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لرهابي للرهائن بناحية تراب
إاثر الحتجاز ا إ

رئيسس ا÷مهؤرية يعرب لنظÒه الفرنسسي عن تضسامن ا÷زائر وتعاونها مع فرنسسا حيال اإ’رهاب
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ع- -ب- -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة لنظÒه الفرنسسي،
اإمانويل ماكرون ،برقية تعزية على
اإث -ر الح -ت -ج -از الإره -اب -ي ل -ل -ره -ائ-ن
ال -ذي شس -ه -دت-ه ن-اح-ي-ة ت-راب (ج-ن-وب
ف -رنسس -ا) ،اأول اأمسس ا÷م -ع -ة ،وخ-ل-ف
ضسحايا من ب Úالسساكنة وقوات الأمن
الفرنسسية ،اأعرب له فيها عن تضسامن
وتعاون ا÷زائر «الفاعل »Úمع فرنسسا
حيال تهديدات الإرهاب وجرائمه.
وك -تب رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ ب -رق -ي-ت-ه:
«ت-ل-ق-يت ب-ع-م-ي-ق أ’سش-ت-ن-ك-ار ن-ب-اأ أ’ح-ت-جاز
أ’إرهابي لرهائن ألذي طال ناحية «ترأب»
وخ -ل -ف ضش -ح -اي -ا م -ن ب Úألسش-اك-ن-ة وق-وأت
أ’أم - -ن م- -ن- -ه- -ا ضش- -اب- -ط ‘ أل- -درك –ل- -ى

ب -ال -ب -ط -ول-ة وأل-تضش-ح-ي-ة ف-اأن-ق-ذ وأح-دأ م-ن
ألرهائن».
و أك -د أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة أن أ÷زأئ-ر
«لتدين ششديد أ’إدأنة هذه أ÷رÁة أŸقيتة
ألتي جاءت ،ويا لÓأسشف ،لتذكر أÛموعة
ألدولية قاطبة ،باأن أآفة أ’إرهاب تسشتدعي
تصشد دو‹ متضشامن –ت أإششرأف منظمة
أ’أ· أŸتحدة» ،معربا عن تضشامن وتعاون
أ÷زأئر «ألفاعل »Úمع «فرنسشا ألصشديقة
حيال تهديدأت أ’إرهاب وجرأئمه».
وخلصس رئيسس ألدولة أإ ¤ألقول «‘ هذأ
ألظرف أ’أليم ،أتقدم ،باسشم أ÷زأئر ششعبا
وح -ك -وم -ة و أصش -ال -ة ع -ن ن -فسش -ي ،ب -اأخ-لصس
تعازينا لكم و’أسشر ألضشحايا وسشائر ألششعب
ألفرنسشي».

مسساهل يلتقي بصسؤفيا أاعضساء ا÷الية الؤطنية اŸقيمة ببلغاريا

التقى وزير الشسؤوون اÿارجية عبد
القادر مسساهل ،أاول أامسس ،على هامشس
زيارته الرسسمية إا ¤بلغاريا بأاعضساء من
ا÷ال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸق-ي-م-ة ‘ ه-ذا البلد
حسسبما أاشسار إاليه بيان لدائرته الوزارية
أامسس.
وي -وضش -ح ن-فسس أل-ب-ي-ان أن ه-ذأ أل-ل-ق-اء ل-ق-ي
ترحيبا وأسشعا لدى أعضشاء أ÷الية أ÷زأئرية
‘ بلغاريا «وألذين كان بإامكانهم ألتعب Òعن
ترقبتاهم وأنششغا’تهم».
’همية أÿاصشة ألتي يوليها
وأبرز مسشاهل «أ أ
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ل -ل -ج -ال -ي -ة أل -وط-ن-ي-ة ب-اÿارج ،م-ذك-رأ ‘ ه-ذأ
’ج-رأءأت أل-ت-ي أق-ره-ا
ألصش -دد ب -ال -ت -فصش-ي-ل ب-ا إ
رئيسس ألدولة من أجل أ’سشتجابة ’نششغا’تها
وترقباتها».
وع Èأعضش-اء أ÷ال-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ‘ ب-ل-غ-اري-ا
ألذين حضشروأ هذأ أللقاء عن «تقديرهم لهذه
أŸب -ادرة ول -ك -اف -ة أÛه -ودأت أل -ت -ي ت -ب-ذل-ه-ا
’جل ألتكفل بÎقباتهم».
أ◊كومة أ÷زأئرية أ
كما عÈوأ عن «ألتزأمهم باŸسشاهمة بششكل
ح -ث -يث ‘ ت -ن -م -ي-ة ب-ل-ده-م و‘ ت-ع-زي-ز أوأصش-ر
ألصش -دأق -ة وأل-تضش-ام-ن ب Úألشش-ع-ب Úأ÷زأئ-ري
وألبلغاري».
’صشدقاء
وتوجه مسشاهل بتحية تقدير إأ ¤أ أ
ألبلغاري Úللجزأئر «على ألدعم ألذي قدمه
’جل
ألششعب ألبلغاري لكفاح ألششعب أ÷زأئري أ
أسش- -ت- -قÓ- -ل- -ه وع- -ل- -ى أŸسش -اه -م -ة أل -نشش -ي -ط -ة
للمتطوع Úألبلغاري Úألذين رأفقوأ أ÷هورية
أ÷زأئ-ري-ة أل-ف-ت-ي-ة ب-ع-د أسش-ت-قÓ-ل-ه-ا ‘ تششييد
ألدولة».
وخلصس وزير ألششؤوون أÿارجية إأ ¤ألقول
«يجب أن تلهم هذه ألعÓقة ألتاريخية ألقائمة
ب Úألشش -ع -ب Úع Ó-ق -ة م -ت -ج -ددة ب Úب -ل -غ -اري-ا
وأ÷زأئ -ر ت -ق -وم ع -ل -ى أل -ت -ح -و’ت أل -ع -م -ي -ق-ة
وأŸماثلة ألتي ششهدها ألبلدأن خÓل ألسشنوأت
’خÒة».
أأ

...ويتحادث مع نظÒه الصسربي
ببلغراد
–ادث وزير ألششؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسش- -اه- -ل ،أمسس ،ب -ب -ل -غ -رأد ،م -ع ن -ائب رئ -يسس
أل -وزرأء ووزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة ألصش -رب -ي،
إأيفيكا دأسشيتشس.
وق -د أسش-ت-ذك-ر مسش-اه-ل أل-ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة
رسشمية إأ ¤صشربيا مع نظÒه ألصشربي أŸصشور
ألصش -رب -ي خ Ó-ل أل -ث -ورة أ÷زأئ -ري -ة سش -ت-ي-ف-ان
’بودوفيتشس ألذي تو‘ ‘ نوفم ÈأŸاضشي
وألذي يرمز للروأبط ألتاريخية ب Úألبلدين.
كما أجريا تقييما ششام◊ Óالة ألعÓقات
أل -ث -ن -ائ -ي -ة وأل -ت-ع-اون ب Úأل-ب-ل-دي-ن ‘ ﬂت-ل-ف
أÛا’ت ،مشش - -ي - -دي - -ن «ب - -ج - -ودة» عÓ- -ق- -ات
ألصشدأقة وألتعاون ألصشربي أ÷زأئري.
وأع -رب أل -وزي-رأن ع-ن أرت-ي-اح-ه-م-ا ل-ن-ت-ائ-ج
’خÒة ل -ل -ج -ن -ة أل -عسش -ك-ري-ة أŸك-ل-ف-ة
أل -دورة أ أ
Ãتابعة ألتعاون ‘ ›ال ألدفاع.
وف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-اون أ’ق-تصش-ادي ،أك-د
أل -وزي -رأن «ع -ل -ى أه -م -ي -ة إأع -ط-اء دف-ع ج-دي-د
ل -ل -ع Ó-ق -ات ب Úأل -ب -ل-دي-ن ÷ع-ل-ه-ا ‘ مسش-ت-وى

....ويتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادث ببلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد
مع وزير العمل الصسربي
–ادث وزير ألششؤوون أÿارجية ،عبد ألقادر
مسش -اه -ل ،أمسس ،ب -ب -ل -غ -رأد ،م -ع وزي -ر أل -ع -م-ل
وألشش- -غ- -ل وألشش- -ؤوون أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي -ة وق -دم -اء
أÙارب Úألصشربي زورأن جورجيفيتشس وذلك
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ا÷زائر تعرب عن «بالغ
اسستنكارها» لÓعتداء اإ’رهابي
الذي وقع ‘ جنؤب فرنسسا

أع -ربت أ÷زأئ-ر ،أمسس ،ع-ن «ب-ال-غ أسش-ت-ن-ك-اره-ا» لÓ-ع-ت-دأء
أإ’رهابي ألذي وقع أول أمسس أ÷معة ‘ جنوب فرنسشا وأدى
إأ ¤سشقوط قتلى وجرحى ‘ صشفوف رجال أأ’من وأŸدني،Ú
حسشب ما أورده بيان لوزأرة ألششؤوون أÿارجية.
وأوضشح ذأت أŸصشدر ،أن أ÷زأئر «وإأذ تدين بأاششد ألعبارأت
هذأ ألعمل أإ’جرأمي ألششنيع ’ ،يسشعها إأ’ أن تتقدم بأاصشدق
ع -ب -ارأت أل -ت -ع -ازي وأŸوأسش -اة أ’سش -ر ألضش -ح -اي -ا وأل -ت -ع-ب Òع-ن
تضشامنها وتعاطفها مع فرنسشا وششعبها ألصشديق».
وأضشاف ألبيان أنه «أنطÓقا من Œربتها أŸريرة ،تعÈ
أ÷زأئر مرة أخرى عن قناعتها بأان مكافحة آأفة أ’رهاب
أŸقيت ألذي ’ حدود و’ دين و’ جنسشية له ،تسشتوجب تضشافر
جهود أÛموعة ألدولية وتضشامنها ألفعال من أجل ألقضشاء
عليه وأجتثاث مسشبباته».

لقي ترحيبا واسسعا

’م -ك-ان-ي-ات وأل-ف-رصس أŸت-ع-ددة أل-ت-ي ي-ت-وف-ر
أإ
عليها ألسشوقان أ÷زأئري وألصشربي ‘ ﬂتلف
أÛا’ت ’ سشيما ‘ قطاع ألطاقة وألفÓحة
وألسشياحة وألنقل أ÷وي».
‘ ه- -ذأ ألصش- -دد ،أب -رز أل -ط -رف -ان ضش -رورة
’ط- -ار أل- -ق -ان -و Êل -ل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ -ي
–ي Úأ إ
وأل -ت -ع -ج -ي -ل ب -اسش -ت-ك-م-ال مشش-اري-ع أ’ت-ف-اق-ات
أŸتوقفة للتمكن من ألتوقيع عليها Ãناسشبة
ألدورة أŸقبلة للجنة أıتلطة ألتي سشتنعقد
قريبا ‘ أ÷زأئر ألعاصشمة.
ول-دى ت-ط-رق-ه-م-ا ◊ا’ت أل-ن-زأع-ات ت-ب-ادل
ألوزيرأن مقاربتي ألبلدين حول ما‹ ومنطقة
ألسش -اح -ل ول -ي -ب -ي -ا وسش -وري -ا ،وب -خصش-وصس ه-ذه
أŸسش -ائ -ل ج-دد مسش-اه-ل ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى م-وق-ف
أ÷زأئ-ر لصش-ال-ح «ح-ل-ول سش-ي-اسش-ي-ة ق-ائ-م-ة على
أ◊وأر ألششامل وأŸصشا◊ة ألوطنية دون تدخل
خارجي ‘ ظل أحÎأم إأرأدة ألششعوب وسشيادة
ألدول ووحدتها».
وف -ي -م -ا ي -خصس ألصش -ح -رأء أل -غ -رب-ي-ة ،ج-دد
مسشاهل ألتأاكيد على موقف أ÷زأئر حول هذه
أŸسش -أال -ة «أل -ذي ي -ت -ف -ق “ام -ا م -ع ألشش -رع -ي-ة
’· أŸتحدة» ،مذكرأ
ألدولية وكذأ قرأرأت أ أ
’رأضشي ألصشحرأوية هي أرأضشي تندرج
أن أ أ
’رأضش-ي غÒ
م-ن-ذ سش-ن-ة  1963ضش-م-ن ق-ائ-م-ة أ أ
أŸسشتقلة ألتي تنتظر تصشفية أ’سشتعمار فيها
عن طريق ‡ارسشة ألششعب ألصشحرأوي ◊قه
«ألثابت» ‘ تقرير أŸصش.Ò
كما أطلع مسشاهل ألوزير ألصشربي بقرأرأت
’وروبي ’ سشيما منها ألقرأر أŸؤورخ
أ’–اد أ أ
‘ يناير  2018ألذي يدعو ألطرف( ÚأŸغرب
وأ÷مهورية ألعربية ألصشحرأوية ألدÁقرأطية)
إأ ¤أ◊وأر أŸباششر للخروج بحل لهذأ ألصشرأع.
وف- -ي -م -ا ي -خصس أل -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي ت -وأج -ه
أÛتمع ألدو‹ ،تطرق مسشاهل ودأسشيتشس إأ¤
أŸسش- -ائ- -ل أŸرت- -ب- -ط- -ة Ãح- -ارب- -ة أل- -ت -ط -رف
’ره -اب وأ÷رÁة أŸن -ظ -م-ة وك-ذأ أل-ه-ج-رة
وأ إ
غ Òألششرعية.
وتقاسشم مسشاهل مع نظÒه ألصشربي Œربة
’رهاب،
أ÷زأئر ‘ ›ال ﬁاربة ألتطرف وأ إ
مششددأ بوجه أÿصشوصس على سشلسشلة ألتدأبÒ
أŸت -خ -ذة م -ن -ذ سش -ن-وأت ل-ت-ط-وي-ر ق-ي-م أ◊وأر
وأŸصشا◊ة وألتعايشس.
’خÒة ،أط-ل-ع
وب -خصش -وصس ه -ذه أŸسش -أال-ة أ أ
مسشاهل نظÒه ألصشربي بالÓئحة ألتي بادرت
ب -ه -ا أ÷زأئ -ر ع -ل-ى مسش-ت-وى أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
 ·ÓأŸتحدة ألتي تتخذ من  16ماي من كل
ل أ
سشنة يوما عاŸيا للتعايشس ‘ ألسشلم.
و‘ نهاية أÙادثات ،أمضشى ألوزيرأن على
م -ذك -رة ت -ف -اه -م ‘ ›ال أل -ب -ي -ئ -ة وأل -ت -ن-م-ي-ة
’ضش-افة
أŸسش-ت-دأم-ة وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،ب-ا إ
إأ ¤برنامج تعاون ‘ ›ال ألششباب وألرياضشة
يغطي ألفÎة من سشنة  2018إأ.2020 ¤

ألعدد
17601

02

‘ إأط- - -ار زي- - -ارت - -ه
أل - - -رسش - - -م- - -ي- - -ة إأ¤
صشربيا.
و“ح -ور أل -ل -ق-اء
أسشاسشا حول ألسشبل
وأل-وسش-ائ-ل «أل-ك-فيلة
بتعزيز ألتعاون بÚ
أ÷زأئر وصشربيا ‘
›ال ألشش- - - - - - - - -ؤوون
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة سش-ي-ما
م - -ن خ Ó- -ل إأرسش- -اء
إأطار قانو Êيسشمح
ب- - - - -ت - - - -أاط Òه - - - -ذأ
ألتعاون».
‘ ه- -ذأ ألصش- -دد
ج -دد أل -ط -رف -ان أل -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى «أل-ت-زأم-ه-م-ا»
«ب- -ت -ع -ج -ي -ل» أسش -ت -ك -م -ال أ’ت -ف -اق -ات أ÷اري
ألتفاوضس بششأانها ب Úألطرف.Ú
’رث
بهذه أŸناسشبة ركز ألوزيرأن على «أ إ
أل- -ت -اري -خ -ي أŸششÎك ب Úأ÷زأئ -ر وصش -رب -ي -ا
وألذي يعود إأ ¤حرب ألتحرير ألوطني وألذي
’جيال ألششابة ‘ إأطار
ينبغي أن تتششاطره أ أ
ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات ألصش-دأق-ة أل-ت-ي Œم-ع شش-ع-بي
ألبلدين».

وزير خارجية صسربيا
يؤوكد:
ا÷زائر بلد سسÓم وتنمية ‘ اŸنطقة

أكد وزير ألششؤوون أÿارجية ألصشربي إأيفيكا
دأسشيتشس ،أمسس ،ببلغرأد ،أن «أ÷زأئر هي بلد
ألسش Ó-م وأل -ت-ن-م-ي-ة ‘ أŸن-ط-ق-ة وذلك ب-فضش-ل
أل- -ق- -ي -ادة أل -رشش -ي -دة ل -ل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع -زي -ز
بوتفليقة».
وصشرح دأسشيتشس ألذي نششط ندوة صشحفية
م -ن -اصش -ف -ة م -ع وزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج-ي-ة ع-ب-د
ألقادر مسشاهل ألذي يقوم بزيارة إأ ¤صشربيا أن
«سشياسشة أŸصشا◊ة ألتي بادر بها ألرئيسس عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ك-نت أ÷زأئ-ر م-ن ت-ع-زيز
◊متها ألوطنية وتركيز جهودها على ألتنمية
وبناء ألدولة».
وق -دم أل -وزي -ر ألصش -رب -ي ه-ذأ أل-تصش-ري-ح ‘
’ق -ل -ي -م-ي أل-ذي ت-ط-ب-ع-ه
إأشش -ارة إأ ¤أل -ظ -رف أ إ
’زمات وألنزأعات ألسشائدة خاصشة ‘ ليبيا
أأ
وما‹ وألسشاحل إأ ¤جانب أنتششار ألنششاطات
’رهابية وأ÷رÁة أŸنظمة.
أإ
ك -م -ا ت -ط -رق م -ن ج -ه -ة أخ -رى إأ ¤أ÷ه-ود
وأل -ت -ج-رب-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ›ال أل-قضش-اء ع-ل-ى
’رهاب وألتطرف ألعنيف
ألتطرف ومكافحة أ إ
ألتي ينبغي ،كما قال ،أن «ُتلهم ألدول ألتي
تعيشس أزمات أو توأجه –ديات ‡اثلة».

...و يلتقي ببلغراد بأاعضساء ا÷الية
الؤطنية اŸقيمة بصسربيا
ألتقى وزير ألششؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسشاهل أمسس ألسشبت ببلغرأد بأاعضشاء أ÷الية
أ÷زأئرية أŸقيمة بصشربيا على هامشس زيارته
ألرسشمية إأ ¤هذأ ألبلد .وششكل أللقاء ألذي

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ل -ق -ي أسش -ت -حسش -ان أعضش -اء
أ÷ال-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة فرصشة
سشانحة مكنت ألوزير من
أ’ط Ó-ع ع -ل -ى أنشش -غ -ا’ت
ه-ذه أ÷ال-ي-ة وت-ط-ل-ع-ات-ها.
وأك- - -د مسش - -اه - -ل ‘ ه - -ذأ
’طار أن أعضشاء أ÷الية
أإ
أ÷زأئ- - -ري- - -ة أŸق- - -ي- - -م - -ة
باÿارج ‘ صشلب جهود
أ◊ك-وم-ة أل-ت-ي ب-ت-وجيهات
من رئيسس أ÷مهورية عبد
أل -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة تسش-ه-ر
ع-ل-ى أل-ت-ك-ف-ل بانششغا’تهم
بغية ضشمان خدمة قنصشلية
‘ مسش -ت -وى ت -ط -ل -ع -ات -ه-م.
وأطلع ألوزير ‘ هذأ ألصشدد أعضشاء أ÷الية
أ÷زأئرية بصشربيا بقرأرأت ألرئيسس بوتفليقة
أزأء أ÷زأئ- -ري ÚأŸق- -ي- -م Úب- -اÿارج وأل- -ت- -ي
تششكل مكسشبا هاما .من جهتهم أكد أعضشاء
’م
أ÷ال -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة “سش -ك -ه -م ب -ب -ل -ده-م أ أ
Óسش -ه -ام ‘ ت -ع -زي-ز أوأصش-ر
وأسش -ت -ع -دأده -م ل  -إ
ألصش -دأق -ة ب Úألشش-ع-ب Úأ÷زأئ-ري وألصش-رب-ي.
ك -م -ا حضش -ر أل -ل -ق-اء أعضش-اء ج-م-ع-ي-ة أصش-دق-اء
أ÷زأئر ألتي يÎأسشها ألسشيد ماركو جيليتشس
أل -ذي أشش -اد Ãب -ادرة ه -ذأ أل -ل -ق-اء م-ع-رب-ا ع-ن
أسشتعدأده إأ ¤جانب أعضشاء أ÷معية Ÿوأصشلة
أل- -نشش- -اط -ات أل -رأم -ي -ة إأ ¤ت -ع -زي -ز ألصش -دأق -ة
أ÷زأئ- -ري -ة-ألصش -رب -ي -ة خ -دم -ة ل -ل -ت -ع -اون بÚ
أل-ب-ل-دي-ن .وج-رى أل-ل-ق-اء ب-حضش-ور وزي-ر أل-ع-مل
وألتششغيل وألششؤوون أ’جتماعية ألصشربي

مسساهل ٌيسستقبل ببلغراد من قبل
رئيسسة وزراء صسربيا
أسشٌتقبل وزير ألششؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسش -اه -ل أل -ذي ي -ق -وم ب -زي -ارة إأ ¤ج-م-ه-وري-ة
صشربيا أليوم ألسشبت ببلغرأد من قبل رئيسشة
وزرأء صشربيا آأنا برنابيتشس .و “حور أللقاء
أسشاسشا حول ألعÓقات ألثنائية و سشبل ووسشائل
’طار تطرق ألطرفان إأ¤
تعزيزها ‘ .هذأ أ إ
أŸرج-ع-ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-عÓ-ق-ات أ÷زأئ-رية-
ألصشربية ألتي ينبغي أن تٌلهم تطوير عÓقات
ألتعاون ب Úألبلدين .كما تطرق أŸسشؤوو’ن إأ¤
ضش -رورة أسش -ت -غ Ó-ل سش-وي-ة أم-ك-ان-ي-ات أل-ت-ع-اون
أŸتاحة لدى ألطرف Úمن أجل رفع مسشتوى
أŸب -اد’ت أ’ق -تصش -ادي -ة و أل-ت-ج-اري-ة ‘ .ه-ذأ
ألسش -ي -اق أع -ربت رئ -يسش-ة وزرأء صش-رب-ي-ا بشش-ك-ل
خاصس عن «أرتياحها لنوعية ألتعاون ألعسشكري
ب Úألبلدين» و أملها ‘ «تعزيز و تنويع هذأ
ألتعاون» .و تطرق ألسشيد مسشاهل خÓل هذأ
أللقاء إأ ¤ألقضشايا أ’قليمية و ألدولية ذأت
أ’هتمام أŸششÎك سشيما مكافحة أ’رهاب و
ألهجرة غ Òألششرعية .و جدد ألطرفان ألتأاكيد
على إأرأدتهما ‘ ألعمل سشوية ‘ أإطار أ÷هود
ألدولية ألرأمية Ÿوأجهة هذه ألتهديدأت .كما
أكدأ ›ددأ ألتزأمهما بالعمل معا على ترقية
ق-ي-م أل-ع-يشس سش-ي-م-ا أسش-ت-ن-ادأ لÓ-ئ-ح-ة أ÷معية
’· أŸتحدة و ألتي
ألعامة ألتي بادرت بها أ أ
أعتمدت  16مايو «يوما دوليا للعيشس معا ‘
سشÓم».

تلبية احتياجات السسوق اÙلية ،زما‹:

اŸؤؤسسسسات اŸصسغرة قادرة على
اŸسساهمة ‘ تنؤيع ا’قتصساد الؤطني

أك -د وزي -ر أل -ع-م-ل
وأل- -تشش- -غ -ي -ل وألضش -م -ان
أ’ج- - -ت - -م - -اع - -ي م - -رأد
زم- - -ا‹ ،أمسس ألسش - -بت،
ب - - - -قصش- - - -ر أŸع- - - -ارضس
ب- -الصش- -ن- -وب- -ر أل -ب -ح -ري
(أ÷زأئر ألعاصشمة) ،أن
أŸؤوسشسش- -ات أŸصش- -غ -رة
ق-ادرة ع-ل-ى أŸسش-اه-م-ة
‘ ت - -ن- -وي- -ع أ’ق- -تصش- -اد
أل- - -وط - -ن - -ي وت - -ل - -ب - -ي - -ة
أح -ت -ي -اج -ات ألسش -وق أÙل -ي -ة .وأوضش -ح أل -وزي -ر ‘ تصش -ري-ح
ل -لصش -ح-اف-ة ع-ل-ى ه-امشس أل-زي-ارة أل-ت-ي ق-ام ب-ه-ا إأﬂ ¤ت-ل-ف
أجنحة ألصشالون ألوطني للتششغيل «سشÓم  ،»2018أن جودة
و‚اع -ة أŸن -ت -وج -ات أŸع -روضش -ة «ت -ؤوك -د ع -ل-ى ت-ن-م-ي-ة روح
أŸقاو’تية لدى أصشحاب هذه أŸؤوسشسشات أŸصشغرة وقدرتها
ع -ل -ى أŸسش -اه -م -ة ‘ ت -ن -وي -ع أ’ق -تصش -اد أل -وط -ن -ي وت-غ-ط-ي-ة
أحتياجات ألسشوق Ãا يخدم ألتنمية أÙلية» .وبغرضس تعزيز
ت -دأب ÒأŸرأف -ق-ة أıصشصش-ة ل-ف-ائ-دة ألشش-ب-اب أŸق-اول أك-د
زما‹ أنه «سشيتم عقب ألصشالون تنظيم لقاءأت ب‡ Úثلي
أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشش-غ-ي-ل ألشش-ب-اب وألصشندوق ألوطني
ل-ل-ت-أام Úع-ن أل-ب-ط-ال-ة وألشش-ب-اب أصش-ح-اب ب-عضس أŸؤوسشسش-ات
أŸصشغرة بغية أ’سشتماع إأ ¤هذه ألششريحة» .وأضشاف ألوزير
أن هذه أللقاءأت تهدف إأ ¤أ’سشتماع إأ ¤أنششغا’ت أŸعÈ
عنها من قبل أصشحاب أŸؤوسشسشات أŸصشغرة وذلك بإاششرأك
‡ث -ل Úع -ن أل -ق -ط -اع-ات أŸع-ن-ي-ة ب-غ-ي-ة إأي-ج-اد أ’قÎأح-ات
ألÓزمة لفائدة هؤو’ء ألششباب أŸقاول خاصشة فيما يتعلق
بÎقية نششاطاتهم ألناجحة .ولÓإششارة فإان صشالون «سشÓم
 »2018ألذي “تد فعالياته إأ ¤غاية يوم  27مارسس أ÷اري.

بن غÈيت Œتمع بالشسركاء ا’جتماعيÚ
عقدت وزير ألÎبية
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ن- -وري- -ة ب -ن
غÈيت ,أمسس ألسشبت
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م-ة,
ج - -لسش - -ت - -ي ع - -م- -ل م- -ع
ألشش -رك-اء أ’ج-ت-م-اع-يÚ
بالقطاع ” ,خÓلهما
م- -ن- -اقشش -ة ع -دة ن -ق -اط
هامة ,حسشب ما أورده
ب -ي-ان ل-ل-وزأرة .وأوضش-ح
ذأت أŸصش - - - - - - - - -در ,أن
ألسش- - -ي - -دة ب - -ن غÈيت,
«أسشتقبلت Ãقر دأئرتها ألوزأرية ‘ جلسشتي عمل وبطلب
م-ن-ه-م ,ألشش-رك-اء أ’ج-ت-م-اع-ي Úب-ال-ق-ط-اع» ,حيث ششارك ‘
أ÷لسشة أأ’و ¤كل من نقابات «(unpef, snapest, satef, snte,
 ‘ )celaح Úضشمت أ÷لسشة ألثانية نقابات (fnte, snapap,
 .»)snccopen, snapepوبذأت أŸناسشبة ,أكدت وزيرة ألÎبية
حرصس ألوزأرة على «أسشتمرأريتها ‘ أنتهاج سشياسشة أ◊وأر
وألتفاوضس مع ألششركاء أ’جتماعي ,»Úكما دعت إأ« ¤ضشرورة
أ◊رصس على أ’لتزأم Ãيثاق أخÓقيات ألقطاع وأ’لتفاف
حول ألهدف أŸششÎك ب Úأعضشاء أ÷ماعة ألÎبوية وهو
أل- - -وصش- - -ول أ ¤م - -درسش - -ة أ÷ودة» .و” خ Ó- -ل أ÷لسش - -ت,Ú
«مناقششة –ضش Òدخول ألفصشل ألثالث من ألسشنة ألدرأسشية
أ◊الية  ,2017/2018وألتطرق أ ¤أ’سشتششارة ألتي أطلقتها
ألوزأرة بخصشوصس تاريخ إأجرأء أمتحان ششهادة ألباكالوريا,

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـؤا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤدة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
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‘ رسسالة Ãناسسبة إحياء إليوم إلوطني للمحام ،Úإلرئيسس بوتفليقة:

ألعدد
1٧601

03

مهنة ارتبطت بقيم العدالة وضضم Òاألمة و“كŸ Úبادئ ا◊ق وا◊رية والـمسضاواة
لمتهم ووطنهم و‘ مقدمتهم إلشسه Òعلي بومنجل
^ قsدموإ أإروإحهم فـدإء أ
Îضُس أإن يكـون مكفـول لكل إنسسان
^ مسسار إلكفاح إلإنسسا Êضسد إلظلم وبسسط إ◊قوق ُيف َ

بعث رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة ،أإمسس ،برسسالة Ãناسسبة
إحياء إليوم إلوطني للمحام ،Úفيما يلي نصسها بالكامل:
«بسسم إلله إلرحمن إلرحيم
وإلصسÓة وإلسسÓم على أإشسرف إŸرسسلÚ
وعلى آإله وصسحبه إ ¤يوم إلدين
أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات
لفاضســل
أإيها إلسســــادة إ أ

دورها ل Áكن عزله عن مسضÒة كفـاح الشضعب ا÷زائري واسضِتَماَتتِه من أاجل افتكاك ا◊رية

نحتفي وأهل ألـمهنة وأ’ختصصاصص بهذأ أليوم ألوطني لهيئة ألدفـاع ألذي كلما أحتفلنا به
ّŒلت لنا حقائق “تطي ألزمن وتنتقل ع Èأأ’جيال ما دأمت قيم ألعدألة هي أغلى ما
يصصبو إأليه كل إأنسصان ‘ ألوجود.
إأنها أŸهنة ألتي ترتبط بقيم ألعدألة وبكل ما يصصبو إأليه ضصم Òأأ’مة من ترقيٍة و“ك ٍ
Ú
Ÿبادئ أ◊ق وأ◊رية وألـمسصاوأة وغÒها من أسصـسص ألتطـور وأ’زدهار أ◊ضصاري Ãفهومه
ألوأسصـع وألشصامل.
لقد أريد لهذه ألـمناسصبة أن تكون ‘ هذأ ألشصهر بالذأت شصهر مارسص ألذي هو شصهر
ألشصهدأء وشصهر ألنصصـر.
Ãثل ألنضصال وألتضصحية من أجل ألتحرر وألتخلصص من
إأن Ÿهنة أÙاماة ألـمتشصبعة ُ
أ’سصتعمار ومظالـمه ،دورأ ’ Áكن عزله عن مسصÒة كفـاح ألشصعب أ÷زأئري وأسصِتَماَتِته من
أجل أفتكاك أ◊رية وألعـزة وألكرأمة وأسصÎجاع ألسصيادة ألوطنية ولها سصهَمها ألوأفَر ‘
أ’نخرأط ‘ ألكفاح ألوطني وثورة ألتحرير أÛيدة.
وكث Òمن أعضصاء هذه ألـمهنة قsدموأ أروأحهم فـدأء أ’متهم ووطنهم و‘ مقدمتهم
أŸناضصل أأ’سصتاذ ألشصه Òعلي بومنجل رحمه ألله ألذي نحيي ذكرى أسصتشصهاده ‘ هذأ
ألشصهر وكان ‡ن قدموأ أروأحهم ودماءهـم فدأء للجزأئر وطنا وأمة وحضصارة.
أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات
لفاضســل
أإيها إلسســــادة إ أ

إاحياءكم لهذا اليوم هو تأاكيد لÓرتباط مع هذا الرصضيد ا◊افل باÛد
إأن إأحياءكم لهذأ أليوم هو تأاكيد لÓرتباط مع هذأ ألرصصيد أ◊افل باÛد ومعه أسصتحضصار
ألـمنزلة ألتي –تلها مهنة أÙاماة ‘ مسصار ألكفاح أإ’نسصا Êضصد ألظلم ومن أجل أ◊رية
وألعدألة وبسصط أ◊قوق ألتي ُيْفَÎضُص أن تكـون مكفـولة لكل إأنسصان .إأن هذه ألشsصمائل ألرفيعة هي
ذأتها ألتي حفزت ألعديد من أÙام Úأأ’جانب ألشصرفاء على حمل قضصية أ÷زأئر إأبان ألثـورة
‘ ضصمائرهم ودأفعـوأ عنها ببسصالة ومنهم من دفـع حياته ثمنا لهذه ألـموأقف ألشصجاعة .فلهؤو’ء
ألذين أخلصصوأ لـمبادئهم وجمعوأ ب Úمقتضصيات مهنة ألدفاع وأخÓقياتها وجرأة ألنضصال
وعقيدتها أجزي جزيل ألشصكر وأ’متنان و–ية ألتقدير وأإ’كبار.
أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات
لفاضســل
أإيها إلسســــادة إ أ

إا‚از اÙاكمة العادلة أاحد أاهم مبادئ حقوق اإلنسضان وهو ا◊ق ‘ الدفاع
إأن َقَدَر ألـمنتم Úلهذه ألـمهنة ألعريقة هو أضصطÓعهم برسصالة عظيمة متنوعة ‘
أهدأفها ووأسصعة ‘ مرأميها وأبعادها .فهم ُمَكوٌن أسصاسص ثابت ألوجود ‘ ألعمل ألقـضصائي
كما Áكنهم أن يقدموأ مسصاهـمات أخـرى ‘ ›ـا’ت عديدة لصصالح أمتهم ووطنهم ُتَقـَدُر
بظروفها ومقاديرها.
غ Òأن أ◊ديث عن جدأرة هيئة ألدفاع وأهليتها للتفاعل ألبَsناءِ مع ألشصأان ألعام
وألـمسصاهمة ‘ إأصصÓح حاضصره ’ ُيْغنِينَا بأاي حال عن ألتذكÃ Òوقعها ضصمن مكونات
ألسصلطة ألقضصائية وÃا َيقُع على عاتقها من وأجبات ومسصؤووليات باعتبارها ألطرف ألÓزم
‘ إأ‚از أÙاكمة ألعادلة ونصصرة أ◊ق وŒسصيد سصيادة ألقانون و–قيق أحد أهم مبادئ
حقوق أإ’نسصان وهو أ◊ق ‘ ألدفاع.
وأوtد أن أذكر ‘ هذأ ألسصياق با’هتمام أÿاصص ألذي أحيطت به هذه ألهيئة ‘ رسصالة
ألتكليف أÿاصصة بإاصصÓح ألعدألة نظرأ لـما كان Áثله موضصوع إأعادة ألنظر ‘ مهنة
أÙاماة من أهمية ’عتبارأت عديدة من أبرزها ما كانت –تاج إأليه لتكييفها مع
ألـم-ت-ط-ل-ب-ات أ÷دي-دة أ’ق-تصص-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة وم-ع ألـم-ب-ادئ أل-دسص-ت-ورية وألـمعاهدأت
ألدولية ألـمصصادق عليها.

تشضخيصص الواقع وتقد ËالقÎاحات الـمرغوب فيها من سُضsنةِ التشضاورالـمسضتمرة مع النقـباء

لقد حرصصت أللجنة ألوطنية إ’صصÓح ألعدألة على أن تخصص هيئة ألدفاع بنصصيبها من
أ’هتمام وكذأ ألـمهن أأ’خرى ألـمسصاعدة للعدألة وألـموأرد ألبشصرية ألتي
يتشصكل منها قطاع ألعدألة بصصفة عامة ،وعلى مدى كل ألـمرأحل كانت ألهيئة
م -وج-ودة ‘ ﬂت-ل-ف أل-ل-ج-ان أل-ف-ن-ي-ة ألـم-ك-ل-ف-ة ب-تشص-خ-يصص أل-وأق-ع وت-ق-دË
أ’قÎأحات ألـمرغوب فيها فضص Óعن سُصsنةِ ألتشصاور ألـمسصتمرة مع ألنقـباء
ومع غÒهم من أÙام ’ .Úشصك ‘ أsن تقدمًا كبًÒأ ” –قيقه ‘ مبـادئ
شصتى ‡ا له صصلة بالدفاع وحسصبنا ألتذك Òبالقانون ألـمنظم لهذه ألـمهنة
ألصصادر ‘ .2013
وÃجمل ألقول فإان هذأ ألنصص ألقانو Êقد جاء ‘ سصياق ألـمسصار
ألـمتكامل إ’صصÓح ألعدألة وأسصتجابة ‘ نفسص ألوقت لرغبة كانت ملحة من طـرف أÙامÚ
ألذين أتيحـت لهم فرصصة إأثرأء ومناقشصة مشصـروعه وتدأرك ألنقـائصص ألتي ” تسصجيلها خÓل
ألتجربة ألسصابقة.
ومنها ما يتعلق بحقول ألتدخل ألتي أزدأدت أتسصـاعا بفعل مسصتلزمات أإ’صصÓح ‘ أÛال
أل -قضص -ائ -ي وم -ا ‚م ع -ن -ه م -ن ت -دأب Òلصص-ال-ح ألـم-ت-ق-اضص Úوم-ن-ه-ا م-ا ي-رجـع إأ ¤ألـم-ق-تضص-ي-ات
أ’قتصصادية وأ’جتماعية وغÒهما من ألـمتطلبات ألتي تزدأد تعقـيدأً كل يوم ‡ا يوجب على
هيئة ألدفاع مثلها مثل ألقضصاء مضصاعفة أ÷هد ’كتسصاب مهارأت ألتعامل معها بكفاءة.

األخذ بقاعدة التقاضضي على درجت ‘ ÚاÙاكم
ا÷نائية وتعزيز قرينة الÈاءة
ألتطور وأ◊دأثة و“لك ألقدرة على حماية أ◊قوق وأ◊ريات ألفردية وأ÷ماعية
وفـرضص سصيادة وسصلطان ألقانون وألـمسصاوأة ‘ تطبيقه وأحÎأمه من طـرف أ÷ميع.
إأيتها إلسسيدإت إلفضسليات
لفاضســل
إأيها إلسســــادة إ أ

–قيق منظـومة قضضائية عصضـرية مـؤوهلة لتلبية احتياجات اÛتمع ا÷زائري
إأن هذه هي أأ’بعاد ألتي وضصعناها نصصب أعيننا عند مباشصرتنا إ’صصـÓح قـطـاع
ألعـدألـة وعند –ويلها إأ ¤أهـدأف يجـري إأ‚ـازها تباًعا .وبفـضصل أأ’شصـ ـوأط ألـمعتـÈة
ألتي قطعـناها ‘ ﬂتـلف هذأ أإ’صصـÓح أصصبح بإامكاننا أ◊ـديث عن –قيق منظـومة
قضصائية عصصـرية مـؤوهلة لتلبية أحتياجات أÛتمع أ÷زأئري ‘ ألوقـت أ◊اضصـر
ولعقـود أخـرى قادمـة.
وهذأ بفضصل إأ‚از ألهياكل ألقضصائية ‘ كافة أرجاء ألÎأب ألوطني وŒهيز جميـع
ألـمرأفق ألقضصائية بالوسصائل ألÓئقة للعمل وإأحـدأث تقدم غ Òمسصبوق ‘ ›ال
ألعصصرنة وتعميم ألوسصائل أإ’عـÓمية وأإ’لكÎونية وتدأرك ألنقصص ‘ ألـموأرد ألبشصرية
من قضصاة وأمناء ضصبط وموظف Úوما رأفق ذلك من تكوين وتأاهيل.
ومن نتائج هذأ كله وغيـره من أÙقـقات أأ’خرى ألتي عرفها قطاع ألعدألة أن
أسصتكملت ألهيئة ألقضصائية كامل مقـومات سصلطـتها وأسصتقـÓليتها Ãا يتسصق مع ألـمبادئ
ألدسصتورية وÃا يعـّزز مكانتها ودورها ‘ ضصبـط وتأاط Òأ◊ياة ألعامة وفقا للقانون
وÃا يتماشصى مع صصيانة أ◊قوق أأ’سصاسصية وأ◊ريات ألفردية وأ÷ماعية.

الحÎافية و–سض ÚاŸسضتوى من حيث الفصضل ‘ القضضايا ضضمن آاجال معقولة
لقد أصصبـح ألقـضصاة وسصائر مسصتخدمي قطـاع ألعدألة بفضصل هذأ أÛهود على درجة
متقدمة من ألتأاهيل وأ’حÎأفية ‡ا أدى إأ– ¤سصن ‘ مسصتوى أأ’دأء ألقضصائي من حيث
ألنوعية ومن حيث ألفصصل ‘ ألقضصايا ضصمن آأجال معقولة.
ومع تقريب ألعدألة من ألـموأطن ‘ Úكافة أرجاء ألوطن وتسصهيل ÷وئهم إأ ¤ألقضصاء وما ”
ÓعÓم
إأدخاله من مناهج وأسصاليب متطورة وتكنولوجيات حديثة ل إ
وأ’تصصال لتحسصـ Úظروف ألعمل وضصمان شصفافيته أحرز ألقطاع
تقدما ملحوظا ‘ ›ال تعـزيز أأ’مـن ألقانو Êوألقضصائي دأخل
أÛتمع ومن ذلك ما ” ألقيام به من تكييف للمنظومة ألقانونية
مع ألـمقتضصيات ألدسصتورية أ÷ديدة كالقـوأن Úألـمنشصئة للمؤوسصسصات
ألدسصتورية أ÷ديدة وجلّها يتعلق بحماية وترقية حقوق أإ’نسصان كما
جـرى تكيـيف ألقـضصـاء أ÷ـزأئي ألذي يتـجـه هـو أآ’خـر إأ ¤ترسصيـخ
هـذه أ◊قـوق ب- -عـد م- -رأجـع- -ة ق- -انـون أإ’جـرأءأت أ÷زأئ -ي -ة وف -ق -ا
Óخذ بقاعدة ألتقاضصي على درجت ‘ ÚأÙاكم أ÷نائية وتعزيز قرينة ألÈأءة
للدسصتور ل أ
وحقوق ألـمشصتبه فيهم ‘ فÎة ألتوقيف للنـظر وألتأاكيـد على ألطابع أ’سصتثنائي للحبسص ألـمؤوقت
وتعزيز سصلطة قاضصي أ◊كم ‘ حماية أ◊ريات باسصتحدأث نظام ألـمثول ألفوري وإأسصناد سصلطة
أإ’يدأع ‘ أ◊بسص ÷هة أ◊كم بد’ من ألنيابة ‘ أ÷نح ألـمتلبسص بها وغÒها ومرأفـقة كل هـذه
ألتعزيزأت بدعم حقوق ألدفـاع ‘ جميع مرأحل أإ’جرأءأت.
أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات
لفاضســل
أإيها إلسســــادة إ أ

على هيئتي الدفاع والقضضاء
مضضاعفة ا÷هد لكتسضاب
مهارات التعامل معها بكفاءة

اسضتفادة اÙامي من الضضمانات القانونية تكفل له ا◊ماية من كل أاشضكال الضضغوط

إارسضاء قواعد انطÓق جديدة لسضتئناف مسضار التنمية على أاقـوم وأاهدى سضبيل

إأن تعزيز مقام هذه ألهيئة بعد ألتعديل ألدسصتوري لعـام  2016وألنـصص ‘ هذه ألوثيقة
ألسصامية على أسصتفادة أÙامي من ألضصمانات ألقانونية ألتي تكفل له أ◊ماية من كل أشصكال
ألضصغوط وتوفر له إأمكانية ‡ارسصة مهنته بكل حرية ‘ إأطار ألقانون هي تعزيزأت قوية تضصيف
لهذه ألهيئة ألـمزيد من ألتمك Úوألثقة ’ سصيما وقد جاءت ضصمن أأ’حكام ألدسصتورية ألـمعززة
’سصتقÓلية ألسصلطة ألقضصائية.
ومÎأدفة مع ألضصمانات ألدسصتورية أأ’خـرى ألـمتعلقة با◊قوق وأ◊ريات أأ’سصاسصية وحقـوق
أإ’نسصان لـمنظومة متكاملة غايتها إأقامة أÙاكمة ألعادلة وتطبيق قوأن Úألدولة على أ÷ميع
بإانصصاف.
ومن ألوأضصح أsن ما ترتبه هذه ألـمبادئ ‘ إأرسصـاء وتأاصصيل حالة ألت ـÓزم ب Úسصـمو ألقـانون
وهيـبة ألـمؤوسصسصات ألقائمة على تطبيقه وما يوأكبها من جهد لÎقية حقوق ألّناسص سصوأسصية أمام
ألقانون هي ألسصبيل ألـموصصـل إأ ¤تعزيز ألشصرعية Ãفهومها أ◊ـديث أي ألشصـرعيـة ألتي تقـوم
على قـاعدة ألـمقبولية من ألـموأطن.Ú

أإن ألعدألة هي ›ـال –قيق ألتوأزن ألذي يتع Úأن يتعاون أ÷ميع على تقويته وأÙافظة
على سصÓمته .وسصتظـل ألسصل ـطة ألقضصائية بكل مكuوناتها ملتزمة بنطاقها ألدسصتوري وبتنفيذ
ألقوأن Úبسصيادة وأسصتقÓلية وŒـرد وحياد ضصمـن ألقـناعة ألرأسصخة بÎقية وتطـوير أ◊قـوق
وأ◊ريات وموأصصلة تطه ÒأÛتمع من ألشصوأئب وأأ’سصقام.
من أجل هذأ سصيسصتمر قط ـاع ألعدألة ‘ إأ‚از ما هو مسصطر من أأ’هدأف ألقائمة على
›موعة متكاملة من ألتدأب Òألـرأمية إأ– ¤قيق ألـمزيد من ألتطوير ‘ أأ’دأء و‘ –سصÚ
أإ’صصغاء وألتكفل باهتمامات ألـموأطن ،Úوعلى هذأ ألـمنوأل فإا Êأطلب من جميع ألقطاعات
أأ’خرى ألـمعنية ‘ ألدولة أن تعمل كل ‘ ›ال أختصصاصصه من أجل إأعطـاء هذأ أأ’مر حقه من
ألعناية وأ÷دية وألعمل على إأعـدأد مشصاريع ألنصصوصص ألتي يتع– ÚضصÒها لتكييف مضصامينها
مع أأ’حكام ألدسصتورية أ÷ديدة.
أإننا بعد أن أسصتطعنا أن نتغلب على أإ’فرأزأت ألسصلبية لسصنوأت أÙنة وŒـاوز ألدمار ألذي
خلفه أإ’رهاب بإامكانياتنا ألذأتية ‘ ﬁيـط دو‹  ⁄يكن ‘ تلك ألسصنوأت على درأية بامتدأدأت
Óوطان وبعد أن “كنا من –قيق ألـمصصا◊ة ألوطنية و–ويل حا’ت فقدأن
ألظاهرة وعبورها ل أ
Óمـن وأ’سصتقرأر قد “كنا من إأرسصاء قوأعد
ألتوأزن وتضصييع أإ’حدأثيات إأ ¤طـاق ـة مفيـدة ل أ
أنطÓق جديدة ’سصتئناف مسصار ألتنمية وألتقدم على أقـوم وأهدى سصبيل.
وينبغي أن يسصود أ’قتناع بأان توف Òأفضصل ألفرصص ◊ياة ألـموأطن Úو–سص Úأوضصاعهم على
ﬂتلف ألـمسصتويات يسصتوجب موأصصلة ألتنمية وهو رهان ’ يقل شصأاناً عن ألرهانات أأ’خرى إأن

الـمقبولية ل تتحقق إال Ãجهود مثابر ومقاربة متعددة األبعاد
تلك ألـمقبولية ألتي ’ تتحقق إأ’ Ãجهود مثابر ومقاربة متعددة أأ’بعاد تتناول
جميـع ألشصروط وألـمكّونات ألـمطلوبة إ’رسصاء عـدألة وطنية مسصتقلة ومتجددة تسصاير

 ⁄أقل أهمها.
كما يجب أن ’ يغيب عن أأ’ذهان ما تتميز به ألـمرحلة ألرأهنة من توسصع ‘ دوأئر أÿطر
ألتي –يط Ãناطق شصاسصعة من حدودنا تضصاف إأليها ألـمنافسصة ألدولية ألصصعبة وتضصارب
ألـمصصالـح أ’قتصصادية ألقائمة على سصعي أأ’قويـاء لÓسصتئثار بالـموأرد ألـمتاحة دون حسصاب
لغÒهم.
إأن هذه أ◊قائق هي ألعوأمل ألـمضصافة ألتي –ث أبناء ألوطن على ألتماسصك أ’جتماعي
وأÙافظة على ألوحدة ألوطنية وألتقليل من أوضصاع ألتشصنج وألـموأقـف ألـمسصبقة ألتي قـد تضصـر
بالتوأفـق أÛتمعي ألذي نحن ‘ أم ـسص أ◊اجـة إأليه ‘ مثـل هذه أأ’وقـات.
من أجل هذأ ينبغي أن تظل ألروح أإ’يجابية ألتي تقدر ألـمصصلحة ألعليا للوطن وŒعلها تسصمو
فوق كل أ’عتبارأت أأ’خرى هي ألدأفع وأÙرك أأ’سصاسص لـمختلف ألفعاليات ألناشصطة ‘
ألبÓد.
وأأ’كيـد أن ما تضصمـنه ألدسصتور أأ’خيـر من تثبـيت للمكونات أأ’سصاسصية لهويتنا وهي أإ’سصÓم
وألعروبة وأ’أمازيغية ،هذه أŸكونات ألـمرتبطة بوشصائج وعرى ’ تنفصصل و’ تنفصصم هي من
ألعـوأمل ألتي تغذي هذه ألروح أإ’يجابية وتزيد ‘ طاقة أبنـاء ألوطـن ألوأحد على ألعمل من
أجل ترقيته وأزدهاره ‘ كنف ألسصلم وألوئام وأأ’من وأ’زدهار.
إأن أ’ختيار ألدÁقرأطي هو مبدأ رأسصخ يجري بناؤوه وتعميقه على قوأعد وأضصحة “اشصيا
مع ﬂتلف ألسصياقات ألتي تتم ‘ ظلها و–رصص كل أ◊رصص على أحÎأم أأ’حكام ألدسصتورية
وألقانونية ألسصارية ‘ هذأ ألشصأان.
وقد ” أ◊رصص ‘ هذأ أإ’طار على أحÎأم ألـموأعيد أ’نتخابية وذلك بإاجرأئها ‘
م -وأق-ي-ت-ه-ا أÙددة  -أق-ت-ن-اًع-ا م-ن-ي  -ب-أاه-م-ي-ة ه-ذأ أ’ل-ت-زأم ‘ أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أ’سص-ت-ق-رأر
ألـمؤوسصسصاتي ودÁومة ألـمرأفق ألعامة وموأصصلة ألتطور وألتنمية.
ومـن ألثابت أن أ’سصتمرأر ‘ هذأ ألتطور وأ◊رصص على تنويع مصصادره لن يفلـح إأ’
با’عتماد على ألـموأرد وأإ’مكانيات ألـموجودة وألبدأئل ألتي Áكـن أللجوء إأليـها ÿلق ألثـروة
و–قيق تنمية مسصتدأمة.
إأن هذأ كله يتطلب –فيـز ألقطـاعـات أأ’ك Ìأمتصصاصصا لليد ألعاملة وأأ’ك Ìبعًدأ عن
ألتقلبات أ’قتصصادية ألعالـمية.
و‘ هذأ أإ’طار تظل ألصصناعات ألتحويلية وزيادة عدد ألـمؤوسصسصات ألصصغÒة وألـمتوسصطة
وألتوسصع ‘ ألطاقات ألـمتجددة وإأقحامها ‘ بعضص ألقطاعات ألـمنتجة من ألبدأئل ألـممكنة
مثلها مثل ألسصياحة ألتي يجب –سص Úمسصتوى كفاءتها وتنوعها.
ويظل ألتوسصع ‘ أÛال ألفÓحي مبدأ أسصÎأتيجيا يتع Úتطويره باسصتمرأر وأ’سصتفادة من
ﬂتلف ألكفاءأت وألـمعطيات ألعلمية وألتكنولوجية لـمضصاعفة إأنتاجيته.
كما نؤوكد على وجوب ألتصصدي لظاهرة ألسصطو على أأ’رأضصي ألفÓحية أÿصصبة وتطبيق
ألقوأن Úألسصارية ‘ هذأ ألشصأان با÷دية وألصصرأمة ألوأجبة.
أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات
لفاضســل
أإيها إلسســــادة إ أ
إأن حرصص ألدولة على أ’سصتمرأر ‘ دورها ألفاعل ‘ رفع مسصتويات ألنمو أ’قتصصادي
وأ’سصتثمار ‘ رأسص ألـمال ألبشصـري وألتنمية أ’جتماعية وغÒها يقتضصي مسصاهمة جميع
أأ’طرأف ألدأعمة وفقا لـمقاربة ألدÁقرأطية ألتشصاركية.
ويقتضصي بالقدر نفسصه ألتصصدي بحزم لكل ألتصصرفات ألسصلبية ‘ أÛتمع وأ’سصتمرأر ‘
ﬁاربة أ÷رأئم وأآ’فات ألـمختلفة ألضصارة بأامنه وصصحته وأسصتقرأره .كما يتع Úأأ’خ ـذ ‘
أ◊سص ـبان ما تشصهـده أ’Œـاه ـات أإ’جرأمية من ألتشصابك وألتعاضصد وأ’متدأد وما ينج ـم عنهما
من خطر وضصرر .و‘ هذأ ألسصياق تبدو أ÷رأئم أإ’لكÎونية عuينة من أإ’فرأزأت ألسصلبية أ◊ديثة
ألناجمة عن ألتـطـورأت ألتكنولوجية ألهائلة .ولذلك فإاننا بقـدر ما نشصجع على أ’سصتفادة
ألقصصوى من هذه أ’بتكارأت ونحـث أبناءنا على ألتعامل معها وألبحث وألتطوير وأإ’بدأع بقـدر
ما ننبه إأ ¤ألـوعي وأ◊يطة ‡ا قد يرد من هذأ ألعا ⁄ألـمفتوح من ألسصلبيات.

