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–ــادث بالرياضس مع نظÒيــــه
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كع ـ ـوان يشسـ ـ ـارك ‘ لقـ ـ ـ ـاء
حول وسسائ ـ ـ ـ ـ ـل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـÓم
العربية والتنمية اŸسستدامة
٠٤
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إŸوقع إ إ

 ٥مـــذكرإت تفــاهم بـــ Úمؤوسصسصـــات جــزإئريـــة وكوريـــة جنوبيــــــة

france prix 1

أإشصـــــــــــــــــاد بــــــــــــدور
إلرئيــسس بوتفليقــــة

أاويحيى :لدينا يد عاملـة مؤوهلـة تنافسسي ـة Ÿشساري ـع واع ـدة

وزيـر الدولة لرئاسسة
@ ‹ ناك-يـ ـ ـ ـون :ا÷زائر أاول بل ـ ـد إافريقـ ـي وق ـ ـعنا معه اتفاقية تعـ ـ ـاون اسسÎاتيجي جمهوري ـ ـ ـة لبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
يدعـ ـ ـ ـوإا ¤تطويـ ـ ـ ـ ـ ـر
العÓقات مع ا÷ ـزائر
صصـــ3
٤ـــ٠ـ٠ـ

ينفــــــــــذ بشصرإكـــــــــــة
مــــع «إيــــل دوفــــرإنسس»

تعدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓت
علـ ـى اıطـ ـط
اإلسس ـÎاتيجـ ـ ـي
لتهيئة العاصسمة
صصـــ3
٤ـــ٠ـ٠ـ

إلدكتــور صصالح بلعيد:

لعمــــــال
@ إ‚ازإت خــــــÓل إلعشصــــــريت Úوإسصتقــــــــرإر يسصاعــــــــد علــــــــى إ أ
@ إحتيـــــــــاطي صصـــــرف يقـــــارب  1٠٠مليــــار دولر ومديونيـــــــــــة ضصئيلــــــة
صصيادلــــــــة
إعـــــــادة تنظيم إŸناوبــــة إللّيليـــــة لل ّ

ب Úضسمـ ـ ـان
مرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
خ ـ ـ ـ ـدماتي مفتـ ـ ـ ـ ـ ـوح
و–ّفظـ ـ ـات اŸهـ ـ ـنيّÚ
صصـــ1ـــ1ـــ-ـــــ2ــــ1ـــ-ــــ3ــــ1

٠ـ
33ـــ٠ـ
صصـــ

اللغة العربي ـ ـ ـ ـ ـة
تسستعمل ‘ ٦٠
دول ـ ـ ـة وأاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÌ
م ـن  ٥٠موقعـ ـ ـ ـا
إالكÎوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
صصـــ3
٥ـــ٠ـ1ـ

إلدور  32لكأاسس إ÷مهورية

خ ـ ـ ـ ـÈة إا–ـ ـ ـ ـ ـ ـاد العاصسم ـ ـ ـ ـ ـة
‘ مواجهة طموح جمعية وهران
صصـــ3
1ـ
9ـــ٠ـ

الثÓثاء  ١٨ديسسم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ١٠ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ

حسسبÓوي ‘ زيارة
عمل إا ¤أام البواقي

الدالية تواصسل
زيارتها التفقدية
لولية الوادي

02

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

ي - -ق - -وم وزي - -ر الصص- -ح- -ة وإاصصÓ- -ح
اŸسص- -تشص- -ف- -ي- -ات ﬂت- -ار حسص- -بÓ- -وي
ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-قد لو’ية
أام ال- -ب -واق -ي ،ح -يث ي -ق -وم ب -ت -دشصÚ
ووضصع حيز اÿدمة بعضص الهياكل
الصصحية.

1٧823

جÓب يشسرف على لقاء
حول ترقية الصسادرات
خارج اÙروقات

يÎأاسص وزير الشصباب و الرياضصة
ﬁمد حطاب  ،اليوم ،حفل تسصليم
الوثائق النهائية Ÿلتقى Œديد كرة
القدم ا÷زائرية اŸنظم من طرف
ال -ف -درال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل-ك-رة ،و
ذلك ب- -ق- -اع- -ة اÙاضص -رات ب -اŸركب
’وŸبي ﬁمد بوضصياف ابتداء من السصاعة  11:00صصباحا .
ا أ

ميهوبي يدشسن Œهيزات
بالشسركة الوطنية
للفنون اŸطبعية
ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال- -ت -ج -ارة –ت
إاشص- -راف وزي- -ر ال- -ت- -ج -ارة سص -ع -ي -د
جÓب اليوم ،لقاء وطنيا لدراسصة
وت - - -رق - - -ي - - -ة الصص - - -ادرات خ- - -ارج
اÙروق- - -ات –ت شص- - -ع - -ار «إا‚اح
الصصادرات لتنويع اŸوارد » وذلك
ب- - -اŸرك - -ز ال - -دو‹ ل - -ل - -م - -ؤو“رات
ب-الصص-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري ع-لى السصاعة
 09:00صصباحا.

ي -ق -وم ال -ي -وم ،وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز
ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ب-زيارة إا ¤الشصركة
الوطنية للفنون اŸطبعية ،لتدشصÚ
Œه -ي -زات وم -ع -دات عصص -ري -ة ع -ل-ى
مسصتوى اŸؤوسصسصة ،و ذلك ابتداء من
السصاعة  14:00بعد الزوال .

لقاء حول التكوين
الحÎا‘ بجامعة
باب الزوار

تناظلمعجدمد السسادسس للمقهى الثقا‘

عي
السص -ادسص م  -ة الكلمة للثقافة وا إ
’عÓم ،اليوم ،عددها
نا
Ÿ
ق
ه
ى
ا
ل
ث
ق-ا‘ ،ح-يث س
ص-ي-ت-م Ãن-اسص-ب-ة ال-ي-وم
العاŸي للغة ال
ع
ر
ب
ي
ة
ت
ك
ر
Ë
وزير الثقافة ا أ
’سصبق دﬁ .ي
الدين عميمو
ر
،
وذلك Ãقر جمعية
ا÷احظية با÷زائر
الوسصطى ابتدا
ء
م
ن
ا
ل
سصاعة  10:30صصباحا.

معهد الدراسسات
اإلسسÎاŒية ينظم
تظاهرة علمية

تنصسيب اÛموعة
الŸÈانية للصسداقة
«تونسس –ا÷زائر»

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

رئ -يسص ÷ن -ة الشص -ؤوون
يشص- -رف ال- -ي -وم،
 -اون وا÷ال- -ي -ة ع -ب -داÿارج- -ي- -ة وال- -ت- -ع
ي- -ف ع- -ل- -ى ت- -نصص- -يبع- -ف-
ا◊م - -ي - -د سص - -ي ة ل-لصص-داق-ة «ت-ونسص –
اÛم-وع-ة الŸÈان-ي-
 -ت - -داء م - -ن السص - -اع- -ةا÷زائ - -ر» ،وذلك اب
Ãق -ر اÛلسص الشص -ع -ب -ي
 10:00صص- -ب -اح -ا
الوطني.

العدد  161من حصسة
«موعد مع التاريخ»

ف الوطني للمجاهد ،غدا ،العدد  161من حصصة
ينظم اŸتح
يخ بعنوان «اليوم الوطني Ÿظاهرات الشصعب 11
موعد مع التار
’خوة
وذلك Ãق-ر م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-تمه Úا إ
ديسص-م،»È
زة ببئر خادم ابتداء من السصاعة  10:00صصباحا.
بومع

‘ إاط- -ار سص- -لسص- -ل- -ة ال- -ل- -ق- -اءات «ق- -واسص -م
دول-ي-ة» ي-ن-ظ-م اŸع-ه-د ال-وط-ني للدراسصات
’سصÎاŒية الشصاملة ،اليوم  ،التظاهرة
ا إ
ال-ع-ل-م-ي-ة وذلك ع-ل-ى السص-اعة  14:00بعد
ال-زوال ي-نشص-ط-ه-ا ن-وسص-ي-ت-ي ج-ول-يان باحث
باŸعهد الفرنسصي للعÓقات الدولية.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

’دارة والمالية
ا إ

ي
سصتأانف اليوم› ،لسص ا أ
’مة أاشصغال
سصت
خ
ص
ص
ص
ه ‘ جلسصة علنية ،حيث
ص
ل
ع
ر
ض
ص
ومناقشصة والتصصويت
ى
م
عل شصروع
القانون اŸتضصمن تسصوية
اŸيزانية لسص
نة  ،2019بحضصور راوية
وزي -ر اŸال -ي -
ة
،
و
اب -ت -دءا م -ن السص -اع-ة
 09:00صصباحا.

وطنية لل
تنمية ا’قتصصادية ،ي
اŸل -ت -ق-ى ال-دو‹ ا أ
’ول لÓ-سص-ت-ث-م-ار –ت شص-ع-ار ومي  08و 09جانفي،
«
م
ن
أ
ا
اك- -تشص- -ف- -وا الشص- -
ج-ل ا’سص-ت-م-راري-ة
’وراسصي اب رك- -اء وف- -رصص ا’سص -ت -
ث
م
ا
ر
‘
ا
ا أ
÷
ز
ا
ئ
ر
»
،
و
تداء من ال
ذلك ب -ف -ن -دق
سصاعة 08:30صصباحا.

اختتام يوم دراسسي
حول اللغة العربية
و التقنيات ا◊ديثة

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

›لس
س األمة يناقشس مشسروع قانون اŸالية
لسسنة 2019

ا
تنظم اŸنظŸملةتالقى الدو‹ األول لÓسستثمار

ت -ن -ظ -م ج -ام -ع-ة ه-واري ب-وم-دي-ن
للعلوم والتكنولوجيات
غ -دا ‘ ،إاط -ار ب -رن -ام-ج
أاف- - - -اق ل- - - -ق - - -اء ح - - -ول
ال - -ت- -ك- -وي- -ن ا’حÎا‘
ب- -حضص- -ور ك -ل ‡ث -ل -ي
’وروب- - - - - - - -ي
ا’–اد ا أ
و‡ث - - - - - - - -ل Úع- - - - - - - -ن
اŸدي -ري -ة ال -وط -ن -ي -ة
لÈن - - - - -ام- - - - -ج آاف- - - - -اق
وخÈاء دولي Úبدار
خ
ت
ت
م،
ال -ع -ل -وم اب -ت -داء م -ن حول ا غ-دا ،ال-ي-وم الدراسصي
للغ
السص - - - - -اع- - - - -ة  09:00ا◊دي ة العربية و التقنيات
ث -ة
ب
ف
ن
دق الشصÒاط-ون
صصباحا.
وذلك اب
ت
د
ا
ء
م
ن
ا
ل
س
ص
اعة 15:00
مسصاء .

التحرير

حطاب يÎأاسس حفل
تسسليم الوثائق
النهائية Ÿلتقى
Œديد كرة القدم

ل -ي-ة تسص-ج-ي-ل الشص-ه-ادات ا◊ي-ة  ،ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف
‘ إاط -ار ع -م -
هد يوم  20ديسصم Èا÷اري  ،اللقاء ا÷ماعي
الوطني للمجا
Ã 32ق- -ر اŸت- -ح- -ف و Ãق- -ر قسص- -م -ة اÛاه -دي -ن
اŸوسص - -ع رق - -م 1
يث خصصصص اللقاء Ÿوضصوع «ما السصر ‘ حرصص
بسصطاوا‹  ،ح
’صص-اب-ة اŸب-اشص-رة
اÛاه -دي -ن أاث -ن-اء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ع-ل-ى ا إ
ه- -دف أاث -ن -اء اŸواج -ه -ة م -ع ال -ع -دو أاو ال -ت -دريبب- -ال- -ذخÒة ل- -ل-
بالسصÓح»،و ذلك على السصاعة  10:00صصباحا.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع 321

ت -واصص -ل ال -ي-وم ،وزي-رة ال-تضص-ام-ن
الوطني وقضصايا اŸرأاة غنية الدالية
زي- -ارت- -ه- -ا ال- -ت- -ف- -ق- -دي- -ة إا ¤و’ي -ة
ال - -وادي ،ح - -يث سص - -ت - -ت - -ف - -ق- -د ع- -دة
مؤوسصسصات تابعة للقطاع .

دورة تكوينية ‘ تقنيات
التصسال للضسباط اŸكلفÚ
بالإعÓم
‘ إاط -ار ت -ط -وي -ر وعصص -رن -ة سص-لك
ا◊ماية الوطنية ،خاصصة ‘ ›ال
ت -أاه -ي -ل اŸوارد ال -بشص -ري -ة ل -ل -ت -ك-ف-ل
’خ-ط-ار ،تنظم اŸديرية
Ãخ-ت-ل-ف ا أ
العامة للحماية اŸدنية ،غدا ،دورة
تكوينية ‘ ›ال تقنيات ا’تصصال
ل-ف-ائ-دة الضص-ب-اط اŸك-ل-ف Úبا’ عÓم
ع- -ل- -ى مسص -ت -وى م -دي -ري -ة ا◊م -اي -ة
اŸدن -ي-ة ل-و’ي-ة سص-ع-ي-دة اب-ت-داء م-ن
السصاعة  09:00صصباحا.

ندوة حول ﬂاطر آافة اıدرات
ي- -ن -ظ -م ال -ي -وم ،اÛلسص الشص -ع -ب -ي
ال- -و’ئ- -ي ل- -ل- -ع- -اصص- -م- -ة ن -دوة ح -ول
ﬂاطر آافة اıدرات –ت شصعار «’
ل-ل-م-خ-درات ،ن-ع-م Ÿسص-ت-ق-ب-ل أافضص-ل»
ب -ق -اع -ة اŸداو’ت ل -و’ي-ة ا÷زائ-ر
ابتداء من السصاعة  09:00صصباحا.

ندوة تفاعلية حول أاحكام
التنزيل ‘ قانون األسسرة
’ع-ل-ى
’سصÓ-م-ي ا أ
ي-ن-ظ-م اÛلسص ا إ
ب- -ال -ت -ع -اون م -ع ال -غ -رف -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-ل-ت-وث-ي-ق يوم اÿميسص  20ديسصمÈ
ندوة تفاعلية حول أاحكام التنزيل
’سص- -رة ا÷زائ -ري وذلك
‘ ق- -ان- -ون ا أ
ع- - - -ل - - -ى السص - - -اع - - -ة  9:00بقاعة
اÙاضصرات باÙكمة العليا .

الشسباب والثورة موضسوع
منتدى الذاكرة
تشص -رف ج -م-ع-ي-ة مشص-ع-ل الشص-ه-ي-د
وجريدة اÛاهد،اليوم،على تنظيم
منتدى الذاكرة –ت شصعار« الشصباب
وال-ث-ورة» وذلك ع-ل-ى السص-اع-ة 9:30
صص-ب-اح-ا ب-ث-ان-وي-ة ب-وسصماحة بجانب
بلدية تيبازة .

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ألثÓثاء  1٨ديسشم 201٨ Èم
ألموأفق لـ  10ربيع ألثاني  1440هـ

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

»æWh

دعا الكوري Úإا ¤السستفادة من اŸزايا اŸمنوحة للمسستثمرين األجانب

أاويحيى :ا÷زائر تتؤفر على يد عاملة مؤؤهلة تنافسضية Ÿشضاريع واعدة
^ احتياطي صضرف يقارب  100مليار دولر ومديؤنية ضضئيلة
^ 2.3مليار دولر حجم اŸبادلت سضنة 2017

ألعدد
17٨23

مشسروع إا‚از مصسنع للشساحنات وا◊افÓت

03

عقد شضراكة ب«Úغلؤبال غروب»و»هيؤنداي مؤتؤرز»
لعمال
” خÓل الدورة Ÿ 5نتدى ا أ
ا÷زائ-ري ـ ال-ك-وري ا÷ن-وب-ي ،ال-ت-وق-يع
ع- - -ل- - -ى ع- - -ق- - -د شس- - -راك - -ة ب ÚاŸؤوسسسس - -ة
ا÷زائ -ري -ة «غ -ل -وب -ال غ -روب» واÛم-ع
ال -ك-وري ا÷ن-وب-ي «ه-ي-ون-داي م-وت-ورز»
لن - -ت - -اج الشس - -اح - -ن - -ات
ل‚از مصس - -ن - -ع إ
إ
وا◊افÓت بباتنة.

حياة  /ك

أعلن أألم Úألعام Ûمع «غلوبال غروب»
ﬁمد طاهر بوضشياف ‘ ،تصشريح للصشحافة
ع -ل -ى أل -ه -امشس أن أŸصش -ن -ع سش -ي -دخ -ل ح -ي -ز
أÿدمة مع نهاية  ،2019مفيدأ أن أŸششروع
يتعلق بصشناعة ألششاحنات وأ◊افÓت وليسس
ألÎكيب وأنه أألول من نوعه ‘ إأفريقيا ،وأن

قيمته أŸالية أك Ìمن  100مليون دولر.
وأب- -رز ب- -وضش- -ي- -اف ‘ رده ع- -ل- -ى أسش- -ئ- -ل- -ة
ألصش-ح-اف-ة أن ه-ذأ أŸشش-روع سش-يسش-م-ح ب-خ-ل-ق
 5.000منصشب عمل مباششر وغ Òمباششر على
أألقل وبنسشبة إأدماج وطني يقارب  40باŸائة
لدى إأطÓق أŸششروع ،مع إأمكانية أن تصشل ما
ب  50 Ú-إأ 60 ¤ب -اŸائ -ة خ Ó-ل ألسش-ن-ت Úأو
ألثÓث سشنوأت بعد إأطÓقه.
وحسشب ألتوقعات كما ذكر أŸتحدث فإان
ألشش- -ري- -ك Úي- -ط -م -ح -ان إلن -ت -اج «‘ أل -ق -ريب
أل- -ع- -اج- -ل» م -ا ي -ق -ارب  40.000وح- -دة م -ن
ألششاحنات و أ◊افÓت سشنويا مع ألتذك Òأن
أÛم - -ع أل - -ك - -وري أ÷ن - -وب - -ي «ه - -ي- -ون- -دأي
موتورز»يتوأجد با÷زأئر من قبل ‘ ›ال
تركيب ألسشيارأت ألسشياحية خصشوصشا.

 5مذكرات تفاهم ‘ عديد القطاعات القتصضادية

لول أاح -م -د أاوي -ح-ي-ى،
دع -ا ال -وزي -ر ا أ
اŸؤوسسسس- -ات ال- -ك- -وري- -ة لÓ- -سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘
ا÷زائر ،مسستعرضسا اŸزايا التي “نح لها
‘ إاطار الشسراكة ،لتعزيز التعاون بÚ
ال- -ب- -ل- -دي- -ن ال -ل -ذي -ن ل ي -ت -ع -دى ح -ج -م
اŸب- -ادلت ال- -ت- -ج- -اري- -ة ب -ي -ن -ه -م -ا حسسب
لرقام اŸسسجلة سسنة  2.3 ،2017مليار
ا أ
دولر.

أ◊ر».
قال أويحيى إأن أ÷زأئر “ثل سشوقا يضشم
 40مليون مسشتهلك ،وهي بلد ‘ خضشم ألتنمية
ونسش -ب -ة أل -ن -م -و ت -زي -د ع -ن  3ب -اŸائ-ة خ-ارج
أÙروقات ،وإأنها «بلد ميسشر» يحتوي على
أح -ت-ي-اط-ي صش-رف ي-ق-ارب  100م-ل-يار دولر،
و“ثل مديونيته نسشبة تبلغ  ‘ 40أŸائة من
ألنا œألدأخلي أÿام.

حياة كبياشش
تصصوير ﬁ:مد آيت قاسصي

اإلعفاء الضضريبي و القيم ا÷مركية
إلنشضاء مؤؤسضسضات ‘ إاطار الشضراكة

أكد أويحيى ،أمسس ،لدى أفتتاحه أششغال
لع -م -ال أ÷زأئ -ري ـ
أل- -دورة Ÿ 5ن- -ت -دى أ أ
أل -ك -وري أ÷ن-وب-ي ،أل-ت-ي Œري ع-ل-ى م-دأر
لول ل-ك-وري-ا
ث Ó-ث -ة أي -ام ،ب-حضش-ور أل-وزي-ر أ أ
أ÷ن- -وب -ي -ة ‹ ن -اك-ي -ون ،دع -وة أ◊ك -وم -ة
أ÷زأئرية «أصشدقاءها من كوريا أ÷نوبية
لقبال أك Ìعلى ألسشتثمار ‘ بÓدنا»،
إأ ¤أ إ
مÈزأ ألم -ت-ي-ازأت أل-ت-ي يسش-ت-ف-ي-دون م-ن-ه-ا،
قائ « Óسشتكسشبون مكانة ‘ سشوق ﬁمية،
Óجهزة
كما أصشبح أ◊ال حاليا بالنسشبة ل أ
ألكهرو منزلية وألسشيارأت وذلك على سشبيل
أŸثال» ،عÓوة على ذلك  -يضشيف  -فإان
أ÷زأئر سشتكون بالنسشبة لكوريا أ÷نوبية،
لفريقي ،ونحو أل–اد
بوأبة نحو أل–اد أ إ
لوروب-ي ،ون-ح-و أل-ع-ا ⁄أل-ع-رب-ي ،ك-م-ن-اط-ق
أأ
أقتصشادية «نتقاسشم وإأياها أتفاقيات ألتبادل

وأضشاف ‘ سشياق ألكÓم ،أن أ÷زأئر تقدم
أم-ت-ي-ازأت ك-ثÒة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات أألج-ن-ب-ي-ة أل-ت-ي
ترغب ‘ ألسشتثمار فيها ‘ إأطار ألششرأكة،
فضش Óعن ألبنى ألتحتية أ÷يدة ،مششÒأ إأ¤
أن قانون ألسشتثمارأت يقدم أمتيازأت هامة،
منها أإلعفاء ألضشريبي وكذلك أإلعفاء على
أل -ق-ي-م أ÷م-رك-ي-ة إلنشش-اء م-ؤوسشسش-ات ‘ إأط-ار
ألششرأكة.
ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤أن ك -ل-ف-ة أل-ط-اق-ة ضش-ئ-ي-ل-ة،
ووضشع أألرقام حول ألسشتثمار –ت ألتصشرف
‘ ششكل أمتياز بسشعر زهيد ،فضش Óعن توفÒ
يد عاملة مؤوهلة و تنافسشية ،وقال ‘ هذأ
ألصش- -دد إأن حضش- -ور م- -ؤوسشسش- -ات أ÷م- -ه -وري -ة
ألكورية يبقى متوأضشعا ‘ أ÷زأئر بالرغم من
مهارتها ألكÈى أŸعروفة ‘ ألعا. ⁄
ولفت أويحيى إأ ¤أن أŸؤوسشسشات ألكورية

أقتصشرت طوأل سشنوأت على صشفقات إأ‚از
‘ ب - -عضس أÛالت« ،ف - -ل - -م نشش - -ه - -د إأب - -رأم
ششرأكات صشناعية إأل ‘ ألسشنوأت أألخÒة،
وألتي كانت ‘ ألبدأية ‘ ›ال أإللكÎونيات،
وتوسشعت حاليا إأ› ¤ال صشناعة ألسشيارأت»،
مؤوكدأ أن أ÷زأئر تتوأصشل ‘ هذأ ألتوجه
وتعمل على أن يتعزز لفائدة ألطرف Úو‘
جميع أÛالت.
وأضشاف أويحيى خارج ألكلمة ألتي ألقاها
أن أ÷زأئ -ر أل -ت -ي ع -اششت ألسش-ت-ع-م-ار «أل-ذي
ت -رك ل -ن -ا أل -ت -خ -ل -ف ،ب-اإلضش-اف-ة إأ ¤أŸأاسش-اة
ألوطنية وكذأ صشعوبات أقتصشادية ،كما عاشس
ألبلد –ول ‘ ألنمط ألقتصشادي حيث أنتقل
من أقتصشاد موجه مبني على ألششÎأكية إأ¤
أقتصشاد ألسشوق ألذي بدأ يتطور وتظهر ثماره
« ،مذكرأ باإل‚ازأت ألتي –ققت باإلضشافة
إأ ¤أŸك -تسش -ب-ات ‘ ج-م-ي-ع أŸي-ادي-ن ،م-رك-زأ
على عامل ألسشتقرأر ألذي تتمتع به أ÷زأئر
بالرغم من توأجدها ‘»حلزون من أزمات
ومن ألصشرأعات أألهلية وألدموية» ،مضشيفا أن
أ÷زأئ- -ر ب- -ل- -د ع- -رف وسش -يسش -ت -م -ر ‘ إأق Ó-ع
أقتصشادي هام.
وأكد أويحيى ‘ أÿتام كل ألقÎأحات
وألتوجيهات ألتي قدمها ألوزير أألول لكوريا
أ÷نوبية ‘ ألقطاعات أŸذكورة ،وأضشاف أن
أللقاء ألذي يجمعه مع نظÒه وكذأ إأطارأت
سش-ام-ي-ة م-ن ك Ó-أل-ب-ل-دي-ن سش-ي-ت-م خÓ-ل-ه بحث
كيفية تعزيز ألتعاون وألششرأكة ما ب Úأ÷زأئر
وكوريا أ÷نوبية.

لول الكوري ا÷نوبي :
الوزير ا أ

ا÷زائر أاول بلد إافريقي وقع اتفاقية تعاون اسضÎاتيجي
لول الكوري
من جهته ذكر الوزير ا أ
ا÷ن- -وب- -ي ‹ ن- -اك-ي- -ون ،ب- -ال- -ع Ó-ق -ات
الدبلوماسسية ب Úا÷زائر وكوريا التي
“ت رسسميا سسنة  ،1990مشسÒا إا ¤أان
ا÷زائ- -ر أاول ب- -ل- -د إاف -ري -ق -ي وق -ع ع -ل -ى
اتفاقية تعاون اسسÎاتيجي سسنة .2006
وأضشاف ‹ ناك-يون أنه بعد  12سشنة «⁄
نتعاون Ãا يكفي لتجسشيد هذه ألعÓقات »،
مششÒأ إأ ¤أن زيارته هذه «جاءت متأاخرة،
وب -ال -ت-ا‹ ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف أل-عÓ-ق-ات بÚ
ألبلدين مقدما أقÎأحات لÎقية هذأ ألتعاون.
أرب -ع -ة أقÎأح -ات ق -دم -اه-ا ‹ ن-اك-ي-ون،
ت -ت -م -ث -ل ‘ ت -ع -زي -ز أل -ت -ع -اون ‘ ألصش -ن-اع-ات
أŸصشنعة ،مششÒأ إأ ¤أن أ÷زأئر تبذل جهودأ
لتنويع أقتصشادها ،كما ذكر أن بÓده سشجلت
‰وأ ه- -ام -ا ول -دي -ه -ا Œرب -ة ه -ام -ة ت -ري -د أن
ت -ت -ق -اسش-م-ه-ا م-ع أ÷زأئ-ر أل-ت-ي ت-ع-د أك Èب-ل-د
إأفريقي ،باإلضشافة إأ ¤تنظيم منتدى رجال
أألعمال بصشفة دورية.
وت -ت -م -ث -ل أŸقÎح -ات أألخ -رى ‘ ت -ع -زي-ز
أل- -ت- -ع -اون ‘ ›ال ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أإلع Ó-م
وألتصشال ،مششÒأ إأ ¤أن ششركة «سشامسشونغ»

بدأت ‘ تركيب ألهوأتف ألنقالة با÷رأئر،
وكذأ توسشيع ألتعاون إأ› ¤الت أخرى مثل
ألبيئة وألطاقة ...
وأف- -اد أŸت- -ح- -دث أن أج- -ت- -م- -اع أل -ل -ج -ن -ة
أŸششÎك-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-ك-وري-ة سش-ي-ن-ظ-م سش-ن-ة
 ،2019وذلك بعد  10سشنوأت من أجتماعها
أألخ.Ò

بن عمر :إاقامة شضراكة مثمرة
ب Úالبلدين
أع- -ت Èع- -م- -ر ب- -ن ع- -م- -ر رئ- -يسس أل- -غ -رف -ة
أ÷زأئرية للصشناعة وألتجارة أن أللقاء ينعقد
‘ ظروف مÓئمة ،حيث يعمل أŸتعاملون
أ÷زأئ-ري-ون ون-ظ-رأؤوه-م أل-كوريون أ÷نوبيون
ع -ل -ى وضش -ع أألط -ر أŸششÎك -ة ل-ت-جسش-ي-د ه-ذأ
أل -ت -ع -اون وإأق -ام -ة أسش -ت -ث -م-ارأت ع-ل-ى أسش-اسس
ششرأكة مثمرة لك Óألبلدين.
وذكر ‘ ألكلمة ألتي ألقاها باŸناسشبة أن
أŸب- -ادلت أل- -ت- -ج- -اري -ة ب Úأ÷زأئ -ر وك -وري -ا

أ÷نوبية وصشلت ‘ عام  2017إأ 2.3 ¤مليار
دولر تتضشمن  700مليون دولر من ألصشادرأت
أ÷زأئرية (ألزبون  14للجزأئر) و  1.6مليار
دولر من ألصشادرأت ألكورية أ÷نوبية (ثامن
أك Èمورد للجزأئر).

رئيسس « كيتا»  :رجال األعمال
الكؤريؤن مهتمؤن جدا
بالسضتثمار ‘ ا÷زائر
ومن جانبه أكد يون يو كيم رئيسس «كيتا» أن
رج- -ال أألع- -م- -ال أل- -ك- -وري Úم- -ه- -ت- -م Úج -دأ
بالسشتثمار ‘ أ÷زأئر ،مÈزأ أن بلده تدعم
أل -ت -ح -ولت أل -ت -ي ت-ع-يشش-ه-ا أ÷زأئ-ر ‘ ›ال
تنويع ألقتصشاد ،مششÒأ إأ ¤أن هذأ أŸنتدى،
يششكل إأطارأ مناسشبا لتكثيف أŸبادلت بÚ
ألبلدين من أجل تعاون أك Ìأبتكارأ ،ويتطلع
إأ– ¤دي- -د ﬁاور ت- -ع- -اون ج- -دي- -دة تشش- -م -ل
أÛال ألثقا‘ و›الت أخرى ...

” ،أمسس ،با÷زأئر ،توقيع خمسس مذكرأت تفاهم ب Úأ÷زأئر وجمهورية كوريا
أ÷نوبية تخصس عدة ›الت أقتصشادية حيوية.
وجرى ألتوقيع على هذه أŸذكرأت بحضشور ألوزير أألول أحمد أويحيى ونظÒه
ألكوري أ÷نوبي ‹ ،ناك يون وألتي تخصس قطاعات ألبيئة وأ÷مارك وألسشتثمار و›ال
ألعتماد وأŸطابقة فضش Óعن ألتعاون ‘ ›ال ألطاقات أŸتجددة.
لو :¤تخصس ألتعاون ‘ ›ال حماية ألبيئة وألتنمية أŸسشتدأمة بÚ
^ الوثيقة ا أ
وزأرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة ونظÒتها ألكورية ،حيث ” ألتوقيع عليها من طرف
أألم Úألعام لوزأرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة كمال ألدين بلطرشس ونائب وزير ألبيئة
ألكورية ،ششان كيو بارك.
^ اŸذكرة الثانية :تتعلق بعصشرنة قطاع أ÷مارك ” توقيعها ب ÚأŸديرية ألعامة
للجمارك أ÷زأئرية ومصشلحة أ÷مارك ÷مهورية كوريا.
وقع هذه أŸذكرة أŸدير ألعام للمديرية ألعامة للجمارك أ÷زأئرية باحميد فاروق
ومفوضس أ÷مارك ألكورية ،كيم يونغ مون.
^ الوثيقة الثالثة :تتمثل ‘ مذكرة تفاهم للتعاون ب Úألوكالة ألوطنية لتطوير
ألسشتثمار وألوكالة ألكورية لتعزيز ألتجارة وألسشتثمار وقعها عن أ÷انب أ÷زأئري
أŸدير ألعام للوكالة ألوطنية لتطوير ألسشتثمار ،عبد ألكر Ëمنصشوري ومن ألطرف
ألكوري رئيسس ألوكالة ألكورية لتعزيز ألتجارة وألسشتثمار ،بيونغ أوه كون.
^ الوثيقة الرابعة :تتعلق بالتعاون ب Úألهيئة أ÷زأئرية لÓعتماد (أ÷Òأك)
وأıابر ألكورية للمطابقة ،وقعها أŸدير ألعام للهيئة أ÷زأئرية لÓعتماد ،نور ألدين
بوديسشة وعن أ÷انب ألكوري ،رئيسس أıابر ألكورية للمطابقة ،يون كاب سشيوك.
^ الوثيقة اÿامسسة :تتعلق Ãذكرة تفاهم ب Úمركز تنمية ألطاقات أŸتجددة
أ÷زأئري وأŸعهد ألكوري للتكنولوجيا أإللكÎونية ،وقعها مدير أŸركز أ÷زأئري ،نور
ألدين ياسشع ورئيسس أŸركز ألكوري للتكنولوجيا أإللكÎونية ،كيم يونغسشام.
Œدر أإلششارة أن ألتوقيع على مذكرأت ألتفاهم أÿمسس سشبقته ﬁادثات ب Úألوزير
أألول ،أحمد أويحيى و نظÒه ألكوري موسشعة إأ ¤وفدي ألبلدين.

ﬁادثات ب Úالؤزير األول ونظÒه الكؤري
لول
–ادث ال - -وزي- -ر ا أ
أاح- -م- -د أاوي- -ح -ي -ى ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة ،م-ع
نظÒه الكوري ا÷نوبي،
‹ ناك-يون الذي يقوم
ب- - -زي- - -ارة رسس- - -م - -ي - -ة إا¤
ا÷زائ - -ر ت - -دوم ثÓ- -ث- -ة
أايام.
وجرت أÙادثات بقصشر
أ◊ك -وم -ة وت -وسش -عت ب-ع-ده-ا
ل- - -تشش- - -م- - -ل أعضش- - -اء وف - -دي
ألبلدين.
وشش- - -ارك ‘ أÙادث- - -ات
عن أ÷انب أ÷زأئري وزير
ألشش - -ؤوون أÿارج - -ي - -ة ع - -ب- -د
أل- - -ق- - -ادر مسش- - -اه- - -ل ووزي - -ر
ألصش -ن-اع-ة وأŸن-اج-م ي-وسش-ف
يوسشفي وعن أ÷انب ألكوري

أ÷نوبي أعضشاء ألوفد ألذي
رأفق ألوزير أألول ‹ ،ناك-
يون ‘ هذه ألزيارة.

..يسضتقبل وزير
الدولة لشضؤؤون رئاسضة
ا÷مهؤرية اللبنانية
أسش- -ت- -ق -ب -ل أل -وزي -ر أألول،
أحمد أويحيى ،أمسس ،وزير
أل- - -دول- - -ة لشش- - -ؤوون رئ- - -اسش- - -ة
أ÷م -ه-وري-ة أل-ل-ب-ن-ان-ي-ة ،ب-ي-ار
رفول ،مبعوثا خاصشا حامÓ
لرسشالة من ألرئيسس أللبنا،Ê
م- - -يشش - -ال ع - -ون ،إأ ¤رئ - -يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ،ألسش -ي -د ع -ب -د

ألعزيز بوتفليقة ،حسشبما أفاد
ب- -ه ب- -ي- -ان Ÿصش- -ال- -ح أل -وزي -ر
أألول.
وأكد ذأت أŸصشدر أن «
أحمد أويحيى ،ألوزير أألول
أسش -ت -ق -ب -ل ب -ي -ار رف-ول ،وزي-ر
أل- - -دول- - -ة لشش- - -ؤوون رئ- - -اسش- - -ة
أ÷م-ه-وري-ة أل-لبنانية ،مبعوثا
خ- -اصش -ا ح -ام  Ó-رسش -ال -ة م -ن
أل- -رئ- -يسس م- -يشش- -ال ع -ون إأ¤
ف-خ-ام-ة ألسش-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب - - -وت - - -ف - - -ل - - -ي- - -ق- - -ة ،رئ- - -يسس
أ÷مهورية».
وج- -رى أل- -ل- -ق -اء ب -حضش -ور
وزير ألششؤوون أÿارجية ،عبد
ألقادر مسشاهل ،حسشب ذأت
ألبيان.

»æWh

ألثÓثاء  18ديسضم 2018 Èم
ألموأفق لـ  10ربيع ألثاني  1440هـ

يقوم بزيارة للجزائر تدوم  3أايام

بن صسالح يسستقبل الوزير األول ÷مهورية كوريا
’م-ة
اسس -ت -ق -ب-ل رئ-يسس ›لسس ا أ
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ن صس- -ال- -حÃ ،ق- -ر
’ول ÷مهورية
اÛلسّس ،الوزير ا أ
ك- -وري- -ا ‹ ن -اك ي -ان ال -ذي ي -ق -وم
بزيارة رسسمية إا ¤ا÷زائر تدوم
ثÓثة أايام.
أللقاء ألذي حضضره يوسضف يوسضفي،
وزير ألصضناعة وأŸناجم ” ،ألتطرق
خÓله إأ ¤إأمكانيات ألرفع من مسضتوى
أل-ت-ع-اون ب Úأل-ب-ل-دي-ن أل-لذين يجمعهما
إأعÓ-ن شض-رأك-ة أسضÎأت-ي-ج-ي-ة م-ن-ذ سض-ن-ة
 ،2006وت- -وسض- -ي -ع -ه إأ› ¤ا’ت أخ -رى
خدمة Ÿصضلحة ألشضعب.Ú
‘ هذأ ألسضياق ،أوضضح بن صضالح أن
أ÷زأئ- -ر ب- -فضض -ل سض -ي -اسض -ة أŸصض -ا◊ة
ألوطنية ألتي بادر بها رئيسس أ÷مهورية

ع -ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،صض-ارت ت-ن-ع-م
باأ’من وأإ’سضتقرأر وهي أآ’ن تسضعى إأ¤
تنويع مصضادر دخلها وتنمية صضناعتها
وإأقتصضادها.
من جهته نوه ألوزير أأ’ول ألكوري
بالسضياسضة ألرشضيدة ،لرئيسس أ÷مهورية
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة وهي «ألسضياسضة
أل-ت-ي سض-م-حت ل-ل-ج-زأئ-ر ب-ال-ت-غ-لب ع-لى
أإ’ره- - - - - - -اب وŒاوز أÙن وأيضض - - - - - -ا
باإ’‚ازأت ألتي حققتها أ÷زأئر منذ
ت- -و‹ ف- -خ- -ام -ة ألسض -ي -د ع -ب -د أل -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة سض-دة أ◊ك-م وع-ل-ى رأسض-ه-ا
«ع - - -ودة أإ’سض - - -ت- - -ق- - -رأر ألسض- - -ي- - -اسض- - -ي
وأإ’ج -ت -م -اع -ي وه-وأإ’سض-ت-ق-رأر أضض-اف
أل- -وزي- -ر أأ’ول أل- -ك- -وري أل- -ذي ت- -ع -م -ل
أ÷زأئر على تصضديره لدول أŸنطقة».

أ’ع Ó-م -ي أل -ع -رب -ي وت-ك-ي-ي-ف-ه Ÿوأج-ه-ة
ألتحديات ومسضاهمة أ÷زأئر وألسضعودية
‘ ت-رق-ي-ة مضض-ام Úأل-رسض-ال-ة أ’عÓ-م-ي-ة
ألتي تخدم ألقضضايا ألعربية أŸشضÎكة.

...ويتحادث مع وزير اإلعÓم الفلسسطيني

ألعرب حول رهانات ألتنمية أŸسضتدأمة».

...يتحادث مع نظÒه السسعودي الدكتور
عواد بن صسالح السسعود
وعلى هامشس أللقاء –ادث وزير أ’تصضال جمال
كعوأن مع نظÒه ألسضعودي ألدكتورعوأد بن صضالح
ألسضعود ‘ ›ال أ’عÓم وأ’تصضال وسضبل تطوير
أل -ع Ó-ق -ات أ ¤مسض -ت -وى أل -روأب -ط ألسض -ي-اسض-ي-ة بÚ
ألبلدين
كما “حورت أÙادثات حول تطوير أŸشضهد

–ادث وزير أ’تصضا‹ جمال كعوأن
أمسس ب- -ال- -ري- -اضس (أŸم- -ل- -ك- -ة أل -ع -رب -ي -ة
ألسضعودية) مع نائب ألوزير أأ’ول ووزير
أإ’عÓم ألفلسضطيني ،نبيل أبوردينة على
هامشس أللقاء ألذي نظم ‘ إأطار تنفيذ
لوأئح أ÷امعة ألعربية« :ألرياضس عاصضمة
أإ’عÓم ألعربي لسضنة .»2019 / 2018
سضمح هذأ أللقاء للمسضؤوول Úبالتطرق
إأ ¤أل- -عÓ- -ق- -ات أل- -ق- -ائ -م -ة ب Úأ÷زأئ -ر
وفلسضط› ‘ Úا’ت أإ’عÓم وأ’تصضال وألتذكÒ
«ب-اŸوأق-ف أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-ث-اب-ت-ة ل-ل-ج-زأئ-ر وألشضعب
أ÷زأئري لصضالح ألقضضية ألفلسضطينية».
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ح-ي-ا أب-وردي-ن-ة أ÷زأئ-ر ع-ل-ى
«أنتظام وأسضتمرأر دعمها أŸا‹ ألذي يسضهر عليه
شض-خصض-ي-ا ف-خ-ام-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زيز
بوتفليقة».
وبهذه أŸناسضبة أشضاد ألوزيرأن بقرأر أ÷امعة
ÓعÓم
ألعربية باعتماد ألقدسس عاصضمة دأئمة ل إ
ألعربي موأزأة مع تعي Úعاصضمة كل سضنة ’حتضضان
هذأ أ◊دث.

أابرزت أاهمية اŸبادرة ا÷زائرية «العيشس معا»:

بن غÈيت تدعو لتطوير العلوم والبحث بافريقيا
أ’ك -تشض -اف -ات أأ’ث -ري -ة
أأ’خÒة ب- - - - -ا÷زأئ - - - -ر
(موقع ع Úبوشضريط،
م- -ن- -ط- -ق -ة ع◊ Úنشس
ب -و’ي -ة سض-ط-ي-ف شض-رق
أل -ع -اصض-م-ة) «تÈز م-رة
أخرى أن أفريقيا هي
مهد أ’نسضانية».
وت- -رى ألسض- -ي -دة ب -ن
غÈيت أن أل - - - -ره- - - -ان
أل-ي-وم ب-ال-نسض-ب-ة للبلدأن
أ’ف -ري -ق -ي -ة ي -ك-م-ن ‘
«أيجاد رد بل ردود على سضؤوأل دقيق وحا‹ :كيف
Áكن أعادة جعل أÛتمعات أ’فريقية ‘ صضميم
ألعصضرنة دون أن تخسضر روحها؟».
‘ ه -ذأ أÿصض -وصس ،أك -دت وزي -رة ألÎب -ي -ة أن-ه
«ب -فضض -ل أŸدرسض -ة Áك -ن –ق -ي -ق ه -ذأ أŸب-ت-غ-ى»
دأعية إأ« ¤أفتخار» أأ’فارقة بانتمائهم إأ ¤أفريقيا
وضضرورة «تقييمهم بأاوطانهم».
ول -دى ت -أاك -ي-ده-ا ع-ل-ى أن أل-ق-درة ع-ل-ى أل-ت-غ-يÒ
أضضحت قيمة حاسضمة لدÁومة كل أÛتمع ،فقد

فرعون تشسارك ‘ اŸنتدى اإلفريقي-
األوروبي رفيع اŸسستوى بفيينا
تشض - - - - - - -ارك وزي- - - - - - -رة ألÈي- - - - - - -د
وأŸوأصضÓ-ت ألسض-ل-ك-ي-ة وألÓ-سض-ل-ك-ي-ة
وأل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات وأل-رق-م-ن-ة ،ه-دى
إأÁان فرعون ‘ ،أŸنتدى أإ’فريقي
 أأ’وروب- -ي رف- -ي- -ع أŸسض -ت -وى أل -ذيأنطلقت أشضغاله أمسس بفيينا (ألنمسضا)
ويدوم يوم.Ú
وأوضض -ح ب -ي-ان ل-ل-وزأرة أن ألسض-ي-دة
ف- -رع- -ون تشض- -ارك بصض -ف -ت -ه -ا ‡ث -ل -ة
ل -رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د أل -ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ‘ ،ه-ذأ أŸن-ت-دى أل-ذي
يندرج ‘ إأطار ألتعاون ب Úأ’–اد
أإ’فريقي وأ’–اد أأ’وروبي ويعالج
موضضوع «قيادة ألتعاون ‘ ألعصضر ألرقمي».

