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بفضصل اسصتغÓل اŸعلومـات
Ÿفـــــــــــارز ا÷يــــــــــــشش

توقي ـف  4عناصسـ ـر دعم
للجماعـ ـات ا’رهابيـ ـ ـ ـ ـة
وتدم 14 Òقنبلة تقليدية
لول  ١440هـ اŸوافق لـ  28نوفم20١8 Èم
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لرهــــــــاب بالسصاحـــــــل وغــــــــرب إافريقيــــــا
مكافحــــــــة ا إ

مسساهـ ـل :نب ـ ـ ـ ـذل قصس ـ ـ ـارى
جه ـ ـ ـدنـ ـا لتق ـ ـاسسم Œربـ ـتنا
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع دول اŸنطق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صصـــ3
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اتفاقيــة شصراكـة بـ Úفــرع ›مــع سصوناطــراك وبÎوفــاك الÈيطانيــة بـ 70مليــــار دج:

اŸشسروع سسÒفع من إانتاج حقول الغاز بـ  4.7مليون م Îمكعب يوميا
د .سصعيد مقدم يرصصد آافاق النهوضش بال–اد اŸغاربي:

دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة
ا÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائر
تهـ ـ ـدف إ’ع ـادة بع ـ ـث
اŸسسـ ـ ـار الوح ـ ـ ـ ـ ـدوي
والعم ـ ـ ـل اŸشسـ ـ ـÎك

@ ضسرورة التّوصسل إا ¤صسيغة عملية
لتفعيل كافة اأ’جهزة واŸؤوسسسسات

صصـــ١ـــ١ـــ-ـــــ2ــــ١ـــ-ــــ3ــــ١ـــ-ــــ4ــــ١
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ا÷زائر مهّددة بخطر الّتلّوث البحري بشصكل كبÒ

 10آا’ف سسفين ـ ـة ناقلـ ـ ـة للمحـ ـروقات
تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Èال ّسسواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـة

صصـــ3
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لم Òعبد القادر ،كمال بوشصامة:
الذكرى الـŸ ١86بايعة ا أ

« ⁄يكن ماسسونيا وعلينا
التصسـ ـ ـ ـ ـ ـدي ◊م ـ ـ ـ ـ ـلت
التشسكيـ ـك ‘ رمـ ـ ـ ـ ـوزنا»

صصـــ3
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التعـــايشش بــــ Úالعربيـــــة والأمازيغيــة
‘ ظــــــــــــل التعديـــــــــل الدسصتـــــــــــوري

’ وج ـود لصسراع لغوي فـ ـ ـ ـي ا÷ـ ـ ـ ـزائـ ـ ـ ـر
صصـــ3
5ـــ0ـ١ـ

تصصوير :فواز بوطارن

^ اÈÿة ا÷زائرية تّتسسم Ãعرفة
شسامل ـ ـ ـ ـة لإلره ـ ـ ـ ـ ـاب ومسسّببات ـ ـ ـ ـ ـه

األربعاء  ٢٨نوفم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢٠ربيع األول  ١٤٤٠هـ

يوسسفي أمام ÷نة ألشسؤوون
أ’قتصسادية و ألتنمية

ميهوبي يكّرم ألباحثÚ
‘ علم أآ’ثار

٠٢

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

1780٦

تسضتمع ÷نة ألشضؤوون ألقتصضادية
وأل - -ت - -ن - -م - -ي- -ة وألصض- -ن- -اع- -ة وأل- -ت- -ج- -ارة
وأل -ت -خ -ط -ي-ط ل-ل-م-ج-لسس ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي،
أل -ي -وم ،ل -وزي -ر ألصض-ن-اع-ة و أŸن-اج-م ي-وسض-ف
يوسضفي ،وذلك على ألسضاعة  13:30زوأل.

ألتصسويت على مشسروع
قانون أŸالية لسسنة ٢٠١٩

أ’جتماع أÿامسس للهيئة
أıتصسة بتنفيذ خطة
ألطوأرئ أإ’قليمية

لم- - -ة  ،أل - -ي - -وم
ي- - -وأصض- - -ل ›لسس أ أ
أشض- -غ- -ال -ه ب -ج -لسض -ة ع -ل -ن -ي -ة ت -خصضصس
للتصضويت على مشضروع قانون أŸالية
لسضنة  2019بحضضور وزير أŸالية عبد
أل- -رح -م -ان رأوي -ة و ذلك أب -ت -دأء م -ن
ألسضاعة  14:30زوأل.
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حنون تنشسط ندوة صسحفية
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حفل فسسيفسساء أأندلسسية بأاوبرأ أ÷زأئر
يوم إأعÓمي –سسيسسي حول ألعنف ضسد أŸرأأة
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Ãن -اسض -ب -ة أل -ي -وم أل -ع -اŸي Ÿن -اهضض-ة أل-ع-ن-ف ضض-د أŸرأة أŸصض-ادف ل 25
لسضÓمي لبومردأسس ،أليوم،
نوفم Èمن كل سضنة  ،ينظم أŸركز ألثقا‘ أ إ
يوما إأعÓميا –سضيسضيا باŸناسضبة على ألسضاعة  9:00صضباحا.

إأطÓق OPPO F ٩بتكنولوجيا

VOOC Flash Charge

لم -ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ◊زب أل-ع-م-ال
ت -نشض -ط أ أ
لويزة حنون ،أليوم ،ندوة صضحفية وذلك
ب -اŸق -ر أل -وط -ن -ي ل -ل -ح -زب ب -ب-ل-ف-ور أ◊رأشس
أبتدأء من ألسضاعة 11:00صضباحا.

أ◊وأر ألروسسي ـ أإ’سسÓمي
عنوأن ندوة تفاعلية
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 2ديسض -م Èن -دوة ت -ف -اع -ل -ي -ة ب -ع-ن-وأن
لسضÓ- -م- -ي”” ع- -ل- -ى
””أ◊وأر أل - -روسض- -ي ـ أ إ
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يومية وطنية إأخبارية تصضدر عن أŸؤوسضسضة ألعمومية
ألقتصضادية(شضركة ذأت أسضهم)
رأسس مالها ألجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع ألشضهدأء ألجزأئر

/ info@ech-chaab.comأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

يشض -رف وزي -ر أل -ث -ق -اف -ة ع -ز أل -دي-ن
ميهوبي  ،يوم  30نوفم Èأ÷اري ،على
لع Ó-ن ع-ن أل-ف-ائ-زي-ن ب-ج-ائ-زة
ح -ف -ل أ إ
Óبدأع ألفني و ذلك
””مÒيام ماكيبا”” ل إ
بقصضر ألثقافة مفدي زكريا أبتدأء من
ألسضاعة ألـ  17:30مسضاء .

سساحلي ينشسط ندوة صسحفية

أجتماع أ◊كومة بالو’ة

تنظم شضركة توزيع ألكهرباء وألغاز للجزأئر ،أليوم  ،حفÃ Óقرها ألكائن بخليفة بوخالفة أ÷زأئر أبتدأء من
ألسضاعة  09:30صضباحا.

‘ إأط- -ارت- -ط- -وي- -ر وعصض- -رن- -ة ق -ط -اع
أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة ،ت- -ن -ظ -م أŸدي -ري -ة
أل-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة أل-ي-وم ،دورة
ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ ›ال ألتصض -ال ل -ف -ائ -دة
لعÓ-م Ÿدي-ري-ات
ألضض -ب -اط أŸك -ل-ف Úب-ا إ
أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة ل- -ولي- -ات أل- -وسض -ط
وأل - -وسض - -ط ألشض - -رق- -ي وذلك Ãدي- -ري- -ة
أ◊ماية أŸدنية لولية أŸسضيلة.

...و يعلن عن ألفائزين
بجائزة ““مÒيام ماكيبا““
لإÓبدأع ألفني

لندلسضية
–تضضن أوبرأ أ÷زأئر””بوعÓم بسضايح”” ،أليوم ،حف Óبعنوأن ””فسضيفسضاء أندلسضية””من تقد Ëأ÷وق ألوطني للموسضيقى أ أ
لوبرأ أ÷زأئر Ãشضاركة ألفنان Úلمية آأيت عمارة و عباسس ريغي وذلك على ألسضاعة  19:00مسضاء .
أ

حفل لشسركة توزيع ألكهرباء وألغاز

دورة تكوينية لفائدة ضسباط
أإ’عÓم با◊ماية أŸدنية

يشض -رف وزي -ر أل -ث -ق -اف -ة ع -ز أل -دي-ن
م -ي -ه -وب -ي ،غ -دأ  ،ع -ل -ى ح -ف-ل ت-ك-رÁي
لث-ار أŸن-خ-رط‘ Ú
ل-ل-ب-اح-ث ‘ Úع-ل-م أ آ
أل -ب -ح -وث أل -ع -ل -م -ي -ة أل -ت-اب-ع-ة ل-ل-م-رك-ز
أل -وط -ن -ي ل -ل -ب -ح -وث ‘ عصض -ور م -ا ق -ب -ل
ألتاريخ ،علم ألنسضان و ألتاريخ ،
و ذلك بقصضر ألثقافة مفدي زكريا
أبتدأء من ألسضاعة  18:30مسضاء.

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

ي -دو أمسس ‘ ،سض -ط -ي -ف ،ح -ف-ل
ن -ظ -مت أور
للفائزين ‘ ألتحدي أÿاصس
توزيع أ÷وأئز
ها ‘ منطقة ألشضرق أ÷زأئري.
بشضركائ
ي ج-م-ع أوري-دو بشض-رك-ائ-ه-ا م-ن
ج -رى ه -ذأ أل-ل-ق-اء أل-ودي أل-ذ
يات ألشضرق أ÷زأئري بحضضور
ط ألبيع وŒار أ÷ملة من ول
نقا
دير ألعام ألسضيد عبد أللطيف
فد من أوريدو على رأسضهم أŸ
و
حمد دفع ألله.
ة  33نقطة بيع شضريكة Ÿنطقة
“ت مكافئ
خÓل هذأ أ◊دث ّ
ي-ارأت ودرأج-ات ن-اري-ة ب-أالوأن
شض-رق ح-يث تسض-ل-م ‡ث-ل-وه-ا سض-
أل
 ¤ألعديد من ألهدأيا ألقيمة.
لضضافة أ
أوريدو با إ
زأتهم وبالنتائج أŸتميزة ألتي
“يز ألشضركاء ألفائزون بإا‚ا
ّها ‘ أŸنطقة ألشضرقية للبÓد.
حققو
عاصضمة ألهضضاب ألعليا حضضور
كما شضهد هذأ أللقاء ألودي ‘
سض-ط-ي-ف أل-ذي-ن شض-ارك-وأ أجوأء
ط-اق-م ألدأري ولع-ب-ي وف-اق
أل-
ائزين وألضضيوف من ألشضركاء.
هذأ أ◊دث مع ألف
Óل شض-ه-ر أك-ت-وب-ر أŸاضض-ي ح-فاÓ
ل-ل-ت-ذك ،Òن-ظ-مت أوري-دو خ-
شضركائها Ÿنطقة غرب ألبÓد،
كرÁيا ‘ مسضتغا Âعلى شضرف
ت
يع ألتي حققت أفضضل ألنتائج.
حيث كافأات أحسضن نقاط ألب
ب أوريدو عن رغبتها ‘ تعزيز
من خÓل هذه أŸبادرأت ،تعر
ع-هم على موأصضلة جهودهم من
Óق-ات-ه-ا م-ع شض-رك-ائ-ه-ا وتشض-ج-ي-
ع-
لمثل ‘ جميع أنحاء
تياجات ألزبائن على ألنحو أ أ
أجل تلبية أح
أ÷زأئر.

ألرئيسضة أŸديرة ألعامة
مسضؤوولة ألنشضر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

أوريدو تكافئ أحسسن نقاط
ألبيع ألشسريكة Ÿنطقة ألشسرق

لم Úأل- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ح- -ال -ف
ي- -نشض- -ط أ أ
أل -وط -ن-ي أ÷م-ه-وري ب-ل-ق-اسض-م سض-اح-ل-ي،
ي- - - -وم  01ديسض- -م ،Èن- -دوة صض -ح -ف -ي -ة
يسض -ت -ع -رضس ف -ي -ه -ا م -وأق -ف أ◊زب م-ن
أŸسض- -ت- -ج- -دأت أل- -وط- -ن- -ي- -ة و أل- -دول- -ي -ة
ومشضاركة أ◊زب ‘ أنتخابات ألتجديد
لمة ،و ذلك
لعضضاء ›لسس أ أ
ألنصضفي أ
Ãق -ره أŸرك -زي ب -ب -وشض -اوي أب -ت -دأء م-ن
ألسضاعة  10:30صضباحا.

يوم درأسسي حول دور
أŸؤوسسسسات ألصسغÒة
و أŸتوسسطة ‘ ألتنمية
لرب-اب
ت -ن -ظ -م أŸن -ظ -م -ة أل -وط-ن-ي-ة أ
ألعمل و أŸقاول ‘ ، Úأول ديسضم ،Èيوما
درأسض -ي -ا ح -ول دور أŸؤوسضسض-ات ألصض-غÒة
وأŸت- -وسض -ط -ة ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة أŸسض -ت -دأم -ة
ألشضاملة خارج ألنفط وأÙروقات،
و ذلك Ãقر أÛلسس ألشضعبي ألولئي
ل -ولي -ة ت -ل -مسض -ان أب -ت -دأء م-ن ألسض-اع-ة
 09:00صضباحا.

ورشسة حول دعم ألعمل
لتطوير إأنتاج أسسماك أŸياه
ألعذبة ‘ أ÷زأئر
ت- -ن- -ظ -م أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل -لصض -ي -د
وأŸوأرد أŸائ-ي-ة ،أل-ي-وم ،ورشض-ة درأسض-ي-ة
ح -ول م -وضض -وع دع -م أل -ع -م-ل ل-ت-ط-وي-ر
إأن- - -ت- - -اج أسض- - -م- - -اك أŸي- - -اه أل- - -ع - -ذب - -ة ‘
لبيار
لبيار -با أ
أ÷زأئر،وذلك بفندق أ أ
ب-ال-ع-اصض-م-ة ،أب-ت-دأء من ألسضاعة 09:00
صضباحا.
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اأ’ربعاء  28نوفم 2018 Èم
الموافق لـ  20ربيع اأ’ول  1440هـ

لتحصضيل موأرد إأضضافية من ألعملة ألصضعبة

قيطو :Êالتوجه لÓسستثمار ‘ اÿارج ضسرورة ملحة
@ تكثيف ا’سستثمارات وإاعادة صسياغة النصسوصص التشسريعية
يسض- -ع- -ى ق- -ط -اع أل -ط -اق -ة ع ÈأÛم -ع
أل -وط -ن-ي ل-ل-م-ح-روق-ات سض-ون-اط-رأك إأ¤
أل- -ت- -وج- -ه ن- -ح- -و أ’سض -ت -ث -م -ار ‘ أÿارج
لضضمان موأرد مالية أضضافية من ألعملة
ألصضعبة وكذأ ألتقليصض أك Ìمن فاتورة
أسض -تÒأد أŸن -ت -ج-ات أل-ط-اق-وي-ة أل-ك-ام-ل-ة
حسض-ب-م-ا أف-اد ب-ه وزي-ر أل-ط-اقة مصضطفى
ق- -ي -ط -و ،Êأمسض أل -ث Ó-ث -اء ،ب -ا÷زأئ -ر.
وق - -ال ق - -ي - -ط - -و Êإأن ““ ع - -م Ó- -ك- -بÒأ ‘
أ’نتظار ‘ ›ال أسضتكشضاف أÙروقات
وأ÷زأئ - -ر دول - -ة بÎول - -ي - -ة ب- -ام- -ت- -ي- -از
وت -ت -وف -ر ع -ل-ى م-وأرد ك-بÒة ت-ق-ل-ي-دي-ة
وغ Òت -ق -ل -ي -دي -ة ‡ا ي-ت-ط-لب ت-ك-ث-ي-ف
أ’سضتثمارأت وإأعادة صضياغة ألنصضوصض
ألتشضريعية ““.
وقدم قيطو Êعرضس حال حول قطاعه
خÓ- -ل ج- -لسص- -ة اج- -ت- -م -اع ن -ظ -مت ب -اÛلسس
الشص -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي م -ن ط-رف ÷ن-ة الشص-ؤوون
ا’ق -تصص -ادي -ة وال-ت-ن-م-ي-ة والصص-ن-اع-ة وال-ت-ج-ارة
وال -ت -خ -ط -ي -ط ب -حضص -ور وزي-ر ال-عÓ-ق-ات م-ع
الŸÈان ﬁجوب بدة .وأاوضصح الوزير ‘ هذا
اإ’طار أان اŸشصاريع الطاقوية تتطلب Œنيد
موارد مالية كبÒة وإاعادة صصياغة النصصوصس
ال -تشص -ري -ع -ي -ة ،مشصÒا إا ¤ق -ن -ون اÙروق -ات
ا÷ديد  -قيد التحضص - Òللتمكن من تنظيم
نشص- -اط ا’سص- -ت- -ث- -م- -ار وج -لب اŸسص -ت -ث -م -ري -ن
اأ’جانب .و” ‘ هذا اإ’طار تخصصيصس 59
مليار دو’ر لÓسصتثمار ‘ اÙروقات خÓل
ال- -فÎة اŸم- -ت -دة م -ن  2018إا” ،2022 ¤
ت -خصص-يصس  %75م -ن -ه -ا ل -نشص -اط اŸن -ب-ع و%16
لنشصاط اŸصصب و % 4للنقل باأ’نابيب وتوزيع
اŸواد البÎولية.

شسراء مصسفاة بإايطاليا للحد من اسستÒاد
اŸواد البÎولية
وت-اب-ع ق-ي-ط-و Êق-ائ«: Ó-ي-جب ال-ع-م-ل ع-لى
ت- -وج- -ي- -ه نشص- -اط سص- -ون- -اط -راك ن -ح -و اÿارج
للحصصول على العملة الصصعبة من خÓل اقتناء
اŸزيد من اŸصصا‘ ‘ اÿارج ( )..نحن
متأاخرون ‘ هذا ا÷انب““ ‘ ،هذا الصصدد
أاوضصح الوزير أانه وبهدف تطوير نشصاط تكرير
اÙروق- -ات ÷أات سص- -ون- -اط -راك إا ¤شص -راء
مصصفاة باÿارج (إايطاليا) للحد من اسصتÒاد
اŸواد ال -بÎول -ي -ة ،ك -م -ا ” اسص -ت Ó-م مشص-اري-ع
أاخرى للرفع من قدرات إانتاج غاز البÎول
اŸسصال ( )GPLواŸواد البÎوكيماوية منها

مركبي اأ’مونياك واليوريا بأارزيو.

تثم Úالغاز اÿام وبيع اŸنتوج النهائي
ا÷زائري مباشسرة

كما أاكد الوزير على ضصرورة تطوير عمليات
التحويل وتطوير قطاع البيÎوكيمياء لتثمÚ
الغاز اÿام وبيع اŸنتوج النهائي ا÷زائري
م -ب -اشص -رة .و‘ ه -ذا اإ’ط -ار سص -ت-ع-رف ال-فÎة
اŸمتدة من  2018إا 2022 ¤بحسصب الوزير
ارت -ف -اع -ا خ -ف-ي-ف-ا لصص-ادرات اÙروق-ات م-ع
نقصس ‘ الواردات بعد انطÓق عملية تكرير
البÎول اÿام ا÷زائري باÿارج ‘ فÈاير
اŸاضصي وتعزيز قدرات التكرير ابتداء من
سصنة . 2021ويرى الوزير أان هذه اإ’جراءات ’
تعد عملية سصهلة بالنظر إا ¤حجم اŸنافسصة
ال- -ت- -ي ت- -تسص- -م ب- -ال- -ق- -وة وال- -ت- -ط- -ور السص- -ري- -ع
لÓسصتكشصافات ‘ العديد من الدول .ويتوقع -
يضص- -ي- -ف ال- -وزي- -ر -ارت- -ف- -اع اإ’ن- -ت- -اج ال -ك -ل -ي
للمحروقات لتصصل إا 199 ¤مليون طن مكافئ
بÎول بحلول سصنة  .2022ويسصعى القطاع إا¤
تطوير النشصاطات التحويلية بإا‚از مصصا‘
جديدة لتلبية احتياجات السصوق الوطنية من
اŸنتجات البÎولية والبÎوكيمياوية.

توسسيع النسسيج الصسناعي وخفضص فاتورة
ا’سستÒاد
وبهدف توسصيع النسصيج الصصناعي وخفضس
ف- -ات- -ورة ا’سص- -تÒاد ق -امت ك -ل م -ن شص -رك -ت -ي
سصوناطراك وسصونلغاز بإابرام عدة شصراكات مع
شصركات أاجنبية عاŸية لصصناعة قطع الغيار
وال-ت-ج-ه-ي-زات اÿاصص-ة ب-ق-طاعي اÙروقات
والكهرباء ،وبالنسصبة لنشصاط النقل والتخزين
” تطوير شصبكة نقل البÎول والغاز بتمتد

تنمية ألصضادرأت خارج أÙروقات وتعزيز ألنسضيج ألصضناعي

على طول  21أالف كم وطاقة التخزين التي
وصص - -لت إا 4,2 ¤م -ل -ي-ون ط-ن .ي-ذك-ر أان-ه ”
اسصتثمار مبلغ  140مليار دو’ر ‘ ﬂتلف
مشصاريع قطاع اÙروقات خÓل الفÎة 1999
  2017أاي Ãعدل  7مليار دو’ر ‘ السصنةم -ن -ه -ا ح-وا‹  % 80ل -نشص -اط ا’سص-ت-كشص-اف
وال- -ت- -ط- -وي- -ر .وحسصب ال- -وزي- -ر ف- -إان ال- -وضص -ع
ا’قتصصادي للبÓد أاثر بشصكل ﬁسصوسس على
نشص- -اط ا’سص- -ت- -ث- -م -ار ‘ ق -ط -اع اÙروق -ات
وتسصبب ‘ الغاء العديد من اŸشصاريع .أاما
ب- -خصص- -وصس الصص- -ادرات أاك -د ال -وزي -ر ت -ع -زي -ز
ال-ق-درات ال-وط-ن-ي-ة ب-اسص-تÓم أانبوب (ميدغاز)
ال- -ذي ي -رب -ط م -ب -اشص -رة ا÷زائ -ر ب -إاسص -ب -ان -ي -ا
وم -رك -ب Úل -ت -م -ي-ي-ع ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-ك-ل م-ن
سص - -ك- -ي- -ك- -دة وأارزي- -و .ك- -م- -ا أاث- -م- -رت ج- -ه- -ود
ا’سص- -ت- -كشص- -اف وال -ت -ط -وي -ر خ Ó-ل السص -ن -وات
اŸاضصية بتعزيز قاعدة احتياطات البÓد من
اÙروقات ،حيث ” اكتشصاف  356بئر منذ
سصنة  1999أاي Ãعدل  20بئرا ‘ السصنة.
ه- - -ذه ا÷ه - -ود سص - -م - -حت ب - -رف - -ع إان - -ت - -اج
اÙروق -ات خ Ó-ل ال -ث Ó-ث سص -ن-وات اأ’خÒة
ل- -يصص- -ل إا ¤ح- -دود  166م-ل-ي-ون ط-ن م-ك-افئ
بÎول .وينتظر أان يتم على اŸدى اŸتوسصط
إا‚از ﬁطت Úلتحلية مياه البحر بطاقة 300
أالف م Îمكعب يوميا لكل منهما ،كما سصيتم
‘ إاط -ار ت-ن-ف-ي-ذ ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة اŸصص-اح-ب-ة
Ÿشص-روع ““ال-ف-وسص-ف-ات““ إا‚از ﬁط-ة ل-ت-ح-ل-ي-ة
مياه البحر ‘ منطقة قرباز (سصكيكدة) بطاقة
 70أالف م Îمكعب/اليوم بتكلفة  12مليار
دينار جزائري من قبل شصركة ““اي اي سصي““ .
كما تهدف اسصÎاتيجية القطاع إاŒ ¤ديد
وت -ع -زي -ز اح-ت-ي-اط-ات ال-بÓ-د م-ن اÙروق-ات
ب- -ت- -ث -م Úك -ل اŸوارد Ãا ف -ي -ه -ا الÌوات غÒ
التقليدية والبحرية .وأاضصاف الوزير قائ«: Ó
‚اح تنفيذ خطة سصوناطراك  2030يسصمح لها
أان ت- -ك- -ون ‘ م -ق -دم -ة الشص -رك -ات ال -بÎول -ي -ة
الوطنية وكذلك اŸسصاهمة ‘ تطوير وتنويع
ا’ق- -تصص- -اد ال -وط -ن -ي““ .و‘ ›ال ال -تشص -غ -ي -ل
وال -ت -ك -وي -ن أاك -د ال-وزي-ر ع-ل-ى أاه-م-ي-ة –ديث
ع -م -ل -ي -ات ال -ت-ك-وي-ن م-ن خÓ-ل ف-ت-ح م-دارسس
ومعاهد جديدة سصتوجه كفاءاتها اŸتخرجة
للعمل ‘ اÛمعات التابعة لقطاع الطاقة.
ويبلغ عدد عمال قطاع الطاقة حاليا أاكÌ
من  258أالف عامل مقابل  182أالف ‘ سصنة
 1999أاي Ãعدل اسصتحداث  4آا’ف منصصب
ع- -م- -ل سص- -ن- -وي -ا ،و‘ و’ي -ات ا÷ن -وب ق -امت
شصركات قطاع الطاقة خÓل اÿمسس سصنوات
اأ’خÒة باسصتحداث  51أالف منصصب شصغل.

تباحثا سضبل تطوير ألتعاون ألثنائي

ا÷زائر والغابون ترغبان ‘ تعزيز التعاون ا’قتصسادي زعÓن يسستقبل سسفÒ
ع-والم--ات-رق-ي،ى أاامأ’سمسÚال-اثل--عÓ-اث-مالء،-وبز-االر-ةع-اال-صت-ص-مج--اةراةل-غش-صا-بروي-نيةف للمؤووسص“ثس -صالتها-ذه÷زاال-ئت-ريظ-ةاه-خاررةجا’قق-طتاعصص-اادي-ةÙفر-ورقصاص-تة دولة قطر با÷زائر

ليÈفيل ،نائب رئيسس ا÷مهورية الغابونية بيار
ك-ل-ي-ف-ر م-اغ-ان-غ-ا م-وسص-اف-وي والذي –ادث معه
ح -ول سص-ب-ل ت-ق-وي-ة ال-ت-ع-اون وت-ط-وي-ر ال-عÓ-ق-ات
ا’قتصصادية الثنائية .وخÓل هذا اللقاء الذي
انعقد على هامشس اŸعرضس اÿاصس للمنتجات
ا÷زائرية ‘ ليÈفيل ‘ الفÎة من  27نوفمÈ
إا 2 ¤ديسص- -م ،Èن- -اقشس ال- -ط- -رف -ان ا÷وانب
اıتلفة اŸتعلقة بتعزيز التعاون ا’قتصصادي.
و‘ هذا اإ’طار أاكد عوماري الذي يÎأاسس الوفد
ا÷زائري أان تنظيم هذا اŸعرضس يعد فرصصة
لتطوير التباد’ت التجارية ب Úالبلدين معربا
عن أامله أان تتمكن هذه التظاهرة من إاطÓق
شص -راك-ة م-ث-م-رة ب Úا÷زائ-ر وال-غ-اب-ون .وأاوضص-ح
بهذا اÿصصوصس أان ا÷زائر تعمل على تنمية
صص-ادرات-ه-ا خ-ارج اÙروق-ات وت-ع-زي-ز نسص-يجها
الصص -ن -اع -ي قصص -د ت -ن -وي -ع اق -تصص -اده-ا وت-دع-ي-م
حضصورها ‘ القارة اأ’فريقية .كما أاشصار إا ¤أانه
سصيتم التوقيع على مذكرة تفاهم على هامشس
اŸعرضس ب Úغرفتي التجارة والصصناعة للبلدين
ب-غ-رضس ت-ع-زي-ز ال-رواب-ط ال-ت-ج-اري-ة ب Úا÷زائر
والغابون .من جهته أاشصار نائب رئيسس الغابون
إا ¤أاه -م -ي -ة ت -ن -ظ -ي -م ه -ذا اŸع-رضس ا÷زائ-ري
م -ؤوك -دا أان -ه ق -دم ت -ع -ل-ي-م-ات إا ¤مسص-ؤوو‹ وزارة
التجارة الغابونية لتسصهيل التعاون ب ÚاŸتعاملÚ
ورج- -ال اأ’ع- -م- -ال ا÷زائ- -ري .Úي- -ذك -ر أان -ه ”
تخصصيصس جناح تبلغ مسصاحته  1.500م 2لفائدة
 70مؤوسصسصة جزائرية مشصاركة ‘ هذا ا◊دث
ا’قتصصادي تنشصط بشصكل رئيسصي ‘ قطاعات
ال-فÓ-ح-ة والصص-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة واŸي-ك-ان-ي-ك-ية
واإ’ل-كÎون-ي-ة وال-ك-ي-م-يائية والبÎوكيماويات و‘
اأ’شصغال العمومية.

’سصتكشصاف السصوق الغابو Êقصصد تطوير اŸزيد
من العÓقات التجارية ب Úمؤوسصسصات البلدين
وال -ب -حث ع -ن ف -رصس أاع -م -ال وشص-ب-ك-ات Œاري-ة
مسصتدامة ،ويندرج اŸعرضس ‘ إاطار Œسصيد
ت -وج -ي -ه -ات رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة الذي دعا إا ¤التحرك نحو اأ’سصواق
اأ’فريقية وإاقامة جسصور لوجسصتية من شصأانها
اŸسصاهمة ‘ تعزيز حركية التجارة والتعاون
ا÷زائ- -ري -اأ’ف -ري -ق -ي وال -ذي  ⁄ي -ب -ل -غ ب -ع -د
مسصتوى اإ’مكانيات التي يتوفر عليها.
و’ يزال حجم التجارة ا÷زائرية مع إافريقيا
ضصعيفا ‘ الوقت ا◊ا‹ إاذ ’ يتعدى  3مÓيÒ
دو’ر سص -ن -وي ً-ا م-وزع-ة أاسص-اسص-ا ع-ل-ى خ-مسص-ة ()5
ب- -ل- -دان ف- -ق -ط ‘ ال -ق -ارة .وت -ت -وزع ال -ت -ب -اد’ت
ال -ت -ج -اري -ة ب Úا÷زائ-ر وال-دول اإ’ف-ري-ق-ي-ة بÚ
صصادرات وصصلت قيمتها  1,6مÓي Òدو’ر سصنويا
وواردات تبلغ  1,4مليار دو’ر .وتبلغ الصصادرات
ا÷زائرية خارج اÙروقات نحو إافريقيا 206
مليون دو’ر فقط أاي  13باŸائة من إاجما‹
الصصادرات إا ¤القارة والتي ’ تتوفر للجزائر
فيها سصوى ثÓثة ﬁطات Œارية وهي كوت
دي -ف -وار السص -ن -غ -ال وال-ك-امÒون .و‘ إاط-ار نشص-ر
ح -رك-ي-ة ج-دي-دة م-ن خÓ-ل ﬂت-ل-ف ال-ف-ع-ال-ي-ات
ا’قتصصادية ا÷زائرية ‘ اÿارجي ” ‘ العام
ا÷اري  2018تنظيم معارضس للمنتجات الوطنية
‘ واشصنطن وبروكسصل ونواكشصوط والدوحة .و”
إانشصاء ÷نة مشصÎكة متعددة القطاعات من أاجل
بر›ة التظاهرات ا’قتصصادية ا÷زائرية على
اŸسصتوي Úاإ’فريقي والدو‹ ‘ أاكتوبر اŸاضصي
وذلك قصصد متابعة اŸعارضس ا÷زائرية ودعم
اŸتعامل Úا’قتصصادي ÚللÎويج Ÿنتجاتهم ‘ اÿارج.
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أشضرفت على توقيعها بن غÈيت وسضفÒة أŸانيا با÷زأئر

تعاون ثنائي لتدريسص اللغة اأ’Ÿانية والرفع
من عدد الثانويات اŸشسÎكة

” ،أامسس ال -ث Ó-ث -اء ،ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة،
التوقيع على اتفاقية تعاون ب Úوزارة الÎبية
الوطنية وسصفارة أاŸانيا با÷زائر ترمي إا¤
تعزيز التعاون الثنائي ب Úالبلدين خاصصة ‘
›ال تدريسس اللغة اأ’Ÿانية .وعقب مراسصم
التوقيع على هذه ا’تفاقية من قبل وزيرة
الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت ،وسص-فÒة
دولة أاŸانيا با÷زائر ،أاولريكا ماريا كنوتسس،
أاوضصحت بن غÈيت ‘ تصصريح للصصحافة ،أان
قطاعها يسصعى إا““ ¤تعزيز التعاون الثنائي ‘
›ال تدريسس اللغة اأ’Ÿانية من خÓل تنظيم
دورات تكوينية لصصالح اŸكون Úوكذا التÓميذ
وفقا للمنهجية اŸناسصبة ،لتعلم هذه اللغة،
Óسص-ات-ذة إ’ج-راء
ع Ó-وة ع -ل -ى ت -وف Òم -ن -ح ل  -أ
تربصصات بأاŸانيا““ .كما تهدف ذات ا’تفاقية
تضص -ي -ف ال-وزي-رة إا ¤ت-وسص-ي-ع ال-ع-م-ل ال-ث-ن-ائ-ي
اŸندرج ‘ إاطار““الثانويات اŸشصÎكة““ أاو ما
ي- -ع -رف بـ ““ب -رن -ام -ج ب -اشس““ ،مشصÒة ‘ ن -فسس
ال- -وقت إا ¤إام -ك -ان -ي -ة ال -رف -ع م -ن ع -دد ه -ذه
الثانويات اŸشصÎكة التي تتواجد حاليا على
مسص -ت -وى خ -مسس و’ي -ات م-ن ال-وط-ن““ ورق-ل-ة،
وهران ،قسصنطينة ،ا÷زائر ،عنابة““.
كما أابرزت الوزيرة إامكانية تعزيز التعاون
ال -ث -ن -ائ -ي م -ن خ Ó-ل ت -وظ-ي-ف ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإ’عÓم وا’تصصال ‘ تكوين اŸكون ‘ Úاللغة
ا’Ÿانية عن طريق التكوين عن بعد وذلك من
أاجل ““التحسص ÚاŸسصتمر Ÿسصتوى اأ’سصاتذة

وال-ذي ي-ن-ع-كسس ع-ل-ى م-ردودي-ة أاداء م-ه-ام-ه-م
ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة““ .م -ن ج -ان-ب-ه-ا ،سص-فÒة أاŸان-ي-ا
با÷زائر ،أاكدت ““عزم بÓدها على تكثيف
التعاون القائم ب Úا÷انب Úو–ديدا فيما
ي -خصس ت -دريسس ال -ل -غ -ة اأ’Ÿان -ي-ة ب-ا÷زائ-ر““،
مشصيدة ‘ نفسس الوقت بـ ““إاقبال التÓميذ على
ت -ع-ل-م اأ’Ÿان-ي-ة وا’طÓ-ع ب-ذلك ع-ل-ى ث-ق-اف-ة
اÛت -م -ع اأ’Ÿا ،““Êم -ذك -رة ب -ال -زي -ارة ال -ت-ي
أاجرتها اŸسصتشصارة اأ’Ÿانية ،السصيدة أا‚يÓ
مÒكل إا ¤ا÷زائر شصهر سصبتم ÈاŸنصصرم
والتي أابرزت من خÓلها على أاهمية ““تكثيف
التعاون ب Úالبلدين““ .جدير بالذكر ،أان عدد
ال -ت Ó-م -ي -ذ ال -ذي -ن ي -درسص-ون ال-ل-غ-ة اأ’Ÿان-ي-ة
با÷زائر بلغ  35أالف تلميذ موزع Úعلى 39
و’ي -ة ،ي -ؤوط -ره-م ق-راب-ة  700أاسص -ت-اذ ،حسصب
مصصدر من وزارة الÎبية الوطنية.

خÓل عرضض قدمه أمام أعضضاء ÷نة أŸالية وأŸيزأنية باÛلسض

راوية  :مسستحقات الدين العمومي بلغت ما قيمته
 3.534مليار دينار نهاية 2016

قال وزير اŸالية عبد الرحمان راوية أان
احتياطات الصصرف ‘  2016بلغت ما قيمته
 114مليار دو’ر امريكي (اي ما يعادل 23
شصهرا من ا’سصتÒاد) مقابل  144مليار دو’ر
امريكي نهاية  .2015أاما مسصتحقات الدين
العمومي ,فبلغت ما قيمته  3.534مليار دينار
نهاية  ,2016منها  3.407مليار دينار خاصصة
بالدين الداخلي و  127مليار دينار خاصصة
بالدين اÿارجي يضصيف الوزير أامام أاعضصاء
÷ن-ة اŸال-ي-ة و اŸي-زان-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس الشص-ع-بي
الوطني .وعرف الرصصيد اÙاسصبي السصلبي
لتنفيذ قانون اŸالية لـ – 2016سصنا مقارنة بـ
 ,2015و ذلك بتسصجيل انخفاضس بـ 2.283
مليار دينار ,مقارنة بـ  ,2015منتق Óبذلك
من  6.372مليار دينار ‘  2015ا4.090 ¤
مليار دينار ‘  .2016وبلغ حاصصل ا÷باية
البÎولية ‘  2016قيمة  1.807مليار دينار,
حيث ” تخصصيصس هذا ا◊اصصل Ãبلغ 1.683
مليار دينار Ÿيزانية الدولة و  99مليار دينار
لصصندوق ضصبط اإ’يرادات و  3مليار دينار
ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ث-م Úم-وارد اÙروقات
(أالنفط) و  23مليار دينار لفائدة الصصندوق
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ح -ك -م ‘ ال -ط -اق -ة وال -ط-اق-ات
اŸت- -ج- -ددة و اŸشصÎك- -ة .وب- -ل- -غت السص- -ي -ول -ة
اŸتاحة لصصندوق ضصبط اإ’يرادات ‘ نهاية

 2016م-ب-لغ  839م-ل-ي-ار دي-ن-ار م-ق-ابل 3.110
مليار دينار ‘  2015وهذا بعد اقتطاع مبلغ
 2.370مليار دينار ﬂصصصس ◊سصاب نتائج
اÿزي -ن -ة ,حسصب شص -روح -ات ال -وزي-ر .ووصص-ل
Óيرادات ا 5.026 ¤مليار
اŸبلغ اإ’جما‹ ل إ
دي- -ن -ار ‘  2016أاي Ãا ي- -ت- -ج -اوز  6باŸائة
م-ق-ارن-ة ب-ت-ق-دي-ر قيمته  4.747م-ل-يار دينار,
وب-زي-ادة 13ر 10ب -ال -نسص -ب-ة إ’‚ازات ,2015
التي بلغت  4.564مليار دينار ‘ ,ح Úبلغت
النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ا¤
 6.358مليار دينار ,مقابل تقدير بـ 7.984
مليار دينار (بفارق  1.626مليار دينار) أاي
بانخفاضس بـ  891مليار دينار (ما Áثل 12
باŸائة) بالنسصبة لت  2015اين ” تسصجيل
مبلغ  7.249مليار دينار.

تكريسضا للدبلوماسضية ألŸÈانية

تنويع ›ا’ت التعاون ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي
اسصتقبل وزير ا’شصغال العمومية و النقل
عبد الغني زعÓن امسس الثÓثاء با÷زائر
السصف Òا÷ديد لدولة قطر حسصن بن ابراهيم
اŸال -ك-ي ح-يث ت-ب-احث ال-ط-رف-ان ح-ول سص-ب-ل
دعم التعاون والشصراكة الثنائية ب Úالبلدين
حسصبما أافاد به بيان للوزارة ،وحسصب ذات
اŸصص -در ف -ان ه -ذه ال -زي -ارة ت -دخ-ل ‘ اط-ار
ت-ع-زي-ز وت-ط-وي-ر سص-ب-ل ال-ت-ع-اون والشصراكة بÚ
البلدين ‘ قطاع ا’شصغال العمومية والنقل.
وق -د “ح -ورت اÙادث -ات ح -ول ال -ع -ن -اصص-ر
ا’سص -اسص -ي -ة ل -ل -ت-ع-اون والشص-راك-ة ب Úا÷زائ-ر
وقطر الوسصائل اŸسصاعدة على تطوريها كما
اسصتعرضصا العديد من نقاط ذات ا’هتمام
اŸشصÎك .و‘ ختام اللقاء ,أاكد الطرفان
ع -ل-ى م-واصص-ل-ة ا÷ه-ود ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ط-ل-ع-ات
اŸسصتقبلية والتي تخدم اŸصصالح اŸشصÎكة
للبلدين كما ثما عÓقات التعاون الثنائية
ال- - -ت- - -ي وصص- - -فت بـ ““ ا÷ي- - -دة““ ب Úا÷زائ - -ر
والدوحة

شضكل موضضوع تنويع ›ا’ت ألتعاون بÚ
’وروب- -ي ﬁور ل- -ق- -اء
أ÷زأئ - -ر وأل- -ط- -رف أ أ
رئ -يسض ÷ن -ة ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة أل-ت-ع-اون
وأ÷ال -ي-ة ب-اÛلسض ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،ع-ب-د
أ◊م-ي-د سض-ي ع-ف-ي-ف ،أمسض أل-ثÓ-ث-اءÃ ،ق-ر
أÛلسض ،بوفد عن ›موعة ألعمل (شضرق-
’وروب- -ي ي- -رأسض- -ه
غ- -رب) Ãج- -لسض أ’–اد أ أ
جÒوم كيزرسض.
وأافاد بيان للمجلسس أان سصي عفيف ““اسصتهل
ﬁادثاته مع الوفد الضصيف بإاعطاء Ùة عن
دور اÛلسس الشص- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن -ي وم -راح -ل
تطوره““ ،موضصحا ““ما “ثله هذه اŸؤوسصسصة
ع- -ل- -ى صص -ع -ي -د اŸسص -ار ال -دÁق -راط -ي ال -ذي
اسص -ت -ك -م -ل-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-ح-زم-ة م-ن اإ’صصÓ-ح-ات ت-وج-ها
ال- -دسص- -ت- -ور اأ’خ Òال- -ذي ك- -رسس م -زي -دا م -ن
ا◊قوق وا◊ريات ،على غرار فسصح اÛال
للتمثيل النسصوي ‘ اÛالسس اŸنتخبة وكذا
توسصيع هوامشس نشصاط اŸعارضصة ،فضص Óعن
ت-ك-ريسس ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة الŸÈان-ية التي برزت
من خÓل “ثيل ا÷زائر ‘ ﬂتلف الهيئات
واÙافل الŸÈانية ع Èالعا ،⁄إاضصافة إا¤

توسصيع شصبكة عÓقات الصصداقة الŸÈانية مع
 107دولة““ .وعلى صصعيد التعاون ،شصكل هذا
اللقاء يضصيف البيان ““سصانحة أاشصاد فيها سصي
ع -ف -ي -ف ب -ال -ع Ó-ق -ات اŸت -م-ي-زة ال-ت-ي ت-رب-ط
ا÷زائ- -ر ب- -ا’–اد ا’أوروب- -ي ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
اŸسصتويات““ ،حيث جدد ““التأاكيد على ضصرورة
تنويع ›ا’ت التعاون مع الطرف اأ’وروبي
‘ إاطار شصراكة قائمة على مبدأا رابح-رابح““.
ولدى تطرقه إا ¤ملف الهجرة غ Òالشصرعية،
شص ّ-دد رئ -يسس ال -ل -ج -ن-ة ع-ل-ى ضص-رورة ““ت-نسص-ي-ق
ا÷هود Ÿواجهة تداعياتها““ ،داعيا إا““ ¤تبني
مقاربة شصاملة تعتمد على تنمية
البلدان التي “ثل مصصدرا لهذه الظاهرة““،
›ددا ‘ هذا اŸقام ““رفضس ا÷زائر أ’ن
تكون مركزا لتجميع اŸهاجرين““ .وبخصصوصس
الوضصع ‘ اŸنطقة ،أاكد السصيد سصي عفيف أان
““ال-فضص-اء اŸغ-ارب-ي Áث-ل خ-ي-ارا اسصÎات-ي-ج-ي-ا
للجزائر التي ترى أان تفعيل هيكل ا’–اد
اŸغاربي يجب أان يكون وفق أاسصسس موضصوعية
ت- -راع- -ي مصص -ال -ح ا÷م -ي -ع““ .وحث ‘ سص -ي -اق
متقارب على ضصرورة ““إايجاد حل عادل ◊ق
الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير مصصÒه““.
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الموافق لـ  20ربيع األول  1440هـ

’رهاب بال ّسساحل وغرب إأفريقيا
مكافحة أ إ

مسصاهل :نبذل قصصارى جهدنا لتقاسصم التّجربة ا÷زائرية مع دول اŸنطقة
@ تنامي الوعي العاŸي بأاسصباب آافة اإ’رهاب والتطرف العنيف

ال Ó-فت ‘ ت -ع -اط -ي ال -ع -ا ⁄ال -ي -وم م -ع ال -ظ -اه -رة
اإلرهابية التي ””خاضست ا÷زائر معركتها لوحدها
‘ التسسعينات””.
ون -وه رئ -يسس ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ب-ال-دور
ا◊اسسم الذي قامت به ولتزال القوات األمنية
بقيادة ا÷يشس الوطني الشسعبي ‘ القضساء على
التهديد اإلرهابي ،واسستعادة السسلم والسستقرار ‘
البÓد.