إاعـداد مشضروع قانون يعزز آاليات التصضدي للجرÁة اللكÎونية
إأن أ÷رأئم أ’لكÎونية أصصبحـت حقيقـة قائمـة بفعل توظيف ألتقنيات ألعالية ألتي
Óضصرأر باأ’شصخاصص وألـمؤوسصسصات
تتيحها ألتكنولوجيا ‘ خـدمـة أهـدأف غ Òمشصروعة ل إ
وألدول ‡ا يتطلب تعـزيز آأليات ألتنسصيق وألتعاون أإ’قليمي وألدو‹ Ùاربتها وألتصصدي
لها .ومن جهتنا فقد شصـرعنا ‘ أتخاذ ألتدأب Òألتأامينـية ألـمطلوبة كما تعكـف أ◊كومة
حاليا على إأعـدأد مشصروع قانون يعزز آأليات ألتصصدي لهذه أآ’فـة أ÷ديدة ووقف خطرها
ألـماثل وألدأئم.
هذه ألسصياقات كلها Áكن للمحامي كرجل قانون أن ُيسصهم وأن يقوم بدور إأيجابي متعدد
أأ’بعاد ‘ ألنهوضص بالوطن وترسصيخ ألقـيم ألبناءة ‘ أÛتمع ومن ذلك ما يقوم به ‘ إأطار
Óسصهام بدوره ‘ إأرسصاء قوأعد أ◊كامة ألقضصائية.
عمله و‡ارسصـته للمهنة ل إ
إأن حرصصـنا على Œسصـيـد هـذه أأ’هـدأف وغيـرها نابـع من قناعتنا Ãا للقـضصاة من
مسصؤوولية باتت مكرسصة ‘ ألدسصتور و‘ ألقـانون أأ’سصاسص للقـضصاء ومدونة أخÓقيات ألـمهنة
وما توجبه من أسصتقامة فكريـة وأخÓقية وأدبية ومن ألتزأم بالقوأعد ألتي تشصÎطها وظيفة
إأقامة ألعدل وسصيادة ألقانون.

اÙاكمة العـادلة ثمرة Ûهود مشضـÎك يتظافر ‘ مقدمتها أاسضـرة الدفـاع
وإأذأ كان من وأجب ألقاضصي أحÎأم خصصوصصيات وأخÓقيات مهنته وضصوأبطها فإانه ينبغي
ألتأاكيد بأان أÙاكمة ألعـادلة وألتطبيق ألقانو Êثمرة Ûهود مشصـÎك تتضصافر من أجل إأ‚ازه
إأرأدأت ألعديد من أأ’طرأف ألـمسصاهمة و‘ مقدمتهم أسصـرة ألدفـاع ومسصاعـدو ألعـدألة ألذين
هـم مطالبـون أيـضصا بالتحلي بأاخÓقياتهم ألـمهنية وبالتقاليد ألنبيلة لوأجباتهم بالق ـدر ألذي
يجعـل مـن ألسصلطـة ألقضصائيـة وأسص ـرة ألـدفـاع ألـمسصاهم Úأأ’سصاسص ‘ Úزرع ألثـقافـة ألقانونية
وترسصيـخ دولـة ألقانـون.
ذلك أنه ’ جدأل ‘ أن حقوق أإ’نسصان هي قضصية ألبشصرية برمتها وأن كل تقدم يحصصل ‘
هذه أ◊قوق ألتي تزدأد أتسصاعاً وتنوعا هو َخٌُ Òكُله ،وقد أنضصمت بÓدنا وصصـادقت بسصيادة
وأقتناع على ﬂتلف ألـمعاهدأت وألصصكوك ألدولية ألصصادرة ‘ هذأ ألشصأان وهي تعمل من أجل
تنفـيذ مبادئها بعد ما أدرجت مضصامينها ‘ ألدسصتور وكsيَفت منظومتها ألتشصريعية وفقها.
وهي مقتنعة بأان ألغالبية ألكÈى من هذه ألـمبادئ ’ تتعارضص مع رصصيدها ألتاريخـي ومـع
منظـومتـها ألقيمـية ومُدِركة ‘ نفـسص ألوقـت بأان عا ⁄أليوم هو عالـم متـرأبـط أأ’وصصـال وقد
– ـول فيه أ’إنسصان ألفـرد إأ ¤موضصوع من موأضصيع ألقانون ألدو‹ .لكننا مع ذلك سصنظل
متفطن Úإأزأء ألـمسصاعي ألـمتسصÎة وهي كثÒة ‘ هذه أأ’يام ألتي تدعي ألدفاع عن هذه ألـمبادئ
وغيـرها من قوأعد ألعدألة ومبادئ ألشصرعية ألدولية وهي ‘ أ◊قيقة ُتسصuوغ أ’هـدأف أخرى ’
تخفى آأثارها ‘ دول عديدة بعضصها يكاد أليوم أن يصصبح أثًرأ بعد ع.Ú

نشضر قيم الفضضيلة ل يتأاتى إال Ãا يبذل مـن ا÷هود الـمسضتمرة ‘ ›الت التكوين

إأنني على يق Úمن أن أÙام Úأ÷زأئري Úيدركون أن أ◊لول ألعملية لتطـوير ألدÁقرأطـية
وحقوق أإ’نسصان ومعا÷ة ألنقائصص ألـموجودة لن تكون ذأت مضصام Úحقيقية إأ’ إأذأ نبعت من
صصميم ألعمل ألوطني ألبناء ألذي يوفر لها خاصصية ألعمق وأ’متدأد ألشصعبي.
إأن إأحيـاء هيئة ألدف ـاع ليومها وما سصيتخلله أثناءه من مناقـشصات ومدأخÓت متنوعة هو
مناسصبة أخرى للبحث ‘ ألشصـؤوون ألـمهنية أولوياتها ‘ ألـمرحلة أ◊الية و‘ ألـمسصتقبل ألـمنظور،
ومن ألثابت أن أ◊رصص على –قيق ألـمزيد من ألتمك Úلهذه ألـمهنة ألنبيلة ‘ بناء دولة أ◊ق
وألقانون و‘ نشصر قيم ألفضصيلة ’ يتأاتى إأ’ Ãا يبذل مـن أ÷هود ألـمسصتمرة ‘ ›ا’ت ألتكوين
وألتحكم ‘ ألـمهارأت ألتي يشصÎطها أ◊اضصر ألذي نعيشصه على ألصصعيد ألوطني وألعالـمي.
هذإ ول يسسعني إل أإن أإعرب لكم عن تقـديري ÷هود هيئة إلدفاع ‘ بÓدنا
رإجيا لكم مزيدإ من إلنجاح وإلتوفيق.
وإلسسÓم عليكم ورحمة إلله وبركاته

ا’حد  2٥مارسس  201٨م
الموافق لـ  0٧رجب  143٩هـ
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إاصضÓح العدالة قطع أاشضواطا معتÈة مكنت من اسضتقÓلية القضضاء

بوتفليقة :تنفيذ القوان Úيكون بسسيادة واسستقÓلية وحياد
’حكام الدسضتورية
^ ا◊كومة مطالبة بإاعـداد نصضوصش تشضريعية تتكيف مع ا أ
’راضضي الفÓحية اÿصضبة و تطبيق القوانÚ
^ التصضدي لظاهرة السضطو على ا أ
^ مشضروع قانون يعزز آاليات التصضدي للجرÁة ا’لكÎونية
أاكد رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة أان إاصضÓح العدالة ،قطع أاشضواطا معتÈة مكنت من اسضتقÓلية القضضاء و–قيق
منظومة قضضائية عصضرية مؤوهلة تلبي احتياجات اÛتمع ،مÈزا أان السضلـطة القضضائية ،سضتظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها
الدسضتوري وبتنفيذ القوان Úبسضيادة واسضتقÓلية وŒـرد وحياد.....
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ومن هذا اŸنوال أامر رئيسس ا÷مهورية جميع
القطاعات اأ’خرى الـمعنية ‘ الدولة بإاعطـاء هذا
اأ’مر حقه والعمل على إاعـداد مشضاريع النصضوصس
التي يتع– ÚضضÒها لتكييف مضضامينها مع اأ’حكام
ال -دسض -ت -وري -ة ا÷دي -دة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ت-م-اسضك
ا’جتماعي و الوحدة الوطنية والتقليل من أاوضضاع
ال -تشض -ن -ج واŸواق -ف اŸسض-ب-ق-ة ال-ت-ي تضض-ر ب-ال-ت-وافـق
اÛتمعي .ليشضدد ‘ رسضالته ا ¤التصضدي بحزم
لكل التصضرفات السضلبية ‘ اÛتمع و ا’سضتمرار ‘
ﬁارب -ة ا÷رائ -م ل -ف -ت -ا إا’ أان ا÷رائ -م اإ’ل-كÎون-ي-ة
حقيقة قائمة و ا◊كومة تعكف على إاعـداد مشضروع
قانون يعزز آاليات التصضدي لها.
داع -ي -ا م -واج -ه-ة ظ-اه-رة السض-ط-و ع-ل-ى اأ’راضض-ي
الفÓحية اÿصضبة وتطبيق القوان Úالسضارية ‘ هذا
الشضأان با÷دية والصضرامة الواجبة ،مذكرا باحÎام
اŸواعيد ا’نتخابية من خÓل إاجرائها ‘ مواقيتها
اÙددة ب -اع -ت-ب-ار أان ا’خ-ت-ي-ار ال-دÁق-راط-ي م-ب-دأا
راسضخ يجري بناؤوه وتعميقه على قواعد واضضحة.
الرئيسس بوتفليقة و‘ رسضالة له Ãناسضبة إاحياء
اليوم الوطني للمحامي ،قرأاها نيابة عنه وزير العدل
حافظ اأ’ختام الطيب لوح  ،أاكد أان الهيئة القضضائية
قد إاسضتكملت كامل مقومات سضلطـتها واسضتقـÓليتها
Ãا يتسضق مع اŸبادئ الدسضتورية و يعـزز مكانتها
ودورها ‘ ضضبـط وتأاط Òا◊ياة العامة وفقا للقانون
وÃا يتماشضى مع صضيانة ا◊قوق اأ’سضاسضية وا◊ريات
ال -ف -ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة م-وضض-ح-ا أان ا÷زائ-ر ق-ط-عت
أاشضواطا معتÈة ‘ ›ال إاصضÓح العدالة حيث أاصضبح
ب -إام-ك-ان-ن-ا ا◊ـديث ع-ن –ق-ي-ق م-ن-ظ-وم-ة قضض-ائ-ي-ة
عصضرية مؤوهلة لتلبية احتياجات اÛتمع ا÷زائري
‘ الوقت ا◊اضضر ولعقود أاخرى قادمة.
واسضتطر رئيسس ا÷مهورية يؤوكد أان تعزيز مقام
ه -ذه ال -ه -ي -ئ -ة ب-ع-د ال-ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-وري ل-عـام 2016
وال -نـصس ‘ ه -ذه ال -وث -ي-ق-ة السض-ام-ي-ة ع-ل-ى اسض-ت-ف-ادة
اÙام-ي م-ن الضض-م-ان-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-ف-ل ل-ه
ا◊ماية من كل أاشضكال الضضغوط وتوفر له إامكانية
‡ارسضة مهنته بكل حرية ‘ إاطار القانو Êهي
ت -ع -زي -زات ق -وي -ة تضض -ي-ف ل-ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة الـم-زي-د م-ن
التمك Úوالثقة ’سضيما وقد جاءت ضضمن اأ’حكام
الدسضتورية الـمعززة ’سضتقÓلية السضلطة القضضائية.
وسضتظـل السضلطة القضضائية يقول الرئيسس بكل
م-كu-ون-ات-ه-ا م-ل-ت-زم-ة ب-ن-ط-اق-ه-ا ال-دسض-ت-وري وب-ت-ن-ف-ي-ذ
القوان Úبسضيادة واسضتقÓلية وŒـرد وحيادي ضضمـن
ال- -قـن- -اع- -ة ال- -راسض- -خ- -ة بÎق- -ي- -ة وت- -طـوي -ر ا◊قـوق
وا◊ريات ومواصضلة تطه ÒاÛتمع من الشضوائب
واأ’سضقام.
و‘ ه -ذا اŸق -ام دع -ا رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ه-ي-ئ-ة
الدفاع مثلها مثل القضضاء Ÿضضاعفة ا÷هد ’كتسضاب

بداية ا◊فل كانت بإالقاء رئيسس ا’–اد الوطني
Ÿن - - - - - - - -ظ - - - - - - - -م- - - - - - - -ات اÙامÚ
ا÷زائ -ري،Úال -ن-ق-يب أاح-م-د سض-اع-ي
كلمة افتتاحية أاكد من خÓلها ،أان
الضض-م-ان-ات اŸت-ع-ددة ال-ت-ي م-ن-حها
رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة لفئة اÙام Úمن شضأانها
“ك-ي-ن-ه-م م-ن ‡ارسض-ة م-ه-ام-ه-م ‘
ال -دف -اع ع -ل -ى أاك -م-ل وج-ه و ت-رق-ي-ة
مهنتهم.
وابرز سضاعي أان الضضمانات الكبÒة و اŸتعددة
التي منحها رئيسس ا÷مهورية للمحام ،Úمن خÓل

إارادة ‘ اسستكمال قطاع العدالة لÓرتقاء بهياكل الدولة
أاج -م -ع ع -دد م -ن اÙام ‘ Úتصض -ري -ح لـ «الشض -عب» ع-ل-ى ه-امشش ا’ح-ت-ف-ال
باليوم الوطني للمحامي أان كلمة رئيسش ا÷مهورية التي بعث بها ‘ هذا قد
’صضÓح العدالة واسضتجابة ‘ نفسش الوقت
جاءت ‘ سضياق الـمسضار الـمتكامل إ
ل -رغ -ب -ة ك -انت م-ل-ح-ة م-ن طـرف اÙام Úح-يث أاك-د م-ن خÓ-ل-ه-ا م-رة أاخ-رى
إارادته القوية ‘ اسضتكمال إاصضÓح هذا القطاع ا◊سضاسش Ÿا يشضكله من أاهمية
‘ ا’رت-ق-اء ب-ه-ي-اك-ل-ه-ا واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-وح-دة الوطنية وغÒها من أاسضـسش
التطـور و ا’زدهار ا◊ضضاري Ãفهومه الواسضـع والشضامل.
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تعزيزات قوية تضضيف لهذه الهيئة الـمزيد من التمك Úوالثقة ’سضيما وقد جاءت
ضض -م -ن اأ’ح -ك-ام ال-دسض-ت-وري-ة الـم-ع-ززة ’سض-ت-قÓ-ل-ي-ة السض-ل-ط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ومÎادف-ة م-ع
الضضمانات الدسضتورية اأ’خـرى الـمتعلقة با◊قوق وا◊ريات اأ’سضاسضية وحقـوق اإ’نسضان
لـمنظومة متكاملة غايتها إاقامة اÙاكمة العادلة وتطبيق قوان Úالدولة على ا÷ميع
بإانصضاف.

رسسالة الرئيسس كانت شساملة وموجهة لكل اŸؤوسسسسات

م-ه-ارات ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا ب-ك-ف-اءة م-ؤوك-دا ع-ل-ى إاقامة
اÙاك -م -ة ال -ع -ادل -ة وت -ط -ب-ي-ق ق-وان Úال-دول-ة ع-ل-ى
ا÷م -ي -ع ب -إانصض -اف ،مشض-ددا ع-ل-ى أان ق-ط-اع ال-ع-دال-ة
«سض -يسض -ت -م -ر ‘ إا‚از م -ا ه -و مسض-ط-ر م-ن اأ’ه-داف
القائمة على ›موعة متكاملة من التداب Òالـرامية
إا– ¤قيق الـمزيد من التطوير ‘ اأ’داء و‘ –سضÚ
اإ’صضغاء والتكفل باهتمامات الـمواطن.Ú

بإامكانياتها الذاتية ‘ ﬁيط دو‹  ⁄يكن ‘ تلك
السضنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها
Óوطان ,وبعد أان “كنت من –قيق الـمصضا◊ة
ل أ
ال-وط-ن-ي-ة و»–وي-ل ح-ا’ت ف-ق-دان ال-ت-وازن وتضض-ي-ي-ع
Óمن وا’سضتقرار»,
اإ’حداثيـات إا ¤طـاقة مفيدة ل أ
“كنت من إارسضاء قواعد انطÓق جديدة ’سضتئناف
مسضار التنمية و والتقدم على أاقـوم وأاهدى سضبيل.

اÙافظة على التماسسك
الجتماعي والوحدة الوطنية

احÎام اŸواعيد النتخابية من
خÓل إاجرائها ‘ مواقيتها
اÙددة

و شض- -دد ع- -ل- -ى أان ه -ذه ا◊ق -ائ -ق ه -ي ال -ع -وام -ل
اŸضض -اف -ة ال-ت-ي –ث أاب-ن-اء ال-وط-ن ع-ل-ى ال-ت-م-اسضك
ا’ج -ت -م -اع -ي و اÙاف -ظ -ة ع-ل-ى ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة
والتقليل من أاوضضاع التشضنج واŸواقف اŸسضبقة التي
قـد تضضر بالتوافـق اÛتمعي الذي نحن ‘ أامسس
ا◊اجة إاليه ‘ مثل هذه اأ’وقات» ،داعيا ‘ كلمته
حتى تظل الروح ا’يجابية التي تقدر اŸصضلحة
العليا للوطن و Œعلها تسضمو فوق كل ا’عتبارات
اأ’خرى ،هي الدافع واÙرك اأ’سضاسس لـمختلف
الفعاليات الناشضطة ‘ البÓد.
وذكر الرئيسس أان ما تضضمنه الدسضتور اأ’خ Òمن
تثبيت للمكونات اأ’سضاسضية لهويتنا ،و هي اإ’سضÓم و
ال -ع -روب -ة و اأ’م-ازي-غ-ي-ة ،ه-ذه اŸك-ون-ات اŸرت-ب-ط-ة
بوشضائج وعرى ’ تنفصضل و’ تنفصضم ،هي من العوامل
التي تغذي هذه الروح اإ’يجابية وتزيد ‘ طاقة
أاب-ن-اء ال-وط-ن ال-واح-د ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ت-ه
وازدهاره ‘ كنف السضلم والوئام و اأ’من وا’زدهار.
وأاوضضح رئيسس ا÷مهورية أان ا÷زائر بعد أان
اسضتطاعت أان تتغلب على اإ’فرازات السضلبية لسضنوات
اÙن- -ة» وŒاوزت ال- -دم -ار ال -ذي خ -ل -ف -ه اإ’ره -اب

وأاكد رئيسس ا÷مهورية ‘ كلمته على أان ا’ختيار
ال-دÁق-راط-ي م-ب-دأا راسض-خ ي-ج-ري ب-ن-اؤوه و ت-ع-م-ي-ق-ه،
مÈزا ‘ هذا الشضأان باحÎام اŸواعيد ا’نتخابية
من خÓل إاجرائها ‘ مواقيتها اÙددة اقتناعا منه
بأاهمية هذا ا’لتزام ‘ اÙافظة على ا’سضتقرار
اŸؤوسضسضاتي ودÁومة اŸرافق العامة و مواصضلة
التطور و التنمية.
وكشضف رئيسس بأان ا÷رائم اإ’لكÎونية أاصضبحت
حقيقة قائمة و عينة من اإ’فرازات السضلبية الناجمة
ع-ن ال-ت-ط-ورات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،ح-يث تعمل ا◊كومة
حاليا على إاعداد مشضروع قانون يعزز آاليات التصضدي
لهذه اآ’فة ا÷ديدة وأاردف قائ« Óولذلك ،فإاننا
بقـدر ما نشضجع على ا’سضتفادة القصضوى من هذه
ا’بتكارات ونحث أابناءنا على التعامل معها والبحث
وال -ت -ط -وي -ر واإ’ب -داع ،ب -ق -در م-ا ن-ن-ب-ه إا ¤ال-وع-ي و
ا◊يطة ‡ا قد يرد من هذا العا ⁄اŸفتوح من
السضلبيات» داعيا إا ¤تعزيز آاليات التنسضيق و التعاون
اإ’قليمي و الدو‹ Ùاربة ا÷رائم اإ’لكÎونية و
التصضدي لها.

حماية حقوق اŸواطن مرهونة بÎقية مهنة اÙاماة
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تعزيزات قوية تضضيف الـمزيد من التمك Úوالثقة

كدال ﬁامي «نقابة بجاية»:

رئيسش ا–اد منظمات اÙام Úا÷زائري،Úالنقيب أاحمد سضاعي:
اح -تضض -ن أامسش اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل-م-ؤو“رات
ا’حتفا’ت اıلدة ليوم اÙامي اŸتزامنة مع
ذكرى اغتيال اÙامي الفقيد علي بومنجل
 1957/1919من طرف فرقة اŸظلي Úللجيشش
ال-ف-رنسض-ي ب-ع-د اح-ت-ج-ازه  43ي -وم-ا م-ن ط-رف
اıاب -رات ال -ف -رنسض -ي -ة›،ري -ات ا◊ف -ل “ت
’خ -ت -ام
–ت إاشض- -راف وزي -ر ال -ع -دل ح -اف -ظ ا أ
طيب لوح وعدد من اعظاء ا◊كومة ‡ثلÚ
ع- -ن ا–اد ﬁام Úال- -ع- -رب وك- -انت اŸن -اسض -ب -ة
ف- -رصض- -ة ’سض- -ت- -ع- -راضش ال- -نضض- -ال ال -ت -اري -خ -ي
ل - - -ل - - -م - - -ح- - -ام Úا÷زائ- - -ري Úإاب- - -ان ال- - -ث- - -ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ،ح-يث ك-ان أاغ-ل-ب-ه-م م-ناضضلون ‘
صضفوف جبهة التحرير الوطني.
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إاقرار ا◊ماية القانونية لهم من كل أاشضكال التدخل و
ترقية مهنتهم ،كفيلة بتمكينهم من ‡ارسضة مهمتهم
‘ ال- -دف- -اع ع- -ن ح- -ق- -وق اإ’نسض- -ان و صض- -ون ح- -ق -وق
اŸواطن Úو حماية ا◊ريات العامة والفردية.
وأاشضار سضاعي أان هذه الفئة قد تعرضضت ıتلف
اŸضضايقات و اÓŸحقات من قبل قوات ا’حتÓل،
حيث سضجن بعضضهم و اغتيل بعضضهم اآ’خر ،مشضÒا
إا ¤أان التهديد الذي كان يشضكله هؤو’ء على ا◊كومة
ال- -ف- -رنسض- -ي- -ة دف -ع ب -ه -ا إا ¤إاط Ó-ق وصض -ف ال -ف -رق -ة
العسضكرية عليهم.
من جهته ابرز نقيب منظمة ﬁامي ا÷زائر
ال -ع-اصض-م-ة ع-ب-د اÛي-د سض-ي-ل-ي-ن-ي ال-ت-اري-خ ال-نضض-ا‹
ال-ط-وي-ل ل-ل-م-ح-ام Úا÷زائ-ري Úع Èك-اف-ة اŸراح-ل
التي مرت بها الثورة التحريرية و حتى قبلها ،مشضÒا
إا ¤أان هذه اŸناسضبة تأاتي تخليدا لتضضحياتهم هم و
ك- -ذا اأ’ج- -انب ال- -ذي- -ن ت- -ول- -وا ال- -دف -اع ع -ن ح -ق -وق
اŸناضضل Úا÷زائري ،Úحيث دفعوا ثمنا كبÒا نظÒ
مواقفهم ا÷ريئة.
وأاوضضح سضيليني باأن اÙامÚ
ا÷زائري Úكانوا دوما إا ¤جانب
ا◊ركة الوطنية قبل و بعد اند’ع
الثورة التحريرية فابرغم من قلة
عددهم الذي  ⁄يتجاوز الـ 12من
›م -وع ه-ي-ئ-ة ال-دف-اع ال-ت-ي ك-انت
–صض- - - -ي آان- - - -ذاك ﬁ 300اميا
فرنسضيا ،اضضطلع هؤو’ء بدور أاسضاسضي ‘ الذود عن
حقوق ا÷زائري Úعموما و اŸناضضل Úمنهم بوجه

اÙام Úا÷زائريÚ
كانوا دوما إا ¤جانب
ا◊ركة الوطنية

خاصس» ’ ،سضيما ‘ إاطار الهيئة التي عرفت باسضم
«Œمع ﬁاميي جبهة التحرير الوطني» ،الذين ”
الزج بأاغلبية أاعضضائه ‘ السضجن.
بدوره رافع رئيسس ا–اد اÙام Úالعرب عن
ال -دور اÙوري ل -ه -ذه اŸه -ن -ة ‘ ت -ك-ريسس م-ف-ه-وم
العدالة و اÙافظة على اŸكتسضبات القانونية و
الدسضتورية داعيا ‘ سضياق حديثه إا ¤إاقرار يوم
موحد للمحام Úالعرب.

ا–اد منظمات اÙامÚ
ا÷زائري Úيكرم رئيسس
ا÷مهورية
حظي رئيسس ا÷مهورية العزيز بوتفليقة بتكرË
م- -ن ق- -ب- -ل ا’–اد ال- -وط- -ن -ي Ÿن -ظ -م -ات اÙامÚ
ا÷زائري Úنظ ÒاÛهودات التي ما انفك يبذلها
من أاجل ترقية هذه اŸهنة ’ ،سضيما ضضمن مسضار
إاصضÓح منظومة العدالة .و قد تسضلم وزير العدل،
حافظ اأ’ختام الطيب لوح هدية التكر Ëنيابة عن
الرئيسس بوتفليقة ‘ احتفالية حضضرها أاعضضاء من
الطاقم ا◊كومي و ‡ثلون عن ﬂتلف منظمات
ه -ي -ئ-ة ال-دف-اع ع Èك-اف-ة أان-ح-اء ال-وط-ن-ي،ك-م-ا ع-رف
ا◊فل تكر Ëبعضس اÙام ÚاÛاهدين لنضضالهم
خÓل الثورة التحريرية اÛيدة.

اÙامي كدال ﬁامي من نقابة بجاية أاكد أان
رسضالة رئيسس ا÷مهورية التي بعث بها كانت شضاملة و
م -وج -ه -ة ل -ك -ل اŸؤوسضسض -ات ا÷زائ -ري -ة وه -ي –م -ل
العديد من التوصضيات التي كان قد أاوصضانا بها شضهداء
ا÷زائر وهي اÙافظة على هذا الوطن من خÓل
ال -ع -م -ل اŸت -واصض -ل ع -ل -ى ا’رت-ق-اء ب-ه وال-ي-وم رئ-يسس
ا÷مهورية ذكرنا بهذه اأ’مانة من خÓل دعوته لكل
أاطياف اÛتمع Ãواصضلة هذه اŸسضÒة وكذا مسضÒة
على بومنجل من خÓل العمل كل ‘ ›اله وموقعه.

’سضتاذ بن فا— « نقابة اÙامÚ
ا أ
بأام البواقي»:

الرئيسس أاحاط بكل جوانب العدالة
و–قيقيها

اÙامي أاسضتاذ بن فا— من نقابة اÙام Úبأام
البواقي قاضضي سضابق أاكد أان كلمة رئيسس ا÷مهورية
ق- -د أاح -اطت ب -ك -ل ا÷وانب اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ع -ادل -ة
و–قيقها وا÷وانب القانونية وأافاق اŸسضتقبل بالنسضبة Ÿهنة اÙاماة والقضضاء التي
هو ‘ حقيقة اأ’مر الضضمانة ا◊قيقية ◊قوق اإ’نسضان .

اÙامي بن زعيم نور الدين
عضضو منظمة ناحية خنشضلة:

ثمن كافة اإلصسÓحات القضسائية
اŸباشسرة من طرفه

اÙامي بن زعيم نور الدين عضضو منظمة ناحية
خنشضلة وبعد أان هنئ كافة اÙام Úبيومهم الوطني
ه- -ذا اŸصض- -ادف لـ 24م -ارسس ،أاك -د أان ك-ل-م-ة رئ-يسس
ا÷مهورية القاضضي اأ’ول ‘ البÓد تضضمنت كافة
اإ’صضÓ-ح-ات ال-قضض-ائ-ي-ة اŸب-اشض-رة م-ن ط-رف-ه وه-ي
أاهم ملف كان قد طرحها الرئيسس أاثناء العهدات ا’نتخابية والتي توعد بتحقيقها
انطلقا من أان إاصضÓح هياكل الدولة يبدأا بإاصضÓح العدالة وهو مطلب كل جزائري
والرئيسس و‘ كلمته توعد الرئيسس بإاعطاء دور الدفاع مكنته اأ’سضاسضية و ا÷وهرية
والتعديل الذي جاء ‘ الدسضتور اŸعدل اأ’خ Òالذي قام بدسضÎة القضضاء واعت Èالدفاع
مهمة دسضتورية جاء لÎقية الدفاع.

أاسضتاذ طاهر العيد نقيب اÙامÚ
Ÿنظمة سضعيدة :

أاملنا اك ‘ Èتعزيز دور الدفاع

الرئيسس ا÷مهورية افتخاره بحقوق الدفاع وهيئة
الدفاع على مر السضن Úحيث يسضعى دائما ا ¤تعزيز
دور ال- -دف -اع وه -و م -ا Ÿسض -ن -اه م -ن خ Ó-ل ال -ت -ع -دي -ل
الدسضتوري من خÓل إاشضراك هيئة الدفاع ‘ سضن
القوان Úوالتشضريعات أاملنا اك Èفتعزيز اك Èوتكريسس
اÙاور الواردة ‘ الكلمة ‘ ارضس الواقع.

نقيبة اÙام Úبالبويرة
سضيدهم وافية:

الدفاع شسريك ‘ –قيق العدالة
نقيبة اÙام Úبالبويرة سضيدهم وافية وهي
اŸرأاة النقيبة الوحيدة أاكدت أان كلمة الرئيسس
تؤوكد وتلح على أان الدفاع يلعب دورا كبÒا انطلقا
م -ن ان -ه شض -ريك ‘ –ق -ي-ق ال-ع-دال-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا
اŸهنة التي ترتبط بقيم العدالة وبكل ما يصضبو
’مة من ترقيٍة و“ك ٍ
Ÿ Úبادئ ا◊ق
إاليه ضضم Òا أ
وا◊رية والـمسضاواة .
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أÙامية وألناششطة أ◊قوقية كريكو كوثر

أاحفاد علي بومنجل..

دور أاصضحاب ا÷بة السضوداء تكريسص مبادىء العدالة
وحفظ حقوق اŸواطنÚ

^ ام Úبلعمري

قالت أÙامية وألناششطة أ◊قوقية كريكو كوثر،أمسض ،إأن دور أصشحاب أ÷بة ألسشودأء ‘ أ÷زأئر هو ترقية حقوق
أŸوأطن Úوألوصشول إأ– ¤قيق مبادئ ألعدألة ‘ ،ظل –ديات مهنية تفرضشها أزدوأجية أخÓقيات أŸهنة وألقانون،
مششÒة إأ ¤أن مكانة أÙامي تتعزز يوما بعد يوم دأخل ألنسشيج ألجتماعي أ÷زأئري.
ال-ن-اشض-ط-ة ا◊ق-وق-ي-ة ك-ري-كو أان اÙامي
Óسضرار
يؤودي اليم Úما يجعله حافظا ل أ
وخصض -وصض -ي -ات األشض-خ-اصص ،م-وضض-ح-ة أان
هذا أامر أاخÓقي ول يعت Èحكرا على
ال- -ق- -اضض- -ي أاو ق -اضض -ي ال -ت -ح -ق -ي -ق ول -ك -ن
احتفلت ا÷زائر ،أامسص ،باليوم الوطني
أاخÓقيات اŸهنة تفرضص ذلك.
للمحامي ،الذي يكرسص حسضب اÙامية
‘ اŸقابل ثمنت ضضيف الشضعب مسضار
ك -ري -ك -و أاه -م-ي-ة دور اŸداف-ع ع-ن ح-ق-وق
جهاز العدالة ‘ ا÷زائر سضيما من ناحية
اإلنسضان وإاقرار مبادئ العدالة اŸنشضودة
ال- - - - -ق- - - - -وانﬂ ‘ Úت- - - - -ل - - - -ف اÛالت
‘ ك -ل اÛت -م -ع-ات ،ح-يث ي-ق-تصض-ر دوره
الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،وذك- -رت ‘ اÿصض- -وصص
ا◊ق- -ي- -ق- -ي ع- -ل -ى صض -ون ك -رام -ة ح -ق -وق
اسضتحداث الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية
اŸواط -ن ،Úاألم -ر ال -ذي ج-ع-ل م-ن ه-ي-ئ-ة
ال -ط -ف-ول-ة ال-ت-ي ت-ع-ن-ى ب-ح-ق-وق األط-ف-ال،
ال - -دف - -اع األق- -رب ل- -واق- -ع ال- -ف- -رد داخ- -ل
إاضض -اف -ة إا ¤إام -ك -ان -ي -ة م-ق-اب-ل-ة اŸوق-وف
اÛتمع.
خ Ó-ل ت -وق -ي-ف-ه ع-ل-ى مسض-ت-وى الضض-ب-ط-ي-ة
وأاوضضحت الناشضطة ا◊قوقية وعضضو
القضضائية.
ﬁام-ي-ي ن-ق-اب-ة قسض-ن-ط-ينة خÓل نزولها،
كما أاشضادت اŸتحدثة با◊رية اŸتاحة
أامسص ،ضضيفا على «الشضعب» Ãناسضبة اليوم
للمحام ‘ Úحرية التعب Òضضمن ﬂتلف
ال -وط -ن-ي ل-ل-م-ح-ام-ي أان دور األخ Òت-ع-زز
اŸن- -اب- -ر اإلعÓ- -م- -ي -ة وإاب -داء آارائ -ه -م ‘
يوما بعد يوم ‘ ا÷زائر من خÓل إاسضماع
القضضايا التي تهم الرأاي العام الوطني،
صض- -وت- -ه داخ- -ل ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ال -تشض -ري -ع -ي -ة
وت -زام -ن -ا م -ع ÷وء ال -غ -رف -ة السض-ف-ل-ى إا¤
وال-قضض-ائ-ي-ة ب-ف-رضص ق-وان Úي-راه-ا م-ه-مة
مناقشضة وتعديل بعضص اŸواد ‘ قانون
لصض -ون ك -رام -ة اŸواط -ن ب-ال-درج-ة األو¤
اإلج -راءات ا÷زائ -ي -ة ‘ الشض -ق اŸت -ع-ل-ق
وان -ط Ó-ق-ا م-ن وظ-ي-ف-ت-ه ‘ إاح-ق-اق ا◊ق
ب -اŸؤوسضسض -ات الق -تصض-ادي-ة ث-م-نت ك-ري-ك-و
وإابطال الباطل.
ذلك وأاك- -دت أان- -ه ي- -ع- -زز دول- -ة ال- -ق- -ان -ون
اÙامية كريكو ترى أان وظيفة الدفاع
والدÁقراطية.
ل ت- -ع- -رف –دي- -ات ك- -بÒة ب -ال -ن -ظ -ر إا¤
واعتÈت اŸتحدثة أان اليوم الوطني
عÓقاته مع موكله أاو هيئة القضضاء التي الفاعلة.
لوظيفة أاصضحاب ا÷بة السضوداء اŸطالبÚ
ك - -م - -ا ن- -وهت ضض- -ي- -ف- -ة الشض- -عب ب- -دور بقول الصضراحة للحفاظ على مكانتهم ‘ ل -ل -م-ح-ام-ي ال-ذي يصض-ادف  2٣م-ن شض-ه-ر
تضضبط عمل اÙامي ‘ إاطار ما ينصص
عليه القانون ،حيث يسضاهم اÙامون ‘ اÙام- -ي ب- -اع- -ت -ب -اره واح -دا م -ن أاف -راد النسضيج الجتماعي سضيما لدى اŸوكل Úم -ارسص م -ن ك -ل سض -ن -ة ت -ك -ريسض -ا ل -رسض -ال-ة
تعديل عدة قوانﬂ ‘ Úتلف اŸواضضيع الشض-عب ل-ك-ن ي-ت-م-ت-ع ب-أاح-ق-ي-ة ال-دف-اع ع-ن قائلة «إان اÙامي ل يجب عليه تقد Ëأاصضحاب ا÷بة السضوداء وتثم Úعملهم ‘
على غرار قانون األسضرة والطفل ،حيث اŸظلوم Úو‘ إايصضال كلمة ا◊ق كذلك ،وعود Ÿوكله وهي واهية ‘ ا◊قيقة» ،إاط-ار ت-ع-زي-ز ا◊ق-وق وال-واج-ب-ات ،فضضÓ-
على أانه رسضالة شضهداء الواجب الوطني
” ‘ هذا اإلطار إاشضراك اÙام ‘ Úم- -وضض- -ح- -ة أان اÙام- -ي ل ت- -واج -ه -ه أاي معتÈة أان ذلك يسضيء إا ¤سضمعة اŸهنة.
‘ م -وضض -وع ال -ت -ح -دي -ات ال-ت-ي ت-واج-ه انطÓقا من ترسضيمه باسضم الشضهيد علي
إاث -راء ب -عضص اŸواد ضض -م -ن ع-م-ل ال-ل-ج-ان ع- -راق- -ي- -ل بشض- -ك- -ل ع- -ام ‘ أاداء م -ه -ام -ه
القانونية باÛلسص الشضعبي الوطني وذلك اıولة ‘ إاطار احÎام ميثاق أاخÓقيات اŸه -ن -ة خ -اصض -ة ب -خصض -وصص ال-وصض-ول إا ¤بومنجل والتزاما برسضالة شضهيد اŸقصضلة
‘ إاط -ار ال -ت -ع -اون بﬂ Úت -ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات اŸه- -ن -ة أاو ال -ق -ان -ون ال -داخ -ل -ي اŸن -ظ -م األدل -ة ‘ ح -ال -ة ال-قضض-اي-ا السض-ري-ة ذك-رت احمد زبانة.

