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ﬁاضسرة للّرئيسص
أأ’ّول Ûلسص
أÙاسسبة ألفرنسسي
ي- - -نشش - -ط ال ّ- -رئ - -يسض اأ’ول Ûلسض
اÙاسش -ب -ة ال -ف -رنسش-ي ورئ-يسض سش-اب-ق
ل -ل -ج -ن -ة اŸال -ي -ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ال- -ف- -رنسش- -ي- -ة ،دي- -دي م- -ي -غ -و ،ال -ي -وم،
ﬁاضش- -رة ح- -ول ال- -ق- -ان -ون ال -عضش -وي
اŸت -ع -ل -ق ب -ق-وان ÚاŸال-ي-ة ب-ع-د سش-ب-ع
عشش- -رة سش- -ن- -ة :ع- -ن- -اصش- -ر ا◊صش- -ي -ل -ة
واآ’ف -اق» ،وذلك ب -اŸدرسش-ة ال-وط-ن-ي-ة
لدارة اب- -ت- -داًء م -ن السش -اع -ة 09:00
ل - -إ
صشباحا.

مؤو“ر أأوروبي إأفريقي
حول أ◊سساسسية
وأŸناعة أإ’كلينيكية
با÷زأئر
ت -ن ّ-ظ -م ا÷م -ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-رب-و
وا◊سش -اسش -ي -ة واŸن -اع -ة ا’ك-ل-ي-ن-ي-ك-ي-ة
اŸؤو“ر اأ’وروبي ا’فريقي ‘ طبعته
ال -ـ  9وال -ورشش-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة الـ  8حول
أامراضض ا◊سشاسشية بفندق الششÒاطون
بالعاصشمة ،حيث سشيكون ا’فتتاح يوم
ا÷م -ع-ة ع-ل-ى السش-اع-ة  10:00صشباحا
بحضشور أاطبّاء وﬂت ّصش ÚوخÈاء ‘
اÛال.
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إأعـــــــــــÓن
’مر ،ا’تصشال باŸصشلحة
تبحث جريدة «الششعب» عن موزع ‘ Úكل من و’يتي ا÷لفة و بجايةŸ .ن يهمه ا أ
التجارية للجريدة على الرقم Úالتالي021.73.60.59 / 021.73.85.39 :Ú

أسستئناف جلسسات ›لسص أأ’مّة من  29أفريل إأ 13 ¤ماي

قّرر رئيسض ›لسض اأ’مّة عبد القادر بن صشالح أامسض
خلل ترّؤوسشه اجتماعا Ÿكتب اÛلسض ،اسشتئناف جلسشاته
العلنية ابتداًء من  29أافريل لتقد Ëومناقششة النصض اŸعّدل
لمر رقم  155 - 66واŸتضشّمن قانون اإ’جراءات
واŸتّمم ل أ
ا÷زائية ،يليه ا’سشتماع لرد وزير العدل ‘ ،ح Úخ ّصشصشت
جلسشة  30أافريل لتقد Ëومناقششة النصض اŸتعلّق بحماية
اأ’شش-خ-اصض الّ-ط-ب-ي-عّ-ي› ‘ Ú-ال م-ع-ا÷ة اŸع-ط-ي-ات ذات
ال ّ
طابع الشّشخصشي ،أاما جلسشة  2ماي سشتخ ّصشصض Ÿناقششة
النصض اŸعّدل واŸتّمم للقانون رقم  03 - 90اŸتعلق بحماية
اŸسش -ت -ه -لك وق -م -ع ال -غشض ،أام-ا ج-لسش-ة  3م-اي سش-ت-خّصشصض القانون الذي يحّدد القواعد اŸطبّقة ‘ ›ال التّمه.Ú
Ÿن -اقشش -ة ال-نصض اŸعّ-دل واŸتّ-م-م ل-ل-ق-ان-ون رق-م 08 - 04
وسش-ي-ت-م ع-رضض الّ-ن-صش-وصض الّسش-اب-ق ذك-ره-ا ل-ل-مصشادقة ‘
اŸتعلق بششروط ‡ارسشة اأ’نششطة التجارية ‘ ،ح Úجلسشة جلسشة عامة تعقد يوم اأ’حد  13ماي ‘ ،ح Úسشتعقد جلسشة
 8ماي سشتخ ّصشصض لتقد Ëومناقششة النصض اŸتضشّمن عامة يوم اÿميسض  10ماي لطرح اأ’سشئلة الشّشفوية.

تن ّ
ظم وزارة ال ّصشحة اأ’يام اÿامسشة
للمركز ا’سشتششفائي ا÷امعي نفيسشة
ح- -م- -ود ب -حسش Úداي ،ح -ول م -وضش -وع
«ا’قتناءات ا÷ديدة وتطوير خدمات
ال -رع -اي-ة وا’سش-ت-كشش-اف» ،ال-ت-ي ت-ق-ام
اليوم وغدا على مسشتوى قصشر الثقافة
مفدي زكرياء ،حيث سشيكون ا’فتتاح
ال-ي-وم  25أاف -ري -ل ا÷اري اب-ت-داًء م-ن
السشاعة الثامنة صشباحا.
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يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

ي -ن ّ-ظ -م م -رك -ز م-ك-اف-ح-ة السش-رط-ان
اأ’م Òعبد القادر لوهران اليوم الثّاÊ
العاŸي حول سشرطان اŸثانة بحضشور
ﬂتصش ‘ Úاأ’ورام السشرطانية ،وذلك
ي - -وم  27اأف -ري -ل ب -ف-ن-دق الششÒاط-ون
وهران ،حيث سشيتطّرق اŸتدّخلون إا¤
اآخر ا’بتكارات ‘ علج هذا الداء
اÿبيث.

ت-نّ-ظ-م اب-ت-داًء
م- -ن ي- -وم السش -بت
أافريل
28
ا÷اري ،ال ّ-ط -ب -ع-ة
اأ’و ¤لصش- - - -ال- - - -ون
ا÷زائ -ر ل -ل ّ-ت -ع -ل -ي-م
ح -ل -ول وم -ق -ارب -ات،
م -ن -ت -ج-ات وخ-دم-ات
–ت شش -ع-ار «...ع-ل-ى
ششرف اŸعلّم» ،وذلك ابتداءً من ال ّسشاعة الّتاسشعة صشباحا إا ¤غاية
ال ّسشاعة اÿامسشة مسشاًء بقاعة اŸناسشبات بÈج الكيفان
بالعاصشمة.

ياء أليوم ألعاŸي للمÓريا

إأح

فيات اليوم العاŸي
تشش
زارة الصشحة وال ّسشكان وإاصشلح اŸسش باأ’بيار ،ابتداءً من
،و
ّ
ي للصشحة العمومية
تن ّ
ظم ،اليوم شتوى اŸعهد الوطن
للملريا على مس
سشاعة  8:30صشباحا.
ال

إ’ع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 ١ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

»æWh

األربعاء  25أافريل  2018م
الموافق لـ  09شسعبان  1439هـ

موجهة إاﬂ ¤يمات الÓجئ ÚاŸالي Úبباسسيكنو

وصشول مسشاعدات إانسشانية من ا÷زائر إا ¤نواكششوط
وصس- - - -لت ،أامسس ،ا ¤ال- - - -ع- - - -اصس- - - -م - - -ة
اŸوريتانية نواكشسوط شسحنة جزائرية
’دوي -ة
’نسس -ان -ي -ة وا أ
م- -ن اŸسس- -اع -دات ا إ
سس - -ت- -وج- -ه ’ح- -ق- -ا إاﬂ ¤ي- -م- -ات أامÈة
للÓجئ ÚاŸاليÃ Úقاطعة باسسيكنو‘ ،
إاطار عملية تضسامنية إانسسانية تقوم بها
وح - -دة ا’تصس - -ال وال - -ت - -نسس- -ي- -ق ل- -دول
’فريقي.
السساحل ا إ
تشسمل هذه اŸسساعدات حسسب ما صسرح به
‡ثل وحدة التصسال والتنسسيق ( )UFLحدو
أاح- -م -د ،لـ«وأاج» «ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن األدوي -ة
واŸسس -ت -ل -زم -ات ال -ط -ب -ي -ة واŸواد ال -غ -ذائ -ي-ة
Ÿسس -اع -دة ال Ó-ج -ئ ÚاŸال -ي ÚاŸت -واج -دي -ن
Ãخ -ي -م -ات أامÈة Ãق -اط -ع-ة ب-اسس-ي-ك-ن-و ع-ل-ى
ا◊دود اŸوريتانية اŸالية».
وتنظم هذه القافلة التضسامنية النسسانية -

حسسب اŸصس - - -در ذات- - -ه « -وح- - -دة التصس- - -ال
وال- -ت- -نسس -ي -ق ل -دول السس -اح -ل» ،مÈزا أان ه -ذه
الوحدة «نظمت أاك Ìمن عشسرين ( )20قافلة
انسسانية ‡اثلة ما ب Úسسنوات  2012و2018
ل -ف -ائ -دة لج -ئ Úم -ن دول -ت -ي م-ا‹ ون-ي-جÒي-ا
ي -ق -ي -م -ون Ãخ -ي -م -ات ت -ت -واج -د Ãوري -ت -ان -ي-ا
وبوركينافاسسو وكذا التشساد والنيجر».
وتهدف هذه القافلة اإلنسسانية التي يشسارك
فيها أايضسا الهÓل األحمر ا÷زائري و‡ثلو
وسسائل اعÓم دول الوحدة إا« ¤تعزيز العمل
التضسامني واŸبادرات ا◊سسنة التي تقوم بها
وحدة التصسال والتنسسيق التي تأاسسسست سسنة
 2010با÷زائر ،وكذا تفعيل جهود اÛتمع
اŸد Êلدول منطقة السساحل من خÓل رصسد
إامكانيات ووسسائل دول اŸنطقة».
Óشسارة يبعد ﬂيم أامÈة بباسسيكنو عن
ل إ

مدلسسي من القاهرة :

نواكشسوط بأاك Ìمن  1200كلم شسرقا ويضسم
أاك 50 Ìأالف لجئ من ﬂتلف مناطق ما‹.
وت -ت -ك -ون وح -دة التصس -ال وال -ت -نسس -ي -ق م-ن
ا÷زائر ،موريتانيا ،النيجر ،ما‹ ،نيجÒيا،
ال -تشس -اد ،ل -ي -ب -ي-ا وب-ورك-ي-ن-اف-اسس-و ،وتضس-م ه-ذه
ال -وح -دة أايضس -ا  3آال-ي-ات ت-ع-م-ل ع-ل-ى –ق-ي-ق
األهداف اŸسسطرة وتنفيذ برنامج عمل هذه
الوحدة وهي رابطة علماء ودعاة وأائمة دول
السساحل ،و÷نة خاصسة بالعمل اإلنسسا Êإا¤
جانب خلية إاعÓم.
وكانت وحدة التصسال والتنسسيق قد نظمت
‘ شسهر فÈاير الفارط ،دورة تكوينية لفائدة
صس- -ح -ف -ي Úم -ن ال -دول األعضس -اء ‘ ال -وح -دة
ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ن-ي-ج-ري-ة ن-ي-ام-ي ،ح-ول م-وضسوع
مكافحة التطرف العنيف ع Èوسسائل اإلعÓم
ونشسر ثقافة التسسامح والتعايشس.

دعوة لتفعيل التعاون ب Úا–اد اÙاكم واÛالسس الدسشتورية العربية
دع- - - - - - - -ا رئ - - - - - - -يسس اÛلسس
ال- -دسس -ت -وري ،م -راد م -دلسس -ي،
ب-ال-ق-اه-رة إا ¤ت-ف-ع-ي-ل عÓقة
ال - -ت - -ع- -اون ب Úا–اد اÙاك- -م
واÛالسس ال- - - -دسس- - - -ت- - - -وري- - - -ة
ال -ع -رب -ي -ة وم -ؤو“ر ال -ه -ي -ئ -ات
ال - -قضس - -ائ - -ي - -ة ال- -دسس- -ت- -وري- -ة
ا’فريقية «Ãا يحقق الفائدة
اŸشسÎك -ة ‘ ت -ط-وي-ر ال-قضس-اء
ال - -دسس - -ت - -وري ‘ اŸن - -ط- -ق- -تÚ
العربية وا’فريقية» ،حسسب
ما أافاد به بيان للمجلسس.
وجاءت دعوة مدلسسي خÓل الكلمة التي أالقاها
Ãن -اسس -ب -ة مشس -ارك -ت -ه ‘ أاشس-غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
ال -ع -اشس-رة ل–اد اÙاك-م واÛالسس ال-دسس-ت-وري-ة
العربية اŸنعقدة بالعاصسمة اŸصسرية خÓل الفÎة
من  22إا 24 ¤أافريل ا÷اري.

وذك- -ر ال -ب -ي -ان أان ا÷م -ع -ي -ة
ال -ع -ام -ة ل –Ó-اد واف -قت ع -ل-ى
ات -ف -اق ت -ع -اون ب ÚاŸن -ظ -م-تÚ
ال -ع -رب -ي -ة والف -ري -ق-ي-ة ‘ ه-ذا
الشسأان ،كما وافقت باقÎاح من
ا÷زائر على مبدأا “ثيل كل
األق -ال -ي -م ،أاي اŸغ -رب ال-ع-رب-ي
والشس- - -رق األوسس- - -ط واÿل- - -ي - -ج
ال - -ع- -رب- -ي ‘ ،م- -ك- -تب ال–اد،
مضس -ي -ف -ا أان رئ -اسس -ة ال–اد ‘
ع - -ه - -دت- -ه ا÷دي- -دة ت- -ع- -ود إا¤
األردن.
Óشسارة ،يوجد مقر مؤو“ر الهيئات القضسائية
ل إ
الدسستورية الفريقية با÷زائر ويضسم حاليا  45بلدا
إافريقيا.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،شس -دد م -دلسس-ي ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
اجتماع ا÷معية العامة اÿامسسة للمؤو“ر العاŸي

زيتو Êيؤوكد لدى اسستقباله سسف Òكوريا ا÷نوبية:

حرصس رئيسس ا÷مهورية على تطوير التعاون ب Úالبلدين
أاكد وزير اÛاهدين ،الطيب
زي -ت -و ،Êأامسس ،ل -دى اسس -ت -ق -ب -ال-ه
سس-ف Òك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة با÷زائر،
ب- -ارك سس -ان ج ،Úح -رصس رئ -يسس
ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
ع-ل-ى ت-ط-وي-ر ال-عÓ-ق-ات وت-وسس-ي-ع
آافاق التعاون الثنائي ب Úالبلدين
«Ãا ي -خ -دم اŸصس -ال -ح اŸشسÎك-ة
ل-لشس-ع-ب Úوي-ل-ب-ي ت-ط-ل-ع-ات-ه-ما ‘
ال - -رق - -ي والزده - -ار» ،حسسب م- -ا
أاورده بيان لوزارة اÛاهدين.
وع Èالسس -ف Òال -ك -وري خ Ó-ل ه -ذه ال-ل-ق-اء ع-ن
«تقديره واحÎامه لكفاح ونضسال الشسعب ا÷زائري
من أاجل ا◊رية والسستقÓل» ،مشسيدا بالسستقرار

واألمن الذي تعيشسه ا÷زائر.
كما ثمن السسف Òالكوري «التجربة
ا÷زائرية الفعالة ‘ ›ال ا◊ماية
الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وال -ت -ك -ف -ل ال -ط -ب -ي
ب-اÛاه-دي-ن وذوي ا◊ق-وق ،م-ب-ديا
إام -ك -ان -ي -ة اسس -ت -ف -ادة بÓ-ده م-ن ه-ذه
ال -ت -ج -رب-ة م-ن خÓ-ل إاب-رام ات-ف-اق-ي-ة
مسس- -ت- -ق- -ب Ó- -ب Úوزارة اÛاه -دي -ن
ووزارة شس- -ؤوون ال- -وط- -ن -ي Úوق -دام -ى
اÙارب÷ Úمهورية كوريا من أاجل
الطÓع وتبادل اÈÿات Ãا فيها
ال- -ت- -حضس Òل- -ل -ت -ظ -اه -رات ال -كÈى ,لسس -ي -م -ا وأان
جمهورية كوريا تسستعد إلحياء الذكرى اŸئوية
لسستقÓلها السسنة اŸقبلة.

بن مسسعود لدى اسستقباله سسف Òكينيا

بحث سشبل التعاون السشياحي

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر السس -ي -اح -ة
عبد
والصسناعة التقليدية
ال -ق -ادر ب -ن مسس -ع -ود سس-ف Òك-ي-ن-ي-ا
ب-ا÷زائ-ر ،السس-ي-د م-وا ل-ي-موشسÒا،
ح- -يث ت- -ب -احث ال -ط -رف -ان ف -رصس
ت -ع -زي -ز ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘ ه-ذا
القطاع ،حسسب ما افاد به أامسس،
بيان للوزارة.
وب- -اشس -ر ال -ط -رف -ان ل -ق -اءه -م -ا
«ب-ت-ث-م Úاإلسس-ت-ق-رار األم-ني الذي
تعرفه ا÷زائر والذي يجعلها ‘
ري -ادة ال -ق -ارة اإلف -ري -ق -ي -ة أام -ن -ي -ا» وذلك ب -فضس -ل
السسياسسة الرشسيدة لرئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
العزيز بوتفليقة.
وأاوضسح ذات البيان أان ا÷انب Úسسلطا الضسوء
على «إامكانات التعاون اإلقتصسادي اŸشسÎك بÚ
ا÷زائر وكينيا ،ل سسيما ‘ اÛال السسياحي».
كما نوه السسف Òالكيني خÓل اللقاء بـ»القدرات
السسياحية الرائعة التي تزخر بها ا÷زائر والتي
Áكن تعزيزها بأارضسية تعاون مسستقبلية مع كينيا
التي تعرف بدورها تطورا ملحوظا ونتائج جد

Îﬁم- -ة ‘ اÛال السس- -ي -اح -ي»
مؤوكدا على «أاهمية تسسهيل تنقل
السسياح ا÷زائري Úوالكيني Úعن
طريق فتح خط جوي ب Úا÷زائر
العاصسمة ونÒوبي وذلك ‘ إاطار
ت -ع -زي -ز رواب -ط ان -ت -م -اء ال-ب-ل-دي-ن
ل -ل -ق-ارة اإلف-ري-ق-ي-ة خصس-وصس-ا وأان
ال-ب-ل-دي-ن ي-ت-م-ي-زان ب-ت-ن-وع ك-ب‘ Ò
اŸوروث السسياحي».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى أاك -د ال -وزي-ر
اسس -ت -ع -داده ل-وضس-ع «أارضس-ي-ة ع-م-ل
مشسÎكة إلعداد مشسروع اتفاقية إاطار لÈنامج
ت- -ب- -ادل اÈÿات» ‘ ›ال التصس- -ال وال -تسس -وي -ق،
ووسس- -ائ- -ل اÙاف- -ظ- -ة ع -ل -ى اŸوروث السس -ي -اح -ي
وال -ث-ق-ا‘ وت-رق-ي-ة سس-ي-اح-ة اŸغ-ام-رات والسس-ي-اح-ة
الصسحراوية وتطوير اإلسستثمار السسياحي Ãا يتÓءم
مع خصسوصسيات السسياحة البيئية ‘ إاطار تدعيم
التنمية اŸسستدامة.
كما حث الطرفان على مواصسلة ا÷هود من
خÓ-ل ال-ت-ب-ادلت ال-ث-ن-ائ-ي-ة السس-ي-اح-ي-ة «لÎتقي إا¤
مسستوى العÓقات السسياسسية ب Úالبلدين».

وفد عن ›لسس األمة يششارك ‘ اŸنتدى الŸÈاÊ
اإلفريقي العربي بالرباط
يشسارك وفد عن ›لسس األمة ‘ اŸنتدى الŸÈا Êالقتصسادي اإلفريقي العربي وكذا اجتماع النسساء
الŸÈانيات الذي تنظمه رابطة ›السس الشسيوخ والشسورى واÛالسس اŸماثلة ‘ إافريقيا والعا ⁄العربي
بالتعاون مع ›لسس اŸسستشسارين اŸغربي يومي  25و 26أافريل ا÷اري بالعاصسمة اŸغربية الرباط.
وأاوضسح بيان للمجلسس أامسس ،أان هذا اŸنتدى الذي ينعقد –ت شسعار «من أاجل بناء ‰وذج تكاملي
للتعاون اإلقليمي» يتضسمن جدول أاعماله «دراسسة اسسÎاتيجية إافريقية  -عربية لتحقيق األمن الغذائي»
و»الشسراكات القتصسادية الكفيلة بتحقيق التنمية ‘ العا ÚŸاإلفريقي والعربي» باإلضسافة إا« ¤دور اŸرأاة
‘ تعزيز النمو القتصسادي و–قيق التنمية اŸسستدامة».

للقضساء الدسستوري التي سستسستضسيفها ا÷زائر عام
 ،2020والتي سستتناول موضسوع «القضساء الدسستوري
والسس -ل -م» وذلك ب -اقÎاح م -ن اÛلسس ال -دسس-ت-وري
ا÷زائري.
ك- -م- -ا شس- -ارك رئ- -يسس اÛلسس ال- -دسس -ت -وري ‘
أاشس- -غ- -ال اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -ع- -ل- -م -ي ح -ول «ال -ت -ط -ورات
الدسستورية ا◊ديثة ‘ الوطن العربي» ،حيث أابرز
‘ تدخÓته نظرة الدسستور ا÷زائري للمسساواة
وا◊قوق الثقافية وحرية اŸعتقد و‡ارسسة العبادة
‘ ظ -ل ال-ت-ط-ورات ال-دسس-ت-وري-ة واج-ت-ه-اد اÛلسس
ال -دسس -ت -وري ا÷زائ -ري وخ -اصس -ة ‘ ظ-ل ال-ت-ع-دي-ل
ال -دسس -ت -وري ل-ع-ام  ،2016ال- - -ذي ب - -ادر ب - -ه رئ - -يسس
ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة .وأاشسار البيان
إا ¤أان وفود الدول اŸشساركة ‘ اجتماع القاهرة
وق -فت دق -ي-ق-ة صس-مت ت-رح-م-ا ع-ل-ى أارواح ضس-ح-اي-ا
سسقوط الطائرة العسسكرية قرب مطار بوفاريك،
حيث عÈت عن أاصسدق تعازيها وتضسامنها مع
ا÷زائر وأاسسر شسهداء الواجب الوطني.

زعÓن يششارك ‘ ملتقى
دو‹ حول ششبكة النقل بÚ
البلدان األوربية بسشلوفينيا

تنطلق
ال-ي-وم أاشس-غال
اŸلتقى
ال -دو‹ ح-ول
شس-ب-ك-ة ال-نقل
داخل
البلدان
األوروبية
( )R T E - T
‘ ال-ع-اصس-مة
السسلوفينية
بليوبليانا
وتسس- -ت- -م -ر إا ¤غ -اي -ة  27م- -ن الشس- -ه -ر ا÷اري
Ãشساركة وزير الشسغال العمومية والنقل عبد
الغني زعÓن حسسبما أافاد به أامسس بيان للوزارة.
وحسسب ذات اŸصس- - -در يشس- - -ارك زع Ó- -ن ‘
جلسسة العمل الوزارية التي سستنظم اليوم على
هامشس فعاليات هذا اŸلتقى تخصسصس لبحث
موضسوع النقل ‘ دول جنوب البحر األبيضس
اŸتوسسط ،حيث من اŸقرر دراسسة الجراءات
ذات األول- -وي- -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق افضس -ل ان -دم -اج بÚ
ال–اد األوروب -ي و ان -ظ -م-ة ال-ن-ق-ل ‘ ال-ب-ل-دان
اÛاورة من أاجل «نقل آامن ,دائم و ذكي».
كما يسسجل وزراء النقل لدول جنوب البحر
األب -يضس اŸت -وسس-ط واŸم-ث-ل-ة ل–Ó-اد األورب-ي
للسسياسسة اÿارجية والشسؤوون األمنية واŸفوضس
األوروبي للجوار والدول األعضساء ‘ ال–اد
األوروبي والبنك األوروبي لÓسستثمار حضسورهم
‘ فعاليات هذا اŸلتقى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن صشالح يجدد دعم ا÷زائر الثابت للششعب الفلسشطيني
’م-ة ،ع-ب-د
اسس -ت -ق -ب -ل رئ-يسس ›لسس ا أ
ال- -ق- -ادر ب- -ن صس- -ال- -ح ،أامسس Ãق- -ر اÛلسس،
عضس- -و اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي ال- -ف- -لسس- -ط- -ي -ن -ي
ورئ -يسس -ة م -ؤوسسسس -ة رع -اي-ة أاسس-ر الشس-ه-داء
وا÷رح - -ى ب - -دول - -ة ف- -لسس- -ط ،Úان- -تصس- -ار
الوزير ،حيث جدد دعم ا÷زائر «الثابت»
للشسعب الفلسسطيني من أاجل إاقامة دولته
اŸسس-ت-ق-ل-ة وع-اصس-م-ت-ه-ا ال-ق-دسس الشس-ريف،
حسسب ما أافاد به بيان للمجلسس.
وأاوضسح اŸصسدر ذاته أان هذا اللقاء ،الذي
حضس -ره سس -ف Òدول -ة ف -لسس -ط Úب -ا÷زائ -ر ،ل -ؤوي
ع -يسس -ى« ،سس-م-ح ب-ال-وق-وف ع-ل-ى راه-ن ال-قضس-ي-ة
الفلسسطينية ومسستقبلها على ضسوء قرار الرئيسس
األم -ري -ك -ي ب -ن -ق -ل سس -ف -ارة ال -ولي -ات اŸت -ح-دة
األمريكية إا ¤القدسس الشسريف».
‘ ه- -ذا السس- -ي -اق ،ج -دد ب -ن صس -ال -ح م -وق -ف
ا÷زائر الرافضس لهذا القرار ،ودعمها «الثابت»
للشسعب الفلسسطيني من أاجل اسسÎجاع حقوقه،
وإاق -ام -ة دول-ت-ه اŸسس-ت-ق-ل-ة وع-اصس-م-ت-ه-ا ال-ق-دسس
الشسريف.

م -ن ج -ه-ت-ه-ا ،ن-وهت السس-ي-دة ان-تصس-ار ال-وزي-ر
ب -اŸوق -ف ا÷زائ -ري «ال -راسس -خ» Œاه ال -قضس-ي-ة
الفلسسطينية –ت قيادة رئيسس ا÷مهورية ،عبد
العزيز بوتفليقة.
وأاكد البيان أان الطرف Úاتفقا ‘ األخ Òعلى
تنسسيق اŸواقف وا÷هود ‘ اÙافل الدولية
Ãا يضسمن للشسعب الفلسسطيني حقوقه احÎاما
للشسرعية الدولية.

سشف Òليبيا يثني على دور ا÷زائر ‘ مسشاعدة بÓده
على Œاوز أاوضشاعها الصشعبة

اسستقبل رئيسس ›لسس األمة ،عبد القادر بن
صسالح ،أامسس Ãقر اÛلسس ،سسف Òليبيا ﬁمد
ﬂتار مازن ،الذي أادى له زيارة وداع إاثر انتهاء
مهامه با÷زائر ،أاثنى خÓلها على «الدور الذي
تقوم به ا÷زائر ‘ مسساعدة ليبيا على Œاوز
األوضساع الصسعبة التي تعيشسها» ،حسسب ما أافاد
به بيان للمجلسس.
كما نوه مازن بجهود ا÷زائر «اŸتواصسلة»
والدعم «الكب »Òمن أاجل الوصسول إا ¤ما يحقق
للشسعب الليبي طموحاته ‘ األمن والسستقرار،
م -ع -رب -ا ع -ن ت -ق -دي-ره Ÿا ل-ق-ي-ه ‘ ا÷زائ-ر م-ن
«حرصس على العÓقات األخوية التاريخية».

بدوره ،أاكد رئيسس ›لسس األمة أان العÓقات
ب Úال-ب-ل-دي-ن «ت-ك-تسس-ي ط-اب-ع-ا خ-اصس-ا وم-ت-ميزا،
ب -اع -ت -ب -ار أان الشس -عب ال-ل-ي-ب-ي الشس-ق-ي-ق ك-انت ل-ه
مواقف –فظها ذاكرة ا÷زائري Úأاثناء ثورة
التحرير و‘ السسنوات الصسعبة التي مرت بها
ا÷زائر» ،مضسيفا أان «ما تبذله ا÷زائر اليوم
من جهد ومسساع ﬂلصسة لتمك Úالشسعب الليبي
من تخطي الصسعوبات الراهنة بالعتماد على
قدرات أابنائه ينطلق من مبدأا ا◊رصس على
أاواصسر األخوة والعÓقات اŸتميزة ب ÚالشسعبÚ
الشسقيق.»Ú

’وقاف السسوري:
عقب اسستقباله من ميهوبي  ،وزير ا أ

السشتفادة من اÈÿة ا÷زائرية ‘ مواجهة الفكر اŸتطرف
’وق- - - -اف
ق - - - -ال وزي- - - -ر ا أ
السسوري ﬁمد عبد السستار
ب- -ا÷زائ -ر أان ب Ó-ده ت -ع -م -ل
على «ا’سستفادة من اÈÿة
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ط- -وي- -ل -ة» ‘
مواجهة الفكر اŸتطرف.
وأاضساف ﬁمد عبد السستار
عقب اسستقباله من طرف وزير
ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-هوبي أان
ل -ق -اءه -م-ا ت-ن-اول أايضس-ا «ك-ي-ف-ي-ة
ال- -ع- -م- -ل اŸشسÎك ا◊ق -ي -ق -ي»
Ùارب - - -ة ه - - -ذا ال - - -ت - - -ط- - -رف
واإلرهاب ‘ سسوريا مثلما «سسبق و–قق با÷زائر
بفضسل حكمة القيادة ا÷زائرية».
وأاشسار الوزير السسوري الذي يشسارك حاليا ‘
ملتقى ا÷زائر الدو‹ حول «تدريسس مادة الÎبية
السسÓمية ‘ اŸؤوسسسسات الرسسمية» إا ¤أان «الرؤوى
السس- -وري- -ة وا÷زائ- -ري- -ة م -ت -ق -ارب -ة ج -دا» ‘ ه -ذا
اÿصسوصس نتيجة لـ»طبيعة اŸعاناة» التي عاشسها
سس-اب-ق-ا الشس-عب ا÷زائ-ري وي-ع-يشس-ه-ا ح-ال-ي-ا ن-ظÒه
السس -وري بسس -بب «اإلره -اب وال -ت -ط -رف وال-ت-ق-ت-ي-ل،
والعدوان األجنبي».
وشس - -دد ‘ ه - -ذا اإلط- -ار ع- -ل- -ى أان اŸشس- -ارك- -ة

السسورية ‘ هذا اŸلتقى «ضسرورية»
لكونه متعلقا بـتحصس Úاألجيال من
ال -ف -ك -ر اŸت -ط -رف ال-ذي ي-ؤودي إا¤
الرهاب».
ميهوبي قال من جهته ان اللقاء
ت -ن -اول خصس-وصس-ا «مسس-أال-ة ال-ت-ط-رف
والن -ف Ó-ت ال -ف -ك-ري ال-ذي ع-اشس-ت-ه
ا÷زائر وتخلصست منه ( )...بفضسل
سسياسسة الرئيسس بوتفليقة ‘ إارسساء
ق -واع -د ال -وئ -ام اŸد ÊواŸصس -ا◊ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي أاوصس-لت ا÷زائ-ر لÈ
األمان ودفعت آلفاق جديدة.»...
و‘ رده على سسؤوال لـ«واج» حول حالة قصسر
األم Òعبد القادر بدمشسق أاوضسح الوزير السسوري
أان وضسعه «جيد ول يعا Êمن أاي اهمال» مضسيفا أان
قطاعه يتعاون مع سسف Òا÷زائر بسسوريا من أاجل
«ا◊فاظ عليه».
وكان القصسر  -الذي عاشس فيه األمŸ Òدة 25
عاما ‘ النصسف الثا Êمن القرن الـ - 19قد –ول
‘  2008بعد انتهاء عملية ترميمه بتمويل من
ال–اد األوروبي Ÿقر للمركز القليمي للتنمية
اÙلية اŸسستدامة التابع لوزارة اإلدارة اÙلية
والبيئة السسورية.

انتخاب عمار عبة «سشف Òالسشنة» بلندن

ان-ت-خب السس-ف Òا÷زائ-ري ب-ل-ن-دن ،ع-م-ار ع-ب-ة،
مسساء ،أاول أامسس من طرف نظرائه «سسف Òالسسنة»
لقاء «حضسوره اŸميز على السساحة الديبلوماسسية
خدمة لبلده» حسسب ÷نة التحكيم.
” تسسليمه ا÷ائزة خÓل حفل نظمته ›لة
«دي -ب-ل-وم-ات» Ãن-اسس-ب-ة ال-ذك-رى الـ 71لتأاسسيسسها
بحضسور مسسؤوول Úبريطاني Úوسسفراء ودبلوماسسيي
أاك Ìمن  120دولة معتمدين بلندن.
وأاوضسح اŸنظمون خÓل تسسليمهم ا÷ائزة أان
÷نة التحكيم كافأات عبة «الدبلوماسسي اÙنك»
Ãنطقة الشسرق األوسسط وشسمال أافريقيا على دوره
‘ «–سس Úوترقية صسورة ا÷زائر منذ قدومه إا¤

لندن».
من جهته أاكد السسف Òا÷زائري أانه تشسرف
بهذا التكر ،Ëمتقدما بشسكره للمنظم Úوالسسفراء
على إاعجابهم بالعمل الديبلوماسسي ا÷زائري على
السساحة الدولية كما أاثنى على طاقم السسفارة نظÒ
دعمه وتفانيه ‘ العمل».
و“نح جائزة «سسف Òالسسنة» (الطبعة العاشسرة
ه -ذه السس -ن -ة) ل -ل -م-م-ث-ل Úال-دب-ل-وم-اسس-ي Úاألج-انب
ب- -ال- -ع- -اصس- -م -ة الÈي -ط -ان -ي -ة ع -رف -ان -ا ألع -م -ال -ه -م
و›هوداتهم الرامية للدفاع عن مصسالح ومواقف
بلدانهم وكذا من أاجل ترقية العÓقات الثنائية مع
بلدان العتماد.

والÈنامج
2025-2005
السس-ت-ع-ج-ا‹ اŸت-ع-ل-ق ب-األمن
الغذائي بالبلدان العربية.
وأاوضسح نفسس اŸصسدر أان
األم -ر ي-ت-ع-ل-ق أايضس-ا Ãخ-ط-ط
دعم البلدان العربية ‘ تنفيذ
اإلط - - - -ار السسÎات- - - -ي- - - -ج- - - -ي
اŸسس - -ت - -ق - -ب - -ل- -ي 2030-2018
لتفاقية ال· اŸتحدة حول
م-ك-اف-ح-ة ال-تصس-ح-ر وت-خ-ف-يف
أاث - -ار ا÷ف - -اف اضس - -اف - -ة اإ ¤دع - -م اŸك- -اتب
الق -ل -ي-م-ي-ة م-ن-ه-ا اŸك-تب اÿاصس ب-اŸغ-رب

العربي الكائن با÷زائر العاصسمة.
وينظم على هامشس أاشسغال هات ÚالدورتÚ
معرضس فÓحي دو‹ من  25إا 28 ¤أافريل
القادم.
ل -ل-ت-ذك Òف-ان اŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
ال-فÓ-ح-ي-ة (م-ق-ره-ا ب-اÿرط-وم) أاسسسست سس-ن-ة
 1970بقرار من جامعة الدول العربية التي
أاك -دت ع -ل -ى ضس -رورة ال -ت -نسس -ي -ق بﬂ Úت-ل-ف
سسياسسات البلدان العربية ‘ ›ال الفÓحة
واŸوارد ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة وال -بشس -ري-ة اضس-اف-ة اإ¤
التنمية القتصسادية.

ا÷معية العامة الـ  ٣٥للمنظمة العربية للتنمية الفÓحية اليوم بعمان

تعقد اŸنظمة العربية للتنمية
الفÓحية جمعيتها العامة الـ35
والدورة الـÛ 48لسسها التنفيذي
يومي  25و 26أافريل ‘ عمان
(األردن) Ãشساركة وزير الفÓحة
وال- -ت- -ن -م -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة والصس -ي -د
البحري ،عبد القادر بوعزغي،
حسسبما بيان للوزارة أامسس.
وت-خصسصس ه-ذه الج-ت-ماعات
ل -دراسس -ة ب -عضس اŸسس -ائ -ل م-ن-ه-ا
ﬂط -ط ع-م-ل اŸن-ظ-م-ة ل-ل-فÎة 2020-2019
وم-دى ت-ن-ف-ي-ذ اسسÎات-ي-ج-ي-ة اŸن-ظ-مة العربية

األربعاء  25أافريل  2018م
الموافق لـ  09شسعبان  1٤39هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أششرفا على تدشش Úأنبوب ألغاز تيدكلت Ô“ -أسشت

بدوي :اŸنشسأاة تدخل ‘ إاطار الرؤوية ا’سسÎاتيجية لرئيسص ا÷مهورية
قيتو :Êاسستحداث  ١٥٠٠منصسب عمل منها  ٪٧٠لفائدة سسكان ا÷نوب
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لمازيغية
أّكد أّنه كّرسس نهائيا صشلة ألشّشعب أ÷زأئري بلغته أ أ

زما‹ :اعتماد «يناير» عيدا وطنيّا يج ّسسد إارادة
رئيسص ا÷مهورية

ا÷زائر واحدة موحدة ،مؤوكدا أان أامن وإاسستقرار
ا÷زائر خط أاحمر ولن نسسمح باŸسساسس به ،وأان
مسسÒة التنمية مسستمرة إا ¤كل نقطة من البÓد.

إاعادة إانعاشص صسندوق ا÷نوب
ومشسروع الطريق الوطني رقم  ٥٥أاولوية

أك -د وزي -ر أل -دأخ -ل -ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة
وألتهيئة ألعمرأنية نور ألدين بدوي ،خÓل
زيارة ألعمل وألتفقد ألتي قادته Ãعية وزير
أل- -ط- -اق- -ة مصش- -ط- -ف -ى ق -ي -ط -و ،Êإأ ¤ع -اصش -م -ة
لهڤار ،وألتي دششن خÓلها مششاريع تنموية
أ أ
ه -ام -ة ،ع -ل -ى أن ه -ذه أŸشش-اري-ع ك-أان-ب-وب أل-غ-از
ألطبيعي ( 16إأنشس) ألذي Áتد على طول 530
كلم (تديكلتÔ“ ،أسشت) وبسشعة  700مليون
م Îم- -ك- -عب سش- -ن- -وي- -ا ،وﬁط- -ة –وي- -ل أل -غ -از
أل-ط-ب-ي-ع-ي ،ي-ع-د ف-ا–ة آأف-اق ت-ن-م-وي-ة جديدة
Œع -ل م-ن ه-ذه أل-ولي-ة ق-ط-ب-ا صش-ن-اع-ي-ا ق-اري-ا
له-ڤ-ار،
لب-ن-اء ع-اصش-م-ة أ أ
ب -إام -ت -ي -از ،وإأضش -اف-ة أ
ومفخرة ألبÓد تتجاوز حدود ألوطن كما هو
لرثها ألثقا‘ وأ◊ضشاري.
أ◊ال إ
ب -دوي وخ Ó-ل إاشس -راف-ه ع-ل-ى ت-دشس ÚاŸشس-روع
رفقة وزير الطاقة ،كشسف أان اŸنشسأاة تدخل ‘
إاطار الرؤوية اإلسسÎاتيجية اŸتميزة لفخامة رئيسس
ا÷مهورية التي ترمي لدعم القدرات اإلنتاجية
الوطنية من الطاقات التقليدية النظيفة ل سسيما
الغاز الطبيعي ،والسسماح لوليات منتدبة للجنوب
ج-دي-دة م-ن إاسس-ت-غÓ-ل م-ك-ون-ات-ه-ا ال-ط-ب-يعية خدمة
لنطÓقتها اŸتجددة تنمويا وهو ما جاء كثمرة
للمجهودات ا÷بارة للجميع و على كل اŸسستويات
ل -يسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه أاب -ن -اء اŸن -ط -ق -ة وم -ت -ع -ام -ل-وه-ا
الق -تصس -ادي-ون خ-اصس-ة وأان-ه-ا سس-ت-ت-ع-زز م-ن ق-درات
إانتاج الكهرباء بتموين الوحدة اŸركزية للكهرباء

بعاصسمة األهقار وكذا ﬁ 06طات لضسخ اŸياه
للمناطق اÛاورة.
أاضساف وزير الداخلية أان اŸشسروع يأاتي بعد
اسس -ت -ف -ادة اŸن -ط -ق -ة م -ن ع -دة مشس -اري -ع سس -ت -ع -زز
Ãشساريع أاخرى واعدة لها وللوليت ÚاŸنتدبتÚ
(ع Úصس- -ال- -ح ،ع Úڤ- -زام) اسس- -ت- -ج -اب -ة ◊اج -ي -ات
السساكنة ،والذي لن يكون فقط ÿلق مناصسب عمل
مباشسرة وغ Òمباشسرة ،بل سسيسسهم بكل فعالية ‘
خ- -فضس ت- -ك -ال -ي -ف اإلن -ت -اج ‡ا سس -ي -ع -زز ال -ف -رصس
السستثمارية ‘ ›الت الصسناعة والفÓحة.
ودعا بدوي جميع اŸتعامل Úالقتصسادي Úإا¤
إاسس -ت -غ Ó-ل ال -ف -رصس ال -ت-ي ت-ت-ي-ح-ه-ا ه-ذه اŸن-اط-ق
العذراء من صسحرائنا اŸعطاءة ،كذلك كل الفاعلÚ
وأابناء اŸنطقة Ÿرافقة ›هودات الدولة لدفع
ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة واŸسس-اه-م-ة ‘ ال-ن-مو القتصسادي
والجتماعي ،من خÓل مشسروع القرن الثا Êحسسبه
الذي يدل على األهمية التي يوليها فخامة رئيسس
ا÷مهورية للجنوب ،وكذا نظرته اŸتبصسرة لوضسع
أاسسسس صس-ل-ب-ة ل-ت-ن-م-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ‘ ولي-ات ج-ن-وب-نا
الكب ،Òوبخصسوصس ولية “Ôاسست اإلسسÎاتيجية
اÛاه -دة ب-واب-ة إاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي تشس-ه-د دي-ن-ام-ك-ي-ة
وحركية كبÒة ‘ جميع اÛالت بفضسل الÈامج
اıتلفة التي خصستها الدولة للوليات ا÷نوبية،
وأاكد الوزير العزم ‘ إاطار تعليمات الرئيسس
على احداث وبعث حركة تنموية ‘ كل اÛالت
وذلك ب -فضس -ل ت -ك-ات-ف وت-ع-اون ج-م-ي-ع أاب-ن-ائ-ه-ا ألن

أان -ه -ى وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ،زيارة العمل
والتفقد ،بلقائه Ãختلف فعاليات اÛتمع اŸدÊ
ب -ولي -ة “Ôاسست ،وب-ع-دم-ا إاسس-ت-م-ع ل-ع-رضس ق-دم-ه
الوا‹ دومي جي ،‹Óرفقة الولة اŸنتدب Úلكل
م- - -ن (ع Úصس- - -ال- - -ح ،ع Úڤ- - -زام) ،والسس- - -ت- - -م- - -اع
Óنشس-غ-الت ال-ت-ي “ح-ورت ج-ل-ه-ا ح-ول اŸط-الب
ل -إ
التنموية.
كشسف ‘ رده على بعضس اŸتدخل Úأان قرار
إانعاشس صسندوق ا÷نوب اŸتخذ من طرف رئيسس
ا÷مهورية جاء بعد طرح إانشسغالت اŸواطن Úو
ت -ق -د Ëم -ع -ط -ي-ات ،ت-ؤوك-د ب-أان ل-يسس ن-فسس وسس-ائ-ل
اإل‚از اŸوجودة ‘ الشسمال بنفسس القوة موجودة
‘ ا÷نوب مع التعليل لعدم إا‚از بعضس اŸشساريع،
وتبليغها لفخامته الذي قرر إاعادة إانعاشسه ‘ ،نفسس
السسياق أاكد نور الدين بدوي أان صسندوق ا÷نوب
ال -ذي ي -ت -وف-ر ع-ل-ى  100م -ل -ي-ار دج ،م-ن أاول-وي-ات-ه
األشس -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،و‘ ع-اصس-م-ة األه-ڤ-ار ج-ع-ل
إا‚از مشسروع الطريق الوطني رقم  55والرابط بÚ
(سس -ي -لت ،ت Úزوات )Úم -ن األول -وي -ات ،وك -ذا ط -رق
أاخرى ،مؤوكدا بأانه سسينجز بوسسائل ضسخمة وكبÒة
وهذا ‘ إاطار صسندوق ا÷نوب.

سسوناطراك تدعم  ٠6فرق رياضسية

على هامشس لقاء وزير الداخلية Ãعية وزير
الطاقة Ãمثلي اÛتمع اŸد ،Êوبحضسور الرئيسس
اŸدير العام Ûمع سسوناطراك ” ،اإلعÓن عن
إاسستفادة  06فرق رياضسية لكرة القدم ( 03فرق من
“Ôاسست 03 ،فرق من ع Úصسالح) من دعم مقدم
من طرف اÛمع ،وهذا ‘ إاطار سسياسسة اÛمع
لتدعيم النوادي الرياضسية وا◊ركة الشسبانية.
و” ت -ق-د Ëه-دي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة (ج-م-ل،
وسسيف) ،من سسكان الولية ،تسسلمها وزير الداخلية
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-رانية ،تعبÒا
على األهمية التي يوليها للولية.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

حرصص على –سس Úاÿدمة العمومية من أاجل تنمية مسستدامة
أششرف وزير ألطّاقة مصشطفى قيتوÊ
رف- -ق- -ة وزي- -ر أل- -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙلية نور ألدين بدوي بحضشور كل من
ألرئيسس أŸدير ألعام ّÛمع سشوناطرأك
ع -ب -د أŸوم-ن ول-د ق-دور ورئ-يسس شش-رك-ة
سشونلغاز ،أمسس ،على تدشش Úخط أنبوب
أل- -غ -از «إأشس  »16ت -ي -دك -لت (ع Úصش-ال-ح)
ن -ح -و “Ôأسشت ع -ل-ى مسش-اف-ة  550كلم،
ألذي أ‚زه ›ّمع سشوناطرأك ،بطاقة
 750م -ل -ي -ار أل -ف م Îم -ك -عب سش -ن -وي -ا،
وبتكلفة مالية تقّدر بأاك Ìمن  22مليار
دج.

مبعوثة «الشسعب» إاÔ“ ¤اسست:
سسهام بوعموشسة
اعت Èوزير ال ّ
طاقة مصسطفى قيتو ،Êعلى
هامشس تدشس Úمشسروع أانبوب الغاز الذي Áتد
من ع Úصسالح إاÔ“ ¤اسست ،والذي أاقّره
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة وأا‚زت-ه شس-رك-ات وط-ن-ي-ة
ب -السس -تÒات -ي -ج -ي ،ك -ون -ه ي -ه -دف إا ¤ت -ع-زي-ز
وت -ط -وي -ر ال -ت -ن -م -ي -ة الج -ت -م -اع -ي -ة Ÿن-ط-ق-ة
“Ôاسست ،م- -ؤوّك- -دا أاّن ه- -ذا اŸشس -روع سس -م -ح
بخلق  1500منصسب شسغل ،منها  ٪70لفائدة
أابناء اŸنطقة.
‘ ه- -ذا الّصس- -دد ،أاب- -رز ق- -ي- -ت- -و Êأاه -م -ي -ة
اŸشس-روع ب-ال-نسس-ب-ة لÓ-ق-تصس-اد خ-اصس-ة لسسكان
ا÷ن -وب ال -ك -ب ،Òألّن -ه يسس -اه-م ‘ ال-ت-ن-م-ي-تÚ
الجتماعية والقتصسادية ،و‘ خلق منشسآات
وفرصس عمل جديدة وكذا –سس Úاÿدمة
العمومية ،مذّكرا ‘ سسياق كÓمه باŸشساريع
الكثÒة التي أاقّرها برنامج رئيسس ا÷مهورية
Óنعاشس القتصسادي ،والتي حسسبه سسمحت
ل إ
ب-ت-ح-ق-ي-ق ت-ق-دم م-ل-ح-وظ وت-ن-م-ي-ة مسس-ت-دامة،
ب -ح -يث ك -ان ل -ق -ط-اع الّ-ط-اق-ة م-ك-ان-ة ‘ ه-ذا
اŸشس -روع ال -واسس -ع ن-ظ-را أله-م-ي-ة الّ-ط-اق-ة ‘
التنمية الجتماعية والقتصسادية.
موازاة مع ذلك ،قال وزير الطاقة إانّ الدولة
بذلت جهودا إليصسال الكهرباء إا ¤كل الÎاب
ال -وط -ن -ي ،ك-م-ا ÷أات ل-ل-دع-م اŸب-اشس-ر لسس-ع-ر
الكهرباء لفائدة سسكان ا÷نوب ،مع تسسجيل

نسس -ب -ة ت-وزي-ع ك-بÒة ل-ت-زوي-د اŸن-ط-ق-ة ب-ال-غ-از
الطبيعي التي بلغت  ٪ 60نهاية  ،2017بحيث
ب -ل -غ ع -دد ال-ب-ل-دي-ات اŸوصس-ول-ة ب-ال-غ-از 1332
ب -ل -دي -ة ،م -ع تسس -ج -ي-ل مشس-اري-ع ل-رف-ع ق-درات
ال -ت -خ -زي -ن ب -إانشس -اء أان -اب-يب ال-ن-ق-ل وﬁط-ات
التوزيع ،وبالتا‹ سسÎفع طاقة التخزين من 7
آالف م Îمكعب حاليا إا ¤أاك Ìمن مليو ÊمÎ
‡ا سس -م -ح ل -ن -ا بضس -م-ان
م -ك -عب آاف-اق ّ ،2020
اك-ت-ف-اء واسس-ت-قÓ-ل-ي-ة السس-تهÓك Ÿدة ثÓثÚ
يوما عوضس  12يوما.
” تعزيز القدرات اإلجمالية ‘
باŸقابلّ ،
›ال الغاز اŸميّع بحوا‹  56أالف م Îمكعب
سسنويا ،ومن أاجل تلبية الحتياجات الوطنية
من اŸاء نّفذ القطاع برنا›ا لتحلية مياه
البحر قصسد تزويد اŸواطن باŸاء الشسروب.
‘ هذا السسياق جّدد قيتو Êتأاكيده أاّن القطاع
يسس -ع-ى ل-ت-حسس Úال-ن-وع-ي-ة والسسÎات-ي-ج-ي-ة ‘
اÿدم- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،وت- -وف Òال- -ظ -روف
اÓŸئمة للتنميت Úالجتماعية والقتصسادية.

