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يوم تقني حول اإلسضÎاتيجية الوطنية ا÷ديدة Ÿكافحة الفيضضانات
يشض - - - -رف وزي - - - -ر الشض - - - -ؤوون
لوق -اف ﬁم -د
ال- -دي- -ن- -ي -ة و ا أ
عيسضى  ،اليوم ،بولية البليدة
ع-ل-ى الح-ت-فال بذكرى اŸولد
ال- -ن- -ب- -وي الشض- -ري- -ف ب- -ق- -اع- -ة
اŸؤو“رات Ãق- - - -ر ال- - - -ولي- - - -ة،
لي-ام
وإاع-ط-اء شض-ارة ان-ط-لق ا أ
ال-دي-ن-ي-ة و ك-ذا ت-دشض Úب-عضس
اŸرافق القطاعية.

قانون الصضحة موضضوع
منتدى اÙور اليومي
ي -ن -ظ -م اÙور ال -ي -وم-ي ال-ي-وم،
م- -ن- -ت- -دى ح- -ول ق -ان -ون الصض -ح -ة
ا÷دي -د ب -حضض-ور ك-ل م-ن إال-ي-اسس
م -راب -ط رئ -يسس ن -ق -اب -ة ‡ارسض -ي
الصض -ح -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ،د .ي-وسض-ف-ي
ﬁم-د رئ-يسس ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ية
لخصض - -ائ- -ي‘ Ú
ل - -ل - -م - -م - -ارسض Úا أ
الصض- -ح- -ة ،و مصض- -ط- -ف- -ى شض- -ري- -ف
‡ث- -ل ع -ن ال -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل -لشض -ب -ه ال -ط-ب-ي ““ Úمشض-رف ع-ل-ى
ملف قانون الصضحة ““ و ذلك Ãقر
ا÷ري -دة ب -دار الصض-ح-اف-ة ط-اه-ر
ج - -اووت ع - -ل - -ى السض- -اع- -ة 10:00
صضباحا.

بن رمضضان ينشضط ندوة حول
آافاق اŸدرسضة ا÷زائرية

ي- - -ن- - -ظ- - -م اŸع- - -ه - -د ال - -وط - -ن - -ي
لسضÎات - -ي - -ج - -ي- -ة
ل - -ل - -دراسض - -ات ا إ
الشض- -ام- -ل- -ة ،ال- -ي- -وم ،ن- -دوة ح -ول
م -وضض-وع ““اŸدرسض-ة ا÷زائ-ري-ة ‘
آاف- - - -اق  :2035ح - -ال - -ة ،ره - -ان- -ات
و–دي -ات““ ،ي -نشض -ط -ه -ا اŸسض-تشض-ار
ب- -وزارة الÎب- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -ن
رمضضان فريد وذلك على السضاعة
 13.45زوال Ãقر اŸعهد.

للكÎو:Ê
الÈيد ا إ

تنظم وزارة اŸوارد اŸائية ،يوم  17نوفم ،2018 Èبالتعاون مع وزارة الداخلية و ا÷ماعات
لسضÎاتيجية
اÙلية و التهيئة العمرانية و وزارة البيئة و الطاقات اŸتجددة ،يوما تقنيا حول ا إ
ال -وط -ن -ي -ة ا÷دي -دة Ÿك -اف -ح -ة ال-ف-يضض-ان-ات ،اب-ت-داء م-ن السض-اع-ة  08:30صض -ب-اح-ا ب-اŸرك-ز ال-دو‹
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال بالعاصضمة.
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حنون تعرضس تقريرها الفتتاحي

–يي ا÷معية ا÷زائرية للتضضامن مع مرضضى التنفسس ،غدا ،اليوم العاŸي وذلك
ابتداء من السضاعة  08.00صضباحا باŸعهد الوطني للصضحة العمومية بالعاصضمة.

اتفاقية للتكفل باألطفال مرضضى القلب
يÈم الصضندوق الوطني للتأامينات الجتماعية اتفاقية تربطه Ãسضتشضفى ماري لنلو„ الفرنسضي ‘
›ال ج-راح-ة ال-ق-لب ،وال-ت-ي ت-نصس ع-ل-ى –وي-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊دي-ث-ة ل-ي-تم العمل بها على مسضتوى
لطفال ببوسضماعيل.
العيادة اŸتخصضصضة ‘ ا÷راحة القلبية ل أ
و Œرى أاو ¤العمليات  ،اليوم ،لتشضمل  18طفل مصضابا بتشضوهات خلقية معقدة
لعلم على السضاعة  08.00صضباحا.
تكون مفتوحة لوسضائل ا إ

““دور الدراسضات
اإلسضÎاتيجية ‘ بناء
األمن““ ﬁور ملتقى وطني

–تضض-ن اŸدر
للعلوم السضي سض-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا
اسضي
يومي 14و 5ة ملتقى وطنيا حول
1ن
ال- -دراسض -ات وفم Èا÷اري ““ ،دور
ا إ
لس
ضÎات -ي -ج -ي -ة ‘ ب -ن -اء
سض -ي -اسض -ات ا أ
لم-
ن
و
ا
ل
دف-اع ب Úا أ
لط-ر
ا أ
لك- -ادÁي- -ة وا
Ÿم -ارسض -ة اŸي -دان -ي -ة““
وذلك باŸدرج
على السضاع الكبÃ Òقر اŸدرسضة
ة  08.30صضباحا.

/ info@ech-chaab.comاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

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

ي -ل -ي““ ب -الشض -راك -ة م -عي لت- -ن- -ظ -م ﬂاب -ر ““إاي -ل -ك -ري  ،ال -ي -وم ،أاب -واب
ضسض -ة ا÷زائ -ري -ة ل -لسض
Ÿؤوس
ة ال -ع -لج -ي -ة Ÿرضض -ى
ا ت- -وح- -ة ح -ول الÎب -ي -
م- -ف- -
اق - -ة اÙادث - -ة ح - -ولط -السض- - -ك - -ري ع Èأاداة ““ب  -ل-ع-ائ-ل-ي-ة و السض-كري ،و
ك-ري““ ح-ول م-وضض-وع ا
السض-
ابتداء من السضاعة الـ
ك بباحة رياضس الفتح
ذل
 ¤غاية  18:00مسضاء.
 09:00إا

اليوم العاŸي Ÿرضضى التنفسس

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

التحرير

أابواب مفتوحة حول الÎبية
العÓجية Ÿرضضى السضكري

ي- - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
ال -ط-يب زي-ت-و Êي-وم-ي 17و18
ن-وف-م Èا÷اري ب-زي-ارة ع-م-ل
إا ¤ولية وادي سضوف ،يشضرف
خ -لل -ه-ا ع-ل-ى اف-ت-ت-اح م-ل-ت-ق-ى
–ت ع- - - - -ن- - - - -وان ““ال- - - - -ث- - - - -ورة
ال -ت-ح-ري-ري-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة وادي
سض- -وف ت- -ط -وره -ا وان -تشض -اره -ا
 ،““1962-1954وذلك Ãناسضبة
إاح- -ي- -اء ال- -ذك -رى Ÿ 64عركة
ح - - - -اسض - - - -ي خ - - - -ل - - - -ي- - - -ف- - - -ة 17
نوفم.1954È

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

ندوة صضحفية حول
إاصضدارات الشضرطة
‘ ““سضي““2018 Ó
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
لم -ن ال -وط -ن -ي  ،ال -ي -وم،
ل - -أ
ن- - -دوة صض - -ح - -ف - -ي - -ة ح - -ول
اصض - - - - -دارات الشض- - - - -رط- - - - -ة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ الصض - -ال - -ون
الدو‹ للكتاب سضيل 2018
و ذلك ب- -اŸدرسض- -ة ال- -ع- -ل -ي -ا
ل- -لشض- -رط- -ة ع- -ل -ي ت -ونسض -ي
ابتداء من السضاعة 09:00
صضباحا .

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اللقاء ÷ 311مع
الشضهادات

Ÿت- -ح- -ف ال- -وط- -ن -ي
م اي- -ن- -ظ -د ب- -ال- -ت -نسض -ي -ق م -ع
اه- -
ل- -ل- -م- -ج - -ات اÛاه - - -دي- - -ن و
م - - -دي - - -ري - - -
÷هوية  ،غدا ،اللقاء
ا
اŸتاحف -ع الشض -ه -ادات ح-ول
÷ 311م
ا اŸغزى من تسضابق
““م
موضضوع ن أاث - -ن - -اء ال - -ث - -ورة
اÛاه- - -دي - -
للفوز بالشضهادة ““و
ية
التحرير - -م- - -ة اÛاه- - -دي- - -ن
ذلك ب- - -قسض-
ب-ت-داء م-ن السض-اع-ة
ال -وسض -ط -ى ا
 10:00صضباحا.

لم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة
ت- -ع- -رضس ا أ
◊زب العمال لويزة حنون ،
ال-ي-وم ،ت-ق-ري-ره-ا الف-ت-ت-اح-ي
Ãن - - -اسض - - -ب - - -ة ع- - -ق- - -د اŸك- - -تب
السض - -ي- -اسض- -ي ل- -ل- -ح- -زب دورت- -ه
العادية ،وذلك باŸقر الوطني
ب-ا◊راشس اب-ت-داء م-ن السض-اع-ة
 10:00صضباحا.

ندوة صضحفية حول
سضوق اÿضضر و الفواكه
التموين و األسضعار
ت-نشض-ط ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ل -ت-ج-ار و ا◊رف-ي ، Úال-ي-وم ،
ن -دوة صض -ح -ف -ي -ة –ت ع-ن-وان
““سض - -وق اÿضض - -ر و ال - -ف - -واك- -ه:
لسض -ع -ار““،و ذلك
ال -ت -م -وي -ن و ا أ
Ãق - -ره - -ا ب - -ب- -ئ- -ر م- -راد رايسس
اب - -ت - -داء م- -ن السض- -اع- -ة 10:30
صضباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أألربعاء  14نوفم 2018 Èم
ألموأفق لـ  0٦ربيع أألول  1440هـ

حضشرها أاويحيى ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية

اŸشضاركون ‘ ندوة بالÒمو يؤوكدون التزامهم بسضيادة ووحدة ليبيا
@ اك Ìمن  20رئيسض دولة وحكومة وشضركاء يبحثون فرصض السضÓم

لول ,أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى
شش -ارك ال-وزي-ر ا أ
بصش-ف-ت-ه ‡ث Ó-ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ب-ب-الÒم-و ‘ ال-ن-دوة
الدولية حول ليبيا التي اختتمت اششغالها
امسس ب- -ال- -ت- -اك -ي -د ع -ل -ى الل -ت -زام ال -ق -وي
بسشيادة ووحدة ليبيا.
وقد ششارك أأويحيى مرفوقا بوزير ألششؤوون
أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل -ق -ادر مسش -اه-ل ق-ب-ل ذلك ‘
أج -ت -م-اع أل-ب-ل-دأن أÛاورة ل-ل-ي-ب-ي-ا ق-ب-ل حضش-ور
ألندوة ألدولية.
أ ¤جانب أأهم ألقادة ألسشياسشي Úألليبي Úو
أŸثل أÿاصس أل‡ي أ ¤ليبيا غسشان سشÓمي,
ششارك أأك Ìمن عششرين رئيسس دولة و حكومة و
ششركاء دولي Úلليبيا ‘ هذه ألندوة بهدف أيجاد
Óزمة ألتي يششهدها هذأ ألبلد منذ سشقوط
حل ل أ
نظام معمر ألقذأ‘ ‘ . 2011
أأكد أŸششاركون ‘ ندوة بالÒمو (إأيطاليا)
حول ليبيا ألتي أختتمت أأششغالها أمسس ““ألتزأمهم
ألقوي““ من أأجل سشيادة ليبيا ووحدة ترأبها.
ودعا أŸششاركون ‘ بيانهم أÿتامي أÛتمع
ألدو‹ أ““ ¤دعم عملية –قيق ألسشتقرأر ‘
ه -ذأ أل -ب -ل -د ب -ق -ي -ادة ل -ي-ب-ي-ة““ ,م-ؤوك-دي-ن ›ددأ
““ألتزأمهم ألقوي وألقاطع من أأجل سشيادة ليبيا
وأسشتقÓلها ووحدة كامل ترأبها““.
ك -م -ا أأب -رزوأ أأن أل -وضش -ع ألسش -ي -اسش-ي وأألم-ن-ي
أ◊ا‹ ““غ Òقابل لÓسشتدأمة““ وأنه ““ل ›ال
◊ل عسشكري ‘ ليبيا““.
وباŸناسشبة ,جدد أŸششاركون ‘ هذه ألندوة
““ت -ب -ن -ي -ه-م ودع-م-ه-م أل-ك-ام-ل ÿط-ة ع-م-ل أأل·
أŸت -ح -دة م -ن أج-ل ل-ي-ب-ي-ا ول-ل-ج-ه-ود أŸسش-ت-م-رة
 ·ÓأŸتحدة
Óم Úألعام ل أ
للمبعوث أÿاصس ل أ
غسشان سشÓمة““ ,مرحب Úباإلحاطة ألتي قدمها
إأ› ¤لسس أألمن ‘ ألثامن من نوفم2018 È
وألتي دعا فيها إأ““ ¤عقد ملتقى وطني ششامل

بقيادة ليبية خÓل أألسشابيع أألو ¤من .““2019
و‘ ه -ذأ ألسش -ي -اق ,شش -دد أŸشش -ارك -ون ع -ل-ى
أأهمية ““إأعادة فتح أأبوأب ألتسشجيل ‘ أللوأئح
ألنتخابية““ ,مؤوكدين ““عزمهم على متابعة نتائج
ندوة بالÒمو عن كثب وتقييم تطبيق أللتزأمات
أŸتخذة خÓلها““.
ك-م-ا ن-وه أŸشش-ارك-ون ب-ال-ت-زأم أل-وف-ود أل-ل-ي-بية
ب«تششجيع ›لسس ألنوأب على إأصشدأر قانون
بغية إأ“ام ألعملية ألدسشتورية كإا‚از مركزي
لسشيادة أألمة ألليبية وألضشطÓع Ãسشؤوولياتهم
من أأجل إأجرأء عملية أنتخابية ذأت مصشدأقية
مع ألتششديد على أأهمية إأ‚از أإلطار ألدسشتوري
وأل-ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ غضش-ون رب-ي-ع ,““2019
مÈزي -ن ضش -رورة ““ت -وف -ر ك -ل ألشش -روط أل -ت-ق-ن-ي-ة
وألتششريعية وألسشياسشية وأألمنية أŸطلوبة ودعم
م -ت -زأي -د م -ن أÛت -م -ع أل -دو‹ وأحÎأم ن-ت-ائ-ج
ألنتخابات لدى إأجرأئها.
أأك -دت مصش -ادر ‘ أ◊ك -وم -ة أإلي-ط-ال-ي-ة““,إأن
ألتفاق ألذي ” ألتوصشل إأليه أمسس بششأان حل
ألزمة ألليبية,
يتجاوز توقعات أ◊كومة أليطالية““ ,حيث

جدد رئيسس ألوزرأء أإليطا‹ جيوزيبي كونتي,
ÓصشÓحات أألمنية وألقتصشادية ‘ ليبيا
دعمه ل إ
حسشبما ذكرته مصشادر إأعÓمية ليبية.
ونقلت وسشائل إأعÓم ﬁلية عن مصشادر ‘
أ◊كومة أليطالية ,قولها ‘ تصشريحات  -عند
ن -ه -اي -ة ألج -ت -م -اع أل -ذي ” ب Úرئ -يسس أل -وزرأء
جوزيبي كونتي ,وألقائد ألعام للجيشس ألليبي
أŸشش Òخليفة حف ,Îورئيسس أÛلسس ألرئاسشي
◊كومة ألوفاق ألوطني ألليبية فايز ألسشرأج,
وسش -ي -اسش -ي Úك -ب -ار آأخ -ري -ن  -أن أألم -ر ي -ت -ع -ل -ق
ب«أتفاق قوي وملزم للغاية وهو Áثل خطوة
كبÒة““.
وخ Ó-ل ك -ل -م -ت -ه ‘ أ÷لسش -ة أل -ع -ام-ة Ÿؤو“ر
بالÒمو بعاصشمة إأقليم صشقلية بإايطاليا أأكد وزير
أÿارج-ي-ة ألي-ط-ا‹ ج-ي-وزي-ب-ي ك-ون-ت-ي““ ,دع-مه
ل Ó-صش Ó-ح -ات ألم-ن-ي-ة وألق-تصش-ادي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا““
مشش - -ددأ ع- -ل- -ى أأن ““ه- -دف أŸؤو“ر ه- -و ت- -يسشÒ
“اسشك أÛتمع ألدو‹ ودعمه للممثل أÿاصس
غسشان سشÓمة Ãا ‘ ذلك تنفيذ خطة أأل·
أŸتحدة““.

لول ‘ تصشريح صشحفي :
الوزير ا أ

ا÷زائر مافتئت تبذل جهودا من أاجل أان يعود السضÓم إا ¤ليبيا
@ ليبيا مضضطربة بسضبب التدخÓت اÿارجية

لول ،أاحمد أاويحيى ،أامسس،
أاكد الوزير ا أ
ببالÒمو ،حيث يششارك ‘ الندوة الدولية
حول ليبيا‡ ،ث Óلرئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،أان ليبيا ‘‘مضشطربة بسشبب
التدخÓت اÿارجية‘‘.
وأأوضش -ح أأوي -ح -ي -ى ‘ تصش -ري -ح صش -ح -ف -ي ع-قب
أأششغال ألندوة ،أأن ““أ÷زأئر مافتئت تقدم إأسشهامها
ب- -ال- -ع- -دي- -د م -ن ألتصش -الت وم -ق -ارب -ات ﬂت -ل -ف
أألط- -رأف ول- -ك- -ن أألم- -ر ل- -يسس سش- -ه  Ó-ألن ل -ي -ب -ي -ا
مضشطربة بسشبب ألتدخÓت أÿارجية““.
وأأششار ‘ هذأ ألصشدد ،إأ ¤أأن ندوة بالÒمو
ششكلت فرصشة ““لتوجيه ندأء للفاعل Úأآلخرين من
أÛت- -م- -ع أل- -دو‹ Ÿط- -ال- -ب -ت -ه -م ب -ال -ت -خ -ل -ي ع -ن
طموحاتهم لوقت لحق ،ألننا ‰لك حاليا طموحا
وحيدأ أأل وهو إأنقاذ ليبيا وبالتا‹ ينبغي علينا
ج -م -ي -ع -ا أأن ن -نضش -وي –ت ل -وأء أأل· أŸت -ح-دة““،
مضشيفا أأن أ÷زأئر مافتئت تبذل جهودأ من أأجل
أأن تعود ليبيا نحو طريق ألسشÓم.
وأعت Èمن جهة أأخرى ،أأنه ““حتى وإأن كانت
أŸصشا◊ة غائبة نوعا ما ‘ خطاب ألليبي ،Úإأل
أأنها تششكل رؤوية ل غنى عنها““ ،مذكرأ بأانه ““حرصس
‘ هذأ أإلطار على عرضس ألتجربة أ÷زأئرية““.

وأأضشاف ألوزير أألول ،أأن أ÷زأئر أسشتطاعت
أÿروج من ““ألكابوسس““ بفضشل أإلرأدة ألسشياسشية
ألتي جسشدها رئيسس أ÷مهورية ألذي ““كانت له
ألششجاعة لدعوة أ÷زأئري Úإأ ¤أختيار ألوئام
وأŸصشا◊ة““ ،مضشيفا أأن ““ليبيا تفتقد إأ ¤قيادة
لتجسشيد ذلك““ وأأن منظمة أأل· أŸتحدة “““د يد
أŸسشاعدة لدفع ألليبي Úإأ ¤أألمام““.

و ⁄يفوت أأويحيى ألفرصشة للتذك Òبأان أ÷زأئر
““أأ‰وذج يقتدى به ‘ ألعا.““⁄
وخ -لصس ب -ال -ق -ول إأن -ه ““ع Ó-وة ع-ل-ى ألسش-ت-ق-رأر
وأألم -ن أل -ل-ذي-ن ن-ت-م-ت-ع ب-ه-م-ا ،أألم-ر أŸه-م ه-و أأن
أأط-ف-ال-ن-ا ل ي-ل-ت-ح-ق-ون ب-ا÷م-اع-ات أإلره-ابية على
غرأر ما يعرف بتنظيم ألدولة ألسشÓمية (دأعشس)
أأو غÒها““.

مدلسضي يبحث مع السضف Òالسضبا Êترقية العÓقات ب Úالبلدين
أسشتقبل رئيسس أÛلسس ألدسشتوري مرأد
مدلسشي ,أمسس با÷زأئر ألعاصشمة ,ألسشفÒ
ألسشبا Êأ÷ديد فرناندو مورأن كالفو سشتيلو
ألذي بحث معه سشبل ترقية ألعÓقات بÚ
ألبلدين ,حسشب ما أورده بيان للمجلسس.
وأضش -اف أل -ب -ي -ان أأن أ÷ان -ب Úأسش -ت -ع-رضش-ا
خÓل أللقاء وأقع ألعÓقات ألثنائية ““أ÷يدة““
ب Úأ÷زأئر وأسشبانيا وسشبل ترقيتها وعلى
أÿصش - - - -وصس ب ÚأÛلسس أل - - - -دسش- - - -ت- - - -وري
وأÙكمة ألدسشتورية ألسشبانية

ترقية Ûتمع اŸعلومات ‘ القارة السشمراء

مذكرة تفاهم ب Úا÷زائر واŸنظمة اإلفريقية لÓتصضالت الفضضائية

وق-عت وزارة الÈي-د واŸواصشÓ-ت السش-ل-ك-ي-ة
وال Ó-سش -ل -ك -ي -ة وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات وال-رق-م-ن-ة
لف-ري-ق-ي-ة لÓتصشالت
لق-ل-ي-م-ي-ة ا إ
واŸن-ظ-م-ة ا إ
ال- -فضش -ائ -ي -ة (راسش -ك -وم) امسس م -ذك -رة ت -ف -اه -م
لع - -ادة “ّل- -ك
لسش - -اسش - -ي - -ة إ
لرسش - -اء اŸب - -ادئ ا أ
إ
إافريقيا Ÿواردها الفضشائية وتطويع اسشتعمالها
ل -ل -ت -ط -ب -ي-ق-ات اŸوج-ه-ة ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ ت-رق-ي-ة
›تمع اŸعلومات على مسشتوى القارة.
وأأوضشح بيان ألوزأرة أأن بنود هذأ ألتفاق ،ترمي
ل -يسس ف -ق -ط -ي إأ ¤ن -ق-ل أŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ق-م-ر
ألذي أأطلقته منظمة
ألصشناعي RSQ1R
رأسشكوم ‘ أŸدأر إأ ¤أ÷زأئر حيث يششÎك حاليا
متعاملون أأوروبيون ‘ إأدأرته بل وحتى إأ– ¤قيق
أŸردودي -ة م -ن ه -ذأ ألسش -ت-ث-م-ار أل-ه-ام ع Èإأع-ادة
تنششيط أسشتغÓله ألتجاري.
ألتوقيع على هذه أŸذكرة يضشيف ألبيان رغبة
إأف -ري -ق -ي -اي أل -وأع-ي-ة ب-ال-دور أل-رئ-يسس لÓ-تصش-الت
ألفضشائية ‘ ألعملية ألقتصشادية ‘ تلبية ألتطلعات
ألعديدة ‘ ›ال ألتصشالت ألفضشائية أذ سشيسشمح
أسشتغÓل منششئات ألتصشالت على مسشتوى ألقارة
ألفريقية على نطاق وأسشعي بتحسش ÚأŸسشتوى
أŸعيششي Ÿوأطنيها من جهة وإأعادة رفع مسشتوى
إأن -ت -اج -ي-ة وف-ع-ال-ي-ة ﬂت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات أŸن-عشش-ة
للمجتمعات أإلفريقية من جهة أأخرى.

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

وذكر ألبيان أأن أ÷زأئر تعتمد على أŸنششئات
أŸن- - -ج- - -زة وأل- - -ك - -ف - -اءأت أŸك - -تسش - -ب - -ة ‘ ›ال
أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات أل-فضش-ائ-ي-ة وأسش-ت-غÓ-ل أل-ب-ي-ان-ات
ألسشاتلية وهذأ منذ إأطÓق ،سشنة  2003ألÈنامج
أل- -فضش -ائ -ي أ÷زأئ -ري أل -وأسش -ع م -ن ط -رف رئ -يسس
أ÷مهوريةعبد ألعزيز بوتفليقة.

ويجدر ألششارة أ ¤أأنّ رأسشكوم منظمة حكومية
دولية إأفريقية تأاسشسشت سشنة  1992بكوت ديفوأر
وتضش- -م  45ب -ل-دأ وه-ي م-ك-ل-ف-ة ب-ت-ح-دي-د خ-دم-ات
ألتصشالت ذأت ألكلفة أŸنخفضشة ألقائمة على
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أل-فضش-ائ-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع متعاملي
ألتصشالت لبلدأنها أألعضشاء.

ألعدد
17795
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رئيسض ÷نة الدفاع با÷معية الفيدرالية لروسضيا
يشضيد بالعÓقات مع ا÷زائر

أاشش - - - -اد رئ- - - -يسس ÷ن- - - -ة
لم -ن ب -اÛلسس
ال- -دف -اع و ا أ
ال- -ف- -ي- -درا‹ ل- -ل- -ج -م -ع -ي -ة
ال- -ف- -ي- -درال- -ي- -ة ل- -روسش- -ي -ا،
ف - -ي - -ك - -ت - -ور ب - -ون - -داري- -ف
ب- - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصش - -م - -ة،
ب -اŸسش -ت -وى ‘‘ال -ع-ا‹‘‘ ال-ذي
ب-ل-غ-ت-ه ال-عÓ-ق-ات ال-ثنائية
ب Úال -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى شش -ت-ى
لصشعدة.
ا أ
و‘ تصش - - - -ري - - - -ح أأد ¤ب- - - -ه
للصشحافة عقب أسشتقباله من
قبل رئيسس ›لسس أألمة ،عبد
ألقادربن صشالحّ ،ثمن ألŸÈاÊ
ألروسشي أŸكانة ألتي وصشلت
إأليها ألعÓقات ألتي Œمع بÚ
أ÷زأئر و بÓده ،و ألتي بلغت
““أأعلى أŸسشتويات أŸمكنة““.
كما أأضشاف يقول ‘ هذأ
ألصش - - -دد ““أأ“ن - - -ى ل - - -و ك- - -انت
عÓ-ق-ات-ن-ا م-ع أأصش-دق-ائ-ن-ا عÈ
أل- -ع- -اÃ ⁄سش- -ت- -وى ت -لك أل -ت -ي
تربطنا مع أ÷زأئر““ ،ليبدي ‘
ه -ذأ أإلط -ار أسش -ت -ع -دأد ب Ó-ده
ل - -ل - -رف - -ع م- -ن مسش- -ت- -وى ه- -ذه
ألعÓقات Ãا يخدم أŸصشلحة
أŸششÎكة للششعب Úوألبلدين.
و‘ سشياق ذي صشلة ،أأششار
بوندأريف إأ ¤أأنه ناقشس أأيضشا
رف- -ق- -ة رئ- -يسس ›لسس أألم- -ة،
ألشش- -ق أŸت- -ع -ل -ق ب -ال -ع Ó-ق -ات

ألŸÈانية ،م -ت -وق -ف -ا ع -ن-د
أتفاقّية ألتّعاون أÈŸمة سشنة
 2014ب Úأل- -غ -رف -ة أل -ع -ل -ي -ا
للŸÈان وأÛلسس ألفيدرأ‹ّ
للجمعّية ألفيدرألية لروسشيا.
وبدوره ،ذك- -ر ب- -ن صش -ال -ح
ب -ج-ودة أألوأصش-ر أل-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
روسش -ي -ا وأ÷زأئ -ر و ب -ك -ون -ه -ا
عÓّ- -ق- -ات ت- -اري- -خ -ي -ة ““ت -تسش -م
بالسشتمرأرّية وألنتظام ““ .كما
ك-انت مسش-أال-ة أل-رق-ي ب-ال-ت-عاون
أ÷زأئ- - - -ري -أل - - -روسش - - -ي إأ¤
مسش- -ت- -وي- -ات أأفضش- -ل ح- -اضش -رة
خÓل هذه أ÷لسشة ،حيث أأكد
رئ - -يسس ›لسس أألم - -ة ت - -وف - -ر
أإلرأدة ألسشياسشية لدى قيادتي
ألبلدين من أأجل توسشيع وتنويع
ه- - -ذأ أل - -ت - -ع - -اون إأ› ¤الت
أأخرى.
وم -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،تبادل

ألطرفان ألرؤوى حول ألقضشايا
ذأت أله- - - -ت- - - -م - - -ام أŸششÎك
لسش-ي-م-ا أل-وضش-ع ب-ليبيا وسشوريا
وم- -ن- -ط- -ق- -ة ألسش- -اح -ل -ي وك -ذأ
ظاهرة ألرهاب ألدو‹.
و‘ هذأ ألششأانّ ،ذكر رئيسس
›لسس أألّم - -ة ب - -أان ““أ÷زأئ- -ر
ألتي حاربت أإلرهاب لوحدها
وأنتصشرت عليه بفضشل سشياسشة
أل- - -وئ- - -ام أŸد ÊوأŸصش- - -ا◊ة
ألوطنية ألتي بادر بهما رئيسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د أل- -ع- -زي -ز
بوتفليقة ما فتئت تنبه ألرأأي
أل- -ع- -ام إأ ¤أل- -ط- -اب- -ع أل- -ع- -اب -ر
ل-ل-ق-ارأت ل-ظ-اه-رة ألره-اب ““،
مضشيفا ‘ أألخ Òأأن أ÷زأئر
““أأصش- - -ب- - -حت أل - -ي - -وم ب - -فضش - -ل
ألسش -ي -اسش -ة أل -رشش-ي-دة ل-ل-رئ-يسس
بوتفليقة وأحة أسشتقرأر تصشدر
ألسشÓم.

بوشضارب يسضتعرضض مع نائب رئيسض البوندسضتاغ
سضبل تعزيز التعاون الثنائي

اسشتعرضس رئيسس اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ،معاذ
بوششارب ،امسس ب- -ا÷زائ- -ر
العاصشمة ،م -ع ن -ائب رئ -يسس
ال - -ب - -ون- -دسش- -ت- -اغ (ال- -غ- -رف- -ة
السش - - - - -ف- - - - -ل- - - - -ى) ب- - - - -الŸÈان
لŸا ،Êكلوديا
ال -ف-ي-درا‹ ا أ
روت ،ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائية
وسش-ب-ل ت-ع-زي-زه-ا ‘ ﬂتلف
القطاعات ،لسشيما ‘ اÛال
الŸÈا ،Êحسشب م -ا اف -اد ب -ه
بيان للمجلسس.
وأأوضش- - - -ح ذأت أŸصش- - - -در أأن
ألسشيد وششارب أأكد خÓل هذأ
أللقاء ألذي جرى Ãقر أÛلسس
ألششعبي ألوطني على ““أŸسشتوى
أ÷يد لهذه ألعÓقات على كافة
أŸسش- - -ت- - -وي- - -ات ألسش- - -ي- - -اسش - -ي - -ة
وألق - -تصش - -ادي - -ة وألŸÈان- -ي- -ة““،
م -ع -تÈأ أأن ““أل-زي-ارأت أل-ت-ي ق-ام
بها كبار أŸسشؤوول Úمن أ÷انبÚ
ع- -ل -ى م -دأر ألسش -ن -وأت أألخÒة،
وعلى أألخصس منها زيارة رئيسس
أ÷مهورية ،ع- -ب- -د أل- -ع -زي -ز
بوتفليقة سشنة  2003قد زأدتها
“يزأ““.
وبهذه أŸناسشبة ،قدم رئيسس
أÛلسس Ùة ع -ن أل -تشش -ك -ي -ل-ة
ألسش -ي -اسش -ي -ة ل-ل-م-ج-لسس ألشش-ع-ب-ي
أل-وط-ن-ي وأسش-ت-ع-رضس ألتعديÓت
ألدسشتورية ألتي بادر بها رئيسس
أ÷م -ه -وري-ة وأل-ت-ي ““ع-ززت دور
ه - - - - -ذه أŸؤوسشسش - - - - -ة كصش- - - - -رح
للدÁقرأطية““.
و‘ ذأت ألطار ،ششكل أللقاء
م-ن-اسش-ب-ة ت-ط-رق خÓ-ل-ه-ا رئيسس
أÛلسس أ““ ¤ت - -ط- -ور أŸك- -ان- -ة
ألسش- - -ي - -اسش - -ي - -ة ل - -ل - -م - -رأأة ب - -دءأ
ب -ال-ت-ع-ديÓ-ت أل-دسش-ت-وري-ة لسش-ن-ة

 2008وكذأ ﬂتلف ألصشÓحات
ألسشياسشية ألتي تضشمنها ألتعديل
ألدسشتوري أألخ.““Ò
من جهة أأخرى ،أأكد بوششارب
ع- - -ل - -ى ““م - -ت - -ان - -ة أل - -ع Ó- -ق - -ات
ألق - - -تصش - - -ادي - - -ة ب Úأ÷زأئ - - -ر
وأأŸانيا““ ،معربا عن أأمله ‘ أأن
““ت-ت-حسش-ن دي-ن-ام-ي-كية ألتعامÓت
ب Úألبلدين““ ،حيث أأبرز ‘ هذأ
أÿصش - -وصس ضش - -رورة ““ت - -ع - -زي- -ز
أل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ -ي ‘ ﬂت -ل-ف
ألقطاعات ،ل سش -ي -م -ا أل-ق-ط-اع
ألصشناعي ،ألصش-ي-دل-ة وألصشناعة
أل -ك -ي -م -اوي -ة وذلك ب -ال-ن-ظ-ر إأ¤
أأه- -م- -ي- -ة أل- -دور أل- -ذي ت- -ل- -ع -ب -ه
ألŸÈانات ‘ مّد أ÷سشور بÚ
ألششعوب وألدول““.
على صشعيد آأخر ،ذكر رئيسس
أÛلسس ب«أل- -ت- -ح -دي -ات أل -ت -ي
ت -وأج -ه أ÷زأئ-ر ،لسش -ي -م-ا ‘
ﬁي -ط -ه -ا أ÷ي -و-أسشÎأت-ي-ج-ي،
مسشتعرضشا ما بذلته من جهود
ل- - -ت- - -ث- - -ب- - -يت ع - -وأم - -ل ألسش - -ل - -م
وألسشتقرأر ،لسش -ي -م -ا ‘ م-ا‹
وليبيا““.
ك- -م- -ا ت- -ط- -رق إأ““ ¤م- -وأق -ف
أ÷زأئ - -ر أل - -ث - -اب - -ت - -ة ‘ نصش- -رة
ألقضشايا ألعادلة ،و‘ مقدمتها
ألصشحرأء ألغربية ألتي ما فتئت

أ÷زأئر تدعو إأ ¤حل ألنزأع
ف -ي -ه -ا ب -ت -ط -ب -ي-ق ق-رأرأت أأل·
أŸت- - -ح- - -دة Ãا Áك - -ن ألشش - -عب
ألصشحرأوي من حقه ‘ تقرير
أŸصش.““Ò
م-ن ج-ه-تها ،أأك-دت ألسش-ي-دة
روت أأن أ÷زأئ- -ر ““ق- -ادرة ع- -ل -ى
ل - - -عب دور ك - - -ب– ‘ Òق - - -ي - - -ق
ألسشتقرأر Ãنطقة ألسشاحل و‘
أف-ري-ق-ي-ا ع-موما ،ب -ال-ن-ظ-ر Ÿا
ت -ع -ان -ي-ه ه-ذه أل-ق-ارة م-ن ع-دي-د
أألزمات““ ،دأع- -ي -ة أ ¤ضش -رورة
““ت- -ع- -زي -ز أل -ت -ع -اون ب Úب -رŸاÊ
أل-ب-ل-دي-ن وت-وسش-ي-ع-ه أ› ¤الت
أأخرى ،ع - -ل - -ى غ- -رأر ق- -ط- -اع
ألسش-ي-احة وألثقافة““ ،م-ع-تÈة أأن
منطقة ألبحر ألبيضس أŸتوسشط
تشش-ك-ل ““جسش-رأ ل-ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون
ألثنائي““.
ك - -م - -ا ت- -ط- -رقت أŸسش- -ؤوول- -ة
ألŸانية أ ¤ألحتفال بالذكرى
أŸئوية لنهاية أ◊رب ألعاŸية
أألو ،¤ح - -يث ذك - -رت أأن ه- -ذه
أŸناسشبة “““ثل أأيضشا ذكرى منح
أ◊ق ‘ ألن- -ت- -خ- -اب ل -ل -م -رأأة““،
مÈزة ضش - -رورة ““أشش- -رأك أŸرأأة
أأك ‘ Ìأ◊ياة ألسشياسشية وتعزيز
وجودها ‘ أÛالسس أŸنتخبة
و‘ ألقطاعات ألخرى““.

ششارك ‘ منتدى البلدان اŸصشدرة للغاز بÎينيداد وتوباغو

قيطو Êيرافع لضضمان األمن الطاقوي بعيد اŸدى
ششارك وزير الطاقة مصشطفى قيطو ،Êأامسس،
ببورت دي سشبان (ترينيداد وتوباغو) ‘ اŸلتقى
اÿاصس م -ن ت -ن -ظ -ي -م م -ن -ت -دى ال-ب-ل-دان اŸصش-درة
ل-ل-غ-ازي ب-ال-ت-ع-اون م-ع وزارة ال-ط-اقة والصشناعات
الطاقوية ÷مهورية ترينيداد وتوباغو.
أأششارت وزأرة ألطاقة ‘ بيان لها أ ¤أأن أŸلتقى
ألذي أششرف على أفتتاحه ألوزير أألول لÎينيدأد
وت -وب -اغ -و ,أل -دك -ت-ور ك-ايث روو‹ ,ي-ن-ظ-م –سش-ب-ا
لنعقاد ألجتماع ألوزأري ألعششرين (Ÿ )20نتدى
ألبلدأن أŸصشدرة للغاز ,ببورت دي سشبان ،أليوم
وألذي يتزأمن مع أحياء ألذكرى ألعاششرة لتأاسشيسس
م-ن-ت-دى أل-ب-ل-دأن أŸصش-درة ل-ل-غ-از ,حسش-ب-م-ا أأفادت
وزأرة ألطاقة ‘ بيان لها.

قد أألقى ألوزير مدأخلة خÓل مائدة مسشتديرة
حول ألغاز ألطبيعي وأألمن ألطاقوي على أŸدى
ألطويل وألذي يششارك فيها أأيضشا وزرأء أأخرون
للطاقة أأعضشاء منتدى ألبلدأن أŸصشدرة للغاز.
خÓل هذه أŸائدة أŸسشتديرة ,ششدد ألسشيد
قيطو Êعلى –دي Úرئيسش Úينبغي على ألبلدأن
أأعضشاء منتدى ألبلدأن أŸصشدرة للغاز رفعهما معا.
يتمثل ألتحدي أألول ‘ ““ ألسشتجابة للطلب
على ألطاقة لسشكان ألعا ⁄وألذي سشيمر عددهم من
3ر 7مليار نسشمة سشنة , 2015أ2 ¤ر 9مليار نسشمة
سش-ن-ة  ,2040وأل -ذي-ن ي-ع-يشش-ون أأسش-اسش-ا ‘ أل-ب-ل-دأن
ألسشائرة ‘ طريق ألنمو““.
أأم-ا أل-ت-ح-دي أل-ث-ا ,Êف-ي-ت-م-ث-ل ‘ ““ألسش-ت-ج-اب-ة

للطلب على ألطاقة أألولية وألذي من أŸرتقب أأن
يزيد بأاك Ìمن ثلث ( 35باŸائة) ‘ سشنة ,2040
بسشبب أقتصشاد عاŸي سشيتضشاعف حجمه ‘ أأفاق
 ,2040وه- -ذأ ب- -ال- -رغ- -م م- -ن –سش -ن -ات أل -ك -ث -اف -ة
أل-ط-اق-وي-ة ب-ف-ع-ل أل-ت-ط-ور أل-تكنولوجي ,وسشياسشات
ت-يسش-ر –سش-ن أل-ن-ج-اع-ة أل-ط-اق-وي-ة وأن-ت-ق-ال ه-يكل
ألق- -تصش- -اد أل- -ع- -اŸي ن- -ح -و ق -ط -اع خ -دم -ات أأق -ل
أسشتهÓكا للطاقة““.
‘ سشياق هاذين ألتحدي Úأللذين يتم رفعهما,
تطرق ألوزير أ ¤ألدور ألرئيسشي ألذي Áكن أأن
يلعبه ألغاز ألطبيعي Ÿوأجهتهما ,بالنظر أ ¤أأنهما
م- -قÎن- -ان ب- -إاشش- -ك- -ال -ي -ات أل -ت -ن -م -ي -ة أŸسش -ت -دأم -ة
وبالنحباسس أ◊رأري .و‘ هذأ ألصشدد ,يضشيف

ألوزير بالقول ““ هذه هي مزأيا وصشفات ل Áكن
أنكارها للغاز وألتي “كنه من أأن يكون طاقة ذأت
أأولوية ,ألجل أألمن ضشمان ألطاقوي بعيد أŸدى““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دشّسن ﬁطتي علي بومنجل وجسسر قسسنطينة رفقة وا‹ العاصسمة ،زعÓن:

‘ رّده على إانشسغالت النواب عقب مناقشسة قانون اŸالية :201٩

@ تقليصض مّدة انتظار الركاب إا 3 ¤دقائق باسضتÓم اŸركبات

@ ٩٠٠مليار دج لسضد عجز اÿزينة خÓل السضداسضي األول من 2٠18

مائتا أالف مواطن يسضتخدمون اŸيÎو يوميا

لشسغال العمومية
كشسف وزير ا أ
والنقل عبد الغني زعÓن ،أامسس،
أان مسس - -ت- -خ- -دم- -ي م- -يÎو ا÷زائ- -ر
ارت - -ف- -ع إا 200 ¤أال -ف ي-وم-ي-ا ب-ع-د
دخ - -ول ﬁط - -ات ج - -دي - -دة ح- -ي- -ز
اÿدمة ،وأاكد أان أاشسغال التوسسعة
تسس Òب - -وتÒة ج - -ي - -دة ل- -تسس- -ل- -ي- -م
اÿط - -وط اŸن - -ت - -ظ - -رة ‘ آاج- -ال- -ه- -ا
اÙددة ،و‘ شس - - - - - -أان آاخ- - - - - -ر رفضس
ال- -ت -ع -ل -ي -ق ع -ل -ى إاضس -راب ت -ق -ن -ي -ي
ا÷وية ا÷زائرية.