جÓل بوطي
تصصوير :عباسس تيليوة

«قرار نقابة العاصضمة ليعني
تقييد حرية اÙامي
^ عزيز.ب
أاكدت اÙامية والناشضطة ا◊قوقية وعضضو
Ãن-ظ-م-ة اÙام Úب-ن-اح-ي-ة قسض-ن-ط-ينة «كريكو
كوثر» أان التعليمة الصضادرة عن نقابة العاصضمة
ال -ق -اضض -ي -ة Ãن -ع أاصض -ح -اب ا÷ب-ة السض-وداء م-ن
اإلدلء بأاي تصضريح أاو تقد Ëاسضتشضارة قانونية
ıت -ل-ف ال-وسض-ائ-ل اإلعÓ-م-ي-ة ب-دون ت-رخ-يصص
مسضبق من نقيب اÙاماة ،أان أاخÓقيات اŸهنة
تسض -ت -دع -ي اسض -تشض-ارة ال-ن-ق-يب ق-ب-ل اإلدلء ب-أاي
تصضريح إاعÓمي ،غ Òأان هذا ل يكبل حرية
اإلدلء لدى اÙامي وإا‰ا يدخل ‘ اإلطار
القانو Êللمهنة.
وقالت اÙامية «كريكو كوثر» إان التعليمة
الصض - -ادرة ع - -ن ن - -ق - -اب - -ة اÙام - -ي Úا÷زائ- -ر
العاصضمة ل تعني تقييد اÙامي الذي يعرف
بالطÓقة القضضائية التي تخول له ا◊ديث ‘
كل اŸواضضيع ع ÈاÙاكم ،غ Òأان التصضريح
اإلعÓمي يسضتلزم اسضتشضارة من النقيب وهذا
بالرغم أان القرار ل Áنع اÙامي من اÿوضص
‘ بعضص القضضايا السضياسضية.
واعتÈت اÙامية تخوف البعضص من القرار
فيه مبالغة ،كون أان التعليمة ل تدخل ‘ إاطار
ال -تضض -ي -ي-ق ع-ل-ى نشض-اط اÙام ‘ Úا÷زائ-ر،
خاصضة ‘ السضنوات األخÒة التي سضجل فيها
ه - -ؤولء حضض - -ورا ق - -وي- -ا ع Èوسض- -ائ- -ل اإلعÓ- -م
السض -م -ع -ي -ة ال -بصض -ري -ة و‘ ال -ع-دي-د م-ن قضض-اي-ا
السضاعة وإا‰ا يعت Èحماية لهم.
وأاكدت الناشضطة ا◊قوقية ‘ ختام حديثها،
أان ط Ó- -ق - -ة اÙام - -ي ت - -ك - -ون ع ÈاÙاك - -م
ا÷زائرية ،أاين تكون له ا◊رية اŸطلقة ‘
اÿوضص ‘ ك -ل ال -قضض -اي -ا اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اإلط-ار
القانو Êوإا‰ا فيما يتعلق بالتصضريح لوسضائل
اإلعÓم فهو ملزم أان تكون له خلفية ومعرفة
أاولية باŸواضضيع التي سضيخوضص فيها مع األخذ
بع Úالعتبار اإلذن اŸسضبق من النقيب -تقول
اÙامية .-
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أاحيت ا÷زائر اليوم الوطني للمحامي اŸصضادف
لـ 2٣م -ارسص م -ن ك -ل سض-ن-ة ت-خ-ل-ي-دا ل-ذك-رى اسض-تشض-ه-اد
اÙام -ي ع -ل -ى ب -وم -ن-ج-ل ال-ذي ” اغ-ت-ي-ال-ه ع-ل-ى ي-د
السض- -ف -اح أاوسض -اريسص وج Ó-دي -ه ي -وم  2٣م- -ارسص 1957
بإالقائه من الطابق السضادسص من إاحدى البنايات وذلك
ب -ع -د شض -ه-ر ك-ام-ل قضض-اه وŒرع خÓ-ل-ه أابشض-ع أاصض-ن-اف
التعذيب والتنكيل ‘ مراكز الشضرطة السضتعمارية و⁄
يكتفو بذلك ليلفقوا له سضيناريو النتحار ولكن التاريخ
أانصض -ف ال -رج -ل ب -ع-د  4٣ع- -ام- -ا ح ÚاعÎف جÓ- -ده
أاوسض -اريسص ب -ت -ف -اصض -ي -ل ج-رÁة اغ-ت-ي-ال الشض-ه-ي-د ع-ل-ي
بومنجل رحمه الله.
ه -ذا ي -ؤوك -د ن -ب -ل ه-ذه اŸه-ن-ة و‡ارسض-ه-ا ال-ذي ق-د
يضضحي بحياته من أاجل الوطن والدفاع عن اŸظلومÚ
واŸضضطهدين والكفاح من أاجل اسضÎجاع حقوقهم ورّد
الضضيم على اآلخرين ،ناهيك على أان اÙامي يلعب
دورا كب ‘ Òتكريسص دولة ا◊ق والقانون والوقوف ‘
وجه التع ّسضف ‘ تطبيق القانون ،كما يجب أان يكون
شض -ري -ك -ا ‘ وتÒة إاصض Ó-ح ال -ع -دال-ة وت-ك-ريسص ا◊ق ‘
التقاضضي لكل مواطن دون اسضتثناء لتكون العدالة فوق
ا÷ميع ويكون ا÷ميع –ت سضطوة القانون.
إان هذا اليوم يشضكل فرصضة للحديث عن أاخÓقيات
إاحدى أانبل اŸهن اŸتمثلة ‘ هيئة الدفاع ألن بعضص
Óسض-ف -يسض-ي-ئ-ون إا ¤ا÷ب-ة
‡ت -ه -ن -ي-ه-ا أاصض-ب-ح-وا  -ل -أ
السض -وداء وإا ¤رسض -ال -ة شض -ه -داء اŸه-ن-ة ب-اع-ت-ق-اده-م أان
اÙاماة Œارة تختصضر ‘ ا◊صضول على اŸال ولو
ك -ان ذلك ع -ل -ى حسض -اب ال -غ Ó-ب -ى واŸسض-اك Úأاو ح-ت-ى
الدفاع عن ›رم Úمن أاجل مقابل مادي ويّÈرون
ذلك بتأادية وظيفتهم القانونية رغم ما قد يÎتب عن
ذلك من مرافعات مغلوطة وأاحكام مشضوهة قد تÈئ
الظا ⁄وّŒرم اŸظلوم وا◊مد لله أان أاولئك قلة حيث
ه -ن -اك ﬁام -ون شض-رف-اء ي-رفضض-ون اŸسض-اوم-ات و ب-ي-ع
ذ‡هم على حسضاب رسضالة اÙاماة وإا ¤هؤولء يعود
فضضل ا◊فاظ على سضمعة اÙاماة وهم من فرضضوا
احÎام -ه -م داخ-ل ق-اع-ات اÙاك-م وان-تصض-روا ل-ل-وط-ن
وللمظلوم Úوهم يسضتحقون أان نطلق عليهم أاحفاد
الشضهيد علي بومنجل.

أك Ìمن  68ألف حالة أنفصشال خÓل سشنة  2017منها  % 20حالة خلع

تشضديد فك الرابطة الزوجية بكفالة رفع دعوى الطÓق ابتداء من  20أالف دينار
أكدت ألناششطة أ◊قوقية وعضشو Ãنظمة أÙام Úبناحية قسشنطينة «كريكو كوثر» تقد Ëجملة من أŸقÎحات أÿاصشة بحماية حقوق ألطفل وقانون
لسشرة لكن تطبيقها على أرضض ألوأقع أصشطدم بالكث Òمن ألعرأقيل بالنظر إأ ¤صشعوبة تطبيق بعضض ألنصشوصض خاصشة ما يتعلق بقانون حماية حقوق
ششؤوون أ أ
لسشرة  84ألذي عرف تعدي2005 ‘ Ó
ألطفل ألصشادر ‘  2015ألذي تعمل ألهيئة على مرأقبته بالنظر إأ ¤أرتفاع قضشايا أŸسشاسض بالÈأءة وكذأ بالنسشبة لقانون أ أ
لناث مششÒة إأ ¤ألرتفاع ألرهيب ‘ حالت ألطÓق ألتي سشجلت أك Ìمن  68ألف حالة طÓق خÓل سشنة 2017
‘ ششقه أŸتعلق بـ «ألتنزيل» بالنسشبة للذكور وأ إ
لمر ألذي دقت بششأانه ألناششطة ناقوسض أÿطر .
منها  20باŸائة نسشبة أÿلع أ أ

خالدة بن تركي

ط-ال-بت اÙام-ي-ة «ك-ري-ك-و كوثر»
ل -دى ن -زول -ه-ا ضض-ي-ف-ا ع-ل-ى ي-وم-ي-ة»
الشض-عب» ب-تشضديد
اإج - - -راءات رف - - -ع
ال - -ط Ó- -ق ع - -ل - -ى
مسض -ت -وى ال-قضض-اء
م - -ن خ Ó- -ل سض- -ن
ك -ف -ال -ة م-ال-ي-ة ‘
رف- - - - - -ع دع- - - - - -وى
ال- -طÓ- -ق واÿل- -ع ◊م- -اي -ة الأسض -رة
ا÷زائرية من التفكك وهي القيمة
التي تصضادر لصضالح اÿزينة العامة
و‘ حال تÈير الدعوى فاإن القيمة
اأو نصض-ف-ه-ا ي-ع-اد لصض-اح-ب-ه-ا ،مشضÒة
اإ ¤ضضرورة “ديد مدة الصضلح بÚ
ال -زوج Úوع -دم ت -ق -ل -يصض -ه -ا ل -ف -ت-ح
اÛال ل-لصض-ل-ح الأسض-ري ب-الإضض-اف-ة
اإ ¤ت- -ك- -وي- -ن م- -ت- -خصضصص ل -ل -قضض -اء
ب - -ال- -نسض- -ب- -ة لشض- -وؤون الأسض- -رة وك- -ذا
اÙام.Ú
اأوضضحت اÙامية بشضاأن ارتفاع
قضضايا الطÓق واÿلع اأن اÓŸيÚ
ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى ولي -ة قسض -ن -ط -ي -ن -ة
ي -ت -ق -دم -ون ب -ط -لب ال -ط Ó-ق ح -ت -ى
شضريحة اŸسضن Úو‘ الثمانينات اأي
ما يعادل  5جلسضات شضوؤون الأسضرة
ي -وم-ي-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى اÙاك-م وه-و
نفسص الأمر بالنسضبة لقضضايا اÿلع
ال- -ت- -ي ت- -رت- -ف- -ع بشض -ك -ل ره -يب اأي -ن

اضض-ط-رت اŸن-ظ-م-ة ل-ت-قد ËمقÎح
سض- -ن ك- -ف- -ال- -ة رف -ع دع -وى ال -ط Ó-ق
واÿل -ع اب -ت -داء م-ن  20األ-ف دي-نار
والسض-ل-ط-ة ال-ت-ق-دي-ري-ة ت-عود للقضضاء
ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ال-نسض-ب-ة اıيفة التي
ي -ن -ظ -ر اإل -ي-ه-ا م-ن
ا÷انب الإنسض - -اÊ
ت- -ق -ول اÙام -ي -ة
اأك Ìم - - -ن ا÷انب
ال -ق -ان -و Êخ-اصض-ة
واأن ال - - -طÓ- - -ق اأو
اÿل - - - -ع اŸوؤسضسص
يسضمح برد الكفالة لصضاحبها.

اÛرم ل يسضتفيد من أاي
امتيازات قضضائية وا◊كم من
 10سضنوات فما فوق

التفاقية الدولية Ÿنع اإلعدام
–ول دون تطبيق العقوبة ضضد
«ﬂتطفي الÈاءة»
قالت الناشضطة ا◊قوقية وعضضو
Ãنظمة اÙام Úبناحية قسضنطينة
«كريكو كوثر» ‘ ردها على سضوؤال
قضضايا الختطاف ‘ ا÷زائر ،اإن
الفعل ›رم قبل التعديل الأخ،Ò
غ Òاأن الأمر يلزم حسضب اÙامية
«ال -ت -ف-ري-ق ب Úالخ-ت-ط-اف واأف-ع-ال
اأخ -رى» ك -ون اأن الخ -ت -ط -اف ل -دي-ه
الكث Òمن الأركان والعقوبة واضضحة
بعد الثبوت تÎاوح من  10سضنوات
اإ 20 ¤سضنة موؤبد والعفو لن Áسص
اÛرم واأن اŸن - - -ظ - - -م - - -ة ل - - -يسضت
م -ع -ارضض -ة ل-ق-ان-ون الإع-دام غ Òاأن

الإمضض -اء ع -ل -ى الت -ف-اق-ي-ة ال-دول-ي-ة
Áنع تطبيق «عقوبة الإعدام « وهنا
يجب تكييف القانون مع اÛتمع
وعقوبة  20سضنة ليسضت بالأمر الهÚ
واÛرم ل يجد ا ‘ ÒÿاŸوؤسضسضة
ال- -ع -ق -اب -ي -ة ول -ن يسض -ت -ف -ي -د م -ن اأي
امتيازات قضضائية.
واأضض -افت ال -ن -اشض -ط -ة ا◊ق -وق-ي-ة
بشض- - -اأن اŸسضÒات ال - -ت - -ي ن - -ظ - -مت
بالشضرق ا÷زائري للمطالبة بتطبيق
ال- -ع- -ق- -وب- -ة اŸنصض -وصص ع -ل -ي -ه -ا ‘
ال- -ق- -ان- -ون ا÷زائ- -ري ل- -وضض- -ع ح- -د
ل -ظ -اه-رة اخ-ت-ط-اف الأط-ف-ال ال-ت-ي
مسضت ال -ع -دي -د
م - -ن الأط- -ف- -ال
ع - - -ل- - -ى غ- - -رار
قضض- -ي- -ة ن -ه -ال،
ياسضر ،سضندسص،
ش ض -ي -م ا ء  ،ه ا ر و ن
واإبراهيم
ورم -زي وغÒه -م‡ ،ن اغ -ت -ال -ت -ه-م
اأيادي اÿاطف ،Úمطالب Úبتطبيق
ع -ق -وب -ة الإع -دام ع -ل -ى ﬂت -ط -ف-ي
الأط -ف -ال ل -ي -ك -ون-وا عÈة لÓ-آخ-ري-ن
ووضض -ع ح-د ل-ل-ظ-اه-رة ال-ت-ي اأرع-بت
ا÷زائ- -ري« Úاأن ت- -ط -ب -ي -ق ع -ق -وب -ة
الإعدام يتم النظر اإليها من باب
صضدور ا◊كم وظهور اأدلة اأخرى قد
ت -غ› Òري -ات ال -قضض -ي -ة وب -ال -ت -ا‹
تطبيق عقوبة الإعدام ليسص بالأمر
السضهل ‘ ا÷زائر وهذا بالرغم من
–ديث قانون العقوبات ا÷زائرية

عن عقوبة الإعدام ‘ الكث Òمن
مواده.

مسضاعي حثيثة Ÿعا÷ة
ا÷رائم الإلكÎونية

واأكدت اÙامية «كريكو كوثر»
فيما يخصص ا÷رÁة الإلكÎونية اأو
ال -رق -م -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -رف ع-ل-ى اأن-ه-ا
ﬂال - -ف - -ة ت - -رت- -كب ضض- -د اأف- -راد اأو
ج- -م- -اع- -ات ب -داف -ع ج -رم -ي يسض -يء
للشضخصص سضواء بطريقة مباشضرة اأو
غ Òمباشضرة وعن طريق اسضتخدام
وسض -ائ -ل التصض -الت
ا◊دي - - -ث - - -ة م - - -ث- - -ل
الأنÎنت اأو الÈي- - -د
الإلكÎو Êاأو غÒها
من وسضائل التواصضل
الج -ت -م -اع-ي ،وه-ي
تصض - - -ن - - -ف ضض- - -م- - -ن
ا÷رائم الذكية التي –دث ‘ بيئة
اإل- -كÎون- -ي- -ة اأو رق- -م -ي -ة ي -رت -ك -ب -ه -ا
اأشضخاصص مرتفعو الذكاء وÁتلكون
اأدوات ت -ق -ن -ي -ة ح-دي-ث-ة‡ ،ا يسض-بب
خسض -ائ -ر ل -ل -م -ج -ت -م -ع ع -ل -ى ج -م-ي-ع
الأصضعدة «اأنه يوجد نقصص كب‘ Ò
م- -ع- -ا÷ة ا÷رÁة الل- -كÎون- -ي -ة اأو
ال -رق -م -ي-ة ،لأن ال-تشض-ري-ع ح-ديث ‘
هذا الإطار ومع هذا هناك مسضاعي
للقضضاء على هذا النوع من ا÷رائم
ال - -ت - -ي ت - -رت - -ب - -ط اأشض- -د الرت- -ب- -اط
بالتكنولوجيا».

نقصص معا÷ة القضضايا
اإللكÎونية أاو الرقمية راجع
◊داثة التشضريع

»æWh

أأ’حد  25مارسس  2018م
ألموأفق لـ  07رجب  1439هـ

–ت ششعار الطبيعة من أاجل اŸاء

الثلوج تتسشبب ‘ غلق عدة طرق Ãرتفعات جيجل وسشكيكدة

التحسشيسس بأأهمية اقتصشأد اŸأء ‘ يوم إاعÓمي بورقلة

مديرية األششغأل العمومية بسشكيكدة تتدخل لفتح اŸعأبر

ن - - - -ظ - - - -مت وك - - - -ال- - - -ة ا◊وضص
الهيدروغرا‘ للصشحراء بالتعاون
والتنسشيق مع اŸؤوسشسشسشات التابعة
لقطاع اŸوارد اŸائية يوما إاعÓميا
–سش -يسش -ي -ا إاح -ي -اء ال -ي -وم ال-ع-اŸي
للماء بدار الثقافة مفدي زكرياء
ب -و’ي -ة ورق-ل-ة وذلك –ت شش-ع-ار
الطبيعة من أاجل اŸاء.

’ششغال العمومية
تدخلت مصشالح مديرية ا أ
ل-و’ي-ة سش-ك-ي-ك-دة ع Èع-دة ﬁاور م-ن شش-ب-كة
ال -ط -رق -ات ال -وط -ن -ي -ة ،ال -و’ئ -ي -ة و ال -ب -ل -دي-ة
مباششرة بعد تصشاعد موجة التقلبات ا÷وية
ال -ت -ي مسشت م -ع -ظ-م و’ي-ات ال-وط-ن م-ن ب-ي-ن-ه-ا
’خÒة ال-ت-ي “ي-زت
و’ي -ة سش -ك-ي-ك-دة ،ه-ذه ا أ
Óمطار مع تسشجيل انخفاضص
بتسشاقط غزير ل أ
كب ‘ Òدرجة حرارة ا÷و و كذا هبوب رياح
ق -وي -ة ،ن -اه -يك ع -ن تسش-ج-ي-ل تسش-اق-ط ك-ث-ي-ف
ل- -ل- -ث- -ل- -وج ‘ اŸرت- -ف- -ع- -ات و اŸن -اط -ق ا÷ب -ل -ي -ة
ب -ال -و’ي -ة و ال -ت -ي ت -ق -ع ‘ ا÷ه -ات ال -غ -رب -ي-ة،
ا÷نوبية الغربية و ا÷نوبية الششرقية‡ ،ا
’شش-راف اŸب-اشش-ر
دف -ع ب -ذات اŸدي -ري -ة و –ت ا إ
’ول بالو’ية حجري درفوف إا¤
للمسشؤوول ا أ
Œنيد كافة إامكاناتها البششرية و اŸادية من
أاجل تسشهيل حركة اŸرور و ضشمان مرونتها و
بجاهزية تامة.

ورڤلة :إاÁان كا‘
أل -ي -وم أإ’ع Ó-م-ي ع-رف حضص-ورأ
للعديد من ألمهتمين من باحثين
وط -ل -ب -ة وج -م -ع -ي -ات أل -م -ج -ت-م-ع
أل -م -دن -ي وق -د شص-م-لت ف-ع-ال-ي-ات-ه
عرضصا لمهام مختلف ألمؤوسصسصات
أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع أل-موأرد ألمائية،
باإ’ضصافة إألى عرضس مدأخÓت
ل -م -خ -تصص-ي-ن م-ن وك-ال-ة أل-ح-وضس
أل- -ه- -ي- -دروغ- -رأف- -ي ل- -لصص- -ح -رأء،
وباحثين من جامعة ورقلة وكذأ
من معاهد ألفÓحة قدموأ من
خÓ-ل-ه-ا م-ع-ل-وم-ات وبيانات حول
أه -م -ي -ة أق -تصص-اد أل-م-اء وضص-رورة

أل-ح-ف-اظ ع-ل-ي-ه ع-ب-ر أل-ل-ج-وء إألى
ط- -رق م- -ب- -ت- -ك- -رة ف- -ي م- -ج -ا’ت
م -خ -ت -ل -ف -ة ل -ح-م-اي-ة ه-ذه أل-ث-روة
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة حسص-ب-ما ذكره ألمكلف
ب - -اإ’ع Ó- -م ل - -وك - -ال - -ة أل - -ح- -وضس
أل-ه-ي-دروغ-رأف-ي ألصص-ح-رأء سصيف
أل-ل-ه عسص-ال.أل-ت-ظاهرة أإ’عÓمية

شص- -ه -دت أيضص -ا ت -ن -ظ -ي -م خ -رج -ة
م -ي -دأن -ي-ة ن-ح-و م-زرع-ة فÓ-ح-ي-ة
ب -م -ن -ط -ق -ة ع-ي-ن م-وسص-ى ب-ورق-ل-ة
ل- -ف -ائ -دة أل -مشص -ارك -ي -ن ف -ي ه -ذه
أل -ت -ظ -اه -رة ،وأل -ت -ي ه -دفت إأل-ى
أل -ت -ع -ري -ف ب -أاح -د أن -ظ -م-ة أل-ري
وألسص -ق -ي أل -م -ح -ل -ي -ة أل -م -ب -ت-ك-رة

وأ’قتصصادية للماء لصصاحبها علي
بن هجيرة وقد عرف أبتكاره في
ت-ط-وي-ر أن-ظ-م-ة ألسص-قي ألفÓحي
لمسصايرة ألفكر أ’قتصصادي لهذأ
ألمورد ألحيوي أسصتحسصان ألكثير
ممن شصاركوأ .

›هودات كبÒة ıتلف اŸصشالح بالو’ية

Œنيـ ـد كأفة الوسشأئـ ـل اŸأديـ ـة والبششريـ ـة لفتـ ـح عـ ـدة طرق ببجأي ـة

جّ-ن-دت ﬂت-ل-ف اŸصش-ال-ح بو’ية بجاية
ك -اف -ة ال-وسش-ائ-ل ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة م-ع-تÈة،
عﬂ Èط -ط اسش -ت -ع-ج-ا‹ ي-رم-ي إا ¤ح-م-اي-ة
’وضش-اع
اŸواط -ن Úو‡ت -ل -ك -ات -ه -م ‘ ،ه -ذه ا أ
ا÷وي- -ة الصش- -ع- -ب- -ة ال- -ت- -ي شش- -ه -دت -ه -ا خ Ó-ل
’خÒة ،وال-ت-ي ك-انت مصش-ح-وب-ة
السش -اع -ات ا أ
’مطار،
بتسشاقط كميات كبÒة من الثلوج وا أ
حيث كانت عديد التدخÓت التي قامت بها
’ششغال العمومية ،مصشالح ا◊ماية
مصشالح ا أ
’م- -ن وال- -درك
اŸدن - -ي - -ة ،وك - -ذا مصش - -ال - -ح ا أ
ال -وط -ن -ي Úع -ل -ى مسش -ت-وى ﬂت-ل-ف اŸن-اط-ق
’شش-خ-اصص ال-ع-ال-ق‘ Ú
’ن-ق-اذ ا أ
وال-ط-رق-ات ،إ
’مطار.
الوقت اŸناسشب وتقن Úسش Òمياه ا أ

بجاية :بن النوي توهامي
تمكنت مصصالح أأ’شصغال ألعمومية ببجاية ،من
ف-ت-ح ج-م-ي-ع م-ح-ور أل-ط-رق أل-ت-ي تسص-ب-بت أل-ثلوج
ألمترأكمة في غلقها ،حيث أدت أ’ضصطرأبات
أل -ج -وي -ة إأل -ى إأغÓ-ق-ه-ا ،ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ط-ري-ق

ألوطني رقم  26بمنطقة شصÓطة ألرأبط بجاية
بتيزي وزو ،وألطريق ألوطني 75ألرأبط بجاية
بسص -ط-ي-ف م-رورأ ب-ك-ن-دي-رة ب-م-ن-ط-ق-ة إأح-ب-اشص-ن،
وأل -ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م 09أل-رأب-ط ب-ي-ن و’ي-تي
ب -ج -اي -ة وسص -ط -ي-ف ب-م-ن-ط-ق-ة خ-رأط-ة ،أل-ط-ري-ق
ألو’ئي رقم  106ألرأبط بجاية باتجاه و’ية برج
ب-وع-ري-ري-ج ،وأل-ط-ري-ق أل-و’ئي 56أل -رأب-ط ب-ي-ن
بجاية وتيزي وزو.
وف -ي ه -ذأ ألصص -دد أك -د سص -رأج -ي ،م -ن م-دي-ري-ة
أأ’شصغال ألعمومية لو’ية بجاية ،أنه تّم أتخاذ
كافة ألترتيبات ،بمعية مصصالح ألحماية ألمدنية،
أأ’م-ن وأل-درك أل-وط-ن-ي-ي-ن إأث-ر أل-ت-ق-لبات ألجوية
أأ’خيرة ،وذلك بهدف تقديم ألمسصاعدة وألعون
للموأطنين من أجل إأعادة فتح ألطرقات ،مضصيفا
أّن مصص -ال -ح -ه ت-دخ-لت ب-وسص-ائ-ل م-ادي-ة وبشص-ري-ة
معتبرة من أجل فتح ألطرق وفك ألعزلة عن
أل -م -وأط -ن -ي -ن ،ك -م -ا تّ-م أت-خ-اذ ج-م-ي-ع أل-ت-دأب-ي-ر
ألضص -روري -ة ع -قب أل -نشص -ري -ة أل -خ-اصص-ة ل-ل-دي-وأن
Óرصص-اد أل-ج-وي-ة ،وأل-ت-ي أع-ل-نت ع-ن
أل -وط -ن -ي ل  -أ

سصقوط للثلوج ،على ألمرتفعات ،مع أسصتمرأر
تسص -اق -ط أم -ط -ار رع -دي-ة مصص-ح-وب-ة ب-ب-رد ع-ل-ى
ألمناطق كافة ألمناطق.
وبدورها مصصالح أأ’من وألدرك ألوطنيين كانت
في ألموعد ،من خÓل توجيه نصصائح لمسصتعملي
ألطرق خاصصة على ألمحاور ألتي تشصهد أنقطاعا
بسصبب ترأكم ألثلوج ،حيث تضصمنت ضصرورة توخي
ألحيطة وألحذر وأحترأم قانون ألمرور وقوأعد
أل -ق -ي -ادة ألسص-ل-ي-م-ة ،قصص-د ت-ف-ادي وق-وع ح-وأدث
مرور أليمة.
وهي ألمجهودأت ألتي لقيت أرتياحا كبيرأ لدى
ألسصكان ،ألذين ثمنوأ هذه ألمسصاعي ،حيث تمّ
ت -وف -ي -ر ج-م-ي-ع أإ’م-ك-ان-ي-ات أل-بشص-ري-ة وأل-م-ادي-ة
لتسصهيل حركة ألمرور ومسصاعدتهم على تجاوز
هذأ ألوضصع ،فضص Óعن ألتعدأد ألبشصري وألعتاد
ألخاصس بالتدخل وكذأ إأيفاد فرق تلبية لندأءأت
أ’سصتغاثة من طرف ألموأطنين ،مع وضصع فرق
في أأ’ماكن ألمهددة بالغلق جرأء تسصاقط ألثلوج
وألقيام بدورأت أسصتطÓعية.

’رضص»
التظاهرة العاŸية البيئية «سشاعة ا أ

إاجراءات رمزيـ ـ ـة لكنهـ ـأ مهم ـ ـة لغرسس ثقأفـ ـة اقتصشـ ـأد الطأقـ ـة
تشش-ك-ل ال-ت-ظ-اه-رة ال-ب-ي-ئية العاŸية اŸعروفة
’رضص» أاح -د أاه -م اÙط -ات السش -ن -وي-ة
بـ»سش -اع -ة ا أ
ال -ت -ي –اول م -ن خ Ó-ل-ه-ا ا◊ك-وم-ات واŸن-ظ-م-ات
ال -دول -ي -ة اŸداف-ع-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ت-ذك Òا÷م-ي-ع
بأاهمية ا’قتصشاد ‘ الطاقة للحد من ا’نبعاثات
ا◊راري-ة وتشش-ج-ي-ع ال-ط-اق-ات ال-بديلة الصشديقة
Óنسشان
ل-ل-ب-ي-ئ-ة وح-م-اي-ة اÙي-ط ا’ي-ك-ول-وج-ي ل إ
بتوف Òمناخ معيششي صشحي وسشليم بعيدا عن كل
اıاطر اÙدقة به..

تدريجيا من ألتبعية إألى ألطاقات ألتقليدية
ألزأئلة.
وع-ل-ي-ه يشص-ك-ل أل-ب-رن-ام-ج أل-وط-ن-ي ل-لطاقات
أل-م-ت-ج-ددة أل-ذي سص-ن-ت-ه أل-ح-ك-وم-ة سصنة 2011
وأل -م -م -ت -د إأل -ى غ-اي-ة سص-ن-ة  2030أح-د أك-ب-ر
أل-م-ك-اسصب أ’ق-تصص-ادي-ة أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ألتفعيل
وأل -م -ت -اب -ع -ة وأل -ذي ت -ب -ل -ور ف -ي أل -ك -ث -ي-ر م-ن
أل -مشص -اري -ع أل -م -ن -ج-زة وأل-م-ب-رم-ج-ة لÓ-ن-ج-از
بالشصرأكة مع أ’تحاد أ’وروبي ،كما ينتظر
أيضص- -ا أن يشص -ك -ل ألصص -ال -ون أل -دول -ي ل -ل -ب -ي -ئ -ة
وأل-ط-اق-ات أل-م-ت-ج-ددة أل-مرتقب نهاية ألشصهر
ن- -اف -ذة أخ -رى ل -كسصب أل -ت -ج -رب -ة ألضص -روري -ة
وباأ’خصس من ألشصريك أأ’لماني.
ب- -ال -م -ق -اب -ل تشص -ك -ل ره -ان -ات غ -رسس ث -ق -اف -ة
أ’ق-تصص-اد ف-ي أسص-ت-ع-م-ال وأسص-ت-هÓ-ك أل-طاقة
أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة م-ن ط-رف أل-م-وأط-ن-ين ومختلف
أإ’دأرأت وأل - -م - -ؤوسصسص - -ات ت- -ح- -د ث- -الث أم- -ام
ألسص -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ل -ت-خ-ف-يضس أل-ف-ات-ورة
أ’قتصصادية وهذأ من خÓل تكثيف ألحمÓت
أل-وط-ن-ي-ة وأل-و’ئ-ي-ة ل-ت-رشص-يد عملية أسصتهÓك
ألطاقة وتخفيضس ألفاتورة ألتي عرفتها في
أأ’شصهر أأ’خيرة زيادأت معتبرة أثرت كثيرأ
على جيوب ألموأطن وزأدت من حجم نفقاته
ألشصهرية.
وب -ال-ت-ال-ي تشص-ك-ل ت-ظ-اه-رة «سص-اع-ة أأ’رضس»

ن- -ظ- -مت أمسس م -دي -ري -ة أتصص -ا’ت أل -ج -زأئ -ر
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع أل-م-ح-اف-ظ-ة أل-و’ئ-ي-ة للكشصافة
أإ’سصÓ-م-ي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ح-م-ل-ة تشص-ج-ير مسصت
أحياء بلدية سصعيدة وقد عرفت هذه ألمبادرة
غرسس  100شصجرة وتنظيف ألمحيط بعاصصمة
ألو’ية .
وتهدف هذه ألمبادرة ألى تحسصيسس ألموأطنين
ت -ج -اه ضص -رورة أل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ب-ي-ئ-ة صص-ح-ي-ة
متزأمنة وذلك عشصية حلول موسصم ألربيع وهو
ألدور ألهام لتوعية أأ’طفال ومرأفقيهم في

عملية غرسس أأ’شصجار من نوع «ألصصفصصاف»
وت-وع-ي-ت-ه-م ب-ال-دور أل-ه-ام ل-ل-نظام أ’يكولوجي
ألغابي في تحقيق توأزن ألمحيط ألحيوي مع
إأتاحة ألفرصصة لهم للمسصاهمة بشصكل فعال في
تطوير بيئتهم.
من جهته أوضصح ألمحافظ ألو’ئي للكشصافة
أ’سصÓمية ألجزأئرية أن ذأت ألمبادرة ألتي
سص-اه-م ف-ي-ها  100ط-ف-ل م-ن شص-أان-ه-ا أل-تعريف
«بأاهمية ألشصجرة في ألحفاظ على ألبيئة حيث
تهدف أتصصا’ت ألجزأئر هي أأ’خرى خÓل

بومرداسس..ز /كمال
ك -غ -ي -ره -ا م -ن أل -ب -ل -دأن تسص-ع-ى أل-ج-زأئ-ر إأل-ى
ألتجاوب مع هذه ألتحديات ألبيئية ألجديدة
ألتي فرضصت نفسصها كملفات دولية بدأت تأاخذ
أأ’ول - -وي - -ة ف- -ي أه- -ت- -م- -ام- -ات أل- -ح- -ك- -وم- -ات
وألمنظمات ألمهتمة بحماية ألبيئة وألضصغط
ع -ل -ى أل -دول ألصص -ن -اع -ي -ة ل -ل-ح-د م-ن أن-ب-ع-اث
ألغازأت ألمسصبب ألرئيسصي لزيادة درجة حرأرة
أأ’رضس أنطÓقا من أ’تفاقيات ألمتمخضصة
عن قمة أأ’رضس وألمناخ أأ’خيرة بباريسس.
ك -م -ا تشص -ك -ل ره-ان-ات أل-ت-وج-ه ن-ح-و ت-ع-م-ي-م
أل -ط -اق -ات أل -م -ت-ج-ددة ب-ك-ل أن-وأع-ه-ا خ-اصص-ة
ألشصمسصية منها ألصصديقة للبيئة تحديات أخرى
ل -ه -ذه أل -ب -ل-دأن وم-ن-ه-ا أل-ج-زأئ-ر أل-ت-ي تسص-ع-ى
ج -اه -دة ل-كسصب ه-ذه أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وأل-ت-ح-رر

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

ألعدد
17604

06

مناسصبة للتذكير بهذه ألتحديات مع حتمية
إأق -ن -اع أل -مسص -ت -ه-ل-ك-ي-ن ب-أاه-م-ي-ة أل-ت-وج-ه ن-ح-و
أسصتعمال ألمصصابيح ألمقتصصدة للطاقة «’د»
ومتابعة إأرشصادأت مديريات توزيع ألكهرباء
وأل -غ -از ف -ي -م -ا ي -خصس ط -ري -ق -ة أ’سص -ت -ع -م -ال
Óجهزة ألكهرومنزلية وغيرها من
ألعقÓني ل أ
ألوسصائل أأ’خرى وأ’سصتعانة بالضصوء ألطبيعي
في فترأت من ألنهار وهي خطوأت بسصيطة
لكنها فعالة من حيث ألنتائج.
ي -ذك -ر أن و’ي -ة ب -وم -ردأسس وأك -بت ت -ظ -اه-رة
سص -اع-ة أأ’رضس ب-إاج-رأءأت رم-زي-ة ت-م-ث-لت ف-ي
قطع ألتيار ألكهربائي وإأطفاء كافة أأ’ضصوأء
على مسصتوى ألمؤوسصسصات وأإ’دأرأت ألعمومية
م -ن ألسص-اع-ة أل-ث-ام-ن-ة وأل-نصص-ف إأل-ى أل-ت-اسص-ع-ة
وأل-نصص-ف ،م-ع م-ب-اشص-رة ب-عضس أل-خ-ط-وأت ف-ي
ألميدأن باشصرتها مديرية أأ’شصغال ألعمومية
ب-ت-ع-ل-ي-م-ة م-ن أل-وأل-ي خ-اصص-ة ب-ت-وسص-يع وتعميم
مصصابيح»’د» في مختلف ألمشصاريع ألمتعلقة
باإ’نارة ألعمومية بالسصاحات وألطرقات للحد
م -ن أسص -ت -هÓ-ك وت-ب-ذي-ر أل-ط-اق-ة ،ل-ك-ن ت-ب-ق-ى
ع-م-ل-ي-ة أل-م-ت-اب-ع-ة وألصص-ي-ان-ة إأح-دى أل-مشص-اكل
ألمطروحة فغالبا ما تترك أإ’نارة ألعمومية
ف -ي ب -عضس أل -م -ح -اور مضص -ي -ئ -ة ن-ه-ارأ ن-ت-ي-ج-ة
ألتهاون من طرف ألبلديات.

....و غرسس  100ششجرة بأحيأء مدينة سشعيدة

ه -ذه أل-م-ب-ادرة أل-رم-زي-ة وأل-م-وح-دة إأل-ى ن-ق-ل
Óج-ي-ال أل-ق-ادم-ة وت-نشص-ئ-ه-م ع-ل-ى
أل -م-ع-ارف ل -أ
أه -م -ي -ة أح -ت -رأم ت -رأث-ن-ا أل-غ-اب-ي وألشص-ج-ي-ري
ألثمين.
وقد تم بهذه ألمناسصبة توزيع  100قميصس
وقبعة على أأ’طفال من طرف ألوحدة ألعملية
’تصصا’ت ألجزأئر وهذأ لتشصجيعهم موأصصلة
ألقيام بمثل هذه ألمبادرأت

سسعيدة :ج .علي

جيجل/سسكيكدة :خالد .ع
في هذأ ألصصدد تدخلت ذأت ألمصصالح لرفع ألثلوج
ألمترأكمة على مسصتوى ألطريق ألو’ئي رقم  7في
شص-ط-ره أل-رأب-ط ب-ي-ن ب-ل-دي-ة أو’د أع-ط-ي-ة و ب-ل-دي-ة
ق -ن -وأع إأل -ى غ -اي -ة م -ن -ط -ق -ة سص -ي-وأن أقصص-ى غ-رب
عاصصمة ألو’ية ،و كذلك ألطريق ألو’ئي رقم 33
في شصطره ألرأبط بين بلدية زردأزة و بلدية أو’د
أحبابة إألى غاية ألحدود مع و’ية قالمة و كذأ
ألتدخل على مسصتوى ألطريق ألبلدي ألذي يربط
بين قرية عين سصÓمات و قرية لغرأزلة ببلدية أو’د
أحبابة جنوبي شصرق عاصصمة ألو’ية.ذ
مكنت هذه ألتدخÓت ألمباشصرة في ألميدأن من
قبل مديرية أ’شصغال ألعمومية عبر أقسصامها و
فروعها من ضصمان جاهزية ألطريق أمام حركة
ألسصير طيلة فترة أ’ضصطرأبات ألجوية ،حيث لم
يتم تسصجيل أي أنقطاع على مسصتوى شصبكة ألطرق
بو’ية سصكيكدة.
وفي نفسس ألسصياق أكدت مديرية ألحماية ألمدنية
ب -ال -و’ي -ة ع-ل-ى ع-دم تسص-ج-ي-ل أي ت-دخ-ل ل-ه-ا ع-ل-ى
مسصتوى شصبكة ألطرق بالو’ية ،كما أنها لم تسصجل
أي ندأء من قبل موأطنين للتدخل عقب موجة
أ’ضصطرأبات ألجوية ألتي عصصفت بالو’ية أآ’ونة
أأ’خ -ي -رة ،خصص -وصص-ا وأن و’ي-ة سص-ك-ي-ك-دة ت-ع-د م-ن
أل-و’ي-ات أل-م-ع-رضص-ة ل-ت-ب-ع-ات أل-تسص-اقط ألمتوأصصل
Óمطار وألثلوج نتيجة وقوع عدد من ألمناطق بها
ل أ
في ألمرتفعات حيث تعزل ألثلوج ألسصكان نهائيا
عن ألعالم ألخارجي.

في ألمقابل تتسصبب أأ’مطار في أحدأث فيضصانات
على مسصتوى محاور ألطرقات وأأ’كثر من ذلك في
قلب مدينة سصكيكدة نتيجة أرتفاع منسصوب وأد 20
أوت  1955وأمتÓء ألمجاري وألبالوعات بالمياه،
ناهيك عن مخلفات أشصغال شصركة خاصصة لتجديد
قنوأت مياه ألشصرب بقلب ألمدينة ،أين حولت أغلب
ألطرق ألرئيسصية وألثانوية ألى وضصعية كارثية.

...و حألت غرق وحوادث مرور
‡يتة بجيجل
ألتسصاقط ألكثيف للثلوج على مرتفعات ألو’ية،
خصص -وصص-ا ب-ال-ب-ل-دي-ات أل-ج-ب-ل-ي-ة ،غ-ل-ق أل-ع-دي-د م-ن
ألطرقات ،على غرأر ألطريق ألمؤودي لبلدية سصلمى
بن زيادة أ’ أن تدخل مصصالح ألبلدية مدعومة
بمصصالح مديرية أ’شصغال ألعمومية  ،مكن من فتح
ألطريق أما حركة ألمرور ،كما أن ألتسصاقط ألغزير
Óمطار حول ألعديد من أحياء ألمدينة ألى برك،
ل أ
أسصتحالت معها حركة ألمرور.
وتسصببت أأ’حوأل ألجوية في سصقوط سصيارة في
ألبحر ،على مسصتوى بلدية زيامة منصصورية ،وقد
تمكنت مصصالح ألحماية ألمدنية من أنتشصال جثتي
شصابين في ألعقد ألثاني من عمرهما ينحدرأن من
جيجل وغليزأن من بين ألصصخور و لشصدة هيجان
ألبحر وسصوء أأ’حوأل ألجوية طيلة أليوم حالت دون
وصصول ألغطاسصين إألى ألسصيارة ألموجودة على عمق
أزي- -د م -ن  80م-ت-ر ب-الشص-اط-ئ ألصص-خ-ري أل-مدخل
ألشصرقي لمدينة زيامة منصصورية.
وحسصب ب -عضس أل -مصص -ادر أل -م -ح -ل -ي -ة ف-ان ألسص-ي-ارة
ألمذكورة ألتي سصقطت في ألبحر من نوع لوقان ليلة
ألجمعة كان على متنها بين  03و 04أشصخاصس على
أعتبار أن ألشصخصس ألثالث ألمنحدر من مسصتغانم
مبحوث عليه وهو صصديق للضصحيتين.
كما تعرضس صصياد هاوي يدعى «عمار رياح» 27
سصنة من ألعمر ،ألى ألغرق بعد أن سصحبته أموأج
ألبحر بمنطقة ألجناح بسصيدي عبد ألعزيز ،بينما
كان يقوم بعملية رمي ألشصباك ألتقليدي «ألطرأح»
ف -ي ح -ي -ن ت -ف-ي-د أن-ب-اء أخ-رى ب-أان صص-دي-ق ل-ه ن-ج-ا
بأاعجوبة من ألغرق ،حيث توأصصل مصصالح ألحماية
أل-م-دن-ي-ة ف-ي ع-م-ل-ي-ة أل-ب-حث ع-ن-ه ،ب-ت-وف-ي-ر ف-رق-ة
ل- -ل- -غ- -طسس م- -ن أج- -ل ذلك أ’ أن ف- -رق- -ة أل -غ -طسس
أل-م-ت-ك-ون-ة م-ن  05غ-ط-اسص-ي-ن وزورق-ي-ن مطاطين،
تمكنت من ألبحث في ألوأد أين أختفى ألصصياد لكن
لم تتمكن من دخول ألبحر كونه شصديد ألهيجان.

برك مائية وأاوحال ششوهت اŸنظر العام بخنششلة

تسشأقط األمطأر يكششف عيوب ا‚أز
الطرق و›أري صشرف اŸيأه

’م- -ط- -ار اŸتسش- -اق- -ط- -ة بشش- -ك -ل
تسش- -ب- -بت ا أ
متواصشل وبعضص الثلوج بو’ية خنششلة منذ
’سش -ب -وع اŸاضش -ي ‘ ،كشش -ف ع -ي -وب
ن- -ه -اي -ة ا أ
’رصشفة وبالوعات صشرف
ا‚از الطرقات وا أ
’حياء وششكلت
’مطار داخل اŸدن وا أ
مياه ا أ
’وحال اŸنتششرة
منظرا عاما من الÈك وا أ
ه-ن-ا وه-ن-اك ب-ال-ط-رق ال-رئ-يسش-ي-ة وال-ثانوية
خ- -اصش- -ة Ãدن خ- -نشش- -ل- -ة ق -ايسص وشششش -ار‘ ،
ال-وقت ال-ذي اسش-ت-بشش-ر ف-ي-ه ال-فÓ-حون خÒا
بالكميات اŸتسشاقطة.

خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي
لم تقو جل ألطرقات ألرئيسصية سصوأء ألمعبدة حديثا أو
ألمعبدة قبل بعضس ألسصنوأت ،على تحمل أسصتمرأر
تسص -اق -ط أأ’م -ط -ار ح -يث ت -كسص -رت ف -ي أل -ب -عضس م-ن
أجزأئها وتشصققت بفعل ألمياه لتكشصف بذلك ردأءة
أ’نجاز من جهة وأنعدأم ألرقابة ألتقنية ألمفترضس أن
ي -رأف -ق أع -وأن -ه -ا أل -مشص-روع م-ن-ذ ب-دأي-ت-ه وأل-ى غ-اي-ة
تسصليمه.
كما تسصببت سصيول ألمياه ألمتجمعة بفعل أأ’مطار ،في

أنسصدأد بالوعات ومجاري صصرف مياه أأ’مطار خاصصة
في عاصصمة ألو’ية خنشصلة ،بطريق بابار وبطريق
أنسصيغة وأحياء طريق عين ألبيضصاء وتجزءأت طريق
ألعيزأر وطريق ألوزن ألثقيل في جزئه ألغربي ما
أعاق حركة سصير ألرأجلين وألمركبات.
وتعود أسصباب أنسصدأد هذه ألبالوعات وعدم تحملها
لكمية أأ’مطار ألمتسصاقطة حسصب مختصصين ،إألى عدم
أنجازها وفقا للمعايير ألتقنية ألمطلوبة من جهة
وألغشس ألحاصصل في أنجازه من جهة ثانية ،كما أن
ل -ل -م -وأط -ن ج -زء م -ن أل -مسص -ؤوول -ي -ة ف -ي أنسص-دأد ه-ذه
أل -م -ج -اري ل -ق-ي-ام أل-ب-عضس ب-وضص-ع أل-ق-م-ام-ة وأأ’ت-رب-ة
ب -ال -ق -رب م-ن-ه-ا أو ف-وق-ه-ا ،م-ا ي-تسص-بب بسص-ه-ول-ة ع-ن-د
تسصاقط ألمطر في جرها إألى ألمجاري وألمسصاهمة
في أنسصدأدها ’نعدأم ألوعي وألÓمبا’ة.
وشصكل هذأ ألمنظر أسصتاء لدى ألعامة بو’ية خنشصلة،
وأل-ذي-ن ح-م-ل-وأ أل-مسص-ؤوول-ي-ة إأل-ى أل-م-ج-السس ألشص-ع-ب-ي-ة
ألبلدية ومديرية ألتعمير وألبناء وألهندسصة ألمعمارية،
وك -ذأ وح -دة خ -نشص -ل -ة ل -ل -دي -وأن أل -وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه-ي-ر،
أل-مسص-ؤوول-ون ع-ن وضص-ع-ي-ة أل-ط-رق-ات وأن-ج-از وتسص-ي-ير
مجاري ألمياه.

من اجل حماية اŸواطن Úمن اÿطر

انهيأرات صشخرية تغلق طريق الكورنيشس ببلدية بني صشأف

أاقدمت السشلطات البلدية لبلدية
بني صشاف  40كلم غرب و’ية عÚ
“وششنت على غلق الطريق السشاحلي
ل-ل-م-دي-ن-ة ال-ذي ي-رب-ط م-ا ب Úم-ي-ناء
الصش- -ي- -د ال- -ب -ح -ري وشش -اط -ئ سش -ي -دي
ب -وسش -ي-ف ع-ل-ى مسش-اف-ة ت-ق-ارب ال05
كلم وذلك بعد أاك Ìمن  10سشنوات
من ا’سشتغÓل .

ع“ Úوشسنت ﬁمد بن ترار
ه-ذأ أل-ط-ري-ق أل-ذي ت-ك-ث-ر ف-ي-ه أل-ح-رك-ة بصص-ف-ته
’ولى بحكم أنه يمر
طريق سصياحي بالدرجة أ أ
عبر كورنيشس ألمدينة ويكشصف جمال سصوأحلها
’سصبوع
ألخÓبة  ،وقد تقرر غلقه بدأية من هذأ أ أ
لحماية مسصتعمليه من أ’نهيارأت ألصصخرية
ألتي تهدد عابري هذأ ألطريق خاصصة أمام

’خ-ي-رة ن-ت-ي-ج-ة
’ون-ة أ أ
تشص -ب -ع -ه -ا ب -ال -م-ي-اه ف-ي أ آ
أل -ع -وأم -ل أل -ط -ب -ي-ع-ي-ة وأل-ت-ق-ل-ب-ات أل-ج-وي-ة أل-ت-ي
ضص -اع-فت م-ن أل-خ-ط-ر وسص-ه-ل سص-ق-وط ألصص-خ-ور
’ت-رب-ة أل-ت-ي ت-ع-ي-ق أل-ح-رك-ة وتهدد
وأل-ح-ج-ارة وأ أ
ألموأطنين .
وفي هذأ أ’طار كشصف رئيسس بلدية بني صصاف
جمال عزة في تصصريح صصحفي أن عملية غلق
طريق ألكورنيشس تمت بطريقة مؤوقتة وجاءت
من أجل حماية ألمارة من أ’نهيارأت ألصصخرية
وسص -ق-وط أل-ح-ج-ارة أل-ق-ات-ل-ة أل-ت-ي زأدت ح-دت-ه-ا
’خ-ي-رة
خصص -وصص -ا م -ع أل-تسص-اق-ط-ات أل-م-ط-ري-ة أ أ
وألحث ألمائي للصصخور على أن يتم فتحها قبل
موسصم أ’صصطياف  ،في حين سصيتم تدعيم هذأ
ألطريق بتهيئة ألمنحدر ألموأجه للبحر بسصيدي
’شص -غ-ال
ب -وسص -ي -ف ح -يث سص -ت -ت -ك -ف -ل م -دي -ري -ة أ أ
ألعمومية لو’ية عين تموشصنت بانجازه خÓل
’شصهر ألقليلة ويتم ق Óموسصم أ’صصطياف .
أأ
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” البحث ‘  29منها:

متابعة دقيقة Ÿلف ا’سشتثمار ‘ تربية اŸائيات

” الفصشل ‘ منح ا’متياز للمششاريع التي
أاح- -رزت ت- -ق -دم -ا› ‘ ،ال ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات
’خر ،مع –ديد
بجيجل ،وتأاجيل البعضس ا آ
آاج -ال ا’‚از وإال -غ -اء مشش -روع ‘ Úت -رب-ي-ة
’‚از رغم
اŸائيات – ⁄رز أاي تقدم ‘ ا إ
اŸراف - -ق - -ة اŸسش - -ت- -م- -رة ،م- -ن ق- -ب- -ل اŸصش- -ال- -ح
اıتصشة.

