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ي- - -ق- - -وم ،وزي- - -ر ال- - -ط- - -اق- - -ة
مصسطفى قيتو ،Êغدا ،بزيارة
ع- - -م- - -ل وت - -ف - -ق - -د إا ¤ولي - -ة
وهران ،حيث سسيعاين مشساريع
قطاعية بالولية.

شصر‘ ‘ بومرداسس

1٧853

راوية و فرعون يشصرفان
على اليوم العاŸي
للجمارك

يقوم وزير اÛاهدين الطيب
زي -ت -و ،Êغ-دا ،ب-زي-ارة ع-م-ل إا¤
ولي -ة ال-ب-وي-رة ،يشس-رف خÓ-ل-ه-ا
ع -ل -ى ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة ب-ع-ن-وان»
م- -ن- -ط -ق -ة ال -ب -وي -رة اب -ن ال -ث -ورة
ال- - - -ت - - -ح - - -ري - - -ري - - -ة 1962-1954
باŸتحف الولئي للمجاهدين.

يشسرف كل من وزير اŸالية عبد
ال -رح -م -ان راوي -ة ،و وزي -رة الÈي -د
واŸواصسÓ-ت السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-يلكية
وال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة ه-دى
فرعون ،يوم  26جانفي  ،2019على
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -ج -م -ارك ،ب -ق-اع-ة
اÙضس-رات ل-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،اب-ت-داء
من السساعة  09:00صسباحا.

طمار يعاين مشصاريع السصكن

تن

صصيب اÛموعة الŸÈانية للصصداقة
«ا÷زائر ـ أاŸانيا»

اللجنة ا÷زائرية
اŸالية حول األمن

ت - -ن
صسب ،ال - -ي - -ومÃ ،ق - -ر اÛل
سس الشس - -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي،
اÛم -
ع وع -ة الŸÈان -ي-ة ل-لصس-داق-
ة
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ى السساعة  10:00صسباحا.

ت -ق -وم اŸف -وضس -ة ال -وط -ن -ي -ة
◊م -اي -ة وت -رق -ي -ة ال -ط -ف-ول-ة
م- -ر Ëشس- -ر‘ ،ال- -ي -وم ،ب -زي -ارة
ل -ل -مصس -ال -ح اŸك -ل -ف -ة ب -ح -م-اي-ة
ال -ط-ف-ول-ة ب-ولي-ة ب-وم-رداسس،
وذلك Ãق - -ر ال- -ولي- -ة ،ع- -ل- -ى
السساعة  08:30صسباحا.

مدير الصصحة ا◊يوانية
أامام ÷نة الفÓحة
والصصيد البحري
وحماية البيئة
ت - - -ع- - -ق- - -د ،ال- - -ي- - -وم÷ ،ن- - -ة
ال -ف Ó-ح -ة والصس -ي -د ال -ب -ح -ري
وح- -م- -اي- -ة ال- -ب- -ي -ئ -ة ب -اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ،اج-ت-م-اع-ا
ي-خصسصس لÓ-سس-ت-م-اع إا ¤مدير
الصس - -ح - -ة ا◊ي - -وان- -ي- -ة ال- -ذي
سس -ي -ق -دم ع -رضس-ا ع-ن اŸشس-روع
اŸت - -ع - -ل - -ق ب- -نشس- -اط- -ات ال- -طب
ال -ب -ي -ط -ري وح -م -اي-ة الصس-ح-ة
ا◊يوانية ،وهذا على السساعة
 09:00صسباحا.
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

 ،ال- - -ي - -وم ،ال - -ل - -ج - -ن - -ة
Œت- - -م- - -ع
لم -ن،
ري -ة اŸال -ي -ة ح -ول ا أ
ا÷زائ -
ل· ،اب -ت -داء م -ن
وذلك ب- -قصس- -ر ا أ
لسساعة  08:00صسباحا.
ا

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

بن معروف أامام ÷نة
الشصؤوون القانونية
واإلدارية
تعقد ،اليوم÷ ،نة الشسؤوون
لداري- - -ة
ال - - -ق - - -ان - - -ون- - -ي- - -ة وا إ
وا◊ري -ات ب -اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال -وط -ن-ي ،اج-ت-م-اع-ا ي-خصسصس
لÓ-سس-ت-م-اع إا ¤رئ-يسس ›لسس
اÙاسس- -ب- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ن
معروف ،الذي سسيقدم عرضسا
عن اŸشسروع اŸتعلق بالوقاية
م-ن ال-فسس-اد وم-ك-افحته ،وهذا
على السساعة  09:00صسباحا.

دورة عادية للتحالف
ا÷مهوري
ي- -ع- -ق- -د ح- -زب ال- -ت- -ح- -ال- -ف
ال - -وط - -ن - -ي ا÷م- -ه- -وري دورة
ع- - - -ادي- - - -ة ،ي - - -وم السس - - -بت 26
ج-ان-ف-ي ،وذلك ب-اŸق-ر الوطني
ا◊زب بالعاصسمة.

يشس- -رف ،ال- -ي- -وم ،وزي- -ر السس -ك -ن
وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وح-ي-د
طمار ،على عملية إاطÓق تطبيق
إال - -كÎو Êسس - -يسس - -م - -ح ب - -ت - -ق - -ريب
م -ك -ت -ت -ب -ي «ع-دل» م-ن ت-ت-ب-ع م-دى
تقدم إا‚از سسكناتهم ،وذلك على
السس- - -اع - -ة  12:30ظ- -ه- -راÃ ،ق- -ر
صس - -ن - -دوق الضس - -م - -ان وال - -ك - -ف- -ال- -ة
اŸت- -ب -ادل -ة ‘ الÎق -ي -ة ال -ع -ق -اري -ة
الكائن ب 66 :غوطر ،أاولد فايت،
لولد ف -ايت،
لداري -ة أ
اŸن- -ط- -ق -ة ا إ
ا÷زائر.

اجتماع ›لسس الهيئة
العليا لÓنتخابات
ت -ع-ق-د ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا
Ÿراقبة النتخابات ،اليوم ،اجتماع
لوراسسي،
›لسسها ،وذلك بفندق ا أ
على السساعة  09:00صسباحا.

يوم –سصيسصي حول حوادث
الختناق بالغاز ‘ فصصل الشصتاء
لسس Ó-م -ي
ي- -ن- -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ا إ
الشس- - -ه- - -ي- - -د اع- - -م- - -ر ﬂرف ل- - -ولي - -ة
بومرداسس ،اليوم ،يوما –سسيسسيا حول
ح- -وادث الخ- -ت- -ن- -اق ب- -ال -غ -از ‘ فصس -ل
الشس- -ت -اء ،اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة 09:30
صسباحا.
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للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
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‡ث Óلرئيسس ا÷مهؤرية ‘ منتدى دافؤسس بسشؤيسشرا

مسضاهل يقدم عرضضا عن سضياسضة اŸصضا◊ة الوطنية
قدم وزير الششؤؤون اÿارجية عبدالقادر مسشاهل ،أامسس ‘ ،اŸنتدى ا’قتصشادي العاŸي ‘ دافؤسس كلؤسشÎسس (سشؤيسشرا) ،عرضشا حؤل اÈÿة
ا÷زائرية ‘ ›ال اŸصشا◊ة الؤطنية بقيادة رئيسس ا÷مهؤرية عبدالعزيز بؤتفليقة.
و“ي -زت أ÷لسص -ة أل -ت -ي نشص-ط-ه-ا مسص-اه-ل ح-ول
م -وضص -وع «سص Ó-م ومصص -ا◊ة» ب-ن-ق-اشس ك-ث-ي-ف ح-ول
ألتجربة أ÷زأئرية ‘ ›ال أŸصصا◊ة ألوطنية.
وكشصف هذأ ألنقاشس على أ’هتمام ألذي يتم
أيÓ- -ؤوه ل- -ل -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ›ال سص -ي -اسص -ة
أŸصص -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة ب -ق -ي -ادة رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة
عبدألعزيز بوتفليقة ‡ا سصمح للجزأئر بوضصع حد
للمأاسصاة ألوطنية لسصنوأت ألتسصعينيات.
وخÓ- -ل ت- -ط- -رق- -ه ل -ه -ذأ أŸوضص -وع ،أك -د وزي -ر
ألشصؤوون أÿارجية أن سصياسصة أŸصصا◊ة ألوطنية ‘
أ÷زأئر سصمحت «بتضصميد جروح أŸأاسصاة ألوطنية
Ÿت بشصعبها خÓل ألتسصعينيات بصصورة نهائية
ألتي أ ّ
من أجل إأحÓل ألسصÓم ‘ ألقلوب و‘ أأ’ذهان و‘
سصلوكيات أŸوأطن ÚوأŸؤوسصسصات ألوطنية وتعزيز
“اسصك أل -ل -ح -م -ة أل -وط-ن-ي-ة وك-ذأ ت-ك-ريسس أ÷ه-ود
وأŸوأرد ألوطنية من أجل –قيق هدف يسصتحق
أل -ع -ن -اء وه -و–ق-ي-ق ت-ط-ور أج-ت-م-اع-ي وأق-تصص-ادي
ودي -ن -ام -ي -ك -ي -ة مسص -ت-دأم-ة م-ن أج-ل –ديث أل-ب-ل-د
و–سص Úألظروف أŸعيشصية للموأطن.»Ú
و‘ ن- -فسس ألسص- -ي- -اق ،ق- -ال مسص -اه -ل إأن ألشص -عب
أ÷زأئري ،وÃبادرة من رئيسس أ÷مهورية ألسصيد
عبد ألعزيز بوتفليقة و–ت قيادته ،فضصل أختيار
طريق ألوئام أŸد ÊوأŸصصا◊ة ألوطنية وألعيشس
معا ‘ سصÓم ‘ أحÎأم تام للنظام ألدسصتوري
ألدÁقرأطي وأ÷مهوري وكذأ لقوأن Úأ÷مهورية.
وأضصاف ألوزير بالقول «جاء هذأ أÿيار من
أجل مسصاندة ،وبطرق سصلمية ،كفاح شصعب برمته،
إأ ¤ج - -انب ق - -وأت أأ’م - -ن و–ت إأشص - -رأف أ÷يشس
ألوطني ألشصعبي ،ضصد أ÷ماعات أإ’رهابية».
ولدى تطرقه إأ ¤سصياسصة أŸصصا◊ة ألوطنية،
أشصار مسصاهل إأ ¤أن نهج ألسصÓم هذأ يسصتند إأ¤
«مبادئ وقوأعد تتمحور حول أحÎأم إأرأدة ألشصعب
بصص- -ف- -ت- -ه أŸصص- -در أل- -وح -ي -د ل -لشص -رع -ي -ة وأحÎأم
أŸسص -ؤوول -ي -ة أأ’و ¤وأل -رئ-يسص-ي-ة ل-ل-دول-ة ‘ ح-م-اي-ة
أأ’شص- -خ- -اصس وأŸم- -ت -ل -ك -ات وح -ف -ظ ألسص Ó-م ،م -ع
أ’حÎأم أل- -ت- -ام ل- -لشص- -روط أل- -ت- -ي “ل- -ي -ه -ا أ◊ي -اة
أŸشصÎكة وألعيشس معا ‘ سصÓم وأŸسصاهمة ألهامة
للجميع من أجل أسصتعادة ألوئام أŸد ÊوأŸصصا◊ة
باإ’ضصافة إأ ¤تعزيز ثقافة ألعمل معا من أجل
إأعادة أإ’عمار».
كما أكد وزير ألشصؤوون أÿارجية قائ« Óإأن هذه
أŸب - -ادئ وأل - -ق - -وأع- -د ت- -دع- -و أيضص- -ا إأ ¤أ’حÎأم
أŸتبادل للقناعات ألشصخصصية وأŸنافسصة ألسصلمية
Óفكار وألÈأمج وضصمان أ◊قوق ألدسصتورية غÒ
ل أ
أل -ق -اب -ل -ة ل -ل -تصص -رف وأŸسص -اوأة ب Úأ÷م -ي -ع أم-ام
أل -ق -ان -ون وت -ع -زي -ز أ◊ري -ات أل -دÁق -رأط-ي-ة وك-ذأ
تشصجيع ألتعب Òأ◊ر ونقاشس أأ’فكار وإأعادة تأاهيل
ألعمل وأ’سصتحقاق باإ’ضصافة إأ ¤ضصرورة مكافحة
أآ’فات أ’جتماعية وألتجاوزأت ألتي “سس بحقوق
أŸوأط -ن وإأل -زأم -ي-ة إأي-ج-اد أ◊ل-ول م-ع-ا وأل-ت-ح-ك-م
بزمام أمورنا وإأنقاذ ألوطن بأانفسصنا ومن دون أي
تدخل أجنبي».

جهود ا÷زائر من أاجل
السضتقرار اإلقليمي
أك- -د وزي- -ر ألشص- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،ع -ب -د أل -ق -ادر
مسص- -اه- -ل ،أمسس أل- -ثÓ- -ث- -اء ،ب- -دأف -وسس–ك -ل -وسصÎز
(سصويسصرأ) ،على جهود أ÷زأئر من أجل أ’سصتقرأر
أإ’قليمي سصيما باŒاه جوأرها أأ’قرب من أجل

ألتسصوية ألسصلمية للنزأعات وأأ’زمات ألتي تعاÊ
منها بعضس دول أ÷وأر ذأته.
وأوضصح مسصاهل ‘ تدخله حول موضصوع «ألسصلم
وأŸصصا◊ة» Ãناسصبة أنعقاد أ’جتماع ألسصنوي 49
للمنتدى أ’قتصصادي ألعاŸي ‘ دأفوسس–كلوسصÎز
(سص -ويسص -رأ) ح -يث Áث -ل رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د
ألعزيز بوتفليقة ‘ هذأ أŸنتدى أن «مبادئ أ◊وأر
وأŸصصا◊ة ألتي تتمسصك بها أ÷زأئر بشصدة تطور
قدرأت ألشصعوب ‘ أ’نفتاح على أأ’· أأ’خرى
و–يي وتغذي أسصتعدأدها للتفاعل أ’يجابي معها
وتسص -ه -ل وت -دع -م مشص -ارك -ت -ه -ا ‘ إأنشص -اء أأ’ع -م -ال
ألتضصامنية وألتوأفقات ألدولية وتسصمح لها بالتجند
بسص-ه-ول-ة ح-ول أل-ط-رق ألسص-ل-م-ي-ة ل-تسص-وي-ة ألنزأعات
وتشص-ج-ع-ه-ا ع-ل-ى أل-ت-ف-اع-ل ب-نشص-اط م-ع أ’ن-ت-هاكات
وأل-ت-ه-دي-د ب-ان-ت-ه-اك ألسصÓ-م وتشص-ج-عها بدون أدنى
شصك على أŸسصاهمة قدر أإ’مكان ‘ ترقية أ◊وأر
وألتفاهم وألتعاون ب Úألثقافات وألديانات خدمة
للسصÓم».
كما أشصار وزير ألشصؤوون أÿارجية إأ ¤أن «هذه
ألروح هي ألتي تغذي وتقود موقف وعمل أ÷زأئر
ب- -اŒاه ج- -وأره -ا أل -ق -ريب وأل -ن -زأع -ات وأأ’زم -ات
أŸسصتمرة سصوأء على سصبيل أŸثال Ãا‹ وليبيا أو
كما ‘ أŸاضصي ألوسصاطات ألتي “ت من أجل
ألتوصصل ‘ سصنة  1975لÓتفاق أ◊دودي ب Úألعرأق
وإأيرأن و‘ – 1981رير ألدبلوماسصي Úأأ’مريكيÚ
أÙتجزين ‘ طهرأن وأتفاق ألسصÓم أŸوقع ‘
سصنة  2000ب Úأثيوبيا وإأريÌيا أوأيضصا ألوسصاطة ‘
أزمة ألبحÒأت ألكÈى وإأبرأم أتفاق ألطائف ألذي
وضصع حدأ للحرب أأ’هلية بلبنان».

سضياسضة شضاملة للقضضاء
على الراديكالية

وأضصاف أن هذه ألسصياسصة «Œسصدت فعليا من
خ Ó-ل ألÈأم -ج وأ’سصÎأت -ي -ج-ي-ات أل-ت-ن-م-وي-ة أل-ت-ي
ب -اشص -رت -ه -ا أل -دول -ة ‘ ﬂت -ل -ف ›ا’ت أل -نشص -اط
ب-إاشص-رأك م-ؤوسصسص-ات ع-م-وم-ي-ة وم-ن-ظ-م-ات موأطنة
للمجتمع أŸد Êوقطاع أ’قتصصاد ألعام وأÿاصس
وأŸوأطن Úبشصكل خاصس».
وذكر وزير ألشصؤوون أÿارجية ‘ هذأ أإ’طار بـ
«ألنتائج أÙققة بفضصل هذه ألسصياسصية ’ سصيما
ألعدد ألضصئيل للمقاتل Úأإ’رهابي Úأأ’جانب من
أصصل جزأئري».
كما ذكر أن أ÷زأئر «تعد أليوم من ضصمن ألدول
أأ’ك Ìأم -ن -ا وأسص -ت -ق-رأرأ ‘ أل-ع-ا ⁄وه-ووأق-ع أك-ده
معهد «غالوب» بوأشصنطن ألذي صصنف أ÷زأئر ‘
أŸرتبة ألسصابعة عاŸيا ‘ تقاريره لسصنتي 2016
و.»2017
وأبرز مسصاهل أن أ÷زأئر «تعزز هاته أŸكاسصب
من خÓل ترقية مبادئ وقيم ألعيشس معا ‘ سصÓم،
’ سصيما من خÓل مبادرتها على مسصتوى أ÷معية
 ·ÓأŸتحدة وألتي أفضصت إأ ¤إأقرأر أ’ول
ألعامة ل أ
مرة يوم  16مايو من كل سصنة يوما عاŸيا للعيشس
معا ‘ سصÓم».
وأوضصح رئيسس ألدبلوماسصية أ÷زأئرية يقول إأن
Óرأدة
هذه ألÓئحة «جاءت لتعطي بعدأ جديدأ ل إ
أل -وأضص -ح -ة ل -ل -م -ج -ت -م -ع أل -دو‹ ◊م -اي-ة أأ’ج-ي-ال
ألصصاعدة من آأفة أ◊رب .كما تع Èعن ألقيم ألتي
ت-ؤوم-ن ب-ه-ا أ÷زأئ-ر وأل-ت-ي أسص-ت-ث-م-رت ف-ي-ه-ا كثÒأ.
ويتعلق أأ’مر بالتسصامح وأحÎأم أ’ختÓف وألتنوع
وأ◊وأر وألتفاهم ب Úألشصعوب».
وأضصاف يقول «تشصرف بلدي باسصتضصافة حفل
ت -ط-ويب  19رج -ل دي -ن مسص -ي -ح -ي شص -ه-ر ديسص-مÈ
ألفارط» ويتعلق أأ’مر ،يقول مسصاهل« ،بسصابقة ‘
ب -ل -د إأسص Ó-م -ي وتشص -ك -ل رسص -ال -ة ق -وي -ة ب-ا’عÎأف
بالتسصامح ألذي Áيز أ÷زأئر وشصعبها».

..يتحادث مع نظÒه السضعودي
–ادث وزي -ر ألشص -ؤوون أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل-ق-ادر
مسص- -اه- -ل ،أمسس ،م -ع ن -ظÒه ألسص -ع -ودي إأب -رأه -ي -م
أل -عسص -اف ،ع -ل -ى ه -امشس مشص -ارك -ت -ه ‘ أ’ج -ت-م-اع
ألسص -ن -وي  49ل -ل -م -ن -ت-دى أ’ق-تصص-ادي أل-ع-اŸي ‘
دأفوسس–كلوسصÎسس سصويسصرأ.
‘ ه -ذأ أÿصص -وصس ،أشص -اد أل -وزي -رأن «ب-ن-وع-ي-ة
أل- -ع Ó-ق -ات أ÷زأئ -ري -ة–ألسص -ع -ودي -ة أل -ت -ي تشص -ه -د
ديناميكية جديدة» ’سصيما على ضصوء نتائج ألزيارة
ألرسصمية أأ’خÒة ألتي قام بها و‹ ألعهد ،نائب
رئ -يسس ›لسس أل -وزرأء ووزي -ر أل -دف -اع ل -ل -م -م -ل -ك-ة
أل -ع -رب -ي -ة ألسص -ع -ودي -ة إأ ¤أ÷زأئ -ر شص -ه -ر ديسص-مÈ
أŸاضصي.

..ومع رئيسش ا◊كومة التونسضية

أوضصح مسصاهل ‘ مدأخلته أن «مسصعى ألسصÓم
‘ أ÷زأئر تدعم من خÓل تطبيق سصياسصة قضصاء
على ألرأديكالية تقوم على ترقية أŸرجعية ألدينية
ألوطنية أŸتمثلة ‘ أإ’سصÓم أŸعتدل وألوسصطية
وحماية مكونات ألهوية ألوطنية–أإ’سصÓم وألعروبة
وأأ’م -ازي -غ -ي -ة– ضص -د أي أسص -ت -غ Ó-ل م -ع م -ك-اف-ح-ة
أÿطاب أŸتطرف وألطائفي إأ ¤جانب أŸكافحة
ألدأئمة وأŸنظمة لعوأمل ألتهميشس وأإ’قصصاء على
ألصص - -ع - -ي - -دألسص- -ي- -اسص- -ي وأ’ق- -تصص- -ادي وأل- -ث- -ق- -ا‘
وأ’جتماعي وضصد ألÓمسصاوأة أ’جتماعية».

–ادث وزي -ر ألشص -ؤوون أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل-ق-ادر
مسصاهل ،أمسس ألثÓثاء ،بدأفوسس (سصويسصرأ) ،مع
رئ -يسس أ◊ك -وم-ة أل-ت-ونسص-ي-ة ي-وسص-ف ألشص-اه-د ع-ل-ى
هامشس مشصاركته ‘ أŸنتدى أ’قتصصادي ألعاŸي.
و“حور أللقاء حول ألعÓقات ألثنائية وسصبل
تعزيزها .وأتفق ألطرفان ‘ هذأ أإ’طار «على
موأصصلة أ÷هود ألتي يبذلها ألطرفان بغية تعزيز
أك Èلروأبط ألتعاون ب Úألبلدين».

آأزر ك -ام -ات -ي وذلك عشص-ي-ة أن-ع-ق-اد أل-دورة أل-رأب-ع-ة
Óمن.
للجنة أıتلطة ل أ
وأكد كاماتي ‘ تصصريح للصصحافة عقب أللقاء
أنه تناول مع بدوي «أÿطوط ألعريضصة» للدورة

Óمن ألتي تعقد أليوم،
ألرأبعة للجنة أıتلطة ل أ
مضصيفا أن هذه ألدورة سصتدرسس «جميع أ÷وأنب
أأ’م- -ن- -ي- -ة وم- -وأضص- -ي- -ع أخ- -رى ع -ل -ى غ -رأر أإ’دأرة
أإ’قليمية».

بدوي يسضتقبل وفد ما‹ عشضية الدورة  4للجنة اıتلطة لأÓمن

أسص-ت-ق-ب-ل وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ية
وألتهيئة ألعمرأنية ،نور ألدين بدوي ،أمسس ألثÓثاء،
ب -ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة ،وف-دأ م-ن دول-ة م-ا‹ ب-ق-ي-ادة
أأ’م Úألعام لوزأرة أأ’من وأ◊ماية أŸدنية أŸالية

كعوان يؤوكد أاهمية نقل نضضال الفلسضطيني Úالنبيل ع Èوسضائل اإلعÓم
أك - -د وزي - -ر أ’تصص - -ال ،ج- -م- -ال ك- -ع- -وأن ،أمسس،
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة ،دع-م أ÷زأئ-ر «ألÓمشصروط»
ل- -لشص- -عب أل- -ف- -لسص- -ط- -ي- -ن -ي وأه -م -ي -ة ن -ق -ل «نضص -ال
ألفلسصطيني Úألنبيل» ع Èوسصائل أإ’عÓم ،حسصبما
أفاد به أمسس بيان للوزأرة.
وأوضصح ألبيان أن وزير أ’تصصال لدى أسصتقباله
سصف Òفلسصط Úبا÷زأئر ،لؤوي عيسصى ،ذكر «بدعم
أ÷زأئر ألÓمشصروط للشصعب ألفلسصطيني وأهمية

نقل نضصال ألفلسصطيني Úألنبيل ‘ رأم ألله وألضصفة
ألغربية وغزة ع Èوسصائل أإ’عÓم قصصد أŸطالبة
ب-ح-ق-ه ‘ إأق-ام-ة دول-ة ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ح-رة ومسص-ت-قلة
عاصصمتها ألقدسس».
وت- -ط- -رق أل- -ط- -رف- -ان إأ ¤أل- -وضص- -ع ألسص- -ائ -د ‘
أأ’رأضص -ي أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ب-رأم أل-ل-ه وغ-زة وأل-ق-دسس
أÙت-ل-ة وﬂت-ل-ف أشص-ك-ال أل-نضص-ال ألسص-ل-م-ي ألذي
ي-خ-وضص-ه أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ون بشص-ك-ل يومي ،إأضصافة إأ¤

أŸك -ان -ة أل -ت -ي –ت -ل-ه-ا أل-قضص-ي-ة أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ‘
أÛتمع ألدو‹.
من جهته ،ثمن ألسصف Òألفلسصطيني «أ’لتزأم
أل- -دأئ- -م وأل- -ث- -ابت ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر لصص- -ال- -ح أل- -قضص -ي -ة
ألفلسصطينية» ،مذكرأ «بنضصال ألشصعب أ÷زأئري من
أجل ألتحرر ألذي كان ويبقى بالنسصبة للمحاربÚ
وأŸناضصل Úألفلسصطيني Úمصصدر إألهامهم وسصندأ
مرجعيا لهم».

لوح والسضف Òالصضيني يعÈان عن ارتياحهما للعÓقات التاريخية

ع Èوزي -ر أل -ع -دل ،ح -اف -ظ أأ’خ -ت-ام أل-ط-يب ل-وح وألسص-ف Òألصص-ي-ن-ي
با÷زأئر ‹ ليان هي ،عن أرتياحهما لنوعية ألعÓقات «ألتاريخية

أŸتميزة» ألتي Œمع أ÷زأئر وألصص Úألشصعبية ،حسصب بيان لوزأرة
ألعدل نشصر أمسس.

ميهوبي يسضتقبل السضف ÒاŸصضري

أسصتقبل وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي ،أمسس،
Ãقر ألوزأرة ،سصف Òجمهورية مصصر با÷زأئر أÁن
مشص -رف -ة ،وأسص-ت-ع-رضص-ا عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون أل-ث-ق-ا‘ بÚ

ألبلدين حسصب بيان للوزأرة .
وأكد ألطرفان خÓل هذأ أللقاء على ضصرورة توقيع
ب- -رن- -ام -ج ت -ب -ادل ث -ق -ا‘ ب Úمصص -ر وأ÷زأئ -ر ي -ح -دد

›ا’ت أل -ت -ب -ادل خ -اصص -ة ب Úأوب -رأ أ÷زأئ -ر وأوب -رأ
أل -ق -اه -رة وأيضص -ا ‘ ›ال ألصص -ن -اع -ة ألسص -ي -ن -م -ائ -ي-ة
وأŸسصرح وأأ’دب وألفنون ألتشصكيلية وألزخرفة .

