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نائب رئيسس اÛلسس الشسعب الوطني ‘ ندوة كرواتيا

إاصضÓحات التي بادر بها رئيسس ا÷مهورية حققت أاهداف اأ’لفية
أاك- -د ن- -ائب رئ- -يسس اÛلسس الشس- -ع- -ب -ي
ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي ,م- - - -راد ح- - - -ل - - -يسس ,امسس
بدوبروفنيك (كرواتيا ) ,ان ““ اŸقاربة
’صسÓ- -ح- -ي- -ة ““ ال- -ت -ي ب -ادر ب -ه -ا رئ -يسس
ا إ
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة كان
ل -ه -ا ““ دورا ف-ع-ا’ ““ ‘ خ-ل-ق دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
’ب-ع-اد ““ سس-اع-دت ‘ –ق-ي-ق ““
م -ت-ع-ددة ا أ
’ل -ف-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ق-ب-ل ال-وقت
أاه -داف ا أ
ا- -Ùدد  , 2015حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي-ان
للمجلسس الشسعبي الوطني .
وقال حليسس ‘ كلمة خÓل أاشسغال الندوة
الŸÈانية حول (تعزيز اأ’من الدÁقراطي ‘
اŸت- -وسس- -ط  ,مسس- -ؤوول -ي -ة م -ت -ق -اسس -م -ة ) أان ““
اŸقاربة ا’صسÓحية التي بادر بها رئيسس
ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة كان
لها دورا فعا’ ‘ خلق ديناميكية متعددة
اأ’ب -ع-اد سس-اع-دت ‘ –ق-ي-ق أاه-داف اأ’ل-ف-ي-ة
للتنمية قبل الوقت اÙدد  , 2015بتوسسيع
مسس- -ت- -وي- -ات “ك Úوان- -ت -ف -اع اŸواط -ن Úم -ن
حقوقهم ‘ العمل والصسحة والتعليم والسسكن
وغÒها من اÛا’ت ““ خاصسة مع ““ اعتماد
ا÷زائ-ر ıط-ط-ات ت-ن-م-وي-ة ط-م-وحة رفعت
من جودة البنى التحتية ““.
وأابرز أان ا÷زائر ““ شسهدت ““ منذ بداية
اأ’لفية الثالثة ““ –و’ت بنيوية كÈى ““ بادر
بها الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة من أاجل ““

اح- -داث ط- -ف- -رة ن- -وع -ي -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وي -ات
السس - -ي- -اسس- -ي- -ة وال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة وا’ق- -تصس- -ادي- -ة
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ““
مضسيفا ان ا÷زائر ““ فتحت ورشسات كÈى
إ’صس Ó-ح وعصس -رن-ة ““ ه-ي-اك-ل ال-دول-ة واصسÓ-ح
ال -ع -دال -ة واصس Ó-ح اŸن -ظ-وم-ة الÎب-وي-ة وك-ذا
اصس Ó-ح -ات م -ن -ظ -وم-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ‡ا ““
سساهم ‘ تعزيز ا’سستقرار الذي اسستعادته
ا÷زائر بفضسل اŸبادرة بقانون الوئام اŸدÊ
ثم ميثاق السسلم واŸصسا◊ة الوطنية اللذان
مكنا ا÷زائر من اسسÎجاع عافيتها وامنها
وط- -م -وح -ه -ا اŸشس -روع ‘ ا◊ري -ة وال -ع -دال -ة
والتقدم ““.
وبهذه اŸناسسبة عرج حليسس حسسب نفسس

اŸصسدر على ““ اÿيارات ا’سسÎاتيجية ““
التي تبنتها ا÷زائر و ““ جعلتها اسستثناء ‘
اÛال ا÷ي -وسس -ي-اسس-ي م-ن ح-يث ا’سس-ت-ق-رار
واأ’من““  ,وهو ““ ما تبينه التقارير الدولية
حول ا’رهاب واÿارطة العاŸية للمقاتلÚ
ا’ره- - -اب Úا’ج- - -انب ““ وال- - -ت - -ي Œع - -ل م - -ن
اŸق -ارب -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ م -ك -اف-ح-ة ا’ره-اب
وال - -ت - -ط - -رف““ ‰وذج- -ا ف- -ع- -ا’ ‘ صس- -ن- -اع- -ة
ا’سس- -ت- -ق- -رار وح- -ل ال- -ن- -زاع- -ات ع- -ن ط -ري -ق
اŸصسا◊ة الوطنية ““ كما تسسعى اليه ا÷زائر ““
دائ -م -ا ‘ ح -ل ال -ن -زاع-ات ب-ال-ط-رق السس-ل-م-ي-ة
باحÎام سسيادة الدول ووحدتها دون التدخل
‘ شس- -ؤوون- -ه- -ا ال- -داخ- -ل -ي -ة  ,وه -و ““ ج -ل -ي ‘
مقاربتها ““ ‘ حل النزاع اŸسسلح ‘ إاثيوبيا
وأاريتÒيا سسنة  2000واسستعادة ا’من Ãا‹
ب -ع -د ت -وق -ي -ع اأ’ط -راف اŸال -ي -ة ع -ل-ى ات-ف-اق
ا÷زائر سسنة  2015وهو ““ ما تسسعى اليه ليبيا
لبناء السسلم ع ÈاŸقاربة ا÷زائرية للحفاظ
على سسيادتها ““.
وخ- -لصس ح- -ل- -يسس م- -داخ -ل -ت -ه ب« ا’شس -ادة
Ãهنية ““ ا÷يشس الوطني الشسعبي ‘ العمليات
““ ال -وق -ائ -ي -ة وا’سس -ت -ب -اق -ي-ة ““ م-ع اŸؤوسسسس-ات
ا’منية ا’خرى معتÈا اياه Ãثابة ““ ا◊صسن
اŸن -ي -ع Ÿواج -ه -ة ﬂت-ل-ف ال-ت-ه-دي-دات ال-ت-ي
يعيشسها جوارنا القريب والبعيد خاصسة ‘ ظل
التحديات ‘ اŸنطقة““.

بوهران لوح تسسلم وسسام ا’سستحقاق و العرفان

””راديوز”” و ‚وم الرياضضة يكرمون الرئيسس بوتفليقة

خاصص ب””الششعب””

كرمت ““ راديوز““ رئيسس ا÷مهورية السسيد
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-وسس-ام ا’سستحقاق و
العرفان.وسسلم الوسسام رئيسس ا÷معية قادة
الشس -ا‘ و ‚وم ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري-ة ع-ل-ى
غرار ÿضسر بلومي  ،حنصسال ﬁمد  ،بن
شسيحة ناصسر و بن زرقة رضسوان لوزير العدل
السسيد طيب لوح و ذلك بحضسور مولود شسريفي
وا‹ وهران و ﬂتلف اأ’سسÓك اأ’منية .
كما كان حاضسر جمع غف Òمن اÛتمع
اŸد Êال -ذي -ن ح -ي -وا ت -ك -ر Ëرادي -وز ل-رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -رف -ان -ا Ÿا ق -دم -ه ل -لشس -ب-اب و
ال -ري-اضس-ة ا÷زائ-ري-ة و مسس-اه-م-ت-ه ال-ف-ع-ال-ة و
‚احه الكب ‘ Òالتنمية و اŸصسا◊ة الوطنية
ب Úأاب- - - - - -ن- - - - - -اء ال- - - - - -وط- - - - - -ن ال- - - - - -واح - - - - -د.
‘ هذا ا’طار صسرح بلومي ‚م كرة القدم
ا÷زائرية ““ سسأابقى وفيا و شساكرا طيلة حياتي
ع -ل-ى ال-وق-ف-ة ال-رج-ول-ي-ة ال-ت-ي وق-ف-ه-ا رئ-يسس
ا÷مهورية ‘ قضسيتي مع الطبيب اŸصسري و
التي كنت بريئا منها وحرمتني من مغادرة

الÎاب الوطني طيلة خمسس سسنوات و “ثيل
ا÷زائر و تشسريفها خارج الوطن““.
وقال بلومي متاثر منوها بتداب Òالسسلم
التي ارسساها الرئيسس بوتفليقة  «:كنت أاسسكن
‘ معسسكر التي عانت الويÓت ‘ العشسرية
السس - - -وداء غ Òأان ‚اح ق - - -ان - - -ون السس- - -ل- - -م و

اŸصس- -ا◊ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة أاع -اد اأ’م -ن واأ’م -ان
Ÿسسقط رأاسسي و كافة الÎاب الوطني““.
وواصسل ‚م اÿضسر سسابقا  «:من هذا
اŸن Èأان -اشس -د رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة Ãواصس-ل-ة
مسسÒت -ه ‘ ب -ن -اء وتشس -ي -ي -د ال -وط -ن و خ-دم-ة
الشسباب““.

عارضسا ا’صسÓحات ا÷زائرية حول ا’سستثمار

يوسضفي يتحادث بطوكيو مع وزير ا’قتصضاد الياباÊ

–ادث وزي- -ر الصس- -ن- -اع -ة و اŸن -اج -م,
يوسسف يوسسفي ,امسس ,بطوكيو (اليابان)
مع وزير ا’قتصساد و التجارة والصسناعة
ال- -ي- -اب -ا ,Êالسس -ي -د هÒوشس -ي -ج سس -ي -ك -و,
حسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
وحسسب ذات اŸصسدر ,فقد قام يوسسفي
خÓل نفسس اليوم بزيارة ا ¤مصسنع ““تويوتا““
للسسيارات الواقع Ãقاطعة ناغويا.
وكان يوسسفي قد اسستقبل اول امسس ا’ثنÚ
‘ إاطار زيارة العمل التي تقوده ا ¤اليابان
من طرف رئيسس ›موعة الصسداقة الŸÈانية
اليابانية-ا÷زائرية و الوزير السسابق شسونيشسي
سسوزوكي و كذا من طرف وزير الدولة اŸكلف
ب -ال -ب -ي -ئ -ة واأ’م Úال-ع-ام Ûم-وع-ة الصس-داق-ة
اليابانية-ا÷زائرية مينورو كوشسي.

كما –ادث الوزير ,يضسيف اŸصسدر ,مع
مسسؤوول Úمن الوكالة اليابانية للتعاون الدو‹ و
›مع ““ماروبيني““.
وبحسسب بيان الوزارة قدم يوسسفي خÓل
ﬂتلف اللقاءات مع اŸسسؤوول Úالسسياسسي Úو
‡ث-ل-ي ال-ه-ي-ئ-ات و اŸت-ع-ام-ل Úا’قتصسادي,Ú
ع -رضس -ا شس -ام  Ó-ح -ول ا÷ه -ود اŸب -ذول-ة م-ن
طرف ا÷زائر فيما يتعلق بتنويع ا’قتصساد
الوطني مشسÒا ا ¤اÓÛت التي –وز على
أافضسل الفرصس للشسراكة ب Úمتعاملي البلدين.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ,أاب-دت اأ’ط-راف ال-ي-اب-ان-ي-ة
اهتماما كبÒا بالسسوق ا÷زائرية ,مشسÒة ا¤
أان ﬂتلف اÙادثات واللقاءات مع يوسسفي
سسمحت لها با’طÓع أاك Ìعن التقدم الذي
حققه ا’قتصساد ا÷زائري

تفعيل مبادرة النيباد لتحقيق اسضتقرار السضاحل ﬁور ورشضة بتمÔاسضت
سس- -ت -ك -ون مسس -أال -ة ““ ت -ف -ع -ي -ل م -ب -ادرة
’سس-ت-ق-رار Ãن-ط-قة
ال-ن-ي-ب-اد ل-ت-ح-ق-ي-ق ا إ
السس - - - -اح - - - -ل““ ﬁور ورشس - - - -ة دول- - - -ي- - - -ة
سس- -ت- -ح- -تضس- -ن -ه -ا “Ôاسست ي -وم -ي  8و9
نوفم Èا÷اري ي حسسبما أاسستفيد امسس
من اŸنظم. Ú
وينتظر أان يشسارك ‘ هذه الورشسة الدولية
خÈاء من دول السساحل من بينها تشساد وما‹
و موريتانيا و‡ثلي عن السسلك الدبلوماسسي
لدول إافريقية اŸعتمد با÷زائر إا ¤جانب
ﬂتصس ‘ Úميدان العÓقات الدولية من عدة
جامعات و‡ثلي قطاعات وزارية ﬂتلفة لها
ع Ó-ق-ة Ãشس-اري-ع م-ب-ادرة ال-ن-ي-ب-اد ع-ل-ى غ-رار

’خّوّية العريقة
اللقاء فرصسة للحديث عن العّÓقات ا أ

بن صضالح يسضتقبل سّضف Òالسضـودان ا÷ديد

الشسعب /اسستقبـ ـل عبد
ال- -ق- -ادر بـن صس- -ال- -ح ،رئ -يـسس
›لـسس اأ’ّمـة امسس العبيد
ﬁمـد ال - -ع- -ب- -ي- -د ،ال ّسس- -فـيـر
ا÷ديد ÷مـهـوريـّة السسودان
با÷ـزائـر.
جاء هذا ‘ بيان اÛسس
تلقت ““الشسعب““ نسسخة منه.
بحسسب البيان ،فان اللقاء
ب Úال -ط -رف Úشس -ك -ل ف-رصس-ة
ل- -ل- -ح- -ديث ع- -ن ال- -عÓّ- -ق -ات
اأ’خ ّ-وّي -ة ال -ع -ري -ق-ة وت-أاكـيـد
حرصس البلدين على توطيد
ال ّ-ت -ع -اون وت -وسس-ي-ع ›ا’ت-ه،

أاوضسح مسسؤوولو ا÷معية الثقافية اإ’جتماعية
لتفعيل اÛتمع اŸد( Êا÷هة اŸنظمة) .
وسسيتم تنظيم ورشسات عمل إ’براز أاهمية
تفعيل مبادرة النيباد ‘ منطقة السساحل سسيما
وأان هذه اŸبادرة الهامة من شسأانها أان تسساهم
‘ تأام Úهذه اŸنطقة من خÓل دعم الدول
اÛاورة ل -ل -ن-ه-وضس ب-اق-تصس-ادي-ات-ه-ا وج-ع-ل-ه-ا
Óسستثمار اأ’جنبي ،علما أان ا÷زائر
منطقة ل إ
أادت أادوارا كبÒة بخصسوصس إاقامة مشساريع
ضس -م -ن م -ب -ادرة ال -ن -ي -ب -اد ع -ل-ى غ-رار مشس-روع
الطريق العابر للصسحراء و مشسروع اأ’لياف
البصسرية نحو إافريقيا.

Óمكانيات والعوامل
بالّنظر ل إ
الكثÒة اÙـفزة على ترجمة
اإ’رادة ال ّسس -ي -اسسّ-ي-ة ل-ق-ي-ادت-ي
البلدين ع Èتكثيف اللّقاءات

وت- -ب- -ادل الّ- -زي -ارات ل -لـtرِق  -ـّي
ب-الّ-ت-ع-اون وب-ل-وغ اŸسس-ت-وي-ات
اŸأام-ول-ة ال-ت-ي ي-ت-طّ-ل-ع إال-ي-ها
الشّسعبان الشّسقيقان.

زما‹ يسضتقبل مديرة مكتب إافريقيا الشضمالية
باللجنة ا’قتصضادية ا’‡ية
الشسعب /اسس-ت-ق-بل مراد
زما‹ ،وزير العمل والتشسغيل
والضسمان ا’جتماعيÃ ،قر
دائرته الوزارية ،ليليا هاشسم
نعاسس  ،مديرة مكتب إافريقيا
الشسمالية باللجنة ا’قتصسادية
·Ó
إ’ف -ري -ق -ي -ا ال -ت -اب -ع -ة ل  -أ
اŸتحدة وذلك صسباح اليوم
الثÓثاء  6نوفم ،2018 Èو
ي -ن -درج ه-ذا ال-ل-ق-اء ‘ إاط-ار
تعزيز وترقية التعاون ما بÚ
ا÷زائ -ر وال -ه -ي-ئ-ات ال-ت-اب-ع-ة
 ·ÓاŸت-ح-دة’ ،سس-ي-م-ا ‘
ل -أ
›ال ال- -ع- -م- -ل وال- -تشس- -غ- -ي -ل
والضسمان ا’جتماعي.
وتناولت اÙادثات سسبل
تعزيز هذا التعاون من خÓل
وضس- -ع آال- -ي- -ات ع- -م -ل م -ا بÚ
خÈاء ال -ل -ج -ن -ة ا’ق-تصس-ادي-ة
إ’ف - -ري - -ق - -ي - -ا ون - -ظ - -رائ- -ه- -م
ا÷زائري ،Úخاصسة ‘ ›ال
ترقية التشسغيل.
‘ هذا الصسدد ،اسستعرضس
ال-وزي-ر ا÷ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا
ا÷زائ -ر ‘ إاط -ار السس -ي -اسس-ة
ال -وط -ن -ي -ة لÎق -ي -ة ال-تشس-غ-ي-ل
وﬁاربة البطالة ،إاضسافة اإ¤

ﬂت -ل -ف اآ’ل -ي -ات واأ’ج-ه-زة
العمومية للتشسغيل ،كما أاشسار
إا ¤ال- -ت- -داب Òال- -ت- -ي ي -ج -ري
ال-ع-م-ل ع-ل-ى إادخ-الها بغرضس
ت -ط -وي -ر أاداء ه -ذه اأ’ج -ه -زة
وإاضس -ف -اء أاك Ìف -ع -ال -ي-ة ع-ل-ى
عملها.
و‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار ،أاشس- -ار
السسيد الوزير إا ¤أاهمية وضسع
آاليات عملية لÓسستفادة من
اÈÿة التي تقدمها اللجنة
من أاجل تقييم ‚اعة هذه
اأ’ج - -ه- -زة و–سس Úأادائ- -ه- -ا،
إاضس -اف -ة إا ¤ت -ع -زي-ز ال-ت-ع-اون
وت -ب -ادل اÈÿات وال-ت-ج-ارب

‘ اÛال مع دول منطقة
شسمال إافريقيا.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،عّ-ب-رت ل-ي-ل-يا
ه -اشس -م ن -ع-اسس ،ع-ن رغ-ب-ت-ه-ا
ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-زيز عÓقات
التعاون التي من شسأانها دعم
ج-ه-ود السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ال ت -رق-ي-ة
ال - -تشس- -غ- -ي- -ل ’سس- -ي- -م- -ا ل- -دى
الشس -ب-اب ،إاضس-اف-ة إا ¤ت-ع-زي-ز
ال -ت -ب -ادل ال -ث-ن-ائ-ي واŸت-ع-دد
اأ’طراف ‘ إاطار تفعيل دور
م -ك -تب إاف -ري -ق -ي -ا الشس-م-ال-ي-ة
ب - -ال - -ل - -ج - -ن- -ة ا’ق- -تصس- -ادي- -ة
إ’فريقيا.

اعÎافا بدورها اÙوري

ا÷زائر تنتخب عضضوا ‘ ›لسس إادارة ا’–اد الدو‹ لÓتصضا’ت
ان - -ت - -خ- -بت ا÷زائ- -ر
عضسوا ‘ ›لسس إادارة
’–اد ال- - - - - - - - - - - - - -دو‹
ا إ
لÓ- -تصس- -ا’ت ،ل- -ل -فÎة
 ، 2022-2019و ذل- - -ك
خÓل ا’نتخابات التي
أاج- - - -ريت ا’ث - - -ن05 Ú
ن -وف-م Èا÷اري ضس-م-ن
أاشس - -غ - -ال ال - -دورة الـ20
Ÿؤو“ر اŸن - - - - - - - - - - - -دوبÚ
اŸف- - - - -وضس Úل–Ó- - - - -اد
ال- -دو‹ لÓ- -تصس -ا’ت ،
’مارات
ال-ذي ي-ع-ق-د با إ
ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ،م-ن
 29أاك- - -ت - -وب - -ر إا16 ¤
نوفم.2018 È

جÓل بوطي

Ãشساركة خÈاء ا÷زائر ،تشساد ،ما‹ وموريتانيا
ال-ن-ق-ل و اأ’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة و‡ث-ل-ي البنوك
باإ’ضسافة إا‡ ¤ثلي اÛتمع اŸد.Ê
وسس- -ت- -ل -ق -ي اŸداخ Ó-ت ا›ÈŸة ضس -م -ن
أاشسغال هذا اللقاء الذي سسيحتضسنه اŸركز
ا÷امعي ا◊اج موسسى آاق أاخموك بتمÔاسست
الضسوء على مسسائل متعلقة بتحقيق اأ’من و
اإ’سس -ت -ق -رار وسس -ب -ل وضس-ع ب-رام-ج ذات الصس-ل-ة
ب -السس -ل -م و اأ’م -ن Ãن -ط -ق -ة السس -اح -ل وح -ول
شس - -روط –ق - -ي - -ق ا◊ك- -ام- -ة السس- -ي- -اسس- -ي- -ة و
اإ’قتصسادية وأايضسا إابراز ﬂتلف اŸقومات
التي Œعل من هذه اŸنطقة فضساء للتبادل
ال -ت -ج-اري وت-وف Òف-رصس ل-ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ب-اد’ت
الثقافية والتجارية ب Úهذه الدول ي مثلما

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

العدد
17789

03

–صس- -لت ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى
 134صسوتا من ب 178 Úدولة
ق- -امت ب- -ال- -تصس -ويتﬁ ،رزة
إا‚ازا تاريخيا و غ Òمسسبوق
ب -اح-تÓ-ل-ه-ا اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة
بعنوان منطقة إافريقيا التي
تضس - -م  13عضس-وا ،م-ت-ق-دمة
بذلك على  17دولة مÎشسحة،
‘ ح Úك - -انت ا÷زائ- -ر ق- -د
احتلت اŸرتبة الثالثة عشسر و
اأ’خÒة ل-دى ان-ت-خ-اب-ه-ا سس-نة
 2014عضس - - - -وا ‘ اÛلسس
ل -ل-فÎة ﬁ 2018-2015رزة
 106صسوتا فقط.
وأاوضس -ح ب -ي -ان لـ اتصس-ا’ت
ا÷زائ - -ر ت - -ل - -قت ““الشس - -عب““
نسسخة منه أامسس ،أان قائمة
ال- -دول اŸن- -ت- -خ -ب -ة ب -ع -ن -وان

م-ن-ط-ق-ة إاف-ري-ق-ي-ا ضس-مت إا¤
جانب ا÷زائر كل من كينيا و
اŸغرب  ،رواندا و مصسر ،
جنوب إافريقيا و غانا  ،كوت
ديفوار و السسنغال إاضسافة إا¤
أاوغندا و نيجÒيا و تونسس ،
بوركينافاسسو.
وأاوضسح البيان أان ا÷زائر
سستعمل  ،بصسفتها عضسوا ‘
›لسس إادارة ا’–اد ،ع- -ل- -ى
الدفاع عن مبادئها الراسسخة
’ سسيما ما تعلق منها بضسمان
النفاذ العادل و الشسامل إا¤
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ل -ف -ائ-دة ك-ل
شس - -ع - -وب ال - -ع- -ا’ ⁄سس- -ي- -م- -ا
اŸتواجدة بالدول النامية ،و
ا◊رصس ع -ل -ى ج-ع-ل ت-ط-وي-ر
ال-ت-ك-ن-ول-وجيا ÿدمة مصسالح
Óب- -ع -اد
ال- -بشس- -ري- -ة وف- -ق- -ا ل - -أ
اÛت-م-ع-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ي-ة ،و هي
اŸب - -ادئ ال - -ت- -ي ك- -انت ﬁل
شس -رح مسس -ت -ف-يضس م-ن ط-رف
وزي -رة الÈي -د وت -ك -ن -ول-وج-ي-ا
اإ’ع Ó- - -م وا’تصس- - -ال ه- - -دى
إاÁان فرعون خÓل عرضسها

ل -ب -ي -ان السس -ي -اسس -ة ال-ع-ام-ة أاو
خÓل اللقاءات التي عقدتها
خÓ-ل مشس-ارك-ت-ه-ا ‘ أاشس-غ-ال
اŸؤو“ر.
وأافاد اŸصسدر أان ا÷زائر
سسبق و أان انتخبت منذ سسنة
 1965و للمرة ا◊ادية عشسر
ع - -ل - -ى ال - -ت - -وا‹ ،عضس- -وا ‘
›لسس إادارة ا’–اد .ك - -م - -ا
ي -ن -ب-غ-ي ال-ت-ذك Òأان اÛلسس
يعت Èالهيئة القيادية ل–Óاد
ال- - - -دو‹ لÓ- - - -تصس - - -ا’ت بÚ
دورت- - -ي م- - -ؤو“ر اŸن - -دوبÚ
اŸف -وضس ،Úي -ك -ل -ف بضس -ب -ط
اŸسس- -ائ -ل ال -كÈى لسس -ي -اسس -ة
ا’تصس-ا’ت ،وف-ق-ا ل-ل-مخطط
ا’سسÎات- -ي- -ج- -ي ال- -ذي ي- -ت- -م
إاع - -داده م- -ن ط- -رف م- -ؤو“ر
اŸن -دوب ÚاŸف -وضس ،Úك -م -ا
يعد تقريرا حول سسياسسة و
إاسسÎاتيجية ا’–اد و تنسسيق
خ- - -ط- - -ط ال- - -ع- - -م- - -ل و ك - -ذا
اŸصس - -ادق - -ة ع- -ل- -ى ا÷وانب
اŸالية و رقابتها.
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أأ’ربعاء  07نوفم 2018 Èم
ألموأفق لـ  28صضفر  1440هـ

نظّمته اŸشسيخة العامّة لل ّ
طريقة القادرية با÷زائر
وعموم إافريقيا بورقلة

بن مسسعود ‘ الّلقاءات ا÷هوية للوسسط

اıطّط التّؤجيهي مرجعي لÎقية السصياحة

دور اŸرجعية الؤطنية ‘ أامن واسصتقرار الدولة
ﬁؤر ملتقى دو‹

@ التّرويج للؤجهة ا÷زائرية وترقية األقطاب السصياحية أاولؤية اسصÎاتيجية
@ حان الؤقت ليكؤن القطاع قاطرة القتصصاد الؤطني

أاّك - -د وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة والّصس- -ن- -اع- -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر بن مسسعود ،أان
الفضسل فيما –قق ‘ القطاع يعود إا¤
لم-ن
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ال-ذي أارسس-ى ا أ
والسستقرار من خÓل السسلم واŸصسا◊ة
ال -وط-ن-ي-ة ،لف-ت-ا إا ¤أان ا÷زائ-ر خ-طت
خ - -ط - -وات ك - -بÒة ‘ ›ال ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
الق -تصس -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة ،ب-فضس-ل
لن -ع -اشس الق-تصس-ادي ال-ت-ي
ﬂط -ط -ات ا إ
بادر بها الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة.

فريال بوششوية
أعت ÈأŸسضؤوول أأ’ول على قطاع ألسضياحة،
أن أللقاءأت أ÷هوية للسضياحة ““فرصضة للوقوف
على أهم أأ’شضوأط ألتي قطعتها أ÷زأئر ‘
ت- -رق- -ي- -ة ألسض- -ي -اح -ة ،م -ن -ذ أŸصض -ادق -ة ع -ل -ى
أıطط ألتوجيهي لتهيئة ألقطاع إأ ¤آأفاق
 ،2030م- -ن ق -ب -ل أ◊ك -وم -ة ‘ أل -ع -ام ،““2008

م -ث ّ-م -ن -ا ‘ ك -ل -م -ة أل-ق-اه-ا أمسش ل-دى أف-ت-ت-اح
أل-ل-ق-اءأت أÿاصض-ة ب-ال-وسض-ط أل-ت-ي أح-تضض-ن-ه-ا
ف- -ن- -دق أأ’ورأسض- -ي أإ’‚ازأت أل- -ه -ام -ة أل -ت -ي
حققها ألقطاع.
و ⁄يفّوت بن مسضعود أŸناسضبة ،للذكر بأان
أıط- -ط أل- -ت -وج -ي -ه -ي أل -ذي أع -ده أ÷ه -از
ألتنفيذي قبل عقد من ألزمنÃ ،ثابة إأطار
مرجعي للسضياسضة أŸنتهية ‘ ألقطاع ،ويهدف
أسضاسضا إأ ¤تثم Úوترويج ألوجهة ألسضياحية،
وترقية أأ’قطاب ألسضياحية وﬂطط ألشضرأكة
ب Úألقطاع Úألعام وأÿاصش وكذأ ألتمويل
ودمج ألÎقية ألسضياحية وألبيئية.
ونّبه إأ ¤أن أ÷زأئر خطت خطوأت كبÒة
‘ ›ال ألتنمية أ’قتصضادية وأ’جتماعية،
وذلك أضضاف يقول بفضضل ﬂططات أإ’نعاشش
أ’ق -تصض-ادي أل-ت-ي أقّ-ره-ا رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة،
وألتي سضمحت بإاطÓق برأمج تنموية طموحة
وكذأ مشضاريع كÈى للتجهيزأت ألعمومية.
وأسضتنادأ إأ ¤توضضيحات ذأت أŸسضؤوول،
فإان ما –قق ‘ أ÷زأئر عموما و‘ ألسضياحة
–دي-دأ ،م-ا ك-ان ل-ي-ت-ح-ق-ق ل-ل-و’ي-ات سض-ي-اسض-ة

ألسض- -ل- -م وأŸصض -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة ،أل -ت -ي ك ّ-ل -لت
باسضتقبال أأ’من وأ’سضتقرأر ،مذكرأ باأ’همية
ألتي أو’ها للقطاع على أعتبار أنه خÓق
للÌوة ومناصضب ألعمل ،وألذي يعيشش على وقع
حركية كبÒة ‘ غضضون أأ’عوأم أأ’خÒة.
ول-ع-ل أب-رز أإ’ج-رأءأت أل-ت-ي أسض-ت-ف-اد م-ن-ها
ألقطاع وسضاهمت ‘ إأعادة بعثه ،تلك ألتي
مّكنت من ضضبط ألعقار ألسضياحي ،باعتباره
أحد أعمدة ألقطاع ،و–ّدث ‘ ألسضياق عن
 850مشضروع قيد أإ’‚از بطاقة تفوق 120
ألف سضرير ،يّÎتب عنها خلق حوأ‹  60ألف
م -نصضب شض -غ -ل ع -ل -ى أأ’ق -ل ،وإأ ¤ذلك أول -يت
ع-ن-اي-ة خ-اصض-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن وعصض-رن-ت-ه ب-اع-ت-م-اد
أح -دث أل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات ،م-وزع-ة م-ع ت-ف-ع-ي-ل
ﬂط- -ط أ÷ودة وك- -ل م- -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -الÎوي -ج
للوجهة ألسضياحية أ÷زأئرية.
وخلصش إأ ¤ألقول بأان ألقطاع ألذي يشضرف
ع -ل -ى تسض -ي Òأف -ق-ي ب-ام-ت-ي-از ،ذلك أن أل-ع-م-ل
أ◊كومي أŸشضÎك يكتسضي بالغ أأ’همية ‘
إأ‚از كل أŸشضاريع ألسضياحية ،مثّمنا جهود
ألقطاعات أ’خرى’ ،فتا إأ ¤أن أللقاء يهدف
إأ ¤تسض -ل -ي -ط ألضض -وء ب -ك -ل م -وضض -وع -ي -ة ع-ل-ى
أإ’يجابيات وألسضلبيات أŸوجودة ‘ أıطط
م- -ن أج- -ل ت- -دأرك أل -ن -ق -ائصش ‘ إأط -ار رؤوي -ة
مسضتقلة ألقائمة على ألتنمية ألشضاملة.
من جهته أأ’م Úألعام لو’ية أ÷زأئر ،قال
أن- -ه ح -ان أل -وقت ل -ت -ك -ون ألسض -ي -اح -ة ق -اط -رة
أ’قتصضاد ألوطني’ ،سضيما وأنه توظف ما ’
يقل عن  300مليون عامل ‘ ألعا ⁄أليوم،
وح ّ-ق -قت نسض -ب-ة ‰و ت-ن-اه-ز  7ب-اŸائ-ة ألسضنة
أŸاضضية.
Óشض -ارة ،ف -إان أل -ل -ق -اء أ÷ه -وي ل-ل-وسض-ط،
ل -إ
ألثالث من نوعه بعد ورقلة وقسضنطينة ،سضيتبع
بلقاء أخ Òيخصش و’يات غرب ألبÓد مÈمج
بو’ية تلمسضان منتصضف نوفم Èأ÷اري ،على
Óث -رأء ع -ل -ى مسض-ت-وى
أن ت -ع -رضش أل -ن -ت -ائ -ج ل  -إ
أ÷لسضات ألوطنية للسضياحة.

Ãشصاركة  54شصيخ وعا ⁄من أازيد من  23دولة عربية وإاسصÓمية

افتتحت ،أامسس ،بدار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة فعاليات اŸلتقى الدو‹
اÿامسس للطريقة القادرية حول دور اŸرجعية الوطنية ‘ أامن واسستقرار الدولة
ا÷زائرية ،والذي حمل شسعار ““عهد وفاء واسستمرارية““Ã ،شساركة حوا‹  54شسيخ
وعا ⁄من أازيد من  23دولة عربية وإاسسÓمية ،وبحضسور ما يزيد عن  400مريد
لضسافة إا ¤مشسايخ الزوايا ومريدين ﬂتلف الطرق
للطريقة القادرية با إ
الصسوفية.

ورقلة :إÁان كا‘
ذكر ‡ثل وزير ألشضوؤون
أل- -دي- -ن- -ي- -ة وأأ’وق- -اف م- -رأد
معيزة ‘ كلمة ألقاه بالنيابة
عن ألوزير ﬁمد عيسضى ،أن
أ÷زأئ- -ر م- -ازألت م- -ل -ت -زم -ة
Ãرجعيتها ألدينية وألوطنية
عقيدة وفقها وسضلوكا تقفيا
ب -ع-ل-م-اء أل-بÓ-د وصض-ل-ح-ائ-ه-ا،
مشضÒأ إأ ¤أن أل - - - - - - -ت- - - - - - -زأم
أ÷زأئ- -ريÃ Úرج- -ع- -ي- -ت- -ه -م
ألدينية ألوطنية كان و’ زأل
سض -ب -ب -ا رئ -يسض -ا ‘ أسض -ت -ت-ب-اب
أأ’م -ن وأ’سض -ت -ق -رأر ل -ع -ه -ود
ط -وي -ل -ة ‘ ح-ي-اة ه-ذه أأ’م-ة

على هامشس معرضس اŸنتوجات الغذائية بالدوحة

جÓب يبحث مع نظÒه القطري سصبل تطؤير العÓقات القتصصادية
التقى وزير التجارة السسعيد ،أامسس ،بالدوحة (قطر) مع وزير التجارة
والصسناعة القطري علي بن أاحمد الكواري ،حيث بحث الطرفان سسبل تعزيز
التعاون وتطوير العÓقات القتصسادية ب Úالبلدين.
كما تطّرق ألطرفان خÓل أللقاء ألذي
” ع- -ل- -ى ه- -امشش م- -ع- -رضش أŸن- -ت- -ج- -ات
ّ
ألغذأئية وألضضيافة أŸنظم ‘ ألعاصضمة
أل -ق -ط -ري -ة م -ا ب 6 Úو 8ن-وف-م ،Èح-يث
تشضارك أ÷زأئر بصضفتها ضضيف شضر‘ ،إأ¤
ﬂتلف أ÷وأنب أŸتعلقة بتعزيز ألتعاون
أ’قتصضادي وترقيته أ ¤مسضتوى ألعÓقات
ألسضياسضية ألقائمة ب Úألبلدين.
وقال وزير ألتجارة وألصضناعة ألقطري
علي بن أحمد ألكوأري أنه ““من ألضضروري
رف- -ع مسض- -ت- -وى أل- -عÓ- -ق -ات أ’ق -تصض -ادي -ة
وأل -ت -ج -اري -ة لÎق -ى أ ¤مسض -ت -وى وح -ج -م
ألعÓقات ألسضياسضية ألقوية وأŸتينة ألتي
Œمع ب Úألبلدين““.
كما لفت ألوزير إأ ¤أهمية إأعادة تفعيل
›لسش أأ’ع -م -ال أ÷زأئ -ري  -أل -ق -ط -ري
ل -ي-ق-وم ب-دوره ‘ ت-وط-ي-د روأب-ط أل-ت-ع-اون
أ’قتصضادي ب Úألبلدين ألشضقيق ،Úكاشضفا

عن عزمه ألقيام قريبا بزيارة عمل إأ¤
أ÷زأئر لبحث سضبل ألتعاون.
من جانبه دعا جÓب أ÷انب ألقطري
أ ¤رف -ع ح -ج -م أ’سض -ت -ث-م-ارأت أل-ق-ط-ري-ة
با÷زأئر ‘ ميادين متعددة على غرأر
ألفÓحة وألصضناعات ألغذأئية ،موضضحا أن
أ÷زأئ- -ر ت- -ت- -ي- -ح ف- -رصش شض- -رأك- -ة وأع -دة
للمسضتثمرين أأ’جانب ،دأعيا إأ– ¤يÚ
أ’ت-ف-اق-ي-ات أ’ق-تصض-ادي-ة أل-ت-ف-اضض-ل-ية بÚ
ألبلدين ،وهو ما سضيسضمح بتصضدير أكÈ
للمنتجات أ÷زأئرية نحو قطر.
وأّك- -د أل- -وزي- -ر ل- -ن- -ظÒه أل- -ق- -ط -ري أن
أ÷زأئر تتوفر على فرصش هامة Œعل من
أ÷زأئر قاعدة وبوأبة إأسضÎأتيجية تسضمح
ل-ل-مسض-ت-ث-م-ري-ن أل-ق-ط-ري Úب-ول-وج أأ’سضوأق
أأ’فريقية عن طريق ألشضرأكة باسضتثمارأت
جزأئرية  -قطرية.
ك -م -ا كشض -ف أل -وزي -ر خÓ-ل أل-ل-ق-اء ع-ن

ألتحضض Òلتنظيم أك Èتظاهرة أقتصضادية
ب -ق -ط -ر ت -ت -م -ث -ل ‘ م -ع-رضش ل-ل-م-ن-ت-ج-ات
أ÷زأئرية بالدوحة ‘ سضنة  ،2019وألذي
سضيكون ألثا Êبعد أŸعرضش ألذي ن ّ
ظم
سضنة .1998
ويّÎأسش جÓ- -ب وف -دأ م -ك ّ-ون -ا م -ن 33

أاّكد وزير التجارة السسعيد جÓب،
أامسس ،بالعاصسمة القطرية الدوحة
على وجود فرصس هامة للتعاون بÚ
اŸتعامل Úالقتصسادي Úا÷زائريÚ
وال- - -ق - -ط - -ري ،ÚمÈزا إام - -ك - -ان - -ي - -ات
ال -تصس -دي -ر ال -ك -بÒة اŸت-اح-ة ل-ول-وج
السس- -وق ال- -ق- -ط- -ري وم- -ن -ه ا ¤ب -اق -ي
لخرى.
لسسواق اÿليجية ا أ
ا أ
وأوضضح ألوزير لدى زيارته إأ ¤جناح
أح -د ف -روع ›م -وع -ة ““أل -ل -ول-و““ أل-ع-اŸي-ة
ل -ل -ت-وزي-ع وأل-ت-ج-ارة ع-ل-ى ه-امشش م-ع-رضش
ألضض -ي -اف-ة وأŸن-ت-ج-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة أŸن-ظ-م
بالدوحة منذ أمسش ،إأ ¤غاية  8نوفمÈ
أ÷اري ،أن أŸت- -ع- -ام- -ل Úأ÷زأئ- -ري‘ Ú
›ال أل-ت-ج-ارة أÿارج-ي-ة ي-ع-ك-ف-ون حاليا
على درأسضة وبحث طبيعة ألسضوق ألقطرية
لتحديد أŸنتجات أ÷زأئرية ألتي Áكن

تصضديرها إأ ¤قطر.
وأّك -د أل -وزي -ر ب -اŸن -اسض -ب -ة ع-ل-ى ت-وف-ر
أ÷ودة وألنوعية ‘ أŸنتجات أ÷زأئرية،
وألتي تتوأفق وأŸعاي ÒأŸعتمدة ‘ دولة
قطر.
وت- -اب- -ع أل -وزي -ر ق -ائ ““ :Ó-ه -ذه ف -رصض -ة
لتنسضيق ألعمل مع ألسضفارة أ÷زأئرية ‘
قطر ،وربط أ’تصضال مع شضركات ألتوزيع
ألكÈى““.
و“ّك -ن أŸت -ع -ام -ل -ون أ÷زأئ-ري-ون م-ن
ألتوأصضل بشضكل مباشضر مع مسضؤوو‹ هذه
أÛم -وع -ة ،ح -يث ” ت-ب-ادل أŸع-ل-وم-ات
وت- -ق- -د Ëشض- -روح- -ات ع- -ن نشض- -اط- -ات- -ه- -م
أıتلفة.
م- -ن ج- -ان- -ب -ه أّك -د أŸدي -ر أإ’ق -ل -ي -م -ي
Ûموعة ““أللولو““ ألعاŸية شضان نوأز ،على
وج- -ود ف- -رصش ه- -ام- -ة ل -ل -ت -ع -اون ب ÚأكÈ

م- -ت -ع -ام -ل ل -ل -ت -وزي -ع ‘ دول -ة ق -ط -ر وبÚ
أŸتعامل Úأ’قتصضادي Úأ÷زأئري.Ú
وأب- - -دت أÛم - -وع - -ة أه - -ت - -م - -ام - -ه - -ا
باŸنتجات ألفÓحية أ÷زأئرية على غرأر
م -ن -ت -ج -ات أل -ت -م -ور وأل -زي -ت -ون وأÿضض -ر
وألفوأكه ،وﬂتلف ألعصضائر وأŸصضÈأت
وغÒها.
من جانبه ثّمن رئيسش ألغرفة ألوطنية
للتجارة وألصضناعة ﬁمد ألعيد بن أعمر
هذه أŸبادرة ألتي سضتسضمح بتبادل أكÌ
ل-ل-م-ع-ل-وم-ات ،ورب-ط عÓ-ق-ات وط-يدة بÚ
متعاملي ك Óألبلدين بالتعاون مع غرفة
ألتجارة وألصضناعة ألقطرية.
وحسضب بن أعمر ،سضيعقد أليوم أجتماع
ب Úمسض -ؤوو‹ غ -رف-ة أل-ت-ج-ارة وألصض-ن-اع-ة
أ÷زأئ -ري -ة وغ -رف -ة أل -ت -ج-ارة وألصض-ن-اع-ة
أل -ق -ط -ري -ة Ãق -ر أل-غ-رف-ة ل-ب-حث ““أآ’ف-اق
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متعامل أقتصضادي للمشضاركة ‘ معرضش
ألضض-ي-اف-ة وأŸن-ت-ج-ات أل-غ-ذأئ-ية بالدوحة،
‡ا يسض -م -ح ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úب-رب-ط عÓ-ق-ات
ّ
م -ب -اشض -رة م -ع أŸسض-ؤوول Úوأه-م أل-ف-اع-لÚ
أ’قتصضادي ‘ Úقطر.