جÓل بوطي
ب -ع -د م -رور سس -ب -ع سس -ن -وات ع -ل -ى دخ-ول-ه
اÿدمة بات ميÎو ا÷زائر أاك Ìاسستخداما
لدى اŸواطن Úحسسب األرقام التي كشسف
ع -ن -ه -ا ال -وزي -ر زع Ó-ن ،م -ع -ل -ق-ا ان-ه وسس-ي-ل-ة
أاسس -اسس -ي-ة ◊ل مشس-ك-ل-ة ال-ن-ق-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى
العاصسمة باعتبارها اك‚ Ìاعة ‘ سسرعة
ال- -وصس -ول ا ¤الم -اك -ن اŸقصس -ودة والشس -غ -ل
بعيدا عن الكتظاظ اŸروري الرهيب.
وأاشسار زعÓن ‘ تصسريح للصسحافة على
هامشش افتتاحه رفقة وا‹ العاصسمة ﬁطتي
علي بومنجل وجسسر قسسنطينة ،إا ¤أاهمية
تسس- -ل- -ي- -م اÙط- -ات ‘ آاج- -ال- -ه- -ا اÙددة،
لتضساف بذلك تسسهيÓت للمواطن ‘ Úالنقل

بشس -ك -ل ي -وم -ي عﬂ Èت -ل -ف اŸن -اط-ق ال-ت-ي
يربطها ميÎو األنفاق على مسسافة  18كلم.
وتعرف وتÒة إا‚از اÙطات اÈŸمج
إا‚ازها لتمديد خط ميÎو بشسكل سسريع،
سس -ي -م -ا ن-ح-و م-ط-ار ا÷زائ-ر ال-دو‹ ه-واري
بومدين انطÓقا من ﬁطة ا◊راشش ،حيث
ب -ل -غت وتÒة األشس-غ-ال  50ب -اŸائ -ة ‘ ،حÚ
بغلت نسسبة إا‚از التوسسعة
م- -ن ﬁط- -ة ع Úال- -ن -ع -ج -ة
باŒاه براقي  75باŸائة.
وأاوضسح وزير النقل الذي
ق -ال ان رئ -يسش ا÷م -ه -وري-ة
ك -ل -ف -ه ب -ت -دشس ÚاÙط-تÚ
ا÷دي- - -دت ،Úأان م - -ؤوسسسس - -ة
ميÎو ا÷زائر تعرف تطورا
كبÒا يعكسش الهتمام البالغ
الذي توليه الدولة لقطاع النقل ،مؤوكدا أان
ال -ت -وسس -ع -ة ا◊ال -ي -ة ل -ل-م-يÎو شس-م-لت اق-ت-ن-اء
عربات جديدة إاسسبانية الصسنع ” ،اسستÓم
خ -مسش م-ن-ه-ا ،وي-ن-ت-ظ-ر تسس-ل-ي-م سس-ب-ع Ãع-دل
عربة كل شسهر ،وهو ما يعزز دور اŸيÎو ‘
توف Òالنقل بشسكل دائم و‘ كل األوقات.
وقال الوزير إان فضساءات Œارية سستفتح
لحقا ،حيث تسستعد مؤوسسسسة ميÎو ا÷زائر
ÓعÓن مزايدة علنية األسسبوع القادم عن
ل إ
لفتح فضساءات Œارية واسستغÓلها ‘ توفÒ
م -ن-اصسب شس-غ-ل دائ-م-ة ،تسس-ه-م ‘ ام-تصس-اصش
ال -ب -ط-ال-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤ق-رار ا◊ك-وم-ة ت-وفÒ
الغÓف اŸا‹ بشسكل تام Ÿواصسلة توسسعة

اÙطات ا›ÈŸة ،حيث كانت اŸيزانية
تخصسصش لشسغال األنفاق فقط جراء األزمة
اŸالية ،لكن بعد –سسن الوضسع ” تسسوية
اŸلف نهائيا لنطÓق األشسغال نحو ﬁطتي
باب الوادي ويرتقب شسهر أافريل .2019
وذكر زعÓن ان إارتفاع نسسبة إاسستخدام
اŸواطن ÚللميÎو ب Úسسنتي  2017و2018
ب -نسس -ب-ة ف-اقت  19باŸائة،
خ-اصس-ة ب-ط-اقات اإلشسÎاك
اıصسصس- - -ة ل- - -ل- - -ط - -ل - -ب - -ة
وال -ت Ó-م -ي -ذ ،مÈزا أاه-م-ي-ة
اŸؤوسسسسة ‘ تسسهيل التنقل
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ع -اصس-م-ة،
مؤوكدا أانه سسيظل أاحد أاهم
البدائل الناجعة ‘ –سسÚ
نقل اŸواطن ،Úسسيما وأان
اسستÓم العربات ا÷ديدة بداية من الشسهر
الداخل سسيقلصش مدة انتظار الراكب Úعلى
مسستوى اÙطات من سست دقائق إا ¤ثÓث،
‘ إاطار –سس Úاÿدمات وأاداء اŸيÎو.
و‘ سسياق آاخر ،رفضش زعÓن الرد على
سسؤوال حول إاضسراب تقنيي ا÷وية ا÷زائرية،
ال -ذي -ن ت -وق-ف-وا ع-ن ال-ع-م-ل م-ن-ذ ثÓ-ث-ة أاي-ام
وي-رف-ع-ون ج-م-ل-ة م-ن اŸط-الب اإلج-ت-م-اع-ية
اŸهنية ‘ مقدمتها رفع األجور ،قائ Óإان
اŸناسسبة ﬂصسصسة إلعطاء إاشسارة إانطÓق
ﬁط- -ت- -ي م- -يÎو ع- -ل- -ي ب- -وم- -ن -ج -ل وجسس -ر
قنسسطينة دون سسواهما.

@ فتح فضضاءات
Œارية بعد إاعÓن
اŸزايدات العلنية
األسضبوع القادم

‘ اليوم الوطني لفقدان مضسادات اŸيكروبات الفّعالة ،حسسبÓوي:

القطاع اÿاصض فاعل أاسضاسضي والسضتعمال العق ÊÓللمضضادات ضضروري

شس ّ- -دد وزي - -ر الصس - -ح- -ة
والسس- - - - -ك- - - - -ان وإاصس Ó- - - -ح
اŸسس- - -تشس - -ف - -ي - -ات ﬂت - -ار
حسسبÓوي ،على ضسرورة
وضس- -ع ط- -ري- -ق Ÿك- -اف -ح -ة
ف- - - - - -ق- - - - - -دان مضس- - - - - -ادات
اŸي- -ك- -روب- -ات ال- -ف- -ع -ال -ة،
لف- -راط ‘
ال- -ن- -ا œع- -ن ا إ
اسس - - -ت - - -هÓ- - -ك اŸضس- - -ادات
ا◊ي -وي -ةŸ ،ا ل -ه م-ن آاث-ار
سس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى ““م-ن-ظ-ومتنا
الصس- -ح- -ي- -ة وال- -ف Ó-ح -ي -ة
وال - -ب - -ي - -ئ - -ي - -ة““ ،م- -ذك- -را
ب- -ال -ت -زام ا÷زائ -ر ع -م Ó-
ب- - -ت- - -ع- - -ل - -ي - -م - -ات رئ - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-بد العزيز
ب - -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ،ب- -إاع- -داد
ﬂطط وطني Ÿواجهتها،
ك- -م- -ا أاك- -د دور ال- -ق- -ط- -اع
اÿاصس ك- -ف -اع -ل م -ه -م ‘
اÙيط الطبي والصسحي.

فريال بوششوية
أاك -د وزي -ر الصس -ح -ة ‘ ك-ل-م-ة
أالقاها أامسش بفندق ا÷زائر ،أان
إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي Ÿك-اف-حة
م-ق-اوم-ة مضس-ادات اŸي-كروبات،
اŸصسادف لـ  13نوفم Èمن كل
سسنة ،اقرته ا◊كومة ‘ إاطار
اıط -ط ال -وط -ن-ي ،ال-ذي ج-اء
“اشس-ي-ا م-ع ت-وصس-ي-ات اŸن-ظ-م-ة
العاŸية للصسحة.
ونبه إا ¤أان فقدان مضسادات
للميكروبات الفعالة ،النا œعن
السستهÓك اŸفرط للمضسادات

ا◊يوية ،يعد ““أاحد أاهم مشساكل
الصس- -ح- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة واألم -ن
الغذائي والتطور النسسا ،““Êإاذ
يقلل فقدانها من ““قدرتنا على
ح- - -م- - -اي- - -ة األشس- - -خ- - -اصش ضس - -د
األمراضش اŸعدية ،األمر الذي
يÎتب ع -ن -ه أاث -را سس -ل -ب -ي -ا ع -ل-ى
م-ن-ظ-وم-ت-ن-ا الصس-ح-ية والفÓحية
والبيئية““.
كما أاكد بأان مقاومة مضسادة
اŸيكروبات ،يتطلب أادوية نادرة
حاليا ومكلفة ،إا ¤جانب قضساء
فÎة ط-وي-ل-ة ب-اŸسس-تشس-فيات ،ما
ي -زي -د م -ن ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
وال - -عبء اŸا‹ ،وا÷زائ- -ر م- -ن
ج -ه -ت -ه -ا  -اسس -ت -ط -رد ال-وزي-ر -
أاك - - -دت –ت رع - - -اي - - -ة رئ- - -يسش
ا÷م -ه -وري -ة ال -ت -زام-ه-ا ب-إاع-داد
ﬂط- -ط اسسÎات- -ي- -ج- -ي وط -ن -ي

م - -وج- -ه Ÿك- -اف- -ح- -ة م- -ق- -اوم- -ة
مضس- -ادات اŸي- -ك- -روب -ات ،ال -ت -ي
تشس- -ك -ل أاك Èال -ت -ه -دي -دات وف -ق
اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اŸي -ة ل -لصس -ح -ة،
وط- -ال- -بت ب- -إاع- -داد ﬂط -ط -ات
Ÿواجهتها ‘ العام .2015
ويهدف اıطط أاسساسسا إا¤
ال-ت-ع-ري-ف ب-اŸشس-ك-لة واıاطر
اŸنجرة عنها ،وتعزيز اŸعارف
والبحث بالتنسسيق ب Úا÷امعات
وق -ط -اع الصس-ح-ة ،وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
أاثرها ،وكذا ضسمان اسستثمارات
تضسمن مقاومة مسستدامة.
وأاث- -ن- -ى ال- -وزي- -ر حسس -ب Ó-وي
ب- -ع- -دم- -ا أاشس- -ار إا ¤أان ا÷زائ- -ر
ل -يسست ‘ م -ن -أاى ع -ن اŸشس -ك-ل،
ع -ل -ى ج -ه -ود األط -ب -اء وم-ه-ن-ي-ي
ق-ط-اع الصس-ح-ة ع-م-وم-ا و‡ث-ل-ي
ا◊ركة ا÷معوية.

كما شسّدد على دور القطاع
اÿاصش ،ال- -ذي ي- -ع -ت Èع -نصس -را
ف - -اع  ‘ Ó- -اÙي- -ط ال- -ط- -ب- -ي
والصسحي ،لفتا إا ¤أان اإلطار
ال-تشس-ري-ع-ي ال-ذي ي-ح-دد التعاون
ب Úال -ق -ط-اع Úال-ع-ام واÿاصش،
م - -وج - -ود وي- -ك- -رسس- -ه اŸرسس- -وم
التنفيذي رقم  ،310 / 17الذي
ينصش على التجند ا÷ماعي لكل
الفاعل ،Úكما شسدد على ضسرورة
وضس-ع ورق-ة ط-ري-ق لÓ-سس-ت-ع-م-ال
اŸف-ي-د وال-ع-قÓنية للمسساعدات
ا◊يوية.
من جهته ،أاكد اŸدير العام
للوقاية بوزارة الصسحة والسسكان
وإاصسÓ- - - -ح اŸسس - - -تشس - - -ف - - -ي - - -ات
الÈوف- -يسس- -ور ج- -م- -ال ف -ورار ‘
تصس- -ري- -ح ع- -ل- -ى ال- -ه -امشش ،ب -أان
اإلف - - - -راط ‘ اسس - - - -ت - - - -هÓ- - - -ك
اŸضس -ادات ا◊ي -وي -ة ،ي-ؤودي إا¤
ظهور مقاومة إا ¤درجة أانها لن
تؤودي الغرضش ل على اإلنسسان
ول على ا◊يوان ول حتى ‘
قطاع الفÓحة ،وبالتا‹ فقدان
اŸقاومة األمر الذي يتسسبب ‘
وف -اة ق -راب -ة  700ال -ف شس-خصش
سسنويا.
من جهته ذكر الدكتور ﬁمد
ي- -وسس- -ف -ي ﬂتصش ‘ األم -راضش
اŸعدية Ãسستشسفى بوفاريك ،أان
اŸشس -ك -ل اŸط-روح ب-ح-دة يضس-ع
سسكان الكرة الرضسية ‘ خطر
ك - -ب ،Òل - -ع- -دم وج- -ود مضس- -ادات
اŸي-ك-روب-ات ا÷دي-دة ،وف-قدان
الكث Òمن القدÁة ،مفيدا أانه
إاذا أاردن -ا ا◊ف -اظ ع -ل -ى صس-ح-ة
اإلنسسان ل بد من ا◊فاظ على
اŸضسادات.

راويةّ – :سضن ا÷باية البÎولية سضمح بعدم اسضتعمال أاموال الّتمويل غ Òالتّقليدي
 ⁄يتم Œنيد كل اŸبلغ اŸقدر ‘ إاطار التمويل غ Òالتقليدي لسسنة  2018البالغ  1800مليار دج
لول من  2018حسسبما أافاد به مسساء أاول
بسسبب –سسن مداخيل ا÷باية البÎولية خÓل السسداسسي ا أ
أامسس وزير اŸالية عبد الرحمان راوية.
وقال راوية  ‘ -رده أامام النواب
ع--قب ج--لسس--ة ال--ن-ق-اشش اıصسصس-ة
Ÿن---اقشس--ة مشس--روع ق--ان--ون اŸال--ي--ة
 - 2019أانه ” تقدير قيمة التمويل
غ Òال--ت--ق-ل-ي-دي Ãب-ل-غ  1800مليار
دي--ن--ار ل--ت-غ-ط-ي-ة ال-ع-ج-ز ال-ت-ق-دي-ري
ل-ل-خ-زي-ن-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ق-ان-ون اŸال-ي-ة
لول من
 ،2018وخÓل السسداسسي ا أ
 ” ،2018رصس--د م--ب--ل--غ ب-ق-ي-م-ة 900
م--ل--ي--ار دج لسس--د ع--ج--ز اÿزي-ن-ة ‘
لطار.
نفسش ا إ
وع----قب ذلك اŒهت اŸؤوشس---رات
اŸالية حتى جويلية نحو انخفاضش
لج-م-ا‹ ل-ل-خ-زينة بنسسبة
ال-رصس-ي-د ا إ
 ‘ 29اŸائة مقارنة Ãا كان عليه
‘  ،2017وهو ما يعادل  214مليار
دج بالقيمة اŸطلقة.
وي--ع--ود ه--ذا ال-ت-حسس-ن  -يضس-ي-ف
الوزير  -ا ¤إايرادات ميزانية الدولة
سس--ي-م-ا م-داخ-ي-ل ا÷ب-اي-ة ال-بÎول-ي-ة
ال----ت---ي ارت---ف---عت بـ  335م--ل-ي-ار دج
(مقارنة Ãداخيل ا÷باية البÎولية
لنفسش الفÎة للسسنة اŸاضسية) ،والتي
ي-ن-ت-ظ-ر أان ت-ف-وق ال-ق-ي-مة التقديرية
اŸدرج--ة ‘ إاط--ار ق--ان--ون اŸال--ي--ة
التكميلي لسسنة .2018
وسس-ي-حّ-ق-ق ه-ذا ال-ت-حسس-ن فائضسا
يقدر بحوا‹  450مليار دج حتى
نهاية السسنة ا÷ارية.
ومن جهة أاخرى ،فقد ” حسسب
ال-وزي-ر مÓ-ح-ظ-ة اسس-ت-ق-رار ن-ف-قات
ال-تسس-ي Òوال-ت-ج-ه-ي-ز إاذا ” اسس-ت-ث-ناء
اŸب-----ل-----غ اŸرصس-----ود لسس----د ع----ج----ز
الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اعد بقيمة
 500م---ل---ي---ار دج ،م---ا ي---ؤوك--د ع--دم
اسستعمال كل اŸبلغ اŸقدر اŸتعلق
بالتمويل غ Òالتقليدي لسسنة .2018
و‘ إاط--ار ت--ن--ف-ي-ذ آال-ي-ة ال-ت-م-وي-ل
ال---ت---ق--ل--ي--دي ” ‘ إاط--ار اŸرسس--وم
التنفيذي  86 / 18تطبيق آالية
لصسÓ--ح--ات
م---ت---اب---ع---ة ال--ت--داب Òوا إ
اŸال---ي---ة واŸي--زان--ي--ة ال--رام--ي--ة إا¤
اسس--ت--ع--ادة ت--وازن--ات خ-زي-ن-ة ال-دول-ة
وميزان اŸدفوعات.
وحسسب ال-------وزي------ر ‘ ”ّ ،ه------ذا
لطار تكليف بنك
اإ
ا÷زائ---ر بصس---ف--ت--ه
م--ت--ع--ه--د ال--ت-ع-ام-ل
ال---ن--ق--دي بضس--م--ان
وم--ت--اب--ع-ة وت-ق-ي-ي-م
ت---ن---ف--ي--ذ ال--ت--دابÒ
لصسÓ----ح---ات ‘
وا إ
الÈن-ام-ج اŸسس-طر
م----ن خÓ----ل ÷ن---ة
ت--ت--ك--ون م--ن ‡ث--ل--ي ب--نك ا÷زائ--ر
ووزارة اŸالية تتكفل بضسمان متابعة
لجراءات اŸسسطرة.
وإا‚ازات ا إ

اŸشس---اري---ع ال---ت--ي ” Œم--ي--ده--ا أاو
لج---راءات
ت----أاج---ي---ل---ه---ا ‘ إاط---ار ا إ
اŸتخذة للتحكم ‘ نفقة التجهيز
ال--ع--م--وم--ي--ة Ÿواج--ه-ة ق-ل-ة اŸوارد
اŸالية اŸطروحة منذ .2014
وشس-------م-------لت ه------ذه الإج------راءات
اŸشساريع التي  ⁄يتم بعد الشسروع
‘ إا‚ازه---ا ول---يسست ذات أاول---وي---ة،
حيث شسمل برنامج اسستثمار بقيمة
 2237مليار دج ‡ث Óبنسسبة ‘ 15
اŸائة من الÈنامج ا÷اري إا‚ازه.
و” رفع التجميد عن اŸشساريع
ذات الول-----وي-----ة ال----ق----ط----اع----ي----ة أاو
القليمية ،والتي بلغت ما ب2015 Ú
و 2018أازيد من  2578مشسروع Áثل
برنا›ا اسستثماريا إاجماليا قدره 4
 633 ،مليار دج ( ‘ 28اŸائة من
الÈنامج اŸسسجّل).

ال ّسضياسضة الجتماعية غ Òقابلة للمسضاسض
تعكف السسلطات العمومية حاليا
على إاعداد دراسسة تتضسمن الآليات
ال--ك--ف--ي--ل--ة ب--اسس-ت-ه-داف وت-خصس-يصش
ال--دع--م ل--ل-ف-ئ-ات ال-هشس-ة ،وت-خ-ف-ي-ف
لث--ر السس--ل--ب--ي ال--ن--اج-م ع-ن ال-رف-ع
اأ
Óسس--ع--ار ل--دى ب-عضش
ال--ت--دري--ج--ي ل --أ
ال--ف--ئ--ات ،حسس--ب--م-ا أاك-د ع-ل-ي-ه وزي-ر
اŸالية عبد الرحمان
راوية.
وأاف------اد راوي------ة أان
““السس-ل-ط-ات ال-عمومية
ت--ب--ق--ى ع--ازم--ة ع--ل-ى
ان----ت----ه----اج سس----ي---اسس---ة
اج--ت--م--اع--ي--ة تضس--م-ن
ل--ل-م-واط-ن ا÷زائ-ري
أاوسس------ع ت------غ-----ط-----ي-----ة
اجتماعية ‡كنة““.
وأاوضس-------ح ن-------فسش اŸسس------ؤوول أان
سس--ي--اسس--ة ال--دع--م م--ن ال--ت--ح--ويÓ-ت
لعانات اŸباشسرة أاو
الجتماعية وا إ
غ ÒاŸب--اشس-رة سس-ت-خصسصش ل-ل-ف-ئ-ات
الهشسة““ ،مع تخفيف الثر السسلبي
Óسسعار على هذه
للرفع التدريجي ل أ
الفئات من خÓل برنامج تعويضش
ل-------لسس------ك------ان اŸتضس------رري------ن م------ن
لصسÓحات اŸتوخاة““.
اإ
وفيما يتعلق بتحسس Úاسستهداف
التحويÓت الجتماعية ،أاكد الوزير
أانه ومنذ السسداسسي الثا Êمن 2014
تضس-----ررت اŸوازي-----ن ال----داخ----ل----ي----ة
واÿارج--ي--ة واŸال--ي--ة ال--ع-ام-ة ،أاي-ن
تعّذر السستمرار ‘ تقد Ëالدعم
الواسسع ıتلف الفئات دون “ييز.
وت--اب--ع راوي-ة ق-ائ““ :Ó-السس-ل-ط-ات
العمومية واعية بضسرورة اسستهداف
ال--دع--م وت-وج-ي-ه-ه ل-ل-ف-ئ-ات ال-ف-قÒة
واŸع--وزة ال--ت--ي ه--ي ‘ ح--اج--ة ا¤
إاعانات فعلية ،نحن بصسدد النظر ‘
كيفية التخفيف عن الثر التدريجي
ل--رف--ع السس--ع-ار ع-ل-ى ه-ذه ال-ف-ئ-ات
وا◊فاظ على قدرتها الشسرائية““.
ول--ه--ذا ال--غ--رضش ي--ت--م ال--ت--حضسÒ
لوضسع آاليات اسستهداف تكون عملية
وناجعة وموضسوعية.

@ توجيه الّدعم وتعويضض
الفئات اŸتضضّررة من
ارتفاع األسضعار قيد
الّدراسضة

انخفاضض ميزانية التّجهيز بـ ٪ 1٠ ، ٩
انخفضست ميزانية التجهيز لسسنة
 2019ب-نسس-ب-ة  ‘ 10 ، 9اŸائ---ة
مقارنة بنفسش الفÎة لسسنة ،2018
نتيجة عدم Œديد اعتماد اسستثنائي
بقيمة  900مليار دج على العمليات
برأاسش اŸال ،حسسبما أافاد به وزير
اŸالية عبد الرحمان راوية.
و‘ رده على النواب عقب جلسسة
ع---ل--ن--ي--ة Ÿن--اقشس--ة مشس--روع ق--ان--ون
اŸالية لسسنة  ،2019أاوضسح الوزير
فيما يتعلق أان هذه الوضسعية تفسسر
ب--ع--دم Œدي--د اع--ت--م--اد اسس-ت-ث-ن-ائ-ي
ب---ع---ن---وان ك---ل م--ن تسس--وي--ة ال--دي--ون
اŸسستحقة على الدولة Ãبلغ 400
م--ل--ي--ار دج ،ومسس--اه-م-ة اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
ل-ف-ائ-دة الصس-ن-دوق ال-وط-ني للضسمان
الجتماعي Ãبلغ  500مليار دج.
وبعدم احتسساب هذين العنوانÚ
“ثل ميزانية التجهيز لسسنة 2019
ارتفاعا بـ  459 ، 36مليار دج أاي بـ
 ‘ 14 ، 61اŸائة مقارنة بـ .2018
كل ما سسبق ،يدعم وفقا الوزير
““اسس---ت---م--راري--ة ال--ط--لب ال--ع--م--وم--ي
اŸسس---اه---م ‘ دف---ع دي---ن---ام--ي--ك--ي--ة
القتصساد الوطني““ ،إاذ أان مسستوى
الع---ت---م--ادات اŸق--رر لسس--ن--ة 2019
يأاخذ ‘ ا◊سسبان قدرات القتصساد
بامتصساصش نفقة السستثمار ووسسائل
ل‚از اŸادي---ة وال---بشس---ري---ة ال---ت--ي
اإ
Áكن تسسخÒها.
وت--طّ--رق ال--وزي--ر خÓ-ل ال-رد إا¤

التّمويل غ Òالّتقليدي  ⁄يرفع
معّدل الّتضضّخم
وب-خصس-وصش اŸن-ظ-وم-ة ال-رقابية
‘ ›ال صس----رف اŸال ال----ع----ام”ّ ،
وضسع جملة من التداب Òلتعزيز دور
الج--ه--زة ال--رق--اب--ي--ة م-ن-ه-ا مصس-ال-ح
اŸراق--ب--ة اŸال--ي--ة وال--ت--ي ت--ك--تسس-ي

طابعا قبليا وقائيا واسستشساريا ،علما
أان هذه اŸصسالح الرقابية متواجدة
لدارات العمومية.
‘ الهيئات وا إ
وت--ع--ت--زم مصس--ال--ح وزارة اŸال--ي-ة
مسس----ت----ق----ب Ó---إادخ---ال ج---م---ل---ة م---ن
التعديÓت على النصسوصش بالÎكيز
لثر
على النفقات العمومية ذات ا أ
اŸا‹ اŸع--ت Èواسس--ت--ع-م-ال م-ع-ايÒ
ح--دي--ث--ة ‘ ‡ارسس--ة ال-رق-اب-ة ع-ل-ى
ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل سس-ي-م-ا منها
الع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-رق-اب-ة الن-تقائية،
وتعزيز الدور السستشساري للمصسالح
اŸكلفة بالرقابة اŸالية.
وف--ي--م--ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-خ-وف-ات م-ن
ارتفاع نسسبة التضسخم بسسبب تنفيذ
التمويل غ Òالتقليدي ،أاكد الوزير
أان هذا الأخ Òسسجل تباطؤوا خÓل
لو ¤م---ن 2018
ال---تسس---ع---ة أاشس---ه---ر ا أ
بنسسبة  ‘ 4 ، 45اŸائة بعدما كان
متوقعا وصسوله ا ‘ 5 ، 5 ¤اŸائة
‘ قانون اŸالية التكميلي ‘ نفسش
السسنة.
” ت----وج----ي----ه ه---ذا ال---ت---م---وي---ل
و ّ
لÓ-سس-ت-ث-م-ار ال-عمومي وليسش لتمويل
السستهÓك ،وبالتا‹ « ⁄يشسكل
مصسدرا للتضسخم““ ،يضسيف الوزير.

نظام معلوماتي جديد لل ّضضرائب
سضيدخل اÿدمة خÓل النّصضف
الّثا Êمن 2٠1٩
لدارة
و‘ ›ال عصس----------رن----------ة ا إ
الضسريبية و–سس Úالداء الضسريبي،
أاك-----د ال-----وزي-----ر أان إادارة الضس----رائب
ب--اشس--رت اق--ت--ن--اء ن-ظ-ام م-ع-ل-وم-ات-ي
ج--دي--د سس--ي--ع--وضش ال--ن-ظ-ام ا◊ا‹،
وي---دخ---ل ‘ خ---دم---ة أاول---ي---ة خÓ--ل
السسداسسي الثا Êمن .2019
” تبني نظام إاعÓمي جديد،
و ّ
حيث تعت Èبوابة ““جبايتك““ التجربة
لجراءات لنظام
الأو ¤من جملة ا إ
ا÷باية عن بعد ،لتبسسيط الواجب
الضسريبي .وبالنسسبة لÓسسÎاتيجية
اŸع---ت---م---دة م---ن ط---رف ا◊ك---وم--ة
ل--ت--حسس Úال--ت--حصس--ي-ل الضس-ري-ب-ي ”
تسس--ط Òع-دة إاج-راءات وتسس-ه-يÓ-ت
÷لب اŸك--ل--ف Úب--الضس--ري--ب--ة ل-دف-ع
ديونهم ا÷بائية.
لج-------راءات،
وم--------ن ب Úه-------ذه ا إ
الج---راء ال---ق---ان---و Êل---ل--دف--ع ح--يث
بإامكان اŸكلف Úبالضسريبة ا◊صسول
ع-ل-ى إارج-اء ق-ان-و Êل-ل-دف-ع ب-النسسبة
للحصسصش التي هي ﬁل طعن من
ط-----رف الإدارة م-----ق----اب----ل ت----ق----دË
ضس--م--ان--ات ك--اف--ي--ة لسس--ت--ي--ف-اء دي-ن
اÿزينة أاو  ‘ 30اŸائة من اŸبلغ
اŸتنازع عليه ا ¤ح Úصسدور قرار
الدارة.
ك-م-ا Áك-ن ل-ل-م-ك-ل-ف ال-ل-ج-وء ا¤
ال---دف---ع ب--ال--ت--قسس--ي--ط ،وه--و إاج--راء
ل-----ت-----م-----ك ÚاŸك----ل----ف ÚاŸدي----نÚ
ب---ا◊صس---ول ع---ل---ى رزن---ام--ة ال--دف--ع
بالتقسسيط على مدة قد تصسل ا¤
 36شسهر مع دفع مسسبق ل يقل عن
 ‘ 10اŸائة من ›موع الديون.
أاما بالنسسبة لعصسرنة اŸنظومة
”
اŸصسرفية والقطاع اŸا‹ ،فقد ّ
وفق الوزير إادراج نظم اŸعلومات
وأادوات الدفع ا◊ديثة التي تسسمح
ل--ل--ب--ن--وك ب--ال--ت--واف--ق م--ع اŸع--ايÒ
ال--دول--ي--ة ‘ ›ال السس--رع-ة ،ذاك-را
عملية –ديد نظم اŸعلومات على
مسستوى البنوك العمو
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أكد منّأŸسصيلة على Œسصيد مفهوم أŸقاو’تية  ،مباركي:

توف Òتخ ّصضصضات تتماشضى وطبيعة اŸنطقة الفلحية

دعا وزير ألتكوين وألتعليم أŸهنيﬁ Úمد مباركي ،صصباح أمسض ،خÓل زيارة ألعمل وألتفقد لقطاع ألتكوين أŸهني
’ولوية أÙلية لتوف Òتخصصصصات تتماشصى وطبيعة أŸنطقة ألتي تعتÈ
باŸسصيلة إأ ¤ضصرورة أتباع خارطة طريق تعتمد على أ أ
’و ¤لتوف Òمناصصب عمل ومسصايرة سصوق ألعمل.
رعوية وفÓحية بالدرجة أ أ

اŸسسيلة :عامر ناجح

كشصف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي خÓل زيارته لعدة مراكز
ومعاهد تكوين ،أان قطاع التكوين بالولية يغطي  18شصعبة مهنية من أاصصل 23
شصعبة تكوين ،أاي ما يقدر بنسصبة  ٪ 78والتي اعتبرها بالجيدة ،باإلضصافة إالى
اإلعÓن عن رفع التجميد عن أاربع مؤوسصسصات تكوينية منها معهد متخصصصس
في التكوين المهني وثÓث مراكز تكوين كانت مسصجلة ومسصها سصابقا قرار
التجميد ،وسصوف يتم حسصبه تجسصيدها في القريب العاجل.
واعتبر مباركي التفاقيات التي أابرمها القطاع مع المؤوسصسصات القتصصادية التي
زارها على غرار مصصنع األنابيب الزجاجية «مغرب بايب» ومطاحن الحضصنة
ب-ال-ه-ام-ة ،خ-اصص-ة وأان-ه-ا ذات أاه-م-ي-ة ك-ب-ي-رة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ترّبصصين ،والذين يتم
إادماجهم في أاماكن تربصصهم ،بعد أان قامت مطاحن الحضصنة بإادماج  35عام
من خريجي معاهد التكوين أاي ما نسصبته  ،٪ 16وكذا إادماج مصصنع األنابيب
الزجاجية «مغرب بايب»  264عامل أاي ما نسصبته  ٪55من متربصصي التكوين
المهني ،خاصصة وأان الشصركة تعتمد على التأاهيل والتكوين ،ناهيك تكوين 24
تقني سصامي في تحويل الحبوب و 06متربصصين في تسصيير الموارد البشصرية
ث مباركي وكالت
لصصالح مطاحن الحضصنة خÓل الدورة التكوينية الحالية ،وح ّ
التشصغيل الثÓث ن الوكالة المحلية للتشصغيل والصصندوق الوطني للتامين على
ال-ب-ط-ال-ة «ك-ن-اك» ووك-ال-ة أاون-ج-ام ع-ل-ى ضص-رورة ال-م-راف-ق-ة ال-م-ي-دان-ي-ة للشصباب
خريجي معاهد ومراكز التكوين الطّامحين إالى إانشصاء مؤوسصسصات وخلق مناصصب
شصغل ،وكذا إابراز دورها في إادماج خريجي المراكز ومعاهد التكوين.

وأاّكد الوزير خÓل الكلمة التي أالقاها أامام متربصصي التكوين المهني على أاهمية
تكريسس وتجسصيد مفهموم المقاولتية بالعتماد على تطوير الشصعب ،وتحسصين
األداء وخلق مؤوسصسصات من شصانها خلق مناصصب شصغل ،مختتما زيارته بزيارة
معهد التكوين المتخصصصس في التكوين المهني الشصهيد طيبي رابح ،وأاشصرف
على إامضصاء اتفاقيات وتوزيع شصهادات التأاهيل ألعوان المطاعم المدرسصية.

ألطّبعة  12للمؤو“ر ألوطني للفيزياء وتطبيقاتها بباب ألزوأر

الفيزي ـ ـ ـاء Áكنهـ ـا إايج ـ ـاد حل ـ ـول Ÿشضاك ـ ـل اقتصضادي ـ ـة
ينبغي ألّتركيز على ألبحوث ألقاعدية

أج- -م- -ع أŸت- -دّخ- -ل- -ون ‘ أŸؤو“ر أل- -وط- -ن- -ي
للفيزياء وتطبيقاتها ‘ طبعته 12أŸنظم من
ق-ب-ل أ÷م-ع-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-فيزياء ،أمسض،
ب - -ج - -ام - -ع - -ة ه - -وأري ب - -وم - -دي - -ن ل - -ل - -ع - -ل- -وم
وألتكنولوجيا على أهمية ألفيزياء ‘ جميع
’منية،
أل-ت-خصصصص-ات أل-ط-ب-ي-ة وألطاقوية وأ أ
ك-ون-ه-ا “ن-ح-ن-ا ح-ل-و’ ف-ع-ال-ة ،مؤوكدين على
أهمية ألبحوث ألقاعدية.

ت - -رأّسض وزي - -ر أل- -ت- -ج- -ارة
سص- - - -ع- - - -ي- - - -د جÓ- - - -ب ،أمسض،
ب-ا÷زأئ-ر أج-ت-ماعا تنسصيقيا
ضص - -م أŸدي - -ري - -ن أŸرك- -زيÚ
وأ÷ه-وي Úل-ل-تجارة ،وذلك
Ÿن -اقشص -ة حصص-ي-ل-ة نشص-اط-ات
Óشص -ه -ر أل -عشص -ر
أل- -رق- -اب- -ة ل - -أ
’و ¤لسصنة  ،2018حسصبما
أ أ
أفاد به بيان للوزأرة.
وخ Ó-ل ه-ذا الج-ت-م-اع اأع-ط-ى
ج Ó-ب ت -وج -ي -ه-ات وت-ع-ل-ي-م-ات
صص- -ارم- -ة ل- -تشص -دي -د وت -ك -ث -ي -ف
ع-م-ل-ي-ات ال-رق-اب-ة الق-تصص-ادية
قصص -د ح -م -اي -ة ال -مسص -ت -ه-ل-ك-ي-ن
وال -م -ن -ت -ج-ي-ن ع-ل-ى ح-د سص-واء،
وضص-رورة ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون بكل
صصرامة.
ف -ي ه -ذا الصص -دد ،اأّك -د ال-وزي-ر
على ضصرورة «متابعة اأثر السصلع
ومصص- -ادره- -ا خ -اصص -ة ال -خضص -ر
والفواكه والتركيز على متابعة
عمليات الفوترة ،خاصصة على
مسص - -ت - -وى اأسص - -واق ال - -ج - -م - -ل- -ة
والتجزئة» للقضصاء على ظاهرة
المضصاربة والتÓعب بالأسصعار،
يضصيف ذات المصصدر.
كما شصّدد على مسصوؤولي القطاع

م- -ت- -اب- -ع- -ة «اإل- -زام- -ي- -ة اإشص- -ه -ار
الأسص- - - -ع - - -ار» ،وات - - -خ - - -اذ ك - - -ل
الإج-راءات ال-ردع-ي-ة وال-عقابية
المنصصوصس عليها قانونا ومنح
المسصتهلك حقه المشصروع في
الحصصول على معلومات حول
المنتجات التي يسصتهلكها.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،حّث ال-وزي-ر
المديرين الولئيين والمديرين

الجهويين على ضصرورة التنسصيق
م -ع ال -م -ن -ت -ج -ي -ن ل-لسص-ه-ر ع-ل-ى
ت-م-وي-ن السص-وق ب-ج-م-ي-ع ال-م-واد
السص -ت -ه Ó-ك -ي -ة وف -ق الشص -روط
الخاصصة بكل مادة لتجنب اأي
ن- -درة م- -ح- -ت- -م -ل -ة سص -ي -م -ا ف -ي
المنتجات الفÓحية الموسصمية
التي تتاأثر بالظروف المناخية
خاصصة في فصصل الشصتاء.

يسصاعد على ﬁاربة دأء ألسصكري وتخفيضض ألوزن ،ميتوشض أم:Ú

الشّضروع ‘ تسضويق «ماي سضتيفيا» با÷زائر

بن تركي خالدة

قائ Óفي تصصريح لـ «الشصعب» على هامشس المؤوتمر،
أان الوضصعية القتصصادية الحالية تتطّلب منا التوجه
أاك-ث-ر ن-ح-و ال-ب-حث ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ،مضص-يفا أان مديرية
البحث أاعلنت عن مناقصصات لمشصاريع في العلوم
ال -ق -اع-دي-ة ل-تشص-ج-ي-ع ال-ف-ي-زي-ائ-ي-ي-ن ع-ل-ى م-واصص-ل-ة
البحث.
وقال أايضصا أانه في الوقت الحالي مخطط الحكومة
أاقر أاولويات وطنية والتي يريدها المواطن ،وهي
األم -ن ال -غ -ذائ -ي الصص -ح -ي ،ال -ك -ه -رب -اء ،ال-ط-اق-ات

ب- -ال- -خ- -ارج ،ع -ل -م -ا أان ه -ن -اك  500م-ن-خ-رط م-ن
الفيزيائيين.
بالمقابل أاّكدت البروفيسصور فراحي أاهمية الفيزياء
في تقديم حلول لمشصاكل اقتصصادية ،كما أان لها
اسصتخدامات مهمة في الصصحة ،الطاقة واألمن،
قائلة أان جامعة هواري بومدين تقوم بتكوين أافراد
في مجال الفيزياء الطبية لفائدة وزارة الصصحة
وإاعداد ماسصتر في تقنيات المحروقات بالتعاون مع
شصركة سصوناطراك ،وكذا تكوين الشصرطة العلمية
والدرك في مجال األمن ،وحسصبها فإان المؤوتمر هو
فرصصة للتطرق إالى التحديات التي يجب رفعها.