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

ألعدد
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ا÷زائر – روسضيا  ...شضراكة من أاجل السضÓم

^ أأم Úبلعمري
جت أتفاقية ألشصرأكة أ’سصÎأتيجية ب Úأ÷زأئر و روسصيا ،ألتي وّقعها ألرئيسصان عبد
تو ّ
ألعزيز بوتفليقة وفÓد ÒÁبوت Úألعام  2001عقودأ من ألتعاون متعدد أأ’وجه منذ تدشصÚ
ألعÓقات ألدبلوماسصية ب Úألبلدين ،كما أصصبحت هذه أ’تفاقية مرجعا أسصاسصيا تضصبط على
ضصوئها عقارب هذه ألعÓقة ،خاصصة وأن ألبلدين تتقاطع وجهة نظرهما حّيال ألعديد من
Óزمات،
أأ’زمات وألقضصايا أإ’قليمية وألدولية ،سصّيما ما تعلق منها بتفضصيل أ◊لول ألسصلمية ل أ
أ◊رصس على عدم ألتدخل ‘ ألشصؤوون ألدأخلية للدول وكذأ تفعيل دور أأ’· أŸتحدة ودعم
ألشصرعية ألدولية ،باعتبارها أŸرجعية ألوحيدة ألكفيلة بنزع فتيل كل ألنزأعات وأأ’زمات
ومنها ألقضصية ألصصحرأوية ألتي أنتهكت فيها هذه ألشصرعية بشصكل خط ،Òبتوقيع أ’–اد
أأ’وربي وأŸغرب على أتفاقيات Œارية تشصمل أأ’رأضصي ألصصحرأوية أÙتلة؟ ‘ ح Úأن
أحÎأم وتطبيق ألقانون ألدو‹ من شصأانه إأشصاعة أأ’من وألسصلم ‘ عا ⁄يهتز على وقع
أرŒاجات باتت تهدد أ’سصتقرأر أ÷هوي وألعاŸي على غرأر أŸشصهد ‘ سصوريا ،ليبيا ،ما‹
وكل منطقة ألسصاحل.
زيارة ’فروف أليوم سصتكون لبنة أخرى ‘ تعزيز ألتشصاور ألسصياسصي ب Úألبلدين ،فاأ’زمة
ألسصورية دشصنت ألعام أ÷ديد بإايفاد مبعوث أ‡ي جديد إأليها وسصط أسصتعادة منطق ألدولة
وبسصط أ◊كومة ألسصورية للسصيطرة على ألوضصع دحضس أ÷ماعات أإ’رهابية ،وتدشص Úمرحلة
مصصا◊ة ألسصوري Úمع أنفسصهم وصصياغة دسصتور للبÓد وهذأ وسصط ﬁاو’ت صصهيونية ÿلط
أŸشصهد؟ كما هو ألشصأان ‘ أ÷ارة أ÷نوبية ما‹ ألتي تعيشس – هي أأ’خرى – على وقع
ﬁاو’ت تشصويشس على أتفاق أ÷زأئر للسصلم وأŸصصا◊ة و’ يخرج أ’عتدأء أإ’رهابي أأ’خÒ
على قوأت حفظ ألسصÓم أأ’‡ية عن هذأ أإ’طار ،ليبيا هي أأ’خرى بحاجة إأ ¤جهود ألبلدين
لتشصجيع حوأر دأخلي شصامل يؤوسصسس ◊ل ليبي خالصس ينهي هذه أŸعضصلة ألتي عمقتها
Óسصف – ◊د ألسصاعة ؟.
وعّقدتها ألتدخÓت أأ’جنبية ألتي  ⁄تتوقف – ل أ
ملف مكافحة أإ’رهاب سصيكون حاضصرأ – كما يبدو– ‘ جدول ألزيارة ،فروسصيا شصريك
أسصÎأتيجي للجزأئر ‘ أÛال ويتقاسصمان نفسس ألنظرة بخصصوصس أ÷ماعات أإ’رهابية
ألتي تختفي ورأء أقنعة سصياسصية أو إأنسصانية لتنفيذ ﬂططات إأجرأمية هدفها ضصرب أسصتقرأر
ألبلدأن على غرأر أÙاولة ألفاشصلة لتسصلل عناصصر إأرهابية قادمة من سصوريا إأ ¤أ÷زأئر عÈ
حدودنا أ÷نوبية ‘ ثوب مهاجرين غ Òشصرعي Ú؟.
أ’قتصصاد سصيكون له نصصيب كب – Òهو أآ’خر– ،خاصصة وأن زيارة ’فروف تأاتي قبل أقل من
أسصبوع وأحد فقط على أنعقاد أجتماع أللجنة أ’قتصصادية أıتلطة أ÷زأئرية – ألروسصية
ألتي سصتتناول أŸباد’ت ألتجارية ألتعاون ب Úألبلدين وتبادل ألتجارب وأÈÿأت ‘ ﬂتلف
أŸيادين ،منها كيفية إأنعاشس أسصعار ألنفط وألغاز باعتبارهما من أهم ألبلدأن أŸنتجة للغاز.

‘ سشياق التطؤر اŸسشتمر للحؤار السشياسشي الثنائي

وزير اÿارجية الروسضي ‘ زيارة إا ¤ا÷زائر اليوم
يشش -رع وزي -ر الشش-ؤؤون اÿارج-ي-ة ال-روسش-ي،
سشÒغي ’فروف ،اليؤم ‘ ،زيارة إا ¤ا÷زائر
ت-دوم ي-ؤم Úب-دع-ؤة م-ن ن-ظÒه ،ع-ب-د ال-ق-ادر
مسش -اه -ل ،حسش -ب -م -ا أاف -اد ب -ه أامسس ب-ي-ان ل-ؤزارة
الششؤؤون اÿارجية.
وتندرج هذه ألزيارة «‘ إأطار أ◊وأر ألسصياسصي
أŸنتظم وألتشصاور ألدأئم ألقائم Úب Úألبلدين منذ
ألتوقيع على بيان ألشصرأكة أ’سصÎأتيجية ب Úأ÷زأئر
وفدرألية روسصيا يوم  2أبريل  2001عقب زيارة ألدولة
أل -ت -ي أج -رأه -ا أل -رئ-يسس ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إأ¤
روسصيا» ،يضصيف ذأت أŸصصدر ،مؤوكدأ أن هذه ألزيارة
«تندرج ‘ سصياق ألتطور أŸسصتمر للحوأر ألسصياسصي
وألتعاون ب Úألبلدين».
وأضص -اف أل -ب-ي-ان أن «إأق-ام-ة رئ-يسس أل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة
أل -روسص -ي-ة ب-ب-ل-دن-ا ت-أات-ي ك-ذلك عشص-ي-ة أن-ع-ق-اد أل-دورة
أل-ت-اسص-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة أıت-ل-ط-ة أ’ق-تصصادية أ÷زأئرية–
ألروسصية أŸقررة من  28إأ 30 ¤يناير Ã 2019وسصكو».
وأشص- -ارت وزأرة ألشص- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة إأ ¤أن ه- -ذه

ألزيارة سصتسصمح بالقيام بدرأسصة شصاملة لوضصع وآأفاق
أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة وسص-تسص-م-ح ب-تبادل وأسصع لوجهات
ألنظر حول أŸسصائل أ’قليمية وألدولية ألكÈى .و‘
ه-ذأ ألسص-ي-اق ،سص-يشص-ك-ل أل-وضص-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا وأل-ت-طورأت
أأ’خÒة أŸتعلقة بهذأ أŸلف ﬁور أÙادثات ،كما
هوألشصأان بالنسصبة للوضصع ‘ ألسصاحل و‘ ما‹ وسصوريا
وتطور ملف ألصصحرأء ألغربية

زيارة بثÓثة أابعاد

القتصضاد ،األزمات واإلرهاب ‘ قلب النقاشش

تضشع ا÷زائر وروسشيا ،واقع وآافاق العÓقات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ع-ل-ى ط-اول-ة ال-ن-ق-اشس ،خÓ-ل زي-ارة
رئ- -يسس ال- -دب- -ل- -ؤم- -اسش- -ي- -ة ال- -روسش- -ي -ة سشÒغ -ي
’فروف ،إا ¤بÓدنا ،اŸقررة اليؤم ،ولن يخلؤ
ا◊ؤار ا’سشÎاتيجي ب Úالطرف Úمن القضشايا
’ق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة وال- -دول- -ي- -ة ،سش- -ي- -اسش- -ي- -ة ك -انت
ا إ
أاواقتصشادية.

حمزة ﬁصصول
ألزيارة ألتي تدوم يوم ،Úوفقا لبيان وزأرة ألشصؤوون
أÿارجية ،تسصبق بأايام قليلة ألدورة ألتاسصعة للجنة
أıتلطة أ÷زأئرية–ألروسصية للتعاون ألتجاري ،ألتي
تنعقد من  28إأ 30 ¤جانفي أ÷اري Ãوسصكو.
ويتوقع أن تأاخذ ألشصرأكة أ’قتصصادية ب Úألبلدين،
قسص -ط -ا م -ع -تÈأ ،م -ن ﬁادث -ات أŸسص-ؤوول Úألسص-امÚ
للدولة أ÷زأئرية مع وزير خارجية روسصيا ،إ’يجاد
ب -دأئ -ل ن -اج -ع-ة ل-لÌوة أل-ن-ف-ط-ي-ة ل-ت-ذل-ي-ل ألصص-ع-وب-ات
أŸالية ،أولوية للجانب ‘ Úظل أسصتمرأر أŸؤوشصرأت
ألسصلبية ◊الة أ’قتصصاد ألعاŸي أÿاضصع أك Ìمن أي
وقت مضصى إأ ¤حسصابات جيوسصياسصية ضصيقة.
م -ن أŸن -اسصب ت -وظ-ي-ف أل-عÓ-ق-ات أل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة
أŸتميزة ب Úأ÷زأئر وموسصكو ،لتحقيق توأزن أك‘ È
أسصوأق ألذهب أأ’سصود ،خاصصة أن روسصيا تعت ÈأكÈ
م-ن-ت-ج ل-ل-ن-ف-ط خ-ارج م-ن-ظ-م-ة أأ’وبك ،ول-دي-ها ألقرأر
أŸؤوث- -ر ‘ ب- -ل- -وغ ألسص- -ع- -ر أŸرج- -ع -ي أل -ذي ي -رضص -ي
أŸنتج ÚوأŸسصتهلك Úعلى حد ألسصوأء.
وإأذأ كانت ›ا’ت أسصتفادة أ÷زأئر من شصريكها
ألتاريخي ،تتمثل ‘ ألتكنولوجيا ألعسصكرية وألوسصائل
أل -ت -ق -ن -ي-ة أ◊دي-ث-ة ‘ ق-ط-اع-ات ألصص-ح-ة وأل-ط-اق-ات
أل -ن -ظ -ي -ف-ة ،تشص-ك-ل روسص-ي-ا سص-وق-ا وأع-دة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات
ألفÓحية أ÷زأئرية ألوفÒة.
وكان وزير ألتجارة سصعيد جÓب قد أعلن أن 2019
سص- -ت- -ك- -ون سص- -ن- -ة تصص- -دي -ر ب -ام -ت -ي -از ،ون -ظ -رأ ل -ك -ون

ألدبلوماسصية أ’قتصصادية باتت من أسصاسصيات ألسصياسصة
أÿارجية للجزأئر ،من أŸفيد بحث ما يحفز أنشصطة
أل -تصص -دي-ر سص-وأء ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-ال-فÓ-ح-ة أوق-ط-اع-ات
أخرى.
وم- -ن -ذ ت -وت -ر أل -ع Ó-ق -ة ب Úروسص -ي -ا ودول أ’–اد
أأ’وروبي ،باتت ألسصوق ألروسصية بحاجة ماسصة إأ¤
أŸنتجات ألفÓحية ،وأظهرت –مسصا كبÒأ للخضصر
وألفوأكه أ÷زأئرية ألتي تتوفر على موأصصفات جودة
عززت عمليات تصصدير لكن ’تزأل دون ألتطلعات.
‘ أŸقابل تأاتي زيارة ’فروف إأ ¤أ÷زأئر‘ ،
سص-ي-اق-ات ج-دي-دة ل-ل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة ،م-ق-ارن-ة بسص-نة
( 2016أل -زي-ارة ألسص-اب-ق-ة لÓ-ف-روف) ،ل-ذلك سص-ي-ك-ون
«أل -ت -ب -ادل أل -وأسص -ع ل -وج -ه -ات أل -ن-ظ-ر ح-ول أŸسص-ائ-ل
أإ’قليمية وألدولية» ،مثلما ورد ‘ بيان وزأرة ألشصؤوون
أÿارجية ،فرصصة لتحليل عميق Ÿسصتجدأت أŸلفÚ
ألسصوري وألليبي ،على وجه أÿصصوصس ،وكل ما يرأه
ألطرف ÚمثÒأ لÓنشصغال.
وتتفق أ÷زأئر وروسصيا ،على أهمية أ◊فاظ على
تعددية ألعÓقات ألدولية وأ◊وأر كوسصيلة أ‚ع ◊ل
ألنزأعات ،وتفادي ألتدخÓت أÿارجية ‘ ألشصؤوون
أل -دأخ -ل -ي -ة ل-ل-دول .وت-درك أل-دول-ت-ان أه-م-ي-ة «Œنب
ألعودة إأ ¤نقطة ألصصفر» ‘ ،أأ’زمات ألتي ضصربت
بلدأنا عربية ،بعدما حملت نهاية  ،2018مؤوشصرأت
قوية على تهيئة ظروف ‚اح أ◊وأر ألسصياسصي ‘
سصوريا وليبيا ،بعد ترأجع أÿطر أإ’رهابي وإأفÓسس
ألقوى ألتي لعبت دورأ سصلبيا ‘ أأ’زمت.Ú
‘ أŸقابل ترى أ÷زأئر ،أن ألتهديدأت أإ’رهابية
‘ منطقة ألسصاحل أإ’فريقي’ ،زألت بدرجة عالية،
وتؤوكد أن عودة أإ’رهابي Úمن مناطق ألنزأع بالشصرق
أأ’وسصط إأ ¤أŸنطقة –د جديد ،ومن أŸهم جدأ،
تنسصيق أ÷هد أأ’مني (ألتقني) مع موسصكو ،باعتبار أن
ألبلدين يخوضصان أŸعركة ذأتها ضصد ألظاهرة ألعابرة
للحدود.
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زعÓن أامام ÷نة النقل و اŸواصشÓت السشلكية والÓسشلكية :

مواكبة تطور الطÒان اŸد Êخدمة للتنمية القتصضادية

^ مراجعة أاسضعار الكهرباء “سس اŸسضتهلك Úالكبار
ق-ال وزي-ر ال-ط-اق-ة مصش-ط-فى قيتو،Ê
ن إامكانيات ا÷زائر لÓسشتثمار
أامسس ،إا ّ
‘ اÿارج وتصش -دي -ر ال -ك -ه -رب -اء ب -ح-ج-م
اك Èوم -ن -ت -ظ-م أام-ر ‡ك-ن ،ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
م- -ؤوشش- -رات ‰و ال -ق -ط -اع وب -ل -وغ أاه -داف
ت -غ-ط-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات اŸواط-ن ،Úمشش-ددا
على ضشرورة اسشتقطاب السشتثمارات ‘
الطاقات اŸتجددة داخل الوطن.

جÓل بوطي
تصصويرﬁ :مد ايت قاسصي
ق-دم ق-ي-ت-و Êم-ؤوشض-رأت ج-دي-دة ع-ن ت-ط-ور
قطاع ألكهرباء وألغاز مؤوخرأ ببلوغ مسضتويات
إأنتاج قياسضية تسضتدعي توجيه ألفائضس منها
نحو أÿارج ،وهو ما تدرسضه ألدولة حاليا من
خ Ó-ل ألÎك -ي -ز ع -ل -ى ألسض -وق أألوروب-ي-ة أل-ت-ي
وصضفها بالوأعدة نظرأ إأ ¤أحتياجاتها من
ألطاقات ألتقليدية ،ألتي يزدأد ألطلب عليها.
وأوضض -ح وزي -ر أل -ط -اق -ة خ Ó-ل ل -ق -اء ح-ول
عرضس برنامج قطاع ألكهرباء وألغاز Ãقر
ألوزأرة بالعاصضمة أن ألسضتثمار ‘ ألطاقات
أŸت- -ج -ددة ب -ات أك Ìم -ن ضض -رورة ‘ أل -وقت
أ◊ا‹ ،كونه يوفر مناصضب ألشضغل ،ويحافظ
ع-ل-ى صض-ح-ة أŸوأط-ن وأل-ب-ي-ئ-ة ،م-ؤوك-دأ أنتهاج
إأسضÎأتيجية خاصضة ‘ هذأ أÛال على مدأر
أل-عشض-ر سض-ن-وأت أل-ق-ادم-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ‰و م-عتÈ
للبÓد.
وأضض - -اف ق - -ي- -ت- -و Êأن ألسض- -ت- -ث- -م- -ار ‘ 1
ميغاوأط من شضأانه أن يوفر  30ألف منصضب
شضغل للبطال ،Úويتم حاليا أسضتغÓل  50ألف
ميغاوأط ‘ مرأكز أ÷نوب ،مشضÒأ إأ ¤أن
ألطاقة ألشضمسضية تسضهم بـ  30إأ 40 ¤باŸائة
‘ ألسضتهÓك ،كما أن  5إأ 6 ¤شضركات وطنية
تعمل ‘ ›ال ألطاقات أŸتجددة ،قائ Óإأن
إأمكانيات ألسضتثمار وأعدة للغاية للتوجه نحو
هذأ أÛال أ◊يوي ألقتصضاد ألوطني».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãع-ط-ي-ات أسض-ت-هÓ-ك أل-غاز

أل -ط -ب -ي -ع -ي أف -اد وزي -ر أل -ط -اق -ة أن أ÷زأئ -ر
تسضتهلك  45مليار م Îمكعب من ألغاز سضنويا،
مÈزأ أن هذه ألكمية يسضتهلك منها أŸوأطنون
ب  10 Ú-و 12م-ل-ي-ار م Îم-ك-عب ،ب-ي-ن-م-ا ي-ت-م
أسضتعمال  15مليار م Îمكعب لدى ألشضركات
ألكÈى ،كما أن ألبقية يتم أسضتعمالها ‘ إأنتاج
مؤوسضسضات ألكهرباء ومنتجات ألغاز.
‘ م- -ق -اب -ل ذلك أك -د أŸسض -ؤوول أألول ع -ن
قطاع ألطاقة أسضتثمار وصضرف مبلغ  2مليار
دولر خÓل شضهرين فقط ‘ فصضل ألصضيف،
بسضبب عدم ترشضيد أسضتهÓك ألكهرباء ،من
طرف أŸوأطن ،Úمضضيفا أن مصضا◊ه تعمل
على معا÷ة وضضعية ألسضتهÓك أ◊الية بÚ
أŸسضتهلك Úألصضغار وألكبار ،ودرأسضة إأمكانية
منح ألدعم أإلجتماعي للكهرباء Ÿسضتحقيه
ف -ق -ط بسض -بب إأرت -ف -اع ت -ك -ال -ي-ف أإلن-ت-اج ،ألن
أألسض -ع -ار أ◊ال -ي -ة ل-ل-ك-ه-رب-اء غ Òوأق-ع-ي-ة ول
Áك -ن إأسض -ت -م -رأر دع -م أل -دول -ة ل-ل-مسض-ت-ه-ل-كÚ
ألكبار.
وشض- -دد ق- -ي- -ت- -و ،Êع -ل -ى ضض -رورة ت -رشض -ي -د
أإلسض- -ت- -ه Ó-ك ل -دى أŸوأط -ن ،Úم -وضض -ح -ا أن
أ÷زأئر ل “لك ‰وذجا لسضتهÓك ألطاقة،

وأن أŸوأط - -ن ل - -يسس ع - -ل - -ى درأي - -ة ك - -اف - -ي- -ة
باإلسضتهÓك ألوأعي للكهرباء ،مؤوكدأ أن تكلفة
ألتبذير جد مرتفعة ،وهذأ ألسضلوك لبد من
ﬁاربته ‘ أقرب وقت ،قائ « Óإأن ألسضعر
أ◊قيقي للكهرباء هو  12دينار ،يدفع منها
أŸوأطن  4دنان ،Òبينما تتكفل ألدولة بدفع 8
دنان ÒأŸتبقية».
وعن خطط أإلنتاج كشضف قيتو Êعن إأنتاج
حوأ‹ ألفي ميجا وأط من ألكهرباء ،قبل سضنة
 ،2020موضضحا أن نسضبة ألتغطية بالكهرباء
ب-ل-غت  ‘ 98أŸائ- -ة ‘ ،ح Úق- -ف -زت نسض -ب -ة
ت-غ-ط-ي-ة أل-غ-از أل-ط-ب-يعي من  30ب-اŸائ-ة سضنة
 2000إأ ‘ 62 ¤أŸائة خÓل هذأ ألشضهر.
‘ ه -ذأ ألصض -دد كشض -ف ق -ي -ت-و Êع-ن وضض-ع
خطة إلنشضاء كابل بحري يوأزي أنبوب ألغاز
ل-تصض-دي-ر أل-ك-ه-رب-اء ن-ح-و إأسض-ب-انيا ،بغية تقوية
شضبكة ألتصضدير أ◊الية لـ  8آألف ميجا وأط،
كونها ل تسضمح حاليا بتصضدير سضوى  400ميجا
وأط ،مشض - -ددأ ع - -ل- -ى ضض- -رورة أسض- -ت- -ق- -ط- -اب
ألسض-ت-ث-م-ارأت ‘ أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة بشضكل
أك Èوتفادي أإلعتماد على ألتقليدية لتحقيق
‰و أقتصضادي حقيقي.

حسشبÓوي من الششلف :

تقليصس آاجال اسضتÓم اŸشضاريع اŸعطلة
ششدد وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسش - -تشش - -ف - -ي - -اتﬂ ،ت - -ار حسش - -بÓ- -وي،
ب -الشش -ل -ف ع -ل -ى ت -ق -ل-يصس آاج-ال تسش-ل-ي-م
ورششات اŸسشتششفيات اŸعطلة.
وقال ألوزير ‘ هذأ ألصضدد «ل يوجد أي
مÈر لتسضجيل تأاخر آأخر ‘ تسضليم ﬂتلف
مشضاريع قطاع ألصضحة بولية ألشضلف» ،مشضÒأ
إأ ¤أن ألقطاع أسضتفاد من رفع ألتجميد ألذي
ط- -ال ك- -اف -ة أل -ورشض -ات وك -رر ذلك ‘ خ -مسس
ﬁطات زأرها بالولية.
ومن ب ÚأŸشضاريع أŸعطلة ،مشضروع مركز
م -ك -اف -ح -ة ألسض -رط -ان أل-وأق-ع ب-وسض-ط م-دي-ن-ة
ألشضلف ألذي أنطلقت به أألشضغال منذ 2008
وأل-ت-زم مسض-ؤوول-و أŸؤوسضسض-ة أŸك-ل-ف-ة ب-اإل‚از
تسضليمه ‘ آأجال  18شضهرأ.
وأم-ام ه-ذأ أل-وضض-ع وج-ه أل-وزي-ر ت-ع-ل-ي-م-ات
صضارمة لÓنتهاء من أألشضغال ‘ أجل سضنة،
خاصضة وأن أŸشضروع يتعلق بهيكل هام ،كما
أشضار إأليه حسضبÓوي ،مشضددأ أمام أŸسضؤوولÚ
أŸعني Úإأعطاء أألولوية لÓنتهاء من مصضلحة
أل-عÓ-ج أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي وب-ال-ت-ا‹ «أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن
معاناة أŸرضضى أŸصضاب Úبهذأ ألدأء ألذين
يضضطرون للتنقل إأ ¤أ÷زأئر ألعاصضمة إلجرأء
حصضصس ‘ هذأ أÛال».
وسضيكون لفتح مركز مكافحة ألسضرطان أثر
إأيجابي على مرضضى وليات ›اورة ألذين
ينتظرون منذ عدة سضنوأت تدشض Úهذأ ألهيكل
ألهام ،وكذلك أ◊ال بالنسضبة Ÿسضتشضفى 60

سضريرأ ببلدية ع Úمرأن ألذي يتأاخر ‘ أن
يرى ألنور.
وحسضبما شضرحه مسضؤوول أŸؤوسضسضة أŸنجزة
للمشضروع ألذي خصضصس له غÓف ما‹ قيمته
 1,9م- -ل -ي -ار دج و” أسض -ت -ه Ó-ك -ه ،ف -إان «ك -ل
ألصض -ع -اب لسض -ي-م-ا م-ن-ه-ا أŸال-ي-ة ” رف-ع-ه-ا»،
مÈزأ أن وتÒة أألشضغال بهذه ألورشضة ألتي
أنطلقت منذ  2008تسضجل تقدما.
ومن جهته ألح ألوزير على أن يكون ألتسضليم
‘ شضهر يونيو ألقادم وليسس ‘ نهاية ،2019
مثلما أعلن عنه مسضؤوول مؤوسضسضة أإل‚از.
ون- -فسس أ◊ال أيضض -ا ب -ال -نسض -ب -ة Ÿصض -ل -ح -ة
ألسض-ت-ع-ج-الت أل-ط-ب-ي-ة أ÷رأح-ي-ة Ÿسضتشضفى
«ألشضرفة» بعاصضمة ألولية ألذي أمر ألوزير
باسضتÓمه ‘ مارسس ألقادم عوضس يونيو ألذي
تعهدت به أŸؤوسضسضة أŸنجزة.
وب -ب -ل -دي-ة «صض-ب-ح-ة» زأر أل-وزي-ر مسض-تشض-ف-ى

«ألشض -ه -ي -د ألسض -اي-ح» أŸشض-ي-د ب-ال-ب-ن-اء أ÷اه-ز
وأŸفتوح منذ  1985ورد بع ÚأŸكان على
أنشضغالت مسضؤوو‹ أŸؤوسضسضة باللتزأم بتوفÒ
‘ أق- -رب أآلج- -ال ج- -ه- -از سض- -ك- -ان Òوسض -ي -ارة
إأسضعاف طبية،إأضضافة إأ ¤تشضجيعهم على إأعادة
ألع -ت -ب -ار ıت -ل -ف أŸصض -ال -ح ل-ه-ذه أل-ب-ن-اي-ة
ألقدÁة.
وأسضتجابة لنشضغالت بعضس ألنوأب ألذين
ط-رح-وأ مسض-أال-ة أÿط-ر أل-ذي تشض-ك-ل-ه ه-ي-اك-ل
أل - -ب - -ن - -اء أ÷اه - -ز ع - -ل - -ى صض - -ح- -ة أŸرضض- -ى
وأŸسضتخدم ،Úطمأان ألوزير أنه «ل يوجد أي
Óميانت ‘ هذه ألبناءأت خÓفا لبعضس
خطر ل أ
أألقاويل».
وتتوفر ولية ألشضلف على أألقل على خمسس
مسضتشضفيات من ألبناء أ÷اهز ببلديات أولد
ﬁم -د وألشض -رف -ة وألشض-ط-ي-ة وت-نسس وصض-ب-ح-ة،
إأضضافة إأ ¤عدة عيادأت متعددة أÿدمات،
حسضبما أشض Òإأليه.
وفيما يخصس مؤوسضسضة ألتكوين شضبه ألطبي
ب-ح-ي ب-ن سض-ون-ة أل-ت-ي سض-ي-ت-م تسض-ل-ي-م-ها قريبا،
أوصض- -ى أŸدي -ر أÙل -ي أŸك -ل -ف ب -ال -ق -ط -اع
بÎق-ي-ت-ه-ا إأ ¤م-ع-ه-د ع-ال ل-ل-ت-ك-وي-ن ‘ ألشض-به
ألطبي وهو أقÎأح تعهد ألوزير بدرأسضته.
ك -م -ا أل -ت -زم حسض -بÓ-وي ب-تسض-وي-ة أŸشض-اك-ل
أ◊سض- -اسض- -ة أل- -ت- -ي ” تسض -ج -ي -ل -ه -ا Ãخ -ت -ل -ف
أŸسض -تشض -ف-ي-ات ب-ال-ولي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر أل-ن-قصس
ألوأضضح ‘ ألتجهيزأت لسضيما على مسضتوى
مصضالح ألتصضوير ألطبي.

