بالشسلف ،مشساركة أازيد من 1200عداء،
بحسسب ما علم لدى مدير الشسباب والرياضسة
للولية.
كشسف ألسسعيد حقاصش على هامشش ندوة صسحفية نظمت بديوأن
م -ؤوسسسس -ات ألشس -ب -اب ح-ول آأخ-ر أسس-ت-ع-دأدأت أل-ل-ج-ن-ة أŸن-ظ-م-ة
لحتضسان هذه ألتظاهرة ألرياضسية ألتي سستقام Ãضسمار ألعدو
ألريفي عند أŸدخل ألشسرقي لبلدية أولد عباسش أن مصسا◊ه
جلت مشساركة أزيد من  ١200عدأء Áثلون  46ولية.
سس ّ
خرت
أضساف ألسسيّد حقاصش أن مصسالح ألشسباب وألرياضسة سس ّ
جميع أإلمكانيات وألوسسائل إل‚اح هذه ألطبعة خاصسة فيما
يتعلق بخدمات أإليوأء وألطعام وكذأ عديد أألنشسطة ألثقافية
ألتي تتخلل هذه ألتظاهرة ألتي يرتقب أن تسستقطب عديد
أألبطال أألوŸبي Úألسسابق Úمن أجل أŸتابعة على غرأر نورية

بنيدة مرأح ،حسسيبة بوŸرقة ونور ألدين مرسسلي.
من جانبه ،أفاد رئيسش ألرأبطة ألولئية أللعاب ألقوى ،أبرأهيم
صسبيحي ،بتسسجيل مشساركة  302فريق Áثلون ﬂتلف أألصسناف
من فئات أألشسبال إأ ¤ألكهول وكذأ تنظيم  ٩سسباقات ،يوم ألسسبت
أŸقبل ،حيث أعت Èهذأ أÙفل ألرياضسي –ضسÒأ لسستحقاق
تنظيم ألبطولة أإلفريقية للعدو ألريفي بالشسلف ‘ ألفÎة ما بÚ
 ١5و ١8مارسش أŸقبل.
‘ إأطار ألتحضس Òلفعاليات هذه ألتظاهرة ألقارية ألتي سستشسهد
مشساركة أبطال عاŸي ‘ Úتخصسصش ألعدو ألريفي ،أشسار مدير
ألشسباب وألرياضسة إأŒ ¤ديد ألعشسب ألطبيعي Ÿضسمار «كلوشش»
Ãن -ط-ق-ة ألشس-ق-ة ع-ن-د أŸدخ-ل ألشس-م-ا‹ Ÿدي-ن-ة ألشس-ل-ف وك-ذأ
م -وأصس -ل -ة ج-م-ي-ع أل-ت-حضسÒأت ل-تشس-ري-ف أ÷زأئ-ر م-ن أل-ن-اح-ي-ة
Óشس-ارة ،تنطلق فعاليات ألسسباق
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وك-ذأ أل-ري-اضس-ي-ة .ل -إ
ألوطني للعدو ألريفي «أحمد كلوشش» ،يوم ألسسبت ،بدأية من
ألسساعة ألوأحدة زوأل.

يذكر أن ألبطولة تضسم ألعديد من أŸهتمÚ
Ãمارسسة رياضسة ألرمي باŸسسدسش ألفردي
ل -دى أف -رأد ألشس -رط-ة ،وم-ن ب-ي-ن-ه-م حسس-ن-اء
أحدود ألفائزة بلقب  5بطولت وطنية وما
يعادل  30ميدألية باإلضسافة إأ ¤ترتيب جيد
على أŸسستوى ألعربي.