وزير الدولة لرئاسسة جمهورية لبنان يدعو
إا ¤تطوير العÓقات مع ا÷زائر

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن

كعوان يشسارك ‘ لقاء حول وسسائل اإلعÓم العربية والتنمية اŸسستدامة

أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية ،نورية بن
غÈيت أامسس ب- -دك- -ار ،ع- -ل- -ى ضس -رورة ق -ي -ام
ال-ب-ل-دان ا’ف-ري-ق-ي-ة بـ«ت-أاسس-يسس دف-ع ج-ديد
ي -رت -ك -ز ع -ل -ى ق -اع -دة ج -دي -دة م -ن ال -ق -ي -م
’عمال» Ÿواجهة الرهانات التي تفرضسها
وا أ
العوŸة عليهم.
و‘ كلمة لها خÓل أ÷معية ألعامة Û 15لسس
تطوير ألعلوم وألبحث ‘ أفريقيا ،تطرقت ألسضيدة
بن غÈيت إأ ¤بعضس ألظوأهر أ’جتماعية ألتي
تسضتوقف أ◊كومات أ’فريقية ’سضيما «تدفقات
أل -ه -ج -رة ن -ح -و أ÷ن -ة» أأ’وروب -ي -ة آ’’ف ألشض -ب -اب
أ’فريقي على حسضاب أروأحهم ( )...وأ’جتياح
ألرقمي ألذي تؤوثر بعضس ﬁتوياته على عدد من
ألشض - -ب - -اب «أل- -ي- -ائسس» ،م- -ع- -تÈة أن- -ه أم- -ام ه- -اتÚ
ألظاهرت Úأللت Úتتصضدى لهما أ÷زأئر على غرأر
أغلبية ألبلدأن أ’فريقية فانه «يتع Úتأاسضيسس دفع
ج -دي -د ي -رت -ك -ز ع -ل -ى ق -اع -دة ج -دي -دة م-ن أل-ق-ي-م
وأأ’عمال».
‘ هذأ ألصضدد ،دعت ألوزيرة ألبلدأن أ’فريقية
إأ« ¤وضضع أرثها ألذي يعود إأ ¤ألف سضنة ‘ صضميم
ألتغي Òو‘ صضميم أ’ندماج ‘ ألعا ،»⁄مذكرة بأان

أاشساد بدور الرئيسس بوتفليقة ‘ دعم ا÷الية اللبنانية

دع-ا وزي-ر ال-دول-ة ل-رئ-اسس-ة جمهورية
ل- -ب- -ن -ان ب -ي -ار رف -ول ،اأمسس ،اإ ¤ت -ط -وي -ر
التعاون ا’قتصسادي ب Úلبنان وا÷زائر
ورفعه ا ¤مسستوى العÓقات السسياسسية
ال-ت-ي وصس-ف-ه-ا بـ ال-ق-وي-ة واŸت-ينة ،موؤكدا
على ترقية ا’سستثمارات البينية ‘ كل
اÛا’ت.

–ادث ‘ الرياضس مع نظÒيه السسعودي والفلسسطيني

شس---ارك وزي--ر ا’تصس--ال
ج-------م-------ال ك-------ع------وان امسس
ب---ال---ع--اصس--م--ة السس--ع--ودي--ة
الرياضس ‘ لقاء نظم –ت
’عÓمية
شس-ع-ار «ا◊م-لة ا إ
ال-ع-رب-ي-ة ل-ت-حقيق أاهداف
التنمية اŸسستدامة ،2030
طرق وآاليات التطبيق».
شض--ه-د ه-ذأ أل-ل-ق-اء أŸن-ظ-م
على هامشس تظاهرة «ألرياضس
’عÓ---م أل---ع--رب--ي
ع---اصض---م---ة أ إ
»2019-2018
مشضاركة وزرأء أإ’عÓم ألعرب
وخÈأء ألعا ⁄ألعربي ‘ ›ال
أإ’ع Ó-م وأل -ت -ن -م -ي -ة أŸسض-ت-دأم-ة
باإ’ضضافة إأ ¤ألوجوه أإ’عÓمية
ألعربية.
و“حورت أŸدأخÓت أسضاسضا حول «ألرهانات
أŸت - -ع - -ل - -ق - -ة ب - -ت - -وج - -ي - -ه دور وسض - -ائ - -ل أإ’ع Ó- -م
نحوأŸسضاهمة ‘ ألتنمية أŸسضتدأمة وكذأ أآ’ليات
وألوسضائل ألوأجب أنتهاجها لوضضع أإ’عÓم ألعربي
‘ خدمة هذأ ألهدف».
وق -د ت -وج أل -ل -ق -اء Ãج -م -وع -ة م -ن أل -ت-وصض-ي-ات
ألدأعية إأ« ¤رسضم خارطة إأعÓمية عربية للتنمية
أŸسضتدأمة مع تكريسس دور وسضائل أإ’عÓم كشضريك
كامل للتنمية أŸسضتدأمة وكذأ توعية أŸوأطنÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دعت ألسض- - - -ي- - - -دة ب - - -ن غÈيت إأ¤
أسض -ت -ح -دأث م -ع-ا ⁄ج-دي-دة ق-وي-ة
وأسض - - -اسض - - -ي - - -ة ل - - -دى ألشض - - -ب - - -اب
وأÛتمع».
وترى ذأت أŸسضؤوولة أن ألÎبية
على ألثقافة أŸتبادلة وألعيشس معا
«ي - -جب أن تصض- -ب- -ح ‘ أأ’ن- -ظ- -م- -ة
ألÎبوية أ’فريقية قوأعد موجهة
لضض -م -ان أتصض-ال ج-دي-د م-ع أآ’خ-ر
ت- -ت- -م م- -ن خ Ó-ل أ’ن -ف -ت -اح ع -ل -ى
أل - -ل - -غ - -ات» م - -ذك - -رة ب - -اŸب - -ادرة
أ÷زأئ -ري -ة أل -ت-ي صض-ادقت ع-ل-ي-ه-ا
منظمة أأ’· أŸتحدة من أجل أ’عÓن عن يوم 16
مايويوما عاŸيا «للعيشس معا ‘ سضÓم».
كما جددت ألوزيرة قناعتها بأان تكون أفريقيا
مسض- -ت- -ق- -ب« Ó- -ج- -ذأب- -ة ج- -دأ» مشضÒة إأ ¤أن «ه -ذأ
أ’ق -ت -ن -اع دف -ع أ÷زأئ -ر ( ‘ )...إأط -ار أŸسض-اع-دة
وأل-تضض-ام-ن أ’ف-ري-ق-ي م-نذ  2010إأ ¤إأل -غ -اء دي-ون
بقيمة إأجمالية تقدر  902مليون دو’ر ألتي كانت
لدى  14بلدأ عضضوأ ‘ أ’–اد أ’فريقي وأن ألبلد
«يسضتقبل سضنويا آأ’ف ألطلبة أأ’فارقة».

ا÷زائر  -مالطا

الدورة اÿامسسة للجنة اıتلطة غدا بفاليتا

ت- -ع- -ق- -د ال- -دورة اÿامسس -ة
ل -ل -ج -ن -ة اıت -ل -ط -ة ل-ل-ت-ع-اون
ا÷زائ- -ري- -ة-اŸال- -ط- -ي- -ة غ -دا
بالعاصسمة فاليتا ،حسسبما أافاد
ب- - -ه ب- - -ي - -ان ل - -وزارة الشس - -ؤوون
اÿارجية.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن هذه
ألدورة ألتي يسضبقها أليوم تنظيم
أج -ت-م-اع ع-ل-ى مسض-ت-وى أŸوظ-فÚ
ألسض -ام« Úت -أات -ي ع -قب أل -زي -ارأت
أل -ت -ي أج -رأه -ا إأ ¤أ÷زأئ -ر ع-ل-ى
أل- -ت- -وأ‹ ك- -ل م- -ن رئ- -يسس أل -وزرأء
÷م - -ه - -وري - -ة م- -ال- -ط- -ا ج- -وزي- -ف
موسضكات ‘ نوفم 2015 Èورئيسضة
ج-م-ه-وري-ة ه-ذأ أل-ب-ل-د م-اري ل-ويز
كولÒوبريكا ‘ يناير  2016ألتي
تقرر ‘ إأطارها تفعيل أللجنة».

وي -ق-ود أل-وف-د أ÷زأئ-ري أل-ذي
يضض -م ‡ث -ل Úع-ن ع-دة ق-ط-اع-ات
خ Ó-ل ه -ذه أل-دورة وزي-ر أل-ط-اق-ة
مصض -ط -ف -ى ق -ي-ط-و Êأل-ذي ي-رأسس
م- -ن- -اصض -ف -ة أل -ل -ج -ن -ة ع -ن أ÷انب
أ÷زأئري.

أك - -د وزي - -ر أل - -دول - -ة أل - -ل- -ب- -ن- -ا Êرف- -ول أن
أŸسضوؤول Úأ÷زأئري Úألذين أسضتقبلوه وكانت
له معهم ﬁادثات لديهم رغبة كبÒة ‘ تطوير
أل -ت -ع -اون أ’إق -تصض -ادي أل-ذي ي-ب-ق-ى ضض-ع-ي-ف-ا -
حسضبه -مقارنة بجودة ألعÓقات ألتي تربط
أ÷زأئر ولبنان منذ سضنوأت طويلة ،مشضÒأ أإ¤
أن ألسضلطات ألعليا أبدت حرصضها على رفع
مسضتوى ألتبادل ألتجاري وتنوعه دون أبقائه
منحصضر ‘ قطاع أÙروقات.
و أبرز ألوزير بيار رفول ‘ كلمة ألقاها
بسضفارة بÓده بالعاصضمة  ،أمسس ،على هامشس
لقائه با÷الية أللبنانية أهمية ألزيارة ألتي قام
بها لتقد Ëدعوة خطية أإ ¤رئيسس أ÷مهورية
عبد ألعزيز بوتفليقة ◊ضضور ألقمة ألعربية
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أ’إق-تصض-ادي-ة وأ’إج-تماعية ‘ دورتها
أل- -رأب- -ع- -ة أŸق- -ررة ‘ بÒوت ي -وم -ي  19و20
جانفي ألقادم.
و‘ هذأ ألصضدد أشضاد ألوزير بدور أ÷زأئر
‘ أŸنطقة ألعربية وأسضهامها ‘ أ’إسضتقرأر
ألشضامل تزأمنا مع ألتحديات ألتي توأجه أ’أمة
ألعربية ‘ ظل ألتهديدأت أÿارجية لبعضس
ألدول ،موؤكدأ أن ألدعم ألذي قدمه ألرئيسس

بوتفليقة للجالية أللبنانية يسضتحق أ’إشضادة.
وقال ألوزير رفول أن حضضور أ÷زأئر أ¤
أل -ق -م -ة أ’ق -تصض -ادي-ة سض-ي-ك-ون ل-ه أث-ر أإي-ج-اب-ي
‘ ظل رغبة لبنان لبناء عÓقة أقتصضادية
تشضمل قطاعات ألزرأعة وألسضياحة ،ألصضناعة،
وك -ذأ أل -ت -ج -ارة م -وؤك -دأ أسض -ت -ع -دأد ألسض-ل-ط-ات
أللبنانية ألكامل لتحقيق هذأ ألتوجه ،دأعيا
ك Óألطرف Úأإ ¤ألعمل أك Ìلبناء جسضر تعاون
يشضمل جميع ألنشضاطات Ãا فيها ألثقافية ألتي
–تاج أإ ¤توسضيع أك ‘ Ìألوقت أ◊ا‹.
كما ع Èألوزير بيار رفول عن ‚اح أ÷الية
أل -ل -ب -ن -ان -ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر وأإسض-ه-ام-ه-ا ‘ ت-رق-ي-ة
ألعÓقات ب Úألبلدين ،وثمن ألدور ألذي تقوم
ب- -ه ‘ أÛال أ’ق- -تصض- -ادي سض- -ي- -م- -ا ت- -رق- -ي -ة
أ’سضتثمارأت وهوما أسضهم ‘ تعزيز ألتعاون
وألعÓقات ألثنائية.

لوح يبحث مع سسفÒة أاŸانيا التعاون الثنائي
’ختام
اسستقبل وزير العدل ،حافظ ا أ
الطيب لوح أامسس Ãقر الوزارة سسفÒة
ج -م -ه-وري-ة أاŸان-ي-ا ا’–ادي-ة ب-ا÷زائ-ر
أاولريك كنوتز ،التي بحث معها التعاون
ب Úال- - -ب- - -ل- - -دي- - -ن ‘ اÛال ال- - -ق - -ان - -وÊ
وال- -قضس- -ائ- -ي ،حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب- -ي -ان
للوزارة.
وأوضضح ألبيان أن أللقاء ب Úألطرف Úشضكل
«فرصضة ’سضتعرأضس ألعÓقات ما ب Úألبلدين
م -ع أل -ت -أاك -ي -د ع -ل-ى ت-ع-زي-ز ›ا’ت أل-ت-ع-اون
ودرأسض-ة سض-ب-ل ت-ع-زي-ز وت-ط-وي-ر ه-ذأ أل-تعاون،
خ -اصض -ة م -ا ت -ع -ل -ق م -ن -ه ب-ا÷ان-ب Úأل-ق-ان-وÊ
وألقضضائي».

طمار يلتقي باŸهندسس اŸعماري الفرنسسي جون نوفيل

ج -م -ع ل -ق -اء ح -ول اع -ادة
اح- - -ي- - -اء قصس- - -ب - -ة ا÷زائ - -ر
ال- - - -ع- - - -اصس- - - -م- - - -ة ،أاول أامسس
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،وزي-ر
السس-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
ع- - -ب- - -د ال- - -وح- - -ي- - -د ط - -م - -ار
ب- - - -اŸه- - - -ن- - - -دسس اŸع - - -م - - -اري
الفرنسسي ،جون نوفيل.
و“حور أللقاء ،ألذي حضضره
كل من وزير ألثقافة ،عز ألدين
ميهوبي ووأ‹ أ÷زأئر ألعاصضمة
ع -ب -د أل -ق-ادر زوخ ،ح-ول ت-ن-ف-ي-ذ
أ’ت-ف-اق-ي-ة أل-ثÓ-ث-ية ألتي أبرمت
أول أمسس ،ب Úو’ي- - -ة أ÷زأئ- - -ر
وأقليم أيل دوفرأنسس وورشضات
جون نوفيل من أجل إأعادة إأحياء
أل -قصض -ب -ة أل -ع -ت -ي -ق -ة م-ن ج-م-ي-ع
أ÷وأنب ألÎأث -ي -ة وأل -ع -م -رأن-ي-ة
وألثقافية وألسضياحية.
و‘ ختام هذأ أللقاء ،أبرز
طمار أن هذه أ’تفاقية ترمي
إأ»¤ب - -عث ح - -رك - -ي - -ة ج - -دي- -دة»
ل-ل-قصض-ب-ة ،أق-دم ح-ي ب-ال-ع-اصض-مة
وأل - -ذي صض - -ن- -ف ضض- -م- -ن ألÎأث
Óنسضانية.
ألعاŸي ل إ
وم-ن ج-ان-ب-ه ،أع-رب م-يهوبي
ع -ن أسض -ت -ع-دأد دأئ-رت-ه أل-وزأري-ة
Ÿرأف -ق -ة ورشض -ات ج -ون ن-وف-ي-ل
أل- -ت- -ي –م- -ل إأسض- -م أŸه- -ن- -دسس
أŸع -م -اري أŸع -روف دول-ي-ا‘ ،
«سض -ع -ي -ه أ÷دي-د إ’دم-اج قصض-ب-ة
أ÷زأئر ألعاصضمة ‘ أıطط
أ÷دي -د ل -ل-ع-اصض-م-ة –ت ق-ي-ادة
و’ية أ÷زأئر ألعاصضمة».
ب- -دوره ،ح- -ي- -ا وأ‹ أ÷زأئ- -ر
ألعاصضمة ،عبد ألقادر زوخ هذه
أŸبادرة ألتي من شضأانها أعطاء «
دفع جديد» للمدينة ألعتيقة من
خÓل أعادة أحيائها ’ ،سضيما
م - -ن أل - -ن - -وأح- -ي أل- -ع- -م- -رأن- -ي- -ة

وألسضياحية.
وأك -د أŸه -ن -دسس أŸع -م -اري
أل- -ف- -رنسض- -ي ،ج- -ون ن- -وف -ي -ل ،أن
درأسضة حول أعادة أحياء قصضبة
أ÷زأئر ألعاصضمة هي ‘ طور
أ’عدأد ،مÈزأ ‘ هذأ أŸقام،
ألÌوة أŸع- - -م- - -اري - -ة وأل - -ق - -ي - -م
أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-ت-ي ي-زخر بها هذأ
أŸعلم أŸعماري.

زوخ تعديÓت قد تطرأا على
اıطط السسÎاتيجي
لتهيئة العاصسمة
أع- -ل- -ن وأ‹ و’ي- -ة أ÷زأئ -ر،
ع- - -ب- - -د أل - -ق - -ادر زوخ ،أمسس ،أن
«ت- -ع- -ديÓ- -ت ق- -د ت- -ط- -رأ ع- -ل -ى
أıط-ط أ’سضÎأت-ي-ج-ي ل-ت-هيئة
وت- -ع- -م Òو’ي- -ة أ÷زأئ -ر» وذلك
ع -ل -ى ضض -وء أ’سض -تشض -ارأت أل-ت-ي
أط -ل -ق -ت -ه -ا أل -و’ي -ة م -ؤوخ-رأ م-ع
ن- -ظ- -رأئ- -ه- -ا ‘ م- -ن- -ط- -ق- -ة إأي- -ل
دوفرأنسس.
وأوضض- -ح زوخ ،ع- -ل -ى ه -امشس
أليوم ألدرأسضي أŸنظم بالشضرأكة
م - - -ع ورشض - - -ات ج - - -ون ن- - -وف- - -ال
أل - -ف- -رنسض- -ي- -ة ،ح- -ول أıط- -ط

أ’سضÎأتيجي لتطوير ألعاصضمة،
أن أ◊وأر ألذي فتحته مصضا◊ه
م- -ع أÈÿأء أل- -ف- -رنسض- -ي Úح -ول
مسض -ت -ق -ب -ل أل-ع-اصض-م-ة أل-ع-م-رأÊ
وألÎأثي «قد يفضضي إأ ¤إأدرأج
ت -ع-ديÓ-ت أوت-ك-م-ل-ة ل-ل-م-خ-ط-ط
أ’سضÎأت -ي -ج -ي ل -ت-ه-ي-ئ-ة وت-ع-مÒ
و’ية أ÷زأئر».
وف- -ي- -م- -ا –ف- -ظ أل -وأ‹ ع -ن
إأمكانية إأدرأج ميزأنية إأضضافية
‘ هذأ ألشضأان ،أكد أن أ◊ديث
عن ألقصضبة «جزء ’ يتجزأ من
ألعاصضمة ،وعليه ذهب ألنقاشس
م- -ع أŸع- -ن- -ي Úإأ ¤أل- -ت -ف -ك‘ Ò
خليج أ÷زأئر» ‘ ،إأشضارة منه
إأ ¤أÿط ألرأبط ب Úألقصضبة
ألسض - -ف - -ل - -ى وصض- -و’ إأ ¤ج- -ام- -ع
أ÷زأئ - -ر (م- -ن- -ت- -زه ألصض- -ابÓ- -ت
وتهيئة وأدي أ◊رأشس).
و‘ ذأت ألسض - - -ي- - -اق ،كشض- - -ف
أل -وأ‹ أن أل -ع -اصض -م -ة سض -ت -ع-رف
›موعة أسضتثمارأت «‘ حدود
توفر أأ’وعية ألعقارية» ،مشضÒأ
إأ ¤نشضاط أسضتثماري قريب على
مسض- -ت- -وى أق- -ب- -ي- -ة أ÷زأئ- -ر (les
 ،)voûtes d’Algerإأضض- -اف -ة إأ¤
مشضروع أسضتثماري «ضضخم» على
مسضتوى أÿروبة (بلدية حسضÚ
دأي) وهو›مع عصضري مكون
م- -ن ف- -ن- -دق ومسض- -اك- -ن وم- -رك -ز
أع-م-ال وم-رك-ز ت-رف-ي-ه-ي م-تعدد
وفضضاء عمومي مفتوح.
وع- - -ن ﬁط- - -ة أل- - -ب - -ن - -زي - -ن
أÙاذي- - -ة Ÿسض - -ج - -د أ÷زأئ - -ر
ب- - - -اÙم - - -دي - - -ة ،أوضض - - -ح وأ‹
أل- -ع- -اصض- -م- -ة ،أن- -ه ت -ق -رر «ن -ق -ل
أÙط- - -ة إأ ¤سض- - -ي - -دي رزي - -ن»
وأسضتغÓل ألعقار أŸتاح Ÿشضروع
«ي- -تÓ- -ءم وألسض- -ي- -اق أل- -ع- -م -رأÊ
أ÷ديد».
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لمن الوطني
لعلمية حول مصشالح ا أ
ليام ا إ
الطبعة  79ل أ

لهبÒي يÈز أاهمية توطيد الشصراكة العلمية ب Úالبحث ا÷امعي واŸسصائل األمنية
جهاز رادار من ا÷يل الثالث ونظام «أالبوكوسص» للمراقبة ا◊دودية
ان -ط -ل -قت ،أامسس،ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة79
لم -ن
لع- -لم- -ي- -ة ح- -ول مصش- -ال -ح ا أ
لي- -ام ا إ
ل - -أ
لم-ن ال-وط-ن-ي ي-رافق
ال-وط-ن-ي –ت شش-ع-ار «ا أ
ال -ط -ل -ب -ة وال -ب -اح -ث »Úوال -ت -ي أاشش -رف ع -ل -ى
لمن
اف-ت-ت-اح-ه-ا ‡ث-ل ال-ع-ق-يد اŸدير العام ل أ
ال -وط -ن -ي م -راقب الشش -رط -ة م-دي-ر الشش-رط-ة
لمن الوطني،
القضشائية باŸديرية العامة ل أ
لمن
فراغ علي ،وهذا بحضشور إاطارات من ا أ
الوطني .

خالدة بن تركي
Óم -ن أل -وط -ن -ي أل -ع -ق -ي -د
أك -د أŸدي -ر أل -ع -ام ل  -أ
مصضطفى ألهبÒي ،أمسش ،خÓل أإلعÓن عن أفتتاح
Óي -ام أإلعÓ-م-ي-ة ح-ول
ف-ع-ال-ي-ات أل-ط-ب-ع-ة ألـ 79ل  -أ
مصضالح أألمن ألوطني على توطيد ألشضرأكة ألعلمية
Óمن ألوطني
وإأبرأز ألتآازر ب ÚأŸديرية ألعامة ل أ
وأŸؤوسضسض- -ات أألك -ادÁي -ة وم -رأك -ز أل -ب -حث ألج -ل
–دي- -د أÙاور أإلسضÎأŒي- -ة وف- -ق- -ا ل- -ل- -م- -ع -ايÒ
أŸتعامل بها ،مÈزأ أهمية ألشضرأكة ألعلمية ‘
ألربط ب Úألبحث أ÷امعي وأŸسضائل أألمنية.
وقال لهبÒي ‘ كلمة ألقاها على لسضانه مرأقب
ألشضرطة مدير ألشضرطة ألقضضائية باŸديرية ألعامة
Óمن ألوطني فرأغ علي أمسش ،أن توطيد ألشضرأكة
ل أ
أل-ع-ل-م-ي-ة أحسض-ن م-ث-ال ع-ل-ى أإلج-رأءأت أŸل-موسضة
ألتي تهدف إأ ¤بناء قدرأت ألشضرطة أ÷زأئرية ‘
م -ك -اف -ح -ة ج -م -ي -ع أشض -ك -ال أ÷رÁة وألسض-ت-ج-اب-ة
ل-ل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-ف-رضض-ه-ا ألتهديدأت وأıاطر
أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ني وأإلقليمي
Óمن
وألدو‹ وأيضضا لتقد ËأŸسضاعدأت ألتقنية ل أ
‘ ›ال أألدل- -ة أ÷ن- -ائ- -ي- -ة وت- -ب -ادل أŸع -ل -وم -ات
وأÈÿأت ‘ إأطار ألتعاون ألوطني وألدو‹.
وأضضاف لهبÒي أن ألوعي بأاهمية ألتحديات
أل- -كÈى ت- -ف- -رضش أل- -ق- -ي- -ام Ãزي -د م -ن أŸب -ادرأت
وألنشضاطات وتبني أسضÎأŒيات Ÿكافحة أ÷رÁة
ح -يث أع -طت أŸدي -ري -ة أل -ع -ام-ة أول-وي-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن
ألشض - -رط - -ي أل - -ذي أع- -تÈت- -ه م- -ب- -دأ أسض- -اسض- -ي- -ا ‘
أسضÎأŒيتها ألهادفة إأ ¤تطوير و–ديث ﬂتلف
أل-ه-ي-اك-ل ،ح-يث سض-خ-رت ج-م-ي-ع أل-وسض-ائ-ل ل-ت-كوين
مهارأت رفيعة أŸسضتوى ع Èأ÷امعات ومرأكز
ألبحث ألعلمي وفقا Ÿعاي Òألنوعية وألتنافسضية
أŸت-اح-ة ل-ك-ل م-ؤوسضسض-ة ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ل-ت-م-ك Úألعنصضر
Óمن ألوطني من أ◊صضول على أŸعارف
ألبشضري ل أ
أل - -ت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي - -ة أ◊دي- -ث- -ة ورف- -ع أل- -ق- -درأت
ألعلمية وألعملياتية لتعزيز ألبتكار أŸتوأصضل.
Óمن ألوطني ألتعاون ألذي
وثمن أŸدير ألعام ل أ
يسض-م-ح ب-ت-جسض-ي-د ب-رأم-ج ل-ل-ب-حث وأل-ت-ع-ل-ي-م وتوفÒ
أل -ت -ك -وي -ن أألسض -اسض -ي أŸسض -ت -م-ر وأإلشض-رأف ع-ل-ى

سض-ي-اسض-ة أتصض-ال دأخ-ل-ي-ة وخارجية
تعكسش قدرأت ألشضرطة أ÷زأئرية
‘ ربط عÓقات جوأرية وثيقة مع
ﬂت-ل-ف شض-رأئ-ح أÛت-م-ع وإأق-امة
شض - - - - - -رأك - - - - - -ة  -شض - - - - - -رط - - - - - -ة -
موأطن Úبهدف جعل أŸوأطنÚ
منتج.Ú

ألطÓب للحصضول على شضهادأتهم أ÷امعية وتنظيم
مؤو“رأت وندوأت وألتصضالت ‘ أÛالت ألتي
تلقى أهتماما كبÒأ من ألشضرطة أ÷زأئرية وتعزيز
أŸسضاعدة ألقانونية وألعلمية أألكادÁية.
وهي ألطموحات  -يضضيف ألعقيد  -ألتي Œسضد
ألسضياسضة ألرأمية إأ ¤تعزيز ألقدرأت ‘ ألتكوين
Óمن
وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ل-ف-ائ-دة أل-ع-نصض-ر أل-بشض-ري ل أ
Óمن
ألوطني ،وتؤوكد إأرأدة قيادة أŸديرية ألعامة ل أ
أل -وط -ن -ي ع -ل -ى أŸضض -ي ق-دم-ا ‘ ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون
وألشض -رأك-ة أل-ع-ل-م-ي-ة م-ع ﬂت-ل-ف أل-ف-اع-ل Úخ-اصض-ة
أ÷امعات وأŸعاهد أŸتخصضصضة ‘ سضبيل ألرقي
باŸؤوسضسضة أألمنية وخدمة للوطن أŸفدى.
وأشضار لهبÒي ‘ ذأت ألكلمة إأ ¤ألظرف ألذي
يوأجه فيه ألعا ⁄تهديدأت أمنية متعددة أ÷وأنب
ن- -اŒة ع- -ن أن- -تشض- -ار أ÷رÁة أŸن- -ظ- -م- -ة بشض- -ت -ى
أنوأعها خاصضة منها «ألسضيÈأنية وأزمات ألهجرة
وألرت -ب -اط -ات ب Úأألنشض -ط -ة أإلره-اب-ي-ة وأ÷رÁة
أŸن -ظ-م-ة ع Èأل-وط-ن-ي-ة ،أألم-ر أل-ذي ي-وجب ع-ل-ى
أŸصضالح أŸكلفة بإانفاذ ألقانون ألعمل معا على
أسضاسش تعاون عملياتي متÛ Úابهة ألتحديات
وألوقاية من جميع أشضكال ألعنف.

الشصرطة ا÷زائرية مسصتعدة لتبادل
خÈاتها ودعم األعمال الشصرطية
أب-دت ألشض-رط-ة أ÷زأئ-ري-ة أسض-ت-ع-دأده-ا ل-ت-بادل
خÈأتها Ûابهة أ÷رÁة أŸنظمة وغ ÒأŸنظمة
ع Èأل- -وط -ن وذلك م -ن خ Ó-ل أحÎأف -ي -ة مصض -ال -ح
ألشض- -رط- -ة و–سض ÚأŸه- -ارأت وت- -دع- -ي- -م ق -درأت
أل -وح -دأت وعصض-رن-ة أسض-ال-يب أل-تسض-ي Òم-ع ت-وط-ي-د
أل -ث-ق-ة م-ع أŸوأط-ن وت-ع-زي-ز م-ب-ادئ سض-ي-ادة ق-ان-ون
أل- -دول- -ة وأحÎأم أ◊ق- -وق وأ◊ري- -ات أألسض- -اسض -ي -ة
وأخÓقيات ألشضرطة من خÓل وضضع دليل مرجعي
ألخÓقيات ألشضرطة أثناء ‡ارسضة أŸهام وتعزيز
ألتعاون ألثنائي وأŸتعدد أألطرأف وكذأ أعتماد

مراقب الشصرطة فراغ علي يÈز
أاهمية التكنولوجيا اŸتطورة ‘
الوقاية وتوف Òاألمن
وقام مرأقب ألشضرطة مدير ألشضرطة ألقضضائية
Óمن ألوطني ،فرأغ علي ،بزيارة
باŸديرية ألعامة ل أ
ل-ل-م-ع-رضش أل-ذي أق-ي-م ب-اŸن-اسض-ب-ة ح-يث ت-وق-ف ‘
أل -ب -دأي -ة ع -ن -د ج-ن-اح أŸت-ح-ف أŸرك-زي،ح-يث ”
ت -ق -د Ëع -رضش ح -ول أصض -ول ألشض -رط -ة وت -ق -ن -ي -ات
أŸت-ح-ف وأل-ت-ط-ورأت أل-ت-ي ع-رف-ه-ا أل-زي ألرسضمي
ليقف بعدها عند جناح مديرية ألتعليم وأŸدأرسش،
حيث أشضار أنه ‘ ظرف عام ” Úمناقشضة 20
م-ذك-رة ‘ ع-دي-د ألخ-تصض-اصض-ات مشض-ج-ع-ا أل-ب-حث
أ÷امعي وأهمية ألبوأبة ألرقمية كمصضدر يلجأا أليه
عند ألبحث.
وأكد ‘ ذأت ألسضياق على ضضرورة تطوير هذأ
أÛال ليزور فيما بعد مديرية ألوحدة أ÷وية
Óمن ألوطني ،حيث تلقى شضروحات حول مهامها
ل أ
أŸم-ث-ل-ة ‘ أŸسض-اه-م-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ‘ ت-ق-د Ëأل-دعم
ل-ل-ف-رق-ة أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة أŸت-خصضصض-ة ‘ تسضي Òحركة
أŸرور عﬂ Èتلف ألطرقات ،ليقف فيما بعد عند
إأحصض -ائ-ي-ات م-وظ-ف-ي ج-ه-از أألم-ن أل-ذي ع-رضض-ه-ا
جناح مديرية أŸوأرد ألبشضرية ألذي أكد أن 30
ط -ال -ب -ا ج-ام-ع-ي-ا ت-ق-دم-وأ لÎبصش م-ي-دأ Êج-ام-ع-ي
ليشضدد عند جناح مديرية أإلدأرة ألعامة على دور
ألتكنولوجيا أ◊ديثة ‘ توف Òألوقاية وأألمن
Óمن ألعمومي
بدوره جناح أŸديرية ألعامة ل أ
عرضش ﬂتلف ألتجهيزأت أ◊ديثة من بينها جهاز
رأدأر أ÷يل ألثالث أŸتوفر ع 48 Èولية وألذي
سضاهم إأ ¤جانب ألتجهيزأت أألخرى ‘ خفضش
نسضبة حوأدث أŸرور إأ 300 ¤حادث ‘ ،ح Úجناح
ألشضرطة ألقضضائية أكد أن  700خب Òو 2500تقني
يعملون ‘ ›ال مكافحة أ÷رÁة ،وأيضضا على
مسض - -ت - -وى م - -دي - -ري- -ة شض- -رط- -ة أ◊دود ” ع- -رضش
ألتكنولوجيا أ◊ديثة أŸسضتعملة حيث ” ألكشضف
ع- -ل- -ى أل- -ن- -ظ- -ام أ÷دي- -د ل- -ل- -م- -رأق- -ب -ة أ◊دودي -ة
«ألبوكوسش».

حول تبادل التجارب التقنية

إاتفاقية شصراكة ب Úالوكالة الفضصائية والشصرطة

” ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة التوقيع على
ات- -ف- -اق- -ي- -ة شش -راك -ة وت -ع -اون ‘ ›ال ت -ب -ادل
اÈÿات وال -ت -ج -ارب ال -ت -ق-ن-ي-ة ب ÚاŸدي-ري-ة
لم-ن ال-وط-ن-ي وال-وك-ال-ة ال-فضش-ائ-ي-ة
ال-ع-ام-ة ل -أ
ا÷زائرية.
أشضرف على حفل ألتوقيع كل من أŸدير ألعام
Óمن ألوطني ،ألعقيد مصضطفى لهبÒي ،وأŸدير
لأ
أل -ع -ام ل -ل -وك -ال -ة أل -فضض -ائ -ي -ة أ÷زأئ-ري-ة ،ع-ز أل-دي-ن
أوصض -دي -ق ،ب -حضض -ور إأط -ارأت م-ن أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة
Óمن ألوطني و‡ثل Úعن وكالة ألفضضاء أ÷زأئرية.
لأ
وت -ه -دف ه -ذه ألت -ف -اق -ي -ة إأ« ¤ت -ع -زي -ز ›الت
أل -ت -ك-وي-ن وأل-ت-دريب ،خ-اصض-ة ‘ ›الت أسض-ت-خ-دأم
ألتكنولوجيات أ◊ديثة وتطبيقاتها Ãا يسضمح برصضد
دأئم لÓنسضيابية أŸرورية ،متابعة أŸركبات أŸشضتبه
ف -ي -ه-ا وأل-ت-ح-ق-ق م-ن ل-وح-ات ت-رق-م-ي-ه-ا ع Èأل-ط-رق
وأŸسضالك ‘ حالت أإلبÓغ أوأإلعÓن عن مركبة
ﬁل سضرقة».
وباŸناسضبة أكد لهبÒي ‘ كلمة قرأها نيابة عنه
مرأقب ألشضرطة معكوف زين ألدين ،أن أŸديرية
Óم-ن أل-وط-ن-ي «ت-ع-م-ل ج-اه-دة ع-ل-ى توفÒ
أل-ع-ام-ة ل -أ
أحدث ألتقنيات وألتكنولوجيات من أجل أŸسضاهمة
بطريقة ناجعة وفعالة ‘ ﬁاربة أ÷رÁة» ،مشضÒأ
إأ ¤أنه ” وضضع «جملة من أآلليات ألعملية ،معتمدة
على مناهج علمية متطورةّ“ ،كن جهاز ألشضرطة من
م-وأك-ب-ة ألسض-ي-اسض-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-نشضاط ألفضضائي ،ألتي
أق -ره -ا رئ -يسش أ÷م -ه -وري -ة ،ألسض -ي -د ع -ب -د أل -ع -زي -ز
بوتفليقة».
وأضض -اف ق -ائ « :Ó-إأن حضض -ورن-ا أل-ي-وم Ãق-ر ه-ذه
أل -وك -ال -ة أ◊اضض -ن -ة ل -ل-ط-اق-ات أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ك-ف-اءأت
أŸهتمة Ãجال ألبحث وألبتكار هوتعب Òوأعتزأز
م -ن -ا ب -ت -لك أل -ط -ف -رة أل -رأئ -دة أل -ت -ي ح-ق-ق-ت-ه-ا ه-ذه
أŸؤوسضسضة وما تلعبه من دور مفصضلي ‘ مرأفقة
ألقطاعات ألعمومية Ãا يضضمن أك Ìفعالية و‚اعة
ل-ل-م-ت-اب-ع-ة أŸي-دأن-ي-ة ل-ل-مشض-اريع ذأت ألصضلة بالتنمية
ألشضاملة للبÓد».
وذكر ‘ ذأت ألسضياق أن ألشضرطة أ÷زأئرية
«تسضعى دأئما إأ ¤تشضجيع كل مبادرة علمية من
شضأانها أŸسضاهمة ‘ ترقية ألعمل أألمني وألرفع
من أدأئه من خÓل أسضتعمال ألتكنولوجيا شضريطة
أل يتنافى ذلك مع قوأن Úأ÷مهورية وأŸبادئ

ألعامة ◊قوق أإلنسضان».
و‘ ذأت ألسضياق ،أعرب لهبÒي عن يقينه بأان
«ت -رج-م-ة ف-ح-وى ه-ذه ألت-ف-اق-ي-ة إأ ¤وأق-ع م-ل-م-وسش
سضيكون لها أألثر أإليجابي ،كونها قيمة مضضافة تعمل
على توطيد عÓقات ألشضرأكة ب Úمؤوسضسضت ÚهامتÚ
Óم-ن Ãف-ه-وم-ة
ت -نشض -ط-ان ‘ أŒاه وأح-د ،خ-دم-ة ل -أ
ألعام».
ب -دوره ،أك -د أوصض -دي -ق أن ألت -ف -اق -ي-ة ت-رم-ي أ¤
«إأرسض -اء شض-رأك-ة ذأت م-ن-ف-ع-ة م-ت-ب-ادل-ة ب ÚأŸدي-ري-ة
Óمن ألوطني وألوكالة ألفضضائية أ÷زأئرية
ألعامة ل أ
من أجل أŸسضاهمة ‘ عصضرنة وسضائل أتخاذ ألقرأر
باسضتعمال أŸعطيات ألفضضائية».
كما تهدف أيضضا  -يضضيف ذأت أŸسضؤوول  -إأ¤
«–دي- -د إأط- -ار ع -ام ل -ل -ت -ع -اون ‘ ›ال أسض -ت -غ Ó-ل
أألنظمة ألفضضائية ألوطنية Ÿرأقبة أألرضش وأنظمة
أŸعلومات أ÷غرأفية للمسضاهمة ‘ إأ‚از خرأئط
م-وضض-وع-ات-ي-ة وق-وأع-د ب-ي-ان-ات وأن-ظ-م-ة أŸع-لومات
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أ÷غرأفية وألتصضالت ألسضلكية وألÓسضلكية».
وÃوجب هذه ألتفاقية ،سضتوفر ألوكالة ألفضضائية
أ÷زأئرية كل أألدوأت وأŸناهج ألÓزمة للمديرية
Óمن ألوطني ،لسضيما ‘ ›الت «إأعدأد
ألعامة ل أ
ألصضور وأÿرأئط ألدقيقة على نطاق وأسضع لتحديد
أŸوأقع أ÷غرأفية ،إأ‚از خرأئط فضضائية مزودة
ب-ب-ي-ان-ات م-فصض-ل-ة ت-خصش أق-ال-ي-م م-ع-ي-ن-ة وت-دخ-ل ‘
Óمن ألوطني ،باإلضضافة
أختصضاصش أŸديرية ألعامة ل أ
أ ¤تصض -م -ي-م وإأ‚از وأسض-ت-غÓ-ل أن-ظ-م-ة أŸع-ل-وم-ات
أ÷غرأفية ،تبادل وثائق تقنية ‘ ›ال أختصضاصش
ألطرف Úوكذأ تبادل أŸعلومات وأŸعطيات وأÈÿة
ألتقنية وألعلمية».
وع Ó-وة ع -ل -ى ذلك ،ت -ق -دم أل -وك -ال -ة أل -فضض -ائ -ي-ة
أ÷زأئرية ،من خÓل مرأكزها ألعملياتية «دورأت
تكوين ونقل أŸعرفة ‘ ›الت ألسضتشضعار عن بعد
وأنظمة أŸعلومات أ÷غرأفية و–ديد أŸوقع عÈ
أألقمار ألصضطناعية».

اعت Èتفاقم هجرة األولياء مع أابنائهم على قوارب اŸوت بالوضشع اÿط، Òخياطي :

غياب بند قانو Êيحمي األطفال من ا◊رقة سصبب تفاقمها
 600أالف حّراق من ا÷زائر تقل أاعمارهم عن  18سصنة

أاك -د رئ -يسس ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة لÎق-ي-ة
الصش- -ح- -ة وت- -ط- -وي- -ر ال- -ب- -حث الÈوف- -يسش- -ور
مصش-ط-ف-ى خ-ي-اط-ي ع-ل-ى وج-ود ف-راغ قانوÊ
ح -ول ظ -اه -رة ا◊رق -ة ال -ت-ي ت-ع-رف ت-زاي-د
مسش -ت -م-را ك-ل سش-ن-ة ،م-وضش-ح-ا أان ال-وضش-ع ب-ات
لول - -ي - -اء رف - -ق - -ة
خ - -طÒا ‘ ظ - -ل ه - -روب ا أ
أاطفالهم إا ¤اروبا ع Èقوارب اŸوت .

