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لجــــراءات اŸتضصّمنــــة ‘ نـــصش القانــــون ،فرعــون تعلـــــن:
أاّكـــدت أاهميـــة ا إ

مششـروع قانـون إألمـن إلسشيÈيـا Êسشيعـرضض عـلى إلŸÈـان ‘ إألششهـر إلقادمـة
^ إإطـ ـ ـ ـ ـ ـÓق إلشّشبكـ ـ ـ ـ ـ ـة إ÷دي ـ ـ ـ ـ ـدة لأÓليـ ـ ـ ـ ـ ـاف إلبصشري ـ ـ ـ ـ ـة نهاي ـ ـ ـ ـ ـ ـة جـ ـ ـ ـ ـوإن إلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم

صصـــ3
0ـ
4ـــ0ـ

منطقــة السصاحــــل إا ¤أايــــــن؟

ه ـ ـ ـ ـ ـل فشش ـ ـ ـ ـل إلعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
لره ـ ـ ـ ـ ـ ـاب؟
إلعسشكـ ـ ـري ضش ـ ـ ـد إ إ

^ عل ـ ـ ـ ـى إلـ ـ ـ ـ ـدول إإلفريقي ـ ـ ـ ـ ـة تق ـ ـ ـ ـ ـ ـاسشم
Œربـ ـ ـ ـ ـ ـة إ÷زإئـ ـ ـ ـ ـر ‘ مكافح ـ ـت ـ ـ ـ ـة
13-12-11

دعـــا إا– ¤صصــــ ÚاŸرجعيــة
الّدينيــــة با÷زائـــر ،عيسصــى:

ل مكان ◊ركـات إلّتششّيـع ودع ـ ـاة
إألحمدي ـة وإلّتنصش ـ Òبا÷زإئـ ـ ـر
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السصكن

إلنطـ ـÓق إلرسشم ـ ـ ـي ÿدمـ ـ ـ ـة
إلتعام ـ ـ ـ ـل عن بعـ ـ ـد ‘ إلهيئـ ـ ـ ـة
إلوطنيـ ـة للرقابة إلتقنية للبناء
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دور الـ 1٦مكرر لكأاسش الكاف (إاياب)

تأاه ـ ـل «أإبنـ ـاء سشوسشطـ ـارة»
وإإقصشـ ـ ـاء «أإبنـ ـ ـاء لعقيب ـ ـ ـة»
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نسسيب ‘ زيارة عمل
إا ¤ڤاŸة

زرواطي تشسرف على
إامضساء بروتوكول تعاون
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إاعـــــــــــÓن

ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسسÚ
نسس- -يب ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت -ف ّ-ق -د إا¤
و’ية ڤاŸة يوم  2١أافريل من أاجل
ال- -وق- -وف ع- -ل- -ى اŸشس -اري -ع واŸنشس -آات
الّتابعة لقطاعه.

’كشساك ،والقراء الكرام عن وضسع
تعلم جريدة «الشسعب» كافة اŸوزع ،Úأاصسحاب ا أ
رق -م ه-ات-ف-ي ج-دي-د –ت تصس-رف-ه-م  ٠2١7٣85٣٩ل-ل-ت-كّ-ف-ل ب-انشسغا’تهم ،فيما يتعّلق
بتذبذب توزيع الصسحيفة أاو عدم وصسولها إا ¤مناطقهم.
وعليه ،فإانها تضسع هذا اÿط الهاتفي ’سستقبال طلباتهم واقÎاحاتهم.

زما‹ يفتتح اŸلتقى
الوطني Ÿديري
الوكالت الولئيّÚ

يوم دراسسي حول جمالية اآلذان
ين ّ
’وقاف يوما
’سسÓمي –ت رعاية وزير الشّسؤوون الدينية وا أ
ظم اŸركز الثقا‘ ا إ
’سسÓم» ،سسيكون يوم  2١أافريل القادم
’ذان جمالية ا إ
دراسسيا حول موضسوع «جمالية ا آ
’مام باÙمدية بالعاصسمة.
بداية من السساعة الـ  ٠٩ : ٠٠صسباحا بدار ا إ

تفعيل تدريسس مادة الّتربية
اإلسسÓمية

تشس-رف وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة والّ-ط-اقات
اŸتجّددة فاطمة الزهراء زرواطي،
اليوم ،على إامضساء بروتوكول تفاهم
وشس- -راك- -ة ،ب Úال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
صسناعة واŸناجم
للنّفايات ووزارة ال ّ
‡ّث -ل -ة ‘ اّÛم -ع الّصس -ن -اع -ي اÙل -ي
واّÛم-ع ال-ك-ن-دي ‡ّث ‘ Ó-ل-ي-كسس-ون
ال- -دول -ي -ة ‘ إاط -ار Œسس -ي -د مشس -روع
‰وذج - -ي وط - -ن - -ي ح- -ول ال- -تسس- -يÒ
اŸدم -ج ل -ل -ن -ف -اي-ات اŸن-زل-ة ‘ و’ي-ة
قسس -ن-ط-ي-ن-ة ،وذلك ب-ف-ن-دق ا÷زائ-ر
«سس- -ان ج- -ورج» ب- -ال- -ع- -اصس- -م- -ة ع- -ل -ى
السساعة  ١٤ : ٠٠زوا’.

ندوة جهوية لهيئة
مراقبة النتخابات

’على بو عبد الله غÓم الله ندوة صسحفية تندرج
’سسÓمي ا أ
ينشسط رئيسش اÛلسش ا إ
’سسÓمية ‘ اŸؤوسّسسسات
‘ إاطار التّحضس Òللمؤو“ر الدو‹ اÿاصش بتدريسش الÎبية ا إ
الّرسسمية ،وسسيكون ذلك Ãقر اÛلسش يوم  22أافريل بداية من السساعة .١٠ : ٠٠
يشس- - -رف ال- - -ي- - -وم وزي- - -ر ال - -ع - -م - -ل
وال ّ-ت -شس -غ -ي -ل والّضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي
م- -راد زم -ا‹ ع -ل -ى اف -ت -ت -اح اŸل -ت -ق -ى
ال-وط-ن-ي Ÿدي-ري ال-وك-ا’ت ال-و’ئ-ية
ل - -لّصس - -ن - -دوق ال - -وط - -ن - -ي ل - -لّضس - -م - -ان
’ج -راء Ãق -ر
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ل- -غ Òا أ
اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لضسمان ا’جتماعي
ب Íع -ك -ن -ون ع-ل-ى السس-اع-ة ١٣ : ٣٠
زوا’.

إاسسهامات مولود قاسسم ﬁور
ندوة فكرية

ورشسة عمل حول
حقوق الطّفل
ي -ت -واصس -ل ل -ل -ي -وم ال ّ-ث-ا Êنشس-اط ورشس-ة
ال-ع-م-ل الّ-ت-دري-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-نّ-ظ-م-ها الهيئة
ال -وط -ن -ي -ة ◊م -اي -ة وت -رق -ي -ة ال -ط -ف-ول-ة
ب-ال-ت-ع-اون م-ع اŸن-ظ-م-ة الدولية ل إ
ÓصسÓح
ا÷ن - -ائ - -ي ،وذلك ب - -ف - -ن- -دق اŸارك Òب- -اب
ال-زوار ب-ال-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى السساعة ٠٩ : ٣٠
صسباحا.

التسسرب اŸدرسسي ﬁور ندوة
تنظّم ا÷معية ا÷زائرية Ùو ا أ
’مية
ب -ال ّ-ت -نسس -ي-ق م-ع اÛلسش الّشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
ل- -و’ي- -ة ا÷زائ- -ر ن- -دوة ح- -ول ال- -تسس -رب
اŸدرسسي وانعكاسساته على اÛتمع– ،ت
شس-ع-ار «م-ع-ا Ùارب-ة ا أ
’م-ي-ة ا’رت-دادية»،
وذلك غ - -دا اÿم - -يسش ب - -ف- -ن- -دق ا أ
’ب- -ي- -ار
بحيدرة بالعاصسمة على ال ّسساعة ٠٩ : ٠٠
صسباحا.

عنوان التّجارة ا’لكÎونية من اÙلي
إا ¤ال - -ع - -اŸي Ãشس - -ارك- -ة اÿب Òال- -دو‹
ال -دك -ت -ور خ -ال -د ﬁم -د خ -ال -د وم-ه-نّ-ي،Ú-
Ãقرها الكائن بسسعيد حمدين على السساعة
 ١٠ : ٣٠صسباحا.

’دارة والمالية
ا إ

›لسش ا أ
’
ي- -وف- -د ال- -ي- -وم مؤوّقتة إا¤
سس-ت-عÓمية
ب-ع-ث-ة ا ة ا÷زائر.
قصسب

سسف Òفلسسط Úيزور من Èصسوت الشّسباب

يقوم سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زائر لؤوي عيسسى ،اليوم ،بزيارة صسداقة إا¤
من ّ
ظمة اŸن Èالوطني لصسوت الشسباب ،وذلك Ãقر اŸن Èبشسارع ديدوشش مراد
بالعاصسمة على السساعة  ١٤ : ٣٠زوا’.

ندوة صسحفية لسسلطة ضسبط الÈيد
ت -ع -ق -د سس -ل -ط -ة الّضس -ب-ط ل-لÈي-د واŸواصسÓ-ت الّسس-ل-ك-ي-ة والÓّ-سس-ل-ك-ي-ة ن-دوة
صسحفية ،يوم  2٣أافريل ا÷اري ،حول سسوق القطاع ،وعرضش حصسيلة ونشساط
ال ّسسلطة خÓل سسنة  ،2٠١7وذلك بفندق السسلطان بحسس Úداي بالعاصسمة على
السساعة  ١٠ : ٠٠صسباحا.

ندوة حول اللّحوم ا◊مراء بال ّسسوق ا÷زائرية

’وروب -ي ت -ع -ق -د ال -ي -وم ن -دوة صس-ح-ف-ي-ة
‘ إاط -ار ال ّ-ت -ع -اون ا÷زائ -ري ا أ
’وروبية
ÓعÓن عن برنامج التّخفيضسات فيما يخصش اللّحوم ا◊مراء ا أ
ل إ
‘ ال ّسسوق ا÷زائرية ،وذلك Ãطعم البوسستان رياضش الفتح على ال ّسساعة
 ١٠ : ٠٠صسباحا.

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

لقاء موسّسع ÷مع ش

بعثة
ندوة حول التّجارة اللكÎونية
اسستعÓمية إا¤
من اÙلي إا ¤العاŸي
ت -ن ّ-ظ -م ،ال-ي-وم ،ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة قصسبة ا÷زائر
للتّجار وا◊رفّي Úندوة صسحفية –ت
م- -ة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 2٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

سهادات اÛاهدين

يشس- -رف رئ- -يسش ال- -ه- -ي- -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا
اŸسس -ت-قّ-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ع-ب-د
ن الو’ئية
ال-وه-اب درب-ال ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى افتتاح
مديريات اÛاهدي ÿم-يسش ١٩
ف -ع -ال-ي-ات الّ-ن-دوة ا÷ه-وي-ة ،وذلك
ل
ي للمجاهد وع Èك ه -دي-ن ،وذلك غ-دا ا باحا ،وقد
ء من السساعة
بفندق الزيبان ابتدا ً
ت - -ن ّ- -ظ - -م ا÷م - -ع - -ي - -ة الّ- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
حف الوطن
 ١٠ : ٠صس-
ادات اÛاس-اع-ة ٠
ظم اŸت
م -ع شس -ه
ّ
ري ‘ Úا÷يشش  ٠٩ : ٠٠صسباحا.
’سس -ه-ام-ات
ا÷اح -ظ -ي -ة ن -دوة ح -ول ا إ
ين Ÿوسس-ع رق-م  ÷ 25٣ن ب-ا◊راشش ع-ل-ى الس غ Òا÷زائ ّ
ا
زائرّي Úو
الثّقافية والفكرية للدكتور الراحل
الّ-ل-ق-اء قّ -ر قسس-م-ة اÛاه-ديّÛ -ندين ا÷
أاف-ري-ل Ã
ل «التحاق ا
مولود قاسسم نايت بلقاسسم ،وذلك يوم
خصسصش اللقاء حو اÛاهدين
١
السسبت  2١أافريل على السساعة ٤ : ٠٠
ّ
وف
ال-ف-رنسس-ي بصس-فّ -حريرّية».
زوا’ Ãقر ا÷معية بالعاصسمة.
الّثورة الت
خÓل

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(٠2١)٦٠.7٠.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

مسسابقة الكفاءة اŸهنية Ÿهنة اŸوّثق
أاعلنت وزارة العدل ،أامسش ،عن تنظيم مسسابقة وطنية لÓلتحاق بالتكوين
للحصسول على شسهادة الكفاءة اŸهنية Ÿهنة اŸوّثق ،مع العلم أانّ طلب اŸشساركة
’لكÎو Êلوزارة العدل www.mjustice.dz.
‘ اŸسسابقة يتم –ميله من اŸوقع ا إ
ويجب على اÎŸشّسح إايداع ملف ترشّسحه شسخصسيا ‘ أاجل أاقصساه  2٠يوما من
’عÓن عن اŸسسابقة ‘ اŸواقع ا’لكÎونية لوزارة العدل واÛالسش
تاريخ ا إ
القضسائية و‘ الصسحف الوطنية ،ويسسّلم للمÎشّسح عند إايداع ملف ترشّسحه.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا 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 ـودة

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
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Ãناسشبة ألّذكرى ’ 72سشتقÓل بÓده

03

رئيسض ا÷مهورية يهّنئ نظÒه ال ّسسوري

وجاء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة« :يطيب ‹ ،والشسعب السسوري الشسقيق يحيي الذكرى
الثانية والسسبع Úلعيد اسستقÓله اÛيد ،أان أاتقدم إاليكم ،باسسم ا÷زائر حكومة وشسعبا
وأاصسالة عن نفسسي ،بأاخلصس التها Êوأاطيب التمنيات ،راجيا لكم موفور الصسحة والسسداد،
ولبلدكم الشسقيق اسستعادة اأ’من والسسÓم واسستئناف مسسÒة التنمية والبناء».
واأضساف رئيسس ا÷مهورية قائ« :Óوأاغتنم هذه اŸناسسبة السسعيدة أ’عرب لكم عن
اإ’هتمام الذي نوليه Ÿواصسلة تدعيم أاواصسر اأ’خوة وتعزيز التعاون اŸشسÎك ‘ كافة
اÛا’تÃ ،ا يعود باŸنفعة على شسعبينا وبلدينا الشسقيق.:Ú

...ويتلّقى برقيات تعازي من قادة عّدة دول وشسخصسيات دولية

بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة برقية تهنئة إأ ¤نظÒه
’سشدÃ ،ناسشبة ألذكرى ’ 72سشتقÓل بÓده ،أعرب له من
ألسشوري بششار أ أ
خÓ-ل-ه-ا ع-ن أ’ه-ت-م-ام أل-ذي ي-ول-ي-ه Ÿوأصش-ل-ة ت-دعيم أوأصشر أ’خوة وتعزيز
ألتعاون أŸششÎك ‘ كافة أÛا’ت.

تلّقى رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس ،برقيات تعازي من طرف قادة
عدة دول وشسخصسيات دولية ،عبّروا من خÓلها عن تضسامنهم مع ا÷زائر إاثر سسقوط
الطائرة العسسكرية يوم اأ’ربعاء اŸاضسي ببوفاريك (البليدة).
وقد وردت برقيات التعازي إا ¤الرئيسس بوتفليقة من قبل كل من :ملك ‡لكة
البحرين حمد بن عيسسى آال خليفة ،رئيسس دولة ا’مارات العربية اŸتحدة ،الشسيخ خليفة
ب -ن زاي -د آال ن -ه -ي-ان ،ال-رئ-يسس اŸوري-ت-اﬁ ،Êم-د ول-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ،رئ-يسس-ة ج-م-ه-وري-ة

حسشب بيان لوزأرة ألصشناعة وأŸناجم

إأثر سشقوط ألطائرة ألعسشكرية

يوسسفي يتحادث بالرياضض مع اÙافظ العام السسعودي لسسلطة ا’سستثمار

بن صسالح يتلقى تعازي العديد من رؤوسساء الŸÈانات
تلقى رئيسس ›لسس ا’مة ,عبد القادر بن صسالح
امسس الثÓثاء مكاŸة هاتفية من طرف رئيسس ›لسس
النواب اللبنا ,Êنبيه بري  ,ا ¤جانب رسسائل تعزية
من رؤوسساء برŸانات العديد من البلدان إاثر سسقوط
ال -ط -ائ -رة ال -عسس -ك -ري -ة ب -ب -وف -اريك (ال-ب-ل-ي-دة) ا’رب-ع-اء
اŸاضس- -ي ,حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان Ûلسس ا’م -ة.
وأاضساف ذات اŸصسدر أان رسسائل التعزية وردت من
طرف ,فالنتينا ماتفيينكو ,رئيسسة اÛلسس الفيدرا‹
للجمعية الفيدرالية لروسسيا وعلي عبد العال ,رئيسس
›لسس النواب اŸصسري ,رئيسس ا’–اد الŸÈاÊ
العربي وﬁمد الناصسر ,رئيسس ›لسس نواب الشسعب

ب -ت -ونسس وغ -وسس -ت-اف-و ادواردو ب-وروسس ك-ورت-از ,رئ-يسس
ا÷معية الوطنية لنيكاراغوا وسسليم الزعنون ,رئيسس
اÛلسس ال-وط-ن-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي وإاسس-م-اعيل كهرمان ,
رئيسس ا÷معية الوطنية الكÈى لÎكيا .كما تلقى بن
صسالح رسسائل تعزية من قبل مشسعل بن فهم السسلمي ,
رئيسس الŸÈان العربي وعبد الواسسع يوسسف علي ,
اأ’م Úال - -ع - -ام ل- -راب- -ط- -ة ›السس الشس- -ي- -وخ والشس- -ورى
واÛالسس اŸم -اث -ل -ة ‘ إاف -ري -ق -ي -ا وال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي و
الÈوفيسسور الدكتور ﬁمود إاروج قليج  ,اأ’م Úالعام
’–اد ›السس ال -دول اأ’عضس -اء ‘ م -ن -ظ-م-ة ال-ت-ع-اون
اإ’سسÓمي ا ¤جانب فايز الشسوابكة  ,اأ’م Úالعام

ل–Óاد الŸÈا Êالعربي .للتذك Òفقد خلف سسقوط
الطائرة العسسكرية يوم ا’ربعاء الفارط ببوفاريك ٢57
ضسحية أاغلبهم أافراد من ا÷يشس الوطني الشسعبي وكذا
افراد من عائÓتهم.

‘ ما أّكد ڤيطو Êله تعزيز وتقوية ألّتعاون أŸششÎك

الوزير اŸا‹ للمناجم والنّفط يأامل ‘ «تواجد قوي» ّÛمع سسوناطراك ‘ بÓده
ع ّ-ب -ر أل -وزي -ر أŸا‹ ل -ل -م -ن -اج -م وأل-ن-ف-ط،
تييموكو سشانغاري ،لوزير ألطاقة ،مصشطفى
قيطو Êعن رغبته ‘ رؤوية «توأجد قوي»
لسش -ون -اط -رأك ‘ بÓ-ده ،حسشب م-ا ج-اء أمسس
ألثÓثاء ‘ بيان لوزأرة ألطاقة وأŸناجم.
وخÓل الّلقاء الذي جمع قيطو ÊبنظÒه اŸا‹
Óي-ام
ع -ل -ى ه -امشس ال -دورة ا◊ادي -ة عشس-رة ( )11ل -أ
العلمية والتقنية لسسوناطراك اŸنظمة من  1٦ا¤
 19أاف- -ري -ل ا÷اري ب -وه -ران ،أاشس -اد سس -ان -غ -اري بـ
«اÈÿة الكبÒة» التي تكتسسبها ا÷زائر ‘ ›ال
اÙروق -ات م -ب -دي -ا رغ -ب -ت -ه ‘ ت-وط-ي-د عÓ-ق-ات
التعاون ب Úالبلدين لتكون «أاك Ìعمقا» وكذا «
تواجد قوي» لسسوناطراك ‘ اŸا‹.
وعكف الطرفان خÓل هذا اللقاء على بحث

عÓقات التعاون الثنائية والتي وصسفت بـ «ا÷يدة
وال -ت-اري-خ-ي-ة» ،وك-ذلك سس-ب-ل ت-ع-زي-زه-ا ‘ ›ا’ت

الطاقة ،خصسوصسا ‘ ›ال اسستكشساف واسستغÓل
اÙروقات ،يضسيف ذات اŸصسدر.
وك -انت اŸن -اسس -ب -ة ايضس-ا ف-رصس-ة ل-ل-وزي-ر اŸا‹
ل-ت-ك-ر Ëرئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز بوتفليقة،
ال -ذي ع -رف م -ا‹ خ Ó-ل ث -ورة ال-ت-ح-ري-ر ،يضس-ي-ف
البيان.
كما اغتنم سسانغاري هذه اŸناسسبة ليقدم تعازيه
و تعازي الرئيسس اŸا‹ للشسعب ا÷زائري جراء
السسقوط اŸأاسساوي لطائرة عسسكرية يوم اأ’ربعاء
الفارط ببوفاريك (البليدة) ،والذي تسسبب ‘ وفاة
 ٢57شسخصسا.
وم -ن ج -ه -ت -ه ،أاّك -د ق-ي-ط-و Êاسس-ت-ع-داد ا÷زائ-ر
ل- -ت- -ق- -وي- -ة وت- -ع- -زي- -ز ال -ت -ع -اون م -ع م -ا‹ ‘ ›ال
اÙروقات والتكوين.

وزير الصسحة يسستقبل وفدا عن مؤوسسسسة «بيومÒيو»
اسستقبل وزير الصسحة والسسكان واصسÓح اŸسستشسفيات
ﬂتار حسسبÓوي أامسس الثÓثاء با÷زائر العاصسمة وفدا
عن شسركة «بيومÒيو» بقيادة الرئيسس اŸدير العام لهذه
الشسركة أالكسسندر مÒيو ,حسسبما أاكد بيان للوزارة.و اكد
ذات اŸصسدر ان «اÙادثات ب Úالطرف Úقد مكنت من
كشسف تطابق وجهات النظر بخصسوصس ضسرورة تطوير
برامج التعاون ‘ ›ا’ت البحث و التكوين سسواء مع
معهد باسستور للجزائر أاو مع اŸصسالح ا’سستشسفائيةÃ ,ا
أان مصسالح ووحدات البيولوجيا الدقيقة تؤوطر كامل

البلد و“نح فرصس عديدة للتعاون العلمي» ,حسسبما أاكد
ذات اŸصسدر .وتعمل مؤوسسسسة بيومÒيو اŸتخصسصسة ‘
ت -ط -وي -ر ان -ظ -م -ة ال -تشس-خ-يصس و‘ م-ك-اف-ح-ة ا’م-راضس
اŸع -دي -ة ‘ ,ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل ف -رع -ه -ا «ب -ي -ومÒي -و
أا÷Òي» ,ال- -ذي أانشس- -ئ م- -ن -ذ ح -وا‹ عشس -ر سس -ن -وات.
ويجدر التذك Òان شسركة بيومÒيو تعمل ‘  150بلدا
وتتوفر على  43فرعا ,منهم «بيومÒيو أا÷Òي» .وهي
تطور وتنتج حلو’ لتشسخيصس ا’مراضس اŸعدية أاسساسسا
وت -ع -م -ل ايضس -ا ‘ ›ال م -راق-ب-ة ال-ب-ي-ول-وج-ي-ا ال-دق-ي-ق-ة

أج- - - - - - - -رى وزي - - - - - - -ر
ألصش - -ن - -اع - -ة وŸن - -اج- -م
ي-وسش-ف ي-وسشفي ،أمسس،
بالرياضس ﬁادثات مع
أÙاف- - - - - -ظ أل- - - - - -ع- - - - - -ام
ألسش - -ع - -ودي لسش - -ل - -ط - -ة
أ’سش-ت-ث-مار أبرأهيم بن
ع-ب-د أل-رح-م-ان أل-عمر،
حسش -ب -م -ا أف -اد ب -ه ب-ي-ان
للوزأرة.
وق - - - -د ج - - - -رت ه - - - -ذه
اÙادثات ـ يضسيف ذات اŸصسدر -على هامشس
اشسغال الدورة  13للجنة اıتلطة ا÷زائرية -
السسعودية التي –تضسنها العاصسمة الرياضس يومي
الثÓثاء واأ’ربعاء ،والتي ترأاسسها مناصسفة السسيد
ي -وسس-ف-ي وال-وزي-ر السس-ع-ودي ل-ل-ت-ج-ارة وا’سس-ت-ث-م-ار

ماجد بن عبد الله القصسابي.
و“ح - - -ورت اÙادث - - -ات
ال-ت-ي ج-م-عت ال-ط-رف Úح-ول
ت -ب -ادل اÈÿات وال -ت -ج-ارب،
وكذا اŸمارسسات الناجعة ‘
›ال تسسي Òا’سستثمارات.
كما –ادث الوزير ايضسا
م -ع م -دي -ري ومسسÒي ب -عضس
الشس- -رك -ات السس -ع -ودي -ة ع -ل -ى
غ- -رار اŸدي- -ر ال- -ت- -ن- -ف- -ي -ذي
لشسركة «سسابك» اŸتخصسصسة
‘ ›ال الصسناعات البÎوكيميائية.
وخÓل هذا اللقاء تطرق الطرفان ا ¤واقع
وآاف- -اق ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ‘ ›ال الصس -ن -اع -ات
ال -بÎوك-ي-م-ي-ائ-ي-ة واŸن-اج-م وسس-ب-ل ت-ع-زي-زه-ا أاك،Ì
يضسيف ذات البيان.

صشحافة أ÷زأئرية باŸتفّتحة وأ◊ّرة
وصشفت أل ّ

كعوان يتحادث مع سسفÒة كندا با÷زائر

«الشسعب» اسستقبل وزير ا’تصسال ،جمال كعوان،
Ãقر دائرته الوزارية ،أامسس الثÓثاء ،سسفÒة كندا
ب-ا÷زائ-ر ،السس-ي-دة ب-ات-ريسس-ي-ا م-اك-و’غ ق-ب-ل التحادث
حول عÓقات الصسداقة والتعاون اŸمتازة التي Œمع
ال-ب-ل-دي-ن ،قّ-دمت السس-ي-د السس-فÒة ب-ات-ريسس-ي-ا م-اكو’غ
التعازي لوزير ا’تصسال إاثر –طم الطائرة العسسكرية
‘  11أافريل اŸاضسي .سسمح اللقاء للطرف ‘ ،Úإاطار
حوار صسريح وودي ،تناول ﬂتلف ›ا’ت ا’عÓم
وا’تصسال والتطرق اﬂ ¤تلف وسسائل ا’عÓم وكذا
الصسحافة اŸكتوبة ‘ ا÷زائر و‘ العا .⁄كما أاّكدت
السسيدة باتريسسيا ماكو’غ بصسفة خاصسة على ا◊رية التي
تسس - -ت - -ف - -ي - -د م - -ن - -ه - -ا الصس - -ح - -اف - -ة ‘ ا÷زائ - -ر ال- -ت- -ي
وصسفتها باŸتفّتحة وا◊ّرة.
من جهته شسكر وزير ا’تصسال ،السسيد جمال كعوان،
سس -فÒة ك -ن -دا ب -ا÷زائ -ر ،السس -ي -دة ب -ات -ريسس -ي -ا م -اك-و’غ
ل -ت -ع -اط -ف -ه -ا م -ع ا÷زائ -ر إاث -ر ح -ادث –ط -م ال -ط-ائ-رة

ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ،ك -م -ا ذك -ر السس -ي -د ال -وزي -ر “سسك رئ -يسس
ا÷مهورية بحرية التعب ‘ Òا÷زائر ،والذي حرصس
على ضسمانها دسستوريا.
و‘ اأ’خ Òذك- -ر اŸسس- -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى ال -ق -ط -اع أان
ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اري-ة ح-ال-ي-ا ،وال-ت-ي ت-ه-دف إا ¤ت-ن-ظ-ي-م مهنة
الصسحافة وكذا التنظيم الفّعال لل ّضسبط وال ّضسبط الذاتي،
وأاهمية التوجه نحو الرقمنة.

‘ زيارة لبدوي إأ ¤جمهورية غينيا

ابرام اتفاق تعاون ‘ ›ال اأ’من العام و ا◊ماية اŸدينة

الصس -ن -اع-ي-ة م-ن اج-ل تسس-ي Òأاخ-ط-ار ت-ع-رضس م-ن-ت-وج-ات
الصسناعة الغذائية والصسيدلية أاو مواد التجميل للتلف.

البنك العاŸي يراهن على «ا’سستئناف ال ّسسريع» للنمو ‘ ا÷زائر سسنة ٢٠18

أع- -ل -ن أل -ب -نك أل -ع -اŸي أول أمسس ،أن أل -ن -م -و ‘
أ÷زأئ- -ر ق- -د «يسش -ت -أان -ف سش -ري -ع -ا» ‘ سش -ن -ة 2018
ن -ت -ي -ج -ة أ’ج -رأءأت أŸال -ي -ة أ÷دي-دة أŸت-ع-ل-ق-ة
بتمويل أ’سشتثمار.
وقد أاّكد البنك العاŸي ‘ تقريره حول متابعة الوضسع
ا’قتصسادي Ãنطقة الشسرق اأ’وسسط و شسمال افريقيا
(مينا) نشسر عشسية ا’جتماعات الربيعية Ÿؤوسسسسات بريÏ
وودسس ،أان «النمو قد يسستأانف سسريعا ‘ سسنة ٢01٨
نتيجة مسسار التمديد اŸا‹ حيث سسيسستقر ‘ مسستوى
5ر 3باŸئة مقابل  ٢ ، 1باŸئة ‘ سسنة .٢017
وكان البنك العاŸي ‘ تقريره اأ’خ Òحول ا’فاق
ا’قتصسادية العاŸية نشسر ‘ يناير اŸاضسي قد راهن
على ‰و بنسسبة  ٢ ، ٢باŸئة ‘ سسنة  ٢017مقابل 3 ، ٦
باŸئة ‘ .٢01٨
من جهة أاخرى ،أاوضسح البنك العاŸي أان التباطؤو
اŸسسجل ‘  ٢017و اŸقارن بنسسبة  3 ، 3اÙققة ‘
 ٢01٦ناجم عن ضسعف نتائج انتاج اÙروقات التي تكون
قد تراجعت بـ  1 ، 4باŸئة السسنة اŸاضسية ،وهو ما
يخالف الديناميكية اŸسسجلة خÓل الثÓثي اأ’ول من
السسنة.
وحسسب التقرير فإان «انتاج آابار نفطية جديدة ’ يزال
معتÈا وسسيعمل على تشسجيع النمو».
كما سسجل النمو خارج اÙروقات –سسنا اي من
3ر ٢باŸئة ‘  ٢01٦ا ٢ ، 5 ¤باŸئة ‘  ،٢017ويعود
ذلك ا ¤ع -م -ل-ي-ة اع-ادة ت-وازن اŸال-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة خÓ-ل
الثÓثي الثا ،٢017 Êحسسب نفسس اŸؤوسسسسة اŸالية.
وبعد ا’سستئناف القوي للنمو ‘ سسنة  ٢01٨فانه
سسيÎاجع ا ٢ ¤باŸئة ‘ سسنة  ٢019و 1 ، 3باŸئة ‘
 ٢0٢0حسسب توقعات البنك العاŸي.

سسنغافورة ،حليمة يعقوب ،رئيسس جمهورية إاثيوبيا ،مو’تو تيشسوم ،الرئيسس اللبنا،Ê
العماد ميشسال عون ،سسلطان سسلطنة بروناي دار السسÓم حسسن البلقية ،الرئيسس الغابو،Ê
علي بونغو أاوندÁبا ،الرئيسس الليبÒي جورج ويا.
كما تلّقى رئيسس الدولة برقيات ‡اثلة من طرف و‹ العهد نائب القائد العام لقوة
الدفاع البحريني ،النائب ا’ول لرئيسس ›لسس الوزراء Ãملكة البحرين ا’م Òسسلمان بن
حمد بن عيسسى آال خليفة ،نائب رئيسس دولة ا’مارات العربية اŸتحدة ،رئيسس ›لسس
الوزراء حاكم دبي الشسيخ ﬁمد بن راشسد آال مكتوم ،و‹ عهد أابو ظبي نائب القائد
ا’على للقوات اŸسسلحة بدولة ا’مارات العربية اŸتحدة الشسيخ ﬁمد بن زايد آال نهيان
ا ¤جانب نائب رئيسس الوزراء ،وزير شسؤوون الرئاسسة بدولة ا’مارات العربية اŸتحدة،
الشسيخ منصسور بن زايد آال نهيان.
وب-عث بÈق-ي-ات ال-ت-ع-ازي ل-ل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ك-ل م-ن ال-وزي-ر ا’ول Ÿم-ل-ك-ة ل-وزوط-و
موتسسواها توماسس تابان ،رئيسس اŸنظمة العاŸية للطريقة التيجانية بنيجÒيا ،عبد الله
اأ’كني وكذا اŸدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصسناعية والتعدين ،عادل صسقر.
للتذك ،Òخلف سسقوط الطائرة العسسكرية يوم ا’ربعاء الفارط ببوفاريك  ٢57ضسحية
أاغلبهم أافراد من ا÷يشس الوطني الشسعبي وكذا أافراد من عائÓتهم.

البنك العاŸي .كما اشسار البنك العاŸي ‘ تقريره ا ¤أان
«اعتماد سسياسسة نقدية غ Òتقليدية يخفف من القيود
على اŸالية العمومية على اŸدى القصس ،»ÒمقÎحا
«تسسي Òأانسسب للجوء ا◊صسري لسسك العملة من أاجل
“ويل العجز».

من جهة أاخرى ،تراهن مؤوسسسسة بري Ïوودسس أايضسا
ع -ل -ى ت -ق -لصس ال -ع -ج -ز اŸزدوج (ال -ع -ج -ز اŸا‹ وع -ج-ز
ا◊سساب ا÷اري) على اŸدى اŸتوسسط عندما تقوم
السسلطات العمومية بإاعادة توازن اŸالية العمومية.
وعليه فإان العجز اŸا‹ قد يرتفع ‘  ٢01٨ليصسل ا¤
 -11 ، 4باŸئة ‘ النا œالداخلي اÿام ،غ Òانه سسÒاجع
سسريعا ا - 5 ، ٢ ¤باŸئة سسنة  ٢019وإا - 1 ، 9 ¤باŸئة
‘  .٢0٢0ك- -م- -ا أان ع- -ج -ز ا◊سس -اب ا÷اري ال -ذي م -ن
اŸف- -روضس أان يسس -ت -ق -ر ‘ ح -دود  ‘ - 1٦ ، 1ال -ن -اœ
الداخلي اÿام ‘  ٢01٨و ٢019 ‘ - 1٢ ،7سسيÎاجع ا¤
.٢0٢0 ‘ - 10 ، ٢
غ Òأان هذا اŸسستوى قابل للتسسي Òحسسب البنك
العاŸي بالنظر ا ¤قيمة احتياطات الصسرف ( 17شسهرا
من ا’سستÒاد ‘ نهاية .)٢017
وقد ’ تغطي احتياطات الصسرف سسوى  5اشسهر من
ا’سستÒاد ا ¤غاية  .٢0٢0من جهة أاخرى ،بقي التضسخم
مدعما ‘ حدود  5 ، 5باŸئة ‘  ٢017ا’ أانه تباطأا ‘
سسنة  ٢01٦حيث قدر بـ  ٦ ، 4باŸئة وقد يصسل ا7 ، 5 ¤
باŸئة ‘  ،٢01٨حسسب نفسس التوقعات.
أاما نسسبة البطالة فقد ارتفعت ا 11 ، 7 ¤باŸئة ‘
سسنة  ٢017مقابل  10 ، 5باŸئة ‘ سسبتم ،٢01٦ Èحسسب

رفع صسندوق النقد الدو‹ من توقعاته اÿاصسة بالنمو
ا’قتصسادي ‘ ا÷زائر لسسنتي  ٢017و ‘ ٢01٨اطار
تقليصس عجز ا◊سساب ا÷اري.
وجاء ‘ تقريره السسداسسي حول اأ’فاق ا’قتصسادية
ال -ع -اŸي -ة نشس -ر أامسس ،ب -واشس -ن-ط-ن عشس-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ات
ال -رب -ي -ع-ي-ة لصس-ن-دوق ال-ن-ق-د ال-دو‹ وال-ب-نك ال-ع-اŸي ،أان
الصسندوق يراهن من اآ’ن على ‰و تقدر بـ  3باŸئة ‘
 ٢01٨مقابل  0 ، ٨باŸئة اŸسسبقة ‘ تقريره لشسهر
أاكتوبر اŸنصسرم .وسستتواصسل هذه الوتÒة ‘  ٢019لكن
بÎاج -ع ط -ف -ي-ف ل-ت-ق-در  ٢ ، 7ب- -اŸئ -ة ،حسسب ن -فسس
التوقعات .وبلغ النمو السسنة اŸاضسية ( ٢ )٢017باŸئة
مقابل  1 ، 5اŸتوقعة ‘ أاكتوبر اŸاضسي ،اسستنادا ا¤
اŸعطيات اŸدعمة لصسندوق النقد الدو‹.

قّرر ›لسس جامعة الدول العربية ،على مسستوى
القمة اŸنعقدة ‘ مدينة الظهران ‘ اŸملكة العربية
السسعودية يوم  15أافريل  ،٢01٨تقد Ëدعم ومسساندة
ت -رّشس-ح اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة ’سس-تضس-اف-ة ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس
العا ⁄لكرة القدم .٢0٢٦

وجاء دعم القّمة العربية للÎشسيح اŸغربي ،بناء
على مذكرة اأ’مانة العامة ÷امعة الدول العربية ،وعلى
الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق جامعة الدول العربية
واŸادة ال-ث-ان-ي-ة م-ن-ه ،وت-أاك-ي-دا ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات الوثيقة
والروابط اŸديدة التي Œمع ب Úالدول العربية.

...وصسندوق النّقد الدو‹ يرفع من توّقعاته
حول النمو ا’قتصسادي ‘ ا÷زائر

جامعة الدول العربية تدّعم ترشّسح اŸغرب ’سستضسافة مونديال ٢٠٢٦

أابرمت ا÷زائر وجمهورية غينيا على اتفاق تعاون
‘ ›ال ا’من العام و ا◊ماية اŸدنية قصسد مكافحة
تنامي اعمال اإ’رهاب و اإ’جرام الدولي ,Úوذلك ‘
إاط-ار ال-زي-ارة ال-رسس-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا وزي-ر ال-داخ-ل-ية
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ,ن-ور ال-دين
بدوي إا ¤هذا البلد ,حسسب ما أافاد به اŸوقع الرسسمي
للوزارة .وأاوضسح اŸصسدر ذاته أان هذا ا’تفاق ,الذي
وقع عليه بدوي ونظÒه الغيني ,عبدول كابيلي كامارا,
يهدف إا« ¤مكافحة تنامي اعمال ا’رهاب وا’جرام
الدولي Úوكذا التهديدات ا÷سسيمة اŸرتبطة بانتشسار
Óشسارة ,يقوم السسيد بدوي
ا’نشسطة غ Òالشسرعية» .ل إ
منذ ا’ثن Úبزيارة رسسمية إا ¤جمهورية غينيا تدوم
ثÓثة أايام بدعوة من نظÒه الغيني .يذكر أايضسا أان الوزير

ال -غ -ي -ن -ي ك -ان ق -د ق-ام ب-زي-ارة ا ¤ا÷زائ-ر ب-داي-ة ال-ع-ام
اŸاضسي صسرح خÓلها أان ا÷زائر»بلد كبÁ Òكننا ان
نتعلم الكث Òمنه ,وÁكننا القيام Ãباد’ت مثمرة ‘
اطار اŸصسلحة اŸتبادلة للبلدين»

بحضشور رأوية من  18أ 22 ¤أفريل بوأششنطن

اجتماعات الربيع للبنك العاŸي و صسندوق النقد الدو‹

ت-ن-ع-ق-د اشس-غ-ال اج-ت-م-اع-ات ال-رب-ي-ع Ûموعة البنك
العاŸي و صسندوق النقد الدو‹ من  1٨ا ٢٢ ¤ابريل
ب -واشس -ن -ط -ن ح -يث سس -يشس -ارك ف-ي-ه-ا وزي-ر اŸال-ي-ة ع-ب-د
الرحمان راوية ,حسسبما اكده بيان للوزارة .و ‘ اطار
ه -ذه ا’ج -ت -م -اع -ات سس-يشس-ارك وزي-ر اŸال-ي-ة ‘ أاشس-غ-ال
اÛموعة ا◊كومية اŸشسÎكة Ûموعة ال ٢4حول
اŸسسائل النقدية الدولية و التنمية ›موعة ال .)٢4و
يشس -ارك ال -وزي -ر ايضس -ا ‘ اشس -غ-ال ÷ن-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ل-ل-ب-نك
ال -ع -اŸي و ÷ن -ة اŸال -ي -ة و ال -ن-ق-دي-ة لصس-ن-دوق ال-ن-ق-د
ال -دو‹ .و سس -ي -ل -ت -ق-ي السس-ي-د راوي-ة م-ن ج-ه-ة اخ-رى م-ع
اŸسسؤوول Úا’ولÛ Úموعة البنك العاŸي و صسندوق
ال- -ن- -ق- -د ال- -دو‹ «م- -ن اج- -ل ب- -حث آاف- -اق ال- -ت -ع -اون م -ع
اŸؤوسسسست ,Úالتي تندرج اعمالهما ‘ اطار التطورات
ا’قتصسادية ا’خÒة للبلد» ,حسسبما اكده ذات اŸصسدر.
كما تضسم اجندة الوزير لقاءات مع بعضس من نظرائه كما
سس -ي -ل -ت -ق -ي ايضس-ا م-ع اŸسس-ؤوول Úالسس-ام Úل-ل-م-ؤوسسسس-ات
اŸالية الدولية و ا’قليمية اŸشساركة ‘ هذا ا◊دث.
وت -ع -ت Èا’ج -ت -م -اع -ات ال -رب-ي-ع-ي-ة Ÿؤوسسسس-ات ب-ريÏ

وودسس ,فرصسة ÷مع مسسؤوول Úمن ﬂتلف القطاعات
منهم مسسÒو القطاع اÿاصس (بنوك مركزية و وزارات
اŸال- -ي- -ة و ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة) و ال- -ق- -ط- -اع اÿاصس و اÈÿاء
اŸنحدرون من ا’وسساط ا÷امعية وهذا حول اكÈ
اŸل- -ف- -ات ال -ع -اŸي -ة (ال -ظ -رف ا’ق -تصس -ادي ال -ع -اŸي و
مكافحة الفقر و التنمية ا’قتصسادية و فعالية اŸسساعدة
وغÒها من اŸلفات) .وسسيتميز هذا ا◊دث بتنظيم
›موعة من التظاهرات (ملتقيات و لقاءات اقليمية)
ح -ول م -واضس-ي-ع م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ا’ق-تصس-اد ال-ع-اŸي وال-ت-ن-م-ي-ة
الدولية وبالنظام اŸصسر‘ العاŸي .وقد أاكد البنك
العاŸي ‘ تقريره الذي نشسر عشسية هذه ا’جتماعات
الربيعية أان النمو ا’قتصسادي للجزائر من اŸفروضس ان
«يسستأانف سسريعا» ‘ سسنة  ٢01٨نتيجة مسسار التمديد
اŸا‹ حيث سسيسستقر ‘ مسستوى 5ر 3باŸئة مقابل 1ر٢
باŸئة ‘ سسنة  . ٢017وبعد ا’سستئناف القوي للنمو
اŸنتظر سسنة  ٢01٨فانه سسيÎاجع ا ٢ ¤باŸئة ‘ سسنة
 ٢019و 3ر 1ب- -اŸئ -ة ‘  ٢0٢0حسسب ت-وق-ع-ات ال-ب-نك
العاŸي ‘ تقريره ا÷ديد.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لجرإءإت إŸتضسّمنة ‘ نصش إلقانون ،فرعون تعلن:
أإّكدت أإهمية إ إ

مششروع قانون اأ’من السشيÈيا Êسشيعرضص على الŸÈان ‘ اأ’ششهر القادمة

‘ إليوم إلŸÈا Êحول قطاعي إلّنقل وإلÈيد وإلّتصسالت

بوحجة يششيد باإ’‚ازات التي حّققتها ا÷زائر –ت قيادة الّرئيسص بوتفليقة

وÃن-اسض-ب-ة أ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم أل-وط-ني للعلم ،أسضتذكر
بوحجة رأئد أ’صضÓح ألوطني عبد أ◊ميد بن باديسس
ألذي  -كما قال « -عرف كيف يدأفع عن أللغة ألعربية
وألثقافة ألوطنية إأبان فÎة أ’حتÓل ألفرنسضي ألذي
حاول Œهيل أ÷زأئري Úوطمسس هويتهم» ،مدركا ‘
أل -وقت ن -فسض -ه «أل -ت -زأوج أل -ط -ب -ي -ع -ي أل -ق-ائ-م ب Úأل-ب-ع-د
أ’مازيغي وألعربي للشضعب أ÷زأئري».

Óلياف إلبصسريــــة نهاية جـــوإن إلقادم
^ إطÓق إلشّسبكـــة إ÷ديدة ل أ
لنظمة إŸعلوماتية
^ تدإفع إلتكنولوجيات أإّخر إ÷امعة من مرإفقة إ أ
كشس - - - - - - -فت وزي- - - - - - -رة إلÈي- - - - - - -د
وإŸوإصسÓ-ت إلسس-ل-ك-ي-ة وإلÓ-سس-ل-ك-ية
وإل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وإل-رق-منة ،هدى
إÁان ف -رع -ون ،ع-ن مشس-روع ق-ان-ون
ي -ت -م إع -دإده ح -ال -ي -ا ع -ل-ى مسس-ت-وى
وزإرت -ه -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-أام-ن إلسس-يÈي-اÊ
إÿاصش ب-ال-ت-ج-ه-ي-زإت إلل-كÎونية
سس- - -ي - -ع - -رضش ع - -ل - -ى إلŸÈان خ Ó- -ل
لشس -ه -ر إل -ق -ادم-ة ،ك-م-ا أإع-ل-نت ع-ن
إ أ
Óل-ياف
إطÓ-ق إلشس-ب-ك-ة إ÷دي-دة ل -أ
إلبصسرية نهاية جوإن إلقادم.

حياة كبياشش
ف ّضضلت فرعون ‘ ردها ،أمسس ،على
تدّخÓت أعضضاء ›لسس أأ’مة حول نصس
ألقانون أÙدد للقوأعد ألعامة أŸتعلقة
ب - -الÈي- -د وأ’تصض- -ا’ت أإ’ل- -كÎون- -ي- -ة ‘
أ÷لسضة ألعلنية ألتي ترأّسضها عبد ألقادر
بن صضالح ،أ◊ديث عن أهم أإ’‚ازأت
أل -ت -ي ح ّ-ق-ق-ه-ا أل-ق-ط-اع ق-رأب-ة  20سضنة،
وأّكدت من خÓل أأ’رقام ألتي أوردتها،
ألقفزة ألنوعية ألتي حققها قطاعها ‘
›ال ألÈيد ،حيث يوجد حاليا  23مليون
حسضاب بريد جاري ،بعدما كان عدده ’
يتجاوز  5مليون حسضاب سضنة .1999

 800مليار دج أاموال راكدة
◊سشابات الÈيد ا÷اري سشاهمت
‘ “ويل خزينة الدولة
‘ سضياق مّتصضل ،ذكرت أّن أأ’موأل
أل -رأك -دة ◊سض -اب-ات ألÈي-د أ÷اري أل-ت-ي
بلغت  800مليار دج سضنة  ،2017سضاهمت
Óزمة
‘ “ويل خزينة ألدولة وألتصضدي ل أ
أŸال- -ي -ة أل -ن -اج -م -ة ع -ن ت -رأج -ع أسض -ع -ار
أÙروق - - -ات ،مشضÒة إأ ¤أن صض- - -ن- - -دوق
ألتوف Òوأ’حتياط يتوفر على  470مليار
دج من أأ’موأل أّŸدخرة.
بالنسضبة للرقابة وإأجرأءأت أ◊ماية،
ل -ف -تت أن أ÷ام -ع -ات ف -ت -حت ت -ك -وي-ن-ات
ليسضانسس وماسض Îأÿاصضة بأامن أأ’نظمة
أŸعلوماتية ،و»هو أ÷انب ألذي ما نزأل
ن -ف -ت -ق -د إأل -ي -ه ‘ أ÷زأئ-ر بسض-بب ت-دأف-ع
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات» ،ك-م-ا دعت أأ’ول-ياء إأ¤

م -رأق -ب -ة أط -ف -ال -ه -م ل -دى أسض -ت -ع -م -ال-ه-م
لÓ- -نÎن- -يت ،ن- -ظ- -رأ ل- -ل- -م -خ -اط -ر أل -ت -ي
ي- -ت- -ع- -رضض- -ون إأل- -ي- -ه- -ا م- -ن خÓ- -ل ب -عضس
ألتطبيقات كما هو أ◊ال بالنسضبة للعبة
«أ◊وت أأ’زرق».

تهيئة ششبكة الهاتف الّثابت مفتوح
ا’سشتثمار فيه للخواصص

وفيما يخصس ألشضبكة دأخل ألو’يات
أي إأدخ- -ال أÿط ل- -ل- -م- -وأط -ن ،أع -تÈت -ه
أل -وزي -رة أن -ه -ا أه -م شض-يء أل-ي-وم ،وق-الت:
«ن -ح -ت -اج إأ ¤ت -دع -ي -م أ÷انب أل -ت-ق-ن-ي»،
وأف- -ادت أن ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ألشض- -ب- -ك -ة م -ف -ت -وح
أ’سض-ت-ث-م-ار ف-ي-ه ل-ل-خ-وأصس وكذأ ألشضباب،
ودعت أŸق - - -اول› ‘ Úال أأ’شض - - -غ - - -ال
ألعمومية ،مشضÒة إأ ¤أن أ’سضتثمار ‘
أل- -ك- -ي- -ل- -وم Îأ’أخ Òم- -ن أ’نÎن -يت ه -و
«أأ’صضعب».

