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دعـ ـ ـ ـ ـؤة

يسصتضصيف منتدى يومية «الشصعب» المناضصلين البلجيكيين ،اتيان بليهسس عن الجمعية البلجيكية ــ الفلسصطينية ،مناضصل من
أاجل القضصية الصصحراوية ،وسصارة باندتزن عن مرصصد الثروات الطبيعية الصصحراوية ( )WSRWلتقديم شصهادات حية عن
’وروبي وتحركاته تجاه القضصية،
الوضصع في مخيمات الÓجئين الصصحراويين وكذا موقف المجتمع المدني ا أ
’ربعاء  03أاكتوبر  ٢018على السصاعة  11:00صصباحا بمقر جريدة الشصعب 39 :شصارع الشصهداء ،الجزائر العاصصمة.
اليوم ا أ

حضصوركم يشصرفنا

ا’ربعاء  ٠٣أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٣محرم  ١٤٤٠هـ

حسشبÓوي ‘ زيارة
عمل إا ¤وهران

طمار ‘ زيارة عمل
إا ¤البليدة
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

ي- -ق- -وم وزي- -ر الصش- -ح- -ة والسش -ك -ان
وإاصش- - -لح اŸسش- - -تشش- - -ف- - -ي- - -ات ﬂت - -ار
حسش- -ب- -لوي  ،ال- -ي -وم ب -زي -ارة ع -م -ل
وت- -ف- -ق -د إا ¤ولي -ة وه -ران يشش -رف
خ - -لل - -ه - -ا ع - -ل - -ى ان - -ط- -لق السش- -ن- -ة
ال- -ب- -ي -داغ -وج -ي -ة ، 2019-2018
ل -ل -ت-ك-وي-ن شش-ب-ه ال-ط-ب-ي  ،ك-م-ا ي-ع-ل-ن
الوزير عن موعد النطلق الرسشمي
ل -ل -ح -م -ل -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح ضش-د
النفلوانزا اŸوسشمية .

يوم دراسشي حول الرقابة
التقنية Ÿنششآات الري

17760

دع ـ ـوة

يسشتضشيف منتدى يومية «الششعب» اŸناضشليـن البلجيكي ،Úاتيان بليهسس ()Etienne Plaihes

ْ
ع-ن ا÷م-ع-ي-ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ــ ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،م-ن-اضشل من أاجل القضشية الّصشحراوية ،وسشارة
صشحراوية ( ،)WSRWلتقدË
باندتزن ( )Sara Bundtzenعن مرصشد الّثروات الطّبيعية ال ّ
ششهادات حّية عن الوضشع ‘ ﬂيّمات ال ّ
صشحراوي ،Úوكذا موقف اÛتمع اŸدÊ
لجئ Úال ّ
لربعاء  03أاكتوبر  2018على ال ّسشاعة 11:00
لوروبي و–ّركاته Œاه القضشية ،اليوم ا أ
ا أ
صشباحا Ãقر جريدة «الششعب» 39 ،ششارع الشّشهداء ،ا÷زائر العاصشمة.
حضشوركم يششّرفنا

زوخ ‘ زيارة عمل إا¤
العاصشمة

العدد  182من حصشة موعد مع التاريخ

يقوم وزير السشكن والعمران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-مار ،
ال- -ي- -وم ب- -زي- -ارة م -ي -دان -ي -ة إا¤
اŸدي- -ن- -ة ا÷دي- -دة ب- -وع -ي -ن -ان
ب -ال -ب -ل -ي -دة ح -يث يشش-رف Ãق-ر
ال -ولي -ة ع -ل -ى ع -م -ل-ي-ة ت-وزي-ع
سشكنات «عدل» اŸنجزة ،وذلك
اب - -ت - -داء م - -ن السش - -اع - -ة 09:00
صشباحا .

عيسشى ‘ زيارة عمل
إا ¤اŸدية

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،غدا ،العدد ◊ 182صشة
موعد مع التاريخ بعنوان «اÙطات الكÈى للثورة التحريرية
 ،1962/1954وذلك على السشاعة  10:00صشباحا Ãقر ثانوية
الششهيد عمر كللسشة بخميسس اÿششنة .

...وينظم اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم 300
يÎأاسس وزير اŸوارد اŸائية حسشÚ
نسش -يب ،ي-وم-ا دراسش-ي-ا ح-ول ال-رق-اب-ة
ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة Ÿنشش- -آات ال- -ري وع- -رضس
ب -رن -ام -ج ع -م -ل ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة
للرقابة التقنية Ÿنششأاة الري ،وذلك
ي -وم السش-بت  6أاك-توبر  2018ابتداء
من السشاعة العاششرة صشباحا .

«الرقابة الŸÈانية» موضشوع
ندوة برŸـ ـ ـ ـ ـاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
Ãجلسض األم ـة
لمة  ،اليوم  ،ندوة
ينظم ›لسس ا أ
ب -رŸان -ي -ة ب -ع-ن-وان « وم-اذا ل-و ان-ع-دمت
ال - -رق - -اب- -ة الŸÈان- -ي- -ة»  ،وه- -و نشش- -اط
ي- -ن- -درج ‘ إاط -ار ال -ن -دوات ال -ف -ك -ري -ة
والثقافية التي تنظمها الغرفة العليا ،
وذلك على السشاعة  09:00صشباحا.

الرئيسض اŸدير العام
لـ«سشونلغاز» يسشتعرضض
نششاط اÛمع

ي -ق -وم وا‹ ال -ع-اصش-م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
زوخ  ،ال -ي -وم  ،ب -زي -ارة ع -م -ل و ت -ف-ق-د
Ÿشش -اري-ع ا‚از ال-ه-ي-اك-ل اŸدرسش-ي-ة م-ن
اب -ت -دائ -ي-ات  ،م-ت-وسش-ط-ات وث-ان-وي-ات ،
ع -ل -ى مسش -ت -وى إاق -ل-ي-م ال-ولي-ة  ،ح-يث
سش- -ي- -ك- -ون الن- -ط- -لق م- -ن م- -ق- -ر ه -ذه
لخÒة على السشاعة  08:00صشباحا .
ا أ

جم عي
ة «األمل» ‘ حملة Ÿكافحة سشرطان الثدي

تطلق جمعية «ا أ
لمل» Ÿسشاعدة مر
ضشى السشرطان بالتنسشيق مع
ش
م -رك -ز م -ك -اف -ح -ة الس رط -ان
ا◊م -ل -ة ال -ت -حسش-يسش-ي-ة و ا إ
لع-لم-ي-ة
ال -ت -اسش -ع -
ة ضش -د سش -رط -ان ال -ث -دي ب -رع
اي-ة وزارة الصش-ح-ة والسش-ك-انوإاصشلح
ا
Ÿ
سشتششفيات  ،عديد النششاطا
ت لتحسشيسس اŸرأاة ا÷زائرية
وت-وج-ي-
ه
ه
ا
ح
ي
ث سش-ي-ف-ت-ت-ح الصش-ال-ون
ح-ول السشرطان أايام 6- 5- 4
أاكتوبر
ب
ق
ص
ش
ر
ا
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ع
ا
ر
ض
س ال
صشنوبر البحري جناح « ب» .

 ...تنظم السشباق السشابع للنسشاء

كما تن
ظم ا÷معية  ،يوم  12أاكتوبر
 ،السشباق النسشائي السشابع ضشد
السش -رط -
ا
ن
–ت شش -ع-ار «أاج-ري م-ن أا
ج -ل أام-ي» تضش-ام-ن-ا م-ع ال-نسش-اء
اŸصشابا
ت
ب
ا
Ÿ
ر
ض
س
وا◊ث على الرياضشة .

يسش -ت -ع -رضس ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع-ام
Ûم - -ع «سش - -ون - -ل- -غ- -از» ،ال- -ي- -وم  ،ن- -دوة
اع - -لم - -ي- -ة حصش- -ي- -ل- -ة نشش- -اط اÛم- -ع
وال -ت -حضشÒات لشش -ت -اء ، 2019-2018
وك-ذا السش-ت-ث-م-ارات وب-رن-ام-ج ت-ط-وير
اŸؤوسشسشة وحصشيلة ال‚ازات.
ت- -ن- -ظ- -م ال -ن -دوة Ãن -ت -دى ي -وم -ي -ة
«اÛاهد».

...ويوما إاعÓميا Ÿهنيي الصشحة

كما تنظم جمعية ا أ
لمل Ÿسشاعدة م
رضشى السشرطان بالتنسشيق مع
ا÷معي
ر
ط
ا
ة ا÷زائرية لسش ن الثدي
 ،يوم  24أاكتوبر يوما إاعلميا
و ت-دري
ب
ي
ا
م-وج-ه-ا Ÿه-ن-ي-ي الصش-ح-ة ح-
ول م-وضشوع «الطبيب العام ‘
م -واج -
ه
ة
س
ش
ر
ط
ا
ن ال-ث-دي» ،و ذلك ب-ف-
ن-دق السش-وف-ي-ت-ال اب-ت-داء م-ن
السشاعة  15:00مسشاء.

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

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

و‘ إاطار عملية تسشجيل الششهادات ا◊ية من أافواه اÛاهدين
واÛاهدات ،ينظم اŸتحف ،بالتنسشيق مع مديريات اÛاهدين
واŸت -اح -ف ا÷ه -وي -ة ال -ل -ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسش-ع رق-م  300حول
موضشوع «نضشال اŸرأاة الريفية أاثناء الثورة التحريرية ،وذلك
ي -وم اÿم -يسس  4أاك-ت-وبر  2018ع-ل-ى السش-اع-ة ال-ع-اششرة صشباحا
بقسشمة اÛاهدين بزرالدة.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

السشنة التكوينية
÷بهة العدالة
والتنمية
ت -ن-ظ-م ج-ب-ه-ة ال-ع-دال-ة
وال -ت -ن-م-ي-ة  ،ي-وم ا÷م-ع-ة
 05أاكتوبر ا÷اري السشنة
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة  ،ي -ف-ت-ت-ح-ه-ا
الششيخ عبد الله جاب الله
ذلك على السشاعة  10:00صشباحا باŸقر الوطني
،و
للحزب بباب حسشن.

مششاركة الروائي الصشيني «مو يان»
‘ اŸعرضض الدو‹ للكتاب

يششهد الصشالون الدو‹ لل
كتاب حدثا ثقافيا متميزا
،
يتمثل ‘ حضشور ومششارك
ة الروائي الصشيني مو يان
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ا
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يتجاوز عدده  150عضشو ،
ك
و
ن
ا
ل
ص
ش
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ض
ش
يف ششرف «سشيل .»23

ي -ق-وم وزي-ر الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
لوقاف ﬁمد عيسشى  ،اليوم ،
وا أ
ب -زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤ولي-ة
اŸدي- -ة  ،يشش- -رف خ- -لل- -ه- -ا ع -ل -ى
ت -دشش Úوم -ع -اي -ن-ة ب-عضس م-راف-ق
القطاع بالولية وكذا عقد لقاء
لعيان وا÷معيات
لئمة وا أ
مع ا أ
Ãسشجد النور.

أابواب مفتوحة على الكون بدار
الثقافة مالك حداد بقسشنطينة
ت -ن -ظ-م ج-م-ع-ي-ة «الشش-ع-رى» ل-ع-ل-م
ال -ف -لك ب -ال -ت -نسش -ي-ق م-ع دار ال-ث-ق-اف-ة
م- -الك ح- -داد ب- -قسش- -ن -ط -ي -ن -ة ،أاب -واب -ا
م - -ف - -ت- -وح- -ة ل- -ف- -ائ- -دة اŸت- -م- -درسشÚ
وا÷م - -ه - -ور ال - -ع - -ام ،ي - -وم السش- -بت 6
أاك- - -ت - -وب - -ر ب - -دار ال - -ث - -ق - -اف - -ة م - -الك
حداد.ويقام على السشاعة  9صشباحا،
م-ع-رضس ع-ل-م-ي  ،نشش-اط-ات ت-رف-ي-هية
وﬁاضشرات يلقيها أاسشاتذة.
لب -واب اŸف -ت -وح-ة ‘ إاط-ار
Œرى ا أ
لسشبوع العاŸي للفضشاء اŸنظم من 4
ا أ
إا 10 ¤أاك -ت -وب-ر م-ن ك-ل ع-ام وال-ذي
أاع -ل -ن -ت -ه «ال -ي -ون -يسش -ك -و»  ،اح -ت -ف-ال
بالرحلة الفضشائية التاريخية للرائد
غاغارين عام .1957

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

» æW h

ا’ربعاء  03أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  23محرم  1440هـ

Ãناسضبة احتفال بلده بعيدها الوطني

رئيسس ا÷مهورية يهنّئ نظÒه الغيني
ب -عث رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،رسضالة تهنئة إا ¤نظÒه الغيني،
أالفا كونديÃ ،ناسضبة احتفال بلده بعيدها
ال -وط -ن -ي جّ-دد ل-ه ف-ي-ه-ا «“ام ح-رصض-ه ع-ل-ى
العمل معه على توطيد التعاون الثنائي بÚ
ا÷زائر وغينيا».
وكتب الرئيسس ‘ رسشالته «يطيب ‹ Ãناسشبة
جه
ا’حتفال بالعيد الوطني ÷مهورية غينيا ،أان أاتو ّ
إاليكم باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة عن
نفسشي بأاحر تهانينا مششفوعة بتمنياتي لكم Ãوفور
الصشحة والسشعادة وبالرقي وا’زدهار لششعب غينيا
الششقيق».
«هذا وأاجّدد لكم بهذه ال ّسشانحة ال ّسشعيدة “ام
ح-رصش-ي ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-وط-ي-د ال-تعاون
الثنائي ب Úا÷زائر وغينيا ،وذلك لفائدة بلدينا
الششقيق ÚاŸششÎكة ،وأان أاؤوّكد لكم التزامي بتعميق
تششاورنا السشياسشي حول القضشايا اإ’قليمية والدولية
ﬁل اه - -ت - -م - -ام - -ن - -ا اŸششÎك» ،يضش - -ي- -ف رئ- -يسس
ا÷مهورية.

تنعقد أاششغال ا’جتماع اÿامسس رفيع اŸسشتوى
ا÷زائري-الÈتغا‹ ،اليوم ،بلششبونة ‘ الÈتغال،
والذي يÎأاسشه مناصشفة كل من الوزير اأ’ول ،أاحمد
أاويحيى ونظÒه الÈتغا‹ أانطونيو كوسشتا ،لبحث
تعزيز وتوطيد التعاون الثنائي ،خاصشة على الصشعيد
ا’قتصشادي.
ويتيح هذا اللقاء للطرف Úفرصشة للوقوف على
وضشع التعاون الثنائي القائم ب Úا÷زائر والÈتغال
منذ انعقاد ا’جتماع الرابع ( )4ششهر مارسس 2015

–ادث وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة مصض- -ط- -ف- -ى ق- -ي- -ط -وÊ
Ãراكشش (اŸغرب) مع نظÒه اŸغربي عزيز رباح،
ح-ول ال-ت-ع-اون ال-ط-اق-وي ال-ث-ن-ائي ،حسضبما أاشضارت
إاليه الوزارة ‘ بيان.
وتناول الوزيران ،خÓل هذا اللقاء الذي نظم على
هامشس اŸؤو“ر العربي الـ  11للطاقة« ،واقع العÓقات
الثنائية ب Úالبلدين الششقيق’ Úسشيما ‘ ›ال الطاقة
وكذا سشبل ووسشائل تعزيزها».

ك-م-ا أاب-دى ال-ط-رف-ان «ت-ف-اؤول-ه-م-ا الشش-ديد» بخصشوصس
أافاق تعزيز الششراكات ب Úالبلدين ’سشيما فيما يتعلق
بتزويد اŸغرب بالغاز ا÷زائري.
هذا وأاششاد الوزيران بنوعية التعاون مع التأاكيد على
العÓقات اŸمتازة التي Œمع البلدين ‘ ›ال الطاقة.
وأاضشاف البيان أان الطرف Úتطّرقا كذلك لضشرورة
تطوير البنى الطاقوية ’ سشيما ششبكات الربط الكهربائي
البينية وتوسشيع التعاون الطاقوي على اŸسشتوى ا’قليمي.

ا’سستقرار و ا’أمن ضسروريان ‘ تطوير ا’قتصساد والسسياحة

ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،ك-م-ا سش-يسش-م-ح ب-ب-حث السش-ب-ل
والوسشائل الكفيلة بتعزيزه أاك Ìفأاك ،Ìمع اأ’خذ ‘
ا◊سشبان ،القدرات التي تزخر بها كل من ا÷زائر
والÈتغال وكذا الديناميكية التي ميزت تعاونهما ‘
السشنوات اأ’خÒة.
من جانب آاخر ،يقوم أاويحيى ،بتبادل وجهات
النظر مع نظÒه الÈتغا‹ حول اŸسشائل اإ’قليمية
والدولية ذات ا’هتمام اŸششÎك’ ،سشيما اأ’من
وا’سش-ت-ق-رار ‘ اŸن-ط-ق-ة اŸت-وسش-ط-ي-ة وم-ك-اف-ح-ة
اإ’رهاب.
وي- -تّ- -وج ا’ج- -ت- -م- -اع اÿامسس رف -ي -ع اŸسش -ت -وى
بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ‘ عديد اŸيادين
وال-ق-ط-اع-ات ال-نشش-ط-ة ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-السش-م-اح ل-كل من
ا÷زائ-ر والÈت-غ-ال ب-اج-ت-ي-از م-رح-ل-ة ج-دي-دة ن-حو
توطيد وتعزيز تعاونهما الثنائي ،والرقي به إا¤
ششراكة حقيقية مربحة للطرف.Ú

للتذك ،Òانعقد ا’جتماع الرابع الرفيع اŸسشتوى
ا÷زائري-الÈتغا‹ ششهر مارسس  2015با÷زائر
العاصشمة ،وتّوج بالتوقيع على تسشع ( )9اتفاقيات
تعاون ‘ ﬂتلف القطاعات ،من بينها ،الطاقة
والتجارة والنقل والثقافة.
وعرفت ا÷زائر والÈتغال ،منذ التوقيع على
م -ع -اه-دة الصش-داق-ة وحسش-ن ا÷وار وال-ت-ع-اون سش-ن-ة
 2015التي أاسشسشت ا’جتماع رفيع اŸسشتوى ،تعاونا
اق -تصش -ادي -ا م -ك -ث -ف -ا ،إا ¤ج -انب –سش -ن م -ل -ح-وظ
Ÿب-اد’ت-ه-م-ا ال-ت-ج-اري-ة وت-واج-د أاق-وى للمؤوسشسشات
الÈتغالية ‘ ا÷زائر.
وب- -حسشب إاحصش- -ائ- -ي- -ات ا÷م -ارك ا÷زائ -ري -ة،
صش- -درت ا÷زائ -ر ن -ح -و الÈت -غ -ال خ Ó-ل اأ’شش -ه -ر
الثمانية اأ’و ¤من سشنة  ، 2018ما قيمته 717
مليون دو’ر أامريكي ،أاي ارتفاع بنسشبة تزيد عن 15
باŸائة مقارنة مع نفسس الفÎة من سشنة .2017

بوحجة يجّمد نشساط اÛلسس الشّسعبي الوطني

ب- -اÛلسس ،السش -ي -د م -ع -اذ ب -وشش -ارب ،ق -د أاك -د ‘
تصش -ري -ح ل -لصش -ح -اف -ة أان رئ -يسس اÛلسس السش -ع -ي-د
ب-وح-ج-ة ال-ت-زم خÓ-ل ل-ق-ائ-ه ب-رؤوسش-اء اÛم-وع-ات
الŸÈانية اÿمسس بـ «النزول عند طلب النواب
وذلك على ان يقدم على هذا خÓل  36سشاعة».
غ Òأان بوحجة  ⁄يبد نيته ‘ ا’سشتقالة حسشب
تصشريحاته للصشحافة.
Óششارة ،فإان النظام الداخلي للمجلسس الششعبي
ل إ
الوطني يحّدد ‘ اŸادة  10حا’ت ششغور منصشب
الرئيسس «با’سشتقالة أاو العجز أاو التنا‘ أاو الوفاة».
وينصس القانون الداخلي على أانه يتم انتخاب
رئيسس اÛلسس «بنفسس الطرق اÙددة ‘ النظام

الداخلي ‘ أاجل أاقصشاه  15يوما اعتبارا من تاريخ
إاعÓن الششغور».
و‘ هذا اإ’طار ،يتو ¤مكتب اÛلسس  -الذي
يجتمع وجوبا لهذا الغرضس – -ضش Òملف حالة
الشش-غ-ور ،وإاح-ال-ت-ه ع-ل-ى ال-ل-ج-ن-ة اŸك-ل-ف-ة بالششؤوون
القانونية التي تعد تقريرا عن إاثبات حالة الششغور
يعرضس ‘ جلسشة عامة للمصشادقة عليه بأاغلبية
أاعضشاء اÛلسس .و‘ هذه ا◊الة ،يششرف على
عملية ا’نتخاب أاك Èنواب الرئيسس سشنا من غÒ
اÎŸششحÃ Úسشاعدة أاصشغر نائب ÚباÛلسس.
وي- -ت- -م ان- -ت- -خ -اب رئ -يسس اÛلسس ع Èا’قÎاع
السشري ،إا’ أانه و‘ حال تعدد اÎŸششح ،Úفإانه
ي -ع -ل -ن ف -وز اÎŸشش -ح اŸت -حصش -ل ع -ل -ى اأ’غ -ل -ب-ي-ة
اŸطلقة للنواب.
أاما ‘ حالة عدم حصشول أاي من اÎŸششحÚ
على اأ’غلبية اŸطلقة ،فيتم اللجوء  -حسشب ذات
النصس  -إا ¤إاجراء دور ثان يتم فيه التنافسس بÚ
اŸتنافسش ،Úاأ’ول والثا ،ÊاŸتحصشل Úعلى أاكÈ
عدد من اأ’صشوات ليعلن فوز من –صشل منهما
على ا’غلبية ‘ ،ح Úيعت Èفائزا اÎŸششح اأ’كÈ
سشنا ‘ ،حال تعادل اأ’صشوات.
كما تطّرق القانون الداخلي ‘ هذه اŸسشأالة إا¤
حالة اÎŸششح الوحيد التي يكون ا’نتخاب فيها
برفع اليد ،حيث يعلن فوزه بحصشوله على أاغلبية
اأ’صشوات.

لمني
–تضضنه قÒغيزسضتان ويدرسش تعزيز ا◊وار ا أ

وفد برŸا Êيشسارك ‘ ا÷معية الŸÈانية Ÿنظّمة اأ’من والّتعاون بأاوروبا
يششارك وفد برŸا ÊمششÎك ب› Úلسس اأ’مة
واÛلسس الششعبي الوطني ‘ اجتماعات الدورة
اÿري -ف -ي -ة ل -ل -ج -م-ع-ي-ة الŸÈان-ي-ة Ÿن-ظ-م-ة اأ’م-ن
والتعاون بأاوروبا اŸقررة ما ب 03 Úو 06أاكتوبر
ا÷اري بالعاصشمة القرغيزية بيششكك (جمهورية
قÒغيزسشتان).

‡ّث ً
 Óلرئيسس ا÷مهورّية ،السشّيد عبد العزيز
بوتفليقة ،ششارك أامسس عبد القادر بن صشالح ،رئيسس
›لسس اأ’ُّم -ة ‘ ،ا’ح -ت -ف -ا’ت اّıل -دة ل-لّ-ذك-رى
ال ّسش ّ-ت’ )60( Ú-سش -ت -قÓ-ل ج-م-ه-ورّي-ة غ-ي-ن-ي-ا ،ال-ت-ي
احتضشنتها العاصشمة الغينّية كوناكري ،والتي ششهدت
حضشور عدد من رؤوسشاء الّدول وا◊كومات وكذا
ي ا◊ركات التّحّررّية ‘ إافريقيا.
‡ّثل ّ
ع -ل -ى ه -امشس اإ’ح -ت -ف -ا’ت ،أاج -رى ب -ن صش-ال-ح
لقاءات مع كل من الرئيسش Úا’نغو‹ جواو لورنسشو
واŸا‹ إابراهيم أابو بكر كيتا .كما أاجرى ‡ثل
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ل -ق -اءات م-ع ‡ث-ل-ي ا’ح-زاب
السشياسشية التحررية.

لفارقة بنÒوبي:
بن مسضعود أامام وزراء السضياحة ا أ

على خلفية لئحة طلب السضتقالة

ج ّ-م -د رئ -يسش اÛلسش الشض -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي
السضعيد بوحجة نشضاطات كانت م›Èة ‘
إاط-ار ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة الŸÈان-ي-ة ع-ل-ى خ-ل-فية
لئحة طلب السضتقالة التي تقدم بها رؤوسضاء
خمسش ›موعات برŸانية باÛلسش ،حسضب
ما علم أامسش لدى اÛلسش.
وك -ان رؤوسش -اء خ -مسس ›م-وع-ات ب-رŸان-ي-ة م-ن
بينها التي تششّكل ا’غلبية باÛلسس كحزب جبهة
التحرير الوطني ،التجمع الوطني الدÁقراطي ا¤
ج -انب ا◊رك -ة الشش -ع -ب -ي -ة ا÷زائ -ري-ة وŒم-ع أام-ل
ا÷زائر واأ’حرار ،قد رفعوا ا’حد ’ئحة لرئيسس
اÛلسس تتضشمن «قرار سشحب الثقة منه ومطالبته
ب -ا’سش -ت-ق-ال-ة م-ن رئ-اسش-ة اÛلسس ،م-ع Œم-ي-د ك-ل
نشش -اط -ات ه -ي -اك-ل اÛلسس إا ¤غ-اي-ة ا’سش-ت-ج-اب-ة
Ÿطلب الكتل النيابية».
ونّدد النواب ‘ هذه العريضشة بـ «التجاوزات
“ت مÓحظتها داخل اŸؤوسشسشة
واÿروقات» التي ّ
ال -تشش -ري -ع -ي -ة ،وال -ت -ي ” حصش -ره -ا ‘ «ال -ت-ه-م-يشس
اŸفضش -وح ،ت -ع-م-د ت-أاخ ÒاŸصش-ادق-ة ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام
الداخلي للمجلسس ،تهميشس أاعضشاء ÷نة الششؤوون
القانونية ،سشوء تسشي Òششؤوون اÛلسس ،مصشاريف
مبالغ فيها وصشرفها على غ Òوجه حقŒ ،اهل
ت -وزي -ع اŸه -ام إا ¤اÿارج ع -ل -ى أاسش -اسس ال -ت -م-ث-ي-ل
النسشبي ،التوظيف اŸششبوه والعششوائي.»...
وكان رئيسس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني

بن صسالح أاجرى لقاءات مع الّرئيسس Úاأ’نغو‹ واŸا‹

قيطو Êيتحادث مع نظÒه اŸغربي حول التعاون الطّاقوي

أاويحيى ‘ زيارة عمل إا ¤الÈتغال اليوم

مرحلة جديدة ‘ تعزيز التّعاون الثّنائي

‡ثّل للّرئيسش بوتفليقة ‘ ّذكرى اسضتقلل غينيا

عقب مشضاركته ‘ اŸؤو“ر العربي  11للطّاقة Ãراكشش

يÎأاّسش مع نظÒه الÈتغا‹ الدورة  5للجتماع رفيع اŸسضتوى

لول ،أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
ي -ت -وّج -ه ال -وزي-ر ا أ
ال -ي -وم ،إا ¤ال -ع-اصض-م-ة الÈت-غ-ال-ي-ة لشض-ب-ون-ة
لÎؤوسش مناصضفة مع نظÒه الÈتغا‹ أاشضغال
الدورة اÿامسضة للجتماع الرفيع اŸسضتوى
ب Úالبلدين ،حسضب ما جاء ‘ بيان Ÿصضالح
لول.
الوزير ا أ
وج -اء ‘ ال -ب-ي-ان «ب-دع-وة م-ن أاون-ط-ون-ي-و ل-ويسس
سشانتوسس دا كوسشتا ،الوزير اأ’ول الÈتغا‹ ،يتوجه
الوزير اأ’ول ،أاحمد أاويحيى اليوم  3أاكتوبر إا¤
لششبونة حيث يÎأاسس مناصشفة مع نظÒه الÈتغا‹
ال-دورة اÿامسش-ة لÓ-ج-ت-م-اع ال-رف-ي-ع اŸسش-ت-وى بÚ
البلدين».
خÓل هذه الزيارة «يكون الوزير اأ’ول مرفوقا
بوفد يضشم وزير الششؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسش -اه -ل وزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة و ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وتهيئة اإ’قليم ،نور الدين بدوي وكذا وزير اأ’ششغال
ال -ع -م -وم -ي-ة وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ا ÊزعÓ-ن» ،يضش-ي-ف
اŸصشدر ذاته.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافاد بيان Ûلسس اأ’مة أان «اŸششارك ‘ Úهذه
ا’جتماعات يتدارسشون موضشوعا رئيسشيا بعنوان:
«تعزيز ا◊وار اأ’مني ‘ أاسشيا الوسشطى ودول
ا÷وار» ،مششÒا إا ¤أان ج- - -دول أاع- - -م- - -ال ال- - -دورة
ي -تضش -م-ن ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ال-دائ-م-ة
اجتماع ثÓث ( )03جلسشات للجمعية.

وي- - -ت- - -ك - -ون ال - -وف - -د ا÷زائ - -ري اŸشش - -ارك ‘
ا’جتماعات من الهاششمي جيار رئيسس اÛموعة
الŸÈان -ي -ة ل -ل -ث-لث ال-رئ-اسش-ي رئ-يسس ال-وف-د وعضش-و
›لسس اأ’مة زوب Òطوافششية ،إاضشافة ا ¤النائبÚ
ب-اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ي-ح-ي-ى ع-ب-د الرحمان
وعزوق سشعيدة.

اأب----رز وزي----ر السض----ي----اح----ة والصض----ن----اع----ة
التقليدية عبد القادر بن مسضعود بنÒوبي
(كينيا) دور السضلم والإسضتقرار ‘ التطور
الإق-تصض-ادي والسض-ي-اح-ي ،حسضب م-ا اأف-اد ب-ه
اأمسش بيان للوزارة.
واأششار الوزير ‘ مداخلة األقاها خÓل اأششغال
الدورة رفيعة اŸسشتوى ا’أو ¤للجنة الفرعية لوزراء
ا’–اد ا’فريقي اŸتخصشصشة ‘ السشياحة ،التابعة
للجنة التقنية اŸتخصشصشة بالنقل والبنى التحتية بÚ
القارات وا’أقاليم ،الطاقة والسشياحة اŸمتدة ما بÚ
الفا— و 03اكتوبر ا÷اري بنÒوبي ،وبحضشور ا’أمÚ
العام للمنظمة العاŸية للسشياحة و وزراء السشياحة
للدول ا’أعضشاء ‘ ا’–اد ا’إفريقي« ،اإ ¤دور السشلم
والظروف ا’أمنية اŸسشتقرة وتاأثÒها على التطور
ا’قتصشادي والسشياحي على وجه اÿصشوصس».
كما اأششار الوزير اإ ¤دور الهياكل القاعدية والبنى

التحتية كالطرقات واŸطارات» ،وذّكر با’إ‚ازات
ال--ت--ي ق--امت ب--ه-ا ا÷زائ-ر ع-ل-ى غ-رار م-ي-ث-اق السش-ل-م
واŸصشا◊ة الوطنية والطريق العابر للصشحراء.
ومن جهة اأخرى ،اأبرز بن مسشعود ا’همية البالغة
التي يوليها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘
ت--وط--ي--د ال--عÓ--ق--ة ب Úا’إ–اد ا’إف--ري--ق--ي وا÷زائ-ر
باعتبارها عضشوا موؤسشسشا Ÿبادرة الششراكة ا÷ديدة
لتنمية اإفريقيا  -نيباد  -وحرصشه الدائم على تعزيز
ه--ذه ال--عÓ--ق--ة وت--ث--م Úمسش--اع--ي ا’إ–اد ا’إف-ري-ق-ي
’إرسشاء قاعدة متينة للدول ا’أعضشاء».
من جهة اأخرى ،اأجرى بن مسشعود خÓل الدورة
عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه اŸششارك ‘ Úاأششغال
الدورة ،حيث تباحث معهم سشبل ترقية وتدعيم فرصس
التعاون اŸششÎك ‘ القطاع السشياحي للجزائر على
غ---رار ف---رصس ا’سش---ت---ث---م---ار واŸوروث ال---ط---ب---ي---ع---ي
ا◊ضشاري.

ا ّ
طلع عن قرب على آاليات وظروف العمل

لهبÒي يقوم بزيارة فجائية إا› ¤موعة ا’حتياط والتدخل لألمن الوطني بالقبة

لمن الوطني العقيد
قام اŸدير العام ل أ
مصضطفى لهبÒي ،أاول أامسش ،بزيارة فجائية
إا ¤م -ق -ر ›م -وع -ة الح -ت -ي -اط وال -ت -دخ-ل
لم-ن ال-وط-ن-ي ب-القبة (ا÷زائر العاصضمة)،
ل -أ
حسضب م -ا أاف -اد ب -ه أامسش ،ب -ي -ان ل -ل -م -دي -ري-ة
لمن الوطني.
العامة ل أ
أاوضش- -ح ذات اŸصش- -در ،أاّن ل- -ه -بÒي ق -ام خ Ó-ل
زي -ارت -ه ال -ت -ي ت -ن -درج ‘ إاط -ار «ال -رؤوي -ة ا÷دي -دة
للمديرية ‘ ›ال التواصشل مع اأ’فراد» ،بتفّقد
«اŸراف-ق ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة واإ’داري-ة للمجموعة واّطلع
عن قرب على آاليات وظروف العمل».
Óمن
وبذات اŸناسشبة« ،تبادل اŸدير العام ل أ

ال- -وط- -ن- -ي أاط- -راف ا◊ديث م- -ع إاط- -ارات وأاف -راد
اÛموعة حول ظروف العمل ‘ اÛال ÚاŸهني
وا’ج- -ت -م -اع -ي» ،ح -يث «اسش -ت -حسش -ن -وا ك -ثÒا ه -ذه
اŸقاربة ا÷ديدة لقيادة اأ’من الوطني ‘ ميدان
التسشي Òا◊ديث».
و‘ هذا اإ’طار ،أاسشدى لهبÒي تعليمات لقادة
اÛموعة بضشرورة «السشهر على ضشمان الظروف
اŸه- -ن- -ي- -ة اÓŸئ- -م- -ة وم -راف -ق -ة وت -وح -ي -د أاف -راد
اÛم - -وع - -ة ‘ ،إاط - -ار ت - -أادي - -ة اŸه - -ام ‘ ،ظ - -ل
ا’نضشباط ‘ الصشفوف وتنفيذ اŸهام الدسشتورية
اŸنوطة بهم بكل احÎافية ومهنيةÃ ،ا يضشمن
خدمة راقية للوطن واŸواطن».

لعمال واŸلكية الفكرية
تبحث ملّفات التجارة ومناخ ا أ

ا÷زائر والو’يات اŸتحدة تعقدان دورة جديدة لبحث اّتفاق التّجارة وا’سستثمار
ع -ق -دت ا÷زائ -ر وال -و’ي -ات اŸت -ح -دة اأ’م -ري -ك -ي-ة ،أامسس
بواششنطن ،الدورة السشادسشة للمفاوضشات الثنائية حول ا’تفاق
اإ’طار اÿاصس بالتجارة وا’سشتثمار (تيفا).
ويتطرق جدول أاعمال اجتماع إا ¤بحث عديد اŸلفات
اŸرت -ب-ط-ة ب-ال-ت-ج-ارة وول-وج اأ’سش-واق وح-م-اي-ة ح-ق-وق اŸل-ك-ي-ة
الفكرية ومناخ اأ’عمال.
كما يتناول ا’جتماع خارطة الطريق ‘ ›ال التجارة
وا’سش -ت -ث -م -ار وال -ت-ي ت-خصس خ-مسش-ة ق-ط-اع-ات أاسش-اسش-ي-ة ،وه-ي
الصشناعة والطاقة والفÓحة والتجارة والسشياحة.
ويجري اÙادثات من ا÷انب ا÷زائري ،وفد مكون من
ع -دة ق -ط -اع -ات ،ي-ق-وده اأ’م Úال-ع-ام ل-وزارة ال-ت-ج-ارة ،شش-ري-ف
عوماري ‘ ،ح“ Úثل الو’يات اŸتحدة من قبل مسشؤوول Úمن
مكتب اŸمثل اأ’مريكي للتجارة اÿارجية ،وهو الفرع التنفيذي
للحكومة الفيدرالية اأ’مريكية اŸكلفة بالسشياسشة التجارية على

اŸسشتوي Úالثنائي ومتعدد اأ’طراف.
ويهدف ا’تفاق اإ’طار حول التجارة وا’سشتثمار الذي وقع
عليه البلدان ‘  ،2001إا ¤اقامة حوار اقتصشادي سشنوي وتعزيز
عÓقات اأ’عمال والتجارة ب Úمؤوسشسشات البلدين.
و‘  ،2016أاصشبحت ا÷زائر مرششحة من جديد للنظام
ال-ت-فضش-ي-ل-ي اŸعّ-م-م اأ’م-ري-ك-ي ،وه-و آال-ي-ة تسش-ه-ل ع-ل-ى ال-ب-لدان
اŸسشتفيدة منه ولوج منتوجاتها للسشوق اأ’مريكية وا’سشتفادة
من اإ’عفاء من ا◊قوق ا÷مركية.
ويخصس هذا النظام التفضشيلي الذي اسشتفادت منه ا÷زائر
أ’ول مرة ‘ عام  ،2004اŸنتوجات اŸصشنعة ونصشف اŸصشنعة
وب -عضس اŸن -ت -ج -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة والصش -ي -د ال -ب-ح-ري والصش-ن-اع-ة
التقليدية.
غ Òأان عدد قليل جدا من اŸنتوجات ا÷زائرية قد دخلت
السشوق اأ’مريكية ،وفق هذا النظام التعريفي التفضشيلي.

تتكّفل Ãراقبة وتفتيشش البضضائع وتطبيق القوان– ‘ Úويل العملة

وحدة متعّددة اÿدمات للجمارك باŸركز ا◊دودي ا÷زائري  -اŸوريتاÊ
تنششط وحدة متعددة اÿدمات للجمارك ا÷زائرية على
مسش- -ت- -وى اŸرك- -ز ا◊دودي ا÷دي- -د ا÷زائ- -ري -اŸوري- -ت -اÊ
الششهيد ‘‘مصشطفى بن بولعيد» (و’ية تندوف) ،حسشبما علم
أامسس من اŸديرية ا÷هوية لهذا ا÷هاز ببششار.
وتتكفل هذه الوحدة باŸهمة التقليدية اŸوكلة للجمارك ‘
›ال م -راق-ب-ة وت-ف-ت-يشس ال-بضش-ائ-ع وت-ط-ب-ي-ق ال-ق-وان› ‘ Úال
–ويل العملة وتخليصس وجمع الرسشوم وكذا مراقبة اŸسشافرين
ب Úالبلدين ،كما جرى توضشيحه خÓل أاششغال يوم دراسشي جهوي
ح-ول اإ’ج-راءات وال-تسش-ه-يÓ-ت اŸم-ن-وح-ة أ’نشش-ط-ة الصش-ادرات
خارج اÙروقات.
ويهدف وضشع هذه الوحدة التي تتوفر على قاعدة بيانية
وŒهيزات ومعدات متخصشصشة ‘ اŸراقبة (سشكان Òوفرقة
كÓب وغÒها) ،إا ¤تششجيع وتعزيز جميع التسشهيÓت اŸمنوحة
ل-ف-ائ-دة اŸت-ع-ام-ل Úوال-ف-اع-ل ‘ Úسش-لسش-ل-ة الصش-ادرات ıتلف
اŸنتجات والبضشائع نحو موريتانيا والبلدان اأ’خرى إ’فريقيا
الغربية» ،وفق ما ” التطرق إاليه خÓل هذا اللقاء الذي حضشره
متعاملون اقتصشاديون من جنوب غرب البÓد.
ك -م -ا ت -وك -ل ل -ع -ن -اصش -ر ه -ذه ال -وح -دة اŸت-ع-ددة اÿدم-ات،

باإ’ضشافة إاﬁ ¤اربة ششبكات التهريب مهمة إاصشدار اŸمرات
لنقل البضشائع ومراقبة وتفتيشس حركة البضشائع ووسشائل النقل
العابرة ع Èهذا اŸركز ا◊دودي.
” تدشش Úهذا اŸركز ا◊دودي ا÷زائري-اŸوريتاÊ
وقد ّ
ششهر أاغسشطسس الفارط من طرف وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بحضشور نظÒه
اŸوريتا Êاحمادو ولد عبد الله.
ويعد جسشرا مهما بالنسشبة لعÓقات التعاون الثنائي متعدد
اأ’ششكال ب Úالبلدين ،وكذا لتنمية وتطوير الو’ية ا◊دودية
ت -ن -دوف م-ن خÓ-ل تسش-ه-ي-ل ح-رك-ة ت-ن-ق-ل اأ’شش-خ-اصس وت-ك-ث-ي-ف
التباد’ت التجارية ب Úالبلدين وبلدان غرب إافريقيا ،كما أابزره
اŸسشؤوولون ا÷هويون للجمارك ا÷زائرية.
ويتماششى فتح هذا اŸع Èا◊دودي ا÷ديد الواقع على
مسشتوى النقطة الكيلومÎية  75جنوب بلدية تندوف مع اإ’رادة
اŸششÎكة للرئيسش Úا÷زائري واŸوريتا Êوتطبيقا لتوصشيات
ال - -دورة  18ل-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-ي-ا اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة-اŸوريتانية
اŸنعقدة بتاريخ  20ديسشم 2016 Èبا÷زائر العاصشمة ،كما “ت
اإ’ششارة إاليه.

» æW h

ا’ربعاء  03أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  23محرم  1440هـ

 ⁄تعرف –يينا منذ  47سسنة

مراجعة وإاصسÓح العلوم الطبية أاك Èرهان التعليم العا‹
^ النوعيـ ـ ـة ره ـ ـان يجب كسسبـ ـ ـ ـه
ت- -راه- -ن وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
وال- -ب- -حث ال -ع -ل -م -ي ع -ل -ى م -راج -ع -ة
خ-ارط-ة ال-ت-ك-وي-ن-ات  ،و‘ م-ق-دم-ت-ها
العلوم الطبية التي  ⁄تشسهد –يينا
م -ن-ذ  47سس -ن -ة  ،م -ن خ Ó-ل ت -ع-زي-ز
اŸك- - -اسسب اÙق- - -ق- - -ة وال- - -ت- - -ج - -رب - -ة
اÎŸاك -م -ة» ،و»ال -ت -ك -ف-ل ب-ال-ن-ق-ائصس
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة وال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة
اŸسس- -ج- -ل- -ة» ،اسس -ت -ج -اب -ة Ÿت -ط -ل -ب -ات
›تمع ‘ حالة –ول.