إادراك اÛتمع الدو‹

’ره - -اب
شسّ- - -ك- - -لت م- - -ك- - -اف - -ح - -ة “وي - -ل أ إ
’ج-انب
’ره-اب-ي Úأ أ
وأل-تصس-دي ل-ل-م-ق-ات-ل Úأ إ
وع -ودت -ه -م وك -ذأ ت -أام Úأ◊دود وأل -ت -ع -اون
ألشسرطي ،أمسضﬁ ،اور بحث ونقاشض خÓل
أشسغال ألدورة ألثانية Ûموعة عمل غرب
إأف- -ري- -ق- -ي- -ا ح- -ول ب- -ن -اء أل -ق -درأت أل -ت -اب -ع -ة
’رهاب ،أŸنعقدة
للمنتدى ألعاŸي Ÿكافحة أ إ
با÷زأئر ألعاصسمة.

حمزة ﬁصصول
تصصوير :فوآز بوطارن
ع- -ل- -ى م -دار ي -وم Úك -ام -ل ،Úع -ك -ف اŸن -ت -دى
ال -ع -اŸي Ÿك -اف -ح -ة اإلره -اب ال-ذي ت-ع-د ا÷زائ-ر
وكندا أاحد مؤوسّسسسيه ،باŸركز الدو‹ للمؤو“رات،
ع -ل -ى ت -ق -د Ëم -قÎح -ات ج -دي -دة ل -ل -ت -ع -ام -ل م -ع
ال-ت-ح-دي-ات األم-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا م-ن-ط-قة غرب
إافريقيا ومناطق أاخرى من العا.⁄
و‘ جلسسة افتتاح الدورة الثانية Ûموعة عمل
غرب إافريقيا حول بناء القدرات التابعة للمنتدى،
أامسس ،ن ّ-وه اŸسس -تشس -ار ال -ك-ن-دي مسس-ؤوول ›م-وع-ة
العمل Ÿكافحة اإلرهاب باŸنطقة ،دافيد ديرك،
بالدور الريادي للجزائر ‘ صسياغة ا÷هود الدولية
Ùاربة اآلفة الفتاكة.
وقال ديرك ،أامام أازيد من  100خبّÁ Òثلون
ال -دول األعضس -اء ‘ اŸن -ت -دى ال -ع -اŸي Ÿك -اف-ح-ة
اإلره -اب واŸن -ظ -م -ات ال -دول -ي -ة واإلق -ل -ي-م-ي-ة ،أان
””ا÷زائ -ر ت -ت -ق -اسس -م بسس -خ -اء Œرب-ت-ه-ا ال-رائ-دة ‘
Óرهاب والتطرف العنيف””.
التصسدي ل إ
واعت ÈاŸتحّدث أانّ اÈÿة ا÷زائرية تّتسسم
Óره -اب ومسس ّ-ب -ب -ات -ه”” ،ن -ظ -را
Ãع -رف -ة شس -ام -ل -ة ل  -إ

ل -ت -اري -خ -ه -ا م -ع ال -ظ -اه -رة خ Ó-ل عشس-ري-ة سس-وداء
قاسسية”” ،مؤوّكدا أاّن ””ا÷زائر وكندا تخوضسان معركة
مشسÎكة ضسد اإلرهاب الذي يعد شسغلنا الشساغل ‘
منطقة غرب إافريقيا والعا.””⁄
ÓرهابّيÚ
وبعد أان نّبه إا ¤ا÷رائم البشسعة ل إ
بحق اŸدنيّ ،Úأاّكد السسف Òالكندي على أاهمية
تعزيز التضسامن الدو‹ ‘ منطقة السساحل وغرب
إافريقياŸ ،واجهة التحديات األمنية.

تقاسصم الّتجربة

ول -دى اف -ت -ت -اح -ه األشس -غ -ال ،أاّك -د وزي-ر الشس-ؤوون
اÿارجية عبد القادر مسساهل ،أاّن ””ا÷زائر تبذل
قصسارى جهدها لتقاسسم Œربتها مع جميع بلدان
اŸنطقة واÛتمع الدو‹ ‘ إاطار التعاون الثنائي
واإلقليمي العاŸي””.
وأاŸح الوزير إا ¤أاّن ا÷زائر ل تتخذ ‘ أاي
حال من األحوال ،ا◊رب على اإلرهاب كذريعة
ل -ل -ت -دخ -ل ‘ الشس -ؤوون ال -داخ -ل-ي-ة ل-ل-دول وان-ت-ه-اك
سس -ي -ادت -ه -ا ،ق -ائ ”” Ó-إاّن -ه-ا ت-ب-دل ج-ه-ود ك-بÒة ع-ل-ى
أاراضسيها وعلى حدودها”” ،مثّمنا ””اسستعداد الدول
اŸشساركة Ÿسساهمة ‘ النضسال اŸشسÎك ‘ -
إاطار احÎام سسيادة الدول  -ضسد آافة اإلرهاب
وأابعادها اıتلفة””.
وجّدد وزير الشسؤوون اÿارجية تشسجيع ا÷زائر،
ل-ل-ب-ل-دان ال-ت-ي اخ-ت-ارت ط-ري-ق اŸصس-ا◊ة ال-وطنية
”
◊ل مشساكلها الداخلية ،مشسÒا إا”” ¤أاّنه نهج ّ
تنفيذه ‘ بÓدنا Ãبادرة من رئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ومّ-ك-ن-ه-ا م-ن اسس-ت-ع-ادة السسÓ-م
والسس-ت-ق-رار ،وت-ع-زي-ز ال-ت-م-اسسك ال-وط-ن-ي و–ق-يق
العيشس معا ‘ سسÓم””.
جل الوزير ،بارتياح تزايد الدعم الدو‹ لقيم
وسس ّ
وفضس -ائ -ل اŸصس -ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ،ك-م-ا نّ-وه ب-ال-ت-ط-ور

و‘ السس -ي -اق ،كشس -ف ع -ب -د ال -ق -ادر مسس -اه-ل أاّن
›هودات ›موعة العمل اÿاصسة ببناء القدرات
التابعة Ÿكافحة اإلرهاب ،كّللت بتقّدم لفت ،منذ
الجتماع األخ ÒاŸنعقد با÷زائر.
وسس ّ- -ج - -ل ال- -وزي- -ر ””–ّسس- -ن اإلدراك Ãخ- -اط- -ر
اإلرهاب والتطرف على الرغم من قدرة اآلفة على
التكيف بسسرعة”” ،مشسÒا إا ¤أانّ ””دول كثÒة أايقنت
األسس-ب-اب اŸت-ع-ددة واآلث-ار ال-وخ-ي-م-ة ل-ل-رادي-ك-ال-ية
والتطرف العنيف من خÓل مواءمة ﬂطّطاتها
وتشسريعاتها الوطنية مع أاهداف منع وتطويق هذه
التهديدات””.
ولفت مسساهل إا ¤تزايد الوعي العاŸي بخطر
اŸقاتل Úاإلرهابي Úاألجانب ‘ منطقة السساحل
والصسحراء ،مؤوّكدا أان العمل جار على ””ا◊د من
ح -رك -ت -ه -م وت -ق -ي -ي -د ان -تشس -ار أاف -ك-اره-م اŸدّم-رة،
وŒفيف مواردهم اŸالية الهائلة””.
ولحظت الدول األعضساء ‘ اŸنتدى العاŸي
Ÿك -اف -ح -ة اإلره -اب ،حسسب ال -وزي -ر ،ال-عÓ-ق-ة بÚ
ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة واإلره-اب ،وك-ذلك ال-ت-دف-ق-ات
اŸالية التي تغذي األنشسطة اإلجرامية للجماعات
اإلرهابية ،موضسحا أان
«ه -ذه ال -ع -وائ -د تسس -م -ح ل -ه -ا ب-ت-ج-ن-ي-د الشس-ب-اب
واسستخدام وسسائل متطورة””.
وت-أاسّس-ف ال-وزي-ر لرت-ف-اع ال-ت-ك-ل-ف-ة اŸال-ي-ة ال-تي
ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا ع-م-ل-ي-ات م-ك-اف-ح-ة اإلرهاب ‘ السساحل
وغ -رب إاف -ري -ق -ي-ا ب-الشس-ك-ل ال-ذي ي-ع-ي-ق ط-م-وح-ات
الشسعوب ‘ تنمية اقتصسادية واجتماعية.
وأاّكد مسساهل أاّن ا÷زائر تؤوّيد كل اŸبادرات
وال -وث -ائ -ق ال -ت -ي اع -ت-م-ده-ا وزراء خ-ارج-ي-ة ال-دول
األعضساء ‘ اŸنتدى العاŸي Ÿكافحة اإلرهاب
خÓل الجتماع اŸنعقد ‘ نيويورك شسهر سسبتمÈ
اŸاضس- -ي ،ال- -رام- -ي- -ة ل- -ت -حسس Úوسس -ائ -ل ال -تصس -دي
للتهديدات اإلرهابية ‘ ،إاطار التنسسيق اÙكم بÚ
ال -دول و‘ األط -ر اإلق -ل -ي-م-ي-ة األخ-رى ع-ل-ى غ-رار
ال–اد اإلفريقي.
وتناولت الدورة الثانية Ûموعة عمل غرب
إاف -ري -ق -ي -ا ح -ول ب -ن-اء ال-ق-درات ،دور اŸرأاة وسس-ب-ل
ترقيته Ÿكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف ،إا¤
ج -انب ورشس -ات ت -ت -ع -ل-ق ب-ج-وانب Œف-ي-ف اŸن-اب-ع
اŸالية وتأام Úا◊دود وتعزيز التعاون ب Úمصسالح
الشسرطة للدول.

أ÷زأئر مهّددة بخطر ألتّلّوث ألبحري بشسكل كب ،Òزروأطي:

 10آا’ف سصفينة ناقلة للمحروقات تع Èال ّسصواحل ا÷زائرية

أك Ìمن  3000سسفينة ناقلة للمحروقات تع Èألسسوأحل أ÷زأئرية من ›موع  10آأ’ف ألتي “ر على سسوأحل ألدول أŸغاربية ألـ  ،3ما
يعادل  30باŸائة من حركة ألنقل ألعاŸي ،ما يعرضض أ÷زأئر بشسكل كب Òإأﬂ ¤اطر ألتلوث ألبحري نتيجة تسسربات أÙروقات وأŸوأد ألسسائلة
’خرى ،حسسب ما أكدته وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة فاطمة ألزهرأء زروأطي.
أ أ

حياة ــ ك
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي
قالت زرواطي خÓل الكلمة التي
أال- -ق- -ت -ه -ا ،أامسسÃ ،ن -اسس -ب -ة إاف -ت -ت -اح
اإلج- -ت -م -اع الـ  5ل-لسس-ل-طات الوطنية
ال-ع-م-ل-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ت-ن-فيذ اıطط
ا÷ه- - -وي ال - -ف - -رع - -ي ب Úا÷زائ - -ر،
اŸغ -رب وت-ونسس ،ل-ل-ت-حضس Òل-ع-م-ل-ي-ة
م-ك-اف-ح-ة ال-ت-ل-وث ال-ب-ح-ري ال-عرضسي
ب-اŸن-ط-ق-ة ا÷ن-وب-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة للبحر
األبيضس اŸتوسسط ،اŸنظم من قبل
برنامج اإلتفاقية الدولية لÓسستعداد
والتصسدي والتعاون ‘ ميدان التلوث
ال -زي -ت -ي ل -ل -م-رك-ز اإلق-ل-ي-م-ي ل-ل-ب-ح-ر
األب-يضس اŸت-وسس-ط ل-ل-ت-دخ-ل الطارئ
Ÿكافحة التلوث البحري العرضسي
«رام-ب-يك”” ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع دائ-رت-نا
الوزارية.

 50باŸائة من ا◊وادث ‘
البحر ترتبط باÙروقات
 50باŸائة من ا◊وادث ‘ البحر
” تسسجيل
ترتبط باÙروقات بينما ّ
 300ح -ادث خ Ó-ل ال -عشس -ري -ن سس-ن-ة
اŸاضس - - -ي- - -ة ‘ ال- - -ب- - -ح- - -ر األب- - -يضس
اŸت -وسس -ط ،وضس -ع -ي -ة ب -ي-ئ-ي-ة م-ق-ل-ق-ة
تعيشسها الدول اŸطلة على ا◊وضس
اŸت -وسس -ط -ي خ-اصس-ة ال-دول ال-ثÓ-ث:

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

األبيضس اŸتوسسط.

ضصرورة Œنيد الوسصائل
النّاجعة والفّعالة للتصصدي
للكوارث البحرية

ا÷زائ- - - -ر ،ت- - - -ونسس واŸغ - - -رب م - - -ا
اسس -ت -دع -ى وضس -ع اıط-ط ا÷ه-وي
الفرعي ب Úالدول الثÓث.
أاوضسحت زرواطي أاّن هذه اآللية
اŸغ -ارب -ي -ة ت -ع -د أاداة ع -م -ل-ي-ة ه-ام-ة
ل-ت-وط-ي-د ال-ت-ع-اون م-ن أاج-ل التحضسÒ
واŸكافحة اŸن ّسسقة ‘ حالة التلوث
ال -ك -ب Òال -ذي تسس ّ-ب -ب -ه اÙروق-ات،
ال -ت -ي ت -ه ّ-دد ب -اسس -ت -م -رار ””سس-واح-ل-ن-ا
ا◊ ّسساسسة والهشّسة حتى اآلن”” ،ويتعلق
األمر Ãكافحة ا◊وادث والتسسربات
غ Òالقانونية للمحروقات ،التي يؤوّثر
تسس -رب -ه -ا سس -ل-ب-ا ع-ل-ى ح-وضس ال-ب-ح-ر
األب- -يضس اŸت- -وسس- -ط ب- -أاك- -م- -ل- -ه دون
اسس-ت-ث-ن-اء ،خ-اصس-ة أاّن-ه ت-وج-د ك-م-ي-ات
كبÒة من اÙروقات يتم تصسديرها
ان- -طÓ- -ق- -ا م -ن اŸوان -ئ ا÷زائ -ري -ة
والتونسسية.
وذك - -رت ‘ سس- -ي- -اق ا◊ديث ب- -أان
ا÷زائ- -ر وضس- -عت م- -ن- -ذ ع- -ام ،1994
جهازا يسسمى ””تل بحر”” ،وهو هيئة
وط -ن -ي -ة Ÿك -اف-ح-ة ال-ت-ل-وث ال-ب-ح-ري

العرضسي ،يكمن الغرضس الرئيسسي منه
‘ تطوير نظام صسارم للوقاية من
ال -ت -ل -وث ال -ع -رضس -ي ال -ك -ب Òل -ل -ب-ح-ر،
ال - -كشس - -ف ع - -ن- -ه ،م- -راق- -ب- -ت- -ه وك- -ذا
م -ك -اف-ح-ت-ه ،وي-ع-ت Èأاداة ف-ع-ال-ة ف-ه-و
يحرصس أاسساسسا على حشسد اŸوارد
ال-بشس-ري-ة واŸادي-ة الÓ-زم-ة ل-ع-مليات
مكافحة التلوث عند وقوع ا◊الت
ا◊رجة.
وتّوجت هذه اÛهودات باعتماد
ات -ف -اق شس -ب -ه إاق -ل -ي -م -ي ب Úا÷زائ -ر
واŸغ - -رب وت - -ونسس ‘ ج- -وان ،2005
ل-ل-ت-حضسŸ Òك-اف-ح-ة ال-تلوث البحري
ال -ع -رضس -ي ‘ م -ن-ط-ق-ة ج-ن-وب غ-رب
البحر األبيضس اŸتوسسط ،ومن أاجل
تفادي هذه الكوارث ،أاّيدت ا÷زائر
ال-ت-زام-ه-ا ب-ال-تصس-دي-ق على بروتوكول
ال -ت -ع -اون ف -ي -م -ا ي-خصس ال-وق-اي-ة م-ن
ال -ت -ل-وث ال-ن-اج-م ع-ن السس-ف-ن ‘ ع-ام
 ،2016كما وقعت ا÷زائر سسنة 2008
ع-ل-ى الÈوت-وك-ول اŸت-ع-ل-ق ب-ال-تسس-يÒ
اŸدمج للمناطق السساحلية ‘ البحر

ومن جهته أاّكد حاج عيسسى ،مدير
فرعي بالوزارة اŸكلف بهذا اŸلف
‘ تصسريح للصسحافة على الهامشس،
ع -ل-ى ف-اع-ل-ي-ة ا÷ه-از ال-ذي وضس-ع-ت-ه
ا÷زائر ◊ماية سسواحلها من خطر
التلوث البحري ،الناجم عن تسسربات
اŸواد السس-ائ-ل-ة م-ن ال-ب-واخ-ر ال-ن-اقلة
للمحروقات ،ويرى أانه من الضسروري
Œن -ي-د ال-وسس-ائ-ل ال-ن-اج-ع-ة وال-ف-ع-ال-ة
ل-ل-تصس-دي ل-ل-ك-وارث ال-ب-ي-ئ-ي-ة ال-بحرية
التي ل Áكن للجزائر أان تكون ‘
منأاى عنها.
ي -ذك -ر أان ه -ذا اإلج -ت-م-اع حضس-ره
سس -ف Òت -ونسس ب-ا÷زائ-ر ،ف-ي-م-ا غ-اب
السسف ÒاŸغربي ،وكذا ‡ثلو اŸركز
اإلق-ل-ي-م-ي ل-ل-ب-ح-ر األبيضس اŸتوسسط
ل -ل-ت-دخ-ل ال-ط-ارئ Ÿك-اف-ح-ة ال-ت-ل-وث
ال-ب-ح-ري ال-ع-رضس-ي ””رام-ب-يك””‡ ،ثلو
إاتفاقية أاداة التعاون العلمي والتقني
وال -ق -ان -و Êواإلداري ب Úا◊ك-وم-ات
ال- -ف- -رنسس- -ي -ة ،م -ون -اك -و واإلي -ط -ال -ي -ة
””رام -وج”” م -ن أاج -ل ع -رضس Œرب -ت-ه-ا
فيما يخصس مكافحة التلوث البحري،
وك -ذا أاعضس -اء ال -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ””ت-ل
بحر””.
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17806
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’وروبي
أشسرف على أختتام ألّتوأمة ب Úأ’–اد أ أ
وأŸفتشسية ألعاّمة للمالية

راوية :اŸشصروع إاطار مرجعي لإÓصصÓح Ÿرافقة ا’إدارة واŸتعاملÚ
أاوروك :الشّصراكة ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ‘ اŸالية ‡تازة

أّكد وزير أŸالية عبد ألرحمان رأوية ،أن
مشس- -روع أل- -ت- -وأم- -ة ب ÚأŸف- -تشس- -ي -ة أل -ع -ام -ة
ل -ل -م -ال-ي-ة وك-ذأ م-ع-ه-د أل-درأسس-ات أ÷ب-ائ-ي-ة
أ’سسباŒ ،Êسسيدأ ’تفاق ألشسرأكة أÈŸم مع
’وروب- -يÃ ،ث- -اب -ة إأط -ار م -رج -ع -ي
أ’–اد أ أ
’صس Ó-ح وأل -عصس -رن -ة ،ووصس-ف
ل -ع -م -ل -ي -ات أ إ
سسف Òورئيسض بعثة أ’–اد أ’وروبي جون
أوروك ألشس- - - -رأك- - - -ة ب Úأ÷زأئ - - -ر وأ’–اد
باŸمتازة.

فريال بوشصوية
تصصوير :عباسس تيليوة

اخ -ت-ت-مت أامسس ال-ت-وأام-ة ب ÚاŸف-تشس-ي-ة ال-ع-ام-ة
للمالية ومعهد الدراسسات ا÷بائية السسبا ،Êوالتي
دامت  27شسهراÃ ،قر اŸركز الدو‹ للمؤو“رات
عبد اللطيف رحال ،بحضسور وزير اŸالية وسسفÒ
ال–اد األوروبي ،مشسروع يندرج ‘ إاطار تنفيذ
ب -رن -ام -ج دع -م ات -ف -اق ع -ق -د الشس-راك-ة م-ع ال–اد
الوروبي الذي مّول الكلفة اŸقدرة بـ  1.4مليون
أاورو.
وحرصس الوزير راوية على التذك ÒباŸناسسبة،
بأان هناك  4مشساريع توأامة بينها  2مع اŸديرية
ال -ع -ام -ة ل -لضس -رائب ،ي -خصس األول عصس-رن-ة اإلدارة
ا÷بائية والثا– Êسس‚ Úاعتها ،مشسÒا إا ¤أان
األخ Òصسّنف ضسمن أاحسسن  8مشساريع توأامة أابرمها
ال–اد الوروبي ،أاما الثا Êيخصس مسسح األراضسي،
ويتعلق األخ Òبإادارة الحتمالت.
ولفت النظر ‘ سسياق موصسول ،إا ¤أان اŸشسروع
يشسكل إاطار مرجعي لعمليات اإلصسÓح والعصسرنة
ل-ل-م-ف-تشس-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ال-ية ،ويسسمح بإاطÓق مهام
تقوم على دراسسة اıاطر ،وكذا الرقابة التي تقوم

على النجاعة.
ك- -م- -ا شسّ- -دد ع- -ل- -ى أاه -م -ي -ت -ه ت -ع -زي -ز ال -ن -ظ -ام
اŸع-ل-وم-ات-ي ،وتسس-م-ح ل-ل-م-ف-تشس-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-لمالية،
ب-ال-ت-أاق-ل-م م-ع ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة اÓŸئ-م-ة ل-لسسياق
ا÷زائري وفق اŸعاي Òالدولية ،ما يكّرسس الرقمية
ال -ت -دري -ج -ي -ة ل -ل -م -ه -ام ال -رق -اب -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى
اŸؤوسسسسات والهيئات ذات الطابع الرقابي ،التي
تطرح كحتمية ‘ اŸسستقبل القريب.
وأافاد بأاّن ا÷زائر تطمح إا ¤إاعطاء ديناميكية
ج -دي -دة ل -ل -ت -ع -اون ،ق -ائ -م -ة ع-ل-ى م-راف-ق-ة اإلدارة
واŸتعامل Úالقتصسادي Úللتمكن من رفع –ديات
القتصساد الوطني ‘ ،مقدمتها النمو والتنويع.
م- -ن ج- -ه -ت -ه ،أاف -اد سس -ف Òال–اد األوروب -ي أان
الشس- -راك- -ة ب Úال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ت -ي Áث -ل -ه -ا وا÷زائ -ر
باŸمتازة ،مبديا ارتياحه لختتام مشسروع التوأامة
‘ اآلج- -ال اÙددة ،م- -ع –ق- -ي- -ق ك- -ل األه- -داف
اŸتوخاة ،ذكر منها دور اŸفتشسية العامة للمالية
‘ ›ال الرقابة الذي يخصس اسستعمال األموال
العمومية ،وتراكم التجربة واÈÿة الضسرورية لها،
وا ¤ذلك تعزيز عصسرنة منهجيات التدخل ،خاصسة
فيما يتعلق بتحديد اıاطر.
وقبل ذلك أاشسار إا ¤أاّنها تسسمح بضسمان رقابة
ن -اج -ع -ة ل -ل -ن -ف -ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،أاك– Èدي أاع-ل-ى
ال -ه -ي-ئ-ات ال-رق-اب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار اŸف-تشس-ي-ة ال-ع-ام-ة
للمالية و›لسس ا◊سسابات ،مذكرا بأانه عصسرنة
اإلدارة اŸالية من ب Úأاولويات ‘ إاطار الشسراكة.
وأاّكدت ‡ثلة السسف Òالسسبا Êانا فلورا ،أاهمية
ال- -ت- -وأام -ة ‘ –سس Úأاداء اŸف -تشس -ي -ة ،ف -ي -م -ا أاك -د
اŸسسؤوول الول على اŸفتشسية بأان التوأامة جاءت
Œسسيدا لتوصسيات خÈاء ‘ العام  2014تخصس
دورها وموقعها ،وانطلقت ‘  ،2016كاشسفا عن
ت-ق-ي-ي-م-ه-ا ‘ األسس-اب-ي-ع اŸق-ب-ل-ة ،ك-م-ا ذك-ر بإادخال
إاصسÓحات منذ عدة سسنوات.

’قارب
وأحد من أصسل ثÓثة جزأئرّي Úيتزّوجون من أ أ

الدالية تدق ناقوسس اÿطر لÓنتشصار اŸتزايد
لإÓعاقة الّذهنية
تنصصيب ÷ان ﬁلية على مسصتوى جميع الو’يات للوقاية

’سسرة
كشسفت وزيرة ألتضسامن ألوطني وأ أ
وقضس -اي-ا أŸرأة غ-ن-ي-ة أل-دأل-ي-ة أن وأح-دأ م-ن
أصس- -ل ثÓ- -ث- -ة ج- -زأئ- -ري Úي- -ت- -زوج -ون م -ن
’قارب بنسسبة بلغت  38باŸائة ،مشسÒة إأ¤
أ أ
نتائج عّينة بحث أجريت على مسستوى 24
و’ي- -ة ،أي- -ن ” إأحصس -اء  9131ط-ف-ل مصساب
’ع-اق-ات م-ن ب-ي-ن-ه-م  2403معاق
Ãخ-ت-ل-ف أ إ
’قارب.
نتيجة زوأج أ أ

صصونيا طبة
‘ يوم دراسسي حول زواج األقارب واألمراضس
Óعاقة ‘ ا÷زائر ،أاوضسحت
الوراثية اŸسسببة ل إ
وزيرة التضسامن أان هؤولء األطفال الذين ينحدرون
من زواج األقارب من الدرجت Úاألو ¤والثانية
أاغلبهم مصسابون بإاعاقات ثقيلة أاي تخلف ذهني
صس -عب ال -ت -ك -ف -ل ب-ه ،زي-ادة ع-ل-ى اإلع-اق-ة ا◊سس-ي-ة
بصسريا وسسمعيا التي تنتشسر نتيجة زواج األقارب من
الدرجة األو( ¤العمومة واألخوال) ،ناهيك عن
األطفال اآلخرين غ ÒاŸسسجل Úأاو الذين  ⁄يتم
التصسريح بهم أاو ‘ قوائم النتظار ،علما أان أاكÌ
الوليات التي ” تسسجيل فيها إاعاقات بسسبب زواج
األقارب تبسسة ،غرداية ،قسسنطينة ووهران.
ودّقت الدالية ناقوسس اÿطر لنتشسار اإلصسابة
باإلعاقة الذهنية بصسفة متزايدة ‘ ا÷زائر نظرا
ل- -ن- -قصس ال -وع -ي ‘ ﬂت -ل -ف اŸسس -ت -وي -ات ،وق -ل -ة
إامكانيات التشسخيصس اŸبكر على مسستوى مصسالح
األمومة ،وهو ما يقتضسي إاعادة النظر ‘ سسياسسة
الوقاية من اإلعاقة بتدخل العديد من ا÷هات
خ - - -اصس- - -ة وزارة الصس- - -ح- - -ة والسس- - -ك- - -ان وإاصسÓ- - -ح
اŸسس -تشس-ف-ي-ات ،زي-ادة ع-ل-ى وضس-ع خ-ط-ة ع-م-ل م-ن
شس -أان -ه -ا أان تسس -اه-م ‘ ا◊د م-ن اإلع-اق-ة وت-ع-زي-ز
ح -م Ó-ت ال -ت -وع -ي -ة وال -ت -حسس -يسس ب -خ -ط -ورة زواج
األقارب.
وكشس- -فت اŸسس- -ؤوول- -ة األو ¤ع- -ن ال -ق -ط -اع ع -ن
تنصسيب ÷ان ﬁلية على مسستوى الوليات متكونة
من ‡ثلي قطاعات متعددة منها قطاعات الÎبية
الوطنية ،الصسحة ،الشسؤوون الدينية والتعليم العا‹
والبحث العلمي وغÒها من القطاعات اŸتعلقة
مهامها بطريقة غ Òمباشسرة أاو مباشسرة بإاشسكالية
اإلعاقة ،وأاهمية الوقاية من ﬂاطر زواج األقارب

خاصسة وأان الوقاية تكلف الدولة اقل ميزانية ‡ا
ينفق على األمراضس التي تصسيب األطفال.
من جهة أاخرى ،وجهت وزيرة التضسامن الوطني
واألسسرة وقضسايا اŸرأاة نداء لعمال مصسالح ا◊الة
اŸدنية والبلديات باشسÎاط تقد Ëوثيقة الكشسف
ال -ط -ب -ي ع -ن األم -راضس ال -وراث -ي -ة واŸع -دي -ة ق-ب-ل
اŸصسادقة على عقد الزواج بغرضس حماية األطفال
من اإلصسابة بأامراضس خطÒة تصسل إا ¤حد اإلعاقة
الذهنية وا◊ركية ،خاصسة وأان قانون األسسرة ‘
مادته رقم  7يتضسّمن ضسرورة تقد Ëشسهادة طبية ل
يزيد تاريخها عن ثÓثة أاشسهر تثبت خلو اŸقبلÚ
على الزواج من أاي مرضس أاو عامل يشسكل خطرا
يتعارضس مع الزواج ،إال أان أاغلبية مصسالح البلديات
ومسس -ت-خ-دم-ي اإلدارات اÙل-ي-ة ل ي-طّ-ب-ق-ون ه-ذا
اإلج -راء ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل -ه -م ب -ح -اج-ة إا ¤دورات
تكوينية ‘ هذا الشسأان للرفع من الوعي لدى العمال
حول مدى أاهمية فرضس الوثائق الطبية للمقبلÚ
على الزواج.
من جهتهم شسّدد خÈاء وﬂتصسون على أاهمية
الكشسف اŸبكر لدى حديثي الولدة عن األمراضس
الوراثية والنادرة بغرضس الوقاية من اŸضساعفات
اÿطÒة التي تصسل ا ¤حد اإلصسابة بإاعاقة ذهنية
أاوحركية مدى ا◊ياة و‘ بعضس ا◊الت تتسسّبب ‘
اŸوت ،ب -اإلضس-اف-ة إا ¤ضس-رورة ال-ق-ي-ام ب-ال-ت-ح-ال-ي-ل
ال -ط -ب -ي-ة ق-ب-ل ال-زواج ال-ت-ي ل ت-زال ت-ط-رح إاشس-ك-ال
بالرغم من إانه إاجراء وقائي للحفاظ على الصسحة
العمومية ،وكذا صسحة مسستقبل األسسرة وحمايتها
من كل األمراضس الوراثية واŸكتسسبة.
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’م Òعبد القادر ويؤوكد:
ميهوبي يششارك ‘ ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى Ÿ 186بايعة ا أ

رعاية رئيسش ا÷مهورية للمناسصبة تؤوكد اهتمام الدولة برموزها الوطنية

’م Òعبد القادر ا÷زائري Ãوقع ششجرة
أاششرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،أامسس ،على ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى Ÿ 186بايعة ا أ
Óم Òعبد القادر ب Úالضشفت ÚاŸنظم من طرف جامعة معسشكر واختتمت
’ول ل أ
’ششغال اŸؤو“ر الدو‹ ا أ
الدردارة ،التي اسشتهلت بافتتاح الوزير أ
’سشاقفة ‘ ا÷زائر هÔي تيسشي.
’م Òعبد القادر سشلمت خÓله جائزة السشÓم ‘ طبعتها الرابعة لرئيسس ا أ
Ãهرجان ÷معية على خطى ا أ
هذا الششأان تصشب في باب اهتمام الدولة برموزها
ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-ي ت-ح-ظ-ى دائ-م-ا ب-ال-رع-اي-ة السش-امية
كششف عز الدين ميهوبي ،أامسس ،أان وزارة الثقافة لرئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تخليدا
سش -ت -ع -م -ل ع -ل -ى شش -راء ب -عضس ال -وث-ائ-ق ال-ت-اري-خ-ي-ة لمآاثرهم التاريخية ولتاريخ اأ’مة الجزائرية.
المششكلة من مخطوطات أاثرية ومراسشÓت ل أ
Óمير وأاشش -رف ع -ز ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي ف-ي إاط-ار ب-رن-ام-ج
عبد القادر تعر ضس اليوم للبيع في المزاد العلني احتفالي ثري بالذكرى  186للبيعة اأ’ولى لمؤوسشسس
بفرنسشا ،مؤوكدا بحرارة «سشنعمل على ششراء هذه الدولة الجزائرية الحديثة نظم من طرف جمعية
الوثائق التاريخية مهما كّلفنا ثمنها» إاثراًء للتاريخ على خطى اأ’مير عبد القادر تحت ششعار «النموذج
الوطني وعم Óعلى المحافظة عليه ،دون أان يششير التربوي في منهج الدولة والقيادة عند اأ’مير عبد
وزير الثقافة إالى أاصشل هذه المخطوطات أاو لمن ال -ق -ادر» ،سش -ل -مت خ Ó-ل -ه ج -ائ -زة السش Ó-م ل-رئ-يسس
تعود ملكيتها ،مكتفيا بالتأاكيد أانها وثائق تاريخية أاسش-اق-ف-ة ال-ج-زائ-ر السش-اب-ق ه-ن-ري ت-يسش-ي-ي ،صشديق
مهمة للغاية.
الجزائر ومسشاند الثورة الجزائرية ،المدافع عن
وتطرق عز الدين ميهوبي في ذات السشياق إالى عمل ف-ك-رة «ال-ت-ع-ايشس م-ع-ا» ،ن-ظ-ي-ر ك-ت-اب-اته ومششاركاته
وزارة الثقافة على مراجعة ششروط إانتاج الفيلم ال -دائ -م-ة ف-ي إاب-راز شش-خصش-ي-ة اأ’م-ي-ر ع-ب-د ال-ق-ادر
التاريخي ل أ
Óمير عبد القادر في محاولة ثانية أاكد كرجل أاقام التقارب والحوار بين الديانات خدمة
Óنسشانية.
أانها سشتكلل بالنجاح ،مششيرا أان مسشاعي الوزارة في ل إ

معسسكر /أآم آ.Òÿسس

Óم Òعبد القادر بجامعة معسشكر:
’ول ل أ
على هامشس اŸؤو“ر الدو‹ ا أ

زهور آاسصيا بوطالب :لبد من التصصدي ◊مÓت تشصويه التاريخ ا÷زائري
’م Òتقرب من اŸاسشوني Úخدمة للقضشية ا÷زائرية
كمال بوششامة :ا أ

’سش -ب -ق
حضش- -ر السش- -ف Òا÷زائ- -ري وال- -وزي- -ر ا أ
ك- -م- -ال ب- -وشش- -ام- -ة ،أامسس ،أاشش- -غ -ال اŸؤو“ر ال -دو‹
’مÒ
اŸن -ظ -م م -ن ط -رف ج-ام-ع-ة م-عسش-ك-ر ح-ول ا أ
ع- - -ب - -د ال - -ق - -ادر ب Úالضش - -ف - -ت ،Úأاي - -ن ك - -انت ل - -ه
تصش -ري -ح -ات م-ثÒة ‘ ع-دة ج-وانب أاه-م-ه-ا ك-ت-اب
Óم Òعبد القادر الذي أاثÒ
اŸواقف اŸنسشوب ل أ
ح -ول -ه ال -ك -ث Òم -ن ا÷دل ،ح -يث ق -ال إان ك -ت-اب
’م Òعبد القادر ششخصشيا ،وإان
اŸواقف خط بيد ا أ
ما ينسشب إاليه من عمالة وخيانة ›رد افÎاءات
’ ب -د م -ن ال -تصش -دي ل -ه -ا وم -واج -ه -ت -ه -ا ب-ت-ع-ري-ف
ا◊قائق التاريخية للششباب خاصشة.
وتطرق بوششامة اإلى مسشاألة المراسشÓت التي تمت
بين ا’أمير عبد القادر ومنظمات ماسشونية قائ:Ó
«اإن ا’أمير تقرب من الماسشونيين خدمة للقضشية
الجزائرية لكنه لم يكن ماسشونيا بحكم ششخصشيته
ال-دي-ن-ي-ة الصش-وف-ي-ة ال-ت-ي ك-انت م-ن-ف-ت-ح-ة على جميع

الثقافات والعقائد» ،موضشحا اأنه ’ بد من ا’أخذ
ب-ع-ي-ن ا’ع-ت-ب-ار ظ-روف ال-زم-ان وال-م-ك-ان ق-بل اتهام
الرجل الذي امتلك اأفكارا من مسشتوى عال تعتبر
جزءا من مقاومته لÓسشتعمار الفرنسشي حتى في
م -ن -ف-اه ا’خ-ت-ي-اري ،ك-م-ا اع-ت-ب-ر ت-اأخ-ر اإن-ج-از ف-ي-ل-م
تاريخي لÓأمير عبد القادر مسشاألة اإرادة سشياسشية
على حد تصشريحاته.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،ا’أم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ل-م-وؤسشسش-ة ا’أمير عبد
ال -ق -ادر زه -ور اآسش -ي -ا ب -وط-الب ،دعت اإل-ى مسش-اه-م-ة
ا’إعÓم الوطني الجاد في كتابة التاريخ من خÓل
تصشحيح ما تروج له مواقع التواصشل ا’جتماعي من
مغالطات واتهامات خطيرة لحقت بششخصشية ا’أمير
عبد القادر المدافع عن حقوق ا’إنسشان ،موضشحة اأن
المدرسشة الجزائرية ’ بد لها اأن تلعب دورها كامÓ
ف-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة وت-اري-خ ال-دول-ة
الجزائرية المقاومة.

وق -الت ب -وط -الب ،اإن ال -م -وؤت -م -ر ال-م-ن-ظ-م ب-م-ن-اسش-ب-ة
ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-م-خ-ل-دة للذكرى  186ل-م-بايعة ا’أمير
عبد القادر هو خطوة مهمة لكتابة التاريخ وجمع
ماآثر موؤسشسس الدولة الجزائرية الحديثة دون تغليط
اأو تدليسس لششخصشيته العالمية والوطنية الفذة.
وعبرت ا’أمينة العامة لموؤسشسشة ا’أمير عبد القادر
ع -ن اأم -ل -ه -ا ف -ي ال -ت -اأسش-يسس ل-ي-وم وط-ن-ي ل-ل-م-ق-اوم-ة
اح -ت -ف -ا’ ب -م -ح -ط -ة ت -اري -خ -ي -ة ’ ت -ق -ل اأه -م-ي-ة ع-ن
ال-م-ن-اسش-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة ا’أخ-رى ،واختتمت المتحدثة
تصش -ري -ح -ه -ا لـ»الشش -عب» ب -ال -ق -ول اإن ع -م-ل م-وؤسشسش-ة
ا’أم -ي -ر ع -ب -د ال -ق -ادر ل -يسس سش -ع -ي -ا خ -ل -ف م -ن-اصشب
المسشوؤولية اإنما مسشوؤولية عظيمة ’ بد اأن يتحملها
اأي جزائري دفاعا عن الهوية الوطنية ،التي تحاول
بعضس ا’أطراف ضشربها في صشميم عصشبها التاريخي
من اأجل تمزيق اللحمة الوطنية.

معسسكر  /أآم آ.Òÿسس

أاول قافلة تروج للمنتوج الوطني تنطلق يوم 10ديسشمÈ

لنتاجية
للة ا إ
التقرب من اŸسصتهلك وتشصجيع ا آ
من اŸقرر أان يتم إاطÓق أاول قافلة للمنتوج
الوطني لتجوب على مدار سشنت Úكاملت Úجميع
و’يات الوطن يوم 10ديسشم Èالداخل من و’ية
سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ال -ت-ي سش-وف ت-ك-ون أاول ﬁط-ة
ي-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا اŸت-ع-امل ا’قتصشادي باŸسشتهلك عن
ق - -رب وم- -ن دون وسش- -اط- -ة اŸوزع ل- -ع- -رضس وب- -ي- -ع
اŸن -ت -ج -ات ب -أاسش -ع -ار م -ع -ق -ول -ة ،وب -ه-دف ت-ع-ري-ف
اŸواط- -ن ب- -اŸسش- -ت- -وى ال- -ذي وصش- -لت إال- -ي- -ه ج- -ودة
ونوعية اŸنتوج الوطني اŸصشنع ﬁليا.