صضونيا طبة
خÓل ندوة صضحفية نشضطها خياطي أمسش،
لط-ف-ال
Ãن -ت -دى «ل -وك-وري-ي دأ÷Òي» ق-ال إأن أ أ
ألصضغار يتعرضضون أﬂ ¤اطر جسضيمة بسضبب
أ◊رقة دون حسضيب ول رقيب نظرأ لغياب بند
قانو Êيسضاهم ‘ حمايتهم من هذه ألظاهرة
دأعيا ألسضلطات ألعمومية أ ¤وضضع قانون وأضضح
لولياء على ألتÓعب
‘ هذأ ألشضأان Ÿعاقبة أ أ
بحياة أبنائهم .
وكشضف خياطي أن  600ألف حرأق من أ÷زأئر
تقل أعمارهم عن  18سضنة مرجعا أسضباب ذلك أ¤
ألظروف ألجتماعية أŸزرية ألتي يعيشضها ألشضباب
وغ-ي-اب أل-ث-ق-ة ب Úألسض-ل-ط-ات أل-ع-م-ومية وأŸوأطن
أ÷زأئري ،وهوما جعل ألشضباب يفقدون أألمل ‘
ألعيشش لتصضبح ظاهرة هروب وفرأر من وأقع أليم
يدفعهم للمغامرة بحياتهم على قوأرب أŸوت غÒ
مبال Úبالنتائج .
و‘ ذأت ألسض- -ي- -اق دع -ا خ -ي -اط -ي إأ ¤ت -ك -ث -ي -ف
ألوسضائل ألتحسضيسضية حول ﬂاطر ألظاهرة من
خÓل أقناع ألشضباب بأان أ◊رقة إأ ¤أروبا ليسش حÓ
ل-ل-مشض-اك-ل م-ن خÓ-ل مسض-اه-م-ة أألشض-خ-اصش أل-ذي-ن
ع -اشض -وأ ن -فسش أل-ت-ج-رب-ة وآأخ-رون ق-دم-وأ ح-ي-ات-ه-م
م -ق -اب -ل مصض› Òه -ول ‘ ب -ل -دأن غ -رب-ي-ة غ-ري-ب-ة
،كاشضفا أن 200ألف طفل يÎكون مقاعد ألدرأسضة

الدعوة إا ¤إارسصاء قاعدة صصلبة لقتصصاد اŸعرفة

دع -ا أاسش -ات -ذة ال -ع -ل -وم الق -تصش -ادي -ة إا¤
ضش -رورة السش Òن -ح -وإارسش -اء ق -اع -دة صش-ل-ب-ة
ل -لق -تصش -اد اıت -ل -ط ال-ذك-ي وال-ق-ائ-م ع-ل-ى
ال -ع-ل-م واŸع-رف-ة ‘ ‰وذج ال-ن-م-و ،و‘ مسش-ار
التنمية للمرحلة اŸقبلة .جاء ذلك خلل
م -ل -ت -ق -ى وط -ن -ي ” اف -ت-ت-اح-ه أامسس ب-ك-ل-ي-ة
ال -ع -ل -وم السش -ي -اسش -ي-ة وال-ع-لق-ات ال-دول-ي-ة،
ح- -يث ع- -ك- -ف اŸشش- -ارك- -ون ع -ل -ى م -ن -اقشش -ة
وتسشليط الضشوء على التحديات التنموية
‘ ا÷زائر ،والÎكيز كان بششكل مسشتفيضس
على معا÷ة مسشأالة القتصشاد ا÷زائري ‘
ظ-ل ال-ن-ق-اشش-ات ال-ن-ظ-رية وإاششكالية اختيار
النموذج التنموي Ãششاركة ما ل يقل عن
 20جامعة ومركزا جامعيا ع Èالوطن.

فضضيلة بودريشش
–دث ‘ ألبدأية ألدكتور ألعربي فاروق رئيسش
أŸل- -ت- -ق- -ى ع- -ن أÿط- -وط أل -ع -ريضض -ة وأŸل -ف -ات
لول من
أ◊سضاسضة ،ألتي يتناولها هذأ أŸلتقى أ أ
لشضكالية
نوعه من حيث أهمية أ إ
ألتي تناقشش ألرأهن ألقتصضادي
وأل -ت-ن-م-وي خÓ-ل ي-وم Úك-ام-ل،Ú
و ⁄يخف أن هذأ أŸلتقى يتناول
لبعاد ألوطنية وأŸفاهمية
عمق أ أ
للنمووألتنمية ،وكذأ مسضأالة أنتقال
لضض-اف-ة
ألق-تصض-اد أ÷زأئ-ري وب-ا إ
إأ ¤ألنظر ‘ ألتجارب ألعاŸية
وﬁاولة ﬁاكاتها ،وقال أن هذأ أŸلتقى يربط
ب Úألعديد من ألتخصضصضات ل سضيما ألقتصضاد
وألسض-ي-اسض-ة وأل-ق-ان-ون ،م-ن ج-ه-ت-ه أل-دك-ت-ور ﬁمد
خ-وج-ة ع-م-ي-د ك-ل-ي-ة أل-ع-ل-وم ألسض-ي-اسضية وأŸشضرف
لبعاد
ألعام على أŸلتقى ،تطرق إأ ¤أ÷وأنب وأ أ

تيبازة :علي ملزي
أوضضحت مر Ëشضر‘ على هامشش زيارتها لعّدة
مرأفق تّÎدد عليها فئة أألطفال بتيبازة أمسش ،رفقة
وأ‹ ألولية ﬁمد بوشضّمة على أنّ أ÷زأئر خطت
خطوأت عمÓقة ‘ ›ال حماية وترقية ألطفولة من
خÓل ترسضانة قانونية منسضجمة وآأليات تسضمح بتجسضيد
أألهدأف أŸسضطرة كاشضفة وعن أسضتعدأدها لتقدË
تقرير سضنوي لرئيسش أ÷مهورية عن وضضعية حقوق
ألطفل « ،مشضÒة أ ¤قرب إأعدأد هيئتها بنك وطني

أل -ت -ي ي -ت -ن -اول -ه -ا أŸل -ت -ق -ى سض-ي-اسض-ي-ا وأق-تصض-ادي-ا
وق -ان -ون -ي -ا ،وأك -د ‘ سض -ي-اق م-تصض-ل أن ألق-تصض-اد
أ÷زأئ -ري ي -ع-ا Êم-ن سض-لسض-ل-ة م-ن أل-ت-ح-دي-ات ‘
صضدأرتها ترأجع أسضعار ألنفط وبروز ألقتصضاد
ألرسضمي وزيادة ألطلب ألدأخلي وإأ ¤جانب ظهور
أل -غ -از ألصض-خ-ري وأل-ع-وأئ-ق أل-ت-ي ت-وأج-ه م-ن-ظ-م-ة
«أوبك».
وتناول مسضعود ›يطنة مسضأالة «بنية ألقتصضاد
أ÷زأئري ،وأغتنم ألفرصضة ليقف على أŸقومات
ألطبيعة وألÌوة ألبشضرية أŸتوفرة ،لكنه تأاسضف
كون ألفÓحة مازألت ل “ثل سضوى  18باŸائة من
ألق- -تصض- -اد أل- -وط- -ن- -ي ‘ ،ح 70 Úب -اŸائ-ة ‡ا
يسضتهلك يتم أسضتÒأده ،وأشضار ‘ نفسش أŸقام أن
حجم مسضاهمة قطاع أÿدمات ‘ أقتصضاديات
أل- -دول أŸت- -ط- -ورة ،يصض -ل إأ 70 ¤ب-اŸائ-ة وÁثل
موردأ للتصضدير ع Èألأسضوأق أÿارجية ،مثل كل
ما تعلق بالنÎنيت وأل›Èيات ،وبخÓف ذلك ‘
أ÷زأئر أوضضح ألدكتور أن قطاع أÿدمات Áثل
 50باŸائة من ألنا œألدأخلي أÿام لكنه يقتصضر
لط-ع-ام وم-ا إأ¤
ع -ل -ى أل -ن-ق-ل وأ إ
غ Òذلك من منتجات ل Áكن
تصضديرها إأ ¤أÿارج ،وأقÎح
›ي- -ط- -ن- -ة أسض- -ت- -ح- -دأث Èﬂ
للبحث يكون مشضÎكا ب Úكليات
أل-ع-ل-وم ألق-تصض-ادي-ة وألسض-ياسضية
بهدف تفعيل ألتخطيط لسضياسضة
ناجعة.
بينما ألدكتور خالد منه من
م-رك-ز أل-ب-حث ‘ ألق-تصض-اد أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي ل-ل-ت-نمية،
–دث عن موضضوع له عÓقة جوهرية بالقتصضاد
أل -وط-ن-ي وأŸت-م-ث-ل ‘ « ع-ن-دم-ا ي-فشض-ل ألن-ت-ق-ال
نحوأقتصضاد ألسضوق :ألإصضÓحات ألقتصضادية ‘
أ÷زأئ- -ر ‰1988-1991وذج -ا ،ح -يث شض -ب -ه أزم -ة
ألنفط لعام  2014بأازمة عام  ،1986ورأفع عن
ضض -رورة وضض -ع –دي ت -ن -وي -ع ألق -تصض-اد أل-وط-ن-ي
لول -وي -ات .وم -ن ج -ه -ت -ه أل-دك-ت-ور حسضÚ
ضض -م -ن أ أ
مزودي ،وقف على ألنتقال ألقتصضادي وخيار
ألقتصضاد أıطط لتجاوز ألركود وألنموألعابر،
وأثار مسضأالتي ألتضضخم وألقتصضاد أŸوأزي وألذي
حسضب تقديره يعرقل كثÒأ جهود ألتنمية ،أإ¤
جانب عدم وضضع ألكفاءأت ‘ مكانها ألصضحيح،
ودعا باŸوأزأة مع ذلك إأ ¤إأرسضاء قاعدة صضلبة
لÓ-ق-تصض-اد أıت-ل-ط أل-ذك-ي وأل-ق-ائ-م ع-ل-ى أل-ع-لم
وأŸع -رف -ة ‘ ‰وذج أل -ن -م -وو‘ مسض -ار أل -ت -ن -م-ي-ة
للمرحلة أŸقبلة ‘ .ح Úألدكتورة ‚ية مقدم،
خاضضت ‘ ﬁور ضضرورة تدخل ألدولة من خÓل
أل -ت -ن -ظ -ي -م وتشض -ري-ع أل-ق-وأن Úوع-ن ط-ري-ق آأل-ي-ات
ألضضبط ،أي ضضبط ألنشضاط ألقتصضادي وﬁاربة
ألخ -ت Ó-ل ألق -تصض-ادي-ة م-ث-ل أل-ب-ط-ال-ة وأل-تضض-خ-م
وألفقر.
لشضارة فإانه ” تكر ËخÓل هذأ
وأ÷دير با إ
أŸلتقى كل من ألدكتور رأبح شضريط مدير جامعة
أ÷زأئر  3بشضهادة شضرفية ،وتسضلم هذأ ألتكرË
لزهر ماروك» ،أإ¤
نيابة عنه مسضتشضاره ألدكتور «أ أ
ج -انب ت -ك -ر Ëأل -دك -ت -ور مصض-ط-ف-ى ع-ب-د أل-ع-زي-ز
أıتصش ‘ ألقتصضاد ألسضياسضي.

اسصتحداث  Èﬂبحث
لتفعيل التخطيط
لسصياسصة ناجعة

النصصوصص التطبيقية لقانون الطفل على طاولة األمانة العامة للحكومة
كشش -فت م -ف-وضش-ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة
وت-رق-ي-ة ال-ط-ف-ول-ة م-ر Ëشش-ر‘ أامسس من تيبازة
ع-ن ك-ون ال-نصش-وصس ال-ت-ط-ب-يقية لقانون حماية
ال -ط-ف-ل الصش-ادر سش-ن-ة  2015ت-وج-د ح-ال-ي-ا لدى
لمانة العامة للحكومة ومن اŸرتقب أان تصشدر
ا أ
لسشÎاتيجية الوطنية
ق-ري-ب-ا ل-ت-ت-جّسش-د بذلك ا إ
◊ماية هذه الفئة على أارضس الواقع.

كل سضنة ‘ أ÷زأئر وهوما سضاهم ‘ أنتشضار ألعنف
وأıدرأت وظاهرة أ◊رقة لدى صضغار ألسضن.
ولعل أبرز مثال على أن أألوضضاع ألجتماعية
وألقتصضادية ألسضائدة ‘ أوروبا ل تختلف عن ما
يحدث ‘ أ÷زأئر هي أحتجاجات حركة ألسضÎأت
ألصضفرأء ‘ فرنسضا وبلجيكا وأحدأث ألعنف ألتي
أث -ب -تت أن ألصض -ورة أل -ت -ي ل -ط -اŸا سض-وق-ت-ه-ا أل-دول
أألورب -ي -ة ع -ن ب -ل -دأن -ه -ا ب -أان-ه-ا ج-ن-ة م-زي-ف-ة وغÒ
صضحيحة .
كما أنتقد بعضش ألحزأب ألسضياسضية ألتي ل
تبدي أهتماما بظاهرة أ◊رأقة مقدمة جل وقتها
ل -ل -ت -حضض Òل Ó-ن -ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة وه-وم-ا ج-ع-ل
أŸوأطنون يفقدون ألثقة ‘ هذه أألحزأب ،مؤوكدأ
أن أ◊د من ظاهرة أ◊رقة يتطلب تضضافر جهود
جميع ألقطاعات.

ملتقى القتصشاد ا÷زائري وإاششكالية اختيار النموذج التنموي

مفوضشة الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية الطفولة ،مر Ëششر‘ من تيبازة:
حول وضضعية ألطفولة ألّول مّرة ‘ تاريخ أ÷زأئر من
خ Ó-ل ن -ظ-ام م-ع-ل-وم-ات-ي ي-ح-وي ق-اع-دة ب-ي-ان-ات ح-ول
وضض -ع -ي -ة ح -ق-وق أل-ط-ف-ل م-ن ﬂت-ل-ف أ÷وأنب ب-ح-يث
يرتقب بان يتم ألتعّرف على أو ¤أŸؤوشضرأت ‘ هذأ
أÛال سضنة  ، 2019وهوألبنك ألذي سضيسضمح برسضم
خارطة طريق نحوأŸسضتقبل وتسضط Òألسضياسضة ألعامة
أŸتعلقة بهذه ألفئة .
و‘ ألسضياق ذأته أشضارت شضر‘ إأ ¤إأحصضاء هيئتها
أ ¤غ- -اي- -ة أمسش ،وم- -ن -ذ شض -ه -ر أف -ري -ل أŸنصض -رم 715
إأخطارأ ع Èألرقم أألخضضر  1111متعلقا باإلبÓغ عن
وضضعيات خطÒة ﬂتلفة ◊قوق ألطفل وهي أ◊الت
” ألتكفل بها جميعها من خÓل فضضاءأت ألوسضط
ألتي ّ
أŸف-ت-وح أل-ت-اب-ع-ة ل-وزأرة أل-تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي أوأل-هيئات
ألقضضائية من خÓل قضضاة أألحدأث .
Œدر أإلشضارة أ ¤أّن مر Ëشضر‘ كانت قد أطلعت
على سضÒورة عمل أŸكتبة ألرئيسضية للمطالعة ألعمومية
ب-ع-اصض-م-ة أل-ولي-ة أي-ن ت-عّ-رفت ع-ل-ى ›م-ل أل-فضضاءأت
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أŸسضتغلّة بها لسضيما تلك ألتي تعنى بشضريحة ألطفل
مع ألطÓع على كيفيات أقتناء ألكتب ونوعية ألكتب
ألتي يك Ìعليها ألطلب دأعية فئة أألطفال للتعّرف
ع -ل-ى أل-رق-م أألخضض-ر  1111أل-ذي ّ” أسض-ت-ح-دأث-ه م-ن
طرف أŸفوضضية وألتي أنشضئت بدورها بقرأر من رئيسش
أ÷مهورية وفقا Ÿقتضضيات قانون ألطفل ألصضادر ‘
، 2015مؤوكدة أن برنامج ألرئيسش يهتم كثÒأ Ãوضضوع
ألطفل ويوليه أهمية كبÒة.
وأف -ت -ت -حت شض -ر‘ ف -ع-ال-ي-ات م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ي-ع-ن-ى
بحماية حقوق ألطفل ب Úألنصش ألتشضريعي وتطبيقه
باŸركز أ÷امعي مرسضلي عبد ألله ،مشضÒة إأ ¤شضروع
هيئتها ‘ إأبرأم أتفاقيات تعاون مع ﬂتلف ﬂابر
ومرأكز ألبحث حول ملفات حقوق ألطفل ،قبل أن
تطلع على وأقع ألتكفل بشضريحة أألطفال باŸؤوسضسضة
ألسضتشضفائية أألم وألطفل تيجا Êهدأم وعلى نشضاطات
فئة أألطفال ضضمن ورشضات ﬂتلفة بدأر ألبيئة ألتابعة
Ÿصضالح ألبيئة.

»æWh

الثÓثاء  18ديسسم 2018 Èم
الموافق لـ  10ربيع الثاني  1440هـ

بسسبب الوفرة ‘ العرضس

انخفاضس ﬁسشوسس ألسشعار اÿضشر والفواكه سشطيف
شس- -ه- -دت أاسس- -واق اÿضس- -ر وال -ف -واك -ه،
لخÒة،
ليام ا أ
Ãدينة سسطيف ،خÓل ا أ
وفرة مقبولة ‘ العرضس انعكسست إايجابا
لسس - -ع - -ار ،وه- -ذا م- -ا ع- -اي- -ن- -ت- -ه
ع - -ل - -ى ا أ
““الشس- -عب““ ،أامسس ،ع- -ل- -ى سس- -ب- -ي -ل اŸث -ال،
ب -أاك Èسس -وق شس -ع-ب-ي ب-ع-اصس-م-ة ال-هضس-اب،
وهو سسوق عباشسة عمار ،الواقع ‘ وسسط
اŸدينة.

إا 100 ¤دج للكيلوغرام للنوعية ا÷يدة ،مع
عرضس للتفاح اÙلي اŸسستقدم من منطقة
باتنة بـ  150دج ،فيما شسهد اŸوز انخفاضسا ‘
اأ’يام اأ’خÒة بنفسس السسوق ،ليصسل سسعره إا¤
 300دج ،بعد أان وصسل حدود  500دج قبل أايام،
والرمان الذي يعيشس آاخر أايام موسسمه بـ200
دج.
تبقى اللحوم البيضساء ﬁافظة على أاسسعار
م -ق -ب-ول-ة نسس-ب-ي-ا ،ح-يث ي-ب-اع ال-ك-ي-ل-وغ-رام م-ن
الدجاج بـ  280دج ،وشسرائح الصسدر بـ 460دج،

واأ’حشساء مازالت مرتفعة نسسبيا ،بسسعر 750
دج للكيلوغرام ،ومكنت أاسسعار الدجاج وسسمك
السس- - -ردي- - -ن ال - -ذي ي - -ب - -اع ب350 Úو 400دج
للكيلوغرام اŸتسسوق Úمن اقتناء هذه اللحوم،
تعويضسا لهم من اللحوم ا◊مراء التي تأابى أان
ت-ن-خ-فضس أاسس-ع-اره-ا ،وأاصس-ب-حت ب-ع-يدة اŸنال
عن كث Òمن اŸواطنÃ ،Úا فيهم أاصسحاب
ال -دخ -ل اŸت -وسس -ط ،إاذ ’ ت -ق -ل أاسس -ع-اره-ا ‘
اŸتوسسط عن  1200دج للكيلوغرام.

هيئة اŸهندسش ÚاŸعماري Úتطالب اللتزام بأاخÓقيات اŸهنة
والضسبطية.
صس- -ادق اŸه -ن -دسس -ون اŸع -م -اري -ون خ Ó-ل
الدورة الثانية للجمعية العامة التي حضسرها
‡ث- -ل ك- -ل م -ن م -دي -ر ال -ت -ع -م Òوال -ه -ن -دسس -ة
اŸعمارية والبناء ،رؤوسساء اÛالسس اÙلية
لكل من و’يات البليدة ،البويرة وع Úالدفلى
باإ’جماع على التقريرين اأ’دبي واŸا‹ لسسنة
 ،2018التطبيق اإ’لكÎو ÊاŸتعلق بالطلبية
اÿاصسة وعقد اŸعماري اŸقدم من طرف
الدكتور لوناسس بصسالح اختصساصس إاعÓم آا‹
Ãع -ه -د ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات ا◊دي-ث-ة ب-ج-ام-ع-ة

قسس-ن-ط-ينة  ،02إا ¤ج- -انب ج -دول ال -ط -ل -ب -ي -ة
اÿاصسة بسسنة  2019بنحو  27اسستشسارة فنية
الذي سسيدخل حيز التنفيذ مع الفا— جانفي
القادم.
من جهة أاخرى ،تعهدت هذه الهيئة أانه ‘
حال تسسجيلها لتجاوزات من قبل منخرطيها
بإاحالتهم على اÛلسس التأاديبي بالرجوع إا¤
ت -داب Òال -ن -ظ -ام ال-داخ-ل-ي ،ك-م-ا أان-ه ‘ ح-ال-ة
ارتكاب ذلك من طرف أاعوان اإ’دارة فسسيتم
ال -ل -ج -وء إا ¤اÙاك -م ط -ب -ق-ا ل-ل-م-رسس-وم رق-م
. 07/94

لسساتذة التعليم البتدائي:
النقابة اŸسستقلة أ

اŸدية:علي ملياÊ

ضشرورة التكفل باإلنششغالت لضشمان “درسس جيد للتÓميذ باŸسشيلة

دعا رئيسس اŸكتب الو’ئي للنقابة الوطنية
اŸسستقلة أ’سساتذة التعليم ا’بتدائي باŸسسيلة
““جمال ميزي““ ‘ حديث للشسعب على هامشس
ا’ج- -ت- -م- -اع اŸن -ع -ق -د ،مسس -اء أاول أامسس ،م -ع
أاعضساء النقابة ،إا ¤ضسرورة تدارك اŸشساكل
التي يتخبط فيها أاسساتذة التعليم ا’بتدائي
وخ-اصس-ة ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ع-دم ت-ك-افؤو الفرصس
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ال -ع -راق -ي -ل ال-ت-ي ت-ع-ي-ق ع-م-ل
النقابة.
من جملة ا’نشسغا’ت التي طرحها رئيسس
اŸك-تب ال-و’ئ-ي ل-ل-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-تقلة
أ’سساتذة التعليم ا’بتدائي على مسستوى و’ية

سشحب  3,2قنطار من بودرة العصش““ Òأامي““Ó
من السشوق اÙلية بسشيدي بلعباسس
منتوج بودرة العصس““ Òأامي ““Óقدرت كميتها
اإ’جمالية بـ  322كلغ بقيمة مالية تصسل إا¤
 200أالف دج.
وت -واصس -ل ذات ال -ف -رق ع -م -ل -ي -ات ال-ت-دخ-ل
لسس -حب اŸن -ت -وج بصس -ف -ة ن -ه -ائ-ي-ة م-ن السس-وق
بالتوازي مع إاطÓق حملة –سسيسس واسسعة
ع Èك- -اف- -ة اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة ل- -ت- -وع -ي -ة
التÓميذ بضسرورة تفادي هذه اŸنتوجات غÒ
ÓسستهÓك.
الصسا◊ة ل إ

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو

...و  1880كيسس بالبويرة

حذرت من الرشسوة خÓل دورة عادية باŸدية

دعا زهاء  100معماري ومعمارية منضسوون
–ت لواء اÛلسس اÙلي لهيئة اŸهندسسÚ
اŸعماري Úبو’ية اŸدية ،بحر هذا اأ’سسبوع
حسسب مصس - - - -ادر ““الشس - - - -عب““ إا ¤ا’ل- - - -ت- - - -زام
ب-أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة ،ال-رق-ي ب-ن-وع-ي-ة اŸنتوج
اŸع -م -اري وال -ع -م -را ،Êوت -وح -ي -د الصس -ف-وف
وا’ل- -ت- -ف -اف ح -ول ال -ه -ي -ئ -ة ،احÎام ق -رارات
ا÷معية العامة السسيدةﬁ ،ذرة من انتشسار
ظ -اه -رة ت -أاشسÒة ال -ت-واط-ؤو م-ن ق-ب-ل ال-ت-ق-ن-يÚ
وبعضس موظفي اŸصسالح التقنية التي أاصسبحت
تتاجر باŸهنة ‘ ظل غياب أاجهزة الرقابة

يحتوي ع على مواد ﬁظورة

ب -اشس -رت م -دي -ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-و’ي-ة سس-ي-دي
بلعباسس ،عملية واسسعة لسسحب Ãنتوج بودرة
العصس Òا÷اهز ““أامي ““Óمن اأ’سسواق اÙلية
ف -ور ت -ل-ق-ي-ه-ا ت-ع-ل-ي-م-ات م-ن ال-وصس-اي-ا ت-قضس-ي
بضس -رورة السس -حب ال -ف -وري ل-ل-م-ادة ال-ت-ي ث-بت
تواجد مواد ﬁظورة بها.
أاسس -ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا مصس-ال-ح
الرقابة عن إاجراء  212تدخل عﬂ Èتلف
أاسسواق واÓÙت التجارية اŸنتشسرة بإاقليم
ال -و’ي -ة م -ك -نت م-ن سس-حب  9225وح-دة م-ن

سسطيف:نورالدين بوطغان
وفرة مادتي البطاطا Ãحصسولها ا÷ديد،
وال -بصس -ل ،ج -ع -ل م -ن سس -ع -ري -ه -م-ا ‘ م-ت-ن-اول
ا÷ميعÃ ،ن فيهم أاصسحاب الدخل الضسعيف،
حيث تباع البطاطا ب 40 Úو 45دج ،والبصسل بـ
 30إا 35 ¤دج ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام ،وه-ذا م-ا سسمح
ل - -ل - -م - -تسس - -وق Úب - -ال - -ت- -زود ب- -ه- -ات ÚاŸادتÚ
اأ’سساسسيت Úبكميات كافية ،دون أاي حرج.
كما عرفت أاسسعار اÿسس وا÷زر انخفاضسا
ﬁسسوسسا بسسعر  40دج و50دج لكل منهما على
الÎتيب ،وحتى القرنبيط انخفضس إا ¤سسعر
 30دج للكيلوغرام ،بسسبب الوفرة الكبÒة ‘
ال -ع-رضس ،ف-ي-م-ا ح-اف-ظت ب-اق-ي اÿضس-ر ع-ل-ى
أاسس-ع-ار م-ت-وسس-ط-ة ،ف Ó-ه-ي ب-ال-غ-ال-ي-ة و’ هي
ب -اŸن -خ-فضس-ة ،ع-ل-ى غ-رار ال-ف-ل-ف-ل بـ  80دج،
وال -ط-م-اط-م بـ  60إا 80 ¤دج ،وال-ف-اصسولياء
اÿضسراء بـ 120دج.
أاما الفواكه ،فيÎبع الÈتقال بأانواعه على
صس -ن -ادي -ق ال-ب-اع-ة ،ف-ق-د ع-رف ان-خ-ف-اضس-ا ‘
النوعية اŸتوسسطة ،إاذ يباع بـ 50دج ،ويرتفع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸسس -ي -ل -ة ““ج -م -ال م -ي -زي““ ه -و ع-دم حصس-ول
النقابة على مقر لها منذ تأاسسيسسها وهو ما
يراه اŸتحدث إاعاقة لنشساطها وتقييدا للعمل
ال-ن-ق-اب-ي ،مسس-ت-ن-ك-را ازدواج-ي-ة اŸع-املة التي
ب -اتت ال-وصس-اي-ة حسس-ب-ه ت-ع-ام-ل ب-ه-ا ال-ن-ق-اب-ات
وخاصسة ‘ ما تعلق بعدم الرد على عديد
الطلبات التي طرحتها النقابة وعدم التكفل
ب- -انشس- -غ- -ا’ت أاسس -ات -ذة ال -ت -ع -ل -ي -م ا’ب -ت -دائ -ي
وال -ت -ح -وي Ó-ت ال-عشس-وائ-ي-ة ال-ت-ي ك-انت –دث
خارج ا◊ركة.
وأاشسار جمال ميزي إا ¤وجود مضسايقات
Óسس-ات-ذة
م -ن ق -ب -ل ب -عضس م -ف -تشس -ي اإ’دارة ل  -أ

الذين باتوا يتدخلون حسسبه ‘ أامور ليسست من
صس Ó-ح -ي -ات-ه-م وك-ذا ن-قصس م-راف-ق-ة اŸف-تشس
Óسساتذة ا÷دد أاثناء
البيداغوجي وبخاصسة ل أ
عمليات التكوين.
وطالب اŸتحدث بتدخل اŸسسئول اأ’ول
عن القطاع Ãتابعة اŸطالب اŸذكورة
Óسستاذ
قصسد توف Òجو العمل اŸريح ل أ
وبالتا‹ ضسمان “درسس جيد للتÓميذ من
خ Ó-ل ال -ت -ك -ف -ل ب-ك-ل انشس-غ-ا’ت م-ع ضس-رورة
توف Òمقر للنقابة.

اŸسسيلة  :عامر ناجح

اششهار

“كنت مصسالح مديرية التجارة من سسحب
 1880كيسس من مسسحوق عصس““ Òأامي ““ÓخÓل
سساعة واحدة ‘ كل من مدينتي البويرة وعÚ
بسس-ام ،ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ق-رار وزارة ال-ت-ج-ارة بسسحب
اŸسسحوق من السسوق بعد اكتشساف وجود مادة
““ال -بÒازول ““ ه -ذه اŸادة ال -ت -ي تسس -ت -ع -م-ل ‘
الصسيد’نية Ÿعا÷ة بعضس اأ’مراضس ’سسيما
لتهدئة اأ’عصساب.
ا’كتشساف ” بو’ية البيضس ،حيث قامت
م -دي -ري -ة ال -ت-ج-ارة ب-إاج-راء –ال-ي-ل ب-اÈı
ال-ع-ل-م-ي ل-لشس-رط-ة ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،وبعد
التأاكد من تواجد هذه اŸادة التي تعت Èمن
اŸهلوسسات العقلية أامرت وزارة التجارة كل
اŸدي -ري -ات ع-ل-ي اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي بسس-حب
اŸادة كعملية احÎازية وغلق اŸصسنع الذي

ينتج هذه اŸادة والقيام بتحاليل معمقة ‘
عدة ﬂابر منها  Èﬂالسسموم بباب الواد
و Èﬂالدرك الوطني وكذا  Èﬂالشسرطة
العلمية إا ¤جانب  Èﬂوزارة التجارة.
و‘ نفسس السسياق وضسعت مديرية التجارة
ب- - -ال - -ب - -وي - -رة اÿط اأ’خضس - -ر –ت تصس - -رف
اŸواطن Úوطلبت منهم اإ’بÓغ ‘ حالة وجود
م- -ادة مسس -ح -وق عصس““ Òأام -ي  ‘ ““Ó-اÓÙت
ال -ت -ج -اري -ة ب -ك -ام -ل ت -راب ال -و’ي-ة .ال-ع-م-ل-ي-ة
اسستحسسنها اŸواطنون ذلك أان هذه اŸادة
تضس -ر بصس -ح -ة أاو’ده -م و–دث ل -ه -م خ -م-و’
سسواء ‘ اأ’قسسام أاواŸنزل والذي أاثر سسلبا
على مردودهم الدراسسي.

البويرة  :ع نايت رمضسان

طالبوا بتهيئة طرق ومداخل ا◊ي

سشكان ““دار بو ““Êببغلية ببومرداسس يحتجون
ق- -ام ،أامسس ،سس- -ك- -ان ق- -ري- -ة دار ب- -وÊ
ال -ت -اب -ع -ة إاداري -ا ل -ب -ل -دي-ة ب-غ-ل-ي-ة شس-رق
بومرداسس بالحتجاج للمطالبة بتهيئة
ال -ط -رق وم -داخ -ل ا◊ي ال-ق-د Ëبسس-بب
ح- -ال- -ة الهÎاء ال -ك -ب ،Òح -يث ت -ط -ور
لحقا إا ¤غلق الطريق الولئي باŒاه
ب -ل -دي -ة ال -ن -اصس -ري-ة وا÷سس-ر ال-رئ-يسس-ي
اŸؤودي Ÿرك- - -ز ال- - -ب - -ل - -دي - -ة ب - -اŸت - -اريسس
م- -تسس- -ب- -ب ‘ Úح- -ال- -ة انسس -داد وت -وق -ف
◊ركة اŸرور خاصسة وأان اليوم يصسادف
لسسبوعي..
موعد السسوق ا أ

بومرداسس..ز /كمال
حسسب رواية السسكان اÙتج Úبهذا ا◊ي
ا’سس -ت -ع -م-اري ““دار ب-و ““Êال-ذي ي-رم-ز ل-ل-فÎة
ا’سستعمارية وبه أاحد أافزع اÙتشسدات سسيئة
السسمعة باŸنطقة جاءت العملية بعد أان نفد
صسÈهم وغابت ا’سستجابة الفعلية من طرف
السسلطات اÙلية للبلدية والدائرة من أاجل
ال-ت-ح-رك ل-ت-ه-ي-ئ-ة اŸدخ-ل ال-رئ-يسس-ي والطرق
ال -ف -رع -ي-ة ال-ت-ي  ⁄ت-ع-د صس-ا◊ة لÓ-سس-ت-ع-م-ال
حسسب تعبÒهم.
أاما الرواية الثانية فكانت على لسسان نائب
رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي لبغلية ﬂلوف
قصس- -ب- -ي- -ة ال -ذي أاك -د لـ«الشس -عب““أان اŸصس -ال -ح
ال -ت -ق -ن -ي -ة وف -رت بصس -ف -ة أاول -ي -ة م-ادة ال-ت-ي-ف
وا◊صسى لتهيئة مدخل ا◊ي مؤوقتا وتسسوية
ﬂل -ف -ات مشس -روع ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي إا ¤غ-اي-ة

إا‚از أاشسغال التهيئة الشساملة Ãا فيها الطرق
الفرعية““ ،إا’ أانه اسستنكر ÷وء البعضس من
السسكان إا ¤غلق الطريق العام أامام حركة
اŸرور ‘ هذا اÙور الرئيسسي على الرغم
من التطمينات اŸقدمة لهم سسابقا بتخصسيصس
غ Ó-ف م -ا‹ ل -ت -ه-ي-ئ-ة ح-ي دار ب-و Êو–سسÚ
اإ’طار اŸعيشسي لهم..
ه -ذا وك -ان رئ -يسس ب -ل -دي -ة ب -غ -ل-ي-ة ق-د ق-ام
ب -اسس -ت -ق-ب-ال ‡ث-ل Úع-ن ا◊ي وت-ق-د Ëوع-ود
بتسسوية القضسية ‘ القريب العاجل ،خاصسة
وأان ا’حتجاج ليسس اأ’ول الذي تعرفه البلدية
ك -وسس -ي -ل -ة م -ب-ت-ك-رة ل-لضس-غ-ط ع-ل-ى السس-ل-ط-ات
اÙلية بعيدا عن لغة ا◊وار ،حيث قام قبل
أاسسبوع سسكان قرية الدار البيضساء با’حتجاج
على غياب الغاز الطبيعي وقبلهم سسكان قرى
ﬁور بن حمزة ،أاو’د حميد وشسرابة الذين
ط -ال -ب -و ب -ت -ه -ي -ئ -ة وŒدي -د ال -ط -ري-ق ال-ب-ل-دي
اŸتدهور ،وهنا كشسف نائب رئيسس اÛلسس
ال -ب -ل -دي ›ددا““أان م -ط -الب ال -ق-رى ال-ت-اب-ع-ة
لبلدية بغلية قد ” التجاوب معها منها توسسيع
شس -ب -ك -ة غ -از اŸدي -ن -ة إا ¤ق -رى ت-ازروت وب-ن
عروسس التي انطلقت بها اأ’شسغال ‘ ،حÚ
ت- -ب- -ق- -ى ق- -ري- -ة ال -دار ال -ب -يضس -اء م›Èة م -ع
ا◊صسول على وعد من طرف وا‹ الو’ية
بتخصسيصس غÓف ما‹ لربطها بهذه اŸادة
ا◊ي -وي -ة ،أام -ا قضس -ي -ة ال -ط -ري-ق ال-ب-ل-دي ف-إان
مؤوسسسسة اأ’شسغال حاليا ‘ اŸيدان لتجديد
هذا اÙور الذي يجمع عدة قرى على حد
قوله.
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‘ إأنتظار إأطÓق ورششات أخرى بتبسشة

تربية أŸائيات بو’يات أ÷نوب ألغربي إأضشافة قوية
للعملية أ’قتصشادية

إلوإ‹ يذكرّ باإل‚ازإت إّÙققة خÓل20١8
أف -اد ع -ط -ا أل -ل -ه م -و’ت-ي وأ‹ ت-بسش-ة ،أّن
جهود ألّدولة أنصشبّت على Œسشيد ﬂتلف
ألÈأم -ج أل ّ-ت -ن -م -وي -ة ب -إاق -ل -ي -م أل-و’ي-ة ،وأّن
أل ّسشلطات أÙلّية عملت على تنششيط عّدة
قطاعات لها صشلة مباششرة باŸوأطن ،وإأعادة
تأاهيل ألبنية ألتّحتية بغية –سش Úإأطاره
ن جهودأ إأضشافيّة يتعّين
أŸعيششي““،مضشيفا““ أ ّ
ب -ذل-ه-ا ’سش-ت-ك-م-ال أل-ورشش-ات أ÷اري أل-ع-م-ل
ف -ي -ه -ا ،وإأط Ó-ق ورشش -ات ج -دي -دة وأ◊رصس
’ط Ó-ق
ع- -ل -ى ت -ه -ي -ئ -ة أل ّ-ظ -روف أÓŸئ -م -ة إ
مشش- - - -اري - - -ع ب - - -ن - - -ي - - -وي - - -ة م›Èة ‘ إأط - - -ار
أ’سشÎأتيجية ألوطنيّة للّنهوضس بالو’يات
أ◊دودّية““

تبسسة:خالد .ع
جاء ذلك ،إأثر تÓوته ألبيان أل ّسسنوي ◊صسيلة
نشساطات ألولية للعام أ÷اري ،أأثناء أفتتاح ألّدورة
ألعادّية ألّرأبعة للمجلسس ألشّسعبي ألولئي وهو ألبيان

إنتاج  350طن من إألسسماك وتصسدير  50طن إ ¤تونسس

كشش- - -ف م - -دي - -ر ألصش - -ي - -د أل - -ب - -ح - -ري و أŸوأرد
ألصشيدية لو’ية بششار عن حجم أÛهودأت ألتي
ت -ب -ذل -ه-ا أل-دول-ة م-ن أج-ل ت-رق-ي-ة شش-ع-ب-ة ت-رب-ي-ة
أŸائ- -ي- -ات ب- -و’ي- -ات أ÷ن- -وب أل- -غ- -رب- -ي ،وأوضش- -ح
’سشماك باŸنطقة بات
أŸتحدث أن نششاط تربية أ أ
يشش -ك -ل إأضش -اف -ة ق -وي -ة ل -ل-ع-م-ل-ي-ة أ’ق-تصش-ادي-ة و
يحضشى باهتمام متزأيد من طرف ألفÓح.Ú

تندوف :عويشش علي
ألذي تضسّمن  ،تذكÒأ بأاهّم أإل‚ازأت أّÙققة
،ب- -حصس- -ي- -ل- -ة م- -دع- -م- -ة ب- -األرق- -ام خ Ó-ل أل ّسس -ن -ة،
وألعتمادأت أŸالّية ألتي رصسدت لها ‘ قطاعات
ألريّ وأŸوأرد أŸائيّة ،أألشسغال ألعمومّية وألّنقل ،
ألفÓحة  ،ألصسحّة ،أل ّسسكن ،ألّتربية ،ألتّعليم ألعا‹ ،
ألّ-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي ،ألسس-ت-ث-م-ار ،أل ّصس-ناعة ،ألّطاقة ،
إأضسافًة إأ ¤عرضس للورشسات ألتي سسيتمّ أسستكمالها

خÓل ألسسنة أŸقبلة ،وتلك ألتي سسيتوأصسل ألعمل
فيها بعد هذأ أألفق ألزمني ،و“حور ألعرضس وفقا
ل -ل -م -ح -اور ألسسÎأت -ي -ج -ي -ة أŸب -ن ّ-ي -ة ع -ل-ى خ-دم-ة
أŸوأطن ،وأللتزأم بالتكّفل أأل‚ع لنشسغالته ،
و–سس Úأ◊كامة ألعمومية ،وفق أŸقاربة ألتي
Œم -ع ب ÚأŸت -وف -ر م -ن أإلم -ك-ان-ي-ات وم-ت-ط-ل-ب-ات
ألتنمية.

جامعة  20أوث 55بسشكيكدة

آإفاق وإعدة ‘ ›ال إلبحث إلعلمي

إأع-ت Èسش-ل-ي-م ح-دأد م-دي-ر ج-امعة 20
أوت 55بسش -ك -ي -ك -دة ،أن ب -رن-ام-ج ع-م-ل
أ÷امعة للسشنة أ÷امعية أ÷ديدة جد
ط -م -وح ويسش -ع -ى ل -ت -وف Òك -ل أل -وسش-ائ-ل
’‚اح- -ه ،ب- -ب -عث
أŸادي- -ة وأل- -بشش- -ري- -ة إ
مسش - -ارأت ت - -ك - -وي - -ن ج- -دي- -دة ‘ أŸاسشÎ
ت - - -خصشصس تسش - - -ي ÒأŸوأن - - -ئ  ،وك - - -ذلك
تخصشصس ألبيولوجيا ألبحرية بالششرأكة
مع جامعات أجنبية.