رفع اإ’نتاج إا ١٥٠٠ ¤مليار م Îمكعب
آافاق 2٠3٠

أاوضسح عبد الرزاق ناصسري ،إاطار Ãجّمع
سسوناطراك ،أاّن مشسروع أانبوب الغاز «إاشس »16
ال- -ذي Áت- -د م- -ن ت- -ي -دك -لت ب -ع Úصس -ال -ح إا¤
“Ôاسست ،الذي يندرج ‘ إاطار سسياسسة ›مع
سسوناطراك ،وبنسسبة إا‚از بـ  ٪ 80بالدينار
ا÷زائري و ٪ 20أاورو ،سسيسسمح بضسمان تزود
مدينة “Ôاسست بالغاز الطبيعي ابتداءً من
حقل تيدكلت با÷نوب الغربي ،مشسÒا إا ¤أاّنه
Áكن رفع نسسبة اإلنتاج به إا 1500 ¤مليار مÎ
مكعب آافاق .2030 - 2025
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،ق -ال م -ه -ا‹ ت -وف -ي -ق ،إاط -ار
بسس -ون -اط -راك ،أاّن الشس -رك -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ن-ق-ل
شسبكة الغاز قامت بعقد اتفاقية Ãبلغ 2000
مليون دج ،أاين كانت مشساركة الدولة بـ 1800
مليون دج ومشساركة الشسركة بنفسس اŸبلغ ،وأاّنه
ب - -فضس - -ل أان - -ب - -وب ال- -غ- -از «إاشس  »16ت -ي -دك-لت
“Ôاسست– ” ،ويل التمويل بالغاز اŸميع
بالبÎول إا ¤غاز اŸدينة يوم  31مارسس ،2018
وبالتا‹ تزويد الولية Ãحطة تخفيضس الغاز،
بحيث برمج تزويدها Ãحطة ثانية مسستقب.Ó

وأاضساف يقول إاّنه بفضسل هذا اÿط ”ّ
وضسع صسمامات انتظار Ãعدل صسّمامة واحدة
لكل  20كلم تزّود بها اŸناطق اŸتبقية ،كما
سسمح اŸشسروع بتمويل ﬁطات ضسخ اŸاء،
بحيث اسستخدمت فيها آاخر التكنولوجيات من
حيث نقل الغاز ،كما سسيسستفيد من هذا اÿط
لتزويد اŸتعامل Úا÷دد واŸناطق ال ّصسناعية
وّ ﬁ
طات توليد الكهرباء“ ” 2018 ‘ ،ويل
“Ôاسست بالغاز الطبيعي.
” تدشسﬁ Úطة
Œدر اإلشسارة ،إا ¤أاّنه ّ
ال- -ط- -اق- -ة الشس- -مسس- -ي- -ة ع -ل -ى ط -ري -ق اŸط -ار
ب -ت -مÔاسست ب -ق -درة إان -ت-اج-ي-ة بـ  19ميغاواط
سسنويا لتزويد اŸنطقة ،وهناك مشسروع إا‚از
وح -دة ج -دي -دة إاي-ل-ي-زي  -ت-ن-دوف ،م-ع ثÓ-ث
ﬁطات قيد ال‚از بكل من أانقيد ،إايدلسس،
أاراك ،ومولي ◊سسن ،بحيث شسرع ‘ إا‚ازها
‘ فيفري  ،2018علما أانه هناك ﬁ 10طات
بالتعاقد سستكون جاهزة مع بداية .2019
باŸقابل ،قام الرئيسس اŸدير العام Ûمع
سسوناطراك عبد اŸومن ولد قدور بتدشسÚ
دار اإلمزاد الذي سساهمت ‘ إا‚ازه ،بحيث
يعد صسرحا ثقافيا ،كما ”ّ تقد Ëمسساعدة
م-ال-ي-ة ÷م-ع-ي-ة إام-زاد ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-امج العمل
لسسنة  ،2018للحفاظ على اŸوروث اŸادي
والÓمادي اÙلي.
وأاع- -رب ‘ ه- -ذا الط- -ار ،ع- -ن اف- -ت- -خ -اره
بتمويل مثل هذه اŸشساريع التي تصسب ‘ إاطار
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ث -ق -اف -ة اŸن -ط -ق -ة ،وت -ط -وي-ر
مشساريع ا÷معية الجتماعية ،قائ Óإاّن دار
إامزاد تعد مركزا للتكوين والتطوير والتبادل
والشس -ع -اع ال -ث -ق-ا‘ الÎق-ي وراب-ط-ا ل-ل-ث-ق-اف-ة
الفريقية والسسÓمية ،مضسيفا أان سسوناطراك
ي-ب-ق-ى شس-ري-ك-ا اج-ت-م-اع-ي-ا ل-ل-حركة ا÷معوية،
وي-و‹ أاه-م-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ال-ث-ق-افية وللمجال
الرياضسي باŸنطقة اŸمثل ‘ سستة نوادي،
مشسÒا إا ¤أانّ اسستثمار اّÛمع ل يتوقف عند
هذا ا◊د بل سستسساهم اŸؤوسسسسة ‘ مسساعدة
اŸدارسس ومراكز التكوين واŸكتبة البلدية،
مع إاعادة تهيئة أاجهزة اŸدرسسة اıصسصسة
Óط - -ف - -ال اŸع - -اق ÚواŸرك - -ز ال - -ن - -فسس- -ي
ل --أ
البيداغوجي ،أام ‘ Óخلق شسراكة دائمة مع
مدينة “Ôاسست.

قال وزير ألعمل وألتششغيل وأل ّ
ضشمان
ألج- -ت- -م- -اع- -ي ،م- -رأد زم -ا‹ ،أمسس ،إأّن
مشش- -روع أل- -ق- -ان- -ون أل- -ذي ي- -نصس ع- -ل- -ى
أع - - -ت - - -م- - -اد «أم- - -ن- - -زون» رأسس ألسش- - -ن- - -ة
لرأدة رئيسس
لمازيغية ،جاء تنفيدأ إ
أ أ
أ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
م -ؤوّك -دأ أ ّن -ه ك ّ-رسس ن-ه-ائ-ي-ا صش-ل-ة ألشش-عب
لمازيغية.
أ÷زأئري برّمته مع أ أ

جÓل بوطي

وأاوضسح زما‹ أاّن اعتماد «يناير» اŸوافق لـ
 12جانفي من كل سسنة عيدا وطنيا وعطلة
مدفوعة األجر يعّزز مقّومات الهوية الوطنية
ال -ث Ó-ث اإلسس Ó-م ،ال -ع -رب-ي-ة واألم-ازي-غ-ي-ة إا¤

ج - -انب اŸصس - -ا◊ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة ،واع- -ت Èأاّن
الح -ت-ف-ال ب-أاول ي-ن-اي-ر م-ن ك-ل سس-ن-ة ،سس-ي-عّ-زز
الرت- -ب- -اط وال- -ت -واصس -ل ال -دائ -م م -ع ال -ت -اري -خ
األمازيغي الذي بدأا العّد له منذ  950سسنة قبل
اŸي Ó-د ،وه -و م-ا سس-ي-ذّك-ر األج-ي-ال الÓ-ح-ق-ة
بأا›اد أاسسÓفهم ونضسالهم.
وأاّك -د وزي -ر ال -ع-م-ل خÓ-ل ع-رضس-ه مشس-روع
القانون ،أامسس ،على نواب اÛلسس الشسعبي
ال -وط -ن -ي ‘ ج-لسس-ة ع-ل-ن-ي-ة ت-رأاّسس-ه-ا السس-ع-ي-د
بوحجة أانّ مشسروع قانون يعّدل ويتّمم القانون
رقم  278-63اŸؤورخ ‘  26يوليو  ،1963الذي
يحّدد قائمة األعياد الوطنية أاّنه جاء تنفيذا
ل -ت -وج-ي-ه-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي كّ-رسس ن-ه-ائ-ي-ا صس-ل-ة الّشس-عب
ا÷زائ-ري ب-رّم-ت-ه م-ع ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة كلغة
وطنية ورسسمية.

تكريسشها جاء تعزيزأ Ÿقّومات ألشّشعب أ÷زأئري ،بوحجة:

بوتفليقة أابعد ملف اأ’مازيغّية عن التّوظيف السسياسسي

أّك-د رئ-يسس أÛلسس ألّشش-ع-ب-ي أل-وطني
ألسش - -ع - -ي - -د ب - -وح- -ج- -ة ،أمسس ،أّن «ق- -رأر
ألّ-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة بÎسشيم يناير يوما
وط - -ن - -ي - -ا ي - -أات - -ي ‘ سش - -ي - -اق أÛه - -ودأت
وأل- -ق- -رأرأت ألشش- -ج- -اع- -ة أل- -ن- -اب -ع -ة م -ن
ح -رصش-ه ع-ل-ى ت-ع-زي-ز م-ق-وم-ات ه-وي-ت-ن-ا
أل- -وط -ن -ي -ة وإأب -ع -اده -ا ع -ن أل -ت -وظ -ي -ف
ألسشياسشي.

جÓل ــ ب
شسّدد بوحجة ‘ كلمة أالقاها خÓل مناقشسة

القانون الذي يحّدد قائمة األعياد الوطنية
بالغرفة السسفلى للŸÈان ،أاّن «مشسروع القانون
ي- -أات -ي اسس -ت -ك -م -ال Ÿا سس -ب -ق -ه م -ن إاج -راءات
دسستورية باعتماد األمازيغية لغة رسسمية ثانية
‘ البÓد ،إا ¤جانب اللغة العربية».
وأاوضسح بوحجة أانّ «القانون الذي يحدد
ق- -ائ- -م- -ة األع- -ي -اد ال -وط -ن -ي -ة ج -اء ‘ سس -ي -اق
اإلصسÓ- -ح- -ات ال- -ه- -اّم- -ة والّشس- -ام- -ل -ة ل -رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،الّ-رام-ي-ة إا ¤ت-ع-زي-ز
اسس -ت -ق -رار ا÷زائ-ر وال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ،وك-ذا
تقوية اللّحمة ب Úا÷زائري ‘ ،Úالوقت الذي
ت- -واج- -ه -ن -ا –دي -ات كÈى ع -ل -ى اŸسس -ت -ويÚ
الوطني والدو‹ وجب ا◊ذر منها.

أعتÈوأ ألقرأر يعّزز ألوحدة ألوطنية ويحمي ألبÓد

ترسسيم «يناير» يجمع نّواب اŸعارضسة واŸوا’ة على موقف واحد

أشش-اد نّ-وأب أل-غ-رف-ة ألسش-ف-لى للŸÈان،
أمسس ،ب-إاق-رأر رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ي-ناير
ع-ي-دأ وط-ن-ي-ا رسش-م-ي-ا وع-ط-ل-ة مدفوعة
لج-ر ،وأع-تÈوأ ذلك م-كسش-ب-ا ت-اري-خيا
أ أ
ل - - -لّشش - - -عب أ÷زأئ- - -ري ،م- - -ؤوّك- - -دي- - -ن أّن
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ق-ط-ع ألّ-ط-ري-ق ن-ه-ائ-ي-ا أم-ام
لط- -رأف أل- -ت- -ي ك -انت تسش -ت -غ -ل أŸل -ف
أ أ
لغرأضس سشياسشية ومصشالح خاصشة.
أ

جÓل ــ ب
ج-م-ع ق-رار ت-رسس-ي-م ي-ن-اي-ر ع-ط-لة مدفوعة
األج -ر ب -داي-ة م-ن السس-ن-ة ال-ق-ادم-ة إاشس-ادة م-ن
طرف نواب اÛلسس الشسعبي الوطني على
جهاتهم السسياسسية ،سسيما وأاّنه قطع
ﬂتلف تو ّ
الطريق نهائيا أامام كل األطراف التي تسستغله
ÿدمة مصسالح سسياسسية وشسخصسية ،لكن رئيسس
ا÷مهورية حال دون اسستمرار اŸزايدات التي
ل تخدم مصسلحة الوطن.
‘ هذا الصسدد ،قال نائب حزب العمال
رمضسان تعزيبت ‘ تدّخله إاّن ترسسيم يناير
م -كسسب ت -اري -خ-ي ل-لّشس-عب ا÷زائ-ري ب-رّم-ت-ه،
يؤوكد أانّ وحدة ا÷زائري Úمصسونة وﬁفوظة
‘ ظل هذا القرار الذي يعّزز هوية الوطن
و“اسسكه أامام أاطراف تّدعي الوطنيةّﬁ ،ذرا
‘ ن -فسس ال -وقت م -ن دع -وات ال -ت-قسس-ي-م ال-ت-ي
تدعو إاليها جهات –ت ذريعة الهوية الوطنية.
من جهته ،أاّكد عبد الرحمن يحيى نائب
ع-ن ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي أاّن ق-رار
رئيسس ا÷مهورية بÎسسيم يناير قطع الطريق
أامام اŸزايدات السسياسسية ،وأاّكد حماية ثوابت
كيان األمة ووحدتها ‘ ظل “اسسك اÛتمع
والتفافه حول مقّومات وطنه.

‘ ح Úأاّكدت النّائب نفيسسة فرارمة عن
ح -زب ال–اد م -ن أاج -ل ال -ن -هضس -ة وال -ع -دال -ة
وال -ب -ن -اء أاّن ا÷دل ال -ذي ك -ان سس -اب -ق -ا ح-ي-ال
اŸلف صسار جزءاً من اŸاضسي ،ودعت إا¤
التفك ‘ Òأادوات الرتقاء باللغة األمازيغية
التي طالبت بكتابتها باللغة العربية التي هي
أاقرب للشسعب ا÷زائري من الÓتينية.
وت- -ق- -اط -عت م -داخ Ó-ت ن -واب الشس -عب ‘
الدعوة إا ¤تعزيز تعليم األمازيغية وتطويرها
بكل اإلمكانيات اŸتاحة ،لكنهم اختلفوا ‘
طريقة كتابة حروفها بالعربي أاو ال ّ
Óتيني،
وح ّ-ذروا م -ن أان تسس -ت -غ -ل ال -قضس -ي -ة ألغ-راضس
أاخرى.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ،حّ- -ذر ال- -ن- -ائب ن- -اصس- -ر
ح -م -دادوشس ع -ن ح -رك -ة ›ت -م -ع السس -ل-م م-ن
خطورة ﬁاولة البعضس إالغاء البعد األمازيغي
كمكّون رئيسسي لهوية الشسعب ا÷زائري.
وأاضس -اف ‘ ه -ذا السس -ي -اق أاّن األم -ازي -غ -ي-ة
ل - -يسست ›ّرد «أاداٍة» ووسس - -ي - -ل ٍ- -ة ل- -ل- -ت- -واصس- -ل
وال - -ت - -خ- -اطب ،ب- -ل ه- -ي مضس- -م- -وٌن حضس- -اري
وتاريخي وثقا‘ ،وهي ليسست ›ّرَد قضسّيٍة
حزبيةٍ أاو إايديولوجية.
وحّذر النائب ÿضسر بن خÓف عن حزب
العدالة والتنمية من ﬁاولة اسستغÓل البعضس
ل-ك-ت-اب-ة ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة با◊رف العربي أاو
الÓتيني مطبة أاخرى ،موضّسحا أاّن ا◊رف
العربي هو األنسسب لكتابة اللغة األمازيغية،
وأاشساد ‡ثل التكتل اإلسسÓمي بقرار الرئيسس
بÎسسيم يناير ،وشسّدد على أانّ ترسسيم يناير جاء
بعد مزايدات البعضس.
وصس ّ-ب -ت أاغ -لب م -داخ Ó-ت ن-واب اÛلسس
الشّس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ‘ الّ-ت-ن-وي-ه ب-أاه-م-ية ترسسيم
يناير ‘ الوقت الراهن.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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” –ديد القطاعات ذات الأولوية ،جÓب :
قال إاّنه ّ

خارطة طريق لتنويع ال ّصسادرات خارج اÙروقات أامام ا◊كومة قريبا

أاع -ل -ن وزي -ر ال -ت-ج-ارة سش-ع-ي-د
ج Ó- -ب ع - -ن خ - -ارط - -ة ط- -ري- -ق
ل- - -ت- - -ن- - -وي- - -ع الصش- - -ادرات خ - -ارج
اÙروق- - -ات سش - -ت - -ع - -رضس ع - -ل - -ى
ا◊ك- -وم- -ة ق- -ري- -ب -اŸ ،ن -اقشش -ت -ه -ا
واŸصش -ادق -ة ع -ل -ي -ه -ا ،م-ف-ي-دا أا ّن-ه
ي- -ج- -ري ح- -ال- -ي -ا ال -ع -م -ل ل -وضش -ع
إاسشÎات -ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر
التجارة بإاششراك كل الفاعل‘ Ú
لفصش -اح ع -ن -ه-ا
ال -ق -ط -اع ،ي -ت -م ا إ
خÓل السشتششارة الوطنية الـ 4
التي سشتعقد ششهر جوان اŸقبل.

حياة كبياشش
تصشويرﬁ :مد ايت قاسشي
وأابرز ،أامسس ،خÓل الكلمة التي
أال -ق -اه -ا Ãن -اسس -ب -ة ا’ج -ت -م-اع ال-ذي
احتضسنه مقر الوكالة الوطنية لÎقية
الصس - - - - -ادرات «أا÷كسس» ‘ ،إاط - - - - -ار
ا’سس- -تشس- -ارة ال- -وط -ن -ي -ة الـ  3لوضسع
اإ’سسÎات- -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ن -وي -ع
الصس-ادرات ،أاه-م-ي-ة ال-ع-مل التشساوري
الذي يجمع كل اأ’طراف اŸعنية.
وأافاد ‘ هذا الصسدد أاّنه سسيتم
خÓل جوان القادم تنظيم ا’سستشسارة
ال- -ـ  4ال -ت -ي ي -ت -م م-ن خÓ-ل-ه-ا وضس-ع
اإ’سسÎات- -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ن -وي -ع
الصس -ادرات ،ال -ت -ي أاصس -ب -حت ضس-رورة
م -ل -ح -ة وح -ت -م -ي -ة ي -ف-رضس-ه-ا ال-وضس-ع
ا’ق- - - -تصس- - - -ادي ال - - -راه - - -ن ‘ ظ - - -ل
الصس -ع -وب -ات اŸال -ي -ة ال -ت -ي أاف -رزه -ا
تراجع أاسسعار اÙروقات ،التي تعد
أاهم الصسادرات بالنسسبة للجزائر.

 ٨قطاعات يعّول عليها لتنويع
ال ّصسادرات
أاوضس- - - -ح جÓ- - - -ب ‘ تصس- - - -ري- - - -ح
ل - -لصس - -ح - -اف - -ة ع - -ل - -ى ال- -ه- -امشس ،أاّن
ا’سس-تشس-ارة ال-وط-ن-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة إ’عداد
اإ’سسÎات- -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ن -وي -ع
الصس- - - -ادرات خ- - - -ارج اÙروق- - - -ات،
ج -م -عت م -ن ح -ول-ه-ا ك-ل اŸت-ع-ام-لÚ
ا’قتصسادي Úوكل الهيئات العمومية،
التي لها عÓقة مباشسرة وغ Òمباشسرة
ب -ال -تصس -دي-ر ،مضس-ي-ف-ا أاّن ال-ع-م-ل ي-ت-م
حاليا ‘ إاطار الورشسات.
” –ديد  8قطاعات يعّول
كما ّ
عليها ‘ تنويع ا’قتصساد الوطني -

يضس- -ي- -ف جÓ- -ب  -وي- -ت- -ع- -ل -ق اأ’م -ر
ب-ق-ط-اع-ات اأ’دوي-ة ،ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊ديثة ،اŸواد الزراعية والغذائية،
اŸن- -اول -ة ،وك -ل م -ا ي -ت -ع -ل -ق بÎك -يب
السس -ي -ارات ،ال -بÎوك-ي-م-ي-اء ،ال-نسس-ي-ج،
م-واد ال-ب-ن-اء والسس-ي-اح-ة ،ال-ت-ي ت-ت-وفر
ع- -ل -ى خ -دم -ات ب -إام -ك -ان -ه -ا –ف -ي -ز
الصس- -ادرات م- -ن خ Ó-ل اŸن -ت -وج -ات
السسياحية اŸتنوعة التي تزخر بها
ﬂتلف مناطق الوطن.

نعمل على «تقاسسم القيمة
اŸضسافة»
وأاّكد جÓب أاّن ا÷زائر  ⁄تعد
سسوقا لتدّفق اŸنتوجات ،وأاّنها من
خ Ó-ل اسسÎات -ي -ج -ي -ت -ه -ا ت -ه -دف إا¤
«ت- -ق- -اسس- -م ال- -ق -ي -م -ة اŸضس -اف -ة» م -ع
اŸؤوسسسس- -ات اأ’ج- -ن- -ب- -ي- -ة ،وذلك م -ن
خÓل ا’سستثمار ‘ إاطار الشسراكة مع
اŸؤوسسسسات ا÷زائرية ‘ القطاعات
اŸذكورة
وي- - -ت- - -طّ- - -ل- - -ب إا‚اح ع- - -م - -ل - -ي - -ة
ّت -ن -وي -ع ّصس-ادرات ت-وف-ر  4ع -وام-ل -
يقول جÓب  -وتخصس ›ال الÎويج
التجاري وكل ما يخصس نوعية اŸواد
وج- -ودت- -ه -ا،ب -اإ’ضس -اف -ة ا ¤تسس -ه -ي -ل
التباد’ت التجارية واللوجيسستيةÃ ،ا
ف -ي -ه -ا ال -ن -ق -ل ،وك -ذا “وي -ل ع-م-ل-ي-ة
ال - -تصس- -دي- -ر ،مشسÒا إا ¤أاّن ا÷زائ- -ر
تعمل ‘ إاطار سسياسستها ا’قتصسادية
وال -ت -ج -اري-ة م-ن أاج-ل ب-ن-اء ت-ن-افسس-ي-ة
اقتصسادية من خÓل فتح اقتصسادها

اÿارجي ،وا’نخراط ‘ ا’تفاقيات
ا÷هوية للتبادل ا◊ر.
وأاف - - - - -اد ‘ ه - - - - -ذا ا’ط - - - - -ار أاّن
اŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-ادّي Ú-وال-ه-ي-ئ-ات
العمومية اŸعنية ،يعكفون حاليا على
دراسسة القطاعات التي ” –ديدها،
وكذا العوامل اŸذكورة آانفا لوضسع
التحسسينات ،وينتظر أان تخرج هذه
ا’سستشسارة الـ  3بأاول ورقة طريق يتم
اع -ت -م -اده -ا ل -وضس -ع ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة
الوطنية لتنويع الصسادرات’ ،فتا إا¤
أاّن دائ- -رت- -ه ال- -وزاري -ة أاط -ل -قت ع -دة
ورشس- -ات ت -رم -ي إا ¤م -راج -ع -ة إاط -ار
تسس - -ي Òصس - -ن - -ادي - -ق دع - -م ت - -رق - -ي - -ة
الصس -ادرات ،ب -غ -ي -ة ت -وسس -ي -ع ال -ت-ك-ف-ل
باإ’عانات اŸوجهة للتصسدير ،وكذا
م -راج -ع -ة صس Ó-ح-ي-ات وط-رق تسس-يÒ
ب-عضس ال-ه-ي-ئ-ات ك-ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة
للتجارة والصسناعة التي لها دور كبÒ
‘ الÎويج للصسادرات.

–سس Úمناخ اأ’عمال ÷لب
اŸسستثمرين ودعم تنافسسية
اŸؤوسّسسسات
وت -رت -ك -ز ال ّ-ن-ظ-رة ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة
ا÷ديدة على  4أاهداف– ،توي على
 13موضسوعا عملياتيا ،منها –سسÚ
م -ن -اخ اأ’ع -م-ال ÷لب اŸسس-ت-ث-م-ري-ن
ودع- - -م ت- - -ن- - -افسس- - -ي- - -ة اŸؤوسسسس - -ات،
مسس- -اع- -دت- -ه- -ا ع -ل -ى إادراج اŸع -ايÒ
ال- -دول- -ي- -ة ،ب- -ا’إضس- -اف -ة ا ¤ت -دع -ي -م
إام-ك-ان-ي-ات ون-وع-ية اŸنتوج والتسسيÒ

حزام لتأام Úالعاصشمة من الفيضشانات ،نسشيب يؤوكد:

اسستكمال الÈنامج ا’سستعجا‹ لضسمان تزويد الو’يات باŸياه الشسروب
اŸياه اŸعا÷ة لسسقي اŸسساحات اÿضسراء وغابة بوشساوي وحديقة دنيابارك

أاع - -ل - -ن وزي - -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
حسش Úنسش- - - - - - -يب ،أامسس ،ع- - - - - - -ن
الÈنامج التكميلي السشتعجا‹
الذي خصشصس له  31مليار دينار
ل -ت -زوي -د ولي-ات ال-وط-ن ب-اŸي-اه
،من بينها  500بلدية عانت من
الندرة صشائفة  2017من خÓل
اسش- -ت- -ف -ادة  367ب -ل -دي -ة ب -اŸاء
ب -ط -ري-ق-ة ع-ادي-ة ،ع-ل-ى أان ي-ت-م
توصشيل  225بلدية أاخرى بهذه
اŸادة ت-دري-ج-ي-ا إا ¤غ-اي-ة ن-هاية
السش - - - - - -ن - - - - - -ة ،مششÒا إا ¤ا◊زام
لم -ن -ي ل -ت -أام Úال -ع -اصش -م -ة م-ن
ا أ
ال - -ف - -يضش- -ان- -ات وك- -ذا الشش- -ب- -ك- -ة
اŸهيكلة بانفاق كبÒة تسشتوعب
كمية كبÒة من اŸياه على غرار
وادي ا◊راشس.

خالدة بن تركي
الوزير خÓل زيارة تفقد قادته إا¤
وادي ا◊راشس وق - -ن - -اة ج - -ر اŸي - -اه
بالقبة ونفق ع Úالنعجة وكذا ﬁطة
اŸع -ا÷ة ب-ع Úال-ب-ن-ي-ان ال-ت-ي وصس-لت
إا ¤ال -درج -ة ال -ث-ال-ث-ة ب-فضس-ل اأ’شس-ع-ة
ال-ف-وق ال-ب-ن-فسس-ي-ج-ي-ة ال-تي تعمل على
ت -ط -هÒه-ا م-ن ا÷راث-ي-م وال-ب-ك-تÒي-ا
وت -وج -ي -ه -ه -ا إا ¤ال -ف Ó-ح -ي -ة وسس-ق-ي
اŸسساحات اÿضسراء على غرار غابة
ب -وشس -اوي ب-ي-ن-ام وح-ظÒة دن-ي-ا ب-ارك
التي –تاج Ÿياه السسقي اÿضسراء،
أاكد على اسستحداث حوضس با◊ظÒة
لÓسستمتاع بهذه الفضساءات.
وأاوضس -ح نسس -يب أاه -م -ي-ة الÈن-ام-ج

للمؤوسسسسات اŸصسدرة...وكذا إاعطاء
اأ’ولوية للتجارة اÿارجية ،وذلك من
خÓل تكييف نظام التكوين من أاجل
التنمية البشسرية وتطوير الكفاءات ‘
القطاعات ذات القدرات الكبÒة ‘
ا’سستثمار والتصسدير.
ومن جهتهّ– ،دث داريوسس خبÒ
‘ مركز التجارة الدولية ‘ مداخلته
عن أاهمية هذه ا’سستشسارات ‘ وضسع
اإ’سسÎات- -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ن -وي -ع
الصسادرات ،التي من شسأانها التقليل
م -ن ال -ت -ب -ع -ي -ة ل -ل -م -ح-روق-ات ،وي-رى
ضس -رورة م -ع -رف-ة ف-رصس ا’سس-ت-ث-م-ار،
وتوف Òمصسادر التمويل.
وأاب- - - -رز ‘ سس- - - -ي- - - -اق ا◊ديث أاّن
ا÷زائر “تلك كل عوامل ‚اح هذه
اإ’سسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ال- -ت- -ي سس- -تسس- -اه- -م
اق- -تصس- -ادي- -ا م- -ن ح- -يث خ -ل -ق الÌوة
وم- - -ن- - -اصسب الشس- - -غ- - -ل ،م- - -ن خ Ó- -ل
ا’سستثمار ‘ قطاع التصسدير ،مشسÒا
إا ¤أانّ ب Ó- -دن - -ا ت - -ع - -د ح- -ال- -ي- -ا ق- -وة
اقتصسادية إاقليمية.

لن تكون ندرة و’ مضساربة
خÓل رمضسان
ط -م -أان وزي -ر ال -ت -ج-ارة جÓ-ب ‘
تصسريح للصسحافة على الهامشس ،أاّنه
لن تكون هناك ندرة للمواد الواسسعة
ا’سستهÓك و’ مضساربة خÓل شسهر
رمضس -ان ال-فضس-ي-ل ،م-ف-ي-دا أاّن الّسس-وق
تتوّفر على ﬂتلف اŸنتوجات التي
يحتاجها اŸواطن ‘ هذه اŸناسسبة
التي تتزامن والعطلة ال ّصسيفية.
وفيما يخصس ارتفاع اأ’سسعار التي
ت -ت -ك ّ-رر ك ّ-ل -م-ا حّ-ل-ت اŸن-اسس-ب-ة ،أاّك-د
جÓب أاّن وزارته سستضسرب بيد من
ح -دي -د ع -ل -ى اıال -ف Úل -ل -ق -ان -ون،
” Œنيد أاعوان الّرقابة
مفيدا أاّنه ّ
ليقوموا بدورهم فيما يتعلق Ãراقبة
اأ’سس -ع -ار ،وك-ذا ن-وع-ي-ة اŸن-ت-وج-ات
التي يقتنيها اŸسستهلك.

يوسشف يوسشفي يؤوّكد من بومرداسس:

ملف أاسسعار السسيارات –ت الّرقابة واŸتابعة

جّ-دد وزي-ر الّصش-ن-اع-ة ي-وسشف
ن
يوسشفي من بومرداسس تأاكيده أا ّ
إادارته الوزارية تواصشل متابعة
ملف أاسشعار السشيارات اŸركبة ‘
ا÷زائ -ر ،ال -ذي أاث-ار ال-ك-ث Òم-ن
ا÷دل ب ÚاŸواط- - -ن Úم- - -ع - -تÈا
بقوله« :نحن ماضشون ‘ سشياسشة
تطوير الصشناعة ‘ ا÷زائر وفق
السشÎات- -ي- -ج -ي -ة اŸسش ّ-ط -رة ،ول
نزال نراقب وندرسس اŸلف على
كل اŸسشتويات من أاجل الوصشول
إا ¤صشيغة نهائية مبنية على ششفافية تامة
ب Úكل اŸتعامل.»Ú

بومرداسش :ز ــ كمال
أاشسرف أامسس وزير ال ّصسناعة باŸعهد الوطني
Óن -ت -اج -ي -ة وال -ت -ن -م-ي-ة الصس-ن-اع-ي-ة «ان-ب-اد» ،ع-ل-ى
ل -إ
اف-ت-ت-اح أاشس-غ-ال اج-ت-م-اع ال-ت-ق-ي-يم والتوجيه وتكوين
م -راك -ز ال -تسس -ي Òومشس -ات -ل اŸؤوسسسس -ات اŸصس -غ-رة
واŸت -وسس -ط -ة ب -حضس -ور ع -دة ف -اع -ل ‘ ÚاŸي -دان
ا’ق-تصس-ادي واŸك-ون Úال-ن-اشس-ط Úضس-م-ن ج-م-ع-ي-ة
إا‚از ا÷زائر ،وركز الوزير ‘ كلمته ا’فتتاحية
ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن واŸرافقة
ب - -ال - -نسس - -ب - -ة ◊ام - -ل- -ي اأ’ف- -ك- -ار
واŸب-ادرات ل-ت-جسس-ي-د مشس-اريعهم
‘ اŸيدان قائ ‘ Óهذا الشسأان:
«إانّ الّتكوين يعد أاولوية أاسساسسية
‘ إا‚اح ه - -ذه اإ’سسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
ال -وط -ن -ي -ة ال -ه -ادف -ة إا ¤ت -ط -وي-ر
ا’قتصساد الوطني» ،مع «التأاكيد
أايضس - -ا ع - -ل - -ى ح - -ت - -م - -ي - -ة ن - -ق- -ل
ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊دي-ث-ة وت-وسس-ي-ع
›ال اسستعمالها من قبل اŸسستثمرين وأاصسحاب
اŸؤوسسسسات ’كتسساب اÈÿة العلمية ،والعمل على
ت -رق -ي -ة ه -ذا ال-نشس-اط وا’ب-ت-ك-ار لضس-م-ان ‚اح-ه-ا
وتطويرها.»..
كما طمأان الوزير بهذه اŸناسسبة كل الفاعلÚ
ا’قتصسادّي Úوال ّصسناعّي« Úأاّن الدولة ماضسية ‘
سس -ي -اسس -ة الّ-دع-م وت-وف Òك-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات اŸت-اح-ة
وتشسجيع إانشساء اŸؤوسسسسات وإا‚احها ،وغرسس روح
اŸقاو’تية لتنويع ا’قتصساد الوطني ودعم اŸنتوج
اÙل- -ي م- -ع إانشس- -اء وك- -ال- -ة ت- -ط -وي -ر اŸؤوسسسس -ات
اŸصس -غ -رة م -ن أاج -ل ت -وسس -ي-ع ال-نسس-ي-ج ا’ق-تصس-ادي
ال- -وط- -ن- -ي ب- -فضس- -ل م -ئ -ات اŸؤوسسسس -ات اŸصس -غ -رة

ا’سستعجا‹ التكميلي الذي شسرعت
ف -ي -ه مصس -ا◊ه ‘ أاك -ت -وب -ر ‘ 2017
اج -ت -ي -از أازم -ة ال -ت -ذب -ذب ‘ ال -ت-زود
باŸياه التي عرفتها و’يات الوطن
السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة ،مشسÒا إاŒ ¤ن-ي-د
ك -اف -ة اإ’م-ك-ان-ي-ات ل-ت-زوي-د اŸواط-ن
باŸياه ÓŸحظة الفرق اÙسسوسس
م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة م-ن خÓ-ل
اŸتابعة والتنظيم سسواء على مسستوى
ال -وزارة وال-و’ي-ة وم-دي-ري-ات اŸوارد
اŸائ - -ي - -ة ب - -اإ’ضس - -اف- -ة إا ¤تشس- -دي- -د
اإ’ج- - -راءات Ùارب - -ة ال - -تسس - -رب - -ات
والربط العشسوائي .
وأاضس- -اف أان اıط- -ط ي- -تضس -م -ن
ت-ك-وي-ن  1500ع-ون ل-ت-ع-زي-ز ق-دارات
ال -ت-دخ-ل ع-ل-ى شس-ب-ك-ات ت-وزي-ع اŸي-اه
ع -ن -دم -ا ت-ك Ìال-ط-ل-ب-ات ع-ل-ى شس-رك-ة
ا÷زائ- -ري- -ة اŸي- -اه،مشس- -ي- -دا ‘ ذات
السسياق Ãجهودات إاطارات ا÷زائر
‘ إاع -ادة Œدي -د وت -ه -ي -ئ-ة ق-ن-اة ج-ر
اŸياه اŸوجودة –ت اأ’رضس بعمق
 70مÎا ت- -غ- -ط -ي  17ب-ل-دي-ة ب-قلب
العاصسمة أاي ما يعادل  600أالف نسسمة

واŸت -وسس -ط -ة ال -ت -ي ي-ت-م إانشس-اؤوه-ا ك-ل
سسنة» ،مشسÒا أايضسا» أاّن هناك عدة
ح -واف -ز ت -دف -ع ب -ه -ذه اŸؤوسسسس-ات إا¤
اأ’م -ام ،وك -ذا ا’سس -ت -م -رار ‘ ت -ق-دË
ال - - -دع - - -م ل- - -عشس- - -رات اŸؤوسّس- - -سس- - -ات
النّاشسئة.»..
‘ م - -وضس - -وع آاخ- -ر ن- -ف- -ى وزي- -ر
ال ّصسناعة بشسكل قاطع مصسداقية بعضس
ال- - -ت- - -ق- - -اري- - -ر الصس - -ادرة م - -ن ط - -رف
اŸؤوسسسس -ات اŸال -ي -ة ال -دول -ي -ة وم-ن-ه-ا
البنك الدو‹ حول مصس Òاإ’صسÓحات
ا’قتصسادية ‘ ا÷زائر مشسّددا بقوله «أانّ ا÷زائر
تسس ‘ Òالطريق الصسحيح نحو –قيق أاهدافها
اŸسس -ط -رة ل -ت -ط -وي-ر ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي وت-ن-وي-ع-ه
وتأاسسيسس قاعدة صسناعية صسلبة.

جمعية «إا‚از ا÷زائر» :تكوين أاك Ìمن
 ٢٠أالف طالب
كشسف علي عزو رئيسس جمعية إا‚از ا÷زائر
اŸشس -ارك -ة ‘ الّ-ل-ق-اء وإامضس-اء ات-ف-اق-ي-ة ت-ع-اون م-ع
وزارة الصسناعة لتكوين الشسباب اŸقاول من حاملي
اŸشساريع« ،أان ا÷معية قامت منذ تأاسسيسسها سسنة
 2009بتكوين أازيد من  20أالف طالب
‘ تقنيات وطرق إانشساء مؤوسسسسات
مصس-غ-رة وم-ت-وسس-ط-ة ،م-ن-هم  5آا’ف
ط-الب ” ت-ك-وي-ن-ه-م السس-ن-ة اŸاضس-ية
ل -ك-ن-ه رق-م ضس-ئ-ي-ل م-ق-ارن-ة م-ع ع-دد
ال -ط -ل -ب -ة ‘ ا÷ام -ع -ات ا÷زائ -ري-ة
خ-اصس-ة اŸت-خّ-رج ÚواŸق-ب-ل Úعلى
التخرج ،وعليه ـ أاضساف اŸتحّدث:
«نسس -ع -ى م -ن خ Ó-ل ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة
وب- -ال- -ت -نسس -ي -ق م -ع ب -اق -ي الّشس -رك -اء ا’ق -تصس -ادّي Ú-
وا÷ام -ع -ات إا ¤ت -وسس -ي -ع ›ال ت-ك-وي-ن اŸك-ون،Ú
واإ’شسراف على تأاط 27 Òمشستلة بوزارة الصسناعة
وم-راف-ق-ة ال-ط-ل-ب-ة م-ن ح-ام-ل-ي اأ’ف-ك-ار اإ’ب-داع-ية
واŸشس-اري-ع الصس-ن-اع-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة Ÿسس-اع-دتهم
على Œسسيد مشساريعهم».
ك- -م- -ا أاوضس- -ح رئ- -يسس ج- -م -ع -ي -ة إا‚از ا÷زائ -ر
اŸشسّكلة من رؤوسساء شسركات ومؤوسسسسات اقتصسادية
م -ن ب -ي -ن -ه-ا سس-ون-اط-راك ع-ن اآ’ف-اق اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة
الهادفة إا ¤تكوين  50أالف طالب مطلع ،2022
وﬁاولة التوغل ‘ العمق ا÷زائري ع Èالو’يات
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷ن-وب ال-ك-ب Òإ’ع-ط-اء ف-رصس-ة ل-باقي
الشسباب.

الّتكوين واكتسساب
التّكنولوجيا شسرطان
أاسساسسّيان لتطوير
اŸؤوسّسسسات اŸصسّغرة

لعلى للشّشباب قريبا ،حطاب:
كششف عن تنصشيب اÛلسس ا أ

سسياسسة التكفل بالشسباب تقوم على مقاربة مشساركتهم ‘ بناء البÓد
لول
كشش- - -ف اŸسش- - -ؤوول ا أ
ع- - -ل- - -ى ق- - -ط- - -اع الشش- - -ب - -اب
وال -ري -اضش -ة ال-وزي-ر ﬁم-د
ح- - -ط- - -اب ،ع- - -ن ت- - -نصش - -يب
لع- -ل- -ى ل- -لشش -ب -اب
اÛلسس ا أ
ال - -ت - -اب - -ع Ÿصش- -ال- -ح رئ- -اسش- -ة
ا÷م -ه -وري -ة ،وال-ذي أاقّ-ره
دسش -ت-ور  2016ع -ن ق-ريب،
واع-ت Èح-م-اي-ة مسش-ت-عملي
لنÎن- - - - -ات ب- - - - -ا÷زائ - - - -ر
ا أ
وع- - - -دده - - -م  33مليون
شش - -خصس 19 ،م-ل-ي-ون م-ن-ه-م يسش-ت-ع-ملون
م -واق -ع ال -ت -واصش-ل الج-ت-م-اع-يÃ ،ث-اب-ة
–ّد كب.Ò

فريال بوششوية

وال -ت -ي سس -ت -ن -ت -ه -ي أاشس-غ-ال-ه-ا ‘ م-اي
.2018
ك- -م- -ا أاشس- -ار اŸسس- -ؤوول اأ’ول ع- -ن
القطاع أان العاصسمة مهيكلة ‘ حزام
امني مع شساطئ العاصسمة وتلتحق به
أانفاق أاخرى  ،على غرار وادي أاو
شسايح الذي يدخل اÿدمة سسبتمÈ
اŸقبل باإ’ضسافة إاﬁ ¤طة معا÷ة
اŸياه بع Úالبنيان التي وصسلت إا¤
ال-درج-ة ال-ث-ال-ث-ة ب-فضس-ل اأ’شس-ع-ة فوق
البنفسسجية التي توجه للسسقي.
مÈزا اأ’ه - - - -داف اإ’سسÎاŒي - - - -ة
ل -ت -ه -ي-ئ-ة واد ا◊راشس ،وه-ي ال-قضس-اء
نهائيا على التلوث ومنابعه مع تنقية
الوادي من كل الشسوائب ع ÈمرحلتÚ
وت-رح-يل ال 8ع-ائÓ-ت ال-ت-ي قاطعت
موكب الوا‹ عبد القادر زوخ وطالبت
ب- -الÎح- -ي- -ل ’ن- -تشس -ال -ه -ا م -ن خ -ط -ر
الفيضسانات التي هددتها مؤوخرا إاثر
اأ’م - - - -ط- - - -ار اأ’خÒة ،ح- - - -يث قضست
ال -ع -ائ Ó-ت ج-راءه-ا ل-ي-ا‹ ب-يضس-اء ‘
الشسارع.
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حرصس وزير الشسباب والرياضسة ‘ ،كلمة
أالقاها لدى إاشسرافه على افتتاح أاشسغال «اللّقاء
العربي حول اسستخدامات اÙتويات الرقمية
م -ن السس-ل-وك-ي-ات اŸن-ت-ج-ة ل-ل-ع-ن-ف ‘ أاوسس-اط
الشسباب» ،على التذك Òبأانّ اأ’خ Òيعقد ‘
وقت تنعم فيه ا÷زائر با’سستقرار واآ’مان ‘
ظل ا◊كم الراشسد لرئيسس ا÷مهورية ،الذي
يو‹ ـ أاضساف يقول ـ للشسباب وقضساياه اهتماما
خاصسا ومتابعة مسستمرة ،من أاجل التكفل بهذه
الفئة ا◊ ّسساسسة من اÛتمع.
وأاف- -اد ال- -وزي -ر ﬁم -د ح -ط -اب ‘ سس -ي -اق
موصسول ،بأانّ التكفل بالشسباب تدّعم بانتهاج
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة لسس -ي -اسس-ة وط-ن-ي-ة ثÓ-ث-ي-ة
اأ’بعاد موجّهة لهم‡ ،ثّلة ‘ ترقية مقاربة
مشساركة الشسباب ‘ بناء البÓد وانخراطهم ‘
الشسأان العام ،وباŸوازاة مع ذلك ا◊رصس على
توف Òالشسروط لتحرير اŸبادرات مع العمل
ع -ل -ى رق -ي -ه -م ووق -اي-ت-ه-م م-ن ال-ع-ل-ل واآ’ف-ات
ا’جتماعية ،و–سس Úأادائهم.
و ⁄ي-فّ-وت اŸن-اسس-ب-ة ل-ي-ع-ل-ن ع-ن ال-تنصسيب
ال -وشس -يك ل -ل -م -ج -لسس اأ’ع-ل-ى ل-لشس-ب-اب ،دو‰ا
إاعطاء تاريخ ﬁدد ،علما أاّن اÛلسس الذي
ي-ع-د م-كسس-ب-ا ج-دي-دا لشس-ري-ح-ة الشس-ب-اب ،أاقّره
الدسستور اŸعّدل ‘ العام  ،2016وشسّدد ‘
سس-ي-اق ح-دي-ث-ه ع-ن السس-ي-اسس-ة ال-وط-ن-ية للتكفل
ب -الشس -ب-اب ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-رق-ي-ة اŸشس-ارك-ة ‘
ا◊ركة ا÷معوية ،مع تأاكيد اŸسساواة.
كما ذكر بأابرز ﬁورين يخ ّصسان الشسباب ‘
ّﬂ
طط عمل ا◊كومة ،ويتعلق اأ’مر بÎقية
الشس -ب -اب وت -ط -وي -ر اŸم -ارسس -ة ال -ري-اضس-ي-ة ‘

ب Ó-دن -ا ،وف -ت -ح ق -وسس -ا ‘ السس -ي-اق
ل -ي -ذّك -ر Ãا ج -اء ‘ رسس-ال-ة رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة Ãن-اسس-ب-ة ي-وم ال-ع-ل-م،
والتي ضسمنها التهديدات والتحدي
اŸزدوج ‡ثل ‘ Úاكتسساب العلم،
و“سسك اÛت - - -م - - -ع Ãراج - - -ع- - -ه
الروحية وا◊ضسارية اأ’صسلية ،كما
توّقف ذات اŸسسؤوول عند الذكرى
 50ل -ت -أاسس-يسس اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة،
واعت Èال ّ
طبعة اإ’فريقية للشسباب
حدثا شسبابيا قاريا بامتياز.
و‘ سسياق حديثه عن موضسوع اللّقاء العربي
ال- -ذي ج- -اء –ت شس- -ع- -ار «م- -ن الشس -ب -اب وإا¤
الشسباب» ،أاشسار إا ¤أاّن «الّثورة التي أانتجتها
التكنولوجيات ،من صسميم تغيÒات عميقة ‘
اÛت -م -ع -ات ،اŸط -ل -وب م -ن -ه -ا ول -وج عصس -ر
اإ’عÓم وا◊داثة بتب ّصسر وترشسيد اسستعمالها،
’سس- -ي- -م- -ا وأاّن الشس -ب -اب ع -رضس -ة ل -ل -م -خ -اط -ر
ول -لسس -ل -وك -ي -ات اŸن -ت -ج -ة ل-ل-ع-ن-ف ،إاذا  ⁄ي-ت-م
مسسايرة هذه الطفرة».
و–صسي ا÷زائر اليوم اسستنادا إا ¤اأ’رقام
ال- -ت -ي ق ّ-دم -ه -ا ال -وزي -ر 33 ،م -ل-ي-ون شس-خصس
يسس - -ت - -خ - -دم اأ’نÎن - -يت ،وذلك م - -ن ›م - -وع
تعدادها السسكا Êالذي يناهز  42مليون نسسمة،
ف-ي-م-ا ي-قّ-در ع-دد مسس-ت-ع-م-ل-ي م-واقع التواصسل
ا’جتماعي بـ  19مليون شسخصس ،لتصسبح بذلك
حمايتهم –ديا كبÒا أامام ا÷زائر لتفادي
ا’سستعمال السسيء وما ينجم عنه ،ومن هذا
اŸن -ط -ل -ق ّ“ت اŸب -ادرة ب -ق -ان -ون ي-ع-ال-ج ك-ل
السسلبيات.
من جهته ،أاّكد عضسو اأ’مانة الفنية Ûلسس
وزراء الشسباب والرياضسة العرب‡ ،ثل جامعة
ال -دول ال-ع-رب-ي-ة ت-ام-ر ﬁم-د ا÷م-ع-ة« ،إايÓ-ء
أاه -م -ي -ة ك-بÒة ل-لشس-ب-اب ،م-ع-تÈا اسس-ت-ع-م-ال-ه-م
ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وم-واق-ع ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اعي
م -وضس -وع السس -اع -ة’ ،سس -ي -م -ا ‘ ظ -ل ان -تشس -ار

العنف»’ ،فتا إا ¤أان العنف والتطرف أاكÈ
ال-ت-ح-دي-ات ،ال-ت-ي ل-يسست م-رت-ب-ط-ة ب-اŸن-ط-قة
ا÷غرافية أاو بالديانات وإا‰ا عاŸية ،وبرأايه،
’بد من سسياسسة تتضسمن Œديد فكر الشسباب
ومكافحة العنف واإ’رهاب والتطرف.
ودعت اŸدي- -رة ال -ع -ام -ة ل -لشس -ب -اب ب -وزارة
الشس -ب-اب وال-ري-اضس-ة سس-ام-ي-ة ب-ن م-غسس-ول-ة ،إا¤
ا’سستعمال العق ÊÓوا◊كيم Ÿواقع التوصسل
ا’جتماعي ،بعيدا عن العنف والتطرف.

تكر Ëرئيسس ا÷مهورية نظ Òجهوده للشّسباب

” أامسس على هامشس أاشسغال «الّلقاء العربي
ّ
ح-ول اسس-ت-خ-دام-ات اÙت-وي-ات الّ-رق-م-ي-ة من
ال ّسس- -ل -وك -ي -ات اŸن -ت -ج -ة ل -ل -ع -ن -ف ‘ أاوسس -اط
الشسباب» ،تكر Ëرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،نظ Òجهوده التي قام بها على مدى
سس -ن -وات ل -ل -ت -ك-ف-ل بشس-ري-ح-ة الشس-ب-اب ،وتسس-لّ-م
الّ-ت-ك-ر Ëن-ي-اب-ة ع-ن-ه وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضسة
ﬁمد حطاب.
وب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة أايضس- -ا ّ” ت- -ك- -ر Ëال- -وف -ود
اŸشساركة ،و‘ مقّدمتها فلسسط Úإا ¤جانب
ت -ك -ر‡ Ëث -ل ج -ام -ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،وك-ذا
الوفود اأ’خرى منها البحريني والكويتي.