فضسيلة بودريشس

تششرف مؤوسشسشة «إافان بروإاكسشبو» على أاول صشالون وطني
متنقل للمنتوج الجزائري ،حيث سشيزور كامل التراب
الوطني في إاطار قافلة سشتجوب جميع الو’يات ،وينتظر
مششاركة نحو 100مؤوسشسشة إانتاجية إالى جانب مؤوسشسشات
محلية عبر كل و’ية من الوطن ،علما أان هذا الصشالون
المتنقل الذي يكتسشي أاهمية في تششجيع اإ’قبال على
المنتجات الوطنية وتفعيل ا’قتصشاد الوطني وتششجيع
اآ’ل -ة اإ’ن -ت-اج-ي-ة ع-ل-ى ال-م-زي-د م-ن اإ’ن-ت-اج-ي-ة وب-ال-ت-ال-ي
التطور ،وترافقه وزارتا التجارة والداخلية من خÓل
تسش -ه -ي Ó-ت ودع -م و’ة ال-ج-م-ه-وري-ة وك-ذا أارب-اب ال-ع-م-ل

وبمششاركة إاتحاد الفÓحين الجزائريين.
وخÓل ندوة صشحفية نششطها اعمر عمراني المششرف
على تنظيم هذه القافلة ،راهن على أاهمية هذه القافلة
في الترويج لÓقتصشاد الوطني ،وقال عمراني إانها جاءت
بعد نجاح الصشالون الوطني للمنتوج الجزائري ،وتحدث
عن سشلسشلة من اأ’هداف التي ينتظرونها من القافلة
ويتعلق اأ’مر بكل من اسشترجاع الثقة وإاعادة ا’عتبار
للمنتوج الوطني لدى المسشتهلك الجزائري ،وفتح المجال
ل Ó-ح -ت -ك -اك ال -م -ب-اشش-ر ب-ي-ن ال-م-ت-ع-ام-ل أاوال-م-ن-ت-ج وك-ذا
المسشتهلك ،ومحاولة ا’رتقاء بالمنتوج الوطني أاي دفع
المنتجين إالى توسشيع ششبكة بيعهم وبالتالي تفعيل وتعميق
اإ’نتاج والرقي به ،ومع عرضس وإايصشال المنتوج الوطني
ع -ب-ر أاب-ع-د ن-ق-ط-ة م-ن ال-ت-راب ال-وط-ن-ي ،وك-ذا م-ا سش-م-اه
ب-ت-ع-زي-ز ث-ق-اف-ة ال-م-واط-ن-ة ا’ق-تصشادية.ومن جهته ممثل
رئاسشة الجمهورية مراد السشاسشي قال إانه يعول كثيرا على
دور المرأاة الجزائرية في تفعيل النمو والمسشاهمة في
ترقية ا’قتصشاد الوطني ،بالنظر إالى جديتها ونزاهتها
وكفائتها ،في حين ممثل وزير الداخلية حمداشس تحدث
ع -ن ال -ج -ه -ود ال -م -ب -ذول -ة م-ن أاج-ل ت-ع-ري-ف ال-مسش-ت-ه-لك
وال -ج-م-ه-ور ال-ع-ريضس ب-ال-م-ن-ت-وج ال-وط-ن-ي ،وأاث-ار م-ح-م-د
عليوي اأ’مين العام ’تحاد الفÓحين الجزائريين تحدي

تكدسس العديد من المنتجات الفÓحية من بينها الجزر
في بوسشعادة والبصشل في و’ية تيارت ،في ظل غياب
أاماكن لتخزين الفائضس من اإ’نتاج.وجدد طرح مقترح
ت -خصش -يصس ج -زء م -ن اأ’سش -واق ل-ل-فÓ-ح-ي-ن ب-ه-دف ق-ط-ع
الطريق في وجه السشماسشرة ،بل إانه دعا إالى إاسشناد مهمة
تسشيير اأ’سشواق إالى المختصشين ،ورافع عليوي عن أاهمية
ت -ع-دي-ل م-رسش-وم ال-تسش-وي-ق ح-ت-ى يضش-م ال-م-رسش-وم ال-م-واد
ال -ف Ó-ح -ي -ة ،أاي ف -ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-الشش-ح-ن م-ن الشش-م-ال إال-ى
ال-ج-ن-وب ،وداف-ع م-م-ث-ل وزارة ال-ت-ج-ارة ال-م-ك-ل-ف ب-ترقية
الصشادرات عن جودة المنتوج الوطني ونفى أان يكون
المنتوج الجزائري مرفوضشا في اأ’سشواق الخارجية ،بل
أاششاد بجودته وقال إان تسشجيل خطأا في التوضشيب ليسس
م-ع-ن-اه أان ال-م-ن-ت-وج وال-مصش-در ل-ن يسش-ت-م-ر ف-ي ال-تصش-دي-ر
أاومنتوجه غير مؤوهل ،وتحدث عن تسشجيل  200مصشدر
في المجال الفÓحي ،حيث تصشدر الجزائر التمور إالى
أامريكا وكندا وأاوروبا والبطاطا والبصشل إالى عدة دول
وتصشدر الطماطم إالى إايطاليا .يذكر أان الو’يات اأ’ولى
التي سشتجوبها القافلة سشتكون سشيدي بلعباسس وتلمسشان
واأ’غواط وغرداية والوادي ،علما أان كل قافلة سشتحط
رحالها في كل و’ية لمدة تتراوح ما بين  10إالى  15يوما.

ورششات مفتوحة ب Úا◊كومة وو ّ
’ة ا÷مهورية اليوم

فرصصة لتقييم مواعيد سصنوية ،الّÓمركزية ،ترقية الشّصراكة وا÷باية ‘ ال ّصصدارة

’· بنادي
يحتضشن على مدار يوم Úقصشر ا أ
الصش -ن -وب -ر ،اج -ت -م -اع ال -و’ة م -ع ا◊ك -وم-ة– ،ت
رعاية رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
Ÿن-اقشش-ة خ-مسش-ة ﬁاور أاسش-اسش-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق بتعميق
ال ّ
’قليم وترقية الششراكة
Óمركزية وجاذبية ا إ
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصس واŸرفق ا÷واري،
عصش-رن-ة اŸصش-ال-ح واÿدم-ات ع Èال-رق-م-ن-ة ،ك-ما
ي -رت -قب م -ن -اقشش -ة ع -دد م -ن اŸل-ف-ات ال-ت-ي ت-خصس
مواعد هامة بحياة اŸواطن على غرار الدخول
ا’جتماعي وموسشم ا’صشطياف.

آسسيا مني

يششّكل هذا الموعد الذي بات تقليديا أارسشاه رئيسس
الجمهورية ،فرصشة هامة تجتمع فيه مختلف مصشالح
ال -دول -ة ع -ل -ى ال -مسش -ت -وى ال -م -رك -زي م-ع ال-و’ة ل-دراسش-ة
ال-ت-وج-ه-ات اإ’سش-ت-رات-ي-ج-ي-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة ،وسش-ب-ل ت-ن-ف-يذها
ميدانيا والتعرف على الصشعوبات التي تعترضشها قصشد
تجاوزها ،خاصشة وأان الجزائر اليوم في مرحلة تحّول
اسش-ت-رات-ي-ج-ي ع-ل-ى ال-مسش-ت-وى ا’ق-تصش-ادي ،ا’ج-ت-م-اع-ي
وال-ت-ن-م-وي ت-ت-طّ-ل-ب م-ن ال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي ال-م-ي-دان ت-حديد
اأ’هداف مسشبقا وفق مقاربة عملياتية ،وتسشيير متفّتح
ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة وم-ح-ارب-ة ال-ب-ي-روق-راط-ي-ة ،وت-حسش-ي-ن م-ن-اخ
اإ’سشتثمار عم Óبتوجيهات برنامج رئيسس الجمهورية.
المناطق الحدودية سشتكون في أاولوية أاجندة اإ’جتماع

الذي سشيتميز هذه المرة بحضشور عدة ششركاء من نقابات
وأارباب العمل وخبراء وجامعين ورؤوسشاء دوائر ورؤوسشاء
مجالسس ششعبية وو’ئية وبلدية وكذا جمعيات المجتمع
المدني تجسشيدا لمبادئ الديمقراطية التششاركية ،من
خÓل عرضس اسشتراتيجيه لترقية هذه المناطق الششاملة
لكل من الو’يات الصشحراوية الهضشاب العليا وو’يات
ششمالية وطرح برنامج تنموي خاصس ،حيث تعكف الوزارة
على تنفيذه حتى تتمكن من فتح مؤوسشسشات اقتصشادية
جديدة تخلق مناصشب ششغل وتتفاعل مع البيئة بصشورة
إايجابية ،وتغيير الصشورة التقليدية لهذه الو’يات التي
هيمنت عليها بعضس الممارسشات التجارية غير المطابقة
باعتبار أان كل منطقة لها خصشوصشيتها.
موعدا اليوم والغد سشيكونان فرصشة لتقييم عدة مواعيد
سش -ن -وي -ة ه-ام-ة ف-ي ح-ي-اة ال-م-واط-ن ع-ل-ى غ-رار ال-دخ-ول
ا’ج-ت-م-اع-ي وم-وسش-م ا’صش-ط-ي-اف ب-ع-رضس ال-نقائصس من
أاجل تداركها مسشتقب.Ó
في حين سشيرّكز اإ’جتماع على  5محاور أاسشاسشية تششّكل
فيها كيفية تعميق ’مركزية بعضس القرارات سشواء تعلق
اأ’مر بتعزيز المجالسس المنتخبة أاو فيما يخصس تعزيز
صشÓ-ح-ي-ات غ-ي-ر م-رك-زي-ة ل-ل-مصش-ال-ح الخارجية لمختلف
الوزارات والو’يات المحور اأ’ول باعتباره خيار تبّنته
الحكومة مؤوّخرا على مسشتوى اجتماع وزاري مششترك
لتدعيم مسشار عدم التركيز في التعامل بين السشلطات
المركزية ومصشالحها الخارجية.

كيفية إانششاء بيئة رقمية
متجانسشة ومتناسشقة
أاما المحور الثاني فسشيدرسس جاذبية اإ’قليم باعتبار أان
الحكومة تتجه لتششجيع جاذبية اأ’قاليم ،ووضشعها في
ت -ن-افسش-ي-ة اق-تصش-ادي-ة ل-ت-ع-ب-ئ-ة ك-ام-ل ال-ط-اق-ات ف-ي إاط-ار
ت-وج-ي-ه-ات ال-م-خ-ط-ط ال-وط-ن-ي ل-ت-ه-ي-ئة اإ’قليم ،ويدرسس
ا’جتماع في المحور الثالث كيفية إانششاء بيئة رقمية
متجانسشة ومتناسشقة بين كامل قطاعات النششاط’ ،سشيما
وأان ع- -دي -د ال -وزارات شش -رعت ف -ي رق -م -ن -ة خ -دم -ات -ه -ا
ال-ع-م-وم-ي-ة واإ’داري-ة م-ا ي-ق-تضش-ي اسش-ت-ث-م-ارات ف-ي البنى
ال-ت-ح-ت-ي-ة وت-حصش-ي-ن أان-ظ-م-ة ال-م-ع-لوماتية بإاطار قانوني،
ويتعلق المحور الرابع بالمرفق العام الجواري’ ،سشيما
وأان الوزارة بصشدد التوجه نحو ا’عتماد على الطاقات
ال -م -ت -ج -ددة وا’ق -تصش-اد الصش-دي-ق ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،ف-ه-ي ف-رصش-ة
ل -دراسش -ة ه -ذا ال -ت -وج-ه وال-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي ك-ي-ف-ي-ة ت-جسش-ي-ده
ميدانيا.
وسش -ي -خّصش -صس ال -م-ح-ور ال-خ-امسس ل-ت-رق-ي-ة الشش-راك-ة ب-ي-ن
ال-ق-ط-اع-ي-ن ال-ع-ام وال-خ-اصس ،وال-ذي ي-ت-زام-ن م-ع صشدور
م-رسش-وم ت-ن-ف-ي-ذي ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ف-ويضس ال-م-رف-ق ال-ع-ام الذي
سشينفذ محليا لفتح المجال للششراكة بين القطاعين العام
والخاصس محليا.
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اتفاقية ششراكة ب Úفرع ›مع سشوناطراك وبÎوفاك
الÈيطانية بـ  70مليار دج:

اŸشصروع سصÒفع من إانتاج حقول الغاز بـ 4.7
مليون م Îمكعب يوميا
أاب-رم ،أامسس› ،م-ع سش-ون-اط-راك وف-رع-ه «الشش-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-ن-دسش-ة اŸدن-ي-ة وال-بناء» ،اتفاقا مع
الششركة الÈيطانية للهندسشة ‘ ميدان اÙروقات «بيÎوفاك» بقيمة  600مليون دو’ر أاي ما يعادل
 70مليار دج ،بهدف تطوير حقول الغاز Ãنطقة تنهرت بو’ية إايليزي ،وكذا معا÷ة الغاز اÿام
Ÿعمل أاوهانت ع Èالتكفل بغاز ثا Êأاوكسشيد الكربون والزئبق وكذا إانتاج  750طن يوميا من اŸكثفات،
’ت-ف-اق-ي-ة ‘ إاط-ار اسشÎات-ي-ج-ي-ة سش-وناطراك «أاسس.أاشس »2030 .ل-ت-ط-وير نششاطات
ب-ح-يث ت-ن-درج ه-ذه ا إ
اÛمع وبلوغ نسشبة إادماج تقدر بـ  ٪55أافاق .2030
اأ’ولى حول العزل والضشغط والثانية مششروع تطوير حقل
تنهرت.
في إاطار تطوير حقول تنهرت قررت سشوناطراك إانجاز ف -ي ه -ذا الصش -دد ،ق -ال ال -رئ -يسس ال -م-دي-ر ال-ع-ام لشش-رك-ة
هياكل جديدة للعزل والضشغط من أاجل ربط  36بئرا سشوناطراك عبد المومن ولد قدور إان هذه اإ’تفاقية
للحقول الغازية بالششمال بإانتاج يومي بحوالي  4.7مليون م-ه-م-ة تسش-م-ح ب-ال-رف-ع م-ن ق-درات إان-ت-اج ال-غ-از ،م-ج-ددا
م -ت -ر م -ك -عب ،اإ’ن -ت -اج ال -مسش -ت-خ-رج م-ن اآ’ب-ار سش-ي-وج-ه ت -أاك -ي -ده أان سش -ون -اط-راك م-ؤوسشسش-ة غ-ازي-ة ،وحسش-ب-ه ف-إان
ن -ح -وال -وح -دات ال-ج-دي-دة ل-ل-ع-زل والضش-غ-ط ث-م ال-م-ركب إاسشتراتيجية المؤوسشسشة تنصشب على الرفع من اإ’نتاج ما
الغازي الموجود بمنطقة أاوهانت بإاليزي جنوب ششرق بين  50إالى  60مليار متر مكعب.
الجزائر .التطور يتعلق بمحورين إانجاز أاششغال لربط وفي رده عن سشؤوال حول مذكرة تفاهم التي أابرمت اأول
اآ’بار بـ 31ششهرا تتكفل به مؤوسشسشة «جي.سشي.بي» بقيمة أامسس م- -ع الشش- -ريك الصش- -ي- -ن- -ي ب- -ت- -بسش- -ة ،وم- -دى إاع- -ادة
 11مليار دج والمحور الثاني وحدات العزل والضشغط سشيناريوالطريق السشيار ششرق -غرب ،أاجاب ولد قدور أان
لبتروفاك ب 36ششهرا وبقيمة  60مليار دج.
اأ’خطار موجودة لكن ما دام تسشيير المششروع أاوكل اإلى
ومن المرتقب اإ’سشتÓم النهائي للمششروع الذي يدوم سشوناطرك التي تتوفر على فريق عمل ذات كفاءة فÓ
سشنتين في ديسشمبر  ،2023بقيمة  600مليون دو’ر ما داع-ي ل-ل-خ-وف،ك-اشش-ف-ا ع-ن ت-وق-ي-ع إات-ف-اق-ي-ة مع الششريك
يعادل  70مليار دج ،وسشيسشمح المششروع ببلوغ إانتاج بـ 4التركي إ’نجاز مصشنع هناك للبروبيÓن بإانتاج من 450
مليون متر مكعب يوميا من مبيعات الغاز و 450طن يوميا إال- -ى  500أال -ف ط -ن ،وال -ذي سش -ي -ع-ود ب-م-داخ-ي-ل م-ال-ي-ة
من الغاز الطبيعي المميع و 750طن يوميا من الغاز لسشوناطراك.
المكثف .علما أان اإ’تفاقية تضشم إاتفاقيتين فرعيتين

سسهام بوعموشسة

مدير بÎوفاك :مناخ اإلسصتثمار ‘ ا÷زائر جيد
وملتزمون بالبقاء وتنفيذ مشصاريع

ق- -ال اŸدي- -ر اŸرك- -زي ل- -ل- -ه -ن -دسش -ة واŸشش -اري -ع
Ÿؤوسشسش -ة بÎوف -اك ب -ن أاصش -ف -ري إان ه-ذا اŸشش-روع
’نتاجية للغاز
مهم يسشاهم ‘ الرفع من الطاقة ا إ
بـ 10مليون م Îمكعب يوميا ،والغاز يسش◊ Òقل
أاوه -انت ،مششÒا إا ¤ت -ن -ف -ي -ذ اسش -ت-ث-م-ارات م-ه-م-ة
بسشنة  ،2018حيث تعمل الششركة با÷زائر منذ
 21سشنة وأا‚زت  14مششروعا خÓل هذه الفÎة
بقيمة أاك Ìمن  7مليار دو’ر.
بخصشوصس مششروع عملية التنقيب في البحر ،أاوضشح بن
أاصشفري أان اأ’مر مبكر ،مششيرا إالى أانه تم البدأا في
عملية المسشح وبعدها ا’سشتكششاف ،هذه اأ’خيرة إاذا
كانت جيدة سشيتم الدخول في مششاريع مع سشوناطراك
خاصشة وأان بتروفاك البريطانية متطورة هذا المجال.
وحول تقديم اقتراحات تخصس قانون المحروقات قال
بن أاصشفري »:حاليا ننفذ مششاريع لسشوناطراك وششركائها
قدمنا بعضس ا’قتراحات لÓسشتثمار في بعضس المنششآات
النفطية لكن قانون المحروقات ’ دخل لنا فيه هوتابع
لسشوناطراك تمنح رخصس ا’سشتكششاف».
وح- -ول م- -ن- -اخ ا’سش- -ت -ث -م -ار ف -ي ال -ج -زائ -ر ،أاع -رب ذات
المتحدث عن رضشاه عن مناخ ا’سشتثمار ،مششيرا إالى أان

الجزائر تتوفر على إامكانيات هائلة ،ما يجعلنا ملتزمين
بالبقاء في الجزائر وتنفيذ مششاريع اسشتثمارية أاخرى
مسشتقب.Ó
من جهة أاخرى ،أاعرب عبد الغاني بن جابا الرئيسس
ال -م -دي -ر ال -ع -ام ل -لشش -رك -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-مشش-اري-ع ال-ك-ب-رى
ل-ل-ب-ن-اء»ج-ي.سش-ي.ب-ي» ،ع-ن سش-ع-ادت-ه بالمششاركة في هذا
المششروع القيم قائ Óإانه أ’ول مرة يسشند لهم مثل هذه
المششاريع إ’نجازها ،وتحقيق هدف  55بالمائة من نسشبة
اإ’دماج ،مششيدا بالثقة التي منحها الرئيسس المدير العام
لسشوناطراك للششركة ،وكذا مؤوسشسشة بتروفاك التي قبلت
العمل معهم ،مضشيفا أانه على ثقة بأانه سشتكون هناك
ششراكة جيدة ومثمرة بين الطرفين.
بدوره قال زان فايز مدير مركزي للهندسشة إان هذا
المششروع يعد تحديا إ’نجازه في آاجاله المحددة ،يهدف
للرفع من الطاقة اإ’نتاجية لسشوناطراك في حقول الغاز،
م-وضش-ح-ا أان م-ؤوسشسش-ة «ج-ي.سش-ي.ب-ي» سش-ت-ت-ك-ف-ل ب-ال-جزء
المتعلق بالجمع على مسشتوى  36بئرا بـ 4.7مليون متر
مكعب من الغاز يوميا و 4مليون متر مكعب من مبيعات
الغاز.

سسهام.ب

جامعة ا÷زائر  1تث Òمسشتقبل الذكاء ا’صشطناعي

للقانون دور ‘ تأام Úالتعايشش ب Úاآللة واإلنسصان

يشش- -ك- -ل ال- -ذك- -اء ا’صش- -ط -ن -اع -ي أاح -د أاب -رز
–دي- -ات ب- -ن -اء مسش -ار ا’ن -ت -ق -ال ا’ق -تصش -ادي،
والتحول الششامل ‘ اÛتمع ،خاصشة من حيث
م -دى إارسش -اء ال -ت -داب Òال -ت-ي ت-راف-ق اسش-ت-ع-م-ال
التطبيقات الذكية ‘ ششتى مناحي ا◊ياة ،من
’ل - -ة
أاج- - -ل ت- - -ام Úت- - -ع- - -ايشس إاي- - -ج - -اب - -ي ب Úا آ
’نسشان.
وا إ
ف-ت-حت ج-ام-ع-ة ال-ج-زائ-ر  1ب -ن ي -وسش -ف ب-ن خ-دة،
اأمسس ،الموضشوع كاإششكالية تسشتوجب المعالجة ،في
ملتقى بعنوان «الذكاء ا’صشطناعي :تحّد جديد
ل -ل -ق -ان -ون» ،اأث-ار ن-ق-اشش-ا مسش-ت-ف-يضش-ا ب-ي-ن اأسش-ات-ذة
ال -م -ع -ل -وم -ات -ي-ة وال-ق-ان-ون م-ن ال-ج-زائ-ر وال-خ-ارج،
تبادلوا الراأي والتصشورات بششاأن قضشايا قانونية
يثيرها اسشتخدام تكنولوجيا الذكاء ا’صشطناعي.
وت-م-ح-ور ال-م-ل-ت-ق-ى ال-ذي ي-خ-ت-ت-م اليوم كما سشطره
منظموه حول ثÓث مسشائل اأسشاسشية هي ،اأو’:
عرضس تقني لبعضس تطبيقات الذكاء ا’صشطناعي
من اأجل تحليل مفاهيمها العلمية ،ثانيا :ضشرورة
ال -ت -اأط-ي-ر ال-ق-ان-ون-ي وا’أخÓ-ق-ي لÓ-ب-ت-ك-ارات ذات
الصش -ل -ة وث -ال -ث -ا :ت -ك -ي -ي -ف ا’آل -ي-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ع
متطلبات الذكاء ا’صشطناعي خاصشة في مجالي
العقود والمسشوؤولية.الجلسشة الصشباحية ا’أولى التي
تراأسشها ا’أسشتاذ عمر الزاهي مدير مخبر الملية
ال -ف -ك -ري -ة ب-ج-ام-ع-ة ال-ج-زائ-ر ب-ن ي-وسش-ف ب-ن خ-دة
تميزت بتقديم تقني للذكاء ا’صشطناعي من خÓل
عرضس نششطته اأ.درياسس حبيبة من جامعة العلوم
والتكنولوجيا هواري بومدين تناولت «البلوك ششين
ف -ي خ -دم -ة ال -ق -ان-ون م-ن ب-واب-ة ال-ع-ق-ود ال-ذك-ي-ة.،
وتعتبر التقنية اأرضشية رقمية تسشتوعب حجما اأكبر
م -ن ال -ق -وان-ي-ن وال-تصش-رف-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ن ع-ق-ود
واتفاقات وتسشهل التبادل والوصشول اإلى البيانات.
واأششارت المحاضشرة اإلى اأهمية هذا المسشار في
ت- -حسش- -ي- -ن ا’أداء ف- -ي م- -ج- -ا’ت واسش- -ع -ة ت -رت -ب -ط
ب-ال-ق-وان-ي-ن م-ث-ل ال-ت-اأم-ي-ن-ات وال-ت-جارة ا’إلكترونية
وسش -رع -ة ت -ع -ويضس ال -زب -ائ -ن ،م -وضش -ح -ة اأن ه-ن-اك
ب -رم -ج -ي -ات تضش -م -ن ه -ذه ال -ت -ط-ب-ي-ق-ات .واأشش-ارت
المحاضشرة في النقاشس اإلى اأهمية توسشيع الرقمنة
ف-ي ق-ط-اع مسش-ح ا’أراضش-ي وج-م-ع ب-ي-ان-ات ال-ع-ق-ود
العقارية مما يسشاهم في الدفع بوتيرة الحركية

ا’قتصشادية.
من جانبها ،ناقششت د.سشامية ششهبي قمورة باحثة
من اأصشل جزائري بجامعة سشتراسشبورغ الموضشوع
من زاوية الواقع والماأمول ،مبرزة اأنه ’ يوجد
ت -ع -ري -ف م -وح -د ل -ل -ذك -اء ال-بشش-ري ال-م-ن-قسش-م ب-ي-ن
بديهي ،تحليلي وعقÓني .غير اأنها اأششارت اإلى اأن
ال -ذك -اء ا’صش -ط -ن -اع -ي ل -يسس ف-ق-ط ح-ل اإشش-ك-ا’ت
اأومعالجة اأكبر حجم من البيانات وحفظها كما اأنه
ليسس محاكاة للعقل البششري الذي يواجه منافسشة
من ا’أدوات التكنولوجية.
ظهر الذكاء ا’صشطناعي خÓل موؤتمر دولي جرى
باأمريكا سشنة  1956نششطه مختصشون في مجا’ت
ع - -ل - -وم ال - -ن- -فسس ،ال- -ري- -اضش- -ي- -ات ا’ق- -تصش- -ادي- -ات
وا’أعصش -اب .وب -ل -غ ذروت -ه ف -ي سش -ن-ة  2010بفضشل
تسشارع ا’إلكترونيات من خÓل البيانات الضشخمة
بينما يسشجل في سشنة  2018تراجعا في المنحنى
كما رصشدته المحاضشرة ،مضشيفة اأن العششر سشنوات
القادمة سشوف تششهد قيام ا’آلة الرقمية با’أسشاسس
ب- -اأك- -ث -ر م -ن  80ب -ال -م -ائ-ة م-ن ال-م-ه-ام ال-م-ت-ك-ررة
اأوالصشعبة ،ومن ثمة فاإن التحدي القائم يتمثل في
ضشرورة تحديد القواعد ا’أخÓقية لتاأطير السشوق،
في وقت تسشتفيد فيه ششركات المعلوماتية مثل
«ف -ايسش -ب-وك» م-ن ت-راك-م ال-ب-ي-ان-ات وت-ح-وي-ل-ه-ا اإل-ى
محفز لÓبتكارات.
وي-ت-واصش-ل ال-م-ل-ت-ق-ى ال-ي-وم ب-ت-ن-ظ-ي-م ثÓث جلسشات
ت-ت-ع-رضس ل-م-واضش-ي-ع ال-ت-اأط-ي-ر القانوني وا’أخÓقي
ل-ل-ذك-اء ا’صش-ط-ن-اع-ي ،ت-ك-ي-ي-ف ا’آل-ي-ات ال-ق-ان-ونية
والتاأمين على المسشوؤولية المدنية للسشيارات ذاتية
القيادة وكذا العقود الذكية ،يششارك فيها اأسشاتذة
في ا’ختصشاصس ،وضشعوا في الواجهة مسشاألة اتسشاع
رقعة ا’آلة الرقمية خاصشة في الحيز الذي يششغله
ا’إنسشان وضشرورة اأن يكون للقانون دور في مرافقة
هذا التوجه الحتمي بالنظر للتداعيات التي تنجم
ع -ن -ه ب -ح -يث ي -ن -ب -غ -ي ال -ح-رصس ع-ل-ى اأن يسش-ت-ف-ي-د
ا’إنسشان اأوالمجتمع من منافع الذكاء ا’صشطناعي
و’ يكون منافسشا له اأو ضشحية لفجوات ’ يعالجها
القانون.

سسعيد بن عياد

أأ’ربعاء  28نوفمبر  20١8م
ألموأفق لـ  20ربيع أأ’ول  ١440هـ

»æWh

بسشبب تفشّشي ظاهرة البطالة بهونت بسشعيدة

موإطنو إلبلدية يطالبون بتحسض Úمسضتوإهم إŸعيشضي
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‘ ظل عدم وجود ‡ثّل Ÿتابعة اŸششروع والتّنسشيق مع اŸكتتب ÚبتمÔاسشت

جمعية مكتتبي عدل – 02تج وتطالب
لول بالتدخل
إŸسضؤوول إ أ
ط-ال-بت ج-م-ع-ي-ة م-ك-ت-تبي عدل  02ب-ت-مÔاسشت ،ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة الوطنية
ل -ت -حسش Úالسش -ك-ن وت-ط-وي-ره ،بضش-رورة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ،وال-وق-وف ع-ل-ى ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي
تششهدها ورششات بناء السشكنات ،اıالفة لدف Îالششروط اŸتفق عليه ،وهذا بعد مÓحظة
اŸكتتبÛ Úموعة من التجاوزات التي اسشتوقفتهم خÓل الزيارة اŸيدانية.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

ت -ع-رف ب-ل-دي-ة ه-ونت اŸت-واج-دة ب-ا÷ه-ة
الششمالية لو’ية سشعيدة بـ  70كلم نقائصس
ومشش -اك -ل ع -دي -دة أاّرقت اŸواط -ن ،Úال -ذي -ن
ت -زاي -دت شش-ك-اوي-ه-م وكÌت انشش-غ-ا’ت-ه-م ‘
ظل ﬁدودية اŸششاريع ا›ÈŸة رغم أاّنها
تّÎب- -ع ع- -ل- -ى مسش- -اح -ات شش -اسش -ع -ة وت -ت -م -ي -ز
ب -ال -نشش -اط ال -فÓ-ح-ي ،إاذ ي-ب-ل-غ ع-دد سش-ك-ان-ه-ا
حوا‹  6500نسشمة أاغلبهم Áتهنون مهنة
الرعي ،ومعدل العمال ‘ الوظيف العمومي
قد ’ يصشل ا ¤معدل  10باŸئة.

سسعيدة :ج  -علي

م -ظ -اه -ر أل -ب-ط-ال-ة م-ت-فشص-ي-ة ح-يث وصص-لت أل-ى 45
بالمئة ،حسصب ما صصرح به بوزيان أحمد رئيسس
أل-م-ج-لسس ألشص-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة ه-ونت لجريدة
«ألشص -عب» ،وأ’ع -ت-م-اد ع-ل-ى ألشص-ب-ك-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وتشصغيل بعضس ألشصباب ألسصبيل ألوحيد ’متصصاصس
هذه ألظاهرة ،غير أن ألحصصصس ألممنوحة لهذه
ألبلدية جد محدودة.
في هذأ ألشصأان طالب موأطنو بلدية هونت بتحسصين
مسصتوأهم ألمعيشصي وذلك بتوفير شصروط ألتنمية
وأل -ع Ó-ج ،وأ’ل -ت -ف -ات أل-ي-ه-م م-ن خÓ-ل ت-زوي-ده-م

ب -مشص -اري-ع م-ن شص-أان-ه-ا فك أل-غ-ب-ن ع-ن-ه-م ،وط-ال-ب-وأ
بضص- -رورة إأزأل- -ة أل- -ع- -رأق -ي -ل أإ’دأري -ة أل -م -ت -ع -ل -ق -ة
ب -اإ’ج -رأءأت أل -م -ع ّ-ق -دة ’ ،سص -ي -م-ا ف-ي م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالحصصول على ألعقار وإأعدأد رخصس ألبناء ،ودعم
وتشصجيع هذه ألبلدية ألتي تزخر بمقومات سصياحية
متنوعة ،وإأنشصاء مشصروع في مجال ألسصياحة وفتح
مناصصب شصغل لوضصع حد للبطالة ألتي تتزأيد.
وأب-دى سص-ك-ان أل-ب-ل-دي-ة أم-ت-ع-اضص-ه-م ألشص-دي-د ح-يال
شص’Óت هونت ،وألتي حسصب قولهم تعد ألثروة
ألضصائعة وألمهملة لهذه ألمنطقة وغير ألمسصتغلة
م-ن ط-رف م-دي-ري-ة ألسص-ي-اح-ة ل-و’ي-ة سص-ع-ي-دة ،ك-ما
ط -ال -ب -وأ ب -إانشص -اء سص -وق أسص -ب -وع -ي ل -ه -ذه أل-م-دي-ن-ة
ألمعروفة بنشصاطها ألفÓحي ألتي تعد بوأبة لثÓث
و’يات.
فبهذه ألمدينة ’ يوجد إأ’ محÓت لبيع ألموأد
ألغذأئية ألعامة وألخضصر وألفوأكه ،ومن لم يرغب
في أ’قتناء من هذه ألمحÓت عليه ألتنقل إألى
ألدوأئر ألمحاذية لحدود ألو’ية ،وهذأ يعني تكبد
عناء إأضصافي بالتنقل ألى هذه أأ’سصوأق ،وألعودة
م -ح ّ-م -ل -ي -ن ب -ق -ف -ف ث -ق -ي -ل -ة ف-ي أن-ت-ظ-ار سص-ي-ارأت
ألكلونديسصتان ألتي تعمل بأاسصعار مرتفعة إألى حد
ألحدود ألثÓثية ألمجاورة.

ويشصير ألسصكان إألى ألجسصر ألوأقع بوأد هونت وعلى
ألطريق ألو’ئي رقم  ،36ألذي يعتبر أللغز ألمحير
ل -ه -م ،ح -يث ب -دأت ب -ه أأ’شص -غ -ال م -ن -ذ أك -ث-ر م-ن 8
سصنوأت ،ولم تنتهي مّما شصّكل عقبة توأصصلية بين
ألبلدية ومعظم ألبلديات وألمناطق ألمجاورة .وفي
ظ -ل ه -ذه أأ’وضص -اع ي -ط -الب ق -اط-ن-و ب-ل-دي-ة ه-ونت
با’لتفات ألجدي إأليهم ،ورفع معاناتهم سصيما ما
ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ق-ل وأإ’سص-ع-اف-ات أأ’ول-ي-ة ،وأإ’سص-رأع من
أنتهاء جسصر هونت وإأنشصاء سصوق أسصبوعي وفتح
مناصصب شصغل ،آأملين مسصتقب Óخلق مناخ يخدم
ألمصصلحة ألعامة لكافة ألموأطنين.
من جهة أخرى ،غياب ألتكفل بالمرضصى وألحوأمل
لي Óأجبر سصكان ألبلدية على تحويل مرضصاهم إألى
دأئرة سصيفزف أو عين فكان أو عاصصمة ألو’ية
بمسصتشصفى أحمد مدغري أو حمدأن بختة ،هذه
أأ’خيرة ألخاصصة بوضصع ألحوأمل.
ويبقى ألشصباب عرضصة أ’نياب ألفقر ،فمنهم من
غادر ألبلدية ألى وجهة أخرى للبحث عن ألعمل،
خاصصة منهم ألمتعلم وألجامعي ولم يبق أ’ ألفئة
ألمغلوب على أمرها تصصارع ضصنك ألحياة وقسصاوة
ألطبيعة ألتي هي شصمسس حارقة صصيفا وبرد قارسس
شصتاءً.

‘ ظل ال ّ
صشعبة وانعدام الّنقل والنظام الداخلي
ظروف اŸناخية ال ّ

تلميذإت حوشض إلغابة بثانوية جي ‹Óبوزينة بأاولد فارسض يعانون ‘ صضمت
ج -ه ت Ó-م -ي-ذ وت-ل-م-ي-ذات ح-وشس ال-غ-اب-ة
و ّ
ال-ذي-ن ي-زاول-ون دراسش-ت-ه-م ب-ثانوية جي‹Ó
ب- -وزي- -ن- -ة Ãق- -ر ب- -ل- -دي -ة أاو’د ف -ارسس ن -داء
اسشتغاثة للسشلطات الو’ئية قصشد التدخل
’ن -ق -اذه -م م -ن ال -ظ -روف ال -ك -ارث -ي -ة ال -ت-ي
إ
ي -واج -ه -ون -ه -ا ي -وم -ي -ا بسش -بب ان -ع -دام ال -ن-ق-ل
اŸدرسشي وعدم قبولهم ‘ النظام الداخلي.
بحسصب تصصريحاتهم ألّناقمة عن ألوضصع ألكارثي،
فإان ألمتمدرسصين خاصصة ألتلميذأت منهن يعشصن
م -ت -اعب ي -وم -ي -ة ق -اسص-ي-ة ،ح-يث ي-ق-ط-ع-ن زه-اء 25
ك -ي -ل -وم-ت-رأت وسص-ط أأ’ودي-ة وأل-تضص-اريسس ألصص-ع-ب-ة
ل-ل-وصص-ول إأل-ى م-ق-اع-د أل-درأسص-ة م-ن-ه-ك-ات ف-ي ظ-ل
غياب ألنقل ألمدرسصي ،مما يفرضس عليهن ركوب

سص-ي-ارأت « 403ب-اشص-ي» أل-خ-اصص-ة ب-ن-ق-ل أل-خضصر أو
ألجرأرأت ألفÓحية في كثير من أأ’حيان.
فيما تجد بعضصهم مضصطرين للمشصي على أأ’قدأم،
مّما يؤوثر على نتائجهم ألمدرسصية وترأجعها بشصكل
رهيب ،يقول ألمتضصررون من ألتلميذأت وألتÓميذ
وأوليائهم ألذين يفكرون في توقيفهم عن مزأولة
أل- -درأسص- -ة ف- -ي م- -ث- -ل ه- -ذه أل- -ظ- -روف أل- -ق -اسص -ي -ة
أل -ت -ي ت -ج-اه-ل-ه-ا أل-مسص-ؤوول-ون أل-م-ح-ل-ي-ون ومصص-ال-ح
ألدأئرة ألتي لم تعرهم أي أهتمام بالرغم من أن
أل-مصص-ال-ح أل-و’ئ-ي-ة خّصص-صصت إأع-ان-ات ت-ت-علق بكرأء
م -رك -ب -ات أل -خ -وأصس ل -ت -دع -ي -م أل -ن -ق -ل أل-م-درسص-ي
بالمناطق ألريفية وألمحاور ألصصعبة.
يأاتي هذأ بالرغم من ألشصكاوي ألعديدة ألتي قّدمها

أأ’ول-ي-اء ،وح-رصصت ج-م-ع-ي-ة أول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ ع-لى
تقديمها للجهات ألمعنية غير أّن هذه ألمبادرأت
وأل -ن -دأءأت ل -م ت -ج -د ن -ف -ع -ا ل -ح -د ألسص-اع-ة ،ي-ق-ول
ألمتضصررون من ألوضصعية ألحالية ألتي تتفاقم يوما
بعد يوم مع أشصتدأد قسصاوة ألظروف ألمناخية بين
حوشس ألغابة وبلدية أو’د فارسس.
وفي محاولة لمعرفة رد مسصؤوولي ألبلدية لم نتمّكن
من ألحصصول على تصصريح رئيسس ألمجلسس ،فيما
أع-ت-رف ن-ائب ب-ال-م-ج-لسس أل-ب-ل-دي ب-ال-م-ع-ان-اة أل-ت-ي
يوأجهها ألمتمدرسصون على مسصتوى هذأ ألمحور.

الشسلف :و  -ي  -اعرايبي

وكالة «أاو‚ام» تنظّم معرضشا للنّششاط اŸصشّغر بسشطيف

“كـ ـ ـ ÚإŸـ ـ ـرأإة من قـ ـ ـروضض مصضّغـ ـ ـرة صضونـ ـ ـا لكرإمتـ ـ ـها وأإسضرتهـ ـ ـا

ن ّ
ظمت الوكالة الوطنية لتسشي Òالقرضس
اŸصش ّ-غ -ر»أاو‚ام» بسش -ط-ي-ف ،م-ع-رضش-ا خ-اصش-ا
ل-ل-نشش-اط اŸصش-غ-ر ،ع-ل-ى مسش-ت-وى دار الثقافة
ه - -واري ب - -وم - -دي- -ن ب- -ق- -لب اŸدي- -ن- -ة ،وذلك
Ãشش-اركة  20م-ؤوسشسش-ة مصش-غ-رة م-ن ﬂتلف
النششاطات واÛا’ت التمويلية.

سسطيف :نور الدين بوطغان

وأشص -رف ع -ل -ى م -رأسص -ي-م أ’ف-ت-ت-اح أل-رسص-م-ي ل-ه-ذأ
ألمعرضس عدد من ألمسصؤوولين ألمحليين وشصركاء
أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-تسص-ي-ي-ر أل-ق-رضس أل-مصص-غ-ر ،وقد
شصارك في هذأ ألمعرضس ما ’ يقل عن  20مؤوسصسصة
مصصغرة منشصأاة في إأطار جهاز ألقرضس ألمصصغر،
ع -ب -ر صص -ي -غ -ت-ي أل-ت-م-وي-ل (شص-رأء أل-م-وأد أأ’ول-ي-ة أو
أل-ت-م-وي-ل أل-ثÓ-ث-ي) ،مّ-ث-ل-وأ م-خ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق و’ية
سصطيف وبجهاتها أأ’ربعة.
كما تنّوعت نشصاطاتهم حسصب مختلف ألمجا’ت،
على غرأر نشصاط ألرسصم ألفني ،تزيين على مختلف
أل-م-وأد ك-ال-ج-ل-د وأل-ورق وأل-ف-خ-ار ،نشص-اط صص-ن-اع-ة
أأ’ل -وأح أل -ف -ن -ي -ة وأل-ت-ح-ف أل-ت-زي-ي-ن-ي-ة ب-م-وأد أول-ي-ة

مسص-ت-رج-ع-ة م-ن أل-ط-ب-ي-ع-ة ،وك-ذلك نشصاط ألتصصوير
أل -ف -وت -وغ -رأف -ي وصص -ن -اع -ة أل-ح-ل-وي-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وألعصصرية ،وأيضصا نشصاط متعلق بتزيين ألبشصرة ،من
خÓل مشصاركة مقاولة في مجال صصناعة ألصصابون
وأل-م-وأد أل-ت-زي-ن-ي-ة أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أل-خ-الصصة .وللحدأدة
ألفنية مكانها في معرضس ألنشصاط ألمصصغر ،وهذأ
ب-مشص-ارك-ة م-ق-اول مسص-ت-ف-ي-د م-ن أل-ق-رضس أل-مصص-غ-ر
مختصس في صصناعة ألتحف ألفنية أعتمادأ على
موأد أولية من مادة ألحديد ألمسصترجعة ،وكذلك
نشصاط ألنجارة ألعامة من خÓل مشصاركة مميزة
ل -مسص-ت-ف-ي-د م-ن ق-رضس ثÓ-ث-ي أخ-تصس ف-ي صص-ن-اع-ة
أأ’ثاث ألمنزلية وبيعها بالتقسصيط.
وحسصب م -دي -ر أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-تسص-ي-ي-ر أل-ق-رضس
ألمصصّغر بو’ية سصطيف ،بدر ألدين بوجÓل ،جاء
تنظيم هذأ ألمعرضس بهدف إأبرأز مجهودأت وزأرة
أل -تضص -ام -ن أل -وط -ن-ي وأأ’سص-رة وقضص-اي-ا أل-م-رأة ف-ي
م-رأف-ق-ة أل-م-رأة ،ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف م-ج-ا’ت ح-ي-ات-ها،
’سصيما ما تعلق منها بجانب ألمقاو’تية ،من خÓل
ت -م -ك-ي-ن أل-م-رأة م-ن ق-روضس مصص-غ-رة ت-مّ-ك-ن-ه-ا م-ن
ضصمان معيشصة كريمة لها ولعائلتها.

كما أّن هذأ ألمعرضس فرصصة للمسصتفيدين من
ج -ه -از أل -ق -رضس أل -مصص-غ-ر ت-مّ-ك-ن-ه-م م-ن أل-ت-ع-ري-ف
بأانفسصهم وبمشصاريعهم ،وألتعارف فيما بينهم كما
أنه فضصاء للترويج وبيع منتجاتهم ،وأضصاف ذأت
ألمتحدث ،أنه وتنفيذأ لتعليمات وزيرة ألتضصامن
أل- -وط- -ن- -ي وأأ’سص- -رة وقضص- -اي- -ا أل- -م- -رأة ،ف -ج -م -ي -ع
أل-مشص-ارك-ي-ن ف-ي أل-م-ع-رضس م-ن-خ-رط-ون ف-ي شص-ب-كة
ألمقاولين ألمسصتفيدين من جهاز ألقرضس ألمصصغر،
وألتي شصرع في إأنشصائها منذ مطلع ألسصنة ألجارية،
حيث تهدف إألى جمع ألمقاولين ألصصغار في فضصاء
خاصس بهم يمكنهم من أ’تحاد وألتكفل بمختلف
أنشص-غ-ا’ت-ه-م ،وك-ذأ ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن ت-ن-ظيم معارضس
بمبادرتهم ،وبالتالي خلق منافذ تسصويقية تمكنهم
من بيع منتوجاتهم وتقديم خدماتهم.
ول -ق-ي أل-م-ع-رضس إأق-ب-ا’ وأسص-ع-ا وسص-ط أل-م-وأط-ن-ي-ن
ألذين توأفدوأ ألى دأر ألثقافة هوأري بومدين،
وهذأ ’كتشصاف مختلف ألنشصاطات وألمجا’ت ألتي
ت-ت-كّ-ف-ل أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-تسصيير ألقرضس ألمصصغر
بتمويلها ومرأفقتها.