وب -ال -نسض -ب -ة ل -نصس أل-ق-ان-ون ،أوضض-حت
أل- -وزي- -رة أّن- -ه ج- -اء ل- -ت- -ك- -ي- -ي- -ف أإ’ط -ار
أل- -تشض- -ري- -ع- -ي وأل- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي Ÿوأك- -ب -ة
أŸسض-ت-ج-دأت أل-ق-ان-ون-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وجية،
وذلك ب -ع -د مضض -ي ق -رأب -ة  17سض-ن-ة على
صضدور هذأ ألقانون ،ألذي يحّدد ألقوأعد
أل-ع-ام-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-الÈي-د وباŸوأصضÓت
ألسض -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سض -ل -ك -ي-ة ،أل-ت-ي أظ-ه-رت
أل- -ت- -ح- -و’ت أل- -ت -ي ط -رأت ع -ل -ى ألسض -وق
أ÷زأئ -ري -ة ‘ ه -ذأ أÛال ،أّن -ه ي-ح-م-ل
أل-ك-ث Òم-ن أل-ن-ق-ائصس ،أل-ت-ي ’ تسض-ت-ج-يب
لتلك ألتحو’ت وألتحديات ،وبالتا‹ ⁄
ي -ع -د ق -ادرأ ع -ل -ى م -ع -ا÷ة أ’خ -ت ’Ó-ت
وأŸشضاكل أ÷ديدة ،وبذلك أصضبح غÒ
صضالح لضضبط ألقطاع ‘ سضوق مفتوحة
للمنافسضة أÙلية وألدولية.
وبشضأان مصض Òألطرود وألرسضائل أل ّضضائعة،
أخلت ألوزيرة مسضؤوولية بريد أ÷زأئر ‘ ذلك،
بحكم أّنه يقّدم خدمة عمومية دون ضضمان
وصضولها ،وأعتÈت أّن أأ’مر يعود إأ ¤نزأهة
ألعمال ،مشضÒة أّنه من أجل ألتكفل بهذأ أأ’مر
” إأنشضاء ألÈيد ألسضريع.
ّ
وي- -ؤوّك- -د نصس أل- -ق -ان -ون أّن نشض -اط -ات
ألÈيد وأ’تصضا’ت أإ’لكÎونية «تخضضع
إأ ¤رقابة ألدولة» ،فهي تضضطلع ‘ إأطار
‡ارسض-ة صضÓ-ح-ي-ات-ه-ا أŸتعلقـة Ãرأقبـة
أ’تصض - -ا’ت أإ’ل - -كÎون- -ي- -ة ،وÃم- -ارسض- -ة
Óحكام ألدسضتورية.
ألسضيادة طبقا ل أ

لمّة يثّمنون مشسروع إلقانون
..وأإعضساء ›لسش إ أ

لّم - -ة مضس - -م- -ون نصش
ث ّ- -م - -ن أإعضس - -اء ›لسش إ أ
إلقانون إّÙدد للقوإعد إلعامة إŸتعلقة بالÈيد
لل-كÎون-ي-ة ،م-ط-ال-بÃ Úزي-د م-ن
وإلتصس-الت إ إ
إلتحسس› ‘ Úال إÿدمات إلتي تقّدم للزبائن
سس - -وإء م - -ا ت- -ع- -ل- -ق بÈي- -د إ÷زإئ- -ر أإو ب- -خ- -دم- -ات
لنÎنيت.
إ أ
أعت Èألعضضو ألطيب ألعسضكري من ألثلث ألرئاسضي أّن
مرأجعة ألقانون بعد  17سضنة من صضدوره أمر حتمي،

وبالنسضبة للعضضو ﬁمد بن طبة ،فقد أعت Èأن مشضروع
ألقانون يحتوي رؤوية بعيدة وطموحة ،لكنه ‘ ذأت ألوقت
يرى أن أÿدمات ‘ ›ال ألÈيد ما تزأل تعرف تباطئا
وتأاخرأ ’ يتماشضى وألسضرعة ألتي يعرفها هذأ ألقطاع ‘
ألعا ،⁄وأرجع ألتأاخر إأ« ¤كبح نا œعن أŸورد ألبشضري
ألذي يحتاج إأ ¤بر›ة» ،على حد قوله.

خÓل زيارته للهيئة إلوطنية للّرقابة إلّتقنية للبناء ،طمار:

حياة  /ك

ا’نطÓق الّرسشمي ÿدمة الّتعامل عن بعد ‘ الهيئة الوطنية للّرقابة التّقنية للبناء
إزإلة إل ّ
طابع إŸادي للموإطن ورقمنة إلطّلب يسسمح بالّتفاعل مع إلشّسريك

أإع-ل-ن وزي-ر إلسس-ك-ن وإل-ع-م-رإن وإŸدي-ن-ة ،عبد
إل -وح -ي -د ط -م -ار ،أإمسش ،ع -ن إلن -طÓ-ق إل-رسس-م-ي
ÿدم -ة إل -ت -ع -ام -ل ع -ن ب-ع-د ‘ إل-ه-ي-ئ-ة إل-وط-ن-ي-ة
للرقابة إلتقنية للبنايات من خÓل إزإلة إلطابع
إŸادي ل- -ط- -لب إŸوإط- -ن ،Úإل- -ذي ي- -دخ- -ل ‘ إط -ار
إلÈن -ام -ج إل -وزإري إŸسس -ط -ر إل -رإم -ي إ ¤ت -ق-ريب
لدإرية
إŸوإطن من إدإرته لسسيما منح إلوثائق إ إ
ومتابعتها إلكÎونيا ،وهي إلعملية إلتي تدخل ‘
إط -ار رق -م-ن-ة م-رصس-د إل-ب-ن-اء وإل-ه-ي-ئ-ة إل-وط-ن-ي-ة
لي-ام
ل -ل -رق -اب -ة ،ع-ل-ى أإن ي-ت-م إع-ت-م-اده-ا خÓ-ل إ أ
إل-ق-ادم-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة م-رإجعة إلفوإت Òبالصسندوق
إلوطني للسسكن .

خالدة بن تركي
وأعت Èوزير ألسضكن وألعمرأن وأŸدينة ،عبد ألوحيد
طمار ،أمسس ،خÓل زيارته للهيئة ألوطنية للرقابة ألتقنية
ل-ل-ب-ن-اء ب-حسض Úدأي أل-ت-ج-رب-ة أل-رق-م-ي-ة وأل-عصض-ري-ة أل-تي
أعتمدتها ألهيئة أŸشضرفة بالنسضبة للقطاع،ألذي يسضعى
إأ ¤رق-م-ن-ة ﬂت-ل-ف أل-ه-ي-ئ-ات أل-ت-اب-ع-ة ل-ه وف-قا للÈنامج
أ◊كومي ألذي يؤوكد على تسضهيل ألتعامل مع أŸوأطن،Ú
وهو أŸشضروع ألذي تشضرف عليه ألوزأرة وأفضضى منذ 16
جانفي إأ ¤أنطÓق ألرقابة على أ’نÎنيت ‡ا يسضمح
بتفاعل رقمي مع ألشضركاء.
وأوضضح ألوزير أّن ألعملية بدأ ألتحضض Òلها شضهر أوت
أŸاضضي من أجل أإ’عÓن عن أ’نطÓق ألرسضمي لها،
ومن ثم تقد Ëأ◊صضيلة بعد  3أشضهر من أجل تطويرها

أك Ìأو أل - - -وق - - -وف ع - - -ل- - -ى ب- - -عضس
أ’خت’Óت ألتي عرفتها خÓل هذه
ألفÎة.
وأّك- - -د ط- - -م- - -ار أّن أŸشض- - -اري - -ع
ألعقارية يجب أن “ر على ألهيئة ‘
أل -ب -دأي-ة م-ن أج-ل إأك-م-ال أل-ب-ن-اي-ات
بسضرعة من قبل أŸرق ÚألعقاريÚ
وأŸهندسض Úولتفادي تضضييع وقت
أŸرقي ‘ ألدرأسضة ،على أن “ر ‘
أŸرح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-ب-ن-ايات ألفردية
من أجل ألوقوف على أ÷انب ألتقني للبنايات ومدى
ﬂال -ف -ة م -ع -اي Òأل -ب -ن -اء ،وذلك ◊م-اي-ت-ه م-ن أأ’خ-ط-ار
وأل -ك -وأرث أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة ع-ل-ى غ-رأر أل-ز’زل ،مشضÒأ إأ¤
ضضرورة أحÎأم أŸعاي ‘ Òعمليات أ◊فر ألتي تدخل ‘
إأطار مشضاريع ألÎقية ألعقارية.
وأضضاف ألوزير ،بأانه سضيتم ألتعامل مع أŸهندسضÚ
وأŸقاول ÚأŸعتمدين ألذين Áلكون ترأخيصس من أجل
–ديد أŸسضؤوولية عند حدوث خطا أو كارثة ،مشضÒأ إأ¤
دور أŸوأطن ‘ ألتبليغ عن أي أنشضغال أو ﬂالفة عن
طريق ألرقم ألذي وضضعته ألهيئة من أجل ألتبليغ عن
ألبنايات غ ÒأŸطابقة ،باإ’ضضافة إأ ¤ألدور ألذي تلعبه
مفتشضية ألتعم ‘ Òألكشضف عن أي Œاوز.
ورّكز وزير ألسضكن وألعمرأن وأŸدينة على ضضرورة
أحÎأم أ÷انب أل -ت -ق -ن -ي ‘ أل -ب -ن -اي-ات أك Ìم-ن أ÷انب
أ÷م -ا‹ ◊م -اي -ة أŸوأط -ن Úم -ن أخ -ط -ار أل-ب-ن-اء أو أي
كوأرث طبيعية أخرى ،وألتي تسضتلزم على أŸهندسضÚ

إلدإلية وهي تقّدم وإجب إلعزإء للعائÓت من ع Úإلدفلى:

«مّرة أاخرى يؤوّكد الشّشعب التفافه وتÓحمه مع أابطال جيششه»

لسس -رة
أإّك- -دت وزي- -رة إل- -تضس- -ام -ن إل -وط -ن -ي وإ أ
وقضس- -اي- -ا إŸرأإة غ- -ن- -ي- -ة إل- -دإل- -ي- -ة ،ع -ل -ى ه -امشش
م-ع-اي-ن-ت-ه-ا ل-ق-ط-اع-ه-ا ب-ع Úإل-دف-ل-ى ،وك-ذإ تقدË
وإجب إل-ع-زإء ل-ع-ائÓ-ت ضس-ح-اي-ا سس-ق-وط إل-ط-ائ-رة
إل-عسس-ك-ري-ة ب-ال-ق-اع-دة إ÷وي-ة Ÿدي-نة بوفاريك،
وقوف إلدولة إ ¤جانب أإبطال إلوإجب إلوطني
Ãا ف -ي -ه -م شس -رإئ -ح إÛت -م-ع ،مÈزة دع-م إل-دول-ة
لح -ت -ي -اج -ات إÿاصس -ة
ل- -ل- -ف -ئ -ات إل -هشس -ة وذوي إ إ
وقطاع إلعلم وإلÎبية.

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
أوضض -حت أل -دأل -ي -ة أّن أل -تضض -ام -ن أل -وأسض -ع ووق-وف
أ÷زأئري Úإأ ¤جانب أفرأد جيشضهم ألوطني ألشضعبي ‘
ﬁن -ت -ه أل -ت -ي أودت ب-ح-ي-اة  257ضض-ح-ي-ة ج-رأء سض-قوط

ألطائرة ألعسضكرية ،يعكسس بحق مكانة أ÷يشس ‘ وجدأن
ألشض- -عب أل- -ذي م- -ن- -ح ل- -ل- -ع- -ا ⁄درسض- -ا آأخ- -رأ ‘ ت Ó-ح -م
أ÷زأئري Úمع جيشضهم حامي ألوطن ،وأÙافظ على
أم -ن -ه وسض Ó-م -ت -ه ووح-دت-ه ألÎأب-ي-ة ،وه-ذأ ع-ل-ى ه-امشس
تقد ËلعائÓت ألضضحايا بعدة بلديات.
أّكدت وزيرة ألقطاع أّن جهود ألدولة ‘ ألوقوف مع
أل -ف-ئ-ات أل-هشض-ة ي-ت-جسض-د م-ن خÓ-ل ب-رأم-ج أل-دع-م أل-ت-ي
تقدمها لفائدة أŸؤوسضسضات أŸصضغرة من خÓل وكالة
أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،وك-ذأ ف-ئ-ة أل-ع-اط-ل Úع-ن أل-ع-م-ل
وألبطال Úمن أجل إأنشضاء مؤوسضسضات منتجة كما هو أ◊ال
بهؤو’ء ألشضباب ألذين أسضتفادوأ من  30صضكا بنكيا للغرضس
ذأته.
وأّكدت ألدألية ألتكفل بذوي أإ’حتياجات أÿاصضة من
صض -م -ي -م وأجب دأئ-رت-ه-ا أل-وزأري-ة ،وه-و م-ا جّسض-دت-ه م-ن
خÓ-ل إأشض-رأف-ه-ا ع-ل-ى ت-وزي-ع ع-ت-اد ط-ب-ي ل-ل-تÓ-ميذ ذوي

أإشساد رئيسش إÛلسش إلشسعبي إلوطني ،إلسسعيد
ل‚ازإت
ب -وح-ج-ة ،أإمسش،ب-ا÷زإئ-ر إل-ع-اصس-م-ة ب-ا إ
إلتي حققتها إ÷زإئر –ت قيادة «رإئد إŸصسا◊ة
إل-وط-ن-ي-ة وإلصسÓ-ح-ات ورإع-ي مسسÒة إل-ب-ن-اء»،
رئيسش إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة.
وقال بوحجة ‘ كلمة له ‘ أليوم ألŸÈا Êحور «دور
ق- -ط- -اع- -ي أل- -ن- -ق- -ل ،ألÈي- -د وأ’تصض- -ا’ت ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة
أ’قتصضادية» ،أن «ألوأجب يدعو ذأكرتنا أ÷ماعية أ¤
أسضتحضضار مسضÒة أÛاهد عبد ألعزيز بوتفليقة رأئد
أŸصضا◊ة ،قائد أ’صضÓحات وباعث أ’من وألطمأانينة
ورأعي مسضÒة ألبناء وألتعم.»Ò
وأضض-اف ب-ال-ق-ول أن أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «أل-ذي جّدد
ألشضعب ‘ مثل هذأ أليوم قبل أربع سضنوأت ثقته فيه،
ليوأصضل مسضÒة ألبناء وألتعم‚ ،Òح ‘ أخماد نار ألفتنة
أل -ت -ي ك -ادت أن ت -عصض-ف ب-ال-بÓ-د ،ب-فضض-ل ق-ان-و Êأل-وئ-ام
أŸد ÊوأŸصض -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة أل -ل -ذي -ن أل -ت -ف ح-ول-ه-م-ا
ألشضعب».
وأّك- - -د رئ- - -يسس أÛلسس أن أ÷زأئ- - -ر –ولت ب- - -ع - -د
أسضÎجاع أ’من ،أ« ¤ورشضات كÈى إ’صضÓح ألعديد من
ألقطاعات أسضتجابة لتطلعات ألشضعب وليسس بضضغط من
أÿارج ،ك -م -ا سض -م -ح ت -ع-دي-ل أل-دسض-ت-ور ‘  2016بتعزيز
›ت -م -ع أ◊ري -ات وأرك -ان أل -دول-ة ،إأضض-اف-ة أ ¤ت-ك-ريسس
ألبعد أ’مازيغي ‘ ألهوية ألوطنية تدعيما لوحدة ألوطن
وألشضعب».

الّتحصشيل اŸعر‘ قاطرة الّتنمية
وأعت Èأّن أ’حتفاء بهذأ أليوم هو أŸضضي ‘ جعل
ألتحصضيل أŸعر‘ قاطرة للتنمية ،ودليل عرفان أ’سضرة
ألتعليم ودورها ‘ «تربية أجيال مؤوهلة Ÿسضايرة ألعصضر
و“كينهم من أللغات أ’جنبية وألتكنولوجيات أ◊ديثة
وحمايتهم من خطر ألتطرف».
وبخصضوصس أليوم ألŸÈا ،Êقال بوحجة أن تنظيمه
ي-ع-د ف-رصض-ة إ’ب-رأز أ÷ه-ود أŸب-ذول-ة ل-تصض-ب-ح ق-ط-اعات
ألÈي -د وأ’تصض -ا’ت وأل -ن -ق -ل «مصض -درأ ه -ام -ا» ل -ل -دخ-ل
ألوطني ،مذكرأ باŸصضادقة مؤوخرأ على مشضروع ألقانون
أŸتعلق بالتجارة أ’لكÎونية وألقوأعد أÙددة للÈيد
‡ا سضيسضمح Ãوأكبة أ◊ركية
وأ’تصضا’ت أ’لكÎونية ّ
ألتي يشضهدها هذأ ألقطاع أ◊سضاسس.
Óشضارة ،فقد ”ّ ألوقوف قبل بدأية أأ’شضغال دقيقة
ول إ
صض -مت ت -رح -م -ا ع -ل -ى أروأح ضض -ح -اي -ا سض-ق-وط أل-ط-ائ-رة
ألعسضكرية أ’ربعاء أŸاضضي ببوفاريك (ألبليدة) ،ألذي
أودى بحياة  257شضخصس.
كما عّبر رئيسس أÛلسس عن أمتنانه وعرفانه أإ¤
ألشضعب أ÷زأئري على هبته ألتضضامنية ،وروح ألتآازر ألتي
أبدأها إأثر هذأ أ◊ادث وألتي تنم عن أصضالته وما يتميز
من قيم ألتكافل وألتÓحم ،مثنيا على تضضحيات أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي ألّدرع ألوأقي للوطن ،وأ◊امي أ’منه
ووحدته.

مقارنة Ãدى تأاثÒها على إ◊ياة إليومية للموإطن

اŸطالبة Ãزيد من الّتحسش› ‘ Úال اÿدمات
لكنه يرى كذلك أنه من ألضضروري أن Œنّد كل ألكفاءأت
وأÈÿأء ،ك -م -ا أقÎح أن ت -ك -ون أل -ع -ه-دة أل-ت-ي ي-ح-دده-ا
أل -ق -ان -ون ب -ال -نسض -ب -ة لسض-ل-ط-ة ألضض-ب-ط أ’تصض-ال ألسض-ل-ك-ي
وألÓ-سض-لكي  4سض -ن -وأت ب-دل  3سض-ن-وأت ،ب-اإ’ضض-اف-ة إأ¤
إأعطاء أŸزيد من ألصضÓحيات لها.
أما ألعضضو عبد أ◊لم لطرشس من «أأ’رندي» ،فقد
رّكز ‘ تدّخله على أ’جرأءأت ألتي أتخذتها ألوزأرة
◊م- -اي- -ة أأ’ط- -ف- -ال م- -ن أخ- -ط -ار أسض -ت -خ -دأم أ’نÎنت،

ألعدد
17622
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وأÈÿأء أل - -ت- -ن- -ق- -ل إأ ¤أŸك- -ان Ÿع- -اي- -ن- -ة
أıالفات ألتقنية وألوقوف على مدى عدم
أحÎأم أŸعاي ‘ Òعمليات ألبناء ،مشضّددأ
على ضضرورة أقتصضاد أŸشضاريع بالنظر إأ¤
ألوضضع أŸا‹ للبÓد.
وثّمن ‘ أÿتام أÛهودأت ألتي قامت
بها ألهيئة ألوطنية للرقابة ألتقنية للبناء
بإادخالها ألرقمنة وألعمل على إأزألة ألطابع
أŸادي للموأطن ألذي يهدف إأ ¤تقريب
أŸوأطن من إأدأرته ،ألتخفيف من ألوثائق
أإ’دأرية وبالتا‹ أقتصضاد ألورق ،ألذي يكلف أ◊كومة
مبالغ باهظة ،وتسضمح بحماية أıزون ألوثائقي من
خÓ- -ل ح- -ف -ظ أŸع -ط -ي -ات أل -ن -اج -م -ة ع -ن أŸن -ظ -وم -ة
أ’عÓ-م-ي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-رق-اب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة للبناء ‘
ح- -وأسضب خ- -دم -ة ألشض -ب -ك -ة أل -دأخ -ل -ي -ة ،ب -اإ’ضض -اف -ة إأ¤
أŸصضدأقية من حيث تأاكيد أسضتÓم وقرأءة أŸباد’ت بÚ
أل-ه-ي-ئ-ة وشض-رك-ائ-ه-ا ،وك-ذأ ت-ت-ب-ع مسض-ار أل-وثائق أŸسضتلمة
وأŸعا÷ة وأŸرأسضلة.

الّطعن عن طريق اأ’نÎنيت بالهيئة الوطنية لرقابة البناء

’ تتوقف خدمات ألهيئة عند هذأ أ◊د ،وإأ‰ا أّكد
ألعرضس ألذي تقّدمت به أŸديرة ألتقنية «أّن أÿدمة
توفر للزبون ألولوج ألدأئم ألذي يسضمح له من خÓل بوأبة
خاصضة Ãتابعة تقدم مرأقبة أŸلفات ألتي ” عرضضها،
باإ’ضضافة إأ ¤تقد Ëألطعن أıصضصس لذلك و‘ وقت
قصض Òوكذأ ألتحسض Úأأ’مثل أ’جال أŸعا÷ة».

أإ’ح-ت-ي-اج-ات أÿاصضة،
أل - -ذي - -ن وف - -رت ل - -ه- -م
أل -دول -ة سض -ب -ل أل -ت -ع -ل-م
ووسضائله.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى،
أشض- - - -ادت ب- - - -ا÷ه- - - -ود
أŸبذولة ألتي تقوم بها ألسضلطات ألو’ئية من خÓل
ألهياكل أŸتوفرة ،وألسضهر على ‚اعة هذه أŸؤوسضسضات
أ’جتماعية وألبيدأغوجية ألتي –ظى بدعم ألدولة.
و‘ سض -ي -اق ه -ذأ أل -دور أل-ف-ع-ال أل-عÓ-ج-ي وألÎب-وي،
نقلت ألوزيرة إ’طارأت قطاع ألÎبية وألتÓميذ أهتمام
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة بالعلم وترسضيخ
Óجيال وألبلد ألذي ضضحى من أجله ألعÓمة أبن
خدمة ل أ
باديسس رحمه ألله ،كما أغتنمت ألفرصضة لتكر Ëبعضس
ألتÓميذ وأحد ألكّتاب أŸبدع.Ú

زعÓن يؤوّكد على اسشتكمال إا‚از كل اŸششاريع القطاعية ا›ÈŸة
لشسغال إلعمومية وإلنقل عبد
أإّكد وزير إ أ
إل -غ -ن -ي زع Ó-ن ،أإمسش إل -ث Ó-ث -اء ،ب -ا÷زإئ-ر
إلعاصسمة أإن قطاعه يعمل على تنفيذ كل
لخرى إلتي
إŸشساريع إ›ÈŸة ،وإسستكمال إ أ
ل ت -زإل ق -ي -د إل‚از ‘ مسس -ع -ى ي -ه-دف إ¤
إŸسس- -اه- -م -ة ‘ ت -ط -وي -ر إلق -تصس -اد إل -وط -ن -ي
وتلبية متطلبات وتطلعات إŸوإطن.Ú
وشضّ- -دد أل- -وزي- -ر خ Ó-ل ع -رضض -ه ل -وضض -ع ق -ط -اع
أأ’شض -غ -ال أل -ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل أم-ام ÷ن-ة أإ’سض-ك-ان
وأل-ت-ج-ه-ي-ز وأل-ري وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ب-اÛلسس
ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ع-ل-ى أه-م-ي-ة أŸشض-اريع أŸنجزة
وتأاثÒها أ’يجابي على أ◊ياة أليومية للموأطن،Ú
›ّددأ عزم دأئرته ألوزأرية على أسضتكمال إأ‚از
كل أŸشضاريع أ›ÈŸة.
وأب- -رز زعÓ- -ن خÓ- -ل ه- -ذ أل- -ل- -ق- -اء أأ’ه- -دأف
أ’سضÎأتيجية Ÿشضاريع قطاعه ،وألتي ترمي إأ¤
تلبية أحتياجات تنقل أأ’شضخاصس وألبضضائع فضضÓ
عن أÙافظة على ألشضبكات أŸوجودة وعصضرنتها
من ألطرق ألسضيارة وألسضكك أ◊ديدية.
وأسضتعرضس ألوزير حصضيلة أ’‚ازأت لقطاع
’شضغال ألعمومية خÓل ألفÎة أŸمتدة من
أأ
 1999أ ،2018 ¤مشضÒأ إأ ¤إأ‚از  24 . 000كلم
من ألطرق أ÷ديدة ،فضض Óعن عصضرنة وصضيانة
 73 . 000كلم من ألطرق و 1507منشضأاة فنية على
مسضتوى ألطرق ألوطنية.
أما بخصضوصس أŸوأنئ فقد ” أ‚از  19ميناء
وملجأا للصضيد ،باإ’ضضافة أ 31 ¤مدرجا لهبوط
ألطائرأت و 20نفقا ،مضضيفا أن ألطول أإ’جما‹
للشضبكة ألوطنية للطرق ألسضريعة بلغ حسضب ألوزير
 126 . 900كم.
ول -دى ت -ط ّ-رق -ه أ ¤شض -ب -ك-ة ألسض-كك أ◊دي-دي-ة،
أوضضح ألوزير أنه ” أسضتÓم ووضضع حيز أÿدمة
خطوط جديدة يقدر طولها بـ  2400كم علما أنها
 ⁄تكن تتجاوز  1800كم ‘  ،1999مشضÒأ أن 562
كم منها تشضتغل بالطاقة ألكهربائية.

اقتناء  ٦٤قطارا جديدا و ١٧سشك ّة
حديدية للنقل ا÷هوي
” أقتناء  -يضضيف ألوزير  64 -قطارأ
كما ّ
جديدأ و 17سضكة حديدية للنقل أ÷هوي ،باإ’ضضافة
أ ¤دخول حيز أÿدمة  60قاطرة.
وفيما يتعلق بالنقل أ◊ضضري ،أشضار ألوزير أنه
” أ’نتهاء من ألتوسضيعات أ÷ديدة ÿط أÎŸو
على مسضتوى أ÷زأئر ألعاصضمة ،منها توسضعة ‘

 2017أ◊رأشس ومؤوخرأ ،توسضعت Úنحو ع Úألنعجة
وسضاحة ألشضهدأء.
” أسضتÓم ﬁ 81طة للحافÓت من أصضل
كما ّ
‚Óاز ،ودخول حيز أÿدمة
 112مشضروع مسضجل ل إ
ﬁ 74ط -ة ،وإأع -ادة ت -أاه-ي-ل وت-ط-وي-ر أŸؤوسضسض-ات
أل -ع-م-وم-ي-ة أ’ق-تصض-ادي-ة ل-ن-ق-ل أŸسض-اف-ري-ن م-ا بÚ
ألو’يات.
وب -خصض -وصس أل -ط -ري -ق ألسض -ي -ار شض -رق  -غ-رب،
طمأان ألوزير أن أشضغال تركيب ﬂتلف ألتجهيزأت
ألضض -روري -ة وع -ت -اد أŸرأق -ب -ة ب-ال-ف-ي-دي-و وشض-ب-ك-ت-ي
ألطوأرئ ورأديو آأف آأم وأللوحات أ’لكÎونية سضيتم
أ’نتهاء منها نهاية .2018
” دخول حيز
وبخصضوصس ألنقل ع ÈألÎأموأي ّ
أÿدمة أربعة خطوط جديدة ‘ كل من أ÷زأئر
أل-ع-اصض-م-ة ووه-رأن وقسض-ن-ط-ي-ن-ة وسض-يدي بلعباسس،
فضض Óعن أعادة تأاهيل ووضضع حيز أÿدمة 10
وح -دأت ت -ي -ل-ي-ف-ريك (مصض-اع-د ه-وأئ-ي-ة ‘ ك-ل م-ن
أ÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة وأل-ب-ل-ي-دة وت-ل-مسض-ان سض-ك-ي-ك-دة
وقسضنطينة) .
وع -ل -ى ذك -ر أل-ن-ق-ل أل-ب-ح-ري ،أوضض-ح أل-وزي-ر أن
برنامج أ’سضتثمار يتضضمن أقتناء  26سضفينة Œارية
لتضضاف أ 10 ¤سضفن دخلت حيز أ’سضتغÓل ،مشضÒأ
أن ألهدف هو رفع حصضة أŸؤوسضسضات ألوطنية ‘
سضوق ألنقل ألبحري إأ 25 ¤باŸئة على أŸدى
أŸتوسضط باإ’ضضافة أ ¤أقتناء سضفينة لنقل بسضعة
 1.800مسضافر و 600عربة.
ولدى تطّرقه أ ¤ألنقل أ÷وي ،أشضار زعÓن أ¤
أقتناء  16طائرة جديدة ،منها  8من طرأز بوينغ و3
آأير باصس و 3من فئة «آأي تي آأر».
وقّ- - -در أل- - -غÓ- - -ف أŸا‹ أإ’ج- - -م - -ا‹ أıصضصس
’سضتكمال مشضاريع ألقطاع حسضب زعÓن بـ 10 . 248
مليار دينار ،موضضحا أن قطاعه حريصس على تفعيل
أسضÎأتيجية عمل وأعدة ‘ ›ال ألرقمنة بهدف
عصض- -رن- -ة أÿدم -ات ،وذلك م -ن خ Ó-ل إأنشض -اء ب -وأب -ة
ألكÎونية خاصضة باÿدمة ألعمومية تتضضمن ما يفوق
 50خدمة.

تهدف إ– ¤سس Úعمل إŸوإرد إلبشسرية إŸؤو ّ
طرة

دربال يششرف على الّدورات الّتكوينية حول ا’نتخابات

صض ّ-رح رئ -يسس أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي -ا أŸسض -ت -ق -ل-ة Ÿرأق-ب-ة
أ’ن -ت -خ -اب -ات ،ع -ب-د أل-وه-اب درب-ال ،أمسس ،ب-بسض-ك-رة أن
ألدورأت ألتكوينية ألتي تنظمها ذأت ألهيئة تندرج ‘
إأطار –سض Úعمل أŸوأرد ألبشضرية أŸؤوطرة للموأعيد
أ’نتخابية .وأوضضح ذأت أŸتحدث ‘ ،تصضريح للصضحافة
عشضية أفتتاح دورة تكوينية أليوم ،بنزل ألزيبان ببسضكرة،
أن ألغرضس من هذه أللقاءأت هو تكوين أعضضاء هيئته من
أج- -ل «أدأء أحسض- -ن» ،مÈزأ أن أل- -ت- -ك- -وي- -ن أل- -ذي سض- -ب -ق
أŸوأع -ي -د أ’ن -ت-خ-اب-ي-ة ألسض-اب-ق-ة و’سض-ي-م-ا أ’ن-ت-خ-اب-ات

أÙلية مكن من –قيق «مسضتوى أفضضل» .وأبرز دربال
أن لقاء بسضكرة يعد أأ’خ Òبعد سضلسضلة لقاءأت كل من
سضيدي بلعباسس وسضطيف وأ÷زأئر ألعاصضمة ،معتÈأ أن
إأج-رأء أن-ت-خ-اب-ات ت-ط-م-ح ف-ع-ل-ي-ا إأ ¤إأضض-ف-اء أل-ط-م-أان-ينة
للموأطن يجب أن يشضرف عليها مؤوطرون ‘ أŸسضتوى
أŸطلوب وذلك حرصضا كما قال «على أدأء أأ’مانة بكل
ك- -ف- -اءة» .وم- -ن أŸرت- -قب أن يشض- -ارك ‘ ه- -ذه أل- -دورة
ألتكوينية مؤو ّ
طرون من و’يات أأ’غوأط ،خنشضلة ،ورقلة،
أم ألبوأقي ،تبسضة ،ألوأدي باإ’ضضافة إأ ¤بسضكرة.

»æWh

ألربعاء  18أفريل  2018م
ألموأفق لـ  02شضعبان  1439هـ

ليام ألعلمية وألتّقنية  11بوهرأن
على هامشس أ أ

إابرام ثÓث اّتفاقيات شسراكة ب Úشسركتي سسوناطراك و«إايني»
ولد قدور :نسسعى لتقوية عÓقاتنا ألتّاريخية مع ألشّسريك أليطا‹

أب -رمت شس-رك-ت-ا سس-ون-اط-رأك ب-رئ-اسس-ة أل-رئ-يسس
أŸدي -ر أل -ع -ام ع -ب -د أŸوم -ن ول -د ق -دور وأل -رئ-يسس
لي-ط-ال-ي-ة كÓ-ودي-و
أل-ت-ن-ف-ي-ذي لشس-رك-ة «إأي-ن-ي» أ إ
ديسس -ك -ال -ت -زي ،أمسس Ãرك -ز أŸؤو“رأت ﬁم-د ب-ن
أح-م-د ب-وه-رأن ثÓ-ث أت-ف-اق-ي-ات ت-ف-اه-م ل-ت-وسس-يع
شس-رأك-ت-ه-م-ا ،ب-ح-يث ت-هدف ألتفاقيات إأ ¤تعزيز
لنشسطة أŸشسÎكة ‘
ألتكامل ب Úألشسركت ‘ Úأ أ
أ÷زأئ -ر ،وسس -ي-ت-م –ق-ي-ق ذلك م-ن خÓ-ل أل-ت-آازر
ألكب Òألذي سسيؤوّدي إأ ¤توف Òكب ‘ Òألتكاليف
وألكفاءة ألتشسغيلية.

زنقة ألعربي ،سضيدي فطيمة  2وأورهود ،لتطوير أŸناجم
أل-ت-ي  ⁄ي-ت-م ت-ط-وي-ره-ا ب-ع-د وأل-ق-ي-ام ب-ال-ت-ن-قيب ،وإأدرأج
أŸناجم غ ÒأŸوجودة ،مشضÒأ إأ ¤أّن هناك أجتماع
مرتقب ‘ ألشضهر ألقادم حول طرق أسضتغÓل منطقة
أسض -ت -خ -رأج أل -ن -ف -ط م-ن أل-ب-ح-ر ،وي-ع-رف ه-ذأ أŸشض-روع
تقّدما.
و–ّدث ع -م-ارة ع-ن أت-ف-اق-ي-ة ث-ال-ث-ة ،ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ق-وي-ة
ألتنسضيق وعÓقة ألشّضرأكة ‘ ميدأن ألبحث وألتطوير،
تتعلق بتقد Ëتكنولوجيات جديدة ‘ ألعمليات ،خاصضة
أ◊ف - -اظ ع - -ل - -ى أ◊ف - -ر أŸط- -ب- -ق- -ة ‘ أÿزأن- -ات غÒ
ألتقليدية ،وألتنسضيق ب Úسضوناطرأك و»إأيني» لسضتخدأم
ألتقنيات أ÷ديدة  Èıألتحاليل ألنفطية ،ومسضاهمة
ألشضركتŸ Úعا÷ة إأشضكالية تأام Úألتدفق.

ديسسكالتزي :نهدف لتعزيز شسراكتنا
مع سسوناطراك
ق -ال أل -رئ -يسص أل -ت -ن -ف -ي -ذي لشض -رك -ة «إأي-ن-ي» كÓ-ودي-و
ديسضكالتزي« :إأنّ Œديد ألتّعاون ب Úشضركتينا ‘ أتفاقات
أليوم ،يسضمح إليني أتخاذ خطوة هامة أخرى ‘ بلد
رئيسضي مثل أ÷زأئر وتعزيز شضرأكتنا أإلسضÎأتيجية مع
سض- -ون- -اط -رأك ،ع Ó-وة ع -ل -ى ذلك ب -ن -اء ﬂت Èأل -ط -اق -ة
أŸتجددة ونظام ألضضوئية على موقع أإلنتاج  BRNهو
خطوة أخرى ‘ عملية إأزألة ألكربون إأيني».
وأضض -اف أّن ه -ذه أل -ع -م -ل-ي-ة تشض-م-ل ت-ط-وي-ر أألع-م-ال
أÿضضرأء  2من خÓل أللتزأم أŸتزأيد على ألطاقة
أŸت-ج-ددة وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ،مضض-ي-فا أّن
مذكرة ألتفاهم تهدف إأ– ¤ديد أŸوأقع أألسضاسضية
ضضمن منشضآات سضوناطرأك ،إل‚از وحدأت إلنتاج ألطاقة
ألشضمسضية وإأ‚از درأسضات جدوى عند أختيار أŸوأقع،
وإأعدأد ‰وذج عمل لتطوير مشضاريع ﬁددة.
علما أّن «إأيني» موجودة ‘ أ÷زأئر منذ عام ،1981
وتشضارك حاليا ‘  32تصضاريح ألتعدين مع إأنتاج رأسص
أŸال ‘ أل - -بÓ- -د ح- -وأ‹  100أل-ف ب-رم-ي-ل م-ن أل-ن-ف-ط
أŸكافئ يوميا ،أألمر ألذي جعل ألشضركة ألÓعب ألدو‹
ألرأئد ‘ أ÷زأئر.

...ويؤوّكد اهتمامهم بالسستثمار
‘ مشساريع سسوناطراك
أّك -د أل ّ-رئ -يسص أل -ت-ن-ف-ي-ذي لشض-رك-ة «إأي-ن-ي» ألي-ط-ال-ي-ة
كÓوديو ديسضكالتزي ‘ ،ندوة صضحفية على هامشص توقيع

ثÓث أتفاقيات مع شضركة سضوناطرأك ،أّن «إأيني» مهتّمة
جدأ بالسضتثمار ‘ منطقة أسضتخرأج ألنفط من ألبحر
ألتي تعد منطقة عذرأء  ⁄تسضتغل بعد ولها إأمكانات،
مضضيفا أّنهم ل Áلكون كل أŸعطيات وهم بصضدد ألعمل
على أŸشضروع ،بعدها يتم أختيار ألهياكل.
‘ ه -ذأ أإلط -ار ،أع -رب ديسض -ك -ال -ت -زي ع -ن سض-ع-ادت-ه
Ãوأصض -ل -ة ألّشض -رأك -ة م-ع ›ّم-ع سض-ون-اط-رأك ،م-ن خÓ-ل
أŸشضاريع ألكثÒة ‘ ›ال ألتناغم من أجل تقليصص
ألتكلفة ‘ أألجور وعدد ألعمال قائ« :Óبفضضل هذه
أإلتفاقية سضنعيد  130عامل إأيطا‹ إأ ¤بلده ،وبالتا‹
أعتماد ›ّمع سضوناطرأك على ألكفاءأت أ÷زأئرية»،
منّوها باÛهودأت ألتي يبذلها ›ّمع سضوناطرأك.
و‘ رّده عن سضؤوأل أل ّصضحافة حول أهدأف مّؤوسضسضة
«إأيني» هذأ ألعام با÷زأئر ،قال رئيسص شضركة «إأيني» أّنهم
بصض -دد «رؤوي -ة مسض -ت -وى أإلن -ت -اج ‘ أŸن -اط -ق أل-ع-م-ي-ق-ة،
ون -ط-م-ح ل-ل-رف-ع م-ن أإلن-ت-اج ‘ ›ال أل-غ-از ب-اسض-ت-خ-دأم
ألتكنولوجية منها مشضروع حاسضي برك ،Úألذي يعد مهما
بقدرة إأنتاج بحوأ‹  8مليون م Îمكعب يوميا» ،مضضيفا
أّنه ينبغي علينا أإلسضرأع ‘ ألتنقيب ‘ ألبنايات ألثÓثة
ألتابعة لسضوناطرأك ،للوصضول إأ ¤وضضع أإلنتاج بسضرعة
ورفعه.
‘ هذأ ألشّضأان ،شضّدد ‡ّثل شضركة «إأيني» على ضضرورة
ألسضتثمار ‘ هذأ أÛال ،بحكم توّفر أ÷زأئر على
ألشضروط أÓŸئمة لÓسضتثمار ،وأإلمكانات ألكبÒة ‘
›ال ألغاز ،مشضÒأ إأ ¤أّنهم بصضدد إأنتاج  5آألف برميل
يوميا.
وأضضاف أّنه حينما –صضل «إأيني» على أنبوب نقل
ألغاز نهاية Á 2019كنها رفع أإلنتاج وŒاوز  5آألف
برميل يوميا ،و‘ سضؤوأل حول حجم ألغاز أŸسضتورد من
” أسضتÒأد
طرف «إأيني» سضنة  ،2017قال ديسضكالتزي إأّنه ّ
 11مليار م Îمكعب ،مضضيفا أن هناك مليارأت من
ألسضتثمار ‘ أ÷زأئر خÓل أÿمسص سضنوأت ألقادمة،
” أسضتثمار ‘ أ÷زأئر حوأ‹  600مليون
ففي ّ 2017
دولر.
و‘ سضؤوأل آأخر ،قال إأنّ أول مشضروع ‘ ألطّاقات
أŸتجّددة سضيكون ‘ جويلية  ،2018ألهدف هو أسضتبدأل
ألغاز بالطاقات أŸتجّددة مثل أل ّ
طاقة ألشضمسضية للحفاظ
ع -ل -ى ﬂزون أل -غ -از ،مضض -ي -ف -ا أّن أÿط -وة أألو ¤ل -ه-ذأ
أŸشضروع هي بلوغ  10ميغاوأط ‘ حوضص حاسضي برك،Ú
وهناك أحتمال بلوغ ألعام ألقادم بناء  500ميغاوأط،
مشضÒأ إأ ¤أّنه سضيتم أسضتثمار  1 . 2مليار أورو ‘ إأفريقيا
وإأيطاليا ألعام ألقادم ،وألوصضول إأ ¤إأنتاج وأحد ميغاوأط
من أل ّ
طاقة ألشّضمسضية ،قائ« :Óحاليا لدينا  63مشضروع
للوصضول إأ ¤إأنتاج  5جيقاوأط آأفاق  ،2025هي مشضاريع
Ÿرأفقة تطوير ألغاز».

لدعم برنا›ها ألسسÎأتيجي مع آأفاق  ،2030ماكوليم:

شسركة واترفورد األمريكية تسسعى لتحقيق شسراكة مسستدامة مع سسوناطراك
صسّرح ألّرئيسس أŸدير ألعام للشسركة ألعاŸية
لم-ري-ك-ي-ة م-ارك م-اك-ول-يم ،أمسس،
وأت-رف-ورد أ أ
ب-وه-رأن أن «شس-رك-ت-ه تسس-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق شس-رأكة
مسس -ت -دأم -ة م -ع سس -ون -اط -رأك ل-دع-م ب-رن-ا›ه-ا
ألسسÎأتيجي مع آأفاق سسنة .»2030
وأبرز مارك ماكوليم على هامشص فعاليات ألطبعة
Óيام ألعلمية وألتقنية لسضوناطرأك بوهرأن ،أّن
 11ل أ
«ألشّضركة مسضتعدة Ÿرأفقة ودعم شضركة سضوناطرأك
‘ –قيق برنا›ها ألسضÎأتيجي مع آأفاق ،2030
وألعمل سضويا Ÿوأجهة ألتحديات خصضوصضا ما تعلق
بإا‚از أآلبار ألبÎولية و–سض Úرفع إأنتاج حقولها
ألبÎولية وألغازية».

وأضض - -اف أّن «شض - -رك - -ة وأت - -رف - -ورد ل - -ه- -ا مشض- -روع
أسضÎأتيجي لتغي Òألجرأءأت ألعملية دأخل ألشضركة
لتحسض Úظروف ألعمل وألتعامل مع ألزبائن ،خصضوصضا
شض -رك -ة سض -ون -اط-رأك ب-اع-ت-ب-اره-ا شض-ريك م-ه-م ،وذلك
ب -ه -دف ج -لب Œه -ي -زأت ج -دي-دة ل-ل-م-ؤوسضسض-ة ولسض-وق
ألبÎول ‘ أ÷زأئر خصضوصضا ‘ ›ال إأ‚از أآلبار
ألبÎولية وألغازية وŒهيزأت أخرى ألتي من شضأانها
أŸسضاهمة ‘ –سض Úورفع ألنتاج».
وبخصضوصص حضضور شضركة وأترفورد ‘ ألطبعة 11
Óي-ام أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-ق-ن-ي-ة لسض-ون-اط-رأك ،ق-ال ألسض-ي-د
ل -أ
ماكوليم «أّن سضوناطرأك شضريك مهم لنا منذ أك Ìمن
 40سضنة ،ومشضاركتنا تأاتي لدعم سضوناطرأك من خÓل

عرضص وتقد Ëألتكنولوجيا أ◊ديثة أŸسضتعملة ‘
ألسضوق ألعاŸية للمحروقات على غرأر حفر أآلبار».
من جهة أخرى ،أّكد ألرئيسص أŸدير ألعام للشضركة
أل -ع -اŸي -ة وأت -رف -ورد أّن -ه –ادث أل -ي -وم م -ع أل-رئ-يسص
أŸدير ألعام لسضوناطرأك عبد أŸومن ولد قدور،
ح- -يث ت- -رّك- -زت أÙادث- -ات ح -ول إأ‚ازأت ألّشض -رك -ة
أألمريكية با÷زأئر.
ك -م -ا شض-م-لت أÙادث-ات «ك-ي-ف-ي-ة أل-ع-م-ل ‘ إأط-ار
ألشضرأكة ‘ أŸشضاريع أŸسضتقبلية للشضركة أألمريكية
ب -ا÷زأئ -ر ،وك -ذأ دع-م أأله-دأف أŸال-ي-ة لÓ-سض-ت-ث-م-ار
لشضركة سضوناطرأك لتطوير إأ‚ار أآلبار ورفع ألنتاج»،
وفق نفسص أŸسضئول.

وزارة العدل تنّظم مسسابقة وطنية للحصسول على شسهادة الكفاءة اŸهنية Ÿهنة اŸوثّق
أع -ل -نت وزأرة أل -ع -دل ع -ن ت -ن -ظ -ي -م مسس-اب-ق-ة
وطنية لÓلتحاق بالتكوين للحصسول على شسهادة
أل -ك -ف -اءة أŸه -ن -ي -ة Ÿه -ن -ة أŸوث -ق ،وذلك ‘ ح-دود
 1.500م -نصسب م -ف -ت -وح ،حسسب م -ا أف -اد ب -ه أمسس
ألثÓثاء بيان للوزأرة.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أّنه «على أألشضخاصص ألرأغبÚ
‘ أŸشض -ارك -ة إأي -دأع م -ل -ف-ات-ه-م ع-ل-ى مسض-ت-وى أÛالسص
ألقضضائية Ÿقر إأقامتهم» ،بحيث يتم بالنسضبة للمقيمÚ
‘ ولية أ÷زأئر ألعاصضمة ،إأيدأع أŸلفات على مسضتوى
ﬁكمة ألدأر ألبيضضاء ألتابعة Ûلسص قضضاء أ÷زأئر،

دعا إأ– ¤صس ÚأŸرجعية ألّدينية با÷زأئر ،عيسسى يؤوّكد من باتنة:

«ل مكان ◊ركات الّتشسّيع ودعاة األحمدية والّتنصس Òبا÷زائر»

لوقاف
أّكد ،أمسس ،وزير ألشّسؤوون ألدينية وأ أ
ﬁم - -د ع - -يسس - -ى ،ع - -ل - -ى ضس - -رورة أل - -رج- -وع إأ¤
أŸرج-ع-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،وأع-ت-م-اد خ-ط-اب
ديني وسسطي جاد ووأضسح يتماشسى مع ألتحديات
ألتي تعيشسها بÓدنا بهدف ﬁاربة مد ألطوأئف
ألدينية وألتيارأت ألدخيلة ألتي تسستهدف كل
أنسس- -ج- -ة أÛت -م -ع أ÷زأئ -ري ،مشسÒأ أن أ÷زأئ -ر
لفكار،
‚حت ‘ –صس ÚأÛتمع ضسد كل هذه أ أ
لرهاب بعد ‚احها ‘
وهي أليومّ ﬁ ،صسنة من أ إ
أجتثاث ألتشسدد ألعنيف ،يضسيف ألوزير.