–سشبا لÓسشتحقاق الرئاسشي

 9رؤوسضاء أاحزاب و 23حرا سضحبوا اسضتمارات الÎشضح
أع -ل -نت وزأرت أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع-ات
أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،أمسس ،أن 9
رؤوسضاء أحزأب و 23مÎشضحا حرأ ،سضحبوأ
أسض -ت -م -ارأت ألÎشض -ح –سض -ب -ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات

ألرئاسضية أŸزمع تنظيمها يوم  18أفريل
أŸقبل.
وأوضض- - -ح ذأت أŸصض- - -در ،أن أŸع- - -ن - -يÚ
«أسض- - -ت- - -ف- - -ادوأ م - -ن أ◊صضصس أıصضصض - -ة

Óج-رأءأت
لسض -ت -م -ارأت ألÎشض-ح ت-ط-ب-ي-ق-ا ل -إ
ألقانونية أŸعمول بها ،وأن ألعملية Œري
‘ ظ -روف ج -ي -دة وت -ت-وأصض-ل ب-ال-ت-وأزي م-ع
تلقي طلبات ألÎشضح».

لششغال العمومية والنقل
ششدد وزير ا أ
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زعÓ-ن ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر،
ع-ل-ى ضش-رورة م-واك-ب-ة ال-ت-ط-ور اŸسش-تمر
ال- -ذي يشش- -ه- -ده ال- -طÒان اŸد Êب- -غ- -ي -ة
–ق - -ي - -ق ال - -ت - -ن - -م - -ي - -ة الق - -تصش - -ادي - -ة
والجتماعية للبÓد.
أوضضح ألوزير -خÓل أسضتماعه من طرف
÷نة ألنقل وأŸوأصضÓت ألسضلكية وألÓسضلكية
ب -اÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ب-حضض-ور وزي-ر
أل- - -عÓ- - -ق- - -ات م- - -ع ألŸÈان ﬁج - -وب ب - -دة،
بخصضوصس مشضروع ألقانون أŸعدل وأŸتمم
للقانون رقم  06-98أŸؤورخ ‘  1998ألذي
ي -ح-دد أل-ق-وأع-د أل-ع-ام-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-طÒأن
أŸد ،Êأن هذأ أألخ Òيعرف تطورأ مسضتمرأ
وم-ن-افسض-ة دول-ي-ة شض-رسض-ة م-ا ي-ت-ط-لب م-وأك-بته
÷ع -ل -ه ق -ط -اع -ا يسض-اه-م ‘ –ق-ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة
ألقتصضادية للبÓد.
وت -اب -ع أل -وزي -ر ي -ق -ول أإن -ه وط-ب-ق-ا ألح-ك-ام
أŸرسضوم رقم  84-63لسضنة  1963أŸتضضمن
أنضض -م -ام أ÷زأئ -ر إأ ¤ألت -ف -اق -ي -ة أŸت -ع-ل-ق-ة
ب-ال-طÒأن أŸد Êأل-دو‹ (أت-ف-اق-ي-ة شض-ي-ك-اغ-و
أŸؤورخ- - - - -ة ‘  7ديسض - -م 1944 Èوﬂتلف
تعديÓتها ألتي صضادقت عليها أ÷زأئر) ،فإانه
يجب على أ÷زأئر ألمتثال دوما Ÿتطلبات
أŸع-اي ÒوأŸق-اي-يسس أل-ت-ي وضض-ع-ت-ه-ا م-ن-ظ-مة
أل- -طÒأن أŸد Êأل- -دو‹ ولسض -ي -م -ا ‘ ›ال
ألسضÓمة وأألمن ومرأقبة أ◊ركة أ÷وية.
و‘ ذأت ألسض - -ي - -اق ذك - -ر زعÓ- -ن أن ›ال
ألطÒأن ألذي يحكمه من ألناحية ألتشضريعية
ألقانون رقم  06-98أŸؤورخ ‘  1998عرف
أربعة تعديÓت خÓل ألسضنوأت  2000و 2003
و  2008و .2015
ولبلوغ أألهدأف أŸسضطرة بادرت أ◊كومة
حسضب ألوزير -بتعديل وتتميم هذأ ألقانونوهذأ Ÿرأجعة وتكييف ألتنظيم ألذي يحكم
ألنقل أ÷وي Ãا يتماشضى وأŸعاي Òألدولية
قصض- -د ت -ع -زي -ز ق -درأت ألشض -رك -ات أل -وط -ن -ي -ة
وم -وأصض -ل -ة عصض -رن -ة أل -ت -ج-ه-ي-زأت أŸط-اري-ة
وتصضديق أŸطارأت.
وأضضاف زعÓن يقول إأنه ولضضمان تنفيذ
هذه ألسضياسضة يقتضضي إأرسضاء نظام تشضريعي
يتوأفق مع أŸتطلبات ألوطنية وألدولية وذلك
بضض - -ب - -ط ك- -اف- -ة نشض- -اط- -ات أل- -طÒأن أŸدÊ
أÙف-زة ل-ت-ط-وي-ر أŸب-ادرأت أŸت-خ-ذة سض-وأء
من طرف ألقطاع ألعام أو أÿاصس مع ألتأاكيد
على أحتفاظ إأدأرة ألطÒأن أŸدÃ Êمارسضة
م -ه -ام -ه -ا أŸت -م -ث -ل-ة ‘ أل-ت-ن-ظ-ي-م وأŸرأق-ب-ة
وألضضبط.
وت-رت-ك-ز ه-ذه ألسض-ي-اسض-ة -يضض-ي-ف أل-وزي-ر-
على وضضع إأطار مؤوسضسضاتي للطÒأن أŸدÊ
يتمثل ‘ أسضتحدأث هيئة تتمتع باسضتقÓلية
ق-ان-ون-ي-ة وم-ال-ي-ة تسض-م-ح بضض-م-ان أدأء أل-ه-م-ام
أıول- -ة ل- -ه -ا ‘ ›ال ألضض -ب -ط وأŸرأق -ب -ة
وأإلشض -رأف ع -ل -ى نشض -اط -ات أل -طÒأن أŸدÊ
أحÎأما لÓلتزأمات ألدولية.
وأوضضح ألوزير ‘ سضياق آأخر أن عمليات

أل -ت-دق-ي-ق لسضÓ-م-ة أل-طÒأن أŸد Êل-ل-ج-زأئ-ر
ألتي أجرتها منظمة ألطÒأن أŸد Êألدو‹
سضنة  2011أفضضت إأ ¤وجود نقائصس وعدم
ت- -وأزن ب Úح -ج -م أŸه -ام أŸوك -ل -ة Ÿدي -ري -ة
أل- - - -طÒأن أŸد Êوألأرصض- - - -اد أ÷وي- - - -ة وبÚ
أŸوأرد ألبشضرية وألوسضائل أŸادية ألتي تتوفر
عليها.
وتابع ألوزير يقول إأن أ÷زأئر صضنفت ‘
ألتقرير ألذي أعدته منظمة ألطÒأن أŸدÊ
ألدو‹ ‘ يونيو  ‘ 2017أŸركز  26من أصضل
 54دول -ة إأف -ري-ق-ي-ة م-ن ح-يث ت-ن-ف-ي-ذ م-ع-ايÒ
ألسض Ó-م -ة Ÿن -ظ -م -ة أل -طÒأن أŸد Êأل -دو‹
Ãع- -دل  58,23ب- -اŸئ- -ة و ه- -و م- -ؤوشض -ر دون
أŸت -وسض -ط م-ق-ارن-ة ب-اŸع-دل أل-ع-اŸي أل-ب-ال-غ
 79,46باŸئة مع ألعلم أن أŸعدل أإلفريقي
بلغ  50,18باŸئة.
وع -ل-ي-ه أضض-ح-ى ضض-روري-ا -حسضب أل-وزي-ر-
إأع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘ ت -ن -ظ -ي -م أإلدأرة أ◊ال -ي -ة
ل - -ل - -طÒأن أŸد Êم - -ن خÓ- -ل أقÎأح إأع- -ادة
هيكلتها ‘ شضكل مؤوسضسضة عمومية ذأت طابع
خ -اصس تسض -م -ى» أل -وك -ال -ة أل -وط -ن-ي-ة ل-ل-طÒأن
أŸد »Êب-ح-يث ت-ت-م-ت-ع ب-السض-ت-قÓ-ل-ية أŸالية
وتوضضع –ت وصضاية ألوزير أŸكلف بالطÒأن
أŸد.Ê
وم- -ن ب Úم- -ه -ام ه -ذه أل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة
ل -ل -طÒأن أŸد Êم-ن-ح شض-ه-ادة أل-ن-اق-ل أ÷وي
Óشض -خ -اصس أل -ط -ب -ي-ع-ي ÚوأŸع-ن-وي Úأل-ذي-ن
ل -أ
Óشض-خاصس
ي-ق-دم-ون خ-دم-ات أل-ن-ق-ل أ÷وي ل -أ
وألبضضائع ومنح شضهادة ألسضتغÓل Ÿسضتغلي
أÿدمات أ÷وية أÿاصضة.
و‘ ›ال أŸرأق- -ب- -ة ف -م -ن ب Úم -ه -ام -ه -ا
ضض- -م -ان م -رأق -ب -ة دوري -ة ل -ل -ت -أاه -ي -ل أŸه -ن -ي
ل- -ل -مسض -ت -خ -دم ÚأÓŸح Úو م -ن -ح شض -ه -ادأت
وم-رأق-ب-ة ت-ط-ب-ي-ق ألأح-ك-ام أŸت-ع-ل-ق-ة بحقوق
أŸسضافرين ومرأقبة خدمات ألطÒأن أŸدÊ
ومقدميها.
أم -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-اŸوأرد أŸال-ي-ة أل-ت-ي
سضتخصضصس لهذه ألوكالة فسضتقتطع من أتاوى
أÓŸحة أ÷وية وعليه لن يتم -حسضب ألوزير-
أل -ل -ج -وء إأ ¤م -ي-زأن-ي-ة أل-دول-ة ‘ “وي-ل ه-ذه
ألوكالة ألوطنية للطÒأن أŸد.Ê
وب -غ -رضس Œسض -ي -د مشض -روع إأنشض-اء أل-وك-ال-ة
ألوطنية للطÒأن أŸد ،Êأوضضح ألوزير أنه ”
إأدرأج فصضل جديد ‘ ألقانون رقم 06-98
ب - -ع - -ن - -وأن «أل - -وك- -ال- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -طÒأن
أŸد»Êي- -تضض- -م- -ن أرب- -ع- -ة م- -وأد ت -نصس ع -ل -ى
ألقوأعد ألعامة لتنظيم ألوكالة وكيفية “ويلها
مع أإلحالة إأ ¤نصس تنظيمي يحدد مهامها.
وتابع ألوزير أنه ” أيضضا أدرأج مادة تنصس
على ألسضماح Ÿوظفي مديرية ألطÒأن أŸدÊ
وأألرصض -اد أ÷وي-ة أل-ت-اب-ع-ت Úل-وزأرة أألشض-غ-ال
أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل ب-اختيار إأدماجهم بالوكالة
ألوطنية للطÒأن أŸد ‘ Êأجل ل يتجاوز
سض- -ن- -ة وأح- -دة أب -ت -دأء م -ن ت -اري -خ نشض -ر ه -ذأ
ألقانون.

خلفا للخضشر بن تركي

وضضاحي مديرا جديدا للديوان الوطني للثقافة واإلعÓم
ع Úوزير الثقافة عزالدين ميهوبي،
أامسس ،م- -راد وضش- -اح- -ي م- -دي- -را ج -دي -دا
لعÓ-م،
ل -ل-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وا إ
خ -ل -ف -ا ل -ل -خضش -ر ب -ن ت -رك -ي ال-ذي ت-ق-ل-د
لك Ìم -ن عشش -ري -ن ع -ام -ا وف-ق
اŸنصشب أ
بيان لوزارة الثقافة.
وكان مرأد وضضاحي  48-سضنة -قبل تنصضيبه
على رأسس ألديوأن يشضغل منصضب مدير إلذأعة
«جيل آأف أم».
وق-ال وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة ع-زأل-دي-ن م-ي-هوبي إأن
تعي Úوضضاحي يدخل ‘ إأطار «بعث نفسس
ج- -دي- -د» ل- -ل- -م- -ؤوسضسض- -ات أل- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ل -وزأرة
و»ألسض- -ت -ف -ادة م -ن خÈأت ج -دي -دة أظ -ه -رت
جدأرتها ‘ –مل أŸسضؤووليات».

وكان ألديوأن ألوطني للثقافة وأإلعÓم قد
تأاسضسس ‘  1998وقبل هذأ كان يحمل أسضم
«أŸركز ألوطني للثقافة وأإلعÓم».
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مسستثمرون ‘ شسهادات حية لـ «الشسعب»

ستطÓع

البÒوقراطية أاك Èعائق ‘ ترقية السسياحة

أارج- - - - - - - -ع ع - - - - - - -دد م - - - - - - -ن
اŸسس- -ت- -ث- -م -ري -ن واŸت -ع -ام -لÚ
ال -ت-أاخ-ر اŸسس-ج-ل ‘ ال-ن-ه-وضس
ب -ق-ط-اع السس-ي-اح-ة إا ¤غ-ي-اب
ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي ل-ل-قوانÚ
وع -دم ت -ن -ف -ي -ذ ال-تسس-ه-يÓ-ت
اŸق - - -دم - - -ة م - - -ن ا◊ك- - -وم- - -ة
لÓ-سس-ت-ث-مار ‘ ترقية واجهة
ا÷زائر السسياحية منتقدين
ضس - -ع - -ف اÿدم- -ات وغ- -ي- -اب
ث -ق -اف -ة سس -ي-اح-ي-ة Œع-ل م-ن
ال- -ق- -ط- -اع ق- -اط- -رة ال -ت -ح -ول
ا’ق-تصس-ادي وت-ن-وع-ه ت-قليÓ
من التبعية للمحروقات.

@ اÿدمات الفندقية واŸركبات ليسست ‘ مسستوى جلب السسياح
@  ٣٠٠منبع حموي أاغلبها غ Òمسستغل

اإ’جراءات اإ’دارية
اŸعقدة جعلت ا’سستثمار
صسعبا ‘ ا÷زائر
* ﬁي الدين ترقة اŸسشتثمر
السش- - -ي- - -اح- - -ي وصش - -احب اŸركب
السش- -ي- -اح- -ي ب -ع“ Úؤشش -نت ق -ال
لـ«الشش -عب”” ،إان م -اي -ن -قصس وج-ه-ة
ا÷زائ-ر السش-ي-اح-ي-ة ع-دم ت-ن-ف-يد
اŸؤاد ال- -ق- -ان- -ؤن- -ي- -ة اŸت- -ع- -ل -ق -ة
بالسشياحة ‘ اŸيدان خاصشة وأان
مضشمؤن القانؤن السشياحي على
تعبÒه ثري ويخدم اŸسشتثمرين
ومسش -ت -ق-ب-ل السش-ي-اح-ة ا÷زائ-ري-ة
بصشفة عامة إا’ أان اŸششكل ‘
ال- -ت- -ط- -ب- -ي -ق ،وه -ؤ شش -ج -ع ب -عضس
ا÷ه- -ات ع- -ل -ى ف -رضس إاج -راءات
إادارية معقدة أامام اŸسشتثمرين.
وت- - -ط- - -رق ت - -رق - -ة إا ¤ب - -عضس
ال -ن -ق -ائصس اŸسش -ج -ل -ة ‘ ق -ط-اع
السش -ي -اح -ة وال-ت-ي ك-انت سش-ب-ب-ا ‘
تؤجه مÓي Úا÷زائريÚ
ا ¤ت- - - -ؤنسس وب - - -عضس ال - - -دول
ا’ج -ن -ب-ي-ة ب-غ-ي-ة قضش-اء ع-ط-ل-ه-م،
مضشيفا أان غياب ثقافة سشياحية
وراء ما يحصشل اآ’ن زيادة على
ن - -ؤع - -ي - -ة خ - -دم - -ات ال - -ف - -ن- -ادق
واŸركبات السشياحية واŸطاعم،
مفندا أان يكؤن السشبب ‘ عدم
اخ - -ت - -ي - -ار اŸؤاط - -ن ا÷زائ - -ري
ل -ل -ؤج -ه -ة ال -داخ -ل -ي -ة راج-ع-ا إا¤
اأ’سشعار بل هي معقؤلة ‘ أاغلب
اŸراف -ق السش-ي-اح-ي-ة و‘ م-ت-ن-اول
ذوي الدخل اŸتؤسشط.
ال-ن-ه-ؤضس ب-ق-ط-اع السش-ياحة ‘

يسستقبل  4مÓي Úجزائري والقائمة مفتوحة

ا’سستعجا’ت ا’سستشسفائية بالعاصسمة تختنق

الÈوفيسسور زيدو ٪٧٠ :Êمن ا◊ا’ت Áكن للعيادات التكفل بها
ت- - - - -ع - - - -ا Êمصس - - - -ال - - - -ح
ا’سس-ت-عجا’ت بالعاصسمة
م- - - -ن ضس- - - -ع - - -ف ك - - -ب‘ Ò
ا÷انب ال- - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م - -ي
واك -ت -ظ -اظ غ Òمسس-ب-وق
’رقام اŸقدرة
تÎجمه ا أ
حيث اسستقبلت  4مÓيÚ
م - -واط - -ن ع - -ام  2018ما
يعادل عدد سسكان و’ية
ا÷زائ -ر حسسب م -دي-ري-ة
الصسحة العمومية.

حياة كبياشس

صصونيا طبة
على هامشس اختتام ا÷لسشات
الؤطنية للسشياحة بقصشر ا’·
ب -ن -ادي الصش -ن-ؤب-ر ن-ق-لت”” الشش-عب
””آاراء بعضس اŸتعامل ÚالسشياحيÚ
حؤل واقع القطاع ‘ ا÷زائر،
حيث أاجمعؤا أان اŸسشتثمر يتلقى
ع - -راق- -ي- -ل إاداري- -ة وم- -ع- -امÓ- -ت
بÒوق - -راط - -ي - -ة ع - -ل- -ى مسش- -ت- -ؤى
البلديات مطالبÃ Úرافقة أاكÈ
وأاحسشن لتنششيط سشؤق السشياحة
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ب- -اع- -ت- -ب- -اره م- -ؤردا
اقتصشاديا له وزنه وقؤته.

العدد
17853
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ا÷زائر حسشب اŸسشتثمر يفرضس
مسش- -اه- -م -ة ا÷م -ي -ع اب -ت -داء م -ن
اŸؤاط - - -ن ال - - -بسش- - -ي- - -ط إا ¤أاكÈ
مسش - -ؤؤول ،وه - -ذا ال - -ه- -دف ل- -يسس
مسش-ت-ح-ي Ó-ب-ل Áك-ن –ق-ي-ق-ه ‘
الؤاقع كؤن ا÷زائر “تلك جميع
اإ’مكانيات التي تؤؤهلها أان تكؤن
ب-ل-دا سش-ي-اح-ي-ا ب-ام-ت-ياز من خÓل
تكثيف اŸششاريع ا’سشتثمارية ‘
اŸن-اط-ق الصش-ح-راوي-ة وك-ذا أابرز
ال -ؤ’ي -ات السش -اح -ل -ي -ة وا÷ب-ل-ي-ة،
مششÒا إا ¤أاه- - -م- - -ي- - -ة اسشÎج - -اع
السش- - -ي- - -اح ا÷زائ- - -ري Úال- - -ذي - -ن
ي- -ت- -ؤج- -ه- -ؤن إا ¤ت- -ؤنسس وب -عضس
ال- - - -دول اÛاورة م- - - -ن خÓ- - - -ل
إاسشÎات -ي -ج-ي-ة ت-ن-افسش-ي-ة ت-تضش-م-ن
اأ’سش - -ع - -ار ون - -ؤع - -ي- -ة اÿدم- -ات
السشياحية.

غياب ميزانية الÎويج
للوجهة الداخلية
*سشعيد بؤخليفة رئيسس النقابة
ال -ؤط -ن -ي -ة ل -ل -ؤك -ا’ت السش-ي-اح-ي-ة
واÿب Òالسش - -ي - -اح - -ي ،أاشش - -ار إا¤
ضش- -ع- -ف خ- -دم- -ات ا’سش- -ت- -ق -ب -ال
الفندقية والسشياحية كؤن ا÷زائر
 ⁄تؤ‹ على حد تعبÒه أاهمية
لتكؤين اŸؤارد البششرية مدة 20
سشنة ،مششددا على ضشرورة وجؤد
إارادة سش- -ي -اسش -ي -ة واضش -ح -ة ÷ع -ل
ا÷زائر مقصشدا هاما يسشتقطب
السشياح من داخل وخارج الؤطن.
واعت Èبؤخليفة ورششات العمل
ال - -ت - -ي ن - -ظ - -مت ع - -ل - -ى ه- -امشس
ا÷لسش- -ات ال -ؤط -ن -ي -ة ل -لسش -ي -اح -ة
ب- -اŸب- -ادرة ا◊سش- -ن -ة ‘ ح -ال ”
ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ؤصش-ي-ات التي خرجت
ب- -ه- -ا ع- -ل -ى أارضس ال -ؤاق -ع وع -دم
ا’ك -ت -ف -اء ب -ك-ت-اب-ت-ه-ا ع-ل-ى ال-ؤرق
خاصشة وأان اŸششارك Úهم خÈاء
‘ اÛال السش -ي -اح -ي وم -ه-ن-ي-ؤن
ومتعاملؤن سشياحيؤن لديهم خÈة
واسش- -ع- -ة واقÎاح- -ات ه -ام -ة م -ن
شش- -أان- -ه- -ا أان تسش- -اه- -م ‘ إاصش Ó-ح
ال -ؤضش -ع السش -ي -اح -ي وت-ط-ؤي-ره ‘

اŸسشتقبل.
وفيما يخصس ترويج الؤكا’ت
السشياحية للؤجهة اÿارجية على
حسش-اب ال-داخ-ل-ي-ة ،أاوضش-ح رئ-يسس
ال- -ن- -ق- -اب- -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ل -ل -ؤك -ا’ت
السشياحية أان الطلب اŸتزايد من
ق- -ب- -ل ا÷زائ- -ري Úع- -ل- -ى ال- -دول
اأ’ج -ن -ب-ي-ة ف-رضس ع-ل-ى ال-ؤك-ا’ت
ال -ع -م -ل ع -ل -ى الÎوي -ج ل -ل -ؤج -ه-ة
Óرب-اح ال-ت-ي
اÿارج -ي -ة ،ن -ظ-را ل -أ
يجنؤنها مقابل ذلك ،مششÒا إا¤
مسش -ؤؤول -ي -ة ال -ؤك -ا’ت السش -ي-اح-ي-ة
وم-دي-ري-ات السش-ي-اح-ة ،فالؤكا’ت
م- -ط- -ال- -ب -ة ب -ت -ك -ث -ي -ف نشش -اط -ه -ا
الÎويجي ◊ث اŸؤاطن Úعلى
اكتششاف بلدهم ،مؤؤكدا أان أاغلبية
م- -دي- -ري- -ات السش- -ي- -اح- -ة خ- -اصش -ة
“Ôاسشت وإال -ي -زي ل-يسشت ل-دي-ه-م
ميزانية خاصشة بالÎويج للمقصشد
الصشحراوي.
*اŸدير العام Ÿركز اŸعا÷ة
Ãياه البحر طا’سشؤ سشيدي فرج
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه  ⁄ي -ن -ف أان ق -ط -اع
السشياحة يعرف ديناميكية كبÒة
ح- - -ال- - -ي - -ا ب - -فضش - -ل اÛه - -ؤدات
اŸبذولة من قبل وزارة السشياحة
والصشناعات التقليدية ،مششÒا إا¤
أاهمية هذه الطبعة من ا÷لسشات
ال -ؤط -ن -ي-ة ل-لسش-ي-اح-ة ال-ت-ي سش-ي-ت-م
ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ن-ت-ائجها ‘
اŸي- - - - -دان ع- - - - -كسس ا÷لسش - - - -ات
السشابقة.