سصّ-ج-لت أل-ج-م-ع-ي-ة مجموعة من
أل-ت-ج-اوزأت ف-ي م-خ-تلف أنماط
ألسص-ك-ن-ات ،ضص-م-ن ت-ق-ري-ر موجه
للقائم أأ’ول على ألوكالة ،وألذي
ت-حّصص-لت «ألشص-عب» ع-ل-ى نسص-خ-ة
منه ،طالبوأ من خÓله بضصرورة
أل- - -ت- - -دخ - -ل وأل - -وق - -وف ع - -ل - -ى
ألتجاوزأت ألمسصجلة ،على غرأر
توقف أأ’شصغال ألخاصصة بورشصة
بناء  50سصكن  03غرف حصصة
 200وح-دة أل-م-ك-ون-ة ل-لمشصروع،
وع -دم أل -ت -دخ -ل وأأ’خ -ذ ب -ع -ي-ن
أ’عتبار.
ويتعلق أأ’مر ببعضس ألتجاوزأت
أل -ن -ات -ج -ة ع -ن غ -ي -اب أل -رق -اب-ة
وأل- -م- -ت- -اب- -ع -ة ،م -ن ع -دم ت -وف -ر
مدأخيل ألسصكنات على منبهات،
وع -دم ب -رم -ج-ة رب-ط ألسص-ك-ن-ات
بشص-ب-ك-ة أل-غ-از أل-ط-ب-يعي ،وتقييد
أل-زي-ارأت أل-م-ي-دأن-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
ب -ت -رأخ -يصس م -ح -ررة م-ن ط-رف
دي- -وأن أل- -ت- -رق- -ي- -ة وأل- -تسص- -ي- -ي- -ر
أل- -ع- -ق- -اري ،وأل- -ت- -ي ج- -ع- -ل -ت -ه -م
ي -ل -ت -مسص -ون م -ن خ Ó-ل-ه-ا غ-ي-اب
أل -م-ؤوه-ل وع-نصص-ر أل-ف-ع-ال-ي-ة ف-ي
م -ت -اب -ع -ة ه -ك-ذأ مشص-اري-ع ن-ظ-رأ

ل-ل-ت-ج-اوزأت أل-مسص-ج-ل-ة وألتي لم
يتم أسصتدرأكها إألى يومنا هذأ،
م-ط-ال-ب-ي-ن ف-ي سص-ي-اق آأخ-ر ع-ل-ى
ضصرورة إأعادة ألنظر في تسصعيرة
سص- - -ك- - -ن- - -ات ع - -دل ب - -ال - -و’ي - -ة،
ب-اع-ت-ب-اره-ا ’ ت-ح-ت-رم أل-م-ع-ايير
ألمعمول بها وهي أقرب للسصكن
أ’جتماعي منها لسصكنات عدل.
يحدث هذأ في ظل عدم وجود
ممثل عن ألوكالة ألجهوية من
أجل متابعة ألمشصروع وألتنسصيق

دخ-ل تÓ-م-ي-ذ ثانوية أادكار
‘ إاضش- - -راب ع - -ن ال - -دراسش - -ة
بسش- - -بب ال - -ن - -ق - -ائصس ال - -ت - -ي
ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا ،و‘ م-ق-دمتها
ان- -ع- -دام ال- -ت -دف -ئ -ة ‘ ه -ذه
اŸن - -ط - -ق - -ة اŸرت - -ف- -ع- -ة‡ ،ا
تسشّبب لهم ‘ عدم قدرتهم
ع- -ل- -ى اسش- -ت -ي -ع -اب ال -دروسس
’ج -واء
والÎك -ي -ز ‘ ه -ذه ا أ
الباردة جدا.
وب- -حسصب م- -ق- -رأن رشص- -ي- -د ري -د
رئيسس جمعية أولياء ألتÓميذ لـ
«ألشص- -عب»« ،ف -ق -د تسص ّ-ب -ب ع -دم
توفر ألتدفئة في هذه ألمؤوسصسصة
أل-ت-رب-وي-ة ،ف-ي أسص-ت-ح-الة مزأولة
أل -تÓ-م-ي-ذ ل-ل-درأسص-ة ع-ل-ى أك-م-ل
وج -ه ،وأأ’م -ر ن -فسص -ه ب -ال -نسص -ب -ة
Óسص -ات -ذة أل -ذي -ن ’ ي -م -ك -ن-ه-م
ل -أ
ت- -ق -دي -م أل -دروسس ،خ -اصص -ة ف -ي
ألفترة ألصصباحية ألتي تصصل فيها
درج- -ة أل- -ح -رأرة م -ن  6أل- -ى 4
درج-ات م-ئ-وي-ة ،ح-يث أصص-ب-ح-وأ
مجبرين على أرتدأء ألمعاطف
دأخ-ل أأ’قسص-ام ت-ف-ادي-ا ل-ل-برودة،
وهو ما صصّعب عليهم ألحركية

وألنشصاط.
وب-ال-رغ-م م-ن ألشص-ك-اوى ألعديدة
إأ’ أن شص -ي -ئ -ا ل -م ي -ت-غ-ي-ر وب-ق-يت
معاناة ألتÓميذ متوأصصلة ،ونحن
نأامل في حّل عاجل يكون لفائدة
ف- -ل- -ذأت أك- -ب -ادن -ا ،خ -اصص -ة وأن
ألمنطقة تتميز ببرودة ألطقسس
وتسصاقط ألثلوج».
م -ن ج-ه-ت-ه أّك-د ب-در إأب-رأه-ي-م،
م- -دي- -ر أل- -ت- -رب- -ي- -ة ل- -ل -و’ي -ة ،أّن

م-ع أل-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن ،وه-و م-ا وق-فت
ع -ل -ي -ه «ألشص -عب» ع -ن-د م-ح-اول-ة
أإ’تصصال به ،إأ’ أنها لم تتمكن
من ذلك ،وهذأ بعد ما تبين أن
ألممثل ألذي كان مكلفا لم يعد
يشص-غ-ل أل-م-نصصب أل-م-ذك-ور ،مّ-م-ا
جعل ألمكتتبين في حالة أسصتياء
ج -رأء ع-دم وج-ود م-ك-ل-ف ي-ق-ف
ع -ل -ى سص -ي-ر أأ’شص-غ-ال أو يسص-ت-م-ع
’نشصغا’تهم.

تÓميذ ثانوية أإدكار إ÷ديدة ‘ إإضضرإب
بسضبب إنعدإم إلتّدفئة بجاية

«ألمشصكل ألقائم في ثانوية أدكار
يتمثل في ألتدفئة ،وهو مشصكل
ح ّسصاسس أ’نها منطقة جّد باردة،
وق-د ق-م-ن-ا ب-اإ’ج-رأءأت أل-ك-فيلة
ب -ت -وف -ي -ر أل -ت-دف-ئ-ة ف-ي أل-ق-ريب
أل-ع-اج-ل ،ح-ت-ى ي-تسص-نى للتÓميذ
م- -زأول- -ة أل -درأسص -ة ف -ي ظ -روف
حسصنة».

بجاية :بن النوي توهامي

العملية تهدف إا ¤وضشع حّد للمضشاربة

إلزإمية باعة إÿضضر بإاشضهار أإسضعار إلبيع ّ باŸدية
ب-اشش-رت م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-و’ي-ة اŸدي-ة م-ؤوخ-را ح-م-ل-ة –سش-يسشية واسشعة بهدف إاضشفاء
اŸزيد من الششفافية ‘ ›ال بيع اÿضشر لدى التجار والتجزئة ع Èتراب الو’ية تنفيذا
لتعليمات اŸصشالح اŸركزية على غرار باقي مديريات التجارة بو’يات الوطن.
أّكد هارون دأودي مدير ألتجارة بهذه ألو’ية
في هذأ ألصصدد ،أّن مصصالحه شصرعت في حملة
أإعÓ-م-ي-ة ت-حسص-يسص-ي-ة ل-ل-ت-ج-ار أل-م-ت-دّخ -ل-ي-ن ف-ي
تسص -وي -ق أل -خضص -ر وأل-ف-وأك-ه م-ن ت-ج-ار ل-ل-ج-م-ل-ة
وألبيع بالتجزئة بقصصد أإلزأم هوؤ’ء على وضصع
أ’إشصهار ألمزدوج لكل من سصعري ألشصرأء وألبيع،
م-ع أإل-زأم-ي-ة أن ت-ك-ون ألسص-ل-ع أل-م-ع-روضص-ة ل-لبيع
م -رف -ق -ة ب -اأي وث -ي -ق -ة ت -ج -اري -ة ت -ث -بت شص-رع-ي-ة
أل -م -ع -ام Ó-ت أل -ت-ج-اري-ة ك-ف-ات-ورة أل-ب-ي-ع ،وصص-ل
أل- -تسص- -ل -ي -م ،أو أي وث -ي -ق -ة أخ -رى ت -ظ -ه -ر ه -ذه
ألمعامÓت.
وكشصف مدير ألتجارة بهذه ألمناسصبة باأنّ هذه
ألعلمية أنطلقت بحزم من خÓل أسصتعمال كل
أل -وسص -ائ -ل أل -م -م -ك -ن -ة ،وأل -م -ت-م-ث-ل-ة ف-ي أل-ع-م-ل
أل -ج -وأري ع -ل -ى مسص -ت -وى أل -م-حÓ-ت أل-ت-ج-اري-ة
وأل -ط -او’ت ،أ’إع Ó-م وأل -ت -حسص-يسس ع-ن ط-ري-ق
أ’إذأع -ة أل -ج -ه -وي -ة ب -ه -ذه أل -و’ي -ة ،وك -ذأ ع -ب-ر
ألصصحف ألمكتوبة ،أإلى جانب ألوسصائل ألسصمعية
ألبصصرية ألمتاحة .وتهدف هذه ألحملة حسصبه
أإلى أإضصفاء ألمزيد من ألشصفافية في ألمعامÓت
أل -ت -ج -اري -ة ف-ي ه-ذأ أل-نشص-اط م-ن خÓ-ل أإعÓ-م
أل-مسص-ت-ه-لك ب-ا’أسص-ع-ار أل-م-طّ-ب -ق-ة ،وت-ع-ريفه عن

مصص -ادر أق-ت-ن-اء ألسص-ل-ع ،ك-م-ا أّن -ه سص-يسص-م-ح ه-ذأ
أ’إج- -رأء ب- -م- -رأق- -ب -ة ف -ع -ال -ة ’أسص -ع -ار أل -خضص -ر
وأل -ف -وأك -ه وت -ط-وره-ا ،م-ح-ارب-ة أل-مضص-ارب-ة ف-ي
ألسصوق ،وكذأ تفادي ألزيادأت غير ألمبّررة ألتي
تعرفها ألسصوق من حين ’آخر بالرغم من وفرة
أ’إنتاج ’ سصيما ما تعلق بالمنتجات ألموسصمية.
أختتم مدير ألتجارة جملة تصصريحاته عشصية
أمسس ،باأنه في ألوقت ألذي م ّسصت هذه ألعملية
ألتي سصخّر لها عديد أ’أعوأن بمقر مديريته أو
أل -م-ف-تشص-ي-ات أل-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا ب-ن-ح-و أك-ث-ر م-ن 250
تاجر ،فاإن مصصالحه تدعو كل تجار ألخضصر
وألفوأكه لÓنخرأط في هذأ ألمسصعى حماية
لمصصلحة ألطرفين (ألمسصتهلك وألتاجر) ،كما
تعلمهم باأنه بمجرد أ’نتهاء من هذه ألمرحلة
أل -ت-حسص-يسص-ي-ة أل-ج-وأري-ة سص-ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج
رقابي ردعي صصارم وفقا ’أحكام ألقانون رقم
 02 / 04ألمعدل وألمتمم وألمحدد للقوأعد
أل-م-ط-ب-ق-ة ع-ل-ى أل-م-م-ارسص-ات أل-ت-جارية ،وألذي
ينصس صصرأحة على وجوب أإشصهار أسصعار ألموأد
ألمعروضصة للبيع.

اŸدية :علي ملياÊ

اأ’ربعاء  2٨نوفمبر  2٠١٨م
الموافق لـ  2٠ربيع اأ’ول  ١٤٤٠هـ

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

من مراسسلينا

’شسÎأكات بسسيدي بلعباسش
عدم ألتصسريح بالعمال ودفع أ إ

رئيسش بلدية ألبليدة لـ «ألشسعب»:

–رير ﬁ ٥٠ضسر ﬂالفة وتوجيه  ٥٠إاعذارا
ألصسحاب اŸؤوسسسسات

أاعددنا ﬂططا شسام Óلتهيئة األحياء اŸعزولة
كشسف رئيسش أÛلسش ألشسعبي لبلدية ألبليدة ‘ حديث خصّش به «ألشسعب» ،أنه باشسرت حملة كÈى،
’حياء بوسسط أŸدينة خصسصش لها ميزأنية معتÈة ‘ إأطار ألتحسس Úأ◊ضسري وأŸعيشسي للموأطن و–دث
لتهيئة أ أ
رئيسش بلدية ألبليدةﬁ ،مود بن عزوط ،عن أŸشساريع أŸسسجلة مسستقب Óوألتي عرفت أنطÓقة رسسمية ،با’حياء
ألبعيدة.

^ تعبيد اŸسسالك ،تركيب األعمدة وقنوات اŸياه والصسرف
البليدة :لينة ياسسمÚ

م- -وضس- -ح- -ا ب- -أان ﬂط -ط -ا ” وضس -ع -ه
لÓ- -ه- -ت -م -ام ب -ح -ي -اة اŸواط -ن ‘ ه -ذه
التجمعات السسكنية ،برصسد غÓف ما‹
’ يقل عن  ١٠مÓي ،Òلتعبيد الطرقات
واأ’رصس- -ف- -ة وشس- -ب- -ك- -ة م- -ي -اه ال -ت -ط -هÒ
الصسحي ،وقنوات نقل اŸياه الصسا◊ة
ل - -لشس - -رب ،وت- -رك- -يب أاع- -م- -دة لÓ- -ن- -ارة
العمومية بحي أاحمد شساعو ،والذي قال
بأان ا’شسغال انتهت به ،وأان اŸواطن
بهذا ا◊ي ،تنفسس من الفوضسى وا◊فر
وا’وح -ال وال-غ-ب-ار وال-ظÓ-م ،وسس-ي-ط-ب-ق

هذا ا’‚از على بقية اأ’حياء اأ’خرى،
ليعرج بأان أاشسغال التهيئة انطلقت بكل
من أاحياء بن عاشسور الذي تقطنه 2٠
أالف نسسمة ،ومواطنوه يعانون من عدة
نقائصس ‘ اŸرافق ا◊يوية ،كما هو
ا◊ال ب -ك -ل م -ن ح -وشس م -ارط -ان وح-ي
مرمان وبروسسات ،وسسكان ﬁيط بني
ع - -زة وا◊م - -ال - -يت ،وه - -ي ا’ح- -ي- -اء «
ال -ع-م-ي-ق-ة « ب-ال-ب-ل-ي-دة ،وال-ت-ي وع-ل-ى م-ر
ع- -ه- -دات ان- -ت- -خ -اب -ي -ة وت -وا‹ اط -ارات
مسس -ؤوول -ة ⁄ ،ت -ع-رف إا’ نشس-اط ت-ن-م-وي-ا
نسسبيا.
ك- -م- -ا ت- -ن- -اول ب- -ن ع- -زوط ،ب- -ا◊ديث

مصسنفة ‘ أÿانة أ◊مرأء

العدد
١ ٧٨ ٠٦

09

^  ٪ ٢٠من أرباب ألعمل يتهّربون من إألتزأماتهم

وضسعية حي الدويرات أاوقصسبة البليدة،
ك -م -ا ي-ح-ل-و ل-ل-ب-عضس ن-ع-ت-ه-ا ،وح-ي أاو’د
السسطان حيث أاكد بأان فيه مشسروع «
إاطÓق دراسسة « إ’عادة الطابع العمراÊ
ل-ل-ح-ي ال-ع-ت-ي-ق ،وال-ذي Áت-د إا ¤ح-ق-ب-ة
بعيدة ،وهم يأاملون من خÓل الدراسسة
ه- -ذه ،أان ي -ت -م اسس -ت -غ Ó-ل ه -ذا اŸع -ل -م
التاريخي ‘ ،أان يكون Œمعا سسياحيا
على شساكلة قصسبة العاصسمة ،ويزيد ‘
اسس -ت-ق-ط-اب السس-ي-اح ،ل-ل-رف-ع م-ن ع-ج-ل-ة
ا’قتصساد اÙلي ،وتطوير الصسناعات
التي تزخر بها البليدة ‘ عمقها .
كما أان هذا ا◊ي يتميز بنمط عمراÊ
‡ي -ز ف -ري -د م -ن ن -وع -ه ،خصس-وصس-ا ‘
أاب -واب-ه ذات اأ’ق-واسس وأاف-ن-ي-ت-ه ،وغ-رف-ه
اŸسستطيلة ،والتي تسسقفت بأالوان وأانواع
م- -ن اأ’ع -م -دة اÿشس -ب -ي -ة ،وام -ت -دت ‘
ارتفاع ’ يزيد عن طابق أارضسي ،مشسكلة
هندسسة جميلة ،يتوجب ا◊فاظ عليها
ومنع التÓعب Ãا تبقى من أاثار .
عن شسريحة الشسباب ،أاكد رئيسس بلدية
ال -ب -ل -ي -دة ،ب-أان-ه-م ي-ع-م-دون ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ة
اÓŸعب ا÷واري- - -ة ل- - -ت- - -ق- - -ريب ه - -ذه
ال -فضس -اءات م -ن م -ث -ل ه-ذه ال-ت-ج-م-ع-ات
السسكنية ،وإاتاحة الفرصسة للجميع ‘ ،أان
Áارسس -وا أانشس -ط -ت -ه -م ال -ري -اضس-ي-ة ،ب-دل
التنقل ا ¤عناوين بعيدة عنهم ،وهم ‘
مشساريعهم هذه يريدون أان يسستيعدوا «
ع-م-ق ال-ب-ل-ي-دة « ،ح-ي-وي-ت-ه-ا وج-م-ال-يتها،
إ’رضساء اŸواطن ،وجعل حياته اليومية
سسهلة وسسلسسلة.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
كشس-فت م-ف-تشس-ي-ة أل-ع-م-ل ل-و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-باسش عن –رير ﬁ 5٠ضسر
’قتصسادي Úوأصسحاب أŸؤوسسسسات بعد تقاعسسهم ‘
ﬂالفة ضسد أŸتعامل Úأ إ
’جتماعي للعمال
’شسÎأكات لفائدة ألصسندوق ألو’ئي للضسمان أ إ
دفع أ إ
’جرأء ،حيث ” إأيدأعها لدى أ÷هات ألقضسائية للنظر فيها.
أ أ
أافاد Ÿنور بن حيزية ،مفتشس العمل لو’ية سسيدي بلعباسس ،باتخاذ إاجراءات أاولية
متمثلة ‘ توجيه اعذارات لـ  ٨5مؤوسسسسة من أاجل تسسوية وضسعية العمال ‘ آاجال
’تتعدى  ١٠أايام ،وفق ما تنصس عليه القوان ÚاŸعمول بها ،بعد تسسجيل عديد
التجاوزات ‘ هذا اÛال واŸتعلقة بعدم التصسريح باŸسستخدم Úوعدم دفع
ا’شسÎاكات بصسفة منتظمة.
أاكد بدر الدين الهامل ،مدير الوكالة الو’ئية للتأامينات اإ’جتماعية للعمال اأ’جراء
العمال أان  ٪ 2٠من أارباب العمل يتهربون من دفع اشسÎاكات العمال وهو ما يخل
باŸوازانة وهوما يخل باŸوازنة اإ’جتماعية للصسندوق ،حيث قام الصسندوق بتحصسيل
 ١١5مليار دينار خÓل سسنة  2٠١٨ا÷ارية بنسسبة تقدر بـ  ٨٧باŸائة ،وأاضساف أان
الشسطراأ’ول من هذه التحصسيÓت يخصسصس لتمويل اأ’داءات اŸتعلقة بالتأام Úعن
اŸرضس ،واأ’مومة والعجز ،الوفاة وحوادث العمل واأ’مراضس اŸهنية ،فيما يخصسصس
الشسطر الثا Êلتمويل الصسندوق الوطني للتقاعد وجزء آاخر يسستفيد منه الصسندوق
الوطني للتأام Úعلى البطالة.
تسس -ع -ى ا÷ه -ات اŸسس -ؤوول -ة إا ¤شس -رح م -ف-ه-وم اŸن-ازع-ات ال-ن-اشس-ئ-ة ب Úالصس-ن-دوق
واأ’شسخاصس اŸعÎضس Úعن تطبيق القرارات الصسادرة عنه وطرق معا÷تها من قبل
أاخصسائيي القانون و–صسيل إاشسÎاكات اأرباب العمل كإاجراء قانو Êإا ¤جانب ا÷نح
الناجمة عن تخلف اŸعني Úبإالتزاماتهم.
إاجراءات التحصسيل ا÷Èي Ãوجب اÓŸحقات القضسائية فضس Óعن اŸنازعات
الناجمة عن ﬁاضسر اıالفات و‘ هذا الصسدد أاكد رئيسس ›لسس قضساء سسيدي
بلعباسس أان الصسندوق يشسهد اإخت’Óت كبÒة نتيجة الضسغوطات الكبÒة حيث هوملتزم
بتعويضسات ﬂتلفة بينما ’تزال مداخيله ضسعيفة ،اأ’مر الذي يتطلب –سسيسس جميع
اأ’طراف الفاعلة على دفع اإ’شسÎاكات واŸسساهمة بطريقة اإرادية تلقائية طوعية،
قبل تطبيق النصسوصس القانونية التي تلزم جميع اŸؤوسسسسات وعلى إاختÓف نشساطاتها
وتخصسصساتها بتسسديد إاشسÎاكاتها ،باعتبار اأن الصسندوق له كامل اإ’متياز دون غÒه
من اŸؤوسسسسات اأ’خرى ‘ –صسيل اأ’موال وعلى القائم Úعليه توجيه اعذارات
وإانذارات للمسستخدم Úالذين يتقاعسسون ‘ دفع اشسÎاكاتهم للصسندوق.

عمارات»حي أاميمون» ببجاية مهّددة بالسسقوط

٤٠٠٦9وح- -دة سس- -ك- -ن -ي -ة و١3٨٨3سسكنات
اج- -ت- -م- -اع- -ي -ة ،وك -ذا الشس -روع ‘ إا‚از
5آا’ف وحدة سسكنية ‘ إاطار سسكنات
(ع -دل) ،ب -ع -د –دي -د ال-وع-اء ال-ع-ق-اري
اÿاصس ب-اح-تضس-ان-ه-ا ،م-ن-ها 2٤٠٠وحدة
ب -ب -ل-دي-ة وادي غ٧2٠ ،Òب-ب-لدية القصسر،
١٤٠ب-ب-ل-دي-ة ت-وج-ة ،و5٠٠ب-ب-ل-دية أاميزور
والبقية ‘ عاصسمة الو’ية.

أ’سستثمار ‘ تربية أŸائيات بجيجل

تسسليم أاول رخصسة إل‚از أاحواضض تربية األسسماك داخل القفاصض

جيجل :خالد العيفة
بجاية :بن النوي توهامي
ي- -ع- -يشش سس- -ك- -ان ح- -ي ‘أم- -ي- -م- -ون‘
ب-أاع-ا‹ أŸدي-ن-ة أل-ق-دÁة ب-ب-ج-اي-ة
خطرأ حقيقيا ،بسسبب أ’نهيارأت
أل- -ت -ي تشس -ه -ده -ا أل -ع -م -ارأت أل -ت -ي
ت- - -آاك- - -لت م - -ع م - -رور أل - -زم - -ن ،وّ”
تصس -ن -ي -ف -ه-ا ‘ أÿان-ة أ◊م-رأء م-ن
طرف أıتصس ،Úغ Òأن ندأءأتهم
Œ ⁄د آأذأن - -ا صس - -اغ - -ي- -ة Ÿن- -ح- -ه- -م
سسكنات ’ئقة وآأمنة.
بحسسب حمو تورن‡ ،ثل عن السسكان،
لـ’الشسعب’’ ،إان الوضسعية الراهنة التي آالت
إال-ي-ه-ا السس-ك-ن-ات ب-ح-ي أام-ي-م-ون ،تشس-ك-ل
هاجسسا وخوفا كبÒين لدى القاطن،Ú
حيث تعيشس أاك Ìمن 5٠٠عائلة ظروفا
صس- -ع- -ب -ة ،وت -واج -ه خ -ط -ر اŸوت ‘ أاّي
◊ظة بسسبب هشساشسة البنايات القدÁة،
والتي يعود تاريخ ا‚ازها إا ¤ا◊قبة
ا’سستعمارية سسنة  ،١95٨وهذه العمارات
انتهت صسÓحيتها وعرفت العديد من
ال -تصس -دع -ات وت-آاك-ل أاسس-اسس-ات-ه-ا ،وال-ت-ي
ج -ع -ل-ه-ا تصس-ن-ف ضس-م-ن اÿط اأ’ح-م-ر،
بحسسب ما قامت به اÈÿات التقنية،
وإا ¤غاية السساعة  ⁄تؤوخذ أاي تدابÒ
ميدانية للحّد من معاناتنا وهوما زاد
م -ن ﬂاوف ا÷م -ي -ع ،ون -ح -ن ن-أام-ل ‘
ت-دخ-ل ع-اج-ل ل-ل-ج-ه-ات اŸع-نية عاجÓ
’ن- -تشس- -ال- -ن- -ا م- -ن خ- -ط -ر ان -ه -ي -ار ه -ذه
البنايات’.
أام -ا غ -ان -ي -ة ،ت-ق-ول ‘ ن-فسس السس-ي-اق،
’كالعادة واقÎاب فصسل الشستاء ،يسسيطر

ال -ذع -ر ع -ل -ى م -ئ -ات ال -ع -ائ Ó-ت ب -ح -ي
أاميمون ،حيث مازالت تعيشس ‘ ظروف
غ Òآامنة خاصسة ‘ هذه اŸبا ،Êالتي
ت -ق -ع ع -ل -ى م -رت -ف -ع -ات م -دي-ن-ة ب-ج-اي-ة
ال -ق -دÁة ،ون -ح -ن ن -خشس -ى ال -ن -وم ف-ي-ه-ا
ويزداد اÿوف من رؤوية انهيار اأ’سسقف
مع وصسول فصسل الشستاء ،و’ نعرف إا¤
أاين نتجه بعد كلّ اŸسساعي التي قمنا
بها لدى اŸسسؤوول ÚاÙلي ،Úبالرغم
م- -ن دّق ن- -اق- -وسس اÿط- -ر ب- -اسس- -ت -م -رار
ال -ت-ده-ور ل-ه-ذه اŸب-ا Êال-ق-دÁة وال-ت-ي
ي - -ع - -ود ت - -اري - -خ ا‚ازه - -ا إا ¤ا◊ق- -ب- -ة
ا’سس -ت -ع -م -اري -ة ،ع -ل-م-ا أان ه-ذه اŸب-اÊ
أاضس -ع-ف-ه-ا زل-زال ع-ام  ،2٠١2ف-السس-قوف
وا÷دران م - -تصس - -دع - -ة وم - -تشس - -ق - -ق- -ة،
واأ’ع- -م- -دة ع -اري -ة ت -ظ -ه -ر اÿرسس -ان -ة
اŸسستديرة ،وغمور اŸياه وكلها أاخطار
ﬁدقة بنا وينجر عنها عواقب وخيمة
على حياة اŸئات من اأ’رواح».
ا÷دير بالذكر ،فقد ”ّ مطلع الشسهر
ا÷اري ت- - - -وزي- - - -ع ١٧25وح -دة سس -ك-ن-ي-ة
Ãخ-ت-ل-ف الصس-ي-غ ،م-ن-ه-ا ٨9٠مسس-ك-ن ‘
صس-ي-غ-ة ال-ع-م-وم-ي اإ’ي-جاري ،ومنح ٨٠٠
م- -ق -رر اسس -ت -ف -ادة م -ن إاع -ان -ات ال -ب -ن -اء
ال-ري-ف-ي ،ع-ل-ى مسس-ت-ف-ي-دي-ن من ﬂتلف
ال -ب -ل -دي -ات ،وال -ب -ق -ي -ة ‘ إاط-ار السس-ك-ن
الÎق- - - -وي اŸدع- - - -م ،وتضس - - -اف ه - - -ذه
اŸسساعي إا ¤مشساريع هامة اسستفادت
منها الو’ية› ‘ ،ال السسكن وضسمن
ب -رام -ج ط-م-وح-ة م-ن ﬂت-ل-ف اأ’‰اط،
ح- -يث ي- -ق- -در ع- -دده -ا بـ ١22٧٨9وحدة
سسكنية ،منها فيما هوطريق ا’‚از بـ

بـه- -دف تـرق- -ي- -ة أ’سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘
ت- -رب- -ي- -ة أŸائ- -ي- -ات ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
أل - -و’ي - -ة ،وم- -وأصس- -ل- -ة أÛه- -ودأت
’ط- -ار– ،ادث
أŸب - -ذول- -ة ‘ ه- -ذأ أ إ
بــشس Òفــار وألـي أل - -و’ي- -ة رف- -ق- -ة
مـدي- -رة ألصس- -ي -د أل -ب -ح -ري وأŸوأرد
ألصس-ي-دي-ة ،م-ع وفـد يضس-م مسس-تثمر
ج- -زأئ- -ري ‘ ت- -رب- -ي- -ة أŸائ- -ي -ات إأ¤
جانب ›مع
 STA MATIEUأليوناÊ
ومكتب درأسسات تونسسي.
قام الوفد بجولة بحرية Ãينائي جن
ج -ن ،وب -وال -ديسس ،وع -اي -ن م-وق-ع ت-رب-ي-ة
اŸائ -ي -ات وال -ك-ت-ل اÿرسس-ان-ي-ة اÿاصس-ة
ب-ت-ث-ب-يت ا’ق-ف-اصس ال-ع-ائ-م-ة ،واŸوق-عÚ
ال -ب -ح -ري واأ’رضس -ي Ãن-ط-ق-ة نشس-اط-ات
تربية اŸائيات بتيمريجان بلدية زيامة
م-نصس-وري-ة ،ب-فضس-ل ال-تسسهيÓت اŸقدمة
من طرف السسلطات اÙلية التي تدخل
‘ إاطار Œسسيد مشساريع تربية اŸائيات.
اÛم- -ع م- -ك- -ل -ف بÎك -يب اأ’ق -ف -اصس
ال - - - -ع - - - -ائ - - - -م - - - -ة Ÿؤوسسسس - - - -ة (SARL
 )AQUARYMلفائدة كمال عراضسة،
ويعت Èرائدا ‘ ا’سستزراع اŸائي عÈ
العا ⁄وله خÈة تتعدى  3٠سسنة ،وقد
أا‚ز ح - -وا‹  3٠أال -ف ق -فصس ع -ائ-م ‘
ﬂتلف دول العا ⁄وهي أاول Œربة له
على مسستوى ا÷زائر.
باŸناسسبة ” تسسليم أاول رخصسة بناء
لفائدة اŸؤوسسسسة ذات الشسخصس الوحيد
وذات اŸسس- -ؤوول- -ي -ة اÙدودة (SARL
 )AQUARYMإ’‚از أاح- - - - - - - - -واضس
تربية اأ’سسماك البحرية داخل ا’قفاصس
ال -ع -ائ -م -ة Ãن-ط-ق-ة ال-نشس-اط-ات ،الصس-ي-د

ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ب-ت-ي-م-ري-جان
ب -ب -ل -دي -ة زي -ام -ة م -نصس -وري-ة ،واŸشس-روع
خصسصس له مبلغ ما‹ يقدر بـ ـ  22مليار
سسنتيم ،كما أانه سسيسسمح بتوف Òمناصسب
عمل ،وأاكد صساحب اŸشسروع أان « تسسليم
التجهيزات سسيتم ما ب Úشسهر ديسسمÈ
ال -داخ -ل وشس-ه-ر ج-ان-ف-ي م-ن سس-ن-ة 2٠١9
على ان يدخل اŸشسروع حيز اÿدمة
نهاية شسهر مارسس وبداية شسهر أافريل
.2٠١9
من جهته أاكد وا‹ الو’ية على دعمه
ال -ك -ام -ل وم -راف -ق -ة وم -ن -ح ال-تسس-ه-يÓ-ت
الÓزمة لنجاح هذا اŸشسروع وكذا كافة
اŸسس -ت -ث -م -ري-ن ال-راغ-ب Úا’سس-ت-ث-م-ار ‘
›ال تربية اŸائيات.
ك- -م -ا ع -ق -د  ،اج -ت -م -اع Ãق -ر ال -و’ي -ة
ب- - - -إاشس- - - -راف وال ـي ال - - -و’ي - - -ة  ،خصسصس
للمصسادقة على اıطط اŸتعلق بتهيئة
نشساط الصسيد البحري وتربية اŸائيات
Ãنطقة النشساط تيمريجان ببلدية زيامة

م-نصس-وري-ة ،ك-يسس Òوب-وال-رشس-اي-د ب-ب-ل-دي-ة
ال -ع -وان -ة ،ا÷ن -اح ب -ب -ل -دي-ة سس-ي-دي ع-ب-د
العزيز.
ا’جتماع جاء ‘ إاطار تثم ÚاŸوارد
الصس-ي-دي-ة وتشس-ج-ي-ع ا’سس-ت-ث-مار ‘ تربية
اŸائ- -ي- -ات ‡ا ل- -ه أاث- -ر إاي- -ج -اب -ي ع -ل -ى
ا’قتصساد الوطني ،والعملية تعد التجربة
’و ¤من نوعها على مسستوى الو’ية
اأ
والتي بدأات تسستقطب اŸسستثمرين ‘
هذا اÛال حيث ” منح أازيد من ١٧
قرار ا’متياز.
’طار ،أالح الوالـ ـي على أاهمية
‘ هذا ا إ
هذه اŸشساريع Ãا لها من تأاث Òعلى
ا’قتصساد اÙلي والوطني ،كما أاعطى
تعليمات للمصسالح اŸعنية على ضسرورة
م -واصس -ل -ة اÛه -ودات ل -ت -نصس -يب ك -اف -ة
ال-ورشس-ات وم-راف-ق-ة ه-ؤو’ء اŸسس-تثمرين
’“ام مشساريعهم ،.كما حث الوا‹ على
إ
إانشس- -اء م- -ن -اط -ق نشس -اط تشس -م -ل ت -رب -ي -ة
’خرى.
اŸائيات وحتى اÛا’ت ا أ

الدبلومـاسسي

مÓمح إاعادة انتشضار دمويي «داعشس»

العمليات األخÒة عمل «اسستعراضسي» أام –ذير إارهابي

’ربعاء  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٠ربيع ا’ول  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٠٦
ا أ
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جمهورية إافريقيا الوسضطى

اÿروج من النفق ليسس غًدا

د .سضعيد مقدم يرصضد آافاق النهوضس با’–اد اŸغاربي:

دعوة ا÷زائر تهدف إلعادة بعث
اŸسسار الوحدوي والعمل اŸشسÎك
ضضرورة التّوصضل إا ¤صضيغة عملية
’جهزة واŸؤوسضسضات
لتفعيل كافة ا أ

الباحث الفرنسضي بيار لوي راÁون لـ الشضعب»:

احتجاجات «السسÎات الصسفراء» ربيع اجتماعي فرنسسي
كلمة العدد

إاعادة القطار
إا ¤ال ّسسكة ال ّصسحيحة

فضضيلة دفوسس

أعادت أ÷زأئر إأ–اد أŸغرب ألعربي إأ ¤ألوأجهة من
خÓل ألّدعوة ألتي وجّهتها لعقد أجتماع ›لسس وزرأء
ششؤوون خارجية هذأ ألتكتل أإلقليمي ألذي يقÎب من
أكتمال عقده ألثالث.
ألّدعوة أ÷زأئرية ألتي جاءت أمتدأدأ للقّمة ألسشتثنائية
أألخÒة ل–Ó- -اد ألف- -ري -ق -ي أل -ت -ي أوصشت ب -ت -ع -زي -ز دور
أّÛم -ع -ات ألق-تصش-ادي-ة أإلق-ل-ي-م-ي-ة ‘ مسش-ارأت أن-دم-اج
ألبلدأن ألفريقية ،ترمي إأ ¤خرق أ÷مود ألذي يطغى
م -ن -ذ سش -ن -وأت ع -ل -ى نشش -اط أل–اد أŸغ -ارب -ي Ãخ-ت-ل-ف
مؤوسشسشاته وهياكله وتهدف إأ ¤بعث أألمل ‘ Œسشيد هذأ
أل ّصشرح ألذي ظّل حلما تتوأرثه ألششعوب أŸغربية جي Óعن
جيل للّذود عن مصشا◊ها أŸششÎكة ومغالبة ألرهانات
وألتحّديات أŸتنامية ،وترسشيخ مزيد من ألوحدة وألتكامل
وألندماج ،خاصشة وأّنها “لك من أŸقّومات ما يسشاعدها
على –قيق هذه ألوحدة وهذأ ألندماج ،فهي تعيشس على
رقعة جغرأفية مÎأبطة تبلغ مسشاحتها  ٥ ، ٨مليون كلم
مربع ،وبتعدأد سشكا Êمتجانسس دينا ،لغة وتاريخا ،يبلغ ٩٨
مليون نسشمة ،إأضشافة أ ¤ما “لكه من ثروأت وأمكانيات
تؤوّهلها لتحقيق نهضشة أقتصشادية كبÒة.
من أŸهم ألّتأاكيد بأان أŸبادرة أ÷زأئرية جاءت منسشجمة
م -ع خ -ط-اب-ه-ا ألسش-ي-اسش-ي م-ن-ذ  ،١٩٦٢ح- -يث أب- -دت دوم- -ا
“ ّسشكها با–اد أŸغرب ألعربي ،وأعربت ‘ كّل مناسشبة
عن ثقتها ‘ ألثقل ألذي Áكن أن Áثّله ‘ ميزأن ألقوى
ألدو‹ ،و ⁄تّدخر جهدأ ‘ ألسشعي للنهوضس بهذأ ألتكتل
أإلق -ل -ي -م -ي ودف -ع ع -ج-ل-ة أل-ع-م-ل أŸششÎك وأل-ت-ع-اون بÚ
أقطابه أÿمسشة.
لقد ترسّشخت ألّرغبة أ÷زأئرية ‘ بناء أل–اد أŸغاربي
خÓل قّمة زرألدة ألتاريخية ،أŸنعقدة عام  ١٩٨٨وألتي
وضشعت حجر أألسشاسس لبناء ألبيت ألكب Òألذي يجمع –ت
سشقفه كل ألعائلة أŸغاربية من أجل أŸصشالح أŸششÎكة
أل -ت -ي ظ ّ-ل -ت أ÷زأئ -ر ول زألت ت -دأف -ع ع -ن -ه -ا م -ن خÓ-ل
حضش -وره -ا أل -دأئ -م وأŸت -وأصش -ل ‘ ل-ق-اءأت وأج-ت-م-اع-ات
ﬂتلف مؤوسشسشات وهياكل أل–اد ،ومن خÓل مصشادقتها
ع-ل-ى  ٢٩إأت-ف-اق-ي-ة ق-ط-اع-ي-ة م-ن ›م-وع  ٣٦إأت-ف-اقية ّ”
إأبرأمها منذ إأنششاء هذأ أŸنتظم قبل نحو ثÓثة عقود.
لم Úأل-ع-ام
لخ Òأل ّ-ت -أاك -ي-د ب-أان م-رأسش-ل-ة أ أ
ي -ب -ق -ى ‘ أ أ
ل–Óاد أŸغاربي ألطيب بكوشس من أجل عقد أجتماع
على مسشتوى ›لسس وزرأء أÿارجية ،يتقاطع كّليا مع
لعادة تفعيل أل–اد وتعت Èأفضشل
أŸقاربة أ÷زأئرية إ
وسشيلة لربح ألوقت ،وإأعادة ألقطار أŸغربي إأ ¤سشّكته
ألصشحيحة.