باتنةŸ :وششي حمزة

مبعوثة «الششعب» إا ¤وهران :سشهام بوعموششة
‘ هذأ أل ّصضدد ،قال ألرئيسص أŸدير ألعام Ûمع
سض -ون -اط -رأك ع -ب -د أŸوم -ن ول -د ق -دور ،إأّن ت-وق-ي-ع ه-ذه
ألت -ف -اق -ي-ات تÎج-م إأرأدة أل-ط-رف ‘ Úت-ق-وي-ة ألشض-رأك-ة
أŸوجودة منذ ألتسضعينات ،مضضيفا أن إأطÓق برنامج
ألتنقيب وألتطوير ألطموح ‘ حوضص برك Úله أهمية
خاصضة ،وسضوف يؤودي إأ ¤إأنتاج أحتياطيات غاز جديدة
من خÓل أسضتخدأم و–سض Úألبنية ألتحتية أŸوجودة،
مذّكرأ بأاّن هدفهم –ويل شضركة سضوناطرأك Ÿؤوسضسضة
أقتصضادية تسضتجيب أقتصضاديا لحتياجات أ÷زأئر قائ:Ó
«علينا تنويع طرق نشضاطنا وألعتماد على ألتكنولوجية
لتطوير نشضاط أÛمع ،خاصضة ‘ ›ال ألتكرير».
موأزأة مع ذلك ،أسضتعرضص مسضؤوول أ÷معيات بشضركة
سضوناطرأك فريد جيطو ألتفاقيات أÈŸمة مع ›ّمع
سضوناطرأك وشضركة «إأيني» أإليطالية ،وتتعلّق باتفاقية
إأ‚از خط ألغاز يربط بيارأم  -أمالو بهدف نقل ألغاز
نحو ﬁطات أمالو على مسضافة  180كلم ،بحيث أخذ
بع Úألعتبار ضضرورة إأ‚از هذأ أŸشضروع لبلوغ أهدأفهم
للغاز ‘ نهاية  ،2019بحيث سضيتم نقل  7مليون مÎ
مكعب يوميا.
أضضاف جيطو أنّ ألتفاقية ألثانية تتعلق باإلنسضجام
وألتناغم ،لتجميع ألكفاءأت وتقليصص ألتكاليف بأاك Ìمن
 50مليون دولر سضنويا ،وهو ألهدف أŸرجو لÒتفع خÓل
عشض- -ر سض- -ن- -وأت إأ 500 ¤م-ل-ي-ون دولر ،ل-ت-ح-ق-ي-ق ق-يمة
جلنا حوأ‹  800مليون دولر كاتفاقية
مضضافة ،قائ« :Óسض ّ
نهاية  ،2017منها  400مليون دولر أتفاقيات وّقعت بÚ
«جياسضا» وأŸسضتفيدين أآلخرين ،إأذأ قّلصضنا بـ  ٪ 5سضنصضل
إأ ¤تخفيضص بـ  40مليون دولر».
وأشضار إأ ¤أّنه ‘ ،حالة Œاوز  ٪ 10سضيتم تقليصص 80
مليون دولر من ألتكاليف ،كما سضتسضمح هذه ألتفاقية
ب -ا◊صض -ول ع -ل -ى ق -اع -دة وأح -دة مشضÎك-ة ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى
مسض -ت-وى أم-ال-و ،أل-ت-ي سض-ت-ت-كّ-ف-ل ب-ه-ذأ أل-ت-ن-اغ-م ب Úه-ذه
أÛمعات وتقليصص أŸوظف ،Úوبالتا‹ أ◊صضول على
ربح بـ  20مليون دولر من أألجور.
نفسص أألمر أوضضحه صضالح مكموشص نائب ألرئيسص
أŸدير ألعام لشضركة سضوناطرأك ،قائ Óإأنّ أإلنتاج يؤوخذ
إأﬁ ¤طة أمالو منزل ‚مة ألشضرق Ÿعا÷ته بـ 7مليون
م Îمكعب ،وÁكن أن يصضل إأ 10 ¤مليون على مسضافة
 150كلم ،مضضيفا أن كلفته تقّدر بحوأ‹  200مليون
دولر ،وحسضبه أن أŸشضروع يكون جاهزأ نهاية 2019
وعمليا ‘  ،2020مشضÒأ إأ ¤شضركة «إأيني» سضتسضتثمر مع
سضوناطرأك مسضتخدمة ألتكنولوجيا.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال خ-ن-ف-ر ي-وسض-ف م-دي-ر أل-ت-ن-ق-يب إأّن
أّÛمع فّكر ‘ تطوير أسضتغÓل بعضص أŸناجم ألبÎول
وألغاز ،ع Èألتفاقية ألتي وّقعت سضنة  2017مع شضركة
” على إأثرها ألقيام بدرأسضات تسضمى بركÚ
«أيني»ّ ،
شضمال وجنوب ،بحيث ألنتائج أألو ¤ألصضادرة عن هذه
ألدرأسضة ‘ إأطار برك Úشضمال ،أظهرت أن هناك منطقة
م-ه-م-ة ،ول-ه-ذأ سض-ون-اط-رأك بصض-دد أل-ق-ي-ام ب-ال-ت-ن-ق-يب ‘
أ◊قول غ Òمسضتغّلة ،وألعمل بالشّضرأكة ألتي أسضفرت بعد
” –ديد منطقة “سص
أجتماعات عديدة مع «إأيني» ّ
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وب- -ال- -نسض- -ب -ة ل -ولي -ات أ÷ن -وب (أدرأر ،إأي -ل -ي -زي ،بشض -ار،
“Ôأسضت ،تندوف ،ورقلة وغردأية) ،يتم إأيدأع أŸلفات
على مسضتوى أÛالسص ألقضضائية أو أÙاكم ألتابعة لها
مقر إأقامة أŸعني.
وأشضار ألبيان إأ ¤شضروط أŸسضابقة ،سضيما ،أن يكون
أŸشضارك حام Óلشضهادة ألليسضانسص ‘ أ◊قوق أو شضهادة
معادلة لها ،وأن يبلغ من ألعمر خمسضة وعشضرين ( )25سضنة
ع -ل -ى أألق -ل ،وأن ي -ك -ون م -ت -م ّ-ت -ع -ا ب -ح -ق -وق -ه أŸدن -ي -ة
وألسضياسضية ،مع ألعلم أّن طلب أŸشضاركة ‘ أŸسضابقة يتم
–م- - -ي- - -ل- - -ه م- - -ن أŸوق- - -ع أإلل - -كÎو Êل - -وزأرة أل - -ع - -دل
www.mjustice.dz.

وأضضاف نفسص أŸصضدر أّنه يجب على أÎŸشّضح إأيدأع
ملف ترشّضحه شضخصضيا ‘ أجل أقصضاه  20يوما من تاريخ
أإلعÓن عن أŸسضابقة ‘ أŸوأقع أللكÎونية لوزأرة
ألعدل وأÛالسص ألقضضائية و‘ ألصضحف ألوطنية ،ويسضّلم
للمÎشّضح عند إأيدأع ملف ترشضحه ،وثيقة وأحدة بعنوأن
وصض -ل أي -دأع أŸل -ف وأسض -ت -دع -اء ي -تضضّ-م-ن م-ك-ان إأج-رأء
أŸسضابقة.
وأّك- -د أل -ب -ي -ان أّن -ه ي -ت -م ألع Ó-ن ع -ن ت -اري -خ إأج -رأء
أŸسضابقة لحقا ‘ أŸوأقع أللكÎونية لوزأرة ألعدل
وأÛالسص ألقضضائية و‘ ألصضحف ألوطنية.

أعت Èألوزير ،خÓل أفتتاحه Ÿلتقى وطني حول
«دور أŸؤوسّض -سض -ة أل ّ-دي -ن -ي -ة ‘ ت -ع -زي -ز أألم -ن أل -ف-ك-ري
وألنسضجام ألجتماعي» بجامعة باتنة  01أ◊اج ÿضضر،
خÓل زيارة عمل وتفّقد لقطاعه بباتنة أّن كلمة رئيسص
أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،خÓ-ل ي-وم ألعلم،
رسضالة وأضضحة وقوية وصضريحة لسضتنهاضص هّمة أألئمة
وأل -دع -اة ل -ت -ق -د Ëألصض -ورة ألصض -ح -ي -ح -ة ع -ن أإلسضÓ-م
أل -وسض -ط -ي ،وب -رأءت -ه م-ن أل-ع-ن-ف وأل-ت-ق-ت-ي-ل وأل-تشض-ري-د
وألصضورة ألفوضضوية ألتي يرأد إألصضاقها به.
وكشضف عيسضى عن تسضط Òدأئرته ألوزأرية لÈنامج
ت-ك-وي-ن-ي ل-ف-ائ-دة أئ-م-ة أ÷م-ه-وري-ة Ÿوأك-ب-ة أل-ت-حديات
أ÷دي-دة ،خ-اصض-ة أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة م-ن-ه-ا ل-ربطهم بالعا⁄
ألفÎأضضي لسضتغÓل ألتكنولوجيات أ◊ديثة وموأقع
ألتوأصضل ألجتماعي Ùاربة ألتطرف وألطائفية ونشضر
م- -ب -ادئ أإلسض Ó-م أ◊ّق -ة ،وذلك ب -ه -دف أل -دف -اع ع -ل -ى
جهات أ÷زأئر ونقل صضورة وأقعية عن أإلسضÓم من
تو ّ
أجل ترقية ألوسضطية وألدفاع عنها وألتصضدي لكل من
ي -رغب ‘ تشض -وي -ه صض -ورة أإلسض Ó-م ب -ات-ه-ام-ه ب-أان-ه دي-ن
ألفوضضى ودين ألقتل وألعنف وبث ألكرأهية ،على حد
تعبÒه.
وشضّدد ألوزير على مسضؤوو‹ ألقطاع وأئمة أŸسضاجد
على ضضرورة تبنّي خطاب تربوي وتوعوي معتدل يرسضخ
ب أل- -وط- -ن ل- -دى أ÷زأئ- -ري ،Úوت- -ذكÒه- -م ب- -ن -ع -م -ة
حّ
ألسضتقرأر خاصضة وأن أ÷زأئر عاشضت خÓل سضنوأت
ألتسضعينات مرحلة صضعبة ،تغلّبت عليها بفضضل ألتفاف
جميع أبنائها ،مسضتطردأ بالقول :توأجه أ÷زأئر أليوم
–ديات كÈى ‘ ›ال أألمن ألديني وألفكريّﬁ ،ذرأ
م -ن ح -م Ó-ت نشض -ر أل -تشض -ي -ع وأألح -م -دي -ة وغÒه-ا م-ن
ألطوأئف ألتي  ⁄يعد لها مكان أيضضا بعد تأاكيد ألدولة
ع -ل -ى م -رج -ع -ت -ي -ه -ا أل -دي-ن-ي-ة أŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى أل-وسض-ط-ي-ة
وألعتدأل ،يضضيف عيسضى.
وذكر أŸسضؤوول أألول عن ألقطاع خÓل تدشضينه
Ÿدرسض -ة ق -رآأن -ي-ة ع-م-ار ب-ن ي-اسض-ر ب-ح-ي  1200مسضكن
Ãدي -ن -ة ب-ات-ن-ة ،ب-ال-ع-م-ل أل-ك-ب Òأل-ذي ت-ق-وم ب-ه دأئ-رت-ه
ألوزأرية ‘ نشضر أإلسضÓم ألصضحيح أŸعتدل ،وألوقوف
سضدأ منيعا أمام ألتطرف وأمام ألذين يحاولون أإلسضاءة
إأ ¤أإلسضÓم وأŸسضلم.Ú

حرية اŸعتقد مكفولة ‘ إاطار
ما يسسمح به القانون ا÷زائري
وأشضار ألوزير أّن أ÷زأئري Úيفتخرون بالنتماء إأ¤
أهل ألسضنة وأ÷ماعة ،باعتبارهم يتّبعون سضنة ألرسضول ـ
صضلى ألله عليه وسضلم ـ ويحافظون على وحدة أألمة
أإلسضÓمية بعيدأ عن ألطائفية وأإلقصضاء منذ  14قرنا،
ول Áكن أن يتحّولوأ إأ ¤ألتشضيع مثلما يريد ألبعضص،
مشضÒأ إأ ¤أنّ أ÷زأئر ل –تاج أن نسضتورد مدأرسص
تعلمها كيفية أتباع منهج أهل ألسضنة.
وأوضضح عيسضى ‘ هذأ ألشضأان إأ ¤أّن حرية ألتدين
وأŸعتقد مكفولة قانونا با÷زأئر ،غ Òأن جمع ألموأل
و–وي -ل م -رأف -ق وم -ن -ازل أ÷زأئ-ري Úإأ ¤أم-اك-ن ل-نشض-ر
أل -تشض -ي -ع وأألح -م -دي -ة وأل -ت -نصض Òأم-ر م-رف-وضص –ارب-ه
أ÷زأئر باحÎأم ألقانون وألتطبيق ألصضارم له ‘ هد
أÛال .وألّح ألوزير لدى تطّرقه للمرجعية ألدينية
ألوطنية أّن أŸذهب أŸالكي هو مرجع ديني وطني وحد
أ÷زأئري Úدوما ،وح ّصضنهم ضضد كل ﬁاولت «ألفوضضى
أّ ÿ
Óقة» ،مؤوّكدأ وجود ﬁاولت «يائسضة» Ÿا أسضماه
«ب -عضص أıاب -ر أألج -ن -ب -ي -ة» أل -ت-ي ت-ه-دف إأ ¤ت-ق-ويضص
أŸذهب أŸال- -ك- -ي ‘ أ÷زأئ- -ري أو تشض- -وي -ه -ه ،ب -ه -دف
«إأغرأق» أ÷زأئرّي ‘ Úألفتنة وتشضتيت وحدة ألبÓد.
وخ Ó-ل ن -دوة صض -ح -ف -ي -ة ،أّك -د أل-وزي-ر ع-يسض-ى سض-ع-ي
مصضا◊ه بالتنسضيق مع وزأرة ألتصضال وسضلطة ألضضبط
أÿاصضة بالسضمعي ألبصضري إأ ¤إأنشضاء ميثاق أخÓقيات
مهنة إأعÓمي يتعلق بالشضؤوون ألدينية با÷زأئر للرفع من
مسضتوى ألدأء و–صض Úأألمة ،وتقوية أÿطاب ألديني
أإلع Ó-م -ي Ÿوأج -ه -ة ك-ل أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-هّ-دد أألم-ن
ألفكري وألديني للجزأئر.
وكان ألوزير خÓل زيارته لباتنة ،قد دشّضن مسضجدين
وكّرم ألعديد من ألفائزين ‘ ﬂتلف أŸسضابقات ألدولية
وألوطنية ‘ حفظ ألقرآأن ألكر Ëوترتيله ألتي شضارك
فيها جزأئريون على غرأر أŸسضابقة ألدولية ألهاشضمية
Óن-اث ب-األردن ومسض-اب-ق-ة دب-ي أل-دول-ة ل-ل-ق-رآأن أل-ك-رË
ل -إ
ب -دول -ة أإلم -ارأت أل -ع -رب -ي -ة أŸت -ح-دة ،وأل-ت-ي ف-از ف-ي-ه-ا
باŸرأتب أألو ¤طلبة من ولية باتنة.

حّذروأ من عوأقب أÿتان أŸبّكر وعدم إأجرأء –اليل مسسبقة ،شسنوخ وصسادوق:

ا÷زائر –صسي  2362مصساب Ãرضض «الهيموفيليا»...وŒربة العÓج رائدة
ب -ق -در خ-ط-ورت-ه ،ب-ق-در م-ا Áك-ن ل-ل-مصس-ابÚ
بهذأ أŸرضس ألعيشس حياة طبيعية ،بتلقي عÓج
وق - -ائ - -ي ت- -وّف- -ره أل- -ي- -وم أل- -دول- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة،
ويحرصس عليها دكاترة متخ ّصسصسون أكّفاء ،بـ 7
مرأكز ‰وذجية ،من أŸنتظر تعميمها ‘ خطوة
لح- -ق- -ة ع- -ل- -ى أŸسس- -ت- -وى أل -وط -ن -ي ،ه -و م -رضس
«أل-ه-ي-م-وف-ي-ل-ي-ا» أو ت-خّ-ث-ر أل-دم ،أل-ذي ق-د ي-ك-ون
فّ- -ت -اك -ا ل -ك -ن أل -تشس -خ -يصس أŸب -ك -ر خ -اصس -ة ل -دى
لطفال بتحليل بسسيط ل سسيما قبل أÿتان ،قد
أ أ
لعاقة ،وأك Ìمن ذلك
يسساعدهم على تفادي أ إ
أل-ت-م-ت-ع ب-ح-ي-اة ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ك-ون أل-عÓ-ج م-ت-وف-ر،
ول -ع -ل أل -ره -ان أل -ي -وم ‘ أ÷زأئ -ر إأع -دأد سس -ج-ل
إألكÎو Êللمرضسى وتزويدهم ببطاقات خاصسة
أينما وجدوأ.

فريال بوششوية
–صضي أليوم أ÷زأئر ما ل يقل عن  2362مريضص
مصضاب بدأء «ألهيموفيليا» ،و 7مرأكز متخ ّصضصضة ‘
عÓجه 4 ،منها باŸسضتشضفى أ÷امعي بني مسضوسص ،و3
م-رأك-ز أخ-رى ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة وع-ن-اب-ة وت-ل-مسض-ان ،وف-ق ما
أّك -دت -ه أل -دك-ت-ورة أŸت-خّصض-صض-ة ‘ أم-رأضص أل-دم م-رË
صض - -ادوق ،أل- -ت- -ي أّك- -دت وف- -رة أل- -عÓ- -ج
أل -وق -ائ -ي أل-ذي يسض-م-ح حسضب زم-ي-ل-ت-ه-ا
أل-دك-ت-ورة ج-م-ي-ل-ة ن-ادر بضض-م-ان ت-غ-ط-ية
صض -ح -ي -ة ل -ك -ام -ل أŸصض-اب Úب-ه ،م-ب-دي-ة
أرتياحها أليوم للتطور ‘ هذأ أÛال،
وأن- -طÓ- -ق -ا م -ن ت -خّصض -صض -ه -ا ‘ ع Ó-ج
أŸرضص Ãختلف أنوأعه على مدى أألعوأم ألعشضرة
أألخÒة ،مشضÒة إأ‚ ¤اع- -ة أل- -عÓ- -ج أل- -وق- -ائ- -ي أل -ذي
وصضفته باŸعجزة.
ألبدأية مع ألدكتورة صضادوق ألتي قّدمت مدأخلة
خÓل يوم تكويني ن ّ
ظم Ãبادرة من جمعية أŸصضابÚ
Ãرضص ألهيموفيليا وألوزأرة ألوصضية ،وكذأ ﬂابر «نوفو
نورديسضك» ،لفائدة ألصضحافي Úبفندق «هوليدأي ـ إأين»،
ك -انت ب -ال -رج -وع إأ ¤أ◊الت أألو ¤ل -ل -م-رضص ،ب-ع-دم-ا
أوضضحت بأاّنه عبارة عن نقصص عاملي  8و ‘ 9ألدم،
عندما يتعلق أألمر باŸرضص من ألدرجة ألثالثة وهي
أألك Ìحدة ،فيما تصضّنف أÿانة أألو ‘ ¤ألضضعيفة
وألثانية ‘ أŸتوسضطة ،مرضص كان فّتاكا ويتسضّبب ‘
ألوفاة أŸبّكرة للمصضاب Úبه ،ينتشضر لدى ألذكور أكÌ
من ألفتيات ،ليسص بالضضرورة ورأثيا ،مادأم  ٪ 30من

أ◊الت ل يحصضون مصضابا به ‘ ألعائلة.
أألمر يختلف أليوم ‘ ألعا ⁄ألذي يحصضي حوأ‹
 400ألف مصضاب باŸرضص ،وكذلك ‘ أ÷زأئر ،نظرأ
ل -ت -وف -ر أل -ع Ó-ج أل -وق -ائ -ي ،غ Òأّن أŸشض -ك -ل ي -ب-ق-ى ‘
ألتشضخيصص وألوعي بخطورة أŸرضص ،وإأمكانية تفادي
ما يّÎتب عنه من إأعاقة بنسضبة  ،٪100وكذأ أإلصضابة
بال ّسضكتة ألدماغية بسضبب ألنزيف ألذي يتسضبّب فيه ‘
ألدماغ ،و‘ أŸفاصضل و‘ باقي أجزأء أ÷سضم ،وتقع
أŸسضؤوولية ‘ هذه أ◊الة على ألطبيب وأŸريضص أو
أول -ي -ائ -ه ع -ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-األط-ف-ال ،ك-ي-ف ذلك؟
ألطبيب مطالب بطرح أسضئلة تخصص تشضخيصص أŸرضص،
وأألولياء أو أŸريضص بإامكانهم ألتعرف على أŸرضص
من خÓل أعرأضضه ،كإايجاد مناطق من أ÷سضم لونها
ﬂت -ل -ف أي ب -ق-ع زرق-اء ،وع-ن-د أإلصض-اب-ة ب-ج-رح ي-ك-ون
سضيÓن ألدم بطيئا ،كما أن أ÷رح ل يتعافى سضريعا،
وكذأ حدوث نزيف أك Ìمن ألعادي ‘ حال أقتÓع
ضضرسص.
وحّذرت زميلتها ‘ مسضتشضفى بني مسضوسص ألدكتورة
Óطفال ،ألّنه قد
شضنوخ كرÁة ،من أÿتان أŸبّكر ل أ
ي- -تسضّ- -ب- -ب ‘ ف- -ق- -دأن- -ه- -م ‘ ح -ال إأصض -اب -ت -ه -م Ãرضص
«ألهيموفيليا» ،وشضّددت على ضضرورة ألÎيث إأ ¤غاية
بلوغهم حول Úكامل ،Úألنه ‘ هذه أ◊الة ألتحاليل
أل -ط-ب-ي-ة ت-ك-ون ن-ت-ائ-ج-ه-ا م-وث-وق-ة ،أي أن
إأجرأء ألتحاليل قبل سضنت Úقد ل يكشضف
عن أŸرضص ،حتى إأذأ كان موجودأ.
وأل -ع Ó-ج وف -ق م -ا أّك -دت-ه أل-ط-ب-ي-ب-ت-ان
أıت ّصض -ت -ان صض-ادوق وشض-ن-وخ« ،م-ع-ج-زة»
وغاية ‘ ألبسضاطة ،كون ألدولة حريصضة
على توفÒه ،ول يعرف أي ندرة تذكر ،ويتم مرأفقة
أŸريضص ل-ي-ق-وم ب-ن-فسض-ه ب-أاخ-ذ أإلب-ر أل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
ألعامل 8 Úو  9لسضد حاجة دمه ،ويرأفق أألولياء للتكفل
بأابنائهم ،لتجنيبهم عناء ألتنقل مرت Úإأ 3 ¤مرأت
أسض -ب -وع-ي-ا إأ ¤أŸسض-تشض-ف-ى ،وي-ق-ي-ه-م شض-ر مضض-اع-ف-ات-ه،
وÁكنهم من ألعيشص بطريقة عادية وألقيام بالرياضضة.
م -ي-زة أ÷زأئ-ر أل-ي-وم خÈة أط-ب-ائ-ه-ا ،أل-ذي-ن كّ-ي-ف-وأ
جلة ،ووفق ما هو مناسضب
ألعÓج حسضب أ◊الت أŸسض ّ
للمريضص ،مف ّضضل ÚألعÓج بجرعات ضضعيفة ألتي أثبتت
فعاليتها ،إأّل إأذأ تطّلب أŸريضص جرعات قوية ،وأعتماد
أل-عÓ-ج أل-وق-ائ-ي ل-دى أألط-ف-ال وأل-ك-ب-ار ،ل-ت-فادي تعّقد
أ◊الت وما ينجم عنها ،مع ألعلم أّن أألطباء يكونون
مرفوق Úبالسضلك شضبه ألطبي وأطباء بيولوجي ،Úوكذأ
ﬂتصض ‘ Úإأعادة ألتأاهيل ،وألصضيدليات وألعائÓت.

نحو إاعداد سسجل
إالكÎو Êوطني

»æWh

األربعاء  18أافريل  2018م
الموافق لـ  02شسعبان  1439هـ

زروأطي تكشسف من ع“ Úوشسنت:

مرسسوم تنفيذي جديد للمصسأدقة على حمأية
السسأحل لفأئدة  14و’ية سسأحلية
كشسفت وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة
ف- -اط- -م- -ة أل- -زه- -رأء زروأط- -ي ع -ن م -رسس -وم
ت -ن -ف -ي -ذي ج-دي-د ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ى ﬂط-ط
حماية ألسساحل لفائدة  14و’ية سساحلية،
وذلك ‘ إأطار برنامج حماية ألبيئة لضسمان
ألتنمية أŸسستدأمة.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
وأاوضسحت الوزيرة ان هذا المرسسوم من شسأانه أان
يحمي السسواحل كملكية عمومية وبضسبط التعمير
على السسواحل ويحمي مناطق التوسسع العمراني من
زحف البناء وكذا جعل السسواحل منطقة سسياحية
ل -خ -ل-ق ال-ث-روة ،مشس-ي-رة إال-ى أان-ه-ا ت-ه-دف إال-ى خ-ل-ق
فضس- -اءات خضس- -راء ف- -ي ال- -م- -دن لضس -م -ان ال -راح -ة
النفسسية للمواطن ،ومن أاجل حماية هذه الفضساءات
يسستوجب منح السستغÓل للخواصض بناء على شسركة
تضسمن تكوين المسسيرين لهذه الفضساءات ،لضسمان
الصسيانة والحماية.
وأاشسارت زرواطي إالى ان الجزائر قد حققت قفزة
نوعية في مجال المدينة الخضسراء حيث نسسبة
المواطن من هذه المسساحات من  0.5متر مربع
سسنة  2001إالى  04أامتار مربعة سسنة  ،2018ما يؤوكد
مدى نجاح سسياسسة الهتمام بالبيئة ونمو الحسض
لدى المواطن الجزائري نحو المسساحات الخضسراء،
خاصسة مع وجود مشساريع لÓسستثمار بالتعاون مع
البنوك في مجال البيئة حيث أابدت العديد من

المؤوسسسسات المالية مرافقتها لمشساريع الحفاظ
على البيئة ،التي انتقلت من حماية إالى الطبيعة الى
خلق الثروة.
وخ Ó-ل ل -ق -ائ-ه-ا ب-ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ب-دار ال-ب-ي-ئ-ة
واطÓعها على معرضض الجمعيات في هذا المجال
شسددت زرواطي على ضسرورة تصسالح المدن مع
البيئة من خÓل توعية األطفال والمواطن عموما
بحماية البيئة ألنها تضسمن الحماية من األمراضض
واألوبئة والصسحة والعيشض الرغد وراحة البال من
جهة والعمل على تخفيضض الكربون بنسسبة ٪05
وف -ق الت -ف-اق-ي-ات ال-ع-ال-م-ي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط ال-ج-زائ-ر
بالعالم.

ولدى معاينتها للحظيرة البيئية بالجنوب الشسرقي
للمدينة المتربعة على مسساحة  11هكتار والمنجزة
بغÓف مالي قدر بـ 300مليون دج أاشسارت المسسؤوولة
األولى عن القطاع إالى ضسرورة دعم الموقع باإلنارة
العمومية وإازالة الجدار الواقي وتعويضسه بشسباك
Óف -ات
ل- -ت- -ف- -ادي ت- -ح- -ول ال- -م- -ن -ط -ق -ة إال -ى وك -ر ل  -آ
الجتماعية.
وبوسسط عين تموشسنت ،أاشسرفت الوزيرة على وضسع
حديقة الرائد فراج حيز الخدمة بعد اخضساعها
للترميم بغÓف مالي قدر بـ15مليار سسنتيم ،مع
دعمها بمسسرح على الهواء الطلق ومنشسأات رياضسية
وثقافية هامة وبمدينة العامرية شسمال ولية عين
ت -م -وشس -نت أاع -طت ال-وزي-رةاشس-ارة اسس-ت-غÓ-ل م-رك-ز
الردم التقني التي تم إانجازها على مسساحة 01
ه -ك -ت-ار وب-غÓ-ف م-ال-ي ق-در بـ 15م-ل-ي-ار م-ن أاج-ل
ضسمان تحويل  66طن من النفايات المنزلية يوميا
لفائدة بلديات المسساعيد ،بوزجار ،حاسسي الغلة،
العامرية وأاولد بوجمعة.
وبسسيدي بومدين تم وضسع حيز الخدمة مركز الردم
التقني المنجز على مسساحة  01هكتار وبغÓف
مالي قدر بـ 15مليار من أاجل ضسمان تحويل  66طن
من النفايات المنزلية يوميا لفائدة بلديات وادي
الصسباح ،تامزوغة ،حمام بوحجر وعين األربعاء.
وبحمام بوحجرقامت الوزيرة بزيارة حديقة  8ماي
 1945وح -دي «ف -يشس -ي» وب -ت-ام-زوغ-ة خ-ت-مت ذات
ال-مسس-ؤوول-ة زي-ارت-ه-ا ب-مؤوسسسسة  sarlozmertالتي
تعتبر نموذجا في تحويل النفايات الحديدية.

Ãشساركة كل ألفاعل ‘ Úألقطاع

صسندوق التعأون الفÓحي ينظم قأفلة للوقأية من ا◊رائق بسسطيف

كشس -ف ج-م-ال ق-ب-اي-ل-ي  ،م-دي-ر ألصس-ن-دوق
أ÷ه -وي ل -ل -ت -ع -اون أل -ف Ó-ح-ي بسس-ط-ي-ف ،أن
ألصس-ن-دوق سس-يشس-رع ق-ري-ب-ا ‘ ت-ن-ظ-ي-م ق-اف-لة
و’ئية للوقاية من حرأئق أÙاصسيل  ،تضسم
ك -ل أل -ف -اع -ل ‘ Úأل -ق -ط-اع  ،إأضس-اف-ة ıت-ل-ف
ألصس - -ن - -ادي- -ق أÿاصس- -ة ب- -ت- -م- -وي- -ل ألشس- -ب- -اب
باŸشساريع على غرأر كناك ،أونسساج  ،أو‚ام
’منية على
 ،وÃشساركة ألهيئات ألرسسمية أ أ
غرأر ألدرك ألوطني و أ◊ماية ألوطنية .
وذكر مدير الصسندوق  ،أان الجتماع التنسسيقي لهذه
القافلة األولى من نوعها على مسستوى الولية ،
سسيتم عقده ،يوم غد الخميسض ،بمقر الصسندوق
ال -ج -ه -وي بسس -ط-ي-ف  ،ب-حضس-ور إاط-ارات الصس-ن-دوق
وم -خ -ت -ل -ف ال-ف-اع-ل-ي-ن  ،مضس-ي-ف-ا أان ال-ق-اف-ل-ة ال-ت-ي
سستجوب مختلف دوائر وبلديات الولية  ،وسستقوم
بتحسسيسض الفÓحين والمربين  ،حول كيفية الوقاية

م -ن ال -ح -رائ -ق ،إاضس -اف-ة ل-ع-رضض آاخ-ر م-ن-ت-وج-ات «
التأامين « الموجهة للفÓحين والصسناعيين  ،كما
سس -ي -ت -م شس-رح م-ن-ت-وج ت-أام-ي-ن « ال-ث-ق-ة « وام-ت-ي-ازات-ه
ل-ل-فÓ-ح-ي-ن الصس-غ-ار  ،وه-و ال-م-ن-ت-وج ال-ذي أاط-ل-ق-ته
المديرية العامة مع بداية العام الجاري.
وبخصسوصض التعويضسات الموجهة لزبائن الصسندوق
كشسف قبايلي ،أان اإلدارة قامت بتسسوية عدد كبير
من الملفات التي كانت عالقة ،إاضسافة إلطÓق نداء
عبر اإلذاعة المحلية بضسرورة تقرب الزبائن من
الصسندوق لنيل مسستحقاتهم عن طريق « الشسيك «
بعد عصسرنة القطاع  ،مضسيفا أان الصسندوق أاقر
إاجراءا جديدا يسسمح للفÓحين بتأامين محاصسليهم
عن طريق التقسسيط ،وهو ما يصسب في مصسلحة
الفÓح ،خاصسة وأان الموسسم الفÓحي الحالي يبشسر
بالخير بعد تسساقط األمطار.
وب -خصس -وصض ال -م -ج -ال الصس -ن -اع -ي كشس -ف م-دي-ر

الصسندوق ،أان المؤوسسسسة أابرمت إاتفاقية جديدة مع
ال -غ -رف-ة ال-م-ه-ن-ي-ة ل-ل-ح-رف-ي-ي-ن يسس-ت-ف-ي-د ب-م-وج-ب-ه-ا
ال -م -ن -خ -رط أاو ال -ت -اج -ر ال-ذي ي-ح-وز ع-ل-ى شس-ه-ادة
انخراط في غرفة التجارة على تخفيضض كبير في
قيمة العقد ،كما أانفتح الصسندوق على المؤوسسسسات
ال-خ-اصس-ة ال-ت-ج-اري-ة خ-اصس-ة ف-ي ال-ف-ندقة واإلطعام
ب-ت-خصس-يصض ع-روضض م-غ-ري-ة ل-ت-أام-ي-ن المؤوسسسسات و
ال -م -م -ت -ل -ك -ات ب -ع-ق-د ط-وي-ل ال-م-دى  ،م-وضس-ح-ا أان
المؤوسسسسة تعتبر شسركة تأامين في كل المجالت ولها
رخصسة من وزارة المالية وتابعة إاداريا فقط لوزارة
الفÓحة  ،في إانتظار عروضض أاخرى هي حاليا في
طور الدراسسة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

عملية إأعادة إأسسكان قاطنو ألشساليهات

 600عأئلة تسستفيد من سسكنأت جديدة ببلدية بومرداسس

توأصسلت لليوم ألثا Êعلى ألتوأ‹ عملية
إأعادة إأسسكان قاطني ألشساليهات ع Èعدد من
أحياء بلدية بومردأسس Ãجموع  600عائلة
ودعت أخÒأ أح -ي -اء ألصس -ف -ي -ح إأ ¤سس -ك -ن -ات
ج- -دي- -دة ب- -ح- -ي أل -ك -رم -ة ب -ع -د سس -ن -وأت م -ن
أ’نتظار ،وبذلك تكون عاصسمة ألو’ية قد
ط- -وت ن -ه -ائ -ي -ا ه -ذأ أŸل -ف ‘ أن -ت -ظ -ار ب -اق -ي
ألبلديات أŸتبقية..
عملية الترحيل رقم  25مسست أاحياء كل من السساحل
بروك ،عليليقية ،الصسابليار ،الكرمة واحد وحي
ال -ن -خ Ó-ت ب -ال -م-خ-رج الشس-رق-ي ل-ب-وم-رداسض ،وه-ي
المواقع التي ظلت لسسنوات عبارة عن نقاط سسوداء
وه -اجسض ك -ب -ي -ر أام -ام ت -جسس-ي-د م-خ-ت-ل-ف ال-ب-رام-ج
السسكنية والمشساريع التنمية لعاصسمة الولية خاصسة

وأان هذه المنطقة وصسول إالى زموري مرورا بحي
الصسغيرات التابع إاداريا لبلدية الثنية تعتبرا فضساء
ل -ل -ت -وسس -ع السس -ي -اح -ي وتشس -م -ل ع-دد م-ن ال-م-ن-اط-ق
المدرجة ضسمن برامج السستثمار السسياحي لكنها
تعطلت بسسبب هذه المواقع من الشساليهات التي
احتلت مسساحات كبيرة من العقار الصسناعي.
تأاتي العملية الجديدة من إاعادة اإلسسكان لترفع من
ع -دد ال -ب -ل -دي -ات ال -ت -ي ع -ال -جت ن -ه -ائ -ي -ا ظ -اه-رة
الشساليهات منذ زلزال  ،2003حيث تم لحد اآلن
تطهير  16بلدية من هذه اآلفة من أاصسل  30بلدية
ت -ق -ري -ب-ا ف-ي ان-ت-ظ-ار ع-م-ل-ي-ات ال-ت-رح-ي-ل ال-ق-ادم-ة
المبرمجة في بعضض البلديات األخرى منها زموري
بتاريخ  21ماي القادم بمناسسبة احياء الذكرى الـ15
لزلزال بومرداسض التي ماتزال تنتظر دورها نتيجة

ك -انت ﬂت -ل -ف أل -ه -ي -اك -ل أل -ث-ق-اف-ي-ة بسس-ك-ي-ك-دة
’نشس-ط-ة أل-ه-ادف-ة Ãن-اسس-ب-ة ي-وم
مسس -رح -ا ل -ع-دي-د أ أ
ألعلم أŸصسادف  16أفريل من كل سسنة ،فعلى مسستوى
قصس-ر أل-ث-ق-اف-ة جسس-د ب-رن-ا›ا ث-ق-افيا ثريا ومتنوعا
تضس -م -ن -ت -ه ع -دة نشس -اط -ات ،ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع أÛلسس
ألشسعبي لبلدية سسكيكدة و مكتبة ألعيدي بوألصسوف
حيث أشسرف على أفتتاحه ألسسلطات أÙلية بحضسور
عدد كب Òمن ألتÓميذ وأوليائهم وألذين حضسروأ
وشس- -ارك -وأ ‘ أل -نشس -اط -ات أ›ÈŸة وأل -ت -ي أسس -ت -ه -لت
با’سستماع للنشسيد ألوطني وألوقوف دقيقة صسمت
ترحما على أروأح شسهدأء ألوأجب ألوطني ‘ –طم
ألطائرة ألعسسكرية .

األمين العام للولية على احتفالية يوم العلم ،والتي
نظمتها مديرية التربية للولية بالتعاون مع إادارة
محمد سسراج ،كما أاشسرف على الفتتاح الرسسمي
لمعرضض الفن التشسكيلي للفنان كمال شسريبط والذي
يمتد الى غاية  16من الشسهر المقبل برواق الفنون
الجميلة لدار الثقافة محمد سسراج.
واحتضسنت المكتبة البلدية خليفي الدراجي أانشسطة
متميزة بنفسض المناسسبة ،بإاطÓق مسسابقة فكرية
وأانشس -ط -ة ت -رف-ي-ه-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ،وع-دة م-ع-ارضض ف-ي
ال-رسس-م ،ال-ك-ت-اب ،أانشس-ط-ة مسس-رح-ي-ة (ال-بسس-ة ،صسور
وك-تب) ،وال-ف-روسس-ي-ة ،ب-مسس-اه-م-ة ال-مسس-رح الجهوي
سسكيكدة ،جمعية الفنون الدرامية لسسكيكدة ،نادي
روسسيكادا للفروسسية لسسكيكدة ،إاضسافة الى جمعية
مهرجان المسسرح لمدينة سسكيكدة.
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ضس-ب-طت ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئيسسية للمطالعة
ال-ع-م-وم-ي-ة ن-ورال-دي-ن صس-ح-راوي ل-ل-ولي-ة ف-ي إاط-ار
إاحياء يوم العلم  ،برنامجا ثقافيا متنوعا يرتكز
حول األنشسطة التي تصسب في تثمين العلم وتشسجيع
نشسر الكتاب بنوعيه الورقي والرقمي في أاوسساط
ج-م-ي-ع ف-ئ-ات ال-م-ج-ت-م-ع ،حسس-ب-ما اوضسحه مديرها
عبد العزيز بوحبيلة « أان هذه األنشسطة المبرمجة،
ت-ت-ب-ن-ى م-ق-ارب-ة ب-ع-ي-دة ع-ن ال-ن-م-ط-ي-ة السسائدة ،مع
اتاحة لكل مواطن في الولية ،من السستفادة من
فضساءات المطالعة العمومية بالبلديات.

عدم اكتمال أاشسغال المشساريع السسكنية الموجهة
لهذا الغرضض،و هذا قبل الشسروع في معالجة ملفات
ال-ح-الت الج-ت-م-اع-ي-ة ال-ك-ث-ي-رة المكدسسة بمصسالح
السسكن على مسستوى الدوائر المعطلة لهذه األسسباب
ال -م -ت -ع -ل -ق-ة ب-أازم-ة الشس-ال-ي-ه-ات ال-ت-ي أاخ-ذت م-ب-دأا
األولوية من قبل السسلطات العمومية المصسممة على
وضسع حد لهذا الملف األسسود والقضساء على عملية
ال-ب-زنسس-ة واسس-ت-غÓ-ل ه-ذه ال-م-واق-ع لÓ-سس-تفادة من
سسكنات اجتماعية من خÓل وضسع رزنامة محددة
زمنيا إلعادة اإلسسكان رغم الصسعوبات التي واجهت
هذه العملية في الميدان.

بومرداسس..ز /كمال

سسكيكدة –يي يوم العلم بأنشسطة ‘ مسستوى ا◊دث

سسكيكدة :خالد العيفة
و شسملت النشساطات حسسب بودماغ نور الدين مدير
قصسر الثقافة« ،مسسابقة بين المدارسض البتدائية ،
Óطفال  ،قراءات
ورشسة خاصسة بالرسسم مفتوحة ل أ
شسعرية  ،أاغاني وأاناشسيد وطنية من أاداء فرقة قصسر
الثقافة و فرقة المعهد البلدي للموسسيقى ،وفي
اخ -ر ال -ح -ف -ل ال -م -ت-م-ي-ز ق-دمت ج-وائ-ز وشس-ه-ادات
شسرفية على كل الفائزين في المسسابقة والمشساركين
في التظاهرة العلمية ،وسسط حضسور قياسسي «.
وعلى مسستوى دار الثقافة محمد سسراج أاشسرف

و أاشسار إالى أانه ،وخÓل هذه السسنة ،وقع الختيار
على م تبة المطالعة العمومية ببلدية أاولد اعطية
غرب سسكيكدة ،لحتضسان فعاليات الحتفاء بيوم
العلم» وأاضساف «شسمل البرنامج ،تنظيم الصسالون
األول للكتاب وذلك ألول مرة بالمنطقة ،إاضسافة إالى
مسس -اب -ق -ات ف-ك-ري-ة وع-ل-م-ي-ة ب-مشس-ارك-ة م-ؤوسسسس-ات
تربوية بما فيهم مواطنو المنطقة.
ك-م-ا ت-م ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ت-ك-ري-م أاح-د شس-يوخ المنطقة
المرحوم عبدالله حديبي ،مع تقديم حصسة هامة
من الكتب لتجديد وإاثراء الرصسيد المعرفي للمكتبة
البلدية ،لتختتم التظاهرة بتوزيع جوائز قّيمة على
ال -ف -ائ -زي -ن ف -ي م -خ -ت -ل-ف ال-مسس-اب-ق-ات ال-م-ن-ظ-م-ة
بالمناسسبة».
ون -ظ -مت م-ل-ح-ق-ة ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-م-ح-و الم-ي-ة
وت -ع -ل -ي-م ال-ك-ب-ار ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-م-رك-ز ال-ث-ق-اف-ي
السسÓمي لسسكيكدة ،برنامجا ثريا تضسمن معرضسا
ألشسغال وابداعات متمدرسسات مختلف مقاطعات
م-ح-و الم-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،ل-ت-تضس-م-ن ال-ف-ت-رة المسسائية
ت-ظ-اه-رة ث-ق-اف-ي-ة اف-ت-ت-حت ب-الوقوف دقيقة صسمت
ت -رح -م -ا ع -ل -ى ضس-ح-اي-ا ال-ط-ائ-رة ال-عسس-ك-ري-ة ،ك-م-ا
تضس -م-نت ال-ت-ظ-اه-رة نشس-اط-ات اخ-رى ت-ن-وعت ب-ي-ن
المسسرحيات والناشسيد ،و كذا مسسابقة علمية بين
م- -ق -اط -ع -ت -ي ت -م -ال -وسض و ال -ح -روشض  ،واخ -ت -ت -مت
التظاهرة بتكريم الفائزات في المسسابقة.

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

إأعطاء دور جديد لها:

العدد
17622
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دور ا÷مأعأت اÙلية ‘ ترقية ا’سستثمأر ﬁور ملتقى دو‹

’ب-رأه-ي-م-ي
أح -تضس -نت ج -ام-ع-ة أل-بشس Òأ إ
بÈج ب -وع-ري-ري-ج ف-ع-ال-ي-ات أŸل-ت-ق-ى أل-دو‹
أÿامسس ح - -ول دور أ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة ‘
ترقية أ’سستثمار « Œارب دولية «وأŸنظم
من قبل كلية ألعلوم أ’قتصسادية وألتجارية
وعلوم ألتسسي. Ò

برج بوعريريج:حبيبة بن يوسسف
و اأكد الدكتور محمد عبادي رئيسض الملتقى اأن
ال -ه -دف م -ن ت -ن -ظ -ي -م-ه ه-و اإع-ط-اء دور ج-دي-د
للجماعات المحلية في ترقية السستثمار و الرفع
من الثروة لتصسبح البلدية طرفا مسساهما في
الجانب القتصسادي وتسسهيل عمل المسستثمر،
ك-م-ا ي-ه-دف ال-م-ل-ت-ق-ى لإع-ط-اء ال-ج-انب العلمي
باإعتبار الجامعة شسريك يمنح الأرضسية العلمية
وتوضسح الروؤية للمجتمع  ،مضسيفا اأن الموؤتمر له
اأبعاد كثيرة لضسمه كفاءات و محاضسرين من كل
ال -ت -خصسصس -ات ك -ال -ق-ان-ون-ي-ة م-ن-ه-ا وال-تسس-ي-ي-ري-ة
والجتماعية.
من جهته اعتبر رئيسض الجامعة الدكتور عبد
الكريم بن يعيشض بان التطور الهائل للمجتمعات
في شستى المجالت صساحبته تغيرات عديدة في
وظائف الدولة بعد اأن كان منحصسرا فقط في
الدفاع والأمن اأصسبحت تضسطلع باأ ادوار

جديدة عجزت الدولة عن تلبيتها لوحدها مما
اأدى اإل- -ى اإح -داث سس -ب -ل ج -دي -دة ل Ó-سس -ت -ج -اب -ة
لمختلف متطلبات المواطنين .
و اعتبرا ان الجماعات المحلية من اأهم النظم
المحلية ورافد مكمل في اإحداث عملية التنمية
واأضساف انه في ظل الإصسÓحات الجديدة التي
اأق-رت-ه-ا ال-دول-ة م-ن اج-ل ب-ن-اء مشس-روع م-ت-ك-ام-ل
يتماشسى والتحولت التي يشسهدها العالم والتي
ق -امت ب -اإسس -ن -اده -ا ال -ى ال -ج -م -اع -ات ال-م-ح-ل-ي-ة
لتكريسض مبداأ الÓمركزية في التسسيير الإداري
الحديث  ،لإعطاء الفرصسة اأمام المواطن في
ظ - - -ل اإرسس - - -اء م - - -ب - - -داأ ال - - -دي - - -م- - -ق- - -راط- - -ي- - -ة
التشساركية كاآلية لإرسساء مبادئ الحوكمة ما
اأصسبح لزاما على الجماعات المحلية ان تعي
ثقل الدور الحيوي الموكل اإليها من خÓل وضسع
اإسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة م-ح-ك-م-ة تضس-م-ن ال-تسس-ي-ير الفعال
والناجع لمختلف المشساريع التنموية والنهوضض
بالقتصساد المحلي .
و اأضساف اأنه من الضسروري التركيز على تشسجيع
السس-ت-ث-م-ار ب-اإزال-ة ك-ل ال-ع-راق-ي-ل وال-ق-يود وخلق
موارد مالية جديدة بعيدا عن التبعية لقطاع
المحروقات من جهة وضسرورة وقاية الأموال
العمومية من كل هدر وتبذير ومكافحة الفسساد
وكل ما يضسر بالقتصساد الوطني .

ضسمت  12و’ية من وسسط و شسرق ألبÓد بÈج بوعريريج

وقفة إاحتجأجية جهوية لنقأبة اأ’سسÓك اŸشسÎكة
و العمأل اŸهني ‘ Úقطأع الÎبية
Óسس Ó-ك
ن- -ظ- -مت أل -ن -ق -اب -ة أل -وط -ن -ي -ة ل  -أ
أŸشسÎكة و ألعمال أŸهني Úلقطاع ألÎبية
ألوطنية بحضسور أمينها ألوطني سسيد علي
ب-ح-اري وق-ف-ة إأح-ت-ج-اح-ية جهوية أمام مقر
م -دي-ري-ة ألÎب-ي-ة ل-و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
’سس -اسس -ي-ة و
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ف -ت -ح أل -ق -وأن Úأ أ
أ’لتفات إأ ¤هذه ألفئة ألتي ما تزأل تعاÊ
حسسب أÙتج Úمن ضسعف ألروأتب.
و اأكد الأمين الوطني سسيد علي بحاري اأن هذه
ال-وق-ف-ة سس-ت-ل-ي-ه-ا وق-ف-ت-ي-ن ج-ه-وي-ت-ي-ن بالشسرق و
الجنوب قبل اأن تلجاأ النقابة اإلى التصسعيد في
حال عدم الإسستجابة بتنظيم مسسيرة وطنية،
مشسيرا اإلى اأن الوقفات الإحتجاجية تهدف اإلى
اإسسماع صسوت هذه الفئة التي تعاني التهميشض
برواتب ل تتجاوز  17األف دينار مسستغربا فتح
ال -ق -وان -ي -ن الأسس -اسس -ي -ة ل -ك -ل ال -ف-ئ-ات دون ف-ئ-ة

الأسسÓك المشستركة و العمال المهنيين.
و طالب المحتجون بفتح القوانين الأسساسسية
ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي ال-ق-ط-اع-ات خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق
بنفسض القطاع حيث اإسستغرب المحتجون اأن يتم
ت-حسس-ي-ن وضس-ع-ي-ة الأسس-ات-ذة و ال-م-ع-ل-م-ي-ن و ي-تم
اإغ -ف -ال م -ط -الب ه -ذه الشس -ري-ح-ة ال-ت-ي تشس-ت-غ-ل
بنفسض الموؤسسسسات في قطاع التربية.
ك -م -ا ن-اشس-د ال-م-ح-ت-ج-ون ال-وزي-ر الول و وزي-ر
العمل و وزيرة التربية الوطنية باإنهاء معاناتهم
و ف-ت-ح ال-ق-وان-ي-ن الأسس-اسس-ي-ة و ت-حسس-ي-ن الأج-ور
م -وؤك -دي-ن اأن ه-ذه ال-ف-ئ-ة ل ي-م-ك-ن-ه-ا الإن-ت-ظ-ار
لسس -ن -وات اأخ-رى م-ن اأج-ل زي-ادات ضس-ع-ي-ف-ة ف-ي
الجور و مطالبين الحكومة بذل مجهود فيما
يتعلق بالترقية الداخلية للموظفين .