سضعيـ ـ ـدي :الّتحقيـ ـ ـق جار بشضـ ـ ـأان
العتـ ـ ـداء علـ ـ ـى بريـ ـ ـد ا÷امعـ ـ ـة
أاوضص -ح رئ -يسس ج -ام -ع-ة ه-واري ب-وم-دي-ن ل-ل-ع-ل-وم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا م-ح-م-د سص-ع-يدي ،بخصصوصس قضصية
الع-ت-داء ع-ل-ى ب-ري-د ال-ج-ام-ع-ة وب-عضس ال-ط-لبة أاّنه
ي -ج -ه-ل ال-مسص-ؤوول ع-ن ه-ذا ال-ف-ع-ل ،ب-ح-يث قّ-دمت
ال -م -ع -ل -وم-ات ل-لشص-رط-ة وال-ت-ح-ق-ي-ق ج-ار ل-م-ع-رف-ة
ال -مسص -ؤوول -ي -ن ،مشص -ي-را ف-ي تصص-ري-ح لـ«الشص-عب» ،أان
ب-عضس ال-ط-ل-ب-ة ال-م-ن-خ-رط-ي-ن ب-الجمعيات الطÓبية
حاولوا إاغتنام الفرصصة ألغراضس شصخصصية والضصعط
ع -ل -ى اإلدارة ال -حصص -ول ع-ل-ى أام-ور غ-ي-ر ق-ان-ون-ي-ة،
فمنهم من أاقصصي ألنه لم يزاول دراسصته منذ أاربع
سصنوات ويريد العودة للدراسصة في السصنة األولى
وهو غير مسصموح به قانونيا.
وحسص -ب -ه ف -إان ال -ط -ل -ب -ة ال -ذي-ن ل-دي-ه-م مشص-ك-ل ف-ي

جـــ ّ
لب يرأاسس اجتماع ـ ـا تنسضيقّيـ ـا
Ÿناقشضة حصضيل ـ ـة نشضاطـ ـ ـات الّرقاب ـ ـة

أع- - -ل - -نت شص - -رك - -ة»ن - -وف - -اسصÒسض» ،أمسض،
Ãن -اسص -ب -ة أل -ي-وم أل-ع-اŸي ل-دأء ألسص-ك-ري ع-ن
تسص- -وي- -ق سص- -ك- -ر ط- -ب- -ي -ع -ي «م -اي سص -ت -ي -ف -ي -ا»
أŸسصتخلصض من نبتة سصتيفيا أŸتوأجد حاليا
ع Èألصص- -ي- -دل- -ي -ات وأŸسص -اح -ات أل -ت -ج -اري -ة
ألكÈى بأاسصعار ‘ متناول أŸرضصى وأصصحاب
ألسص-م-ن-ة أل-زأئ-دة وأل-ب-دأن-ة ،وأصصف Úأطباء
’م-رأضض أل-دأخ-ل-ي-ة وألسص-ك-ري ماي سصتيفيا
أ أ
با◊ل ألطبيعي Ùاربة دأء ألسصكري.

المتجددة النظيفة والصصحة.
وحسصب محدثنا فإان هناك تحّد آاخر هو المشصاركة
في المعرفة العالمية ،قائ« :Óالجزائر في ترتيب
جيد باحتÓلها المرتبة  50عالميا ،وهو تصصنيف ل
ب -أاسس ب -ه» ،م-ع-رب-ا ع-ن م-واصص-ل-ة ال-ج-ه-ود ف-ي ه-ذا
المجال أاي الحصصول على بحوث في ميادين جد
م-ت-ق-دم-ة ،ل-ج-ع-ل ال-ج-زائ-ر ت-ت-م-وق-ع بشص-ك-ل أافضص-ل
ع -ال -م -ي -ا ،م-نّ-وه-ا ب-ك-ف-اءة ب-اح-ث-ي ج-ام-ع-ة ه-واري
بومدين.

الÈوفيسضـ ـ ـور شضافـ ـ ـة 500 :منخـ ـ ـرط ‘ ا÷معيـ ـ ـة

وأاوضص-حت رئ-يسص-ة ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-ف-ي-زياء
ال-ب-روف-يسص-ور شص-اف-ة م-ي-ك-ي-داشس ،أاّن ه-ذا ال-م-ؤوت-م-ر
العلمي يعقد كل سصنتين يضصم كل الفيزيائيين سصواء
أاسصاتذة الجامعة أاو التعليم المتوسصط أاو الثانوي
والطلبة ،بحيث يتناول تطور الفيزياء في العالم
وفي الجزائر بشصكل خاصس ،مضصيفة في تصصريح لـ
«الشصعب» أان اإلختيار هذه السصنة وقع على جامعة
ه-واري ب-وم-دي-ن ،وال-ي-وم سص-ت-ع-ق-د ال-ج-معية العامة
إلختيار الجامعة التي سصتعقد المؤوتمر بعد عامين،
داعية لنضصمام أاكبر عدد ممكن من الفيزيائيين
الجمعية بما في ذلك الجزائريين الذين ينشصطون

’قتصصادية
أمر بتشصديد و تكثيف عمليات ألّرقابة أ إ

نحو إأنشصاء شصبكة لتوزيعه على جميع صصيدليات ألوطن

سسهام بوعموشسة

كشص -ف رئ -يسس ج -ام -ع -ة ه -واري ب -وم -دي -ن ل -ل -ع -ل-وم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا سص-ع-ي-دي ،خÓل مداخلته بالمؤوتمر
ت-خ-ل-ي-دا ل-روح ال-ف-ق-ي-د ال-ب-روف-يسص-ور مولود تريبشس
الذي توفي منذ  11شصهرا ،عن تقديم ملف إلدخال
تخصصصس جديد على مسصتوى جامعة باب الزوار،
Óشصغال العلمية
الذي يسصمح بإاعطاء رؤوية واضصحة ل أ
ل -ل -ب -اح -ث -ي -ن ،ول -م -خ -ت -ل -ف ال-م-خ-اب-ر وك-ذا ل-ل-ع-ال-م
القتصصادي سصواء وطنيا أاو عالميا وكذلك لكي يعلم
الباحثون بالعروضس العلمية المقدمة.
وأاوضصح في هذا اإلطار ،أاّن هناك فريق عمل جيّد
يسصهر على إاعداد هذا التخصصصس ،الذي سصيعرضس
قريبا على مجلسس اإلدارة شصهر ديسصمبر الداخل،
مشصيرا الى أان الدخول الجامعي بباب الزوار لهذه
السصنة عرف بعضس المشصاكل لكنه تم التحكم فيها،
نظرا لخبرة إادارة الجامعة ،كما أان بعضس الملفات
التي كانت عالقة تم التكفل بها ،مع تسصجيل  44أالف
طالب في كل األطوار الليسصانسس ،الماسصتر ،أاما
الدكتوراه سصتفتح قريبا.
م-ن ج-ه-ت-ه أاب-رز م-م-ث-ل ال-م-دي-ري-ة ال-وط-ن-ية للبحث
العلمي البروفيسصور سصÓمي ،أاهمية التركيز على
البحث القاعدي أاو األسصاسصية واحتفاظه بمكانته،
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الدراسصة ينخرطون في اإلتحاد الطÓبي للحصصول
على مبتغاهم ،مؤوكدا أان األمن موجود وأانه اسصتقبل
ممثلين عن اإلتحاد لطرح إانشصغالهم ،بحيث أاخذت
النشصغالت القانونية بعين اإلعتبار ،قائ« :Óنحن
غير مسصؤوولين عن الطلبة الذين يتواجدون خارج
األوق-ات ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة وف-ي األم-اك-ن ال-م-ع-زولة»،
مضصيفا أان األمن في الليل يقل ويتكفل بحراسصة
أامÓك الدولة والبنايات والمخابر ،وعلى الطلبة
الذين يأاتون خارج أاوقات الدراسصة الرسصمية تحّمل
مسصؤووليتهم إاذا تعرضصوا ألي إاعتداء.

سش ــ ب

وتجدر اإلشصارة إالى أانه تمّ تكريم عائلة الفقيد
ال-ب-روفسص-ور ت-ري-بشس ،ال-ذي أاشص-اد ال-ج-م-ي-ع بمهنيته
وكفاءته العلمية ،بحيث خدم ميدان العلم والمعرفة
بالجزائر ،ولم يتأاخر يوما في تقديم المسصاعدة في
هذا المجال.

سسهام ــ ب

كشص -ف ال -م -دي -ر ال -ع -ام لشص -رك-ة «ن-وف-اسص-ي-راسس»
ميتوشس اأمين ،اأمسس ،في ندوة صصحفية نشّصطها
ب-ف-ن-دق السص-وف-ي-ت-ال اأن الشص-رك-ة ج-اءت ب-م-ن-توج
السصكر ماي سصتيفيا كحل لمرضس السصكري الذي
ي -ع -رف تصص -اع -دا بشص -ك-ل دف-ع-ه-م ل-ل-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي
تصص-ن-ي-ع ه-ذا ال-م-ن-ت-وج ال-مسص-ت-خ-لصس م-ن عشص-بة
سصتيفيا الطبيعية الموجودة في جنوب اأمريكا
وشص-م-ال اإف-ري-ق-ي-ا ح-ال-ي-ا وال-م-ك-ل-ف-ة جدا ،حيت
جاءت الفكرة في بدايتها من خÓل هذا السصكر
المسصتعمل في مختلف اأنواع الحلوى وغيرها
م -ن ال -م -ن -ت -وج -ات ال -ت -ي تسص -ع -ى الشص-رك-ة ع-ل-ى
تطويرها لفائدة الصصحة العمومية.
وق -ال م-دي-ر الشص-رك-ة ال-ت-ي اأنشص-اأت ف-ي ف-ي-ف-ري
 ،2018اإن مادة السصكر الطبيعي الذي يصصنع منذ
اأشص -ه -ر وال -م -وج -ود ح-ال-ي-ا ب-السص-وق ال-ج-زائ-ري-ة
بترخيصس من وزارة الصصحة ،تم تخفيضس سصعره
الذي انطلق من  800اإلى  1000دينار للعلبة بين
 50غ اإلى  150غ اإلى  300دينار عبر جميع
الصص -ي-دل-ي-ات ،مشص-ي-را اإل-ى اإنشص-اء شص-ب-ك-ة ت-وزي-ع
خاصصة لتوزيع المنتوج عبر وليات الوطن.
واأكد المدير اأن سصكر ماي سصتيفيا طبيعي مائة
بالمائة وخالي من الحريرات وبدون غلوتين
حام Óلذوق الحلو بـ  3مرات من السصكر العادي
غير اأنه طبيعي ما يسصمح للمريضس اسصتهÓكه
دون تشصكيل اأي خطر على صصحته ،مشصيرا اإلى
ال -رغ -ب -ة ف -ي ت -وسص-ي-ع م-ج-ال ال-تصص-ن-ي-ع ل-يشص-م-ل
م-ن-ت-وج-ات اخ-رى مسص-ت-ق-ب Ó-ل-ف-ائ-دة الق-تصص-اد

الوطني من جهة والجتماعي من خÓل محاربة
ال -داء والسص -م-اح ل-ل-م-رضص-ى اسص-ت-هÓ-ك م-خ-ت-ل-ف
اأنواع الماأكولت دون خوف.
واأثبتت التحاليل التي اأجريت على المنتوج عدم
ارتفاع نسصبة السصكر في الدم عند تناول الماي
سصتيفيا في اأي نوع من الحلويات ،وهي نفسس
النتيجة التي تحصصل عليها عند اإجراء تجربة
ع -ل -ى ال -ح -ل -وي -ات ال -مصص -ن -وع-ة م-ن سص-ك-ر م-اي
سصتيفيا ،حيث حافظ هذا الأخير على نسصبته
لدى المريضس بالإضصافة اإلى فوائد اأخرى من
حيث تخفيضس الوزن وانزال ضصغط الدم.
بدورها اأكدت الدكتورة زياني سصامية مختصصة
ف -ي ال -طب ال -داخ -ل-ي والسص-ك-ري ف-ي تصص-ري-ح لـ
«الشصعب» ،اأن الماي سصتيفيا طبيعي بالنظر اإلى
اأن -واع السص -ك -ر الأخ -رى ال -م-وج-ودة ف-ي السص-وق،
والتي تحوي على مواد كيميائية غير اأن تاريخ
النبتة العريق اأثبت خلوها من الطاقة غلوكوز
الذي يشصكل خطر على صصحة مرضصى السصكري
واأصصحاب السصمنة.
م-ن ج-ه-ت-ه رئ-يسس ال-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ح-م-اي-ة
المسصتهلك مصصطفى زبدي قال في تصصريح على
ه -امشس ال -ن -دوة الصص -ح -ف -ي -ة ،اأن ال -ج -زائ -ري-ي-ن
م-ع-روف-ي-ن ب-ت-ن-اول السص-ك-ر ب-نسص-ب-ة كبيرة لدرجة
اأدت لتصصاعد عدد المرضصى ،والمنظمة قامت
م-ن-ذ  3سص-ن-وات ب-ال-ح-ديث ع-ن عشص-ب-ة سص-ت-ي-فيا
الطبيعية والخالية من الحريرات ،حيث اأكدوا
على ضصرورة اتخاذها كبديل للسصكر وللنوعين
الآخ-ري-ن ال-ح-ام-ل-ي-ن ل-ل-م-واد ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ع-ل-ى
حسصب تصصريح بعضس الأطباء .
واأك-د ذات ال-م-ت-ح-دث ان السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
اأكدت من خÓل المرسصوم التنفيذي الذي هو
قيد الدراسصة حاليا على ضصرورة تحديد نسصبة
السصكر في المنتوجات الغذائية للمحافظة على
الصص-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،مشص-ي-را اأن «م-اي سص-ت-ي-فيا»
ي -ع -ت -ب-ر ال-ب-دي-ل ال-ذي يسص-ت-ح-ق ال-رواج وال-ق-ي-ام
ب- -ال- -م -زي -د م -ن الأب -ح -اث اإن اسص -ت -دع -ى الأم -ر
ذلك ،مع ضصرورة التمييز بين المنتوج الأصصلي
والمعدل جينيا.

أّكدت على أهمية أل ّصصالون ألدو‹ للّنقل وأللوجسصتيك ،بهلول:

ضضرورة تهيئة األرضضية للمصضّدرين لضضمان قابلية الولوج لألسضواق اÿارجية
أّك -دت أŸدي -رة أل -ع -ام -ة ل -غ -رف-ة أل-ت-ج-ارة وألصص-ن-اع-ة أ÷زأئ-ري-ة
«كاسصي» وهيبة بهلول ،على أهمية ألنقل ،وألذي يعد من ألعناصصر
ألتي –دد تنافسصية أŸنتوج ،وألذي سصيتم إأبرأزه من خÓل ألطبعة 3
للصصالون ألدو‹ للنقل وأللوجسصتيك ألذي سصيحتضصن فعالياته قصصر
أŸعارضض «صصافكسض» من  26إأ 29 ¤نوفم Èأ÷اري.

حياة كبياشش

قالت بهلول خÓل الندوة الصصحفية التي نشصطتها ،أامسس ،بـ «صصافكسس» أان هذه
التظاهرة سصتعرف مشصاركة العديد من الشصركات ،والتي سصتصصل الى أاكثر من 70
شصركة تمثل مختلف وسصائل النقل البري ،البحري والجوي.
وسصيشصّكل الصصالون  -كما أابرزت بهلول في تصصريح للصصحافة على الهامشس -
ف-رصص-ة ل-ل-مشص-ارك-ي-ن ف-ي-ه ل-ل-ت-ع-ارف ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م ،وت-ب-احث ك-ي-فية العمل سصويا
لتخفيضس تكاليف النقل خاصصة من جانب التصصدير ،من خÓل تهيئة األرضصية
للمصصدرين حتى تكون لديهم القابلية لولوج األسصواق الخارجية.
بالنسصبة للتوجه نحوموريطانيا كسصوق للتصصدير ،فان المتحدثة اعتبرت ولوج
ه -ذا السص -وق ال -ع -رب-ي والف-ري-ق-ي ل-ه إاي-ج-اب-ي-ات ك-ث-ي-رة ،ألن ع-ب-ور  47شصاحنة
ووصصولها الى هذا البلد في ظروف حسصنة ،باإلضصافة إالى الرواج والقبال الذي
وجده المنتوج الجزائري التمور ،مواد التجميل والت الكهرومنزلية ،وهذا ما

يشصجع المتعاملين الجزائريين ،مذكرة بأانه تمالتوقيع على  24اتفاقية.

أÿب Òيعلى :تنافسصية أŸنتوج ’ تقل أهمية عن أ÷انب
أللوجسصتيكي

ومن جانبه حّدد الخبير الدولي في اللوجسصتيك (النقل) فريد حسصان يعلى
خÓل المداخلة التي قّدمها بالمناسصبة ،العناصصر األسصاسصية لتطوير الجانب
اللوجسصتيكي في عمليتي السصتيراد والتصصدير ،لتتماشصى مع المعايير العالمية،
موؤكدا على ضصرورة وضصع اسصتراتيجية متوسصطة المدى ( 15إالى  20سصنة) مع
وضصع الوسصائل والمكانيات الÓزمة لتحقيق ذلك ،باإلضصافة إالى تفعيل الشصباك
الموحد.
أاّكد الخبير على ضصرورة تثمين الكفاءات العلمية الجزائرية ،والسصتفادة من
عصصارة أافكارها في تطوير المجال اللوجسصتيك بدون أان يهمل الحديث عن
نجاعة وتنافسصية المنتوج التي تلعب دور كبير لولوج األسصواق الخارجية ،مشصيرا
الى المعاملة «التمييزية» التي تتلقاها الجزائر من خÓل وسصائل النقل البحري
في موانئ الدول األخرى ،على غرار فرنسصا التي تجبر المتعاملين الجزائريين
على دفع تكاليف تصصل إالى  800أاورو في اليوم ،في حين أان متعاملي الدول
المجاورة ل يدفعون سصوى  300أاورو.
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‘ أاّول اجتماع مع اÛلسس اŸهني اŸششÎك لششعبة البطاطا Ãعسشكر

حملة ضشد التجار الفؤضشؤّي Úبعنابة

أأ’ربعاء  14نوفمبر  2018م
ألموأفق لـ  06ربيع أأ’ول  1440هـ

فّÓحون يشستكون رداءة األدوية Ÿكافحة النّباتات ال ّضسارة
^ انششغال من ارتفاع أاسشعار البذور و صّشعؤبة تأام ÚاÙاصشيل
لضشرار التي م ّسشت اŸنتؤج
^ مرضس اŸيليديؤ أاخطر ا أ

06

غلق Œ Óﬁ 31ارّيا وحجز  36كلغ من
اÿضسر والفواكه

م- -ا ت- -زال ولي- -ة ع -ن -اب -ة
تششهد حملة واسشعة لكل ما
يشش - - -ؤه اŸن - - -ظ - - -ر ا÷م - - -ا‹
وا◊ضشري للمدينة ،لسشيما
لسش-ؤاق ال-ف-ؤضش-ؤي-ة،
م -ن -ه-ا ا أ
وﬁارب- -ة ال- -ب- -اع- -ة ال -ذي -ن
يسش - -اه - -م- -ؤن ‘ ان- -تشش- -اره- -ا
بششكل كبﬂ ‘ Òتلف أازّقة
وششؤارع بؤنة ،حيث تتجّند
ال ّسش -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ل-ل-قضش-اء
ع -ل -ي-ه-ا Ÿن-ع ت-فشش-ي ﬂت-ل-ف
لف -ات الج -ت -م -اع-ي-ة ،وم-ا
ا آ
تششّكله من فؤضشى.

عنابة :هدى بوعطيح

دعا عدد من الفÓح ÚاŸنتج Úللبطاطا
Ãعسش -ك -ر إا ¤ال -ع -م-ل ب-ج-دي-ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
لسش -م-دة ال-فÓ-ح-ي-ة م-ن ط-رف
نشش -اط ب -ي -ع ا أ
ا÷ه- -ات ال- -ؤصش- -ي- -ة ول- -ؤ اق -تضش -ى ذلك دع -م
التعاونيات الفÓحية العمؤمية والÎخيصس
لدوي- -ة
ل - -ه - -ا Ãن - -ح ال - -ف Ó- -حﬂ Úت - -ل- -ف ا أ
لسش - -م- -دة ،دون اŸرور ب- -اÿؤاصس ال- -ذي- -ن
وا أ
ي-نشش-ط-ؤن غ-ال-ب-ا ب-ط-ري-ق-ة ف-ؤضش-ؤية أاضشّرت
كثÒا بالقطاع.
هذأ ما عبّر عنه ألفÓحون أمام أجتماع ألمجلسس
أل -م-ه-ن-ي أل-مشض-ت-رك لشض-ع-ب-ة أل-ب-ط-اط-ا ،ع-ق-د أمسس
بالغرفة ألفÓحية لمعسضكر موجهين أصضابع أ’تهام
إألى تجار أأ’سضمدة ألفÓحية ألمسضتعملة في عÓج
ألنباتات ،موضّضحين في ذأت ألسضياق أن أأ’سضمدة
ألمقتناة ألتي أسضتعملت للوقاية من مرضس ألميلديو
بأاسضعار مرتفعة رديئة ،و’ تحمل أحيانا أي وسضم
تجاري.
وأشضار منتجون إألى أن أأ’سضمدة ألمسضتعملة بقيت
صضلبة ولم تتحّلل ،مّما كّبدهم خسضائر معتبرة فيما
تعلق بمنتوج ألبطاطا ألذي ضضربه ألميلديو مؤوخرأ،
إأضض-اف-ة أل-ى أأ’سض-ع-ار أل-م-رت-ف-ع-ة ل-ل-بذور وأأ’سضمدة
ومختلف وسضائل أإ’نتاج.

وأث- -ار أل- -م- -ن -ت -ج -ون أيضض -ا ألّصض -ع -وب -ة ف -ي ت -أام -ي -ن
محاصضيلهم ألفÓحية من أأ’مرأضس ألنباتية لغياب
طريقة لذلك على مسضتوى صضناديق ألتأامين.
من جهته ،ألمجلسس ألمهني ألمشضترك للشضعبة ألذي
عقد أول أجتماع مع ألفÓحين أبدى ألتزأما بأاخذ
أنشضغا’تهم مأاخذ جد ،ورفعها ’حقا إألى ألوزأرة
ألوصضية ،من خÓل تشضكيل لجنة لتشضخيصس ألوضضع
ألعام للشضعبة ألفÓحية ومشضاكلها ،وتقييم أأ’ضضرأر
ألتي تكّبدها ألفÓحون خÓل هذأ ألموسضم.
ف -ي ه -ذأ ألسض -ي -اق ،ق -ال رئ-يسس أل-م-ج-لسس أل-م-ه-ن-ي
أل-مشض-ت-رك لشض-ع-ب-ة أل-ب-ط-اط-ا ب-ن ي-م-ي-ن-ة محمد ،أّن
أل -ت -ق -اري-ر أل-ت-ي رف-عت ب-ع-د ت-ح-ق-ي-ق-ات م-ي-دأن-ي-ة،
أظهرت أن  15بالمئة من ألمنتوج تضضرر بسضبب
م -رضس أل -م -ي -ل -دي -و أل-ف-ط-ري ،م-رج-ع-ا ألسض-بب إأل-ى
أل-ت-ق-ل-ب-ات أل-ج-وي-ة’ ،سض-ي-م-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى ألناحية
ألجنوبية للو’ية وبعضس و’يات ألوطن.
أظ-ه-ر رئ-يسس أل-م-ج-لسس ح-اج-ة أل-و’ي-ة إأل-ى م-خ-ب-ر
خاصس بإاجرأء تحاليل ألنوعية وألمرأقبة ألدورية
لمختلف أأ’مرأضس ألتي تصضيب منتوج ألبطاطا،
بالنظر إألى ألخبرة ألتي يتمتع بها ألفÓح ألمحلي
في هذأ ألنشضاط ألفÓحي وألمسضتغلة بحسضبه في
مختلف نوأحي ألوطن.

ي -ذك -ر أّن م -رضس أل -م -ي-ل-دي-و ظ-ه-ر ع-ل-ى مسض-اح-ات
شض -اسض -ع -ة م -ن ح -ق -ول أل -ب -ط -اط -ا ب -م -عسض-ك-ر ،رغ-م
أإ’جرأءأت ألوقائية ألمتخذة من طرف ألفÓحين -
لم تكن لها أي نتيجة في وقف زحف ألمرضس
أل -ف -ط -ري أل -ذي ت -ح-ول إأل-ى ه-اجسس ي-ؤورق أل-فÓ-ح
وألمسضتهلك مخافة عودة شضبح أرتفاع أسضعار سضيدة
ألمائدة.
وشضرع ألفÓحين بمعسضكر مؤوخرأ في جني وإأنقاذ
ما يمكن إأنقاذه من محصضول ألبطاطا في مناطق
عديدة بعد تحسضن أأ’حوأل ألجوية ،في وقت كان
أل-ج-م-ي-ع ي-ت-وق-ع وف-رة ف-ي إأن-ت-اج أل-ب-طاطا وبالتالي
تدني أسضعارها ،حيث ظهرت أعرأضس ألمرضس على
حجم حبة ألبطاطا ونوعيتها ،ووصضلت أسضعارها إألى
 55و 75دج بسضعر ألجملة وألتجزئة.
في هذأ ألصضدد قال مدير ألتجارة للو’ية في
تصضريح لـ «ألشضعب» ،أن مصضالحه لم تتلق أي شضكوى
بخصضوصس نوعية أأ’سضمدة ألمسضوقة للفÓحين ،في
حين ينتظر ألفÓحون أن تتحرك ألسضلطات ألوصضية
للتحقيق في نوعية أأ’سضمدة ألمسضوقة وكذأ تنظيم
نشضاطها ألتجاري.

معسسكر :أام ا Òÿــ سس

ينجز بتكنؤلؤجيا عالية ومؤاصشفات على  30هكتارا بالبليدة

سسوق جهوي كب Òلبيع اÿضسر والفواكه األّول من نوعه

اّت -خ -ذت الّسش -ل -ط -ات الّ-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ؤلي-ة
لداري-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
ال -ب -ل -ي -دة ك-ل ال-ت-داب Òا إ
Ÿباششرة إا‚از سشؤق ضشخم بإاقليم «اŸتيجة»،
و–دي -دا ب -ب -ل -دي -ة ب -ن خ -ل-ي-ل ا ¤الشش-م-ا‹
ال- -غ- -رب- -يﬂ ،تصس ‘ Œارة ا÷م- -ل- -ة ل- -ب -ي -ع
اÿضش- -ر وال- -ف- -ؤك- -ه ،يّÎب- -ع ع- -ل- -ى مسش- -اح -ة
إاجمالية تقّدر بـ  30هكتارا .هذا ما تؤّقفت
عنده «الششعب» بع ÚاŸكان.
سض -ي -ك -ون ألّسض -وق أل -ج -دي -د م -رك-ز أو ن-ق-ط-ة ع-ب-ور
بامتياز’ ،سضتقبال وإأبرأم صضفقات تجارية بحجم
كلي للمنتوج وألسضلع تصضل ألى مليون طن ،ومجّهز
بكل ألضضروريات وألوسضائل ألعلمية وألتقنية تسضاعد
في سضيرورة وتسضهيل ألعمل.
أل -مشض -روع ب -ادرت ب -ه ألسض -ل -ط -ات أل -ت -ن -ف-ي-ذي-ة ف-ي
تجسضيده هذه ألمرة ،سضيكون حلقة مهمة في عالم
أل -ت -ج-ارة ب-إاق-ل-ي-م أل-وسض-ط ،خ-اصض-ة ف-ي مسض-أال-ة أن-ه
سضيكون «مركز ألتقاء ألتجار وتبادل ألسضلع بمنطقة

ألمتيجة ،كما سضيكون حلقة وصضل ولقاء بين تجار
و’ي - - -ات أل- - -وط- - -ن ألـ  ،48ل -ت -ب -ادل وب -ي -ع سض -ل -ع-ه-م
ومنتوجاتهم».
وسضيدخل حّيز ألخدمة حسضب ألمخطط ألمبرمج
ومدة أ’نجاز ألمحدد بـ  36شضهرأ ،كما سضيجمع ما
’ يقل عن  600مربع تجاري ،ويسضتقطب حجما
سضلعيا ’ يقل عن  1مليون طن ،ويسضتقبل نحو 4
آأ’ف مركبة وقرأبة  8آأ’ف شضخصس ،وسضيتجّهز
أيضضا بسضلسضلة تبريد وتخزين مهمة لتسضهيل عملية
ألتسضويق ألتجاري.
وأع -ط -ى وأل -ي أل -ب -ل -ي-دة ي-وسض-ف شض-رف-ة ت-ع-ل-ي-م-ات
إ’ط -ارأت -ه أل -م -ع -ن -ي -ي -ن ،م -ن أج -ل أسض -ت -ك -م -ال ك -ل
أإ’جرأءأت أإ’دأرية وألتقنية ،حتى يرى ألمشضروع
ألنور في أآ’جال ألمحددة ،وعن ألعقبات وألعرأقيل
ألتي صضادفت وتصضادف ألمشضروع.
وحرصس ألمسضؤوول أ’ول عن ألجهاز ألتنفيذي على
إأيجاد حلول مسضتعجلة ،وتسضويتها ومعالجتها في

أ’ط -ر أل -ق -ان -ون -ي-ة وأل-ت-ق-ن-ي-ة ،م-ث-ل شض-ب-ك-ات أل-غ-از
وأل -ن -زأع -ات أل -ت -ي ي-م-ك-ن أن ت-ح-دث م-ع أصض-ح-اب
ألمسضتثمرأت ألفÓحية ،كون ألمشضروع يقع بقلب
سض-ه-ل أل-م-ت-ي-ج-ة ،وأل-م-ع-روف ب-أارأضض-ي-ه أل-فÓ-ح-ية،
وتعويضس كل ألمسضتثمرين ألفÓحين.
وشض ّ-دد أل -وأل -ي ف-ي ه-ذأ أل-ب-اب ب-إاع-ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات
صضارمة تهدف ألى ألتسضوية ألنهائية لهذه ألمشضاكل،
أبرزها عقد أجتماع في أأ’يام ألقليلة ألقادمة مع
ألمؤوسضسضة ألمكلفة با’نجاز (مؤوسضسضة ماقرو لتسضيير
وإأنجاز أسضوأق ألجملة) ،لبحث إأجرأءأت تعويضس
أصض -ح-اب أل-مسض-ت-ث-م-رأت وتسض-وي-ة ج-م-ي-ع أل-مشض-اك-ل
أل -ت -ق -ن -ي -ة أأ’خ -رى ودرأسض-ة أل-م-خ-ط-ط أل-ه-ن-دسض-ي
ل -ل -مشض -روع ،ح -ت -ى ي-رى أل-ن-ور ويسض-اه-م ف-ي ع-ج-ل-ة
أ’قتصضاد ،وتسضهيل ألمباد’ت ألتجارية وتجميعها
في مكان وأحد.

صشيانة با÷ؤّية ا÷زائرية
إاضشراب عمال ال ّ

البليدة :لينة ياسسمÚ

تشسكي ـ ـ ـل خلّي ـ ـ ـة متابع ـ ـ ـة م ـ ـ ـع توقي ـ ـ ـف نح ـ ـ ـو عشس ـ ـ ـرة عم ـ ـ ـّال –ّفظي ـ ـ ـا

” ،أامسس ،تشش -ك -ي -ل خ -ل -ي-ة م-ت-اب-ع-ة ع-ل-ى
ّ
مسش - -ت - -ؤى إادارة شش - -رك- -ة اÿط- -ؤط ا÷ؤي- -ة
ا÷زائ -ري -ة Ãط -ار ا÷زائ -ر ال -دو‹ ،وذلك
Ÿت-اب-ع-ة ا◊رك-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة ال-ت-ي يششّنها
ع-م-ال صش-ي-ان-ة ال-ط-ائ-رات ،ف-ي-م-ا ّ” ت-ؤق-ي-ف
نحؤ عششرة من اŸؤ ّ
ظف ÚاŸضشربّ– Úفظيا،
حسشبما أاكده مسشؤؤول ‘ الششركة لـ «وأاج».

أّك -د أل -م -ك ّ-ل -ف ب-ا’عÓ-م لشض-رك-ة أل-خ-ط-وط
ألجوية ألجزأئرية أمين أندلسضي « ،أّنه تّم
تنصضيب خلية متابعة ير أسضها ألرئيسس ألمدير
أل- -ع -ام ل -لشض -رك -ة ب -خ -وشس ع Ó-شس ،ك -م -ا ت -مّ
أسض-ت-ق-دأم م-حضض-ر قضض-ائ-ي ل-م-ع-اي-نة ألوضضع
ع-ل-ى مسض-ت-وى م-ط-ار أل-ج-زأئ-ر أل-دول-ي ت-ب-عا

لÓإضضرأب غير ألشضرعي ألذي يشضنه عمال
صض -ي -ان -ة أل -ط -ائ -رأت م -ن -د ل -ي-ل-ة أ’أح-د أإل-ى
أ’ثنين ،حيث تم أإعدأد تقرير شضامل وكامل
حول ألوضضع».
قال ذأت ألمسضوؤول أن «أإدأرة ألشضركة وتبعا
ل- -ه- -ذه أل- -ح- -رك- -ة أ’ح- -ت- -ج- -اج -ي -ة أّت -خ -ذت
أ’إج- -رأءأت أل- -م- -ن- -اسض -ب -ة ضض -د أ’أشض -خ -اصس
أل -م -خ -ال -ف -ي -ن ل -ل -ق -ان-ون ط-ب-ق-ا لÓ-إج-رأءأت
وألقوأنين ألتنظيمية ألمعمول بها» ،مفيدأ
أّن- -ه «تّ- -م ت- -وق- -ي- -ف ن- -ح -و  10م -ن أل-ع-م-ال
أل-مضض-رب-ي-ن ت-ح-ف-ظ-ي-ا ري-ث-م-ا ي-ت-م أسض-تكمال
ج-م-ي-ع أ’إج-رأءأت أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-م-ع-م-ول بها
وفقا لقانون ألعمل ألجزأئري».

و أوضضح أندلسضي أن برنامج رحÓت ألجوية
ألجزأئرية «يسضير بشضكل عادي دون تسضجيل
أّية أضضطرأبات أو تاأخيرأت في ألموأعيد».
للتذكير ،فاإّن نقابة تقنيي صضيانة ألطائرأت
تطالب منذ أكثر من عامين بثÓثة مطالب
رئ -يسض -ي -ة ت -ت -م -ث -ل ف -ي»أل-ع-ودة أإل-ى أل-ع-دأل-ة
وأ’إنصضاف» في سضلم أ’أجور وألعÓوأت وفقا
لÓ-ت-ف-اق-ي-ة أل-ج-م-اع-ي-ة أل-م-ب-رم-ة ب-ي-ن أإدأرة
ألشضركة وألنقابة ،و أيضضا «أ’إسضرأع في أإدماج
أل -ع -م -ال م-ن ذوي ع-ق-ود أل-ع-م-ل أل-م-وؤق-ت-ة»،
و»وق-ف ألّ-ت -وق-ي-ف-ات ألّ-ت-عّسض -ف-ي-ة لدى ألعمال
وأل - -خصض - -وم- -ات م- -ن أ’أج- -ور دون أسض- -ب- -اب
وجيهة».

في هذأ أإ’طار ،قامت مصضالح
أمن دأئرة ألبوني بعملية تطهير
وأسض- -ع -ة ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع أأ’م -ن
ألحضضري أأ’ول ،ألثاني وألثالث
أل -ت-اب-ع-ي-ن إ’ق-ل-ي-م أ’خ-تصض-اصس،
ح -يث أسض -ف -رت ع -ن ت -ح-وي-ل 04
م -رك-ب-ات ب-خصض-وصس أل-ب-ي-ع غ-ي-ر
ألشضرعي في ألطريق ألعام ،مع
حجز سضلع شضملت  17صضندوقا
من ألخضضر وألفوأكه.
ك- -م- -ا ب- -رم -جت مصض -ال -ح أأ’م -ن
أل -حضض -ري أل -ث -الث «ب-وزع-رورة»
أيضضا عملية تطهير أخرى ،حيث
ت ّ-م ح -ج-ز  36ك-ل-غ م-ن أل-خضض-ر
وأل - -ف - -وأك - -ه ،وأت - -خ- -ذت ك- -اف- -ة
أإ’ج -رأءأت أل -ق -ان-ون-ي-ة ألÓ-زم-ة
ضض -د أل -م -خ-ال-ف-ي-ن .وف-ي م-ج-ال
ألشضرطة ألعامة وألتنظيم قامت
مصضالح أمن ألو’ية خÓل شضهر
أك-ت-وب-ر أل-م-نصض-رم ب-م-رأقبة 545
محل أسضفرت عن غلق  31محÓ

وب-ال-رغ-م م-ن أل-ج-ه-ود أل-م-بذولة
للسضلطات ألمحلية ،إأ’ أن عنابة
ب- - -اتت ت- - -ع- - -رف خ Ó- -ل أأ’ون - -ة
أأ’خ -ي -رة ع -ودة أن -تشض -ار أل-ب-اع-ة
أل- -ف- -وضض- -وي- -ي- -ن بشض- -ك -ل م -ل -فت
لÓنتباه ’ ،سضيما وسضط ألمدينة
أل -ت-ي ي-ك-ث-ر ف-ي-ه-ا أل-م-ارة ،ح-يث
يعملون بعيدأ عن أعين أأ’من
ألوطني ،وسضط حرأسضة مشضّددة
لشضركائهم لتفادي حجز سضلعهم،
أين تحدث لعبة ألكر وألفر بين
ألبائع وألشضرطي.
وإأل-ى ج-انب أل-ب-اع-ة أل-ف-وضضوّيين
ع -ل -ى أأ’رصض -ف-ة ،تشض-ه-د أل-و’ي-ة
Óكشض-اك
أيضض -ا أن-تشض-ارأ ك-ب-ي-رأ ل -أ

ألفوضضوية ألتي تشضيد بطرق غير
شضرعية ،ما أسضفر خÓل أيام عن
إأزألة  200كشضك ومحل تجاري
ف- -وضض -وي ب -ح -ي سض -ي -دي سض -ال -م
ب -ب -ل -دي -ة أل -ب -ون -ي ،ك-م-ا شض-ه-دت
ألشض- -ه- -ور أل- -م- -اضض- -ي- -ة إأزأل- -ة 10
أشضكاك بحي ألشضابية ،كما قامت
مصض -ال -ح ب -ل -دي -ة سض -ي -دي ع -م-ار
ب -إازأل-ة  06ح-ظ-ائ-ر ل-ب-ي-ع م-وأد
أل-ب-ن-اء وأل-ت-ي ت-نشض-ط ب-الطرقات
أل- -رئ- -يسض- -ي -ة ،وذلك ب -ع -د أن ت ّ-م
إأرسض- -ال إأع -ذأرأت أ’صض -ح -اب -ه -ا،
وإأن - -ذأره - -م بضض - -رورة أح- -ت- -رأم
ألقوأنين ألمعمول بها.