ماكرون يصسف اŸتظاهرين
باıرب Úويرفضس التنازل
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د .سشعيد مقدم يرصشد آافاق النهوضس بال–اد اŸغاربي:

الباحث الفرنسشي بيار لوي راÁون لـ الششعب»:

دعوة ا÷زائر تهدف إ’عادة بعث اŸسسار الوحدوي والعمل اŸشسÎك

احتجاجات «السسÎات الصسفراء» ربيع اجتماعي فرنسسي

لجهزة واŸؤوسشسشات
ضشرورة التّوصشل إا ¤صشيغة عملية لتفعيل كافة ا أ

مطالب اسسقاط الرئيسس ماكرون مُبالغ فيها و’ تشسكل خطرا على ا◊كومة

لطاŸا كان موقف ا÷زائر من إاعادة بعث العمل اŸغاربي اŸششÎك ثابتا وواضشحا ،يؤوكد تششبثها بهذا الصشرح ومن أاعلى مسشتوى،
حيث أاكد رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ‘ مناسشبات عّدة كانت آاخرها ‘ الذكرى  29لتأاسشيسس ا–اد اŸغرب العربي،
لقليمي وتنششيط هياكله باعتباره خيارا اسشÎاتيجيا ومطلبا ششعبيا.
حرصس ا÷زائر على إاعادة دفع عجلة هذا التكتل ا إ
ضشمن هذه الرؤوية ،تندرج مبادرة ا÷زائر التي راسشلت مؤوخرا الم Úالعام ل–Óاد اŸغاربي من أاجل تنظيم اجتماع Ûلسس
لجال.
وزراء خارجية ال–اد ‘ أاقرب ا آ
Ÿعرفة أاهداف هذه اŸبادرة وصشداها ،وللوقوف على التحديات التي تواجه التكتل اŸغاربي الذي يدخل عقده الثالث حاورت
لم Úالعام Ûلسس الششورى اŸغاربي ،الدكتور سشعيد مقدم.
«الششعب» ا أ
أاعضضاء ‘ ا’–اد اإ’فريقي من جهة ،وهي ي-ن-ب-غ-ي ل–Óاد
إاÁان كا‘
م -ع -ن-ي-ة ب-ك-ل م-ا ي-ج-ري ‘ ق-ارت-ن-ا اإ’ف-ري-ق-ي-ة اإ’فريقي تفعيل
لم Úالعام و’سض -ي -م -ا ن -ح -ن ن-ن-ادي بضض-رورة ال-ت-نسض-ي-ق ‘ هياكله وتكييفها
«الششعب» :راسشلت ا÷زائر ا أ
ل–اد اŸغ-رب ال-ع-رب-ي م-ن أاج-ل ت-ن-ظ-ي-م –رك-ات-ن-ا ك-ت-ن-ظ-ي-م وت-ك-ت-ل م-غ-ارب-ي قائم على Ãا ي - - - - -خ- - - - -دم
ال- -ب- -عضس ي- -ع- -ت- -ق- -د ب -أان
اج - - - - -ت- - - - -م- - - - -اع Ûلسس وزراء الشش- - - - -ؤوون أاه-داف واسضÎات-ي-ج-ي-ات م-ن شض-أان-ه-ا أان ت-خ-دم اŸشضروع
م- -ب- -ادرة ا÷زائ -ر ت -أات -ي
لجال ،ما اŸصضالح العليا للمنطقة اŸغاربية ككل.
الواعد
اسش-ت-ج-ابة لدعوة اŸغرب
اÿارجية ل–Óاد ‘ أاقرب ا آ
ا÷زائ- -ر  ⁄ت- -ن- -ت- -ظ- -ر ان- -ع- -ق -اد ه -ذه ال -ق -م -ة وال-ط-م-وح ال-ذي
لطÓق حوار معها ،لكن
إ
هي قراءتكم لهذه الدعوة؟
لسشتاذ سشعيد مقدم :أاو’ قراءتي للدعوة ،ا’سضتثنائية لتدعو إا ¤تفعيل ا–اد اŸغرب ه -و ب -ن -اء ت-ك-ت-ل
‘ اع- -ت -ق -ادي ل ع Ó-ق -ة
ا أ
أاع-تÈه-ا م-ب-ادرة ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ج-اءت ب-ع-د ان-عقاد ال -ع -رب -ي ب -ل ن-اضض-لت م-ن-ذ اسض-ت-ع-ادة سض-ي-ادت-ه-ا قاري كب Òيكون
لم -ري -ن ،ف -اŸقÎح
ب Úا أ
القمة ا’سضتثنائية ل–Óاد اإ’فريقي ‘  17و 18رسض -م -ي -ا وق -ب -ل ذلك ‘ إاط -ار سض -واء اأ’ح -زاب ف- -ي- -ه لÈن- -ام- -ج
اŸغ -رب -ي ي -ه-م ال-عÓ-ق-ات
نوفم 2018 Èوكما تعلمون هذه القمة كانت اŸغ -ارب -ي -ة أاو ‘ إاط -ار ا◊رك -ة ال -وط -ن-ي-ة ب« Úال- -ن- -ي -ب -اد» دور
الثنائية ب Úالبلدين أاما
ﬂصضصض-ة إ’صضÓ-ح-ات م-ؤوسضسض-ات-ي-ة ل-ل-منظومة أاق -ط -ار دول اŸغ -رب ال -ع-رب-ي ،وك-م-ا ت-ع-ل-م-ون كب ،Òوتكون فيه
دع - -وة ا÷زائ- -ر ف- -ت- -ه- -م
ا’–ادي - -ة ك- -ك- -ل ،وأافضضت إا ¤ال- -ع- -دي- -د م- -ن بلدان اŸغرب العربي  ⁄تكن بينها ’ حدود القضضايا اأ’منية
ج-م-ي-ع ال-دول اŸنضش-وي-ة
ال -ق -رارات وال -ت -وصض -ي -ات ال-داع-ي-ة أاسض-اسض-ا إا ¤و’ حواجز وغ Òذلك لهذا كنا نقول اŸغرب والتنموية مكانة
–ت ل- -واء ا–اد اŸغ -رب
ضضرورة تقوية ما يسضمى باŸنظمات ا÷هوية اأ’دن -ى واŸغ -رب اأ’قصض -ى واŸغ-رب اأ’وسض-ط أايضضا مرموقة ،يكون فيه ل إ
Óنسضان دور معت Èالعربي ،ما قولكم؟
واإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ‘ ال -ق -ارة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،و‘ ه-ذا كانت تسضتخدم للتعب Òعن سضكان هذه اŸنطقة ‘ كل عمل و‘ كل خطوات اإ’–اد اإ’فريقي @@اŸسض-ارات ت-خ-ت-ل-ف ‘ ال-عÓ-ق-ات ال-دولية،
السض -ي -اق ت-ن-درج م-ب-ادرة ا÷زائ-ر ب-دع-وة ك-اف-ة اŸغاربية.
الذي ينبغي أان يراعى اإ’نسضان كرأاسض مال هناك ما يعرف بالعÓقات الثنائية ،وهناك ما
أاعضضاء البلدان اŸغاربية إا ¤اجتماع ›لسض ك -ي-ف Áك-ن ل-ل-م-ج-م-ع-ات ا إ
لق-ل-ي-م-ي-ة أان بشض-ري ،واŸط-ل-وب م-ن ب-ل-دان-ن-ا اإ’ف-ري-ق-ية أان يعرف بالعÓقات اŸتعددة اأ’طراف.
لفريقي؟
لصشÓح ا إ
وزراء الشض -ؤوون اÿارج -ي-ة ،ح-رصض-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى تخدم عملية ا إ
تضض-اع-ف ج-ه-وده-ا وت-ك-ث-ف-ه-ا م-ن أاج-ل –ق-يق العمل ‘ الفضضاء اŸغاربي يندرج ضضمن العمل
إاعادة بناء القوة التفاوضضية للمنظمة ا÷هوية @@ا’–اد اإ’ف- -ري -ق -ي أايضض -ا ب -دوره م -ط -الب اأ’هداف التي قام عليها هذا اإ’–اد ‘ ثوبه اŸتعدد اأ’طراف أاما العمل الثنائي ب Úالدول،
اŸت -م -ث -ل -ة ‘ ا–اد اŸغ -رب ال -ع -رب -ي ،وك -م-ا Ãواك- -ب- -ة ال- -ت- -ط- -ورات وا’ن -خ -راط ‘ مسض -ار ا÷ديد.
فهذا عمل سضيادي بالدرجة اأ’و ¤و’ شضك أان
ت - -ع - -ل- -م- -ون أان آاخ- -ر اج- -ت- -م- -اع Ûلسض وزراء ال -عصض -رن -ة ،مسض -ار ال -ت -ح -ديث وأايضض -ا م -واك-ب-ة
أاي ت -ق -ارب وأاي ت -ع-زي-ز ل-ل-ع-م-ل ال-ث-ن-ائ-ي بÚ
–Óاد
اÿارجية كان ‘ عام  2016بتونسض ،إاذن منذ ›ري-ات ع-اŸن-ا اŸع-اصض-ر ،ف-ي-ن-ب-غ-ي ل -إ
البلدان مهما كانت هذه البلدان يسضاعد
اإ’ف -ري-ق-ي أان ي-ن-خ-رط ‘ اŸق-ارب-ة ال-ت-ن-م-وي-ة
ك - -ثÒا ع - -ل- -ى ال- -دف- -ع ÃسضÒة ووتÒة
Œ ⁄ 2016تمع هذه اآ’لية الهامة.
بالتأاكيد اŸبادرة تعكسس حرصس ا÷زائر أاسضاسضا ،إاذ ’ Áكن له أان يبني قوة تفاوضضية أاو
ال -ع-م-ل اŸت-ع-دد اأ’ط-راف ك-م-ا ه-و
وقناعتها بضشرورة إاعادة تنششيط هياكل ت -ك -ون ل-ه م-ك-ان-ة ج-ي-واسضÎات-ي-ج-ي-ة ‘ ع-اŸن-ا
الشض -أان ‘ ال -ت -ك -تÓ-ت اŸع-اصض-رة،
ال–اد اŸغاربي ،كيف السشبيل لتحقيق اŸع -اصض -ر م -ا  ⁄ي -ن -ظ-م صض-ف-وف-ه وي-ج-ع-ل م-ن
اليوم ،سضواء ‘ ا’–اد اأ’وروبي
ه- -ذا اŸب- -ت- -غ- -ى ،وه -ل ت -ت -وق -ع -ون ق -درة مؤوسضسضاته وأاجهزته ،مؤوسضسضات وأاجهزة فعالة.
أاو ‘ دول أام - - -ري - - -ك - - -ا ،ك- - -ن- - -دا،
ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى إاع -ادة –ريك ال -ع -ج -ل -ة
اŸغاربية اŸتوقفة منذ سشنوات؟
حسضب اتفاقية التأاسضيسض يتكون
@@ أانا أاعتقد أان ا÷زائر باعتبارها عضضوا
ا’–اد م- -ن أاج- -ه- -زة تشض- -ري- -ع- -ي -ة
فعا’ ‘ ا’–اد اŸغاربي سضتعمل إا ¤جانب
وت -ن -ف -ي -ذي -ة وقضض -ائ-ي-ة ع-ل-ى ال-ن-ح-و
د
ال - -ب - -ل - -دان اأ’عضض - -اء اأ’خ - -رى ع - -ل- -ى إاع- -دا
التا‹:
مؤوسشسشات وأاهداف
إاسضÎات -ي -ج-ي-ة ع-م-ل –دد ع-ل-ى ضض-وئ-ه-ا وب-ن-اء
›لسض ال -رئ -اسض -ة :ي-ت-ن-اوب رؤوسض-اء ال-دول
ا–اد يضضم دول اŸغرب العربي ،أانشضئ رسضميا عام 1989
عليها ،أاولويات العمل اŸشضÎك من جهة ،ومن
اأ’عضضاء على رئاسضة اÛلسض Ÿدة سضنة.
بهدف توحيد ا÷هود للنهوضض باŸنطقة اقتصضاديا وسضياسضيا
جهة أاخرى سضيتم تعزيز الدور أاو ما يسضمى
›لسض وزراء اÿارجية :يتكون من الوزراء اŸكلفÚ
واجتماعيا.
ب -ال -تسض-ي ÒاŸشضÎك ل-ل-قضض-اي-ا واŸسض-ائ-ل ذات
بالشضؤوون اÿارجية ‘ بلدان ا’–اد ،ويشضÎط حضضور جميع اأ’عضضاء
التأاسضيسض والنشضأاة
العÓقة ببناء اŸنظومة ا’–ادية ككل ،حيث
ظهرت فكرة ا’–اد اŸغاربي قبل موجة اسضتقÓل جلّ الدول العربية ،لصضحة عقد دورته العادية ا’سضتثنائية بدعوة من الرئاسضة أاو بناء على
سضيتم دعوة اللجان القطاعية الوزارية ’–اد
Óحزاب اŸغاربية الذي عقد ‘ مدينة طنجة ،طلب أاحد اأ’عضضاء.
وتبلورت ‘ أاول مؤو“ر ل أ
اŸغرب العربي والتي هي طبعا عديدة وتشضمل
بتاريخ  30-28أافريل  ،1958والذي ضضم ‡ثل Úعن حزب ا’سضتقÓل ÷نة اŸتابعة :تقوم Ãتابعة قضضايا ا’–اد بصضفة تكاملية مع بقية
اŸوارد ال -بشض -ري -ة ،ال -ب -ن -ى ال -ت -ح -ت-ي-ة ،اŸال-ي-ة
اŸغ -رب -ي ،وا◊زب ال -دسض -ت -وري ال-ت-ونسض-ي ،وج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي هيئات ا’–اد و تعرضض نتائج أاعمالها على ›لسض وزراء اÿارجية.
والتعليم العا‹ ،وزراء العدل ’جتماع من أاجل
اللجان الوزارية اŸتخصضصضة–’ :اد اŸغرب العربي أاربع ÷ان وزارية
ا÷زائرية.
ت-ق-د Ëب-رام-ج ع-م-ل ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ن-ف-ي-ذ حتى يتم
بعد ا’سضتقÓل كانت هناك ﬁاو’ت تعاون وتكامل ب Úدول اŸغرب متخصضصضة هي:
اسضتدراك التأاخر اŸسضجل ‘ مسضÒة ووتÒة
ال-ع-رب-ي ،م-ث-ل إانشض-اء ال-ل-ج-ن-ة ا’سض-تشض-اري-ة ل-ل-م-غ-رب ال-عربي عام ÷ 1964نة اأ’من الغذائي÷ ،نة ا’قتصضاد واŸالية÷ ،نة البنية اأ’سضاسضية،
العمل ا’–ادي هذا هو الهدفÃ ،عنى أان
لتنشضيط الروابط ا’قتصضادية ،وبيان جربة الوحدوي ب Úليبيا وتونسض ÷نة اŸوارد البشضرية.
هناك أاولويات يجب –ديدها كما هو اأ’مر
عام  ،1974ومعاهدة مسضتغا Âب Úليبيا وا÷زائر ،ومعاهدة اإ’يخاء اأ’مانة العامة
ب -ال-نسض-ب-ة ل-لسض-ي-اسض-ة اأ’م-ن-ي-ة اŸشضÎك-ة وأايضض-ا
ل –Ó-اد أام -ان -ة ع -ام -ة م -ق -ره-ا ال-ع-اصض-م-ة اŸغ-رب-ي-ة ال-رب-اط ،وحسضب
والوفاق ب Úا÷زائر وتونسض وموريتانيا عام .1983
إايÓء التنمية اŸسضتدامة أاو ما يعرف باŸقاربة
أاخÒا كان اجتماع قادة اŸغرب العربي Ãدينة زرالده ‘ ا÷زائر يوم اŸعاهدة التأاسضيسضية تتكون من أام Úعام يعينه ›لسض الرئاسضة Ÿدة
ال-ت-ن-م-وي-ة إا ¤ج-انب اŸق-ارب-ة اأ’م-ن-ي-ة م-ك-انة
 10جوان  ،1988وصضدر بيان زرالده الذي أاوضضح رغبة القادة ‘ إاقامة ثÓث سضنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،ومن عدد كاف من اŸوظف.Ú
خاصضة ‘ العمل اŸشضÎك Ÿواجهة التحديات
ا’–اد اŸغاربي وتكوين ÷نة تضضبط وسضائل –قيق وحدة اŸغرب ›لسس الششورى
العديدة التي تعرفها منطقتنا اŸغاربية ككل
العربي .أاعلن عن قيام ا–اد اŸغرب العربي ‘  17فيفري Á 1989ثل ›لسض الشضورى ا÷هاز التشضريعي ل–Óاد ،ويتأالف من عشضرين
م -ن -ه -ا قضض -اي -ا الشض -ب -اب ،قضض-اي-ا ال-ه-ج-رة غÒ
Ãدينة مراكشض من قبل خمسض دول هي اŸغرب وا÷زائر وتونسض وليبيا عضضوا عن كل دولة عضضو ويبدي رأايه فيما يحيله عليه ›لسض الرئاسضة
ن
الشض-رع-ي-ة ،ال-ب-ط-ال-ة ،ال-ب-ي-ئ-ة كالتصضحر ،اأ’م
من مشضاريع وقرارات ،مقر اÛلسض ا÷زائر.
وموريتانيا.
ال- -غ- -ذائ- -ي ،إانشض -اء سض -وق Œاري -ة أاو م -ن -ط -ق -ة
الهيئة القضشائية
لهداف
ا أ
للتباد’ت التجارية ا◊رة وغÒها من اŸسضائل
تتأالف من قاضضي Úعن كل دولة تعيّنهما الدولة اŸعنية Ÿدة سضت
ن ّصضت معاهدة إانشضاء ا’–اد اŸغاربي على اأ’هداف التالية:
الكثÒة التي تنتظر اإ’‚از على ضضوء ما ”
 -1توثيق أاواصضر اأ’خوة التي تربط اأ’عضضاء وشضعوبهم بعضضهم ببعضض .سضنوات ،ويتم Œديد نصضف الهيئة كل ثÓث سضنوات ،ورئيسض الهيئة
ا‚ازه ◊د اآ’ن على مسضتوى البنى التحتية،
ينتخب من ب Úأاعضضائها Ÿدة عام ومقرها نواكشضوط.
– -2قيق تقدم ورفاهية ›تمعاتهم والدفاع عن حقوقها.
ك-م-ا ه-و الشض-أان ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ط-ري-ق السض-ي-ار م-ن
لكادÁية اŸغاربية للعلوم
ا أ
 -3اŸسضاهمة ‘ صضيانة السضÓم القائم على العدل واإ’نصضاف.
أاقصضى اŸملكة اŸغربية إا ¤أاقصضى حدود ليبيا
” ت -أاسض -يسض اأ’ك -ادÁي -ة اŸغ-ارب-ي-ة ل-ل-ع-ل-وم ‘ ط-راب-لسض إ’ق-ام-ة إاط-ار
 -4انتهاج سضياسضة مشضÎكة ‘ ﬂتلف اŸيادين.
مرورا با÷زائر وتونسض ،وهنا ننوه أايضضا Ãا ”
 -5ال -ع -م -ل ت -دري-ج-ي-ا ع-ل-ى –ق-ي-ق ح-ري-ة ت-ن-ق-ل اأ’شض-خ-اصض وان-ت-ق-ال للتعاون ب Úمؤوسضسضات البحث العلمي والتكوين العا‹ ‘ بلدان ا’–اد
ق
إا‚ازه م -ع الشض-ق-ي-ق-ة م-وري-ت-ان-ي-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-
وبينها وب ÚاŸؤوسضسضات اŸماثلة بالوطن العربي والبلدان اأ’جنبية.
اÿدمات والسضلع ورؤووسض اأ’موال فيما بينها.
بشض -ري -ط ال -ط -ري -ق ال-ذي ” ت-دشض-ي-ن-ه م-ؤوخ-را
أاشضارت وثيقة اŸعاهدة إا ¤أان السضياسضة اŸشضÎكة تهدف إا– ¤قيق جامعة اŸغرب العربي
كشض -ري -ان ح -ي ل -دف -ع دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة ج-دي-دة ‘
مقرها طرابلسض وتهدف ا÷امعة اŸغاربية إا ¤تكوين طلبة السضلك
اأ’غراضض التالية:
ال -ع Ó-ق-ات ا’ق-تصض-ادي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ا÷زائ-ر
‘ اŸيدان الدو‹– :قيق الوفاق ب Úالدول اأ’عضضاء وإاقامة تعاون الثالث والباحث ‘ ÚاÛا’ت ذات اأ’ولوية التي يقرها ›لسض إادارة
وم -وري -ت -ان -ي -ا وه -و ي -خ-دم دول ا–اد اŸغ-رب
ا÷امعة.
دبلوماسضي وثيق بينها يقوم على أاسضاسض ا◊وار.
العربي ككل.
اŸصشرف اŸغاربي لÓسشتثمار والتجارة اÿارجية
‘ ميدان الدفاع :صضيانة اسضتقÓل كل دولة من الدول اأ’عضضاء.
دع- -وة ا÷زائ- -ر ج- -اءت م- -ب- -اشش- -رة ب- -ع -د
‘ اŸيدان ا’قتصضادي– :قيق التنمية الصضناعية والزراعية والتجارية وقعت اتفاقية إانشضاء اŸصضرف اŸغاربي لÓسضتثمار والتجارة اÿارجية
لف-ري-ق-ي-ة السشتثنائية
اخ-ت-ت-ام ال-ق-م-ة ا إ
وا’جتماعية للدول اأ’عضضاء واتخاذ ما يلزم من وسضائل لهذه الغاية ،ب Úدول ا–اد اŸغرب العربي بتاريخ  10مارسض  ،1991ومقره تونسض
ال -ت -ي أاوصشت ب -إاع -ادة ت -ف -ع-ي-ل اÛم-ع-ات
خصضوصضا بإانشضاء مشضروعات مشضÎكة وإاعداد برامج عامة ونوعية ‘ يهدف اŸصضرف إا ¤اŸسضاهمة ‘ إاقامة اقتصضاد مغاربي مÎابط
لق-ل-ي-م-ي-ة ضش-م-ن سش-ي-اسش-ة
الق -تصش-ادي-ة ا إ
ومندمج.
هذا الصضدد.
لف- -ري- -ق- -ي- -ة ،ف- -م- -ا
ان- -دم- -اج ال- -ب- -ل- -دان ا أ
‘ اŸيدان الثقا‘ :إاقامة تعاون يرمي إا ¤تنمية التعليم على جميع آاخر اجتماع Ûلسس ال–اد الرئاسشيتعليقكم؟
عقد عام  ‘ 1994تونسض ،وكان مقرراً أان ينعقد سضنة ‘ 2003
مسضتوياته وا◊فاظ على القيم الروحية واÿلقية اŸسضتمدة من تعاليم
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@@ Ÿا ن -ق
ا÷زائر؛ لكن  ⁄يتم ‘ ،ح Úأان ›لسض وزراء اÿارجية يعقد اجتماعه
اإ’سضÓم السضمحة وصضيانة الهوية القومية العربية.
اإ’ف -ري -ق -ي أ’ن ج -م -ي -ع دول اŸغ -رب ال -ع-رب-ي
كل سضنة.
الهيكل التنظيمي

ننتظر أان تتشّسكل فرق
عمل و÷ان لدراسسة
اŸشساريع ا’قتصسادية
اŸشسÎكة

لكادÁي الفرنسشي اıتصس ‘ الششأان الفرنسشي والششؤوون الدولية ،بيار لوي رÁون ‘ ،هذا ا◊وار الذي خصس به «الششعب» ،عن أاوجه الختÓف ب Úمظاهرات
يتحدث الباحث وا أ
لخرى التي عرفتها البÓد العام اŸاضشي ،معتÈا أان الضشرائب على الوقود إاجراءات كان Áكن للحكومة تفاديها،
ليام والحتجاجات ا أ
«السشÎات الصشفراء» التي تعرفها فرنسشا هذه ا أ
واسشتبعد أان تأاخذ طابعا سشياسشيا Áكن أان يششكل خطرا على النظام السشياسشي القائم .
أاجرى ا◊وار :حمزة ﬁصشول
ال - -ت- -واصش- -ل الج- -ت- -م- -اع- -ي ل- -ل- -دع- -وة إا¤
لمور بدأات تأاخذ منحا سشياسشيا؟
ف-رنسض-ا سض-ن-ة  ،1995ع-ن-دم-ا ث-ار م-ن-اضض-ل-ون ضض-د ا أ
مقÎح الوظائف اÙدود اŸدة ،الذي تقدم به @@ أاعتقد أان رفع السضقف ’سضتقالة ماكرون ،ال -ت -ظ -اه -ر ،ه -ل Áك -ن أان ت -ع -يشس ف -رنسش-ا
«الشش -عب» :ت -ع -يشس ف-رنسش-ا م-ن-ذ أاي-ام ع-ل-ى رئيسض الوزراء يومها دومينيك دوفيلبان ،حيث طلب مبالغ فيه ،خاصضة وأان عدد اÙتج Úمن اليوم ما عاششه جزء من اŸنطقة العربية
وق-ع م-ظ-اه-رات ي-ق-وده-ا م-ن ي-ط-لق عليهم ان - -دسضت ع - -ن- -اصض- -ر وسض- -ط اÙت- -ج Úوق- -امت «السضÎات الصضفراء» بدأا يتناقصض يوميا ،فمن وأادى إا ¤ما ل يحمد عقباه؟
«السشÎات الصشفراء» ،احتجاجا على رفع بعمليات تخريب و–طيم .ومن ذلك اليوم  300 ⁄أالف ﬁتج يقدر اليوم عددهم بحوا‹  20ك -نت أاف -ك -ر ‘ م -ق -ا’ت -ي ‘ اع -ت-م-اد مصض-ط-ل-ح
ال - -رسش - -م ع - -ل - -ى ال- -وق- -ود وت- -د Êال- -ق- -درة ت -خ -ل -و م -ظ-اه-رة م-ن ه-ؤو’ء ال-ذي-ن ي-ن-دسض-ون ‘ أالف ،وشضعارات اŸظاهرات مهما كانت غالبا ما «الربيع العربي ينتقل إا ¤فرنسضا» ،ولكن وجدت
الششرائية ،أاين يكمن وجه الختÓف ب Úحراك ما ،من أاجل اشضباع غريزة العنف ’ أاك Ìتكون مبالغ فيها و’ Áكن أان يعتد بها لتقييم أان «ال-رب-ي-ع ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ف-رنسض-ي» ه-و اأ’نسضب
Ÿاذا؟ أ’ن الدعوات ’ تسضعى إا ¤قلب النظام،
مسضار قضضايا معينة.
ال -غضشب الشش -ع -ب -ي ال -ف -رنسش-ي ا◊ا‹ وب Úو’ أاقل.
ـ«السشÎات الصش- - -ف- - -راء» ،ل ي- - -ع- - -ت - -زم - -ون ‘ م -ق -ارن -ة بسش -ي -ط -ة‚ ،د أان م -ظ-اه-رات وحتى مطالب اسضقاط ماكرون ’ تعني «اسضقاط
مظاهرات سشبتم2017 È؟
ب- -ي- -ار ل -وي رÁون :وج - -ه ا’خ - -تÓ- -ف ب ÚالÎاج- - -ع أاب- - -دا ،وي- - -حضش- - -رون Ÿظ - -اه - -رة «السشÎات الصشفراء» جاءت عفوية وغ Òال- -ن -ظ -ام» ،وه -ي م -ط -الب ي -رف -ع -ه -ا ج -ون ل -وك
مظاهرات «السضÎات الصضفراء» وب Úتلك التي ج- - - -دي - - -دة ،السش - - -بت اŸق - - -ب - - -ل ‘ ،ج - - -ادة مؤوطرة من قبل هيكل تنظيمي ،وهو حال ميÓنشضو ،وبالتا‹ هناك تيار فكري قيد التبلور،
لمام نحو بعضس اŸظاهرات التي عرفتها دول عربية قد يتطور على اŸسضتوى النظري ويبنى على
حدثت العام اŸاضضي ،أان ا◊الية ’ تؤوطرها و’ الشش-ان-زل-زي-ه ،وشش-ع-ارهم« :إا ¤ا أ
ت-ؤوث-ر ع-ل-ي-ه-ا ن-ق-اب-ات أاو أاح-زاب سض-ي-اسض-ي-ة ،فهي اسش -ت -ق -ال-ة م-اك-رون» ،ه-ل Áك-ن ال-ق-ول أان سش-ن-ة  ،2011وكÓ-ه-م-ا اع-ت-م-د ع-ل-ى مواقع أافكار الذهاب نحو جمهورية سضادسضة أاو نظام
تنطلق من عفوية شضاملة وتتم عن طريق رسضائل
تنتقل ع Èوسضائل التواصضل ا’جتماعي وبالتا‹
من الصضعب أان ‚د خيطا ناظما لها أاو ضضبطها
‘ مصضطلح علمي مثل «حركة» أاو ما شضابه.
انتقال اŸظاهرات إا ¤العاصشمة الفرنسشية
باريسس ،السشبت اŸاضشي‚ ،م عنه مششادات
وال -ت -ظ-اه-رات .وب ÚاŸت-ظ-اه-ري-ن وم-ن ي-ق-وم-ون
لمن وبعضس اÙتج Úردا ع- - - -ل - - -ى اح - - -ت - - -ج - - -اج - - -ات «السشÎات
عنيفة ب Úقوات ا أ
ب- -أاع- -م- -ال ع -ن -ف .أات -ف -ه -م ﬂاوف م -ن ي -ق -ول إان
خ -ل -فت ع -دة ج-رح-ى ،وات-ه-مت ا◊ك-وم-ة الصش- -ف- -راء» ،أاع- -ل- -ن ال- -رئ- -يسس ال- -ف -رنسش -ي
الفرنسضي Úيدفعون ضضريبة ا’نتقال البيئي دون أان
أايادي خارجية واليم ÚاŸتطرف بالسشعي إاÁانويل ماكرون ‘ خطاب مطّول ،أامسس،
يروا نتيجة ذلك».
عن حوار ›تمعي ششامل لتوضشيح أاهمية
إا ¤التحريضس ،ما الذي حصشل بالضشبط؟
دعا ماكرون إا ¤وضضع آالية من شضأانها تقد Ëحلول
@@ ‘ مثل هذه التجمعات ،هناك من هو صضادق الن-ت-ق-ال ال-ب-ي-ئ-ي .ك-م-ا أاشش-ار ماكرون إا¤
ملموسضة وفقا للمناطق الفرنسضية وخصضوصضية كل
النية ويحمل اأ’فكار السضليمة واŸثالية للمشضاركة «ضشريبة أاك Ìليونة» ،يتم مراجعتها كل
منها ،قائ« :Óيجب أان يتفاعل ا÷ميع ‘ وضضع
‘ اŸظ- - -اه- - -رات م- - -ن أاج- - -ل رف- - -ع اŸط- - -الب ثÓثة أاششهر لتتجاوب مع تغÒات أاسشعار
ه - - -ذه اآ’ل - - -ي - - -ةÃ ،ا ‘ ذلك ﬁت- - -ج- - -و السضÎات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة م -ث -ل م -ا ه -و ج -ار م-ع «السضÎات ال- -ن- -ف -ط ال -ع -اŸي -ة .ك -م -ا أاع -رب ال -رئ -يسس
الصضفراء».
الصضفراء» من خفضض الزيادات الضضريبية على ال -ف -رنسش -ي ع -ن ت -ف -ه-م-ه «◊ال-ة ال-غضشب»
أاوضض -ح أان رئ -يسض ال -وزراء إادوار ف -ي -ل-يب سض-ي-ق-وم
أاسضعار الوقود .وهناك ‘ اŸقابل ،غرباء ’ لدى الفرنسشي ،Úمششددا ‘ الوقت نفسشه
ب-إاع-داد م-ن-ه-ج-ي-ة ل-ل-تشض-اور إ’ي-ج-اد ح-لول مناسضبة
عÓقة لهم باŸشضروع سضرعان ما يندسضون داخل ع -ل-ى أان-ه «ل-ن ي-ت-ن-ازل ‘ م-واج-ه-ة ال-ذي-ن
بحسضب طبيعة كل منطقة.
ا’حتجاجات ،و‘ غياب القدرة على تأاطÒها يهدفون للتخريب».
أاعلن عن آالية تسضمح أان تكون الضضريبة أاك Ìذكاء
تخرج اأ’مور عن السضيطرة ‘ ،ظل صضعوبة بالغة
وليونة ،بحيث يتم مراجعة قيمتها على الوقود كل
أاع -ل -ن ال -رئ -يسض ال -ف -رنسض -ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون ‘
‘ اعتقالهم و–ديد هويتهم وهذا ما حصضل ‘
ثÓثة أاشضهر للتوافق مع أاسضعار النفط.
خطاب ،أامسض الثÓثاء ،إانشضاء ›لسض أاعلى للمناخ،
مظاهرة ،السضبت ،بجادة الشضانزلزيه.
كهربائية و قد قدمنا عÓوة Ÿن يقوم بشضراء
قال الرئيسض الفرنسضي ،إانه «يسضتمع للغضضب وهو
وعرفت قوات اأ’من صضعوبات جمة ‘ التعامل مشضÒا إا ¤أان فرنسضا  ⁄تقم إا’ بالقليل ‘ مواجهة
سضيارات أاقل تلوثا».
مشض -روع .ول -ك -ن ي -جب أان ن-وضض-ح ا◊ل-ول ال-ب-دي-ل-ة
م- -ع اÙت- -ج ،Úأ’ن -ه ’ ت -وج -ه -ات م -ن ج -ه -ات التغ ÒاŸناخي وأان اأ’جيال القادمة سضيتحملون
ك-م-ا –دث م-اك-رون ع-ن ال-ط-اق-ة ال-ب-دي-ل-ة ق-ائ:Ó
للمواطن .Úينبغي لنا خÓل  3أاشضهر بناء حلول
م -ؤوط -رة م -ث -ل -م -ا ي -حصض-ل ع-ادة م-ع م-ظ-اه-رات عبئا بيئيا.
«ع -ل-ي-ن-ا ت-ق-ل-يصض اسض-ت-خ-دام-ن-ا م-ن ال-غ-از وال-ن-ف-ط
ملموسضة بالتعاون مع السضلطات اÙلية اıتلفة.
شضّدد ماكرون على أان إاحداث التغي Òلن يتم إا’
ال -ن -ق-اب-ات واأ’ح-زاب السض-ي-اسض-ي-ة ،وا◊ق-ي-ق-ة أان
والفحم ،و أان نبني اقتصضادا خفيضضا للنفط ولذلك
سضنقدم خÓل الثÓثة أاشضهر القادمة حلو’ بعد
–ول اŸظاهرة إا ¤أاعمال شضغب أامر توقعته من خÓل ا’لتزام باŸسضؤووليات وما ” التعهد به
سض -ن-ق-وم ب-إاغÓ-ق ج-م-ي-ع م-ن-اج-م ال-ف-ح-م ا◊ج-ري
إاجراء حوار ›تمعي شضامل».
ا◊ك -وم -ة ،خ -اصض -ة ب -ع -د م-ن-ع ﬁاف-ظ-ة ب-اريسض خÓل ا◊ملة ا’نتقالية ،مشضÒا إا ¤أان ضضريبة
ب-ح-ل-ول ع-ام  ... 2020إاسضÎات-ي-ج-ي-ت-ن-ا ت-هدف إا¤
شض -دد ع -ل -ى أان -ه «ل-ن ي-خ-ت-ب-ئ» أام-ام ا’ل-ت-زام-ات
لتنظيمها ‘ سضاحة الكونكورد لكن اÙتج Úالكربون ” اعتمادها عام  2009و 2014و.2015
اسضتخدام الغاز ا◊يوي والطاقة اŸتجددة كالرياح
السض -اب -ق -ة ،ب -ال -رغ-م م-ن ت-ف-ه-م-ه ◊ا’ت ال-غضضب،
تابع قائ« :Óكيف Áكننا أان نقول أ’و’دنا أانهم
–دوا القرار .ولو نظمت الوقفة Ãوقع برج
والشضمسض والطاقة الهيدرولوجية».
مشضÒا إا ¤أان ما نلمسضه هي نتائج ا’نتقال البيئي.
إايفل ،مثلما اقÎح ﬁافظ باريسض لكان اأ’مر يسض -ت -نشض -ق-ون ه-واء م-ل-وث-ا بسض-بب سض-ي-اسض-ات-ن-ا؟ م-ن
تابع بأانه سضيتم إايقاف  14مفاع Óنوويا بحلول
وقال« :علينا –ديد ميزانيات خاصضة Ÿواجهة
أاسضهل من ناحية التنظيم وا◊ماية ،أ’نه مكان مسضؤووليتي ضضمان ا’نتقال البيئي وهذا له كلفة،
العام  2035حسضب جدول زمني ﬁدد».
ذلك .هذه اأ’زمة ’ “ر فقط بسضعر الوقود ،وأانا
يسضمح بالتطويق اأ’مني ا÷يد مثلما صضرح به علينا أان نخرج من الوقود اأ’حفوري».
أاعÎف أانني أاتشضاطر كل مشضاعر الغضضب التي ”
أاوضض -ح ال -رئ -يسض ال -ف -رنسض-ي أاه-م-ي-ة اÿروج م-ن
عناصضر الشضرطة الفرنسضية.
حول ا’حتجاجات التي شضهدتها فرنسضا خÓل التعب Òعنها .لن أاكون ضضعيفا أامام أاعمال العنف».
‘ اŸق- -اب- -ل ،رأاي- -ن- -ا ا’سض- -ت- -غÓ- -ل السض- -ي- -اسض- -ي اسضتخدام الوقود اأ’حفوري ودور ذلك ‘ التقليل
م -ن ان -ب -ع -اث ال -غ-ازات ال-دف-ي-ئ-ة ،مشض-ددا ع-ل-ى أان اأ’سض -ب -وع ÚاŸاضض -ي ،Úق -ال م-اك-رون إان-ه «ه-ن-اك
هذا وقد أاعلنت حركة «السضÎات الصضفراء» التي
للمظاهرات من قبل زعيمة اليم ÚاŸتطرف
مارين لوبان ،وأاعتقد أان تصضريحاتها لن تسضاهم ال -ت -ح -ول ال -ب -ي-ئ-ي ي-ح-ت-اج ن-ه-ج-ا و–ال-ف-ا أاسض-اسض-ه ح -رك -ة اح -ت-ج-اج-ي-ة ان-ط-ل-قت م-ن-ذ ع-دة أاسض-اب-ي-ع ،ت -ق -ود م -ظ -اه -رات اح -ت -ج -اج -ي -ة ‘ ف-رنسض-ا م-ن-ذ
أافضضت إا ¤مظاهرات مهمة ولكن أايضضا إا ¤أاعمال أاسضبوع ،Úعن تشضكيل وفد رسضمي لبلورة مطالبهم
أابدا ‘ تهدئة الوضضع .اخÎاق غرباء Ÿظاهرات اÛتمع.
ت -اب -ع ق -ائ  « : Ó-ن -دع -و إا ¤اسض -ت-خ-دام سض-ي-ارات عنف غ Òمقبولة .وأانا ’ أاخلط ب Úأاعمال العنف وتقدÁها للحكومة
ب -غ-اي-ات ﬂال-ف-ة ل-ل-م-ط-الب اŸرف-وع-ة ،ع-رف-ت-ه

«السشÎات الصشفراء» تششّكل وفدا لبلورة مطالبها

ماكرون يصسف اŸتظاهرين باıرب Úويرفضس التنازل

أاتفهم اÙتج Úلكن ’ أاقبل العنف

سض -ي -اسض -ي ب -دي -ل ،ول -ك -ن ع -م -ل-ي-ا اأ’م-ر ﬂت-ل-ف
ويصض- -عب ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ه ،و’ Áك -ن أاب -دا اسض -ق -اط
ا◊كومة.
أام-ام اسش-ت-م-رار الح-ت-ج-اج-ات ،ه-ل ت-ت-وقع
ت -راج -ع ا◊ك -وم -ة ال -ف -رنسش -ي-ة ع-ن زي-ادة
ال -رسش -م ع -ل -ى ال -وق -ود وج -م -ل -ة ال -ق-رارات
لخرى؟
ا أ
@@ أاتّوقع تراجعا خفيفا وليسض هيكليا ،مثلما
تراجعت ا◊كومة ‘ وقت سضابق عن الرسضوم
اÿاصضة بشضاحنات الوزن الثقيل ونقل البضضائع،
و‘ إاطار العقد ا’يكولوجي الذي يقره الرئيسض
الفرنسضيÁ ،كن أان نرى بعضض التعديÓت ولكن
لن يكون هناك تراجعا جذريا.
إاÁانويل ماكرون ،هذا الرئيسس الفرنسشي
الششابّÁ ،ر بفÎة عصشيبة ،فعلى الصشعيد
اÿارج-ي ك-ان ه-دف-ا ل-تصش-ري-ح-ات ع-نيفة
لمريكي دونالد ترامب،
من قبل الرئيسس ا أ
وداخ - -ل- -ي- -ا ي- -ع- -يشس ع- -ل- -ى وق- -ع م- -ق- -اوم- -ة
اج-ت-م-اع-ي-ة شش-دي-دة ÿط-ت-ه القتصشادية
إا ¤جانب انهيار ششعبيته ‘ عمليات سشÈ
لراء ،إا ¤ما يعود كل هذا؟
ا آ
@@ يجب ا’شضارة أاو’ إا ¤السضياق ا’جتماعي
الذي جاء فيه الرئيسض ماكرون إا ¤ا◊كم ،والذي
كان يتسضم بظروف ‘ غاية الصضعوبة.
واإ’جراءات التي اتخذها يعتÈها اŸوطنون أانه
’ مÈر لها وغ Òمنصضفة ،ولكن ‘ اŸقابل،
هناك خطة توصضف بالتقشضفية Œدها ا◊كومة
ضضرورية للوفاء بالتزاماتها ا’قتصضادية واŸالية
أامام اŸوازنة اأ’وروبية على سضبيل اŸثال ،ورغم
ذلك كان باإ’مكان تفادي الزيادات على رسضوم
الوقود التي خلقت هذا ا◊راك ا’جتماعي.
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-عÓ-ق-ة ب Úم-اك-رون وت-رامب ،ف-قد
انطلقت ‘ البداية على أاسضسض شضخصضية قريبة
إا ¤الصضداقة قبل أان تتدهور تدريجيا ،وهو أامر
ﬁتوم ،أ’نه جاء اليوم الذي يؤوسضسض فيه الرئيسض
ال -ف -رنسض -ي سض -ي -اسض -ت -ه اÿارج -ي -ة ع -ل -ى الصض -رح
اأ’وروب- -ي ،أ’ن- -ه ‘ ال- -ن- -ه- -اي- -ة ق- -ي- -ادي أاوروب -ي
وا◊ديث عن بناء جيشض أاوروبي ليسض بالشضيء
ا÷ديد ويعود إا ¤زمن ا÷Ôال ديغول ،وهذا
ط -ب -ي -ع -ي أان ي -ؤوث -ر ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات م-ع ال-رئ-يسض
اأ’مريكي دونالد ترامب.
أاما فيما يتعلق بنتائج سض Èاآ’راء وتراجع شضعبية
الرئيسض ماكرون ،فهي نتائج ’ Áكن التسضليم بها
كثÒا ،أ’نها ’ تؤومن بوجهة نظر الرأاي العام
ككل ،أ’نها تنطلق من أاسضئلة ‘ ظروف معينة.
أاع -ت -ق -د أان -ه م -ن اŸه-م اÿروج م-ن شض-ك-ل-ي-ات
الرئيسض السضيء أاو غ ÒاÙظوظ ،للÎكيز على
سض -ي -اسض -ت -ه ال -دÁق -راط -ي -ة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة وم-دى
‚اعتها ،والتي تعتمد على تأاويل الفكر الليÈا‹
‘ إادخال إاصضÓحات على الدولة وعلى الوظيفة
ال -ع -م -وم -ي-ة .وال-رئ-يسض م-اك-رون ي-ري-د اسض-ت-ل-ه-ام
سضياسضته من النموذج اأ’‚لوسضاكسضو ،Êأاي من
ال -ن -ظ -ري -ة الÈي -ط -ان-ي-ة ال-ت-ي ت-وازن ب Úا÷انب
ا’جتماعي واللبÒا‹.