جيجل :خالد العيفة
جأءت هذه العملية إاثر اجتمأع اللجنة الو’ئية برئأسشة
بششير فأر والي الو’ية ،لمنح ا’متيأز لنششأط تربية
المأئيأت حيث تم البث في  29ملف اسشتثمأري منهأ
مشش-أري-ع ف-ي ق-ي-د ا’ن-ج-أز وط-ل-ب-أت ج-دي-دة ب-حضشور
أاصشحأب المششأريع ومكأتب الدراسشأت ،وتقديم في
هذا ا’طأر عرضض حول مدى تقدم عملية انجأز
منأطق النششأطأت لتربية المأئيأت ،والصشيد البحري
المسشتحدث بقرار السشلطأت الو’ئية.
كمأ عرضض خÓل نفسض ا’جتمأع أاصشحأب الملفأت
الجديدة مششأريعهم وانعكأسشأتهأ على تنمية المحلية

’دارة من
بهدف تقريب ا إ
اŸواطن وضشمان ‚اعة التسشيÒ

وال-ج-ه-وي-ة ح-يث ت-حصش-لت ع-ل-ى ال-م-واف-ق-ة ال-م-ب-دئية
مشش -أري -ع إان -ت -أج ع -ل -ف اأ’سش -م -أك ،ت -ح-وي-ل وتصش-ب-ي-ر
اأ’سش- -م- -أك ،ورشش- -ة ب- -ن- -أء سش- -ف- -ن الصش- -ي- -د وال -ن -زه -ة
بألبوليسشتر ،بأإ’ضشأفة إالى مششروع في خيأطة ،وإانجأز

رؤوسشـاء البلديات ‘ أايام تكؤينية بع Úالدفلى

ششدد رؤوسشاء البلديات بع Úالدفلى على
’داري اÿاصس ب-ا◊ال-ة
أاه -م -ي -ة ال -ت-ك-وي-ن ا إ
اŸدن -ي -ة ال -ت -ي ب -ر›ت -ه -ا وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية وتهيئة العمرانية قصشد
ال-ت-ك-ف-ل ب-ط-ل-ب-ات اŸواطن Úوتأادية اÿدمة
العمومية بعيدا عن التجاوزات.
وحسشب مدير التنظيم التونسشي بوذن الذي أاششرف
ع -ل -ى اأ’ي -أم ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ب-م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي
ب -ع -أصش -م -ة ال -و’ي -ة ،ف -إأن ب-رم-ج-ة ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-أت
الخأصشة بتكوين رؤوسشأء البلديأت من طرف وزير
الداخلية والجمأعأت المحلية والتهيئة العمرانية
ل -ه-أ أاه-م-ي-ة ك-ب-ي-رة ف-ي ي-وم-ي-أت رؤوسش-أء ال-م-ج-ألسض
البلدية.
وعكف مدير التنظيم على تلقين دروسض نظرية
وتطبيقية تخصض سشجÓت الحألة المدنية الخأصشة
بألحألة المدنية واإ’جراءات اإ’دارية المتعلقة بهأ،
في انتظأر التصشديق اإ’لكتروني الذي سشوف يدخل
ح-ي-ز ال-ت-ط-ب-ي-ق ،م-ط-أل-ب-أ رؤوسش-أء ال-ب-ل-ديأت بضشمأن
الدقة بعيدا عن فتح البأب للتجأوزات والتزوير
الذي يمكن أان يلجأ إاليه بعضض اأ’ششخأصض.
ومن جأنب آاخر نبه المسشؤوول الو’ئي من حأ’ت
ال-ت-ع-نت ال-ت-ي ي-ل-ج-أ إال-ي-ه-أ اأ’ول-ي-أء ال-ذي-ن يحرمون
اأ’بنأء من منحهم الوثأئق اإ’دارية لهدف التسشجيل

إاعتبر العضشو البرلمأني للمكتب الوطني للتجمع
الوطني الديمقراطي قأسشم العيد محمد اأن وقوف
رؤوسش- -أء ال- -م- -ج -ألسض ال -ب -ل -دي -ة ل -ل -ح -زب ب -ألشش -ل -ف
على تحديد صشÓحيأتهم في التسشيير وا’لتزام
بقأنون الصشفقأت العمومية يعد مجأ’ نأجعأ في
تأدية المهأم المنوطة بهم وتحقيق اأ’فأق التنموية
للمنطقة والسشكأن.
ويسش-ع-ى اأ’رن-دي ل-ت-ك-وي-ن م-ن-ت-خ-ب-يه كقوة سشيأسشية
أاولى بألو’ية اسشتحوذت على جل المقأعد واللجأن
ال-ت-م-ث-ي-ل-ي-ة ب-أأ’ب-ي-وي وال-ب-لديأت هو القيأم بألمهأم

ي- -ن- -اقشس اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -وط -ن -ي ل -لسش -ي -اح -ة
الÎب-وي-ة ل-لشش-ب-اب ال-ذي ت-ن-ظ-م-ه ا÷م-ع-ي-ة
الوطنية لÎقية إاطارات الششباب Ãششاركة
أاك Ìمن  23و’ية البحث ‘ إامكانية وضشع
إاسشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ن- -اج -ع -ة لÎق -ي -ة الÎب -ي -ة
السشياحية لدى الششباب وتكريسشها ‘ فائدة
تعزيز ا’نتماء الوطني وذلك ع Èالتعاون
مع الششركاء ’‚از د’ئل سشياحية للÎويج
ل-ك-ن-وز ا÷زائ-ر السش-ي-احية وذلك باسشتخدام
’عÓم.
ﬂتلف وسشائط ا إ
يششمل هذا اللقأء الذي انطلقت فعأليأته الجمعة
بألو’ية المنتدبة المنيعة وسشتتواصشل إالى غأية 28
م -ن الشش -ه -ر ال -ج-أري ل-ت-خ-ت-ت-م ب-أل-و’ي-ة ال-م-ن-ت-دب-ة

ت -م -ي -م-ون ت-ن-ظ-ي-م ورشش-أت ل-ل-ب-حث ف-ي إاث-راء واق-ع
السش -ي -أح-ة وم-دى ف-ع-أل-ي-ت-ه-أ ف-ي ال-وسش-ط الشش-ب-أن-ي
والبحث عن تكريسض ثقأفة سشيأحية لدى هذه الفئة
وت-ط-وي-ره-أ ب-ه-دف ال-خ-روج ب-وضش-ع خ-أرط-ة طريق
لترقية السشيأحة التربوية للششبأب.
ويتيح الملتقى بأإ’ضشأفة إالى خلق جسشر للتواصشل
م -أ ب -ي -ن الشش -ب -أب ال-مشش-أرك م-ن م-خ-ت-ل-ف و’ي-أت
ال- -وط- -ن ك- -م -أ ذك -ر ف -ي ح -ديث لـ»الشش -عب» رئ -يسض
الجمعية بلقأسشم بوششريفي الفرصشة للتعرف على
مأ يكنزه الموروث الثقأفي المأدي منه والÓمأدي
لبÓدنأ في كل من المنيعة وتميمون وذلك من خÓل
جو’ت سشيأحية للمششأركين.
ومن خÓل محأور الملتقى سشيركز المتدخلون من

ملتقى وطني للسشياحة الÎبوية

القافلة الطبية ا÷راحية
الثانية بتبسشة

خ -لصشت أاشش -غ -أل ال -ي -وم ال -دراسش -ي واإ’ع Ó-م -ي
ل-ل-ق-أف-ل-ة ال-ط-ب-ي-ة ال-تضش-أم-نية التي احتضشنتهأ قأعة
المحأضشرات بجأمعة تبسشة ،إالى رفع مسشتوى صشحة
المجتمع وذلك برفع الطأقأت البششرية السشليمة
وتوفير الموارد البششرية لضشمأن التغطية الصشحية
الÓزمة لسشكأن الو’ية ،وسشكأن المنأطق النأئية،
ب -أأ’خصض ذوي ال -دخ-ل ال-م-ح-دود ،ت-وف-ي-ر ال-ت-ع-داد
الضشروري من اأ’طبأء المختصشين لتغطية العجز
المسشجل في تبسشة ،والعمل على اسشترجأع الثقة في
اإ’ط -أر ال -ط -ب -ي ال -ج -زائ -ري وال -دع -وة إال -ى إانشش-أء
مسشتششفى جأمعي بألو’ية.
اخ-ت-ت-م نشش-أط ال-ق-أف-ل-ة ال-ط-ب-ي-ة ال-ج-راحية الثأنية،
الذي اسشتمر أاسشبوعأ كأم ، Óوالتي كأنت محطتهأ
اأ’ول -ى ب -ل -دي -ة الشش -ري -ع-ة ،اي-ن ح-طت ب-أل-م-ؤوسشسش-ة

ششبأك الصشيد البحري ،بينمأ تم تأجيل الفصشل في
مشش -أري -ع أاخ -رى بسش -بب ع -دم اسش-ت-ك-م-أل ال-م-ع-ط-ي-أت
التقنية والدراسشأت مع تحويل بعضض المششأريع الى
منأطق نششأطأت أاخرى عبر الو’ية.

الدراسشي أاو عقد زواج ،اأ’مر الذي يخول لرؤوسشأء
ال-م-ج-ألسض ال-ب-ل-دي-ة ب-أل-ت-دخ-ل وال-ح-ل م-ح-ل ال-والد
قصش-د ال-م-ح-أف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ح-ق-وق ال-ق-أنونية لهؤو’ء
يقول ذات المسشؤوول الو’ئي.
تأتي عمليأت التكوين حسشب رئيسض بلدية بوراششد
نور الدين سشلمأن لتمنح للمنتخب القوة القأنونية
ف -ي ال -ت -ك -ف -ل ب-ط-ل-ب-أت السش-ك-أن وت-ق-دي-م ال-خ-دم-ة
العمومية بغرضض خدمة المواطن وتقريب اإ’دارة
منه.

...ويؤم دراسشي حؤل التسشي ÒوالصشÓحيات
وقانؤن الصشفقات بالششلف

المنوطة بهأ ضشمن التششريع القأنوني الذي مسض
قأنون الصشفقأت العمومية ومجأل تطبيقه ميدانيأ
تفأديأ أ’ي اختÓل قد يعكر صشفو النجأعة في
التسشيير التي يراهأ اأ’رندي خطوة نأجحة ونأجعة
ف -ي خ -دم -ة ال -تسش -ي-ي-ر الشش-ف-أف ب-ع-ي-دا أاي ت-ح-وي-ر
وغموضض في منظومة العÓقأت والصشÓحيأت التي
منحهأ القأنون لرئيسض المجلسض البلدي وأاعضشأئه،
Óراء
ضشمن قأعدة التششأور والتنسشيق واإ’صشغأء ل آ
والمبأدرات المحلية التي تصشب في خدمة المواطن
والتنمية المحلية التي أاخذ موضشوعهأ قسشطأ كبيرا
م -ن م-ن-أقشش-أت ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن ل-تشش-ك-ي-ل-ة
اأ’رندي.
ومن جأنب آاخر كأن لتدخÓت النواب البرلمأنيين
ل -ل -ح-زب ورئ-يسض ال-م-ك-تب ال-و’ئ-ي أاث-را ك-ب-ي-را ف-ي
ت-وج-ي-ه م-ن-ت-خ-ب-ي-ه ن-ح-و خ-دم-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة
وا’سش -ت -م -أع ’نشش -غ -أ’ت السش -ك -أن ب -ه -دف ضش -م-أن
ا’نسش-ج-أم م-ع السش-ل-ط-أت ال-و’ئ-ي-ة ل-ت-نفيذ البرامج
ال -مسش -ط -رة وح -ل ال -م -عضش Ó-ت ال-ق-أئ-م-ة وتشش-ج-ي-ع
ال -م -ج -أل ا’سش -ت -ث -م -أري ال -ذي م -أزال دون اأ’ف -أق
التنموية التي تتطلع إاليهأ الو’ية.

ع Úالدفلى /و.ي.أاعرايبي

وضشع إاسشÎاتيجية الÎويج للسشياحة الداخلية ‘ ا÷زائر
أاسشأتذة معأهد تكوين إاطأرات الششبأب ومفتششين
ومسش- -تشش- -أري- -ن وم- -رب- -ي- -ن ع -ل -ى ت -ح -دي -د م -ع -أل -م
إاسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة ل-ت-رق-ي-ة م-ن-هج السشيأحة التربوية من
خÓل البحث في إامكأنية المطألبة بإأدراجهأ في
ب -رام-ج ت-ك-وي-ن إاط-أرات الشش-ب-أب ل-ت-ك-ريسض اع-ت-زاز
الششبأب بألسشيأحة الداخلية على اعتبأر أاهميتهأ
’كتششأف تنوع وتعدد وثراء الثقأفة في الجزائر
وال-مسش-أه-م-ة ف-ي ال-ت-ع-ري-ف ب-أآ’خ-ر وت-كريسض تقبل
اختÓفه كثراء وبأعتبأره جزءا ’ يتجزأا من الوطن
ككل من أاجل الوصشول إالى تكوين مجتمع سشيأحي
تششأركي.

ورڤلة :إاÁان كا‘

إاجراء  4200فحصص طبي و 120عملية جراحية

ا’سش-تشش-ف-أئ-ي-ة م-ح-م-د الشش-ب-وك-ي  ،بإأجراء عمليأت
جراحية طبية ،في العديد من التخصشصشأت ،على
مسش- -ت- -وى ع- -ن- -ب- -ر ال- -ج- -راح- -ة ب- -ذات ال- -م- -ؤوسشسش- -ة
ا’سش- -تشش- -ف- -أئ- -ي- -ة ،إاضش- -أف -ة ال -ى اج -راء م -خ -ت -ل -ف
ال -ف -ح -وصش-أت ال-ط-ب-ي-ة ،ب-أل-م-رك-ز الصش-ح-ي رق-م 03
بنفسض المدينة.
وأاوضشح القأئمين على هذه المبأدرة ،ان القأفلة
الطبية «قأمت بعمليأت جراحية طبية ،فحوصشأت
متخصشصشة ،بهدف تغطية النقصض الموجود بألقطأع
الصشحي بكأفة دوائر الو’ية ،فيمأ يخصض بعضض
ا’ختصشأصشأت الطبية المطلوبة والتي تعرف طلبأ
كبيرا ،و تقريب الخدمأت الصشحية المتخصشصشة
ال-م-ج-أن-ي-ة م-ن ذوي ال-دخ-ل ال-م-ح-دود والمواطنين
القأطنين بأأ’مأكن النأئية»

Óشش -أرة ،ال -ق -أف -ل -ة ال -ط -ب-ي-ة ال-ج-راح-ي-ة ال-ث-أن-ي-ة،
ل -إ
المنظمة من طرف مديرية الصشحة والسشكأن لو’ية
تبسشة ،بألتعأون مع المراكز ا’سشتششفأئية الجأمعية
بألعأصشمة ،عنأبة ،سشطيف ،وبجأية ،أاجرت 120
عملية جراحية في  09تخصشصشأت طبية على أايدي
أاطبأء أاخصشأئيين على مسشتوى  5غرف جراحية
بكل من مسشتششفيأت «تبسشة ،بئر العأتر ،الششريعة،
مرسشط والعوينأت» ،إاضشأفة إالى  4200فحصض طبي
ب-ج-م-ي-ع ال-ع-ي-أدات وال-مشش-أف-ي ع-ب-ر ت-راب ال-و’ي-ة،
موازاة مع تنششيط ورششأت تكوينية يومية يششرف
عليهأ فريق طبي مختصض.

تبسشة :خالد .ع

خÓل ترأاسشها اÛلسس التنفيذي الو’ئي بدائرة ع Úالكيحل

ويناز تششدد على العناية بقطاعي الزراعة والششباب

دعت والي و’ية عين تموششنت «لبيبة وينأز» ،في
ت -دخ Ó-ت -ه -أ ال -ت -وج -ي -ه-ي-ة ،خÓ-ل ت-رأاسش-ه-أ أاشش-غ-أل
المجلسض التنفيذي الو’ئي المنعقد بدائرة عين
الكيحل ،إالى ضشرورة التكفل بتحسشين المسشتوى
المعيششي للمواطن بمأ فيه عمليأت ربط المسشأكن
ال -ري-ف-ي-ة ب-أأ’خصض ،ب-م-خ-ت-ل-ف الشش-ب-ك-أت ال-ح-ي-وي-ة
المطلوبة ،والعمل دون هوادة ،على اإ’رتقأء بألعألم
ال-زراع-ي ال-م-ع-ول ع-ل-ي-ه ك-ب-دي-ل اق-تصشأدي أاسشأسشي
للدولة الجزائرية خأصشة لمأ تزخر به المنطقة من
م -ؤوه Ó-ت ت -ج -ع -ل-ه-أ رائ-دة ف-ي ال-م-ج-أل ال-فÓ-ح-ي
بمختلف ششعبه.
من جهة أاخرى أاكدت الوالي على ضشرورة التكفل
بمأ له ارتبأط بمختلف النششأطأت الششبأنية ريأضشيأ

وثقأفيأ وكذا اإ’سشراع في ا’نطÓق في تنششيط
حركية اقتصشأدية محلية للبلديأت التي من ششأنهأ
تحقيق مداخيل مألية لفأئدتهأ وعدم ا’عتمأد
على إاعأنأت الدولة فقط.
وأاكدت الوالي على ضشرورة مواصشلة مرافقة ودعم
م -ج -ه -ود ف Ó-ح-ي ال-م-ن-ط-ق-ة تشش-ج-ي-ع-أ ل-ه-م ل-ب-ذل
مجهودات أاكبر والتي من ششأنهأ تحقيق وفرة أاكبر
ف -ي ال -م -ن-ت-وج ال-زراع-ي خ-أصش-ة وان م-ن-ط-ق-ة ع-ي-ن
ال-ك-ي-ح-ل م-ع-روف-ة م-ن-ذ ال-ق-دم ع-ل-ى أان-ه-أ م-ن-ط-ق-ة
فÓحية بأمتيأز وتحوي أاحد اكبر مذابح الدجأج
بألجهة الغربية.
وفي مجأل الششبأب ششددت الو’ية على ضشرورة
العنأية المثلى بألعألم الششبأني ترفيهيأ واجتمأعيأ،

م -ؤوك -دة ع -ل -ى ا’ه -ت-م-أم ب-ألشش-ب-أب بصش-ف-ت-ه-م ث-روة
أاسشأسشية تحتأج إالى دعم ،وتسشأهم في التطور وكبح
طريقهأ نحو اإ’جرام واإ’دمأن.
ك -م -أ وج -هت ال -وال -ي ت -ع -ل -ي-م-ة صش-أرم-ة ل-م-ن-ت-خ-ب-ي
البلديأت اششتملت على اإ’جتهأد في إاعأدة تثمين
واسشتغÓل ممتلكأت بلديأتهم أاكمل اسشتغÓل من
أاجل تحصشيل مداخيل مألية مهمة كمأ ششددت على
ضش -رورة ا’ه -ت -م -أم ب -ن -ظ -أف -ة ال -م -ح-ي-ط وإاشش-راك
المواطن فيهأ سشواء على مسشتوى الوسشط المعيششي
الحضشري منه والريفي لتفأدي اأ’مراضض واأ’وبئة.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار
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 1.72مليار دينار احتياجات الو’ية اŸالية ’سشتكمال مششاريع حيوية

تؤقع اسشتÓم  9مششاريع منها ثÓث مرافق اسشتششفائية سشنة Ã 2018عسشكر

قدرت السشلطات الو’ئية Ÿعسشكر حاجتها من “ويل ما‹ بـ 1.72مليار دينار ’سشتكمال ا‚از عدد من
العمليات التنموية ‘ عدة قطاعات منها  247عملية تششرف عليها مديرية التجهيزات العمومية ” إاعادة
’ششغال بها ب 50 Úإا ،٪90 ¤وتكون و’ية معسشكر قد اسشتلمت مؤوخرا ،غÓف ما‹
تقييمها و تراوح نسشبة ا أ
’ولوية ‘ قطاع الصشحة بعد رفع حالة
أاو‹ يقدر بـ 150مليون دينار  -وجه للتكفل Ãششاريع –مل طابع ا أ
التجميد .
ويسش-ت-ع-د ال-ق-ط-أع ب-و’ي-ة م-عسش-ك-ر ب-أسش-تÓ-م المبلغ
المرصشود ’سشتقبأل  4مششأريع تنموية هأمة يجرى
انجأزهأ بكل من سشيق وبوحنيفية ومعسشكر وذلك
في أاجل أاقصشأه نهأية السشنة الجأرية ،حسشب الوتيرة
التي تسشير بهأ اأ’ششغأل بهذه المششأريع التي تعرف
تأخرا فأدحأ ومششأكل عدة تعيق اسشتÓمهأ في
اآ’جأل الÓزمة ،منهأ مششروع المسشتششفى الجهوي
ل-ل-عظأم  120سش-ري-ر ب-ب-وح-ن-ي-ف-ي-ة ال-ذي ت-وقفت به
اأ’ششغأل منذ سشنتين وظلت تراوح  ،٪70ومششروع
ان-ج-أز مصش-ل-ح-ة ا’سش-ت-ع-ج-أ’ت ال-ط-ب-ي-ة الجراحية
ب-م-عسش-ك-ر ،ومصش-ل-ح-ة لÓ-سش-ت-عجأ’ت بسشيق إاضشأفة
على قسشم للجراحة بمسشتششفى سشيق.
ويتوقع خÓل السشداسشي الثأني من السشنة الجأرية
اسشتÓم  12مششروع قطأعي تششرف عليه مديرية
التجهيزات العمومية لمعسشكر ،منهأ مششأريع قطأع
الصشحة ،ومششروعين لتحسشين المرفق العأم ترقية
الخدمة العمومية إاضشأفة إالى مششروعين في قطأع
العدالة ومششروعين آاخرين للحمأية المدنية.

جلسشات خاصشة بقطاع الفÓحة Ãعسشكر
ت -ف-ت-ح ال-ي-وم ب-م-ق-ر و’ي-ة م-عسش-ك-ر ،ج-لسش-أت ع-م-ل
وتششأور حول قطأع الفÓحة ،وتحمل المبأدرة التي
دعأ إاليهأ الوالي محمد لبقى ششعأر «الفÓحة آافأق
وتحديأت» ،اسشتمر التحضشير لهأ نحو أاسشبوعين،
حيث عقدت خÓل هذه الفترة  12جلسشة عمل

حضش-ره-أ ال-م-ع-ن-ي-ي-ن ب-أل-ق-ط-أع وال-ه-ي-ئأت العمومية
واإ’دارية ذات الصشلة المبأششرة به لتششريح واقع
الفÓحة بمعسشكر وتششخيصض مكأمن اإ’خفأق التي
حألت دون تحويلهأ إالى قطب فÓحي بأمتيأز أاو مأ
وقعت عليه تسشمية كأليفورنيأ الجزائر.
في سشيأق مششأبه يتوقع فÓحو محيط هبرة أان
تجد تصشريحأت وزير الموارد المأئية حسشين نسشيب
خÓل زيأرته لو’ية معسشكر قبل أاششهر ،طريقهأ
إالى التنفيذ على أارضض الواقع ،والمتعلقة بتنصشيب
ب -أخ -رة ن -زع اأ’وح -أل «ال -ج -زائ -ري -ة الصش-ن-ع» بسش-د
فرقوق مع أاواخر الششهر الجأري وفق مأ اسشتقرت
عليه تصشريحأت مسشؤوول القطأع من أاجل إاطÓق
عملية نزع اأ’وحأل من هذا السشد الحيوي الذي
ي- -م -ون أازي -د م -ن  10أا’ف ه -ك -ت -أر م -ن اأ’راضش-ي
الفÓحية الخصشبة بميأه السشقي الفÓحي.
ت-ك-ون ال-مصش-أل-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ل-ل-و’ي-ة وب-أل-ت-زامن مع
اهتمأم الدولة بتنظيم قطأع الفÓحة قد أاتمت
عملية تنصشيب  12مجلسض مهني للششعب الفÓحية،
حيث تمخضشت العملية عن انششأء مجألسض مهنية
ه- -ي اأ’ول- -ى م- -ن ن- -وع- -ه- -أ ف- -ي ال- -م -ن -ط -ق -ة رغ -م
خصشوصشيتهأ الفÓحية على غرار ،مجلسض ششعبة
تربية النحل ،ششعب الطمأطم ،واللحوم البيضشأء،
تربية اأ’بقأر وغيرهأ.

معسشكر :أام ا.Òÿسس

’سشتغÓل كل حافÓتها:

مؤؤسشسشة النقل ا◊ضشري بسشطيف تÈم عدة اتفاقيات مع مؤؤسشسشات عمؤمية
أاح- -يت ،أامسس ،اŸؤوسشسش- -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل -ل -ن -ق -ل
ا◊ضش -ري Ãدي -ن -ة سش -ط -ي -ف ال -ذك -رى ال -ع -اشش-رة
لتأاسشيسشها ‘  24مارسس  ،2008حيث انطلقت ‘
عملها ‘ هذا التاريخ ،وهي تدخل اليوم عامها
ا◊ادي عششر ،وكانت مناسشبة للمؤوسشسشة من أاجل
إاق-ام-ة ي-وم إاعÓ-م-ي ،واح-ت-ف-ال-ية لتقييم نششاطها
ودوره- -ا ‘ شش- -ب -ك -ة ال -ن -ق -ل ا◊ضش -ري ب -ع -اصش -م -ة
الهضشاب التي تتأاهب ’نطÓق العمل بالÎامواي
إابتداء من  8ماي اŸقبل ،حسشبما هو مقرر.

سشطيف :نورالدين بوطغان
وجأء اليوم اإ’عÓمي تحت ششعأر :النقل الحضشري
ومزيد من تكنولوجيأت اإ’عÓم وا’تصشأل ونوعية
ال -خ-دم-ة ،ب-إأشش-راف السش-ل-ط-أت ال-م-ح-ل-ي-ة ،ورع-أي-ة
الوزارة الوصشية ،وبألمنأسشبة ارتأت إادارة المؤوسشسشة
إابرام العديد من ا’تفأقيأت مع بعضض القطأعأت

ال -ع-م-وم-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ج-أم-ع-ة سش-ط-ي-ف ،وم-ع-ه-د
التكوين المهني بحي الهضشأب ،ومديرية اتصشأ’ت
الجزائر ’سشتغÓل كل حأفÓتهأ البألغ عددهأ 30
حأفلة.
وتضش -م-ن ال-م-ؤوسشسش-ة ح-أل-ي-أ ال-ع-دي-د م-ن ال-خ-ط-وط
الحضشرية الهأمة مع احتفأظهأ بأ’سشعأر القديمة،
حيث لم تطرأا عليهأ زيأدات ،عكسض مأ حدث مع
م-ؤوسشسش-أت ال-ن-ق-ل ال-حضش-ري ال-خ-أصش-ة ال-ت-ي رف-عت
سشعر التذكرة إالى  20دج عوضشأ عن  15دج ،وتسشعى
المؤوسشسشة مسشتقب ،Óبألتنسشيق مع مؤوسشسشة تسشيير
ترامواي مدينة سشطيف إالى إابرام اتفأقيأت معهأ
من أاجل اسشتحداث اششتراك ششهري للمواطن بعدد
رحÓت غير محدود ،كمأ تدرسض إامكأنية تغيير
مسشأر الخط الحألي رقم  102إالى حي الهضشأب،
في الضشأحية الششمألية الششرقية للمدينة ،حتى ’
يقع تنأفسض بين مؤوسشسشتين عموميتين للنقل ،بعد
بداية عمل الترامواي.

تخصس الهياكل التابعة لقطاعات الÎبية والتعليم العا‹ والتكوين

وا‹ اŸدية يششدد على مراعاة اŸنظر ا÷ما‹ والطابع اŸعماري
شش -دد ﬁم -د ب -وشش -م -ة ﬁم-د وا‹ و’ي-ة
اŸدية صشبيحة أامسس ‘ اجتماع عقد Ãقر
و’ي-ت-ه خصشصس ل-ع-م-ل-ي-ة الدخول اŸدرسشي،
ا÷ام-ع-ي وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي للموسشم / 2018
’م Úالعام للو’ية ،اŸدراء
 2019بحضشور ا أ
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ون اŸع-ن-ي-ون ،وم-ك-اتب الدراسشات
اŸك- -ل- -ف- -ة Ãت- -اب- -ع- -ة أاشش- -غ- -ال ا‚از ال -ق -طب
ا÷ام - -ع - -ي ب - -وزرة ،ع - -ل - -ى م - -دراء م- -ك- -اتب
ال -دراسش -ات ا◊رصس ع -ل-ى م-ت-اب-ع-ة اŸشش-اري-ع
اŸوك-ل-ة ل-ه-م ب-ج-دي-ة وم-وضش-وع-ي-ة م-ع ايÓء
’ه -م -ي -ة ال -قصش -وى ÷انب احÎام ن-وع-ي-ة
ا أ
’شش- -غ- -ال واŸواد اŸسش- -ت- -ع- -م- -ل -ة م -ع
وج- -ودة ا أ
م -راع -اة اŸن -ظ-ر ا÷م-ا‹ وال-ط-اب-ع اŸع-م-اري
للهياكل اŸنجزة.
كششف والي الو’ية بأن هذا اللقأء التحضشيري
والتنسشيقي الذي يهدف إالى متأبعة مدى تقدم
ال-ت-حضش-ي-رات ال-م-رت-ب-ط-ة ب-أل-دخ-ول ا’ج-تمأعي
يكتسشي أاهمية كبيرة بألنسشبة له ،مسشتمعأ في
ال -وقت ذات -ه ل -ع -رضض م -فصش -ل ت -ق -دم ب -ه م -دي -ر
ال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ع -م -وم-ي-ة ح-ول أاه-م ال-مشش-أري-ع
ال -م -ق -ت -رح -ة ل Ó-سش -ت Ó-م خ Ó-ل ه -ذا ال -دخ -ول
ا’جتمأعي المقبل لقطأع التربية وكذا قطأع
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-أل-ي وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي والمتمثلة في
ثÓث ثأنويأت بكل من بلديأت سشدراية ،أاو’د
ابراهيم وأاو’د عنتر ،متوسشطة ( )01قأعدة 04
للتعويضض بتأبÓط وأاربع مجمعأت مدرسشية بكل
من البواعيشض ،عزيز ،قصشر البخأري والمدية،
إالى جأنب عدة هيأكل هأمة في مجأل التكوين
والتعليم المهنيين .
و ينتظر اسشتÓم خÓل ششهر سشبتمبر المقبل كل
م- - -ن  3000م -ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي ب-ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
وال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-أ ،وحصش-ة م-م-أث-ل-ة ب-ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
ا’نسش -أن -ي -ة ،وك -ذا مشش -روع ال -ت-ه-ي-ئ-ة ال-خ-أرج-ي-ة
ل-ل-ق-طب ال-ج-أم-ع-ي ب-وزرة ،ف-ي-م-أ م-ت-وقع اسشتÓم
مششروع إانجأز  2000سشرير بذات الجأمعة خÓل
’ضشأفة إالى 70
الثÓثي الثأني من سشنة  ،2018بأ إ
’سشأتذة التعليم العألي بوزرة.
سشكن وظيفي أ
أاك -د ب -وشش -م -ة ع -ل-ى ضش-رورة ا’سش-راع ف-ي وت-ي-رة
ا’ن- -ج -أز قصش -د اسش -ت Ó-م ه -ذه ال -ه -ي -أك -ل وف -ق -أ

للرزنأمة المحددة قبل نهأية ششهر أاوت المقبل،
’م -ر ال -ذي م -ن شش -أن -ه حسش -ب -ه أان ي -خ-ف-ف م-ن
اأ
الضشغط الذي بأتت تعرفه مختلف المؤوسشسشأت
ال- -ت -رب -وي -ة ويضش -م -ن دخ -ول اج -ت -م -أع -ي ن -أج -ح
مسش -ت -ق -ب ،Ó-م-ع ال-ع-م-ل ع-ل-ى اسش-ت-دراك ال-ت-أخ-ر
’حوال الجوية
المسشجل في ا’نجأز جراء سشوء ا أ
التي ششهدتهأ الو’ية مؤوخرا.
ومن المنتظر أان يسشتلم قطأع التكوين المهني
اسش -ت -ن -أدا ل -ع -رضض م-دي-ر ال-ق-ط-أع خÓ-ل ال-دورة
المقبلة مركزين للتكوين المهني ببلديتي المدية
والششهبونية ،حيث أالح الوالي على ضشرورة اتخأذ
ال -ت -داب -ي -ر ال Ó-زم -ة م -ن أاج -ل اسش -ت Ó-م ه -أت -ي-ن
المنششأتين ،والتحضشير الجيد للدخول للتكوين
المهني ،مع الحرصض على إاعداد بطأقة و’ئية
ح-ول ع-روضض ال-ت-ك-وي-ن وف-ق-أ ’ح-ت-ي-أج-أت ال-ي-د
ال-ع-أم-ل-ة وك-ذا ال-ط-أب-ع ال-فÓ-ح-ي ال-رع-وي ال-ذي
يميز الو’ية.
قدم الوالي مؤوخرا خÓل تنصشيبه للجنة الو’ئية
ل-م-ت-أب-ع-ة ل-ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م-أت ت-ت-علق أاسشأسشأ
’خذ
’جراء مع ا أ
بأحترام ششروط اختيأر مراكز ا إ
ب-ع-ي-ن ا’ع-ت-ب-أر ال-مسش-أف-ة ب-ي-ن-ه-أ وب-ي-ن ال-بلديأت
البعيدة وهذا لتقريب المراكز من الممتحنين.
وكلف مديرة التربية بأإعداد مقترح إالى الجهأت
ال -وصش -ي-ة م-ن أاج-ل دراسش-ة إانشش-أء م-رك-ز ت-ج-م-ي-ع
وإاغ-ف-أل م-ت-ق-دم ع-ل-ى مسش-ت-وى إاح-دى ال-ب-ل-ديأت
ال -ك -ب -رى ل-ل-و’ي-ة قصش-د ت-خ-ف-ي-ف الضش-غ-ط ع-ل-ى
المؤوطرين ،نظرا لششسشأعة الو’ية ملحأ في هذا
الصشدد على إالزامية تظأفر جهود جميع الششركأء
ف -ي ه -ذا الشش -أن ك-ل ف-ي-م-أ ي-خصش-ه ،م-ع تسش-خ-ي-ر
’م-ك-أن-ي-أت ال-م-أدي-ة وال-بشش-ري-ة المتأحة
ج-م-ي-ع ا إ
قصشد ضشمأن سشير هذه ا’متحأنأت في ظروف
جيدة فضش Óعلى تنبيهه على ضشرورة الحرصض
ع-ل-ى م-راق-ب-ة ج-ودة ون-وع-ي-ة ال-وج-بأت المقدمة
ل -ل -ت Ó-م -ي-ذ وات-خ-أذ ك-أف-ة ال-ت-داب-ي-ر ا’ح-ت-رازي-ة
الÓزمة لتفأدي تسشممأت غذائية.

اŸدية :علي ملياÊ
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األحد  ٢٥مارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٧رجب ١٤٣٩
العدد

١٧٦٠١

تÓعبات ‘ سسوق ا÷ملة بالشسلف

 150تاجر ضضحية –ايÓت أاشضخاصص غرباء
تعرف اŸمارسسة التجارية بسسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه ببلدية الشسلف حالة من الفوضسى والتجاوزات اÿطÒة من
طرف بعضض التجار الذين “لصسوا من إالتزامات دف Îالشسروط الذي يربطهم مع البلدية بعدما امتنعوا عن دفع مسستحقات
لشس-خ-اصض غ Òم-ه-ن-ي Úحسسب تصسريحاتهم
لضس-ع-اف أ
لي-ج-ارال-رم-زي-ة وب-اŸق-اب-ل أاق-دم-وا ع-ل-ى ك-راء ه-ذه اÓÙت Ãب-ال-غ ت-ع-د ب-ا أ
ا إ
اŸطالبة بفتح –قيق ‘ التÓعبات غ Òالقانونية.
التجاوزات التي من شصأانها اإلخÓل باŸمارسصة
ال -ت -ج-اري-ة وضص-ب-ط اŸسص-اح-ات وم-راق-ب-ة ه-وي-ة
اŸم -ارسص Úل -ه -ذه اŸه -ن -ة .ك -م -ا نشص-ادوا ا–اد
ا◊رفي Úوالتجار بالتقرب من هؤولء العاملÚ
بقطاع اŸمارسصة التجارية التي يقوم بها أاكÌ
من ٢٠٠تاجرا حسصب عدد اÓÙت اŸفتوحة
لذات النشصاط الذي من اŸفروضس أان يدر على
خزينة البلدية بأاموال طائلة من شصأانها أان تسصمح
بإا‚از عمليات تنموية لفائدة سصكان البلدية.
و‘ سصياق آاخر لزالت األسصواق ا÷وارية التي
” ا‚ازها ‘ السصنوات األخÒة فارغة ◊د
السصاعة بعدما اسصتهلكت أاموال طائلة كان من
مهامها تنشصيط الفضصاء التجاري وتقريب هذه
ال -ه -ي -اك -ل م -ن اÛم -ع -ات السص -ك -ن-ي-ة غ Òه-ذه
األهداف  ⁄يتم –قيقها ◊د السصاعة بإاسصتثناء
بعضس الهياكل التي –توي سصواء على تاجرين أاو
 ٣و‘ أاقصصى تقدير Óﬁ١٠ت ‘ أان اŸرفق
الشص-رع-ي-ة داخ-ل ه-ذا اŸرف-ق ال-ت-ج-اري ن-فسص-ه،
الشسلف :و.ي .أاعرايبي
الواحد يتسصع إا ¤أازيد من Œ Óﬁ٥٠اريا‡ ،ا
حيث ” اسصتعمال حضصÒة السصيارات واŸركبات
جعل ا◊ركة التجارية تعرف فوضصى عارمة،
والشص -اح -ن -ات ك -فضص -اء ل -ت -وسص -ي -ع ه -ذا ال -نشص-اط
وبشصأان التصصريح عن هذه التجاوزات وكشصف
ب -ع -دم -ا ك -ان ﬂط -ط ل -ه-ا ف-ت-ح م-ن-اصصب شص-غ-ل
ال -ف -وضص -ي ال -ت -ج-اري ،وه-و م-ا اع-تÈه الشص-اك-ون
اŸسص- -ت- -ور،أاشص- -ار ه -ؤولء اŸتضص -رري -ن م -ن ه -ذه
للشصباب واليد العاملة البطالة.
خ -رق -ا ل -ل -نصص-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة اÙددة ل-نشص-اط
اŸمارسصات غ Òالقانونية أان نسصبة من التجاز
وأام -ام ه -ذه األوضص -اع ال-ف-وضص-وي-ة وت-نصص-ل ك-ل
السص- -وق ،وه- -و م- -ا اع- -تÈه ال -رافضص -ون ل -ل -وضص -ع
ال -ذي -ن ت -ه -رب -وا م -ن دف -ع مسص-ت-ح-ق-ات اإلي-ج-ار
ا÷ه- -ات م- -ن اŸم- -ارسص- -ة ال- -ت- -ج -اري -ة وغ -ي -اب
بالنشصاط التجاري اŸوازي ،األمر الذي صصار
اÙددة بـ ٦آالف د.ج شصهرا منذ مدة ،قاموا
اŸصصالح اŸعنية كالبلدية التي  ⁄تكلف نفسصها
ي -ؤودي ي -وم-ي-ا إا ¤مشص-اح-ن-ات وصص-راع-ات داخ-ل
ب- -ك -راء Óﬁت -ه -م Ãب -ال -غ ب -اهضص -ة تÎاوح بÚ
سص -وى إارسص -ال اإلع-ذارات ل-ل-م-ت-خ-ل-ف Úع-ن دف-ع
ه- -ذا اŸرف -ق ال -ت -ج -اري ال -ذي Áون أازي -د م -ن
٦و١٠مÓي Úللشصهر الواحد ألشصخاصس غرباء عن
مسص -ت -ح -ق -ات اإلي -ج -ار ي -ب -ق -ى م -ن-ط-ق ال-تسص-يب
٤وليات منها ع Úالدفلى وجزء من غليزان
اŸمارسصة التجارية بهدف ا◊صصول على أارباح
وال -ف -وضص -ى سص -ي -د اŸوق -ف ،ل -ذا ي-ط-الب ه-ؤولء
وتسص- -مسص- -ي- -لت والشص- -ل- -ف ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤اŸك -ان
ط-ائ-ل-ة ت-ف-وق ٨٠م -ل-ي-ون سص-ن-ت-ي-م ‘ السص-ن-ة ل-دى
الوا‹ بالتحرك وفتح –قيق للنظر ‘ هذه
اإلسصÎاتيجي الذي يحتل ‘ اŸمارسصة التجارية
ال- -ب- -عضس ك- -أارب- -اح ب -دون ج -ه -د ي -ق -ول ال -ت -ج -ار
التجاوزات واÿرق القانو Êللممارسصة التجرية،
وشصسص -اع -ة ﬁي -ط األراضص -ي اŸن-ت-ج-ة ل-ل-خضص-ر
ا◊قيقي Úالناقم Úعن الوضصع وحالة البزنسصة
وال -ت -ي م -ن شص -أان -ه -ا ﬁارب -ة ال -ت-ج-ارة اŸوازي-ة
والفواكه.
التي يعرفها سصوق ا÷ملة للخضصر والفواكه رغم
وبالتا‹ دفع هؤولء لدفع اŸسصتحقات التي من
يحدث هذا ‘ غياب اŸراقبة التجارية من
أان دفرالشصروط يخالف هذا الوضصع الذي ÷أا
شصأانها توف Òمداخل جبائية ÿزينة البلدية ،مع
طرف اŸصصالح اŸعنية التي عجزت على فتح
إاليه هؤولء التجارالسصماسصرة مصصاصصي الدماء.
حلحلة مشصكل األسصواق ا÷وارية التي صصارت
م -ك-تب ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ت-ج-اري-ة ب-وج-ود أاع-وان م-ن
ومن جانب آاخر تفاقمت ظاهرة التجارة غÒ
أاموال ا‚ازها ‘ مهب الريح.
مصص -ل -ح-ة الشص-رط-ة Ÿت-اب-ع-ة ال-نشص-اط وق-م-ع ك-ل

ع“ Úوشسنت ...مواقع سسياحية مغرية

و’ية مفتوحة على ا◊اضضر واŸاضضي
ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
ت- -ع- -د ا÷ه -ة ال -غ -رب -ي -ة ل -ع“ Úوشس -نت
وخ -اصس-ة دائ-رت-ي ول-ه-اصس-ة وب-ن-ي صس-اف-ق،
إاحدى أاهم اŸواقع التاريخية والسسياحية
ال -ت -ي لت-زال شس-اه-دا ع-ل-ى ع“ Úوشس-نت
لقطاب التي يسستوجب
وجعلتها من أاهم ا أ
ع -ل -ى ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة اله -ت-م-ام ب-ه-ا
وج -ع -ل -ه -ا م -وردا اق -تصس -ادي -ا ه -ام -ا ل -ب-ل-وغ
اقتصساد ناشسئ خارج اÙروقات.
ي -ع -ت Èالضص -ري-ح اŸل-ك-ي «سص-ي-ف-اكسس» ،ال-واق-ع
–دي -دا ‘ م -وق -ع سص -ي -ق -ا ع -ل -ى ضص -ف -ت-ي وادي
التافنة ،وبالضصبط على بعد  ٠٤كلم من مصصبه
ب -رشص -ق -ون غ -رب م -دي -ن -ة ب-ن-ي صص-اف ،م-ن أاه-م
اŸواق-ع ال-ت-اري-خ-ي-ة والسص-ي-اح-ية با÷هة الغربية
لولية ع“ Úوشصنت .هذا الضصريح يضصم مقÈة
ج -م -اع -ي -ة Ÿلك ن -وم -ي -دي-ا ال-غ-رب-ي-ة سص-ي-ف-اكسس
وع -ائ -ل -ت -ه ،ه -ذا اŸوق-ع ال-ذي ي-ع-ود ا ¤ال-ق-رن
الثالث ميÓدي واŸصصنف كمعلم وطني منذ سصنة
 ٢٠١٣من قبل وزارة الثقافة ،واÈŸمج تصصنيفه
من قبل منظمة األ· اŸتحدة للÎبية والعلوم
وال -ث -ق -اف -ة (ال -ي -ون-يسص-ك-و) كÎاث ع-اŸي ،وذلك
بعدما ” ترميمه من قبل السصلطات اÙلية
ل -ولي -ة ع“ Úوشص -نت ب -ع -دم -ا ” تسص -ج -ي-ل-ه ‘
ﬂطط حماية وتثم ÚاŸواقع األثرية الذي
صصادق عليه اÛلسس الشصعبي الولئي ‘ ٢٠١٤
و” ف- -ت -ح مسص -لك م -ن ق -ب -ل مصص -ال -ح ال -غ -اب -ات
ل-ل-وصص-ول إال-ي-ه ،م-ا ج-ع-ل-ه م-وق-ع-ا سص-ي-اح-يا هاما
ت -ت -واف -د ع -ل -ي -ه ال -ع-ائÓ-ت خÓ-ل فصص-ل ال-رب-ي-ع
ويقصصده الباحثون.
كما يعت Èمسصجد سصيدي يعقوب بولهاصصة
أاق -دم مسص -ج -د ب -ا÷ه -ة اال -غ -رب -ي -ة ل -ولي -ة عÚ
“وشصنت ،حيث يتناقل اŸؤورخون انه بني سصنة
 ١٣٣٢على يد الو‹ الصصالح سصيدي يعقوب بن
ا◊اج ال-ت-ل-مسص-ا Êب-رب-وة ت-ط-ل ع-ل-ى ال-ب-ح-ر م-ن
ا÷هة الشصمالية وعلى سصهول ولهاصصة من ا÷هة
ا÷نوبية ،ويعت Èمن أاهم مسصاجد اŸنطقة إا¤
اليوم .هذا اŸسصجد ” بناؤوه ‘ شصكل بناءات
م -رب -ع -ة ج -دران -ه-ا ع-ريضص-ة سص-م-ك-ه-ا ب-اŸدخ-ل
ال -رئ -يسص -ي ل -ل-مسص-ج-د ح-يث ي-ب-ل-غ سص-مك ا÷دار
حوا‹ مÎين ،وُزuين اŸبنى بثÓث قبب قرميدية
حمراء ،متناسصقة على طراز أاندلسصي ⁄ ،يبق
منها اليوم سصوى صصف Úتسصتند إاليهما أاعمدة
وأاق- -واسس ع- -ريضص -ة .أاّم -ا السص -ق -ف ف -ه -و م -زّي -ن

باÿشصب األحمر اŸنقوشس اŸتشصابك ‘ ،حÚ
تظل اŸئذنة اŸرّبعة الشصكل على مذهب اإلمام
مالك رضصي الله عنه باقية شصاﬂة شصموخ البناء.
هذا اŸسصجد الذي أاقيم –ت هضصبة تطل على
شصاطئ صصخري ،حّتى يحتجب على العيون ‘
ح‚ Úد أان ه -ن -اك ط -ري -ق -ا ي -رب -ط الّشص -اط -ئ
باŸسصجد عبارة عن مسصلك وعر يصصعب السصÒ
فيه .وبحسصب بعضس القائم Úعليه الذين تناقلوا
رواية األول ،Úفإان ا◊كمة ‘ ذلك تكمن ‘
ال- -وق- -اي -ة م -ن الع -ت -داء وال ّ-ت -ح ّ-رشس ع -ل -ى ي -د
ال -ق-راصص-ن-ة األوروب-ي Úوخ-اصص-ة م-ن-ه-م اإلسص-ب-ان
والÈت-غ-ال خÓ-ل األزم-ن-ة ال-غ-اب-رة ،ح-يث ت-ق-ول
بعضس الروايات اŸشصهورة باŸنطقة إاّن أاصصل
اÿشصب م - -ن األن- -دلسس ووصص- -ل إا ¤اŸن- -ط- -ق- -ة
ب-ط-ري-ق-ة ع-ج-ي-ب-ه ت-رت-ب-ط ب-اÿيال ذكرتها كتب
التاريخ والروايات ،أان الو‹ «سصيدي يعقوب»
كان يتعّبد بجوار البحر ،فإاذا بسصفينة Œارية
أاندلسصية تنحرف بالقرب من اŸرسصى ،فسصاَرع
الو‹ إا ¤مسصاعدة البحارة وإانقاذهم من الغرق
و” اسصتضصافتهم ا ¤غاية زوال العاصصفة ،ولرد
ا÷ميل طلب رايسس السصفينة من الو‹ قبول
مكافأاة مالية Áنحها له ،لكن سصيدي يعقوب
قدم له طلبا وحيدا Áكن مسصاعدته فيه وهو أانه
كان بحاجة إا ¤خشصب لبناء مسصجد وزاوية.