لدوية دون اŸرور على الطبيب
 ٪ 52من ا÷زائرّي Úيتعاطؤن ا أ

الفيدرالية الوطنية ÷معيات حماية اŸسستهلك
–ّذر من الّتداوي الّذاتي

حّ-ذرت ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-ؤط-ن-ية ÷معيات
حماية اŸسشتهلك من تفششى ظاهرة التداوي
ال-ذات-ي أاو ال-ت-ط-ب-يب ع-ن ط-ري-ق الصش-ي-د‹،
لدوي-ة ب-ط-رق عشش-ؤائ-ي-ة دون
واسش -ت-هÓ-ك ا أ
Óضشرار الؤخيمة التي
وصشفة طبيّة ،نظرا ل أ
لدوي - -ة
Áك- - -ن أان تسشّ- - -ب- - -ب- - -ه- - -ا ،خ- - -اصش - -ة ا أ
والعقاق.Ò

وهران :براهمية مسسعودة

وأوضضح رئيسس ألفيدرألية ،ألسضيد زكي حريز ،في
تصض -ري-ح صض-ح-ف-ي ،أّن-ه-ا مشض-ك-ل-ة صض-ح-ي-ة ع-م-وم-ي-ة
تسض -ت -دع -ي تضض -اف -ر ج-ه-ود ك-ل أأ’ط-رأف أل-م-ع-ن-ي-ة
لدرأسضتها بجدية وإأيجاد حلول عملية لها ،مشضيرأ
إألى أّن بعضس أأ’رقام وأإ’حصضائيات غير ألدقيقة،
تؤوّكد أنّ  ٪ 52من ألجزأئريين يسضتهلكون أأ’دوية
دون ألمرور على ألطبيب.
وعلى ضضوء ذلك ،شضّدد مصضدرنا على ضضرورة إأقرأر
تشض-ري-ع-ات ج-دي-دة تضض-اع-ف أل-رق-اب-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع
ألصضيدليات ألعامة وألخاصضة ،لمنع تدأول بعضس
أأ’دوي -ة أل -خ -ط-رة أو ب-ي-ع-ه-ا ،مشضّ-ددأ ع-ل-ى أه-م-ي-ة
أ’لتزأم بما ورد في نظام مزأولة ألمهن ألصضحية
عالميا ،وألذي يحظر على ألصضيدلي أن يصضرف أي
دوأء إأ’ بوصضفة طبي ـة صضادرة من طبيب مرخصس له
بمزأولة ألمهنة.
ك -م -ا نصض -ح بضض -رورة ت -وع -ي -ة أل -م -وأط -ن-ي-ن ب-خ-ط-أا
أسض-ت-هÓ-ك أل-دوأء م-ن دون وصض-ف-ة ط-ب-ي-ة ،ل-ت-ف-ادي
ألمضضاعفات وألمشضاكل ألصضحية ،مثل ألتسضممات
ألدوأئية وإأدمان أأ’دوية وألذي يضضع ألشضخصس في
Óم-رأضس أل-خ-ط-ي-رة أل-ت-ي تظهر
خ-ط-ر أل-ت-ع-رضس ل -أ
عÓمتها ألمبكرة على أأ’عضضاء ألدأخلية للجسضم،
و’سضيما ألكبد وألكلى وأأ’معاء وألجهاز ألمناعي،

وغ -ي -ره -ا م -ن أأ’خ -ط -ار ع -ل-ى ألّصض-ح-ة أل-جسض-دّي-ة
وألنفسضية وألذهنية ألتي تزيد حالة ألمريضس سضوءأ.
ويأاتي ذلك ألتوجه بعد تحّول أغلب ألصضيدليات إألى
شض-ب-ه م-حÓ-ت ت-ج-اري-ة ،ه-م-ه-ا أل-وح-ي-د أل-ربح بكل
أأ’شض -ك -ال ،وم -ع -ظ-م-ه-ا تشضّ-غ-ل ب-ائ-ع-ي أدوي-ة ب-دون
مسضتوى ،في غياب معظم ألصضيادلة ألمتخ ّصضصضين
عن صضيدلياتهم ،وألذين يقصضدونها فقط من أجل
تقييم أأ’دأء ألمالي أو زيادة ألمبيعات.
كما تجدر أإ’شضارة هنا إألى أّن ثلث أأ’دوية ألتي
تسضتهلك في ألعالم غير مجدية عÓجيا ،ويؤودي
أإ’فرأط في أسضتخدأمها أو سضوء أسضتخدأمها إألى
إأهدأر ألموأرد وألتأاثير على ألصضحة ألعمومية ،وفق
إأحصضائيات منضضمة ألصضحة ألعالمية.

 999حالة اسشتششفاء وأاك Ìمن
 20756فحصس اسشتعجا‹
أسض -ت -ق -ب -لت مصض -ال -ح أ’سض-ت-ع-ج-ا’ت ب-ال-مسض-تشض-ف-ى
ألجامعي بن زرجب بوهرأن خÓل شضهر أكتوبر
ألماضضي  999مريضس ،كما أجرت أكثر من 20756
فحصس مسضتعجل.
وب -حسضب خ -ل -ي -ة أ’تصض -ال ب-ذأت أل-م-ؤوسضسض-ة ،ف-ق-د
ت-مّ-ك-نت أ’سض-ت-ع-ج-ا’ت أل-ط-ب-ي-ة وأل-ج-رأح-ية لذأت
ألمؤوسضسضة أإ’سضتشضفائية من إأجرأء  278فحصس طبي
مسضتعجل و 377عملية جرأحية ،إأضضافة إألى 7701
حالة أسضتشضفاء.
ك-م-ا أحصضت أسض-ت-ع-ج-ا’ت أم-رأضس أل-ق-لب أل-ت-اب-عة
إأجرأء أزيد من  4107فحصس أسضتعجالي لمختلف
أل -ح -ا’ت أل-م-رضض-ي-ة ل-م-رضض-ى أل-ق-لب و 6عمليات
جرأحية ،مع تسضجيل  22حالة أسضتشضفاء.

لوقاف لؤلية ا÷زائر:
مدير الشّشؤؤون الدينية وا أ

التّÈع ـ ـ ـ ـات سساهمـ ـ ـت ‘ إاطـ ـ ـÓق
أاشسغـ ـ ـال إل‚ـ ـ ـاز  100مسسجـ ـ ـد

مّ-ك-نت تّÈع-ات اÙسش-ن Úوف-اع-ل-ي اÒÿ
ل‚از  100مسشجد
م- - -ن إاط Ó- -ق مشش - -اري - -ع إ
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة خÓ-ل اÿمسس سش-ن-ؤات
لخÒة ،والتي سشÎفع حصشة الؤلية من
ا أ
بيؤت الله لتصشل ا 735 ¤مسشجدا ،حسشبما
علم ،أامسس ،من زه Òبؤذراع مدير الششؤؤون
لوقاف لؤلية ا÷زائر.
الدينية وا أ
أوضض - -ح ب - -وذرأع ف - -ي تصض - -ري- -ح لـ «وأج» أن ع- -دد
أل-مسض-اج-د أل-ع-ام-ل-ة ب-ال-ع-اصض-م-ة ي-قّدر حاليا بـ 635
مسضجدأ ،ويتوّقع أن يرتفع هذأ ألعدد ليصضل إألى
 735مسضجدأ بالدخول ألتدريجي حيز ألخدمة لـ
 100مسضجد آأخر ،وهي ألمرأفق ألدينية ألموزعة
عبر كامل إأقليم ألو’ية ،وكانت أشضغال إأنجازها قد
أنطلقت خÓل ألخمسس سضنوأت ألماضضية بفضضل

تبّرعات ألمحسضنين وفاعلي ألخير.
وأضضاف أّن نسضبة إأنجاز هذه ألمرأفق ألدينية ترأوح
جلة حديثا (تخصضيصس ألقطع
حاليا بين مشضاريع مسض ّ
Óشضغال في
أأ’رضضية ألمطلوبة للبناء) إألى تقدم ل أ
مسضاجد أخرى بنسضب متفاوتة تصضل حتى  80إألى
.٪ 90
من جهتها خ ّصضصضت مصضالح و’ية ألجزأئر غÓفا
ماليا بقيمة  170مليون دج ،سضيوجّه كإاعانة لترميم
ع -دد م -ن أل -مسض -اج -د وأل -م -دأرسس أل -ق -رآأن-ي-ة ع-ب-ر
م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات أل-ع-اصض-م-ة ،إأضض-اف-ة إأل-ى م-يزأنية
موجهة لتكريم حفظة ألقرآأن ألكريم خÓل مختلف
ألمناسضبات وألمسضابقات ألدينية ألتي تنظّم على
مدأر ألسضنة لفائدة حفظة ألكتاب ألكريم وألحديث
ألنبوي ألشضريف ،يبرز بوذرأع.

أألربعاء  14نؤفمبر  2018م
ألمؤأفق لـ  06ربيع أألول  1440هـ

»æWh

ألعدد
17 79 5

07

لوراسس باتنة
تطÓع «الشسعب» تسستطلع واقع التطه Òبعاصسمة ا أ
اس س

مقـ ـاومة ك ـ ـل أاشسكـ ـ ـ ـ ـ ـال التلـ ـ ـ ـ ـ ـوث البيئـ ـ ـ ـي
صسحـــــة العموميــة
وا◊فـــــاظ علـــــى ال ّ

ضسمان انسسياب طبيعي
لأÓمطار ‘ كل اضسطراب جوي
تعت Èوحدة باتنة التابعة للديوان الوطني للتطه،Ò
من ب Úأاهم اŸؤوسسسسات العمومية التي تسساهم ‘ ضسمان
لنظمة التطه Òعلى مسستوى البلديات
السس Òا◊سسن أ
التي تسسÒها ع Èإاقليم الولية ،حيث تكتسسي حسسب
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ط-ه Òأاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ‘ ا◊فاظ على البيئة،
ب -فضس -ل ﬁط-ات ال-تصس-ف-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا وشس-ب-ك-ة
تطه ÒاŸياه اŸسستعملة ،بحسسب ما أافاد به عمر بلفرحي،
مدير الوحدة ‘ تصسريح لـ «الشسعب».
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أفاد بلفرحي ،ألمن ّصصب حديثا على رأسس هذه ألمؤؤسصسصة
ألعمؤمية ذأت ألطابع ألصصناعي وألتجاري ،بباتنة أنها تقؤم
بمهام كبيرة ألجل تطبيق سصياسصة ألدولة في مجال ألتطهير
وتحقيق إأدأرة فعالة للخدمة ألعمؤمية للتطهير ،بالتشصاور
مع ألفاعلين ألمحليين وإأشصرأف ألمدير ألعام للديؤأن وكذأ
وأل -ي ب -ات -ن -ة ع -ب -د أل -خ -ال -ق صص-ي-ؤدة أل-ذي أشص-اد ف-ي ع-دة
مناسصبات بعمل ألؤحدة في ألتخفيف من حجم ومخاطر
أألم -ط -ار أل -ط -ؤف -ان -ي -ة أل -ت-ي ت-ه-اط-لت ع-ل-ى ب-ات-ن-ة خÓ-ل
ألضصطرأبات ألجؤية أألخيرة.

برنامج للقضساء على النقاط
السسوداء وŒديد أاغطية البالوعات
وبلغة أألرقام فقد أشصار بلفرحي في تصصريح لنا أن مصصالح
وحدة ألتطهير لباتنة قد أحصصت عددأ كبيرأ من ألنقاط
ألسصؤدأء ألتي تشصكل أماكن حسصاسصة بشصبكة ألتطهير ،تم
ألتدخل ميدأنيا لمعالجتها ،من خÓل معاينات ميدأنية
ل-ع-م-ال ألشص-ب-ك-ة وأسص-ت-غÓ-ل-ه-ا أو أل-ع-م-ل م-ع بعضس ألشصركاء
ألذين لهم عÓقة مباشصرة مع قطاع ألتطهير على غرأر
مصصالح ألبلدية ومديرية ألمؤأرد ألمائية إلصصÓحها كلما
أقتضصى أألمر ذلك ،إأضصافة إألى ألعتماد في إأحصصاء هذه
ألنقاط ألسصؤدأء على أرشصيف شصكاوي ألمؤأطنين ألتي تؤؤكد
وجؤد مشصكلة بمكان ما يحتاج لصصيانة أو لتدخل مباشصر من
طرف مصصالح ألبلدية ومديرية ألري بإاعادة أنجاز جزء من
تلك ألشصبكة.
Óمطار ألتي
عن نجاح ألؤحدة في ضصمان أنسصياب طبيعي ل أ
ت -ت -ه-اط-ل ف-ي ك-ل أضص-ط-رأب ج-ؤي ف-ي أل-ب-ال-ؤع-ات ،ف-أاك-د
ألمتحدث أن مصصالحهم قد باشصرت عدة برأمج تقضصي
ب-ت-ن-ف-ي-ذ ت-دخÓ-ت وق-ائ-ي-ة ك-ت-ن-ظ-ي-ف ألبالؤعات من خÓل
تسصطير برنامج قبلي مكن من تطهير ألبالؤعات ،أنطلق
ف -ي شص -ه -ر ج -ؤأن ج ّ-ن-ب أل-ؤلي-ة ف-يضص-ان-ات ك-ب-ي-رة خ-اصص-ة
باألحياء ألشصعبية ألكبيرة ألتي تم تنظيف بالؤعاتها عبر 24
بلدية ألتي تسصيرها ألؤحدة.
وهناك تدخÓت أسصتعجاليه ،يضصيف بلفرحي ،تتم بعد

تقديم ألمؤأطنين لشصكاوي إلصصÓح تبؤعات ألبالؤعات من
خÓل ضصمان ألمدأومة أليؤمية وخÓل ألعطل و في كل
نهاية أسصبؤع ،حيث تم تنظيف  2350بالؤعة أحياء 2107
بالؤعات صصرف صصحي و تطهير  24كلم قنؤأت صصرف
صصحي ،وكذأ أسصتخرأج أزيد من  24متر مكعب فضصÓت
صصرف صصحي ،منذ شصهر جؤأن إألى غاية ألشصهر ألمنصصرم.
باإلضصافة لما أنجز ميدأنيا تم تسصطير برنامج تكميلي
لتنظيف بالؤعات باتنة أطلق ألبرنامج منذ مدة ويسصتمر
لغاية نهاية شصهر ديسصمبر للحفاظ على ألنظافة وألبيئة
وع-دم أخ-تÓ-ط أل-م-ي-اه ألصص-الحة
للشصرب مع مياه ألصصرف ألصصحي
وما ينجر عن ذلك من أمرأضس
خ -ط -ي -رة ع -ل-ى غ-رأر أل-ت-ف-ؤئ-ي-د
وألكؤليرأ وغيرها من أألمرأضس
ألتي لم تسصجل بالؤلية بفضصل
تجند أعؤأن وحدة باتنة للديؤأن ألؤطني للتطهير.
وع -ن م -ه -ام أل-ؤح-دة ف-أاك-د ب-ل-ف-رح-ي أن-ه-ا ت-ق-ؤم ب-تسص-ي-ي-ر،
أسصتغÓل و صصيانة أشصغال ومنشصآات ألتطهير بهدف حماية
و وقاية ألمؤأرد و ألمحيط ألمائي و مقاومة كل أشصكال
ألتلؤث ألبيئي وكذأ ألحفاظ على ألصصحة ألعمؤمية.

ي-ؤأج-ه أل-دي-ؤأن أل-ؤط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه-ي-ر مشص-ك-ل-ة سص-رقة
ألبالؤعات وما يخلفه ذلك من مخاطر كبرى في
أنسصدأدأها وهؤ يتسصبب في كؤأرث خÓل تسصاقط
أألم -ط -ار رغ -م م -ج -ه -ؤدأت أل-ؤح-دة ومصص-ال-ح أألم-ن
ألمختصصة ،حيث تم ألشصروع في تجديد ألبالؤعات
بعد أن قرر ألؤألي صصيؤدة تقديم دعم مالي إلنجاح
ألعملية حيث تم إأحصصاء عدد كبير من ألبالؤعات
ألمسصروقة وأخرى تحتاج لصصيانة وأخرى للتجديد ما
يكلف ألخزينة ألعمؤمية مبالغ مالية معتبرة حيث
يكلف تجديد غطاء بالؤعة
وأح- - - -دة  12أل- -ف دي -ن -ار
جزأئري في ألؤقت ألذي تم
إأحصص -اء  100ب-ال-ؤعة تحتاج
ل -ت -ج-دي-د أغ-ط-ي-ت-ه-ا ب-أارب-ع-ة
تجمعات سصكنية ببلدية باتنة
لؤحدها.
كما تشصتكي ألؤحدة من مخاطر أإليصصال ألعشصؤأئي
لقنؤأت ألشصرب أو ألصصرف ألصصحي وألتي يقؤم بها
ألمؤأطنؤن لي Óوبعيدأ عن أعين ألمصصالح ألمعنية
بالنسصبة ألصصحاب ألمنازل وألبنايات ألفؤضصؤية خاصصة
ببعضس مدأخل ومخارج ألمدن ،أألمر ألذي يتسصبب
في مشصكÓت كبيرة تهدد ألصصحة ألعمؤمية وتتسصبب
في فيضصانات كبيرة.

التدخÓت اإلسستباقية جنّبت
الولية فيضسانات كÈى

ليصسال
حمÓت للتحسسيسس Ãخاطر ا إ
العشسوائي وسسرقة البالوعات
إأل -ى ج-انب ه-ذأ يضص-م-ن أل-دي-ؤأن أل-ؤط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه-ي-ر
لحسصاب ألدولة أنجاز أألشصغال و ألمنشصآات ألمفؤضصة
أل -م-ت-ع-ل-ق-ة ب-مشص-اري-ع أل-درأسص-ات ،ألن-ج-ازأت ،إأع-ادة
ت -أاه -ي -ل و تشص -خ -يصس م-ح-ط-ات أل-ت-ط-ه-ي-ر و شص-ب-ك-ات
ألصصرف ألصصحي و كذأ محطات ألضصخ.
في ألمقابل ،أشصار بلفرحي إألى أهمية ألتحسصيسس
بضصرورة ألحفاظ على قنؤأت صصرف ألمياه وعدم
رمي أألوسصاخ فيها لتجنب ألنسصدأدأت وألتدفقات
على ألسصطح ألمسصببة لتنقل أألمرأضس عبر ألمياه،
ناهيك عن ألتعريف بنشصاط عمال ألسصتغÓل من
عمال ألمؤؤسصسصة ألذي يعد مهنة صصعبة جدأ ،وتتم
يؤميا في ظروف خطيرة مليئة باألمرأضس وخطر
ألعدوى ألنه بفضصلهم ليسس هناك تلؤث في ألمياه
ألصصالحة للشصرب.
أشصار بلفرحي إألى تنظيم ألؤحدة لحمÓت تحسصيسصية
مسصتمرة على مدأر ألعام تتعلق بتحسصيسس ألمؤأطنين
بأاهمية ألحفاظ على نظافة ألبالؤعات وعدم رمي
ألمخلفات ألسصتهÓكية بها .

أاشسواط كبÒة ◊ماية باتنة
من الفيضسانات

ت -ع -ت-ب-ر دأئ-رة ب-ري-ك-ة ج-ن-ؤب أل-ؤلي-ة م-ن ب-ي-ن أك-ث-ر
أل -م -ن -اط -ق أل -ت -ي ت -تضص -رر م -ن أل -ف -يضص -ان-ات ف-ي ك-ل
أضصطرأب جؤي ،حيث كشصفت مصصادر عليمة لنا عن
ع -زم أل -دول -ة ت -جسص-ي-د مشص-روع ك-ب-ي-ر ل-ح-م-اي-ت-ه-ا م-ن
ألفيضصانات خاصصة بعد أن تمت درأسصته و تخصصيصس
ميزأنية هامة تقدر بحؤألي  140مليار سصنتيم ،على أن
يكؤن تجسصيده ميدأنيا بشصكل تدريجي.
سصبق للديؤأن ألؤطني للتطهير ،بحسصب بلفرحي أن
تدخل في عدة مرأت ببريكة بتعدأده ألكامل لتنظيف
ألبالؤعات ودعؤة ألمؤأطنين إألى ضصرورة ألمحافظة
على نظافة ألشصؤأرع ،خاصصة بالؤعات تصصريف مياه
أألمطار.
في سصياق متصصل ،كشصفت فيضصانات فصصل ألربيع
أألخ -ي -رة ب -ب -ات -ن -ة ،ع-ن تسص-بب أل-م-ؤأط-ن-ي-ن ب-ط-ري-ق-ة
م -ب -اشص -رة ف -ي غ -رق ألشص -ؤأرع ودخ-ؤل م-ي-اه أألم-ط-ار

ل -ل -مسص -اك -ن بسص -بب أع -ت-رأضس ب-عضس مÓ-ك أألرأضص-ي
بطريق تازولت على مشصروع للحماية من ألفيضصانات،
خصصصس له غÓف مالي بـ  28مليار لجزء منه ،بالجهة
ألشصرقية للمدينة ألمتؤأجدة بالقرب من مرتفعات
جبلية.
ك -م-ا إأسص-ت-ف-ادت أل-ؤلي-ة خÓ-ل زي-ارة وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة
بدوي من محطة تصصفية و معالجة ألمياه ألمسصتعملة
ببلدية أآريسس ألتي تقدر طاقتها أإلجمالية بما يعادل
 63أل-ف نسص-م-ة ل-م-رأف-ق-ة فÓ-ح-ي أل-م-ن-ط-ق-ة وخ-لق
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى بسص-اط أل-ؤأدي أألب-يضس أل-ذي ي-ع-بر
ع- -دي- -د ب- -ل- -دي- -ات دأئ -رة آأريسس وت -ع -زي -ز أألنشص -ط -ة
ألفÓحية.
خ ّصس وزير ألدأخلية وألجماعات ألمحلية و ألتهيئة
ألعمرأنية ألؤلية بمبلغ يقدر بـ  300مليؤن دج إلنجاز
تؤسصعة محطة تصصفية ألمياه ألمسصتعملة لمدينة آأريسس
حيث سصتسصمح هذه ألعملية بالرفع من طاقة ألكميات
ألمؤجهة لسصقي مسصاحات فÓحية بضصفاف ألؤأدي
أألبيضس ألذي عانى لسصنؤأت من ألتلؤث.
كان بدوي قد أشصار في عدة مناسصبات إألى عزم
أل -دول -ة أل -ج -زأئ -ري -ة ع -ل -ى ح -م -اي -ة ك -ل أل -م -دن م-ن
ألفيضصانات خاصصة تلك ألمنجزة حديثا ،من خÓل
رصصد أغلفة مالية ضصخمة للعملية وهؤ ما أكده وزير
ألمؤأرد ألمائية ،حسصين نسصيب ،مؤؤخرأ بفضصل ألهياكل
و ألمنشصآات ألمائية و تهيئة أألودية ،من خÓل وضصع
مخطط وطني لتأامين ألمدن ضصد ألفيضصانات تشصارك
فيه عدة قطاعات بهدف أخد إأجرأءأت وقائية.
أشصار نسصيب خÓل عرضصه لميزأنية قطاعه للعام
ألقادم  2019فيما يخصس ألتطهير ،أن ألؤزأرة عاكفة
على مؤأصصلة أنجاز  28محطة تطهير عبر ألؤطن
إألى جانب  51محطة تصصفية عبر عدة وليات ،من
ب-ي-ن-ه-ا ب-ات-ن-ة ف-ي أإط-ار سص-ي-اسص-ة ح-م-اي-ة أل-مسصطحات
ألمائية وكذأ ألمؤأرد ألجؤفية من أجل ألمحافظة
على صصحة ألمؤأطنين.
ك -م -ا سص-ت-ؤأصص-ل أل-دول-ة ،ب-حسصب نسص-يب ،ألشص-روع ف-ي
ت-ن-ف-ي-ذ أإلسص-ت-رأت-ي-ج-ي-ة أل-ؤط-ن-ي-ة أل-ج-دي-دة لمكافحة
أل -ف -يضص-ان-ات وح-م-اي-ة أل-م-دن إأل-ى غ-اي-ة أف-اق ،2030
مؤضصحا أن قطاعه قام بالتنسصيق مع وزأرة ألدأخلية
وأل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة و أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-مرأنية بإاعدأد
برنامج يمتد على ثÓث سصنؤأت بحيث سصيتم دمج
تسص -ي -ي -ر ك -ل ب -ل -دي -ات أل -ؤط -ن ف -ي أف -اق  2020إألى
مؤؤسصسصتي ألجزأئرية للمياه بالنسصبة للماء ألشصروب
وألديؤأن ألؤطني للتطهير بالنسصبة للصصرف ألصصحي.

الدبلومـاسسي
لربعاء  ١٤نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٦ربيع الول  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٩٥
ا أ
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بالÒمو ّﬁطة مفصضلية ‘ التّسضوية السضياسضية

كلمة العدد

لبّد من وفاق داخلي..
فضضيلة دفوسس
من اجتماع باريسس إا ¤مؤؤ“ر بالÒمؤ ،تنتقل األزمة الّليبية
بحثا عن حّل يتم انتظاره منذ سسبع سسنؤات دون أان تظهر
‘ األفق بؤادر انفراج ،رغم أان الفرقاء الّليبي Úيؤّقعؤن
على مبادرات التسسؤية اŸطروحة ويتعّهدون بتطبيقها،
لكن Ãجّرد أان يعؤدوا إا ¤بÓدهم ينسسؤن األمر ويؤاصسلؤن

حـــــــــــوار

فؤواد جدو أاسضتاذ
العلوم السضياسضية
بجامعة بسضكرة
لــ «الشضعب»:

@ الربح ‘ ال ّسضياسضة
والقتصضاد معادلة
اعتمدها ترامب

@ اÿيـ ـ ـار العسضك ـري
Ÿعـ ـا÷ـ ـة القضضـ ـايا
السض ـ ـاخن ـ ـة

Œاذباتهم التي تدفع نحؤ مزيد من النسسداد والتّصسعيد.
Ÿا ج -م -ع ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس-ي إام-ان-ؤي-ل م-اك-رون ‘ م-اي
ّ
اŸاضس -ي ب -ب -اريسس الشس-خصس-ي-ات اŸه-ي-م-ن-ة ع-ل-ى اŸشس-ه-د
الّليبي حؤل طاولة حؤار واحدة ،ووّقع ا÷ميع على اّتفاق
سسÓم تضسّمن إاجراء انتخابات تشسريعية ورئاسسية ‘ العاشسر
من ديسسم ،٢٠١٨ Èاعتقد كثÒون بأان األزمة اللّيبية تكتب
آاخر فصسؤلها ،وبأان سساعة اإلنفراج اقÎبت ،لكن مع مرور
األسسابيع واألشسهر بدا واضسحا بأان اّتفاق باريسس سسقط ‘
اŸاء ولن يطّبق أابدا ،إاذ تفاقم التؤّتر السسياسسي ،والتهب
ال-ؤضس-ع األم-ن-ي ،ح-يث شس-ه-دت ال-ع-اصس-م-ة ط-راب-لسس صس-يفا
سساخنا بفعل اŸؤاجهات اŸسسّلحة التي خّلفت عشسرات
القتلى وا÷رحى وأاثارت أاجؤاء رعب أارغمت الكثÒين
على الفرار من ديارهم.
وقد عكسست هذه األجؤاء اŸشسحؤنة مدى تعّقد األزمة

آان األوان
إلنهـ ـ ـ ـ ـاء
ا◊ـ ـ ـ ـرب
‘ اليمن

الّليبية ،كما أاظهرت بأان أاطرافا خارجية تتجاذب هذه
اÿي -ؤط ول ت -دع ف -رصس -ة ل -ت -ف -ك -ي-ك-ه-ا أله-داف م-رت-ب-ط-ة
Ãصسا◊ها اÿاصسة.
إات -ف -اق ب -اريسس ال -ذي ه ّ-ل -ل ل-ه ك-ثÒون ،واع-تÈوه ط-ؤق
الّنجاة بالنسسبة لليبيا ،انتهى إا ¤الفشسل الّذريع ،وقد قام
م-ؤؤ“ر ب-الÒم-ؤ ،أامسس ،ب-ن-ع-ي-ه وت-أاب-ي-ن-ه ،وع-ل-ى أان-قاضسه
ليطالية أاسسسس اتفاق آاخر
وضسع اÛتمعؤن بصسقلية ا إ
ي -تضس ّ-م -ن م-ب-ادرة حّ-ل وم-ؤاع-ي-د ج-دي-دة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات،
وكالعادة ،رجع الفرقاء كّل إا ¤مؤقعه ‘ ليبيا ،من
يهيمن على اŸنطقة الشسرقية عاد إاليها ،ومن يسسيطر
على العاصسمة رجع إاليها ،والشسعب الّليبي الذي يّÎقب
سساعة الفرج ،تراوده شسكؤك كبÒة ‘ إامكانية تطبيق أاي
اتفاق جديد ،بالنظر إا ¤فشسل كل مسساعي التسسؤية
اÿارجية منذ سسبع سسنؤات ،و إ
لدراكهم العميق بأان ا◊لّ

ا◊قيقي ل تهديه باريسس ،ول “نحه روما ،ول حتى
دول ا÷ؤار رغم صسدق نؤاياها.
ك جلدك غ Òظرفك»
ا◊لّ بأايديهم دون غÒهم ،فما «ح ّ
ل -ه -ذا م -ن الضس -روري أان ي -ح -اط الت -ف -اق ا÷دي -د ب-ؤف-اق
حقيقي ب Úأاطراف األزمة اللّيبية ،والؤفاق هذا لن يتحقق
Ÿا ت- -ق- -ت- -ن- -ع ه- -ذه األط -راف ب -أان ال -ؤلءات ل -ل -خ -ارج،
إالّ ّ
والتدخÓت األجنبية ،هي بÓء ليبيا ،ولؤلها لتّم تطؤيق
األزمة ‘ بدايتها.
على األشسقاء ‘ ليبيا أان يدركؤا بأان التدخÓت اÿارجية
و–ت أايّ عنؤان ،تعّمق اÓÿفات وتؤسّسع الشسرخ الذي بات
ي -ه ّ-دد ح -ت-ى ج-غ-راف-ي-ة ال-بÓ-د ،ل-ه-ذا ع-ل-ي-ه-م أان ي-راج-ع-ؤا
حسساباتهم ،ويجلسسؤا ‘ الداخل حؤل طاولة حؤار مؤسسعة،
وحتما سسيجدون اıرج ا◊قيقي Ÿعضسلتهم ،فليبيا ‘
كلّ األحؤال تسسع كل أابنائها.

«وقفة غضضب» باŸغرب
غدا احتجاجا على انتهاك
ا◊ق ـ ـوق وا◊ري ـ ـ ـ ـات

ليرانيــــــــــون
ا إ
يرفضضــــون رفع
الراية البيضضاء
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العا ⁄يتجنّد من أاجل ال ّسشÓم ‘ ليبيا

حـــــــــــوار

حمزة ﬁصشول
النّدوة التي عبّأت لهأ إايطأليأ جهدا دبلومأسسيأ
معتÈا منذ شسهر أاوت اŸأضسي ،انطلقت ا’ثن،Ú
ب -أج -ت -م -أع -أت ل -ل -ج -أن اأ’م -ن -ي -ة ،ا’ق -تصس -أدي -ة
وا’ج-ت-م-أع-ي-ة ،ب-إأشس-راف م-ب-أشس-ر ل-لبعثة اأ’‡ية
للدعم ‘ ليبيأ ،وخلصست إا ¤تثم Úاإ’صسÓحأت
التي شسرعت فيهأ حكومة الوفأق الوطني ،ودعم
اّ ÿ
طة اأ’منية لبسسط ا’سستقرار ‘ العأصسمة
طرابلسس على أان تنتقل إا ¤بأقي اŸدن ’حقأ.
واع -تÈت سس -ت -ي -ف -أ Êول -ي -أم -ز مسس -أع -دة غسس-أن
سسÓمة ،أاّن مأ تقوم به حكومة السسراج ،أامرا
إاي -ج -أب -ي -أ وي-ح-م-ل إاشس-أرات ق-وي-ة ل-ل-ت-غ-ي ،Òل-ك-ن
«مأزال هنأك عمل كب Òيجب القيأم به».
وإا ¤جأنب ا’جتمأعأت اŸشسÎكة ،عقدت عدة
لقأءات ثنأئية جأنبية ‘ اليوم اأ’ول ،وحتى قبل
ال -ب -داي -ة ال -رسس -م -ي -ة ل-ل-ن-دوة ،ج-م-عت أاب-رز ق-أدة
السسلطأت الليبية اŸشسأركة بدبلومأسسيّ ÚغربّيÚ
وبأŸبعوث اأ’‡ي غسسأن سسÓمة.
وعرف اليوم الثأ Êللندوة الدولية وصسول كأفة
ال -وف -ود اŸم -ث -ل-ة لـ  30دول -ة ،و‡ث -ل -ي ا’–أد
اإ’فريقي ،اإ’–أد اأ’وروبي والبنك الدو‹.
وغأب عن اŸؤو“ر قأدة الدول الكÈى على غرار
ب -وت ،Úت -رامب ،تÒي -زا م -أي ،م-أك-رون ومÒك-ل،
ونأب عنهم وزراء الشسؤوون اÿأرجية ومسسؤوو‹
الشس -ؤوون اإ’ف -ري -ق -ي -ة والشس-رق اأ’وسس-ط ،رغ-م أاّن
إايطأليأ راهنت كثÒا على “ثيل ثقيل للبلدان
جهت لهأ الدعوة.
التي و ّ
وحضسر خليفة حف ‘ Îوقت متأخر من ليلة
ا’ث- -ن Úإا ¤ب- -ألÒم -و ،واك -ت -ف -ى ب -أŸشس -أرك -ة ‘
ا’ج -ت -م -أع-أت ال-ث-ن-أئ-ي-ة م-ع ق-أدة ال-دول دون أان

يحضسر ا÷لسسة العأمة ،واعت Èأان حضسور رئيسس
›لسس ال -ن -واب ع -ق -ي -ل -ة صس-أل-ح «نشس-ط وي-ح-ق-ق
اأ’هداف اŸرجّوة من الّلقأء».

لقاء ب Úحف Îوآلسسرآج

وقبيل انطÓق اأ’شسغأل العأمة ،جرى اجتمأع بÚ
رئ- -يسس اÛلسس ال- -رئ- -أسس- -ي ◊ك- -وم- -ة ال- -وف -أق
ال-وط-ن-ي ،ف-أئ-ز السس-راج وخ-ل-ف-ي-ة ح-ف ،Îبحضسور
رئيسس ›لسس الوزراء ا’يطأ‹ جوزيبي كونتي،
ال- -وزي -ر اأ’ول أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى ،رئ -يسس ال -وزراء
الروسسي دÁيÎي ميدفديف ،الرئيسس التونسسي
البأجي قأيد السسبسسي ،الرئيسس اŸصسري عبد
الفتأح السسيسسي ،وزير اÿأرجية الفرنسسي جون
إايف لودريأن ،رئيسس اÛلسس اأ’وروبي دونألد
توسسك ،واسستمر اللقأء حوا‹ نصسف سسأعة فقط.
وت-ع-ت ÈاŸرة ال-ث-أل-ث-ة ال-ت-ي ي-ل-ت-ق-ي ف-يهأ السسراج
وح -ف Îوج -ه-أ ل-وج-ه-أ ،ح-يث سس-ب-ق وأان اج-ت-م-ع-أ
مرت ‘ Úالعأصسمة الفرنسسية بأريسس ‘ ،جوان
 2017ومأي .2018
و ⁄ي -ن -ج -ح ال -رج Ó-ن ‘ ت -ط-ب-ي-ق أاغ-لب ال-ب-ن-ود
اŸتفق عليهأ ،خأصسة تلك اŸتعلقة بألعمل على
ت -وح -ي -د اŸؤوسسسس -ة ال -عسس -ك -ري -ة وال-ذه-أب ن-ح-و
ان-ت-خ-أب-أت ع-أم-ة ،ووق-ف اأ’ع-م-أل ال-ع-دائ-ي-ة ‘
ﬂتلف اŸدن الليبية.

آّتفاق على خّطة جديدة

وحضسرت إايطأليأ مؤو“ر بألÒمو –ت إاشسراف
م-ن-ظ-م-ة اأ’· اŸت-ح-دة ،وح-أولت ال-ت-ن-أغ-م قدر
اŸسس -ت -ط -أع م -ع اÿط-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي ط-رح-ه-أ
اŸب- -ع- -وث اأ’‡ي غسس -أن سس Ó-م -ة ‘ إاح -أط -ت -ه
اأ’خÒة Ûلسس اأ’من الدو‹.
وترتكز اÿطة على  3أاهداف رئيسسية ،تنظيم

آلّرآبح وآÿاسسر؟

إاذا مأ أاخذ Ãنطق الصسراع الدو‹ على ليبيأ،
شسّكل مؤو“ر بألÒمو ضسربة قأصسمة لندوة بأريسس
التي عقدت بفرنسسأ شسهر مأي اŸأضسي ،حيث
دفنت وبشسكل نهأئي نتأئجهأ وتوافقأتهأ ،بدليل
“زيق ورقة تنظيم ا’نتخأبأت ‘  10ديسسمÈ
اŸقبل.
واعتÈت جهود الدبلومأسسية الفرنسسية ‘ هذا

آآن آألوآن إلنهاء آ◊رب ‘ آليمن

ا’Œأه من قبل اأ’· اŸتحدة وواشسنطن ،وعدد
من الدول على أانهأ «–ّرك متسسّرع قد يؤودي إا¤
ن-ت-أئ-ج ع-كسس-ي-ة» ،ك-م-أ عّ-ب-رت أاط-راف ل-ي-ب-ية عن
قلقهأ من التوجه الفرنسسي الذي يضسغط لتنظيم
ان- -ت- -خ -أب -أت دون وج -ود سس -ن -د ق -أن -و( Êق -أن -ون
ا’سستفتأء على الدسستور والدسستور).
وعملت رومأ بكل قوة على إازاحة بأريسس من
طريقهأ ،والÈوز كراع أاسسأسسي للحل ‘ ليبيأ،
بحكم التأريخ واŸصسألح.
الصس- -راع ب Úال -دول -ت Úاأ’وروب -ي -ت Úيضس -أف إا¤
الصسراع ب Úاأ’طراف الليبية الفأعلة واŸؤوثرة
م -ي -دان -ي -أ ‘ اأ’زم -ة ،وه-و م-أ يسس-أه-م دائ-م-أ ‘
اب -ت -ع -أد ف -رصس ال-تسس-وي-ة رغ-م ال-ن-دوات ال-دول-ي-ة
وآا’ف الصسفحأت من اŸقÎحأت والرؤوى.
وبيّن مؤو“ر بألÒمو أان التوافق اŸطلوب يجب
أان يكون على مسستوي« Úب Úاأ’طراف الليبية
وب Úال -ق -وى ال -دول -ي -ة اŸؤوث-رة» ،وعّ-ب-ر ع-ن ذلك

جدآر آلصسمت يتحطّم

دع-وة م-أت-يسس ت-ل-ق-ف-ت-ه-أ بسس-رع-ة ع-دة دول أاوروب-ية
مطألبة بصسوت واحد وقف اŸأسسأة اليمنية ،فبعد
ث Ó-ث -ة أاي -أم م -ن تصس -ري -ح وزي-ر ال-دف-أع اأ’م-ري-ك-ي،

رئيسس حكومة الوفأق فأئز السسراج عندمأ دعأ
إا« ¤ضسرورة –قيق رؤوية مشسÎكة Œأه القضسية
الليبية وتوحيد مواقف بأريسس ورومأ».
و‘ حألة اسستمرار التنأفسس على قيأدة اŸلف
الليبي ،وعلى البقأء ‘ اŸشسهد الداخلي ،سسيكون
اÿأسسر اأ’ك Èهو الشسعب الليبي ،الذي يعأ Êمن
أازمة اقتصسأدية خأنقة ،ومن انتشسأر اŸليشسيأت
اŸسسلحة التي تفرضس سسطوتهأ ومنطقهأ دون
حسسيب أاو رقيب.
وإاذا ك -أن ال -ت -واف -ق –دي-أ ل-ل-ي-ب-ي ‘ Úالسس-ن-وات
اŸأضسية ،فإأن تنفيذ ﬂرجأت ندوة بألÒمو وكل
ا’جتمأعأت التي سسبقتهأ يشسكل –ديأ أاك‘ ،È
حأل مأ اسستمرت القوى اŸوجودة على اأ’رضس
“لك القدرة ذاتهأ على الهدم بدل البنأء.