مشساركة روراوة ‘ ا÷معية العامة لـ
«الفاف» يؤوّكد “اسسك الهيئة

اعت Èوزير الشسباب والرياضسة ﬁمد حطاب،
التئام أاعضساء ا’–اد ا÷زائري لكرة القدم ‘
جمعية عامة نقطة إايجابية ،تؤوّكد “اسسك الهيئة
وتسسبيق اŸصسلحة العليا.
وصسّ-رح ال-وزي-ر ع-ل-ى ه-امشس «الّ-ل-ق-اء ال-ع-ربي
ح -ول اسس -ت -خ -دام -ات اÙت -وي-ات ال-رق-م-ي-ة م-ن
السسلوكيات اŸنتجة للعنف ‘ أاوسساط الشسباب»،
‘ رّده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال ي -خصس مشس -ارك -ة ال -رئ -يسس
اأ’سسبق ل–Óاد ا÷زائري لكرة القدم ﬁمد
روراوة ‘ ،أاشسغال ا÷معية العامة اأ’خÒة ،بأانّ
اأ’مر إايجابي ،ويعكسس التماسسك.

سسحب اسستدعاءات اجتياز امتحان مرحلة الّتعليم
ا’بتدائي من  ٢٥أافريل إا ٢٣ ¤ماي ٢٠١٨

ي-ت-م سس-حب ا’سس-ت-دع-اءات اŸت-عّ-ل-ق-ة ب-اج-ت-ي-از ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-تعليم ا’بتدائي للموسسم
الدراسسي ‘ 2018 / 2017الفÎة ب Úاليوم اأ’ربعاء  25أافريل إا ¤غاية يوم اأ’ربعاء  23ماي
 ،2018حسسب ما أاعلنت عنه وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيط ،أامسس الثÓثاء على
صسفحتها ع Èموقع التواصسل ا’جتماعي «فيسسبوك».
وأاّكدت وزيرة التّربية باŸناسسبة أانّ سسحب هذه الوثيقة يتم من موقع الديوان الوطني
لÓمتحانات واŸسسابقات http://cinq.onec.dz
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األربعاء  25أافريل  2018م
الموافق لـ  09ششعبان  1439هـ

حمÓت –سسيسسية بأاهمية الّرضساعة وفوائد الولدة ال ّ
طبيعيتÚ

أرتفاع معّدلت ألولدة ألقيصصرية ‘ وهرأن وأıت ّصصون يحّذرون

ح ّ-ذر ﬂتّصس -ون ‘ أام-راضس ال-نسس-اء وال-ت-ول-ي-د
ب -وه -ران م -ن ارت -ف -اع ح -الت ال -ل -ج -وء ل-ل-ولدات
القيصسرية من دون ا◊اجة إاليها ،خاصسة بعد أان
Œاوزت  ‘ 30اŸائة مقارنة بالكثافة السسكانية
ل-ل-ولي-ة ،حسس-ب-م-ا أا ّك-ده ال-دك-ت-ور شسارف ﬂتصس
رئيسسي ‘ العيادة ا÷وارية العمومية بن يحيى
الزهرة.

مهنة الطب ،كماأاششار إاليه نفسس المصشدر.
ك - - -م - - -ا أاوضش- - -ح ال- - -دك- - -ت- - -ور شش- - -ارف أان ال- - -ل- - -ج- - -وء
للعمليات القيصشرية سشببه أايضشًا تغير نمط الحياة من
قلة الحركة وزيادة الطعام ،وبالتالي الرتفاع المتزايد
ل- -نسشب األم- -راضس ال- -م- -زم- -ن- -ة ،وك -ذا ح -الت ال -زواج
المتأاّخر لدى الفتيات وغيرها من العوامل األخرى.
وتختلف بذلك أانواع الولدة القيصشرّية ،حسشب نفسس
ال-ت-وضش-ي-ح-ات ،ب-اخ-تÓ-ف ال-مسشّ-ب-ب ل-ه-ا وهي :الولدة
القيصشرّية حسشب الطلب وتختارها النسشاء بدل من
الولدة المهبلية خوفا من أالم المخاضس ،أاو األعراضس
التي يمكن أان تتعّرضس لها.
ويعرف النوع الثاني بالولدة القيصشرية الطارئة ،ويتم
اللجوء إاليها إلنقاذ حياة األم والجنين معا ،وذلك إاذا
لحظ الطبيب وجود نزيف ششديد أاثناء الحمل يهّدد
حياة األم وجنينها أاو عندما يتقدم الحبل السشري
رأاسس الجنين أاثناء خروجه من الحوضس ،أاو في حالة
كبر رأاسس الجنين ،أاو عدم اتسشاع عنق الرحم بما يكفي
لمرور الجنين ،أاو بسشبب خطر على األم كإاصشابتها
ب -أام -راضس ال -ك -ب -د الشش -دي -دة وغ -ي -ره-ا م-ن ال-مشش-اك-ل
الصشحية المفاجئة لدى األم أاو الجنين.
والنوع الثالث يسشّمى الولدة القيصشرية غير العاجلة:
وفي هذه الحالة غالبا ما يتم إاخبار األم بهذه الولدة
ليتم ترتيب العملية لها ،ويتم إاجراؤوها في غضشون
أاسشبوعين قبل موعد الولدة المتوقع من أاجل تجّنب
حدوث خطر محتمل ،ولسشيما عند األم التي تعاني
من ضشيق في الحوضس ،أاو عند األم البكرية كبيرة
السشن ،حيث تفقد عضشÓتها المرونة للولدة المهبلية،
أاو في حالة وجود مششكلة ما في الرحم كششكله غير
ال-ط-ب-ي-عّ-ي ،أاو مشش-اك-ل ف-ي ال-مشش-ي-م-ة ك-ان-غ-راسش-ها في
أاسشفل الرحم ،أاو عدم انتظام الطلق وأاسشباب أاخرى
تمنع ولدته مهبليا ككبر حجم الجنين مّما يصشّعب

لدريسس-ي-ة غ-رب
ن ّ-ظ -م ،أامسس ،شس-ب-اب ب-ل-دي-ة ا إ
ولية ا÷لفة ،وقفة احتجاجية سسلمية أامام مقر
ب -ري -د ا÷زائ -ر ،ت -ن -دي -دا Ãا أاسس -م -وه ع-دم إابÓ-غ
اŸشس - -ارك ‘ ÚاŸسس - -اب- -ق- -ة ال- -ت- -ي ت- -خصس اŸن- -اصسب
لدماج اŸهني
اŸفتوحة Ÿكلف بالزبائن ‘ إاطار ا إ
وكذا متعامل بريدي ،فضس Óعن سساعي الÈيد،
والتي حصسرها اÙتجون بعبارة «–ت الطاولة»
ولصسالح فئة معينة من ذوي اÙسسوبية والنفوذ.
في المقابل ما يزال المئات من الششباب البطال
بالمنطقة ،يخوضشون رحلة بحث عن عمل ،إاذ أاّكد
ج -ل ال -م -ح -ت -ج -ي-ن م-ن الشش-ب-اب ف-ي تصش-ري-ح-ات-ه-م

لـ«الششعب» ،أاّن رئيسس وكالة التششغيل بعين اإلبل،
رفضس اسشتÓم ملف أاحد طالبي الششغل والذي قال
إان له األحقية القانونية لمتÓكه الخبرة الÓزمة
ال -م -ت -م -ث -ل -ة ف -ي سش-ن-ت-ي-ن ف-ي إاط-ار ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل
ال- -تشش- -غ- -ي- -ل ،فضش  Ó-ع -ن اسش -ت -ف -ادت -ه م -ن م -نصشب
اسش -ت-خÓ-ف م-دت-ه شش-ه-ران ف-ي ن-فسس م-ك-تب ب-ري-د
الجزائر باإلدريسشية ،خاصشة وأان القانون يعطي
األولوية لهذه الفئة.
جون أاّن عملية توزيع المناصشب قد
كما كششف المحت ّ
تّ-م ت-رت-ي-ب-ه-ا م-ن ط-رف ال-م-ج-لسس الشش-ع-ب-ي ال-بلدي
بالمنطقة ،والتمييز بين أابناء المنطقة ،وهو ما

وهران :براهمية مسسعودة
ارت -ف -عت نسشب ال -ولدة ال -ق -يصش -ري-ة ب-ع-اصش-م-ة ال-غ-رب
الجزائري وهران لتتعدى  30في المائة ،بعدما كانت
 ٧ف -ي ال -م-ائ-ة ع-ام  ،2000ف -ي ح -ي-ن أاج-رت ال-ع-ي-ادة
الجوارية العمومية بن يحيى الزهرة خÓل الثÓثي
األول م- - -ن السش- - -ن- - -ة ال- - -ج- - -اري- - -ة زه - -اء  48عملية
قيصشرية ألسشباب صشحية وطبية واضشحة.
ق -ال ال -دك -ت -ور شش -ارف م -خ-تصس رئ-يسش-ي ف-ي أام-راضس
النسشاء والتوليد ،إان انتششار الجراحة القيصشرية مقلق
وأاسشبابها عديدة؛ منها ضشعف الثقافة الطبية لدى
ب -عضس السش-ي-دات وأازواج-ه-ن ،ال-ذي-ن ي-فضش-ل-ون ال-ولدة
بالعملية القيصشرية هربا من آالم الولدة الطبيعية،
دون الوعي التام بأاضشرارها ،محّذرا في الوقت نفسشه
من مخاطرها وأاضشرارها على األم والجنين ،إاذ أاّنها
عملية جراحية كاملة قد تؤودي إالى نزيف حاد بعد
ال- -ولدة أاو اسش- -ت- -ئصش -ال ال -رح -م ف -ي ب -عضس ال -ح -الت
المتقّدمة.
وي-رج-ع ج-زء ك-ب-ي-ر م-ن ال-مشش-ك-ل-ة إال-ى أاّن ال-ك-ث-ي-ر م-ن
األطباء المششرفين يقترحون هذا النوع من الولدة
ل- -ت- -ف- -ادي اإلزع- -اج واألل- -م أاو ك- -ح -ل آام -ن ي -ج ّ-ن -ب -ه -م
المضشاعفات والمششاكل الخطيرة التي قد تحدث أاثناء
الولدة الطبيعّية ،أاو ألّنها تحّولت إالى مجّرد تجارة في

الولدة على األم ويضشّر بها ،أاو لصشغره كثيرا فتكون
الولدة المهبليّة خطراً على حياته.
أاما في حالة وفاة األم ،يقّرر الطبيب اللجوء الفوري
للولدة القيصشرية ،ويتم ششقّ بطنها ،وإاخراج الجنين
بأاسشرع وقت ممكن إلنقاذ حياته ،وتسشّمى القيصشرية
ما بعد الوفاة.
وت -م ال -ت-وج-ه م-ؤوّخ-را ف-ي ال-م-ؤوسشسش-ات اإلسش-تشش-ف-ائ-ي-ة
ب -وه -ران ل -تشش -ج -ي -ع ال-ولدة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وم-ن-ع ال-ولدة
القيصشرية إال عند الحاجة من أاجل تحسشيسس األمهات
بأاهمية الرضشاعة الطبيعية وفوائد الولدة الطبيعية
Óم وال-ج-ن-ين،
ومشش-اك-ل وأاضش-رار ال-ولدة ال-ق-يصش-ري-ة ل -أ
على غرار العيادة الجوارية بن يحيى الزهرة التي
تقوم بتنظيم جلسشات عÓجية نفسشية للنسشاء الحوامل
إالى غاية الولدة.

اعتبروه خرقا للقانون ،خاصشة وأانهم يؤوكدون أان
ه-ذا األخ-ي-ر ت-ع-م-د ف-ي سش-ي-اسش-ت-ه ب-خصش-وصس م-لف
ال-تشش-غ-ي-ل ت-ع-م-ي-ق أازم-ة ال-ب-ط-ال-ي-ن ب-المنطقة ،التي
ت -ف -ت -ق-ر ل-ك-ل أاشش-ك-ال ال-ت-ن-م-ي-ة والسش-ت-ث-م-ار ،ج-راء
الممارسشات غير القانونية التي تقوم بها ،وهذا ما
زاد ال -ط -ي -ن ب -ل -ة ،م-ؤوك-دي-ن ف-ي ذات السش-ي-اق أان-ه-م
سشيجّددون احتجاجهم أامام مقر الولية ،إالى غاية
تحقيق مطالبهم.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

فيما ينتظر “وين السسكان من سسد اŸوان قريبا

أنقطاع ألتزود من سصد ع Úزأدة بسصطيف ليومÚ
شس-ه-دت م-ن-اط-ق ولي-ة سس-ط-ي-ف التي يتم
ت -زوي -ده -ا ب-اŸي-اه الصس-ا◊ة ل-لشس-رب م-ن سس-د
ع Úزادة ،غ -رب ع -اصس -م-ة ال-ولي-ة ،اب-ت-داء
من أامسس ،انقطاعا وسسيسستمر إا ¤اليوم على
القل.

سسطيف :نور الدين بوطغان
بحسشب مديرية وحدة الجزائرية للمياه بسشطيف،
ف -إان ب -ل -دي -ات سش -ط-ي-ف وع-ي-ن ارن-ات ورأاسس ال-م-اء
والعلمة وبوقاعة وبني وسشين،سشتششهد انقطاعا في
ال -ت -زود ب -ه -ذه ال-م-ادة ال-ح-ي-وي-ة بسش-بب أاشش-غ-ال ف-ي
ال -خ -زان -ات ال -رئ -يسش -ي-ة ت-دخ-ل ف-ي إاط-ار الصش-ي-ان-ة
الدورية ،وكذا أاششغال تطهير خزانات الضشخ من

سسوق أاهراسس

ل Ó-ن -ط Ó-ق ف -ي -ه م -ن أاج-ل ت-ح-ديث الشش-ب-ك-ة وح-ل
اإلششكال نهائيا.
من جهة أاخرى ،ينتظر سشكان بلدية سشطيف وعدة
بلديات أاخرى تزويدهم بمياه سشد الموان الذي
توششك األششغال على النتهاء به ،وكذا من منبع
وادي ال -ب -ارد ،وه -و ال -مشش -روع ال -ذي ت -ق -ف ع -ل -ي -ه
السشلطات المحلية دوريا ،على أامل النطÓق في
السشتغÓل مع بداية ششهر رمضشان المبارك ،وهذا
من ششأانه إانهاء المعاناة كليا مع أازمة المياه بجزء
هام من الولية ،خاصشة وأان أاغلب المواطنين ل
يثقون في مياه سشد عين زادة ،ويرون أاّنها غير
صشالحة للششرب منذ عدة سشنوات ،ما اضشطرهم إالى
اسش-ت-هÓ-ك م-ي-اه ال-ي-ن-اب-ي-ع أاو ال-م-ي-اه ال-م-ع-دن-ي-ة من
المحÓت التجارية.

ألكشصف عن إأصصابة أأزيد من  300شصخصص بدأء ألسصكري

” بولية سسوق أاهراسس الكشسف عن 302
ّ
ح -ال -ة إاصس -اب -ة ب -داء السس -ك -ري ،وذلك ع -قب
ع-م-ل-ي-ة واسس-ع-ة ل-ل-تشس-خيصس والكشسف اŸبكر
عن هذا الداء شسملت  3729شسخصسا ،حسسب ما
ع -ل -م م -ن رئ -يسس دار داء السس -ك -ري ال-ط-ب-يب
اıتصس ﬁمد جزيري.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
ه -ذه ال -ح-الت سش-ت-ج-رى ل-ه-ا ت-ح-ال-ي-ل أاخ-رى ع-ل-ى
مسش- -ت- -وى دار داء السش -ك -ري ب -ال -ع -ي -ادة ال -م -ت -ع -ددة
الخدمات التي تقع بمخطط ششغل األراضشي رقم 9
بمدينة سشوق أاهراسس ،التي دخلت حيز الخدمة،

وذلك من أاجل متابعة هذه الحالت.
وأافاد المتحدث أاّنه تمّ خÓل نفسس العملية الكششف
عن  50٧أاششخاصس يعانون من ارتفاع ضشغط الدم،
وكذا  2035ششخصشا آاخر يعانون من زيادة في الوزن
والسشمنة.
وسشيتم متابعة هذه الحالت وتوجيهها إالى المربية
العÓجية المختصشة في التغذية على مسشتوى دار
داء السشكري ،مثلما أاششار إاليه نفسس المصشدر ،لفتا
إال -ى أان ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة ال-ت-ي نّ-ظ-مت ع-ل-ى ه-امشس
«األب -واب ال -م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ق-ط-اع الصش-ح-ة» ،وذلك
ب -م-ب-ادرة ل-م-دي-ري-ة الصش-ح-ة والسش-ك-ان ج-رت ط-ي-ل-ة
أاسشبوع على مسشتوى كل من سشاحة «السشتقÓل»
بوسشط المدينة ومركب األمومة والطفولة.

وبعد أان صشّرح أانّ الكششف المبّكر عن مثل هذه
األم -راضس ي -م -ث -ل أاه -م -ي -ة قصش -وى ،وذلك ل -ت -ج-نب
مضش- -اع -ف -ات -ه ،دع -ا ذات األخصش -ائ -ي إال -ى ضش -رورة
Óششخاصس
الكششف الدوري وبششكل سشنوي خاصشة ل أ
ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن زي-ادة ال-وزن والسش-م-ن-ة ،وال-ذي-ن
يعانون من ارتفاع ضشغط الدم.
ويضش - -م- -ن م- -ت- -اب- -ع- -ة م- -رضش- -ى السش- -ك- -ري ب- -ولي- -ة
سش -وق أاه-راسس ف-ري-ق ط-ب-ي م-ن أاط-ب-اء أاخصش-ائ-ي-ي-ن
وعامين ومسشاعدين نفسشانيين .وقد اسشتفادت هذه
الولية الحدودية من عديد الهياكل التي تضشمن
م-ت-اب-ع-ة صش-ح-ي-ة ل-ل-مصش-اب-ي-ن ب-السش-ك-ري ع-ل-ى غرار
مصشلحة داء السشكري بمسشتششفى «ابن رششد» ،وكذا
دار مرضشى السشكري بعاصشمة الولية.

بعد  03أايام من الحتجاج وتوّقف الّنشساط به

فيدرألية عمال ألّنقل ألبحري –ل إأشصكالية ميناء ألغزوأت

ن -ج -ح ن-ه-ار أامسس أاعضش-اء ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
لعمال النقل البحري بمعية رئيسشة الفرع النقابي
لولية تلمسشان السشيدة سشعاد بارودي ومدير النقل
للولية ،في التوصشل إالى حل اإلششكال المطروح ما
ب -ي -ن ع -م -ال م -ي -ن -اء ال -غ -زوات وم -دي -ره ،وت-وق-ي-ف
اإلضشراب الذي ششل الميناء طيلة  03أايام كاملة،
وتسشّبب في خسشائر كبيرة ،وهّدد بتلف عدة أاطنان
من اللحوم والموز والثوم والبصشل المسشتورد التي
كانت في الحاويات.
وتكللت العملية بجلسشة صشلح على مسشتوى إادارة

ال -م-ي-ن-اء ب-ع-د  06سش -اع -ات م -ن ال-ت-ب-احث ،ان-ت-هت
بالعتراف بالفرع النقابي لعمال الميناء وتحقيق
ال -م -ط -الب ال -ت -ي ك-انت م-ط-روح-ة ع-ن ط-ري-ق ل-غ-ة
ال-ح-وار .ه-ذا وق-د غ-ادرت صش-ب-ي-ح-ة أامسس سش-ف-ي-ن-ة
الحاويات بعدما ششحنت حمولتها من الميناء ،فيما
تّم السشماح لسشفينة محملة بـ  400طن من مادة
الخروب بالدخول بعد  03أايام من رسشوها بالمياه
اإلق-ل-ي-م-ي-ة ،والسش-م-اح ل-ه-ا ب-ال-رسش-و بالميناء وتفريغ
ح-م-ول-ت-ه-ا ،وك-ذا سش-ف-ي-ن-ة ال-مسش-اف-ري-ن ال-قادمة من
أالميريا بإاسشبانيا.

تطه Òقوائم العوائل اŸسستفيدة من قبل مصسالح البلديات

 20مليار سصنتيم ألزيد من  70ألف عائلة معوّزة بسصكيكدة
كشس -ف ط -ارق ب -ل -ق -ط م -دي -ر ال -نشس-اط
الج -ت -م -اع -ي وال -تضس -ام -ن بسس -ك -ي -ك-دة ،ع-ن
تخصسيصس  20مليار و 523مليون سسنتيم لقفة
رمضس-ان ه-ذه السس-ن-ة ،سس-اه-مت ف-ي-ها الولية
بحوا‹ النصسف من خÓل تخصسيصس مبلغ 10
م Ó-ي Òسس -ن -ت -ي-م ،أام-ا حصس-ة ال-ب-ل-دي-ات ف-ق-د
بلغت  4مÓي Òوأازيد من  300أالف سسنتيم،
‘ ح Úبلغت حصسة الوزارة الوصسية 2.200
مليار سسنتيم.

سسكيكدة :خالد العيفة

شصباب بلدية أإلدريسصية يحتّجون أأمام مركز بريد أ÷زأئر ‘ أ÷لفة

سشد عين زادة ،ودعت بالمناسشبة السشكان إالى أاخذ
الح -ت -ي -اط -ات ال Ó-زم-ة ل-ت-ف-ادي ع-ام-ل ال-م-ف-اج-أاة
والندرة.
وتتواصشل معاناة سشكان حي أامن الحياة المعروف
بحي دالسس السشفلي بمدينة سشطيف ،وللعام الثاني
على التوالي ،من النقصس الفادح في الماء الصشالح
ل-لشش-رب ،م-م-ا يضش-ط-ره-م ال-ى اق-ت-ن-اء ال-خ-زان-ات بـ
 1000دج للخزان الواحد ،باعتبار أان المياه ل تصشل
الحي ال نادرا ،وبفترات متباعدة وبكميات قليلة،
خاصشة سشكان الجهة العليا من الحي الذي أانششئ في
بداية الثمانينات من القرن الماضشي.
أاما مديرية وحدة توزيع المياه بسشطيف التي هي
على دراية بالمششكلة ،فقد أاّكدت أان الحل يكمن في
تجديد ششبكة التوزيع ،وأان هناك مششروعا قريبا

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

ك-م-ا غ-ادرت سش-ف-ي-ن-ة ال-ق-م-ح ب-ع-د إاف-راغ حمولتها
المقدرة بـ  26أالف طن في انتظار دخول سشفينة
اخرى محملة بذات المادة ،هذا وبعد عودة المياه
إالى مجاريها اّتضشح أانّ المششكل يكمن في غياب لغة
الحوار ل غير ،وتعنت كل طرف وتمسشكه برأايه ما
تسشبّب في ششل النششاط القتصشادي للميناء وتسشبب
في خسشائر مالية فادحة نتيجة تعطيل الرحÓت
وتوقف النششاط.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
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م -ن ج -ه -ت -ه ،سش -اه -م صش -ن -دوق ال -تضش -ام -ن م-ا ب-ي-ن
ال-ب-ل-دي-ات م-م-ث Ó-ف-ي ب-ل-دي-ت-ي سش-ك-ي-ك-دة وحمادي
كرومة بـ  4مÓيير سشنتيم ،أاي  8آالف قفة مناصشفة
بين البلديتين ،وأاوضشح بلقط في هذا السشياق« :من
أاجل اقتناء قّفة رمضشان تمّ ضشبط محتوى هذه
األخيرة ،والتي تضشم  09مواد ويفوق مبلغها 05
آالف دينار جزائري».
وم -ن ال -م -ن-ت-ظ-ر حسشب ن-فسس ال-مصش-در ،أان ت-ب-اشش-ر
مصشالح البلديات البالغ عددها  38بلدية بالولية
نهاية الششهر الجاري وبداية الششهر الداخل بتوزيع
قفة رمضشان على مسشتحقيها من العائÓت المعوزة

أاصشحاب الدخل المحدود والمنح العائلية ،سشيما
ال-مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن الشش-ب-ك-ة الج-ت-م-اع-ي-ة وال-م-نحة
المخصشصشة لفئة ذوي الحتياجات الخاصشة ،هذه
العائÓت بلغ عددها اإلجمالي هذه السشنة ٧0555
عائلة تم ضشبط
وتّم تسشجيل أاكبر عدد منها ببلدية بن عزوز الواقعة
ششرقي عاصشمة الولية بـ  3913عائلة معوزة تلتها
مباششرة بلدية تمالوسس غربي عاصشمة الولية بـ
 3806عائلة ،في الوقت الذي أاحصشت فيه بلدية
ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة  2000ع-ائ-ل-ة مسش-ت-ف-ي-دة من قفة
رمضشان.
وأاك -د م -دي -ر ق -ط -اع ال -تضش -ام -ن ب-ال-ولي-ة أاّن-ه «ي-ت-م
إايصش -ال -ه -ا م -ب-اشش-رة إال-ى ال-م-ن-ازل ،ت-ف-ادي-ا ل-م-ن-ظ-ر
الطوابير الذي يخدشس من كرامة العائÓت المعنية
ب -اع -ت -ب -ار أان ال-م-ب-ادرة إانسش-ان-ي-ة ب-ال-درج-ة األول-ى،
وجاءت من أاجل تخفيف معاناة المعوزين خÓل
ششهر الرحمة حتى يتمكنوا من تدبير أامورهم ألكبر
فترة ممكنة ،خاصشة وأاّن هذه القفة تتوفر على
مختلف المواد الغذائية األسشاسشية ،والبالغ عددها
تسشع مواد والتي تتواجد في أاغلب األحيان على
مائدة اإلفطار وبكميات مقبولة».

لمضساء على الّتفاقية اŸشسÎكة
طالبوا الوزارة با إ

موظّفو وكالة ألّتشصغيل بÈج بوعريريج يحتجّون

دخل عمال وموظفو الوكالة الولئية للتششغيل ببرج
بوعريريج في احتجاج ،أامسس ،دام سشاعة أامام مقر
الوكالة ،حيث طالبوا في وقفتهم الوزارة الوصشية
بإاعادة النظر في القرار المتعلق برفضس الوزارة
اإلمضش -اء ع -ل-ى الت-ف-اق-ي-ة ال-مشش-ت-رك-ة م-ع ال-ن-ق-اب-ة
وال -م-تضش-م-ن-ة زي-ادة األج-ور وت-ك-ي-ي-ف ال-ت-ع-ويضش-ات
والمنح المقدمة ،وكانت الوقفة سشلمية رفع فيها
ال -م-ح-ت-ج-ون لف-ت-ات دّون-وا ع-ل-ي-ه-ا م-ط-ال-ب-ه-م ،م-ع
ضشمان الحد األدنى من الخدمة ،ولم تؤوّثر الوقفة
على سشير عمل الوكالة.

...وتوزيع  186سصكن ببلدية بليمور
و 850سصكن أجتماعي برأسص ألوأدي أليوم
كششفت أاول أامسس مصشالح دائرة برج الغدير جنوب
شش- -رق ب- -رج ب- -وع- -ري- -ري -ج ع -ن ق -ائ -م -ة السش -ك -ن -ات
الجتماعية التي تضشم  186حصشة ببلدية بليمور أاول
أامسس ،على أان يتم اليوم األربعاء الكششف عن قائمة
المسشتفيدين من  850سشكن إاجتماعي ببلدية رأاسس
ال -وادي ج-ن-وب شش-رق ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،وه-ي ث-ان-ي

تجمع سشكني بالولية.
ي-أات-ي ال-كشش-ف ع-ن ال-ق-ائ-م-ت-ي-ن ف-ي إاط-ار ع-م-ل-ي-ات
التوزيع المتواصشلة بـ  11بلدية ببرج بوعريريج لما
مجموعه  3565حصشة ،وذلك في انتظار الحصشة
المرتقبة بعاصشمة الولية برج بوعريريج والمقدرة
بـ  1500سشكن.
وأاّكد رئيسس بلدية راسس الوادي كمال بوسشواليم ،أان
قائمة  850تم التدقيق فيها والتحقيق ثÓث مرات
متتالية للتأاكد من المحتاجين الحقيقيين للسشكن،
ووضش- -ع األول- -وي- -ات ف- -ي ال- -ح -الت اإلج -ت -م -اع -ي -ة
المدرجة في القائمة ،مضشيفا أان الحصشة التي كانت
مبرمجة مقدرة بـ  500سشكن فقط قبل أان يتم
مراجعة القرار وإاضشافة  350لتصشبح  ،850مؤوّكدا
أاّن -ه -ا خضش -عت ل-ت-ح-ق-ي-ق-ات م-عّ-م-ق-ة وت-مت دراسش-ة
الملفات المودعة وعددها  ،9000مطمئنا في نفسس
الوقت أان البرنامج السشكني للبلدية جد طموح،
حيث يجري حاليا إانجاز  1200سشكن ،وهي الحصشة
التي سشتقضشي بششكل كبير على أازمة السشكن بهذه
البلدية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

أصصحاب ألّنقل أ◊ضصري يشصتكون مزأحمة «ألكلونديسصتان» با÷لفة

ط-الب أاصس-ح-اب ال-ن-ق-ل ا◊ضس-ري ب-ولية
ا÷ل -ف -ة بضس -رورة ت -دخ-ل مصس-ال-ح م-دي-ري-ة
لمن من خÓل فرضس رقابة
النقل ومصسالح ا أ
دائمة على خطوط النقل ،خاصسة بخطوط
أاح-ياء  05ج-وي-ل-ية وبوتريفيسس و 100دار،
وهي اÿطوط التي تعرف حركية مرورية
كبÒة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
واأششار اأصشحاب النقل الحضشري الششرعي في
تصشريح لجريدة «الششعب» ،باأن تسشاهل وغضس
ال-ط-رف م-ن ق-ب-ل ال-مصش-ال-ح ال-م-خ-تصش-ة ،خ-اصشة
مصش-ال-ح ال-رق-اب-ة م-م-ث-ل-ة ف-ي ال-مصش-ال-ح الأمنية،
سش- - - -اه- - - -م ف - - -ي اّت - - -سش - - -اع نشش - - -اط سش - - -ي - - -ارات
«الكلوندسشتان» ،والذين اأضشحى تواجدهم جنبا
اإلى جنب مع اأصشحاب النقل الحضشري وعلى
مسشتوى محطات التوقف القانونية ،وهو الوضشع
الذي انعكسس سشلبا على نششاطهم وتسشّبب لهم في
خسشائر مالية كبيرة.
واأضش -اف ه -وؤلء ف -ي تصش -ري -ح -ات ،اأّن خ-ط-وط
النقل المذكورة اإضشافة اإلى خط حي  05جويلية
وبوتريفيسس وبرنادة وخط عين الششيح بدورها
يعرف مزاحمة لأصشحاب النقل غير الششرعي،
وهدد هوؤلء بتوقيف نششاطهم واإدخال المدينة
في ششلل تام ،احتجاجا على ما اأسشموه بالوضشعية
الكارثية التي يتخبّط فيها القطاع.
وذك -ر ه -وؤلء ب -اأّن ال -ع -دي -د م -ن سش-ي-ارات ال-ن-ق-ل
ال -حضش -ري ال -ع -ام -ل -ة ،ت -نشش -ط خ -ارج ال -ق -ان -ون،
مششيرين اإلى اأن وضشعية قطاع النقل الحضشري
بعاصشمة الولية تسشتدعي تدخل مديرية النقل
ل -حث ال-مصش-ال-ح الأم-ن-ي-ة ع-ل-ى ضش-رورة ال-ت-دخ-ل
والرفع من المراقبة على كافة خطوط النقل،
خاصشة واأّن هناك سشيارات قالوا باأّنها مصشبوغة
باللون الأصشفر وتحمل اأرقاما وهمية ،في ظل
معاناة اأصشحاب السشيارات «الششرعية» مع رسشوم
اسش- -ت -غ Ó-ل رخصش -ة ال -ن -ق -ل ال -حضش -ري م -ن ذوي
الحقوق ،والتي تتجاوز المليون سشنتيم ششهريا.
وتحّدث اأصشحاب النقل الحضشري باأنّ المطلوب
هو تكثيف الرقابة من قبل المصشالح الأمنية،
وت -وق -ي -ف السش -ي-ارات «غ-ي-ر الشش-رع-ي-ة» ،ك-ون اأن
الإشش- -ك -ال م -ط -روح ه -ن -ا ول -يسس ع -ل -ى مسش -ت -وى
مديرية النقل ،كما تحّدث عدد من المواطنين،
باأن هناك سشيارات تفضشل العمل على خطوط
نقل بعينها على الرغم من اأن خطوطها محددة
مسشبقا ،وهو الأمر الذي سشاهم في عزل اأحياء

سشكنية اأخرى على غرار حي الزريعة و بن سشعيد
مث ،Óداعين اأيضشا اإلى ضشرورة تكثيف الرقابة
وفرضس القانون.

...وسصكان حي « 05جويلية»
‡تعضصون من أل ّسصوق ألفوضصوي
اششتكى سشكان «  05جويلية» بالجلفة امتعاضشهم
الشّش -دي -د م -ن ال-ف-وضش-ى ال-ع-ارم-ة ال-ت-ي اأصش-ب-حت
تÓزم اأحياءهم نتيجة النتششار الواسشع للباعة
الفوضشوّيين ،الذين احتلوا كل الأرصشفة والزوايا
ب-ال-ع-م-ارات وع-ن-د م-داخ-ل ال-مسش-اك-ن ،ف-في حي
« 05ج-وي-ل-ي-ة» اق-ت-ح-م ال-ت-ج-ار الفوضشويون على
مسشتوى الحي ،ليمتد ششيئا فششيئا ليششمل كامل
الطريق الرئيسشي.
وت -ج -د الشش -اح-ن-ات م-رك-ون-ة ف-ي ك-ل م-ك-ان مّ-م -ا
تسشّبب في اإزعاج كبير للسشكان ،الذين اأصشبحوا ل
يعرفون طعم الراحة والهدوء في منازلهم ،الأمر
الذي اضشطر السشكان اإلى رفع ششكاوى عديدة
في هذا السشياق للمسشوؤولين المحليّين للحد من
المعاناة التي يتخبّطون فيها يوميا.
واأّكد العديد من السشكان لجريدة «الششعب» اأنّ
ال -ب -اع-ة ال-ف-وضش-وي-ي-ن اح-تّ-ل -وا اأرصش-ف-ة ال-ط-ري-ق،
ب -نشش -اط -ه-م غ-ي-ر ال-مشش-روع ع-ل-ى ط-ول ال-ط-ري-ق
وحتى في المسشاحة المخصشصشة لركن سشياراتهم
ب -ال -ح -ي ،م ّ-م -ا اأف-رز اإل-ى مشش-اك-ل ب-ي-ن-ه-م وب-ي-ن
ال -ع -ائ Ó-ت ال -ق -اط -ن -ة ب -ال-ح-ي ،وصش-لت اإل-ى ح-د
ال- -م- -ن- -اوشش -ات ن -اه -يك ع -ن ال -ت -ه -دي -دات ال -ت -ي
يتعرضشون لها من قبل التجار الفوضشويين في كل
مرة يحتكون فيها معهم.
كما يششهد الحي ششجارات يومية ويتبادل فيها
المتششاجرون عبارات السشب والششتم والألفاظ
البذيئة.
من جهة اأخرى ،اأضشاف السشكان مششكل النفايات
التي يخلفها الباعة ،ما حّول المكان اإلى مزبلة
ت -ن -ب -عث م -ن -ه -ا ال -روائ -ح ال-ك-ري-ه-ة وت-ن-تشش-ر ب-ه-ا
ال -حشش-رات الضش-ارة ،ح-يث صشّ-ر ح-وا ب-اأن ال-ت-ج-ار
وبعد انقضشاء عملهم يتخلّصشون من بقايا سشلعهم
الفاسشدة باإلقائها على اأرضشية السشوق القريبة
من تجّمعهم السشكني ،هذا ما بات يششّكل خطرا
كبيرا على صشحتهم رغم اسشتفادة بعضس التجار
من محÓت بال ّسشوق المغ ّ
طاة المغلقة.
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’سشبق مارسشيل أإلكسشندرو بع Úإلدفلى
’ول إ أ
سشف Òرومانيا با÷زإئر وإلوزير إ أ

رغبة ‘ ا’سضتثمار بقوة ‘ ظل ظروف التشضجيع

’ول
أإشش -اد سش-ف Òروم-ان-ي-ا ب-ا÷زإئ-ر وإل-وزي-ر إ أ
’مكانيات إŸتوفرة
’سشبق مارسشيل أإلكسشندرو با إ
إ أ
‘ ق -ط -اع إ’سش -ت -ث -م -ار ب -ا÷زإئ -ر وه -و م -ا يسش -م -ح
ب- -ال- -ذه- -اب ب- -ع- -ي- -دإ ‘ ع- -ق- -د شش -رإك -ة ق -وي -ة بÚ
’ع - -م- -ال
إŸت - -ع - -ام - -ل Úإ’ق - -تصش - -ادي Úورج - -ال إ أ
إلروماني Úمع ششركائهم إ÷زإئري Úضشمن مناح
إسشتثماري مربح بعدما قدم له وإ‹ ع Úإلدفلى
’مكانيات إŸتوفر باŸنطقة وسشبل Œسشيدها إ¤
إ إ
مششاريع ناجحة.
أاوضسح السسفير الروماني مارسسيل أان اإلمكانيات
التي إاطلع عليها بعدة وليات ومنها عين الدفلى
تحمل مؤوشسرات ورهانات اسستثمارية واعدة بين
المسستثمرين الرومانيين يمكن تجسسيدها بالشسراكة
مع نظرائهم الجزائريين في عدة مجالت فÓحية

وصس-ن-اع-ي-ة ونشس-اط-ات أاخ-رى ت-ه-م ال-ط-رف-ي-ن وك-ذا
تطلعات أافاق اإلسستثمار الواعد ،مشسيدا بالظروف
المشسجعة والمناخ المتوفر إلنجاز هذه العمليات
وال -مشس -اري -ع الق -تصس -ادي -ة ال -واع -دة ،م-ب-رزا رغ-ب-ة
ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن ال-روم-ان-ي-ي-ن ب-ال-ع-م-ل والشس-راك-ة م-ع
نظرائهم بالجزائر.
وأاشسار والي الولية بن يوسسف عزيز إالى وجود
مناطق نشساطات صسناعية في مواقع عدة من شسأانها
أان تسستوعب مشساريع اسستثمارية هامة في فروع من
اإلسس -ت -ث -م -ار ال -م -ن -ت -ج ال -ذي وف-رت ل-ه ال-ولي-ة ك-ل
ال-ظ-روف إلن-ج-اح-ه ،ن-اه-يك ع-ن ال-وسس-ائ-ل وشس-بكة
الهياكل الموجودة وكذا طبيعة المنطقة الفÓحية
وما تزخر به من إامكانيات والتي من شسأانها تحقيق
فضس -اءات صس -ن-اع-ي-ة ف-ي ك-ل ال-م-ج-الت ،م-ع-رب-ا أان

مصس -ال -ح -ه اإلداري -ة ف -ي خ -دم -ة الشس -راك-ة وإاق-ام-ة
مشس-اري-ع اق-تصس-ادي-ة ه-ام-ة ت-ح-ق-ق ال-رب-ح ل-روم-انيا
والجزائر.
وهي الرسسالة التي عززت الثقة لدى المسسؤوول
ال-روم-ان-ي ال-ذي أاب-دى اسس-ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل ف-ي ه-ذا
الت- -ج- -اه وه- -و م- -ا أاك -ده ل -مسس -ؤوول -ي ال -م -ؤوسسسس -ات
الرومانية والجزائرية من خÓل المسستثمرين الذين
إالتقاهم بالمكتبة المركزية بعين الدفلى والمنطقة
الصس-ن-اع-ي-ة ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة وح-مام ريغة والمدير
العام لمزرعة بسسامي بن عيني ببلدية ولد خليفة
والتي شسرعت في تجسسيد مشساريع فÓحية.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

’ششغال وتوعد بإاجرإءإت عقابية
إنتقد تأاخر إ أ

إامهال القائم Úعلى إا‚از حديقة الرياضس  15يوما إ’نهائها قبل رمضضان
شسدد والي ولية تلمسسان علي بن يعيشش اللهجة
م -ع اط -ارات م -دي -ري -ة ال -ب -ن -اء وال -ت-ع-م-ي-ر ،م-ك-تب
الدراسسات خÓل الزيارة التي قادته إالى الحديقة
ال-م-ت-واج-دة ق-رب ال-مسس-تشس-ف-ى ال-ج-ام-ع-ي ال-رياضش
نتيجة التأاخر الفادح في هذا المشسروع الذي يعتبر
م-ن ال-مشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة وال-ت-رف-ه-ي-ة ال-ت-ي مازالت

تعاني من الهمال والتأاخر رغم ما كلفته من أاموال
باهظة من خزينة الدولة.
وعبر المسسؤوول األول عن الولية عن غضسبه الشسديد
م -ن ال-وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي وج-د ع-ل-ي-ه-ا ال-مشس-روع ،ح-يث
ع-اتب ال-مسس-ؤوول-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن م-ن م-دي-ري-ة ال-ب-ناء
وال-ت-ع-م-ي-ر ،م-ك-تب ال-دراسس-ات ولسس-ي-م-ا ال-م-ؤوسسسسة

المنجزة التي تعرف تأاخرا كبيرا متوعدا بإاجراءات
عقابية ،كما منح مهلة  15يوما إلنهاء األشسغال
وفتح الحديقة أامام للمواطنين لتكون فضساء جواريا
قبل شسهر رمضسان.

تلمسسانﬁ :مد ب

‘ إنتظار  6مششاريع ’سشتزرإع إلسشمك و  2أإخرين للمحار وبلح إلبحر

 440أالف يرقة من السضمك اŸلكي بسضواحل هنÚ

كشس -فت رئ -يسس -ة خ -ل -ي-ة العÓ-م والتصس-ال ق-ارة ان
مصس-ال-ح م-دي-ري-ة الصس-ي-د ال-ب-ح-ري ل-ولي-ة ت-ل-مسس-ان
أاشسرفت على اسستزراع  440أالف يرقة من اليرقات
ال-ب-ح-ري-ة ال-م-ل-ك-ي-ة ال-مسس-ت-وردة م-ن ف-رنسسا الواقعة
بشساطئ أاقلة التابعة لبلدية بني خÓد دائرة هنين
 40كلم شسمال شسرق ولية تلمسسان
تعد العملية الرابعة لهذه المؤوسسسسة التي حققت
نجاحا هاما في إانتاج السسمك شسملت  230أالف
يرقة من سسمك الدنيسش و  210أالف من بلح البحر،
ومن اجل إانجاحها وضسمان نموها بشسكل طبيعي تم
اسس -ت -ي -راد م-ا ي-ق-در ب-ن-ح-و  200ط -ن م -ن أاع Ó-ف
األسس -م -اك ال -مسس-ت-زرع-ة م-ن إاي-ط-ال-ي-ا خÓ-ل ن-فسش
الفترة من قبل نفسش المزرعة  ،التي دخلت حيز

النتاج منذ عام .2016
واسستفادت هذه المزرعة من امتياز بمسساحة 20
هكتارا في البحر في منطقة هنين و  935م  2في
شساطئ أاق Óببني خÓد ،حيث تم اسستغلت اثني
عشس- -ر ( )12ق -فصس -ا ع -ائ -م -ا إلن -ت-اج  600ط -ن م-ن
األسسماك في كل دورة  ،مما يؤودي إالى إانشساء 56
منصسب شسغل بصسفة دائمة وموسسمية ،حيث قامت
المزرعة لحد اآلن بأاربعة ( )04عمليات اسستزراع
ناجحة.
وح -ق -قت ه-ذه ال-م-ؤوسسسس-ة إارب-اح-ا ه-ام-ة ،ح-يث ت-م
تسسويق إانتاج عملية الزراعة األولى بكاملها ،والتي
بدأات في نوفمبر  2016وانتهت في جوان 2017
لتصسل إالى  256طن ،وبدأا اإلنتاج من عملية البذر

أإعلنت مصشالح مديرية إŸوإرد إŸائية
لو’ية ميلة عن حل قريب Ÿششكل تزويد
 16ب -ل -دي -ة Ãي -اه سش -د ب -ن-ي ه-ارون ‘ ،إط-ار
إŸشش-روع إل-ق-ط-اع-ي إل-ذي ت-ب-لغ قيمة غÓفه
حوإ‹  18مليار دج بعدما ” إلغاء مششروع
تزويد إلبلديات إلششمالية من سشد بوسشيابة
بو’ية جيجل .
ووصسف والي ميلة مشسكل عدم تزويد هذه
البلديات الموزعة عبر شسمال ،وجنوب ،و غرب
ولية ميلة ،بالتناقضش ،كون الولية تلقب بولية
المياه لتوفرها على اأكبر سسد بالجزائر فضسÓ

ع-ن ال-ي-ن-اب-ي-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ك-ثيرة ،اإل اأن نصسف
بلدياتها ل تزود بمياه هذه المنشساأة ،لسسيما
ب -ل -دي -ات ج -ن -وب -ي -ة ع-ل-ى غ-رار ب-ن ي-ح-ي-ى ع-ب-د
الرحمان ،و اأولد اخلوف التي يعيشش سسكانها
مشس -ك  Ó-ك -ب-ي-را م-ع اأزم-ة شس-ح ال-م-ي-اه ،ح-يث اأن
الحفريات التي بلغت عمق  300متر ،لم تسسمح
بالحصسول اإل على لتر في الثانية من الماء (
ل/ثا) ،حسسب ما اأوضسحه مدير الموارد المائية
اإدريسش بوخاري .
واأكد والي ميلة بالمناسسبة ،على اأنه و بقرار من
رئيسش الجمهورية ،تم حل مشسكل المياه الخاصش

الثانية في أاكتوبر  2017للوصسول إالى  136طن إالى
 500كيلوغرام حاليا من إانتاج إاجمالي  392طًنا
 500كيلوغرام حاليا.
وأاكدت المكلفة بالعÓم على مسستوى المديرية انه
من المقرر إاقامة سستة مشساريع أاخرى لسستزراع
أاسسماك البحر المفتوح في األقفاصش العائمة لتربية
الدنيسش وقاروصش البحر ،واثنين آاخرين لسستزراع
المحاريات وبلح البحر وهو ما من شسأانه المسساهمة
الفعالة في انتاج السسمك وتحقيق الرباح وفتح
العشسرات من مناصسب الشسغل.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

تزويد  16بلديـة بالـمياه الشضروب على طاولـة ÷نـة الصضفقـات Ãيلة
بالبلديات غير المزودة من سسد بني هارون ،و
ال-ب-ال-غ ع-ددها  16ب -ل -دي -ة ،و ق -ال ب-اأن-ه ع-رف
تقدما ملحوظا ،و سسيتم قريبا تجسسيده على
اأرضش الميدان ،حيث اأن دفتر الشسروط الخاصش
بهذه العملية القطاعية ،تم اإيداعه على مسستوى
لجنة الصسفقات المركزية ،كما كشسف الوالي عن
ك -ون م -ب-ل-غ ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة يصس-ل اإل-ى ح-وال-ي 18
مليار دينار جزائري.

ميلةﬁ:مد بوسسبتة

‘ مبادرة ’قت إ’سشتحسشان

التلميذة ندى عوادي Œتاز امتحان اŸوسضيقى Ãسضتشضفى دندان بعزابة

اج-ت-ازت ال-ت-ل-م-ي-ذة ن-دى ع-وادي ال-م-تمدرسسة
بقسسم السسنة  4متوسسط بمتوسسطة كرايم حسسين
ب-ع-زاب-ة أامسش األول ،ام-ت-ح-ان ال-م-وسس-ي-ق-ى لشس-ه-ادة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ت-وسس-ط ب-مسس-تشس-فى دندان بعزابة ،في
ظ -روف أاق -ل م -ا ي -ق-ال ع-ن-ه-ا أان-ه-ا ج-ي-دة ح-يث ت-م
ب-م-ب-ادرة م-ن م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة ب-ال-ت-نسسيق مع إادارة
المسستشسفى ،بتكليف لجنة امتحان خاصسة أاشسرفت
ع-ل-ى إاج-راء ال-ت-ل-م-ي-ذة ال-ب-ال-غ-ة م-ن العمر 15سسنة،
لÓمتحان بحضسور مدير متوسسطة كرايم حسسين
بعزابة ومدير مسستشسفى دندان.
وحسسب الدكتور سسالمي المشسرف على معالجتها

إŸسشيلة

«ف-إان ال-ت-ل-م-ي-ذة ن-دى دخ-لت ال-مسس-تشس-ف-ى بمصسلحة
ال-طب ال-داخ-ل-ي بسس-بب إاصس-اب-ت-ه-ا ب-ح-م-ى م-ال-ط-ي-ة
م -رف -وق -ة ب -آالم ح -ادة ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -م-ف-اصس-ل،
وكشسفت الفحوصسات المتطورة عن وجود التهاب
حاد في الفقرات والحوضش مما يتطلب عÓجها
خÓل  3أاشسهر على أاقل تقدير فيما اسستبعدت
الطبيبة المختصسة في األمراضش المعدية أان يكون
ال -م -رضش ق-د ان-ت-ق-ل إال-ي-ه-ا ع-ن ط-ري-ق ال-ح-ي-وان-ات
مرجحة أان يكون الفيروسش قد أاصسابها من بعضش
المأاكولت كالحليب ومشستقاته».
م -ن ج -ان -ب -ه ث-م-ن م-دي-ر مسس-تشس-ف-ى دن-دان م-ب-ادرة

م -دي -ري -ة ال -ت -رب-ي-ة وأاع-رب ع-ن سس-روره ب-اح-تضس-ان
م -ؤوسسسس -ت -ه ل -ه -ذا الم -ت -ح-ان ب-ع-د ال-حصس-ول ع-ل-ى
Óطباء المشسرفين على معالجة
الموافقة المبدئية ل أ
ال -ت -ل -م -ي -ذة ن-دى ال-ت-ي أاع-ربت ع-ن سس-روره-ا ب-ه-ذه
اإلحاطة الكبيرة التي وجدتها ل سسيما بعد أان كلف
م -دي -ر ال -م -ت -وسس -ط -ة أاسس -ات -ذت -ه -ا ب-ال-ذه-اب إال-ي-ه-ا
وتدريسسها يوميا في غرفتها بالمسستشسفى واعدة
إاياهم بتحقيق أافضسل النتائج في شسهادة التعليم
المتوسسط.