 ٣٠٠منبع حموي أاغلبيتها
غ Òمسستغلة
وف - -ي - -م - -ا ي - -خصس السش- -ي- -اح- -ة
ا◊مؤية قال اŸدير العام Ÿركز
اŸع -ا÷ة Ãي -اه ال -ب -ح -ر سش -ع -ي -د
بختي إانها تعرف طلبا متزايدا
م - -ن ق- -ب- -ل ا÷زائ- -ري Úخ- -اصش- -ة
أاصش -ح-اب اÿمسش-ي-ن-ات ف-م-ا ف-ؤق
ال- -ذي- -ن ه- -م ب- -أامسس ا◊اج -ة إا¤
Óسشف
العÓج Ãياه البحر ولكن ل أ
ي-ق-اب-ل-ؤن ب-ال-ع-رضس ال-ق-ل-ي-ل نظرا
ل -ع -دم ا’سش -ت -ث -م -ار ‘ السش -ي-اح-ة

ا◊مؤية.
وكششف اŸدير العام لطا’سشؤ
سشيدي فرج أان حؤا‹  300منبع
حمؤي غ Òمسشتغل إا ¤حد اآ’ن
إا’ القليل منها وهؤ ما يجعل
اŸسشتثمرين مطالب Úبامتصشاصس
ال-ط-لب اŸت-زاي-د ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى
الؤطني من خÓل ا’سشتثمار ‘
السشياحة ا◊مؤية وعدم ا’هتمام
فقط بقطاع الفندقة.
واعت Èبختي اŸششكل أامام
رفضس اŸسش- - -ث - -م - -ري - -ن اÿؤاصس
ا’سشتثمار ‘ السشياحة ا◊مؤية
كؤن اŸنابع ا◊مؤية ملك للدولة
و’ Áكنها منح عقؤد اŸلكية أاو
نهائية للمسشثمر بل تكتفي بعقؤد
امتياز وهؤ ما يراه اŸسشتثمر
غ Òم -ن -اسشب Ÿسش -ت-ق-ب-ل نشش-اط-ه
بسشبب التخؤف من ا’سشتثمار ‘
أارضس ’ Áلكها رغم أان ا◊كؤمة
ت - -ق - -دم ج - -م- -ي- -ع ال- -تسش- -ه- -يÓ- -ت
لÓسشتثمار ‘ هذا اÛال.
وع- -ن م- -رك -ز اŸع -ا÷ة Ãي -اه
البحر سشيدي فرج أاوضشح اŸدير
ال -ع -ام أان أاشش -غ-ال إاع-ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة
والعصشرنة التي انطلقت من قبل
سشيتم ا’نتهاء منها قريبا وسشيتم
اسش- -تÓ- -م اŸشش- -روع ‘ ال- -ث Ó-ث -ي
اأ’ول م- - - - -ن  ،2019م- - -شش Ò- -ا إا¤
ع -م -ل -ي -ات ال-ت-ؤسش-ع-ة ال-ت-ي ط-الت
اŸرك -ز م -ن خ Ó-ل إانشش -اء ف-ن-دق
ج -دي -د ي -ح -ت-ؤي ع-ل-ى  66غرفة
زيادة على الفندق القد Ëالذي
يتؤفر على  300غرفة مع خلق
فضش- - -اء ك- - -ب ÒلÓ- - -سش - -ت - -ج - -م - -ام
واŸعا÷ة Ãياه البحر.
ورغم اÛهؤدات اŸبذولة إا’
أان اŸركز يبقى على حد قؤله
عرضشة لبعضس اأ’ششخاصس الذين
يتعمدون اإ’سشاءة وتششؤيه سشمعة
القائم Úعلى اŸششروع انطÓقا
من معطيات خاطئة ’ أاسشاسس لها
من الصشحة ،مرجحا أان يكؤنؤا
يعملؤن لصشالح دول أاجنبية تسشعى
إا ¤زعزعة اسشتقرار وأامن البÓد
وضش -رب السش -ي -اح -ة ال -ؤط-ن-ي-ة Ãا
فيها ا◊مؤية.

بن مسسعود ﬂتتما ا÷لسسات الوطنية للسسياحة :

التنمية السسياحية ‘ إاطار سسياسسة الÓمركزية
وج -ه وزي -ر السس -ي -اح -ة والصس -ن -اع -ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود،
تعليمات صسارمة للمتعامل ÚالسسياحيÚ
وم -دي -ري السس-ي-اح-ة ب-ت-ن-ف-ي-د وت-ط-ب-ي-ق
ال-ت-وصس-ي-ات ال-ت-ي خ-رجت ب-ه-ا ا÷لسس-ات
ال-وط-ن-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-لسس-ي-اح-ة ‘ اŸي-دان
’خذ بعÚ
خاصسة ما تعلق با’هتمام وا أ
ا’ع -ت-ب-ار ال-ت-ح-ف-ي-زات وال-تسس-ه-يÓ-ت ‘
ﬁال ا’سستثمار.
أاكد الؤزير على هامشس اختتامه للجلسشات
الؤطنية للسشياحة أان النهؤضس بالسشياحة رهان
وط-ن-ي يسش-ت-دع-ي مسش-اه-م-ة ج-م-ي-ع اأ’طراف،

مششÒا إا ¤أاهمية بلؤرة التؤصشيات إا ¤برنامج
ع-م-ل م-ي-دا Êي-خضش-ع ل-لصش-رام-ة وال-رق-اب-ة ‘
التنفيذ .
ومن أاهم النقاط التي ركز عليها الؤزير،
تكريسس وŒنيد مبدأا التنمية السشياحية من
اأ’ق -ال-ي-م ‘ إاط-ار سش-ي-اسش-ة الÓ-م-رك-زي-ة ال-ت-ي
ت- -ت- -خ- -ذه- -ا ا◊ك -ؤم -ة والسش -ع -ي إا ¤ه -ي -ك -ل -ة
اŸششاريع السشياحية حسشب ما يقتضشيه الطلب
واŸنافسشة اÿارجية .
وشش -دد ب -ن مسش -ع -ؤد ع -ل -ى ضش -رورة ضش-م-ان
ت -ف -ع -ي-ل أاك Èل-ل-ج-م-ع-ي-ات اŸم-ث-ل-ة ل-ل-ف-اع-لÚ
السشياحي Úحتى تكؤن طرفا وششريكا فعا’ ‘

هذه اأ’رقام اسشتند إاليها
الÈوفسش- -ؤر زي- -دو Êم- -نسش -ق
اللقاء حؤل التكفل والتنظيم
Ÿصش - -ال - -ح ا’سش - -ت- -ع- -ج- -ا’ت
Ÿسشتششفيات و’ية ا÷زائر،
الذي احتضشنه أامسس اŸعهد
ال-ؤط-ن-ي ل-لصش-ح-ة ال-ع-م-ؤمية،
إ’براز ا’خت’Óت ،كاششفا أان
 70ب - -اŸائ - -ة م- -ن ا◊ا’ت
اŸت -ك -ف -ل ب-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-ؤى
هذه اŸصشالح ””غ Òم›Èة””
أاي كان Áكن أان يتم التكفل
ب -ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-ؤى ال-ع-ي-ادات
اŸتعددة اÿدمات واŸراكز
الصشحية ””.
وأاف - - -اد الÈوفسش- - -ؤر ن- - -ؤر
الدين زيدو ‘ Êتصشريح له
ع -ل -ى ه -امشس ال -ل-ق-اء ،أان 40
عيادة متعددة اÿدمات ‘
العاصشمة ’ تتكفل با◊ا’ت

ا’سش- -ت- -ع- -ج- -ال- -ي -ة ال -ت -ي م -ن
اŸف- -روضس أان ت -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا
حسشب ما ينصس عليه القانؤن
اÿاصس بها ،وأان تتكفل بثلثي
اŸرضش- -ى ( 70ب-اŸائ-ة ال-تي
ذكرها آانفا)‡ ،ا يسشاهم ‘
م-ع-ا÷ة إاشش-ك-ال-ي-ة ا’كتظاظ
و«ا’ختناق”” الذي تعا Êمنه
اŸصش- -ال- -ح ا’سش- -ت- -ع- -ج -ال -ي -ة
ل -ل -مسش-تشش-ف-ي-ات ب-ال-ع-اصش-م-ة،
مششÒا إا ¤أان ع - - - -دد ه - - - -ذه
العيادات  80عيادة.
قال ‘ سشياق ا◊ديث أان
ال -ه -دف م -ن ال -ل -ق-اء اÿروج
ب -ت -ؤصش -ي -ات ت -تضش -م-ن ح-ل-ؤ’
Óشش - -ك- -ال- -ي- -ات
واق - -ع - -ي - -ة ل  - -إ
اŸطروحة على مسشتؤى هذه
اŸصش -ال-ح ،ال-ت-ي ت-ب-ق-ى “ث-ل
ا◊ل- - -ق- - -ة الضش- - -ع- - -ي- - -ف - -ة ‘

اŸدير العام Ÿسستشسفى القبة لـ””الشسعب””:

ا’كتظاظ يحدثه مرافقو اŸرضسى

وطرح اŸششاركؤن ‘ هذا اللقاء إاششكالية
ضش- -ي- -ق مصش- -ال- -ح ا’سش- -ت- -ع- -ج- -ا’ت ‘ ب- -عضس
اŸسش -تشش-ف-ي-ات ع-ل-ى غ-رار مسش-تشش-ف-ى ال-ق-ب-ة،
الذي أابرزه عبد القادر غؤيلة اŸدير العام
لهذا اŸسشتششفى ا÷امعي لـ«الششعب”” ،حيث
أاششار إا ¤أان سشبب ا’كتظاظ ’ يعؤد إا ¤ضشيق
اŸكان وإا‰ا إا ¤اأ’ششخاصس الذين يرافقؤن
اŸريضس و يصش -رون ع -ل -ى ا’ن -ت -ظ -ار ‘ ه-ذه
اŸصشالح ،وهي وضشعية ””نحاول معا÷تها من
خÓ- -ل ا’تصش- -ال ب -ط -ري -ق -ة ه -ادئ -ة Ùاول -ة
امتصشاصس حالة القلق واÿؤف التي تنتابهم””.
قال غؤيلة إان الهدف من اللقاء تعريف
اŸؤاطن أان هناك عيادات متعددة اÿدمات
متؤاجدة بجانب اŸسشتششفيات بإامكانه اللجؤء
إاليها للتكفل بؤضشعيته الصشحية ،وا’سشتفادة
من اÿدمات التي تقدمها ،بدل الذهاب إا¤
ا’سش- -ت- -ع- -ج- -ا’ت ا’سش- -تشش- -ف -ائ -ي -ة ال -ت -ي م -ن

صصونيا طبة

اŸفروضس أانها تسشتقبل حا’ت معينة وهي ‘
الغالب ا◊ا’ت الصشعبة للمرضشى اŸزمن.Ú
واعت ÈاŸتحدث أان تنظيم ا’سشتعجا’ت
ل -يسس مسش -ؤؤول -ي -ة اŸسش -تشش -ف -ى ف -حسشب وإا‰ا
تششارك فيه قطاعات منها الداخلية ،البيئة
....وأاخرى حتى اŸؤاطن كذلك ،مششÒا اإ¤
أان -ه ي -ن -ت-ظ-ر م-ن ال-ل-ق-اء أان ي-خ-رج ب-ت-ؤصش-ي-ات
وتؤجيهات ترفع إا ¤ا÷هة الؤصشية.
ي- -ذك- -ر أان ال- -ل- -ق- -اء ال- -ذي ج- -م -ع اأ’ط -ب -اء
واأ’خصش -ائ -يı Úت -ل -ف اŸصش -ال -ح ال -ط -ب -ي-ة
ا÷راحية ورؤوسشاء اÛالسس العلمية ورؤوسشاء
مصش-ال-ح ا’سش-ت-ع-ج-ا’ت وم-دي-ري اŸؤؤسشسش-ات
ا’سشتششفائية ومديري الصشحة على مسشتؤى
الؤزارة الؤصشية خÓل يؤم 21 Úو  22جانفي
ا÷اري ،درسس وناقشس من خÓله اŸششاركؤن
كيفية تنظيم و تطؤير ا’سشتعجا’ت التي تعد
الركيزة اأ’سشاسشية ‘ أاي مؤؤسشسشة اسشتششفائية.

اسستعدادا لÓنتخابات الرئاسسية شسهر أافريل القادم

اŸراجعة ا’سستثنائية للقوائم ا’نتخابية تنطلق
اليوم ببومرداسس
ت -ن -ط -ل -ق ال -ي -وم ع -ل -ى مسس-ت-وى م-ك-اتب
ا’ن-ت-خ-اب-ات ب-ب-ل-دي-ات ب-وم-رداسس ع-م-ل-ي-ة
اŸراجعة ا’سستثنائية للقوائم ا’نتخابية
التي تدوم إا ¤غاية  6فيفري وهذا بناء
على اŸرسسوم الرئاسسي رقم  19/08الصسادر
ي -وم  17ج -ان -ف -ي ا÷اري اŸوق -ع م-ن ق-ب-ل
رئيسس ا÷مهورية القاضسي بدعوة الهيئة
ال-ن-اخ-ب-ة اسس-ت-ع-دادا لÓنتخابات الرئاسسية
اŸزمع تنظيمها بتاريخ  18أافريل القادم..

بومرداسس..ز /كمال

قطاع السشياحة ،باإ’ضشافة إا ¤إاعادة النظر
و–دي- -د اأ’ن- -ظ- -م- -ة وال- -ق- -ؤان ÚاŸت- -ع- -ل- -ق -ة
بالسشياحة زيادة على اسشتحداث إاطار –فيزي
دائم مع ضشمان ا’حÎافية ‘ العمل.
واع -ت Èب -ن مسش -ع -ؤد ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ق-ي-ي-م ل-يسشت
الهدف ا◊قيقي من ا÷لسشات الؤطنية وإا‰ا كل
اŸسشاعي تصشب ‘ كيفية تصشحيح ا’خت’Óت
والنقائصس اŸسشجلة على كافة اأ’صشعدة قصشد
إايجاد حلؤل لها على غرار ا’سشتثمار السشياحي
وزرع ث- -ق- -اف- -ة سش -ي -اح -ي -ة ‘ أاوسش -اط اÛت -م -ع
والتحلي بروح اŸبادرة وا’بتكار.

اŸنظؤمة الصشحية وهذا ما
يÓ- -ح -ظ ي -ؤم -ي -ا م -ن ط -رف
اŸؤاطن. Ú
ومن ب Úا’قÎاحات التي
ق -دم -ه -ا الÈوفسش -ؤر ‘ ه-ذا
اللقاء ،اقÎاح تكؤين اأ’طباء
ال- -ع -ام› ‘ Úال ال -ت -ك -ف -ل
ب -ا’سش -ت-ع-ج-ا’ت وإاع-ط-ائ-ه-م
صش -ف -ة ق -ان -ؤن -ي-ة تسش-م-ح ل-ه-م
Ãمارسشة مهامهم الطبية ‘
ا÷انب ا’سش -ت -ع -ج -ا‹ ع -ل -ى
مسش-ت-ؤى ال-ع-ي-ادات اŸت-ع-ددة
اÿدم-ات ،ب-ت-ؤج-ي-ه ا◊ا’ت
ال- -ت -ي تسش -ت -ل -زم ال -ت -ك -ف -ل ‘
ا’سش-ت-ع-ج-ا’ت ع-ل-ى مسش-تؤى
اŸؤؤسشسش -ات ا’سش -تشش -ف -ائ-ي-ة،
وتعد هذه من التؤصشيات التي
سشيخرج بها اللقاء.

وج-هت م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والششؤؤون العامة
ل- -ؤ’ي- -ة ب- -ؤم -رداسس ن -داء ل -ك -اف -ة اŸؤاط -نÚ
اŸعني Úبالتصشؤيت الذين بلغؤا السشن القانؤÊ
ي- -ؤم ا’قÎاع ،إا ¤ضش- -رورة ال- -ت -ؤج -ه Ÿك -اتب
ال-تسش-ج-ي-ل اŸف-ت-ؤح-ة ع-ل-ى مسش-ت-ؤى ال-بلديات
لتسشجيل أانفسشهم ‘ القؤائم ا’نتخابية من
أاج- -ل أاداء واج- -ب- -ه- -م ال- -ؤط- -ن -ي اŸك -ف -ؤل ‘
الدسشتؤر..
‘ ه -ذا الشش -أان ،أاك -دت م -دي -رة ال -ت -ن -ظ-ي-م
فاطمة بن تريدي””أان و’ية بؤمرداسس ششرعت
‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م وا’سش-ت-عداد لÓنتخابات

ال -رئ -اسش -ي -ة ب-تسش-خ Òك-اف-ة اإ’م-ك-ان-ي-ات أام-ام
اŸؤاطن Úخاصشة الششباب البالغ 18 Úسشنة من
العمر غ ÒاŸسشجل Úمن أاجل التقدم لتسشجيل
أان -فسش-ه-م ‘ م-ك-اتب ال-تصش-ؤيت ع-ل-ى مسش-ت-ؤى
البلديات ‘ الفÎة اÙددة من  23جانفي
إا ¤غاية  6فيفري القادم.
وأاضش-افت ب-ن ت-ري-دي ””ب-ال-نسش-ب-ة ل-لمؤاطنÚ
الذين غÒوا مكان إاقامتهم ،فما عليهم إا’
التقرب من مقر بلدياتهم ا÷ديدة فقط دون
ال-ع-ؤدة إا ¤ال-ب-ل-دي-ة اأ’صش-ل-ي-ة إ’حضش-ار وث-ي-قة
الششطب من القائمة ا’نتخابية ،إا‰ا سشتتكفل
مصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ا÷دي-دة ب-ك-اف-ة اإ’ج-راءات
منها عملية الششطب آاليا””.
كما أاوضشحت اŸتحدثة أان مديرية التنظيم
ط -ل -بت م -ن اŸصش -ال -ح ال -ب -ل-دي-ة دع-م م-ك-اتب
ا’ن-ت-خ-اب-ات Ãؤظ-ف Úوم-ؤؤط-ري-ن وت-زويدهم
ب -ك -اف -ة اŸع -ل -ؤم -ات واإ’ج -راءات ال-ق-ان-ؤن-ي-ة
Óشش-راف على العملية وتقدË
وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ل -إ
الششروحات الكافية للمؤاطن Úوهذا طيلة أايام
اأ’سشبؤع ماعدا ا÷معة من السشاعة الثامنة
صش -ب -اح -ا إا ¤ال -راب -ع -ة مسش-اء ،م-ع اإ’شش-ارة أان
الهيئة الناخبة بؤ’ية بؤمرداسس قدرت خÓل
ا’نتخابات اÙلية والؤ’ئية اŸاضشية بـ 504
أالف مسشجل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أأ’ربعاء  23جانفي  2019م
ألموأفق لـ  17جمادى أأ’ولى  1440هـ

 2٥جمعية مهنية أاغلبها تخّلت عن دورها

مكاتب الصصحة تّتخذ تداب Òاحتياطية

 547مصساب باألمراضض اŸتنقلة
ع ÈاŸاء وا◊يوان بسسيدي بلعباسض

غرفة الفÓحة بوهران تتجنّد ضسد طاعون اÎّÛات ال ّصسغÒة
براشسمي :حمÓت الّتحسسيسض ◊ماية الّثروة ا◊يوانية

ط- -م- -أان رئ- -يسس ال- -غ -رف -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة ل -وه -ران
ب -راشص -م -ي م -ف -ت -اح ا◊اج ب -ال -ت -ح -ك-م ‘ ال-وضص-ع-ي-ة
ال-وب-ائ-ي-ة ل-ل-م-جÎات الصص-غÒة ب-ال-ولي-ة ،م-رجعا
ذلك إا ¤عدة أاسصباب ،أابرزها تفعيل الوقاية التي
لط -راف اŸع -ن -ي -ة ،عÈ
تشصÎك ف- -ي -ه -ا ﬂت -ل -ف ا أ
زي- -ارات وال- -ق- -ي- -ام ب -ل -ق -اءات م -ن ط -رف ال -غ -رف -ة
بالتنسصيق مع مفتشصية البيطرة.

دعا اŸتدّخلون ‘ يوم
دراسص - - -ي إا ¤ت- - -ع- - -زي- - -ز
مكاتب الصصحة البلدية
لم -راضس
‘ م -ك -اف -ح -ة ا أ
اŸت- -ن- -ق- -ل -ة ع -ن ط -ري -ق
اŸياه وا◊يوان بصصفتها
تشص ّ- -ك - -ل خ- -ط- -را ع- -ل- -ى
صصحة اŸواطن.

وهران :براهمية مسسعودة
دع -ا ب -رأشش -م -ي أ÷ه -ات أŸع -ن -ي -ة إأ ¤ت -ع -زي-ز أل-ع-م-ل
أŸششÎك Ÿك -اف -ح -ة أأ’م -رأضس أ◊ي -وأن -ي -ة ع -ل -ى ك -اف -ة
أŸسشتويات ،مؤوكدأ على ألتوعية وألتحسشيسس للوقاية من
ط- -اع- -ون أÎÛأت ألصش -غÒة إأ ¤غ -اي -ة وصش -ول أل -ل -ق -اح
أŸسش- -ت- -ورد م- -ن أÿارج ضش- -د ه- -ذأ أŸرضس أل- -فÒوسش- -ي
أÿط Òوسشريع أ’نتششار.
على ضشوء ذلك ،طالب برأششمي أ÷معيات ألفÓحية
ب -ت -أادي -ة م -ه -ام -ه -ا ب -ك -ف -اءة ◊م -اي -ة مصش -ال -ح أل -فÓ-حÚ
وأ’قتصشاد ،مع ألÎكيز على ألتوعية وألتحسشيسس و“ثيل
ألفÓح Úعلى مسشتوى ألغرفة.
و‘ ه- -ذأ ألصش- -دد ،أوضش- -ح ن- -فسس أŸسش- -ؤوول ،أّن ع- -دد
أ÷م -ع -ي -ات أل -ن -اشش -ط -ة ‘ أÛال ب -وه -رأن ي-ت-ج-اوز 25
جمعية ،ولكن ‘ ألوأقع ألقليل منها تقوم بدورها ،مرجعا
ذلك إأ ¤سشوء ألنية وعدم إأعطاء أهمية للنششاط ألذي
أعتمدت من أجله.

Œرى باŸركز الصصحي حي الشّصهداء

الشّسروع ‘ تلقيح  750حاج
األحد اŸقبل بوهران

أعلنت مديرية ألصشحة وألسشكان لوهرأن عن أنطÓق حملة
تلقيح  750حاج وحاجة فازوأ بالقرعة أ’دأء مناسشك ألركن
أÿامسس ‘ أإ’سشÓم يوم أأ’حد أŸقبل  27جانفي Ãركز حي
ألششهدأء.
كشش -ف رئ -يسس مصش-ل-ح-ة أل-وق-اي-ة Ãدي-ري-ة ألّصش-ح-ة أل-دك-ت-ور
بوخاري يوسشف لـ ““ألششعب““ ،تخصشيصس أزيد من  1500لقاح
للحجاج أŸسشجل Úبالو’ية ،دأعيا إأياهم إأ ¤ألتقرب من أŸركز
ألصشحي حي ألششهدأء للتلقيح ضشد ﬂتلف أأ’مرأضس أÿطÒة،
وخاصشة أأ’مرأضس أŸزمنة ،على غرأر أمرأضس ألقلب وألكلى
وأ÷هاز ألتنفسشي وأأ’عصشاب وألسشكري.
” تغي Òموأعيد ألتطعيم أŸطلوبة،
أوضشح بوخاري أّنه ّ
أسشتعدأدأ Ÿوسشم أ◊ج ألقادم ،نظرأ لتزأمنها مع أ’نتخابات
أل -رئ-اسش-ي-ة ‘  18أف-ري-ل  ،2019م -ؤوك -دأ ع-ل-ى ضش-رورة أل-ت-ق-ي-د
ب -اإ’رشش -ادأت ألصش -ح -ي -ة ل-ل-ح-د م-ن أن-تشش-ار أأ’م-رأضس أل-ت-ي ق-د
يتعّرضس لها أ◊اج أثناء تأادية مناسشكه ،وعلى رأسشها ألتهاب
ألسشحايا (أŸينا‚يت) ،أأ’نفلونزأ أŸوسشمية ،أÿناق ،ألكزأز
وغÒها.
و‘ موضشوع منفصشل ،تطرق نفسس أŸسشؤوول إأ ¤أ÷هود
أŸي -دأن -ي -ة إ’‚اح ح -م -ل -ة أل -ت -ط-ع-ي-م ضش-د أ◊صش-ب-ة وأ◊صش-ب-ة
أأ’Ÿانية (ألبوحمرون) ،مؤوكدأ أّنها مّكنتهم من تلقيح أك Ìمن
 131ألف تلميذ موزع Úعلى أأ’طوأر ألتعليمية ألثÓثة ،خÓل
ششهري نوفم Èوديسشم ÈأŸاضشي ،ÚلÎتفع بذلك ألنسشبة إأ95 ¤
 ٪خÓل ألسشنة أŸنصشرمة .2018
وأرجع بوخاري تزأيد أإ’قبال على ألتطعيم ضشد أ◊صشبة
أأ’Ÿان-ي-ة م-ق-ارن-ة بسش-ن-تي  2016و 2017إأ ¤ح-مÓ-ت أل-ت-وعية
وأل-ت-حسش-يسس أل-ت-ي أط-ل-ق-ت-ه-ا مصش-ال-ح ألصش-حة وﬂتلف أ÷هات
أŸع-ن-ي-ة ل-ت-وع-ي-ة وت-ن-ب-ي-ه ألسش-ك-ان ب-خ-ط-ورة أ◊صش-ب-ة وأ◊صشبة
أأ’Ÿانية ،وحّثهم على أŸبادرة بتطعيم أبنائهم ووقايتهم من
مضش-اع-ف-ات أل-دأء ،وم-ن-ه-ا أإ’صش-اب-ة ب-ال-ع-م-ى أوأل-ت-ه-اب ألدماغ،
وأإ’سشهال ألششديد وأ÷فاف وألتهابات أ÷هاز ألتنفسشي أ◊ادة،
وغÒها من أأ’عرأضس ألصشحية ألتي قد توصشل إأ ¤أŸوت.

براهمية .م

سسيدي بلعباسس:
غ ــ شسعدو
ونّوه برأششمي ‘ أÿتام بأاهمية أللقاء ألتحسشيسشي
’بقار،
’ول م-ن ن-وع-ه ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أل-و’ئ-ي-ة لÎب-ي-ة أ أ
أأ
ألذي ن ّ
ظم مؤوخرأ على مسشتوى ألغرفة ألفÓحية
ÃسشرغÃ Úششاركة كافة ألفاعل ‘ Úششعبة تربية

’بقار وجامعي أ◊ليب ،موضشحا أّنه يدخل ‘ إأطار
أأ
ل---ق---اءأت ب---ر›ت---ه---ا أل---غ---رف---ة و“سس أ÷م---ع--ي--ات
أŸهنية ،بغرضس تفعيل دورها للخروج أ ¤أŸيدأن
دون ألبقاء حبيسشة أ÷مود.

اسصتقبال  291امرأاة حامل خÓل أاسصبوع بسصطيف

ﬂطّط الّتكفل بالنّسساء ا◊وامل خÓل الّتقّلبات ا÷وية
تنفيذا لتعليمات مديرة الصصحة والسصكان لسصطيف
““بن ا ÒŸدليلة““ بضصرورة تفعيل ﬂطط صصحي للتكفل
ب- -اŸرأاة ا◊ام- -ل خÓ- -ل فÎة ال- -ت- -ق- -ل -ب -ات ا÷وي -ة” ،
تشصكيل خÓيا باŸؤوسصسصات الصصحية التي تضصم البلديات
ال-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اŸرأاة ا◊ام-ل ق-ب-ل تسص-اق-ط ال-ث-ل-وج
،وضصمان تواجدها بأاقرب مسصتشصفى إاليها.