فرصسة لل ّسسÓم

لقد كأن مؤو“ر بألÒمو ثرّيأ من حيث منهجية
العمل واıرجأت ،وكأن أاوسسع من ندوة بأريسس

’زمة اللّيبية..
ا أ

ﬁطات وأآطرآف

’ ي- -ب- -دو أان ال- -دع -وات ال -دول -ي -ة ا ¤وق -ف
اطÓ- -ق ال- -ن -ار ‘ ال -ي -م -ن ت -ل -ق -ى صش -دى ل -دى
اŸت -ح -ارب Úه -ن -اك ،ب -ل ع-ل-ى ال-ع-كسس “ام-ا،
ح -يث يسش ّ-ج -ل ال-ع-ا ⁄تصش-ع-ي-دا غ Òمسش-ب-وق
ل-ل-ق-ت-ال ب-الّ-رغ-م م-ن ا’ن-ع-ك-اسشات ا’نسشانية
اŸأاسشاوية لهذه ا◊رب اŸنسشية على الششعب
اليمني الذي بات ﬁاصشرا Ãجاعة تفتكّ به،
وب -أام -راضس وب-ائ-ي-ة ان-دث-رت م-ن ال-ع-ا ⁄م-ن-ذ
عهود طويلة.
فضشيلة دفوسس
بعد مأ يقأرب ا’ربع سسنوات من ا◊رب الدامية
ال -ت -ي ح -ولت ال-ي-م-ن ال-ت-ع-يسس ا ¤ك-ت-ل-ة م-ن ال-ل-هب،
تصسأعدت ‘ اآ’ونة اأ’خÒة أاصسوات تدعو ا ¤وقف
القتأل وا’نخراط سسريعأ ‘ مفأوضسأت فعلية –ت
رعأية ا’· اŸتحدة إ’نهأء مأ يتكبده اليمنيون من
ويÓت.
أاول من ك ّسسر جدار الصسمت الذي دام سسنوات Œأه
ا◊رب اŸشس -ت -ع -ل -ة ‘ ال -ي -م -ن ،ك -أن وزي -ر ال -دف -أع
ا’م -ري -ك -ي ج -ي-م م-أت-يسس ،ن-ه-أي-ة الشس-ه-ر اŸأضس-ي،
عندمأ قأل «إان الو’يأت اŸتحدة اأ’مريكية تدعو
إا ¤الدخول ‘ تسسوية حقيقية إ’نهأء اŸأسسأة التي
تزداد سسوءا يوًمأ بعد آاخر»
وأاضس -أف« :ل -ق -د أاُه -در م -أ ي -ك-ف-ي م-ن ال-وقت ع-ل-ى
القضسأيأ الثأنوية ،وحأن الوقت للمضسي قدمًأ نحو
وقف هذه ا◊رب ،ويجب أان نبدأا ‘ شسهر نوفمÈ
‘ التفأوضس بشسأن القضسأيأ ا÷وهرية ..التسسوية
ي- -جب أان –ل ﬁل ال- -ق- -ت- -أل ..وال- -ن- -أسس ي -جب أان
يحظوا بألسسÓم للشسفأء».
و ⁄ينحصسر حديث مأتيسس ‘ التأكيد على أانه آان
اأ’وان لنهأية ا◊رب ،بل اŒه إا ¤أابعد من ذلك،
Óزمة،
من خÓل طرح معأ ⁄ا◊ّل ووضسع نهأية ل أ
أاومأ Áكن اعتبأره أافكأراً أامريكية للتسسوية.
وبعد مأتيسس ،دعأ وزير اÿأرجية ا’مريكي مأيك
ب-وم-ب-ي-و ،ه-واآ’خ-ر إا ¤وق-ف اأ’ع-م-أل ال-ق-ت-أل-ي-ة ‘
ال -ي -م-ن ،وق-أل إان اŸف-أوضس-أت ال-ت-ي ت-ق-وده-أ اأ’·
اŸت -ح -دة إ’ن -ه -أء ا◊رب ي -ن -ب -غ -ي أان ت -ب -دأا الشس-ه-ر
اŸقبل ،قأصسدا شسهر نوفم.È

رغم مرور سشبع سشنوات على سشقوط النظام السشابق ’ ،تزال
ليبيا عاجزة عن اÿروج من أازمة سشياسشية وأامنية تعصشف
ب-اسش-ت-ق-راره-ا ووح-دت-ه-ا ،وسش-ط ﬁاو’ت دول-ي-ة ◊ل-ح-لتها،
ورأاب الصشدع ب Úالفرقاء.
تعأ Êليبيأ انفÓتأ أامنيأ وانقسسأمأ سسيأسسيأ ،وأازمة اقتصسأدية حأدة،
أاحد أابرز وجوه ا’نقسسأم Œلى ‘ تنأفسس حكومت Úعلى الشسرعية
والسسيطرة ،إاحداهمأ حكومة الوفأق الوطني التي –ظى بدعم أا‡ي
برئأسسة فأيز السسراج غربي البÓد ،والثأنية ا◊كومة الليبية اŸؤوقتة
برئأسسة عبد الله الثني جهة الشسرق.
وزادت ح- -دة اأ’زم- -ة ب -وج -ود ال -عشس -رات م -ن اŸل -يشس -ي -أت وال -ق -وات
اŸسسلحة اŸوالية أ’طراف النزاع واŸتنأفسسة فيمأ بينهأ ،وطيلة
سسنوات أانهكت البÓد ا’شستبأكأت التي مأ إان تهدأا حتى تعود من
ج -دي -د –ت أاسس -ب -أب ومسس -م -ي -أت ﬂت -ل-ف-ة ،وأاث-رت ع-ل-ى ا’ق-تصس-أد
واÿدمأت العأمة ،وقطأع الصسحة العمومية ،وتسسببت بنزوح عشسرات
اآ’’ف.

آألطرآف آلفاعلة على آلسساحة

خرجت نظÒته الفرنسسية لتكشسف هي اأ’خرى بأن
بأريسس “أرسس ضسغوطًأ بألتعأون مع اأ’· اŸتحدة،
من أاجل الوصسول إا ¤حل سسيأسسي ‘ اليمن ،أ’ن
ا◊ل العسسكري لن يؤوتي ثمأره.
بدورهأ ،أاعربت رئيسسة الوزراء الÈيطأنية تÒيزا
مأي عن دعمهأ لدعوة واشسنطن إا ¤وقف ا◊رب
‘ اليمن والتي أاودت بحيأة مأ ’ يقل عن  10آا’ف
شسخصس وتسسببت ‘ أاسسوأا أازمة إانسسأنية ‘ العأ.⁄
وقألت مأي أ’عضسأء الŸÈأن «بألتأكيد ...ندعم
الدعوة اأ’مريكية لوقف التصسعيد ‘ اليمن ...لن
يكون لوقف إاطÓق النأر ‘ أانحأء البÓد تأث Òعلى
اأ’رضس إان  ⁄ي- -رت- -ك- -ز ع- -ل -ى ات -ف -أق سس -ي -أسس -ي بÚ
اأ’طراف اŸتحأربة».
كمأ رحب وزير اÿأرجية الÈيطأ ÊجÁÒي هأنت
بألدعوة اأ’مريكية لوقف القتأل ‘ اليمن ،وقأل:
«ي-ن-ب-غ-ي أان ت-ب-دأا مشس-أورات ج-وه-ري-ة م-ع اŸب-ع-وث
 ·ÓاŸت-ح-دة م-أرت-ن ج-ري-ف-يث ل-ت-ن-ف-ي-ذ
اÿأصس ل  -أ
تداب Òبنأء الثقة ◊ل اŸشسأكل الرئيسسية للصسراع
وŒريد ا◊دود من السسÓح ‘ ،نوفم Èا÷أري».
وعلى الفور أاعلنت وزيرة خأرجية السسويد مأرغوت
فألسسÎوم أان بÓدهأ مسستعدة ’سستضسأفة ﬁأدثأت
اأ’طراف اŸتنأزعة ‘ اليمن.

بدوره أاعلن مبعوث اأ’· اŸتحدة إا ¤اليمن بأنه
سسيعمل على عقد مفأوضسأت جديدة ب Úأاطراف
ا◊رب بغضسون شسهر كون ا◊وار هوالطريق الوحيد
للوصسول ا ¤اتفأق شسأمل.

مأاسساة آنسسانية

الشس- -م- -أ‹ ل -لضس -غ -ط ع -ل -ى أام -ري -ك -أ ‘ م -ع -أ÷ة اŸشس -أك -ل
ا’قتصسأدية ،أامأ النقطة الثأنية فهي توجيه عقوبأت مبأشسرة
للصس Úللتأث Òعلى قدراتهأ التجأرية وبألتأ‹ ا’قتصسأدية،
وم -ع ه -ذا ف -إأن أاط -راف -أ ع-دي-دة  ⁄ت-ل-ت-زم ب-ه-ذه ال-ع-ق-وب-أت
واعتÈتهأ إاجحأفأ وغ ÒمÈرة وتدخل ‘ إاطأر اŸصسألح
اأ’مريكية وليسس أ’جل اأ’من والسسلم الدولي ،Úوهذا مأ دفع
ب -ألصس Úإا ¤ع -دم ال -ت -ع -أم -ل ب -أل-دو’ر ك-رد ف-ع-ل ع-ل-ى ه-ذه
العقوبأت إا ¤جأنب كل من تركيأ وروسسيأ.
أامأ العقوبأت على روسسيأ فهي متعلقة Ãلفأت عديدة كملف
ا÷أسسوسس الروسسي واŸلف السسوري ولكن هذه العقوبأت
التي فرضستهأ انعكسست ‘ اأ’سسأسس من جأنب آاخر على
ال -ت -ق -أرب ال -ث Ó-ث -ي ال-روسس-ي الÎك-ي اإ’ي-را ‘ ÊاÛأ’ت
ا’قتصسأدية والتجأرية.

آلربح ‘ آل ّسسياسسة
وآلقتصساد معادلة
آعتمدها ترآمب

’طراف الّرئيسشية ‘ الداخل الليبي
احتضشنت مدينة بالÒمو ا’يطالية على مدار يوم Úكامل Úندوة دولية حول ليبيا ،حضشرتها ا أ
صشة للتوافق حول اقÎاحات مسشتجّدة ترمي إا– ¤قيق تقّدم ملموسس على طريق ا◊ل السشياسشي خÓل
وعششرات الدول ،وششّكلت من ّ
’ول لسشنة .2019
السشداسشي ا أ
اŸؤو“ر ال -وط -ن -ي الشس -أم -ل م-ط-ل-ع  2019داخل
اأ’راضس -ي ال -ل-ي-ب-ي-ة ل-ب-حث اŸصس-أ◊ة وإاق-راره-أ،
تنظيم انتخأبأت ب Úمأرسس وجوان من السسنة
ذاتهأ ،واŸضسي قدمأ ‘ –سس Úالوضسع ا’مني
ل -ت -ه -ي -ئ -ة ال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق اÙأور
السسيأسسية.
وقأل سسÓمة خÓل ندوة بألÒمو ،أانه طلب من
«ال-ل-ي-ب-ي ،Úأاّي-ة ان-ت-خ-أب-أت ي-ري-دون؟ ب-رŸأن-ية أام
رئ -أسس -ي -ة؟» ،ف -ي -م-أ صسّ-رح رئ-يسس ›لسس ال-وزراء
ا’ي -ط -أ‹ ج -وزي -ب -ي ك -ون -ت -ي ال -وضس -ع أان «بÓ-ده
واأ’سسرة الدولية تدعمأن عمل اأ’· اŸتحدة،
ي- -جب Œأوز اŸأزق ال- -ذي ت -واج -ه -ه ال -ع -م -ل -ي -ة
السسيأسسية الليبية منذ فÎة طويلة».
وعبّر كونتي عن أامله ‘ أان يكون «مؤو“ر بألÒمو
خطوة أاسسأسسية ‘ –قيق هدف اسستقرار ليبيأ
وأامن اŸتوسسط».
وتعألت اأ’صسوات الداعية إا ¤ترك سسلطة ا◊ل
بيد الليبي Úوحدهم ،مع توف Òالدعم واŸرافقة
الدولية اŸنأسسبة ‘ ،إاشسأرة إا ¤ضسرورة وقف
اŸسسأعي اÿأرجية إ’مÓء ﬂرجأت التسسوية
وقف أاجندات معينة ،وقألت إايطأليأ أانهأ تعمل
على تسسهيل ا◊ل وليسس فرضسه على الليبي.Ú

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

فؤواد جدو أاسشتاذ العلوم
السشياسشية بجامعة بسشكرة
لــ «الششعب»:

بالÒمو ّﬁطة مفصسلية ‘ آلّتسسوية آلسسياسسية

اŸفأرقة العجيبة التي ’ ‚د لهأ تفسسÒا ا ¤غأية
اآ’ن ،أان- -ه ‘ ال -وقت ال -ذي ت -رت -ف -ع ف -ي -ه ا’صس -وات
ال -داع -ي -ة ل -وق -ف اŸأسس -أة ال-ي-م-ن-ي-ة ،ت-زداد ا◊رب
اسس -ت -ع -أرا دون م -ب-أ’ة Ãأ ت-خ-ل-ف-ه وراءه-أ م-ن آاث-أر
انسسأنية مرّوعة ،حيث وصسفت اأ’· اŸتّحدة وضسع
اليمن بـ»جحيم حي» ،كيف ’ وهو يشسهد موت طفل
كلّ عشسر دقأئق و 30أالف طفل سسنوًيأ بسسبب سسوء
التغذية واأ’وبئة الفتأكة ،كمأ أان  14مليون شسخصس
نصسف عدد السسكأن -هم على حأفة اÛأعة،ونحو  18.8مليون نسسمة ‘ حأجة إا ¤نوع من
اإ’غأثة اإ’نسسأنية.
على ا÷ميع أان يدرك بأن ا◊روب ’ –لّ أابدا
اŸشس- -أك- -ل ،ل -ه -ذا ’ ب ّ-د م -ن ا◊وار واŸف -أوضس -أت
للوصسول ا ¤حل سسلمي يحمي حيأة اليمني Úالذين
ظل الفقر رفيقهم طول العقود اŸأضسية ،واليوم هأ
هي ا◊رب –ّول حأضسرهم ا ¤جحيم حقيقي.

^ حكومة الوفأق الوطني :معÎف بهأ دوليأ ،يقودهأ فأئز السسراج،
وتراهن عليهأ اأ’· اŸتحدة ودول كÈى من أاجل مواجهة «اإ’رهأب»
وبسسط ا’من وا’سستقرار.
^ ا◊كومة اŸؤوقتة :انبثقت عن برŸأن طÈق ‘ سسبتم،2014 È
وتوجد Ãدينة البيضسأء شسرقي البÓد ،ويÎأاسسهأ عبد الله الثني.
^ خليفة حف :Îأاطلق هذا اللواء اŸتقأعد منتصسف مأي  2014عملية
عسسكرية تدعى «كرامة ليبيأ» ضسد ›موعأت إارهأبية ‘ بنغأزي،
وانتقلت العملية ’حقأ إا ¤العأصسمة طرابلسس.
العملية قأدهأ بأعتبأره قأئد «ا÷يشس الوطني» .
^ ›لسس النواب :انتُخب ‘  25جوان  .2014وعقدت مراسسم تسسليم
السس -ل-ط-ة ال-تشس-ري-ع-ي-ة م-ن الŸÈأن السس-أب-ق (اŸؤو“ر ال-وط-ن-ي ال-ع-أم)
Ãدينة طÈق ‘ أاوت .2014
‘ نوفم ،2014 Èنزعت اÙكمة العليأ الشسرعية عن ›لسس النواب
اŸنعقد بطÈق شسرقي البÓد ومأ انبثق عنه من قرارات ومؤوسسسسأت
ومنهأ حكومة الثني.
^ ا÷مأعأت واŸليشسيأت اŸسسلحة :أادى تكدسس السسÓح ‘ البÓد
وت -ه-ري-ب-ه إا ¤نشس-وء م-ل-يشس-ي-أت مسس-ل-ح-ة ﬁل-ي-ة ت-خ-ت-ل-ف ان-ت-م-أءات-ه-أ
وو’ءاتهأ ،كمأ وجدت التنظيمأت اأ’خرى كألقأعدة وتنظيم الدولة
اإ’رهأبي Úموطئ قدم لهأ ‘ البÓدُ .يشسأر إا ¤أان اÛتمع الدو‹
يدعم رسسميأ ا◊كومة ا’نتقألية بطرابلسس ،لكن أاطراف أاخرى تدعم
حف. Î

آلنقاط آÓÿفية

ت -ت -ع -ل -ق أاغ -ل -ب -ه -أ ب -أŸن -أصسب السس -ي-أدي-ة ‘ ال-دول-ة ،ودور اŸؤوسسسس-ة
العسسكرية.

اŸنعقدة الربيع اŸأضسي ،فقد اعتمد على عمل
اللجأن اıتصسة ‘ اأ’من وا’قتصسأد والتنمية
ا’جتمأعية ،وعلى اللقأءات الثنأئية واŸتعددة
اأ’ط- -راف ب Úا’ط- -راف ال -ل -ي -ب -ي -ة ودول ا÷وار
وال -ق-وى اأ’ج-ن-ب-ي-ة ك-روسس-ي-أ وال-و’ي-أت اŸت-ح-دة
اأ’م -ري -ك -ي -ة وأاŸأن -ي-أ ،واخ-ت-ت-م ب-ج-لسس-أت ع-أم-ة
نشس -ط -ت -ه -أ ال -وف -ود اأ’ج -ن-ب-ي-ة م-ن رؤوسس-أء ال-دول
وا◊كومأت ووزراء اÿأرجية لـ  30دولة.
ووصسف اŸؤو“ر بألفرصسة ا÷ديدة للسسÓم ‘
ل-ي-ب-ي-أ ،ب-أل-ن-ظ-ر لشس-م-ول-ي-ت-ه ‘ تنأول كل تفأصسيل
ا◊ل و‘ التوافق على تنفيذ اÿطة ا÷ديدة
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-يم ا’نتخأبأت وندوة اŸصسأ◊ة
الوطنية ‘ النصسف اأ’ول من سسنة .2019
ل -ك -ن ال ّ-ره -أن اآ’ن ،ي -رت -ب -ط ب-أسس-ت-غÓ-ل ف-رصس
السسÓم داخل ليبيأ ،وÃدى تخلي القوى الغربية
عن أانأنيتهأ ،والدفع Ãأ يخدم مصسلحة الشسعب
الليبي.

Œليات آألزمة
أادى ا’نقسسأم السسيأسسي والعسسكري لتكريسس وضسع «ال Óدولة» وغيأب
اŸؤوسسسس -أت اŸوح -دة وال -ن -أف-ذة ،وب-ه-ذا ال-وضس-ع “ك-نت اŸل-يشس-ي-أت
والتنظيمأت اŸسسلحة من السسيطرة على منأطق النفوذ والÌوة ‘
البÓد ،وسسجلت هجومأت على اŸدني ÚواŸمتلكأت اŸدنية ،وسسقط
ضسحأيأ ونزح اآ’’ف.

ﬁاولت آ◊لحلة

^ وّقع ‘  17ديسسم– 2015 Èت رعأية اأ’· اŸتحدة اتفأق بÚ
أاطراف ليبية ،ن ّصس على تشسكيل حكومة وحدة وطنية ،غ Òأان ا’تفأق
 ⁄يحظ بأإ’جمأع ،حتى وان كأنت قد انبثقت عنه حكومة الوفأق
الوطني.
^ رعت تونسس ‘ سسبتم Èوأاكتوبر  2017مبأحثأت للحوار الليبي
ب -ه -دف إاج -راء ت -ع -دي Ó-ت ع -ل -ى ا’ت-ف-أق السس-ي-أسس-ي اŸوّق-ع سس-أب-ق-أ،
Ãشسأركة ‡ثل Úعن الŸÈأن Úو›لسس الدولة النأجم عن اتفأق
.2015
^ ‘ مأي  2018أاشسرفت فرنسسأ على مؤو“ر للحوار الليبي ،وحينهأ
اتفقت أاطراف اأ’زمة اÛتمعة ‘ بأريسس على تنظيم انتخأبأت
برŸأنية ورئأسسية ‘ أاقرب وقت ‡كن ،واŸفضسل نهأية العأم ،مع
ا’لتزام بتهيئة اأ’جواء لتكون نزيهة ،واŸوافقة على نتأئجهأ.
غ Òأان اÿطة اŸدعومة من فرنسسأ إ’جراء انتخأبأت ‘  10ديسسمÈ
تأجلت بعد ان Œلى واضسحأ بأن الوقت والظروف ’ تسسمح بتنظيمهأ
‘ اŸوعد اŸقرر ‘ بأريسس.
^ اسستضسأفت ‘ اليوم ÚاŸأضسي Úمدينة بألÒمو اإ’يطألية مؤو“را
دوليأÃ ،شسأركة أاطراف ليبية من الداخل واÿأرج ،وذلك Ÿنأقشسة
خطة السسÓم التي وضسعهأ اŸبعوث اأ’‡ي إا ¤ليبيأ غسسأن سسÓمة
الذي دعأ لعقد مؤو“ر وطني اأ’سسأبيع اأ’و ¤من  ،2019ثم البدء
بألعملية ا’نتخأبية الربيع اŸقبل.

با÷ملة

^ شسهدت اأ’زمة الليبية مبأدرات أاخرى إ’يجأد حل ،منهأ اŸبأدرة
اŸصسرية ،ومبأدرة ا’–أد اأ’فريقي ،ومبأدرة ا÷زائر ومصسر وتونسس
التي ُعرفت بأŸبأدرة الثÓثية لدول ا÷وار ،واŸبأدرة الهولندية،
واŸبأدرة اإ’يطألية ،وغÒهأ.

آ◊ل بيد آلليبيÚ

Óزمة يبقى مرهونأ
وبرغم مأ تقرر ‘ صسقلية ،فإأن إايجأد حل ل أ
ب -أل-ل-ي-ب-ي Úأان-فسس-ه-م وم-دى ق-درت-ه-م ع-ل-ى Œأوز اÓÿف-أت وت-ق-ريب
وجهأت النظر ،ووفقأ لسسÓمة فإأنه لن يتم شسيء مأ  ⁄يقرر الليبيون
أانفسسهم بأنه آان اأ’وان لطي صسفحة الفوضسى وانعدام الدولة وهشسأشسة
السسلطة اŸركزية.
وي -خ -لصس اŸب -ع -وث اأ’‡ي ب -أل -ق -ول :ن -ح -ن وك -ل اÛت -م -ع ال-دو‹
موجودون Ÿسسأعدة الليبي Úولكننأ لسسنأ بد’ء عنهم ،فإأذا  ⁄يقرروا
أان الوقت قد حأن لبنأء دولة شسرعية واحدة مؤوسسسسأتهأ موحدة فلن
تقوى أاي قوة ‘ العأ ⁄على ذلك ،لذلك الكلمة اأ’خÒة تبقى لهم.
د .ف
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العا ⁄أاجمع ششدته القرارات التي اتخذها الرئيسس
’م -ري -ك -ي دون -ال-د ت-رامب ،م-ن-ذ ›ي-ئ-ه ا ¤ال-ب-يت
ا أ
’ب- -يضس ق- -ب- -ل ن- -ح -وع -ام ،Úويسش ّ-ج -ل ب -اسش -ت -غ -راب
ا أ
ال -ت -غ -يÒات ال -ع -م -ي-ق-ة ال-ت-ي ط-رأات ع-ل-ى السش-ي-اسش-ة
اÿارج -ي -ة ا’م -ري -ك -ي -ة ،وال-ت-ي ج-ع-لت ال-ك-ث Òم-ن
اŸراق -ب Úالسش -ي -اسش -ي Úي -ع -ت -ق-دون ب-أان ت-رامب غّ-ي-ر
بالفعل النظريات التقليدية التي –كم العÓقات
الدولية ،وهوبصشدد وضشع أاسشسس جديدة للسشياسشة
اÿارج-ي-ة ت-ق-وم ع-ل-ى ال-ق-وة وال-ت-ه-دي-د وا’ع-تماد
على معادلة الربح ‘ ا’قتصشاد والسشياسشة.
Óح-اط-ة Ãخ-ت-ل-ف ج-وانب السش-ي-اسشة اÿارجية
ل -إ
Óدارة ا’م -ري -ك -ي -ة ا◊ال -ي -ة ،ح -اورت «الشش -عب»
ل - -إ
السشيد فؤواد جدو ،أاسشتاذ العلوم السشياسشية بجامعة
’جوبة التالية.
بسشكرة ،فكانت ا أ
حوار :إاÁان كا‘
’م-ري-ك-ي دون-ال-د
«الشش -عب» :م-ن-ذ ق-دوم ال-رئ-يسس ا أ
ت -رامب إا ¤سش -دة ا◊ك -م ق -ب-ل ن-ح-و سش-ن-ت ،Úسشّ-ج-لت
’م-ري-كية مواقف ومتغّيرات
السش-ي-اسش-ة اÿارج-ي-ة ا أ
غ Òمسشبوقة ،فما الذي قاد إا ¤هذا التغيÒ؟
’سش-ت-اذ ف-ؤواد جدو :م -ن اÓŸح -ظ أان السس-ي-أسس-ة
@@ ا أ
اÿأرجية اأ’مريكية ‘ عهد الرئيسس ترامب عرفت –و’ت
على اأ’قل من حيث اأ’سسلوب ،رغم ﬁأفظة اÿأرجية
اأ’م -ري -ك -ي-ة ع-ل-ى ت-وج-ه-أت-ه-أ ال-كÈى وال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق أاسس-أسس-أ
بأ◊فأظ على اŸصسألح ا◊يوية واإ’سسÎاتيجية اأ’مريكية
‘ العأ ،⁄إا ¤جأنب دعم إاسسرائيل وأامنهأ ،إا’ أان الرئيسس
ا◊أ‹ دونألد ترامب اعتمد على إابعأد وإاضسعأف وزارة
اÿأرجية اأ’مريكية على حسسأب ا’عتمأد على وزارة الدفأع
‘ قراءة جديدة للسسيأسسة اÿأرجية اأ’مريكية التي يراد لهأ
أان تقوم على ﬁدد أاسسأسسي وهواÙدد اأ’مني العسسكري
Ÿعأ÷ة القضسأيأ العأŸية ،بد’ من اسستخدام الدبلومأسسية
وهذا مأ يجعل اإ’دارة اأ’مريكية ا◊ألية بعيدة عن التقأليد
التي عرفتهأ السسيأسسة اÿأرجية اأ’مريكية ‘ معأ÷ة مثل
هذه القضسأيأ ،فنجد أان الرئيسس ترامب أاراد أان يفرضس
توجهأته ‘ السسيأسسة اÿأرجية ،منذ بداية تعيينه ،وهذا
يبدو جليأ من خÓل شسغور العديد من اŸنأصسب ا◊سسأسسة
‘ وزارة اÿأرجية وكذا السسفراء ،كمأ إاŒه إا ¤خفضس عدد
اŸوظ -ف ‘ Úال -ع -دي -د م -ن ال -ق -ط -أع -أت واإ’دارات ب-ه-دف
ال -ت -ق -ل -ي -ل م-ن اŸصس-أري-ف ،ل-ك-ن م-ن خÓ-ل ال-ق-رارات ال-ت-ي
أاصسدرهأ تتضسح من يوم إا ¤آاخر رغبته ‘ تغي Òالسسيأسسة
اÿأرج -ي -ة اأ’م -ري -ك -ي -ة ن -ح -و ت-ف-ع-ي-ل ال-ق-وة وال-ت-ه-دي-د ب-ه-أ
واسستثمأرهأ ‘ القطأع ا’قتصسأدي ،بحيث ’ تكون ا◊مأية
اأ’مريكية لبعضس الدول بدون مقأبل ،بل بعأئد مأدي ،وهذا
ك -ل -ه ‘ إاط -أر اŸصس -ل -ح-ة ال-ت-ي –رك السس-ي-أسس-ة اÿأرج-ي-ة
اأ’مريكية.

ترآجع عن آلتزآمات دولية سسابقة خطÒة
ت -رامب أات-ى ع-ل-ى ك-ل م-ا ب-ن-اه م-ن سش-ب-ق-وه ا ¤ال-ب-يت
’يرا ،Êوانسشحب
ا’بيضس ،فمّزق ا’تفاق النووي ا إ
’م-ري-ك-ي-ة إا¤
م-ن ات-ف-اق-ي-ة اŸن-اخ ،ون-ق-ل السش-ف-ارة ا أ
القدسس ،ما تفسشÒكم لهذه القرارات؟
@@ ‘ ا◊قيقة  ⁄تكن هذه القرارات مفأجئة للرأاي العأم
اÙلي أاوالدو‹ فهي عبأرة عن ترجمة لوعود ترامب،
خÓل حملته ا’نتخأبية ،التي يدعمهأ قطأع من اأ’مريكيÚ
‡ن ينتمون إا ¤اليم Úوكذا اليهود اأ’مريكأن وأاصسحأب
اŸصسألح على مسستوى واحد ،وهؤو’ء لهم وزن كب ‘ Òحسسم
ال-ع-دي-د م-ن اŸل-ف-أت ال-داخ-ل-ي-ة وق-د ق-دم-وا دع-م-أ لÎامب
خÓل حملته هذا من جأنب ،ومن جأنب آاخر دونألد ترامب
يعت Èرجل أاعمأل تغلب عليه النزعة اŸألية ‘ تعأمÓته،
وهذا انعكسس أايضسأ على السسيأسسة التي ينتهجهأ ،وهنأ ‚د
أان الرئيسس اأ’مريكي أاقدم على هذه القرارات من خÓل
قنأعأت سسبق وأان أاعلنهأ كوعود وترجمهأ على أارضس الواقع،
فتÈيره ÿروج الو’يأت اŸتحدة من اتفأقية اŸنأخ هو أان
ا’نبعأثأت الغأزية غ Òمثبتة علميأ ،بل هي ادعأءات فقط
وإا ¤ح Úالتأكد منهأ سسيتم إاعأدة النظر ‘ ا’تفأقية ،وركز
على أاهمية تفعيل ا’قتصسأد اأ’مريكي الذي يواجه منأفسسة
ق -وي -ة خ -أصس -ة م -ن ط -رف الصس ،Úون -فسس الشس-يء ب-أل-نسس-ب-ة
لÓتفأق النووي فهو يرى بأن إايران ’ تزال تشسكل تهديدا
ل -دول اŸن -ط -ق -ة وخ -أصس -ة إاسس -رائ -ي -ل ،وب -أل -ت-أ‹ ف-أل-رئ-يسس
اأ’مريكي ينطلق من الشسرعية التي اكتسسبهأ من النأخب
اأ’م -ري -ك -ي إا ¤ج -أنب ال -ق -وى ال -ت -ي سس -أن -دت -ه ‘ ح -م -ل -ت -ه
ا’نتخأبية وطبيعة النظأم السسيأسسي اأ’مريكي «الرئأسسي»
الذي يعطي وزنأ كبÒا للسسلطة التنفيذية.

آلفوضسى آÓّÿقة ،ماذآ بعد؟

دونالد ترامب يبدو كÓعب وحيد ‘ ملعب عاŸي
شش-اغ-ر ،ف-ي-م-ا ت-ب-دو أاوروب-ا وال-غ-رب ع-موما عاجزين
عن مواجهة قراراته؟
@@ الدول اأ’وروبية تتعأمل مع الو’يأت اŸتحدة اأ’مريكية
ليسس كÓعب وحيد ،بل كشسريك ‘ بعضس القضسأيأ ووسسيط
‘ قضسأيأ أاخرى ومنأفسس ‘ جأنب آاخر ،فألتغ Òالذي
حدث ‘ السسيأسسة اÿأرجية اأ’مريكية التي أاصسبحت “يل
إا ¤نزعة القوة والتهديد وا’عتمأد على معأدلة الربح ‘
ا’ق- -تصس- -أد والسس -ي -أسس -ة ،ج -ع -ل ال -ط -رف اأ’وروب -ي ي -راع -ي
ال -ت -وازن -أت ال -دول -ي -ة واإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ح-ت-ى ’ ي-خسس-ر ال-و’ي-أت
اŸت -ح -دة اأ’م -ري -ك -ي -ة م -ن ج -ه -ة وي-ح-أف-ظ ع-ل-ى ت-وازن-أت-ه
اإ’سسÎاŒي -ة م -ن ج-ه-ة أاخ-رى ،خ-أصس-ة اŸل-ف-أت ا◊سس-أسس-ة
ك -أŸل -ف ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي واŸل -ف ال -ن -ووي .ودخ -ل ال-ط-رف
اأ’وروب -ي م -ن -أفسس -أ أ’م-ري-ك-أ ب-ع-د ال-ق-رارات ال-ت-ي ات-خ-ذه-أ

عÓقة غ Òواضشحة تربط ترامب باŸنطقة العربية
’نظمة ،ما تفسشÒكم ؟
و–ديدا ببعضس ا أ
السس -ي -أسس -ة اÿأرج -ي-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة  ⁄ت-ت-غ ÒاŒأه اŸن-ط-ق-ة
ال -ع -رب -ي -ة أ’ن -ه -أ ت -ت -ع -أم -ل م-ع ن-فسس اŸل-ف-أت ،م-ث-ل اŸل-ف
الفلسسطيني وأازمأت مأ يعرف بـ «الربيع العربي» والنفط،
وبألنسسبة للقضسية الفلسسطينية ،ترامب زاد من ميله نحو
ال-ط-رف اإ’سس-رائ-ي-ل-ي ،وه-وأام-ر م-ت-وق-ع خ-أصس-ة م-ع ت-وقيفه
Óونروا ،وكذا نقل السسفأرة اأ’مريكية
للمعونة اأ’مريكية ل أ
للقدسس اÙتلة ،وبألتأ‹ نقل اŸوقف اأ’مريكي اŸتحيز
للعلن بعدمأ كأن مغلفأ بأإ’طأر الدبلومأسسي.
اŸنطقة العربية ،منطقة حيوية بألنسسبة للو’يأت اŸتحدة
اأ’مريكية التي ترى أان العÓقة ’ يجب أان تكون عÓقة
إاسسÎاتيجية بل عÓقة اقتصسأدية عسسكرية ،أاين يتم تقدË
الدعم اأ’مني مقأبل تسسهيÓت اقتصسأدية وهذا توجه جديد،
م -ن ج -أنب آاخ -ر ال -و’ي -أت اŸت-ح-دة  ⁄ت-ع-ط أاه-م-ي-ة ك-بÒة
ل -ل -م -ل -ف السس -وري ف -ه-ي ت-فضس-ل ال-ت-م-وق-ع ا’سسÎات-ي-ج-ي ‘
الشسمأل للمنأورة السسيأسسية مع اأ’طراف اŸتدخلة ‘ هذا
اŸل -ف ،وب -أل -ت -أ‹  ⁄ت -ع-د ال-و’ي-أت اŸت-ح-دة ت-ت-ب-ن-ى ن-فسس

@ «أآمريكا أآوًل»  ..رهان على وزآرة آلدفاع بدل آÿارجية
@ آÿيـ ـ ـار آلعسسك ـري Ÿعـ ـا÷ـ ـة آلقضسـ ـايا آلسس ـ ـاخن ـ ـة
@ آ◊رب آلقتصسـ ـادية آلقـ ـادمة  Ÿـن آلغلب ـ ـة؟

ت- -رامب ‘ ›أل ال- -تصس -دي -ر واسس -تÒاد السس -ل -ع م -ن ا’–أد
اأ’وروبي بهدف حمأية ا’قتصسأد اأ’مريكي ،وهذا مأ جعل
اŸن-أفسس-ة تشس-ت-د أاك Ìب-ي-ن-ه-م-أ ،ف-أŸسس-أل-ة م-رت-ب-طة بتموقع
اأ’طراف ‘ العÓقأت الدولية ،فأوروبأ تراعي مصسأ◊هأ
خأصسة مع الطرف اإ’يرا Êبهدف اÙأفظة على موقعهأ
كوسسيط منذ عقد من الزمن ‘ اŸلف اإ’يرا ،Êوبألتأ‹
ت -رى ب -أن ت -راج -ع ت -رامب ع -ن ا’ت -ف -أق ال -ن -ووي ي-ع-ق-د م-ن
اŸشسأكل والوضسع ‘ اŸنطقة وهي ’ تريد أ’وروبأ العودة
إا ¤نقطة الصسفر و’ تريد أان تتموقع مع الطرف اأ’مريكي
حتى تبقي على الثقة كطرف وسسيط ‘ العÓقأت الدولية.

حرب آقتصسادية مفتوحة ومفاجآات
’مريكي ⁄ ،يّÎدد ‘ فرضس عقوبات على
الرئيسس ا أ
روسش -ي -ا والصش Úدون أان ي -كÎث ب-ع-ظ-م-ت-ه-م-ا ،ك-ي-ف
تقرؤوون هذه اŸسشأالة؟
@@ بألنسسبة للعقوبأت اأ’مريكية على الصس ،Úتدخل ‘
إاطأر توجه الو’يأت اŸتحدة اأ’مريكية نحو كبح التطور
ا’قتصسأدي الصسيني ومنأفسسته لÓقتصسأد اأ’مريكي.
فألرئيسس ترامب يريد أان يضسغط على الصس Úمن نقطت،Ú
اأ’و ¤وهي –ييد اŸلف الكوري الشسمأ‹ من خÓل دخول
أام -ري -ك -أ ‘ م -ف -أوضس -أت م-ب-أشس-رة وب-أل-ت-أ‹ إاضس-ع-أف ال-دور
الصسيني ‘ اŸنطقة وعدم اسستغÓل الصس ÚاŸلف الكوري

السسيأسسة السسأبقة ‘ اŸنطقة من خÓل لعبهأ دور وسسيط
ل- -لسسÓ- -م ودع- -م اأ’ط- -راف ل- -ل- -ح -وار وت -ع -م -ي -ق ال -ع Ó-ق -أت
ا’ق -تصس -أدي-ة ،ب-ل م-أ ي-ه-م-ه-أ ‘ اŸرح-ل-ة ا◊أل-ي-ة ه-وحسس-م
القضسأيأ من خÓل القوة والتهديد.
كلمة أاخÒة
@@ عمد ترامب من خÓل سسيأسسته ا÷ديدة إا ¤إاعأدة
النظر ‘ بعضس اŸنظورات التقليدية ‘ العÓقأت الدولية
وخأصسة العوŸة و»ا÷يوبولتيك» ا÷ديدة ،إا ¤جأنب العودة
إا ¤القوة ومراجعة فكرة التكتÓت اإ’قليمية ،فÎامب راجع
ات -ف -أق -ي -ة ن -أف -ط -أ ب ÚبÓ-ده وك-ن-دا واŸكسس-يك ،ك-م-أ راج-ع
اتفأقيأت التجأرة ،وهنأ ‚د أان الو’يأت اŸتحدة تتجه
ن- -ح- -وال- -ت -ف ّ-رد ‘ ال -ق -رارات اÿأرج -ي -ة م -ن خ Ó-ل ف -رضس
العقوبأت ا’قتصسأدية ،لكن من منظور آاخر ‚د أان هذه
القرارات تقأبلهأ الندية من أاطراف أاخرى كروسسيأ والصسÚ
وحتى الطرف اأ’وروبي ،فكلمأ فرضست عقوبأت ردت هذه
الدول صسراحة برفضسهأ وعدم التزام دول أاخرى بهأ ،وهذا
ي -دل ع -ل -ى ت -راج -ع ه -ي-م-ن-ة ال-و’ي-أت اŸت-ح-دة م-ن م-ن-ط-ق
اأ’ح -أدي -ة ال -ق -ط -ب -ي -ة واع -ت -ب -أره -أ اب -ت -زازا أاك Ìم-ن-ه-أ أاداة
دبلومأسسية ◊ل القضسأيأ الدولية بصسورة توافقية ،وÁكن أان
تكون ا’نتخأبأت التشسريعية «النصسفية» اأ’مريكية اأ’خÒة
صسورة أاخرى لبداية اŸعأرضسة الداخلية لسسيأسسة ترامب،
ل -ك -ن ه -ذا ي -ب -ق -ى ﬁدودا ‘ ط -ب -ي -ع -ة ال -ن -ظ-أم السس-ي-أسس-ي
اأ’مريكي.
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ليرانيون يرفضسون رفع الراية البيضساء
ا إ

«الوصضايا» األمريكية  ١٢وثيقة «اسضتسضÓم» سضياسضيا وعسضكريا
ليرانية برفعها للراية البيضساء معلنة ضسمنيا عدم قدرتها على
لحرى ترامب وبومبيو وكل من سسار على دربهم ينتظرون اسستسسÓم القيادة ا إ
لمريكيون أاو با أ
ما زال ا أ
إادارة ا◊رب القتصسادية اŸشّسنة عليها ظلما لÎكيعها والسسعي فورا لتغي Òجذري ‘ سسياسستها اÿارجية خاصسة ‘ سسوريا ،العراق ،لبنان ،اليمن ،ومنطقة اÿليج
وامتداداتها إا ¤جهات أاخرى من هذا العا.⁄
جمال أاوكيلي
و»ا’سستسسÓم اإ’يرا ’ »Êيعني ا’ر“اء ‘ أاحضسان الو’يات
اŸتحدة ،وهذا لن يحدث أابدا بالنسسبة للمسسؤوول ‘ Úهذا
البلد.
وإا‰ا ورد على لسسان وزير اÿارجية اأ’مريكي «مؤوشسرات
التواصسل» التي  ⁄يرها حتى اآ’ن ويسستحيل أان يقف عليها
مسستقب Óبعدما بلغ «النزاع» أاشسده.
اإ’يرانيون ’ يدعون بأانهم قادرون على مواجهة «حصسار»
كهذا نظرا لغياب آاليات تسسمح لهم بالتحكم ‘ مؤوسسسسات
م-ال-ي-ة خ-ارج-ي-ة ع-ن ن-ط-اق-ه-م ،ك-ال-ع-م-ل بنظام «سسويفت» ‘
حركية ا’يداع وا’سستÓم لعملة الدو’ر عند البيع وغÒه إا’
أانهم صسنفوا هذا ‘ خانة «ا◊رب النفسسية» .وهذا يعني
بأانهم بصسدد التعامل معها بالرد الذي يرونه مناسسبا.
متفادين التصسعيد اÛا Êوإا‰ا اعتماد منطق الندية Œاه
ما يقوله اآ’خر إادراكا منهم بأان سسقف العقوبات تّوقف عند
ذلك اŸسس- -ت- -وى ،و’ يسس- -ت -ط -ي -ع ال -ذه -اب أاك Ìم -ن ذلك أ’ن
اأ’مريكي Úيبحثون حاليا عن تسسوية معهم ‘ أاقرب وقت
Œاه الوصسايا الـ  12التي اشسÎطها ترامب حتى ينجو هؤو’ء
م - -ن ك - -ل ه- -ذا ا◊ق- -د Œاه شس- -عب ب- -ع- -ي- -د ع- -ن- -ه- -م ب- -آا’ف
الكيلومÎات.
واسستغرب اŸتتبعون Ÿا يصسرح به اŸسسؤوولون اأ’مريكيون ‘
Óدوار وتوزيعهم للمهام عندما
الوقت الراهن ‘ تبادلهم ل أ
يتهافتون ‘ اإ’عÓن عن درجة العقوبات Œاه إايران واصسفÚ
إاياها بأاك« Ìقسساوة» ◊مل اإ’يراني Úعلى تغي Òسسياسستهم
Œاه اآ’خر وهم على علم بأانها سستضسر بالشسعب اإ’يراÊ
ضسررا ’ Áكن تصسوره من الناحية اŸتعلقة باŸعيشسة اليومية
وال -ت -ب -اد’ت ال -ت -ج -اري -ة م -ع اÿارج ب -ال -رغ -م م -ن اÿط -اب
السسياسسي الذي يحاول التقليل من آاثارها الصسادمة والقوية ‘
آان واحد.
حصسة لتلك «الوصسايا الـ  »12يظهر ا’Œاه القائم
ف
ت
م
وبقراءة
ّ
على إاضسعاف النظام داخليا وخارجيا وŒريده من الوسسائل
الضساربة ◊ماية نفسسه عسسكريا وسسياسسيا بإاعادته إا ¤نقطة
الصسفر وهذا ما يرفضسه اإ’يرانيون جملة وتفصسي.Ó
وقبل هذا سسارعت اإ’دارة اأ’مريكية إا ¤عادتها التي دأابت
ع -ل -ي-ه-ا أا’ وه-ي تصس-ن-ي-ف اأ’شس-خ-اصس وال-ك-ي-ان-ات ‘ ق-ائ-م-ة
اإ’رهاب بدأاته بحزب الله وقائده نصسر الله ،تÓه قاسسم
سس- -ل- -ي- -م- -ا ،Êوح -ال -ي -ا ﬁاول -ة إادراج ا◊وث -ي ،Úوك -ل ه -ؤو’ء
مذكورين بطريقة غ Òمباشسرة ‘ الشسروط الـ  12اأ’مريكية،
اأ’ول موجود ‘ لبنان ،الثا ‘ Êالعراق وسسوريا ،والثالث ‘
اليمن.
هذه اÛا’ت ا◊يوية  ⁄يعد للو’يات اŸتحدة تأاث Òفيها
كما كان ا◊ال ‘ السسابق اŸبادرة توجد ‘ أايدي اأ’طراف

الـ  3الذين يصسنعون ا◊دث ويديرونه وفق اسسÎاتيجيتهم
اŸرسسومة Ÿنع اŸناوئ Úلهم من اعتÓء الصسدارة وهو فعÓ
ما يجري اليوم ‘ هذه اأ’صسقاع اÎŸامية اأ’طراف.
والقبضسة ا◊ديدية سستسستمر ب Úأامريكا وإايران إا ¤أان تظهر
بوادر جديدة يراهن عليها أان تكون ‘ أاقرب وقت ‡كن
Óمريكي ،Úالراغب ‘ Úإابعاد إايران من اŸواقع
بالنسسبة ل أ
ا◊سساسسة ‘ اŸنطقة وهذا لن يكون بكل هذه السسهولة،
خ -اصس -ة ‘ ال -ع -راق وسس -وري -ا ،ح -يث ال -ت -غ -ل -غ -ل اإ’ي -را Êإا¤
مسس -ت -وي -ات ه -ام -ة ‘ ،صس -ن -اع -ة ال -ق-رار ا◊رب-ي ،وق-درت-ه-م
العسسكرية ‘ إاحباط خطط اŸعارضسة اŸسسلحة.
وتبعا لذلك ،فإان إايران تدفع اليوم الثمن ا’قتصسادي بعد أان
ان -تصس -رت عسس -ك -ري -ا ‘ ك -ل اŸع -ارك ال-ت-ي خ-اضس-ت-ه-ا خ-ارج
حدودها قد يكلفها ما يكلفها من تراجع كب ‘ Òخارطة
طريقها وهذا ما ع Èعنه صسراحة نائب الرئيسس روحا Êثم
سسكت عنه هذا اأ’خ Òعلى أان بÓده قادرة على تصسدير
بÎولها .اإ’شسكال ليسس ‘ بيع النفط وإا‰ا هناك  700كيان
إايرا– Êت ا◊صسار مع إاضسافة  300أاخرين وانسسحابات
با÷ملة للشسركات الذائعة الصسيد من هذا البلدÁ ’ ..كن
الصسمود إا ¤ما’ نهاية أامام كل هذا ا◊رمان من اŸواد
اأ’سساسسية كاأ’دوية.