بطاقة تعريف
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اŸكسضيك أاو ب Úالدول اآ’سضيوية وحتى البلدان
اإ’ف -ري -ق -ي -ة وغÒه-ا ،إاذن ال-ع-م-ل ال-ث-ن-ائ-ي ه-و
قاطرة تسضاعد على دفع وتÒة العمل اŸتعدد
اأ’طراف لذا ينبغي أان تسضتغل كل اآ’ليات وكل
القنوات التي من شضأانها خدمة اŸصضالح العليا
لشض-ع-وب م-ن-ط-ق-ت-ن-ا اŸغ-ارب-ية Ãعنى الÎحيب
بكل اŸبادرات البناءة ا◊سضنة.
م -ا ه -ي ق-راءت-ك-م ل-ل-دع-وة ال-ت-ي وج-ه-ه-ا
اŸغرب للجزائر للحوار ،وهل لها عÓقة
ب - -اŸب - -اح - -ث - -ات اŸرت - -ق- -ب- -ة ب Úال- -رب- -اط
والبوليسشاريو ‘ جنيف الششهر القادم؟
@@ أانا ’ أادرسض النيات ولكن أادرسض الفعل ‘
حد ذاته ،الفعل هو طبعا كما قلت ،أاي مبادرة
ت -خ -دم ال -ع Ó-ق -ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وت-رت-ق-ي ب-ه-ا م-ن
حب بها ،إاذا كانت
ا◊سضن إا ¤ا’حسضن فهي مر ّ
ت-خ-دم اŸصض-ال-ح اŸشضÎك-ة ل-ل-ب-ل-دان والشض-عوب
اŸعنية بأاي مبادرة.
إاذن أاع -ت -ق -د أان إاع -ادة ال -دف -ع إا ¤ال -ع Ó-ق -ات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة واŸت-ع-ددة اأ’ط-راف ك-ل-ه-ا ت-خ-دم ما
نطمح إا– ¤قيقه وما تنتظره شضعوب اŸنطقة
اŸغاربية التي هي اآ’ن ‘ حاجة إا ¤أاسضواق
مغاربية ،و‘ حاجة إا ¤بناء مواطنة مغاربية
تنعم بهذا الفضضاء اŸغاربي.
أاي صش -دى سش -ت -ل -ق -اه ال-دع-وة ا÷زائ-ري-ة
لدى العائلة اŸغاربية ‘ اعتقادكم؟
@@ أانا متفائل جدا ،وباŸناسضبة أ’ول مرة منذ
إانشضاء هذا التكتل اŸغاربي تلقى مبادرة مثل
ال -ت -ي أاط -ل-ق-ت-ه-ا ا÷زائ-ر صض-دى ك-بÒا ،ف-م-ثÓ-
اإ’–اد اأ’وروبي ثمن مبادرة ا÷زائر بالدعوة
إا ¤إاعادة الدفع للعمل اŸغاربي ،ثم وأ’ول مرة
أايضضا ،جامعة الدول العربية ثمنت عن طريق
أامينها العام مبادرة ا÷زائر ،بل أاك Ìمن ذلك
م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون اإ’سضÓ-م-ي ب-دوره-ا أاصضدرت
بيانا تثمن عاليا مبادرة ا÷زائر الهادفة إا¤
إاعادة الدفع ’–اد التكتل اŸغاربي فيما له
من فائدة كبÒة على شضعوب اŸنطقة وعلى
الشض- -ع- -وب ال- -ع- -رب -ي -ة واإ’سض Ó-م -ي -ة وح -ت -ى ‘
عÓقاتنا مع جÒاننا ‘ أاوروبا ،لذلك أاعتقد
أان اŸب - -ادرة ل - -ق - -يت صض - -دى ك- -بÒا واآ’ن دول
مغاربية كما تتابعون «تونسض وموريتانيا «أابديتا
موافقتهما عليها.
صش -ر ك -ثÒون ع -ل -ى رب -ط مسش-ار اŸغ-رب
يّ
العربي Ãششكلة الصشحراء الغربية ،فهل
ه -ذه ال -قضش -ي -ة ف -ع  Ó-ه -ي ال-ت-ي ت-ع-رق-ل
Œسشيد ا◊لم اŸغاربي؟
@@ هذه القضضية قلنا مرارا أان مسضارها يندرج
ضضمن اأ’طر اأ’‡ية Ãعنى أان اأ’· اŸتحدة
ه -ي اŸك -ل -ف -ة ب-إاي-ج-اد ح-ل م-رضض ع-ن ط-ري-ق
اŸفاوضضات ب Úطر‘ اÓÿف والنزاع ‡ثلÚ
‘ اŸملكة اŸغربية وجبهة البوليسضاريو ،إاذن
نأامل أان يتوصضل الفرقاء ‘ اجتماعهم ،مطلع
الشضهر القادم ،إا ¤صضيغة تنهي هذا النزاع الذي
طال أ’ك Ìمن أاربع Úسضنة ،نتمنى أان يجد حل
له ‘ إاطار الشضرعية اأ’‡ية.
 29سش - -ن- -ة مّ- -رت ع- -ل- -ى م- -يÓ- -د ال–اد
اŸغ - -ارب - -ي ،ل - -ك - -ن اŸسشÒة ال - -وح - -دوي- -ة
لع-ادة
م -ت-عÌة ،ف-م-ا ه-ي م-قÎح-ات-ك-م إ
لضش-اف-ة ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا
–ري -ك -ه -ا؟ وم -ا ا إ
ال–اد اŸغاربي لدوله؟
@@ ن- -ن- -ت -ظ -ر اج -ت -م -اع ›لسض وزراء الشض -ؤوون
اÿارجية ،أاين سضيتو ¤هذا اÛلسض عملية
تقييم حصضيلة العمل اŸغاربي وأايضضا النظر ‘
اÿطوات والتداب Òالواجب اتخاذها من أاجل
دفع وتÒة العمل اŸغاربي ،و‘ هذا اإ’طار،
كما قلت سضابقا ،نأامل أان نتوصضل إا ¤صضيغة
عملية إ’عادة بعث كافة اأ’جهزة واŸؤوسضسضات
ا’–ادية والعمل على تكييف هذه اأ’جهزة Ãا
ي -ت -م -اشض -ى وم -ق -تضض -ي -ات ا◊ال وم -ق -تضض -ي -ات
اŸسضتقبل أايضضا.
ال-ت-ك-ت-ل اŸغ-ارب-ي Áلك م-قّ-وم-ات ك-ثÒة
Œعله قوة اقتصشادية كبÒة ،فلماذا ل
ي- -ت -م الÎك -ي -ز ع -ل -ى –ق -ي -ق ال -ت -ك -ام -ل
الق - - -تصش - - -ادي ‘ ان - - -ت- - -ظ- - -ار ال- - -وح- - -دة
السشياسشية؟
@@من ب ÚاŸشضاريع اŸعروضضة حاليا على
هذا التكتل ا÷هوي اإ’قليمي ،هو إاعادة النظر
‘ اأ’ولويات و اŸقاربة ا’قتصضادية والتجارية
البينية تتصضدر هذه اأ’ولويات إا ¤جانب طبعا
اŸقاربة اأ’منية ،إاذن ينتظر أان تشضكل فرق
ع -م -ل و÷ان ﬂت -ل -ف -ة ل -دراسض-ة مشض-اري-ع ذات
ط -اب -ع اق -تصض-ادي ن-ف-ع-ي ي-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى
اŸنطقة اŸغاربية ’سضتدراك التأاخر ا◊اصضل
وم -ن -ه -ا م-ث ،Ó-سض-وق م-غ-ارب-ي-ة مشضÎك-ة وأايضض-ا
م-ن-ط-ق-ة ح-رة ل-ل-ت-ب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة ب Úال-دول
اŸغاربية حتى نتمكن من رفع ما يسضمى بنسضب
وحجم التجارة البينية اŸغاربية.
م- -ا ه- -و تصشّ- -ورك- -م Ÿسش- -ت- -ق -ب -ل ال -ت -ك ّ-ت -ل
الوحدوي اŸغاربي؟
@@ كلنا تفاوؤل.
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ملمح إاعادة انتشضار دمويي «داعشس»

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشضعب

لبنان ‘ الŒاه الصضحيح

العمليات األخÒة عمل «اسضتعراضضي» أام –ذير إارهابي ؟

جمال أاوكيلي

لرهابي «داعشس» بدأات ملﬁه تظهر هنا وهناك ‘ عدة بلدان ،ليسس فقط كعمليات تنفذ ‘ نقاط معينة وإا‰ا
إاعادة إانتشضار ما يسضمى بالتنظيم ا إ
كحضضور ‘ اŸيدان وما تبناه ‘ باكسضتان مؤوشضر أاو‹ على أان ما ” التحذير منه سضابقا ،ما بعد أاحداث سضوريا بصضدد الرتسضام وفق خطة دقيقة شضرع
فيها هكذا ‘ بعضس البلدان التي عانت الويلت منهم.
جمال أاوكيلي
كان متوقعا أامنيا أان يغ« Òقادة» داعشس إاسسÎاتيجيتهم،
عقب الهزائم اŸتعاقبة التي ◊قت بهم وطردهم من
اŸوصسل بحثا عن مÓذات أاك Ìحماية لهم ،وكل التقارير
الصسادرة عن األوسساط اŸتابعة لهذا الشسأان أاشسارت إا¤
ذلك م - -ن خ Ó- -ل األرق - -ام اŸق- -دم- -ة ع- -ن األشس- -خ- -اصس
اŸنضسم Úلهم واحتمال عودتهم إا ¤مناطق معنية.
‘ هذا السسياق ،فإان اŸنتدى اإلفريقي الرفيع اŸسستوى
اÿاصس باألجوبة الفعالة واŸسستدامة Ÿكافحة اإلرهاب
«مقاربة جهوية» الذي انعقد بوهران ‘ ديسسم201٧ È
ت -وق-ع ع-ودة  6آالف اره- -اب -ي م -ن الشس -رق األوسس -ط إا¤
إافريقيا من ضسمن  30أالف دموي.
هذا ليسس تخويفا ألحد بقدر ما هو دق ناقوسس اÿطر،
ودعوة اسستفاقة إا ¤كل من مازال يتهاون ‘ هذا الشسأان
ول يحمل األمر على ﬁمل ا÷د أاو يعتقد أان هذه
الظاهرة خاصسة ببلدان معينة فقط هذا خطأا ل يغتفر
إان سسار هؤولء على هذا الدرب أاو اتبعوا هذا اŸنطق،
الوقت ليسس أابدا Ÿثل هذه النقاشسات البيزنطية والفارغة
التي تتÓعب Ãصس Òأاوطانها.
ما يحدث اليوم ‘ أاماكن ليسست ببعيدة بافريقيا دليل
واضسح على ما أاقّره ذلك اŸنتدى خاصسة ‘ نيجÒيا
و–ّول «بوكوحرام» إا ¤حركة إارهابية متعددة ا÷نسسيات
 ⁄ت- -ع -د ت -نشس -ط ‘ شس -م -ال ه -ذا ال -ب -ل -د ،وإا‰ا ام -ت -دت
إاعتداءاتها إا ¤خارج تلك ا◊دود بشسكل حقا ملفت
لÓنتباه يتطلب يقظة دائمة ،عندما تضسرب ‘ التشساد
ويصسل صسداها إا ¤ما‹ والنيجر ‘ شسكل تنسسيق ﬁكم
ب Úهذه التنظيمات الرهابية والعمليات األخÒة تشسهد
على ذلك.
قد يعت ÈاŸتتبعون أان ما وقع ‘ جنوب ليبيا يندرج ‘
إاطار ﬂلفات الضسربات اŸوجعة التي تلقاها اإلرهابيون
‘ مصسراتة وغÒها وﬁو آاثار وجودهم ‘ معاقل ،كانت
–ت سسيطرتهم ،غ Òأان حادثة باكسستان حّركت الكثÒ
‡ن اعتقدوا بأان اإلرهاب يكتب فصسوله األخÒة ،وهذا
غ Òصسحيح.
هذا العمل اŸسسلح اŸرتكب ،وغÒه ‡ا نقف عليه ‘
أاك Ìمن نقطة قريبة وبعيدة ،قد يكون اسستعراضسيا أاي أان
الواقف Úوراءه يبحثون عن ا◊دث اإلعÓمي من باب
الدعاية كما اعتادوا على ذلك من قبل ‘ العراق ،
سسوريا ،وليبيا إال أان خلفياتها تتطلب التحليل الدقيق
منه:
 ﬁاولة اÿروج من الشسرنقة إا ¤آافاق أاخرى تسستندإا ¤تكتيك جديد ل يعتمد على اŸواجهة اŸباشسرة وإا‰ا
العودة إا ¤العمليات ذات التأاث Òالسسياسسي واإلعÓمي.

 تفادي احتÓل األرضس بالنتقال إا ¤السسرية وهكذايتقلصس حجم هذا التنظيم من دولة إا ¤حركة ويفقد كل
ما كان يحيط به من اتباع إا ¤أاشسخاصس يعملون بطريقة
العصسابات.
 القيادات غ Òموحدة ‘ قرارها تعمل وفق الظروفالتي تتواجد بها كل ‘ ا÷هة «اŸقيم بها» يتكيف مع
أاوضساعه كونها ما تزال متأاثرة بتبعات ما كابدته ‘
العراق وسسوريا.
 اإلسسراع ‘ إاعÓن اŸسسؤوولية عن العمليات الدمويةهنا وهناك حتى ‘ الدول الغربية هذا ما يدل على
التخبط الذي يعيشسه هؤولء يسستدعي اŸزيد من ا◊ذر
‘ هذه األوضساع وكأانهم  ⁄يتأاثروا Ãا حدث لهم سسابقا
خاصسة ‘ تواصسلهم اإلعÓمي.
لسس -ن -ا ه -ن -ا ل -ت -ع -داد األع -م -ال اإلره-اب-ي-ة ب-ع-د انشس-ط-ار
«داعشس»  ..وال -ت -ي أاكÌه -ا م -ع -ق -دة ال -ف -ه-م ن-ظ-را ل-ع-دة
اعتبارات متداخلة ‘ تداعيات النشساط الرهابي ،بÚ
كل هذه ا◊ركات اŸتطرفة وا÷ماعات الدموية وإا‰ا
حان الوقت أان يدرك ا÷ميع بأان اإلرهاب ل يتوقف عند

«داعشس» ،بل كل من يÎبصس بسسÓمة الدول ‘ جهات
معروفة تÓقحت فيها كل أاشسكال ا÷رÁة اŸنظمة،
التهريب Œ ،ار األسسلحة ،واıدرات ،وغÒهم مع
اإلرهاب وتلك منابع “ويله إلطالة عمره.
ما يقع هنا وهناك ل يعني أان بقايا «داعشس» اسستكملت
عملية إاعادة اإلنتشسار ‘ جهات ﬁددة سسلفا بل هي
تسسعى جاهدة أان تكون «مقيمة» ‘ تلك األماكن ليسس
ب- - -ال- - -ذه- - -اب إا ¤ه- - -ن- - -اك أاف- - -واج - -ا أاف - -واج - -ا وإا‰ا بـ
«السستخÓف» وإاعÓن «اŸبايعة» لتحضس Òاألرضسية لـ
«ال -ه -ج -رة» اŸع -دة لح-ق-ا..ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-ق-ائ-د ‘
اŸقام األول.
شسدة أاو نوعية العمليات اإلرهابية األخÒة ‘ باكسستان،
ليبيا ،ما‹ ،وشسمال نيجÒيا والتشساد والصسومال تكشسف
عن تكتيك جديد للجماعات اإلرهابية ‘ احتواء كل
ﬂل- -ف- -ات ال- -ع- -راق وسس- -وري -ا ،ب -اسس -ت -ق -ب -ال اŸزي -د م -ن
الرهابي Úالذين يتحركون بحرية عندما أابدت بعضس
البلدان رغبة احتضسانهم على أاسساسس أانهم أابناؤوهم.

يسس Òالرئيسس اللبنا Êميشسال عون ملف تشسكيل ا◊كومة بحكمة
وتعقل ،بعيدا عن تلك التشسنجات السسياسسية الناجمة عن تداعياتها
اŸؤوسسسساتية على أاك Ìمن صسعيد مسستغ Óنظرته البعيدة القائمة على
قراءة دقيقة لكل التجارب السسابقة ‘ هذا الشسأان زيادة على التفهم
الذي Ÿسسه من قبل الطبقة السسياسسية اŸعنية بالدرجة األو ¤بهذا
ا÷هاز التنفيذي.
ويعتمد عون هنا على قاعدة «الشسغل اŸليح يطّول» ،كما اعتدنا على
قوله ‘ ا÷زائرÃ ،عنى التحلي بالنظرة السستشسرافية Œاه مطلب
حسساسس بالنسسبة للبلد وفق ضسوابط عمل صسارمة لتنازل عنها لصسالح
اآلخر منحه إاياه الدسستور وهذاما يحدث حاليا ‘ حل عقدة السسنة
اŸسستقل Úالذي يشسدد حزب الله على توزيرهم وعددهم ل يتجاوز
الـ 6فيصسل كرامي ورفقاؤوه.
وكان الرئيسس اللبناين على أاهبة السستعداد لعÓن قائمة أاعضساء
ا◊كومة ،وتوقيع مراسسيم التعي Úعندما تفاجأا بطرح عقبة السسنة
اŸسستقل Úمن طرف حزب الله ‡ا أاعاد الوضسع ا ¤نقطة الصسفر او
ا ¤مربع النطÓق بعدما ” حل إاشسكال « القوات» و» التقدمي
الشسÎاكي» حيال تو‹ حقائب سسيادية» معينة مفضسل Úعدم عرقلة
هذا اŸسسعى حفاظا على مصسلحة لبنان.
وتبحث حاليا كافة الصسيغ إلدماجهم بطريقة أاو بأاخرى ‘ تشسكيلة
ا◊ريري الرافضس ان يكون هناك سسنة خارج تيار اŸسستقبل اوفريق
 14وآاذار الذي يرى بأانه او ¤بهم وليسس جهات أاخرى هذا ماجعله
يطلق العنان لتصسريحات غاضسبة هدد فيها باŸغادرة أاو كما قال «
شسوفو غÒي».
حزب الله ليفكر ذلك التفك Òالتقني حقائب ماحقائب وغÒها
كماهو األمر لسسعد وا‰ا حسساباته سسياسسية ﬁضسة مصسحوبة برد
ا÷ميل لكل أاولئك الذين وقفوا معه ‘ الظروف الصسعوبة ودافعوا
عنه عندما كان وحيدا يقاوم أاك Ìمن جبهة ليÎك حلفاؤوه تائه‘ Ú
ال -ط -ب -ي-ع-ة وع-رضس-ة ل-ك-ل اŸم-ارسس-ات والضس-غ-وط ال-ت-ي تÓ-ح-ق-ه-م ‘
اŸشس -ه -د ال -ل -ب -ن -ا Êج -راء م-واق-ف-ه-م اŸع-روف-ة وا‰ا أاراد ادم-اج-ه-م
وتقريبهم من صسناعة مصس Òالبلد.
ليسس فقط هذا وا‰ا امتدادات طلب حزب الله هواحداث اŸزيد من
الحراج للحريري حتى ل ينفرد بالقرارول يعتقد بأان السسنة من
احتكار « اŸسستقبل» وأانصساره اآلخرين كل هذه اÿلفيات فهمها سسعد
فهما كام Óوهو‘ انتظار ما يصسدر عن عون ‘ هذا الشسأان الذي
يجري اتصسالت مكثفة مع حزب الله ليجاد ا◊ل الوسسط قد يلجأا
ا ¤صسيغة وزراء بدون حقيبة.
واسستنادا ا ¤تصسريحات عون ،فان هناك أافقا واعدة ‘ غضسون هذه
األيام بخصسوصس ا◊كومة وقد أاكد بأانه لن يدخر جهدا ليجاد
ا◊لول لـ» التعقيدات» ا◊الية ،شسريطة التحلي بالشسجاعة والصسÈ
معتÈا بأان التأاخ Òوالنتظارخسسارة من عمر الوطن واألفراد وهذا
‘ حد ذاته التزام ثابت على اŸضسي ‘ هذا الŒاه Óÿصس البلد
من هذه التعطيÓت.
والهدوء السسياسسي الذي يشسهده لبنان يÎجم روح اŸسسؤوولية لدى
شسخصسيات مؤوثرة على اŸشسهد كنصسرالله ،جنبÓط ،سسعد ا◊ريري،
أارسسÓن ،ول يسستبعد أابدا لقاءات ثنائية ب Úهؤولء واألم Úالعام
◊زب الله ‘ األيام القادمة ،من أاجل تفاهمات أاولية بخصسوصس
اŸرحلة اŸقبلة هذاماتوحي به كل الدلئل السسياسسية والعÓمية.

جمهورية إافريقيا الوسضطى

اÿروج من النفق ليسس غًدا
ل· اŸت-ح-دة أان-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسس ج-م-ه-ورية
لم Úال-ع-ام ل -أ
‘ ال-ع-ام اŸاضض-ي ،زار ا أ
إافريقيا الوسضطى ،ووصضف ما يحدث هناك بـ»النزاع اŸنسضي» ،لكن الوصضف  ⁄يÌ
انتباه أاحد و نداءات اŸسضاعدة ‘ معظمها وقعت على آاذان صضماء ،حيث مازالت
ل· اŸتحدة تسضتجدي العا ⁄بتوف Òنحو  516مليون دولر Ÿسضاعدة  2.9مليون
ا أ
لن– ⁄ ،صضل إال على ربع اŸبلغ تقريًبا ،أاي نحو  123مليون
شضخصس هناك ،وحتى ا آ
دولر.
منذ اسستقÓلها عام  ،1962تشسهد جمهورية األ· اŸتحدة ل تكفي أاعدادها لوقف العنف
·Ó
اف -ري-ق-ي-ا ال-وسس-ط-ى ،ال-دول-ة ال-ف-قÒة وال-غ-ن-ي-ة ‘ هذه البÓد ،وهو ما دفع األم Úالعام ل أ
ب -األŸاسس ‘ ال -وقت ذات -ه ،ت -وت -رات ع -رق -ي-ة اŸت -ح-دة ل-ط-لب زي-ادة ع-دد ال-ق-وات ال-دول-ي-ة
م-ت-ع-اق-ب-ة واضس-ط-راب-ات سس-ي-اسس-ي-ة وصس-راع-ات بـ 900ع -نصس-ر ح-ت-ى ت-ت-م-ك-ن م-ن الن-تشس-ار ‘
مسس -ل -ح -ة ،أاح -دث ه -ذه الصس-راع-ات ان-دل-ع ‘ مناطق التوتر.
 ،2013حيث غرقت البÓد ‘ الفوضسى بعدما
أاط-اح م-ت-م-ردو سس-ي-ل-ي-ك-ا اŸسس-ل-م-ون ب-ال-رئيسس
السسابق فرانسسوا بوزيزيه‡ ،ا أادى إا ¤حملة تنشسر األ· اŸتحدة نحو  12500عسسكري
ع-ن-ف مضس-اد ق-ادت-ه-ا ›م-وع-ات أان-ت-ي ب-الكا وشس -رط -ي ‘ ج -م -ه -وري -ة إاف -ري-ق-ي-ا ال-وسس-ط-ى
اŸسسيحية التي ارتكبت جرائم مروعة ‘ حق للمسساعدة على حماية اŸدني Úودعم حكومة
اŸسسلم.Ú
الرئيسس تواديرا ،ورغم ان هذه القوات فشسلت

قوات أا‡ية ب Óجدوى

ترديّ الوضضع األمني من جديد

سسمح التدخل العسسكري لفرنسسا ‘ ديسسمÈ
 2013ح-ت-ى أاك-ت-وب-ر  ،2016واأل· اŸت- -ح -دة
ب -ان -ت -خ -اب ال-رئ-يسس ف-وسس-ت Úأارك-ان-غ ت-وادي-را
وعودة الهدوء إا ¤العاصسمة بانغي ،لكن ليسس
داخل البÓد ،حيث تصساعد العنف منذ نوفمÈ
اŸاضسي ،وأاودى بحياة اآللف ،كما أادى إا¤
نزوح أاك Ìمن  650أالف شسخصس ،وفًقا لبيانات
األ· اŸتحدة.
ترجع األ· اŸتحدة أاسسباب تردي األوضساع
من جديد إا ¤أان جمهورية إافريقيا الوسسطى
ل ي-ت-واف-ر ل-دي-ه-ا ق-وات أام-ن-ي-ة ك-اف-ي-ة Áك-نها
بسسط سسيطرتها على كل اŸناطق ،وهي تنتشسر
‘ العاصسمة بانغي فقط ،كذلك ،فإان قوات

‘ وق -ف ال -ع -ن -ف ال -ط-ائ-ف-ي ب ÚاŸسس-ل-م Úو
اŸسس -ي -ح -ي ،Úال ان -ه -ا ‚حت ‘ م -ن -ع -ه م-ن
ال- -ت- -ح- -ول إا ¤إاب- -ادة ج -م -اع -ي -ة .ل -ك -ن ب -عضس
ال-دب-ل-وم-اسس-ي Úوع-م-ال اإلغ-اثة وصسفوا قوات
 ·ÓاŸتحدة بأانهم
حفظ السسÓم التابعة ل أ
›رد متفرج Úعلى الصسراع ،حتى إان البعضس
وصسفهم بأانهم «غ Òاكفاء».

اŸسضلمون ‘ ع Úالعصضار

رغم مرور أاك Ìمن عام Úعلى انتهاء الفÎة
الن- -ت- -ق- -ال- -ي -ة ،ف -إان ك -ثًÒا م -ن اŸسس -ل -م‘ Ú
جمهورية إافريقيا الوسسطى ما زالوا يعتÈون
األوضساع ‘ بÓدهم ماضسية على حالها التي
وصس -ف-ت-ه-ا م-ن-ظ-م-ة ال-ع-ف-و ال-دول-ي-ة ع-ام 2014

عندما قالت بأان جمهورية افريقيا الوسسطى
«بلد ترتكب فيه جرائم إابادة بحق اŸسسلم.»Ú
تشس-م-ل الن-ت-ه-اك-ات ال-ت-ي ت-ط-ال اŸسس-ل-م،Ú
ع-م-ل-ي-ات ق-ت-ل واغ-تصس-اب ج-م-اعي وانتهاكات
خطÒة أاخرى وثقتها األ· اŸتحدة ،وتشسمل
قتل مدني Úعلى أاسساسس الدين أاو العرق أاو
الدعم اŸتصسور ÷ماعات مسسلحة ،وŒنيد
ا÷ماعات اŸسسلحة آللف األطفال وهجمات
ع -ل -ى ا÷ه -ات ال-ع-ام-ل-ة ‘ اÛال اإلنسس-ا،Ê
وكذلك قوات حفظ السسÓم الدولية ،ووفيات
نتيجة التعذيب أاو سسوء اŸعاملة ‘ مراكز
العتقال.

القوات الفرنسضية ‘ قفصس التهام

ك-انت ف-رنسس-ا ،ال-ق-وة السس-ت-ع-م-اري-ة السس-اب-قة،
أاو ¤الدول التي وجدت موطئ قدم لها ‘
ج -م -ه -وري -ة إاف -ري -ق -ي -ا ال -وسس-ط-ى ،وك-انت ق-د
ت -دخ -لت ع -ن -دم -ا سس-ي-ط-ر م-ق-ات-ل-و «سس-ي-ل-ي-ك-ا»

اŸسس-ل-م Úع-ل-ى ال-ع-اصس-م-ة ب-ان-غ-ي عام ،2013
ل -ك -ن-ه-ا اآلن ع-ل-ى خ-ط الÎاج-ع ب-ع-دم-ا غ-ادر
ب- -عضس ال- -عسس -اك -ر اث -ر ات -ه -ام -ه -م ب -الع -ت -داء
ا÷نسس- -ي ،ح- -يث ت- -ع- -رضست ب -عضس ال -ف -ت -ي -ات
لÓ-غ-تصس-اب م-ن ال-ق-وات ال-ف-رنسس-ي-ة ،وات-همت
م- -ن- -ظ- -م- -ات ح- -ق -وق اإلنسس -ان ب -عضس ا÷ن -ود
بتصسوير الفتيات اللواتي أاجÈن على ‡ارسسة
ا÷نسس مع الكÓب.
لكن ﬁكمة ‘ فرنسسا أاسسقطت التهم ،ومنذ
ذلك ا◊ ،Úغادرت معظم القوات الفرنسسية
ا ¤الغابون و ما‹ ،أاما الأشسخاصس اŸتبقÚ
·Ó
فهم ضسمن قوات حفظ السسÓم التابع Úل أ
اŸتحدة ،ويدربون جيشس جمهورية إافريقيا
الوسسطى.
‘ ماي من سسنة  ،2014وبعد بداية جولة
ج -دي -دة م -ن اإلره -اب ،وصس -لت وح -دة ت -اب-ع-ة
ل-ل-ق-وات اإلسس-ت-ون-ي-ة ق-وامها  45عسس-ك-ريا إا¤
البÓد ،إال أان ذلك  ⁄يسساعد ‘ حل النزاع

القائم ،عÓوة على ذلك ” تسسجيل دخول
روسسيا ا ¤هذه ا÷مهورية اŸضسطربة.

سضاحة تنافسس ب Úالقوى الكÈى
مع مرور الوقت– ،ولت إافريقيا الوسسطى اإ¤
سساحة تتنافسس فيها الدول الكÈى ،و‘ خضسم
الصس- -راع ال- -ذي ان- -دل- -ع وج- -دت ق- -وى دول- -ي- -ة
الفرصسة مواتية لتحقيق مصسالح خاصسة بها ‘
هذه اŸسستعمرة الفرنسسية السسابقة التي تضسم
موارد طبيعية مهمة كاŸاسس والذهب وذلك
–ت ع -ن -وان ت-دريب ج-يشس-ه-ا ال-ف-ت-ي وال-ق-ي-ام
بوسساطات ب Úاألطراف اŸتصسارعة و تأاهيل
بنى –تية وغÒها.
هكذا إاذن و رغم التدخÓت اÿارجية فإان
الوضسع مازال متدهورا ‘ جمهورية افريقيا
الوسسطى ما يطرح عÓمة اسستفهام كÈى عن
جدوى هذه التدخÓت وخلفياتها.
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لمازيغية ‘ ظل التعديل الدسضتوري
ملتقى التعايشض ب Úالعربية وا أ
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’ وجـ ـ ـ ـود لصسـ ـ ـ ـراع لغـ ـ ـ ـوي ف ـ ـ ـي ا÷ـ ـ ـ ـزائـ ـ ـ ـر

انطلقت أامسض بقصضر الثقافة مفدي زكريا
أاشضغال اŸلتقى الوطني حول التعايشض اللغوي
لمازيغية ‘ ظل
‘ ا÷زائر ب Úالعربية وا أ
التعديل الدسضتوري ا÷ديد ،الذي ينظمه
لع -ل -ى ل -ل -غ -ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى م-دى
اÛلسض ا أ
لشضارة خÓل الفتتاح إا¤
يوم .Úو“ت ا إ
لشضكال ،إان وجد ⁄ ،تتسضبب فيه فئات
أان ا إ
اÛت -م -ع ال -ع -م -ي -ق وإا‰ا ب -عضض ال-ن-خب ال-ت-ي
أاخ- -رجت ال -ع Ó-ق -ة ب Úال -ل -غ -ت Úم -ن دائ -رة
ال- -ت- -ع- -ايشض الضض -ارب -ة ‘ ال -ق -دم إا ¤ب -وت -ق -ة
الصضراع اŸفتعل.

ي -ل -ق -ي خ -طب ال-ج-م-ع-ة ب-اأ’م-ازي-غ-ي-ة ،إاضش-اف-ة إال-ى
ال -ك -ت -اب-ات ف-ي ال-ف-ق-ه ال-ت-ي ك-ت-بت ب-اأ’م-ازي-غ-ي-ة أاو
ت -رج -مت إال -ي -ه-ا .وحسشب ب-وم-دي-ن ،ف-إان ال-مشش-ك-ل-ة
ليسشت عند أاوسشاط المجتمع ،وإانما عند النخب
التي حولت اأ’مر إالى صشراع ،مششيرا إالى الفتوى
التي أاصشدرها المجلسص حول السشب والششتم ولغة
ال- -ك- -راه- -ي- -ة ال- -م- -وج- -ودة ف- -ي وسش -ائ -ل ال -ت -واصش -ل
ا’ج-ت-م-اع-ي ،خصش-وصش-ا وأان «ال-ل-غ-ة وال-ت-اري-خ ج-زء
أاسشاسشي من مسشاعي تفتيت اأ’مة».

التخطيط اللغوي لتنظيم
دور اللغات

قصسر الثقافة :أاسسامة إافراح

في كلمته ا’فتتاحية ،ذّكر د.صشالح بلعيد ،رئيسص
المجلسص اأ’على للغة العربية ،بأان هذا الملتقى
ُم ّ-ه -د ل -ه ف -ي ن -دوة ث Ó-ث-ي-ة ب-ال-م-ج-لسص اإ’سشÓ-م-ي
اأ’ع -ل -ى ن-وف-م-ب-ر  .2016وأاضش- -اف ب- -أان ال -م -وضش -وع
اسشتخلصص من متغيرات جديدة ومن الفعل التآالفي
لرئيسص الجمهورية في تثبيت ركن عتيد في الهوية
اللغوية ،وأاكد أانه ’ نهوضص وطني دون هوية وطنية،
و’ تقدم دون انفتاح و’ انسشجام دون وعي بالذات.
وقال بلعيد إان العربية واأ’مازيغية هما في خندق
واحد ،وإانهما ليسشتا في حالة تعايشص فقط بل في
ت -ك -ام-ل وت-ب-ادل ،وت-ح-دث ع-ن ال-ح-اج-ة إال-ى ن-ظ-رة
ع-ل-م-ي-ة وت-خ-ط-ي-ط دق-ي-ق ي-ح-م-ي ل-غ-ات-ن-ا ،ك-ما دعا
المختصشين إالى البحث في قضشايا الششأان العام التي
تجمعنا.
أاما رئيسشة المجلسص الوطني لحقوق اإ’نسشان فافا
بن زروق ،فاعتبرت أان موضشوع الملتقى له عÓقة
وط -ي -دة م -ع وج -دان الشش -عب ال -ج-زائ-ري وت-اري-خ-ه
الحافل بالنضشال ،فالعربية واأ’مازيغية هما «صشلب
ه- -ذا الشش -عب ف -ي ت Ó-ح -م -ه وف -رضص وج -وده أام -ام
ا’سشتعمار الذي أاراد طمسص هويته».
وذّكرت بن زروق بالمواد الدسشتورية التي أاششارت
إالى اللغتين العربية واأ’مازيغية ،كما أاششارت إالى
اإ’عÓ-ن ال-ع-ال-م-ي ل-ح-ق-وق اإ’نسش-ان-ي ال-ذي ي-حتفل
العالم بعامه السشبعين ديسشمبر الداخل ،والذي جاء
في المادة الثانية منه أانه لكل إانسشان حق التمتع
بهذه الحريات دون أاي تمييز بسشبب العنصشر أاو
اللون أاو الجنسص أاو اللغة ،والحديث عن اللغة يقودنا
إالى الحديث عن الهوية والتاريخ أ’ن اللغة هي
أاسشاسص التواصشل الفكري والحضشاري.

اسضتهداف اللغة والتاريخ
لمة
هدفه تفتيت ا أ
من جهته ،جدد سشي الهاششمي عصشاد اأ’مين العام
Óم-ازي-غ-ي-ة ت-أاكيده على أان
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة السش-ام-ي-ة ل -أ
Óمة الجزائرية،
ترسشيم اأ’مازيغية مكسشب هام ل أ
وهو تتويج لمسشار طويلة ونتيجة لتضشحيات اأ’جيال
المتعاقبة ،وإاجراء يندرج في إاطار تعزيز الهوية
ال -وط -ن -ي -ة ب -م -ق-وم-ات-ه-ا ال-ثÓ-ث-ة .ك-م-ا أان-ه «خ-ط-وة
تاريخية نثني عليها أ’ن الهوية الجزائرية بذلك
أاكثر تماسشكا بعيدا عن صشراع اللغات الذي يتخيله
البعضص» ،ويعبر عن كينونة اأ’مة .وأاضشاف عصشاد:
«م - -ن الضش - -رورة أان ي - -ك - -ون اإ’سش Ó- -م وال- -ع- -رب- -ي- -ة
واأ’مازيغية ملكا لجميع الجزائريين ’ يحتكرها
أاحد ويعطيها صشبغة الجماعة المحدودة».
وحسشب عصش-اد ،ف-ق-د ع-انت اأ’م-ازي-غ-ي-ة ال-ت-ه-ميشص
طوي ،Óوقد آان اأ’وان إ’عادة مكانتها ولترقيتها،

حمل شضعار» ا÷زائر قصضيدة خالدة»

لدبية للششعر
ليام ا أ
انطÓق فعالية ا أ
بقصشر الثقافة بسشكيكدة

وه -و ال -ره -ان ال -ق -ادم ب-ع-د ال-ت-رسش-ي-م ال-ذي ي-ع-ت-ب-ر
الضشمان القانوني الذي يحمي اإ’نسشان الذي يحمل
هذه الثقافة ،و»كل حديث عن اللغة بفصشلها عن
اإ’نسشان الذي يحملها هو تفكير مناف للواقع»،
ي-ق-ول عصش-اد ،م-ع-ت-ب-را أان ه-ات-ي-ن ال-ل-غ-تين تششكÓن
ل -ح -م -ة م -ت -راب-ط-ة ،ن-ظ-را ل-ل-عÓ-ق-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
ال-ت-ع-ايشص وال-ت-ك-ام-ل وا’نصش-ه-ار ال-ل-غ-وي على مدى
ال-عصش-ور ،ف-ك-ل ال-ل-غ-ات «ت-ت-آازر وي-أاخ-ذ ب-عضش-ه-ا م-ن
بعضص».
وق -ال عصش -اد إان ال -ج -زائ -ري -ي-ن ب-ح-اج-ة ال-ي-وم إال-ى
مصشالحة لسشانية ،وهذا ما تم تحقيقه على مسشتوى
مؤوسشسشات منها المدرسشة« :نسشعى إالى تكامل بÓ
عقد و’ مزايدات» ،يقول ،داعيا إالى تعزيز الجسشر
بين اللغتين عن طريق الترجمة والدبلجة ،وإالى
إايجاد صشيغ كفيلة بتجسشيد قيم اإ’نسشانية ومحاربة
فكر التطرف.
أاما المفوضشة الوطنية لحماية الطفولة لدى الوزير
اأ’ول مريم ششرفي ،فتحدثت عن فضشل اللغة في

لطفال و تقد Ëلتجربة مسضرح الرŒال و الشضارع
عروضض للكبار و ا أ

مسسـ ـ ـرح عبد القـ ـ ـادر علولـ ـ ـة لوهـ ـ ـران ‘ ضسيافـ ـ ـة ا÷زائـ ـ ـر الوسسطـ ـ ـى
ت-ظ-اه-رة ث-ق-اف-ي-ة و مسض-رح-ي-ة ب-ام-ت-ياز و
م - -ب- -ادرة ط- -ي- -ب- -ة ال- -ه- -دف م- -ن- -ه- -ا ت- -ق- -ريب
لع-م-ال
ال -ع -اصض -م-يﬁ Úب-ي ال-ف-ن ال-راب-ع ب-ا أ
اŸسض -رح -ي -ة ل-ع-اصض-م-ة ال-غ-رب ا÷زائ-ري م-ن
خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م اŸسض -رح ال -ب -ل -دي ل -ل -ج -زائ-ر
الوسضطى من  01إا 6 ¤ديسضم Èالقادم ل أايام
اŸسضرح ا÷هوي لوهران عبد القادر علولة».

حبيبة غريب

اسش-ت-حسش-ن م-راد سش-ن-وسش-ي م-دي-ر ال-مسش-رح الجهوي
لوهران عبد القادر علولة» مبادرة المسشرح البلدي
للجزائر الوسشطى باسشتضشافة اأ’عمال التي أانتجت
بالباهية و عرضشها على الجمهور العاصشمي الذواق،
مشش -ي -را أان ال -ت -ظ -اه -رة ف -رصش -ة ذه -ب -ي -ة سش-تسش-م-ح
Óعمال المسشرحية و الفنية الوهرانية من التعريف
ل أ
عن نفسشها بنفسشها.
كششف سشنوسشي خÓل الندوة الصشحفية التي نششطها
أامسص رفقة أاعضشاء اللجنة الفنية التابعة لديوان
الترقية الثقافية والفنية لبلدية الجزائر الوسشطى،
أان هذه التظاهرة الرامية إالى التعريف بانتاجات
المسشرح الجهوي لوهران سشتسشمح بتقديم  3أاعمال
مسش -رح -ي -ة ل -ل -ك -ب -ار و ه -ي مسش-رح-ي-ة «ال-ف-ح-ل-ة» ،
Óطفال
«الغلطة» و «معروضص للهواء» و عملين ل أ
ه-م-ا مسش-رح-ي-ة «ب-ي-ن-وك-ي-و» و مسش-رح-ي-ة «ال-ن-حلة»،
قصشر الثقافة مع موعد متجدد لتفعيل السشاحة
الثقافية بسشكيكدة ،بتنظيم اأ’يام اأ’دبية للششعر،
ال- -ت -ي ان -ط -ل -قت ف -ع -ال -ي -ت -ه -ا مسش -اء أاول امسص،
بمششاركة نوعية من داخل وخارج سشكيكدة ،على
مدار  03أايام كاملة ،في ربوع القراءات الششعرية،
ومداخÓت قيمة تتمحور حول «الجزائر قصشيدة
خ-ال-دة ،ت-ح-تضش-ن-ه-ا ق-اع-ة ال-م-ح-اضشرات الكبرى
بقصشر الثقافة ،كما تنظم خÓل هذه الفعالية
مسشابقة أ’حسشن قصشيدة تجسشد ششعار التظاهرة،
ي -ق -ول ن-ور ال-دي-ن ب-ودم-اغ م-دي-ر قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة
ل-م-دي-ن-ة سش-ك-ي-ك-دة» اأ’ي-ام اأ’دب-ي-ة ل-لششعر جاءت
ل- -ت- -ع- -م- -ي- -ق أاح- -اسش- -يسص ومشش -اع -ر حب ال -وط -ن
‘الجزائر‘ ،و تثمين السشعي المتواصشل إ’برازه في
صش -ور إاب -داع -ي -ة وشش-ع-ري-ة م-ت-ج-ددة  ،م-ن خÓ-ل
قصشائد ششعراء أابناء و’ية سشكيكدة وششعراء من
م-خ-ت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن ،ل-ت-ت-ج-ل-ى ال-ج-زائر في
أاششعارهم تلك القصشيدة اأ’بدية التي يتغنى بها
أاب -ن -اؤوه -ا م -ن الشش -ع -راء وال-م-ب-دع-ي-ن  ،وت-ت-ح-ول
قصش-ائ-ده-م إال-ى م-ادة إاب-داع-ي-ة ون-ق-دي-ة ،يضشعها
اأ’سش-ات-ذة ال-م-ح-اضش-رون م-ح-ل ال-ن-ق-د وال-ن-ق-اشص
’سش-ت-خÓ-صص م-ن-ط-ل-ق-ات-ه-م اإ’ب-داع-ية والوقوف

على مرجعياتهم الفكرية ،الرامية إالى تأاسشيسص
إاب -داع ي-ك-ون ف-ي-ه ال-وط-ن « ال-ج-زائ-ر» م-وضش-وع-ا
ج -م -ال -ي -ا ون -ق -دي -ا ج-دي-را ب-اإ’ب-داع ’ ،ي-ت-وق-ف
المبدعون عن النهل من ثرائه وغناه « ،وعن
اهداف هذه اأ’يام يوضشح مدير قصشر الثقافة،
«نشش -اط اأ’ي -ام اأ’دب -ي -ة ل -لشش -ع -ر ج -اء ف -ي إاط-ار
ا’حتفا’ت باند’ع الثورة التحريرية المجيدة،
حيث يمثل ششهر نوفمبر ششهر الثورة ،وحرصص
م -ن ه -ذا ا’خ -ي -ر ع -ل -ى ت -ن -وي-ع ف-ي ال-نشش-اط-ات
الثقافية والتي تعتبر الششعر جزء أاسشاسشيا منها»،
وأاضشاف بودماغ» إاضشافة الى ان اهتمام قصشر
الثقافة لسشكيكدة بجميع المبدعين في مختلف
الفنون اأ’دبية والششعرية ،باعتبار و’ية سشكيكدة
متميزة بالزخم اأ’دبي والششعري» ،إاضشافة إالى
«ان-ف-ت-اح قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة لسش-ك-ي-ك-دة على مختلف
و’يات الوطن ،من خÓل مششاركة مجموعة من
المع الششعراء المعروفين على المسشتوى الوطني
في هذه التظاهرة الثقافية اأ’دبية».