...ويؤؤكد  :تؤّفر فرصص هامّة لتصصدير اŸنتؤج ا÷زائري نحؤ دولة قطر

ألوأعدة للتعاون““.
وتضضم ›موعة ““أللولو““ ألعاŸية 164
فرعا على أŸسضتوى ألدو‹ ،منها  7فروع
‘ دولة قطر ،وتصضل قيمة مبيعاتها سضنويا
أك Ìمن  6 ، 2مليار دو’ر أمريكي.
وتشض -ارك أ÷زأئ -ر ‘ ف -ع -ال -ي -ات ه -ذه
أل -ت -ظ -اه -رة أ’ق -تصض-ادي-ة كضض-ي-ف شض-رف،
ح-يث سض-ي-ع-م-ل أŸت-ع-ام-ل-ون أ’ق-تصضاديون
أ÷زأئ-ري-ون خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ب-حث أل-ف-رصش
أŸت-اح-ة ل-لشض-رأك-ة وأ’سض-ت-ث-م-ار ‘ ألسضوق
ألقطرية.
وي -رت -قب أف -ت-ت-اح أŸع-رضش م-ن ط-رف
وزي -ر أل -ت -ج-ارة أل-ق-ط-ري ع-ل-ي ب-ن أح-م-د
أل -ك -وأري ووزي-ر أل-ت-ج-ارة ألسض-ع-ي-د جÓ-ب
ب- - -حضض- - -ور ع - -دد ك - -ب Òم - -ن أŸسض - -ؤوولÚ
ألقطرّي.Ú

سضهرت على حرأسضتها زوأيا
ك-ان ع-ل-م-اؤوه-ا حصض-ن-ا م-ن-يعا
ل-ل-م-رج-ع-ي-ة ك-ما ذكر ،معتÈأ
أن ه -ذأ أل -ل -ق-اء ي-ع-د ت-أاك-ي-دأ
على دور ألزوأيا ‘ أ÷زأئر
وم-ن-ه-م أل-زأوي-ة أل-ق-ادري-ة ‘
دف - -اع- -ه- -ا ع- -ن أŸرج- -ع- -ي- -ة
أل- -دي- -ن -ي -ة وأل -وط -ن -ي -ة ،ه -ذه
أل- - -زوأي - -ا أل - -ت - -ي ت - -ك - -ب - -دت
وجاهدت ‘ زمن أ’سضتعمار
وزم - -ن أل - -عشض - -ري- -ة ألسض- -ودأء
للبقاء صضامدة –فظ ألقرآأن
ألكر Ëوتنشضر ألعلم ألشضرعي
وŒابه أأ’فكار أŸدمّرة.
وم -ن ج -ه-ت-ه أع-ت Èرئ-يسش
أÛلسش أإ’سض Ó-م -ي أأ’ع-ل-ى
ب -و ع -ب -د أل -ل -ه غ Ó-م أل-ل-ه أن
ألطرق ألصضوفية كان لها دور
ك- - -ب ‘ Òح - -ف - -ظ أل - -ث - -وأبت
وأŸرجعية ألوطنية ،وإأرسضاء
دع- -ائ- -م أل- -ف- -ك- -ر أل -وسض -ط -ي
أŸع- - -ت- - -دل وف- - -ق أŸن- - -ه- - -ج
أإ’سضÓمي ألصضحيح.
و‘ كلمة شضيخ أŸشضيخة
أل -ع -ام-ة ل-ل-ط-ري-ق-ة أل-ق-ادري-ة
ب -ا÷زأئ -ر وع -م -وم إأف -ري-ق-ي-ا
أ◊سضن حسضا Êبن ﬁمد بن
إأبرأهيم ألقادري ،أوضضح أن
أل - - -تصض- - -وف ك- - -ان و’ ي- - -زأل
يكتسضي موروثه حقائق علمية
ذأت أه -م -ي-ة ب-ال-غ-ة ‘ ب-ل-ورة
أسض- -ت- -ن- -ت- -اج -ات تصض -ور ق -ي -م
أŸرجعية ألوطنية وألتعايشش
ألسض -ل -م -ي Ãا ي -دف-ع إأ ¤ن-ب-ذ
أ’خ - -ت Ó- -ف- -ات وأل- -ت- -ف- -رق- -ة
وت -ك -ريسش ق-ي-م أل-ت-ع-ارف بÚ
أÛتمعات ،مؤوكدأ على أن
م -ن أه-م أŸن-ج-زأت وأع-ظ-م
أŸك-تسض-ب-ات ،أأ’م-ن وألسضÓ-م
وألوحدة وألوئام وهي غاية
مقدسضة ‘ أإ’سضÓم ،كما دعا
ألشضباب ‘ حديث لـ ““ألشضعب““
ع- -ل- -ى ه -امشش أŸل -ت -ق -ى إأ¤
أل-ت-مسضك ب-اŸرج-ع-ية ألدينية
ألوطنية.
ي- - -ه - -دف م - -ل - -ت - -ق - -ى دور
أŸرج -ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ‘ أم-ن
وأسض-ت-ق-رأر أل-دول-ة أ÷زأئرية
أل -ذي أشض -رفت ع-ل-ى م-رأسض-م
أف-ت-ت-اح-ه ألسض-ل-ط-ات أÙلية
رفقة ‡ثل عن وزير ألشضؤوون
أل -دي -ن -ي -ة وأأ’وق -اف ورئ-يسش
أÛلسش أإ’سض Ó-م -ي أأ’ع-ل-ى
إأﬁ ¤اولة ربط شضؤوون أأ’مة
بتعزيز أمنها ألقومي ،وذلك
بتخليصش ألدين من شضبهات
ألفكر أŸتطرف ودفعه من
أن يعيق باسضتقرأر مؤوسضسضات
أل- -دول- -ة وأم- -ن م- -وأط -ن -ي -ه -ا
وسضÓ-م-ت-ه-ا ألÎأب-ية ،تأاسضيسش
م- -رج- -ع- -ي- -ة وط -ن -ي -ة دي -ن -ي -ة
م -ؤوسضسض-ات-ي-ة ل-ق-ط-ع أل-ط-ري-ق
أم -ام أل -ع-اب-ثÃ Úصض Òأأ’م-ة
م-ن ت-روي-ج ف-ك-ره-م وتسض-وي-ق

منهجهم ،بناء مدونة شضاملة
Ÿصض- -ط- -ل- -ح- -ات أŸرج -ع -ي -ة
أل-وط-ن-ي-ة وأل-ت-ع-ايشش وأحÎأم
أآ’خ -ر Ãا يÌي أŸن -ظ -وم -ة
ألصض- -وف- -ي- -ة ب- -ك- -ل روأف -ده -ا
وأŒاه- -ات -ه -اﬁ ،اول -ة ب -ن -اء
ق-ام-وسش مصض-ط-ل-حي ألغرضش
منه ألكشضف عن سضبق ألدين
أإ’سض Ó- -م - -ي ‘ أل- -ت- -أاصض- -ي- -ل
وألتدليل Ÿرجعيتنا وهويتنا
ألوطنية.
إأشض- -ك- -ال- -ي- -ة أŸل- -ت -ق -ى ‘
طبعته أÿامسضة سضتعالج عÈ
ﬁاور م -ت -ع -ددة ت -تضض -م -ن-ه-ا
أشض- -غ- -ال ورشض -ات -ه أل -ع -ل -م -ي -ة
تتحدد ‘ ﬁ 5اور ،يتطرق
م-ن خÓ-ل-ه-ا مشض-اي-خ وع-ل-ماء
وب-اح-ث-ون إأ ¤ت-ق-د Ëم-دخ-ل
م -ف -اه -ي -م -ي ح -ول أل-تصض-وف
ومشض- - -ارب - -ه ،أŸرج - -ع - -ي - -ات
أل- -وط- -ن -ي -ة وأل -دي -ن -ي -ة ،ق -ي -م
أ’حÎأم وألتعارف ،وألتطرق
ل-ل-دور أل-ري-ادي ل-ل-تصض-وف ‘
إأب - -رأز أب - -ع - -اد أŸرج - -ع - -ي- -ة
أل - -وط- -ن- -ي- -ة ب- -اإ’ضض- -اف- -ة أإ¤
ت- -وضض- -ي- -ح ق- -ي- -م أŸرج -ع -ي -ة
أل -وط-ن-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة ‘ ألÎأث
ألصض- -و‘ أل- -ق -د Ëوأ◊ديث،
وأيضض- -ا ث- -ق- -اف- -ة أŸرج -ع -ي -ة
ألوطنية وأ◊وأر ودورهما ‘
Œف - -ي - -ف م - -ن - -اب - -ع أل - -غ- -ل- -و
وأل -ت -ط -رف م -ع إأب-رأز ج-ه-ود
أل-ط-ري-ق-ة أل-قادرية با÷زأئر
وع -م-وم إأف-ري-ق-ي-ا ‘ ت-رسض-ي-خ
أل -ه -وي -ة أل -وط -ن-ي-ة وأل-دي-ن-ي-ة
وأÿصضوصضية أŸذهبية.
يذكر أن فعاليات أ÷لسضة
أ’ف-ت-ت-اح-ي-ة ل-ل-م-لتقى عرفت
ت- -ق- -د Ëأل- -زأوي- -ة أل -ق -ادري -ة
ت-ك-رÁا ل-رئ-يسش أ÷م-ه-ورية،
ب- -اإ’ضض- -اف -ة إأ ¤درع شض -ه -ادة
دكتورأه فخرية قّدمه رئيسش
أ–اد أ÷ام- - -ع- - -ات أل- - -دو‹
بÎك- -ي -ا ألÈوف -يسض -ور ﬁم -د
خ Òأل -غ -ب -ا Êل -ل -رئ-يسش ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة.
Œدر أإ’شض- - - - - - - -ارة إأ ¤أّن
ب- -رن- -ام- -ج أŸل- -ت -ق -ى أل -دو‹
ي- -تضض -م -ن إأل -ق -اء ﬁاضض -رأت
ب- -دأر أل- -ث- -ق- -اف -ة ونشض -اط -ات
ع-ل-م-ي-ة دي-ن-ي-ة وثقافية ،وكذأ
ت -دخ Ó-ت ل -ب -عضش أŸشض -اي -خ
وأل -ع -ل -م -اء بسض -اح -ة أل -زأوي -ة
أل-ق-ادري-ة ب-ال-رويسضات ورقلة،
وذلك على مدأر  3أيام ،حيث
سض -ت-ع-رف ف-ع-ال-ي-ات أŸل-ت-ق-ى
أيضض-ا غسض-ل ألشض-ع-رة أل-ن-ب-وي-ة
ألشض -ري-ف-ة م-ن ق-ب-ل أŸشض-اي-خ
وأل - -ع - -ل - -م- -اء ،وت- -وزي- -ع أŸاء
أŸبارك على كل أ◊اضضرين،
باإ’ضضافة إأ ¤أختتام وتÓوة
ألفا–ة يوم أÿميسش خÓل
ف -ع -ال -ي -ات أخ -ت-ت-ام أŸل-ت-ق-ى
Ãقر ألزأوية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اسستغــــ ’Óللّنفايـــات ‘ مـــراكز الّردم الّتقني

«أامنهيـ ـد» تتّجه نحو الّطاقات البديلة تطبيقا للنّجاعة ا’قتصصادية
^ مشصروع إ’نتاج الطّاقة «الشّصمسصية» و»البيوغاز» أامام الوزارة
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Óشسخاصض اŸعّرضسı Úاطر اŸضساعفات
–ذيرات ل أ

جهاز الّرقابة والوقاية من حا’ت اأ’نفلونزا
«اŸعّق ـ ـ ـ ـدة» يدخ ـ ـ ـ ـل ح ـ ـ ـ ـّيز التّطبي ـ ـ ـ ـ ـق
^ “ديد فÎة الّتلقيح إا ¤غاية ديسسم Èالداخل

كشسف مدير التنمية Ãجّمع «أامنهيد» عبد اŸالك ملبوسسي ‘ تصسريح لـ «الشسعب» عن مشسروع إانتاج الطاقة البديلة عن طريق اسسÎجاع
’خÒة ،وهو مطروح
الغازات الناجمة عن النفايات اÎŸاصسة ‘ مراكز الردم التقني ،وتوليد الطاقة الشسمسسية فوق سسطح أارضض هذه ا أ
حاليا على مسستوى وزارة البيئة والطاقات اŸتجّددة.

حياة ــ ك

أوضض -ح م -ل-ب-وسض-ي لـ «ألشض-عب»
ع-ل-ى ه-امشش أل-ن-دوة أل-وط-نية
ح- - -ول أ‰اط ألسض- - -ت- - -ه Ó- -ك
وألإن - - -ت - - -اج أŸسض - - -ت- - -دأم ،أّن
« أم- -ن- -ه- -ي- -د» م -ن خ Ó-ل ه -ذأ
أŸشض -روع ت -ن -ت -ج أل -ط-اق-ة م-ن
أل -غ -از أل-ذي ي-ن-ج-م ع-ن –ل-ل
أل - - -ن - - -ف - - -اي - - -ات –ت ألأرضش
أŸسضمى «بيوغاز» ،حيث يتم
ح -رق-ه لإن-ت-اج أل-ط-اق-ة ،وي-ت-م
ت- -زوي -د م -ن خ Ó-ل -ه -ا م -رأك -ز
ألردم ألتقني دون أللجوء أإ¤
سضونلغاز « أي خارج ألشضبكة».
و أضض- -اف م- -ل- -ب -وسض -ي ‘ ه -ذأ
ألسض -ي -اق أن أسض-ت-غÓ-ل م-رأك-ز
أل -ردم ي -ك -ون ع-ادة م-ن خÓ-ل
مرأحل ،عند ألنتهاء من كل
م- -رح- -ل -ة ت -غ -ط -ى أل -ن -ف -اي -ات
وتÎك ل -ت -ت -ح -ل -ل ،ف -ي -م-ا ي-ت-م
أسض-ت-غÓ-ل أŸسض-اح-ة ألأرضض-ية
بوضضع صضفائح لتوليد ألطاقة
ألشضمسضية ،فاŸشضروع أإذن -
ك -م -ا ق -ال Á -ك -ن م -ن أإن-ت-اج
ألطاقة من موردين ﬂتلفÚ
‘ أآن وأح -د م -ن «أل -ب -ي -وغ -از
وألطاقة ألشضمسضية» ،وألهدف
م- -ن ه- -ذأ أŸشض- -روع ع -ق -ل -ن -ة
أسضتغÓل ألطاقة.
ذك - -ر أŸت- -ح- -دث ‘ شض- -رح- -ه
ل- -ط -ري -ق -ة ألإن -ت -اج ،أن -ه ي -ت -م
ت -خ -زي -ن أل -ط -اق -ة ألشض -مسض-ي-ة
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’نفلونزا «اŸعقدة» حيز التطبيق ،ويشسمل
دخل جهاز الرقابة والوقاية من حا’ت ا أ
’جراءات اŸتعلقة بتوف Òالوسسائل الضسرورية ◊ماية اŸرضسى خاصسة
العديد من ا إ
’مراضض اŸزمنة الذين
’شسخاصض اŸعرضس Úإاﬂ ¤اطر عالية من اŸضساعفات وأاصسحاب ا أ
ا أ
’نفلونزا اŸوسسمية.
سسيتم التكفل بهم طيلة فÎة نشساط فÒوسض ا أ

خالدة بن تركي

وأل-ذي ي-ح-ت-اج أإ ¤ب-ط-اريات،
غ Òأن أل- - -ط- - -ري- - -ق - -ة أل - -ت - -ي
تسضتعمل لتخزين هذه ألطاقة
ت- -ك -ون م -ن خ Ó-ل ألصض -ف -ائ -ح
طيلة أليوم ليتم أسضتعمالها ‘
ألليل ،وباسضتغÓل «ألبيوغاز»
نقتصضد «ألبطاريات» .
اقتصساد تكلفة اإنتاج
ال ّ
طاقة بنسسبة تصسل اإ¤
 70باŸائة
و أوضضح ‘ سضياق متصضل أن
تخزين ألطاقة ألشضمسضية ‘
ألصضفائح يكلف من  50أإ60 ¤
ب -اŸائ -ة م -ن أإن -ت -اج أل-ط-اق-ة،

وبالتا‹ فاإن ألإنتاج أŸزدوج
ل-ل-ط-اق-ة م-ن خÓ-ل «أل-بيوغاز
وأل-ط-اق-ة ألشض-مسض-ي-ة» ي-ج-ع-لنا
ن- -ت -خ -لصش م -ن ت -خ -زي -ن ه -ذه
ألأخÒة ‘ أل - - -ب - - -ط- - -اري- - -ات،
وي- -وؤدي ذلك أإ ¤أل -ت -خ -ف -يضش
بنسضبة ﬁسضوسضة ‘ ألتكلفة.
و أّك - -د م -ل -ب -وسض -ي أن أه -م -ي -ة
أŸشض -روع ت -ك -م -ن ‘ أق-تصض-اد
أسض -ت -ع-م-ال أل-ط-اق-ة م-ن ج-ه-ة
وألتحكم ‘ ألتكاليف ،حيث
ذكر ‘ هذأ ألصضدد أن أإنتاج
أل -ط -اق -ة م -ن ق -ب -ل سض -ون-ل-غ-از
ي -ك -ل -ف  12دج ل-ل-ك-ي-ل-ووأت-ر
(ب -دون أل -دع -م أل -ذي ت-وج-ه-ه

أل-دول-ة) ،ب-ي-ن-م-ا أإنتاج ألطاقة
ب-ال-ط-ري-ق-ة أل-ت-ي شضرحها أآنفا
تكلف أقل ،ولن يتجاوز سضعر
«للكيلووأتر» ألوأحد  8دج ،أي
أن ألتكلفة تنخفضش بنسضبة 60
أإ 70 ¤باŸائة.
وذك - -ر أŸت- -ح- -دث أن ه- -ذأ
أŸشض -روع ي -وج-د ح-ال-ي-ا ع-ل-ى
مسض - - -ت- - -وى وزأرة أل- - -ب- - -ي- - -ئ- - -ة
وألطاقات أŸتجددة ،ووليتي
أ÷زأئ- -ر ووه- -رأن ،ي- -ن- -ت- -ظ -ر
أŸوأفقة للشضروع ‘ Œسضيده،
مشضÒأ أإ ¤أن أŸشض - - - - - - - - - -روع
ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -ع -اصض-م-ة ي-خصش
موقع أولد فايت.

أاّكد أانّ أاصسواتا تطاولت مرة أاخرى على أاويحيى

«اأ’رندي» :إاثارة ملف سصجن اإ’طارات فÎة التّسصعينيات باطل و افÎاء
اعت Èالتجمع الوطني الدÁقراطي ،اأمسض ،اأن التطاول على ا’أم Úالعام للحزب اأحمد اأويحيى باإثارة عÓقته
Ãلف ا’إطارات اŸسسجونة خÓل فÎة التسسعينيات هو ›رد افÎاء وملف فارغ ،واأكد اأنه نظرا للتاأويل
والتهويل الذي تغذيه تصسريحات ’ تخفي نواياها على اأي كان.
‘ ن - -ه - -اي- -ة أألم- -ر إأسض- -اءة ألخÓ- -ق أل- -قضض- -اة
أŸسضتقل ÚوأÎÙم.Ú
أوضض -ح ب -ي -ان «أألرن -دي» نشض -ر ع -ل -ى م -وق -ع-ه وألتوضضيح ألثا Êألذي ذكره بيان «أألرندي»
ألرسضمي ،أمسش– ،ت عنوأن تصضويب وذكر هو أنه عندما تقلد أويحيى وزأرة ألعدل قام
بعضش أ◊قائق ،أن بعضش أألصضوأت تطاولت بإاجرأءين لتعزيز أسضتقÓلية ألقضضاة وحماية
مرة أخرى ضضد أألم Úألعام للتجمع ألوطني إأطارأت ألدولة ،وذكر أن أول هاته أإلجرأءأت
ألدÁقرأطي ،أحمد أويحيى ‘ ،إأشضارة مرة ك -انت ت-ع-ل-ي-م-ت-ه أل-وزأري-ة ‘ رب-ي-ع سض-ن-ة 2000
Óطارأت أŸسضجونة م -وج-ه-ة إأ ¤ج-م-ي-ع أ÷ه-ات أل-قضض-ائ-ي-ة أل-ت-ي
أخرى إأ ¤أŸلف ألفارغ ل إ
“ن- -ع أي ت- -دخ- -ل ل -ل -وزأرة ‘ ع -م -ل أ÷ه -ات
‘ ألتسضعينيات.
وأشض- -ار أŸصض- -در إأ« ¤أن- -ه ن- -ظ- -رأ ل- -ل- -ت -أاوي -ل ألقضضائية ،وكذلك منع هاته أ÷هات ألقضضائية
وألتهويل ألتي تغذيه هذه ألتصضريحات ألتي ل طلب أي توجيه ‘ أدأء مهمتهم من ألوزأرة.
ت -خ -ف -ي ن -وأي -اه -ا ع -ل -ى أي ك -ان ،إأ ¤أن-ه م-ن وتابع بيان حزب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
ألضضروري توضضيح أألمور للرأي ألعام ببعضش أن هذه ألتعليمة كانت صضارمة ،وكلفت حتى
أ◊قائق ،مؤوكدأ أنه «عندما وقع سضجن بعضش مناصضب بعضش أإلطارأت بالوزأرة ألتي خرقت
أإلط-ارأت ‘ أوسض-اط أل-تسض-ع-ي-ن-ي-ات وع-دده-م تلك ألتعليمة ،مضضيفا أن أإلجرأء ألثا Êكان
تعديل قانون أإلجرأءأت أ÷زأئية ألذي بادر أŸؤوسضسضة أŸعنية ،غ Òأن هذه أŸادة من
ب -عضش أل -عشض -رأت ،ول -يسش أآللف ف -إان أح -م -د
ب -ه أل -وزي -ر أح -م -د أوي-ح-ي-ى Ÿن-ع أي م-ت-اب-ع-ة ألقانون ألغيت فيما بعد ،و ⁄تعد إأل Ãبادرة
أويحيى  ⁄يكن آأنذأك مسضؤوول على قطاع
ك- -انت ضض- -د أإلط- -ارأت أŸسضÒة دون شض- -ك -وى من رئيسش أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
أل- -ع- -دأل- -ة ،وم- -ن ث- -م ف- -إان أت- -ه- -ام- -ه بسض- -ج -ن
رسضمية من ألهيئات أŸسضؤوولة على مسضتوى سضنة .2016
أإلطارأت هو أتهام باطل وإأفÎأء عليه ،وهو

جÓل بوطي

معيـــــوشض مديرة الّنشســــاط
ا’جتمــــاعي:

تتسضّبب أألنفلونزأ أŸوسضمية
م -ع ح -ل -ول فصض -ل ألشض -ت-اء ‘
إأصض -اب -ة آألف أألشض-خ-اصش ‘
أ÷زأئر ،حيث تعرف خÓل
ه- -ذه أل- -فÎة حسضب أل- -ب- -ي -ان
ألذي – ّصضلت عليه «ألشضعب»
نسض -ب -ة ع -ال -ي -ة م -ن أإلصض -اب -ة
ب- -ال- -دأء أل -ذي ت -زي -د ح -دت -ه
شض -ه -ري ج -ان -ف -ي وف -ي -ف-ري،
أألم - - -ر أل - - -ذي يسض - - -ت - - -وجب
أ◊ماية قبل هذه ألفÎة ،أي
أبتدأًء من شضهر أكتوبر أإ¤
غ-اي-ة ف-ي-ف-ري Ÿن-ع أل-وصض-ول
إأ ¤أ◊الت أŸعقدة.
وي - -دخ - -ل ‘ إأط - -ار ج - -ه - -از
أل-ت-ك-ف-ل ب-ح-الت أألن-ف-ل-ون-زأ
أŸع- -ق- -دة أل- -ت -ي ي -ن -ب -غ -ي أن
ت- - -خضض- - -ع ألخ- - -ذ ع - -ي - -ن - -ات
فÒوسض - -ي - -ة ،وإأرسض- -ال- -ه- -ا إأ¤
Óنفلونزأ
أ ÈıأŸرجعي ل أ
ألتابع Ÿعهد باسضتور للتمكÚ
من تأاكيد ألتشضخيصش ورصضد
ح -رك-ة ألسضÓ-لت أŸت-دأول-ة،
أل - -ل- -ج- -وء إأ ¤إأدخ- -ال- -ه- -ا إأ¤
أŸسضتشضفى وعÓجها بسضرعة
قبل إأخضضاعها إأ ¤ألرقابة.
ويسض -ت -ن -د ج -ه -از أل -رق -اب-ة -
حسضب نصش أل- -ب- -ي -ان  -ع -ل -ى
شضبكة رصضد وطنية Ÿرأقبة
ألنفلونزأ أŸوسضمية Ãوجب
أم - - -ر وزأري ،وك - - -ذأ وح- - -دة
م-رأق-ب-ة أألم-رأضش أŸت-ن-ق-ل-ة
ل -ل -م -ع -ه -د أل -وط -ن-ي ل-لصض-ح-ة
ألعمومية وأ ÈıأŸرجعي
Óن -ف -ل -ون -زأ أل -ت -اب-ع Ÿع-ه-د
ل -أ
ب-اسض-ت-ور ،أل-ذي يسض-م-ح ب-ت-تبع
ت - -ط - -ور أ◊ال - -ة أل - -وب- -ائ- -ي- -ة

لÓ- -ن- -ف- -ل- -ون- -زأ أŸوسض- -م -ي -ة،
وأل -ت -ع -رف ع-ل-ى أل-فÒوسض-ات
أŸت -ن -ق -ل -ة ‘ أ÷زأئ -ر أل-ت-ي
تشضكل ثق Óأقتصضاديا معتÈأ.
وجاء ‘  -نصش ألبيان -
تأاثÒأت أإلصضابة باألنفلونزأ
بالنظر إأ ¤عدد أألشضخاصش
أŸصض -اب Úوط -ل -ب -ات أل -عÓ-ج
على ألقتصضاد بشضكل معتÈ
ب - -ح - -ك- -م أل- -ت- -وأف- -د أل- -ك- -بÒ
ل- -ل- -م -رضض -ى ع -ل -ى أل -ه -ي -اك -ل
ألصضحية ،وما ينتج عنه من
أرت- -ف- -اع ت- -ك- -ال- -ي- -ف أل -ع Ó-ج
وإأضضاعة أيام ألعمل وخسضارة
‘ أإلن -ت -اج -ي -ة ،ن -اه -يك ع-ن
ت- - -ك- - -ال- - -ي- - -ف أل - -دخ - -ول إأ¤
أŸسض-تشض-ف-ي-ات وألسضتشضارأت
أل-ط-ب-ي-ة أل-ت-ي وصض-لت نسضبتها
م -ن ط -رف أŸرضض -ى أل -ذي -ن
ي- -ع- -ان -ون أع -رأضض -ا شض -ب -ي -ه -ة
ب-األن-ف-ل-ون-زأ م-ع وجود عامل
أو أك Ìم- -ن ع- -وأم -ل أÿط -ر
إأ 13.7 ¤م -ن ب -ي -ن -ه -م 66
ب- -اŸائ- -ة ك- -انت ن -ت -ي -ج -ة دأء
ألسضكري ‘ ،ح Úبلغ معدل

بعد جهودها ‘ تطوير واسستغÓل اŸشساريع السسياحية

÷ن ـ ـ ـة عملي ـ ـ ـ ـات البورصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تـ ـ ـ ـ ـوافق
على انضصمام شصركة «أاي.او.ام انفسصمنت»

منحت ÷نة تنظيم ومراقبة عمليات
البورصسة (كوسسوب) الضسوء ا’خضسر
لشسركة «أاي أاو آام انفسست» ذات ا’سسهم
التي تنشسط ‘ ›ال تطوير واسستغÓل
اŸشساريع السسياحية لÓنضسمام ا¤
البورصسة حسسب ما أافاد به ،أامسض ،بيان
هذه الهيئة اŸالية.
وأوضضح نفسش أŸصضدر أن عملية أŸصضادقة
ع -ل -ى أنضض -م -ام ه -ذه ألشض -رك-ة ذأت رأسش م-ال
مشضÎك عمومي وخاصش “ت شضهر أكتوبر
.2018
وأف -ادت ÷ن -ة ت -ن -ظ -ي -م وم -رأق -ب -ة ع -م-ل-ي-ات
أل -ب -ورصض -ة أن ع -م -ل -ي -ة ألنضض -م -ام “ت وف -ق

معـارضض دوريـ ـ ـة ْ ﬂصصصص ـة لبي ـع منتجـات اŸـرأاة اŸاكثـ ـة بالـ ـبيت قريبـ ـ ـ ـ ـا

تعمل و’ية ا÷زائر على دراسسة مشسروع يهدف
لتنظيم «معارضض دورية» من اأجل الÎويج وبيع
ﬂتلف اŸنتجات التي تبدع فيها اŸراأة اŸاكثة
بالبيت،كوسسيلة Ÿسساعدة هذه الفئة على اسستغÓل
مهارتها ،حسسبما اأفادت به ،اأمسض ،مديرة النشساط
ا’جتماعي والتضسامن صسليحة معيوشض.
و أوضضحت معيوشش لـ «و أج» على هامشش أنطÓق «معرضش
أŸر أة أŸنتجة أŸاكثة بالبيت’’ على مسضتوى ﬁطة أŸيÎو
بالÈيد أŸركزي أن هناك توجها نحو تعميم مثل هذه
أل -ت -ظ -اه -رأت ب-ال-ع-اصض-م-ة م-ن أج-ل أإب-رأز وت-ث-م Úأل-ط-اق-ات
وألقدرأت ألإنتاجية ’’أŸميزة ’’ للسضيدة أŸاكثة بالبيت ،وألتي
“ت -لك م -ه -ارأت ع -دة وغ -ال -ب-ا م-ا تسض-ه-م ‘ –سض Úأل-وضض-ع
أŸادي لأسضرتها.
وقالت أإن تنظيم هذأ أŸعرضش يندرج ضضمن ألإسضÎأتيجية
أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي سض-ط-رت-ه-ا وزأرة أل-تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي وألسض-رة
وقضض -اي -ا أŸر أة ل -دع -م ألسض -ي -دأت وت -اأه -ي -ل -ه -ن ل -ول-وج ع-ا⁄

أŸقاولتية ،ونبذ ألإقصضاء وألتكال على ألغ .Òكما أنه ُيعد
بدأية Ÿعارضش ‡اثلة سضيتم تنظيمها بصضفة دورية (مرة ‘
ألشضهر أ ¤مرة خÓل  3أشضهر) عﬂ Èتلف بلديات ألعاصضمة.
وقالت أإن أŸديرية على توأصضل ألآن ‘ أإطار ألتحضضÒ
Ÿعارضش مسضتقبلية من هذأ ألنوع مع ما يقارب  250سضيدة
م -اك -ث -ة ب -ال -ب -يت –Îف ع-دة م-ه-ارأت ‘ ›الت ﬂت-ل-ف-ة
أب -رزه -ا أ◊ي -اك -ة وصض -ن -اع -ة أل-ف-خ-ار وأŸن-ت-ج-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة
ألتقليدية وصضناعة ألجبان وغÒها من ألنشضطة ألتقليدية،
موؤكدة أن هذأ ألعدد مرشضح لÓرتفاع مع أسضتمرأر ألتوأصضل
مع سضيدأت أخريات لهن نفسش ألهتمام.
وأإ ¤جانب أسضتحدأث معارضش دورية لفائدة هذه ألشضريحة،
Áكن أسضتحدأث شضبكة لهن مسضتقب Óتسضاعدهن على تبادل
أÈÿأت وألتجارب ‘ ›ال نشضاط كل وأحدة منهن  -تقول
معيوشش  -مضضيفة أن غالبية أŸنتجات ألتي تعدها هذه
ألفئة تعتمد على موأد أولية ﬁلية ،أإل أن ألسضيدأت يوأجهن
غالبا مشضكل تسضويق سضلعهن.

أŸضضاعفات أألولية ألناŒة
ع -ن أل -ت -ه -اب أ◊ن -ج-رة ودأء
أل- - -رئ - -وي  4.5و 3.1على
ألتوأ‹.
وأشض- - - -ار ذأت أŸصض- - - -در إأ¤
م -ت Ó-زم-ات ألن-ف-ل-ون-زأ ل-دى
ألنسضاء أ◊وأمل ألتي تشضكل
 3.6ب- -اŸائ -ة م -ن ألسض -ك -ان
تÎأوح أعمارهم ب 16 Úو65
سض - -ن- -ة ،م- -ا أدى إأ ¤أرت- -ف- -اع
م-ع-دل ألي-ج-اب-ي-ة ب-اŸق-ارن-ة
مع أŸوأسضم ألسضابقة Ãعدل
 45ب -اŸائ -ة ،م -ق -اب -ل 51.9
ب - -اŸائ- -ة ب Úسض- -ن- -ت- -ي 2016
و.2017
وأ÷دي -ر ب -ال-ذك-ر ،أن أل-فÎة
أıصضصض -ة ل -ل -ت -ل -ق -ي -ح ضض -د
أألنفلونزأ أŸوسضمية أنطلقت
‘ أوأخر سضبتم ،Èوسضتسضتمر
إأ ¤غاية نهاية ديسضم Èألجل
ح - - -م - - -اي- - -ة أŸريضش Ÿدة 6
أشضهر مع تكرأر أ÷رعة كل
م-وسض-م ،ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أل-ت-غ-يÒ
ألسض - - -ن - - -وي ‘ ت - - -رك- - -ي- - -ب- - -ة
ألتلقيحات.

كما –رصش أŸديرية على تعريف ألسضيدأت بالإجرأءأت
أل-ت-ي تسض-اع-د ك-ل وأح-دة م-ن-ه-ن ع-ل-ى أسض-ت-ح-دأث مشض-روع-ها
أÿاصش.
وقالت أإن أجنحة أŸعرضش أŸقام على مسضتوى ﬁطة ميÎو
ألÈيد أŸركزي (تافورة) ،وألذي يسضتمر أ ¤غاية أليوم،
ت -ع -كسش أŸسض -ت -وى ع -ا‹ م -ن أÈÿة أل-ت-ي تسض-ت-ح-ق أل-ت-ث-مÚ
وألتعريف بها ،لسضيما ما يخصش صضناعة ألفخار ألتي كانت ‘
وقت سض -اب -ق صض -ن -اع -ة «أرث -ا ج -زأئ-ري-ا ‡ي-زأ» ق-ب-ل أن ت-ب-دأ
ب -ال -ت Ó-شض -ي أل -ت -دري -ج -ي ‘ ،أن -ت -ظ -ار أن تسض -ه -م م -ث-ل ه-ذه
أŸبادرأت وأŸعارضش لإعادته أ ¤ألوأجهة.
ولقي أŸعرضش أŸشضار أليه أإقبال وأسضعا من قبل مرتادي
ميÎو ألعاصضمة ،حيث أختزلت أجنحته  35مزيجا من ألوأن
ألصضناعات وأ◊رف ألتقليدية أıتلفة ،وألتي تنّوعت بÚ
ف -ن-ون أل-ط-رز وأÿي-اط-ة وأŸاأك-ولت وأ◊ل-وي-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وأل-ت-ح-ف أل-ت-زي-ي-ن-ي-ة أŸصض-ن-وع-ة م-ن م-وأد ﬂت-ل-فة Ãا فيها
ألفخار ألتقليدي.

ألجرأءأت ألعادية ،وأن أسضهم هذه ألشضركة
ألسضياحية “ثل  10باŸائة من أسضهم رأسش
مالها ألجتماعي ،و” –ويلها من قبل أ¤
ثÓثة مسضتثمرين مؤوسضسض.Ú
وبلغ ألرأسش أŸال ألجتماعي لهذه أŸؤوسضسضة
 115,9م -ل -ي -ون دج ،ي -تشض-ك-ل م-ن 1.159.300
سضهم تقدر ألقيمة ألسضمية لكل سضهم  100دج،
أم - -ا ع- -دد أألسض- -ه- -م أŸم- -ل- -وك- -ة م- -ن ط- -رف
أŸسض -ت -ث -م -ري -ن أŸؤوسضسض Úت -ق-در بـ 520.000
سضهم.
أما فيما يخصش ألسضعر أÙدد لÓنضضمام أ¤
ألبورصضة بلغ  297دج للسضهم ،وأفادت ÷نة
تنظيم ومرأقبة عمليات ألبورصضة أن نوعية
أسضهم هذه ألعملية عادية ‘ ح Úأن ألسضهم
مسضجلة على حسضاب ناقل غ Òقابل للتحقيق
أو بالسضم ألشضخصضي للمالك.
وسض -ي -ت-م ت-دأول أسض-ه-م ألشض-رك-ة ألسض-ي-اح-ي-ة ‘
سضوق أسضهم أŸؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸتوسضطة
ب-ب-ورصض-ة أ÷زأئ-ر ف-ور أسض-ت-ك-م-ال ألج-رأءأت
ألدأري -ة ل -دى شض -رك -ة تسض -ي Òب -ورصض -ة أل -ق-ي-م
وأŸؤوسضسضة أŸركزية إليدأع ألسضهم.
وتعد شضركة «أي أو آأم أنفسضت» أول شضركة
تسض- -ج -ل ع -ل -ى ق -ائ -م -ة أŸؤوسضسض -ات ألصض -غÒة
وأŸتوسضطة ‘ بورصضة أ÷زأئر.
و” إأنشضاء هذه أŸؤوسضسضة ألسضياحية من خÓل
–ويل شضركة ذأت أŸسضوؤولية ﬁدودة «فندق
ألعÓج باŸياه -أكوأ سضÒأن ،»-ألذي يقع مقره
ألجتماعي ‘ بلدية بوحنيفية ولية معسضكر.
وت- -ت- -ع- -ل- -ق نشض- -اط- -ات- -ه ب- -ت -ط -وي -ر ألسض -ي -اح -ة
أŸت- -خصضصض- -ة ‘ أل -ع Ó-ج ب -اŸي -اه ألسض -اخ -ن -ة
وألسض -ت -ج -م -ام وت -ط -وي -ر أل-وج-ه-ة ألسض-ي-اح-ي-ة
و–ديث أŸن -ت-ج-ع-ات ألصض-ح-ي-ة ،وك-ذأ ت-ث-مÚ
ألصضناعة ألسضياحية ‘ أ÷زأئر.

أأ’ربعاء  07نوفمبر  2018م
ألموأفق لـ  28صسفر  1440هـ

فرق البحث والتدخل  ‘ BRIعملية نوعية

»æWh

تفكيك شسبكة ›رم Úمتواطئة مع أاشسخاصص من دول أاجنبية

“ّك-نت ع-ن-اصس-ر ف-رق-ة ال-ب-حث والتدخل
لم -ن ولي-ة ا÷زائ-ر ،م-ن
« »BRIال -ت -اب -ع -ة أ
تفكيك شسبكة من اÛرم Úكانوا ينشسطون
ب -ال-ت-واط-ؤو م-ع أاشس-خ-اصص م-ن دول أاج-ن-ب-ي-ة ‘
ت -ه-ريب اŸرك-ب-ات ،ح-يث ّ” اسسÎج-اع ع-ل-ى
إاث -ر ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة ال-ن-وع-ي-ة 45 ،مركبة
ﬂت- -ل- -ف- -ة ال- -ط- -راز وإال- -ق- -اء ال -ق -بضص ع -ل -ى
اŸت- -ورط 6 Úال-ذي-ن ك-ان-وا ي-نشس-ط-ون ع-ل-ى
مسس-ت-وى ال-وط-ن ،وه-ذا ب-ع-د اسس-ت-غÓل كافة
لنÎبول
اŸعلومات وبالتنسسيق مع شسرطة ا أ
ب -اع -ت -ب -اره-ا قضس-ي-ة ذات ب-ع-د دو‹ صس-ن-فت
ضسمن ا÷رائم العابرة للحدود.

أل-ح-ظ-ي-رة أل-وط-ن-ي-ة ب-ه-ا ،وإأل-ق-اء أل-ق-بضس ع-ل-ى ك-ل
ألمتورطين فيها وتقديمهم إألى ألعدألة.
وع -ل -ى إأث -ر أل -ت -ح -ق -ي -ق -ات ت -م كشس -ف ه-وي-ة ب-عضس
ألمتورطين من جنسسيات أجنبية كانوأ في أتصسال
م-ب-اشس-ر م-ع م-ت-ورط-ي-ن م-ت-وأج-دي-ن ب-أارضس أل-وطن،
وكذأ ألمختصسين منهم في تزوير ألوثائق ألرسسمية.
عملية نوعية عكسست حرصس ألجزأئر على ألتصسدي
ل -ل -ج -ري-م-ة أل-م-ن-ظ-م-ة أل-ع-اب-رة ل-ل-ح-دود وأل-ج-رأئ-م
وم -خ -ت-ل-ف أل-ج-رأئ-م أأ’خ-رى ،ف-ي إأط-ار سس-ي-اسس-ات
أمنية وقائية وردعية ضسد هذه ألظوأهر ألتي تعد
م -ن ب -ي -ن أل -ج -رأئ -م أل -ت -ي ف -رضست ن -فسس -ه-ا خÓ-ل
ألسس -ن -وأت أأ’خ -ي -رة ب -ق -وة ،وأل -ت-ي أسس-ت-دعت أيÓ-ء
أه -م -ي -ة ك-ب-ي-رة ل-ه-ا ،وه-ذأ ب-ال-ن-ظ-ر إأل-ى أل-خ-ط-ورة
ألكبيرة ألتي تشسكلها سسوأء على أأ’شسخاصس أو على

أمن وأسستقرأر ألدول أو أقتصسادياتها بالنظر إألى
ألتنظيم ألهيكلي ألمحكم لشسبكاتها ألمنتشسرة عبر
كافة أنحاء ألعالم.
وتبقى بذلك مصسالح أمن و’ية ألجزأئر إألى جانب
مختلف ألمؤوسسسسات ألشسرطية أأ’خرى عبر ألقطر
ألوطني ،تكثّف من عمليتها أأ’منية ألمسستندة على
ت-ح-ري-ات وأسس-ع-ة وخ-ط-ط م-ح-ك-م-ة م-نسس-ق-ة ك-فيلة
ب -وضس -ع ح -د ل -م -خ -ت-ل-ف أل-قضس-اي-ا أل-ت-ي ت-مسس أم-ن
ألموأطن وممتلكاته وأسستقرأر ألوطن ،من خÓل
ح -رصس أل -ق -ي -ادة ع -ل -ى ت -ع -زي -ز أل -ق-درأت أأ’م-ن-ي-ة
لعناصسرها حتى تتمكن من ألرفع من درجة تأاهبها
وزيادة فعالياتها وجاهزيتها لتكون جاهزة لمجابهة
مختلف ألتهديدأت وألتعامل معها بكل أحترأفية،
وتمنع تسسلل مختلف ألجرأئم أ’رضس ألوطن.