سسطيف :نور الدين بوطغان
أك -د أŸشش -رف ع -ل -ى أل -ع -م -ل -ي -ة أل -دك-ت-ور ““رزي-ق ف-وزي““ أن
تعليمات أعطيت Ÿديري أŸؤوسشسشات أŸعنية بضشرورة ألتكفل
ب -ال -نسش -اء أ◊وأم-ل ط-ي-ل-ة أل-فÎة ألشش-ت-وي-ة ،وأن أل-ع-م-ل-ي-ة “سس
ألبلديات ألنائية وأ÷بلية ،حيث يضشمن ألطاقم ألطبي تقدË
فحوصشات وتوجيهات للمرأة أ◊امل ،بعد أن يتم أسشتقبالها

ألعدد
17853

06

على مسشتوى أŸؤوسشسشة ألصشحية من خÓل أ’تصشال بها عن
طريق ألهاتف.
وأسش-ت-ق-ب-لت أŸؤوسشسش-ات ألصش-ح-ي-ة أŸع-ن-ي-ة ،من  06إأ13 ¤
جانفي  105إأمرأة ،منهن  88ولدن ‘ ظروف جيدة ،أما ‘
أأ’سشبوع من  13إأ 20 ¤جانفي ،فقد ” أسشتقبال 291إأمرأة على
جل
أŸسشتوى ألو’ئي ،منهن  219وضشعن موأليدهن ،فيما سش ّ
مسشتششفى أأ’م وألطفل بالباز أك Èعدد ‡كن من ألو’دأت.
وأسشتقبل أŸسشتششفى  175إأمرأة منهن  112وضشعن موأليدهن
وأل-ب-ق-ي-ة ظ-ل-ل-ن دأخ-ل أŸسش-تشش-ف-ى ن-ظ-رأ ل-ب-ع-د مسش-اك-ن-ه-ن عن
أŸسشتششفيات ،وهن من مناطق ﬂتلفة ،كما أسشتقبل مسشتششفى
ع Úأل -ك -بÒة  36أم-رأة ح-ام-ل ،مسش-تشش-ف-ى أل-ع-ل-مة  12إأمرأة،
مسشتششفى بني ورتيÓن أسشتقبل  4نسشاء ،أما مسشتششفى بوقاعة
فاسشتقبل  64إأمرأة منهن  9نسشاء أُجريت لهن عمليات قيصشرية
و 3نسشاء ” إأجÓؤوهن إأ ¤أŸسشتششفى أ÷امعي.

أّك- -د م- -دي -ر ألصش -ح -ة
وألسش - - -ك - - -ان دريسس ح - - -اج
خوجة على ضشرورة أتخاذ
جملة من أ’جرأءأت للحد
من هذه أ’مرأضس ،كاششفا
عن مششروع يقضشي بتكوين
أعوأن ألبلديات حول كيفية
أسش- - -ت - -ع - -م - -ال أŸب - -ي - -دأت
أŸضشادة للحششرأت.
وبحسشب أ◊صشيلة ،فقد
” أل -ت -ك-ف-ل بـ  127مصشاب
’م -رأضس أŸت -ن -ق-ل-ة ع-ن
ب -ا أ
ط -ري -ق أ◊ي-وأن م-ن-ه-ا 120
ح-ال-ة ل-ل-ح-م-ى أŸال-طية4 ،
ح -ا’ت ل -ل -ك-يسس أŸائ-ي3 ،
ح-ا’ت ل-لشش-م-ان-يا أ÷لدية،
وع- -ن دأء أل- -ك -لب ف -ق -د ”
تسش-ج-ي-ل  690عضش-ة م-ن-ها
 542عضش- -ة ل- -ك Ó-ب116 ،
عضش- -ة ق- -ط- -ط 22 ،عضشة
ل- -ل- -ق -وأرضس ،ت -ل -قت ك -ل -ه -ا
أل- -عÓ- -ج- -ات وأل- -ل -ق -اح -ات
ألÓزمة.

’مرأضس أŸتنقلة
وعن أ أ
ع -ن ط -ري -ق أŸي -اه ع -رفت
سش- -ي- -دي ب- -ل- -ع -ب -اسس خ Ó-ل
’ول تسش -ج -ي -ل
ألسش -دأسش -ي أ أ
Óمرأضس ذأت
 420حالة ل أ
’جباري منها 7
ألتصشريح أ إ
Óمرأضس أŸتنقلة
حا’ت ل أ
ع -ن ط -ري-ق أŸي-اه ،ت-ت-م-ث-ل
جلها ‘ إأصشابات بإالتهاب
ألكبد ألفÒوسشي ““أ““ ،هذأ
وكانت كل أ◊ا’ت منفردة
ح-يث أسش-ف-رت أل-ت-ح-قيقات
ألوبائية عن نقصس وأنعدأم
جل
ألنظافة ‘ ،ح ⁄ Úتسش ّ
أي- -ة ح- -ال -ة ل -دأء أل -ك -ولÒأ،
ألزحار أو أ◊مى ألتيفية.
كما أششارت ذأت أ◊صشيلة
إأ ¤أن- -خ- -ف -اضس ‘ ح -ا’ت
أل- -تسش- -م- -م أل- -غ- -ذأئ -ي ب -ع -د
تسشجيل  217حالة.
ومن جهته ،أششار مدير
أŸصش- -ال- -ح أل -ف Ó-ح -ي -ة إأ¤
أل- -ع- -م -ل -ي -ات وأل -نشش -اط -ات
أل -ب-ي-ط-ري-ة أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا
مصش- - - - -ا◊ه ضش- - - - -د ه - - - -ذه
أ’مرأضس خاصشة ما تعلق
بالوضشعية أ◊الية أÿاصشة
ب - - - -ط - - - -اع - - - -ون أÎÛأت
ألصشغÒة وأ◊مى ألقÓعية
’غنام.
عند أ أ
وأّك -د م -دي-ر أل-ب-ي-ئ-ة
أه- - -م- - -ي- - -ة ودور م- - -ك - -اتب
ألنظافة وألصشحة ‘ هذه
أل -ع -م -ل-ي-ة ،أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أن
ت -ك -ون دأئ -م -ة و’ ت -رت -ب -ط
Ãوسشم مع.Ú

اشسهار
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
لشصغال العمومية والنقل
وزارة ا أ
Ministère des Travaux Publics et des Transports
الوكالة الوطنية للدراسصات ومتابعة إا‚از السصتثمارات ‘ السصكك ا◊ديدية

تعزي ـة

Agence Nationale d’Etudes et de Suivi de la Réalisation
des Investissements Ferroviaires
ANESRIF
15 Bis, Rue Colonel Amirouche - Rouiba - ALGER
Tél : 023 89 41 51 - 023 89 41 57
Fax : 023 85 41 53

EXPEDITEUR : Monsieur le Directeur Général
DESTINATAIRE : Monsieur le Directeur de EPTPC
Fax : 031 60 70 45 - 031 60 70 35
N / REF : N° 62 2019 du 17 janvier 2019
OBJET : Appel d’offres National et International Ouvert
 avec exigence de capacités minimales ANESRIF / GOPVOB / N° 25 / 2018 portant : Travaux de dédoublement de
la ligne sur la section centre de la ligne minière, avec rectification
de tracé. Tronçon 02 : Souk Ahras a Oued Kebrir sur 76 Km.

الشصعب2٠19/٠1/23

Dans le cadre de l’Appel d’offres cité en objet, j’ai l’honneur de vous inviter à vous présenter, dès réception du
présent fax, à la Direction Générale pour le retrait des
réponses aux demandes d’eclaircissements des candidats
ayant retirés de cahier des changes.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de
ma parfaite considération.

الشصعب2٠19/٠1/23

ببالغ أ◊زن وأأ’سشى تلقينا نباأ
وفاة أŸغفور له ،بإاذن ألله ،وألد ألسشيد
م-ك-ري م-ق-ران ،أأ’م Úأل- - -دأئ- - -م لصش- - -ن - -دوق
ألضشمان أŸششÎك للقروضس أŸصشغرة ،وأمام
ه -ذأ أŸصش -اب أ÷ل -ل ي -ت-ق-دم أŸك-ل-ف ب-تسش-يÒ
ششؤوون ألوكالة ألوطنية لتسشي Òألقرضس أŸصشغر،
أصش -ال -ة ع -ن ن -فسش-ه ،ون-ي-اب-ة ع-ن ك-اف-ة إأط-ارأت
وع -م -ال أل -وك -ال-ة وصش-ن-دوق ألضش-م-ان أŸششÎك
للقروضس أŸصشغرة ،بأاخلصس ألتعازي وأصشدق
أŸوأسشاة ،له ولعائلته ألكرÁة ،سشائ ÓأŸو¤
عز وجل أن يتغمد روح ألفقيد برحمته ألوأسشعة
وأن يسش -ك -ن-ه فسش-ي-ح ج-ن-ان-ه وي-ل-ه-م أه-ل-ه وذوي-ه
جميل ألصش Èوألسشلوأن.
الشصعب1«/23إاّ٠ن/ا19لل2٠ه وإاّنا إاليه راجعون»

الشصعب2٠19/٠1/23

ANEP 1916001951

ل–اد ا÷زائري لكرة القدم
ا إ
تأاسصسس سصنة  19٦2منتسصب إا ¤الفيفا والكاف 19٦3
ر ت ج ٥٠٨٠٧٠٠٠٠31٦٨3

إاعÓن عن منح

الشصعب2٠19/٠1/23

ANEP GRAT 0013

ي -ع -ل -م أإ’–اد أ÷زأئ -ري ل-ك-رة أل-ق-دم ك-اف-ة أŸت-ع-ه-دي-ن أل-ذي-ن
ششاركوأ ‘ أŸناقصشة ألوطنية وألدولية أŸفتوحة مع أششÎأط
ألقدرأت ألدنيا أنه ” منح ألصشفقة رقم
04/DER/FAF/2018
أŸتضشمنة إأ‚از حصشة هيكل من أإ’سشمنت أŸسشلح باŸركز
أل -ت -ق -ن -ي أ÷ه -وي ل -ك -رة أل -ق -دم ب -ت -ل -مسش-ان إأ› ¤م-ع شش-رك-ات
حسشناوي.
الشصعب2٠19/٠1/23

ANEP 1916100165

»æWh

اأ’ربعأء  23جأنفي  2019م
الموافق لـ  17جمأدى اأ’ولى  1440هـ

قائد اÛموعة الولئية للدرك الوطني باŸدية

Œنّد ويقظة Ùاربة ا÷رائم وا◊د من إارهاب الطّرق
كشس -ف اŸق -دم ب-ل-ق-اسس-م ب-ن
ح -م -ام -وسس -ي ق-ائ-د ›م-وع-ة
ال -درك ال -وط -ن -ي ل -ل -م -دي-ة،
عشس- - - - -ي- - - - -ة أاول أامسص ،ع - - - -ن
ج-اه-زي-ة مصس-ا◊ه ل-ل-ت-دخل
ع Èأاي ن -ق-ط-ة ب-ال-ولي-ة م-ن
خ Ó- - -ل الن - - -تشس - - -ار ا÷ي- - -د
ıتلف الفرق ‘ ،ظل السسعي
ا◊ث-يث ل-ت-دع-ي-م  8بلديات
اŸتبقية لسستكمال التغطية
من  % 78إا.% 100 ¤

اŸدية :علي ملياÊ
اسس -ت -ع -رضص ق -أئ-د اÛم-وع-ة
ا◊صسيلة السسنوية لـ  ،2018والتي
اسستهلت بقضسأيأ اإ’جرام للشسرطة
القضسأئية.
جلت اÛموعة 1301
وقد سس ّ
قضس -ي -ة أاودع ف -ي -ه-أ  126ا◊بسص
اŸؤوقت ،ف- -ي- -م- -أ اسس- -ت -ف -أد 1408
شسخصص من اإ’فراج ‘ ،ح Úبلغ
ع- - - -دد قضس- - - -أي - - -أ اıدرات 48
جنأية ،حجز خÓلهأ كميأت من
ال- -ك- -ي- -ف اŸع- -أل- -ج والسس- -ج- -أئ- -ر
واأ’قراصص اŸهلوسسة ،مقأبل 124
قضس -ي -ة م -ت -ع -ل -ق -ة ب -أل-ه-ج-رة غÒ
الشس -رع -ي -ة ،ح-يث ّ” ح-بسص ع-دد
م - -ن اأ’شس- -خ- -أصص م- -ن ﬂت- -ل- -ف
ا÷نسس -ي -أت ،وّ” ت -ق-دÁه-م أام-أم
ا÷ه -أت ال -قضس -أئ-ي-ة ،إاضس-أف-ة إا¤
قضس -أي -أ ال -ت -ه -ريب بـ  07قضسأيأ،
وتزوير الوثأئق واأ’وراق النقدية
بـ  36قضسية.
”
عن أاهم القضسأيأ اŸعأ÷ةّ ،
اسستعراضص أايضسأ عدد منهأ أامأم

‡ث- - -ل- - -ي وسس- - -أئ- - -ل اإ’ع Ó- -م ‘
صس -دارت -ه-أ ““الشس-عب““ ،ع-ل-ى غ-رار
قضسية جنأية تسسي Òوتنظيم ونقل
مواد ﬂدرة من طرف جمأعة
إاج-رام-ي-ة م-ن-ظ-م-ة ،وال-ت-ي ت-وّرط
فيهأ  05أاشسخأصص ” إايداع اثنÚ
منهم وفرار  03آاخرين ،أا‚زتهأ
ال -ف-رق-ة ا’ق-ل-ي-م-ي-ة ب-ألشس-ه-ب-ون-ي-ة
Ãحجوزات قّدرت بـ  8.370غرام
من الكيف اŸعألج.
و‘ ع -م -ل -ي-ة أاخ-رىّ“ ،ك-نت
ال -ف -رق-ة ا’ق-ل-ي-م-ي-ة ب-وام-ري م-ن
تفكيك شسبكة أاشسرار ﬂتصسة ‘
ال- -ت- -ه- -ريب ال- -دو‹ ل- -ل -م -رك -ب -أت
اأ’ج- - -ن- - -ب - -ي - -ة إا ¤داخ - -ل الÎاب
الوطني وتقليد ﬁررات رسسمية،
ح- -يث ” تسس -ج -ي -ل  109متورط

ب-ي-نهم  72ج-زائ-ريأ و 16أاجنبيأ
وح -ج-ز  21ه-وي-ة م-زورة ،ف-ي-م-أ
“ثلت اÙجوزات ‘  23سسيأرة،
بأإ’ضسأفة إا ¤عدد من العمليأت
اأ’خرى التي نّفذت بإأحكأم من
طرف الفرق اإ’قليمية Ãزغنة،
دراق ،بوشسراحيل ،أاو’د معرف،
وسسيدي نعمأن وفصسيلة اأ’بحأث
ب- -أŸدي- -ة ،ت- -نّ- -وعت ب Úج- -ن -أي -ة
ال - -ت- -زوي- -ر ،السس- -رق- -ة ،صس- -ن- -أع- -ة
اأ’سس -ل -ح -ة ،ال -ت -ق -ل -ي -د وال -ت -زوي-ر
والنصسب وا’حتيأل.
ع - -رف أام - -ن ال - -ط- -رق ب- -دوره
حسسب ق-أئ-د اÛم-وع-ة تسس-ج-يل
 376حأدثأ مروريأ ‘ سسنة 2018
ع Èشس -ب -ك -ة ال-ط-رق-أت ب-أل-و’ي-ة،
موزعة على طرق وطنية و’ئية

وب- -ل- -دي- -ة ،ف -ي -م -أ ت -ع -ود أاسس -ب -أب
ا◊وادث  -وفقه  -إا ¤العنصسر
ال -بشس -ري ب -نسس-ب-ة  ،٪ 86م -ق-أب-ل
 ٪7ل- -ل- -راج- -ل ،Úف- -ي- -م -أ سس ّ-ج -لت
ا◊وادث بسس- -بب ح- -أل- -ة ال- -ط -رق
وأاعطأب اÙركأت بنسسبة 4و٪3
على التوا‹ ،وهو مأ أاسسفر عن
›موع  62441حألة مأ ب Úجنح
وﬂألفأت وغرامأت سسنة .2018
ك -م -أ سس -أه -م ال -رق -م اأ’خضس -ر
أايضس- -أ ‘ ت- -ط- -وي -ر ع -م -ل ج -ه -أز
”
الدرك الوطني ،عمومأ فقد ّ
تسس -ج -ي-ل  9216م-ك-أŸة ل-ل-رق-م
‡أ أاسسفر عن 27
اأ’خضسر ّ ،1055
حألة متبوعة بنتيجة إايجأبية أاي
كف جرÁة أاو توقيف.

الدرك الوطني بتيبازة

انخفاضص ملحوظ ‘ مؤوشّسر ا÷رÁة وحوادث اŸرور

سسّ-ج-لت اÛم-وع-ة الق-ل-يمية للدرك
الوطني بتيبازة انخفاظا ملحوظا Ÿؤوشسر
ا÷رÁة بالولية خÓل العام اŸنصسرم
م -ق -ارن -ة م -ع سس-ن-ة  ،2017ب -ال -ت-وازي م-ع
تسس- -ج- -ي- -ل ت- -راج- -ع م- -ل- -ح- -وظ Ÿؤوشس- -رات
حوادث اŸرور من حيث عدد ا◊وادث
وا÷رحى والقتلى.

تيبازة :علي ملزي
‘ ذات السس -ي -أق ،أاشس -أر ق -أئ -د اÛم -وع-ة
ا’قليمية للدرك بتيبأزة العقيد ﬁمد بن عبد
الله ‘ ندوة صسحفية ،أاول أامسص ،إا ¤انخفأضص
ع -دد قضس -أي -أ ا’ج -رام ال -ع -أدي خÓ-ل السس-ن-ة
اŸنصسرمة بـ  260حألة Ãأ يعأدل ٪ 14,44

م- -ق- -أرن- -ة م -ع سس -ن -ة  ،2017ب- - -ح- - -يث أاحصست
اÛموعة  1697قضسية عو÷ت منهأ 1444
قضسية وأاوقف خÓلهأ  675شسخصص أاودع 210
منهم ا◊بسص اŸؤوقت ،فيمأ اسستفأد  465آاخر
من ا’فراج.
ذك -ر ال -ع -ق-ي-د تسس-ج-ي-ل  155قضس-ي-ة ت-تعلق
بأ’جرام اŸن ّ
ظم ،أاوقف خÓلهأ  241شسخصص
أاودع  87م -ن -ه-م ا◊بسص ،ب-ح-يث ت-ت-ع-ل-ق 133
قضس -ي -ة ب -أıدرات ال -ت -ي ت -ورط ف -ي -ه -أ 167
شس- - -خصص أاودع  76م-ن-ه-م ا◊بسص وت-ت-ع-ل-ق 33
قضسية بألهجرة غ Òالشسرعية التي تورط فيهأ
”
 53شس- -خصس- -أ م- -ن ﬂت- -ل- -ف ا÷نسس- -ي- -أت ّ
تقدÁهم للجهأت القضسأئية اıتصسة ،كمأ
“ت م - -ع - -أ÷ة  28قضس-ي-ة م-رت-ب-ط-ة بسس-رق-ة
ّ
اŸواشس- -ي م -ع اسسÎج -أع  61رأاسس-أ م-ن ال-غ-نم
وتوقيف  12متورطأ ،إاضسأفة إا ¤معأ÷ة 4

قضسأيأ مرتبطة بتزوير اأ’وراق النقدية مع
ت-وق-يف  10م -ت -ورط Úاودع  6م-ن-هم ا◊بسص
ووضسع  4آاخرين –ت الرقأبة القضسأئية ،و3
قضس -أي -أ اخ -رى ت -ت-ع-ل-ق ب-أل-ت-ه-ريب ،ب-ح-يث ”
ت-وق-يف  10أاشس -خ -أصص أاودع  7م-ن-هم ا◊بسص
ووضسع  3آاخرين –ت الرقأبة القضسأئية.
و‘ –ليله لوضسعية اإ’جرام ،أاشسأر قأئد
اÛموعة ا’قليمية للدرك الوطني ا ¤كون
ا’ن- -خ- -ف- -أضص اŸسس- -ج- -ل ي- -رج -ع أاسس -أسس -أ ا¤
ال-دراسس-ة اŸوضس-وع-ي-ة ل-ل-خ-ري-ط-ة ا’ج-رام-ية
ال -ت -ي ّ” م -ن خ Ó-ل -ه -أ وضس -ع تشس -ك -ي -ل أام -ن-ي
مدروسص وﬁكم كإأجراء اسستبأقي ووقأئي مع
ت -وج -ي -ه ال -وح-دات ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ع-أم لÓ-ق-ل-ي-م
واح- -تÓ- -ل اŸي- -دان ،وت -وج -ي -ه ال -دوري -أت ‘
الزمأن واŸكأن.

طيبي ناصسر ،اŸفتّشص ا÷هوي لشسرطة ا÷نوب:

تكثيف ا÷هود ◊ماية اŸواطن واŸمتلكات
أاّكد اŸفّتشص ا÷هوي لشسرطة ا÷نوب ،
م- -راقب الشس- -رط -ة ط -ي -ب -ي ن -اصس -ر ،خ Ó-ل
ال -ن -دوة الصس -ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ع-ق-ده-ا ب-ق-اع-ة
ﬁاضس- -رات وح- -دة ح- -ف- -ظ ال- -ن- -ظ- -ام 601
لمن
لهڤار ،بحضسور إاطارات ا أ
بعاصسمة ا أ
ال-وط-ن-ي ب-ال-ولي-ة ،اسس-ت-ع-رضص من خÓلها
لمن بالناحية،
ﬂتلف نشساطات مصسالح ا أ
ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ت-ك-ث-ي-ف ا÷ه-ود من طرف
لم -ن م-ن أاج-ل ح-م-اي-ة اŸواط-ن
ع -ن -اصس -ر ا أ
واŸم- -ت- -ل- -ك- -ات ،وذلك م -ن خ Ó-ل Œسس -ي -د
لم- -ن- -ي- -ة Ùارب- -ة ا÷رÁة
اıط - -ط- -ات ا أ
بجميع أاشسكالها.

لجراءات القانونية
بعد اسستكمال ا إ

انطÓق تسسي Òاÿواصص للّنوادي ا÷امعية
ان - -ط - -ل - -قت ع- -م- -ل- -ي- -ة
تسس -ي Òن -وادي الق-ام-ات
ا÷امعية بالبليدة  ،1من
قبل اŸسسÒين اÿواصص،
ب- - - -ع- - - -د اسس- - - -ت- - - -ك - - -م - - -ال
لج -راءات ال -ق -ان -ون -ي-ة
ا إ
لداري- - -ة ،ل- - -ت - -ع - -وضص
وا إ
ب-ذلك ال-تسس-ي Òالسس-اب-ق،
وُي- -سس- -ج- -ل دخ- -ول ع -ه -د
ج -دي -د ،يشس -ه -ده ق -ط -اع
اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي-ة‘ ،
أاه- -داف إاسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
سس - -ط- -رت- -ه- -ا ال- -وصس- -اي- -ة،
ال-رق-ي ب-خ-دم-ة ال-طالب،
وت -وفﬁ Òي -ط م -ن -اسسب
لح- - -ي- - -اء
ل - - -ه ،ب- - -ه- - -ذه ا أ
ا÷امعية.
ي-أت-ي تسس-ي Òال-ن-وادي م-ن
قبل اÿواصص بعد جدل بÚ
ب -عضص ال-ت-م-ث-يÓ-ت ال-ن-ق-أب-ي-ة
الرافضسة لهذا ا’جراء الذي
يحول التسسي Òإا ¤اÿواصص
بعدمأ ارتأت اإ’دارة الوصسية
أان ذلك سسيمكن من إاضسأفة

مداخيل أافضسل ،ويسسأهم ‘
حركية النشسأط ،وتقد‘ Ë
اŸق - -أب - -ل خ- -دم- -أت ت- -ع- -ود
بألفأئدة على الطلبة شسرط
ا’لتزام بدف Îالشسروط.
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -أر ك- -ل -فت
اإ’دارة اŸسس - - -ؤوول - - -ة ÷ن - - -ة
مراقبة ،تتأبع مدى احÎام
اŸسس Òاÿأصص ’لتزامأته،
ول -دي -ه -أ ‘ اŸق -أب -ل ك -أم -ل
الصس Ó-ح -ي -ة ل -فسس -خ ال -ع -ق -د
اŸشسÎك ‘ حأل ا’خÓل
بألواجب.
و‘ السسيأق ،وجّه اŸدير
ال -ع-أم ل-ل-خ-دم-أت ا÷أم-ع-ي-ة

فأروق بوكليخة تعليمأت ا¤
مسس- -ؤوو‹ ال- -ق- -ط- -أع ب- -و’ي -ة
ال -ب-ل-ي-دة ع-قب ال-زي-أرة ال-ت-ي
قأدته ا ¤هذه اŸرافق ‘
إاطأر اŸتأبعة والتقييم.
و ⁄ي -ه -م -ل اŸدي-ر ال-ع-أم
ل-ل-خ-دم-أت ا÷أم-ع-ي-ة واجب
ا’ه- -ت- -م- -أم أايضس- -أ Ãح -ي -ط
الطألب ،من حيث توف Òله
ك - -ل ال - -ظ - -روف وال - -راح - -ة،
خ-أصس-ة وأان ›م-وع ال-ط-ل-ب-ة
ه -م ‘ فÎة ام -ت-ح-أن-أت م-ع
العنأية بتقد Ëلهم وجبأت
متنوعة وصسحية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

تطبيقا لÈنامج –سس Úالبلديات

 4مشساريع إلعادة تهيئة شسوارع رئيسسية بورڤلة

أاط- -ل- -قت م- -ؤوخ- -را ب- -ل- -دي- -ة ورق- -ل -ة 4
لع -ادة ت -ه -ي-ئ-ة شس-وارع
مشس -اري -ع كÈى إ
رئ -يسس-ي-ة ب-وسس-ط اŸدي-ن-ة ،قّ-در غÓ-ف-ه-ا
ا- Ÿا‹  200م-ل-ي-ون دج حسسب م-ع-ل-وم-ات
مصسالح البلدية .وتتعلق هذه اŸشساريع
التي سسيتم النطÓق فيها قريبا بإاعادة
ت-ه-يئة  4شس-وارع رئ-يسس-ة وسس-ط اŸدي-ن-ة
ورق -ل -ة ،وت -ت -ح -دد ‘ شس -ط-ر م-ن م-فÎق
الطرق إا ¤غاية وكالة موبيليسص ومن
الشسارع الرابط ب Úوكالة موبيليسص إا¤
غ- -اي- -ة اÛم- -ع ال -ت -ج -اري (ب -داي -ة خ -ط
لضس-اف-ة إا ¤ع-م-ل-ية إاعادة
ت-رام-وي) ،ب-ا إ
تهيئة سساحة سسوق ا◊جر (مقابل أاروقة
سس-وق ا◊ج-ر) وع-م-ل-ي-ة أاخ-رى ان-طÓ-ق-ا
لداري سس - -اب- -ق- -ا إا ¤م- -فÎق
م - -ن ا◊ي ا إ
الطرق شسي غيفارا.
ت -دخ -ل ع -م -ل -ي -أت إاع -أدة ت -ه-ي-ئ-ة اÙي-ط
بحسسب رئيسص اÛلسص الشسعبي لبلدية ورقلة
بوبكر عزي لـ ““الشسعب““ ‘ سسيأق –سس Úوجه
العمران واŸدينة التي  ⁄تسستفد من عمليأت
‡أثلة منذ سسنة  ،2002وذلك ‘ إاطأر تنفيذ
ﬂطط برنأمج البلدية لسسنة .2019
و“سص التهيئة تعبيد الطرق وإاعأدة تأهيل
اأ’رصسفة واإ’نأرة العمومية التي يتم إا‚أزهأ

بألطأقة الشسمسسية من أاجل تثم Úهذه الطأقة
وال -ت-خ-ف-يضص م-ن ف-أت-ورة ال-ك-ه-رب-أء واق-تصس-أد
الطأقة ،إاضسأفة إا ¤مشسأريع إ’‚أز مسسأحأت
خضسراء وفقأ للمعأي Òا◊ديثة ،حيث –ظى
إاعأدة تهيئة اÙيط ا◊ضسري حسسب ذات
اŸسسؤوول بأولوية كبÒة ضسمن اهتمأمأت بلدية
ورڤلة التي تعد أاحد البلديأت الكÈى وذلك
بهدف –سس ÚاŸنظر العأم لوجه اŸدينة.
وت -ع -د ه -ذه اŸشس -أري-ع اŸق-ررة اسس-ت-ج-أب-ة
ل -ل -ن -داءات اŸت -ك-ررة لسس-ك-أن اŸدي-ن-ة ال-ذي-ن
طألبوا ‘ أاك Ìمن مرة بضسرورة إاعأدة تهيئة
عدة شسوارع رئيسسية وسسط مدينة ورڤلة ،والتي
ظلت لعقود ‘ حألة مزرية حيث جرت ومنذ
عدة أاشسهر عملية Œهيز العمليأت اÿأصسة
بهذه الشسوارع ،وذلك من أاجل –سس Úالوجه
ا◊ضسري ا÷مأ‹ Ÿدينة ورڤلة.
من جهة أاخرى ،يذكر أان مصسألح بلدية
ورڤ- -ل- -ة “ك- -نت م -ؤوخ -را ب -ع -د أاخ -ذ ورد م -ن
تخصسيصص نحو 4آا’ف قطعة أارضسية ﬂصسصسة
لشسبأب بلدية ورڤلة ،وذلك بعد ا’نتهأء من
ت-ه-يئة  1000ق- -ط -ع -ة ‘ ،ح Úم -أزالت 1500
قطعة ‘ طور اإ’‚أز ،وسستضسأف لهأ 1500
قطعة بعد هذه اأ’خÒة حسسب ذات اŸصسألح.