سسكيكدة :خالد العيفة

قافلة –سضيسضية للطلبة اŸقبل Úعلى اجتياز ا’متحانات الرسضمية

ن- -ظ- -م إŸن- -ت- -دى إل- -و’ئ -ي ل -ل -ح -رك -ة إ÷م -ع -وي -ة
وإÛتمع إŸد ÊباŸسشيلة –ت إششرإف إلسشلطات
إلو’ئية ومديرية إلششباب وإلرياضشة ومديرية
’مل» إŸوجهة
إلÎب-ي-ة ,إل-ق-اف-ل-ة إل-ت-حسش-يسشية» إ أ
ل-تÓ-م-ي-ذ إل-ب-كالوريا وتÓميذ إŸتوسشط للتحضشÒ
إل- -ن- -فسش- -ي ل- -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ إŸق- -ب -ل Úع -ل -ى إج -ت -ي -از
إ’متحانات إلرسشمية وإلنهائية Ãششاركة جميع
إلفاعل ‘ ÚإÛال.

اŸسسيلة  :عامر ناجح
تسستهدف القافلة حسسب المكلف باإلعÓم والتصسال
بالمنتدى ،طارق سسرايشش اكثر من  6000تلميذ من
الطورين المتوسسط والثانوي عبر  15دائرة إادارية
بالمسسيلة وينشسطها نخبة من األخصسائيين النفسسانيين.
من مديريات النشساط الجتماعي والشسباب والرياضسة
وم-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة وغ-ي-ره-ا م-ن ال-م-دي-ريات التي لها
عÓقة بالنشساط .
ينشسط القافلة حسسب نفسش المتحدث الدكتور الباحث
األكاديمي الدولي فرحات سسعيد والذي أاعطى دفعا
ق-وي-ا ل-ل-ق-اف-ل-ة وأاضس-ف-ى ع-ل-ي-ه-ا ح-رك-ي-ة ك-ب-يرة وتأاثيرا

مباشسرا في أاواسسط التÓميذ المقبلين على اجتياز
شس-ه-ادت-ي ال-ت-ع-ل-م ال-م-ت-وسس-ط وال-ب-ك-الوريا ،فيما يتعلق
بالنصسائح واإلرشسادات.
وأاشس -ار ط -ارق سس -رايشش ان -ه خ Ó-ل األي -ام األول -ى م-ن
ان-طÓ-ق ال-ق-اف-ل-ة ف-ي ب-عضش ال-دوائ-ر ال-ج-ن-وب-ية لقت
إاقبال كبير من قبل التÓميذ من الطورين المتوسسط
والثانوي ،وحتى من التÓميذ من األطوار التعليمية
األخرى حيث طالبوا بضسرورة برمجة زيارات أاخرى
لهم خاصسة وان برامج القافلة تخصش  3او  4ثانويات
بالدائرة فقط وهو غير كاف في ظل العدد الكبير
للتÓميذ .الذي فاق في بعضش المناطق على غرار
سسيدي عيسسى  1800تلميذ .وتهدف القافلة إالى تقديم
الدعم النفسسي ،والتحضسير المباشسر لتÓميذ المقبلين
ع -ل-ى اج-ت-ي-از إام-ت-ح-ان شس-ه-ادت-ي ال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ت-وسس-ط
والبكالوريا من خÓل اعتماد طرق وحلول للحفاظ
ع-ل-ى ن-فسس-ي-ة ال-ت-ل-م-ي-ذ أاث-ن-اء الخ-ت-ب-ارات.م-ن جانبها
أاك -دت ال -م -ن -ت -دى ورئ -يسس -ة ج -م-ع-ي-ة ال-ولئ-ي-ة ال-ب-ي-ان
Óع -م -ال ال -تضس-ام-ن-ي-ة ال-خ-ي-ري-ة» إاي-م-ان ضس-ي-ف « أان
ل -إ
مراكز التعليم باتت اليوم تملك أاخصسائيين تربويين
من شسانهم دعم الحمÓت التحسسيسسية التي تقوم بها
الجمعيات من عمل فعال من اجل تحفيز الطالب

لتبديد مخاوفه التي قد تؤوثر عليه سسلبا في دراسسته
.داعية التÓميذ إالى اعتبار المتحان مثله مثل أاي
امتحان أاخر من خÓل الثقة بالنفسش .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلعوŸة إلثقافية وإ’غÎإب إلنفسشي لدى إلششباب بجامعة إŸدية

–ذير من خطر التهديدات القيمية والثقافية العابرة للحدود

ع-ال-ج قسش-م إل-ع-ل-وم إ’ج-تماعية بجامعة
إŸدي -ة أإمسش م -وضش -وع إل -ع -وŸة إل -ث -ق-اف-ي-ة و
إشش -ك -ال -ي-ة إ’غÎإب إل-ن-فسش-ي ل-دى إلشش-ب-اب
إ÷زإئري Ãششاركة أإسشاتذة من 15جامعة
Óسشاتذة.
ونظرإئهم من إŸدرسشة إلعليا ل أ

اŸدية:علي ملياÊ
كشسفت الدكتورة زهرة حميدة رئيسسة هذا الملتقى
الوطني أانها تعمدت تنظيم هذا الحدث العلمي
اسستنادا لجملة المÓحظات التي تمت تسسجيلها
ع -ن ط -ري -ق اإلح -ت -ك -اك ال -ي -وم -ي ف -ي ع Ó-ق-ات-ن-ا
اإلج-ت-م-اع-ي-ة  ،لسس-ي-م-ا صس-ع-وب-ة الضس-ب-ط األسسري
واإلجتماعي في ظل وجود عالم متجدد وسسريع
التغير ،حيث أاصسبح حسسبها شسبابنا يجد صسعوبة في
التكيف مع المعطيات الخارجية و القيم المحلية
،ما يجعل منه جسسرا للتوعية من مخاطر العولمة
الثقافية والقيم الوافدة إالينا من األخر و صسمام
آامان للمحافظة على هويتنا الثقافية وخصسوصسيتنا
الذاتية .
من جهته أاكد الدكتور عماد لبيد بقسسم العلوم
السسياسسية بجامعة جيجل في مداخلته بعنوان أاثر
المنبهات الحضسارية الرقمية الغربية على الهوية
الثقافية على الشسباب الجزائري – صسدام العولمة
الثقافية بالتنشسئة اإلجتماعية المحلية – بأانه مع

النفجار الرقمي المÓحظ في السسنوات األخيرة
أاصسبح الشسباب الجزائري يتعرضش لمجموعة من
ال-م-ن-ب-ه-ات وال-ن-كسس-ات ال-حضس-اري-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي
ت-ح-اول أان ت-ب-ي-ن م-ث-ال-ي-ة ال-ع-ال-م واإلنسس-ان ال-غ-رب-ي
والحضسارة الغربية عموما .
وأاوضسح لبيد أانه من خÓل هذه المنبهات أاصسبح
الشسباب الجزائري «مغتربا» في بÓده من الناحية
ال-ن-فسس-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ب-ي-ن ع-ال-م م-ث-ال-ي رسسمه هذا
العالم الفتراضسي والواقع الميداني الذي رسسمته
أاط-ر ال-ت-نشس-ئ-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ،داع-ي-ا إالى
ضس -رورة وج -ود إاسس -ت -رات-ي-ج-ي-ة م-دروسس-ة وط-وي-ل-ة
المدى من طرف خبراء مختصسين في المجالت
الثقافية والنفسسية واألمنية لمواجهة هذه الظواهر
ال -غ -ري -ب -ة ل -ك-ون ال-خ-ط-ر األك-ب-ر ال-ذي ب-ات ي-ه-دد
الجزائر ليسش في التهديدات األمنية فحسسب بل
يتمثل في التهديدات القيمية والثقافية العابرة
للحدود والتي بدأات تنتقل بالمجتمع الجزائري
بسسرعة فائقة نحو النحدار والتفكك من الداخل.
ويهدف الملتقى إالى التعرف على تأاثيرات العولمة
ال -ث -ق-اف-ي-ة اإلي-ج-اب-ي-ة والسس-ل-ب-ي-ة  ،دراسس-ة وت-ح-ل-ي-ل
اإلغ-ت-راب ال-ن-فسس-ي ل-دى ف-ئ-ة الشس-ب-اب ال-ج-زائري،
ال- -وق- -وف ع- -ل- -ى ان- -ع -ك -اسس -ات ذلك ف -ي ال -ح -ي -اة
اإلج -ت -م -اع -ي -ة  ،ت -ح -دي -د اإلن-ح-راف-ات السس-ل-وك-ي-ة
ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ال-ع-ول-م-ة ال-ثقافية واإلغتراب النفسسي
لدى هذه الفئة.

’عضشاء يعطل مصشالح إŸوإطنÚ
’نسشدإد ب Úإ أ
إسشتمرإر إ إ

وا‹ أام البواقي يجمد اÛلسس البلدي لع Úالديسس
أإع- -ل- -ن وإ‹ و’ي- -ة أإم إل- -ب- -وإق -ي ،ج -م -ال
إل- -دي- -ن ب- -رÁي ،أإمسش ،ع- -ن إت -خ -اذه ل -ق -رإر
Œميد إÛلسش إلششعبي إلبلدي لبلدية عÚ
إلديسش إلتابعة لدإئرة ع Úببوشش على بعد
حوإ‹  15كيلوم Îعن عاصشمة إلو’ية.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
جاء قرار التجميد بناء على النسسداد الحاصسل منذ
شس -ه -ور ف -ي سس -ي-ر ال-م-ج-لسش الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ب-ي-ن
أاعضساءه ،ما خلف حالة من الركود والجمود وتعطل
في سسير مصسالح المواطنين والتكفل بانشسغالتهم.
وعلى الرغم من اعذار والي الولية ألعضساء هذا
المجلسش عدة مرات وحثهم على ضسرورة إايجاد حل
لحالة النسسداد المتواصسل بالمجلسش حتى يضسطلع

ب- -أاداء دوره ات- -ج- -اه سس -ك -ان ال -ب -ل -دي -ة إال أان ح -ال -ة
النسسداد اسستمرت لشسهور.
ليتم على اثر ذلك اتخاذ اإلجراءات الÓزمة وفقا
ل -ق -ان -ون ال -ب -ل -دي -ة ،وب -ع-د إاشس-ع-ار وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-عمرانية بحالة
النسسداد هذه ،تم اتخاذ قرار التجميد مع حلول
سسلطة الوالي محل المجلسش وتكليف األمينة العامة
للبلدية بتسسيير شسؤوون البلدية.
يذكر في سسياق ذي صسلة ،آان ولية أام البواقي تعمل
م -ن -ذ ع-دة شس-ه-ور ع-ل-ى دراسس-ة وضس-ع-ي-ة ك-ل ب-ل-دي-ة
تنمويا ،من اجل التكفل بالنقائصش المسسجلة عن
ط -رق تسس -ج -ي-ل مشس-اري-ع م-خ-ت-ل-ف-ة ضس-م-ن ب-رن-ام-ج
التنمية للبلديات وذلك بإاشسراك المجالسش الشسعبية
المنتخبة والمديريات التنفيذية الولئية.

لضشمان حمايتهم من إلضشغط إلنفسشي إبان –ضش Òوإجرإء إ’متحانات

أامن ع“ Úوشضنت ينظم حملة –سضيسضية لطÓب الطور الثانوي
كشسفت خلية اإلعÓم والتصسال بمديرية األمن
الولئي لولية عين تموشسنت إان مصسالحها باشسرت
حملة للتأاطير والتكفل النفسسي بالتÓميذ المقبلين
ع-ل-ى ام-ت-ح-ان-ات شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا وذلك لضسمان
ت-حضس-ي-ره-م ن-فسس-ي-ا لÓ-م-ت-ح-ان وت-ف-ادي ت-ع-رضسهم
لصسدمات محتملة .
ت -دخ -ل ال -ع -م -ل -ي -ة ف-ي إاط-ار ال-ع-ن-اي-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا
Óمن الوطني للطلبة و التÓميذ
المديرية العامة ل أ
المقبلين على امتحانات شسهادة البكالوريا ونظرا
للتأاثير النفسسي الذي يتعرضش له الطلبة و التÓميذ
خÓل فترة المتحانات ،نظمت مصسالح أامن ولية
عين تموشسنت حملة تأاطير وتكفل نفسسي موجه
ل -ت Ó-م -ي -ذ ال -ولي -ة ح -يت ان-ط-ل-قت ال-ع-م-ل-ي-ة أامسش
وتسس- -ت- -م- -ر ع -ل -ى م -دى اسس -ب -وع -ي -ن ب -ت -اري -خ إال -ى

غاية  07ماي . 2018
وسستشسمل العملية أاكبر عدد من الثانويات عبر
ك -ام -ل إاق -ل -ي -م ال -ولي -ة ،وذلك م -ن خ Ó-ل ت-ج-ن-ي-د
Óمن الوطني بهدف
أاخصسائيين نفسسانيين تابعين ل أ
مسس-اع-دت-ه-م ع-ل-ى ال-ت-رك-ي-ز وإاكسس-اب-ه-م ال-ث-ق-ة التي
تمكنهم من إاجراء المتحان بدون خوف و إابعادهم
عن كل ما يمكن أان يشستت تفكيرهم و تلقينهم
كيفية تسسيير الضسغط النفسسي للتخلصش من القلق
وال-ت-وت-ر ال-ن-فسس-ي ال-ذي ي-ن-ت-اب-ه-م ق-ب-ل المتحانات
وخÓلها والسسلوك الواجب اعتماده لتفادي الخوف
ب-اإلضس-اف-ة إال-ى ت-زوي-ده-م ب-ال-نصس-ائ-ح ال-بيداغوجية
التي تسسمح بتحقيق مراجعة جيدة والرفع من قدرة
التركيز خÓل المراجعة والمتحان.

...و مديرية إلÎبية تباششر إتصشا’ت مع
إلبلديات لضشمان إلتكفل إ÷يد باŸمتحنÚ

كشش -فت مصش -ل -ح -ة إ’م-ت-ح-ان-ات Ãدي-ري-ة
إلÎبية لو’ية ع“ Úوششنت إن مصشا◊ها
’‚اح
ق- - - -د أإ“ت ك - - -اف - - -ة إل - - -ت - - -حضشÒإت إ
إمتحانات نهاية إلسشنة إلتي سشيتقدم إليها ما
ي-زي-د ع-ن إل 20إل-ف ت-ل-م-ي-ذ موزعون على
 224م-رك-ز إم-ت-ح-ان Ãخ-تلف إنحاء بلديات
إلو’ية .
فعلى مسستوى شسهادة نهاية المرحلة البتدائية
سسجلت المديرية  8267مترشسح ينحدرون من
 198موؤسسسسة تعليمية من مختلف اأنحاء الولية
حيث سسيوزعون على  168مركز اجرائي مجهز
بكافة اللوازم والضسروريات  ،في حين تم اإحصساء
 6268مرشسحا لشسهادة التعليم الأسساسسي منهم
 3200تلميذة و 158مرشسحا حرا من بينهم 31

نزيل من الموؤسسسسات العقابية سسيتوزعون على
 29مركزا يه  320قاعة ويوؤطرهم  811موؤطر .
اما بالنسسبة لمتحان شسهادة البكالوريا فقد تم
اإحصساء  6106مرشسح من بينهم  3664فتاة و1957
مرشسح حر يتقدمهم  14نزيل من الموؤسسسسات
ال -ع -ق -اب -ي -ة سس -وف ي -ت -وزع -ون ع -ل -ى  345قاعة
متواجدة ب 27مركز امتحان .
وف- -ي ه -ذا الصس -دد ب -اشس -رت م -دي -ري -ة ال -ت -رب -ي -ة
بالتعاون مع السسلطات البلدية من اجل التكفل
باحتياجات المرشسحين خاصسة النقل المدرسسي
لضسمان احسسن الظروف لÓمتحانات .

ع“ Úوشسنت ﬁ :مد بن ترار

إثر دورية تفتيشش للجيشش Ãنطقة ب Òكو’سش بورقلة

ضضبط مسضدسس رشضاشس من نوع كÓشضنيكوف وكمية من الذخÒة
“كنت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي أإول أإمسش إثر دورية تفتيشش Ãنطقة ب Òكو’سش بو’ية ورقلة من
ضشبط مسشدسش رششاشش من نوع كÓششنيكوف وكمية من إلذخÒة ( 430طلقة ) ومنظار خاصش بالقاذف إلصشاروخي
إربي جي حسشب ما إفاد به أإمسش ،بيان لوزإرة إلدفاع إلوطني .
واأوضس- - -ح ذات ال- - -مصس - -در اأن - -ه «ف - -ي اإط - -ار
م- -ك- -اف- -ح- -ة الإره- -اب وب- -فضس- -ل اسس- -ت -غ Ó-ل
المعلومات تمكنت مفرزة للجيشش الوطني
الشس -ع-ب-ي ي-وم  23اأف-ري-ل  2018اإث-ر دوري-ة
ت- - -ف- - -ت- - -يشش ب- - -م- - -ن- - -ط - -ق - -ة ب - -ي - -ر ك - -ولسش
بورقلة/ن.ع4.ي من ضسبط مسسدسش رشساشش
م-ن ن-وع كÓ-شس-ن-ي-ك-وف وك-م-ي-ة م-ن ال-ذخ-يرة
( 430ط -ل -ق -ة) وم -ن -ظ -ار خ -اصش ب-ال-ق-اذف

الصساروخي .-RPG 7-
وف -ي اإط -ار م -ح -ارب -ة ال -ت -ه-ريب وال-ج-ري-م-ة
ال-م-ن-ظ-م-ة اأوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الشس-ع-ب-ي ب-ت-م-ن-راسست وع-ي-ن قزام/ن.ع« 6 .
سستة ( )06مهربين وضسبطت مركبتين ()02
رب -اع -ي -ت-ي ال-دف-ع و(  )01ط - -ن م - -ن ال- -م- -واد
الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب».
و»بعنابة/ن.ع 5 .ضش ط ح- -راسش السس -واح -ل

( )32 , 174كيلوغرام من الكيف المعالج» في
حين اأوقف عناصسر الدرك الوطني «تاجر
م-خ-درات وضس-ب-ط-وا (  )12 , 2ك-ي-ل-وغ-رام م-ن
ن- - - -فسش ال- - - -م- - - -ادة ب- - - -ك- - - -ل م- - - -ن وه- - - -ران
وتلمسسان/ن.ع.« 2.
وم -ن ج -ه -ة اأخ -رى اأح -ب -ط ع -ن-اصس-ر ال-درك
الوطني بالقالة/ن.ع 5.محاولة هجرة غير
شسرعية لسستة ( )06اأشسخاصش).

اأ’ربعاء  25أافريل  2018م
الموافق لـ  09ششعبان  1439هـ

من مراسسلينا

ألشسروع ‘ أسستÓم ملفات صسيغة ألسسكن ألÎقوي أŸدعم باŸدية

 ١٠٠٠وحدة لـ  ٩بلديات ودعوة إŸعني Úإ ¤إيدإع ملفاتهم
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بلدية سسيدي ورياشش بع“ Úوشسنت
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إعانة مالية لÎقية إŸرإفق إ÷وإرية

بدأت أŸصسالح أŸكلفة لدى تسسع بلديات بو’ية أŸدية ‘ أسستÓم أŸلفات أÿاصسة بالسسكن ألÎقوي أŸدعم أل.ب.يا
بعد تخصسيصش حصسة  1000سسكن وزعت بنحو  250وحدة للمدية 100 ،لوزرة ،تابÓط وع Úبوسسيف 150 ،ألÈوأقية120 ،
وحدة لبلدية قصسر ألبخاري ،و 60لكل من بلديات ألعمارية ،بني سسليمان ،وبوغزول.

صصندوق «كناك» يختتم جو’ته
إلتحسصيسصية

اŸدية  :علي ملياÊ
دع- -ا دي- -وان وا‹ ال -و’ي -ة اŸواط -نÚ
اŸقيم Úبأاقاليم هذه البلديات والراغبÚ
‘ ايداع ملفاتهم التقرب من مصشالح هذه
اأ’خÒة لتسشجيل طلباتهم وا◊صشول على
معلومات أاك Ìعن هذه الصشيغة السشكنية
ا÷دي- -دة والشش- -روط ال -واجب ت -وف -ره -ا ‘
اŸسشتفيدÃ ،ا ‘ ذلك الوثائق اŸطلوبة
وتصشّفح الرابط و–ميل اسشتمارة الطلب،
ك- -م- -ا Áك- -ن- -ه- -م –م -ي -ل ذلك ع -ن ط -ري -ق
صشفحات الفايسشبوك لكل من و’ية اŸدية،
مديرية السشكن ،مديرية التعم Òوالهندسشة
اŸعمارية والبناء.
ه -ذا وع -ل -ى صش -ع-ي-د ذي صش-ل-ة ،أاك-دت
’وب -ي -ج -ي ب -ه -ذه ال -و’ي -ة ب -أان
مصش- -ال -ح ا أ
مشش- -روع  2400سش -ك -ن ه-و م-ت-ن-فسض آاخ-ر
للمواطن إاذ ـ حسشبها ـ أانه ‘ ظل الطلب
اŸتزايد على السشكن بهذه الو’ية يأاتي
مشش -روع  2400سش-ك-ن إاج-ت-ماعي عمومي
الواقع بطريق  15ديسشم Èببلدية اŸدية
كاسشتجابة للتطلعات اŸواطن ‘ Úظّل
السش -ي -اسش -ة اŸن -ت -ه -ج -ة م-ن ط-رف دي-وان
الÎقية والتسشي ‘ Òإانششاء أاحياء سشكنية
بغرضض إاحتواء هاته الطلبات .كما أان هذا
اÛم -ع السش -ك -ن -ي يÎب -ع ع -ل -ى مسش -اح-ة

إاجمالية مقدرة بـ  252975.14م 2منها
 50000مﬂ 2صشصشة للبناء ،مقسشمة على
 100ع -م -ارة ،ف -ي -م -ا –ت -ل اŸسش-اح-ات
اÿضشراء  6000م. 2
وقد جهز هذا ا◊ي السشكني بعدة
مرافق عمومية م ّسشت جميع اÛا’ت
ا◊ي--وي--ة ل--ل-ق-اط-ن Úع-ل-ى غ-رار ق-ط-اع
الÎبية الذي تعّزز بأاربع (› )04معات
’ضشافة إا¤
مدرسشية ،إاكمالية وثانوية با إ
مسشجد ،ملحق البلدية ،ملحق للÈيد
Óم-ن ا◊ضش-ري،
واŸوصشÓ--ت ،م-رك-ز ل -أ
أام--ا ‘ اÛال ال--ت--ج--اري ف--يضش-م ه-ذا
اŸشش--روع Óﬁت Œاري--ة م-ط-ل-ة ع-ل-ى
ال---ط---ري---ق ال---ع---ام ال--رئ--يسش--ي Ãح--اذاة
الطريق الوطني رقم ( )18وكذا سشوق
’همية للتهيئة
عمومي ،كما أاعطيت ا أ
اÿارجية من خÓل تخصشيصض مواقف
للسشيارات مقدرة بـ  1300موقف لتجنب
الركن العششوائي وكذا مسشاحات لعب
Óط--ف--ال ،ب--ا’إضش--اف--ة إا¤
ّ ﬂصش--صش--ة ل --أ
الفضشاءات اÿضشراء ،مع العلم بأان هذا
اÛمع السشكني  2400ينجز من طرف
الشش--رك--ة الصش--ي--ن-ي-ة  CRCC12أاما
’ششغال فتتم من طرف مكتب
متابعة ا أ
ال-دراسش-ات  ،SETAMف-ي-ما وصشلت
نسشبة ا‚ازه أاك Ìمن  50باŸائة.

تيزي وزو:

اختتمت ا÷و’ت التحسشيسشية والزيارات
اŸيدانية التي قام بها الصشندوق الوطني
للتأام Úعن البطالة «الكناك» باŸدية عÈ
دوائر وبعضض بلديات الو’ية بها «كناك»
Ãدرج مركز التسشلية العلمية بالتوقيع على
اتفاقية إاطار للتعاون والششراكة مع قطاع
التكوين والتعليم اŸهني ،Úإا ¤جانب أاخرى
مع جامعة يحيى فارسض بحضشور كل من
مديرة الكناك ورئيسض دائرة اŸدية ومدراء
ال -تشش -غ -ي -ل وال -ت -ك -وي -ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يÚ
وا÷امعة الكناك .
ع -رف الصش -ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ن
ال -ب -ط -ال -ة ‘ ه -ذه ال -فÎة Ãه -ام وأاه -داف
واإ’جراءات ا÷ديدة التي باتت تعمل بها
هذه الهيئه الداعمة للمششاريع واŸرافقة
أ’صش- -ح- -اب اأ’ف- -ك- -ار واŸشش -اري -ع ل -ف -ائ -دة
ا÷ماعات اÙلية ورؤوسشاء البلديات ،على
أان تتواصشل عملية التحسشيسض اأ’يام القادمة
بالتنسشيق مع مديرية التششغيل بهذه الو’ية
من خÓل ›السشة اŸنتخب ÚاÙلي Úبناًء
ع -ل -ى ط -ل -ب -ات ر ؤوسش-اء اÛالسض الشش-ع-ب-ي-ة
البلدية.
أاب -انت اŸع -ل-وم-ات اŸت-وف-رة ،ب-أان ه-ذه
ال -ه -ي -ئ -ة م ّ-ولت ‘ ال -فÎة اŸم -ت-دة م-ن 01
جانفي  ،2017إا ¤غاية  31مارسض 2018و
 2800مششروع ”ّ على ضشوئه فتح 4734
منصشب عمل طيلة هذه اŸدة ،وم ّسشت هذه
اŸشش- -اري- -ع ك- -ل م- -ن ق -ط -اع -ات ال -ف Ó-ح -ة
وال- -ت- -ن- -م -ي -ه ال -ري -ف -ي -ة ،ا◊رف ،اأ’شش -غ -ال
العمومية ،الصشناعة ،واÿدمات.
أاك -د ال -دك -ت-ور ع-م-ر ه-ارون م-دي-ر دار
اŸقاو’تية أامام إاطارات الو’ية ومنتخبيها
وششبابها ‘ هذا اليوم الدراسشي –ت عنوان
«دور ال - -ت - -ك- -وي- -ن ‘ ت- -ف- -ع- -ي- -ل ال- -ث- -ق- -اف- -ة
اŸقاو’تية ..أاي تكوين نحتاج؟« ،بأانه بات
لزاما علينا وحاجتنا اŸاسشة لتكوين طالبي
القروضض ب 3 Úإا 6 ¤أاششهر ،عوضض  3أايام
Ÿن -ح -ه -م ال-ق-روضض ب-ع-د اج-ت-ي-از ال-ت-ك-وي-ن
بنجاح ،إا ¤جانب أان اŸال ’ يقدر وحده
على صشناعة اŸششاريع دون وعي.

بيع إلدجاج على حوإف إلطرق ببوخالفة وتيمزإرت

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
كششفت السشلطات اÙلية لبلدية سشيدي ورياشض  45كلم غرب و’ية عÚ
“وششنت عن تخصشيصض ما يفوق  58مليار سشنتيم من اجل –سش Úالوجه
التنموي لهذه البلدية النائية ودعمها Ãششاريع تنموية وأاخرى اقتصشادية
وŒسش-ي-د مشش-اري-ع خ-اصش-ة ب-الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ي-ة ’سش-ت-ق-ط-اب ششباب هذه
اŸنطقة وحمايتهم من اآ’فات ا’جتماعية.
هذه البلدية التابعة إاقليميا لدائرة ولهاصشة و‘ ا◊دود مع و’ية تلمسشان
تّÎبع على 63كلم مربع ويقطنها  5640نسشمة موزعة على Œ 11معا
سشكانيا ما ب Úقرى ومداششر ،باإ’ضشافة ا ¤مقر البلدية ،تتميز بالنششاط
ال-فÓ-ح-ي ن-ت-ي-ج-ة ج-ودة اأ’راضش-ي ال-فÓ-ح-ي-ة وت-وف-ر ال-ظ-روف ال-ط-ب-ي-ع-ية
والبششرية ”ّ تخصشيصض  15هكتارا إ’قامة منطقة صشناعية بجوار جبل
مسشيد الذي سشيسشتقطب عدة منششآات اقتصشادية تضشاف إا ¤مركز تعبئة
قارورات غاز البوتان ،حيث ينتظر Œسشيد مصشنع للحليب ومششتقاته بغية
اسشتقطاب اŸنتوج اÙلي الذي تزخر به اŸنطقة التي تتوفر  13منتجا
Áولون مصشانع ا÷وار بـ 1.866مليون ل Îسشنويا ،حيث إان Œسشيد اŸلبنة
م -ن شش -أان -ه ف-ت-ح م-ن-اصشب شش-غ-ل ج-دي-دة لشش-ب-اب اŸن-ط-ق-ة وخ-ل-ق ح-رك-ي-ة
اقتصشادية من ششأانها تدعيم اقتصشاد هذه البلدية الفÓحية اŸششتهرة
بزراعة ا÷زر والبصشل اأ’بيضض والفاصشولياء والبقول ا÷افة وا◊بوب
واÿضشروات اıتلفة.
هذا وحسشب اÛلسض البلدي ا◊ا‹ الذي يرأاسشه السشيد فتحي بن عمر
” تخصشيصض غÓف ما‹ يقدر بـ 50.5مليار سشنتيم من أاجل تهيئة
فقد ّ
مقر البلدية ودعم التهيئة ا◊ضشرية بكافة تراب البلدية عن طريق تزفيت
Óنارة
 53كلم من ششوارع التجمعات السشكانية اıتلفة ورد ا’عتبار ل إ
العمومية وتغي Òما يفوق  1000مصشباح لضشمان ا’نارة لكل التجمعات .و‘
” تخصشيصض  02مليار سشنتيم لتغطية اŸلعب
›ال الششباب والرياضشة فقد ّ
ا÷واري ب -ال -عششب ا’صش -ط-ن-اع-ي و 52م -ل -ي -ون دج ،إ’‚از دار ل -لشش -ب -اب
باŸنطقة بهدف دفع ا◊ركية وسشط ششباب اŸنطقة الذي سشبق وان
خصشصشت له مديرية الششباب والرياضشة مبلغ  35مليار سشنتيم لفائدة دائرة
ولهاصشة التي تضشم سشيدي ورياشض وسشوق ا’ثن.Ú

حي بربيح با÷لفة

قنوإت إلصصرف إلصصحي تهّدد بكارثة بيئية
ا÷لفة :موسسى بوغراب

إا ¤ع -واقب ه -ذه ال -ظ -اه -رة ع -ل-ى الصش-ح-ة
ال -ع -ام -ة ”ّ ،ت -ط -ب -ي -ق اإ’ج -راءات الÓ-زم-ة
ÓغÓق النهائي لهذه اأ’ماكن ‘ أاقرب
ل إ
وقت ‡كن».

مسصتعملو طريق بوغني يطالبون
بحّل ’نز’ق إلÎبة

تيزي وزو :بن النوي توهامي
تشش -ه -د ﬂت -ل-ف ال-ط-رق ب-ق-رى ب-وخ-ال-ف-ة
وتيمزارت ،ظاهرة بيع الدجاج بطريقة غÒ
مششروعة ،حيث تزايدت ‘ اآ’ونة اأ’خÒة
و”ّ –ديد تسشع نقاط من الذبح والبيع غÒ
ال- -ق- -ان- -ون- -ي ،Úوع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ا◊ظ -ر
اŸفروضض على هذا النششاط غ Òالقانو،Ê
وما يخلفه من أاضشرار على الصشحة العامة
والعواقب التي تلحق باŸسشتهلك ،إا’ أانّ
اأ’م -ور ت-ت-طّ-ل-ب ت-دخ Ó-ع-اج Ó-م-ن ط-رف
ا÷هات الوصشية.
و‘ هذا الصشدد ،يقول أاحد اŸواطنÚ
من مدينة بوخالفة« ،إان بيع الدجاج الذي
يتم ‘ هذه اأ’ماكن ،والتي غالباً ما تكون
م -ب -ن -ي -ة بشش -ك -ل غ Òق -ان -و Êع -ل-ى ج-وانب
ال -ط -رق ’ ،ي-خضش-ع ل-ل-خ-دم-ات ال-ب-ي-ط-ري-ة،
وبالتا‹ فهي تششكل منتجات غ Òصشا◊ة
لÓ- -سش -ت -ه Ó-ك وا÷م -ي -ع ي -درك اıاط -ر

الصش-ح-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-ك-ب-دها اŸسشتهلك ،وعليه
فإان الضشرورة تقتضشي من ا÷هات اŸعنية
مضشاعفة ا÷هود،من أاجل وضشع حّد لهذه
الظاهرة غ Òالقانونية ،والعمل من أاجل
مسش- - -اع- - -دة اŸم- - -ارسش Úغ Òالشش - -رع - -يÚ
Ÿزاولة نششاطهم ‘ أاطر قانونية ،تسشمح
ل -ه -م ب -كسشب ق-وت ي-وم-ه-م م-ن ج-ه-ة وع-دم
إا◊اق الضشرر باŸسشتهلك Úمن جهة أاخرى.
ومن جهته أاكد مصشدر مسشؤوول« ،قامت
ﬂت- -ل- -ف اŸصش- -ال- -ح اıتصش- -ة ب -ال -دائ -رة
بإاجراءات ردعية Ùاربة هذه الظاهرة،
التي تدرك اıاطر الصشحية التي يتكبدها
اŸسش -ت -ه -لك ،ح-يث أاحصش-ى م-ك-تب الصش-ح-ة
ب -ال -ب -ل -دي -ة تسش -ع ن-ق-اط ل-ل-ذب-ح وال-ب-ي-ع غÒ
” –ديد هوية
اŸششروع للدواجن ،كما ّ
الفاعل ‘ Úهذا النششاطÃ ،ا ‘ ذلك ثÓث
ن -ق -اط ‘ ب -وخ -ل -ف-ة ،وواح-دة ‘ رج-ب-ون-ة،
وأاخ -رى ‘ ت -ي -م -زارت ل -غ -ب -ار ،وواح -دة ‘
لعزيب أاحمد ،وثÓثة ‘ تاصشدور ،وبالنظر

ط -الب مسش -ت -ع -م -ل -و ال -ط-ري-ق اŸؤودي إا¤
م -دي -ن -ة ب -وغ -ن -ي ،م -ن السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
ال- -ت- -دخ- -ل ال- -ع- -اج- -ل م- -ن أاج -ل وضش -ع ح ّ-د
Ÿع -ان -ات-ه-م ب-ع-د ان-ز’ق الÎب-ة ،خ-اصش-ة أاّن
ال-وضش-ع-ي-ة ت-ف-اق-مت م-ع تسش-اق-ط اأ’م-ط-ار،
التي ششهدتها اŸنطقة ‘ اأ’يام اŸاضشية
وأا◊قت أاضشرارا كبÒة.
و‘ ه - -ذا الصش - -دد ،أاك - -د ال - -ع - -دي - -د م- -ن
مسشتعملي هذا الطريق ،الذي يششكل أاحد
أاهم اأ’جزاء على مسشتوى الطريق الوطني
رقم ،30أاّنه ‘ الوقت ا◊ا‹ هناك صشعوبة
كبÒة ‘ حركة اŸرور بسشبب ضشيق الطريق
اŸتضش- -رر ،واÙي- -ط اأ’م- -ن -ي ال -ذي ّ“ت
إاقامته ليسض ح ،ًÓحيث ’ Áكن ضشمان
سش Ó-م -ة أاصش -ح -اب اŸرك -ب -ات وت-أام Úه-ذا
الطريق من خÓل وضشع أاكوام من الصشخور،
و‘ اأ’ي- -ام اأ’و ¤ال- -ت -ي ت -خ ّ-ل -لت ا’ن -ز’ق
اأ’رضش -ي ل -ل -م -ن -ط -ق -ة اŸتضش -ررة ،ك-ان م-ن
اŸتوقع أان يكون التدخل بششكل طارئ كونه
يشش -ك -ل ت -ه -دي ً-دا دائ ً-م-ا ع-ل-ى م-دار اأ’ي-ام،
خاصشًة ‘ الليل ‘ غياب الرؤوية.
وعليه يطالب مسشتعملو هذا الطريق من
اŸديرية الوصشية التدخل ‘ أاقرب اآ’جال،
ويؤوكدون على ا◊اجة إا ¤مششروع إ’عادة
تأاهيل الطريق نفسشه ،وذلك بسشبب حالته
ال -ت -ي ’ Áك -ن ال -ت -ح -ك -م ف -ي -ه -ا لضش -م -ت -ان
سشÓمتهم وأامنتهم.

يششتكي سشكان حي «بربيح» بو’ية ا÷لفة ،من تدفق قنوات الصشرف
الصشحي ب Úمدخل العمارات ،ما يهّدد بكارثة بيئية بسشبب التلوث ا◊اصشل
ال -ذي ي -ف -رضض ن -فسش -ه ع -ل-ي-ه-م ،وال-ت-ي  ⁄ي-ت-م Œدي-ده-ا م-ن-ذ سش-ن-وات ‘
مضشاعفة معاناة سشكان ا◊ي’ ،نتششار ا◊ششرات الضشارة وا÷رذان التي
ترافق يوميات اŸواطن ،Úبسشبب ا’نبعاث الفظيع للروائح التي ’ تطاق
وهو ما أاصشاب اŸواطن Úبانزعاج كب ،Òويناششد سشكان ا◊ي ا÷هات
اŸعنية بالتدخل العاجل إ’نتششالهم من الوضشعية التي ترافقهم وإاصشÓح
اأ’مر القائم بإاصشÓح قنوات الصشرف الصشحي وتنظيمها ،وتخليصض ا◊ي
من الروائح النفاثة التي ترافقه وتلوثه.
ومن جهتهم أابدى سشكان ا◊ي تخوفهم من اسشتمرار الوضشع على حاله
وذلك مع اقÎاب موسشم اإ’صشطياف وا◊ر الششديد الذي يتسشبّب ‘
إاصش-اب-ت-ه-م ب-أام-راضض ت-ن-فسش-ي-ة وا◊سش-اسش-ي-ة ب-ف-ع-ل الروائح التي يسشتنششقها
القاطنون والتي يكون أاول ضشحاياها اأ’طفال.
وأاششار أاحد أارباب اأ’سشر إا ¤أانه يجد نفسشه ›Èا على –مل مصشاريف
العÓج وششراء اأ’دوية بأاثمان باهظة .ولعّل مازاد الوضشع سشوءا هو ا◊الة
التي ’ Áكن وصشفها اإ’ بالكارثية .كما ع Èالكث Òمن سشكان ا◊ي الذين
أاكدوا أانهم ناششدوا اŸصشالح اŸعنية ‘ الكث Òمن اŸرات التدخل لتهيئة
ا◊ي وإاعادة اإصشÓح القنوات التي أاصشبحت غ Òصشا◊ة والتي سشتؤودي ’
ﬁالة إا ¤حدوث كارثة بيئية إاذا بقي اأ’مر على حاله ،خاصشة ‘ ظّل
آانتششار اأ’مراضض اŸزمنة وسشط اأ’طفال الصشغار ،اإضشافة إا ¤تخوفهم من
إان-تشش-ار اأ’وب-ئ-ة واإصش-اب-ت-ه-م Ãخ-ت-ل-ف اأ’م-راضض ال-ت-ي ت-ت-ن-ق-ل ع Èق-نوات
الصشرف الصشحي والتلوث.

األربعاء  ٢٥أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩ششعبان  ١٤٣٩هـ

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

من مراسسلينا

غياب اŸرافق تقلق شسباب اŸنطقة

تهيئة الشسواطئ وإاعداد ﬂططات السسÒللقضساء على النقاط السسوداء
ششرعت إ÷هات إŸعنية بتيبازة مؤوخرإ ‘ إلتجسشيد إŸيدإ Êلعّدة عمليات لها صشلة مباششرة بالتحضشÒ
إ÷دي Ÿوسشم إ’صشطياف من خÓل تهيئة إŸسشالك و–ضش ÒإŸرإفق بالششوإطئ وإعدإد ﬂططات مرور ع ÈإŸدن
إلكÈى– ،سشبا لتطبيقها مع بدإية إŸوسشم ششهر جوإن إلقادم.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار
ع ّ- -ب - -ر شش - -ب - -اب ق - -ري - -ة
إلصش - -ب - -اب - -ن- -ة ب- -ب- -ل- -دي- -ة
مسشÒدةع- - - -ن ق- - - -ل - - -ق - - -ه
’وضش- -اع
إلشش - -دي- -د م- -ن إ أ
إلصش -ع -ب -ة إل-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط
ف-ي-ه-ا ،خ-اصش-ة م-ع إرتفاع
نسش- -ب- -ة إل- -ب -ط -ال -ة ،وم -ن
بعضض إŸنتخب Úإلذين ’
ي -ع -رف -ون ق-ري-ت-ه-م ع-ل-ى
ح- - -د ت- - -ع- - -بÒه- - -م إ’ ‘
إŸوإع-ي-د إ’ن-ت-خابية من
أإجل إلفوز بأاصشوإتهم عن
ط- - -ري - -ق إط Ó- -ق وع - -ود
ت- -ب -ق -ى ›رد ح Èع -ل -ى
ورق وحلما صشعب إŸنال.
وأاك -د الشش-ب-اب ب-أان ال-ق-ري-ة
ت-ف-ت-ق-د ل-ل-م-راف-ق ال-ري-اضش-ية
والششبانية والثقافية التي تعّد
اŸتنزه الوحيد لهؤولء أاثناء
أاوقات فراغهم وا◊ائل وصشمام األمان بينهم وب Úاÿوضس ‘ اآلفات الجتماعية
بششتى أانواعها ،خاصشة واأن اŸنطقة حدودية ومعرضشة ıتلف أانواع اآلفات ،كما
تكون كفيلة بتوف Òمناصشب ششغل لبعضشهم وتقضشي ولو جزئيا على ظاهرة البطالة
التي تلقي بظللها على اأغلبيتهم خاصشة بعد غلق ا◊دود التي كان اغلب ششباب
اŸنطقة يعتÈها اŸركز الوحيد للدخل من خلل ‡ارسشة تهريب الوقود وبعضس
السش -ل -ع ال -ت -ي قضش -ى ع-ل-ي-ه-ا ﬂط-ط لل م-غ-ن-ي-ة ،األم-ر ال-ذي حّ-ت-م ع-ل-ي-ه-م السش-ف-ر
إا ¤اŸناطق اÛاورة من أاجل العمل وتوف Òحاجياتهم.
ششباب قرية الصشبابنة الششغوف Ãمارسشة كرة القدم يضشطرون كذلك إا ¤التنقل
إا ¤األراضشي القاحلة والوديان من أاجل ‡ارسشة لعبتهم اŸفضشلة ،حيث ناششدوا
السشلطات بالتدخل وكلهم أامل ‘ السشلطات اÙلية بالبلدية ومسشؤوو‹ مديرية
الششباب والرياضشة بولية تلمسشان ‘ اللتفاتة العاجلة وإاقامة مششاريع رياضشية
وتنموية بالقرية ‘ القريب العاجل لرفع الغ Íعنهم.
سشكان قرية الصشبابنة وبالرغم من األوضشاع اŸعيششية الصشعبة التي يتخبطون فيها
واŸعاناة الكبÒة التي يكابدونها ،اأكدوا ‘ ختام عرضس مششاكلهم ثقتهم الكبÒة
باŸسشؤوول األول عن ششؤوون ولية تلمسشان ‘ اتخاذ اإلجراءات اللزمة والوقوف
الششخصشي على معاناة سشكان القرية والعمل على اإيجاد ا◊لول العاجلة والناجعة
الكفيلة بالدفع بعجلة التنمية اŸتوقفة بالقرية منذ اأمد بعيد ورفع الغ Íعن سشكان
ق-ري-ت-ه-م اŸن-ك-وب-ة ال-ت-ي نّ-غ-صشت ال-ظ-روف اŸع-يشش-ي-ة الصش-ع-ب-ة ح-ي-اتهم ،ودفعت ‘
نفوسشهم فكرة النزوح نحو اŸدن بحثا عن متطلبات ا◊ياة األسشاسشية التي يفتقد لها
مقر سشكنهم ،تارك Úوراءهم أاراضشيهم الفلحية التي سشتصشبح بل ششك أاراضس قاحلة
ل تصشلح لششيء.

منح تسسي Òالشسواطئ للوكالة
الوطنية لÓشسهار

تيبازة :عÓء ملزي
‘ ذات السشياق ،فقد أامر وا‹ الولية
م- -ؤوخ- -را م- -ك- -تب ال- -دراسش -ات اŸك -ل -ف
بإاعداد ﬂطط السش Òبعاصشمة الولية
بتسشليم اŸششروع ‘ أاقرب وقت لغرضس
عرضشه على ا÷هات اŸعنية للنظر ‘
ت -ف -اصش -ي -ل ت-ط-ب-ي-ق-ه وه-و يشش-م-ل حسشب
اŸعلومات اŸسشربة منه ثلث ﬁاور
رئيسشية تتعلّق بإاعادة تهيئة إاŒاه السشÒ
ذوي الŒاه ال -وح -ي -د وت -وسش-ي-ع ال-ط-رق
ال -ف -رع -ي -ة لضش -م -ان سش Òأاحسش-ن ◊رك-ة
اŸرور اضشافة ا ¤تهيئة  ٤مفÎقات
طرق من خلل نصشب األضشواء الثلثة
ودع - - -م إاشش - - -ارات اŸرور األف - - -ق - - -ي - - -ة
وال- -ع- -م- -ودي- -ة وإا‚از ﬁول ب- -اŸدخ -ل
الششرقي للمدينة وتنظيم عملية توقف
السشيارات على مسشتوي ،Úبحيث سشيتم
ت -ن -ظ -ي -م ال -ت-وق-ف ع-ل-ى ح-واف ال-ط-رق
ب -وسش -ط اŸدي -ن-ة ،إاضش-اف-ة ا ¤ت-ه-ي-ئ-ة 6
مواقف فرعية خصشيصشا لهذا الغرضس
األمر الذي سشيمكن من تسشهيل حركة
اŸرور م- -ن ج -ه -ة وضش -م -ان  6٠٠مكان
لتوقف السشيارات دفعة واحدة.
وف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق بشش-ب-ك-ة ال-ط-رق ف-ق-د
ب -اشش-رت ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة م-ؤوخ-را عّ-دة
ع-م-ل-ي-ات م-ي-دان-ي-ة ت-ع-ن-ى ب-القضشاء على
ال -ن -ق -اط السش -وداء ب-الشش-ك-ل ال-ذي ي-وف-ر
سشيولة مرورية سشلسشة ،على غرار تهيئة
ع ّ-دة ن -ق -اط ع ÈاÙور ال -ف -اصش -ل بÚ
ششرششال وقوراية والطريق الولئي رقم
 ١٠٩ال- -ف- -اصش- -ل ب Úت- -ي- -ب- -ازة وق- -ري -ة
ا◊م -دان -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة شش-رشش-ال وت-ع-ب-ي-د
مسشافة  ٥كلم من الطريق الوطني رقم
 ١١على مقربة من مدينة األرهاط غربا
وت -ه -ي -ئ -ة م -ن -اف -ذ ا ¤ك -ل م -ن ال-ن-اظ-ور
والضش-ري-ح اŸل-ك-ي اŸوري-ت-ا Êان-ط-لق-ا

ي-رت-قب أان تسش-ت-ف-ي-د ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ية
ل -ل -نشش -ر والشش -ه -ار ه -ذه الصش -ائ -ف -ة م-ن
صشفقة تسشي› Òمل ششواطئ عاصشمة
الولية بتيبازة بقرار من الوا‹ موسشى
غ- -لي ال- -ذي ت- -ف- -ق- -د ب -عضش -ا م -ن ت -لك
الششواطئ مؤوخرا ،وأامر بهدم البنايات
الفوضشوية اÙيطة بها وتهيئة األرضشية
ل -ت -نصش -يب وك -ال -ة أان -اب ﬁل -ي -ا ل -تسش-يÒ
الشش-واط-ئ ب-ال-ن-ظ-ر ا– ¤ق-ي-ق-ها لنجاح
ب -اه-ر ال-ع-ام اŸنصش-رم بشش-اط-ئ ال-ع-ق-ي-د
عباسس بالدواودة الذي ششهد قفزة نوعية
‘ ›ال التسشي Òمقارنة Ãا كانت عليه
ال- -وضش- -ع- -ي- -ة م -ن ذي ق -ب -ل ب -ح -يث ظ ّ-ل
الششاطئ حكرا على جماعات البتزاز
والسشتغلل غ Òالششرعي لفÎة سشنوات
ط -وي -ل -ة .وم -ن اŸفÎضس ب -أان يسش-ت-ف-ي-د
اÎŸددون على ششواطئ عاصشمة الولية
ب- -ت- -ي- -ب- -ازة ه -ذا اŸوسش -م م -ن خ -دم -ات
متنوعة راقية تليق Ãوسشم الصشطياف
اŸريح Ãا ‘ ذلك النششاطات الÎفيهية
والثقافية.
وألّن الدخول ا ¤الششواطئ يجب ان
يبقى ›انيا فقد اعطى وا‹ الولية
م- -ؤوخ- -را ت -ع -ل -ي -م -ات صش -ارم -ة ل -رؤوسش -اء
البلديات ورئيسس بلدية تيبازة على وجه
اÿصش -وصس ت -ت-عّ-ل-ق ب-الم-ت-ن-اع ع-ن م-ن-ح
ت-راخ-يصس خ-اصش-ة لسش-ت-غ-لل الشش-واطئ
والكتفاء باإلعلن عن مزايدات رسشمية
لتأاج Òمواقف السشيارات دون سشواها
م-ن ال-فضش-اءات ال-ت-ي –وي-ه-ا الشش-واط-ئ
ب-خ-ل-ف-ي-ة “ك Úال-وك-ال-ة ال-وط-نية للنششر
والشش- -ه- -ار م- -ن Œسش- -ي- -د مشش- -روع- -ه- -ا
السشياحي الرامي ا ¤ترقية اÿدمات
على مسشتوى الششواطئ بعيدا عن لوبيات
الضشعط والبتزاز ،ال أانّ اششغال تهيئة
اŸسشالك اŸؤودية ا ¤معظم الششواطئ،
شش -رع ف -ي -ه -ا م -ن -ذ فÎة وب -ل -غت ت-ك-ل-ف-ة
مسشالك ششواطئ البلج والششاطئ األزرق
وششاطئ بن عودة  ١٤مليون دج ضشمن
غلف ما‹ مقتطع من ميزانية الولية
على أان يتم تزويد تلك الششواطئ قريبا
Ãخ- -ت- -ل- -ف اŸراف- -ق الضش -روري -ة ال -ت -ي
يحتاجها اŸصشطاف Ãا ‘ ذلك الطاقة
ال- -ك -ه -رب -ائ -ي -ة واŸاء الشش -روب ودورات
اŸياه واŸسشالك اŸعبدة وغÒها ‡ا
سشيمكن من اسشتقبال اŸصشطاف Úخلل
الصشائفة القادمة ‘ ظروف مريحة.