إادخال –سسينات على نظام التعليم ‘
ك -ل -ي -ات ال -طب ،وذلك م-ن خÓ-ل «ت-ع-زي-ز
اŸكاسسب اÙققة والتجربة اÎŸاكمة
ط-ي-ل-ة  47سس-ن-ة»  ،و»ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ن-ق-ائصس
ال -ب -ي -داغ -وج-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة اŸسس-ج-ل-ة،
وإادراج ال -ت -غÒات ال-ن-اج-م-ة ع-ن ال-ع-وام-ل
اÿارجية التي لها وقع كب Òعلى صسعيد
ال -ت -ك -وي-ن وﬁت-واه وت-ن-ظ-ي-م-ه ،وعصس-رن-ة
نظام التكوين ‘ الطبÃ ،ا Áكن من
بلوغ غايات ﬁددة».
ومن الغايات اÙددة« ،تغي Òالهدف
اŸؤوسسسس -ات -ي ،أاي ا’ن -ت-ق-ال م-ن ال-ت-ك-وي-ن
ال- -ك- -م- -ي ‘ ال- -طب إا ¤ت- -ك- -وي- -ن ن- -وع -ي
لÓ-سس-ت-ج-اب-ة Ÿت-ط-ل-ب-ات ›ت-م-ع ‘ حالة
–ول» ،و»ت -ك -ي -ي -ف الÈام -ج م -ع ال-ت-ح-ول
ال-وب-ائ-ي وال-ت-ط-ورات ال-ع-ل-م-ية ‘ اÛال
الطبي» ،باإ’ضسافة إا« ¤تبني مبداأ «طب
م -ب -ن -ي ع -ل الÈاه ،»Úكضس -رورة ح -ت-م-ي-ة
’ت -خ-اذ ال-ق-رار ال-ط-ب-ي» ،و»ت-ب-ن-ي م-ب-ادئ

و‡ارسس -ات ال -ه -ن-دسس-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ‘
ال-ع-ل-وم ال-ط-ب-ي-ة م-ن خÓ-ل اع-ت-م-اد ت-عليم
مدمج ،وتعلم بواسسطة اŸشساكل ،وتفكÒ
إاك -ل -ي -ن -ي -ك -ي» ،م -وازاة م -ع إاع -ادة ت-ف-ع-ي-ل
ال -ت -نسس -ي -ق ب Úوزارت -ي ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ا‹
والصس- -ح -ة ،و–ي Úال -ع -دة ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة
والقانونية التي تنظم الدراسسات والتكوين
التطبيقي».
وفيما يخصس اأ’طباء اŸقيم Úالذين
دخ- -ل -وا ‘ إاضس -راب ط -وي -ل اŸدة السس -ن -ة
ا÷ام -ع -ي -ة اŸنصس -رم-ة ،أاك-د ح-ج-ار أام-ام
برŸا Êالغرفت Úالسسفلى والعليا ،انه ”
العمل على «Œاوز بعضس اŸشساكل التي
تسس -بب ف -ي -ه -ا اإ’ضس -راب ال-ذي دام ق-راب-ة
الثمانية أاشسهر ،حيث اجتمع عمداء كليات
ال -طب م-ع رؤوسس-اء ال-ل-ج-ان ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة
الوطنية ،للتخصسصس ‘ مقر وزارة التعليم
العا‹ والبحث وخرجوا بقرارات صسائبة
إ’نقاذ السسنة.

بخصسوصس ا’متحانات اŸدرسسية الوطنية ،بن غÈيت:

فتح التسسجيÓت للمÎشسح Úمن  15أاكتوبر إا 15 ¤نوفم Èالداخل
أاع- -ل -نت وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
أامسس ع-ن ف-ت-ح ال-تسس-ج-يÓ-ت ÎŸشسحي
ا’متحانات اŸدرسسية الوطنية للسسنة
ال -دراسس -ي -ة ا◊ال-ي-ة وذلك م - - - -ن 15
أاكتوبر ا÷اري إا 15 ¤نوفم ÈاŸقبل.
وأاوضسحت الوزارة أان «فتح التسسجيÓت
ÎŸشسحي ا’متحانات اŸدرسسية الوطنية
 ,201٩/2018سسيكون من  15أاكتوبر إا¤
 15نوفم ,»2018 ÈمشسÒة إا ¤أان عملية
ال -تسس -ج -ي -ل سس -ت-ت-م «ب-ال-نسس-ب-ة لـ :إام-ت-ح-ان
شس - -ه - -ادة ال - -ب - -ك - -ال - -وري - -ا ع- -ل- -ى اŸوق- -ع
 http://bac.onec.dz,وب-ال-نسس-ب-ة إ’م-ت-حان
شس -ه -ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط ع-ل-ى اŸوق-ع
 http://bem.onec.dz,وب-ال-نسس-ب-ة إ’متحان

ن -ه -اي -ة م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائ-ي ع-ل-ى
اŸوقع .»http://cinq.onec.d
ي- -ذك- -ر أان وزارة الÎب- -ي- -ة كشس- -فت ي -وم
اÿم-يسس اŸاضس-ي ,ع-ن رزن-ام-ة ت-واريخ
Óطوار الدراسسية
ا’متحانات اŸدرسسية ل أ
ال -ث Ó-ث-ة ل-لسس-ن-ة ال-دراسس-ي-ة ,201٩/2018
حيث حدد تاريخ اجراء امتحان شسهادة
الباكالوريا من اأ’حد  16إا ¤اÿميسس 20
يونيو  ,201٩بينما حدد تاريخ اجراء
ام -ت -ح-ان شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط م-ن
اأ’حد  ٩إا ¤الثÓثاء  11يونيو ‘ ,201٩
ح– ” Úدي -د ام -ت -ح -ان شس -ه -ادة ن-ه-اي-ة
مرحلة التعليم ا’بتدائي يوم  2٩مايو من
العام اŸقبل.

سسجلت أاعلى مسستوى منذ منتصسف 2014

أاسسعار النفط تتجاوز  85دو’را للÈميل
Œاوزت اأمسس اأسس- -ع- -ار ال- -ن- -ف -ط
ع-تبة  85دو’را ،مسس-ج-ل-ة اأع-ل-ى
مسستوى منذ منتصسف عام ،2014
‘ ظ - - - - - -ل ﬂاوف م- - - - - -ن شس- - - - - -ح ‘
ا’إم- - -دادات وت- - -راج- - -ع ره- - -يب ‘
العرضس .هذا ما اظهرته موؤشسرات
السس - -وق ال - -دول - -ي - -ة م- -ع- -ي- -دة ا¤
ا’ذه -ان م -ا ذهب ال -ي -ه م -ت -ت -ب -ع-و
الشساأن البÎو‹ .

فضضيلة بودريشش
من العوامل التي يرجح اأن تكون وراء
هذا ا’رتفاع ا’قÎاب من موعد تطبيق
ال-ع-ق-وب-ات ا’أم-ري-ك-ي-ة ع-ل-ى اإي-ران شس-ه-ر
نوفم ، Èوما ينجر عنه من تخوفات
بشساأن مصس Òا◊صسة ا’إيرانية ‘ السسوق،
ب -ا’إضس -اف -ة اإ ¤ال -ع -ام -ل ا÷ي-و سس-ي-اسس-ي
الذي Áيز منطقة الشسرق ا’أوسسط التي
 ⁄تهداأ بها التوترات بعد.

بوعزغي ‘ تندوف اليوم

شسعبة التمور والكهرباء الفÓحية ‘ صسلب الزيارة
ي -ق -وم وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ال -ري -ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ال-ي-وم ،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د ل -ق -ط -اع -ه
ب -ت-ن-دوف ،وت-أات-ي ال-زي-ارة ل-ل-وق-وف
ع -ل -ى واق -ع ال-ق-ط-اع ب-ال-و’ي-ة ال-ذي
ع- -رف ق- -ف- -زة ن- -وع -ي -ة ‘ السس -ن -وات
’خÒة بسس- -بب ال -ع -ن -اي -ة ال -ك -بÒة
ا أ
ال -ت -ي أاول -ت -ه -ا ال -دول -ة ل-ه ب-ا÷ن-وب
–ديدا.

تندوف :عويشش علي

فريال بوشضوية
م -ن اŸق -رران تشس -رع ك -ل -ي -ات ال -ع-ل-وم
الطبية ‘ ﬂتلف ا÷امعات ‘ ،تطبيق
الÈام -ج ا÷دي -دة ع -ل -ى مسس -ت -وى السس -ن -ة
اأ’و ¤ل -ف -رع ال -طب ‘ السس -ن-ة ا÷ام-ع-ي-ة
ا÷اري ،ال -ت -ي ك -ل -لت م -راج -ع -ة خ -ارط -ة
ال -ت -ك -وي-ن-ات ‘ إاط-ار ت-ع-م-ي-ق إاصسÓ-ح-ات
التعليم العا‹ ‘ ،ضسوء التطورات العلمية
ا◊اصسلة على اŸسستوى الدو‹ ،علما أان
الفروع الطبية  ⁄تشسهد تغيÒا جذريا منذ
العام . 1٩71
ربح اŸعركة النوعية أاك– Èد بالنسسبة
ل-ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث العلمي،
ع -ل -ى أان ي -ت-م ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى إاصسÓ-ح-ات
جوهرية تراعي ما هو معمول به ‘ دول
ال -ع -ا ،⁄وك-ذا اŸسس-ت-ج-دات وال-ت-ط-ورات،
وم- -ن ه- -ذا اŸن- -ط- -ل- -ق ح- -رصست ال -وزارة
الوصسية على مراجعة اÿارطة التكوينية،
مولية بالغ العناية للعلوم الطبية Ÿا لها
أاهمية بالنسسبة لصسحة ا÷زائري’ ،Úسسيما
وأانها تعود إا ¤قرابة  5عقود من الزمن،
و–ديدا العام . 1٩71
واسستنادا إا ¤توضسيحات وزير القطاع
الطاهر حجار ،فان اŸراجعة تهدف إا¤
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يذكر اأن اأسسعار النفط انتعشست بشسكل
مقبول تزامنا مع اجتماع منظمة «اوبك»
الذي انعقد با÷زائر نهاية شسهر سسبتمÈ
اŸاضسي حيث قفز سسعر خام القياسس
العاŸي برنت اإ 85.03 ¤دو’را للÈميل
‘ ال - -ع - -ق - -ود ا’آج - -ل - -ة ﬁق - -ق - -ا زي- -ادة
ب5سسنتات عن ا’إغÓق السسابق.
وب- -اŸوازاة م- -ع ذلك ارت- -ف -عت ع -ق -ود
اÿام ا’أمÒكي غرب تكسساسس الوسسيط
ب 25سسنتا Ãا يعادل  0.3باŸائة اإ¤
 75.55دو’را ل -لÈم -ي -ل ،اأي ح -ق-ق خ-ام
غرب تكسساسس زيادة بنحو  17باŸائة
منذ منتصسف شسهر اأوت اŸاضسي.
يذكر اأن اأوبك ليسست منظمة سسياسسية
اأو ك- -ارت- -ل واإ‰ا م- -ن- -ظ- -م- -ة اق -تصس -ادي -ة
مسستقلة من اأهم ‡يزاتها اأنها ’ تدافع
ع -ن اŸن -ت -ج Úوح -ده -م ب -ل ت-داف-ع ع-ن
مصسالح اŸسستهلك Úكذلك قناعة منها
م -ن اأج -ل اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ‰و وت-ط-ور

ا’قتصساد العاŸي ،لكن ‘ ظل انتعاشس
ا’أسسعار يتجدد ا’هتمام على مسستوى
ال -ك-ون-غ-رسس ا’أمÒك-ي ÃقÎح-ات ك-انت
›م- -دة ل- -فÎة ط- -وي- -ل- -ة ح- -يث تسس -م -ح
للو’يات اŸتحدة Ãقاضساة دول اأوبك
من خÓل ا◊ديث عن مشسروع قانون
تغي Òقانون مكافحة ا’حتكار ا’أمÒكي
من اأجل اأن يسسمح Ãقاضساة منتجي اأوبك
بتهمة التواطوؤ ،وبالتا‹ جعل تقييد اإنتاج
ال- -ن -ف -ط اأو ال -غ -از اأو –دي -د اأسس -ع -اره -م -ا
ﬂالفا للقانون وباŸوازاة مع ذلك يرفع
ا◊صسانة السسيادية عن اأعضساء اأوبك.
ا÷دير با’إشسارة فاإن ضسرب اسستقرار
ا’أسس -واق ال -ن -ف -ط -ي -ة ي -زي -د م-ن ت-ع-ط-ي-ل
ا’ق - -تصس - -اد ال - -ع - -اŸي اŸن- -هك ب- -ف- -ع- -ل
تداعيات ا’أزمة اŸالية العاŸية ،التي
Áك -ن Œاوزه -ا بسس -ع -ر ع -ادل وم -ت -وازن
يرضسي اŸنتج ÚواŸسستهلك Úعلى حد
سسواء.

‘ هذا اإ’طار كشسف «بوعزة العيد»
مدير اŸصسالح الفÓحية لو’ية تندوف اأن
شسعبة التمور بالو’ية تعت Èمن الزراعات
اإ’سسÎاتيجية التي أاولت لها الدولة عناية
كبÒة ‘ اŸنطقة ،و أاخذت قسسطًا كبÒاً
م -ن ا’ه -ت -م -ام ب-فضس-ل ال-دع-م واŸت-اب-ع-ة
اŸسستمرة للفÓح Úمن خÓل اıطط
الوطني للتنمية الفÓحية وصسناديق الدعم
ال -ت -ي سس -اه-مت بشس-ك-ل ك-ب ‘ Òال-ن-ه-وضس
بشسعبة التمور بالو’ية.
وق- -ال ال -ع -ي -د ان م -دي -ري -ة اŸصس -ال -ح
الفÓحية شسرعت مؤوخراً ‘ عملية مسسح
شساملة مسست كل اÙيطات الفÓحية و
التي سستكون ﬁل زيارة وزير الفÓحة و
التنمية الريفية و الصسيد البحري Ãنطقة
«قراير ا◊رث».
الكهرباء الفÓحية سستكون نقطة مهمة
‘ زيارة « الوزير من خÓل إاشسرافه على
وضس-ع الشس-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ا÷ديدة على
مسسافة  40كلم بـ»قراير» حيز اÿدمة ،و

هو رهان كسسبته الدولة و خطوة هامة
Œسس- -د إاصس- -رار ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى ضس -رورة
النهوضس باŸناطق الريفية و ترقيتها.
مشس-روع ال-ك-ه-رب-اء ال-فÓ-ح-ي-ة مكسسب
انتظره الفÓحون طوي ً
 Óو الذي من شسأانه
رفع اŸعاناة عنهم من خÓل التقليصس من
ف-ات-ورة اسس-ت-هÓ-ك اŸواد ال-ط-اق-وية التي
أاثقلت كاهلهم.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ت-ب-ق-ى ال-ع-دي-د م-ن
اŸشس-اري-ع اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ك-هرباء الفÓحية
ب -و’ي -ة ت-ن-دوف م-ع-ل-ق-ة ا ¤إاشس-ع-ار آاخ-ر،
سس -واء ت -لك ال -ت -ي ت-ن-ت-ظ-ر ا’‚از و ال-ت-ي
رصسدت لها الدولة غÓفا ماليا يفوق130
م - -ل - -ي - -ون دج م - -ن صس - -ن - -دوق الضس - -م- -ان
للجماعات اÙلية أاو تلك التي مسستها
أايادي العبث و التخريب بفعل عمليات
سس-رق-ة ال-ك-واب-ل ب-ح-ثً-ا ع-ن م-ادة ال-نحاسس
باÙيط الفÓحي «واد ا÷ز».

مدير اŸصسالح الفÓحية و التنمية الريفية بالعاصسمة ،بوعزيز:

أاك Ìمن  5000عقد امتياز أ’صسحاب اŸسستثمرات الفÓحية

Óراضس-ي
م -ن -ح ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -أ
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة م -ن -ذ سس -ن -ة  2010على
مسس- -ت -وى و’ي -ة ا÷زائ -ر  5200عقد
ام -ت -ي-از لصس-ال-ح أاصس-ح-اب اŸسس-ت-ث-م-رات
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ال -ف -ردي -ة و ا÷م -اع -ي -ة
لÓسستفادة من التسسهيÓت التقنية و
’دارية اŸمنوحة من طرف الدولة
ا إ
حسس- -ب -م -ا اك -ده أامسس ،م -دي -ر اŸصس -ال -ح
الفÓحية و التنمية الريفية لو’ية
ا÷زائر بوعزيز نوي.
و ق- -ال ب- -وع- -زي- -ز ل- -واج ع- -ل -ى ه -امشس
ا’حتفال بالطبعة ال 25لليوم الوطني
Óرشساد الفÓحي أان الديوان قد منح
ل إ
ع- - -ق - -ود ام - -ت - -ي - -از لصس - -ال - -ح اأصس - -ح - -اب
اŸسس- -ت- -ث -م -رات ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ف -ردي -ة و
ا÷م-اع-ي-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن ا’سستفادة من
التسسهيÓت ا’دارية و القروضس و كذا
اŸسساعدات التقنية و التكوين Ãا فيه
كيفية القيام باسستثمار «مضسمون النتائج»
مشسÒا ا ¤أان عملية منح هذه العقود
متواصسلة حتى نهاية سسنة .2018
و أاوضسح بخصسوصس عدد من اŸلفات
العالقة اŸتعلقة Ãنح عقود ا’متياز على
مسس- -ت- -وى ال- -دي -وان أان ذلك راج -ع ل -ع -دة
أاسسباب منها وجود نزاع قضسائي متعلق
ب- -ب- -عضس اأ’راضس -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة أاو وج -ود

ب -ن -اي -ات ف -وضس -وي -ة ع -ل -ي-ه-ا و غÒه-ا م-ن
اأ’سسباب التي Œعل هذه ا’راضسي ﬁل
نزاعات قضسائية ‡ا عطل اجراءات منح
عقود ا’متياز لبعضس اصسحابها.
وق-ال رئ-يسس ال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ل-و’ية
ا÷زائر بلقاسسم واعلي بدوره أان هناك
م- -ئ- -ات ال- -فÓ- -ح Úب -و’ي -ة ا÷زائ -ر «⁄
يتحصسلوا على عقود ا’متياز بسسبب نزاع
قضسائي مطروح على العدالة انصسب على
أاراضسيهم الفÓحية» غ Òأانه أاكد ‘ ذات
الوقت أانه «سسيتم منح عقود ا’متياز لكل
اأصسحابها قبل نهاية العام بعدما تنتهي
العدالة من الفصسل ‘ اŸلفات العالقة».
و ثمن بوعزيز ما ورد ‘ اŸنشسور
ال -ذي Áن-ع اق-ت-ط-اع ا’راضس-ي ال-فÓ-ح-ي-ة
ذات ا÷ودة ال -ع -ال -ي -ة أاو اŸت -وسس -ط-ة م-ن
اŸسس- -ت- -ث -م -رات ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ف -ردي -ة أاو
ا÷ماعية لفائدة اأي مشسروع تنموي مهما
ك -انت اأه -م -ي -ت -ه واصس-ف-ا ذلك ب-ال»خ-ط-وة
ا÷ريئة و الكبÒة للحفاظ على ما تبقى
م -ن ال -رق -ع -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة لضس -م -ان اأ’م-ن
الغذائي».
و اأضساف اأن هذا اŸنشسور عبارة عن
«غ-ط-اء ق-ان-و »Êل-ل-ح-ف-اظ ع-لى اأ’راضسي
الفÓحية و أانه ’ Áكن القيام با’سستثمار
الفÓحي مع تضسييع الرقعة الفÓحية.

شسركة اسستغÓل ترامواي ا÷زائر« سسيÎام» :

اسستئناف اÿدمة بعد ا’ضسطرابات الناجمة عن الفيضسانات

” اسس - -ت - -ئ - -ن- -اف اÿدم- -ة عÈ
خطوط ترامواي ا÷زائر العاصسمة
ف - - -ج - - -ر ،أامسس, ،ب -ع-د ا’ضس-ط-راب-ات
التي سسجلت خÓل ليلة أاول أامسس
’مسس ،ج - -راء ال - -ف - -يضس - -ان- -ات,
إا ¤ا أ
حسسب ب - -ي - -ان شس - -رك - -ة اسس - -ت - -غ Ó- -ل
ترامواي ا÷زائر «سسيÎام».
وحسسب شسركة «سسيÎام» فان حركة
النقل ع Èترامواي العاصسمة عادت ا¤
طبيعتها بداية من السساعة اÿامسسة و
النصسف ( 5سسا و  30د) من صسباج اأمسس.
و اضساف ذات اŸصسدر أان ترامواي
ا÷زائر سسجل أامسس ا’ثن ‘ ÚاŸسساء
توقف جزئي ‘ اÿدمة بﬁ Úطتي
ط- -راب- -لسس -ال- -ث- -ع- -ال- -ب- -ي -ة /ط -راب -لسس -

اŸسسجد ,و بﬁ Úطتي الديار اÿمسس
بكري بوقرة نتيجة الفيضسانات الناجمةعن ا’مطار الغزيرة التي تهاطلت مسساء
أاول أامسس».
و تابع اŸصسدر يقول «أان حركة النقل
ع Èال- -ت- -وام- -واي ب- -ق- -يت مسس- -ت- -م- -رة بÚ
ﬁطتي درقانة وسسط و تاماريسس «.
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الربعاء  03أاكتوبر  201٨م
الموافق لـ  23محرم  1440هـ

القرار نباركه لكنّه غ Òكاف أامام قلّة اŸنتؤج ،بؤلنؤار:

 7مÓي Òدو’ر فاتورة ا’سستÒاد إا ¤سسبتم Èوتوّقع  9مÓي Òنهاية 2018
لسسعار
لميار» مسسؤؤولية غياب أاسسؤاق جؤارية وعدم اسستقرار ا أ
زبدي يحّمل «ا أ
كشس- -ف رئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة
ل- -ل -ت -ج -ار ا◊رف -ي Úا÷زائ -ري Úا◊اج
ال- -ط- -اه- -ر ب- -ؤل- -ن- -ؤار ،أامسس ،أاّن ف- -ات -ؤرة
اسستÒاد اŸؤاد السستهÓكية واÿدمات
ب- -ل- -غت م- -ن ج- -ان -ف -ي  2018إا ¤ن -ه -اي-ة
سسبتم Èا÷اري  7مÓي Òدولر ،وهي
مرجّحة لÓرتفاع إا 9 ¤مÓي Òدولر
نهاية السسنة ،مشسÒا إا ¤أان القرار فيه
ف- -ائ -دة م -ن ح -يث ت -ق -ل -يصس ال -ف -ات -ؤرة،
وتشس- -ج- -ي- -ع اŸن- -ت- -ؤج ال- -ؤط- -ن- -ي و“كÚ
لن -ت-اج ،غ Òأان-ه
اŸؤؤسسسس -ات م -ن زي -ادة ا إ
لن-ت-اج ال-ذي ب-ات
غ Òك -اف أام -ام ق -ل -ة ا إ
مطالبا بالزيادة بنسسبة  50باŸائة.

خالدة بن تركي
وأاوضصح بولنوار ،أامسس ،خÓل نزوله ضصيفا
على منتدى يومية «اÙور « أان قضصية منع
السص- -تÒاد تسص -ت -ل -زم م -ن -ع اŸواد األسص -اسص -ي -ة
السصكر ،ا◊ليب والزيت التي تسصاهم بشصكل
م -ب -اشص -ر ‘ رف -ع ال -ف -ات -ورة ق-ب-ل ال-ل-ج-وء إا¤
اŸنتجات األخرى التي تسصاهم بنسصبة ضصيئلة،
خ -اصص -ة وأان ا◊ب -وب وا◊ل -يب ي -ك ّ-ل-ف ح-ج-م
اسصتÒاده  2مÓي Òدولر ،داعيا إا ¤ضصرورة
ات -ب -اع سص -ي -اسص -ة ن -اج-ع-ة ألج-ل ت-ق-ل-يصس نسص-ب-ة
اسصتÒاد اŸواد السصتهÓكية األسصاسصية بدل
الثانوية ،وتغي Òسصياسصة الدعم التي سصاهمت
‘ كسصر اإلسصتثمار.
وب- -خصص- -وصس ال- -زي -ادات ‘ أاسص -ع -ار اŸواد
السص -ت-هÓ-ك-ي-ة واÿدم-ات ،ق-ال إاّن م-ع-ظ-م-ه-ا
عرفت ارتفاعا نسصبيا ما ب 20 Úو 30دج ،نفسس
األمر بالنسصبة للبقوليات بـ  30دج وا◊ّفاظات
ب- -ـ  20دج ‘ ،ح Úال - - -زي - - -ادات ‘ اÿضص- - -ر
وال- -ف- -واك- -ه ت- -ق -تضص -ي ال -وق -وف ع -ن -د ع -دي -د
اŸسصببات Ãا فيها الفÎة التي ترتفع فيها،
مشصÒا أانها زيادات مؤوقتة تنخفضس منتصصف
الشصهر ا÷اري.
وبخصصوصس اللحوم البيضصاء فّقدر متوسصط
الدواجن اليوم بـ  310دج و‘ بعضس الوليات
ما ب 290 Úإا 300 ¤دينار للكلغ هو ارتفاع
أارجعه ا◊اج إا ¤عديد العوامل ،أاولها أان 70
ب -اŸائ -ة م -ن اŸرب Úل ي -خضص -ع-ون ل-لÈن-ام-ج
ال -وط -ن-ي ول-يسص-وا م-نّ-ظ-م Úول م-ؤوّط-ري-ن ،ول
زال -وا ي -ع -ت -م -دون ع-ل-ى األسص-ال-يب ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
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وصسف العÓقات ب Úتركيا وا÷زائر باŸتميّزة

ال ّسسف ÒالÎكي با÷زائر 3.5« :مليار دو’ر حجم
اŸباد’ت التّجارية ب Úالبلدين»
ارتفاع عدد ا÷زائرّي Úالوافدين إا ¤تركيا بـ ٪ 20

سس ّ- -ج - -لت ال - -ع Ó- -ق - -ات ا÷زائ - -ري- -ة
الÎكية ‘ عدة ›الت تطؤرا هاما
مسست ق-ط-اع-ات ي-ع-ؤل ع-ل-يها لتحقيق
لقÓع القتصسادي بعيدا عن الريع
ا إ
ال - -بÎو‹ ،ح - -يث سس - -ج- -لت اŸب- -ادلت
ال -ت -ج -اري -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ق-ي-م-ة 3.5
م -ل -ي -ار دولر ،ت -ت -ق -اسس -م -ه -ا م-ن-اصس-ف-ة
ال- -ؤاردات والصس -ادرات ،ه -ذا م -ا أاك -ده
السسف ÒالÎكي ﬁمد بؤراي.

صسونيا طبة
باإلضصافة ا ¤غياب اŸعلومات الدورية حول
حاجة اإلنتاج التي تخلق النقصس والرتفاع.
وأاّكد ‘ ذات السصياق ،أان اإلرتفاع اŸسصتمر
للحوم البيضصاء يرجع إا ¤غياب التنظيم ‘
الشص - -عب ،وه - -و م- -ا أاك- -دت- -ه وزارة ال- -فÓ- -ح- -ة
وا÷معيات عن غياب العدد ا◊قيق Ÿربي
الدواجن ،األمر الذي فتح الباب للمضصاربة
واإلحتكار.
وفيما يخصس زراعة اÿضصر والفواكه ‘
ال-ب-ي-وت ال-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة ،ق-ال ا◊اج «أاّن-ه-ا غÒ
متطورة وتقتصصر على بعضس الهكتارات التي ل
تضص-م-ن ال-ت-م-وي-ن ال-ك-ا‘ ال-ذي ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى
اسصتقرار السصعر ،نفسس األمر بالنسصبة لغياب
ال-وح-دات الصص-ن-اع-ي-ة ال-ت-ي سص-اه-مت ‘ خ-ل-ق
ﬂاوف ل - -دى ال - -فÓ- -ح Úوت- -ك- -دسس السص- -ل- -ع
وفسصادها ،وتكبد خسصائر أاجÈتهم على تقليل
اإلنتاج ،ما أاوقع السصوق ‘ مشصكل قلة العرضس
وارتفاع السصعر.

الّتحكم ‘ أاسسعار اŸنتوجات
اŸقنّنة قبل ا◊ّرة ضسروري
م-ن ج-ه-ت-ه ،ق-ال رئ-يسس اŸن-ظ-م-ة ال-وط-نية
◊ماية اŸسصتهلك مصصطفى زبدي ،أامسس ،أانّ
أاغلب اŸنتجات الوطنية خضصعت للزيادة Ãا
فيها شصعبة الدواجن التي حضصيت من خÓل
وسصاطة مع وزارة الفÓحة بالهتمام ،حيث ”
السصتماع لنشصغالت  100مربي صصغ ÒغÒ
معتمد من أاجل تنظيمهم واعتمادهم مؤوقتا

ل -ع -دم ال -ت -أاث Òع -ل -ى اإلن-ت-اج ،وا◊ف-اظ ع-ل-ى
السص - -ع- -ر ال- -ذي ع- -رف ارت- -ف- -اع- -ا ،مشصÒا إا¤
ضصرورة التحكم ‘ األسصعار اŸقّننة ثم ا◊رة.
وأاضص- -اف زب- -دي أاّن غ -ي -اب آال -ي -ات –دي -د
هوامشس الربح أادت إا ¤الفوضصى والتذبذب ‘
األسص- -ع- -ار ،ن- -فسس األم- -ر ب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل -ل -م -واد
اŸسصتوردة التي عرفت هي األخرى ارتفاعا
بسصبب غياب أاجهزة الضصبط ،وكذا عدم تطبيق
اŸرسص -وم ال -ت -ن-ف-ي-ذي ال-ذي ي-ل-زم اŸت-ع-ام-لÚ
التجاري Úالتعامل «بسصند اŸعاملة التجارية».
وأاشص-ار بشص-أان األم-اك-ن ال-ت-ج-اري-ة Ãا ف-ي-ه-ا
األسصواق الفوضصوية وحملة القضصاء عليها التي
شص- -رعت ف- -ي- -ه -ا م -ن -ذ سص -ن -ة  ،2012وت -واصص -ل
اÙاولة خÓل هذا الشصهر «نحن ضصدها ‘
الوقت الراهن أامام غياب البدائل اŸمثلة ‘
األسصواق ا÷وارية»ﬁ ،م« Óرؤوسصاء البلديات
النقصس الذي تعانيه ‘ هذا اÛال».
وفيما يخصس ›لسس اŸنافسصة الذي ”
تفعيله ‘ جانفي  ،2011والذي حددت مهامه
للتدخل عند أاي احتكار أاو خروقات ،فقد أاكد
ف-ق-دان ال-ث-ق-ة ف-ي-ه ب-ق-ول-ه« :راسص-لنا السصلطات
ل -ل -ن -ظ -ر ‘ ف -اع -ل -ي -ت -ه ال -ت -ي ج -اءت ◊م-اي-ة
اŸسصتهلك وليسس لتعطيل انشصغالته».
م -ن ج -ه -ت -ه عضص -و م -ك-تب وط-ن-ي اŸك-ل-ف
ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ب-ا÷معية الوطنية للتجار
ا◊رفي Úا÷زائري ،Úبن سصديرة جابر ،أاكد
على ضصرورة وضصع ﬁطة ﬁكمة لتشصجيع
اŸن -ت -وج ال -وط -ن -ي وال -ت-ح-ك-م ‘ السص-ع-ر ،وأان
قضصية وقف السصتÒاد تقتضصي توف Òالبدائل
ق-ب-ل ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا م-ي-دان-يا لتفادي الندرة وعدم
اسصتقرار السصعر.

وخÓل اسصتضصافته أامسس Ãنتدى جريدة
«الوسصط» ،كشصف السصف ÒالÎكي با÷زائر
ع -ن اسص -ت-ث-م-ارات ه-ام-ة Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن ‘
العديد من القطاعات على رأاسصها النسصيج
وصص - - -ن - - -اع - - -ة ا◊دي - - -د والصص - - -لب واŸواد
الصص-ي-دلن-ي-ة وال-ك-ي-م-ي-ائ-ية والطاقة والبناء،
زي -ادة ع -ل -ى ات -ف -اق-ي-ات شص-راك-ة وت-ع-اون ‘
قطاع السصياحة والفÓحة ،سصتجسصد جميعها
قريبا ‘ اŸيدان قصصد تعزيز اŸبادلت
ال-ت-ج-اري-ة وإاع-ط-اء دف-ع-ا ج-دي-دا ل-لعÓقات
الثنائية.
ع Ó-ق -ات ت-اري-خ-ي-ة م-ت-ي-ن-ة Œم-ع ت-رك-ي-ا
ب -ا÷زائ -ر ،ج -ع -لت ال -ت-ع-ام-ل وال-ت-ع-اون بÚ
البلدين  -على حد تعب Òالسصف - Òأاقوى ‘
الوقت الراهن ‘ الكث Òمن اÛالت ،من
ب -ي -ن -ه-ا الصص-ن-اع-ي-ة وال-ت-ج-اري-ة والسص-ي-اح-ي-ة
والثقافية وحتى السصياسصية ،واصصفا نوعية
ال -ع Ó-ق -ات ال -ق -ائ -م -ة ب Úت -رك-ي-ا وا÷زائ-ر
لرادة
ب- -اŸت -م -ي -زة،سص -اه -م ‘ –ق -ي -ق -ه -ا ا إ
اŸشصÎكة على أاعلى مسصتوى لتعزيز أاكÌ
Ãا يخدم البلدين.
واع-ت Èالشص-راك-ة الق-تصص-ادي-ة ب Úت-رك-ي-ا
لهم ‘ العÓقات بÚ
وا÷زائر ا÷انب ا أ
ال -ب -ل -دي-ن ،خ-اصص-ة وأان ت-رك-ي-ا ت-ع-د أاول ب-ل-د
أاجنبي مسصتثمر ‘ ا÷زائر ،حيث تنشصط
ب -ا÷زائ -ر ‘ ال -وقت ال -راه-ن  1000شصركة
تركية منها  15مؤوسصسصة ،تعت Èمن أاقوى
الشص -رك -ات الÎك -ي-ة ‘ ال-ع-ا ،⁄م-وضص-ح-ا أان
ا÷زائر “تلك مقومات هامة “كنها من
خلق مناخ أاعمال جيد ومÓئم للمسصتثمرين
لتراك.
اأ

‘ الذكرىŸ 61عركة إايسسي Úالّتاريخية

سسعيد مقدم :بناء الوحدة اŸغاربية خيار اسسÎاتيجي وحضساري ’ مناصس منه
‡ثّل ال ّسسفارة الّليبية :أاك ÈاŸعارك ال ّصسحراوية ودرسس ‘ نضسال شسعوب اŸنطقة

لم Úالعام Ûلسس الشسؤرى
اعت Èا أ
ل–اد اŸغ -رب ال -ع-رب-ي ال-ك-ب Òسس-ع-ي-د
م -ق -دم ‘ ،م -داخ -ل -ت -ه أامسس Ãن -اسس -ب-ة
إاح-ي-اء ال-ذك-رى الـ Ÿ 61ع-ركة إايسسيÚ
بتاريخ  02أاكتؤبر 1957على ا◊دود
ا÷زائرية الليبية وتخليدا للمجاهد
ال- -ل -ي -ب -ي سس -ي ال -ه -ادي اŸشس -رق -ي ال -ت -ي
ن -ظ -م -ت-ه-ا ج-م-ع-ي-ة «مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د»،
اع -ت Èإاح -ي -اء ه -ذه ال -ذك-رى ع-رب-ؤن
صس-داق-ة وﬁب-ة ب Úالشس-ع-ب ،Úق-ائ:Ó-
«ه -ذا ال -ل -ق -اء ه -ؤ رسس -ال -ة وذك-رى م-ن
لب- -راز
ال - -ذك - -ري - -ات ال - -ت - -اري- -خ- -ي- -ة ،إ
اŸسس- -اع- -دات واÿدم- -ة ال- -ت -ي ق -دم -ه -ا
الشسعب الليبي للثؤرة ا÷زائرية وكذا
كل الشسعؤب اŸغاربية».

سسهام بوعموشسة
وحسصبه فإان هذه اÙطة –تاج ألكÌ
من جلسصة سصواء ‘ ا÷امعات واألكادÁيات
ك -ي ن -ؤوك-د ع-ل-ى م-ت-ان-ة ال-عÓ-ق-ات ب Úأاب-ن-اء
الشصعب اŸغاربي الواحد ،مثّمنا ‘ معرضس
حديثه مبادرة جمعية مشصعل الشصهيد التي
دأابت ع- -ل- -ى إاح- -ي- -اء م- -ث -ل ه -ذه اÙط -ات
التاريخية التي تÈز النضصال والتعاون بÚ
أاقطار اŸغرب العربي الكب.Ò
‘ هذا الصصدد ،أاّكد مقدم أان بناء الوحدة
اŸغ -ارب -ي -ة خ -ي -ار اسص-تÒاŒي وحضص-اري ل
م-ن-اصس م-ن-ه ،ومسص-ؤوول-ي-ة ي-ت-ح-م-ل-ها ا÷ميع،
كاشصفا على أان اإل–اد خÓل هذه األيام
ي -ع -م -ل ج -اه -دا م -ع اŸؤوسصسص-ات الŸÈان-ي-ة
ألقطار إا–اد اŸغرب العربي إلعادة بعث
الدفء للعمل اŸغاربي ،بحيث تلقى اإل–اد
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م-ؤوخ-را م-واف-ق-ة م-ن م-وري-ت-ان-ي-ا ،اŸغرب
وا÷زائ -ر ،ك -م -ا راسص -ل السص -ف -ارة ال-ل-ي-ب-ي-ة
للعمل على “ك Úا◊صصول على القائمة
اإلسصمية Ÿمثلي الشصعبة الليبية كي يتمكن
من تنظيم األمور وإاقامة اإلجتماع ونفسس
األمر بالنسصبة لتونسس.
من جهته ،أابرز ‡ثل السصفارة الليبية
با÷زائر عبد السصÓم أاحمد الرقيق قوة
العÓقة األخوية ب Úالشصعب ،Úالتي تعود
ل- -عصص- -ور ق- -دÁة اتسص- -مت Ãع -ارك ا÷ه -اد
وطرد اإلسصتعمار لنيل ا◊رية ،ا÷زائر هي
العمق اإلسصÎاتيجي لليبيا منذ القدم قبل
الرومان والنوميدين ،وعلى عهد قريب ظهر
العا ⁄ا÷زائري ﬁمد إابراهيم السصنوسصي
الذي اسصتوطن بلده الثا Êليبيا ،واسصتقر بها
‘ مدينة البيضصاء الليبية ،وأاسصسس ا◊ركة
السص -ن -وسص -ي -ة السص -ن -ي-ة Ùارب-ة السص-ت-ع-م-ار،
مضصيفا أانه بعد إاعÓن إاسصتقÓل ليبيا بتاريخ
 24ديسص - -م ،1951 Èاسص -ت -م -رت السص-ل-ط-ات
ال -ل -ي -ب -ي -ة ‘ دع-م ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة بصص-ف-ة
سصرية.
ب-اŸق-اب-ل ،اع-ت Èأاح-م-د ال-رق-ي-ق م-ع-رك-ة
إايسصي Úمن أاك ÈاŸعارك الصصحراوية ،كانت
درسصا ‘ نضصال شصعوب اŸنطقة ،ومنذ تلك
ال -فÎة أانشص -أات السص-ل-ط-ات ال-ل-ي-ب-ي-ة صص-ن-دوق
ال- -زك -اة ل -دع -م ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ،ب -ح -يث
تّÈعت النسصاء الليبيات بالقÒاط واÿوا”،
كما أاطلقت أاسصماء جزائرية على مدن ليبيا
مثل الوهرا Êوالبسصكري ،ونفسس األمر ‘
ا÷زائر ‚د اسصم الطرابلسصي والليبي وهي
أاسص -م -اء Ÿدن ل -ي -ب -ي-ة ،مشصÒا إا ¤أان ت-ك-رË
ا÷زائ -ر ل -ل -ف -ق -ي -د اÛاه -د سص -ي ال -ه -ادي

مشص- -رق- -ي ل -ي -ك -ون نÈاسص -ا ÓŸم -ح ا÷ه -اد
وت - -أاك - -ي - -دا ألواصص - -ر اÙب - -ة واألخ - -وة بÚ
الشص -ع -ب ،Úوق -ال أايضص -ا أان -ه -م Ÿسص-وا ج-ه-ود
األشص -ق -اء ا÷زائ -ري Úح -ك-وم-ة وشص-ع-ب-ا ◊ل
األزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة و ⁄شص-م-ل-ه-م ،وا÷م-ع بÚ
‡ا يؤوكد
الفرقاء إلعادة بناء الدولة الليبيةّ ،
على عمق العÓقة ب Úالشّصعب Úوالوقوف ‘
خندق واحد.

اÛاهد قوجيل :الّليبيّون
كانوا ‘ مقّدمة الشّسعوب
العربية الداعمة للّثورة
ا÷زائرية
موازاة مع ذلك ،أابرز اÛاهد وعضصو
›لسس األمة صصالح قوجيل أان الشّصعب الليبي
كان ‘ مقدمة الشصعوب العربية لدعم الثورة
ا÷زائ-ري-ة شص-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وم-ل-ك-ا ،والدليل
على ذلك األسصلحة القادمة إا ¤ا÷زائر من
اŸشصرق العربي ،كانت “ر ع Èاألراضصي
ال -ل -ي -ب -ي-ة م-ن ا◊دود اŸصص-ري-ة إا ¤ا◊دود

ال-ت-ونسص-ي-ة ،ب-ح-يث ي-ت-ك-ف-ل ال-ل-ي-ب-ي-ون بنقلها،
واصصفا السصتقÓل اŸتتابع لكل من ليبيا ثم
مصصر ثم تونسس ثم اŸغرب وتليها ا÷زائر،
ب-أان-ه ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي ا◊ق-ي-ق-ي ،ق-ائ« :Ó-إان
العديد من اŸؤورخ Úيغفلون ا◊ديث عن
ه -ذا ا÷انب إلع -ط -اء اŸف -ه -وم ا◊ق -ي -ق-ي
للربيع العربي».
آام ‘ Ó- -أان يسصÎج -ع الشص -عب ال -ل -ي -ب -ي
اسصتقراره ويحافظ على وحدة ترابه قائ:Ó
«ا÷زائر تؤوّيد إاسصتقرار ليبيا دون أاي خلفية،
والشصعب ا÷زائري ل ينسصى خدمات الشصعب
الليبي إابان الثورة ،نحن فخورين بالعÓقات
األخوية ب Úالشصعب ،»Úوأاضصاف قوجيل أانه
ألول م- -رة ت -خ -رج اŸرأاة ال -ل -ي -ب -ي -ة ل -لشص -ارع
Ÿسصاندة الثورة ا÷زائرية والتÈع بالذهب.
باŸقابل ،اسصتعرضس اÛاهد عبد الله
دباغ ورفيقه عثمان دامرجي الباق Úعلى
ق - -ي - -د ا◊ي - -اة م - -ن أاصص - -ل ث Ó- -ث Úال - -ذي- -ن
اسصتشصهدوا ،كيفية تنقلهم من اإلسصكندرية
أاي-ن ك-ان-وا ي-ق-وم-ون ب-ت-دري-ب-ات ف-ي-م-ا يسصمى
الضصفادع البشصرية لضصرب السصفن الفرنسصية
‘ البحر ،إا ¤إايليزي ثم إا ¤منطقة فزان
با◊دود ا÷زائرية الليبية ،كما –ّدثوا عن
ت -ف-اصص-ي-ل اŸع-رك-ة وك-ي-ف ” نصصب ال-ك-مÚ
للعدو ،وتكبده خسصائر كبÒة ،بحيث تصصّدرت
اŸع - -رك- -ة الصص- -ف- -ح- -ات األو ¤ل- -ل- -ج- -رائ- -د
الفرنسصية.
وŒدر اإلشصارة ،فقد ”ّ تكر Ëالفقيد
اÛاهد سصي الهادي مشصرقي الذي دفن ‘
ا÷زائر سصنة  ،2007اسصتنادا لوصصيته بتقدË
الوسصام الشصر‘ لعائلته اعÎافا Ãا قّدمه
من دعم للثورة ا÷زائرية.