سسكيكدة :خالد العايفة
أأضساف حدأد أنه سستعرف هذه ألسسنة أ÷امعية
أ÷ديدة بعث معهد ألعلوم ألتطبيقية ألتكنولوجية
‘ ألصسناعات ألب Îوكيماوية بالشسرأكة مع جامعات
فرنسسية ،إأضسافة إأ ¤بعث مركز للبحث ‘ ألتحاليل
أل- -ب Îوك- -ي- -م -اوي -ة وأŸرأق -ب -ة ألصس -ن -اع -ي -ة ،وه -ذأ
بالشسرأكة مع مؤوسسسسة سسوناطرأك ،وفتح ألعديد من
أألرضسيات ألتكنولوجية على غرأر مركز أ◊سسابات
أŸكثفة““.
ومن أŸنتظر حسسب نفسس أŸتحدث ،أأن تبعث
مشساريع شسرأكة مع ألعديد من أ÷امعات أألجنبية،
م- -ن ب -ي -ن -ه -ا أ÷ام -ع -ات ألسس -ب -ان -ي -ة ،ألسس -وي -دي -ة،
وأل -ف -رنسس -ي -ة ،إأضس -اف -ة إأ ¤ت-ف-ع-ي-ل مشس-اري-ع ت-ع-اون
أأوروبية جزأئرية ‘ إأطار حركية ألطلبة وأألسساتذة
وأŸوظ - -ف Úأإلدأري Úم - -ع ب- -ر›ة أل- -ع- -دي- -د م- -ن
ألتظاهرأت ألعلمية ‘ ﬂتلف ألتخصسصسات خÓل
ه- -ذه ألسس -ن -ة “ ،سس ﬂت -ل -ف نشس -اط -ات أل -نسس -ي -ج
ألقتصسادي وألجتماعي للولية““.
تطمح إأدأرة جامعة سسكيكدة ،إأ ¤رفع ألتجميد
ع -ن مشس -روع أŸك -ت -ب -ة أŸرك -زي-ة وم-ركب أل-نصس-ف
ألوŸبي ،إأضسافة أ ¤حظÒة ألسسيارأت أ÷ديدة،
ب -دأي -ة م -ن ألسس -ن -ة أŸق -ب -ل -ة ،وم -ن أج -ل أل -تسس -يÒ
أألحسس- -ن◊ ،ظÒة ألسس- -ي -ارأت أ◊ا‹ ب -ا÷ام -ع -ة،
طلب سسليم حدأد مدير هذه أألخÒة من مديرية
أل -ن -ق -ل ب -ال -ولي -ة ،إأع -ادة ت-وزي-ع خ-ط-وط أل-ن-اق-لÚ

أÿوأصس ،وذلك بإالغاء أÿط ألرأبط ب Úوسسط
أŸدينة وأ÷امعة ،لتصسبح نقطة توقف أ◊افÓت
خ- -ارج أ◊رم أ÷ام -ع -ي ،وه -ذأ ب -ع -د أن أصس -ب -حت
أ◊ظÒة غ Òقادرة على أسستيعاب ألعدد أŸتزأيد
للسسيارأت.
وأأوضسح حدأد أن أ÷امعة سستتدعم ب 4000
مقعد بيدأغوجي مع بدأية ألسسنة أŸقبلة  ،كما
سسيتم أسستÓم قاعة للمحاضسرأت بسسعة  600مقعد،
فيما تتوفر هذه ألخÒة حاليا على  20300مقعد
بيدأغوجي.
من جانبه كشسف خالد بن قارة مدير أÿدمات
أ÷امعية ،عن فتح إأقامة جامعية جديدة بسسعة
 2000سس -ري -ر ل -تصس -ب -ح حسسب ه -ذأ أألخ Òط -اق -ة
أسستيعاب أÿدمات أ÷امعية بسسكيكدة 12 ،ألف
سسرير وترقب أسستÓم أقامة جديدة بسسعة 2000
سسرير بدأية من ألسسنة ألقادمة.
أأما ‘ أ÷انب ألتحضسÒأت ألتي “ت للدخول
أ÷ام -ع -ي أ◊ا‹ ف -ي -ق-ول م-دي-ر أ÷ام-ع-ة““ أن-ه ”
تسس -ج-ي-ل ع-دة ع-م-ل-ي-ات م-ن-ه-ا Œه-ي-ز م-ب-ا4000 Ê
م -ق -ع -د ب -ي-دأغ-وج-ي أل-ذي ي-وج-د ‘ ط-ور أإل‚از
Œه - -ي - -ز ق- -اع- -ة أÙاضس- -رأت  600م-ق-ع-د ب-ع-د
أسستÓمها ،أقتناء Œهيزأت علمية لتدعيم أألعمال
ألتطبيقية بيولوجيا وكيمياء ،أعادة هيكلة ألشسبكة
أل -ك -ه-رب-ائ-ي-ة ل-ل-ق-طب أ÷ام-ع-ي ع Èك-اب-ل أرضس-ي،
أضسافة أ ¤عملية تعميم شسبكة ألنÎنت للمنشسات
أ÷ديدة“ 8000مقعد بيدأغوجي قيد أإل‚از وفتح
وŒهيز مبنى ﬂ 05ابر للبحث ألعلمي ،وأعتماد
Èﬂين للبحث ألعلمي ‘ ألبيولوجيا وألكيمياء““.
وأأضساف حدأد““ أنه ‘ أطار ميزأنية ألتسسيÒ
ل -لسس -ن -ة أ÷اري -ة سس-ط-رت أ÷ام-ع-ة ع-دة ع-م-ل-ي-ات
لÎميم وصسيانة ألبنايات ،وأŸسساحات أÿارجية،
قصس- -د –سس Úألط- -ار أل -ب -ي -دأغ -وج -ي وأÿارج -ي
للجامعة ،من أجل ضسمان تكوين نوعي للطالب،
منها أصسÓح شسبكة صسرف مياه أألمطار Ãحاذأة
مبنى  200مقعد بيدأغوجي لكلية ألدأب وأللغات

وأŸدخل ألرئيسسي للجامعة ،وŒري حاليا عملية
شساملة إلعادة تهيئة أ÷امعة““.
–صسي أ÷امعة خÓل أŸوسسم أ÷امعي أ◊ا‹
ما يقارب  30750طالب بعد أن كان ألعدد خÓل
أŸوسس- -م أŸاضس- -ي ل ي -ت -ج -اوز  30179وه-ذأ ب-ع-د
تسسجيل عدد جديد من ألطلبة وصسل أ6399 ¤
طالب ،وتخرج ما يقارب  8700طالب.
وب -ل -غ ع -دد أل -ط -ل -ب -ة أŸق -ب-ول ‘ Úأل-ت-ك-وي-ن
باŸاسس 4147 Îطالب ،ويكفل بتاط Òطلبة ألطوأر
أل -ث Ó-ث -ة ل -ل -ت -ك -وي -ن ““ل-يسس-انسس ،م-اسس ،Îدك-ت-ورأه““،
با÷امعة ما يزيد عن  1057أسستاد دأئم من بينهم
أأسستاذين أأجانب وتعمل أ÷امعة حسسب مديرها أ¤
أسستكمال عملية توظيف  06مناصسب برتبة أسستاد
مسساعد قسسم ““ب““ ،وتلجأا هذه أألخÒة أ ¤تدعيم
ألتأاط Òبتوظيف أأسساتذة مؤوقت Úومشسارك.Ú
أما عن ألتاط Òألدأري فيقول حدأد ““ قصسد
تدعيم ألتاط Òألدأري للجامعة  ” ،فتح ما يزيد
ع -ن  74م -نصسب““ب م-ا‹ ل-ل-ت-وظ-ي-ف ‘ ﬂت-ل-ف
أأل‰اط.
وبخصسوصس ألبحث ألعلمي ،يؤوكد مدير أ÷امعة
““تأاهيل  11مسسار تكوين جديد ‘ طور ألدكتورأه،
وعدد أŸناصسب ألتي فتحت وصسلت أ 99 ¤منصسبا،
÷ميع ألتخصسصسات أŸعلنة عنها““.
وأأشس- -ار سس- -ل- -ي- -م ح -دأد أ ¤أشس -ك -ال -ي -ة ت -رح -ي -ل
أŸوأط - -ن Úأل- -ق- -اط- -ن Úدأخ- -ل أ◊رم أ÷ام- -ع- -ي،
وأل- -ل- -ذي- -ن يشس- -ك- -ل- -ون حسس -ب -ه ،خ -ط -رأ م -ن خ Ó-ل
‡ارسستهم للتجارة ألغ Òشسرعية ،عن طريق وضسع
ط-اولت ب-ي-ع ألسس-ج-ائ-ر ‡ا ي-ن-ج-م ع-ن-ه أسس-ت-فحال
ظاهرة بيع أıدرأت وأŸمنوعات ،أضسافة أ¤
ضس -رورة ه -دم أŸت -اج -ر أل -ف -وضس -وي -ة وإأزأل-ة ب-عضس
أل -ع -رب -ات أÿاصس -ة ب -اإلط -ع -ام ألسس -ري -ع أÙاذي -ة
لÓقامات أ÷امعية أÿاصسة بالطالبات وألطلبة،
ألتي أصسبحت تشسكل خطر فعلي من ‡ارسسات غÒ
أخÓقية ،دأخل أ◊رم أ÷امعي حسسب تعب Òمدير
أ÷امعة.

أŸعرضس ألو’ئي أÿامسس للعسشل ومنتجات ألنحل باŸدية

شسعبة غذإئية ‘ تطور ملحوظ يعول عليها ‘ إسستحدإث إلÌوة بديلة

أنطلقت صشبيحة أمسس ،فعاليات أŸعرضس
أل-و’ئ-ي أÿامسس ل-ل-عسش-ل وم-ن-ت-ج-ات أل-ن-حل
ب- -ج- -وأر م -ل -عب سش -دي ح -م -دأن ب -اŸدي -ة م -ن
ت-ن-ظ-ي-م غ-رف-ة أل-فÓ-ح-ة وم-دي-رية أŸصشالح
ألفÓحية وجمعية نحا‹ ألو’ية Ãششاركة
 30متدخ Óمن بينهم  27نحا’– ،ت ششعار ““
ت-ط-وي-ر م-ن-ت-ج-ات أل-ن-حل وألزرأعة أ÷بلية
لتثم ÚوأسشتهÓك أŸنتوج أÙلي ““ وﬂتلف
’دوأت أŸرأف -ق -ة وأŸان -ح -ة ل -ل -دع -م أŸادي
أ أ
وألتقني .
أأكد ﬁمد مرزوقي أألم Úألعام للولية لدى
أفتتاحه للطبعة على ضسرورة تنسسيق أ÷هود من

أأجل خلق فضساء مريح لبيع وترويج هذه أŸادة
ألغذأئية ألهامة  ،فيما أعتÈت مليكة ثÓيجي
م -ك -ل -ف -ة ب -اإلرشس -اد أل -ف Ó-ح-ي Ãدي-ري-ة أŸصس-ال-ح
ألفÓحية بأان شسعبة تربية ألنحل باتت تتطور من
سسنة ألخرى جرأء موأكبة ألنحال Úلطرق ألتعليب
وتنويع ألغلة وألتسسويق ولوجود عدة عوأمل ﬁفزة
 ،على أأمل حسسبها أأن تكون قطبا بدي Óإلنتاج
ألÌوة وألتصسدير مسستقب. Ó
كشسف أأحد مسسؤوو‹ تعاونية تربية ألنحل ببلدية
ذرأع ألسسمار باŸدية بأان معدل إأنتاج ألعسسل
خÓل موسسم أ÷ني  2018/2017يعت Èمقبول إأ¤
حد ما Ãقارنته بالسسنوأت ألفارطة جرأء موجهة

 1600أسشرة تنتظر هذأ أÿميسس

أ÷فاف ألتي عرفتها هذه ألولية .
على صسعيد آأخر فيما –صسي هذه ألولية 2800
نحال مسسجل لدى غرفة ألفÓحة  ،طرحت هذه
أل -ه -ي -ئ -ة م -ن -ذ أأسس -ان -ي -ع صس -ع -وب -ة أ◊صس -اد وج -م-ع
أÙصس -ول ‘ أألم -اك -ن أ÷ب -ل -ي -ة ،إأ ¤ج -انب كÌة
أÿسس- -ائ- -ر بسس- -بب ق -دم أآللت وع -دم ضس -ب -ط -ه -ا ،
م- -قÎح- -ة أسس- -ت- -ع- -م- -ال أألرأضس -ي أل -وع -رة إلن -ت -اج
ألبقوليات مع توسسيع دأئرة ألسسقي ألتكميلي عÈ
أ‚از حوأجز مائية أأخرى  ،فضس Óعلى ﬁاربه
أألمرأضس ألزرأعية من خÓل أŸعا÷ة ألكيميائية
بالتنسسيق مع أŸعاهد ألتقنية.

اŸدية:علي ملياÊ

إإعادة إإسسكان  278عائلة باŸقرإ ‘ Êوهرإن

شش-رعت صش-ب-ي-ح-ة أمسس ألسش-ل-ط-ات أÙل-ية
ب -وه-رأن ‘ إأع-ادة إأسش-ك-ان  278ع-ائلة ،كانت
ت -ق -ط -ن بسش -ك -ن -ات هشش -ة م -ه -ددة ب -ا’ن-ه-ي-ار
باŸندوبية ألبلدية أŸقرأ ،Êوترحيلهم إأ¤
أل- -ق- -طب أل- -ع- -م -رأ Êأ÷دي -د  5100مسشكن
ببلقايد.

وهران :براهمية مسسعودة
وباŸناسسبة أأوضسح أألم Úللولية ،سسي علي
مدأح ،بأانّ عملية ألتوزيع ،سستظل متوأصسلة ‘
إأطار تنفيذ برنامج رئيسس أ÷مهورية ‘ قطاع
ألسسكن وألقضساء على ألسسكن غ ÒألÓئق.
كما أأشسار إأ ¤إأحصساء  4قطاعات متبقية ،تشسمل
زهاء  1000عائلة تقطن بسسكنات هشسةÃ ،عدل 300

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

و 350ع -ائ -ل -ة ب -ك -ل ح -ي ،سس-ي-ت-م إأع-ادة أإسس-ك-ان-ه-ا
قريبا ،لتنتهي بذلك عملية إأعادة أإلسسكان ،متوقعا
توزيع حوأ‹  21أألف وحدة سسكنية Ãختلف ألصسيغ
‘ أأك Èعملية إأسسكان ،سستشسهدها ألولية مع نهاية
ألسسنة أ÷ارية ،من بينها  8500وحدة سسكنية بصسيغة
ألسسكن ألجتماعي.
ب -دوره أأع -ل -ن م -دي -ر دي -وأن ألÎق -ي -ة وأل -تسس-يÒ
ألعقاري ““أأوبيجي““ بارودي ﬁمد ،عن إأقصساء 24
ع -ائ -ل-ة م-ن ع-م-ل-ي-ة إأسس-ك-ان  278ع -ائ -ل-ة م-ن ذوي
ألسستفادة أŸسسبقة باŸندوبية ألبلدية أŸقرأ،Ê
ثبت أسستفادتهم سسابقا من سسكنات ضسمن ألبطاقية
ألوطنية للسسكن.
ونّوه ألسسيد بارودي إأ ¤أأّن عملية إأعادة إأسسكان
قاطني ألسسكن ألهشس متوأصسلة ،كاشسفا ‘ ألوقت
نفسسه عن إأعادة إأسسكان  40عائلة– ،مل قرأرأت

ألعدد
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ألسستفادة بحي ألدرب ،سسيتم ترحيلهم بدأية من
أألسس -ب -وع أل -ق -ادم ك-أاقصس-ى ح-د إأ ¤سس-ك-ن-ات لئ-ق-ة
ب- - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - -دي- - - - - - - - - -ة ق- - - - - - - - - -دي- - - - - - - - - -ل.
كما أأعلن رئيسس دأئرة بئر أ÷ Òعن أأك Èعملية
إأع -ادة إأسس -ك-ان سس-تشس-ه-ده-ا ولي-ة وه-رأن أÿم-يسس
أŸق -ب-ل ل-ف-ائ-دة ح-وأ‹  1600ع-ائ-ل-ة ب-ح-ي سسيدي
ألبشس– ،Òصسلوأ على قرأرأت ألسستفادة أŸسسبقة،
مشسÒأ إأ ¤ألشسروع ‘ عملية تسسديد مسستحقات
ألكرأء وأإليجار منذ يوم أÿميسس أŸاضسي ،وهذأ
ع -ل-ى مسس-ت-وى أل-ق-اع-ة أŸت-ع-ددة أل-ري-اضس-ات ب-ح-ي
سسيدي ألبشس.Ò
م -ع أل -ع -ل -م أأّن أŸسس -اح -ة أŸسسÎج -ع -ة ،وأل-ت-ي
قّدرها ب 29هكتار سسيتم أسستغÓلها إلنشساء 2000
وحدة سسكنية بصسيغة ألسسكن ألجتماعي ،وفق نفسس
ألتوضسيحات.

وأسس-ت-ع-رضس أŸت-ح-دث خÓ-ل أف-ت-ت-اح ف-ع-اليات أليوم
ألتحسسيسسي حول تربية أŸائيات ألذي أحتضسنته ولية
تندوف حجم ألتطور ألذي شسهدته هذه ألشسعبة خÓل
ألسسنوأت أÿمسسة أألخÒة ،حيث أرتفع عدد أألحوأضس
من  20حوضس فقط أ ¤حوأ‹  200حوضس مزروعة
باألسسماك حاليًا.
كما أرتفع عدد ألفÓح Úألذين أسستفادوأ من تكوين
متخصسصس ‘ ›ال تربية أŸائيات أ ،540 ¤و شسهدت
نفسس ألفÎة توزيع  100أألف سسمكة على أŸرب Úو هو ما
سساهم بشسكل كب ‘ Òأرتفاع حجم ألنتاج من  20طن قبل
 05سسنوأت أ 350 ¤طن من أألسسماك بوليات أ÷نوب
ألغربي خÓل سسنة  ” ،2017تصسدير  50طن منها أ¤
تونسس.
من جهته ،أأكد ““أأمومن مرموري““ وأ‹ تندوف أأن
شسعبة تربية أŸائيات من شسأانها خلق ثروة حقيقية و
رأفد مهم من روأفد ألتنمية أÙلية ،و مصسدر أأسساسسي
لضسمان أألمن ألغذأئي للموأطن ،و شسدد ألوأ‹ على
ضسرورة Œسسيد سسياسسة ألقطاع بالولية خاصسة ما تعلق
Ãجال تربية أŸائيات ،و ألسسعي أ ¤تكوين ألفÓح Úو
تكثيف عمليات ألسستزرأع.
و أعت ÈأŸتحدث أأن شسعبة تربية أŸائيات بالولية
أأصسبحت تأاخذ مؤوخرأ ً حيزأ ً هامًا ‘ مكونات ألتنمية
أÙل-ي-ة ،ن-ت-ي-ج-ة ›ه-ودأت أل-دول-ة أل-رأم-ي-ة أ ¤ت-رق-ي-ة
ألنشساط ألفÓحي من خÓل برنامج دعم ألنمو و دعم
ألنعاشس ألقتصسادي ،هذه ألÈأمج -يضسيف أŸتحدث-
““دليل على أأن ألدولة عازمة على أŸضسي قدماً للنهوضس
بهذأ ألقطاع من خÓل إأعطائه أŸكانة ألتي يسستحق““
مشسددأ ً على ضسرورة ألتكوين و أŸرأفقة و تقد Ëكل
وسسائل ألدعم ألتقنية و أŸادية للفÓح Úألرأغب‘ Ú
خوضس ِغمار Œربة تربية أŸائيات بالولية.

شسهدت أأليام ألتحسسيسسية حول تربية أŸائيات ألتي
أحتضسنتها تندوف مشساركة ألعديد من أŸسستثمرين من
رق -ان ،أأول -ف وك-رزأز ،ف-ك-انت أŸن-اسس-ب-ة ف-رصس-ة ل-ت-ب-ادل
أÈÿأت و أسس -ت -ع -رأضس أل -ن -م -اذج أل -ن -اج-ح-ة ‘ ولي-ات
أ÷نوب ألغربي و سسبل ألنهوضس بشسعبة تربية أŸائيات
ألتي بدأأت تعرف أهتمامًا و إأقباًل متزأيدأ ً من طرف
ألفÓح ،Úو قد شسهدت ألتظاهرة توزيع كميات معتÈة
من فرأخ أألسسماك على بعضس ألفÓح Úبالولية ‘
خطوة تهدف أ ¤تعميم هذأ ألنشساط و توسسيع دأئرة
أŸرب.Ú

«سسوغي عبد إŸالك”” مثال حي لشسباب إŸثابر
تعت Èمزرعة ألشساب ““سسوغي عبد أŸالك““ من بÚ
أل -ت -ج -ارب أل-رأئ-دة ‘ ت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات ب-ولي-ة ت-ن-دوف،
ف - -اŸزرع - -ة أل - -ت - -ي تضس - -م أل - -ي- -وم عشس- -رأت أألح- -وأضس
أıصسصسة لÎبية أألسسماك ،باتت Œربة يحتذى بها ‘
أŸن -ط -ق -ة و م -ث -ال ح -ي ع -ل-ى ع-زÁة ألشس-ب-اب و إأرأدت-ه
ألصسلبة ‘ –قيق أŸسستحيل.
ف-ب-ع-د أسس-ت-ف-ادت-ه م-ن ت-ك-وي-ن م-ت-خصسصس ‘ ت-رب-ي-ة
أŸائ -ي -ات ،خ -اضس ““سس -وغ-ي ع-ب-د أŸالك““ Œرب-ة ت-رب-ي-ة
أŸائيات باÙيط ألفÓحي ““قرأير أ◊رث““ بفضسل دعم
ألدولة و أŸرأفقة أŸسستمرة من طرف مديرية أŸصسالح
ألفÓحية بتندوف ،لتتحول ألتجربة أ ¤مثال حي على
قدرة أŸنطقة على ألنهوضس بشسعبة تربية أŸائيات و
–ول -ه-ا أ ¤رق-م م-ه-م ‘ م-ع-ادل-ة أل-ت-ن-م-ي-ة ألق-تصس-ادي-ة
بالولية.
وتضسم أŸزرعة أليوم أأنوأع عديدة من أأسسماك أŸياه
ألعذبة كسسمك ألِقط و ألبلطي ،و أأنوأع أأخرى مسستوردة
كِفرأخ من مصسر و دول آأسسيا ،وقد أأثبتت ألتجارب مقدرة
هذه أألنوأع من أألسسماك على ألتأاقلم مع مناخ أŸنطقة
أأفضسل حتى من موطنها أألصسلي ،وهو عامل –فيز دفع
بالقائم Úعلى ألقطاع بالولية أ ¤تعميم فكرة أسستزرأع
ِف- -رأخ أألسس- -م- -اك ‘ أل- -ع- -دي- -د م -ن أألح -وأضس أŸائ -ي -ة
أŸنتشسرة باŸسستثمرأت ألفÓحية.
ويبقى تصسدير ألنا œأÙلي من أأسسماك أŸياه
ألعذبة أ ¤وليات ألشسمال و ألدول أÛاورة أأك– Èدي
يوأجه مديرية أŸصسالح ألفÓحية خاصسة مع أسستمرأر
عزوف بعضس ألفÓح Úعن ألسستثمار ‘ هذه ألشسعبة و
نقصس أÈÿة أŸطلوبة لولوج هذأ ألنشساط ألفÓحي.

منها مسشكن «آأيت عمروشس» موقع أثري وزأريج أبودأود

تصسنيف ثÓثة موإقع تاريخية جديدة ببجاية

” تسش -ج-ي-ل ثÓ-ث-ة م-وأق-ع ج-دي-دة ع-ل-ى
ّ
قائمة ألÎأث ألثقا‘ أŸادي لو’ية بجاية،
’م-ر ب-اŸن-زل أل-عائلي أÿاصس
ح-يث ي-ت-ع-ل-ق أ أ
ب -ع -ائ -ل -ة آأيت ع-م-روشس ،وأل-ذي شش-ه-د م-يÓ-د
’دي -ب Úأ÷زأئ -ري Úألشش -هÒي -ن ع-م-روشس
أ أ
ج-ون أŸوه-وب ،وأخ-ت-ه ط-اووسس م-ارغ-ريت،
’ث- -ري أل- -روم- -ا“ Êت- -اب Ó-زت“
وك- -ذأ أŸوق- -ع أ أ
ألوأقع Ãنطقة أ’غن بالقرب من تازمالت،
وأخÒأ زأوية “أوبودأود“ ألوأقعة بـ“ تاسشلنت“
مدينة أقبو.

بجاية :بن النوي توهامي
وبحسسب مصسدر مسسؤوول ،فقد جاء هذأ ،بعد
عرضس ملفات هذه أŸوأقع على أللجنة ألولئية
ÓمÓك ألثقافية ،وما من شسك ‘ أأن أألمر ليسس
ل أ
إأّل رّدأ لÓعتبار لهذه أŸوأقع ألّثقافية وألتاريخية
ألثÓثة ‘ ،أنتظار أأن –ظى موأقع أأخرى بنفسس
أŸك-ان-ة ن-ظ-رأ أله-م-ي-ت-ه-ا أل-ب-ال-غ-ة ،ب-ف-ع-ل تاريخها
ألعريق أ◊افل باألحدأث.
وتناولت هذه أŸلّفات أŸنزل ألعتيق لعائلة أأيت
ع-م-روشس ،وأل-ذي ط-ال-بت أ÷م-ع-ي-ة أل-ث-ق-افية جون
وطاوسس عمروشس بإاغيل علي من أأجل تصسنيفه
كمعلم ثقا‘ وطني ،وأŸوقع أألثري تابÓزت ألذي
تضسطلع به جمعية “آأزدأي“ من أألغن ،وأأخÒأ زأوية
أأوب-ودأود أل-وأق-ع-ة ب-ت-اسس-ل-نت أل-ت-ي “ثّ-ل-ه-ا ج-م-ع-ية
جهيماب ،حيث بعد ألتشساور وأŸناقشسات أŸثمرة،
أأب -دت أل -ل -ج -ن -ة ق-رأرأ ب-ال-ق-ب-ول ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ه-ذه
أŸلفات.
مع ألعلم أأن تصسنيف هذه أŸعا ⁄ألتاريخية
ضس -م -ن ق-ائ-م-ة أ÷رد أإلضس-اف-ي-ة أÿاصس-ة ب-أامÓ-ك
ولية بجاية ،قد ولّد شسعورأ بالرضسا وألرتياح لدى
أ÷معيات ألتي بلغت مرأدها أأخÒأ.
وقد كان لتصسنيف منزل أأيت عمروشس ،ضسمن
قائمة ألÎأث ألثقا‘ للولية طعم خاصس و‡يّز،
حسسب أألسستاذ كرمال ،إأذ أأن أŸوقع كان موضسوع

نزأع أحتل ألصسدأرة فيما يتعلق بأاخبار أŸنطقة
Ÿدة سس -ن -وأت ،ح -يث شس-ه-د أŸوضس-وع سس-لسس-ل-ة م-ن
ألدعاوي ألقضسائية ،ألتي كانت قائمة ب Úجمعية
ج -ون و ط -اوسس ع -م -روشس ب -إاغ -ي -ل ع -ل-ي ،وأŸالك
أ÷ديد للمنزل ألذي كان خاصسا بهما.
و‘ ق- -رأره- -ا ألصس -ادر ‘ شس -أان ه -ذأ أŸوضس -وع
وألهادف إأ ¤وضسع حّد للنزأع ألقائم ب Úألطرف،Ú
ÓمÓك ألثقافية بأان يظّل
أأوصست أللجنة ألولئية ل أ
هذأ أŸوقع ملكية خاصسة للسسيد كب ،Òوأأن يلتزم
” تقريرها
هذأ أألخ Òبشسروط ألتسسجيل ألتي ّ
وألنطق بها طبقا للقانون  04-98أÿاصس بالÎأث
ألثقا‘.
م -ن ج -ه -ت -هُ ،صس u -ن -ف أŸع -ل -م أألث -ري ألّ-روم-اÊ
ت -اب Ó-زت ،أل -وأق -ع ب-ق-ري-ة أألغ-ن ،ضس-م-ن أألمÓ-ك
Óه-م-ال
أل-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ولي-ة ،ه-ذأ ب-ع-د أأن ت-عّ-رضس ل -إ
وأإلتÓف ،حتّى أأّن ألشسركات ألتي تكّفلت بإا‚از
منفذ ألطريق أل ّسسيار بجاية  -أأحنيف ،قد شسرعت
منذ بضسع سسنوأت ‘ أأشسغال إأزألة تسسوية أŸوقع،
ولعّل من أ÷دير أإلشسارة إأ ¤أأنّ هذأ أŸوقع كان
يشس ّ -ك -ل ج -دأر “أل -ل -ي -م -ز“ أل -روم -ا ،Êأأي ج -دأر م-ن
أ◊ج - -ارة م- -ع ب- -رج ل- -ل- -م- -رأق- -ب- -ة خ- -اصس أ÷ن- -ود
ألروماني.Ú
أأما أليوم ،فتتوأجد ألعديد من هذه أألحجار
أل-ت-ي –م-ل ك-ت-اب-ات ب-ال-ل-غ-ة ألÓ-ت-ي-نية ونقوشس‘ ،
حالة إأهمال مؤوسسفة ،حيث أأنها مرمّية ‘ كامل
أأن - -ح - -اء أŸوق- -ع دون أأي أع- -ت- -ب- -ار ،و أأم- -ام ه- -ذه
أألوضساع ،يتسساءل أأك Ìأألطرأف فطنة ،فيما إأذأ
ك -ان أŸوق -ع سس -يسس -ت -ف -ي -د م -ن أأع -م -ال أ◊ف-ري-ات
وأإلصس Ó-ح ب -ع -د أأن ّ” تصس -ن -ي -ف -ه ضس -م-ن أألمÓ-ك
ألثقافية لولية بجاية.
و‘ أألخ‚ ،Òد زأوية أأوبودأود بتاسسلنت ،ألتي
” تصسنيفها هي أألخرى ضسمن أألمÓك ألثقافية
ّ
ل -ل -ولي -ة ،ع -ل-م-ا أأن ه-ذه أŸدرسس-ة أل-ق-رآأن-ي-ة أل-ت-ي
أأسّس -سس -ه -ا ألشس -ي -خ أأوب-ودأود ،ك-انت ت-ع-ت Èأأح-د أأه-م
م -رأك -ز نشس -ر أل -ع -ل -وم أل Ó-ه -وت ،أل -ن -ح-و ،أل-ف-لك،
وأ◊سساب ‘ ،كامل أأنحاء بÓد ألزوأوة ،إأ ¤غاية
قسسنطينة شسرقا وأألغوأط جنوبا و أŸدية غربا.

ضشمن ألطبعة  5للصشالون

ﬁاضسرة –سسيسسية للتÓميذ حول منتجات إلنحل Ãدرسسة كياسس
‘ إأط -ار أŸع-رضس أل-وط-ن-ي ل-ل-عسس-ل وم-ن-ت-ج-ات
أÿل -ي -ة ‘ ط -ب-ع-ت-ه أÿامسس-ة وأŸن-ظ-م م-ن ط-رف
أÛلسس أŸه -ن -ي لشس -ع -ب-ة ت-رب-ي-ة أل-ن-ح-ل وأل-غ-رف-ة
ألفÓحية بسساحة أألم Òعبد ألقادر بولية سسعيدة.
و‘ هذأ أإلطار قدم أأمسس أÙاضسر وأألسستاذ
سس- -اري- -ة ب- -در أل -دي -ن ﬁاضس -رة –سس -يسس -ي -ة ح -ول
منتجات ألنحل Ãدرسسة كياسس فاطمة ألبتدأئية
وتنظيم مسسابقة فكرية حول عا ⁄تربية ألنحل ‘
أأوسساط ألتÓميذ ،حيث تتوأصسل فضساءأت عرضس
منتوجات ألعسسل ومشستقات أÿلية ضسمن ألطبعة

أÿامسسة من ألصسالون ألوطني للعسسل.
أل -ت-ظ-اه-رة –م-ل ط-اب-ع-ا إأعÓ-م-ي-ا وأق-تصس-ادي-ا
ي -رم -ي إلب -رأز ج-ه-ود أل-دع-م وأŸوأف-ق-ة أŸوج-ه-ة
Ÿم -ت -ه -ن -ي شس-ع-ب-ة أل-عسس-ل وأŸسس-اه-م-ة ‘ تسس-وي-ق
منتوجاتهم ،من جهته ألسسيد وأ‹ ألولية سسيف
أإلسس Ó-م ل-وح Áن-ح دع-م-ا ك-امŸ Ó-م-ت-ه-ن-ي شس-ع-ب-ة
تربية ألنحل وألعسسل ومنتجات أÿلية ويدعوهم
إأ ¤ألسستثمار ‘ ›ال ألصسناعة ألتحويلية.

سسعيدة:ج.علي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أ◊كومة ألفرنسصية تشصرع ‘ تنفيذ وعودها لكن موجة أ’حتجاج مسصتمرة

إسستقالـ ـــ ة ماكـ ــــ ـ ـ رون وحـ ــــ ـ ـ ل إ÷معيـ ـــــ ـ ـ ة
إ لوطنية مطلب «إلس سÎإ ت إلص سفرإء»

تخوضس أ◊كومة ألفرنسصية سصباقا مع ألوقت لتنفيذ ألتدأب Òأ’جتماعية ألتي أعلنها ألرئيسس إأÁانويل ماكرون وإأطÓق مشصاورأت
’زمة وذلك ‘ ﬁاولة ’سصتغÓل ترأجع تعبئة حركة «ألسصÎأت ألصصفرأء» ‘ ﬂتلف أنحاء ألبÓد.
وأسصعة ’حتوأء أ أ
دشسن رئيسض الوزراء الفرنسسي إادوار
ف-ي-ل-يب اسس-ب-وع-ا ح-اسس-م-ا ‘ ﬁاول-ة
لتعو Ëالغالبية الرئاسسية ،ع Èمقابلة
مع صسحيفة «‹ زيكو» ا’قتصسادية،
‘ شس- -رح اÿط- -وات ال- -ت -ي أاع -ل -ن -ه -ا
ماكرون قبل سسبعة ايام.
‘ ه- -ذا ال- -وقت ،ي- -خشس- -ى ع -دد م -ن
ن- - -اشس- - -ط- - -ي «السسÎات الصس- - -ف- - -راء»
اŸت -ج -م -ع ‘ Úال -ط -رق -ات ،أان ي -ت-م
طردهم بالقوة ‘ السساعات اŸقبلة،
و‘ هذا السسياق ،أافاد نحو خمسسÚ
متظاهرا Œمعوا امام مركز شسرطة
م- -ونسس- -و-‹-م( Úوسس- -ط شس -رق) أان
اأ’مر صسدر بـ «إازالة» خيمهم بحلول
ا’ربعاء.
ووج -هت السس -ل -ط -ة إاشس -ارات ع -دة ‘
هذا ا’Œاه ،و–دث رئيسض ا÷معية
ال -وط -ن -ي -ة ريشس -ار فÒان ع -ن إارسس-ال
«عناصسر من الدرك» بهدف «–رير
اŸسس-اح-ات ال-ع-ام-ة» .ب-دورها ،دعت
وزي -رة ال -دول -ة ل-ل-مسس-اواة ب Úال-نسس-اء
وال- -رج -ال م -ارل Úشس -ي -اب -ا «السسÎات
الصسفراء» ا« ¤الكف عن اŸزايدات
وا’نضسمام اآ’ن ا ¤النقاشض الكب»Ò
الذي تريد ا◊كومة إاطÓقه.
ل - -ك- -ن اŸت- -ح- -دث ب- -اسس- -م «السسÎات
الصسفراء» ‘ منطقة سسون-ايه-لوار
(وسس-ط شس-رق) ب-ي-ار-غ-اي-ي-ل ’ف-ودي-ه
قال «اذا كانت ا◊كومة تقوم بذلك،
فهذا يعني فع Óأانها  ⁄تفهم شسيئا».
‘ شس -ات -ول -ورو (وسس -ط غ -رب) ت -وق -ع
الناشسطون أان يتم طردهم اعتبارا من
صس- -ب- -اح ف- -ع -م -دوا ا ¤إاح -راق ب -عضض

أاكواخهم ،مسساء ا’حد.
أسصتفتاء أŸوأطنة
أاع -ل -ن إادوار ف-ي-ل-يب أان-ه «ت-ل-ق-ى رسس-ال-ة
ال -ف -رنسس -ي Úال -ذي-ن ي-ري-دون أان ن-ت-خ-ذ
قرارا سسريعا حول القدرة الشسرائية مع
إاشسراكهم ‘ شسكل اك ‘ Èهذا القرار».
غ Òأان هذه التداب ،Òو‘ مقدمها
Óج-ور وإاع-ف-اء
زي -ادة ا◊د ا’دن -ى ل  -أ
سس- -اع- -ات ال- -ع- -م- -ل ا’ضس- -اف- -ي- -ة م- -ن
الضس - - -رائب واسس - - -ت - - -ث - - -ن - - -اء ب - - -عضض
اŸتقاعدين من زيادة الضسريبة ،من
شسأانها زيادة العجز الذي يتوقع ان
تبلغ نسسبته  ‘ 3,2اŸائة من اجما‹
النا œاÙلي ‘  .2019جمعت هذه
اŸطالب ‘ مشسروع قانون سسيناقشسه
›لسض الوزراء ا’ربعاء قبل إاحالته

اÿم -يسض ع -ل -ى ا÷م -ع -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة
وا÷م - -ع - -ة ع- -ل- -ى ›لسض الشس- -ي- -وخ.
وإادراكا منه لضسيق الوقت ،دعا ريشسار
فÒان الŸÈان - - - - - - -ي Úا– ¤م- - - - - - -ل
«مسس- -ؤوول- -ي -ت -ه -م» واŸصس -ادق -ة ع -ل -ى
ا’جراءات ا÷معة بحيث تدخل حيز
ال -ت -ن -ف -ي -ذ ‘ ج -ان -ف-ي اŸق-ب-ل .أام-ا
ت-ف-اصس-ي-ل «ال-ن-ق-اشض ال-وط-ن-ي ال-كب»Ò
ال- -ذي –دث ع- -ن- -ه م -اك -رون ،ال -ذي
يسستمر حتى الفا— من مارسض فيتوقع
أان تعرف ،خÓل ا’سسبوع.
‘ إاطار هذا النقاشض ،أايد رئيسض
ال - -وزراء م- -ب- -دأا إاج- -راء «اسس- -ت- -ف- -ت- -اء
اŸب- -ادرة اŸواط- -ن- -ي- -ة» ،أاح- -د أاب- -رز
م -ط-الب «السسÎات الصس-ف-راء» ،ول-ك-ن
«ليسض ضسمن شسروط عشسوائية».

مطالب أÙتجÚ
اقÎح اÙتجون ‘ مدينة تولوز جنوب
فرنسسا  12اقÎاحا دسستوريا و 18اقÎاحا
تشس -ري-ع-ي-ا ب-غ-رضض ال-تصس-ويت ع-ل-ي-ه .و‘
الصسنف اأ’ول طرحت للتصسويت اسستقالة
رئ- -يسض ا÷م- -ه -وري -ة إاÁان -وي -ل م -اك -رون
وح -ك -وم -ت -ه ،وح -ل ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة،
وإارسس -اء ج -م -ه -وري -ة سس -ادسس -ة م-ن ج-انب
ج -م -ع -ي -ة ت -أاسس -يسس-ي-ة شس-ع-ب-ي-ة ،أاو ت-ن-ظ-ي-م
اسستفتاء مبادرة اŸواطنة .أاما ‘ الصسنف
ال -ث -ا Êم -ن اŸقÎح -ات (ال -تشس -ري -ع -ي -ة)،
فنجد بصسفة خاصسة مقÎحا تعلق بزيادة
‘ اأ’جر اأ’دنى الضسروري ،وإاعادة تقييم
أاجور اأ’شسخاصض الذين ليسست لهم موارد،
وإاع- -ادة إاق- -رار الضس- -ري- -ب- -ة ع- -ل -ى الÌوة،
والتخفيضض من سسعر الوقود.

كشصفت منظمة ألعفو ألدولية ،أمسس ،أن
أك Ìمن  3641شصخصس قتلوأ خÓل
أشصتباكات وقعت ب Úمزأرع Úورعاة
ماشصية منذ عام  ‘ 2016نيجÒيا.
قالت اŸنظمة  ‘ -تقرير لها «إانه ” توثيق مقتل أاكÌ
من  3641شسخصض خÓل اشستباكات وقعت ‘ نيجÒيا بÚ
مزارع Úورعاة ماشسية»’ ،فتة إا ¤أان التقرير يوثق
تصس -اع -دا ‘ أاع -م -ال ال -ع-ن-ف Áك-ن أان ي-ؤوث-ر ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج
ا’نتخابات التي يرتقب أان Œري ‘ فيفري .2019
بحسسب اŸنظمة ،فإان هذا النزاع اŸسستمر منذ سسنوات
طويلة ،بدأا بتنافسض على اأ’راضسي قبل أان تتطور ا’مور
لتصسبح أاك Ìعنفا خÓل السسنوات اأ’خÒة بسسبب ارتفاع
النمو الدÁغرا‘ وتعدد الصسراعات وانعدام اأ’من ‘
شس- -م- -ال ال -ب Ó-د ،وتسس -بب ال -ن -زاع ‘ تشس -ري -د اآ’’ف م -ن

اأ’شسخاصض من منازلهم.
‘ اŸقابل هجر مئات من ا’شسخاصض قريتهم ‘ شسمال شسرق
نيجÒيا بعد هجوم شسنه عناصسر جماعة بوكو حرام ا’رهابية الذين
احرقوا القرية بكاملها ،وفق ما ذكر شسهود لوسسائل ا’عÓم .
حسسب نفسض اŸصسادر ،فإان دمويي بوكو حرام كانوا على
م Ïعدة شساحنات هاجموا قرية مايبورتي على بعد  5كلم
من مادوغوري واطلقوا النار بدون اي “ييز وأاضسرموا
النار ‘ البيوت .قال مسسؤوو’ عسسكري وفق وكالة ا’نباء
الفرنسسية ان جنود تسساندهم طائرات عسسكرية ارسسلوا ا¤
ع ÚاŸكان و “كنوا بعد معارك من طرد اإ’رهابي ،Úو⁄
ترد ا’خبار عن سسقوط ضسحايا.
صسرح اباشسا كاكا وهو قروي من مايبورتي ،وفق نفسض
اŸصسدر« ،لقد هجرنا بيوتنا و فررنا ا ¤مايدوغوري
عندما جاء اإ’رهابيون و بدؤووا بإاطÓق النار ‘ القرية «.

قال زعيم ميبيشسيا ﬁلية باباكورا مولو «مع ا’سسف
ا’ره -اب -ي -ون اضس -رم -وا ال -ن -ار ‘ ال -ق -ري -ة ال-ت-ي احÎقت
بكاملها» .شسنت جماعة بوكو حرام اإ’رهابية ‘ ا’يام
ا’خÒة ع -دة ه -ج -م -ات ب -ه -دف اع-ادة ا’سس-ت-يÓ-ء ع-ل-ى
مايدوغوري .و‘ نوفم Èهاجم عناصسر ا÷ماعة قرية
ج -ي -م -ي ق -رب اŸدي -ن-ة و ق-ت-ل-وا شس-خصض واسس-ت-ول-وا ع-ل-ى
اŸاشسية.
‘ اأ’شسهر ا’خÒة ،ضساعف إارهابيو بوكو حرام هجماتهم
ع -ل -ى اه -داف عسس -ك-ري-ة ‘ شس-م-ال شس-رق ال-بÓ-دو ك-ب-دوا
ا÷يشض خسسائر كبÒة ‘ ا’رواح و العتاد .منذ جويلية
اŸاضسي احصست وسسائل ا’عÓم اك Ìمن  20هجوما ضسد
قواعد عسسكرية ،وخلف هذا النزاع ‘ نيجÒيا اك Ìمن
 27الف قتي Óمنذ  2009وأارغم حوا‹ مليو Êشسخصض على
النزوح .