مدير غرفة إلصشناعات إلتقليدية وإ◊رف با÷لفة

إانشساء أاول مشسروع اسستثماري لغسسل الصسوف Ãسسعد
ا÷لفة :موسشى بوغراب
” إسش - -ت- -ح- -دإث  28أإل- -ف -ا و264
م - -نصشب شش- -غ- -ل ضش- -م- -ن إŸؤوسشسش- -ات
إŸصش - -غ - -رة ب - -ق - -ط - -اع إلصش - -ن - -اع- -ة
إلتقليدية بو’ية إ÷لفة ،حسشب
م -ا أإك -ده م -دي -ر غ -رف-ة إلصش-ن-اع-ة

‘ إطار إلتكفل بانششغا’ت طالبيها

تسسوية العّقارات اŸسسجّلة ‘ حسساب اُÛهول بو’ية باتنة
لسشنت Úمن التاريخ اŸذكور أاعله ،هذا
ويأاتي هذا القرار عقب موجة تذمر
اŸواط -ن Úوالشش -ك -اوي ال -ع -دي -دة ال -ت -ي
ت -ل -ق -ت -ه -ا مصش -ال-ح وا‹ ال-ولي-ة لُ-ي-ع-ج-ل
ب -تسش -وي -ة اŸل -ف ووضش -ع ح-د ل-ل-مشش-اك-ل
ال - -ك - -ثÒة اŸسش- -ج- -ل- -ة ‘ ه- -ذا الصش- -دد
والقائمة ب Úاإلدارة واŸواطن.Ú
وق -د اسش -ت -حسش-ن السش-ك-ان ه-ذا ال-ق-رار
الششجاع الذي وصشوفه بالتاريخي خاصشة
وأان اآللف من األملك العقارية من
أاراضش -ي وسش -ك -ن -ات وغÒه -ا  ⁄ي -ت-م-ك-ن
أاصش -ح -اب -ه -ا م -ن ال-تصش-رف ف-ي-ه-ا ك-ون-ه-ا
مسشجلة ‘ حسشاب Ãجهول.

باتنةŸ :وششي حمزة
وضش -عت ولي -ة ب -ات -ن -ة ،ح -دا Ÿشش -اك-ل
العقار اŸسشجلة ‘ حسشاب اÛهول؛
ح -يث شش -رعت م -ؤوخ -را ب -ت-ع-ل-ي-م-ات م-ن
ال -وا‹ ع -ب -د اÿال -ق صش -ي -ودة ،م-دي-ري-ة
ا◊فظ العقاري للولية ‘ تسشوية هذه
ال - -ع- -ق- -ارات ‘ إاط- -ار ال- -ت- -ك- -ف- -ل ا÷اد
ب -انشش -غ -الت السش -اك -ن -ة ،وذلك ت -ط-ب-ي-ق-ا
للمادة  ٢٣مكرر من قانون اŸالية لسشنة
 ،٢٠١٥وال- -ت- -ي نصشت ع- -ل- -ى أان ج- -م- -ي -ع

العقارات اŸسشجلة ‘ حسشاب ›هول
ب ‘ حسش- -اب ال- -دولّ- -ة ،ح- -يث ق- -رر
تصش t
الوا‹ وبعد اŸطالب اِŸلحة للمواطنÚ
ب- -ع- -د ت- -دخ- -ل- -ه ل -دى اإلدارة اŸرك -زي -ة
لملك
اŸتمثلة ‘ اŸديرية العامة ل أ
الوطنية بوزارة اŸالية ،والتي أاصشدرت
تعليمة ‘ اÿامسس من الششهر ا÷اري
تقضشي بإامكانية التسشوية اإلدارية لهذه
اŸلفات وا◊صشول على الدف Îالعقاري
دون اللجوء إا ¤العدالة وذلك بالتوجه
Ÿصشالح إادارة ا◊فظ العقاري بالولية؛
ع -ل -م ً-ا أان إام-ك-ان-ي-ة ال-تسش-وي-ة سش-تسش-ت-م-ر

إاعادة ا’عتبار لطرق
حي Ÿباركية
تتواصشل اجتماعات رئيسس بلدية باتنة،
اŸه- -ن- -دسس ن- -ور ال- -دي -ن م -لخسش -و م -ع
لسشراع ‘
ﬂتلف الفاعل Úبالبلدية ل إ
ال -ت -ك -ف -ل ب -انشش-غ-الت السش-ك-ان وت-ن-ف-ي-ذ
ﬂطط التنمية اÙلية بالبلدية ،حيث
” ،ع-ق-د اج-ت-م-اع ب-ق-اع-ة الج-ت-ماعات
Ãقر البلدية اŸركزية ،خصشصس ÷نة
الصش -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ل -دراسش -ة ع-دة
مششاريع هامة وبرامج تنموية على غرار

العدد

قرية إلصشبابنة ÃسشÒدة إلفوإقة

–ضشÒموسشم إ’صشطياف بتيبازة

من الطريق السشريع بوسشماعيل ششرششال،
اضشافة ا ¤تهيئة مفÎق الطرق لششنوة
وال-ذي تشش-ه-د أاشش-غ-ال-ه ت-أاخ-را م-ل-ح-وظا
مقارنة مع ما ”ّ التفاق بششأانه بدفÎ
الششروط ،ومن ثمّ فقد امر وا‹ الولية
مدير األششغال العمومية Ãتابعة دقيقة
للمششروع إلنهائه ‘ ظروف عادية قبل
ح -ل -ول م -وسش -م الصش -ط -ي -اف وذلك م -ن
خلل إارغام ششركة صشابطا اŸكلفة به
ب- -دع- -م ال- -ورشش- -ات Ãع- -دات اضش- -اف -ي -ة
وترسشانة بششرية كافية ،مع السشهر على
ان- -ه- -اء ال -ط -ري -ق اŸزدوج اŸوصش -ل ا¤
ششاطئ ششنوة وإاعادة الششارات الأفقية
على مسشافة  ٢٣٠كلم بالطريق الوطني
رقم .١١
أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-الشش-واط-ئ ،ف-ق-د
أاحصشت اŸف -تشش -ي -ة ال -ع -ام-ة ل-ل-ولي-ة ٣6
ششاطئا معنيا بإاعادة النظر ‘ اŸسشالك
اŸؤودية اليها مع توف Òدورات اŸياه
والن- -ارة واŸاء الشش- -روب ،اضش- -اف- -ة ا¤
ت -ن -ظ -ي -ف ال -رم -ال م -ن ال -رواسشب ال -ت-ي
ل -ف -ظ -ت -ه -ا أام-واج ال-ب-ح-ر ،ف-ي-م-ا كشش-فت
مصش -ادرن -ا ع -ن رصش -د غ-لف م-ا‹ ه-ام
لتهيئة  ١6مسشلكا نحو الششواطئ على
مسشتوى  7بلديات بوسشط وغرب الولية،
مع الششارة ا ¤كون الجراءات الدارية
اŸتخذة من طرف السشلطات اÙلية
لكل بلدية سشاحلية تتواحد حاليا على
مسشتوى مصشالح أاملك الدولة اŸعنية
ب -إاع -ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ﬂت-ل-ف ال-تسش-عÒات
اŸطبقة ،فيما يتعلق يتوقف السشيارات
وتأاج Òاıيمات.
كما Œدر الششارة ،ا ¤كون السشلطات
الولئية رّكزت بجدية هذا اŸوسشم على
ع -م -ل -ي -ة ت -خصش -يصس م -ك -ل -فÃ Úت -اب-ع-ة
سشÒورة عملية الصشطياف منتدب Úمن
ال -ب -ل -دي -ات السش -اح -ل -ي -ة ل-غ-رضس ضش-م-ان
التواصشل ب ÚاŸصشطاف Úو السشلطات.
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إا‚اح ت- -وزي -ع ق -ف -ة رمضش -ان ل -ل -م -وسش -م
ا◊ا‹ ،خاصشة ما تعّلق بصشفقة التغذية
اÿاصش- -ة ب -اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ال -واسش -ع -ة
السشتهلك والتي من اŸزمع توزيعها
ع- -ل- -ى أاك Ìم- -ن  7أالف ع -ائ-ل-ة م-ع-وزة
بالبلدية خصشصس لها غلف ما‹ معت،È
سش- -ت- -وزع حسشب رئ- -يسس ال -ب -ل -دي -ة ع -ل -ى
مسشتحقيها من اŸواطن.Ú
” التطرق لتهيئة وإاعادة العتبار
كما ّ
ل -ط -رق -ات ح -ي Ÿب -ارك-ي-ة وك-ذا Œدي-د
ششبكة اŸياه الصشا◊ة للششرب لـ ٨ششوارع
ب -ح -ي ب -ارك -اف -وراج ،اظ -اف-ة اإ ¤ت-ه-ي-ئ-ة
وت -ع -ب -ي -د ط -رق -ات ب -وزوران ال -ق-ط-اع ٢
والطريق اŸزدوج.
ك -م -ا درسس أاعضش -اء اÛلسس الشش-ع-ب-ي
ال-ب-ل-دي مشش-روع أاشش-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة ﬁلت
ب- -ج- -انب اÛم- -ع اŸدرسش- -ي ال -ري -اضس
تهيئة وتعبيد Œزئة الرياضس  ،٠٣وتهيئة
ملعب حي ششيخي وامبلي حيث ” تغيÒ
األطراف اŸتعاقدة لضشمان فاعلية أاكÌ
‘ ا‚از اŸششاريع من خلل احÎام
م - -ع - -اي Òووم- -ق- -اي- -يسس اإل‚از واأج- -ال
التسشليم.
و‘ ق- -ط- -اع الشش- -ب- -اب وال- -ري -اضش -ة ”
اŸواف -ق -ة ع -ل -ى ت -ه -ي -ئ-ة مسش-ب-ح ﬁم-د
الصش-ال-ح دخ-ي-ن-ات وال-ت-أاك-ي-د ع-لى اأهمية
م -واصش -ل -ة ح -م -لت ال -ن -ظ-اف-ة وح-م-اي-ة
اÙيط من خلل اقتناء ششاحنات.

إل -ت -ق -ل-ي-دي-ة وإ◊رف «ﬁم-د ب-ن
درإح» لـ «إلششعب».
وي-حصش-ي ال-ق-ط-اع زه-اء  ٩٤7٩حر‘
ينششطون ‘ الصشناعة التقليدية الفنية
 ٥٤١١ح - - -ر‘ ،وإان - - -ت- - -اج اŸواد ٨٩٢
واÿدم- -ات  ،٣١76وسش-م-حت ع-م-ل-ي-ات
الدعم واŸرافقة اŸقدمة من طرف
السش- -ل- -ط- -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ب -إانشش -اء ٥٥٥
م -ؤوسشسش -ة مصش -غ-رة ‘ ق-ط-اع الصش-ن-اع-ة
التقليدية ،والتي اسشتفاد منها ﬂتلف
الفئات وبخاصشة الششباب منهم والنسشاء
اŸاكثات بالبيت.
وم- - - -ن ج- - - -انب آاخ- - - -ر ،كشش- - - -ف ذات
اŸت- -ح -دث ،شش -طب  ١٥٢٩ح -ر‘ م-ن
سشجل النخراط لدى غرفة الصشناعات
ال- -ت- -ق -ل -ي -دي -ة وا◊رف ،م -رج -ع -ا ه -ذا
الشش -طب اإ ¤أاسش-ب-اب ﬂت-ل-ف-ة ،أاب-رزه-ا
النتقال إا ¤نششاط آاخر أاو ارتفاع نسشبة
الضش- - -رائب اأو ع- - -دم ا◊صش - -ول ع - -ل - -ى
اŸششاريع.
و‘ نفسس الصشدد ،وحسشب ما أاكده،
م -دي -ر ال -غ -رف -ة ،ف -إان -ه ” اسش -ت -ح-داث
مشش-روع اسش-ت-ث-م-اري ج-دي-د ،ي-ت-م-ث-ل ‘
مشش - -روع «غسش- -ل الصش- -وف» ب- -ال- -ورشش- -ة
اŸسش -ت -ح -دث-ة Ãرك-ز ت-ث-م ÚاŸه-ارات
ببلدية مسشعد جنوب الولية ،والذي من
ششأانه بعث صشناعة الغزل والتحويل التي
تشش- -ك- -ل ن- -واة الصش- -ن- -اع -ة ال -نسش -ي -ج -ي -ة
بأانواعها ،والذي من اŸنتظر أان يوفر ـ
حسش- -ب- -ه  -عشش- -رات م- -ن -اصشب الشش -غ -ل
اŸباششرة ،دون احتسشاب مناصشب العمل
غ ÒاŸب- -اشش -رة Ÿن ي -ق -وم -ون ب -ج -م -ع
اŸادة ،خ - - -اصش - - -ة واŸشش - - -روع ق- - -ي- - -د
ال -ت -جسش -ي -د ،م-ف-ي-دا أان ه-ذا ال-ن-وع م-ن
السش-ت-ث-م-ار مضش-م-ون ال-ع-وائ-د واألرب-اح
بسش- -بب اŸوق -ع السشÎات -ي -ج -ي ل -ولي -ة
ا÷ل- -ف- -ة ،وك- -ذا ت- -وف- -ر اŸادة األول -ي -ة
باŸنطقة ،خاصشة وأان الولية ،تأاتي ‘
اŸرتبة األو ¤وطنيا ،من حيث عدد
رؤووسس األغ - -ن - -ام ،و م- -ن ح- -يث إان- -ت- -اج
الصشوف.

األربعاء  ٢٥أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٠٩ششعبان  ١٤٣٩هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تداعيات سسقوط نظام معمر القذا‘ على األمن القومي ا÷زائري

د  :نور الهدى بن بتقة
الباحث  :نورالدين لعراجي
مداخلة مششÎكة

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة

3

ث - - -ان- - -ي- - -ا :اف- - -رازات
ال -وضض -ع ال ّ-ل -ي -ب -ي ب -ع-د
سض -ق -وط ن -ظ -ام م -ع -م-ر
لم -ن
ال- -ق- -ذا‘ ع- -ل -ى ا أ
لقليمي وا÷زائري:
ا إ
إان غ - -ي - -اب ال - -دول- -ة
وسض-ل-ط-ت-ه-ا ال-تنظيمية
ال - -رق - -اب - -ي- -ة ،ي- -ره- -ن
السض- -ت- -ق -رار وي -ج -ع -ل
لم - - - - - - - - - - - -ن ‘ اÙك،
ا أ
فسضقوط نظام القذا‘
أان - - -ت- - -ج ت- - -ه- - -دي- - -دات
م -ت -ع -ددة رغ -م وج-ود
سض - -ل - -ط - -ة ‘ م- -رح- -ل- -ة
ان- - -ت- - -ق- - -ال - -ي - -ة –اول
لوضض- - - - - -اع
تسض- - - - - -ي Òا أ
لم- - -ن- - -ي- - -ة ل - -ل - -ب Ó- -د
ا أ
ب -ال -ب -حث ع-ن مشض-روع
وط - -ن - -ي ي - -ج - -م- -ع بÚ
لط - -ي - -اف
ﬂت- - -ل - -ف ا أ
الليبية ،إال أان اÙيط
لق-ل-ي-م-ي ل-ل-ي-ب-يا ،زاد
ا إ
من خطورة الرهانات
لم - -ن - -ي - -ة ‘ ل- -ي- -ب- -ي- -ا
ا أ
واŸن - - -ط - - -ق - - -ة ك- - -ك- - -ل
لزم-ة
ب -ال -رج-وع إا ¤ا أ
لره - -اب
‘ م- - -ا‹ ،ك - -ا إ
وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م - -ة
واıدرات ،ال- -ه- -ج- -رة
غ Òالشض-رع-ي-ة وشض-ب-ح
ال - -دول - -ة ال- -ف- -اشض- -ل- -ة،
لضض-اف-ة إا ¤ف-وضضى
ب-ا إ
السض Ó- - -ح وال - - -ن- - -ع- - -رة
القبلية
مسضــ
ا
ه
ل تلز مات
:
م
م اإ
قا
ل اأصضحـ لت
ابها

ل-ق-د ت-ف-اق-مت ال-ت-ه-دي-دات م-ع نششوب
األزمة الليبية التي “يزت بالعنف‡ ،ا
جعل الليبي Úيلجأاون لدول ا÷وار بحثا
ع -ل -ى السش -ت -ق -رار واألم -ن اŸف -ق-ود ‘
ب - -ل - -ده - -م ،ح - -يث ت - -دف - -ق اآللف م- -ن
لول
ال Ó-ج -ئ Úال -ل -ي -ب -ي Úن -ح -و ا÷ار ا أ
تونسس بعد النتفاضشة .ونظرا لششسشاعة
ا◊دود م -اب Úا÷زائ-ر ول-ي-ب-ي-ا ،ضش-ع-ف
الدولة ‘ تونسس ،وهذا ما صشsعب من
عملية مراقبتها وتأامينها بششكل كامل،
ل-ه-ذا ق-امت ا÷زائ-ر ب-ت-ع-زي-ز ح-دوده-ا
باتخاذ تداب Òأامنية بالتنسشيق مع ليبيا
وت -ونسس م -ن خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات م -راق-ب-ة
ا◊دود ونشش- -اط ال Ó-ج -ئ ،Úح -يث عÈ
وزي -ر داخ -ل -ي -ت-ه-ا دح-و ول-د ق-اب-ل-ي-ة اث-ر
زي-ارت-ه ل-ل-م-ن-اط-ق ا÷ن-وب-ي-ة عن الوضشع
اÿط Òع- - -ل - -ى ا◊دود اŸششÎك - -ة بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ب -ال -ق -ول““ :ا◊دود م-ع ل-ي-ب-ي-ا
أاضش- -حت خ -ط -را ع -ل -ى أام -ن ا÷زائ -ر““،
ويضشيف وزير اÿارجية ا÷زائري مراد
م -دلسش -ي ،أان ف -وضش -ى السشÓ-ح ‘ ل-ي-ب-ي-ا
ي -ق -ل -ق ا÷زائ -ر ألن -ه ق-د يسش-ت-ع-م-ل بÚ
ال- -ل- -ي -ب -ي Úأاو يسش -ت -غ -ل م -ن اإلره -اب -يÚ
لرت - -ك - -اب اŸزي - -د م - -ن ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات
اإلره -اب -ي -ة ،وه-ذا ي-ن-ع-كسس سش-ل-ب-ا ع-ل-ى
ا÷هود ا÷زائرية Ÿكافحة اإلرهاب.
كما Áكن إاضشافة تهديدات أاخرى
Óم-ن
ال -ت -ي ت -ع -ت Èم -ه -ددا ح -ق -ي -ق -ي-ا ل -أ
اإلقليمي بفعل التخومية ،أايضشا باعتبار
أان ا◊دود رخ -وة ،ح -يث ت -ف -اق -مت م -ع
األزمة الليبية ‘  ٤نقاط:
مششكلة انتششار السشÓح :لقد أاعربت
ا÷زائر وال–اد اإلفريقي عن قلقهما
إازاء انتششار األسشلحة الثقيلة ‘ ليبيا،
نظرا لتهديدها للسشلم واألمن إاقليميا
وق -اري -ا .ح -يث ت -ط -رق اÛت-م-ع-ون ‘
لرهاب
الندوة الدولية حول مكافحة ا إ
ال-ت-ي أاق-ي-مت ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،ي-وم
السش -اب-ع م-ن سش-ب-ت-م٢٠١١ Èم ،وب-حضش-ور
أاك Ìمن  ٤٠دولة ،إا ¤هذه اŸششكلة،
التي تث Òاıاوف من –ول منطقة
السشاحل إا ¤خزان بارود بفعل فوضشى
السشÓح ‘ ليبيا ‘ .نفسس السشياق اعتÈ
وزير خارجية النيجر ﬁمد بازوم““ :أان
الوضشع تدهور بسشبب األزمة الليبية التي
حولت اŸنطقة إا ¤خزان بارود حقيقي
بسش -بب ان -تشش-ار السشÓ-ح واŸت-ف-ج-رات““،
وأاضشاف أان الدليل على انتششار السشÓح
هو أان اŸصشالح األمنية لبÓده«:ضشبطت
‘ األششهر اŸاضشية  ٥٠٠كلغ من متفجر
السش -ام -ت -اكسس اŸسش -ت -خ -دم ‘ صش -ن-اع-ة
ال- -ق- -ن- -اب- -ل““ .أام- -ا مسش- -تشش- -ار ال- -رئ- -يسس
ا÷زائري بوتفليقة ،رزاق بارة فاعت:È
““أان ا÷ماعات اŸسشلحة تتطور وŒمع
أاسشلحة وتسشتعد رÃا للعب دور لإحداث
ال -ف -وضش -ى ‘ اŸن -ط -ق -ة ،وي -ؤوك -د ع -ل-ى
أاح -ق -ي -ة ا÷زائ -ر ع-ل-ى ات-خ-اذ ال-ت-دابÒ
الح -ت-ي-اط-ي-ة الÓ-زم-ة ال-ت-ي تسش-م-ح ل-ه-ا
ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى أام -ن -ه -ا ،م -ع دع -م ك -ل
ا÷هود التي من ششأانها تأام Úالسشتقرار
واألمن ‘ ليبيا الششقيقة ،وبحسشب ›لة
ا÷يشس ا÷زائ -ري -ة ‘ ،ع -دده -ا لشش -ه-ر
ج -ان -ف-ي ٢٠١٢م ،أان ق - - - - - - - -وات ا÷يشس
صشادرت كميات من السشÓح على ا◊دود
مع ليبيا ،نظرا للرقابة التي مارسشتها ‘
اŸن-ط-ق-ة ،واشش-ت-م-لت ع-لى  ١٢٣قذيفة
مضش - -ادة ل - -ل - -دب- -اب- -ات ،و ١٩٣قذيفة
صشاروخية ٢٨٣ ،حششوة قذيفة صشاروخية
وعددا كبÒا من الذخائر من عيارات
ﬂتلفة ،إاضشافة إا ٨٢ ¤رششاششا من نوع
ك Ó-شش -ن -ك -وف و ٥٧ب -ن -دق-ي-ة رشش-اشش-ة
ﬂتلفة ،وثÓث قاذفات صشواريخ .وهذا
النفÓت األمني راجع إا ¤عدم قدرة
السشلطة ا÷ديدة ‘ ليبيا اŸتمثلة ‘
اÛلسس الوطني النتقا‹ ،من حراسشة
ﬂازن السشÓح ‘ ششرق ليبيا اŸليئة
لسشلحة
بالذخÒة وأانواع ﬂتلفة من ا أ
اÿف -ي -ف -ة وال-ث-ق-ي-ل-ة ،ن-ظ-را ل-لصش-ف-ق-ات
العسشكرية العديدة التي ربطت القذا‘
مع مصشدري السشÓح خاصشة روسشيا.
انطÓقا من هذا الوضشع اŸتأازم

بفعل انتششار السشÓح ‘ ليبيا ،وتهديده
لم- -ن ل- -ي- -ب- -ي- -ا أاول ودول ا÷وار ث -ان -ي -ا
أ
لسشلحة
لولية لعدد ا أ
لرقام ا أ
فحسشب ا أ
اŸه- - -رب - -ة اŸق - -درة بـ  ١٠٠٠٠صشاروخ
أارضس /جو ،ومن هنا أاكدت ا÷زائر ‘
لرهاب التي
الندوة الدولية Ÿكافحة ا إ
عقدت با÷زائر العاصشمة ‘  ٧سشبتمÈ
٢٠١١م ،ع- - -ل- - -ى خ - -ط - -ورة ال - -وضش - -ع ‘
اŸنطقة ،وفيها أارادت ا÷زائر بحث ٣
قضش -اي -ا ت -واج -ه -ه -ا م -ن -ط-ق-ة السش-اح-ل:
لره- - - -اب ،ا÷رÁة وال- - - -ت- - - -خ- - - -ل- - - -ف
اإ
القتصشادي.
مششكلة تزايد النششاط ا إ
لرهابي ‘
اŸن -ط -ق -ة ب -ع -د أان ع -ززت ا÷م -اع-ات
لره -اب-ي-ة صش-ف-وف-ه-ا ب-السشÓ-ح وŒن-ي-د
اإ
ع -ن -اصش -ر ج -دد ‘ ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ،ب -ف-ع-ل
ال -ف -وضش -ى ‘ ل -ي -ب-ي-ا ب-ع-د ان-ت-ف-اضش-ة ١٧
فÈاي - -ر ٢٠١١م( ،ف- -ال- -ق -اع -دة ‘ ب Ó-د
لسشÓ- -م -ي) ⁄ ،ت -ع -د تشش -ك -ل
اŸغ- -رب ا إ
معضشلة أامنية لدول اŸنطقة فقط بل
ي-ه-دد ك-ي-ان-ه-ا ،خ-اصش-ة ال-دول الضش-ع-ي-فة
مثل النيجر ما‹ وموريتانيا ،خاصشة مع
رغ -ب -ة ه-ذا ال-ت-ن-ظ-ي-م ‘ تشش-ك-ي-ل إام-ارة
إاسشÓ-م-ي-ة ب-ع-د “ك-ن-ه-ا م-ن ال-ت-غ-لغل ‘
اŸن-ط-ق-ة خ-اصش-ة ‘ م-ا‹ ،واع-ت-م-ادها
لموال التي من
اÿطف للحصشول على ا أ
ششأانها أان تسشاعدها ‘ ششراء السشÓح
واŸع-دات ال-ل-وجسش-ت-ي-ة ...ل-ه-ذا ترفضس
ا÷زائ- -ر دف- -ع ال- -ف- -دي- -ة ‘ ع- -م -ل -ي -ات
الخ-ت-ط-اف ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ا÷م-اعات
اŸسشلحة .و‘ هذا الصشدد ،احتضشنت
ا÷زائ- -ر اج -ت -م -اع -ا ح -ول Œر Ëدف -ع
Óرهابي Úوذلك يومي ١٩/١٨
الفدية ل إ
أافريل ٢٠١٢م.
إان القاعدة Œند أافرادا من دول
اŸن -ط -ق -ة ،وه -ذا م -ا ي -ت-ط-لب ال-ت-ع-اون
لرهاب ⁄
والتنسشيق بينها ،خاصشة وأان ا إ
ليديولوجية
يعد يقتصشر على اÿلفية ا إ
(ا÷ه -اد) ،وإا‰ا Œاوزه -ا إا ¤ت -نشش-ي-ط
حركة التهريب ،ا÷رÁة اŸنظمة التي
ت-غ-ذي-ه-ا ح-رك-ات ال-ت-م-رد وأام-ام ضش-ع-ف
ب -عضس ال -دول ‘ بسش -ط ن -ف -وذه -ا ع -ل -ى
أاراضش-ي-ه-ا وهشش-اشش-ة ق-درات-ه-ا ال-دفاعية
يسش -ه-ل ع-ل-ى ال-ق-اع-دة –ق-ي-ق ه-دف-ه-ا،
حيث تسشتمد عناصشر قوتها ،من خÓل
إاذك- -اء الصش- -راع- -ات ال -ق -ب -ل -ي -ة ،إاي -ق -اظ
ال -ع -داءات م-اب Úال-ق-ب-ائ-ل خ-اصش-ة أان-ه-ا
تعا Êمن التهميشس من قبل السشلطات
وغ -ي -اب ب -رام-ج ت-ن-م-وي-ة ‡ا ي-زي-د م-ن
اح- -ت- -م- -ال سش- -ه- -ول -ة ح -دوث ال -ف -وضش -ى
والصش -راع -ات ،ب-فضش-ل ارت-ب-اط ال-ق-ب-ائ-ل
بالولء لرئيسس القبيلة وليسس للدولة.
لزمة الليبية ،الوضشع ‘
من ب Úنتائج ا أ
م -ا‹ ،ح -يث ” الت -ف -اق ع -ل-ى تشش-ك-ي-ل
ح- -ك- -وم- -ة وح -دة وط -ن -ي -ة ب -ع -د ج -ه -ود
ج -زائ -ري -ة رافضش -ة ل -ل-ت-دخ-ل ال-ف-رنسش-ي
لجنبي عامة ،وذلك ‘ ٢١
خاصشة وا أ

أاوت ٢٠١٢م .ففي حوار مع جريدة
لمني
، Le Soir d’Algérie :ا أ
والسشÎاتيجي ا÷زائري ششفيق مصشباح
يوضشح أاسشباب الوضشع ‘ ما‹
ان -تشش--ار السش Ó-ح وان--ت -ق--ال م -ق-ات-ل-ي
القذا‘ Ÿا‹.
ضشعف الرئيسس اŸا‹ امادو توري.
ضش--ع  --ف ال -ب -ن-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ل-ل-ج-يشس
اŸا‹ وفقدانه للوسشائل اللوجيسشتية
الÓزمة Ÿكافحة اإلرهاب.
رغبة الطوارق ‘ بناء دولة األزواد
راج--ع--ة ل--ل-ح-ق-ب-ة السش-ت-ع-م-اري-ة ح-يث
ششجعت فرنسشا ذلك خدمة Ÿصشا◊ها.
إان الهدف من إانششاء هذه الدولة هو
خ -ل -ق دول -ة وسش -ط الصش -ح-راء ال-ع-رب-ي-ة،
ف -أام -ري -ك -ا ت -ري -ده -ا م -ق -را ل-ق-اع-دت-ه-ا
العسشكرية أافريكوم ،وكذلك أايدها نظام
ال- -ق- -ذا‘ ال- -ذي سش- -ع- -ى إا ¤ب -ن -اء دول -ة
الطوارق ..وهي منطقة تتميز بتجانسس
سشكانها ‡ا يجعل إانششاء دولة مسشتقلة
لمني
‡كنا .وهذا ما أاسشماه اÿب Òا أ
ششفيق مصشباح بيالطا ا÷ديدة من أاجل
إافريقيا Un nouveau YALTA
،pour le monde Africain
وتعني إاعادة تقسشيم إافريقيا Ãا يخدم
لم-ري-ك-ي-ة وال-ف-رنسش-ي-ة ال-ت-ي
اŸصش -ال-ح ا أ
ت- -ري- -د –ق- -ي- -ق أام- -ن- -ه- -ا ع Èت- -قسش -ي -م
اŸنطقة ،كما قسشمت إاسشرائيل العرب
للحفاظ على أامنها ،خاصشة بعد دخول
الصش ‘ Úالتنافسس مع القوى الكÈى
ح- - -ول اŸوارد ‘ ال - -ق - -ارة السش - -م - -راء،
وب-ال-ت-ا‹ ه-ي إاسشÎات-ي-ج-ي-ة غ-ربية لكبح
ج -م -اح ال -ت -ط -ور وال -ت -ق -دم الصش-ي-ن-ي ‘
اÛال ا◊يوي للمسشتعمرين القدامى
للقارة.
لرهاب انعكاسس أامني
إاذن Áثل ا إ
خط Òعلى دول ا÷وار بفعل انتششار
السشÓ- -ح ال- -ل- -ي- -ب -ي وع -دم ضش -ب -ط -ه م -ن
لم-ر ال-ذي ات-اح
السش -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ،ا أ
ال -ف -رصش -ة ل -ت -ن-ظ-ي-م ال-دول-ة السشÓ-م-ي-ة
““داعشس““ بالتواجد ‘ سشرت الليبية ‘
نهاية .٢٠١٦
معضشلة الدولة الفاششلة :التي برزت
بقوة ‘ منطقة السشاحل بعد النقÓب
‘ ما‹ ‘  ٢١مارسس ٢٠١٢م ،وفششل
القيادة الليبية ا÷ديدة بعد النتفاضشة
‘ ب- -ن- -اء دول- -ة م- -ؤوسشسش- -ات تسش -اه -م ‘
لمن ‘ ليبيا وهذا ما أانتج
اسشتتباب ا أ
رهانات سشياسشية ومعضشÓت أامنية ليسس
فقط لدولتي ليبيا وما‹ وإا‰ا لدول
اŸنطقة ككل.
تعت ÈاŸنطقة السشاحلية الصشحراوية
‰وذج-ا ل-ل-دول-ة ال-ف-اشش-ل-ة ،ح-يث ت-ن-اول
لششكالية –ت
روبرت جاكسشون هذه ا إ
م - -ف - -ه - -وم شش- -ب- -ه ال- -دول – Quisi
 ،Statesم-وضش-ح-ا أان ه-ذا ال-ن-م-وذج
ي- -رج- -ع إا ¤ع- -ج- -ز ال -دول -ة ع -ن ت -أادي -ة

وظ -ي -ف -ت -ه-ا وه-ذا م-ا ي-ع-رضس سش-ي-ادت-ه-ا
للمخاطر .وهي مقاربة تÈز عدم قدرة
ال -دول -ة ع -ل-ى ف-رضس ق-وت-ه-ا السش-ي-اسش-ي-ة
والعسشكرية بالششكل اŸطلوب ،ويضشيف
باري بوزان أان هناك مظاهر لضشعف
الدولة والتي Áكن إاسشقاطها على دول
اŸنطقة ،وهي:
 الفتقاد إا ¤مصشادر الششرعية :وهنانÓحظ أان أانظمة اŸنطقة تصشل إا¤
السش -ل -ط -ة ع Èالن -قÓ-ب أاو ع Èت-زوي-ر
الن- -ت- -خ- -اب- -ات ‡ا ي- -ف- -ق- -ده- -ا ع -ام -ل
الششرعية.
 ال- -ع- -ج- -ز ع- -ن م- -راق- -ب- -ة اإلق- -ل- -ي- -ما÷غرا‘ :وهو مششكل مطروح أايضشا،
بسش- -بب ششسش- -اع- -ة اإلق -ل -ي -م وط -ب -ي -ع -ت -ه
الصشحراوية.
 ط- -ب- -ي- -ع- -ة ال -ه -ي -اك -ل اŸؤوسشسش -ات -ي -ةوقدرتها ،على ضشمان أاداء جيد ÷ميع
فئات اÛتمع دون اسشتثناء وهذا غائب
نظرا لتفششي الفسشاد السشياسشي واإلداري
‘ مؤوسشسشات السشلطة.
لضش -اف -ة إا ¤اإلرث السش -ت -ع -م -اري
ب- -ا إ
ال -ذي ت -رك م -ب -ادئ ث -ق -اف -ي -ة وق -واع-د
دÁق- -راط- -ي- -ة ت- -ت -ن -اقضس وخصش -وصش -ي -ة
اŸنطقة وتطبيق هذا اإلرث على أارضس
الواقع سشبب خل Óوظيفيا ‘ مهام ودور
لن -ظ -م -ة السش -ي -اسش -ي -ة› ‘ ،ت-م-ع-ات
اأ
السشاحل.
حسشب الدراسشات اإلسشÎاتيجية ،فإان
ا÷زائ -ر سش-ت-ج-د ن-فسش-ه-ا أام-ام ره-ان-ات
سش- -ي- -اسش- -ي- -ة ن- -ت- -ي- -ج- -ة أاه -م -ي -ة اŸوق -ع
السشÎات - - -ي- - -ج- - -ي واŸوارد ا◊ي- - -وي- - -ة
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ‘ سش-ي-اسش-ات ال-ق-وى العالية،
ومنه هي بداية ألزمات أاخرى سشتنجر
ع - -ن ح - -الت ان - -تشش- -ار Œارة السشÓ- -ح،
اıدرات ،ال- - - - -ه - - - -ج - - - -رة و ا÷رÁة،
ك- -ت- -ه- -دي- -دات “سس ال- -وح -دة الÎاب -ي -ة
للجزائر باعتبار أان الطوارق موجودون
لراضشي ا÷زائرية ،ونظرا
أايضشا على ا أ
للروابط الثنية والتاريخية ب Úطوارق
ا÷زائر وطوارق ما‹ والنيجر وليبيا
وحتى بوركينافاسشو ،واسشتمرار الفوضشى
لم -ن-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وال-تشش-رذم السش-ي-اسش-ي
اأ
Áن-ح-ه-ا صش-ف-ة ال-دول-ة ال-ف-اشش-ل-ة ،وال-تي
“ث- -ل أاح- -د م -ه -ددات األم -ن ال -ق -وم -ي
لمن القليمي ككل.
ا÷زائري ،وا أ
تششكل دولة األزواد سشيفتح اÛال
أاك Ìلبلقنة إافريقيا وتقسشيم دولها نظرا
ل -ت -ت -ن -وع ال -ع-رق-ي وال-ث-ق-ا‘ ل-ه-ا وزي-ادة
الصشراعات ،وهو السشيناريو الذي ظهرت
بوادره بإاعÓن طوارق ما‹ عن دولتهم،
وم-ط-ال-ب-ة ب-رق-ة ال-ل-ي-ب-ية بالسشتقÓل ‘
إاطار فيدرالية ليبية ،وهي اŸنطقة التي
تضش -م  %٨٠م -ن م-وارد ال-ن-ف-ط ال-ل-ي-ب-ي-ة.
وهذا ما يهدد ا÷زائر أايضشا باعتبارها
“تلك تنوعا ثقافيا واثنيا ‘ ›تمعها.

للموضضوع مراجع

الدبلومـاسسي
لربعاء  ٢٥افريل  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٩شسعبان  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٢٨
ا أ
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لسستاذة فايزة سسبتي تقف عند الوجه
ا أ
اŸظلم للطفرة التكنولوجية

التنظيمات اإلرهابية
تخوضض حربا قذرة
على حلبة النÎنيت

العسسكرة الفرنسسية عّمقت أاوجاع السساحل

كسصب ا◊رب على اإلرهاب
مرهون بحوكمة رشصيدة
وتنمية شصاملة

كلمة العدد

على من الّدور؟
فضسيلة دفوسس
ون -ح -ن ن-ت-اب-ع أط-وأر أ◊رب ‘ سس-وري-ا ،تسس-ت-وق-ف-ن-ا مشس-اه-د إأخ-رأج
أÛم-وع-ات أŸسسّ-ل-ح-ة وأإلره-اب-ي-ة –ت ح-م-اي-ة أم-ن-ي-ة ف-ائ-ق-ة م-ن
أŸناطق ألتي يسستهدفها ألنظام وحلفاؤوه ،لينقلوأ إأ ¤مدن أخرى.
وإأذأ كانت هذه ألعملية تطرح عÓمة أسستفهام كÈى ،حول أŸغزى
من إأجÓء ›موعات سسفكت ألّدماء وتسسّببت ‘ إأحرأق بÓد ألشسام
وت -دمÒه -ا دون ﬁاسس -ب -ة أو م -ع-اق-ب-ة ،ف-عÓ-م-ة ألسس-ت-ف-ه-ام أل-كÈى
نطرحها مسستفسسرين عن مآال هذه أÛموعات ،فإا ¤أين ينقل
مسسلّحو أŸعارضسة ألسسورية ،ودمويو ألتنظيم أإلرهابي «دأعشش» ألذي
عاث تقتي ÓوتدمÒأ ‘ ألبÓد وألعباد؟
ألسسؤوأل بات لوحده يشسّكل معضسلة حقيقية ويطرح ﬂاوف جاّدة،
خاصّسة مع ما يّÎدد من أن مهّمة هؤولء ألدموي ÚأŸرتزقة لن تنتهي
عند تدم Òسسوريا وقبلها ألعرأق ،بل سستتوأصسل ‘ منطقة أخرى
يكون قد وقع عليها ألختيار لتكون ّ ﬁ
طة أŸوت ألقادمة.
ول يسستبعد كثÒون من أن تكون ليبيا ـ ل قّدر ألله ـ ومنطقة أل ّسساحل
هذه أّ Ù
طة ،فإارهابيو «دأعشش» ألذين ل Áكنهم ألعودة إأ ¤بلدأنهم
أألصسلية ،ومن قام بتجنيدهم سسيبحث لهم حتما عن مÓذ آأخر قد
يكون كما سسبق وأشسرنا أŸنطقة أÙيطة بنا ،فأارضش شسيخ ألشسهدأء
عمر أıتار تبدو خصسبة لزرع سسّفاكي ألّدماء هؤولء Ãا تعيشسه من
فوضسى أمنية وغياب سسلطة ألدولة وأنقسسام وتشسرذم وصسرأع على
أŸناصسب وألقيادة ،بل كث Òمن أÈÿأء ألعسسكري Úيجزمون بأان
أ÷نوب ألّليبي أصسبح بؤورة لرهابي ألّدولة أإلسسÓمية ألفارين من
بÓدي ألشسام وألرأفدين ،ويتخّوفون من تصسعيد قادم يلهب أŸنطقة
وأإلقليم.
كما يشسÒون إأ ¤أن ألسساحل هو أآلخر يكون ماضسيا ‘ أسستقطاب
ع -ن -اصس-ر أل-دول-ة أل-دم-وي-ة ل-ت-ع-زي-ز صس-ف-وف أÛم-وع-ات أإلره-اب-ي-ة
أŸسستقرة به منذ سسنوأت ،بدموي Úأكتسسبوأ خÈة كبÒة من عملياتهم
أإلرهابية ‘ مناطق ألتوتر بالشسرق أألوسسط.
Óسسف ألشسديد ـ يعّززأن هذأ أل ّ
طرح ،وبالتا‹
أŸنطق وألوأقع ـ ل أ
ي -زرع -ان ﬂاوف ك -بÒة م -ن م -آالت -ه ،م -ا ي -ج -ع -ل أŸن -ط-ق-ة ‘ عÚ
أإلعصس -ار ،وي -ح ّ-ت -م مضس-اع-ف-ة أل-ي-ق-ظ-ة وأل-ت-نسس-ي-ق أألم-ن-ي وم-رأق-ب-ة
أ◊دود ،م -ع ت -ك -ث -ي -ف أ÷ه -ود وأŸسس -اع-ي ل-ل-دف-ع ن-ح-و إأق-رأر أ◊ل
ألسسلمي ‘ ليبيا ،فتسسوية أألزمة ألتي تهّزها ،سسيجهضش بكل تأاكيد
مؤوأمرة من يغّذي أألرهاب ويرسسل دومّييه لتدم Òألدول وإأحرأقها.
وÃا أن أمن أ÷زأئر من أمن ألشسقيقة ليبيا ،عليها أن تعّزز مسساعيها
إلقناع ألفرقاء هناك بحتمية أ÷نوح إأ ¤ألسسÓم وألتوأفق قبل فوأت
أألوأن ،وليعتÈوأ Ãا تعيشسه ألّذبيحة سسوريا.