لبيضس اŸتوسسط لكرة اليد
دورة البحر ا أ

ترجي أارزيو يحرز فوزا ثانيا

سسجل ترجي أرزيو (وهرأن) فوزه ألثا Êعلى ألتوأ‹ ‘
دورة ألبحر أألبيضش أŸتوسسط ألتي ينظمها هذأ ألنادي
ألناشسط ‘ ألبطولة أŸمتازة أ÷زأئرية لكرة أليد.
تفوق ألÎجي هذه أŸرة على حسساب جاره مولودية
وهرأن بنتيجة  20ـ  ،١5برسسم أليوم ألثا Êمن ألدورة
ألتي تدخل ‘ إأطار ألحتفالت أıلدة ليوم ألشسهيد.
وكذأ –ضسÒأت مدينة وهرأن لسستضسافة ألعاب ألبحر
أŸتوسسط ‘  ،202١أضسافة لهذه أŸبارأة ألتي جرت
‘ شسوطŸ Úدة  25دقيقة ‘ كل شسوط ،عرف أليوم
أل -ث -ا Êف -وز ف -ري -ق أ÷م -ال أل -ت -ونسس -ي ع -ل-ى حسس-اب
فوريسست من مرسسيليا (فرنسسا) ألذي يدربه ألدو‹
أ÷زأئري أألسسبق رضسوأن سسعيدي بنتيجة  2٩ـ ،23
فيما أنهزمت مولودية وهرأن ثانية ‘ سساعة متأاخرة
من مسساء ألثن Úأمام أهلي طرأبلسش ألليبي ( 22ـ .)30

أ÷زأئري ÚقائŒ« :Óدر أإلشسارة أننا
خÓل هذأ أإلجتماع تعرضسنا إأ ¤برنامج
–ضس Òرياضسيينا ألشسبان وتوف Òوضسمان
أحسس-ن أل-ظ-روف وأإلم-ك-ان-ي-ات م-ن أج-ل
–فيزهم وحثهم على ألعمل بكل جدية
ل-ل-دف-اع ع-ن أألل-وأن أل-وط-ن-ي-ة ب-ك-ل ف-خر
وإأعتزأز ،كما سستقوم باإلختيار وألتأاكيد
أل-ن-ه-ائ-ي ıت-ل-ف أŸوأق-ع أŸت-خصسصسة
إلح -تضس -ان أŸن -افسس -ة وأل -ت-دريب ‘ ك-ل
أإلختصساصسات ،من ب Úألنقاط أŸدرجة
‘ أل -ع -م -ل أل -ق -وأن Úأل -ت -ق -ن-ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة
ıت- - - -ل- - - -ف أŸن- - - -افسس - - -ات و›م - - -ل
أإلح-ت-ي-اج-ات ف-ي-م-ا ي-خصش أل-ت-ج-ه-ي-زأت
وغÒها من أألمور ألتي تتعلق بجانب
ألتنظيم».
خلصش ألوزير قائ« :Óسستكون أ÷زأئر
خÓل هذه ألصسائفة على موعد مع
ألقارة أألفريقية وأنا على “ام ألثقة
ون -ح -ن ن -خ -ل -د ذك -رى أل -ي -وم أل-وط-ن-ي
للشسهيد أŸصسادف لـ  ١8فيفري أننا
سسÔف -ع أل -ت -ح -دي م -رة أخ-رى و‚دد
إأم-ت-ي-از أ÷زأئ-ر وسس-م-ع-ت-ه-ا ‘ ت-ن-ظيم
ألتظاهرأت ألرياضسية ألدولية ألكÈى
وسسنعمل كل ما ‘ وسسعنا لتحقيق هذأ
أل-ه-دف ألسس-ام-ي ت-ك-ريسس-ا ل-ل-ث-ق-ة أل-ت-ي
وضس - -ع - -ه - -ا ف - -ي - -ن- -ا ف- -خ- -ام- -ة رئ- -يسش
أ÷مهورية ..وسسنكون إأن شساء ألله ‘
أŸوع-د ح-ت-ى ن-ع-يشش ع-رسس-ا ري-اضس-ي-ا،
م -ث -ل -م -ا ك -ان ع-ل-ي-ه أ◊ال ‘ ألصس-ي-ف
أل-ف-ارط Ãن-اسس-ب-ة ب-ط-ول-ة أل-ع-ا ⁄لكرة
أل -ي -د ،أق -ل م -ن  2١سس-ن-ة ول-ه-ذأ أؤوك-د
ج -اه -زي -ت -ن -ا م -ن أج-ل إأ‚اح أألل-ع-اب
أألف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ‘ شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
ألقادم».