تشسمل  16مؤوسّسسسة تربوية و 07مراكز للّتكوين اŸهني بتمÔاسست

الدرك الوطني يح ّسسسص بخطورة اıدرات واŸشسروبات الكحولية
لقليمية بتمÔاسست ‘ ،حملة –سسيسسية للتعريف Ãخاطر اıدرات وتعاطي
باشسرت مصسالح الدرك الوطني ‡ثلة ‘ قيادة اÛموعة ا إ
لطوار الÎبوية الثÓث ،واÎŸبصسÃ Úراكز التكوين والتعليم اŸهني Úعلى حد سسواء ،ولتحسسيسسهم
اŸشسروبات الكحولية للمتمدرسس Úبا أ
بالنعكاسسات السسلبية الناجمة عنها.
ألفعالية ألتي تتوأصسل على مدى  10أيام ،يؤوطرها وألتعليم ألمهنيين ،على مسستوى كامل إأقليم ألو’ية .مع أ’نفتاح وألتغيرأت ألتي مسست جميع جوأنب
م-حّ-ق-ق-ون ف-ي م-ج-ال م-ح-ارب-ة ت-ع-اطي ألمخدرأت في نفسس ألسسياق ،يضسيف ألبيان أن ظوأهر أخرى أل -ح -ي -اة بصس -ورة خ -اصس -ة ،ب-م-ق-اب-ل أل-دور أل-وق-ائ-ي
وأ’ت-ج-ار ب-ه-ا م-ن وح-دأت أل-م-ج-م-وع-ة أإ’ق-ل-ي-م-ية تعرف تناميا في وسسط مختلف فئات ألمجتمع ،وألتحسسيسسي ألمناط بالدرك ألوطني في مجال
للدرك ألوطني ،تأاتي حسسب ما كشسف عنه ألبيان وأأ’خطر هو تفشسيها في ألوسسط ألمدرسسي وفي محاربة مختلف ألظوأهر ألسسلبية ألتي تمسس كيان
ألصسحفي ألذي تلقت «ألشسعب» نسسخة منه ،من أوسس -اط أل -م -رأه -ق -ي-ن بصس-ورة خ-اصس-ة ،ع-ل-ى غ-رأر أل -م -ج -ت-م-ع ،خ-اصس-ة وأن أل-ت-ج-رب-ة أث-ب-تت حسس-ب-ه-م
خ-ل-ي-ة أإ’عÓ-م ب-ال-م-ج-م-وع-ة ،ف-ي وقت تشس-ه-د فيه تعاطي ألمشسروبات ألكحولية وأإ’دمان عليها ،حيث ن-ج-اع-ة أل-ت-حسس-يسس ك-ع-م-ل وق-ائ-ع ي-ن-ب-غي ألقيام به
ظ -اه -رة أ’سس -ت -ه Ó-ك وأل -م-ت-اج-رة غ-ي-ر ألشس-رع-ي-ة أّن م -وأج -ه -ة ه -ات -ي -ن أل -ظ -اه -رت -ي -ن  -أسس -ت-هÓ-ك بصس-ورة دأئ-م-ة ،ب-م-ق-اب-ل أسس-ت-م-رأر ت-ط-وي-ر ق-درأت
بالمخدرأت إأحدى ألجرأئم ألخطيرة ألتي تهدد أل -م -خ-درأت وت-ع-اط-ي أل-مشس-روب-ات أل-ك-ح-ول-ي-ة ف-ي ألوحدأت في مجال مكافحة أنتشسارها’ ،سسيما
ألفرد وألمجتمع على حد سسوأء من خÓل أآ’ثار ألوسسط ألمدرسسي وفئة ألمرأهقين  ’ -يقتصسر فيما يخصس عمليات ألبحث وألتحري وأسستشسعار
أل -ت -ي ت -ت -رك -ه -ا ه -ذه أل -ظ -اه -رة صس -ح -ي -ا ،ن-فسس-ي-ا ،على ألعمل ألتقليدي من خÓل ألمجابهة أأ’منية ألنشساطات أإ’جرأمية ألمتعلقة بها.
أجتماعيا ،وأقتصساديا ،حيث من ألمنتظر أن تشسمل عن طريق ألردع بوأسسطة عمليات ألحجز وتفكيك
أل-ح-ملة  16م-ؤوسسسس-ة ت-رب-وي-ة 07 ،م-رأك-ز للتكوين ألشسبكات ،نظرأ للتحو’ت أ’جتماعية ألمتسسارعة

لخّوة ب Úا÷زائرّيÚ
...وعملية تضسامنية ترسّسخ رابط ا أ

قافلة طبية من تيزي وزو ÿتان أازيد من  600طفل
في خطوة تضسامنية إأنسسانية ترسسيخا وتأاكيدأ على
ألعÓقة أأ’خوية ألتي تربط ألشسعب ألجزأئري فيما
بينه ،أشسرفت قافلة طبية قادمة من و’ية تيزي
وزو ،بالتنسسيق مع ألسسلطات ألمحلية ممثلة في
وأل -ي ت -م -ن -رأسست دوم-ي ج-يÓ-ل-ي وت-حت إأشس-رأف-ه،
ضسمن ألعملية ألثانية من نوعها وللعام ألثاني على
ألتوألي ،من ألقيام بحملة ختان جماعي لفائدة
أط-ف-ال أل-م-ن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة ب-و’ي-ة تمنرأسست ،وهذأ
على مدى  04أيام ،مسست ما يزيد عن  03مناطق
بما فيها عاصسمة أأ’هقار ،أسستفاد أزيد من 600
ط -ف -ل م -ن ح-م-ل-ة أل-خ-ت-ان ،أل-ت-ي ’قت إأسس-ت-حسس-ان
ألموأطنين ،وتكريم خاصس من طرف وألي ألو’ية
للقافلة على ألمبادرة.
في هذأ ألصسدد أكدت رئيسسة ألقافلة تيزي بوعلي

ن -ع -ي -م-ة ،أن ه-ذه أل-م-ب-ادرة ت-أات-ي ف-ي إأط-ار أل-ع-م-ل
ألتضسامني وأإ’نسساني لترسسيخ روأبط أأ’خوة بين
ألموأطنين ألجزأئريين في كل مكان ،خاصسة أن
أل- -م- -ب- -ادرة ج- -رت ف- -ي ج- -و م- -م -ي -ز و’قت دع -م -ا
وأسس -ت -حسس -ان-ا م-ن ط-رف أل-ق-ائ-م أأ’ول ع-ل-ى و’ي-ة
تمنرأسست ،حيث مكنت ألقافلة من ختان  630طفل
بكل من (تازروك  300كلم ،إأدلسس  200كلم ،عين
أمقل  130كلم ،عاصسمة أأ’هقار).
أضس -افت أل -م-ت-ح-دث-ة أن أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي سس-ه-ر ع-ل-ى
إأن-ج-اح-ه-ا ج-رأح-ي-ن وم-ت-ط-وع-ين من ألشسبه ألطبي
تعتبر ألثانية من نوعها بعد ألعملية أأ’ولى ألتي
جرت في وقت سسابق بالمنطقة ألحدودية عين
قزأم  400كلم عن عاصسمة ألو’ية.
في نفسس ألسسياق ،أشساد وألي ألو’ية دومي جيÓلي

تبعا للمقال ألذي صسدر يوم ألثÓثاء 09
أك- -ت- -وب- -ر  2018ب-ج-ري-دت-ك-م أل-ي-وم-ي-ة
«ألشسعب» ،أل ّصسفحة رقم  ،06تحت عنوأن
«ألشسعب» تقف على حال حي ألمسساكين
بالشسارف  /غياب ألماء وألكهرباء عّمقا
م -ع -ان-اة سس-اك-ن-ت-ه ،ف-إاّن م-دي-ري-ة أل-ت-وزي-ع
بالجلفة توضّسح:
^ فيما يخصس ألكهرباء ،لم تتلق مديرية
ألتوزيع بالجلفة أي طلب يخصس ألتزويد
بالكهرباء لحي ألمسساكين بالشسارف،
^ ف -ي -م -ا ي -خصس أل-غ-از ،ح-ي أل-مسس-اك-ي-ن
مسسجل في برنامج ألدولة وعملية توتيد
أأ’شسغال مبرمجة لهذأ أأ’سسبوع.

ي- -ع- -ا Êم- -رضس- -ى مسس- -تشس- -ف- -ى أاح- -م- -د
م- -دغ- -ري بسس -ع -ي -دة م -ن ن -قصص ك -ب‘ Ò
لخصسائي‡ Úا يضسطر الكثÒ
لطباء ا أ
ا أ
منهم إا ¤التوجه إا ¤العيادات اÿاصسة
رغم تكاليفها الباهظة أاو إا ¤مسستشسفى
سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص أاو وه-ران ،خ-اصس-ة وأان
م - -ع - -ظ - -م اŸرضس- -ى ي- -أات- -ون م- -ن ال- -ق- -رى
واŸداشسر التي تنعدم فيها أادنى اŸرافق
الصسحية.

مديرية توزيع الكهرباء
والغاز با÷لفة توضّسح:

مدير التوزيع
أا  /دحمان

ب Úهواجسص الفيضسانات ومشساعر الغبطة ببداية موسسم فÓحي ناجح

فّÓحو بومرداسص يطالبون بتأاهيل ﬁيطات السسقي

لخÒة التي تسساقطت
لمطار ا أ
شسّكلت ا أ
بكميات معتÈة على ولية بومرداسص فأال
خ Òعلى الفÓح Úمع بداية موسسم ا◊رث
والبذر رغم هواجسص القلق التي سسادت بÚ
اŸواطن Úوسسكان بعضص اŸناطق التي مسستها
السس -ي-ول ا÷ارف-ة وŒم-ع اŸي-اه ‘ ال-ط-رق-ات
والسس -اح -ات ال -ع -ام -ة م -ق -اب -ل ن-قصص ح-واج-ز
التجميع ،وتراجع طاقة السستيعاب للسسدود
اŸوجهة لعملية السسقي الفÓحي التي تبقى
مطلبا للفÓح Úمنذ عقود.

بومرداسس :ز ــ كمال

آاسضيا مني

من خÓل أإ’جرأءأت ألميدأنية ألفعالة ألتي قامت
بها عناصسر أأ’من ،يؤوكد محافظ ألشسرطة خضسار
رئيسس فرقة ألبحث وألتدخل « ،»BRIفي ندوة
صسحفية ،أن ألقضسية وبالنظر إألى أمتدأد شسبكتها
ألدولية تم ألتوسسيع في عمليات ألبحث وألتحري
من أجل ألتمكن من ألوصسول ألى أسستئصسالها من
جذورها ،وتضسييق ألخناق على كل ألمتورطين فيها
ومحاولة ألسسيطرة على حيثياتها على أكبر حد،
حيث أسستغرقت ألعملية ما يقارب سسنة أو أكثر،
خاصسة وأن ألمتورطين كانوأ يعملون بالتنسسيق مع
بعضس أأ’شسخاصس ألمشسبوهين في عمليات ألتزوير
حيث كانوأ يكلفون بتزوير ألبطاقة ألرمادية لهذه
ألمركبات حيث تم وضسع حد لهم.
وف -ي إأط -ار أل-م-ه-ام أل-م-وك-ل-ة ل-مصس-ال-ح أأ’م-ن ف-ي
Óوطان،
محاربة مختلف ألجرأئم بما فيها ألعابرة ل أ
ت -م إأي -ك -ال ف -رق م -خ -تصس-ة ف-ي ألسس-رق-ة وأل-ت-ه-ريب
أل -دول -ي ح -يث وضس-عت ب-ح-وزت-ه-م ك-ل أإ’م-ك-ان-ي-ات
أل-م-ادي-ة وأل-وسس-ائ-ل أل-ت-ق-ن-ي-ة م-ن أج-ل ت-فكيك هذه
أل -عصس -اب -ة وأسس -ت -رج-اع أل-م-رك-ب-ات أل-ت-ي ت-م إأغ-رأق

ألعدد
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بالمبادرة ألتي حسسبه تؤوكد على مدى ألترأبط ألذي
يميز ألشسعب ألجزأئري فيما بينه ،مشسددأ على
أهمية مثل هذه ألمبادرأت وتدعيمها خاصسة في
منطقة تعرف بشسسساعة مسساحتها.
كما عبر ألموأطنون ألذين أسستفادوأ من ألعملية
ع -ل -ى أسس -ت -حسس -ان -ه -م ل -ه-ا وك-ذأ أه-م-ي-ة م-ث-ل ه-ذه
ألمبادرأت ،خاصسة أنها تجنبهم مشساق ألتنقل إألى
عاصسمة ألو’ية ،وتم تنظيم تكريم خاصس من طرف
وأل -ي أل -و’ي -ة ع -ل-ى شس-رف ط-اق-م أل-ق-اف-ل-ة ،أل-ذي-ن
أسستحسسنوأ هذه أإ’لتفاتة مؤوكدين على إأسستعدأدهم
موأصسلة مثل هذه ألمبادرأت في ألمسستقبل.

“Ôاسضتﬁ :مد الصضالح بن حود

مسستشسفى أاحمد مدغري بسسعيدة يعاÊ
من نقصص ‘ األطباء األخ ّصسائّيÚ

سضعيدة :ج ــ علي

ورغ- -م أه -م -ي -ة مسس -تشس -ف -ى أح -م -د م -دغ -ري
باعتباره ألمرفق ألصسحي على مسستوى ألو’ية،
يقدم خدمات آ’’ف سسكان ألو’ية فإانه يعاني
ومنذ مدة من نقصس في أأ’طباء أأ’خصسائيين
وف -ي م -ع -ظ -م أأ’م -رأضس ،وف -ي ه-ذأ أل-م-ج-ال
أوضسح مدير ألصسحة أسسي قويدر لـ «ألشسعب»أن

سس -ب -ع أط -ب -اء أخصس-ائ-ي-ي-ن ي-ف-ت-رضس أن ي-حّ-ل-وأ
ب-ال-و’ي-ة ل-م-ب-اشس-رة ع-م-ل-ه-م ب-مسستشسفى أحمد
مدغري ،مشسيرأ إألى توفير كل أإ’مكانيات بما
في ذلك ألسسكن.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،أشس -ار أسس -ي أن مصس -ل -ح -ة
أإ’سس-ت-ع-ج-ا’ت ت-ع-رف ضس-غ-ط-ا م-تزأيدأ طوأل
سساعات ألليل وألنهار ،مؤوكدأ أن ألمسستشسفى
يسستقبل عددأ هائ Óمن ألمرضسى في مختلف
ألحوأدث خÓل نفسس ألفترة ،فيما باشسرت
ألمسستشسفيات ألثÓث عملها بكل من دوأئر
يوب وسسيدي بوبكر وألحسساسسنة ،ألتي أضسحت
ألمتنفسس لمرضسى سسكان هذه ألمناطق ،مؤوكدأ
أن هذه ألمنشسأاة ألجديدة تتسسع لـ  60سسريرأ
ل -ك -ل مسس -تشس -ف -ى ،وتضس -م م-خ-ت-ل-ف أل-مصس-ال-ح
وأأ’ج - -ن - -ح - -ة أل- -ط- -ب- -ي- -ة ألضس- -روري- -ة ،وه- -ذه
أل-مسس-تشس-ف-ي-ات م-ج-ه-زة ب-ت-ج-ه-ي-زأت عصس-ري-ة
حديثة.
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أسستبشسر فÓحو بومردأسس خيرأ باأ’مطار أأ’خيرة
ألتي عرفتها ألمنطقة حسسب بعضس أأ’صسدأء ألتي
رصسدتها «ألشسعب» وسسط هذه ألفئة ،وإأن أختلفت
أآ’رأء حسسب ط -ب -ي -ع -ة أل -نشس -اط خ -اصس -ة ب -ال -نسس-ب-ة
للناشسطين في حقول عنب ألمائدة ألذين لم ينتهوأ
بعد من جني محصسولهم ،وهذأ يعني وفق قولهم
«أن ألمحصسول ألمتبقي سسيتعرضس للتلف ألسسريع
نتيجة ألتقلبات ألجوية وظهور أمرأضس معروفة
ناجمة عن أأ’مطار ونزول درجة ألحرأرة» ،في
ح -ي -ن ك -ان رأي ألسس -وأد أأ’ع-ظ-م م-ن-ه-م مسس-ت-بشس-رأ
ب -ب -دأي-ة م-وسس-م فÓ-ح-ي وأع-د ومشس-ج-ع ل-م-خ-ت-ل-ف
أأ’نشس-ط-ة ،وبصس-ف-ة أك-ب-ر شس-ع-ب-ة أأ’شس-ج-ار أل-م-ثمرة
وألحمضسيات وكذأ شسعبة ألحبوب وألبقوليات ألتي
ه -ي ب -ح -اج -ة م -اسس -ة أ’م -ط -ار أل-خ-ري-ف م-ن أج-ل
أ’نطÓقة.

بالمقابل كان أإ’جماع وأضسحا في مسسأالة مصسير
أل-ك-م-ي-ات أل-م-ع-ت-ب-رة م-ن أل-م-ي-اه أل-ت-ي تجاوزت في
بعضس ألمناطق  70ملم ،ألتي تضسيع سسدى إألى ألبحر
ب -ال -ن-ظ-ر إأل-ى ضس-ع-ف ه-ي-اك-ل أل-ت-ج-م-ي-ع م-ن سس-دود
وحوأجز مائية أغلبها عبارة عن مبادرأت شسخصسية
لفÓحين ،لكن بطاقة أسستيعاب ضسعيفة ’ تسستجيب
ل -ح -ج -م أل -ط -لب و’ ت -ك -ف -ي ل -ت-غ-ط-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات
ألمسساحات ألمسسقية ألتي تزدأد أتسساعا من سسنة
إألى أخرى ،حيث وصسلت سسنة  2017إألى  22ألف
ه -ك-ت-ار أي ب-نسس-ب-ة  % 36م-ن أل-مسس-اح-ة أل-فÓ-ح-ية
ألصس-ال-ح-ة ل-ل-زرأع-ة أل-ت-ي ت-ت-ج-اوز  64أل-ف ه-كتار
حسسب مصس -ادر م -دي -ري -ة أل -مصس-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة م-ع
إأمكانية أرتفاعها إألى  30ألف هكتار في ألسسنوأت
ألقادمة في حالة تطبيق ألبرنامج ألمشسترك بين
ألمصسالح ألفÓحية ومديرية ألري وألموأرد ألمائية
أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ف-ع-ي-ل مشس-روع إأع-ادة صس-ي-ان-ة وتأاهيل
ألحوأجز ألمائية ومحيطات ألسسقي بما فيها تنقية
ألسس -دود أل -ث Ó-ث -ة أل -م -ع -روف -ة ب-ال-و’ي-ة كسس-د ب-ن-ي
عمرأن ،ألحميز وقدأرة ألتي ترأجعت بهم طاقة
أل-ت-ج-م-ي-ع ’ن-ع-دأم ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ه-ي-ئة ورفع ألطمي
وألمخلفات ،وتسساؤو’ت أخرى حول مصسير بعضس
ألمحيطات على غرأر سسد ألناصسرية وشسبكة ألسسقي
لوأد سسيباوألتي أندثرت مع ترأجع نشساط ألديوأن
أل-وط-ن-ي ل-لسس-ق-ي أل-فÓ-ح-ي ف-رع م-ن-ط-ق-ة أل-متيجة
ب -ال -وسس -ط أل -ذي ك -ان يسس -ه -ر ع -ل -ى إأدأرة وتسس-ي-ي-ر
وصسيانة شسبكة ألري ألفÓحي لعقود خلت.

من تأاطﬁ Òافظة الغابات

أاك Ìمن  80صسياد ‘ تربّصص حول الطريدة وأاوقات ال ّصسيد اŸسسموحة

اف -ت-ت-حت ،صس-ب-اح أامسص ،ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
اŸت- -خصسصص ‘ ال- -ت- -ك- -وي- -ن الشس -ه -ي -د ال -ه -ادي
عمراÃ Êدينة خنشسلة ،الدورة التكوينية
لو ¤ل- -ف- -ائ- -دة الصس- -ي- -ادي- -ن– ،ت إاشس -راف
ا أ
وت-أاطﬁ Òاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-ولي-ة خ-نشس-ل-ة
وب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع ال- -ف- -درال- -ي -ة ال -ولئ -ي -ة
للصسيادين على مدار ثÓثة أايام من  06إا¤
 08نوفم Èا÷اري.

خنشضلة :اسضكندر ◊جازي

وتهدف هذه ألدورة ألتكوينية حسسب ما أدلى به لـ
«ألشسعب» عرباوي ألطيب ،أأ’مين ألو’ئي لفدرألية
ألصسيادين إألى تعريف ألمشساركين من هذه ألفئة
وأل -م-ق-دري-ن بـ  83صس-ي-اد ،ع-ل-ى أل-ت-ق-ن-يات ألعملية
وأل-ن-ظ-ري-ة وأل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة للصسيد ألخاصسة بالطرأئد
ألمسسموح أصسطيادها وأأ’وقات ألمرخصس خÓلها
لممارسسة هوأية ألصسيد.

إألى جانب دعوة ألصسيادين وحثهم على ضسرورة
أل-ت-ق-ي-د وأل-ت-ح-ل-ي ب-أاخÓ-ق-ي-ات ه-ذه أل-ه-وأي-ة بعدم
أصسطياد ألطرأئد غير ألمسسموح باصسطيادها بما
يرتقي بهذه ألهوأية وروأدها من جهة ،وحفاظا
على ألتوأزن ألبيولوجي بحماية أنوأع ألحيوأنات
ألممنوع أصسطيادها.
وت-تضس-م-ن م-ح-اور أأ’ي-ام أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ه-ذه ،ت-ع-ري-ف
هؤو’ء على أنوأع أأ’سسلحة ألمرخصسة ألتي تسستعمل
في أصسطياد ألطرأئد وتقنيات أسستعمالها بطريقة
سسليمة وآأمنة بما يسسمح بممارسسة ألصسيد بكل آأمان
في ألمناطق ألمسسموحة.
وتضسم ألفدرألية ألمشساركة في تنظيم ألدورة ،سسبع
جمعيات بلدية نشسطة في أقليم ألو’ية ،وتهدف
إأل-ى ت-ن-ظ-ي-م ه-وأي-ة ألصس-ي-د وأل-ت-عريف بأاخÓقياتها
وسسط ألصسيادين ،وألتنسسيق مع كل ألجهات ألمعنية
وألفاعلة في هذأ ألمجال.

صسيد البحري بسسكيكدة يكشسف:
بوصسبيع مدير ال ّ

 40ملفا قيد الدراسسة Ÿشساريع لتدعيم القطاع
ارتفاع إانتاج السسمك بـ  ٪ 31بسسواحل الولية

ارتفع منتوج الÌوة السسمكية من السسنة
ا÷اري- - -ة إا ٪ 31 ¤حسسب تصس - -ري- -ح حسسÚ
ب -وصس -ب -ي-ع لـ «الشس-عب» ،ب-أاّن «م-ن-ت-وج السس-مك
ب -ال-ولي-ة ارت-ف-ع ا ¤نسس-ب-ة  ،٪31وذلك م - -ن
بداية السسنة ا÷ارية ا ¤غاية نهاية شسهر
سس -ب -ت -م ÈاŸاضس -ي ،وف -ق إاحصس -ائ -ي -ة أاع-دت-ه-ا
مصس -ال -ح م -دي -ري -ة الصس -ي-د ب-ال-ولي-ة ،وه-ذا
م-ق-ارن-ة ب-ن-فسص ال-فÎة م-ن السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة،
بإانتاج وصسل إا 4443 ¤طن من ﬂتلف أانواع
لسس-م-اك ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا سس-واح-ل ال-ولي-ة
ا أ
على امتداد  140كيلوم.»Î
وأكد بوصسبيع أنه «تم تسسجيل أنتاج  31طن من
ألسسمك عن طريق ألصسيد ألقاري ،على مسستوى
ألسسدود ألثÓثة ألمعنية ببرنامج تربية ألمائيات
بالو’ية ،وألمتمثلة في سسدود قنيطرة ،بني زيد،
وزيت ألعنبة».
من جهة أخرى ،كشسف مدير ألصسيد ألبحري وتربية
ألمائيات بسسكيكدة ،عن تدعيم قطاع ألصسيد بميناء
ألمرسسى أقصسى شسرق مدينة سسكيكدة ،بسسفينتين
ج -دي-دت-ي-ن ل-ف-ائ-دة مسس-ت-ث-م-ري-ن ،ضس-م-ن آأل-ي-ة دع-م
أ’سستثمار ألشسباني ألمتمثل في جهازي «ألكناك»،
و»أونسساج» ،وهذأ لتدعيم ألقطاع من حيث أإ’نتاج
وب -ال -ت -ال -ي خ -ل -ق م -ن -اصسب شس -غ-ل ،وأوضس-ح حسس-ي-ن
ب- -وصس -ب -ي -ع ف -ي ه -ذأ أإ’ط -ار أن -ه ي -وج -د  40ملف
ل- -مشس -اري -ع ف -ي ج -ه -ازي دع -م أل -تشس -غ -ي -ل ك -ل م -ن
«أأ’ونسساج» و»ألكناك» ،وهم في طور ألدرأسسة.

وحسسب نفسس مسسؤوول قطاع ألصسيد ألبحري ،فإان
م -ي -ن-اء ألصس-ي-د أل-ب-ح-ري ب-ال-م-رسس-ى يشس-ه-د نشس-اط-ا
م -ت -م -ي -زأ ف-ي م-ج-ال ت-ج-دي-د وعصس-رن-ة أأ’سس-ط-ول
ألصسيدي ’ ،سسيما من حيث أسستبدأل سسفن صسيد
أأ’سسماك ألقديمة بأاخرى جديدة ،وأقتناء سسفن
جديدة في ألحرف ألصسغيرة على وجه ألخصسوصس،
فزيادة عن أسستÓم سسفينتين جديدتين طولهما 12
م -ت -رأ خ Ó-ل أأ’سس-ب-وع أل-م-اضس-ي ،ت-م خÓ-ل ألشس-ه-ر
ألماضسي ،أقتناء سسفينة جديدة مماثلة وأخرى شسهر
م -اي أل -م-اضس-ي ف-ي إأط-ار دع-م ألصس-ن-دوق أل-وط-ن-ي
للتأامين عن ألبطالة.
كما ُينتظر دخول سسفينتين أخرتين قبل نهاية
ألسسنة ليصسل ألعدد أإ’جمالي إألى  06سسفن للصسيد،
وألتي سسوف تؤودي إألى خلق نحو  60منصسب عمل
بالميناء حسسب ذأت ألمسسؤوول ،ومن ألمنتظر دخول
حيز ألخدمة  06سسفن أخرى خÓل ألسسنة ألقادمة
م ّ-م -ا سس -وف يسس -اه -م ف -ي زي -ادة أإ’ن -ت-اج ألصس-ي-دي
وت -حسس -ي -ن ظ -روف ع -م -ل ألصس -ي-ادي-ن ،خ-اصس-ة وأن
ألسسفن ألجديدة تتوفر على كل ألظروف ألموأتية
لعمل ألصسيادين وكذأ تجهيزأت ألمÓحة وأأ’من
ألمعمول بها ،باإ’ضسافة ألى تدعم ألميناء مؤوخرأ
بمسسمكة جديدة ووحدة إ’نتاج ألثلج ألموجه لحفظ
أأ’سسماك ،وهي كلها مشساريع تندرج في إأطار دعم
وسسائل أإ’نتاج ألسسمكي بالمنطقة.

سضكيكدة :خالد العيفة

طالبوا ال ّسسلطات اÙلية بإا‚از وعودها

اŸسستفيدون من ال ّسسكنات الّترقوية ‘ وقفة احتجاجية بالبويرة

نّ
ظم ،أمسس ،ألمسستفيدون من ألسسكنات ألترقوية وألتي
تشس- -رف ع -ل -ى إأن -ج -ازه -ا أل -وك -ال -ة أل -و’ئ -ي -ة ل -ل -ت -رق -ي -ة
ألعقارية وقفة أحتجاجية أمام مقر ألمديرية ألعامة
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اإ’سس-رأع ف-ي إأن-ج-از ب-رأم-ج ألسس-ك-ن-ات أل-ت-ي
أنطلقت منذ  ،2013إأ’ أنها ترأوح مكانها ،حيث أن نسسبة
تقدم أأ’شسغال لم تتجاوز في غالبيتها .% 49
وف -ي -م -ا ي -خصس أل -تسس -دي -د ل -ل -مسس -ت -ح -ق-ات ،ف-إان ج-م-ي-ع
ألمسستفيدين قاموأ بتسسديد ألمبالغ ألمالية ألتي طلبت
منهم فيما يخصس ألحصسة أأ’ولى وألمقدرة بـ  83مليون
سسنتيم ،إألى جانب  70مليون ألمسسدد من طرف صسندوق
ألدعم .بالنسسبة للمحتجين فإان ألوكالة قامت بإاجرأءأت
غير قانونية ،وذلك بالبيع بما يسسمى بيع على ألمخطط،
لكنهم قبلوأ بذلك نظرأ أ’زمة ألسسكن ألتي يتخبطون

ف-ي-ه-ا ،ك-م-ا نّ-ددوأ ب-ال-ت-أاخ-ر أل-مسس-ج-ل ف-ي أإ’ن-ج-از لعدم
تسس -دي -د مسس -ت -ح-ق-ات أل-م-ق-او’ت أل-م-ن-ج-زة ل-ل-مشس-اري-ع،
وتحويل مبالغ ألتسسبيق من ألمسستفيدين إ’نجاز مشساريع
ت -رق -وي -ة .ك -م -ا أّك -دوأ أن -ه -م ق -ام -وأ ب-ع-دة أتصس-ا’ت م-ع
ألمسسؤوولين ألمحليين وعلى رأسسهم وألي ألو’ية ،ألذي
قدم لهم وعودأ إ’يجاد حل لقضسيتهم ،وذلك باإ’سسرأع في
وت -ي -رة أإ’ن -ج -از إأ’ أن -ه-ا ب-ق-يت م-ج-رد أق-وأل وم-ا زأل-وأ
ي-ع-ان-ون م-ن أزم-ة ألسس-ك-ن ،ك-م-ا أره-ق-ه-م أل-ث-م-ن ألباهظ
ألذين يدفعونه في كرأء ألشسقق عند ألخوأصس ،وهنا
طالبوأ تدخل وزير ألسسكن إ’يجاد ألحل للمشسكلة ألتي
دأمت على طول  4سسنوأت.

البويرة :ع ــ نايت رمضضان

»æWh

اأ’ربعاء  07نؤفمبر  2018م
المؤافق لـ  28صسفر  1440هـ

لمريكي ‘ زيارة إا ¤سسطيف
ال ّسسف Òا أ

برنام ـ ـ ـج للحفـ ـ ـاظ علـ ـ ـى الفسسيفسس ـ ـ ـ ـ ـاء Ãتحـ ـ ـف الو’يـ ـ ـة

لمريكي با÷زائر ،جيم ديكروشسي ‘ ،زيارة عمل تدخل ‘ إاطار دعم السسفارة
قام ،صسباح أامسص Ãدينة سسطيف ،سسف Òالوليات اŸتحدة ا أ
لمريكية،من أاجل ا◊فاظ على اŸوروث الثقا‘ لبلدان العا⁄
لمريكية التابع لوزارة اÿارجية ا أ
لمريكية لنشساطات صسندوق السسفارات ا أ
ا أ
لمريكي با÷زائر لÎميم وتنظيف لوحات الفسسيفسساء ،باŸتحف الوطني بسسطيف ،وهي العملية التي
الثالث ،وŒسسيدا Ÿشسروع السسف Òا أ
لمريكي مايكل موريسص.
يشسرف عليها اÿب Òا أ
قام  -حسسب السسفير  -بزيارة العام الماضسي إالى كما عّبر ال ّسسفير اأ’مريكي عن افتخار السسفارة
م -دي -ن -ة سس -ط -ي -ف ،ح -يث ق ّ-دم ت-ك-ؤي-ن-ا وت-دري-ب-ات بدعمها لهذا المتحف بفضسل الصسندوق المخصسصص
صسّرح ال ّسسفير اأ’مريكي بالمناسسبة ،بأانه سسعيد لمؤظفي متحف سسطيف ،على غرار ما قام به في ل -ه -ذا ال -نشس -اط ،وال -ذي ب-فضس-ل-ه ت-مّ-ك-نت ال-ؤ’ي-ات
جدا لتقديم الدعم للحفاظ على المؤروث الثقافي م -ت -اح -ف أاخ -رى ب -ال -ج -زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة وع -ن -اب-ة المتحدة اأ’مريكية من دعم أاكثر من أالف برنامج
في الجزائر من خÓل صسندوق السسفارات ،وكذا وقسسنطينة ،من أاجل تحديث المعارف حؤل تقنيات عبر العالم ،كما اعتبر أان هذا الدعم يدخل كذلك
في إاطار التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين.
بتؤاجد الخبير اأ’مريكي مايكل مؤريسص ،والذي الحفاظ على الفسسيفسساء.

سسطيف :نورألدين بوطغان

صسناعية
دعاهم إا ¤اŸشساركة ‘ تهيئة اŸناطق ال ّ

›ّمع «ديفانديسش» يلتقي مسستثمري سسيق ،اÙمدية ومعسسكر

ء حول سسبل اÿروج من الوضسع
نشّسط اŸدير العام Ûمع الصسناعات اÙلية «ديفانديسص» ،أامسص ،بقصسر اŸؤو“رات ا أ
لم Òخالد Ãعسسكر ،لقا ً
العام للمناطق الصسناعية التي يقع تسسيÒها على عاتق اÛمع العمومي القتصسادي ،وذلك بحضسور عدد من اŸسستثمرين ‘ اŸناطق الصسناعية
لرباب اŸال.
باÙمدية ،سسيق ومعسسكر ومشساركة Ÿمثل Úعن غرفة التجارة والصسناعة بني شسقران والفيدرالية الوطنية أ
وقال المدير العام للمجمع عابد أامين في تصسريح وغياب ممثلين عنهم في أاغلب المناطق الصسناعية ،على عاتق ديفانديسص ،أاو تكلفتها المالية وحتى ما
لـ «الشسعب» ،أان اللقاء المنظم يأاتي في إاطار سسلسسلة ما يسسمح  -عكسص ذلك  -على حد المدير العام ترتب على المسستثمرين من ديؤن نتيجة تخلفهم
م -ن ال-ل-ق-اءات ن-ظ-مت ع-ب-ر ت-راب ال-ؤط-ن ت-ت-م-رك-ز ل- -دي- -ف -ان -ديسص ب -ف -ت -ح ب -اب ال -ح -ؤار م -ع الشس -رك -اء عن تسسديد اشستراكاتهم لفائدة وحدات المجمع،
أاسساسسا على فتح الحؤار مع المسستثمرين ،ودعؤته ا’جتماعيين ،ويسسهل عمل المجمع في تسسطير زيادة على تحفظه عن الحديث عن الؤضسع العام
إالى المشساركة في عمليات صسيانة وتهيئة المناطق ب -رن -ام -ج-ه ال-خ-اصص ب-ال-تسس-ي-ي-ر ال-ن-ؤع-ي ل-ل-م-ن-اط-ق للعقار الصسناعي أاو حا’ت ا’عتداء عليه من طرف
الصسناعية ومناطق النشساط ،كأاحد السسبل للخروج الصس -ن -اع -ي -ة وا’سس -ت -ج -اب-ة ل-م-خ-ت-ل-ف انشس-غ-ا’ت-ه-م مسستثمرين كما هؤ واقع الحال بعدد من المناطق
من الؤضسع الحالي أ’غلب المناطق الصسناعية وحل ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-حسس-ي-ن ظ-روف م-م-ارسس-ة نشس-اط-ات-هم الصسناعية بمعسسكر.
واكتفى المسسؤؤول بالتركيز على الهدف من اللقاء،
ا’سستثمارية ،مشسيرا أان اللقاء يهدف إالى فتح حؤار
جماعي لتحسسين ظروف عمل المسستثمرين.
وأاك -د ع -اب -د أام -ي -ن ف -ي سس-ي-اق ح-دي-ث-ه ،أاّن م-ج-م-ع دائم ومنتظم مع المسستثمرين وكذا تحديد مصسادر مفيدا في سسياق ذي صسلة أان مجمع «ديفانديسص»
«دي-ف-ان-ديسص» ورغ-م م-ح-دودي-ة م-داخ-يله المتكؤنة ج-دي-دة ل-ت-م-ؤي-ل اح-ت-ي-اج-ات ال-م-ن-اط-ق الصس-ن-اع-ية المنشسأا حديثا يسسّير حاليا  56منطقة صسناعية و62
منطقة نشساط بمسساحة تزيد عن  11أالف هكتار
م -ن مسس -اه -م-ات ب-عضص ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن ،يسس-ع-ى إال-ى المتزايدة،
إاي-ج-اد ح-ل-ؤل ’نشس-غ-ا’ت ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن ب-المناطق في حين رفضص المدير العام للمجّمع عابد أامين ت -ح -تضس -ن ال -ع -دي -د م -ن ال -نشس-اط-ات ا’سس-ت-ث-م-اري-ة
الصس-ن-اع-ي-ة حسسب ق-درات-ه ال-م-ال-ي-ة ال-م-ت-ؤف-رة أامام ال-خ-روج ع-ن م-ح-ؤر ال-ل-ق-اء ،وال-ح-ديث ع-ن ط-ب-يعة يمارسسها نحؤ  9081متعامل اقتصسادي عبر تراب
صسعؤبة كبيرة في تحصسيل اشستراكات المسستثمرين ،احتياجات المناطق الصسناعية التي يقع تسسييرها الؤطن.

أاعلنها الوا‹ خÓل زيارته لع Úمليلة

توزيع أاك Ìمن  1000سسكن ‘ ذكرى عيد الّنصسر 2019

شس ّ- -دد وا‹ ولي- -ة أام ال- -ب- -واق- -ي مسس- -ع- -ود
ح- -ج- -اج ،صس- -ب -اح أامسص ،خ Ó-ل زي -ارة ع -م -ل
وت -ف -ق -د ل -ع -دة مشس -اري -ع سس -ك -ن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ات
ال- -ولي- -ة ،ع- -ل- -ى ضس- -رورة رف -ع وتÒة ا‚از
أاشسغال اŸشساريع Ãا يسسمح باسستÓمها ‘ آاجال
ال‚از اÙددة ،مع ضسرورة التنسسيق ا÷يد
بﬂ Úت- -ل -ف ق -ط -اع -ات ال -ب -ن -اء Ãا يضس -م -ن
تشسييد أاحياء سسكنية مهيئة بكل ضسروريات
ا◊ياة لسسكان الولية.
ولدى معاينته لمشسروع إانجاز  500سسكن بصسيغة
ال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار ال-ت-اب-ع-ة ل-ؤك-ال-ة ع-دل ب-ب-ل-دية عين

م -ل -ي -ل -ة ،قّ-رر ب-رم-ج-ة ت-ؤزي-ع ه-ذه السس-ك-ن-ات ع-ل-ى
أاصس -ح -اب -ه -ا خ Ó-ل اح -ت -ف -ال -ي -ة ي -ؤم ع -ي -د ال -نصس -ر
المصسادفلـ  19مارسص  ،2019وهي اآ’جال الكافية
لتكملة المشسروع بكل مراحله ،كما أامر بتشسكيل
Óجراءات القانؤنية المعروفة من أاجل
لجنة وفقا ل إ
اختيار تسسمية هذا الحي على احد المجاهدين
أاوالشسهداء.
وأامر ذات المسسؤؤول من مؤقع أاشسغال مشسروع انجاز
 671مسس-ك-ن ع-م-ؤم-ي إاي-ج-اري «اج-ت-ماعي» ،حيث
تؤشسك اأ’شسغال النهائية على ا’كتمال على مسستؤى
العمارات ،ببرمجة كذلك عملية التؤزيع يؤم ذكرى

عيد النصسر .2019
كما عاين والى الؤ’ية ومدراء قطاع السسكن والبناء
والتعمير واأ’شسغال العمؤمية ،عدة مشساريع سسكنية
من مختلف الصسيغ ببلديات ،عين البيضساء ،واد نيني
وأام البؤاقي ،حيث أالّح على ضسرورة التقيد الصسارم
بدفاتر الشسروط واحترام كل معايير ا’نجاز بما
يضسمن بناء سسكنات ’ئقة للمؤاطنين ’سسيما وأان
ال-دول-ة وّف-رت اأ’غ-ل-ف-ة ال-م-ال-ي-ة ف-ي إاط-ار ال-برامج
السسكنية بما يكفي.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

 ٪ ١٧...منها تعود للهيئات العمومية اŸسستأاجرة ÓÙت وظيفية

 304مليون دج ديون ديوان الÎقية والتّسسي Òالعقاري

أاوضس-ح اŸدي-ر ال-ع-ام ل-دي-وان الÎق-ية
والتسسي Òالعقاري Ÿعسسكر ﬁمد صسابر،
ن عملية –صسيل ديون مصسا◊ه تسسÒ
أا ّ
ب - -وتÒة م - -ق - -ب - -ول ن- -ت- -ي- -ج- -ة ◊مÓ- -ت
ال -ت -حصس -ي -ل وال -ت -وع -ي -ة ال -ت -ي أاط -ل-ق-ه-ا
لشسخاصص اŸعنوي.Ú
الديوان لفائدة ا أ

واعتبر المسسؤؤول في حديث لـ «الشسعب» عملية
تحصسيل مسستحقات ا’يجار عصسب اسستمرارية
الديؤان وعام Óمهما في نجاح تسسييره ،مشسيرا
اأن عدم تحصسيل مسستحقات ا’يجار هؤ من اأكبر
المشساكل التي تؤاجه مصسالحه ،وعليه يتم حاليا
العمل على تقريب فروعه من زبائنه عبر عدد
م -ن ال -دوائ -ر وال -ب -ل -دي -ات ال-ت-ي سس-تسس-ت-ف-ي-د م-ن
م -ق -رات ج -دي -دة ل -دي -ؤان ال -ت -رق -ي -ة وال -تسس -ي-ي-ر
ال- -ع -ق -اري ب -ك -ل م -ن وادي ال -ت -اغ -ي -ة ،م -عسس -ك -ر

والمحمدية.
واأشس -ار صس -اب -ر ف -ي ذات السس -ي -اق ،اأن م-ب-ل-غ 304
م-ل-ي-ؤن دي-ن-ار ي-م-ث-ل ال-ق-ي-م-ة ا’ج-م-ال-ي-ة ل-دي-ؤنه
ال-ؤاق-ع-ة ع-ل-ى ع-ات-ق زب-ائ-ن-ه ح-ت-ى ن-ه-اي-ة ،2017
حيث تم تحصسيل  174مليؤن في هذا التاريخ،
ف-ي-م-ا حّصس -ل م-ب-لغ  110م-ل-ي-ؤن دي-ن-ار اإل-ى غاية
الشسهر الماضسي من السسنة الجارية ،ما يغطي
نسسبة  ٪47من القيمة ا’جمالية للديؤن مقارنة
بالسسنؤات الماضسية.
وتؤّقع مدير ديؤان الترقية لمعسسكر بلؤغ نسسبة
 53بالمئة من التحصسيل قبل نهاية سسنة ،2018
وترجع النسسبة ا’أكبر من الديؤن المقدرة بـ ٪76
على عاتق ا’أشسخاصص المعنؤيين،في حين تمثل
 ٪ 17مسستحقات الديؤان لدى الهيئات ا’دراية
ال-مسس-ت-اأج-رة ل-م-حÓ-ت وسس-ك-ن-ات وظ-ي-ف-ية بمبلغ
يراوح  6مÓيير سسنتيم ،حسسب نفسص المسسؤؤول

الذي دعا زبائن الديؤان من هيئات عمؤمية
واأشس -خ -اصص م -ع-ن-ؤي-ي-ن اإل-ى تسس-دي-د مسس-ت-ح-ق-ات
ا’إيجار ،ا’أمر الذي يمكن من تسسهيل مهامه
وخدماته لزبائنه.
في ذات الشساأن ،برمجت مصسالح ديؤان الترقية
والتسسيير العقاري لمعسسكر عدة عمليات لصسيانة
اأمÓكها .منها اأشسغال الكتامة وترميم البنايات
وربط ا’أحياء السسكنية بالغاز الطبيعي ،حيث
مسست اأشسغال الكتامة  30عمارة وتم ترميم 26
عمارة عبر تراب الؤ’ية ،زيادة اإلى ربط 24
ع -م -ارة ب -ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا 690
ع -ائ -ل-ة ،ف-ي-م-ا يسس-ت-ع-د ال-دي-ؤان ’إطÓ-ق ع-م-ل-ي-ة
اأخرى للربط بالغاز الطبيعي لفائدة سسكان 45
عمارة عبر تراب معسسكر.