العقوبات ضضد إايران..إارث تناقلته اإلدارات األمريكية منذ  ٤عقود
ف- -رضست ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح -دة اأ’مÒك -ي -ة خ Ó-ل اإ’دارات
اŸت- -ع -اق -ب -ة ‘ ال -ب -يت اأ’ب -يضس سس -لسس -ل -ة م -ن ال -ع -ق -وب -ات
ا’قتصسادية على إايران منذ نحوأاربع Úعاما ،على خلفية
اتهام طهران بدعم ما تصسفه واشسنطن باإ’رهاب الدو‹،
وبسسبب برنا›ها النووي ،وهذه أابرز العقوبات:
 :1980 – 1قطعت واشسنطن عÓقاتها الدبلوماسسية مع
إاي -ران ،وق -ررت ف -رضس ح -ظ -ر ع -ل -ي -ه -ا ‘ أاع -ق -اب ال-ث-ورة
اإ’سس Ó-م -ي -ة اإ’ي -ران -ي -ة واح -ت -ج -از ال -ره -ائ -ن ‘ السس -ف-ارة
اأ’مريكية بطهران.
ح -ي -ن -ه -ا م -ن -عت ال -ع -ق-وب-ات اأ’م-ري-ك-ي-ة دخ-ول الصس-ادرات
اإ’ي-ران-ي-ة إا ¤أام-ري-ك-ا ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء ال-ه-داي-ا الصس-غÒة وم-واد
اŸعلومات واأ’غذية وبعضس أانواع السسجاد.
 :1995 – 2خÓل عهد الرئيسس اأ’سسبق بيل كلينتون ،عززت
الو’يات اŸتحدة العقوبات اŸفروضسة على إايران ،حيث
” منع الشسركات اأ’مريكية من ا’سستثمار ‘ النفط والغاز
اإ’يراني Úوا’Œار مع طهران ،كما أاصسبح بإامكان ا◊كومة
اأ’مريكية فرضس عقوبات على الشسركات اأ’جنبية التي
تسستثمر ‘ قطاع الطاقة اإ’يرا.Ê
: 2006 – 3أاصسدر الرئيسس جورج بوشس ا’بن قرارا يجّمد
ا◊سس -اب -ات اŸصس -رف -ي -ة لشس-خصس-ي-ات م-رت-ب-ط-ة ب-الÈن-ام-ج
النووي اإ’يرا ،Êثم وافق الكونغرسس على “ديد العقوبات
ا’ق -تصس -ادي -ة اŸف-روضس-ة ع-ل-ى ط-ه-ران ،وال-ت-ي ه-دفت إا¤
وقف الدعم اŸا‹ الذي Áكن أان يسساعد إايران ‘ صسنع
أاسسلحة نووية.
 :2007 – 4فرضست واشسنطن حظرا على ثÓثة بنوك
إايرانية ،كما أاضسافت وزارة اÿزانة مصسارف إايرانية أاخرى
إا ¤ق- -ائ -م -ت -ه -ا السس -وداء ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ا◊رسس ال -ث -وري
وعشسرين شسركة بÎولية وبÎوكيميائية حكومية.
 :2008 – 5فرضست الو’يات اŸتحدة عقوبات مالية على
مسس-ؤوول Úإاي-ران-ي Úوشس-رك-ات ت-ت-ه-م-ه-ا واشس-ن-ط-ن Ãسساعدة
إايران على تطوير برنا›ها النووي.
 ‘ : 2010 – 6عهد الرئيسس باراك أاوباما ،أاقر قانون
عقوبات شساملة على إايران ومنع ا’سستثمار فيها.
 : 2011 – 7أاعلنت واشسنطن عقوبات جديدة على قوات
ا◊رسس الثوري اإ’يرا ،Êكما أاقرت واشسنطن قانونا يفرضس

ح -ظ-را ع-ل-ى اŸؤوسسسس-ات اŸال-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ع-ام-ل م-ع ال-ب-نك
اŸركزي اإ’يرا.Ê
 : 2017 – 8بعد وصسول إادارة دونالد ترامب إا ¤البيت
اأ’بيضس ،أاعلنت واشسنطن فرضس عقوبات جديدة على 13
ف- - -ردا و 12ك -ي -ان -ا إاي-ران-ي-ا ي-ع-ت-ق-د ارت-ب-اط-ه-م ب-الÈن-ام-ج
الصساروخي وبدعم ما تصسفها باأ’نشسطة اإ’رهابية.
 : 2018 – 9أاعلنت اإ’دارة اأ’مريكية فرضس حظر ما‹
على خمسس شسركات إايرانية بعد اتهامها باŸشساركة ‘
برنامج صسناعة الصسواريخ البالسستية اإ’يرانية.
 –10ماي  : 2018أاعلن الرئيسس اأ’مريكي ا’نسسحاب من
ا’تفاق النووي اإ’يرا Êوإاعادة العمل با◊ظر ا’قتصسادي
على طهران والشسركات والكيانات التي تتعامل معها ،كما
” فرضس حظر على سستة إايراني ÚوثÓثة كيانات مقرها ‘
إايران.
 – 11أاوت  : 2018أاعلنت واشسنطن إاعادة ا◊ظر الذي ”
تعليقه بسسبب ا’تفاق النووي اإ’يرا.Ê
 – 12ن- -وف -م : 2018 Èب -دأا ت -ط -ب -ي-ق ح-زم-ة ج-دي-دة م-ن
العقوبات على طهران التي تشسمل معاقبة قطاعات النفط
وال-ط-اق-ة وال-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري وال-ت-م-وي-ل وك-ل م-ن ي-ت-عامل مع
مصسارف أاومؤوسسسسات إايرانية.
نوع العقوبات
شسملت العقوبات ›ا’ت عدة ،منها الصسادرات النفطية،
واŸب -اد’ت ال-ت-ج-اري-ة ،وŒم-ي-د اأ’صس-ول ،وح-ظ-ر السس-ف-ر،
واÛال العسسكري ،وا’سستثمار.
العقوبات ا÷ديدة
تشسمل العقوبات اأ’مريكية ﬂتلف القطاعات ا’قتصسادية
واŸالية والصسناعية وعلى رأاسسها قطاع النفط الذي يعتÈ
مصسدر الدخل اأ’سساسسي للعمÓت الصسعبة التي –تاجها
إايران.
كما تتضسمن العقوبات اأ’مريكية عمليات اŸوانئ اإ’يرانية
وقطاعي النقل البحري وبناء السسفن ،إاضسافة إا ¤اÿطوط
اإ’ي-ران-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري ،واÿط-وط اإ’ي-ران-ي-ة ا÷ن-وبية
للشسحن البحري وشسركاتها التابعة.

وم -ا ك -ان يصس -ف ب-ه ب-وشس إاي-ران ،سس-وري-ا وك-وري-ا الشس-م-ال-ي-ة،
Ãحور الشسر ،والدول اŸارقة ،عاد ليكرره بولتون اŸسستشسار
‘ اأ’من القومي وهذا التوجه الرديكا‹ مناف “اما Ÿا
أارسساه أاوباما خÓل حكم و’يته قضسوا عليه اآل ترامب ‘
رمشس- -ة عÙ ،Úاول- -ة ال -ع -ودة إا ¤ال -فضس -اءات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
اŸتعودين عليها اعتقادا منهم بأان الرئيسس السسابق تسسامح
مع إايران كثÒا وترك لها اÛال مفتوحا ’نتشسارها ‘ كل
مكان .وبالتا‹ انكماشس الوجود اأ’مريكي خاصسة ‘ العراق
وبروز ما يعرف با◊شسد الشسعبي وقوى نافذة تابعة إ’يران
سسياسسيا وعسسكريا وهذا ما يقلق الو’يات اŸتحدة ‘ الوقت
الراهن.
ما كان يقوله ترامب بأانه لن يحل ﬁل أاي بلد ‘ تطبيق أاو
تنفيذ سسياسسته Œاه بلد آاخر ،تناقضسه الوقائع اليوم ،وهذا
ع -ن-دم-ا ق-دم ن-فسس-ه ال-ب-دي-ل Ÿواج-ه-ة إاي-ران ل-وح-ده ،وارت-اح
ا÷ميع للمهمة التي يتو’ها حاليا ‘ ،إاحداث القÓئل لهذا
البلد وجّره إا ¤ما ’ يحمد عقباه إانسسانيا وحتى ماليا ،قد ’
يلمسسها اŸواطن ‘ بدايتها لكن مع مرور الوقت سستكون
مدمرة ،تقضسي على اأ’خضسر واليابسس مثل ما حصسل ‘
فنزوي Óعندما انهارت أاسسعار البÎول.
ه-ذا ال-وضس-ع ا’ج-ت-م-اع-ي ي-ت-وق-ع-ه ال-ق-ادة اإ’ي-ران-ي-ون ‘ أاي
◊ظة ،زيادة على الهزات اأ’خرى الناجمة عن هذا النقصس،
فهل أامام هؤو’ء خيارات أاخرى ؟ ’ توجد أاي ﬂرجات
ثانية ،و’ ما يسسمى Ãخطط «ب» أ’ن اأ’مر يتعلق Ãعيشسة
شسعب يحتاج أ’ن تكون رفوف اÓÙت ‡لوءة عن آاخرها،
كما اعتاد على ذلك.
أاما غ Òهذا ،فإان ايران قادرة على خوضس مفاوضسات مع أاي
كان وخ Òدليل على ذلك ،ا’تفاق النووي مع ا’آخرين حفاظا
ع -ل -ى اسس -ت -ق -رار ه -ذا ال-ب-ل-د م-ن أاي ردات ف-ع-ل ن-اج-م-ة ع-ن
ا’نز’قات ا’جتماعية التي اسستغلها الكثÒون للتتحّول إا¤
ما يسسمى بالربيع العربي ،عفوا اÿراب العربي ..وينفرط
العقد كله ثم يصسعب جمع أاو التقاط حباته.

الفلسضطنيون
شُضركاء سضÓم
جمال أاوكيلي
إاسستحضسر الشسعب الفلسسطيني الذكرى الـ 14
لوفاة القائد الرمز ياسسر عرفات ‘ ظروف
سسياسسية معقدة داخليا وخارجيا تÓمسس سسقف
ا’نسسداد الناجم عن تراكمات اقليمية قاسسية
زادت م-ن ح-دت-ه-ا سس-ل-وك-ات ا’دارة اأ’م-ري-ك-ي-ة
ال -ت -ي ان -ح -ازت م-ب-اشس-رة ا ¤اسس-رائ-ي-ل ب-ات-خ-اذ
قرارات صسعبة جدا لها تأاثﬁ Òسسوسس ‘ اطار
أاي تصسّور ‘ اأ’فق.
الراحل أابو عمار عاشس على وقع التسسويات
التاريخية الكÈى اŸنبثقة عن اتفاقيات أاوسسلو
وسس-ار ع-ل-ى ه-ذا ال-درب اŸل-غ-م ،م-ف-ت-ك-ا م-ن-ه-م
قطاع غزة والضسفة ‘ انتظار اسستعادة القدسس
لكن Á ⁄هلوه عندما رأاوا بأان الرجل عازم على
اŸضسي قدما ‘ اŒاه طرح هذا اŸلف ‘ كل
جولة من اŸفاوضسات اŸقررة من ح Úآ’خر
وه -ذا اع -تÈوه شس -ري -ك -ا غ Òم -ؤوه -ل لصس -ن -اع -ة
السسÓم وحدث ماحدث ‘ مقر اقامته عند
ﬁاصس- -رت- -ه ل- -ي -ب -دأا فصس -ل ج -دي -د م -ن وق -ائ -ع
فلسسط Úما بعد عرفات إاثر وفاته.
اليوم تغÒت اŸعطيات السسياسسية رأاسسا على
عقب خاصسة منذ ›يء ترامب اختلط ا◊ابل
بالنابل سسقط غصسن الزيتون الذي رفعه عرفات
‘ اأ’· اŸت - -ح - -دة وه - -و ال - -ذي دع - -اه - -م أا’
يسسقطوه ورسسالته ‘ ذلك ان قضسيتكم سستكون
م -ع الشس -عب ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ال-رافضس لÓ-ح-تÓ-ل
م -ث -ل -م -ا ه-و ال-ي-وم ‘ م-ظ-اه-رات ال-ع-ودة ب-غ-زة
وسستندمون على مافعلتموه.
اŸن-اف-ذ ح-ال-ي-ا مسس-دودة ،ال-ق-ي-ادة ال-فلسسطينية
ت -رفضس أان ت -ك -ون ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة خصس -م-ا
وحكما ‘ نفسس الوقت ،مبدية قلقها اŸتزايد
م -ن ك -ل ه-ذا ا’ن-خ-راط اأ’ع-م-ى م-ع اسس-رائ-ي-ل
بشس -ك-ل م-فضس-وح ‘ شس-رع-ن-ة ا’ح-تÓ-ل وت-ب-حث
ح-ال-ي-ا ع-ل-ى صس-ي-غ-ة سس-ي-اسس-ي-ة أاخ-رى ’سستئناف
اŸفاوضسات رفقة دول ا÷وار وبلدان أاخرى
تكون على قواعد ﬂالفة Ÿاكانت عليه حتى
وإان كان اأ’مر صسعبا فهذا ’Áنع من –ريك
هذا الوضسع.
ا’سسرائيليون ’ يريدون التحدث عن السسÓم،
ب -ل ه -م بصس -دد م -ف -اج -أاة ال -رأاي ال-ع-ام ال-ع-رب-ي
بتنقÓت نتنياهو ،هل من أاجل بوادر حل ‘
اأ’فق أاو من أاجل أاهداف أاخرى ،من الصسعوبة
Ãا كان معرفة ذلك ،نظرا للتعتيم اŸضسروب
من ا÷هات وهذه الفتحة ‘ ا÷بهة العربية
ج -ع -لت ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي ÚيÎاج-ع-ون ا ¤اÿل-ف
Ÿتابعة اŸشسهد ا÷اري لفهم مايحدث واعادة
تقييم اأ’وراق التي بأايديهم.
ب- -ق -در م -ات -ك -ون ذك -رى وف -اة ع -رف -ات ﬁط -ة
’سسÎج -اع شس -ري -ط تضس -ح -ي -ات ه -ذا اŸن-اضس-ل
ف -إان-ه-ا وق-ف-ة ت-أام-ل ج-ادة ل-ق-راءة اأ’ح-داث م-ن
زاوي -ة أاخ -رى ت -خ -ت -ل -ف اخ -ت Ó-ف -ا ج -ذري -ا ع-ن
سسابقتها أ’ننا بصسدد اسستنسساخ موقف أامريكي
بتفاصسيله الدقيقة يعود ا ¤فÎات نيكسسون،
فورد وكيسسنغر وغÒهم من الذين أارادوا توقيف
عجلة تاريخ نضسال الشسعب الفلسسطيني.

اسستئناف ﬁاكمة معتقلي حراك الريف اليوم

«وقفة غضضب» باŸغرب غدا احتجاجا على انتهاك ا◊قوق وا◊ريات
دعا ا’ئتÓف اŸغربي لهيئات حقوق اإ’نسسان إا ¤اŸشساركة
اŸك ّ-ث -ف -ة ‘»وق-ف-ة ال-غضسب» ال-ت-ي سس-ي-نّ-ظ-م-ه-ا أام-ام م-ب-ن-ى
الŸÈان ،غدا اÿميسس والذي يصسادف ذكرى مرور  60سسنة
على صسدور قوان Úا◊ريات العامة ‘ مثل هذا اليوم من
عام  .1958وذكرت تقارير إاعÓمية ﬁلية أان ا’ئتÓف
ا◊ق -وق -ي ال -ذي يضس -م ع -ددا م -ن ا÷م-ع-ي-ات واŸن-ظ-م-ات
ا◊قوقية ،اختار لـ «وقفة الغضسب» اللون اأ’سسود ،كرمز ،من
خ Ó- -ل ارت - -داء اŸشس- -ارك ÚواŸشس- -ارك- -ات ل- -ل- -ون اأ’سس- -ود،
باإ’ضسافة إا ¤اأ’عÓم التي سسÒفعونها ولون ’فتة اإ’ئتÓف
عليها ،مع كم اأ’فواه بلصساق أاسسود أايضسا .وقال ا’ئتÓف ‘
بيان له أان هذا اللون ليسس «تعبÒا عن التشساؤوم ،بل تعبÒا
عن الغضسب ،ولدق ناقوسس اÿطر أامام سسلوك السسلطة التي
سسيزج بالبلد بأاكمله ‘ اÛهول» .وأاوضسح البيان أان قرار
الوقفة جاء من أاجل «الوقف الفوري لÓعتداءات اŸمنهجة
ضسد ا◊قوق وا◊ريات من طرف الدولة اŸغربية ،وشسعورا
م -ن -ه Ãسس -ؤوول -ي -ات -ه ا◊ق -وق -ي -ة واÛت-م-ع-ي-ة ،وسس-ع-ي-ا م-ن-ه
للتخفيف من حالة ا’حتقان التي من الصسعب جدا التنبؤو
بنتائجها ،أاو توّقع آاثارها» .وقفة الغضسب تأاتي أايضسا حسسب
اŸصسدر ذاته ،انسسجاما مع مواقفه ومطالبه اŸنصسوصس
عليها ‘ الشسرعية الدولية ◊قوق اإ’نسسان ،اŸشسكلة أاسساسسا
م- -ن ال- -ع- -ه- -دي- -ن ال- -دول- -ي Úاÿاصس Úب- -ا◊ق -وق اŸدن -ي -ة
والسسياسسية ،وا◊قوق اإ’قتصسادية واإ’جتماعية والثقافية،

اŸصسادق عليهما من طرف الدولة ،والتي عّبر ويعّبر عنها
ب -اسس -ت -م -رار ‘ ك-ل م-ا يصس-در ع-ن-ه م-ن م-ذك-رات وب-ي-ان-ات،
ورسس -ائ -ل ل-ل-مسس-ؤوول Úواتصس-ا’ت-ه ب-ه-م .وي-ط-الب ا’ئ-تÓ-ف
ب -ال -وق -ف ال -ف -وري ل Ó-ع -ت -داءات اŸم -ن-ه-ج-ة ضس-د ا◊ق-وق
وا◊ريات من طرف الدولة اŸغربية ،وبا◊رية والكرامة،
وال -ع -دال -ة اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة ،واŸسس-اواة ب Úال-نسس-اء وال-رج-ال
وÃغرب بدون انتهاكات .من ناحية ثانية ،قّرر الزفزا‘
ورفاقه البالغ عددهم  54معتق Óمقاطعة جلسسة ﬁاكمتهم
اŸقررة اليوم ‘ مرحلتها اإ’سستئنافية Ãحكمة اإ’سستئناف
ب-ال-دار ال-ب-يضس-اء .وق-ال ﬁم-د أاح-م-ج-ي-ق ،شس-ق-ي-ق اŸع-ت-قل
بسسحن عكاشسة ﬁمد أاحمجيق ‘ تدوينة «فيسسبوكية» ،اأنه
أاب-ل-غ ب-أان «اŸع-ت-ق-ل Úسس-ي-ق-اط-ع-ون ج-لسس-ة اÙاك-م-ة ال-ي-وم
اأ’ربعاء بحكم تزامنها مع يوم الزيارة للعائÓت ،وقد أابلغوا
بعضس أاعضساء هيئة دفاعهم بذلك ،والتمسسوا منهم إابÓغ
هيئة اÙكمة للنظر ‘ اŸوضسوع وتأاجيل جلسسة اأ’ربعاء
إا ¤موعد آاخر ،كما دأابت على ذلك هيئة الغرفة اإ’بتدائية
ا÷نائية Ãحكمة اإ’سستئناف ‘ جلسساتها اŸاضسية بجميع
أاطوارها»Œ .در اإ’شسارة إا ¤أانّ اليوم سسيعرف انطÓق
اÙاك-م-ة ا’سس-ت-ئ-ن-اف-ي-ة Ÿع-ت-ق-ل-ي ح-راك ال-ري-ف بعكاشسة،
وال -ذي -ن وصس -لت ال -ع -ق -وب -ات الصس -ادرة ‘ ح -ق -ه -م ب -ا◊ك -م
اإ’بتدائي ،أازيد من  310سسنة سسجنا نافذا نال منها الزفزا‘
وأاحمجيق قيادات ا◊راك  20سسنة لكل واحد منهما.

اأ’ربعاء  14نوفمبر  2018م
الموافق لـ  06ربيع اأ’ول  1440هـ

دعا الناشضرين إا¤
إاعداد وثيقة إاقÎاحات
لول
ترفع للوزير ا أ
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ميهؤبي :الطبعة  ٢٣من «سسي »٢٠١٨ Óمتميزة من
حيث عدد دور النشسر وا◊ضسور الدو‹
^ ضضرورة ترجمة أاعمال أادبية جزائرية إا ¤الصضينية
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دانية التي ما تزال متواصضلة.

قصسر الثقافة :أاسسامة إافراح

اعتبر ميهوبي أان دراسضة كهذه من شضأانها أان تعطينا مؤوشضرات
عن عÓقة الجزائري بالكتاب ،وهي أارقام نسضبية ولكنها مهمة.
كما رأاى بأان الطبعة  23من «سضي »Óمتميزة في كل أابعادها،
سضواء من حيث عدد دور النشضر ،أاوحضضور دول أ’ول مرة.
وأاشضار ميهوبي إالى تراجع عدد الكتب المتحفظ عليها من
 3500عنوانا سضنة  2002إالى  56عنوانا فقط من بين  300أالف
عنوان مشضارك هذه السضنة.
أاما عن جمهورية الصضين الشضعبية ،فقال ميهوبي إان مشضاركتها
كانت نقطة مضضيئة ،وكرمت الجزائر بإاحضضار قامات ثقافية
كبيرة .وأاضضاف الوزير أان الحائز على نوبل «مويان» طلب زيارة
بعضص المدن الجزائرية ،حيث تنقل في شضوارع العاصضمة وزار
قسضنطينة ووهران.

لدب ا÷زائري
ترجمة ا أ

وأاضضاف ميهوبي« :حدثت مويان عن أابوليوسص صضاحب أاول
رواية في التاريخ ،فطلب نسضخة من الرواية لترجمتها إالى
الصضينية» .كما تحدث الوزير عن ترجمة أاعمال أادبية جزائرية
إالى الصضينية« :سضنطلب من دور النشضر الجزائرية ترشضيح أاعمال
م-ن-اسض-ب-ة» ،وأاشض-ار إال-ى ل-ق-اء ب-ي-ن م-دي-ري-ة ال-ك-ت-اب وال-ن-اشض-رين
الجزائريين دون اسضتثناء في هذا الصضدد.
أاما عن نزول الجزائر ضضيف شضرف بالمعرضص الدولي للكتاب
بهافانا فبراير  ،2019فقد تكفلت كوبا بترجمة  20عم Óأادبيا
جزائريا إالى اإ’سضبانية من اأ’عمال التي ’ تخضضع للحقوق.
«هذه الترجمة مهمة جدا بالنسضبة لنا وهوما نعمل عنه في
إاطار ا’تفاقات بين الدول».
وإالى جانب معرضص كوبا ،سضتنزل الجزائر ضضيف شضرف على
معرضص كيبك بكندا ،ومملكة البحرين ،وهذا من تبعات «نجاح
معرضص الجزائر الدولي ونجاحات الكتاب الجزائريين في
الخارج» .وأاكد ميهوبي« :سضنقلصص عدد
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اإ’داري- -ي- -ن وال- -م- -راف -ق -ي -ن
ونعطي الفرصضة أ’كبر عدد من الكتاب للمشضاركة في المعارضص
خارج الوطن» ،مشضيرا إالى وجود شضباب لم يصضلوا العشضرين
ووقعوا أاعمالهم إالى جانب أاسضماء كبيرة ،ويجب تشضجيعهم.
كما تحدث عن اللفتة تجاه اأ’شضقاء الصضحراويين من خÓل
ت-ق-دي-م  7آا’ف نسض -خ -ة م -ن إاصض -دارات ك -ت -ب -ه-ا أاب-ن-اء الشض-عب
الصضحراوي في مختلف المجا’ت ،كاشضفا عن تنظيم لقاء
ثقافي للمثقفين الصضحراويين سضيعلن عن موعده ’حقا.
الناشضرون الحقيقيون ظهروا ..والمكتبات الخاصضة هاجسص
قال ميهوبي إان الوزارة اسضتبقت «سضي »Óبتسضوية مسضتحقات
الناشضرين الجزائريين ،مضضيفا أان هؤو’ء يطورون أاداءهم من
حيث النشضر والعناوين المنتقاة ،وأاصضبحوا يدركون أان المنافسضة
مفروضضة والناشضر الجزائري اآ’ن هواأ’كثر اسضتقطابا« :كنا
نقول سضابقا إانه لدينا  1100ناشضر ،اآ’ن بدأا يظهر الناشضرون
الحقيقيون الذين يملكون اأ’دوات الÓزمة في هذا المجال»،
يقول وزير الثقافة.
وعن تسضويق الكتاب إالى الخارج ،أاشضار إالى قرار الوزير اأ’ول
قبل أاشضهر بمنح الكتاب كمنتوج اقتصضادي نفسص ا’متيازات
التي تسضتفيد منها السضلع المصضدرة إالى الخارج.
أاما عن رفع الضضريبة عن الكتاب ،قال ميهوبي إانه مطلب غير
جديد وموجود في أاجندة الناشضرين ،والخطوة اأ’ولى كانت
اسضتفادة الكتاب من الميزة التي أاقرتها الحكومة« :تقدمنا
لوزارة التجارة بطلب إادراج الكتاب ضضمن السضلع التي تسضاعد
الدولة في توزيعها» ،يقول ،مشضيرا إالى أان ا’قتراحات سضتقدم
في وثيقة ترفع للوزير اأ’ول.
وأاضضاف ميهوبي بأان  66معرضضا محليا تم تنظيمها مع ناشضرين
جزائريين بمبادرة من مديرية الكتاب في مختلف الو’يات،
ودع -ا ال -ن -اشض -ري -ن إال -ى ال -ت -نسض-ي-ق م-ع ال-وزارة وضض-ب-ط رزن-ام-ة
ل -م -ع -ارضص ال -ك -ت -اب ال -ت -ي ت -ك -ون ف -ي ال -داخ -ل ،وال -م -ع -ارضص
ال -م -ت -خصضصض -ة ك -م -ع -رضص ل -ك -ت-اب ال-ط-ف-ل وال-ك-ت-اب ال-ث-ق-اف-ي
التكنولوجي والعلمي ،وتكون كل مدينة عاصضمة لذاك الكتاب

‘ تظاهرة دامت  03أايام

اŸسسرح ا÷هؤي لقسسنطينة ينزل ضسيفا على
قصسر الثقافة والفنؤن بسسكيكدة
ن -زل اŸسض-رح ا÷ه-وي ل-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ضض-ي-ف-ا ع-ل-ى قصض-ر ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون
بسضكيكدة ،على مدار  03أايام كاملة ‘ ،مبادرة اعتÈها القائمون عليها،
لمر
ف-ري-دة م-ن ن-وع-ه-ا اسض-ت-ق-ط-بت عشض-اق ورواد اŸسض-رح بسض-ك-ي-ك-دة ،وهو ا أ
الذي ذهب إاليه بودماغ نور الدين مدير قصضر الثقافة والفنون ،إان «هذه
لو ¤من نوعها على مسضتوى الولية ،وهي مبادرة تهدف
لخÒة تعّد ا أ
ا أ
إاŒ ¤سض -ي -د م -ي -دان -ي -ا ل -ل-ت-ب-ادل ال-ث-ق-ا‘ ال-ه-ادف م-ا بﬂ Úت-ل-ف اŸؤوسضسض-ات
لخرى لوليات الوطن».
لنشضطة الثقافية ا أ
الثقافية ،والنفتاح على ا أ
وأاضضاف
نفسص
المتحدث
«نسضعى بهذه
ال-ف-ع-الية إالى
ترقية
النشضاط
المسضرحي
م- - -ن خ Ó- -ل
غرسص
ث-ق-اف-ته لدى
المواطنين،
وتمكين المسضرحيين المحليين ا’حتكاك مع زمÓئهم من المسضرح الجهوي
لقسضنطينة ،إالى جانب ربط جسضر التواصضل بين المسضرح والجمهور».
وعرفت قاعة المحاضضرات توافدا كبيرا على العروضص المقدمة طيلة هذه
التظاهرة الثقافية ،حيث اسضتمتع الحضضور بالعرضص ا’فتتاحي لمسضرحية
Óطفال من إانتاج المسضرح الجوي لقسضنطينة لسضنة
«جحا ديجيتال» الموجهة ل أ
 ،2017ن ّصص لكنزة مباركي والمخرج ياسضين تونسضي ،وتّمت برمجة عرضضين
آاخرين اأ’ول بعنوان «يبراط خراييب» بالكبار ،و»تيك تاك بوم» وهما عرضضان
موجهان للكبار ،وبرواق الفنون عبد العزيز رمضضان لقصضر الثقافة ،تّم تنظيم
خصص مسضار المسضرح الجهوي بقسضنطينة
معرضص للصضور الفوتوغرافية التي تل ّ
وسض -ك -ي -ك-دة ،م-ن خÓ-ل اأ’ع-م-ال ال-ف-ن-ي-ة ل-ه-ذا اأ’خ-ي-ر ،وأايضض-ا لصض-ور ال-وج-وه
Óلبسضة الخاصضة أ’هم
ال-مسض-رح-ي-ة ال-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ب-م-ا ف-ي-ه-ا ال-م-لصض-قات ،وكذا ل أ
عروضضه المسضرحية ،لكل من المسضرحين الجهويين لقسضنطينة وسضكيكدة.
وقد أاشضرف لكحل عياط عبد السضÓم اأ’مين العام للو’ية ،على مراسضيم افتتاح
ف -ع -ال-ي-ات مسض-رح قسض-ن-ط-ي-ن-ة ف-ي ضض-ي-اف-ة قصض-ر ال-ث-ق-اف-ة لسض-ك-ي-ك-دة ب-حضض-ور
السض-ل-ط-ات ال-م-دن-ي-ة ومشض-ارك-ي-ن ف-ن-ان-ي-ن ومسض-رح-ي-ي-ن م-ن و’ي-ت-ي قسض-ن-ط-ينة
وسضكيكدة وبحضضور جمهور ورواد المسضرح ،وبالمناسضبة اطلع اأ’مين العام
للو’ية والوفد المرافق له على المعرضص الذي أاقيم بأاجنحة قصضر الثقافة
والذي شضارك فيه المسضرح الجهوي لسضكيكدة والمسضرح الجهوي لقسضنطينة،
أاين أاكد اأ’مين العام للو’ية «على ضضرورة إاحياء تقاليدنا الثقافية في كل
المجا’ت بما فيها الفن المسضرحي الشضعبي في إاطار تراثنا» ،وعاد اأ’مين
العام للو’ية خÓل ذات الكلمة إالى الجذور التاريخية للمسضرح الجزائري خÓل
تعاقب الحضضارات التي عرفتها الجزائر ،داعيا إالى إاعادة إاحياء المسضرح والفن
الجزائري اأ’صضيل وبعث الروح في قيمه الهادفة والتربوية والذي يحمل في
طياته الهوية الجزائرية ،مشضيرا إالى «أان السضلطات العمومية تسضعى في الوقت
الحالي إالى تفعيل بعث مضضامين الفن الجزائري وإاعطائه أابعاده التربوية
الهادفة».

سسكيكدة :خالد العيفة

المتخصضصص.
وع -ن ال -م-ك-ت-ب-ات ق-ال ال-وزي-ر« :ال-م-ك-ت-ب-ات ال-ت-ج-اري-ة ه-اجسص
بالنسضبة لنا ،يعز علينا أان تغلق المكتبات المعروفة ويفتح
Óكل أاواللباسص» ،وأاضضاف« :سضنعمل مع وزارة
مكانها محل ل أ
العمل من أاجل تمكين الشضباب لÓسضتفادة من تمويل في مجال
مهن الكتاب كالتجليد ،وهوما يطور صضناعة الكتاب ،والثاني
هوإادارة المكتبات مثل فتح مكتبات في اأ’حياء».

يحياوي :نتائج السضتبيان أاولية..
والعملية مازالت متواصضلة
م -ن ج -ان -ب-ه ،قّ-دم د.ج-م-ال ي-ح-ي-اوي ،م-دي-ر ال-م-رك-ز ال-وط-ن-ي
ل-ل-ك-ت-اب ،ل-م-ح-ة ع-ن ال-دراسض-ة ال-م-ي-دان-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-كتاب
والقرائية أاوما يعرف «بالمقروئية» في الجزائر ،مذّكرا أان
ذلك من مهام المركز ،وهومطلب من عديد الفاعلين في
القطاع .وقد أاجريت هذه الدراسضة بالتعاون مع مديرية الكتاب
ب - -ال - -وزارة ،وم- -خ- -ب- -ر ال- -ح- -وك- -م- -ة وا’ق- -تصض- -اد ال- -م- -ؤوسضسض- -ي

Óحصض-اء وا’ق-تصض-اد
وال-ن-م-وال-مسض-ت-دام ب-ال-م-درسض-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -إ
التطبيقي ،وشضمل ا’سضتبيان قرابة  30سضؤوا’ طرحت على عينة
م -ن رواد ال -م -ك -ت -ب -ات ال -ع-م-وم-ي-ة م-م-ث-ل-ي-ن ل-و’ي-ات ال-ج-زائ-ر
ال -ع -اصض -م -ة ،ت -ي -ب-ازة ،الشض-ل-ف ،ت-ي-زي وزو ،أام ال-ب-واق-ي ،ب-ات-ن-ة،
اأ’غواط ،تيسضلمسضيلت ،وعنابة .وكان  74بالمائة من العينة
إاناثا ،كما شضملت العينة مختلف الفئات العمرية ،فيما كان
أاغلب المسضتجوبين طلبة جامعيين.
كان السضؤوال المحوري هو»هل تحب القراءة؟» ،وأاجاب 99.6
ف -ي ال-م-ائ-ة ب-ن-ع-م .وم-ن اأ’سض-ئ-ل-ة واأ’ج-وب-ة ن-ذك-ر «م-اذا ي-ق-رأا
الجزائري؟» (القصضصص والروايات  52بالمائة ،الكتب العلمية
 46بالمائة ،التاريخية  24بالمائة ،الترفيه  15بالمائة ،الرسضوم
الكرتونية  3بالمائة)« .أاين يفضضل الجزائري القراءة؟» (90
بالمائة يقرؤوون في البيت) ،و 50بالمائة يقصضدون المكتبة مرة
في اأ’سضبوع« .آاخر كتاب قرأاته مؤوخرا؟» ( 42بالمائة رواية34 ،
بالمائة كتاب علمي).
أاما بخصضوصص الوسضائط والكتب اإ’لكترونية ،فقد أاجاب 64
بالمائة بتفضضيلهم اسضتعمال الكتاب الورقي ،و 30بالمائة بأانهم
يسضتعملون الهاتف الذكي لقراءة الكتب اإ’لكترونية ،أاما 72
بالمائة فأاكدوا أانهم قرؤووا كتابا إالكترونيا من قبل .فيما أاجاب
 35بالمائة من المسضتجوبين أانهم قروؤوا  1إالى  5كتب في السضنة
بأاكملها .باإ’ضضافة إالى إاحصضائيات أاخرى سضنعود إاليها في
المسضتقبل القريب.
وأاضضاف يحياوي أان هذه هي حصضيلة أاولية تزامنا مع نهاية
ال-م-ع-رضص ال-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب ،وال-ع-م-ل-ي-ة متواصضلة سضتكون طوال
السضنة وتغطي كل و’يات الوطن.
م-ن ج-ه-ت-ه ،ق-ال ال-دك-ت-ور ب-ن ع-زوز م-دي-ر ال-م-درسض-ة ال-وط-نية
Óحصض -اء وا’ق -تصض -اد ال -ت -ط -ب -ي-ق-ي ،ال-ت-ي سض-اه-مت ف-ي ه-ذه
ل -إ
ال- -دراسض- -ة ،ب- -وج- -ود عÓ- -ق- -ة ب- -ي -ن ه -ذا ال -م -وضض -وع وقضض -اي -ا
النموا’قتصضادي وا’جتماعي ،كما أاشضار إالى عÓقة المقروئية
بالمورد البشضري وهو»متحرك له تكلفة وسضوق» ،مشضددا على
أان كل نموذج إاحصضائي له متغيراته .أاما مدير مخبر الحوكمة
وا’قتصضاد المؤوسضسضي والنموالمسضتدام فقال إان هذه الدراسضة
اسضتكشضافية ميدانية ،ورأاى فيها أامرا إايجابيا خاصضة وأان أاغلب
اأ’رقام الخاصضة بالمقروئية في منطقتنا هي ثمار دراسضات
أاجنبية.