الدور التمهيدي لكأاسس الكاف (اياب)
شسباب بلوزداد  0 - 2اونز كرياتور اŸا‹

اقتطع شسباب بلوزداد أامسس تأاشسÒة التأاهل
إا ¤الدور الـ 16من منافسسة كأاسس
الكونفيدرالية الفريقية لكرة القدم بعد
فوزه ‘ اياب الدور التمهيدي على فريق
اونز كرياتور اŸا‹ بهدف Úدون رد ‘
اŸواجهة التي جرت Ãلعب  20أاوت.

ألثانية على ألتوأ‹ ألبطولة أ÷هوية لهذأ
أŸوسسم ألرياضسي وألتي تتوأصسل فعالياتها
من  20إأ 22 ¤فيفري على مسستوى قاعة
أل-رم-ي أÛه-زة ب-ك-ل أل-ت-ق-ن-ي-ات أل-عصس-ري-ة
وألحÎأفية وألتي من شسأانها ضسمان تغطية
م -ن -افسس-ات أل-رم-ي Ãخ-ت-ل-ف أŸسس-ت-وي-ات.

١7574

Óلعاب الفريقية للشسباب 2018
اسستعدادا ل أ

اليوم على ( ،)19:00مولودية ا÷زائر  -أاوتوهو الكونغو‹

أŸولودية أمام –د كب Òللعودة ‘ ألنتيجة
وكسسب أل -ت -ف -وق ب -فضس -ل أإلم -ك -ان -ي-ات أل-ت-ي
أظهرها ألفريق ‘ مقابلة ألبطولة ألوطنية
أمام ألرأئد شسباب قسسنطينة وألتي سساهمت
ك -ثÒأ ‘ أل -رف -ع م -ن م -ع -ن -وي-ات ألÓ-ع-ب،Ú
–سسبا Ÿبارأة أليوم .سسيكون ملعب  5جويلية
ب -دون أدن -ى شسك ‡ل -وء ب -أانصس-ار أŸول-ودي-ة
أل -ذي -ن سس-يشس-ج-ع-ون أشس-ب-ال أŸدرب ك-ازوÊ
ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-أاه-ل ‘ أŸن-افسس-ة أل-تي يضسعها
ألفريق من ضسمن أهدأفه هذه ألسسنة بعد
أل- -ت- -حسس- -ن أل- -ك- -ب Òأل -ذي ظ -ه -ر ع -ل -ى أدأء
ألتشسكيلة.
Áكن ألقول أن ألعميد تلقى هدف ‘ Úلقاء
أل - -ذه - -اب وع - -ان - -ى ك - -ثÒأ م- -ن أألخ- -ط- -اء
أل-ت-ح-ك-ي-م-ي-ة ،وخ-رج ف-ري-ق أت-وه-و م-ت-ق-دم-ا
ب -ه -دف . Úسس -ي -ع-ت-م-د أŸدرب ك-ازو Êع-ل-ى
ألفعالية ألهجومية ألتي أظهرها لعبوه ‘
أŸدة ألخÒة ،وذلك بوجود كل من نقاشش،
سس -وي -ب -ع ،أŸؤودن  ..وأل -ذي -ن ي -ح-ت-اج-ون إأ¤
كرأت ذكية قد تأاتي من أمادأ ،ألعائد أ¤
أŸنافسسة وألذي سسيكون دوره مهما ‘ وسسط
أŸيدأن .

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

ألعدد

19

وجد أشسبال أŸدرب ألطاوسسي صسعوبة كبÒة ‘
أخÎأق دفاع ألفريق أŸا‹ بسسبب تكتل ألÓعبÚ
‘ أÿل -ف رغ -م أن أل -ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-ي أن-ت-هت ع-ل-ي-ه-ا
مبارأة ألذهاب  ⁄تخدمهم و كانوأت مطالبÚ
باÿروج من منطقتهم.
وك -انت أول ف -رصس -ة خ -طÒة ع -ن ط -ري -ق أŸت -ال-ق
سساŸي ألذي  ⁄سسح Úألتعامل مع ألكرة ألتي
م-ن-ح-ه أي-اه أŸه-اج-م ع-ري-ب-ي ل-ت-ت-وأصس-ل ﬁاولت
ألشسباب ألذي أسستطاع أفتتاح باب ألتسسجيل ‘
د 35من ألشسوط ألأول بعد أن أسستغل أŸدأفع
ب -وشس -ار أرت -دأد أل -ك -رة م -ن أ◊ارسش ل -يضس -ع-ه-ا ‘