معسسكر :أم أ - Òÿسس
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‘ لقاء جمعه Ãسسؤوو‹ جامعة يحيى فارسص باŸدية

ل· اŸتحدة
اŸن ّسسق اŸقيم ل أ
با÷زائر يذّكر بأاهداف اŸن ّ
ظمة

·Ó
أاب -دى اريك أاوف -رفسست اŸنسس -ق اŸق -ي -م ل  -أ
اŸتحدة با÷زائر ،أامسص ،إاعجابه الكب Òبهيكلة
ج-ام-ع-ة ي-ح-ي-ى ف-ارسص ب-اŸدي-ة ضس-م-ن جولة له ‘
إاط -ار ال -نشس -اط -ات الح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ذك-رى ت-أاسس-يسص
ل· اŸتحدة».
ل· اŸتحدة « ‘ ٧3يوم ا أ
ا أ
ت-د خ-ل ه-ذه ا ل-ج-ؤ ل-ة ف-ي اط -ا ر ت -ن -ف -ي -ذ ب -ر ن -ا م -ج
وزار ة ا ل-ت-ع-ل-ي-م ا ل-ع-ال-ي وا ل-ب -ح ث ال -ع -ل -مي  ،حي ث
قدمت محاضسر ة لفائدة ا’أ سس ت اذة ،الطل ب ة م ن
تنشس يط ا لسس ي د اريك اأوفرفس ست المن س سق المقيم
ل Óأمم ا ل متحدة بال جزا ئ ر بر ف قة و ف د ه ام ،ك م ا
زار ه ؤؤ’ء د ار ا ل م قاو’تي ة ب هذه الجا م ع ة ر ف قة
مدير الجامعة البروفيسسؤر حميدي يؤسسف.
وت -ل ّ-ق -ى ه-ذا ا ل-ؤف-د ا ل-م-م-ث -ل ل Ó-أ م -م ال -م -ت -ح -دة
شسروحات حؤل مهام الدار والعمل الذي تقؤم
ب -ه ،خ -اصس -ة اأ ن ه -ذا ا ل -ج -ام -ع -ة ا سس -ت -ف -ا دت ف -ي
برامج سسابق ة من تكؤين اأسس ت اذي ن ف ي ب ر ن ا مج
ا ل -م -ق -او’ت -ي -ة ا ل -خ -اصص ب -ال -ه -ي -ئ -ة وال -م -ع -ر وف
ا خت ص سارا بـ «قرا م» اأو حسسن ت س سي ي ر م ش س ر وع.
وت -زام -ن وج -ؤ د ه -ذا ا ل -ؤف -د م -ع ت -ق -دي -م ب -ع ض ص
ا لشس -رو ح -ات ل -ب -عضص ا ل -ط -ل -ب -ة ح -ؤ ل ال -ت -ك -ؤي -ن
ا ل م رتقب في نهاي ة ا’أسسبؤع ب دار المق ا و ’ ت ية
ل-ل-ج-ام-ع-ة  ،ح-ي ث اأب-دى ا ل-ؤ ف -د ار ت -ي -اح -ه ل -ل -ع م ل
المبذول في هذه الدار ،وهؤ ما جعل الدكتؤر
ع م ر هارو ن مدير ه ذا ا ل دار يؤؤ ّكد على اأ ه مية
ا لشسراكة مع برامج ا’أمم الم ت حدة ف ي المجا ل ،
ل -ي -ن -ت -ق -ل ب -ع -د ذ ل ك اإ ل -ى ق -اع -ة ال -م -ح -اضس -ر ا ت
الكبرى.
واأ ل ق ى ممثل ا’أمم ا ل متحدة م حاضس ر ة ت ن ا و ل
ف-ي-ه-ا ا’أم-م ا ل-م-ت-ح-دة وا ل-ت -ن -م -ي -ة ال -م س س -ت -دا م -ة ،
شس -ار ح -ا اأيضس -ا اأ ه -م -ي -ة ه -ذ ه ال -م -ؤؤ سس س س -ة ال -ت -ي
اأنشس -اأت ف -ي اأ ع -ق -اب ن-ه-اي-ة ال -ح -ر ب ال -ع -ا ل -م -ي -ة
ا ل -ث -ان -ي -ة  ،وك-ي-ف سس-اه-م ت و ت س س -ا ه -م ف -ي اأ ب -ع -ا د
التنمية المسستدامة من خÓل برنامج متكامل
باأ ه دا ف بلغ عد د ها  1 7ه د ف ا  ،م ش سيدا ب ا لدور
ا ل-ري-اد ي ا ل-ذي ت-ل-ع-ب-ه ا ل-م-ن -ظ -م -ة ف -ي ال -ج -ز ائ -ر
وب-ف-ع-ال-ي-ة ا ل-ت-ع-او ن م-ع ا لسس -ل -ط -ات ال -ج -ز ائ -ر ية ،
مؤؤكدا من جه ة اأ خ رى على ا’آ ف ا ق الك ب ر ى ،
ع ل ى اأ ن ا ل مسسار ا ل متبع وفقه م ن ط ر ف الج ز ائ ر
هؤ تنؤيع مداخيلها خارج المحروقات كضسرورة
م-ل-ح-ة  ،خ-اصس-ة ب-ع-د م-ا ع-اشس -ت -ه ال -ج -ز ائ -ر و ك -ل
ا ل -دول ا ل -ن -ف -ط -ي -ة ف -ي اأ ع -ق -ا ب ت -ر ا ج -ع اأ سس -ع -ا ر

ال -ن -ف -ط .وذ ك -ر ضس -ي -ف ال-ج-ام-ع-ة بضس-رورة ت جنب
اأع -ر اضص ال -م -ر ض ص ال -ه-ؤل-ن-د ي  ،ال-ذ ي ي-اأت-ي م-ن
ا’عتماد على مصسدر واحد خاصص بالثؤرات
ال ب اطنية  ،ب اإع ت ب ا ر اأن ه ذا المرض ص اقتصس ادي
ع -ا نت م -ن -ه ب -ل -ده ا’أ م ه -ؤل -ن -دا ،واسس -ت-ط -اعت
ال -ت -غ -لب ع -ل -ي -ه  ،ا’أ م -ر ال-ذ ي ح-ف-ز ال-ق-ا ع-ة م -ن
خÓل الطل ب ة وا’أ سسا ت ذ ة على طرح جملة من
ا’أ سس -ئ -ل -ة ت -م -ح -ؤر ت اأه -م -ه -ا ح -ؤ ل د ور ا’أم-م
ال -م -ت -ح -دة ف -ي ال -ق ض س -اي-ا ال-مصس-ي-ري-ة ،وام-ك-انية
ا’أ م -م ال -م -ت -ح -دة ع -ل -ى ت-م-ؤي-ل ب-عضص ال-مشس-اري ع
الخاصسة بالطلبة في الجانب المقاو’تي.
ك -م -ا ت -م -ح -ؤر رد م -م -ث-ل ا’أم-ي-ن ال-ع-ا م ح-ؤ ل
محاولة شسرح مختلف المنظمات المؤجؤد في
هذه المنظمة التي تحتفل بعيد ميÓدها ،73
واأ شسا ر على ضس ر ورة ا’إنفتا ح عليه ا  ،منّبه ا ب اأ ن
ا’أ م م الم ت حدة تحا ول الت دخل في كل القضسايا
ال -مصس -ي -ر ي -ة ل -ن ش س -ر ق -ي -م السس Ó-م ال-ع-ال-م-ي ،ل-ك -ن
الدول الكبرى تحتكر القرار من خÓل نظام
الفيتؤ ،حاثا على وجؤب تعاون المنظمة مع
م -خ -ت -ل -ف ال -ه -ي -ئ -ات ’أ ج-ل ت-ق-دي-م ت-م-ؤيÓ-ت في
مجا’ت مقاو’تية محددة.
واأ شس -اد ال -م -ن س س -ق ال -م -ق -ي -م ل Ó-أم -م ال -م -ت -ح -دة
بالجزائر بالتنمية ا’قتصسادية المؤجؤدة في
ال - -ج - -ز ائ - -ر م - -ق -ا ر ن -ة ب -ال -د ول ال -ج -ارة وال -د و ل
ا’إ ف ر يقية ال ت ي ز اره ا وعم ل به ا  ،معتبرا في
ال س س -ي -ا ق ذا ت -ه ب -اأن وج -ؤ د ت -ن -م -ي -ة ن -ؤع -ي-ة ف -ي
ال -ج -ز ائ -ر ت -م -ت -د خ -ا ر ج ح-د ود ال-ع-ا ص س-م-ة ،وه -ؤ
ع - -ك س ص م - -ا ’ح -ظ -ه خ -ارج ال -ج -زائ -ر .وك ّ-ر مت
ج -ا م -ع -ة ي -ح -ي ف -ا ر س ص ال-م-نسس-ق ال-م-ق-ي-م لÓ-أم-م
الم ت حدة ب ا لج ز ائ ر  ،كما تمّ تك ريم اآ خ رين من
بينهم السسيدة شسريف مسسيحة ونجاة بؤلعراسص،
ل -ي -ق -دم م -م -ث -ل ا’أ م -ي -ن ال-ع-ا م لÓ-أم-م ال-م-ت-ح-دة
ت -ك -ر ي -م -ا ل -م -دي -ر ال -ج -ام-ع-ة ون-ا ئ-ب-ه ،ل-ت-خ-ت-ت -م
ال - -م -ح -اضس -ر ة ب صس -ؤرة ج -م -ا ع -ي -ة م -ع ال -ط -ل -ب -ة
الم ش سا ر ك ي ن ف ي المحاض سرة  ،والذ ي قّد ر ض سيف
الجامعة عددهم بـ  600طالب في تغريدة له
على ال ت ؤي ت ر  ،م ب دي ا اإ ع ج ابه الشس ديد بما لق يه
م - -ن ت -ر ح -اب و م -ع -ل -ؤ م -ات ت -ق -ن -ي -ة ح -ؤ ل ه -ذ ه
الجامعة.

أŸدية :علي ملياÊ

عقب ا◊ركة اŸوسّسعة ‘ سسلك رؤوسساء الّدوائر

تنصسيب «بريشش عبد الّرحمن»
رئيسسا لدائرة سسوق أاهراسش

اأشس - -رف اأمسص وال - -ي سس- -ؤق اأه- -راسص ف- -ري- -د
محمدي بمعية رئيسص المجلسص الشسعبي الؤ’ئي
والسس-ل-ط-ات ال-م-دن-ي-ة وال-عسس-ك-ري-ة ع-لى مراسسم
تنصسيب رئيسص دائرة سسؤق اأهراسص «بريشص عبد
الرحمن» ،الذي تقلّد العديد من المناصسب في
تسس-ي-ي-ر ال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ،م-تصسرف اإداري
مسس-تشس-ار ،وخّ-ر ي-ج ال-م-درسس-ة ال-ؤط-ن-ي-ة لÓ-إدارة
دفعة  ،23تقلّد منصسب متصسرف بلدي ثم رئيسص
مصس -ل-ح-ة ب-م-دي-ري-ة الشس-ؤؤون ال-ع-ام-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م
بؤ’ية سسيدي بلعباسص ،ثم رئيسص مصسلحة تنقل
ا’أشسخاصص ،له خبرة واسسعة في تسسيير البلديات
والجماعات المحلية.
جه الؤالي اإلى رئيسص الدائرة الجديد بجملة
تؤ ّ
من التؤجيهات فيما يخصص التكفل بانشسغا’ت

المؤاطنين ،وتسسيير الشسؤؤون العامة ،والحفاظ
على ا’أمن والنظام العمؤميين ،هذا اإلى جانب
ا’هتمام بانشسغا’ت ا’أسسرة الثؤرية.
م -ن ج -ه -ت -ه اأشس -ار رئ -يسص ال -م-ج-لسص الشس-ع-ب-ي
ال -ؤ’ئ -ي اإل -ى اأن ال -م -ج -لسص ف -ي خ -دم -ة رئ-يسص
ال-دائ-رة ال-ج-دي-د م-ن اأج-ل دف-ع ع-ج-ل-ة ال-ت-نمية
ب -ال -ؤ’ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -ؤى م -خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات
وال-مصس-ال-ح ا’إداري-ة ،ك-م-ا نّ-ؤ ه رئ-يسص ال-م-ج-لسص
الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي اأيضس-ا اإل-ى اأن ال-ب-ل-دي-ة ت-ت-م-ت-ع
بكفاءات شسبانية كبيرة وهي في خدمة الصسالح
العام ،وفي تسسهيل مهام الؤافد الجديد على
دائرة سسؤق اأهراسص.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

خÓل الدورة العادية الّثالثة للمجلسص الشّسعبي الولئي

وا‹ الوادي Áنح ›ّمعا مدرسسيا
◊ي  120سسكن با◊مادين

لول،
منح وا‹ الوادي عبد القادر بن سسعيد ،أامسص ا أ
›ّم -ع -ا م-درسس-ي-ا م-ك-ون-ا م-ن  4أاقسس- - -ام ◊ي  ١20سسكن
ع -م -وم -ي ب -ا◊م -ادي -ن ،ق -رب ث -ان -وي-ة اÛاه-د ل-وبÒي
ﬁم -د وذلك خ Ó-ل ان -ع -ق -اد ال-دورة ال-ع-ادي-ة ال-ث-ال-ث-ة
ل -ل-م-ج-لسص الشس-ع-ب-ي ال-ولئ-ي اÿاصس-ة Ãن-اقشس-ة م-ل-ف-ات
الÎب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،ال-ت-ع-ل-ي-م العا‹ ،وميزانية
لولية لسسنة .20١9
الولية ا أ

ألوأدي :قديري مصسباح

وقال الؤالي خÓل كلمته التي رد فيها على
انشس-غ-ا’ت ا ل-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ،اأن ا’أ ق س س -ام ال ت ع ليمية
لفائدة اأبناء ح ي  1 2 0سسكن ب ا لحم ادي ن سس ت دخ ل
الخدمة التربؤية المؤسسم الدراسسي القادم ،كما
اأ ن ا ل -مشس -روع ا ل -ج -دي -د ا ل-م -ك -ؤن م -ن  4اأ ق س سام
سس-ي-ك-ؤ ن م-ج-ه-زا ب-م-خ-ت-ل-ف ال -ؤ سس -ائل ال ت ع ليمية
ا ل ضس-روري-ة و ل-ؤازم ا ل-ت-ل-م-ي-ذ وال -م -ع -ل -م ع -لى حد
سسؤاء.
وك -ان ن-ائب ر ئ-يسص ا ل-م-ج-لسص ال ش س -ع -ب -ي ال -ب ش س -ي -ر
ذ ه ب ه- -ؤ م -ن ط -ر ح م -ؤضس -ؤع غ -ي -ا ب م -در سس -ة
ل- -ف- -ائ- -دة تÓ- -م -ي -ذ ح -ي  1 2 0سس -ك -ن ال -ج -دي -د
ب -ال -ح -م -اد ي -ن خ Ó-ل م-داخ -ل -ت -ه  ،واأ ت -ى ال -ت -دخ -ل
بثماره بالحصسؤل على هذا المشسروع بالدورة
العادية للمجلسص.
وق-ال م-ح-م-د ط-ل-ي-ب-ة ر ئ-يسص ال -م -ج -ل س ص ال ش سع ب ي
ا ل ؤ’ ئ ي بال ؤا د ي خ  Óل اأشس غ ا ل الدورة ال ع ادية
ا ل -ث -ال -ث-ة  ،اأ ن م-ل-ف ا ل-ت-رب-ي-ة ي -ع -د م -ن ال -م -ل -ف -ا ت

الحسساسسة التي تمسص المؤاطن بشسكل مباشسر،
م - -ؤؤ ك - -دا اأن ال - -ل - -ج - -ا ن ال- -م- -ؤؤق- -ت- -ة ج- -ابت ك - -ل
الم ؤؤ سس س سات ال ت ر ب ؤية والت ك ؤينية على مسستؤ ى
ال -ب -ل -دي -ات ال -ث Ó-ث -ي -ن  ،وه-ذا م-ن اأ ج-ل ال-ت-ق-ر ب
وال - -حصس - -ؤ ل ع - -ل -ى ال -م -ع -ل -ؤم -ة م -ن مصس -دره -ا
والؤ ق ؤف على اأ هم ا لمشس اك ل والنقا ئصص الت ي
ت -ع -ا ن -ي -ه -ا ك -ث -ي -ر ا م -ن م-ؤؤسسسس-ا ت ال-ت-رب-ي-ة ع-ل -ى
م س س ت ؤى و ’ية الؤادي ،مضسيف ا اأن الؤالي يؤ ل ي
اأ ه مية ب ا ل غ ة لقط اع ال ت ربية والتعليم ،وه ذا بغ ية
ت ذلي ل ال ع ق ب ات على اأ ب نا ئنا التÓميذ .
وذ ك -ر ت ت -ن س س -ي -ق -ي -ة ال -م -ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ب-ب-ل-د ي -ة
المق ر ن ب خصسؤص ص ه ذا المؤض سؤع  ،اأن معانا ة
ت - -ن - -ق - -ل ك - -ل سس -ك -ان ح -ي  1 2 0سس-ك-ن ال-ج-د ي د
ب -ا ل -ح -م -ا دي -ن ال -ى ال -م -ؤؤسسسس-ا ت التربؤية البعيد ة
سستنتهي مع هذا المشسروع التربؤي الجديد،
على اأ م ل الحصسؤ ل على مشس اريع اأخر ى بالح ي ،
وبكل مناطق المقرن من طرف الؤالي عبد
القادر بن سسعيد.
وي -دخ -ل ح -ي  120س س-ك-ن ال-ج-دي-د ب-الحمادي ن
ببلدية المقرن ،ضسمن مشساريع الدولة السسكنية
صس -ي -غ -ة ال -ع -م -ؤ م -ي ا’ ي -ج-اري  ،ح -يث ت-م تسس-ل-ي -م
م ف ا ت يح وحدا ت ه على المسستفي دين منذ اأ ش س ه ر
قليلة ،وينتظر قاطنؤه تجسسيد عدة مشساريع
م -ر ف -ق -ي -ة ع -م -ؤ م -ي -ة م -ت -ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-عليم بمختلف
ا’أطؤار والصسحة والنقل وغيرها .
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إعتماد إسشÎإŒية جديدة ‘ إلتنمية بولية باتنة

إانتهى عهد احتكار اŸشضاريع بإادخال الشضفافية على الصضفقات العمومية

دعا رئيسص إÛلسص إلششعبي إلولئي لولية باتنة ،إلسشيد عبد إ◊فيظ حوإسص إ ¤موإصشلة ﬂتلف برإمج إلتنمية
لورإسص ،خاصشة ما تعّلق ببعضص إلقطاعات إ◊يوية ذإت إلصشلة إŸباششرة بيوميات
إÙلية إلتي أإطلقتها إلدولة بعاصشمة إ أ
إŸوإطن كالطاقة وتوف ÒإŸياه إلششروب وإلصشحة وإلÎبية وإلسشتثمار ،مع إ◊رصص على تثم ÚإŸكتسشبات إّÙققة.

باتنةŸ :وششي حمزة
وأاشس -ار ح -ؤاسس خ Ó-ل اف -ت -ت -اح-ه أاشس-غ-ال
ال-دورة ال-ع-ادي-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-م-ج-لسس الشسعبي
الؤلئي لسسنة  ،2018إا ¤أانه ‘ كل مرة
يطلب من منتخبي اÛلسس ضسرورة التكفل
ا÷دي بانشسغالت اŸؤاطن ‘ Úكل إاقليم
ب -ات -ن-ة ،و–سس-يسس ح-ق-ي-ق-ة اŸشس-اك-ل ال-ت-ي
يؤاجهؤنها يؤميا ،داعيا إاياهم إا ¤مؤاصسلة
التنسسيق مع ﬂتلف اŸديريات التنفيذية
إليجاد حلؤل ناجعة لهم ،خاصسة ما تعلّق
بالنشسغالت ذات الصسلة اŸباشسرة بيؤميات

السساكنة على غرار الكهرباء ،الغاز ،اŸياه
الشسروب والتهيئة العمرانية وغÒها.
ك-م-ا ط-الب م-ن م-دراء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-نفيذية
خÓل هذه الدورة ،والتي حضسرها الؤا‹،
ب -دراسس -ة م -ل -ف السس -ي -اح -ة ،إا ¤مضس -اع-ف-ة
›ه-ؤدات-ه-م ،وت-رشس-ي-د ال-نفقات العمؤمية،
وال-ت-م-اشس-ي م-ع سس-ي-اسس-ة ال-دول-ة ب-خصس-ؤصس
التقشّسف ،كؤن العديد من اŸشساريع –تاج
ف -ق -ط إا ¤م -ت -اب -ع-ة م-ن ط-رف اŸسس-ؤؤولÚ
وليسس بر›تها بأاغلفة مالية كبÒة ل تعؤد
بالنفع على اŸؤاطن ،وتبقى ›رد هياكل
ب Óروح ل يسستفيد منها اŸؤاطنؤن خاصسة

‘ بعضس القطاعات.
ب -دوره وا‹ ب -ات-ن-ة ،ع-ب-د اÿال-ق صس-ي-ؤدة
ضس ّ-م صس -ؤت -ه ل -رئ -يسس اÛلسس وم -ن-ت-خ-ب-ي
ال -ه-ي-ئ-ة ،ك-اشس-ف-ا ع-ن إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ج-دي-دة
إل‚از اŸشساريع وفق حاجات الؤلية و‘
ظ ّ-ل احÎام ق -ؤان Úا÷م -ه -ؤري -ة م -ت-ع-ه-دا
Ãؤاصس-ل-ة إاضس-ف-اء شس-ف-اف-ي-ة أاك Èع-ل-ى م-نح
اŸشساريع بداية بجعل الصسفقات العمؤمية
فضساء للشسفافية واحÎام حقؤق ا÷ميع ‘
اŸشساركة ،وقال بأان احتكار اŸشساريع قد
انتهى ،ول مكان سسؤى للÈاغماتية البناءة.
وبخصسؤصس واقع التنمية وأاداء اŸنتخبÚ
كشس -ف ال -ؤا‹ ع-ن دع-ؤت-ه ل-ك-ل اŸن-ت-خ-بÚ
بإاعطاء النظافة حقها بكل بلديات الؤلية،
داع -ي -ا إاي -اه -م إا ¤اŸسس -اه -م -ة م -ن خÓ-ل
صسÓحياتهم ‘ مراقبة مدى حماية البيئة
وتنظيف اÙيط .
وا‹ باتنة تطّرق ‘ رده على انشسغالت
أاعضساء اÛلسس ıتلف القطاعات كشسف
عن اسستفادة الؤلية من أاغلفة مالية هامة،
منها ما هؤ مؤجه Ÿشساريع تؤسسيع الربط
ب-ال-غ-از وال-ك-ه-رب-اء عﬂ Èت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات
قصس -د ت -ؤصس -ي-ل ال-غ-از ل-ف-ائ-دة أازي-د م-ن 10
أالف نسسمة بالغاز ،وتؤصسيل حؤا‹  5آالف
عائلة بالكهرباء.
وكانت دورة اÛلسس الثالثة قد حملت
اسس -م اÛاه -د اŸت -ؤ‘ ،مسس -ع -ؤد ع -ب -ي-د،
الذي ” تكر Ëعائلته من طرف رئيسس
اÛلسس ووا‹ باتنة.

 ⁄يبق منها سشوى ششجÒإت معدودإت

فاكهة «الزعرور» بأايت وغليسس ‘ طريق الختفاء

بجاية :بن النوي توهامي
ت -ع -رف م -ن -ط-ق-ة إل-ق-ب-ائ-ل بÌوت-ه-ا
إل -ن -ب -ات -ي -ة إŸت-ن-وع-ة ،ول-ك-ن أإصش-ن-اف-ا
لشش -ج -ار وإلشش -جÒإت
ع- -دي- -دة م- -ن إ أ
ت-ك-اد ت-ن-دث-ر وت-زول ،وم-ن-ه-ا ششجÒة
Èي ،من بÚ
إلزعرور أإو إلزعرور إل ّ
لنوإع إلنباتية إŸهّددة بالختفاء،
إ أ
جلت ترإجعا ملحوظا بسشبب
حيث سش ّ
إل-ن-قصص إلشش-دي-د ل-ع-م-ل-ي-ة إل-غ-رسص أإو
إنعدإمها.
و‘ هذا الصسدد ،تقؤل اŸهندسسة عÓوة،
«تنتمي هذه الشسجرة التي تتميز بقدرتها
ال -ك -بÒة ع -ل-ى ال-ت-ك-ي-ف م-ع ﬂت-ل-ف أان-ؤاع
اŸناخ ،خاصسة الصسحراوية وا÷افة منها،
إا ¤فصس -ي -ل -ة ال -ؤردي-ات ،و–م-ل ال-تسس-م-ي-ة
الÓ-ت-ي-ن-ي-ة «ك-رات-اي-ڤ-ؤسس آازارول-ؤسس» ،ك-م-ا
تتميز أايضسا أانها تنمؤ ‘ األراضسي الؤعرة
والشسديدة النحدار.
و“لك ك -ل م -ن م -ن -ط -ق-ت-ي أايت وغ-ل-يسس
وأايت منصسؤر حصستها من هذه الفاكهة،
ال -ت-ي Áي-ل ط-ع-م-ه-ا إا ¤ا◊م-ؤضس-ة بشس-ك-ل
ط- -ف- -ي- -ف وي- -ط- -ل- -ق ع -ل -ي -ه -ا ﬁل -ي -ا اسس -م
«تؤبراسست» أاو «زعرور» ،ول يعت Èاÿريف
Óطفال الصسغار اŸؤلع ÚباŸرح
بالنسسبة ل أ
واŸك -اف -آات فصس ﬂ Ó-ت-ل-ف-ا ع-ن غÒه م-ن

الفصسؤل ،حيث يسستمتعؤن خÓله Ãختلف
األلعاب الÎفيهية على سسبيل لعبة كرات
البلي وغÒها ،بل وفضس Óعن هذا ،يعتÈ
مؤسسم اÿريف مناسسبة تشسهد اإحياء تقليد
متبع منذ أامد طؤيل ،ويتمثل األمر بقطف
واسستهÓك فاكهة الزعرور الشسهّية ،التي
ت-ت-م-ي-ز ب-لّ-ب-ه-ا السس-م-يك اŸل-يء ب-ال-عصسارة،
وهي فاكهة ل يفؤق حجمها حجم كرية
صس- -غÒة ،وق -د ع -اي ّ-ن -ا ق -ي -ام ال -ع -دي -د م -ن
ال-ق-رويÃ Úا ف-ي-ه-م األط-ف-ال ،ب-اŸب-اشس-رة
خ Ó-ل األسس -اب -ي -ع ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة ،ب-ك-ل
ح -م -اسس وسس -رور ‘ ج -ن -ي ه -ذه ال -ف -اك-ه-ة
الصسفراء».
‘ بلدية شسميني ،تنمؤ شسجرة الزعرور
وسس-ط غ-اب-ات ال-عّ-ن-اب وال-زي-ت-ؤن وال-ب-ل-ؤط
وغÒها من األشسجار ،خاصسة ‘ اŸناطق
اŸرت -ف -ع -ة ،وب -حسسب السس -ي -د ن-ادي-ر فÓ-ح
باŸنطقة ،تتغذى من أاشسعة الشسمسس صسيفا
وم -ن األم-ط-ار خ-ري-ف-ا ،واŸع-ل-ؤم أان ث-م-ار
ال- -زع- -رور جّ- -د ﬁب -ؤب -ة ل -دى ال -ق -روي،Ú
خ -اصس -ة ال -ت -ي ت -ق -ط-ف م-ن-ه-ا أاسس-ف-ل ج-ب-ل
أاكفادو ،حيث غالبا ما “تاز بسسمك لّبها
وكؤنها مليئة باŸاء والعصسارة.
وت -ت -ؤاج -د أايضس -ا «ت -ؤب -راسست» ب -ك -م-ي-ات
معتÈة ‘ كل من أاكفادو وتيبان وتيفرة
وغÒها من اŸناطق ،ما من شسأانه إاسسعاد
ال -ك -ب -ار والصس-غ-ار ،وع-ل-ى ب-ع-د بضس-ع عشس-ر

كيلؤمÎات باŒاه ا÷هة السسفلية ،بسسيدي
ع -يشس ،ي -ع -رضس ال -ب -اع -ة اŸت-ج-ؤل-ؤن ه-ذه
الفاكهة على حؤاف الطرقات بسسعر  25دج
للكأاسس الؤاحد.
مضسيفا ،أان تسسمية الزعرور تنحدر من
الكلمة السسبانية
«آاسسÒول» ،وال -ت -ي ت-ع-ن-ي ف-اك-ه-ة شس-جÒة
(آازارولؤسس كراتايڤؤسس) ،وتسسمى زعرور
بالقبائلية أايضسا ،وعليه ،فمن اŸرجح أان
يكؤن سسكان إافريقيا الشسمالية من قامؤا
بإادخال شسجرة الزعرور إا ¤اسسبانيا ،ما
يفسسر تسسميتها بـ»شسؤكة اسسبانيا» ،وينبغي
اإلشس- -ارة إا ¤أان ف- -اك -ه -ة ال -زع -رور غ -ن -ي -ة
ب -ال -ف -ي -ت -ام -ي -ن -ات والسس -ك -ري -ات اŸت-عّ-ددة
(البكت Úوالسسكروز) ،كما أانها غنية Ãؤاد
Óكسسدة ،ولكن اŸؤؤسسف ‘ األمر
مضسادة ل أ
أان اسستهÓك هذه الفاكهة ينحصسر على
السس -ت -ه Ó-ك الشس -خصس -ي ‘ ،ح Úأان-ه م-ن
اŸث ÒلÓهتمام التعريف بها على نطاق
أاوسس -ع ،خ -اصس-ة أان-ه-ا ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ال-ذوق
الرائع الذي تتميز به ،من اŸمكن أان –ّؤل
إا ¤مربّى وعصسائر.

بعث إŸششاريع إلسشياحية إŸتوقفة باŸيلية

رفع العراقيل ا إ
لدارية
عن السضتثمار ‘ القطاع

جيجل :خالد العيفة
ك-انت ل-وإ‹ ج-ي-ج-ل زي-ارة م-ي-دإن-ي-ة إ ¤ب-ل-دي-ة إŸي-ل-ية ،حيث
أإششرف على إعطاء رخصشة بناء إ
ل‚از فندق Ÿسشتثمر ،وهذإ
إŸشش -روع إل-ذي ك-انت إلشش-غ-ال ب-ه م-ت-وق-ف-ة Ÿدة  31سش-نة ،عرف
إن-طÓ-ق-ة ج-دي-دة ب-ع-د ت-دخ-ل إل-وإ‹ إ
لزإل-ة ك-ل إل-ع-وإئق ،وقد
ثّمن صشاحب إŸششروع ›هودإت إلسشلطات إلولئية وعلى رأإسشها
وإ‹ إل- -ولي- -ة ،إ
لع- -ط -اء ح -ي -وي -ة ل -ق -ط -اع إلسش -ي -اح -ة ودع -م -ه
للمتوإصشل للمسشتثمرين ،وإŸششروع إلذي سشتتدّعم به إ◊ظÒة
إل-ف-ن-دق-ي-ة ،خّصش-صص ل-ه غÓ-ف م-ا‹ ي-ق-در بـ  145م-ليون دينار،
ويتكون من ثÓثة طوإبق –توي على  30غرفة و 50سشريرإ.
وبنفسس اŸنطقة قام اŸسسؤؤول األول على الؤلية ،بالطÓع على وضسعية
فندق آاخر الذي وصسلت نسسبة األشسغال به  ،%80أاين أالحّ على اسستÓم
اŸشسروع ‘ مطلع جانفي  ،2019وهذا األخ Òيحتؤي على  66غرفة،
يتسسع لـ  176سسرير ،كما بر›ت زيارة تفقدية لفندق ‘ طؤر اإل‚از
بنفسس اŸنطقة من صسنف ‚ 4ؤم بطاقة اسستيعاب تقدر بـ  166سسرير،
وأاكد خÓلها بشس Òفار خÓل تدخÓته على اسستعداده لدعم اŸشساريع
واŸسستثمرين.
وببلدية األم Òعبد القادر قام الؤا‹ بؤضسع حجر األسساسس Ÿشسروع
إا‚از ح -ظÒة األل -ع -اب والÎف -ي -ه ال -ؤاق -ع -ة Ãن -ط-ق-ة ال-ت-ؤسس-ع السس-ي-اح-ي
تاسسؤسست ،هذا اŸشسروع الذي من شسأانه إاعطاء إانعاشس قطاع السسياحة
بالؤلية ،خصسصست له مسساحة تقدر بـ  1.76هكتار ومدة إا‚از تقدر 24
شسهرا ،وبنفسس اŸؤقع اطلع الؤالـ ـي على أاشسغال إا‚از القرية السسياحية
التي وصسلت نسسبة األشسغال بالشسطر األول منها  %40وسسيتم تسسليمها ‘
جؤان  .2019أاما الشسطر الثا Êفتقّدر نسسبة األشسغال به  ،%10هذه القرية
السسياحية التي –تؤي على  55جناحا صسغÒا و 114شسقة سستسسمح بخلق 61
منصسب عمل مباشسر وغ Òمباشسر .وقد خصسصس لها غÓف ما‹ يقدر
بحؤا‹  69مليار سسنتيم.
و‘ إاطار دعم وتشسجيع اŸسستثمرين منح وا‹ الؤلية رخصسة بناء إل‚از
فندق ‚ 4ؤم Ãنطقة التؤسسع السسياحي تاسسؤسست ألحد اŸسستثمرين
اÿؤاصس ،كما كانت له زيارة ميدانية إا ¤مشسروع اإ‚از فندق ‚ 4ؤم
Ÿسستثمر آاخر ،ا÷اري إا‚ازه Ãخطط شسغل األراضسي ببلدية جيجل ،هذا
اŸشسروع الهام الذي سستتعّزز به ا◊ظÒة الفندقية بالؤلية يحتؤي على
 204غرف ،مسسبحÓﬁ ،ت Œارية ،قاعة للرياضسة ،وحظÒة للسسيارات
تتسسّع ألزيد من  100سسيارة.

بناء على ششكوى لسشكان بلدية إرإقن سشويسشي

غلق اŸفرغة العمومية الفوضضوية لبلدية بابور بسضطيف
جيجل :خ  .ع

“ت ب- -ر›ة خ- -رج- -ة م- -ي- -دإن -ي -ة إ ¤إŸف -رغ -ة
ّ
إل -ع -م -وم -ي-ة إل-ف-وضش-وي-ة ل-ب-ل-دي-ة ب-اب-ور  -ب-ولي-ة
سش- -ط -ي -ف ،ب -ال -ت -نسش -ي -ق ب Úوإ‹ ج -ي -ج -ل ،ووإ‹
سش -ط -ي -ف ،وه-ذإ ب-ن-اء ع-ل-ى إلشش-ك-وى إŸق-دم-ة م-ن
طرف سشكان بلدية إرإقن سشويسشي  -دإئرة زيامة
م -نصش -وري -ة ب -خصش -وصص إل -ت -ل -وث إل-ن-ا œع-ن ه-ذه
إŸف -رغ -ة إل -ع -م -وم -ي-ة إل-ف-وضش-وي-ة ل-ب-ل-دي-ة ب-اب-ور
ب- -ولي- -ة سش -ط -ي -ف ،إل -وإق -ع -ة Ãن -ط -ق -ة ت -ازروت
با◊دود إ÷نوبية لولية جيجل.
“ت زيارة هذا اŸؤقع من طرف اŸصسالح التقنية
حيث ّ
لؤليت( Úالبيئة ،اŸؤارد اŸائية وﬁافظة الغابات) ،وكذا
اŸسس -ؤؤول ÚاÙل -ي Úل -ل -ب -ل-دي-ت Úاراق-ن سس-ؤيسس-ي وال-ب-اب-ؤر
إليجاد حل نهائي لهذا اŸشسكل ،بعدما تعّذر تنظيم هذه

اÿرجة اŸيدانية ‘ وقت سسابق نتيجة لرتباطات اŸصسالح
التقنية للؤليت.Ú
وعلى هامشس هذه اÿرجة اŸيدانية ”ّ تنظيم إاجتماع
ب Úمسسؤؤو‹ الؤليت ،Úحيث سساده نقاشس بنّاء وتعاون مثمر
وح -ؤار ه -ادف واإي -ج -اب-ي ب Úال-ط-رف ،Úك-ؤن األم-ر ي-ت-عّ-ل-ق
بأاهداف مشسÎكة تتمثل ‘ ا◊فاظ على البيئة بشسكل عام
وسسد اإيراقن كمكسسب جد هام للؤليت Úبشسكل خاصس ،وما
تزخر به هذه اŸنطقة من تنّؤع بيؤلؤجي كÌوات غابية
ومؤارد مائية ومناظر سسياحية معتÈة ،ليصسدر قرارا بالغلق
النهائي لهذه اŸفرغة الفؤضسؤية والقيام بحملة تطؤعية
ل-ت-ن-ظ-ي-ف اŸؤاق-ع واإزال-ة ال-ن-ف-اي-ات ع-ن ط-ري-ق تسس-خ Òك-ل
الؤسسائل اŸادية والبشسرية التي –ؤز عليها كل من البلديتÚ
اŸعنيت( Úاراقن سسؤيسسي وبابؤر) وÃشساركة اÿؤاصس وكذا
مؤاطني اŸنطقت ،Úكما سسÎافق هذه العملية إاجراءات
اأخ -رى إلي-ج-اد ح-ل-ؤل مشسÎك-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل Ãع-ا÷ة ال-ؤضس-ع-ي-ة
البيئية خÓل األيام اŸقبلة.

الدبلومـاسسي

سسوريا
ما بعد أ◊رب

كيف سستضسع
ألتسسوية
ألسساسسية؟

لربعاء  ٠٧نوفمبر  ٢٠١٨م ألموأفق لـ  ٢٨صسفر  ١٤٤٠هـ ألعدد ١٧٧٨٩
أ أ

أÙلّل ألصسحرأوي ماء ألعين Úلكحل لـ «ألشسعب»:
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Œديد مهمة أŸينورسسو مكسسب آأخر للقضسية ألصسحرأوية
كلمة ألعدد

أ◊بل يضسيق
فضسيلة دفوسس
‘ نفسس اŸوعد إالتأم ›لسس األمن الدو‹ ،األسسبوع اŸأضسي،
ليصسدر قرارا يخ ّصس القضسية ال ّصسحراوية .وإاذا كأن هذا القرار
ن ّصس كمأ جرت عليه العأدة منذ ربع قرن على Œديد تفويضس
بعثة األ· اّŸتحدة لتنظيم اسستفتأء تقرير اŸصس ‘ Òالصسحراء
الغربية «مينورسسو» ،فإأنه ‘ اŸقأبل كّرسس عددا من اÙأور
واألوامر األسسأسسية التي من شسأنهأ أان –ّرك ملف هذه القضسية
ال-ت-ي حّ-ول-ه-أ ال-ت-عّ-ن-ت اŸغ-رب-ي وال-ت-واط-ؤو ال-ف-رنسس-ي م-ن صس-راع
سسأخن ،إا ¤نزاع جأمد يتآأكله النسسيأن والّزمن.
القرار أاوصسى بتجديد ولية «اŸينورسسو» لسستة أاشسهر فقط كمأ
دعت إاليه الوليأت اŸتحّدة األمريكية ،التي يبدو بأّنهأ دخلت
بقّوة على خط هذه القضسية لتحريك اŸيأه ا÷أمدة وإاعأدة
مسسأر التسسوية إا ¤نهجه ال ّصسحيح ،تأركة الحتÓل اŸغربي
يسسبح لوحدة ضسّد التيأر ،إا ¤أان Œرفه اŸيأه يومأ إا ¤نهأيته
ا◊تمّية.
ورغم ﬁأولت فرنسسأ العودة إا ¤تفويضس ّŸدة سسنة حتى تبقي
ا◊أل على مأ هو عليه وحتى تقتل القضسية بألتقأدم ،فإأن
اŸندوب األمريكي أاصسّر على أاّن تقليصس ولية البعثة األ‡ية
إا ¤نصسف عأم ،بأت حتمّية ل مفّر منهأ إلحداث تقّدم فعلي ‘
مسسأر التسسوية اŸتعّثر منذ  ،٢٠١٢حيث قأم اŸغرب آانذك
ب -ت-وق-ي-ف اŸف-أوضس-أت م-ن ج-أنب واح-د ،م-فّضس Ó-ت-فصس-ي-ل حّ-ل
أاحأدي ا÷أنب يكون على مقأسسه ليفرضسه على الطرف اآلخر،
صسأحب ا◊ّق ،دون اŸرور ع Èاسستفتأء لتقرير اŸصس Òالذي
أاُنشسئت «اŸينوروسسو» ‘ األسسأسس من أاجل تنظيمه.
تأكيد مسسأعد السسف Òاألمريكي جونأتأن كوهيت أامأم ›لسس
األمن على أان واشسنطن قّررت أان لتدع هذا النزاع طيّ النسسيأن،
يÎجم إاصسرارهأ على العودة إا ¤طأولة اŸفأوضسأت ،وقد أاوصسى
القرار األخ Òالذي حمل رقم  ٢٤٤٠بعقد جولة مفأوضسأت
مطلع الشسهر القأدم ‘ جنيف ب Úطر‘ النزاع ال ّصسحراوي
–ت إاشسراف كوهلر وبدون شسروط مسسبقة.
ومن هذا اŸنطلق ،كّرسس القرار ثنأئية النزاع وحصسره بÚ
طرف Úل ثألث لهمأ ،همأ البوليسسأريو واŸغرب ،رغم أان هذا
األخ Òيصسّر على خلط األوراق و“ييع القضسية بإأصسراره ‘ كّل
مّرة على إاقحأم ا÷زائر فيهأ ،وهي ‘ واقع األمر ل عÓقة لهأ
بهأ ،إاّل من حيث أانهأ تسسأندهأ كقضسية تصسفية اسستعمأر ،وتدعم
الشسعب الصسحراوي ألّنه صسأحب حقّ ،وقبل ذلك وبعده ،الدعم
ا÷زائري ،ل يخرج عن إاطأر دعم اŸسسأر األ‡ي الذي كأن
الحتÓل اŸغربي نفسسه قبله ‘ .١٩٨٨
يبدو جلّيأ من خÓل ﬁتوى القرار األ‡ي  ٢٤٤٠أان القضسية
ال ّصسحراوية –قق مكأسسب هأّمة ،لعّل أاهّمهأ كمأ سسبق وقلنأ
اŸوقف األمريكي اŸؤوّيد للحّل التفأوضسي اŸبأشسر ،اŸرافع
ي النسسيأن ،وأامأم
إلعأدة القضسية إا ¤الضسوء وإاخراجهأ من ط ّ
هذه اŸسستجّدات التي –أصسر اŸغرب وتضسّيق اÿنأق عليه،
نّÎقب دفعأ قوّيأ Ÿسسأر التسسوية ‘ الصسحراء الغربية ،خأصسة
أان هنأك إاجمأعأ دوليأ على –رير آاخر مسستعمرة ‘ أافريقيأ.

أزمة ألهجرة ألسسّرية

’بّد من دوأء شساف
وليسس ›ّرد مسسك ّنات

أمريكا بدأت ترأجع حسساباتها وتدعم
أŸفاوضسـ ـات وفق مب ـ ـ ـدأ تقرير أŸصسـ ـÒ

ألدكتور حسسام حمزة
أسستاذ ألعلوم ألسسياسسية لـ «ألشسعب»:

أÿطر أإ’رهـ ـابي ما زأل قائم ـ ـ ـ ـا
‘ ألسسـ ـ ـ ـاحل وألقضسـ ـ ـ ـاء علي ـه
يسستدعي مقاربات أمنية مشسÎكة
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

’ربعاء  ٠٧نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٨صسفر  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٨٩
اأ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

اÙلّل الصسحراوي ماء العين Úلكحل لـ «الشسعب»:

مؤوشصرات ‘ األفق

كيف سصتضصع
التسصوية السصاسصية؟

لحداث بشسكل
طفح اŸلف السسوري إا ¤صسدارة ا أ
ملفت لÓنتباه ،عقب القمة الرباعية باسسطنبول
اّÙددة ÿارط- -ة ال- -ط- -ري -ق اÿاصس -ة ب -ال -تسس -وي -ة
لجال القادمة وفق
السسياسسة اŸرتقبة ‘ غضسون ا آ
م -ا ّ” الشس -ارة إال -ي -ه ‘ ال -ب -ي -ان اÿت -ام -ي سس -ي-اسس-ي-ا
لفق أاخرى ‘ حالة إالتزام اŸعنيÚ
وإانسسانيا ‡هدا أ
لولية ريثما يتم الذهاب إا¤
بتطبيق «الرغبات» ا أ
خ -ي -ارات أاخ -رى ،خ -اصس-ة م-ا ت-عّ-ل-ق إاع-م-ار ك-ل ه-ذا
الدمار.
جمال أاوكيلي
ما يسسجل اليوم بعد انخفاضض مسستوى أاو درجة حمى
«ا◊ماسض» لدى اÛتمع Úهو غياب البلد اŸعني مباشسرة
Ãا يجرى عنده سسوريا وإايران التي غّيرت موازين كفة
النزاع والو’يات اŸتحدة التي بقيت تراقب ما يحدث تارة
عن قرب وتارة أاخرى من بعيد ..تقدم اإ’مداد الÓزم
لقيادات اŸعارضسة اŸسسلحة ‘ تنقÓتهم من مكان ما إا¤
آاخر.
هكذا كان اللعب ‘ اŸيدان ،أاŸانيا  ⁄تكن طرفا فاعÓ
‘ اأ’زمة كل ما ‘ اأ’مر أانها تسستقبل أاعدادا ’ يحصسى
م- -ن ال- -ن- -ازح Úون -قصس -د اŸه -اج -ري -ن السس -وري ..Úت -ري -د
التخلصض من هذا الثقل ‘ أاقرب وقت وقد بعثت مركل
اŸسستشسارة اأ’Ÿانية رسسالة واضسحة اŸعا ⁄إا ¤اآ’خرين
عندما دعتهم إا ¤عدم متابعة كل من يرغب ‘ العودة.