برج بوعريريج:حبيبة بن يوسسف

طالبوأ بتدخل وأ‹ ميلة

منتخب ـون يه ـددون بشسـ ـل نـشس ـأط الـمجلـسس البـلـدي
ط - -الب  17عضس- -وا م- -ن م -ج -م -وع  23عضسوا
بالمجلسض الشسعبي لبلدية شسلغوم العيد الواقعة
على بعد  50كم من عاصسمة ولية ميلة بتدخل
والي الولية لوضسع حد للخÓفات التي نشسبت
بين رئيسض المجلسض الشسعبي البلدي و العضساء
المنتخبين الدين توعدوا بشسل النشساط اإذا لم
يسستجب رئيسض المجلسض لمطلبهم بعقد دورة
اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة لإح-داث ت-ع-دي-ل ف-ي اأعضساء الهيئة
ال- - - - -ت- - - - -ن- - - - -ف- - - - -ي- - - - -ذي- - - - -ة ل- - - - -ل - - - -ب - - - -ل - - - -دي - - - -ة.
و ب -حسسب ال-رسس-ال-ة ال-م-رف-وع-ة ل-وال-ي ال-ولي-ة
الموقع عليها من قبل الشساكين  ،تحصسلت
الشس- -عب ع- -ل -ى نسس -خ -ة م -ن -ه -ا  ،ف -اإن الأعضس -اء
يلتمسسون من رئيسض البلدية النظر ،و التدخل
لتنفيذ مطلبهم الموجه لرئيسض البلدية منذ 12
من شسهر مارسض المنقضسي ،بعقد دورة غير
عادية للمجلسض طبقا لأحكام المادة رقم  17من
ق -ان -ون ال -ب-ل-دي-ة ،قصس-د اإح-داث ال-ت-غ-ي-ي-ر ال-ذي
يطالبون به في تشسكيلة الهيئة التنفيذية ،من
خÓل اسستخÓف النائب ( م ،ل) بعضسو اآخر

يختاره ،و يقترحه المجلسض على الوصساية ،و
ذلك بالنظر لما يسسمونه بالتجاوزات الكبيرة
الصسادرة عن هذا النائب تجاه الإدارة ،و زمÓئه
في المجلسض ،و الصسراعات التي اأصسبحت بينهم
ل -ت -دخ -ل -ه ك -م -ا ق -ال -وا ف -ي م -ه -ام -ه-م ،و م-ج-ال
اخ -تصس -اصس -ه -م ،م -ع -ي -ب-ي-ن ع-ل-ى رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة
تماطله في السستجابة لمطلبهم ،منتهكا بذلك
ك -م -ا ي -ق -ول -ون سس -ي -ادة ال -م-ج-لسض ف-ي ق-رارات-ه.
رئيسض البلدية و في رده على هذا البيان وعد
بان تتم دراسسة المسسالة خÓل دورة للمجلسض
الشس -ع -ب -ي ال-ب-ل-دي ب-ح-ر الأسس-ب-وع ال-ق-ادم ،ح-يث
سسيضسبط جدول الأعمال طبقا للمادة  ،20مع
اإم- -ك- -ان -ي -ة اإدراج م -ط -لب الأعضس -اء ،و اإضس -اف -ة
نقطته لجدول الأعمال للتدارسض ،و النقاشض و
دع-ا ال-ن-واب ال-غ-اضس-ب-ي-ن ال-ى ط-رح انشس-غ-الت-هم
.امام دورة المجلسض للفصسل فيها بالتشساور مع
الأعضساء الممثلين للهيئة التنفيذية للبلدية

ميلة ﬁ:مد بوسسبتة

قأفلة طبية للكشسف اŸبكر عن سسرطأن الثدي
Œوب منأطق ‘إاÁو’‘ ببجأية:

ن -ظ -مت ج -م -ع -ي -ة ‘سس -ام -ي -ة‘ ،أمسس ،ح -م -ل -ة
–سس- -يسس -ي -ة ‘ شس -ك -ل ق -اف -ل -ة ط -ب -ي -ة ،ب -ه -دف
أل- -كشس -ف أŸب -ك -ر ع -ن سس -رط -ان أل -ث -دي وع -ن -ق
أل-رح-م ل-ف-ائ-دة أل-نسس-اء ،أل-ل-وأت-ي ي-قطن بقرى
م ألتكفل با◊ا’ت أŸسسجلة
‘إأÁو’‘ ،حيث سسيت ّ
م- -ن خÓ- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -تشس -خ -يصس ،م -ن ق -ب -ل
’شسعة وألعÓج ألطبي.
ﬂتصس ‘ Úأ أ

بجاية :بن النوي توهامي
و ب - -ح س س ب س س - -ا م - -ي - -ة ح - -ر ك - -و س س - -ي ر ئ - -ي س س - -ة
ا ل -ج -م -ع -ي -ة  ،ل ـ ’ ا ل ش س -ع ب ’  ،ا ل -ق -ا ف -ل -ة ا ل -ت ح س س ي س س ي ة
يشسرف على تاأطيرها طاقم من الأطباء في
طب النسساء وعدد من القابÓت ،اإلى جانب
ا أ خ ص س -ا ئ -ي -ي -ن ن -ف س س -ا ن -ي -ي -ن  ،ح -ي ت ت س س -ت -ه -د ف
بالدرجة الأولى النسساء الماكثات في البيت،
ا ل -ل -و ا ت -ي ل -م ت س س -م -ح ل -ه ّ-ن ا ل -ظ -ر و ف ا ل -ق -ي -ا م
بالكشسف المبكر ،وهي الشسريحة التي تسسجل
اإصسابات بهذا المرضض الخبيث ،وتكون عادة

في مراحل متقدمة يصسعب عÓجها وتوؤدي
اإلى وفاة المصسابات ،وهو ما يسسعى لتفاديه،
م ن خ  Óل ت ح س س ي س ض ا ل ن س س ا ء ا ل ل و ا ت ي ي ق ط نّ
ف -ي ا ل -ق -ر ى و ا ل -م -ن -ا ط -ق ا ل -ب -ع -ي -د ة  ،ب ض س -ر و ر ة
الكشسف المبكر عن سسرطان الثدي والرحم،
وهما يتصسدران قائمة السسرطانات المسسجلة
في بÓدنا.
و م -ن ج -ه -ت -ه -ا ا أ ّك -د ت ا ل -ط -ب -ي -ب -ة ع -ا ئ ش س -ة  ،ا أ ن
س س -ر ط -ا ن ا ل -ث -د ي ي -ع -د م -ن ا أ ك -ث -ر ا ل أ م -ر ا ض ض
ا ن -ت ش س -ا ر ف -ي ا ل -ج -ز ا ئ -ر  ،ح -ي ث ا ر ت -ف -ع م -ع -د ل
ا ل ص س -ا ب -ا ت ب -ي -ن ا ل -ن س س -ا ء ب -ا ل -ر غ -م م -ن ت -و ف -ي -ر
الدولة لبرامج وطنية شساملة لمكافحة هذا
ا ل - -د ا ء  ،و ه - -و م - -ا ج - -ع - -ل ك -ا ف -ة ا ل -ف -ع -ا ل -ي -ا ت
تقوم من اأجل مواجهة هذا الداء ،وذلك
ب -ا ل -ت -ع -ا و ن م -ع م -خ -ت -ل -ف ا ل ط -ر ا ف ا ل -ف -ا ع -ل -ة
ا ل -م -ت -م -ث -ل -ة ف -ي ا ل -ج -م ع ي ا ت و ا ل و ز ا ر ة ا ل و ص س ي ة ،
والتي من شساأنها اأن تقدم اإضسافة لتعزيز
اسستراتيجيات مواجهة مخاطر السسرطان.
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اŸدير العام للوكالة اŸوضصوعاتية للبحث ‘ العلوم ا’جتماعية وا’نسصانية الدكتور عمار مانع لـ«الشصعب»

الوكالة تسسعى للتنسسيق مع
مراكز البحث ومتابعة عمل
اıابر البحثية با÷امعات

’ثر اŸباشصر على الواقع ا’قتصصادي وا’جتماعي
^ التوجه العام للبحث يقتضصي انتقاء البحوث ذات ا أ
صصصصة ‘ العلوم ا’جتماعية وا’نسصانية
^ نسصعى لتطبيق اŸعاي Òالدولية على الدوريات اŸتخ ّ

ن هيئته ذات الطابع ا’داري تسصعى جاهدة من أاجل دعم مشصاريع البحث من
أاّكد اŸدير العام للوكالة اŸوضصوعاتية للبحث ‘ العلوم ا’جتماعية وا’نسصانية الدكتور عمار مانع ،على أا ّ
خÓل متابعة عمل اıابر البحثية ع Èجامعات الوطن والتنسصيق مع ﬂتلف مراكز البحث واŸسصاهمة ‘ نشصر ثقافة العمل وفق اŸعاي Òالدولية ‘ الدوريات اŸتخصصصصة ‘ ›ال العلوم
’مر الذي يÎجم جدية الدولة ‘ الرقي Ãشصاريع البحث العلمي .ويجيب
ا’جتماعية وا’نسصانية ،مشصÒا ا ¤رصصد مبلغ  20مليار دج بالصصندوق الوطني للبحث العلمي هذه السصنة ،ا أ
الدكتور عمار مانع عن عّدة انشصغا’ت مرتبطة بالبحث با÷زائر ‘ ميدان العلوم ا’جتماعية وا’نسصانية من خÓل هذا ا◊وار.

حاوره :عÓء ملزي

مششاريع ألبحث للفرق ألمختلطة وتتم ما بين
م -ؤوسشسش -ت-ي-ن أأو أأك-ث-ر وأح-دة م-ن-ه-ا ذأت ط-اب-ع
أقتصشادي أأو أجتماعي أأو ثقافي .وهنا يجب
توضشيح نقطة هامة جدأ وهي تتعّلق بكون
ألتوجه ألجديد للوزأرة ألوصشية يقتضشي ربط
مختلف ألبحوث باششكا’ت ألتنمية وإأعطائها
أأبعادأ أجتماعية وأقتصشادية وثقافية وأضشحة،
ومن ثمّ فإانّ ألوكالة معنية بششكل مباششر في
أنتقاء ألبحوث ألتي تسشاير هذأ ألتوجه وتعود
بالفائدة على ألفرد وألمجتمع وأأ’مة وتقّدم
خدمة مباششرة للموأطن.

^^ ب -داي -ة ك -ي -ف ي -م -ك -ن ت -ق-دي-م ال-وك-ال-ة
الموضصوعاتية للبحث للقارئ؟

^عمار صصالح  :أأنششئت ألوكالة في ألفاتح
من مارسس  2012بموجب ألمرسشوم ألتنفيذي
رق -م  ،96 / 12وف-ق-ا ل-م-ق-تضش-ي-ات أل-مرسشوم
ألتنفيذي  11 / 98ألمؤورخ في  24نوفمبر
 ،2011ك -م -ؤوسشسش-ة ع-م-وم-ي-ة ذأت ط-اب-ع إأدأري
ت-ت-م-ت-ع ب-الشش-خصش-ي-ة أل-م-ع-ن-وي-ة وأ’سش-ت-قÓ-ل-ية
ألمالية وتّم أختيار مقر لها بجامعة ألبليدة 2
ب-ال-ع-ف-رون ،وه-ي م-ع-ن-ي-ة ب-ا’تصش-ال ب-م-خ-تلف
أأ’ج -ه -زة وأل -ق -ط-اع-ات أل-م-رت-ب-ط-ة ب-ب-رم-ج-ة
أل -نشش -اط -ات أل -م -ت -ع -ل -ق-ة ب-ال-ب-ح-وث ت-جسش-ي-دأ
ل-لسش-ي-اسش-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ب-حث أل-علمي وألتطوير
ألتكنولوجي.
^^ وم- -اه- -ي أاه- -م م- -ه- -ام ال- -وك -ال -ة وم -ا
الجهات التي تتعامل معها؟
^ ت -ق -وم أل -وك -ال -ة ب -نشش -ر م -ن -اقصش -ات ح -ول
مشش-اري-ع ب-ح-ث-ي-ة ت-عّ-ب-ر ع-ن أشش-ك-ال-يات متصشلة
ب -وأق -ع أل -ت -ن -م -ي-ة وأل-ت-ط-ور أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ف-ي
م -خ -ت -ل -ف أل -ج-وأنب أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ن-فسش-ي-ة
وألتربوية وأ’قتصشادية وألتاريخية وأللغوية مع
أ’ششارة ألى كون تنظيم هذه ألمناقصشات يتّم
ف -ي أط -ار أل-مشش-اري-ع أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ب-حث وف-رق
أل- -ب- -حث أل- -م- -خ- -ت- -ل- -ط- -ة ومشش- -اري- -ع أل -ب -حث
أل -م -وضش -وع -ات-ي-ة ،ك-م-ا ت-ق-وم أل-وك-ال-ة ب-ت-وف-ي-ر
أل -م-ع-ل-وم-ة أل-م-ن-اسش-ب-ة م-ع أل-م-رأف-ق-ة وأل-دع-م
أل -ذأت -ي ل -ل -ب-اح-ث-ي-ن ف-ي أل-ع-ل-وم أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وأ’نسشانية بتمكينهم من إأنجاز بحوث علمية
أأصشيلة مفيدة للمجتمع.
ي هيكلة وترسصانة بشصرية تج ّسصد
^^ بأا ّ
ال - -وك - -ال - -ة ه - -ذه ال - -م - -ه- -ام ال- -دق- -ي- -ق- -ة
والمتخصصصصة؟
من حيث ألهيكلة تتششكل ألوكالة من مديرية
ع-ام-ة وأأم-ان-ة ع-ام-ة و 4أأقسش-ام ف-رع-ي-ة يعنى
أأول-ه-ا ب-ب-رم-ج-ة أل-مشش-اري-ع وث-ان-ي-ه-ا ب-ت-م-وي-لها
وث-ال-ث-ه-ا ب-ت-ق-ي-ي-م-ه-ا ف-ي-م-ا ي-ع-نى ألقسشم ألرأبع
ب -ال-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة وأ’تصش-ال وأ’عÓ-م ،ك-م
تتضشمن ألتركيبة ألبششرية للوكالة أأيضشا مجلسشا
علميا يتكون من  15باحثا جامعيا ممن يرتبط
ت -خصشصش -ه -م ب -أاع -م -ال أل -وك -ال -ة مشش -ه-ود ل-ه-م
ب -ال -ك-ف-اءة وأل-ت-ج-رب-ة أل-ع-ل-م-ي-ة وم-ن م-خ-ت-ل-ف
أل-م-رأك-ز وأل-ج-ام-ع-ات أل-وط-ن-ية بمعية مجلسس
توجيهي يضشم ممثلين عن ألعديد من ألوزأرأت
وألقطاعات ألعمومية ألتي تحّددها ألوزأرة
ألوصشية بحيث يتم تعيين ألمنتمين للمجلسشين
ب -ق -رأرأت ج -م -اع -ي-ة يصش-دره-ا وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م
ألعالي وألبحث ألعلمي ،مع أإ’ششارة أيضشا ألى
ك-ون عضش-وي-ن م-ن أل-م-ج-لسس أل-ع-ل-م-ي أل-ح-ال-ي
ينششطون بجامعات خارج ألوطن.
^^ وك -ي-ف ت-تّ-م ال-م-داو’ت ال-رسص-م-ي-ة
بالمجلسصين؟
^ بالنسشبة لمجلسس ألتوجيه يجتمع في دورة
عادية مرتين في ألسشنة ويتدأول بالخصشوصس
على برنامج ألعمل ألسشنوي وألمتعّدد ألسشنوأت
ألذي يعرضس عليه بعد رأأي ألمجلسس ألعلمي
حول آأفاق تطوير ألوكالة وتنظيمها وسشيرها
أل -ع-ام وت-ق-ري-ره-ا ألسش-ن-وي وأل-تسش-ي-ي-ر أل-م-ال-ي
ومخطط تسشيير ألموأرد ألبششرية وغيرها من
أ’ق-ت-رأح-ات وأل-ت-دأب-ي-ر أل-ت-ي ي-رأه-ا ضشرورية

لتحسشين سشير ألوكالة وتنظيمها ويششجع على
تحقيق أأهدأفها .أأما بالنسشبة للمجلسس ألعلمي
فهو يجتمع في دورتين عاديتين خÓل ألسشنة
وي -م -ك -ن ل -ل -م-دي-ر أل-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة أسش-ت-دع-ائ-ه
لÓ- -ن- -ع -ق -اد ف -ي ح -ال -ة ألضش -رورة ف -ي ج -لسش -ة
أسش -ت -ث -ن -ائ-ي-ة ل-درأسش-ة مسش-ت-ج-دأت ’ ت-ح-ت-م-ل
ألتأاجيل .حيث يسشتششيره ألمدير ألعام في كل
مسش-أال-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ألبحث؛ حيث يبدي
رأأيه في مششاريع ألبحث وكيفيات تنفيذها،
ب -رأم -ج أل-ت-ظ-اه-رأت أل-ع-ل-م-ي-ة أل-ت-ي وأل-ت-ب-ادل
وأل -ت -ع-اون أل-ع-ل-م-ي أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا أل-وك-ال-ة أأو
تدعمها ،تثمين منتوج ألبحث وتدعيمه.
^^ ماذا عن طبيعة المشصاريع التي يتمّ
تداولها؟
^ هي كلها مششاريع تندرج ضشمن إأطار ألعلوم
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأ’نسش -ان -ي -ة إأ’ أأّن -ه ’ب -د م -ن
أ’شش- -ارة أل- -ى ك- -ون -ه -ا تضش ّ-م م -ا ي -رب -وع -ن 16
ت -خصشصش -ا م-خ-ت-ل-ف-ا ك-ع-ل-م أ’ج-ت-م-اع وأل-ن-فسس
وألتاريخ وأللغات وأأ’دب وأآ’ثار وأ’قتصشاد
وألترجمة وغيرها.
^^ بالنسصبة لهذه المشصاريع ،هل يتمّ
ت-جسص-ي-ده-ا ’ح-ق-ا ع-ل-ى أارضض ال-واق-ع أام
’دراج؟
أانها تبقى حبيسصة ا أ
^ توجد  4أأنوأع من ألمششاريع يتعلق أأولها
ب -ال -مشش -اري -ع أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-ب-حث أل-ت-ي ت-خضش-ع
ل -ل -ق -ان -ون أل -ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وف-ق-ا
لحاجيات ألدولة ،ويندرج ضشمن هذأ أ’طار
أل-ق-ان-ون أل-ت-وج-ي-هي لسشنة ،2015ح-ي-ن حّددت
ألسشلطات ألعليا محاور كبرى للبحث تتعلق
ب-اأ’م-ن أل-غ-ذأئ-ي وأل-ط-اق-ة أل-م-ت-جّددة وصشحة
ألموأطن وهي ألمحاور ألتي تحظى باأ’ولوية
ف-ي أل-مشش-اري-ع أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ب-حث وب-الرغم من
كونها تقنية إأ’ أأّنها تتطلب تدخ Óمباششرأ من
ط-رف أل-م-خ-تصش-ي-ن ف-ي ع-ل-م أ’ج-ت-م-اع وع-لم
ألنفسس وأ’قتصشاد وغيرها فالجانب ألمتعلق
با’سشتهÓك في أأ’من ألغذأئي مث ،Óيتطلّب
بحثا معمقا من طرف ألمختصشين في علم
أل -ن -فسس ك -م -ا ت -وج -د ج -وأنب أأخ -رى ع -دي -دة
ت- -ق- -تضش- -ي مسش- -اه- -م- -ة م- -ب- -اشش -رة م -ن ط -رف
ألمختصشين في ألعلوم أ’جتماعية وأ’نسشانية،
ويتعلق ألنوع ألثاني من ألبحث بالبحوث ألتي
تنجزها فرق بحث ألمششتركة كأان تجمع بين
مؤوسشسشة وباحثين من مؤوسشسشة أأخرى ،مششاريع
ألبحث ذأت ألصشدى أ’جتماعي وأ’قتصشادي،

عنها من طرف ألمجتمع ،وسشاهمت ألوكالة
م-ن-ذ ت-لك أل-ف-ت-رة ف-ي ع-م-ل-ي-ة ت-ق-ي-يم ألمخابر
ألجامعية أضشافة ألى محاولة أعادة ألنظر في
أل- -م- -ع- -اي- -ي -ر أل -م -ع -م -ول ب -ه -ا ف -ي أل -دوري -ات
ألمتخصشصشة في ألعلوم أ’جتماعية وأ’نسشانية
وألتي يفوق عددها  400دورية عبر ألوطن من
خÓل تطبيق ألمعايير ألعالمية عليها وتهدف
ه -ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ى دف-ع ت-لك أل-دوري-ات ل-نشش-ر
موأضشيع نوعية وبطريقة معترف بها دوليا.

^^ ل -ن -ع -ود إال-ى ال-واق-ع ال-م-ع-يشض ،ه-ل ت-ح-وز
الوكالة على رؤوية واضصحة لدعم البحث في
^^ م-راك-ز ال-ب-حث ت-ق-وم أايضص-ا ب-ب-ح-وث تداعيات العشصرية السصوداء المرتبطة بانتشصار
مختلفة فما العÓقة التي تربط الوكالة ب -ؤور ال -ج -ري -م -ة وان -ع -دام ال -ث-ق-اف-ة ال-م-روري-ة
بهذه المراكز؟
وضصعف ثقافة ا’سصتهÓك وغيرها؟
^ ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ع-ل-وم أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’نسش-انية
^ كل هذه ألنقاط مصشنفة كقضشايا كبرى
توجد  4مرأكز كبرى ووحدأت بحث مهتمة ت -ت -ط ّ-ل -ب مشش -اري -ع ب -حث م -ن ط-رف أل-وك-ال-ة
ب -ال -ب -حث ف -ي م -ي -دأن أل -ع -ل -وم أ’ج -ت -م-اع-ي-ة ألموضشوعاتية للبحث في ألعلوم أ’جتماعية
وأ’نسشانية ،بحيث أأعّدت
وأ’نسشانية عبر ألوطن وتضشمّ
في تركيبتها ألبششرية باحثين الدولة رصصدت  20أل -وك -ال -ة م -ج -م -وع -ة م -ن
دأئ-م-ي-ن وي-ت-عّ-ل-ق أأ’مر بمركز مليار دج بالصصندوق أ’ق -ت -رأح -ات أل -م -ت-ع-ل-ق-ة
ألبحث ألعلمي وألتقني لتطور
ب -ال -مشش -اري -ع أل -م -ح -ت -م -ل
أللغة ألعربية بالعاصشمة ومركز الوطني للبحث العلمي إأجرأء بحوث فيها ضشمن
أل - - -ب - - -حث ف - - -ي أ’ق- - -تصش- - -اد
ب-رن-ام-ج-ه-ا أل-دوري أل-ذي
هذه السصنة
أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي ب-ب-وزري-ع-ة بأاعالي
يمتد من سشنة  2018إألى
أل-ع-اصش-م-ة وم-رك-ز أل-ب-حث في
سش- - - -ن- - - -ة  ،2020وه - - - - - - -ي
أأ’نثروبولوجيا أ’جتماعية وألثقافية بوهرأن أ’ق-ت-رأح-ات أل-ت-ي سش-ت-قّ-دم ل-ل-م-دي-ري-ة ألعامة
وألمركز ألوطني للبحث في ألعلوم أ’سشÓمية للبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي بالوزأرة
وأل-حضش-ارة ب-اأ’غ-وأط ،وأل-وك-ال-ة ت-ن ّسشق بششكل ألوصشية لغرضس أعتماد ما ترأه مناسشبا للتمويل
مباششر مع مختلف هذه ألمرأكز فيما يتعلق وم -وأف -ق -ا ل -ل -ت-وج-ه أل-ع-ام ل-ل-وزأرة ،ب-ح-يث تّ-م
باختيار ألموأضشيع ،إأضشافة ألى ألتعاون فيما أق -ت -رأح ب-ح-وث م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-غ-ي-رأت أل-ي-ب-ئ-ي-ة
ي -ت -ع ّ-ل -ق ب -رب-ط أل-م-رأك-ز ب-ال-ج-ام-ع-ات بشش-ك-ل وألمحيط ألتي تعنى باأ’من ألغذأئي وألطاقة
يؤوسّشسس لتوطيد عÓقة صشلبة بين ألطرفين.
ألمتجّددة وأ’سشتهÓك وصشحة ألموأطن وكذأ
ألمدن ألكبرى وأأزمة تسشيير ألمحيط وألتوسشع
^^ فيما يتعلّق بتقييم عمل الوكالة ،ألحضشري وتأاثيرأته أ’قتصشادية وأ’جتماعية
م -اه -ي أاه -م ا’ن -ج-ازات ال-م-حّ-ق-ق-ة م-ن-ذ ع- -ل- -ى ألسش- -اك- -ن- -ة وج- -ودة أل- -ح- -ي- -اة وأل- -رف- -اه
سصنة 2012؟
أ’ج-ت-م-اع-ي وأل-ح-ك-امة كخاصشية للمجتمعات
^ ما تجب أإ’ششارة أليه كون أنششاء ألوكالة أل-ح-دي-ث-ة ،أضش-اف-ة أل-ى قضش-اي-ا أأخ-رى م-ت-علقة
سشنة  2012كان إأدأريا محضشا ولم يتمّ حينها ب-اإ’قصش-اء أ’ج-ت-م-اع-ي وألÓ-مسش-اوأة ك-ال-ف-ق-ر
ألنظر في هيكلتها وتركيبتها ألبششرية ومقرها وأأ’زم -ات أل -م-ال-ي-ة أل-م-ت-كّ-ررة وأأزم-ة ألشش-ب-اب
أ’جتماعي ،بحيث أسشتمر ألوضشع على هاته وألتكفل أ’جتماعي وألصشحي بالمسشنين وذوي
ألحال ألى غاية سشنة  ،2015حين تّم أ’فرأج أ’ح-ت-ي-اج-ات أل-خ-اصش-ة وغ-ي-رها ،بحيث أألّمت
عن ألمقر بجامعة ألبليدة  2قبل أأن يششرع ألوكالة بمختلف ألقضشايا ذأت ألصشلة بالحياة
ب-ع-ده-ا ف-ي ه-ي-ك-ل-ة أل-وك-ال-ة وأنشش-اء أل-ترسشانة أل -ي -وم -ي -ة ل-ل-م-وأط-ن وأل-ت-ي سش-ي-تّ-م تشش-ري-ح-ه-ا
ألبششرية لها ومن ثّم فإانّ ألوكالة لم تششرع في وتشش -خ -يصش -ه -ا وأق-ت-رأح ح-ل-ول ل-ه-ا م-ن ط-رف
عملها ألميدأني أ’ في حدود نهاية  ،2016ألباحثين ألمختصشين.
’فاق المسصتقبلية
ب -ح -يث سش -اه -مت أل-وك-ال-ة ف-ي عّ-دة نشش-اط-ات ^^ وفقا لهذا المنظور ،ماهي ا آ
ب -رع -اي -ة أل -م -دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي لعمل الوكالة على المدى القريب والبعيد؟
وألتطوير ألتكنولوجي ألتي تولي عناية كبيرة ^ تتمثل ألمهمة أأ’ولى وأأ’سشاسشية للوكالة
ل -ت -ط -وي -ر أل -ب -حث ف -ي أل -ع -ل -وم أ’ج-ت-م-اع-ي-ة في متابعة مششاريع ألبحث إأضشافة ألى متابعة
وأ’نسشانية بالنظر ألى ألحاجة ألملحة ألمعبّر ع -م -ل م-خ-اب-ر أل-ب-حث أل-م-ع-ت-م-دة ف-ي م-ي-دأن

أل-ع-ل-وم أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’نسش-ان-ية بحيث يوجد
ب- -ال- -ج- -زأئ- -ر أأك -ث -ر م -ن  ،450م- -خ- -ب- -ر ب- -حث
م -ت -خ ّصش -صس ف -ي م -خ -ت -ل -ف م -ج -ا’ت أل-ع-ل-وم
أ’جتماعية وأ’نسشانية وتتطّلب هذه ألعملية
جهدأ متمّيزأ وكبيرأ وتكوينا دقيقا للقائمين
على عملية ألمتابعة ،كما وضشعت ألوكالة خ ّ
طة
م-ت-وسش-ط-ة أل-م-دى ل-ت-ق-ي-ي-م وت-ق-وي-م أل-دوريات
ألمتخصشصشة في ألعلوم أ’جتماعية وأ’نسشانية
ب-مسش-اع-دة خ-ب-رأء ف-ي أل-م-ي-دأن ب-ح-يث سش-ي-تم
إأعدأد كتيب يحوي على مجمل ألتوجيهات
وأل -م -ع -اي -ي-ر أل-وأجب أ’ل-ت-زأم ب-ه-ا م-ن ط-رف
أل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ه-ذه أل-دوري-ات أل-ت-ي ت-ت-رجم
وتعبّر عن أ’نتاج ألفعلي للعلوم أ’جتماعية
وأ’نسش-ان-ي-ة .إأضش-اف-ة إأل-ى أأن أل-وك-ال-ة سش-ط-رت
برنامجا يتّم من خÓله تنظيم لقاءأت عبر
ك-اف-ة أل-ج-ام-ع-ات ل-ت-ق-دي-م ورشش-ات عمل حول
أل-م-ق-ال أل-ع-ل-م-ي أأن-وأع-ه وك-ي-ف-ة ك-ت-اب-ت-ه وف-قا
للمعايير ألعلمية ألعالمية ألمعمول بها وتوجه
أأسشاسشا لطلبة ألدكتورأه .وسشوف نبدأأ بإاقامة
أأول ورششة بجامعة ألوأد قريبا.
^^ وم- -اذا ع- -ن ال -ت -جسص -ي -د ال -م -ي -دان -ي
ل-ل-ب-ح-وث ال-ت-ي ي-تّ-م نشص-ره-ا ب-ال-دوريات
والمجÓت؟
^ ك-ل أل-ب-ح-وث أل-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا أل-وكالة ومن
ورأئها ألمديرية ألعامة للبحث ألعلمي وألتطوير
ألتكنولوجي ’بد أأن يكون لها أأثر مباششر على
أل-وأق-ع أ’ق-تصش-ادي وأ’ج-ت-م-اع-ي وت-ق-دم ق-ي-م-ة
مضشافة للمجتمع كما أأنّ بعضشا من هذه ألبحوث
ت -ق ّ-دم إأج-اب-ات ل-ح-اج-ة م-ع-ب-ر ع-ن-ه-ا م-ن ط-رف
مؤوسشسشات عمومية رسشمية كالمجلسس ألدسشتوري
ألذي أنششأا فرقة بحث مختلطة من جامعتي
وهرأن  2وألبليدة  2ومركز ألدرأسشات وألبحوث
ألدسشتورية ،في مسشأالة حق أأطرأف ألنزأع بالدفع
ب-ع-دم دسش-ت-وري-ة أل-ق-وأن-ي-ن ،ومسش-أال-ة أسش-ت-قÓ-ل-ية
ألقضشاء ألدسشتوري ،وكذأ مششروع أنجاز قاموسس
ع-رب-ي ف-رنسش-ي ي-ت-ع-ل-ق ب-مصش-ط-ل-ح-ات ألتأامينات
وأل -م -ال -ي -ة وأل -ذي ط -ل -ب -ت -ه أل -م -دي -ري -ة أل -ع -ام-ة
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ،أضش-اف-ة أل-ى مشش-روع أع-دأد ت-ط-بيق
ح -اسش -وب -ي ح -ول أل -م -ن-ط-وق أل-ج-زأئ-ري وأل-ذي
تؤوطره ثÓث مؤوسشسشات عمومية رسشمية وتبقى
هذه أأ’مثلة مجّرد عّينة بسشيطة من جملة عدد
كبير من ألمششاريع ألتي يتمّ تجسشيدها في ألوأقع
م -ب -اشش -رة ع -قب أ’ن -ت -ه -اء م -ن ع -م -ل -ي-ة أل-ب-حث
وأل-ت-ق-وي-م وأل-وك-ال-ة أل-م-وضش-وع-ات-ي-ة ل-ل-ب-حث ف-ي
أل-ع-ل-وم أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’نسش-ان-ية تحتضشن وتتابع
هذه ألمششاريع وغيرها.
^^ ه -ل م -ن ك -ل -م -ة أاخ -ي -رة ح -ول ال -وك -ال -ة وع Ó-ق-ت-ه-ا
بالبحث؟
إأّن م -ا ي -جب أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ي -ه ك -ون أل-دول-ة
ألجزأئرية تدّعم ألبحث بششكل جدي ويترجم
ذلك م- -ن خÓ- -ل رصش- -د م- -ب -ل -غ  20م-ل-ي-ار دج
للصشندوق ألوطني للبحث ألعلمي ،وهذأ رقم
جه جدي في هذأ ألمجال،
ضشخم يعّبر عن تو ّ
وأل -وك-ال-ة أل-م-وضش-وع-ات-ي-ة ل-ل-ب-حث ف-ي أل-ع-ل-وم
أ’جتماعية وأ’نسشانية سشتكون سشندأ دأعما
قويا للبحث وألباحثين في ألجزأئر في مجال
ت -خ ّصش-صش-ه-ا وسش-ت-ق-دم أل-مسش-اع-دة وأل-م-رأف-ق-ة
للباحثين وتبقى أأ’بوأب مفتوحة لكل باحث
يرغب في تقديم مقترحاته ومششاريعه ،كما
أأدعو طلبة ألدكتورأه كذلك للتقرب من ألوكالة
وهي ألفئة تحتاج قدرأ كبيرأ من ألمرأفقة
وألمسشاعدة.

اأ’ربعاء  18أافريل  2018م
الموافق لـ  02شسعبان  1٤3٩هـ

من مراسسلينا

جامعة ﬁمد بوضضياف باŸسضيلة ‰وذج لÓنفتاح على اÙيط

توظيف  12مهندسشا وتوقيع اّتفاقيات مع الشّشركات الكÈى

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÛتمع اŸد Êيتحّرك ضشد الباعة الفوضشوّيÚ

تشضهد جامعة ﬁمد بوضضياف باŸسضيلة حركية كبÒة ‘ ﬂتلف اÛالت العلمية واŸهنية،
عّززها النفتاح على اÙيط Úالقتصضادي والجتماعي تّوج بإابرام عدة اتفاقيات شضراكة سضمحت
لداري الذي يسضهر على العمل
لطارات ا÷امعية بفضضل الطاقم ا إ
بتوف Òمناصضب شضغل للعديد من ا إ
صضعوبات.
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بتوصضيات ÷ان بالتقييم اıتصضة
ّ

بادر عدد من أاعضضاء اÛتمع اŸد ÊاÙلي بعاصضمة الولية ورقلة
Ãشضاركة ﬂتلف جمعيات قصضر ورقلة العتيق وبعضض اŸصضالح اŸعنية،
إا ¤إاطÓ-ق ح-م-ل-ة واسض-ع-ة م-ن أاج-ل ت-ن-ظ-ي-ف سض-اح-ة الشض-ه-داء وﬁاول-ة
مواجهة ظاهرة التجارة الفوضضوية ،حسضبما ذكره اŸشضاركون ‘ ا◊ملة
الذين دعوا إا ¤ضضرورة –ّمل كل ا÷هات مسضؤوولياتها Ÿتابعة العملية
من أاجل ا◊د من هذه الظاهرة ،التي انعكسضت سضلبا على نظافة اÙيط
لفات الجتماعية وأاثارت قلق السضكان.
وأادت إا ¤انتشضار العديد من ا آ

ورڤلة :إاÁان كا‘
اŸسسيلة :عامر ناجح
وم -ن أاب -رز الّ-ن-ق-اط ال-ت-ي اع-ت-م-د
عليها القائمون على جامعة ﬁمد
ب- -وضس- -ي- -اف ب- -اŸسس- -ي- -ل -ة م -ن أاج -ل
ال - -وصس - -ول إا– ¤ق- -ي- -ق ال- -ن- -ت- -ائ- -ج
ا’ي- -ج- -اب- -ي- -ة ‘ ›ال ال- -ت -وظ -ي -ف
ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى ال-ت-ق-ي-ي-م اÿارج-ي
ل -ل-ج-ان ،ال-ذي م ّسش سس-ب-ع-ة م-ي-ادي-ن
تتعلق بالتكوين والبحث وا◊وكمة
وال- -ه- -ي -اك -ل ال -ق -اع -دي -ة وال -ت -ع -اون
والعÓقات مع اÙيط ا’قتصسادي
وا’ج- -ت -م -اع -ي ،ه -ذا اأ’خ Òال -ذي
أاسس -ف -ر ع -ن ت -وظ -ي -ف ال -ع -دي -د م-ن
اŸهندسس Úواإ’طارات ا÷امعية.
وك ّ-ل -لت ع -م -ل -ي -ة ان-ف-ت-اح ج-ام-ع-ة
اŸسس - - -ي - - -ل - - -ة ع - - -ل - - -ى اÙي- - -طÚ
ا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت -م -اع -ي ال -ذي
انتهجه القائمون على ا÷امعة منذ
م- -دة قصسÒة ب- -ع- -ق- -د ال -ع -دي -د م -ن
ات - -ف - -اق - -ي - -ات الشس- -راك- -ة م- -ع كÈى
الشسركات اŸعروفة وطنيا وعاŸيا
على غرار مصسنع ا’سسمنت ’فارج
و›مع كوندور ومصسنع برÁاتاك
صس -ن -اع -ة اأ’ج -ر ومصس -ن -ع ا◊ضس -ن-ة
حليب باŸسسيلة ،هذا اأ’خ Òالذي
طالب بتوظيف  12متخّرجا متفّوقا
‘ اŸاسس Îمن خريجي ا÷امعة ‘
ال- -ق- -ريب ال- -ع -اج -ل ،ج -اءت ع -م -ل -ي -ة
ال -ت -وظ-ي-ف ب-ع-د ال-زي-ارات اŸي-دان-ي-ة
للجنة اŸشسÎكة اŸكونة من أاسساتذة
متخصسصس Úوإاطارات الشسركة إ’مضساء
اتفاقية تعاون وشسراكة.
وحسسب مراسسلة الشسركة فإاّن هذه
اأ’خÒة ط- - -ل - -بت ت - -وظ - -ي - -ف أارب - -ع
م- -ه- -ن -دسس ‘ Úاخ -تصس -اصش ال -كÎو
ت- - -ق- - -ن - -ي ،وأارب - -ع م - -ه - -ن - -دسس‘ Ú
اخ-تصس-اصش ال-ت-ج-ه-ي-زات ،ب-اإ’ضسافة
إا ¤أارب -ع م -ه-ن-دسس ‘ Úاخ-تصس-اصش
الهندسسة اŸيكانيكية.
وا÷دير بالذكر فإاّن اıطط
ا’سسÎات -ي -ج -ي اŸع -ت -م -د م-ن ق-ب-ل
إادارة ا÷امعة والذي Áتد ÿمسش
سس -ن -وات ق -ادم -ة ،ي -ه-دف ب-ال-درج-ة
اأ’و ¤إا ¤زي- -ادة اإ’دم- -اج اŸه- -ن -ي
ÿريجي ا÷امعة ‘ إاطار تنظيم
التشسغيل والتوظيف مع اŸؤوسسسسات
ا’قتصسادية التي ” عقد اتفاقات
تعاون معها ‘ ،ظل ارتفاع طلبات
ال-ت-وظ-ي-ف ووصس-ول-ه-ا ب-داي-ة السس-ن-ة
ا÷ارية إا ¤أاك Ìمن  50منصسبا ‘
تخصسصسات ﬂتلفة.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،أا ّك -د ن -ائب م -دي -ر
ا÷ام- -ع- -ة اŸك- -ل- -ف ب- -ال- -عÓ- -ق- -ات
اÿارج -ي -ة ال -دك -ت-ور ال-ه-اشس-م-ي ب-ن

واضس- - -ح ،أاّن م- - -ك- - -تب ال - -رب - -ط بÚ
ا÷ام -ع -ة واŸؤوسسسس -ة ا’ق -تصس -ادي-ة
يسسعى جاهدا إا ¤دفع اّÿريجÚ
القدامى إا ¤التعاون مع ا÷امعة ‘
إاطار عقد وفاء Áضسيه اŸعني ،يتم
خÓله تخصسيصش رابط على مسستوى
م -وق -ع ج -ام -ع-ة اŸسس-ي-ل-ة ’نضس-م-ام
اŸت- -خ- -رج Úال- -ق- -دام- -ى إا ¤ه- -ذا
اŸكتب الذي Áنح لهم العديد من
اŸزايا ،أاهمها إامكانية ا’سستفادة
من الكتب واŸراجع ،واŸشساركة ‘
ال-ت-ظ-اه-رات ال-ع-ل-م-ي-ة التي تنظمها
ا÷ام -ع-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ال-ل-ق-اءات
ال -ري -اضس -ي -ة ب Úال -ط -ل-ب-ة ال-ق-دام-ى
والطلبة اŸتمدرسس Úحاليا التقييم
الذاتي ÷امعة اŸسسيلة.

التّقييم اÿارجي ‘ سشبعة
ميادين
وت-ه-دف ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ق-ي-ي-م الذاتي
÷امعة اŸسسيلة من طرف اللجنة
التي يÎأاّسسها الدكتور صسالح بوعبد
الله واÿب Òالدو‹ دردوري سسليم
(كندا) والÈوفيسسور بن حميدوشش،
خ Ó-ل شس -ه -ر ج -وان ال-ف-ارط م ّسس-ت
تقييم سسبعة ميادين تتعلق بالتكوين،
البحث ،ا◊كومة ،الهياكل القاعدية،
ال - -ت- -ع- -اون ،ال- -عÓ- -ق- -ة م- -ع اÙي- -ط
ا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت -م -اع-ي ،ل-ت-ق-وي-ة
ن-ق-اط ال-ق-وة ،وت-ذل-ي-ل ن-ق-اط الضسعف
اŸوجودة ،وإايجاد ا◊لول اŸناسسبة
لتحسس Úجودة التعليم العا‹.
وي - -ع - -ت Èه - -ذا ال - -نشس - -اط حسسب
العديد من اŸتخ ّصسصس ‘ ÚاÛال
Ãث- -اب- -ة نشس- -اط م- -ت- -ع -دد اأ’ب -ع -اد،
ويشس -م -ل م -ي -دان ال-ت-ك-وي-ن وال-ب-حث
ال-ع-ل-م-ي وا◊وك-م-ة وت-ق-وية العÓقة
ب Úا÷امعة واÙيط ا’قتصسادي
وا’جتماعي الذي شسهدته ا÷امعة
م- -ن -ذ ع -دة أاشس -ه -ر .وأاشس -ار ‘ ذات
السس - -ي - -اق ن - -ائب م- -دي- -ر ا÷ام- -ع- -ة
ل- -ل- -عÓ- -ق- -ات اÿارج- -ي -ة ال -دك -ت -ور
الهاشسمي بن واضسح ،إا ¤أان اللجنة
وق - - -فت ع- - -ل- - -ى أاه- - -م اإ’ج- - -راءات
التحسسينية التي قامت بها ا÷امعة
منذ عملية التقييم الذاتي التي “ت
شسهر جوان اŸاضسي ،خصسوصسا ‘
م- -ي- -دان ال- -عÓ- -ق- -ة م -ع اÙي -طÚ
ا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت -م-اع-ي ،وال-ت-ي
أاثمرت حسسبه بتوظيف  32متخّرجا
بشسهادة اŸاسس ‘ Îعدة تخصسصسات
ﬂتلفة.
‘ ح Úأاّكد رئيسش ÷نة التقييم
الذاتي الدكتور بوعبد الله صسالح أان

ج -ام -ع -ة اŸسس -ي-ل-ة ت-ع-د م-ن ب06 Ú
جامعات وطنية فقط قامت بتقييم
اŸي -ادي -ن ج -م -ي -ع -ه -ا ،خ -اصس -ة وأان
جامعة اŸسسيلة قامت منذ أاشسهر
ف -ق -ط Ãج -ه -ودات ك -بÒة ل -ت -ق -وي-ة
ع Ó- - -ق - - -ات- - -ه- - -ا م- - -ع اŸؤوسسسس- - -ات
ا’قتصسادية بهدف اإ’دماج اŸهني
ل- -ل -ط -الب ،وم -ت -اب -ع -ة اŸت -خ ّ-رجÚ
القدامى.
واخ-ت-ت-مت ج-ام-ع-ة اŸسس-ي-ل-ة ن-ه-اي-ة
اأ’سس- -ب- -وع اأ’ي -ام اŸف -ت -وح -ة ال -ت -ي
خ ّصس - -صست ل - -ل - -ط - -ل - -ب - -ة ا÷ام - -ع- -ة
اŸسستقبلّي ÚلÓسستعÓم حول نظام
ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ال -ع -ا‹ ،وشس -رح آال -ي -ات
التسسجيل للتÓميذ الثانويات الذين
ق -دم-وا م-ن ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات و’ي-ة
اŸسس -ي -ل -ة ،سس ّ-ه -ل ع -م -ل-ي-ة ت-ن-ق-ل-ه-م
تسس -خ Òح -اف Ó-ت ت -اب -ع-ة Ÿدي-ري-ة
اÿدمات ا÷امعية لنقلهم إا ¤مقر
ا÷امعة من أاجل ا’سستعÓم حول
النظام الوطني للتوجيه ،ومن أاجل
أان تقدم لهم التكوينات اŸضسمونة
‘ م -ؤوسسسس -ات ال -ت -ع -ل -ي-م وال-ت-ك-وي-ن
ال -ع-ال-ي ،Úوال-ق-ي-ام ب-اخ-ت-ي-ار ه-ادف
Ÿشسروع دراسستهم ا÷امعية.
وشسهدت العملية مشساركة كبÒة
‘ ي- -وم- -ه -ا اأ’ول ،ب -حضس -ور م -دي -ر
الÎب- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة اŸسس- -ي- -ل- -ة ول- -ي -د
بلهوشسات ،الذي وقف على تقدË
كل الشسروحات من طرف اأ’سساتذة
ا÷ام -ع -يÎŸ Úشس -ح -ي ب -ك -ال -وري -ا
 ،2018ب- - -حضس- - -ور اŸسس - -تشس - -اري - -ن
” خÓل اليومÚ
الÎبوي ،Úحيث ّ
ت-ق-د Ëم-ط-وي-ات خ-اصس-ة ب-ك-ل ك-لية
لتوضسيح كل التخصسصسات واŸيادين
اŸوجودة بجامعة اŸسسيلة.
ف -ي -م -ا نّ-وه ن-ائب م-دي-ر ا÷ام-ع-ة
للتكوين ‘ الطورين اأ’ول والثاÊ
اأ’سس- -ت- -اذ راب- -ح ب -وق -رة ب -خصس -وصش
اأ’ب -واب ال -ع -م -ل -ي-ة ‘ ي-وم-ه-ا اأ’ول
ناجحة بتسسجيل حضسور ’ باسش به
م- -ن ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ”ّ ،ت- -ع- -ري- -ف- -ه- -م
ب- -ت- -خصسصس- -ات ا÷ام- -ع- -ة ‘ شس -ت -ى
اŸي- -ادي- -ن ،ك- -م- -ا أاشس- -ار إا ¤أان -ه ”
تقد Ëشسروح حول اŸنشسور ا÷ديد
ال- -ذي ي- -ت- -ع -ل -ق ب -ت -وج -ي -ه ح -ام -ل -ي
الباكالوريا .2018
ك- -م- -ا ت -خ ّ-ل -لت ال -ع -م -ل -ي -ة حسسب
اŸت -ح -دث ت -وزي -ع اسس -ت -ب -ي -ان ع-ل-ى
ال -ت Ó-م -ي -ذ اŸق -ب -ل Úع-ل-ى اج-ت-ي-از
شسهادة الباكالوريا يتضسمن ›موعة
من اأ’سسئلة ،كاسستبيان ” إاعداده
م -ن ط -رف وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ا‹
وال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،ح-ول انشس-غ-ا’ت
ورغبات مÎشسحي باكالوريا للسسنة
ا÷ارية.

وحسسب تصسريحات عدد من اŸواطن Úفإاّن السسبب الرئيسسي الذي دفعهم إا¤
التحرك هو انتشسار الباعة الفوضسوي ،Úوما ا‚ر على ذلك من تراجع ‘ نظافة
اÙيط العام والصسورة ا÷مالية والبيئية لسساحة الشسهداء التي تعد من ب Úالشسوارع
ا◊يوية وسسط مدينة ورقلة ،واإحدى الواجهات الهامة Ÿا تعرفه من ديناميكية
يومية بفعل ا◊ركية التجارية اŸعروفة بها ،فضس Óعن أانها تضسم مدرسسة ابتدائية
وزوايا ومسساجد وﬁيطة بالعديد من السسكنات ،حيث شسّددوا على أاهمية متابعة
ا÷هات اıتصسة للعملية من أاجل ا◊د من هذه الظاهرة ومواجهتها بتكاتف
جهود كل اŸعني.Ú
هذا وŒدر اإ’شسارة إا ¤أاّن ا÷هات اıتصسة قد حضسرت ورافقت العملية منذ
انطÓقها مسساء ا÷معة بعد مراسسلة كافة اŸصسالح ،وعلى إاثر ذلك أايضسا ” عقد
جلسسات مع رئيسش البلدية واŸنتخب ‘ Úسسبيل تعجيل مشساريع التهيئة التي تخصش
السساحة والسسوق ،وبالعودة إا ¤ما ذكره بعضش ‡ثلي اÛتمع اŸد ‘ Êحديث لـ
«الشسعب» فإاّنهم تلّقوا وعودا وينتظرون Œسسيدها على اأرضش الواقع.