سسكيكدة :خالد العيفة

التنششئة والتثقيف وا’نفتاح على العلم والمعرفة،
وأاشش- -ارت إال- -ى ال- -ع -ول -م -ة ال -ت -ي ل -ه -ا ،إاضش -اف -ة إال -ى
إاي -ج -اب -ي -ات-ه-ا ،سش-ل-ب-ي-ات م-ن-ه-ا م-ح-او’ت ال-ت-غ-ريب
والتأاثير في الثقافات الوطنية ،كما ششددت على
أاه-م-ي-ة ا’ن-ت-م-اء ال-حضش-اري وال-ل-غ-وي ف-ي ال-ت-نشش-ئة
السش-ل-ي-م-ة ل-ج-ي-ل م-تشش-ب-ع ب-ه-وي-ت-ه وث-ق-اف-ت-ه ،مذّكرة
بضشرورة اإ’بداع باللغة لتتجاوز الحدود الوطنية.
م -ن ج -ان -ب-ه ،ق-دم د.ب-وزي-د ب-وم-دي-ن اأ’م-ي-ن ال-ع-ام
للمجلسص اإ’سشÓمي اأ’على ،كلمة أاششار فيها إالى
اأ’من الهوياتي ،وقال« :لقد عششنا مصشاهرة لسشانية
ط-ب-ي-ع-ي-ة سش-واء ب-ال-ت-ج-ارة أاو ال-عÓ-قات ا’جتماعية
البراغماتية ،أاو بالقوة السشياسشية التي تلعب دورا
أايضش -ا ،وق-رار رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة م-ث-ال ع-ل-ى ه-ذه
القرارات السشياسشية».
واعتبر بومدين أان هذه المصشاهرة التاريخية هي
ال- -ت- -ي ي- -ن- -ب -غ -ي أان نشش -ي -ع -ه -ا ،وك -انت أاول وث -ي -ق -ة
Óمازيغية
«المرششدة» للدولة الموحدية قد كتبت ل أ
ثم ترجمت إالى العربية ،وكان المهدي بن تومرت

وكان رئيسص اللجنة العلمية ياسشين بوراسص قد قدم
ال -ه -دف م -ن ال -م -ل -ت -ق-ى ،وه-و «ال-ب-حث ف-ي السش-ب-ل
واآ’ل-ي-ات ال-ت-ي ي-تّ-م م-ن خÓ-ل-ه-ا ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-عايشص
السشلمي بين هاتين اللغتين» ،خاصشة وأان الجزائر
تعيشص التعدد اللغوي بششكل أاقّل حّدة مقارنة بأامثلة
أاخرى في العالم .ويكتسشب موضشوع الملتقى أاهميته
م-ن أاه-م-ي-ة ال-ت-ع-ايشص ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع-ات ال-موسشومة
بالتعدد ،مع ضشرورة تنظيم دور اللغات اسشتنادا إالى
ت-خ-ط-ي-ط ل-غ-وي م-ح-ك-م «يضش-م-ن ل-ك-ل ف-رد حقوقه
اللغوية» .وقال بوراسص إان عدد المداخÓت التي
اسشتقبلتها اللجنة بلغت  70مداخلة ،قبلت منها أازيد
من  50مداخلة موزعة على  3جلسشات علمية و3
ورششات.
وتضش-م-نت ال-ج-لسش-ة ال-ع-ل-م-ي-ة اأ’ول-ى ،ال-تي ترأاسشتها
د.فيروز بن رمضشان ،مداخلة جميلة روقاب حول
المصشطلح والمفهوم في إاششكالية التعايشص اللغوي،
ث-م «ال-مسش-أال-ة ال-ل-غ-وي-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر ال-قرن الواحد
وال-عشش-ري-ن ب-ي-ن إامÓ-ءات اإ’ي-دي-ول-وج-يا ومسشلمات
اللسشانيات» لعبد الحفيظ ششريف ،و»التنوع اللغوي
بالجزائر ،الحدود والوظائف» لعبد الناصشر بوعلي.
من جهتها ،تطرقت الدكتورة فاطمة لواتي إالى
«مÓمح التعايشص بين اللغتين الليبية (اأ’مازيغية
العتيقة) والبونيقية خÓل الفترة القرطاجية» ،أاما
م -ن -ي-رة شش-وب-ان ف-ت-ح-دثت ع-ن ت-رسش-ي-م اأ’م-ازي-غ-ي-ة
ك-ت-ج-رب-ة رائ-دة ورم-ز ل-ل-وح-دة ال-وط-نية .واختتمت
الجلسشة اأ’ولى بمداخلة ياسشين بوراسص حول «حرب
اللغات تعزف على أاوتار الهوية :دراسشة في العÓقة
بين اللغة والهوية في عصشر اأ’وطان».

إاضشافة إالى كوريغرافيا تحمل عنوان «دادة « و
عرضص مسشرحي « الحراز «في فئة مسشرح الششاعر و
أ’ول مرة عرضص «البارتييا» في مسشرح ا’رتجال و
هو الفن الذي يعرف حاليا تجاوبا كبيرا من قبل
الجمهور.
و ق -ال سش -ن -وسش-ي أان ت-ن-وع إان-ت-اج ال-مسش-رح ال-ج-ه-وي
لوهران جاء كحل لمششكل قلة التموين من جهة و
كاسشتجابة لتعدد اهتمامات محبي الفن الرابع،
حيت اكتششفنا يقول  »:أان هنالك جماهير للمسشرح
و ليسص بالجمهور الواحد».
وكششف سشنوسشي أايضشا عن مششروع إانششاء رابطة
لمسشرح ا’رتجال ن بوجود فرقة من وهران و
أاخرى بتلمسشان وإامكانية تكوين فرق ببرج بوعري،
مع أامل أان تؤوسشسص فرقة بالعاصشمة ،حتى تتمكن
هذه الرابطة من تطوير هذا الفن المسشرحي الذي
يتبناه غالبا الششباب الهاوي.
واع -ت -ب -ر اأ’ي -ام ال -مسش-رح-ي-ة ه-ذه ب-م-ث-اب-ة ف-رصش-ة
تكوينية للمثلين و مهنيين المسشرح المششاركين في
اأ’ع-م-ال ال-ث-م-ان-ي-ة ال-م-ع-روضش-ة والتي سشتسشمح لهم
ب -ا’ح -ت -ك -اك ب -ج -م -ه -ور ج -دي -د و ا’سش-ت-ف-ادة م-ن
النقاششات مع الممثلين و المخرجين اآ’خرين.
وفي سشياق آاخر كششف سشنوسشي عن إانتاج المسشرح
ال -ج-ه-وي ل-وه-ران ب-ال-ت-ع-اون م-ع ال-مسش-رح ال-وط-ن-ي
ال-ج-زائ-ر ل-مسش-رح-ي-ة ارل-وك-ان خ-ادم السش-يدين التي

لو¤
–تضضنه ا÷لفة ‘ طبعته ا أ

سشبق و إان اقتبسشها الراحل عبد القادر علولة
إاضشافة إالى إاعادة إانتاج مسشرحية «اأ’جواد» على أان
يكونا العملين تكريما لعلولة و أاعماله الرائعة.
وسشتكون للمسشرح الجهوي لوهران اسشتضشافة من
ق-ب-ل ال-مسش-رح ال-ج-ه-وي ل-قسش-ن-ط-ي-ن-ة شش-ه-ر ج-ان-في
القادم و بو’ية قالمة ششهر فيفري.

ملتق ـ ـى حول تع ـ ـدد اللهج ـ ـات ب ـ ـ Úالبح ـ ـث اللسس ـ ـا Êوالتن ـ ـوع ا÷غ ـ ـرا‘

نظمت مديرية الثقافة لو’ية الجلفة  ،مع جامعة زيان عاششور حول
قراءة في التاأثير الجغرافي والتاأثر ا’جتماعي واإزدواجية اللغة من
منظور التخطيط والسشياسشة اللغوية و تعدد اللهجات بين الجغرافيا
ال-لسش-ان-ي-ة وال-ت-ن-وع-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة وا’إج-ت-م-اع-ي-ة وال-ب-حث اللسشاني في
المواقعية التوبرنيميا وا’إعÓمية الباترونيميا لمنطقة الجلفة ،و هي
من اإحدى اللهجات الجزائرية والتي يتحدثها اأكثر من  08مÓيين
ششخصص في الجزائر من سشكان الوسشط من و’ية الجلفة و بعضص
المدن من و’ية المسشيلة من اأهمها مدينة بوسشعادة ا’أغواط ،
بسشكرة وخاصشة المناطق الحدودية وتعتبر من اأقرب اللهجات اإلى
اللغة العربية الفصشحى ،يميز هذه اللهجة قلب حرف القاف بحرف
(تنطق كالجيم غير المعطششة)
كما جاء في الجلسشات لهجة الجلفة دراسشات في المنجز العجمي
وال-نصش-ي والسش-م-ات الصش-وت-ي-ة و الصش-رف-ي-ة ل-لشش-ع-ر الشش-ع-ب-ي الجزائري
المعاصشر واللهجة العربية البدوية لمنطقة الجلفة ،هذا وكان من
جمالية الششعر الملحون بمنطقة الجلفة قراءة في غزالية بلخيري
محفوظ الجزائري واإلقاء قصشائد ششعري ششعبية.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

لربعاء  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٨م
اأ
إعدإد :

فتيحة كلوإز

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

عاشسقة الصسحافة كرÁة نكاع لـ «الشسعب»:

ا ل ق م ة  . .ه د ف ك ل ا م ر اأ ة ق و ي ة و ش ش ج ا ع ة

ه -ي واح-دة م-ن ا÷زائ-ري-ات ال-ل-وات-ي  ⁄ت-ه-زم-ه-ن ا◊ي-اة واسس-ت-ط-ع-ن م-ن خÓ-ل مسسÒت-ه-ن إاث-ب-ات وج-وده-ن ك-وج-ه نسس-وي ’ ي-رضس-ى
بالهامشش ،كرÁة نكاع مسسؤوولة العÓقات مع الصسحافة بالوكالة اÿاصسة «انÎفاسش ميديا» قلبت صسفحات كتاب مسسÒتها كامرأاة عنوانها الوحيد
التفا Êوالصسدق ‘ العمل.

بورتريه :فتيحة كلوإز

ه- -م- -زة وصش- -ل ب Úا÷ه- -ة اŸن -ظ -م -ة
وﬂتلف الوسشائل العلمية ،ا ¤جانب
السش-تشش-ارة وح-ل مشش-اك-ل ال-ع-م-ال م-ع
اŸؤوسشسش -ات ال -ت -ي ي -ع -م -ل -ون داخ -ل-ه-ا
بالتدخل كوسشيط للصشلح بينهما.
عملها ‘ وكالة «انÎفاسس ميديا»
ك -مسش -ؤوول -ة ال -ع Ó-ق-ات م-ع الصش-ح-اف-ة
جعلها دائمة البحث عن التجدد ‘
م -ع -ارف -ه-ا وم-ع-ل-وم-ات-ه-ا م-ا أاع-ط-اه-ا
ال- -ق- -درة ‘ ال- -ت- -ع- -ام- -ل م -ع ﬂت -ل -ف
ال- -وسش- -ائ- -ل اإلعÓ- -م- -ي- -ة ع- -ل -ى ت -ن -وع
ت-خصشصش-ات-ه-ا ،ف-ك-انت دائ-مة ا◊رصس
على احÎام اŸتبادل دون انتقاصس أاو
اسشتصشغار ألي عنوان أاو صشحفي.

ل Áك- -ن م -ع -رف -ة سش ّ-ر الشش -خصش -ي -ة
القوية التي “لكها كرÁة نكاع دون
اŸرور على مرحلة الطفولة التي كان
ل -ه -ا أاث -ر ك -ب ‘ Òب -ن -اء شش -خصش -ي -ت -ه -ا
اŸن -ف -ت -ح -ة ع -ل -ى اآلخ -ر ب -ع -ي-دا ع-ن
اسشتحقار أاياً كان مهما كانت اŸهمة
التي يؤوديها ،ألن معادلة اÛتمع ل
تكتمل ال بتضشافر ا÷ميع.

كرÁة الطفلة ..أاحمد بجاوي
والصشحافة
بسش -بب ع -م -ل ال -وال -د ،ك -انت ك-رÁة
ن -ك -اع ال -ط-ف-ل-ة ك-ثÒة الÎح-ال ،األم-ر
ال-ذي م-ن-ح-ه-ا ال-ف-رصش-ة ل-ل-تعرف على
الÌاء ‘ ال- -ث- -ق- -اف- -ة ا÷زائ- -ري -ة عÈ
ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق-ه-ا« ،ك-رÁة» ال-ط-فلة
“ي-زت ب-ال-ه-دوء والسش-ك-ي-ن-ة ..خ-ي-الها
الواسشع جعلها طفلة حاŸة تعيشس ‘
ع -اŸه -ا اÿاصس م -ن األحÓ-م ،ورغ-م
صشغر سشنها ال انها عششقت السشينما
ال -ت -ي ÿصش -ت -ه -ا ‘ شش -خصش -ي-ة أاح-م-د
بجاوي فكانت من اŸتتبع Úاألوفياء
ل-ل-حصش-ة الذاع-ي-ة «م-ت-ح-ف السشينما»،
اما حصشة «نافذة على التاريخ» فكانت
تعطيها متعة وسشعادة عند السشتماع
اليها ،حبها للمطالعة باللغت Úانعكسس
إاي-ج-اب-ا ع-ل-ى ت-ك-وي-ن ط-ف-ل-ة “لك من
الÌاء اللغوي الششيء الكث.Ò
اسشتطاعت كرÁة نكاع النجاح ‘
ﬂت- -ل- -ف األط- -وار ال -دراسش -ي -ة ح -ت -ى
‚اح -ه -ا ‘ اج-ت-ي-از ام-ت-ح-ان شش-ه-ادة
البكالوريا ،وهنا كان ألحمد بجاوي
األثر األك ‘ Èاختيارها لتخ ّصشصشها
ا÷امعي ،فقد فضشلت عا ⁄الصشحافة
أاين كان أاحد أاسشاتذة طÓبها ،وبالفعل
ال-ت-ح-قت Ãق-اع-د ا÷ام-ع-ة ت-خصشصس
سش- -م- -ع- -ي  -بصش- -ري وه- -ن- -اك أاث -ب -تت
جدارتها ‘ هذا اÛال الذي يحتاج
ا ¤ششخصشية وحضشور قوي Úللتعامل
م -ع اŸت -ل -ق -ي سش -واء ك-ان مشش-اه-دا أاو

فوزية زقا ⁄رئيسسة
جمع
ية «ا◊ياة» بـ«بشسار»

ه -ي واح -دة م -ن ا÷م -ع -ي-ات ال-ت-ي
حملت على عاتقها مهمة –سسيسش
اŸرأاة ‘ ا÷ن -وب ا÷زائ -ري ب -ك-ل م-ا
ي- -ح- -ي- -ط Ãرضش سس- -رط- -ان ال- -ث -دي،
ال - -ت - -قت «الشس - -عب» ف - -وزي- -ة زق- -ا⁄
رئ-يسس-ة ج-م-ع-ي-ة «ا◊ي-اة» لتتحدث
ع -ن ال -ع -م -ل ال -ذي ت -ق-وم ب-ه ‘ ه-ذا
’مكانيات
ل قلة ا إ
اÛال خاصسة ‘ ظ ّ
وشسحها.

ف/كلوإز
أاكدت فوزية زقا ⁄أان عمل ا÷معية
ل -يسس م -رت -ب -ط -ا بشش-ه-ر أاك-ت-وب-ر ف-ق-ط ب-ل
مسش -ت -م -ر ع-ل-ى م-دار السش-ن-ة ،أاي-ن ت-ل-ت-ق-ي

ل تقبل إال بالقمة
مسشتمعا.
ألنها تؤومن أان اŸيدان هو كاŸاء
للسشمكة بالنسشبة للصشحفي ،عملت Ÿا
يقارب ألربع سشنوات فÎة التسشعينيات
‘ الصشحافة اŸكتوبة ولكن وبسشبب
ن- - -قصس اŸراف- - -ق - -ة ال - -ت - -أاط ÒغÒت
اهتماها ا› ¤ال غ Òبعيد عن عا⁄
اإلعÓم والتصشال.

«انÎفاسص ميديا»..
الحÎافية
بعد ◊ظة فراغ رتبت فيها أاوراقها،
ك -انت لـك-رÁة ن-ك-اع Œرب-ة وصش-ف-ت-ه-ا
جيدة مع وكالة التصشال «سشينابسس»
–ت اششراف الكاتب الصشحفي عبد
ال-ك-ر Ëجّ-ع-اد ال-ذي م-ن-ح-ه-ا ال-فرصشة
للتعرف أاك Ìعلى عا ⁄العÓم من
خÓل العقود التي كانت تربط الوكالة
م- -ع ﬂت- -ل- -ف الشش- -رك- -ات ك- -الشش -رك -ة
الوطنية للسشكك ا◊ديدية ،اÿطوط
ا÷وية ا÷زائرية ،أاين كانت كرÁة
رف-ق-ة ال-ف-ري-ق ال-ذي ت-ع-م-ل م-ع-ه على
إاع- -داد أاشش- -رط -ة وث -ائ -ق -ي -ة ووق -ف -ات

اشش -ه -اري -ة ل -لشش -رك -ات اŸت-ع-اق-دة م-ع
الوكالة وغالبا ما تكون رئيسشة مششروع
ما أاعطاها Œربة ميدانية حقيقية
وثرية زادت من كفاءتها اŸهنية.
Œرب-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ك-انت م-ع الشش-ركة
م -ت -ع ّ-ددة ا÷نسش -ي -ات «م-يششÓ-ن» أاي-ن
ت-ك-ف-لت ب-التصش-ال اÿارج-ي ل-لشش-رك-ة
(الصش - -ح - -اف - -ة وﬂت- -ل- -ف ال- -وسش- -ائ- -ل
اإلعÓمية) والتصشال الداخلي أاي مع
ع -م -ال الشش -رك-ة ،ل-ت-ك-ون «أاوراسش-ك-وم»
وجهتها التالية أاين عملت مع مؤوسشسشة
خ- -اصش- -ة ل- -ل- -ث -ابت «ل -ك -م» ال -ت -اب -ع -ة لـ
«أاوراسشكوم» ،ولكن بعد اŸششاكل التي
واج-ه-ت-ه-ا انسش-ح-بت ه-ذه الشش-رك-ة من
السشوق ا÷زائرية ،لتلتحق ‘ ،٢٠١٠
بالوكالة اÿاصشة «ان -Îفاسس ميديا»
ل -ل -ق -اضش-ي احسش-ان وال-ت-ي ك-انت “لك
مواقع الكÎونية كموقع «ماغراب -
اÁاغ» اŸه- -ت -م ب -الشش -أان الق -تصش -ادي
و»رادي -و -واب» وال-نسش-خ-ة ا÷زائ-ري-ة
ل- -ل- -م- -وق -ع األم -ري -ك -ي «اوف -ي -ن -غ -ت -ون
ا÷زائ -ر» ،ا ¤ج -انب مصش -ال-ح أاخ-رى
ك - -مصش- -ل- -ح- -ة خ- -اصش- -ة ب- -اŸؤوسشسش- -ات
وا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ت -ه -ت -م ب -ت -ن -ظ -ي-م
اŸؤو“رات والصش- -ال- -ون -ات وال -ن -دوات
الصشحفية اين تلعب دور الوسشيط او

عن اŸرأاة قالت نكاع انها يجب ان
تكون ‘ مسشتوى تلك السشيدات الÓتي
حاربن من اجل –رير ا÷زائر ،وتلك
ال-ل-وات-ي ح-م-ل-ن ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ن م-همة
ت-رب-ي-ة أاج-ي-ال ك-ام-ل-ة بعد السشتقÓل،
ف Óيجب ام تختزل اŸرأاة نفسشها ‘
قنوات الطبخ فاŸرأاة اŸاكثة بالبيت
أاو العاملة أاو اإلطار أاو اŸسشؤوولة كلهن
عليهن ان يضشعن اليد باليد لتحقيق
رقي وتطّور اŸرأاة كطرف مهم ‘
ب- -ن- -اء ›ت- -م- -ع سش- -وي خÓ- -ق وب -ن -اء،
فاÓŸحظ اليوم أان ا÷زائريات قبلن
الرداءة بعدم اÙاولة للوصشول ا¤
القمة كل واحدة ‘ اÛال اŸوجودة
ف- -ي- -ه ،ول- -ن ي- -ك- -ون ذلك ال ب -ال -ع -م -ل
اŸت-ف-ا Êوالصش-ادق ال-ذي ت-ع-ط-ي ف-ي-ه
اŸرأاة كل ما “لكه من قدرات وكفاءة
سشواء كانت ربة بيت أاو عاملة.
يجب ال تسشتسشلم لنظرة السشتصشغار
والحتقار التي Œدها عند البعضس،
ع-ل-ي-ه-ا أان “لك ال-ق-وة ال-ك-اف-ي-ة ل-قول
«ل» أاو «نعم» متى اقتضشت الضشرورة
ب -ع -ي -دا ع -ن أاي ضش -غ-ط او اسش-ت-غÓ-ل،
يجب أان تكون واعية باŸهمة اŸلقاة
ع -ل-ى ع-ات-ق-ه-ا ‘ ت-رب-ي-ة ج-ي-ل ي-حÎم
اŸرأاة ك- - -عضش- - -و ف - -اع - -ل وم - -ؤوث - -ر ‘
اÛتمع.

قلة اإلمكانيات حجر عÌة أامام التششخيصص اŸبكر

النسشاء بولية بششار اللواتي Áلكن رغبة
شش - -دي - -دة ل - -ل - -ت - -ع- -رف ع- -ل- -ى األم- -راضس
السش -رط -ان -ي-ة ال-ت-ي تصش-يب اŸرأاة،خ-اصش-ة
سش -رط -ان ال -ث -دي وع -ن -ق ال -رح -م ال -ل -ذان
ي- -ع -تÈان م -ن أاه -م األسش -ب -اب ‘ وف -ي -ات
النسشاء ،و قالت أان أاول عملية –سشيسشية
أاطلقتها ا÷معية ‘  ،٢٠١٦عرفت إاقبال
ك -بÒا ح -يث وصش -ل ع -دد ال-نسش-اء ال-ل-وات-ي
اسش -ت -ف -دن م -ن ال -تشش -خ -يصس اŸب -ك-ر ٦٠٠
امراة ،أاين توّفر ا÷معية فحصس ›اÊ
كل أاسشبوع للثدي وعنق الرحم.
ولكن ‘ اŸقابل يسشتغرق –ليل مسشحة
عنق الرحم وقتا طوي Óمقارنة بالوليات
األخرى بسشبب اضشطرار اŸريضشة إارسشال
العينة إا ¤وهرات من أاجل التحليل بسشبب

غياب – Èﬂاليل على مسشتوى ولية
بشش- -ار ،م- -ا ي- -زي- -د م -ن م -ع -ان -اة م -ريضش -ة
السش - -رط - -ان ،وه - -و أام - -ر غ Òم - -ق - -ب - -ول،
وب -اإلضش -اف -ة إا ¤وج -ود ج -ه -از ال -تصش-وي-ر
الشش -ع -اع -ي ل -ل -ث -دي واح -د ع-ل-ى مسش-ت-وى
مسش -تشش -ف -ى مسش -تشش-ف-ى ب-وضش-ي-اف ﬁم-د
بورقلة ،باإلضشافة إا ¤غياب طبيب أاششعة
م- -ا زاد م- -ن مشش- -ق -ة اŸريضش -ة ‘ رح -ل -ة
البحث عن الششفاء.
هذه الوضشعية أاجÈت زقا ⁄على إارسشال
ن- -داء إا ¤ك- -ل اÙسش- -ن Úلشش- -راء ج- -ه -از
ال -تصش-وي-ر الشش-ع-اع-ي ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-أاك Èع-دد
‡كن من النسشاء ‘ تلك اŸنطقة التي
أاصش- -ب- -حت ت- -ع- -ي م -دى خ -ط -ورة إاه -م -ال
ال -تشش -خ -يصس اŸب -ك -ر ‘ ح -ال -ة سش -رط -ان
ال -ث -دي وع -ن -ق ال -رح-م ،خ-اصش-ة وأان ثّ-م-ن
التصشوير الششعاعي عند اÿواصس يتعدى
 ٤5٠٠دج ،م -ب -ل -غ ل تسش -ت -ط-ي-ع دف-ع-ه ك-ل
السشيدات الراغبات ‘ إاجرائه.
قالت زقا ⁄إان عدد ا◊الت التي يتم
اكتششافها يوميا على مسشتوى ولية بششار
تÎ- -اوح ب  ٢ Ú-و 3ح-الت م-ا يسش-ت-دع-ي
ت - -دخ - -ل مسش - -ت - -ع- -ج- -ل م- -ن اج- -ل ت- -وفÒ
اإلم -ك -ان -ي -ات ل-ل-ح-د م-ن ان-تشش-ار اŸرضس
وكذا التكفل باŸريضشة ‘ مراحله األو¤
ما ينعكسس عليها إايجابا أاي أان اكتششافه
اŸبكر يعطي اŸريضشة أام ‘ Óالششفاء،
ف-ب-عضس ال-نسش-اء رغ-م أان-ه-ن م-ت-ع-ل-م-ات إال
أانهن ل يعرفن مراكز مكافحة السشرطان
التي  ⁄تفتح بعضشها.
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الششهيدة زيزة مسشيكة
وأامانة وطن

الشس- -ه- -ي -دة زي -زة مسس -ي -ك -ة اسس -م -ه -ا
ا◊ق -ي -ق -ي سس -ك -ي -ن -ة زي-زة ال-ت-ي ع-رفت
بأاعمالها البطولية خÓل ثورة التحرير
ا÷زائ- -ري- -ة ،ح- -يث سس- -ق -طت ‘ م -ي -دان
الشس - -رف ‘  29أاوت  ،1959ح Úق - -امت
بعملية اسستشسهادية.
ولدت الششهيدة ‘  ٢٨جانفي Ã ،١93٤روانة
ب -ولي -ة ب -ات -ن -ة ،ت -اب -عت الشش -ه -ي -دة دراسش-ات-ه-ا
البتدائية ‘ بلدتها األصشلية باتنة ثم تنقلت
إا ¤سشطيف Ÿزاولة التعليم اŸتوسشط لتعود
م- -رة أاخ- -رى إا ¤ب -ات -ن -ة Ÿواصش -ل -ة دراسش -ت -ه -ا
الثانوية ،أاين –صشلت على ششهادة البكالوريا
‘ .١953
فارقت سشكينة أارضشها ا÷زائر متجهة نحو
ج-ام-ع-ة م-ون-ب-ل-ي-ي-ه بفرنسشا Ÿتابعة الدراسشات
العليا رفقة أاخيها وإا ¤غاية .١955
عادت سشكينة إا ¤بÓدها بعد هذه اŸدة
وبالتحديد إا ¤مدينة باتنة أاين تعلمت ،وقبل
وقت قصش Òمن اإلضشراب الطÓبي ‘ عام
 ،١95٦غادرت باتنة إا ¤سشطيف مع زميلتيها
مر Ëبوعتورة وليلى بوششاوي ،حيث انضشمت
إا ¤صش -ف -وف اÛاه -دي -ن ك -م -م -رضش-ة ب-رت-ب-ة
عريف ‘ منطقة كولو .بواد عطية ‘ دوار
أاولد ج- -م- -ع -ة –ت أاوام -ر ع -م -ار ب -ع -زي -ز ‘
اŸنطقة الثالثة .كما أانها عملت وبنششاط مع
عزوز حمروشس وعبد القادر بوششريط الذان
كانا مسشؤوول Úعن الصشحة باŸنطقة األو¤
واŸنطقة الثانية– ،ت أاوامر  ÚŸخان من
 ١95٦إا ،١95٨ ¤والدكتور ﬁمد تومي بÚ
 ١95٨و ١9٦٢على التوا‹ .الششهيدة مسشيكة
سشقطت ششهيدة ‘ سشبيل الله والوطن ‘ ٢9
أاوت .١959

وجوه نسسوية عاŸية

لزرق مارينا مثال يقتدى به للمرأاة ا÷زائرية
ه -ي ب-اح-ث-ة ج-زائ-ري-ة ب-أام-ري-ك-ا ،ل-زرق
مارينا  ٧٧عاما ،أايقونة بحوث الجتماع ‘
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة األم -ري -ك -ي-ة م-ع مسشÒة
ح- -اف- -ل- -ة ‘ السش- -وسش- -ي- -ول -وج -ي -ا واألب -ح -اث
الك -ادÁي -ة ” ،ت -ك -رÁه-ا م-ن ق-ب-ل ج-م-ع-ي-ة
ال -ق -نصش -ل ال -ع -ام (سش -وفك) ‘ ن -ي -وي -ورك ‘
 ،٢٠١٨تقديرا لها على أاعمالها األكادÁية
وأاب-ح-اث-ه-ا ال-ع-ل-م-ي-ة ومسش-اه-م-اتها الهامة ‘
ال -ن -ه -وضس ب -ح -ق-وق اŸرأاة ‘ ال-ع-ا ⁄بصش-ف-ة
عامة و‘ العا ⁄العربي بصشفة خاصشة‘ .
الوقت نفسشه ،حصشلت الباحثة لزرق مارينا،
أاسش- -ت- -اذة ع -ل -م الج -ت -م -اع والÈوف -يسش -ور ‘
ج-ام-ع-ة «ه-ي-ن Îك-ول-ي-ج» ‘ ن-ي-وي-ورك ،ع-ل-ى
شش- -ه -ادة اعÎاف ج -م -ع -ي -ة ال -ق -نصش -ل ال -ع -ام
(سشوفك) ‘ احتفال حضشره ‡ثلو السشلك Úوالقنصشلي والسشلطات األمريكية.
الÈوفيسشور لزرق مارينا ،مثال يقتدى به للمرأاة ا÷زائرية الناجحة والباحثة
واŸسشاهمة ‘ الرقي بحّواء ‘ كافة اÛالت و‘ كل أانحاء العا ،⁄أالفت العديد من
الكتب واŸؤولفات التي تتناول الطبقية الجتماعية وا◊ركات الثقافية ،قضشايا حقوق
اŸرأاة والتاريخ السشتعماري والتنمية الدولية طيلة مسشارها العلمي واألكادÁي وقد
ترجمت أاعمالها إا ¤عدة لغات.
” تعيينها خبÒا اسشتششاريا لÈنامج األ· اŸتحدة التنموي منسشقا للششؤوون
Óششخاصس ‘ البنك الدو‹ Ÿنطقتي آاسشيا الوسشطى وأاوروبا ،كما قد
العرقية ول أ
أاششرفت ونظمت العديد من ورششات العمل والبحث العلمي والجتماعي حول قضشايا
اŸرأاة وت -ن-م-ي-ت-ه-ا ‘ الشش-رق األوسش-ط وشش-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا وآاسش-ي-ا وق-دمت ال-ع-دي-د م-ن
األبحاث ıتلف اŸنظمات والهيئات العاŸية اŸهتمة بششؤوون اŸرأاة واألسشرة
واألبحاث الجتماعية ،وهو ما يعت ÈتكرÁا للÈوفيسشور ا÷زائرية من قبل كل
هئيات العا ⁄على كل ما قامت به طيلة مششوارها العلمي.
نششر وترجمت مؤولفات الباحثة لزرق مارينا ‘ ﬂتلف أانحاء العا ⁄بعدة لغات ،لها
أابحاث وكتب عديدة ،من بينها« :ظهور الطبقات ‘ ا÷زائر :دراسشات عن السشتعمار
والتغ Òالجتماعي والسشياسشي»« ،بÓغة الصشمت :اŸرأاة ا÷زائرية ‘ السشؤوال»،
«التعذيب وتراجع الإمÈاطورية السشتعمارية :من ا÷زائر العاصشمة ا ¤بغداد»،
إاضشافة إا ¤كتابها «اسشتجواب ا◊جاب :رسشالة مفتوحة للنسشاء اŸسشلمات».

á°VÉjQ

أأ’ربعاء  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٢٠ربيع أأ’ول ١٤٤٠هـ

لندية العربية
الدور ثمن النهائي لكأاسض ا أ
اليوم ( :)١9:٠٠مولودية ا÷زائر ـ النصسر السسعودي

«العميد» يسشعى لتأاكيد نتيجة الذهاب ومواصشلة اŸغامرة
لوŸبي عشسية اليوم بداية من السساعة السسادسسة مسساء مسسرحا Ÿباراة العودة من ثمن نهائي «الكأاسض العربية
سسيكون ملعب  ٥جويلية ا أ
لنصسار والعودة إا ¤سسكة
Óندية» ب Úمولودية ا÷زائر وضسيفه النصسر السسعودي ،مباراة يهدف من خÓلها العميد إا ¤التصسالح مع ا أ
ل أ
النتصسارات ،وﬁاولة الذهاب بعيدا ‘ اŸنافسسة والثأار من هزÁة  ‘ ،2٠٠7ذات اŸنافسسة ،والعمل على إانعاشض خزينة الفريق ماديا،
خصسوصسا أان العبور للدور اŸقبل سسيجني منه الفريق  2٠٠أالف دولر.

ﬁمد فؤزي بقاصص
سض -ي -ك-ون أŸوع-د أمسض-ي-ة أل-ي-وم م-ع ع-ودة
فريق مولودية أ÷زأئر إأ ¤ملعب  ٥جويلية
أأ’وŸب -ي ،ب -ع -دم -ا خ -اضس م-وأج-ه-ت‘ Ú
أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أأ’و ¤ل -ك -رة أل-ق-دم
خ-ارج أل-دي-ار أم-ام م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة وأم-ل
ع Úم-ل-ي-ل-ة ،وه-م-ا أل-ت-ن-قÓ-ن أل-لذأن خيبا
فيهما ’عبو أŸولودية أنصضارهم بعدما
فرضضا ألتعادل على منافسضيهما ،لكن أمام
أصض-ح-اب ذي-ل ألÎت-يب ،وق-ب-ل-ه-م-ا سض-ج-لوأ
هزÁة ‘ عقر ألديار أمام إأ–اد بلعباسس
أŸهّدد بالسضقوط ،وهو ما جعل ألفريق
ينهي مرحلة ألذهاب ‘ أŸركز ألسضادسس
‘ ألÎتيب ألعام برصضيد  ٢١نقطة ،ما
جعل أنصضار أŸولودية غ Òرأضض“ Úاما
ع -ل -ى م-رت-ب-ة ف-ري-ق-ه-م ﬁل-ي-ا ،خصض-وصض-ا
ب - -ع- -دم- -ا فشض- -ل- -وأ ‘ Œاوز ع- -ق- -ب- -ة دور
أÛموعات من منافسضة رأبطة أأ’بطال
أإ’فريقية ‘ وقت سضابق ،وسضيكون لقاء
ألنصضر ألسضعودي Ãثابة أ◊افز للعودة إأ¤
سض-ك-ة أ’ن-تصض-ارأت وضض-م-ان أل-ت-أاه-ل للدور
أŸقبل وألتصضالح مع أأ’نصضار ألغاضضب،Ú
وكذلك ضضمان ألبقاء ‘ جو أŸنافسضة،
خاصضة أن فÎة ألبطولة سضتتوّقف طيلة
شضهر كامل.

سض-ي-ع-ا Êأل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ل-ف-ري-ق م-ولودية
أ÷زأئر من غياب  ٤ركائز كاملة أمام
ألنصضر ألسضعودي ،ويتعلّق أأ’مر بكل من
«عزي» ‘ ﬁور ألدفاع و»عروسس» ألذي
يسض- -ت- -ع- -م- -ل- -ه أŸدرب ‘ م- -نصضب وسض -ط
أŸي-دأن ،وي-أات-ي غ-ي-اب-ه-م-ا بسض-بب أل-عقوبة
أآ’ل -ي -ة ،ح -يث ي -غ -يب أأ’ول بسض -بب ت-ل-ق-ي-ه
ب -ط -اق-ت Úصض-ف-رأوي-ن ذه-اب-ا أم-ام أل-رف-اع
أل-ب-ح-ري-ن-ي ب-اŸن-ام-ة وذه-اب-ا أم-ام ألنصضر
ألسض- -ع- -ودي ‘ أل -ري -اضس ،ف -ي -م -ا ت -ع ّ-رضس
«عروسس» للطرد أمام ألنصضر ،أما بالنسضبة
ل-ل-ث-ن-ائ-ي أل-ث-ا Êف-ي-ت-عّ-ل-ق أأ’م-ر ب-اŸهاجم
«ن -ق -اشس» أل -ذي ي -ع -ا Êم -ن إأصض -اب -ة ع-ل-ى
مسض -ت -وى أل -رك-ب-ة م-ن-ذ م-وأج-ه-ة م-ول-ودي-ة

بجاية ،فيما عاد أŸلغاشضي «أمادأ» مصضابا
‘ ألفخذ من تنقله مع منتخب بÓده.
ومن أŸنتظر أن يدخل أŸدرب «عادل
ع -م-روشس» ب-خ-ط-ة ( ،)٢ – ٤ – ٤أي- -ن
سضيحافظ أÿط أÿلفي على أسضتقرأره
ب -ت -وأج -د أل -ث -ن -ائ -ي (دم -و وم-ي-ب-ارأك-و) ‘
أÙور للمبارأة ألثالثة على ألتوأ‹ ،رفقة
(حشضود وحدوشس) على ألروأق Úأأ’Áن
وأأ’يسضر ،فيما سضيكون أ◊ارسس «شضعال»
‘ أŸرمى للمبارأة ألثانية على ألتوأ‹
بعدما عاد من ألعقوبة أمام ع Úمليلة،
وسض -ي -ك -ون «دي -ن -غ» ‘ أ’سضÎج -اع رف -ق -ة
«شضريف ألوزأ »Êعلى أن يلعب «بن دبكة»
على أ÷هة أليمنى و»درأرجة» على أ÷هة

أليسضرى من ألهجوم ،فيما سضيخ ÒأŸدرب
ب Úألثنائي (سضويبع وبن عثمان) ‘ منصضب
أŸهاجم ألصضريح ،على أن يلعب «بورد»Ë
خلف أŸهاجم.
وسض -ي -ع -م -ل رف -ق -اء «ف -ري -د شض-ع-ال» ع-ل-ى
أ◊فاظ على نظافة شضباكهم منذ أنطÓق
أŸبارأة وﬁاولة ألتسضجيل مبكرأ ،إ’نعاشس
حظوظهم ‘ ألتأاهل ،خصضوصضا أن ألتقّدم
ي-ب-ق-ى ل-ل-م-ول-ودي-ة أل-ت-ي “ّك-نت م-ن ألفوز
Ãبارأة ألذهاب بهدف وحيد من توقيع
«درأرجة» ،لكن أŸأامورية لن تكون سضهلة
بتاتا أمام وصضيف رأئد ألدوري ألسضعودي
أÎÙف ،ألذي يتوأجد ‘ أحسضن أحوأله
وعاد بقوة ‘ أ÷و’ت أأ’خÒة ،وتنقل إأ¤
أ÷زأئر Ãعنويات مرتفعة ،وسضيعمل على
أل -ع -ودة ب -ت -أاشضÒة أل -ت -أاه -ل م-ن  ٥جويلية
وأسض -ت -غ Ó-ل فÎة أل -ف -رأغ أل -ت -ي ّÁر ب -ه -ا
ألعاصضميون ،حيث أكد قائد ألفريق «خالد
ألشض- -وي -ع» ‘ ن -دوة صض -ح -ف -ي -ة أمسس ،ب -أان
أل- -ف- -ري- -ق ‘ أّ” أ÷اه- -زي- -ة وأن م -ب -ارأة
ألذهاب كانت شضوطا أو’ وأليوم سضينطلق
ألشضوط ألثا ،Êوتابع حديثه «نادي مولودية
أ÷زأئر فريق كب ،Òونحن فريق عاŸي
شضاركنا ‘ ألعديد من أŸنافسضات ألدولية
وقدمنا مسضتويات ‡يزة ،ونحن قادرون
على –قيق أ’نتصضار».

حسس Úياحي لـ«الشسعب»:

أا“نى أان يكون مسشتوى ششباب بلوزداد أاحسشن ‘ مرحلة العودة

لسسبق ومدرب وداد بوفاريك حاليا ،واحد من اŸدرب Úا÷يدين والواقعي Úوا◊ريصس Úعلى العمل ا÷دي،
ل يختلف إاثنان بأان حسس Úياحي الدو‹ ا أ
كما أانه الرجل الذي –دى الصسعاب ‘ أاك Ìمن مناسسبة ّ– ..دث لنا ياحي بتلقائية حول مرحلة الذهاب ورأايه ‘ مسستوى الفني.
حسض -اب ف -ري -ق أل -ق -لب أل -ذي أ“ن -ى أن ت -ع -ود أŸي -اه إأ¤
›اري -ه-ا م-ع أن-طÓ-ق أŸرح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة أل-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ره-ا
أأ’نصضار وأÙب Úأ◊قيقي Úأ’بناء بلوزدأد.
@ ك -ي-ف ت-قّ-ي-م اŸسس-ت-وى ال-ع-ام Ÿرح-ل-ة ال-ذه-اب
@ وماذا بعد ›ئ شسركة «مدار»؟
لو¤؟
للرابطة اÎÙفة ا أ
@@ ألفريق كان بحاجة إأ ¤ألتدعيم منذ بدأية أŸوسضم
@@ أعتقد أن أŸسضتوى كان متدنيا إأ ¤أبعد أ◊دود ،ما
ول -رÃا ه -ذه أŸؤوسضسض -ة ج -اءت م -ت-أاخ-رة ن-وع-ا م-ا ..ل-ك-ن
عدأ فريق أ–اد ألعاصضمة وشضبيبة ألقبائل أللذين أثبتا
أ◊مد لله على قدوم شضركة بامكانياتها ،نتمنى أن يحّقق
جدأرتهما ‘ مرحلة ألذهاب سضوأء من ألناحية ألفنية ،أو
معها ألفريق أنتصضارأت خÓل مرحلة ألعودة يسضعد بها
أ’نضضباط ،ما يعني أنهما قدما مثا’ ‘ تسضي Òمرحلة
أأ’نصضار ومسضؤوو‹ هذه أŸؤوسضسضة أÎÙمة ألتي فتحت
ألذهاب ..أما بقية ألفرق فكلها كانت غائبة فوق أŸيدأن
أبوأبها أ’بناء لعقيبة.
ونتائجها تدل على ضضعفها.
@ برأايك Ãاذا يرتبط ‚اح أاي فريق؟
@ كيف كان مسسار البطل الشستوي ا–اد العاصسمة؟
@@ مثلما كانت عليه عدة فرق ‘ ألزمن أ÷ميل ،مثل
@@ يعت Èحاليا من أحسضن ألفرق أسضتقرأرأ وتنظيمها
شضبيبة ألقبائل ،وفاق سضطيف وآأخرين ،منها أ’سضتقرأر
وأدأًء ون -ت-ائ-ج-ه ‘ م-رح-ل-ة أل-ذه-اب ت-ت-ح-دث ع-ن-ه ،وك-ذأ
أŸت -وأصض -ل ع -ل -ى مسض -ت -وى أŸدرب Úوأل Ó-ع-ب Úوأإ’دأرة
أŸرتبة أأ’و ¤ألتي يحتلها بـ  ٣٣نقطة بفارق شضاسضع على
وأ’نضضباط ،هذأ هو سضّر ألنجاح ،وهو ما يحدث حاليا مع
كل أÓŸحق ،Úهذأ دليل على حسضن ألتسضي Òوأ’نضضباط
دأخل أإ’دأرة ،وأ÷هاز ألفني ..هذه ألضضوأبط يجب أن خاصضة أŸولودية وألوفاق يعتÈأن من ناحية أإ’مكانيات ’ أ–اد أل -ع -اصض -م -ة أل -ذي ي-رأه-ن ع-ل-ى أن-ه ف-ري-ق مسض-ت-ق-ر
تعمل بها جميع ألفرق ‘ مرحلة ألعودة ألتي سضيكون بأاسس بهما ،رÃا مرحلة ألعودة سضتكون أك Ìإأيجابا لهذين ونتائجه ‘ مرحلة ألذهاب من ألبطولة تتحدث عنه،
أل-ف-ري-ق ،Úوك-ل أل-ف-رق أل-ت-ي ت-ط-م-ح لضض-م-ان أل-ب-ق-اء على نضضيف له شضبيبة ألقبائل ألعائد بخطى ثابتة ،لذلك أرى بأان
أÿطأا فيها ‡نوع.
‚اح أي فريق يكمن ‘ أ’سضتقرأر سضوأء على مسضتوى
أأ’قل.
@ ماذا عن شسبيبة القبائل؟
ألعارضضة ألفنية أو ألتعدأد.
@@ ألشضيء ألذي أدهشضني ‘ بيت ألشضبيبة لهذأ أŸوسضم @ ،وماذا عن فريق القلب (الشسباب) وماذا ينقصسه؟
أنها تسضÃ Òجموعة شضابة ومسضÒين معروف Úمن أبناء @@ ينقصضه رجال أكفاء ،أ’ن أنطÓقته كانت سضلبية على @ كيف يرى ياحي مهمة اŸنتخب الوطني اŸتأاهل
ألفريق ألذين لعبوأ لها وعلى رأسضهم عيبود كناطق رسضمي ،طول أÿط ..فاŸسضÒون ألوهميون هم ألسضبب ‘ تدهور إا ¤كان  2٠١9بالكامÒون؟
وله دور كب Òـ حسضب معلوماتي ـ ‘ ألتسضي Òوهذأ شضيء وضضعية ألفريق أ◊الية منذ توأجدي كÓعب منذ سضنوأت @@ هذه فرصضتنا ‘ كان  ،٢٠١9ويجب أن نثبت أن ألكرة
إأيجابي يعود بالنفع على ألفريق ككل وحتى أŸرتبة ألثانية مضضت ،وكمدرب له  ⁄يحتل هذه أŸرتبة ألتي تعت Èمذلة أ÷زأئرية ‘ صضحة جيدة على مسضتوى أŸنتخب ألذي
لفريق من حجم ألشضباب ألذي أ‚ب أك‚ Èوم ألكرة يضضّم أحسضن ألÓعب ÚأÎÙف Úحاليا ،لكن سضنتحدث
ألتي يحتلها أبناء جرجرة جاءت ثمرة لعمل جماعي.
أ÷زأئرية على غرأر ’Ÿاسس رحمه ألله ،كا’م ،سضاŸي عن أÿضضر أك Ìعندما نتعرف على أÛموعة ألتي
@ هل من إاضسافات ‘ هذه النقطة بالذات؟
@@ نتأاسضف على ثÓث فرق لعبت أدوأرأ كبÒة ‘ أŸوأسضم وغÒه -م ،وأل -ي -وم ف -الشض-ب-اب ي-ع-ت Èي-ت-ي-م-ا ب-ه-ذه أل-ن-ت-ائ-ج سضيكون فيها ‘ ألنهائيات وأظن أن ألتشضكيلة ألوطنية
أŸاضضية ،وهي وفاق سضطيف ،مولودية أ÷زأئر وشضباب وأŸرتبة أأ’خÒة ألتي يحتلها أ’ن من أشضرفوأ على تسضيÒه أ◊الية ‘ طريق مفتوح لبلوغ أأ’دوأر أŸهمة ‘ ألكان،
بلوزدأد ،مرحلة ألذهاب  ⁄تبتسضم لهم ،كما هو مطلوب ،منذ سضنت Úكان همهم ألوحيد هو خدمة مصضا◊هم على بشضرط أن ’ نغ Îوأن نكون جاهزين نفسضيا وبدنيا.