أاسضرار جزيرة ’يÓ
كما تعت Èجزيرة «لي »Óالتي تطل على ا÷هة
ال -غ -رب -ي -ة ل -ولي -ة ع“ Úوشص -نت ،إاح -دى ا÷زر
القريبة من شصاطئ رشصقون الشصه ،Òوهي تظهر
ق -ري -ب -ة ل-ك-ن لي-ع-رف أاسص-راره-ا إال ال-ق-ل-ي-ل م-ن
سص -ك -ان ولي -ة ع Úت -ي -م -وشص -نت .ف -ال -فضص-ول-ي-ون
وحدهم من يعÎيهم شصغف زيارة ذلك ا÷بل،
الذي يغوصس ‘ عشصرات الكلومÎات ‘ أاعماق
حوضس البحر األبيضس اŸتوسصط.
هذه ا÷زيرة التي تبلغ مسصاحتها  ٢٦هكتارا،
Œمع الروايات أان تاريخ وجود اإلنسصان بهذا
ا÷بل يعود ا ¤عصصور ما قبل التاريخ ،حيث
ي -ذك -ر ‘ سص -ج Ó-ت ال -ت -اري-خ ،أان ق-ب-ائ-ل الÈب-ر
سصكنت ا÷بل سصنة  ٦٥٠قبل اŸيÓد ،وهو ما
تؤوكده بقايا حامية للجنود وبركة مائية قرب
اŸيناء الذي كان يسصتعمل من طرف القراصصنة،
وهو نفسس اŸيناء الذي اسصتعمله حلفاء األمÒ
ع -ب -د ال -ق -ادر ل -ن -ق -ل السص Ó-ح ل -دع -م اŸق -اوم-ة

الشص- -ع- -ب- -ي- -ة ‘ ..ح Úأارج- -ع اŸؤورخ -ون دخ -ول
ال -ف -ي -ن -ي -ق -ي Úا÷زي-رة إا ¤ال-ق-رن السص-اب-ع ق-ب-ل
اŸيÓد ،اسصتنادا إا ¤القطع اÿزفية التي ”
العثور عليها باŸوقع القد .Ëوعمدت قوات
الحتÓل الفرنسصي سصنة  ١٨٧٠إا ¤تشصييد منارة
“تد على علو  ١٥مÎا Áكن مشصاهدتها من
الشصاطئ وهي إا ¤غاية اليوم تقوم بدور توجيه
السصفن العابرة لهذا ا÷زء من خليج الغزوات،
قد صصنفت وزارة الثقافة جزيرة لي Óضصمن
اŸواق-ع ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-لÎاث ال-ث-ق-ا‘ وال-تاريخي
لولية ع Úتيموشصنت.
ه -ذا و–ت -وي ا÷زي-رة ع-ل-ى م-ن-ارة ت-اري-خ-ي-ة
يصصل علوها ا ٨١ ¤مÎا وÁكن مشصاهدتها على
بعد  ١٦أالف ميل بحري ،وهو ما زاد من جمال
اŸن- -ط- -ق -ة وأاع -ط -ى صص -ورة أاك Ìب -ه -اء ل -ل -ي -ا‹
الشصاطئ الذي تزينه أالوان اŸنارة يوميا.
ب-اإلضص-اف-ة ا ¤ال-تصص-ن-ي-ف ال-ت-اري-خ-ي ل-لمنارة،
توجد بجانبها ثكنة عسصكرية تعود إا ¤العهد
السصتعماري حيث اسصتقبلت ‘ تلك الفÎة قرابة
أالفي جندي اسصبا ،Êوهو ما بعث ا◊ياة من
ج-دي-د ب-ا÷زي-رة ال-ت-ي تضص-م ح-ال-ي-ا ع-دة ب-ق-اي-ا
أاثرية صصنفت ضصمن الكنوز األثرية للمنطقة منها
مقÈة بـ  ١١٤ق Èتقع قرب اŸنارة ،وهو ما جعل
السص -ل -ط -ات تسص -ارع ا ¤تصص -ن-ف ا÷زي-رة ضص-م-ن
اŸعا ⁄الثقافية بعد أان أاسصالت لعاب العديد من
اŸسصتثمرين اÿواصس‡ ،ن ابدوا اسصتعدادهم
لشصرائها بغرضس بناء منتجعات سصياحية ،هذا
وتشص Òالث- -ار ان ا÷زي- -رة –وي ال- -ع- -دي -د م -ن
ال -ك -ن -وز ال -ت -اري -خ -ي -ة ‘ ح -ال -ة ال-ن-بشس وه-و م-ا
يسصتوجب حمايتها من قبل منقبي الكنوز خاصصة
وان ا÷زي - -رة ت - -ع - -رف زي - -ارات ك- -بÒة ل- -وف- -ود
ﬂنتلف خÓل فصصل الصصيف ويصصل ثمن بلوغها
ب ١٠٠٠دج على م Ïزوارق صصغÒة يسصتغلها
اصصحابها لÓسصÎزاق بنقل السصواح صصيفا ‘ حÚ
تسص -ت -درج الصص -ي -ادي-ن شص-ت-اء و‘ ب-اق-ي ال-فصص-ول
لقتفاء اثار السصمك اıتلف النواع.
وب- -اقصص- -ى غ- -رب ولي -ة ع“ Úوشص -نت ي -ق -ف
الزاائر على زاوية الشصيخ ا÷ازو‹ رحمة الله
عليه التي تقع بقرية طÒبان ،هذه الزاوية التي
اشصتهربها شصيخ الزاوية عبد الكر Ëا÷ازو‹
تعد احدى اهم مواقع التعليم والمر باŸعروف
والنهي على اŸنكر و“كن شصيخها منذ نهاية
اÿمسص -ي -ن -ات ال -ت -ح -ك -م ‘ م -ن -ط -ق -ت -ه واق-ام-ة
التماسصك بها واصصÓح ذات الب Úوالعمل على
اÙافظة على الدين السصÓمي،

يعرضسون بضساعتهم على قارعة الطريق

التجار الفوضضويون يعرقلون السض Òعلى
الطريق Úرقم  35و 98بتلمسضان
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
دق ال- - -عشص - -رات م - -ن
مسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-قÚ
الوطني Úرقم  ٣٥و٩٨
ن- -اق- -وسس اÿط- -ر م- -ن
مشصاكل السص Òعليها ‘
عدة نقاط ما يجعلها
غ Òصص - -ا◊ة ب - -ف - -ع - -ل
الك - - -ت- - -ظ- - -اظ ال- - -ذي
ي -تسص -بب ف -ي -ه ال -ت -ج -ار
ال - -ف - -وضص- -وي- -ون ال- -ذي
أاق - -ام - -وا أاسص - -واق - -ه - -م
ال- - -ف - -وضص - -وي - -ة ب - -دون
سصجÓت بجوار الطرق
م - -ا ع - -رق - -ل سص- -ي- -ول- -ة
ا◊ركة.
اŸسصتعمل للطريق الوطني رقم  ٣٥الرابط ما ب Úوهران ومغنية يجد
نفسصه مضصطرا للعبور ‘ اكتظاظ كب Òعلى مسصتوى قرية القواسص Òنتيجة
الفوضصى الكبÒة التي اختلقها حوا‹ مائة تاجر فوضصوي ‘ اÿضصر
والفواكه والذين صصاروا يبيعون بضصاعتهم على حافة الطريق مسصتغلÚ
الرصصيف ما اأرغم السصيارات على التوقف وسصط الطريق ،األمر الذي يخلق
فوضصى عارمة تعطل مصصالح اŸواطن ‘ ظل غياب السصلطات البلدية
ومصصالح التجارة التي يقع على عاتقها مراقبة النشصاط التجاري.
نفسس السصيناريو يتكرر على مسصتوى قرية سصيدي ميلود ٠٣ ،كلم شصمال
الرمشصي ،حيث اسصتغل السصكان موقع قريتهم اÛاورة للطريق من أاجل
بيع اÿبز واÿضصر ﬁدث Úفوضصى عارمة على الطريق واكتظاظا قد
يؤودي ا ¤حوادث خطÒة.
وبالطريق الوطني رقم  ٩٨الرابط ما ب Úتلمسصان ومغنية ،شصكل التجار
الفوضصويون حواجز على مسصتوى كل من بلدية زناتة وقرية بوكيو ببني
وارسصوسس وقرية دار بن طاطا التابعة لدار يغمراسصن بفعل نقاط بيع
فوضصوية تعرقل السص Òعلى الطريق العام وŒعله خطرا حقيقيا على
اŸواطن بدون مبالة بالقانون ‘ ،ظل غياب الرقابة من قبل السصلطات
البلدية والتجارية للولية.

قرى فÓوسسن تزداد عزلة

النزوح والتسضرب اŸدرسضي يؤورقان السضكان
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ط - -الب عشس - -رات السس - -ك- -ان ب- -ق- -رى
ب- -ل -دي -ة ف Ó-وسس -ن ال -ث Ó-ث ب -ت -دخ -ل
ع- -اج- -ل م- -ن اأج- -ل دع- -م- -ه -م بÈام -ج
ت -ن-م-وي-ة ك-بÒة م-ن شس-أان-ه-ا ال-ن-ه-وضض
ب-ه-ذه اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ال-ت-ي –ت-اج
إا ¤مشس- -اري- -ع وط- -ن- -ي -ة كÈى ،ع -ل -ى
غرار مدهم بالغاز والسسكن وتطوير
ﬁيطاتهم الجتماعية الريفية.
ففي بلدية مصصدق عبد الكر- Ë
 ٠٣كلم جنوب مقر البلدية فÓوسس
 ل ي - - -زال ت Ó- - -م- - -ي- - -ذ اŸدرسص- - -ةالبتدائية يدرسصون ‘ أاقسصام مهددة
بالفيضصانات نتيجة وجود اŸدرسصة
ب -ق-رب أاح-د األودي-ة ال-ت-ي ت-ن-ب-ع م-ن
سص- -ف -وح ج -ب -ال ف Ó-وسص -ن الشص -اﬂة
والتي كثÒا ما قطعت عنهم السصبل
اŸؤودية إا ¤اŸدرسصة ،رغم أان وا‹
الولية خÓل زيارته للقرية دعا إا¤
–ويل اŸدرسصة لكن دون جدوى.
أام -ا ع-ن ال-ق-ري-ة ف-ه-ي ع-ل-ى غ-رار
ال-ق-رى ال-ن-ائ-ي-ة ت-ن-عدم فيها مظاهر
ا◊ياة وهي التي سصبق وأان هجرها
أاهلها خÓل العشصرية السصوداء ،فÓ
سصكنات ريفية ول تنمية ﬁلية ول
منشصآات قاعدية ‘ ،ح Úتنعدم ‘
ال -ق-ري-ة أاي-ة م-ظ-اه-ر اق-تصص-ادي-ة ول
Œاري -ة ،ف -ه -ي ‘ ت -ب -ع -ي-ة ت-ام-ة إا¤
فÓوسصن ،رغم ذلك فإان الرتباط
ب -ه -ا ي-ع-ت-م-د ب-اŸشص-ي ع-ل-ى األق-دام
بفعل غياب وسصائل النقل.
ع - - -ن ال - - -نشص - - -اط الق- - -تصص- - -ادي،
فباسصتثناء الفÓحة ف Óمؤوشصر آاخر
من شصأانه تطوير الفÓحة .أاما بقرية
الÈج ال- -ت -ي ت -ق -ع ب -ج -وار ال -ط -ري -ق
ال -وط -ن-ي رق-م  ٣٥ف -ه-ي إاسص-م ع-ل-ى
مسص -م -ى ب -اسص-ت-ث-ن-اء م-درسص-ة ق-دÁة
ومركز صصحي ‘ تبعية دائمة لقرية
اŸف -ت -اح -ي -ة اÛاورة ،ه -ذا ورغ -م

اسصتفادة القرية من بعضس السصكنات
ال -ري -ف-ي-ة ،ل-ك-ن ب-ع-ده-ا ع-ن ا÷انب
ا◊ضصري وصصعوبة ارتباطها بالبلدية
األم صصّعب من مهمة السصكان خاصصة
التÓميذ ،حيث يتنقلون فجرا نحو
ف Ó-وسص -ن ول ي -ع -ودون إال -ي-ه-ا إال ‘
اŸسص -اء وه -و م -ا رف-ع نسص-ب-ة األم-ي-ة
بهذه القرية ،خاصصة وسصط اإلناث،
ال- -ت- -ي Áارسس سص -ك -ان -ه -ا ال -ف Ó-ح -ة
والرعي.
أاك Ìم- -ن ه- -ذا ،ف- -إان غ- -ي- -اب أاي- -ة
وسص-ي-ل-ة ل-ل-ن-ق-ل ت-رب-ط سص-ك-ان القرية
بالبلدية األم ضصاعف من معاناتهم
ال -ت -ي رغ -م ج-م-ال ح-ق-ول-ه-ا وط-ي-ب-ة
م -ن-اخ-ه-ا أاصص-ب-حت م-ه-ددة ب-ال-ن-زوح
ال -ري -ف -ي .وت-ع-ت Èق-ري-ة اŸف-ت-اح-ي-ة
األك Èواألوفر حظا من سصابقاتها
ب -ف -ع -ل مسص -اح -ت -ه -ا ال -ك -بÒة وع -دد
سص -ك -ان -ه -ا ال-ذي-ن ي-ت-ج-اوزون سص-ك-ان
القريت Úالسصابقت› Úتمعت .Úهذه
القرية األقرب إا ¤بلدية أاولد رياح
م -ن -ه -ا ل -ل -ب -ل -دي -ة األم ،ج -ع-ل ب-عضس
األصص- -وات ت -ط -الب ب -رب -ط ال -ق -ري -ة
بأاولد رياح بفعل صصعوبة التنقل إا¤
م -ق -ر ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي تسص-ت-ل-زم ق-راب-ة
السصاعة من الزمن.
ه - -ذه ال - -ق - -ري - -ة رغ - -م شصسص - -اع- -ة
مسصاحتها ،فهي ل –توي سصوى على
مدرسصة ومسصتوصصف ومركز بريدي،
ح -يث ت -غ -يب اŸت -وسص -ط-ة م-ا ي-رغ-م
ال-تÓ-م-ي-ذ ع-ل-ى ال-ت-ن-ق-ل ي-وم-ي-ا ن-حو
ف Ó-وسص -ن ول ي -ع -ودون إال ل -ي ،Ó-م-ا
صص -عب مشص-ك-ل اŸراق-ب-ة ورف-ع م-ع-ه
نسص -ب -ة ال -تسص-رب اŸدرسص-ي .ك-م-ا أان
غياب النقل عزل القرية عن العا⁄
اÿارج -ي وج-ع-ل-ه-ا م-ت-ق-وق-ع-ة ع-ل-ى
نفسصها ،كما ان غياب التنمية شصجع
سص -ك -ان -ه -ا ع-ل-ى ال-ه-ج-رة ا÷م-اع-ي-ة
م-ن-ه-ا ،خ-اصص-ة ن-ح-و ق-ري-ة القواسصÒ
ال -ق -ري -ب -ة م -ن -ه -ا وال -ت -اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة
الرمشصي.
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كوهلر يواصشل مسشاعيه لسشتئناف اŸفاوضشات

مناورإت مغربية إلعادة إدرإج إŸياه إلصضحرإوية ضضمن إتفاق إلصضيد إلبحري
إلبوليسضاريو تنّدد

ل‡ي للصشحراء الغربية
التقى اŸبعوث ا أ
هورسشت كوهلر ‘ واششنطن Ãسشاعدة وزير
لوسش -ط السش-فÒ
اÿارج -ي -ة Ÿك -تب الشش -رق ا أ
دي-ف-ي-د سش-ات-رف-ل-ي-د حيث تبادل معه أاطراف
ا◊ديث ح- - -ول آاف- - -اق تسش - -وي - -ة ال - -ن - -زاع ‘
الصشحراء الغربية ⁄ .تسشرب أاي معلومة من
ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي ي -أات-ي ‘ اط-ار اŸشش-اورات
اŸوسشعة التي يقوم بها الوسشيط الŸا Êمن
أاج-ل اسش-ت-ئ-ن-اف اŸسش-ار ال‡ي اŸت-وق-ف م-نذ
.٢٠١٢
سص -ب -ق وأان أاع-ل-ن ك-وه-ل-ر ،ا’رب-ع-اء ال-ف-ارط ،أام-ام
م -ج -لسس اأ’م -ن ع -ن ت -ن -ق -ل -ه ال -ى واشص -ن-ط-ن ل-ل-ق-اء
مسصؤوولي ا’دارة اأ’مريكية .شصرح كوهلر خÓل هذا
اللقاء التقييمي بمجلسس اأ’من أان هذه المشصاورات
« كانت تحذوها منطلقات اسصتراتيجية».
في السصياق ،أاشصار المسصؤوول الى أان المشصاورات
الثنائية مع طرفي النزاع والبلدان المجاورة تهدف
الى «اقرار الثقة فيما يخصس حياده» واسصتكشصاف
المجا’ت التي قد تشصكل ح Óوسصطا.
أاضص -اف السص -ي -د ك -وه-ل-ر أان ل-ق-اءات-ه م-ع مسص-ؤوول-ي
ا’ت -ح -اد اأ’وروب -ي وا’ت-ح-اد ا’ف-ري-ق-ي ق-د ج-رت
Óخ -ر .كشص -ف ال -م -ب -ع-وث
ت -حت م -ب -دأا ا’نصص -ات ل  -آ
ا’ممي خÓل هذا ا’جتماع أان ا’تحاد اأ’وروبي
ي -ع -د»ج -ارا ق -ري -ب-ا وشص-ري-ك-ا اسص-ت-رات-ي-ج-ي-ا ل-ب-ل-دان
ال- -م- -غ- -رب ال- -ع- -رب- -ي ف- -ي ال- -م- -ج- -ال ا’ق -تصص -ادي
وا’جتماعي واأ’مني ،ولهذا فإان لهذا ا’تحاد
تصصور واضصح حول هذا النزاع».
أاردف السصيد كوهلر يقول« :ما من شصك أان ا’تحاد
ا’فريقي طرف فاعل يجب ا’سصتماع لوجهة نظره
حول هذا النزاع خاصصة وأان المغرب والجمهورية

ال-ع-رب-ي-ة الصص-ح-راوي-ة ال-دي-م-ق-راط-ية عضصوين» في
هذه المنظمة.
ينوي المبعوث اأ’لماني المضصي قدما في مهمته
ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن م-ح-او’ت ال-م-غ-رب ال-رام-ي-ة إال-ى
ال -تشص-ويشس ع-ل-ى م-ج-ه-ودات-ه ،ب-ح-يث ي-ع-ت-زم اج-راء
مشصاورات ثنائية أاخرى مع أاعضصاء مجلسس ا’من
من بينهم مسصؤوولون سصامون من الصصين وروسصيا.
يكتسصي اللقاء الذي أاجراه مع السصفير ا’مريكي
سص -ات -رف -ل -ي -د أاه -م -ي -ة خ -اصص -ة ،ع-ل-م-ا أان ال-و’ي-ات
المتحدة ،العضصو الدائم في مجلسس اأ’من منزعجة
ل -غ -ي -اب إارادة م -ن ط -رف ال -م -غ-رب ف-ي اسص-ت-ئ-ن-اف
المفاوضصات.
لم تخف واشصنطن انشصغالها بوقف مسصار السصÓم
ح - -يث ح- -ذرت ف- -ي أاف- -ري- -ل  2017م-ب-اشص-رة ع-دم
التصصويت على ’ئحة تمديد عهدة البعثة ا’ممية
ل-ت-ن-ظ-ي-م اسص-ت-ف-ت-اء ل-ت-ق-ري-ر ال-مصص-ي-ر ف-ي الصصحراء
الغربية (مينورسصو) أانها «سصتراقب عن كثب التقدم
المحقق ميدانيا».
ترى اإ’دارة اأ’مريكية ان العراقيل التي تعترضس
بعثة المينورسصو أادت بمجلسس ا’من الى تركيز
نقاشصه حول «تفاصصيل عملياتية خاصصة جدا» عوضس
ا’هتمام بمهمتها الحقيقية المتمثلة في تنظيم
اسصتفتاء حول تقرير المصصير .غير أان الموقف
ا’مريكي لم يتغير ازاء القضصية الصصحراوية بالرغم
م-ن م-ح-او’ت ال-م-غ-رب ال-ع-دي-دة ل-ث-ن-ي-ه م-ن خÓ-ل
اللوبي الداعم له في الكونغرسس.
’ تزال كتابة الدولة ا’مريكية تبقي اأ’راضصي
الصصحراوية على قائمتها الخاصصة باأ’قاليم غير
المسصتقلة و ذات سصيادة خاصصة و التي يبقى وضصعها
النهائي ينتظر التحديد.

نّ-دد م-م-ث-ل ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسص-اري-و بالدنمارك محمد
ليمام محمد عالي بتوصصية المفوضصية اأ’وروبية
ال -م -رف-وع-ة ال-ى ال-م-ج-لسس اأ’وروب-ي ،ي-وم اأ’رب-ع-اء
ال-م-اضص-ي ،وال-ق-اضص-ي-ة ب-ت-ج-دي-د ات-فاق الشصراكة في
م -ي -دان الصص -ي -د ال -ب -ح -ري ب -ي -ن ا’ت-ح-اد اأ’وروب-ي
والمملكة المغربية.
ورد في التوصصية مقترح المفوضصية المتمثل في
إادراج ال-م-ي-اه اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-لصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ضصمن
ا’تفاق المنشصود ،خاصصة وان مقترح التعديل هذا
يأاتي أايام قليلة بعد قرار محكمة العدل اأ’وروبية
الصص-ادر ب-ت-اري-خ  27ف-ي-ف-ري ال-م-اضص-ي ،والذي أاقر
بعدم قانونية إادراج الصصحراء الغربية أاو مياهها
اإ’قليمية ضصمن ا’تفاق المذكور ،أاو البروتوكول
المكمل له.
ج -اء ف -ي ال -ب -ي -ان الصص -ادر ع -ن ت -م -ث-ي-ل-ي-ة ج-ب-ه-ة
البوليسصاريو لدى المملكة الدنماركية« :أان اإ’معان
في انتهاك أاحكام محكمة العدل اأ’وروبية يمسس
من مصصداقية ا’تحاد اأ’وروبي ،والتزامه باحترام
سصيادة القانون حيث ان المقترح اأ’خير للمفوضصية
اأ’وروب- -ي- -ة ’ ي- -ع- -كسس ق- -رارات م -ح -ك -م -ة ال -ع -دل
اأ’وروب -ي -ة ،ال -ت -ي ت -ل -زم ا’ت -ح -اد اأ’وروب -ي ودول -ه
اأ’عضصاء في اتخاذ اإ’جراءات الÓزمة للتأاكد من
ان ا’تفاقيات الحالية والمسصتقبلية بين ا’تحاد
اأ’وروبي والمغرب ’ تشصمل الصصحراء الغربية أاو
مياهها اإ’قليمية».

معتقÓن ‘ إضضرإب عن إلطعام

دخل المعتقل السصياسصي الصصحراوي عبد المولى
الحافظي ،إاضصرابا إانذاريا عن الطعام لمدة 48
سصاعة ابتداءً من الجمعة بالمركب السصجني لوداية
ب -م -دي -ن-ة م-راكشس ال-م-غ-رب-ي-ة .ت-أات-ي ه-ذه ال-خ-ط-وة
تضص-ام-ن-ا م-ع ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن السص-ي-اسصيين الصصحراويين
المضصربين عن الطعام بالسصجون المغربية ،وتنديدا
ب-ظ-روف اع-ت-ق-ال-ه ال-ق-اسص-ي-ة وت-ماطل إادارة سصجون
ا’ح-تÓ-ل ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ وع-وده-ا السص-اب-ق-ة ل-ل-م-ع-ت-قل
خاصصة حقه في العÓج.
ف -ي ذات السص -ي -اق ،دخ -ل ال -م -ع -ت -ق -ل السص -ي -اسص-ي
الصصحراوي نور الدين العركوبي إاضصرابا إانذاريا
بسصجن بوزكارن جنوب المغرب .جدير بالذكر ،إان
تسص -ع -ة م -ع-ت-ق-ل-ي-ن صص-ح-راوي-ي-ن بسص-ج-ون ا’ح-تÓ-ل
’زال-وا ي-خ-وضص-ون إاضص-راب-ه-م ال-م-ف-ت-وح ع-ن الطعام
مطالبين بترحيلهم نحو الصصحراء الغربية.

إادانة دولية وتضشامن مع باريسش

وفـ ـ ـاة إلضضابـ ـ ـط إلذي بادل نفسض ـ ـه مع رهينـ ـ ـة خـ ـ ـÓل هجـ ـ ـوم تري ـ ـب

ت- -و‘ الضش- -اب- -ط ال -ف -رنسش -ي
أارنو بلÎام متأاثرا بجروحه،
أامسش السش- -بت ،وذلك ب- -ع- -د أان
حل ﬁل رهينة امرأاة خÓل
ع- -م- -ل- -ي- -ة اح- -ت- -ج- -از ره- -ائ- -ن
ا÷م-ع-ة ن-ف-ذه-ا مسش-ل-ح داخل
م -ت -ج -ر ب -ب -ل -دة ت-ريب ج-ن-وب
غرب فرنسشا .وقتل ‘ الهجوم
لسشÓ-م-ي-ة»
ال -ذي ت -ب -ن -اه ت-ن-ظ-ي-م «ال-دول-ة ا إ
الرهابي ثÓثة رهائن ومنفذ العتداء.
أاعلن وزير الداخلية الفرنسصي جيرار كولومب ،أامسس،
وفاة الضصابط في الدرك الفرنسصي أارنو بلترام (45
عاما) الذي حل محل رهينة أافرج عنها خÓل عملية
اح-ت-ج-از ره-ائ-ن ف-ي ج-ن-وب غ-رب ف-رنسص-ا ،ال-ج-م-عة،
تبناها تنظيم «داعشس» الدموي .غرد الوزير على
تويتر« ،لقد غادرنا المقدم أارنو بلترام  .لقد مات في
سصبيل وطنه .فرنسصا لن تنسصى أابداً بسصالته» .قال

الرئيسس الفرنسصي إايمانويل ماكرون
إاث -ر اج -ت -م -اع أازم -ة ف -ي م -ق -ر وزارة
ال -داخ -ل-ي-ة «ت-ع-رضصت بÓ-دن-ا ل-ه-ج-وم
إارهابي «.
أاضصاف «لقد دفعنا منذ عدة سصنوات
ث-م-ن ال-دم إ’دراك خ-ط-ورة ال-ت-ه-دي-د
اإ’ره -اب-ي» وع-ب-ر ع-ن شص-ك-ره ل-ق-وات
اأ’من وللجنود الفرنسصيين المنتشصرين في الخارج في
ال -ع -راق وسص -وري-ا «ل-ت-ق-ل-يصص-ه-م ال-خ-ط-ر (اإ’ره-اب-ي)»،
مؤوكدا «التصصميم المطلق» على مكافحة اإ’رهاب.
أاكد كولومب في وقت سصابق أان منفذ الهجمات يدعى
رضص -وان ل -ق-دي-م (ف-رنسص-ي م-ن أاصص-ل م-غ-رب-ي ي-ب-ل-غ 26
عاما) وأانه تحرك «بمفرده».
لكن تنظيم «الدولة اإ’سصÓمية» ا’رهابي ،قال في
بيان إان منفذ الهجوم ينتمي إاليه .واسصتولى المسصلح

تعزية
متأاثرا بوفاة الصصحفي سشعيد
ي - -ت - -ق - -دم وزي - -ر
حدوشش
ا’تصصال ،السصيد جمال كعوان،
ول -ك -ل ال -ع -ائ -ل -ة ال-ك-رÁة ،ب-ه-ذه
اŸناسصبة اŸؤوŸة ،بأابلغ عبارات
اŸواسص- -اة وال -ع -زاء ،راج -ي -ا م -ن
اŸو ¤عز وجل أان يتغمد روح
ال -ف-ق-ي-د ب-رح-م-ت-ه ال-واسص-ع-ة وأان
يسصكنه فسصيح جنانه.
إانا لله وإانا إاليه راجعون
الششعب ٢٠١٨/٠٣/٢٥

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

على سصيارة وفتح النار على الشصرطة ثم احتجز رهائن
في متجر قبل أان تقتله الشصرطة.
تمكن الرهائن من الفرار لكن المسصلح احتجز ’حقا
امراة ،فعرضس الضصابط الفرنسصي أارنو بلترام الحلول
مكان المرأاة الرهينة ،قبل أان يصصاب بطلقات رصصاصس
وهو ما أادى إالى هجوم عناصصر النخبة في الدرك و
قتل المهاجم .جرح شصرطي من فرقة التدخل السصريع
أايضص-ا أاث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة ت-ح-ري-ر ال-ره-ائ-ن .وبلترام متزوج
بدون أاو’د وشصارك في ديسصمبر  2017في تدريبات
في كركاسصون حول كيفية التعامل مع إاطÓق نار داخل
م -ت -ج -ر .سص -ق -ط أاك-ث-ر م-ن  240ق-ت-ي Óً-ف-ي ه-جمات
ارهابية فرنسصا منذ عام  2015على يد مهاجمين إاما
بايعوا تنظيم داعشس أاو اسصتلهموا نهجه .هذا وقال
المدعي العام الفرنسصي فرانسصوا مو’ن ،الجمعة ،إان
الشصرطة اعتقلت امرأاة على صصلة بالمسصلح.

العدد
17601

اŸصشريون يدلون بأاصشواتهم ‘ النتخابات الرئاسشية غًدا

قتيÓن وأإربعة مصضاب ‘ Úإنفجار إسضتهدف مدير أإمن إإلسضكندرية

ق - -ال م - -دي - -ر أام - -ن
لسشكندرية (ششمال مصشر)،
ا إ
ال -ل-واء مصش-ط-ف-ى ال-ن-م-ر ،إان
رج - -ل - -ي شش - -رط - -ة ق - -ت‘ Ó- -
الن -ف -ج -ار ال -ذي اسش-ت-ه-دف
م - - -وك - - -ب - - -ه ،صش- - -ب- - -اح أامسش
السش- -بت ،أاح- -ده- -م- -ا سش- -ائ- -ق
سش -ي-ارة شش-رط-ة ك-انت تسشÒ
لخ- -ر
خ - -ل - -ف سش- -ي- -ارت- -ه وا آ
›ند ،بحسشب وكالة أانباء
لوسشط الرسشمية ‘
الششرق ا أ
مصشر.
ي -ع -د ه -ذا أاول تصص -ري-ح ل-م-دي-ر
’م -ن ،ع -قب ا’ن -ف -ج -ار ال-ذي
اأ
قالت وزارة الداخلية المصصرية،
في وقت سصابق ،إانه أاسصفر عن
م -ق -ت -ل شص-رط-ي وإاصص-اب-ة أارب-ع-ة
آاخرين.
ذكر بيان للداخلية ،أان عبوة
ناسصفة موضصوعة أاسصفل سصيارة
ع -ل -ى ج -انب ط -ري -ق ان -ف-ج-رت
«أاث -ن -اء م-رور ال-ل-واء م-دي-ر أام-ن
’سص- -ك- -ن- -دري- -ة
(م - -ح- -اف- -ظ- -ة) ا إ
مسصتق Óسصيارته ».قال شصهود
عيان ،إان ا’نفجار هز منطقة
’سصكندرية ،وإان
رشصدي بشصرق ا إ
ق -وات م -ن ال -ج -يشس والشص -رط -ة
ضصربت طوًقا أامنًيا حول مكان
ا’نفجار.
ن-ق-لت صص-ح-ي-ف-ة ال-ي-وم السص-ابع
المصصرية عن مصصدر أامني (لم
تسصمه) قوله« :إان عبوة ناسصفة
ت -زن  8ك-ي-ل-وغ-رام-ات من مواد
شص -دي-دة ا’ن-ف-ج-ار ،ت-م وضص-ع-ه-ا
أاسصفل سصيارة كانت متوقفة أامام
أاح-د ال-ف-ن-ادق بشص-ارع ال-م-عسصكر
ال- - -روم- - -ان- - -ي ب- - -م - -ح - -اف - -ظ - -ة
’سصكندرية ،أاثناء مرور اللواء
اإ
’سصكندرية مسصتقÓ
مدير أامن ا إ
سصيارته» .أاوضصح أانه «نتج عنها
ت -هشص -ي-م  7سص -ي-ارات وح-وائ-ط
ال-ف-ندق و ٣ع-ق-ارات مجاورة».
جاء التفجير قبل يومين من بدء
’د’ء
المصصريين في الداخل ا إ
بأاصصواتهم في انتخابات تشصير
التوقعات الى أان الرئيسس عبد
ال -ف-ت-اح السص-يسص-ي سص-ي-ف-وز ف-ي-ه-ا
بفترة رئاسصة ثانية وأاخيرة طبًقا
للدسصتور.
م - -ع- -ل- -وم أان ال- -مصص- -ري- -ي- -ن
سص- -ي- -ت- -وج- -ه- -ون إال -ى صص -ن -ادي -ق
ا’قتراع من يوم الغد ا’ثنين
Óد’ء بأاصصواتهم
’ربعاء ل إ
إالى ا أ
في انتخابات رئاسصية إاذا فاز
ف- -ي- -ه -ا ال -رئ -يسس ع -ب -د ال -ف -ت -اح

السصيسصي فسصيحظى بو’ية ثانية
مدتها أاربع سصنوات .وُدعي إالى
ا’قتراع قرابة  60مليون ناخب
من إاجمالي  100مليون مصصري
ه -م ع-دد سص-ك-ان ال-ب-ل-د ال-ع-رب-ي
’كبر ديموغرافًيا .يتعين على
اأ
ال -ن -اخ -ب -ي -ن ا’خ -ت -ي -ار م -ا ب-ي-ن
السصيسصي ومنافسصه رئيسس حزب
الغد موسصى مصصطفى موسصى،
وهو سصياسصي غير معروف لدى
الجمهور الواسصع.
ع -ن ان-حسص-ار ال-م-واج-ه-ة ب-ي-ن
م-رشص-ح-ي-ن ف-ق-ط ،ق-ال الرئيسس
السص- -يسص -ي ق -ب -ل أاي -ام «أان -ا ك-نت
أات-م-ن-ى أان ي-ك-ون م-وج-وًدا م-ع-نا
(م- -ن- -افسس) واح -د أاو اث -ن -ي -ن أاو
ثÓ- -ث- -ة أاو عشص- -رة م -ن أاف -اضص -ل
ال- -ن- -اسس وأان- -ت- -م (ال- -مصص -ري -ون)
تختارون ،كما تشصاؤوون» .وعزا
سص -بب ع -دم وج -ود م -رشص -ح -ي -ن
متعددين هو «أاننا (البلد) لسصنا
جاهزين» بعد.

بدء إلصضمت
إلنتخابي

ه- -ذا وب- -دأات ف -ي مصص -ر ،أامسس
السص - - - -بت ،ف - - - -ت - - - -رة الصص- - - -مت
ا’ن - -ت- -خ- -اب- -ي ،ح- -يث ت- -وق- -فت
الحمÓت ا’نتخابية.
وتشص- -رف ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
لÓنتخابات بمصصر على مراقبة
ا’ل -ت-زام ب-الصص-مت ا’ن-ت-خ-اب-ي،
ال - -ذي ي - -تضص- -م- -ن ع- -دم ع- -ق- -د
م - - -ؤوت - - -م - - -رات ،أاو ن- - -دوات ،أاو
شصعارات ،أاو بث برامج متلفزة،
أاو إاذاع - -ي - -ة ،ل- -ت- -أاي- -ي- -د أاي م- -ن
المرشصحين.

م -ن ال-م-ق-رر أان ت-ع-ل-ن ال-ه-ي-ئ-ة
ال -وط -ن -ي -ة ال -ن -ت -ي -ج-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة
ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ي-وم 2
أافريل المقبل.
ف -ي ح -ال وج -ود ج -ول-ة إاع-ادة
ل-ع-دم حصص-ول أاح-د ال-م-رشصحين
’ولى على أاكثر من
في الجولة ا أ
’صصوات ،فإان النتائج
 % 50من ا أ
سصتعلن يوم  1ماي المقبل.

نسضبة إŸشضاركة
في العام  ،2014واجه السصيسصي
ح -م -دي -ن صص -ب -اح -ي وه -و وج -ه
يسص -اري م -ع -روف ،وف-از آان-ذاك
بنسصبة  ،%٩6.6إاذ كان و ’زال
ي -ح -ظ -ى بشص -ع -ب -ي-ة واسص-ع-ة ب-ي-ن
ال -مصص -ري -ي -ن ال -ذي -ن ي-ع-ت-ب-رون-ه
ا’ق -در ع-ل-ى اع-ادة ا’سص-ت-ق-رار
الى مصصر ،ما يرفع من احتمال
اعادة انتخابه هذه المرة ايضصا.
ف -ي ان-ت-خ-اب-ات ال-غ-د يشص-دد
المراقبون على نسصبة المشصاركة
التي يعتبرونها المؤوشصر الوحيد
الهام ،حيث يتخّوف البعضس من
ال - -ع - -زوف ’ع - -ت- -ق- -اده- -م ب- -أان
ال -ن-اخ-ب-ي-ن ق-د ’ ي-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى
صص -ن -ادي -ق ا’ق -ت -راع ل -ت -أاك-ده-م
المسصبق بأان السصيسصي سصيفوز بها
’محالة نتيجة شصعبيته الكبيرة.
ووع- -د السص- -يسص- -ي م- -ن -ذ ب -داي -ة
’ولى بإاعادة ا’سصتقرار
و’يته ا أ
إال-ى ال-بÓ-د ل-يسس ع-ل-ى الصص-ع-ي-د
السص -ي -اسص -ي ف -ق-ط وإان-م-ا ك-ذلك
على الصصعيد ا’قتصصادي .وفي
ال- -ع -ام  2016أاط -ل-ق السص-يسص-ي
ÓصصÓ-ح
ب -رن -ام ً-ج -ا ط -م -وًح -ا ل -إ
ا’قتصصادي.

تع ـ ـزي ـة
على اثر اŸصصاب ا÷لل الذي ا ⁄بعائلة «جقبوب عرعار» يتقدم مراسصل
«موسشى بوغراب» ،بتعازيه القلبية لوفاة خاله ،سصائ Óالعلي العظيم أان يتغمده
برحمته الواسصعة وأان يلهم ذويه الصص Èوالسصلوان ،وبهذا اŸصصاب ا÷ّلل  ،كما يتقدم
رئيسس اŸكتب الو’ئي إ’–اد الصصحفي Úو اإ’عÓمي Úا÷زائري Úبا÷لفة «مداح
اıتار زكرياء» باسصمه اÿاصس وباسصم اأعضصاء اŸكتب وباسصم كافة صصحفيي و’ية
ا÷لفة بتعازيهم القلبية وÃشصاعر اŸواسصاة والتعاطف اأ’خوية اıلصصة إا ¤أاسصرة
الفقيد سصائل Úالله تعا ¤اأن يتغمده بواسصع رحمته ويسصكنه فسصيح جناته وينعم عليهم
بعفوه ورضصوانه.

إإنا لله وإإنا إإليه رإجعون.

الششعب ٢٠١٨/٠٣/٢٥

مؤوسشسشة عمومية اقتصشادية  SILOMETALشش ذ أا
اŸنطقة الصشناعية صش ب  ٨٨واد السشمار  ١٦٢٧٠ـ ا÷زائر
ر ت ج٠٠١4١٦٠99٦4٨٦٢١ :

إإعÓن عن إإلغاء
إŸناقصضة إلوطنية رقم  ٢٠١٧ / ٠٢إŸتضضمنة:

إا‚از دراسشات ،توريد وتركيب كهربائي منخفضش التوتر ،ضشبط وإانارة مضشادة لÓنفجار
لفائد مششروع  ٣٠صشومعة معدنية

تعلم ـ م ع إا  SILOMETALشس ذ أا ـ كافة اŸتعهدين الذين شصاركوا ‘
اŸناقصصة الوطنية رقم  ،2017 / 02الصصادرة ‘ اليوميات الوطنية اÛاهد بتاريخ
 2017 / 12 / 17والشصعب بتاريخ  2017 / 12 / 1٩اŸتضصمنة :إا‚از دراسصات،
توريد وتركيب كهربائي منخفضس التوتر ،ضصبط وإانارة مضصادة لÓنفجار لفائدة
مشصروع  ٣0صصومعة معدنية.
أان هذه اŸناقصصة قد ” إالغاؤوها.
السشبب :عروضس مفرطة
الششعب ٢٠١٨/٠٣/٢٥
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الششعب ٢٠١٨/٠٣/٢٥

سسعر برميل النفط يتجاوز  70دو’را
انتعششت ،أامسس ،أاسشعار النفط لتتجاوز سشقف  70دو’را .وعزز هذا اŸنحى التصشاعدي ،تصشريح وزير
الطاقة السشعودي ،الذي  ⁄يخف بأان منظمة «أاوبك» وششركاءها اŸنتج ‘ Úحاجة إا“ ¤ديد العمل
باتفاق تخفيضس اإ’نتاج ‘ عام  .2019وجاء هذا ا’نتعاشس ليبدد اıاوف من تراجع اأ’سشعار ،بفعل
حلول فصشل الربيع وبالتا‹ تقلصس اإ’قبال على النفط مقارنة بفصشل الششتاء.
للعلم هذا التحسشن الذي سشجله سشعر الÈميل ،جاء بفعل ارتفاع عقود خام القياسس العاŸي مزيج برنت
أ’قرب اسشتحقاق بـ 1.54دو’ر ،أاو  ،٪2.2ليبلغ عند التسشوية  70.45دو’را للÈميل ولتنهي اأ’سشبوع على
مكاسشب بحوا‹  ٪6.4ووصشفت بأانها أاك Èزيادة أاسشبوعية منذ ششهر جويلية اŸاضشي.
باŸوازاة مع ذلك ،سشجلت عقود خام القياسس اأ’مريكي غرب تكسشاسس الوسشيط كذلك ،مكاسشب معتÈة
منذ ششهر جويلية اŸاضشي ‘ ،ظل صشعودها بـ ،٪5.5بعد أان أانهت جلسشة يوم ا÷معة ‘ حدود 65.88
دو’را للÈميل ،أاي ارتفعت بـ  1.58دو’ر أاو ما يعادل .٪2.5

ق.إا

…OÉ`°üàb’G
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اشسراف :سسعيد بن عياد

لحد  25مارسس  2٠١٨م اŸوافق لـ  ٠7رجب  ١٤٣٩هـ العدد ١7٦٠١
ا أ

Ÿاذا قانون عضسوي لقوان ÚاŸالية؟

عصسرنة الإطار التشسريعي Ÿيزانية الدولة وتوطيد العÓقة ب Úا◊كومة والŸÈان
لداء
حرصس على النسسجام والتطابق مع اŸؤوشسرات قصسد –قيق فعالية ‘ ا أ

الÈوفيسسور حشسماوي:

ا’نتقال من توزيع
النفقات إا ¤مقاربة
معيار النتائج وتوزيع
النفقات حسسب اأ’هداف
لرباب العمل:
رئيسس الكنفدرالية ا÷زائرية أ

التطّلع للتعاون مع اÛموعة ا’قتصسادية لدول غرب إافريقيا
كلمة العدد

أازمة سسلوكات..
سسعيد بن عياد

إاذا كان من الصشعب تغي Òالذهنيات ،كما
يؤوكده ﬂتصشون ‘ علم «اŸناجمنت»Á ،كن
ال -ره -ان ‘ ذلك ع-ل-ى ت-غ-ي Òالسش-ل-وك-ات ع-ل-ى
مسش- -ت- -وى اŸت- -ع- -ام- -ل Úورؤوسش- -اء اŸؤوسشسش- -ات
واŸسشتهلكÃ Úا فيهم الذين يتوفرون على
أاريحية مالية لتتطابق مع معاي ÒاŸواطنة ا’قتصشادية خاصشة ‘ ظل ظروف
مثل التي “ر بها بÓدنا اثر انهيار أاسشعار اÙروقات .و‘ ظل ارتباط
اŸن -ظ -وم -ة ا’ق -تصش -ادي -ة ب-إاي-رادات ال-ن-ف-ط ال-ت-ي ت-راج-عت ك-ثÒا أاصش-ب-ح م-ن
الضشروري العمل على تنمية سشلوكات يطبعها اقتصشاد النفقات وترششيد اŸوارد
وطلب اŸنتوجات ا÷زائرية Ÿا ‘ ذلك من انعكاسشات ايجابية على السشاحة
ا’قتصشادية التي تتطلع لبعث النمو عن طريق ا‚از ا’نتقال إا ¤اقتصشاد

إانتاجي خ ّ
Óق للÌوة ويقبل اŸنافسشة .ومن اÈÿاء من يعت Èأان اأ’زمة
القائمة ليسشت مالية أاو اقتصشادية بقدر ما تتعلق بأازمة سشلوكات بالنظر
Ÿؤوششرات اŸششهد الراهن ،حيث ‘ الوقت الذي تضشخ فيه الدولة موارد مالية
من خÓل ا◊رصس على ا‚از برامج اسشتثمارات واسشعة ،يطرح سشؤوال بعÓمة
اسشتفهام كبÒة حول موقع القطاع اÿاصس الوطني من كل هذا ،خاصشة فيما
يخصس مسشاهمته ‘ تنمية اŸوارد اŸالية التي يتطلبها –صش Úجانب اأ’من
اŸا‹ للمجموعة الوطنية.
‘ بلدان متطّورة Ÿا تداهمها أازمة –مل تهديدات فيها ﬂاطر على
ا’سشتقرار بسشبب ﬁدودية اŸوارد العمومية ،يÈز القطاع اÿاصس ليع Èعن
انتمائه Ùيطه بإابداء إارادة ملموسشة ‘ تقد Ëاإ’ضشافة الÓزمة لتغطية
عجز أاو ملء فراغ أاو ابتكار حلول ŸعضشÓت قائمة تششكل انششغا’ وطنيا ’
›ال لتجاهله أاو تصشنيفه ضشمن قضشايا الدولة فقط .ويكفي النظر ‘
Œارب أاك Ìمن بلد ‘ ﬂتلف القارات للتأاكد من قيمة ا’نتماء ا’قتصشادي
وا÷اهزية لتحمل اŸسشؤوولية الوطنية .أابرز مثال لششعوب عÈت من خÓل
اعتماد سشلوكات اŸواطنة ا’قتصشادية ما –قق ‘ اليابان حيث ما أان أالغيت
ا◊واجز ا÷مركية من السشوق حتى رسشختها ‘ أاذهان اأ’جيال التي تفضشل
منتوجات بÓدها أامام منافسشة غÒها من بلدان جد متطورة ويعكسس هذا
درجة الوعي بأان ذلك يقود حتما إا ¤حماية مناصشب العمل وحماية جهاز
اإ’نتاج وتنمية الÌوة.