بالنسسبة لفرنسسا كان شسغلها الشساغل هو مراقبة اسستعمال
الكماوي ‘ كل مرة –ذر من ذلك ع Èمنابر عديدة سسواء
من طرف ماكرون أاو لودريان أاو ‡ثلهم ‘ ›لسض اأ’من،
كما أابدت اسستعدادها لقصسف ا÷هات التي تسستعمل هذا
السسÓح الفّتاك.
هذا ’ يعني بأان هناك بلدانا  ⁄تعان من تداعيات هذا
ال -وضس -ع اÿط Òك -ل -ب -ن-ان ال-ذي ي-أاوي اآ’’ف اŸؤول-ف-ة م-ن
م -وط -ن -ي ذلك ال-ب-ل-د ح-ت-ى اأ’ردن وال-ع-راق ..وي-ق-در ع-دد
ال -ذي -ن غ -ادروا سس -وري-ا ب-ح-وا‹  ١٣م-ل-ي-ون شس-خصض ك-يف
يعودون يا ترى؟ وأاين يقيمون ..مدن مدرمرة عن آاخرها
كان اأ’جدر بالقمة اأ’خÒة تناول ملف إاعمار سسوريا بد’
من الشسّق Úالسسياسسي واإ’نسسا.Ê
’ يجب ا’سستخفاف Ãا حدث ‘ هذا البلد ‘ منشسآاته
القاعدية ،وبنياته التحتية بالرغم من ﬁاو’ت الÎميم..
هذا ’ يكفي أابدا أ’ن اسستعادة اأ’رضض تطلب سسحق كل ما
هو قائم إ’خراج اŸعارضسة اŸسسلحة إا ¤نقاط بعيدة عن

اŸدن اإ’سسÎاŒية.
م- -ن ك- -ان- -وا يضس- -ع- -ون ال -ت -ح ّ-و’ت ‘ ›ري -ات ا◊رب ⁄
Óسسف حتى شسفويا أاو
يسستدعوا لهذا القمة و ⁄يشسر لهم ل أ
شسفاهيا منهم السسوريون اإ’يرانيون ،حزب الله هؤو’ء هم
ال- -ذي -ن أارادوا ه -ذا ال -ن -زاع ‘ اŸي -دان ح -ت -ى ’ ت -ن -تصس -ر
اŸعارضسة اŸسسلحة اŸدعومة إاقليميا من قبل قوى تخلت
عنها فيما بعد عندما رأات بأان اŸبادرة  ⁄تعد ‘ يدها
إ’سسقاط النظام.
تركيا طرف مباشسر ‘ اأ’حداث وعملت كل ما ‘ وسسعها
أ’ن ت -ك -ون اŒاه -ات ا◊رب وف -ق م -ا خ -ط -طت ل -ه-ا ل-ك-ن
الروسض شسوشسوا عليهم تشسويشسا ﬁكما عندما تدخلوا بقوة
نارية قضست على اأ’خضسر واليابسض و ⁄يعد هناك أاي
طرف يسستطيع التحكم ‘ الوقائع ما عدا روسسيا خاصسة
عسسكريا ’ .ندري Ÿاذا أاقصسي السسوريون من هذا اللقاء؟
وهم اŸعنيون بشسؤوون بÓدهم و’ يوجد من يحّل ﬁلهم
ق- -د ن- -ت -ف -ه -م ذلك ب -ال -نسس -ب -ة إ’ي -ران وق -د وع -د أاردوغ -ان

@@ بداية أاريد التنبيه إا ¤أان كتابي ا÷ديد هو Œميع لعدد
من اŸقا’ت والدراسسات وا◊وارات التي كتبتها خÓل أازيد
من عشسر سسنوات بقليل ،والتي تناولت فيها جوانب متعددة
م -ن ال -ن -زاع .وشس -خصس -ي -ا ،أاع -ت -ق -د ان صس-راع-ن-ا ا◊ا‹ م-ع
ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي ،ك -ج-م-ي-ع الصس-راع-ات ال-ت-ي خ-اضس-ت-ه-ا
الشسعوب ،ورغم ما قد يبدو من اختÓفات ‘ سسياقاتها،
وتطوراتها ،إا’ أان هناك ثوابت ومؤوشسرات مشسÎكة بها
Œلعها متشسابهة النتائج ‘ النهاية إا ¤حد بعيد.
الثوابت هذه ‘ نظري هي أان أاراضض
م -ن الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ه-ي ﬁت-ل-ة
ف -ع  ،Ó-ل-ك-ن-ه-ا ﬁددة ،وم-عÎف ب-ه-ا
وطنيا وقاريا وعاŸيا بأانها ﬁتلة،
وبأان مالكها ا◊قيقي اسسمه الشسعب
الصسحراوي ،وبأان هذا الشسعب ،شسعب
منظم ومصسر على انتزاع حقه ولديه
‡ث-ل سس-ي-اسس-ي شس-رع-ي وح-ي-د إاسس-مه
ج -ب -ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ،وب-أان اŸغ-رب،
ورغم كل البهلوانيات التي يقوم بها سسياسسيا ودبلوماسسيا
وعسسكرياÁ ’ ،لك ’ السسيادة و’ حتى اإ’دارة عليها ،إاذن
هو قوة احتÓل قسسرية فقط ،وبأان أاعلى هيئة دولية ،اأ’·
اŸت- -ح- -دة ،ت- -عÎف أان ط- -ر‘ ال -ن -زاع ‘ قضس -ي -ة تصس -ف -ي -ة
ا’سستعمار هذه هي اŸغرب ،اÙتل ،وجبهة البوليسساريو،
حركة التحرير ،وتقر ايضسا أان حل النزاع ’ بد أان يضسمن
حق شسعب الصسحراء ‘ تقرير اŸصس ،Òع Èاسستفتاء أاو عÈ
اتفاق ب Úالطرف Úيضسمن احÎام هذا ا◊ق ،هذه أامور
تقنية ’ ،ينبغي أان تغطي على ا÷وهر الذي يبقى أان هذا
ا◊ل ’ مناصض من اسستشسارة الشسعب الصسحراوي عليه.
و‘ كتابي ’مسست القضسية من خÓل التطرق للموضسوع
السسياسسي ،ولكن أايضسا ◊قوق اإ’نسسان ،وŸوضسوع الÌوات
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،والصس-راع ال-ث-ق-ا‘ ،وا’ن-ت-ف-اضس-ة كظاهرة هامة
سسايرت كل مراحل الثورة الصسحراوية ،فعكسض الكثÒين’ ،
أارى أان ا’نتفاضسة ظاهرة جديدة ‘ الصسحراء الغربية ،ما
دامت أاول انتفاضسة ‘ اŸنطقة كانت انتفاضسة  ١٧جوان
 ،١٩٧٠كما يعلم ا÷ميع.
أاعتقد أان بالكتاب ›موعة من النصسوصض اŸسستقلة عن
ب -عضس -ه -ا ب -عضض ،ل -ك -ن اÎŸاب -ط -ة أايضس-ا ‘ اŸوضس-وع ،و‘
الرؤوية اŸؤومنة بأان مآال سسلطة ا’حتÓل إا ¤زوال ،اليوم أاو
غدا ،هذا ’ يهم كثÒا أ’ن حياة الشسعوب ’ تقاسض بأاعمار
الرجال والنسساء ،بل كما قال الشسهيد الو‹ مصسطفى السسيد،
اŸع -رك -ة م -ع -رك -ة أاج-ي-ال ،وك-ل م-ا ع-ان-اه وي-ع-ان-ي-ه الشس-عب
الصسحراوي هو ›رد تطور طبيعي ومنطقي لشسعب تشسكلت
◊م -ت -ه ال -وط -ن -ي -ة خ Ó-ل ال -ق -رون اأ’خÒة ،و’ ب -د أان Áر
باŸراحل التي مر بها لينتقل من مرحلة وحياة البداوة
وال- -تشس- -تت إا ¤م- -رح- -ل- -ة ال -دول -ة واŸؤوسسسس -ات واÛت -م -ع
ا◊ضس -ري اŸل -ت -ح -م .واع -ت -ق -د أان ج -م -ي -ع الشس-ع-وب م-رت
بظروف مشسابهة وإان اختلفت ‘ تفاصسيلها ،و‘ طول أاو
قصسر اŸراحل التي مرت بها.

مواجهات مرتقبة بÚ
واشصنطن وباريسس
‘ ظل اŸتغÒات
ا÷يو اسصÎاتيجية

والقرار ما يزال يعÎف أان الصسحراء
الغربية ﬁتلة ،ويعÎف أان طر‘ النزاع
ه- - -م- - -ا اŸغ- - -رب ،ال- - -ق- - -وة اÙت - -ل - -ة،
والبوليسساريو‡ ،ثل الشسعب الصسحراوي
الشس- -رع- -ي ال- -وح -ي -د ،وي -حث ال -دول -تÚ
ا÷ارت ،Úا÷زائر وموريتايناÃ ،واصسلة
دعم جهود اأ’م Úالعام كما فعلتا خÓل
كل جو’ت اŸفاوضسات السسابقة .ولكن على العمومÁ ،كن
القول أان هذه الديناميكية ا÷ديدة ‘ اولها فقط ،وكما
يقول الÈيطانيون« ،للننتظر ونرى» ما سسينتج عنه.

أامريكا بدأات تراجع
حسصاباتها وتدعم
اŸفاوضصات وفق مبدأا
تقرير اŸصصÒ

سسوريا ما بعد ا◊رب

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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الدكتور حسسام حمزة ،أاسستاذ العلوم السسياسسية لـ «الشسعب»:

Œديد مهمة اŸينورسصو مكسصب آاخر للقضصية الصصحراوية
عاد اّÙلل السسياسسي الصسحراوي ماء العين Úلكحل ‘ ،هذا ا◊وار الذي خصّض به «الشسعب» ،إا ¤قرار ›لسض عن النزاع ‘ اŸنطقة بحكم أانها القوة اإ’سستعمارية اأ’كÌ
لخ Òالقاضسي بتجديد مهمة بعثة اŸينورسسو لـ  6أاشسهر إاضسافية ،ورأاى فيه مؤوشسرا إايجابيا ،داعيا تأاثÒا ‘ شسمال أافريقيا.
لمن ا أ
ا أ
ا÷انب الصسحراوي إا ¤التعامل بحذر شسديد مع التطورات اŸقبلة للقضسية ،خاصسة بعد إاصسرار واشسنطن و’ بد من أان نرى ‘ اŸسستقبل القريب رÃا مواجهة ،أاو
نقاشض حاد ب Úالو’يات اŸتحدة وفرنسسا على اأ’قل فيما
كسسر جمود اŸلف.
مناقشسة القضسية الصسحراوية أاك Ìبل وأان تقع طي النسسيان يخصض وتÒة التعاطي مع اŸلف .ففرنسسا تريد ربح اŸزيد
حاوره :حمزة ﬁصسول
إان اسستطاع إا ¤ذلك سسبي ،Óإاذن ‘ اÙصسلة ،فاإن هذا من الوقت للمغامرة ا’سستعمارية اŸغربية ‘ ،ح Úيبدو أان
لمن الدو‹ Œديد مهمة اŸعطى ا÷ديد أامر إايجابي على العموم بالنسسبة للقضسية اإ’دارة اأ’مريكية ا◊الية على اأ’قل ،ورÃا بسسبب الضسغوط
«الشسعب» :قرر ›لسض ا أ
ا’قتصسادية عليها ،تريد التخلصض من هذا اŸلف سسريعا ،أاو
ب-ع-ث-ة اŸي-ن-ورسس-و ،لسس-ت-ة أاشس-ه-ر ،ل-ل-مرة الثانية على الصسحراوية.
على اأ’قل الدفع به إا ¤اأ’مام بغضض النظر عن وجهة هذا
·Ó
لم Úال-ع-ام ل -أ
ال -ت -وا‹ وع -كسض م -ا أاوصس -ى ب-ه ا أ
الدفع ،وهنا ’ ،بد لنا كصسحراوي Úأان ننتبه كثÒا Ÿا سستأاتي
اŸت -ح -دة أان -ط -ون -ي -و غ -وتÒيسض ‘ ت -ق -ري -ره ،ك-ي-ف
به اأ’يام القادمة.
تقرؤوون ذلك؟
هل Áكن اعتبار القرار الخ Òمفيدا للمفاوضسات
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@@ ماء العينÚ
التطور الذي طرأا على Œديد عهدة اŸينورسسو منذ اعتماد واشسنطن تقول ان التعامل مع اŸلف لن يكون كما ‘ الولية اŸنتظر اجراؤوها مطلع ديسسم Èب Úطر‘
ّ
›لسض اأ’من هذا ا’Œاه ‘ القرار السسابق ‘ شسهر أافريل السسابق ،وهي من أالحت على مدة السستة أاشسهر ،هل النزاع؟
 ،٢٠١٨وهو اقÎاح أامريكي بالفعل ،مثل هذه اŸرة ،ويÎجم Áك- -ن ال- -ق- -ول ان- -ه- -ا ب- -اتت ف- -اع Ó- -م -ؤوث -را ‘ مسس -ار @@ كان واضسحا من قرار أافريل اŸاضسي أان هناك توجها
التسسوية أاك Ìمن فرنسسا؟
جديدا للدفع باŸفاوضسات ،وÁكن القول أان اأ’زمة التي
ة
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قناعة توجه جديد ‘ اإ’دارة اأ’مريكية يقوده ،كما يعلم @@ الو’يات اŸتحدة اأ’مري
خلقتها مواجهات الطرف ‘ Úالكركرات قد حركت اآ’لة
ا÷ميع مسستشسار اأ’من القومي ا÷ديد إ’دارة ترامب ،جون
الصسحراء الغربية منذ زمن بعيد ’ .يجب أان ننسسى مث Óأان اأ’‡ية والدولية ،وأاثارت ا’نتباه إا ¤أانه ’ Áكن الثقة ‘
بولتون.
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اسستقرار الوضسع القائم إا ¤ما ’ نهاية .وهذا القرار مثل
هذا السسياسسي اليميني اŸعروف ’ ،يؤومن كثÒا بطرق
ي
ت
ل
ا
ث
ا
Î
ك
’
ا
م
د
ع
ة
ر
ا
س
ش
إ
ا
’
و
ل
ة
ي
ب
ر
غ
ل
ا
ء
ا
ر
ح
س
ص
ل
ا
و
ز
غ
سسابقه ،ورغم أان به الكث Òمن اأ’شسياء التي تشسوب قيمته،
ع -م -ل اأ’· اŸت -ح -دة ،ك -م -ا ’ ي -ت -ف -ق م-ع تضس-ي-ي-ع مÓ-يÚ
الدو’رات على مهام أا‡ية ’ تفيد ‘ –ريك القضسايا أاع- -ط- -اه -ا ل -ه وزي -ر اÿارج -ي -ة اأ’م -ري -ك -ي آان -ذاك ،هÔي والتي يحاول اŸغرب وحاميته فرنسسا تسسجيل بعضض النقاط
كيسسنجر.
واأ’وضساع التي تكلف بها سسياسسيا.
وقد كشسفت بعضض الوثائق التي رفعت عنها السسرية سسنة
من هنا Áكن قراءة اأ’مر على أانه انسسجام أامريكي مع
 ٢٠٠6أان ك -يسس -ن -ج -ر ل -عب دورا ه-ام-ا ‘
رؤوية وتوجهات هذا اŸسسؤوول ،ومع
تشسجيع ا◊سسن الثا Êعلى هذه اŸغامرة،
توجه إادارته على العموم ‘ تقليصض
‘ إاطار سسياسسة بÓده آانذاك ‘ فÎة
ت -ع-اط-ي-ه-ا اŸا‹ م-ع اأ’· اŸت-ح-دة
ا◊رب ال-ب-اردة ،وب-ع-ده-ا ل-ع-بت ال-و’ي-ات
بشسكل عام .وا÷ميع يعرف ما فعلته
اŸتحدة أادورا ﬂزية ‘ دعم اŸغرب
من تقليصض أاو قطع مسساهماتها ‘
عسسكريا ،عرفت أاوجها خÓل فÎة حكم
ع - -دة ه - -ي- -ئ- -ات أا‡ي- -ة م- -ن ق- -ب- -ي- -ل
رونالد ريغن.
انسسحابها من ›لسض حقوق اإ’نسسان
لكن خÓل العقود اأ’خÒة ،وباÿصسوصض
اأ’‡ي ،وم - -ن ال- -ي- -ون- -يسس- -ك- -و ،وم- -ن
م -ن -ذ ت -دخ -ل ال -و’ي -ات اŸت-ح-دة وب-عضض
اŸيثاق اأ’‡ي للهجرة ،ومن “ويل
ا÷هات اأ’خرى ‘ التسسعينيات ‘ مسسار
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وكالة اأ’· اŸتحدة إ’غاثة وتشسغيل
التسسوية اأ’‡ي ب ÚاŸغرب والبوليسساريو ،بدأات اإ’دارة
(اأ’ونروا).
اأ’مريكية تعالج موقفها شسيئا فشسيئا ،وحاولت ‘ الكث Òمن
ولكن من جهة أاخرى ،نعتقد أايضسا أان هذا التوجه يتماشسى اŸرات أان تلعب دور اŸوازن للمواقف داخل اÛلسض
عمليا مع مطالب جبهة البوليسساريو التي تريد من ›لسض حيث تلعب فرنسسا دور ا◊امي الشسرسض للمصسالح اŸغربية،
اأ’من أان يتابع ملف الصسحراء الغربية بشسكل أاك ،Èوبالتا‹ ‘ ح Úتبقى مواقف بريطانيا وروسسيا والصس ،Úرغم كل
Áكن القول أان معا÷ة اŸوضسوع مرت ‘ Úالسسنة ،بل أاربع شسيء منسسجمة إا ¤حد ما مع رؤوية احÎام ميثاق اأ’·
مرات فعليا أ’ن القرار ا÷ديد يطالب اأ’م Úالعام بتقد ËاŸتحدة بخصسوصض تصسفية ا’سستعمار.
تقارير عن تقدم اŸفاوضسات كل ثÓثة أاشسهر ،هو ‡ارسسة اآ’نÁ ’ ،ك -ن ا÷زم ب -أان ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة اأ’م -ري-ك-ي-ة
فعلية للضسغط ليسض فقط على طر‘ النزاع ،بل أايضسا على سستقف إا ¤جانب الطرف الصسحراوي ،ولكن بالتأاكيد أانها
د
اأ’م Úالعام ومبعوثه الشسخصسي لتحريك مسسار اŸفاوضسات –اول الضسغط على البعثة اأ’‡ية وعلى الطرف Úإ’يجا
الهامشسية بها ،ولكن ’ يزال ا÷وهر هو البحث عن حل
بشسكل أاك Ìفاعلية.
ن
ح- -ل ،واÿروج رÃا ب- -ن- -ت- -ائ- -ج م- -ن ا÷ول- -ة اÿامسس- -ة م -
سس -ي -اسس -ي يضس -م -ن ت -ق -ري -ر مصس Òالشس -عب الصس -ح-راوي Ãا
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أاما بالنسسبة Ÿطل
بتجديد العهدة كل سسنة ،وذلك بدافع رغبته ‘ توف“ Òويل اŸفاوضسات اŸباشسرة التي يبدأا التحضس Òلها ‘ اجتماع يتماشسى مع ميثاق اأ’· اŸتحدة.
أاو‹ ،يومي  ٥و  6ديسسم Èكما تعلمون.
إاذن ’ Áكن ،على اأ’قل احÎاما لهذا النصض ،أان يكون
مسستقر لها لسسنة كاملة ،بدل مناقشسة التمويل مرت‘ Ú
ولكن ‘ ،النهاية ،وحسسب ما جرت عليه العادة ،فإان فرنسسا ا◊ل اŸت -ف -ق ع -ل -ي -ه خ -ال-ي-ا ‡ا ي-نصض ع-ل-ي-ه م-ي-ث-اق اأ’·
السسنة ،فاŸوضسوع بالنسسبة له هو أامر تقني أاسساسسا.
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اŸتحدة بخصسوصض تصسفية ا’سستعمار من البلدان اÙتلة.
وبالنسسبة للمغرب ،بالطبع فهو يفضسل أان تتباعد فÎات

ا’أربعاء  ٠٧نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٨صسفر  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٨٩

الحتÓل ‘ طريق الهزÁة اليوم أاو غدا
صس- -در ل- -ك- -م م- -ؤوخ -را ك -ت -اب ح -ول ب -داي -ات ن -ه -اي -ة
الحتÓل اŸغربي ،هل Áكن ان تلخصض للقراء ابرز
اŸؤوشسرات التي رأايت فيها عامل –ول ‘ النزاع؟
باطÓعهم على ما جرى ،لكن أان يتمّ ا’جتماع بدون سسوريا
فهذا مقلق حقا و’ يبشسر بتعاون مثمر مسستقب ،Óإاذا طلب
من هذا البلد السس ‘ Òاıرجات السسياسسية خاصسة ..قد
ن -ف -ه -م ذلك م -ن اŸوق -ف الصس -ارم وال -ث -ابت م -ن ال -ل -ج -ن -ة
الدسستورية التي يرّوج لها دي مسستورا حاليا.
هذا اŸؤوشسر اأ’و‹ السسوري هو عبارة عن غضسب غÒ
م -ع -ل -ن Œاه ق -م -ة اسس -ط -ن-ب-ول ك-م-ا ه-و رفضض واضس-ح ل-ك-ل
اإ’مÓءات الصسادرة عن هذه القمة ’ ،لشسيء سسوى أ’ن
السس -وري Úه -م ال -ذي -ن ان -تصس -روا ك-ي-ف تصس-ن-ف-ه-م ‘ خ-ان-ة
اŸن -ه -زم Úك -اŸع -ارضس -ة اŸسس -ل-ح-ة ،وي-ن-ت-ظ-رون ت-ط-ب-ي-ق
اأ’وام- -ر م- -ن فÓ- -ن وعÓّ- -ن ك- -ان- -وا ب- -اأ’مسض م- -ن أانصس- -ار
اŸناوئ Úلها .التنافسض السسياسسي أاو باأ’حرى الصسراع
سسيكون على أاشسده ‘ غضسون اأ’يام القادمة ،ولن تنعقد
اللجنة الدسستورية إا ¤ما بعد رحيل دي مسستورى الذي
يريد إا‚ازا متسسرعا قبل ذهابه وهذا غ Òمعقول منطقيا
يكون على حسساب دولة بأاكملها يريد منح انتصسار معنوي
للمعارضسة من خÓل اإ’صسÓحات الدسستورية.
وهذا ما يرفضسه السسوريون ‘ الوقت الراهن حرصسا منهم
على عدم صسياغة مشسهد آاخر لصسالح اŸعارضسة من خÓل
إاعادة تأاهيلها ‘ اŒاه إاعطاء اإ’نطباع بأانها “ ⁄ت ولها
الكلمة ‘ خضسم هذا ا◊راك الراهن.
القبضسة ا◊ديدية سستكون حول مصس Òاللجنة الدسستورية،
التي ما تزال ﬁل جدل ب Úصسانعيها ،الكل يدعو إا¤
ان -ع -ق -اده -ا دون م -ع -رف -ة رأاي ال -دول-ة اŸرك-زي-ة السس-وري-ة
الرافضسة حتى اŸقاربة اŸطروحة من طرف أاصسحابها
هذا ما أابلغه اŸعلم لدي ميسستورا مؤوخرا وهذا بإاعادة
النظر ‘ القوائم اŸقÎحة خاصسة القائمة الـ ٣الصسادرة
عن اŸبعوث اأ’‡ي واŸشسّكلة من  ٥٠عضسوا ⁄ ،تر— لهم
دمشسق مطالبة بإادخال التوازن عليها ،وعدم تركها “يل
إا ¤اأ’غلبية اŸوالية للمعارضسة على حسساب اأ’قلية ‘
حالة اللجوء إا ¤ا’نتخاب أاو شسيء من هذا القبيل لتمرير
نقطة معينة  ⁄يتفق ثم يلجأا أاو يقÎح البعضض العمل
بالتصسويت.

وما نسستشسف من كل هذا ،هو أان العدد اŸقÎح لتشسكيل
اللجنة الدسستورية غ Òمعقول ،يسستحيل العمل به ماذا
يعني  ٥٠عظوا عن كل جهة ،ومن أاجل ماذا؟ لصسياغة
الوثيقة الدسستورية لهذا البلد وهل يسستطيع  ١٥فردا فيما
بعد أاي الذين يختارون من ذلك «ا÷يشض العرمرم» تفعيل
اإ’صسÓحات الدسستورية.
دي مسستورا على خطأا فادح ..الدسستور من صسÓحيات
اÈÿاء ‘ القانون الدسستوري ذوي Œارب مشسهود لها
بالنجاح ‘ عينات مرت عليهم ‘ حياتهم العملية ،أاما
ب ودّب إا ¤اللجنة ،فهذا يضساف ‘ خانة
دعوة كل من ه ّ
سس -وء ال -ت-ق-دي-ر ،ا◊ام-ل ل-ن-واي-ا ﬂي-ف-ة مسس-ت-ق-ب Ó-خ-اصس-ة
عندما ينسسحب دي مسستورا ‘ نوفم Èالقادم.
الدسستور ’ يبنيه «الكم» بل «الكيف» أاي اختيار أاناسض أاكفاء
ول -يسض اŸع -ارضس -ة ،ال -ت -ي ان -غ -مسست ‘ ال -ف -ع-ل السس-ي-اسس-ي
وضساعت ‘ كل بلد و–ّولت إا ¤فسسيفسساء يعود إا ¤إاعادة
تشسكيل نفسسه ‘ مربع جديد ..لكن هذه اŸرة اأ’مر صسعب
جّدا يختلف عن اŸواجهة اŸيدانية.
مصس Òسسوريا متعلق بالدسستور وأاي خطأا يكّلف هذا البلد
ثمنا باهضسا يصسعب فيما بعد إاصسÓحه نظرا Ÿا يتضسمنه
من مواد ثابتة ’ تقبل التعديل إا’ بآاليات دسستورية أاخرى
تدون ‘ اŸلحق ،وبالتأاكيد فإان دي مسستورا واŸعارضسة
«اأ’م -ور» واضس -ح -ة ‘ ذه -ن-ه-م-ا Ÿا سس-ت-ك-ون ع-ل-ي-ه سس-وري-ا
’ح -ق -ا ،ل-ذلك ي-ع-ج-ل-ون ب-ا’ن-ت-ق-ال إا ¤اŸرح-ل-ة ال-ع-م-ل-ي-ة
والشس- -روع ‘ وضس- -ع اأ’سسسض اأ’ول -ي -ة ،ع -ن ط -ري -ق ت -ق -دË
ال -تصس -ورات اأ’ول -ي -ة ت -ب -دأا ب -اŸوسسسس-ات الصس-ان-ع-ة ل-ل-ق-رار
(الرئاسسة ،الŸÈان ،القضساء) أاي السسلطات الـ( ٣التنفيذية،
ال -تشس -ري -ع-ي-ة وال-فضس-ائ-ي-ة) وه-ذا ب-ال-ع-ودة إا ¤ا’ن-ت-خ-اب-ات
–ضس-ره-ا أاط-راف أاج-ن-ب-ي-ة ،ك-م-ا سس-ي-ك-ون ا÷يشض ال-ع-رب-ي
السس- - - -وري ﬁل مسس- - - -اوم - - -ة وب - - -عث اÛت - - -م - - -ع اŸدÊ
والشسخصسيات اŸسستقلة ،وا’نفتاح على قطاعات يعتÈها
م -غ-ل-ق-ة ك-ال-ت-ع-ددي-ة ا◊زب-ي-ة واإ’عÓ-م-ي-ة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق-ة
الغربية ،ناهيك عن مشساريع أاك Ìعمقا لهذه اإ’صسÓحات
الدسستورية اŸرتقبة!؟.

اÿطر اإلرهابي ما زال قائما ‘ السصاحل
والقضصاء عليه يسصتدعي مقاربات أامنية مشصÎكة
لسستاذ اÙاضسر باŸدرسسة الوطنية العليا للعلوم السسياسسية ‘ ،حديث لـ «الشسعب»
اعت Èالدكتور حسسام حمزة ،ا أ
أان مسستوى اÿطر الرهابي Ãنطقة السساحل مازال مرتفعاّﬁ ،ذرا من إامكانية تنامي هذه الظاهرة بسسبب
لمنية،
تزايد القÎان بﬂ Úتلف التنظيمات الرهابية والجرامية ،واسستمرار حالة الفشسل ‘ ا◊وكمة ا أ
مرورا بعودة الدموي Úمن مناطق التوتر بالشسرق الوسسط ،ووصسول ا ¤ضسعف التنمية وغيابها ‘ بعضض
لن ‘ كبح تنامي
الحيان .قال الدكتور حسسام حمزة ،أان اŸبادرات القليمية Ÿكافحة الرهاب فشسلت حتى ا آ
لفة ،ونفسض النتيجة  -كما أاضساف -خلصست إاليها التدخÓت العسسكرية الغربية التي اعتÈها ﬁكومة
هذه ا آ
Óطراف اŸتّدخلة .ختم حديثه بالتشسديد على أان اŸكافحة الناجحة لÓرهاب،
باŸصسالح السسÎاتيجية ل أ
لف-ك-ار و السس-ب-اب اŸفضس-ي-ة ال-ي-ه ،ل-يسض
تسس-ت-دع-ي ال-قضس-اء ع-ل-ى ا أ
لسس-ال-يب ال-عسس-ك-ري-ة ،ب-ل ب-التنمية واŸواجهة الفكرية
ب-ا أ
التي تدحضض الفكر التكفÒي العدمي و“نع –ّوله
ا ¤عنف فيزيولوجي.

اŸصصا◊ة صصّمام اأمان الوحدة اŸالية
التّدخÓت الغربية تخدم مصصالح وتنّفذ وفق أاجندات
ورڤلة  -حوار :إاÁان كا‘
لره -اب ‘
«الشس- -عب» :سس- -ن- -وات مّ- -رت ع- -ل- -ى ﬁارب -ة ا إ
منطقة السساحل ،ما هي النتائج اّÙققة بنظركم؟
Óسس -ف اÿط -ر اإ’ره -اب -ي ‘
@@ اأ’سس- -ت- -اذ حسس- -ام ح -م -زة :ل  -أ
السس -اح -ل م -اضض ‘ ال -ت -م -دد ،ال -ت -زاي-د وا’قÎان بﬂ Úت-ل-ف
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اإ’ره-اب-ي-ة واإ’ج-رام-ي-ة ‘ م-ق-ابل اسستمرار حالة
التقهقر والفشسل ‘ ا◊وكمة اأ’منية للمناطق الصسحراوية ‘
أاغلب دول اŸنطقة باسستثناء ا÷زائر ،فبعد أان كان تنظيم
ال -ق-اع-دة ،ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-وح-ي-د ال-ن-اشس-ط ‘ السس-اح-ل ق-ب-ل عشس-ر
سسنوات ،فإان اأ’خ Òيحتضسن حاليا  ٥تنظيمات إارهابية نشسطة
Óنسسانية.
على اأ’قل كلها –مل فكرا عدميا ورؤوى مناهضسة ل إ
و‘ ه -ذه ا◊الÁ ،ك -ن -ن -ا ال -ق -ول ب-أان اŸب-ادرات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
Ÿكافحة اإ’رهاب فاشسلة ◊د اآ’ن ‘ كبح تنامي هذه اآ’فة،
ا◊اصس -ل ف -ق -ط أان -ن -ا نشس -ه -د ح-رك-ي-ة ت-غ ‘ Òأاق-ط-اب “رك-ز
اإ’رهاب ب Úالفينة واأ’خرى ،إاذ تتجه التنظيمات اإ’رهابية
دوما للتمركز والنشساط فيما يعرف «بالبؤور الرمادية» حيث
تكون سسلطة الدول مÎاجعة أاو غائبة “اما ،وحيث يعاÊ
السسكان من غياب شسبه تام للتنمية فيسسهل إاغراؤوهم وكسسب
مسساندتهم .وعليه ،فإانه كلما اسستمر الÎاجع ‘ دور الدولة ‘
السساحل فإان اإ’رهاب سسيسستمر ‘ التنامي.

تدخÓت تث Òا÷دل والتسصاؤول
التدخÓت العسسكرية الغربية ‘ السساحل مازالت تثÒ
ال- -ك- -ث Òم- -ن ا÷دل ب Úم- -ن ي -راه -ا ذات ج -دوى وم -ن
ي- -ع -ت Èأان -ه -ا ﬁك -وم -ة ب -أاه -داف ومصس -ال -ح أاخ -رى ،م -ا
قولكم؟
@@ سسواء تعلق اأ’مر بالسساحل أاو بأاقاليم أاخرى ‘ العا،⁄
وسسواء كانت ذريعة التدخل هي مكافحة اإ’رهاب أاو ذريعة
أاخرى غÒها ،فإان حصسيلة التدخÓت العسسكرية اأ’جنبية أاثبتت
دوما أاثرها الفادح ‘ هدم البنيات اأ’منية اÙلية واإ’قليمية
وتقويضض اسستقرارها ،ذلك أان الدول اŸبادرة عادة ما تختار
ت-وق-يت ال-ت-دخ-ل ل-ك-ن-ه-ا ت-ع-ج-ز دوم-ا ع-ن ت-وق-ي-ف ا◊رب التي
تÎتب عنه ‘ التوقيت الذي تريده ،عÓوة على هذا ،فإان
الثابت حاليا لدى دارسسي العÓقات الدولية أان قرارات التدخل
Óطراف اŸتدخلة
–كمها أاسساسسا اŸصسالح اإ’سسÎاتيجية ل أ
م -ه-م-ا ب-ل-غت واق-ع-ي-ة اŸسس-وغ-ات اإ’نسس-ان-ي-ة واŸع-ي-اري-ة ال-ت-ي
يÈرون بها تدخلهم ‘ .حالة السساحل ،أاو لنقل ‘ ليبيا  ٢٠١١ثم
‘ ما‹ ⁄ ٢٠١٣ ،يختلف اأ’مر عما ذكرناه ،ذلك أان ا’نفÓت
اأ’مني الذي ا‚ر عن ك Óالتدخل Úكان مدمرا وبارتدادات

إاق-ل-ي-م-ي-ة وع-اŸي-ة ت-ت-واصس-ل ح-ل-ق-ات-ه-ا إا ¤غ-اي-ة ال-ي-وم ،ولو ⁄
تتطلب اŸصسلحة اإ’سسÎاتيجية لفرنسسا وعدد من دول غرب
أاوربا وحلف شسمال اأ’طلسسي تلك الضسربات Ÿا شسهد العا ⁄ما
شسهده ‘ الدولت.Ú

اŸكافحة الناجعة لإÓرهاب تتحقق بالتنمية
لرهاب ل Áكن أان
أال تتفقون معي ‘ كون ﬁاربة ا إ
تقتصسر على اÿيار العسسكري فقط؟
@@ ط -ب -ع -ا أاواف -ق -ك -م ،أ’ن اإ’ره -اب ’ Áك -ن ب -أاي ح-ال م-ن
اأ’حوال أان يختزل ‘ العنف الفيزيولوجي أاو اŸادي ،وليسض
هذا اأ’خ Òسسوى Œليا من Œليات اŸسسار الذي ينتج الفعل
اإ’رهابي .لنعلم أانه حتى العنف الرمزي اليوم هو جزء من
Óرهاب تسستدعي
اإ’رهاب ،من هنا ،فإان اŸكافحة الناجعة ل إ
أاو’ ت -قصس -ي ج -ذوره واأ’ف-ك-ار اŸفضس-ي-ة إال-ي-ه واأ’سس-ب-اب ال-ت-ي
تسساعد على اسستفحاله ،وإان القضساء على هذه العناصسر ’
ي-ت-ح-ق-ق أاب-دا ب-اأ’سس-ال-يب ال-عسس-ك-ري-ة ب-ل ب-ال-ت-ن-م-ي-ة واŸواجهة
الفكرية والثقافية التي تدحضض الفكر التكفÒي العدمي و“نع
–وله إا ¤عنف فيزيولوجي.
ك-ثÒون ي-خشس-ون ع-ودة ال-دم-وي Úم-ن م-ن-اط-ق التوتر
لره-اب-ي-ة ب-السس-اح-ل
ل -ت -ع -زي -ز صس -ف -وف ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا إ
وغ -رب إاف -ري -ق -ي -ا ،ه -ل ت -ؤوي -دون ه -ذا ال -ط-رح وŸاذا ‘
اعتقادكم –ول السساحل بالذات إا ¤مرتع للتنظيمات
الدموية؟
@@ ذكرنا سسابقا بأان اإ’رهاب ينشسط وÁتد داخل ما يعرف
بالبؤور الرمادية أاو السسوداء ،وهي بؤور للفلتان اأ’مني التام تغيب
عنها سسلطة الدولة وتشسكل البيئة اأ’ك Ìمواءمة للتنظيمات
اإ’رهابية كي تنتشسر وتتمدد .ويبدو أان كثÒا من اŸناطق حاليا
‘ ليبيا و‘ ما‹ و‘ شسمال نيجÒيا ،وحتى ‘ دول غرب
إافريقيا ،تنطبق عليها تلك اÿصسائصض ،فمن اŸنطقي إاذن أان
يلجأا الدمويون على حد وصسفكم إا ¤هذه اŸناطق بعد أان
ضس -ي -ق اÿن -اق ع -ل -ي -ه -م ‘ الشس -رق اأ’وسس -ط (ع -ودة اره-اب-ي-ي
Óسسف ،وبالنظر إا ¤هذه الظروف ،فإان السساحل
داعشض) ،ول أ
Óرهاب على اŸسستوى
مرجح أ’ن يتحول إا ¤ا◊اضسنة اأ’و ¤ل إ
العاŸي ‘ حال اسستمر تراجع الدول وعجزها الوظيفي.

حسصابات للتخلصس من األعباء
راهنت فرنسسا على ›موعة (السساحل  )5العسسكرية
لرهاب ،أاين موقع
لفارقة بأانفسسهم ﬁاربة ا إ
ليتو ¤ا أ
لرهاب وهل
هذه اÛموعة ‘ ميدان ا◊رب على ا إ

ف -ع  Ó-ب -إام -ك -ان -ه -ا أان ت -واج -ه ال -دم-وي Úوب-إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا
اÙدودة؟
@@ واحد من اأ’غراضض الرئيسسة إ’نشساء ›موعة  ٥سساحل هو
مكافحة اإ’رهاب ‘ دول اإ’قليم وتعزيز التنسسيق ب Úدول
اÛموعة ‘ ›ا’ت اأ’من والدفاع  ،وهو ما يعد ‘ رأاينا
سسعيا فرنسسيا واضسحا للتخلصض من اأ’عباء العسسكرية واŸالية
ال-ت-ي ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا م-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ‘ اإ’ق-ل-ي-م ،ودعوة ضسمنية
للدول اŸنتمية إاليه لتحمل عبء حماية اأ’من اإ’قليمي.
أانشسأات دول ›موعة  ٥سساحل لهذا الغرضض «قوة مشسÎكة
Ÿكافحة اإ’رهاب» ‘ نوفم ،٢٠١٥ Èلكن ا◊اصسل أان هذه
القوة ظلت حÈا على ورق إا ¤غاية فيفري  ٢٠١٧ح Úأاعيد
إاح -ي -اؤوه -ا Ãسس -م-ى ج-دي-د ه-و «ال-ق-وة اŸشسÎك-ة Ûم-وع-ة ٥
سساحل» .وبالرغم من ا÷هود الفرنسسية إ’قناع دول ›لسض
اأ’من Ãنح تفويضض لهذه القوة  -وبالتا‹ ا◊صسول على “ويل
أا‡ي  -إا’ أانها – ⁄صسل منه إا’ على موافقة لنشسر القوة دون
منحها تفويضسا .هنا بدأات اŸعاناة ا◊قيقية للمجموعة من
أاجل “ويل القوة التي بادرت بإانشسائها ،خاصسة وأان اŸيزانية
التي وضسعت لنشسرها قدرت بـ 6٠٠مليون دو’ر وهو اŸبلغ الذي
عجزت الدول اŸنتمية إاليها عن تأامينه Ãا أانها تصسنف ضسمن
أافقر بلدان العا .⁄وحتى بعد ا÷هود الدبلوماسسية الفرنسسية
للحصسول على مصسدر بديل لتمويل القوة  ⁄يتم تأام Úسسوى
نصسف اŸبلغ تقريبا أاو أاك Ìبقليل.
‘ ظل هذه الوضسعية اŸالية الصسعبة واŸرهونة Ãسساعدات
اأ’جانب ،وبعد ا’خت’Óت التي سسجلتها قيادة القوة على إاثر
اŸن -اورة ال -عسس -ك -ري -ة ال -ت-ي أاج-ريت ‘ ن-وف-م( ٢٠١٧ Èعملية
هاوبي) Áكن ا◊كم بأان ما تصسبو إاليه هذه القوة ’ يزال بعيد
اŸنال وأان الفاعلية اŸرجوة ‘ مكافحة التنظيمات اإ’رهابية
‘ اŸنطقة لن تتحقق Ûموعة  ٥سساحل إان اسستمر هذا
العجز اŸادي العملياتي.
بعضض الدول كدولة ما‹ أادركت أان خيار اŸصسا◊ة
لمن والسستقرار ،ما تعليقكم؟
لعادة ا أ
هو حتمية إ
@@ تقوم فكرة اŸصسا◊ة على ا◊وار ب Úالفرقاء دون إاقصساء
أاو ترجيح Ÿصسلحة طرف على حسساب طرف آاخر وعلى تغليب
اŸصسلحة العليا للوطن قبل كل شسيء ،وهذا ما كان يغيب دوما
عن مبادرات ا◊ل ‘ ما‹  ،التي اعتمدت على ا’صسطفائية
‘ اختيار اÙاورين وعقلية ا’إمÓء ‘ فرضض رأاي القوي على
الضسعيف أامر أادى دوما إا ¤فشسلها.
يبدو أان صسناع القرار والفاعل ÚاÙلي ‘ Úما‹ اقتنعوا
أاخÒا ب -أان مصس -ل -ح -ة ا÷م-ي-ع سس-ت-ت-ح-ق-ق ف-ق-ط ب-ا◊وار ا÷اد
والصسادق ضسمن مشسروع للمصسا◊ة الوطنية الشساملة يضسمن
الوحدة الÎابية Ÿا‹ ويؤوسسسض Ÿشسروع تنموي عادل ومنصسف
Ÿناطق الشسمال .
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وصسل إا ¤سسّدة ا◊كم ‘ عّدة دول