ا– ـ ـاد الكت ـ ـاب ي ـ ـؤؤرخ للث ـ ـؤرة بعي ـ ـؤن األدب و السسياسس ـ ـة

احتضضنتها قاعة اÙاضضرات
باŸكتبة الرئيسضية با÷لفة

احتضضنت قاعة المحاضضرات بالمكتبة الرئيسضية بالجلفة ندوة تاريخية أادبية في اطار البرنامج الثقافي للمكتب
الو’ئي ’تحاد الكتاب الجزائريين بالجلفة ندوة تاريخية تحت عنوان الثورة بعيون اأ’دب والسضياسضة.
أاشضار القاصص مسضعود غراب رئيسص المكتب الو’ئي في كلمة ا’فتتاحية ،أانه اذا كان في التاريخ ا’نسضاني نقاط
انعطاف وتحول مميزة فالثورة الجزائرية احداها ،ومن ثمة تأاتي أاهمية مثل هذه الندوات ،وأادار الندوة باحتراف
مويسضي بنيوسضف ونشضطها كل من ميلود بن حاج بمداخلة تناولت الظروف التاريخية ’ند’ع ثورة التحرير الوطني،
وتحدث قوبع عبد القادر عن البعد السضياسضي للثورة ورجالها وفند من خÓل سضرد الوقائع والد’ئل بأاسضلوبه الشضّيق
بعضص اإ’شضاعات والشضبهات عن الثورة ورجالها ،مما كانت تثيره فرنسضا عن الثورة ورجالها المجاهدين ،حيث أاشضار
إالى تمّكن القيادات السضياسضبة في إادارة المعركة بعلم ودراية  -رغم ضضعف الوسضائل ،وعدم تكافؤو القوة ،ورغم ما
يكون من اختÓف بين القيادات الذي هو اختÓف طبيعي ،وهو في النهاية من أاجل الجزائر والتخلصص من ا’حتÓل
في ظل الظروف والمعطيات التاريخية والمرافقة لتلك الفترة ،وأان اند’ع الثورة هو تراكم لرغبة الشضعب بكل فئاته
وأاطيافه في نيل اسضتقÓله هذه الرغبة التي لها جذورها وامتدادها منذ اللحظة اأ’ولى التي وطئ فيها ا’حتÓل
أارضص الجزائر الطاهرة طهر دماء الشضهداء من خÓل المقاومات المتتالية ،فهذا هو فحوى المداخلتين اللتين اتبعتا بنقاشص بحضضور مجموعة من اأ’سضاتذة والطلبة ،والشضعراء الذين كانت
لهم المشضاركة الفاعلة في الفترة الثانية للندوة من خÓل مداخلة اأ’سضتاذ الشضاعر بنيوسضف مويسضي بمداخلته القيمة عن الشضعر الشضعبي والثورة ،وكذلك القراءات الشضعرية التي أابدع فيها
أاصضحابها حول المناسضبة ،حيث أاتحف الحضضوَر الشضعراء المشضاركون عبد السضÓم عبد الباقي ،سضعد الله محمد ،خالدي محمد ،قارف محمد ،عبد القادر بكاي ،رعاشص أاحمد ،و ومحاولة شضعرية
أ’حد الشضباب الحاضضرين.

ثالث معرضض فردي للفنان ﬁمد كرور

ن .لعراجي

 44لؤحة فنية ب Úالتجريد والرمزية تسستقطب الزوار
أاختمت جمعية البصضمة للفنون التشضكيلية تظاهرتها اŸتمثلة ‘ اŸعرضض بالتعاون التأاثيرات البصضرية هي د’’ت لرحلة روحية صضوفية مشضفرة
مع دار الثقافة كاتب ياسض Úبسضيدي بلعباسض للفنان الشضاب الواعد ﬁمد كرور برواق مشضبعة بالصضبر واإ’خÓصص والصضدق واإ’يمان تعتبر منبع
لسضود ويعت Èثالث معرضض تشضكيلي فردي النور الوحيد في عالم سضواد يعيشضه محمد كرور الذي أانهكته
دار الثقافة –ت شضعار «ﬁمد كرور ‘ أا أ
المدينة التي يراها رمادا وأاط ’Óوبقايا لمجتمع انطمسضت
للفنان وهو عضضو بجمعية البصضمة للفنون التشضكيلية.
معالمه وغاب عنها اإ’نسضان امتزجت فيها هواجسص محمد كرور
محو’ الÓمنطوق إالى خطوط وأاشضكال ورموز وأالوان تختزل الواقع».
المعرضص عرضص  44لوحة فنية منجزة بخامات مختلفة وبأاسضلوب جمع ما بين التجريد وتحدث الباحث السضوسضيولوجي بلعيد الحاج قائ« :Óكرور محمد في اأ’سضود
والرمزية ،حيث تحدث محمد كرور قائ« :Óرغم أان الكثير منا يظن أان الشضخصص في اأ’سضود الذي يحمل د’لة ذات إاكتشضاف متواصضل للذات اإ’بداعية ضضمن فوضضى المدينة بسضلبياتها
هو شضخصص لطالما أاحب أان يبقى في العتمة او العيشص في الحزن إا’ أانني أاحببت تسضمية هاته وتفاصضيلها التي تجعل من الشضاب الجزائري المقبل على شضغف الحياة اليومية التي تعترضضه
اأ’عمال الفنية بهذا العنوان وذلك للعمق الذي يعيشضه كل إانسضان عندما يغلق عينيه فيبدأا معيقات التقدم في مسضتوى أاداء حاضضره لتحقيق حلم مسضتقبل مجهول ،دون إاغفال التمسضك
السضواد والعتمة في الظهور تلقائيا ليجد نفسضه يسضافر من عالم الواقع إالى عالم روحي بإايمانه الراسضخ بقضضاء الله وقدره ،وهو الذي دوما يتغذى من روحانية اإ’بداع الفني الذي
ووجداني ،أا’ وهو عالم اأ’حÓم الذي تّمت ترجمته تشضكيليا بنقطة توضضيحية وتجريدية في يغنيه عن حا’ت التشضكي ،لكن تجعله يعبر دوما عن مكنوناته كحوار دائم مع الذات المتبصضرة
اآ’ن وقته وفي خطوط راسضخة من أاعماق جذوري الجزائرية التي تّوجت بتاج اإ’سضÓم التي تؤومن بقداسضة اللحظة ببعدها الدنيوي واأ’خروي ،إا’ أان هاجسص العمران والتنظيم
وأاعطتني حرية الجلوسص وسضط حديقة أاسضطورية وخيالية تحاكيني وأاحاكيها وتسضرد على البشضري وفعل القداسضة واإ’يمان كلها مواضضيع يسضتند عليها «محمد كرور» في اعماله ،وهو
مسضامعي ما جرى في القديم الغابر وما عاشص فيه من طير وخلق عجيب وخرافي وخÓفي في الشضاب الفتي الوفي الذي يبقى إابن بار «لجمعية البصضمة للفنون التشضكيلية» ،وهو المتأاثر
بأاعمال فنانين تشضكيليين بشضكل ما ،وهو يفتخر بذلك منهم الفنان «محمد بوسضنة» المولع
آان واحد وكل ذلك في غلق البصضر واسضتوداع روحي لجمالية الخالق فحمدا لله».
بتاريخ الحضضارات ،والفنان «جمال كحلي» المفعم بروحانية الطبيعة ،والفنان «العربي هليلو»
فريد داز :أاعماله Œمع ب Úالتجريد والتعب Òوالرمزية ولغة إايحائية تشضكيلية
المتأاصضل بالتراث المحلي ،وهؤو’ء كثÓثي لهم أاعمال متفردة تجعل من الشضباب يسضتلهم من
ويقول رئيسص جمعية البصضمة الفنان فريد داز« :بأاسضلوب يجمع ما بين التجريد والتعبير دروسضهم بشضكل يسضتنطق لحظات اإ’بداع كحسص مشضترك فنيا ،وعلى غرار «محمد كرور»
والرمزية ولغة إايحائية تشضكيلية هي امتداد لÓوشضام بأابعادها المرتبطة بالهوية الجزائرية يضضيف لمسضته الفنية ذات خصضوصضية شضبانية فتية من أاجل صضقل موهبته وتجربته الخاصضة
يسضافر بنا محمد كرور حام Óمفاتيح القداسضة مكتسضحا عوالم الروح بخباياها وأاسضرارها ،وربطها كنموذج خالصص لكينونته الفنية اإ’بداعية ،إا’ أان لغز «محمد كرور في اأ’سضود» يحتاج
للمزيد من التنقيب واإ’كتشضاف من أاجل معرفة السضياق الفني ،لذا ’بد من التمييز بين تلقي
حيث أاصضبح الرمز ملكا تربّع على عرشص الفن ليؤوسضسص
الفن ،وفهم الفن.
ل-بصض-م-ة م-ت-ف-ردة اسض-م-ه-ا ال-ظ-اه-رة ال-ف-ي-ن-وم-ي-ن-ولوجية
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سسعيدة :علي جلطي

الفنان ‘ سسطور

لربعاء  14نوفمبر  ٢٠1٨م
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إعدإد :

فتيحة كلوإز

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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عراقــــة اŸاضضــــي ،جمــــال ا◊ــــاضضر وأامنيــــة اŸسضتقبــــل

حفيـ ـ ـ ـدة
األمـ ـ..Ò
تـ ـ ـ ـواصصـل
مسصÒتـ ـه
الوطني ـ ـة
بورتريه :فتيحة كلوإز
ولأن الإنسسان ل يسستطيع النسسÓخ
عن ماضسيه الذي صسنع حاضسره ل
Áك -ن ال-ت-حّ-د ث ع-ن زه-ور ب-وط-الب
دون اŸرور على تلك الطفلة التي
عاشست داخلها منذ سسنوات طويلة.

ولدت ..كبÒة
الطفلة التي  ⁄يكتف اسسمها بزهرة
واح -دة اسس-ت-ج-م-عت زه-ور ا◊دي-ق-ة
كلها ‘ كلمة واحدة ،هي فتاة ولدت
وسسط اأسسرة لها من التاريخ ما يقف
له اŸطلع عليه احÎاما Ÿا قدمته
هذه العائلة العريقة من تضسحيات
للجزائر وللبشسرية جمعاء ،تلخّصست
كلها ‘ شسخصس الأم Òعبد القادر
ال- -ذي اسس -ت -ط -اع رغ -م صس -غ -ر سس -ن -ه
اإعÓن قيام الدولة ا÷زائرية ،هذا
ال-زخ-م ال-ت-اري-خ-ي ال-ذي وج-دت-ه ‘
عائلة الباشسا اآغا بوطالب كان ركيزة
اŸب-ادئ الأو ¤ال-ت-ي ت-رّب -ت ع-ل-ي-ه-ا،
فكانت جّدتها دائما تذّكرها باأنها
سسليلة الأم Òعبد القادر عليها اأن
–Îم مسسÒته وسسÒته فتكون كل
اأفعالها تعكسس العرق الطيب الذي
تنتمي اإليه.
تشس ّ-ب -عت ال -ط-ف-ل-ة «زه-ور» ال-ق-ي-م
الإنسسانية والفضسائل الأخÓقية منذ
نعومة اأظافرها زادها انتماوؤها اإ¤
عائلة ثوار سساهموا بشسكل ملحوظ
‘ ثورة التحرير ا÷زائرية فكان
ج- -ده -ا ال -ب -اشس -ا اآغ -ا ب -وط -الب م -ن
جماعة معركة ا÷زائر وكان منزله
‘ القصسبة ﬂباأ للكث Òمن الأسسماء
اŸه -م -ة م -ث-ل ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي،
ع ّ- -ب - -ان رمضس- -ان ،ك- -ر Ëب- -ل- -ق- -اسس- -م
وياسسف سسعدي ⁄ ،يخرج جدها عن
مبداأ ا÷د الأول الأم Òعبد القادر
ف- -رف- -ع راي- -ة ال -دف -اع ع -ن ا÷زائ -ر
والإسس Ó-م ك -م -ا ف -ع -ل ه-و ‘ ال-ق-رن
التاسسع عشسر.
هكذا ترعرعت «زهور» الصسغÒة
وكÈت ‘ ال- -ع- -اصس -م -ة ب Úاأزق -ت -ه -ا
ال-ع-ت-ي-ق-ة ال-ت-ي –م-ل جدرانها عبق
اŸاضس- -ي ا÷م- -ي -ل ،ك -انت شس -غ -وف -ة
ب -اŸط-ال-ع-ة وال-ك-تب ،ف-ف-ي ك-ل ت-لك

العناوين التي قراأتها فتحت اأمامها
اآف - -اق ب - -ع - -ي - -دة وم- -دارك ج- -دي- -دة
ت -ب -ل -ورت ‘ ك -ل صس -ف -ح -ة ت -ق -ل -ب -ه -ا
شس- -خصس -ي -ة «زه -ور ب -وط -الب» ال -ت -ي
اأخذت مع مرور السسنوات ‘ اتخاذ
م- -ع- -اŸه- -ا اÿاصس -ة واŸم -ي -زة ع -ن
غÒها.
 ⁄ت -ن -ح-رف م-ب-ادئ-ه-ا ع-ن الأصس-ال-ة
وال -وط-ن-ي-ة وال-ق-ي-م الإنسس-ان-ي-ة ال-ت-ي
ق صسورة
غرسست داخلها ،فكانت بح ّ
حّية لسستمرارية مسسÒة وطن كانت
انطÓقته على يّد شساب ل يتعدى
سسنه الـ ٢4سسنة ،الأم Òعبد القادر
ا ل ش س - -ا ع - -ر  ،ا ل - -ك - -ا ت ب  ،ا ل س س - -ي - -ا س س - -ي ،
ضسل
اÙنّك واÙارب الشسرسس ،ف ّ
ل -قب الأم Òع -ل -ى السس -ل -ط -ان وح -د
صس -ف -وف ال -ق -ب -ائ -ل ل -ي-ك-ون م-وؤسسسس
الدولة ا÷زائرية ا◊ديثة.

عقيلة السضف ..Òمهمة
وطن

تزّوجت واأسسسست عائلة نقلت اإليها
ما اأخذته عن والديها ليكونوا كما
ك -انت اسس -ت -م -راري -ة نضس -ال ت-ت-ك-ي-ف
اأسسلحته حسسب الزمان وما يعرفه
من تطور ،ولكن الأكيد اأن سسÓح
العلم والكلمة ثابت ل يتغ ،Òثقل
اŸه -م -ة ازداد ب -ع -د ت -ع -ي Úزوج -ه -ا
اإدريسس ا÷زائ -ري سس-فÒا ل-ل-ج-زائ-ر
‘ ال -ولي -ات الأم -ري -ك -ي -ة اŸت-ح-دة
لأنها سستعمل على تعريف الأجانب
بتاريخ هذا البلد ونضساله من اجل
اسسÎج - -اع ا◊ري - -ة وال- -ب- -ن- -اء ب- -ع- -د
السستقÓل.
عقيلة السسف Òالسسابق عملت طوال
فÎة تواجدها ‘ الوليات اŸتحدة
ع- -ل- -ى ت- -رسس- -ي- -خ ك -ل
الأمريكية
اÙطات التاريخية التي مّرت بها
ا÷زائر ،فكانت من خÓل تروؤسسها
ع-ق-يÓ-ت سس-ف-راء ال-دول الإف-ري-ق-ي-ة
بواشسنطن ب Úسسنتي  ٢٠٠3و،٢٠٠4
على “ثيل الدبلوماسسية ا÷زائرية
والإفريقية واإبراز كل ما تتميز به
كتاريخ مفتوح على الإنسسانية ،و⁄
تتوقف عند تواجدها ‘ جنيف اأين
شسغلت مناصسب غ Òرسسمية ،فكانت
القيم والفتخار الذي زرع داخلها
‘ طفولتها سسببا قويا للوقوف اأمام
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@ اŸلكة تينهنان

اŸلكة تينهنان هي األم الروحية للتوارق بتمÔاسست تينهنان،
أاو اŸرأاة الكثÒة الÎحال والسسفر ..ملكة متفردة ،فاألسساطÒ
واآلثار تثبت أانها كانت تدافع عن أارضسها وشسعبها ضسد الغزاة
اآلخرين من قبائل النيجر وموريتانيا ا◊الية وتشساد .وقد
عرف عنها أانها صساحبة حكمة ودهاء ،نصسبت ملكة بسسبب
إامكانياتها وقدراتها اÿارقة للعادة.
يرقد الهيكل العظمي اŸنسسوب إا ¤ت Úهينان منذ أاك Ìمن
نصسف قرن ‘ أامن وسسÓم داخل صسندوق زجاجي .وتظهر
ﬁاطة بحليها الذهبية والفضسية ولباسسها ا÷لدي ‘ متحف
الباردو با÷زائر العاصسمة بعدما نقلتها من ضسريح «أاباليسسا»
باألهقار بعثة فرنسسية ـ أامÒكية مشسÎكة كانت أاول من اكتشسف
موقع دفن اŸرأاة األسسطورة والعثور على هيكلها العظمي عام
 1٩٢٥من اŸيÓد.

@ ديهيا

ب Úح -اضض ---ر ت ---ع ---يشض -ه وم-اضض ت-ت-ذ ّّكك-ره ومسض-ت-ق-ب-ل ت-ع-م-ل
لتحقيقه تبلور جوهر امراأة سضكنت ا÷زائر روحها وذاتها
ف ---ك ---انت ح ---رك-ات-ه-ا وسض-ك-ن-ات-ه-ا ك-ل-ه-ا ل-وط-ن ح-م-ل-ت-ه أام-ان-ة
ومسضؤوولية كÈى حتى قبل أان تولد ،وسضواء كانت طفلة
لرضض ال-ط-ي-ب-ة
أاو م ---راه ---ق--ة أاو أام أاو دب ---ل ---وم--اسض--ي-ة ك-انت ا أ
لول ،زه-ور ب-وط-الب صض-ف-ح-ة م-ن ك-ت-اب عنوانه
ه-دف-ه-ا ا أ
لم Òع--ب--د ال ---ق-ادر ال-ذي ي-ج-ري دم-ه ‘ ع-روق-ه-ا ت-ك-تب
ا أ
ع ---ل-ي-ه-ا م-ن خÓ-ل م-ا ت-قّ-دم-ه ح-ي-اة ام-رأاة آام-نت ي-ق-ي-ن-ا أان
لم Òلن يأافل بريقها أابدا.
جزائر ا أ
اأي شسخصسية دبلوماسسية بعيدا عن
شس -ع -ور ال -دون -ي -ة اأو الن-ت-ق-اصس م-ن
شس -خصس -ه -ا لأن -ه-ا ع-ل-ى ي-ق Úاأن م-ن
Áلك ماضسيا كذاك الذي “لكه ل
يليق به اإل الوقوف شساﬂا فخورا
بجزائريته.
‘ اإطار نشساطها الدبلوماسسي كانت
«زهور بوطالب» تعمل على “ثيل
ا÷زائر من خÓل اأفواج اŸطالعة
والتاريخ بتقد ËاأفÓم جزائرية ‘
اŸن-اسس-ب-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة وك-ذا اإب-راز
الكتاب ا÷زائري ،Úكالكاتبة اآسسيا
جّبار التي اسستقبلتها بحفاوة عند
حضس - -وره - -ا اإ ¤واشس - -ن- -ط- -ن اأث- -ن- -اء
ت -واج-ده-ا ‘ السس-لك ال-دب-ل-وم-اسس-ي
ه -ن -اك ،اإ ¤ج -انب ت -رج -م -ة ت -اري-خ
ا÷زائر ‘ بطاقات وكتب واأفÓم
للتعريف بالثقافة ا÷زائرية ÿلق
جسسور مع باقي الدول الأجنبية.

الأمŸ Òواجهة سضياسضة
التخوين
ل Áك - - -ن ا◊ديث ع - - -ن «زه - - -ور
بوطالب» دون التطّرق اإ ¤موؤسسسسة
الأم Òع -ب -د ال -ق -ادر ال -ت-ي ت-اأسسسست
ذات ي -وم م -ن سس -ن -ة  1٩٩1بوهران،
اأي -ن ق ّ-ر رت رف -ق -ة ال -ع -ائ-ل-ة وب-عضس
اŸوؤرخ Úاإخراج هذه اŸوؤسسسسة اإ¤
النور من اجل ا◊فاظ على نقاء
وصس-ف-اء ال-ت-اري-خ ا÷زائ-ري ،خ-اصسة
واأن ا÷زائر ‘ تلك الفÎة دخلت
ما تعارف على تسسميته بالعشسرية
السسوداء حيث كان لزاما وضسع لبنة
Ÿنع طمسس تاريخ اأمة كاملة بسسبب
ك- -ل ت- -لك اÙاولت ل- -ه- -ز ال -ه -وي -ة
ا÷زائرية واضسمحÓلها.
 ⁄ي -ك -ن ه -ن -اك اأع -ظ -م م -ن اسس-م
الأم Òع- -ب- -د ال -ق -ادر ل -وسس -م -ه -ا ب -ه
ورب- -ط- -ه- -ا ب- -ه- -ذا ال -رم -ز ل -ل -ت -اري -خ
ا÷زائري لأنه رجل ،بالإضسافة اإ¤
كونه زعيما وقائدا وموؤسسسس الدولة
ا÷زائرية ا◊ديثة ،اسستطاع كتابة
اسسمه بحروف من ذهب ‘ تاريخ
ال- -بشس- -ري- -ة م- -ن خÓ- -ل اإنسس- -ان- -ي- -ت -ه
وتسساﬁه اللذين سسبقا ميثاق الأ·
اŸت- -ح- -دة ◊ق- -وق الإنسس- -ان ،رج- -ل
عظيم طلب منه اأن يكون سسلطان

ال -ع -رب اإل اأن -ه فّضس -ل ج -ه-اد ال-ع-ل-م
وال -ق -ل-م وال-تصسّ-و ف ب-ع-د رف-ع-ه راي-ة
ا÷هاد الأصسغر لتحرير وطنه من
اÙتل.
تواجه زهور بوطالب الأمينة العامة
Ÿوؤسسسس- -ة الأم Òع -ب -د ال -ق -ادر م -ن
خÓل ما تقّدمه هذه اŸوؤسسسسة كل
ﬁاولت تشس -وي -ه ال -ت -اري -خ وك-ل م-ا
يطال الرموز التاريخية التي صسنعت
ﬁط - -ات م - -ه - -م - -ة م - -ن ال - -ت - -اري- -خ
ا÷زائري ،فسسياسسة التخوين التي
اأصس - -ب - -حت ت - -ت Ó- -عب ب - -ال - -ت - -اري - -خ
ا÷زائ - -ري ل ب- -د م- -ن م- -واج- -ه- -ت- -ه
ب-اإع-ط-اء الأج-ي-ال ال-قادمة ا◊قيقة
التاريخية بعيدا عن اŸزايدات اأو
الن - -ت - -ق - -اصس م - -ن ح ّ- -ق اأح - -د ،لأن
ﬁاولت تكسس Òا÷زائر وتاريخها
اأصسبح ‘ السسنوات الأخÒة مهمة
البعضس الأسساسسية ،ولسسّد الثغرة بÚ
ج- -ي- -ل ال- -ي -وم ال -ذي ي -ت -ي -ه ‘ ع -ا⁄
افÎاضس -ي ي -ق -دم -ه ل -ه ب  Ó-غ -رب-ل-ة،
اإع - -ط - -اءه اŸع - -ارف ا◊ق - -ي - -ق - -ي - -ة
وال -وق -ائ -ع الصس -ادق -ة ل -ي -ت -م ّ-ك -ن م-ن
ال -ت-ع-رف ع-ل-ى ت-اري-خ-ه م-ن مصس-ادر
موثوقة.

البسضاطة ..تاجها

كان ‹ الشسرف اأن التقيت بزهور
ب- -وط- -الب ع- -ل- -ى ه- -امشس اŸع- -رضس
ال -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب ،ج -لسست ب -ق-رب-ه-ا
وك - -اأن - -ن - -ي ‘ رح - -ل - -ة ع Èال - -زم- -ن
اأوصس -ل -ت -ن -ي اإ ¤رج -ل ك -ان لسس-ن-وات
ط -وي -ل -ة ال -ب -ط -ل ال -ذي ل يضس -اه-ي-ه
عندي اأحد ،وما زاد من سسعادتي
اأك Ìق-دوم ق-ري-ب-ت-ه-ا ف-وزي-ة ح-ف-يدة
الأم Òخ- -ال- -د ف- -ع- -ظ- -م اف- -ت- -خ -اري
وشس- -ر‘ ب- -ع- -ائ- -ل- -ة  ⁄ت- -ت- -ن -ازل ع -ن
اŸقاومة واإن اختلفت صسورها فمن
م -ق -اوم -ة اŸسس -ت -ع -م-ر اإ ¤م-ق-اوم-ة
ا÷ه- -ل وال- -ت- -خّ- -ل - -ف ،اإ ¤م- -ق -اوم -ة
التغييب التاريخي وتخوين رموزه،
ل- -ك- -ن الأك- -ي- -د اأن ال- -بسس- -اط -ة ال -ت -ي
وج -دت -ه-ا ع-ن-ده-م-ا ت-ع-كسس ال-تشسّ-ب -ع
الإنسس -ا ÊوالأخÓ-ق-ي ل-ه-م-ا ول-عّ-ل -ه-ا
البسساطة نفسسها التي جعلت الأمÒ
عبد القادر يدخل التاريخ من بابه
الواسسع.

ديهيا أاوتيهيا ،اŸلكة ديهيا بنت باتنة ( ٥٨٥م  ٧1٢ -م)،
اŸشسهورة بلقب الكاهنة قائدة عسسكرية وملكة أامازيغية
خلفت اŸلك أاكسسيل ‘ حكم األمازيغ وحكمت شسمال أافريقيا
تشسكل ‡لكتها اليوم جزءاً من ا÷زائر وتونسس واŸغرب وليبيا
وعاصسمة ‡لكتها هي مدينة ماسسكول (خنشسلة حاليا) ‘
األوراسس قادت ديهيا عّدة حمÓت ومعارك ضسد الرومان
والبيزنطي ‘ Úسسبيل اسستعادة األراضسي األمازيغية التي قد
أاسستولوا عليها ‘ أاواخر القرن السسادسس ميÓدي وبدلً من أان
تتحول Ÿلكة مكروهة عند اŸسسلم Úأاصسبحت إامراة شسجاعة
يحÎمونها وأاصسبحت رمًزا من رموز الذكاء والتضسحية الوطنية

@ للة فاطمة نسضومر

إاسسمها ا◊قيقي هو فاطمة سسيد أاحمد ،ولدت ‘ وِرجة قرب
ع Úا◊مام حوا‹ سسنة  ،1٨3٠وتوفيت ‘ بني سسليمان ‘
سسبتم ،1٨63 Èمن أابرز وجوه اŸقاومة الشسعبية ا÷زائرية ‘
بدايات الغزوالسستعماري الفرنسسي للجزائر.

@ نفيسضة حمود

ولدت لليام نفيسسة اŸولودة حمود التي يحمل مسستشسفى
حسس Úداي اسسمها Ãدينة ا÷زائر لعائلة ميسسورة آال حمود ‘
 1٩٢4با÷زائر العاصسمة ،و‘ سسنة  1٩44كانت ضسمن أاوائل
›موعات طالبات الطب ‘ ،جمعية الطلبة اŸسسلم Úلشسمال
إافريقيا ،حيث شساركت ‘ مظاهرات أاول ماي Ã 1٩4٥دينة
ا÷زائر ،وسسجل هذا التاريخ التزامها النهائي ضسد السستعمار،
كما كانت نائب رئيسسة جمعية الطلبة اŸسسلم Úلشسمال
إافريقيا سسنة .1٩4٧

@ ا ÊسضتايÔ

ولدت يوم  ٧فÈاير  ‘ ،1٩٢٨مارينغو اŸعروفة اليوم
بحجوط ‘ ا÷زائر ،من أاصسول فرنسسية إالتحقت بصسفوف
جيشس التحرير الوطني ،حيث أالقي عليها القبضس يوم 1٥
أاكتوبر  1٩٥6وأاطلق سسراحها ‘  .1٩61بعد اإلسستقÓل
أاختارت آا Êسستي Ôا÷نسسية ا÷زائرية

@ فضضيلة سضعدان

اÛاهدة الشسهيدة فضسيلة سسعدان هي إاحدى بطÓت
ا÷زائر الÓئي سسجلنا أاسسمائهن بأاحرف من ذهب ‘ سسجل
اÿالدين Ÿا قدمته من تضسحيات ‘ سسبيل –رير وطنها،
إانها سسليلة أاسسرة ›اهدة قدمت الكث Òللجزائر ،فيكفيها
فخرا أانه ل يذكر اسسم فضسيلة سسعدان إال ويتبادر اسسم
شسقيقتها الشسهيدة مر Ëسسعدان.

@ حسضيبة بن بوعلي

نشسأات ‘ عائلة ميسسورة ا◊ال ،زاولت تعليمها اإلبتدائي
Ãسسقط رأاسسها بشسلف (الصسنام سسابقا) شسمال ا÷زائر  .وبعد
إانتقال عائلتها إا ¤العاصسمة سسنة  1٩4٨واصسلت تعليمها هناك،
وإانضسمت إا ¤ثانوية عمر راسسم (حاليا) ،وامتازت بذكائها
ا◊اد ،ومن خÓل رحÓتها داخل الوطن ضسمن صسفوف
الكشسافة ا÷زائرية اطلعت على أاوضساع الشسعب السسيئة.

@ جميلة بوحÒد

جميلة بوحÒد ( ‘ - 1٩3٥حي القصسبة ،ا÷زائر العاصسمة)
هي ›اهدة جزائرية من أاك ÈاŸناضسÓت الÓئي سساهمن
بشسكل مباشسر ‘ الثورة ا÷زائرية على السستعمار الفرنسسي
لها ‘ ،منتصسف القرن اŸاضسي ،كان الطÓب ا÷زائريون
يرددون ‘ طابور الصسباح فرنسسا أاُُمنا لكنها كانت تصسرخ
وتقول :ا÷زائر ًأاُمنا ،فأاخرجها ناظر اŸدرسسة الفرنسسي من
طابور الصسباح وعاقبها عقاباً شسديداً لكنها  ⁄تÎاجع و‘
هذه اللحظات ولد لديها اŸيول النضسا‹ .انضسمت بعد ذلك
إا ¤جبهة التحرير ا÷زائرية للنضسال ضسد السستعمار الفرنسسي
ونتيجة لبطولتها ،أاصسبحت األو ¤على قائمة اŸطاردين
حتى أاصسيبت برصساصسة عام  1٩٥٧وأالقي القبضس عليها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لوŸبي
أاكد رئيسس ال–ادية ا÷زائرية للمبارزة عبد الرؤووف برناوي خÓل الندوة الصسحفية التي نشّسطها باŸتحف ا أ
بالعاصسمة أانهم جاهزون من أاجل إا‚اح الطبعة اÿامسسة Ÿنافسسة كأاسس العا ⁄سسيف ا◊سسام ذكور التي سستجري وقائعها
بقاعة حرشسة حسسان ‘ الفÎة اŸمتدة من الـ  16إا ¤الـ  18نوفم.È

نبيلة بوقرين
أعت Èبرناوي هذأ أ◊دث ألعاŸي
Ãثابة فرصسة سسانحة من أجل تطوير
أŸسس- -اي- -ف- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة م- -ن خÓ- -ل
أإلح -ت -ك -اك ‘ ق-ول-ه «ف-خ-ورون ج-دأ
باحتضسان هذأ أ◊دث ألكب ،Òسسوأء
ف -ي -م -ا ي -ت -ع ّ-ل -ق ب -ك-أاسس أل-ع-ا ⁄سس-ي-ف
أ◊سس -ام ذك -ور ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا أÿامسس-ة
على ألتوأ‹ بعدما كانت ألنطÓقة
من  ،2013وبطولة ألعا ⁄شسيشس إأناث
بقاعة حرشسة حسسان ونحن جاهزون
م- -ن أج -ل إأ‚اح أŸوع -دي -ن م -ن ك -ل
أ÷وأنب ،خ -اصس -ة أن -ن -ا ت-عّ-ودن-ا ع-ل-ى
تنظيم مثل هذه ألتظاهرأت».
وأصس- - -ل أل- - -رج- - -ل أألول ع - -ل - -ى رأسس
أل–ادي - -ة ق - -ائ « :Ó- -أ÷زأئ - -ر ب- -ل- -د
أŸوأعيد ألكبÒة ورياضسة أŸسسايفة
أصسبحت لها شسعبية كبÒة لدى ألشسباب
بدليل أإلقبال ألكب Òعلى ‡ارسستها،
ه -ذأ م -ا ي -ع-ن-ي أن ت-ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه
أŸنافسسات ألكÈى يسسمح للرياضسيÚ
ب- -الح- -ت -ك -اك م -ع أŸسس -ت -وى أل -ع -ا‹
وأك- -تسس -اب أÈÿة وأل -ت -ج -رب -ة ح -ت -ى
نتمّكن من كسسب نخبة لها كفاءة عالية
وأل -ق -درة ع -ل -ى أل -ت-أال-ق مسس-ت-ق-ب‘ Ó-
أŸوأعيد ألدولية على غرأر أأللعاب

أألوŸبية وكذأ ألعاب ألبحر أألبيضس
أŸتوسسط Ãدينة وهرأن سسنة .»2021
كشسف أŸسسؤوول أŸباشسر على رياضسة
أŸبارزة أنهم حّددوأ مبلغ  5مÓيÚ
دي -ن -ار ‘ ق -ول -ه «أŸن -افسس -ت -ان ه -م -ا
فرصسة من أجل ألتعريف باŸوروث
أل- -ث- -ق -ا‘ وأ÷انب ألسس -ي -اح -ي أل -ذي
تتمتّع به بÓدنا إأ ¤جانب ألرياضسة
بدليل أن أŸشسارك ‘ Úهذه ألطبعة
طلبوأ منا زيارة أŸناطق ألسسياحية
بجنوبنا ألكب Òبعد نهاية أŸنافسسة
وهذه نقطة أيجابية يجب أن نسستغلها
أك Ìمسس- -ت- -ق- -ب  Ó-م -ن خ Ó-ل إأع -ط -اء
أهتمام أك Èبهذه ألرياضسة».
أضس- - -اف ذأت أŸت- - -ح- - -دث :ق - -ائ :Ó- -
«خصسصس -ن -ا م -ب -ل -غ  5م Ó-ي Úدي -ن-ار
جزأئري للموعدين معا ولهذأ أشسكر
كل من سساعدنا من قريب أو بعيد
سس - -وأء وزأرة ألشس - -ب - -اب وأل - -ري - -اضس- -ة
وأŸمول.»Ú
Óشسارة ،فإان منافسسة كأاسس ألعا⁄
ول إ
للمبارزة سسيف أ◊سسام ذكور سستكون
بدأية من ألـ 16إأ ¤غاية  18نوفم،È
فيما Œري بطولة ألعا ⁄شسيشس إأناث
م- -ن  23إأ 26 ¤م- -ن ذأت ألشس -ه -ر
Ãشس -ارك-ة  161م -ب -ارز وح -وأ‹ 200
مبارزة سسيمثلون  50بلدأ.

لجسسام اŸنظمت ‘ ÚالفÎة اŸمتدة من  8إا 12 ¤نوفمÈ
أانهت ا÷زائر مشساركتها ‘ بطولة وكأاسس العا ⁄لرياضسة كمال ا أ
Ãدينة بنيدورم (اسسبانيا) ‘ ،اŸركز ا◊ادي عشسر بحصسيلة تضسّمنت ثÓث ميداليات (ذهبية وفضسيتان).
و“كن ألرياضسي أ÷زأئري سسيد علي ميدون ع -وأد ي -ح -ي -اوي أل-ذي شس-ارك ‘ أل-ب-ط-ول-ة ‘ ‘  176سسم .وأحتل ألرياضسيان أ÷زأئريان
( 80ك -ل -غ) م-ن أل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب ‘ أل-ب-ط-ول-ة ألخ-تصس-اصس أل-ت-ق-ل-يدي ( 175سس -م) ‘ ب -ل -وغ أŸرك- -ز أل -ث -ا ،Êورأء ع -ل -ى أل -ت -وأ‹ ك -ل م -ن
ألعاŸية بعد حصسوله على ›موع  36نقطة ،منصسة ألتتويج ،حيث أكتفى باŸركز ألرأبع.
أألرد Êدياء لطفي وألسسبا ÊأيÔيك غوتÒيز
متقدما على تي Úشس Úل Úمن تايبيه ألصسينية و‘ منافسسة كأاسس ألعا ،⁄أختصساصس أللياقة Ãجموع  11و 5نقاط مقابل  15نقطة لÍ
بـ 42ن -ق -ط -ة ‘ أŸرك -ز أل -ث-ا Êث-م أل-ل-ي-ت-وأ Êألبدنية ،تّوجت ألعناصسر أ÷زأئرية Ãيدأليت ÚعÓق و 12لبلعربي.
فيتوتاسس زيل ‘ أŸركز ألثالث Ãجموع  44فضسيت Úبفضسل كل من ألشساب شساكر بن عÓق ‘ ألÎت -يب أل-ع-ام ل-ل-ب-ط-ول-ة ،أح-ت-لت أ÷زأئ-ر
نقطة .باŸقابل ،أخفق أ÷زأئري أآلخر ( 24سسنة) ‘  173سسم وقادة بلعربي ( 35سسنة) أŸركز ألـÃ 11جموع  32نقطة.

ا‚لÎا:

جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول كـ ـ ـ ـ ـ ـول يع ـ ـ ـ ـتزل ك ـ ـ ـ ـ ـرة الق ـ ـ ـ ـدم

اأعلن جو كول لعب وسسط تشسيلسسي
ومنتخب ا‚لÎا السسابق اعتزاله
كرة القدم ،اأمسس ،ليسسدل السستار
على مسسÒة اسستمرت  20عاما.
شس -ارك ك -ول ،أل -ذي أك -م-ل  37ع-ام-ا هذأ
ألأسسبوع 716 ‘ ،مبارأة وأحرز  104أهدأف
مع سسبعة أندية وأختتم مسسÒته مع تامبا
باي روديز ‘ أŸسستوى ألثا ‘ Êألوليات
أŸتحدة.
وأوضسح كول ،ألذي نشساأ ‘ أكادÁية شسباب
وسست هام يونايتد ‘ ،بيان« :بعد  20عاما
ك Ó- - -عب ك- - -رة ق- - -دم Îﬁف ،ح- - -ان وقت
ألعتزأل .أإنه حلم –ول أإ ¤حقيقة».
وخاضس كول مبارأته ألأو ¤مع وسست هام

وع -م-ره  17ع -ام-ا وأصس-ب-ح ق-ائ-دأ ل-ل-ف-ري-ق
أل -ل-ن-د Êب-ع-د أرب-ع سس-ن-وأت أخ-رى ،ووصس-ف
ب- -اأن- -ه أح- -د أŸوأهب أل- -وأع- -دة ‘ أ‚لÎأ
بسس -بب ق -درأت -ه أل -ك -بÒة ع -ل -ى أل-ت-ح-ك-م ‘
ألكرة.
وأنضس- -م أإ ¤تشس- -ي- -لسس -ي ع -ام  ،2003ب-ع-دم-ا
أسستحوذ ألروسسي رومان أبرأموفيتشس على
ألنادي لكنه وأجه صسعوبات ‘ أإثبات نفسسه
خ Ó-ل أي -ام -ه ألأو ‘ ¤م -ل-عب سس-ت-ام-ف-ورد
بريدج.
لكنه حّقق كل ألألقاب أÙلية أŸمكنة مع
تشس- -ي- -لسس- -يÃ ،ا ‘ ذلك ثÓ- -ث- -ة أل -ق -اب ‘
ألدوري أŸمتاز ولقب ‘ Úكاأسس أل–اد
أل‚ليزي.