سصوريا تقÎب من ألعودة إأ ¤مقعدها با÷امعة ألعربية

إلرئيسس إلسسـودإ ‘ Êأإول زيارة لرئي ـسس عربي إإ ¤دمشس ـق من ـ ـذ 2011

زأر ألرئيسس ألسصودأ Êعمر ألبشص،Ò
’ول ،ألعاصصمة ألسصورية دمشصق
أمسس أ أ
حيث ألتقى نظÒه ألسصوري بشصار
’سصد ،وأجرى معه ﬁادثات تناولت
أ أ
’وضصاع ‘
ألعÓقات ألثنائية وتطورأت أ أ
سصوريا وأŸنطقة ،وفق ما صصرحت به
ألرئاسصة ألسصورية .يعت Èألبشص Òأول
رئيسس عربي يزور ألعاصصمة ألسصورية
منذ أند’ع أ’زمة ألدموية ‘ سصوريا ‘
مارسس .2011
قال اأ’سسد ،إان زيارة البشس Òمن شسأانها أان
تشس -ك -ل دف -ع -ة ق -وي -ة ل-ع-ودة ال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين كما كانت قبل ا’زمة على سسوريا.
كما أاكد اأ’سسد والبشس ÒخÓل اÙادثات
أان «الظروف واأ’زمات التي “ر بها العديد
من الدول العربية تسستلزم إايجاد مقاربات
ج-دي-دة ل-ل-ع-م-ل ال-ع-رب-ي ت-ق-وم على احÎام
سس -ي -ادة ال -دول وع-دم ال-ت-دخ-ل ‘ شس-ؤوون-ه-ا
ال -داخ -ل -ي -ة وه -ذا ب -دوره ك -ف -ي -ل ب -ت-حسسÚ
ال -ع Ó-ق -ات ال -ع -رب -ي -ة ال -ع -رب-ي-ة Ãا ي-خ-دم
مصسلحة الشسعب العربي» ،وفق ما ذكرت
وكالة سسانا.
أاوضسح البشس ، Òأان «سسوريا هي دولة مواجهة

وإاضسعافها هو إاضسعاف للقضسايا العربية وما
ح -دث ف -ي -ه -ا خÓ-ل السس-ن-وات اŸاضس-ي-ة ’
Áكن فصسله عن هذا الواقع ،وبالرغم من
ا◊رب ب- -ق- -يت م- -ت -مسس -ك -ة ب -ث -وابت اأ’م -ة
العربية» ،معربا عن أامله ‘ أان «تسستعيد
سس -وري -ا ع-اف-ي-ت-ه-ا ودوره-ا ‘ اŸن-ط-ق-ة ‘
أاسسرع وقت ‡كن وأان يتمكن شسعبها من
تقرير مسستقبل بلده بنفسسه بعيدا عن أاي
تدخÓت خارجية».
ت -ع -ا Êدمشس -ق ع -زل -ة دب -ل-وم-اسس-ي-ة ع-ل-ى
الصس -ع -ي -دي -ن ال-ع-رب-ي وال-دو‹ م-ن-ذ ان-د’ع
ا’زمة الدموية فيها قبل  7سسنواتŒ ،لت
خصسوصسا ‘ إاغÓق غالبية الدول العربية
والغربية سسفاراتها و‡ثلياتها ‘ سسوريا.
‘  12نوفم ،2011 Èأاي بعد نحو ثمانية
أاشس -ه -ر م -ن ب -دء ا’ضس-ط-راب-ات ‘ سس-وري-ا،
ات -خ -ذت ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ق-رارا ب-ت-ع-ل-ي-ق
عضسوية سسوريا مع فرضض عقوبات سسياسسية
واقتصسادية على دمشسق.
رغم أان دو’ عربية كثÒة أاغلقت سسفاراتها
أاو خّفضست عÓقاتها مع دمشسق ،ثمة دعوات
كثÒة ‘ العا ⁄العربي ‘ اأ’شسهر اأ’خÒة
لتطبيع العÓقات مع سسوريا وإاعادتها إا¤
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مقتل  62أرهابيا ‘ ألصصومال
@ نÒوبي  :ذكر ا÷يشض اأ’مريكي ،أامسض ا’ثن ،Úأانه قتل  62ارهابيا ‘
سست ضسربات جوية يومي السسبت واأ’حد ‘ ﬁيط منطقة جندرشسي
بإاقليم بنادر ‘ وسسط الصسومال .قالت القيادة العسسكرية اأ’مريكية ‘
أافريقيا (أافريكوم) إان أاربع ضسربات نفذت يوم السسبت أاسسفرت عن مقتل 34
ارهابيا فيما نفذت ضسربتان يوم اأ’حد سسقط خÓلهما  28قتي.Ó

مقعدها ‘ جامعة الدول العربية.
زيارأت غ Òمسصتبعدة
اعت Èسسف Òدمشسق لدى اÿرطوم ،حبيب
ع -ب -اسض ،ت -ع -ل -ي -ق -ا ع -ل -ى ل -ق -اء ال -رئ -يسسÚ
السس -ودا ،Êع -م -ر ال -بشس ،Òوالسس -وري ،بشس-ار
اأ’سس -د ،أان -ه م -ن غ ÒاŸسس -ت -ب -ع -د أان ي -زور
رؤوسساء عرب آاخرون سسوريا ‘ اŸسستقبل.
ق -ال ع -ب -اسض« ،زي -ارة ال-رئ-يسض ال-بشس Òإا¤
سسوريا مهمة باعتباره أاول رئيسض عربي أاو
رئيسض ‘ اŸنطقة يقوم بزيارة إا ¤سسوريا
م -ن -ذ ب -داي -ة اأ’زم -ة السس -وري-ة ع-ام .»2011
أاشسار إا ¤أانه ’ يسستبعد زيارة رؤوسساء بعضض
ال -دول ال -ع -رب -ي -ة لسس -وري -ا ‘ اŸسس -ت -ق -ب-ل،
موضسحا ‘ هذا السسياق« :أان اأ’مر وارد
حقيقية ،أ’ن هناك بعضض الدول العربية
ت -درسض إاع -ادة ف -ت -ح سس-ف-ارات-ه-ا ‘ دمشس-ق،
ونحن بدورنا ننتظر أان يعود العرب إا¤
سسوريا».
 ⁄يشسر السسف Òالسسوري مع ذلك إا ¤الدول
التي يدور عنها ا◊ديث.
زيارة البشس Òجاءت بعد أان “كنت القوات
ا◊ك- -وم -ي -ة السس -وري -ة خ Ó-ل السس -ن -وات 3

اŸاضسية ،من بسسط سسيطرتها على أاك Ìمن
 90باŸئة من أاراضسي البÓد ﬁررة إاياها
من قبضسة اŸسسلح Úوا’رهابي.Ú
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’حكام أŸسصتندة إأ ¤أعÎأفات منزوعة –ت ألتعذيب
أدأنت أ أ

إلعف ـ ـ ـ ـو إلدوليـ ـ ـ ـة تطالـ ـ ـ ـب Ãحاكمـ ـ ـ ـة
عادلـ ـ ـ ـ ـة لناشسط ـ ـ ـ ـي «ح ـ ـ ـ ـرإك إلري ـ ـ ـ ـف»
دعت منظمة ألعفو ألدولية إأﬁ ¤اكمة عادلة أمام أ’سصتئناف لناشصطي
’دأنة أŸسصتندة إأ ¤أعÎأفات
«حرأك ألريف « ‘ أŸغرب منددةً بأاحكام أ إ
منزوعة –ت وطاأة ألتعذيب وبظروف أحتجاز أŸتهم Úغ Òأ’نسصانية.
قالت اŸنظمة ‘ تقرير «يجب
ع-ل-ى السس-ل-ط-ات ال-قضس-ائ-ية اŸغربية
ضس - -م - -ان ع - -دم ان - -ز’ق ﬁاك - -م - -ة
ا’سستئناف إا ¤مهزلة أاخرى تشسوبها
شس - -ك- -اوى ال- -ت- -ع- -ذيب وغÒه- -ا م- -ن
انتهاكات اÙاكمة العادلة».
ب - - -دأات ‘  14ن -وف -م ‘ Èال -دار
ال- -ب -يضس -اء ﬁاك -م -ة زع -ي -م ا◊راك
ناصسر الزفزا‘ ورفاقه ‘ ا◊ركة
ا’ح -ت -ج -اج -ي -ة ‘ م -ن-ط-ق-ة ال-ري-ف
(شس -م -ال) ،ب -ع -د خ -مسس -ة أاشس -ه -ر م-ن
صسدور أاحكام ابتدائية بالسسجن Ÿدة
راوحت ب Úعام وعشسرين عاما.
صسّرحت مديرة اŸكتب اإ’قليمي
للشسرق اأ’وسسط وشسمال إافريقيا ‘
م-ن-ظ-م-ة ال-ع-ف-و ال-دول-ية هبة مرايف
«أادت إاجراءات اÙاكمة اأ’و ¤إا¤
وق -وع أاخ -ط -اء قضس -ائ -ي -ة جسس -ي -م -ة.
واسستخدمت ا◊كومة اŸغربية هذه
اإ’ج- -راءات ال- -ق- -ان- -ون -ي -ة اÿاط -ئ -ة
Ÿعاقبة وإاسسكات صسوت اÙتجÚ
السس -ل -م -ي Úوت -ره -يب اآ’خ -ري -ن م-ن
التعب Òعن رأايهم».
سس -ب -ق أان دعت م -ن-ظ-م-ة «ه-ي-وم-ن
رايتسض ووتشض» القضساء اŸغربي إا¤
ان يأاخذ ‘ ا’عتبار تقارير طبية
ت- -ت- -ح- -دث ع- -ن ع -م -ل -ي -ات ت -ع -ذيب
م -وق -وف Úسُس -ج -لت خÓ-ل اŸرح-ل-ة
اأ’و ¤من اÙاكمة.
ن- -فت السس -ل -ط -ات اŸغ -رب -ي -ة ك -ل
ا’تهامات بالعنف التي وجهت إاليها.
ذك -رت م -ن -ظ -م -ة ال -ع -ف -و أان ن -اصس -ر
الزفزا‘ أابلغ ﬁكمة ا’سستئناف ‘
الدار البيضساء أان «ضسباط الشسرطة

اعتدوا عليه بالضسرب عند القبضض
ع -ل-ي-ه 29 ‘ ،م -اي  ،2017وه -ددوه
باغتصساب والدته اŸسسنّة أامامه».
أاضسافت اŸنظمة أان الصسحا‘ ربيع
اأ’ب- -ل -ق أاك -د أان الشس -رط -ي« Úق -ام -وا
ب-حشس-و ف-م-ه ب-ق-ط-ع-ة ق-ماشض مشسبعة
بسسائل كريه الرائحة ،ثم جردوه من
م Ó-بسس -ه ،وأاحضس-روا رج-اً’ م-ل-ث-مÚ
هددوه باغتصسابه جماعيًا».
بعد توقيفه ،احُتجز الزفزا‘ «‘
ا◊بسض ا’نفرادي ما يزيد على 15
شس - -ه - -را ً ‘ ظ- -روف تصس- -ل إا ¤ح- -د
التعذيب ،أاثناء التحقيق معه ‘ تهم
ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -أام- -ن ال- -دول -ة» ،ب -حسسب
اŸنظمة.
ت- -اب- -عت أان أاح- -د رف -اق -ه ح -م -ي -د
اŸه- - - -داوي ه- - - -و «ق - - -ي - - -د ا◊بسض
ا’نفرادي Ÿا يزيد على  470يوماً،
وه- -ي فÎة م- -ن ا◊بسض ا’ن -ف -رادي
طويلة إا ¤حد أانها تشسكل تعذيبًا».
وب Úماي و جويلية  ،2017أاوقفت
السس - -ل - -ط - -ات اŸغ - -رب - -ي - -ة م - -ئ - -ات
اŸت -ظ -اه -ري -ن م -ن ا◊راك ب-ي-ن-ه-م
عشس- -رات ال- -ق -اصس -ري -ن .وم -ن -د ذلك
ا◊ ،Úواصسل القضساء اŸغربي «إادانة
مئات من اÙتج ،Úوالصسحافي،Ú
واŸداف- -ع Úع- -ن ح -ق -وق اإ’نسس -ان»
وفق منظمة العفو .خرجت أاو¤
ت-ظ-اه-رات ا◊راك اح-ت-ج-اج-ا على
ح -ادث أاودى ب -ب-ائ-ع السس-مك ﬁسس-ن
فكري ‘ أاكتوبر .2016
أصصوأت أ◊قوقي Úتتعا¤
’عتقا’ت ألسصياسصية
لوقف أ إ
خ -رج ع -دد م -ن ا◊ق -وق-ي ،Úصس-ب-اح

اأ’ح-د ،لÓ-ح-ت-ج-اج وسس-ط ال-عاصسمة
ال -رب -اط ،ع -ل-ى اسس-ت-م-رار ا’ع-ت-ق-ال
السس -ي -اسس -ي ‘ اŸغ -رب ،وﬁاصس -رة
ا÷معيات ا◊قوقية.
شس - - -ارك ‘ اŸسسÒة ،ع- - -دد م- - -ن
ا◊ق- -وق- -ي Úوال -نشس -ط -اء اŸن -ت -مÚ
ل- -ل- -نسس- -ي- -ج اŸك- -ون م -ن اŸن -ظ -م -ة
اŸغربية ◊قوق اإ’نسسان ،واŸنتدى
اŸغ - -رب - -ي م - -ن أاج - -ل ا◊ق - -ي - -ق - -ة
واإ’نصساف ،والهيئة اŸغربية ◊قوق
اإ’نسس -ان ،وم -ن-ت-دى ب-دائ-ل اŸغ-رب،
–ت شسعار «جميعا من أاجل إاحقاق
ا◊قوق وصسون اŸكتسسبات ضسد أاي
ت- -راج- -ع Áسض م- -ن- -ظ- -وم- -ة ح -ق -وق
اإ’نسسان».
ق -ال ا◊ق -وق -ي -ون اŸشس -ارك-ون ‘
مسسÒة ا’ح -د« ،إان اح -ت -ج -اج ال -ي-وم
ي -أات -ي ‘ إاط -ار اŸط-الب ا◊ق-وق-ي-ة
اأ’سس- -اسس- -ي- -ة اŸط -روح -ة ب -ب Ó-دن -ا،
وللتأاكيد ›ددا على ضسرورة التفعيل
ال -ك -ام -ل وال-ف-وري ل-ت-وصس-ي-ات ه-ي-ئ-ة
اإ’نصساف واŸصسا◊ة .كما تتزامن
ÓعÓن
مع تخليد الذكرى السسبع Úل إ
ال -ع-اŸي ◊ق-وق اإ’نسس-ان ،وال-ذك-رى
ال -عشس-ري-ن لصس-دور اإ’عÓ-ن ال-ع-اŸي
للمدافع Úعن حقوق اإ’نسسان».
رفعت ‘ اŸسسÒة ،شسعارات قوية
حول مدن جرادة وا◊سسيمة ،التي
عرفت أاقوى ا◊راكات ا’جتماعية،
مطالب ÚبإاطÓق سسراح فوري لكل
الشس -ب -اب اŸع -ت -ق -ل Úع -ل -ى خ -ل-ف-ي-ة
حراكات حرادة وا◊سسيمة ،رافعÚ
شس -ع -ار «السس -راح ال -ف -وري ل-ل-م-ع-ت-ق-ل
السسياسسي».

ماي تتحدى خصصومها و–ذر من أسصتفتاء ثان

’رهابية لـ«بوكوحرأم»
بسصبب تنامي أ’عتدأءأت أ إ

إلعفـو إلدوليـة –صسـي مقتـل  3641شسخـصس من ـذ  ‘ 2016نيجÒيـ ـا
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إلÈيكسسيت يشسّل إ◊ياة إلسسياسسية ‘ بريطانيا

حذرت رئيسصة ألوزرأء ألÈيطانية تÒيزأ ماي ،أمسس ،ألنوأب من تأاييد إأجرأء أسصتفتاء ثان على خروج
’وروبي مع تصصاعد ألدعوأت أŸطالبة بذلك بغية كسصر أ÷مود ألسصياسصي بشصأان أ’تفاق
ألبÓد من أ’–اد أ أ
’وروبي .قالت أمام ألŸÈان ألÈيطا Êوفقا Ÿقتطفات من خطابها ألذي وزعته
ألذي أبرمته مع أ’–اد أ أ
رئاسصة ألوزرأء «دعونا ’ نفقد ثقة ألشصعب ألÈيطا Êمن خÓل ﬁاولة إأجرأء أسصتفتاء آأخر».
أاضسافت أان «تصسويتا آاخر سسيؤودي
اسستبعد قادة ا’–اد اأ’وروبي أاي ب- -ري- -ط- -ان- -ي -ا ‘ ا’–اد اأ’وروب -ي.
إا ¤أاضس- -رار ’ Áك -ن إاصس Ó-ح -ه -ا ‘
إاعادة تفاوضض على ا’تفاق الذي ” ات -ه-مت رئ-يسس-ة ال-وزراء ب-ل Òب-إاه-ان-ة
اسس -ت -ق-ام-ة سس-ي-اسس-ات-ن-ا» ،مضس-ي-ف-ة أان اق-راره ب-ع-د م-ف-اوضس-ات مضس-ن-ي-ة م-ع الناخب Úوﬁاولة تقويضض حكومتها
التصسويت الثا« Êلن يقودنا إا ¤اأ’مام لندن.
م - -ن خ Ó- -ل ل - -ق - -ائ - -ه مسس- -ؤوول‘ Ú
على اأ’رجح».
بروكسسل .بدوره ،اتهمها بل Òالذي
بل Òيدخل على أÿط
قال وزير اÿارجية السسابق بوريسض
كان رئيسض الوزراء ب Úعامي 1997
جونسسون ،أاحد قادة حملة بريكسست،
‚ت ماي اأ’سسبوع اŸاضسي ،من و 2007بأانها «غ Òمسسؤوولة».
إان أاي شس - -خصض ي - -ف - -ك - -ر ‘ إاج - -راء تصس -ويت ع -ل -ى ح -جب ال -ث-ق-ة ط-ل-ب-ه لكن اŸطالب Úباسستفتاء آاخر قالوا إان
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اسستفتاء ثان «فقد عقله».
تصس -ري-ح-ات م-اي ت-ظ-ه-ر أان ال-ف-ك-رة
كتب أامسض ‘ ،مقالته ا’سسبوعية ‘ خ -روج ب -ري -ط -ان -ي -ا ،ل-ك-ن-ه-ا خ-رجت تؤوخذ على ﬁمل ا÷د .وكانت ماي
«داي-ل-ي ت-ل-غ-راف» ان اسس-ت-ف-ت-اء ث-ان-ي-ا ضس -ع-ي-ف-ة ب-ع-دم-ا صس-وت ث-لث ال-ك-ت-ل-ة قررت تأاجيل تصسويت حاسسم للنواب
«سس -ي -ث Òمشس -اع -ر ف -وري -ة وع -م-ي-ق-ة الŸÈان- -ي- -ة ل- -ل- -ح- -زب ضس- -ده -ا ‘ .حول مشسروع اتفاق بريكسست حتى
باÿيانة ’ Áكن إازالتها».
م-واج-ه-ة ال-دع-وات إ’ج-راء اسس-ت-فتاء الشس -ه -ر اŸق -ب-ل ،م-ا أاغ-رق اŸشس-ه-د
وواف-ق ال-ن-اخ-ب-ون ‘ ب-ري-ط-ان-يا على ثان ◊ل اŸأازق ،قالت إان هذا من السسياسسي ‘ حالة من عدم اليق.Ú
اÿروج م - - -ن ا’–اد اأ’وروب- - -ي ‘ شسأانه أان يشسكل خيانة لنتيجة العام
إاذا فشسل الŸÈان ‘ اŸوافقة على
اسستفتاء العام  2016ومن اŸقرر أان  2016ويقوضض ثقة الناسض بالسسياسسة .ال-نصض ،ف-إان ب-ري-ط-ان-ي-ا سس-ت-خ-رج من
يتم ذلك  29مارسض العام اŸقبل رغم
أاثارت هذه القضسية مواجهة علنية ا’–اد اأ’وروبي بغضض النظر عن
أان ماي تبذل جهودا من أاجل إاقناع غ Òعادية اأ’حد ب Úماي ورئيسض ا’تفاق ،وهو احتمال يحذر اÈÿاء
الŸÈان بقبول اتفاق الطÓق الذي ال- -وزراء السس- -اب- -ق ت- -و Êب- -ل ،Òأاح- -د من أانه قد يؤودي إا ¤خلل Œاري
وقعته الشسهر اŸاضسي.
الداعم Úالرئيسسي’ Úسستمرار بقاء خط Òوأازمة مالية.

’لتزأم با’تفاق
’طرأف أليمنية إأ ¤أ إ
’· أŸتحدة تدعو أ أ
أ أ

دخـ ـ ـول وق ـ ـف إإط ـ ـÓق إلنـ ـ ـ ـار حـ ـ ـ ـيز إلتنفي ـ ـ ـ ـذ ‘ إ◊دي ـ ـ ـ ـ ـدة

بدأت ألهدنة ‘ أ◊ديدة غرب أليمن ،منتصصف
’·
ليل أمسس أ’ثن ،Úبحسصب ما أعلن مصصدر ‘ أ أ
أŸتحدة وآأخر ‘ ألتحالف ألعسصكري ،رغم أن
أ’تفاق ألذي ” ألتوصصل إأليه أÿميسس أŸاضصي
ينصس على وقف فوري ’طÓق ألنار.
قال وزير اÿارجية اليمني خالد اليما ‘ Êمقابلة
تلفزيونية ،مسساء ا’حد ،ان ا’تفاق سسيدخل حيز التنفيذ
منتصسف ليل ا’ثن Úا ¤الثÓثاء.
لدى سسؤواله عن هذا اŸوعد ،قال مصسدر ‘ ا’·
اŸتحدة «هذا صسحيح» ،مضسيفا ان اŸوعد هذا يأاتي
أ’سسباب «مرتبطة بالعمليات» على ا’رضض.
بدوره ،أاّكد مصسدر ‘ التحالف الذي تقوده السسعودية ‘
اليمن منذ مارسض  2015والداعم لقوات ا◊كومة ،أان
وقف اطÓق النار ‘ ا◊ديدة سسيبدأا «الثÓثاء .

‘ ذكرى إأحرأق ألبوعزيزي
@ تونسس  :احتضسنت ﬁافظة سسيدي بوزيد ،وسسط تونسض ،أامسض ،
احتفا’ت الذكرى الثامنة ’ند’ع شسرارة «ثورة  ، 2010التي قادت إا¤
اإ’طاحة بالنظام السسابق .
و‘ مثل هذا التاريخ من عام  2010أاقدم بائع اÿضسار ﬁمد البوعزيزي،
على إاضسرام النار ‘ جسسده ،أامام مقر ﬁافظة سسيدي بوزيد ،عقب
شس -ج -ار م -ع شس -رط -ي -ة م -ن-ع-ت-ه م-ن اŸك-وث ‘ اŸك-ان ب-ت-ج-ارت-ه ،م-ا أاث-ار
احتجاجات انتشسرت ‘ باقي البÓد ،قبل أان ُتطيح بنظام بن علي ‘ 14
جانفي .2011
«ألسصÎأت ألزرقاء» ‘ موأجهة «ألسصÎأت أ◊مرأء»
@ تونسس  :أاطلق ناشسطون تونسسيون ع Èالشسبكات ا’جتماعية حملة

بدأات حرب اليمن ‘  ،2014وبعد أاك Ìمن أاربع سسنوات
 ،توصّسلت ا◊كومة اليمنية وا◊وثيون ‘ ﬁادثات ‘
السسويد اسستمرت ’سسبوع واختتمت اÿميسض ،إا ¤اتفاق
لسسحب القوات اŸقاتلة من مدينة ا◊ديدة ومينائها
ا◊ي -وي ال -ذي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه مÓ-ي Úال-ي-م-ن-ي Úل-ل-ت-زود
باŸؤون ،ووقف إاطÓق النار ‘ اÙافظة.
كما اّتفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضسع ‘
مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسسيطر عليها القوات
ا◊كومية ويحاصسرها ا◊وثيون ،وعلى تبادل نحو 15
أالف أاسس ،Òوعقد جولة ﬁادثات جديدة الشسهر اŸقبل
لوضسع أاطر سسÓم ينهي ا◊رب.
بحسسب اŸصسدر ‘ التحالف ،فإان «آالية تطبيق ا’تفاق
(وقف اطÓق النار)  ⁄تكن واضسحة ‘ البداية وليسست
واضسحة بشسكل كامل حتى اآ’ن» ،مضسيفا ان التحالف

–ت ع -ن -وان «السسÎات ال -زرق -اء» أاك -دوا خ Ó-ل-ه-ا رفضس-ه-م م-ا وصس-ف-وه-ا
بدعوات الفوضسى وا’حتجاج ،وذلك ردا على حملة «السسÎات ا◊مراء»
التي دعا أاصسحابها إا ¤التظاهر ضسد ا◊كومة واأ’حزاب اŸكونة لها.
كانت حملة السسÎات ا◊مراء التي أاطلقها شسباب ع Èصسفحة على
فيسسبوك قد خلفت جد’ كبÒا بشسأان خلفياتها ،وكشسف القائمون عليها
خÓل ندوة صسحفية يوم ا÷معة اŸاضسي عن البدء رسسميا ‘ التعبئة
والتحرك ا’حتجاجي بداية من ا’ثن ÚاŸقبل ضسد ا◊كومة واأ’حزاب
القريبة منها.
مظاهرتان متعارضصتان
@ بروكسصل :منع رئيسض بلدية بروكسسل مظاهرت Úإا’ أان ›لسض الدولة
البلجيكي سسمح بهما .وتضسمنت اŸظاهرة اأ’و 5 ¤آا’ف شسخصض ينتمون

ي -ن-ت-ظ-ر «ا’عÓ-ن ال-رسس-م-ي م-ن ا’· اŸت-ح-دة» ح-ول
اآ’لية.
نصض ا’ت -ف -اق ع -ل -ى «وق -ف ف -وري إ’ط Ó-ق ال -ن -ار ‘
ﬁاف -ظ -ة وم -دي -ن-ة ا◊دي-دة وم-وان-ئ ا◊دي-دة» .ل-ك-ن
ا’شستباكات  ⁄تتوقف رغم ذلك ‘ مدينة ا◊ديدة
اÿاضسعة لسسيطرة ا◊وثي Úمنذ  ،2014وتضسم ميناء
حيويا و–اول القوات اŸوالية للحكومة اسستعادتها من
أايدي ا◊وثي Úمنذ أاشسهر.
كان مبعوث ا’· اŸتحدة مارتن غريفيث دعا ا’حد
أاط -راف ال -ن -زاع ل Ó-ل -ت -زام ب -ال -ه-دن-ة .ي-رى ﬁل-ل-ون أان
ا’تفاقات التي ” التوصسل إاليها هي اأ’هم منذ بداية
ا◊رب لوضسع اليمن على سسكة السسÓم ،لكن تنفيذها
على اأ’رضض تعÎضسه صسعوبات كبÒة ،بينها انعدام الثقة
ب Úا’طراف.

إا ¤اليم ÚاŸتطرف للتنديد باتفاق مراكشض اأ’حد ،معتÈين إاياه ميسسرا
لدخول الÓجئ Úإا ¤اأ’راضسي البلجيكية كيفما أارادوا .أاما الثانية فقد
شسارك فيها نحو أالف شسخصض ودعمتها نحو  50منظمة حقوقية ’ “انع
بوجود اأ’جانب ‘ البÓد.
عملية تطبيع مع ألعرب
@ ألقدسس :قال رئيسض الوزراء ا’سسرائيلي ،بنيام Úنتنياهو ،إان عملية
«ت -ط -ب -ي -ع Œ ،ري م -ع ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب -ي ،دون –ق -ي -ق ت-ق-دم ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة
الدبلوماسسية مع الفلسسطيني.Ú
وبّ-رر ن-ت-ن-ي-اه-و ه-ذا ال-ت-ط-ور ،ب-ح-اج-ة «ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي إا ¤ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
وا’بتكار» ،مضسيفا «:هناك صسلة متنامية ما ب Úالشسركات ا’سسرائيلية
والعا ⁄العربي».

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
11

الثÓثاء  ١٨ديسشمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٠ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٢٣

صشيادلة
إاعادة تنظيم اŸناوبة اللّيلية لل ّ

ب Úضشمان مرفق خدماتي مفتؤح و–ّفظات اŸهنيّÚ
اŸراجعة ضشرورية للقرار اّÙدد لكيفيات سش Òو‡ارسشة الّنششاط

تطبيق
«»S I H A - D Z
بديل للقؤائم
اإ’سشمية الؤرقية
@ عبد القادر بن حميدششة :

’ ج ـ ـدوى م ـ ـ ـن النّششـ ـ ـاط
اŸسشتمر ‘ ظل التّششّب ـ ـ ـ ـع
واŸمارسشات غ ÒاŸسشؤؤولة
@ رحلـ ـ ـ ـة متعبة بحثـ ـ ـ ـ ـ ـا
عن الّدواء ب ـ ـ ـالعاصشمـ ـ ـ ـة
@ إاخت ـ ـ ـ ـ ـ’Óت أاملتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
اŸمارسشـ ـ ـ ـ ـات بتي ـ ـ ـ ـ ـ ـارت
كلمة العدد

بحث ‘ فائدة صشيد‹

جمال أاوكيلي

أن ت- -ع Ìع -ل -ى صص -ي -د‹ م -ا ب -ع -د ألّسص -اع -ة
أل ّسص -اب -ع -ة مسص -اًء إأ ¤م -ا ف-وق ي-ع-د م-ع-ج-زة
بالنسصبة لكل من يتنقل من حي إأ ¤آأخر،
حام Óمعه وصصفة بحثا عن قائمة دوأء ’
ت-ن-ت-ه-ي إأن وج-د أل-ب-عضض ي-زدأد ق-ل-ق-ه ف-ي-ما
تبقى منها وألليل أسصدل سصتاره ،هكذأ هي
يوميات من يصصاب بوعكة أو يشصعر بآا’م
نتاج ظروف معيّنة.
أل -ي -وم ي -تسص -اءل أŸوأط -ن -ون ع -ن أأ’سص -ب-اب
ألكامنة ورأء كل هذأ ألّترأجع أŸلحوظ،
وألّ-ن-قصض أل-ف-ادح ‘ ألصص-ي-دل-ي-ات ألّضص-ام-ن-ة
للمناوبة ألليلية ‘ مدننا ،عاد بال ّسصلب غÒ

أŸسصبوق على كل من هو بحاجة ÷رعات أو أقرأصض ،فهل حّقا من يشصتغل
لي ‘ Óهذه أّ Ù
Óت يشصعر بالّÓأمن أم أن هناك تعليÓت أخرى؟
‘ غياب أي إأعÓم للمنفعة ألعامة متوجّهة إأ ¤ألناسض إ’شصعارهم بهذأ أأ’مر
أي ألقوأئم أŸعنية باŸناوبة أللّيلية ‘ كل ناحية ،فإانّ «ألعادة» وما ينقله
ألبعضض عن ألبعضض أآ’خر بأاّن هناك صصيدلية مفتوحة لي Óترسصخ ‘ ذهن
ألكث Òمن أأ’شصخاصض يعرف أين يتوجّه ‘ أل ّسصاعات أŸتأاّخرة ’قتناء ما
يريده من ألدوأء.
جل حاليا ،وعدم ألقدرة على تسصي Òهذأ ألّنشصاط من ألّناحية
هذأ ألفرأغ أŸسص ّ
ألّتنظيمية خاصصة حّتم على أ÷هة أŸسصؤوولة ألتّفك ‘ Òصصيغة عملية تسصّمى بـ
تطبيق « ،»siha-dzوهو عبارة عن دليل يضصبط موقع ألصصيدليات أŸناوبة
يضصاف لها أŸسصتشصفيات ع Èألهوأتف ألنقالة ،ينتظر أن يدخل حّيز ألتنفيذ ‘
ألوقت أŸناسصب كون ألعملية معّقدة من ألّناحية ألتّقنية ،وأّول Œربة ‘
أ÷زأئر –ل ﬁل أÿيارأت أأ’خرى أŸعمول بها حاليا ،وألتي أبانت عن
ﬁدوديتها فيما يتعّلق بجانب أ’تصصال.
وهذأ ألعمل أŸرأد أتباعه مسصتقب Óيحتّم مرأجعة ألقرأر أّÙدد
لكيفيات تنظيم أŸناوبة على مسصتوى أل ّصصيدليات أŸؤوّرخ ‘  ٢٤أوت
 ،٢٠١٤ألذي يحتوى على  ١٣مادة فقط ويدور حول فصصل :Úتنظيم

وم--رأق-ب-ة أŸن-اوب-ة ،وب-ق-رأءة م-عّ-م-ق-ة Ÿضص-م-ون-ه ت-ظ-ه-ر ت-لك ألّ-ن-ظ-رة
أل ّسصطحية ،ألتي غيّبت مسصائل هامّة تسصتدعي إأدرأجها ‘ هذأ أŸسصعى
’لزأمي،
حتى يكون مبدأ ألشّصمولية فارضصا Ÿنطقه زيادة عن ألطّابع أ إ
أ◊لقة أŸفقودة هنا.
وهذأ أ’حتشصام ألوأضصح ‘ تلك أŸوأد أثّر كثÒأ على طبيعة أŸهنة خاصصة ما
تعلق با◊ماية ’ ،توجد أي نقطة تشص Òصصرأحة إأ ¤أآ’ليات أŸتوفرة ألتي
تتطلّب أن تكون ألدرع ألذي يقي أل ّصصيد‹ من كل أذى ‘ حالة إأقرأره بضصمان
أŸناوبة ألليلية ،كما هناك ﬁاور أخرى تسصتدعي تشصريحا دقيقا من قبل كل
ألشّصركاء (أل ّسصلطات ألعمومية ،ألّتنظيمات ألّنقابية ،ألفعاليات أ÷معوية…)
للخروج بوثيقة ﬁل إأجماع غايتها تقد Ëخدمة عمومية .وبالتوأزي فإاّن
هناك ألكث Òمن أŸوأد ألتي تلغي أو تشصطب نهائيا من هذأ ألقرأر عند إأعادة
ألّنظر فيه.
و’ يتطّلب أأ’مر هنا إأضصاعة أŸزيد من ألوقت ‘ ألشّصروع فورأ ‘ تسصوية هذه
ألوضصعية ،أ’ّن صصاحب مبادرة ألتّعديل عليه طرح أل ّسصؤوأل ألتا‹ :هل ألّتطبيق
أ÷ديد سصيحل أŸشصكلة ألقائمة حاليا؟ ’ نعتقد ذلك أ’ّننا غّيرنا ألعمل من
ألورقي إأ ¤أ’فÎأضصي فقط دون ألتوجه إأ ¤أآ’خر أي أل ّصصيد‹ لتحسصيسصه
Ãهّمته أإ’نسصانية وألتزأمه بالقوأن ÚأŸسصيّرة لهذأ ألّنشصاط.
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صصيادلة اÿواصص بتيبازة
رئيسص نقابة ال ّ

اÿدمة اŸتؤاصشلة مكّلفة ’ Áكن –ّملها

ن قضصية مراجعة القرار اŸتعلق باŸداومة
أاّكد رئيسص نقابة الصصيادلة اÿواصص بتيبازة السصّيد مراد برامة على أا ّ
“ت ا’شصارة ا¤
Ú
ح
،
ط
ر
ا
ف
ل
ا
È
م
ف
و
ن
ر
اÿاصصة بالصصيدليات كانت قد طرحت خÓل مؤو“ر النقابة اŸنعقد شصه
ّ
’خذ ‘ ا◊سصبان جملة من ا’خت’Óت اŸسصجلة بالسصند القانو ÊاŸعمول به حاليا.
ضصرورة اŸراجعة وا أ
تيبازة :علي ملزي
شضّدد رئيسص نقابة الصضيادلة اÿؤاصص
على مبدأا رفضص فكرة اعتماد صضيدليات
ت -ع -م-ل ع-ل-ى م-دار  ٢٤سض -اع-ة ‘ ال-ي-ؤم،
باعتبار ذلك يندرج ضضمن مسضار اŸنافسضة
غ Òالشضريفة ،داعيا ا÷هات اŸعنية ا¤
إاصضدار قرار آاخر يعنى بتنظيم اŸداومة
ويأاخذ ‘ ا◊سضبان جملة من الختÓلت
ال -ت -ي ت -ع-يشض-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن الصض-ي-دل-ي-ات
حاليا ،لسضيما حينما يتعلق األمر بتلك
التي تتؤاجد Ãناطق نائية أاو تلك التي ل
–ؤز ع -ل -ى ع -دد ك -اف م -ن الصض-ي-دل-ي-ات
لضضمان برنامج مريح للمناوبة.
وم -ن ب Úأاه -م اŸآاخ -ذ ال -ت -ي سض ّ-ج -ل -ت -ه-ا
ال ّ-ن -ق-اب-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-السض-ن-د ال-ق-ان-ؤÊ
اÿاصص بتنظيم اŸناوبة حاليا ،عدم أاخذ
خصضائصص كل منطقة ‘ ا◊سضبان وهي
اÿصضائصص التي تختلف عن بعضضها داخل
الؤلية الؤاحدة لتصضبح أاك“ Ìيّزا حينما
يتعلق األمر باŸقارنة بﬂ Úتلف مناطق
الؤطن من شضماله ا ¤جنؤبه ،بحيث يبقى
عدد الصضيدليات ﬁدودا ببعضص اŸناطق
ما يصضّعب على مسضّيريها النخراط ‘
ب -رن -ام -ج اŸن -اوب -ة ،واألم -ث -ل-ة ع-ل-ى ذلك
ب-ؤلي-ة ت-ي-ب-ازة ت-ب-ق-ى م-ت-ع-ددة وه-ي تعنى
ب-عّ-دة ب-ل-دي-ات ب-ه-ا ك-ث-اف-ة سض-ك-ان-ية عالية
نسض -ب -ي -ا ك -ف-ؤك-ة وا◊ط-اط-ب-ة وال-دام-ؤسص
وقؤراية ،وتفرضص اŸناوبة بذلك تكاليف
اضضافية على الصضيادلة ليسص من السضهل
–ملها ،كما تبقى إاشضكالية األمن قائمة
بحّدة كبÒة ‘ أاوسضاط الصضيدليات أاثناء
اŸداومة بالليل كما بالنهار ،وبالرغم من
أاخ -ذ الصض -ي -ادل -ة لح -ت -ي-اط-ات-ه-م ‘ ه-ذا
اÛال إال أاّن تداب ÒاحÎازية إاضضافية

تبقى مطلؤبة بشضكل لفت ،ويفÎضص بأان
يشض Òإال- -ي -ه -ا السض -ن -د ال -ق -ان -ؤ ÊاŸن -ظ -م
للمناوبة.
وعن تعليقه حؤل فكرة اŸناوبة كخدمة
ع -م -ؤم-ي-ة يسض-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا اŸؤاط-ن ،ق-ال
رئيسص نقابة الصضيادلة بتيبازة بأاّن هذه
اŸهمة تبقى جّد مكّلفة بالنسضبة للصضيد‹
لسض-ي-م-ا ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-اŸن-اط-ق
النائية أاين يجد الصضيادلة صضعؤبات جّمة
ل-ل-ت-أاق-ل-م م-ع م-ع-ط-ي-ات اŸن-اوب-ة ،وطالب
بضضرورة تعؤيضص هؤؤلء عن تكاليف هذه
اÿدم -ة م -ث -ل-م-ا ه-ؤم-ع-م-ؤل ب-ه ‘ ب-اق-ي
ال -ق -ط -اع -ات وال -نشض-اط-ات .وأاشض-ار ‡ث-ل
الصضيادلة أايضضا ا ¤كؤن السضند القانؤÊ
اŸع -ت -م -د ح -ال -ي -ا ل ي -أاخ -ذ ‘ ا◊سض-ب-ان
اشض -ك -ال -ي -ة ال -ت -ؤاصض -ل والعÓ-م اŸت-ع-ل-ق
ب-الشض-ه-ار ل-لصض-ي-دل-ي-ات اŸن-اوبة ،مطالبا
بضض- -رورة إادراج ه- -ذه ال- -ن- -ق- -ط- -ة ضض- -م -ن
التشضريعات اŸرتقب صضدورها لحقا من
خÓل الشضارة ا ¤نشضر القؤائم Ãراكز
األم - -ن واŸؤؤسضسض - -ات السض - -تشض - -ف - -ائ- -ي- -ة
وصض-ف-ح-ات م-ؤاق-ع ال-ت-ؤاصض-ل الج-تماعي
ال -ت -اب -ع -ة ل -ق -ط -اع الصض -ح -ة وا÷م -ع -ي-ات

اŸنضضؤية –ت لؤاء هذا القطاع ،كما
شضّدد ‡ثل الصضيادلة أايضضا على أاهمية
إاعداد وتسضي Òبرنامج اŸناوبة من طرف
÷نة ولئية تضضم مديرية الصضحة ونقابة
الصضيادلة و›لسص أاخÓقيات اŸهنة ،دون
العتماد على اŸصضالح الدارية لؤحدها
على غرار ما هؤ معمؤل به حاليا مع
إادراج أارق -ام ه -ؤات -ف م -ه -ن -ي -ة ب -ال-ق-ؤائ-م
ل -تسض -ه -ي -ل ع -م -ل -ي -ة التصض -ال ب-الصض-ي-ادل-ة
اŸناوب ،Úوتفعيل التطبيقة اللكÎونية
ال -ت -ي “ّك-ن ال-زب-ؤن م-ن ب-ل-ؤغ الصض-ي-دل-ي-ة
اŸناوبة عن طريق تثبيتها بهاتفه الذكي،
وهي التطبيقة التي تقتضضي إاعادة النظر
بها باعتبارها ل تشضتغل Ãجمل الهؤاتف
الذكية حاليا.
وألّن ال-قضض-ي-ة ت-ب-ق-ى م-ت-ع-لقة بأاخÓقيات
م- -ه- -ن- -ة الصض- -ي- -د‹ ،ف- -ق- -د ط -الب ‡ث -ل
الصض-ي-ادل-ة ب-ؤلي-ة ت-ي-ب-ازة بضض-رورة ت-ف-عيل
آال -ي -ة اŸراق -ب -ة Ûم -ل الصض -ي-ادل-ة أاث-ن-اء
فÎات اŸن- -اوب- -ة ،وع- -دم الÎك -ي -ز ع -ل -ى
اŸعني ÚباŸناوبة دون سضؤاهم ‘ بادرة
لب-د م-ن-ه-ا لضض-م-ان تسض-ي Òأام-ث-ل ل-ل-ملف،
وكشضف الصضيادلة غ ÒاŸلتزم Úبالتؤقيت
اŸعمؤل به.
ع -ل -ى صض -ع -ي -د آاخ -ر ،ط-الب ‡ث-ل ن-ق-اب-ة
الصض-ي-ادل-ة ب-ال-ؤلي-ة بضض-رورة ال-ت-عجيل ‘
اصض-دار ال-نصض-ؤصص ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة اŸت-ع-ل-قة
بتطبيق قانؤن الصضحة ا÷ديد بالتؤازي
م -ع إاصض -دار نصض -ؤصص ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة واضض-ح-ة
متعلقة باŸناوبة ،مطالبا ا÷هات اŸعنية
بضض - -رورة ت - -ن - -ظ- -ي- -م تسض- -ي Òالم- -دادات
اŸتعلقة باألدوية للصضيادلة ،لسضيما تلك
ال -ت -ي ت -ع -ن -ى ب-األم-راضص اŸزم-ن-ة Œن-ب-ا
لتعّرضص اŸرضضى Ÿضضاعفات صضحية غÒ
مرغؤب فيها.