اŸد اليميني اŸتطرف يواصشل اكتسشاحه للعا⁄

لوروبية مطيحة باÿطاب اŸعتدل
لخÒة انتعشست ا◊ركات السسياسسية اليمينية اŸتطرفة ‘ عدد من الدول ا أ
‘ السسنوات ا أ
والنفتاح الذي صسبغ لسسنوات العÓقات ب Úأاوروبا وامريكا وبقية دول العا.⁄
بعد صضعود دونالد ترامب للسضلطة ‘ الوليات
اŸتحدة المريكية ،بدا أان ذلك قّوى األحزاب
اليمينية ،لتبدأا سضلسضلة من النجاحات السضياسضية
‘ دول ك -أاŸان -ي -ا والسض -وي -د وإاي-ط-ال-ي-ا وال-ن-مسض-ا
والفلب Úوآاخرها الÈازيل.
تّ-وجت الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة ال-ت-ي شض-ه-دتها
الÈازي -ل ،األح -د م -ا ق -ب -ل اŸاضض -ي ،ب -ان-ت-خ-اب
مرشضح اليم ÚاŸتطرف جاي Òبولسضونارو ،و‘
اليوم نفسضه “ّكن اŸرشضح اليميني اŸتطرف
الصضربي ميلوراد دوديك من الفوز Ãقعد صضرب
البوسضنة ‘ اÛلسس الرئاسضي الثÓثي ÷مهورية
البوسضنة والهرسضك ،و“ثل هاتان النتيجتان آاخر
ح-ل-ق-ات الصض-ع-ود اŸضض-ط-رد ل-ل-ي-م ÚاŸت-ط-رف “كن ا◊زب من –قيق هذه النتيجة التاريخية  ٢٠١٨ليدخل الŸÈان للمرة األو ¤منذ نهاية
ب-ع-د ت-رك-ي-زه ‘ ح-م-ل-ت-ه الن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ل-ى م-لف ا◊رب العاŸية الثانية ،وبهذه النتيجة حصضل
حول العا.⁄
انضضمت الÈازيل إا› ¤موعة الدول التي تشضهد ال -ه -ج -رة وال -ل-ج-وء ،واع-ت Èال-ق-ي-ادي ‘ ا◊زب ا◊زب ال -ي -م -ي -ن -ي اŸت -ط -رف ع -ل-ى عشض-رات
صض -ع -ودا ل -ت-ي-ارات ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف ‘ ال-ع-ا ،⁄ماتياسس كارلسضون بعد اإلعÓن عن النتائج أان اŸقاعد ‘ الŸÈان األŸا ،Êوأاج Èا◊زبÚ
وذلك بعد أان “كن اŸرشضح اليميني اŸتطرف «ال -وقت ح -ان ل -ك -ي ت -ت -ح -م-ل األح-زاب األخ-رى ال - -ت- -ق- -ل- -ي- -دي ÚاŸسض- -ي- -ح- -ي ال- -دÁق- -راط- -ي
ج -اي Òب -ولسض -ون -ارو م -ن ال-ف-وز ‘ ال-دورة األو ¤مسضؤوولياتها وتبدأا بالنقاشس مع حزب دÁقراطيو والشضÎاك - -ي ال - -دÁق - -راط- -ي ع- -ل- -ى –ال- -ف
حكومي  ⁄يكونا يرغبان به ،لتجنب تصضويت
وال-ث-ان-ي-ة م-ن الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة ،و‘ ال-يوم السضويد».
جديد كان Áكن أان Áنح اليم ÚاŸتطرف
ن -فسض -ه “ك-ن م-رشض-ح Áي-ن-ي م-ت-ط-رف آاخ-ر م-ن
الفوز بانتخابات ‘ بÓده ،إاذ فاز ميلوراد دوديك ف -ي -م -ا اع -ت Èأاول ن -ت -ي -ج -ة م -ن ن-وع-ه-ا ‘ دول-ة عددا أاك Èمن اŸقاعد.
ب- - -اŸق- - -ع- - -د اıصضصس ل - -لصض - -رب ‘ اÛلسس مؤوسضسضة ل–Óاد األوروبي“ ،كن حزب «رابطة
الرئاسضي الثÓثي ÷مهورية البوسضنة والهرسضك ،الشضمال» اليميني اŸتطرف من قيادة –الف“ ،ك -نت م -اري -ن ل-وب-ان زع-ي-م-ة ح-زب ا÷ب-ه-ة
وÁثل فوزه تهديدا لوحدة ا÷مهورية السضابقة ،شض- -م -ل ح -زب رئ -يسس ال -وزراء السض -اب -ق سض -ل -ف -ي -و الوطنية (حزب التجمع الوطني حاليا) اليميني
إاذ إان -ه -ا ت -ثﬂ Òاوف م -ن م -ط -ال -ب -ة ال -ق -وم -ي -ة برلسضكو ،Êلتصضدر نتائج النتخابات الŸÈانية اŸتطرف من الوصضول إا ¤الدورة الثانية من
الصضربية بالنفصضال.
اإلي -ط -ال -ي -ة ،ال-ت-ي ج-رت ‘ م-ارسس  ،٢٠١٨ب -ـ 3٧النتخابات الرئاسضية الفرنسضية التي جرت ‘
وتشض-ك-ل ه-ات-ان ال-ن-ت-ي-ج-ت-ان ح-لقة جديدة ضضمن باŸئة من األصضوات .بينما “كنت حركة خمسس أافريل  ،٢٠١٧وخسضرتها أامام إاÁانويل ماكرون
سضلسضلة الصضعود الكب Òلليم ÚاŸتطرف حول ‚وم الشضعبوية اŸعادية للمؤوسضسضات من –قيق بعد أان حققت نتيجة تاريخية ‘ الدور الثاÊ
العا ،⁄بعد “كنه من –قيق أافضضل نتائجه ‘ أافضضل النتائج ا◊زبية اŸنفردة بحصضولها على بلغت  3٤,٢باŸئة.
عدد من الدول ،وحتى وصضوله للحكم ‘ بعضس  33باŸئة .ومثلما هو ا◊ال ‘ السضويد ،يرجع
منها ،وتأاكيد على أان هذا الصضعود هو ظاهرة
عاŸية وليسس أاوروبية فقط ،فيما يلي عدد من الفضضل ‘ هذه النتيجة التي حققتها ا◊ركتان ‘ ج- - - - -وان  ٢٠١6ف -از الشض -ع -ب-وي رودري-غ-و
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دوتÒت-ي ب-رئ-اسض-ة ال-ف-ل-ب ÚبÈن-ام-ج ان-ت-خ-اب-ي
أاهم النتائج التي حققها اليم ÚاŸتطرف خÓل
الهجرة وعلى انتقاد ال–اد األوروبي .وبعدها قريب من أافكار اليم ÚاŸتطرف ،يقوم على
الفÎة األخÒة:
‘ السض- - -ن- - -وات األخÒة ،ان- - -ت- - -عشضت ا◊رك- - -ات –الفا لتشضكيل أاول حكومة شضعبوية ‘ تاريخ ا◊رب ضضد ا÷رÁة واıدرات ،وعلى إانهاء
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السضياسضية اليمينية اŸتطرفة ‘ ،عدد من الدول
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ال- -ف- -ل -ب -ي -ن -ي «لب -ان» اÙسض -وب ع -ل -ى يسض -ار
الذي صضبغ لسضنوات العÓقات ب Úأاوروبا وأامريكا منصضب وزير الداخلية.
الوسضط ،إال أانه يتبنى خطابا سضياسضيا قريبا
وبقية دول العا.⁄
جدا من ا◊ركات اŸتطرفة.
ف-ب-ع-د صض-ع-ود دون-ال-د ت-رامب ك-رئ-يسس ل-ل-وليات
اŸتحدة ،بدا ان ذلك قوى األحزاب اليمينية حقق حزب ا◊رية اليميني اŸتطرف نتيجة
ّ
لتبدأا سضلسضلة من النجاحات السضياسضية ‘ دول كبÒة بحصضوله على  ٢6,٨ضضمن النتخابات أاصضبح دونالد ترامب ‘ جانفي  ٢٠١٧أاول رئيسس
ك-أاŸان-ي-ا والسض-وي-د وإاي-ط-ال-ي-ا وال-ن-مسض-ا وال-ف-لب Úال-تشض-ري-ع-ي-ة ال-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا ال-ن-مسضا ‘ أاكتوبر شضعبوي للوليات اŸتحدة بعد فوزه بالنتخابات
ويتطور دور اليم Úالفرنسضي ‡ث ‘ Óماري  ،٢٠١٨وج -اء ث -ان -ي -ا خ-ل-ف ا◊زب اŸسض-ي-ح-ي الرئاسضية التي جرت ‘ نوفم .٢٠١6 Èوعلى
ل -وب -ان ،ل -ك -ن لت-زال أام-ام-ه-ا –دي-ات ك-بÒة ‘ الدÁقراطي .وشضكل ا◊زبان –الفا حكوميا الرغم من أانه وصضل لكرسضي الرئاسضة ع Èا◊زب
تثبيت أاقدامها ‘ ٠مشضهد متغ Òعلى الدوام.
م-ع-ادي-ا ل-ل-ه-ج-رة وم-ن-اوئ-ا ل-كث Òمن سضياسضات ا÷م-ه-وري ،إال أان خ-ط-اب-ه ال-ق-وم-ي وسض-ي-اسض-اته
ال–اد األوروبي.
ا◊م -ائ -ي -ة ج -ع -ل -ت -ه اŸرشض-ح اŸفضض-ل ◊رك-ات
اليم ÚاŸتطرف ‘ البÓد.
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن –ق -ي -ق-ه ن-ت-ائ-ج أاضض-ع-ف م-ن
اŸتوقع ‘ النتخابات الŸÈانية السضويدية التي أاصضبح حزب «البديل من أاجل أاŸانيا» وحركة وبعد انضضمام الÈازيل إا ¤هذه القائمة يبقى
ج- -رت شض- -ه- -ر سض- -ب- -ت -م“ ،٢٠١٨ Èك - - -ن ح- - -زب ب-ي-غ-ي-دا ال-ي-م-ي-ن-ي-ة اŸت-ط-رف-ة ق-وة سض-ياسضية ل السض - -ؤوال :م - -ا ه- -و مسض- -ت- -ق- -ب- -ل ه- -ذه ا◊رك- -ات
«دÁقراطيو السضويد» من –قيق أافضضل نتيجة يسضتهان بها ‘ أاŸانيا ،فبينما تث Òبيغيدا قلق اŸتطرفة ؟ هل يسضتمر مسضلسضل صضعودها ‘
انتخابية ‘ تاريخه ،و‘ تاريخ اليم ÚاŸتطرف السض-ل-ط-ات دائ-م-ا Ãظ-اه-رات-ه-ا واحتجاجاتها ال -ع -ا⁄؟ وك -ي -ف سض -ي -ؤوث -ر ه -ذا ع -ل -ى السض -ي -اسض-ة
‘ هذا البلد اإلسضكندنا‘ ،إاذ حصضل على  ١٧,6العنيفة أاحيانا خاصضة ‘ شضرق البÓد ضضد والق- -تصض- -اد ال- -ع- -اŸي؟ وه- -ل سض -ت -ت -م -ك -ن ه -ذه
ب -اŸئ -ة م -ن أاصض -وات ال -ن -اخ -ب ،Úوح -ل ث-ال-ث-ا ‘ وج -ود اŸه -اج -ري-ن“ ،ك-ن «ال-ب-دي-ل م-ن أاج-ل ا◊ركات من ترسضيخ أاقدامها ‘ الدول التي
الŸÈان بعد حزبي اليم Úواليسضار التقليدي ،ÚأاŸانيا» من –قيق نتائج قوية ‘ سضلسضلة من وصضلت فيها لسضدة ا◊كم ،أام أان التحديات التي
ليفرضس نفسضه قوة أاسضاسضية ‘ ا◊ياة السضياسضية الن- -ت- -خ -اب -ات اÙل -ي -ة واإلق -ل -ي -م -ي -ة ،وت -وج ت -واج -ه -ه -ا سض -ت -ؤودي ب -ه -ا ك -م -ا أاودت ب-ك-ث Òم-ن
إا‚ازات -ه ب -ا◊صض -ول ع -ل-ى  ١٢,6ب -اŸئ-ة ‘ ا◊رك- -ات السض- -ي- -اسض -ي -ة ح -ول ال -ع -ا ‘ ⁄ال -فÎة
للبÓد.
النتخابات التشضريعية التي جرت ‘ سضبتم ÈاألخÒة؟

إايطاليا

فرنسشا

الفلبÚ

النمسشا

السشويد

الو’يات اŸتحدة

أاŸانيا

أازمة الهجرة السسّرية

’بّد من دواء ششاف
وليسس ›ّرد مسشك ّنات

فضسيلة دفوسس

ع -ل-ى ط-ول ال-ع-ق-ود واألزم-ن-ة اŸاضض-ي-ة ،ك-ان الّ-ن-اسس ي-غّ-ي-رون
مواقع عيشضهم ويتنّقلون من بلد إا ¤آاخر دون أان يث Òاألمر
إاهتماما أاو إاشضكال ،وكانت الهجرة فع Óطبيعيّا مّكن من
تعم Òقارات  ⁄تكن قد اكتشضفت بعد ،لكن عندما يشضهد بحر
مثل اŸتوسضط زحمة لزوارق اŸوت اّÙملة Ãئات اآللف
م- -ن اŸه- -اج -ري -ن السض ّ-ري Úال -ذي -ن ي -ف ّ-رون م -ن الّصض -راع -ات
واألزمات والفقر ،فذاك بالفعل يشضّكل معضضلة كبÒة ويعكسس
واقعا مريرا لشضعوب كثÒة أارغمتها ظروفها القاهرة على
ركوب ﬂاطر البحر ‘ اŒاه الشضمال بحثا عن أامن افتقدته
ومنصضب شضغل أاصضبح عملة نادرة ‘ بلدانها.
جل ‘ التاريخ كسضنة للهجرة
ل شض ّ
ك أان سضنة  ٢٠١٥سضتسض ّ
السضّرية ،إاذ تكّدسضت شضواطئ القارة العجوز بجموع الّرجال
وال-نسض-اء واألط-ف-ال وشض-ه-دن-ا ع-وائ-ل ب-أاك-م-ل-ه-ا Œازف ب-ح-ي-اة
صضغارها ‘ سضبيل بلوغ جّنة الشضمال ،ووجد العا ⁄نفسضه أامام
مشضكلة إانسضانية خطÒة ،حاولت أاوروبا ﬁاصضرتها ‘ البداية،

ف حول أاعناق
لكّنها بعد مّدة وجدت أاّنها –ّولت إا ¤حبل يلت ّ
أانظمتها التي أاخذت مواقعها تÎاجع مقابل تقّدم اليمÚ
اŸت -ط ّ-رف مسض-ت-ف-ي-دا م-ن ال-ن-ق-م-ة الشض-ع-ب-ي-ة اŸت-ن-ام-ي-ة ضضّ-د
اŸهاجرين الذين أاصضبحت شضعوب أاوروبا تراهم خطرا أامنيا
زاحفا ،وعبئا اقتصضاديا ل يحتمل.
 ⁄تغلق أاوروبا ‘ البداية أابوابها ‘ وجه اŸتزاحم Úأامام
شض-واط-ئ-ه-ا وح-دوده-ا ،خ-اصض-ة وجّ-ل-ه-م فّ-روا إال-ي-ه-ا م-ن بطشس
ا◊روب وإارهاب «داعشس» واعتقدت بأان اسضتقبالهم واجب
أاخÓقي لكن مع مرور الأّيام واألشضهر واألعوام ،تضضاعفت
أاعداد اŸهاجرين والّÓجئ Úالذين أاصضبحوا يأاتون من كلّ
مكان ،وبات جلّيا أان األمر زاد عن حّده وأاوروبا ل Áكن أان
تتحّمله ،وبدأات الظاهرة تخلق أازمة عميقة وشضرخا يتهّدد
بنية ال–اد األروبي ،وهنا قّرر قادة القارة العجوز تغيÒ
ف اŸهجارين بصضفة جذرّية ،وبدأاوا ‘ صضياغة
تعاملهم مع مل ّ
حلول ،هي ‘ واقع األمر ›ّرد مسضّكنات  ⁄تبلغ درجة العÓج
الشضا‘ لهذه الظاهرة اŸتنامية.
لقد قّررت أاوروبا إاعادة اŸهاجرين غ Òالنظامي Úإا¤
بلدانهم على األقل التي تعيشس اسضتقرارا أامنيا ،كما أاخذت
تبحث عن دول ثالثة تسضتقبل أاولئك الذين ل Áكن إارجاعهم
إا ¤بلدانهم األصضلية بسضبب ما تعيشضه من توّترات واضضطرابات
مقابل منحها مبالغ مالية ،وقد قبلت تركيا هذا التفاق،
ورفضضته دول شضمال أافريقيا ألنه يعكسس بوضضوح أانانية القارة
العجوز التي ل يهّمها ‘ البداية والنهاية غ Òمصضا◊ها فهي
تريد أان تلقي بالعبء على بلدان شضمال افريقيا لتحّولها إا¤

مواقف مبدئية..
جمال أاوكيلي
 ·ÓاŸتحدة من
حّذرت ا÷زائر القائم Úعلى شضؤوون قسضم األخبار واÙتوى التابع ل أ
التمادي ‘ صضياغة تقارير مضضللة يراد بها تغليط الرأاي العام ،خاصضة Œاه القضضية
الصضحراوية العادلة ،وهذا بإاطÓق العنان ألوصضاف أاقل ما يقال عنها بأانها دنيئة وهابطة
تنمّ عن ذهنية حقودة ومتعجرفة ،ل مكان لها ‘ هذا اŸوقع الذي يتطّلب أاناسضا نزهاء
وشضرفاء يتصضدون لكل هذه اŸناورات واء السضتار التي تتح Úالفرصس Ùاولة إا◊اق
الضضرر Ãسضأالة تصضفية اسضتعمار توجد على مسضتوى اŸنتظم الدو‹.
جه ا÷زائر مÓحظات دقيقة و‘ الصضميم إا ¤اŸسضؤوولÚ
وللمرة الثانية على التوا‹ تو ّ
اŸباشضرين على تلك اŸصضلحة للكف عن التÓعب Ãضضام Úإاعداد التقارير اŸتعلقة
بالجتماعات اّ ıصضصضة Ÿناقشضة ملف الصضحراء الغربية بإادخال عليها –ريفات ما أانزل
الله بها من سضلطان ..هي من وحي اÿيال «اّÓÿق ،واŸبدع» لهذا «الفريق اÛند»،
اŸكلف باعÎاضس أاي مسضعى مدّون يراد له أان يوثق رسضميا ‘ أادبيات وثائق األ·
اŸتحدة◊ ،يازة اŸزيد من التأاييد واŸسضاندة والتعاطف.
وبتكرار ذلك العمل اŸشض ÚخÓل أاشضغال اللجنة الرابعة حول تصضفية اإلسضتعمار مؤوخرا،
(ا÷لسضة السضادسضة) ينكشضف حجم اŸؤوامرة اÙبوكة ب Úأاطراف اعتادت على التصضّرف
وفق ما يحلو لها دون عقاب يسضّلط عليها ،بدليل أانها اسضتنسضخت نفسس السضيناريو ،السضنة
اŸاضضية عندما نسضبت إا ¤الفقيد أاحمد بوخاري كÓما ل أاسضاسس له من الصضحة ،وعار من
كل حقيقة ‡ا اضضطر بتلك األطراف إا ¤سضحب التقرير فورا وهذا بعد –ّرك فّعال لكل
القوى اÙبة للسضلم والعدل ،منّددة Ãثل هذه األعمال اŸغرضضة ا◊املة للنوايا السضيئة.
ورفضضت ا÷زائر رفضضا قاطعا الدعاء القائل بأانها ›ّرد أاخطاء ليسس إال ..هذا التÈير
الغريب ل يعتد به ،كيف يعقل أان هذه األخطاء تعود نفسضها كلما انعقد اجتماع خاصس
بالصضحراء الغربية وينقل اÙررون معطيات خاطئة عن ›ريات النقاشس بل األكÌ
Óسضف الشضديد ،ويصضفون اآلخر بأاوصضاف غÒ
يحرفونها ويقّولون ا◊ضضور ما  ⁄يقله ل أ
لئقة ،وبعيدة كل البعد عن الواقع ..ل “ت بتلك الصضلة اŸطلوبة ‘ مواقف كهذه ،ترفضس
أاو باألحرى تنبذ النحياز األعمى للباطل ..واألكاذيب واŸغالطات اŸفضضوحة.
ومهما حاول البعضس السضقوط ‘ السضتنتاجات السضهلة ،والتخمينات السضطحية ،فإانه من
الصضعوبة Ãكان القتناع بأان األمر ل يعدو أان يكون ›رد خطأا يجب أان يضضيف هؤولء
مصضطلح آاخر وهو «مقصضود» أاي خطأا مقصضود ينّم أاو يÎجم نوايا سضيئة وخطÒة ‘ آان
واحد إان واصضل هذا الفريق أاو اÛموعة التصضرف وفق مزاجهم السضياسضي والمتثال
لطاعة أاسضيادهم ‘ ،تشضويه صضورة اآلخر ،وعدم اللتزام بأاخÓقيات اŸهنة اŸعمول بها ‘
تلك اÙافل الدولية ذات اŸسضتويات العالية ،يفÎضس أان ل تكون عرضضة Ÿثل هذه
اŸمارسضات اÿبيثة.
الوعود اŸبدئية الصضادرة عن اŸسضؤوول Úاأل‡ي Úعلى مسضتوى قسضم األخبار واÙتوى
Óسضف وبقيت حÈا على ورق ،ما شضجّع هؤولء على اŸضضي قدما
السضنة الفارطة ⁄ ،تنجز ل أ
‘ أالعيبهم هذه بدل من اتخاذ إاجراءات صضارمة ،بالفصضل الفوري ..اهتدوا إا ¤تÈير ما
ل يÈر متحّدين النداءات ا÷ماعية الصضادرة عن الدول األعضضاء ،التي شضّددت على
ضضرورة احÎام سض Òاألشضغال وفق قواعد ا÷دية اŸعروفة ‘ مثل هذه اŸواعيد.
” فÈكته وراء
و ⁄تتوان ا÷زائر ‘ وصضف ما حدث Ãصضطلحات مصضّوبة تÎجم حقا ما ّ
السضتار من قبل أاطراف تعمل كاÿفافيشس مندسضة ‘ هذه اŸصضلحة تؤودي خدمات جليلة
÷هات شضغلها الشضاغل ﬁاصضرة الشضعب الصضحراوي على مسضتوى اÙافل الدولية وخنق
صضوته اŸطالب بتقرير مصضÒه ،مثلما أاقّرت كل ما أاحرزته القيادة الصضحراوية من
انتصضارات سضياسضية باهرة على أاك Ìمن صضعيد كان آاخرها ما حصضل ‘ اليابان عندما
رفضس ال–اد اإلفريقي إاقصضاء الوفد الصضحراوي ،وأاصضّر على مشضاركته وهذا ما حصضل
بالفعل ليجد «اŸتآامرون» أانفسضهم معزول Úيتخبطون خبطة عشضواء ،خاصضة بعد أان
هّددهم ال–اد الفريقي Ãقاطعة األشضغال.
ما يحصضده اŸغرب اليوم هو نتاج هذا التهور الذي ما فتئ يÓزمه ‘ كل نشضاطه
الدبلوماسضي اÿارج عن األعراف اŸعمول بها ..ل يلتزم بحد أادنى من األخلقيات Œاه
اآلخرين بدليل التشضويشس الذي يحÎفه على مسضتوى قسضم اإلعÓم التابع أل· اŸتحدة
للمرة الثانية على التوا‹ (.)٢٠١٨ - ٢٠١٧
وتلك األوصضاف مؤوسضسضة وواقعية غ Òمبالغ فيها وإا‰ا تسضتجلي سضلوكا مرفوضضا أاراد هؤولء
فرضضه عنوة على اÒÿين ‘ هذا اŸنتظم الدو‹ كـ «التحيز»« ،الذاتية» و»التضضليل» ،هذا
ما سضجلته ا÷زائر ‘ الجتماع األخ Òباأل· اŸتحدة اıصضصس لدراسضة مسضائل تتعّلق
باإلعÓم.
النعوت السضالفة الذكر ،تكشضف عن –ويل «األعوان» اŸكلف Úبهذه اŸهام القذرة «هيكل»
أاو «فرع» أا‡ي إا ¤مرزعة خاصضة بهم ‘ كل مرة يتصضرفون كما يحلو لهم األمر ‘ –رير
التغطيات اÿاصضة بالأشضغال وفق مزاجهم اÿاصس ،أاي التوجه اŸضضمون أاو اÙتوى
Óخر تطبعه تلك الذاتية اŸفرطة اŸليئة باألحقاد
توجيها مقصضودا ،ومتحيزا مناوئا ل آ
والكراهية للصضحراوي ،Úخاصضة كل هذا يؤودي إا ¤تضضليل الرأاي العام واŸتتبع ‘ Úنفسس
الوقت لكن هيهيات أان يتحقق لهم ذلك ‘ ،كل مرة يفشضلون فشض Óذريعا بعد أان أادركوا
جيدا بأان صضوت الصضحراوي Úهو األقوى.

دركي Áنع إابحار اŸهاجرين نحو الشضمال حتى وإان كان
ب -إاط Ó-ق الّ-رصض-اصس ع-ل-ي-ه-م وق-ت-ل-ه-م ك-م-ا ف-ع-ل اŸغ-رب ق-ب-ل
أاسضابيع.
ولو نظرت أاوروبا إا ¤عمق مشضكلة الهجرة السضرية ،ألدركت
جع على الزّج بسضوريا
بأاّن لها نصضيب ‘ تفاقمها ،فهي من شض ّ
‘ متاهة ا◊رب ،ومن حدودها خرج ما يسضمى اŸقاتلون
األجانب الذين شضّكلوا داعشس اإلرهابي ،والنتيجة كانت –ويل
حياة ال ّسضوري Úإا ¤جحيم حقيقي ما أاجÈهم على الفرار

بجلودهم بحثا عن األمن واألمان.
Óوروبا
وحتى بالنسضبة للمهاجرين األفارقة ،ف أ
مسضؤوولية كبÒة ‘ تدهور أاوضضاعهم الجتماعية،
التي دفعتهم للبحث عن مكان يجدون فيه لقمة
العيشس ،حيث ظلت أاوروبا أاو ل زالت تسضتغل
ث -روات ال -ق-ارة الّسض-م-راء ل-ت-ط-وي-ر اق-تصض-ادي-ات-ه-ا
و–قيق رفاهية شضعوبها ،كما أانها ظّلت تدعم
و–مي إامّا أانظمة فاسضدة أاو ضضعيفة والنتيجة
ظروف انسضانية صضعبة ل يجد أامامها الشضباب
اإلفريقي غ Òالفرار.
أاوروبا والغرب عموما ل تهّمهما غ Òمصضا◊هما
أاما الشضعوب األخرى فلتذهب إا ¤ا÷حيم ،لهذا
سضنقف على عملية انتقاء لÓجئ ÚواŸهاجرين
غ Òالنظامي ،Úحيث سضتحتفظ أاوروبا بالذين
يشضّ- -ك- -ل- -ون إاضض- -اف- -ة لق -تصض -اده -ا ،أام -ا ال -ب -اق -ي
فسض- -ت- -ع- -ي -ده -م م -ن ح -يث أات -وا ،و‘ إاط -ار ه -ذه
ال ّسض- -ي- -اسض -ة ن -رى األزم -ة السض -وري -ة م -اضض -ي -ة إا ¤ا◊ّل ،ح -يث
أاصضبحت أاوروبا تسضابق الزمن من أاجل تسضويتها دون ا◊ديث
كما ‘ السضابق عن رحيل األسضد ،فاŸهم اليوم بالنسضبة إاليها
ه -و ال -ت -خ ّ-ل -صس م -ن عبء الÓ-ج-ئ Úالسض-وري Úوإاع-ادت-ه-م اإ¤
بÓدهم.
هذه إاذن أانانية الكبار الذين يسضحقون بنعالهم ال ّصضغار دون
رأافة أاو شضفقة ،وما دفاعهم عن حقوق النسضان إال ›ّرد
شضعارات –جب وجههم ا◊قيقي.

إعدإد :

فتيحة كلوإز

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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جزائريات ‚مات الفضصاء
اإلفÎاضصي
ه -ن نسص -اء اخ -ت -ل -فت اخ-تصص-اصص-ات-ه-ن إا’

^ وهبت حياتها Ÿرضضى السضرطان
كتاب مفتوح على العطاء تروي صصفحاته مسصÒة امرأاة وهبت نفسصها لكل من يحتاج ا ¤مسصاعدة مادية كانت أاومعنوية ،كلماته كتبتها سصيدة
’ول...،وان  ⁄تبلغ عنان السصماء بطائرة كانت –لم بقيادتها هي بلغت عرشش السصموات السصبع Ãا
’نسصان داخلها فكان ا Òÿدرسصها ا أ
آامنت با إ
’نانية فجسصدت بحق
لخرين من أامل وحب ،حميدة كّتاب واحدة من حرائر ا÷زائر اللواتي اسصتطعن ترك بصصمة ‘ اÛتمع بعيدا عن ا أ
“نحه ل آ
حقيقة ا’نسصان عندما يطلق العنان ÷وهره وفطرته التي خلق عليها.

بورتريه :فتيحة كلوإز

«حميدة» الطفلة ...
رحلة إانسصان
طفولة عاشصتها حميدة الطفلة بكل
ت -ف-اصص-ي-ل-ه-ا سص-اه-مت ‘ غ-رسس ب-ذور
الشصخصصية التي نعرفها بها اليوم فمنذ
نعومة أاظافرها كان العطاء لصصيقا بها
واسص- -ت- -ط- -اعت ال- -ول- -وج ا ¤ال- -ف -ط -رة
اإلنسصانية اÿيّرة داخلها رغم صصغر
سص -ن -ه -ا ،ه -ذه ال-ط-ف-ل-ة الصص-غÒة ال-ت-ي
ن -ح -اول رسص -م م -ع -ا ⁄وج -ه-ه-ا ،ب-دأات
دراسص -ت -ه -ا ‘ اÿامسص -ة م -ن ال -ع -م -ر،
لتنطلق رحلة حميدة التعليمية التي
اسصتهوتها فيها األرقام والرياضصيات،
فكانت خطواتها األو ¤ثابتة مّيزها
ا÷د واŸث - -اب- -رة م- -ن اج- -ل –ق- -ي- -ق
حلمها ‘ ان تكون قائدة طائرة –لق
‘ سصماء الروح السصاكنة داخلها.
ح-م-ي-دة ال-ط-ف-ل-ة دون ع-ن-اء ال-ت-كلف
أاوال -تصص -ن -ع واظ-بت ع-ل-ى ف-ع-ل ا،Òÿ
فكانت لسصنوات طويلة تزور اŸقÈة
‘ ع -ي -د ال -ف -ط -ر م-ن ك-ل سص-ن-ة رف-ق-ة
صصديقتها اين كانتا تشصÎيان الزهار
باŸال الذي Œمعانه يوم العيد وتزور
اŸقابر التي ل زائر لها يوم العيد،
ت-ق-ران ل-ه-ا ال-ف-ا–ة وت-دع-وان ل-ه-ؤولء
اŸوتى بالرحمة واŸغفرة لتخرج من
هناك حميدة الطفلة على يق Úثابت
انها اسصعدتهم وان كانوا –ت الÎاب،
أاي قلب سصكن ‘ صصدرها منحها هذا
Óنسصان وأاي تربية هذه
ا◊ب النقي ل إ
التي علمت هذه الطفلة ان النسصان
روح وجسص -د وف -ت -حت ع -ي -ن -ي -ه-ا ع-ل-ى
حاجة النسصان ا ¤ا◊ب وان دفن مع
اŸوتى وغاب عن ا◊ياة.
 ⁄ت -نشص -أا ح-م-ي-دة ال-ط-ف-ل-ة الصص-غÒة

الكبÒة من العدم بل كانت ثمرة عائلة
زرعت داخلها كل تلك القيم اإلنسصانية
ولعل النصصيب األك ‘ Èذلك يرجع ا¤
والدتها اÛاهدة التي  ⁄تبخل عن
ا÷زائ -ر ب -ال-غ-ا‹ وال-ن-ف-يسس وأامضصت
أاربع سصنوات ‘ السصجون اŸسصتعمر
دون ان ي - -ق- -ل- -ل ذلك م- -ن ع- -زÁت- -ه- -ا
أاو–دي -ه -ا أاوإاصص -راره -ا ع-ل-ى ا÷ه-اد
ح - -ت- -ى السص- -ت- -قÓ- -ل ،ه- -ذه السص- -ي- -دة
العظيمة كانت أاول معلم لـ «حميدة»
‘ مدرسصة ا◊ياة فورثت عنها العزة
واإلرادة ا◊دي- -دي- -ة واإلصص -رار ع -ل -ى
بلوغ الهدف فاإلنسصان حياة لها هدف
وغ-اي-ة ل-ن ي-ح-ق-ق-ه-ا ب-ع-ي-دا عن اÒÿ
ومسصاعدة الخرين ،فكانت دروسصها
جوهرية علمتها ان النسصان ل يعيشس
انسصانيته بعيدا عن الخر ،ولن يعرف
السصعادة ان كان غÒه تعيسصا.

«فتيحة»« ،حميدة»...
والسصرطان
هذه اŸبادئ التي ترسصخت داخلها
 ⁄تنطفء شصمعتها أابدا بل مع مرور
ال-زم-ن زاد ي-ق-ي-ن-ه-ا ب-أاه-م-ي-ة مسصاعدة

ال -غ ‘ Òح -ي -ات-ه-ا و‘ اÛت-م-ع ألن-ه
سصبيل بنائه متماسصكا ومتحدا ،ولعل
اŸنعرج الذي جعلها تقتنع ان حياتها
لن يكون لها معنى اوجدوى بعيدا عن
ه -ذه ال -ق -ي -م ،ه -وزي -ارت -ه-ا ل-ق-ري-ب-ت-ه-ا
اŸريضص-ة رف-ق-ة وال-دت-ه-ا ‘ مصص-ل-ح-ة
«ب- -ي- -ار وم- -اري ك- -وري « Ãسص- -تشص -ف -ى
مصصطفى باشصا ا÷امعي ،كانت اŸرة
األو ¤التي تدخل فيها هذا اŸركز
وهناك تعرفت على طفلة ل يتعدى
سصنها 14سصنة اسصمها فتيحة قدمت من
ولي -ة الشص -ل -ف ل -ل -ع Ó-ج م -ن سص -رط-ان
أاصصابها بالرأاسس وكذا الكشصف الدوري
◊ال -ت -ه -ا الصص -ح -ي -ة ،ك-انت «ف-ت-ي-ح-ة»
بالنسصبة لها الباب التي فتحتها على
معاناة مرضصى السصرطان ،المر الذي
وّ
ط -د ع Ó-ق -ت -ه -ا ب -ه-ا وج-ع-ل ح-م-ي-دة
تزورها بصصفة منتظمة ما خلق بينهما
صصداقة قوية دامت ألك Ìمن سصتة
اشصهر كانت فيها حميدة ا ¤جانب
ه- -ذه ال- -ط- -ف- -ل- -ة اŸريضص- -ة ت- -ؤوازره -ا
تشصجعها وتعطيها ام ‘ Óغد افضصل،
ول -ك -ن ال -ق -در ك -انت ل -ه ك -ل-م-ة أاخ-رى
وضصعت نقطة النهاية ◊ياة «فتيحة»
و‘ ن- -فسس ال- -وقت ن- -ق- -ط- -ة ال- -ب -داي -ة
لـ»ح-م-ي-دة ك-ت-اب» ﬁارب-ة السص-رط-ان،
فكان اŸوت بداية حياة وامل.
فبعد شصهور من صصداقتها مع فتيحة
رن ال -ه -ات -ف م-ع-ل-ن-ا خ Èوف-ات-ه-ا ك-ان
الم -ر ب -ال -نسص-ب-ة لـ «ح-م-ي-دة» أاك Èم-ن
الصص -دم-ة وف-اج-ع-ة ك-بÒة ل-ف-ق-ده-ا ‘
ه - -ذه السص - -ن الصص - -غÒة ،ذك- -رى وف- -اة
«ف -ت -ي -ح -ة» ت -رسص -خت داخ -ل ح -م -ي-دة
ل -ت -ع -ط-ي-ه-ا سص-ب-ب-ا ق-وي-ا لÓ-ن-طÓ-ق ‘
مسص -اع -دة م -رضص -ى السص -رط -ان ،وك-م-ا
ك-انت ح-ي-اة ف-ت-ي-ح-ة سص-ب-ب-ا ‘ ت-عرفها
على معاناة مرضصى السصرطان كانت
وف -ات -ه -ا سص -ب -ب -ا ل Ó-ل -ت-ح-اق ب-ج-م-ع-ي-ة
«المل» التي  ⁄تكن تعرف عنها شصيئا
ولكن طلب والدة فتيحة التصصال بهذه

وجوه نسصائية

العالية حمزة...الصصا◊ة التي أاهدت اŸوتى أارضصها

العالية حمزة هي امرأاة صصا◊ة
وزاه-دة ج-زائ-ري-ة سص-م-يت باسصمها
م -قÈة ال-ع-ال-ي-ة اŸقÈة ال-رسص-م-ي-ة
ال -ت -ي ي -دف -ن ف-ي-ه-ا ال-ع-ام-ة ب-ج-وار
ال-زع-م-اء وال-رؤوسص-اء ا÷زائريون،
ول -دت سص -ن-ة Ã 1886ن-ط-قة سصور
ال -غ -ز’ن و’ي -ة ال -ب -وي -رة ت -رج-ع
أاصص-ول-ه-ا ل-ق-ب-ي-لة أاو’د نايل ،وهي
اب -ن -ة ﬁم -د ب -وت -رع -ة وف -اط -م -ة
شص- -ع- -ب -ان وك -انت ت -ع -رف بÌائ -ه -ا
ال-ك-ب Òوع-م-ل-ه-ا ل-ل-خ Òوك-ف-ال-ت-ه-ا
ل-ل-ي-ت-ي-م ،ف-بسص-بب ع-ق-م-ه-ا ت-ك-ف-لت
بÎبية أابناء أاختها «حبارة» التي
تزوجت بأاحد أاقربائها من عائلة
دح -م -ا Êبسص -ور ال -غ -ز’ن ،وأاب -ن-اء
’خت من العائلة ’ يزالون
أابناء ا أ
ي-ق-ط-ن-ون Ãن-ط-ق-ة سص-ور ال-غ-ز’ن
ال - -ت - -ي ت - -ب - -ع - -د ع- -ن ال- -ع- -اصص- -م- -ة
ا÷زائرية بـ  132كلم.
إلنصص- -اف اŸرأاة وك- -ت- -اب- -ة ال- -وق- -ائ -ع
ال -ت -اري -خ -ي -ة Áك -ن ل -رج-الت ال-ت-اري-خ
ال -ت -وج -ه إا ¤م -ن -ط -ق -ة صص -ور ال -غ -زلن
والسصماع Ÿن عايشصت العالية من كبار
اŸنطقة مواليد قبل  .1932كما Áكن
التواصصل مع أاحفاد أاختها الوحيدة «
ح -ب -ارة» اŸع -روف Úب -ع -ائ -ل -ة دح -م-اÊ
الذين سصمعوا الكث Òعن جدتهم الثانية
«العالية « من أابائهم وأامهاتهم الذين
عايشصوا العالية وتربوا ‘ كنفها.
تربت العالية ‘ منطقة سصور الغزلن
‘ أاسصرة ﬁافظة ألبوين ثري Úجدا

أاوواف- -ت- -ه -ا اŸن -ي -ة ودف -نت ‘ ال -ب -ق -اع
اŸقدسصة بجوار النبي صصلى الله عليه
وسصلم وجوار خÒة الصصحابة.
ت -زوجت م -ن م -درسس م -ن ب -وسص -ع -ادة
اسصمه كرميشس ﬁمد (خريج اŸدرسصة
العليا لÓسصاتذة  )1922كان يشصتغل ‘
نفسس اŸدرسصة كمدرسس للغة الفرنسصية،
 ⁄تنجب العالية من ﬁمد أابناء يقال
لعقمها ،وتكفلت باأليتام ك◊ Ìنانها
Óطفال.
وحبها الشصديد ل أ

حكاية اŸقÈة

وكان لها أاخ وحيد يسصمى عيسصى وأاخت
وحيدة تسصمى حبارة ،عند وفاة والدهم
اق- -تسص- -م- -وا ث- -روت- -ه وع -م -لت ‘ ›ال
ال-ت-ج-ارة ل-ت-ت-وسص-ع ث-روت-ه-ا و“لك آالف
الهكتارات من األراضصي ‘ العاصصمة
ومناطق عديدة من ا÷زائر كمنطقة
بوسصعادة وا÷لفة وغÒها .إا ¤جانب
عملها كمسصؤوولة ‘ مدرسصة لتدريسس
ال- -ب -ن -ات ‘ سص -ي -دي ع -يسص -ى اÛاورة
Ÿنطقتها أانشصأاتها Ãالها اÿاصس قصصد
تدريسس وكفالة البنات اليتيمات .رغبة
منها ‘ ا◊ج سصافرت العالية البقاع
اŸق- -دسص- -ة ألداء م- -ن- -اسصك ا◊ج سص -ن -ة
- 1928م-ع وال-دت-ه-ا وأاح-د ﬁارم-ه-ا-
وه- -ي  ⁄ت -ت -ع -د  42سص -ن -ة .ب-ع-د إا“ام
مناسصك ا◊ج -التي كانت شصاقة ‘ تلك
الفÎة لعدم توفر الطائرات  -شصاءت
األق -دار أان ت -ودع ال -ع -ال -ي -ة أام -ه -ا ب -ع-د

‘ سصنة  1928وهبت العالية للحكومة
الفرنسصية قطعة أارضصية تقدر مسصاحتها
بـ  800أالف م Îمربع ،وذلك من أاجل
–وي - -ل- -ه- -ا إا ¤م- -قÈة ل- -دف- -ن م- -وت- -ى
اŸسصلم ،Úوطلبت بأان تكتب باسصمها
وال -ذي م -ازالت –ت -ف-ظ ب-ه إا ¤ي-وم-ن-ا
هذا .و–ولت مقÈة العالية إا ¤مثوى
÷ث - - -ام Úالشص - - -ه - - -داء وال - - -زع - - -م- - -اء
والشص -خصص -ي -ات اŸرم-وق-ة ،ع-ل-ى غ-رار
األم Òع -ب -د ال -ق-ادر ،ف-اط-م-ة نسص-وم-ر،
هواري بومدين ،أاحمد بن بلة ،الشصاد‹
بن جديد ،علي كا‘ وغÒهم.
تقول الروايات أانها ماتت سصنة 1932
ودفنت ‘ مسصقط رأاسصها بسصور الغزلن
وك- -تب ع- -ل -ى قÈه -ا ال -ول -ي -ة الصص -ا◊ة
العالية حمزة ول أاحد يعرف عن حجم
أامÓ- - -ك- - -ه - -ا وأاي - -ن ذه - -بت وم - -ن ق - -ام
ب-السص-ت-ح-واذ ع-ل-ي-ه-ا وه-ذا األم-ر ب-ق-ي
سصرا إا ¤اليوم.

ا÷م -ع -ي -ة Ÿسص-اع-دت-ه-ا ‘ مصص-اري-ف
جنازة ابنتها منحها الفرصصة لتحرر
طاقة النسصان اŸعطاءة داخلها.
بعد خروجها من ا÷امعة توجهت
حميدة ا ¤مركز «بيار وماري كوري»
ل Ó-تصص-ال ب-ع-ب-د ال-ن-ور ال-ذي اخÈت-ه-ا
عنه والدة صصديقتها ،وبالفعل كان أاول
شص-خصس تسص-أال-ه ع-ن-ه ف-ك-انت الصص-دف-ة
خ Òم -ن أال -ف م -ي -ع -اد ،سص -اع -ده-ا ‘
–قيق رغبة والدة «فتيحة» وسصاعد
«حميدة» على النخراط ‘ ا÷معية
ال -ت -ي ك -انت ت-ه-ت-م Ãسص-اع-دة م-رضص-ى
السص- -رط- -ان ع -ل -ى مسص -ت -وى مصص -ل -ح -ة
م- -ك- -اف- -ح- -ة السص- -رط- -ان Ãسص- -تشص -ف -ى
مصص -ط -ف-ى ب-اشص-ا ا÷ام-ع-ي ،وب-ال-ف-ع-ل
انقسصم اهتمام حميدة ب Úالدراسصة
بجامعة هواري بومدين بباب الزوار
وا÷م- -ع- -ي- -ة ،ح- -اولت ال- -ت- -وف- -ي -ق بÚ
ا÷امعة وعا ⁄الرياضصيات الذي كان
حلم حميدة الصصغÒة وجمعية «امل»
التي حركت داخلها «حميدة» الصصغÒة
التي كانت تزور من ل تعرفهم من
اŸوت -ى ل -تÎح -م ع -ل -ي -ه -م ،وب Úه-ذه
وتلك مالت كفة «حميدة» الطفلة التي
واسصت ‘ صصغرها حتى موتى من ل
تعرفهم ،فتفرغت بعد سصنت Úفقط
ل-ل-ع-م-ل ا÷م-ع-وي ﬁاول-ة م-ن خÓ-له
إاع -ط-اء اقصص-ى م-ا تسص-ط-ي-ع-ه Ÿرضص-ى
السص -رط -ان خ -اصص-ة م-ع اŸع-ان-اة ال-ت-ي
ي- -ع- -يشص- -ه- -ا اغ- -ل- -ب- -ه- -م بسص -بب غ -ي -اب
اإلمكانيات ‘ اŸناطق الداخلية ‘
تلك الفÎة ،لتصصبح بعد سصنوات من
العمل والتفا Êرئيسصة جمعية «المل»
Ÿرضصى السصرطان.
ع -م -لت ح -م -ي -دة ب-ج-د ‘ ا÷م-ع-ي-ة
لضص - -م - -ان ت - -ك - -ف - -ل أاحسص - -ن Ÿرضص- -ى
السصرطان وبذلت كل ما تسصتطيعه من
اجلهم فكان أاك Èهمها التغلب على
هذا اŸرضس الذي فتك بالكث Òمن
األرواح ،كانت تعمل بكل صصدق من
اج-ل ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-ان-اتهم ،كانت
–اول ه - - - -زم اŸرضس م- - - -ن خÓ- - - -ل
ا◊مÓت التحسصيسصية والتوعوية التي
دأابت ا÷م-ع-ي-ة لسص-ن-وات ط-وي-ل-ة ع-ل-ى
اطÓقها خاصصة فيما يتعلق بسصرطان
الثدي ،تبحث من خÓل عملها عن أاي
شص -يء Áك -ن -ه ال -ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-ان-اة
ه- -ؤولء اŸرضص -ى ألن ح -م -ي -دة ك ّ-ت -اب
تبحث عن اعطائهم ومسصاعدتهم Ãا
 ⁄تسصتطعه مع صصديقتها «فتيحة».

حياة وأامل
هي إاذا سصيدة اسصتطاعت ان “نح
ن-فسص-ه-ا ال-ف-رصص-ة ل-ت-ع-يشس انسص-انيتها
ب-ت-ف-اصص-ي-ل-ه-ا ال-دق-ي-قة بكل ما تعنيه
الكلمة ،عمل دؤووب  ⁄تتوان فيه
حميدة كّتاب من تقد ËاŸسصاعدة
من خÓل ا÷معية اوخارجها لكل
من يحتاجها و ⁄تكن حميدة كتاب
لتفعل كل ذلك دون زوج متفهم يقدر
ما تقوم به Œاه اÛتمع ،وكما
ك -انت «ف -ت -ي-ح-ة» سص-ب-ب-ا ل-ول-وج ع-ا⁄
م- -رضص- -ى السص- -رط- -ان ك -انت السص -بب
كذلك ‘ لقاء حميدة بزوجها عبد
ال- -ن- -ور ال- -ذي ج- -اءت- -ه ب- -اح -ث -ة ع -ن
مسصاعدة لوالدة صصديقتها اŸتوفاة
فكانت بعد سصنة واحدة من لقائه ‘
م -رك-ز «ب-ي-ار وم-اري ك-وري» زوج-ت-ه
وزم-ي-ل-ت-ه ‘ ج-م-ع-ي-ة «الم-ل» وم-نذ
عشصرون سصنة يناضصل الزوجان من
اج -ل غ -اي -ة إانسص -ان -ي-ة ه-ي ت-خ-ف-ي-ف
م -ع -ان -اة م -رضص -ى السص -رط -ان أاي -ن-م-ا
وجدوا.