ورڤلة :إاÁان كا‘

Óمن
مطويات وملصسقات تعرضسها اŸديرية العامة ل أ

الصسالون الدو‹ للسسÓمة والوقاية اŸرورية يوم  28جانفي
Óمن
«الشسعب» تشسأرك اŸديرية العأمة ل أ
الوطني ‘ ،الصسألون الدو‹ للسسÓمة والوقأية
اŸروري- -ة اŸزم- -ع ت -ن -ظ -ي -م -ه ،خ Ó-ل ال -فÎة
اŸمتدة من  28إا ¤غأية  30جأنفي ،2019
ب -قصس -ر اŸع -أرضص الصس -ن -وب-ر ال-ب-ح-ري ،وذلك
ب -ألشس -راك -ة م -ع ﬂت -ل -ف ال -ف-أع-ل Úوا÷ه-أت
اŸعنية بألوقأية والسسÓمة اŸرورية.جأء هذا
‘ بيأن اŸديرية تلقت ““الشسعب““ نسسخة منه.
ال -ه -دف م -ن ه-ذه ال-ت-ظ-أه-رة ه-و–سس-يسص
اŸواطن بشسكل عأم والسسواق بشسكل خأصص
Ãخأطر حوادث اŸرور والوقأية اŸرورية.
Óمن
بأŸنأسسبة تخصسصص اŸديرية العأمة ل أ
ال -وط-ن-ي خÓ-ل مشس-أرك-ت-ه-أ ‘ ه-ذا الصس-أل-ون

ج -ن -أح-أ ،ت-ق-دم ف-ي-ه ع-رضس-أ خ-أصس-أ ب-ح-وادث
اŸرور ،ب - -أإ’ضس- -أف- -ة إا ¤ت- -وزي- -ع م- -ط- -وي- -أت
وم -لصس -ق-أت ت-خصص السسÓ-م-ة اŸروري-ة  ،ك-م-أ
Óم-ن
سس -يسس -أه -م إاط-أرات اŸدي-ري-ة ال-ع-أم-ة ل -أ
الوطني بتقد Ëشسروحأت للزوار بخصسوصص
اإ’ج -راءات ال-ت-ى ت-ق-وم ب-ه-أ مصس-أل-ح الشس-رط-ة
ل -ل -وق -أي-ة م-ن ح-وادث اŸرور وت-ع-زي-ز ال-ع-م-ل
التوعوي والتحسسيسسي إاŒأه ﬂتلف شسرائح
اÛتمع.
هذا اللقأء التوعوي سسيكون بألشسراكة مع
ال -ق -ط -أع-أت اأ’خ-رى وسس-أن-ح-ة ل-ع-رضص خÈة
الشس -رط -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ›أل ال -ت -وع-ي-ة م-ن
ﬂأطر حوادث اŸرور.

‘ عمليت Úمتفرقت Úلشسرطة الشسلف

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
أاوضسح اŸتحدث ‘ هذا السسيأق أانه من
أاج-ل ت-ع-زي-ز اأ’م-ن Ãن-ط-ق-ة ت-ع-رف بشسسس-أعة
مسس-أح-ت-ه-أŒ ”ّ ،سس-ي-د مشس-أري-ع أام-ن-ي-ة ك-بÒة
تسس -أع -د ‘ سس Ó-م -ة اŸواط -ن واŸم -ت-ل-ك-أت،
وتعطي دفعأ كبÒا لعنأصسر اأ’من ‘ ﬁأربة
” مؤوخرا وضسع
ا÷رÁة العأبرة للحدود ،أاين ّ
حيز اÿدمة اأ’من ا◊ضسري اÿأمسص‘ ،
انتظأر وضسع حيز اÿدمة اأ’من ا◊ضسري
الرابع ‘ غضسون اأ’يأم القليلة القأدمة ،رفقة
م -درسس -ة الشس -رط -ة وك -ذا ال -ف -رق -ة اŸت -ن -ق -ل-ة
للشسرطة القضسأئية بعأصسمة اأ’هڤأر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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و‘ خطوة Ÿسسأيرة التطور ا◊أصسل ‘
العأ ،⁄والذي أاصسبح يتميز بأ÷رÁة ،ومن
أاجل عصسرنة ا÷هأز ،كشسف نأصسر طيبي عن
ت-ع-زي-ز اأ’م-ن ال-وط-ن-ي ب-أل-و’ي-ة Ãخ Èت-ق-ني
للشسرطة.
أاضس - -أف اŸف - -تشص ا÷ه- -وي ع- -ن أاه- -م- -ي- -ة
التواصسل مع اŸواطن الذي يعد حلقة أاسسأسسية
‡أ سسأهم وبشسكل كبŒ ‘ Òسسيد
‘ اأ’منّ ،
م -ب -دأا ““اŸواط -ن ه -و اأ’سس -أسص ،““..وه -ذا م-ن
خÓ- -ل ت- -زاي- -د ع -دد اŸك -أŸأت ال -واردة م -ن
اŸواطن Ÿصسألح الشسرطة ،أاين ” تسسجيل

ارتفأع ملموسص ‘ عدد اŸكأŸأت ليصسل إا¤
 12222اتصس -أل وب -ف -أرق  6975ع-ن حصس-ي-لة
 ،2017اأ’مر الذي يدل على ا◊سص اأ’مني
الذي أاصسبح يتمتع به اŸواطن.
وسسعيأ منهأ Ÿكأفحة ا÷رÁة وا◊د منهأ،
كشس -ف ن -أصس -ر ط -ي -ب -ي ب -أن مصس -أل-ح الشس-رط-ة
القضسأئية بأمن الو’ية خÓل العأم اŸنصسرم،
ع -أ÷ت  1238قضس -ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف ا÷رائ-م،
تورط فيهأ  1903شسخصص أاودع منهم  490رهن
ا◊بسص ‘ ،ح ّ” Úتنفيذ  6074أامر وقرار
قضسأئي.

توقيف Œ 03ار ﬂدرات وحجز أازيد
من  8000قرصص مهلوسص
«الشس -عب» ‘ ع -م -ل -ي -ت Úم -ت -ف-رق-ت،Ú
“كنت مصسالح أامن الشسلف من توقيف
 03أاشس-خ-اصص مشس-ت-ب-ه ف-ي-هم ينشسطون ‘
الŒار غ Òالشسرعي باŸؤوثرات العقلية
وحجز  8700قرصص مهلوسص.
حيثيأت العملية اأ’و ¤التي قأم بهأ عنأصسر
الفرقة ا÷نأئية بأمن و’ية الشسلف ،مكنت من
توقيف شسخصص مشستبه فيه ‘ العقد الثأ Êمن
العمر يقوم بÎويج اŸؤوثراث العقلية ،حيث
ضسبطت بحوزته كمية من اŸؤوثرات العقلية
قدرت بـ 7400قرصص مهلوسص بأإ’ضسأفة إا¤

مبلغ مأ‹ يقدر بـ  175مليون سسنتيم يعت Èمن
عأئدات الÎويج.
أامأ ›ريأت العملية الثأنية التي نفذتهأ
فرقة مكأفحة اıدرات فمكنتهأ من توقيف
شسخصس Úمشستبه فيهمأ وضسبط  1300قرصص
مهلوسص ومبلغ مأ‹ قدر بـ  9000دج يعت Èمن
عأئدات الÎويج.
بعد اسستكمأل إاجراءات التحقيق ” تقدË
اŸشستبه فيهم أامأم السسيد وكيل ا÷مهورية
اıتصص إاقليميأ.

األربعاء  ٢٣جانفي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٧جمادى األولى  ١٤٤٠هـ

من مراسسلينا

Óمطار
السشيناريو يتكّرر عند كل تسشاقط ل أ

اŸمر العلوي بسضاحة أاول ماي يتحّول إا ¤بركة عائمة

يتجّدد ‘ كل موسشم ‡طر سشيناريو اŸياه الراكدة على مسشتوى اŸمر العلوي  1ماي اŸؤودي إاﬁ ¤طة النقل التي
تعرف توافدا كبÒا للمسشافرين على اعتبار أانه يربط ما ب Úكل الŒاهات اŸؤودية إاﬂ ¤تلف بلديات العاصشمة
لربعة الششرقية الغربية ،الششمالية والوسشطى وأاولها بلدية سشيدي أاﬁمد باعتباره تابعا لها إاقليميا.
ا أ

^ التجار الفوضضويون يعرقلون حركة السضÒ

ا÷زائر :آاسسيا مني
‘ هذا اŸقام يشستكي مسستعملو هذا
اŸمر من صسعوبة التنقل عÈه خÓل
األي -ام اŸم-ط-رة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ك-م-ي-ات
ال -ه -ائ -ل -ة ال -ت -ي ت -ت-حّ-ج-ر ع-ل-ى مسس-ت-واه
ألسس - - -ب - - -اب أارج - - -ع - - -وه - - -ا إا ¤ب- - -عضس
اإلشس- -ك -ال -ي -ات ال -ت -ق -ن -ي -ة ال -ت -ي  ⁄ي -ت -م
احÎامها بسسبب اعتماد ثقوب صسغÒة
ج-دا ل-تصس-ري-ف-ه-ا وال-ت-ي انسس-دت ال-ك-ثÒ
منها بسسبب تراكم األتربة رغم اسستفادته
من إاعادة التهيئة ،إال أان ذلك  ⁄ينه
اŸشس -ك -ل ب -ل ت -ع-اظ-م أاك ،Ìخ-اصس-ة وأان
أارضسيته غ Òمسستوية ،ما أادى إاŒ ¤مع
اŸياه ‘ شسكل برك.
وي -ؤوك -د مسس -ت -ع -م -ل-وه أان-ه ّ” Œسس-ي-ده

ب -ط -ري-ق-ة غ Òم-دروسس-ة وارŒال-ي-ة و⁄
تراع فيه اŸعاير اŸعمول بها ،ما يجعله
ي- -ت- -حّ- -ول إا ¤ب- -رك- -ة م -ن اŸي -اه ‘ ك -ل
تسساقط مطري يسستدعي ‘ كل مرة
تدخل عدد من الباعة الذين يفÎشسون
أارضسيته لعرضس سسلعهم ،حيث يقومون
باسستعمال اŸكانسس لسسحب اŸاء عÈ
أادرج ا÷سسر ‘ خطوة إلنقاذ اŸوقف
وتسسهيل حركة اŸارة بكل سسÓسسة.
وضسعية رهيبة يتكّبدها اŸواطنون ‘
كل يوم ‡طر تتسسبّب لهم ‘ صسعوبة
إاجتياز هذا اŸمر العلوي ا◊يوي من
ج-ه-ة وت-ك-ل-ف-ه-م ح-ال-ة مÓ-بسس-ه-م ،حيث
ت -ك -ون ع -رضس -ة ‘ ك -ل م -رة إا ¤ال -ت-ب-ل-ل
والتسس -اخ ب -أات -رب -ة اŸاء اÎŸاك -م ،دون
ا◊ديث عن تعطيل حركة السس ،Òحيث
‚د ط -واب Òم -ن اŸواط-ن Úي-ن-ت-ظ-رون

مروره من ا÷هت Úبسسبب ثقل ا◊ركة
باعتبار أانهم يضسطرون إا ¤السس Òعلى
ا◊افة لتفادي الÈك اŸائية.
و‘ ظّل جملة هذه اŸشساكل يطالب
ع- -دد م- -ن اŸواط- -ن‡ Úن ك- -ان ل- -ه -م،
حديث مع «الشسعب» على مسستوى هذا
اŸمر العلوي للراجل ،Úبضسرورة إاتخاذ
إاجراءات سسريعة من طرف السسلطات
اŸعنية إلعادة العتبار له من خÓل
خلق قنوات واسسعة أاك Ìعلى مسستواه
م -ن شس -أان -ه-ا أان تضس-م-ن تصس-ري-ف اŸي-اه
اŸت -ح -ج -رة ،ف -وق -ه بسس -ه -ول-ة ت-ام-ة م-ع
ضس -م-ان ت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا ك-ل-م-ا اق-تضس-ى األم-ر
ذلك ،وتنهي بذلك جحيمهم اليومي.
من جهة أاخرى ،كان لنا حديث مع
عدد من اŸواطن Úعن مشساكل التجارة
على مسستوى هذا اŸمر معتÈين ذلك
ب -األم -ر غ ÒاŸع -ق -ول ك -ي-ف ل-ت-ج-ار أان
يسستغل جسسر Ÿرور الراجل Úو–ويله
إا ¤شسبه متجر على الهواء ،حيث صسعبوا
من جهتهم حركة اŸرور وأاعطوا صسورة
سسيئة لواقع التجارة ‘ ا÷زائر ،رغم
تدّخل قوات األمن ‘ كل مرة لطردهم
وحجز سسلعهم.
و‘ هذا اإلطار ،طالب عدد منهم
بضسرورة تدخل السسلطات اŸعنية بذلك
وإان-ه-اء ه-ذه «السس-ي-ن-اري-وه-ات ال-ع-ج-ي-بة
وال - - -تصس- - -رف- - -ات غ ÒاŸسس- - -ؤوول- - -ة غÒ
القانونية» ،على حّد تعليقهم لنا وإاعادة
العتبار لهذا اŸمر الذي يعرف حركة
كثيفة للمواطنن Úبصسورة يومية ،سسيما
‘ الصس -ب-اح وم-ن-تصس-ف ال-ن-ه-ار وتسس-ه-ي-ل
ا◊رك -ة ع-ل-ى مسس-ت-واه وإاع-ط-ائ-ه صس-ورة
سسياحية لئقة بعاصسمة البÓد.

بالرغم من تضشّرر  2000هكتار بسشبب فأار ا◊قول بسشيدي بلعباسس

توزيع  116أالف قنطار من البذور لسضتكمال حملة البذر

سسيدي بلعباسش :غ .شسعدو
ت-ت-واصش-ل ب-ولي-ة سش-يدي بلعباسس
عملية توزيع البذور على مسشتوى
ال- -ت- -ع- -اون- -ي- -ات ا◊ب- -وب واÿضش -ر
”
ا÷افة لفائدة الفÓح ،Úحيث ّ
ت- -وزي -ع ◊ّد السش -اع -ة ح -وا‹ 116
أالف قنطار Ãختلف أانواعها منها
 77أالف قنطار بذور معا÷ة من
جملة  84أالف قنطار ﬁضشرة على
مسش- -ت- -وى ال- -ت- -ع -اون -ي -ات اŸذك -ورة
وحوا‹  37أالف بذور عادية من
جملة  95أالف قنطار.
إاسس- -ت- -ط- -اعت ال- -ت- -ع -اون -ي -ات األرب -ع -ة
اŸت- -واج -دة ع Èإاق -ل -ي -م ولي -ة سس -ي -دي
ب -ل -ع-ب-اسس Œم-ي-ع م-ا ي-ف-وق  ١,١مليون
قنطار من البذور والتي ” إاعتمادها
م- -ن ط -رف اŸرك -ز ال -وط -ن -ي Ÿراق -ب -ة
البذور واŸصسادقة عليها ،حيث بلغت
كمية بذور القمح الصسلب اŸوزعة أازيد
من  ٥٥أالف قنطار ،و ١٤أالف قنطار من
حبوب القمح الل ،Úفضس Óعن  ٤٥أالف
قنطار من بذور الشسع.Ò
هذا ووضسعت التعاونيات الفÓحية ‘
متناول الفÓح› Úموعة متنوعة من
أاسس-م-دة ال-ع-م-ق ب-ل-غت ك-م-ي-ت-ها  ٢٥أالف
قنطار ،ووزع منها  ١٩أالف قنطار ،كما

” ت -خصس -يصس ع -ت -اد ف Ó-ح-ي ÿدم-ة
ّ
الÎب -ة وع -م -ل -ي -ة ال -ب -ذر وك -ذا ع -م -ل -ي -ة
م-ك-اف-ح-ة األعشس-اب الضس-ارة وال-تسس-م-ي-د
ع -ل -ى غ-رار  ٣٥٧وح- -دة آال -ة ب -ذر١٥٥ ،
وح -دة ل -ل -ت -عشس-يب ٢٠٩ ،آال-ة ل-ل-تسس-ميد
و ١٧١6ج- -رار ،ك -م -ا دع -مت م -دي -ري -ة
الفÓحة ماليا  ٢٩٧جهاز رشساشس مائي
لتحقيق األهداف اŸسسطّرة ‘ إا‚اح
الري التكميلي ،ومن ذلك وضسع آاليات
اŸسس- - -اع- - -دة اŸال- - -ي- - -ة –ت تصس- - -رف
الفÓح Úعلى غرار الصسندوق الوطني
للدعم الفÓحي وقرضس التحدي الذي
Áكنهم من إاقتناء أاجهزة الري التكميلي
” اŸوسسم
لتحسس ÚاŸردود ،وهو ما ّ
اŸاضسي بعد متابعة  ٤٠٠٠هكتار بعملية
السسقي التكميلي.
ولتأاط Òا◊ملة ا◊رث والبذر أايضسا
” وضس-ع ب-رن-ام-ج م-ك-ث-ف ب-ال-ت-ع-اون م-ع
ّ
اŸديرية واŸعاهد التقنية لتنظيم أايام
إارشسادية لفائدة الفÓح Úقصسد تطبيق
اŸسسار التقني وإاتباع اإلرشسادات وا◊د
م - - -ن ب- - -عضس ال- - -تصس- - -رف- - -ات اŸضس- - -رة
ك -السس -ت-ع-م-ال اŸف-رط ل-ن-وع واح-د م-ن
ال -ب -ذور ،ع -دم اسس -ت -ع -م -ال آالت ا◊رث
ال-ع-م-ي-ق ،ال-ب-ذر ب-دون اسس-ت-ع-مال اآللت
وŒاوز فÎة ال- -تسس- -م- -ي- -د وم- -ك- -اف- -ح- -ة
األعشساب الضسارة.
Œدر اإلشسارة ،إا ¤أان حملة ا◊رث

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

ب -ل -غت م -راح -ل م -ت -ق -دم -ة ح -يث ب-ل-غت
مسس - -اح - -ة ا◊رث اÿري - -ف- -ي  ٣٨أالف
هكتار ،ا◊رث الشستوي  ٤٥أالف هكتار،
فيما بلغت اŸسساحة اŸتقاطعة  ٨٢أالف
هكتار واŸسساحة اŸسسّمدة بحوا‹ ٢٠
أالف هكتار .
جلت مديرية الفÓحة خÓل
هذا وسس ّ
الشس- -ه- -ر اŸنصس- -رم تضسّ- -رر ن- -ح- -و ٢٠٠٠
هكتار بسسبب فأار ا◊قول ،األمر الذي
ت -ط ّ-ل -ب ال -ت-ع-ج-ي-ل ‘ ت-وزي-ع اŸب-ي-دات
ال-ك-ي-م-اوي-ة ع-ل-ى ال-فÓ-ح ÚاŸتضسررين
›انا لوضسعها ‘ ا◊فر التي ظهرت
بها الفئران بهدف القضساء عليها ومنع
انتشسارها ،كما بادرت مفتشسية حماية
ال -ن -ب -ات-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-ر ت-ع-اون-ي-ة
ا◊ب- - -وب واÿضس- - -ر ا÷اف - -ة لسس - -ي - -دي
بلعباسس إا ¤تنظيم يوم –سسيسسي حول
مكافحة فأار ا◊قول باسستعمال الطرق
الناجعة ‘ التصسدي لهذه اآلفة وا◊ّد
من انتشسارها ،خاصسة وأان هذا النوع من
القوارضس يك Ìبسسبب اإلنتشسار الكبÒ
ل -ل -حشس -ائشس وه -و م -ا ي -ت -ط ّ-ل -ب ـ حسسب
اıتصس Úـ ت- -ع- -اون اŸزارع Úال- -ذي -ن
Áل - -ك - -ون أاراضس - -ي ›اورة م- -ن خÓ- -ل
اسس- -ت- -ع -م -ال اŸب -ي -دات ‘ وقت واح -د،
وت -ق -ل -يب األراضس -ي ال-ب-ور وع-دم ت-رك-ه-ا
مهملة.

ششرعت مديرية ا◊ماية اŸدنية
ب - -ت - -ن - -دوف ‘ ت - -ن - -ف - -ي- -ذ ّﬂط- -ط
اŸدي- - -ري- - -ة ال- - -ع - -ام - -ة ال - -ق - -اضش - -ي
ب -ت -حسش -يسس اŸواط -ن Úم-ن ﬂاط-ر
غ - -از أاح- -ادي أاكسش- -ي- -د ال- -ك- -رب- -ون،
وت - -أات - -ي ه - -ذه اÿط- -وة ‘ ال- -وقت
ال - -ذي –صش - -د ف - -ي - -ه ال- -تسش- -رب- -ات
لرواح ‘ صش- -مت
ال - -عشش - -رات م - -ن ا أ
ودون سش- -اب- -ق إان- -ذار ‘ غ- -ف -ل -ة م -ن
الضشحايا.
م -دي -ري -ة ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ت-ن-دوف
سس- -ارعت إا ¤ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ه- -ذا الÈن -ام -ج
ال-ت-حسس-يسس-ي ع Èت-ن-ظ-ي-م ق-اف-ل-ة ج-ابت

١٧٨٥٣

التحسشيسس بخطر اıدرات بالبليدة

ال ـت ـوجـ ـه إا ¤ال ـشض ـبـ ـاب إلظـ ـهـ ـار ال ـتـ ـأاثـ ـÒات
الـ ـذاتـ ـيـ ـة وال ـعـ ـقـ ـلـ ـي ـ ـة ل ـ ـ ـلآف ـ ـ ـ ـة

لينة ياسسمÚ
أاط-ل-ق أام-ن ولي-ة ال-ب-ل-يدة على
م -دار أاسش -ب -وع م -ت -واصش -ل ،ح -م-ل-ة
–سش-يسش-ي-ة ووق-ائ-ية ضشد أاخطار
اŸم- -ن- -وع- -ات ،وان -ع -ك -اسش -ات -ه -ا‘ ،
تدم Òحياة الششباب ومتعاطيها،
اخ- -ت- -اروا ل- -ه- -ا شش- -ع -ار «اıدرات
تدمر حياتك» ،ششملت وتّوسشعت
إا ¤تÓميذ اŸؤوسشسشات التعليمية
الÎب- -وي- -ة ،وم- -راك- -ز ال -ت -ك -وي -ن
اŸهني.
و‘ السس -ي -اق ن -ظ-مت إادارة صس-ن-دوق
ال -ت -أام -ي -ن -ات الج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -ع-م-ال
اإلجراء ،أايام –سسيسسية تسستمر إا¤
غ-اي-ة ن-ه-اي-ة الشس-ه-ر ا÷اري ،م-وج-ه-ة
باÿصسوصس إا« ¤أارباب العمل».
التحسسيسس حول أاخطار اıدرات
‘ اÛتمع ،جاءت حسسب القائمÚ
على سسلك األمن الولئي ‘ البليدة ،لـ
«–ذير» شسريحة التÓميذ ،الذين هم
‘ سسّن اŸراهقة ،وسسهل التأاث Òفيهم
و–وي- - -ل - -ه - -م إا ¤ع - -اŸي اŸم - -ن - -وع
والن-ح-راف ،وت-ن-ب-ي-ه-ه-م م-ن األخطار
الصس- -ح -ي -ة ا÷سس -م -ان -ي -ة ،وال -ع -ق -ل -ي -ة
ال -ن -فسس -ي -ة ،والج -ت-م-اع-ي-ة وال-ع-ائ-ل-ي-ة
األسسرية ،وكيف أانه وقتما ”ّ ال‚رار
والنصسياع وراء هذه اŸواد اŸمنوعة
واıدرة ‘ ،اعتقاد خاطئ من أانها
تسسلية وتنشسر السسعادة ،وتنسسي الهموم
وترتقي بصسفاء الذهن واإلنسسان ،فهي
ح -ت -م -ا سس -ت -ؤودي إا « ¤ت -دم »Òال-ذات
والعقل ،وينعكسس ذلك على اÙيط
ال- - - -ذي ي - - -ع - - -يشس ف - - -ي - - -ه اإلنسس - - -ان.
ورّكز اŸتدخلون من إاطارات األمن
‘ اسستهداف هذه الشسريحة الواسسعة
من التÓميذ ،ومن اÎŸبصسÃ Úراكز
التكوين والتمه ،Úاعتبارا من مطلع
العام ا÷ديد  ،٢٠١٩كون هذه الفئة
من حيث التمييز والقدرات الذهينة
وال -ع -ق -ل -ي -ة ،هشس -ة وضس-ع-ي-ف-ة اإلدراك
وسس -ه -ل -ة ال -ت -ح-ك-م والسس-ي-ط-رة ع-ل-ي-ه-ا
وخ -داع -ه -ا والح -ت -ي -ال ع -ل-ي-ه-ا ،وبÚ
القائمون من أان فعل «اإلدمان» هو
جرم وفعل قاتل ،يلقي بصساحبه نحو

دعت إاليها اŸديرية العامة للحماية اŸدنية

تندوف :عويشش علي
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متاهات العودة منها ،تكاد تكون شسبه
مسس- -ت- -ح -ي -ل -ة ،ب -دل -ي -ل أان ا÷رÁة ‘
اسس -ت-ف-ح-ال-ه-ا ب-ال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ان-ي-ة
وبقلب اÛتمع ،هي نتيجة تعاطي
تلك اŸمنوعات ،سسواء كانت سسائلة اأو
‘ شسكل أاقراصس مهلوسسة ،أاو تسستنشسق
‘ م- -واد ع- -ب- -ارة ع -ن غÈة ،ك -م -ا بÚ
«اÙسسسسون» أان هذه األنواع واأللوان
م- - - -ن اıدرات ،ك- - - -انت ‘ غ- - - -الب
ا÷رائ- -م ح- -اضس -رة ،ك -ون النسس -ان إان
تعاطاها فقد
«سسيطرة وسسطو العقل» ‘ التحكم
‘ سس-ل-وك-ي-ات ال-ف-رد ،ب-ل يصس-ب-ح م-ت-ى
تناولها سسواء كانت سسائلة أاو غازية أاو
اسستنشساقا «عبدا أاسسÒا» لها ،وهو ما
ي -ع-ن-ي أان ه-ذه اŸم-ن-وع-ات ه-ي ال-ت-ي
ت- - - -ت- - - -ح ّ - - -ك - - -م ‘ ال - - -ف - - -رد ،ول - - -يسس
ال - -ع - -كسس ،وق - -د ت - -ؤودي ب - -ه ‘ أاسس- -وأا
اŸواقف إا¤
«الن- - - - -ت- - - - -ح- - - - -ار» وال- - - - -ق- - - - -ت - - - -ل.
وشس -م-لت ا◊م-ل-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة حسسب
األرق- -ام اŸوضس -ح -ة ،م -ا ل ي -ق -ل ع -ن
 ١٣٠٠ت-ل-م-ي-ذ ومÎبصس م-ك-ون ،ك-ان-وا
عينة مهمة ‘ حضسور اÙاضسرات
وفعل التحسسيسس.
‘ سسياق العمل التحسسيسسي بادر
الصس- -ن- -دوق ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ت- -أام -ي -ن -ات
الج -ت -م -اع -ي -ة ل-ل-ع-م-ال األج-راء م-ن-ذ
مطلع األسسبوع ا÷اري ‘ ،اسستهداف
أارب -اب ال -ع-م-ل وأاصس-ح-اب اŸؤوسسسس-ات
الق- -تصس- -ادي- -ة ،سس- -واء خ- -دم- -ات -ي -ة أاو
صس- -ن- -اع -ي -ة إان -ت -اج -ي -ة◊ ،ث -ه -م ع -ل -ى
ال -تصس -ري -ح السس -ن -وي ألج -ور ال-ع-ام-لÚ
ل-دي-ه-م ،وب-ي-ان ال-ع-قوبات واإلجراءات
اÎŸت -ب -ة ع -ن ع -دم ال-تصس-ري-ح ،ح-يث
وضس - -ع الصس - -ن - -دوق أاج- -ل  ٣١جانفي
ا÷اري ،آلخر موعد للتصسريح أارباب
ال-ع-م-ل ب-األج-ور ل-ل-ع-م-ال ،ل-ت-ف-ادي أاي
إاج-راءات ع-ق-اب-ي-ة ضس-ده-م م-ن ج-ه-ة،
وأايضس- -ا لضس- -م- -ان ح -ق -وق ال -ع -م -ال ‘
اإلطار القانو ،Êوهم ‘ مصسا◊هم
يضس- -ع- -ون خ- -دم- -ات الصس- -ن- -دوق –ت
تصس-رف ا÷م-ي-ع ،وت-ق-ري-ب-ا ع-لى مدار
اليوم ،أاي  ٢٤سساعة على  ٢٤سساعة،
ب-تصس-ف-ح الشس-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة وم-وقع
الصس -ن -دوق ،ل -تسس -ه -ي -ل ال -ع -م-ل وج-ع-ل
األمور ‘ متناول أارباب العمل.