حـاوره :فؤؤاد بن طالب

مولودية سسعيدة

غياب اŸدرب سشبع عن تدريبات الفريق

غادر مسضاء أول أمسس مدرب مولودية سضعيدة مصضطفى
سضبع إأ ¤ألعاصضمة مقر سضكناه دون سضابق إأنذأر ،وهو ما
فتح باب ألتأاويÓت حول مسضتقبله على رأسس ألعارضضة
ألفنية للفريق ،كما لّوح أك Ìمن مرة با’سضتقالة دون أن
ي -ق -دم -ه -ا ك -ت-اب-ي-ا م-رج-ع-ا أأ’سض-ب-اب إأ ¤سض-وء أ’نضض-ب-اط
وأإ’همال ألذي يعيشضه ألفريق حسضبه.
فقد غاب سضبع عن أ◊صضت Úأأ’خÒت Úليومي أ’ثنÚ
وألثÓثاء ‘ ،ح Úأكد مصضدر عليم من إأدأرة مولودية

أارسسنال

اÁري يحّدد دور أاوزيل ‘ التششكيلة

سضعيدة أنها ليسضت على علم بسضبب غيابه ،ويعت ÈأŸعني
‘ ح -ال -ة ت -خ -ل -ي ع -ن أŸنصضب و’ يسض -ت-ب-ع-د أ’سض-ت-ع-ان-ة
Ãحضضر قضضائي لتدوين غياباته.
يحدث هذأ قبل أيام قليلة من موأجهة فريق ترجي
مسضتغا ‘ Âجولة إأسضدأل ألسضتار عن مرحلة ذهاب بطولة
ألقسضم ألثا Êوألتي سضتجرى ألسضبت أŸقبل.

سسعيدة :ج .علي

الرابطة اÎÙفة الأو¤

معاقبة م.بجاية Ãباراة واحدة دون جمهور

لو¤
عوقبت مولودية بجاية (الرابطة ا أ
لكرة القدم) Ãباراة واحدة دون جمهور،
بسسبب اسستعمال أالعاب نارية وهي اıالفة
الثالثة من نوعها ،خÓل اسستقبالها لوفاق
سسطيف (◊ )٠ /١سساب ا÷ولة الـ  ١٥للبطولة،
حسسبما أاعلنته الرابطة اÎÙفة لكرة القدم
لنÎنت.
‘ موقعها الرسسمي على ا أ
وأوضضح نفسس أŸصضدر ،أن ألفريق ألبجاوي مطالب أيضضا
بدفع غرأمة مالية بـ  ٢٠٠ . ٠٠٠دينار ،إأضضافة إأ٠٠٠ ¤
 ١٠٠دينار ،جرأء سضلوك سضيئ Ÿتقطي ألكرأت.
من جهته ،غّرم وفاق سضطيف Ãبلغ  ٢٠٠ ٠٠٠دينار
’سض -ت-ع-م-ال أل-ع-اب ن-اري-ة دأخ-ل أŸل-عب أıال-ف-ة

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

ألثانية.
من جهة أخرى أسضتدعي أŸناج Òألعام Ÿولودية
وهرأن زب Òوأسضطي÷ ،لسضة أسضتماع أمام ÷نة
أ’نضضباط أŸقررة يوم أ’ثن ٣ Úديسضم Èعقب
تصضريحاته ‘ وسضائل أإ’عÓم ،عقب مبارأة نصضر
حسض Úدأي ـ مولودية وهرأن (.)٠ / ١
وأخÒأ عوقبت شضبيبة ألقبائل وشضباب قسضنطينة
كل وأحد بغرأمة مالية تقّدر بـ  ٥٠ ٠٠٠دينار بسضبب
أل -وصض -ول أŸت-أاخ-ر ،وغّ-رم أل-ن-ادي أل-ق-ب-ائ-ل-ي أيضض-ا
Ãب-ل-غ  ٥٠ ٠٠٠دي -ن -ار ،لسض -وء تسض-ي Òأ◊ال-ة أل-ت-ي
ت -ت -وأج -د ع -ل-ي-ه-ا ألشض-ب-ك-ة أŸت-وأج-دة ع-ل-ى أ÷ه-ة
ألشضمالية أ’رضضية أŸيدأن.

أثار جلوسس مسضعود أوزيل على مقاعد بد’ء آأرسضنال
أمام بور‰وث ،وعدم ألدفع به ضضمن ألتغيÒأت ،ألكثÒ
من ألتسضاؤو’ت حول أŸدرب أوناي إأÁري.
وكان إأÁري بعد ألفوز على بور‰وث ،قال حول عدم
ألدفع بأاوزيل« :كل ’عب مهم ،ولكننا أعتقدنا أنه
سضيكون أأ’فضضل لنا هو ألدفع بÓعبÁ ،Úكنهم منافسضة
قوة أÿصضم ألبدنية».
بينما أشضارت صضحيفة ديلي مÒور أن إأÁري أخذ
ق -رأره ب -اسض -ت -ب -ع -اد أوزي-ل بسض-بب أدأئ-ه ألضض-ع-ي-ف أم-ام
ك -ريسض -ت -ال ب -ا’سس وأŸب -ارأة أل -ت -ي أن -ت -هت ب -ال -ت-ع-ادل
أإ’يجابي بهدف Úلكل فريق ،ألشضهر أŸاضضي.
ومن جهة أخرى ،فإان صضحيفة ديلي ميل أكدت أن
أŸدرب قرر أسضتبعاد أوزيل من جميع مباريات آأرسضنال
خارج ملعبه ،وألتي يعتمد فيها أإ’سضبا Êأك Ìعلى
ألعنصضر ألبد..Ê
وأخًÒأ أضضافت أن إأÁري يرى بأان أوزيل مهم جًدأ ‘
خطته ،ولكنه لن يغ Òقرأره حتى ولو أغضضب ألÓعب..

ألعدد

١٧٨٠6
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سسعيد حدوشض ـ خب Òدو‹ ‘ كرة القدم لـ«الشسعب»:

مسشتع ـ ـ ـد للعـ ـ ـ ـ ـودة إا ¤اŸديري ـ ـ ـ ـة الفنيـ ـ ـة
وبلماضشي يحتاج إا ¤الوقت لتجسشيد برنا›ه

أاكد اÿب Òالدو‹ ‘ كرة القدم سسعيد حدوشض ‘ حوار لـ»الشسعب» أانه لن يدير ظهره إان طلب منه
العودة من جديد لÎأاسض اŸديرية الفنية الوطنية ،خاصسة أانه متواجد دائما ‘ خدمة الكرة
ا÷زائرية على حّد قوله .

حاوره :عمار حميسسي

و ⁄يفّوت حدوشس ألفرصضة ليؤوكد
ع-ل-ى ه-امشس ت-نشض-ي-ط-ه Ùاضض-رة
حول أŸعطيات ألرقمية ودورها
‘ ألتحليل ألصضحفي للمباريات أن
بلماضضي يحتاج إأ ¤ألوقت وألدعم
من أجل ألوصضول أ ¤ألهدف ألذي
ينوي –قيقه.
وعاد حدوشس للحديث عن أهمية
أŸعطيات ألرقمية ،حيث أكد على
ضض -رورة رق -م-ن-ة أل-ب-ط-ول-ة وه-و م-ا
سض-يسض-م-ح ب-ال-ت-ع-رف على أŸسضتوى
Óندية ،كما أنه يسضاعد
أ◊قيقي ل أ
على ألتحليل ألسضليم للمباريات.
«لشس-عب» :م-اه-و ال-ه-دف الذي
كنت تريد الوصسول إااليه من
خÓل هذه اÙاضسرة؟
ح- -دوشض :ه -ن -اك ›م -وع-ة م-ن
أأ’هدأف أهمها أ’هتمام بكيفية
تطوير مسضتوى ألبطولة فا÷ميع
ي- -ت- -حّ- -دث ع- -ن ألÓ- -عب أÙل- -ي
وضض- -رورة م- -ن- -ح- -ه أل- -ف- -رصض -ة م -ع
أŸنتخب ،لكن ’ أحد –ّدث عن
ك -ي-ف-ي-ة ت-وف Òأل-ظ-روف أÓŸئ-م-ة
لضضمان ألتطّور ألفني لهذأ ألÓعب
ل - -ي - -ك- -ون ‘ أŸسض- -ت- -وى وي- -وأج- -ه
أل-ت-ح-دي-ات ،ك-م-ا أن-ن-ي أط-م-ح م-ن
خÓ- - - - -ل ه - - - -ذه أÙاضض - - - -رة أ¤
–سض - -يسس ألصض- -ح- -ف- -ي Úبضض- -رورة
ألتعّمق ‘ ألتحليل وتفادي ألتحليل
ألسضطحي ودعوتهم ◊ضضور ندوأت
سضتنظم مسضتقب Óبناء على طلبهم
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع شض-رك-ة «ك-وما» ألتي
أوجه لها كل ألشضكر.

@ ه- -ل أانت ع- -ل- -ى اسس- -ت- -ع- -داد
للعودة إا ¤اŸديرية الفنية؟
” أ’تصضال بي لن
@@ ‘ حال ّ
أدير ظهري لبلدي وأنا دأئما ‘
خدمة ألكرة أ÷زأئرية ،لكن يجب
أ’تفاق على أأ’هدأف ألتي سضيتم
–ق -ي-ق-ه-ا ع-ل-ى أŸدى أŸت-وسض-ط
وأل- -ب- -ع- -ي- -د ف- -إاع- -ادة ب- -عث أل -ك -رة
أ÷زأئرية من جديد يتطّلب بعضس
ألوقت وألصض ،Èإأضضافة أ ¤ألعمل
أŸتوأصضل وأŸيدأ .Êومن جهتي
لن أبخل عن وطني بأاي معلومة
مفيدة أو برنامج أو مشضروع يكون
ل - -ه أث - -ر أي- -ج- -اب- -ي ع- -ل- -ى أل- -ك- -رة
أ÷زأئ-ري-ة ‘ أŸسض-ت-ق-ب-ل ويسض-م-ح
لها بالعودة من جديد أ ¤ألوأجهة،
خاصضة أن أŸادة أÿام موجودة،
ف- -ال- -ب- -ط -ول -ة م -ل -ي -ئ -ة ب -ال Ó-ع -بÚ
أŸم-ي-زي-ن أل-ذي-ن يسض-ت-ط-يعون رفع
أل - -ت - -ح- -دي وألÈوز م- -ع ﬂت- -ل- -ف
أŸنتخبات.
@ كيف تقّيم مشسوار بلماضسي
مع اŸنتخب؟
@@ م- -ن ألسض- -اب- -ق أ’وأن -ه ت -ق -ي -ي -م

مشض -وأر ب -ل -م -اضض-ي رغ-م أن-ه حّ-ق-ق
‚احات جيدة ‘ ظرف قصض،Ò
ل-ك-ن حسضب رأي ب-ل-م-اضض-ي ي-ح-ت-اج
أ ¤أل- - -وقت م- - -ن أج- - -ل –ق - -ي - -ق
أŸشض- -روع أل- -ذي ج -اء م -ن أج -ل -ه،
أضض- -اف- -ة أ ¤أل- -دع- -م م -ن ج -م -ي -ع
أطياف ألرأي ألعام ألرياضضي سضوأء
أعÓم أو مدرب’ ،Úعب ÚسضابقÚ
ك -ل أأ’ط -رأف م -ط -ال -ب -ة ب -ت -ق-دË
أل- -دع- -م أŸع- -ن- -وي ل -ه -ذأ أŸدرب
ألشضاب ألذي Áلك مؤوهÓت كبÒة
وأع -ت -ق -د أن أ÷زأئ -ر سض -تسض-ت-ف-ي-د
ك- -ثÒأ م- -ن- -ه ‘ أل- -فÎة أŸق- -ب -ل -ة،
ب -ال -ن -ظ -ر أ ¤رغ -ب -ت -ه أل -ك -بÒة ‘
خوضس ألتحديات وعدم خوفه من
ألفشضل .وهذأ هو أŸدرب ألناجح
وأي مدرب ‘ مكانه كان سضيفكر
أل - -ف م - -رة ق - -ب - -ل ق- -ب- -ول ع- -رضس
أŸنتخب ألوطني ،لكنه  ⁄يفكر
أب -دأ وق -ب -ل بسض -رع -ة وب -دأ ي -ع -م-ل
وأعتقد أنه حّقق ‚احات جيدة،
خاصضة ألفوز أأ’خ Òعلى ألطوغو
أل- -ذي سض- -ي -ح ّ-رر أŸن -ت -خب ك -ثÒأ
خÓل ألفÎة أŸقبلة.

أاكدت أانها تغذي العنف ‘ اÓŸعب

«الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف» تط ـ ـ ـالب مسشـ ـ ـ ـؤوو‹ األنديـ ـ ـة
بتف ـ ـ ـ ـادي التصشريحـ ـ ـات غـ ـ ÒاŸسشؤوولـ ـة
لندية
نّددت ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم بالتصسريحات اÿطÒة التي يد‹ بها العديد من مسسؤوو‹ ا أ
لدلء بأاي تصسريح ،حسسب بيان نشسر أامسض على
لعÓم اŸرئية خاصسة ،ودعتهم إا ¤التعّقل قبل ا إ
‘ وسسائل ا إ
اŸوقع الرسسمي «للفاف» .
أŸرئية وألتي وصضفته أنه وصضل إأ ¤حّد ألتخمة من طرف
ألعديد من مسضؤوو‹ أأ’ندية ألذين يوجهون ألتهم بدون أي
ودعت أ’–ادية أ ¤تفادي تشضكيل مناخ مليء باأ’حقاد دليل ملموسس.
وألكرأهية ب Úأأ’ندية بسضبب ألتصضريحات وألتصضريحات وطالبت أ’–ادية بضضرورة –ري أ◊قيقة قبل توجيه
أŸضضادة وهو ما يزيد من ألعنف ب Úأ’نصضار ويقلل من ألتهم نحو أأ’شضخاصس خاصضة أن «ألفاف» “لك حقها
أحÎأمهم لبعضضهم ألبعضس.
ألقانو ‘ Êمتابعة كل من يسضّول له نفسضه توجيه تهم لها
وأسض-ت-غ-ربت «أل-ف-اف» أل-ظ-ه-ور أŸف-رط ل-وسض-ائ-ل أإ’عÓم وŸسضؤووليها.

عمار /ح

‘ منتدى حول «العنف ‘ اÓŸعب»

ضشرورة التحلي بالروح الرياضشية للقضشاء على الظاهرة
لعÓمي كمال مهدي Ãنتدى
أاجمع كل من عبد الرحمان مهداوي ،يونسض إافتسسان ،عبد القادر رزوق وا إ
جريدة «اÙور اليومي» ،على ضسرورة إاعادة النظر ‘ كل ما يتعّلق باŸنظومة الكروية ‘ ا÷زائر من أاجل
لمور السسلبية التي طغت على السساحرة اŸسستديرة ا÷زائرية ،وأابرز
إايجاد ا◊لول الÓزمة للقضساء على كل ا أ
نقطة تتمثل ‘ تفشسي ظاهرة العنف ‘ مÓعبنا.

نبيلة بؤقرين

أرج -ع أŸت -دخ -ل -ون أن-تشض-ار ظ-اه-رة
ألعنف ‘ أÓŸعب ألتي تعت Èدخيلة
ع-ل-ى ›م-ت-ع-ن-ا إأ ¤غ-ي-اب ألشض-روط
ألضض -روري -ة ’سض -ت -ق-ب-ال أأ’نصض-ار ،م-ا
يجعلهم يقدمون على ألقيام بأاعمال
غ Òم -رغ -وب ف -ي -ه-ا ،حسض-ب-م-ا ق-ال-ه
أŸدرب مهدأوي« ،يجب أن نتعامل
م -ع ه -ذأ أل -وضض -ع بصض -ف -ة ق -ان -ون -ي -ة
ون -ب -حث ع -ن أ◊ل -ول أل Ó-زم -ة م -ن
خÓل عمل جماعي ب Úكل ألفاعلÚ
‘ ›ال ألرياضضة عامة وكرة ألقدم
بصضفة خاصضة».
وأصضل ألناخب ألوطني ألسضابق قائÓ
‘ ذأت ألسض- - -ي- - -اق« ،ع - -ل - -ى أإ’درأة،
ألÓ- - -ع- - -ب ÚوأŸدرب Úأن ت- - -ق - -ب - -ل
أ◊قيقة من خÓل إأحÎأم أŸنافسس
وهذأ ما نفتقده ‘ ألوقت أ◊ا‹،
وعلينا زرع ثقافة تقبل ألهزÁة من
خÓل ألتوعية ..ولكي نقضضي على
كل أأ’مور ألسضلبية يجب ألتحلي بروح
أŸسضؤوولية من طرف ألقائم Úعلى
أل-ن-وأدي أ÷زأئ-ري-ة وإأن-ت-ه-اج أل-طرق
ألصض- -ح- -ي- -ح- -ة وت- -ط -ب -ي -ق أل -ق -وأنÚ
ألردعية».
إاف-تسس-ان« :ال-وع-ود ال-ت-ي ت-ت-جاوز
لندية»
إامكانيات ا أ
وم- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،حّ- -م -ل ي -ونسس
إأفتسضان رؤوسضاء أأ’ندية أ÷انب أأ’كÈ
م-ن أŸسض-وؤول-ي-ة بسض-بب أل-تصض-ري-حات
ألتي ’ تتماشضى مع إأمكانيات ألنوأدي
‘ ق- -ول- -ه «ك- -ل- -ن- -ا مسض- -ؤوول -ون سض -وأء

أŸدرب ،Úأل - - -رؤوسض- - -اء ،ألÓ- - -ع- - -بÚ
وألصض -ح -ف -ي Úع -ل-ى أن-تشض-ار ظ-اه-رة
أل- - -ع- - -ن- - -ف ‘ أÓŸعب ،وأ◊ل- - -ول
موجودة وتبدأ من عند أŸسضوؤولÚ
من خÓل ألتصضريح Ãا هو موجود
وأأ’ه- -دأف أ◊ق- -ي -ق -ي -ة أŸسض -ط -رة
خÓل أŸوسضم ألرياضضي ،ومن أÿطأا
ت - -غ - -ل - -ي - -ط أ÷م - -ه- -ور م- -ن خÓ- -ل
أŸع -ل -وم -ات أل -ك -اذب -ة أل -ت-ي Œع-ل-ه
ي- -ن- -ت- -ظ -ر ن -ت -ائ -ج ’ ت -ت -م -اشض -ى م -ع
أإ’م-ك-ان-ي-ات أ◊ق-ي-قية للفريق ألذي
يناصضره ،أ’نه بكل صضرأحة ألبطولة
ي- -ف- -وز ب- -ه- -ا ن -ادي وأح -د ول -يسس ١6
فريقا».
أضض- -اف ن- -فسس أŸت- -ح- -دث« ،ن -ح -ن
ك-م-درب Úم-ط-ال-ب-ون ب-ت-ح-ق-يق نتائج
إأيجابية ولكن ‘ نفسس ألوقت نحن
ن- -رب- -ي أأ’ج- -ي- -ال أ’ن أل- -وقت أل -ذي
يقضضيه ألÓعب معنا أك Ìمن عائلته
وألنتائج تأاتي بالعمل أ÷اد وأŸكثف
‘ إأطار أإ’حÎأم أŸتبادل  ،وعلى
ألرؤوسضاء –ديد أأ’هدأف من ألبدأية
لتفادي أأ’خطاء أŸاضضية ،أ’نهم ’
Áلكون أإ’مكانيات ألتي تسضمح لهم

بالتنافسس على أللقب».
أما أÿب Òعبد ألقادر رزوق أرجع ذلك
ل- -غ -ي -اب دور ÷ان أأ’نصض -ار ‘ ق -ول -ه،
«أل -ع -ن -ف ه -ي ظ -اه -رة إأج -ت -م-اع-ي-ة..
وأل-ع-ن-ف م-رت-ب-ط ب-ال-ن-ت-ائ-ج أŸسضّ-ج-ل-ة
Óن-دي-ة وه-ن-ا ي-ظ-ه-ر غ-ياب
ب-ال-نسض-ب-ة ل -أ
÷ان أأ’نصضار ألتي كانت تنشضط ‘
ألسضابق بطريقة منظمة وأحÎأفية ‘
إأطار قانو Êحاليا دورها غ Òوأضضح «.
كمال مهدي «بعضض اÙللÚ
ليسض لهم أاي عÓقة بالكرة»
فيما تطّرق أإ’عÓمي كمال مهدي
ل -دور أإ’ع Ó-م أل -ري-اضض-ي ‘ ت-ن-م-ي-ة
ظاهرة ألعنف ‘ قوله «أإ’عÓم له
دور ك- -ب ‘ Òإأن- -تشض -ار أل -ظ -اه -رة ‘
أÓŸعب بسضبب بعضس أŸصضطلحات
أل -ت-ي ي-ن-ت-ه-ج-ه-ا ب-عضس أإ’عÓ-م-ي،Ú
ووجود بعضس أÙلل Úألذين ليسس
لهم أي عÓقة مع ألكرة بدليل أنهم
أصض -ب -ح -وأ ي -ح -رضض -ون ع-ل-ى حسض-اب
أل -ت -ح-ل-ي-ل أŸت-ع-ل-ق ب-ا÷انب أل-ف-ن-ي
وأل-ت-ك-ت-ي-ك-ي ،م-ا ي-ع-ن-ي أن أ◊ل-ول ’
تأاتي ‘ ألقريب ألعاجل بسضبب غياب
ألضضم ÒأŸهني».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  28ن-وف-م :1960 Èشس -ارك وف-د لÓ-إ–اد ال-ع-ام
للعمال ا÷زائري ‘ Úاجتماع بروكسسل (بلجيكا)
للجنة التنفيذية الدولية للنقابات ا◊رة” .
خÓله التنديد بالسسياسسة الفرنسسية اŸنتهجة
‘ ا÷زائر.
^  28ن -وف -م :1959 Èأاع-ل-نت ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال-وط-ن-ي اأن ال-زع-م-اء اÿمسس-ة اıت-ط-ف Úهم طرف
أاسساسسي ‘ اŸفاوضسات رغم رفضس فرنسسا.
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الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

لول  1440هـ الموافق لـ  28نوفمبر  2018م
لربعاء  20ربيع ا أ
ا أ

توقيف  4عناصسر دعم للجماعات اإلرهابية وتدم 14 Òقنبلة تقليدية
لره-اب وب-فضس-ل
‘ إاط -ار م -ك -اف -ح-ة ا إ
اسس -ت -غ Ó-ل اŸع -ل -وم -ات ،أاوق -فت م -ف -رزة
مشسÎكة للجيشس الوطني الشسعبي ،يوم
 26ن-وفم ،2018 Èأارب -ع-ة ( )04ع-ناصسر
لره-اب-ي-ة Ãي-ل-ة /
دع -م ل -ل -ج -م -اع -ات ا إ
ن.ع.5.
و‘ نفسس السشياق ،كششفت ودّمرت مفرزة
أاخ-رى ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي إاث-ر ع-م-لية
بحث و“ششيط بعنابة  /ن.ع ،5.أاربعة عششرة
( )14قنبلة تقليدية الصشنع .تأاتي هذه النتائج
اŸيدانية لتؤوكد ‚اعة ﬂتلف العمليات التي
تقودها وحدات ا÷يشس الوطني الششعبي ‘
مÓحقة ودحر هؤولء اÛرم.Ú

أامن سسكيكدة يحجز كميات كبÒة من مادة التبغ
كلغ على ششكل  31كيسس ،كل كيسس منها سشعته
 50كلغ والتي ”ّ حجزها مع توقيف سشائق
اŸرك -ب -ة ،ال -ذي ل ي -ح -وز ع -ل -ى أاي وث-ائ-ق أاو
ف -وات Òت -ب ّ-ي -ن مصش -در ال -بضش -اع -ة أاو ت -ت-ي-ح ل-ه
‡ارسش -ة ه -ذا ال-نشش-اط ◊ي-ازة ال-ت-ب-غ ل-غ-رضس
ال -ب -ي -ع ب -دون رخصش -ة ،م -ع ات -خ-اذ اإلج-راءات

القانونية حياله.
Œدر الششارة أاّن هاته العملية تعد الثانية
من نوعها خÓل أاقل من أاسشبوع ،حيث “ّكن
أامن ولية سشكيكدة من حجز أاك Ìمن 16
قنطار األسشبوع اŸاضشي.

سشكيكدة :خالد العيفة

توقيف مرuوج مؤوثّرات عقلية وسسط مدينة بشسار
مؤوثرات عقلية بوسشط اŸدينة بالقرب من
سش -وق ب -وه Ó-ل ،ل -ي -ت -م ت -ك -ل -ي -ف ف-وج لÎصش-د
اŸششتبه فيه والتعرف عليه ،وهي العملية التي
مكنت من توقيفه ،يتعلق األمر بششخصس ‘
ال -ع -ق -د ال-ث-الث م-ن ال-ع-م-ر ،ه-ذا األخ ،Òك-ان
بحوزته  33قرصشا مهلوسشا ( 13قرصشا من نوع

باركيديل و 20قرصشا من نوع أاورازيبام) ،ومبلغ
” –ويله Ÿقر الفرقة
ما‹  1500دج .وعليهّ ،
لسشتكمال اإلجراءات ،وبعد اسشتيفاء إاجراء
اŸثول الفوري ،صشدر ‘ حقه حكما يقضشي
بحبسشه سشنت Úنافذت Úوغرامة مالية قدرها
 50.000دج.

لفراد الشّسرطة
“ت بعناية ﬁكمة أ
العملية ّ

بششار :دحمان جمال

حبسس  3متوّرط ‘ Úتزوير وصسفات طبية Ÿهلوسسات بسسطيف
سشاعة متأاخرة من الليل ،بأاحد أاحياء عاصشمة
ال -ولي -ة ،أاي -ن ل -فت ان -ت -ب -اه -ه -م دراج-ة ن-اري-ة
مششبوهة على متنها ششخصشان ،وبعد توقيفهما
ع Ìب -ح -وزت -ه -م -ا ع -ل -ى ك -م-ي-ة م-ن اŸؤوث-رات
العقلية ناهزت الـ  57قرصشا ،ومبلغ ما‹ قّدر
بأاك Ìمن  21مليون سشنتيم ،ا ¤جانب ثمان
( )08وصشفات طبية مزّورة –مل توقيع بعضس
األطباء اıتصش ‘ Úطب األمراضس العقلية،
ليتم فور ذلك –ويل اŸششتبه فيهما إا ¤مقر
اŸصشلحة ،مع فتح –قيق معّمق ‘ مÓبسشات
القضشية.
مواصشلة للتحرياتّ“ ،كن اّÙققون من

الدور التمهيدي من اŸنافسسات القارية

‡ثلو ا÷زائر يدخلون اŸنافسسة بقوة

خ - -ط - -ى ‡ث - -ل - -و ا÷زائ - -ر ‘ اŸن - -افسس- -ات
القارية خطوة كبÒة نحو التأاهل إا ¤الدور
ال- -ث- -ا Êوال- -ثÓ- -ث Úم- -ن م- -ن- -افسس- -ة راب- -ط -ة
لف-ري-ق-ي-ة وك-أاسس ال-ك-ون-ف-درالية
لب-ط-ال ا إ
ا أ
لف -ري -ق -ي -ة ،ب -ع-دم-ا “ك-ن ك-ل م-ن شس-ب-ي-ب-ة
ا إ
السساورة وإا–اد بلعباسس ونصسر حسس Úداي
من الفوز Ãباريات الدور التمهيدي ،فيما
عجز شسباب قسسنطينة عن اÿروج من أازمة
النتائج السسلبية ح Úفرضس عليه التعادل
السسلبي من الضسيف غامتيل الغامبي.

ﬁمد فوزي بقاصص

ح -ق -ق ف -ري-ق شش-ب-ي-ب-ة السش-اورة ف-وزا م-ري-ح-ا ‘
ذهاب الدور التمهيدي من منافسشة كأاسس رابطة
األبطال اإلفريقية لكرة القدم ‘ ثالث مباراة ‘
تاريخ الفريق ‘ اŸنافسشة القارية ،ح“ Úكن من
ال -ف -وز ع -ل -ى ضش -ي -ف -ه غ-اغ-ن-وا اإلي-ف-واري ب-ه-دفÚ
نظيفÃ Úلعب  20أاوت ببششار ،أاهداف اŸباراة
سشجلها ““حامية““ ‘ (د )8عن طريق ركلة جزاء،
و«ب -ول-ع-وي-دات““ ‘ (د )52م- -ن ضش -رب -ة ج -زاء ،ف -وز
سشيسشمح للنسشور من التنقل إا ¤كوت ديفوار للعب
براحة وتسشي Òاللقاء.
‘ نفسس اŸنافسشة ،تع Ìفريق ششباب قسشنطينة
سش -ل -ب -ا أام -ام ضش -ي -ف-ه غ-ام-ت-ي-ل م-ن غ-ام-ب-ي-ا Ãل-عب

 21°وهران

الثمن  10دج

22°

france prix 1

‘ حصسيلة لشسرطة ا◊دود خÓل سسنتي 2018 - 2017

حجز أازيد من  200أالف قرصس من اŸؤوثّرات العقلية

“ّكنت مصشالح ششرطة ا◊دود ع Èكامل
م -راك -زه -ا الÈي -ة ،ال -ب -ح -ري-ة وا÷وي-ة خÓ-ل
سشنتي  2018 - 2017من حجز  201843قرصس
م- -ن اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة .و‘ ه -ذا اإلط -ار،
أاحصشت ذات اŸصشالح خÓل سشنة  ،2017حجز
““ 36455ق-رصس م-ن اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة““ ،م-ن
ب-ي-ن-ها  19432ق- -رصس ” ح- -ج -زه م -ن ط -رف
ششرطة ا◊دود ا÷وية ،و 13174قرصس من
قبل ششرطة ا◊دود البحرية ،باإلضشافة إا¤
 3849قرصس ضشبط من طرف ششرطة ا◊دود

الÈية .أاما سشنة  ،2018فقد ” فيها و–ديدا
‘ الفÎة ما ب Úالفا— جانفي إا 31 ¤أاكتوبر
اŸنصش- - -رم ،ح- - -ج - -ز ““ 165388ق - -رصس م- -ن
اŸؤوثرات العقلية““ ،من بينها  69539قرصس
ح- -ج- -ز م- -ن ط- -رف شش- -رط- -ة ا◊دود ا÷وي -ة
و 15581ق- -رصس م- -ن ط -رف شش -رط -ة ا◊دود
البحرية ،يضشاف إاليها  80268قرصس “ّكنت
م -ن ح -ج -زه شش -رط -ة ا◊دود الÈي -ة ،يضش -ي-ف
اŸصشدر ذاته.

اإلطاحة بشسبكة لÎويج اıدرات غرب الوطن

ثا Êعملية نوعية ‘ أاقل من أاسسبوع

“ّك -نت مصس-ال-ح أام-ن ولي-ة سس-ط-ي-ف،
م -ؤوخ -را ،م -ن ت-وق-ي-ف ثÓ-ث-ة أاشس-خ-اصس،
توّرطوا ‘ قضسية تزوير وصسفات طبية
لق -ت -ن-اء أاق-راصس م-ه-ل-وسس-ة ،وت-روي-ج-ه-ا
ب -ع -د ذلك ،وسس -ط م -دي -ن-ة سس-ط-ي-ف ،م-ع
حجز كمية من اŸؤوثرات العقلية قدرت
ب -ـ  57ق-رصس-ا ،وح-ج-ز م-ب-ل-غ م-ا‹ م-عتÈ
ن- -اه- -ز الـ  21م-ل-ي-ون سس-ن-ت-ي-م ي-ع-ت Èمن
عائدات ترويج هذه السسموم.
العملية أا ّ
طرت من قبل الضشبطية القضشائية
Óمن ا◊ضشري الثالث بسشطيف ،وجاءت إاثر
ل أ
دوري -ة م -راق -ب-ة ق-امت ب-ه-ا ذات ال-ع-ن-اصش-ر ‘

 19°ا÷زائر

 19°وهران

22°

حجز أازيد من  12كغ من الكيف اŸعالج

ق.و

“ّكن أافراد فرقة البحث والتدخل بأامن
ولية بششار ،أامسس ،من وضشع حد لنششاط مرّوج
مؤوّثرات عقلية وحجز كمية منها.
القضشية جاءت على إاثر اسشتغÓل معلومات
م -ن ق -ب -ل ع -ن -اصش -ر ف-رق-ة ال-ب-حث وال-ت-دخ-ل،
مفادها قيام ششخصس مششتبه ‘ أامره بÎويج

 18°ا÷زائر

17806

بفضسل اسستغÓل اŸعلومات Ÿفارز ا÷يشس

“ّك-نت مصش-ال-ح أام-ن سش-ك-ي-ك-دة ‘ ،ع-م-ل-ية
نوعية ثانية من حجز كميات كبÒة من مادة
التبغ (الششمة) ،حيث “ّكنت قوات الششرطة
ع -ل -ى مسش -ت -وى م -دي -ن -ة “ال-وسس م-ن ت-وق-ي-ف
ششاحنة من نوع ““ماهيندرا““ ،معبّأاة Ãسشحوق
مادة التبغ ،والتي تقّدر كميتها بأاك Ìمن 1132

الفجر06.00................:
الشسروق07.٣9..............:
الظهر12.٣6.................:
العصسر15.14................:
المغرب17.٣2...............:
العشسـاء19.01.................:

““ح-مÓ-وي““ ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-ع-ادل ل ي-ره-ن ح-ظوظ
أاب -ن -اء ا÷سش -ور اŸع -ل -ق -ةÃ ،ا أان ت -ع -ادل إاي-ج-اب-ي-ا
بغامبيا يكفيها للتأاهل ‘.منافسشة كأاسس الكاف،
أاك -رم ف -ري -ق إا–اد ب-ل-ع-ب-اسس ضش-ي-ف-ه ل-ي-بÒي-ا شش-يب
برباعية نظيفة ‘ اللقاء الذي احتضشنه ملعب 28
فÈاير ببلعباسس ،نتيجة تضشع أابناء اŸكرة ‘ رواق
مناسشب من أاجل العودة إا ¤ا÷زائر من ليبÒيا
بورقة التأاهل إا ¤الدور الثا ÊوالثÓث ‘.ÚاŸباراة
الثانية عن ذات اŸنافسشة ،فاز نصشر حسش Úداي
ب -ه -دف Úن -ظ-ي-ف Úوسش-ط م-ق-اط-ع-ة أانصش-ار ال-ذهب
وال -دم ل-ل-م-ب-اراة ال-ت-ي اح-تضش-ن-ه-ا م-ل-عب  5جويلية
األوŸبي ،نتيجة تضشع العاصشمي ‘ Úوضشع مريح
للعبور للدور اŸقبل بعد غياب دام لعدة سشنوات عن
اŸنافسشة القارية.
نتائج اŸباريات:
لفريقية:
لبطال ا إ
رابطة ا أ
ششبيبة السشاورة  0 - 2غاغنوا (كوت ديفوار)
ششباب قسشنطينة  0 - 0غامتيل (غامبيا)
كأاسس الكاف:
إا–اد بلعباسس  0 - 4ليبÒيا ششيب
نصشر حسش Úداي  0 - 2الششياط Úالسشود

–ديد هوية ششخصس ثالث متوّرط ‘ ذات
القضشية ،بعد أان تب Úأانه هو من قام بعمليات
تزوير الوصشفات الطبية مقابل مبالغ مالية.
الضشبطية القضشائية وبعد اسشتكمال كافة
اإلجراءات القانونية ،أا‚زت ملف ÚجزائيÚ
ضش -د اŸت -ورط Úال -ث Ó-ث -ة ع-ن ت-ه-م-ة ا◊ي-ازة
واŸت -اج -رة ب -اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ،ال -ت -زوي-ر
والسشتعمال اŸزور ‘ ﬁررات طبية ،قدموا
Ãوج-ب-ه-ا أام-ام ال-ن-ي-اب-ة وأام-ام ق-اضش-ي اŸث-ول
الفوري ،والذي أاصشدر ‘ حقهم أامرا يقضشي
بإايداعهم جميعا رهن ا◊بسس.

سشطيف :نور الدين بوطغان

“ّكنت عناصشر فرقة البحث والتدخل بأامن
ولي -ة الشش -ل -ف م -ن اإلط -اح -ة بشش-ب-ك-ة لÎوي-ج
اıدرات على مسشتوى وليات غرب الوطن،
وحجز أازيد من  12كغ من الكيف اŸعالج.
ال-ع-م-ل-ي-ة “ت ب-ع-د اسش-ت-غÓ-ل م-ع-لومات تفيد
بنششاط ›موعة من األششخاصس ‘ عملية
ترويج اıدرات بالششلف ،حيث باششرت على
إاثرها عناصشر فرقة البحث والتدخل –رياتها
وأابحاثها .و” “ديد اختصشاصس فرقة البحث
والتدخل إا ¤غاية إاقليم ولية غليزان ،وهو ما
أاسشفر عن وضشع حد لنششاط هذه الششبكة التي

تنششط ‘ وليات الغرب .و” توقيف خÓل
هذه العملية  -يضشيف نفسس اŸصشدر -أاربعة
أاشش- -خ -اصس ي -ن -ح -درون م -ن ولي -ت -ي غ -ل -ي -زان
وت -ل -مسش -ان تÎاوح أاع -م-اره-م م-ا ب 20 Úو40
سش -ن -ة ،ف -ي -م -ا ح -ج-ز أايضش-ا ك-م-ي-ة م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج تقدر بـ  12 ، 3كغ .وبعد اسشتكمال
“ت إاحالة اŸششتبه
ملف اإلجراءات ا÷زائية ّ
فيهم أامام ﬁكمة الششلف للنظر ‘ قضشيتهم
عن تهمة الŒار غ Òالششرعي باıدرات
ضشمن جماعة إاجرامية منظمة.

صسل عليها عناصسر أامن دائرة رأاسس العيون
إاثر معلومات – ّ

حجز أاك Ìمن  2كلغ من اıدرات وسسÓح ناري

“ّك -ن ع -ن -اصش -ر أام -ن دائ -رة رأاسس ال -ع -ي-ون
(باتنة) من حجز أاك Ìمن  2كلغ من الكيف
اŸع -ال -ج وسش Ó-ح ن -اري ت -ق-ل-ي-دي الصش-ن-ع و25
خرطوششة حية (عيار  16ملم) و 460قرصشا
مهلوسشا .العملية ” فيها أايضشا حجز 55,80
غراما من الزئبق ومبلغ ما‹ قدره  1مليون
و 56500د.ج ،جاءت وفق معلومات –صشل
عليها عناصشر أامن دائرة رأاسس العيون ،مفادها
ق- -ي- -ام عصش -اب -ة بÎوي -ج اıدرات وا◊ب -وب
اŸه-ل-وسش-ة ب-وسش-ط ه-ذه اŸدي-ن-ة م-ع اح-ت-مال

حيازة أاحد أافرادها على سشÓح ناري تقليدي
الصشنع .وبعد التحري واسشتغÓل اŸعلومات،
“ّكن عناصشر األمن من –ديد هوية اŸششتبه
ف -ي -ه -م -ا ال-ب-ال-غ Úم-ن ال-ع-م-ر  26و 28سشنة،
أاحدهما مسشبوق قضشائيا و” توقيفهما حيث
ع Ìعلى اÙجوزات بحوزتهما إا ¤جانب 3
هواتف نقالة ووسشائل لتقطيع اıدرات ،و”
تقد ËاŸششتبه فيهما أامام النيابة اÙلية
بعدما أا‚ز ملف قضشائي ضشدهما ،يضشيف
اŸصشدر.

لخضسر باŸسسيلة
إاثر مكاŸة هاتفية ع Èالّرقم ا أ

توقيف  5أاشسخاصس بتهمة سسرقة آاثار بحمام الضسلعة

“ّكن عناصشر اÛموعة اإلقليمية للدرك
الوطني باŸسشيلة على إاثر مكاŸة هاتفية عÈ
الرقم األخضشر  1055من توقيف  05أاششخاصس
كانوا بصشدد ا◊فر وسشرقة آاثار وكنوز على
مسشتوى منطقة حمام الضشلعة.
ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ح -ج-ز أادوات تسش-ت-ع-م-ل ‘
ا◊فر وسشيارة من نوع ““بيجو  ““106وهاتف
ن -ق-ال ي-ح-ت-وي ع-ل-ى صش-ور ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،أاي-ن ”
بذات اŸكان العثور على هيكل عظمي الذي

كاريكات /ÒعنÎ

يحتمل أان يكون مقÈة قدÁة أاو أاثرية ،كما
” ح - -ج - -ز ج- -ه- -از كشش- -ف اŸع- -ادن .وت- -وب- -ع
ّ
اّŸتهمون بتهمة سشرقة ‡تلك ثقا‘ منقول
ﬁم- -ي أاو م- -ع- -روف ،وح- -ج- -ز ج -ه -از كشش -ف
اŸعادن ،ليتمّ تقدÁهم أامام وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة حمام الضشلعة للنظر ‘ قضشيتهم
مع وضشع السشيارة ‘ اÙششر البلدي إا ¤غاية
صشدور أامر قضشائي.

اŸسشيلة :عامر ناجح