وأاعرب عن رغبة ا◊كومة الÎكية ‘
نقل خÈات البلد إا ¤ا÷زائر ‘ العديد من
اÛالت م -ن ب -ي -ن -ه -ا ال -ق-ط-اع السص-ي-اح-ي،
خ - -اصص- -ة وأان ا÷زائ- -ر ت- -زخ- -ر Ãق- -وم- -ات
سصياحية هامة لسصيما ‘ منطقة الصصحراء،
ما Áكنها من العتماد على قطاع السصياحة
لتنويع اقتصصادها مضصيفا أانهم بصصدد إانشصاء
÷ن -ة ﬂت -ل -ط -ة ل -دراسص -ة ك -ي -ف -ي -ة ت -ط-وي-ر
ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب-ل-دي-ن ،خ-اصص-ة م-ا ت-ع-ل-ق
باتفاقيات الشصراكة وتبادل اÈÿات.
وفيما يخصس الشصأان السصياسصي ،أاكد أان
الزيارات التي يقوم بها أاعضصاء ‘ ا◊كومة
الÎكية إا ¤ا÷زائر ‘ العديد من اŸرات
لراء ب Úالبلدين
سصمحت بتبادل اÈÿات وا آ
لوضص-اع السص-ي-اسص-ي-ة ،وك-ي-ف-ية التعامل
ح-ول ا أ
لم-ن ‘ ال-ب-ل-د
م -ع-ه-ا وت-وف Òالسص-ت-ق-رار وا أ
لرهاب ،مشصÒا إا ¤أان ا÷زائر
ومكافحة ا إ
لديها خÈة وŒربة هامة فيما يخصس فك
لزمة
نزاعات الدول اÛاورة على غرار ا أ
الليبية واŸالية.
ك -م -ا كشص -ف السص -ف ÒالÎك -ي ع-ن ارت-ف-اع
ع- -دد ا÷زائ -ري Úال -ذي -ن اخ -ت -اروا ت -رك -ي -ا
مقصصدا لهم بنسصبة قدرت بـ  20باŸائة ،بعد
تسص -ج -ي -ل ح-وا‹  220أال- -ف ج -زائ -ري بÚ
اŸق-ي-م Úوالسص-ي-اح خÓ-ل السص-ن-ة ال-ف-ارطة،
لق -ب -ال ع -ل -ى
م- -رج -ع -ا السص -بب ‘ ت -زاي -د ا إ
لراضصي الÎكية إا ¤التسصهيÓت اŸمنوحة
اأ
فيما يخصس تأاشصÒات الدخول إا ¤تركيا،
وتوجه ا÷زائري ÚللعÓج ‘ مسصتشصفيات
اسص -ط -ن -ب -ول ال -ت -ي ت -وّف -ر أافضص -ل اÿدم-ات
ال-ط-ب-ي-ة ب-أاسص-ع-ار م-ق-ب-ول-ة ‘،إاط-ار مشص-روع
السصياحة العÓجية الذي يسصاهم بشصكل كبÒ
‘ الرفع من مداخيل القتصصاد الÎكي.

‘ نشسرية خاصسة ،مصسالح
لرصساد ا÷ؤية –ّذر:
ا أ

أامطار غزيرة منتظرة
على و’يات شسرق
ووسسط البÓد

حّذرت مصصالح األرصصاد ا÷وية ‘
نشص -ري -ة خ -اصص -ة ،أامسس ،م -ن اسص-ت-م-رار
تسصاقط أامطار غزيرة وأاحيانا رعدية
بوليات شصرق ووسصط البÓد.
وت- - -خصس ه - -ذه األم - -ط - -ار ولي - -ات
ال -ط-ارف وع-ن-اب-ة وسص-ك-ي-ك-دة وج-ي-ج-ل
وبجاية وسصطيف وبرج بوعريريج وميلة
وقسصنطينة وقاŸة وسصوق أاهراسس ،وهو
الوضصع ا÷وي الذي سصيسصتمر ا ¤غاية
السصاعة  11لي Óمن اليوم ،ومن اŸتوقع
أان تصص -ل اأو ت -ت -ج -اوز ك -م -ي -ة األم -ط-ار
اŸتسصاقطة خÓل هذه الفÎة  60ملم
ﬁليا ،يضصيف اŸصصدر ذاته.
وم- - -ن اŸرت - -قب أايضص - -ا حسصب ذات
ال- -نشص- -ري -ة ،اسص -ت -م -رار ه -ذه األم -ط -ار
ب- - -ولي- - -ات ت- - -ي - -زي وزو وب - -وم - -رداسس
وا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة وال-ب-ل-يدة واŸدية
والبويرة ،على أان تبلغ كمية التسصاقط
اŸت -وق-ع-ة اأو ت-ت-ج-اوز  30م-ل-م ﬁليا،
طيلة صصÓحية النشصرية (من السصاعة 3
صصباحا إا ¤غاية  11لي Óمن اليوم).

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  03أاكتوبر  2018م
الموافق ﬁ 23رم  1440هـ

مصضحوبة برياح وحبات برد

أامط ـ ـ ـار طوفانيـ ـ ـ ـة تغـ ـ ـرق سسكيكـ ـ ـدة والسسلط ـ ـات الولئي ـ ـة ف ـ ـ ـي ط ـ ـ ـوارئ

لحياء ا÷نوبية أاك Ìتضضررا
^ طرق مقطوعة وا أ
ع- -رفت ﬂت- -ل- -ف رب- -وع ولي -ة سض -ك -ي -ك -دة ،ل -ي -ل -ة الث -ن Úإا¤
لمر الذي أادى إا¤
لمطار ،ا أ
الثÓثاء ،تسضاقط كميات معتÈة من ا أ
تعطل ‘ حركة اŸرور ،بسضبب ارتفاع منسضوب اŸياه ،على غرار
ع- -اصض -م -ة ال -ولي -ة ،ا◊روشض ،رمضض -ان ج -م -ال ،ع -زاب -ة،
فلفلة ،زردازة ،كما شضلت ا◊ركة “اما على الطرق
الوطنية ك.ط ،و 44و 33و.85

سشكيكدة :خالد العيفة
وت-وّق-فت ح-رك-ة السس-ي-ر ع-ل-ى شس-ط-ر ال-ط-ري-ق السس-يار
شسرق غرب خاصسة بلدية الغدير وصسو’ الى بكوشش
ل -خضس -ر ،سس -ي -م -ا واأن السس -ي -اق -ة ف -ي م -ث -ل ا’أوضس-اع
الخطرة غير محمودة العواقب ،وشسهدت الجهتان
الشس-رق-ي-ة وال-ج-ن-وب-ي-ة الشس-رق-ي-ة تسس-اق-ط حبات برد
كبيرة الحجم ،ما جعل اصسحاب السسيارات يفرون
بمركباتهم في اتجاهات اآمنة.
وب -م -دي -ن -ة سس -ك -ي -ك -دة ع -رفت ال-م-ن-ط-ق-ة ال-م-ن-خ-فضس-ة
بالخصسوصش ،والمتمثلة في احياء  20اوت ،الممرات،
م -رج ال -ديب ،ا’خ -وة سس -اك -ر ،اضس -اف-ة ال-ى ح-ي ب-ن ح-وري-ة
ارتفاعا في منسسوب المياه وتسساقطا غزيرا لÓأمطار ،كما اأدت
السس-ي-ول ال-ج-ارف-ة ع-ن-د م-دخ-ل ال-م-دي-ن-ة ال-ج-دي-دة ب-وزع-رورة اإل-ى
محاصسرة السسيارات والعائÓت بعد انسسداد البالوعات ومجاري الصسرف.
ونفسش ا’مر بمنطقة حجرية غرب و’ية سسكيكدة ببلدية كركرة ،اأين غمرت
المياه حيا يتواجد على مسستواه العشسرات من العائÓت ،حيث تدخلت الحماية المدنية ومصسالح البلدية
باإشسراف رئيسش البلدية ’نقاذ السسكان من هذه السسيول الجارفة.
وفي المقابل ،اسستحسسن سسكان مختلف ا’حياء تواجد مصسالح البلدية في عين المكان ،يتقدمهم رئيسش

نشضاطهم أاصضبح مهّددا بالتوقف بالشضلف

احتجاجات Œار حي بن سسونة تعّجل بتسسوية الوضسعية

عّجلت ظاهرة الحتجاجات التي ما فتئ يقوم بها Œار حي بن سضونة ببلدية الشضلف اŸسضؤوولÚ
اÙلي Úومصضالح التجارة بإايجاد حلول توافقية لتسضوية الوضضعية التي وصضل إاليها النشضاط التجاري
وسضط جملة التجاوزات التي صضارت تهّدد صضحة اŸسضتهلك.Ú
الوقفة ا’حتجاجية ن ّ
المراقبة والتفتيشش ،حيث تّم تسسجيل بذات
ظمها تجار حي بن
المحÓت خروقات قانونية تتعلق بضسعف
سس-ون-ة م-ؤوخ-را ب-ع-دم-ا ت-ده-ورت أاوضس-اع-ه-م
جانب النظافة والكشسف عن لحوم فاسسدة
وصس -ار نشس -اط -ه-م م-ه-دد ب-ال-ت-وق-ف ف-ي ظ-ل
م-ع-روضس-ة وسس-ط ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة ،خاصسة
تسسجيل جملة من التجاوزات والخروقات
لحم الدجاج الذي أاصسبح خطرا على صسحة
ال -ق -ان -ون -ي -ة م -ن ط -رف ال -ت -ج -ار أان -فسس-ه-م،
المسستهلكين ،ا’مر الذي حتم على المصسالح
ومصسالح التجارة والبلدية من جهة أاخرى،
المعنية حجز هذه الكميات.
حسسب ما سسجلناه بعين المكان.
وأامام هذه ا’تهامات المتبادلة ،تمّكنت لجنة
وبنظر التجار فإاّن تدهور أاوضساعهم وعدم
م -ك -ون -ة م -ن م -م-ث-ل-ي ال-ت-ج-ار وإادارة ال-ت-ج-ارة
اسس -ت -ج -اب -ة ال -ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة م-ن مصس-ال-ح
والمصسالح البلدية بإايجاد حل نهائي يرضسي
البلدية والتجارة جعلتهم يشسعرون بالتهميشش
اأ’ط -راف ،اأ’م -ر ال -ذي أاث -ار ارت -ي -اح ال -ت-ج-ار
والÓمبا’ة المطبقة عليهم ،مشسيرين إالى
والجهات المعنية حرصست على فرضش شسروط
ع- -دم م- -ن- -ح -ه -م وث -ائ -ق ق -ان -ون -ي -ة خ -اصس -ة
ال-ن-ظ-اف-ة ك-أاول-وي-ة ح-م-اي-ة للمسستهلك والتجار
بالمحÓت التجارية التي ينشسطون بها بذات
معا ،يقول محدثونا بعين المكان.
ال -ح -ي ال -ذي سس -ج -لت ب -ه م -ظ -اه-ر ان-ع-دام
النظافة وانتشسار اأ’وسساخ.
وأاشسار مدير التجارة بن جنة ،أاّن التجار
ال -م -ع -ن -ي -ي -ن سس -ب -ق وأان خضس -ع -وا ل-ع-م-ل-ي-ات

الششلف :و ــ ي ــ أاعرايبي

لعطاب
انخفاضض ‘ نسضبة ا أ

التعدي على الشّسبكات الكهربائية يؤورق مديرية توزيع الكهرباء بتمÔاسست

لعÓ-م ع-ل-ى مسض-ت-وى
كشض -فت خ -ل -ي-ة ا إ
م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ب-ولية
“Ôاسضت ،أاّن اŸؤوسّضسضة ما تزال تعا Êمن
ظاهرة التعدي على الشضبكات الكهربائية،
‡ا أاّثر سضلبا على السضتثمارات التي شضرع
ّ
‘ Œسضيدها مؤوخرا ،خاصضة الÈامج التي
” إاط Ó-ق -ه -ا وŒسض-ي-ده-ا خÓ-ل الصض-ائ-ف-ة
اŸنصضرمة.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود
ت ّ-م تسس -ج-ي-ل  31ف-ي ال-م-ائ-ة ك-نسس-بة
ت -ع -دي ع -ل -ى الشس -ب -ك-ة م-ن إاج-م-ال-ي
اأ’ع-ط-اب ال-ت-ي ت-م تسس-ج-ي-ل-ها السسنة
ال -ج -اري -ة ،وال-ت-ي ع-رفت إان-خ-ف-اضس-ا
م -حسس -وسس-ا ع-ن السس-ن-وات السس-اب-ق-ة،
حيث قدرت هذه السسنة بـ  23في
المائة ،بنسسبة  1.94في المائة على
ك - - -ل  100ك -ل -م ،م -ق -ارن -ة ب-السس-ن-ة

الّدورة ا÷نائية الثّالثة بالبليدة

 100قضسيـة و 213متّهما ف ـي جرائ ـم القتـل واإلرهـاب

ت -ق ّ-رر ت -ن -ظ -ي -م -ي -ا ان -طÓ-ق ال-دورة ا÷ن-ائ-ي-ة
الثالثة السضتئنافية Ãجلسض قضضاء البليدة ،مطلع
لسض -ب -وع ال -ق -ادم ،ب -ع -د ع -ط-ل-ة ق-ان-ون-ي-ة ،وال-ت-ي
ا أ
سض -ي -م -ث -ل ف -ي -ه -ا م-ا ل ي-ق-ل ع-ن  213م-ت-ه-ما“ ،ت
جدولتهم ‘  100قضضية جنائية.

البليدة :لينة ياسشمÚ
وج -اءت قضس -اي -ا ت -ك -وي -ن م -ج-م-وع-ات أاشس-رار ،ف-ي
الترتيب اأ’ول في جدول القضسايا الجنائية بـ 20
قضسية ،من أاصسل  100قضسية إاجمالية ،سستشسهدها
الدورة الجنائية خÓل الشسهر الجاري الى غاية
نهاية شسهر نوفمبر الداخل ،لتعاد’ها في مرتبة
مماثلة قضسايا القتل العمدي والمحاولة فيه ،بـ 20
قضس -ي -ة أايضس -ا ،وت -رت-بت ث-ان-ي-ا ال-قضس-اي-ا ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
باآ’داب العامة وضسد اأ’سسرة في درجة ثانية ،بينما
جاءت بقية القضسية ،والتي تخصش التزوير والضسرب
وال -ج -رح ال -ع -م -دي وال -م -ت -اج -رة ف -ي ال -م -خ-درات
والتهرب الضسريبي ،وا’ختطاف المتعلقة باأ’عمال
ا’رهابية ،بجدولة  2الى  6منها خÓل الدروة
الجنائية.

البلدية،
وذلك
تجسسيدا
للمخطط
البلدي،
ح - - -يث ت - - -دّخ- - -لت
حينها فرقة المناوبة
ال -ل -ي-ل-ي-ة ل-م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة
وال- -ن- -ظ -اف -ة ب -م -ع -ي -ة م -دي -ره -ا
وال-م-وؤسسسس-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة م-ب-اشسرة
بمختلف النقاط السسوداء عبر ربوع المدينة.
ونجحت اإلى حد كبير بفضسل جهود العمال والطاقم المسسخر ،اإلى
فك ا’نسسداد في كثير من قنوات صسرف المياه ،خصسوصسا واأن العمل
الجبار الذي قامت به مصسالح البلدية بمعية الديوان المحلي للتطهير ،في
تهيئة وتنقية واد الزرامنة ،جنّب ا’حياء الجنوبية من المدينة السسيول وارتفاع
منسسوب المياه.
وكانت مصسالح الحماية المدنية في الموعد في العديد من النقاط لسسحب المياه التي تسسّربت الى
الطوابق السسفلى من العمارات ،وبهذا الخصسوصش اأّكد رئيسش البلدية محمد بوقروة ،اأّن «ا’أشسغال بالواد
جهة حي ’سسيا تقارب على ا’نتهاء ،ومتواصسلة بجهة ا’إخوة سساكر و 20اأوت  55نحو حي الممرات بواد
الزرامنة ومرج الديب ،اإلى غاية الوصسول للقناة الرئيسسية بواد الصسفصساف».

وج -دي -ر اإ’شس -ارة إال -ي -ه ،وحسسب م -ه-ت-م-ي-ن ب-الشس-أان
القانوني ،أان قضسايا اآ’داب العامة وضسد اأ’سسرة،
اصسبحت تشسكل محورا وقضسايا مهمة في جدول
ال -دورات ال -ج -ن -ائ -ي -ة ،وال -ت -ي ي -فسس-ره-ا م-ح-ل-ل-ون،
بالظروف ا’جتماعية والعائلية القاهرة ،التي باتت
ظ-واه-ر ب-ام-ت-ي-از ف-ي م-ج-ت-م-ع-ن-ا ال-م-ح-اف-ظ ،وهي
القضسايا التي باتت تطرح كمواضسيع للدراسسة أ’جل
الوصسول إالى حلول تمنع وقوعها ،مثلها مثل قضسايا
العصسابات وجرائم القتل.
وه -ي ال -ج -رائ -م ال -ج -ن -ائ -ي -ة ،ال-ت-ي ت-ك-رر ح-دوث-ه-ا
واقترافها أ’سسباب واهية ،كانت في بعضش منها
أ’جل ركن سسيارة بحظيرة ،أاو لسسرقة هاتف جوال
أاو ل -لسس -ط-و ع-ل-ى مسس-ك-ن ف-ردي ،وا’سس-ت-يÓ-ء ع-ل-ى
مصسوغات مزيفة ،حيث أاثارت مثل هذه القضسايا
والتي غالبية منفذيها ومقترفيها هم من جيل الـ 90
(ال-تسس-ع-ي-ن-ات) وا’ل-ف-ي-ة ال-ثانية ،تراوحت أاعمارهم
بين سسن المراهقة والشسباب العشسريني ،اهتمامات
رج -ال ال -ق -ان -ون وم -خ -تصس -ي -ن ف-ي الشس-أان ا’م-ن-ي،
وم-ؤوه-ل-ي-ن ف-ي ع-ل-وم ال-ن-فسش وا’ج-ت-م-اع ،ج-ع-ل-تهم
ي -ت -دارسس -ون وي -ت -ب -اح -ث -ون ح -ول ت-فشس-ي م-ث-ل ه-ذه
الجرائم بين هؤو’ء ،أاصسحاب ا’عمار المبكرة.

ال -م -نصس -رم -ة ال-ت-ي ب-ل-غت  2.52في
ال- -م- -ائ- -ة ،ل -تسس -ج -ل ب -ذلك ت -حسس -ن -ا
ملموسسا رافقه في ذلك عدم تسسجيل
أاي ح -ال -ة ع -طب ع -ل -ى ال -م -ح -و’ت
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة م -ق -ارن -ة ب -السس -ن-وات
الماضسية.
أاوضس-ح ال-ب-ي-ان الصس-ح-ف-ي ل-ل-م-ؤوسسسس-ة
والذي تلقت «الشسعب» نسسخة منه،
أان الشسركة بعاصسمة اأ’هقار ،وخÓل
الصس-ائ-ف-ة ال-م-نصس-رم-ة ق-امت ب-جملة
من التدابير من أاجل تحسسين نوعية
خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية،
وضس-م-ان اسس-ت-م-راري-ت-ه-ا ل-فائدة أازيد
من  58أالف زبون ،بتعزيز الشسبكة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-ح-ال-ي-ة ال-ب-ال-غ ط-ول-ها
 2715ك-ل-م ،وال-م-ح-و’ت الكهربائية
ال - -ت - -ي ت - -زي - -د ع- -ن  1327محول،
باإ’ضسافة إالى  34خط إامداد عالي
ال -ت -وت -ر ،ب -أارب -ع -ة م-ح-و’ت ج-دي-دة

سساهمت في تنفيذ مخطط الصسائفة
بنسسبة  100في المائة بغÓف مالي
قدر بأاكثر من  34مليون دج ،ووضسع
 09فرق تدخل صسغيرة على مسستوى
الوكا’ت التجارية بعاصسمة اأ’هقار
وع -اصس -م -ة ال -ت -دي -ك -لت ،و 09فرق
ل -ل -ت -دخÓ-ت ال-ث-ق-ي-ل-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
م -ق -اط -ع -ات ال -ك -ه -رب -اء وال -م-ن-اط-ق
التابعة لها.
في سسياق متصسل ،أاّكدت المؤوسسسسة
م- -واصس- -ل -ة ال -ج -ه -ود ال -ت -حسس -يسس -ي -ة
والتوعوية في إاطار سسياسسة اإ’عÓم
ال- -ج -واري ،ال -رام -ي -ة إال -ى م -ح -ارب -ة
ظ- -اه -رة ال -ت -ع -دي ع -ل -ى الشس -ب -ك -ات
الكهربائية ،وكذا تعزيز سسبل الوقاية
من مخاطر سسوء اسستعمال الكهرباء
وال -غ-از ،وت-رشس-ي-د ال-ط-اق-ة م-ن ج-ه-ة
أاخرى وهذا بإاشسراك الفاعلين من
مديريات وجمعيات.

العدد
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 10597متمدرسض من
لعمار
ﬂتلف ا أ
يتوّزعون على  520فصضل

التحاق  750متعّلم
جديد Ãحو األمية
بولية ع“ Úوشسنت

كشضف مدير ملحقة الديوان الوطني
لمية وتعليم الكبار بولية عÚ
Ùو ا أ
“وشضنت ،ام Úحلحا‹ ،عن تسضجيل
 750متمدرسض بفصضول ﬁو المية
بولية ع“ Úوشضنت ،أاك Ìمن  75منهم
نسضاء بـ  650مسضجل و 100رجال ،حيث
يؤوطرهم  42معلم ومعلمة لضضمان
تعليمهم على مدى  18شضهرا.
أاكد ذات المسسؤوول أان ملحقته قد بلغت
أاهدافها المسسطرة التي ترمي الى تقليصش
نسسبة ا’مية بالو’ية ،إالى أان وصسلت حدود الـ
 10بالمائة ،وذلك عن طريق توفير التعليم
للكبار عبر  28بلدية بالو’ية ،والتي تمّكنت من
تسسجيل الى حد اآ’ن  10597متعلم الى هذه
السسنة يتوزعون على  520فصس Óمنهم 395
فصسل خاصش باإ’ناث الذين بلغ عددهم 7829
امرأاة.
وتوّفر الملحقة التعليم على مسستوى 03
مسستويات لضسمان الحصسول على شسهادة التعليم
القاعدي بعد اكتسساب مهارات الكتابة
والقراءة ،ومنه يتم إاحالتهم إالى مديرية
التكوين المهني لتعلم الحرف.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار
بانتسضاب  4آالف متعّلم

افتتاح اŸوسسم الدراسسي
للديوان الوطني وﬁو األمية
وتعليم الكبار بسسعيدة

باŸدرسضة البتدائية بودية عبد
”
القادر بحي بوخرصض ببلدية سضعيدةّ ،
مسضاء أاول أامسض ،افتتاح اŸوسضم الدراسضي
 2019 - 2018اÿاصض Ãلحقة سضعيدة
لمية وتعليم
للديوان الوطني Ùو ا أ
لولئك الذين رمت بهم الظروف
الكبار أ
لقدار للبقاء خارج اŸقاعد الدراسضية
وا أ
مع أاقرانهم ‘ ذات السضن ،الذي يتيح لهم
لقسضام
تعلم القراءة والكتابة ‘ ا أ
الدراسضي.
وعرف افتتاح السسنة الدراسسية أ’قسسام محو
اأ’مية افتتاحها الرسسمي بالمدرسسة ا’بتدائية
بودية عبد القادر بحضسور حمانة سسمية مديرة
التربية لو’ية سسعيدة ،حيث قالت أان« :الذين
لم يسسعفهم الحظ ولم يلتحقوا بمقاعد
الدراسسية يمكنهم الحصسول على العلم
وتمكينهم من الكتابة والقراءة ،فمدرسسة بودية
قبلة لهذه الشسريحة غير المتعلمة ،كيف ’
وهناك من تحصسل على شسهادة البكالوريا بهذا
السسن ومن محو اأ’مية والتعليم عن بعد؟».
وينتسسب  4آا’ف متعلم لهذه الفصسول،
فالنظافة والبيئة والمحيط هو الدرسش
ا’فتتاحي ،الذي أاشسرفت عليه جمعية «إاقرأا»
بمؤوسسسسة إاعادة التأاهيل بعين الحجر.

سشعيدة :ج ــ علي

للكÎونية
القيود القانونية لضضوابط الّتعامÓت الّتجارية ا إ

«أابوسس» –ّذر من تنامي عدد ضسحايا النّصسب والحتيال اإللكÎوÊ

حّ- -ذرت اŸن- -ظ- -م- -ة ا÷زائ- -ري -ة ◊م -اي -ة
وإارشض- - -اد اŸسض- - -ت- - -ه- - -لك وﬁي- - -ط- - -ه (أاب - -وسض)
لنÎنت،
م - -ن ال - -تسض - -وق ال - -عشض - -وائ - -ي ع Èا أ
والتعامل مع أافراد وجماعات ل –مل صضفة
ال- -ت- -اج- -ر ،ال- -ت- -ي ت- -ق -تصض -ر ع -ل -ى اŸق -ي -دي -ن
ب-السض-ج-ل ال-ت-ج-اري ا◊ام-ل Úل-رق-م ت-ع-ريف
ج - - - - -ب - - - - -ائ - - - - -ي وإاحصض - - - - -ائ - - - - -ي ،وك- - - - -اف- - - - -ة
الل - -ت - -زام - -ات اŸف - -روضض - -ة Ãوجب ق - -ان- -ون
ال -ت -ج -ارة الل -كÎون -ي -ة ال -ذي دخ -ل ع -ام -ه
لول من التداول با÷زائر.
ا أ

وهران :براهمية مسشعودة

وأاشسار عبد الحفيظ بورزق ،رئيسش المكتب الو’ئي
للمنظمة بوهران ،إالى اسستقبال عديد الشسكاوي من
ضسحايا النصسب اإ’لكتروني ،وخاصسة بوهران ،منها
ع-دم ال-ت-زام ال-ت-اج-ر ب-تسس-ل-ي-م السس-ل-ع-ة ف-ي ال-ت-اري-خ
المحدد أاو عدم الحصسول عليها أاصس ،Óوقد يحصسل
المشستري على السسلعة المراد اقتناؤوها إا’ أانها ’
تكون مطابقة لنوعية وقيمة المنتوج المتفق عليه
بين المشستري والبائع ،هذا اأ’خير الذي يتعمد
إاخ -ف -اء ه -وي -ت -ه وع -دم ال -تصس -ري-ح ب-ع-ن-وان م-زاول-ة
النشساط أاو عنوانه الشسخصسي.
كما أاوضسح نفسش المصسدر ،بأانّ عدد المتعاملين

ا’قتصساديين عبر الشسبكات ’ يتعدى أاصسابع اليد،
ع -ل -ى اع-ت-ب-ار أان م-ج-ال ال-ت-ج-ارة اإ’ل-ك-ت-رون-ي-ة ف-ي
الجزائر هو مجال ناشسيء حديثًا ،مبينا أان أاغلب
الناشسطين في المجال خواصش ،يعملون بطريقة
غير قانونية ،وهو ما يفسسر ،حسسبه دائما ،تزايد
معد’ت النهب والسسرقات بشسكل واضسح وملحوظ،
في ظل التوسسع السسريع والمضسطرد في نشساطات
التجارة اإ’لكترونّية ،وخاصسة ا’تجار في المواد
الصسيد’نية والتركيبات شسبه الطبية.
كما كشسف بكري كمال ،مفتشش رئيسسي لقمع الغشش
ب -م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ل -و’ي -ة وه-ران م-ت-ح-دث-ا ع-ن
شسروط البيع والشسراء عبر اإ’نترنت ،أاّن الجزائر لم
تصس-ل ب-ع-د م-رح-ل-ة ال-ت-ج-ارة ا’ل-ك-ت-رون-ي-ة ب-الشس-ك-ل
المتعارف عليه’ ،فتا إالى أاّن اأ’نشسطة التجارية
عبر الشسبكة العنكبوتية عبارة عن مواقع وسسيطة أاو
م -واق -ع إاع Ó-ن -ات ،وغ -ال -ب -ا م -ا ي -ت -م ال -دف -ع ع -ن -د
التوصسيل ،بدون بطاقات الدفع ا’لكتروني ،اأ’كثر
أام -ان -ا وضس -م -ان -ا ل -ط -رف -ي ع -م -ل-ي-ة ال-ب-ي-ع والشس-راء
(المسستهلك والبائع).
وأاّكد على ضسرورة احترام شسروط التعبئة والوسسم
ل-م-ع-رف-ة مصس-در ال-م-ن-ت-ج أاو أاصس-ل-ه وتسس-ه-ي-ل م-ه-مة
مصس-ال-ح ال-ت-ج-ارة وال-م-راق-ب-ة وغ-ي-رها من القواعد
والضسوابط القانونية الخاصسة بهذه الممارسسة ،بما

ف-ي-ه-ا ضس-م-ان وصس-ول السس-ل-ع ل-ل-مسس-ت-ه-لك بأاسسعارها
الحقيقة والشسروط المتفق عليها سسابقا ،وفي حالة
إاخÓل البائع ’لتزاماته ومسسؤوولياته المعلن عنها
ع- -ل- -ى الصس- -ف- -ح- -ات ال- -م- -رّوج- -ة ل- -لسس -ل -ع أاو ح -ت -ى
الخدمات ،يعتبر إاشسهار كاذب يعاقب عليها القانون
في الممارسسات التجارية ،في ضسوء أاحكام القانون
رقم  05 / 18الذي دخل عامة اأ’ول من التداول.
وتحّدد المادة اأ’ولى من القانون الجزائري في
م -ج -ال م -ع -امÓ-ت ال-ت-ج-ارة ا’ل-ك-ت-رون-ي ال-ق-واع-د
ال -ع -ام -ة ال -م -ت -ع -ل -ق-ة ب-ال-ت-ج-ارة ال-ك-ت-رون-ي-ة ل-لسس-ل-ع
وال -خ -دم -ات ،وي-ط-ب-ق ه-ذا ال-ق-ان-ون حسسب ال-م-ادة
الثانية في حال ما إاذا كان أاحد اأ’طراف جزائري
الجنسسية أاو كانت اإ’قامة الشسرعية له في الجزائر،
سسواء كان شسخصش معنوي خاضسع للقانون الجزائري
أاو العقد محل إابرام أاو التنفيذ يكون في الجزائر.
فيما جاءت المادة الثانية من القانون رقم 05 / 18
ال- - -م - -ؤورخ ف - -ي  10م- -اي م- -ن السس- -ن- -ة ال- -ج -اري -ة
 ،2018لتوضسح المنتجات الممنوعة ،ومنها أالعاب
القمار والرهان واليانصسيب والمشسروبات الكحولية
وال-ت-ب-غ وال-م-ن-ت-ج-ات الصس-ي-د’ن-ية والملكية الفكرية
والصس-ن-اع-ي-ة وال-ت-ج-اري-ة ،وك-ذلك السس-لع والخدمات
التي تسستوجب عقدا رسسميا ،وكل ما يتعلق بمخالفة
النظام العام واآ’داب العامة.
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حّقق الّريادة ‘ عديد الشّشعب الفÓحية

سصكيك ـ ـدة –ي ـ ـي الطّبع ـ ـة  ٢5للي ـ ـوم الوطن ـ ـي لإلرشص ـ ـأد الفلح ـ ـي

اح - -تضش - -نت دار الشش - -ب - -اب الشش - -ه - -ي- -د
ب -ورغ -ي -دة ب -ب -ل -دي -ة ع -زاب -ة ،ف -ع -ال -ي-ة
Óرشش- -اد
ت- -ظ- -اه- -رة ال- -ي- -وم ال- -وط- -ن- -ي ل - -إ
الفÓحي ‘ طبعته Ã 25ششاركة عدد
من الفÓحÁ Úثلون ﬂتلف الشّشعب،
إا ¤جانب أاصشحاب الصشناعات الغذائية
واŸم -ول Úب -ال -ع-ت-اد ال-فÓ-ح-ي وأاصش-ح-اب
الصش -ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ومسش-ت-ث-م-ري-ن
شش -ب -اب ‘ اÛال ال -ف Ó-ح -ي .ال -ف -ع -ال -ي-ة
ح- -م- -لت ه- -ذه السش- -ن- -ة شش- -ع -ار «الرشش -اد
وال -دع -م السش -تشش -اري م-ن أاج-ل ت-ن-م-ي-ة
فÓحية مسشتدامة».

تربية ألنحل وإأنتاج ألعسشل ،كما أأن بالو’ية ما يزيد
عن  19أألف فÓح ،قد تحّولت إألى قطب فÓحي
هام بامتياز.
Óشش-ارة ،ف-إان و’ي-ة سش-ك-ي-ك-دة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى أأرأضس
ل -إ
فÓحية خصشبة ،تقsدر مسشاحتها أإ’جمالية بحوألي
 879,131ه -ك-ت-ارأ ،م-وزع-ة ع-ل-ى م-ن-اط-ق ج-ب-ل-ي-ة
كجبال ألقل ،أأم ألطوب ،أأو’د أحبابة وعزأبة ،إألى
جانب أأ’رأضشي ألسشهلية ألخصشبة ألموزعة على كل
م -ن م -ن -اط -ق وأد ألصش -فصش -اف ،ووأد أل-ق-ب-ل-ي ،ووأد
أل-ك-ب-ي-ر ،وأأ’رأضش-ي ألسش-ف-ح-ي-ة أل-م-ت-مركزة بكل من

ألحروشس ،وعين بوزيان ،وسشيدي مزغيشس وألسشبت.
وبالتالي هي تمثل حوألي  32بالمائة من ألمسشاحة
أإ’جمالية ،منها ما يفوق  11ألف هكتارأ ،عبارة عن
مسش- -اح- -ات زرأع- -ي- -ة ق- -اب- -ل- -ة ل -لسش -ق -ي ،ع -ل -م -ا أأن
أ’حتياطات من مياه ألسشقي بالو’ية تقsدر بحوألي
 49مليون متر مكعب سشنويا ،بينما تقsدر ألمسشاحة
أإ’ج -م -ال -ي -ة ل -ل -ري ألصش -غ-ي-ر وأل-م-ت-وسش-ط ب-ح-وأل-ي
 45,137هكتارأ ،وألتي ُتسشقى أنطÓقا من ألموأرد
أل- -م- -ائ -ي -ة أأ’خ -رى ك -اآ’ب -ار أل -ع -ادي -ة وأ’رت -وأزي -ة
وألحوأجز ألمائية وألمنابع ألمائية.

اختتام فعاليات ال ّصشالون ا÷هوي لل ّصشيد البحري وتربية اŸائيات بالقالة

تعزي ـ ـ ـز القتصص ـ ـ ـأد البح ـ ـ ـري ب ـ ـ ـ Úمهنيـ ـ ـي القطأع

اختتمت مسشاء أامسس ،فعاليات الصشالون ا÷هوي للصشيد البحري وتربية اŸائيات باŸيناء ا÷ديد بالقالة ،الـذي دام  03أايام كاملة ،بتنظيم
اجتماع تنسشيقي مع مديري الوليات اŸششاركة على غرار سشكيكدة ،عنابة ،جيجل ،بجاية ،بومرداسس ،سشطيف ،قاŸة ،وورقلة ،والغرف
واŸتعامل Úالقتصشادي› ‘ Úال الصشيد البحري وتربية اŸائيات للتنسشيق مع الصشندوق ا÷هوي للتعاون الفÓحي للتأامينات الششاملة،
وبحضشور رجال أاعمال ‘ تربية اŸائيات من دولة تونسس الششقيقة ،وتخّلل حفل الختتام تكر ËاŸششارك ‘ Úالتظاهرة.

الطارف :خالد ــ ع
أأشش -رف م -ح -مـد ب -ل -ك -اتب وأل -ي أل -ط-ارف ،رف-ق-ة
أل -م -دي -ر أل -ع -ام ل -لصش-ي-د أل-ب-ح-ري ب-وزأرة أل-فÓ-ح-ة
وألتنمية ألريفية ومسشؤوولي ألجهاز ألتنفيذي على
أف -ت-ت-اح ألصش-ال-ون أل-ج-ه-وي أأ’ول ل-لصش-ي-د أل-ب-ح-ري
وت-رب-ي-ة أل-م-ائ-ي-ات ب-مشش-ارك-ة أأك-ث-ر من  42عارضشا
ومهنيا من مختلف أأرجاء ألوطن وأأيضشا من تونسس.
أأّكد وألي ألطارف على أهتمامه ألبالغ بالقطاع،
ووع- -د ألصش- -ي- -ادي- -ن ب- -ل- -ق- -اء خ -اصس ل -م -ع -رف -ة ك -ل
أ’نششغا’ت ودرأسشتها ،كما ششاركت في ألصشالون
ألغرفة ألفÓحية لو’ية ألطارف ألتي تعمل على
إأرششاد وتحسشيسس ألفÓحين لÓسشتثمار في مجال
تربية ألمائيات ،حيث تعتبر ألطارف أأ’كثر

الوا‹ يعلن النطÓق الّرسشمي Ÿوسشم ا◊رث والبذر

مسصأحة األراضصي اŸسصقية بورقلة تضصأعفت بنسصبة  ‘ 50اŸأئة

أاع -ل -ن ،أاول أامسس الث -ن ،Úوا‹ ورق -ل -ة ع -ب-د
ال-ق-ادر جÓ-وي و‘ إاط-ار ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم الوطني
Óرششاد الفÓحي التي حملت هذه السشنة ششعار
ل إ
لرشش -اد وال -دع-م السش-تشش-اري م-ن أاج-ل ت-ن-م-ي-ة
«ا إ
فÓ-ح-ي-ة مسش-ت-دام-ة» ،ع-ن ان-طÓق موسشم ا◊رث
والبذر لهذا اŸوسشم  2019 - 2018بولية ورقلة
واŸوسش- -م ال- -فÓ- -ح- -ي ا÷دي- -د بصش -ف -ة ع -ام -ة م -ن
مزرعة سشويسشي الكائن مقرها Ãحيط اÿزانة
Ãنطقة أانقوسشة ،أاين حّققت بعضس اŸزارع فيها
ن - -ت - -ائ- -ج ج- -د مششّ- -ج- -ع- -ة ب- -فضش- -ل دع- -م ال- -دول- -ة
و›هودات الفÓح Úفيها.

ج -اه -زي -ة ل-ه-ذه أ’سش-ت-ث-م-ارأت أل-ه-ام-ة ’رت-ب-اط-ه-ا
بالمؤوهÓت ألطبيعية ألمحفزة وألÓزمة حاثا على
خلق مششاريع مصشغرة في هذأ ألقطاع ومتابعتها
وإأعطائها ألدعم ألÓزم وألكافي لتطويرها.
وأأوضشح طه حموشس ألمدير ألعام للصشيد ألبحري،
«أأنه تم أختيار و’ية ألطارف لما تزخر به من
مؤوهÓت لجعلها و’ية رأئدة في أ’سشتثمار في
مجال ألصشيد ألبحري ،وأأن مثل هذه ألصشالونات

ت -ت -ي-ح أل-ف-رصش-ة إأل-ى ت-ب-ادل أل-خ-ب-رأت ب-ي-ن م-ه-ن-ي-ي
أل -ق -ط-اع وأل-ت-ع-ري-ف ب-ك-ي-ف-ي-ة أ’سش-ت-ث-م-ار ف-ي ه-ذأ
ألقطاع «.
ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة أل-ج-ه-وي-ة أأ’ول-ى م-ن ن-وع-ه-ا بهذه
ألو’ية ألسشاحلية ،وألتي أحتضشنها ألميناء ألجديد
ب-ال-ق-ال-ة ،وذلك ب-مشش-ارك-ة م-ه-ن-ي-ي-ن وم-ت-عاملين في
قطاع ألصشيد ألبحري ،وكذأ مختلف أأجهزة دعم
ألتششغيل ألعمومية وكذأ مؤوسشسشات بنكية وششركات
تأامين وممثلين عن هياكل ألتكوين وجمعيات مهنية
في ألمجال.
وحسشب أل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ألصش-ال-ون ،ف-إان أل-ت-ظ-اهرة
أأعطت ألفرصشة لعرضس مختلف ألمنتجات ألبحرية
وك-ذأ أأج-ه-زة أل-دع-م وأ’سش-ت-ث-م-ار وأل-تشش-غ-يل ،وكذأ
أل-م-ه-ن أل-ت-ي ل-ه-ا صش-ل-ة ب-الصش-ي-د أل-ب-ح-ري م-ثل بناء
ألسشفن وصشيانتها ومعدأت قوأرب ألصشيد ألبحري
وب -ي -ع م -ع -دأت ألصش -ي -د أل-ب-ح-ري ،ك-م-ا ي-رم-ي ه-ذأ
ألصشالون إألى تعزيز خطة ألعمل ألمتعلقة باقتصشاد
ألصشيد ألبحري في هذه ألمنطقة ألتي تضشم وأجهة
بحرية بطول  90كيلومترأ من ألسشاحل ،وتضشم أأيضشا
أأكبر منطقة لصشيد أأ’سشماك في ألوطن بـ  52مي.Ó
وب -رم-جت خÓ-ل ألصش-ال-ون ل-ق-اءأت وورشش-ات ع-م-ل
حول تربية ألمائيات وأ’سشتثمار في أأسشماك ألمياه
أل -ع -ذب -ة ،ومسش -اب -ق -ات ح -ول أأفضش-ل ط-ب-ق م-حضش-ر
باأ’سشماك ،كما كانت هذه ألتظاهرة فرصشة أأيضشا
ل -ت -ن -ظ-ي-م ل-ق-اءأت ب-ي-ن م-ه-ن-ي-ي أل-ق-ط-اع ل-م-ن-اقشش-ة
ألموأضشيع ألمتعلقة بالفرصس ألتي يوفرها ألقطاع.
كما تمّ منح رخصشة إ’نششاء مؤوسشسشة خاصشة لتسشمين
أل -ت -ون -ة أل -ح-م-رأء أل-ح-ي-ة وتصش-دي-ره-ا إأل-ى أل-ي-اب-ان
ب -م-ن-ط-ق-ة «مسش-ي-دأ « ب-ال-ق-ال-ة أ’ح-د أل-مسش-ت-ث-م-ري-ن
ألخوأصس ،أأين وعد وألي ألو’ية بتسشهيل عملية
أ’سش-ت-ث-م-ار ف-ي ق-ط-اع ألصش-ي-د أل-ب-ح-ري ،وف-ت-ح ك-ل
أأ’بوأب أأمام ألششباب وألمسشتثمرين من أأجل إأنششاء
مؤوسشسشات بهذه ألو’ية ألسشاحلية وإأعطاء دفع لهذأ
ألقطاع.

وت -ل -ق -ى ذأت أل -مسش -ؤوول شش -روح -ات رف-ق-ة م-م-ث-ل-ي
ألسش -ل -ط -ات أل -م -ح-ل-ي-ة م-ن ط-رف م-دي-ر أل-مصش-ال-ح
ألفÓحية سشليم بن زأوي ،ألذي ذكر بأان مسشاحة
أأ’رأضشي ألمسشقية تضشاعفت بنسشبة  50في ألمائة
هذأ ألموسشم ،موضشحا أأن ألمششاريع ألمنجزة في
إأطار ألمخطط ألوطني للتنمية ألفÓحية سشمحت
بدعم غرأسشة ألنخيل على مسشاحة  20هكتار ودعم
غ -رأسش -ة أأ’شش -ج -ار أل -م -ث -م-رة ب-مسش-اح-ة  2هكتار
باإ’ضشافة إألى دعم تربية ألمائيات بتوزيع  200يرقة
من سشمك ألبلطي ،ناهيك عن تجهيز  4آأبار بصشبيب
 152لتر في ألثانية وأنجاز وإأعادة أ’عتبار لـ 6
مسشالك فÓحية وإأنجاز  4أأحوأضس تجميع ألمياه
بسشعة  100لتر متر مكعب للحوضس ،وأأيضشا أقتناء
م-رشش-ات م-ح-وري-ة ل-زرأع-ة أل-ح-ب-وب ب-م-بلغ يتجاوز
مليون و 600أألف دينار جزأئري.
وع -ن وأق -ع ت -ط -ور زرأع -ة أل -ح -ب -وب أل -ت -ي ع-رفت
أنتعاششا كبيرأ بهذه ألو’ية ،فإانه من ألمتوقع أأن
تصش-ل أل-مسش-اح-ة أل-م-ت-وق-ع زرع-ه-ا ب-ورق-ل-ة إألى 419
ه -ك -ت-ار وبسش-ي-دي خ-وي-ل-د  1196ه-ك-ت-ار وبحاسشي
مسشعود  1950هكتار وبالحجيرة  190هكتار .أأما
بأانقوسشة فمن ألمتوقع أأن تصشل إألى حدود 723
هكتار ،حيث سشيسشاهم ذلك في ألرفع من إأنتاج
ألحبوب لموسشم  2019 - 2018بهذه ألدأئرة ،وألذي
قد يصشل إألى  31أألف قنطار بعد ألقفزة ألنوعية
أل-ت-ي سش-ج-ل-ت-ه-ا زرأع-ة أل-ح-ب-وب ب-ارت-ف-اع ألمسشاحة
ألمزروعة من  30هكتار موسشم  2016 - 2015إألى
 723هكتار متوقع زرأعتها هذأ ألموسشم.
وف -ي ت -ع -ل -ي -ق -ه ع -ل -ى ه-ذه أأ’رق-ام ،أأع-رب أل-وأل-ي
ج Ó-وي ع -ن أرت-ي-اح-ه ل-ه-ذأ أل-ت-ق-دم أل-ذي يشش-ه-ده
قطاع ألفÓحة ،إأ’ أأنه في نفسس ألوقت أأكد على

تنصصيـ ـب ÷أن خأصصـ ـة لتذليـ ـل ال ّصصعوبـ ـأت
أام ـ ـ ـأم أارب ـ ـ ـأب العم ـ ـ ـل والشّصرك ـ ـ ـأت
^ ترششيح رئيسس ا÷مهورية لعهدة رئاسشية جديدة

أاع - - -ل - - -ن م - - -ن - - -ت- - -دى رؤوسش- - -اء اŸؤوسشسش- - -ات
لفسش -ي-و»» ع-ن ت-نصش-يب خ-مسس ÷ان ع-ل-ى
«ا أ
مسش -ت -وى م -ك -تب وه -ران ،ت -ت -ك -ف-ل ب-ت-ذل-ي-ل
الصش -ع -وب -ات واŸشش -اك -ل ال -ت -ي ت -واج -ه أارب-اب
ال- -ع- -م- -ل والشش- -رك- -ات اŸنضش- -وي- -ة –ت ل- -واء
منتدى رؤوسشاء اŸؤوسشسشات.