أامام تفضسيله اتخاذ
أاسســـــوأا القـــــــرارات

خيارات ترامب
تربك اÛتمع
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب
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ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

العسسكرة الفرنسسية عّمقت أاوجاع السساحل

كسصب ا◊رب على اإلرهاب مرهون بحوكمة رشصيدة وتنمية شصاملة
لرهابية Ãنطقة السساحل ،يعكسس حتما خل ‘ ÓاسسÎاتيجية مكافحته ،فرغم التدخل العسسكري الدو‹ ،خاصسة الفرنسسي
يجزم اŸراقبون السسياسسيون بأان تنامي الظاهرة ا إ
لمريكي ،والتكتÓت اŸشسÎكة التي أانشسئت Ÿواجهته ،ما زال الدمويون يشسكلون –ّديا كبÒا لدول اŸنطقة ما يفرضس إاعادة النظر ‘ هذه السسÎاتيجية وتوسسيعها لتشسمل
وا أ
›الت أاخرى مرتبطة با◊وكمة الرشسيدة والتنمية القتصسادية الشساملة وفرضس إاصسÓحات عميقة ‘ اŸناهج التعليمية والÎبوية تكون متجانسسة مع خصسوصسيات اŸنطقة.
السصاحل إا ¤مركز للجرÁة اŸنظمة ،خاصصة
فضسيلة دفوسس
ا’Œار ‘ اıدرات والبشصر ،وتزايد هشصاشصة
ا◊دود ب Úدول اإ’قليم.
إان العÓقة ب Úاأ’من والتنمية ،هي بدون أادنى
شصك ع Ó-ق -ة مÎاب -ط -ة ،وت -أاث Òال -واح -د ع -ل-ى
العسصكرة عّمقت أاوجاع السصاحل
اآ’خر هو ما يعيق –قيق النصصر على اإ’رهاب،
لقد أاسصفرت العسصكرة الفرنسصية ،فضص ًÓعن
فتنامي اّŸد الدموي Ãنطقة السصاحل يحّد من
Óرهاب والتطرف ،عن
اÙفزات اŸتداخلة ل إ
تطورها ويجعلها أاك Ìهشصاشصة ،وباŸقابل إان
نشص - -وء ت ٍ Ó- -ق ب Úا÷م- -اع- -ات اإ’ره- -اب- -ي- -ة ‘
افتقارها للسصياسصات ا’قتصصادية وا’جتماعية
السصاحل اأ’فريقي وتعزيز صصفوفها ،حتى أان
ال -ن -اج -ع -ة وم-ا ي-راف-ق-ه-ا م-ن إاقصص-اء وت-ه-م-يشض
ج -م -اع -ة «نصص -رة اإ’سص Ó-م واŸسص -ل -م »Úال -ت -ي
Ú
أ’بنائها ،يخلق بيئة متعّفنة تسصتقطب الدموي
أاعلنت مسصؤووليتها عن الهجمات التي شصهدتها
من ﬂتلف أاصصقاع العا.⁄
واغادوغو قبل أاشصهر قليلة ،اسصتطاعت توحيد
إان العمليات اإ’رهابية التي تهّز بشصكل متواصصل
أارب -ع ت -ن -ظ -ي -م -ات دم -وي -ة –ت راي-ت-ه-ا السص-ن-ة
دول السصاحل ،كما‹ والنيجر وبوركينا فاسصو
اŸاضص-ي-ة ب-ي-ن-ه-ا أانصص-ار ال-دي-ن وب-اي-عت ت-ن-ظ-يم
حة حول مدى
«ال -ق -اع -دة» اإ’ره -اب-ي .وبصص-ف-ة ع-ام-ة ي-ت-زاي-د
أاصصبحت بالفعل تث Òتسصاؤوً’ت مل ّ
ف-اع-ل-ي-ة ا’سصÎات-ي-ج-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-ت-ي ت-رفع
وجود ا÷ماعات اإ’رهابية ‘ منطقة السصاحل
لواءها فرنسصا ‘ معا÷ة ظاهرة إارهابية تبدو
(وال-ت-ي ي-ن-ت-م-ي م-ع-ظ-م-ه-ا إا ¤ت-ن-ظ-ي-م القاعدة
ط
أاك Ìتعقيدا ً ،وتتجاوز بُعدها اأ’مني لÎتب
الدموي) ،على رغم التواجد العسصكري الغربي
ة
ي
ب -ع -وام -ل أاخ -رى ت -ن -م -وي -ة وسص -ي -اسص -ي -ة وإاث -ن
‘ هذه اŸنطقة ،والدعم الغربي ◊كوماتها
ومناطقية.
وتأاسصيسض Œمعات إاقليمية Ùاربة اإ’رهاب.
رغ- -م م- -رور خ- -مسص- -ة أاع- -وام ع- -ل- -ى ال- -ت -دخ -ل
وي Ó-ح -ظ أان ال -دول ال -غ -رب -ي-ة ’ ت-زال رؤوي-ت-ه-ا
ال -عسص -ك -ري ال -ف -رنسص -ي ‘ م -ا‹ ،م-ازالت ه-ذه
قاصصرة ‘ فهم أابعاد ظاهرة اإ’رهاب ‘ الواقع
اأ’خÒة ت -ن -ام وتسص -ت -ي -ق -ظ ع -ل -ى ال -ه -ج -وم -ات
اأ’فريقي وآاليات مواجهتها ،حيث –تاج الدول
الدموية التي ’ تسصتثني حتى القوات الفرنسصية
اأ’ف -ري -ق -ي -ة إا ¤ت -ف -ع-ي-ل ال-ت-ع-اون ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا
واأ’‡ي - -ة ،وإا ¤اآ’ن ’ Œد ال - -ت - -ن - -ظ- -ي- -م- -ات
Ÿواجهة هذه الظاهرة ،وﬁاولة البحث عن
اإ’رهابية صصعوبة ‘ ا’نتقال ب Úالدول ،حيث ال -ت -ك -ت Ó-ت ال -ق -وة ال-عسص-ك-ري-ة اŸشصÎك-ة ال-ت-ي حسصب آاخر –ديث للبنك الدو‹ ‘ أاكتوبر حلول Ÿشصكلة التمويل الذاتي الذي تعا Êمنه
تسصتخدم ما‹ كقاعدة لضصرب ا÷وار ،كما ’ أاع- - -ل- - -نت ›م- - -وع - -ة دول السص - -اح - -ل اÿمسض  ،2017وت - -ع ّ- -د م- -ع- -د’ت ال- -ت- -ح- -اق اأ’ط- -ف- -ال التجمعات اإ’قليمية  -اأ’فريقية اŸشصÎكة ،وعلى
Óرهاب يسصتوجب على
Œد أاّية عراقيل ‘ Œنيد دموي Úآاخرين و‘ موريتانيا وما‹ والنيجر وبوركينا فاسصو وتشصاد باŸدارسض من أادنى اŸعد’ت ‘ العا ،⁄حيث ا÷انب اآ’خر ،التصصدي ل إ
ا◊صصول على التمويل من خÓل –الفها مع تكوينها وحظيت بدعم غربي كب ،Òوقبلها ÷نة بلغت حوا ‘ 4 ¤اŸئاة ‘ عام  .2014كما دول السصاحل إاعداد ‰وذج اقتصصادي با’رتكاز
ت -ن -ظ -ي -م -ات ا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة ،ل-يصص-ل ب-عضض اأ’ركان اŸشصÎكة ،أاو عملية نواكشصوط التي تعا ÊاŸناطق الريفية من اإ’همال والتهميشض ،ع -ل -ى تشص -ج -ي -ع الصص -ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة لÌوات-ه-ا
اÈÿاء إا ¤ا’قتناع ،بأان السصياسصة التي تبنتها أانشصأاها ا’–اد اأ’فريقي ‘ عام  ،2013وتضصم وان -خ -ف -اضض ا’سص -ت-ث-م-ارات ،وم-ن ث-م أاصص-ب-حت الطبيعية وإاعداد سصياسصة تصصنيع ناجعة مع العمل
فرنسصا Ÿكافحة اإ’رهاب بالسصاحل اأ’فريقي،
Óرهابي ’ ،Úسصيما على تنويع اقتصصادياتها وتباد’تها التجارية مع
 11دول -ة ،م -ا ي -ع -ن -ي أان خ -ل  Ó-ك -بÒا ي -ح -ي-ط بوركينا فاسصو بيئة خصصبة ل إ
والتي تقوم على التواجد والتغلغل العسصكري ‘ باسصÎاتيجية مكافحة اإ’رهاب بالسصاحل ،أ’نها مع ارتفاع نسصبة الفقر واأ’مية .من جانب آاخر ،اÿارج ،و–قيق كل ذلك ’ يكون إا’ من خÓل
اŸنطقة ،هدفها ا÷وهري ،حماية مصصا◊ها  -حسصب ما يقول اÈÿاء  -تعتمد على اأ’بعاد –تل بوركينا فاسصو اŸرتبة  74على مؤوشصر ا◊وك -م -ة ال -رشص -ي -دة وŒن -ي-د ك-ل اأ’ط-راف ضص-د
ا’قتصصادية ’ أاقّل و’ أاك ،Ìمن خÓل ذلك
ﬂت-ل-ف أاشص-ك-ال ال-ت-ه-م-يشض وع-دم اŸسص-اواة ال-تي
اأ’منية دون غÒها من اأ’بعاد الضصرورية ‘ الفسصاد لعام .2017
ﬁاف-ظ-ت-ه-ا ع-ل-ى ت-دف-ق اŸوارد ال-ط-ب-ي-عية’ ،
وتربط –ليÓت ب Úانتشصار الفسصاد ‘ الدول ت -غ -ذي اإ’ره -اب ،إاضص -اف-ة إا ¤إادخ-ال إاصصÓ-ح-ات
م-ك-اف-ح-ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة .ف-ع-ل-ى سصبيل اŸثال،
سصيما خام اليورانيوم الذي يغـ ـّذي الكهرباء ‘ تواجه بوركينا فاسصو مشصكÓت خطÒة Œعل اأ’ف-ري-ق-ي-ة وان-خ-ف-اضض اإ’ن-ف-اق العسصكري على ع -ل-ى السص-ي-اسص-ات واŸن-اه-ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة
اŸصصانع الفرنسصية.
بنية الدولة هشّصة ،وتضصعف قدراتها ‘ مواجهة ﬁاربة اإ’رهاب ،إاذ يجري توجيه اأ’موال ‘ وإاخضصاعها بانتظام إا ¤اŸتابعة والتقييم ‘ كل
اإ’رهاب ،ومن هذه اŸشصكÓت عدم قدرتها شص -ك -ل غ Òصص -ح -ي-ح ،وق-د ت-ع-ج-ز ب-عضض ال-دول اÛا’ت اŸع -رف -ي -ة ح -ت-ى ال-دي-ن-ي ،م-ع ح-م-اي-ة
اإلخفاق التنموي يوفر
على إاقامة عÓقات مع الدول اأ’خرى لتدعيم اأ’فريقية عن دفع رواتب ا÷نود ‘ الوقت اŸذهب اŸالكي السصائد ‘ اŸنطقة.
بيئة خصصبة لتنامي اإلرهاب
والقضصاء على اإ’رهاب كما يقول اÈÿاء ـ
واإ’خ- -ف -اق ال -عسص -ك -ري ه -ذا ،نسص -ج -ل -ه ب -رغ -م اق -تصص-اده-ا وم-ع-ا÷ة ال-ع-دي-د م-ن اإ’خ-ف-اق-ات الذي تتلقى فيه مسصاعدات عسصكرية كبÒة ‘
التكّتÓت التي أانشصأاتها جيوشض ّدول السصاحل التنموية لديها من دون أان تتحول هذه العÓقة إاطار مكافحة اإ’رهاب ،ما يدفع بعضض ا÷نود ينبغي أان يعتّمد على مسصاعدة خارجية تعّزز
ّ
والضصباط إا ¤ترك وظائفهم أاو ا’نخراط ‘ مسصعى دول السصاحل مع احÎام السصيادة الÎابية
بإايعاز من فرنسصا Ùاربة ا÷ماعات اإ’رهابية إا ¤ما Áكن وصصفه بالتبعية.
ك -م -ا يصص -ل م-ع-دل ال-ف-ق-ر إا ‘ 40 ¤اŸائ -ة ،منظومة الفسصاد ،وهو ما أادى إا– ¤ول إاقليم وا’قتصصادية والثقافية.
‘ منطقة السصاحل والصصحراء ،وكان آاخر هذه
ّ

لسستاذ فؤواد أابركان لـ«الشسعب»:
ا أ

«مسصÒة العودة» تعيد القضصية الفلسصطينية إا ¤الواجهة

ل‡ية بل ع Èمشسروع وطني –ّرري
ل لن يكون ‘ اŸنابر ا أ
ا◊ ّ

لوضساع بفلسسط Úتطورات خطÒة ،خاصسة ‘ أاعقاب إاطÓق «مسسÒة العودة »التي أاعادت القضسية الفلسسطينية إا ¤واجهة
تعرف ا أ
لعÓمي الدو‹ ،فضس Óعن التغÒات والتحديات الكبÒة التي فرضستها مؤوشسرات ومسستجدات السساحة العربية
اŸشسهد السسياسسي وا إ
والعاŸية ،وما يرتقب من ردود فعل على Œسسيد ترامب لقراره بنقل سسفارة أامريكا إا ¤القدسس شسهر ماي القادم ‘ ،خطوة ل Áكن
ل‡ية.
وصسفها إالّ بالتطاول على الشسرعية الدولية والعبث بالقرارات ا أ
الكث Òمن التسساؤولت حول اŸنعطف ا◊اسسم الذي “ّر به أاّم القضسايا العربية طرحتها «الشسعب» على أاسستاذ العلوم السسياسسية
بجامعة تيزي وزو فؤواد أابركان ،الذي خلصس إا ¤أان اıرج الوحيد للقضسية الفلسسطينية ل Áكن أان يكون إال بحشسد الصسفوف
الفلسسطينية ونبذ اÓÿفات ا◊زبية ورسسم مشسروع وطني –ّرري يسستعيد ا◊قوق الضسائعة على مّر سسبعة عقود.
إاÁان كا‘
Óرضض أاول ،وثانيا تاريخ Œسسيد
وال -ت -ق -ت -ي -ل وال -تشص-ري م-ن-د اغ-تصص-اب-ه ل -أ
الفلسصطينية وإاقامة «دولته الÓشصرعية» عليها ت- - - -رامب ل- - - -ق - - -رار ن - - -ق - - -ل
«الشس- - - -عب» :مسسÒة ال - - -ع - - -ودة «أاع - - -ادت سصنة  ،1948واŸشص ‘ Úكل هذا ،أان العدالة السسفارة؟
القضسية الفلسسطينية إا ¤واجهة اŸشسهد ال-دول-ي-ة  ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن إانصص-اف ال-ف-لسص-طيني @@ Úي ّ-ت -ضص -ح ج-ل-ي-اّ أان ال-رئ-يسض
لعÓمي الدو‹ فما قولكم؟ وت- - -ق- - -د ËاŸسص- - -ؤوول Úع - -ن ه - -ذه اأ’ع - -م - -ال اأ’م -ري -ك -ي ت -رامب ‘ خ -ط -ى
السسياسسي وا إ
لسس-ت-اذ ف-ؤواد أاب-رك-ان :ف -ع Ó-ك-انت ال-ه-ب-ة اإ’جرامية للمحاكمة أاو حتى إادانتهم ‘ ظّل ث- -اب- -ت- -ة ن -ح -و Œسص -ي -د وع -وده
ا أ
ا÷ماهÒية الفلسصطينية ‘ إاطار ما أاطلق عليه توف Òغطاء أامريكي غربي إ’سصرائيل للتمادي ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة وأاخ -ط-ره-ا ن-ق-ل
السصفارة اأ’مريكية إا ¤القدسض،
«مسصÒة العودة» Ãثابة نداء وتذك ÒلÓحتÓل ‘ عدوانها.
مّر شسهر على النتفاضسة ا÷ديدة فما Ãا ي -ع-ن-ي ا’عÎاف ب-ال-ق-دسض
اإ’سص-رائ-ي-ل-ي ول-ل-ع-ا ⁄ب-أاسص-ره بشص-رع-ية ا◊قوق
عاصصمة إ’سصرائيل وهذا Áثل
لن؟
الفلسصطينية ،و‘ مقدمتها إاقامة دولة كاملة هي النتائج اÙقّقة ◊ّد ا آ
السصيادة وعاصصمتها القدسض الشصريف ،وضصمان @@ ‘ البداية أاود أان أاشص Òإا ¤أان ما تشصهده تنّكرا و–ديا أامريكيا للشصرعية
حق العودة لÓجئ ،Úوهي بذلك رسصالة قوية اأ’راضصي الفلسصطينية على الرغم من أاهميته ،ال- -دول -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èال -ق -دسض م -دي -ن -ة –ت
للقريب والبعيد على أان أاي تسصوية ’ تتضصمن إا’ أانه ’ يرقى أ’ن نسصميه بانتفاضصة ،أ’نها ا’حتÓل.
ك-ي-ف ت-ت-وق-ع-ون ردة ال-ف-ع-ل ع-ل-ى هذه
أاحداث ﬁدودة اŸكان (قطاع غزة) والزمان
هذه ا◊قوق لن يقبل بها الشصعب الفلسصطيني.
رغم أان العا ⁄بأاسسره يقف على سسلمية (أايام ا÷معة) ،لذلك أاف ّضصل أان أاطلق عليها هبة اÿطوة؟
«مسسÒة العودة» ،إال أان الكيان الصسهيو ÊجماهÒية ،وفيما يخ ّصض النتائج التي حققتها @@ بكل أاسصف ’ ،أاعتقد أان اŸوقف العربي أاو
يواجه اÙتج Úالعّزل بالرصساصس ا◊ي ه -ذه اأ’خÒة ف -ي-م-ك-ن ذك-ر أان-ه-ا م-ث-لت سص-ب-ي Ó-الدو‹ Áكن له أان يتجاوز حّد اإ’دانة لهذه
إ’سصماع الصصوت ا÷ماهÒي الفلسصطيني على اÿط - -وة ،ب - -ل رÃا ق- -د يصص- -ب- -ح أاداة ’ب- -ت- -زاز
ويسسقط العديد من الشسهداء ول عدالة
اŸسصتوى العاŸي ومواجهة اıططات التي السصلطة الفلسصطينية ‘ ا◊صصول على تناز’ت
دولية –ّركت ،ما تعليقكم؟
‘ مسصار التسصوية السصياسصية.
@@ م- -واج- -ه- -ة اÙت- -ج Úال- -ف- -لسص- -ط- -ي- -ن- -ي Úتسصتهدف تصصفية القضصية الفلسصطينية.
نقف على موقف عربي متخاذل Œاه
بالرصصاصض وا’عتقال والتهج ،Òليسض جديدا يÎقب ال- - -ع- - -ا ⁄أان تشس - -ه - -د ال - -قضس - -ي - -ة
لو ،¤ح- -ت- -ى أاّن ه- -ن- -اك م -ن
على ا’حتÓل اإ’سصرائيلي ،فالكيان الصصهيو Êال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة م-ن-ع-ط-فا حاسسما مع حلول قضس- -ي- -ت- -ه ا أ
 ⁄ي- -ت- -وق- -ف ع -ن ‡ارسص -ة سص -ي -اسص -ة الÎه -يب منتصسف ماي القادم وهو تاريخ النكبة ي- -ت- -ح -دث ع -ن م -ؤوام -رة –اك ‘ اÿف -اء

–ت عنوان صسفقة القرن؟
@@ ‘ نظري ،اŸوقف العربي  ⁄يكن ‘
مسص-ت-وى ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي واج-ه-ت-ه-ا وت-واج-هها
ال -قضص -ي -ة ال -ف -لسص -ط-ي-ن-ي-ة ،وم-ا زاد م-ن خ-ف-وت
الصص- -وت ال- -ع -رب -ي Œاه قضص -ي -ت -ه اأ’و ¤ح -ال -ة
الÓ-اسص-ت-ق-رار السص-ي-اسص-ي واأ’م-ن-ي وا’قتصصادي
ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا اŸن-ط-ق-ة م-ن-ذ أازي-د م-ن سص-ب-ع
سصنوات جراء أاحداث ما سصمي
بـ»ال -رب -ي -ع ال -ع-رب-ي» ال-دم-وي،
التي أاشصغلت العديد من الدول
ال-ع-رب-ي-ة ب-أاوضصاعها الداخلية،
وأاّدت إا ¤ت - - -دم Òوت - - -راج- - -ع
ال - -ع- -دي- -د م- -ن بÓ- -د ال- -ع- -رب
اŸعروفة Ãسصاندتها للقضصية
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة م -ث -ل سص -وري-ا
والعراق.
أاما فيما يتعلّق بصصفقة القرن
ال- -ت- -ي ي- -ت- -م ت- -داول- -ه -ا ،ف -ه -ي
ان- -ع- -ك- -اسض ◊ال -ة الÎدي ال -ع -رب -ي ال -ذي ب -ل -غ
مسصتويات خطÒة ،حيث وصصل اأ’مر ببعضض
ال -دول إا ¤اŸت -اج -رة ب-ال-قضص-ي-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة
م-ق-اب-ل مصص-ال-ح شص-خصص-ي-ة ت-تعلق باسصتحقاقات
سصياسصية.
ي ﬂرج لهذه القضسية بعد  70سسنة من
أا ّ
الحتÓل؟
@@ أاعتقد أان ﬂرج القضصية الفلسصطينية لن
يكون ‘ منابر اأ’· اŸتحدة ،وإا‰ا بحشصد
الصصفوف الفلسصطينية على اختÓف مشصاربها،
ونبذ ا’ختÓفات ا◊زبية التي كانت و’زالت
م- -عّ- -ط  Ó-أ’ي ت -واف -ق ،ورسص -م مشص -روع وط -ن -ي
–رري يضصمن اسصتعادة ا◊قوق اŸسصلوبة.

لسستاذة فايزة سسبتي تقف عند الوجه اŸظلم للطفرة التكنولوجية
ا أ

التنظيمات اإلرهابية تخوضض حربا قذرة على حلبة األنÎنت

أاعطى الفضساء الرقمي صسبغة جديدة للتهديدات
لرهابية ‘ العا ،⁄ورفع مسستوى تنامي اÿطر
ا إ
لنÎنت
لم -ن -ي ال -ع -اب -ر ل-ل-ح-دود ،ح-يث أاضس-حت ا أ
ا أ
لره-اب ،ك-م-ا ت-ع-ت-ق-د أاسستاذة
ح-ل-ب-ة ل-ل-ح-رب ضس-د ا إ
لع Ó-م والتصس -ال ب -ج -ام -ع -ة ﬁم -د  ÚŸدب -اغÚ
ا إ
بسس -ط -ي-ف ،ف-اي-زة سس-ب-ت-ي ،ال-ت-ي أاك-دت ‘ ح-وار م-ع
لع Ó- -م ا÷دي - -د ال - -ذي ت- -ت- -ب- -ع- -ه
«الشس - -عب» ،أان ا إ
لره -اب-ي-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-ا «داعشس»،
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ات ا إ
لرهاب
يجعلنا أامام نوع جديد من التحدي ،هو»ا إ
اللكÎو »Êالذي Œري وقائعه ‘ الغرف اŸظلمة
ووراء شس-ب-ك-ات ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اعي بأانواعها ،ما
ي-ج-ع-ل ﬁارب-ت-ه ت-ت-طّ-ل-ب سس-ياسسة أامنية ‘ مسستوى
هذا التحدي.
إاÁان كا‘
لره-ابية تعتمد ‘
«الشس-عب» :ب-اتت ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا إ
نشس -اط -ه -ا ال -دم -وي و‘ ال -ت -ج -ن -ي-د وال-ت-ع-ب-ئ-ة ع-ل-ى
الفضساء الرقمي ،فما تعليقكم؟
فايزة سسبتي :شصكلت التحو’ت السصياسصية بعد أاحداث
سصبتم ،2001 Èنقطة فاصصلة ‘ تغ Òطبيعة التهديد على
مسصتوى اأ’نظمة العاŸية Ÿا –مله هذه التهديدات من
معطيات جديدة تؤوثر على أامن واسصتقرار الدول ‘ ظلّ
تزايد خطر ا÷ماعات اإ’رهابية ،ولعّل اŸنحى اÿطÒ
الذي بدأات التنظيمات اإ’رهابية باتباعه“ ،ثل ‘ عدم
قصصر نشصاطاتها الدموية على اÛال اŸادي الواقعي ،بل
ان -ت -ق -لت إا ¤ال -فضص -اء السص -يÈا ،Êوأاصص -ب -ح ه -ن -اك شص-ب-ك-ة
إاعÓمية الكÎونية بقنوات متعّددة توسصع نطاق ا÷ماعات
اإ’ره-اب-ي-ة ،ف-ن-ت-ي-ج-ة ل-ل-ت-ط-ور ال-ت-كنولوجي اتخذ اإ’رهاب
أاسصاليب وأابعادا جديدة وأاشصكال ﬂتلفة ،التي Ãجملها
تسصعى إا ¤تهديد أامن اÛتمع وتدم‡ Òتلكاته ،وذلك
–ت مÈرات وشصعارات تتباين من منظمات إارهابية إا¤
أاخرى ،فا÷ماعات الدموية أادركت منذ الوهلة اأ’و¤
أانها معركة إاعÓم وصصور ورأاي عام بالدرجة اأ’و ،¤وأان
العا ⁄السصيÈا Êهو السصبيل اأ’مثل لكسصب ا◊رب النفسصية
وكسصب عقول الشصباب ،وبالتا‹ التأاث ‘ Òالرأاي العام ومنه
صصّناع القرار.
ل -ذلك Áك -ن -ن -ا ال -ق -ول ،إان اإ’ع Ó-م ا÷دي-د ال-ذي ت-ت-ب-ع-ه
التنظيمات اإ’رهابية وعلى رأاسصها «داعشض « ،يجعلنا أامام
نوع جديد من اإ’رهاب ،هو «اإ’رهاب ا’لكÎو »Êالذي
Œري وق -ائ -ع -ه ع -ل-ى ح-ل-ب-ة اأ’نÎنت وشص-ب-ك-ات ال-ت-واصص-ل
ا’ج -ت -م -اع -ي ب -أان -واع -ه -ا ،وتشص Òال-ت-ق-اري-ر ،أان ال-ت-ن-ظ-ي-م
اإ’رهابي «داعشض» لديه  90أالف صصفحة باللغة العربية على
موقع التواصصل ا’جتماعي «الفايسصبوك» و 40أالف بلغات
أاخرى ،إاضصافة إا ¤موقعه الذي دشصنه التنظيم بسصبعة لغات
’بتزاز الشصباب وضصّمهم لصصفوفه ،فحوا‹  3400شصاب
انضصم إا ¤داعشض عن طريق حمÓت التجنيد ا’لكÎونية
واسصتخدام مواقع –توى على برامج حماية من تعّقب
اıابرات كالواتسض أاب والتيليغرام.
التهديد الذي أاطلقه مؤوخرا إارهابيو»داعشس» ضسد
روسسيا باسستخدام تطبيق التيليغرام لديه دللت
متعّددةŸ ،اذا ”ّ اختيار هذا اŸوقع بالتحديد وما
اŸراد من وراء تهديد روسسيا بالتحديد؟
@@ يبدو اختيار هذا اŸوقع الروسصي التأاسصيسض لتوجيه
تهديد صصريح لروسصيا ،إاشصارة واضصحة بأان تنظيم» داعشض»
الدموي يرغب ‘ شصّد انتباه العا ،⁄وا’ظهار بأانه ’ يزال
ي -ن -بضض و‘ أاوج -ه ،ك -م -ا أان اسص -ت -خ -دام-ه ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن
التطبيقات لنشصر دعايته ،يعود باأ’سصاسض إا ¤حرصصه على
الوصصول بشصكٍل آامن إا ¤جمهوره ،وذلك نظرا Ÿا يحمله
تطبيق التيليغرام من خصصائصض متمثلة ‘ عدم القدرة
على تتبع اŸرسصل ،فكل الرسصائل اŸرسصلة ع Èالتيليغرام
تخضصع للتدم Òالذاتي بعد فÎة معينة من قراءتها ،كما
Áتلك التطبيق واحًدا من أافضصل بروتوكو’ت اŸصصدر
اŸفتوح الذي يدعم رسصائل طرف إا ¤طرف آاخر ،أاين يتم
تشصفÒها أايضصاً وهذا يعني إامكانية تشصف Òأاي رسصالة مدى
ا◊ياة.
ويدل تهديد تنظيم داعشض اإ’رهابي بشصنّ هجمات وتنفيذ
ع- -م- -ل- -ي- -ات ‘ روسص- -ي- -ا «خÓ- -ل وقت ق- -ريب ج- -دا» وف -ق
ال -ف -ي -دي -وه -ات اŸنشص -ورة ب -ال -ل -غ-ة ال-روسص-ي-ة ع Èت-ط-ب-ي-ق
التيليغرام ،على د’لت Úأاسصاسصيت ،Úاأ’و ¤أانها رّدة فعل
ط -ب-ي-ع-ي-ة ل-ل-دور ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه ال-ق-وات ال-روسص-ي-ة ‘ قصص-ف
دمويي التنظيم ومواقعه اإ’سصÎاتيجية ‘ سصوريا.
أاما الد’لة الثانية ،أان هذه التهديدات ›رد ردة فعل
دفاعية ‘ ظل ا◊روب ا’لكÎونية الردعية أاو اإ’سصتباقية
ضصد أاي عمل هجومي قد تفكر فيه روسصيا مسصتقب.Ó
بعد الضسربات التي تلقاها ‘ العراق وسسوريا ،هل
ت -راج -ع م -وق -ع «داعشس» ع -ل -ى خ -ارط -ة ال -ت -ه -دي-د
لرهابي؟
ا إ
** أاظن أان بداية العام ا÷ديد كانت Œلي ÿارطة تنظيم
«داعشض اإ’رهابي بتحركاته ‘ أاك Ìمن مكان ،إ’ثبات بأانه
م -ازال م -وج -ودا ،إاذ ح ّ-رضض أانصص -اره ع -ل -ى شص ّ-ن ع-م-ل-ي-ات
إاره -اب -ي -ة ‘ سص -وري -ا وال -ع -راق رغ-م أان ه-ذا اأ’خ Òأاع-ل-ن
انتصصاره على الدولة اإ’سصÓمية ،ووسصع كذلك من تواجده
‘ إافريقيا ،وتعاون مع التنظيمات اإ’رهابية اŸتواجدة
ه -ن -اك ،وك -ث -ف أاي ًضص -ا م -ن حضص -وره ‘ م -واق -ع ال -ت -واصص-ل

ا’جتماعي ،ودعا عناصصره للدخول بقوة
إا ¤الفيسصبوك ،توي Îوالتيليغرام ،ورغم
أان التحركات السصابقة تبدو مثل الشصخصض
الذي يوشصك على الغرق ،ويتشصبث بأاي
شصيء للنجاة ،إا’ أان هناك –ذيرات من
أان «داعشض»  ⁄ينته بعد ،وأانه قد يعيد
إاح-ي-اء ن-فسص-ه م-ن ج-دي-د ،مسص-ت-غ Ó-ح-ال-ة
ال -ف -وضص -ى ال -ع -ارم -ة ‘ الشص -رق اأ’وسص-ط
بصصفة خاصصة ،والعا ⁄بصصفة عامة ،كما
أان ه- -ن- -الك ال- -ك- -ث‡ Òن ي -ع -ي -د ت -راج -ع
«داعشض» إا ¤اÿي - - -ار ال- - -ت- - -ك- - -ت- - -ي- - -ك- - -ي
وا’سصÎاتيجي ،لذلك فإان التنظيم جعل
من مونديال  ‘ ،2018روسصيا هدفا رئيسصا
ل -ل -ع -ودة ل -ل -مشص -ه -د م-ن ج-دي-د ،وت-ه-دي-دا
ل -روسص -ي-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا ت-ل-عب دورا ك-بÒا ‘
القضصاء على التنظيم بسصوريا.
ال - - - -فضس- - - -اء الفÎاضس- - - -ي سس- - - -اع- - - -د
لره-اب-ي-ة ع-لى تنفيذ
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا إ
عملياتها بتكاليف أاقل وعوائد أاكÈ
وحماية أاك ،Ìما قولكم؟
@@ نظرا للطفرة التكنولوجية والضصرورة
اإ’سصÎاتيجية أاصصبحت التنظيمات اإ’رهابية ترتكز على
م -ا ي -ط -ل-ق ع-ل-ي-ه «ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي اŸظ-ل-م» ،إاذ أان
أانشص -ط -ة ه -ذه ا÷م -اع-ات أاصص-ب-حت ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ﬁت-وى
وسصائل اإ’عÓم ا’جتماعي وخاصصة منها التي ’ Áكن
ت-ع-ق-ب-ه-ا ،ف-ق-د –ولت إاسصÎات-ي-ج-ي-ة «داعشض» ع-ل-ى سص-ب-يل
اŸثال على مّر السصن Úمن Œنيد اأ’فراد ع Èاسصتخدام
الفضصاء ا’فÎاضصي إا ¤اإ’نزال اŸيدا ‘ Êكل من العراق
وليبيا وسصوريا للمشصاركة ‘ القتال على أارضصهم لتحقيق
شصيء أاك Ìواقعية من أاجل قضصيتهم من خÓل العمليات
اإ’رهابية التي ينفذها وهو ما يطلق عليه تسصمية «الذئاب
اŸنفردة» ،وبذلك فإان التنظيمات اإ’رهابية اسصتخدمت
الفضصاء ا’فÎاضصي لصصا◊ها من خÓل التأاث ‘ Òاأ’فراد
’رتكاب أاعمال إارهابية على أارضصهم بقليل من اŸوارد
وعدم ترك أاي أادلة ’قتفاء أاثرها.

التنظيمات اإ’رهابية من مثيÓت داعشض
اسصتغلت الطفرة اŸعلوماتية وما أاتاحته
مواقع التواصصل ا’جتماعي كأارضض خصصبة
ح -اضص-ن-ة ل-ل-ف-ك-ر ال-ت-ط-ر‘ ال-ت-وسص-ع-ي ،و⁄
تسص- -ت- -ف -د ف -ق -ط م -ن ال -فضص -اء ا’ل -كÎوÊ
ال-ت-ق-ل-ي-دي ال-ذي Áك-ن ال-وصص-ول إال-ي-ه ع-ن
ط -ري -ق ﬁرك -ات ال -ب -حث ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ب-ل
توسصعت ع Èما يسصمى «بالشصبكات الداكنة»
ال-ت-ي ’ Áك-ن ال-وصص-ول إال-ي-ه-ا ك-ال-ت-يلغرام،
وع Èه-ذه الشص-ب-ك-ات ال-داك-ن-ة ي-تّ-م ان-ت-ه-اج
م -ن-ح-ى م-ع Úوه-و نشص-ر ﬁت-وى ب-ال-ل-غ-تÚ
ال -ع -رب -ي -ة وا’‚ل -ي-زي-ة واسص-ت-خ-دام ال-ل-غ-ة
اŸشصفرة ،فهذه اأ’خÒة تزيد من صصعوبة
تتبع وتعقب هذه اإ’شصارات التي تتغ Òمن
ق -ب -ل ال -ت -ن -ظ -ي -م-ات اإ’ره-اب-ي-ة ،وه-ذا ه-و
ا÷انب اŸظ- - -ل- - -م السص - -ري - -ع ‘ اإ’ع Ó- -م
ا’جتماعي.
م- -ا السس- -ب- -ي- -ل Ÿواج- -ه -ة ه -ذا اÿط -ر
اŸتنامي؟
@@ ترتبط مواجهة التحدي الذي تشصكله
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ات اإ’ره -اب -ي -ة ب-اأ’سص-اسض ،إا¤
توجهات القوى الكÈى ‘ العا ⁄التي ’ تزال تصصر على
ال-ت-ع-اط-ي م-ع ال-ظ-اه-رة اإ’ره-اب-ي-ة ا’ل-كÎون-ية كورقة من
أاوراق ال -ن -ف -وذ و–ق -ي -ق اŸصص -ال -ح وإاع -ادة رسص -م خ-ارط-ة
اŸنطقة من جديد ،إا’ أانه إاذا أاردنا الوصصول إا ¤حلول
م -ي -دان -ي -ة ول -يسصت ل Ó-سص -ت -ه Ó-ك اإ’عÓ-م-ي واÿط-اب-ات
الÈوتوكولية’ ،بد من التعاون اŸعلوماتي ب Úجميع الدول
Ÿواج -ه اّŸد اإ’ره -اب -ي وال -ت -ع -اون ال -ف -ن-ي م-ع الشص-رك-ات
الواضصعة لهذه التطبيقات Ÿراقبة وتتبع الشصبكات الداكنة.
و‘ اأ’خ ،Òفإان تعزيز التعاون الدو‹ واإ’قليمي من
Óعمال اإ’جرامية ا’لكÎونية
خÓل مراقبة كل دولة ل أ
الواقعة على أاراضصيها ضصد الدولة أاو جهات أاخرى خارج
ه -ذه اأ’راضص -ي Ãسص-اع-دة اŸن-ظ-م-ات ال-دول-ي-ة وال-ه-ي-ئ-ات
اŸتخصصصصة ،كفيل Ãكافحة اإ’رهاب ا’لكÎو Êأاو على
اأ’قل بوضصع حد لعمليات التجنيد ا’لكÎونية.

التعاون ال ـ ـدو‹
كفيل بوضصع حّد
لعمليات التجنيد
اإللكÎونيـ ـ ـ ـ ـ ـة

تسسليم هادئ للسسلطة ‘ كوبا

صصانعو الثورة أامام «مقاومة» اإلصصÓحات

ال -تسس -ل-ي-م السس-لسس وال-ه-ادئ ل-لسس-ل-ط-ة ‘ ك-وب-ا ،إا¤
الرئيسس ا÷ديد ميغال دياز كانيل يÎجم حقا
حرصس «الثوار» ‘ هذا البلد البقاء أاوفياء لقيم
ال -نضس -ال وم -ب -ادئ ال -تضس -ح -ي -ة ال -ت -ي أاق -ره-ا رم-وز
لمÈي-ال-ي-ة وال-دي-ك-ت-ات-وري-ة ‘ أام-ري-ك-ا
ﬁارب -ة ا إ
الÓتينية أامثال شسي غيفارا ،فيدال كاسسÎو وكل
رف-ق-اء ال-درب ال-ذي-ن أاسس-ق-ط-وا ب-ات-يسس-ت-ا وأاح-بطوا
اıط- -ط- -ات ا÷ه- -ن -م -ي -ة ل -ل -م -خ -اب -رات اŸرك -زي -ة
لمريكية التي كانت تÓحق هؤولء القادة قصسد
ا أ
تصسفيتهم وإافشسال عنفوان الثورة وهي ‘ طريق
لسستعمار.
–قيق النصسر الكاسسح على فلول ا إ
جمال أاوكيلي
هذا الرصصيد الراسصخ ‘ ذهنية صصانعي الدولة الوطنية
الكوبية ،ما تزال اÙرك باŒاه اتخاذ القرارات التي
“ن -ع ضص -ي -اع ك -ل م-ا أا‚ز
لصص- -ال- -ح ال -ب -ل -د ،وت -ف -ادي
إاحداث أاي هزة قد تؤودي
إا ¤اÿراب ك - -م - -ا ح- -دث
ل -ب -عضض ال -ب -ل -دان ع -ن -دم-ا
ان- - -ه- - -ار ج- - -دار ب- - -رل..Ú
وت- - - - - - - - -ف - - - - - - - -كك ا’–اد
السصوفياتي وغاب ما كان
يسص - - -م - - -ى ب- - -اŸعسص- - -ك- - -ر
الشص- -رق- -ي ،ت- -ب- -ع- -ه إاع- -ادة
صصياغة العÓقات الدولية
وفق اأ’حادية القطبية.
‘ خضص- - - -م ك- - - -ل ه - - -ذا..
صصمدت كوبا ‘ وجه كل
تلك العواصصف الهوجاء ،واختارت لنفسصها اŸسصلك الذي
تراه مناسصبا ،للتكيف مع التحو’ت ا÷ذرية ‘ العا..⁄
حتى ’ تبقى عن معزل عما يجري هنا وهناك ،ومثل هذه
ال- -ق- -رارات ت- -ت- -طّ- -ل- -ب ال -ك -ث Òم -ن الشص -ج -اع -ة ⁄ ،يÎدد
اŸسصؤوولون الكوبيون ‘ اعتماد سصياسصة خطوة ـ خطوة..
” من خÓل فتح اŸبادرة ا’قتصصادية على
وهذا ما ّ
اÿواصض ،وا’سصتفادة من اأ’نÎنت ،والسصماح بالسصفر إا¤
اÿارج ،وشصراء وبيع السصيارات وغÒها من اإ’جراءات
اŸتخذة إ’زالة الشصكوك التي تسصاور البعضض ‘ ،أان البلد
م-ق-ب-ل ع-ل-ى م-رح-ل-ة م-ن ال-ت-غÒات ا÷ذري-ة ال-ت-ي ي-أام-لها
الكث Òمن اŸتتبع Úسصواء ‘ البلدان اÛاورة أاو ‘
أاصصقاع أاخرى من العا ،⁄اعتقادا منهم بأان كوبا تأاخرت
كثÒا ‘ اإ’عÓن عن إاصصÓحات ‘ منظومتها السصياسصية
وا’قتصصادية وا’جتماعية ‘ ،ح Úأان كل من كان يرفع
لواء اإ’شصÎاكية والشصرعية العلمية ،وانتظار إاقامة الدولة
الÈوليتارية وفناء الرأاسصمالية ..تخلى عن هذه اأ’فكار

اŸذه -ب -ي -ة وفضص -ل مسص -اي -رة اÿي -ارات ال -ت -ي ت-ن-ق-ذه م-ن
اإ’نسصدادات الناجمة عن تعطل اآ’داء ا’قتصصادي الذي
يفرز ا◊ركية اŸالية والنقدية خاصصة.
ويدرك جيّدا الرئيسض ا÷ديد هذه التحديات اŸطروحة
بحكم اطÓعه الواسصع على التأاثÒات اÿارجية ،التي ’
Áكن لÓقتصصاد الكوبي أان يعيشض بعيدا عن تداعياتها..
وعليه ا’ندماج ‘ هذه الدورة حتمية ’ مفر منها ..لكن
وفق مسصلكية داخلية ’ تخضصع إ’مÓءات اÿارج.
وا’نغÓق على الذات ‘ تسصي Òالشصأان اإ’قتصصادي ’ يفيد
وهذه قناعة ’ بديل عنها عند الكوبي ‘ ،Úرؤوية بلدهم
تزداد تأالقا ..كونها –وز على كل العناصصر التي تسصمح لها
بأان تكون ‘ اŸقام اŸعّول عليه ‘ اŸواعيد القادمة،
وب- -ال -ت -وازي م -ع ذلك ،ف -إان ج -ذوة ال -ث -ورة اŸت -وه -ج -ة ’
تنطفئ ..أ’نها تبقى اŸرجعية ‘ رسصم طريق السصياسصيÚ
نحو ما ”ّ إاقراره من قبل
مؤوسصسصات البÓد.
وإا ¤غ -اي -ة ي -وم -ن -ا ه-ذا،
ف - -إان اÿط - -وط ال - -كÈى
Óصص Ó-ح -ات اŸرت -ق-ب-ة
ل -إ
غ Òواضصحة من باب أان
م- -ي -غ -ال دي -از ك -ان -ي -ل ل -ه
خ -ارط -ة ط -ري -ق رسص -م-ه-ا
ا◊زب الشصيوعي الكوبي
الذي يقّرر خيارات البلد،
داخ- -ل- -ي -ا وخ -ارج -ي -ا دون
ال -تضص -ح -ي -ة ب-ت-اري-خ ك-وب-ا
النضصا‹.
وال -تشص-ب-يب ه-ذا ’ ي-ع-ن-ي
أاب- -دا ال- -ت- -خ- -ل- -ي ع -ن إا‚ازات ال -ب -ل -د ،وإا‰ا ه -و رسص -ال -ة
ا’سصتمرارية ‘ التغي Òالسصلسض والهادئ الذي يكون مبنيا
على الضصمانات الثابتة.
اليوم ،كل العا ⁄يتسصاءل عما حدث ‘ كوبا من تغي ،Òلكن
السصمة البارزة ‘ كل هذا هو التحفظ ،عندما يتعلق اأ’مر
Ãسص-ائ-ل ح ّسص-اسص-ة ج-دا وح-ت-ى شص-ائ-ك-ة ..خ-اصص-ة ال-ت-حّ-ول
اŸراد ب- -ل- -وغ- -ه وال- -ك- -ل ي- -ري -د اŸزي -د م -ن اŸع -ل -وم -ات
واŸعطيات ‘ هذا اإ’طار حتى تسصتطيع أان يعي ما
يجري!؟ .والعهدة ا÷ديدة لكانيل ،تÎكه ‘ رواق أاحسصن
ومسصاحة أامل أافضصل من أاجل التعامل مع الواقع الكوبي
ا◊ا‹ بكل جدارة وشصجاعة كذلك بناًء على تقييم دقيق
وتشص-ري-ح ع-م-ي-ق أ’ح-وال ال-بÓ-د ع-ل-ى ضص-وء اŸسص-ت-ج-دات
اÿارج -ي -ة ،خ-اصص-ة وأان-ه سص ÒاŸق-اط-ع-ة ال-ت-ي ك-ان ف-ي-ه-ا
مسصؤوو’ عن ا◊زب الشصيوعي الكوبي ،وبديهيا أان ’ تكون
هناك إاصصÓحات إا’ Ãوافقة ا◊زب خوفا على نظام
الثورة.
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أامام تفضسيله اتخاذ أاسسوأا القرارات

خيارات ترامب تربك اÛتمع الدو‹
لزمة النووية بشسبه ا÷زيرة الكورية،
لمريكي دونالد ترامب ،بكل قوة ،على «حل» ا أ
يعمل الرئيسس ا أ
ويصسّر ‘ الوقت ذاته على “زيق التفاق النووي مع إايران ،ويكاد يفجر حربا Œارية عاŸية مع الصس،Ú
ويعتقد من وراء هذا كله أانه يطبق شسعار «أامريكا أاول».
حمزة ﬁصسول
وعكسض إايران ،يريد ترامب تفكيك اأ’زمة ‘ شصبه ا÷زيرة
الكورية ،و–قيق أاول إا‚از دبلوماسصي له.
سصيكون شصهر ماي اŸقبل ،شصاقا على الدبلوماسصية العاŸية ،وم-ن-ذ ان-ت-خ-اب-ه ع-ل-ى رأاسض ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة،
إاذ سص -ي -ح ّ-دد مسص -ت -ق-ب-ل مشص-كÓ-ت ع-ويصص-ة ت-ع-ت Èال-و’ي-ات تعامل بشصكل متناقضض على ملف كوريا الشصمالية ،فبعد
تبادل الشصتائم مع كيم
اŸت - -ح- -دة اأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة
ج -ون -غ أاون وال -ت-ه-دي-د
الطرف اأ’برز بها ،مقابل
بحرب نووية مدمرة،
الصص ،Úإاي- - -ران ،ك- - -وري- - -ا
رحب بطلب عقد قمة
الشص - -م - -ال - -ي - -ة وروسص - -ي- -ا،
معه «قد تسصفر عنها
وسص - - -ي- - -ك- - -ون ال- - -رئ- - -يسض
صصفقة مربحة» مثلما
اأ’مريكي عنصصرا رئيسصيا
قال.
‘ وضصع ا◊لول التوافقية
وم-ا أاث-ار ا’سص-ت-غراب،
أاو ا◊ل- -ول اأ’خ -ط -ر م -ن
هو إاقدام ترامب على
اŸشصكÓت ‘ حّد ذاتها.
إاق-ال-ة وزي-ر خ-ارج-ي-ت-ه
وي -ن -ت -ظ -ر ال -ع -ا ⁄بÎقب
ريكسض تلÒسصون الذي
شصديد ،ما سصيسصتقر عليه
ك -ان ي -ع -ارضض خ-ط-اب
ت - - - - - - -رامب ‘  12ماي
الداخل ،وما إاذا كان سصيعلن اسصتئناف العقوبات ا’قتصصادية التهديد ضصد كوريا الشصمالية ويشصجع على التفاوضض معها،
ضصد إايران وا’نسصحاب من ا’تفاق النووي اŸوقع سصنة ورشّصح مكانه مدير وكالة ا’سصتخبارات اŸركزية (سصي آاي
 ،2015ب Úطهران والقوى الدولية السصت أاو ا’سصتمرار ‘ أاي) مايك بومبيو ،والواضصح أان ترامب ،يعت ÈاŸلف الكوري
«قضصية أامنية» بالدرجة اأ’و ،¤ورأاى أانه ’ مكان لتيلرسصون
العمل به؟
اÛتمع الدو‹ بدأا يعتاد على ميول ترامب لتبني أاسصوأا ضصمن الفريق الذي يعمل عليها.
اÿيارات وأاكÌها إاثارة للفوضصى على الصصعيد العاŸي ،وأامام ا’نتقادات والتحذيرات الواسصعة التي طالت سصياسصته
مثلما فعل مع فرضض حظر السصفر إا ¤الو’يات اŸتحدة Œاه كوريا الشصمالية ’ ،يريد ترامب أان يظهر أامام خصصوم
ع -ل -ى م -واط -ن-ي ع-دد م-ن ال-دول اإ’سصÓ-م-ي-ة ،وإاعÓ-ن ن-ق-ل الداخل كمن «توّرط ‘ مسصتنقع ’ Áكنه اÿروج منه»،
سصفارة بÓده من تل أابيب إا ¤القدسض اÙتلة ،وا’نسصحاب ل -ذلك ي -رم -ي ب -ك -ل ث -ق -ل -ه إ’ن -ه-اء ال-قضص-ي-ة ب-أاق-ل اÿسص-ائ-ر
م -ن ات -ف -اق ب -اريسض ح -ول اŸن -اخ ،وف-رضض رسص-وم ج-م-رك-ي-ة اŸمكنة.
مرتفعة على منتجات قادمة من الصص Úوا’–اد اأ’وروبي ورأاى دبلوماسصيون أامريكيون ،أان اإ’دارة اأ’مريكية ‘ عهد
ترامب ،منحت الفرصصة لكوريا الشصمالية لتفاوضض اÛتمع
نحو امريكا مع وقف التنفيذ ا÷زئي.
و’ يسصتبعد انسصحاب واشصنطن من ا’تفاق الذي يعتÈه الدو‹ من موقع قوة ،ومّكنت زعيمها الشصاب من الÈوز
ترامب «اأ’سصوأا ‘ تاريخ الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية» ،كرجل قوي وند أ’مريكا بعدما كان ينظر له ولبÓد ‘
ويطالب بإادخال تغيÒات جوهرية عليه ،رغم إاعÓن باقي السصابق كقائد لدولة مارقة خارج منطق الشصرعية الدولية.
ه-ذه الضص-غ-وط-ات ج-ع-لت ال-رئ-يسض اأ’م-ري-ك-ي ،ي-خّ -ف-ف م-ن
أاعضصاء ›لسض اأ’من الدو‹ زائد أاŸانيا التمسصك به.
وق -ال ال -رئ -يسض ال-ف-رنسص-ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون ق-ب-ي-ل زي-ارت-ه ترحيبه بقرار بيونغ يانغ Œميد Œاربها النووية ،وقال قي
للو’يات اŸتحدة «أان ا’تفاق هو اÿيار اأ’فضصل مع إايران آاخر تغريدة له « ⁄نتخل عن أاي شصيء ،لقد وافقوا على
السص ÒباŒاه نزع السصÓح النووي (وذلك عظيم للعا،)⁄
و’ توجد خطط بديلة ◊ل القضصية».
ويراهن الرئيسض اأ’مريكي على نقاط ضصعف إ’يران ،قد وإاغÓق موقع للتجارب النووية ووقف التجارب».
يراها مفيدة لÓنسصحاب من ا’تفاق وفتح باب اŸواجهة وتابع ترامب «نحن بعيدون جدا عن إاغÓق اŸلف الكوري
م -ع -ه -ا ،إاذ ي -ع-ت-ق-د أان ع-ام-ل ال-زم-ن م-ه-م ل-كسصب اŸع-رك-ة ،الشصما‹ ،قد تنجح اأ’مور ،وقد ’ تنجح ،الوقت وحده كفيل
مادامت  ⁄تصصل بعد إا ¤اŸرحلة النهائية لتصصنيع القنبلة بكشصف ما سصيحصصل ...لكن ما أاقوم به اآ’ن كان يجب القيام
النووية ،و’زالت ‘ مرحلة التخصصيب اŸكثف لليورانيوم ،به منذ وقت طويل».
وب -ال -ت -ا‹ ال-ق-ي-ام ب-ك-ل م-ا م-ن شص-أان-ه ا◊ي-ل-ول-ة دون –ق-ي-ق وكشصفت مصصادر أامريكية ،بأان ترامب سصيعرضض على الزعيم
ال -ه -دف اأ’سص -اسص -ي ل -لÈن-ام-ج وت-ع-ط-ي-ل ام-تÓ-ك-ه-ا ل-لسصÓ-ح الكوري الشصما‹ «تفكيك ترسصانته النووية» ،لكن موافقة
النووي .وÁكن للرئيسض اأ’مريكي أان يتخذ العقوبات اأ’خÒة على اŸقÎح تبدو مسصتبعدة ،أ’نه ’ يريد أان يعيد
ا’ق-تصص-ادي-ة كسصÓ-ح ف-ت-اك Ÿواج-ه-ة إاي-ران ،مسص-ت-ن-دا ع-لى كل شصيء قام به خÓل عقود من ا◊صصار إا ¤الصصفر.
ا’حتجاجات اأ’خÒة التي عرفتها عديد اŸدن اإ’يرانية وكان كيم قد قال خÓل إاعÓن وقف التجارب النووية «إان
بسصبب اأ’وضصاع ا’قتصصادية وا’جتماعية ،وقد يظن أان ذلك موقع التجارب الرئيسصي الذي أاغلق شصمال البÓد قد أاكمل
سصيزيد حجم الضصغط الداخلي على ا◊كومة اإ’يرانية ،مهمته»Ã ،عنى أان بÓده أاكملت مهمة حيازة القنبلة الذرية
خاصصة وأان الشصعب ا’يرا ’ Êيبدو مسصتعدا إا ¤سصنوات وسصتفاوضض الكبار لتنتقل إا ¤التنمية ا’قتصصادية.
ولن يخسصر الزعيم الكوري الشصما‹ ،أاي شصيء ‘ حال فشصل
ا◊صصار ا’قتصصادي التي انهكته.
عقد الصصفقة مع ترامب أ’نه متعّود مع ا◊صصار ا’قتصصادي
الضصغوط السصرائيلية
وم -ن ال -دواف -ع ال -ت -ي –رضض ت -رامب ع -ل -ى ات -خ-اذ ال-ق-رار وصصار متكيفا معه.
الورقة التجارية
اأ’سصوأا ،هو تصصاعد قلق إاسصرائيلي حيال التواجد ا’يرا‘ Ê
سص -وري -ا ،وارت -ف -اع اح -ت -م -ا’ت نشص -وب م -واج -ه -ة عسص-ك-ري-ة و’ يّÎدد الرئيسض اأ’مريكي ‘ كل القرارات ا’سصتفزازية
مباشصرة ،خاصصة بعد اسصقاط طائرة «أاف  »16ا’سصرائيلية ‘ التي اتخذها ◊ّد اآ’ن ‘ ،إاظهار مدى “سصكه بالوعود
سصوريا ‘ ،فيفري اŸاضصي ،بعد شصنها لغارة على أاهداف ا’نتخابية التي قطعها ،وخاصصة ما تعلّق بشصعار «أامريكا
إايرانية كرد على اخÎاق طائرة دون طيار إايرانية اخÎقت أاو’».
ويحاول ‘ كل مرة جاهدا ،إاثبات مدى وفائه للطبقة
أاجواءها مثلما زعمت.
وتعمل إاسصرائيل كل ما بوسصعها Ÿنع طهران من إانشصاء العمالية داخل أامريكا بعدما وعد بالوظائف واسصتئناف
قاعدة جوية ‘ سصوريا ،وعدم امتÓك دمشصق Ÿنظومة عجلة التصصنيع ،وحماية اŸنتجات الداخلية ،وأاعلن نهاية
الدفاع ا÷وي «أاسض  ،»300أ’نها ترى فيها نهاية لتفوقها مارسض اŸنقضصي فرضض رسصوم جمركية مرتفعة على واردات
اأ’Ÿنيوم والفو’ذ على ›موعة من الدول مسصتثنيا مؤوقتا
ا÷وي ‘ اŸنطقة وأانها سصتصصبح هدفا سصه Óأ’عدائها.
وسص -ي -ح -اول ت -رامب ،ضص -م -ان أام-ن إاسص-رائ-ي-ل-ي ،ب-ل-عب ك-اف-ة ا’–اد اأ’وروبي ،اŸكسصيك وكندا ولكن ليسض الصص.Ú
اأ’وراق التي تضصعف إايران ،و’ يسصتبعد أان يفاوضصها «على وضصاعف من إاجراءاته ضصد بك Úمؤوخرا بفرضض عقوبات
اسصتمرار العمل با’تفاق النووي مقابل –جيم تواجدها تتعلّق بقطاع التكنولوجيا ،بتهمة «سصرقة اŸلكية الفكرية»،
العسصكري ‘ سصوريا ،أاو يدخل معها ‘ مواجهة مفتوحة كون أاغلب اأ’جهزة اŸصصنعة ‘ الصص’ Úزالت مسصجلة
كملكية فكرية أامريكية.
سصيحسصمها من Áتلك طول النفسض».
وه ّ-دد ا◊رسض ال -ث -وري اإ’ي -را ،Êم -ط-ل-ع اأ’سص-ب-وع ا÷اري ذري -ع -ة ت -رامب ‘ ح -رب -ه ال -ت-ج-اري-ة ضص-د الصص ’ Úت-ت-ع-ل-ق
«بإازالة إاسصرائيل من اÿريطة ‘ حالة نشصوب حرب معها» ،بالسصياسصة «ا◊مائية» التي يطبقها ،أ’نه العوŸة ’ مفر
وقال «إان عليها أان تعلم أان الصصواريخ اإ’يرانية قادرة على منها ،بل يسصتعملها كورقة ضصغط على بك Úمن أاجل أان
ضصرب العمق اإ’سصرائيلي» مؤوكدا «أان إايران حاضصرة ‘ شصرق تسصاهم ‘ حلّ اŸشصكلة النووية ‘ شصبه ا÷زيرة الكورية.
اŸت -وسص -ط وشص -م -ال ال -ب -ح -ر اأ’ح -م -ر وج -اه -زة ◊م -اق-ات و’ تبدو اŸواجهة ا’قتصصادية مع العمÓق اآ’سصيوي ’ تبدو
‘ صصالح أامريكا ،أ’ن صصادرات الصص Úنحو بÓده تقدر بـ500
إاسصرائيل».
بدوره هّدد وزير اÿارجية اإ’يرا Êجواد ظريف الو’يات مليار دو’ر سصنويا ،وأاي رسصوم إاضصافية سصتؤودي إا ¤ارتفاع
اŸتحدة بالعودة إا ¤تخصصيب اليورانيوم وخيارات أاخرى رهيب ‘ أاغلب السصلع ،ما يعني أان سصيواجه غضصب الشصارع
ج- -اه- -زة ‘ ح- -ال ق- -رر ت- -رامب ا’نسص- -ح- -اب م -ن ا’ت -ف -اق اأ’مريكي.
وما يث Òالقلق ،أان ترامب Áارسض الدبلوماسصية الدولية من
واسصتئناف العقوبات ا’قتصصادية.
منطق رجل أاعمال إاذ –ركه اÛازفة وإابرام الصصفقات
صصفقة القرن مع كيم
وي-تصص-در م-ل-ف ك-وري-ا الشص-م-ال-ي-ة ،ق-ائ-م-ة أاول-ويات السصياسصة وا◊صص -ول ع -ل -ى أاك Èق -در م -ن ا’ه -ت -م-ام ال-ع-اŸي ،وأام-ام
ّ
Óدارة اأ’مريكية ‘ الوقت الراهن ،وينتظر أان إاصصراره على –قيق رؤويته لعا ⁄تتفوق فيه أامريكا ،فإان
اÿارجية ل إ
يجتمع ترامب بالزعيم الكوري الشصما‹ نهاية ماي ا÷اري السص -ل -م واأ’م -ن ال -دول -ي Úب -ات -ا م -ه-ددي-ن أاك Èم-ن أاي وقت
مضصى.
أاو مطلع جوان على أاقصصى تقدير.