سضكان قرية ا◊رايق ببلدية جبالة

مناششدة ال ّسشلطات اÙلية
تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ناشضد سضكان قرية ا◊رائق التابعة إاداريا لبلدية جبالة السضلطات اÙلية
لنقاذهم من الوضضعية اŸزرية التي يعيشضها سضكان هذه القرية
التدخل إ
بسضبب العزلة التي تعرفها هذه اŸنطقة السضكنية والفÓحية التي تشضتهر
ب-إان-ت-اج-ه-ا ال-وف Òل-ل-خضض-ر وال-ف-واك-ه وك-ذا اŸن-ت-ج-ات ا◊ي-وان-ية ،كاللحوم
للبان والدواجن.
لجبان وا أ
وا أ
هذا وقد –ّدث سسكان القرية عن التهميشش الذي طالهم منذ سسنوات ،خاصسة مع
نقصش وسسائل النقل التي تربط القرية بالبلدية الواقعة با◊وانت ودائرة ندرومة ،إا¤
جانب غياب غاز اŸدينة ،حيث يقطع سسكان القرية مسسافات طويلة ’قتناء قارورات
غاز البوتان التي تعرف التهابا ‘ اأ’سسعار ‘ فصسل الشستاء نظرا لÈودة الطقسش بحكم
أان اŸنطقة جبلية ،إاضسافة إا ¤مشسكل قنوات الصسرف الصسحي ،حيث تلجأا معظم
العائÓت القاطنة بالقرية إا ¤اŸطام Òوا◊فر التقليدية ،وما يصساحبها من أامراضش
تهدد حياتهم.
من جهة أاخرى اسستاء السسكان من العزلة الشسديدة التي يعا Êمنها أابناؤوهم ‘ ظل
غياب وسسائل النقل ،خاصسة اŸدرسسي ،إاذ يضسطر العديد من تÓميذ القرية إا ¤التنقل
مشسيا على اأ’قدام وقطع مسسافات طويلة لÓلتحاق Ãقاعد دارسستهم ،وهو ما رفع
من نسسبة التسسرب اŸدرسسي خصسوصسا لدى فئة ا’ناث ،حيث ف ّضسلت أاغلب العائÓت
إايقاف بناتها عن الدراسسة لتفادي اŸشساكل .هذا وجّدد سسكان هذه القرية النائية
مطالبهم من خÓل رفع قائمة احتياجاتهم للسسلطات اÙلية ،من أاجل تغطية
اŸنطقة باŸتطلبات الضسرورية ،وعلى راأسسها تهيئة الطرق اŸهÎئة كليا باŸنطقة،
ومد أانابيب الغاز وتوف Òالنقل ودعم اŸنطقة بالسسكن الريفي ،وربط السسكنات
ب -ال -ك -ه -رب -اء واŸاء الشس -روب ل -فك ال -ع -زل -ة ع -ن اŸن-ط-ق-ة ،وإاخ-راج-ه-ا م-ن ال-عصس-ور
البدائية وتفاذي الوعود الرّنانة طمعا ‘ أاصسواتهم خÓل ا◊مÓت ا’نتخابية التي ⁄
تتج ّسسد أاي منها مع تعاقب اÛالسش اŸنتخبة.

اأ’ربعاء  18أافريل  2018م
الموافق لـ  02ششعبان  1439هـ

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

من مراسسلينا

سشد كدية أاسشردون بالبويرة يزود بلديات اŸدية باŸياه الششروب

نظام ألربط أأثبت ‚اعته ‘ أنتظار –ويÓت أأخرى

لولويات
وضشعت السشلطات اÙلية لولية اŸدية مسشأالة توف Òمياه الششروب والسشقي الفÓحي نصشب عينها كواحدة من ا أ
لزمة وترقية وتنويع اŸنتوج وﬁو مششكلة انكسشار قنوات التوصشيل لفائدة سشكان عاصشمة الولية ودائرة
لجل القضشاء على ا أ
أ
الÈواقية التي لطاŸا اقتصشرت عملية التموين على نظام التوزيع بسشدي غريب وموزاية بضشواحي بلدية ا◊مدانية.

اŸدية :علي ملياÊ
وتشش Òمصشادر لـ» الششعب» ا ¤أان قطاع
الري بهذه الو’ية اسشتفاد من حصشة معتÈة
م -ن اŸاء الشش -روب اب -ت -داء م -ن سش -د ك-دي-ة
أاسش-ردون اŸت-واج-د ب-إاق-ل-ي-م و’ي-ة ال-ب-وي-رة،
موجهة لتزويد السشاكنة بهذه اŸادة ا◊يوية
وبخاصشة جنوب الو’ية وششرقها ووسشطها
اثر سشنوات كبÒة من اŸعاناة.
وأاسش -ف -رت خ -ط-ة وت-وج-ي-ه-ات مسش-ؤوو‹
الو’ية والتحديات التي فرضشت على هذا
القطاع ‘ هذه الفÎة على ربط  21بلدية
من ›موع  64بلدية بهذه الو’ية الششاسشعة
وذات ال- -تضش- -اريسس ال -وع -رة م -ن أاج -ل ط -ي
سشنوات ششّح ا◊نفيات ،كما سشمحت هذه
ال -وث -ب -ة ب -ت -وف ÒاŸاء ع -ل -ى م -دار 24/24
سشاعة ،إا ¤جانب بر›ة ربط  08بلديات،
حيث العمليات ‘ طور ا’‚از على يتّم
ربط  03بلديات أاخرى ‘ اطار الÈنامج
ا’سشتعجا‹ لسشنة ،2018مع دراسشة إامكانية
ربط سشكان مقر الو’ية من نفسس النظام
أ’جل تأام ÚاŸدينة وتنويع مصشادر “وينها

باŸاء الششروب.
كلفت عملية ربط هذه البلديات أالـ 21
مبلغ ما‹ قدر بـ 135مليار سشنتيم فيما بلغ
ذلك اŸرصشد لـ 08بلديات  1مليار سشنتيم،
‘ ح Úوصشل اŸبلغ اّ ıصشصس للÈنامج
ا’سشتعجا‹  900مليار سشنتيم وأاكدت هذه
اŸصشادر أانه باإ’ضشافة إا ¤هذه العمليات
اإ’سشÎاŒية والهامة ‘ اسشتقرار السشكان،
ه -ن -اك رب -ط ث -ان لسش-ك-ان ا÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة
ابتداء من حقل البÒين لو’ية ا÷لفة ،حيث
ك-ل-فت ع-م-ل-ي-ت-ه  120م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م بعدما
سش-ج-لت السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-و’ي-ة اŸدي-ة
افتقار جنوبها للمياه ا÷وفية والسشطحية،
ح- -يث ّ” رب- -ط ب- -ل -دي -ات ب -وغ -زول ،قصش -ر
البخاري ،ع Úبوسشيف ،كما أانه سشيتمّ ربط
البلديات اÛاورة بنفسس النظام واأ’ششغال
جارية بعدما خصشصس قطاع الري واŸوارد
اŸائ -ي -ة م -ب -ل -غ -ا م-ال-ي-ا م-ق-درا بـ 40مليار
سشنتيم.
ت -راه -ن مصش-ال-ح ال-ري واŸوارد اŸائ-ي-ة
Óمطار
بهذه الو’ية ذات نسشبة تسشاقط ل أ
والثلوج كبÒة على مششروع سشّد بني سشليمان

واقع التششغيل ‘ الأغواط

بسشعة  28.7مليون م Îمكعب لسشقي 2000
هكتار لكونه يعّد من ب Úمششاريع القرن
ال -ت -ي ب -واسش -ط-ت-ه سش-ت-ع-ي-د ل-زراع-ة ا◊ب-وب
›دها بعدما ارتفعت تكلفة ا‚ازه من
 400مليار إا 722 ¤مليار سشنتيم ،ورصشد
نحو  146مليار سشنتيم بقصشد تهيئه ﬁيط
سشقي سشهول بني سشليمان .كما تعّول هذه
اŸصش -ال -ح ع -ل -ى مشش-روع سش-د وادي سش-ي-دي
علي أاسشفل الطريق الوطني رقم  01باقليم
بلدية ا◊مدانية بسشعة متوقعة بنحو 30
مليون م Îمكعبﬂ ،صشصس لتخزين وتوزيع
اŸياه الصشا◊ة للششرب نحو سشكان عاصشمة
ال -و’ي -ة ع Èشش -ب -ك -ات م -ن -ط-ق-ة ت-ادي-ن-ارت
اŸشش-غ-ل-ة سش-ل-ف-ا ،إا ¤ج-انب سش-د ب-وك-م-وري
ب -دائ -رة ع -زي -ز ﬂصشصش -ة م-ي-اه-ه ل-لسش-ق-ي
الفÓحي.
يعتمد سشكان بلدية دراق بضشواحي دائرة
عزيز جنوب هذه الو’ية بنحو أاك Ìمن 07
آا’ف نسش - -م - -ة ‘ ›ال الشش- -رب والسش- -ق- -ي
ال -ف Ó-ح -ي ع -ل-ى م-ي-اه سش-د مسش-اغ-يت ع-ن-د
ﬂرج ه - -ذه ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،إا ¤ج- -انب م- -ي- -اه
اÿزانات اŸسشتقدمة من اŸناقب اŸائية،
كما يسشتعمل سشكان بلدية أاو’د معرف نحو
مدينة البÒين بنحو أاك Ìمن  12أالف نسشمه
م -ي -اه سش -ب-ع-ة م-ن-اقب م-ن-ج-زة ع-ل-ى حسش-اب
ميزانية قطاع الري واŸوارد اŸائية ‘
الفÎة اŸمتدة من  ،2013إا ،2017 ¤كما
أادى سشوء اسشتعمال سشدين صشغÒين يقعان
بضشواحي هذه البلدية الريفية واحد منها
يوجد ‘ وضشعية كارثية إا ¤تراجع الفÓحة
 انتاج ا◊بوب  -بنسشبه كبÒة ‘ ،حÚه -ن -اك ح -اج -زي-ن ل-ل-م-ي-اه ق-امت ﬁاف-ظ-ة
السشهوب با‚ازهما غ Òمسشتغل› ‘ Úال
السش -ق -ي ال -ف Ó-ح-ي ‘ ،وقت ب-اتت مشش-ك-ل-ة
الربط العششوائي Ÿياه الششرب بهذه البلدية
السشمة الطاغية التي أاضشحى فيها التنافسس
ع- -ل -ى أاشش -ده ب ÚاŸواط -ن Úع -ل -ى حسش -اب
م -ي -زان -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ب-ه-ذه ال-و’ي-ة
وبلديتهم على حّد سشواء.

ألشسباب يعا Êمن نقصص فادح ‘ فرصص ألعمل

ا÷لفة :موسسى بوغراب
اشش- -ت -ك -ى شش -ب -اب أاف -ل -و وح -اسش -ي ال -رم -ل
باأ’غواط ،من معدل تزايد نسشبة البطالة
‘ الو’ية ،حيث يبقى مكتب التششغيل عبارة
عن هيكل يتّم التسشجيل فيه دون فائدة مع
قلق حاملي الششهادات من انعدام عروضس
ال-ع-م-ل رغ-م Œدي-ده-م ال-دوري ل-ل-بطاقات
ال -زرق -اء ط -ال -ب -ي ال -ع -م -ل ،وم-ن-ه-م م-ن ه-و
مسش -ج -ل ل-ق-راب-ة  7سش- -ن- -وات دون أان ي- -ت -م
اسش -ت -دع -اؤوه و’ م -رة واح-دة ،وق-د اشش-ت-ك-ى
العديد من البطال Úمن ﬁدودية برامج
ال-تشش-غ-ي-ل خ-اصش-ة ع-روضس اإ’دم-اج اŸه-ن-ي
ب -أان -واع -ه ،وه -ذا ا’ن-ت-ظ-ار أاصش-ب-ح ي-حصش-ى
بالششهور إان  ⁄نقل بالسشنوات ،فأاصشحاب
ا◊ظ الذين نالوا عقودا تصشادفهم عراقيل
كموافقة أاصشحاب اŸؤوسشسشات واأ’ششد فيما
يقال Ãنطقة آافلو ،فإان البطالة ◊املي
اŸؤوهÓت الدراسشية تزداد من ششهر آ’خر،
ويشش Òالعديد من اŸواطن Úأان موضشوع
عقود ما قبل التششغيل “نح مناصشب ششغل
وم - -ن أاج- -ل أان “ن- -ح الشش- -ب- -اب ا÷ام- -ع- -ي
اŸت -خ -رج ح -دي -ث-ا م-ن أان ي-ك-تسشب اÈÿة.

حق أاريد به باطل ،فكيف للششباب ا÷امعي
أان ي- -ع -م -ل  8سش -اع-ات م-ث-ل-ه م-ث-ل ال-ع-م-ال
الدائم ،Úحيث أان هذا اأ’جر ’ يكفي حتى
Ÿصشاريف النقل بالنسشبة لهؤو’ء الششباب.
ومن جهة أاخرى أابدى البعضس تخّوفه من
ارت -ف -اع ع -دد الشش-ب-اب ال-ع-اط-ل ع-ن ال-ع-م-ل
وانعدام توفر أاي فرصشة أامام هؤو’ء الششباب
واÿطر من ا‚رار عدد منهم إا ¤طريق
ا÷رÁة وا’نحراف مبينة إان «وتسشاءل عن
مششاريع ا’سشتثمار التي يتكلم عنها البعضس،
خاصشة ‘ اŸدن كحاسشي رمل وآافلو وقتها
ق -ال ه -ؤو’ء أاي -ن اŸشش -اري -ع ال-ت-ي وع-د ب-ه-ا
اŸسش-ؤوول-ون ع-ل-ى ه-ذه ال-ق-ط-اع-ات سش-ابقا،
مؤوكدين أان مششكلة البطالة لها تأاث Òنفسشي
واج- -ت- -م- -اع- -ي واق- -تصش- -ادي ع- -ل- -ى شش -ب -اب
اŸنطقة ،مششÒين إا ¤أان Ãجرد ما ينهي
الطالب دراسشته ا÷امعية يصشطدم بالواقع
اŸتمثل ‘ عدم توف Òفرصس العمل.
ذلك إا ¤ع -دة أاسش -ب -اب م-ن-ه-ا م-ا ي-ت-عّ-ل-ق
با÷امعات حيث تقوم بتخريج أاعداد كبÒة
من الطÓب ،وهذا كله يولد اإ’حباط لدى
الششباب.
أاما الششاب غ Òا÷امعي يواجه ﬁدودية
اŸشش -اري -ع ال -ت -ي –ت -اج إا ¤أاي-دي ع-ام-ل-ة،

وهذا كله يفاقم من مششكلة البطالة ‘
اÛتمع وقد تسشاءلت ‘ عديد اŸرات
وال--دورات ال--ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسس الشش-ع-ب-ي
ال-و’ئ-ي ال-ل-ج-ان اŸك-ل-ف-ة ب-هذا القطاع
عن واقع التششغيل بالو’ية ،فيما يخصس
إادم--اج ح--ام--ل--ي الشش--ه-ادات ‘ ا◊صش-ة
اŸم--ن--وح--ة ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،ك-م-ا ’ح-ظت
وق--ت-ه-ا ه-ذه ال-ل-ج-ان ع-دم ذك-ر ا◊صش-ة
اŸمنوحة للو’ية وعدم ذكر حصشة كل
بلدية وهو ما يضشع أالف عÓمة اسشتفهام
‘ ظ--ل إاي--ج--اد ح-ل-ول ج-دي-ة ل-ل-قضش-اي-ا
اŸط--روح--ة ب--اŸن--ط--ق-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-ا
قضش--ي--ة ال--ب--ط-ال-ة ‘ ك-ل م-ن ال-ب-ل-دي-ات
ال--كÈى ل--ل--و’ي-ة ب-اسش-ت-م-رار ال-ت-ه-م-يشس
اŸم--ن-ه-ج ضش-د اŸن-ط-ق-ة ،وق-د ط-ال-بت
هذه ا÷هات عدة مرات بتدخل وزير
ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-ي-ل ل-ل-وقوف على الواقع
الذي يعيششه البطال.

سسيارأت أألجرة
تتحاشسى نقل ألزبون
إأ ¤أŸسسالك ألÎأبية

17622

العدد

أأخبار ألنعامة
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ط- -الب زب- -ائ- -ن سش- -ي -ارات
اأ’ج - -رة بضش - -رورة ت- -دخ- -ل
نقابة النقل من اجل وضشع
ح- -د ل -ل -ف -وضش -ى السش -ائ -دة
لسش-ل-وك-ات ال-ط-ائششة لبعضس
السش- -ائ- -ق ،Úح- -يث ي- -ل- -ج- -أا
العديد منهم ا ¤ترك الزبون وسشط الطريق بحجة ان ا◊ي غ Òمعبد ،او
وجود حفر وغ Òذلك من ا◊جج الواهية.
حيث يششتكي مواطنو مدينة اŸششرية من بعضس سشائقي سشيارات اأ’جرة
التي بسشبب عدم اسشتجابتهم عند طلب نقلهم إا ¤مناطق ع Èالبلدية.
من جهتها نقابة سشائقي السشيارات اŸششرية اأكدت أان التعامل مع الزبون
يتم وفق ميثاق اأخÓقيات اŸهنة وطبقا للقوان ÚاŸعمول بها ،وأاوضشحت
بأانها تتفهم تصشرفات بعضس سشائقي سشيارات اأ’جرة أ’ن بعضس طرق
البلدية فع ÓمهÎئة و’ تسشمح Ãرور السشيارات ،ناهيك عن انعدام اأ’من
ببعضس اŸناطق .أاما ‡ثل نقابة النقل فأاكدت اأنه ليسس من حق أاي سشائق
أاجرة أان Áانع ‘ نقل اŸواطن Úإا ¤كامل تراب بلدية اŸششرية متذرعا
بأاي عذر وما عليه سشوى طلب أاجرته دون زيادة أاو نقصشان ،كما أان رفضشه
يÎتب عليه عقوبات بناء على دعوة من اŸواطن.Ú

أŸعاقون يطالبون Ãرأعاة أأماكن مسسابقات ألتوظيف
طالب أاصشحاب الششهادات ا÷امعية من ذوي ا’حتياجات اÿاصشة من
السشلطات اÙلية بضشرورة اأ’خذ بع Úا’عتبار وضشعيتهم ا’جتماعية
أاثناء التحضش Òللمسشابقات ‘ الوظيف العمومي و–ديد أاماكن إاجراء
ا’متحانات اÿاصشة باŸسشابقة ،بأان تكون قريبة من إاقامتهم مراعاة
◊التهم ا’جتماعية واإعاقتهم للتخفيف من معاناة التنقل .ونظرا للمعاناة
اليومية لهذه الفئة الششبانية ‘ اÛتمع ،منحتهم الدولة اأ’ولوية ‘ كل
ششيء حسشب درجة اإ’عاقة ،اإ’ أان ذلك  ⁄يكن ‘ الواقع بل ‘ اأ’وراق
فقط وهكذا اسشتمرت اŸعاناة وليضشطر اŸعاق إا ¤قطع اŸسشافات
الطويلة للحصشول على منصشب عمل أاو لÓلتحاق بامتحانات التوظيف ،كما
”
حدث ‘ مسشابقة التوظيف اأ’خÒة اÿاصشة بالوظيف العمومي والتي ّ
إاجراؤوها ‘ و’ية تلمسشان و ⁄يأاخذ بع Úا’عتبار عدد الششباب من ذوي
ا’حتياجات اÿاصشة للمششارك.

غياب طبيب ﬂتصص ‘ ألتشسريح ألشسرعي
تعا Êمسشتششفيات النعامة من قلة أاطباء التششريح الششرعي باŸصشالح
الطبية اŸتواجدة ع Èالقطاعات الصشحية‡ ،ا يجعل السشكان يواجهون
متاعب كبÒة ‘ نقل موتاهم اإ ¤الو’يات اÛاورة إ’جراء العمليات
وا◊صشول على التقارير الطبية التي تطلبها اŸصشالح القضشائية .الوضشعية
ا◊الية يكششفها انعدام اأ’طباء ‘ هذا التخصشصس ا◊سشاسس باŸؤوسشسشات
ا’سشتششفائية اŸتواجدة بالو’ية .وهو اأ’مر الذي يحتّم على أاهل اŸيت
نقل جثامينهم إا ¤مسشتششفى آاخر ،وعادة ما يكون نحو و’ية سشعيدة سشيدي
بلعباسس أاو تلمسشان إ’جراء هذه العملية التي يطلبها القضشاء.

إأنعدأم كأ ÓأŸاشسية
دق ›موعة من اŸوال Úناقوسس اÿطر بخصشوصس موجة ا÷فاف
وغÓء اأ’عÓف وقلة اأ’عششاب الطبيعية باŸراعي ا÷نوبية .وهي من
اأ’سشباب واأ’وضشاع التي دفعت بالعششرات منهم للتخلصس من مواششيهم
سشواء ببيع عدد منها لضشمان ششراء اأ’عÓف اأو التخلصس منها نهائيا ومنهم
من ف ّضشل التنقل بها نحو اŸراعي الششمال.
ففي لقاء جمع هؤو’ء الذين جاؤووا من ﬂتلف الو’يات السشهبية –ديدا
م -ن ا÷ل -ف-ة ،اأ’غ-واط ،سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ال-ب-يضس ..م-ؤوك-دي-ن ب-أان م-ع-ظ-م
اŸوال Úضشاقت بهم السشبل جنوب و’يتي البيضس وبششار ..واŸعضشلة هي
نقصس اأ’مطار لذا ينظم اŸوالون منذ اأيام من الفصشل ا◊ا‹ هجرة
Ÿ Óواششيهم إاذ تعرف مناطق و’ية
جماعية نحو الششمال بحثا عن الك أ
النعامة والبيضس منذ حلول موسشم الربيع تدفقا كبÒا للموال Úبرفقة
قطعانهم منهم من يسش Òعلى اأ’قدام ،واآخرون فضشلوا نقل اŸواششي على
م Ïالششاحنات..

منطقة ا◊مامة ‘ بلدية مليانة بع Úالدفلى

ألسسكان يطالبون بتحسس Úأÿدمات ألصسحية وفتح دأر للشسباب
يعا Êششباب منطقة ا◊مامة ببلدية مليانة من
فراغ رهيب ‘ وسشائل الÎفيه التي تسشمح لهم
لجتماعية وتفجÒ
لفات ا إ
لبتعاد عن مظاهر ا آ
با إ
مواهبهم ونششاطهم الششبا ،Êفيما –دث سشكان
ذات اŸنطقة بتحسش Úاÿدمات الصشحية بقاعة
العÓج الوحيدة بذات الناحية.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
’زال ششباب منطقة ا◊مامة ببلدية مليانة ﬁروم Úمن
اأ’نشش -ط -ة ال-ث-ق-اف-ي-ة والÎف-ي-ه-ي-ة بسش-بب ح-ال-ة ال-غ-ل-ق ل-دار
الششباب منذ أاك Ìمن  4سشنوات دون أان تتحرك اŸصشالح
البلدية لعÓج هذه اŸعضشلة التي ظّلت أاسشبابها ›هولة
◊ّد السشاعة رغم موقعها اŸناسشب لششباب اŸنطقة الذي
يتعذر عليها التنقل إا ¤مركز البلدية لبعد اŸسشافة ،خاصشة
جنسس اإ’ناث من اŸتمدرسش Úالذين يحتاجون Ÿثل هذه
الفضشاءات للمطالعة وأا‚از البحوث اŸدرسشية ‡ارسشة
ه-وي-ات اأ’نشش-ط-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة والÎب-وي-ة والÎف-ي-ه-ي-ة ـ ي-ق-ول

ﬁدثونا ـ بع ÚاŸكان ،خاصشة وأان اŸرفق يحتوى على
وسشائل ومعدات Ÿثل هذه اأ’نششطة اŸتنوعة التي تقيهم
من اإ’نغماسس ‘ أامراضس اآ’فات ا’إجتماعية التي Œد
Óنتششار ‘ غياب مثل هذه اŸرافق الششبانية.
›ا’ ل إ
ومن جانب آاخر  ⁄يتأاخر سشكان اŸنطقة ‘ اإ’سشتفسشار
حول حالة الغلق Ãرفق قاعة العÓج ،خاصشة ‘ الفÎة
اŸسشائية ‘ كث Òمن ا◊ا’ت ابتداء من السشاعة الثانية
وال -نصش -ف ،وه -ي ال -فÎة ال-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا السش-ك-ان ل-ل-ت-ك-ف-ل
با◊ا’ت اإ’سشتعجلية خاصشة لدى اأ’طفال الصشغار ،أاو أاخذ
ا◊قن للمرضشى الذين يتعذر عليهم اإ’لتحاق باŸؤوسشسشة
اإ’سشتششفائية اأو العيادة اŸتعّددة اÿدمات الواقعة Ãليانة
مركز  .واأمام هذه الوضشعية يطالب السشكان والششباب من
اŸصشالح اŸعنية بالتدخل للسشماح للششباب باسشتعمال هذه
اŸرافق الضشرورية والتي كلفت خزينة الدولة أاموا’ طائلة
لفائدة أابناء اŸنطقة.
يذكر أان الوا‹ قد اأعطى توجيهات صشارمة للمنتخبÚ
اÙلي Úاأثناء عملية تنصشيبهم على رأاسس اÛلسس البلدي
بضش - -رورة اسش - -ت - -غ Ó- -ل ك - -ل اŸراف - -ق لصش - -ال - -ح الشش - -ب - -اب
واŸتمدرسش Úوالسشكان.

الدبلومـاسسي
لربعاء  ١٨افريل  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٢شضعبان  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٢٢
ا أ

11

الباحث عمر سضعداوي :

الهجوم الثÓثي
ترجمة ◊رب مواقع
على رقعة الشصطر„
السص ـ ـوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

منطقة السضاحل إا ¤أاين؟

هل فشصل العمل العسصكري ضصد اإ’رهاب؟
كلمة العدد

حضصور ريادي
فضضيلة دفوسض

‘ ﬁيط صصاخب يسصوده العنف والفوضصى وتÎاجع فيه القيم
واŸبادئ ،تشصّكل الدبلوماسصية ا÷زائرية الهادئة ،وهجا منÒا
يضصيئ عتمة هذا الواقع البائسس Ãا تتم ّسصك به من مبادئ وما
تتشصّبث به من ثوابت اسصتمّدتها من ثورتها اÛيدة والتي تقوم
على احÎام سصيادة الدول وتبّني ا◊وار السصياسصي ◊لّ ا’زمات
وف ّضس النزاعات.
الّدبلوماسصية ا÷زائرية التي دأابت العمل ‘ هدوء بعيدا عن
أايّ صص -خب إاع Ó-م -ي اسص -ت-ع-راضص-ي ،اك-تسص-بت ع-ل-ى مّ-ر السص-نÚ
والتجارب ،احÎاما وثقة كبÒين وباتت رمزا يحتذى به نتيجة
دفاعها عن القضصايا العادلة ،ورفضصها اŸتاجرة أاواŸسصاومة
ي من مواقفها السصياسصية الّنابعة من نشصاطها الّنضصا‹
على أا ّ
اŸمتد إا ¤معركة التحرير الكÈى.
ورغم التّعقيدات والظّروف اŸتشصّنجة التي يعرفها العا،⁄
فقد واصصلت اآ’لة الدبلوماسصية ا÷زائرية نشصاطها ،متشصّبثة
Ãبادئها التي دافعت عنها ع Èاأ’جيال ’ سصيما حّق الشصعوب
‘ تقرير مصصÒها ،وعدم التدخل ‘ الشّصؤوون الداخلية للدول.
و‘ السصياق ،تعاطت الدبلوماسصية ا÷زائرية و’زالت بآالية
حكيمة مع اأ’زمات التي تشصهدها دول ا÷وار واإ’قليم ،من
منطلق إادراكها بأاّن تداعياتها Áكن أان تطالها ،حيث أاصصّرت
على أاّن ا◊ل الوحيد للمعضصلة اللّيبية واأ’زمة ‘ ما‹ يكون
داخليا وÃنظور إاقليمي ع Èالطّرق السصياسصية ،خاصصة بعدما
أاث -ب -تت ال ّ-ت -ج -ارب ك -ارث -ي -ة ال -ت-دخÓ-ت اÿارج-ي-ة واÿي-ارات
العسصكرية.
ومازالت ا÷زائر التي أاقنعت اÛموعة الدولية بأان ا◊لّ ‘
ليبيا لن يكون إا’ّ سصلميّا ،تواصصل جهودها Ÿسصاعدة اأ’شصقاء
الّليبّي Úعلى بلوغ بّر اأ’مان ،ولسصّد كلّ اŸنافذ أامام ملهبي
ي
ا◊روب السصاع Úللزّج بالشّصقيقة الشصرقية ‘ أاتون صصراع دمو ّ
سصيشصعل اŸنطقة بأاسصرها.
كما تواصصل الّدبلوماسصية ا÷زائرية مرافقة اŸالي ‘ Úعملية
تنفيذ اتفاق ال ّسصلم واŸصصا◊ة الذي كان ثمرة لوسصاطتها ،وهي
تدعم اليوم جهود تنظيم ا’نتخابات بهذه الدولة التي كادت
اأ’زمة السصياسصية واأ’منية لربيع  ،2012تعصصف بها لو’ الدعم
ا÷زائري اŸميّز.
وانطÓقا من مبدأا الدفاع عن القضصايا العادلة ‘ العا،⁄
ع ّ-ززت ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة ا÷زائ -ري -ة و’ زالت دوره -ا ،وكّ-ث-فت
ج -ه-وده-ا ◊م-اي-ة ال-قضص-ي-ة الّصص-ح-راوي-ة م-ن اŸؤوام-رات ال-ت-ي
يحيكها ا’حتÓل اŸغربي واŸتواطئون معه لÓجهاز عليها.
كما اسصتمّرت ‘ دعمها الثابت للقضصية الفلسصطينية ،التي
تواجه –ّديات صصعبة ،سصواء تعلّق اأ’مر بقرار ترامب ا÷ائر،
أاو باŸذابح التي يرتكبها الصصهاينة ‘ حّق متظاهري «مسصÒة
العودة».
أاما بخصصوصس القضصايا العربية اأ’خرى ،فإاّن ا÷زائر –رصس
كل ا◊رصس على أان يكون موقفها منها ﬁايدا ،لكنها ‘ ذات
ال -وقت ’ ت -ق -ف م -وق -ف اŸت -ف ّ-رج أاو ال -ذي يصص-طّ-ف م-ع ه-ذا
الطرف أاو ذاك وهو يحمل بنزينا يرشّس به نزاعا Áكن حّله
سصلميا.
على صصعيد آاخر ،تعمل ا÷زائر التي اكتسصبت خÈة كبÒة ‘
مكافحة اإ’رهاب ،على تقاسصم هذه اÈÿة مع أافريقيا التي
تعا Êأاك Ìمن غÒها من هذه الظاهرة العابرة للحدود.
‘ هدوء تعمل الّدبلوماسصية ا÷زائريةّﬁ ،ققة نتائج كبÒة
تعّزز دورها الّرائد ‘ حل اÓÿفات ب Úالدول سصلميا ،وهذا
الدور يعّد تقليدا قدÁا “ّرسصت عليه منذ ا’سصتقÓل ،ونذكر
ع -ل -ى سص -ب -ي -ل اŸث-ال ات-ف-اق-ي-ة ا÷زائ-ر ب Úال-ع-راق وإاي-ران ‘
،1975ودوره-ا ‘ –ري-ر الّ-ره-ائ-ن اأ’م-ري-كّ-ي Ú-ب-ط-ه-ران سص-نة
 ،1979وتسصوية النّزاع اإ’ثيوبي اأ’ريÎي سصنة .2000

الباحث أاحمد إايدابÒ
يقف عند الهشضاشضة
لمنية ‘ السضاحل:
ا أ

الغرب يتذّرع Ãحاربة الدمويÚ
لتأام Úموطئ قدم ‘ اŸنطقة

على الدول اإ’فريقية تقاسصم Œربة ا÷زائر ‘ مكافحة اإ’رهاب
اıتصض ‘ الدراسضات
لفريقية رفيق
لمنية وا إ
ا أ
بوبشضيشض لـ«الشضعب»:

الدع ـ ـ ـوة إا ¤تفعيـ ـل
الدبلوماسصية الرّوحية
عن طري ـ ـ ـ ـق الّزواي ـ ـ ـا

رغم التحّديات
لرهابيون
التي يفرضضها ا إ

دولة ما‹ م ّصصرة على إا‚اح
ا’سصتحقاق ـ ـ ـات القادمـ ـ ـ ـة
قّررت التفاوضض
مع جماعة «بوكوحرام»

ه ـ ـل تتمكـّـن نيجÒيـ ـ ـا
من اقتÓع شصوكة ا’إرهاب؟
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منطقة السساحل إا ¤أاين؟

’فريقية رفيق بوبشسيشض لـ»الشسعب»:
’منية وا إ
اıتصض ‘ الدراسسات ا أ

الدعوة إا ¤تفعيل الدبلوماسشية الرّوحية عن طريق الّزوايا

هل فششل العمل العسشكري ضشد اإلرهاب؟

’ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
ع -دم مشس -ارك -ة ا÷زائ -ر ‘ ا آ
›م-وع-ة الـ ٥ب-السس-اح-ل اŸشسّ-ك-ل-ة م-ن ال-تشساد،
م -ا‹ ،ب -ورك -ي -ن -ا ف -اسس -و ،م -وري -ت-ان-ي-ا ،ال-ن-ي-ج-ر،
بإاشسراف فرنسسي “وي Óوإامدادا ’ يعني أابدا
بأان هذا العمق ا’سسÎاتيجي ’ يهمها أاو خارج
عن نطاقها ،وإا‰ا عقيدة ا÷يشض ا÷زائري ’
تسس -م -ح ل -ه ب -أان ي -ك-ون ط-رف-ا ‘ ب-ؤور ال-ت-وت-ر ،أاو
م -ن -اط -ق ال -ن -زاع ‘ ج -ه -ات أاخ -رى اسس -ت-ن-ادا إا¤
دسستور البÓد.
جمال أاوكيلي
هذه رؤوية مدروسشة بدّقة متناهية تÎجم ا◊رصس على
ال -وف -اء ل Ó-ل -ت -زام -ات ال -ث -اب -ت -ة ‘ أادب -ي -ات السش-ي-اسش-ة
اÿارجية الرافضشة أ’ي تدخل ‘ ششؤوون الغ ،Òو‘
مقابل ذلك العمل على تعميق خيار حسشن ا÷وار
وإادراكا من ا÷زائر بأان العا ⁄تغّير منذ سشقوط جدار
برل Úليأاخذ صشفة اأ’حادية القطبية ‡ا زاد حقا ‘
أاع -م -ال ال -ع -ن-ف أادت إاّ“ ¤زق دول ب-أاك-م-ل-ه-ا وظ-ه-ور
ح-رك-ات مسش-ل-ح-ة تّ-دع-ي م-ع-ارضش-ة اأ’ن-ظ-م-ة ال-ق-ائمة
خلّفت العديد من الضشحايا نتيجة الصشراعات الدموية
لÓسشتيÓء على السشلطة واأ’مثلة ’ تعد و’ –صشى ‘
القارة اإ’فريقية أاو ‘ بقاع أاخرى من اŸعمورة‡ ،ا
اسش - -ت - -دع - -ى م- -ن ›لسس اأ’م- -ن إارسش- -ال م- -ا يسش- -م- -ي
«بالقبعات الزرق» لفضس ا’ششتباكات وا◊فاظ على
حّ- -د أادن -ى م -ن ب -وادر السش -ل -م ‘ ن -ق -اط ف -اصش -ل -ة بÚ
·Ó
Óسشف هذه الكتائب التابعة ل أ
الفريق ÚاŸعني.Úل أ
تعّرضس أافرادها لهجومات مسشلحة Ãقرات إاقامتهم
وق -ت -ل م -ا ق -ت-ل م-ن-ه-م ب-ال-رغ-م م-ن اŸه-ام ا’نسش-ان-ي-ة

اŸكلف Úبها ⁄ ..تنج من ا’عتداءات واŸضشايقات
وا’سشتفزازات اŸتواصشلة ‘ اŸناطق السشالفة الذكر.
واضشطرت العديد من الدول إا ¤سشحب جنودها فورا
م -ن ت -لك اŸسش -ت-ن-ق-ع-ات Œن-ب-ا Ÿزي-د م-ن ال-ق-ت-ل-ى ‘
صش-ف-وف عسش-اكرها .ه -ذا م -ا ي -ت-ط-اب-ق م-ع ال-ن-ظ-رة
ا’سش -تشش -راف -ي -ة ل -ل -ج -زائ -ر ‘ .ع -دم ال -وق-وع ‘ ه-ذه
اŸط-ب-ات ان-طÓ-ق-ا م-ن ق-ن-اع-ة ث-اب-ت-ة ق-ائ-م-ة ع-لى أان
غياب العمل الوقائي،
والفعل ا’سشتباقي Œاه اأ’زمات العنيفة يصشعب اأ’مر
على حلّها ’حقا كون اأ’وراق التي كانت ‘ حوزة
اŸه -ن -ي ⁄ Úت -ع -د صش -ا◊ة ل -ي -ح -ل ﬁل -ه-ا واق-ع آاخ-ر
وششروط تعجيزية‡ ،ا يطيل ‘ عمر الصشراع حتى
وإان  ⁄يكن هناك ’ غالب و’ مغلوب.
وعليه ،فإان منطقة السشاحل تعّد ›ا’ حيويا يصشعب
التحّكم فيه من الناحية اأ’منية والعسشكرية مهما كانت
القوة اŸسشتعملة  5000رجل أاو أاك Ìأ’ن التجاذبات
ب -خصش -وصش -ه تّ-ول-دت ع-ن ت-داع-ي-ات مسش-ارات ال-ع-راق،
سشوريا وليبيا هذا من جهة ،وجهة ثانية تدفقات العمق
ا’فريقي اŸمتدة إا ¤غاية نيجÒيا «بوكو حرام» وما
ت -وّل-د ع-ن ذلك م-ن ت-ن-ظ-ي-م-ات مسش-ل-ح-ة غ Òم-ع-روف-ة
إاسش -ت -ف -ادت م -ن ك -ل ذلك ال -ك -م ال -ه-ائ-ل م-ن اأ’سش-ل-ح-ة
اŸهربة من ليبيا .و‘ هذا الششأان حّذرت أاوسشاط
افريقية مطلعة من أان حوا‹  6000مسشلح ،بصشدد
العودة إا ¤القارة من ضشمن  30 ، 000رجل حاربوا ‘
العراق ،وسشوريا إا ¤جانب تنظيم داعشس اإ’رهابي.
واسشتنادا إا ¤مصشادر أاخرى ،فإان حوا‹ 5600مسشلح
عادوا إا ¤بلدانهم اأ’صشلية.
وما يهمنا هنا ،هو الرقم اأ’ول الذي يعّد Ãثابة دّق

ت -ت -م -ي -ز م -ن -ط -ق -ة السس-اح-ل حسسب ال-دك-ت-ور رف-ي-ق
ب- -وبشس- -يشض أاسس- -ت- -اذ ج- -ام- -ع- -ي ﬂتصض ‘ ال -دراسس -ات
’فريقية بجامعة العقيد ا◊اج ÿضسر
’منية وا إ
ا أ
‘ باتنة ،بغياب ا’سستقرار نتيجة انتشسار ا÷رÁة
’ره -ابŒ ،ارة السس Ó-ح ،ال -ه -ج-رة غÒ
اŸن -ظ -م -ة ،ا إ
الشس- -رع- -ي -ة ،اıدرات ،وك -ذا ال -فشس -ل «ال -دو’ت -ي»
كالذي يحدث ‘ بعضض البلدان.
وق -د دف -عت ه -ذه ال -ت -ه -دي -دات ا÷زائ -ر إا ¤ت-ب-ن-ي
م -ق -ارب -ة ق -ادرة ع -ل -ى م -واج -ه -ت -ه-ا خ-اصس-ة م-عضس-ل-ة
’رهاب ‘ اŸنطقة ،والتي تعّد بيئة خصسبة لها‘ ،
ا إ
ظلّ توفر جميع ظروف اÓŸئمة للعمل وا◊ركة.
ناقوسس اÿطرŸ ،اذا؟ أ’نه ’ يوجد مكان قابل أاو
قادر على اسشتقبالهم أاو اإ’قامة فيه سشوى منطقة
السشاحل وهذه لعدة اعتبارات كوجود منافذ و‡رات
قريبة من ليبيا للدخول واÿروج ،خاصشة ما تعلّق
باإ’مدادات ا◊ربية.ومؤوششرات هذا التعقيد اأ’مني
والعسشكري هو أان ا÷هات اŸتابعة Ûريات اأ’وضشاع
‘ السشاحل اعتÈت العملية اأ’خÒة بغ ÒاŸسشبوقة
و ⁄يقفوا عليها من قبل عندما اقتحم اإ’رهابيون
اŸركز بسشيارات حاملة للعلم اŸا‹ وبلباسس ششبيه
للقوات اأ’‡ية ،وهذا وحده كفيل بأان ينبه كل من هو
‘ اŸيدان بأان اŸرحلة القادمة لن تكون سشهلة ونعني
أان اŸهام اّıولة Ûموعة السشاحل اŸوجودة ‘
اŸن -ط -ق -ة ي -جب أان ي-ع-اد ال-ن-ظ-ر ف-ي-ه-ا Ãراع-اة ل-ك-ل
ال -ت -ط -ورات واŸسش -ت -ج -دات ا◊ال-ي-ة ،وه-ذا ب-ال-ت-وّج-ه
مباششرة إاﬁ ¤اربة هذا التمّدد اإ’رهابي ‘ هذه
البوابة ا’فريقية بتجاوز مرحلة تششكيل تلك القوة

’منية ‘ السساحل:
الباحث أاحمد إايداب Òيقف عند الهشساشسة ا أ

على الدول اإلفريقية تقاسشم Œربة ا÷زائر ‘ مكافحة اإلرهاب
’رهابية تتباين وتتعّدد ولكن أاهدافها
’عتداءات ا إ
’منية السسيد أاحمد إايداب ،Òأان أاشسكال ا إ
’سسÎاتيجية وا أ
’سستاذ والباحث ‘ الدراسسات ا إ
يعتقد ا أ
’رهاب وغÒه من النشساطات غ ÒاŸشسروعة ،على غرار ا÷رÁة اŸنظمة Ãا فيها
واحدة ،موضسحا بأان هذا ا’ختÓف راجع للتكامل الوظيفي ب Úا إ
’سستاذ بجامعة تامÔاسست إايداب - Òيتقاطع
’رهاب ـ كما يشسّدد ا أ
’جانب واŸطالبة بالفدية ،فا إ
ا’Œار بالسسÓح وتهريب اıدرات ،إاضسافة إا ¤خطف ا أ
’رهاب وجهان لعملة واحدة.
’منية ال“Óاثلية الصسلبة منها واللينة على السسواء ،فهي وا إ
مع التهديدات ا أ
إاÁان كا‘
ع- - - -ودة ه - - -ؤو’ء إا ¤ج - - -ب - - -ال اداغ
التسشميات ،داعشس ما هي إا’ تكملة
ايفوغاسس ‘ ششمال ما‹ والتخفي
ل -قصش -ة اإ’ره-اب ال-ت-ي ب-دأات ب-ت-ن-ظ-ي-م
’رهاب يشسّكل تهديدا كبÒا أايضشا ‘ النسشيج اإ’جتماعي الذي
القاعدة ‘  11سشبتم ’ 1200 Èأاقل
«الشسعب» :مازال ا إ
على الرغم من ا◊رب العاŸية اŸعلنة ضسده مند تتكّون منه الÎكيبة ا’جتماعية ‘
كيف ترون مسستقبل ا◊رب على
إاق -ل -ي -م أازواد ،ك -م-ا اصش-ط-ل-ح ع-ل-ى
’ره -اب خ-اصس-ة وأان-ه ك-ل-م-ا ي-تّ-م
ا إ
سسنوات ،إا ¤أاين وصسلت هذه ا◊رب؟
’سس- -ت- -اذ أاح -م -د إاي -داب :Òن- -ع- -م ’ي- -زال اإ’ره -اب تسشميته.
دحر الدموي ‘ Úجهة ينتشسرون
ا أ
م-تصش-درا ق-ائ-م-ة ال-ت-ه-دي-دات اأ’م-ن-ي-ة م-ن-ذ أاحداث  11أام -ا اأ’م -ر ال -ث-ا Êف-ه-و اسش-ت-خ-دام
بقوة أاك ‘ Èمناطق أاخرى؟
سشبتم ،2001 ÈوإاعÓن الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ه- -ذه ا÷م- -اع- -ات ’سشÎات -ي -ج -ي -ة
@@ مسش -ت -ق -ب -ل ا◊رب ع-ل-ى اإ’ره-اب
ا◊رب ال -ع -اŸي -ة ع -ل-ي-ه ،و‘ اع-ت-ق-ادي سش-بب ذلك م-ا ح -رب ال -عصش -اب -ات ،ب-ح-يث ت-ظ-ه-ر
يبقى رهن التغ ‘ Òسشياسشة الو’يات
يعرف ‘ اأ’وسشاط اأ’كادÁية بالفوضشى اÓÿقة والتي ل -تضش -رب ‘ م -ن -ط-ق-ة ’سش-ت-ه-داف
اŸت -ح -دة اأ’م-ري-ك-ي-ة وم-ن-ه السش-ي-اسش-ة
ت-رم-ي ل-تÈي-ر سش-ي-اسش-ات ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة اأ’مريكية م-واق-ع ح-ك-وم-ي-ة أاو ت-اب-ع-ة ل-لقوات
العاŸية ،وهذا لن يحدث إا’ ‘ حالة
لتحقيق أاهدافها من خÓل خلق عدو وتقدÁه للعا ⁄ال -ف -رنسش -ي -ة ث -م ت -خ -ت -ف -ي ل-ت-ن-ت-ق-ل
–ّول العا ⁄إا ¤عا ⁄متعّدد اأ’قطاب
بششكل صشورة تهديد لكسشب التأاييد الدو‹ لها ،فأانا Ÿن -ط -ق -ة أاخ -رى وه -ذا Ÿع-رف-ت-ه-م ا÷ي-دة ب-اŸسش-الك بصش -ع -ود ق -وى ع -اŸي -ة تسش -ت -ط -ي -ع م -ن -افسش-ة ال-و’ي-ات
لسشت من أانصشار نظرية اŸؤوامرة التي يقول بها البعضس ،الصشحراوية الوعرة وŸعرفتهم الكبÒة وتأاقلمهم مع اŸتحدة اأ’مريكية باعتبارها قائدة العا ⁄اليوم وتغيÒ
إا’ أان اإ’رهاب ‘ حقيقة اأ’مر هو صشناعة دول غربية الصشحراء ،لذلك فالتهديد مزال متواصش Óبالرغم من صشورة العÓقات الدولية وإاعادة تنظيمها من جديد أاو
بحتة تسشتعملها كورقة رابحة ’سشتباحة سشيادة الدول ع -م -ل -ي -ة سش -ارف -ال وب -ارخ -ان ال -ت -ي ت -ق-وم ب-ه-ا ال-ق-وات صشناعة عدو جديد غ Òاإ’رهاب تسشتطيع من خÓله
وال -ت -دخ -ل ‘ شش -ؤوون -ه -ا ال -داخ -ل -ي -ة م -ن أاج -ل –ق -ي-ق الفرنسشية ‘ منطقة السشاحل اإ’فريقي ،وأاك Èدليل الدول الكÈى اسشتحÓل سشيادة الدول ونهب خÒاتها
مصشا◊ها اŸباششرة ‘ مناطق تعّد حيوية ولها أابعاد على وجود التهديد اإ’رهابي هو الهجمة اأ’خÒة التي والقدرة على التواجد ‘ مناطق حيوية واسشÎاتيجية
جيواسشÎاتيجية بالنسشبة لها على غرار الششرق اأ’وسشط اسشتهدفت حافلة للمدني Úوكانت حصشيلتها مقتل  33لها دون منعها من ذلك.
’ره-اب
ششخصشا ‘ ،ح Úأان السشلطات اأ’منية صشّرحت أان ت -ع ّ-د Œرب -ة ا÷زائ -ر ‘ ح -رب -ه -ا ضس-د ا إ
مث.Ó
انفجار اللغم كان يسشتهدف Œرب- -ة رائ- -دة Áك- -ن أان تسس- -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا دول
ا◊رب على اإ’رهاب
ال- -ق- -وات اŸال- -ي -ة واأ’‡ي -ة ا÷وار ،ما رأايك؟
‘ اعتقادي ّ– ⁄قق
وال -ق -وات ال-ف-رنسش-ي-ة ،وه-ذا @@ ا÷زائ -ر ب -ال -ف -ع -ل ل -دي -ه -ا Œرب-ة رائ-دة ‘ ›ال
‚اح - -ا و ⁄ت - -ت- -قّ- -دم
فضش  Ó- -ع - -ن ال - -ه - -ج - -م - -ات م-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب فسش-ن-وات ال-عشش-ري-ة السش-وداء ك-ل-فت
خ- - -ط- - -وة ا ¤اأ’م- - -ام
اإ’ره - -اب - -ي - -ة اŸت- -كّ- -ررة ‘ ا÷زائر كثÒا حتى اسشتطاعت التغلب على اإ’رهاب،
بالرغم من أانها قضشت
م -ن -ط -ق -ة «غ -او» و»سش -ي -غ -و» واŸصشا◊ة الوطنية سشاهمت كثÒا ‘ القضشاء على
ع - -ل - -ى ن - -ف- -وذ ب- -عضس
وغÒه -ا وخ -اصش-ة اŸن-ط-ق-ة اإ’ره- -اب ‘ ا÷زائ- -ر ،ب- -اخ- -تصش- -ار ف- -إان وج- -ود إارادة
ال-ت-ن-ظيمات اإ’رهابية
ال-ت-ي تÎك-ز ف-ي-ه-ا ال-ع-مليات حقيقية وصشادقة لدى صشناع القرار ‘ ا÷زائر مّكنتها
دون اإ’ج -ه -از ع -ل-ي-ه-ا
ال-عسش-ك-ري-ة ل-ل-ق-وة اŸششÎكة م -ن Œاوز ﬁن -ت -ه -ا ب -ل وأاصش -ب -حت م -ث -ا’ يضش -رب ‘
نهائيا’ ،سشتخدامه ما
اإ’ف - -ري- -ق- -ي- -ة ال- -واق- -ع- -ة ‘ مكافحة اإ’رهاب بفضشل جهود ا÷يشس الششعبي الوطني
ي - - -ع - - -رف ب - - -ا◊روب
ب- -ال- -وك- -ال- -ة وت- -دم Òال- -دول ،والشش- -اه -د ع -ل -ى ذلك أان ا◊دود ب Úبوركينافاسشوو النيجر وما‹ ،وحتى أاكون على كامل الÎاب ا÷زائري وما نراه من جهود على
ال -ت -ن -ظ-ي-م-ات اإ’ره-اب-ي-ة ’ ت-زال ح-اضش-رة ‘ اŸشش-ه-د موضشوعيا قلي Óفمنطقة السشاحل أاصشبحت ّﬁل أاطماع ح -دودن -ا ا÷ن -وب -ي -ة أ’ك Èدل-ي-ل ع-ل-ى ن-وع-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن
ال- -دول ال -كÈى وت -واج -د اإ’ره -اب ‘ ه -ذه اŸن -ط -ق -ة وال-ت-م-ي-ز ال-ذي وصش-ل إال-ي-ه ا÷يشس الشش-ع-ب-ي وال-وط-ن-ي،
اليومي على مسشتوى اأ’حداث العاŸية.
’ف -ري -ق -ي أاصس-ب-ح ب-ؤورة اسس-ت-ق-ط-اب بالذات ليسس إا’ ذريعة تسشتخدمها الدول الكÈى لتأام ÚوÁكن للدول أان تسشتفيد من التجربة ا÷زائرية ‘
السس -اح -ل ا إ
Óره- -اب- -ي Úومصس- -در ت- -ه- -دي -د ل Ó-ق -ل -ي -م ،م -ا م -وط -ئ ق-دم ل-ه-ا وت-ن-ف-ي-ذ مشش-اري-ع-ه-ا ال-ت-ي تسش-ت-ه-دف مكافحة اإ’رهاب إاذا أارادت ذلك ،لكن العائق الوحيد
ل - -إ
خÒات اŸنطقة ومواردها الطبيعية وتأام Úالششركات اليوم وخاصشة ‘ إافريقيا هو أان أاغلب الدول التي تعاÊ
تعليقكم؟
@@ بالنسشبة Ÿوضشوع اإ’رهاب ‘ السشاحل اإ’فريقي ،اأ’جنبية التي تششتغل ‘ سشبيل ذلك وكذلك مصشالح من اإ’رهاب تفتقر لقيادة رششيدة وأاغلبها رهينة التبعية
ن-ع-م ’ ت-زال اÛم-وع-ات اإ’ره-اب-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ت-ن-ظيم الشش - -رك - -ات ال - -كÈى ال- -ت- -ي ت- -نشش- -ط ‘ ب- -ي- -ع السشÓ- -ح السش- -ي- -اسش- -ي- -ة وا’ق- -تصش- -ادي- -ة ل- -دول أاج -ن -ب -ي -ة وأاغ -لب
القاعدة ‘ اŸغرب اإ’سشÓمي ناششطة ‘ اŸنطقة واŸنظمات العاŸية اÿفية الناششطة ‘ ›ال بيع اŸؤوسشسشات العسشكرية ‘ هذه الدول هشّشة وتعا Êمن
بالرغم من كل ا÷هود التي كّرسشت للقضشاء عليها ،و‘ اıدرات ،بل وحتى ششركات البناء وإاعادة التعم.Ò
ال -فسش -اد السش -ي -اسش -ي واإ’داري ،ل -ذلك ‘ اع -ت -ق-ادي أان
اعتقادي أان العمليات العسشكرية التي قامت بها فرنسشا ما هو موقع تنظيم القاعدة الدموي ‘ الوقت لÓسشتفادة من التجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة اإ’رهاب
‘ ما‹ بعد وصشول جماعة «أانصشار الدين» وحلفائها ا◊ا‹ ،خ -اصس -ة ب -ع -د تصس-اع-د اّŸد ال-داعشس-ي ‘ يجب أاو’ اعتناق العقيدة اأ’منية ا÷زائرية وانتهاج
م-ن ا÷م-اع-ات ال-دم-وي-ة اأ’خ-رى كـ»ج-م-اع-ة ال-ت-وحيد عدد من الدول على غرار سسوريا والعراق؟
نهج السشياسشة اÿارجية ا÷زائرية واŸتمثلة ‘ عدم
وا÷هاد» بعد سشيطرتها على اأ’قاليم الثÓثة ‘ ششمال @@ أانا ’ أافرق ب Úداعشس وتنظيم القاعدة ،بالنسشية التدخل ‘ الششؤوون الداخلية للدول وأاولوية ا◊لول
م- -ا‹ «ك -ي -دال ،و“ب -ك -ت -ووغ -او»  ⁄ت -قضس ع -ل -ى ه -ذه ‹ ،هناك تبادل أادوار وتقاسشم مهام وهناك تكامل السشلمية على العسشكرية كا◊وار والتفاوضس والوسشاطة
ا÷ماعات ،وذلك راجع لسشبب Úاثن ،Úالسشبب اأ’ول هو وظ -ي -ف -ي ب Úال -ت -ن-ظ-ي-م Úال-دم-وي ،Úال-ف-رق ف-ق-ط ‘ وتبني سشياسشة أاولوية الداخل على اÿارج.