وهران :براهمية مسسعودة
وأأثنى بالمناسشبة رئيسس منتدى رؤوسشاء ألمؤوسشسشات
«أأ’فسش -ي -و» ب -و’ي -ة وه -رأن ب -ن أح-م-د أل-ج-يÓ-ل-ي،
على ألدور ألكبير وألعمل ألجاد ألذي تقوم به هذه
أل -ج -م-ع-ي-ة أ’ق-تصش-ادي-ة ف-ي م-ق-ره-ا ب-وه-رأن؛ م-ن
خÓل تأاطير ألمتعاملين أ’قتصشاديين وأ’نخرأط
ف-ي أل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ج-دي-دة أل-رأمية إألى
ته.
إأرسشاء أأسشسس ألتنمية ألمسشتدأمة و
كما نّوه بدور ألسشلطة في تحسشين مناخ أ’سشتثمار
وأأ’ع-م-ال ،فضش Ó-ع-ن ت-ح-ف-ي-ز ألشش-ب-اب أل-جزأئري
على أ’سشتثمار ،وذلك في إأطار ألتحو’ت ألسشوسشيو
أقتصشادية ،معتبرأ أأّن منتدى رؤوسشاء ألمؤوسشسشات
بوهرأن وجد نفسشه ملزم بموأكبة هذه ألديناميكية
وتششجيعها عبر مختلف و’يات ألوطن ،مؤوكدأ في

ليجاد حل
الفّÓحون يناششدون بوعزغي التدخل إ

ق عششرات الفÓح Úناقوسس اÿطر على خلفية ظهور نوع غريب من ا◊ششرات والديدان ،والتي أاصشابت حبيبات الزيتون بالعديد من اŸناطق
د ّ
لدوية العادية خاصشة من قبل فÓحي الششريط
الششمالية والغربية للولية ،والتي كّلفت الفÓح Úخسشائر كبÒة بعدما فششلت كل سشبل معا÷تها با أ
ا◊دودي ،الذين يتكبدون خسشائر كبÒة للسشنة الثانية تواليا خاصشة بعد خسشائرهم السشنة اŸاضشية رغم وفرة النتاج وغياب التسشويق وانخفاضس السشعار.
ألمناطق ألجبلية على غرأر بني سشنوسس ،ألعزأيل ،هذأ ألنوع من ألديدأن قضشى على أ’خضشرأر في
تافسشرة وبني بوسشعيد ،أ’أمر ألذي خلق هلعا لدى بعضس حقول ألخسس وألبز’ء وغيرها ما يوؤكد أن
وأأششار ألفÓحون أأّن هذه ألديدأن ألصشغيرة ألتي أأصشحاب حقول ألزيتون ألذين أأصشابتهم خسشارة هذه ألديدأن موجودة في أ’رضس ،خاصشة في ظل
يجهل طريقة دخولها ألمنطقة بحكم أأنها لم تظهر كبيرة خÓل هذأ ألموسشم ،وصشاروأ يبحثون عن حضشر ألدولة لبعضس ألمبيدأت ألفعالة على غرأر
ف -ي ألسش -ن -وأت ألسش -اب -ق -ة ،وه-ي تصش-يب لب ح-ب-ات حلول لتفادي تكرأر نفسس ألخسشارة في ألموأسشم أل-م-وك-اب أل-م-ع-روف ب-ال-قضش-اء ع-ل-ى مختلف أنوأع
ألديدأن في أ’رضس.
أل -زي-ت-ون وتسش-ق-ط-ه-ا ب-ع-دم-ا تصش-ب-ح غ-ي-ر صش-ال-ح-ة أ’أخرى.
لÓ-سش-ت-هÓ-ك ،ح-يث يشش-ت-ب-ه أأن-ه-ا ت-ول-د ع-ن ط-ريق ومن ششاأن هذأ ألوباء أأن يوؤثر على أنتاج ألزيتون وأأشش -ارت أل -درأسش -ات أأن -ه ي-ح-وي م-وأد مسش-رط-ن-ة،
ذبابة أأو حششرة طائرة ،وتبدأأ هذه ألديدأن من وط- -ن- -ي- -ا ب- -ح- -ك -م أأن ت -ل -مسش -ان ت -ح -ت -ل أل -م -رت -ب -ة حيث ناششد ألفÓحون وزير ألفÓحة بتوفير عÓج
خرق لب حبة ألزيتون وأكل لحائها لتذبل وتسشقط ،أل- -ث- -ال- -ث- -ة وط- -ن- -ي- -ا ف -ي م -ج -ال أن -ت -اج أل -زي -ت -ون ،لهذأ ألنوع من ألديدأن ألتي صشار أصشحاب حقول
ما أأدى أإلى خسشائر كبيرة خاصشة في ظل أ’نتششار ح- - - -يث ت- - - -حصش - - -ي أل - - -و’ي - - -ة  923815ششجرة ألحمضشيات يخافون وصشولها ألى أششجارهم.
ألسشريع لهذه ألحششرة أللغز ألتي أأصشابت حقول زيتون موزعة على  6 . 839هكتار ،ما جعلها تنتج من جهة أأخرى ،أأششار ذأت ألفÓح ألى مششاكل
 550أألف قنطار سشنة  ،2015وألكمية أرتفعت بـ  20ع-ويصش-ة ي-ع-ان-ي-ه-ا أل-فÓ-ح ب-ال-ح-دود ألغربية نتيجة
عين يوسشف ،ألفحول ،ألحناية ،ألرمششي ومغنية.
غ -ي -اب أل -ي -د أل -ع -ام -ل -ة ،وأل -ت -ي ت -ق-لصشت أرت-ف-عت
وأل- -غ- -ريب ف- -ي أ’أم- -ر أأن ه- -ذه أل -حشش -رة أأصش -ابت بالمائة سشنة .2018
ألمناطق ألششمالية وألغربية فقط ،أأي أ’أششجار وعن هذأ ألمششكل أأكد فÓحو مغنية حسشب ما جاء تكاليفها بعد هجرة أ’فارقة ألماليين ألذين كانوأ
ألتي تقع في ألمناطق ألسشهلية ولم تصشب أأششجار على لسشان عبدو بوكÓطة من منطقة ألبطيم ،أأن أأكبر ششريحة للعمل في أ’رضس بالمنطقة.

ضش -رورة ب -ذل م -ج -ه -ودأت أأك-ب-ر م-ن أأج-ل ت-جسش-ي-د
مششاريع فÓحية ذأت نوعية وقيمة مضشافة بالنظر
إألى أإ’مكانيات ألهائلة ألتي تتوفر عليها ألو’ية،
مششيرأ إألى أأن مسشتقبل ألفÓحة وأعد بورقلة ومن
ألمهم أليوم تحديد خارطة وأضشحة ألمعالم للمضشي
قدما في تجسشيد نظرة ألدولة في هذأ ألمجال
لتحقيق ثمار أأهدأفها أإ’سشترأتيجية.
Óرششاد ألفÓحي عرفت
فعاليات أليوم ألوطني ل إ
ك -ذلك ط -رح أل -فÓ-ح-ي-ن ل-ب-عضس أنشش-غ-ا’ت-ه-م أأم-ام
ألمسشؤوولين ألمحليين على غرأر ألمسشالك ألفÓحية
وأل-ك-ه-رب-اء أل-ري-ف-ي-ة ،ب-اإ’ضش-اف-ة إأل-ى ط-لب تجسشيد
درأسش-ة ل-ح-م-اي-ة أل-م-ح-اصش-ي-ل أل-فÓ-ح-ي-ة ب-م-ن-ط-ق-ة
أأنقوسشة من تدفق مياه وأدي ألنسشاء ألتي تششتد في
فترأت معينة من ألسشنة.
م-ن ج-ه-ة أأخ-رى ،تّ-م ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ت-ن-ظ-يم معرضس
مصش-غ-ر ل-ل-م-ن-ت-وج-ات أل-فÓ-ح-ي-ة وك-ذأ حول أأجنحة
ألمؤوسشسشات وألهيئات ألمششاركة ،وقد تم بالمناسشبة
ت- -ع- -ويضس أأ’ضش- -رأر أل- -ت- -ي مسشت ب- -عضس م -ن -ت -ج -ي
ألحبوب ،حيث تم تعويضس  2من منتجي ألحبوب
أل -م -تضش -رري -ن م -ن أل -ري -اح أل -ت-ي مسشت م-ح-اصش-ي-ل
ألفÓحين خÓل ششهري مارسس وأأفريل من ألسشنة
أل -ج -اري -ة م-ن ط-رف ألصش-ن-دوق أل-ج-ه-وي ل-ل-ت-ع-اون
أل -فÓ-ح-ي ب-ورق-ل-ة ب-م-ب-ل-غ م-ال-ي ق-دره  700مليون
سشنتيم ألذي حدد بعد إأجرأء خبرة ،وذلك من أأجل
تششجيع ألفÓحين على ألتأامين وموأصشلة ألنششاط،
علما أأنه قد تم في هذأ أإ’طار أسشتÓم  11ملف
لفÓحين متضشررين من قبل ذأت ألمصشالح.

لفسشيو» بوهران ،بن أاحمد ا÷ي:‹Ó
رئيسس «ا أ

دي ـ ـ ـدان غريب ـ ـ ـة تأأت ـ ـ ـي عل ـ ـ ـى ﬁصص ـ ـ ـول الّزيت ـ ـ ـون بأ÷ه ـ ـ ـة الشّصمألي ـ ـ ـة لتلمسص ـ ـ ـأن

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
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ورقلة :إاÁان كا‘

سسكيكدة :خالد العيفة
ألتظاهرة من تنظيم ألمصشالح ألفÓحية وألغرفة
أل -ف Ó-ح -ي -ة ب -ال -ت-نسش-ي-ق وأل-ت-ع-اون م-ع ك-ل ألشش-رك-اء
وألفاعلين في ألمجال ألفÓحي ،بإاقامة ألعديد من
أل -ع -روضس ل -م -خ -ت -ل-ف ألشش-عب أل-فÓ-ح-ي-ة ،وأل-ع-ت-اد
وأل -ت-ج-ه-ي-زأت ،ب-اإ’ضش-اف-ة أل-ى ب-رم-ج-ة م-دأخÓ-ت
إأعÓمية.
وحسشب مسشيخ رأبح ،ألمكلف باإ’عÓم على مسشتوى
أل -مصش -ال -ح أل-فÓ-ح-ي-ة ،ف-إان أل-و’ي-ة أأضش-حت خÓ-ل
ألسشنوأت أأ’خيرة ،تحتل ألمرأتب أأ’ولى وطنيا في
إأن-ت-اج م-خ-ت-ل-ف ألشش-عب أل-فÓ-ح-ي-ة ،م-ن-ه-ا أحتÓلها
ألرتبة أأ’ولى في إأنتاج ألطماطم ألصشناعية ،حيث
تسش -اه-م ب-نسش-ب-ة  50ب-ال-م-ائ-ة م-ن أإ’ن-ت-اج أل-وط-ني،
وأحتÓلها ألمرتبة ألثانية في إأنتاج بذور ألبطاطا،
إأذ تمّول حوألي  20و’ية بالبذور ،وأحتÓلها ألرتبة
أل-خ-امسش-ة ف-ي إأن-ت-اج أل-ح-ل-يب ،وأل-رت-ب-ة أأ’ول-ى ف-ي

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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أل -وقت ن-فسش-ه أل-ت-زأم-ه-م ب-م-وأصش-لة ألعمل بالتنفيذ
أل - - -ك- - -ام- - -ل وأل- - -ف- - -ع- - -ال ل- - -ج- - -م- - -ي- - -ع أأ’ه- - -دأف
ألمسشطرة للمنتدى.
ومن جانب آأخر ،أأبرز بن أحمد ألجيÓلي ،أأن
منتذى رؤوسشاء ألمؤوسشسشات سشيكون حاضشرأ بقوة في
أأل -ع -اب أل -ب -ح -ر أل -م -ت -وسش -ط ،ب-اع-ت-ب-اره أأح-د أأك-ب-ر
ألممولين لهذه ألتظاهرة ألعالمية ،نظرأ أ’هميتها
ف -ي مسش -ار أ’ن -طÓ-ق-ة أل-حضش-اري-ة أل-ت-ي تشش-ه-ده-ا
عاصشمة ألغرب ألجزأئري.
وهنا تطّرق رئيسس مكتب وهرأن لمنتدى رؤوسشاء
أل -م -ؤوسشسش-ات إأل-ى أأ’ه-م-ي-ة أل-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا أل-م-ن-ت-دى
للجوأنب ألخيرية ورعاية ودعم ألطبقات ألهششة
م -ن أل-م-ج-ت-م-ع ،مشش-ي-رأ إأل-ى أل-م-ب-ادرة أل-تضش-ام-ن-ي-ة
ألموسشومة بـ «محفظة من أأجل ألمسشتقبل» ،من
خÓل توزيع أأكثر من  7آأ’ف حقيبة مدرسشية على
أأطفال ألعائÓت ألمعوزة ،وغيرها من ألمبادرأت
أأ’خرى ،وذلك في إأطار تجسشيد سشياسشة ألمنتدى،
ألرأمية إألى ترسشيخ ثقافة دور ألمؤوسشسشة ألموأطنة
في ألتضشامن مع ألفئات أ’جتماعية ألهششة.
كما جّدد رئيسس منتدى رؤوسشاء ألمؤوسشسشات بوهرأن،
دعمه لترشّشح ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة لعهدة
رئاسشية خامسشة جديدة ،بعدما تمّ مسشاندته في
ألعهدأت أأ’ولى ،ألثانية ،ألثالثة وألرأبعة.

أألربعاء  03أأكتوبر  2018م
ألموأفق لـ  23محرم  1440هـ

من مراسسلينا

بعد تصصّدع القنوات وإاهمال صصيانة اŸعدات

ا÷فاف يهّدد بحÒة سصيدي ﬁمد بن علي بسصيدي بلعباسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 ٣٢موقعا أاك Ìعرضصة للفيضصانات

دقت جمعيات ناشصطة ‘ ›ال البيئة بسصيدي بلعباسض ناقوسض اÿطر بعد تدهور الوضصع البيئي ببحÒة سصيدي
ﬁمد بن علي ،وتراجع منسصوب اŸياه بهذا اŸوقع الطبيعي ا أ
’مر الذي بات يهّدد جفاف هذا اŸسصطح اŸائي وإاختفاء
بوادر ا◊ياة البيولوجية به.

سسيدي بلعباسس :غ  .شسعدو
أأج -م -ع ه -ؤولء ع -ل -ى ضض -رورة أل -ت-دخ-ل
أل -ع -اج -ل وألسض -ري -ع إلن -ق -اذ أل -ب-حÒة م-ن
أ÷ف - -اف أل - -ذي ب - -ات ي - -ه ّ- -دده - -ا ب- -ع- -د
أإلن -خ -ف -اضض أل -ك -ب ‘ Òم -نسض-وب أŸي-اه،
ح -يث شض ّ-رح أŸشض -ارك -ون أألسض -ب-اب أل-ت-ي
كانت ورأء هذأ ألتدهور وألتي تعود بشضكل
أأسضاسضي لتلف وتصضّدع ألقنوأت أŸمونة
للبحÒة ،وحسضب أŸتدخل ،Úفإان ألبحÒة
تعّد أأحد أأهم خزأن للمياه وقد أ‚زت
منذ عقود لسضتيعاب مياه أألمطار ومنع
وقوع ألفيضضانات كونها صضمام أأمان من
شضأانه أمتصضاصض أŸياه أŸتدفقة خÓل
فÎأت أل -تسض -اق -ط -ات أل -غ -زي -رة وأرت -ف -اع
م -نسض -وب أل -ودي-ان .وق-د ّ” وضض-ع ق-ن-وأت
ل -ت -م -وي -ن أل -ب -حÒة ل -ك -ن ه -ذه أل -ق -ن -وأت

ت- -عّ- -رضضت م- -ؤوخ- -رأ ل- -ل- -ت- -ل- -ف وأل -تصض -دع
وأإله -م -ال أألم -ر أل -ذي تسض ّ-ب -ب ‘ ق-ط-ع
أŸي -اه ع -ن أل -ب-حÒة وت-ع-ريضض-ه-ا ÷ف-اف
مؤوكد.
وأأكد أŸتدخلون أأن أÿطر بات يهّدد
أأيضضا أ◊يوأنات ألتي تعيشض ‘ ألبحÒة
كأاسضماك ألشضبوط ألفضضي ،سضمك ألبوري،
وب Ó-ك ب Ó-صضﬂ ،ت-ل-ف أألن-وأع أل-ط-ي-ور
Ãا ‘ ذلك ألطيور أŸهاجرة ألتي –ط
ب -ال -ب-حÒة وع-دد م-ن ألسضÓ-ح-ف أŸائ-ي-ة
وألبط ،ناهيك عن ألكائنات ألبيولوجية
أل -ت -ي ت -ت -غ -ذى ع -ل -ي -ه -ا أألسض-م-اك وأل-ت-ي
–افظ على ألسضلسضلة ألغذأئية بالبحÒة.
وأأضضاف هؤولء أأن ألتحقيق ألذي أأجرته
أ÷معيات ألبيئية كشضف أأن سضبب أŸشضكل
ي -ع -ود إأ ¤إأه-م-ال أ÷ه-ات أل-وصض-ي-ة ل-ه-ذأ
أŸوقع وإأهمال صضيانة أŸعدأت وتنظيف

ألقنوأت ما تسضبب ‘ تأازم ألوضضع بهذأ
أŸوقع ألطبيعي وألسضياحي ألهام.
Óشضارة ،فإان بحÒة سضيدي ﬁمد بن
ل إ
علي كانت قد إأسضتفادت من مشضروع تهيئة
بغÓف ما‹ فاق  40مليار سضنتيم وهو
أŸشضروع ألذي فشضل ‘ مرأحله أألو¤
ألسض- - -ب- - -اب م- - -ت- - -عّ- - -ددة ،ح- - -يث ح- - -م - -ل
أŸشضروع إأ‚از حديقة حضضرية ومتحف
ح-ول أل-ب-ي-ئ-ة وح-دي-ق-ة ل-لحيوأنات ومسضار
للرأجل ،Úباإلضضافة إأ ¤مرأفق ترفيهية
ك -م -ط -اع -م ،مسض -ارأت ل -ري-اضض-ة أل-ركضض،
م -وق -ف Úل-لسض-ي-ارأت وغÒه-ا .فضض Ó-ع-ن
ب -رن -ام -ج وأسض -ع أل-ن-ط-اق ل-غ-رسض أل-ن-خ-ي-ل
وألشضجÒأت ألتزينية ،مع إأجرأء درأسضات
م -ن -اخ -ي -ة وه -ي -دروغ -رأف -ي -ة وج -رد ع -ام
ل -ل -ح -ي -وأن -ات وأل-ن-ب-ات-ات ل-ه-ذه أŸن-ط-ق-ة
أل -رط-ب-ة ب-ه-دف إأقÎأح-ا ضض-م-ن أت-ف-اق-ي-ة
رأمسضار ،لكن سضرعان ما تبخر حلم سضكان
أل- -ولي- -ة ب- -ع- -د ت- -وق -ف أألشض -غ -ال وع -ودة
أإلهمال باŸوقع.
يذكر أأن بحÒة سضيدي ﬁمد بن علي
تعد كنزأ طبيعيا يقع ببلدية ع Úتريد،
على بعد  3كلم من عاصضمة ألولية وعلى
مسض -اح-ة ت-ف-وق  33ه-ك-ت-ارأ ،وق-د أرت-بط
أسضمها بالوأ‹ ألصضالح سضيدي ﬁمد بن
علي وهي منطقة طبيعية خÓبة تسضتهوي
أل -زوأر ،ن -ظ -رأ ل -ت-م-ي-زه-ا ب-ال-رط-وب-ة ‡ا
ي- -ج- -ع- -ل م- -ن- -ه- -ا فضض- -اء ه -ام -ا ل -لÎف -ي -ه
وأإلسض -ت -ج -م -ام ،ك -م -ا –ي-ط ب-ه-ا أأشض-ج-ار
غابية كثيفة زأدتها رونقا وجمال ،حيث
تسضتقبل يوميا أأعدأدأ هامة من ألعائÓت
ألتي Œد ‘ ألبحÒة مكانا ‡يزأ لقضضاء
سضاعات ب Úأأحضضان ألطبيعة ألسضاحرة ‘
ألوقت ألذي يسضتمتع ألكثÒون Ãمارسضة
هوأياتهم كالصضيد أŸائي وصضيد ألطيور.
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السصتعانة بحيوان القنفذ للقضصاء على ا◊شصرة

ق.م
تشص Òا’حصص -ائ -ي -ات ا ¤تسص -ج -ي-ل
ازي -د م -ن  2300لسص-ع-ة ع-ق-رب منذ
بداية السصنة ا÷ارية عﬂ Èتلف
لسصف لقيت
ربوع و’ية الوادي ،ول أ
’رقام
 04حا’ت حتفها .وتوضصح ا أ
اŸق- -دم- -ة م -ن ق -ب -ل ق -ط -اع الصص -ح -ة
ب- - -ال- - -و’ي- - -ة ،ان ع - -دد ال - -لسص - -ع - -ات
ت -راج -عت بشص -ك -ل ك-ب Òخ-لل ه-ذه
السص-ن-ة ،م-ق-ارن-ة بالسصنوات اŸاضصية،
اي - -ن ” تسص - -ج - -ي - -ل خ - -لل السص- -ن- -ة
اŸاضص- -ي- -ة اك Ìم- -ن  15ال-ف لسص-ع-ة
ع- -ق- -رب ،م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا ح- -ال- -ة وف -اة
وحيدة.
أما خÓل ألسضنة ألتي سضبقتها فقد ”
تسضجيل أزيد من  4500حالة تسضمم ،دون
تسض- -ج- -ي- -ل أأي ح- -ال -ة وف -اة ،وأغ -لب ه -ذه
أللسضعات ” تسضجيلها ببلديات ألدبيلة،
سضيدي خليفة ،أŸقرن ،وألرقيبة ،وهذه
أإلصضابات تصضل نسضبة  90باŸائة منها
تقع ‘ مناطق فقÒة ،فÓحية وريفية،
و‘ أحياء ألصضفيح.
كما أن أأك Ìمن  15باŸائة من حالت
أل-تسض-م-م أل-ع-ق-رب-ي ل ي-ت-م أل-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن-ها،
ويلجأا أŸصضابون للعÓج بطرق تقليدية،
وأأرجعت ذأت أŸصضادر هذأ ألÎأجع أ¤

ح-م-ل-ة أل-ت-دأب Òأل-وق-ائ-ي-ة أل-ت-ي أت-خ-ذتها
أŸصض -ال-ح أŸع-ن-ي-ة وألÎك-ي-ز ع-ل-ى ع-ام-ل
ألتحسضيسضي ،بأاوسضاط ﬂتلفة من فئات
أÛتمع للحد من هذأ ألتسضمم ألعقربي
أÿط ÒأŸؤودي أ ¤أŸوت ‘ ب- - - - - - - -عضض
أ◊الت ،ولهذأ ألغرضض فقد ” ألتنسضيق
ب Úجميع ألفاعل ‘ Úهذأ أÛال على
غ - -رأر مصض - -ال - -ح أل - -ولي- -ة وأ÷م- -اع- -ات
أÙل -ي -ة ،وق -ط -اع -ي ألصض -ح -ة وأل -ب -ي-ئ-ة،
إأضضافة أ ¤أ÷معيات أÙلية ألنشضطة،
وﬂتلف أŸؤوسضسضات ألعمومية.
ألقطاع ألصضحي من جانبه ،وّفر أŸصضل
أŸضضاد للسضع ألعقربي ،و” توزيعه على
ﬂت -ل -ف أل -ع -ي -ادأت أŸت-ع-ددة أÿدم-ات
ومرأكز ألعÓج أŸنتشضرة بالولية ،وذلك
بتوف Òأزيد من  6ألف جرعة ،أ ¤جانب
توف Òكافة أإلمكانات ألضضرورية من أجل
أل -ت -ك -ف-ل أألم-ث-ل ÷م-ي-ع أŸصض-اب Úب-ه-ذأ
ألتسضمم أÿط ،Òوكانت Ÿديرية ألقطاع
ألصضحي ،أن بر›ت دورأت تكوينية ‘
أخ- -تصض- -اصض أل- -طب ألن -ع -اشض -ي ل -ف -ائ -دة
أألط -ب -اء أل -ع-ام ،Úلسض-ي-م-ا أŸت-وأج-دون
ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ب-ل-دي-ات أل-ن-ائ-ية ،بغرضض
–سض Úأأدأئ -ه-م أل-ط-ب-ي ل-ل-ت-ك-ف-ل ألسض-ري-ع
بحالت أللسضع ألعقربي.
وت -ب -ق -ى أل -ظ -اه -رة مسض-ت-ف-ح-ل-ة ب-غ-ي-اب
ألنظافة دأخل ألنسضيج ألعمرأ Êألذي يعد
عامل أأسضاسض ‘ حالت أإلصضابة ،أألمر

أل-ذي ح-اولت ألسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ب-وضض-ع
برنامج كفيل بتنظيف أÙيط ،يعتمد
على ألتحسضيسض وتوعية أŸوأطن بأاهمية
نظافة ﬁيطه أÿارجي لتفادي أŸزيد
من أإلصضابات ،ل سضيما ‘ أŸناطق ألتي
ع- -رفت ت- -زأي- -دأ ‘ أل- -لسض- -ع -ات ،ك -م -ا أن
ألتهاون ‘ رفع ألوسضاخ وألقاذورأت مع
أرت -ف -اع درج -ات أ◊رأرة أ ¤مسض -ت -وي -ات
ق -ي -اسض -ي -ة ،إأضض -اف-ة أ ¤أل-ب-طء ‘ ت-ق-دË
ألسضتعجالت ،وألتأاخر ‘ ألوصضول أ¤
أŸسضتشضفيات لبعدها ،مع أعتماد وسضائل
بدأئية ‘ ألعÓج ،كلها عوأمل زأدت من
خطورة أللسضعات.
يذكر أنه لقيت فتاة عن عمر ل يتجاوز
سضنها  32سضنة ،من قرية ألسضويهلة ببلدية
سض- -ي- -دي ع- -ون شض -رق ع -اصض -م -ة أل -ولي -ة،
مصض -رع -ه-ا ب-ع-د ت-ع-رضض-ه-ا ل-لسض-ع ع-ق-رب-ي
دأخل أŸنزل ألعائلي ،ورغم –ويلها على
ج -ن -اح ألسض -رع-ة لÓ-سض-ت-ع-ج-الت أل-ط-ب-ي-ة
ب -ال -دب -ي -ل-ة ،وم-ن ث-م-ا أ ¤ألسض-ت-ع-ج-الت
أل- -ط- -ب -ي -ة ب -ح -ي  08م- -اي ب -اŸؤوسضسض -ة
ألسضتشضفائية بن عمر أ÷ي ،ÊÓأل أنها
لفظت أنفاسضها متأاثرأ بالسضم ألذي أأّثر
ع -ل -ى ج -ه -ازه -ا أل -ت -ن-فسض-ي وأل-ق-لب رغ-م
ﬁاولت أألطباء إأنقاذها ،وعرفت أأليام
ألتي سضبقت هذه أ◊ادثة ،وفاة شضيخ يبلغ
م -ن أل -ع-م-ر  65سض-ن-ة م-ن ب-ل-دي-ة أل-دب-ي-لة
متأاثرأ بلسضع عقرب ،وهو ما يدق ناقوسض
أÿطر حول ألنتشضار ألرهيب للسضعات
ألعقارب ألتي تؤودي أ ¤أŸوت.
وŸوأجهة أتسضاع خطر ألتسضمم ألعقربي
‘ أŸن -اط -ق أل -دأخ -ل -ي -ة وألصض -ح -رأوي -ة،
أهتدى سضكان مدينة ألوأدي إأ ¤طريقة
ج -دي -دة –م -ي -ه-م م-ن لسض-ع-ات أل-ع-ق-ارب
أŸنتشضرة بكÌة ،وذلك باسضتعمال ألقنافذ
ب -اع -ت -ب -اره -ا ت-ن-ت-م-ي إأ ¤أ◊ي-وأن-ات م-ن
فصض -ي -ل -ة ألشض -وك -ي -ات أل -ت-ي ت-ت-غ-ذى ع-ل-ى
ﬂت -ل -ف أ◊شض -رأت ألسض -ام -ة ،ح -يث ق-ام
بعضض أŸوأطن Úبتوظيف طريقة تقليدية
م -ت -وأرث -ة Ÿك -اف -ح -ة أل -تسض-م-م أل-ع-ق-رب-ي
ب-اسض-ت-ع-م-ال ح-ي-وأن أل-ق-ن-ف-ذ للقضضاء على
حشض-رة أل-ع-ق-رب ألسض-ام-ة ،وه-ي أل-ط-ريقة
أŸن- -تشض- -رة ب- -كÌة ب -اŸن -اط -ق أل -ري -ف -ي -ة
وأل-ن-ائ-ي-ة ،وأأع-طت ه-ذه أل-ط-ري-ق-ة ن-ت-ائج
ملموسضة.

اŸدية :علي ملياÊ
كشصف اŸقدم ناصصر بوشصريفي مدير ا◊ماية اŸدنية لو’ية اŸدية
عن وجود ﬂطط للتدخل اŸيدا Êخاصض بالفيضصانات مصصادق عليه
Ãحتوى القرار الو’ئي –ت رقم  108مؤورخ ‘  24جانفي  ،2018كما
أان ك -ل ب-ل-دي-ة ل-دي-ه-ا ﬂط-ط ت-دخ-ل مصص-ادق ع-ل-ى ك-ل واح-د م-ن-ه م-ن
طرف السصيد الوا‹ .
أأوضض -ح أأن -ه ب -الضض-اف-ه إأ ¤ه-ذه أıط-ط-ات ه-ن-اك ﬂط-ط ولئ-ي ل-ت-ن-ظ-ي-م
ألتدخÓت مصضادق عليه من طرف ألسضيدين وأ‹ ألولية وأŸدير ألعام للحماية
أŸدنية –ت رقم  1178مؤورخ ‘  22أأكتوبر  ،2017سضيتم –يينه مسضتقب،Ó
مسضتطردأ حديثه أأنه فيما يخصض خطر ألفيضضانات أÙتملة فكل قطاع له
خصضوصضياته أأو ﬂطط تدخل خاصض به وﬂططات كل ألقطاعات توضضع –ت
تصضرف أ◊ماية أŸدنية بقصضد وضضع ﬂطط تدخل ولئي شضامل وتتمثل هذه
ألقطاعات ـ حسضبه ـ ‘ أ◊ماية أŸدنية ،ألدرك وأألمن ،ألصضحة وألسضكان ،ديوأن
ألÎقية وألتسضي Òألعقاري ،ألتجارة ،ألنقل ،ألري ،ألطاقة ،وأألشضغال ألعمومية.
وحصضر مدير أ◊ماية أŸدنية بهذه ألولية أŸناطق أألك Ìعرضضة ◊دوث
فيضضانات بـ 36مكانا ،ع 22 Èبلدية ،من بينها شضعبة أألم Òعياشض ببني سضليمان،
ألطريق ألوطني رقم  1على مسضتوى سضد بوغزول ،وأد أ◊كم ببلدية سضغوأن،
ألقرية ألفÓحيه ببلدية ألسضوأقي ،وأد أ◊د ببلدية تابÓط ،جسضر ألشضلف ببلدية
قصضرألبخاري› ،رى وأد حربيل ببلدية وأد حربيل.
وذكر ذأت أŸسضؤوول ‘ ،هذأ ألصضدد أأنه أإ ¤جانب خطر ألفيضضانات هناك
سضبعة أأخطار أأخرى تتمثل ‘ ألعوأصضف وألرياح ،أرتفاع درجة أ◊رأرة ،ألزلزل،
ألضضباب وألثلوج ،أ÷فاف ،حرأئق ألغابات ،وألتلوث ،مشضÒأ ‘ هذأ ألشضأان بأان
مصضا◊ه جاهزة للتدخل ‘ أأي طارئ أأو خطر يتناسضب مع ألظرف أŸناخي
” أتخاذ عدة إأجرأءأت
أŸعيشض سضوأء تعلق أألمر بالفيضضانات أأو ألزلزل ،حيث ّ
علمية ،من بينها أحصضاء كل ألنقاط ألسضودأء أÿاصضة باحتمال حدوث فيضضانات،
Óفرأد ،تفقد ومعانية كل أإلمكانيات أÿاصضة بهذأ
تعليق كل ألعطل ألسضنوية ل أ
أÿطر ،وضضع حيز أÿدمة لكل أآلليات وألمكانيات أÿاصضة بخطر ألفيضضانات،
تنصضيب مدأومات على مسضتوى كل ألوحدأت ،تفعيل خلية ألغطسض أŸشضكله من 14
فردأ و  03زوأرق مطاطية ،على أأنه سضيتم ألشضروع هذه أأليام ‘ عمل –سضيسضي
وتوعوي للنتبيه ÿطر ألفيضضانات وما قد ينجر عنه ‘ مثل هذه أ◊الت
” وضضع أسضÎأتيجية ميدأنية مع
أŸعروفة بالتقلبات أ÷وية ،أإ ¤جانب ذلك ّ
رؤوسضاء ألبلديات لحتوأء ألوضضع ‘ أأي تدخل ،أإحصضاء مناطق أإليوأء أŸوقت عند
حدوث فيضضانات ،عÓوة على تفعيل أıزون أألمني ألولئي Ûابهة أأي خطر
كان يحتوي ألعديد من أŸعدأت وأألفرشضة وأÿيام ،مع إأعطاء أألهمية ألقصضوى
للنشضرأت أ÷وية أليوميةﬂ ،تتما حديثه أ◊صضري بأان مصضا◊ه هي بصضدد أأيضضا
إأعدأد مناورة أفÎأضضية خاصضة بخطر ألفيضضانات لتجريب كل أŸقاييسض ومدى
جاهزيتها ،ناهيك عن حتمية رصضد ألتعدأد ألبشضري ألذي يتزأيد بحسضب تقييم
ألكارثة إأ ¤جانب أأنه و‘ حالة وجود نشضريه جوية خاصضة يتّم أ◊جز ألكلي
للمسضتخدمÛ Úابهة أÿطر سضوأء كان فياضضانات أأو زلزل.

يÎددون كل مرة على اÙافظة العقارية من أاجلها

عقود اŸلكية مطلب أاصصحاب األراضصي ببوعرفة
البليدة :لينة ياسسمÚ

ط- - -الب م- - -ا ’ ي- - -ق- - -ل ع- - -ن 100
صص-احب ارضض ب-اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ية
وا÷ب-ل-ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة ‘ ال-ب-ل-ي-دة
’خصض ،السص-ل-ط-ات
وب -وع -رف -ة ب-ا أ
اÙل -ي -ة وع -ل -ى رأاسص -ه-ا اÙاف-ظ-ة
’ف -راج ع -ن ع -ق-ود
ال -ع -ق -اري -ة ،ا إ
ملكياتهم ،خاصصة وأانهم اسصتوفوا
الشص- - - - - - -روط اŸط- - - - - - -ل- - - - - - -وب - - - - - -ة،
وأاودعوا ملفاتهم حسصب الوثائق.
وأأضضاف أأصضحاب ألطلب ،إأن بعضض
ط -ل -ب -ات -ه -م ‘ أ◊صض -ول ع -ل -ى ع-ق-ود
أŸلكية مّر عليها ما يزيد عن ألسضنة
ك- -ام- -ل- -ة ،وه -م ي -ن -ت -ظ -رون دون أأم -ل،
بالرغم من زيارتهم أŸتكّررة للمصضالح
أŸسضؤوولة با◊فظ ألعقاري ،وأŸث Òـ
يضض -ي -ف أŸشض -ت -ك -ون ـ ب-أان ه-ن-اك م-ن
–صضلوأ على عقودهم ‘ ظرف زمني
وجيز ،وهو ما  ⁄يسضتوعبوه ،خاصضة
وأأن م- -ل- -ف- -ات- -ه- -م مسض- -ت- -وف -اة ÷م -ي -ع
أإلج - -رأءأت وألشض - -روط .و أأضض - -اف- -وأ،
بأانهم أأبرموأ أتفاقيات «موثقة» لدى
م -ك -اتب أل -ت -وث -ي -ق م -ن-ذ أأشض-ه-ر ،ح-ول
عمليات وصضفقات «بيع» ،و»أنتقال ‘
أŸلكيات» ،آأمل ‘ Úأأن يتصضرفوأ ‘
ملكياتهم ويتحرروأ من أأي ضضوأبط
وم -وأن -ع ﬂال -ف -ة ل -ل -ق -ان -ون ،ل -ك -ن -ه-م
أصضطدموأ بوأقع ألتأاخر ‘ تسضليمهم

لعقودهم لغاية ألسضاعة ،خصضوصضا وأأن
ل مÈر قانو Êقوي ” ،ألتحجج به
من قبل أإلدأرة وÁنعهم من ألسضتفادة
من عقودهم ،وهو ما جعلهم يشضّددون
على ألوصضاية ألتدخل لوضضع حل وحد
ألزمة تسضليمهم ألعقود.
 ..ودعا سضكان حي  18فيفري ‘
ب -وق -رة ،أ÷ه-ات أل-وصض-ي-ة وأŸسض-ؤوول-ة
بالبليدة ،ألتدخل ألجل إأنقاذهم من
ألسضكن دأخل شضقة ،تتكون من غرفة
وأحدة ومطبخ فقط.
ن- -دأء ألسض- -ك- -ان ب- -ا◊ي أآله -ل بـ 40
ع -ائ -ل -ة ،ج -اءت ب -ع -د ن -ف -اذ صضÈه -م،
خصض -وصض -ا و أأن -ه ّ” وع -ده-م ب-تسض-وي-ة
ألسضكن دأخل غرفة وأحة ،وأŸعروفة
بينهم بـ»أأف وأحد» ،بعد أسضتفادتهم
منها ‘ ألعام  ،2001مشضددين على أأن
عملية ألتوزيع ‘ ذلك ألوقت  ⁄تÎك
ل- -ه- -م أأي خ- -ي -ار ،إأم -ا ألسض -ك -ن ب -ه -ا أأو
حرمانهم منها ،وحسضاب ذلك عليهم
مسض-ت-ق-ب ،Ó-ل-ي-ت-م ب-ع-د سض-ن-وأت إأصضدأر
ت- -ع- -ل -ي -م -ة ب -إال -غ -اء ت -وزي -ع م -ث -ل ه -ذه
ألسضكنات ،وتسضوية مثل هذه أألحياء،
لكن ذلك ـ يقول أŸشضتكون ـ  ⁄يحدث
وشضكاويهم Œ ⁄د من يهتم بها ،بل
و ⁄يعد Ãقدورهم مقابلة حتى بعضض
أŸسضؤوول ،Úلرفع عليه أنشضغالهم ،وهم
أليوم يلتمسضون ألهتمام بوضضعياتهم،
◊ج- -م أل- -ك- -اب- -وسض أل- -ذي أأصض- -ب- -ح -وأ
يعيشضونه منذ قرأبة عقدين كامل.Ú

الدبلومـاسسي
لربعاء  ٠3أاكتوبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢3محرم  ١٤٤٠هـ العدد ١77٦٠
ا أ

 ·ÓاŸتحدة
الدورة  73للجمعية العامة ل أ
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أي حلول لتعقيدأت ألعا!⁄

حانـ ـ ـ ـ ـت سساعـ ـ ـ ـ ـة ا◊قيقـ ـ ـ ـ ـة

كوهلر يعيد األقضضية األصضحراأوية
أإا ¤مسضارها أالصضحيح

أŸفاوضضات ب ÚأŸغرب وألبوليسضاريو مطلع ديسضمÈ
الÈوفيسسور عبد الرحمان
دراجي باحث ‘ العÓقات
الدولية لـ““الشسعب““:

””ألربيع ألعربي””
ﬁاولة فاشضلة لرسضم
أÿارطة ألعربية
كلمة العدد

قبل فوأت أألوأن
فضضيلة دفوسس

بينما أخذ صصوت أل ّسصÓح يخفت ‘ سصوريا معلنا قرب أنفرأج أألزمة
ألدموية ألتي تعصصف ببÓد ألشصام منذ سصبعة أعوأم ،يشصهد ألوضصع باŸقابل
تصصعيدأ غ Òمسصبوق ‘ ليبيا ،حيث وقفنا ‘ ألفÎة أألخÒة على تطّورأت
أمنية –بسس أألنفاسس ،وتث Òأıاوف من أن تتحّول أرضس شصيخ ألشصهدأء
عمر أıتار إأ ¤حلقة ألتوّتر أŸقبلة ‘ سصلسصلة تدم Òألبلدأن ألعربية
وألزّج بها ‘ حروب أهلية ل نهاية لها.
صصيف سصاخن بالفعل عاشصته ليبيا ،حيث ك ّسصر صصخب ألسصÓح هدوء
ألعاصصمة طرأبلسس ألتي شصهدت موأجهات دموية ب› Úموعات مسصّلحة
جرت أألزمة ألليبية ،تدّفق ألّدم
خارجة عن أل ّسصيطرة ،وألول مّرة منذ أن تف ّ

لمريكية ـ الروسسية
العÓقات ا أ

ك ـ ـل تق ـ ـارب مؤوجـ ـ ـل
إأ ¤إأشضعـ ـار آأخـ ـ ـر
هناك بغزأرة ،وسصقط ألعشصرأت ب Úقتيل وجريح ،وسصكن أÿوف وألّرعب
أألفئدة خشصية أن تكون هذه ألصصدأمات ألّدموية بدأية ◊رب أهلية كالتي
ت -ك -ت -وي ب -نÒأن -ه -ا سص -وري -ا أ÷ري -ح -ة ،وأÿوف ه-ذأ مشص-روع ،ف-الحÎأب
ألدأخلي غالبا ما يبدأ هكذأ ،موأجهات ﬁدودة “تّد رقعتها أ÷غرأفية
وتتوسّصع أطرأفها ،لتغذيها جهات خارجية Ãا يزيد من أسصتعارها حتى
–رق ألليبي Úوأألرضس ألليبية.
ألنفÓت أألمني  ⁄يكن وجع ليبيا ألوحيد ‘ ألصصائفة أŸاضصية ،حيث
صص -اح -ب -ت -ه تصص -ري -ح -ات ن -اري -ة وأسص -ت -ف -زأزي -ة ت -دأول -ت -ه -ا أط -رأف أألزم -ة
وألشصخصصيات أّÙركة Ÿفاتيحها ‘ ألشصرق وألغرب ،ألكلّ يحّمل أآلخر
مسصؤوولية ألتصصعيد ويتهمه بالفشصل ‘ إأ‚اح ألعملية ألسصياسصية وعرقلة
خروج ألبÓد من ألنفق أŸظلم إأ ¤بّر أألمان.
و‘ ظلّ هذه أألجوأء ألقا“ة ،يتجلّى بوضصوح أن ما تعيشصه ليبيا من
فوضصى وŒاذبات يعود ‘ كثÒه إأ ¤ألتدخÓت أÿارجية ألتي تؤولّب هذأ
جج أÓÿفات وألختÓفات ،وتغذي أطماع كّل
ألطرف على ذأك ،وتؤو ّ
طرف ‘ بلوغ سصّدة أ◊كم وألنفرأد به ،ول Áكن لغربال أن يغطّي شصمسس
أ◊قيقة ،حيث يظهر جلّيا بأان ما عاشصته ليبيا قبل شصهر ،وما قد تعيشصه

لسستاذ حسس ÚبلخÒات
ا أ
‘ حوار مع ““الشسعب““:

ألتدخـÓت ألأجنبيـ ـ ـة
عقدت ألأزم ـ ـ ـة
ألليبي ـ ـ ـ ـة
لح -ق -ا ،ه -و أره -اصص -ات ف -ع -ل -ي-ة لصص-رأع أŸصص-ال-ح أل-ذي ت-خ-وضص-ه ج-ه-ات
خارجية ،ونخ ّصس بالذكر إأيطاليا وفرنسصا ،فكلتاهما تسصعيان ألن تكون
صصاحبة ألنفوذ هناك ،ومن يسصتأاثر بأاك Èح ّصصة من ألكعكة ألقتصصادية بعد
أن تنقشصع غيوم ألفوضصى ويسصتتب أألمن.
Óسصف ألشصديد ل يبعث على ألتفاؤول
ألوضصع ‘ ألشصقيقة ليبيا أليوم ل أ
جل
أ
ا
ت
ت
ص
س
،
ة
ن
ص
س
ل
أ
ة
ي
ا
ه
ن
ب
ا
ه
د
ع
و
م
د
د
ح
ي
باّŸرة ،و‘ ألغالب ألسصتحقاقات ألت
ّ
ّ
إأ ¤ت -اري -خ غ Òم -ع -ل -وم ،م -ا ق -د ي -ج ّ-ر أل -ب Ó-د إأ ¤م -زي -د م -ن أل -غ -م-وضس
وألّÎقب،وربّما ألنزلق ‘ متاهة ألعنف وألفوضصى.
ول Áكن ألتخلّصس من هذأ أŸآال ألرهيب،إأل بوقوف ألليبي Úوقفة رجل
وأحد ضصّد من يعبث بأامن ووحدة ألبÓد ،ويقطع أألذرع أÿارجية ألتي
تدّمر ألعملية ألسصياسصية.
ألليبيون أليوم ‘ مفÎق ألطرق،إأما يختارون سصبيل ألنجاة ومعاŸه
وأضصحة وهي ألتفاهم على حلّ سصياسصي ُيخرج ألسصفينة ألليبية من هذأ
ألبحر ألهائج إأ ¤بّر أألمان ،وإأما Áضصون إأ ¤ألهاوية.
نتمّنى أن يتمّعن أشصقاؤونا جّيدأ ‘ أŸشصهد ألسصوري حتى ي ّسصهل عليهم
ألختبار.
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حوواارر
ح

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

لربعاء  03أاكتوبر  2018م الموافق لـ  23محرم  1440هـ العدد 17760
ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

””الربيع العربي”” ﬁاولة فاششلة لرسشم اÿارطة العربية

كوهلر يعيد القضشية الصشحراوية إا ¤مسشارها الصشحيح

جهود ا÷زائر ‘ عÓج النزاعات اإلفريقية والعربية ﬁل اعÎاف وتقدير

–دث الÈوفسس -ور ع -ب -د ال -رح-م-ان
دراج -ي ب -احث ‘ ال -ع -ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة،
ع- -ن ت- -أاثÒات م- -ا يسس- -م- -ى بـ«ال- -رب- -ي -ع
لوسسط
العربي““ على منطقة الشسرق ا أ
وشس -م -ال إاف -ري -ق-ي-ا ،وق-ال م-ع-ت-ق-دا ،أان
ﬁاولت ق -وى خ -ارج-ي-ة إاع-ادة رسس-م
خارطة للمنطقة باءت بالفشسل ،بعد
ب- - - -روز –دي - - -ات أاخ - - -رى أاسس - - -ق - - -طت
السسÎات-ي-ج-ي-ات واÿط-ط اŸدسس-وسسة
‘ اŸاء ،وسسّلط الÈوفيسسور دراجي ‘
حديثه لـ«الشسعب““ الضسوء على جهود
لنهاء الصسراع
ا÷زائ-ر ال-دب-ل-وم-اسسية إ
‘ ك- -ل م- -ن ل- -ي -ب -ي -ا وم -ا‹ ع -ل -ى وج -ه
اÿصسوصس ،مشسيدا بدورها الريادي ‘
منطقة السساحل بعد أان راهنت على
ا◊وار وجلوسس الفرقاء حول طاولة
واح-دة ل-ل-ت-ف-اوضس ،ك-م-ا ت-ن-اول قضسايا
لم
دول-ي-ة أاخ-رى م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-قضس-ية ا أ
““ف-لسس-ط ““Úوالصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ال-تي
وصس -ف -ه -ا ب-تصس-ف-ي-ة اسس-ت-ع-م-ار وت-ق-ري-ر
اŸصس Òهو ا◊ل.