أانهن اسصتطعن –قيق النجومية ‘ العا⁄
ا’فÎاضصي وحولن القاعدة ا’لكÎونية
’براز مواه ،Íواليكم بعضش
إا ¤منصصة إ
’سصماء التي يعرفها الكث Òمنا.
هذه ا أ

«أام وليد» سصيدة اŸطبخ ا÷زائري
ب Óمنازع
ليسس مهما أان تكو Êمشصهورة أاوفنانة معروفة
أاوح-ت-ى وج-ه ت-ل-ف-زي-و Êل-ت-ح-ق-ي-ق شص-ه-رة واسصعة
النطاق ،لكن يكفي فقط أان تكو Êملّمة بوسصائل
التواصصل الجتماعي واأن تكو Êملهمة ومؤوثرة
واأن تؤومني بقدراتك لتحلقي عاليا ،وتصصنعي
عاŸا خاصصا بك ،وهذا هوحال سصيدة جزائرية
–دت كل الظروف واسصتطاعت أان تصصنع اسصمها
بحروف من ذهب ،رغم أانها  ⁄تظهر وجهها
يوما ،اإنها السصيدة «أام وليد» متزوجة وأام ألولد
م -ن ال -غ -رب ا÷زائ -ري ،شص-ه-رت-ه-ا ف-اقت ح-دود
ا÷زائر فقط ألنها اأنشصأات قناة طبخ خاصصة بها
على اليوتيوب تقدم فيها خÈاتها ‘ اŸطبخ
ووصصفات تقليدية ،اأسصرت بها قلوب السصيدات
وجعلتهن ينتظرون وصصافتها حتى قبل أان تبث،
وحصصدت بذلك مÓي ÚاŸتابعات على صصفحتها
‘ ال -ف -ايسص -ب -وك ،وال-ت-ي أاضص-حت رق-م واح-د ‘
ا÷زائر ،ومقصصدا حتى للمعلن.Ú
وم-ن خÓ-ل اع-ت-م-اده-ا ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصصل
الجتماعي كّونت لنفسصها مشصروعا خاصصا بها
على الفضصاء الرقمي ،تهاطلت عليها العروضس
من كÈيات قنوات الطبخ ا÷زائرية ،فأاضصحت
مثال للسصيدة ا÷زائرية الطموحة التي غردت
بعيدا واسصتفادت من مزايا التكنولوجيا Œاريا،
ما جعلها تنشصئ موقعا الكÎونيا «شصهيوات أام
ول - -ي - -د» ‘ م - -اي  ،2016خ- -اصس ب- -ه -ا ل -لÎوي -ج
لوصصفاتها.

حنان زان  ..اŸوضصة على األنسصتغرام
اقتحمت العديد من ا÷زائريات ‘ السصنوات
األخÒة موقع «النسصتغرام» خاصصة ‘ ›ال
اŸوضصة وا÷مال ،و‚د ‘ هذا اŸقام ‰وذج
صصفحة ا÷زائرية «حنان زان» والتي فتحتها
ب-ت-اري-خ  6ديسص- -م ،2016 Èوه- - -ي ﬂتصص- - -ة ‘
اŸاك -ي -اج ،ت -ع -رضس خÈات -ه -ا وم -ا ت -ق -وم ب -ه ‘
صصالون التجميل اÿاصس بها ‘ مدينة سصطاوا‹
ب-ا÷زائ-ر ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ي-ه-ا ،وخ-اصصة من ا÷نسس
اللطيف.

أامÒة ريا و»البيزنسس وومن»
و‘ ›ال اŸوضص- -ة و«ال- -ف- -اشص- -ي- -نسص- -ت- -ا» ‚د
ا÷زائرية اŸقيمة ‘ اإلمارات «أامÒة ريا» التي
يتابعها أاك Ìمن  500أالف متابع على إانسصتغرام،
و 125أالف فايسصبوكي ،وهي ﬁجبة تقوم بنشصر
صص-ور وف-ي-دي-وه-ات ل-ك-ل سص-ت-ايÓ-ت-ه-ا ب-ا◊جاب،
وتعلم الفتيات كيفية تنسصيق اÿمار وكيفية وضصع
اŸاك -ي -اج الصص -ح -ي -ح ل -ل -م -ح -ج -ب -ة وغÒه -ا م-ن
النصصائح العملية التي ل يجدنها على النت ،كما
اسص- -ت- -ط- -اعت أامÒة ري -ا الÎوي -ج لصص -ورة اŸرأاة
ا÷زائ - -ري - -ة «ال - -ب - -ي - -زنسس ووم - -ن» م- -ن خÓ- -ل
اسص -ت -غ Ó-ل-ه-ا ل-ل-خصص-ائصس ال-ت-ي ت-ت-ي-ح-ه-ا م-واق-ع
ال -ت -واصص -ل الج -ت -م -اع -ي م -ن وسص-ائ-ط م-ت-ع-ددة
«صصوت ،صصورة ،فيديو» ،حيث قامت ‘ فÎة
وج -ي-زة ب-ف-ت-ح ال-ع-دي-د م-ن ب-وت-ي-ك-ات ال-ت-ج-م-ي-ل
واŸوضص -ة ‘ ا÷زائ -ر وخ -ارج -ه -ا ،ك -م -ا ت-ع-م-ل
ك -خ -بÒة Ÿارك -ات ع -اŸي -ة ‘ م -ت-ن-اول ب-ورصص-ة
اŸرأاة ا÷زائرية

إألربعاء  06نوفمبر  2018م
إلموإفق لـ  26صشفر  1440هـ
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الروائي ا’سسبا Êمارتيناز:
للكلمة قدرة على تغي Òالعا⁄
جميل هو إلتششبيه إلذي أإجاب به مارتيناز على
سشؤوإلنا ،حينما سشأالناه عن دمقرطة إإلبدإع وإلكتابة
إل -ت -ي ج-ع-لت إل-غث ي-غ-ط-ي ب-أاع-دإده إل-ك-ب-ي-رة ع-ل-ى
إلسشمين ،وجعل إلمبدعين متخفين وسشط جماهير
«إلمبدعين» إلمفترضشين ..يقول مارتيناز« :إألمر
أإششبه بقاعة فيها مئات إلششموع إلمضشيئة ..صشحيح
أإنها تضشيء كلها ،ولكن ششمعة وسشطها ،هي إلفنان
إل-ح-ق-ي-ق-ي إل-م-ت-فّ-رد ،سش-ت-ت-م-ي-ز ب-ت-أال-ق-ها ووهجها»،
وأإضشاف بأان إلفنان يلعب دور إلنبي ،ألن له رسشالة
ي-ؤودي-ه-ا وأإح-اسش-يسض ي-ع-ب-ر ع-ن-ه-ا ف-ي-م-ا يعجز عموم
إلناسض عن ذلك.

أالقى ششعرا ..وغّنى ..وتراوحت إاجاباته
’ك -ادÁي -ة والشش-اع-ري-ة ،وب ÚاÙل-ي-ة
ب Úا أ
وال-ع-اŸي-ة ..ه-و ب-ي-درو إان-ري-ك-ي-ز م-ارت-ي-ن-از،
’سش -ب -ا،Ê
’ك -ادÁي ا إ
الشش- -اع- -ر وال -روائ -ي وا أ
ال -ذي ال -ت-ق-ى ج-م-ه-ور صش-ال-ون ال-ك-ت-اب أامسض
ال-ثÓ-ث-اء ،ف-راف-ع م-ن أاج-ل الشش-ع-ر وا÷م-ال،
وداف- -ع ع- -ن إاÁان- -ه ب- -ق- -درة ال- -ك -ل -م -ة ع -ل -ى
’ديب
ال -ت -غ -ي .Òم -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،ع-رضض ا أ
’ك- -ادÁي السش- -ع- -ي- -د ب -وط -اجŒ Úرب -ت -ه
وا أ
وأافكاره على ا◊ضشور ،مؤوكدا “سشكه الدائم
با’قتصشاد ‘ السشرد.

بؤطاج :Úتخلصست من كل
القيؤد Ãا ‘ ذلك نفسسي

قصشر اŸعارضض :أاسشامة إافراح
تصشوير :فواز بوطارن

هو من موإليد  1956بغرناطة ،صشدر له ما يفوق
إلعششرين عم Óأإدبيا ،آإخرها ديوإن «شِشعر للسشماع»
إلصشادر إلسشنة إلماضشية  201٧ببورتو ريكو .حائز
على عديد إلجوإئز ،كما سشافر كثيرإ ،وهو منسشق
ل -م -رك -ز إل -ي -ونسش-ك-و ب-األن-دلسض ،وم-نشش-ط ل-ورشش-ات
إلكتابة في جامعات إلمكسشيك وإلوليات إلمتحدة
وإلمسشاجين في غرناطة.
يؤومن مارتيناز بوجود طابع ثقافي وآإخر جسشدي
لمدينته غرناطة ،إلتي جعل منها إلعرب وإليهود
مدينة منفتحة وذإت حسشاسشية« ،يقال إن غرناطة
يوجد بها عدد من إلششعرإء أإكبر مما هو موجود في
إلعالم» ،يقول ،مضشيفا بأانه خصشصض من بين إنتاجه

قسشما كام Óلقصشر إلحمرإء« ،في دمي ماء يجري
في عروقي هو ماء قصشر إلحمرإء ..إلحمرإء هو
إل -ك -ت -اب إألروع ف -ي إل -بشش -ري -ة ،إل -ج -درإن م -ل -ي -ئ-ة
بالششعر» ،يقول إلششاعر إإلسشباني.
ك -م -ا ت -ط -رق م -ارت -ي -ن -از إل-ى ورشش-ات إلشش-ع-ر إل-ت-ي
ينششطها لفائدة إلمسشاجين ،وقال إنه لمسض لدى
ه -ؤولء ت -خ -وف-ا ف-ي إل-ب-دإي-ة ،ول-ك-ن ف-ي آإخ-ر إألم-ر
نشش -رت م -ج -م -وع-ة شش-ع-ري-ة ج-م-اع-ي-ة ،وب-ك-ى أإح-د
إلسشجناء حينما أإخبره إلششاعر إإلسشباني باأنه ضشمن
مجموعة إلمؤولفين ،ألن إبنه سشيقرأإ له.
وأإكد مارتيناز في أإكثر من مناسشبة أإن إلششعر ل

صشادرة عن منششورات «زاد لينك» اŸتخصشصشة ‘ الششريط اŸرسشوم

أاربعة أالبؤمات جديدة ‘ اŸانغا اليابانية
تشسد اهتمام الزوار

تشش -ارك أارب -ع -ة أال -ب-وم-ات ج-دي-دة ‘
اŸان-غ-ا ال-ي-اب-ان-ي-ة صش-ادرة ع-ن منششورات
«زاد ل - -ي- -نك» اŸت- -خصشصش- -ة ‘ الشش- -ري- -ط
اŸرسشوم ‘ صشالون ا÷زائر الدو‹ الـ 23
للكتاب (سشي.)2018 Ó

وأإصشدرت «زإد لينك» -إلحاضشرة بالصشالون -أإربعة
مؤولفات بالعربية وإلفرنسشية وإلدإرجة متمثلة في
كل من «سشيكل أإوف وور» (دورة إلحرب) و»حومة
فايتر» (مقاتل إلحي) في جزئه إلثالث باإلضشافة
إل -ى «غ -وسشت» (إلشش -ب -ح) ف -ي ج -زئ -ه إل -ث-الث أإيضش-ا
و»لوسشت لند» (إألرضض إلمفقودة).
وشش -ارك ف -ي إصش -دإر «سش -ي -ك -ل أإوف وور» إل -ثÓ-ث-ي
إلجزإئري رسشيم عجابي وسشايحية أإحمد وسشايحية
رششيد إلذين تطرقوإ من خÓله لحرب ل هوإدة
ف -ي -ه -ا ب -ي-ن إل-بشش-ر وك-ائ-ن-ات «إآلل-ف» (أإشش-ب-اه بشش-ر
بقدرإت سشحرية و كائنات مقتبسشة من إلميثولوجيا
إإلسشكندنافية)
وج -اءت إل -ع -دي -د م -ن رسش -وم-ات إألل-ب-وم ف-ي إط-ار
إلخيال إلعلمي إلغربي وخصشوصشا أإششكال «إآللف»
إلششبيهة بششخصشيات إلفيلم إلششهير «سشيد إلخوإتم»
غير أإن حبكة إلنصض جاءت بسشيطة جدإ وتفتقد
كثيرإ للتششويق.
وكان هذإ إأللبوم -إلصشادر بالفرنسشية -قد توج
ب -ج -ائ -زة «أإحسش -ن م -ان-غ-ا» ف-ي إل-مسش-اب-ق-ة إل-دول-ي-ة
لمهرجان إلجزإئر إلدولي إلـ 11للششريط إلمرسشوم
(فيبدإ  )2018إلذي جرت فعالياته إلششهر إلماضشي.
ويوإصشل من جهته إلجزء إلثالث لـ «حومة فايتر»
للرسشام وكاتب إلسشيناريو إلجزإئري سشعيد سشباعو

سش -رد م -غ -ام-رإت لعب ك-يك ب-وكسش-ي-ن-غ ه-زل-ي ف-ي
منافسشة لقتال إلششوإرع.
وصشدر إلجزء إلثالث تحت عنوإن «حومة فايتر:
إلجولة إلثالثة» وهو من نوع «ششونن» (مانغا موجه
للذكور) وهذإ بعد إلنجاح إلذي حققه إأللبوم في
جزأإيه إألول وإلثاني.
وج -اء ه-ذإ إلشش-ري-ط إل-م-رسش-وم ف-ي ق-الب ف-ك-اه-ي
م-ل-يء ب-ت-ع-اب-ي-ر إل-وج-وه إل-م-ثيرة للضشحك وباللونين
إألسش-ود وإألب-يضض ك-م-ا إع-ت-م-د سش-ب-اع-و ع-ل-ى إب-رإز
م-خ-ت-ل-ف خصش-وصش-ي-ات إل-ث-ق-اف-ة إل-جزإئرية بجميع
متناقضشاتها.
وب -ال -رغ -م م -ن ت -أاث-ر شش-خصش-ي-ات إألل-ب-وم ب-ال-م-ان-غ-ا
إليابانية إل أإن سشباعو إعتمد على أإبطال يمثلون
إلجزإئر إلعميقة وقد جاءت حوإرإته بالفرنسشية
وإل-ع-رب-ي-ة إل-ع-ام-ي-ة م-ع إسش-ت-ع-م-ال ع-ب-ارإت شش-ع-ب-ية
ج -زإئ -ري -ة م -حضش -ة وك -ذإ إي -ح -اءإت إل -ى إألوضش-اع
إلجتماعية إلحالية ومكانة إلمرأإة في إلمجتمع.
وإضشافة إلى إلمجموعتين إلسشابقين صشدر أإيضشا عن
«زإد لينك» أإلبومي «غوسشت» (إلششبح) لفلة ماتوغي
في جزئه إلثالث و»لوسشت لند» (إألرضض إلمفقودة)
ألمينة بولقابول.
وك -انت إألل -ب -وم -ات إألرب-ع-ة ق-د صش-درت ف-ي إط-ار
فيبدإ .2018
وترى منششورإت «زإد لينك» أإن إلششريط إلمرسشوم
يحظى بـ «جمهور وإسشع» في إلصشالون رغم أإن هذه
إلتظاهرة «تبقى مخصشصشة أإسشاسشا للكتاب وإلنششر».
وتسش -ت-م-ر ف-ع-ال-ي-ات سش-ي Ó-إل-ى غ-اي-ة إل 10نوفمبر
إل -ج -اري ب -قصش -ر إل -م -ع -ارضض ب -الصش-ن-وب-ر إل-ب-ح-ري
بالجزإئر.

تششجيعا للقراءة واŸطالعة

اŸكتبة الرئيسسية تنظم رحلة
لزيارة معرضض الكتاب

‘ ثا Êمبادرة لها ‘ إاطار تششجيع
ال-ق-راءة واŸط-ال-ع-ة وت-ق-ريب ال-ك-ت-اب
إا ¤القارئ ،تنظم اŸكتبة الرئيسشية
للمطالعة العمومية لو’ية خنششلة،
رح -ل -ة إا ¤اŸع -رضض ال -دو‹ ل -ل -ك-ت-اب
ال-طبعة  23ا÷اري-ة ف-ع-الياتها بقصشر
اŸع- -ارضض ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع -اصش -م -ة ،إا¤
غاية  10نوفم Èا÷اري.
وقد دعت إدإرة إلمكتبة ،عبر نششر
إع  Ó-ن -ا ت -ه -ا ف -ي إلأ م -ا ك -ن إل -ع -م -و م -ي -ة
وف ضش -ا ئ -ه -ا إلأ ز ر ق ك -ل إل -رإغ -ب -ي -ن ف ي
إلذهاب لزيارة إلمعرضض وإلطÓع
ع -ل -ى مسش -ت -ج -د إت ه -ذ ه إل -ط -ب -ع -ة ع -ن
ق - -ر ب ،إلت صش - -ال ب - -اإدإ ر ة إل - -م -ك -ت -ب -ة

ببلدية إلحامة للتسشجيل في إلرحلة
إلمزمع تنظيمها يوم إلخميسض 08
نوفمبر.
وح د  Iد ت إدإ ر ة إل -م -ك -ت -ب -ة شش -رط إأن
ي -ك -و ن إل -مسش -ج -ل ب -ال -غ م -ن إل -ع -م -ر 18
سشنة فما فوق ،للمششاركة في هذه
إلرحلة إلثانية من نوعها بعد تنظيم
إلأولى ن ه ا ية إلأسشب وع إلم ا ضشي وإلتي
شش -ه -د ت مشش -ا ر ك -ة م -ث -ق -ف -ي -ن إأسش -ات-ذة
فنانين وغيرهم تمتعوإ على مدإر
ي -وم ك -ا م -ل ب -م -ا ح -م -ل -ت -ه ط -ب -ع -ة س ش-يÓ
لهذه إلسشنة.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

ي -ت -وق -ف ع -ن -د إل -ج -انب إل -ج -م -ال-ي ف-ق-ط ،ب-ل ه-و
إحسشاسض يجب أإن يحسض به إآلخر ،ليصشير نوعا من
إلحلقة ،إلتي يتصشل طرفاها حينما يتمكن إلششاعر
من إيصشال إإلحسشاسض إلى إلمتلقي.
ول ي -رى إلشش -اع -ر إإلسش -ب -ان-ي ف-ي وسش-ائ-ل إلتصش-ال
إلحديث تأاثيرإ سشلبيا فقط ،بل هي وسشيلة إليصشال
إلششعر إلى أإكبر عدد من إلناسض .كما يؤومن بأان
للكلمة قدرة على تغيير إلعالم« ،لو لم أإكن أإؤومن
بذلك لكنت توقفت عن إلكتابة ..إللغة هي إلرإبط
بيننا ونسشتعملها للتوإصشل ،وما دإمت إللغة وسشيلة
إلتصشال فسشتبقى لها هذه إلقدرة».

قبل ذلك ،كان إلموعد مع جلسشة تكريمية للروإئي
وإألكاديمي إلسشعيد بوطاجين ،إلذي أإكد حرصشه
على إعطاء إلنصض بعدإ إنسشانيا ،وعلى إلقتصشاد
في إلسشرد «حتى ل يزعج إلقارئ وإلحكاية ل تهمه
كثيرإ» ،مع إضشافة إلزإد إلمعرفي حتى يجعل منها
حكاية مسشتمرة.
كما أإكد بوطاجين عدم إنتمائه إلى تيار سشياسشي،
ألنه كما يقول »:مع إلجميع ،وضشد إلجميع ،وضشدي
كذلك ،وكتبت عن هذإ كثيرإ وإنتقدت كثيرإ ما
أإقوم به في إلكون ،ونصشوصشي ل تسشتقر على فكرة
معينة» ،ويضشيف« :أإنا حر في إلكون وهذإ يعجبني
ك -ث -ي -رإ وق -د ت -خ -لصشت م -ن إل-ق-ي-ود وإل-مسش-ؤوول-ي-ات
وتخلصشت حتى من نفسشي».

السسايح ،اŸبخؤت وماجدولÚ
يناقشسؤن الرواية اŸغاربية
إعتبر كل من إلجزإئري إلحبيب إلسشايح وإلتونسشي
ششكري إلمبخوت وإلمغربي ششرف إلدين مجدولين
أإن إلروإية إلمغاربية تتميز بعوإمل جامعة على
غرإر إلتاريخ وإللغة .ورإفع إلروإئيان إلجزإئري
وإلتونسشي ،وإلناقد إلمغربي ،من أإجل رؤوية تعتز
بالثقافة إلمغاربية وإلرصشيد إلهام إلذي من ششانه
تمكين مبدعي هذه إلمنطقة من إلتميز وإلتأالق.
ورأإى إلحبيب إلسشائح ،خÓل إلمنصشة إلثÓثية حول
إل -روإي -ة إل -م -غ -ارب -ي -ة أإول أإمسض إإلث -ن -ي -ن ،أإن ع-ل-ى
إلروإئي إلمغاربي نقل ثقافته بما لها من زخم
قصشد إلتعريف بتاريخه لـ»إلمششرقي» إلذي يجهل
م -ن -ه -ا إل -ك -ث -ي -ر ،وي-ع-ت-ب-ر إلسش-ائ-ح أإن ع-ل-ى إل-م-ب-دع
إلمغاربي نقل «إللغة وإلوجدإن وإلتاريخ وإلترإث».
أإما صشاحب «إلطلياني» إلتونسشي ششكري إلمبخوت
فرأإى أإن إلحديث عن روإية مغاربية ما يزإل يخضشع
ل -م -ح -ددإت ج -غ -رإف -ي -ة أإك-ث-ر م-ن-ه-ا ل-خصش-وصش-ي-ات
محددة ،وأإن إلخصشوصشية إلفردية هي إلتي تضشمن
إل -ن -ج -اح ل -ه -ذه إل -روإي -ة أإو ت-لك ،ول ي-م-ن-ع ذلك أإن
ينخرط ذلك في سشياق أإوسشع تمتاز به إلمنطقة.
ف-ي-م-ا أإشش-ار إل-م-غ-رب-ي م-اج-دول-ي-ن إل-ى إل-رغ-ب-ة في
إسشتعادة إألصشول إلمغاربية في إلكتابة من خÓل
فتح ملفات إلتاريخ وكتابته روإئيا وتحيين إألسشئلة
عن إلرإهن إلثقافي إنطÓقا من إلرإفد إلتاريخي.

الكتاب حمل عنوان «ا أ
’خضشر والرماد»

جلسسـ ـ ـ ـ ـة بيـ ـ ـ ـع وتؤقيـ ـ ـ ـع لصسحفية « الشسعب » فضسيل ـ ـ ـ ـة بؤدريـ ـ ـ ـ ـشض

اسش-ت-ق-ب-ل أامسض ،ج-ن-اح ات-ح-اد ال-ك-ت-اب ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،ا إ
’عÓ-م-ي-ة
وال-روائ-ي-ة فضش-ي-ل-ة ب-ودريشض ،ف-ي ج-لسش-ة ب-ي-ع وت-وق-ي-ع ل-روايتها
الجديدة «ا أ
’خضشر والرماد» الصشادرة في جانفي  2018عن دار
ال-ن-خبة بـ 200صش-ف-ح-ة ي-ح-ك-ي نضش-ال وك-ف-اح الشش-عب ال-ج-زائري
وي -ع -ت-ب-ر وق-ف-ة ل-ل-ذاك-رة م-ع م-ا ع-ان-اه ال-ج-زائ-ري-ون أاث-ن-اء ف-ت-رة
ا’سش -ت -ع -م -ار وتسش -ل -ط الضش -وء ع -ل -ى السش -ن -وات ا أ
’خ-ي-رة ل-ل-ث-ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة وع -ن م -ا ق -امت ب -ه عصش -اب -ة ال -م -ح -
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الذين تعاطفوا مع نضشال الجزائريين.
وكان من بين الذين اقتنوا الرواية التي صشدرت في حلة وغÓف
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المصشرية.

ﬁمد مغÓوي

الكاتب الششاب فريد ششطاح ‘ تصشريح لـ»الششعب»:

أاشسارك Ãؤؤلف ‘ Úسسي2018 Ó

من اŸنتظر أان يششارك الكاتب فريد ششطاح ذو الواحد والعششرين
عاما والذي ينحدر من بلدية رمضشان جمال و’ية سشكيكدة ‘ سشيÓ
Ã ،2018ؤولف Úجديدين صشادرين له من صشنف «ششذرات» عن دار
اŸثقف ،وهو نوع غ Òششائع ‘ ا÷زائر كما يقول الكاتب ،حيث يكون
العمل ‘ Úششكل أاقوال وأافكار تششرح نظرة الششخصض للحياة وŒاربه
اليومية وأايضشا تع Èعن أافكار بسشيكوفلسشفية تقدم ‘ مقاطع وأافكار
تنتهج مناهج ا◊كمة والعÈة.

ورقلة :إاÁان كا‘

وأإوضشح إلكاتب فريد ششطاح في حديث لـ»إلششعب» أإن إإلصشدإرين إألول وإلثاني
إللذين سشيششارك بهما في إلصشالون إلدولي للكتاب في طبعته  23مرتبطين
ببعضشهما إلبعضض ،حيث يكمل أإحدهما إآلخر ،ويحتوي إلكتابين ،إألول «منابر
نقيع مششفرة» وإلثاني إلمعنون بـ»منابع من وحي إلششارع» على مضشمون وإحد
يعالج قضشايا إجتماعية وإنسشانية تتجلى حسشب حركة إإلنسشان إلنفعالي مع
ذإته ولسشيما مع إآلخرين من خÓل ثÓثة وتسشعون ششذرة في كل من إلكتابين
تتمثل كأافكار وأإقوإل ،منها من يجد إلقارئ إلسشهولة وإلبسشاطة فيها ألنها
تتماثل وإلتجربة .وهناك ششق آإخر يصشعب تفسشيره ألن فيه من إلصشور إلبيانية
وإإليحاءإت وإلرمز إلذي يوقف إلقارئ على منبر آإخر وهو إلتدبر وإلتفكر
إلذي هو من خاصشيته.
ويعتبر فريد ششطاح أإن مهرجان سشي Óإلذي سشيكون حاضشرإ من خÓله في
جناح إلمثقف إلطابق إلعلوي في جلسشة توقيع يوم  4نوفمبر على إلسشاعة
إلثانية إلى إلثالثة سشيكون بمثابة محطة كبرى في حياته وفرصشة إلعمر إلتي ل
تتكّرر ألنه سشيكون سشانحة للقاء كتاب آإخرين وإلتوإصشل إلمباششر مع إلجمهور
إلذي يعّد حافز إلكاتب لÓسشتمرإر وإإلبدإع إلذي ل منفذ له ،مؤوكدإ أإن
إلجمهور في إلصشالون إلدولي للكتاب سشيكون بكم ضشخم وسشيضشم إلكثير من
أإصشناف جمهور إلقرإء لذلك سشيمثل لحظة فارقة لطرح أإولى أإعماله ،مؤوكدإ أإن
إلنقد إإليجابي أإو حتى إلسشلبي لهذين إلكتابين سشيكون دإفعا إيجابيا له من

أإجل إلرتقاء نحو إألفضشل.
وعن أإعماله إلقادمة ذكر محدثنا أإنه يعمل في إلوقت إلحالي على إلنتهاء من
إلجزء إألخير من صشنف إلششذرإت وإلذي عنون بـ»معابر تلك إلعيون» ،مضشيفا
أإن لديه رغبة فاحششة في تجريب إلكتابة في أإنوإع أإدبية أإخرى ،كالروإية إلتي
وضشع في إألعوإم إلماضشية خطى للكتابة فيها من أإجل إصشدإر أإعمال روإئية
مسشتقب ،Óكما أإنه يرّكز في هذه إلفترة على إلكتابة في نوع إلقصشة إلقصشيرة،
حيث يطمح بإانتاج أإعمال ضشمن هذإ إللون إألدبي قريبا.

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

ثقافة

األربعاء  ٠٧نوفمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٨صصفر  ١٤٤٠هـ

‘ مشصروع شصرأكة مع دأر «أ÷زأئر تقرأ»

العدد

١٧٧٨٩

خوسصي ألبارت لـ «ألشصعب»:

فضسيلة الفاروق –ّول بيتها
إا« ¤بوكافيه» بعنابة
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حلم طاŸا رأود ألروأئية فضصيلة ألفاروق ‘ أن –ول منزلها ألصصيفي ‘ عنابة إأ« ¤بوكافيه» ،أŸقهى
’ديب وأل-ف-ن-ان أل-تشص-كيلي
أل-ث-ق-ا‘ أل-ذي ي-ج-م-ع ب ÚأŸث-ق-ف ‘ Úشص-ت-ى أÛا’ت ي-ك-ون فضص-اء ل-ل-ك-اتب وأ أ
’بدأعية وسصÒى هوأŸشصروع ألذي سصيجسصد قريبا بإاشصرأف من
’قامات أ إ
وألرسصام وألنحات وللورشصات وأ إ
دأر ألنشصر «أ÷زأئر تقرأ» ،بحسصبما كشصفت ،أمسص ،فضصيلة ألفاروق ‘ أللقاء مع ألصصحافة وزوأر أŸعرضص
ألدو‹ للكتاب ألذي نشصطته مع عبد ألرزأق بوكبة ،مدير دأر ألنشصر «أ÷زأئر تقرأ».
المشصروع الذي أافصصح عنه ،أامسض ،سصيكون األول
من نوعه في الجزائر ،كما يقول بوكبة« :مع
صصفة الكاتبة وهوسصيكون مقهى أادبي لكن ببعد
تجاري يبيع الكتب واللوحات التشصكيلية ويسصتقبل
ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-تشص-ك-ي-ل-ي-ي-ن ويسص-تضص-يف الموسصيقيين
والكتاب والمبدعين في كل المجالت الثقافية
إال- -ى ج- -انب ال- -رواد ع- -ل -ى ال -م -ق -ه -ى وسص -ي -ف -ت -ح
«ال-ب-وك-اف-ي» فضص-اءات-ه ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ي-وم-ي-ا وربما ـ
يضصيف بوكبة ـ سصنأاخذ تحدي ،بحسصب دراسصة
الوسصط العنابي لفتحه  ٢٤/٢٤سصاعة.
ويراد من هذا «البوكافيه» أان يكون مركز إاشصعاع
ع -ل -ى مسص -ت -وى ع-ن-اب-ة والشص-رق ال-ج-زائ-ري ،ك-م-ا
سصيكسصر وجوده الحدود بين تونسض والجزائر من
خ Ó-ل إاق -ام -ة سص -وق ل -ل -ك -ت -اب وت-ن-ظ-ي-م ورشص-ات
تكوينية في القصصة القصصيرة والسصيناريووالكتابة
ال-مسص-رح-ي-ة وال-تصص-م-ي-م ال-ف-وت-وغ-راف-ي وسص-ي-فتح
أايضصا ،بحسصب أاصصحاب المشصروع جسصر مع بلدان
الضصفة الشصمالية للبحر األبيضض المتوسصط الهدف
م -ن -ه ت -وط -ي -د ال -ت -واصص -ل ال -ث-ق-اف-ي ب-ي-ن شص-ع-وب

إصشدإرإت سشي٢٠١٨ Ó
ألكاتب مرأد عمرون يعرضص
أصصدأره أ÷ديد

الضصفتين.
وجه كل من فضصيلة الفاروق وعبد الرزاق بوكبة
ن-داء إال-ى ال-ن-خ-ب-ة ال-م-ث-ق-ف-ة وال-م-ح-ي-ط ال-ع-ن-ابي
لÓلتفاف حول هذا المشصروع وتبنيه مع اإلشصارة
إالى تنسصيق مسصبق مع المراكز الثقافية اإليطالية،
الفرنسصية واأللمانية المتواجدة بعنابة.
كما كشصف بوكبة أان «البوكافيه» يعرضض إاقامات
للكتابة لمدة شصهر لكل المبدعين الذين ل يملكون
فضص-اء ل-م-م-ارسص-ة نشص-اط-ه-م ال-ث-ق-اف-ي ومسصاحات
للرسصامين والفنانين التشصكيليين لرسصم وعرضض
وبيع أاعمالهم الفنية إالى جانب فتح «بوكافيه» في
كل من تندوف ووادي سصوف حتى يتم تعزيز
التواصصل مع البعد الصصحراوي واإلفريقي على
أامل أان ينتهج الفنانون والمثقفون الجزائريون
ف - -ي ك - -ل م - -دن ال- -وط- -ن درب فضص- -ي- -ل- -ة ف- -اروق
ويشصاركون في المشصروع «بوكافيه» في كل ولية
من وليات الجزائر.

كشصف مدير أŸعهد ألكوبي للكتاب خوسصي
ألبارتو أن أ÷زأئر سصتكون ضصيف ألشصرف ‘
ف -ع -ال -ي -ات أل -ط-ب-ع-ة  28ل -لصص -ال-ون أل-دو‹
ل-ل-ك-ت-اب ب-ه-اف-ان-ا وأل-ع-اصص-مة ألكوبية وألذي
سص- -ي- -ق -ام ‘ أل -فÎة أŸم -ت -دة م -ن  07أ17 ¤
فيفري .2019
أاشصار خوسصي البرتو ،المسصؤوول عن جناح السصفارة
الكوبية بسصي ٢٠١٨ Óأان اختيار الجزائر كضصيف
شص -رف ال-م-ع-رضض ال-دول-ي  ٢٨ل-ل-ك-ت-اب ب-هافانا هو
تكريسض للعÓقات الثنائية التاريخية والقتصصادية
وال -ث -ق -اف -ي -ة ال -وط -ي-دة ب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ن ك-م-ا أان ه-ذه
التظاهرة سصتقام تخليدا للذكرى  6٠للثورة الكوبية.

ÖjôZ áÑ«ÑM

ضصيف جناح «ألشصعب»

الكاتب الظاهرة حمادي ﬁمد أاÁن من إاليزي:
كتابي « ⁄أكن بغيا» تكسص Òلبعضص ألطابوهات

«عودة القنديل
و«تيزي وزو عاصسمة جرجرة»

يشص -ارك ال-ك-اتب م-راد ع-م-رون ف-ي ف-ع-ال-ي-ات
سصي .٢٠١٨ ÓبثÓثة اصصدارات جديدة وهي
رواية عنوانها« :عودة القنديل» الصصادرة عن
دار ال -نشص -ر «أاف -ق» وم -ج -م -وع -ة مسص -رح -ي-ات
ل Ó- -ط - -ف - -ال ه - -ي« :غ - -اي- -ت- -ن- -ا ال- -خضص- -راء»،
«المتسصولون»« ،جزاء األمين»« ،معاناة طفل»
الصص -ادرة ع -ن دار ال -نشص -ر سص -م -ر .ال -ك -ت -اب-ي-ن
صصادرين باللغة العربية .أاما الكتاب الثالث
ف -ه -و اصص -دار ف-ن-ي ب-ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ،نشص-ره
الكاتب على نفقته الخاصصة ويحكي من خÓله
قصصة مدينة تيزي وزو .الكتاب يحمل عنوان :
«-Tizi ouzou capitale du Djurd
 .»juraوسص - -ي - -ق- -وم ال- -ك- -اتب ،ك- -م- -ا صص- -رح لـ
«الشصعب» بحصصة ثانية للبيع بالتوقيع بجناح
داري النشصر سصمر ،أافق نهاية هذا األسصبوع..

ﬁم -د أÁن ح-م-ادي شص-اب م-ن م-ن-ط-ق-ة ن-ائ-ي-ة
بو’ية أليزي ،يبلغ من ألعمر 17سصنة أسصتطاع من
خÓل موهبته ‘ ألكتابة أن يخطف أ’ضصوأء ‘
ألفضصاء أ’زرق أو’ و‘ أŸشصهد ألثقا‘ وفعاليات
أŸعرضص ألدو‹ للكتاب ثانيا من خÓل روأيته
ألثانية أŸوسصومة ⁄« :أكن بغيا» وألصصادرة باللغة
ألعربية عن أŸؤوسصسصة ألوطنية للفنون أŸطبعية.
وقد حاول الكاتب الشصاب كما صصرح لـ« :الشصعب» أان
يعالج من خÓل روايته النظرة الخاطئة للمجتمع
الصص-ح-راوي ال-م-ح-اف-ظ ل-ل-م-رأاة ال-ت-ي ت-خرج للعمل
وال-دراسص-ة مسص-ت-ن-دا لح-داث واق-ع-ي-ة ع-ايشص-ه-ا ف-ي
محيطه .
وتعتبر هذه الرواية الصصدار الثاني لمحمد ايمن
بعد روايته الولى« :بقايا من مذكرة أابي جهل»،
الصصادرة السصنة الماضصية عن دار النشصر المثقف،
ب-دأات قصص-ة ال-ك-ت-اب-ة م-ع م-ح-م-د اي-م-ن ف-ي ال-ط-ور
ال-م-ت-وسص-ط ح-ي-ن اك-تشص-ف م-ي-ول-ه ل-ل-ح-رف ال-جميل
والدب أاسص-ات-ذت-ه ال-ذي-ن شص-ج-ع-وه ع-ل-ى ال-م-واصص-ل-ة

وهم ،يقول ،األسصتاذ العيد بوذة وعبد السصÓم عبد
العزيز ويحيي بوشصÓغم.
وت -ع -ت -ب-ر الشص-ه-رة اإلعÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا رواي-ة
م -ح -م -د اي -م -ن ب -م -ث-اب-ة ان-تصص-ار ع-ل-ى الصص-ع-وب-ات
وال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ي-ع-يشص-ه-ا شص-ب-اب ال-م-ن-اطق النائية
والتي تتمثل بحسصب الكاتب في العزلة وانعدام
ال -م -راف -ق وال -ت -ظ -اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة وب-ال-خصص-وصض
النقصض الكبير أاوانعدام الكتب والمراجع األدبية
التي تركت لهفته وحبه للمطالعة دون إاشصباع  ،كما
سص -اه -م الشص -ه -ار ال -ذي ح-ظ-ي ب-ه إال-ى اسص-ت-حسص-ان
محيطه وتشصجيعهم لموهبته بالرغم من خوضصه في
محاولة لكسصر بعضض الطابوهات.
كشصف محمد ايمن عن أاعمال جديدة أاخرى له
هي حاليا قيد الطباعة مشصيدا بالدعم الذي تلقاه
م -ن ق-ب-ل وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ال-ذي
تواصصل معه عن طريق صصفحته اإللكترونية طالبا
يد العون فكانت إاجابة الوزير إايجابية.

Ü.ì

في سصياق آاخر ،وصصف خوسصي البارتو في تصصريح لـ
«الشصعب» أاول مشصاركة له بالمعرضض الدولي للكتاب
بالتجربة الناجحة ،مشصيدا بالقبال الكبير للزوار
الجزائريين على الجناح الكوبي وإالمامهم الكبير
والقوي بالثقافة والتاريخ والثورة الكوبية .حضصر
الجناح الكوبي بمجموعة قيمة من الكتب باللغة
اإلسصبانية والنجليزية تتحدث عن الثورة الكوبية
والرئيسض الراحل فيدال كاسصترو والزعيم الثوري
شصيكيفارا والثقافة والتاريخ وكذا الطبخ بمنطقة
هافانا.

Ü.ì

شسروحات عن كيفية تعلم الّلغة
بجناح اŸعهد الثقا‘ اأ’Ÿا..Ê

’ŸاÊ
ي- -ع- -رف ج- -ن- -اح أŸع- -ه- -د أل- -ث- -ق- -ا‘ أ أ
ب-ا÷زأئر « »Goethe Institutإأق-ب-ا’ ك-بÒأ
م -ن زوأر أل -ط -ب-ع-ة  23م -ن أŸع -رضص أل-دو‹
’ول م-ن أل-ف-ع-ال-ي-ات.
ل-ل-ك-ت-اب ،م-ن-ذ أل-ي-وم أ أ
ج-اؤووأ لÓ-سص-ت-فسص-ار ع-ن أÿدم-ات أل-ث-قافية
أل -ت-ي ي-ق-دم-ه-ا خ-اصص-ة ‘ ›ال ت-ع-ل-م ألّ-ل-غ-ة
’Ÿانية .
أ أ
يقدم القائمون على الجناح شصروحات قيمة عن
مختلف مسصتويات تعلم اللغة وكيفية التسصجيل بها
وك-ذا الم-ت-ي-ازات ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ال-م-ع-ه-د ل-ل-ط-ل-ب-ة

خ -اصص -ة ،وم -ن -ه -ا إام -ك -ان -ي -ة ال -ول -وج إال -ى ال-م-ك-ت-ب-ة
اللكترونية ،وقد قام الجناح بتوزيع مجموعة من
الروايات والكتب والقواميسض على الزوار ،وخاصصة
أاسصاتذة وطلبة اللغة اللمانية خاصصة القادمين من
المناطق الداخلية للبÓد .كما نظم طامبول خاصصة
ب-اك-تشصاف  ٨م -دن و ٨م-ع-ال-م ب-أال-م-ان-ي-ا والتي يتم
السص -حب والع Ó-ن ع -ن ال-ف-ائ-زي-ن ي-وم  ٠٩نوفمبر
ال-ج-اري ،وق-د خصصصصت ج-وائ-ز ق-ي-م-ة ل-ل-راب-ح-ي-ن.
Óشصارة المعهد الثقافي األلماني هومؤوسصسصة غير
ل إ
حكومية.

’سصباCervantès Ê
أŸعهد ألثقا‘ أ إ

تخفيضسات ‘ سسعر دورات تعلم الّلغة ا’سسبانية

«‘ أعماق أÿيال» قصصصص لÓطفال

للÈعمة رميسسة بن زايد
ج -م-ي-ل أان ت-ك-تب ط-ف-ل-ة ل-م ت-ت-ج-اوز ١3سص-ن-ة ع-ن ال-طفل
ول -ل-ط-ف-ل .ه-ي ال-ك-ات-ب-ة ال-ن-اشص-ئ-ة رم-يسص-ة ب-ن زاي-د ال-ت-ي
حضصرت المعرضض الدولي للكتاب وزارت جناح «الشصعب»
لتعرف بإاصصدارها الول الموسصوم بـ «في أاعماق الخيال»
الصصادر عن دار «الضصحى» للنشصر والتوزيع» وهوعبارة عن
عشصر قصصصض تحكي عن المبادئ اإلنسصانية والخÓق
وت -حث ال -ك -ات -ب-ة ف-ي-ه-ا ال-ن-اشص-ئ-ة ع-ل-ى ال-ت-ح-ل-ي بصص-ف-ات
التضصامن واألخوة والصصداقة.

«رؤؤى جياششة» للكاتب
بوجردة هششام
«رؤوى جياشصة « هوالعنوان الذي اختاره الكاتب الشصاب والممثل المسصرحي
بوجردة هشصام لمجموعة من الخواطر الغزلية الصصادرة باللغة العربية عن دار
المثقف للنشصر .تعد المجموعة ثاني اصصدار للكاتب بعد روايته «دورة الحياة»
 .وهوحاليا بصصدد إاصصدار ديوان شصعري إالى جانب كتابته لعدة نصصوصض
مسصرحية تنتظر النشصر .

حضص-ر ال-م-ع-ه-د ال-ث-ق-اف-ي السص-ب-ان-ي Cervantès
فعاليات المعرضض الدولي للكتاب في طبعته ٢3
ب-م-ج-م-وع-ة ق-ي-م-ة م-ن ال-ك-تب ل-ل-ع-رضض ف-قط وهي
ع- -ب- -ارة ع- -ن رواي- -ات وقصصصض وم- -ج- -م- -وع -ة ك -تب
ل Ó-ط -ف -ال وأاخ -رى ت -ع -رف ب -إاسص -ب -ان -ي -ا وت-اري-خ-ه-ا
وث-ق-اف-ت-ه-ا وم-ج-م-وع-ة أاخ-رى ع-ن الطبخ السصباني
بتنوع وصصفاته.
وب -اإلضص -اف-ة إال-ى ذلك ي-ت-م-ح-ور ال-نشص-اط ال-رئ-يسص-ى
ل-ل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ال-ج-ن-اح ف-ي ال-ت-ع-ري-ف ب-النشص-طة

وال-خ-دم-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ب-يداغوجية التي يقدمها
المعهد وعلى رأاسصها دورات تعلم اللغة السصبانية
ب -م -خ -ت-ل-ف مسص-ت-وي-ات-ه-ا ،م-ع اإلشص-ارة إال-ى ال-ع-رضض
ال -م -ق -دم ب -م-ن-اسص-ب-ة سص-ي ،٢٠١٨ Ó-وال -م -ت -م-ث-ل ف-ي
ال-ت-خ-ف-يضص-ات ب-نسص-بة  %٢5ع -ل -ى رسص -وم ال -دورت-ي-ن
القادمتين والمتمثلتين في 6٠سصاعة من الدروسض
وال -م -ق -رر ان-طÓ-ق-ه-ا ف-ي ١3و١٤ن-وف-م-بر الجاري،
ب -حسصب م -ا ع -ل -مت «الشص-عب» م-ن ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى
الجناح.