الغرب يتذّرع Ãحاربة
الدموي Úلتأام Úموطئ
قدم ‘ اŸنطقة
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كمواصشلة اŸطالب باإ’عانات فقط ‘ الوقت الذي
ي - -ري - -د ا’ره - -اب ا’ن - -ف - -راد ب - -اŸب - -ادرة ‘ غ - -ي- -اب
ا’سشÎاتيجية واضشحة منذ التأاسشيسس.
باإ’ضشافة إا ¤كل هذا ،فإان إاعادة صشياغة مششروع آاخر
Ùاربة ا’رهاب ‘ منطقة السشاحل ضشرورة ملحة لن
تكون بالصشيغة ا◊الية التي أابانت عن ﬁدوديتها ‘
التصشدي للظاهرة ،أ’ن قوات البلدان الـ 5اŸعنية من
حيث ’ تششعر توجد ‘ موقع الدفاع‡ ،ا سشّبب لها كل
تلك اÿسشائر ‘ اأ’رواح ‘ ،ح Úيعمل ا’رهابيون
على مباغتة هؤو’ء وهم مراكزهم وحتى اآ’ن ’ يوجد
Óقرار Ãواصشلته
أاي تقييم يتعّلق بنجاعة هذا العمل ل إ
أاو التوقف عنه وإاحÓل ﬁله ترتيبات أاخرى “ّكن من
–قيق نتائج ﬂالفة للراهنة ‘ ،الوقت الذي مازال
ا÷ميع يبحث عن اŸسشاعدات اŸالية من العا ،⁄لكن
النتائج اŸأامولة  ⁄ترتق إا ¤اŸسشتوى اŸطلوب الكل
تاه ‘ هذه الرمال.

Ÿوشسي حمزة
بخصشوصس هذه اŸقاربة اأ’منية التي انطلقت ‘  ،2009من
خÓل إانششاء قوة وغرفة عملياتية مششÎكة والتي Œلت ‘
اجتماع “Ôاسشت ،وكان الهدف من هذه اŸقاربة حسشب
ضشيف جريدة «الششعب» ،تسشهيل عمل ا÷يوشس النظامية
ل -ل -دول اŸشش -ارك -ة م -ن خ Ó-ل سش-ي-اسش-ة مÓ-ح-ق-ة ا◊رك-ات
اإ’رهابية ع Èا◊دود وضشرب معاقلها ،باإ’ضشافة إا ¤ذلك
Œف -ي -ف م -ن -اب-ع ال-دع-م اŸا ¤وال-ل-وجسش-ت-ي-ك-ي ال-ت-ي “ول
ا÷م -اع-ات اإ’ره-اب-ي-ة اıت-ل-ف-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ،ك-م-ا تّ-ب-نت
الدول اŸششاركة إانششاء قاعدة بيانات تتضشمن اŸعلومات
والبيانات عن ا÷ماعات اإ’رهابية النششطة.
وعن تقييمه كباحث ‘ الششؤوون اأ’منية للمقاربة ا÷زائرية
إ’دارة ملف اإ’رهاب ‘ منطقة دول سشاحل والصشحراء فقد
جاءت ـ حسشبه ـ إاضشافة إا ¤ا÷هود اŸكرسشة للقضشاء على
ال -ظ -اه -رة خ -اصش-ة ب-ع-د أاح-داث  11سش-ب-ت-م ،Èب-اع-ت-بار أان

’رهابيون
رغم التحّديات التي يفرضسها ا إ

اإ’ره- -اب أاصش- -ب- -ح ظ- -اه -رة دول -ي -ة ع -اب -رة
للحدود ،كما أان ا÷زائر ‚حت ‘ القضشاء
على اŸنابع اŸالية للجماعات اإ’رهابية
من خÓل اسشتصشدار قرار دو‹ يجرم دفع
الفدية لها ،اأ’مر الذي صشعب عليها مهمة
ا◊صش-ول ع-ل-ى اأ’م-وال ل-ت-دع-ي-م أانشش-طتها
اإ’جرامية يضشيف بوبششيشس.
ولكن على الرغم من ذلك ،تبقى ا÷هود
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -وح -ده -ا غ Òك -اف -ي -ة إ’دارة
ﬂتلف ملفات اŸنطقة فÓبد من إارادة
داخل الدول اŸعنية إ’دارة هذه اŸلفات،
م -ن ّ-وه -ا ب -أان ا÷زائ -ر Áك -ن أان تسش-ت-خ-دم
مقاربة أاخرى تدخل ضشمن مفهوم الدبلوماسشية الروحية،
ب -اع -ت-ب-ار أان ا÷زائ-ر ت-ت-م-ي-ز ب-ت-عّ-دد ال-ط-رق الصش-وف-ي-ة و‘
مقدمتها الطريقة التيجانية.
ي -قÎح اأ’سش -ت -اذ ب-وبشش-يشس ت-رك-ي-ز ا÷زائ-ر ع-ل-ى اسشÎج-اع
م-وروث-ه-ا ال-ث-ق-ا‘ ال-روح-ي اŸت-م-ث-ل ‘ اسش-ت-ق-طاب الطرق
الصش-وف-ي-ة ذات اأ’صش-ول ا÷زائ-ري-ة (ال-ت-ج-ان-ي-ة ،الرحمانية،
ال-عÓ-وي-ة ،السش-ن-وسش-ي-ة ،ف-رع ال-ق-ادري-ة) وغÒه-ا م-ن الفروع
وال -رواف -د اŸت -وّل -دة ع-ن ال-ط-رق الصش-وف-ي-ة ال-نشش-ي-ط-ة ذات
ا’نتماء واŸرجعية ا÷زائرية ،إا ¤جانب اأ’عداد الكبÒة
من اŸرتبط Úبها وأاتباعها بالقارات الكÈى كأافريقيا،
أاوروبا ،وآاسشيا واŸقدر عددهم بسشبعمائة مليون.
وتعت Èالطريقة التيجانية اليوم أاو‹ طريقة صشوفية ،من
حيث تعداد اŸنتسشب ،ÚوكÌة مريديها ،وششهرة مششايخها
اŸنتششرين ‘ كل بÓد غرب إافريقيا ،ابتداء من موريتانيا
والسشنغال ،ما‹ ،غينيا ،كوت ديفوار ،بوركينافاسشو ،النيجر،
نيجÒيا ،توغو وغانا وبن ،Úثم انتششرت ‘ اŒاه الششريط

السش- -ودا Êال -ك -ب ،Òتشش -اد ،ال -ك -ام -رون،
السش- -ودان ،وي -ع -ود أاصش -ل -ه -ا إا ¤الشش -ي -خ
أاح -م -د ال -ت-ج-ا Êال-ذي ول-د ب-ب-ل-دة عÚ
م -اضش -ي ال -واق -ع -ة ‘ م -دي-ن-ة اأ’غ-واط
با÷زائر ‘ السشنة  1150هـ اŸوافق
لسشنة 1737م ،أاي ‘ القرن الثا Êعششر
اŸيÓدي.
وتعت Èالطريقة التيجانية ـ حسشب ـ
ﬁدثنا بوبششيشس أاو ¤الطرق الصشوفية
‘ ششمال وغربي إافريقيا ،أاما من حيث
القدم ،فالطريقة القادرية أاقدم منها،
وقد انتششرت قبلها ‘ القرن التاسشع
عششر و‘ اأ’جزاء الغربية وا÷نوبية من ا÷زائر بدأا الششيخ
ال -ت-ي-ج-ا Êي-نشش-ر ط-ري-ق-ت-ه الصش-وف-ي-ة ،وي-بث أاوراده ،وي-ب-ن-ي
زواياه ،فك Ìمريدوه ،وتعاظم ششأانهم ،واعتÈوا حلقة من
ح -ل -ق -ات الصش -ح-وة اإ’سشÓ-م-ي-ة ،أ’ن-ه صش-ادف زم-ن ب-داي-ات
ا’حتÓل اأ’وروبي لبÓد إافريقيا ،فكان مريدوه من أاششرسس
اŸق -اوم Úل Ó-سش -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسش-ي خصش-وصش-ا وق-د ت-وغ-ل
ال -ف -رنسش -ي-ون ‘ زح-ف-ه-م ع-ن-د اح-تÓ-ل إاف-ري-ق-ي-ا ال-غ-رب-ي-ة،
فأاوقفوا أاسشاتذة اÓÿوي القرآانية اŸنتم Úإا ¤الطريقة،
’نتششار الوعي اŸنادي لÓسشتعمار ‘ أاوسشاطهم فسشجنوا
هؤو’ء الششيوخ وقتلوا بعضشهم ،ومثلوا بعضشهم.
ويختم الدكتور بوبششيشس بأان ا÷زائر لو «اسشتثمرت» ‘
هذا اŸوروث الروحي اأ’صشيل ،الذي مازال ‘ حاجة إا¤
تفعيل وحماية بل إا ¤اسشÎجاع واسشتقطاب وربط بالهوية
ال-وط-ن-ي-ة وال-ع-م-ق ال-ت-اري-خ-ي ل-لموروث الروحي ا÷زائري،
ف -اأ’ك -ي -د سش -ي -ت -غ ّ-ي -ر ال -ك -ث Òلصش -ا◊ه -ا وي-ت-ع-اظ-م ت-أاثÒه-ا
باŸنطقة.

دولة ما‹ م ّصشرة على إا‚اح السشتحقاقات القادمة

مع اقÎاب موعد ا’نتخابات الرئاسسية اŸقsررة ‘  29جويلية القادم ،تكثف ا◊كومة اŸالية جهودها
و–شسد امكانياتها لضسمان اجتياز هذا ا’متحان بنجاح وللتغلب على التحديات التي تعÎضسها ،سسواء
’م -ن -ي وم -ا تشس -ك -ل-ه اÛم-وع-ات ا’ره-اب-ي-ة واŸسس-ل-ح-ة م-ن ت-ه-دي-د ،أاو ا÷انب
’م -ر ب -ا÷انب ا أ
ت -ع ّ-ل -ق ا أ
اللوجيسستي واŸادي ،إاضسافة إا ¤مطالب اŸعارضسة وشسروطها .بعد تأاجيÓت عّدة ،حسسمت ما‹ أامرها،
وقّررت تنظيم ا’قÎاع الرئاسسي ‘ نهاية جويلية القادم.
ولتبديد ﬂاوف الششعب من احتمال تأاجيل ا’نتخابات إاسش -ن-اد اŸه-م-ة اأ’م-ن-ي-ة إا ¤اÛم-وع-ات اŸوuقَ-ع-ة ع-ل-ى
مّرة أاخرى بسشبب الهجمات ا’رهابية التي تششهدها مدن اتفاق السشÓم ‘ ا÷زائر ‘ اŸناطق اÿالية من القوات
هذه الدولة اÎŸامية اأ’طراف ،أاعلن رئيسس وزرائها العسشكرية الوطنية ‘ الششمال ،وتأامل ‘ الوقت ذاته أان
سشوميلوبوباي مايغا ،بأان بÓده عازمة على مواجهة كل تكون قوات ›موعة «السشاحل  »5منتششرة على اŸناطق
العراقيل والصشعوبات لتكون ‘ اŸوعد ،أ’ن عدم القدرة ا◊دودي -ة ،ج -اه -زة وق -ادرة ع -ل -ى ا◊شش -د؛ ح -يث ُي-ع-تÈ
على تنظيم ا’سشتحقاقات ‘ اŸواعيد الدسشتورية  -كما التعاون ‘ العملية ا’نتخابية جزًءا من مهماتها.
هذا ،وُيَقsدر عدد اŸششارك ‘ Úتأام Úالعملية ا’نتخابية
أاّكد  -هو إاقرار بالفششل.
ب-ح-وا‹  7000عسش -ك-ري وُششْ-رط-ي ◊ف-ظ أام-ن وسشÓ-م-ة
التحديات األمنية
رغم أان دولة ما‹ طوت أازمتها السشياسشية مند سشنوات ،صشناديق ا’قÎاع.
خّطة أامنية للمنطقة الوسشطى
إاّ’ أانها مازات تواجه الكث Òمن اŸصشاعب اأ’منية ،وحتى
التدخل العسشكري الفرنسشي –ت لواء عملية سشÒفال ثم إان إارسش- -اء اأ’م- -ن ‘ وسش -ط ال -ب Ó-د  -اأ’ك Ìإاك -ت -ظ -اظ -ا
بارخان ⁄ ،يحسشم معركة ا’رهاب بصشفة نهائية لصشالح بالسشكان من الششمال ،وبالتا‹ يتطّلب اŸزيد من مراكز
ب-ام-اك-و ،وم-ازال ال-دم-وي-ون يشش-نّ-ون ع-م-ل-ي-ات وهجومات ا’قÎاع ،سشيششكل مصشدَر قلقٍ كب ٍÒلهذه ا’نتخابات ،غÒ
فتاكة ،وينششئون –الفات تقّوي ششوكتهم ،آاخرها إانششاء أان سش -وم -اي -ل -وب-وب-اي م-اي-غ-ا وع-د م-ؤوخ-را ،ب-أان ا◊ك-وم-ة
ك -ت -ل -ة ب -ق -ي -ادة أاي -اد آاغ غ -ا‹ (اÛم -وع -ة ال -ت -ي ت -ب s-ن -ت سشتتخذ كل اإ’جراءات الÓزمة إ’رسشاء اأ’من ،مششًÒا إا¤
ا’عتداءات ا’رهابية اأ’خÒة ‘ بوركينافاسشو)؛ واسشمها أان السشلطات تعمل على وضشع «خطة أامنية» ‘ اŸناطق
جماعة نصشرة اإ’سشÓم واŸسشلم Úوالتي عsززت تواجدها ال -وسش-ط-ى .وُي-ت-وق-ع ت-ع-زي-ز ال-وح-دات ال-عسش-ك-ري-ة ب-فضش-ل
‘ ششمال ووسشط البÓد ،وتقوم بهجمات متتالية ودامية ال- - -دع- - -م اŸا‹ اŸقs- - -در بـ  500م -ل -ي-ون ف-رنك ،ونشش-ر
ضشّد كل xمن القوات العسشكرية اŸالية «الفوماسس» و‘ ﬁافظي اأ’قاليم ‘ اŸناطق التي تنعدم فيها اإ’دارة.
ب -عضس اأ’ح-ي-ان تسش-ت-ه-دف ال-ق-وات ال-ف-رنسش-ي-ة «ب-ارخ-ان»
و‘ الوقت نفسشه ،قامت السشلطات بإاجراء حوار مع
والقوات اأ’‡ية «مينوسشما».
اÛت -م -ع اŸد ،Êوزع -م -اء ال -ق -ب -ائ-ل ،ورج-ال ال-دي-ن ‘
لكن السشلطات اŸالية تدرك جيّدا اÿطر الكب Òالذي اŸن-ط-ق-ة ال-وسش-ط-ى ب-ه-دف ال-ت-أاك-د م-ن دع-م-ه-م ل-ت-ه-دئة
ي-ف-رضش-ه ا’ره-اب-ي-ون ع-ل-ى ا’قÎاع ال-ق-ادم ،ل-ه-ذا ت-ع-ت-زم اŸنطقة التي تهزها -غالًبا  -التوترات القبلية.
قبل أاسسابيع قليلة اسستيقظت نيجÒيا على خÈ
’ف- -راج ع- -ن أاك Ìم- -ن م- -ائ- -ة
م- -ف- -رح ،ح- -يث ّ” ا إ
’رهابية
ت-ل-م-ي-ذة ،ك-انت ج-م-اع-ة «ب-وك-وحرام» ا إ
قد اختطفتهنّ ‘ فيفري اŸاضسي.
فضسيلة دفوسض
و ⁄ت -خ -ف ح-ك-وم-ة أاب-وج-ا ب-أان ع-م-ل-ي-ة اإ’ف-راج ،ج-اءت
ث الّرعب
نتيجة مفاوضشات مع ا÷ماعة الدموية التي تب ّ
وتريق دماء اأ’برياء ‘ نيجÒيا مند سشنوات ،بل وكششفت
أايضش -ا ب -أان -ه -ا Œري ﬁادث -ات م -ع -ه -ا م-ن-د فÎة ل-وق-ف
العمليات القتالية ،ليتجلّى بوضشوح ،أان الرئيسس ّﬁمد
ب -خ -اري ب -ات ي -راه -ن ع -ل-ى اŸف-اوضش-ات ◊ل اŸعضش-ل-ة
اأ’منية التي تعيششها نيجÒيا مند  2009والتي خّلفت
آا’ف الضشحايا ،ومئات اıطوف Úبينهم  270تلميذة ”ّ
خطفهنّ من بلدة تششيبوك سشنة  2014و ⁄يفرج عنهّن إا¤
غاية اآ’ن.
خيار اŸفاوضشات قد يعود باأ’سشاسس ا ¤عدم –قيق
العمليات العسشكرية أ’هدافها ،حيث واصشل ا’رهابيون
تفجÒاتهم ومذابحهم ،بل وعملوا على مّد دمويتهم من
ششمال ششرق نيجÒيا ا ¤جميع انحاء البÓد ،ثم ا¤

وعلى الرغم من التهديدات اأ’منية اŸطروحة التي تثÒ
ﬂاوف اŸراق -ب ،Úف -إان Ãاك -و ت -ط -م -ئ -ن ب -أان-ه سش-ي-ك-ون
Ãقدور كل مواطن اإ’د’ء بصشوته ‘ التصشويت الرئاسشي
القادم الذي ينقسشم إا ¤جولت ،Úاأ’و29 ‘ ¤جويلية،
والثانية ‘  12أاوت ،أاي بعد أاسشبوع ،Úلين ّصشب الرئيسس
ا÷ديد قبل  4سشبتم.È

ا÷يشش لتأام Úالسشتحقاقات

تعّول Ãاكو كثÒا على ا÷يشس اŸا‹ ،وعلى دوره ‘
تأام Úوإا‚اح ا’سشتحقاق اŸرتقب ،فهو Áتلك طائرات
وم- -روح- -ي- -ات Áك- -ن اسش- -ت- -خ -دام -ه -ا ‘ ن -ق -ل اŸع -دات
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة إا ¤اŸن -ط-ق-ة ال-وسش-ط-ى ،وم-راك-ز ا’قÎاع
النائية ،وسشتكون القوات اأ’‡ية حلقة اسشاسشية ‘ توفÒ
ا÷انب اللوجسشتي ’متÓكها وسشائل متنوعة وقادرة على
توزيع اأ’جهزة ،ونقل موظفي ا’نتخابات.
هذا وبحسشب التقديرات اأ’ولية للحكومة اŸالية ،فإان
م -ي-زان-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات (ال-رئ-اسش-ي-ة ،وال-تشش-ري-ع-ي-ة
والبلدية) ‘ 2018م ُتقّدر بـ  96مليار فرنك سشيفا ،وتششمل
كل نفقات اŸؤوسشسشات اŸششاركة ‘ عملية ا’نتخابات:

قّررت التفاوضض مع جماعة «بوكوحرام»

هل تتمكّن نيجÒيا من اقتÓع ششوكة اإلرهاب؟

ا÷وار ،فضش -رب -وا ب-قّ-وة ‘ تشش-اد وال-ن-ي-ج-ر وال-ك-امÒون،
واشش-تّ-دت شش-وك-ت-ه-م ب-ع-د إاعÓ-ن-ه-م ال-و’ء ل-ت-نظيم الدولة
اإ’سش Ó-م -ي -ة اإ’ره-اب-ي،وب-ع-د ال-ت-ح-اق ع-ن-اصش-ر «داعشس»
الفاّرة من العراق وسشوريا بهم ،وتنسشيق عملياتهم مع
تنظيمان إارهابية ‘ الكث Òمن اŸناطق والبلدان خاصشة
‘ السشاحل.
وا ¤غاية أان تت ّضشح أابعاد وخبايا خيار التفاوضس الذي
تبنته حكومة بخاري’ ،زات نيجÒيا وهي أاك Èالدول
ا’ف-ري-ق-ي-ة م-ن ح-يث ال-ك-ث-اف-ة السش-ك-ان-ي-ة ،تعيشس وسشيف
اإ’رهاب مسشّلط علي رقبتها ،تفرضشه بوكوحرام التي
اكتسشبت سشمعة سشيئة لتبنيها حملة طويلة من التفجÒات
والقتل ا÷ماعي ‘ جميع أانحاء البÓد مند تأاسشيسشها
الذي جاء ‘ أاعقاب أاحداث  11سشبتم ،2001Èحيث قام
رج -ل ي -ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  30ع-امً-ا ُي-دع-ى ﬁم-د ي-وسش-ف
ب-ت-أاسش-يسس ج-م-اع-ة وع-ظ دي-ن-ي ج-دي-دة ‘ م-اي-دوغ-وري

ع-اصش-م-ة و’ي-ة ب-ورن-و ،ال-واق-ع-ة شش-م-ال ن-ي-جÒي-ا ،وأاطلق
ع -ل -ي-ه-ا اسش-م-اً ع-ربّ-يً-ا ه-و «ج-م-اع-ة أاه-ل السش-ن-ة ل-ل-دع-وة
وا÷هاد» .وباتت هذه ا÷ماعة ُتعرف على نطاق واسشع
باللغة الهوسشية باسشم «بوكوحرام» Ãعنى «التعليم الغربي
حرام».
وسشرعان ما طغت السشياسشة على ا÷ماعة التي بدأات
كتجمع ديني ،وأابرزت عداءها لنظام الرئيسس الراحل
عمر يارادوا ،و‘  31ديسشم ،2003 Èاندلعت أاعمال
عنف ‘ داماتورو عاصشمة و’ية يوبي ،واسشتولت جماعة
بوكوحرام على عدد من اŸناطق اŸتاخمة للنيجر.
و‘ ال- -فÎة م- -ن ع- -ام  2004إا ¤ع - -ام  ،2006ان-دل-عت
اششتباكات عنيفة ‘ كث Òمن اأ’حيان ب Úارهابي Úمن
جماعة بوكوحرام وقوات اأ’من Ÿنع سشيطرتهم على
›موعة ﬂتلفة من اŸدارسس واŸبا Êالعامة ،لكن
نقطة التحول ا◊قيقية ÷ماعة بوكوحرام حدثت ‘

وزارة ال - -داخ - -ل- -ي- -ة ،اÛلسس ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي ،اÙك- -م- -ة
الدسشتورية– ’ .صشل دولة ما‹ على دعم مادي مباششر
من اÿارج لتمويل ا’نتخابات ،لكن Ãقدورها ا’سشتفادة
من اإ’عانات السشنوية اŸقsدمة من الششركاء الدولي‘ Ú
اسشتكمال اŸيزانية ،حسشب مصشدر ‘ السشلطة التنفيذية.

مسشؤوولية اŸعارضشة

كما هو مأالوف أاثناء اقÎاب ا’نتخابات الرئاسشية ‘
ال -ق -ارة؛ ت-ث ÒاŸع-ارضش-ة ﬂاوف-ه-ا ع-ن ﬂاط-ر ال-ت-زوي-ر
وطريقة Œميع النتائج والوسشائل ا◊ائلة دون التصشويت
اŸتكّرر .ولطمأانتها ،أافاد رئيسس وزراء ما‹ ،أان الدولة
ع-ازم-ة ع-ل-ى م-واج-ه-ة ك-ل أاسش-ال-يب ال-ت-زوي-ر،وط-ل-بت م-ن
اŸعارضشة ،أان يكون لها ‡ثلون ‘ مراكز ا’قÎاع Ãزيد
من اŸسشؤووليات .كما دعت إا ¤حضشور مراقب Úدولي.Ú
دولة ما‹ تسشتعّد ’متحان مصشÒي الصشائفة القادمة،
ورغ-م ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا ع-ل-ى أاك Ìم-ن صش-ع-يد،
هناك إارادة سشياسشية وششعبية للنجاح ‘ ا’قÎاع القادم،
Ÿواصشلة إاقرار السشÓم وﬁاربة اإ’رهاب ولدفع عجلة
التنمية.
عام  ،2009ففي جويلية من ذات العام ،اندلعت جولة
جديدة من العنف بعد أان هاجمت ا÷ماعة أاربع و’يات
‘ شش -م -ال ن -ي-جÒي-ا ه-ي :ب-وتشش-ي وب-ورن-ووي-وب-ي وك-ان-و،
واسشتمر القتال ب Úبوكوحرام والقوات ا◊كومية Ÿدة
خمسشة أايام ‘ مايدوغوري (عاصشمة و’ية بورنو) .وعقد
الرئيسس عمر يارادوا العزم على القضشاء على ا◊ركة،
و‘  30جويلية‚ ،حت قوات اأ’من ‘ طرد بوكوحرام
م-ن م-اي-دوغ-وري ،واعُ-ت-ق-ل الشش-ي-خ ي-وسش-ف ،وُح-ك-م عليه
باإ’عدام.
خ Ó-ل ال -ع-ام ال-ت-ا‹ ،أاع-ادت ا÷م-اع-ة ت-ن-ظ-ي-م ن-فسش-ه-ا،
واتصشلت بجماعات إارهابية كÈى ‘ إافريقيا ،وبخاصشة
«تنظيم القاعدة ‘ بÓد اŸغرب اإ’سشÓمي» ‘ الششمال
وحركة «الششباب» الصشومالية ‘ الششرق ،وغادر العديد
م -ن ق-ادت-ه-ا ن-ي-جÒي-ا وانضش-م-وا إا ¤صش-ف-وف ت-ن-ظ-ي-م-ات
إارهابية ليتدربوا على تكتيكات التمرد واكتسشاب اÈÿة
‘ اإ’رهاب ،وعادوا ليششنوا عمليات إاجرامية ’ متناهية
وليششكلوا تنظيمات أاخرى عززت صشفوف بوكوحرام.
نيجÒيا تراهن اليوم على ا◊ل التفاوضشي ،وإاذا كان
Óمل يبقى
الكث Òمن اŸراقب ’ Úيعتقدون بنجاعته ،ف أ
قائما باسشتعادة نيجÒيا أ’منها واسشتقرارها.
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الباحث عمر سسعداوي لـ«الشسعب»:

الهجوم الثÓثي ترجمة ◊رب مواقع
على رقعة الششطر„ السشورية

’زالت ت -داع -ي -ات ال -ه -ج -وم ال -ث Ó-ث -ي ال -ذي ن ّ-ف -ذت -ه ك -ل م -ن أام-ري-ك-ا وف-رنسس-ا
’زمة السسورية ،يثÒ
وبريطانيا ضسد سسوريا واختيار أابعاده اŸرحلية من عمر ا أ
الكث Òمن ا÷دل عن أاسسبابه وخلفياته ا◊قيقية ‘ ،ظلّ تقاطع اŸؤوشسرات على
السساحة وتداخل العÓقات الدولية وتشسابكها ،وما أافرزته نظ Òهذه اÿطوة
من –ليÓت متضساربة ،وهو ما اسستدعى «الشسعب» للبحث عن قراءة جديدة ‘
’سسÎاتيجية ا’سستاذ عمر
’منية وا إ
هذا ا◊دث مع الباحث اŸهتم بالشسؤوون ا أ
سسعداوي.
ضسرب دولة شسقيقة؟
إاÁان كا‘
@@ السش-ي-اسش-ات اÿارج-ي-ة ل-ل-دول ال-ع-رب-ي-ة
«الشسعب» :مازلنا ‘ حالة ذهول ،و ⁄سشتظل ضشعيفة مادامت سشياسشاتها الداخلية
نسس- -ت- -وعب ب- -ع- -د خ -ل -ف -ي -ات ال -ه -ج -وم ك- -ذلك ،خ- -اصش- -ة ت- -لك ال- -دول ال -ت -ي أاي -دت
الضش- -رب- -ة أ’ن- -ه- -ا تسش- -ع -ى
ال- -عسس- -ك -ري ال -غ -رب -ي
إ’رضش - - - - -اء ال - - - - -ط- - - - -رف
ع- - -ل- - -ى سس- - -وري- - -ا ،م - -ا
اأ’م- -ري- -ك -ي وخ -وف -ا م -ن
تعليقكم؟
م - -وق - -ف ق - -د ت - -ت - -خ - -ذه
’سس - -ت - -اذ ع- -م- -ر
ا أ
ال - - -و’ي - - -ات اŸت - - -ح- - -دة
سسعداوي :أاع -ت -ق-د أان
اأ’مريكية ‘ صشراعاتها
السش- -بب ا◊ق- -ي -ق -ي وراء
ال -ب -ي -ن-ي-ة ل-ل-دول ال-ع-رب-ي-ة
ه -ذه الضش -رب -ة ال -ث Ó-ث-ي-ة
اŸؤويدة اليوم التي تسشارع
ليسس كما هو معلن على
إا ¤عقد صشفقات ضشخمة
أان -ه رد ع -ل -ى اسش -ت -خ-دام
مع الو’يات اŸتحدة.
مزعوم للسشÓح الكيماوي
قّ-ل-صض م-اك-رون م-ن-ذ
م- - -ن ط- - -رف ال- - -ن - -ظ - -ام
اع - - -ت Ó- - -ئ- - -ه م- - -نصسب
السش - -وري ،ب - -ل إان اأ’م- -ر
ال-رئ-اسس-ة م-ن م-يزانية
ي-ت-عّ-ل-ق ب-إاث-ب-ات وجود ‘
ا÷يشض ،ومع ذلك سسار
رق-ع-ة الشش-ط-ر„ السش-وري-ة
وراء ق - - - - -رار ت - - - - -رامب
م -ن ق -ب-ل ه-ذه اأ’ط-راف،
وشس - -ارك ‘ ع - -م - -ل - -ي - -ة
خاصشة وأاننا ‘ اŸراحل
ق-درت ت-ك-ل-ف-ت-ها حسسب
اأ’خÒة من انتهاء اأ’زمة
اÈÿاء ب- - - -ح - - -وا‹ 20
هذا من جهة ،ومن جهة
م- -ل- -ي- -ون أاورو ،م- -ا ه- -ي
ثانية فإان هذه اأ’طراف
Èرات اŸشساركة الفرنسسية؟
الثÓثة مدفوعة برغبة إاسشرائيلية تسشعى إا ¤م ّ
@@ اŸوقف اأ’وروبي عموما ’زال ضشعيفا
إاضشعاف سشوريا أاك Ìعلى اŸدى الطويل.
الضس -رب -ات ال -ت -ي اسس -ت-ه-دفت سس-وري-ا أ’ن أاقطاب أاوروبا بقيادة فرنسشا ’ تزال
ح -دثت ول -ك -ن-ه-ا ك-انت ﬁدودة ع-ل-ى تنظر إا ¤أان روسشيا تششّكل تهديدا أ’منها
وت -ت -خ ّ-وف م -ن إاح -ي -اء ت -اري -خ الصش -راع -ات
عكسض ما كان متوقعاŸ ،اذا برأايك؟
@@ الكث Òمن اŸؤوششرات كانت تؤوّكد على القدÁة ،خاصشة بعد ضشّم روسشيا ÷زيرة
أان الضش-رب-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة سش-ت-ك-ون ع-ل-ى ششكل ال- -ق- -رم واأ’زم -ة ‘ أاوك -ران -ي -ا ،ل -ذلك ت -رى
عملية جراحية وهذا لسشبب ،Úاأ’ول مرتبط ف- -رنسش- -ا أان ا◊ل- -ي -ف اأ’م -ري -ك -ي ’ Áك -ن
بفكر رجل اأ’عمال الذي يدير به ترامب التفريط فيه ،حتى أان اإ’عÓم اأ’وروبي
دفة السشياسشة ،أاي من يدفع تكاليف العملية ،أاصشبح يتوّقع ردة فعل حكوماته من منطلق
والسشبب الثا Êمرتبط بردة فعل الرأاي العام تغريدات ترامب أ’نه يدرك يقينا أان أاي
اÙل -ي اŸت -خ -وف م -ن ت -ك -رار ال -ت -ج -رب-ة تدخل أاوروبي ’ Áكن أان يكون منفردا.
مشس-ارك-ة ب-ري-ط-ان-يا التي ّ“ت خارج
العراقية واÿسشائر البششرية ،وهذا بدوره
يدفعنا للقول أان هناك تخوفا أابدته الدول م -واف -ق -ة الŸÈان ،أال -يسست م -رت -ب -ط -ة
اŸشش- -ارك -ة ‘ ه -ذه اÿط -وة أ’ن ال -ت -دخ -ل Ãسسأالة ا÷اسسوسض الروسسي؟
لوكان واسشع النطاق كان حتما سشيؤودي إا @@ ¤ف -ع  Ó-ب -ري -ط-ان-ي-ا اسش-ت-حضش-رت ح-ادث-ة
اح -ت -ك -اك م -ب -اشش-ر م-ع اأ’ط-راف ال-داع-م-ة ﬁاولة اغتيال للعميل اŸزدوج سشيكريبال
‘ اتخاذ قرار اŸششاركة ،ورÃا هي اŸرة
لنظام اأ’سشد.
ب-عضض ال-ت-ح-ل-يÓ-ت اع-تÈت ال-هجمة اأ’و ¤التي يقع فيها احتكاك قريب بÚ
التي شسنّها ترامب ’ تسستهدف النظام روسشيا وبريطانيا بعد اأ’زمة الدبلوماسشية
السس -وري ب -ق -در م-ا تسس-ت-ه-دف روسس-ي-ا ،التي حدثت ،وهي رسشالة سشياسشية أاك Ìمنها
عسشكرية توجهها بريطانيا لروسشيا ،مفادها
فما قولكم؟
@@ أاع -ت -ق -د أان ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي يسش-ع-ى أان لديها حلفاء Áكن ا’عتماد عليهم ‘
إ’ثبات نديته لروسشيا من خÓل تغريداته مواجهة اŸوقف الروسشي.
وحجم هذه العملية وهي رسشالة تÈئة ذمة أاما عن اتخاذ القرار قبل موافقة الŸÈان
مقدمة للمحقق Úاأ’مريكي ‘ ÚعÓقات فإان مرده إا ¤أان ا◊كومة الÈيطانية كانت
الرئيسس اŸششبوهة مع روسشيا ودورها ‘ تدرك أان حجم العملية صشغ Òو’ Áكن أان
ا’ن -ت -خ -اب -ات ،خ -اصش -ة وأان وزي -رة ال -دف -اع يؤوثر على أاداء حكومة تÒيزا ماي من جهة،
ال- -ف- -رنسش- -ي- -ة ذك- -رت أان -ه ّ” إاب Ó-غ روسش -ي -ا ومن جهة أاخرى قد Áكن النظر إاليه من
ب -ال -ع -م -ل-ي-ة ،ك-م-ا ذك-رت روسش-ي-ا أان ال-ق-وات زاوي-ة أان-ه رسش-ال-ة أاخ-رى ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ل-روسش-ي-ا
اŸششاركة ‘ العملية  ⁄تقÎب من اŸواقع مفادها أان بريطانيا بإامكانها التحرك حتى
قبل موافقة الŸÈان أ’ن الكث Òكان يراهن
الروسشية.
قيل أان الضسربة شسملت مواقع لتصسنيع على أان مششاركة بريطانيا مرتبطة بن ّصس
وتخزين السسÓح الكيميائي إا’ أانه  ⁄القرار الذي سشيوضشع أامام الŸÈان.
يكن للضسربة أاي آاثار دالة على انفجار على ضسوء هذه اŸسستجدات ،إا ¤أاين
’زمة السسورية؟
جه ا أ
هذا السسÓح مث ،Óفما تعليقكم؟
تت ّ
@@غياب آاثار السشÓح الكيماوي ‘ اŸواقع @@ نهاية اأ’زمة السشورية ’ Áكن أان تكون
اŸسشتهدفة يرجع أ’سشباب ﬂتلفة من بينها إا’ سشياسشية ،وهو اأ’مر الذي لطاŸا أاكدت
أانه  ⁄تكن هناك أاسشلحة كيماوية مطلقا ‘ ع- -ل- -ي- -ه ا÷زائ- -ر ودعت ك -ثÒا إا ¤ضش -رورة
Óزمة السشورية،
ه- -ذه اŸواق -ع ،ع -ل -ى أاسش -اسس أان اأ’ط -راف العودة إا ¤ا◊ل السشياسشي ل أ
الثÓثة –دثت عن وجود مؤوششرات وأادلة وم -ا ’ح -ظ -ن -اه خ Ó-ل مسش -ارع -ة اأ’ط-راف
ع -ل -ى اسش -ت -خ -دام ه -ذا السش Ó-ح م -ن ط-رف الثÓثة اŸششاركة ‘ العملية العسشكرية إا¤
ال- -ن -ظ -ام السش -وري ،ول -ك -ن  ⁄ت -ق -دم اأ’دل -ة ا◊ديث عن ضشرورة حل سشياسشي نهائي هو
للجهات اأ’‡ية اŸكلفة بذلك ،إا ¤جانب ما يفسشر أان الهدف من الضشربة أاسشاسشا كان
ذلك فإانه لو افÎضشنا جد’ أان النظام يحوز ال -ب -حث ع -ن ال -ت -م -وق-ع السش-ي-اسش-ي ،ف-ال-ي-وم
على أاسشلحة كيماوية ‘ هذه اŸواقع ف Óاÿطوط ا◊مراء التي وضشعت ‘ بداية
Áكن أان تكون ›معة ‘ مكان واحد أ’نه اأ’زمة السشورية ”ّ الÎاجع عليها ،وأاولها
بقاء نظام بششار اأ’سشد من عدمه ،لذلك
سشيكون من السشهل اكتششافها.
إا ¤متى يبقى اŸوقف العربي ﬂذ’ أاعتقد أاننا ‘ اŸرحلة اأ’خÒة من الوصشول
أام-ام قضس-اي-اه ا÷وه-ري-ة ،خ-اصسة وأان إا ¤حلّ سشياسشي وهو ما Áكن قراءته حتى
ب -عضض ال -دول ال -ع -رب -ي -ة أاّي -دت ع -ل -ن-ا من خÓل اŸواقف اإ’قليمية أايضشا.

’زمة لن
نهاية ا أ
تكون إا’ بحـــــــل
سسيــــــــــاسســــي

ثقافة

األربعاء  ١٨أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٠٢ششعبان ١٤٣٩هـ

اختتام أاول مؤو“ر سشنوي لكتاب وﬂرجي العا⁄

إاشس ـ ـادة بريـ ـادة ا÷زائ ـ ـر ‘ حماي ـ ـة حقـ ـ ـوق اŸؤولـ ـ ـف

لو ¤بأافريقيا ،وحضشره
احتضشنت ا÷زائر اŸؤو“ر السشنوي لكتاب وﬂرجي العا ،Writers and directors worldwide ⁄الذي انعقد للمرة ا أ
أازيد من  100مبدع من ﬂتلف اÛالت .واختتم أامسض ،اŸؤو“ر ،الذي أاقيم على مدار يوم Úبفندق السشوفيتال بالعاصشمة ،بتوصشيات تسشاهم ‘ حماية حقوق
لبداع
لعÓن عن النطÓق الرسشمي لفعاليات الصشالون الدو‹ ا إ
لفريقية وبالكششف على أاعضشاء ÷نة –كيم جائزة مÒيام ماكيبا ،وكذا با إ
اŸؤولف ‘ القارة ا أ
الذي يحتضشنه قصشر الثقافة مفدي زكريا لغاية  21من الششهر ا÷اري.
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ششرح رئيسس ديوان حقوق المؤولف سشامي بن ششيخ ،لدى انطلق األششغال
م-غ-زى ال-م-ؤوت-م-ر ال-ذي ي-ج-م-ع ال-ن-اشش-ط-ي-ن ف-ي م-جال األعمال السشينمائية
والسشمعية البصشرية ،وقد اجتمعوا في مجلسس دولي لمؤوسشسشات المؤولفين،
ف-ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة ال-ع-ال-م-ي-ة «سش-ي-زاك» ال-تي تضشّم  ٢٩٠شش-رك-ة ف-ي ال-ع-ال-م،
والجزائر عضشو بمجلسس إادارتها ممثلة في «لوندا» ،لها مجلسشان كبيران:
مجلسس لمؤولفي الموسشيقى «سشيام» ومجلسس ثان لمؤولفي السشمعي البصشري.
وأاضشاف بن ششيخ أانها المرة األولى التي ينعقد فيها المؤوتمر بالقارة
األفريقية ،والهدف هو تطوير حقوق المؤولفين في قطاع السشمعي البصشري
والسش-ي-ن-م-ا ب-أاف-ري-ق-ي-ا ،وت-ع-ت-م-د ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة ف-ي ذلك ع-ل-ى الجزائر ألن
تششريعات هذه األخيرة تعتمد حقوق المؤولف وتعترف بها عكسس العديد
من الدول األفريقية ،من أاجل ذلك يمكن اعتبار الجزائر نقطة انطلق
لبعث هذه الديناميكية في أافريقيا .وتوقع بن ششيخ أان يتّوج هذا اللقاء
بنداء موجه للقادة األفارقة لدعم حقوق المؤولفين األفارقة والعتراف
بها.
وأاششار بن ششيخ إالى أان العديد من الدول األفريقية تعتمد المثال الجزائري
في حماية حقوق المؤولف بل ويتّم تكوين إاطارات مؤوسشسشاتها في الجزائر،
وذكر على سشبيل المثال بوركينا فاسشو ،كوت ديفوار ،مالي ،بينين ،أافريقيا
الجنوبية ،ناميبيا ،الرأاسس األخضشر ،تونسس والمغرب ومصشر.
وإاجابة عن سشؤوال «الششعب «بخصشوصس جائزة ميريام ماكيبا ،قال بن ششيخ:
لب-داع م-ب-اششرة بعد
«اخ-ت-رن-ا الن-ط-لق ف-ي ف-ع-ال-ي-ات الصش-ال-ون ال-دول-ي ل -إ
اختتام مؤوتمر «سشيزاك ليتم أايضشا تقديم أاعضشاء لجنة تحكيم جائزة ميريام
ماكيبا ،المتششكلة من أاسشماء من مختلف الجنسشيات والتخصشصشات الفنية،
وهي كلها موجودة بالجزائر ولم يتغيب من أاعضشاء لجنة التحكيم سشوى
أاحلم مسشتغانمي».
لششارة ،فقد اعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة افتتاح
ول إ
المؤوتمر ،أان اختيار الجزائر لحتضشان المؤوتمر الدولي السشنوي لتحاد
ال -م-ب-دع-ي-ن ال-ع-ال-م-ي ال-ت-اب-ع ل-ل-ك-ون-ف-درال-ي-ة ال-دول-ي-ة لشش-رك-ات ال-م-ؤول-ف-ي-ن

والملحنين «سشيزاك» ،هو بل ششك نابع «من تجربتها الناجحة في حماية
حقوق المؤولفين والحقوق المجاورة ،وسشعيها إالى أان تكون نموذجا ناجحا
في هذا المجال على الصشعيد العربي واألفريقي ،ولها مسشاهمتها الكبيرة
على الصشعيد الدولي ،وهذه البصشمة الجزائرية التي حولتها إالى مركز
ل-ل-ت-ك-وي-ن ف-ي م-ج-ال ح-ق-وق ال-ت-أال-ي-ف ع-ل-ى الصش-ع-ي-د ال-ع-رب-ي واألف-ري-قي،
واحتضشانها المسشتقبلي للمركز التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
كل هذا يؤوكد أان الجزائر أاصشبحت تحظى بثقة كبيرة على المسشتوى الدولي
في هذا المجال».
لعلم ،عّبر مارسشيلو بينييرو
وفي تصشريح ل إ
نائب رئيسس الكونفدرالية الدولية لششركات المؤولفين والملحنين عن ششكره
للحكومة الجزائرية على مسشاندتها للنضشال من أاجل حقوق المؤولفين
والمبدعين في أافريقيا ،ومسشعى حصشول هؤولء على حقوقهم المادية.
ويهدف هذا الجتماع ،الذي يضشّم مششاركين من القارات الخمسس ،إالى دعم
التحالف والتعاون بين المبدعين األفارقة لتحقيق هذا المسشعى.