لقد حظيت اŸؤوسشسشة ا÷زائرية اÿاصشة ضشمن خيارات النمو Ãرافقة
ومزايا و–فيزات حرصشا على أان تكون أاداة وطنية ‘ Œسشيد مسشار التنمية
الششاملة ‘ كافة القطاعات خاصشة تلك التي يعّول عليها ‘ بناء التحول
وسشاهم جانب كب Òمنها ‘ هذا اÛهود ،الذي يسشتدعي تعزيز وتÒته
التفاف جميع الفاعل Úحول القرار ا’قتصشادي الوطني للخروج من دوامة
أازمة ناجمة عن عواصشف عوŸة تسشتهدف ا’قتصشادات الناششئة .ولعل ما
Áكن ان يبادر به هؤو’ء إاعطاء اŸثل من خÓل التمتع بسشلوكات مفيدة
تسشتجيب لÓنششغا’ت مثل اقتصشاد اŸصشاريف ،اŸيل للمنتوج اÙلي على ما
فيه من نقائصس ،طلب الكفاءات والثقة ‘ قدراتها ،إاقناع الششركاء بجاذبية
السشوق ا÷زائرية ،خاصشة ‘ السشياحة التي –تاج لدفع يقدمه أاصشحاب
الÌوات بدل إانفاقها ‘ وجهات أاجنبية تسشتفيد من جانب هام من اŸوارد
الوطنية.
أاليسس غياب مثل هذه السشلوكات أاحد عوامل هششاششة حلقة الثقة ‘ معادلة
الششراكة ب Úالعام واÿاصس التي أاعطى لها البعضس قراءات سشلبية ،بينما
ت -ن -درج ‘ ال -ع -م-ق ضش-م-ن اŸسش-ار ال-وط-ن-ي ◊شش-د اŸوارد وŒن-ي-د ال-ق-درات
ا÷زائرية حول مششاريع اسشتثمارية ’ ›ال فيها أ’غراضس أاخرى ’ توجد ‘
قاموسس ا◊امل Úلتطلعات ا’قتصشاد الوطني من خÓل إادراك أان اŸسشتقبل
يحمل –ديات تفرضس على الششركاء ا’نسشجام والتكامل لتكون اŸؤوسشسشة
ا÷زائرية فع Óالقاطرة التي Œر قطاعات النمو ،لكن بسشلوكات ايجابية.
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’طار ألتشسريعي Ÿيزأنية ألدولة وتوطيد ألعÓقة ب Úأ◊كومة وألŸÈان
^ عصسرنة أ إ
’دأء
^ حرصص على أ’نسسجام وألتطابق مع أŸؤوشسرأت قصسد –قيق فعالية ‘ أ أ
ي -ع -ت Èأل -ق -ان -ون أل -عضس -وي ل -ق -وأنÚ
أŸال-ي-ة Ãث-اب-ة دسس-ت-ور م-ال-ي-ة أل-دول-ة،
ويندرج أعتماد أ÷زأئر لهذأ ألتشسريع
أل -ن -وع -ي ‘ إأط -ار ت -ع -م -ي -ق مسس -ار ب -ن-اء
وم-ت-اب-ع-ة أŸي-زأن-ي-ة أل-ع-ام-ة م-ع إأع-طاء
صسÓ- -ح -ي -ات أك Ìل -لŸÈان ‘ م -ت -اب -ع -ة
ومرأقبة تسسيÒها.

ووفقا لهذأ أŸنظور تؤوطر قوأن ÚأŸالية مسستقبÓ
بقانون عضسوي يسستمد من ألدسستور كما هو معمول به
‘ ألدول أŸتقدمة سسعيا من أأجل حوكمة أأفضسل.
Ãوجب ه -ذأ أل -ت -وج -ه ي -ت -م –ضس Òمشس-روع ق-ان-ون
أŸالية من طرف أ◊كومة Ÿدة سسنة متضسمنا بوضسوح
أإليرأدأت وأألعباء ويرأعي ‘ جوهره جانب توأزن
أŸيزأنية .على مسستوى شسقّ أإليرأدأت يحّدد سسقف
أŸصس -اري -ف وأ◊د أألع -ل -ى ل -رخصش أل -ت-وظ-ي-ف أل-ت-ي
تتحملها ألدولة مع –ديد معطيات توأزن أŸيزأنية
ويتضسمن تدقيق Ÿهام كل فصسل من أŸيزأنية وكل
حسساب خاصش .وبهذأ ينهي هذأ ألقانون آأليات تقليدية
” Œاوزه -ا م -ن -ذ سس -ن-وأت ق-ل-ي-ل-ة مضست م-ث-ل ق-ان-ون
ّ
أŸالية ألتكميلي وهذأ بفضسل أللجوء إأ ¤آألية أعتماد
ق- -وأن Úم -ال -ي -ة تصس -ح -ي -ح -ي -ة ‘ ح -ال -ة ح -دوث ت -غÒ
للمؤوشسرأت وأŸعطيات خÓل نفسش ألسسنة.
–سسبا لضسرورأت إأرسساء توأزن للمالية ألعامة للدولة
مسس -ت -ق -ب  Ó-ي -ج-در أل-ت-ذك Òأأن ›لسش أل-وزرأء صس-ادق
م -ؤوخ-رأ ع-ل-ى مشس-روع ق-ان-ون عضس-وي ي-ت-عّ-ل-ق ب-ق-وأنÚ
” توضسيحه  ،إأŒ ¤سسيد
أŸالية ،ويرمي ألنصش  ،كما ّ
أŸطابقة مع ألدسستور ألذي ين ّصش على إأصسدأر هذأ
ألقانون ألعضسوي ‘ إأطار عصسرنة أإلطار ألتشسريعي
Ÿي -زأن -ي -ة أل -دول -ة وت -وط -ي -د أل -ع Ó-ق -ة ب Úأ◊ك -وم-ة
وألŸÈان ‘ هذأ ألشسأان أأي قانون أŸالية.
Ãوجب ه- -ذأ أل- -نصش أل- -ق -ان -و Êي -ت ّ-م –دي -د إأط -ار
للميزأنية لثÓث سسنوأت مع –يينه كل سسنة ‡ا Áنح
رؤوي -ة أأفضس -ل ÷وأنب تسس-ي Òم-ي-زأن-ي-ة أل-دول-ة .وت-ق-وم
ألدوأئر ألوزأرية بإاعدأد أحتياجاتها من أإلعتمادأت
أŸالية على أأسساسش برأمج ويكون لدى أ◊كومة حينها
أأدوأت “ك -ن -ه-ا م-ن م-وأج-ه-ة ك-ل وضس-ع-ي-ة صس-ع-ب-ة غÒ
متوقعة ومنها إأمكانية أللجوء إأ ¤إأصسدأر مرأسسيم منح
ألتخصسيصسات أأو ألقيام عند ألضسرورة بإاعدأد قانون

فنية تسسمح بتتبع مسسار تطبيق أأحكامه ،وهو أألمر
مالية تصسحيحي ‘ نفسش ألسسنة أŸالية.
ويندرج ألتأاط Òألقانو ‘ Êسسياق رؤوية متوسسطة ألذي يتطّلب –ضسÒأت وأسسعة ودقيقة فتصسبح حينها
أŸدى من حيث ضسبط أŸؤوشسرأت ألوأقعية من شسأانه أ◊كومة ملزمة بتقد Ëأأمام ألŸÈان ‘ خريف كل
سس-ن-ة ت-ق-ري-رأ ح-ول أأدأء أŸال-ي-ة
أأن ي - -ح ّسس - -ن أل - -عÓ- -ق- -ة
أل- - - -وظ- - - -ي- - - -ف - - -ي - - -ة ب« Úسسنة  2022موعد لتطبيق هذأ أل -ع -م -وم -ي -ة م -ن خ Ó-ل ت -ن-ف-ي-ذ
أŸت- - - -دخ - - -ل ‘ Úتسس Òأل -ق -ان -ون ب -ح -يث يشس-م-ل ق-ان-ون أŸيزأنية ويتقّلصش حينها أأجل
ع-رضش ق-ان-ون تسس-وي-ة أŸي-زأنية
أŸال- -ي- -ة أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة،
خ - -اصس - -ة ب Úأل- -ه- -ي- -ئ- -ة أŸالية لـ 2023وفقا Ÿعاي Òفنية بالتدريج من ثÓث سسنوأت حاليا
أل -تشس -ري -ع -ي -ة وأل -ه -ي -ئ -ة تسس -م -ح ب -ت -ت -ب -ع مسس -ار ت -ط -ب-ي-ق إأ ¤سسنة فقط.
وي - -ه - -دف ك - -ل ه - -ذأ أل- -ب- -ن- -اء
ألتنفيذية ،من أأجل بلوغ
درج- - -ة ع- - -ال- - -ي- - -ة م- - -ن أ’عتمادأت حسسب برأ›ها»
أل- - -تشس- - -ري- - -ع- - -ي إأ ¤ت- - -ك- - -ريسش
إأصس Ó- -ح - -ات دوأل - -يب أŸال - -ي- -ة
ألنسسجام وألتطابق مع
أŸؤوشس-رأت أ◊ق-ي-ق-ة ل-ل-وضس-ع ألق-تصس-ادي Ãا ي-ح-م-ي أل-ع-م-وم-ي-ة ب-اŸوأزأة م-ع ب-اق-ي مسس-ارأت أإلصسÓ-حات
ألرقمية ألتي تشسمل أŸرفق ألعمومي ألذي يخضسع
ألتوأزنات قصسد –قيق فعالية ‘ أألدأء.
وحّددت سسنة  ،2022موعدأ لتطبيق هذأ ألقانون مسستقب ÓلÈأمج Áكن تتبع مسسار إأ‚ازها وتقييم
بحيث يشسمل قانون أŸالية لسسنة  ،2023وفقا Ÿعاي Òكلفتها وتوقع مردوديتها ،وهذأ بفضسل إأدرأج قانون

سسعيد بن عياد

ألÈوفيسسور حشسماوي ﬁمد:

دوأعي هذأ ألقانون Œديد ألهياكل ألقتصسادية ،تعزيز ألتنافسسية وألتأاسسيسس للحوكمة
يشسرح ألÈوفيسسور ‘ أ’قتصساد ﬁمد حشسماوي دوأعي ألّلجوء إأ ¤إأصسدأر قانون عضسوي يتعّلق بقوأن ÚأŸالية كما يشسرح ‘ هذأ أ◊وأر أŸزأيا ألتي يحملها هذأ
’طار
“ت أŸصسادقة على مشسروعه قبل أيام من طرف ›لسص ألوزرأء .كما يقّدم قرأءته للمسستجدأت ألتي يحملها هذأ ألتشسريع ألذي يعّزز أ إ
ألنصص ألدسستوري ألذي ّ
’دوأت تسسي ÒأŸال ألعام من خÓل ألتحكم ‘ كافة جوأنب قانون أŸالية خاصسة رصسد أ’عتمادأت وتخصسيصسها بشسكل ينسسجم مع مسسعى ألنمو .ويعتÈ
ألقانو Êأ
ألÈوفيسسور أن هذه أŸقاربة أ÷ديدة ‘ إأدأرة أŸال ألعام عن طريق مثل هذأ ألتشسريع سستكون حافزأ لتشسجيع أ’سستثمارأت وإأدأرتها بشسكل جيد وسستعمل على
تقليصص أŸديونية ألعامة و–قيق ما يسسمى بالقاعدة ألذهبية أي –ديد نسسبة معينة للعجز من ألنا œألدأخلي أÿام.
أل - - - -ن- - - -ف- - - -ق- - - -ات حسسب أأله- - - -دأف ألسستثمار لتجنب إأعادة ألتقييم وألرفع من
حاوره :سسعيد بن عياد
يكتسسي طابعا دسستوريا؟
وألسسÎأتيجيات ألقطاعية أÙلية تكاليف ألسستثمارأت ،وذلك بإالزأم ألدوأئر
^^ ينبغي أإلشسارة أأول إأ ¤أأن ألقانون
وأ÷هوية أŸسسطرة .ويقÎح كذلك ألوزأرية على إأعدأد ميزأنياتها مرفوقة
«ألشس - -عب» :ي - -وج - -د ت- -وج- -ه أل- -عضس- -وي ي- -ه- -ت- -م ب- -السس- -ي- -اسس- -ة أŸال- -ي- -ة
هذأ ألقانون إأعدأد ميزأنية لثÓثة بالÈأمج وأآلليات ألضسرورية لتنفيذ هذه
’عتماد قانون عضسوي يتعّلق وألقتصسادية على أŸدى ألطويل وهو أأكÌ
سسنوأت بدل ألسسنة ألوأحدة ويسسمح ألÈأمج و–قيق أألهدأف أŸسسطرة ألن
شسأانا من ألقانون ألعادي ،وألهميته يخضسع
ب -خ -ل -ق آأل -ي -ات ل -ل -ح-وك-م-ة Ÿوأج-ه-ة ه-ذه أل-دوأئ-ر ت-خضس-ع إأ ¤ت-ق-ي-ي-م ت-وق-ع-ات
ب -ق -وأن ÚأŸال-ي-ة مسس-ت-ق-ب ،Ó-م-ا ل -ل-رق-اب-ة ألسس-اب-ق-ة ل-ل-م-ج-لسش أل-دسس-ت-وري.
أل- -وضس- -ع- -ي- -ات أل- -ط- -ارئ -ة ك -ال -ل -ج -وء ون -ت -ائ -ج ب-رأ›ه-ا م-ن أ÷ه-ات أıتصس-ة
هي دوأعي هذأ ألتشسريع؟
ول-ه-ذأ ف-ال-ق-ان-ون أل-عضس-وي يسس-م-ح بتجاوز
لÓعتمادأت أŸلحقة أأو أ◊سسابات لذلك.
ألبوفيسسور ﬁمد حشسماوي :م -ب -دأأ ألسس-ن-وي-ة ل-ل-م-ي-زأن-ي-ة ويسس-م-ح أأيضس-ا
أÿاصس - - -ة أأو أل - - -ق - - -وأن ÚأŸال - - -ي- - -ة
ول شسك أأن هذه أŸقاربة أ÷ديدة ‘
بال›Èة ألثÓثية ألتي يعتمد على ألنتائج
شس - -رعت أ÷زأئ - -ر م - -ن- -ذ أأوأخ- -ر أل- -ق- -رن
أŸاضس- -ي ‘ سس- -لسس- -ل- -ة م- -ن أإلصس Ó-ح -ات أأي –ق -ي -ق أأه -دأف أإلسسÎأت -ي -ج -ي -ة وم -ا
ألهيكلية تهدف إأŒ ¤سسيد دولة ألقانون يّÎتب عنها من تكاليف إأجمالية.
ل-ل-ق-ان-ون أل-عضس-وي ل-ق-وأن ÚأŸال-ية عدة
وŒدي -د أل -ه -ي -اك -ل ألق -تصس -ادي -ة ل-ت-ع-زي-ز
أأه -دأف إأسسÎأت -ي-ج-ي-ة Áك-ن أأن
ت-ن-افسس-ي-ت-ه-ا وأل-ت-أاسس-يسش
نذكر منها:
ة
ل - -ل- -ح- -وك- -م- -ة أ÷دي- -د
أ’نتقال من
م- -ع -ا÷ة أل -ع -ج -ز أŸا‹
ب -اإلصس Ó-ح أل -دسس -ت -وري
أل - -ذي ب- -اشس- -ره ألسس- -ي- -د توزيع ألنفقات وألخ- - - - -تÓ- - - - -ل ‘ م- - - - -ي - - - -زأن
أŸدفوعات وألتأاخر ‘ ألوفاء
رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة سس-نة
 ،2016أل -ذي ج -اء ي -ت-وج إأ ¤مقاربة معيار باللتزأمات أŸالية للدولة.
ه- - -ذه ألسس - -لسس - -ل - -ة م - ّ-ن ألنتائج وتوزيع
–سسﬁ Úت - -وى ق- -ان- -ون
أإلصس Ó- - -ح- - -ات ،ح- - -يث ألنفقات حسسب أŸال -ي-ة وألسس-م-اح ب-ت-ك-ي-ي-ف-ه م-ع
أألح-ك-ام أ÷دي-دة ل-ل-دسس-ت-ور ‘
شس ّ - -ك - -ل ه - -ذأ أإلصسÓ- -ح
’هدأف
أ أ
›ال أŸال - - -ي - - -ة وم- - -رأف- - -ق- - -ة
أل -دسس -ت -وري م -ن -ع -ط -ف-ا
أل -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة أل -ت-ي ج-اء ب-ه-ا
ت - -اري- -خ- -ي- -ا ‘ أŸسسÒة
أل -دÁق -رأط -ي -ة م -ن خ Ó-ل وضس -ع م -ب -ادئ ألنموذج ألقتصسادي أ÷ديد وأŸسساهمة
أسس -ت -ق Ó-ل -ي -ة وت -وأزن ألسس -ل -ط-ات وأ◊ك-م ‘ تعزيز أإلصسÓح أإلدأري كالÓمركزية
وأإلقليمية.
ألرأشسد.
تعزيز دور قانون أŸالية كأادأة لتنفيذ
ل -ه-ذأ ي-ن-درج ه-ذأ أل-ق-ان-ون أل-عضس-وي ‘
إأطار تطبيق وتكييف ألتشسريع ألسساري مع ألسس -ي -اسس -ة أل -ع -م -وم -ي -ة وألسسÎأت-ي-ج-ي-ات
أأح -ك -ام أل -دسس -ت-ور أ÷دي-د م-ن ج-ه-ة ،و‘ أل-ق-ط-اع-ي-ة و–ق-ي-ق ت-وزي-ع ع-ادل ل-ف-وأئ-د
سس-ي-اق أل-ت-زأم أ÷زأئ-ر ب-إاصسÓ-ح م-ن-ظ-وم-ة ألنمو مع أ◊رصش على ألتوأزنات أŸالية
أŸالية ألعامة وألتوجه إأ ¤مقاربة تعتمد للبلد.
ت-ع-زي-ز ‚اع-ة وأنسس-ج-ام ألسس-ياسسات
ع-ل-ى أل-ن-ت-ائ-ج ‘ إأع-دأد ق-وأن-ي-ن-ه-ا أŸالية
ألعمومية مع –سس Úأÿدمات أŸقدمة
وليسش على أŸوأد أŸتاحة فقط.
’هدأف ألتي يرمي للموأطن وألتحكم ‘ ألنفقات أŸرتبطة
^ ما هي أ أ
إأل - -ي - -ه- -ا ه- -ذأ أل- -ق- -ان- -ون أل- -ذي بها.

.
.
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’رباب ألعمل:
بوعÓم مرأكشسي رئيسص ألكنفدرألية أ÷زأئرية أ

.

إأع - -دأد ق - -وأن Úم - -ال - -ي - -ة وف - -ق - -ا
ÓسسÎأتيجية ألتنموية مع متابعة وتقييم
ل إ
مدى تنفيذ هذه أإلسسÎأتيجية.

^ م - - -ا ه - - -و أ÷دي - - -د أل- - -ذي
يحمله هذأ ألقانون؟
^^ أ÷ديد ‘ هذأ ألقانون هو خلق

فلسسفة جديدة إلدأرة وتسسي ÒأŸال ألعام،
ف-لسس-ف-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى أل-ن-جاعة وألشسفافية
وم- -رأق- -ب- -ة أ◊سس -اب -ات وأل›Èة أ÷ي -دة
ل- -ل- -م- -ي -زأن -ي -ة و–دي -د أŸسس -ؤوول -ي -ة ل -ك -ل
أŸتدخل ‘ Úألعملية.
وأ÷دي -د أآلخ -ر ‘ ه -ذأ أل -ق-ان-ون ه-و
ألنتقال من أŸقاربة ألكÓسسيكية لتسسيÒ
أŸال -ي -ة أل -ع -ام -ة أل -ت -ي ت -ع -ت-م-د ‘ ت-وزي-ع
أل -ن -ف -ق -ات ع -ل -ى أŸوأرد أŸت -اح -ة وأل-ت-ي
وصسلت إأ ¤حدودها إأ ¤مقاربة جديدة
ت -ع -ت -م -د ع -ل-ى أل-ن-ت-ائ-ج أّ Ùق-ق-ة وت-وزي-ع

ألتصسحيحية.
إأدأرة أŸال أل - -ع - -ام وأل- -ت- -ي
وب- - - -اإلضس - - -اف - - -ة إأ¤
ت- -ع- -ت- -م -د ع -ل -ى أل -ن -ج -اع -ة
أأله -م-ي-ة أل-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا إأدأرة أŸال ألعام
وألشس-ف-اف-ي-ة سس-ت-ك-ون ح-افزأ
ه-ذأ أل-ق-ان-ون لل›Èة وفقا للنّجاعة ،ل- -تشس- -ج- -ي -ع ألسس -ت -ث -م -ارأت
أ÷يدة وحسسن ألتنفيذ ألشسفافية ،مرأقبة وإأدأرت - -ه - -ا بشس - -ك - -ل ج - -ي- -د
وت - -وضس- -ي- -ح أأله- -دأف
وسس- -ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ق -ل -يصش
أ◊سسابات
ومسسؤوولية أŸتدخل،Ú
أŸدي-ون-ي-ة أل-ع-ام-ة و–ق-يق
يسس- - - -م - - -ح ب - - -ه - - -امشش
ما يسسمى بالقاعدة ألذهبية
و–ديد
ل -ل -م -ن -اورة ل -ل-مسسÒي-ن
أأي –دي- -د نسس- -ب -ة م -ع -ي -ن -ة
أŸسسؤوولية
ويضس - -ف - -ي م - -رون - -ة أأك‘ Ì
ل-ل-ع-ج-ز م-ن أل-ن-ا œأل-دأخلي
أل - -تسس - -ي Òب - -غ- -ي- -ة –ق- -ي- -ق
أÿام.
أألهدأف أّÙددة سسلفا وتقد Ëحسساب
ولنجاح هذه أإلصسÓحات أŸالية ألتي
أل-ن-ت-ائ-ج ،وي-ع-م-ل ه-ذأ أل-ق-ان-ون أأيضسا على تهدف إأ ¤إأعطاء ديناميكية جديدة للنمو
تعزيز دور ألŸÈان ‘ مناقشسة ومرأقبة وخلق ألتوأزنات أŸالية ألكÈى وأ◊ّد من
وإأع -دأد أŸي-زأن-ي-ة م-ن-ذ م-رأح-ل-ه-ا أألو ،¤أŸدي- -ون- -ي- -ة أل- -ع -ام -ة وع -دم أل -ل -ج -وء إأ¤
ول -ه -ذأ ي -دع -و إأ ¤مشس-ارك-ة ألŸÈان م-ن-ذ ألسستدأنة أÿارجية وأحÎأم أللتزأمات
أŸرحلة أألو ‘ ¤إأعدأد أŸيزأنية ووضسع م -ع ألشس -رك -اء أألج -انب كصس -ن -دوق أل -ن -ق-د
أآلليات ألضسرورية لتنفيذها ومرأقبتها.
ألدو‹ وأل–اد أألوروبي وغÒها ،ينبغي
^ م- - -ا عÓ- - -ق- - -ة أل- - -ق- - -ان- - -ون تبني مقاربة أقتصسادية وسسياسسية شساملة
ت - -ؤوم - -ن ب - -اإلصس Ó- -ح - -ات أل - -ه - -ي - -ك - -ل - -ي- -ة
باŸديونية وأ’سستثمار:
^^ سسبق وأأن ذكرت أأن من أأهدأف هذأ وألسس -ت -ث-م-ارأت أŸن-ت-ج-ة وألسس-ت-ث-م-ار ‘
ألقانون هو معا÷ة ألعجز وألختÓلت أل-ت-ك-وي-ن وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأل-ت-ك-ن-ول-وجي
أŸالية ،وعليه فإان أŸقاربة أ÷ديدة هي لتنويع ألقتصساد وأÿروج من موأرد ألريع
وضسع قوأعد جديدة لتوزيع ألنفقات للحد و–ق -ي -ق أل -ن -م -و وأل -ت -ن -م -ي -ة أŸسس -ت-دأم-ة
ّ
ت وموأجهة ألتحديات ‘ صسورها أıتلفة
من ألتدأخل ب Úنفقات ألتسسي Òونفقا
ألسس -ت-ث-م-ار وأ◊د م-ن ت-أاج-ي-ل أع-ت-م-ادأت ألتي تطرحها ألعوŸة.
ّ

ألتحليل أ’سسبوعي

ألتطّلع للتعاون مع أÛموعة ألقتصسادية لدول غرب إأفريقيا

منطقة ألتبادل أ◊ّر أإلفريقية ..ألتحّدي

’رباب ألعمل إأّŒ ¤ند أ÷ميع من عمال ومسسÒين
دعا بوعÓم مرأكشسي رئيسص ألكنفدرألية أ÷زأئرية أ
ل ألظرف أ’قتصسادي ألصسعب ،مشسّددأ ‘ سسياق متصسل على ضسرورة تطبيق ألقانون
للنهوضص با’قتصساد ‘ ظ ّ
’نتاجية ،وبالتا‹ تختفي ألعرأقيل وأŸشساكل ألتي –ول دون تسسجيل ألنمو،
حتى ينتعشص أدأء أŸؤوسسسسة أ إ
وأعت Èمن جهة أخرى أن إأرسساء برنامج للوأردأت بات ضسروريا ومن ثّمة أ’عتماد على أنفسسنا ،ويرى أنه ’
’نه مفروضص علينا ‘
Áكن ألشسروع ‘ ألتصسدير وأقتحام أسسوأق خارجية فجأاة ومن دون –ضس Òلهذأ ألتحدي أ
’نه ’ Áكننا ألتقدم من دون أ’عتماد على ألكفاءأت.
ألوقت أ◊ا‹ تغي Òألذهنيات أ
ألصسيدلنية ألتي Áكن أأن Œد ألسسوق أإلفريقية ب -وزأرة ألصس -ن -اع-ة وأŸن-اج-م ب-دع-وة م-ن أل-وزأرة
حاورته :فضسيلة بودريشص
«ألشس - -عب» :ه - -ل ف - -ع  Ó- -ت - -أاث- -رت
’ن -ت -اج -ي -ة سس -وأء ك -انت
أŸؤوسسسس -ة أ إ
خ -اصس -ة أو ع-م-وم-ي-ة بÈن-ام-ج ك-ب-ح
أ’سستÒأد؟
ب-وعÓم مرأكشسي :ي- -ن- -ب -غ -ي أأن أأشس‘ Ò

أŸالية ضسمن إأسسÎأتيجية وبرأمج تنبع من رؤوية بعيدة
أŸدى.
ل-ق-د شسّ -ك-ل أخ-تÓ-ل م-ع-ط-ي-ات أŸي-زأن-ي-ة ب Úقانون
أŸالية وتطبيق مضسامينه ‘ أأك Ìمن سسنة معضسلة
ت-ع-ي-ق ألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ ت-ط-بيق برأمج وإأ‚از
مشساريع وتنفيذ عمليات تنموية ‘ آأجالها ،خاصسة مع
ما يّÎتب عن إأعادة تقييم ألكلفة‡ ،ا كان يسستدعي
” إأنهاء
‘ ألسسابق أللجوء إأ ¤قانون مالية تكميلي ( ّ
أل -ع -م -ل ب -ه -ذه أآلل -ي -ة ق -ب -ل ثÓ-ث سس-ن-وأت) Ÿوأج-ه-ة
مؤوشسرأت سسلبية  ⁄يتم توقعها أأو برزت بفعل عوأمل
Óزم-ة ألق-تصس-ادي-ة
ع -دي-دة م-ن-ه-ا أأيضس-ا أن-ع-ك-اسس-ات ل -أ
أل -ع -اŸي -ة وخ -اصس -ة ت -لك أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ان-ه-ي-ار أأسس-ع-ار
أÙروقات.
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ألبدأية بأاننا ‘ حاجة ماسسة إأ ¤حلول “نح
Óنتاج ألوطني ،ومن ألضسروري ألتحكم
ألقوة ل إ
وكبح فاتورة ألسستÒأد ،لذأ ألقانون ألذي جاء
ل -ي -قّ-ل-صش م-ن ألسس-تÒأدÁ ،ك-ن وصس-ف-ه ب-ال-ف-ك-رة
أ÷ي- -دة ،ولشسك أأن أآلث- -ار أإلي- -ج- -اب- -ي- -ة سس- -وف
ت-ن-ع-كسش ع-ل-ى ألق-تصس-اد وأŸؤوسسسس-ة أإلن-ت-اج-ي-ة،
و‚د م -ث -ل ه -ذه أإلج -رأءأت ح -ت-ى ‘ أل-ولي-ات
أŸتحّدة أألمريكية لتقلصش من تدفق ألسسلع عÈ
أأسسوأقها ،بل أأن أألمريك Úكانوأ أألوأئل ألذين
قاموأ بحماية أقتصسادهم بهذه ألطريقة.
وأأرى أأن أل -ت -ق -ل -يصش م -ن ألسس-تÒأد ي-ب-دأأ ع-ل-ى
سسبيل أŸثال من قائمة صسغÒة تضسم  40منتوجا،
وم- -ن ث- -م وإأذأ ‚ح- -ن -ا ‘ ه -ذه أÿط -وة ن -وسس -ع
ألقائمة بشسكل تدريجي ،حتى ل يتأاثر ألقتصساد
ألوطني ،ألنه ل يوجد أقتصساد ‘ ألعا ⁄يعيشش
بقوته ألدأخلية ،وبالفعل أ÷زأئر أليوم ‘ حاجة
ماسسة إأ ¤قانون كبح ألسستÒأد ،لكن أأؤويد ألتحكم
ألتدريجي ‘ ألوأردأت ،مع –ديد برنامج وأضسح
ودقيق ،وألنه ل يخفى أأن حماية أŸنتوج ألوطني
قانون عاŸي وكل دولة لها أ◊ّق ‘ ذلك ،وأأؤوكد
ذلك على خلفية مشساركتي ‘ بعضش ألجتماعات
‘ منظمة ألتجارة ألعاŸية ،وخÓصسة ألقول ‘
ه -ذأ أŸق -ام أأن إأرسس -اء ب -رن -ام -ج ل -ل-وأردأت ب-ات
ضسروريا ومن ثم ألعتماد على أأنفسسنا.

^ كيف توأجه أŸؤوسسسسة ‘ ألوقت
أل- - -رأه- - -ن أل- - -ظ- - -رف أ’ق - -تصس - -ادي
ألصسعب؟
^^ Áك -ن أل -ق -ول ،إأن ل -ل -ج-زأئ-ر وأŸؤوسسسس-ة

أل -وط -ن -ي -ة ك -ل أإلم -ك -ان -ي -ات ل -ت -ج -اوز أŸرح -ل-ة
ألقتصسادية ألرأهنة ألتي ل تخلو من ألصسعوبة،
وبالتا‹ ألتغّلب على أأزمة أأسسعار ألنفط ألتي
ضسيقت بخناقها ،عن طريق إأيجاد أأمثل أ◊لول
وŒسسيدها على أأرضش ألوأقع ،ولعّل أأزمة أأسسعار
ألنفط سستكون نعمة وفرصسة من أأجل أسستدرأك
أأي تأاخر ‘ منحى تفعيل ألنمو وتسسريع وتÒة
أل -ت -ن-م-ي-ة خ-ارج ق-ط-اع أÙروق-ات ،وم-ن خÓ-ل
تنويع ألقتصساد ألوطني ‘ ألعديد من ألقطاعات
أ◊ي -وي -ة ون -ذك -ر م -ن ب -ي -ن -ه -ا ق -ط -اع أل -ف Ó-ح -ة
وألصس -ن -اع -ة أل -غ -ذأئ -ي -ة وك -ذأ ق-ط-اع ألصس-ن-اع-ات
أللكÎونية وألكهرومنزلية وأŸيكانيكية ول يجب
نسس- -ي -ان ق -ط -اع ألسس -ي -اح -ة ،وح -ت -ى ألصس -ن -اع -ات

سسلوكات

!

أأماكن ...منّفرة

أأسسوأقنا غ Òنظيفة ويزدأد ألنفور منها عندما
يسس-ت-ع-م-ل ب-ائ-ع-و أألسس-م-اك أŸي-اه ل-ر ّشش م-ا ي-وج-د
بدأخل «ألصسناديق» بطريقة فوضسوية ل ترأعي حّد
أأدنى من أ◊رصش على عدم –ويل تلك أألماكن
إأ ¤برك يسستحيل أŸرور عÈها.
ول ي -دري ه -ؤولء «أ◊وأت »Úب -أان ت -لك أل -ك -م -ي-ة
ألهائلة من أŸياه أŸلقاة هناك وهناك ل Œد
منفذأ لها قصسد أÿروج إأ› ¤ار أأخرى‡ ،ا
يؤودي إأ ¤ترأكمها بشسكل مقّزز ،ومع مرور ألوقت
تتعّفن وتأاخذ لونا أأسسودأ دليل على خطورتها..
وبالرغم من ذلك فإان ل أأحد يع Òأهتماما Ÿثل
ه -ذه أ◊ال -ة أŸؤوث -رة ت-أاثÒأ م-ب-اشس-رأ ع-ل-ى صسّ-ح-ة
ألناسش عندما يشسÎون مثل هذه أŸوأد أ◊ ّسساسسة.
إأ ¤غاية منتصسف ألنهار وألسسمك ﬁل رش ّش
متوأصسل حتى يحافظ على Ÿعانه ويتفادى كل
شسكل من أأشسكال ألتلف هذأ مايبدو ظاهريا أأي ‘
ألوأجهة ألعليا ..أأما باطنيا أأي ‘ أألسسفل فحّدث
ول حرج ديكور ل Áكن –ّمله نظرأ للوضسعية ألتي
ي -وج -د ف -ي -ه -ا ج -رأء أل-وسس-ط غ Òأل-ن-ظ-ي-ف أل-ذي
Áارسش هؤولء نشساطهم فيه ول يهمهم أألمر كيف
ما كان ..أŸهم بيع كل ما لديهم.
ويÓحظ أأن أŸياه أŸلقاة عشسوأئيا منتشسرة ‘

وألعربية لتسسّوق ما تطرحه أآللة أإلنتاجية.
وب - - -اŸوأزأة م - - -ع ذلك ،ي - - -ف - - -رضش أل- - -ظ- - -رف
ألقتصسادي أ◊ا‹ أأن يتجّند أ÷ميع من عمال
ومسسÒي-ن ل-ل-ن-ه-وضش ب-الق-تصس-اد ،وب-هدف تطبيق
ألقانون حتى ينتعشش أأدأء أŸؤوسسسسة أإلنتاجية،
وبعد ذلك تختفي ألعرأقيل وأŸشساكل ألتي –ول
دون تسسجيل ألنمو .وأغتنم ألفرصسة ألقÎح وضسع
إأسسÎأŒي- - -ة وأضس- - -ح- - -ة أŸع - -ا ⁄ودق - -ي - -ق - -ة ‘
مضس -م -ون -ه -ا ،ي -تسس -ن -ى ف -ي -ه -ا ﬁاسس -ب -ة أ÷م-ي-ع
للمحافظة على أŸؤوسسسسة وألسستمرأر ‘ خلق
ألÌوة ح- -ت- -ى وإأن ك -انت أŸؤوسسسس -ة خ -اصس -ة ،ألن
ألقطاع ألعمومي وأÿاصش على حّد سسوأء وحتى

’صسÓحات
موأصسلة أ إ
وأ’عتماد على
ألكفاءأت للنهوضص
بالنمو

أŸسس ‘ ÒأŸؤوسسسسة أÿاصسة يجب أأن يحاسسب
ألن ألشسركات أإلنتاجية ملك للمتعامل وألعامل
وألدولة ،ول Áكن أأن نغفل أأنه يسستحيل أأن يتّم
أل- -قضس- -اء ع -ل -ى ألسس -وق أŸوأزي -ة ‘ وقت قصسÒ
يقدر بشسهر وأحد أأو عدة أأشسهر ،كما أأنه ل Áكن
ألشس-روع ‘ أل-تصس-دي-ر وأق-ت-ح-ام أأسس-وأق خ-ارج-ي-ة
ف -ج -أاة وم -ن دون –ضس Òل -ه -ذأ أل-ت-ح-دي ،وح-ان
ألوقت لسستغÓل أŸوأرد ألبشسرية أŸهمة ألتي
تزخر بها أ÷زأئر ،ألننا فقط نحتاج إأ ¤أŸزيد
م -ن أل -وقت ومضس -اع-ف-ة أ÷ه-ود أŸب-ذول-ة ،ع-ل-ى
أع -ت -ب -ار أأن -ه ‘ أل -ب -ل-دأن ألصس-ن-اع-ي-ة أŸت-ط-ورة،
يعكفون بشسكل مسستمر على Œسسيد أإلصسÓحات،
بالرغم من أأنهم حّققوأ تطورأ معتÈأ ويطمحون
إأ ¤أŸزي- -د ،ل- -ذأ Áك- -ن أأن ت- -دخ -ل أ÷زأئ -ر ‘
م -رح-ل-ة إأصسÓ-ح-ات تسس-ت-غ-رق  10أأو  15عاما،
ونحتاج ‘ هذه أŸسسأالة إأ ¤أعتماد ألصسرأحة
ونعلن بصسرأحة عن تطورأت ألوضسع بشسكل دقيق
وشسفاف ،وتطبق ألقوأن Úبصسرأمة ،ومن يفشسل
‘ –قيق ألنتائج أإليجابية ،يÎك أÛال Ÿن
ل -دي -ه أŸؤوه Ó-ت Ÿوأصس -ل -ة أŸع -رك-ة أل-ت-ن-م-وي-ة
وم -وأج -ه -ة –دي-ات ب-ن-اء أق-تصس-اد م-ت-ن-وع وق-وي
تكون لديه ألقدرة على أŸنافسسة ع Èأألسسوأق
أÿارجية ،من خÓل أ÷ودة وتنافسسية أألسسعار.

^ ه- -ل ت- -ع- -ك- -ف أŸؤوسسسس- -ات ع- -ل -ى
Óسس -وأق
إأج -رأء درأسس -ات دق -ي -ق -ة ل  -أ
أÿارجية؟
^^ م -ن-ذ ن-ح-و  10أأي-ام شس-ارك-ن-ا ‘ أج-ت-م-اع

وأل-ت-ق-ي-ن-ا Ãم-ث-ل Úع-ن أل-ب-نك أإلف-ريقي للتنمية،
و–دث -ن -ا ع -ن إأم -ك -ان -ي -ات ل -ت -م-وي-ل أÛم-وع-ة
ألقتصسادية لدول غرب إأفريقيا وألتعاون معها،
ونح ّضسر ‘ ألوقت أ◊ا‹ ملفا من أأجل درأسسة
إأم - -ك - -ان - -ي - -ة ت - -وأج - -د أŸؤوسسسس- -ات أ÷زأئ- -ري- -ة
وأنضس -م -ام-ه-ا إأ ¤أÛم-وع-ة ألق-تصس-ادي-ة ل-دول
غرب إأفريقيا ،ونحتاج إأ ¤ألتدرج وألسس Òخطوة
خطوة ،ويسستحيل ألشسروع ‘ ألوهلة أألو ¤و‘
أŸرحلة أألو ¤تصسدير كميات كبÒة من أإلنتاج
أل -وط -ن -ي ،ألن -ه ‘ أل -ب -دأي-ة ي-جب –ق-ي-ق ج-ودة
أإلنتاج ومع إأمكانية تسسويقه بأاسسعار معقولة ذأت
تنافسسية عالية.
وعلى مسستوى ألكنفدرألية أ÷زأئرية ألرباب
ألعمل وفودنا تسسافر شسهريا إأ ¤أÿارج لبحث
ألفرصش ودرأسسة أألسسوأق وما إأ ¤غ Òذلك‘ ،
إأطار ألتطّلع ıتلف أŸسستجدأت ألقتصسادية
وألتكنولوجية ‘ أÿارج.
ولعّل أأن موقع أ÷زأئر ألسسÎأتيجي يؤوهلها
ألن ت -ن -ف -ت -ح ن -ح -و أأسس -وأق ق -ري-ب-ة م-ث-ل أألسس-وأق
أل -ع -رب-ي-ة وأإلف-ري-ق-ي-ة ب-ال-درج-ة أألو ،¤وع-ل-ي-ه-ا
ألسس -ع -ي ل -ل -ت -م -وق -ع ‘ أأق -رب وقت ‡ك -ن ح-ت-ى
تسس-ت-ح-وذ ع-ل-ى أأسس-وأق “ول-ه-ا ب-إان-ت-اج-ه-ا بشس-ك-ل
مسستمر ،وأأكيد من دون أنقطاع.

^ أ’ ت- -ع- -ت- -ق- -دون أن- -ه ’ ي- -وج -د
أنسس -ج-ام وت-ك-ام-ل م-ا ب ÚأŸؤوسسسس-ات
أ’ق - -تصس - -ادي - -ة ‘ ظ ّ- -ل تسس - -ج - -ي - -ل
ألتشسرذم وألتبعÌ؟
^^ Áك-ن ت-ق-د Ëأل-ع-دي-د م-ن أل-ت-وضس-ي-حات

ب -خصس-وصش ه-ذه أŸسس-أال-ة ،ألن-ه ‘ أل-ك-ن-ف-درأل-ي-ة
أ÷زأئرية ألرباب ألعمل ،عقدنا أجتماعا شسهر
جويلية أŸاضسي ،وسسطرنا برنامج عمل Áتد من
سسنة  2018إأ ¤غاية آأفاق عام  ،2020أأي Ÿدة
سسنت Úكاملت ،Úحيث لدينا  15فدرألية وطنية
و 43م -ك-ت-ب-ا ولئ-ي-ا ،وي-تضس-م-ن ج-وه-ر ألÈن-ام-ج
إأي-ج-اد أ◊ل-ول ل-ل-مشس-اك-ل أل-رأه-ن-ة ،وع-ل-ى سس-بيل
أŸثال ‘ ظلّ وجود عدد أŸهندسس Úيفوق عدد
أل -ب -ن -ائ ،Úوأأب-رم-ن-ا أت-ف-اق-ي-ة م-ع وزأرة أل-ت-ك-وي-ن
أŸه -ن -ي ،ألن -ن -ا ن -وأج -ه مشس -ك -ل ‘ ت-أاه-ي-ل أل-ي-د
أل -ع -ام -ل -ة ،وم -ن خ Ó-ل أل-وف-ود أل-ت-ي تسس-اف-ر إأ¤
أÿارج نتعاون مع ألعديد من أŸؤوسسسسات.
لذأ ،ل Áكن تفنيد وجود تعاون ب Úألعديد من
أŸؤوسسسسات ألقتصسادية فيما بينها ،ولكن Áكن
توسسيع رقعة ذلك لتحقيق أŸزيد من ألتكامل
وألنسسجام.

^ ما هو أŸطلوب أليوم من مسسّير
’زم-ة
أŸؤوسسسس -ة ،ع -ل -ى أع -ت-ب-ار أن أ أ
أ’ق- -تصس- -ادي- -ة مسس- -ت- -م -رة ـ وÁك -ن
أل -ق -ول ـ إأن -ه -ا ق -ادم -ة خ -اصس -ة ب -ع -د

مسساحة وأسسعة “نع أŸسستهلك من ألتقّرب إأ¤
ألطاولت بسسبب تلك ألكميات ألتي تعÎضش طريقه
Óسسف ـ زيادة على
و“نعه من أقتناء ما يريد ـ ل أ
ذلك ،فإان أŸياه ألرأكدة –يط بتلك ألطاولت
وأألدهى وأألمّر أأن أأصسحابها ل يتحركون باŒاه
تنظيفها بالشسكل أŸطلوب وألÓئق.
ول يتوأنى ألبعضش من بائعي أألسسماك ‘ ترك
«مربعه» ألتابع له بدأخل ألسسوق ،ليفضسل إأحتÓل
ح -ي -زأ ‘ مسس-اح-ة ب-ع-ي-دة ع-ن-ه ،وب-ال-ت-ح-دي-د ع-ن-د
مدخل ألسسوق بالضسبط ﬁدثا «عرقلة» حقيقية
◊ركة مرور أألشسخاصش ول يهمه أألمر بتاتا إأن
كان هو ألسسبب ‘ ذلك ..ويسسجل ‘ كث Òمن
أألحيان أأن أأجزأء كبÒة من سسوق أألسسماك فارغة،
ألكل موجود خارجه ل ندري Ÿاذأ هذأ ألتهافت
على ألتخلصش من ألبضساعة ‘ وقت قياسسي أأي قبل
توقيت مع Úقد يضسطر هؤولء برمي ما بقي لديهم
وهذأ هو قانون بيع ألسسمك ل يتعدى منتصسف
ألنهار و‘ حالة موأصسلة عرضسه ،فإانه من حّق
أŸرأقب Úأأن يتلفونه Ãادة من أŸوأد ألكيمياوية
ألتي تسستعمل ‘ ألتنظيف حتى ل يسستمر ‘ بيعه
ما بعد ألسساعة ألوأحدة ونقصسد هنا ألسسردين.
وعليه ،فإان مثل هذأ ألسسلوك غ Òأ◊ضساري
يÎجم ذهنية ضسيقة ‘ ألتعامل مع أآلخر وهذأ
أأمام أأع Úأ÷ميع حتى ما يسسمى مسسؤوول ألسسوق
ألذي له مكتب هناك ول يتدّخل من أأجل تسسوية
م-ث-ل ه-ذه أل-وضس-ع-ي-ة وم-ط-ال-ب-ة ه-ؤولء ب-ال-ك-ف ع-ن
–وي- -ل ج- -ه -ة ألسس -مك إأ ¤ب -حÒة روأئ -ح ك -ري -ه -ة
بالرغم من أأن ذلك من صسÓحياته وكأان أألمر ل
ي -ع -ن-ي-ه ،،ف-إا ¤م-ت-ى ه-ذأ أل-ت-ه-رب م-ن أŸسس-ؤوول-ي-ة
أŸلقاة على عاتقه؟.

جمال أوكيلي

ت -ط -ب -ي -ق ب-ن-ود أت-ف-اق ألشس-رأك-ة م-ع
منظمة ألتجارة ألعاŸية؟
^^ إأن أŸسسّير مطالب بأان يطبّق ألقانون

ب -ح -ذأف -ره ،أأي م -ن أŸف-روضش أأن Áن-ح أل-ع-ام-ل
ح -ق -وق -ه أل -ك -ام -ل -ة م -ن دون ن-قصس-ان ،ح-يث م-ن
ألضسروري أأن يحÎم جميع معاي Òألعمل ،حتى
يتسسنى له أأن يحّقق ألربح فيما بعد ،أأي بعد أأن
تختفي أŸشساكل ويتفرغ كل عنصسر ‘ أŸؤوسسسسة
إأ ¤ألعمل وألنهوضش باإلنتاج ،وألنه ‘ ألقوأنÚ
أل- -ع- -اŸي- -ة ‚د أأن أŸؤوسسسس -ة أإلن -ت -اج -ي -ة م -لك
للجميع أأي للمتعامل وألعامل وألدولة .ويجب أأن
نسسعى ونبذل جهودنا ‘ ظّل هذأ أŸسسعى ،أأي
كل فرد يتحمل مسسؤووليته حتى نكون عضسوأ ‘
منظمة ألتجارة ألعاŸية ،ول Áكننا أأن نتقوى
من دون بذل أ÷هود وألعمل أŸسستمر ،ول شسك
أأنه بالثقة وألشسفافية وأ◊ماسش Áكننا ألقفز إأ¤
ضسّخ ألÌوة وأمتصساصش ألبطالة وألتحّرر تدريجيا
من قبضسة ألتبعية للنفط.