حاورته :فضضيلة بودريشس
@ ““الشسعب““ :ما هي آاثار ““الربيع العربي
““بعد  7سسنوات من الدمار ع Èالعديد من
الدول العربية ..ومتى تتوقعون نهايته؟
@@ الÈوفسسور عبد الرحمان دراجي:

سضجّلت نظرت Úوموقف Úنحو ما يسضمى بـ«الربيع
لو ¤ت-ع-ت-ق-د أان-ه إاره-اصض-ات وت-راك-م-ات
ال -ع -رب-ي““ ،ا أ
جرتها ا÷بهات الداخلية وجاءت بشضكل عفوي على
ف ّ
غرار ثورة الياسضم Úبتونسس ،وهناك من يرى بأانه
م -ؤوام-رات ل-ق-وى خ-ارج-ي-ة خ-ط-طت م-ن أاج-ل ت-غ-يÒ
لوسضط ،ومن ثم إاعادة بناء هذه
خارطة الشضرق ا أ
لسضÎاŒية التي “تد من أاذربيجان إا¤
اŸنطقة ا إ
شضمال إافريقيا ،وبعضس الدول الغربية  ⁄تنجح ‘
–ق -ي -ق أاه -داف -ه -ا ،ع -ل-ى اع-ت-ب-ار أان-ه-ا ح-اولت ق-در
لمور لصضا◊ها ،حيث انتظرت أان
لمكان قلب ا أ
ا إ
لنظمة ،ثم تتّم إاعادة بناء هذه
تقلب هذه ““الثورات““ ا أ
الدول ،وبالتا‹ ﬁاولة إايجاد بعضس النخب التي
تقود هذه الدول وتكون معها متقاربة ‘ اŸصضالح،
لكن كل ذلك  ⁄ينجح ،ولو نأاخذ على سضبيل اŸثال ما
يحدث من مشضاكل ‘ ليبيا من عدم اسضتقرار وغياب
لمن ،وفوق ذلك النقسضام اŸسضجل ،حيث هناك
ا أ
حكومة شضرعية ‘ طرابلسس وأاخرى ‘ الشضرق وثالثة
‘ اÿارج ،علما أان اÛتمع الليبي يوجد فيه أازيد
من  250قبيلة ،ومقارنه بالوضضع قبل فÎة ““الربيع
العربي““ ،فإانه متدهور بل صضار ‘ ليبيا بانوراما من
التنظيمات.
لشض -ارة إا ¤أان قضض -ي -ة ل -ي-ب-ي-ا Áك-ن
وا÷دي -ر ب -ا إ
ل· اŸتحدة
وصضفها باŸشضكل اŸعّقد ،حيث ل ا أ
اسض- -ت- -ط- -اعت ح- -ل -ه ول ج -ه -ة أاخ -رى ،ل ي -خ -ف -ى أان
الدبلوماسضية ا÷زائرية بذلت جهودا جبارة ،حيث
حاولت تقريب وجهات النظر ،قوى أاخرى عرقلت
عملها وحاولت تخريبها بطريقة أاو بأاخرى ،أاما ‘
الشضّ-ق اŸت-ع-ل-ق Ãت-ى ي-ن-ت-ه-ى““ ال-رب-ي-ع ال-ع-ربي““؟ ..ل
لحد أان يتّكهن بذلك ،فقد –تاج هذه الدول
Áكن أ
إا ¤عقدين أاوعقدين ونصضف من الزمن لتسضتعيد
اسضتقرارها.

على الليبي Úا÷لوسس إا ¤طاولة
ا◊وار والتفاوضس
@ على ذكركم للتحديات التي تواجهها
ل- -ي- -ب- -ي- -ا ‘ ال -وقت ال -راه -ن ،ل ي -خ -ف -ى أان
ا÷زائ -ر رك -زت وراه -نت ع -ل -ى مصس -ا◊ة
Œمع الفرقاء ..إا ¤أاي مدى Áكن لهذه
اŸصس- -ا◊ة أان ُت- -ن- -ه- -ي ه -اجسس ال -ت -ف -رق -ة
والصسراعات التي أانهكت الشسعب الليبي؟
@@ بالفعل إانها اÿيار الوحيد ،ل يوجد أاي خيار
آاخر ‘ الوقت ا◊ا‹ ،علما أانه لو أان دولة أاخرى
حاولت التدخل ‘ ليبياŒ ،د نفسضها أانها اسضتحدثت
لزمة ‘ ليبيا
مشضك Óآاخر الليبيون ‘ غنى عنه .ا أ
حّلها بيد الليبي Úوحدهم ،ومن الضضروري Œنب
لقصضاء ◊ل اŸشضكل ،وتكريسس نوع من التسضامح
ا إ

اÿارجية ‘ ثروات ما‹ ،لكن بعد ما تعرضضت له
ليادي اÿارجية التي عبثت بها،
ما‹ خاصضة بسضبب ا أ
لفريقي
يبدوأان إاعادة ال ّسضلم إا ¤منطقة السضاحل ا إ
سضيكون صضعبا لكنه ليسس مسضتحي.Ó

@ ع -ل -ى ضس -وء ه -ذه ال -ت -ح -دي -ات ك -ي-ف
Áكن إاعادة السسلم إا ¤اŸنطقة؟
@@ بعد النتخابات ‘ ما‹ ،ينتظر من القيادة

ا÷ديدة الكث Òمن النزاهة والتماسضك ،وعلى اعتبار
لج-ماع
أان ال-ن-زاه-ة وا◊وك-م-ة والنضض-ب-اط ،ت-خ-ل-ق ا إ
الوطني اŸنشضود ‘ ما‹ ،وا◊لول Áكن التوصضل
لن - -ه - -اء الصض- -راع- -ات م- -ن خÓ- -ل ط- -اول- -ة
إال - -ي - -ه - -ا إ
اŸفاوضضات.

ب Úالليبي ،Úوبالتا‹ فتح ا◊وار فيما ب Úا÷ميع
من أاجل الوحدة الوطنية وحتى يتّم تطه Òليبيا من
لره-اب-ي اŸت-كون من عدة
ب-ق-اي-ا ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-اع-دة ا إ
جنسضيات .وخÓصضة القول أانه ينبغي ا÷لوسس إا¤
لمر ل يقتصضر على ليبيا
طاولة ا◊وار والتفاوضس ،وا أ
وحدها بل ‘ سضوريا واليمن كذلك.

@ الصس-ح-راوي-ون م-ازال-وا ي-طالبون بحّق
ت-ق-ري-ر مصسÒه-م ب-ع-د أان ان-ت-ظ-روا كثÒا
واسس -ت -ع -م -ل -وا ج -م -ي -ع اÿي -ارات اŸت-اح-ة،
ب-داي-ة م-ن ال-ع-م-ل ال-دب-ل-وم-اسس-ي إا ¤غاية
ال -ك-ف-اح اŸسس-ل-ح ..حسسب ت-ق-دي-رك-م م-ت-ى
ن -رى الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ت-ن-ع-م ب-ا◊ري-ة
والسستقلل؟
@@ Áكن القول أانه ‘ السضياسضة كل شضيء ‡كن،

و‘ نفسس الوقت كل شضيء غ‡ Òكن ،وقد يتحّقق
الهدف الذي يناضضل من أاجله الصضحراويون خÓل
لخر أاصضغى وجلسس إا ¤طاولة
أاسضبوع ،لو الطرف ا آ
ا◊وار ،ومن ثم القبول بخيار التفاوضس قد يطول،
ل -ك -ن ح ّ-ق ت -ق -ري -ر مصض Òالشض -عب الصض -ح -راوي ح -ق
ل· اŸتحدة والقوان Úالدولية،
مضضمون ‘ مواثيق ا أ
و‘ ا◊قيقة الصضحراء الغربية انتصضرت دبلوماسضيا،
لف -ري -ق -ي دف -ع
ل–اد ا إ
خ -اصض -ة ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة أان ا إ
لمام ،بعدما
بالقضضية نحو ا أ
كانت نوعا ما مغّيبة ،وننتظر
ل· اŸتحدة أان
اليوم من ا أ
ت -خ -رج م -ن ح ّ-ي -ز ال -ق-رارات،
لم -ك -ان وضض -ع
و–اول ق -در ا إ
ن- - - -وع م - - -ن الضض - - -غ - - -وط غÒ
اŸب - -اشض - -رة ع - -ل- -ى اŸغ- -رب،
لخ Òليسس
ولنعلم أان هذا ا أ
Ãفرده ،بل لديه مظلة دولتÚ
غ -رب -ي -ت Úي -ت -ل -ق -ى دع -م-ه-م-ا
وح-م-اي-ت-ه-م-ا ،وأاع-ت-قد أانه ‘
أاي ن - -ق - -اشس ◊ل ال - -قضض - -ي - -ة
الصض -ح -راوي -ة ت -ق -ح -م ه -ات-ان
الدولتان نفسضيهما لسضّد منافذ
الشضرعية ،لكن ينبغي أان تأاخذ
هذه الدول بع Úالعتبار أانه
إاذا – ⁄ل قضضية الصضحراء
الغربية ،يبقى مشضكل السضاحل
لفريقي عالقا.
ا إ
لشضارة إا ¤أان الصضحراء
وباŸوازاة مع ذلك يجب ا إ
الغربية بيدها ورقة أاخرى واŸتمثلة ‘ العودة إا¤
اŸق -اوم -ة اŸسض -ل -ح -ة ،ل-ك-ن م-ن شض-أان ذلك أان ي-ف-ت-ح
أابواب جهنم على اŸنطقة Ãا فيها ما‹ والسضاحل
لفريقي بشضكل عام ،إاذا تقرير اŸصض Òهو اŸدخل
ا إ
Óمن واسضتقرار اŸنطقة برمتها.
اŸؤومن ل أ

@ م- -ا ه- -و وضس- -ع ومسس- -ت- -ق -ب -ل ال -قضس -ي -ة
الفلسسطينية بعد عاصسفة ““الربيع العربي““
الذي بدأا يتلشسى ،وبعد فشسل ﬁاولت
رسس -م خ -ارط -ة ج -دي -دة Ÿن -ط -ق -ة الشس-رق
لوسسط ،لكن وسسط اسستمرار التهديدات
ا أ
لمريكية؟
ا أ
@@ ا÷لي أان تاريخ القضضية الفلسضطينية حافل

بالربيع العربي ،أاي من خÓل تاريخ النتفاضضات،
لكن تطور القضضية الفلسضطينية يتوّقف على مدى
وحدة ﬂتلف الفصضائل الفلسضطينية ،ول يخفى أان
اÓÿفات سضتطيل الوقت وكون عامل الوحدة جّد
م -ه -م م -ن أاج -ل –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى أارضس
الواقع ،وحتى يقطع الطريق ‘ وجه من يحاول
اŸتاجرة بأاّم القضضايا العربية.
وأاشض Òإا ¤فشضل ﬁاولة بناء منطقة شضرق أاوسضط
لنه ‘ الوقت الراهن
جديد بعد اقتحام العراق ،أ
صض -ارت ت -وج -د ن -زاع-ات إاق-ل-ي-م-ي-ة أاخ-رى م-ن ط-رف
ال -ع -دي -د م -ن ال -دول ،و‘ ظ ّ-ل وج -ود ب -ان -ورام-ا م-ن
التنظيمات على الÎاب السضوري وهذا ما خلق نوع
من ال ّ
Óاسضتقرار ،أاضضف إا ¤ذلك أازمة اليمن.

اإلرهاب واإلسشÓموفوبيا ‘ أاوروبا
اŸتعددة الثقافات أاحد مؤولفاتي
@ طرحت ‘ السسوق الدولية العديد من
اŸؤول - -ف- -ات ال- -ت- -ي صس- -درت لك ب- -أام- -ري- -ك- -ا
وأاوروب- - -ا ،ولك ك - -تب –ت اŸراج - -ع - -ة ل
تزال ‘ أادراج مكتبك ،هل Áكن للقارئ
أان يأاخذ فكرة عن ذلك؟
@@ ب-ال-ف-عل لدّي

ك -ت -اب ي -ح -م -ل ع-ن-وان
““ح-رب ال-عصض-اب-ات““ ‘
ال -ق -رى واŸدن ،ح-يث
ي -ت -ن -اول ت -اري-خ ال-ث-ورة
ا÷زائ -ري -ة م -ع أام-ث-ل-ة
أاخ - - -رى م- - -ن ح- - -روب
ال- -عصض -اب -ات ‘ الصضÚ
وال -ف -ي -ت-ن-ام والÈازي-ل،
أاي سضلطت الضضوء على
ك - -ي - -ف ك- -انت ح- -روب
ال -عصض -اب -ات ،وع -ك -فت
ع- -ل -ى دراسض -ة م -ع -ظ -م
ال- - - - -ن - - - -م - - - -اذج ◊رب
ال-عصض-اب-ات وظ-ه-ر أامر
أاسضاسضي يتمثل ‘ أانه
Ãع -ظ -م ا◊روب ،ي-ت-م
وضضع نظرية ثم تطبق
وي- - -ك- - -ون واضض- - -ع - -ه - -ا
شضخصس مع ،Úلكن ‘ Œربة ثورة التحرير اÛيدة
 ⁄تكن نظرية حيث جاء التطبيق مباشضرة ،وهذا سضر
قوة الثورة ا÷زائرية ،بل وصضارت ‰وذجا يحتذى به
عاŸيا ،والدليل على ذلك اتخاذها ‰وذجا ‘ البÒو
وبعضس اŸناطق ‘ أامريكا الÓتينية.
بينما الكتاب الثا Êيتناول الثورة ا÷زائرية من
 1954إا ¤غاية  ،2000أاي بعد اŸصضا◊ة الوطنية
لخ -وان ‘ ال-ع-ق-ي-دة ..أاع-داء ‘
وي -ح -م -ل ع -ن -وان ““ا إ
السضÓح““ .والكتاب الثالث حول حروب العصضابات ‘
ا÷زائر ومسضÒة جبهة التحرير من الولدة إا ¤غاية
لره - - -اب
لزم- - - -ة ،ول- - - -دّي ك- - - -ت - - -اب آاخ - - -ر ع - - -ن ا إ
ا أ
والسضÓموفوبيا ‘ أاوروبا اŸتعددة الثقافات ،صضدر
‘ أاŸانيا ‘ جوان  ،2007وينقسضم إا ¤شضق Úحيث
لرهاب ومفاهيم حول
لول يتناول ظاهرة ا إ
الشضق ا أ
لرهابية ‘ أاوروبا
التصضورات اÿاطئة والعمليات ا إ
وم-ن وراءه-ا ،وك-ذا قضض-ي-ة السضÓ-م-وف-وب-ي-ا وي-غ-ط-ي
حتى أامريكا وأاوروبا ومعاناة ا÷الية اŸسضلمة ،ولدي
كتب أاخرى –ت اŸراجعة على غرار كتاب ““طريقة
تغي Òأا‰اط العنف ‘ اŸغرب العربي““.

ا◊وار الششرط الوحيد
لتسشوية األزمة الليبية
وتقرير مصش Òالصشحراء
الغربية يؤوّمن اŸنطقة
من التهديدات

عودة السشلم إا ¤منطقة السشاحل
ليسس مسشتحيÓ
@ ما رأايك ‘ الدور الذي لعبته ا÷زائر
لط-ف-اء ب-ؤور ال-توتر بالسساحل
دب-ل-وم-اسس-ي-ا إ
لفريقي؟
ا إ
@@ دور ا÷زائر كان مشضرفا جّدا ،حيث ارتكز

على ا◊كمة والروّية ،وÁكن وصضف مبادرة ا÷زائر
‘ ما‹ على سضبيل اŸثال ،بالكبÒة واŸهمة “اما
م -ث -ل دوره -ا ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،رغ -م أاط -م -اع ب-عضس ال-ق-وى

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

حانت سساعة ا◊قيقة

الÈوفيسسور عبد الرحمان دراجي باحث ‘ العلقات الدولية لـ““الشسعب““:

اŸفاوضشات ب ÚاŸغرب والبوليسشاريو مطلع ديسشمÈ

ل· اŸتحدة إا ¤الصسحراء الغربية ،عازم بجّد على إاخراج القضسية الصسحراوية من
لŸا Êالسسابق هورسست كوهلر ،الذي ُعّين ‘  ،2017مبعوثًا ل أ
يبدوبأانّ الرئيسس ا أ
ل‡ي الذي يعرف جمودا فعليا منذ عشسر سسنوات بسسبب تعّنت الحتلل اŸغربي وإاصسراره على وضسع العقدة
حالة ا÷مود ،ومصسّر على إاعادة بعث اŸسسار السسياسسي ا أ
لفريقية.
ل ﬁاولت تصسفية السستعمار من آاخر مسستعمرة بالقارة ا إ
‘ اŸنشسار لعرقلة ك ّ

@ فضضيلة دفوسس

ك -وه-ل-ر ،وخÓ-ف-ا ل-ل-م-ب-ع-وث Úاأل‡ي Úالسض-اب-قÚ
ال -ذي-ن إانسض-اق ب-عضض-ه-م وراء األط-روح-ات الح-تÓ-ل-ي-ة
ي حياد أاو مهنية،
اŸغربية ودافع عنها بعيدا عن أا ّ
واصضطدم البعضس اآلخر بجدار منيع من العراقيل التي
قادته للفشضل ،أاخذ على عاتقه بكّل شضجاعة اسضتئناف
العملية السضلمية اŸتوقفة منذ ◊ ،2012ل القضضية
الصضحراوية ح ّÓعادل منصضفا ،واضضعا الحتÓل أامام
األمر الواقع ،واأل· اŸتحدة أامام مسضؤووليتها لتفرضس
التسضوية اŸتفق عليها من جانب طر‘ النزاع ،وتطوي
بذلك فصضول هذه القضضية التي Œاوز عمرها أاربعة
عقود.
وحتى يكون جهده مثمرا ومسضعاه مبنيا على أاسضسس
سضليمة ،التقى كوهلر طر‘ النزاع ‘ بداية  ،2018لكن
ك ًÓعلى حدة ،و‘ نهاية جوان وبداية جويلية اŸاضضي،Ú
قام بجولة إاقليمية شضملت ا÷زائر العاصضمة ونواكشضوط
وتندوف ورابو Êوالرباط والعيون والسضمارة والداخلة ما
سضمح له بالطÓع ا÷ّيد على اŸلف الصضحراوي ليخلصس
‘ النهاية إا ¤حتمية اجراء مباحثات مباشضرة قبل نهاية
السضنة.
جه اŸبعوث األ‡ي ا÷معة اŸاضضية
و‘ السضياق ،و ّ
دعوات إا ¤اŸغرب والبوليسضاريو ،طر‘ النزاع  ،وإا¤
ا÷زائر وموريتانيا لعقد مباحثات ‘ جنيف السضويسضرية
يومي  5و 6ديسضم ÈاŸقبل؛ تبحث مسضتقبل الصضحراء
ال -غ-رب-ي-ة ع-ل-ى أام-ل دف-ع ع-م-ل-ي-ة السضÓ-م اŸت-وق-ف-ة م-ن-ذ
سضنوات.
و” تسض -ل -ي -م ال -دع -وات ا ¤كّ-ل م-ن ال-ب-ول-يسض-اري-و
واŸغ-رب ع-ل-ى اع-ت-ب-اره-م-ا ‘ ال-قضض-ي-ة وال-ن-زاع ،كما
سضلّمت دعوات ‡اثلة إا ¤كّل من ا÷زائر وموريتانيا
ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان-ه-م-ا ب-ل-دان ج-اران ،وُم-ن-ح األط-راف
األربعة حتى  20أاكتوبر ا÷اري ،للرّد على الدعوة.
ورغم الغموضس الذي يكتنف مسضتوى لقاء جنيف
اŸرتقب ،أاي هل يتعلّق األمر Ãفاوضضات مباشضرة ،أام
هو ›ّرد لقاء تشضاوري ،فإان السضؤوال الكب ÒاŸطروح
اليوم ،هو معرفة رّد اŸغرب على الدعوة األ‡ية
على اعتبار أانه اÿاسضر الكب Òمن اسضتئناف العملية
السضياسضية ،والتي يشضّدد كوهلر وباقي اŸدعوين على
ضضرورة أان تكون بعيدة عن أاي شضروط مسضبقة ‘ ،حÚ

أان الحتÓل اŸغربي يصضر على أان ينحصضر التفاوضس
على خيار ا◊كم الذاتي الذي ف ّصضله على مقاسضه
ب -ع -ي -دا ع -ن ق-رارات الشض-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي ت-وصض-ي
لوائحها بحق الشضعب الصضحراوي ‘ تقرير اŸصضÒ
والسضتقÓل ،كما يصضّر على إاقحام ا÷زائر ‘ نزاع ل
يعنيها إال من جانب أانه قضضية تصضفية اسضتعمار ول
Áكن للجزائر إال أان تدعمها ،كما أانها تعني شضعبا
ج -ارا وشض -ق-ي-ق-ا ي-جب مسض-ان-دت-ه ح-ت-ى يسضÎج-ع حّ -ق-ه
اŸسضلوب.

اŸؤوك- -د أان اŸغ- -رب سض- -ي- -ل- -ج -أا ا ¤ك -ل األسض -ال -يب
Óق-ل-ي-م
وسض -يسض -ت -ن -ج-د ب-ال-دول ال-ت-ي ت-زك-ي اح-تÓ-ل-ه ل -إ
الصضحراوي مقابل مشضاركته نهب ثرواته ،لكي يجد
وسض -ي-ل-ة يضض-رب ب-ه-ا ج-ه-ود ك-وه-ل-ر وي-نسض-ف ب-ه-ا ل-ق-اء
ج-ن-ي-ف ق-ب-ل أان ي-ن-ع-ق-د ،ل-ك-ن-ن-ي أاع-ت-ق-د أان م-راوغاته
ومناوراته سضتذهب سضدى هذه اŸرة ألن العا ⁄أاجمع
يريد ح ّÓعادل للقضضية الصضحراوية.

كرونولوجيا
 12جوان  :1983عقدت القمة Ÿ 19نظمة
الوحدة اإلفريقية والتي تبنت باإلجماع وبحضضور
اŸغرب ،القرار  104الذي يدعو طر‘ الصضراع،
اŸغ- -رب وج- -ب- -ه -ة ال -ب -ول -يسض -اري -و ،ل -ل -دخ -ول ‘
م -ف -اوضض -ات م -ب-اشض-رة قصض-د ال-وصض-ول إا ¤ات-ف-اق
توقيف القتال وتوف Òالظروف اÓŸئمة لتنظيم
اسضتفتاء حول تقرير مصض Òالشضعب الصضحراوي
دون أاي - -ة شض - -روط إاداري - -ة أاو عسض - -ك - -ري- -ة و–ت
الرعاية اŸشضÎكة Ÿنظمة الوحدة اإلفريقية و
منظمة األ· اŸتحدة.
 :1985منظمة األ· اŸتحدة تتبنى اÿطة
التي أاعدتها الوحدة الفريقية ◊سضم اŸسضأالة
ع Èاسضتفتاء تقرير اŸصض Òوتتكفل اŸنظتان
بالشضراف على تنظيم ومراقبة العملية بصضفة
مشضÎكة ،وتدعوان للمفاوضضات ب Úالطرف.Ú
 :1987بدء جهود مشضÎكة ب Úاأل· اŸتحدة
وال -وح -دة الف -ري -ق -ي-ة ،ب-زي-ارة أاول ب-ع-ث-ة ت-ق-ن-ي-ة
ل-دراسض-ة اŸع-ط-ي-ات ال-دÁغ-راف-ية واللوجسضتيكية
قصضد التحضض Òلتنظيم السضتفتاء.
 30أاوت › :1991لسس األمن يتبنى خطة
ال-تسض-وي-ة ،ال-ت-ي رسض-مت ب-ه-دف ت-ن-ظ-ي-م اسض-ت-ف-تاء
تقرير اŸصض ‘ Òأاجل ثمانية شضهور (سضبتمÈ
” إانشضاء بعثة
 1991حتى جانفي  ،)1992حيث ّ
األ· اŸتحدة لÓسضتفتاء ‘ الصضحراء الغربية
(اŸي -ن -ورسض -و) و÷ن -ة ل-ت-ح-دي-د ه-وي-ة ال-ن-اخ-ب،Ú
و–ديد يوم  6سضبتم Èلبدء سضريان وقف اطÓق
النار وانتشضار مراقبي األ· اŸتحدة على جانبي
ا÷دار.

حوواارر
ح

لسستاذ حسس ÚبلخÒات ‘ حوار مع ““الشسعب““:
ا أ

التدخÓت األجنبية سشبب ‘ تعقيد األزمة الليبية

النتخابات مرهونة باسشتتباب األمن والنفراج
تعاقب  ٤مبعوث Úأا‡ي Úمؤوشّشر على التمسشك بالتسشوية السشياسشية
ع-ن-دم-ا ال-ت-ق-ى ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي ‘ ماي
لط -راف ال-ف-اع-ل-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وج-م-ع
اŸاضس -ي ب -ا أ
حول طاولة واحدة كل من رئيسس اÛلسس
ال -رئ -اسس -ي ◊ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ف -اي -ز
السسراج،وقائد ا÷يشس الليبي الوطني خليفة
حف ،Îورئيسس ›لسس النواب عقيلة صسالح،
ورئيسس ›لسس الدولة خالد اŸشسري ،واتفق
ا÷ميع على إاجراء انتخابات ‘ نهاية السسنة،
صسعداء ،واعتقدوا بأان لقاء
تنّفسس كثÒون ال ّ
لزمة الليبية ،لكن
باريسس كتب آاخر فصسول ا أ
لم- -ل
لرضس أاج- -هضس ه- -ذا ا أ
ال - -واق - -ع ع - -ل - -ى ا أ
ال -ك -ب ،Òح -يث ت -ف ّ-ج -ر ال -وضس -ع ‘ ال -ع -اصس-م-ة
طرابلسس ،وحاولت ›موعات مسسلّحة إاعادة
لول،وّŒل -ى ب -وضس -وح أان
لزم -ة إا ¤اŸرّب -ع ا أ
ا أ
اÿروج م- -ن ال- -ن- -ف -ق اŸظ -ل -م ق -د ل ي -ك -ون ‘
القريب العاجل.
ل -لط -لع ع -ل -ى ال -ت -ط -ورات السس-ي-اسس-ي-ة
لمنية ‘ ليبيا ،وŸعرفة حظوظ التسسوية
وا أ
السسياسسية هناك ،حاورت ““الشسعب““ الدكتور
حسس ÚبلخÒات أاسستاذ ﬁاضسر ‘ كلية العلوم
السس -ي -اسس -ي -ة ب -ج-ام-ع-ة ا÷ل-ف-ة ،ف-ك-ان ا◊وار
التا‹.

حاورته :إÁان كا‘

دعوة كوهلر هي انتصضار آاخر للقضضية الصضحراوية،
وضضربة قاصضمة لÓحتÓل اŸغربي الذي يجد نفسضه
اليوم ‘ مأازق حقيقي ،إاما أان يقبل النخراط ‘
مفاوضضات حقيقية مباشضرة ،نتائجها معروفة مسضبقا
وه -ي اإلق -رار ب -ح -ق الشض -عب الصض -ح -راوي ‘ ت -ق -ري-ر
اŸصض Òوالسض -ت -قÓ-ل ،أاو اŸراوغ-ة ووضض-ع ال-ع-راق-ي-ل
والعقبات لنسضف ا÷هود األ‡ية وإابقاء الوضضع على ما
ه -وع -ل -ي -ه كسض -ب -ا Ÿزي -د م -ن ال -وقت وق -ت  Ó-ل-ل-قضض-ي-ة
الصضحراوية بالتقادم.

 17ـ  19جويلية  :1993السضيد صضاحب زاده
·Ó
Óم Úالعام ل أ
يعقوب خان ،اŸمثل اÿاصس ل أ
اŸت-ح-دة ،السض-ي-د ب-ط-رسس ب-ط-رسس غ-ا‹ ،ي-ن-ظ-م
ب- -ال -ع -ي -ون وألول م -رة م -ف -اوضض -ات ب ÚاŸغ -رب
وجبهة البوليسضاريو.
 28أاوت  :1994انطلقت عملية –ديد هوية
الهيئة الناخبة.
ديسسم :1995 Èتوقف عملية –ديد هوية
الناخب Úبسضبب إاصضرار اŸغرب على ضضم قبائل
م -غ -رب -ي-ة  ⁄ت-ك-ن ت-ق-ط-ن الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ‘
“ت فيه عملية اإلحصضاء اإلسضبا.Ê
الوقت الذي ّ
ما رسس  :1997األم Úالعام األ‡ي ،السضيد
ك -و‘ ع -ن-ان ي-ع Úالسض-ي-د ج-ي-مسس ب-ي-ك-ر م-ب-ع-وث-ا
خاصضا له إا ¤الصضحراء الغربية.
 23جوانﬁ :1997ادث -ات م -ب -اشض -رة بÚ
ج -ب -ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و واŸغ-رب ‘ لشض-ب-ون-ة –ت
إاشض- -راف ج- -ي- -مسس ب- -ي- -ك- -ر ،ب- -حضض- -ور ال- -دول -تÚ
اŸراقبتŸ Úسضار التسضوية ،ا÷زائر وموريتانيا.
ث -م ع -ق -د ج -ول-ة ث-ان-ي-ة وث-ال-ث-ة وراب-ع-ة ب-ه-ي-وسضÏ
(ال- -ولي- -ات اŸت -ح -دة) شض -ه -دت ت -وق -ي -ع ج -ب -ه -ة
ال-ب-ول-يسض-اري-و واŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ية على اتفاقيات
متضضمنة ترتيبات وآاليات تنفيذ خطة التسضوية
منها ““إاعادة بعث عملية –ديد الهوية ،البدء ‘
ت -ن -ف -ي-ذ خ-ط-ة ال-تسض-وي-ةŒ ،م-ي-د نشض-اط ال-ق-وات
العسضكرية ،إاطÓق صضراح أاسضرى ا◊رب ،عودة
الÓ-ج-ئ ،Úالت-ف-اق ع-ل-ى سض-ل-ط-ة األ· اŸت-ح-دة

باإلقليم خÓل الفÎة النتقالية ،عملية –ديد
الهوية وتنظيم السضتفتاء.
ديسسم :1997 Èإاعادة تفعيل عملية –ديد
الهوية.
 14ماي  :2000يشضرف جيمسس بيكر على
ت-ن-ظ-ي-م ﬁادث-ات م-ب-اشض-رة ب ÚاŸغ-رب وج-ب-ه-ة
البوليسضاريو ‘ العاصضمة الÈيطانية لندن بحضضور
ك -ل م -ن ا÷زائ -ر وم-وري-ت-ان-ي-ا ،و‘ ج-وان ج-رت
جولة ثانية ،وثالثة بجنيف ‘ جويلية ،ورابعة ‘
سضبتم ÈبÈل.Ú
ويصض ّ-رح ‡ث -ل اŸغ -رب ا ¤اŸف -اوضض -ات ب-أان
اŸسضأالة ‘ طريق مسضدود ،مقÎحا للمرة األو¤
فكرة حل ‘ إاطار سضيادة مغربية.
 :2001يقÎح جيمسس بيكر مشضروع اتفاق
اإلطار الذي يقÎح انتخاب هيئة تنفيذية من
طرف الـ 86.000ناخب الذين ”ّ إاحصضاؤوهم من
ط -رف ÷ن -ة –دي -د ال -ه -وي-ة ،إاضض-اف-ة إا ¤ه-ي-ئ-ة
تشضريعية تنتخب من طرف ›موع السضكان.
 04اكتوبر  :2001جبهة البوليسضاريو تسضلم
مذكرة إا ¤جيمسس بيكر تتضضمن رفضضها Ÿشضروع
التفاق اإلطار وتطالب بتطبيق خطة التسضوية.
·Ó
ن -وف -م :2001 Èا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
اŸت-ح-دة ت-ت-ب-ن-ى لئ-ح-ة ح-ول الصض-ح-راء ال-غربية
تؤوكد ‘ ﬁتواها ،على غرار الدورات السضابقة،
“ ّسض -ك -ه -ا ب -ت -ن -ف-ي-ذ خ-ط-ة ال-تسض-وي-ة وات-ف-اق-ي-ات
هيوسض.Ï
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 30أاف -ري-ل › :2007لسس األم - -ن يصض - -در
ال Ó-ئ -ح -ة  1754ي- -دع- -و م -ن خ Ó-ل -ه -ا ج -ب -ه -ة
البوليسضاريو واŸملكة اŸغربية إا ¤الشضروع ‘
مفاوضضات بدون شضروط مسضبقة من أاجل التوصّضل
◊ل سض - - -ي- - -اسض- - -ي ي- - -فضض- - -ي إا“ ¤ك Úالشض- - -عب
الصضحراوي من ‡ارسضة حقّ تقرير اŸصض.Ò
 18و 19جوان :2007تنظيم ا÷ولة األو ¤من
اŸف- -اوضض -ات Ãن -ه -اسضت ق -رب ن -ي -وي -ورك –ت
اإشضراف مبعوث األ· اŸتحدة ،السضيد بÎفان
ولسض -وم ،و‘ أاوت ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة ،وال -ث -ال-ث-ة ‘
جانفي  ،2008والرابعة ‘ مارسس من نفسس السضنة
دون إاحراز تقّدم ملموسس.
 ·ÓاŸتحدة
جانفي  :2009األم Úالعام ل أ
ي-ع Úال-دب-ل-وم-اسض-ي الم-ري-ك-ي ك-ريسضتوفر روسس،
مبعوثا شضخصضيا إا ¤الصضحراء الغربية خلفا للسضيد
بيÎفان والسضوم.
أاوت  :2009اŸبعوث األ‡ي ا÷ديد يشضرف
ب-دورنشض-ت-اي-ن ال-ن-مسض-اوي-ة ع-ل-ى أاول اج-ت-ماع غÒ
رسضمي ب Úوفد عن جبهة البوليسضاريو وآاخر عن
اŸملكة اŸغربية بحضضورالبلدين اÓŸحظ‘ Ú
ا÷زائر وموريتانيا ،كما عقد أاربع جولت غÒ
رسضمية أاخرى ،آاخرها ‘ بويسضت شضيسض Îقرب
نيويورك ‘ جانفي .2011
وا÷ول- - -ة السض- - -ادسض- - -ة م- - -ن اÙادث- - -ات غÒ
الرسضمية عقدت ‘ مالطة ،دون –قيق تقدم
جوهري ،والتأامت السضابعة Ãنهاسض 5 Ïحتى 7
جوان  ،2011و آاخر جولة كانت ‘ .2012

@ ““الشسعب““ :عاشضت ليبيا صضائفة سضاخنة جراء
اŸواج -ه -ات ال -دم -وي -ة ال -ت -ي شض -ه-دت-ه-ا ال-ع-اصض-م-ة
ط -راب -لسس وال-ت-ي وضض-عت ال-ع-م-ل-ي-ة السض-ي-اسض-ي-ة ع-ل-ى
اÙك ..ما هي قراءاتكم لهذه التطورات؟
لسستاذ حوسس ÚبلخÒات :من اŸؤوسضف
@@ ا أ
أان ح -ال -ة الن -ف Ó-ت األم -ن -ي األخÒة ج-اءت ع-كسس
السضياق العام الذي يشض Òإا ¤بداية انفتاح األطراف
الليبية على تدشض Úمسضار البناء اŸؤوسضسضاتي ،هذا
النفÓت األمني الذي خّلف ما يقارب  120قتيل،
ي -ل -فت ان -ت -ب -اه -ن -ا إا ¤ع -دة ن -ق -اط ،أاول -ه -ا أان ه-ذا
النفÓت غ Òمنفصضل عن حالة النقسضام السضياسضي
ا◊اصضل،
ول- -ذا م- -ن اŸه- -م ت- -دشض Úمسض- -ار ج- -دي ل- -ب- -ن -اء
مؤوسضسضاتي ينهي هذه ا◊الة ..الشضيء الثا ÊاŸهم
‘ ه -ذا السض -ي -اق ،ه-و م-راج-ع-ة وت-ع-دي-ل الÎت-ي-ب-ات
األمنية ‘ العاصضمة طرابلسس كمرحلة أاوّ“ ¤هد
لت -خ -اذ خ -ط -وات ع -م -ل-ي-ة م-ل-م-وسض-ة ‘ اŒاه ب-ن-اء
م- -ؤوسضسض- -ات أام- -ن- -ي- -ة مسض -ت -ق -رة ،األك Ìم -ن ذلك أان
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ات اإلره -اب-ي-ة ع-ادة م-ا تسض-ت-غ-ل ح-الت
النفÓت األمني من أاجل القيام بأاعمال إارهابية
تؤوثر على واقع السضتقرار األمني ،خاصضة إاذا تعّلق
األم -ر ب -اسض-ت-ه-داف م-نشض-آات ح-ي-وي-ة م-ث-ل م-ا ح-دث
مؤوخرا مع السضتهداف اإلرهابي للشضركة الوطنية
الليبية للنفط ..وما دام هناك خطر أامني رئيسضي
يهّدد الليبي ÚفالÎكيز يجب أان يكون على إانهاء
حالة النقسضام السضياسضي وبناء اŸؤوسضسضات األمنية.
@ تصسريحات ومؤوشسرات كثÒة تعكسس بأان
الن -ت -خ -اب -ات ال-ل-ي-ب-ي-ة ق-د ل Œري ‘ ن-ه-اي-ة
ال - -ع - -ام ،ك - -م - -ا –ّدد ‘ ل - -ق - -اء ب - -اريسس ..م- -ا
تعليقكم؟
@@ تنظيم النتخابات ‘ ليبيا تؤوثر فيه ›موعة
من العوامل ،األول مرتبط بالتفاق على اإلطار
القانو Êالذي سضيتم على أاسضاسضه تنظيم النتخابات،
والعامل الثا Êهو تطورات الوضضع األمني الذي
ي -جب أان ي -ت -وف -ر ف -ي -ه ا◊ّد األدن -ى ل -ت -ن-ظ-ي-م ه-ذه
السضتحقاقات ..ثم مواقف القوى الدولية اÿارجية
والتي تبدومتضضاربة اŒاه هذه اŸسضأالة.
@ أال تعتقد بأان للتدخلت اÿارجية دور
لزمة الليبية؟
لا أ
كب ‘ Òعرقلة جهود ح ّ
@@ علينا أان نّفرق ب Úنوع Úمن تعاطي القوى
اÿارجية مع الوضضع ‘ ليبيا ..أاما األول فهي الدول
ال -ت -ي ت -ت-دخ-ل ‘ ل-ي-ب-ي-ا ب-ه-دف ال-ت-أاث ‘ Òصض-ن-اع-ة
اŸشضهد الداخلي هناك ارتباطا بأاجندة سضياسضية
خاصضة بها ،والنوع الثا Êهو الدول التي تسضعى إا¤
إايجاد تسضوية سضلمية لهذه األزمة Ãا ينعكسس إايجابا
على الوضضع الداخلي العام ‘ ليبيا وعلى الوضضع
اإلق -ل -ي -م-ي وال-دو‹ أايضض-ا ..ب-اıتصض-ر ه-ن-اك م-ن
يتعامل مع األزمة الليبية باعتبارها قضضية نفوذ،
وهناك من يتعامل معها باعتبارها قضضية اسضتقرار،
ولذلك من اŸهم أان تدرك جميع األطراف التي
تؤوثر تدخÓتها بشضكل سضلبي ‘ اŒاه تعقيد األزمة
ال-ل-ي-ب-ي-ة ،أان ه-ذا ال-ت-ع-ق-ي-د ل-ن ي-خ-دم ل السض-ت-ق-رار
الداخلي ‘ ليبيا ول السضتقرار اإلقليمي والدو‹،
خصضوصضا وأان األوضضاع الهشضة ‘ الدول أاصضبحت هي