وعلى أŸسستوى ألدو‹ ،كان كول من أعضساء
«أ÷يل ألذهبي» ‘ منتخب أ‚لÎأ ألذي
ضس -م لع -ب Úم -ث-ل ف-رأنك لم-ب-ارد ودي-ف-ي-د
بيكام وسستيفن جÒأرد وريو فرديناند.
و أحرز عشسرة أهدأف ‘  56مبارأة دولية
مع أŸنتخب أل‚ليزي ب 2001 Úو،2010
لكنه  ⁄يصسل مطلقا أإ ¤أŸسستوى ألذي
قدمه وهو ناشسئ .وتعرضس كول للعديد من
ألإصسابات خÓل مسسÒته.
وتضسّ- -م- -نت مسسÒة ك- -ول ب -ع -د رح -ي -ل -ه ع -ن
تشس -ي -لسس -ي ‘  ،2010فÎ- -أت ق- -صس Ò-ة غ Ò-
ن- -اج -ح -ة ‘ ل -ي -ف -رب -ول ول -ي -ل ووسست ه -ام
و أسستون في ÓوكوفنÎي سسيتي قبل أنتقاله
للوليات أŸتحدة.

إابراهيم ـ ـوفيتشش أافضسل ’عب ‘ الدوري اأ’مريكي

لمريكية لكرة
اخت Òالسسويدي زلتان ابراهيموفيتشس ،لعب فريق لوسس أا‚ليسس غالكسسي ،كأافضسل لعب جديد ‘ البطولة ا أ
ل‚ليزي واين رو.Ê
القدم ،متفوقا على اŸهاجم ا إ
وتصسدر أبرأهيموفيتشس ( 37سسنة) ألÎتيب ‘
أسس-ت-طÓ-ع Ÿدرب-ي ولع-ب-ي أل-ب-ط-ولة ،باإلضسافة
إأ÷ ¤نة من ألصسحافي ،Úفنال  ‘ 36,36أŸائة
م -ن أألصس-وأت م-ق-اب-ل  ‘ 32,25أŸائ -ة ل -روÊ
قائد فريق دي سسي يونايتد ،فيما حّل أŸكسسيكي
كارلوسس في Óلعب لوسس أ‚ليسس أف سسي ثالثا
( ‘ 13,47أŸائة).
وسسجل ألسسويدي  22هدفا وقدم “ 10ريرأت
حاسسمة ،وهي أŸرة ألثالثة ألتي يسسجل فيها
لعب أك Ìمن  20هدفا ويقدم “ 10ريرأت ‘
موسسم وأحد .وفاز غالكسسي تسسع مرأت وخسسر
مرت ‘ Úكل مرة كان يسسجل فيها أŸهاجم
هدفا.
وتكّرم هذه أ÷ائزة ألÓعب Úأ÷دد ‘ ألبطولة
ل -ك -ن م -ع خÈة أحÎأف -ي-ة سس-اب-ق-ة ،م-ا ي-ع-ن-ي أن
ألÓعب ÚأŸبتدئ Úمن دون خÈة ليسسوأ ﬂولÚ
بالÎشسح لهذه أ÷ائزة.
ورفع أبرأهيموفيتشس بهدف أكروباتي رأئع ‘
م- -رم -ى ت -ورون -ت -و رصس -ي -ده إأ 500 ¤ه- -دف ‘
مسسÒته 15 ‘ ،سسبتم ÈأŸاضسي ،لينضسم إأ¤

أألسس- -ط- -ورت Úأألرج- -ن- -ت -ي -ن -ي ل -ي -ون -ي -ل م -يسس -ي
وألÈت -غ-ا‹ ك-ريسس-ت-ي-ان-و رون-ال-دو ،ك-ث-الث أفضس-ل
لعب حا‹ يحقق أ‚ازأ ‡اث.Ó
وفشسل «زلتان» ‘ قيادة فريقه إأ ¤مرحلة
ألـ»بÓي أوف» ،لكن مسسÒته تضسمنت أ‚ازأت
ك -بÒة م-ع أن-دي-ة أج-اكسس أل-ه-ول-ن-دي وب-رشس-ل-ون-ة
أإلسسبا Êوباريسس سسان جرمان ألفرنسسي وأنÎ
وج -وف -ن -ت -وسس وم -ي Ó-ن أإلي -ط -ال -ي .ÚوÁلك ‘

إا–ـ ـ ـ ـ ـاد العاصسمـ ـة يسس ـ ـ Òبخط ـ ـى ثابت ـ ـة
نح ـ ـ ـ ـو ضسم ـ ـ ـان لقـ ـ ـب البطـ ـ ـ ـ ـل الشستـ ـ ـوي
لو ¤لكرة القدم تت ّضسح ،بعدما “ّكن فريق إا–اد
بدأات معا ⁄البطل الشستوي للرابطة اÎÙفة ا أ
العاصسمة سسهرة الثن Úمن تعميق الفارق على مÓحقه اŸباشسر شسبيبة القبائل ،حّ“ Úكن من العودة
بنقطة ثمينة من تنقله إا ¤وهران Ÿواجهة اŸولودية اÙلية التي فرضس عليها التعادل السسلبي
لول
◊سساب ا÷ولة الرابعة عشسرة ،نقطة عّزز بها رفقاء اŸتأالق «بن غيث» صسدارتهم للمحÎف ا أ
رغم أانهم يتواجدون بناقصس مواجهة ضسد وفاق سسطيف ◊سساب ا÷ولة  11اŸقّرر إاقامتها بتاريخ الـ
 29نوفم Èا÷اري ،ويسس Òبذلك أابناء سسوسسطارة نحو ضسمان اللقب الشستوي ،خصسوصسا إاذا عرفوا
كيف ينهون مرحلة الذهاب دون هزÁة.

ﬁمد فوزي بقاصص

ذهبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وفضسيت ـ ـ ـ ـ ـ ـان للجـ ـ ـزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

مــــــــــــــونديــــــال
لجسســـام
كمـــــال ا أ

17795

عاد بنقطة ثمينة من وهران عّزز بها صسدارته
لول
للمحÎف ا أ

لوŸبي ،برناوي:
خÓل ندوة صسحفية التي نشسطها باŸتحف ا أ

جاهـ ـ ـزون إ’‚ـ ـ ـ ـاح ك ـ ـأاسش العـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄
لسسيـ ـ ـ ـ ـ ـف ا◊سس ـ ـ ـ ـام بقاعـ ـ ـ ـة حرشس ـ ـ ـ ـة

ألعدد

19

رصسيده ألدو‹  62هدفا وشسارك ‘ مونديا‹
 2002و.2006
جل رو 12 Êهدفا ‘  21مبارأة مع
من جهته ،سس ّ
دي سس-ي ي-ون-اي-ت-د ب-ع-د أن-ت-ق-ال-ه إأل-ي-ه ‘ ج-وي-ل-ية
أŸاضسي ،مسساهما ‘ تأاهله إأ« ¤ألبÓي أوف»،
وتفوق على ألسسويدي ‘ تصسويت أŸدرب ،Úفيما
رج - -ح ك - -ف - -ة أب - -رأه- -ي- -م- -وف- -ي- -تشس ألÓ- -ع- -ب- -ون
وألصسحافيون.

لسسبانية:
البطولة ا إ

يحّقق فريق إأ–اد ألعاصسمة
ب- -دأي -ة م -وسس -م ‡ي -زة ع -ل -ى
ألصسعيد أÙلي ،بعدما خرج
م- - - -ن م- - - -ن- - - -افسس- - - -ة ك- - - -أاسس
ألكونفدرألية أإلفريقية لكرة
ألقدم من ألدور ربع ألنهائي
ع- -ل- -ى يّ- -د ف- -ري- -ق أŸصس- -ري
ألبورسسعيدي ،وهي أŸنافسسة
ألتي كانت تعّول عليها كثÒأ
أإلدأرة من أجل نيل أول لقب
قاري ‘ خزأئن ألفريق ،وقد
يكون ذلك أإلقصساء وأÿروج
من ألباب ألضسيق ‘ منافسسة
ك -أاسس أل -ك -اف ح -رك لع -ب-ي
أإل–اد أل- - - - -ذي- - - - -ن رأح - - - -وأ
ي- - -حصس- - -دون ‘ أل - -ن - -ت - -ائ - -ج
أإلي -ج-اب-ي-ة ت-ل-وى أألخ-رى ‘
م-ب-اري-ات أل-رأبطة أÎÙفة
أألو ¤لكرة ألقدم ،و“ّكنوأ
م - - -ن أل - - -ع- - -ودة إأ ¤صس- - -دأرة
ألÎت- - -يب رغ - -م أŸب - -اري - -ات
أŸت- -أاخ- -رةّﬁ ،ق- -ق Úب -ذلك
سس-لسس-ل-ة  9م-ب-اري-ات متتالية
دون هزÁة ‘ ألبطولة منها
 6أنتصسارأت كاملة منذ أول
وآأخر هزÁة ‘ ألبطولة ألتي
ك -انت أم -ام شس -ب -ي-ب-ة ألسس-اورة
بثÓثية نظيفة ‘ لقاء أ÷ولة
أل - -رأب- -ع- -ة Ãل- -عب  20أوت
ببشسار.
أب- - - -ه- - - -ر رف- - - -ق - - -اء أ◊ارسس
أıضس - - - -رم «ﬁم - - - -د ÚŸ
زم -ام -وشس» ،ك -ل عشس -اق ك -رة
أل-ق-دم أ÷زأئ-ري-ة ب-اŸسستوى
ألكب Òألذي ظهروأ به خÓل
م -ب -اري-ات أل-ب-ط-ول-ة ب-أادأئ-ه-م
أŸم -ي -ز وأن -تشس -اره -م أ÷ي -د
ف -وق أŸسس -ت -ط -ي -ل أألخضس-ر،
خصسوصسا بعدما “ّكنوأ من
ألفوز باألدأء وألنتيجة خÓل
ج -ل خ -رج -ات -ه -م ،مسس -ج -لÚ
ب -ذلك أل -ك -ث Òم -ن أأله-دأف
نصس -ب-ت-ه-م ك-أافضس-ل ه-ج-وم ‘
أÎÙف أألول برصسيد 25
ه -دف -ا ،ك -م -ا أن -ه -م ي-ح-ت-ل-ون
ألصس -ف أل -ث-الث ألفضس-ل دف-اع

‘ أل -ب -ط -ول -ة ورأء شس -ب -ي-ب-ت-ي
أل-ق-ب-ائ-ل وألسس-اورة ،م-ا ي-ؤوك-د
بأان طريقة ألعمل ألتي جاء
بها أŸدرب ألفرنسسي «تÒي
ف-روج-ي» ت-عّ-ود ع-ل-ي-ه-ا لعبو
أإل–اد وث -م -ار أل -ع-م-ل أل-ذي
يقوم به أŸسسؤوول أألول على
ألعارضسة ألفنية للفريق منذ
فÎة أل -ت -حضسÒأت ألصس-ي-ف-ي-ة
بدأت Œنى.
‘ ن- - -فسس ألسس- - -ي - -اقّ“ ،ك - -ن
أل - -ط - -اق - -م أل - -ف - -ن - -ي أ◊ا‹
وألÓ-ع-ب Úم-ن إأع-ادة أل-ه-ي-بة
ألضسائعة للفريق ألتي أعادت
معها أألنصسار إأ ¤مدرجات
م - -ل - -عب «ع - -م - -ر ح - -م - -ادي»
ببولوغ Úألذين تشسّوقوأ إأ¤
أأللقاب ألتي فارقت أصسحاب
أللون Úأألحمر وأألسسود منذ
( )2016 – 2015موسسم آأخر
ت- -ت- -وي- -ج- -ات أإل–اد ب- -ل- -قب
أل - -ب - -ط- -ول- -ة ول- -قب أل- -ك- -أاسس
أŸم - -ت- -ازة ،وي- -ك- -ون أÿروج
–Óاد من أŸنافسسة
أŸبكر ل إ
أل -ق-اري-ة ورأء ألÎك-ي-ز أ÷ي-د
على ألبطولة ألوطنية ،ومنه
عودة ألنتائج أإليجابية ألتي
سس- -ت- -ك- -ون ﬁف -زة ل -ل -ذه -اب
ب- -ع- -ي- -دأ ‘ م- -ن- -افسس -ة ك -أاسس
أألندية ألعربية ،خصسوصسا أن
أبناء سسوسسطارة غ ÒمعنيÚ
هذأ أŸوسسم Ãشساركة قارية.
وسس -ي -ك -ون غ -دأ ف-ري-ق إأ–اد

أاليغري:

ألعاصسمة أمام فرصسة جديدة
من أجل توسسيع ألفارق عن
أÓŸح - -ق Úب- -حصس- -د ثÓ- -ث
نقاط جديدة ،ح Úيسستقبل
Ãل- - -عب «ع - -م - -ر ح - -م - -ادي»
ب - -ب- -ول- -وغ Úب- -ط- -ل أŸوسس- -م
أŸاضسي أ÷ريح فريق شسباب
قسس -ن -ط -ي -ن-ة صس-احب أŸرك-ز
أل-ت-اسس-ع ‘ أف-ت-ت-اح م-ب-اري-ات
أ÷ول - -ة ألـ  15وأألخÒة م -ن
مرحلة ألذهاب عن ألرأبطة
أÎÙفة أألو ¤لكرة ألقدم.
أإل–اد سس- -ي- -ك -ون م -دع -وم -ا
باآللف من أنصساره أألوفياء
أل- -ذي- -ن سس- -ي -ت -ن -ق -ل -ون ب -ق -وة
Ÿسساندة ألفريق ومسساعدته
ع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق ف -وز ج -دي -د
وﬁاولة توسسيع ألفارق أكÌ
عن أÓŸحق ،Úخصسوصسا أن
شسبيبة ألقبائل Áكنها تهديد
ع- - - -رشس أإل–اد Ãا أن - - -ه - - -ا
ت -ن -قصس -ه-ا م-وأج-ه-ة م-ت-أاخ-رة
Ãل -عب أول ن -وف -م Èب -ت -ي-زي
وزو عن أ÷ولة ألـ  12ضسد
ف- -ري- -ق شس- -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة
وسستتنقل ‘ أ÷ولة ألـ  15أإ¤
م - -دي - -ن - -ة ب - -رج ب - -وع - -ري- -رج
Ÿوأجهة أألهلي أÙلي دون
ج -م -ه -ور ،م -ا ي-ج-ع-ل أل-ف-ارق
دأئما ضسئيل ب Úألفريق Úإأل
‘ ح -ال -ة ع -دم ق-درة أشس-ب-ال
أŸدرب «دوم- -ا» أل- -ع -ودة أإ¤
سسكة ألنتصسارأت.

كريسستيانـ ـ ـ ـ ـ ـو يسستحـ ـ ـق الـ ـ ـكـرة الذهبي ـ ـ ـ ـ ـة

قال ماسسيمليانو أاليغري ،اŸدير
الفني ÷وفنتوسس ،إان لعبه
كريسستيانو رونالدو يسستحق
الفوز بجائزة الكرة الذهبية
هذا العام.

وحصس-ل أل-ي-غ-ري ع-ل-ى ج-ائزة
أفضس- - -ل م - -درب ‘ أل - -دوري
أإلي - - -ط - - -ا‹ ع - - -ن أŸوسس- - -م
أŸاضسي ،وقال على هامشس
أ÷ائ - -زة ‘« ،تصس - -ري - -ح- -ات
أب -رزت -ه-ا صس-ح-ي-ف-ة لغ-ازي-ت-ا
ديلو سسبورت أإليطالية« :لقد
دربت لع - -ب Úك - -ب - -ار م - -ث - -ل
رونالدينيو وسسيدورف وبÒلو
ونيسستا وبوفون ورونالدو ،أما
رونالدو فهو يركز بشسكل كبÒ
على ألتدريب وألعمل أ÷اد،
Óعجاب».
إأنه مث Òل إ
وأضساف« :لقد سساهم رونالدو
‘ ت-ط-وي-ر ج-وف-ن-ت-وسس ،ألن-ه

الÈتغا‹ كاردوزو مدربا جديدا لنادي سسلتا فيغو
أعلن نادي سسلتا فيغو أإلسسبا Êأمسس تعي ÚأŸدرب ألÈتغا‹ ميغيل كاردوزو بدل من أألرجنتيني أنطونيو ﬁمد أŸقال
من منصسبه ،بعد خسسارة ألفريق على أرضسه ضسد ريال مدريد بهدف Úمقابل أربعة ضسمن أ÷ولة أل 12من ألبطولة ألسسبانية لكرة ألقدم ،يوم
أألحد.
وتو ¤أنطونيو ﬁمد تدريب سسلتا فيغو منذ مطلع أŸوسسم أ◊ا‹ وخاضس ألفريق –ت إأشسرأفه  12مبارأة ،فاز فيها ثÓث مرأت وتعادل
خمسس مرأت ومني بأاربع هزأئم.
أما كاردوزو فكان مدربا لنانت ألفرنسسي منذ مطلع أŸوسسم أ◊ا‹ قبل أن يقال من منصسبه بعد ثما Êمباريات فقط .وسسبق لكاردوزو أن
أشسرف على تدريب ريو أ‘ ألÈتغا‹ وقاده أ ¤ألفوز ‘  20مبارأة مع تسسجيل  7تعادلت و 15هزÁة.

يختلف عن أآلخرين ،كما أنه
يسس- -ج- -ل أه- -دأًف- -ا بشس- -ك -ل ل
يصسدق ،ولذلك يسستحق ألفوز
بالكرة ألذهبية».
وح- - -ول ه- - -ي- - -غ - -وأي - -ن لعب
ج- - -وف- - -ن- - -ت - -وسس أŸع - -ار إأ¤
م-يÓ-ن-و ،ق-ال أل-ي-غ-ري« :ل-ق-د
سسّدد ركلة جزأء أمام توتنهام
‘ أŸوسس -م أŸاضس -ي ،ول -ك -ن
إأه - -دأر رك Ó- -ت أ÷زأء أم- -ر
طبيعي ،ولقد حرصست على
أل -ت -ح-دث م-ع-ه ب-ع-د أŸب-ارأة
وكان سسعيًدأ».
وت-اب-ع« :أŸن-افسس-ة أ◊ق-ي-قية
‘ دوري أألب- -ط- -ال ت- -ب -دأ ‘
مارسس أŸقبل ،ما زأل يتعÚ
علينا –قيق ألتأاهل ،كنا على
أسس -ت -ع-دأد ل-ل-ف-وز ب-ال-ل-قب ‘
 2015ع -ن -دم -ا ل -ع-ب-ن-ا أم-ام
برشسلونة ،ومنذ تلك أŸبارأة
ج-وف-ن-ت-وسس يتحسسن ويتطور،
وه -ن -اك أل -ع -دي-د م-ن أل-ف-رق
Áكنها ألفوز باللقب».
وح- -ول مسس- -ت -وى ب -ن -ت -ان -ك -ور
وك -انسس -ي -ل -و ،ع -ل -ق أل -ي -غ-ري:
«ل-دي-ه أرت-ف-اع وأن-خ-فاضس ‘
أŸسس-ت-وى وه-ذأ أم-ر ط-ب-يعي
لÓعب Úألشسباب ،فهو يحتاج
للعب باسستمرأر مع بيانيتشس
وهذأ سسوف يجعله يتحسسن،

أم -ا ك -انسس -ي -ل -و ف -إان-ه ي-ح-ت-اج
للتحسسن ‘ ألدفاع .أŸشسكلة
أن بعضس ألÓعب Úأألجانب
ل يفكرون بالدفاع ويعتÈون
هذأ جزء من ثقافتهم».
وأختتم« :سسيكون من ألرأئع
تدريب فريق أجنبي ،لكن ‘
أل -وقت أ◊ا‹ أ“ن -ى أل-ب-ق-اء
‘ ج -وف -ن -ت -وسس ألط-ول فÎة
‡كنة ،كما أنني أرغب ‘
تدريب أŸنتخب ألوطني لكن
ليسس أآلن».
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مواقيت
الصشÓة

@  14نوفم :1٩5٦ Èاعتقال «فرنان
اي- - -ف- - -ت- - -ون» اŸن - -اضش - -ل ‘ ا◊زب
الشش-ي-وع-ي ال-ف-رنسش-ي واŸت-عاطف
م-ع ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ع-ند ﬁاولته
تفج Òمصشنع الغاز با◊امة.

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لول  144٠هـ الموافق لـ  14نوفمبر  2٠1٨م
لربعاء ٠٦ربيع ا أ
ا أ

Oó©dG

اسستدعيت العناصسر األك Ìجاهزية وأاراهن على بÓيلي ‘ تقد Ëاإلضسافة
كشش -ف م -درب اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي ج-م-ال
بلماضشي عن صشعوبة اŸأامورية أامام الطوغو
خÓ-ل اŸواج-ه-ة ال-ت-ي سش-ت-ج-م-ع اŸن-ت-خب‘ Ú
ا÷ول- -ة اŸق- -ب- -ل- -ة م- -ن تصش -ف -ي -ات ك -اسس أا·
أافريقيا  . 2٠1٩أاكد الناخب الوطني خÓل
الندوة الصشحفية التي عقدها مسشاء أامسس
Ãركز –ضش ÒاŸنتخبات الوطنية بسشيدي
لول للمنتخب
موسشى أان الفوز هو الهدف ا أ
خÓل اŸواجهة اŸرتقبة ول ششيء آاخر .

تريد التعاقد معه و هو ا’ن يدخل مرحلة جديدة
من مسشÒته الرياضشية بعد ان توج برابطة ابطال
افريقيا لكرة القدم مع الÎجي التونسشي ““ .

يوجد ’عبون بالعكسص هناك عناصشر جيدة ‘
البطولة وتسشتطيع تقد Ëا’ضشافة ““ .

«براهيمي قد يغيب عن مباراة الطوغو ““
اعÎف ب -ل -م -اضش -ي م -ن ج -ه -ة اخ -رى ب-اصش-اب-ة
ب -راه-ي-م-ي وام-ك-ان-ي-ة غ-ي-اب-ه ع-ن م-ب-اراة ال-ط-وغ-و
قائ ““ :Óبراهيمي مصشاب و مششاركته امام الطوغو
يبقى امرا مسشتبعدا وعلينا التعامل مع ﬂتلف
ال -وضش -ع -ي-ات ال-ت-ي ن-ت-واج-د ف-ي-ه-ا و ه-ن-اك ’ع-بÚ
يسشتطيعون تعويضشه على غرار مزيان او اوناسص
وحتى بÓيلي يسشتطيع لعب هذا الدور ““ .

من جهته قال يوسشف بÓيلي ’عب اŸنتخب
ال- -وط- -ن -ي و الÎج -ي ال -ت -ونسش -ي خ Ó-ل اŸن -ط -ق -ة
اıتلطة امسص Ãركز سشيدي موسشى ،ان بلماضشي
سش -اع -ده ع-ل-ى ا’ن-دم-اج م-ع اŸن-ت-خب مضش-ي-ف-ا ان
الناخب الوطني يعرفه جيدا و فرح كثÒا بتالقه
‘ الفÎة اŸاضشي و هدف اÿضشر خÓل مواجهة
ال -ط -وغ -و ه -و –ق -ي-ق ا’ن-تصش-ار خ-اصش-ة ان ال-ف-وز
سشيسشمح للمنتخب ا÷زائري بالتاهل مباششرة ا¤
كاسص افريقيا ““

«شسيتة لعب جيد و سسيكون له دور مهم ““

ع -اد ب -ل -م -اضش -ي ل -يÈر خ-ي-ارات-ه ق-ائ ‘ Ó-ه-ذا
اŸقام ““ القائمة تعرفونها و اسشتدعيت العناصشر
ا’ك Ìجاهزية خاصشة ان اŸباراة
سش -ت -ك -ون صش -ع-ب-ة و ت-ت-ط-لب ’ع-ب Úم-ن ن-وع-ي-ة
خاصشة و بناءا على –ليلي للمباراة اŸاضشية امام
غ-ام-ب-ي-ا ات-خ-ذت ب-عضص ال-ق-رارات م-ن-ه-ا اسش-ت-ب-ع-اد
بعضص العناصشر و توجيه الدعوة ’خرى ““ .

اثنى بلماضشي على قدرات اسشامة ششيتة ’عب
ا–اد العاصشمة حيث قال ““ ششيتة ’عب جيدة و هو
Áتلك خÈة جيدة ‘ افريقيا بحكم انه ششارك مع
ا–اد العاصشمة ‘ اŸنافسشة ا’فريقية كما انه
متعود على اللعب على ارضشيات اصشطناعية و Áكن
ا’عتماد عليه خاصشة ‘ ا÷انب الدفاعي ““ .

‘ رده ع- -ل- -ى سش- -ؤوال ج- -ري- -دة ““الشش -عب““ اث -ن -ى
ب -ل -م -اضش -ي ع -ل -ى ق -درات ال-واف-د ا÷دي-د ي-وسش-ف
بÓ-ي-ل-ي ق-ائ““ :Ó-بÓ-ي-ل-ي اع-رف-ه م-ن-ذ ك-نت م-درب-ا
لفريق الدحيل القطري و حينها ادارة الفريق كانت

عاد بلماضشي للحديث عن البطولة الوطنية
حيث وصشفها بالضشعيفة حيث قال ““ ا÷ميع يعلم ان
ال -ب -ط -ول -ة ضش -ع -ي -ف -ة و انت اول-ه-م ل-ك-ن ’ ت-ق-وم-وا
بتحريف كÓمي عندما تقولون على لسشا Êانه ’

«البطولة ضسعيفة و ل تقوموا بتحريف كÓمي ““

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

شش.القبائل تقلصش الفارق عن الرائد  ..و ““ العميد““ يسسقط أامام ا–اد بلعباسش

ق-لصص ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ال-ف-ارق ع-ن رائد
الرابطة اÎÙفة لكرة القدم ا–اد العاصشمة ا¤
أاربع نقاط بعد فوزه مسشاء أامسص على نصشر حسشÚ
داي بنتيجة Ã 1 – 2لعب أاول نوفم Èبتيزي وزو
‘ اŸباراة اŸتأاخرة عن ا÷ولة ال .14
ورفعت الششبيبة رصشيدها ‘ مركز الوصشافة ا¤
 26نقطة بفضشل هذا الفوز الذي –قق بعد هد‘
أاوتششي و حمرون  ،و سشجل للنصشرية الÓعب ديب.
و‘ اŸب -اراة ال -ث-ان-ي-ة ال-ت-ي اح-تضش-ن-ه-ا م-ل-عب 5
جويلية و التي ” Œريب خÓلها نظام الفيديو ‘

ال-ت-ح-ك-ي-م ،خّ-ي-بت اŸول-ودي-ة ال-ع-اصش-م-ي-ة أانصش-ارها
عندما فوجئت باŸسشتوى الكب–’ Òاد بلعباسص
الذي عاد ا ¤الديار بفوز كب Òبنتيجة  1 – 0بعد
ه- -دف الÓ- -عب خ- -ا‹ ..وضش- -ي- -ع الÓ- -عب زك -ري -ا
ح -دوشص ضش -رب -ة ج -زاء ل -ل-م-ول-ودي-ة ب-ع-دم-ا تصش-دى
ا◊ارسص خذايرية للضشربة.
وسشيسشتفيد أاششبال اŸدرب بوزيدي كثÒا من
ه -ذه ال -ن -ت -ي -ج -ة اŸع -تÈة ‘ ب -ق -ي -ة مشش -وار ا–اد
بلعباسص ‘ اŸنافسشة.

حجز 124وحدة من اŸششروبات الكحولية

حامد .ح

توقيف ثÓثة أاشسخاصش Ãحطة نقل اŸسسافرين ببجاية
Óمن
“كنت عناصشر اŸصشلحة الولئية ل أ
لول،
لمن ولية بجاية ،أامسس ا أ
العمومي ،أ
م -ن ت -وق -ي -ف ث Ó-ث -ة أاشش -خ -اصس وح-ج-ز 124
وح -دة م -ن اŸشش -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة ،ك -انت
موجهة للÎويج بصشفة غ Òقانونية.

بجاية :بن النوي توهامي

العملية جاءت ،بحسشب مصشدر مسشؤوول ،بعد قيام
عناصشر الششرطة اŸكلفة بحماية اÙطة الÈية لنقل
اŸسشافرين ببجاية ،بدوريات راجلة داخل اÙطة،
ح -يث ل -فت ان -ت -ب -اه -ه -م ث Ó-ث -ة أاشش -خ-اصص مشش-ب-وهÚ
يحملون حقائب من ا◊جم الكب ،Òوبعد توقيفهم
وم-راق-ب-ة ه-ذه أا◊ق-ائب اتضش-ح ب-أان-ه-ا ‡ل-وءة ب-ك-م-ية
معتÈة من اŸششروبات الكحولية ،من ﬂتلف اأ’نواع
واأ’صشناف تقدر بـ  124قارورة خمر ،و” حجز هذه
ال -ك-م-ي-ة م-ن اŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ،واŸن-ح-دري-ن م-ن أاح-د
الو’يات ا÷نوبية وأا‚ز ضشدهم ملف جزائي أ’جل
قضشية نقل اŸششروبات الكحولية ،للمتاجرة بها دون
القيد ‘ السشجل التجاري ،و” تقدÁهم أامام ا÷هات
القضشائية اıتصشة.

 21°وهران

25°

22°

france prix 1

أاششرف عليها بدوي رفقة لهبÒي

تدشس Úمؤوسسسسة إاسستشسفائية لأÓمن الوطني بسسيدي بلعباسش
اششرف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي خÓل زيارته
Óمن الوطني ،العقيد مصشطفى
العملية امسس إا ¤ولية سشيدي بلعباسس رفقة اŸدير العام ل أ
Óمن الوطني ،التي حملت إاسشم اÛاهد اŸرحوم
الهبÒي ،على تدشش ÚاŸوؤسشسشة السشتششفائية ل أ
لمن الوطني.
‘‘بودراع بلعباسس‘‘ ،بحضشور السشلطات اÙلية للولية واطارات من ا أ

ق.و

مركز سسيدي موسسى  :عمار حميسسي
تصسوير ﬁ :مد ايت قاسسي

«أاعرف بÓيلي جيدا و متأاكد من تقدÁه اإلضسافة““

 21°ا÷زائر

1٧٧٩5

الفوز ‘ مواجهة الطوغو ضسروري للتأاهل اŸباشسر إا ¤كأاسش إافريقيا

«اسستدعيت الÓعب Úالك Ìجاهزية ““

 23°ا÷زائر

 24°وهران

الثمن  1٠دج

أابدى عزما على رفع التحدي رغم صشعوبة اأرضشية اŸيدان ،بلماضشي:

قال بلماضشي «:ان اŸباراة صشعبة بالنظر ا¤
الظروف التي سشتجري فيها على غرار اŸناخ و
اأ’رضشية وعوامل اخرى منها عودة اŸنافسص ا¤
اجواء اŸباريات من جديد بعد فوزه ‘ ا÷ولة
اŸاضشية على اŸنتخب الغامبي على أارضشه وامام
جمهوره ““.
ووصشف بلماضشي اللعب على ارضشية اصشطناعية
با’مر الصشعب قائ ““ ÓكÓعب لعبت على مثل هذه
ا’رضشيات و الÓعبون غ Òمتعودون على اللعب
على مثل هذه ا’رضشيات لكن ’ يوجد بديل و
ع -ل -ي -ه -م ال -ت -اق -ل -م م -ع ال -وضش -ع -ي -ة ا÷دي-دة ال-ت-ي
سش -ي -ت -واج -دون ف-ي-ه-ا خ-اصش-ة ان اŸن-افسص ه-و م-ن
اختار هذا اŸلعب ““ .

الفجر٠5.4٨................:
الششروق٠٧.25..............:
الظهر12.32.................:
العصشر15.1٩................:
المغرب1٧.3٩...............:
العششـاء1٩.٠٦.................:

...وتوقيف مسسبوق Úقضسائيا Áتهنان
ترويج اıدرات

“كنت فرقة مكافحة اıدرات ،باŸصشلحة
الو’ئية للششرطة القضشائية بأامن و’ية بجاية ،أامسص
اأ’ول ،من توقيف مسشبوق Úقضشائيا وحجز كمية
من اıدرات ،حيث “ت العملية إاثر –ريات
معمقة قامت بها اŸصشلحة ،حول نششاط أاحد
اŸششتبه فيهما ،وذلك بعد ورود معلومات مؤوكدة
م -ف -اده -ا وج -ود شش -خصص مسش -ب -وق قضش-ائ-ي-ا ،ي-ق-وم
بÎويج اıدرات داخل منزله العائلي.
وبعد أاخذ جميع ا’حتياطات الÓزمة واختيار
الوقت اŸناسشب ” ،تفتيشص منزل اŸششتبه فيه و”
ال -ع-ث-ور ع-ل-ى ك-م-ي-ة م-ن اıدرات (ك-ي-ف م-ع-ال-ج)
م -قسش -م -ة إا ¤ق-ط-ع صش-غÒة م-ه-ي-أاة ل-ل-ب-ي-ع ،وم-ك-نت
التحريات التي باششرتها الضشبطية القضشائية ،من
–ديد هوية اŸمون الرئيسشي Ãادة اıدرات
للمششتبه فيه ،حيث بعد تفتيشص مسشكنه ” حجز
مبلغ ما‹ معت Èيقدر بـ 224أالف دينار من عائدات
ترويج اıدرات.

بÓيلي ““ بلماضسي فرح بتالقي ونطمح للعودة بالفوز ““

قام بدوي ولهبÒي
وال - - -وف - - -د اŸراف - - -ق
ب- - -زي- - -ارة ıت- - -ل - -ف
أاج- -ن- -ح- -ة واŸصش -ال -ح
اıت- - -ل- - -ف- - -ة ال - -ت - -ي
يحتويها هذا الصشرح
ا’سش -تشش -ف-ائ-ي ب-و’ي-ة
سشيدي بلعباسص ،بسشعة
 60سشريرا الذي جاء
ل - -ي - -دع - -م اŸك- -اسشب
ا’جتماعية والصشحية
ل- -ل -م -دي -ري -ة ال -ع -ام -ة
Óمن الوطني لفائدة
ل أ
أافراد الششرطة وعائÓتهم وكذا
متقاعدي الششرطة.
وت- - - - -ت- - - - -وف- - - - -ر اŸؤوسشسش - - - -ة
اإ’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ع-ل-ى ت-خصشصشات
ط -ب -ي -ة م -ت -ن -وع -ة ،ع -ل -ى غ -رار
مصش - - -ل - - -ح - - -ة طب و ج- - -راج- - -ة
اأ’طفال،اختصشاصص طب القلب،
طب ال - -كسش - -ور ،طب ال - -ع - -ي- -ون،
ا÷راح -ة ال -ع-ام-ة ،ال-ف-ح-وصش-ات
ال -ط-ب-ي-ة اŸت-خصشصش-ة ،مصش-ل-ح-ة
اأ’شش-ع-ة ،مصش-ل-ح-ة طب ال-ع-ي-ون،
مصشلحة السشكان Òباإ’ضشافة إا¤

مصش-ل-ح-ة اإ’سش-ت-ع-ج-ا’ت ال-طبية
وا÷راحية.

تكر Ëالنواة األو¤
لشسرطة ا÷زائر اŸسستقلة
من رعيل جيشش التحرير

على هامشص مراسشم تدششÚ
Óمن
اŸؤوسشسش-ة ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ل -أ
ال- -وط -ن -ي اشش -رف ب -دوي رف -ق -ة
ل -ه -بÒي ع -ل -ى ت -ك-ر Ëع-دد م-ن
متقاعدي الششرطة اÛاهدين

سشليلي جيشص التحرير الوطني ،
ال- -ذي- -ن شش- -ك- -ل- -وا ال- -ن -واة اأ’و¤
لششرطة ا÷زائر اŸسشتقلة.
‘ هذا الصشدد ،أاكد بدوي أان
ه -ذا ال-ت-ك-ر Ëه-و Ãث-اب-ة وق-ف-ة
عرفان وتبجيل لهؤو’ء الششرطيÚ
اŸت -ق -اع -دي -ن ال-ذي-ن ك-ان-وا م-ن
ال- -رع- -ي- -ل اأ’ول ÷ي- -ل ن- -وف -مÈ
والذي سشاهم ‘ –رير الوطن،
ل - -ي - -واصش - -ل ‘ إارسش - -اء دع - -ائ- -م
الشش- - -رط- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة ب - -ع - -د
ا’سشتقÓل.

يبتز ضشحاياه من الفتيات عن طريق نششر صشورهن

أامن تبسسة يوقف اŸشستبه متلبسسا با÷رم وإاحالته على ا÷هات القضسائية
عا÷ت مصشالح امن تبسشة ،قضشية تتعلق
ب- -ال- -تشش -ه Òب -نشش -ر صش -ور ال -غ Òع -ل -ى م -وق -ع
التواصشل الجتماعي ‘‘فايسشبوك‘‘ دون وجه
ح -ق  ،إاث -ر ت -ق -دم ط -ال-ب-ة ج-ام-ع-ي-ة بشش-ك-وى
رسشمية ضشد ششخصس يبلغ من العمر  34سشنة
موظف بخصشوصس تلقيها لرسشائل  SMSيقوم
فيها بتهديدها بنششر صشورها و التششه Òبها
ع Èم- - -واق- - -ع ال- - -ت- - -واصش- - -ل الج- - -ت - -م - -اع - -ي
ال- -ف- -ايسش- -ب- -وك ،ل -ت -ب -اشش -ر ف -رق -ة م -ك -اف -ح -ة
ا÷رÁة اŸع -ل -وم -ات -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصش-ل-ح-ة
ال-ولئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ية بأامن الولية
تبسشة –قيقا معمقا ‘ مÓبسشات القضشية.

تبسسة :خالد .ع

أاين بعد سشماع الضشحية على ﬁضشر رسشمي

أاكدت أانها كانت على عÓقة بهذا الششخصص و لكن
بسش -بب تصش -رف -ات -ه اŸشش -ي -ن -ة م-ع ب-اق-ي ال-ط-ال-ب-ات
ا÷ام- -ع -ي -ات ’رفضشت ا’سش -ت -م -رار م -ع -ه ‘ ه -ذه
العÓقة  ،أاين قام هنا بابتزازها عن طريق رسشائل
نصشية SMSيهددها و يلزمها بضشرورة ا’سشتمرار
معه ‘ عÓقة غرامية و إا’ يقوم بنششر صشورها عÈ
مواقع التواصشل ا’جتماعي ““الفايسشبوك““ و سشيقوم
إارسشالها إ’خوتها خاصشة وان اŸششتبه فيه قام بفتح
حسش -اب ب -اسش -م الضش -ح-ي-ة ال-ك-ام-ل ا◊ق-ي-ق-ي و ق-ام
بتنزيل صشور الضشحية عÈهما تسشبب لها ‘ مششاكل
عائلية خطÒة.
الضشحية التي كانت ‘ حالة يرثى لها معنويا و
جسشديا  ⁄تتمالك نفسشها ‘ العديد من اŸرات
ال -ت -ي أاج -هششت ب -ال -ب -ك-اء الشش-دي-د ،ق-وات الشش-رط-ة
العاملة بفرقة مكافحة ا÷رÁة اŸعلوماتية قامت
بÎصشد الفاعل أاين ” القبضص عليه و نقله مباششرة

كاريكات /ÒعنÎ

إا ¤مقر أامن الو’ية اين ضشبط بحوزته هاتف نقال
ذكي و عند تفحصشه ” ضشبط صشور لعديد من
الفتيات ليتب Úأانهن طالبات جامعيات ،وبخصشوصص
الششكوى اŸقدمة ضشده فقد أانكر ‘ بادئ اأ’مر
م-ع-رف-ت-ه ب-الضش-ح-ي-ة ول-ك-ن ب-ع-د م-واج-هته بالد’ئل
والصشور اعÎف بجرمه و صشرح أانه فع Óكان على
عÓقة بالضشحية و لكنها كثÒة الششكوك بأاخÓقه و
طبيعة عÓقاته الكثÒة مع ا÷نسص اللطيف وانها
تركته دون سشبب مقنع وان اسشتنفذ كل الطرق من
اجل اصشÓح عÓقته بها لكن دون جدوى.
ل -ي -ت -م إا‚از م -ل -ف ج -زائ-ي ضش-د اŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه
اŸع -روف ل -دى مصش -ال -ح الشش-رط-ة صش-احب سش-واب-ق
ك -ثÒة م -ن أاج -ل ت -ق-دÁه أام-ام ا÷ه-ات ال-قضش-ائ-ي-ة
ب- -ت- -ه -م -ة ا’ب -ت -زاز وال -ت -ه -دي -د ب -واسش -ط -ة رسش -ائ -ل
قصشÒة  SMSوالتششه Òبنششر صشور الغ Òع Èموقع
التواصشل ا’جتماعي فايسشبوك دون وجه حق.