^ أل - - -وأق - - -ع ي- - -ؤوك- - -د أن أŸؤوسسسس- - -ة
أ’ق- -تصس -ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة م -ازألت
منغلقة على ألكفاءة ..ما رأيك..
وŸاذأ؟
^^ أأعÎف أأنه بشسكل عام ‚د أأن أÙيط

Óسسف ل يشسجع ألكفاءة ،أأي قبل ألوصسول
ألعام ل أ
إأ ¤أŸؤوسسسسة ألقتصسادية ،ومن ألضسروري تغيÒ
ألذهنيات أ◊الية ألتي ل تخدم موأكبة ألتطور
وأل -ت -ن -م -ي -ة ،وألن -ه ل Áك -ن -ن -ا أل -ت -ق ّ-دم م-ن دون
ألعتماد على ألكفاءأت ،وأأدعو ‘ هذأ أŸقام
جميع أ÷زأئريات وأ÷زأئري Úللتجنّد وألعمل
بيد وأحدة للنهوضش باقتصسادهم ،ألن أ÷زأئر من
أأغ -ن -ى ب -ل -دأن أل -ع-ا ⁄وف-وق ذلك ت-ت-م-ت-ع بÌوأت
طبيعية وباطنية وموأرد بشسرية ،وإأذأ أأقحم ‘
أŸع -رك-ة أل-ت-ن-م-وي-ة سس-وأع-د أل-ك-ف-اءأت وأل-ع-م-ال
أÛتهدين Áكن للظرف ألقتصسادي أ◊ا‹ أأن
يكون نعمة نسستدرك بها أأي تأاخر مسسجل على
ألصسعيد ألقتصسادي ،ومن ثم ألتحّرر من ألتبعية
Óيرأدأت ألنفطية وبالتا‹ ألنفتاح على مرحلة
ل إ
جديدة ووأعدة لÓقتصساد ألوطني.

توأجه إأفريقيا مصسÒها ألقتصسادي بإامكانياتها على ما يعÎيها من
ضسعف ‘ بعضش أ÷وأنب وهشساشسة ‘ أأخرى ،غ Òأأن توقيع أتفاقية إأنشساء
منطقة ألتبادل أ◊ّر أإلفريقية ‘ أجتماع قمة كيغا‹ أألخÒة يعكسش
مدى ألقناعة لدى ألدول أإلفريقية ومن أأبرزها أ÷زأئر لبناء سسوق قارية
جامعة وشساملة تسسمح بتحسس Úمعدلت ألنمو وألرفع من وتÒة ألتنمية
ألقتصسادية وألبشسرية .وينسسجم هذأ أÿيار “اما مع أأهدأف مبادرة
ألشسرأكة أ÷ديدة من أأجل تنمية إأفريقيا (نيباد) ألتي لعبت فيها أ÷زأئر
على أأعلى مسستوى دورأ حيويا أأفضسى إأ ¤بروز إأرأدة أفريقية لصسياغة
‰وذج تنموي يرتكز على ألقدرأت ألتي تتوفر بالدول ألتي لديها قناعة
رأسس- -خ- -ة ب- -أان أل- -ق- -ارة ألسس- -م- -رأء “لك ع- -وأم -ل أل -ن -ه -وضش ألق -تصس -ادي
وألجتماعي وتنمية عناصسر ألسسلم وألتطور Ãا ‘ ذلك أŸطابقة مع
أŸعاي ÒألعاŸية ضسمن أÿصسوصسيات أإلفريقية .وحرصست أ÷زأئر على
أل-وف-اء ب-ال-ت-زأم-ات-ه-ا ضس-م-ن ت-لك أŸب-ادرة أل-ت-ي ت-رم-ي إأ ¤وق-اي-ة أل-ب-لدأن
ألناشسئة وتلك ألتي تتطّلع للنمو من تدأعيات عوملة ألقتصساد وما ينجم
عنها من صسرأع ﬁموم على أألسسوأق .وضساعفت من جهودها ألسستثمارية
‘ أل -ق-ط-اع-ات أ◊ي-وي-ة ،خ-اصس-ة أل-ب-ن-ي-ة أل-ت-ح-ت-ي-ة م-ث-ل أل-ط-رق وألسس-كك
أ◊ديدية وأŸوأنئ وأŸطارأت وربطها مع بعضش لتكون أأرضسية صسلبة
تسستجيب لحتياجات منطقة ألتبادل أ◊ر أإلفريقية ‘ .هذأ أإلطار
أأث -م -رت ألÈأم -ج أŸنسس -ج -م-ة م-ع أل-ت-وج-ه أإلف-ري-ق-ي ل-ل-ج-زأئ-ر Ãك-اسسب
Óلياف ألبصسرية وتوسسيع
ملموسسة مثل ألطريق ألعابر للصسحرأء ومّد طرق ل أ
شسبكة نقل ألغاز وقريبا دخول حيز أÿدمة للقمر ألصسطناعي «ألكوم
سسات»‡ ،ا يعّزز من فرصش إأنشساء منطقة ألتبادل أ◊ّر ألقتصسادية بحيث
Áكن ألنتقال إأ ¤سسرعة أأفضسل ‘ ألتبادل ألتجاري ب Úبلدأن ألقارة
وتوسسيع فرصش ألسستثمارأت للمؤوسسسسات ،خاصسة بإاحدأث ربط ب Úمناطق
أألسسوأق أإلقليمية .ويتطلّب هذأ أŸسسعى بالضسرورة موأكبة أألدوأت ألتي
تسساهم ‘ بناء هذه أŸنطقةÃ ،ا ‘ ذلك أŸؤوسسسسات ألقتصسادية نفسسها
ك -ون -ه -ا أل -ط -رف أŸع -ن-ي إل‚از ه-ذأ أل-ه-دف ألسسÎأت-ي-ج-ي ،وتÒة ه-ذأ
ألتحول أإلفريقي ألذي يندرج ضسمن رؤوية بعيدة أŸدى ،وألنخرأط ‘
ديناميكيته عن طريق مضساعفة جهود ألنفتاح وتنمية ألتوأجد ‘ ألسساحة
أإلف -ري -ق -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -رف م -ن-ذ سس-ن-وأت أرت-ف-اع أل-ت-دف-ق-ات ألق-تصس-ادي-ة
وألسس -ت -ث -م-اري-ة ل-ب-ل-دأن وشس-رك-ات م-ن ق-ارأت أأخ-رى ت-وأج-ه أأزم-ة أأسس-وأق
وتدرك مدى ألثقل ألذي تتميز به أألسسوأق أإلفريقية .لقد وضسعت
أ÷زأئر إأفريقيا ‘ صسميم خيارأتها ألقتصسادية ورصسدت لذلك موأرد
وقدرأت مÓئمة “ثلت خاصسة ‘ أسستقطاب ألشسركاء ‘ ألقارة ألسسمرأء
حول ألسستثمار أŸنتج وألشسرأكة وألتكامل ضسمن قوأعد ألعدألة وألتضسامن
لفائدة ألشسعوب أإلفريقية ألتي ل Áكن أأن تتعطّل أأحÓمها لتحولها
ألشسركات ألعاŸية أŸسستغلة لÌوأتها إأ ¤كوأبيسش ،ومنها ألهجرة غÒ
ألشسرعية ألتي تشسّكل أنشسغال إأفريقيا وعاŸيا ل ›ال أأمام معا÷ته سسوى
ألرفع من درجة ألتعاون ألقتصسادي عن طريق أسستثمارأت وفتح أأسسوأق
أأمام أŸنتوجات أإلفريقية .ويسساهم هذأ ألنفتاح ألقاري إأذأ ما ”ّ
Œسسديه Ãشساركة كافة بلدأن ألقارة ‘ أ◊ّد من ألتدفق ألبشسري عن
طريق ألهجرة غ Òألشسرعية ألتي تغذيها بعضش أألطرأف –ت شسعار حرية
تنقل أألشسخاصش ألذي ينبغي أأن يخضسع لقوأعد أقتصسادية ترأعي ألعمق
” توف Òألشسروط أألسساسسية لهذه ألقوة
أإلفريقي بحيث Áكن إأذأ ما ّ
ألبشسرية لتسستقر ﬁليا إأحدأث ألتميز ألإفريقي وتصسحيح ألوضسع ألرأهن
أÿاضسع لظروف “ّر بها ألقارة ،ألتي “لك أأورأقا رأبحة قوية تتطّلب
فقط إأجادة أسستعمالها ‘ لعبة أألسسوأق .وتتوّفر ألقارة ألسسمرأء بالفعل
على طاقات فÓحية وسسياحية وموأرد طبيعية أأولية تشسكل ألقاطرة ألتي
Áك -ن م -ن خÓ-ل-ه-ا أل-ع-ب-ور إأ ¤م-ن-ط-ق-ة أل-ت-ب-ادل أ◊ّر أإلف-ري-ق-ي-ة ب-ن-فسش
أ◊ظوظ وألفرصش بحيث تبقى تعود بالفائدة على شسعوب بلدأن ألقارة
ورÃا ب -ك -ل -ف -ة أأق -ل إأذأ م -ا ح -رصست أŸؤوسسسس-ات وأŸت-ع-ام-ل-ون ع-ل-ى رف-ع
ألتحدي بإادرأكهم Ÿدى ألقوة أŸوجودة ليسش أŸادية فقط وإأ‰ا ألفكرية
وأإلبدأعية وباÿصسوصش ألقناعة بأان إلفريقيا أليوم ألفرصسة لتكون مثل
غÒها من ألقارأت على درجة من ألتنمية ألبشسرية وألرفاهية ألقتصسادية.

إأدماج معاي ÒألتغÒأت أŸناخية ‘ ألسسياسسات ألقطاعية

سسكيكدة تسستفيد من مشسروع ‰وذجي ضسمن ألتعاون أألŸاÊ
أسستفادت ولية سسكيكدة ‘ إأطار ألتعاون أ÷زأئري  -أألŸا Êمن مشسروع حول إأدماج معاي ÒألتغÒأت أŸناخية ‘
ألسسياسسات ألقطاعية .و–ضسÒأ لتنفيذ هذأ أŸشسروع ،نظمت ،نهاية أألسسبوع ،مؤوسسسسة ألتعاون أ÷زأئري -أألŸاÊ
« ،»gizيوما –سسيسسيا حول «ألتغÒأت أŸناخية لفائدة إأطارأت ولية سسكيكدة نشسطه ﬂتصسون ‘ هذأ أÛال أ◊يوي،
على مسستوى دأر ألبيئة بعيسسى بوكرمة بسسكيكدةÃ ،شساركة ‡ثل Úعن ألبلديات وأŸؤوسسسسات ألقتصسادية أŸتوأجدة
باŸركب ألبÎو‹ باŸنطقة ألصسناعية ألكÈى ،باإلضسافة إأ ¤وحدة ألرخام ،مؤوسسسسة –لية مياه ألبحر ،مؤوسسسسة كوكا كول،
مركب أإلسسمنت بحجار ألسسود ومؤوسسسسة ألتعليب بعزأبة وحمادي كرومة ،زيادة على جمعيات بيئية نشسطة بالولية و‡ثلÚ
عن أŸديريات ألتنفيذية ألتي لها عÓقة بهذه أŸبادرة وأأسساتذة جامعي Úمن جامعة سسكيكدة.
يهدف هذأ أليوم أإلعÓمي ألتحسسيسسي ،بحسسب ما أأوضسحت سسمÒة بريريشش ،مديرة ألبيئة« ،إأ ¤دعم و–سس Úألقدرأت
أÿاصسة إلطارأت ألولية فيما يخصش مفاهيم ألتغÒأت أŸناخية وأللتزأمات ألدولية للجزأئر ‘ هذأ أÛال“ ،هيدأ
لتنفيذ برنامج إأدماج معاي ÒألتغÒأت أŸناخية ‘ ألسسياسسات ألقطاعية» .وأأضسافت ،أأنه «” ألتطرق بهذأ أليوم ألتحسسيسسي
إأ ¤عدة ﬁاور ،من بينها ألتغÒأت أŸناخية ،مفاهيم وتعاريف ،أأسسباب ونتائج ،أسسÎأتيجية أ÷زأئر وألتزأماتها فيما
يتعلق بالتغÒأت أŸناخية ،دور ألهيئات أÙلية ‘ وضسع أسسÎأتيجية تنفيذ أللتزأمات ألوطنية».
جاء هذأ ألÈنامج ألهمية ألتغÒأت أŸناخية وتأاثÒها على ألقتصساد وألتنمية أÙلية .فبحسسب أıتصس ،Úفإان
ألتدهور ألبيئي جلي ‘ إأضسعاف ألتنمية ألقتصسادية وتناقصش أإلمكانات ،فÁ Óكن أأن تقوم ألتنمية على قاعدة من أŸوأرد
ألطبيعية أŸسستنزفة ،كما ل Áكن حماية ألبيئة عندما يسسقط ألنمو ألقتصسادي من حسسابه تكاليف أإلخÓل بالبيئة،
فالتنمية وألبيئة وجهان لعملة وأحدة.
وأأشسارت بريريشش« ،أأن أختيار سسكيكدة كنموذج إلعدأد هذأ أıطط ،يعود باألسساسش إأ ¤ما تزخر به ألولية من
إأمكانات ومؤوهÓت ‘ أŸقام أألول ،لسسيماء مع تنوع تضساريسسها وأمتÓكها شسريطا سساحليا Áتد على طول  140كلم،
إأضسافة إأ ¤غطاء نباتي متنوع وشساسسع ،وعدة أأودية وسسدود ،ناهيك عن أحتضسانها إلحدى أأهم أŸناطق ألرطبة على
أŸسستوى ألوطني «مركب قرباز وصسنهاجة» ،ألتي “تد على أأك 42 Ìأألف هكتار وهي مصسّنفة ضسمن أŸناطق ألعاŸية
أÙمية طبقا للمادة  21من أتفاقية رمسسار –ت رقم  1056أŸؤورخ ‘  ،2001 / 02 / 02وهي ‡تدة ع Èبلديات إأبن عزوز
وأŸرسسى وجندل إأ ¤غاية بلدية برحال بولية عنابة ،و–توي على  09بحÒأت ‘ غاية ألّروعة تّÎبع على مسساحة تقدر
بـ 2580هكتار.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

سسعيد بن عياد

مؤوشسرأت Œارة خارجية

ترأجع ألعجز بـ 96باŸئة
‘ ألشسهرين أألول Úمن 2018

ق ّ-در أل-ع-ج-ز أل-ت-ج-اري ل-ل-ج-زأئ-ر خÓ-ل
ألشس- -ه -ري -ن أألول Úل -لسس -ن -ة أ÷اري -ة بـ 97
مليون دولر أأمريكي مقابل 33ر 2مليار
دولر خÓل نفسش ألفÎة من ألسسنة ،2017
م -ا Áث -ل أن -خ -ف-اضش ق-ي-م-ت-ه 33ر 2مليار
دولر أأي ترأجع بنسسبة  ،% 96حسسب ما
علمته «وأأج» لدى أ÷مارك.
ÓعÓم أآل‹
وأأوضسح أŸركز ألوطني ل إ
وأإلحصس- -ائ- -ي- -ات أل- -ت- -اب -ع ل -ل -ج -م -ارك أأن
ألصسادرأت أرتفعت إأ101 ¤ر 7مليار دولر
أأم -ري -ك -ي خ Ó-ل شس -ه -ري ي -ن-اي-ر وفÈأي-ر
أŸاضسي Úمقابل 67ر 5مليار دولر خÓل
نفسش ألفÎة من سسنة  ،2017أأي بزيادة
نسسبتها 24ر % 25ما Áثل 431ر 1مليار
دولر ب ÚألفÎت Úموضسوع أŸقارنة.
وف- -ي- -م- -ا ي -خ ّصش أل -وأردأت ،أأك -د ذأت
أŸصسدر أأنها أنخفضست إأ198 ¤ر 7مليار
دولر من يناير إأ ¤فÈأير  2018مقابل
002ر 8مليار دولر أأثناء نفسش ألفÎة من
ألسسنة ألفارطة ،أأي بانخفاضش قيمته 804
مليون دولر (05 -ر.)% 10
وق- -د ضس- -م- -نت ألصس- -ادرأت ت -غ -ط -ي -ة
أل -وأردأت ب-نسس-ب-ة  % 99خ Ó-ل ألشس-ه-ري-ن
أألول Úللسسنة أ÷ارية مقابل  % 71خÓل
نفسش ألفÎة من سسنة .2017

أأ’حد  25مارسس  2٠١٨م
ألموأفق لـ  ٠٧رجب  ١٤٣٩هـ

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

¢ù«fGƒa

ألعدد
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تفتح «الششعب» «فوأنيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها ألثقافية كل يوم أأحد لنشصر
إأبدأعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف أأ’جناسس ألثقافية شصعر ،قصصة وروأية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أأن تكون أإ’سصهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصصة للجميع.

قصسيدة

ألسسماء ..أأوديسسة
أŸتحاربÚ

يدة
قصس

ليلى غÈا
بكل دفء وحنان
يحتويني طيفك
أأتلّمسس روحك
أأغمضس عيني
أأحلم بعناق
وأأحلّق فوق بوُح
ألقصصائد..
يحّركني طيفك
ألغائب..
بخطوأت تلوح
‘ ألهوأء
عشصقا .وأبتها’
يعتصصر Êألشصوق
يا روحا ..ضصمني

عÓء ﬁمد زريفة  /سسوريا
نبحر شصطر ماءها..
قتلى
وهذي أأ’رضس..
فرح صصغار
‰ضصي مسصاء
زرقتهم باسصمÚ
‚دع أأنوفنا بزجاج
ألصصدأأ
رأئحة ألعار فوق
أأكفنا ..عارية
وتلك ألرأية خرسصاء
’ يحركها نسصيم
ألندى..
‘ ألعيون
هذي أأ’رضس..
صصغار
سصيعلمون ما سصعت
أأقدأمنا
‘ ألبيد
رصصاصس أأضصاع
وجهته
ورمى ما رمى ألله
ثقب ألقلب
ح Úنظر ألفؤوأد
صصبا أأبنائه ،هرم
فأاحرق كفه وألدليل
ألولد ألضصال هو أأبي
وأأنا سصليل هذأ
أÿرأب
مدفع للريح..
سصوسصنة
–ت أ÷دأر باكية
وهذي أأ’رضس..
فوق أأ’رضس
أأمي ،تعصصر برتقال
ثديها
للهارب Úمن شصبح
أÿيام..
إأ ¤أÿيام
وإأخوتي يحرثون
ألÎأب
شصريان ألهوية
كÓم ألله أŸبعÌ
‘ زهر أللوز ودمع
ألعنب
يأاخذون قش ّس ألنار
وزيت أللهب
قمح ألتÓل
يحÎقون مرتÚ
يغمدون دمهم..
حمام إأخوتي
Áطرون ألسصرأب،
خلف ألسصرأب
ثورة
يعجنون أŸدى
باŸدى
ويطمرون ‘ حليب
أأ’صصابع ..شصقوتهم
مدد ،مدد
للسصلطان -
ألصصو÷ان
Óذأن أŸرفوع
ل آ
بالنصصب
على عنق ضصمة
مدد ،مدد
غدنا أŸاضصي
معتق بشصرط
ألفتك..
ناصصية ألعظم

وعامود ألسصحاب
غربان أŸوت
تصصدح
سصبيلها ..إأ ¤أأغمات
وهدي أأ’رضس..
إأمرأأة تنادي
ويضصيع صصوتها –ت
خطو ألقتال
هذي أأ’رضس..
ثمرة ألكرز ‘
بسصتان هشصام
أأموي يقيم غمده
ذأت أليمÚ
ويرفع سصيفه جزيرة
صصهيل ألورى
خفق أ◊نÚ
صصوت فÒوز،
سصحاب ألصصÓة
يسصجد ‘ حضصرة
ألعقل
يعانق رأأسس ألغيم
Ÿا “لى قدح
ألقلب ..نخبه
غيب أŸاضصي وعلم
أآ’تي
عصصبية أأ’خ ‘
ألدفع
رسصالة غفرأن
حروف ألكلم
مضصمنة صصدر كتاب
شصطر بيت..
يلم ألفرأت ‘ كوب
ماء
دورة ألزمان
أŸتعاقب
على خطى من
حملوأ شصقرتهم
خيل ألشصرق
رخام أŸعابد
–تجب ‘ ثوب
قديسس
أأتاها يحمل غضصبة
أآ’لهة
ثاب عند طل
أأظافرها ..كنيسصة
ألدهر ،أأ’نا
وحملة ألتاريخ
مÒأث أÛد
قيلت ‘ مديح
أأ’رضس ..معلقة
هذي أأ’رضس..
أمرأأة تعرت
أأبدلت نيسصانها
قصصب ألوقت
وضصفÒة من حصصى
ومقل
حبسصت أأهدأبها
عقدت فوق ذيل
نخلها
خلية للخوف
موتها كموتنا..
صصفقة
ونحن..
إأ ¤ما شصاءت
أ◊رب
قتلى ب Óأأسصماء
خرأفة لن يصصدقها
أأحد

عناق أأ’روأح
إأ ¤مرأ‘ء قلبك
عانقني عناق
أأ’روأح
Ãفردأت ألغزل
قبلني أألف قبلة و
قبلة
أأرسصمني فوق
مقلتيك
وشصما
تعال و حدث ألفجر
عني
روحي موجة بحر
هائجة
عانقني حتى ’ أأكتفي
منك.....
فأانا وأأنت

سعر
ش

Ò
أأروأحنا فيك ألكث ُ
من ألسصحر.
نط Òمعا وكنسصائم
ألصصباح

مدربي وأنيسسي

طرة

خا

مر Ëكورطة
أأنظر إأ ¤ذلك أıلوق
ألصص- -غ Òب Úي- -دي ،ك- -ي- -ف،
كيف بهذأ أ÷سصم ألصصغÒ
ألضص- -ئ -ي -ل أأن Áن -ح -ي ه -ذه
أل-ق-وة أل-ه-ائ-ل-ة ،ك-نت جسصدأ
ب Óروح منذ مدة ،منذ أأن
ت - - -رك- - -ن- - -ي زوج- - -ي أل- - -ذي
إأختطفت روحه ‘ أ◊رب،
وماتت روحي من بعده ،إأ¤
أأن م- -ن- -ح- -ن- -ي إأب- -ن -ي روح -ا
ج -دي -دة م-ع-ه ،أأسص-ت-ط-ي-ع أأن
أأجابه ألعا ،⁄وأأحارب من
ج -دي -د ،ك -ي-ف؟ ف-ق-ط أأري-د
م-ع-رف-ة ك-ي-ف ف-ع-ل-ه-ا؟ كيف
منحني هذه ألقوة وهو ’
يسص- -ت- -ط- -ي -ع أأن ي -دأف -ع ع -ن
ن- -فسص -ه ،أأ’ ي -ع -ل -م أأن -ه ك -ان

م- -درب- -ي ،أل- -ذي ع- -ل- -م- -ن -ي
ﬁارب - -ة أ◊ي- -اة ،ثب ل- -ه- -ا
أأنني لسصت سصهلة ،سصندي من
ب- -ع- -د زوج- -ي ه- -و م- -درب -ي
وأأن-يسص-ي أل-وح-ي-د ،ه-و أب-ني
لذأ سصميته أأنيسس ،إأنه رمز
أŸق -اوم -ة ،وأج -هت أل -ع-ا⁄
م- -ن ج -دي -د ،خ -ل -عت ع -ن -ي
عباءة أ◊زن وتركتها ◊ظة
قدوم أأنيسس ،أأنا لسصت نفسس
ذلك أıل - - - -وق أŸه - - - -زوم
ألذي كنته من قبل ،عفوأ
ف -أان -ا ل -ن أأق-ف ع-ن-د أ◊ي-اة
بعد أآ’ن ،تذكرت تلك ألليلة
أل -ت -ي أأع -ل -نت أسص -تسص Ó-م-ي
ف-ي-ه-ا ول-ع-ن-ت-ه-ا ن-ه-ا  ⁄ت-كن
سص -وى ك -ذب -ة أأل -ق -ت -ه -ا ع-لّ-ي
روح-ي أل-ق-دÁة وصص-دق-ت-ه-ا
ب -ك -ل سص -ذأج -ة ،ل -ق -د ك-انت
كذبة أأفريل ،طال ألزمن أأو

أأنني أأنا من أأحسصسصت باليوم
أأسصبوعا ،غيثك ألذي تفجر
يا أأنيسس ◊ظة قدومك غÒ
ألكث ،Òغيث ألسصعادة معلنة
قدومها ،أأنيسس يا حبيبي أأنا
وأأنت سصنتغلب على ألعا،⁄
وعد منا لكم.

هدوء

عر

شس

عبدالقادر رالة
ك- -انت أل- -ري- -اح شص -دي -دة
وأل- -ث- -ل- -وج ت- -ن- -ه -م -ر ب -دون
أن- -ق- -ط- -اع ،م -ن -ذ ألسص -اع -ة
ألسص- - -اب- - -ع- - -ة! ...ف- - -ت - -حٌت
أل - -ب - -اب ...أل - -ظ Ó- -م ÓÁأ
أŸكان ،لكني كنت أأحسس
ب- -ال- -ري- -اح وه- -ي ت -ت Ó-عب
ب - -ن - -ت - -ف أل - -ث - -ل - -ج Áي - -نً- -ا
وشص -م-اً’ ...شص-خصس م-ق-بٌ-ل
من بعيد يحمُل سصيجارة
فتبدِدٌ جمرتها سصوأد ألليل،
 ⁄أأتعرف عليه ،غ ÒأأÊ
ت -ع -ج -بت ك -ي -ف ب -إام -ك -ان-ه
إأمسص - -اك - -ه - -ا وسص - -ط ه - -ذه
ألرياح ألعاصصفة! سصمعت ُ
صصوتا ً قادماً من أأ’على،
ف- -رف- -عت رأأسص- -ي ،إأن- -ه- -م -ا
زم -ي Ó-ي ‘ أل -ع -م-ل ،م-اذأ
ي- -ف- -عÓ- -ن ف- -وق ألسص -ط -ح؟
أسص -ت -وضص-حت م-ن-ه-م-ا م-اذأ

يصصنعان ‘ هذأ
أ÷و ألبارد؟ قال
أأ’ول ب - - - - - - - - - - - -أان
ألكهرباء
أن -ق-ط-عت ،ب-ي-ن-م-ا
أأنبأا Êأآ’خر وهو
يضص-حك بسص-خ-ري-ة
ب - -أان - -ه ي - -ن - -ت - -ظ- -ر
ألضص-ي-ف أل-ق-ادم ثم
أأشص- -ار إأ ¤أل- -رج- -ل
صصاحب ألسصيجارة!
ألتفت فلم أأجد
أل -رج-ل ث-م ت-ق-دمت
خطوأت...
ت- -وق- -فت ...رف- -عت رأأسص -ي
›ددأ فلم أأŸح زميÓي
أأيضصا!
أأل - -ف- -يت ن- -فسص- -ي خ- -ارج
أل-ب-يت ...غ-رف-ة أŸط-ال-عة
أÿاصص -ة ب -ي ُم -ضص-اءة! م-ن
ي صصغÒأن ’
بدأخلها؟ ولَد ْ
ت-غ-ري-ه-م-ا أل-ك-تب أÛل-دة
و’ دوأوي - - - -ن أأ’شص- - - -ع- - - -ار

جبل أأ’زليه

^ أاحسسن خراط

أأفضس على جبل أأ’زلية
ضصوئي وضصوئي ألرياحÚ
أأدخل جلباب خلوه
أأضصيء جوأنب وقتي
Áر بقربي ألصصباح
بطيئا وطيئا
ويقطف من وهجي سصره
أŸلكي
على بعد قلبي يظل
نشصيدأ
يعرشس ‘ خلوة أŸاء
Áضصي على حبل صصوتي
ويصصعد نحو أأناي
ألعلي
نبيا على صصهوة ألضصوء
حتى أأرأ Êيهيء ‹
شصرفة ‘ أأعا‹ ألقيامه
أأدق على باب آألهتي
أأŒزأأ أأدعية
أأتسصلق أأسصوأر نوريتي
أأتب Úذأت آأناي
على ربوة أأ’فق ناضصرة
تتطيب ‘ عبقي ألنبوي
وتفرد أأجنحة ألبتÓت
وتقرع باب أÓŸذ
ألوضصيء
فيشصرع باب ألقيامة
أأدلف ‘ ÷ج أإ’بتهال
وأأمشصي إأ ¤روضصة ألذأت
‘
وأأكتظ ‘ صصفة ألضصوء
يجلسس بالقرب مني
أŸكان
وتخرج من –ت أأحجار
ضصوئي ألسصنابل وهاجة

تعطر من عطرتي ألروضس
يخرج من صصورتي ألشصجر
ألليلكي
يحف على جانبي ألنهار
يسصلسصل ‘ ملكوتي ضصياه
ويحفر ‘ فطرة أŸاء
صصوتي
وتولد من شصهوة ألضصوء
أأغنيتي
تتخلق من ضصلع طÚ
وماء
تخيط إأ ¤أأفق ألشصمسس
زينتها
تتمد ‘ أأز‹
تتدثر ظل ألنبؤوة
حتى أأرأ Êعلى هودج
ألفجر طيف نبي
وأأظفر من شصدة ضصوء
رؤوي
وأأختال ‘ زينة ألعرشس
روحا عليه.

لو’كِ أنِت

سعر

ش

›يد عبد طاهر  /العراق

 ⁄بيَ ألهوى
ماأأ s
وماأأصصبتُ بحالة ألهذياِن
ت لنغمةٍ
لو’ ِ
ك أأنتِ ماطرب ُ
و’تغنى ألشصعُر با’◊انِ
لو’ ِ
ك ’زهٌر يفوُح بعطرِه
متعدد أأ’شصكال وأأ’لوأِن
ب بشصمسصهِ
لو’ ِ
ك ’فجٌر يطي ُ
ت تطوف جناÊ
و’فرأشصا ٌ
ف ألهوى
لو’ لهيب ألشصوق ماُعر َ
و’غدت ‘ ألعمر ثsم أأماÊ
ماأأنتِ إأ’ حالٌة ‘ تيهها
أأسصطورة للعشصقِ ‘ أأ’كوأنِ
أأيتها أأ’ُنثى فهل –لو ألُدنا

طرة

خا

إأن  ⁄تكو Êبكفة أŸيزأنِ
أأنت منى روحي وملهمتي
ونورعمري بهجتي بزماÊ
إأ Êأأرأ ِ
ك طفلًة عصصفورًة
وهوأ ِ
ك دفء مشصاعري وحناÊ
⁄
ا
ح
ق
ي
ر
غ
’
إ
أ
وماأأنا
ٌ
ب وحtبكِ عاŸي و كياÊ
صص w

{‘ ......z∑Gƒg

خالد اŸقري  /اليمن

ألضصخمة

با’قÎأب...
زوجتي تركتها تغطُ ‘
نوم عميق لذيذ ،إأذن Ÿاذأ
تركت فرأشصي؟....
من دق ألباب؟....
بل Ÿاذأ أأنا وأقف خارج
أل - -ب - -يت وسص - -ط أل - -ث - -ل - -وج
أŸتسص -اق -ط -ة ب -ه -دوء؟....
ومن أأولئك ألثÓث؟...

هـل عـلمت وهـل عـرفت بـما
جرى
إأن م ـّر طـيفك فـي خـيا‹ أأو
سصـرى
أل ـق ـى ألـحـيـاة تـفـتـحت أأبـوأبـهـا
وألـكـون م ـن عـبـق ألـزهـور تـعطرأ
وأل ـيـأاسس ولـ ـى مـ ـن فـ ـؤوأدي
يـائسصـًا
وألـفرح عـشصشس فـي أ◊نايا
وأنÈى
فـتـرأك روحـي فـي غـيابك
حـولها
وسص ـوأك عـيـني يـاحـبيبي ’ت ـرى
يـنـسصاب حـبـك يـاحـبيب بـدأخلي
َكَدِمي ويجري ‘ ألوريد كما
جرى
أأن ـت أل ـذي بـالـحب ق ـد
عـلمتني
أأن أل ـك ـرأمـة ’ تـ ـب ـاع

وت ـشصـتـرى
أأن ـت أل ـذي هـيجت كـل جـوأرحي
وجـعـلـت ج ـوي بـالـسصعادة مـمـطرأ
لـو’ك مـا حـضصن ألـغرأم
قصصائدي
كـ ـ ـ Óو’ ورد أل ـقـصصـيـدة أأزه ـ ـرأ
ل ـو’ك م ـا عـلم ألـجميع بـلهفتي
وتـرنـمـت بـصصـبـابتي كـ ـل ألـ ـورى
جل بـوصصـلك ي ـا جـمـيل فـإانني
ع u
أأحـيـا ألـثـوأ Êفـي غـيابك أأشصـهرأ

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة
األحد  ٢٥مارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ ٠٧رجب  ١٤٣٩هـ

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’قتصسادي Ÿتاحف وزارة اÛاهدين
نحو تفعيل البعد ا إ

صسون الذاكرة ا÷ماعية بتسسجيل الشسهادات و اŸآاثر وجعلها أاقطابا حضسارية و سسياحية
يحاول اŸتحف ا÷هوي للمجاهد باŸدية قدر اŸسستطاع ،صسون ذاكرة الو’ية الرابعة باسستخدام ﬂتلف الوسسائط والوسسائل
التكنولوجية ‘ العرضض اŸتحفي والتنشسيط التاريخي وتلق Úالدروسض للناشسئة ،مثل ما ” باليوم الدراسسي اŸنظم مؤوخرا Ãعهد
’رشساد الفÓحيÃ ،شساركة موظفي اŸتاحف ا÷هوية والو’ئية وتنشسيط أاسساتذة ودكاترة وفاعل Úوباحث Úمن
’رشساد ،التكوين وا إ
ا إ
اŸيدان ،بينهم الدكتور عمر هارون ،باحث اقتصسادي وخب Òومدرب ‘ عا ⁄اŸقاو’تية.

اسستطÓع :اŸدية:ع.علياÊ
إاسس-ت-ه-ل ال-دك-ت-ور ه-ارون ‘ ب-داي-ة م-داخ-لته،
بطرح جملة من التسساؤولت «هل ‰لك متاحف
تسستنطق التاريخ فتصسنع منتوجا يجلب الزوار
وي -ح -ف -زه-م ع-ل-ى اق-ت-ن-ائ-ه؟ أام أانشس-أان-ا ق-اع-ات
ع-رضس ل-ل-ب-ق-اي-ا ال-ن-ادرة وال-ث-م-ي-ن-ة ال-ت-ي خ-لفها
أاجدادنا على مر ا◊قب التاريخية؟ هل نكتفي
بأان تكون متاحفنا منارات تاريخية للمحافظة
على الذاكرة الوطنية؟ أام نسسعى ÷علها أاقطابا
حضسارية وثقافية وسسياحية تسساهم ،إا ¤جانب
دورها الرئيسسي ‘ حفظ التاريخي وترقيته،
إا ¤دفع القتصساد الوطني نحو األمام؟ هل
نسس-ت-ط-ي-ع أان ن-ح-اف-ظ ع-ل-ى ق-درات-ن-ا ال-ت-مويلية
ل - -ل- -م- -ت- -اح- -ف م- -ن خÓ- -ل ضس- -خ أام- -وال ك- -بÒة
Ÿي -زان -ي -ت -ه -ا ،خ -اصس-ة ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة بصس-ي-ان-ة
وح -ف -ظ ال -ت-ح-ف ال-ت-اري-خ-ي-ة ورسس-ك-ل-ة ك-ادره-ا
ال -بشس -ري؟ أام ع -ل-ي-ن-ا أان ن-ف-ك-ر ‘ آال-ي-ات ÷ع-ل
اŸت -اح -ف مسس -ت -ق -ل -ة ق-ادرة ع-ل-ى ت-وف ÒاŸال
لتغطية ميزانيته التشسغيلية و–قيق األرباح؟»
‘ هذا الصسدد أاوضسح الباحث «إان متحف
اللوفر بفرنسسا لوحده يسستقبل سسنويا أاك Ìمن ٩
مÓي Úزائر وهو الذي يحقق عوائد تعادل ٧
أاضس-ع-اف م-ي-زان-ي-ت-ه ال-تشس-غ-ي-لية واŸقدرة بـ٢٠٠
م-ل-ي-ون أاورو ،ل-ت-أات-ي ب-ع-ده-ا م-ت-اح-ف ب-ريطانيا
وأامريكا والصسÓÃ Úي Úالزائرين سسنويا ،وهو
ما يحقق لها عوائد مادية من نشساطات متعلقة
ب- -ح -ق -وق ال -ول -وج ل -ه -ذه األم -اك -ن ،ب -اإلضس -اف -ة
Óنشس-ط-ة اŸراف-ق-ة ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا اŸت-ح-ف،
ل -أ
الذي أاصسبح ‘ اÛتمعات الغربية جزءاً ل
يتجزأا من النسسيج الجتماعي ،بحضسوره الدائم
‘ ﬂت -ل -ف اŸن -اسس -ب -ات واألح -داث ،وه -و م-ا
يجعلنا نسسأال Ÿاذا كل هذا ا◊ضسور للمتاحف
‘ الغرب والنسسÓخ والبتعاد عن اŸتاحف ‘
›ت- -م- -ع -ن -ا؟ ح -يث ل ي -ت -ع -دى ع -دد زوار أاكÈ
م -ت -اح -ف-ن-ا ‘ أاحسس-ن األح-وال ال-نصس-ف م-ل-ي-ون
زائر! أاضساف يقول.
وتأاسسف اıتصس ‘ التاريخ عن أان ما يوجد
‘ متاحفنا ،هو منتجات ‰طية غ Òمغرية
ل- -ل- -زوار ،ف -ن -ح -ن ن -ع -رضس ﬂت -ل -ف ا◊ق -ب -ات
ال -ت -اري -خ-ي-ة ال-ت-ي م-رت ب-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ شس-ك-ل
سس -ت -ات -ي -ك-ي غ Òت-ف-اع-ل-ي ول ق-ادر ع-ل-ى ج-لب
اهتمام جيل جديد “ّرسس ‘ زمن التواصسل
وانغمسس حّد الثمالة ‘ عا ⁄التكنولوجيا‡ ،ا
جعل القائم Úعلى العرضس اŸتحفي ›Èين
على تغي Òأا‰اط التعامل مع عرضس اŸواد
ال-ت-اري-خ-ي-ة ‘ م-ت-اح-ف-ن-ا ،ل-ت-تÓ-ءم م-ع األجيال
ا÷ديدة ،وهو أامر يحتاج إا ¤تكوين القائمÚ
عليها ،من خÓل التأاكيد على تنمية مهارات
العامل Úوقدراتهم التواصسلية‡ ،ا يحولهم من
›رد عمال ‘ قطاع إا ¤أادوات جلب وجذب
للسسياح والزائرين ،مع توف ÒاŸوارد اŸادية
الÓزمة.

قابلة للتسسويق ومغرية ÷لب الزوار ،حسسب
ال-ب-ي-ئ-ة اÙي-ط-ة واإلم-ك-ان-ات اŸت-وف-رة ،ل-ي-تم
بعدها اسستثمار مبالغ مالية وفق دراسسة جدوى
اقتصسادية دقيقة ،تضسمن –ول اŸتحف إا¤
قاطرة Œر السسياحة الثقافية والتي “ثل %٤٠
من إاجما‹ سسوق السسياحة العاŸي.

التكوين شسرط ضسروري لتفعيل وتوسسيع
النشساطات اŸتحفية

إان التعديل الذي جاء به القرار وتضسمن قائمة
النشساطات واألشسغال واÿدمات التي Áكن أان
ت -ق -وم ب -ه -ا اŸؤوسسسس -ات ال -ع-م-وم-ي-ة ذات
ال- -ط- -اب -ع اإلداري ال -ت -اب -ع -ة ل -وزارة
اÛاه - -دي - -ن ،زي - -ادة ع - -ل - -ى
مهامها الرئيسسية اŸؤورخ
‘  ١٧ي-ن-اي-ر م-ن
السسنة ا÷ارية
 ،٢٠١٧ي - -ع- -تÈ
–ول ت -اري -خ -ي-ا
‘ فهم حقيقة دور
اŸؤوسسسسات العمومية
ذات ال - -ط- -اب- -ع الداري
التابعة
لوزارة

‘ اŸدي ÚاŸت -وسس -ط وال -ب -ع -ي-د ،بشس-ك-ل ق-د
Áنحها ‘ اŸسستقبل السستقÓل اŸادي‡ ،ا
يخفف العبء على الوزارة الوصسية.
’طار القانو Êالذي وضسعه القرار
إان ا إ
و الذي يسسمح ب:
^ ت- -ن- -ظ -ي -م واسس -ت -ق -ب -ال وت -أاط ÒاŸؤو“رات
والندوات واŸلتقيات واأليام الدراسسية؛
^ احتضسان الدورات التكوينية واŸسسابقات
والمتحانات اŸهنية؛
^ ت- - -ن- - -ظ - -ي - -م ا◊ف Ó- -ت والح - -ت - -ف - -الت
والنشساطات اŸرتبطة بها؛
^ ت- -ن -ظ -ي -م ال -ت -ظ -اه -رات ال -ث -ق -اف -ي -ة
والعلمية؛
^ إاي- -ج- -ار ق- -اع- -ات اÙاضس -رات
إلق- -ام- -ة اŸل- -ت- -ق- -ي -ات وﬂت -ل -ف
التظاهرات؛
^ إاي- - -ج - -ار فضس - -اءات م - -ن
ق- -اع -ات ال -ع -رضس إلق -ام -ة
العروضس الفنية؛
^ إايجار قاعات عرضس
السس -م -ع -ي ال -بصس-ري واŸع-دات
وال -ت -ج-ه-ي-زات اŸل-ح-ق-ة ب-ه-ا إل‚از
األعمال السسمعية البصسرية؛
^ اسستقبال دورات تكوينية ‘ ›ال السسمعي
البصسري؛
^ ب - - - - -ي - - - - -ع

التفك ‘ Òجعلها
مؤوسسسسة خدماتية
–قق عوائد مالية

اŸتاحف “ثل 40باŸئة من إاجما‹
سسوق السسياحة العاŸية
ريرى اÿب Òأانه علينا تغي Òنظرتنا للمتاحف
‘ ا÷زائر واإلنتقال بها من مرحلة مؤوسسسسات
تسس -ت -ه -لك األم -وال ل -ت -ق -د Ëخ-دم-ات ف-ك-ري-ة،
تاريخية ،حضسارية غ Òمنتجة ول مربحة ،إا¤
مؤوسسسسة خدماتية اقتصسادية –قق عوائد مالية
تغطي ‘ اŸرحلة األو ¤تكاليفها التشسغيلية
(م -ي -زان -ي -ة ال -تسس -ي Òوال -ت-ج-ه-ي-ز) ،ل-ت-ت-ح-ول ‘
اŸرحلة الثانية إا ¤أاقطاب اقتصسادية متكاملة،
ت -ق -دم ق -ي -م -ة مضس -اف-ة ‘ ا÷انب الق-تصس-ادي
الجتماعي والثقا‘ ،وهذا لن يكون إال بتكوين
ه -ي -ئ -ات خ -اصس-ة و›السس اسس-تشس-اري-ة داخ-ل-ي-ة
موسسعة– ،وي خÈاء ‘ التاريخ والقتصساد
واإلعÓم ،هدفهم تصسميم منتجات متحفية

اÛاه -دي -ن ع -م -وم -ا
واŸتاحف بصسفة خاصسة ،نظرا للديناميكية
التي منحها القرار Ÿسسؤوو‹ هذه اŸؤوسسسسات
ل- -ل- -نشس- -اط وت -ق -د Ëاإلضس -اف -ة ال Ó-زم -ة ل -ه -ذه
اŸؤوسسسسات والتي بقيت لوقت قريب مؤوسسسسات
إادارية غ Òقادرة على التفاعل مع ﬁيطها
بالشسكل الÓزم ،رغم امتÓكها إامكانات معتÈة
قادرة على توظيفها لتحقيق عوائد اقتصسادية

اŸن -ت -وج -ات ال -ن-اŒة
عن األنشسطة التاريخية والثقافية؛
^ ت-ن-ظ-ي-م ال-رحÓ-ت وال-نشس-اط-ات اŸرت-ب-ط-ة
باألحداث واألماكن التاريخية؛
^ أاع- -م- -ال السس- -حب وال- -ط -ب -ع والسس -ت -نسس -اخ
والتغليف؛

^ اإليواء واإلطعام والنقل Ãناسسبة إاقامة
ﬂتلف التظاهرات؛
^ اسستغÓل حظائر السسيارات.
جعل متاحف اÛاهدين ا÷هوية والولئية
أاق- -رب إا ¤م- -ؤوسسسس- -ات اق- -تصس -ادي -ة م -ن -ه -ا إا¤
مؤوسسسسات إادارية ،حيث أان هذا القانون يفتح
باب الجتهاد التسسيÒي على مصسراعيه أامام
مديري هذه اŸؤوسسسسات اŸسسؤوولة للمحافظة
ع -ل -ى ال -ذاك -رة ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ريÚ؛ –ّول
ي -ح -ت -اج إا ¤م -واك -ب-ة ح-ث-ي-ث-ة م-ن ق-ب-ل مصس-ال-ح
الوزارة بتطبيق برنامج تدريبي للكادر البشسري
اŸسس Òلهذه اŸؤوسسسسات العمومية ذات الطابع
الداري ،حتى تتمكن من مواكبة النمط ا÷ديد
ال -ذي ي -ت -ط-لب اŸزي-د م-ن اإلب-داع وال-ت-ج-دي-د
وا◊داثة ‘ التعامل مع اŸتحف بدخوله ‘
نشس -اط -ات ت -ت -ح -م-ل ال-رب-ح واÿسس-ارة ،وه-و م-ا
يجعل دراسسة ا÷دوى لكل فكرة أاو مشسروع أامرا
ضسروريا واجباريا لتفادي فشسلها والذي يجب
أان يكون من خÓل إاطاراتها.

نحن بحاجة إا ¤اإلسستثمار ‘ متاحفنا
إان اŸنحى ا÷ديد الذي أاخذته اŸؤوسسسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لوزارة
اÛاهدين ،نهج طموح وذو رؤوية إاسسÎاتيجية
عميقة ،ألنه يحولها إا ¤طابع اقتصسادي أاكÌ
منه إاداري ،لكن ضسمان ‚احه Áر Ãجموعة
من اÿطوات العملية ،التي سستسساهم بشسكل
فعال ‘ إارسساء أابعاد جديدة لهذه اŸؤوسسسسة،
نلخصسها ‘ النقاط التالية:
 -١إاقامة دورات تدريبية ‘ التفك Òاإلبداعي
ودراسس- -ة ا÷دوى الق -تصس -ادي -ة وبشس -ك -ل دوري
للكوادر البشسرية اŸتواجدة على مسستوى هذه
اŸؤوسسسس -ات ،لÎسس -ي-خ اإلب-داع وتشس-ج-ي-ع-ه ل-دى
الكوادر البشسرية.
 -٢إانشساء خÓيا تفك Òوإابداع على مسستوى
كل مؤوسسسسة ومتحف من أاجل تطوير أادائها
واسس -ت -غ Ó-ل ك-ل إام-ك-ان-ات-ه-ا ل-ت-حسس Úم-ردودي-ة
النشساطات ،األشسغال واÿدمات اŸقÎحة.
 -٣إانشساء ÷نة على مسستوى الوزارة بهدف
تسسويق اŸنتجات اŸقدمة من قبل اŸؤوسسسسات
واŸت- -اح- -ف ،ع- -ل- -ى غ -رار أاشس -رط -ة السس -م -ع -ي
البصسري أاو الكتب واÓÛت اŸطبوعة.
 -٤الرسسكلة اŸسستمرة للكوادر البشسرية من
أاجل اÙافظة على تطوير نسسق العمل داخل
هذه اŸؤوسسسسات.
 -٥تفعيل عقود  PPPوعقود ‘ BOT
›ال العمل اŸتحفي.
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’عب اŸنتخب الوطني فرحات لـ «الشضعب»:

«سصنقـ ـ ـدم اأ’فضصـ ـ ـ ـ ـ ـل اأمـ ـ ـام إاي ـ ـ ـ ـران
للبق ـ ـ ـ ـاء ‘ سصك ـ ـة ا’نتصص ـ ـ ـ ـ ـارات»

وصضف زين الدين فرحات’ ،عب اŸنتخب الوطني ‘ ،حوار لـ «الشضعب» الفوز اÙقق على تنزانيا باŸهم مؤوكدا ان رد فعل
الÓعب Úكان ايجابي بعد هدف التعادل من خÓل العودة ‘ النتيجة .