ألشسباك.
و ⁄تكن بدأية ألشسوط ألثا Êمغايرة لÓأول حيث
حاول ألشسباب تسسجيل ألهدف ألثا Êوهو ما كان
لهم عن طريق لكروم ‘ د 70بعد عمل جيد من
درأوي ‘ ألوسسط و كاد يضسيف ألثالث لول برأعة
أ◊ارسش.
وأنتهت أŸبارأة بفوز شسباب بلوزدأد ألذي سسيوأجه
‘ ألدور أŸقبل فريق نكانا ألزأمبي ألذي كان
معفى من أŸشساركة ‘ هذأ ألدور.
تاأهل سسهل لوفاق سسطيف ‘ رأبطة ألأبطال تاأهل
وفاق سسطيف للدور ألثاŸ Êنافسسة رأبطة ألأبطال
ألإفريقية لكرة ألقدم بعد تعادله أمسش أمام ريال
بانغي من جمهورية أإفريقيا ألوسسطى بنتيجة (-0
 ‘ )0أياب ألدور ألتمهيدي للمنافسسة ألقارية.
وكان وفاق سسطيف قد حقق فوزأ عريضسا بنتيجة
( ‘ )0-6لقاء ألذهاب يوم ألحد أŸاضسي Ãلعب
 8ماي سسطيف وسسيوأجه ألوفاق ‘ ألدور أŸقبل
ألفائز من لقاء أدوأنا سستارز (غانا)  -ألتحدي
(ليبيا)».

للعاب اŸتوسسطية 2021
ا أ

غربي« :تنصشيب ÷نة تنظيم الدورة ‘ القريب العاجل»
أاكد مدير الشسباب والرياضسة لوهران ،بدر
الدين غربي ،أامسس ،بأان ÷نة تنظيم أالعاب
لبيضس اŸتوسسط التي –تضسنها هذه
البحر ا أ
الولية ‘  2021سسيتم تنصسيبها «‘ القريب
العاجل».
ت-أات-ي ه-ذه أل-ت-ط-م-ي-ن-ات غ-دأة تصس-ري-حات رئيسش
أÛلسش ألدو‹ أللعاب ألبحر أألبيضش أŸتوسسط،
أ÷زأئري عمار عدأدي ألذي أعرب عن قلقه‡ ،ا
وصسفه بـ «ألتأاخر» أŸسسجل ‘ تنصسيب ÷نة تنظيم
طبعة .202١
قال ألسسيد غربي« :أتفهم قلق ألسسيد عدأدي ،فهو
موأطن جزأئري ويأامل ‘ أن “نح وهرأن أفضسل

صسورة ‡كنة عن ألبÓد Ãناسسبة هذه أŸنافسسة
أŸتوسسطية ،ولكني أؤوكد بأان ÷نة ألتنظيم سسيتم
تنصسيبها ‘ ألقريب ألعاجل من طرف وزير ألشسباب
وألرياضسة».
إلبطال تخوفات رئيسش أÛلسش ألدو‹ أللعاب
أل -ب -ح-ر أألب-يضش أŸت-وسس-ط ،أب-دى ن-فسش أŸسس-وؤول
أرت -ي -اح -ه أل -ك -ب Òل -ل -ت -ق-دم «أل-ب-اه-ر» أŸسس-ج-ل ‘
ﬂتلف أŸشساريع ألرياضسية وألفندقية أ›ÈŸة
ضسمن فعاليات أأللعاب ،,مذكرأ بأان ألوقت ألذي
يفصسل عن هذأ أŸوعد ،أي حوأ‹ ثÓث سسنوأت
ونصسف« ،كاف ألن تكون وهرأن جاهزة وبأاريحية
Óلعاب».
كبÒة ل أ