قافلة –سضيسضية ضضد التسضربات الغازية بتندوف

شس -وارع اŸدي -ن -ة وكÈي -ات ال -ت-ج-م-ع-ات
السس-ك-ن-ي-ة ،ضس-مت إاط-ارات م-ن م-دي-ري-ة
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ،ال-ت-ج-ارة ،ن-اف-ط-ال،
سس-ون-ل-غ-از واŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة
اŸسستهلك وﬁيطه ،حسسب ما اأوضسحه
اŸقدم «عمارة ÿضسر» اŸكلف بخلية
الع Ó-م والتصس -ال Ãدي -ري -ة ا◊م -اي -ة
اŸدن - -ي - -ة ل - -ولي - -ة ت- -ن- -دوف ،واأضس- -اف
اŸتحدث أان القافلة سستمسس ‘ وق ٍ
ت
لح- - -ق ك - -اف - -ة اŸؤوسسسس - -ات الÎب - -وي - -ة
والفنادق بالÎكيز على توعية اŸواطنÚ
بخطورة الفراط ‘ التعرضس اŸباشسر
لÓنبعاثات الغازية لوقت طويل.
ق - -ال اŸق - -دم «ع - -م - -ارة ÿضس - -ر» أان
العملية سستسستمر طيلة فصسل الشستاء تبعاً
ل -ت-ع-ل-ي-م-ات اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة أاي-ن ي-كÌ

اسستهÓك الغاز ما يحتم على مديرية
ا◊م- -اي -ة اŸدن -ي -ة ال -ت -دخ -ل م -ن أاج -ل
تفادي الوقوع اŸزيد من الضسحايا.
«الشسعب» رافقت القافلة التحسسيسسية
‘ ي -وم -ه -ا األول ،أاي -ن ح ّ-ط -ت ال -رح-ال
بالسسوق األسسبوعية وسسط Œاوب كبÒ
من اŸواطن ،Úوقد أاعرب اŸواطنون
‘ حديثهم لـ»الشسعب» عن تفاؤولهم Ãثل
ه -ذه اŸب -ادرات ال-ه-ادف-ة وال-رام-ي-ة إا¤
التقليصس اأو ا◊د من ضسحايا التسسربات
الغازية ،داع ‘ Úالوقت ذاته إا ¤العمل
ع -ل -ى ت -ك -وي-ن مسس-ع-ف Úم-ت-ط-وع Úم-ن
شس -ب -اب األح -ي -اء ل -ل -ت -دخ -ل السس -ري-ع ‘
ح -الت الخ -ت-ن-اق ب-غ-از أاح-ادي أاكسس-ي-د
ال -ك -رب -ون إا ¤ح Úن -ق -ل اŸصس -اب Úإا¤
اŸسستشسفى.

الدبلومـاسسي
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ديفرسس ﬁامي «البوليسساريو» لـ»الشسعب»:

ملف ثقيل للّطعن ‘ اتفاق ا’–اد اأ’وروبي واŸغرب
النواب اŸصسوتون بـ«نعم» بيادق ‘ أايدي فرنسسا وإاسسبانيا

كلمة العدد

خطوة ا ¤الوراء
فضسيلة دفوسس
بينما كان العا ⁄أاجمع يّÎقب اإلعÓن عن موعد إالتئام
اŸؤو“ر الوطني ا÷امع ‘ ليبيا لتعقبه انتخابات رئاسسية
‘ الّربيع اŸقبل ،عاد الوضسع بهذه الدولة الشسقيقة التي
تعيشش حالة تيه سسياسسي وفوضسى أامنية منذ ثمانية أاعوام،
ليسسوء أاك ،Ìخاصسة مع ّŒدد الشستباكات بجنوب العاصسمة
طرابلسش ،واسستفحال التهديد اإلرهابي با÷نوب ،وتغّول
اŸل -يشس -ي -ات اŸسس -ل -ح -ة ،وان -ع -ك -اسش كّ-ل ذلك ع-ل-ى ا◊ي-اة
القتصسادية والجتماعية للمواطن الليبي الذي بات يخشسى
من أان تطول ﬁنته أاك ،Ìخاصسة وهو ل يلمسش أايّ تقّدم
فعلي ‘ العملية السسياسسية.
بعد أان اعتقد ا÷ميع بأان ليبيا تخطّ آاخر فصسول أازمتها،
وهي تسستعد لعقد مؤو“ر مصسا◊ة جامع يتّوج باسستحقاقات
تعيد بناء مؤوسسسسات الدولة ،عاد صسوت السسÓح ليك ّسسر هدوء
ال -ع -اصس -م-ة ،وي-زّج ب-ال-بÓ-د م-ن ج-دي-د ‘ م-ت-اه-ة الق-ت-ت-ال
والفوضسى ،األمر الذي دفع بالعديد من ا÷هات إا ¤دقّ
ناقوسش اÿطر خشسية العودة بالوضسع إا ¤اŸربع األول.
وبالفعل هناك وقائع كثÒة تشس Òإا ¤أان األزمة الليبية وبدل
أان ت -خ -ط -و خ -ط -وة ن -ح -و ا◊ل ع -ادت أادراج-ه-ا إا ¤ال-وراء
والسستفحال ،فبعد أاشسهر من الهدوء بناء على اتفاق وقف
إاطÓق النار اŸوقع ‘ سسبتم ÈاŸاضسي ،عادت العاصسمة
طرابلسش لتفقد سسكونها وتشسهد مواجهات دامية ب Úبعضش
اŸليشسيات خلّفت العديد من القتلى وا÷رحى ،وعّرضست
حياة اŸدني Úو‡تلكاتهم للخطر .األمر الذي بات يطرح
شس -ك -وك -ا ف -ع -ل-ي-ة ع-ن م-دى ق-درة ال-ل-ي-ب-ي Úع-ل-ى إاج-راء أاي
انتخابات أاو أاي خطوة بهذا الŒاه ‘ مثل هذه الظروف.
وتزداد الشسكوك حّدة ،مع التدهور األمني اÿط Òالذي
يشس -ه-ده ا÷ن-وب ال-ل-ي-ب-ي ،خ-اصس-ة م-ع ان-تشس-ار اÛم-وع-ات
اإلرهابية ،إاضسافة إا ¤الشسرخ الذي أاصساب الطبقة السسياسسية
اıتلفة الولءات ،وتع ّ
طل العجلة القتصسادية وما يقابل
ذلك من تردي للوضسع الجتماعي.
هكذا إاذن ،و‘ الوقت الذي كان فيه الشسعب الليبي يتوّقع
أان تتّوج الذكرى الثامنة للتغي ÒواŸصسادفة لـ 17فÈاير،
بعقد مؤو“ر وطني يفضسي إا ¤انتخاب قيادة جديدة تداوي
جراحه وتقود السسفينة إا ¤بّر األمان ،ها هي اŸسسÒة
السسلمية تتعثّر من جديد.
وح -ال -ة ال -ف -وضس-ى األم-ن-ي-ة ت-ت-ف-اق-م ،ول-غ-ة السسÓ-ح ت-ف-رضش
نفسسها ،لتصسبح اŸكاسسب اّÙققة ‘ مهبّ الريح ،ما يغذي
ا◊ل العسسكري الذي تعمل بعضش ا÷هات على فرضسه،
إلشسغال الليبي Úعن النهب اŸسستمر لÌواتهم.
وإاذا كانت األ· اŸتحدة تتحّمل بعضش اŸسسؤوولية عن
تأاّخر حل اŸعضسلة الليبية ،فإاّن الوزر األك Èيتحّمله الليبيون
الذين عليهم وحدهم Œاوز خÓفاتهم وا÷نوح إا ¤السسÓم،
إلنقاذ أانفسسهم واŸنطقة من انفجار سسيغرق ا÷ميع ‘
الّدم.
للعام الثامن على التوا‹ ،مازالت ليبيا تتخّبط ‘ أازمة
عميقة ،وقد آان األوان إلنهاء هذا الكابوسش ،فهل سسيبزغ
فجر ليبيا قريبا؟

بيدرسسون  ⁄يكشسف
عن اŸلف السسوري
‘ «خارطة طريق » مسساعيه

Ÿاذا عودة ا◊ديث عن
الّلجنة الدسستورية؟

رئيسس منظمة «عدالة» الÈيطانية سسيد احمد اليداسسي لـ الشسعب»:

Œديد اتفاق الصسيد يقّوضض عملية السسÓم باŸنطقة

الصسمت الدو‹
تواطؤو واضسح
مع نظام اıزن

الدكتور مصسباح مناسس لـ«الشسعب»

ا÷زائر قـ ـادرة
عل ـ ـ ـ ـى إافشسـ ـ ـ ـال
ّﬂططات الدمّويÚ
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ديفرسش ﬁامي «البوليسساريو» حصسريا لـ«الشسعب»:

ملف ثقيل للّطعن ‘ اتفاق ال–اد األوروبي واŸغرب
النواب اŸصسوتون بـ«نعم» بيادق ‘ أايدي فرنسسا وإاسسبانيا

يكشسف ﬁامي جبهة البوليسساريو «جيل ديفرسش» ‘ ،هذا ا◊وار الذي خصّش به «الشسعب»،
لوروب-ي،
لوروب-ي ع-ل-ى ات-ف-اق الشس-راك-ة ب ÚاŸغ-رب وال–اد ا أ
ت -ف -اصس-ي-ل تصس-ويت الŸÈان ا أ
وكيف اسستغلت فرنسسا واسسبانيا النواب مثل الدمى لتمرير النصش اıالف لقرارات اÙكمة
لخطاء ا÷سسيمة ،معلنا عن ملف ثقيل سستتوجه به
لوروبية ،وأاكد وقوعهم ‘ جملة من ا أ
ا أ
للغاء التفاق.
البوليسساريو للمحكمة إ
أاجرى ا◊وار :حمزة ﬁصسول
ل - -ك - -ن اÛلسس واŸف- -وضس- -ي- -ة األوروب- -ي- -ة رفضس- -ا
التفاوضس مع البوليسساريو ،وأارادا إانقاذ صسديقهما
«الشس- - - - -عب»Ã :ا أانك ﬁام - - - -ي ج - - - -ب - - - -ه - - - -ة اŸغرب وخدمة مصسالح الشسركات الكÈى الفرنسسية
ال- -ب- -ول -يسس -اري -و ،وت -ع -م -ل ع -ل -ى اŸل -ف م -ن -ذ واإلسس -ب -ان -ي -ة ،وق -ال أان-ه ل Áك-ن ت-ط-ب-ي-ق ق-رارات
سس- -ن- -وات ،م- -ن اŸف- -ي- -د إاطÓ- -ع ال- -رأاي ال- -ع- -ام اÙك -م -ة آال -ي -ا وع-وضس ال-ب-حث ع-ن ال-ت-ف-اه-م”ّ ،
ال -دو‹ ،ع -ن ح -ي -ث -ي -ات الت -ف-اق اŸوق-ع ب Úاللجوء إا ¤حيلة «مسسار توسسيع التفاق» ،أاي توقيع
لوروبي واŸغرب الذي صسادق عليه اتفاق مع اŸغرب على أان يضساف ‘ ملحق آاخر
ال–اد ا أ
لوروبي ‘  16جانفي ا÷اري ،وما ت-وسس-ي-ع ال-ت-فضس-يÓ-ت ا÷م-رك-ي-ة ل-تشسمل اŸنتجات
الŸÈان ا أ
ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ق-ادم-ة م-ن األراضس-ي الصس-ح-راوية‘ ،
يجعله جائرا وغ ÒقانوÊ؟
جيل ديفرسش :لفهم القضسية ،علينا العودة إا ¤خ -ط -وة ال -ت -ف -اف ت -ع -اكسس دائ-م-ا ق-رارات ال-قضس-اء
اŸرحلة األو ،¤أاي إا ١٥ ¤سسنة مضست ،ح Úوقع األوروبي.
ال–اد األوروب - -ي م- -ع اŸغ- -رب ات- -ف- -اق شس- -راك- -ة ،و‘ إاط- -ار ال- -ت -ح -اي -ل دائ -م -ا ،ع ّ-وضس -وا مصس -ط -ل -ح
واعتقدا أانه عند توقيعه سسيطبق آاليا على إاقليم «الشس -عب» (شس -عب الصس -ح -راء ال-غ-رب-ي-ة)Ã ،صس-ط-ل-ح
الصسحراء الغربية ،األمر الذي شسّكل مصسدر “ويل «السس- -اك- -ن- -ة» ،وب- -دل «اŸواف- -ق- -ة» ،أادرجت ك -ل -م -ة
«السستفادة» ،وأارسسلوا ÷ان إا ¤األراضسي اÙتلة
لÓحتÓل طيلة هذه السسنوات.
نحن قمنا بتقد Ëطعون ،وقلنا ل .ألن القضسية التقت معمرين وأاعضساء من اإلدارة السستعمارية
تتعّلق بإاقليم Úمنفصسل“ ÚاماÃ ،وجب القانون اŸغربية –ّدثوا معهم عن بناء بعضس الطرقات
الدو‹ الذي يضسمن حق الشسعب الصسحراوي ‘ والبنى التحتية وقالوا أان التفاق يخدم «مصسلحة
السساكنة».
تقرير مصسÒه ،ويؤوكد سسيادته على اإلقليم.
ه -ذه ال -ط -ع -ون ‚حت ،وأاصس-درت ﬁك-م-ة ال-ع-دل لكن القضسية تخ ّصس السسيادة الوطنية لشسعب يكافح
األوروبية ‘  2١ديسسم ،2٠١6 Èقرارا ين ّصس بوجود من أاجل اسستقÓله ويجب احÎام إارادته ول يحق
ألحد أان يقّرر مكانه ،فتوسسيع التفاق التفاف على
إاقليم Úمنفصسل Úويؤوكد حق تقرير اŸصس Òلشسعب
الصسحراء الغربية وينصس على أان اŸغرب ل Áلك قرارات اÙكمة األوروبية وخرق للقانون الدو‹
سس -ي -ادة ع -ل-ى اإلق-ل-ي-م ول السس-ل-ط-ة ال-ت-ي ت-خّ-ول ل-ه ال - -ذي يضس- -م- -ن م- -ب- -دأا ت- -ق- -ري- -ر اŸصس Òل- -لشس- -عب
التصسرف فيه أاو ‡ارسسة أاية أانشسطة مهما كان الصسحراوي ويؤوكد أان جبهة البوليسساريو هي ‡ثله
الوحيد.
نوعها دون موافقة الشسعب الصسحراوي.
ذات القرار أاعيد إاصسداره شسهري فيفري وديسسم Èوم-ا يسس-م-ون-ه اسس-ت-ف-ادة السس-اك-ن-ة ‘ ،ح-ق-ي-ق-ت-ه هو
من سسنة  ،2٠١8وتعلّق هذه اŸرة باŸوارد البحرية “وي -ل م-ب-اشس-ر ل-لسس-ي-اسس-ة السس-ت-ع-م-اري-ة اŸغ-رب-ي-ة
واÛال ا÷وي ،وبناء على هذه القاعدة ،وكون وخدمة إلدارتها كي تواصسل القمع والسستبداد ‘
البوليسساريو هي اŸمثل الشسرعي والوحيد للشسعب اŸنطقة.
لوروبي ،ومثل باقي الŸÈانات ‘
الصسحراوي –ّدثت مع ›لسس اإل–اد األوروبي الŸÈان ا أ
وأابلغته أانه ل Áكن ‡ارسسة أاي نشساط إال Ãوافقة ال -ع-ا ،⁄ه-و سس-ل-ط-ة تشس-ري-ع-ي-ة ،ي-فÎضش أان
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي و»ن- -ح- -ن ‡ث- -ل- -ه الشس- -رع -ي –رصش ع - -ل - -ى احÎام وت - -ب - -ن - -ي ال- -ق- -وانÚ
ال - -ع- -ادل- -ة ،م- -ا ال- -ذي دف- -ع- -ه إا ¤اŸصس- -ادق- -ة
ونسستطيع التفاوضس».

وب- -أاغ -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى ات -ف -اق ﬂال -ف ل -ث Ó-ث -ة
ق -رارات صس -ادرة ع -ن ﬁك -م -ة ع -ل -ي -ا ت-اب-ع-ة
لوروبية ذاتها؟.
للمجموعة ا أ
@@ اŸفوضسية ،اÛلسس ،والŸÈان ،هم الهيئات
السس -ي -اسس -ي-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ال-ثÓ-ث ل–Ó-اد األوروب-ي،
انتظموا جميعا منذ سسنت Úلهدف واحد هو «القفز
على قرارات ﬁكمة العدل األوروبية واللتفاف
على إارادة شسعب مسسا ⁄يعيشس منذ أازيد من أاربعة
عقود وضسعية ‘ غاية الصسعوبة وله كامل ا◊ق ‘
السستقÓل».
والتصسويت على التفاق بتلك الصسيغة ،هو نتيجة
لغياب اŸسسؤوولية السسياسسية لهذه الهيئات ،وبالتا‹
يسستحقون اإلدانة ،وأاضسيف على ذلك ،أانهم أاول
الشسعبي Úالذين يرفضسون قرارات القضساء إلرضساء
مصسالح الشسركات الكÈى.
وقد يبدو رقم  44٠نائبا صسوتوا لصسالح التفاق
أامرا سسيئا فع ،Óولكنه ‘ ا◊قيقة نتيجة لتعليمات
ف -وق -ي -ة ت -ل -ق -اه-ا ه-ؤولء ،أاي أان-ه-م  ⁄يسس-ق-ط-وا ‘
الدعاية اŸغرضسة وحسسب بل تصسرفوا كالدمى.

من هي ا÷هة التي حركتهم؟
@@ ط -ب -ع-ا ،ف-رنسس-ا وإاسس-ب-ان-ي-ا وق-اد ال-دع-اي-ة ب-ي-ار
م - -وسس - -ك - -وف- -يسس- -ي (ف- -رنسس- -ي) م- -ف- -وضس الشس- -ؤوون
القتصسادية ل–Óاد األوروبي.
وأاذكر أان الŸÈان األوروبي ،ومثلما هو معمول به
كان قد ع Úمقّررا له وهي باتريسسيا للند التي
اتضس -ح أان -ه -ا غ Òن -زي -ه وق-دمت اسس-ت-ق-ال-ت-ه-ا وعÚ
مكانها النائب البولونية مارييت شساك ،التي كانت
شس-ج-اع-ة وط-ال-بت أاخ-ذ رأاي اسس-تشس-اري ل-ل-م-ح-ك-مة
األوروبية قبل إاجراء التصسويت ،وقالت إان التفاق
بصس -ي -غ -ت -ه ت -لكﬂ ،ال-ف ل-ل-ق-ان-ون ،وب-ع-دم-ا رفضس
ط- -ل- -ب- -ه- -ا ،رفضست ب- -دوره -ا ال -تصس -ويت ك -ن -وع م -ن
الحتجاج على ما جرى.
وهناك شسيء آاخر ،التصسويت على التفاق جرى
دون أاي نقاشس ،هل تعلم Ÿاذا؟ ألن من النواب من
ت- -يّ - -ق- -ن ب -وج -ود إارادة ıال -ف -ة ال -ق -ان -ون ال -دو‹
وقرارات اÙكمة ،وÃا أان أانصسار الحتÓل ل
Áلكون ما يردون به على تسساؤولت النواب قّرروا
Œاوز ال- -ن- -ق- -اشس ،ل -ذلك ج -رى ال -تصس -ويت ب -ن -واب

اسس -ت -غ -ل -وا م -ث -ل ال -دم -ى ،ضس -د شس-عب أاع-زل ودول-ة
إافريقية.
ما يحّز ‘ النفسس هو هؤولء األوروبيون الذين ل
يزالون يتصسّرفون بنفسس الذهنيات بعد  6٠سسنة من
موجة التحّرر والسستقÓل.
ليام القادمة ،كرد
ما الذي سستفعلونه ‘ ا أ
لوروب- -ي لÓ- -ت -ف -اق
ع- -ل- -ى ت- -ب- -ن- -ي الŸÈان ا أ
ا÷ائر؟
@@ واضسح أاننا سسنطعن لدى اÙكمة ،وننتظر
فقط صسدور نصس التفاق ‘ ا÷ريدة الرسسمية،
وال-ط-ع-ن سس-ي-أاخ-ذ وق-ت-ا وج-ه-دا ألن-ه سس-ي-ك-ون م-لفا
ث -ق -ي  Ó-م -ن ع -دة صس -ف-ح-ات (ح-وا‹  4٠صسفحة)،
وسسنسسلمه للمحكمة خÓل شسهر على أاقصسى تقدير.
وسسأاعلن من خÓل جريدتكم ،أان البوليسساريو لن
تتوّقف عند هذا الطعن ،وسستتقّدم بشسكوى ضسد
ال–اد األوروبي ،لدى اÙكمة األوروبية بسسبب
األضسرار ا÷سسيمة للشسعب الصسحراوي الناجمة عن
التفاق.
وÃا أان عائدات التفاق تقّدر بحوا‹  2٥٠مليون
يورو ،فإان البوليسساريو سستطالب بتعويضسات قدرها
 ٥٠٠مليون يورو زائد التعريفات ا÷مركية.
نقطة ثالثة ،أاجد مهما إاثارتها تخ ّصس التفاق،
فقد صسوت نواب ال–اد األوروبي على توسسيع
ال -ت -فضس-يÓ-ت ا÷م-رك-ي-ة ل-تشس-م-ل إاق-ل-ي-م الصس-ح-راء
ال - -غ - -رب - -ي - -ة ،أاي «األراضس- -ي اÙت- -ل- -ة واألراضس- -ي
Óقليم.
اّÙررة» اŸشسكلة ل إ
ومعروف ‘ كافة اŸواثيق والقوان Úالدولية ،أان
جبهة البوليسساريو هي الوحيدة التي “لك السسيادة
اŸطلقة على األراضسي اّÙررة ،وبالتا‹ سسيكون
ال–اد األوروب - -ي ›Èا ب- -ق- -وة ال- -ق- -ان- -ون ع- -ل- -ى
التفاوضس مع البوليسساريو .بإامكاننا أان نقول أانهم
وقعوا ‘ فخهم الذي نصسبوه وهذا مصس Òكل من
يعمل بالغشس ويحاول التملصس من سسلطة القانون.
و‘ اÙصس- -ل- -ة ،ن- -ق- -ول أان- -ن -ا ن -ع -م -ل م -ع ج -ب -ه -ة
ال-ب-ول-يسس-اري-و ،إلح-ق-اق ا◊ق ب-ق-وة ال-ق-ان-ون ،لذلك
نلجأا إا ¤القضساء األوروبي إللغاء التفاق ،والذين
جعون
يعملون ضسد إارادة الشسعب الصسحراوي ويشس ّ
الشسركات على اŸنافسسة غ Òالشسريفة دون أادنى
شسرعية لن يذهبوا بعيدا.