حاوره  :عمار حميسسي

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -د ف -رح-ات ان-ه
تأاقلم مع منصشبه ا÷ديد ‘ اŸنتخب
خاصشة انه تعود على اللعب فيها ‘
ال -ن -ادي ك -م -ا كشش -ف ان ال -ت -أاق-ل-م م-ع
اÿطة ا÷ديدة كان صشعبا و يتطلب
اŸزيد من الوقت ⁄ .يفوت فرحات
الفرصشة ليؤوكد ان الفوز على ايران
أاك Ìمن ضشروري من أاجل ا◊فاظ
ع -ل -ى سش -ك -ة الن -تصش -ارات رغ -م ق -وة
اŸنافسس الذي تأاهل ا ¤اŸونديال
اŸقبل الذي سشيجري بروسشيا.
«الشض-عب» :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م مسض-ت-وى
اŸنتخب أامام تنزانيا؟
– فرحات :لقد قدمنا مباراة جيدة
ح - -يث دخ - -ل - -ن - -ا اŸواج - -ه - -ة ب- -ق- -وة
واسشتطعنا تسشجيل هدف السشبق ،إال
ان اŸنافسس فيما بعد عاد ‘ النتيجة
وسشجل هدف التعادل بعد خطأا ‘
الدفاع ،لكن المر اليجابي هو رد
فعل الÓعب Úالذي كان ايجابي ا¤
أاب -ع -د ا◊دود واسش -ت -ط -ع -ن-ا تسش-ج-ي-ل
ثÓثة اهداف كاملة فيما بعد ،وهو
ما يؤوكد على القوة الذهنية لÓعبÚ
وع -ل -ى ال -ع -م -وم اع -ت -ق -د ان ا÷م-ي-ع
راضش -ون ع -ل -ى الداء وال-ن-ت-ي-ج-ة رغ-م
الصش -ع-وب-ات ال-ت-ي واج-ه-ت-ن-ا م-ن أاج-ل
ال -ت -أاق -ل -م م -ع اÿط -ة ا÷دي-دة ال-ت-ي
وضشعها ا÷هاز الفني والتي سشتأاتي
بثمارها بعد اŸباريات اŸقبلة ألن
النسش- -ج- -ام و ال- -ت- -أاق- -ل -م م -ع اÿط -ة
ا÷ديدة يتطلب اŸزيد من الوقت ،و
هو المر الذي سشنعمل عليه خÓل
ال - -فÎة اŸق - -ب - -ل - -ة ،خ- -اصش- -ة خÓ- -ل

ال -ت -دري -ب -ات م -ن اج -ل ال -وصش -ول ا¤
ا÷اه -زي-ة ال-ك-ام-ل-ة ال-ت-ي تسش-م-ح ل-ن-ا
ب -ت -ط-ب-ي-ق اÿط-ة ا÷دي-دة ب-ط-ري-ق-ة
أافضش -ل م-ن ال-ت-ي ظ-ه-رن-ا ب-ه-ا ،خÓ-ل
مواجهة تنزانيا.
هل وجدت صضعوبات ‘ التأاقلم
مع منصضبك ا÷ديد ؟
هذا اŸنصشب ليسس جديدا علي ألنه

منصشبي األصشلي ‘ النادي لكن ‘
اŸن - - -ت - - -خب خ Ó- - -ل اŸواج- - -ه- - -تÚ
السش -اب -ق -ت Úل -ع -بت ‘ ال-وسش-ط و ه-و
المر الذي قلل كثÒا من فعاليتي
وأادى لظهوري Ãسشتوى اقل من الذي
ت -وق-ع-ه ال-ك-ث ،Òل-ك-ن خÓ-ل م-واج-ه-ة
ت -ن -زاي -ن -ا ق-ام اŸدرب ب-إاق-ح-ام-ي ‘
منصشبي الصشلي و هو المر الذي

ان -ع -كسس ب -ط -ري -ق -ة اي -ج -اب -ي -ة ع -ل -ى
مسش -ت-واي و ج-ع-ل-ن-ي اظ-ه-ر ب-ط-ري-ق-ة
افضشل و اعتقد ان المور سشتصشبح
افضش - - -ل ‘ ال - - -فÎة اŸق- - -ب- - -ل- - -ة لن
النسشجام سشيزيد مع لعبي الوسشط و
هو ما سشيسشهل من مهمتي كثÒا من
اجل مسشاعدة اŸنتخب على –قيق
نتائج افضشل من التي –ققت .
كيف ترى مواجهة ايران؟
منتخب ايران تأاهل ا ¤كأاسس العا⁄
وهو ما يؤوكد انه منتخب قوي و علينا
ال -ظ -ه -ور Ãسش -ت-وى أافضش-ل م-ن ال-ذي
قدمناه ،خÓل مواجهة تنزانيا ألن
المور سشتختلف كثÒا Ãا ان فارق
اŸسشتوى كب Òب Úتنزانيا و ايران و
هو ما سشيحفزنا على الÈوز اك Ìو
ال -ل -عب ب -أاك Ìق -وة م -ن أاج -ل –ق-ي-ق
ن- -ت- -ي- -ج- -ة افضش- -ل و ن- -ح -ن ك Ó-ع -بÚ
متأاكدون ان المور لن تكون سشهلة
ألن اŸن- - -افسس يسش - -ع - -ى ه - -و الخ - -ر
للتحضش Òلكأاسس العا ⁄و اعتقد ان
–قيق الفوز على اŸنتخب الوطني
سشيزيد من ثقة الÓعب ،Úلكن من
ج-ان-ب-ن-ا سش-ن-ع-م-ل ع-لى تفادي حدوث
ذلك من خÓل اللعب بقوة أاك Ìو
ﬁاول- -ة ال- -ت- -أاق- -ل- -م اك Ìم -ع اÿط -ة
ا÷ديدة ،اضشافة ا ¤اللعب بفعالية
اك Ìمن خÓل اسشتغÓل الفرصس التي
سشتتاح لنا ألن اŸنافسس لن يتسشاهل
معنا ‘ ا◊الة اŸعاكسشة وأاعتقد ان
م-واج-ه-ة اي-ران اخ-ت-ب-ار م-ه-م ل-ن-ا من
اج -ل م -ع -رف -ة اŸسش -ت -وى ا◊ق -ي -ق -ي
ل -ل-م-ن-ت-خب ل-ك-ن ه-دف-ن-ا الول ي-ب-ق-ى
النتصشار من اجل ا◊فاظ على سشكة
النتصشارات.

مولوديـــــة وهــــران لكــــرة اليــــد

عنـ ـ ـاصصر الفري ـ ـق ته ـ ـّدد Ãقاطع ـ ـة اŸبـ ـ ـاراة القادمـ ـ ـ ـة
هّدد ’عبو مولودية وهران
لكرة اليد ›ددا Ãقاطعة
مباراتهم اŸقبلة ضضمن
البطولة اŸمتازة ،يوم
الثÓثاء ،با◊روشش ،اأمام
الشضباب اÙلي على خلفية
عدم تسضريح ا’إعانة اŸالية
التي اسضتفاد منها النادي
الهاوي موؤخرا من طرف
اÛلسش الشضعبي البلدي
لوهران.

صشرح رئيسس فرع كرة اليد للنادي
الهاوي نصشر الدين بن سشجرا‘ Ê
هذا السشياق« :رغم مسشاعي رئيسس
ال -ب -ل -دي -ة ن -فسش -ه م -ن اأج -ل الإسش-راع
ب -تسش -ري -ح الإع -ان -ة اŸال -ي -ة ل -ه-ي-ئ-ت-ه
واŸقدرة بـ  5 ،6مليون دج ،اإل اأن

ريال مدريد
ت -ت -وا ¤ال -ت -ق -اري -ر الصش-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي
ت- -ت- -ح- -دث ع- -ن مسش -ت -ق -ب -ل اŸدرب
ال -ف -رنسش -ي ،زي -ن ال -دي-ن زي-دان ،م-ع
فريق ريال مدريد اإلسشبا .Êووفقا
لصش- -ح- -ي- -ف- -ة «م -ارك -ا» ف -إان اŸدرب
الفرنسشي  ⁄يبلغ حتى اآلن رئيسس
ال -ن -ادي ف -ل -ورن -ت-ي-ن-و بÒي-ز ،ب-ق-راره
األخ Òسشواء بالبقاء كمدرب للملكي
‘ اŸوسش- - - - - - - -م اŸق- - - - - - - -ب- - - - - - - -ل أاو
ال-رح-ي-ل..أاضش-افت الصش-ح-يفة أان نية
بÒيز هي اإلبقاء على زيدان ،والذي
حصشل ›ددا على ثقة اإلدارة ‘
الفÎة األخÒة خاصشة بعد إاقصشاء
باريسس سشان جÒمان الفرنسشي ،من

نادي نابو‹

مصش -ال -ح اŸراق -ب -ة اŸال -ي-ة ت-اأخ-رت
كثÒا ‘ القيام بالإجراءات الÓزمة
م- -ن اأج- -ل –وي- -ل ه- -ذا اŸب- -ل -غ اإ¤
ا◊سشاب البنكي للنادي الهاوي ،وهو
الأمر الذي خلق لنا مششك Óجديدا
م- -ع الÓ- -ع -ب Úح -يث ي ّصش -رون ع -ل -ى
م- -ق- -اط- -ع- -ة ت -ن -ق -ل ا◊روشس م -ا ⁄
يسشتفيدوا من رواتبهم اŸتاأخرة».
كان لعبو اŸولودية قد قاطعوا،
ولنفسس السشبب ،مباراتهم اأمام ششباب
ميلة ‘ البطولة ،ما كلفهم اÿسشارة
ع -ل -ى ال -بسش -اط وخصش -م ن -ق -ط -ة م -ن
رصشيدهم ،اإ ¤جانب فرضس غرامة
مالية على النادي بقيمة  200األف
دج.
كاد نفسس الÓعب Úاأن يكرروا ذات
السش -ي -ن-اري-و ‘ ا÷ول-ة اŸوال-ي-ة ل-ول
‚اح اŸسشÒين ‘ جمع مبلغ ما‹
اسش -ت -ع-اروه م-ن م-ق-رب-ي-ه-م دف-ع-وا ب-ه

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

راتب Úمتاأخرين لأششبالهم ،بحسشب
بن سشجرا.Ê
يعيشس فرع كرة اليد الوحيد بالنادي
ال -ه -اوي Ÿول-ودي-ة وه-ران ،ب-ع-د ح-ل
الفروع الأخرى والتحاق فرع كرة
ال- -ق- -دم ب -الشش -رك -ة ال -ري -اضش -ي -ة ذات
الأسشهم ‘ اإطار نظام الحÎاف،
مشش-اك-ل م-ال-ي-ة ع-ويصش-ة ،م-ن-ذ ب-داي-ة
اŸوسشم ا÷اري ،وهو ما اأثر بالسشلب
على طموحات الفريق الذي سشيجد
ن-فسش-ه مضش-ط-را لÓ-ك-ت-ف-اء ب-التنافسس
على البقاء ‘ القسشم اŸمتاز ،بعد
تضشاوؤل حظوظه ‘ التاأهل اإ ¤دورة
اللقب.
ي -ح -ت -ل ‘‘ا◊م-راوة‘‘ ،ال-ف-ائ-زي-ن ،ي-وم
ا÷م -ع -ة ،داخ-ل ال-دي-ار اأم-ام شش-ب-اب
ن- - -ق- - -اوسس ◊سش- - -اب ا÷ول- - -ة الـ ،12
الصش- - - - - -ف اÿامسس ‘ ت- - - - - -رت - - - - -يب
›م -وع -ت -ه -م ال -ث -ان-ي-ة ب-تسش-ع ن-ق-اط

وب- -ف -ارق اأرب -ع ن -ق -اط ع -ن صش -احب
اŸرت -ب -ة ال -راب-ع-ة شش-ب-اب م-ي-ل-ة ق-ب-ل
جولت Úعن نهاية اŸرحلة الأو،¤
علما واأن الأربعة الأوائل سشيتاأهلون
اإ ¤دورة اللقب.
تاأسشف بن سشجرا Êلتقلصس حظوظ
فريقه ‘ لعب دورة اللقب بعد اأن
ك- -ان ا÷م- -ي- -ع ي- -راه- -ن ع -ل -ى ع -ودة
اŸولودية اإ ¤واجهة الكرة الصشغÒة.
ه -ذا اŸوسش -م ،وب -ال-ت-ا‹ اسش-ت-ع-ادة
اأ›اد الفريق الذي تاألق ‘ سشنوات
التسشعينيات على اŸسشتوي Úالوطني
والعربي على وجه اÿصشوصس عندما
كان يضشم جي Óذهبيا من الÓعبÚ
وم -ن ب -ي -ن -ه-م رئ-يسس ال-ف-رع ا◊ا‹.
م -ع -ل -وم اأن م-ول-ودي-ة وه-ران اح-ت-لت
اŸوسشم الفارط مرتبة كانت سشÎمي
ب -ه -ا اإ ¤ال -قسش -م الأسش -ف-ل ل-ول ق-رار
ال–ادية القاضشي باإلغاء النزول.

تسصاؤؤل حول بقاء أاؤ مغادرة زيدان للنادي ‘ نهاية اŸوسصم
ثمن نهائي دوري األبطال.
مع ذلك يدرسس بÒيز حاليا العديد
من األسشماء اÙتملة لتو‹ تدريب
الفريق بدل من زيدان ،حيث أانه
يدرك أان زيزو هو فقط من سشيحدد
مصشÒه ب - -ال - -ب - -ق - -اء أاو ال - -رح - -ي- -ل..
وأاخÒا أاشش- -ارت الصش- -ح- -ي -ف -ة ا ¤أان
اŸواجهة ضشد جوفنتوسس اإليطا‹
‘ رب- -ع ن- -ه- -ائ- -ي راب- -ط- -ة األب -ط -ال
ونتيجتها قد تكون هي بداية اتخاذ
زي - - -دان ل - - -ق - - -راره ال - - -ن- - -ه- - -ائ- - -ي..
يذكر أان عقد زيدان ا◊ا‹ مع ريال
م -دري -د سش -ي -ن -ت -ه -ي ‘ صش -ي -ف ع-ام
.2020
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الدور ربع النهائي من منافسضة كأاسش ا÷مهورية
شضبيبة القبائل  – 2إا–اد البليدة 1

الكناري آاخر اŸتأاهل Úإا ¤اŸربع الذهبي
اقتطع عشضية أامسش فريق شضبيبة القبائل آاخر ورقة للمربع الذهبي من منافسضة كأاسش
’داء على فريق اإ–اد البليدة بهدفÚ
ا÷مهورية لكرة القدم بعدما فاز بالنتيجة وا أ
نظيف ‘ ÚاŸباراة التي احتضضنها ملعب  5جويلية ا’وŸبي ،والتي عرفت حضضورا
جماهÒيا غفÒا من ا÷انب.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص

بداية اللقاء كانت قوية من جانب الششبيبة التي رمت
بكل ثقلها ‘ الهجوم ،حيث ‘ (د« )7رضشوا »Êيوزع
ناحية «بن يوسشف» يسشدد من داخل منطقة العمليات
ك -رت -ه أاب -ع -ده-ا «واضش-ح» إا ¤ال-رك-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ن-ف-ذه-ا
«حمار» ناحية «بن علجية» يراوغ ويسشدد بقوة لكن
«واضشح» يتأالق من جديد ويبعد الكرة بÈاعة إا¤
الركنية مانحا الثقة لزمÓئه( ‘ ،د« )13جعبوط»
ينطلق بسشرعة بعدما تلقى كرة ‘ العمق من «يطو»
يسشدد بقوة وكرته مرت جانبية.
‘ (د  )20ششاهدنا أاول عمل هجومي منسشق من قبل
البليدي« Úبششة» يتوغل على ا÷هة اليمنى ويوزع
ناحية «فريوي» وح Úكان هم بقذفها دفاع الششبيبة
ينقذ اŸوقف ويحولها للتماسس ،كرة حركت هجوم
الكناري الذي راح يضشغط من جديد و‘ (د « )30بن
علجية» ينفذ ﬂالفة تصشل الكرة إا« ¤حمار» يردها
كما جاءت Ÿنطقة العمليات الدفاع ينقذ اŸوقف
ل-ك-ن-ه-ا ال-ل-ق-ط-ة ال-ت-ي أاث-ارت ال-ك-ث Òم-ن ا÷دل ب-ع-د
مطالبة عناصشر الششبيبة بضشربة جزاء بحجة Ÿسس
الكرة باليد من أاحد اŸدافع.Ú
و‘ (د  )35بعد تنفيذ “اسس الكرة تصشل «عيسشى
الباي» الذي مهدها إا« ¤فريوي» يسشدد كما جاءت
و»عسشلة» ‘ اŸكان اŸناسشب وينقذ الششبيبة من
هدف ﬁقق ،و‘ (د« ،)2+45بن يوسشف» يروضس
ال -ك -رة وÁرر ن-اح-ي-ة «رضش-وا »Êب-ال-ع-قب ي-ت-وغ-ل ‘
وسشط اŸيدان ويقدم كرة ‘ العمق ناحية «جعبوط»
يتباطأا و»واضشح» يلحق عليها وينقذ اŸوقف وسشط
حÒة األنصش -ار ،وه -ي ال -ل -ق -ط -ة ال -ت -ي أاع -ل -ن ا◊ك-م
«أاع -راب» ب -ع -ده -ا ن -ه -اي -ة اŸرح-ل-ة األو ¤ب-ن-ت-ي-ج-ة
التعادل السشلبي.
اŸرحلة الثانية كانت قوية من جانب الششبيبة ففي
(د )47وزع «رضشوا »Êكرة جميلة ناحية «بن يوسشف»
ه- -ذا األخ Òب- -رأاسش -ي -ة ق -وي -ة ك -اد ي -غ -ال -ط ا◊ارسس

«واضشح» الذي أابعدها بأاعجوبة إا ¤الركنية ،نفذها
«ح -م -ار» بسش -رع -ة ن -اح -ي -ة «رضش -وا »Êي -وزع ن -اح -ي-ة
«ج -ع -ب -وط» األخ Òيسش -ج -ل ه -دف -ا وي-رفضش-ه ا◊ك-م
بداعي التسشلل( ‘ ،د« )58قتال» يعرقل «ششتي» ‘
م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ا◊ك-م «أاع-راب» ي-ع-ل-ن عن ركلة
جزاء للششبيبة ،تو ¤تنفيذها «حمار» وضشيعها أامام
براعة «واضشح» الذي أادى مباراة كبÒة.
‘ (د )66جاء رد البليدي Úعن طريق «عيسشى الباي»
الذي سشدد بقوة و»عسشلة» ‘ اŸكان اŸناسشب ويبعد
الكرة إا ¤الركنية( ‘ ،د  )71جاء الفرج «بن علجية»
ي -وزع ال -ك-رة ن-اح-ي-ة «رضش-واÁ »Êه-ده-ا ن-اح-ي-ة «ب-ن
ي -وسش -ف» يسش -دد ب -ق -وة ك-رة أارضش-ة خ-ادعت ا◊ارسس
«واضشح» مفتتحا بذلك باب التسشجيل وسشط فرحة
األنصش -ار ال -ذي-ن ت-ن-ق-ل-وا ب-ق-وة Ÿسش-ان-دة ال-ك-ن-اري4 ،
دقائق بعد ذلك «عيسشى الباي» يقذف بقوة من خارج
منطقة العمليات وكرته خارج اÿششبات الثÓث‘ ،
(د« )81رضشوا »Êيفتح ناحية «بن علجية» يروضس
ويقذف لكن كرته “ر جانبية ،دقيقة بعد ذلك الكرة
تصشل «جعبوط» يقذف بقوة و»ريال» يخرج اÿطورة
تعود لـ «بن يوسشف» يضشرب الكرة بقوة وكرته “ر
ببضشعة سشنتيمÎات ،ضشغط الششبيبة يكلل بتسشجيل
الهدف الثا( ‘ Êد  )82عن طريق «رضشوا »Êبعدما
«وزع» ج -ع -ب -وط» ك -رة ع -ل -ى ا÷ه -ة ال-يسش-رى ن-اح-ي-ة
الرؤووسس« ،رضشوا »Êيأاتي من اÿلف ويوقع الثاÊ
وسشط فرحة عارمة Ãدرجات  5جويلية.
‘ (د « )86ششتي» يرتكب خطأا فادح داخل منطقة
ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ك-رة تصش-ل «ب-ل-ح-اج» وج-ه ل-وج-ه أام-ام
«عسشلة» وكرته فوق اإلطار أامام دهششة ا÷ميع‘ ،
(د« )2+90بششة» يوزع كرة رائعة إا« ¤فريوي» الذي
اسشتقبلها برأاسشية ،لكن «عسشلة» كان لها باŸرصشاد،
‘ (د  )4+90البديل «حرباشس» ينفذ ﬂالفة مباششرة
ع -ل -ى مشش -ارف م -ن -ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ويسش-ج-ل ه-دف
الشش-رف ال-ذي ج-اء م-ت-أاخ-را ،ل-ي-ن-ت-ه-ي ال-ل-ق-اء ب-ت-أاهل
الكناري للمربع الذهبي.

بطولة ما ب Úا÷هات

شصبيبة تيارت تعود بنصصف الزاد من ع“ Úوشصنت
عاد عشضية ا÷معة ،فريق شضبيبة تيارت بتعادل ثم Úبطعم الفوز من ديار
وصضيف بطولة ما ب Úا÷هات –غرب– شضباب ع“ Úوشضنت بعد فرضش التعادل
السضلبي على أاصضحاب الديار ‘ مباراة كان متوقعا ان يعود فيها أابناء اŸدرب احمد
بن عمار بنتيجة مرضضية تؤوهله ا ¤الزحف نحو الصضعود.
سشارت اŸباراة بروح رياضشية،
ب -حضش -ور ج -م -ه -ور ع -ريضس م -ن
ج - -انب شس.ت- -ي- -ارت ،ا ¤غ- -اي- -ة
ال- -دق- -ي -ق -ة الـ  80اي -ن ت -ع-رضس
مسش - -اع - -د ا◊ك - -م ا ¤اع - -ت- -داء
خط Òمن طرف مناصشري عÚ
“وشش- - - -نت ،ح - - -يث ن - - -ق - - -ل ا¤
اŸسش - -تشش - -ف- -ى ‡ا اج Èح- -ك- -م
اللقاء ا ¤توقيف اŸباراة قبل
نهايتها ،ليتم إاخÓء اŸلعب من
اŸن -اصش-ري-ن م-ن ط-رف مصش-ال-ح
المن التي –كمت ‘ الوضشع،

وع-ودة م-ن-اصش-ري شش-ب-ي-ب-ة تيارت
بسش Ó- - -م ‡ ..ا ي- - -ؤوك- - -د ال- - -روح
الرياضشية التي سشادت اŸباراة،
وق-د اك-د م-ن-اصش-رو ت-ي-ارت ان-ه-م
اسش -ت -ق -ب -ل -وا ب -ح-ف-اوة  ،وب-حسشب
اŸهتم Úبششأان كرة القدم ،فإان
ف -ري -ق شش -ب -ي -ب -ة ت-ي-ارت سش-ي-ك-ون
ال- -راب -ح الك Èع -ن -دم -ا Œت -م -ع
رابطة ما ب Úا÷هات و التي لها
ا◊ق ‘ البث ‘ نتيجة اŸباراة
النهائية ،و يتوقع ان تعود نقاط
اŸقابلة ا ¤ششبيبة تيارت ،وهو

ما يأامله ا÷مهور التيارتي .
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،اخ-ف-ق عشش-ي-ة
ا÷م -ع -ة شش -ب -اب ف-وز ف-رن-دة ‘
اي - -ق - -اف زح- -ف م- -ول- -ودي- -ة واد
سش - -ل - -ي رائ- -د ب- -ط- -ول- -ة م- -ا بÚ
الرابطات وسشط غرب بعد ان
ع-اد ال-رائ-د ب-ف-وز ث-م Úب-ن-ت-يجة
هدف يتيم الذي يبقيه ‘ ريادة
ب -ط -ول -ة م -ا ب Úا÷ه -ات وسش -ط
غرب.

تيارت:ع .عمارة

كــــأاسش ا÷مهوريــــة

إاج ـراء قرع ـة الدؤر نصص ـف النهائي مسصاء اليوم
Œرى قرعة الدور نصشف النهائي لكاأسس
ا÷مهورية لكرة القدم  ،2018-2017اليوم،
Ãق -ر ال -ت -ل -ف -زي -ون ا÷زائ -ري ،اب-ت-داء م-ن
السشاعة  ،18 :00ب - -حسشب م - -ا نشش - -رت- -ه

ال–ادية ا÷زائرية (الفاف) ع Èموقعها
الرسشمي.
( وسشيجري لقاءا الدور نصشف النهائي ‘
ششهر اأفريل القادم.

’لعاب القوى
الدورة الوطنية الشضتوية أ

شصيب ـ ـ ـا Êيحطـ ـ ـم الرق ـ ـم القي ـ ـ ـ ـ ـاسصي
الوطنـ ـي ‘  ١٠آا’ف م Îمشصـ ـ ـ ـي

غـ ـ ـ ـ ـ ـÓم يسصتأان ـ ـ ـف التدريبـ ـ ـ ـ ـ ـات Ãفـ ـ ـ ـ ـ ـرده
اسشتأانف الدو‹ ا÷زائري لنادي نابو‹ ،فوزي
غولم ،التدريبات Ãفرده Ãركز نادي كاسشتيل
ف -ول -تÒن -و ب-ع-د غ-ي-اب-ه ع-ن اŸي-ادي-ن ،م-ن-ذ شش-ه-ر
فيفري الفارط بسشبب العملية ا÷راحية الثانية
التي أاجراها على مسشتوى الركبة ،بحسشبما نششره
وصشيف البطولة اليطالية لكرة القدم ع Èموقعه
الرسشمي.
كان الدو‹ ا÷زائري قد أاجرى عملية جراحية
أاو ¤بعد إاصشابته ‘ الفا— من ششهر نوفمÈ
الفارط قبل أان يتعرضس إلصشابة جديدة ‘ ششهر

العدد
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فيفري.
يضشم غولم ( 27ربيعا  37 /مششاركة مع اŸنتخب
الوطني) ‘ رصشيده هدف 11 ‘ Úلقاءا خاضشه
مع النادي اليطا‹ هذا اŸوسشم.
من اŸتوقع أان يغادر غولم خÓل اŸركاتو القادم
نادي نابو‹ الذي يربطه عقدا إا ¤غاية ،2022
م -ت -ج -ه -ا ن -ح -و ال -ع -م Ó-ق ال‚ل -ي-زي ،م-انششسشÎ
يونايتد .بحسشب وسشائل العÓم اليطالية ،فإان
ك Ó- -ال- -ف- -ري- -ق- -ان ق -د ت -وصش  Ó-ا ¤ات -ف -اق إل“ام
الصشفقة التي قد تصشل إا 30 ¤مليون أاورو.

حطم العداء شضيباÊ
عثمان الرقم القياسضي
الوطني ‘  10 . 000مÎ
مشضي (اأواسضط) ،خÓل
اليوم ا’أول من الدورة
الوطنية الشضتوية ،التي

جرت Ãلعب أالعاب القوى لوادي
العلندة (الوادي) .سشجل ششيباÊ
توقيت 42د 59ثا 51ج ،بينما كان
الرقم القياسشي السشابق يقدر بـ
43د 16ثا 08ج.
 ⁄يكتف ششيبا Êبتحطيم الرقم
القياسشي ،بل ضشمن أايضشا تأاششÒة
اŸششاركة ‘ النسشخة الـ 17من
البطولة العاŸية أللعاب القوى
(أاقل من  20عاما) ،ا›ÈŸة
‘ تامبÒي (فنلندا) ،من  19ا¤
 24جويلية  ،2018بعد أان “كن

من –قيق ا◊د األدنى.
لدى األكابر ،احرز العداء ﬁمد
عمر من األمن الوطني ،اŸرتبة
األو ‘ ¤سشباق  10آالف مÎ
مششي بتوقيت 40د 42ثا 43ج.
من جهته ،فاز عثمان اسشكندر
ج- -م- -ي- -ل م -ن اÛم -ع ال -بÎو‹
بسش -ب -اق  60مÎا ب- -ت- -وق -يت 6ثا
و73ج ‘ ،ال- -وقت ال- -ذي ت -أال -قت
ف -ي -ه ج -ه -ان ب-نسش-ل-ك-ة م-ن ن-ادي
جنوب وهران لدى الناث والتي
سشجلت زمنا قدره 7ثا و91ج.
‘ سشباق  300م Îحواجز ،فإان
اŸرت- -ب- -ة األو ¤ل- -دى ال- -رج- -ال
عادت Ÿيلود رحما Êمن نادي
وادي العلندة الذي سشجل توقيت
37ثا و06ج ،أاما لدى السشيدات
ف- -إان اŸرت -ب -ة األو ¤ك -انت م -ن

نصشيب أاوانيسس ششيماء من األمن
الوطني التي حققت زمن  44ثا
17ج.
“ك -نت ال-ري-اضش-ي-ة يسش-رى ع-رار
(دون فريق) من –قيق اŸرتبة
األو ‘ ¤سش -ب -اق ال -ق -ف-ز ال-ع-ا‹
لدى الناث بعد أان سشجلت قفزة
قدرت بـ  1.70م ،Îبينما عادت
اŸرتبة األو ¤لدى الرجال إا¤
ال-ري-اضش-ي هشش-ام ب-وح-ن-ون الذي
سشجل قفزة بـ  2.10م.Î
أاما ‘ سشباق القفز الطويل ،فإان
اŸرت -ب-ة األو ¤ع-ادت ل-ري-اضش-ي
اÛمع البÎو‹ عبد الرحمان
خ- -زور ( 7.73م ‘ )Îال - - -وقت
الذي أاحرزت زميلته ‘ النادي
تها Êرميسشة بلبيوضس اŸرتبة
األو ¤لدى الناث ( 6أامتار).

ا’حد  ٢٥مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٧رجب  ١٤٣٩هـ

حسسبÓوي ‘ ميلة
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

يقوم وزير الصسحة والسسكان
وإاصس Ó-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ﬂت-ار
حسسبÓوي ،غدا ،بزيارة عمل
وتفقد إا ¤ولية ميلة.

17601

جلسسة علنية باÛلسس الشسعبي الوطني
تشس - -رف وزي - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
ال - -زه - -راء زرواط- -ي ،ي- -وم 26
مارسس من الشسهر ا÷اري ،على
لول
افتتاح الصسالون الدو‹ ا أ
ل-ل-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة،
وال -ذي ي -ق -ام ب -قصس-ر اŸع-ارضس
الصسنوبر البحري «صسافاكسس»،
ع -ل-ى السس-اع-ة  10:00صسباحا،
وب -حضس-ور وزراء سس-ف-راء ن-واب
وجمعيات

سسفارة ا÷مهورية
العربية الصسحراوية
تعقد ندوة صسحفية
ت- - -ع- - -ق- - -د،ال - -ي - -وم ،سس - -ف - -ارة
ا÷م - - -ه - - -وري- - -ة ال- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة
الصس- -ح -راوي -ة ال -دÁق -راط -ي -ة
ب -ا÷زائ -ر وال -ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ل - -ل - -تضس - -ام- -ن م- -ع
الشس- - -عب الصس- - -ح - -راوي ،ن - -دوة
لعÓم
صس-ح-ف-ي-ة Ãق-ر م-رك-ز ا إ
الصس - -ح- -رواي ،ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة
 10:00صسباحا.

ندوة صسحفية للتعريف
Ãشسروع أالفية القراءة
«كتاب ا÷يب»
ت - -ع - -ق - -د م - -ؤوسسسس - -ة ال - -نشس - -ر
والتوزيع الوطن ،اليوم ،ندوة
صس -ح-ف-ي-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف Ãشس-روع
أال -ف -ي -ة ال -ق -راءة ك-ت-اب ا÷يب
اŸع -رف -ة ل -ل -ج-م-ي-ع والح-ت-ف-اء
بصس -دور  50ع-ن-وان-ا ‘ سس-لسس-لة
ك -ت-اب ا÷يب ،وذلك ب-اŸك-ت-ب-ة
ال -وط-ن-ي-ة ا◊ام-ة ،اب-ت-داء م-ن
السساعة  10:00صسباحا.

ه زة
أارضسية بقوة
 2.6درجة قرب
شسلغوم العيد Ãيلة
الشسعب /سسجل مركز البحث ‘
ع-ل-م ال-ف-لك وال-ف-ي-زي-اء ال-ف-ل-كية
وا÷ي-وف-ي-زي-اء ،ن-هار أامسس ،على
السساعة  08سسا و  17دقيقة ،هزة
أارضس- -ي- -ة ق -وت -ه -ا  2.6ع -ل -ى سس-ل-م
ريشس ،Îوح -دد م-وق-ع ال-ه-زة ع-ل-ى
ب-ع-د  04ك-ي-ل-وم Îشس-م-ال شسلغوم
العيد التي تبعد ب  40كم من
عاصسمة ولية ميلة ،هذا و⁄
تسس- -ج- -ل مصس- -ال- -ح ا◊م -اي -ة
اŸدن -ي -ة حسسب ب -ي -ان ل -ه-ا
أاي -ة خسس -ائ -ر م-ادي-ة أاو
بشس- -ري- -ة ن -ت -ي -ج -ة
هذه الهزة.

زرواطي تفتح الصسالون
الدو‹ الأول للبيئة
والطاقات اŸتجددة

اŸؤو“ر الأول ◊زب
النصسر الوطني
يسس-ت-أان-ف اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم ،أاشس-غ-ال-ه ب-ج-لسس-ة ع-ل-نية تخصسصس Ÿناقشسة مشسروع
ال-ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م ل-ل-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة اŸسس-ت-هلك وقمع الغشس بحضسور وزير التجارة
ﬁمد بن مرادي ،ابتداء من السساعة  09:30صسباحا.

يعقد حزب النصسر الوطني،
يوم  28مارسس ا÷اري ،مؤو“ره
لول ،وذلك ب- - - - - - -ق - - - - - -اع - - - - - -ة
ا أ
اÙاضس - -رات ب - -اŸرك - -ز ال- -دو‹
ل-لشس-ب-اب بسس-ي-دي ف-رج ،ابتداء
من السساعة  09:00صسباحا.

اŸؤو“ر الوطني
لفدرالية موزعي ا◊ليب

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع
رقم 246

ت- -ع- -ق- -د ف- -درال -ي -ة م -وزع -ي
ا◊ل- -يب اŸنضس- -وي- -ة –ت ل -واء
ال–اد ال - - -ع - - -ام ل - - -ل - - -ت - - -ج - - -ار
وا◊رفي Úا÷زائري ،Úغدا،
مؤو“رها الوطني ،وذلك Ãقر
ال–اد ال -ع -رب -ي ب -ن م -ه -ي-دي،
اب - -ت - -داء م - -ن السس- -اع- -ة 09:30
صسباحا.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وطني للمجاهد،
يوم  26مارسس ا÷اري ،بالتنسسيق مع
م- -دي- -ري- -ات اÛاه- -دي- -ن واŸت- -اح -ف
ا÷هوية اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم
Ã ،246ق -ر قسس -م -ة اÛاه -دي -ن ب-واد
السسمار ،على السساعة  10:00صسباحا،
وق- -د خصسصس ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء Ÿوضس -وع
لذه -ان صس -ور
شس- -ه- -ادات ت- -ع -ي -د إا ¤ا أ
ومشس- - -اه- - -د اŸع- - -ارك وال- - -ك- - -م- - -ائ- - -ن
لع -م -ال ال -ف-دائ-ي-ة خÓ-ل ال-ث-ورة
وا أ
التحريرية.

اŸتحف الوطني للمجاهد ينظم ندوة تاريخية
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد يوم  27مارسس وÃناسسبة إاحياء الذكرى  58لسستشسهاد البطل الرمز
لمانة الولئية للمجاهدين بولية ا÷زائر،
دغ Úبن علي اŸدعو «لطفي»Ã ،قره ،وبالتعاون مع ا أ
ندوة تاريخية حول اŸسسار النضسا‹ وا÷هادي للشسهيد.
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اŸدرسسي موضسوع
ندوة با◊امة غدا
تنظم ،مبادرة صسناعة الغد
بالتعاون مع ا÷معية الوطنية
لول - -ي - -اء ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ‘ إاط- -ار
أ
م -ن -ظ-وم-ة ( ال-ي-ق-ظ-ة الصس-ح-ي-ة
) ،ندوة نقاشس و–سسيسس حول
«السسمنة ‘ الوسسط اŸدرسسي»،
Ãشساركة ﬂتصس Úومرب،Ú
لحدÃ ،كتبة
وهذا غدا ا أ
ا◊ام- -ة ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة
العاشسرة صسباحا.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصسÓة

^ 2٥ف-ي-ف-ري  :18٣1ت -ع -ي Úإ÷Ôإل «ب-رت-ي-زإن»
« »Berthézeneقائدإ عاما با÷زإئر.
^  2٥فيفري  :1٩٥٧إلسسلطات إلسستعمارية
“نع إ÷ريدة إلفرنسسية «» L’humanitéمن
إلصسدور ،لنشسرها صسورإ مرعبة للمجازر إŸرتكبة ‘
إ÷زإئر من قبل إ÷يشض إلفرنسسي.

إلطقــسض إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

لحد  0٧رجب  1٤٣٩هـ إلموإفق لـ  2٥مارسض  2018م
إ أ
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ﬂتصسة ‘ سسرقة إÓÙت إلتجارية وإŸسساجد

اسص-ت-ي-ف-اء ج-م-ي-ع اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-لزم-ة ” ،إاع-داد
ملفات قضصائية ضصد اŸشصتبه فيهم وتقدÁهم أامام ا÷هات
القضصائية اıتصصة.

...وحجز أإزيد من  10600وحدة من
إŸشسروبات إلكحولية بدون رخصسة

لمن
أاسص-ف-رت ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ل-ل-مصص-ال-ح ال-ع-م-ل-ياتية ل أ
الوطني بكل من و’يتي سصعيدة والوادي عن حجز كمية
معتÈة من اŸشصروبات الكحولية قدرت بـ  10644وحدة من
ﬂتلف اأ’نواع واأ’حجام ،كانت موجهة للبيع بطرق غÒ
شص -رع -ي-ة ،م-ع ت-وق-ي-ف  04أاشص -خ-اصس مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م تÎاوح
أاعمارهم ما ب Úالعقد الثالث والرابع.العملية اأ’و“ ،¤ت

بعد صسرإع طويل مع إŸرضض

رحيل عميد الصصحافة اÙلية لبومرداسس ““سصعيد حدوشس““
ف -ق -دت اأ’سص -رة اإ’ع -لم -ي -ة ل-و’ي-ة
ب- -وم- -رداسس أاح -د أاع -م -دة الصص -ح -اف -ة
اÙل-ي-ة وه-و ال-زم-ي-ل سص-ع-ي-د ح-دوشس
اŸعروف مهنيا ‘ جريدة ““’ديباشس
دو كابيلي““ باسصم سصليم حدو عن عمر
ناهز  63سصنة وهذا بعد صصراع طويل
م- - -ع اŸرضس .الصص - -ح - -ف - -ي ال - -راح - -ل
اŸع- -روف ب -ا÷دي -ة ‘ ال -ع -م -ل وحب
اŸهنة حتى ‘ أاحلك الظروف التي
م -رت ب -ه -ا اأ’سص -رة اإ’ع-لم-ي-ة وو’ي-ة
ب -وم -رداسس خ -لل ال -عشص-ري-ة السص-وداء،
ظل متمسصكا بقلمه إا ¤جانب مهنة
ال- -ت- -دريسس ك -أاسص -ت -اذ Ÿادة ال -ف -لسص -ف -ة
بثانوية اإ’خوة دراوي رغم الظروف
الصصحية التي ’زمته ‘ اŸدة اأ’خÒة وأالزمته دخول
مسصتشصفى الثنية لعدة مرات كان آاخرها قبل أايام ،فتم
–ويله على جناح السصرعة إا ¤مصصلحة ا’سصتعجا’ت

حيث لفظ أانفاسصه اأ’خÒة .هذا وقد وري الفقيد
الÌى أامسس ÃقÈة الثنية بحضصور جمع غف Òمن
اŸواطن Úوأاقربائه وزملء اŸهنة للÎحم على روحه
الطاهرة.

 23°إ÷زإئر
 20°إ÷زإئر

 19°وهرإن
 20°وهرإن

إلثمن  10دج
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سساهم ‘ تنظيم
حركة إŸرور بعزإبة

شصرطة الوادي تطيح بشصبكة إاجرامية
« ‘ »Ö©°ûdGإاطار مكافحة ا÷رÁة Ãختلف أاشصكالها،
“كنت قوات الشصرطة التابعة أ’من و’ية الـوادي من وضصع
حـد لنـشصـاط شصـبكة إاجرامية تتكون من خمسصة أافـراد ،تÎواح
أاعمارهم ماب Úالعقد الثا Êوالثالث ﬂتصصة ‘ سصرقة
اÙلت ال -ت -ج -اري-ة واŸسص-اج-د .ت-ف-اصص-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ود
وقائعها إا ¤تلقي مصصالح الشصرطة لشصكوى ،مفادها تعرضس
ب -عضس اŸسص -اج -د واÙلت ال -ت -ج -اري -ة ل -لسص-رق-ة م-ن ق-ب-ل
›ه-ول ،Úل-ي-ب-اشص-ر ع-ل-ى ال-ف-ور ع-ن-اصص-ر الشص-رط-ة ع-م-ل-ي-ات
البحث والتحري وجمع اأ’دلة من مسصرح وقوع جرم السصرقة،
أاي -ن أاسص -ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ ظ-رف زم-ن-ي وج-ي-ز ع-ن ت-وق-ي-ف
اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه -م ،واسصÎج -اع اŸسص -روق-ات ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا¤
توقيف شصخصس آاخر يقوم بشصراء اأ’شصياء اŸسصروقة .بعد

إلفجر0٥.18................:
إلشسروق06.٤٥..............:
إلظهر12.٥٤.................:
إلعصسر16.2٤................:
إلمغرب1٩.0٧...............:
إلعشسـاء20.26..................:

على إاثر مداهمات قامت بها مصصالح أامن و’ية سصعيدة
ıتلف أاحياء اŸدينة ،أاسصفرت عن اسصÎجاع  1404وحدة
من اŸشصروبات الكحولية من ﬂتلف اأ’نواع واأ’حجام ،مع
توقيف  03أاشصخاصس مشصتبه فيهم.أاما الثانية ،فجاءت إاثر
حصصول مصصالح أامن و’ية الوادي على معلومات ،مفادها
ق -ي-ام شص-خصس بÎوي-ج اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة ب-أاح-د أاح-ي-اء
مدينة دائرة جامعة ،وعليه قامت قوات الشصرطة بتفتيشس
اŸكان ،أاين ” توقيف اŸشصتبه فيه وحجز  9240وحدة من
اŸشصروبات الكحولية من ﬂتلف اأ’نواع واأ’حجام .هذه
لم-ن
ال-ع-م-ل-ي-ات ت-ن-درج ضص-م-ن سص-ي-اسص-ة اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني الرامية إا ¤تضصييق اÿناق على الشصبكات اإ’جرامية
التي تهدد ا’قتصصاد الوطني.

زوابع رملية
هوجاء Œتاح
و’يات
ا÷نوب

الشصرطة –قق أامنية
زين الدين ‘ ارتداء
البذلة الزرقاء
قامت مصصالح أامن سصكيكدة ‡ثلة ‘ أامن دائرة عزابة بتحقق أامنية زين الدين كر ËاŸلقب
بـ ““حفيظ““ من ذوي ا’حتياجات اÿاصصة ،الذي يبدي حبه وتعلقه الشصديد بجهاز الشصرطة منذ
أان كان طفل صصغÒا ،وذلك بتجهيزه بالبذلة الرسصمية رقم  01ولواحقها ،مع تنظيم اسصتقبال
خاصس على شصرفه ‘ مكتب رئيسس أامن الدائرة بحضصور إاطارات ورتباء وأاعوان اأ’من الوطني
و‡ثلي بعضس ا÷معيات اÙلية .إا ¤جانب ذلك سصاهم زين الدين ‘ عملية تنظيم وتسصهيل
حركة اŸرور بشصوارع وأاحياء مدينة عزابة ،ما دفع اŸواطن Úلللتفاف حوله وأاخد صصور
تذكارية إا ¤جانبه .هذه ا’لتفاتة اإ’نسصانية أادخلت البهجة والسصرور ‘ قلب زين الدين
وعائلته إا ¤جانب اŸواطن Úالذين ثمنوا اŸبادرة التي نظمتها مصصالح أامن الو’ية.

سسكيكدة :خالد إلعيفة

تسسمح Ãعا÷ة  118قضسية إجرإمية شسهر فيفري 2018

اج- - - - - -ت - - - - -احت ،أامسس،
عواصصف رملية قوية عدة و’يات من جنوب الوطن‡ ،ا تسصبب ‘
انعدام الرؤوية وأادى إا ¤سصقوط العديد من اأ’شصجار داخل اŸدن،
لرصصاد ا÷وية فإان اŒاه الرياح شصما‹ شصما‹
وحسصب نشصرية ل أ
غربي وسصرعتها ما ب 60 Úإا 70 ¤كلم ‘ السصاعة وقد تتعدى  80كلم
‘ السصاعة ﬁليا.ومن الو’يات اŸعنية التي سصتتواصصل بها الرياح إا¤
غ -اي-ة ي-وم غ-د اأ’ح-د ،ت-ي-ارت ،سص-ع-ي-دة ،ال-ن-ع-ام-ة ،ال-ب-يضس ،اأ’غ-واط،
ا÷لفة ،غرداية وورقلة ،وبهذا فإانه من الضصروري على مسصتعملي
الطرق توخي ا◊يطة وا◊ذر لتفادي وقوع ا◊وادث اŸرورية أاو أاي
خسصائر قد تسصفر عنها هذه الرياح القوية.

ورقلة  :إÁان كا‘

تقنية النظام اآ’‹ للتعرف على البصصمات
( )AFISتفكك أالغاز ا÷رائم

« »Ö©°ûdGباسصتعمال تقنية النظام اآ’‹ للتعرف على بصصمات اأ’صصابع (“ )AFISكنت
لمن الوطني ،خلل شصهر فيفري من السصنة ا÷ارية ،من فك لغز
مصصالح الشصرطة القضصائية ل أ
ال-ع-دي-د م-ن ال-قضص-اي-ا ا÷ن-ائ-ي-ة م-ع –دي-د ه-وي-ة م-رت-ك-ب-ي-ه-ا وذلك ب-فضص-ل اع-ت-م-اد مصص-ا◊ها
اıتصصة على آاخر التقنيات اŸتوصصل إاليها ‘ ›ال البحث والتحري ا÷نائي باإ’ضصافة إا¤
التحاليل اÈıية الدقيقة التي أاصصبحت اليوم ‘ متناول مصصالح الشصرطة ،والتي تعتمد عليها
‘ حل القضصايا اŸطروحة .حيث “كن خÈاء اŸصصلحة اŸركزية لتحقيق الشصخصصية ع Èأامن
الو’يات ،من معا÷ة وحل  118قضصية تتعلق باŸسصاسس باأ’شصخاصس واŸمتلكات ،مع –ديد
هوية اŸشصتبه فيهم عن طريق اسصتعمال تقنية النظام اآ’‹ للتعرف على البصصمات اŸعروف
اختصصارا بـ ( ،)AFISمنها  09قضصايا وجدت طريقها إا ¤ا◊ل على مسصتوى اŸصصلحة
اŸركزية للتحقيقات الشصخصصية ،منها  03قضصايا خاصصة بسصرقة اŸركبات 03 ،قضصايا خاصصة
بالسصرقة 01 ،قضصية خاصصة بالسصرقة بالسصطو و 01قضصية تتعلق بالسصرقة بالتسصلق ،باإ’ضصافة إا¤
 109قضصية “ت معا÷تها على مسصتوى اÙطات اÙلية لـ  48أامن و’ية.