إاخت’Óت أاملتها اŸمارسصات بتيارت

الدواء ’ يعطى إا’ّ للّزبائن اأ’وفياء
أاحدث مشصروع قانون اŸناوبة جد’ واسصعا لدى الصصيادلة ،الذين عّبروا عن اسصتيائهم Ÿا احتواه من مواد ،حيث
صصرح لنا أاحد اŸهنيّ Úبو’ية تيارت أان النصص القد ’ Ëيخدم أاحدا عندما يلزم على بقاء بعضص الصصيادلة اŸناوبÚ
’ن رجال ا’من
Ÿدة  24سصاعة دون انقطاع ،فحتى اŸسصؤوولية ا’منية تبقى مرهونة بتواجد الصصيدلية اŸناوبة أ
يقومون بواجبهم ليل نهار لكن التغطية الكاملة لبلدية كبÒة تبقى ﬁدودة.
تيارت :ع ــ عمارة
من الناحية اŸادية ،فإان خدمة اŸؤؤّمن
تشض -ؤب -ه -ا اخ -ت Ó-لت ‘ ح -ال-ة ت-ط-ب-ي-ق-ه،
فالكث Òمن اŸؤؤّمن ÚيشضÎون األدوية عن
طريق السضتدانة لذلك فصضيد‹ ا◊ي أاو
اŸنطقة يعرف جيدا زبائنه يسضمح لهم
بالسضتدانة ويدفعؤن ثمن الدواء Ãجرد
حصض -ؤل -ه -م ع -ل-ى اŸسض-ت-ح-ق-ات الشض-ه-ري-ة
بالنسضبة للعمال واŸؤظف ،Úلكن عندما
يذهب اŸريضص إا ¤حي أاو بلدية ›اورة
يشض -ك -ل مشض -ق-ة سض-ف-ري-ة ل سض-ي-م-ا إاذا ك-ان
الؤقت متأاّخرا ،ومن الناحية اŸادية فإان
ب - -ع- -د اŸؤؤم- -ن ع- -ن حّ- -ي- -ه ي- -ؤؤث- -ر ك- -ذلك
وبالقانؤن القد Ëويعا Êبعضص اŸرضضى
بالبقاء بطاقاتهم للشضفاء لدى الصضيادلة
حتى يسضّددون ما عليهم من ديؤن ،و‘
بعضص األحيان يشضتكي بعضص اŸؤؤّمن Úمن
اسض -ت -ع -م -ال ب -ط -اق -ات -ه-م ف-ي-ت-ؤّج-ه-ؤن إا¤
صض- -ي- -دل- -ي- -ات أاخ- -رى ل- -ل -ت -أاك -د م -ن ع -دم
اسضتعمالها.
ظاهرة أاخرى تقع باŸناطق والبلديات
الصض- -غÒة أاي -ام ال -ع -ط -ل والع -ي -اد ،ح -يث
ي -ذهب ب -عضص اŸؤؤّم -ن Úال -ذي -ن ي -ع-م-ل-ؤن
ب-ع-ي-دا ع-ن ذوي-ه-م ي-ت-نّ-ق-ل-ؤن أاي-ام ال-راح-ة
وي- -ح- -ت- -اج- -ؤن إا ¤أادوي- -ة م- -ه- -م- -ة ،وق- -د
أال-ف-ؤا ال-ت-ع-ام-ل م-ع صض-ي-دل-ي-ي أاحياءهم ل
‡ا
سضيما الشّضراء عن طريق السضتدانة ّ
يعّرضضهم للمشضاكل.
اŸؤاط- -ن- -ؤن ك- -ذلك ال- -ذي- -ن ي- -ق- -ط- -ن- -ؤن
ب -اŸن -اط -ق ال-ري-ف-ي-ة ل-ه-م صض-ل-ة بصض-ي-ادل-ة
قريب Úمن مقرات سضكناتهم ،ويشضÎون
الدوية مرة ‘ السضبؤع كّلما تؤجهؤا ا¤
السضؤاق الشضعبية التي يقصضدونها صضباحا
وي -ع -ؤدون ع-ن-د ال-ظ-ه-ر،ول-ك-ؤن اŸداوم-ة
تبدأا مسضاء أاو أاثناء العطل والعياد فإان
ا◊صضؤل على الدوية يبدو بعيد اŸنال

بسضبب بعد الصضيدليات واسضتحالة وجؤد
وسضائل النقل.
مشضكل آاخر حسضب بعضص اŸؤؤمّن Úبؤلية
ت-ي-ارت ي-ت-م-ث-ل ‘ األدوي-ة ذات-ه-ا ،ف-ب-عضص
الصضيادلة اÿؤاصص يؤفرون الدوية حسضب
متطلبات مرضضاهم لن لهم قائمة باسضم
اŸرضضى وما يحتاجؤنه وتؤف Òالدوية
ل -دى الصض -ي -ادل -ة اŸن -اوب Úل ي -خ-دم-ه-م،
تفرضص عليهم الدوية ا÷نيسضة حيث يجد
ب -عضص الصض-ي-ادل-ة ف-رصض-ة ل-ل-ت-خ-لصص م-ن-ه-ا
وتسضؤيقها وحتى الدوية التي قربت مدة
انتهاء صضÓحيتها حسضب بعضص اŸؤؤمنÚ
الذين يعرفؤن خبايا تسضي Òالصضيدليات
أاك Ìم- -ن غÒه- -م ع- -ن Œرب -ة وم -داوم -ة
لشض - -راء الدوي- -ة ،و‘ ب- -عضص الح- -ي- -ان ل
ت- -ع- -ط- -ى ب -عضص الدوي -ة سض -ؤى ل -ل -زب -ائ -ن
وي -رفضص ب -عضص الصض -ي -ادل-ة إاع-ط-اء أادوي-ة
مرضضاهم الدائم Úوزبائنهم للغ Òأاثناء
اŸداومة التي تدوم ليلة أاو أاك ،Ìخاصضة
للمرضضى اŸزمن ،Úول سضيما أان أاغلب
الصض-ي-ادل-ة ي-ح-ت-اج-ؤن ا ¤راح-ة اسض-بؤعية
وي - -خ- -ل- -ف- -ه- -م ال- -ب- -اع- -ة الصض- -ي- -ادل- -ة غÒ
اŸت -خّصض-صض ،Úوي-غّ-ي-رون أادوي-ة اŸرضض-ى
دون اخذ اسضتشضارة األطباء كما قال لنا

مريضص مؤؤّمن يحفظ دواءه جيدا ويشضكؤ
من تغيÒه عندما يتؤجه ا ¤صضيادلة ل
يعرفهم.
ه- -ذه ب- -عضص م- -ا ي- -ع- -ا Êم- -ن- -ه اŸرضض- -ى
واŸؤؤمنؤن جراء قانؤن اŸناوبة اŸسضائية
والليلية على وجه اÿصضؤصص ،ول سضيما
‘ ا◊الت السض -ت -ع -ج -ال -ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا ي-رى
بعضص الصضيادلة ان تخصضيصص صضيدلية ‘
كل بلدية و‘ كل Œمع سضكا Êل يلبي
ا◊اج- -ي- -ات بسض- -بب م- -ا سض -م -ؤه ب -ال -غ -ل -ق
الجباري ‘ ،وقت يحتاج فيه البعضص ا¤
حليب الطفال وا◊فاضضات وما يتسضبب
ل- -ه- -م ‘ ح- -ال- -ة ع- -دم حصض- -ؤل- -ه- -م ع -ل -ى
ا◊اج-ي-ات اŸذك-ؤرة ل-ك-ؤن-ه-م ل Áل-ك-ؤن
السض- -ي- -ؤل- -ة واŸال ل- -تسض- -دي -د ا◊اج -ي -ات
السض -ت -ع -ج -ال-ي-ة ،ويضض-ط-ر الصض-ي-ادل-ة غÒ
اŸعني ÚباŸداومة ا ¤غلق صضيدلياتهم
رغم تلقيهم ◊الت اسضتعجالية تسضتحق
ادوية فؤرية خؤفا من تسضليط عقؤبات
م-ه-ن-ي-ة ع-ل-ي-ه-م ،وي-ت-غ Òال-ق-ان-ؤن أاو يبقى
ال- -ق -د Ëسض -اري اŸف -ع -ؤل وم -ع -ه ي -ب -ق -ى
اŸريضص ول سض -ي -م -ا اŸؤؤّم -ن اج -ت-م-اع-ي-ا
ضض- -ح- -ي -ة م -ط -رق -ة الصض -ي -ادل -ة وسض -ن -دان
القانؤن.

الثÓثاء  ١٨ديسضمبر  ٢٠١٨م المؤافق لـ  ١٠ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٢٣
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رحلة متعبة بحثا عن الّدواء

غياب ال ّصشيدليات با’أحياء الشّشعبية

يعا ÊاŸرضصى واŸواطنون من عدم وجود صصيدليات ليلية مناوبة Áكنهم الذهاب إاليها
‡ا يدفعهم إا ¤خوضص سصباق لسصاعات وقطع عشصرات الكيلومÎات بحثا
عند ا◊اجةّ ،
عن الدواء.
اضضطروا إا ¤فتح صضيدلياتهم إا ¤سضاعات متأاخرة
ا÷زائر :سصارة بوسصنة
دون تؤفر أادنى شضروط األمن ،هذا ما تكّلم عنه
قال جميع من –ّدثنا إاليهم أاّن الصضيدليات تغلق أاحد الصضيادلة با◊راشص قائ Óبأان العمل لي‘ Ó
بعد السضاعة الثامنة مسضاًء ،باسضتثناء البعضص التي ظروف غ ÒمÓئمة قد يعرضص صضاحب الصضيدلية
ت -ع -د ع -ل -ى الصض-اب-ع ،ح-يث ط-الب ه-ؤؤلء “دي-د ون -فسض -ه لع -ت -داءات اŸن -ح-رف ،Úوه-ؤ اŸشض-ك-ل
اŸداومة لي Óعلى أان تكؤن متؤفرة با÷ؤار أاو الذي يشضكؤ منه العديد من أاصضحاب الصضيدليات
الؤاقعة بضضؤاحي العاصضمة.
على األقل على مسضافات قريبة من بلدياتهم.
ومن ب ÚاŸناطق التي تشضكؤ من هذا النقصص ،وم -ن ج -ان -ب -ه -ا ،ق -الت الصض-ي-دل-ي-ة «ب -ل» ب-ح-ي
‚د بلديات ا÷هة الشضرقية التي تكاد تنعدم ‘ ا◊ي -اة ب -جسض -ر قسض -ن-ط-ي-ن-ة ،أان ت-ؤاج-د ع-دد م-ن
جل أاحيائها‡ ،ا أادى بسضكانها إا ¤اŸطالبة بفتح الصضيدليات ‘ منطقة واحدة أاصضبح يعيق العمل
صض -ي -دل -ي -ات ل -ي -ل -ي -ة ل-ل-م-ن-اوب-ة خÓ-ل سض-ائ-ر أاي-ام الليلي ،بحيث ل يرى العديد منهم جدوى فتح
األسضبؤع ،وعدم التنقل إا ¤وسضط العاصضمة التي أابؤاب صضيدلياتهم ‘ وقت واحد ،بالضضافة ا¤
صضارت تضضمن ذلك ببقاء بعضضها مفتؤحا لي ً
 Óهذا فإان هناك فؤضضى عارمة –كم نظام مناوبة
كتلك اŸؤجؤدة بشضارع طرابلسص ‘ حسض Úداي ،الصض-ي-ادل-ة ،وع-ل-ى ال-ؤزارة ال-ؤصض-ي-ة م-ع-ا÷ة ه-ذه
التي تظل أابؤابها مفتؤحة على مدار  ٢٤سضاعة الفؤضضى أاول ومن بعد ذلك التكلم عن ما مدى
ل-ق-رب-ه-ا م-ن مسض-تشض-ف-ى ن-ف-يسض-ة ح-مؤدي (بار ،)Êتطبيق الصضيادلة لنظام اŸناوبة الليلية.
وصضيدليات أاخرى بالقبة بالقرب من اŸسضتشضفى كما أاكد اخرون أانّ عملية تسضي Òالتداول بÚ
غ Òأان هذا يبقى غ Òكاف بالنظر إا ¤الكثافة الصض-ي-دل-ي-ات ل ت-أاخ-ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ار خصض-ؤصض-ي-ة
اŸنطقة التي تؤجد بها الصضيدلية ،حيث يجÈ
السضكانية.
غياب الصضيدليات اŸناوبة بالعديد من البلديات الصضيادلة على العمل لسضاعات إاضضافية ،ول يؤجد
على غرار ا◊راشص ،وادي السضمار ،باشص جراح جدول للمناوبة الليلية لضضمان العمل خÓل نهاية
واÙمدية ،ادى ا ¤اسضتياء سضكان هذه البلديات ،األسضبؤع و‘ األعياد الؤطنية والدينية‡ ،ا يعني
ال -ذي -ن أاّك -دوا لـ «الشض -عب» ب -أان -ه -م يضض-ط-رون إا ¤اŸزيد من معاناة اŸريضص وعلى اÿصضؤصص ‘
التنقل إا ¤وسضط العاصضمة والبحث عن صضيدلية اŸناطق اŸعزولة.
مفتؤحة من أاجل ا◊صضؤل على الدواء ،خاصضة ‘ وأاوضضح هؤؤلء الصضيادلة بأانه يجب تغي Òالنظام
األوقات اŸتأاخرة من الليل أاين تصضبح إامكانية القد Ëالذي يرخصص فقط بفتح أاك Ìمن صضيدلية
‘ التجمعات التي تزيد عن  ١٥أالف نسضمة ،وهذا
ا◊صضؤل عليه صضعبة نظرا لنقصص وسضائل النقل.
كما تطّرق اŸؤاطنؤن من جهة أاخرى ا ¤مشضكل مسضتحيل لتغطية اŸناوبة أاو اŸداولة الليلية من
غ -ي-اب الشض-ه-ار والعÓ-م ف-ي-م-ا ي-خصص اŸن-اوب-ة طرف صضيدلية واحدة ،حيث يجب أان تتؤفر على
ال -ل -ي-ل-ي-ة ،ح-يث أاك-د ال-ع-دي-د م-ن-ه-م أان الÓ-ف-ت-ات األقل صضيدليت Úللتداول فيما بينهما ،وهذا ل يتم
وال- -ل- -ؤح -ات ال -ت -ي ك -انت ت -ع -ل -ق ع -ل -ى واج -ه -ات إال بتعديل القانؤن اŸنظم للمداولة وشضروط فتح
الصضيدليات التي تتضضمن تؤقيت وأايام اŸناوبة الصضيدليات.
ألي -ام ال -ع -ط -ل واألع -ي -اد ب-اإلضض-اف-ة إا ¤ب-رن-ام-ج
اŸناوبة الليلية غابت “امًا ،كما غابت رزنامة
اŸن-اوب-ة ع-ل-ى صض-ف-ح-ات ا÷رائ-د ال-ي-ؤم-ية ليجد
الباحث عن الدواء نفسضه تائهاً ‘ العديد من
اŸرات ب Úأازق -ة شض -ؤارع ال -ع -اصض -م -ة ل-ع-ل-ه ي-ج-د أاع- - -ل- - -نت وزارة الّصض - -ح - -ة والّسض - -ك - -ان وإاصض Ó- -ح
اŸسض-تشض-ف-ي-ات ع-ن وضض-ع ت-ط-ب-ي-ق ع-ل-ى ال-ه-ؤاتف
صضيدلية مفتؤحة.
ال -ن-ق-ال-ة ل-ف-ائ-دة اŸؤاط-ن ،Úي-ع-م-ل ع-ل-ى –دي-د
أام -اك -ن ت -ؤاج -د الصض -ي -دل -ي -ات اŸف -ت -ؤح -ة ع -ل -ى
يرى العديد من الصضيدليؤن الذين –ّدثت إاليهم اŸسض -ت -ؤى ال -ؤط -ن -ي خÓ-ل ال-ن-ه-ار والصض-ي-دل-ي-ات
’ تزال قضصية ضصبط برنامج مداومة الصصيادلة للعمل لي Óتث Òالكث Òمن النقاشص وسصط هذه الفئة بالنظر إا ¤صصعوبة تطبيق «الشضعب» أان ضضمان أامن الصضيد‹ يعد أاهم شضرط اŸناوبة ،حسضب ما أافاد به بيان للؤزارة.
التعليمات التي تلح عليها وزارة الصصحة ومديرية القطاع خاصصة ‘ بعضص اŸناطق من و’يات بومرداسص التي تغيب عنها التغطية لتمديد العمل إا ¤غاية الصضباح ،بعد العتداءات ك-م-ا ي-حّ-دد ال-ت-ط-ب-ي-ق «اŸؤؤسضسض-ات السضتشضفائية
’مر الذي يÈر به بعضص الصصيادلة العامل ‘ Úأاحياء تغيب اŸتكررة التي راح ضضحيتها عددا من اŸهنيÚ
’فات ا’جتماعية كال ّسصرقة وا’عتداءات ،وهو ا أ
’منية وانتشصار ا آ
ا أ
’نارة العمومية.
عنها حتى ا إ
بومرداسص :ز ــ كمال

صصيادلة بو’ية بومرداسص
انشصغا’ت ال ّ

صشعؤبة ضشمان النّششاط ‘ أاحياء ب Óإانارة

تطبيق يحّدد ال ّصشيدليات
واŸسشتششفيات اŸناوبة

صشيد ليؤن يششÎطؤن ضشمان اأ’من

وأانشض-ط-ت-ه-ا ال-ط-ب-ي-ة وا÷راح-ي-ة والسض-ت-ع-ج-الت
وك- -ذا ال- -ه- -ي -اك -ل ا÷ؤاري -ة،ال -ع -ي -ادات م -ت -ع -ددة
اÿدمات وقاعات العÓج».
وحسضب ذات اŸصض - -در ،ف - -إان - -ه Áك - -ن –م - -ي - -ل
ال -ت -ط -ب -ي -ق ع« Èغ -ؤغ -ل ب Ó-ي سض -ت -ؤر» واŸؤق-ع
اإللكÎو Êللؤزارة.
-w ww . s a n t e . g ov . d z / d o w n l o a d s / s i
hadz.php
و‘ هذا الشّضأان ،ثّمنت الصضيدلية «ح  -م» ببلدية
جسض -ر قسض -ن -ط -ي -ن -ة ه -ذا الج -راء ،م -ؤؤّك -دة ب -أاّن-ه
سض-ي-جّ-ن-ب اŸؤاط-ن Úع-ن-اء ال-ب-حث ع-ن صض-ي-دل-ي-ة
مفتؤحة لي ،Óغ Òأاّنها شضّددت على أاهمية وضضع
قانؤن صضارم ينظم اŸناوبة الليلة للصضيدليات،
بالضضافة ا ¤تؤف Òالشضروط اÓŸئمة للصضيد¤
لتمكينه من العمل ‘ أاريحية ،وبدون مضضايقات
خاصضة ا÷انب األمني.

صصيد‹ عبد القادر بن حميدشصة من سصكيكدة:
ال ّ

لقد عرف برنامج مداومة الصضيادلة تعديÓت
كثÒة بالنظر إا ¤عدم التجاوب الؤاضضح من
قبل اŸعني ‘ Úظل ظروف كثÒا ما وصضفؤها
بالصضعبة إا ¤درجة بقاء القانؤن السضابق بÓ
م -ت -اب -ع -ة ،ل -ك -ن م -ع اإلج -راءات األخÒة ال -ت-ي
ات -خ -ذت -ه -ا وزارة الصض -ح -ة اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ت-ف-ع-ي-ل
النصضؤصص التنظيمية الهادفة إا ¤تنظيم نشضاط
الصضيادلة وإالزامهم بضضمان اŸداومة الليلية كل
ي -ؤم اب -ت -داًء م -ن السض -اع -ة السض -اب -ع-ة مسض-اء إا¤
السض-اب-ع-ة صض-ب-اح-ا ،وه-ذا ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ن-ق-ابة
الصضيادلة اÿؤاصص قد سضاهم ‘ ضضبط اŸهنة
والسضتجابة لنشضغالت اŸرضضى الذين كثÒا
ما عانؤا من الظاهرة نتيجة الصضعؤبات ‘
اقتناء األدوية مسضاء.
اإلجراء ا÷ديد اŸن ّ
ظم لنشضاط الصضيادلة وإان
 ⁄ي -ل-ق م-ع-ارضض-ة صض-ري-ح-ة م-ن ق-ب-ل ال-ع-ام-لÚ
بالؤلية ،إال أانه وحسضب صضاحبة صضيدلية بحي
ال -ت-ع-اون-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ؤم-رداسص «ق-د ح-م-ل م-ع-ا
إايجابيات وسضلبيات ،فالشضيء اليجابي حسضبها
هؤ تنظيم اŸهنة أاك Ìوضضمان مداومة ليلية
تتيح للمريضص اقتناء األدوية اŸطلؤبة خاصضة
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ح-الت اŸسض-تعجلة ،وبالتا‹ يعتÈ
عام Óمطمئنا للمرضضى لتجنب رحلة البحث
غ ÒاŸضض- - -م- - -ؤن - -ة وب - -األخصص ‘ اŸن - -اط - -ق
والبلديات النائية.»..
أام -ا ع -ن ا÷انب السض -ل-ب-ي ال-ذي اج-ت-م-ع ع-ل-ي-ه
الصضيادلة فيشضمل حسضب مصضدرنا عدة نقاط
أابرزها «اıاوف األمنية التي رفعها بعضص
الصض-ي-ادل-ة اŸت-ؤاج-دي-ن ب-أاح-ي-اء معزولة تنعدم
ف -ي -ه -ا اإلن -ارة ال-ع-م-ؤم-ي-ة ،أاو م-ع-روف-ة ب-ب-عضص
اآلفات السضلبية كإانتشضار ا÷رÁة واıدرات،
وعليه من غ ÒاŸعقؤل أان يبقى صضيد‹ يعمل
طيلة فÎة الليل وخاصضة ‘ فصضل الشضتاء وحيدا
ب- -ا◊ي ،وأاك Ìصض- -ع- -ؤب- -ة إاذا ك- -انت صض- -اح- -ب- -ة
الصضيدلية امرأاة وتقريبا يعت Èالنشضغال األبرز

’ جدوى من الّنششاط اŸسشتمر ‘ ظل التّششّبع واŸمارسشات غ ÒاŸسشؤؤولة

عبد القادر بن حميدشصة صصيد‹ ﬂضصرم
عمل بالقطاع العام وحاليا لديه صصيدلية
خ- -اصص- -ة ب -ح -ي ط -ري -ق ال -ق -ل ب -ب -ن -ي م -الك
بسص -ك -ي -ك -دة ،ل -ه خÈة ‘ ال-ع-م-ل ال-ن-ق-اب-ي،
وع -م -ل ‘ فÎة ال -ل -ي -ل م-ن خÓ-ل ال-وك-ال-ة
الصص-ي-د’ن-ي-ة ب-ال-ق-ط-اع ال-ع-ام ب-ح-ي زي-غود
ي-وسص-ف ب-وسص-ط اŸدي-ن-ة ،خÓ-ل الثمانينات
ي -رى ب -ن ح -م-ي-دشص-ة أان مشص-روع الصص-ي-دل-ة
اŸسصتمرة والتي تعمل  24على  24سصاعة اي
لي Óونهارا ،فكرة ’ جدوى منها’ ،سصيما
بالوسصط اŸشصّبع وكامل التغطية بالوكا’ت
الصصيد’نية ،على غرار مدينة سصكيكدة.
سصكيكدة :خالد العيفة
ألصضحاب اŸهنة».
إا ¤جانب هذه النقطة تقؤل ّﬁدثتنا« :طرح
بعضص الصضيادلة إاشضكالية تقليصص النشضاط وعدد
سض-اع-ات ال-ع-م-ل ل-لصض-ي-ادل-ة اŸضض-ط-رين حسضب
تعليمات القانؤن ا÷ديد إا ¤غلق Óﬁتهم
ع -ن-د السض-اع-ة السض-اب-ع-ة مسض-اء إلع-ط-اء ف-رصض-ة
ال -نشض -اط ل -لصض -ي -دل -ي-ة اŸن-اوب-ة ،وإاّل ت-عّ-رضض-ؤا
ل -ع -ق-ؤب-ات وغ-رام-ات  ⁄ت-ك-ن م-ط-ب-ق-ة سض-اب-ق-ا
عندما كانت اختيارية ،وبالتا‹ حرمانهم من
النشضاط Ÿؤاجهة تكاليف الكراء والضضرائب من
جهة ومسضاعدة اŸرضضى خاصضة بالنسضبة لكبار
السض -ن وأاصض -ح -اب األم -راضص اŸزم -ن -ة ،ال -ذي-ن
يجدون صضعؤبات كبÒة ‘ التنقل من حي ا¤
آاخر ‘ غياب وسضائل النقل» .وهنا قّدمت مثال
بالصضيدلية التي تعمل بها ،حيث كانت تضضمن
العمل أاحيانا إا ¤الؤاحدة صضباحا ‘ فصضل
الصضيف« ،أاما حاليا فنحن مضضطرين لحÎام

برنامج العمل ا÷ديد واŸداومة التي نضضمنها
م - -رة ك- -ل  ٢٠ي -ؤم -ا ،ع -ل -ى اع -ت-ب-ار أان ب-ل-دي-ة
بؤمرداسص ينشضط بها  ٢٣صضيدليا» ،على حد
قؤلها.

حيث أاّنها Œاوزت حد وكالة لكل  ٥آالف سضاكن
والتغطية كاملة ،فبتجسضيد هذا اŸشضروع ‘ هذا
الؤسضط ،األكيد أان ذلك يحدث تداخل ب Úعمل
ال -ؤك -الت الصض -ي -دلن -ي -ة ا◊ال -ي -ة وال -ت -ي سض -ي -ت-م
اسضتحداثها بهذه الصضيغة ،خصضؤصضا وأان اŸناوبة

Ãدي- -ن- -ة سض- -ك- -ي- -ك -دة ت -ع -رف
ف -ؤضض -ى ع -ارم-ة ،ب-ح-يث Œد
صض - -ي - -دل - -ي- -ات غ Òم- -ع- -ن- -ي- -ة
ب -اŸن -اوب-ة ت-ع-م-ل خÓ-ل فÎة
ال -ل -ي-ل ،ودون احÎام ب-رن-ام-ج
اŸن - -اوب - -ة اŸع- -د م- -ن ق- -ب- -ل
ال - -ؤصض - -اي - -ة ،ودون اع - -ت - -ب- -ار
ل - -ل - -زمÓ- -ء اŸع- -ن- -ي Úب- -ه- -ذه
األخÒة وبالرغم من تدخÓت
للؤصضاية إال ان ذلك  ⁄يغÒ
من واقع الفؤضضى التي كرسضته
هذه اŸمارسضات غ Òالسضؤية.
وأاضض - -اف ّﬁدث - -ن - -ا أاّن ه- -ذه
الفكرة Áكن لها أان تنجح ‘ الحياء التي تفتقر
ا ¤ال- -ؤك -الت الصض -ي -دل -ي -ة ع -ل -ى غ -رار الح -ي -اء
اŸسض -ت -ح -دث-ة م-ؤؤخ-را ،ك-ح-ي مسض-ي-ؤن ،ال-زف-زاف
وال -ق -طب ال -ع -م -را Êب -ؤزع -رورة أاو ب -ال -ب -ل -دي -ات
والتجمعات السضكانية بربؤع الؤلية ،التي تشضهد
تغطية ضضعيفة أاو منعدمة من حيث الصضيدليات،
فتجسضيد هذا اŸشضروع أامر إايجابي أاما بالؤسضط

القرار اŸؤؤّرخ ‘  ٢٤أاوت ٢٠١٤

يتضضّمن القرار اŸؤؤّرخ ‘  ٢٤أاوت  ٢٠١٤واŸتعّلق بكيفيات تنظيم اŸناوبة على مسضتؤى ال ّصضيدليات  ١٣مادة مؤّزعة على فصضل ،Úاألول خاصص بالّتنظيم
والثا Êحؤل اŸراقبة .نؤرد البعضص من الّنقاط ا÷ديرة الّتذك Òبها:
@ ضضمان اŸناوبة يكؤن من ال ّسضاعة الّثامنة صضباحا إا ¤غاية ال ّسضابعة مسضاًء ،وهذا أايام العطل وا÷معة.
@ امتدادا لذلك تبدأا الفÎة اŸسضائية من ال ّسضاعة ال ّسضابعة إا ¤الثامنة صضباحا.
@ قائمة اŸناوبة تعد  ١٥يؤما قبل بداية كل شضهر من قبل مدير الصضحة والسضكان ،وتنشضر بالبلدية والدائرة واŸؤؤسّضسضات الصضحية وحتى الصضحافة،
–تؤي على العناوين وأارقام الهؤاتف.
@ مراقبة اŸناوبة من مهّمة مديرية الصضحة والسضكان ّﬂؤل لها عرضص حصضيلتها الفصضلية لعمليات الّتفتيشص واإلجراءات اّŸتخذة.
@ ل يسضمح بإاعادة فتح اŸرفق ال ّصضيد‹ كان ﬁل قرار الغلق.
ق ــ م

ا◊ضض -ري وب-اŸدن ال-ت-ي ت-ع-رف
تشضّبعا من هذه الؤكالت أامر ل
ينفع بل يزيد من الفؤضضى.
وأاث -ار ع -ب -د ال -ق-ادر قضض-ي-ة ع-دم
احÎام برنامج اŸناوبة من قبل
زمÓء اŸهنة ،حيث أان البعضص
م -ن الصض -ي-ادل-ة Œده-م ي-ق-ؤم-ؤن
باŸناوبة رغم أانهم غ ÒمعنيÚ
بها ،دون اعتبار للزمÓء اŸعنيÚ
باŸناوبة‡ ،ا جعلها فؤضضى ‘
كث Òمن األحيان ورغم تدخÓت
الؤصضاية إال أان المر اسضتفحل،
كما أان نشضر قؤائم اŸناوبة ل يتم
بالطريقة التي تفي بالغرضص ،حيث انه يصضعب
على اŸؤاطن معرفة الؤكالت اŸناوبة ،لعدم
تعليقها ‘ الماكن العمؤمية ،وباŸراكز الصضحية
وعلى مسضتؤى الؤكالت الصضيدلنية ،والعيادات
الطبية ،و‘ كث Òمن األحيان Œدها غﬁ Òيّنة،
وأاكل عليها الدهر وشضرب ،ل تفيد ‘ شضيء ‡ا
Óمر ،ناهيك عن نقصص
جعل اŸؤاطن ل يهتم ل أ
المن ‘ بعضص الحياء الداخلية ،واÿطر الذي
يÎبصص بأاصضحاب الؤكالت الصضيدلية.
ويأامل عبد القادر أان يتم مناقشضة هذا القÎاح
الذي صضدر عن وزارة الصضحة بغرضص امتصضاصص
البطالة ‘ صضفؤف الصضيادلة اŸتخّرج ،Úلسضيما
ل -ل -ط-ل-ب-ات اÎŸاك-م-ة لف-ت-ت-اح الصض-ي-دل-ي-ات ،وأان
ي -ط -رح ه -ذا اŸشض -روع ع -ل -ى ال-ن-ق-اب-ات اŸع-ن-ي-ة
و›لسص أاخÓقيات اŸهنة ،حتى يجد التؤافق
ب Úاألطراف اŸعنية .ومن جهة أاخرى يرجح بن
حميدشضة اقÎاح العؤدة ا ¤الؤكالت الصضيدلنية
التي تعمل لي Óفقط ،كما كان من قبل ،اين كانت
ال-ؤك-الت الصض-ي-دلن-ي-ة ال-ت-اب-عة للقطاع العمؤمي،
م-ن-ه-ا ال-ت-ي اخ-تصضت ب-ال-ع-م-ل ل-ي Ó-وأاث-ن-اء ال-عطل
واألعياد.

Ÿاذا يدفع اŸرضشى
اŸزمنؤن الثّمن مّرتÚ؟

اŸدية :علي ملياÊ

تتباين اآلراء تدريجيا بشضأان مدى تطبيق التعليمة اŸتعلقة
Ãناوبات الصضيادلة اليؤمية أاو نهاية األسضبؤع أاو بالأعياد
واŸناسضبات الؤطنية ،فهناك من يرى أان إاجبار الصضيادلة
للخضضؤع إا ¤التعليمة الؤزارية األخÒة اÙددة للتؤقيت
اليؤمي إاجحاف ‘ حق اŸرضضى ومضضاعفة ‘ تكاليف
تنقÓتهم بحثا عن األدوية اŸؤصضؤفة لهم والصضيادلة على
حد سضؤاء ،وهناك من يعتقد بأانها سضاعدت ‘ تنظيم هذه
اŸهنة إا ¤حد كب.Ò
تشض ÒاŸعطيات اŸتؤّفرة أانّ القانؤن اŸن ّ
ظم Ÿثل هذه
اŸناوبات الصضادر سضنة  ،٢٠١٤أالزم صضراحة وجؤب إابقاء
أاحد الصضيلدلة مناوبا من السضاعة  ٢٢حتى السضاعة الثامنة
صضباحا ‘ ،ح ÚاشضÎطت نقابة الصضيادلة تؤسضيع اŸناوبة
إا ¤أاك Ìمن صضيد‹ حتى تتسضع اŸناوبة إا ¤آاخرين ،وترى
مصضادر متابعة لهذا اŸلف بأانه من إايجابيات هذه اŸناوبة
التي أاقرها القانؤن هي وجؤب عمل صضيد‹ ‘ كل بلدية،
‘ ح Úا‚ر ع- -ن ه- -ذا ال- -ؤضض- -ع إال -زام اŸرضض -ى ال -ت -ن -ق -ل
Ÿسضافات بعيدة بقصضد شضراء الدواء ‘ ،وقت يبقى الكثÒ
من الصضيادلة غ Òراضض Úعن هذه اŸناوبة الليلية لكؤنها
قّ-ل-صضت م-ن م-داخ-ل-ي-ه-م ال-ي-ؤم-ي-ة وأاخ-لت ب-ال-تزامتهم أاŒاه
زبائنهم األوفياء.
ق-امت م-دي-ري-ة الصض-ح-ة والسض-ك-ان م-ؤؤخ-را ب-ت-ع-دي-ل هذا
التؤقيت Ãا يسضاعد غالبية الصضيادلة واسضتجابة لصضرخة
ا÷معيات الصضحية وكذا جمعية حماية اŸسضتهلك بهذه
الؤلية ،كما تركت هذه اŸديرية التننفذية خيار العمل
بالتؤقيت لبعضص الصضيادلة حسضب كل وضضعية ومنطقة على
حدى ‘ ،وقت ل يزال يطالب سضكان بلديات الؤلية من
مديرية الصضحة والسضكان تعميم فكرة اشضهار الصضيدليات
اŸعنية باŸناوبة Ãثل ما هؤ معمؤل به بصضيدليات عاصضمة
الؤلية ‘ ،ح ÚاقÎح بعضضهم أان تكؤن فÎة اŸناوبة بهذه
الصضيدليات ابتداءً من السضاعة  ٢٢لي Óلتمك ÚاŸرضضى من
اقتناء حاجياتهم من األدوية.
تناشضد ا÷معيات الصضحية بهذه الؤلية وبخاصضة جمعيتي
السض -ك -ري وال -رب -ؤ السض -ل -ط -ات ال -ع -ل-ي-ا ال-ت-دخ-ل ألج-ل ت-رك
الصضيدليات تعمل وفق نظام العمل السضابق حتى ل يكؤن
اŸرضضى اŸزمنؤن رهينة بحث مضضني على صضيد‹ ‘
سضاعات متأاخرة من الليل ،وإاجبار الصضيادلة على العمل
باŸناوبة إا ¤غاية السضاعة  ٢٢لي Óباألماكن اآلمنة ،مع
إاعادة فتح الصضيدليات التي كانت تعمل داخل اŸؤؤسضسضات
الصضحية التابعة للقطاع العام.
واع -ت Èراب -ح ب-ؤخ-دÁي ،ك-اتب ع-ام ب-ج-م-ع-ي-ة اب-ن سض-ي-ن-ا
Ÿرضضى الربؤ بهذه الؤلية ،بأان وضضع حيز هذا القانؤن
ﬁليا  ⁄تشضرك فيه ا÷معيات الصضحية ،كما أانه من غÒ
اŸعقؤل حسضبه أان يتنقل اŸريضص على م Ïسضيارة أاجرة من
حي إا ¤آاخر بحثا عن دواء مع ،Úحيث وباإلضضافة إا¤
األوجاع التي قد تÓحقه من مكان آلخر ،فإان اŸريضص يجد
نفسضه ›Èا على دفع أاعباء مالية قد تكؤن Ãثابة تكلفة
الؤصضفة التي حررها له الطبيب.

ثقافة

ألثÓثاء  18ديسشم 2018 Èم
ألموأفق لـ  10ربيع ألثاني  1440هـ

تسشتعمل ‘  60دولة وأك Ìمن  ٥0موقعا إألكÎونيا

اللغة العربية ‘ تطور مسشتمر

الدكتور صشالح بلعيد ٥ :مششاريع كÈى ÷عل العربية أاك Ìإازدهارا
لع -ل -ى ل -ل-غ-ة
أع -رب رئ -يسس أÛلسس أ أ
أل -ع-رب-ي-ة ،أل-دك-ت-ور صش-ال-ح ب-ل-ع-ي-د ،ع-ن
تفاؤوله بششأان مسشتقبل أللغة ألعربية ‘
أ÷زأئر ،مؤوكدأ أن أÛلسس بذل جهودأ
ك-بÒة ‘ سش-ب-ي-ل ت-ط-وي-ر أسش-ت-ع-مال هذه
أل- -ل- -غ- -ة ‘ ﬂت- -ل -ف أÛالت وأل -دوأئ -ر
أ◊ك -وم -ي -ة ،أل -ت -ي ي -ع -د أÛلسس ج -زءأ
م- -ن- -ه- -ا ،ع- -ل- -ى غ- -رأر وزأرأت ألتصش -ال،
ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ،ألبيئة
وأل - -ط - -اق - -ات أŸت - -ج - -ددة ،أل - -دأخ- -ل- -ي- -ة
وأ÷ماعات أÙلية ،ألفÓحة وألتنمية
لسشÓمي ،وأÙافظة
ألريفية ،أÛلسس أ إ
Óمازيغية...
ألسشامية ل أ

برامج ثقافية وترفيهية خاصشة باألطفال بتيبازة

لق-ط-اب أل-ث-ق-اف-ي-ة بتيبازة
سش-ط-رت أ أ
ب-رأم-ج ث-ق-اف-ي-ة وت-رفيهية خاصشة بفئة
لط-ف-ال خÓ-ل ع-ط-ل-ة ألشش-ت-اء أŸق-ب-ل-ة
أ أ
ب- -ح -يث تسش -ع -ى ك -ل م -ؤوسشسش -ة ث -ق -اف -ي -ة
لسشتقطاب أك Èعدد من هذه ألفئة من
خÓل أقÎأح عّدة عروضس فنية تششمل
أŸسش- - -رح وأل- - -ع- - -اب أÿف - -ة وأ◊ك - -اي - -ة
وأŸطالعة.

‘ ذأت ألسشياق يرتقب بان يششهد أŸركب
أل -ث -ق -ا‘ ع -ب-د أل-وه-اب سش-ل-ي-م بشش-ن-وة ت-ق-دË
عروضص فنية يومية لهذه ألفئة خÓل ألفÎة
ألفاصشلة ب 21 Úو 28ديسشم ،Èبحيث تكون
ألبدأية مع ألعاب أÿفة مع ألفنان سشام لتختتم
ب -ع -رضص مسش -رح-ي ب-ع-ن-وأن ألسش-ل-ط-ان أأ’ه-ب-ل
لفرق ة ألفنك من بومردأسص يوم  28ديسشمÈ
ع -ل -ى أن ت -ع -رضص ع -ل -ى م -دأر أسش -ب -وع ك -ام-ل
عروضص مسشرحية متنوعة من تقد Ëعّدة فرق
ك- -بÒة ،ن- -أام- -ل ‘ –ق- -ي- -ق- -ه -ا ع -ل -ى أŸديÚ
أŸتوسشط وألطويل““.
وأكد صشالح أن ألعربية أصشبحت تÎبع على
عرشص أللغات ألعاŸية ،فهي أللغة ألسشادسشة ‘
أأ’· أŸت -ح -دة م -ن-ذ  ،2012وه -ي ‘ شش -ب -ك-ة
أأ’نÎنت أللغة ألثانية ،ويسشتعمل أك Ìمن 50
ألف موقعا إألكÎونيا أللغة ألعربية ،ويبلغ عدد
ألدول ألتي تسشتعملها  60دولة ،منها  23دولة
عربية تسشتعملها كلغة رسشمية أو ،¤تضشاف
لها 16دولة تسشتع Úبها كلغة أجنبية أو ،¤و26
دول-ة تسش-ت-ع-م-ل-ه-ا ك-ل-غ-ة أج-ن-ب-ي-ة ث-انية ،كما أن
حروفها وصشلت إأ ¤كل ألقارأت ،وعدد ألذين
يسش -ت-ع-م-ل-ون-ه-ا ‘ أل-ع-ب-ادة ،ف-اق أŸل-ي-ار و800
مليون نسشمة ،وهوما يعكسص أن هذه أللغة ‘
ت-ط-ور ‡ي-ز رغ-م أŸضش-اي-ق-ات أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ت-ي

تعيششها‡ ،ا Áثل فخرأ للمجلسص ولكل من
يدأفع عن هذه أللغة ،ونحن كمجلسص أعلى
للغة ألعربية ‘ أ÷زأئر و‘ إأطار أختصشاصشنا،
سشنعمل كل ما ‘ وسشعنا من أجل أزدهار هذه
أللغة ،من خÓل ألتوأجد ‘ كل مكان وبالقوة
أŸطلوبة ،من خÓل ألقوأن Úألتي تصشدرها
ألدولة وتسشن لهذأ ألغرضص.
جدير بالذكر أن ألندوة ألو’ئية حول دور
ألـم -ج -لسص أأ’عـلـى ل -لـغ -ة أل-عـربـي-ة فـي تـرقـي-ة
أل-لـغ-ة أل-عـربـي-ة م-ن ت-ن-ظ-ي-م أŸك-ت-بة ألرئيسشية
للمطالعة ألعمومية للمجاهد ألدكتور ﬁمد
ألطاهر ألعدوأ Êبالوأدي بالتنسشيق مع دأر
أل -ث -ق -اف -ة ﬁم-د أأ’م Úأل-ع-م-ودي وأل-رأب-ط-ة
ألو’ئية للفكر وأإ’بدأع بالوأدي.

أıرج أŸسشرحي أحمد ألعقون لـ““ألششعب““:

«اسشÎاحة اŸهرجŒ ““Úربة لتششجيع الكتاب الششباب

كششف أحمد ألعقون ﬂرج مسشرحية
أسشÎأح- - - - -ة أŸه- - - - -رج ‘ Úتصش- - - - -ري - - - -ح
لـ«ألشش- -عب““ :ق- -ائ ““ Ó-ح -اولت م -ن خ Ó-ل
أŸسش- -رح- -ي- -ة ،أل- -ت -ي ع -رضشت أول أمسس،
ب - -اŸسش - -رح أ÷ه - -وي صش - -رأط ب - -وم- -دي- -ن
بسش- -ع- -ي- -دة ““ ،أن أشش- -ك- -ل ل- -وح- -ة ف- -ن -ي -ة
للوأن حتى أصشل إأŒ ¤سشيد
متباينة أ أ
عرضس مثل هذأ و ⁄تكن لتصشادفني أي
إأششكالت ،فإادأرة أŸسشرح وفرت ‹ كل
ألظروف““.