من أاجل إاحياء الÎاث العمرا ÊاŸشسÎك ب Úا÷زائر وإاسسبانيا
اح -تضش -نت اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
ب -ا◊ام -ة ،أامسض ،م -ؤو“ر «الÎاث ،ال -ع -م -ران
والتنمية اŸسشتدامة– ،دي اŸدينة» ،الذي
لسشبانية با÷زائر،
نظمته كل من السشفارة ا إ
م-ع-ه-د سش-رف-ان-تسض ،وزارة ال-ث-قافة ومدرسشة
ال -ه -ن -دسش -ة اŸع -م -اري -ة ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع وزارة
السش -ك-ن ،وولي-ة ا÷زائ-ر .ويسش-ع-ى م-ن-ظ-م-و
اŸؤو“ر إا ¤إاي- - -ج- - -اد ت- - -ول- - -ي - -ف - -ة ب ÚالÎاث
لنسشان Ãا
التاريخي ،التهيئة العمرانية وا إ
يحمله من قيم حضشارية.
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ع -ل-ى ت-ج-رب-ت-ي-ن ج-زائ-ري-ت-ي-ن ف-ي م-ج-ال ال-ت-ن-م-ي-ة
المسشتدامة ،الأولى هي «الفقارة» التي تطّرق اإليه
عبد الكريم دحمان والثانية هي «قصشر تافيللت»
الذي تطّرق اإليه د.اأحمد نوح.
اقتربنا من السشيد اأنتونيو خيل دي لراسشكو ،مدير
م- -ع -ه -د سش -ي -رف -ان -تسس ب -ال -ع -اصش -م -ة ،ال -ذي صش ّ-رح
لـ»الششعب» باأن الهدف من هذا اللقاء هو اأن نجعل
من المدن مكانا مريحا للعيشس ،والحفاظ على
ال-ت-راث ال-ت-اري-خ-ي ،وم-ن ال-م-م-ك-ن ت-عايشس الثنين
معا :العمران التاريخي والناسس بطريقة مريحة
اأكثر

اسشتاءت لتعرضشها للتهميشض والكتب

النقابة الوطنية لناشسري تقاطع صسالون اإلبداع
الششعب /كششفت النقابة الوطنية لناششري الكتب ،أامسس من
خلل بيان لها عن عدم مششاركتها في فعاليات الصشالون الدولي
لبداع الذي يحتضشن فعالياته قصشر الثقافة مفدي زكريا بداية
ل إ
من اليوم.
وقد أارجعت النقابة هذا القرار وفق البيان الذي تلقت «الششعب»
نسشخة  ،إالى «اسشتياء أاعضشائها واسشتغرابهم العميق للدعوة التي
وصشلتها متأاخرة عن الموعد المأالوف ،من قبل الديوان الوطني
لحقوق المؤولف والحقوق المجاورة ،للمششاركة في الصشالون.
واسشتأات النقابة أايضشا لكون «دور النششر قد حسشرت في مسشاحة
ضشيقة ل تليق بمكانتها ول بمكانة الكتاب الجزائري ،في تظاهرة
ي -ف -ت -رضس أان ت -ك -ون» م -ن -اسش-ب-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ال-ك-ت-اب وال-م-ؤول-ف-ي-ن
الجزائريين والترويج لنجازات دور النششر الوطنية ،مششيرة إالى
أان م -ث -ل ه -ذا السش -ل -وك «ي -تصش-ادم م-ع ت-وج-ي-ه-ات ف-خ-ام-ة رئ-يسس
الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة في دعمه للكتاب’’.
وواصشلت النقابة في ذات السشياق ،التعبير عن أاسشفها الششديد لمثل
ه -ذا ال -تصش -رف م -ن ال -دي -وان ال -ذي ي -أات -ي ف-ي وقت ،يشش-ي-ر ذات
المصشدر« :تكاد دور النششر تتجه إالى اإلفلسس وإاغلق أابوابها
وتوقيف نششاطها بينما يتماطل الديوان الوطني لحقوق المؤولف
والحقوق المجاورة في تسشديد مسشتحقاته التي تعود لسشنوات
ويتجاهل حقوقها بغير وجه ذي حق».

للجميع .واأكد دي لراسشكو اأن الجزائر واإسشبانيا
يشش -ت-رك-ان ف-ي قسش-ط م-ع-ت-ب-ر م-ن ال-ت-راث ،ه-ن-الك
الكثير من الكنوز التراثية على غرار قلعة وهران
وتراث سشيرفانتسس الذي هو «تراث اإنسشاني ونسشعى
اإل-ى اإع-ادة ت-اأه-ي-ل-ه ب-ال-ت-ع-اون م-ع وزارة ال-ث-ق-افة».
واأضشاف« :نبرمج كل سشنة زيارات موجهة لحي
سش -ي -رف -ان -تسس ال -ذي نسش -ع -ى اإل-ى ت-رم-ي-م-ه واإع-ادة
تهيئته ،وقد تحدثت اليوم مع مدير التراث السشيد
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ال -ذي اأب -دى اه -ت -م -ام -ه ف -ي ال-ع-م-ل
ال -مشش-ت-رك م-ع اإسش-ب-ان-ي-ا ف-ي ه-ذا الصش-دد ،واإنشش-اء
سشاحة سشيرفانتسس قرب المغارة».

عرضض «سسفر مسسرحي» يختم تكوين  60شسابا هاويا
اخ - - -ت - - -ت - - -مت ب- - -داي- - -ة
لسش- - - -ب- - - -وع ا÷اري ب- - - -وه- - - -ران،
اأ
ف- -ع- -ال- -ي- -ات ال- -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة
ل -لشش -ب -اب ه -واة ال -ف-ن ال-راب-ع ال-ت-ي
أاشش- -رفت ع- -ل- -ي- -ه- -ا ج- -م -ع -ي -ة ال -ف -ن
النششيط ،أاطرها  4من اıتصش‘ Ú
›ال اŸسش -رح وت -ق -ن -ي -ات ال-ع-رضض
وال-ك-ت-اب-ة ال-درام-ية والتي اسشتفاد
منها  60ششابا هاويا للفن الرابع من
وه- -ران واŸدن اÛاورة ل- -ه -ا ،ه -ذا
ب -ت -ق -د› Ëم-وع-ة م-ن اÎŸبصشÚ
لعرضض مسشرحي –ت عنوان «سشفر
مسشرحي».

الدورة التي سشعت يقول أاحد
أاعضش-اء ج-م-ع-ي-ة ال-ف-ن ال-نشش-يط
وال -م -ؤوط -ر ال -م -م -ث-ل وال-م-خ-رج
ال-مسش-رح-ي سش-م-ي-ر زموري ،من
خللها الجمعية اسشتفادة هؤولء
الشش- -ب -اب ال -ه -اوي م -ن ت -ك -وي -ن
مسش - -رح - -ي وت- -أاه- -ي- -ل م- -ه- -ن- -ي
ومسش- - -اع- - -دت - -ه - -م م - -ن خ - -لل
ال- - -دروسس وال - -ورشش - -ات ع - -ل - -ى
«اكتسشاب مهارات تؤوهلهم لولوج
عالم الششغل ،سشواء في المسشرح
الذي يحتاج لهذه الطاقات أاو
في مجالت السشمعي البصشري
وف -ن -ون أاخ -رى» ،وه -ذا ب -فضش-ل
دع- -م اإلت- -ح- -اد األوروب -ي ف -ي

إاط - -ار ب - -رن - -ام - -ج - -ه ال- -خ- -اصس
بالجمعيات الثقافية.
 ٢٠١٨وقد امتد التكوين على
مرحلتين ـ يضشيف زموري في
تصش - -ري - -ح ـ لـ»الشش - -عب» م- -ن ٣٠
سشبتمبر الماضشي إالى غاية ١5
أافريل الجاري نظمت خللها ٤
ورشش - - -ات ،ه - - -ي ورشش - - -ة األداء
ال -ت -م -ث -ي -ل-ي ال-ت-ي ي-ؤوط-ره-ا ه-و
شش - -خصش- -ي- -ا ،ورشش- -ة ال- -ك- -ت- -اب- -ة
الدرامية من تنششيط الدكتورة
سش -ام -ي -ة ب -رم -ان -ة م -ن ج -ام-ع-ة
سش - -ي - -دي ب - -ل - -ع- -ب- -اسس ،وورشش- -ة
ال -م -ؤوث -رات الصش -وت -ي -ة أاط -ره -ا
هشش- - -ام ب- - -ن ع- - -م - -ارة وورشش - -ة
اإلضش-اءة والسش-ي-ن-وغ-رافيا والتي
أاششرف عليها أامين غزيزات.

وقد كلّلت الدورتين التي دامتا
 ٤أاسش-اب-ي-ع ل-ك-ل واح-دة ،ب-إانتاج
ع -رضس مسش -رح -ي شش -ارك ف -ي -ه
ال- -م- -ت- -ربصش -ون ،وال -ذي ع -رضس
أامسشية أامسس بالمسشرح الجهوي
بوهران «عبد القادر علولة».
ال-ع-رضس ي-ح-م-ل ع-ن-وان «سشفر
مسش - -رح - -ي» وه - -و م- -ن إاخ- -راج
سشمير زموري ،وقد ششارك في
النجاز التقني كل من حبيب بن
جليدة وهششام بن عمارة.
لششارة ،تسشتفيد جمعية الفن
ل إ
ال- -نشش- -ي- -ط ف- -ي ت- -ن -ظ -ي -م ه -ذه
ال- -دورات ال- -ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ال -ت -ي
احتضشنها المركز الثقافي ابن
باديسس ببئر الجير في وهران
من دعم التحاد األوروبي.

لوبرا بوعÓم بسشايح
إاحياء يوم العلم بدار ا أ

تكر Ëشسخصسيات وطنية وعرضض ثان ألوبÒيت «السسليل»

لوب -را ب -وعÓ-م
ُك -رم أاول أامسض ،ب -دار ا أ
بسش - -اي - -ح ب - -ا÷زائ - -ر ال- -ع- -اصش- -م- -ة ع- -دد م- -ن
الششخصشيات العلمية والوطنية Ãناسشبة يوم
لوبÒيت
العلم قبيل تقد Ëالعرضض الثا Êأ
«السش- -ل- -ي- -ل» ال- -ت -ي –ت -ف -ي ب -أاف -راد اÿدم -ة
الوطنية ‘ الذكرى اÿمسش Úلتأاسشيسشها.

وحضش -ر ال -ت -ك -ري -م وزي -ر ال -ث -ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن
ميهوبي ونظيرته المالية ووزير العدل حافظ
األخ -ت -ام ال -ط -يب ل-وح ووزي-ر التصش-ال ج-م-ال
كعوان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
ال-ط-اه-ر ح-ج-ار وع-دد م-ن أاعضش-اء ال-ح-ك-وم-ة
ورئ-يسس ال-م-ج-لسس اإلسش-لم-ي األع-ل-ى أاب-وعبد
الله غلم الله ومسشتششار رئيسس الجمهورية
سشعد الدين نويوات ومدير الخدمة الوطنية
اللواء محمد صشالح بن بيششة.
وأاسش -دي ال -ت -ك -ري -م إال -ى شش-ي-خ زاوي-ة أازج-م-ي-ر
الششيخ حسشان األنصشاري الذي ولد في قصشر
أازج-م-ي-ر سش-نة  ١٩5٣وت-درج ف-ي ت-ل-ق-ي ال-ع-لم
ليؤوسشسس مدرسشته ذات النظام الداخلي التي
تعتبر نموذجا في تلقين علوم الدين.
وك ّ-رم ال -ب -روف -يسش -ور م-ح-م-د ب-ورن-ان ال-ب-احث
ال- -ف- -ي- -زي- -ائ- -ي ال -م -ول -ود ف -ي األغ -واط سش -ن -ة
،١٩٦٢والذي قدم اجتهادات في العلم اآللي
وهو عضشو األكاديمية الملكية السشويدية للعلوم
وأاحد أابرز األسشاتذة الجامعيين في أاوروبا.
ونالت السشيناتور وطبيبة العيون لويزة ششاششوة
م-خ-ت-اري ال-م-ول-ودة سش-ن-ة  ،١٩٤٩ت-ك-ري-م-ا إال-ى
ج-انب ال-ف-ن-ان وال-م-م-ث-ل ال-ك-ب-ي-ر سش-ي-د أاح-م-د
أاق- -وم- -ي ال- -ذي ق- -دم ال- -ك -ث -ي -ر م -ن األع -م -ال
السشينمائية والمسشرحية والتلفزيونية الناجحة
طوال مسشاره.

رحيل اŸمثل الفكاهي ﬁمد جديد واıرج فاروق بلوفة

لسسرة الفنية
وزير الثقافة يعزي عائلتي الفقيدين وا أ
«الششعب» :إاثر المصشاب الجلل الذي أالم باألسشرة الفنية برحيل أاحد وجوه
الكوميدية والتمثيل في الجزائر ،الفنان والمخرج الراحل محمد جديد
المدعو هواري بوضشو ،الذي وري جثمانه الثرى أاول أامسس في موكب
جنائزي مهيب ،ووفاة قامة من القامات السشينمائية الكبيرة في الجزائر
والوطن العربي ،المخرج فاروق بلوفة ،عن عمر ناهز  ٧١عاما في باريسس
بفرنسشا .تقدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،بتعازيه الخالصشة لعائلتي
لسشرة الفنية.
الفقيدين ول أ
وقد تلقي الوزير ،يقول بيان للوزارة تحصشلت «الششعب» على نسشخة منه
«بقلب مؤومن بقضشاء الله وقدره ،وبحزن وأاسشى ،نبأا وفاة الفنان الكوميدي
محمد جديد المعروف في السشاحة الفنية باسشم «هواري بوضشو» عن عمر
ناهز  5٢عاما ،بمسشتششفى وهران ،إاثر مرضس عضشال ،وكذا نبأا رحيل
المخرج فاروق بلوفة الذي يعّد من الجيل السشينمائي الذي ترك بصشمته في
الفن حيث تطّرق خلل مسشيرته الفنية إالى مواضشيع تناولت الحروب
والصشراعات المسشلحة ،مثل فيلمه «نهلة» الذي يعَتبر أاحد كلسشيكيات
السشينما العربية.
وبالمناسشبة تقدم وزير الثقافة ،عز الدين ميهوبي ،بخالصس عزائه لعائلتي
لسشرة الفنية داعيا الله سشبحانه وتعالى أان يتغّمدهما برحمته
الفقيدين ول أ
التي وسشعت كل ششيء وأان يسشكنهما فسشيح جنانه ،ويلهم أاهليهما وذويهما
جميعا جميل ال ّصشبر وال ّسشلوان ،ويضشاعف لهم األجر.

١٧٦٢٢
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لوروبي
–ت إاششراف جمعية الفن النششيط وبدعم من ال–اد ا أ
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مؤو“ر «الÎاث ،العمران والتنمية اŸسشتدامة– ،دي اŸدينة»

ششهد اللقاء حضشور سشعادة سشفير اإسشبانيا بالجزائر
السشيد سشانتياغو كاباناسس ،والسشيد مراد بوتفليقة
مدير التراث بوزارة الثقافة ،مع مششاركة تسشوريا
كسشاب مديرة مدرسشة الهندسشة المعمارية ،د.خوان
م-ون-خ-و م-ن ج-ام-ع-ة م-دري-د ،دي-ي-غ-و خ-ي-ل ال-خبير
الإسش-ب-ان-ي ب-ال-م-ج-لسس الأع-ل-ى ل-ل-ب-ح-وث ال-ع-ل-م-ي-ة،
م-ارك اأوري-ل-ي سش-ان-ت-وسس م-دي-ر ال-ت-راث ال-تاريخي
والفني ببرششلونة.
ت ر ك ز ا ل م و ض ش و ع ا ت ا ل ت ي ت مّ م ن ا ق ش ش ت ه ا خ ل ل ه ذ ا
الموؤتمر على تحديات المدن في القرن العششرين،
وذلك م -ن خ -لل ج -لسش-ات :ال-ه-ن-دسش-ة ال-م-ع-م-اري-ة
وال-ع-م-ران ،ال-م-دي-ن-ة وال-ت-ن-م-ي-ة المسشتدامة ،اإعادة
التاأهيل والتراث والثقافة .كما سشّلط اللقاء الضشوء

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

العدد

وشش -ه -د ال -ح -ف -ل ال -ع -رضس ال -ث -ان -ي ألوب -ي-ريت
«السش-ل-ي-ل» ال-ت-ي ت-ق-دم ت-ك-ري-م-ا خ-ا ّصش-ا ألفراد
الخدمة الوطنية بمناسشبة الذكرى الخمسشين
ل -ت -أاسش -يسس ال -واجب ،ح -يث صش -در أاول ق -ان -ون
للخدمة الوطنية يوم  ١٦أابريل سشنة  ١٩٦٨وهو
العرضس الذي كتب ن ّصشه الششاعر رابح ظريف
وأاخرجه فوزي بن براهم.

األجندة الثقافية

الطبعة األو ¤للصسالون
الوطني للكتاب بورقلة
تحتضشن المكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية
محمد التيجاني وسشط عاصشمة الولية ورقلة،
إالى غاية  ٢5من الششهر الجاري الطبعة األولى
من الصشالون الوطني للكتاب ،المنظم بمناسشبة
إاحياء يوم العلم والذي يعرف مششاركة  ١٧دار
نششر ،وعرضس  ٨آالف عنوان ،وعدة نششاطات
ثقافية موازية.

لقاء حول شسهر الÎاث Ãكتبة شسايب دزاير
ت -ن -ظ-م ال-م-ؤوسشسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لتصش-ال ال-نشش-ر
والششهار ،في اطار ششهر التراث ،غدا ،لقاًء مع
الكاتبة مريم قماشس ،حول كتابها «لطفي في
ال -قصش -ب -ة» ي -ك-ون م-ت-ب-وع ب-ب-ي-ع ب-اإله-داء ،ه-ذا
بمكتبة ششايب دزائر بالجزائر العاصشمة بداية
من السشاعة  ١٤:٠٠زول.

ملتقى دو‹ حول مقاربة
اÿطاب الصسو‘ بسسعيدة
سش-يشش-ك-ل م-وضش-وع «م-ق-ارب-ة ال-خ-ط-اب الصشوفي
إاسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-ق-راءة وآال-ي-ات ال-ت-أاوي-ل» م-ح-ور
أاششغال الملتقى دولي الذي ينظمه قسشم اللغة
العربية وآادابها بجامعة الدكتور مولي الطاهر
بسش -ع-ي-دة ال-ي-وم وغ-دا ت-ن-اول «ره-ان-ات م-ق-ارب-ة
الخطاب الصشوفي (ششعرا ونثرا) مقاربة علمية
ت -أاخ -ذ ف -ي ال-حسش-ب-ان ال-مسش-اف-ة الشش-اسش-ع-ة ب-ي-ن
تجربة اإلبداع في الكتابة األدبية وبين تجربة
اإلبداع في الكتابة الصشوفية.

حفل فني Ÿوسسيقى
الشسعبي بالعاصسمة
ينظم  ٢٠١٨الديوان الوطني للثقافة واإلعلم،
ال-ي-وم ،ح-ف-ل ف-ن-ي-ا ل-م-وسش-ي-ق-ى الشش-ع-بي ،يحييه
الفنانين ناصشر مقداد ،ومصشطفى بلحسشن هذا
بقاعة األطلسس باب الوادي بداية من السشاعة
.١٨:٠٠
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‚اح تاريخي Ÿسستشسفى باتنة ا÷امعي

اŸرضس يصسيب
أاصسابع القدم
واإ’بهام بأا ⁄شسديد

زراعة القرنية ..أامل جديد ‘ الرؤوية يصسنعه فريق طبي شساب
^ الÈوفسسور روقي رئيسض مصسلحة طب العيون ÷ريدة «الشسعب»:
‚ح فريق طبي شساب من مسستشسفى باتنة
ا÷ام -ع -ي الشس -ه -ي -د ب -ن ف -ل -يسض ال -ت -ه-ام-ي‘ ،
إاجراء أاول عمليتي زراعة للقرينة ‘ تاريخ
الولية واŸسستشسفى ،حيث يطمح اŸسستشسفى
إا ¤ج-ع-ل ع-م-ل-ي-ات زراع-ة ال-ق-رن-ي-ة ت-ق-ليدا
لطباء اÙلي ‘ Úهذا اÛال
بعد تكوين ا أ
الدقيق وا◊سساسض من الطب ،حسسبما أافادت
لعÓم
لسستاذة بلغوار عتيقة اŸكلفة با أ
به ا أ
باŸسستشسفى ،والتي أاشسادت Ãجهودات الطاقم
لداري على رأاسسهم السسيد بلقرون
الطبي وا إ
مسس- -ع- -ود م- -دي- -ر اŸسس- -تشس- -ف -ى ‘ ،إا‚اح أاو¤
عمليات زراعة القرنية بباتنة.

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH øe ´Ó£à°SG
بعد النجاح الكب Òالذي حّققه أاطباء مسستشسفى باتنة ا÷امعي ‘ الريادة وطنيا ‘ زراعة
الكلى ،ثم الكبد ،ها هو اليوم يقطع أاشسواطا مهمة وتاريخية ‘ زراعة القرنية بعد أان كان
ذلك ›ّرد حلم حّققه الÈوفسسور روقي ﬁمد الفا— بدعم إادارة اŸسستشسفى ‘ مقدمتهم
السسيد بلقرون مسسعود مدير اŸسستشسفى ومسساهمة فريق طبي شساب وطموح من ﬂتصس‘ Ú
التمريضض والتحذير والصسيدلة واإ’شسعاعات ..إالخ ،وحتى عمال النظافة والسسائق الذي نقل
أاول قرنيت Úمن معهد باسستور بالعاصسمة إا ¤مسستشسفى باتنة ‘  ‘ 2018السساعة منتصسف
الليل.
تعت Èزراعة القرنية ،حسسب ﬁمد الفا— روقي ،الطبيب رئيسض مصسلحة طب العيون
Ãسستشسفى باتنة ا÷امعي ،خلل ندوة صسحفية عقدها للكشسف عن ‚اح أاو ¤عمليتي زراعة
للقرنية بباتنة ،من ب Úأاهم العمليات ا÷راحية التي باتت مطلوبة بقوة بسسبب تعرضض
اأ’شسخاصض ’ضسطرابات على مسستوى العÁ Úكن –سسينها با’سستفادة من هذه العملية ،وهو
الطموح الذي راوده منذ سسنة  2000تاريخ التحاقه بالعمل أ’ول مرة باŸسستشسفى.
وتشس -ه -د مصس-ل-ح-ة طب ال-ع-ي-ون ب-اŸسس-تشس-ف-ى ت-ط-ورا ك-بÒا م-ن ح-يث اإ’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة
والكفاءات البشسرية ،حيث ”ّ تقليصض أاجال كل العمليات ا÷راحية التي يقوم بها اأ’طباء بهذه
اŸصسلحة ا◊سساسسة ،على غرار عمليات اŸاء اأ’بيضض ،والذي يسسبب عتمة على عدسسة العÚ

ي - -ع - -د ال- -ن- -ق- -رسض ‘ اŸق- -ام
لول م-رضسً-ا م-رت-ب-طًا بنمط
ا أ
ا◊ياة وهو نوع من التهاب
اŸفاصسل يصسيب أاصسابع القدم
لبهام بأا ⁄شسديد،
وخاصسة ا إ
ول- - -ك - -ن ق - -د ي - -ؤوث - -ر م - -رضض
النقرسض ‘ أاك Ìمن مفصسل
‘ ا÷سس -م وع -ادة م-ا ي-ح-دث
ال -ن -ق -رسض ب-كÌة ‘ ال-رج-ال
وبندرة ‘ النسساء.

سسنواصسل تطوير جراحة العيون وزراعة القرنية ÿلق نوافذ جديدة للمرضسى
مريضسان يوّدعان  5سسنوات من اŸعاناة بعد زراعة القرنية
خلل شسهر مارسض اŸنصسرم وبالتحديد يوم الـ 5منه على السساعة الثامنة صسباحا ،كان
مريضسان على موعد مع «حياة جديدة» ،من خلل توديعهما Ÿعاناة طويلة ومؤوŸة دامت أاكÌ
من  5سسنوات مع نقصض حاد ‘ البصسر ،كانوا يعانون ‘ مشسكل ‘ القرنية واإ’بصسار بشسكل
طبيعي ،حيث جهز روقي شساب Úمن و’ية باتنة يبلغان من العمر على التوا‹  22و 36سسنة،
إ’جراء أاول عمليتي زراعة للقرنية بتاريخ اŸسستشسفى واŸنطقة ككل.
وبخصسوصض –ضسÒهما للعملية فأاكد روقي عدم اتخاذهم إ’جراءات اسستثنائية كون
اŸعنيان من مرضسى اŸصسلحة ّ” ،شسرح كل خطوات العملية لهما بحضسور طبيب نفسسي،
مشسÒا إا ¤أانه من واجب الطبيب إاجراء العملية ومن حّق اŸريضض معرفة تفاصسيلها خاصسة ما
تعلّق باÿطر وحظوظ النجاح ،التي كانت كبÒة جدا.
وعند وصسول اŸريضس Úإا ¤اŸسستشسفى إ’جراء ا÷راحة ،فإانه الطبيب اıتصض يسستعمل
بعضض أانواع القطرات أاو بعضض اأ’دوية التى تسساعده على ا’سسÎخاء ،كما أان ا÷راحة تكون
غ ÒمؤوŸة وŒري –ت تأاثﬂ Òدر كامل وذلك حسسب عمر اŸريضض وحالته الطبية.
انطلقت بعدها العملية –ت إاشسراف الÈوفسسور روقي وبحضسور أاحد زملئه من مسستشسفى
بني مسسوسض بالعاصسمة وهو الÈوفسسور بوعرفة عبد الرحمان ،على مدار  50دقيقة ”ّ زرع
” وضسعها ‘
قرنيت ّ” ÚاسستÒادهما من الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ع Èمطار باريسض ثم ّ
بنك معهد باسستور إا ¤غاية نقلها منتصسف الليل إا ¤اŸسستشسفى.
و“اثل اŸريضسان كليا للشسفاء بعد خضسوعهما Ÿتابعة من قبل الطاقم الطبي Ÿدة  7أايام
ق-ب-ل وب-ع-د إاج-راء ال-ع-م-ل-ي-ة ا÷راح-ي-ة ،وسس-ط ف-رح-ة ك-بÒة ل-ع-ائ-ل-ت-ي-ه-م-ا ،حيث أاوضسح روقي
لـ»الشسعب» أان القرنية هي ا÷زء اأ’مامي الشسفاف من الع Úالذي يغطي قزحية الع Úأاي
ا÷زء اŸلون من الع Úوتقع بينهما الغرفة اأ’مامية للع ،Úويتمّ إاجراء عملية زرع القرنية
باسستبدال القرنية التالفة أاو اŸريضسة بأاخرى سسليمة ،وÁكن اسستبدال القرنية بالكامل كما
Áكن اسستبدال اأ’نسسجة التالفة فقط من القرنية ،واıتلف عن عمليات الزراعة اأ’خرى
حسسب روقي أان القرنية اŸتÈع بها تأاخذ من شسخصض ميت حديثا ،بشسرط أان تكون القرنية
سسليمة وليسض بها أاي مرضض أاو عامل يؤوثر عليها.

 23مريضسا ‘ قائمة ا’نتظار وا◊ل تقن ÚالتÈع باأ’عضساء

التي تكون شسفافة “اما ‘ اأ’حوال الطبيعية ويؤودي إا ¤ضسعف البصسر بسسبب فقدان
الشسفافية لعدسسة الع Úوخاصسة لدى كبار السسن ،حيث ’ يتجاوز انتظار اŸرضسى  4أاسسابيع
على أاقصسى تقدير بعدما كان سسابقا يتجاوز الـ 5أاشسهر كاملة وأاك.Ì
ونفسض الشسيء بالنسسبة لعمليات اŸاء اأ’زرق والتي أاكد الÈوفسسور روقي ‘ تصسريح ÷ريدة
«الشسعب» بأان مسستشسفى باتنة –ّول بفضسل ريادته لهذا النوع من العمليات الدقيقة إا ¤مركز
جهوي لكل و’يات الشسرق ا÷زائري ،وذلك من سسنة  2003تاريخ إاجراء أاول عملية للماء
لطفال الصسغار حديثي الو’دة ⁄ ،
اأ’زرق كللت بالنجاح ،خاصسة بعد التمكن من إاجرائها ل أ
يتجاوز عمرهم اليومان وذلك بفضسل ﬂتصس Úأاكفاء ‘ التخذير بباتنة ،وأاضساف اŸتحدث
بأانها موجودة بكÌة ‘ منطقة اأ’وراسض بحكم زواج اأ’قارب ،وغÒها من العوامل الوراثية
اأ’خرى.

زراعة القرنية بباتنة ..مشسروع صسغ◊ Òلم كبÒ

أاكد الÈوفسسور روقي أان عملية زراعة القرنية بباتنة ،بدأات كمشسروع صسغ◊ Òلم كبÒ
–قق بفضسل تضسافر جهود ا÷ميع ،حيث أاشسار إا ¤أان التفك ‘ Òالزراعة بدأا سسنة  ،2011بعد
‚احها ‘ مسستشسفيات العاصسمة ،وهران وعنابة ،حيث قّرر مسسؤوولو مصسلحة طب العيون
بالتنسسيق مع إادارة اŸسستشسفى وتوف Òما يلزم من إامكانيات ،حيث أا‚ز ملف إاداري وأاخر
تقني أارسسل للوزارة الوصسية للحصسول على ترخيصض ،وهو ما حصسل سسنة  ،2014بدعم من
اأ’سساتذة اıتصس ‘ Úطب العيون والذين درسسوا سسابقا الÈوفسسور روقي ،حيث زكوا اŸلف
وأاقنعوا الوزارة بأاهمية خوضض مسستشسفى باتنة لزراعة القرنية.
وبعدها انطلقت أاشسغال إاعادة تهيئة اŸصسلحة التي تتوفر على  14طبيبا مقيما من كل
السسنوات وأاسستاذ مسساعد وﬂتصس ‘ Úالصسحة العمومية ،والتي اسستمرت عاما ونصسف،
وŒهيز جناح إاجراء العمليات ،وتزويده ببعضض اأ’جهزة الضسرورية وا◊ديثة ،وبدأا الفريق
الطبي ‘ اسستقبال اŸرضسى و–ضس Òقائمة اŸعني Úبالعمليات اأ’و ،¤والذين ”ّ اختيارهم
«طبيا» بعناية شسديدة لضسمان ‚اح عملية الزرع من خلل اخذ اŸرضسى اأ’قل خطرا واأ’كÌ
قبو’ للقرنية.
وأاوضسح روقي ‘ نفسض اإ’طار أان زراعة القرنية با÷زائر انطلقت منذ سسبعينيات القرن
اŸاضسي ،لكن إاجراء هذه العملية ‘ الوقت ا◊ا‹ حسسب اŸعاي ÒاŸعمول بها عاŸيا
يخضسع إ’جراء عدة –اليل طبية قبل عملية الزرع لتأام Úزرعها للشسخصض الذي هو ‘ حاجة
إاليها.
وي-ت-و ¤م-ع-ه-د ب-اسس-ت-ور م-ه-م-ة ا’سس-تÒاد م-ب-اشس-رة م-ن ال-ب-ن-وك اأ’م-ري-ك-ي-ة Ÿا ت-ق-دمه من
امتيازات’ ،سسيما ‘ ›ال تأام Úالعضسو ومدة صسلحيته التي “تد إا 14 ¤يوما.

وأافاد اŸتحدث ،بأان برنامج زرع قرنيات الع Úمتواصسل لفائدة اŸرضسى ،حيث ينتظر 23
مريضسا من ﬂتلف و’يات الوطن إاجراءها بباتنة قريبا ،حيث أاضسحت هذه العمليات بباتنة
«حقيقة» بفضسل القرنيات اŸسستوردة والتي يوفرها معهد باسستور ›انا ،باإ’ضسافة إا¤
ا÷هود اŸبذولة على ﬂتلف اŸسستويات ،لتطوير برنامج زرع اأ’عضساء واأ’نسسجة ،التي
ترمي الدولة من خلله بالدرجة اأ’ول إا ¤منح اŸرضسى آافاقا جديدة للعلج ،والتحول إا¤
تقنيات علج أاك Ìتقدما.
وتكلف عملية اسستبدال قرنية مريضسة بأاخرى سسليمة ،حسسب مصسادر طبية  40مليون سسنتيم،
حيث يعت Èتوف Òالقرنية –دي كب Òيواجه اأ’طباء الذين يلحون ‘ كل مناسسبة على ضسرورة
تدخل الوزارة من خلل تعديل القوان Úالتي –ّول دون نقل اأ’عضساء من اŸوتى لفائدة
اأ’حياء با÷زائر ،حيث أاصسبحت قضسية تصسطدم برغبة اأ’طباء و–فظ الفقهاء وحيلولة
القانون ورفضض أاها‹ اŸيت نقل أاعضسائه.
’عضساء
ن قانون خاصض بنقل ا أ
بدوره الÈوفسسور روقي دافع بقوة على أاهمية سس ّ
ال----ق----رن----ي----ة ال----ت---ي تسس---ت---ورد
«نقصض»
Ÿشساكل
ل-----وضس-----ع حّ----د
’ج---راء
غ----ال----ب----ا م----ن أام----ري----ك----ا ،وب----ال----رغ----م م---ن اسس---ت---ع---داده---م ‘ ك---ل وقت إ
’عضساء ‘ ا÷زائر –ّول دون –قيق
هذه العمليات ،إا’ أان انعدام ثقافة التÈع با أ
اŸزيد من النجاحات ‘ قطاع الصسحة با÷زائر ،خصسوصسا ما تعّلق بزراعة
’عضساء.
اأ
وكان مدير مسستشسفى باتنة ا÷امعي بلقرون مسسعود قد أاكد لـ»الشسعب» تسسخ Òكافة
جع
اإ
’مكانيات اللزمة لنجاح العمليت– Úت إاشسراف طبي متخصسصض وشسبه طبي ما شس ّ
على تسسط Òبرنامج خلل السسنة ا÷ارية لتوف Òالقرنية ÿفضض عدد اŸسسجل ‘ Úقائمة
ا’نتظار.

داء النقرسس

وفيما يخصض علج الداء ،فإانه
ع-ادة م-ا ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى اسس-تخدام
دواء ال- - - - - -وبÒي- - - - - -ن- - - - - -ول ودواء
ف-ي-ب-وكسس-وسس-ت-ات ،وب-ال-تا‹ يقلل
من إانتاج حامضض اليوريك ودواء
الكولشسيسس Úكمضساد لللتهابات
ال -ن -اج -م -ة ع -ن ب -ل -ورات ح -مضض
ال - -ي - -وريك غ Òأان - -ه ق- -د يسس- -بب
اإ’سس -ه -ال ك -م -ا ي -ع-ط-ى اŸريضض
اŸسس - -ك - -ن - -ات ال - -لسس - -تÒودي - -ة
لل - -ت - -ه - -اب م - -ث- -ل
اŸضس - -ادة ل  - -إ
اي - -ب - -يÈوف Úوع - -ن- -دم- -ا ي- -ك- -ون
ا’ل -ت -ه -اب شس -دي -دا ق -د ي -ح -ت -اج
اŸريضض ا ¤ال -ك-ورت-ي-زون ل-فÎة
مؤوقتة وينصسح اŸريضض بالراحة
ال- -ت -ام -ة ‘ السس -ري -ر ،م -ع ع -م -ل
ك -م -ادات اŸاء السس-اخ-ن وال-ب-ارد
بالتناوب «البدء بكمادات سساخنة
تتلوها كمادات باردة».
وينصسح بعدم تناول اŸريضض
لسسÈي -ن« ،أ’ن -ه ي -ث -ب -ط ق -درة
ل -أ
ا÷سس - -م ع - -ل - -ى إاخ- -راج ح- -مضض
البوليك» وا’أدوية اŸدرة للبول،
حيث إانها تسسبب ‘ ارتفاع نسسبة
حمضض البوليك ‘ الدم ،ويعتÈ
التغي ‘ Òأا‰اط ا◊ياة السسبيل
ن- -ح- -و م- -ن- -ع ه -ذا اŸرضض وذلك
باإ’كثار من شسرب كميات وفÒة
من اŸاء لتخفيف تركيز حمضض
البوليك ‘ البول ،ومن ثم تقليل
ت-ك-ون حصس-وات ب-ال-ك-ل-ى ،وكذلك
با◊ّد من اسستهلك الفركتوز ‘
ال -ن -ظ -ام ال -غ -ذائ-ي وال-ذي ي-ؤودي
ل -رف -ع مسس -ت-وى ح-مضض ال-ي-وريك
وم- -راع- -اة اأن ح- -دوث ن- -قصض ‘
بعضض الفيتامينات كفيتامB5 Ú
«ح-مضض ال-ب-انتوثينيك»،وفيتامÚ
 Aو  Eق- -د تسس- -بب م -رضض
ال -ن -ق -رسض ،ك -م -ا ي -نصس -ح ب -أاوراق
ال- - -زي - -ت - -ون وأايضس - -ا اأ’ن - -ان - -اسض
’ح -ت-وائ-ه ع-ل-ي الÈوم-ل Úال-ذي
يكسسر الÈوت.Ú
واأشس - - - -ارت دراسس - - - -ات إا ¤دور
النسسكافيه بكميات معتدلة ضسد
مرضض النقرسض ورÃا يكون ذلك
راج -ع -ا ’ح -ت -وائ -ه ع -ل-ى ح-مضض
ال -ك -ل -وروج -ي-ن-يك أاه-م مضس-ادات
التأاكسسد كما أان ثمرة الكرز قد
تسس -ه-م ‘ ت-ق-ل-ي-ل ف-رصض ح-دوث
نوبات النقرسض.

الدكتور ﬁمد فتحي عبد العال:

LA GOUTTE

لفراط ‘ تناول اللحوم ا◊مراء
^ ا إ
يتسسّبب ‘ ارتفاع ا◊مضض

أاكد الدكتور ﬁمد فتحي عبد العال
صس-ي-د‹ وﬂتصض ‘ ال-ك-ي-م-ي-اء ا◊يوية،
أان مرضض النقرسض الذي يصسيب اŸفاصسل،
ن - -ا œع - -ن ال- -زي- -ادة ‘ مسس- -ت- -وى ح- -مضض
ال-ي-وريك وه-و اŸن-ت-ج ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ن-ه-ائ-ي
لنواع من الÈوتينات
للتمثيل الغذائي أ
اŸوج- - - -ودة ‘ ال - - -دم ،وم - - -ن اŸع - - -روف أان
ح-امضض ال-ي-وريك ي-ع-م-ل ك-مضس-اد للسسموم
لكسس - - - - - - - - -دة داخ - - - - - - - - -ل اÓÿي - - - - - - - - -ا.
وا أ

نا œعن الزيادة ‘ مسستوى «حمضس اليوريك»

و‘ حال انخفضض مسستوى حمضض اليوريك
كثÒا ،فإان ا÷سسم يفقد فوائده اŸضسادة
لكسسدة إا’ أان زيادة نسسبة أاملح حمضض
ل أ
اليوريك ‘ الدم عن معدل › 7م لكل 100
مل من الدم ،يؤودي إا ¤ترسسبها ‘ اأ’غشسية
الداخلية للمفصسل وعظام اŸفصسل ،حيث
–دث اآ’’م اŸميزة Ÿرضض النقرسض.
لكثار من
ويأاتي هذا ا’رتفاع نتيجة ل إ
ت-ن-اول ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ’ح-ت-وائ-ه-ا على
م-واد ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ت-ع-رف باسسم «البيورين»
ال -ت -ي ت -ت -ف-كك ‘ ا÷سس-م ل-ت-ن-ت-ج ح-مضض
ال-ي-وريك وارت-ف-اع مسس-ت-وى ال-ك-وليسسÎول

وضسغط الدم واسستعمال العقاق ÒاŸدرة
ل- -ل- -ب- -ول م- -ث- -ل ال- -فÒوسس- -م -ي -د وال -ع -لج
ب -السس -ي -ك-ل-وسس-ب-وري-ن ومصس-اح-ب-ا Ÿرضس-ي
ال -ك -ل -ي وقصس-ور ال-غ-دة ال-درق-ي-ة وم-رضض
’ضسافة لوجود تاريخ عائلي
الصسدفيه ،با إ
لصسابة بالنقرسض.
ل إ
ك- - -م- - -ا أان زي- - -ادة ح- - -مضض ال - -ي - -وريك
لكسس-دة سس-ال-ف-ة
ب -خصس -ائصس -ه اŸضس-ادة ل -أ
’شسخاصض الذين يعانون من
الذكر لدى ا أ
لصسابة
النقرسض قد Œعلهم أاقل عرضسة ل إ
Ãرضض ال- - - -زه- - - -اÁر ب- - - -حسسب ب- - - -عضض
الدراسسات.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لفريقية للشصباب 2018
للعاب إ أ
خÓل إلتنصصيب إلرسصمي للجنة تنظيم إ أ

حطـاب« :إ÷زإئـر سصتكـون ‘ إŸوعـد إل‚اح إŸوعد»
لوŸبية إ÷زإئرية مصصطفى برإف على
أإشصرف صصباح أإمسس وزير إلشصباب وإلرياضصة ﬁمد حطاب رفقة رئيسس إللجنة إ أ
لفريقية للشصباب إلتي سصتحتضصنها إ÷زإئر شصهر جويلية إلقادم ،وكان ذلك بقاعة إÙاضصرإت
للعاب إ أ
تنصصيب ÷نة تنظيم إ أ
لعÓمية.
لسصرة إ إ
ل–اديات إلرياضصية وإ أ
لوŸبي ﬁمد بوضصياف بحضصور ‡ثل Úعن كل إ إ
إلتابعة للمركب إ أ

إ÷زإئر معتادة على
إحتضصان إŸوإعيد إلكÈى

أب -رز أل -وزي -ر دور أ÷زأئ -ر ‘ ت -ف -ع -ي-ل
أ◊ركة ألرياضصية ‘ ألقارة ألسصمرأء
قائ« :Óإأن أ÷زأئر ما فتئت تسصاهم
ب- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة ‘ إأع- -ادة ن- -هضص -ة أل -ق -ارة
أأ’فريقية ،فكانت بحق عنوأنا أ’سصلوب
أف -ري -ق -ي م -ت -ج ّ-دد ‘ أإ’ع -ت-م-اد ع-ل-ى
أل -ق-درأت أل-ذأت-ي-ة ل-ل-ق-ارة ‘ ت-ن-م-ي-ت-ه-ا
وت -ط -وي -ره -ا Ãا “ت -ل -ك -ه م -ن ق-درأت
ت-اري-خ-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة وط-بيعية وÃسصاحة

شص- -اسص -ع -ة “ث -ل  20م- -ن أŸائ- -ة م- -ن
أŸعمورة و  1.2مليار نسصمة يجعلها
خ -زأن -ا ل-ل-م-وأد أأ’ول-ي-ة وأل-بشص-ري-ة ذأت
ط -اق -ات ه -ائ -ل -ة أث -ب -تت ج -دأرت -ه -ا ‘
ﬂتلف أÙفال ألدولية وأŸسصابقات
ألعاŸية».
أك- -د أل- -رج -ل أأ’ول ع -ل -ى رأسس ق -ط -اع
ألشصباب وألرياضصة أن أ÷زأئر سصتسصفيد
من أÈÿأت أŸاضصية إ’‚اح أŸوعد
ألقاري قائ« :Óلقد أكتسصبت أ÷زأئر
ت -ق -ال -ي -د ع -ري-ق-ة ورأسص-خ-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م
ﬂت - -ل- -ف أŸن- -اسص- -ب- -ات وأل- -ب- -ط- -و’ت
ألرياضصية ألقارية ،أإ’قليمية وألعاŸية
‘ ﬂتلف أإ’ختصصاصصات كما سصبق لها
أن نظمت ع ÈأŸاضصي عديد ألدورأت
ألرياضصية ألكÈى أبرزها ألعاب ألبحر
أŸت -وسص-ط  ،1975أأ’ل -ع-اب أ’ف-ري-ق-ي-ة
سص -ن-ة  ،1978أأ’ل -ع -اب أل -ع -رب-ي-ة ،2004
أأ’ل- -ع- -اب أل -ع -رب -ي -ة أŸدرسص -ي -ة ،2005
أأ’لعاب أأ’فريقية .»2007
وأصص- -ل ح- -ط -اب ق -ائ « :Ó-وه -ي أل -ي -وم
تسصتعد وكلها ثقة إأقتدأر لتكون وجهة
لشص-ب-اب أف-ري-ق-ي-ا م-ن خÓ-ل أح-تضصانها
Óل-ع-اب أأ’ف-ري-ق-ي-ة
ل -ل -ط-ب-ع-ة أل-ث-ال-ث-ة ل -أ
للشصباب ألذين تÎأوح أعمارهم ب14 Ú
و 18سص -ن -ة ،وي -أات -ي ذلك ب-ع-د أل-ط-ب-ع-ة
أأ’و ¤أل -ت -ي ك-انت ب-ال-رب-اط أŸغ-رب-ي-ة
وتلتها مدينة غابورون ‘ بوتسصوأنا وثم
‘ ط- -ب- -ع- -ة أ÷زأئ- -ر أل- -ت -ي سص -ت -ج -ري
ف -ع -ال-ي-ت-ه-ا م-ن ألـ  18إأ 28 ¤جويلية
أل -ق-ادم مشص-ارك-ة ح-وأ‹  3000رياضصي

أف-ري-ق-ي ،إأع-ت-ماد  35ري -اضص -ة ‘ ه-ذأ
أÙف - -ل أأ’ف - -ري- -ق- -ي م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا 5
Óلعاب أأ’وŸبية
’ختصصاصصات مؤوهلة ل أ
للشصباب ألتي سصتكون ‘ أأ’رجنت.»Ú
أكد ألوزير أن «هذأ أإ’جتماع خ ّصصصس
من أجل تنصصيب ÷نة تنظيم أأ’لعاب
أأ’فريقية ‘ طبعتها ألثالثة ألتي ”ّ
إأحدأثها Ãوجب أŸرسصوم ألتنفيذي 17
ـ  74أŸؤوخر ‘  9فيفري  ،2017وتتو¤
م -ه -ام أل -ت -حضص Òوأل -ت -ن -ظ -ي -م أل-ت-ق-ن-ي
وأŸادي ل - -ل - -م - -ن - -افسص - -ات أل- -ري- -اضص- -ة
وألتظاهرأت ألثقافية ،ألعلمية أŸقّررة
‘ برنامج أأ’لعاب وبهذه ألسصانحة يعد
م-ن أŸف-ي-د أل-ت-ذك Òب-أان ل-ه-ذه أل-ل-ج-نة
أهمية بالغة وﬁورية لدى ألسصلطات
ألعمومية إأعتبارأ للدور أŸنوط بها ‘
ت-ه-ي-ئ-ة ك-ل ألشص-روط أÓŸئ-م-ة لضص-م-ان
إأحتضصان أ÷زأئر لهذأ أŸوعد ألدو‹
‘ ظروف جيدة وŒميع كل عوأمل
أل -ن -ج -اح ،أ’ن ألسص -ل -ط-ات ت-و‹ أه-م-ي-ة
بالغة لهذه ألتظاهرة وهي تعّد من بÚ
أل- -نشص -اط -ات أأ’و ¤أل -ت -ي أب -اشص -ر ب -ه -ا
مهامي على رأسس ألوزأرة».
كشص -ف ح -ط -اب أن -ه سص -ي -ع -م -ل م -ع ك -ل
‡ث -ل Úأل-ل-ج-ن-ة وﬂت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات
ق- -ائ « :Ó-سص -أاع -م -ل سص -وي -ا م -ع أعضص -اء
أل-ل-ج-ن-ة أŸم-ث-لı Úت-ل-ف ألقطاعات
وألهيئات ع Èبذل أ÷هود وŒنيد كل
أل -ط -اق -ات ‘ إأط -ار مشصÎك م -ن أج-ل
إأ‚اح ه -ذه أأ’ل -ع -اب وإأب-رأز إأحÎأف-ي-ة
وقدرأت أ÷زأئر أŸعتادة على تنظيم

م- -ث -ل ه -ذه أŸوأع -ي -د ،ه -ي م -ن -اسص -ب -ة
’كتشصاف أŸوأهب أ÷زأئرية ألشصابة
وم -ن ج-ه-ة أخ-رى ف-ه-ي إأخ-ت-ب-ار م-ف-ي-د
ل- -ت- -ج- -دي- -د أŸنشص- -آات وأل- -ت -ج -ه -ي -زأت
أل- -ري -اضص -ي -ة أıت -ل -ف -ة Ÿا سص -يسص -م -ح
ıت -ل -ف أل -ري-اضص-ات ‘ ف-ئ-ة ألشص-ب-اب
بالÈوز حتى تكون لدينا نخبة وطنية
م -ن أŸسص -ت -وى أل-ع-ا‹ .إأن ه-ذه أل-غ-اي-ة
ليسس ببعيد للوصصول إأليها خاصصة أننا
ن -ع -ل -م ب -أان -ه-م سص-يشص-ارك-ون ‘ أأ’ل-ع-اب
أأ’فريقية وهذأ يعني أنهم ‘ مقتبل
أل-ع-م-ر وسص-ي-ك-ون-ون مسص-ت-ق-ب-ل أل-رياضصة
” حسصن
أ÷زأئرية وحمل مشصعلها إأذأ ّ
صص- -ق -ل -ه -ا وأإ’سص -ت -ث -م -ار ف -ي -ه -ا أ’ن -ه -م
سصيحمولون أŸشصعل مسصتقب ‘ Óفئة
أأ’كابر».
Óشصارة ،فإان ÷نة تنظيم أأ’لعاب
ول إ
أأ’ف -ري -ق -ي -ة يÎأسص-ه-ا أل-وزي-ر ﬁم-د
ح- -ط- -اب إأضص- -اف- -ة إأ ¤ك- -ل م- -ن وأ‹
ألعاصصمة عبد ألقادر زوخ وهو ألنائب
أأ’ول ومصص- -ط- -ف- -ى ب- -رأف سص- -ي -ك -ون
أل -ن -ائب أل -ث -ا ،Êف -ي -م -ا سص -ت -ك -ون ك-ل
أŸنشص -آات ع -ل-ى م-وع-د م-ع إأح-تضص-ان
ه- - -ذأ أ◊دث ع - -ل - -ى غ - -رأر أŸركب
أأ’وŸب -ي ﬁم -د ب -وضص -ي -اف ،ق -اع -ة
حرشصة ،مسصبح أول ماي ،ملعب برج
ألكيفان ،ملعب خروبة ،أما أŸبيت
سص - -ي - -ك - -ون ‘ ﬂت - -ل- -ف أإ’ق- -ام- -ات
أ÷امعية إأضصافة إأ ¤توف Òقدرأت
بشصرية كبÒة إ’‚اح ألتظاهرة من كل
أ÷وأنب.