á°VÉjQ

األربعاء  07نوفمبر  2018م
الموافق لـ  27صصفر 1440هـ

خلفا لÓسصبا Êخوسصي ماريا

تعي Úدزيري مدربا جديدا ألهلي برج بوعريريج
تعاقدت إادارة أاهلي برج بوعريريج مع اŸدرب بÓل دزيري من اجل قيادة الفريق خÓل اŸرحلة اŸقبلة بعد انهاء ارتباطها مع
اŸدرب ا’سصبا Êخوسصي ماريا بسصبب سصوء النتائج والتي كان اخرها اÿسصارة امام وفاق سصطيف.

عمار حميسشي

دف- -عت اÿسص- -ارة ال- -ت -ي ت -ك -ب -ده -ا
ال- -ف -ري -ق ام -ام وف -اق سص -ط -ي -ف ‘
ال -ب-ط-ول-ة ب-اإدارة ال-ن-ادي ا ¤ان-ه-اء
مهام اŸدرب خوسصي ماريا الذي
كان مهّددا من قبل بالإقالة بسصبب
سص -وء ال -ن -ت -ائ -ج ،ل -ك -ن صص Èالإدارة
عليه  ⁄ياأت بنتيجة ،حيث خسصر
الفريق مرة اخرى على اأرضصه.
ورغ- -م اأن ا÷م- -ي- -ع ت- -ن -ب -ا ب -ن -ج -اح
اŸدرب الذي حّقق ا‚ازات كبÒة
مع نادي بارادو فيما يخ ّصس تطوير
ط- -ري- -ق- -ة ال- -ل -عب ال اأن -ه ي -ف -ت -ق -د
لأسص -ل -وب ال -ت -ع -ام -ل م -ع ال -لع-بÚ
واأيضص - -ا فشص - -ل - -ه ‘ ت - -ك - -وي - -ن روح
اÛموعة وهو الأمر الذي جعل
الأمور تصصل ا ¤هذا اŸسصتوى.
وي- -ع- -رف ع -ن خ -وسص -ي م -اري -ا ان -ه
م -درب ي-حب ال-ب-ن-اء وال-ع-م-ل ع-ل-ى
اŸدى ال- -ط- -وي- -ل وانضص- -م -ام -ه ا¤
ف-ري-ق ي-ن-افسس ع-ل-ى ضص-م-ان ال-بقاء
ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ه ال-ف-وز ‘ ال-ع-دي-د من
اŸباريات ،خاصصة التي Œري على
ارضصه و هو الأمر الذي  ⁄يحدث.

ويحظى اŸدرب بلل دزيري بثقة
ك - -ل النصص- -ار واŸسصÒي- -ن ال- -ذي- -ن
ي -رون ف -ي -ه اŸن -ق-ذ م-ن ال-وضص-ع-ي-ة
الصصعبة التي Áر بها الفريق ‘
البطولة ،خاصصة ان الهدف الأول
ي -ب -ق-ى ضص-م-ان ال-ب-ق-اء ‘ ال-راب-ط-ة
الأو.¤
وÁتلك الفريق تعدادا جيدا يسصمح
له على الأقل باإنهاء اŸوسصم ‘
م- -ن- -تصص- -ف ج- -دول الÎت -يب ال ان
النتائج سصارت عكسس التيار ،وهو
م- -ا ج- -ع- -ل ال- -ف- -ري- -ق ي- -ت -واج -د ‘
اŸوؤخرة برصصيد ضصئيل للغاية.
و ⁄يعارضس دزيري فكرة تدريب
اهلي الÈج ،خاصصة انه يدرك انه
يسصتطيع النجاح ‘ مهتمه خلل
ال -فÎة اŸق-ب-ل-ة ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ت-وف-ر
المكانيات البشصرية واŸادية من
اأجل تطبيق برنامج العمل.
وتنتظر الفريق مباريات صصعبة ‘
البطولة ،حيث سصيتنقل ‘ ا÷ولة
اŸق - -ب - -ل- -ة ا ¤اŸدي- -ة Ÿواج- -ه- -ة
الأوŸب -ي اÙل -ي ق -ب -ل اسص-ت-ق-ب-ال
ف-ري-ق شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل القوي هذا
اŸوسصم على ملعبه واأمام جمهوره.

انطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلق اŸنافسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة Ãشساركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  19فريق ـ ـ ـ ـ ـ ـا

انطلقت صصباح أامسض فعاليات البطولة
’‹
الوطنية العسصكرية للرماية باŸسصدسض ا آ
ذكور وإاناث باŸدرسصة الوطنية للعتاد «بن
اıتار الشصيخ آامود» با◊راشضÃ ،شصاركة 19
فريقا Áثلون مدارسض ﬂتلف النواحي
العسصكرية ،تطبيقا للÈنامج السصنوي
للرياضصات العسصكرية الوطنية والدولية
Ÿوسصم  ،2019 / 2018اŸصصادق عليه من
طرف السصيد الفريق نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسض أاركان ا÷يشض الوطني
الشصعبي.

نبيلة بوقرين

أاشصرف العميد عبد الغني مومن قائد اŸدرسصة
العليا للعتاد على إاعطاء إاشصارة انطلق فعاليات
البطولة الوطنية بحضصور الوفود اŸشصاركة ‘ هذا
اŸوع -د ال -ري -اضص -ي ال -ه -ام ،ب -ع -دم -ا ق-ام ب-ت-ف-ت-يشس
م -رب-ع-ات ال-ف-رق وأاك-د خ-لل ك-ل-م-ة الف-ت-ت-اح ع-ل-ى

مصصطفى
العرفاوي:

ألت -ق -دم ب -اسص -م -ي اÿاصس وب -اسص -م ك-اف-ة م-ن-تسص-ب-ي
لسصرة
اŸدرسصة بأاحر عبارات التها ÊوالتÈيكات ل أ
اإلعلمية با÷زائر متمنيا لكم اŸزيد من الرقي
والنجاح».
لشصارة ،فإان هذا اŸوعد الرياضصي الذي سصيجمع
ول إ
بﬂ Úتلف اŸدارسس العسصكرية يتزامن مع إاحياء
ا÷زائر للذكرى الـ  64إلندلع الثورة التحريرية
اŸباركة‡ ،ا يعطي هذه البطولة طابع إاحتفا‹
تنافسصي راقي مسصتمد من عظمة تاريخنا وثورتنا
اÛي- -دة ألن- -ه- -ا مصص -در إال -ه -ام -ن -ا وإاع -ت -زازن -ا ‘
حاضصرنا ومسصتقبلنا ،لهذا فإان الرياضصي ÚمطالبÚ
بتقد Ëكل ما عليهم خلل هذه اŸنافسصة من أاجل
تشص -ري-ف م-دارسص-ه-م واح-ت-لل م-راك-ز م-ت-ق-دم-ة ‘
الÎتيب العام ،خاصصة أان اŸوعد يعت Èلقاء جد
هام يعكسس مدى انسصجام وتلحم أافراد ا÷يشس
ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي سص-ل-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وطني،
ويج ّسصد التواصصل اŸيدا Êبفضصل ما يعود به من
فائدة لعناصصر كل الوحدات والنواحي العسصكرية
من خلل تبادل اÈÿات.

–ضسÒات وهران لأللعاب اŸتوسسطية Œري بصسفة ‡تازة

اعت Èمصصطفى العرفاوي ،الذي تقلد
مناصصب عليا ‘ السصاحة الرياضصية الوطنية
والدولية  ،بأان اŸرافق الرياضصية التي
–ّ
ضصرها مدينة وهران ’حتضصان أالعاب
’بيضض اŸتوسصط سصنة  ،2021تسصمح
البحر ا أ
لها بالتطلع ’سصتضصافة منافسصات رياضصية
من حجم أاهم.
وصص ّ-رح ال -ع -رف -اوي ‘ ه -ذا الصص -دد« :أات-ي-حت ‹
الفرصصة كي أارافق وزير الشصباب والرياضصة ﬁمد
ح- -ط -اب األح -د إا ¤وه -ران ‘ زي -ارت -ه ل -ع -دد م -ن
الورشصات اŸتعلقة باŸنشصآات الرياضصية ا÷اري
ا‚ازها أاو تلك التي تخضصع لعملية إاعادة التهيئة،
وصص -راح -ة ل -ق-د أاع-ج-بت ك-ثÒا Ãا ت-ع-د ل-ه م-دي-ن-ة
وه -ران ‘ ه -ذا الصص -دد ،ح -يث وب -ح -ك -م Œرب-ت-ي
اŸتواضصعة ‘ تنظيم اÙافل الرياضصية العاŸية،
Áكنني القول بأان وهران “لك كل اŸقومات
لحتضصان منافسصات أاهم».
وي -ع -د ال -ع -رف-اوي ( 86ع - -ام - -ا) م- -ن ب Úأاب- -رز
الشصخصصيات الرياضصية الدولية ،حيث شصغل مناصصب

من را‹ –دي صصحاري
ا÷زائر الدو‹ 2018

مبعوث الششعب إا ¤اŸنيعة ﬁ :مد فوزي بقاصص
تصشوير ﬁ :مد آايت قاسشي
خرج الدراج اإلسصبا ÊاŸتأالق فيكتور ريفيÒا من
منافسصة را‹ –دي صصحاري ا÷زائر الدو‹ ‘
طبعته الرابعة ،بعدما هوى خلل سصباق اŸرحلة
اÿامسص -ة و–دي -دا ع -ن -د ال -ك-ل-م الـ  25ب-ع-د خط
اإلن-ط-لق ال-ذي أاق-ي-م Ãن-ط-ق-ة ت-ي-ط-اوي-ن Ãدي-ن-ة
تيميمون بإاŒاه منطقة القولية التي تبعد بـ  32كلم
عن مدينة اŸنيعة بولية غرداية ،سصقوط جعله
ي -ت -ع-رضس إلصص-اب-ة خ-طÒة ع-ل-ى مسص-ت-وى ا◊وضس،
وبالتا‹ مغادرة اŸنافسصة بعدما كان مرشصحا للفوز
باŸرحلة اÿامسصة وكذا نيل لقب الطبعة الرابعة،
خصصوصصا أانه كان ‘ تنافسس شصديد مع اإليطا‹
أاليسصاندرو رووزو بطل العا ‘ ⁄ثلث مناسصبات،
وه- -و م- -ا سص- -ي- -فسص -ح اÛال ل -دراج Úج -زائ -ريÚ
Ùاولة احتلل أاحد اŸراكز الثلثة ‘ الÎتيب
النهائي.
بطل إاسصبانيا وصصاحب اŸركز الثالث ‘ الÎتيب
ال -ع -ام ل -را‹ (ب -اريسس – داك -ار) اإلسص-ب-ا Êف-ي-ك-ت-ور
ري- -ف- -يÒا ،ن -ق -ل م -ب -اشص -رة م -ن م -ك -ان ا◊ادث إا¤

هامة على غرار رئاسصة ال–ادية الدولية للسصباحة
والكنفدرالية الفريقية لنفسس الرياضصة ،كما كان
أايضص-ا ن-ائ-ب-ا ل-رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة األوŸب-ي-ة ال-دولية ،ما
ج -ع -ل -ه يشص -ارك ‘ ت -ن -ظ -ي-م واإلشص-راف ع-ل-ى ع-دة
منافسصات رياضصية دولية وإاقليمية.
وأاضصاف نفسس اŸتحدث« :حسصب ما لحظت على
لل -ع -اب
اŸي- -دان ب- -وه- -ران ،ف- -إان ال- -ت- -حضصÒات ل  -أ
اŸتوسصطية Œري بصصفة ‡تازة ،وأانا متفائل جدا،
بل ومقتنع بنجاح الطبعة اŸقبلة ،ول أافوت هذه
الفرصصة كي أاشصكر كل من يسصاهم ‘ هذا ال‚از
الكب ،Òداعيا الله ألن يطيل ‘ عمري وأاشصهد هذه
التظاهرة».
وك -ان ال -ع -رف -اوي ضص -ي -ف شص -رف وزي -ر الشص -ب -اب
والرياضصة خلل زيارة األخ Òإا‘‘ ¤الباهية‘‘ ،والتي
” خللها تنصصيب ﬁمد اŸورو ،الرئيسس السصابق
ّ
للعاب
÷معية وهران لكرة القدم ،كمدير عام ل أ
اŸتوسصطية التي –تضصنها ا÷زائر لثا Êمرة ‘
تاريخها بعد نسصخة  1975با÷زائر العاصصمة.
وعلى هامشس زيارته هذه ،أاشصاد حطاب بدوره

’وŸبياد 2020
” التطّرق للÈنامج التحضصÒي اÿاصض أ
ّ

حـ ـ ـ ـطّاب يسستقبـ ـ ـ ـ ـ ـل ت ـ ـ ـ ـ ـوفيق ﬂلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو‘

(الشصعب) :اسصتقبل وزير الشصباب والرياضصة السصيد ﬁمد ح ّ
’ثن05 Ú
طاب ،أاول أامسض ا إ
’وŸبي توفيق ﬂلو‘ ا◊اصصل على ميدالية
نوفمÃ 2018 Èقر دائرته الوزارية ،البطل ا أ
ذهبية ‘ اوŸبياد لندن  ‘ 2012سصباق  1500م Îوفضصيت800 ‘ Úم و ‘ 1500أاوŸبياد ريو
ديجانÒو .2016
هذا ،وقد حضصر اللقاء كل من األمÚ
العام ،و اŸدير العام للرياضصة ،على
مسص - -ت - -وى ال - -دائ- -رة ال- -وزاري- -ة ،وّ”
التطّرق خلل اŸقابلة إا ¤الÈنامج
ال -ت -حضصÒي ال -ذي ي -ب -اشص-ره ت-وف-ي-ق
ﬂل- -و‘ م- -ن أاج- -ل خ- -وضس غ- -م- -ار
األلعاب الوŸبية طوكيو  ،2020وكذا
أال -ع -اب ال -ب -ح -ر األب -يضس اŸت -وسص-ط
وه- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ران .2021
وأاب -دى ال -وزي -ر خ -لل ه-ذا ال-ل-ق-اء
اسص -ت -ع-داد وزارة الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة
Ÿراف- -ق- -ة ت- -وف -ي -ق ﬂل -و‘ خ -لل
–ضصÒات- - - -ه ل- - - -ه- - - -ذي- - - -ن ا◊دثÚ
الرياضصي Úالهام.Ú
...ونور الدين مرسصلي
و”ّ ال -ت -ط ّ-رق خ-لل اŸق-اب-ل-ة إا ¤ا÷زائ- -ر م- -ن خ- -لل سص- -ج- -لت- -ه- -م
اسص -ت -ق -ب-ل وزي-ر الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ،ال -ع -دي -د م -ن ال -ن -ق -اط م -ن أاه -م -ه-ا العامرة بالتتويجات واأللقاب ،وكذا
ﬁم -د ح -ط-اب،أامسس Ãق-ر دائ-رت-ه مسص - -اه - -م - -ة األب - -ط - -ال األوŸب- -يÚ
أاشص-راك-ه-م ‘ ال-ب-حث وال-ت-ن-ق-يب ع-ن
الوزارية ،نور الدين مرسصلي البطل وال- -ع- -اŸي ‘ Úت -ط -وي -ر وتشص -ج -ي -ع اŸواهب الرياضصية الشصابة بالÎكيز
األوŸبي والعاŸي ‘ أالعاب القوى اŸمارسصة الرياضصية باعتبارهم مثال ع -ل -ى ال -ري -اضص -ة اŸدرسص -ي -ة وع -ل-ى
ي- -ق -ت -دى ب -ه ،وصص -ورة مشص -رف -ة ع -ن اŸسصتوى اÙل.
سصباق  1500م.Î

ب -ت -ق -دم األشص -غ -ال ع-ل-ى مسص-ت-وى ﬂت-ل-ف اŸراف-ق
الرياضصية التي تعدها اŸدينة لسصتضصافة األلعاب،
والتي أاكد بشصأانها أان السصلطات العمومية قد منحت
غلفا ماليا بقيمة  48مليار دج إل‚از اŸركب
األوŸبي والقرية اŸتوسصطية وكذا إاعادة تهيئة ما
ل يقل عن سصبع منشصآات رياضصية.

هدفنا تنظيم أاطول را‹ ‘ العا ⁄ودون طريق معبّد

بعد مرور أاربع مراحل عن انطÓق را‹
–دي صصحاري ا÷زائر الدو‹ ،2018
–دثنا مع رئيسض ا’–ادية ا÷زائرية
للرياضصات اŸيكانيكية أام Òبن معمر ،عن
الرا‹ ا◊ا‹ وعن الطبعات اŸقبلة ‘ ،هذا
ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي

«الشصعب» :بعد مرور أاربع مراحل عن را‹
–دي صصحاري ا÷زائر الدو‹  ،2018كيف
تقيم لنا بدايته؟
أام Òبن معمر :أاقول دائما بأان هدفنا هو ضصرورة
إا‚اح تظاهرتنا الرياضصية من الناحية التقنية ،ألن
ذلك أامر مهم للغاية ،تقنيا جلبنا العديد من األمور
اإلي -ج -اب-ي-ة ،ح-يث ق-م-ن-ا ب-ت-حسص Úال-ع-داد ا◊سص-اب-ي،
وقمنا بتغي Òنظام التحديد ا÷غرا‘ ووضصعنا نظام
Ÿراق- -ب- -ة اŸتسص- -اب- -ق Úأادق داخ -ل اŸسص -لك لضص -ب -ط
العقوبات وإاعطاء كل ذي حقّ حقه .ويتعلّق األمر
بنظام سصتيل اŸعمول به حتى ‘ كÈى الراليات ‘
العا..⁄
@ قضص-ي-ت-م ع-ل-ى ا’ن-ت-ق-ادات ال-ت-ي ’حقتكم
خ Ó-ل اŸواسص -م ال -ف -ارط -ة ب -خصص -وصض ن -ظ -ام
التحديد ا÷غرا‘ (واكا)؟
@@ نحن راضصون جدا عن نظام (سصتيل) ألن كل
اŸتسصابق ⁄ Úيشصتكوا يوما واحدا من هذه النقطة
التي أاسصالت الكث Òمن ا◊ ‘ Èالطبعات اŸاضصية،
كما أاننا طّورنا دليل الطريق وا÷ميع كذلك راضس ألنه
هذا اŸوسصم جد دقيق وقمنا به حسصب قوان Úاإل–اد
الدو‹ للرياضصات اŸيكانيكية ألول مرة وهذا هو
لسصف اŸتسصابق Úا÷زائري Úكان لديهم
جديدنا ،ل أ
مشصكل من أاجل التأاقلم مع هذا النظام ا÷ديد بعدما
ت -ع ّ-ودن -ا ع -ل -ى ن-ظ-ام واك-ا ،وه-و م-ا أاخ-ل-ط حسص-اب-ات
البعضس وأافقدهم الكث Òمن النقاط ،لكن طلبنا من
صصاحب النظام إاطلعهم على أادق التفاصصيل حول
سصتيل وا◊مد لله الكثÒون تداركوا ويتواجدون ‘
اŸراك- -ز األو ،¤األن- -ظ- -م- -ة اŸع- -م -ول ب -ه -ا ‘ كÈى
الراليات هي موجودة عندنا اليوم ،وهذا مكسصب كبÒ
وب -دأان -ا ن -حّ -ق-ق ال-ه-دف ال-ذي سص-ط-رن-ا ق-ب-ل ان-ط-لق
الطبعة األو ¤بالعمل على تطوير كل سصنة هذا الرا‹،
حتى يصصبح من ب Úاألفضصل ‘ العا.⁄
@ م-اذا ت-غّ-ي-ر م-ق-ارن-ة ب-ال-ط-ب-ع-ات اŸاضصية
بخصصوصض دليل الطريق؟
@@ دل -ي -ل ال -ط-ري-ق يصص-م-م ع-ن ط-ري-ق ن-ظ-ام ب-ر›ة

خروج اإلسسبا ÊريفيÒا من اŸنافسسة ‘ اŸرحلة اÿامسسة

مسص-تشص-ف-ى م-دي-ن-ة ت-ي-م-ي-م-ون ع-ن ط-ري-ق ال-ط-ائ-رة
اŸروحية التي أاجلته من عمق الصصحراء ،أاين قام
بكل الفحوصس الطبية اللزمة للتأاكد من صصحته
ق -ب -ل أان ي -ن -ق -ل إا ¤م-ك-ان إاق-ام-ة ال-ق-اف-ل-ة Ãدي-ن-ة
اŸنيعة بولية غرداية ،على أان يعاد اليوم إا ¤مقر
ولية أادرار لتحويله إا ¤العاصصمة ومنها إا ¤إاسصبانيا
بعدما منحه الطبيب  3أاشصهر راحة بعد تعرضصه
إلصصابة على مسصتوى ا◊وضس.
ب -اإلضص-اف-ة إا ¤اإلسص-ب-ا Êف-ي-ك-ت-ور ري-ف-يÒا ت-ع-رضس
ج- -زائ -ري -ان إا ¤ح -ادث ‘ ع -م -ق الصص -ح -راء ،أاي -ن
تعرضس األول إا ¤كسصر ‘ القدم والثا Êكسصر على
مسص- -ت- -وى عضص- -لت الصص- -در ،ف -ي -م -ا ت -ع -رضس دراج
برتغا‹ إا ¤إاصصابة على مسصتوى الرأاسس ،وبالتا‹
سص -ي -ت -لشص -ى ع -دد ال -دراج ‘ Úا◊ل -ق -ة اŸغ-ل-ق-ة
اŸقررة اليوم بالقولية.
وكانت اŸرحلة اÿامسصة من را‹ –دي صصحاري
ا÷زائر الدو‹ ‘ طبعتها الرابعة األطول منذ
انطلق اŸنافسصة حيث تنافسس اŸتسصابقون على
مسصلك قدر بـ  344.06كلم على مسصلك ﬂتلط
األرضصيات وصصعب للغاية ،خصصوصصا بعد مرور 5
أايام من التنافسس ‘ عمق الصصحراء ا÷زائرية،
ح - -يث ن- -ال ال- -ت- -عب م- -ن اŸتسص- -اب- -ق Úخصص- -وصص- -ا
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’–ادية ا÷زائرية للرياضصات
أام Òبن معمر (رئيسض ا إ
اŸيكانيكية) لـ «الشصعب»:

’‹
البطولة الوطنية العسصكرية للرماية باŸسصدسض ا آ
ضصرورة التحلي بالروح الرياضصية قائل« :يطيب ‹
جه باسصمي اÿاصس وباسصم
‘ هذا اŸقام أان أاتو ّ
كافة مسصتخدمي اŸدرسصة العليا للعتاد بخالصس
ع -ب -ارات الÎح -يب ل -ك -اف-ة ال-واف-دي-ن م-ن ﬂت-ل-ف
م -دراسس ا÷يشس ال -وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ل-ل-مشص-ارك-ة ‘
ف -ع -ال -ي -ات ال -ب -ط -ول -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة م-ا بÚ
اŸدارسس للرمي باŸسصدسس اآل‹».
واصصل العميد قائل ‘ :ذات السصياق« ،تنظم هذه
البطولة طبقا للمقّرر اŸتضصمن الÈنامج السصنوي
للنشصاطات الرياضصية العسصكرية الوطنية والدولية
Ÿوسصم
 ،2019 / 2018اŸصصادق عليه من طرف السصيد
ال -ف -ري-ق ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي رئ-يسس أارك-ان
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشص-ع-ب-ي ،ك-م-ا أات-وّج-ه ب-الÎح-يب
لسصرة اإلعلمية التي عودتنا بالتغطية اŸسصتمرة
ل أ
Ÿثل هذه األحداث وتنوير الرأاي العام ıتلف
أاع -م-ال ونشص-اط-ات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ع-ل-ى
مدار السصنة ،وأاغتنم هذه السصانحة وا÷زائر –تفل
باليوم الوطني للصصحافة اŸصصادف لـ  22أاكتوبر

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

العدد

19

الدراجي ÚاŸعرضص Úإا ¤خطر التعرضس إلصصابات
بليغة.
وسص -يسص-ت-م-ع ال-ي-وم اŸتسص-اب-ق-ون ال-ذي-ن سص-ي-دخ-ل-ون
اŸن - -افسص - -ة ‘ اŸرح - -ل - -ة السص- -ادسص- -ة م- -ن –دي
الصصحاري  2018خلل اŸسصلك اŸغلق اŸقدر بـ

 120كلم ،حيث سصيتميز األخ Òبالكثبان واŸرور
ع ÈاŸزارع وا◊ق- -ول ،ك- -م- -ا سص- -ت -ك -ون ال -ف -رصص -ة
للمتسصابق Úمن العبور من أامام الكنيسصة اŸسصماة
كنيسصة الصصحراء التي “لك الكث Òمن األسصاطÒ
والقصصصس.

يسصمى (فاسصكوا) ،يجب أان يكون لديك هذا النظام
والشصخصس الذي يقوم بإادخال اŸعلومات والتفاصصيل
اŸسصلك عليه ،هذه السصنة عملنا مع شصخصص Úهما
الرقم واحد ‘ العا ‘ ⁄دليل الطريق ،األول هو
Îﬂع نظام ال›Èة فاسصكوا ،والثا Êهو الذي قام
بوضصع اŸعلومات داخل هذا النظام ويتعلق األمر
باإليطا‹ الذي يصصمم دليل الطريق لرا‹ (باريسس ـ
داكار) ،وهو ما جعلنا نتحصصل على نتيجة جيدة،
وتفادينا النتقادات التي كانت تلحقنا ‘ الطبعات
اŸاضصية.
@ الطاقم الطبي اŸشصكل من جزائري٪100 Ú
أانقذ الكث Òمن الدراج ،Úهل أانتم راضصون
عن عمله؟
@@ لدينا خÈة أاربع سصنوات ،التحدي األك Èلنا كان
من الناحية التقنية ،وإاذا ل تنجح ‘ تظاهرتك من
هذا ا÷انب سصتجد نفسصك ‘ الطبعة اŸقبلة دون
متسصابق ،Úوهو ما جعلنا نعمل على التخّلصس من
اŸشصاكل التقنية ،األمر الثا Êالذي يتنقل من أاجله
اŸتسص -اب -ق -ون ه -و اخ -ت -ي -ار األرضص -ي -ة ال -ت -ي ي-جب أان
تتماشصى مع ما يبحث عنه اŸتسصابقون من الناحية
التقنية والسصياحية ،وثالثا نبحث عن تنصصيب أاك Èعدد
‡كن من ا÷زائري ‘ Úكل األقسصام العاملة معنا ‘
الرا‹ ،وا◊مد لله أان الطاقم الطبي هو القسصم األول
اŸشص -ك -ل م-ن ج-زائ-ري .٪100 Úوضص-ع-ن-ا ف-ي-ه-م ال-ثقة
اŸوسصم الفارط ،هم ليسصوا اختصصاصصي ‘ Úالسصباقات
والراليات ،كلهم يعملون ‘ اŸسصتشصفيات ا÷زائرية
وت -ن -ق-ل-وا ل-ل-م-وسص-م ال-ث-ا Êع-ل-ى ال-ت-وا‹ ل-ل-ع-م-ل م-ع-ن-ا
متطوع ،Úوخلل هذا الرا‹ باتوا يعرفون طريقة
التدخل أاك Ìمن الطبعة اŸاضصية ،وبعد سصنت Úأاو
ثلثة سصيصصلون إا ¤القمة ،لدينا نقائصس ونعمل على
القضصاء عليها تدريجيا.
@ هل لديكم النية لتمديد عدد اŸراحل؟
@@ بعدما قضصينا على العديد من اŸشصاكل خلل
هذه الطبعة ،سصنعمل على ا◊فاظ على مكتسصباتنا،
ونريد أان نصصمم را‹ دقيق بدون طريق معبد ،وهو ما
يجلب أاك ÌاŸتسصابق ،Úنوّد أان ننشصئ أاطول را‹ ‘
العا ⁄خلل السصنوات اŸقبلة.
@ هذه السصنة شصاهدنا تواجد فريق هوندا،
ول -دي -ن -ا م -ع-ل-وم-ات ب-أان م-ؤوسصسص-ة م-رسص-ي-دسض
بعثت مندوبا لها Ÿعاينة را‹ ا÷زائر؟
@@ ف- -ري- -ق ه- -ون- -دا م- -وج- -ود ه- -ن- -ا ‡ث- -ل ب- -ال -دراج
أاليسصاندرورووز والذي يحتل اŸركز األول ‘ الÎتيب
العام ‘ ،ا÷زائر كان لدينا ‡ثل Ÿؤوسصسصة رونو ،لكن
لسصف ‘ ا÷زائر ل تصصنع نوعية العربة التي كان
ل أ
ينافسس بها ‡ثلونا ،مؤوسصسصة مرسصيدسس اآلن تعاين ‘
الرا‹ ألنهم يفكرون ‘ إانشصاء بطولة مرسصيدسس وهو
يعاين ‘ ا÷زائر ،وبعد الرا‹ ا◊ا‹ سصنجلسس معه
على طاولة اŸفاوضصات ونرى ما الذي سصيسصفر عنه
اإلجتماع ،هذه البطولة موجودة ‘ دبي ،لكن تكلفة
النقل كبÒة ويريد التقرب من أاوروبا.
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مواقيت
الصسÓة

@  ٠٧نوفم : 1٩٥٧ Èصسرح «فيلكسس قايار»
رئ -يسس ا◊ك -وم -ة ال -ف -رنسس-ي-ة « أان ج-ب-ه-ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي» ه-ي ال-وسس-ي-ط الوحيد
ب Úا◊ك- - -وم- - -ة ال- - -ف- - -رنسس- - -ي - -ة والشس - -عب
ا÷زائري».
@  ٠٧ن -وف-م : 1٩٥٨ Èق -ررت ه -ي-ئ-ة ا’أ·
اŸتحدة مسساعدة ا÷زائري Úبتونسس واŸغرب .
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ترأاسس ندوة ““أاول نوفم ‘ Èالتاريخ العسسكري ..تثم Úالتجربة““

الفري ـ ـق ڤايـ ـ ـ ـد صصال ـ ـ ـ ـح :إاننا مدينون للشصهداء واÛاهدين الذين وضصعوا أانفسصهم وقودا للثورة
’ركان ا÷يشس الوطني
’عÓم والتوجيه أ
’تصسال وا إ
نظمت مديرية ا إ
الشسعبي ،امسس بالنادي الوطني للجيشس ،ندوة تاريخية بعنوان““ :أاول
نوفم ‘ Èالتاريخ العسسكري ..تثم Úالتجربة““ .وتأاتي الندوة بغرضس
إابراز النقاط القوية ‘ اÙطات التاريخية الكÈى للثورة ا÷زائرية
اÛيدة ،وتثمŒ Úربتها.

h.¥

أاشش -رف ال -ف -ري -ق ق -اي-د صش-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر
الدفاع الوطني ،رئيسض أاركان ا÷يشض الوطني
الشش-ع-ب-ي ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-ن-دوة ال-ت-ي حضش-ره-ا
وزير الثقافة وعدد من الششخصشيات الوطنية
وال -ت -اري -خ -ي -ة وإاط -ارات م-ن ا÷يشض ال-وط-ن-ي
الششعبي وطلبة جامعي ،Úونشش ّ
طها ›موعة
م -ن األسش -ات -ذة ا÷ام -ع -ي Úو›اه -دي -ن ،م -ن
خ Ó-ل م -داخ Ó-ت وشش -ه-ادات سشّ-ل-طت الضش-وء
على أاهم جوانب هذا اŸوضشوع.

ترسصيخ معا Êالثورة وقيمها النبيلة
‘ ذاكرة اأ’جيال اıلصصة
‘ ال -ب -داي -ة أال -ق -ى ال -ف-ري-ق ك-ل-م-ة ب-ثت إا¤
وح -دات وم -دارسض ا÷يشض ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي
ع Èال -ن -واح -ي ال-عسش-ك-ري-ة السشت ،جّ-دد ف-ي-ه-ا
التأاكيد على العناية القصشوى التي توليها قيادة
ا÷يشض ال -وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ل-ت-اري-خ-ن-ا ال-وط-ن-ي
بشش-ك-ل ع-ام وت-اري-خ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة بششكل
خاصض ،مÈزا أاهمية تنظيم هذه الندوة التي

تتزامن واحتفال الششعب ا÷زائري بالذكرى
ال -راب -ع-ة والسش-ت Úلن-دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اŸظفرة قائ““ :Óإاننا ندرك جيدا ‘ ا÷يشض
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ،سش -ل -ي -ل ج -يشض ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ،ونسشعى جاهدين ،بحول الله تعا¤
وقوته ،إا ¤ترسشيخ معا Êثورة نوفم Èوقيمها
النبيلة ‘ ذاكرة األجيال اıلصشة الصشاعدة،
و“ك -ي-ن-ه-ا م-ن أان ت-ت-ف-ه-م رسش-ال-ة ن-وف-م Èوأان
تدرك أابعادها وقداسشتها باعتبارها ملحمة
م -ن أاع -ظ-م اÓŸح-م وأارف-ع-ه-ا شش-أان-ا وأازك-اه-ا
ذك -را وأاق -رب -ه -ا إا ¤ق -ل-وب ا÷زائ-ري ،Úف-ه-ي
مدعاة للتمجيد يحق ÷يششنا اليوم وكل يوم،
الف -ت -خ -ار ب -ام -ت -داد ج -ذوره إا ¤صش -ان-ع ه-ذه
اŸل-ح-م-ة ،ج-يشض ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني ،وسشتبقى
جذوة هذا الفتخار سشاطعة ومتأالقة ،سشطوع
ال- -دور ال- -ري- -ادي اŸوك- -ل ÷يشش- -ن -ا ال -وط -ن -ي
الششعبي““.
فعلى هدى هذا الوهج الثوري السشاطع،
شش -قت ث -ورة أاول ن -وف -م ÈاŸظ -ف -رة ب -ك -ل م -ا
–مله من قيم إانسشانية راقية ونبيلة ،بإاصشرار
ششديد طريقها نحو النصشر اŸب ،Úوأاذاقت
السشتعمار الفرنسشي السشتيطا Êبكل ما Áثله
م- -ن ه- -م- -ج -ي -ة وسش -ل -وك غ Òإانسش -ا ،Êم -رارة
خسش -ران -ه اŸب ،ÚوأاجÈت -ه ع -ل-ى النسش-ح-اب،

ابرز ما جاء ‘ كلمة الفريق
@ إاننا مدينون بالتذكر والÎحم وبالوفاء بالعهد للششهداء
ولرسشالتهم اÿالدة ،واأيضشا نحن مدينون للمجاهدين الذين
وضشعوا أانفسشهم وقودا للثورة.
@ لن ننسشى الÎحم على أارواح ششهداء الواجب الوطني،الذين
ف -دوا بÓ-ده-م ب-دم-ائ-ه-م ال-زك-ي-ة لضش-م-ان دÁوم-ة اسش-ت-قÓ-ل
ا÷زائر وهم يحاربون آافة اإلرهاب الدخيلة على ›تمعنا
وديننا اإلسشÓمي ا◊نيف.
@ ولد جيشض التحرير الوطني منذ انطÓق الثورة التحريرية
اŸباركة من رحم اŸعاناة ،و‘ ظروف صشعبة وباإمكانيات
جد متواضشعة“ ،كن من قلب موازين القوى بانتصشاراته
العسشكرية اŸدوية التي زلزلت أاركان السشتعمار.
@ هجومات الششمال القسشنطيني ‘  20أاوت  1955بقيادة
الششهيد البطل زيغود يوسشف انطÓقة ثانية لثورة التحرير
اŸباركة.
@ ل-ت-ط-وي-ر ه-ي-ك-ل-ة ال-ث-ورة ال-ت-ح-ريرية وتكييفها مع الواقع
اŸسشتجد ،انعقد مؤو“ر الصشومام ‘  20أاوت .1956
@ اŸفاهيم اÿاطئة التي تتحدث عن جيشض الداخل وجيشض
اÿارج اأو جيشض ا◊دود ،مغالطة تاريخية وجب تصشحيحها،
فجيشض التحرير الوطني كان جيششا واحدا وموحدا –ت
إامرة قيادة موحدة ،يعمل لتحقيق هدف أاسشمى واحد هو
اسشÎجاع السشيادة الوطنية

@ا◊ديث عن جيشش الداخل ،جيشش اÿارج أاو جيشش ا◊دود ،مغالطة وجب تصصحيحها
@ ا÷زائر تبقى دوما ‘ حاجة إا ¤أابنائها اأ’وفياء وا÷يشش ‘ الطليعة

دون رجعة ،صشاغرا وهو يجر أاذيال اÿيبة
والهزÁة ،وقد اسشتطاعت ثورة أاول نوفمÈ
 ،1954أان –ج- -ز ل- -ن- -فسش- -ه -ا م -ن خ Ó-ل ه -ذا
ال‚از العظيم والتاريخي حّيزها اŸسشتحق
ع- -ل- -ى صش- -ف -ح -ات سش -ج -ل ال -ت -اري -خ ال -وط -ن -ي
واإلق- -ل- -ي -م -ي ب -ل واإلنسش -ا ،Êوك -ان ذلك أاب -رز

@ ترسشيخ معا Êثورة نوفم Èوقيمها النبيلة ‘ ذاكرة الأجيال
اıلصشة الصشاعدة ،و“كينها من أان تتفهم رسشالة نوفمÈ
وأان تدرك أابعادها وقداسشتها .
@ السشهر الدائم على ترقية حسض الوعي التاريخي لدى
الأف -راد ال -عسش -ك -ري Úوع -ل -ى ج -ع -ل -ه Ãث -اب -ة ال-ن-ه-ج ال-ق-وË
وا◊تمي.
@ ا÷زائر اŸسشتقلة باأركانها ومؤوسشسشاتها الدسشتورية ،تبقى
دوما ‘ حاجة ماسشة إا ¤أابنائها األوفياء واıلصش Úو‘
طليعتهم أابناء ا÷يشض الوطني الششعبي.
@ اŸسشاهمة ‘ اإرسشاء ركائز الدولة ا÷زائرية اŸسشتقلة،
وبناء مؤوسشسشاتها ،العمود الفقري الذي انتظمت حوله القوى
Óمة ‘ سشبيل السشمو إا ¤ما يفرضشه عليه واجبه
ا◊ية ل أ
الوطني ‘ الدفاع عن الوطن وصشون سشيادته وحرية قراره
ووحدته الششعبية والÎابية.
@ ب - -ن - -اء ج - -يشض عصش- -ري احÎا‘ ،ي- -ح- -وز ع- -ل- -ى اأح- -دث
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وم-ن-ظ-وم-ات األسش-لحة اŸتطورة ،قادر على
حماية كل شش Èمن أارضض ا÷زائر.
@ العناية اÿاصشة للصشناعات العسشكرية ،بهدف تلبية كافة
احتياجات ا÷يشض واŸسشاهمة ‘ التنمية الوطنية وتقليصض
التبعية اإ ¤اÿارج.

تدم Òقنبلت، Úحجز أاجهزة ﬂتلفة ومعادن
مطرقة ضشغط ،باإلضشافة إا )03( ¤مركبات رباعية الدفع
و( )04دراجات نارية.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفرزة للجيشض الوطني الششعبي
وعناصشر الدرك الوطني تاجري (ﬂ )02درات بحوزتهما
( )56340ق -رصض م-ه-ل-وسض ب-ا÷ل-ف-ة /ن.ع ‘ ،1.ح ”ّ Ú- - -
توقيف ( )03مهاجرين غ Òششرعي Úمن جنسشيات ﬂتلفة
بالنعامة.

’و – ¤موبيليسس –
الرابطة اÎÙفة ا أ

تعاد’ت با÷ملة ...

عاد فريق نادي بارادو بتعادل ثم Úمن بلعباسس على
حسساب ا’–اد اÙلي بنتيجة  1 – 1ضسمن ا÷ولة ال 13
’و ¤م-وب-ي-ل-يسس ال-ت-ي ج-رت أامسس
ل -ل-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
ح -يث أان أاشس -ب -ال اŸدرب ب-وزي-دي ك-ان-وا ي-أام-ل-ون –ق-ي-ق
نتيجة أاحسسن بعد تتويجهم بكأاسس السسوبر  ،لكن عزÁة
نادي بارادو سسمحت لهم خطف نقطة التعادل .
كما “كن فريق مولودية وهران من فرضض نتيجة التعادل
األبيضض على ششباب قسشنطينة ‘ ملعب الششهيد حمÓوي ،حيث
أان هذه النتيجة تزيد من طموحات ا◊مراوة ‘ اŸنافسشة.
ومن جهة أاخرى انتهت اŸباراة ب Úدفاع تاجنانت وجمعية
ع Úمليلة بالتعادل األبيضض  ، 0 – 0ذلك أان الفريق اÙلي ما
زال يعا Êمن نقصض الفعالية .

ترقية ا◊سش التاريخي لدى اأ’فراد العسصكريÚ
الفريق أاكد أان ا÷زائر ‘ حاجة ماسشة إا¤
إاشصهار

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز ا÷يشس

‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره-اب ،دّم-رت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض
الوطني الششعبي ،يوم  05نوفم ،2018 Èبتبسشة /ن.ع،5.
قنبلت )02( Úتقليديتي الصشنع .و‘ إاطار ﬁاربة التهريب
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشض ال -وط -ن-ي
الششعبي ،إاثر عمليات متفرقة بكل من برج باجي ﬂتار
وع Úقزام /ن.ع )30( ،6.منقبا عن الذهب وحجزت ()06
أاجهزة كششف عن اŸعادن و( )12مولد كهربائي و()34

ال -دللت ع -ل -ى سش -م-و ق-ي-م-ه-ا ون-ب-ل أاح-داث-ه-ا
وقداسشة أابعادها““.

ا–اد العاصصمة – شصبيبة القبائل يوم  9نوفمÈ

ومن جهة أاخرى قررت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم
مسشاء أامسض بر›ة مباراة ا–اد العاصشمة – ششبيبة القبائل
ي -وم ا÷م-ع-ة  9ن -وف-مÃ Èل-عب ع-م-ر ح-م-ادي ب-داي-ة م-ن
السشاعة . 17.45
النتائج :
دفاع تاجنانت – جمعية ع Úمليلة 0 – 0
ا–اد بلعباسض – نادي بارادو 1 – 1
ششباب قسشنطينة – مولودية وهران 0 – 0
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أاب -ن -ائ -ه -ا األوف-ي-اء واıلصش Úم-ن أاج-ل ر ّصض
الصش- -ف -وف وال -ع -م -ل اŸتضش -اف -ر واŸت -ك -ات -ف
واŸثابر““ :ففي هذا السشياق بالذات ،تواصشل
القيادة العليا للجيشض الوطني الششعبي ،سشليل
جيشض التحرير الوطني ،العمل جاهدة Ãثابرة
ششديدة ‘ ،ظّل ما –ظى به قواتنا اŸسشلحة
من رعاية من لدن فخامة رئيسض ا÷مهورية،
القائد األعلى للقوات اŸسشلحة ،وزير الدفاع
الوطني ،على السشهر الدائم على ترقية ح ّسض
ال -وع -ي ال -ت -اري -خ-ي ل-دى األف-راد ال-عسش-ك-ريÚ
وع- -ل- -ى ج -ع -ل -ه Ãث -اب -ة ال -ن -ه -ج ال -ق -و ،Ëب -ل،
وا◊تمي ،الذي به ،وبه فقط ،يدرك ا÷ميع
أان الدولة ا÷زائرية اŸسشتقلة بكافة أاركانها
وم-ؤوسشسش-ات-ه-ا ال-دسش-ت-وري-ة ،ال-ت-ي أا‚ب-تها ثورة
أاول نوفم Èوأاعادت بناءها وإارسشاء قواعدها
من جديد ،تبقى دوما ‘ حاجة ماسشة اإ¤
أاب- -ن- -ائ- -ه -ا األوف -ي -اء واıلصش ‘ Úك -ل رب -وع
ال -وط-ن و‘ ط-ل-ي-ع-ت-ه-م أاب-ن-اء ا÷يشض ال-وط-ن-ي
الششعبي ،سشليل جيشض التحرير الوطني ،من
أاج- -ل ر ّصض الصش- -ف- -وف وال- -ع- -م- -ل اŸتضش- -اف- -ر
واŸتكاتف واŸثابر ،على ترسشيخ بنيانها أاكÌ
فأاك Ìوحفظ أامانتها الغالية““.
ب -ع -ده -ا ّ” ع-رضض شش-ري-ط وث-ائ-ق-ي ت-ن-اول
موضشوع الندوة ،ليفسشح اÛال بعدها لتدخل
األسش-ات-ذة ال-ذي-ن ن ّشش-ط-وا ﬁاضش-رت Úت-ل-ت-ه-ما
ششهادات حية Ûاهدين عايششوا أاحداث ثورة
التحرير اÛيدة .كما تخلّلت الندوة نقاششات
ومداخÓت ثرية زادت من اعتزاز ا◊اضشرين
واŸششارك Úبالتاريخ العظيم لثورتنا اÛيدة.