البيئة ا◊اضضنة اŸفضضلة لنتشضار التهديدات األمنية
ذات ال - -ت - -أاث Òال- -ع- -اŸي م- -ث- -ل اإلره- -اب وا÷رÁة
اŸنظمة والŒار بالبشضر والهجرة غ Òالنظامية..
اŸشضكلة أان هذه األوضضاع Œعل بعضس الدول تهّدد
باسضتمرار باسضتخدام القوة العسضكرية وهو ما يزيد
‘ تعقيد األزمة أاك Ìمن حلحلتها.
ل· اŸت -ح -دة أان ت -دف -ع
@ ك- -ي- -ف Áك -ن ل  -أ
ال -ع -م -ل -ي -ة السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ل -ي-ب-ي-ا ‘ ظّ-ل ه-ذه
الظروف؟
@@ م -ن اŸه -م إاذا ت -ك -ل -م -ن -ا ع -ن ج -ه -ود األ·
اŸتحدة ‘ سضياق تسضوية هذه األزمة ،أان نشض Òإا¤
أان ذلك يقع ‘ صضميم عمل هذه اŸنظمة الدولية،
إاذ من ب Úاألهداف األسضاسضية لهذه اŸنظمة هو
التوصضل إا ¤تسضوية للنزاعات الداخلية والدولية.
من الناحية العملية تعاقب أاربعة مبعوث Úأا‡Ú
على األزمة الليبية ،وهو من جهة مؤوشضر على حرصس
اŸنظمة الدولية على التوصضل إا ¤تسضوية سضلمية
لهذا النزاع ،ومن جهة أاخرى على تعّقد األزمة التي
تسضتدعي تكثيف ا÷هود.
” التوصضل إاليه ‘ سضياق ا÷هود األ‡ية
أابرز ما ّ
ه -و ت -وق -ي -ع ات-ف-اق-ي-ة ‘ ديسض-م 2015 Èواليجابية
األسض-اسض-ي-ة ل-ه-ذا الت-ف-اق أان-ه أاع-ط-ى ب-ع-دا خ-ارجيا
Ÿسضأالة الشضرعية التي تع Ìالتوافق عليها داخليا من
خ Ó-ل ت -أاسض -يسس ح -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وّط -ن -ي وال-ت-ي
أاصض- -ب -حت تشض -ك -ل أام -ام اÛت -م -ع ال -دو‹ اŸم -ث -ل
الرسضمي للدولة الليبية ..لكن لو دققنا ‘ مضضمون
هذا التفاق سضنجد أانه اتفاق قانو Êيصضلح لكي
Óزمة
يشضّكل قاعدة للتوصضل إا ¤حل سضياسضي شضامل ل أ
وليسس هوالذي يتضضمن هذا ا◊ل ‘ حد ذاته..
Ãعنى أان اŸطلوب هو ربط مضضمون هذا التفاق
بحل سضياسضي شضامل يراعي جميع األطراف.
ما يجب التنويه إاليه ‘ هذا السضياق ،اأن جهود
منظمة األ· اŸتحدة ،مهما كانت ذات فعالية،
فإانها –تاج أايضضا إا ¤جهود الدول بشضكل منفرد ‘
التوصضل إا ¤التسضوية السضياسضية اŸطلوبة ومنظمة
األ· اŸتحدة تدرك جيدا الدول التي تلعب دورا
إايجابيا ‘ هذا السضياق.
لزمة الليبية بعد كل هذه
ي ﬂرج ل أ
@ أا ّ
السسنوات من العنف والفوضسى؟
Óزمة ‘ ليبيا هو
@@ أاعتقد أان ا◊ل األمثل ل أ
ذلك الذي يجب أان يسضتند إا ¤منطق اŸصضا◊ة
الوطنية وذلك لعدة أاسضباب :أاول الوضضع الليبي ل
تؤوثر فيه األطراف السضياسضية فقط ،ولكن ›موعة
م -ت -ن -وع-ة م-ن اŸي-ل-يشض-ي-ات ال-عسض-ك-ري-ة ،وه-ؤولء ل-ن
ي -ق -ت -ن-ع-وا ب-الن-دم-اج ‘ مسض-ار ال-ب-ن-اء اŸؤوسضسض-ات-ي
سضياسضيا وأامنيا إال ‘ إاطار يتأاسضسس ا◊ل فيه على
مصضا◊ة وطنية شضاملة.
ثانيا ،يشض Òالواقع اŸيدا Êإا ¤أان اÙسضوبÚ
ع -ل -ى ال -ن-ظ-ام السض-اب-ق يشضّ -ك-ل-ون ط-رف-ا أاسض-اسض-ي-ا ‘
Óزمة ل Áكن أان
اŸشضهد الليبي ،ولذا أاي حل ل أ
يتجاهل هؤولء ول Áكن تقبل ذلك إال ‘ سضياق
مصضا◊ة وطنية شضاملة.
ثالثا ،إان أاحد األسضباب الرئيسضية لتعقيد األزمة
ال-ل-ي-ب-ي-ة،ه-ي ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-دخÓ-ت األج-نبية،
وتدشض Úمسضار وطني للمصضا◊ة سضيحصضر بشضكل
كب ÒتفاعÓت األزمة على اŸسضتوى اÙلي الليبي
مع مراعاة الدور اإليجابي الذي Áكن اأن تلعبه
أاطراف خارجية ‘ دعم هذا اŸسضار.
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جمال أأوكيلي
ال -ي -وم ل نسس -ت -ط -ي -ع تصس -ن-ي-ف مسس-ت-وى
العÓقات على أانها ‘ خانة ثابتة ‡تازة،
ج -ي -دة ،م -ت -وسس -ط-ة ‘ ا◊ضس-يضض ،أاي ‘
األسسفل غ Òأانه ما يصسّرح هنا وهناك ،هو
ع-ب-ارة ع-ن رسس-ائ-ل ي-ف-ه-م-ه-ا ه-ؤولء ف-ه-م-ا
دقيقا ..أاي ترك دائما ذلك الهامشض أاو
الثغرة التي يتسسلل منها البعضض للحديث
عن قضسايا شسائكة.
ولذلك ،فإان اÿطاب اŸسستعمل حاليا
ل يرقى إا ¤اعتبار بأان هناك تقارب ‘
وج- -ه -ات ال -ن -ظ -ر إازاء كÈي -ات اŸسس -ائ -ل
اŸطروحة على بسساط البحث ..كل ما ‘
األمر هي ﬁاولت ج ّسض النبضض وقياسض
درجات حرارة قبول اآلخر ومدى دÁومة
هذه ا◊الة ‘ غضسون اآلفاق القادمة.
هذا التباعد ‘ الرؤوى السسياسسية طال
أامده ،ففي كل مرة يبدي البعضض تفاؤوله
لبدايات النسسجام األمريكي ـ الروسسي ‘
ن-ق-اط ب-دي-ه-ي-ة إال وي-ط-ل-ق ال-ع-ن-ان ل-كÓ-م
ال-تصس-ع-ي-د ال-وارد اسس-اسس-ا م-ن السس-ي-اسس-يÚ
األم- -ري- -ك- -ي ..Úه -ذه ال -دائ -رة اŸف -رغ -ة
Óسسف سسيطرت أاو باألحرى هيمنت على
ل أ
اإلرادات اÒÿة ذات النوايا ا◊سسنة ‘
الرتقاء بالعÓقات ب Úالبلدين ا ¤أاعلى
درجة.
وتواصسل هذا اÿيار ‘ فرضض نفسسه
ب -ت -لك ا◊ّدة غ ÒاŸن -ت -ظ -رة ح ّ-ت -م ع-ل-ى
اŸت -ت-ب-ع Úوالضس-ال-ع ‘ Úم-ت-اب-ع-ة اŸل-ف
األم -ري -ك -ي ـ ال -روسس -ي إا ¤إاث -ارة م -ف -ه-وم
““ا◊رب الباردة““ ليسست على طريقة أاو
بصس-ي-غ-ة م-ا ب-ع-د ا◊رب ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ية
وإا‰ا Ãن -ظ -ور ج -دي-د ي-خ-ت-ل-ف اخ-تÓ-ف-ا
ج -ذري -ا ع -م-ا سس-ب-ق ..ب-ع-ي-دا ع-م-ا ي-ع-رف
ب- -ال–اد السس- -وف- -ي- -ات- -ي واألدي- -ول -وج -ي -ة
الشسÎاك - -ي- -ة وال- -ك- -وÿوز والسس- -وف- -خ- -وز
وال-ك-وم-ي-ك-ون وح-ل-ف وارسس-و وغÒه-ا م-ن
اŸن- -ظ- -وم- -ة السس- -ي- -اسس- -ي- -ة وال- -عسس -ك -ري -ة
والقتصسادية التي كانت سسائدة ‘ خضسم
ذلك ال -ت -ن -افسض م -ن أاج -ل إاسس -ق-اط اآلخ-ر
وك-ذلك ب-ع-ي-داع-ن ع-ق-ي-دة األم-ن ال-قومي

““ل-دى األم-ري-ك-ي Úال-ذي-ن رف-ع-وه-ا كشسعار
منذ عقود من الزمن وكانت السسبب ‘ كل
بÓ- -وي ه- -ذا ال -ع -ا ،⁄خ -اصس -ة ‘ الشس -رق
األوسس-ط ،ب-اسس-م سس-ي-اسس-ة خ-ارج-ي-ة م-ب-نية
على ملء الفراغ.
ل- -يسض ه -ن -اك ع -داوة ب Úاألم -ري -ك -يÚ
والروسض ،كل ما يلخصض العÓقة بينهما هو
““ذهنية اÿلفية التاريخية““ كقطبية ثنائية
سسعى كل واحد منهما من أاجل وضسع يده
ع -ل -ى سسÒورة األح-داث ،ب-ال-ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ي
ي- -راه- -ا م -ن -اسس -ب -ة ،خ -اصس -ة ال -ت -ط -ل -ع إا¤
السس -ت -ح -واذ ع -ل -ى اŸع -ل -وم -ة ‘ وق -ت-ه-ا
واسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ألغ -راضض أاخ -رى ،وي -درك
ال- -روسض ج- -ي- -دا أان األم -ري -ك -ي Úيسس -ع -ون
لعÎاضض أاي تقدم لتحركاتهم ‘ هذا
الشسأان.
واŸف- -ارق- -ة ه- -ن- -ا ،ه- -و أان ال- -روسض ‘
ال-ط-ري-ق الصس-ح-ي-ح ب-خصس-وصض سس-ي-اسس-تهم
اÿارج -ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ن-ظ-رة واضس-ح-ة
وأاداء سسليم  ⁄يغÒوا منها قيد أا‰لة ،بل
دّعموها وعّززوها على توجهات يرونها
األصسلح مثلما هو األمر بالنسسبة لسسوريا..
وب- -ال- -ت -وازري م -ع ذلك ف -إان األم -ري -ك -يÚ
بصس -دد ت -ق -ي -ي -م ع -م -ل -ه -م ع -ل -ى الصس-ع-ي-د
اÿارجي ‡ا أادخلهم ‘ نزاعات حادة
مع أاوروبا وبلدان أاخرى والعا ⁄ا÷وهري
ه- -ن- -ا ه -و اŸا‹ ..و‘ ه -ذا الط -ار ف -إان
ال- -ن- -ف- -ق- -ات ال -عسس -ك -ري -ة األم -ري -ك -ي -ة ‘
اف -غ-انسس-ت-ان ،ال-ع-راق ،ب-اكسس-ت-ان ،وسس-وري-ا
ك -ل-فت  5600م -ل -ي -ار دولر ،ن -اه-يك ع-ن
األرق -ام اŸذه -ل -ة األخ -رى ال-ت-ي م-ا ف-ت-ئ
ترامب يقدمها من ح Úآلخر ،ثم يعلن
النسس- -ح- -اب م- -ب- -اشس- -رة م- -ن ذلك اإلط -ار
السسياسسي أاو القتصسادي.
اŸعا÷ة السسياسسية الروسسية للقضسايا
أاو باألحرى النزاعات الدولية تختلف عن
نظÒتها األمريكية ،القواعد اŸعمول بها
‘ السسابق قضسى عليها ترامب وأاخرجها
عن نطاق األعراف الدبلوماسسية ،خاصسة
‘ الشس -رق األوسس -ط ع -ن-دم-ا ن-ق-ل سس-ف-ارة
بÓده ا ¤القدسض وحديث مسساعديه عن
صسفقة القرن ،وŒميد نشساط الأونروا،
وإا◊اق الضس-رر Ãك-تب م-ن-ظ-م-ة ال-ت-حرير
بواشسنطن ..هذا  ⁄يكن أابدا ‘ فÎات

حكم كلنتون ،أاوباما ،وغÒهم من رؤوسساء
أامريكا الذين تعاقبوا على البيت األبيضض
وهكذا  ⁄نسستغرب من رد فعل رئيسض
دولة فلسسطŒ Úاه هذه الغطرسسة عندما
اعت Èأان الوليات اŸتحدة ليسست مؤوهلة
أان تكون شسريكا حام Óللثقة ومن الشسركاء
اآلخ- -ري- -ن ول- -وج ه- -ذه ال- -وسس -اط -ة وع -دم
اقتصسارها على جانب واحد.
و‘ م- - -ق- - -اب - -ل ذلك ،ف - -إان ال - -روسض ⁄
ينحازوا ألي طرف بالشسكل الذي يفعله
األمريكيون ،مرجعيتهم ‘ ذلك القرارات
األ‡ي -ة ال -داع -ي -ة إا ¤اŸف-اوضس-ات ..ول
ت -وج -د أاي م -ب -ادرة خ -ارج ه -ذا اإلط-ار ل
صسفقة القرن ول مؤوامرة ا◊زن ،بل هم
م -ل -ت -زم -ون Ãا ج -اءت ب -ه ل -وائ -ح ›لسض
األمن ،هذا ماجعلهم يحظون بكل ثقة
اآلخر ،ويطالبونه بأان يكون طرفا قائما
بذاته ‘ ملف الشسرق األوسسط.
وقد فهم الروسض جيدا Ÿاذا  ⁄تتحرك
هذه العÓقات منذ ›يء ترامب وهذا
ع -ن -دم -ا ÿصس -ه -ا ال -رئ -يسض ب -وت Úب -أان -ه-ا
““عرضسة لنزاعات داخلية ﬁضسة““ تقف
ح- -ائ Ó- -دون اŸزي -د م -ن ال -ت -ط -ور ال -ذي
يرغبه قادة البلدين مباشسرة ..ومنذ فوز
ت -رامب ب -ال -رئ -اسس-ي-ات سس-عت اŸؤوسسسس-ات
السسياسسية األمريكية ذات التأاث Òالقوي ‘
صسناعة القرار ا ¤التشسويشض على اŸشسهد
ا÷ديد ،بدعوى أان ““يد الروسض““ فعلت
فعلتها ووجهت أاو باألحرى غÒت ›رى
األح -داث وك -ل شس -يء ال -ي -وم ‘ ال -ولي-ات
اŸتحدة مبني على هذا األمر أاي البحث
على تفاصسيل ما وقع ا ¤درجة كل هذا
اÿلط ‘ أاذهان اŸتتبع ..Úإا ¤يومنا
هذا  ⁄يسستقر ترامب على فريق عمل
واضس - -ح ‘ ،ك - -ل م - -رة ذهب فÓ- -ن وج- -اء
ع Ó- -ن‡ ،ا أاث- -ر ك- -ثÒا ‘ اي- -ج- -اد رؤوي- -ة
واضس-ح-ة ل-ل-عÓ-ق-ات األم-ري-ك-ي-ة ال-روسسية،
واألده - -ى واألّم- -ر ه- -ن- -ا ه- -و ان- -ع- -دام أاي
اسستشسراف آلفاقها مادام  ⁄يحسسم ‘
خلفيات النشساط الروسسي ‘ النتخابات
األمريكية وهذا لن يكون غدا ألن اŸسسأالة
معقدة ل Áكن تصسورها هكذا ،وكل شسيء
مؤوجل إا ¤غاية وضسوح ما قام به الروسض
للتأاث Òو–ويل الرأاي العام األمريكي.
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 ·ÓاŸتحدة
الدورة  73للجمعية العامة ل أ

أاي حلول لتعقيدات العا!⁄

اخ- -ت -ت -مت أاشس -غ -ال
الدورة  73للجمعية
·Ó
ال- - - -ع- - - -ام- - - -ة ل  - - -أ
اŸتحدة ،قبل يوم،Ú
وان -ت -هت ك -م-ا ب-دأات.
حيث سسعت كل دولة
ل- -ت- -ع- -زي -ز م -واق -ف -ه -ا
Óزم -ات،
ورؤوي -ت -ه -ا ل  -أ
ب - -اسس - -ت- -ث- -ن- -اء ب- -عضض
’فكار اŸطروحة ‘
ا أ
ا’جتماعات
ا÷ان -ب-ي-ة وال-ت-ي ق-د
’مÚ
تفيد مبعوثي ا أ
’‡ي إا¤
ال- - - -ع- - - -ام ا أ
م-ن-اط-ق ال-ن-زاع-ات ‘
ت -ط -ع -ي -م خ -ط -ط -ه -م
للسسÓم.

ان -ع -ق -دت دورة ا÷م -ع -ي-ة
العامة خÓل الفÎة اŸمتدة
ب  25 Ú- - -سس -ب-ت-م Èوال-ف-ا—
أاكتوبر ‘ ،وقت تراكمت فيه
اÓÿفات ب Úالقوى الدولية
ال- - - -كÈى ب- - - -ع- - - -د ق- - - -رارات
““خ- -طÒة““ ات- -خ- -ذت بشس- -ك- -ل
أاح- - - - -ادي ،ج - - - -ع - - - -لت األ·
اŸتحدة ومبادئها وقوانينها
‘ وضسع ““ﬁرج““.
ولعّل تخطي بعضض الدول
وع - -ل - -ى رأاسس - -ه - -ا ال- -ولي- -ات
اŸتحدة األمريكية◊ ،واجز
لطاŸا شسّكلت صسمام النظام
العاŸي ،كالنحياز لÓحتÓل
اإلسسرائيلي بشسكل كامل على
حسس-اب ال-دول-ة ال-ف-لسس-ط-ي-نية
وحقوقها التاريخية ،وتوجيه
ضسربات عسسكرية لدولة ذات
سس -ي-ادة (سس-وري-ا) دون ال-ع-ودة
Ûلسض األم - - - - -ن ال- - - - -دو‹،
ونشسوب حرب Œارية طاحنة
ت-هّ-دد ال-ن-م-و ال-ع-اŸي ب-رك-ود
غ Òمسسبوق ،دفعت باألمÚ
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو
العام ل أ
غ- -وتÒسض إا ¤ق- -رع ن- -اق -وسض
اÿطر.
وحّذر غوتÒيسض ‘ كلمته
الفتتاحية قائ““ Óاليوم ومع
تغ Òميزان القوى فإان خطر
اŸواج - -ه - -ة ق - -د ي- -ت- -زاي- -د““،
مضس -ي -ف -ا ““أان أاج -ن -دة ح-ق-وق
اإلنسس-ان تÎاج-ع والسس-ل-طوية
تتزايد““.
وت -اب -ع ““ال -ث-ق-ة ‘ ال-ن-ظ-ام
ال- -ع- -اŸي ال -ذي يسس -ت -ن -د اإ¤
ال- -ق- -وان Úوب Úال -دول ع -ن -د
ح-اف-ة الن-ه-ي-ار ،وأان ال-تعاون
ال -دو‹ أاصس -ب -ح أاك Ìصس-ع-وب-ة
ويزداد النظام العاŸي اليوم
ف-وضس-ى ،وأاصس-ب-حت عÓ-ق-ات
القوة أاقل وضسوحا وتتعرضض
ال -ق -ي -م ال -ع -اŸي -ة لÓ-ن-دث-ار،
واŸب - -ادئ ال - -دÁق - -راط - -ي- -ة
ﬁاصسرة““.

ب- -الت- -ف- -اق ع- -ل -ى ع -دم رف -ع
اإلن- - -ت- - -اج وه - -و م - -ا أادى إا¤
Œاوز الÈميل الواحد عتبة
الـ 80دولر ألول مرة منذ 4
سسنوات ،األمر الذي سسيسسبب
م - -ت - -اعب لÎامب وي - -ج - -ع- -ل
م - -ع- -رك- -ت- -ه ‘ ان- -ت- -خ- -اب- -ات
ال-ك-ون-غ-رسض اŸن-ت-ظ-رة نهاية
أاكتوبر ا÷اري على اÙك
جراء ارتفاع سسعر البنزين.
وب ّ-ررت اŸت -ح -دث-ة ب-اسس-م
ك- -ت -اب -ة ال -دول -ة األم -ري -ك -ي -ة
ل -لشس -ؤوون اÿارج -ي-ة ،إاي-ري-ك-ا
شس- -ل- -يسس- -ان -و ‘ ،رده -ا ع -ل -ى
سسؤوال لـ«الشسعب““ خÓل ندوة
صس- -ح- -ف- -ي- -ة Ãق- -ر السس- -ف -ارة
األمريكية با÷زائر قبل أايام
““اسسÎات- - -ي- - -ج- - -ي- - -ة الصس - -دام
ال-دب-ل-وم-اسس-ي الشس-دي-د““ ال-تي
ي- -ق- -وده- -ا ت -رامب““ ،وسس -ي -ل -ة
ل -ت -ح -ق -ي -ق غ -اي -ة السسÓ-م ‘
الشس- -رق األوسس -ط ،مسس -ت -دل -ة
““بنجاح هذا النهج مع كوريا
الشسمالية ولو مبدئيا““.
واعتÈت ا◊رب التجارية
التي شسملت حلفاء واشسنطن
““ضس -روري-ة ◊م-اي-ة اŸصس-ال-ح
األمريكية““.
ل - - - - -ك - - - - -ن رؤوي- - - - -ة اإلدارة
األم -ري -ك -ي -ة ب -ق -ي-ادة ت-رامب
ل-ل-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ،ج-ع-ل-تها
اŸع- -ن- -ي- -ة األو ¤ب- -خ- -ط- -اب
غوتÒسض الذي أاقر ““بفوضسى
وﬂاط -ر ﬁدق -ة ب -ال -ن -ظ-ام
العاŸي““ ،وجعله يؤوكد على
““عدم وجود سسبيل مسستقبلي
سس - -وى ال - -ع - -م - -ل ا÷م- -اع- -ي
اŸنطقي من أاجل اŸصسلحة
ا÷م- -اع- -ي- -ة““ ‘ .إاشس -ارة إا¤
ال - -ن - -زع - -ة األح- -ادي- -ة ال- -ت- -ي
تنتهجها أامريكا.
من جانبها ،رفضست إايران
ت -ق-د Ëأادن-ى ت-ن-ازلت ،وأاك-د
ال -رئ -يسض حسس -ن روح -ا Êم-ن
على من Èا÷معية العامة أان
““سس-ي-اسس-ة ال-ت-ه-دي-د لن Œدي
نفعا““ ،ورأات روسسيا التي قاد
وف - -ده - -ا وزي - -ر اÿارج - -ي - -ة
سسÒغ - - - - - - -ي لف - - - - - - -روف أان
““‡ارسسة طهران لنفوذها ‘
اÿارج حق من حقوقها““.
وخÓ- - -ف- - -ا ل- - -ل - -م - -واق - -ف
اŸتصس- -ل -ب -ة ،ح -اول ال -رئ -يسض
ال-ف-رنسس-ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون
إاظهار نوع من الليونة عندما
دع - -ا إا ¤ح - -وار شس- -ام- -ل بÚ
ال- -غ- -رب وروسس- -ي- -ا ل- -ت- -دل -ي -ل
القضسايا اÓÿفية.

تشسبث باŸواقف

حل الدولت.. Ú؟

وب- - -دا واضس- - -ح - -ا أان ج - -ل
ال -ب -ل -دان ال -كÈى ،اغ -ت -ن -مت
م- -ن- -اب- -ر ا÷م- -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
األ‡ي- -ة ،لشس- -رح م- -واق- -ف -ه -ا
““التصسادمية““ وبذل جهد أاكÈ
لتسسويقها بشسكل أافضسل.
وق- - - -د رك- - - -ز ال- - - -رئ - - -يسض
األمريكي دونالد ترامب هذه
اŸرة ‘ خ- - -ط- - -اب- - -ه ع - -ل - -ى
““ت-ك-ث-ي-ف ال-عقوبات والضسغط
إا ¤أاقصس - - -ى درج - - -ة ع- - -ل- - -ى
إاي -ران““ ،ك -م-ا ح-اول ‡ارسس-ة
““السس-ل-ط-ة السس-ت-عÓ-ئ-ي-ة على
دول م -ن -ظ-م-ة األوبك““ ،ال-ت-ي
أان -هت اج -ت -م-اع-ه-ا ب-ا÷زائ-ر

لف -روف ال -ذي داف -ع ع -ن
إايران وسسوريا ،حّذر من تفّرد
واشسنطن با◊ل ‘ فلسسط،Ú
ه - - -ذه األخÒة ت - - -ع- - -ت ÈأاكÌ
القضسايا الشسائكة التي تطرح
دوري-ا ع-ل-ى ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-امة
األ‡ية دون أادنى مؤوشسرات
إايجابية على ا◊ل العادل.
ومن الواضسح أان الرئيسض
األم-ري-ك-ي ي-ع-د اسسÎات-ي-ج-ية
ضس -خ -م -ة ل-ط-رح خ-ط-ة ““◊ل
الدولت ،““Úكما يزعم ،ولكن ل
تشسمل القدسض التي سستكون
حصس - - - - -را لÓ- - - - -ح- - - - -تÓ- - - - -ل
اإلسسرائيلي ،بعدما جاءه الرد

حمزة ﬁصصول

العÓقات السسياسسية ب Úالو’يات اŸتحدة وروسسيا ’ Œد لها ذلك الوصسف اŸبدئي الذي اعتدنا على
سسماعه على لسسان مسسؤوو‹ هذين البلدين ..وهذا ما يعني ضسمنيا بأان هناك –فظا واضسحا من هذا Œاه
’خر حيال إادارته Ÿلفات معينة أاو حضسوره ‘ مواقع ح ّسساسسة ﬁرجة حقا ،لكن لن تصسدر عن أاحد وإا‰ا
ا آ
هناك عمل آاخر ..يفهم من هذا وذاك.

العدد
17760

م -ن ال -رئ -يسض ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي
ﬁمود عباسض الذي أاكد أان
““ال -ق-دسض ل-يسست ل-ل-ب-ي-ع““ ،وأان
الدولة الفلسسطينية ““لن تقبل
ب- -أام -ري -ك -ا وسس -ي -ط -ا وح -ي -دا
ل - -ع - -م - -ل- -ي- -ة السسÓ- -م ن- -ظ- -را
لن-ح-ي-ازه-ا““ ،داع-ي-ا إا ¤آال-ي-ة
دول- - -ي- - -ة تضس- - -م- - -ن ح- - -ق - -وق
فلسسط.Ú
ودع- - -ا م- - -اك - -رون ن - -ظÒه
األم -ري -ك -ي إا ¤ع-دم ان-ت-ه-اج
““سسياسسة األمر الواقع““ على
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،Úم-ؤوك-دا ع-ل-ى
ضسرورة ا◊ل العادل للدولتÚ
وفق حدود .1967

الهّم اŸشسÎك
‘ اŸقابل ،تقاطعت جل
م- - - -داخÓ- - - -ت رؤوسس- - - -اء دول
وح-ك-وم-ات ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ية
واإلف- -ري- -ق- -ي -ة ،ع -ل -ى ““ال -ه -م
اŸشسÎك““ اŸت- - - -م- - - -ث - - -ل ‘
م - -ك - -اف - -ح- -ة اإلره- -اب وك- -ل
عوامل اÿراب التي تقّوضض
أامن ودول عديدة.
حيث دعا العاهل األردÊ
اŸلك ع - -ب- -د ال- -ل- -ه ث- -ا Êاإ¤
ت - -ك - -اث - -ف ج- -ه- -ود ا÷م- -ي- -ع
Ùارب- - - -ة اإلره - - -اب وم - - -ن
أاسس - - - -م - - - -اه- - - -م ““ب- - - -اÿوارج
واŸسس - - - -ي - - - -ئ Úل- - - -ل- - - -دي- - - -ن
اإلسس Ó- -م - -ي““ ،ف- -ي- -م- -ا ق- -ال
ال -رئ -يسض ال -ي -م -ن -ي ع-ب-د رب-ه
ه -ادي م -نصس -ور أان ج -م -اع -ة
ا◊وث -ي ت -ع-م-ل لصس-ال-ح ج-ه-ة
خ - -ارج - -ي- -ة دم- -رت ال- -ي- -م- -ن
وزعزعت اسستقرار اŸنطقة.
فيما أاعلن وزير اÿارجية
السس -وري ول -ي -د اŸع -ل-م ق-رب
نهاية ا◊رب على اإلرهاب
‘ بÓده بعد  7سسنوات من
أازم -ة ط-اح-ن-ة راح ضس-ح-ي-ت-ه-ا
اÓŸي.Ú
ك- -م -ا ط -ال -بت ج -ل ال -دول
العربية واإلفريقية ،بضسرورة
إاصسÓ- - -ح م- - -ن- - -ظ- - -م - -ة األ·
اŸت -ح -دة وب -األخصض ›لسض
األمن الدو‹ ،وفتح اÛال
أامام عضسوية دائمة إلفريقيا
Ãقعدين وا◊صسول على حّق
الفيتو.
ه -ذه اŸداخ Ó-ت ،أاك -دت
أان ال- -ن- -ظ- -ام ال -ع -اŸي ال -ذي
ي- -داف- -ع ع- -ن- -ه األم Úال- -ع- -ام
 ·ÓاŸت- -ح -دة أان -ط -ون -ي -و
ل - -أ
غ - - -وتÒسض ،وي - - -ح - - -ذر م- - -ن
ان -ه -ي -ارهÃ ،ث -اب -ة اŸط -رق -ة
اŸسس -ل -ط -ة ع -ل-ى رؤووسض دول
العا ⁄الثالث سسواء ‘ أاحسسن
أاحواله أاو ‘ أاسسوئها ،بالنظر
للنتائج الوخيمة التي تكبدتها
ج- - -راء ال- - -ع- - -وŸة وسس- - -ب- - -اق
اŸصس- -ال- -ح ونشس- -ر ال -ف -وضس -ى
اÓÿق -ة وت -داع -ي-ات ا◊رب
ع- - -ل- - -ى اإلره- - -اب ورب- - -ط- - -ه
بأاجندات خفية.
ل- -ذلك ،ت- -ك- -ف- -ي م- -ع- -ان -اة
الشسعوب الضسعيفة منذ عقود
لتكون مÈرا إلعادة صسياغة
ال-ن-ظ-ام ال-دو‹ ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
ال-ه-ي-م-ن-ة وي-ت-ج-ه ح-ال-ي-ا ن-حو
الن- - - -ف- - - -رادي- - - -ة والصس- - - -دام
اÙموم ،وسستكون العواقب
أاك Èكلما أاشسد الصسراع بÚ
القوى الكÈى.

اأ’ربعاء  0٣أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  2٣محرم  1٤٤0هـ

ثقافة
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اŸهرجـ ـ ـ ـان مناسسب ـ ـ ـة ’كتشسـ ـ ـ ـ ـاف
أاسسمـ ـ ـ ـ ـاء جزائريـ ـ ـ ـ ـة جديـ ـ ـ ـ ـدة
مرة أاخرى يعود الشسريط اŸرسسوم
‘ م - -ه - -رج - -ان- -ه السس- -ن- -وي ب- -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس-م-ة ،ح-ام Ó-ه-ذه السس-ن-ة م-ع-ه
ت- -اري- -خ ه -ذا ال -ف -ن ب -ك -ن -دا ،وŒارب
ج -زائ -ري -ة و اف -ري -ق -ي -ة و ع -رب -ي -ة و
غربية ‘ ،احتفائية بهذا الفن الذي
Áتزج فيه اÿيال بالواقع و تسسكن
لف - -ك- -ار و ال- -رسس- -ائ- -ل داخ- -ل
ف - -ي - -ه ا أ
الفقاعات .إانها الطبعة الـŸ 11هرجان
الشس -ري -ط اŸرسس -وم«»،ف-ي-ب-دا» ،»2018
ال- -ذي اسس- -ت- -ق -طب أامسس ‘ الف -ت -ت -اح
ال -رسس -م -ي ع-ددا ه-ائ Ó-م-ن ه-واة ه-ذا
الفن .
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انطلقت اأمسس بسساحة ديوان رياضس الفتح
فعاليات الطبعة ال  11لمهرجان الشسريط
المرسسوم«»،فيبدا»  ،»2018تحت اشسراف
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ن الذي
ك -ان م-رف-وق-ا ب-ك-ل م-ن ن-وري-ة ب-ن غ-ب-ريت
وزيرة التربية الوطنية وفاطمة الزهراء
زرواط- -ي وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ي- -ة وال- -ط- -اق -ات
المتجددة ومحمد مباركي وزير التعليم
والتكوين المهنيين ،وسسفراء بعضس الدول
ال -مشس -ارك -ة ،وع-ل-ى راأسس-ه-م سس-ف-ي-رة ك-ن-دا
ب-ال-ج-زائ-ر ب-ات-ريسس-ي-ا م-اكا’غ ،كون بلدها
هو ضسيف شسرف الطبعة.
وب -ال -م -ن -اسس -ب -ة اأشس-اد وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى
ه -امشس م-راسس-م ا’ف-ت-ت-اح ،ب-ال-م-ج-ه-ودات
القيمة التي تبدلها محافظة المهرجان
ال- -ذي و ب- -ال -رغ -م م -ن الصس -ع -وب -ات ال -ت -ي
يتلقاها ،اأصسبح يقول « :موعدا سسنويا

ال- -م- -ج- -ال اإذ ت- -ع- -ود صس- -ن- -اع- -ة الشس -ري -ط
المرسسوم فيه اإلى سسنة  ،1792كما اأنها
ف- -رصس- -ة ذه- -ب -ي -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م -وؤل -ف -ي -ن
وال- -رسس- -ام- -ي- -ن ال- -ج- -زائ- -ري- -ي- -ن الشس- -ب -اب
ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -ج -رب -ة ال -ك -ن -دي-ة و
ا’حتكاك باأسسماء تخطت عتبة العالمية».
واأكد ميهوبي من جهة اأخرى اأن« :هذه
التظاهرة مناسسبة ’إبراز سسنة بعد اأخرى
’أسس- -م- -اء ج -زائ -ري -ة ج -دي -دة ف -ي م -ج -ال
الشس-ري-ط ال-م-رسس-وم ،خ-اصس-ة م-ن ال-جزائر
العميقة ،يعول عليها كثيرا في تطوير هذا
ال -ف -ن ،ال-ذي ل-يسس السس-ه-ل ،ك-ون-ه ي-ت-ط-لب
طاقة اإبداعية كبيرة و قدرة على التخيل
وترجمة الفكرة من خÓل الرسسم»،
ودع -ا م -ي -ه -وب -ي «اأن ت -ك -ون ل -ك -ل م -دي -ن-ة
جزائرية شسريطها المرسسوم الذي يحاكي
تاريخها و تقاليدها و هو مشسروع يهدف
حسسبه اإلى التعريف بالمدن الجزائرية،
الوزارة مسستعدة يقول لدعمه».
لÓإشسارة سستسستمر فعاليات الطبعة  11من
المهرجان تحت شسعار «الجزائر عاصسمة
الشسريط المرسسوم» ،اإلى غاية  06من
الشس- -ه -ر ال -ج -اري ب -مشس -ارك -ة
ث-ق-اف-ي-ا ن-اج-ح-ا ب-ام-تياز ،له
الوزارة
موؤلف
ح - -وال- -ي 100
مصس -داق -ي -ة ف -ي السس -اح-ة
يمثلون  18دولة عربية
على اسستعداد
ال -ث -ق -اف-ي-ة ،وي-ع-رف م-ن
و اأوروب -ي -ة واأم -ري -ك -ي-ة
سس- -ن -ة ’أخ -رى مشس -ارك -ة
ع
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صسيغ للشسباب و العائÓت.

تنظمه وحدة البحث اللسسا Êوقضسايا اللغة العربية

ملتقـ ـ ـ ـ ـ ـى دول ـ ـ ـ ـ ـي ح ـ ـ ـ ـ ـول صسناع ـ ـ ـ ـ ـة اأ’طال ـ ـ ـ ـ ـسس اللسساني ـ ـ ـ ـ ـة بورقلـ ـ ـة
تنظّم وحدة البحث اللسسا Êوقضسايا اللغة العربية ‘ ا÷زائر بورقلة ،التابعة Ÿركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
لليات والتجارب» ،الذي سسينعقد يومي  11و 12ديسسم ÈاŸقبل بورقلة ،فيما سسيكون
لطالسس اللسسانية :ا آ
تنظم اŸلتقى الدو‹ «صسناعة ا أ
لسسسس
لرسسال اŸلخصسات من أاجل اŸشساركة ‘ هذا اŸلتقى .وتهدف هذه التظاهرة العلمية إا ¤معرفة أاهم ا أ
بعد غد ا÷معة آاخر أاجل إ
لطالسس اللسسانية ،والطÓع على أاهم التجارب الغربية والعربية Ãا فيها ا÷زائرية.
لليات واŸناهج اŸتبعة ‘ صسناعة ا أ
وا آ
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ي -ه -دف ه -ذا ال -م-ل-ت-ق-ى ال-دول-ي إال-ى ضس-ب-ط
ال -م-ف-اه-ي-م وم-ع-رف-ة أاه-م اأ’سسسس واآ’ل-ي-ات
وال-م-ن-اه-ج ال-م-ت-ب-ع-ة ف-ي صس-ن-اع-ة اأ’ط-السس
اللسسانية ،وا’طÓع على أاهم التجارب في
م-ج-ال صس-ن-اع-ة اأ’ط-السس ال-لسس-ان-ية الغربية
والعربية ،والتعّرف على آاليات بناء مدّونة
لسسانّية وفق أاسُسسس ومعايير علمية عالمية.
ك -م -ا ي -رم -ي إال-ى ت-ح-دي-د ال-ق-ي-م-ة ال-ع-ل-م-ي-ة
Óطلسس اللسساني في بناء التخطيط اللغوي
ل أ
ورسس - -م السس- -ي- -اسس- -ات ال- -ل- -غ- -وي- -ة ،واإ’ف- -ادة
وا’سس -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -ج -ارب السس -اب -ق-ة ف-ي
صسناعة أاطلسس لسساني جزائري.
ولتحقيق هذه اأ’هداف ،ق ّسسم الملتقى إالى
 6م-ح-اور ،أاول-ه-ا ح-ول ال-م-ف-اه-ي-م النظرية
Óطالسس اللسسانية ،وثانيها حول التجارب
ل أ
ال- -غ- -رب- -ي -ة ف -ي م -ج -ال صس -ن -اع -ة اأ’ط -السس
اللسسانية ،وثالثها عن الجهود العربية في
صسناعة هذه اأ’طالسس .أاما المحور الرابع
فيتطّرق إالى المدونات اللسسانية وسسبل

اإ’فادة منها منهجا ومضسمونا في صسناعة
اأ’ط -السس ال-لسس-ان-ي-ة ،أام-ا ال-خ-امسس ف-ي-ع-ن-ى
بأاهميتها في التخطيط اللغوي وفي رسسم
السس-ي-اسس-ات ال-ل-غ-وي-ة .ف-ي-م-ا ي-تطّرق المحور
السس- -ادسس واأ’خ- -ي- -ر إال- -ى ال -م -ح -او’ت ف -ي
صسناعة أاطلسس لسساني جزائري.
ويأاتي هذا الملتقى الدولي ،الذي تنظّمه
وحدة البحث اللسساني وقضسايا اللغة العربية
ب-ال-ج-زائ-ر ،ال-ت-اب-ع-ة ل-م-رك-ز ال-ب-حث ال-علمي
وال-ت-ق-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ب-بوزريعة
ب- -ال- -ع- -اصس -م -ة ،ال -ذي ي -دي -ره أا.د.الشس -ري -ف
م-ري-ب-ع-ي ،ي-أات-ي ل-ي-ح-اول اإ’ح-اطة بموضسوع
اأ’ط -السس ال -لسس -ان -ي-ة ،ال-ت-ي ظ-ه-رت ن-ت-ي-ج-ة
للتقاطع بين علمي اللغة والجغرافيا ،وهو
ما أافرز ما يعرف باللسسانيات الجغرافية.
وت - -ع ّ- -د ه - -ذه اأ’ط - -السس ،حسسب دي- -ب- -اج- -ة
الملتقى ،وسسيلة حديثة لتسسجيل الظواهر
اللسسانية على خرائط جغرافية ،إاذ يسستعان
ب-ه-ذه ال-خ-رائ-ط ع-ن-د ال-ح-اج-ة إال-ى ت-حديد
م-ن-اط-ق ت-لك ال-ظ-واه-ر ب-اع-ت-ب-اره-ا وسس-ائ-ل

إايضس -اح ل -ظ -اه -رة لسس -ان -ي -ة ف -ي إاق -ل -ي -م م-ن
اأ’قاليم المحّددة ،كما يمكن اعتبار هذه
اأ’طالسس ثمرة بحثٍ لسساني ُبني على أاسسسس
ومنطلقات جغرافية ،بهدف اسستقصساء صسور
التنوع اللسساني فيها.
وقد ظهرت بوادر هذه الدراسسات في بداية
القرن الثامن عشسر ،واسستغرقت فترة طويلة
لتظهر بعدها بشسكل ممنهج ومضسبوط في
القرن التاسسع عشسر عند الغرب تحديدا،
جل ظهور مثل هذه الدراسسات عند
كما سُس ّ
ال -ع -رب ف -ي م -ؤول -ف -ات ت -رق -ى إال -ى مسس-ت-وى
اأ’طالسس اللسسانية الحديثة .وبذلت جهود
م -ت -ف -رق -ة ف -ي ال -ج -زائ -ر وال-م-غ-رب ُتّ-وجت
ب-أاط-لسس ال-م-غ-رب ال-ع-ربّ-ي ل-م-رسس-ي-ل ودف-يد
كوهين ،إالى جانب تجارب في دول عربية
مختلفة« ،ولذلك فإاننا نطمح من خÓل هذا
العمل إالى تجميع الجهود العربية من أاجل
ال -ت -وصس -ل إال -ى ن -ت -ائ -ج م -ل -م -وسس -ة ف -ي ه-ذا
المجال» ،يقول منظمو هذه الفعالية العلمية
الدولية.