سشعيدة :ج.علي
أضشاف عقون ‘ ،أختتم عرضص أŸسشرحية
ألتي كتب نصشها للكاتب نور ألدين عبا ““قائÓ
أن -ن -ا ق -م -ن -ا ب -ت -حضش Òأل -ع -رضص خ Ó-ل شش -ه-ر
ونصشف ،وأردنا من خÓل هذه ألتجربة أن
نعطي للكتاب أ÷زأئري Úمنهاجا أوخارطة
أل -ط -ري -ق ل -ل-مسش-رح ،مششÒأ أن ““ ك-ت-اب أل-نصص
أŸسشرحي ‘ أ÷زأئر يعدون على أأ’صشابع
ونادرأ ما نتحصشل على نصص ‡يز حتى نلجأا
لتجسشيد عرضص مسشرحي على أÿششبة.
ففكرة ألنصص –مل حسشبه ““ ششيء من عا⁄

خÓل ألعطلة أŸدرسشية

تيبازة :علي ملزي

الوادي :قديري مصشباح
أوضش-ح ب-ل-ع-ي-د خÓ-ل ن-دوة و’ئ-ي-ة نشش-ط-ه-ا
ب -ق -اع -ة أÙاضش -رأت ب -اŸك -ت -ب -ة أل -رئ -يسش-ي-ة
للمطالعة ألعمومية للمجاهد ألدكتور ﬁمد
أل -ط -اه -ر أل -ع -دوأ Êب -ال-وأدي Ãن-اسش-ب-ة أل-ي-وم
ألعاŸي للغة ألعربية ،أن أÛلسص له دور كبÒ
‘ ترقية أللغة ألعربية ،وألذي يعد مرجعية ‘
أللغة و‘ تطوير ألعربية ،فهوفعّال ‘ هذأ
أÛال ب -ال -ن -ظ-ر إأ ¤عÓ-ق-ات-ه أŸب-اشش-رة م-ع
وزأرأت م -ه -م-ة ،ع-ل-ى غ-رأر ألÎب-ي-ة ،أل-ت-ع-ل-ي-م
ألعا‹ وألبحث ألعلمي.
وق -ال ذأت أŸت -ح -دث إأن أل -ل -غ -ة أل -ع -رب-ي-ة
سشتكون أك Ìأزدهارأ ألعام ألقادم و« سشنسشعى
دوم - -ا إأ ¤ت - -ق- -د Ëأإ’ضش- -اف- -ة وأل- -نشش- -اط- -ات
أŸت -م -ي-زة ،ع-ل-ى غ-رأر أل-رق-م-ن-ة أل-ت-ي دخ-لت
أÛلسص وششملت ›ّÓتها ألثÓث ،وششملت
أيضش -ا ط -رق أل -تسش -ي Òول-دي-ن-ا سش-ب-ع-ة مشش-اري-ع

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

ألهوية أ÷زأئرية و‘ نهاية أŸطاف –مل
قضش- -ي- -ة وأŸسش- -رح رسش- -ال- -ة ل- -ي- -دع -م أŸسش -ار
أŸسشرحي أ’ن أغلب أŸسشرحيات قدÁا كانت
تكتب عبارة عن ششعر ،وأ’ننا على أÿششبة
نتعامل مع مششاعر فاŸششاعر نÎجمها إأ¤
حركات وصشور حتى يتم نقلها إأ ¤أŸتلقي““.
وتدور فصشول أŸسشرحية حول ““ ألتحقيق

مع ششاب جزأئري من طرف ›موعة من
أŸظلي Úللجيشص أ’سشتعمار ألفرنسشي وهذأ
إأبان ثورة ألتحرير ألكÈى ،بعدما ورد إأليهم
أنه قام بزرع قنبلة يجهل مكان توأجدها حيث
حاول هؤو’ء أŸظلي Úأسشتعمال كل أأ’سشاليب
وألطرق من أجل –ديد مكان ألقنبلة قد قام
ب -زرع -ه -ا ‘ أح -د أŸط-اع-م أÛه-ول-ة وه-ن-ا
تتغ› Òرى أأ’حدأث ويششرعون ‘ ألتحقيق
معه من أنتزأع أ’عÎأف منه قبل أنفجار
ألقنبلة.
وق -ال م -ن ج-ه-ت-ه م-دي-ر أŸسش-رح ““أ÷ه-وي
صشرأط بومدين““ سشعيدي مرزوق قد ““عرضشت
هذه أŸسشرحية ‘ باريسص  1986وكانت أول
Œربة ‘ ألكتابة أŸسشرحية وتعد ““أسشÎأحة
أŸهرجÃ ““Úثابة أ◊ديث عن ألثورة وحق
ألششعوب ‘ أ’سشتقÓل وأسشتعادة ألسشيادة على
أوط -ان -ه -ا وح-ق-ه-ا ‘ أ◊ري-ة وأل-دÁق-رأط-ي-ة
وينتصشر ألكاتب عبا ‘ أعماله أنحاز للثوأر
أي -ن -م -ا ك -ان -وأ ك -م -ا ي -ن -ح -از إأ ¤صش -ف -وف م-ن
ي -ح -ارب -ون أل -فسش -اد و‘ أسشÎأح -ة أŸه -رجÚ
يتحدث عن ألثورة أ÷زأئرية وألتعذيب ألذي
مارسشته فرنسشا““.

ألعدد
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م - -ت - -خصشصش - -ة م- -ن ت- -ي- -ب- -ازة وع Úأل- -دف- -ل- -ى
وب- -وم- -ردأسص وبسش -ك -رة م -ع أإ’شش -ارة إأ ¤ك -ون
›مل ألعروضص تسشتهدف ألفئة ألتي تÎأوح
أعمارها ب 6 Úو 14سشنة.
و‘ ألسش- -ي- -اق ذأت- -ه أع ّ-دت إأدأرة أŸك -ت -ب -ة
ألرئيسشية للمطالعة ألعمومية بعاصشمة ألو’ية
ب -رن -ا›ا خ -اصش-ا ب-ف-ئ-ة أأ’ط-ف-ال ضش-م-ن دورة
ثقافية “تد على مدأر ألفÎة ألفاصشلة ب24 Ú
و 27ديسش -م Èي-ت-م ت-نشش-ي-ط-ه-ا ضش-م-ن ورشش-ات
م -ت -خصشصش -ة ت -ع -ن -ى أو’ه -ا ب -ورشش -ة أأ’ن -ام-ل
أŸب -دع -ة أÿاصش -ة ب -اأ’شش -غ -ال وأ’ب -ت -ك -ارأت
ألفنية وتعنى ثانيها بالتعرف على ألششهيدة
Áينة عودأي من خÓل كتاب يروي حياتها
ف-ي-م-ا ت-ت-ع-ل-ق أل-ورشش-ة أل-ث-ال-ث-ة ب-ال-ت-ع-رف على
أب- -ط -ال قصش -ة ألضش -ري -ح أŸل -ك -ي أŸوري -ت -اÊ
ل -ك-ات-ب-ت-ه-ا ‚اة دح-م-ون Ãع-ي-ة ع-رضص ك-ت-اب
أعÓم ومعا ⁄من أ÷زأئر ،لتختتم ألتظاهرة
Ãتعة ألتعب ‘ ÒأŸسشرح مع ألفنان بلمهدي
عبد ألسشÓم.

‘ أول عرضس للمهرجان

تأالق مسشرحيتي ““مامعمالن ÷وارح““ و«تيمووراث““ من تيزي وزوو
إأن- - -ط - -ل - -قت أŸن - -افسش - -ة أل - -رسش - -م - -ي - -ة
ل -ل -م -ه-رج-ان أل-ث-ق-ا‘ أل-وط-ن-ي ل-ل-مسش-رح
ألمازيغي Ãسشرح باتنة أ÷هوي بأاول
ع-رضس مسش-رح-ي ،ح-يث أسش-ت-م-تع عششاق
أل- -ف- -ن أل- -رأب- -ع بـ«م- -ام- -ع -م -ال -ن ÷وأرح““
للجمعية ألثقافية ““إأبتورن““ ألقادمة من
ولية تيزي وزوو.

باتنةŸ :وششي حمزة
أŸسشرحية حكت ألصشرأع ب Úألعقل وألقلب
‘ ألتحكم بششخصشية أإ’نسشان وألتي Œسشدت
‘ ثÓ-ث شش-خصش-ي-ات ج-م-عت ب-ي-ن-ه-م ذك-ريات
وكل ششخصشية لها ميزة من قوة وجنون وخÈة
لتكون هناك ششخصشيات جديدة ‘ حياتهم
“ث -لت ‘ ث Ó-ث -ة نسش -اء ل -ه-ن أيضش-ا م-ي-زأت-ه-ن
أÿاصش - -ة –م- -ل أ◊ب وأل- -ك- -ره وألسش- -ذأج- -ة
أŸط -ل -ق -ة أي -ن أخ -ت -ل -طت أأ’م -ور ب -ي -ن-ه-م ‘
ح -وأرأت ت -ظ -ه -ر ‘ ب -دأي -ة أ’م -ر م -تشش -ع -ب -ة
وم -ت -ن -اث -رة ل -ي -ل -ت-ق-ون ‘ أخ-ر أŸسش-رح-ي-ة ‘
أ◊ل-ق-ة ألضش-ائ-ع-ة وأŸت-م-ث-ل-ة ‘ أ◊ري-ة أل-تي
’زأل ألفنان يبحث عنها.
كما ” عرضص مسشرحية ““تيموورأث““ من
أنتاج أŸسشرح أ÷هوي لتيزي وزووألذي عالج
مششكل أŸرأة أŸطلقة ألتي أصشبحت تتخطى

ألكث Òمن ألعقبات ‘ ظل نظرة أÛتمع لها
بأان حريتها مسشلوبة و’ تسشطيع أن تقول كلمة
’.
ألعمل عالج ششخصشيت Úقريبت ‘ ÚألعÓقة
ل -ك -ن -ه -م -ا ﬂت -ل-ف-ت ‘ Úأل-ق-رأرأت وأل-ت-ف-كÒ
وك- -ي- -ف- -ي- -ة أل- -ع -يشص ح -يث أن ف -اط -م -ة أŸرأة
أأ’رسشتقرأطية أŸنظمة ‘ حياتها وأ◊نونة
على كل من حولها ،تقع ‘ مششكل ألطÓق
ب -رغ -م أŸم -ي -زأت أل -ت-ي “ت-ل-ك-ه-ا ،ل-ك-ن غÒة
صش -دي -ق-ت-ه-ا زه-رة م-ن-ه-ا ك-ان ألسش-بب ‘ دم-ار
ألعÓقة خاصشة وأن زوأج فاطمة وموح ألسشعيد
 ⁄يثمر بأاطفال ‡ا جعل زهرة تصشطاد ‘
أŸي -اه أل -ع -ك -رة وت -خ-ط-ف-ه دون أن ت-ن-ظ-ر أإ¤
عÓقتها ألطفولية لفاطمة لكن تهب ألرياح
Ãا ’ تششتهي ألسشفن ’ن زوأج زهرة وموح
ألسش -ع -ي -د  ⁄يسش -ت -م-ر ط-وي Ó-إأذ وب-ع-د سش-ن-تÚ
أصش -ب -حت زه -رة ه-ي أأ’خ-رى سش-ي-دة م-ط-ل-ق-ة
عادت لتعيشص مع صشديقتها فاطمة ﬂفية
عنها خ Èزوأجها من موح ألسشعيد ،هذأ أللقاء
كان فرصشة لهن للحديث عن مششاكلهن ‘
طÓقهن وﬁاولة كل منهما أن تثبت للثانية
أن- -ه- -ا أأ’حسش- -ن ،إأ ¤أن ت- -غ- -ادر زه -رة م -ن -زل
صش -دي -ق -ت -ه-ا ف-اط-م-ة ن-اسش-ي-ة ه-ات-ف-ه-ا أل-ن-ق-ال
لتكتششف هذه أأ’خÒة إأن أŸرأة ألتي دمرت
لها حياتها هي صشديقة طفولتها.

دعوات لتكثيف ا÷هود وتششجيع الكتابة اŸسشرحية باللغة األمازيغية

‘ إأطار ششرأكة مع جمعية «Ÿسشات» أ÷زأئرية

اŸلتقى العربي للفن التششكيلي بتونسس تعرضس 130لوحة
أششرف ،أول أمسس ،أŸيزو ÊأÈŸوكي ‡ثل عن وزأرة ألششباب وألرياضشة
لول للششباب ألعربي للفن ألتششكيلي أŸنظم ‘ إأطار
ألتونسشية ،على أفتتاح أŸلتقى أ أ
ششرأكة ثقافية عربية ب« Úجمعية Ÿسشات للفنون ألتششكيلية» لولية خنششلة
وأŸركب ألششبابي أŸرسشي بالعاصشمة ألتونسشية– ،ت ششعار ““معا نرسشم أ÷مال بأالوأن
ألسشÓم““ من  16إأ 19 ¤ديسشم Èأ÷اري بحضشور أك Ìمن  80فنانا تششكيليا من
ﬂتلف ألدول ألعربية.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
وق -د ” ‘ ه -ذأ أإ’ط -ار أف -ت -ت -اح م -ع-رضص
ألتظاهرة بحضشور أك Ìمن  80فنان وبعرضص
 130ل-وح-ة ف-ن-ي-ة تشش-ك-ي-ل-ي-ة ل-ل-زوأر م-ن إأبدأع
ألفنان Úأ◊اضشرين من ﬂتلف ألدول ألعربية
ت- -ع- -بÒأ ع- -ن ألسشÓ- -م Ãخ -ت -ل -ف أأ’ل -وأن عÈ
مدأرسص ألفن ألتششكيلي أŸششهورة كاŸدرسشة
ألتجريدية وأ’نطباعية وألكÓسشيكية وغÒها.
وي -ه -دف ت -أاسش -يسص وت-ن-ظ-ي-م ه-ذأ أŸل-ت-ق-ى
ألعربي ألفني ‘ دورته أأ’و ¤حسشب ما أكده
ﬁافظ ألتظاهرة بÓع فؤوأد ل«ألششعب““ ،إأ¤
تششجيع ألفنان Úألششباب ألعرب على أإ’بدأع

وف -ت -ح أف -اق ج -دي -دة ومشش -اري -ع ث -ق -اف-ي-ة بÚ
ﬂتلف ألدول ألعربية ‘ هذأ أÛال ،وكذأ
أل-ت-ع-رف ع-ل-ى أه-م م-دأرسص أل-ف-ن أل-تشش-ك-ي-ل-ي
ألعربية وما تزخر به من إأبدأعات ششبابية.
كما تربوهذه ألتظاهرة ألثقافية إأ ¤إأرسشاء
دعائم تششاركية بخلق فضشاءأت تعبÒية حرة
ل -ه -ؤو’ء ألشش -ب -اب ل -ل -ت -ع -ب Òأإ’ب-دأع-ي وت-ب-ادل
ألتجارب ألفنية أŸتنوعة Ãا يعزز إأبدأعاتهم
ويفتح أÛال إأ ¤إأمضشاء أتفاقيات جديدة
وششرأكات على أŸسشتوى ألعربي ب ÚأŸركب
أŸذك -ور وج -م -ع -ي -ة Ÿسش -ات ل -ل -ف -ن -ون ‡ث-ل-ة
أ÷زأئ- -ر ‘ ه- -ذأ أŸل- -ت- -ق- -ى خ- -دم- -ة ل -ل -ف -ن
ألتششكيلي ودعم للموأهب ألعربية.
كما باششر أŸششاركون ‘ هذأ ألسشياق إأقامة

دع- -ا أŸشش- -ارك -ون ‘ أل -ي -وم أل -درأسش -ي
““Œرب -ة أل -ك -ت -اب -ة أŸسش -رح -ي -ة ب -ال -ل -غ-ة
لم -ازي-غ-ي-ة وأق-ع وآأف-اق““ ،أŸن-ظ-م ع-ل-ى
أ أ
ه - -امشس أŸه- -رج- -ان أل- -ث- -ق- -ا‘ أل- -وط- -ن- -ي
لمازيغي ‘ طبعته ألعاششرة
للمسشرح أ أ
ب -ولي -ة ب -ات -ن -ة ،إأ ¤ت -ط -وي -ر أل -ك -ت -اب-ة
لم -ازي -غ -ي-ة ‘ أŸسش-رح ،ع-قب ع-رضس
ب -ا أ
حصش -ي -ل -ة عشش -ر سش -ن-وأت م-ن إأق-ام-ة ه-ذأ
لمازيغي.
ألعرسس ألثقا‘ أ أ

باتنةŸ :وششي حمزة

ورششات فنية ﬂتلفة بحضشور فنان Úكبار إأ¤
جانب فنان Úمبتدئ Úوهوأة لتلق Úألتجارب
أıتلفة وتبادل أÈÿأت لهذأ ألفن وعرضص
أإ’ب - -دأع - -ات وت - -وج- -ه وصش- -ق- -ل أŸوأهب بÚ
ﬂتلف ألششباب ألعرب تغنيا بالسشÓم.

وقد أششار ألدكتور معلم ألسشبتي أن عدد
ألو’يات أŸششاركة خÓل عقد كامل من عمر
أŸهرجان بلغ  18و’ية ،ما أعتÈه قلي Óجدأ
مقارنة مع عدد و’يات ألوطن ،وبخصشوصص
أل -ع -روضص أŸسش -رح-ي-ة أŸشش-ارك-ة خÓ-ل ه-ذه
ألفÎة فقد بلغت  132مسشرحية Ãعدل 13
مسشرحية كل سشنة ،حسشبما أفاد به معلم ألذي
تطرق إأ ¤عدد أŸتفرج Úألبالغ أك Ìمن 96
ألف متفرج مششÒأ إأ ¤أن ما قدم ‘ ألعروضص
أŸسشرحية أك Èبكث‡ Òا ينششر من ﬂتلف
وسش -ائ -ل أإ’ع Ó-م ب-اسش-ت-ث-ن-اء م-وأق-ع أل-ت-وأصش-ل

أ’ج -ت -م -اع -ي أل -ت -ي ل -ه -ا دور ه -ام ‘ ت -روي-ج
أأ’عمال أŸسشرحية .
بدوره أŸؤولف ﬁمد ألصشالح أونيسشي أكد
خÓل مدأخلته على أهمية أللغة أأ’مازيغية
‘ ألكتابة أŸسشرحية ،حيث أششار أن ألكتابة
أأ’مازيغية بصشفة عامة ‘ أأ’ورأسص كانت منذ
بدأية ألتسشعينات Ãعدل  23عنوأن وهوعدد
قليل على حد قوله.
كما أششار نور ألدين برقادي أن أŸسشرح
أأ’مازيغي له جذور سشاهمت ‘ و’دة أŸسشرح
أأ’مازيغي دأعيا إأ ¤ضشرورة ألبحث ‘ ألنصص
أأ’صش- -ل- -ي ل- -لشش- -اوي- -ة ب -الÎك -ي -ز ع -ل -ى أ’سش -م
وألطبيعة وأÙتوى حيث Áكن –ويلها أإ¤
ع -روضص مسش -رح -ي -ة م -ت -ك-ام-ل-ة ول-ق-د أسش-ت-دل
أأ’سش- -ت- -اذ ب -نصش Úم -ن أصش -ل ث Ó-ث Úنصص م -ن
تأاليفه .
من جهته أأ’سشتاذ إأبرأهيم تازأغارت أكد
خÓل مدأخلته أنه يتع Úألعمل على ترقية
أأ’ع -م -ال أŸسش -رح-ي-ة أل-ن-اط-ق-ة ب-اأ’م-ازي-غ-ي-ة
وإأشش - -رأك أÛت - -م- -ع أŸد ‘ Êذلك ب- -ف- -ت- -ح
أأ’بوأب للششباب بهدف صشقل موأهبهم خاصشة
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ك -ت -اب -ة أأ’م -ازي-غ-ي-ة ب-إاشش-رأف
أÎÙف.Ú
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‘ ظل ضسعف آأليات أ’ّتصسال وغياب دور جمعيات أÛتمع أŸدÊ

قوإرب إŸوت –صشد أإروإح إلعديد من إلشّشباب ‘ مقتبل إلعمر

ق ناقوسس أÿطر حول مسستقبل فئة ألشسباب ‘ أ÷زأئر Ãا أّنها
عرفت ألفÎة أŸاضسية زيادة غ Òمسسبوقة ‘ أعدأد قوأرب ألهجرة غ Òألشسرعية نحو ألضسفة أ’خرى من أŸتوسسط ،وهو ما د ّ
’سسباب
’خرى ،وما زأد من خطورة ألوضسع توأجد أسسر بأاكملها ‘ قوأرب أŸوت مع كل ما يعنيه هذأ أ’سسم من معنى ،وهو ما جعلنا نتسساءل عن أ أ
’ك Ìإأقدأما على هذه أÿطوة مقارنة بالفئات أ أ
أ أ
أ◊قيقية ورأء هذه أÿطوة ألتي يقوم بها عدد كب Òمن ألشسباب من جهة ،وألبحث عن بعضس أ◊لول ألتي Áكن من خÓلها ألتقليل من ألهجرة غ Òألشسرعية.
مسش - - - - -اح- - - - -ة اأك ‘ Èا’عÓ- - - - -م ل- - - - -لشش- - - - -ب- - - - -اب.
عمار حميسسي
وزادت الوعود الوهمية من فقدان ثقة الششباب ‘
على الرغم من اإ’جراءات والّتسشهيÓت التي تقوم
اŸسشتقبل ،فاŸتمّعن ‘ خطاب السشاسشة يجد أاّنه
بها ا◊كومة لصشالح الششباب ا÷زائري ‘ قطاعات
ي-ج-ام-ل الشش-ب-اب ‘ اŸواع-ي-د ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ك-نه ’
كالتششغيل والتعليم والÎفيه ،فقد برزت هنا ظاهرة
يحيلهم إا ¤أاششياء ملموسشة ،و’ يششركهم ‘ اتخاذ
ت -كشش -ف واق-عً-ا م-ري-را ً لشش-ب-اب م-ن أاع-م-ار ﬂت-ل-ف-ة
القرار.
اختاروا اإ’بحار ع« Èقوارب اŸوت» أاو «ا◊رقة»
وهو ما صشار التعب Òمتداو’ بششأانه وسشط الششباب
والذي يعني الهجرة غ Òالششرعية التي اسشتفحلت
خÓل السشنوات اأ’خÒة وزادت ‘ الفÎة اŸاضشية.
Ú
«ا◊رقة» هو الّتعب Òالدارج لدى ا÷زائري
ح -ل مشش -ك Ó-ت الشش -ب -اب ع -ل -ى اŸدى ال -ق-ريب
ي
ع
الذين يتداولون على مواقع التواصشل ا’جتما
واŸت -وسش -ط وال -ب-ع-ي-د يسش-ت-ل-زم ا’ع-ت-م-اد أاو’ ع-ل-ى
ر
م
ع
صشورا ً وفيديوهات صشادمة لششباب ‘ مقتبل ال
اسشÎات -ي -ج -ي -ة اإع Ó-م -ي -ة ت-ت-ك-ف-ل ب-ط-رح مشش-كÓ-ت
ر
ي
È
وه- -م ي -رّددون ك Ó-م ً-ا ي -وح -ي ب -أان -ه رسش -ائ -ل ت
الشش-ب-اب ،وت-خ ّصش-صض ﬁط-ات إاذاع-ي-ة وت-ل-ف-زي-ون-ي-ة
أ’سشرهم وللمجتمع ’ختيارهم هذا ا◊ل فرارا ً
ن
م
خاصشة تتوجه إاليهم ويششرف على إادارتها ﬂتصشون
واق -ع اج -ت -م -اع -ي صش -عب وأاف -ق غ -امضض أام -ام -ه-م.
‘ ﬂتلف العلوم ا’جتماعية ،وتعد برامج توعية
ل -ك -ن ه -ذه «ا◊رق -ة»  ⁄ت -ع -د ت-ق-تصش-ر ع-ل-ى ب-عضض
Óسشرة Ÿسشاعدتها على مرافقة أابنائها
وتوجيه ل أ
ت
الششباب ا÷زائري ،فقد كششفت صشور وفيديوها
والتكفل ÃششكÓتهم وقضشاياهم مصشحوبة بÈامج
زيادة على ذلك بÒوقراطية بعضض ا’دارات وعدم
وانشش -غ -ا’ت -ه ومشش -ك Ó-ت-ه م-ن ق-ب-ل ك-ل اŸؤوسشسش-ات
ء
ا
ط
” تداولها مؤوخرا ً على الفايسشبوك من قبل نشش
ّ
ل-لشش-ب-اب (ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة ،ت-ك-وي-ن-ي-ة ،ت-رب-وي-ة ،ت-رف-يهية)،
ششفافيتها ‘ تسشي Òششؤوون الششباب وحل مششاكله،
ا’جتماعية الرسشمية وغ Òالرسشمية.
ا
ه
ل
م
منابر التواصشل ا’جتماعي عن وجود أاسشر بأاك
–سشيسض وتوعية بالقيم الدينية والوطنية ،وتعزيز
إا ¤جانب غياب ثقافة اÿدمة العمومية وسشيطرة
وم- -ا زاد ال -ط Úب -ل -ة اخ -ت Ó-ل م -ي -زان ال -ق -ي -م ‘
ع - -ل - -ى ق - -وارب بسش - -ي - -ط- -ة غّ› Òه- -زة و’ Áك- -ن
روح ا’نتماء Ûتمعه وتنمية روح اŸسشؤوولية لديه،
ثقافة «اŸزية» واŸصشلحية جعل الششباب ’ يبا‹
›تمعنا رأاسشا على عقب ،حيث أاصشبحت ا÷دية
اسشتعمالها لقطع مسشافات طويلة ‘ البحر ،أاسشر
ورف -ع مسش -ت -وى ت -ف -كÒه وتصش -ورات-ه ل-يسش-ت-ط-ي-ع ح-ل
ب -ك -ل م -ا ل-ه عÓ-ق-ة ب-ال-دول-ة واإ’دارة واŸم-ت-ل-ك-ات
والنزاهة ‘ العمل من اأ’مور اŸزعجة ،وأاصشبح
ه
Óب-ح-ار Ãا يشش-ب-
اصش -ط -ح -بت أاب -ن -اءه -ا الصش -غ-ار ل -إ
مششاكله بطرق معقولة.
العمومية ،وعّزز لديه الششعور بالتهميشض و»ا◊قرة»،
ي -ن -ظ -ر ل -ل -ت -ع -ق -ل وال -ت -واضش -ع ع -ل -ى أان-ه ضش-ع-ف ‘
ا’نتحار.
اأم-ا ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ه-ي تربوية تكوينية،
لذلك يلجأا إا ¤أاسشلوب العنف والعصشيان للقانون
الشش -خصش -ي -ة ،وال -ت -ه -ور وال-ت-ج Èي-ع-تÈان «ف-ح-ول-ة»
ة
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ت -ف -ع -ي -ل اأدوار اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي-ة م-ن أاج-ل رف-ع
وال -ت -ط -رف وا’ن-خ-راط ‘ ا÷م-اع-ات اإ’ج-رام-ي-ة
ورجولة ،وأاحد مظاهر القوة وا’قتدار مع عدم
ة
ي
ر
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د’ئل تو
اŸسش-ت-وى الÎب-وي وال-ت-ك-وي-ن-ي ل-لشش-ب-اب ،و–صش-ينه
كوسشيلة لتأاكيد الذات وفرضض الوجود.
ا’عÎاف ب-ال-ك-ف-اءات ال-ف-ردي-ة ل-لشش-ب-اب م-وازاة مع
ل
و
د
ل
ا
‘
ن
ا
ك
ا
م
ك
ا
ب
و
ر
و
أ
’
ة
ي
ل
ا
م
ش
ش
ل
ا
ة
ف
ش
ض
نحو ال
أاخÓقيا علميا ومهنيا وثقافيا بدل تعويده ا’هتمام
ك - -م - -ا أاّن غ- -ي- -اب ال- -ت- -نسش- -ي- -ق ب Úال- -ق- -ط- -اع- -ات
ظ-اه-رة ط-غ-ي-ان «اÙسش-وب-ي-ة» ،ف-ك-ل-ه-ا قيم مقلوبة
.
ة
ر
و
اÛا
با◊صشول على النقاط والششهادات بكل الوسشائل،
واŸؤوسشسشات اŸعنية بقضشايا الششباب أاضشعف كثÒا
«ششّوششت» على نظام التفك Òالششبا ،Êوجعلته Áتثل
بالÎكيز على اإسشÎاتيجية إادماجية وإاعادة اإ’دماج
أادوار كل منها ‘ رعاية وتوجيه الششباب ،وأافقدها
لها ويطّبقها ،اأ’مر الذي أاّدى إا ¤سشيطرة القيم
ب -ت -وف Òف -رصض ال -ع -م -ل وا’ن -خ -راط ‘ م-ؤوسشسش-ات
الّثقة واŸصشداقية.
اŸادية وغياب القيم الروحية واإ’نسشانية ،وهو ما
اÛتمع اŸد ،Êونششاطاته ا’جتماعية الثقافية
ورغ -م ت -و ّف -ر ال -ه -ي -اك -ل اÿاصش-ة ب-الÎف-ي-ه ‘ ك-ل
جعل الششباب يرى ا◊ياة كلها مادية ،ف Óيبا‹ ’
ومن ب Úالعوامل التي سشاعدت على ا’نحراف
الÎب -وي -ة وال -ري -اضش -ي -ة ،ع Ó-وة ع -ل-ى إاسشÎات-ي-ج-ي-ة
ال- -و’ي- -ات إا’ إاّن- -ن -ا ن -ع -ا Êم -ن ن -قصض ‘ ا’تصش -ال
باأ’خÓق و’ بالدين و’ بالقانون بل هّمه الرفاهية
ا’ج-ت-م-اع-ي وت-فشش-ي اآ’ف-ات اıت-ل-ف-ة ال-تي يبقى
تنسشيقية وتعاونية ما ب Úالقطاعات ،والعمل بششكل
ب -الشش -ب -اب ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن وج-ود ك-ث-اف-ة ل-لÈام-ج
وا÷ري بحثا عن اŸال والربح بكل الطرق اŸتاحة
أاخطرها الهجرة غ Òالششرعية ،انسشحاب اأ’سشرة
تكاملي بﬂ Úتلف القطاعات من خÓل التكفل
التنموية اŸوجهة لهم من منششآات كدور الششباب
أامامه سشواء أاكانت مرغوبة أاو ‡نوعة.
من مسشؤوولية رعاية أابنائها ،وجعلهم –ت رحمة
ا÷ماعي ÃششكÓت الششباب وقضشاياه Ùاصشرة
وم-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن ،ووج-ود أاج-ه-زة ل-دع-م وتشش-غ-يل
كما أانّ عامل انعدام الثّقة ‘ جمعيات اÛتمع
الششارع تارة والÈامج التلفزيونية تارة أاخرى ،اأ’مر
ب -ؤور ا’ن -ح -راف وا÷رÁة م -ن ج -م -ي -ع ال -ن -واح -ي،
الششباب “نح ماً’ ومششاريع..غ Òأان قطاعًا واسشعًا
اŸد Êجعل الششباب ا÷زائري يتدبّر ششؤوونه بنفسشه
الذي ‚م عنه ضشعف آاليات ا’تصشال وغياب ثقافة
من الششباب ’ يتفاعل مع هذه الÈامج أاو هو اأصش ً
وي-ن-ب-غ-ي ال-ب-حث ع-ن سش-د ال-ث-غ-رات ال-ق-ان-ون-ي-ة التي
Ó
وبطريقته اÿاصشة على ششكل ﬂدرات للهروب من
ا◊وار وا’عÎاف باآ’خر ‘ اÛتمع ا÷زائري،
شش ّ -ك -لت ف -راغ -ا ل -ل -وصش -ول إا ¤ال -نصش-وصض ال-ردع-ي-ة
’ يعلم عنها ششيئًا ،وعلى الرغم من ثراء اŸششهد
الواقع ،وعلى ششكل إاجرام لÓنتقام من اÛتمع أاو
ما جعل الششباب ينششأا ‘ مناخ Áجّد القوة والعنف
اإ’عÓمي ‘ ا÷زائر إا’ أانه ’ توجد مث ً
والعقابية القائمة على معا÷ة مششكÓت الششباب ‘
 Óقناة
على ششكل هجرة سشرية ما يعرف بظاهرة «ا◊رقة»
واÿروج ع -ن ال -ق -ان-ون ،عÓ-وة ع-ل-ى ضش-ع-ف آال-ي-ات
ضشوء سشياسشة الدفاع ا’جتماعي.
تلفزيونية ﬂصشصشة للششباب ،وهناك إاذاعة واحدة
كمغامرة بالنفسض للنجاح أاو اŸوت ،و’ تهم النتيجة
اŸراف -ق -ة وال -ت -وج -ي-ه الشش-ب-ا Êوال-ت-ك-ف-ل ب-قضش-اي-اه
وهو غ Òكاف مقارنة بالدول اأ’خرى التي تخ ّصشصض
أاو على ششكل انتحار كآاخر حل لكل اŸأاسشاة اليومية،

إقÎإحات Áكن أإن يكون لها أإثر
إإيجابي على إلششباب

عوإمل وجب ﬁاربتها وإلّتقليل منها

بدأت ‘ ألهند وأنتشسرت لتصسل إأ ¤أ÷زأئر

إإقبال إلششباب كب Òعلى «إ◊Óقة بالّنار» رغم إرتفاع تكاليف إسشتعمالها
أن -تشس -رت م -وضس -ة ج -دي -دة وسس -ط ألشس -ب-اب
‡ث -ل -ة ‘ ح Ó-ق -ة ألشس-ع-ر ب-اسس-ت-ع-م-ال أل-ن-ار،
وهي ألطريقة ألتي جاءت إأ ¤أ÷زأئر بعد
أن أنتشسرت ‘ ألعديد من ألبلدأن أÛاورة
ل -تصس -ل إأ ¤أل -ع -دي -د م-ن صس-ال-ون-ات أ◊Óق-ة
ألتي أصسبحت تعتمد هذأ ألنوع من أ◊Óقة،
أل -ذي أصس -ب -ح يسس -ت -ه -وي شس-ري-ح-ة ك-بÒة م-ن
ألشسباب ألذين يفضسلون أ◊Óقة بهذأ ألنوع،
وهو ما شسجّع ألعديد من صسالونات أ◊Óقة
ع-ل-ى أع-ت-م-اد ه-ذأ أل-ن-وع ب-ال-ن-ظر إأ ¤روأجه
ألكب Òوسسط ألشسباب.
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ق -امت «الشش -عب» ب -ج -ول -ة ع -ل -ى مسش-ت-وى ب-عضض
صشالونات ا◊Óقة بالعاصشمة ،حيث ’حظت اإ’قبال
الكب Òللششباب على هذا النوع من ا◊Óقة التي
جاءت من آاسشيا وبالضشبط من الهند.
ابتكر حÓق هندي طريقة جديدة وغريبة لـقصض
ششعر زبائنه من الرجال ،وذلك بإاششعال النار فيه
بعد سشكب مادة حارقة قابلة لÓششتعال على ششعره
ث- -م ُي- -م ّشش -ط ب -ه -ا ،وم -ا أان ي -ب -دأا شش -ع -ر ال -زب -ون ‘
ا’شش -ت -ع -ال ي -أاخ -ذ ا◊Óق مشش -ط Úل -ق -ط-ع الشش-ع-ر
بأاسشلوب فريد بينما تسشتمر ششعلة نار هادئة ‘
ح - - - - - -رق أاج- - - - - -زاء م- - - - - -ن شش- - - - - -ع- - - - - -ر ال- - - - - -رأاسض.
ويقول حفيظ صشاحب صشالون حÓقة بزرالدة إاّنه
اهتدى إا ¤هذه الطريقة ا◊ديثة من ا◊Óقة بعد
ان- -تشش- -ار م- -ق- -اط- -ع ف- -ي- -دي -و ‘ م -واق -ع ال -ت -واصش -ل
ا’ج-ت-م-اع-ي Ÿصش-ف-ف شش-ع-ر ه-ن-دي يسش-ت-خدم النار
ك- - -ب- - -دي- - -ل Ûف- - -ف الشش- - -ع- - -ر ال- - -ك- - -ه- - -رب - -ائ - -ي.
وق -ال أان-ه ب-دأا ب-ت-ط-ب-ي-ق ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة ع-ل-ى شش-ع-ر
الزبائن بالنار منذ ثÓث أاششهر فقط ،وكان زبائنه
قلق Úمن هذه الطريقة ا÷ديدة ولكنهم اقتنعوا
بها بعد ما ششاهدوا الّنتائج اŸبهرة ’سشتخدام هذه
ال- -ط- -ري- -ق- -ة وم- -ق- -ارن -ت -ه -ا ب -ال -ط -ري -ق -ة ال -ع -ادي -ة.
وأاوضشح حفيظ أاّن طريقة حÓقة الششعر عن طريق

ال -ن -ار ت -ب -دأا ب -وضش -ع م-ادة م-ن ال-ك-ر Ëع-ل-ي الشش-ع-ر
و“ششيطه ثم يتم غمر قطعة من القطن داخل مادة
ح-ارق-ة ث-م ن-ق-وم ب-إاشش-ع-ال-ه-ا ث-م ي-ت-م “ري-ره-ا ع-لى
الشش- - -ع- - -ر م - -ع “شش - -ي - -ط - -ه ع - -ن ط - -ري - -ق ال - -ن - -ار.
وأاششار حفيظ إا ¤أاّن طريقة حÓقة الششعر بالنار
تختلف عن ا◊Óقة العادية حيث انها تقضشي على
الشش -ع -ر اŸقصش-ف وت-ق-وم ب-تسش-وي-ت-ه ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا¤
اŸسشاعدة ‘ القضشاء علي القششرة وحصشول الششعر
على مظهر جيد لفÎة أاطول من ا◊Óقة العادية.
وأاوضشح حفيظ أان تكلفة ا◊Óقة بالنار تختلف عن
ا◊Óقة العادية ،وتبدأا من  1500دينار وقد تصشل
ا ¤غاية  3500دينار على حسشب طول ششعر الزبون،
وأايضشا اŸواد اŸسشتعملة ‘ ا◊Óقة ،وهو ما قد
ي - - - - - -زي - - - - - -د م- - - - - -ن ت- - - - - -ك- - - - - -ل- - - - - -ف- - - - - -ت- - - - - -ه- - - - - -ا.
من جهته أاّكد «إاسشÓم» أاحد الششباب الذين قاموا
بتجربة ا◊Óقة بالنار أانها من أافضشل الطرق الذي
قام بها ◊Óقة ششعره ‘ اŸاضشي ،وأاضشاف قائ:Ó
«لقد قمت با◊Óقة بالنار منذ أاك Ìمن ششهر قبل
أان أاعيد حÓقته مرة أاخرى باسشتخدام النار بعد أان
جعني على ذلك أاصشدقائي لتغي Òمظهر ششعري ،الذي
شش ّ
Óفضشل بعد هذه العملية باإ’ضشافة إا ¤أان هذه
–ول ل أ
ال -ط -ري -ق -ة قضشت ع -ل -ى ال -قشش -رة ال -ت -ي ك -انت م -وج-ودة،
باإ’ضشافة ا ¤تسشويته والقضشاء على الششعر التالف منه».
وكششف «إاسشÓم» أانه ‘ اŸرة ا’و ¤لعملية حÓقة
ششعره باسشتخدام النار كان قلقا جًدا من أان يصشاب
بحروق ،ولكن بعد إاششعال النار ‘ رأاسشه  ⁄يحسض
بأاي ششيء ،وششجّعه على تكرار التجربة مظهر ششعره
ا÷ديد ،حيث قال ’« :أاخفي عليكم أاّنني كنت قلقا
من هذا النوع ،خاصشة عندما علمت أان ا◊Óق
يسشتخدم النار لكن بعد أان اسشتعملتها للمرة اأ’و¤
قّررت ا◊Óقة من اآ’ن فصشاعدا بالنار ،وهو اأ’مر
الذي ’قى إاعجابي كثÒا».
صشالون حÓقة آاخر Ãنطقة الششراقة ÷أا إا¤
طريقة غ Òمعتادة لزيادة عدد زبائن ﬁله اÿاصض
بحÓقة الرجال ،وهي ا◊Óقة بالنار حيث ’حظنا
بعد دخولنا اليه تواجد عدد ’ بأاسض به من الششباب

من يرغب ‘ حÓقة ششعر رأاسشه بالنار رغم اأن
تكلفته أاك Èمن الصشالون السشابق الذي زرناه.
وقال صشاحب الصشالون ويدعى «‚يب» أانه ÷أا
ا ¤هذه الطريقة لزيادة عدد زبائنه ،حيث قال ‘
هذا اÿصشوصض« :بعد افتتاح الصشالون  ⁄يكن هناك
عدد كب Òمن الزبائن من يأاتي إا ¤هنا ،ودفعني
هذا الركود وتراجع عدد الزبائن إا ¤خوضض Œربة
قادتني إا ¤ما بات يعرف بـ»ا◊Óقة بالنار» التي
تعلّمتها من فيديوهات على موقع يوتيوب».
هذه اŸغامرة قال عنها «‚يب»« :قررت اللجوء
إا ¤ط -ري -ق -ة غ Òم-ع-ت-ادة ل-ل-فت ان-ت-ب-اه ال-زب-ائ-ن ‘
ﬁاولة للتغلب على الركود ،وأايضشا لتجريب طريقة
جديدة واŸفاجأاة أانها ’قت اسشتحسشان العديد من
الزبائن حيث أاواظب عليها وهو اأ’مر الذي طور
من طريقتي وأاصشبحت أاسشتعمل طرقا ﬂتلفة على
حسشب طلب الزبون».
وأاّكد «‚يب» أاّنه  ⁄يجازف ‘ البداية بتطبيقها
على الزبائن ،حيث قال« :قمت بتجارب عديدة

على الورق ‘ البداية قبل اأن أاسشتخدم ا◊Óقة
بالنار على الزبائن جربتها أاو’ على نفسشي وبعد
‚اح- -ه -ا ب -داأت ‘ ت -ط -ب -ي -ق -ه -ا ع -ل -ى رواد ﬁل -ي
للحÓقة».
وعن طريقة اسشتعمالها اأوضشح قائ« :Óأاسشتخدم
لهذا الغرضض ›موعة من اŸواد اŸششتعلة ،بحيث
أاضش -ع -ه -ا ‘ ق -ارورات خ -اصش -ة وأار ّشش -ه-ا ع-ل-ى شش-ع-ر
الزبون ،فتششتعل النÒان ‘ ششعره وهذه العملية
–تاج إا ¤سشرعة وخÈة للتحكم فيها وقصض الششعر،
كما يرغب الزبون وليسض لها أاي تأاث Òضشار على
اإ’نسشان وعلى ششعره ،خاصشة أان خطا صشغÒا قد
تكون عواقبه وخيمة على الزبون».
وزاد عدد الزبائن بعد اأن اششتهر هذا اÙل بهذه
ال- -ط- -ري- -ق -ة وك -ان ا’ول ‘ اŸن -ط -ق -ة ،ح -يث ق -ال
«‚يب» ‘ هذا اÿصشوصض« :عدد الزبائن تضشاعف
عدة مرات خÓل أاسشابيع قبل أان يتحول اÙل ‘
أاششهر قليلة إا ¤اأحد أاششهر صشالونات ا◊Óقة ‘
منطقة الششراقة».
وعن زبائنه قال «‚يب» إانّ «أاغلبهم من الششباب
الراغب ‘ Úقصشات ششعر جديدة وبأاششكال ﬂتلفة،
ودخل اÙل اليومي ششهد ارتفاعا كبÒا منذ أان
بداأت ا◊Óقة بالنار ،إاذ ارتفع إا ¤مسشتويات جيدة،
جعني على توظيف ششباب آاخرين
وهو ا’مر الذي شش ّ
معي بالنظر للعدد الكب Òمن الزبائن».
ويحصشل «‚يب» على  3000دينار جزائري من
الششخصض الواحد مقابل «ا◊Óقة بالنار» ،التي قال
إاّنها –رق الششعر ا÷اف التالف ،وتكسشب الششعر
نعومة فضش Óعن سشهولة التصشفيف».
وق- -ال «ف- -ري- -د» وه- -و أاح- -د زب -ائ -ن ﬁل «‚يب»
للحÓقة« :اعتدت منذ فÎة على ا◊Óقة ‘ هذا
اÙل ،وأان -ا م -ع -جب ب -ال -ط -ري -ق -ة ا÷دي -دة ال -ت -ي
اسشتحدثها ‚يب ‘ ا◊Óقة».
غ Òاأّن هذا  ⁄يكن هو انطباع «فريد» ا’ول،
حيث قال« :ششّكلت هذه الطريقة ‘ البداية هاجسشا
ب -ال -نسش -ب -ة ‹ ل -ك -ن ب-ع-د أان Œاوزت ه-ذه اŸرح-ل-ة
أاصشبحت وسشيلة مسشتحّبة وباعثة للتّسشلية».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  18ديسصمبر  2018م
الموافق لـ  10ربيع الثاني 1440هـ

الدور  32لكأاسس ا÷مهورية

خÈة إا–اد العاصشمة ‘ مواجهة طموح جمعية وهران
تتواصسل ،اليوم ،مباريات الدور  32لكأاسس ا÷مهورية حيث يطمح ا–اد العاصسمة لدخول اŸنافسسة بقوة امام جمعية
’خرى .
وهران فيما يرتقب حدوث بعضس اŸفاجآات ‘ اŸواجهات ا أ

عمار حميسسي
يسصعى ا–اد العاصصمة لدخول منافسصة كاأسس
ا÷مهورية بقّوة من خÓل الفوز على ضصيفه
ج -م -ع -ي -ة وه -ران ال -ط -ام -ح ه -و ا’أخ -ر لصص -ن-ع
اŸفاجاة والتاأهل على حسصاب اأشصبال اŸدرب
فروجي.
ي -ع -رف ع-ن ا–اد ال-ع-اصص-م-ة ان-ه م-ن ال-ف-رق
اŸتخ ّصصصصة ‘ منافسصة الكاأسس بحكم النتائج
اŸميزة التي حققها فيها وهو ما يجعله اليوم
مرشصحا فوق العادة للتاأهل ا ¤الدور اŸقبل
على حسصاب جمعية وهران .
سصيكون الفريق اليوم مدعما باأنصصاره ،وهو ما
يجعل اŸاأمورية سصهلة نوعا ما حيث سصيعرف
اŸلعب حضصورا كبÒا ÷ماه Òا’–اد التي
تسص -ع -ى ل -ت -ق -د Ëال -دع -م ل -ل-ف-ري-ق خÓ-ل ه-ذه
اŸباراة .
م -ن ج -ه -ت -ه ،سص -ي -ك -ون ج -م -ع -ي -ة وه -ران اأم-ام
م -اأم -وري -ة صص-ع-ب-ة م-ن اج-ل ال-ت-اأه-ل ا ¤ال-دور
اŸق -ب -ل رغ -م ان م -ن -افسص -ة ال -ك -اأسس غ-ال-ب-ا م-ا
عرفت حدوث مفاجاآت من خÓل تاألق فرق
غ Òمرشصحة للذهاب بعيدا.
يتواجد الفريق ‘ الرابطة الثانية ورغم انه
 ⁄يقدم مسصتوى جيد خÓل مرحلة الذهاب،
اإ’ ان لعب منافسصة الكاأسس يبقى اأمرا ﬂتلفا
و الÓ- -ع- -ب- -ون سص- -ي- -ك- -ون- -ون م- -ت- -ح- -رري- -ن م -ن
الضصغوطات ،وهو ما يسصاهم ‘ تاألقهم.
سصيعرف هذا اليوم خروج فريق من الرابطة
ا’و ¤على ا’قل خÓل لقاء دفاع تاجنانت و
شصباب بلوزداد و التي سصتكون مليئة با’ثارة و
يسصعى فيها كل فريق للعب كل اأوراقه من اأجل
التاأهل ا ¤الدور اŸقبل  .تبقى ا’فضصلية
لصصالح دفاع تاجنانت الذي سصيكون مدعوما
ب -اأنصص -اره ع -ل -ى م -ل -ع -ب-ه و ه-و م-ا Áن-ح-ه ق-وة
اضص -اف -ي -ة م -ن اج -ل كسصب ت-اشصÒة ال-ت-اه-ل ا¤

ال -دور اŸق -ب -ل رغ -م صص-ع-وب-ة اŸام-وري-ة ام-ام
شصباب بلوزداد .
سصتكون مواجهة اليوم اول مباراة للمدرب
ا÷ديد عبد القادر عمرا Êالذي يطمح لÎك
بصصمته ‘ الفريق من خÓل قيادته ’قتطاع
تاأشصÒة التاأهل ا ¤الدور اŸقبل على حسصاب
دفاع تاجنانت .لن تكون مهمة اندية مولودية
بجاية و شصبيبة القبائل اضصافة ا ¤مولودية
وه -ران صص -ع-ب-ة خÓ-ل ه-ذا ال-دور ب-ح-ك-م ان-ه-ا
سصتواجه اندية من ا’قسصام السصفلى و هو ما
يجعلها مرشصحة من اجل بلوغ الدور اŸقبل .
يسصتقبل مولودية بجاية فريق اأوŸبي امقران
و ن -فسس ا’م -ر ي -ن-ط-ب-ق ع-ل-ى م-ول-ودي-ة وه-ران
الذي يواجه امل مغنية بينما يحل فريق شصبيبة
القبائل ضصيفا ثقي Óعلى فريق امل غريسس
الذي يسصعى لصصنع اŸفاجاأة .
سصتكون اŸواجهات ا’خرى متكافئة ا ¤حد
بعيد بحكم التقارب الكب ‘ ÒاŸسصتوى بÚ

ﬂت -ل -ف ا’ن -دي -ة و ه -و م -ا ي -ج -ع -ل ال -ن-دي-ة و
التشصويق سصيدا اŸوقف خÓل هذه اŸباريات
التي يسصعى فيها كل فريق للفوز و اقتطاع
تاأشصÒة التاأهل ا ¤الدور اŸقبل .