ثقافة

األربعاء  25أافريل  201٧م
الموافق لـ  09ششعبان  1٤39هـ

د.بشش Òمصشيطفى لـ «الششعب» :

ا’سصتثمار ‘ الÎاث يرشصح ا÷زائر ’حتلل موقع عاŸي

اع- -ت Èال- -دك- -ت- -ور بشش Òمصش- -ي -ط -ف -ى وزي -ر
لحصش - -اء سش - -اب - -ق - -ا وأاسش - -ت - -اذ
السش- - -تشش- - -راف وا إ
الق- - -تصش- - -اد ب- - -ج- - -ام- - -ع - -ة ا÷زائ - -ر ‘ ح - -ديث
لـ»الششعب» على هامشس اŸهرجان الوطني الثاÊ
لي- -ام ال- -دراسش -ي -ة السش -ادسش -ة ح -ول م -دي -ن -ة
وا أ
لث-ري-ة ال-ت-ي ن-ظ-مت ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
سش-درات-ة ا أ
مفدي زكرياء بورقلة ،أان السشتثمار الثقا‘ ‘
لن –ظ-ى Ãوق-ع ‘ ال-ق-رن
ا÷زائ -ر ي-رشش-ح-ه-ا أ
القادم إاذا اسشتثمرت ،أاما إاذا  ⁄تفعل فيمكن أان
تفقد موقعها التاريخي كحاضشرة من حواضشر
اŸغرب العربي.

ورقلة :إاÁان كا‘

اعتبر د.مصشيطفى أان هذا التحدي لن يرفع إال
ب -إاع -ادة ت -أاه -ي -ل ال -قصش -ور وال -م -وروث ال -ت -اري -خ -ي
الجزائري ليتحّول من مخزون سشاكن وميت إالى
ت-دف-ق دي-ن-ام-ي-ك-ي ح-ي ب-إاع-ط-اء إاشش-ارات ،وفرصص،
وم-ن-ت-ج-ات ب-م-ا ف-ي-ه-ا ال-م-ن-ت-ج السش-ي-اح-ي أاو المنتج
الق -تصش -ادي وك -ذلك تصش-ن-ي-ف-ه-ا ضش-م-ن ال-م-ق-اي-يسص
ال-ع-ال-م-ي-ة ل-ل-خ-روج م-ن ال-م-ف-ه-وم الضش-ي-ق ال-م-ح-ل-ي
ل -ل -م -وروث ال -ت -اري -خ -ي إال -ى ال-مشش-ت-رك اإلنسش-ان-ي،
وبالتالي إالى الفضشاء العالمي للمدن التاريخية.
وأاوضش-ح ال-م-ت-ح-دث أان «اسش-ت-غÓ-ل ال-ت-راث ال-ثقافي
لتحقيق المردود القتصشادي المادي هو أامر يم ّسص
السشياحة أاصش Óبمعنى آاخر ،السشياحة التاريخية أاو
السشياحة الدينية ألن التدفق السشياحي في الجوانب
ال -ت -اري -خ -ي -ة ك -ب -ي -ر وك -ب -ي -ر ج -دا ،ألن -ه ل-وح-ظ أان
التدفقات السشياحية في العالم كلها عندها طابع
ث -ق -اف -ي ،م -ث  Ó-ف-رنسش-ا ع-دد السش-ي-اح يسش-اوي ع-دد
السشكان ،لكن هؤولء السشياح تسشتقطبهم فرنسشا نظرا
للتاريخ الفرنسشي والثقافة الفرنسشية ،تايلندا نفسص
الششيء والصشين كذلك»،
أاما في ما يخصص المردود الثاني فيكون ـ حسشبه ـ
ع -ب -ر ت -رم -ي -م ال-ت-راث ب-رق-م-ن-ة السش-ي-اح-ة ورق-م-ن-ة

القصشور ورقمنة المخطوطات واسشتخدام المواقع
الل-ك-ت-رون-ي-ة ل-تسش-وي-ق ال-م-ن-ت-ج ال-ت-اري-خ-ي والتراثي
والسشتعانة بتكنولوجيا التصشال الجديدة ،وبالتالي
فإان المردود األول سشيعود على السشياحة ،مششيرا
إالى أاهمية السشتثمار في المخطوطات النادرة التي
تقدر بمÓيين الدولرات وذلك عبر إاعادة نسشخها
وتسش -وي -ق صش -ور ع -ن -ه -ا م -ث -ل ال-م-خ-ط-وط األصش-ل-ي
ل-م-ق-دم-ة ال-ق-ي-روان-ي ف-ي ال-ف-ق-ه وال-ت-ع-ري-ف ك-ذلك
ب -ال -ق -واف-ل ال-ت-ي ك-انت ت-أاخ-ذ ال-ك-تب إال-ى اإف-ري-ق-ي-ا
الغربية والتي لو يتم الحصشول على جزء من هذه
ال -م -خ -ط -وط -ات ال -ت -ي م ّ-رت ب -ت-ن-دوف وأادرار إال-ى
إاف-ري-ق-ي-ا ال-غ-رب-ي-ة وي-ت-م ت-رم-ي-م-ه-ا سش-يصش-ب-ح ل-دي-ن-ا
مخزون اقتصشادي.
لكن اآلن  -كما ذكر  -الكتب ممزقة والحبر بدأا
يختفي من على صشفحاتها وهي غير مرقمنة ،في

وقت من الممكن إانتاج صشناعة كاملة من الموروث
التاريخي والثقافي والروحي.
والطريقة لتحقيق ذلك تكون عبر أاقصشر طريق
لتجسشيد هذا الهدف ـ كما قال المتحدث ـ أاي من
خÓل إاخراج المخزون التاريخي من الحيز السشاكن
إالى الحيز الديناميكي باعتماد إاسشتراتيجية اليقظة
التي تمثل منظومة تقنية ،فنية ،محايدة بثÓث
بوابات تتمثل في اإلحصشاء المادي والÓمادي من
خÓل جمع المعطيات التي لها عÓقة بالتاريخ
وال-م-خ-زون ال-ت-اري-خ-ي بشش-ق-ي-ه-ا ال-معطى الكمي أاو
التوزع للحواضشر والزوايا أاو الÓمادي المتمثل في
األعÓم مث ،Óأاو طبيعة المراجع والمخطوطات.
وتششير البوابة الثانية من هذه اإلسشتراتيجية ،حسشب
د.مصشيطفى «إالى توفر خبراء لتحليل هذه األرقام
وهذه المعطيات واإلحصشائيات والخروج بنتائج عن
ط-ري-ق م-ا ي-ع-رف ب-ت-ح-ل-ي-ل ال-م-ع-ط-ي-ات ،وم-ن ثّ-م-ة
هندسشة السشياسشات والتي تمثل هندسشة مبنية على
معطيات حقيقية واسشتششراف للمسشتقبل ألن حتى
المعطى اإلحصشائي قد يكون هو نفسشه ،ميتا لكن
م- -ن ال- -م- -م- -ك- -ن إاح- -ي -اؤوه م -ن خ Ó-ل ج -لب ال -رق -م
المسشتقبلي والعتماد على توقعات بالسشتششراف
آلفاق  2030وهكذا ،حيث بجمع  3منتجات تتكون
لدينا منظومة اليقظة».
وتمثل فكرة اليقظة اسشتراتيجية مسشاعدة للحكومة
ف-ي ب-ن-اء سش-ي-اسش-ات وب-ال-ت-ال-ي السش-ي-اسش-ات ال-ث-قافية
لوزارة الثقافة تكون مبنية على هذه الرؤوية وهي
رؤوية المخزون ورؤوية التدفق ،وهذا يسشاعد كثيرا
ألن القرن القادم سشيكون قرن الفكرة الثقافية ،كما
وخ-ت-م مصش-ي-ط-ف-ى ت-دخ-ل-ه ه-ذا ب-ت-ق-دي-م م-ج-موعة
ت -وصش -ي -ات ع -م -ل -ي -ة م -ن ضش-م-ن-ه-ا إانشش-اء ج-م-ع-ي-ات
متخصشصشة في حفظ التراث ،إارسشاء سشياسشة وطنية
ل -ت-رم-ي-م ال-قصش-ور وت-رم-ي-م ال-ت-راث ،إادراج ال-قصش-ور
والمدن التاريخية اإلسشÓمية في منطقة المغرب
العربي وششمال إافريقيا ضشمن الفضشاء اإلنسشاني.

نظمها نادي «زقاق ﬂتلف» بجامعة اŸدية ‘ إاطار ششهر الÎاث

إاسص ـ ـدال السصت ـ ـار على تظاهـ ـرة «حالنـ ـا يحيا ب Úالب ـ ـارح والي ـ ـوم»
تختتم صشبيحة اليوم ،فعاليات تظاهرة «حالنا يحيى بين البارح واليوم» التي
احتضشنتها المكتبة التكنولوجية بجامعة يحيا فارسص بالمدية ونظمها النادي
العلمي زقاق مختلف.ششملت هذه التظاهرة التي تدخل في اطار احياء ششهر
التراث والمنظمة من طرف هذا النادي بعد  03أاششهر من ميÓده في الفترة
الممتدة من  22إالى  25افريل معرضشا للصشناعات التقليدية بالتنسشيق مع غرفة
الصشناعات التقليدية والحرف ،إالى جانب مكتبة العلوم اإلنسشانية بحي عين
الذهب ،فضش Óعن إاقامة منافسشات في الرسشم ،فن التصشوير ،الكتابة ،تحت
اششراف مؤوطرين مختصشين بمششاركة عدة متنافسشين من داخل وخارج الولية.
وأاكدت الطالبة مريم قمانة  -سشنة ثانية تخصشصص هندسشة مدنية  -بجامعة
المدية في تصشريح لـ «الششعب» أان الهدف من هذه التظاهرة هو محاولة إاقحام
الطلبة والطالبات الجامعيين إلعطاء تصشوراتهم ،فيما يعرفه المجتمع من
تحولت وقيم بين األمسص واليوم وكذا إابراز ودور هذا النادي في الهتمام
بالقدرات البششرية وخاصشة لدى الطلبة الجامعيين ،كاششفة في هذا الصشدد بأان
«هذه الفعالية عرفت تنظيم ورششات في ميادين الرسشم ،فن التصشوير والكتابة
األدبية ،ونقاشص حول حالنا ،حيث لم يتمكن المناقششون من التفرقة بين هذا
الحال بين البارح واليوم».

اŸدية :علي ملياÊ

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

Ãششاركة  44حرفيا ‘ ›ال الفخار ،النحاسس ،النسشيج ،ا÷لود وغÒها

انطلق فعاليات الصصالون الوطني للصصناعات التقليدية بتلمسصان

انطلقت نهار أامسس ،بدار الثقافة «عبد القادر
ع -ل -ول-ة» ب-ت-ل-مسش-ان ،ف-ع-ال-ي-ات الصش-ال-ون ال-وط-ن-ي
ل -لصش -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة Ãشش-ارك-ة  44حرفيا
وحرفية منهم  15من ﬂتلف وليات الوطن.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

شش -ك -ل الصش -ال -ون ال-م-ن-ظ-م ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع غ-رف-ة
الصشناعات التقليدية ومركز الفنون والمعارضص
م-ن-اسش-ب-ة ل-ت-ق-دي-م إاب-داع-ات خÓ-ق-ة ،خ-اصشة في
م-ج-ال صش-ن-اع-ة ال-ف-خ-ار ل-م-ن-ط-قة بيدر والقبائل
الكبرى اللتين حاولتا اسشترجاع عبق الماضشي من
لواني الطينية،
خÓل توسشيع عملية اسشتعمال ا أ
خاصشة وأان الطلب عليها عودة اسشتعمالها في
لونة
المطبخ الجزائري يعرف تزايدا كبيرا في ا آ
لخيرة.
اأ
جل المعرضص حضشورا كبيرا
ومن ناحية أاخرى ،سش ّ
ل-ل-زوار وك-ذا حضش-ور م-ه-ن ال-خ-ي-اط-ة ال-ت-ق-ليدية
وال -ن-ح-اسص ال-ع-اصش-م-ي وك-ذا ح-رف-ة ت-ق-ط-ي-ر م-اء
ال-زه-ر وال-ورد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ي-ن ال-ل-ت-ي-ن تشش-ت-هر بهما
لضشافة إالى أالوان التموج
مدينة قسشنطينة ،با إ
الرملي والرسشم على الزجاج والدرازة (نسشيج
لصشلي و»البلغة»
الحنبل) وكذا صشناعة الجلد ا أ

يوم دراسصي حول اŸلكية الفكرية ومعرضض لإلصصدارات
تطّرق أاسشاتذة وﬂتصشون مسشاء أامسس ،خÓل
إاح -ي -اء ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل-ك-ت-اب وح-ق-وق اŸؤول-ف،
اŸن-ظ-م ب-اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسش-ي-ة ل-لمطالعة العمومية
ب- -ت- -مÔاسشت ،إا« ¤ح- -ق- -وق اŸؤول- -ف وم -ا Áك -ن أان
يعÎضشه ‘ ،حالة مواجهته إا ¤أاي تعدي يضشر به
أاو يشش ّ-ك -ل خ -ط -ر ع -ل -ى م -ل -ك -ي-ت-ه ،خ-اصش-ة ‘ ظّ-ل
التطور التكنولوجي ا◊اصشل».

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

الÎكيز على دور الÎاث اŸادي واللمادي ‘ الÎويج السصياحي للمنطقة
أاكد أاول أامسس ،اŸششاركون ‘ فعاليات انطÓق تظاهرة ششهر الÎاث باŸكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية «وانزار عبد الكرÃ »Ëدينة سشعيدة ،على
لطراف اŸعنية Ãوضشوع الÎاث الثقا‘ من أاجل
لعÓم ‘ تثم Úوحماية الÎاث الثقا‘ من خÓل عملية التحسشيسس ومسشاهمة ﬂتلف ا أ
«مدى أاهمية دور ا إ
لهداف اŸرجوة حول اÙافظة على هذا الÎاث الثقا‘ الذي يتطلب ـ حسشب اŸتدخل Úـ جهدا إاضشافيا ‘ حماية الÎاث الثقا‘ من الندثار ،والذي
–قيق ا أ
حسشب اŸتدخل Úيعد قضشية ا÷ميع».
األط -ف -ال ف -ي م -ج -ال ال -ت -راث ال -ث-ق-اف-ي(..ال-رسش-م
وأاحسش -ن صش-ورة ف-وت-وغ-راف-ي-ة وف-ن ال-ن-حت وأاخ-رى
ألحسش -ن ري-ب-ورت-اج ح-ول ال-ت-راث ،ك-م-ا تشش-م-ل ه-ذه
التظاهرة ،رحلة اسشتكششافية تثقيفية لفائدة ششباب
المناطق النائية من متمدرسشين ومنخرطين في
ال-م-ك-ت-ب-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ف-ي زي-ارة ل-ل-م-ت-حف العمومي
«احمد زبانة بوهران وأاخرى لفائدة المتربصشين
ف -ي ت -خصشصص م -راف -ق دل-ي-ل سش-ي-اح-ي إال-ى ال-م-وق-ع
األث-ري ال-روم-ان-ي «ل-ي-ك-ي ت-ي-م-زوي-ن» ال-واقع بقرية
المعاطة بدائرة يوب بولية سشعيدة.

وعّ- -رج ال- -م- -ت- -دخ- -ل -ون ال -مشش -ارك -ون ع -ل -ى ت -اري -خ
اسش -ت -ح -داث ال -مصش -ال -ح ال -م -خ-تصش-ة ف-ي م-ث-ل ه-ذه
الجرائم الماسشة بالملكية الفكرية ،وطرق التنسشيق
مع مختلف القطاعات من أاجل الحّد منها ،أاين تّم
الكششف على معالجة قضشية في هذا الششأان تّم من
خÓلها حجز  5000قرصص مضشغوط مقلد.
في نفسص السشياق ،أاضشاف األسشتاذ الجامعي بلي
أاحمد في مداخلته بعنوان «مكانة حقوق المؤولف
في التششريع» ،التي تطّرق فيها إالى ماهية المؤولف
وششروط ومبادئ حماية حقوقه ،من طرف التششريع
الجزائري ،لتختتم المداخÓت بفتح نقاشص وأاسشئلة
من طرف الحضشور في كل ما يتعّلق بحقوق المؤولف
والكتاب».

قطاع الثقافة يعرضض إاصصداراته الثقافية
ع -ل -ى ه -امشص ال -ت -ظ -اه -رة ،كشش-ف ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة
بالولية عن مجموعة من اإلصشدارات ممثلة في 03
م -ج Ó-ت تضش -م -نت أاه-م ال-نشش-اط-ات ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا
خ Ó-ل السش -ن -ة ال -م -نصش-رم-ة ع-ل-ى غ-رار «ت-م-ن-غسشت
الثقافية» في عددها األول والتي تضشمنت أابرز
النششاطات وحصشيلة الثقافة بعاصشمة الهقار للسشنة

’جن ـ ـدة الثقافي ـ ـة
ا أ

سسعيدة:ج  .علي

ويششمل البرنامج المعد من طرف منظمي هذه
الفعاليات التي تتواصشل على مدى ششهرا كام،Ó
وق-ف-ة ت-ن-ظ-ي-م أاي-ام دراسش-ي-ة ح-ول ال-ت-راث ال-ث-قافي
بمششاركة  15ولية تتطرق فعالياتها إالى «..التراث
الثقافي لمنطقة سشعيدة بين المحافظة والترويج
السش -ي-اح-ي ،دور األب-ح-اث وال-دراسش-ات األث-ري-ة ف-ي
توثيق التراث ،جرائم المسشاسص بالتراث الثقافي
ودور ال-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-م-خ-ط-وط-ات ف-ي ح-م-اي-ة
المخطوط وحماية المواقع األثرية المصشنفة سشنة
 ،1968بين الواقع العلمي والنصص التششريعي.
وي -ن -اقشص ال -ل-ق-اء أايضش-ا «دور ال-ت-راث ال-ث-ق-اف-ي ف-ي
ال-ت-روي-ج السش-ي-اح-ي وآال-ي-ات ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-تراث
الثقافي واألفاق المسشتقبلية للتراث المادي وآاليات

لواني وحياكة الصشوف
والرسشم التششكيلي على ا أ
وغ -ي -ره -ا م -ن ال -ح -رف ال -ت -ي ط-ب-عت ال-م-ع-رضص
ك -ال-ل-ب-اسص ال-ت-ق-ل-ي-دي ون-قشص ال-خششب وال-جÓ-ب-ة
لششغال اليدوية للزينة والتحف.
التقليدية وا أ
وقد عكسشت جل هذه الطبوع إاقبال كبيرا لدى
الششباب والنسشاء على الحرف التقليدية بفعل
ال-ت-خصشصش-ات ال-ت-م-ه-ي-ن-ي-ة ال-م-ن-تششرة عبر الوطن
وال -ت -ي اسش -ت-رج-عت ك-ل م-ا ه-و ت-ق-ل-ي-دي وع-ري-ق
بعدما كان العتماد على البضشاعة المسشتوردة
لسشواق خÓل العششرية الماضشية.
التي غزت ا أ
هذا سشيتواصشل الصشالون لغاية يوم الخميسص من
خÓل تنظيم ورششات حية على الزجاج بإاششراف
الحرفي «صشقيع نور الدين» المنحدر من ولية
لغواط وورششة الفخار التي سشتثري أاششغالها
اأ
جمعية بيدر بمسشيردة .أاضشف إالى ذلك ورششة
الرمل للحرفيين زاق احمد وحمزاوي محمد
أام -ي -ن م-ن ت-ل-مسش-ان وبشش-ار وسش-ي-خ-ت-ت-م الصش-ال-ون
بحفل فني من تنششيط الفرقة الموسشيقية «أانغام
ومقام» بفندق أاقادير ،كما سشيكرم المششاركون
من قبل مدير دار الثقافة لولية تلمسشان ومدير
غ -رف -ة الصش -ن -اع -ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-حضش-ور م-دراء
المتاحف العمومية.

“Ôاسشت –تفي باليوم العاŸي للكتاب وحقوق اŸؤولف

انطÓق تظاهرة ششهر الÎاث الثقا‘ بسشعيدة

الششراكة بين الفاعلين في إابراز وتثمين التراث
األثري ،هذا بمششاركة أاسشاتذة جامعيين ومختصشين
في التراث ،وبرمجه عديد المداخÓت منها التي
ت- -ب- -رز دور اإلع Ó-م ف -ي ال -ت -روي -ج السش -ي -اح -ي ف -ي
المؤوسشسشات الثقافية وسشبل المحافظة على المدن
العتيقة في ظّل التحديات الجتماعية .ويتضشمن
ب-رن-ام-ج شش-ه-ر ال-ت-راث م-ع-ارضص ل-ل-ح-رف التقليدية
التي تششرف عليها دار الصشناعات التقليدية ..منها
النسشيج واأللبسشة التقليدية ،الحلفاء والطين وفن
الطبخ التقليدي والحلويات التقليدية واألعششاب
ال -ط-ب-ي-ة والسش-رج وت-واب-ع-ه وأاج-ن-ح-ة ل-م-ع-ال-م أاث-ري-ة
الواقعة عبر تراب الولية ،باإلضشافة إالى عرضص
بعضص الممتلكات الثقافية المنقولة والمسشترجعة
تزخر بها المنطقة.
وتجدر اإلششارة ،أانه سشيتم تنظيم مسشابقات لفائدة

العدد
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ندوة صصحفية حول اŸهرجان الثقا‘ الدو‹ للرقصض
في اإطار تنظيم فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للرقصس
ال-م-ع-اصش-ر ف-ي ط-ب-ع-ت-ه ال-ت-اسش-ع-ة ب-دار اأوب-را ال-ج-زائ-ر ب-وعÓ-م
بسش -اي-ح م-ن  27اإل -ى  30اأف-ري-ل  2018ت-ن-ظ-م ،ال-يوم محافظة
المهرجان ندوة صشحفية بفوروم جريدة المجاهد بداية من
السشاعة العاششرة صشباحا من تنششيط السشيدة فاطمة الزهراء
ن -ام -وسس سش -ن -وسش-ي م-ح-اف-ظ-ة ال-م-ه-رج-ان ل-ت-ق-دي-م ال-ت-ف-اصش-ي-ل
الششاملة والكاملة عن التظاهرة.

اختتام اأ’يام الوطنية لسصينما الشصباب با÷لفة
تختم اليوم بالجلفة فعاليات الأيام الوطنية لسشينما للششباب،

ال-م-نصش-رم-ة ،إاضش-اف-ة إال-ى م-ج-ل-ة «أام-ام-ل-ن دل-ياسص»
والتي تعّد محصشلة للقافلة الثقافية واألنششطة التي
ت -تضش -م -ن -ه -ا وك -ل م -ا ت -ب -رزه م -ن ت-راث تشش-ت-ه-ر ب-ه
المنطقة ،خاصشة وأانها تجوب تراب الولية على
فترات من السشنة المنصشرمة ،في حين تضشمنت
المجلة الثالثة في حجمها المصشغر ،أابرز فناني
والششخصشيات الثقافية للمنطقة في خطوة للقطاع
بالتعريف بالوجوه الثقافية سشواء الحالية أاو حتى
التي فارقت السشاحة.

«من أاغا Êالطاسصيلي» و«’
للمخدرات» يعرضصان باŸناسصبة
ميز المناسشبة الثقافية أايضشا ،عرضص الكاتب حاجي
ع -ب -د ال -رح -م -ان إلصش-داره ال-ج-دي-د ال-م-ع-ن-ون بـ»ل
للمخدرات» بالغا بذلك مؤولفه الرابع ،والصشادر عن
دار الهدى للطباعة والنششر والتوزيع ،والذي ضشمنه
ومضش -ات م -ن أاج -ل إان -ق-اذ الشش-ب-اب م-ن الن-ح-راف
واآلفات التي أاصشبحت تنخرأاجيال المسشتقبل وهذا
ـ حسشبه ـ إانطاقا من «التعريف بخطورة المخدرات
وكل ما يمكن أان تسشببه من دمار للششخصص ،ليخلصص
الكتاب بسشرد قصشة عائد من رحلة إادمان كادت أان
تودي بحياته».
ك-م-ا تّ-م ع-رضص ال-م-ؤول-ف ال-ج-دي-د ل-لشش-اع-ر مبروك
ب-ال-ن-وي ال-م-وسش-وم بـ «م-ن أاغ-ان-ي ال-ط-اسش-ي-لي» وهو
عبارة عن ديوان ششعري صشادر عن دار الكتاب
ال -ع -رب-ي وال-ذي ي-تضش-م-ن  15قصش -ي-دة أاع-ط-ى م-ن
خÓ-ل-ه-ا الشش-اع-ر رؤوي-ة ت-اري-خ-ي-ة وت-راث-ي-ة ل-عاصشمة
ااألهقار وعاصشمة التديكلت.

ال -ت -ي شش-ارك ف-ي-ه-ا اأزي-د م-ن  20سش-ي-ن-م-ائ-ي-ا وصشاحب عمل في
الأفÓ-م ال-قصش-ي-رة وال-وث-ائ-ق-ي-ة ،ال-فعالية في طبعتها الثانية
ن -ظ -م-ت-ه-ا م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة وب-دار ال-ث-ق-اف-ة «ب-ن رشش-د» ،وث-م
اسش-ت-ح-داث خÓ-ل-ه-ا ج-ائ-زة ل-ل-ربورتاج الصشحفي المصشور بغية
تششجيع الأعمال الراقية في فن الصشورة.

الصصالون الوطني للمتاحف بتلمسصان
تتواصشل اإلى غاية يوم الخميسس بقصشر الثقافة عبد الكريم
دال-ي ب-ت-ل-مسش-ان ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لصشالون الوطني
للمتاحف وذلك بمناسشبة اإحياء ششهر التراث.
وتعرف هذه الطبعة المنظمة من طرف المتحف العمومي
الوطني لÓآثار الإسشÓمية
لتلمسشان مششاركة  7متاحف من مختلف وليات الوطن وكذا
م -رك -ز ال -دراسش -ات ف -ي ال -م -وسش -ي -ق -ى الأن -دلسش -ي -ة وال -م -ك-ت-ب-ة
ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-ح-م-د ديب ودار ال-ث-ق-افة
لتلمسشان.
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Óمن ألوطني ‘ ندوة إأعÓمية حول ألعنف ‘ أÓŸعب
أŸديرية ألعاّمة ل أ

التصضدي للمنحرف Úواإللتزام بحماية األشضخاصض واŸمتلكات
لمكانيات
لششارة إأ ¤أ إ
”أ إ
نشّشط صشبيحة أمسس إأطارأت مديرية أ أ
لمن ألوطني ندوة صشحفية حول ألعنف ‘ أÓŸعب ،حيث ّ
لششخاصس وأŸمتلكات وأ◊فاظ على ألنظام
ألكبÒة ألتي تسشخّرها أŸديرية من أجل تأام ÚأŸباريات ألكروية وحماية أ أ
Óمن ألوطني علي تونسشي بالعاصشمة بحضشور
ألعام ،ونبذ كل أششكال ألعنف دأخل وخارج أÓŸعب ،وذلك باŸدرسشة ألعليا ل أ
ششخصشيات رياضشية يتقّدمها لعب فريق جبهة ألتحرير ألوطني عبد أ◊ميد زوبا وأخرى إأعÓمية على غرأر بن يوسشف
وعدية ،ومن أÛتمع أŸد‡ Êثلة برئيسس جمعية أولد أ◊ومة عبد ألرحمن برقي.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصوير :عباسص تيليوة
م -دي -ر أأ’م -ن أل-ع-م-وم-ي ع-يسس-ى ن-اي-ل-ي
أسستهّل أŸدأخلة با◊ديث عن جهود
Óمن ألوطني ‘ نبذ
أŸديرية ألعامة ل أ
كل أشسكال ألعنف ‘ مÓعب كرة ألقدم
أ÷زأئرية ،و–ّدث عن ألعمل أ÷بّار
أل -ذي ت -ق -وم ب-ه مصس-ال-ح أأ’م-ن ◊م-اي-ة
أأ’شسخاصس وأŸمتلكات ،قبل ،أثناء وبعد
م -ب -اري -ات ك -رة أل -ق -دم ط -ي -ل -ة أŸوسس-م
ألكروي ،وقال بهذأ ألصسدد ⁄« :تّدخر
Óم-ن أل-وط-ن-ي يوما
أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
جهدأ ‘ نبذ كل أشسكال ألعنف ،نحن
أآ’ن على مقربة من تنشسيط نهائي كأاسس
أ÷مهورية ب Úشسبيبة ألقبائل وإأ–اد
بلعباسس ‘ ألفا— ماي ألدأخل ،ون ّ
ظمنا
هذأ أŸوعد لكي نؤوّكد لكم أسستعدأدنا
لهذأ ألعرسس ألكب ،Òوكي نقوم بتوعية
و–سس -يسس ك-ل أŸع-نّ-ي Ú-ب-ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
أ÷م - -ه - -وري - -ة ،وك - -ل رؤوسس - -اء أل - -ف - -رق
وأŸشس ّ-ج-ع ‘ ÚأŸق-ابÓ-ت أŸن-ت-ظ-رة
نهاية أŸوسسم ألكروي أ÷اري» ،وتابع
فكرته« :نحن على مقربة من أ’حتفال
ب- -الّ- -ط- -ب- -ع- -ة ألّسس -ادسس -ة ÷ائ -زة أل -روح
ألرياضسية ،ألتي تهدف إأ ¤ترسسيخ شسعار
أللعب ألنظيف وسسر ألتنافسس ألشسريف،
وكذأ إأمتاع وأسستمتاع أ÷مهور ،كما أنّ
ألسسيد أللوأء تعّود على تكر ËألفريقÚ
أللّذين يبلغان نهائي كأاسس أ÷مهورية
وبعده أŸتّوج ،وبلوغ ألنهائي بحد ذأته
تتويج ،نهائي ألكأاسس هو عرسس ونحن
ن- -خ- -ل- -ق أأ’ج- -وأء أآ’م -ن -ة ،وأل -وح -دأت
أإ’ق -ل -ي -م-ي-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-أام ÚأŸل-عب
وألسسهر على رأحة أŸناصسرين ‘ كل
صسغÒة وكبÒة لتفادي تعك Òأأ’جوأء،
ون -ع -ت -م -د ‘ ذلك ع -ل -ى خÈأت دول -ي-ة
لتوف Òأأ’من».
ن -اي -ل-ي وّج-ه رسس-ال-ة ق-وّي-ة ح Úق-ال:
«سس-ت-ب-ق-ى م-ؤوسّس-سس-ت-ن-ا أأ’منية تسساهم ‘
أأ’م-ن وأل-ت-وج-ي-ه ،وسس-ت-وأصس-ل أل-تصس-دي
للمنحرف Úوأ’لتزأم باŸرأفقة وألعمل
ع-ل-ى ح-م-اي-ة أأ’شس-خ-اصس وأŸم-ت-ل-ك-ات
أل-ع-م-وم-ي-ة وألشس-خصس-ي-ة ،وأ◊فاظ على
ألنظام ألعام».
وعن تكوين أعوأن أÓŸعب قال نايلي:
«مصسالح أأ’من بحكم Œربتها ألكبÒة
‘ تأام Úأللقاءأت دّعمت رؤوسساء أأ’ندية
وقامت بتكوين ما يفوق  3500عون أمن
فيما تقتضسيه أŸهام أŸنوطة لهم دأخل
م- -دأرسس ألشس- -رط- -ة ،وه- -ذه أل- -ع -م -ل -ي -ة
مسستمّرة».

علي فرأق« :ألقيام
بتصشّورأت أسشتباقية لششل
ظوأهر ألعنف قبل حدوثها»

من جانبه ،مدير ألشسرطة ألقضسائية علي
فرأق أّكد أنّ ألشسرطة أ÷زأئرية تنتمي
إأ ¤عمق أÛتمع ،وتعمل دأئما على
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رأبح ماجر لـ «ألششعب»:

اسضتدعينـ ـا بع ـ ـضض الÓعبـ ـ ـ ـŸ Úعاينته ـ ـ ـ ـم
عن قـ ـرب ..والباب مفت ـوح أامـام ا÷ميـ ـع
ليخيفنا أاي منتخب والدليل أاننا نواجه الÈتغال قريبا

بعد نهاية أششغال أ÷معية ألعامة ل–Óادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم ،أقÎبنا من ألناخب ألوطني
لسشئلة ،بصشدر رحب ‘ هذأ أ◊وأر:
«رأبح ماجر» ألذي أجاب عن كل أ أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
«ألششعب» :أول كيف جرت أششغال أ÷معية
ألعامة ل–Óادية أ÷زأئرية؟
رأبح ماجر :أأ’مور جرت على أحسسن ما يرأم

ت -وج -ي -ه وت -وع-ي-ة أ÷م-ه-ور ،م-ن خÓ-ل
تنظيمها خÓل ألسسنوأت ألسسابقة أ’يام
Óمن دأخل أÓŸعب ،وتنظيم
درأسسية ل أ
ملتقيات جهوية وﬁلية حول ألعنف ‘
أÓŸعب ،وأيام إأعÓمية حول تسسيÒ
م- -ب- -اري- -ات ك- -رة أل- -ق- -دم ،إأضس- -اف- -ة إأ¤
أ◊مÓت ألتحسسيسسية Ÿوأجهة ظاهرة
ألعنف على غرأر ما حدث مؤوخرأ ‘
م -ل -عب ألشس -ه -ي -د ح -م Ó-وي م-ع أشس-ب-ال
ألكشسافة أإ’سسÓمية.
فرأق أّكد أّن ألعنف قد يحدث ويدبّر ‘
أل - -فضس - -اء أإ’ل - -كÎو ،Êوق - -وأت أأ’م- -ن
ألوطني تسسهر ليل نهار Ÿرأقبة هذأ
ألفضساء ،وباتت أآ’ن تعمل على ألقيام
بتصسورأت أسستباقية لشسل ظوأهر ألعنف
ق -ب -ل ح -دوث -ه -ا ،م -وّضس -ح -ا أّن مصس -ال-ح
ألشسرطة تقوم بعمل كب Òلقمع ظاهرة
أل - -ع - -ن - -ف ‘ أÓŸعب ،وتسسّ- -خ- -ر ك- -ل
أإ’م - -ك - -ان - -ي - -ات أŸادي - -ة وأل - -بشس - -ري- -ة
وتكنولوجية حديثة لذلك ،ودّعم حديثه:
Óمن ألوطني تقوم
«أŸديرية ألعامة ل أ
ب- -ال- -وق -اي -ة أŸسس -ت -ح -دث -ة ،ومصس -ل -ح -ة
أ÷رÁة أ’لكÎونية تسسهر على مرأقبة
ك- -ل شس- -يء ‘ أل -فضس -اء أأ’زرق ◊م -اي -ة
أأ’شسخاصس وأŸمتلكات ،لدينا مصسلحة
فيها أك Ìمن ﬂ 40تصسا و‘ كل و’ية
لدينا وحدة ،وللحد من هذه ألظاهرة
نحتك أيضسا مع ألشسرطة ألنموذجية عÈ
ألعا ⁄لكسسب أÈÿأت ،ألسسنة أŸاضسية
ع -ا÷ن -ا  2170قضس- -ي -ة ‘ أŸسس -اح -ة
أ’فÎأضس-ي-ة ،وسس-ي-اسس-ة أل-ل-وأء أ◊ك-ي-مة
ج-ع-ل-ت-ه ي-ه-ت-م وي-دّع-م ﬁاربة أ÷رÁة
أ’ل-كÎون-ي-ة م-ن-ذ سس-نة  ،2011ك-م-ا أّن-ن-ا
‰لك خÓ- -ي -ا ﬂتصس -ة ‘ أل -ري -اضس -ة»،
وتابع حديثه« :وآأخر ألدرأسسات Ÿعهد
غالوب نصسبت أ÷زأئر أأ’و ¤إأفريقيا
وألسسابعة ‘ ألعا ⁄من حيث ألتأامÚ
ومكافحة أ÷رÁة أإ’لكÎونية».
مدير ألشسرطة ألقضسائية كشسف أّن كل
أل -ف -رق أل -ري -اضس -ي -ة ب-اتت “لك م-دي-رأ
Óمن ،وتتنّقل قوأت أأ’من مع أأ’نصسار
لأ
أل-ذي-ن ي-ت-نّ-ق-ل-ون خ-ارج أل-ديار Ÿناصسرة

فرقهم ،وهو نفسس أأ’مر ألذي حدث مع
تنّقل أنصسار أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري
إأ ¤ك- -أاسس أل- -ع -ا 2014 ⁄ب-الÈأزي-ل مع
 3500مناصسر ألذين تنّقلوأ من أرضس
ألوطن لتشسجيع أÿضسر ،وسسهروأ على
ت -أام Úأأ’نصس -ار وح -م -اي -ت -ه -م ،م -ا دف -ع
أل ّسسلطات ألÈأزيلية لبعث رسسالة تهنئة
وشسكر وعرفان للعمل ألكب Òألذي قامت
ب- -ه مصس- -ال -ح أأ’م -ن أل -وط -ن -ي ،و–ّدث
كذلك قائ« :Óبفضسل حنكة ألسسيد ألّلوأء
أ÷زأئ -ر ك -انت أول ب-ل-د إأف-ري-ق-ي ي-ق-وم
بحملة تورن باك كر Ëألدولية للتصسدي
للجرÁة وألعنف ،أتصسل باأ’نÎبول وقام
ب -ا◊م -ل-ة م-ع ‚وم أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي
أ÷زأئ -ري ق -ب -ل أل -ت -ن-ق-ل إأ ¤م-ون-دي-ال
ألÈأزيل أ’ّنهم مؤوثّرون على أÓŸيÚ
من ألشسباب ،وبعدها أتبعت عدة بلدأن
‘ ألعا ⁄هذه أŸبادرة» ،وأضساف« :وإأذأ
ن -ت -ح ّ-دث ع -ن إأ‚ازأت ألشس -رط-ة وع-ن
أإ’‚ازأت أل-كÈى أل-ت-ي حّ-ق-ق-ن-اه-ا م-ع
أÛتمع أŸد Êمع أعرق أ÷معيات
وهي أو’د أ◊ومة ألتي تقوم بعمل كبÒ
من أجل نبذ ألعنف ،ونقوم بكل شسيء
ح -ت -ى ي-ك-ون أÛت-م-ع أŸد Êم-ؤوّط-رأ،
وع -ن -دم -ا ن-ت-حّ-دث ع-ن أل-ت-أاط ÒخÓ-ل
أŸباريات ألهامة أحيانا نؤوّمن  40كلم
من ﬁيط أŸلعب ،ومن يقوم بذلك هم
شسباب أأ’من ألوطني ويؤو ّ
طرون شسبابا
آأخ -ري -ن ي -ت -نّ-ق-ل-ون ل-ل-مÓ-عب ل-تشس-ج-ي-ع
أنديتهم ،وعندما يكون ألتأاط Òأ÷يد
فإاّن شسبابنا يحّققون أŸعجزأت».

برأششدي :سشلوكات أنصشار
فرق ألعاصشمة – ّسشنت هذأ
أŸوسشم

من جهة أخرى ،أعطى مدير أمن و’ية
أ÷زأئر ألعاصسمة نور ألدين برأشسدي
أإ’حصسائيات وأأ’رقام عن كل أŸباريات
أل-ري-اضس-ي-ة أل-ت-ي ت-ق-ام ب-ال-ع-اصسمة ،وأّكد
بهذأ أÿصسوصس« :معدل  38باŸائة من
م- -وأج- -ه- -ات أŸوسس- -م أل- -ك- -روي Œرى
بالعاصسمة ع 4 ÈمÓعب و 6فرق ‘

إأسشبانيا

ليفانت ـ ـ ـي يضضمـ ـ ـ ـ ـن البقـ ـ ـ ـ ـ ـاء ‘ القسضـ ـ ـ ـ ـم األول
لو ¤بعد تغلّبه على نظÒه أتلتيك
ضشمن فريق ليفانتي بقاءه ‘ ألبطولة ألسشبانية لكرة ألقدم للدرجة أ أ
بيلباو بنتيجة  ١ / ٣سشهرة ألثن Úعلى ملعب سشان ماميسس ضشمن أŸرحلة ألرأبعة وألثÓث Úمن أŸنافسشة.

وسس ّ-ج-ل ألÓ-عب رأؤوول غ-ارسس-ي-ا ه-دف-ا
لصس-ال-ح ب-ي-ل-ب-او ‘ أل-دق-ي-ق-ة أل-ثامنة من
أŸب -ارأة ق -ب -ل أن ي -ع -ادل إأي -ن -يسس ب -رده
ألنتيجة ‘ ألدقيقة  ،42ثم يضسيف هدفا
ثانيا ثÓث دقائق بعد ذلك.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وحسسم خوسسي لويسس مورأليسس أŸبارأة
نهائيا لفريقه بإامضسائه للهدف ألثالث
‘ ألدقيقة أأ’خÒة.
يذكر أّن ألفوز هو ألثا Êعلى ألتوأ‹
ل-ل-ي-ف-ان-ت-ي وأل-ث-الث ‘ م-ب-اري-ات-ه أأ’رب-ع

مرتسشاكر (أرسشنال):

أأ’خÒة.
وبهذأ ألفوز صسعد ليفانتي إأ ¤أŸركز
ألسس -اب-ع عشس-ر وب-رصس-ي-د  37ن-ق-طة‘ .
أŸقابل ّŒمد رصسيد أتلتيك بيلباو عند
 40نقطة ﬁت ًÓأŸركز ألرأبع عشسر.

ضضـ ـ ـ ـرورة التّرك ـ ـيز علـ ـى اŸنافسضـ ـ ـة األوروبيـ ـ ـ ـ ـ ـة
لوروبي لكرة ألقدم ،وكذلك
أّكد ب Òمرتسشاكر مدأفع أرسشنال أن تركيز ألÓعب Úأ◊ا‹ منصشب على إأحرأز لقب ألدوري أ أ
ل‚ليزية ليكون ذلك Ãثابة خ Òودأع للمدرب أıضشرم أرسش Úفينغر.
ألفوز بآاخر أربع مباريات ‘ ألبطولة أ إ
أع -ل -ن أل -ف-رنسس-ي ف-ي-ن-غ-ر ي-وم أ÷م-ع-ة فريق أتليتيكو مدريد ‘ لقاء ألذهاب أجل ودأعه بأافضسل طريقة ‡كنة».
ويحتل أرسسنال أŸركز ألسسادسس ‘
أŸاضسي أّنه سسيÎك أرسسنال ‘ نهاية يوم أÿميسس أŸقبل.
أŸوسسم ليضسع حدأ Ÿشسوأر أسستمر  22وصس ّ-رح م -رتسس -اك -ر ل -لصس -ح -ف -ي« :Úل-ق-د أل- -ب- -ط- -ول -ة ،و ⁄ي -ع -ل -ن ب -ع -د أŸدرب
عاما ‘ ألنادي أللند Êوشسهد فوزه صس -ارح -ن -ا ب -وضس -وح وق -ال ل -ن -ا أن أل-ف-وز أ÷ديد ألذي سسيتو ¤أŸسسؤوولية بعد
ب -ال -ب -ط -ول -ة ث Ó-ث م-رأت ،إأضس-اف-ة إأ ¤ب -ال -دوري أأ’وروب -ي ه -و ه -دف-ه أ◊ا‹ ،فينغر .وقال أŸدأفع أأ’Ÿا« :Êأآ’ن
سس- - -ب- - -ع- - -ة أل - -ق - -اب ‘ ك - -أاسس أ’–اد وكذلك كل مبارأة نخوضسها .أآ’ن Áكننا ع-ل-ي-ن-ا أل-ع-ث-ور ع-ل-ى م-درب آأخ-ر ي-ل-ي-ق
ألتعاون معا لودأعه بشسكل يليق به».
أإ’‚ليزي.
باŸنصسب لبدء مرحلة جديدة».
وأضساف« :تعامل ألفريق مع إأعÓنه
وينقصس أرسسنال ألنجاح على ألصسعيد
وسسيعود أرسسنال إأ ¤منافسسات ألبطولة
أأ’وروبي –ت قيادة فينغر ،وسسيوأجه بسس -رع -ة وأضس -ح -ة ( )...ل -دي -ن -ا أج-وأء أإ’‚ليزية Ãوأجهة مانشسسس Îيونايتد
‘ نصسف نهائي أŸنافسسة أ’وروبية رأئعة هنا ونحن نريد أن نفعل ذلك من يوم أأ’حد أŸقبل.

ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ¤لكرة ألقدم
وف -ري -ق وح -ي -د ‘ أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة
ألثانية ،أمنا هذأ أŸوسسم ◊د أآ’ن 27
مبارأة ذأت طابع ﬁلي و 7مقابÓت ‘
أŸنافسسات أإ’فريقية» ،برأشسدي أّكد أّن
أرقام ﬁاربة ألعنف ‘ – ّسسن مسستمر
مقارنة بالسسنوأت أŸاضسية ،حيث أوضسح
بهذأ ألشسأان« :أحصسينا ‘ إأطار ﬁاربة
ألعنف ع Èألعاصسمة  830شسخصس ،منهم
 737تلّقوأ أسستدعاءأت مباشسرة وقّدموأ
للعدألة ومنهم  93شسخصسا رهن أ◊بسس،
بتهم أسستهÓك أıدرأت وأأ’قرأصس
أŸه -ل -وسس-ة وح-ج-ز  300وح-دة م-ن-ها،
ب-اإ’ضس-اف-ة إأ ¤ح-م-ل ﬂت-ل-ف أأ’سس-ل-حة
ألبيضساء من ﬂتلف أأ’حجام بـ 250
وحدة».
مدير أمن و’ية أ÷زأئر ألعاصسمة تفاءل
باأ’رقام وكشسف« :سسلوكات أنصسار ألفرق
جل هذأ
ألسسبعة – ّسسنت كثÒأ ،و ⁄نسس ّ
أŸوسس- -م أي شس- -يء ي -ث Òأ’ن -ت -ب -اه ’ ‘
أŸب -اري -ات أÙل -ي -ة و’ ‘ أŸب-اري-ات
أل -ه -ام -ة ،ع -ل -م -ا أّن -ن-ا سسّ-ي-رن-ا ◊د أآ’ن
م -ب -اري -ات ب -حضس -ور ج -م -اهÒي ط-ي-ل-ة
أŸوسس -م ت -ع ّ-دى  800أل -ف م -ن-اصس-ر ‘
ألعاصسمة ،بتوف Òأعوأن بكثافة لتأامÚ
هذه أللقاءأت .وباŸناسسبة أشسكر جزيل
Óمن
ألشّسكر شسركاء أŸديرية ألعامة ل أ
ألوطني ،وألشّسكر أÿاصس لكل مناصسري
أل- -ف- -رق أل -ذي -ن سس -اع -دون -ا ه -م ك -ذلك
لتحقيق هذه أأ’رقام».
وب-خصس-وصس ألّ-ت-حضسÒأت ل-ن-ه-ائي كأاسس
أ÷م -ه -وري -ة ،أوضس -ح م -دي -ر أم-ن و’ي-ة
أ÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة ب -أاّن-ه وع-ل-ى غ-رأر
ألسس -ن -وأت أŸاضس -ي -ة وضس -عت أŸدي-ري-ة
Óمن ألوطني إأمكانيات مادية
ألعامة ل أ
وبشسرية ،وخ ّ
طة أمنية ﬁكمة قبل ،أثناء
وبعد ألعرسس لتأام Úأللّقاء وأأ’شسخاصس
وأŸمتلكات.