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

العدد
1 77 6 0

الشساعـــــر رفيـــــق جلــــول لـــــ «الشسعب»
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« ÊGƒjOلي ـ ـ ـل منفلـ ـ ـت م ـ ـ ـن جب ـ ـ ـة الك ـ ـ ـون»
حاضضس ـ ـر فـ ـ ـي سضسي ـ ـ2018 Ó
ي-ع-ت Èن-فسس-ه م-ب-دع-ا عصس-ام-ي-اÁ ،ي-ل ب-ال-ف-ط-رة ل-ك-ت-اب-ة الشس-ع-ر ،وبÎكيز خاصس على
القصسيدة النÎية ،دون اسستثناء اÿوضس ‘ معÎك الرواية .رفيق جلول ينظر إا¤
اŸشسهد الثقا‘ ا÷زائري بنظرة تشساؤومية ويكشسف من خÓل هذا ا◊وار أانه يتأاثر بكل
فكر جميل وإابداع فلسسفي.
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^^« الشس -عب» :م -ن ه -و رف -ي-ق ج-ل-ول ،وم-ا
هي قصستك مع الكتابة والإبداع؟
^ رفيق جلول :باختصسار رفيق جلول هو
ك- -ت- -ل -ة مشس -اع -ر م -ن ال -حب وال -ك -ره وال -نسس -ي -ان
والتفكر ،جاء لهذا العالم ’ ليتمرد فيه بل عليه،
رفيق هذا الشساب بروحه وقلبه ولحمه ودمه
بكل هذه الجزئيات التي ’ تهم الجميع وتهمه
هو بنفسسه تكونت صسارت ذاتا مبدعة ،خلقت
ل -ك -ي اأك -ون ك -ات -ب -ا ،رغ-م اأن ك-ل ال-ظ-روف ال-ت-ي
عشستها تقول عكسس ذلك ،رفيق جلول جاء بكونه
’ يختلف عن البشسرية في شسيء اإ’ في مسساألة
اإيمانه باإبداعه.
^^ كيف كانت البداية ومن يوؤثر فيك
من الأسسماء الأدبية الجزائرية والعربية
والعالمية؟
^ بداية كل شسخصس له من وما يوؤثر فيه على
حياته ا’إبداعية ،فالمبدع شساعرا كان اأو روائيا
اأو مسسرحيا اأو فنانا له ما يميل له ويتاأثر به ،اأما
عن نفسسي كحالة طبيعية اأنا اأشسعر با’نتماء اإلى
كل ما هو اإبداعي وفلسسفي ،كل من يكتب بعمق
الفكر وجمالية ا’إبداع اأتاأثر به ،ولكن ’ اأقلده
في شسيء ،الكتابة كاأي فن تاأثير متسسلسسل من
ا’أعلى اإلى ا’أسسفل ،طريق غير معبدة للوصسول،
مطبات ،منحدرات ،سسقوط غير متوقع ،الكتابة
اأث -ر وت -اأث-ي-ر يشس-غ-ل ب-ال ع-ق-ل ال-م-ب-دع ،م-ع ه-ذا
اأفضسل اأن اأكون منفردا مع ذاتي ’ ،اأتاأثر باأحد
و’ اأريد اأن اأوؤثر في اأحد ،ما يوؤثر فينا فقط
هو النصس بعيدا عن ا’أسسماء.
^^ م -ا راأيك ف -ي ال -مشس -ه -د ال -ث -ق -اف -ي ف -ي
الجزائر؟
^ ال -مشس -ه -د ال-ث-ق-اف-ي ف-ي ال-ج-زائ-ر ه-و م-ج-رد
ج -ع -ج -ع -ة اأو دع -ي-ن-ي اأق-ول لك صس-وت ط-اح-ون-ة
الهواء المتصسدية التي يوؤول حالها اإلى التحطم
في اأي لحظة.
^^ ح -دث -ن -ا ع -ن اإصس-داراتك وب-الأخصس
اإصسدارك الجديد؟
^ اأعتقد اأن اأمر الحديث عن اصسدارات ،اأمر
ج - -د م - -ب- -ك- -ر م- -ع ه- -ذا
يمكنني اأن اأقول اأن لي
م-ج-م-وع-ة م-ع-ت-ب-رة من
المنشسورات بين الشسعر
وال- -رواي -ة ،اأن -ا نشس -اأت
شساعرا وعرفت كذلك
ف -ي ع -دة م -ل -ت -ق-ي-ات
ون -دوات ،وشس -ه-د ل-ي
ال- - - -ك- - - -ث - - -ي - - -ر م - - -ن
ا’أصسدقاء
وا’أسس-ات-ذة ال-ك-ب-ي-ر
فيهم قبل الصسغير
ع -ن ت -ط-ور اأدوات
ال-ك-ت-اب-ة الشس-عرية
ل- - - -دّي ،ل- - - -ه- - - -ذا
ت-ج-دي-ن-ن-ي غزير
الكتابة في هذا
الجنسس ا’أدبي،
خصسوصسا
اأعتبر من رواد
قصس-ي-دة ال-ن-ث-ر
الشس- -ب- -اب ف- -ي ال -ج -زائ -ر،
ح - -يث اأج- -ريت دراسس- -ات
ن-ق-دي-ة وب-ح-وث ج-ام-عية
في جزء من اإصسداراتي
من مختلف الجامعات،
وهذا ما اأثمن عليه من
م -ج -ه -ودات ا’أسس -ات-ذة
وال-ط-ل-ب-ة ف-ي ب-ح-وثهم
ع -ن اإصس -دارات -ي ،اأم -ا
ع -ن ك -ت -اب-ي ال-ج-دي-د
«ليل منفلت من جبة
ك- - -ون» ه- - -و ك- - -ت - -اب
شس -ع -ري ك-ذلك وق-د
ق - -دم - -ه ال- -دك- -ت- -ور
م - -ح - -م- -د شس- -وق- -ي
ال- - -زي- - -ن اأسس- - -ت - -اذ
ال-ف-لسس-ف-ة بجامعة
ت- -ل- -مسس- -ان وق -دم
روؤيته في الكتاب
ومجمل
ال -نصس-وصس ال-ت-ي
اخترتها بتدقيق ،هذا
الكتاب «ليل منفلت من جبة الكون» سستجدون
فيه قسسم من الشسذرات وهي شسذرات عميقة لها
ف -لسس-ف-ت-ه-ا وروؤي-ت-ه-ا ،ك-م-ا ت-ج-دون ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
الغÓف كلمة للصسديق الشساعر والروائي رفيق
ط -ي -ب-ي ال-ذي ق-راأ م-ع-ظ-م اأع-م-ال-ي وك-تب ع-ن-ه-ا
نقديا في مختلف المجÓت والجرائد وطنية
وعربية منها ،سسيكون هذا الكتاب حاضسرا في
فعاليات صسالون الكتاب الدولي سسي ،2018 Óعن
م- -نشس- -ورات دار ال- -م- -اه- -ر ل -ل -ط -ب -اع -ة وال -نشس -ر
والتوزيع.

^^ تشسهد الجزائر في السسنين الأخيرة
زخما في التاأليف والكتابة والإبداع في
كل الأجناسس ،لكن يبقى الجديد مرهون
الإشسهار والتوزيع الجيدين للتعريف به
ول-ي-وف-ى ال-م-ب-دع ح-ق-ه اأي-ن ال-خلل وكيف
يمكن تداركه؟
^ لÓأسسف اإن اأغلب ما ينشسر في الجزائر ’
ي- -رق- -ى اإل- -ى مسس- -ت- -وى ال -ذوق ال -م -ط -ل -وب ل -دى
المتلقي ،هذا اإن صسّح قول وجود متلقي اأصس،Ó
الذي صسار يقراأ فقط ما يخصسه اأو ما يختصس
ف-ي-ه غ-ال-ب-ا خÓ-ل دراسس-ت-ه ف-ي ال-ج-ام-ع-ة ،ي-عني
خارج اأسسوار الجامعة ’ توجد قراءة ،واأيضسا
ليسس هناك شسبكة توزيع كبيرة لدى اأغلب دور
النشسر والمكتبات العمومية والخصسوصسية.
ما يمكنني اأن اأراه كحل ربما موؤقتا هو يجب اأن
تعمل هذه الموؤسسسسات الثقافية من دور نشسر
وم -ك -ت -ب -ات ع-م-وم-ي-ة م-ن-ه-ا وخصس-وصس-ي-ة ،ع-م-ل
شس -ب -ك-ات ت-وزي-ع م-وسس-ع-ة وم-ن-ه-ا ال-مشس-ارك-ة ف-ي
صسالونات الكتاب الدولية خارج الجزائر.
^^ ه -ل ت -خ-دم ال-م-ل-ت-ق-ي-ات وال-م-ع-ارضس
ال-ك-ت-اب ال-مبدع ،وهل
ت-ت-اح ال-فرصسة للجميع
في الظهور والمشساركة
ف- - -ي ال- - -م- - -ه - -رج - -ان - -ات
والمواعيد الثقافية؟
^ اإذا كان المبدع تخدمه
الملتقيات والمعارضس فاإنها
تخدمه من باب لقاءاته مع
ك -ت -اب م -ن اأج -ي-ال م-خ-ت-ل-ف-ة،
ن -اه-يك ب-ل-ق-اء ال-ق-راء م-ن ك-ل
ح - -دب وصس - -وب ،ول - -ك - -ن ه - -ل
نسس -ت -ف -ي -د اب -داع -ي -ا اأم ’؟ اأن -ا
بصسراحة ’ اأرجح ذلك ا’إبداع
ال- -ح- -ق -ي -ق -ي ي -ك -ون ب -ا’ن -ع -زال
وال- -ق- -راءة وال- -ك -ت -اب -ة ال -ك -ث -ي -رة
وال-ت-م-زي-ق وم-راج-ع-ة ال-نصس-وصس،
ال-ل-ق-اءات ت-ك-ون اح-ت-ف-اء ب-ا’إنتاج
الجيد.
^^ م -ا راأيك ف-ي ال-مسس-اب-ق-ات
الإل -ك -ت -رون -ي -ة وال -نشس -ر ع -ل-ى
الفضساء الأزرق؟
^ ب-ال-نسس-ب-ة ل-لمسسابقات
التي تنتشسر اأيامنا هذه
ع -ب -ر وسس -ائ -ل ال -ت-واصس-ل
ا’ج- -ت- -م -اع -ي ه -ي غ -ي -ر
م -ج -دي -ة ك -م -ا سس -ب -ق واأن
صسرحت من قبل ،بل هي
زادت الطين بلة في ظهور
م-خ-ربشس-ي-ن وط-فيليين على
ا’إب- -داع وه- -م ي- -ت -ف -اخ -رون
بشسهادات وهمية مزورة في
حين اأن خربشساتهم ضسعيفة
حتى ’ اأظلم ا’إبداع واأسسمي
اأق Ó-م -ه -م اإب -داع -ا ،ب-ال-نسس-ب-ة
ل-ل-نشس-ر ا’إل-ك-ت-رون-ي اأنا اأحترم
ب -عضس ال-م-جÓ-ت ا’إل-ك-ت-رون-ي-ة
ال - -ج - -ادة وال- -ت- -ي ’ ت- -نشس- -ر اإ’
اإب -داع -ا راق -ي-ا وج-م-ي’ Ó-أقÓ-م
جادة من مختلف ا’أجيال.
م - -ا ه- -ي مشس- -اري- -عك
^^
المسستقبلية؟
^ يسسرني اأن اأعلن من هذا المنبر
الجميل عن اإصسداري الشسعري «ليل منفلت من
جبة الكون» والطبعة الجزائرية لروايتي الثانية»
حضسرة الكولونيل «عن منشسورات دار الماهر
للطباعة والنشسر والتوزيع والتي سستشسارك بهما
هذه ا’أخيرة في صسالون الوطني للكتاب بغرفة
الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة بسس-كرة من  0٤اإل -ى 19
اأك -ت -وب -ر ،وف -ي صس -ال -ون سس -ي Ó-ل-ل-ك-ت-اب ال-دول-ي
الطبعة الـ  2٣والتي سستكون الصسين ضسيف شسرف
على الجزائر.

á°VÉjQ

األربعاء  03أاكتوبر  ٢01٨م
الموافق لـ  ٢3محرم 1440هـ

فيما يغيب ميبارأكو ألسصبت أŸقبل عن تشصكيلة «ألعميد»

صصايفي يرفع وتÒة العمل ويدخل
الّÓعـب Úمبـكّرا ‘ أاجـواء الداربي
يوأصصل فريق مولودية أ÷زأئر –ضصÒأته Ãركز ألفندقة وألإطعام بع Úألبنيان Ÿبارأة ألدأربي ألعاصصمي
ضصد ألغر Ëأإ–اد ألعاصصمة ‘ ،أŸبارأة ألتي سصيحتضصنها ملعب  5جويلية ألأوŸبي يوم ألسصبت أŸقبل ،حيث قّرر
رفقاء ألقائد «عبد ألرحمن حشصود» وضصع مشصاكلهم جانبا وألتحضص Òبكل جدية لهذأ أŸوعد أ÷ديد بعدما
وضصعوأ ألتعادل ضصد ألرفاع ألبحريني ‘ منافسصة كاأسس ألأندية ألعربية ألأبطال جانبا.

ﬁمد فوزي بقاصص

ع -اد لع -ب -و ال -ع -م -ي -د إا ¤أاج -واء
ال-ت-دري-ب-ات عصص-ر الث-ن Úب-ع-دما
ضصمنوا ا÷معة اŸاضصي تأاهلهم
إا ¤الدور الـ  1٦من كأاسض األندية
العربية األبطال ،ولو أان ذلك كان
بشصق األنفسض بعدما فرضض ‡ثل
ال -ب -ح-ري-ن ن-ادي ال-رف-اع ال-ت-ع-ادل
السصلبي على اŸولودية Ãعقلها،
وواصص - - -ل زم - - -لء الشص - - -اب «ب- - -ن
ع -روسض» ع -م -ل-ه-م أامسض ال-ث-لث-اء
Ãعدل حصصت ‘ Úاليوم ،األو¤
ك-انت صص-ب-اح-ي-ة Ãرك-ز ال-ف-ن-دق-ة
واإلطعام بع Úالبنيان ،عمل فيها
الطاقم الفني اŸؤوقت اŸكون من
«رفيق صصايفي» واّ Ùضصر البدÊ
«فارسض بلخ »Òمع اللعب Úعلى
ا÷انب النفسصي وبعده ركزا على
ال- -ع -م -ل ال -ب -د ،Êك -م -ا خ ّصص -صصت
ا◊صصة اŸسصائية ‘ ذات اŸركز
للعمل على ا÷انب التكتيكي ،أاين
اسص-ت-غ-ل «صص-اي-ف-ي» ف-رصص-ة غ-ياب
اŸصص- -اب Úوت- -واج- -د ا÷م -ي -ع ‘
ج -اه -زي-ة ت-ام-ة م-ن أاج-ل ب-ر›ة
م- -ب- -اراة ت- -ط- -ب- -ي -ق -ي -ة –ضصÒي -ة
Ÿواج -ه -ة اإل–اد ال-ذي ي-ت-واج-د
‘ أاحسصن أاحواله ﬁليا ،هو الذي
يحتل مركز الوصصافة ‘ الرابطة
اÎÙف- -ة األو ¤ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم
ب- -رصص -ي -د  15ن -ق -ط-ة وب-ن-اقصض
م-واج-ه-ت Úوب-فارق  3ن-ق-اط عن
ال-رائ-د شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-بائل ،وسصيعمل
اإل–اد ع- -ل- -ى م- -واصص -ل -ة ت -أال -ق -ه
وت- -أاك -ي -د ن -ت -ائ -ج -ه ‘ ال -ب -ط -ول -ة
الوطنية بغية تضصييق اÿناق أاكÌ
ع- -ل- -ى ال- -ك -ن -اري ،خصص -وصص -ا أان -ه
تنتظره مواجهت Úمتأاخرت Úوهو
م- - -ا ي- - -رشص - -ح - -ه ÿط - -ف ري - -ادة
الÎتيب ،لكن تشصكيلة اŸولودية
عازمة على دخول هذا اللقاء بكل
قوة للظفر بنقاط الداربي الذي

سصيكون مفتاح اÿروج من أازمة
ال -ن -ت -ائ-ج السص-ل-ب-ي-ة وط-ي صص-ف-ح-ة
األحزان.
 ⁄يكن ينتظر أاشصد اŸتشصائمÚ
‘ م -ع -اق -ل م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر أان
يتواجد فريقهم هذا اŸوسصم ‘
وضص -ع -ي -ة ح -رج -ة ،ب -ع -دم -ا وج -د
ال- -ف- -ري- -ق ال -ع -اصص -م -ي ن -فسص -ه ‘
اŸرك- - - -ز الـ  14أاي ‘ م -ن -ط -ق-ة
اÿط- -ر ب- -ع- -د ن- -ه -اي -ة ﬂل -ف -ات
ا÷ول -ة ال-ث-ام-ن-ة ال-ت-ي  ⁄ي-ل-ع-ب-ه-ا
ال- -ف- -ري- -ق بسص- -بب ال -ت -زام -ات -ه ‘
ال- -ك- -أاسض ال- -ع -رب -ي -ة ،وذلك راج -ع
بالدرجة األو ¤إا ¤أان الفريق ⁄
يحقق أاي انتصصار ‘ ميدانه منذ
انطلق البطولة ،فيما عاد بالفوز
م - -ن ت - -ن- -ق- -ل Úأام- -ام ت- -اج- -ن- -انت
واŸدي -ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل حصص-ي-ل-ة
أاصص- - -ح- - -اب ال- - -ل- - -ون Úاألح - -م - -ر
واألخضصر ‘ النصصف األول من
م -رح -ل -ة ال -ذه -اب ج -د ضص -ع-ي-ف-ة
لنادي يلعب على األلقاب ،وÁلك
كل اإلمكانيات لحتلل اŸراكز
األو ‘ ¤الÎتيب العام للمحÎف

األول ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل م-ن ل-ق-اء
الداربي شصبه مصصÒي للعودة بقوة
‘ البطولة.
ليقاف
ألدأربي فرصصة إ
ألنّتائج أل ّسصلبية Ãلعب 5
جويلية
وسص -ي -ك -ون ل -ق -اء السص -بت اŸق -ب -ل
فرصصة أامام لعبي اŸولودية لفك
ال -ع -ق -دة ال -ت -ي ت -لزم -ه-م م-ن-ذ ٧
مباريات متتالية Ãلعب  5جويلية
األوŸبي أاي طيلة  ٦أاشصهر كاملة،
ف- -آاخ -ر ف -وز ل -ل -ع -م -ي -د ب -اŸل -عب
ال -ت -ح -ف -ة ي -ع -ود إا ¤ت -اري-خ الـ 30
م- - - -ارسض اŸاضص - - -ي أام - - -ام إا–اد
ال-ب-ل-ي-دة ب-أارب-ع-ة أاه-داف ن-ظ-يفة،
وبعدها لعب رفقاء «بن دبكة» ٧
مواجهات كاملة  ⁄يذوقوا فيها
طعم الفوز ،حيث سصجّلت ثلث
تعادلت ضصد ا◊سصني ا÷ديدي
اŸغ -رب -ي ون-ادي ب-ارادو وال-رف-اع
ال -ب -ح-ري-ن-ي ،م-ق-اب-ل أارب-ع ه-زائ-م
أام - -ام ك- -ل م- -ن نصص- -ر حسص Úداي
وشص-ب-ي-ب-ة السص-اورة ووف-اق سص-طيف

على مرت ‘ Úالبطولة ورابطة
األبطال اإلفريقية ،وهو ما يعتÈ
ب- -األم -ر ال -ك -ث Òل -ل -ع -م -ي -د ال -ذي
ي -ت -خ -وف أانصص-اره ك-ثÒا م-ن ه-ذا
ال- - -دارب- - -ي ،خصص- - -وصص- - -ا أان- - -ه - -م
سص -ي -واج-ه-ون أافضص-ل ه-ج-وم بـ 13
هدفا ‘ ،ح Úاإلحصصائيات تؤوكد
هشصاشصة اÿط اÿلفي للمولودية
التي تلقت فيها شصباك «شصعال»
 1٢ه- -دف -ا ك -ام -ل ‘  ٧جولت
خاضصها العميد ◊د اآلنﬁ ،تل
بذلك اŸركز الثا Êألضصعف دفاع
‘ البطولة وراء مولودية وهران
التي تلّقت شصباكها  13هدفا ،وهو
م -ا ي -زي -د م-ن ت-خ-وف-ات ال-ه-زÁة
بنتيجة تاريخية تشصبه تلك التي
انهزم بها العميد من أاسصابيع ضصد
الكناري ‘ الكلسصيكو.
لشص -ارة ،سص -ي -غ -يب رسص -م-ي-ا ع-ن
ل -إ
مواجهة السصبت اŸقبل اŸدافع
اÙوري «زي - -دان م - -ي - -ب- -اراك- -و»
بسصبب تراكم البطاقات الصصفراء،
‘ ح ⁄ Úيتضصح ◊د كتابة هذه
األسص - -ط - -ر مشص- -ارك- -ة م- -ت- -وسص- -ط
اŸيدان اŸا‹ «أاليو ديينغ» من
عدمها ،هو الذي كان يعا Êمن
آالم حادة ‘ أاسصفل الظهر بعدما
ت -ل -ق -ى ت -دخ -ل ع -ن-ي-ف-ا م-ن أاح-د
الزملء ‘ ا◊صصة األخÒة التي
سص -ب -قت م -ب-اراة م-ول-ودي-ة وه-ران
Ãلعب «أاحمد زبانة» بوهران ،ما
جعله يغيب عن هذا اللقاء وعن
لقاء الرفاع البح ‘ ÊÒالكأاسض
لندية ،وينتظر «ديينغ»
العربية ل أ
قرار الطاقم الطبي بفارغ الصصÈ
للفصصل ‘ مشصاركته يوم السصبت
من عدمها ،خصصوصصا أانه Áلك
دينا اŒاه األنصصار ،بعدما كان
سصببا اŸوسصم اŸاضصي ‘ تسصجيل
ه - -دف Úضص - -د شص - -ب - -اك ا◊ارسض
«فوزي شصاوشصي» ‘ مباراة اإلياب
ضصد اإل–اد.

أقام سصف Òأ÷زأئر بلندن حف Óعلى شصرفهم

شسباب «رأديوز» ألقل من  13يشساركون ‘ دورة رياضسية بلندن

مراسسلة خاصسة

عاد فريق جمعية «الراديوز» ألقل
من  13سصنة أامسصية الثن Úمن لندن
ب - -ع- -د مشص- -ارك- -ت- -ه ‘ م- -ق- -اب- -ل- -تÚ
اسص -ت -ع -راضص-ي-ت Úع-ل-ى شص-رف أاب-ن-اء
ا÷ال- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وال- -ع- -رب- -ي- -ة
اŸق -ي -م -ة ب-إا‚لÎا ،وال-ت-ي أاشص-رف
ع -ل -ي -ه -ا م -ت -طّ-وع-ون ي-ت-وّل-ون إادارة
ال- -نشص- -اط- -ات ال- -ري -اضص -ي -ة لشص -ب -اب
ا÷زائر والعرب.
حضص -يت «ال -رادي -وز» ب-رئ-اسص-ة ق-ادة
شصا‘ باسصتقبال كب Òوضصيافة على
أاع -ل -ى مسص -ت -وى م-ن ط-رف أاعضص-اء
السص -ف -ارة ا÷زائ -ري-ة ع-ل-ى رأاسص-ه-م
السصف Òعبة عمار ،الذي أاقام حفل
مصصّ -غ-را ع-ل-ى شص-رف لع-ب-ي ف-ري-ق
ا÷م-ع-ي-ة ،م-نّ-وه-ا Ãب-ادرة ت-ن-ق-ل-ه-ا

نيمار

وال -ت -ق -ائ -ه -ا ب -ا÷ال -ي -ة ا÷زائ -ري-ة
ب -ع -اصص-م-ة الضص-ب-اب ،م-ه-دي-ة ب-عضض
ال- - -ل- - -وازم ب- - -ال- - -ع- - -ل - -م ا÷زائ - -ري

وم - -ي - -دال - -ي - -ات ل- -ب- -عضض الشص- -ب- -اب
ا÷زائري اŸقيم هناك.
«الراديوز» أاهدت باŸناسصبة وسصام

شصرف وميدالية السصتحقاق للسصفÒ
ع -ب -ة ت -ق -دي -را ÷ه -وده ‘ خ -دم -ة
ا÷ال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،وك -ذا بسص -بب
الحÎام الذي يحظى به من طرف
ا◊كومة الÈيطانية.
ل- -ل- -ت- -ذك ،Òف- -إان «ال -رادي -وز» زارت
م -ل-ع-ب-ي أارسص-ن-ال وتشص-ي-لسص-ي ،ح-يث
اسص -ت -م -ت -ع لع-ب-و ا÷م-ع-ي-ة ب-ه-ذي-ن
اŸرفق Úالرياضصي ،Úاللذين صصنعا
›د الكرة اŸسصتديرة الÈيطانية
ع Èال - -عصص - -ور وا◊قب ،وت - -خ ّ- -رج
منهما أابرز النجوم الذين أابدعوا
‘ كرة القدم.
وك- -انت ال- -ف- -رصص -ة سص -ان -ح -ة ألخ -ذ
لعبي «الراديوز» صصورا تذكارية،
آامل Úالعودة نهاية السصنة القادمة
ل -ل -مشص -ارك-ة ‘ دورة دول-ي-ة سص-ت-ق-ام
شصهر مارسض القادم.

أأنـ ـ ـا سسعيـ ـد ‘ نـ ـ ـادي باريـ ـ ـسس سسـ ـ ـان جÒمـ ـ ـ ـان

قال ألÈأزيلي نيمار دأ سصيلفا ،إأّنه يشصعر بالرأحة وألسصعادة ‘ باريسس سصان جÒمان ،مشصيدأ باŸدرب أ÷ديد
للفريق توماسس توخيل.
وقال نيمار ‘ اŸؤو“ر الصصحفي
قبل مواجهة النجم األحمر اليوم
ب- -دوري أاب- -ط- -ال أاوروب- -ا« :ك- -نت
دائ ً-م -ا م -رت -اًح -ا ج ً-دا ه -ن -ا ،أان-ا
سص - -ع- -ي- -د ل- -وج- -ودي ‘ ب- -اريسض،
وسصأاحاول دائًما أان أابذل قصصارى
ج- -ه- -دي ‘ ﬁاول- -ة مسص- -اع- -دة
الفريق».
وأاشصاد باŸدرب توماسض توخيل

وقال« :لقد جلب أاشصياء جديدة
إا ¤الفريق ،إانه يريد –سصيننا ‘
ك - -ل شص - -يء ،ل - -ق - -د أادركت ه - -ذه
ال- -ط- -ري -ق -ة م -ن -ذ األي -ام األو،¤
واÙادث -ات ال -ت -ي أاج -ري -ن -اه-ا،
جميعنا نريد النجاح والفوز.
وع - -ن أادائ- -ه ‘ اŸوسص- -م ا◊ا‹
ق- -ال« :أاعÎف ب- -أان- -ن- -ي لسصت ‘
ح -ال -ة  ،%100ول ي - -وج - -د أاح - -د

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

كذلك ،اŸوسصم بدأا األن وسصوف
أاصص- -ل ألفضص -ل مسص -ت -وى ‘ وقت
لحق ،أاحاول التحسصن كل يوم
و‘ كل تدريب».
وحول مكانه اŸفضصل ‘ اŸلعب
قال« :ما أاحبه هو امتلك الكرة
وŸسصها ،ل يهمني أان أاكون ‘
النصصف أاو على الطرف».

علي سصليما Êلـ «ألشصعب»:

ال ع د د

1٧٧٦0
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«ألوضسع أ◊ا‹ لكرة ألسسلة نتيجة غياب ألتّموين»
«أ“ّنى أن تكون أ◊لول أŸناسصبة لنطÓق ألبطولة ‘ وقتها أّÙدد»
ل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألسصلة علي سصليما ‘ Êحوأر خاصس ÷ريدة
عّبر رئيسس أ إ
لندية ألتي تنشصط ‘ ألبطولة
«ألشصعب» عن أسصفه ألكب Òللوضصع ألذي آألت له أ أ
ألوطنية بسصبب أŸشصاكل أŸالية ألتي أثّرت عليهم بصصفة مباشصرة ،وأّكد أّنهم يسصعون
ليجاد أ◊لول ألّÓزمة من أجل إأنطÓق أŸنافسصة ‘ ألوقت أŸناسصب ،وطالب ألسصلطات
إ
أÙلية بضصرورة ألتدخل لتقد ËأŸسصاعدة للخروج من ألنفق.

حاورته :نبيلة بوقرين
❊ ألشص- -عب :ك -ي -ف ت -ع ّ-ل -ق
على ألوضصع أ◊ا‹ لكرة
ألسصلة أ÷زأئرية؟
❊❊ ع -ل -ي سص-ل-ي-م-ا :Êال-وضص-ع
ا◊ا‹ لكرة السصلة ا÷زائرية
ن - -ا œع - -ن غ - -ي - -اب األم- -وال
لندية التي تنشصط
بالنسصبة ل أ
‘ البطولة الوطنية وهذا ما
جعلهم يجتمعون ،و‘ األخÒ
ق ّ-رروا ت -ق-د Ëط-لب ل-ل-وزارة
م -ن أاج -ل ال -ت -دخ -ل وت -ق-دË
ا◊لول اللزمة لتجاوز هذا
ا◊ال ،وأان- - - -ا أاع- - - -ت Èه - - -ذا
اإلجراء صصرخة جديدة على
م- -ا ي- -ح -دث ‘ ك -رة السص -ل -ة،
وأاغلب الرياضصات ا÷ماعية
على غرار كرة اليد والكرة
الطائرة ،ونحن على مسصتوى
اإل–ادية ‘ إاتصصالت دائمة
م- - -ع م- - -دي- - -ري- - -ة الشص- - -ب- - -اب
وال- - -ري- - -اضص - -ة م - -ن ت - -ق - -دË
اŸسص- -اع -دة ب -ه -دف إاح -ت -واء
األمور.
❊ م- -ن أŸسص- -ؤوول ع- -ل- -ى م -ا
ي - -ح - -دث ل - -ك - -رة ألسص- -ل- -ة
وألّرياضصات أ÷ماعية؟
❊❊ اŸشصاكل التي تعا Êمنها
ك- - -رة السص - -ل - -ة وغÒه - -ا م - -ن
ال- - -ري - -اضص - -ات ا÷م - -اع - -ي - -ة
أاصص- -ب- -حت م- -ع- -روف- -ة ،وذلك
راج -ع لضص -ع -ف ال-ت-م-وي-ن م-ن
ط -رف الصص -ن -ادي -ق ال-ولئ-ي-ة،
وهذه األخÒة تعطي للنوادي
مبابغ قليلة ما يجعلها غÒ
ك- - -اف - -ي - -ة ل - -ت - -غ - -ط - -ي - -ة ك - -ل
اإلح -ت -ي -اج-ات اÿاصص-ة ب-ه-ا،
ون -ح -ن ‘ اإل–ادي -ة ن-ت-فّ-ه-م
ظ - -روف- -ه- -م وال- -وضص- -ع ال- -ذي
Áرون ب- - - -ه ،ول- - - -ك- - - -ن م- - - -ن
الضص -روري أان ت -ك -ون ا◊ل -ول
اŸن -اسص -ب -ة ب-ح-ول ال-ل-ه ح-ت-ى
ت-ن-ط-ل-ق اŸن-افسص-ة ‘ ال-وقت
اÙدد م - -ث- -ل- -م- -ا سص- -ب- -ق أان
صصرحت من قبل ألننا توعدنا

على هذه األمور ‘ بداية كل
سصنة.
❊ ما هي أ◊لول أل ّ
Óزمة
لم- - - - - -ر إأ¤
ل- - - - - -ع- - - - - -ودة أ أ
طبيعتها؟
❊❊ ل - - - -ك - - - -ي ‚د ا◊ل - - - -ول
اŸناسصبة يجب أان يعاد النظر
‘ السص -ي -اسص-ة ت-وزي-ع األم-وال
واّتباع طريقة واضصحة ويتم
ترسصيخها حتى ل تكرر هذه
اŸشص -اك -ل ‘ اŸسص -ت-ق-ب-ل أاي
Ãع- -ن- -ى آاخ- -ر ي- -ك -ون “وي -ن
بطريقة عادلة بالنسصبة لكل
الرياضصات ،ول يسصلّط الضصوء
على اختصصاصض واحد فقط
ل -ك -ي ن -ت -ج -اوز ال -واق-ع اŸر،
ويكون هناك تدعيم ما‹ من
طرف اŸؤوسصسصات العمومية،
ول- - -ه- - -ذا أا“ن- - -ى أان ت - -ت - -غÒ
األوضصاع بعد الصصرخة التي
ق -ام ب -ه -ا ‡ث-ل Úع-ن ال-ف-رق
ال- -ت- -ي ت -نشص -ط ‘ ال -ب -ط -ول -ة
ال-وط-ن-ي-ة ‘ ،ان-ت-ظ-ار لقائهم
م -ع ال -وزي -ر ب -ع -د اإلج -ت -م-اع
ال- - -ذي ع- - -ق - -دوه ‘ ب - -داي - -ة
األسصبوع ا÷اري فيما بينهم،
ونحن ‘ الفيدرالية نتابع كل
صصغÒة وكبÒة ،وعلى دراية
Ãا يحدث ونريد أان تتغÒ
األوضص- -اع ح -ت -ى ن -ن -ط -ل -ق ‘
البطولة الوطنية.
❊ ه-ل سص-ت-ن-ط-لق ألبطولة
‘ أŸوعد أّÙدد؟
❊❊ أاكيد البطولة سصتنطلق ‘
ال -وقت اّÙدد ب -ح -ول ال-ل-ه،
ول - -ن ي- -ك- -ون ه- -ن- -اك ت- -أاخÒ

ألبطولة أŸصصرية

خاصصة إاذا ” إايجاد ا◊لول
ال-لزم-ة ل-ل-ف-رق م-ن ال-ن-اح-ية
اŸال -ي -ة ألن -ه -م ي -ع -ان -ون م-ن
غياب الدعم اŸا‹ ،وغÒها
من األمور التي أاثرت عليهم،
ونحن على مسصتوى اإل–ادية
سصطّرنا تاريخ  5أاكتوبر من
أاج - -ل ب - -داي- -ة اŸن- -افسص- -ة أاو
جلها بأاسصبوع فقط ،وهذه
نؤو ّ
اŸشصاكل تعّودنا عليها ‘ كل
بداية موسصم رياضصي بسصبب
معاناة الفرق ،وÁلكون ا◊ق
‘ اŸطالبة بتسصوية أامورهم.
❊ م- -ا ه- -و ج -دي -د أل -ف -رق
ألوطنية؟
❊❊ ال -ف -رق ال -وط -ن -ي -ة ك -ل -ه-ا
سصتعود إا ¤جو التحضصÒات
‘ األي -ام ال -ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة،
ب -ال -نسص -ب -ة ل-ل-ف-ئ-ات الصص-غ-رى
سص -ي-ك-ون ذلك خ-لل ال-ع-ط-ل-ة
التي تتزامن مع شصهر نوفمÈ
ال- -ق- -ادم ،أام -ا األك -اب -ر ف -ه -ي
م›Èة ‘ األي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة
ال - -ق- -ادم- -ة ب- -ح- -ول ال- -ل- -ه اأي
م -ب -اشص -رة ب -ع -د ال -ت-ع-اق-د م-ع
اŸدرب ا÷دي- - - - - -د ال - - - - -ذي
سصيشصرف على الفريق األول،
واألمر يتعلق بالكندي سصارج
ل - - - - -و‚يسض ،وه- - - - -ذا األخÒ
سص -ي -أات -ي ل -ل -ج-زائ-ر م-ن أاج-ل
اإلمضص -اء ع -ل -ى ال -ع -ق -د ف -ور
إان -ت -ه -اء م -ه -ام-ه م-ع ال-ف-ري-ق
ال -ذي يشص -رف ع -ل -ي-ه ح-ال-ي-ا،
وÃع- -ن- -ى آاخ- -ر ف- -إان األم- -ور
سص-ت-ك-ون وف-ق-ا إلسصÎات-ي-ج-ي-ة
مسص- -ط- -رة م- -ن أاج -ل ضص -م -ان
أافضصل لكل اŸنتخبات.

أألهلي يطلب حك ّاما من أأوروبا Ÿبارياته

لهلي ،حامل لقب ألبطولة
أعلن نادي أ أ
أŸصصرية ،أنه طلب من أل–اد أÙلي طوأقم
لدأرة مبارياته ،وذلك ‘ بيان
حكام من أوروبا إ
أصصدره عقب أجتماع Ûلسس إأدأرته برئاسصة
ﬁمود أÿطيب.
وذكر النادي ‘ بيانه حول «توجيه خطاب إا ¤ا–اد كرة
القدم اŸصصري ،إا◊اقا باÿطاب الذي أارسصله النادي
األه -ل -ي سص -اب -ق -ا ب -ع-د أازم-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ‘ م-ب-اراة اإلن-ت-اج
ا◊رب -ي» ،م -ؤوك -دا ‘ خ -ط -اب -ه ا÷دي -د ،ضص -رورة إاسص -ن-اد
مبارياته ‘ البطولة اŸصصرية بدءا من اŸباراة اŸقبلة إا¤
حّكام من قارة أاوروبا ،مع اسصتعجال الرّد على اÿطاب
ُ
السصابق» .وكان األهلي قد أاصصدر بيانا بعد اŸباراة ضصد
النتاج ا◊ربي ‘ ا÷ولة اÿامسصة ،والتي انتهت بالتعادل

السصلبي ( ،)0-0أاكد فيه رفضض األخطاء «الفادحة» للحكام،
وطالب بـ «إاجراء –قيق عاجل وإاعادة األمور إا ¤نصصابها
الطبيعي حرصًصا على اسصتكمال اŸسصابقة ،والعدالة بÚ
األندية اŸتنافسصة».
وغالبا ما تشصهد مباريات البطولة اŸصصرية اعÎاضصات
من األندية على التحكيم.
وأاعلن ال–اد اŸصصري منتصصف سصبتم ÈاŸاضصي ،أانه
لندية اسصتقدام حكام أاجانب بشصرط دفع الكلفة
سصيجيز ل أ
اŸالية لذلك.
وأابدى موافقته «على السصتجابة إا ¤أاي ناد ‘ اŸسصابقة
يرغب ‘ إاسصناد إادارة أاي مباراة له ‘ اŸسصابقة إا ¤حكام
أاجانب ،شصرط سصداد مبلغ  15أالف دولر ‘ خزينة ال–اد
“ثل قيمة تكلفة اسصتقدام طاقم حكام أاجانب».

برشصلونة

نشس ـ ـ ـوب خـ ـ ـÓف ب ـ ـ Úبيكيـ ـ ـه ومي ـ ـسسي
ذكرت تقارير إاخبارية ،أان
العلقة ب‚ Úمي برشصلونة،
األرج -ن-ت-ي-ن-ي ل-ي-ون-ي-ل م-يسص-ي
واإلسص- -ب -ا ÊجÒارد ب -ي -ك -ي -ه،
ل -يسصت ع -ل -ى م -ا ي -رام ،ع-ل-ى
خ -ل -ف -ي -ة ال -ن -ت -ائ -ج السص -ل -ب-ي-ة
األخÒة ل -ل -ف-ري-ق ال-ك-ت-ال-و،Ê
وإاهداره لسصبع نقاط ‘ آاخر
ثلث جولت بالليغا..
وذك-ر ب-رن-ام-ج ل-ق-ن-اة «م-ي-غ-ا»
اÙل- - - - -ي - - - -ة ،أان اŸداف - - - -ع
اإلسص- -ب- -ا Êاıضص- -رم أاب -دى
اسص -ت -ي -اءه م -ن م -يسص -ي ل -ع -دم
–دث - -ه ،بصص - -ف - -ت - -ه ق - -ائ - -دا

ل -ل -ف -ري -ق ،ل-وسص-ائ-ل اإلع-لم،
عندما تكون النتائج سصلبية،
لدعم الفريق.
وذكر اŸصصدر أان بيكيه اّتهم
م -يسص -ي ب-أان-ه «ل ي-ت-ح-دث إال
ع -ن-دم-ا ي-ك-ون خ-ارج أاوروب-ا،
مع األرجنت.»Ú
وأاضص -اف أان م -يسص -ي رّد ع -ل-ى
اإلسص -ب -ا ÊاŸع -ت -زل م -ؤوخ -را
اللعب الدو‹ مع بلده عقب
م -ون-دي-ال روسص-ي-ا ،ب-أان سص-بب
النتائج السصلبية لÈشصلونة ،هو
األخ-ط-اء ال-دف-اع-ي-ة وق-ال له
إانّ الفرق «تسصجّل ‘ مرمانا

أاهدافا كثÒة».
وأاوضص- -ح اŸصص -در أان ه -ن -اك
«خصص - - - - - - -ام ت- - - - - - -ام اآلن بÚ
ال -ن -ج -م »Úال -ل -ذي-ن ي-ع-رف-ان
ب - -عضص- -ه- -م- -ا ال- -ب- -عضض م- -ن- -ذ
نشص- -أات- -ه -م -ا ‘ أاك -ادÁي -ة «ل
ماسصيا».
ورغم تعادله مرت Úوخسصارته
مرة ‘ آاخر ثلث جولت،
إال أان ب- - -رشص - -ل - -ون - -ة لي - -زال
ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى صص-دارة ال-ل-يغا
ب-رصص-ي-د  14ن-ق-ط-ة ،وبفارق
األه- - - - -داف ع - - - -ن غ - - - -رÁه
التقليدي ريال مدريد.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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زكريا نعيجي ’عب نادي بارادو لـ «الشصعب»:

«ال ّتغيÒات التي حدثت ‘ الفريق
 ⁄تـؤؤّثر علـى مسستـؤى الّتشسكيـلة»
وصصف زكريا نعيجي’ ،عب نادي بارادو ‘ ،حوار لـ «الشصعب» اأن التغيÒات التي حدثت على مسصتوى
الفريق  ⁄توؤثر على مسصتوى التشصكيلة بالنظر ا ¤تواجد ›موعة ‡يزة من الÓعب.Ú

حاوره :عمار حميسسي
وصسف نعيجي مشسوار فريقه با’يجابي رغم أانه
اعÎف أان سسوء ا◊ظ حرم الفريق من الفوز ‘
أاك Ìمن مباراة ،متمنيا أان تتح ّسسن اأ’مور خÓل
الفÎة اŸقبلة ‘ ظل توفر اŸواهب.
وأاّكد نعيجي أان الفريق مطالب بالتدارك خÓل
ا÷ول -ة اŸق -ب -ل -ة ب -ع -د ال -ه -زÁة ال -ت -ي وصس-ف-ه-ا
بالقاسسية أامام ا–اد العاصسمة رغم اعÎافه بقوة
اŸن - -افسش ال - -ذي Áلك ›م- -وع- -ة ‡ي- -زة م- -ن
الÓعب.Ú
❊ الشص- -عب :ه- -ل أاّث- -رت ال ّ-ت -غ -يÒات ال -ت -ي
ح-دثت ع-ل-ى ال-تشص-ك-ي-ل-ة ه-ذا اŸوسص-م على
مسصتوى الفريق؟
❊❊ زكريا نعيجي :صسحيح أاّن الفريق عرف
›موعة من التغيÒات من خÓل رحيل بعضش
العناصسر اŸهمة ،وأايضسا رحيل اŸدرب الذي
عمل معنا لفÎة طويلة ،واسستطاع ترك بصسمته
‘ ال -ف -ري -ق ل -ك-ن ’ أاع-ت-ق-د أان ال-ت-غ-يÒات ال-ت-ي
حدثت أاثرت على مسستوى الفريق بالنظر ا¤
ت -واج -د ›م -وع -ة ‡ي-زة م-ن الÓ-ع-ب ،Úال-ذي-ن
أاثبتوا أاحقيتهم باللعب بصسفة أاسساسسية ،كما أان
العناصسر التي صسعدت ا ¤الفريق ا’ول منسسجمة
مع بعضسها Ãا أانها لعبت مع بعضش من قبل ‘
ا’صس- -ن- -اف الصس- -غ -رى ،وب -ال -ت -ا‹ ’ أاع -ت -ق -د أان
التغيÒات التي حدثت أاثرت على الفريق وحتى
اŸدرب  ⁄يحد عن طريقة العمل التي كان
ينتهجها اŸدرب السسابق ،حيث  ⁄نلحظ اي
اختÓف كب Òب ÚاŸدرب السسابق وا◊ا‹ فيما
يخصش طريقة العمل.