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^ 21ف -ي -ف-ري  :1955ال–اد ال -ع -ام ل -ل-ط-ل-ب-ة
اŸسص- -ل- -م Úا÷زائ -ري Úي -ع -ل -ن مسص -ان -دت -ه
الكاملة للثوار ‘ ا÷بال.
^  21ف -ي -ف-ري › :1962لسش ال- - -وزراء
الفرنسصي يقّر اŸوافقة على إاجراء وقف إاطÓق
النار با÷زائر.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لربعاء  05جمادى الثانية  1٤٣9هـ الموافق لـ  21فيفري  2018م
ا أ

Oó©dG

جهود متكاملة Ÿصصالح األمن الوطني لتأام ÚاŸواطن وحماية اŸمتلكات

لم-ن ال-وط-ن-ي ،صص-ب-ي-حة أامسش
اح-تضص-ن م-ن-ت-دى ا أ
الثÓثاء  20فÈاير  ،2018ندوة صصحفية اسصتعرضش
خ Ó-ل -ه -ا حصص -ي -ل -ة نشص -اط -ات اŸصص -ال -ح ال -ع-م-ل-ي-ات-ي-ة
Óمن الوطني لسصنة  ،2017قدمها
للمديرية العامة ل أ
لم-ن ال-ع-م-وم-ي ،الشص-رط-ة
ك -ل م -ن السص-ادة م-دي-ري ا أ
ال -قضص -ائ -ي -ة وشص -رط-ة ا◊دود ،ب-حضص-ور إاط-ارات م-ن
لم -ن ال -وط -ن -ي م -ن ﬂت -ل -ف اŸدي -ري -ات واŸصص -ال-ح
ا أ
لعÓمية.
لسصرة ا إ
اŸركزية و‡ثلي ا أ
اسستهلت الندوة بكلمة مدير األمن العمومي ،الذي
رحب با◊ضسور ،مثنيا على مثل هذه اللقاءات اإلعÓمية
التي تÈز جهود مصسالح األمن الوطني ‘ تأام ÚاŸواطن

الطبعة  15للجائزة الكÈى الدولية للجزائر العاصصمة للدراجات

البلجيكي ““بيل غاييت ““Úيتوج بالقميصص األصصفر

ي
ال
أان

دة

ي
هي

فاز الدراج البلجيكي ““بيل غاييت ““Úمن نادي ““سسوفاك
ناتورا فور ايفر““ بالقميصص األصسفر ،بعدما دخل ‘ اŸرتبة
األو ‘ ¤الÎتيب العام للمرحلة األو ¤من الطبعة  15من
ا÷ائزة الكÈى الدولية Ÿدينة ا÷زائر العاصسمة ‘ السسباق
الذي خصسصص ضسد عقارب السساعة التي أاقيمت على الطريق
Ãدينة السسويدانية على مسسافة  2.5كلم ،فيما نال الدراج
ا÷زائ- -ري ““ي- -اسس Úح- -م- -زة““ م- -ن ن- -ادي اÛم -ع ال -بÎو‹
القميصص األبيضص ألفضسل دراج ““آامال““.
اŸرحلة األو ¤التي كانت ضسد عقارب السساعة باعتماد
إاطÓق دراج كل دقيقة من خط النطÓق ،شسارك فيها 90
دراج -ا ب -ع-دم-ا فضس-ل  66دراج-ا خصس-وصس-ا األج-انب م-ن-ه-م
تفادي اŸشساركة ‘ سسباق اŸرحلة األو.¤
دخ -ل ال -دراج ال -ب -ل -ج -ي-ك-ي ““ب-ي-ل غ-اي-ي-ت ““Úم-ن ن-ادي
““سس -وف -اك ن -ات -ورا ف -ور إاي -ف -ر““ ‘ اŸرت -ب -ة األو ¤ب -ت -وق-يت
دقيقت )57( Úثانية و 61جزء من اŸائة ،فيما حل ا÷زائري
““ع -ب -د ال -رح -م -ن م -نصس -وري““ م-ن ن-ادي الشس-ارق-ة اÎÙف
اإلماراتي ‘ اŸرتبة الثانية بتوقيت (3د) ثانية واحدة و30
جزء من اŸائة ،فيما حل اليونا““ ÊكاسسÎانتاسص شسارالم““
من نادي (جافا بارتيزان برو سسيكل ‘ )ÚاŸرتبة الثالثة