فرنسشا

وفاة الّÓعب واŸدّرب
ال ّسضابق هÔي ميشضال
تو‘ أل ّ
Óعب وأŸدّرب
ألفرنسشي أل ّسشابق هÔي ميششال
أمسس ألثÓثاء عن عمرناهز 70
سشنة بعد مرضس عضشال ،بحسشب
ما أعلنه أل–اد ألفرنسشي
لÓعبي كرة ألقدم أÎÙف.Ú
وبدأ هÔي ميشسال مسساره ألرياضسي
كÓعب وسسط بإايكسس أون بروفانسس،
قبل أن يصسبح ’عبا بارزأ ‘ صسفوف
نادي نانت ما ب 1966 Úو .1982ولعب
هÔي م -يشس -ال  58م-ب-ارأة م-ع أل-فريق
ألوطني ألفرنسسي من  1967أ.1980 ¤
وتولّى هÔي ميشسال تدريب ألفريق
ألوطني أ’وŸبي ألفرنسسي سسنة ،1982
ح -يث ف -از ب-ذه-ب-ي-ة أأ’ل-ع-اب أأ’وŸب-ي-ة
 1984بعد أ’نتصسار على ألÈأزيل ‘
أŸبارأة ألنهائية .ثم تو ¤عقب ذلك
تدريب ألفريق ألوطني ألفرنسسي سسنة
 ،1984حيث بلغ رفقته نصسف نهائي
مونديال .1986
وبعد مرور قصس Òبنادي باريسس سسان
جÒمان ( )1991 - 1990توّلى تدريب
عدة منتخبات وطنية بإافريقيا وألشسرق
أأ’وسس - -ط ،وشس - -ارك ث Ó- -ث م - -رأت ‘
أŸون -دي -ال رف -ق -ة أل-ك-امÒون ()1994
وأŸغ- - - -رب ( )1998وك- - -وت دي- - -ف- - -وأر
(.)2006
كما بلغ ألدور ألنهائي لبطولة إأفريقيا
 ·Óرفقة كوت ديفوأر سسنة .2006
لأ

و‘ ظروف جيدة ،خرجنا بنتائج جيدة Ÿصسلحة
ك -رة أل -ق -دم أ÷زأئ -ري -ة وأيضس -ا Ÿوأصس -ل -ة ع -م-ل
أ’–ادي -ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ك-رة أل-ق-دم ،أن-ا شس-خصس-ي-ا
كناخب وطني قدمت إأ ¤هنا من أجل مسساندة
أ’–ادية ورئيسسها ألسسيد «زطشسي» على ألعمل
أل-ذي ي-ق-وم-ون ب-ه وأŸن-ت-ظ-ر ‘ أŸسس-ت-ق-ب-ل ،ك-ل
شسيء يبشسر با Òÿونتمنى من كل قلبي أن تكون
ه-ن-اك أن-طÓ-ق-ة ج-دي-دة ل-ك-رة أل-ق-دم أ÷زأئرية
وهي فرصسة كبÒة كي نضسع أليد ‘ أليد ،لنخدم
كرة ألقدم أ÷زأئرية ونسساعد أŸنتخب ألوطني
أ÷زأئ -ري أل -ذي ت -ن -ت-ظ-ره م-ب-اري-ات ك-بÒة ودي-ة
ورسسمية ،هدفنا أأ’ول ‚اح أŸنتخب ألوطني
أ÷زأئري ،ونتمنى أن تكونوأ مسساندين لنا كما
جرت عليه ألعادة.
@ ه -ل ك -ن-ت-م ب-ح-اج-ة ل-دع-م أعضش-اء أŸك-تب
ألفيدرأ‹؟

@@ أن -ا ب -ح-اج-ة ل-دع-م أعضس-اء أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
ولدعم ألصسحافة ألوطنية ،أنتم كذلك تلعبون دورأ
كبÒأ ‘ كرة ألقدم أ÷زأئرية وأŸنتخب ألوطني
أ÷زأئ -ري ،ك -م -ا أن أŸك -تب أل -ف-ي-درأ‹ ورئ-يسس
أ’–ادي -ة ي -ح -ت -اج -ون أيضس -ا ل -دع -م ألصس -ح -اف -ة
ألوطنية ،أ’ن أŸنتخب ألوطني ملك لكل جزأئري
وليسس للناخب ألوطني وطاقمه ألفني ،ونتمنى أن
جعوأ أŸنتخب وتضسعوه ‘ ألطريق ألصسحيح.
تشس ّ
@ ‘ آأخر تصشريحاتكم –دثتم عن مفاجآات
‘ ألقائمة أŸقبلة للمنتخب ،هل سشÔى بعضس
ألعائدين أو وجوها جديدة؟

@@ من ألندوة ألصسحفية أ’أو ،¤قلت لكم دأئما
باب أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري يبقى مفتوحا
لÓعبﬁ ،ليا كان أو ينشسط ‘ بطولة أخرى من
ألعا ،⁄لهذأ دأئما عندما نقوم بÎبصسات نرى
’ع- -ب Úج -ددأ ي -ل -ت -ح -ق -ون ب -ن -ا ،وه -ن -اك ب -عضس
ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن فضس-ل-ن-ا ع-دم أسس-ت-دع-ائ-ه-م أ’ننا
ن -ع -رف مسس -ت -وأه -م ،ن -ح -ن ك -ن-ا ب-ح-اج-ة أك Ìإأ¤
’عب ’ Úنعرفهم عن قرب و’ نعرف مسستوأهم،
هناك من كنا نرأهم ‘ مباريات فرقهم ‘ أوروبا
أو ‘ ألبطولة أ÷زأئرية ،ولكن أك Ìمن مرة كنا
نسستدعي ’عب Úلكي نشساهدهم عن قرب ‘
ألÎبصس ،كي نتأاكد إأن كان هذأ ألÓعب يدخل ‘
نهجنا ألتكتيكي أم ’ ،نحن ’ نقوم باسستدعاء
’عب أ’نه سسجل ‘ مبارأته أأ’خÒة مع فريقه أو
قام Ãرأوغة جميلة ‘ إأحدى أŸباريات ،نعي
جيدأ ما ألذي نقوم به ،نريد تكوين منتخب قوي
Áكنه موأجهة أقوى أŸنتخبات أإ’فريقية وكي
نفرضس منطقنا ‘ إأفريقيا يجب أن تتوفر ألكثÒ
من أأ’مور.
لون -ة
@ أل Ó-عب «ح -ل -يشس» ع -اد ب -ق -وة ‘ أ آ
لخÒة؟
أ أ

@@ هذأ ما كنا نتحدث عنه ،ليسس أ’ن «حليشس»
سسجل مؤوخرأ ،سسيكون معنا ‘ ألÎبصس أŸقبل،
«ح -ل -يشس» م -دأف -ع ك -ب Òوق-دم أل-ك-ث Òل-ل-م-ن-ت-خب
أل -وط -ن -ي أ÷زأئ -ري وشس -خصس -ي -ا أحÎم -ه ك-ثÒأ،
وحاليا أعي بأانه لعب  11مبارأة متتالية مع فريقه
ويصسارع من أجل ألبقاء ،و‘ أللقاء أأ’خ Òلعب
بطريقة جيدة و“ّكن من ألتسسجيل ضسد بنفيكا،
هو ’عب نعرفه وألذي يسستحق أن يكون معنا لن
ندخر جهدأ ‘ أسستدعائه ،مشسوأرنا قصس Òو‘
ألقريب ألعاجل سستتعرفون على أأ’سسماء أŸدعوة
للÎبصس أŸقبل.
@ «ششاوششي» معاقب بأاربع مباريات ﬁليا ،هل

سشيكون ‘ تربصس أŸنتخب أÙلي أŸقبل؟

@@ ب-ط-ب-ي-ع-ة أ◊ال سس-ي-ك-ون م-ع-ن-ا خÓ-ل ت-ربصس
أŸن -ت -خب أÙل -ي أ’ن -ه ل -يسس ك -ل ’عب ي-ع-اقب
يجب أن يبعد من أŸنتخب ألوطني بالعكسس ،هذه
أمور –صسل ‘ ألبطولة وكلنا يعي ما ألذي حصسل
للحارسس «شساوشسي» ‘ مبارأة ألبطولة ضسد شسبيبة

ألقبائل Ãلعب أول نوفم Èبتيزي وزو.

@ هل تسشاندون ألÓعب أم تتأاسشف على ما
قام به «ششاوششي»؟

@@ أنا أشسجع دأئما ألÓعب« ،Úشساوشسي» أو ’عب
آأخ -ر ي -ح -م-ل أأ’ل-وأن أل-وط-ن-ي-ة« ،شس-اوشس-ي» أل-ك-ل
شس - -اه - -د م - -ا ح - -دث ل- -ه ،و’ أري- -د أن أدخ- -ل ‘
أŸعطيات ،هذه أأ’مور حدثت ‘ أأ’ندية وليسس
‘ أŸن - -ت- -خب ،ي- -جب أن ت- -ك- -ون ه- -ن- -اك أل- -روح
ألرياضسية ،إ’عطاء صسورة جميلة عن كرة ألقدم
أ÷زأئرية وخاصسة عن أ÷زأئر.
@ أنتم أŸدرب ألوحيد ألذي قّرر أسشتقبال

م -ن-افسش-ي-ه Ãل-عب  5ج-وي-ل-ي-ة ،ه-ل –دي-كم
أŸقبل هو ملء أŸلعب؟

ي أي –دي ،ألتحدي ألوحيد ألذي
@@ ليسس لد ّ
أملكه هو تكوين منتخب قوي ،ولو أنه منذ فÎة
طويلة جدأ  ⁄يلعب أŸنتخب ألوطني مبارياته
‘ م- -ل- -عب  5ج-وي-ل-ي-ة أأ’وŸب-ي ،أل-ط-اق-م أل-فني
وأŸن -ت -خب أل-وط-ن-ي أ÷زأئ-ري ق-ررن-ا أل-ل-عب ‘
«أÙكمة» ألتي يتحدث عنها ألناسس ،وأ◊مد لله
خرجنا ◊ّد أآ’ن «أبرياء» و“كنا من ألفوز بعدة
موأجهات ،أ◊مد لله أŸنتخب يبشسر با Òÿلعبنا
 5مباريات فزنا بأاربع وأنهزمنا ‘ وأحدة أمام
أŸنتخب أإ’يرأ Êألذي أحÎمه كثÒأ ،قدمنا معه
مردودأ جيدأ رغم غيابات ألÓعب ،ÚأŸنتخب
أإ’يرأ Êوجد معنا عدة صسعوبات من أجل –قيق
ألفوز ⁄ ،نسستحق ألهزÁة لكنها هزÁة مفيدة
ل-ت-ق-وي-ت-ن-ا أك Ìوت-ف-ادي ك-ل أأ’خ-ط-اء أل-ت-ي وقعنا
فيها.
@ ط-وي-ت-م صش-ف-ح-ة غ-ي-اب ألنضشباط دأخل
أÛموعة؟

@@  ⁄يكن أبدأ هناك مشسكل دأخل أŸنتخب
ألوطني و ⁄يكن يوما قضسية دأخل أÛموعة
م-ن-ذ ت-ق-ل-دي م-ه-ام أل-ع-ارضس-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-نتخب،
أ’نضسباط موجود منذ أول يوم ،صسحيح أن هناك
بعضس سسوء ألفهم ،وأنا أحÎم كل أآ’رأء ،كل شسيء
على ما يرأم ‘ أŸنتخب ألوطني.
@ ك-ن-ت-م ت-ؤوك-دون دأئ-م-ا ع-ل-ى ضش-رورة لعب
ودي -ات «ب -أادغ -ال إأف -ري -ق-ي-ا» ألشش-يء أل-ذي ⁄
لن؟
يحدث ◊د أ آ

@@ مشس -ك -ل -ت-ن-ا أن-ن-ا ن-ري-د أن ن-ل-عب م-ب-اري-ات ‘
أدغ -ال إأف -ري -ق -ي -ا ،ل -ك-ن أل-ف-رق أإ’ف-ري-ق-ي-ة ت-ري-د
«أÿروج» وأللعب خارج ميادينها ،لهذأ لعبنا هنا
با÷زأئر ولعبنا ‘ تونسس مع أŸنتخب أÙلي،
ن -ح -ن ن -ب -حث ع -ن ه -ذه أŸب -اري -ات وإأذأ ه -ن -اك
م-ن-ت-خب إأف-ري-ق-ي ي-ري-د دع-وت-ن-ا ‘ ب-ل-ده سس-ن-لبي
ألطلب بصسدر رحب  ..ليسس هناك منتخب وأحد
يخيفنا سسوأء يكون إأفريقيا أو أوروبيا ،وألدليل
أن -ن -ا ق -ب -ل -ن-ا أل-ل-عب ضس-د أŸن-ت-خب ألÈت-غ-ا‹ ‘
ألÈتغال ،أ’نه ‘ هذأ أللقاء سسوأء نفوز أو ننهزم
سسنتعلم ألكث Òمن هذه ألودية.
@ ‘ آأخر حوأر لكم مع جريدة أسشبانية ،قلتم

لف-ري-ق-ي
ب -أان -ك -م تسش -ت -ه -دف -ون ج-لب أل-ت-اج أ إ
ألثا Êللجزأئر ؟

@@ رÃا ألصسحفي أإ’سسبا ⁄ Êيفهم إأجابتي،
ق -لت ب -أان -ن -ا ن -ت -م -ن -ى أن ‚لب أل -ن-ج-م-ة أل-ث-ان-ي-ة
للجزأئر ،وسسنقوم بكل شسيء من أجل ذلك.

كأاسس أ÷زأئر  ‘ 5كرة ألقدم Ÿو ّ
ظفي إأدأرة أل ّسشجون

إاجراء اŸباراة النهائية اليوم Ãلعب عمر حمادي
ينششط فريق مؤوسّشسشة إأعادة ألتأاهيل
بوألصشوف لكرة ألقدم ونظÒه من مؤوسشسشة
إأعادة ألÎبية وألتأاهيل Ãعسشكر ،نهائي كأاسس
أ÷زأئر أÿامسشة أليوم ألربعاء Ãلعب عمر
حمادي ببولوغ ،Úحسشبما أفاد به بيان وزأرة
ألعدل.

وتأاّهل ‡ثل مؤوسسسسة إأعادة ألتأاهيل بو ألصسوف إأ¤
أللقاء ألنهائي ،عقب فوزه على مؤوسسسسة إأعادة ألÎبية
ألوأدي بـ  ‘ 0-2أŸقابلة ألتي جرت بو’ية بسسكرة،
ف -ي -م -ا أزأح ف -ري -ق م -ؤوسسسس-ة إأع-ادة ألÎب-ي-ة وأل-ت-أاه-ي-ل
Ãعسسكر بفضسل تسسجيله لثÓثة أهدأف مقابل ‘ 1
مرمى فريق أ’دأرة أŸركزية بو’ية غليزأن.

وشسارك ‘ تصسفيات كاسس أ÷زأئر ،ألتي أنطلقت شسهر
نوفم ÈأŸاضسي ’ 836عبا Áثلون  38فريقا ،تابعÚ
ıت -ل -ف أŸؤوسسسس -ات أل -ع -ق -اب-ي-ة ،وج-رت ‘ ظ-روف
تنظيمية «ﬁكمة سسادتها ألروح ألرياضسية وألتنافسس ‘
إأطار ألقوأن ÚأŸنظّمة للعبة– ،ت إأشسرأف ألرأبطات
أل-و’ئ-ي-ة ومسس-اه-م-ة أل-رأب-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة لكرة ألقدم»،
حسسبما أوضسحه ألبيان.
وحسسب نفسس أŸصسدر ،فإاّن هذأ ألنشساط ألرياضس يأاتي
ت -ن -ف -ي -ذأ ل -لÈن -ام -ج أل -ري-اضس-ي ألسس-ن-وي ،2018-2017
وي -ه -دف إأ« ¤ت -رق-ي-ة وت-ع-م-ي-م ألّ-ن-شس-اط أل-ري-اضس-ي ‘
صس -ف -وف م-وّظ-ف-ي ق-ط-اع ألّسس-ج-ون وت-رق-ي-ة ق-درأت-ه-م
ألبدنية».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ٢٥أاف-ريل « :١٩6١الÒب -وع ا’أخضس-ر» آاخ-ر Œرب-ة
ن -ووي -ة Œري -ه-ا السس-ل-ط-ات ال-ف-رنسس-ي-ة ‘ ال-ه-واء
الطلق Ãنطقة رقان.
^  ٢٥اأف- -ري- -ل  :١٩6٠ع -م-دت السس-ل-ط-ات
ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة ب- -واسس- -ط- -ة مصس -ا◊ه -ا اıتصس -ة إا¤
ت-زي-ي-ف ال-عدد  6٣م -ن ج -ري -دة اÛاه-د ال-ذي صس-در
بالفرنسسية ‘ مثل هذا اليوم.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

’ربعاء  ٠٩شسعبان  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٢٥أافريل  ٢٠١٨م
ا أ
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الفريق ڤايد صسالح يÈز اÙاور الكÈى ÿطة الطريق

ألنبيلة ومعتمدة أأسشاسشا ‘ بنائها ومسشارها على
سشياسشة ألدولة أ÷زأئرية ومبادئها ألثابتة وعلى
تعبئة كافة مقدرأتها هذأ فضش Óعن ضشرورة بل
حتمية تكيفها مع ألتطورأت أ◊اصشلة ‘ عاŸنا
أليوم““.
كما أأششاد رئيسس أأركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي
ب«أŸسش- -ت -وى أل -رأق -ي أل -ذي ب -ل -غ -ت -ه ألصش -ن -اع -ات
ألعسشكرية ‘ بÓدنا رغم حدأثتها وألتي من خÓلها
يسشعى أ÷يشس ألوطني ألششعبي إأ– ¤قيق أ’كتفاء
ألذأتي كمرحلة أأوﬂ ‘ ¤تلف ›ا’ت ألصشناعة
ألعسشكرية““.
وأأضشاف ‘ هذأ ألسشياق قائ““ :ÓوطاŸا أأن مبدأأ
أ’عتماد على ألنفسس هو خاصشية جزأئرية بامتياز
ف -ق -د أأول -ي -ن -ا ‘ أ÷يشس أل -وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ع-ن-اي-ة
قصشوى Ãجال ألصشناعات ألعسشكرية وأأؤوكد أليوم
ع-ل-ى أأن-ن-ا ع-ازم-ون ب-ح-ول أل-ل-ه ت-ع-ا ¤وق-وت-ه ع-ل-ى
أŸضشي قدما نحو ترقية أأ’سشسس ألصشلبة أأك ÌفأاكÌ
لهذه ألصشناعة ألوأعدة Ãا يلبي ‘ أŸقام أأ’ول
أحتياجاتنا ألذأتية ويسشمح أأيضشا بتلبية حاجيات
أŸؤوسشسشات ألعمومية ألوطنية وﬂتلف أأ’سشÓك
أأ’م -ن-ي-ة ه-ذأ عÓ-وة ع-ل-ى أإ’سش-ه-ام أل-ت-دري-ج-ي ‘
أŸششاركة ‘ تطوير ألنسشيج ألصشناعي ألوطني بكل
م- -ا ل- -ذلك م- -ن ت- -أاثÒأت إأي- -ج- -اب -ي -ة ‘ أÛا’ت
أ’قتصشادية وأ’جتماعية لبÓدنا““.
وأشش- -ار ب- -ن- -فسس أŸن- -اسش -ب -ة أ ¤أأن ““ك -ل أ÷ه -ود
أŸب -ذول-ة وأل-ن-ت-ائ-ج أÙق-ق-ة رأف-ق-ت-ه-ا م-ن-ظ-وم-ة
أتصشال فعالة ذأت مصشدأقية عالية تهدف دوما إأ¤
“ت Úأل- -عÓ- -ق- -ة أل- -ق- -وي -ة ب Úألشش -عب أ÷زأئ -ري
وجيششه““ مضشيفا أأنه ““ومن أأجل موأكبة كل هذه
أ÷هود وإأبرأز ثمارها وحصشائل أأعمالها ” إأرسشاء
منظومة أتصشال عملياتي أأردناه بأان يكون مرأفقا
لكافة أ÷هود أŸبذولة ولكافة ألتحو’ت أ◊اصشلة
وكذلك همزة وصشل متينة ذأت أŸعلومة ألصشحيحة
وألصش-ادق-ة م-ت-وأف-ق-ة “ام-ا م-ع درج-ة أŸصش-دأق-ية
ألتي ما أنفكت تتوطد عرأها ب Úألششعب وجيششه
ه -ذه أŸصش -دأق -ي -ة أل -ت-ي م-ا ف-ت-ئت ت-ت-دع-م ب-فضش-ل
ألرعاية ألتي يوليها جيششنا لكل ما من ششأانه أأن
ي-دع-م ه-ذه أل-رأب-ط-ة ج-يشس -أأم-ة ويضش-ف-ي ع-ل-ي-ه-ا
طابعها ألوجدأ Êبل وألتاريخي““.
وأسشتطرد ألفريق قايد صشالح ‘ كلمته قائ:Ó
““إأن -ن-ا ن-ع-ت Èم-ن-ظ-وم-ة أ’تصش-ال ع-م-وم-ا وأ’تصش-ال
أل -ع -م -ل -ي -ات -ي ع -ل -ى وج-ه أÿصش-وصس Ãث-اب-ة أأ’دأة
أأ’سش- -اسش- -ي -ة م -ن أأ’دوأت أل -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ي -ه -ا
إأسشÎأŒيتنا ألدفاعية فهو لسشان حال جيششنا ألذي
ي-ب-دي أأه-م-ي-ة قصش-وى ل-عÓ-ق-ت-ه م-ع شش-ع-ب-ه وي-ب-دي
أأهمية ‡اثلة لÎسشيخ مضشمون مهنيته وأحÎأفيته
أŸن -ط -ل-ق-ة م-ن ك-ون-ه ج-يشس ج-م-ه-وري-ا ‘ خ-دم-ة
ألشش -عب وأل -وط -ن وي-ح-رصس ع-ل-ى أل-ن-ه-وضس أل-دأئ-م
ب-ك-ام-ل ج-اه-زي-ت-ه أل-ق-ت-ال-ي-ة وأل-ع-م-لياتية ‘ سشبيل
ألدفاع عن أŸصشلحة ألعليا للوطني جيشس يفتخر
بالقيم ألعريقة ألتي يتششبع بها أأفرأده ويعتز بقيم
أإ’خÓصس وألوفاء لرسشالة ألششهدأء““.

إأث- -ر ذلك ق -ام أل -ف -ري -ق
ق - -اي - -د صش - -ال - -ح ب - -زي- -ارة
م - -درسش- -ة أأشش- -ب- -ال أأ’م- -ة
بوهرأن حيث أسشتمع ‘
ألبدأية إأ ¤عرضس قدمه
ق -ائ -د أŸدرسش -ة ل-ي-ط-وف
Ãخ- - - -ت - - -ل - - -ف أŸرأف - - -ق
أإ’دأري -ة وأل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة
وﬂتلف أıابر ويلتقي
بعدها مع أأ’ششبال حيث
ت - -ب- -ادل م- -ع- -ه- -م أ◊ديث
مطو’.
كما أألقى كلمة توجيهية
ذّك- - - -ر م - - -ن خ Ó- - -ل - - -ه - - -ا
ب«أ◊رصس ألشش -دي -د وأأ’ه -م -ي -ة أل -كÈى أل -ل -ذي -ن
ت-ول-ي-ه-م-ا أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس أل-وطني ألششعبي
ل -ت -وف Òف -رصس م -ت -ك -اف -ئ -ة ل -ك -اف -ة أأب -ن -اء ألشش-عب
أ÷زأئري وتعزيز أŸنظومة ألتكوينية للجيشس بهذأ
ألصشرح أ÷ديد ألذي سشُيعطي قوأتنا أŸسشلحة
جي Óنخبويا متششبعا بالقيم ألوطنية ومعتزأ بأا›اد
ومآاثر أأسشÓفه أŸيام.““Ú
و‘ كلمته أمام أششبال أأ’مة قال ألفريق قايد
صشالح““ :أأعرب عن كامل أرتياحي لهذه ألزيارة
وأمتنا Êبهذأ أللقاء ألذي يجمعني بكم أأنتم أأششبال
Óشش-ب-ال ل-وه-رأن
وشش -ب Ó-ت أŸدرسش -ة أل -ث -ان -وي -ة ل -أ
ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أل-ث-ان-ي-ة ه-ذه أŸدرسش-ة ألتي
عليها أأن تفتخر بأانها كانت باكورة هذأ أŸسشعى
ألتعليمي وألÎبوي ألذي أأريد له أأن يكون حلقة
وصشل وتوأصشل ب Úجهد أأششبال ألثورة وجهد أأششبال
أأ’مة وتلكم عÓقة تاريخية ب Úأأ’مسس وأليومي
ب Úم -ق -اصش-د أل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة أل-ت-ي ك-ان ه-دف-ه-ا
أأ’سشمى هو بناء أأمة عصشرية Ãقومات قيم نوفمÈ
أÛيد ولنا ‘ بيان أأول نوفم Èأÿالد كل ألعÈ
وألدروسس““ وتابع قائ““ :Óهذه ألقيم ألتي ’ ‰ل
أأبدأ من ترديد وتكرأر أأننا ‘ أ÷يشس ألوطني
ألششعبي سشليل جيشس ألتحرير ألوطني كنا وسشنبقى
بحول ألله تعا ¤وقوته نعمل وفقا لتوجيهات ودعم
ألسش-ي-د رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أل-ق-ائ-د أأ’ع-ل-ى ل-ل-قوأت
أŸسشلحة وزير ألدفاع ألوطني على أأن تسشود بل
وتقود قيم نوفم Èدروب أأعمالنا ومناهج جهدنا
أŸهني وألتطويري لقوأتنا أŸسشلحة““.
وأضش -اف أل -ف -ري -ق ق -اي-د صش-ال-ح ﬂاط-ب-ا أأشش-ب-ال
أأ’م -ة““ :ف -اأ’ع -م -ال أıلصش-ة ’ ت-ن-ت-ج إأ’ أل-ث-م-ار
ألطيبة وأليانعة وهو ما يجعلني دأئما وأأبدأ أأنتهز
ك -ل م -ن -اسش -ب -ة م -ت -اح -ة أ’ع Èع-ن ف-ائ-ق ت-ق-دي-ري
وعرفا Êللنتائج ألتي حققتها مدأرسس أأششبال أأ’مة
سش -وأء ع -ل -ى م-دأر ألسش-ن-وأت أل-درأسش-ي-ة ومسش-اره-ا
أل-درأسش-ي أأو ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ت-ائ-ج أل-رأئ-ع-ة أل-ت-ي
–ق -قت ‘ شش -ه -ادة أل -ب -ك-ال-وري-ا وشش-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م
أŸتوسشط““.
وخ Ó-ل ه -ذه أل -زي -ارة أل -ت-ي ق-ادت-ه إأ ¤أل-ق-اع-دة
أل -ب -ح -ري -ة أل-رئ-يسش-ي-ة م-رسش-ى أل-ك-ب Òح-يث ت-ف-ق-د
ﬂت-ل-ف مشش-اري-ع ت-ط-وي-ر وعصش-رن-ة ه-ذه أل-ق-اع-دة
أ’سشÎأت -ي -ج -ي -ة أط -ل-ع أل-ف-ري-ق ق-اي-د صش-ال-ح ع-ل-ى
أل-ت-حضشÒأت أل-ت-ي Œري-ه-ا وح-دأت ب-ري-ة وب-ح-ري-ة
مششÎكة Ãا فيها وحدأت ألغوأصش Úوألتي سشتقوم
خÓل أأ’يام ألقليلة ألقادمة بتنفيذ “رين إأبرأري
وهذأ طبقا Ÿا جاء ‘ توجيهة –ضش Òألقوأت
لسشنة ألتحضش Òألقتا‹  2018/ 2017حيث –ادث
مع أأفرأد ألوحدأت أŸششاركة ‘ أأدق تفاصشيل هذأ
ألتمرين ألذي يهدف إأ ¤تدريب أأفرأد ﬂتلف
ألقوأت على خوضس أأ’عمال ألقتالية أŸششÎكة ‘
تنسشيق تام و‘ كل ألظروف.
وبالقاعدة أ÷وية بوسشفر قام ألفريق بتدششÚ
بعضس أŸرأفق أإ’دأرية وألبيدأغوجية ألتي تعززت
بها هذه ألقاعدة.

’زمات
اŸلتقى الوطني الرابع حول اتصسال ا أ

أاسساتذة جامعيون يدعون لوضسع اسسÎاتيجيات مÓئمة
دعا أأسشتاذة جامعيون إأ ¤إأعدأد أسشÎأتيجيات دقيقة وﬁكمة لÓتصشال أأثناء
أأ’زمات ،قصشد تفادي أنحرأفات من ششأانها ألتأاث Òعلى ألرأأي ألعام وإأ◊اق
ألضشرر أŸادي وأŸعنوي باŸنظمات أ◊كومية أأو ذأت ألطابع أ’قتصشادي،
وأعتÈوأ أأن أ÷زأئر بحاجة ماسشة للتحكم ‘ هذأ ألنوع من أ’تصشال للتعامل
مع ﬂتلف أŸوأقف ألصشعبة.
تناولت كلية علوم أإ’عÓم وأ’تصشال بجامعة أ÷زأئر  ،3أأمسس ،موضشوع
““أتصشال أأ’زمات ،رسشم ألسشياسشات وأتخاذ ألقرأر““ ،ضشمن ملتقى وطني هو
ألرأبع من نوعه ،وجرى تنظيمه –ت رعاية وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث
ألعلمي.
وت -ن -وعت أأنشش -ط -ة أŸل -ت -ق -ى ،ب Úم -دأخ Ó-ت أأسش -ات -ذة وب-اح-ث ‘ ÚأÛال
Óح -اط-ة ب-اŸوضش-وع م-ن ﬂت-ل-ف أأب-ع-اده أإ’عÓ-م-ي-ة ،أÛت-م-ع-ي-ة،
ورشش -ات ،ل  -إ
أأ’كادÁية وأ’قتصشادية وحتى ألثقافية.
وأعت Èعميد كلية أإ’عÓم ،أأحمد حمدي ،أأن أتصشال أأ’زمات ““ذو أأهمية
بالغة ‘ ألسشاحة ألوطنية ،سشوأء من ناحية ألبحث أأ’كادÁي أأو ألتعاطي
أإ’عÓمي““ ‘ ،ظل أŸسشتجدأت وأŸتغÒأت ألتي تعرفها ألبÓد.
وحسشب أأ’سشتاذة فتيحة معتوق ،توجد ““ورأء كل أأزمة مصشلحة““ ،لذلك ’ يجب
ترك أأي ششيء لÓرŒالية أأو ألعششوأئية ‘ ألتعامل مع أأ’زمات ،تفاديا لكل ما
قد يفاقم ألوضشع أأك Ìويخرجه عن ألسشيطرة.
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وأعتÈت أأ’سشتاذة ‘ مدأخلتها ““ ،أأن مسشتوى أأ’زمة يقاسس ‘ ألغالب Ãا
تقدمه وسشائل أإ’عÓم للجمهور من معلومات““ وألتي تخطئ حسشبها ‘ كث Òمن
أأ’حيان ‘ نقل أ◊قائق وألتقارير.
وأأضشافت أأن ألتعاطي مع أأية أأزمة وفقا لبناءأت إأعÓمية بدل أ◊دث ‘ حد
ذأته يؤوثر بششكل سشلبي على ألرأأي ألعام ،لذلك رأأت بأاهمية وضشع أأ’زمات ‘
سشÒورة ششاملة ووضشع إأسشÎأتيجية ﬁكمة للتعامل معها.
و‘ ألسشياق ،أأكدت أأ’سشتاذة نورة بن بوزيد ،أأن أتصشال أأ’زمات هو ““أıلصس
ألوحيد من أنحرأف أŸعلومة““ ،وما ينجر عن ذلك من تبعات سشيئة على أ÷هة
أıولة وأŸعنية باأ’زمة.
وأأوضشحت بدورها أأ’سشتاذة زهرة ششريط أأن كل أأزمة تفرضس على أŸؤوسشسشة
أŸعنية أتخاذ قرأرأت آأنيا ““ ‡ا يتطلب –ضشÒأ أسشتباقيا لضشمان أتخاذ ألقرأر
أŸناسشب ““ ،ولن يتأاتى ذلك إأ’ من خÓل أللجوء إأ ¤أتصشال أأ’زمات وألتحكم
‘ أأسشاليبه وتقنياته وإأدأرتها بطريقة ذكية وﬁكمة.
أل -ن -ج -اع -ة ‘ إأدأرة أتصش -ال أأ’زم -ات ،ت -ب -ن -ى ع -ل -ى ت -ن -ف-ي-ذ ›م-وع-ات م-ن
أ’سشÎأتيجيات ألتي يتوجب أعتمادها وفقا لنوع أأ’زمة ،على غرأر ““ ألتعتيم،
أ’نكار ،أ’حتوأء وتغي ÒأŸسشار““ ،وكلها –تاج إأ ¤بناء خطاب إأقناعي.

حمزة ﬁصسول

 24وهران

 20°ا÷زائر

 17وهران
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من أاجل النهوضض بقدرات ا÷يشض الوطني الشسعبي

أأبرز ألفريق أأحمد ڤايد صشالح نائب وزير ألدفاع
ألوطني رئيسس أأركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي خÓل
أليوم ألثا Êلزيارته ألتفقدية أ ¤ألناحية ألعسشكرية
ألثانية بوهرأن ,أأول أأمسس ,أÙاور ألكÈى ÿطة
ألطريق أŸتبناة من قبل أ÷يشس ألوطني ألششعبي
من أأجل ألنهوضس بقدرأته با’سشتناد إأﬁ ¤توى
أŸقاربة ألششاملة ألتي وضشعها رئيسس أ÷مهورية
أل -ق -ائ -د أأ’ع -ل-ى ل-ل-ق-وأت أŸسش-ل-ح-ة وزي-ر أل-دف-اع
ألوطني ,حسشب ما أأورده أأمسس ألثÓثاء بيان لوزأرة
ألدفاع ألوطني.
وأأوضشح ذأت أŸصشدر أن ““ألفÎة أŸسشائية من
أل -ي -وم أل -ث -ا Êل-زي-ارة أل-ف-ري-ق أأح-م-د ق-اي-د صش-ال-ح
وخÓل ترؤوسشه ’جتماع توجيهي رفقة أللوأء سشعيد
باي قائد ألناحية أألقى كلمة توجيهية أأبرز من
خÓلها أÙاور ألكÈى ÿطة ألطريق أŸتبناة من
قبل أ÷يشس ألوطني ألششعبي من أأجل ألنهوضس
بقدرأته با’سشتناد إأﬁ ¤توى أŸقاربة ألششاملة
أل -ت -ي وضش -ع -ه-ا رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أل-ق-ائ-د أأ’ع-ل-ى
للقوأت أŸسشلحة وزير ألدفاع ألوطني““ مششÒأ أ¤
أن ““خ -ري -ط -ة أل -ط -ري -ق أل -ت -ي أت-ب-ع-ن-اه-ا ‘ سش-ب-ي-ل
ألنهوضس بقدرأت أ÷يشس ألوطني ألششعبي كانت ‘
أأ’سشاسس مسشتندة إأﬁ ¤توى أŸقاربة ألششاملة
وبعيدة ألنظر ألتي وضشعها ألسشيد رئيسس أ÷مهورية
أل -ق -ائ -د أأ’ع -ل -ى ل -ل-ق-وأت أŸسش-ل-ح-ة وزي-ر أل-دف-اع
ألوطني و–ددت Ãوجبها أÙاور أأ’سشاسشية ألتي
رأأينا أأنها بحاجة إأ ¤أنتهاج وألÎكيز على جملة
م -ن أÙاور أل -ن-اهضش-ة أل-رئ-يسش-ي-ة ت-ب-دأأ ب-ال-ع-ن-اي-ة
ألقصشوى با÷انب ألتكويني من ألقاعدة إأ ¤أأعلى
هرم أŸنظومة ألتكوينية هذه ألعناية ألتي أأضشفت
ع-ل-ي-ه-ا م-ب-ادرة ف-خ-ام-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ب-إاع-ادة
ب -عث م -دأرسس أأشش -ب -ال أأ’م -ة ب -ع -ده -ا أل -ت -اري -خ -ي
وأŸسش-ت-ق-ب-ل-ي ل-تصش-ب-ح ف-ع Ó-خ-زأن-ا بشش-ري-ا ن-وع-ي-ا
تششهد عليه هذه أأ’عدأد ألنخبوية أŸتزأيدة ذأت
أŸسشتويات ألعالية ألتي ألتحقت Ãختلف ألقوأت
وأŸصشالح وأأصشبحت تسشهم ‘ أ÷هد ألتطويري
ألعام للجيشس ألوطني ألششعبي““.
وت -اب -ع أل -ف -ري -ق ق -اي -د صش -ال -ح ك -ل -م -ت -ه ب-ال-ق-ول:
““فاŸرأهنة على توف Òألعنصشر ألبششري أŸؤوهل
تأاهي Óكافيا ووأفيا هو أ’سشتثمار أŸربح ألكفيل
ب -إا‚اح مسش -ع -ان -ا أل -رأم -ي إأ ¤عصش -رن -ة وت -ط-وي-ر
أ÷يشس ألوطني ألششعبي وأ’رتقاء بجاهزيته إأ¤
أأرقى مسشتوياتها أŸمكنة وأŸطلوبة““ مششÒأ ‘
ذأت ألصشدد أنه ““و“اششيا مع أأبعاد هذه ألنظرة
أŸتبصشرة أأصشبح جيششنا أليوم يو‹ رعاية ششديدة
ومتزأيدة إ’رسشاء أسشÎأتيجية عسشكرية ذأت طابع
عملياتي بحتى أأي تهتم أأسشاسشا بإاعدأد أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي و–ضشÒه وت -ط -وي -ره ‘ ك -اف-ة
أÛا’ت Ãا يكفل ترقية مسشعى أ’حÎأفية أأكÌ
فأاك Ìوترسشيخها ب Úكافة مكوناته ويسشمح بالتا‹
ب -ال -ت -ح -دي -د أŸت -وأصش -ل وأ ÚÙأ’سشسس ت -ك -وي-ن
و–ضش Òألقوأت وإأدأرة ألعمليات وأأ’كيد أأن ذلك
أأم-ل-ى ع-ل-ي-ن-ا ت-ط-ب-ي-ق-ا Ÿضش-م-ون أل-ن-ه-ج ألتطويري
أŸت -ب -ع زي -ادة وتÒة إأسش -رأع أÿط-ى ن-ح-و أل-ت-ف-كÒ
وألتخطيط إ’جرأء “ارين متنامية أŸسشتويات
وألدرجات بحيث يتوجب علينا أ’نتقال مسشتقبÓ
إأ ¤ب -ل -وغ مسش -ت -وي -ات أأع -ل -ى وت-ل-ك-م ه-ي أأ’ه-دأف
أ◊قيقية ألتي عملنا على بلوغها““.
وتابع ألفريق قايد صشالح قائ““ :Óوما دأم لكل
جيشس عقيدته ألعسشكرية أÿاصشة به ألتي تكون
دوما متوأفقة مع خصشوصشياته ألذأتية ومنبثقة من
ق-ي-م-ه أل-وط-ن-ي-ة وم-نسش-ج-م-ة م-ع م-ت-ط-لبات موقعه
أ÷يوسشياسشي ومقدرأت وطنه فمن وحي كل ذلك
ف -إان -ن-ا ن-ع-م-ل ع-ل-ى أأن ت-ك-ون أل-ع-ق-ي-دة أل-عسش-ك-ري-ة
ل -ل -ج -يشس أل -وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي مسش-ت-وح-اة م-ن م-ب-ادئ
وضش-وأب-ط ث-ورت-ن-ا أل-ت-ح-ري-ري-ة أŸب-ارك-ة وم-ت-وأفقة
“ام-ا م-ع ق-ي-م-ه-ا أل-وط-ن-ي-ة وأل-روح-ي-ة وأإ’نسش-ان-ي-ة
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سسكان البليدة يشسيعون جنازة قائد الطائرة العسسكرية اŸنكوبة ببوفاريك
ششيع عصشر أأمسس سشكان ألبليدة  ،جنازة
قائد ألطائرة ألعسشكرية أŸقدم إأسشماعيل
دوسشنÃ ،قÈة ألششهدأء ‘ حي  13ماي
بوسشط ألبليدة ،ششارك فيها وزير أ’تصشال
ج -م -ال ك-ع-وأن وإأط-ارأت عسش-ك-ري-ة وم-دن-ي-ة
وﬁلية ،وأأقارب وزمÓء ألرأحل.
أغ-ت-ن-م أل-وزي-ر أŸن-اسش-ب-ة أ◊زي-ن-ة و أل-تي
أأŸت بالششعب أ÷زأئري  ‘ ،فقدأنه لـ 257
شش -ه -ي -دأ  ،رأح -وأ ضش -ح -ي -ة –ط-م أل-ط-ائ-رة
ألعسشكرية ““ أل  76أليوشش ،Úمنذ أأسشبوع،Ú
وقدم تعازيه لعائلة ألفقيد قائد ألطائرة
أسش- -م- -اع- -ي -ل دوسش -ن ،وت -رح -م ع -ل -ى ب -ق -ي -ة
ألضشحايا ،وأعتÈهم ششهدأء سشيضشافون إأ ¤قائمة
ششهدأء أ÷زأئر ،حيث ششارك ‘ مرأسشيم ألتششييع
إأطارأت عسشكرية و مدنية وأأقارب وزمÓء ألفقيد،
‘ ج - -و م - -ه - -يب ،خ - -ي - -م ع- -ل- -ي- -ه أ◊زن وأأ’سش- -ف
ألششديدأن.
وشش -ه-د ﬁي-ط سش-ك-ن ق-ائ-د أل-ط-ائ-رة إأسش-م-اع-ي-ل
دوسشن منذ صشبيحة أأمسس ،حركة هادئة– ،سشبا
÷لب جثمان ألفقيد ،إ’لقاء آأخر نظرة ودأع من
قبل أأسشرته وعائلته وأقاربه وجÒأنه ،حيث ششهد
بعضس أŸقرب Úمن عائلة ألفقيد لـ ““ ألششعب ““ ،بأان
إأسشماعيل دوسشن ،يعت Èمن طينة أ’بطال ،كيف ’
و قد جنب وقوع كارثة ب Úعدد كب Òمن أأ’روأح،
حينما أبتعد عن أأحياء سشكنية ششعبية على مقربة
من ﬁيط أŸطار ألعسشكري ‘ بوفاريك ،لÒتطم

جسش -م أل -ط-ائ-رة ‘ ◊ظ-ات ق-ل-ي-ل-ة م-ن إأقÓ-ع-ه-ا ،
ويرتطم ثقل جسشمها بحقل زرأعي خال من ألناسس،
أ’مر ألذي خلف سشقوط جميع ركاب ألطائرة من
جنود وعائÓتهم ،لتبلغ أ◊صشيلة مقتل  257رأكبا.
وأأضش- -اف أح- -د أ÷Òأن ،ب- -أان أل- -ق- -ائ- -د أل- -ب -ط -ل
إأسشماعيل دوسشن  ⁄ ،يكن ليتعرفوأ عليه أأو يتقربوأ
منه لو’ بسشاطته وتوأضشعه ،لقد كان يحÎم أ÷ميع
و ’ يبخل ‘ تقد ËأŸسشاعدة لكل سشائل و غÒه ،
وأأنهم طيلة ألـ  14يوما من أ’نتظار ‘ ألتعرف
على جثمان ألفقيد  ،و هم يعيششون أأوقاتا أمتزجت
فيها ألعوأطف ب Úأ◊زن وأ’بتهاج’ ،ن أ÷ميع
ك -ان ي -ذك -ر و ي -ت-ذك-ر أ’ خصش-ال أل-ف-ق-ي-د أل-ط-ي-ب-ة،
وخاصشة أبتسشامته ومده يد ألعون لكل ششخصس.

البليدة:لينة ياسسمÚ

’خÒ
ابن “اسس Úالذي قضسى ‘ حادثة الطائرة العسسكرية يشسيع إا ¤مثواه ا أ

الشسهيد ““ﬁمد الفاضسل يومبعي““ كان آاخر دعائه الشسهادة أاو حج بيت الله

ششيع أأمسس ،ألششهيد ﬁمد ألفاضشل يومبعي أبن
م- -دي- -ن- -ة “اسش Úب- -و’ي- -ة ورق -ل -ة ÃقÈة أل -زأوي -ة
ألتيجانية ألذي ألتحق بصشفوف أ÷يشس ألوطني
ألششعبي منذ  25سشنة إأ ¤مثوأه أأ’خÃ Òسشقط
رأأسشه Ãدينة “اسش Úألوأقعة على بعد حوأ‹ 150
كلم عن عاصشمة ألو’ية ورقلة وسشط أأجوأء مهيبة
وب-حضش-ور ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة أŸدن-ي-ة وألعسشكرية
وجمع غف Òمن أأبناء أŸنطقة وزمÓئه ومن عرفوه
ألذين قدموأ من كل حدب وصشوب لتوديع ألفقيد
ألذي كان وقع خ Èوفاته كالفاجعة ألتي أأŸت بكل
ألوطن عقب سشقوط ألطائرة ألعسشكرية ألتي كانت
–مل  257رأكبا ‘ أأ’ربعاء أأ’سشود وألتي كان هو
أأح-د رك-اب-ه-اﬁ.م-د أل-ف-اضش-ل ي-وم-ب-ع-ي من موأليد
 1972ي -ح -م -ل رت -ب -ة مسش-اع-د ‘ أ÷يشس أل-وط-ن-ي
ألششعبي ومن خريجي أŸدرسشة ألتطبيقية للدفاع
أŸضشاد للطÒأن باأ’غوأط ،من معطوبي أ÷يشس
‘ فÎة ألعششرية ألسشودأء خÓل خدمته ‘ و’ية
باتنة ‘ سشنة  ،1995وكان على بعد ششهرين من
أنتهاء فÎة أÿدمة وأ◊صشول على ألتقاعد.هو
وحيد وألديه أŸتوف Úوكان قد ششيع وألده إأ¤
مثوأه أأ’خ Òقبل  4أأششهر من أ◊ادثة فقط ،أأب

ÿمسشة أأبناء أأصشغرهم ‘ سشن ألثامنة ،و’زألت
ت -ع -يشس ع -ائ -ل -ت -ه وأأسش -رت-ه ألصش-غÒة وح-ت-ى م-دي-ن-ة
“اسش Úككل ومدينة بششار ألتي قضشى فيها مدة من
خ -دم -ت-ه ‘ أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ع-ل-ى ذك-رى
خصشاله أ◊ميدة وأأخÓقه ألعالية وروحه أŸرحة
وتفانيه ‘ عمله.وحسشب عبد أ÷بار ألتجا Êأأخ
زوجة ألششهيد ﬁمد ألفاضشل ‘ حديث خصس به
““ألششعب““ فإان ألفقيد كان ينوي ألعودة من مدينة
بششار ،أأين يقطن وأأسشرته إأ ¤مسشقط رأأسشه “اسشÚ
بعد ألتقاعد ،وقد كانت آأخر كلمات رددها على
مسشامع أأحد أأصشدقائه أأنه قد قدم ألكث ÒخÓل
سشنوأت خدمته ‘ أ÷يشس وهو ‘ أأ” ألرضشا و’
يتمنى ششيئا آأخر سشوى نيل ألششهادة أأو أ◊ج إأ¤
بيت ألله وقد كان وقع ألكلمات حقيقة بعد أأن
أسشتقل ألطائرة ألعسشكرية لينال ششرف ألششهادة.
ﬁدثنا عبد أ÷بار ألتجا Êأأكد أأن زوجة ألششهيد
وأأبناؤوه رأضشون كل ألرضشا بقضشاء ألله وقدره وليسس
هناك من كلمة تعزيهم ‘ فقدأن ﬁمد ألفاضشل
رحمه ألله أأك Ìمن نيله ألششهادة،

ورڤلة:إاÁان كا‘

’و¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

ن.حسس Úداي و شش.السساورة ‘ مركز الوصسافة

ج- -رت أأمسس م- -ق- -اب Ó-ت أ÷ول -ة أل 27للرأبطة
أÎÙفة أأ’و ¤و ألتي عرفت صشعود كل من نصشر
حسش Úدأي وششبيبة ألسشاورة أ ¤مركز ألوصشافة
Ãجموع  45نقطة بفارق  5نقاط عن ألرأئد ششباب
قسشنطينة  ،وذلك بعد فوز ألنصشرية وألششبيبة و
تعادل ““ ألسشنافر““.
ومن جهته حقق فريق ششبيبة ألقبائل فوزأ ثمينا
على أأوŸبي أŸدية بنتيجة  .. 0 -3بينما أنهزم
فريق أ–اد أ◊رأشس ‘ بلعباسس أأمام أ’–اد حيث
تعقدت أأمور زمÓء بوقشس بعد هذه ألهزÁة.

ـ النـتـائـج ـ
ششبيبة ألقبائل ـ أأوŸبي أŸدية  3ـ 0
مولودية وهرأن ـ ششباب قسشنطينة  1ـ 1
ششبيبة ألسشاورة ـ إأ–اد ألبليدة  3ـ 2
إأ–اد ألبليدة ـ ششباب بلوزدأد  2ـ 2
نصشر حسش Úدأي ـ إأ–اد بسشكرة  2ـ 1
دفاع تاجنانت ـ مولودية أ÷زأئر  1ـ 1
إأ–اد بلعباسس ـ إأ–اد أ◊رأشس  1ـ 0
نادي بارأدو ـ وفاق سشطيف  4ـ 2
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