الÈنامج

غا‹ معسصكر  -اأهلي برج بوعريريج 14:00
سصريع اÙمدية  -اإ–اد سصطيف 14:00
ا–اد بني دوالة  -ا–اد تلمسصان 14 : 00
شصباب باتنة ‚ -م البسصباسس 14 : 00
ا–اد البليدة  -نادي بارادو 14 : 00
اأمل غريسس  -شصبيبة القبائل 14:00
مسصتقبل واد سصلي  -ا–اد عنابة 15 : 00
مولودية وهران  -امل مغنية 15 : 00
وداد تلمسصان  -ا–اد ذراع بن خدة 16 : 00
دفاع تاجنانت  -شصباب بلوزداد 17 : 00
ا–اد العاصصمة  -جمعية وهران 18 : 00
مولودية بجاية  -اأوŸبي امقران 18:00

ا’–ادية ا÷زائرية للدراجات

العدد

17823

سستعطي دفعا للممارسسة الرياضسية
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حطاب يفتتح قاعة «زب Òبوعجاج» باŸرادية
افتتح ،صسبيحة أامسس ،وزير الشسباب والرياضسة ﬁمد حطاب قاعة للجمباز «اÛاهد زبÒ
بوعجاج» ببلدية اŸرادية ،وهي ‰وذجية من حيث الهيكل اŸعماري ،بحضسور رئيسس
اÛلسس الشسعبي البلدي للمرادية مراد سسامر وأاعضساء مكتبه إاضسافة إا ¤مدير الرياضسة
بالوزارة  ،ومدير الشسباب والرياضسة لو’ية ا÷زائر وبعضس رؤوسساء ا’–اديات الذين
’‚از من الطراز العا‹.
انبهروا بهذا ا إ

قام الوزير باإ’طÓع على هذه
ال -ق-اع-ة ال-ت-ي ت-ت-ك-ون م-ن أارب-ع-ة
ط -واب -ق وال -ت-ي –تضص-ن ك-ل دور
رياضصة خاصصة وأان هذه القاعة
ب -دأا ب -ن -اؤوه-ا سص-ن-ة  2014واليوم
تدشصن من طرف اŸسصؤوول اأ’ول
ل- -وزارة الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة ‘
.2018
‘ رده عن سصؤوال حول هذا
اŸع -ل-م أاك-د ح-ط-اب أان-ه-ا ت-ع-تÈ
‰وذجا يجب ا’قتداء به عÈ
الوطن ،كما طلب من اŸسصؤوولÚ
سص -واء ع -ل-ى مسص-ت-وى ال-ب-ل-دي-ة أاو

رؤوسصاء ا’–ادية ا◊فاظ على
ه - - -ذا اŸكسصب ال- - -ذي ي- - -ع- - -تÈ
‰وذج -ا م -ن ال -ط-راز ال-ع-ا‹ ‘
الوطن.
ليضصيف أامام ا◊ضصور بأان بلدية
اŸرادي-ة ق-دمت م-ث-ا’ م-ل-موسصا
ويجب التنويه وشصكر جميع من
سصاهم ‘ خروج هذا اŸعلم إا¤
الواجهة.
أاما رئيسس بلدية اŸرادية فقد
شص -ك -ر وزي-ر الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة
واإ’ط -ارات اŸراف -ق -ة ل -ه ع -ل -ى
ت -دشص Úه -ذه ال -ق -اع -ة وج -ع-ل-ه-ا

مثا’ يقتدى به ‘ أانحاء الوطن،
مضصيفا أان البلدية عملت جهدا
كبÒا وصصرفت أاموا’ طائلة على
ب- -ن- -اء ه- -ذا الصص- -رح ال- -ري -اضص -ي
مشصÒا أان -ه سص -ع -ي-د ج-دا ب-ن-ج-اح
ه -ذا ا’‚از ال -ري -اضص -ي ال -ك-بÒ
ال - -ذي ي - -ع - -ت Èع - -رب - -ون ﬁب- -ة
وإاخÓ-صس ل-ك-ل ال-ري-اضص-ي Úعلى
مسصتوى بلدية اŸرادية وغÒها
م- -ت- -م- -ن Úال- -ن- -ج -اح وال -ت -وف -ي -ق
للرياضصة ا÷زائرية عامة.

فؤواد بن طالب

الدور ثمن النهائي لرابطة أابطال أاوروبا

ليفربول ـ بايرن ميونيخ وأاتلتيكو مدريد ـ
جوفنتـ ـ ـ ـ ـ ـوسص أابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرز اŸواجه ـ ـ ـ ـ ـات

تأاجي ـ ـل ا÷معيـ ـة العام ـ ـة ا’نتخابيـ ـ ـ ـة إا 22 ¤ديسشمـ ـ ـ ـ ـÈ

ل–ادية ا÷زائرية للدراجات إا ¤غاية  22ديسسم Èا÷اري ،بعدما كان مقررا إاجراؤوها
’نتخباية ل إ
جلت ا÷معية العامة ا إ
أا ّ
’نتخابات التي إاكتفت بنشسر بيان على اŸوقع
’سسباب  ⁄تكشسف عنها اللجنة اŸكلفة Ãراقبة ا إ
بتاريخ  15من ذات الشسهر أ
الرسسمي للفيدرالية.

نبيلة بوقرين

بر›ة انتخابات ا’–ادية Ãقر اللجنة ا’أوŸبية
ب Íعكنون من اأجل اختيار الرئيسس ا÷ديد الذي
سصيتو ¤قيادة هذه الهيئة الرياضصية فيما تبقى من
ع -م -ر ال -ع -ه -دة ا’أوŸب-ي-ة  ،2020 /2017ب -ه -دف
ا◊فاظ على ا’إسصتقرار من اأجل مواصصلة العمل
 Ÿسصتقيل مÈوك
الذي شصرع فيه من قبل الرئيسس ا ُ
قربوعة ’أسصباب عائلية وصصحية.
لÓإشصارة يتّو ¤حاليا نائب الرئيسس السصابق عباسس
ف -رت -وسس ق -ي-ادة ا’أم-ور ‘ ا’إ–ادي-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة ‘

اإنتظار تعي Úالرجل الذي سصيشصرف على راأسس
الفيدرالية ‘ ا’أيام القليلة القادمة ،اأي بعد اإجراء
ا’إن -ت -خ-اب-ات م-ن ط-رف اأعضص-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
لضص -م -ان ن -زاه -ة ا’أم -ور وت -ف -ادي اأي مشص-اك-ل م-ن
شصاأنها اأن تنعكسس بشصكل سصلبي على سص ÒالÈنامج،
خاصصة اأننا ‘ صصدد التحضص ÒلÓألعاب ا’أوŸبية
التي سصتكون بطوكيو .2020
يتنافسس على كرسصي الرئاسصة Óÿفة قربوعة كل
م -ن خ Òال -دي -ن ب-رب-اري واإسص-م-اع-ي-ل دوزي ،وم-ن
اŸق -رر اأن Œري ا’إن -ت -خ -اب -ات ي-وم  22دÁسص،È
بداية من السصاعة  ،14:00بعدما صصادقت ÷نة

الÎشصيحات التي اإجتمعت بحضصور ‡ثل عن وزارة
الشصباب والرياضصة موؤخرا على ملف ترشصح هذا
ال -ث -ن -ائ -ي وكÓ-ه-م-ا عضص-و ف-ي-درا‹ وا’أول رئ-يسس
راب -ط -ة و’ي-ة بسص-ك-رة ،وال-ث-ا Êم-دي-ر ف-ن-ي وط-ن-ي
سص- -اب- -ق لÓ- -إ–ادي- -ة ،واŸدي- -ر ال- -ري -اضص -ي ا◊ا‹
للمجمع البÎو‹.
كانت قد نظمت جمعية عامة اإسصتثنائية ‘ تاريخ
الـ  24نوفم ÈاŸاضصي بعد اإسصتقالة قربوعة من
منصصبه ‘ الـ  10من ذات الشصهر ” من خÓلها
ت -نصص -يب ÷ان الÎشص -ي -ح -ات وال -ط -ع -ون وتسص -ل -ي -م
اŸهام.

عبد الكر Ëبن جميل:

نقصص التحضشÒات أاثّر على ’عبات اŸنتخب الوطني

اعت Èمدرب اŸنتخب
ا÷زائري لكرة اليد
سسيدات ،عبد الكر Ëبن
جميل ،اأمسس ،اأن نقصس
التحضس Òاأثر كثÒا على
’عباته ‘ البطولة
ا’إفريقية للأ· التي
احتضسنتها موؤخرا
جمهورية الكونغو ،لكنه
وصسف هذه التجربة
باŸفيدة جدا –سسبا
للمواعيد الدولية
القادمة.

صص ّ-ر ح ال -ن -ج -م السص -اب -ق ل -ل-م-ن-ت-خب
ا÷زائ - -ري وم- -ول- -ودي- -ة وه- -ران ‘
سصنوات الثمانينيات« :اأنا راضس عن
’ع -ب -ات -ي ال -ل -وات -ي ق -دم -ن ك -ل م -ا
ب-اسص-ت-ط-اع-ت-هن خÓل هذا اŸوعد،
ع -ل -م -ا واأن ع -م -ر ه -ذا ال-ف-ري-ق ه-و
شص -ه -ري -ن ف -ق -ط» .اح -ت-ل اŸن-ت-خب
الوطني ،الذي Œمد نشصاطه منذ
سصنت ،ÚاŸرتبة الثامنة ‘ البطولة
ا’إفريقية التي شصاركت فيها عشصرة
منتخبات وتوجت بها اأنغو’.
اأوضصح بن جميل ‘ هذا الشصاأن باأن
’عباته تنقلن اإ ¤برازافيل بدون
اأي ضصغط’« ،أن الهدف ا’أول من
اŸشصاركة ‘ هذا اŸوعد القاري
هو تقييم مسصتوانا بعد فÎة معتÈة
من الغياب عن السصاحة الدولية»،
على حد قوله.
ت -اب-ع« :شص-خصص-ي-ا ،وب-ال-ن-ظ-ر اإ ¤م-ا

وقفت عليه من اإمكانيات لÓعباتنا
‘ ك -ل اŸق -ابÓ-ت ال-ت-ي ل-ع-ب-ن-اه-ا،
فاإنهن يبشصرن با ،Òÿسصيما ‘ حال
التكفل بهن’ ،أن معدل اأعمار هاته
ال Ó-ع -ب-ات ’ ي-ت-ع-دى  23سص-ن-ة ،ما
ي-ع-ن-ي اأن-ه-ن Áث-ل-ن مسص-ت-ق-ب-ل ال-كرة
الصص -غÒة ال -نسص -وي -ة ‘ ا÷زائ -ري -ة،
خÓل اأعوام طويلة مقبلة».
تاأسصف اŸدرب الوطني ،الذي عÚ
‘ م -نصص -ب -ه ‘ اأك -ت -وب -ر اŸنصص -رم،
ل -تضص -ي -ي -ع ف -ري -ق-ه ال-ف-وز ‘ ال-دور
ا’أول على حسصاب الكامÒون على
وجه اÿصصوصس ،حيث اأن ذلك كان
سص-ي-ج-ن-ب-ه م-واج-ه-ة م-ن-ت-خب اأن-غ-و’
العنيد ‘ ربع النهائي ،موؤكدا اأن
ال - -ت - -عب ن - -ال م - -ن ’ع - -ب- -ات- -ه غÒ
اŸت -ع -ودات ع -ل -ى نسص -ق اŸن -افسص -ة

اليومي Ÿثل هذه الدورات.
ي-ح-وز ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ع-ل-ى ع-قد
مدته سصنت ،Úوهو ما يدفعه لطي
صصفحة البطولة ا’إفريقية والتفكÒ
من ا’آن ‘ اŸواعيد اŸقبلة ،حيث
اأخ ‘ Èهذا الصصدد باأنه يحضصر
ب -رن-ا›ا ل-ل-ت-حضص ÒخÓ-ل ال-ع-امÚ
اŸق -ب -ل« Úح -ت -ى ي -ك -ون اŸن -ت -خب
ج-اه-زا ل-رف-ع ال-ت-ح-دي ‘ ال-ب-طولة
ا’إفريقية اŸقبلة».
خ-ت-م ق-ائ« :Ó-سص-اأشص-رع ‘ ت-ط-بيق
الÈنامج ا÷ديد ،بداية من الشصهر
اŸقبل ،من خÓل بر›ة تربصس
ل -ف-ائ-دة م-ن-ت-خب اأق-ل م-ن  20عاما
ب -غ -رضس ان-ت-ق-اء الÓ-ع-ب-ات ال-ل-وات-ي
Áل - - -ك - - -ن اŸوؤه Ó- - -ت م - - -ن اأج - - -ل
ا’نضصمام اإ ¤الفريق ا’أول».

مولودية سسعيدة

ال ـ ـ ـوا‹ يشش ـ ـ ـ ـرف
علـ ـ ـ ـ ـ ـى أاششغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
ا’جتماع التنسشيقي
لتسشوية اإ’ششكا’ت
اإ’داريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
حرصصا على ضصمان بقاء مولودية
سصعيدة لكرة القدم ضصمن القسصم
الثا Êوضصمان بقائه ،أاشصرف وا‹
الو’ية سصيف اإ’سصÓم لوح ،أامسصية
أاول أامسسÃ ،ق - -ر ال - -و’ي - -ة ع- -ل- -ى
أاشص-غ-ال ا’ج-ت-م-اع ال-ت-نسصيقي الذي
حضص- -ره ك- -ل م -ن مسصÒي الشص -رك -ة
و‡ث-ل-ي ال-ن-ادي ال-ه-اوي والشص-ركاء
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،Úب- -ه -دف تسص -وي -ة
اإ’شص -ك-ا’ت اإ’داري-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ال -ت -ن -ازل ،ن-ق-ل اأ’سص-ه-م وتسص-ري-ع
إاجراءات الÎسصيم الفعلي للمدير
ال- -ع- -ام ا÷دي- -د ل- -لشص- -رك -ة بصص -ف -ة
رسص -م -ي-ة ب-داف-ع ضص-ب-ط واسص-ت-ق-رار
اŸراكز القانونية للمكتب اŸسصÒ
’سص- -ت- -ق- -ب- -ال اإ’ع- -ان- -ات اŸال- -ي- -ة
اŸم- -ن -وح -ة م -ن ق -ب -ل السص -ل -ط -ات
الو’ئية.
حرصس وا‹ الو’ية على –ديد
م -وع -د اأ’ح -د اŸق -ب -ل ’سص-ت-ن-ف-اد
وضصبط جميع اإ’جراءات وبصصفة
رسص -م-ي-ة ون-ه-ائ-ي-ة Ÿب-اشص-رة “وي-ل
خزينة الفريق.

ج .علي

أاسسفرت قرعة رابطة أابطال أاوروبا لكرة
القدم ،التي جرت وقائعها بنيون (سسويسسرا)،
أامسس ا’ثن ،Úعن بعضس اللقاءات النارية
تتقدمها مواجهات ليفربول  -بايرن ميونيخ
وأاتلتيكو مدريد  -جوفنتوسس.

أاما ريال مدريد ،حامل اللقب ‘ السصنوات الثÓث
اأ’خÒة ،سصيقابل نادي أاجاكسس أامسصتدرام ‘ لقاء
يبدو سصه Óنوعا على الورق للفريق ا’سصبا.Ê
كما شصهدت القرعة بعضس اللقاءات الهامة على
غرار باريسس سصان جارمان  -مانشصسص Îيونايتد
وأاوŸبيك ليون  -برشصلونة.
سصيعرف الدور ثمن النهائي مواجهة مباشصرة بÚ
الدولي Úا÷زائري Úنبيل بن طالب (شصالك )04
وري-اضس ﬁرز (م-انشصسص Îسص-ي-ت-ي) ف-ي-م-ا سص-ي-واج-ه

الدو‹ ا÷زائري اآ’خر ياسص Úبراهيمي (بورتو)،
فريق روما ا’يطا‹.

فيما يلي الÈنامج الكامل:

شصالك ( 04أاŸانيا)  -مانشصسص Îسصيتي (إا‚لÎا)
أاتلتيكو مدريد (اسصبانيا)  -جوفنتوسس (إايطاليا)
مانشصسص Îيونايتد (إا‚لÎا)  -باريسس سصان جارمان
(فرنسصا)
توتنهام (إا‚لÎا)  -بوروسصيا دور“وند (أاŸانيا)
أاوŸبيك ليون (فرنسصا)  -برشصلونة (إاسصبانيا)
روما (إايطاليا)  -بورتو (الÈتغال)
أاج - -اكسس أامسصÎدام (ه - -ول- -ن- -دا)  -ري- -ال م- -دري- -د
(اسصبانيا)
ليفربول (إا‚لÎا)  -بايرن ميونيخ (أاŸانيا) .

’ول لكرة اليد
القسسم ا أ

طموح ـات كـ ـبÒة Ÿولوديـ ـة وادي تليÓت
يواصسل فريق مولودية
وادي تليلت لكرة اليد
تأالقه ‘ بطولة القسسم
’ول من خلل
الوطني ا أ
تصسدره ترتيب اÛموعة
الغربية الوسسطى ،ما
يدفع Ãدربه لتغيÒ
هدفه من خلل الطموح
للعب ورقة الصسعود إا¤
القسسم اŸمتاز ‘ نهاية
اŸوسسم.

صصرح ﬁمد بلغيت ‘ هذا
الصصدد  « :اŸشصوار الذي أاديناه
◊د اآ’ن ‘ البطولة يشصجعنا
ع-ل-ى ت-غ-ي Òأاه-داف-ن-ا م-ن خÓ-ل
ال -ت -ط -ل -ع ل -ل -عب ورق-ة الصص-ع-ود.
سصندافع بقوة عن اŸرتبة اأ’و¤
ال -ت-ي ن-ح-ت-ل-ه-ا م-ن أاج-ل –ق-ي-ق

حلم كل سصكان وادي تليÓت».
أاكدت اŸولودية عن صصحتها
ا÷ي- -دة ه- -ذا اŸوسص -م ع -ن -دم -ا
ت-غ-ل-بت ا÷م-ع-ة ال-ف-ارط-ة خ-ارج
قواعدها على وصصيفها السصابق
وا÷ار فريق مولودية وهران ‘
ﬁلية عاصصمة الغرب ا÷زائري
( ،)24-27م -ع-ززة ب-ذلك صص-ف-ه-ا
الريادي وﬁافظة على سصجلها
اÿا‹ م- - - -ن اÿسص- - - -ارة ه - - -ذا
اŸوسصم.
حصصد أابناء ‘‘تليÓت‘‘  13نقطة
من أاصصل ‡ 14كنة بعد فوزهم
‘ سصت مقابÓت وتعادلهم ‘
واحدة ،متقدم Úبنقطت Úعن
الوصصيف شصباب بئر مراد رايسس،
و معمقة الفارق إا ¤أاربع نقاط
ع-ن م-ول-ودي-ة وه-ران اŸرشص-ح-ة
اأ’و ¤بعد نزولها إا ¤هذا
ال - -قسص - -م ‘ ن - -ه - -اي - -ة اŸوسص - -م

اŸنصصرم.
ث -م -ن م -درب م -ول -ودي -ة وادي
ت -ل -ي Ó-ت ك -ثÒا ال-ف-وز اŸسص-ج-ل
على حسصاب ‘‘ا◊مراوة‘‘ ،مؤوكدا
ب -أان -ه سص -ي -زي -د ’ع -ب -ي -ه ث -ق-ة ‘
النفسس ‘ سصباق الصصعود حيث
لعبوا اŸواجهة بدون أاي مركب
ن -قصس ،وه -و م -ا أاسص -ع -ده ك -ثÒا،
على حد تعبÒه.
ي- -راه- -ن ن -فسس اŸدرب ك -ثÒا
ع- -ل- -ى الصص- -ع- -ود رغ- -م اعÎاف -ه
بصص-ع-وب-ة اŸه-م-ة سص-ي-م-ا ‘ ظ-ل
اŸنافسصة الشصديدة التي يلقاها
ف -ري -ق -ه م -ن ط -رف ع-دة أان-دي-ة
وأايضص- -ا وخ- -اصص- -ة ‘ ظ -ل «ق -ل -ة
اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸوضص -وع-ة –ت
تصصرف الفريق» ،كما يتأاسصف له
ال -ت -ق -ن -ي ال -وه -را Êال-ذي ي-ق-ود
اŸولودية لتحقيق مفاجأاة سصارة
أ’نصصارها.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^ 18ديسش - - - -م : 1832 Èح -ول مسش-ج-د
«كتششأوة « إا ¤كأتدرائية ،بعد أان قتل
الفرنسشيون آالف اŸدني Úا÷زائريÚ
اŸع-تصش-م Úب-داخ-ل-ه اح-ت-ج-أج-أ ع-ل-ى ق-رار
التحويل.
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العميد بلقصس Òيعاين منشسآات جديدة ضسمن ﬂطط عصسرنة ا÷هاز

الÎكيز على العمل ا÷واري يبقى نشساطا
أاسساسسيا إلشسراك اŸواطن ‘ أامنه
و‘ خ- -ت- -ام ال- -زي -ارة ،ع -ق -د ق -ائ -د ال -درك

و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ا÷رÁة اŸن - -ظ - -م - -ة
وح- -م- -اي -ة ا◊دود ،أاوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشس
الوطني الششعبي بكل من جانت/ن.ع 4.وعÚ
قزام/ن.ع )12( ،6.منقبا عن الذهب وضشبطت

ال -وط -ن -ي اج-ت-م-اع ع-م-ل م-ع اإلط-ارات وق-ادة
الوحدات العاملة على مسشتوى إاقليم القيادة
ا÷ه -وي -ة ال -ث -ان-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ،أاي-ن ذك-ر
ب -ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الششعبي واŸتعلقة بضشرورة تعبئة كل الوسشائل
ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة اŸت-اح-ة وضش-م-ان ال-تنسشيق
التام مع مصشالح األمن األخرىŸ ،كافحة كل

( )03مركبات رباعية الدفع و( )5,3طن من
اŸواد ال- -غ -ذائ -ي -ة و( )04م -ول -دات ك-ه-رب-ائ-ي-ة
ومعدات أاخرى للتنقيب عن الذهب ‘ ،حÚ
أاوق - -فت م - -ف - -ارز أاخ - -رى ب - -ك- -ل م- -ن ال- -وادي
وبسشكرة/ن.ع ،4.م - -ه - -رب Úاث- -ن Úوضش- -ب- -طت
ششاحنت Úو( )43,5قنطار من أاوراق التبغ.

...وتوقيف  29مهاجرا غ Òشسرعي من
جنسسيات ﬂتلفة

و‘ سشياق متصشل ،ضشبط حراسس ا◊دود،
إاث -ر دوري -ة ب -حث وت -ف-ت-يشس ب-ت-ن-دوف/ن.ع،3.
( )27كيلوغرام من الكيف اŸعالج ‘ ،ح” Ú
ت -وق -ي-ف ( )29م - -ه - -اج - -را غ Òشش- -رع- -ي م- -ن
ج- -نسش- -ي- -ات ﬂت- -ل- -ف- -ة ب- -ك- -ل م- -ن ت- -ل- -مسش -ان
و“Ôاسشت.

لندية العربية
كأأسس ا أ

مولودية ا÷زائر تواجه اŸريخ السسودا ‘ Êربع النهائي
سش -ي -واج -ه ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ن-ظÒه
اŸريخ السشودا ‘ Êالدور ربع النهائي من
ك -أاسس األن -دي-ة ال-ع-رب-ي-ة حسشب ن-ت-ائ-ج ع-م-ل-ي-ة
ال -ق -رع -ة ال-ت-ي ج-رت أامسس Ãدي-ن-ة أاب-و ظ-ب-ي
الماراتية حيث سشيسشتقبل ““ العميد““ منافسشه
‘ مباراة الذهاب Ãلعب  5جويلية  ،على أان
ي -ج -ري ل -ق -اء ال -ع -ودة ب-ال-ع-اصش-م-ة السش-ودان-ي-ة
اÿرطوم.
ويسش - -ع - -ى أاشش- -ب- -ال اŸدرب ع- -م- -روشس ا¤
–ق -ي -ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة ‘ م-ب-اراة ال-ذه-اب
لكسشب حظوظ كبÒة قبل مواجهة العودة أامام
ن- -ادي اŸري- -خ ال- -ذي ك- -ان ق- -د أاقصش -ى ا–اد
العاصشمة ‘ الدور اŸاضشي .

Óششارة ،فانه ‘ حالة التأاهل ا ¤الدور
ل إ
نصش -ف ال -ن -ه -ائ -ي سش -ي -واج-ه ف-ري-ق اŸول-ودي-ة
اŸت -أاه -ل م -ن م-واج-ه-ة ال-رج-اء ال-ب-يضش-اوي -
النجم السشاحلي.

فريوي Áضسي لـ ““ العميد““
على صشعيد أاخر “كن ““ العميد ““ من جلب
اŸهاجم فريوي الذي أامضشى على عقد Ÿدة
سش- -ن -ت Úو نصش -ف  ،ق -ادم -ا م -ن ن -ادي لريسش -ا
اليونا Êحيث  ⁄تدم Œربة اŸهاجم السشابق
ل–اد البليدة طوي ‘ Óالبطولة اليونانية..
وقد يسشاهم هذا اŸهاجم ‘ اعطاء الفعالية
لتششكيلة اŸولودية.

كأأسس ا÷مهورية

تأاهل شش.بجاية على حسساب شش.سسكيكدة
عرفت اŸقابÓت األو ¤للدور  32لكأاسس
ا÷م-ه-وري-ة ت-أاه-ل ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة أامام
نظÒه ششبيبة سشكيكدة ‘ القمة ب Úفريقي
الرابطة اÎÙفة الثانية حيث عادت الكلمة
األخÒة للبجاوي Úبنتيجة . 1 -2
كما “كن ا–اد ا◊راشس من اقتطاع ورقة
التأاهل عقب فوزه على نادي غ Òالعبادلة
بنتيجة . 0 - 2
‘ ح Úوجد فريق جمعية ع Úمليلة الذي
ي -ن-ت-م-ي ل-ل-راب-ط-ة اÎÙف-ة األو ، ¤صش-ع-وب-ة

 20°وهران

الثمن  10دج

20°

france prix 1

انخفأضس ‘ نسشبة الهجرة غ Òالششرعية بـ٪33

حجز  980ل Îمن البنزين 10 ،قوارب خشسبية
وتوقيف  43حراقا بعنابة

عنابة :هدى بوعطيح

تدمﬂ 3 Òابئ لإÓرهابي Úو 4قنابل تقليدية الصسنع

..حجز مركبات ومواد ﬂتلفة

 20°ا÷زائر

 19°وهران

21°

م - -أ ت - -زال شش - -واط - -ئ
ع - -ن - -أب - -ة ت - -ل - -ف- -ظ بÚ
لخرى جثث
الفينة وا أ
ششبأب اختأروا الهجرة
غ Òالشش- - - - -رع- - - - -ي- - - - -ة،
وال-ذي-ن ك-أن مصشÒهم
اŸوت ع -وضس ال -وصش -ول
لخرى من
إا ¤الضشفة ا أ
لب- - - -يضس
ال - - - -ب- - - -ح- - - -ر ا أ
اŸت -وسش -ط ،ح-يث ق-أمت
ع- - -ن- - -أصش- - -ر ا◊م - -أي - -ة
اŸدن- - -ي- - -ة م- - -ن - -ذ أاي - -أم
ب -أن -تشش-أل  3ج- - -ثث ‘
ظرف  48سشأعة فقط.

قأمت بهأ مفأرز ا÷يشس ‘ عدة منأطق

‘ إاط -ار م -ك -اف-ح-ة اإلره-اب وإاث-ر ع-م-ل-ي-ة
بحث و“ششيط بباتنة/ن.ع ،5.كششفت ودمرت
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشش-ع-ب-ي ،ي-وم 16
ÓرهابيÚ
ديسشم ،2018 ÈثÓثة (ﬂ )03ابئ ل إ
وأارب - -ع ( )04ق -ن -اب -ل ت -ق -ل-ي-دي-ة الصش-ن-ع وم-واد
ك -ي -م-اوي-ة ُت-سش-ت-ع-م-ل ‘ صش-ن-اع-ة اŸت-ف-ج-رات
وأاغراضس أاخرى ‘ ،ح Úأاوقفت مفرزة أاخرى
عنصشر دعم للجماعات اإلرهابية بتبسشة.

 17°ا÷زائر

17823

‘ زيأرة تفقد قأدته إا ¤وحدات الدرك بألنأحبة العسشكرية 2

ق- -أم ال- -ع- -م- -ي- -د غ -أ‹ ب -ل -قصش Òق -أئ -د
الدرك الوطني ،يومي  16و 17ديسشمÈ
 ،2018بزيأرة عمل وتفقد ،إا ¤وحدات
ال-درك ال-وط-ن-ي ب-أل-ن-أح-ي-ة ال-عسش-ك-رية
الثأنية.
‘ بداية الزيارة وÃقر الناحية ،اسشتقبل
قائد الدرك الوطني من طرف اللواء مفتاح
صشواب قائد الناحية العسشكرية الثانية ،ليقوم
بعدها Ãعاينة وتدشش Úمنششآات جديدة تدخل
‘ إاط -ار ﬂط -ط ت -ط -وي -ر وعصش -رن -ة ال-درك
ال- -وط- -ن- -ي ك- -مشش- -روع إا‚از ا Èıا÷ه- -وي
ل - -ل - -ق - -ي - -ادة ا÷ه - -وي - -ة ال - -ث - -ان - -ي - -ة ل - -ل- -درك
الوطني/ن.ع ،2.و›م- - - -وع- - - -ة ال - - -ت - - -دخ - - -ل
Óسش -ن-اد .ك-م-ا دشش-ن
واŸؤوسشسش -ات ا÷ه -وي -ة ل  -إ
اŸق-ر ا÷دي-د ل-ل-م-ج-م-وع-ة اإلق-ل-يمية للدرك
ال-وط-ن-ي Ãسش-ت-غ-ا Âوم-ق-رات لسش-راي-ا حراسس
ا◊دود ب -ت -ل -مسش -ان ‘ ،إاط-ار ﬂط-ط ال-ع-م-ل
اŸتبنى ل ّصشد كل أاششكال ا÷رÁة اŸنظمة،
خاصشة التي تقع على اŸناطق ا◊دودية.

الفجر06.14................:
الششروق07.٥٥..............:
الظهر12.44.................:
العصشر1٥.16................:
المغرب17.34...............:
العششـأء19.04.................:

ك- -بÒة أام- -ام م -ول -ودي -ة ال -ب -يضس م -ن ال -درج -ة
اÿامسشة و انتهت اŸباراة بالتعادل ، 1 - 1
ق -ب -ل أان ي -ف -تك ف-ري-ق ع Úم-ل-ي-ل-ة ال-ت-أاه-ل ‘
ضشربات الÎجيح.
كما تأاهل فريق ششباب حي موسشى على
حسش-اب ح-م-راء ع-ن-اب-ة ب-ن-ت-يجة  .. 0 - 2و
ي-واصش-ل ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ال-رويسش-ات اŸغ-امرة
بعد فوزه على ششبيبة تيارت بركÓت الÎجيح
كون اŸباراة انتهت بالتعادل . 1 - 1

حامد حمور

أاششكال ا÷رÁة ،من خÓل الÎكيز على العمل
ا÷واري الذي يبقى نششاطا أاسشاسشيا إلششراك
اŸواط -ن ‘ أام -ن -ه وت -ع -زي -ز ال -ث -ق-ة ب Úرج-ل
القانون واŸواطن ‘ ،كنف الحÎام اŸتبادل
واحÎام القوان Úواألنظمة.

شساحنة تقتل ثÓثينيا ““بوادي
الصسدر““ با÷لفة
سشجلت مصشالح ا◊ماية اŸدنية ““بوادي
الصشدر““ ،صشباح أامسس ،على السشاعة ،08:33
ب -ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي ““رق-م Ã ““01ن -ط -ق -ة عÚ
ال -روم -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة ع Úاإلب-ل ،ح-ادث
م -رور أال -ي -م -ا “ث -ل ‘ دهسس شش -اح-ن-ة لشش-اب
ثÓثيني توفيه على الفور فيما كان الششاب
يهم بعبور الطريق ح Úدهسشته ششاحنة ذات
مقطورة من ا◊جم الكب Òأاردته قتي Óعلى
الفور.
و” –ويل جثة الضشحية إا ¤اŸسشتششفى
اŸرك-زي ﬁاد ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ا÷ل-ف-ة ،ف-ي-م-ا
فتحت مصشالح الدرك –قيقا لكششف ظروف
ومÓبسشات وقوع ا◊ادث.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

ت -دخ -ل ع -ن-اصش-ر ا◊م-اي-ة
اŸدن -ي -ة ب -ال -وح-دة ال-ث-ان-وي-ة
ب -ب -ل -دي-ة شش-ط-اي-ب-ي Ãراف-ق-ة
مصشالح الدرك الوطني ،يوم
 10ديسشم ،Èعلى السشاعة 10
و 45د ،من أاجل انتششال جثة
غ-ري-ق ب-اŸن-ط-ق-ة الصش-خ-رية
ب -الشش-اط-ئ اŸسش-م-ى ا◊وضس
الغربي la baie ouest
بشش-ط-اي-ب-ي ،ل-ي-ت-م ان-تشش-ال ‘
ال- -ي- -وم اŸوا‹ ج- -ث -ة ث -ان -ي -ة
ب-اŸك-ان الصش-خ-ري اŸسش-م-ى
““ك -اف ال -ط -يب““ بشش-اط-ئ واد
الغنم ،ثم جثة ثالثة باŸنطقة
الصش- - -خ - -ري - -ة رأاسس ا◊م - -رة
ب -ب -ل-دي-ة ودائ-رة ع-ن-اب-ة ،ب-ع-د
ت- -دخ- -ل ع- -ن- -اصش- -ر ا◊م -اي -ة
اŸدن-ي-ة ب-ال-وح-دة ال-رئ-يسش-ية
وال-وح-دة ال-ب-ح-ري-ة Ãراف-ق-ة
مصش - -ال- -ح ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي
وال -ب -ح -ري -ة ال -وط-ن-ي-ة ،ح-يث
أاح- -ي -لت ا÷ثث ال -ث Ó-ث -ة إا¤
مصش- -ل- -ح- -ة ال- -طب الشش -رع -ي
ل-ل-ق-ي-ام ب-اإلج-راءات الÓ-زمة

من أاجل التعرف على هوية
أاصشحابها.
وتشش Òإاحصش - - - -ائ - - - -ي - - - -ات
ل- - - -وح- - - -دات اÛم- - - -وع- - - -ة
اإلق -ل -ي -م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
بعنابة إا ¤معا÷ة  08قضشايا
للهجرة غ Òالششرعية خÓل
سش -ن -ة  ،2018وإاح- -ب- -اط ع -دة
ﬁاولت للهجرة عن طريق
ال-ب-ح-ر ن-ح-واÿارج ،وأاششارت
‘ ب - - -ي - - -ان ل- - -ه- - -ا –صش- - -لت
““الششعب““ على نسشخة منه عن
اكتششاف عدة ورششات سشرية
لصشناعة قوارب اŸوت ،نتج
عنها حجز  10قوارب خششبية
بغابة ““سشيدي عكاششة““ ببلدية
شش -ط -اي -ب -ي اŸع -دة ل -ب -ي -ع -ه-ا
ألف- - -واج اŸه- - -اج - -ري - -ن غÒ
الششرعي ،Úليتم إاتÓفها بأامر
من السشلطات القضشائية.

كاريكات /ÒعنÎ

ك-م-ا كشش-فت اإلحصش-ائ-يات
ع- -ن ح -ج -ز  980ل Îب-ن-زي-ن
ومبلغ ما‹ قدر بـ  3000دج
و 100أاورو ” ،ع -ل -ى إاث -ره-ا
ت -وق -ي-ف  43شش -خصش-ا ك-ان-وا
Óب-ح-ار وم-غ-ادرة
ي -ت-ه-ي-ئ-ون ل -إ
الÎاب الوطني ،وأاششارت اإ¤
أان- -ه ن- -ظ- -را ل- -ل- -م- -ج- -ه -ودات
اŸب -ذول -ة م -ن ط -رف ق -ي -ادة
الدرك الوطني بعنابة للحد
م- -ن ظ- -اه- -رة ال- -ه- -ج -رة غÒ
الشش-رع-ي-ة سش-ج-ل ه-ذه السش-نة
انخفاضس بنسشبة  ‘ 33اŸائة
م -ق -ارن-ة بسش-ن-ة  ،2017ح- -يث
ت-ع-م-ل اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-مية
ع - -ل - -ى تشش - -دي - -د ال - -رق - -اب- -ة
ب-الشش-ري-ط السش-اح-ل-ي ل-ل-ولية
إلحباط أاي ﬁاولة للحرقة
وا◊د م -ن -ه -ا ح -ف -اظ -ا ع-ل-ى
أارواح الششباب.