إاشص

هار

بتوقيت (3د) ثانية واحدة و 94جزء من اŸائة.
اŸتوج بالقميصص األصسفر البلجيكي ““بيل غاييت““Ú
أاكد بأانه معجب با÷زائر وبحفاوة السستقبال موضسحا
بأان دخوله القوي ‘ ا÷ائزة الكÈى Ÿدينة ا÷زائر
العاصسمة سسÒفع من معنويات الفريق من أاجل –قيق
نتائج جيدة ‘ باقي اŸراحل للحفاظ على القميصص
األصسفر““ ،هي اŸرة األو ¤التي آاتي فيها إا ¤ا÷زائر أانا
معجب بحفاوة السستقبال وبالظروف التي جرت فيها
اŸرح -ل -ة األو ¤م -ن ا÷ائ -زة ال -كÈى Ÿدي -ن -ة ا÷زائ-ر
العاصسمة““ ،وتابع حديثه ““من ناحية األحوال ا÷وية ا÷و
جميل ‘ بلجيكا هناك الثلوج ودرجة ا◊رارة –ت
الصسفر ،وا÷و هنا مÓئم للتسسابق و‡ارسسة رياضستنا
اŸفضسلة هذا من جهة ،ومن جهة أاخرى “كنا من الفوز
باŸرحلة األو ¤من السسباق ضسد عقارب السساعة وهذا
م -ا سس -ي -ك -ون ﬁف -زا ب -ال -نسس -ب -ة ل -ن -ا ‘ ب -ق -ي-ة اŸراح-ل
وخصس -وصس -ا ل -ل -ج -و ال-ع-ام ل-ل-ف-ري-ق ،وب-ع-ده-ا ه-ي ف-رصس-ة
بالنسسبة ‹ ألشسكر نادي سسوفاك ا÷زائر الذي دعاÊ
لهذه التظاهرة بالفوز باŸرحلة األو.““¤

ﬁمد فوزي بقاصص

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

ا◊دود سسجلت خÓل سسنة  2017عبور أازيد من  15مليون
مسسافر ،بزيادة قدرت بـ ،%17،21مقارنة بسسنة  ،2016من
جهة أاخرى ” تسسجيل عبور أازيد من  2مليون مركبة،
بزيادة قدرت بـ  ،%17،69مقارنة بسسنة .2016
ع-ن ج-م-ل-ة ال-تسس-ه-يÓ-ت ال-ت-ي وضس-ع-ت-ها اŸديرية العامة
Óمن الوطني عﬂ Èتلف اŸراكز ا◊دودية ،أاوضسح مدير
لأ
شسرطة ا◊دود ،أانه من ب Úهذه الجراءات ،إالغاء البطاقة
الشسرطية ،كما أابرز مهام الفصسائل اŸبحرة لشسرطة ا◊دود
ال -ب -ح -ري -ة اŸسس -ت -ح -دث-ة خÓ-ل م-وسس-م الصس-ط-ي-اف ،2016
اŸتمثلة ‘ إا“ام الجراءات الشسرطية للمسسافرين على مÏ
البواخر ا◊املة للراية ا÷زائرية اثناء رحÓت العودة من
اÿارج والتي عممت على مسستوى موانئ سسكيكدة ،بجاية،
ا÷زائر العاصسمة ،مسستغا Âووهران.