سصطيــــــــف

إختت ـ ـ ـام فعاليـ ـ ـات بطولـ ـ ـة إلشصطـ ـ ـ ـر„ Ÿصصالـ ـ ـ ـح إلشصرطـ ـ ـ ـة
أختتمت ،أمسس ،فعاليات ألبطولة ألوطنية للشصطر„
ما ب Úمصصالح ألشصرطة ،بإاشصرأف أŸفتشس أ÷هوي
لشصرطة ألشصرق ،مرأقب ألشصرطة بن عيبني مصصطفى
Óمن ألوطني ،وبحضصور ‡ثلي
‡ثل أŸدير ألعام ل أ
ألسصلطات أÙلية للو’ية ،بعد أن شصهدت تنافسس 100
شصرطي ‡ثل Úلـ  48أمن و’ية على مدأر يوم.Ú
نتائج ألطبعة ألسصادسصة لهذه ألبطولة ،حسصب ألفرق
ع -رفت ت -أال -ق ف -ري-ق ن-اح-ي-ة أل-غ-رب (وه-رأن) وظ-ف-ره
باŸرتبة أأ’و ،¤فيما عادت أŸرتبة ألثانية لفريق
ن-اح-ي-ة ألشص-رق (قسص-ن-ط-ي-ن-ة) ،وأŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ثة لفريق

ناحية ألوسصط (ألبليدة) ،أما بالنسصبة للفردي إأناث،
فقد تّوجت باŸرتبة أأ’و ¤ألعون ألشصبيه «سصوسصي
حياة» عن ناحية أ÷نوب ،فيما عادت أŸرتبة ألثانية
للمÓزم أأ’ول إأناث عن ناحية ألغرب
«وزأع سص- -رأج» وأŸرت- -ب- -ة أل -ث -ال -ث -ة Ÿف -تشس ألشص -رط -ة
«خليفي كرÁة» عن ناحية ألغرب ،أما بالنسصبة للفردي
ذكور ،فقد تّوج باŸرتبة أأ’و ¤حافظ ألشصرطة «جدي
ﬁمد» عن ناحية ألوسصط ،فيما عادت أŸرتبة ألثانية
Ùافظ ألشصرطة «بوسصنة ﬁمد أم »Úعن ناحية
ألشص -رق وأŸرت -ب -ة أل -ث -ال -ث -ة م-ن نصص-يب أÓŸزم أأ’ول

«قورأري مصصطفى» عن ناحية ألغرب.
فعاليات ألبطولة ألوطنية للشصطر„ ما ب Úمصصالح
ألشص -رط-ة ل-ه-ذه ألسص-ن-ة ،م-ي-زه-ا حسص-ن أل-ت-ن-ظ-ي-م وق-وة
ألتنافسس ،كما سصاهمت وبالقدر أأ’وفر ‘ ألرفع من
مسص- -ت -وى أŸشص -ارك Úو“ت ‘ أج -وأء أخ -وي -ة ‡ي -زة
سصادتها كل معا Êأإ’نضصباط وألروح ألرياضصية ،فضصÓ
ع -ن ك -ون -ه -ا سص -ان-ح-ة سص-م-حت ب-اإ’ح-ت-ك-اك ف-ي-م-ا بÚ
عناصصر مصصالح ألشصرطة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

Óنديــــــــة:
كـــــأاسس إفريقيـــــا ل أ

–دي ـ ـ ـ ـ ـد رزنامـ ـ ـ ـ ـ ـة مقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـÓت مرحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إÛموع ـ ـ ـ ـ ـ ـات

قّرر إل–اد إلفريقي لكرة
إلقدم توحيد موعد إجرإء
مباريات مسصابقتي رإبطة
إبطال إفريقيا وكأاسس
إل–اد إلفريقي ،وذلك
إعتبارًإ من مرحلة
إÛموعات.

وأعلن «ألكاف» على موقعه ألرسصمي
ع -ل -ى شص -ب -ك -ة أأ’نÎنت أن م -ب-اري-ات
رأب -ط -ة أب -ط -ال أف -ري -ق -ي -ا سص -ت-ج-رى
مسص -ت -ق -ب  Ó-ي -وم -ي أ÷م -ع-ة وألسص-بت
ب -ال -نسص -ب -ة Ÿب-اري-ات ن-ه-اي-ة أأ’سص-ب-وع
وألثÓثاء Ÿباريات منتصصف أأ’سصبوع،

فيما سصيخ ّصصصس يوم أأ’حد Ÿباريات
كأاسس أ’–اد أ’فريقي ويوم أأ’ربعاء
Ÿباريات منتصصف أأ’سصبوع.
وأوضص -ح أن -ه سص -ي -ت -م أع-ت-م-اد ت-وق-يت
ّﬁدد إ’ج- - -رأء أŸب- - -اري - -ات ،ح - -يث
سص -ت -ع -ط -ى ضص -رب-ة أل-ب-دأي-ة ıت-ل-ف
أŸقابÓت على ألسصاعة  13و 16و19
(ب- -ت -وق -يت غ -ري -ن -ي -تشس) ب -اسص -ت -ث -ن -اء
مباريات يوم أ÷معة ألتي من أŸقرر
أن ت -ن -ط -ل -ق ع -ل -ى ألسص -اع -ة أل -رأب-ع-ة
وألسصابعة.
وأفاد أأ’م Úألعام ل–Óاد أ’فريقي
عمرو فهمي أن هذأ ألقرأر يرمي أ¤
إأنشصاء هوية أقوى Ÿسصابقات أأ’ندية

من خÓل ألشصكل وألتسصويق ،كما من
شص- -أان- -ه أنشص -اء أج -وأء ع -اŸي -ة أوسص -ع
للمشصاهدة».
وأب -رز ف -ه-م-ي ق-ائ« :Ó-ن-ؤوم-ن ب-ق-وة
ب -إاي -ج -اد ه -وي -ة م -ت -ف -ردة ل -ب -ط-و’ت
أأ’ندية وأيضصاً بخلق أجوأء يسصودها
أ◊م - -اسس وأل - -تشص - -وي - -ق ب - -ال- -نسص- -ب- -ة
للجماه ،Òألتي تعّد شصريكاً أسصاسصياً
‘ هات Úألبطولت Úوهو ما سصÒفع
أيضصاً من عدد أŸباريات ألتي يتم
بثها من قبل أŸتحصصل Úعلى حقوق
أل -بث أل -ت -ل -ي -ف -زي -و ،»Êمضص -ي-ف-ا أن-ه:
«سص-ي-ك-ون ه-ن-اك ب-عضس أ’سص-ت-ث-ناءأت
أل -ق -ل -ي-ل-ة ‘ ب-عضس أ◊ا’ت أÿاصص-ة
Ãا أن أأ’مر مسصتحدث .إأ’ أننا نأامل
‘ أن نقطع خطوة عمÓقة ‘ هذأ
ألصص -دد ب -ب -ط -و’ت أأ’ن-دي-ة أÿاصص-ة
بنا».
وأ’ول م - -رة– ”ّ ،دي - -د م - -ب- -اري- -ات
م- -رح- -ل- -ة أÛم- -وع- -ات (أل- -ت -وأري -خ
وأÓŸعب) ل -رأب-ط-ة أأ’ب-ط-ال بصص-ف-ة
ن -ه -ائ -ي -ة ق -ب -ل ب -دأي -ة أŸرح-ل-ة ب-ع-د
ألتشصاور مع ﬂتلف ألشصركاء.
ف -ي -م -ا سص-ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق أأ’م-ر ذأت-ه ‘
بطولة كأاسس أ’–اد أ’فريقي عقب
قرعة مرحلة أÛموعات وذلك يوم
ألسص - -بت  21أف- -ري- -ل أ÷اري Ãق- -ر
أ’–اد ب -ال -ق -اه -رة ع-ل-ى أن ت-ن-ط-ل-ق

مرحلة أÛموعات لك ÓأŸسصابقتÚ
أيام  4و 5و 6ماي ألقادم.
وسص -ت -ك-ون أ÷زأئ-ر ‡ث-ل-ة ‘ رأب-ط-ة
أ’ب-ط-ال أ’ف-ري-قية Ã ،2018ول-ودي-ة
أ÷زأئ- -ر ووف- -اق سص- -ط- -ي -ف ،أل -ل -ذأن
وضصعتها ألقرعة ‘ نفسس أÛموعة
(أÛموعة ب).
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لوŸبية إ÷زإئرية
إلّلجنة إ أ

تك ـ ـ ـر Ëفري ـ ـق جبه ـ ـة إلتّحري ـ ـر إلوطنـ ـ ـي
‘ إلّذك ـ ـ ـ ـ ـ ـرى إلـ 60لتأاسصيسص ـ ـ ـ ـ ـه
ن ّ
لوŸبية إ÷زإئرية يوم أإمسس يوما درإسصيا حول فريق جبهة
ظمت إلّلجنة إ أ
لوŸبي
إلتحرير إلوطني Ãناسصبة إلذكرى  60لتأاسصيسصه ،وذلك باŸتحف إ أ
بالعاصصمة بحضصور كل من وزير إÛاهدين إلطيب زيتو ،Êوزير إلشصباب
وإلرياضصة ﬁمد حطاب وأإعضصاء من فريق جبهة إلتحرير إلوطني (معوشس،
لوŸبية مصصطفى برإف.
زوبا ،عمارة ،كروم ) ورئيسس إللجنة إ أ

نبيلة بوقرين

أع-ل-ن وزي-ر ألشص-ب-اب وأل-ري-اضص-ة ﬁم-د
حطاب عن ألتنصصيب ألرسصمي للجنة
أأ’ل- -ع- -اب أأ’ف -ري -ق -ي -ة أل -ت -ي سص -ت -ت -و¤
أل- -ت- -حضص Òل- -ه- -ذأ أŸوع -د ق -ائ ’« :Ó-
يفوتني بهذه أŸناسصبة أن أهدي أسصمى
آأيات أإ’حÎأم وألعرفان لفخامة رئيسس
أ÷مهورية ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة
شصاكرأ كرمه على ألثقة ألتي وضصعها ‘
شصخصصي من خÓل تكليفي باإ’شصرأف
ع -ل -ى ه -ذأ أل -ق -ط -اع أ◊ّسص-اسس سص-ائÓ-
أŸو ¤عز وجل أن ين Òطريقنا ‘
خدمة ألشصباب وألرياضصة ‘ وطننا ،إأنه
لشصرف عظيم أن تكون أ÷زأئر قبلة
ل - -لشص - -ب - -اب أأ’ف - -ري - -ق - -ي م - -رة أخ- -رى
Óلعاب
ب-اح-تضص-ان-ه-ا ل-ل-ط-ب-ع-ة أل-ث-ال-ث-ة ل أ
أأ’ف -ري-ق-ي-ة ل-لشص-ب-اب ‘ شص-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
أŸقبل».
وأصصل حطاب قائ ‘ :Óذأت ألسصياق،
«أب -ل -غ ‘ ه -ذأ أŸق -ام ‡ا ج -اء ع -ل -ى
لسصان فخامة ألسصيد رئيسس أ÷مهورية
Ãناسصبة إأسصتضصافة بÓدنا لتظاهرأت
رياضصية أفريقية سصابقة ح Úقال ـ إأن
أ÷زأئر تسصتعد على ألدوأم ’حتضصان
أأ’ل -ع -اب أأ’ف -ري -ق -ي -ة ب-ح-ف-اوة ـ وأدع-و
رؤوسصاء ألدول وأ◊كومات إأ ¤تشصجيع
أŸشص-ارك-ة أل-وأسص-ع-ة ل-ري-اضصيي بلدأنهم
وحضص -ور ه -ذأ أŸوع -د أل -ذي سص -ي -ك-ون
ف-رصص-ة ل-ت-حضص Òأل-ري-اضص-ي Úأأ’ف-ارق-ة
Óلعاب أأ’وŸبية أŸقبلة ،كما سصيكون
لأ
م-وع-دأ أ’ف-ري-ق-ي-ا وشص-ب-اب-ه-ا ع-ل-ى وجه
أÿصص -وصس وري -اضص -ي-ي-ه-ا نسص-اًء ورج-ا’
على أن يعيشصوأ جوأ بهيجا من خÓل
أŸنافسصة ألنزيهة».

ألعدد

19

حامد حمور
ك- - -م- - -ا ع- - -رف ه- - -ذأ أل- - -ي - -وم
ألدرأسصي حضصور وجوه كروية
ع -ل -ى غ -رأر ف -رق -ا ،Êب -اشص -ي
وع - -دد م - -ن أŸدع- -وي- -ن م- -ن
ب- -ي- -ن- -ه -م رئ -يسس أل -ف -اف خÒ
ألدين زطشصي.
و‘ م -دأخ-ل-ت-ه أم-ام أ◊ضص-ور
أشص -ار أل -ط-يب زي-ت-و Êق-ائ:Ó-
«يشصّرفني أن أكون معكم ‘
ه -ذأ أل -ي -وم أل -ت-اري-خ-ي أل-ذي
يجمع أبطال ألثورة أÛيدة،
أب- -ط- -ال أل- -ف- -ري- -ق أل- -وط- -ن -ي
ألثوري..ونعيد لذأكرة أبنائنا
أن ألرياضصة كانت حاضصرة ‘
ت -اري -خ-ن-ا أÛي-د..ن-ري-د م-ن
أل -ري -اضص -ي Úأن ي -ك -ون ف-ري-ق
جبهة ألتحرير ألوطني قدوة
لهم».
و أضص -اف أل -وزي-ر م-وّضص -ح-ا أّن
«أل ّ-ر ي -اضص-ة أ÷زأئ-ري-ة ح-ال-ي-ا
قطعت أشصوأطا كبÒة ،ويعود
أل- -فضص- -ل ‘ ذلك Ÿرج- -ع- -ي- -ة
خارطة ألطريق ألتي رسصمها
رئيسس أ÷مهورية ألسصيد عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،باإ‚ازأت

ك - - -بÒة م - - -ن - - -ه - - -ا أŸنشص- - -اآت
ألرياضصية ألعديدة».
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه أوضص -ح ﬁم -د
حطاب ﬂاطبا أعضصاء فريق
جبهة ألتحرير:
«ت- -ع- -تÈون م- -درسص- -ة ب- -فضص -ل
أل ّ-ر سص -ال -ة أل -ت -ي ق ّ-د م -ت-م-وه-ا
ل - -ت - -ك - -ون - -وأ م - -ث- -ا’ لشص- -ب- -اب
أليوم..مهما –ّدثنا ‘ هذأ
أ’أمر فاإّننا ’ Áكننا أن نعبّر
ع -ن م -دى أل -تضص -ح-ي-ات أل-ت-ي
قّدمها هذأ ألفريق ألّرمز».
وع -رف ه -ذأ أل-ي-وم أل-درأسص-ي
م- -دأخÓ- -ت ’أعضص- -اء ف- -ري- -ق
جبهة ألتحرير ألوطني ،حيث
تدأول كل من معوشس ،عمارة،
زوب- -ا وك- -روم ع- -ل -ى أŸنصص -ة،
–ّد ث - - - -وأ ع - - - -ن ﬂت - - - -ل- - - -ف
أÙطات ألتي سصار فيها هذأ
أل -ف -ري -ق م -ن -ذ أإنشص-ائ-ه ‘ 13
أف- - - -ري - - -ل  ،1958مÈزي- - - - - - -ن
أل - -ظ - -روف ألصص - -ع- -ب- -ة أل- -ت- -ي
وأجهوها باإرأدة قوية وأإÁان
ب-ال-قضص-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ورسصالتها
ألنبيلة.
ف - -ق - -د ك - -تب ه - -ذأ أل- -ف- -ري- -ق
مسصÒته و أعطى دفعا ‡ّيزأ

للثورة ألتحريرية ،كما سصاهم
أعضص- -اوؤه بشص- -ك- -ل ك- -ب Òب- -ع -د
أ’سصتقÓل ‘ تدريب وتاأطÒ
أ’أن-دي-ة وأŸن-ت-خ-ب-ات ب-فضص-ل
حنكتهم وتفانيهم ‘ ألعمل،
وم- -ع- -رف- -ت- -ه -م أ÷ي -دة ل -ك -رة
ألقدم.
أما رئيسس ألفاف خ Òألدين
زطشصي ،فاإنه أشصار ‘ تصصريح
له أّن «فريق جبهة ألتحرير
أل -وط -ن -ي ي-ع-ت Èم-ث-ا’ وق-دوة
لشص -ب -اب أل -ي-وم ب-فضص-ل ك-ل م-ا
قّدمه للجزأئر».
وب -اŸن-اسص-ب-ة ،كّ-ر مت ألّ-ل -ج-ن-ة
أ’أوŸب- -ي- -ة ك- -ل م -ن م -ع -وشس،
زوب -ا ،ع -م-ارة وك-روم ع-رف-ان-ا
ل-ل-م-ج-ه-ودأت وأŸوأق-ف ألتي
أّت -خ-ذه-ا ك-اف-ة ع-ن-اصصر فريق
جبهة ألتحرير ألوطني..فيما
أهديت ألرأية ألوطنية للفريق
ل -ل-م-ت-ح-ف أ’أوŸب-ي تسصّ-ل -م-ه-ا
برأف لتكون شصاهدأ لÓأجيال.
ولÓإشصارة ،فاإنّ أ◊ضصور تابع
خ Ó-ل ه -ذأ أل -ي -وم أل -درأسص-ي
شصريطا وثائقيا حول مسصÒة
فريق جبهة ألتحرير ألوطني،
ألذي “ّيز بقيم حب ألوطن.

وفـــــاق سصطيـــف ـ مولوديــــة إ÷زإئـــــــر:

تعي Úإ◊كم إŸصصري جيهاد غريشصة إلدإرة إللقاء

سصيدير إ◊كم إلدو‹ إŸصصري جيهاد زغلول
غريشصة إŸوإجهة إŸنتظرة ب Úوفاق سصطيف
ومولودية إ÷زإئر إŸقررة يوم  15ماي إŸقبل
على إلسصاعة إلثامنة ليÃ Óلعب  8ماي 45
بسصطيف◊ ،سصاب إ÷ولة إلثانية ‘
إÛموعة إلثانية Ÿنافسصة رإبطة إبطال
إفريقيا ،حسصب ما أإعلنته إلكونفدرإلية
إلفريقية لكرة إلقدم.
وأوضص- -حت أل- -ك -اف أن أ◊ك -م أŸون -دي -ا‹ أŸصص -ري
غ -ريشص -ة سص -يسص -اع -ده أŸغ-رب-ي رضص-وأن عشص-ي-ق أل-ذي

سصيشصارك هو أآ’خر ‘ مونديال روسصيا  .2018أمام
أ◊كم أŸسصاعد ألثا Êفهو ألسصودأ Êوليد أحمد على.
أما أŸبارأة ألثانية عن أÛموعة ألثانية ب Úألدفاع
أ◊سص- -ن- -ي أ÷دي- -دي أŸغ- -رب -ي و»ت -ي ب -ي م -ازÁب -ي
أل - -ك- -ون- -غ- -و‹» أ›ÈŸة ل- -ي- -وم  15م -اي أŸق -ب -ل،
فسصيديرها أ◊كم ألبتسصوأ Êجوشصوأ بوندو Ãسصاعدة
كل من صصورو فاتسصوأن (لليزوتو) وسصديكي سصيديبي
(غينيا).
ي- -ذك- -ر أن أأ’ول وأل- -ث- -ا Êع- -ن أÛم- -وع -ة أل -ث -ان -ي -ة
سصيتأاهÓن للدور ربع ألنهائي للمنافسصة ألقارية.

لوروبية:
إŸنافسصات إ أ

إقصص ـ ـ ـاء ن ـ ـادي سصيـ ـ ـون إلسصويسصـ ـ ـري Ÿـ ـ ـ ـوسصمÚ

لوروبي لكرة إلقدم (إليويفا)
أإعلن إل–اد إ أ
إقصصاء نادي سصيون إلسصويسصري من إŸشصاركة ‘
إŸسصابقات إلوروبية إلكروية للموسصمÚ
إŸقبل« Úلعدم إحÎإم معاي Òمنح
Óندية».
إلÎإخيصس ل أ
وأصص -در أ’–اد أل -ق-اري ل-ل-ع-ب-ة ب-ي-ان-ا ج-اء ف-ي-ه ب-أان
ألنادي ،ألذي يعا Êصصعوبات ويوأجه خطر ألهبوط ‘
ألبطولة أÙلية« ،أقصصي من ألنسصخة أŸقبلة ألتي
ي -ت -أاه -ل أل -ي -ه -ا خ Ó-ل أŸوسص -م ÚأŸق-ب-ل Úو–دي-دأ
موسصمي  2018ـ  2019و .»2020 - 2019وغرم أ’–اد

أ’وروب -ي رئ -يسس أل -ن -ادي ،ك -ريسص -ت-ي-ان ك-ونسص-ت-ان-ت-ان،
بغرأمة مالية قدرها  235ألف أورو.
ويحتل نادي سصيون أŸركز ألتاسصع قبل أأ’خ‘ Ò
ألبطولة ألسصويسصرية بالتسصاوي مع لوزأن سصبور قبل
نهاية ألبطولة بسصبع مرأحل .وخرج سصيون من ألدور
أل -ث -الث أل -ت -م -ه-ي-دي م-ن مسص-اب-ق-ة أل-دوري أأ’وروب-ي
(يوروبا ليغ) على يّد ألفريق ألليتوأ Êسصودوفا.
وق ّ- - -رر أ’–اد أأ’وروب- - -ي أيضص- - -ا أقصص- - -اء أل- - -ن- - -ادي
ألكازأخسصتا Êأيرتيشس للموأسصم ألثÓثة أŸقبلة مع
وقف ألتنفيذ.

مبـــــارإة شصبيبـــة إلقبائــــــل ـ مولوديـــــــة إ÷زإئـــــــر:

إإي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدإع  ٨مناصصريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن إ◊بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس

” إيدإع  8مناصصرين إ◊بسس من إلذين أإوقفوإ عقب أإحدإث إلعنف إŸتعلقة باŸبارإة إلتي دإرت إ÷معة إŸاضصي
ب Úشصبيبة إلقبائل ومولودية إ÷زإئر ◊سصاب نصصف إلنهائي لكأاسس إ÷زإئر لكرة إلقدم Ãلعب إلشصهيد حمÓوي
بقسصنطينة وذلك بأامر من قاضصي إلتحقيق لدى ﬁكمة إلزيادية (قسصنطينة) حسصبما أإفاد به أإمسس إلثÓثاء مصصدر
قضصائي.
وق - -د ” ت - -وق - -ي - -ف أŸت - -ورط ‘ Úت - -لك
أ’أحدأث عن تهم «ألقيام باأعمال عنف
وحمل أسصلحة بيضصاء وحيازة كيف معالج
و أق -رأصس ل -ل -م-وؤث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة» حسص-ب-م-ا
أوضصحه نفسس أŸصصدر.
وذكر ذأت أŸصصدر أن  79شصخصصا من
بينهم عديد ألقصصر ” أإيقافهم من طرف
ألشص -رط-ة بسص-بب ق-ي-ام-ه-م ب-اأع-م-ال شص-غب
وأŸسص -اسس ب -ال -ن -ظ-ام أل-ع-ام أث-ن-اء وع-قب

مبارأة شصبيبة ألقبائل  -مولودية أ÷زأئر
موضصحا باأن « 15شصخصصا هم ﬁل –قيق
‘ أنتظار مثولهم أمام للهيئات ألقضصائية
أıتصصة».
وكان عميد أول للشصرطة أŸكلف با’أمن
ألعمومي با’أمن ألو’ئي ﬁمد بوضصرسصة
ذك- -ر ب -اأن  34شص -خصص -ا م -ن ب Úأنصص -ار
شص-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل وم-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر و32
شص -رط -ي-ا أصص-ي-ب-وأ ب-ج-روح ب-ا’إضص-اف-ة أإ¤

تسص- -ج- -ي- -ل أضص- -رأر م- -ادي -ة ك -بÒة Ãركب
ألشص- -ه- -ي- -د ح -م Ó-وي ع -قب أŸب -ارأة بÚ
ألفريق.Ú
للتذك Òفقد ” تنصصيب ÷نة –قيق على
مسص- -ت- -وى وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية للتحقيق ‘
أسصباب عودة ظاهرة ألعنف ‘ أÓŸعب
و–دي -د أŸسص -وؤول -ي -ات وأإت-خ-اذ أل-ت-دأبÒ
وألقرأرأت للحد منها.
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موإقيت
إلصصÓة

 18أإفريل  :1٩55حضسور حسس Úآايت أاحمد ‡ثل جبهة
لف -ري -ق -ي ـ
ال- -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي أاشس -غ -ال اŸؤو“ر ا إ
لسس -ي -وي ‘ ب -ان-دون-غ (أان-دون-يسس-ي-ا) ،سس-ج-ل ف-ي-ه
ا آ
تعاطف كب Òللمؤو“رين مع الشسعب ا÷زائري.

إلطقــسس إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد

 18إأفريل  :1٩5٩ال ّسسلطات الفرنسسية تشسرع ‘ تطبيق
ّ ﬂ
ط- -ط شس -ال ال -عسس -ك -ري ل -ت -ط -وي -ق ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة
وضسواحيها.

عنابة
عنابة

لربعاء  02شصعبان  143٩هـ إلموإفق لـ  18أإفريل  2018م
إ أ

Oó©dG

الجماع على الرتقاء به من اŸصساف اŸغاربي إا ¤الدو‹
نظمت إŸدرسصة إلوطنية إلعليا للعلوم إلسصياسصية –ت إدإرة إلÈوفيسصور مصصطفى صصايج بالتنسصيق مع فرقة إلبحث «إلسصياسصات إللغوية
وتأاثÒها على مسصأالتي إلهوية وإلسصتقرإر ‘ إ÷زإئر» برئاسصة إلدكتور لقمان مغرإوي ،ملتقى مغاربيا يومي  16و  17أإفريل  ،2018حيث
إسصتقبلت إللجنة إلعلمية برئاسصة إلÈوفيسصور كر Ëخلفان من دإخل إلوطن وخارجها  130مدإخلة ،ليتم إنتقاء  70مدإخلة من كافة
لمازيغية ووإقع تدريسصها باŸغرب.
إ÷امعات إ÷زإئرية ،كما شصارك باحثون من إŸغربÃ ،وإضصيع تتعلق بدسصÎة إ أ
نورإ لدين لعرإجي
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 23وهرإن
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إلثمن  10دج
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‘ عملية قامت بها مفرزة للجيشس إلوطني إلشصعبي بتمÔإسصت

الرهابي « أابومهدي» يسسلم نفسسه بحوزته مسسدسس رشساشس وذخÒة
«إلشصعب» ‘ إاطار مكافحة اإلرهاب ،سّسلم إارهابي نفسسه ،مسساء أامسس الثÓثاء ،للسسلطات العسسكرية
بتمÔاسست بالناحية العسسكرية السسادسسة .ويتعلق األمر باŸسسمى «بﬁ .مد» ،اŸكنى «أابو مهدي» ،الذي
ك -ان ق -د ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة سس-ن-ة  .2013اإلره -اب -ي ك -ان ب -ح -وزت -ه مسس -دسس رشس -اشس م-ن ن-وع
كÓشسنيكوف وكمية من الذخÒة.

..وتوقيف Œ 3ار ﬂدرات وضسبط 111كلغ من الكيف اŸعالج

و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة مشسÎكة للجيشس الوطني الشسعبي بسسطيف/ن.ع،5.
شسخصس Úبحوزتهما أاربعة ( )04اسسلحة نارية ‘ ،ح Úأاوقفت مفارز أاخرى بكل من وهران/ن.ع2.
وبشسار/ن.ع ،3.ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرات وضسبطت ( )111كيلوغرام من الكيف اŸعالج.و‘ سسياق متصسل،
أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي بكل من غرداية وبسسكرة/ن.ع ،4.سستة (Œ )06ار ﬂدرات بحوزتهم
( )14022قرصس مهلوسس ،فيما ” توقيف ( )22مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بتلمسسان

‘ مناورإت دولية إحتضصنتها إلبويرة

لهبÒي  :ا◊ماية اŸدنية
ا÷زائرية تواكب اŸعاي Òالدولية
النتماء والنتماء هو الذي يجعله مطمئنا داخل
السس -ي -اق الج-ت-م-اع-ي ويسس-اه-م ‘ ان-دم-اج-ه ،ه-ذه
ال -وضس -ع -ي -ة ال-لسس-ان-ي-ة ت-ع-د م-ن أاخ-ط-ر ال-وضس-ع-ي-ات
ال -لسس -ان -ي-ة ع-ل-ى اإلطÓ-ق وأاع-ق-ده-ا خ-اصس-ة إان ”
اسستعمال التعدد اللغوي الذي هو ‘ األصسل حالة
صس-ح-ي-ة ألغ-راضس سس-ي-اسس-ي-ة وتوظيفها ايديولوجيا،
وهنا يصسبح الوضسع منتجا لنزاعات هوياتية خاصسة
إان ” فرضس لغة (هوية) معينة على حسساب اللغات
األخرى.ما ‡يز أايضسا اŸلتقى النقاشس الكادÁي
الÌي وال - -غ - -ن - -ي ال - -ذي “ي - -ز ب- -ت- -ب- -ادل األف- -ك- -ار
وال -ط -روح -ات وال -ت -ج -ارب اŸغ -ارب -ي -ة ‘ م -ي-دان
السس-ي-اسس-ات ال-ل-غ-وي-ة ،ل-ي-خ-ت-ت-م اللقاء العلمي بطرح
›موعة من التوصسيات ،بداية بضسرورة السستمرار
‘ دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م ال-ل-قاءات العلمية والرتقاء
ب-ه-ذا اŸل-ت-ق-ى اŸغ-ارب-ي إا ¤م-ل-ت-ق-ى دو‹ ي-ت-ناول
ن -فسس الشس -ك -ال -ي -ة ب-ك-ث Òم-ن ال-ت-ح-ل-ي-ل وال-دراسس-ة
اŸفصسل ıتلفة الرؤوى ‘ إاطار السسعي نحو ايجاد
ا◊لول والبدائل ،وهذا بتناول مقاربات تتفادى
ا÷دل ال-ع-ق-ي-م م-ا ب Úال-ل-غ-ات ال-وط-ن-ي-ة «ال-ع-رب-ي-ة
واألمازيغية» واللغات الجنبية مع ضسرورة مواكبة

إ–اد إلعاصصمة – 4بÓطو يونايتيد إلنيجÒي0

اإل–اد يتأاهل إا ¤دور اÛموعات وينقذ موسسمه

ت - -أاه - -ل ف- -ري- -ق إ–اد إل- -ع- -اصص- -م- -ة إ ¤دور
إÛم-وع-ات م-ن م-ن-افسص-ة ك-أاسس إل-ك-ونفدرإلية
لفريقية لكرة إلقدم ،بعدما “كن من إلفوز
إ إ
برباعية نظيفة ‘ إياب إلدور إلـ  16مكرر ‘
إل- -ل- -ق- -اء إل- -ذي إح- -تضص -ن -ه م -ل -عب  5جويلية
لوŸبي ،لينقذ بذلك رفقاء إلهدإف «أإوسصامة
إ أ
درف-ل-و» م-وسص-م-ه-م إل-ك-ارث-ي ب-ع-دما مروإ جانبا
ﬁليا.
ﬁمد فوزي بقاصس
تصصوير ﬁ :مد آإيت قاسصي
بداية اللقاء كانت قوية من جانب اإل–اد الذي
حاول لعبوه التسسجيل مبكرا ،وكاد أان يكون لهم ذلك
‘ (د )9بعدما نفذ «بن موسسى» ﬂالفة قوية من
حوا‹  25مÎا اصسطدمت بالقائم األÁن للحارسس
«أازاديلي» ،ثا Êأاخطر فرصسة جاءت ‘ (د )14بعد
توزيعة «بلجي »‹Óناحية «درفلو» الذي أافلت من
اŸرقابة وسسدد لكن كرته أاخطأات اŸرمىﬁ ،اولت
اإل–اد أاث -م -رت ب -تسس -ج -ي -ل ه -دف السس -ب-ق ‘ (د)28
بعدما نفذ «مفتاح» ركنية باŒاه «بلجي »‹Óالذي
خرج وراء اŸدافع Úيضسرب بقوة وكرته تصسطدم
ب -ال -ق -ائ -م األيسس-ر وت-ع-ود إا« ¤درف-ل-و» ال-ذي وضس-ع-ه-ا
برأاسسية ﬁكمة ‘ الشسباك.رد فعل الزوار جاء ‘
(د )38حيث قام «بينجام »Úبهجمة سسريعة ومرر كرة
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‘ ملتقى حول إلسصياسصات إللغوية ‘ دول إŸغرب إلعربي

“يز اللقاء العلمي الذي يضساف لقائمة القاءات
العلمية التي تسسهر اŸدرسسة بالتنسسيق مع ﬂابرها
ال -ع -ل -م -ي-ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا لث-راء ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
وتشس -ج -ي -ع ال -ت -واصس -ل األك -ادÁي م -ا ب Úال-ب-اح-ثÚ
أاسساتذة وطلبة ،كمسساهمة أاكادÁية لتحليل األوضساع
السس-ي-اسس-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ‘ اط-ار تشس-خ-يصس-ها وسسعيا
ليجاد ا◊لول العملية كمقاربة اسستباقية لتفادي
ت -ف -اق -م ال-ت-ه-دي-دات األم-ن-ي-ة وا◊د م-ن ت-ب-ع-ي-ات-ه-ا
السس -ل -ب-ي-ة ع-ل-ى ال-ف-رد ،اÛت-م-ع ،ال-دول-ة وال-ن-ظ-ام
القليمي ككل“ .حورت ا÷لسسات ‘ اليوم األول
حول ›موعة من اÙاور ،أاولها اإلطار القانوÊ
وال -دسس -ت -وري لصس -ن -ع السس -ي -اسس -ات ال -ل-غ-وي-ة ،ادوار
اÛت -م -ع اŸد Êوال -ن -خب ‘ ت-ف-ع-ي-ل السس-ي-اسس-ات
اللغوية ،التنوع اللغويŒ ،ارب السسياسسات اللغوية
‘ بلدان اŸغرب العربي ،لتكون ﬁاور اليوم الثاÊ
متعلقة بتأاثÒات البيئة على عملية صسنع السسياسسات
ال-ل-غ-وي-ة ،ال-ل-غ-ة وال-ه-وي-ة ،ال-ل-غ-ة واألم-ن ،ك-م-ا “يز
اŸلتقى ÃداخÓت باللغة ال‚ليزية والفرنسسية
ب-ج-انب ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي أاخ-ذت حصس-ة األسسد،
ح -يث ق -در ا◊ج -م السس -اع -ي ل -ل -م -داخÓ-ت بـ 700
دق-ي-ق-ة راف-ق-ت-ه-ا ح-وا‹  200دق-ي-ق-ة م-ن ال-نقاشس
األك -ادÁي ،وه -ذا م -ا ي-دل ع-ل-ى أاه-م-ي-ة اŸوضس-وع
اŸطروح ‘ هذا اŸلتقى ،حيث سسعى الباحثون إا¤
إاث-راء اŸوضس-وع ،ل-ي-ح-ظ-ى م-وضس-وع ال-ه-وي-ة واألم-ن
وعÓقتهما باللغة بأاهمية بالغة ‘ ورشسات اŸلتقى،
وه-ذا ن-ت-ي-ج-ة ح-ي-وي-ة Ÿف-ه-وم-ي األم-ن اÛت-معي
واألم- -ن ال- -ل- -غ -وي ‘ ظ -ل اÿروق -ات اŸصس -اح -ب -ة
ل-ل-ع-وŸة ال-ت-ي ح-اولت ال-غ-اء اÿصس-وصس-ي-ة ،واقصساء
اآلخر الذي يعا Êمن الهشساشسة والضسعف نتيجة
ع-وام-ل داخ-ل-ي-ة وآاخ-رى خ-ارج-ي-ة أاسس-اسس-ه-ا الÎك-ة
السستعمارية التي سساهمت ‘ نشسر التعدد اللغوي
‘ اÛتمعات اŸغاربية ،وهذا ما خلق نوعا من
ال -ت -ن -اقضس ب Úال -ل -غ -ة اÙل -ي -ة ول-غ-ة اŸسس-ت-دم-ر،
تناقصس إا ¤أان وصسل حد التنافر باعتبار أان اللغة
هي أاسساسس الشسعور بالهوية ،والهوية “نح الفرد

إلفجر04.38................:
إلشصروق06.11..............:
إلظهر12.48.................:
إلعصصر16.30................:
إلمغرب1٩.28...............:
إلعشصـاء20.52..................:

‘ العمق ناحية «أاوصسانسسيا» الذي انفرد با◊ارسس
«زم -ام -وشس» ل -ك -ن «ع -ب -د الÓ-وي» ك-ان أاسس-رع وأاب-ع-د
اÿطورة ،لقطة –ركت لها عناصسر اإل–اد حيث ‘
(د« )40بن غيث» يسسÎجع الكرة بروعة وينطلق ‘
هجمة معاكسسة مرر إا« ¤درفلو» الذي سسدد كرة قوية
أاخرجها ا◊ارسس بÈاعة إا ¤الركنية التي  ⁄يأاتي
منها ا÷ديد ،ثÓث دقائق بعد ذلك «مفتاح» ينفذ
رك-ن-ي-ة ن-اح-ي-ة «ب-ل-ج-ي »‹Ó-وب-رأاسس-ي-ة إار“ائية سسجل
الهدف الثا ،Êلتكون آاخر فرصسة ‘ اŸرحلة األو.¤
بعد العودة من غرف اÓŸبسس مباشسرة “كن الهداف
–Óاد والثا Êله
«درفلو» من إاضسافة الهدف الثالث ل إ
‘ اللقاء ‘ (د  )49بعدما نفذ «بن موسسى» ركنية
ﬁكمة ناحية «»درفلو» وبعد أاخذ ورد “كن من
وضسعها ‘ الشسباك ،هجوم اإل–اد واصسل الضسغط
و‘ (د« )65يايا» يتوغل يراوغ ويوضسع الكرة على
طبق إا« ¤مزيان» الذي تف ‘ وضسعها خارج اإلطار
وسسط حÒة ا÷ميع( ‘ ،د« )67بن غيث» يتلقى كرة
ع-ل-ى ط-ب-ق ‘ م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ي-ق-ذف وا◊ارسس
ي-خ-رج-ه-ا ب-أاع-ج-وب-ة ل-ل-رك-ن-ي-ة ،ال-دق-ي-ق-ة الـ  81أاتت
با÷ديد ،بعدما مرر «بن موسسى» كرة عرضسية ناحية
األنيق «بن خماسسة» يروضس ويسسدد بروعة ‘ الزاوية
البعيدة مسسج Óالهدف الرابع بطريقة رائعة ،لينتهي
–Óاد إا ¤دور اÛموعات.
اللقاء بتأاهل مسستحق ل إ

ال-ل-غ-ة ال‚ل-ي-زي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا ل-غ-ة ال-ع-ل-م وال-ت-طور
باعÎاف مسسؤوو‹ فرنسسا بحد ذاتهم ،لتشسغل اللغة
األمازيغية حيزا كبÒا من الهتمام ‘ التوصسيات
إاذ دع- -ا اÛت- -م- -ع -ون إا ¤ضس -رورة ت -رق -ي -ة ال -ل -غ -ة
األم -ازي -غ -ي -ة وال -ع -رب -ي -ة ح -ف -اظ -ا ع-ل-ى النسس-ج-ام
Óم-ن ال-ل-غ-وي ،ل-ي-ك-ون دور
اÛت -م -ع -ي اÙق -ق ل  -أ
اÛتمع اŸد ÊواألكادÁي Úدورا رئيسسيا ومهما
وﬁوريا ‘ وضسع السسياسسات اللغوية التي لبد ان
تكون ‘ خدمة اÛتمع والدولة على حد سسواء
نظرا ألن التعدد اللغوي والتنوع الثقا‘ قد يكون
عامل بناء ورقي وقد يكون عامل هدم وإاضسعاف،
فضس Óعن ذلك أافضست اŸقارنة ماب Úالتجارب
اŸغاربية إا ¤تثم Úالتنوع الثقا‘ والتعدد اللغوي
واعتباره نقطة قوة و“يز حضساري إاذا ” التعامل
م-ع-ه ب-ن-وع م-ن اŸوضس-وع-ي-ة ،ل-ت-خ-ت-ت-م ال-ت-وصس-ي-ات
بضسرورة ربط اŸؤوسسسسات األكادÁية باŸؤوسسسسات
ال-رسس-م-ي-ة ذي ال-عÓ-ق-ة ب-السس-ي-اسس-ات ال-ل-غ-وية سسواء
داخل الدولة الواحدة أاو ما ب Úالدول اŸغاربية،
Ãا يسساهم ويسساعد على ضسمان التعايشس اللغوي
اŸعزز لÓسستقرار السسياسسي والتطور القتصسادي،
دور إل 16مكرر لكاسس إلكاف (إياب)

شس .بلوزدإد  – 0إ .ميموزإ
إليفوإري0

اقصساء «ابناء العقيبة
« من التأاهل ا ¤دور
اÛموعات

إقصصي شصباب بلوزدإد من إلتاهل إ¤
دور إÛم -وع -ات Ÿن -افسس ك -اسس إل-ك-اف
ب -ع -د ت -ع -ادل -ه أإمسس سص -ل -ب -ا إم -ام إسص-يك
م -ي -م -وزإ إلي-ف-وإري ‘ إي-اب دور إل16
مكرر علما إن موإجهة إلذهاب إنتهت
لصصالح هذإ إلخ Òبهدف دون رد.
عمار حميسصي
ك -ان شس -ب -اب ب -ل-وزداد م-ط-ال-ب-ا ب-تسس-ج-ي-ل
هدف Úعلى القل من اجل ضسمان التاهل
ا ¤الدور اŸقبل و هو ما جعل الÓعبÚ
ي -دخ -ل -ون اŸب -اراة ب -ق -وة Ùاول-ة تسس-ج-ي-ل
هدف السسبق ال ان بعضس ﬁاولتهم باءت
بالفشسل بسسبب التسسرع من جهة و سسوء ا◊ظ
من جهة اخرى  .وكان للحكم هو الخر راي
اخر بعد ان رفضس منح الفريق ركلة جزاء
شسرعية اثر عرقلة احد لعبي الفريق داخل
م -ن -ط -ق -ة ال -ع -م -ل -ي -ات و ه-و م-ا م-ن-ح ال-ث-ق-ة
ل-ل-م-ن-افسس ف-ي-م-ا اث-ر ع-ل-ى م-ع-ن-وي-ات لعبي
الشسباب .وتاثر الفريق كثÒا بÎاجع مسستوى
الهجوم خÓل هذه اŸباراة بعد ان ظهر كل
من لكروم وعريبي Ãسستوى متواضسع وقام
بتسسهيل مهمة دفاع اŸنافسس الذي  ⁄يجد
اي صس - -ع- -وب- -ة ‘ ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ن- -ظ- -اف- -ة
شسباكه.وعرفت اللحظات الخÒة للمباراة
شسد عصسبي كب Òخاصسة من جانب لعبي
شس-ب-اب ب-ل-وزداد بسس-بب ت-ع-م-د لع-ب-ي اسس-يك
ميموزا على تضسييع الوقت وﬁاولة ا◊فاظ
على النتيجة من خÓل التاث Òعلى قرارات
ا◊كم و هو المر الذي  ⁄يسستسسغه لعبو
الشسباب .وبعد القصساء اصسبح شسباب بلوزداد
ام- -ام –د واح- -د وه- -و ضس- -م -ان ال -ب -ق -اء ‘
الرابطة الو ¤رغم انه خطى خطوة كبÒة
بعد الفوز على مولودية وهران ‘ ا÷ولة
اŸاضسية.

أإكد إلعقيد مصصطفى لهبÒى إŸدير إلعام
ل-ل-ح-م-اي-ة إŸدن-ي-ة خÓ-ل إل-ن-دوة إلصص-ح-فية
إلتي نشصطها على هامشس إلزيارة إلتي قام
بها إ‹ ولية إلبويرة أإن إ÷زإئر إرتقت إ¤
مصص - -ف إŸع - -اي Òإل - -دول- -ي- -ة ‘ م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق
لسصعافات إŸدنية .
با◊ماية وإ إ
إلبويرة :ع نايت رمضصان
حيث كان مرفوقا بوفد هام من ‡ثلي السسلك
ال- -دب- -ل- -وم- -اسس -ي ل -ل -ب -ل -دان السست اŸشس -ارك -ة ف -ى
اŸن -اورات ا÷اري -ة ح -ال -ي -ا ب -ال -ب -وي -رة إا ¤ج-انب
Óم-ن
ا÷Ôال ت -ك -وبسس -ك -ى ج -اك اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
الداخلي و ا◊ماية اŸدنية لفرنسسا و السسلطات
اÙلية و على رأاسسهم مصسطفى ليما Êوا‹ ولية
البويرة و رئيسس اÛلسس الشسعبي الولئي .
وتفقد الوفد اŸناورات كما وقف على مدى
ال -ت -نسس -ي -ق اŸي -دان -ى و اإلم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة ال-ت-ى
سسخرت لهذه العملية ،حيث ” Œنيد ما ل يقل عن
 600عون من ﬂتلف الرتب و  400عنصسر مرافق.
و –دثت «آان سسيون» اŸديرة العامة للحماية
اŸدنية و اŸسساعدات اإلنسسانية بال–اد األوروبي

ع- - -ن اإلم - -ك - -ان - -ي - -ات
اŸادي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة و
ال -ل -وجسس -ت -ي-ك-ي-ة ال-ت-ى
ي- - -ق- - -دم- - -ه - -ا ال–اد
األورو ب- -ي لشس- -رك -ائ -ه
فى مثل هذه الظروف
ح- -يث ب -ل -غت ت -ك -ل -ف -ة
اŸناورات مليون يورو
 ،و ي- -ع -ول ع -ل -ي -ه -ا ‘
ال -رف -ع م -ن ج -اه-زي-ة ع-ن-اصس-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة و
تصس- -ح- -ي- -ح األخ- -ط- -اء .م- -ن ج- -ه- -ت -ه ن -وه ا÷Ôال
ت-ك-وبسس-ك-ى ج-اك ب-اŸسس-ت-وى ال-راق-ي ال-ذي حققته
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة م -ؤوك-دا أان-ه-ا ت-ع-تÈ
شسريك قوى لفرنسسا ‘ هذا اŸيدان و قدم دعاها
Óشس-ارة ف-إان ال-ب-ل-دان
إلج -راء م-ن-اورات ب-ف-رنسس-ا .ل -إ
اŸشساركة انتقلت إا ¤ا÷زائر بالعتاد اللجسستيكي و
طاقم األطباء وغÒها من لوازم اŸسستعملة فى مثل
هذه الظروف على غرار اŸسستشسفى اŸتنقل و
الذي يتسسع ل  100شسخصس ›هز بأاحدث التقنيات
يشسرف عليه الطاقم الطبي اıتصس الذي جاء من
فرنسسا.

مغني مشصهور على رأإسس عصصابة لÎويج إıدرإت

حجز قنطار من مادة الكيف اŸعالج ‘ عمليت ÚمتفرقتÚ
“كنت فرقة مكافحة إلŒار باıدرإت
باŸصصلحة إلولئية للشصرطة إلقضصائية بأامن
لط - -اح - -ة ب - -ب - -ارون ﬂدرإت
ولي- - -ة م- - -ن إ إ
خ- -ط ،Òي- -ب -ل -غ م -ن إل -ع -م -ر  25سص -ن -ة ،عÌ
ب -ح-وزت-ه م-ا ي-ف-وق  32ك -ل-غ م-ن م-ادة إل-ق-نب
إل-ه-ن-دي وم-رك-ب-ت Úك-ان-ت-ا تسص-ت-ع-م-ل ‘ ن-قل
إلسصموم وإلتنقل– ” ،رير إجرإء قضصائي
سصيحال Ãوجبه أإمام إلعدإلة.
وهرإن  :برإهمية مسصعودة
وحسسبما صسرح به رئيسس امن الولية نواصسري
صسالح خÓل ندوة صسحفية فإانه ” توقيف العصسابة
ب -ا◊دود ال -غ -رب-ي-ة ل-ولي-ة وه-ران اسس-ت-غÓ-ل ت-ف-ي-د
بنشساط مشسبوه Ûموعة من األشسخاصس ينشسطون
ضسمن شسبكة إاجرامية منظمة تختصس ‘ الŒار
باıدرات ،أاعقبها وضسع خطة ﬁكمة و–ريات

معمقة مكنت من اإليقاع به ،فيما أاشسار ذات
اŸسسؤوول إا ¤وجود شسخصس ‘ Úحالة فرار ،ل يزال
ال- -ب- -حث ع- -ن- -ه- -م- -ا ج- -اري- -ا م- -ن ق- -ب- -ل اŸصس- -ال -ح
األم -ن -ي -ة.وت -ع -د ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة ،اسس-ت-ن-ادا ل-ن-فسس
التوضسيحات تكملة للعملية النوعية التي أا‚زتها
مصس -ال -ح ام -ن ولي -ة وه -ران خÓ-ل األي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
اŸاضسية ،والتي Ãوجبها ” حجز ومصسادرة ما
يفوق  63كلغ من مادة اıدرات كانت موجهة
للÎويج مع توقيف  10أاشسخاصس من بينهم مغني
مشس -ه -ور م -ن دول -ة اŸغ -رب ي -ع-ت Èب-ارون خ-ط،Ò
ناهيك عن اسسÎجاع مبلغ ما‹ قدر بأاك Ìمن 258
مليون من العملة الوطنية و  20أالف اورو لتصسل
الكمية اÙجوزة ‘ هذين العمليت Úإا ¤ما يقارب
 01ق -ن -ط -ار م -ن م-ادة ال-ق-نب ال-ه-ن-دي أاي ال-ك-ي-ف
اŸعالج.
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