❊ هل كان الفريق يسصتحق الهزÁة أامام
ا–اد العاصصمة؟
❊❊ لعبنا أامام منافسش قوي ،وÁتلك ›موعة
‡يزة من الÓعب ÚاŸمتازين،
وأاع -ت-ق-د أان ال-ن-ت-ي-ج-ة ك-انت ق-اسس-ي-ة ب-ح-ك-م أان-ن-ا
حاولنا الوقوف الند للند أامام اŸنافسش ،الذي
اسستطاع حسسم اŸواجهة لصسا◊ه بفضسل خÈة
’عبيه ،وأاعتقد أان الهدف الثالث قتل اŸباراة
أ’نه جاء مباشسرة بعد الهدف الثا ،Êوهو ا’مر
ال -ذي صس -عب ا’م -ور ع -ل -ي -ن -ا وج -ع -ل -ن -ا ن -خسس -ر
اŸواجهة ،وعلينا التدارك خÓل ا÷ولة اŸقبلة
م -ن أاج -ل ت -ع -ويضش ن-ق-اط اŸب-اراة وإاع-ادة ب-عث
مشسوارنا ‘ البطولة من خÓل ا’رتقاء اك‘ Ì
سسلم الÎتيب.
❊ هل أانت راضس عن مشصوار الفريق هذا
اŸوسصم؟
❊❊ ◊د اآ’ن أاعتقد أان ا’مور تسس Òبطريقة
ج -ي -دة رغ -م ب -عضش ال -ث -غ -رات ال -ت -ي ك -ان Áك -ن
Œاوزها أاو تفاديها بالنظر ا ¤أاننا كنا أاقرب
لتحقيق الفوز ،و’ يجب إاغفال بعضش العوامل
التي أاثرت على نتائجنا هذا اŸوسسم منها نقصش
اÈÿة ،فالعديد من الÓعب ‘ Úالفريق يلعبون
’ول م -رة ‘ ال -راب -ط -ة ا’و ،¤و ⁄يسس -ب -ق ل -ه-م
اللعب ‘ هذا اŸسستوى وعندما تواجه أاندية
ك -بÒة أام -ام ج -م -ه -وره -ا ‚د صس-ع-وب-ة ك-بÒة ‘
الفوز ،كما أان ا◊ظ كان معاكسسا لنا ‘ غالب
ا’حيان بالنظر ا ¤اننا كنا نسستحق الفوز ‘
ب -عضش اŸب -اري -ات ،ل -ك -ن -ن -ا ح -ق -ق-ن-ا ال-ت-ع-ادل أاو
الهزÁة ،وعلى العموم أاعتقد ان الفريق يسستطيع
تدارك ا’مور ‘ الفÎة اŸقبلة بحكم أاّننا ‰لك
ا’مكانيات التي تسسمح لنا بالعودة ا ¤الواجهة
من جديد.
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اسستقال ـ ـ ـة اŸـ ـ ـ ـدّرب أالن ميشس ـ ـ ـ ـ ـال

قّدم ،أامسس ،اŸدرب أا’ن ميشصال اسصتقالته من على رأاسس العارضصة الفنية Ÿولودية
بجاية ،وذلك بعد الضصغط الذي عاشصه الفريق عقب ا÷ولة الفارطة ،حيث “ ⁄ر
هزÁة اŸوب أامام شصبيبة السصاورة بدون مشصاكل والضصغط الكب ،Òوهو ما دفع اŸدرب
’نصصار تنقلوا خÓل حصصة ا’سصتئناف إا ¤اŸلعب وطالبوه
إا ¤رمي اŸنشصفة ،خاصصة أان ا أ
بالرحيل.
‘ ذات السس- -ي- -اق ⁄ ،ت- -ت- -أاّخ- -ر
إادارة ال- - -ف - -ري - -ق ‘ ا’تصس - -ال
رسس - -م - -ي- -ا ب- -اŸدرب السس- -اب- -ق
ل-ل-ن-ادي اإ’سس-م-اعيلي اŸصسري
ووف- -اق سس- -ط -ي -ف خ Òال -دي -ن
ماضسوي ،حيث عرضست عليه
ت -و‹ م -ه -م -ة اإ’شس -راف ع -ل -ى
العارضسة الفنية للبجاوي.Ú
وبحسسب اŸعلومات اŸسستقاة
م - -ن ﬁي - -ط ال - -ف- -ري- -ق ،ف- -إاّن
مسس ّ-ي -ري ال -ف -ري -ق ي -ت -ق-دم-ه-م
اŸناج Òالعام ﬁند سساجي،
ق-ام-وا ب-ال-ت-ف-اوضش م-ع ال-ت-ق-ني
السسطايفي ،إ’نقاذ اŸوب من
فÎة ال- -ف- -راغ ال- -ت- -ي Áر ب- -ه -ا
الÓعبون ،حيث ينتظر إاجراء
ثÓث لقاءات خارج القواعد،
وهي على التوا‹ أامام دفاع
ت- -اج- -ن- -انت ،ا–اد ب- -ل- -ع -ب -اسش
وا–اد العاصسمة.

بجاية :بن النوي توهامي
’و¤
الّرابطة اÎÙفة ا أ

معاقبة و  -سسطيف Ãباراة واحدة دون جمهور
عاقبت ÷نة ا’نضصباط التابعة للرابطة اÎÙفة لكرة القدم نادي وفاق سصطيف
’لعاب النارية ،ورمي مقذوفات
Ãقابلة واحدة دون جمهور بحجة اسصتعمال ا أ
(اıالفة الثالثة) خÓل اŸواجهة التي انهزم فيها أامام شصبيبة القبائل ( ‘ )0-1إاطار
’و ¤موبيليسس.
ا÷ولة الثامنة من الرابطة ا أ

’لعاب اŸتوسّصطية ـ وهران 2021
ا أ

÷نـ ـ ـ ـ ـة اŸتطـ ـ ـ ـ ـّوع Úتعقـ ـ ـ ـ ـد اجتماعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا األّول

’بيضس اŸتوسصط
’لعاب البحر ا أ
عقدت ÷نة اŸتطّوع Úأاّول اجتماع لها يوم ا’ثنّ – Úسصبا Ÿباشصرة نشصاطها ‘ التحضص Òأ
التي سصتقام بوهران ‘ صصائفة  ،2021حسصب ما اسصتفيد من هذه اللجنة.
وضسّم ا’جتماع أاربع جمعيات من
اÛت- -م- -ع اŸد Êت- -نشس -ط ب -و’ي -ة
وهران ،وأابدت اسستعدادها الكامل
لتجنيد أاك Èعدد من اŸتطوعÚ
للمسساهمة ‘ إا‚اح الطبعة الـ 19
م-ن اأ’ل-ع-اب اŸت-وسس-ط-ي-ة ،يضس-ي-ف
نفسش اŸصسدر.
وتابع بأاّن ا’جتماع يدخل ضسمن
سس -لسس -ل -ة م -ن ال -ل -ق-اءات ا›ÈŸة
ل-ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ب-خصس-وصش
أافضس- -ل ال- -ك -ي -ف -ي -ات ال -ت -ي تسس -م -ح
ب- -تشس- -ج- -ي- -ع شس- -ب- -اب وه -ران ع -ل -ى
اŸسس - - -اه - - -م- - -ة ‘ ‚اح اŸوع- - -د
اŸت- -وسس- -ط- -ي ‘ ،ان- -ت- -ظ -ار ع -ق -د
اج -ت -م-اع-ات م-ع ج-م-ع-ي-ات أاخ-رى،

‚م مقرة

عزيز عباسس :مواجهة
وداد تلمسسان تتطّلب
–ضسÒات مكثّفة
عادت تشصكيلة ‚م مقرة عشصية
أامسس إا ¤جو التدريبات –ضصÒا
للمواجهة القادمة التي تنتظر
الفريق Ãلعبه أامام الضصيف وداد
تلمسصان◊ ،سصاب ا÷ولة التاسصعة
من البطوة اÎÙفة الثانية،
وهي اŸباراة التي يريد ‚م مقرة
عدم تفويت نقاطها الثÓث من
أاجل تدعيم الرصصيد والبقاء ‘
مراكز متقدمة.
اŸعنويات كانت مرتفعة ‘ حصصة
’سصتئناف أاين تدّرب رفقاء
ا إ
الهّداف بوخاري ‘ أاجواء حيوية،
وذلك بعد الفوز الذي حققه
الفريق خارج القواعد أامام إا–اد
البليدة ،وعرفت حصصة
’سصتئناف حضصور جل الÓعبÚ
ا إ
وكذلك اŸدرب عزيز عباسس
Ãعية مسصاعده شصراد .هذا ومن
اŸنتظر أان تنتعشس خزينة الفريق
بـ  3مÓي Òسصنتيم مقدمة من قبل
السصلطات اÙليــــة.

ن ــ عامر

سسيما وأان ما ’ يقل عن  20جمعية
هي معنية بالعملية.
وأاشس- -ار ن- -فسش اŸصس- -در ،ب- -أاّن وا‹
وه -ران م -ول -ود شس -ري -ف -ي ق-د عّ-ي-ن
مؤوّخرا قنون حميد ،الناشسط ‘
›ال ال -ب -ي -ئ -ة واÛت -م -ع اŸد،Ê
كمن ّسسق عام للجنة اŸتطوع.Ú
وتراهن ÷نة تنظيم أالعاب البحر
اأ’بيضش اŸتوسسط ،و‘ مقدمتها
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ك -ثÒا ع -ل -ى
ال -ع -م -ل ال-ت-ط-وع-ي ل-ت-وف Òشس-روط
‚اح دورة  ،2021وهو ما يف ّسسر
شسروعها من اآ’ن ‘ Œنيد هذه
الفئة من ب ÚاŸتمدرسس Úوالطلبة
وجمعيات اÛتمع اŸد ،Êعلما

وأان ا÷زائر سستحتضسن باŸناسسبة
ه -ذه اأ’ل -ع -اب ل -ل -م -رة ال -ث -ان -ي-ة ‘
ت- -اري- -خ- -ه- -ا ب- -ع- -دم- -ا اسس- -تضس- -افت
العاصسمة دورة .1975
وخÓل زيارتها اأ’و ¤إا ¤وهران
م -ن -ذ بضس -ع -ة أاي -ام ،ك -انت ال -ل -ج-ن-ة
ال -ت -ق -ن -ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة
أ’لعاب البحر اŸتوسسط قد شسّددت
على ضسرورة Œنيد ما ب2500 Ú
و 3000م-ت-ط-وع –سس-ب-ا ل-ل-طبعة الـ
 ،19م -ن ّ-وه -ة ب -ال -دور ال -ذي أاصس-ب-ح
يلعبه اŸتطوعون ‘ تنظيم أاكÈ
ال -ت -ظ-اه-رات ال-ري-اضس-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا
اأ’لعاب اأ’وŸبية.
من جهة أاخرى ،ترأاّسش وا‹ وهران

اج -ت -م -اع -ا ت -نسس -ي -ق -ي-ا م-ع ال-ل-ج-ن-ة
Óلعاب ،حسسب ما علم
اŸنظمة ل أ
من خلية ا’تصسال للو’ية.
” ال -ت -ط -رق خ Ó-ل ه -ذا اŸوع-د
و ّ
ال- -ذي حضس- -ره مسس- -ؤوول- -و ﬂت- -ل -ف
ال -ل -ج -ان اŸع -ن -ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ط-ب-ع-ة
وه-ران إا ¤ع-دة م-ل-ف-ات ت-ن-ظ-ي-مية
وت -ق -ن -ي -ة ،يضس -ي-ف ن-فسش اŸصس-در،
’فتا إا ¤أان هذا ا’جتماع يأاتي
–سس-ب-ا أايضس-ا ل-ل-زي-ارة ال-ث-ان-ية التي
سستقوم بها اللجنة التقنية التابعة
ل -ل -ج -ن -ة ال -دول -ي -ة أ’ل -ع -اب ال -ب -ح-ر
اأ’ب- -يضش اŸت -وسس -ط إا ¤ع -اصس -م -ة
الغرب ا÷زائري ‘ الفÎة ما بÚ
 21و 23نوفم ÈاŸقبل.

مانشصسص Îيونايتد

كونتي يسستعد Óÿفة مورينيو
ب- -ات اŸدرب ا’إي- -ط- -ا‹،
اأن- -ط- -ون- -ي- -و ك- -ون- -ت -ي ،م -درب
تشص -ي -لسص-ي السص-اب-ق ق-ري-ب-ا م-ن
خ Ó- -ف - -ة الÈت - -غ- -ا‹ ج- -وزي
م- - -وري- - -ن- - -ي - -و ،اŸدرب ا◊ا‹
Ÿانشصسص Îيونايتد ا’‚ليزي
والسص-اب-ق لـ «ال-ب-ل-وز» ،حسص-بما
كشص- - -فت ع- - -ن- - -ه الصص- - -ح - -اف - -ة
ا’يطالية.
وذك -رت صس-ح-ي-ف-ة «ك-وريÒي دي-ل-و
سس -ب -ورت» ا’إي -ط -ال -ي-ة ،اأن ك-ون-ت-ي
سس- -ي- -خ -ل -ف م -وري -ن -ي -و ‘ ت -دريب
«الشس- - -ي- - -اط Úا◊م- - -ر» ب - -ع - -د اأن
رصس- -دت ا’دارة ذلك ،وسس- -ي- -ك- -ون
مرفوقا بجوسسيب ماروتا اŸدير
التنفيذي السسابق ليوفنتوسش».

وكان الثنائي قد سسبق لهما العمل
م -ع -ا ث Ó-ث سس -ن -وات ع -ن-دم-ا ك-ان
ك -ون-ت-ي م-درب-ا ل-ي-وف-ن-ت-وسش ،ق-ب-ل
ا’شس -راف ع-ل-ى م-ن-ت-خب اي-ط-ال-ي-ا
ومن بعده نادي تشسيلسسي.
ومنذ رحيله عن صسفوف تشسيلسسي
اŸوسسم اŸاضسي  ⁄يتعاقد كونتي
م- -ع اأي ن -اد ج -دي -د ،و ⁄ي -رت -ب -ط
اسسمه بتو‹ تدريب اأحد ا’أندية.
ومن اŸعروف اأّن كونتي ’ Œمعه
عÓقة طيبة Ãورينيو ،حيث سسبق
واأن تشس - -اج - -را م - -ع - -ا ‘ اإح - -دى
م-ب-اري-ات ال-ف-ري-ق ،ب-خÓ-ف تبادل
ا’أح- - -اديث ع - -ن ب - -عضس - -ه - -م - -ا ‘
اŸوؤ“رات الصسحفية.
م -ن ج -ه -ت-ه-ا ،ت-طّ-رقت الصس-ح-اف-ة

دورة دبي الدولية للبادمينتون

هال ـ ـ ـة بوكسس ـ ـا– Êتـ ـ ـل ا Ÿـ ـركز الّثاÊ
ا’‚ل -ي -زي -ة ق -ب-ل اأي-ام ف-ق-ط ع-ن
احتمال كب Òلرحيل «سسبيشسل وان»
ع- -ن ال -ع -ارضس -ة ال -ف -ن -ي -ة لـ «اŸان
ي -ون -اي-ت-د» بسس-بب ت-راج-ع ال-ن-ت-ائ-ج
هذا اŸوسسم –ت قيادته ،حيث
اأصسبح الفريق ‘ اŸركز العاشسر بـ
 10نقاط.

أامل بوسصعادة

اŸدّرب صسفراوي يواصسل اŸهّمة على رأاسس العارضسة الفنية

اأّكد رئيسش اأمل بوسسعادة ،شسكيب
بوعكاز« ،اأّنه وبعد اسستقالة اŸدرب
باشسا كان ’بد اأن ‚تمع من جديد
لدراسسة وضسعية الفريق ،ومن سسيقود
ال -ع -ارضس -ة ال -ف -ن -ي-ة اإ ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
اŸوسس -م ،ح -يث ق ّ-ررن -ا وب -ا’إج-م-اع،
تكليف اŸدرب اŸسساعد صسفراوي

وم - - - -درب ا◊راسش ب - - - -وضس- - - -ي- - - -اف
لÓ- -إشس- -راف ع -ل -ى ال -ف -ري -ق ،وه -م ـ ـا
الّ-ل-ذان ي-ع-رف-ان ال-ب-يت ج-ي-دا ،ح-يث
تبقى ثقتنا فيهما كبي ـ ـ ـرة من اأجل
–ق - -ي - -ق اأه - -داف ال - -ف - -ري - -ق ه - -ذا
اŸوسسم».
كما طالب رئيسش الفريق السسلطات

وإاضسافة إا ¤هذه العقوبة فقد
” تغر Ëوفاق سسطيف Ãبلغ
ّ
 20.000دج ب- -ي -ن -م -ا ّ” ت -رك
اŸل- -ف م- -ف- -ت- -وح- -ا إا ¤غ- -اي -ة
اسستكمال اŸعطيات اŸتعلقة
ب -اŸق-اب-ل-ة ،ك-م-ا ّ” اسس-ت-دع-اء
رئ -يسش ال -وف -اق وا’م Úال -ع -ام
◊ضس -ور اج -ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ي-وم
ا’ثن 8 Úاكتوبر (،)11 : 00
حسسب بيان الرابطة اÎÙفة
لكرة القدم.
ك -م -ا وّج -هت ÷ن -ة ا’نضس-ب-اط
إاعذارا لنادي مولودية بجاية
و 200.000دج غ -رام -ة م-ال-ي-ة
بسسبب «سسوء التنظيم».
و‘ إاط-ار م-ن-افسس-ات ال-راب-ط-ة
” معاقبة إا–اد بسسكرة
الثانية ّ
Ãق-اب-ل-ة واح-دة دون ج-م-ه-ور،
وغ-رام-ة م-ال-ي-ة ت-ب-ل-غ 200.000

دج بسس -بب اسس -ت -ع-م-ال ا’ل-ع-اب
النارية ورمي مقذوفات فوق
اŸي -دان (ق-ارورات وح-ج-ارة)،
ح - -يث ت- -ع- -د ه- -ذه اıال- -ف- -ة
ال-ث-ال-ث-ة م-ن ن-وع-ه-ا م-نذ بداية
اŸوسس - -م ا ¤ج - -انب غ - -رام- -ة
مالية تبلغ  50.000دج ،كما ”
ترك اŸلف مفتوحا ا ¤غاية
اسستكمال معطيات اŸقابلة مع
اسس-ت-دع-اء رئ-يسش ال-ف-ري-ق ل-يوم
ا’ثن 8 Úأاكتوبر.
كما ”ّ إاعذار مولودية العلمة
وغرامة مالية قدرها 100.000
دج ’سستعمال ا’لعاب النارية
ورم -ي م -ق -ذوف -ات (اıال-ف-ة
ا’و ،)¤ا ¤ج- - -انب غ- - -رام - -ة
م- -ال- -ي- -ة ت -ق ّ-در بـ  50.000دج
لغياب قاعة للندوات.
ن -فسش الشس -يء ب -ال -نسس -ب -ة أ’م-ل

بوسسعادة الذي غرم بـ 100.000
دج لرمي مقذوفات (اıالفة
ا’و )¤وغ -رام-ة ث-ان-ي-ة ب-ن-فسش
اŸب -ل -غ ج-راء السس-ل-وك السس-يء
◊ام- -ل- -ي ال- -ك -رات ا ¤ج -انب
إاعذار.
من جهة اخرى أاوقفت ÷نة
ا’نضس- -ب- -اط الÓ- -عب ب- -ع- -وشش
هواري (اوŸبي اŸدية) أ’ربع
مقابÓت و 40.000دج غرامة
م- -ال- -ي- -ة بسس- -بب ط- -رده خÓ- -ل
اŸباراة أامام دفاع تاجنانت.
ك -م -ا ّ” إاي -ق -اف ’ع-ب-ي ا–اد
بسس- - -ك- - -رة ح- - -م- - -زاوي سس - -مÒ
وÿضسر عادل أ’ربع مباريات
إاثنتان منها غ Òنافذة وغرامة
م- -ال- -ي -ة ق -دره -ا  40.000دج
لسس - -ل - -وك غ Òري- -اضس- -ي اŒاه
رسسمي.Ú

اÙل- -ي- -ة بضس- -رورة ت -ق -د Ëال -دع -م
اŸادي الÓزم للفريق ،بغية “كينه
من اÿروج من الضسائقة اŸالية التي
ي -ت -خ -ب -ط ف -ي-ه-ا ،وال-ت-ي ق-د ت-عصس-ف
باسستقراره.

اŸسسيلة :ن ــ عامر

صصلت الÓعبة
–ّ
ا÷زائرية ،هالة
بوكسصا ،Êعلى اŸرتبة
الثانية ‘ الدورة الدولية
اŸفتوحة لكرة الريشصة
(بادمينتون) بدبي
ا’ماراتية ،وذلك إاثر
خسصارتها ‘ نهائي (فردي-
إاناث) لفئة أاقل من 19
سصنة ،على يد الهندية
تانيا هيمانت ÃجموعتÚ
دون مقابل بواقع (،08-21
 )11-21لتنال اŸيدالية
الفضصية.
وك- -انت ب -وكسس -ا Êق -د Œاوزت ‘
الدور ا’ول عقبة ا’ماراتية نهى
إابراهيم Ãجموعت Úنظيفت Úبـ
()11-21 ،11-21
بعد ذلك و‘ مباراة  ⁄تدم سسوى
( 14دق -ي -ق-ة) ،سس-ح-قت ب-وكسس-اÊ
ن- -ظÒت- -ه -ا ا’م -ارات -ي -ة ن -ي -ك -ي -ت -ا

راماكريشسنان بـ (،)02-21 ،06-21
ل -ت -ت -ف-وق ‘ نصس-ف ال-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى
ام -ارات -ي -ة اخ -رى ،وي -ت -ع -ل-ق اأ’م-ر
بريفاتي ’تيشش بـ (-21 ،12-21
 ‘ )05ظرف  18دقيقة.
وتعد دورة دبي الدولية اŸفتوحة
آاخ- - -ر وأاه- - -م ﬁط- - -ة –ضسÒي - -ة
بالنسسبة للبطلة القارية قبل تنقلها
ا ¤ب-وي-ن-وسش آاي-ريسش ا’رج-ن-ت-ي-ن-ية
ل -ل -مشس -ارك-ة ‘ اأ’ل-ع-اب ا’وŸب-ي-ة
للشسباب  18-6( 2018أاكتوبر).
وحسسب ال-تصس-ن-ي-ف ا’خ Òل-ل-ه-ي-ئ-ة
ال- -دول -ي -ة ،ف -إان ’ع -ب -ة ن -ادي أام -ل
اÙم- - -دي- - -ة –ت- - -ل اŸرك - -ز 25
عاŸيا ،وحسسب اŸدرب الوطني،
ﬁمد ايدير ﬁلوسش ،فإان الهدف
من اŸشساركة «كسسب عدد كب Òمن
النقاط ‡ا يسسمح لهالة (بوكسسا)Ê
بتفادي ا’دوار التصسفوية ا’و‘ ¤
ا’وŸب -ي -اد الشس -ب -ان -ي -ة ،وال -دخ-ول
مباشسرة ‘ أادوار متقدمة نسسبيا».

وت- -أاّه- -لت ب- -وكسس -ا Êا ¤اوŸب -ي -اد
الشس -ب -اب  2018ب-فضس-ل تصس-دره-ا
ل-تصس-ن-ي-ف ’ع-ب-ات ال-قارة السسمراء
‘ م- -ون- -دي- -ال ا’واسس- -ط ب- -فضس -ل
اح -ت Ó-ل -ه-ا ل-ل-م-رك-ز الـ  19عاŸيا
لشسهر أاوت الفارط.
وت -أاّل -قت ال Ó-ع-ب-ة الشس-اب-ة خÓ-ل
ه -ذا اŸوسس -م ب -إاح -رازه -ا ل-عشس-ر
م -ي -دال -ي -ات ذه -ب -ي -ة ‘ ﬂت-ل-ف
اŸن - -افسس - -ات ال - -دول- -ي- -ة ل- -ف- -ئ- -ة
ال -وسس -ط-ي-ات ال-ت-ي شس-اركت ف-ي-ه-ا
خÓل السسنة ا÷ارية ،إاضسافة إا¤
ت-ت-وي-ج-ه-ا ب-اŸي-دالية الذهبية ‘
Óل - -ع - -اب
ال- - -ف- - -ردي (إان- - -اث) ل - - -أ
ا’ف -ري -ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ال-ت-ي ج-رت
با÷زائر.
وسس- -ت- -ج- -رى اأ’ل -ع -اب اأ’وŸب -ي -ة
للشسباب  2018من  6إا 18 ¤أاكتوبر
ب- -ب- -وي- -نسش أاي- -رسش (ا’رج -ن -ت،)Ú
Ãشساركة الرياضسي Úالذين تقل
أاعمارهم عن  18سسنة.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

 0٣أاكتوبر  : 1٩58اغتيال ‡ثل جبهة التحرير الوطني
‘ أاŸان -ي -ا ال -ف -ي -درال -ي -ة ،اÙام-ي آايت أاحسش-ن (2٧
سشنة) ،على أايدي اıابرات الفرنسشية.
 0٣أاك-ت-وب-ر  : 1٩٦0ال-ت-ق-ى ك-ر Ëب-ل-ق-اسش-م ن-ائب
رئ -يسص ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ-ري-ة
ب-ال-زع-ي-م السش-وف-ي-ات-ي ن-ي-ك-ي-ت-ا خ-روتشش-ي-ف ع-لى هامشص
 ·ÓاŸتحدة ‘ نيويورك.
أاششغال ا÷معية العامة ل أ

٢٤

لربعاء  2٣محرم  1٤٤0هـ الموافق لـ  0٣أاكتوبر  2018م
ا أ

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

اسستيعاب التكنولوجيات مواكبة للتحديات وحماية للجزائر
@ تطوير قواتنا اŸسسلحة لتنفيذ مهامها الدسستورية ‘ كل الظروف

“ي -ز ال -ي-وم ال-ث-الث م-ن زي-ارة ال-ف-ري-ق أاح-م-د
ڤ-اي-د صش-ال-ح ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ني ،رئيسص
أارك -ان ا÷يشص ال -وط -ن -ي الشش -ع-ب-ي ،إا ¤ال-ن-اح-ي-ة
العسشكرية الرابعة بورقلة ،بإاششرافه على تنفيذ
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ال-ت-م-ري-ن ال-ب-ي-ا ÊاŸركب
بالذخÒة ا◊ية ““عاصشفة  ،““2018على مسشتوى
القطاع العملياتي ششمال-ششرق إان أامناسص.

ق.و

بذل ›هودات مضسنية ‘ كافة ›ا’ت اŸهنة العسسكرية

«إان -ن -ا راضش -ون ك -ل ال -رضش -ى ع -ن ال -ن -ت-ائ-ج ا÷ي-دة
اÙققة ميدانيا بفضشل اŸثابرة التي ميزت ا÷هود
لمر يحتاج دوما لبذل
اŸبذولة من قبل ا÷ميع ،فا أ
›هودات مضشنية ‘ كافة ›الت اŸهنة العسشكرية،
لن ⁄ ،تأات
ذلك أان اÿطوات النوعية اÙققة حتى ا آ
صشدفة بل اسشتوجبت مواظبة عملية ومهنية ششديدة
لدراك Ãا يجب فعله وÃا يسشتوجب إا‚ازه ،وكل
ا إ
ذلك اسش -ت -ل -زم ال -ت -ح -ل -ي ب -إارادة ي -ق -ي-ن-ي-ة وصش-ادق-ة ل

يخامرها أاي ششك ‘ –قيق النجاح اŸرغوب ،وذلكم
ه -و سش -ر ال -ن -ج -اح ال-ذي ي-حصش-د ث-م-اره ال-ي-وم ا÷يشص
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب-ي سش-ل-ي-ل ج-يشص ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي،
مسشنودا بدعم وتوجيهات رئيسص ا÷مهورية ،القائد
لعلى للقوات اŸسشلحة ،وزير الدفاع الوطني ،وتلكم
ا أ
هي أاسش ـرار القفزة ،بل القفزات النوعية واÿطوات
العمÓقة التي قطعناها ‘ ›ال تطوير وعصشرنة
ا÷يشص الوطني الششعبي ‘ ششتى اÛالت ،سشواء
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال-ت-دريب وال-ت-حضش Òال-ق-ت-ا‹ أاو ع-ل-ى
صش-ع-ي-د اق-ت-ن-اء Œه-ي-زات وم-ع-دات ذات ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
عالية ،يتحكم ‘ ناصشيتها إاطارات من ذوي الكفاءات
اŸؤوكدة ،اŸتوافقة “اما مع ما نحن مقبلون بل
وعازمون ،بحول الله تعا ¤وقوته على Œسشيده فعليا
وميدانيا ،وهو بناء جيشص قوي وعصشري ومتطور،
عماده العنصشر البششري الكفء واŸتخصشصص القادر
Ãه -ارة ع -ال -ي -ة ع -ل -ى اسش-ت-ي-ع-اب ال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة
والتكنولوجيات اŸتطورة وا÷دير Ãواكبة التحديات
اŸتسشارعة ،التي بات يحتمها واجب حماية اسشتقÓل
ا÷زائ-ر وصش-ي-ان-ة سش-ي-ادت-ه-ا ال-وط-ن-ية وتأام Úوحدتها
الششعبية والÎابية ،وهي مهام دسشتورية عظيمة بقدر

قامت بها مفارز ا÷يشص

تدمﬂ 6 Òابئ لإلرهابي Úوحجز رشساشش وذخÒة
لرهاب وإاثر عملية بحث
‘ إاطار مكافحة ا إ
و“شش-ي-ط ب-بومرداسص/ن.ع ،1.كشش - -فت ودم- -رت
مفرزة للجيشص الوطني الششعبي ،يوم  ٠1أاكتوبر
Óرهابي ‘ ،ÚحÚ
 ،2٠18سشتة (ﬂ )٠6ابئ ل إ
ضش - -ب- -طت م- -ف- -رزة أاخ- -رى ب- -ت- -مÔاسشت/ن.ع،6.
مسشدسشا رششاششا من نوع كÓششنيكوف وكمية من
الذخÒة.

...ضسبط Œ 7ار ﬂدرات وحجز 55كلغ
من الكيف
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت
م-ف-ارز مششÎك-ة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،إاث-ر
عمليات متفرقة بكل من غليزان/ن.ع 2.وبرج
وبششار/ن.ع3.
بوعريريج/ن.ع5.

والوادي/ن.ع ،4.سش- -ب -ع -ة (- - Œ )٠7ار - -ﬂدرات
ضش-ب-طت ل-دي-هم ( )55,6ك-ي-ل-وغ-رام-ا م-ن ال-كيف
اŸعالج و( )1٠3٠قرصص مهلوسص ‘ ،ح Úأاوقف
ع -ن -اصش -ر ال -درك ال -وط -ن -ي ب -ك -ل م -ن سش -ط -ي -ف
وتبسشة/ن.ع ،5.شش - - - - - - - -خصش )٠2( Úب -ح -وزت -ه-م-ا
بندقيتي ( )٠2صشيد و( )٠3مسشدسشات كهربائية.

...وإاحباط هجرة غ Òشسرعية لـ  1٢٠شسخصش
من جهة أاخرى و‘ إاطار مكافحة الهجرة
غ Òالششرعية ،أاحبط حراسص السشواحل بكل من
الششلف/ن.ع 1.والقالة/ن.ع 5.ووه - -ران وعÚ
تيموششنت/ن.عﬁ ،2.اولت هجرة غ Òششرعية
لـ ( )89ششخصشا كانوا على م Ïقوارب تقليدية
الصشنع ،فيما ” توقيف ( )31مهاجرا غ Òششرعي
من جنسشيات ﬂتلفة بع Úصشالح/ن.ع.6.

إاثر تلقيها مكاŸة هاتفية

الشسرطة توقف شسخصسا وبحوزته  ٤٠أالف دج مزورة با÷لفة
“كنت عناصشر الفرقة اŸتنقلة للششرطة
ال - -قضش - -ائ - -ي - -ة ب- -أام- -ن دائ- -رة مسش- -ع- -د ولي- -ة
لسشبوع ا÷اري ،من توقيف
ا÷لفة بحر ا أ
ششخصص ‘ العقد الرابع من عمره وبحوزته
م- -ب- -ل- -غً- -ا م- -ال- -ي ً-ا م -زورًا ك -ان بصش -دد ط -رح -ه
للتداول.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

ال -ع -م -ل-ي-ة ج-اءت ع-ل-ى إاث-ر ت-ل-ق-ي ع-ن-اصش-ر ذات
ال -ف -رق -ة Ÿع -ل -وم -ات ج -د م-ؤوك-دة ،م-ف-اده-ا وج-ود

شش -خصص ي -ح -وز ع-ل-ى أاوراق ن-ق-دي-ة م-زورة Ãدي-ن-ة
مسشعد وهو بصشدد طرحها للتداول ،فور ذلك ”
ترصشد –ركات اŸششتبه فيه إا ¤أان ” توقيفه
وبحوزته مبلغ ما‹ مزور قدره  4٠أالف دج من فئة
 2٠٠٠د ج ،.بعد التحقيق األو ¤مع ذات اŸششتبه
فيه ” تفتيشص مسشكنه ،ليتم العثور على مبلغ ما‹
آاخر مزور قدره مليون سشنتيم من الفئة نفسشها.بعد
اسش -ت -ف -اء إاج -راءات ال -ت -ح -ق -ي -ق ‘ ال -قضش -ي-ة ،ق-دم
اŸششتبه فيه أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
مسش- -ع- -د ،أاي- -ن اسش- -ت- -ف- -اد م- -ن إاج- -راءات ال- -رق -اب -ة
القضشائية.

 20°ا÷زائر
 21°ا÷زائر

ما يعتز بها ا÷يشص الوطني الششعبي ،فهو مطالب
دوما بأان يكون ‘ مسشتوى حسشن أادائها.

تطوير وعصسرنة القوات اŸسسلحة وجعلها ‘
مصساف ا÷يوشش الكÈى وا◊ديثة
إاننا مصشممون على اŸضشي قدما ‘ هذا النهج
الذي سشطرناه والذي نهدف من خÓله إا ¤تطوير
وعصشرنة قواتنا اŸسشلحة وجعلها ‘ مصشاف ا÷يوشص
ال- -كÈى وا◊دي- -ث -ة ،ق -ادرة ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ م -ه -ام -ه -ا
ال -دسش -ت -وري -ة ‘ ﬂت-ل-ف اŸواق-ف وال-ظ-روف ،ورف-ع
مسش -ت -وى إاط-ارات-ن-ا وأارك-ان-ات-ن-ا وت-ط-وي-ر إام-ك-ان-ي-ات-ه-م
ال-ف-ك-ري-ة ومسش-ت-وي-ات-ه-م ال-علمية““.الفريق حث ا÷ميع
على أان يظلوا دوما على اسشتعداد تام وجاهزية عالية
Ÿواج-ه-ة ك-اف-ة ال-ت-ح-دي-ات ا◊اضش-رة واŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة،
ح- -م- -اي- -ة ل- -ل- -ج -زائ -ر وذودا ع -ن سش -ي -ادت -ه -ا وأام -ن -ه -ا
واسشتقرارها ،ليسشتمع بعدها إا ¤تدخÓت وانششغالت
إاطارات وأافراد القطاع ،الذين جددوا التأاكيد على
أانهم سشيكونون دوما على اسشتعداد تام وجاهزية

 22°وهران

 2٣°وهران

الثمن  10دج

1776٠

مقيما التمرين بالناحية العسشكرية الرابعة ،الفريق ڤايد صشالح:

‘ ال -ب -داي -ة وب -رف -ق -ة ال -ل -واء حسش-ان عÁÓ-ي-ة ق-ائ-د
الناحية العسشكرية الرابعة ،اسشتمع الفريق إا ¤عرضص
قدمه قائد القطاع العملياتي مدير التمرين والذي تركز
أاسشاسشا حول ﬂتلف األعمال القتالية التي سشتنفذها
وحدات برية وجوية.
وÃيدان الرمي للقطاع العملياتي تابع الفريق جميع
ﬁط-ات ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه اŸرح-ل-ة م-ن ال-ت-م-ري-نÃ ،وضش-وع
““اÛموعة الفرعية التكتيكية الثانية ‘ الهجوم من
ا◊ركة““ والذي ششاركت فيه الوحدات العضشوية التابعة
للقطاع العملياتي ششمال ـ ششرق إان أامناسص ووحدات
ج- -وي -ة م -ن ط -ائ -رات وم -روح -ي -ات ت -ق -دم -ت -ه -ا ط -ائ -رة
السش -ت -ط Ó-ع ا÷وي ل -ل -ق -ي -ادة ال -ع -ل-ي-ا ،أاي-ن ” تسش-ج-ي-ل
Óطارات اŸيدانية ‘ ›ال التحليل
احÎافية عالية ل إ
والÎكيب وإايجاد ا◊لول اÓŸئمة و‘ الوقت اŸناسشب
للمسشائل التكتيكية اŸتعلقة باسشتخدام الوسشائل عالية
Óف -راد ‘ ه -ذه ال -وسش -ائ-ل
ال -دق -ة ،وال -ت -ح -ك -م ا÷ي -د ل  -أ
والتجهيزات وﬂتلف منظومات األسشلحة.
و‘ ل -ق -اء ت -ق -ي -ي-م-ي م-ع األف-راد اŸشش-ارك ‘ Úه-ذه
اŸرحلة من التمرين أالقى الفريق كلمة توجيهية تابعها
ب-واسش-ط-ة ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ح-اضش-ر ع-ن ب-ع-د ك-ل أاف-راد وحدات
الناحية ،قدم من خÓلها تهانيه للجميع حاثا إاياهم على
أان ل يكتفوا بالنتائج ا÷يدة اÙققة ،بل ينبغي التطلع
دوم- -ا إا– ¤ق- -ي- -ق اŸزي -د ،وب -ذل اŸزي -د م -ن ال -ع -م -ل
اŸثابر:

الفجر05.11................:
الششروق0٦.٤5..............:
الظهر12.٣٧.................:
العصشر15.٣٦................:
المغرب18.2٩...............:
العششـاء1٩.52.................:

25°

25°

france prix 1

لمنية تكششف تورط عامل فيها
التحقيقات ا أ

سسرقة أازيد من  ٢٠مليون دج من شسركة
اقتصسادية بورقلة
“ك- -ن أامسص ع- -ن- -اصش -ر أام -ن ولي -ة
ورقلة من فك لغز قضشية سشرقة طالت
ششركة اقتصشادية بعاصشمة الولية ”
على إاثرها سشرقة مبلغ ما‹ معتÈ
قدر بأازيد من  2٠مليون دج ،وحسشب
مصشالح الششرطة فإان تفاصشيل القضشية
تعود وقائعها إا ¤تلقيهم ششكوى من
قبل أاحد األششخاصص العامل Úبذات
الشش -رك -ة ،م-ف-اده-ا أان-ه أاث-ن-اء م-زاول-ت-ه
ع -م -ل -ه Ãق -ر الششـرك -ة لح -ظ تسش -ل -ق
›موعة من الششباب سشور اŸقر وقام
Ãح- -اول- -ة م- -ن -ع -ه -م إال أان اÛرمÚ
“ك -ن-وا م-ن ال-دخ-ول ب-ق-وة والع-ت-داء
عليه بواسشطة أاسشلحة بيضشاء وتكبيل
يديه ورجليه بواسشطة ششريط لصشق
وم-ب-اشش-رة ع-م-ل-ه-م اإلجرامي اŸتمثل
‘ كسش -ر صش -ن -دوق األم -وال وح -م -ل -ه-ا
بأاكياسص بÓسشتيكية والتوجه مباششرة
إا ¤وجهة ›هولة مسشتعمل Úبذلك
مركبة سشياحية.
وب- - -عـد فـرار اÛرم Úال - -ث Ó- -ث - -ة
“ك -ن الشش -خصص اŸك -ب -ل م-ن اÿروج
من مقـر الششركة زحفـا متأاثرا بجروح
ب- -ل- -ي- -غ- -ة ،اأي -ن ق -ام ب -عضص اŸواط -نÚ
ب -ت-ق-د Ëي-د اŸسش-اع-دة ل-ه ون-ق-ل-ه إا¤
اŸسش -تشش -ف -ى وت -ب -ل -ي -غ مصش-ال-ح األم-ن
ب -األم -ر ،ل -ت -ب -اشش -ر اŸصش-ال-ح اŸع-ن-ي-ة
ع -م -ل -ي -ات ال -ب -حث وال -ت -ح-ري وج-م-ع
اŸع- - -ل- - -وم - -ات واألدل - -ة م - -ن مسش - -رح

ا÷رÁة ،فضش Óعن سشماع اŸعتدى
عليه ‘ ﬁضشر رسشمي ،وقد توصشلت
األبحاث و‘ ظرف زمني قياسشي اإ¤
م- -ع- -رف- -ة اŸشش- -ت -ب -ه ف -ي -ه -م و–دي -د
سش-م-ات-ه-م ا÷سش-دي-ة وه-ويتهم ،ويتعلق
األم- - -ر ب - -أارب - -ع - -ة أاشش - -خ - -اصص تÎاوح
أاع -م -اره -م م-ا ب 19 Úو 29سش-ن-ة” ،
ت -وق -ي -ف -ه -م و–وي -ل -ه-م إا ¤م-ق-ر أام-ن
الولية بعد إاعداد خطة أامنية ﬁكمة
ليتب ÚخÓل أاطوار التحقيق أان العامل
ب -الشش -رك -ة اŸع -ت -دى ع-ل-ي-ه ‘ مسش-رح
ا÷رÁة ه - -و أاح - -د الشش - -رك - -اء ال- -ذي
خ -ط -ط ل -ل -ج -رÁة أاث -ن-اء ت-واج-ده م-ع
ششركائه األربعة ‘ إاحدى اŸطاعم
بعاصشمة ولية ورقلة.
وع - -قب اسش - -ت - -ك - -م- -ال اإلج- -راءات
القانونية الÓزمة ” ،إاعداد ملفات
ج- -زائ- -ي- -ة ضش- -د اŸت -ورط Úاألرب -ع -ة،
وت -ق -دÁه -م أام-ام ا÷ه-ات ال-قضش-ائ-ي-ة
اıتصش -ة ،ال -ت -ي أاصش -درت ‘ ح-ق-ه-م
أام -ر إاي -داع لرت -ك -اب ج -ن -اي -ة ت-ك-وي-ن
جمعية أاششرار لغرضص اإلعداد ÷ناية
السشرقة بالكسشر من داخل مسشكن مع
توفر ظرف الليل والتعدد واسشتحضشار
مركبة ذات ﬁرك مع عدم التبليغ
عن جناية واإلقرار بوقائع كاذبة يعلم
ب- -ع- -دم وق- -وع- -ه- -ا م -ن أاج -ل تضش -ل -ي -ل
›ريات التحقيق.

ورقلة :إاÁان كا‘

حجز  138كلغ من ◊م الدجاج الفاسسد بجيجل

“كنت فرقة تابعة للمفتششية اإلقليمية بالطاه Òبالتنسشيق مع مصشالح األمن
ا◊ضشري من حجز كمية من اللحوم البيضشاء الفاسشدة تقدر بحوا‹  138كلغ منها
 114كلغ من ◊م الدجاج و 24كلغ من األحششاء وهذا على م Ïششاحنة تÈيد
Ãنطقة الطاه Òبجهاز تÈيد معطل وقد ” –رير ﬂالفت Úلصشاحب الششاحنة
األو ¤الذبح غ Òالششرعي بسشبب انعدام الششهادة الصشحية البيطرية والثانية عدم
احÎام سشلسشلة التÈيد وقد ” –ويل الكمية اÙجوزة إا ¤حديقة ا◊يوانات
بكيسش Òعلى مسشتوى بلدية العوانة غرب مدينة جيجل.

كاريكات /ÒعنÎ

جيجل :خالد العيفة