 12°وهران
 12°وهران

الثمن  10دج

17574

حصصيلة نشصاطات اŸصصالح العملياتية لسصنة 2017
وحماية اŸمتلكات ،منوها بدور العÓم Ãختلف أانواعه
‘ تنوير الرأاي العام وإايصسال اŸعلومة إاليه ‘ الوقت
اŸناسسب ،كونه عنصسراً فعاًل ‘ اŸعادلة األمنية.
ليفسسح اÛال بعدها Ÿدير شسرطة ا◊دود لعرضص
حصسيلة نشساطات مصسالح شسرطة ا◊دود ،حيث أاكد أان
مصسالح شسرطة ا◊دود الÈية ،البحرية وا÷وية ،خطت
خ-ط-وات ك-بÒة ‘ ت-ق-د Ëخ-دم-ات م-ت-م-ي-زة ل-ل-م-واطنÚ
واألجانب العابرين من خÓل اŸراكز ا◊دودية عÈ
الÎاب الوطني ،مذكراً بالتسسهيÓت التي أاقرها اللواء
Óمن الوطني ع Èمراكز ا◊دود الوطنية
اŸدير العام ل أ
الÈي -ة ،ا÷وي -ة وال -ب -ح -ري -ة ،مشسÒا أان مصس -ال -ح شس-رط-ة
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العصصر16.08................:
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14°

14°

france prix 1

مرفوقا بوفد عن قيادة الدرك الوطني

اللواء مناد نوبة ‘ زيارة رسصمية إا ¤إاسصبانيا

””الشصعب”” ‘ -إاطار التعاون
العسسكري ا÷زائري  -اإلسسبا،Ê
وبناء على دعوة من اŸدير العام
للحرسص اŸد Êاإلسسبا Êالسسيد
خوسسي مانويل هولقادو مÒينو،
شس -رع ال -ل -واء م -ن -اد ن -وب -ة ق -ائ -د
الدرك الوطني ابتداء من يوم
أامسص الثÓثاء  20فيفري ،2018
بزيارة رسسمية إا ¤إاسسبانيا لدى
اŸديرية العامة للحرسص اŸدÊ
اإلسسبا Êمرفوقا بوفد عن قيادة
الدرك الوطني.
ه-ذه ال-زي-ارة ال-رسس-م-ي-ة ال-ت-ي

ت -ن -درج ‘ إاط-ار ت-ط-وي-ر ال-ع-م-ل
اŸشسÎك ب Úق - - -ي- - -ادة ال- - -درك
ال- -وط- -ن- -ي واŸدي- -ري- -ة ال -ع -ام -ة
ل - -ل - -ح - -رسص اŸد Êاإلسس - -ب - -ا،Ê
سس -تسس -م -ح ب -ت -ق -ي -ي -م ح -ال-ة ه-ذا

ال -ت -ع -اون وسس -ب -ل ت -ع -زي -زه ،ك-م-ا
سس-ت-م-ث-ل أايضس-ا ف-رصس-ة Ÿسس-ؤوو‹
اŸؤوسسسس - -ت Úل - -ل - -تشس - -اور ح - -ول
اŸسس - - -ائ - - -ل ذات اله - - -ت- - -م- - -ام
اŸشسÎك.

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك

تدم Òقنبلة ،توقيف أاشصخاصص بحوزتهم مهلوسصات وحجز مركبات
لرهاب ،دمرت مفرزة
””الشصعب””  ‘ -إاطار مكافحة ا إ
للجيشش الوطني الشصعبي ،يوم  19فيفري  ،2018قنبلة
( )01تقليدية الصصنع ببومرداسش/ن.ع.1.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت
مفارز للجيشص الوطني الشسعبي أاربعة ( )04أاشسخاصص وضسبطت
( )160قرصص مهلوسص و( )1780وحدة من ﬂتلف اŸشسروبات
ببسسكرة والوادي/ن.ع ‘ .4.ح Úحجزت مفارزة أاخرى بكل
من تندوف/ن.ع 3.و“Ôاسست/ن.ع 6.مركبة رباعية الدفع
و( )2000ل Îمن الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب.
‘ سسياق متصسل ،أاوقفت مفرزة للجيشص الوطني الشسعبي
وعناصسر الدرك الوطني أاربعة (Œ )04ار ﬂدرات وحجزوا
سسيارت )02( Úسسياحيت Úو( )59كيلوغراما من الكيف اŸعالج
بسسطيف/ن.ع.5.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن -اصس -ر ال -درك ال -وط-ن-ي ()40
م -ه-اج-را غ Òشس-رع-ي م-ن ج-نسس-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-أادرار وت-ي-ارت
وورقلة.