رئيسش منظمة «عدالة» الÈيطانية سسيد احمد اليداسسي لـ الشسعب»:

Œديد اتفاق الصسيد يقّوضض عملية السسÓم باŸنطقة
الصسمت الدو‹ تواطؤو واضسح مع نظام اıزن

قال رئيسش منظمة «عدالة» الÈيطانية سسيد احمد اليداسسي أان Œديد اتفاق الصسيد بÚ
لوروب -ي واŸغ -رب ي -ق ّ-وضش ع -م -ل -ي -ة السس Ó-م ب Úج -ب -ه -ة «ال -ب -ول-يسس-اري-و» ودول-ة
ال–اد ا أ
ل· اŸتحدة حيال التفاق ،وهو ما يÈهن ‘ هذه
الحتÓل اŸغربي ،متأاسسفا على صسمت ا أ
اللحظة أان الصسحراوي Úوحدهم ‘ النضسال.
جÓل بوطي
مسسؤووليته اŸباشسرة –ت األ· اŸتحدة و›لسس
األمن».
وصسف اليداسسي ‘ اتصسال هاتفي مع «الشسعب» ،واعÎف اليداسسي أانه ليسس من السسهل معارضسة
أان -ه أام -ام –ال -ف آال -ة ق -م -ع م -ثÒة ل -إ
Óع-ج-اب ب Úاتفاق تدعّمه دولة عظمى وعضسو دائم ‘ ›لسس
ال–اد األوروب- - -ي واŸغ- - -رب ،ي- - -ب- - -ق - -ى الشس - -عب األمن مثل فرنسسا التي تهّدد باسستعمال حق الفيتو
الصس -ح -راوي وح -ده ‘ م-واج-ه-ة الح-تÓ-ل ،وه-ذه أامام أاي قرار رÃا يدين اŸغرب ،لكنه أاصسّر على
اآلل -ة ال -ت -ي ت-ت-ب-اه-ى  -ع-ل-ى حّ-د ت-ع-بÒه  -ب-خ-رق أان اسس- -ت- -م- -رار خ- -رق الشس- -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة وق -م -ع
الشس -رع -ي -ة ال -دول -ي-ة وق-رارات األ· اŸت-ح-دة م-ن الصسحراوي Úوتوقيع هكذا اتفاق الذي دمج أارضس
حيث اŸبدأا ،باعتبار أان –الف ال–اد األوروبي الصسحراء الغربية مع اŸغرب ليسس خطوة نحو
مع اŸغرب ،يؤوكد ل ﬁالة غياب تام للعقاب.
السسÓم ،ويجعل عودة ا◊رب أاك Ìاحتمال ،ويجب
وتسساءل اليداسسي كيف ل–Óاد األوروبي أان يجّدد على ال–اد األوروبي واأل· اŸتحدة مراجعة
اتفاقية الصسيد مع اŸغرب وهو يعرف أانها تدّمر مواقفهم ،واحÎام التزاماتهم وأان ل يبتعدوا عن
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي ول –Îم ح -ق -وق اإلنسس -ان خطط السسÓم وإال سسيدفعون اŸنطقة إا ¤حرب
الصسحراوي ،بل على العكسس ،تسستمر ‘ القمع ،شس -ام -ل -ة ‘ اŸن -ط-ق-ة ق-د تضسّ-ر Ãصس-ال-ح ل–Ó-اد
واحتÓل األراضسي ،مشسÒا إا ¤أان أاهل األرضس من األوروبي.
الصس- -ح- -راوي Úيسس- -ي -ط -رون اآلن ف -ق -ط ع -ل -ى 2٠
باŸائة من أارضس وطنهم الصسحراء الغربية ،واأل·
اŸت -ح -دة ‘ صس -مت ره -يب ق -د ي -ؤوك-د ت-واط-ؤو م-ع
اÙتل.
وج ّ-دد رئ -يسس اŸن -ظ -م -ة الÈي -ط -ان -ي -ة إادان -ت-ه أان
اŸغرب يدمر ويسستنزف اŸوارد الطبيعية ،كما
جب على «جبهة
ويرى سسيد احمد اليداسسي أانه يتو ّ
حول األراضسي اÙتلة إا ¤سسجن كب Òيرى فيه ال-ب-ول-يسس-اري-و» ال-ع-ودة إا ¤اÙك-م-ة ال-ت-ي ب-دورها
الصس -ح -راوي -ون أان ح -ري -ت -ه -م ‘ ا◊رك -ة ﬁدودة سستعلن أان هذه التفاقية باطلة ،وعلى أان ما قام به
“اما ،ويضسيق على أاهل األرضس األصسلي Úمن أاجل الŸÈان األوروب -ي ه -و خ -رق ل -لشس -رع -ي -ة ال-دول-ي-ة
كسسر مقاومتهم لÓحتÓل حتى يغادروا منازلهم وللتشسريعات التي يقوم عليها ال–اد األوروبي،
وأاراضسيهم ،قائ« Óإان كل هذا يجري أامام صسمت
ألن القمع الذي يعا Êمنه الشسعب الصسحراوي بعد
ع
األ· اŸت- -ح- -دة و›لسس األم- -ن ‘ إاق- -ل- -ي -م ت -ق -
اح -ت Ó-ل أاراضس -ي-ه ي-ع-رف-ه ا÷م-ي-ع ،وخ-ط-ورة ق-ف-ز

«البوليسساريو» مطالبة بتحّرك
عاجل إلجهاضض اŸؤوامرة

ال–اد األوروبي واŸغرب على قرارات اÙكمة
والشسرعية الدولية تهديد Ÿسساعي ا◊ل.
وشسّدد اليداسسي على ضسرورة اتخاذ سسلسسلة من
التداب Òضسد كل الشسركات األوروبية اŸتورطة ‘

ن- -هب ث -روات الشس -عب الصس -ح -راوي أام -ام ﬂت -ل -ف
اÙاكم األوروبية ،ألنها ل Áكن أان تسستمر ‘
تسس-وي-ق وب-ي-ع م-ن-ت-ج-ات م-ن األراضس-ي الصس-حراوية
اÙتلة ،واŸطالبة بوسسمها كمنتجات قادمة من

«اŸسستعمرات غ Òقانونية وتتعارضس مع القانون
الدو‹» ،كما أاقّر الŸÈان األيرلندي ‘ يونيو من
العام اŸاضسي الذي قد يقود هذه اŸبادرة بÚ
دول ال–اد األوروبي.

لولى  ١44٠هـ العدد ١٧8٥3
األربعاء  23جانفي  2٠١٩م الموافق لـ  ١٧جمادى ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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الدكتور مصسباح مناسش لـ«الشسعب»:

نقل اإلرهابي Úمن مناطق التوّتر إا ¤السساحل مؤوامرة أاحبطت
وسسائل التصسال لديها ،وأايضسا من خÓل ما
حصسل سسواء ‘ سسوريا أاو ‘ نقاط كثÒة وصسلت
التقارير األمنية لهذه الدول التي مّرت بتجربة
م -ري -رة إا ¤ن -ت -ي -ج -ة أاسس -اسس -ي-ة وه-ي أان ه-ن-اك
أاطرافا سسواء إاقليمية أاو دولية هي من –ّرك
هذه ا÷ماعات ،وعليه فإان ا÷زائر ل تتفاجاأ
بأان خطورة هذا اŸلف هو وجود أاطراف وراء
–ّرك ه- -ذه ا÷م- -اع- -ات إاق- -ل- -ي- -م -ي -ا أاو ع -ل -ى
اŸسستوى الدو‹.
لزم -ة ال -ل-ي-ب-ي-ة،
ل شسك أان ت -ع Ìح -ل ا أ
ي- -ف- -ت- -ح أاب- -واب ج- -ه- -ن- -م ع -ل -ى اŸن -ط -ق -ة،
لم -ن -ي -ة وان -تشس -ار السس Ó-ح
ف -ال -ف -وضس -ى ا أ
وغياب سسلطة الدولة يفتح اÛال أامام
ال-دم-وي Úل-يسس-ت-ق-ط-بوا جموع الدمويÚ
ال- -ق- -ادم Úم- -ن بÓ- -د الشس -ام وال -راف -دي -ن
ويكّونوا بؤورة توتر أاخرى ،ما تعليقكم؟

تتوقف جريدة «الشسعب» من خÓل هذا ا◊وار مع الدكتور مصسباح مناسش أاسستاذ العلوم
لمني Ãنطقة السساحل على ضسوء ما يّÎدد من
السسياسسية بجامعة ا÷زائر  ،3إا ¤الوضسع ا أ
لرهابي Úالقادم Úمن مناطق التوتر ‘ سسوريا والعراق إا ¤التنظيمات
انضسمام جحافل ا إ
الدموية اŸسستقرة باŸنطقة ،ويعّرج الدكتور مناسش على الوضسع الليبي Ãا Áيزه من غياب
لمني والذي أاصسبح يشسّكل تهديدا للجوار ،ليصسل إا¤
مؤوسسسسات الدولة وحالة النفÓت ا أ
لفشسال ﬂططات الدموي Úالذين ـ كما يقول الدكتور
الدور الذي تؤوديه ا÷زائر باقتدار إ
لجندات ومصسالح
مناسش  -ل يتصسرفون وفقا لعقيدة معينة،بل هناك من يحركهم خدمة أ
دول كÈى واسسÎاتيجيات معينة ‘ اŸنطقة.

أاجرت ا◊وار  :إاÁان كا‘

«الشس -عب» :ا◊زام ال-ن-اري ال-ذي شسّ-ك-ل-ت-ه
التنظيمات الدموية منذ سسنوات ،مازال
لفريقي وبعضش
يشسّد خاصسرة السساحل ا إ
م- -ن- -اط- -ق ال- -ق -ارة السس -م -راء ك -الصس -وم -ال
لره-اب-ي
وك -ي -ن -ي -ا ،م -ا ي-ع-ن-ي أان اÿط-ر ا إ
م -ازال ج -اث -م -ا ع -ل -ى صس-در اŸن-ط-ق-ة ،ب-ل
وينذر بتصسعيد خط ،Òما رأايكم؟
ال-دك-ت-ور مصس-باح مناسش :ب-ال-ت-أاكيد عندما
ن-ت-كّ-ل-م ع-ن ت-ه-دي-د م-زال مسس-ت-م-را خ-اصس-ة م-ع
وجود ا◊الة الليبية التي تعّد ا◊الة األخطر
لسس- -بب رئ- -يسس ه -و ع -دم وج -ود ال -دول -ة ح -ت -ى
–ارب ه -ذه ا÷م -اع -ات ،وأايضس-ا ه-ن-اك ح-ال-ة
ان- -فÓ- -ت أام -ن -ي وضس -خ د لـ«ال -دواعشس» ال -ذي -ن
غادروا سسوريا والعراق ومن مناطق أاخرى إا¤
ا÷غ -راف -ي -ا ال -ل -ي-ب-ي-ة ،وام-ت-داده-م ‘ م-ن-ط-ق-ة
السس -اح -ل ل -ل -وصس -ول إا ¤ا÷م -اع -ات ال -دم -وي-ة
اŸوجودة هناك من بينها جماعة «بوكوحرام
«التي تقوم بعمليات إارهابية ب◊ Úظة وأاخرى
‘ مناطق متفرقة وخاصسة ‘ نيجÒيا ،هذه
كلها مؤوشسرات تظهر أان اÿطر اإلرهابي مازال
قائما ورÃا سسيسستمر لسسنوات قادمة ‘ القارة
اإلفريقية ككل.
ب- -ي- -ن -م -ا ي -تسس -اءل ك -ثÒون ع -ن مصسÒ
لره - -اب - -ي Úال - -ذي - -ن غ - -ادروا ال - -ع- -راق
ا إ
وسس-وري-ا ب-ع-د إان-ه-اء م-ه-م-ت-ه-م التدمÒية
هناك ،تشس Òالعديد من التقارير إا ¤أان
وجهتهم ‘ الغالب هي إافريقيا و–ديدا
السس- -اح- -ل ،ف- -م- -ا ت -ع -ل -ي -ق -ك -م ع -ل -ى ه -ذه
التقارير وما مدى مصسداقيتها؟
@@ ه -ذه ال -ت -ق -اري -ر –م -ل ب-عضس اŸع-ل-وم-ات
الصسحيحة نسسبيا ،كما أاننا عندما نقول منطقة
السساحل يجب أان ل ننسسى ليبيا ألن الوضسع
األمثل هو ا◊الة الليبية ‘ ظلّ غياب الدولة
كما أانه بعد التسسوية اŸتوقعة للملف السسوري
فيما يسسمى بجنيف النهائية ،سستطرح عÓمة
اسستفهام كÈى حول وجهة «الدواعشس» الذين
يعدون باآللف واŸتواجدين حاليا ‘ إادلب
السسورية ،هل سسيتوجهون إا ¤ليبيا أاو منطقة
السساحل أاو إا ¤مناطق أاخرى حتى أان هناك من
يتكلّم عن أافغانسستان.
وهذا يفتح قوسسا آاخر حول إاذا ما كانت هذه
ا÷ماعات الدموية تتصسّرف Ãحضس إارادتها
أاي وفقا لعقيدة معينة ،أاو أان هناك من يحركها
خ - - -دم - - -ة ألج - - -ن- - -دات ومصس- - -ال- - -ح دول كÈى
جح
واسسÎاتيجيات معينة ‘ اŸنطقة وأانا أار ّ
هذه الفرضسية.
ن -تسس -اءل دائ -م -ا ع -ن -دم-ا ت-ت-واج-د م-ث-ل ه-ذه
ا÷ماعات ‘ مناطق معينة حول ثرواتها ،ومن
ه- -ذا اŸن -ط -ل -ق أان -ا أاسس -ت -ب -ع -د أان ت -ك -ون ه -ذه
ا÷ماعات تتحرك وفقا لعقيدة بل هناك من
ي -ح ّ-رك خ -ي -وط ل -ع -ب -ة ه-ذه ا÷م-اع-ات ل-نشس-ر
ال -ف -وضس -ى واسس -ت -دع -اء األزم -ات وأايضس -ا خ -ل -ق
مÈرات للتدخل ‘ جغرافيات مناطق معينة
مهمة سسواء من الناحية ا÷يوسسياسسية ،أاو من
ن -اح -ي -ة ام -ت Ó-ك -ه -ا لÌوات أاو ألن -ه -ا ج-زء م-ن
ﬂط -ط -ات أاخ -رى ل -ت-دم Òب-عضس ال-دول ال-ت-ي
رÃا تشسكل تهديدا أاو هي أايضسا عبارة عن بؤور
توتر.
لم-ن-ي ‘
ك -ي -ف ت-تصسّ-ورون م-آال ال-وضس-ع ا أ
اŸن -ط -ق -ة ب -ع -د أان ت -ت -ع ّ-زز ال -ت -ن-ظ-ي-م-ات
ال - -دم- -وي- -ة ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة ،ب- -ج- -ح- -اف- -ل
لره-اب-ي Úال-ق-ادم Úم-ن م-ن-اطق التوتر
ا إ
واŸسسلح Úبشسكل جيد؟
@@ ع -ن -دم-ا ن-ت-ك-ل-م ع-ن اŸغ-رب ال-ع-رب-ي رÃا
الدولة التي تتحّمل العبء األك Èهي ا÷زائر
ألن لديها امتداد جغرا‘ كب Òوحدود تربطها
مع كل الدول اŸلتهبة تقريبا Ãا فيها ليبيا
وم -ن-ط-ق-ة السس-اح-ل ب-ك-ل دول-ه-ا ،يضس-اف إال-ي-ه-ا
مناطق أاخرى وهذا إان دلّ على شسيء فإا‰ا يدّل
على أان ا÷زائر هي من تتحّمل العبء ،وهي
ك -م -ا ي -ق-ال ل خ-ي-ار أام-ام-ه-ا إال م-واج-ه-ة ه-ذه
اıططات.
و‘ اعتقادي ،أان الدولة ا÷زائرية واŸؤوسسسسة

ال-عسس-ك-ري-ة ب-ال-ذات ،ات-خ-ذت اح-ت-ياطات كبÒة
–سسبا Ÿواجهة هكذا خطر من خÓل تأامÚ
ا◊دود بكل اإلمكانيات وهكذا –ّقق بنسسبة
كبÒة ،لكن هذا ل يعني أان اÿطر اŸوجود ‘
اÙي- -ط ق- -د ي -ن -ت -ه -ي خ -اصس -ة ‘ ظ ّ-ل وج -ود
أاطراف –ّرك هذه ا÷ماعات كما قلنا ،أاي أان
هناك دول بعينها مسستهدفة والدولة التي لديها
إامكانيات وقادرة على اŸواجهة وبنسسبة كبÒة

ا÷زائر قادرة على إافشسال ﬂطّطات الدمّويÚ

هي ا÷زائر ،لكن دول السساحل أاكÌيتها ليسست
ق -ادرة ع -ل -ى م -ث -ل ه -ذا ال -ت -ح -دي و‘ ن -ه -اي -ة
اŸطاف ‚د أان ا÷زائر تتحمل العبء األكÈ
Ÿواجهة هذه ا÷ماعات.
وعلى العمومÁ ،كن القول إان اŸرحلة خطÒة
وصس -ع -ب -ة ع -ل -ى ك -ل دول اŸن -ط-ق-ة ،خ-اصس-ة أان
اÿط -ر أاصس -ب -ح ي-داه-م ا÷م-ي-ع وه-ذا ي-ت-طّ-ل-ب
عم Óأاحاديا من طرف ا÷زائر وعم Óإاقليميا
بالتنسسيق مع الدول التي يتهّددها هذا اÿطر
سسواء ‘ إاطار ا–اد اŸغرب العربي أاو ال–اد
اإلفريقي و‘ اإلطار الدو‹ ككل.
أام- -ام اÿط -ر ال -ذي سس -ك -ن ح -دي -ق -ت -ه -ا
اÿل -ف -ي -ة ،ت -ب -دو ا÷زائ -ر ع -ازم -ة ع-ل-ى
ح -م-اي-ة أام-ن-ه-ا وال-تصس-دي ل-ك-ل ﬁاولت
اخÎاق الدموي◊ Úدودها –ت غطاء
اŸهاجرين أاو الÓجئ ،Úفكيف تقّيمون
هذه اŸهمة وكيف السسبيل إا ¤إا‚احها؟
@@ ا÷زائ- - -ر ك- - -م - -ا سس - -ب - -ق وذك - -رت أاخ - -ذت
احتياطاتها وهي تدرك جيدا أان هناك عديد
األغ -ط-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-غ-ط-ى ب-ه-ا ه-ذه ا÷م-اع-ات،
ل- -ذلك ه- -ي ح- -ريصس- -ة وم -ت -ي -ق -ظ -ة ل -ك -ل ه -ذه
اıط -ط -ات ،وه -ن -اك ع-م-ل أام-ن-ي ك-ب Òج-دا
يرافقه عمل توعوي سسواء ‘ ا◊دود أاو ‘
مناطق أاخرى Ÿواجهة هذا اÿطر ول ننسسى

هنا أان نفتح قوسسا للتذك ،Òبأان ا÷زائر سسبق
وأان ع -انت م -ن ه-ذه ال-ظ-اه-رة ‘ ال-تسس-ع-ي-ن-ات
وبالتا‹ Œربة مكافحتها ل تنقصسها.
الفرق اآلن هو ‘ الثورة اŸعلوماتية الكبÒة
ووسس -ائ -ل التصس -ال ا◊دي -ث -ة واŸت -طّ-ورة ال-ت-ي
أاصسبحت ‘ خدمة هذه ا÷ماعات اإلرهابية،
‡ا ي -ع -ق -د اŸشس -ه -د وإاج -راءات م-واج-ه-ات-ه-ا،
ول -ك -ن م -ع ذلك أاع -ت -ق-د أان ع-ل-ى ا÷زائ-ر رف-ع
ال -ت -ح -دي وإافشس -ال ك -ل ه -ذه اıط -ط-ات Ãا
“تلكه من خÈة كبÒة وأايضسا Ãا اتخذته من
احتياطات أامنية عسسكرية واجتماعية ‘ كل
األب-ع-اد ل-ل-تصس-دي ل-ك-ل ه-ذه اıط-ط-ات ال-تي
تهدف لضسرب اسستقرار اإلقليم ككل.

هناك من ينظّم –ركات
اإلرهابي Úلنشسر الفوضسى

لرهابي– Úت غطاء اŸهاجرين
تنقل ا إ
والÓ- -ج -ئ Úع -ل -ى ح -دودن -ا ا÷ن -وب -ي -ة،
ي-ذك-رن-ا ب-ت-ن-ق-ل-ه-م إا ¤سس-وري-ا ع Èب-واب-ة
تركيا ،ما يؤوكد أان جهات معينة هي من
تشس- -رف ع- -ل -ى ت -غ -ي Òم -واق -ع -ه -م ضس -م -ن
أاجندات تدمÒية ّﬁددة ،ما قولكم؟
جح فرضسية
@@ كما قلت منذ البداية ،أانا أار ّ
وجود أاطراف –ّرك هذه ا÷ماعات التي ل
ت -ت -ح ّ-رك م -ن ف -راغ ،خ-اصس-ة إاذا أاخ-ذن-ا ت-طّ-ور

@@ م -ن -ذ ب -داي -ة األزم -ة ال -ل -ي-ب-ي-ة ،ك-ان ه-ن-اك
توقعات باسستمرارها لسسنوات هذا من ناحية،
من ناحية أاخرى كما سسبق وذكرت ،ليبيا وضسعها
أاخطر نظرا لغياب مؤوسسسسات الدولة ،باإلضسافة
إا ¤أان- -ه- -ا ت- -ع- -ا Êم- -ن ح -ال -ة ان -ف Ó-ت ووج -ود
م -ل -يشس -ي -ات وداعشس وع -ن -اصس -ر ك -ثÒة ت -ع -رق-ل
اŸشس-ه-د ،وتسس-ه-ل ان-تشس-ار ال-ت-طّ-رف واإلجرام،
وكل الظواهر اÿطÒة تشسكل تهديدا على دول
ا÷وار ولذلك حّذرت ا÷زائر مند البداية من
Óزمة الليبية التي قد تكون
ا◊لول العسسكرية ل أ
لها نتائج وخيمة ،خاصسة أان الدول التي أاشسرفت
ع-ل-ى إاسس-ق-اط ال-ن-ظ-ام ال-ل-ي-ب-ي ب-اسستعمال حلف
الناتو  ⁄تكّمل مهمتها ‘ إاعادة بناء الدولة
الليبية والتأاسسيسس Ÿرحلة جديدة بنظام قوي
ل -دي -ه ذراع عسس -ك -ري وأام -ن -ي وأايضس -ا سس-ي-اسس-ي
يسستطيع أان يقود البÓد إا ¤بر األمان ،وهو ما
يطرح عÓمة اسستفهام عن الدول التي أاسسقطت
الدولة الليبية وما إاذا كانت تعّمدت إابقاءها ‘
ح -ال -ة ال -ف-وضس-ى ه-ذه أاو م-ا يسس-م-ى ب-ال-ف-وضس-ى
اÓÿقة من أاجل خلق بؤورة توتر جديدة ترهق
كل دول ا÷وار.

انحسسار الظاهرة اإلرهابية سسيكون
مع قيام نظام متعّدد األقطاب

لشس - -ه - -ر اŸاضس- -ي- -ة ع- -ن
ك Ìا◊ديث ‘ ا أ

بيدرسسون  ⁄يكشسف عن اŸلف السسوري ‘ «خارطة طريق » مسساعيه

Ÿاذا عودة ا◊ديث عن الّلجنة الدسستورية؟
ل‡ي ضسّيق
هامشش –رك اŸبعوث ا أ

ل‡ي ا÷ديد إا ¤سسوريا السسيد غÒ
إاسستلم اŸبعوث ا أ
ب-ي-درسس-ون م-ه-ام-ه ‘ ظ-روف خ-اصس-ة ت-خ-ت-ل-ف اخ-تÓ-فا
جذريا عن الذي كان يشستغل فيها سسابقه سستيفان دي
ميسستورا قد ل تسساعده على اسستكمال اŸهمة اŸكلفة
ب -ه -ا ن-ظ-را لن-ع-دام ال-ه-امشش ال-ذي ي-ت-ح-رك ف-ي-ه إاذا م-ا
لخÒة ‘ اŸشس-ه-د ا◊زب-ي ب-عودة
راع-ي-ن-ا اŸسس-ت-ج-دات ا أ
الهدوء إا ¤اŸناطق التي كانت مسسرحا Ÿعارك طاحنة
لط -راف اŸتصس -ارع -ة زادت -ه -ا حسس -م -ا الÎت -ي -ب -ات
ب Úا أ
لمنية الروسسية.
ا أ
جمال أاوكيلي

كيف سسيكون عمل بيدرسسون خÓل األيام القادمة على ضسوء
سسرعة األحداث ‘ سسوريا وما جاورها؟ بالرغم من كفاءاته
ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ال-ع-ال-ي-ة ن-ظ Òوج-ود بصس-م-ات-ه ع-ل-ى األح-داث
السس -ي -اسس -ي -ة ال -كÈى ك-إات-ف-اق-ي-ة أاوسس-ل-و واطÓ-ع-ه ال-واسس-ع ع-ل-ى
اŸل-ف-ات الشس-ائ-ك-ة وال-قضس-اي-ا السس-اخ-ن-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى الدو‹
لذلك فإانه مضسطر ليجاد لنفسسه الرواق الذي يسسمح له بالسسÒ
فيه بآامان قد يشسبه ما يعرف با◊قل اŸلغم ‘ حالة السسعي
لتفادي أاخطاء اŸبعوث السسابق وهذا بعدم النحياز ألي جهة
ل اŸعارضسة ول النظام وإا‰ا الكتفاء Ãا ” التسسط Òله أا‡يا
ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ك-ل اŸع-ن-ي .Úب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ت-ت-ب-ع Úف-إان ع-ن-ان،
اإلبراهيمي ،دي ميسستورا ،فشسلوا ‘ مهمتهم وهذا يعني ضسمنيا
أان األ· اŸتحدة اسستعصسى عليها ايجاد ا◊ل الذي كانت
تريده أاو تبحث عنه ،منذ اندلع النزاع.
انتهى األمر بانسسحاب ا÷ميع الذين ذكرناهم سسالفا تاركÚ
األم -ر م -ع -ل -ق -ا إا ¤إاشس -ع -ار آاخ -ر أاي دي م -يسس -ت -ورا فÎة ت-ول-ي-ه
اإلشس -راف ع -ل-ى ال-ن-زاع ك-انت غ-ن-ي-ة ب-ال-ل-ق-اءات والج-ت-م-اع-ات
واŸنصسات أاسستانا ،سسوتشسي ،وتارة جنيف ،ناهيك عن مواعيد
‘ عواصسم أاخرى للتنسسيقيات اŸعارضسة ،وما يسسجل عن الرجل
أانه أاراد ا◊سسم ‘ فÎة قياسسية دون مراعاة اعتبارات أاخرى
عندما أاوهموه بأان اŸعارضسة اŸسسلحة على أابواب دمشسق.
فهل يتبع بيدرسسون «خارطة طريق» دي ميسستورا؟ هذا األخÒ

حاول ‘ آاخر أايامه Œهيز تركيبة اللجنة الدسستورية اŸكونة
من  ١٥٠عضسو( ،خمسسون عضسوا عن كل من اŸعارضسة ،األ·
اŸتحدة ،النظام ) ،لكن الواقع كان عكسس ذلك خاصسة بعد أان
–فظت السسلطات السسورية عن العناصسر الذين اختارتهم األ·
اŸتحدة ،هذه القبضسة ا◊ديدية هي التي عجلت بذهاب دي
ميسستورا بعد أان وجد نفسسه أامام انسسداد ل ﬂرج منه ،اÿيار
األوحد والوحيد هو اŸغادرة وترك منصسبه لشسخصسيات أاخرى.
هذه اÿلفية جديرة للتذك Òبها من باب التسساؤول عن مصسÒ
هذا اŸلف عقب ›يء بيدرسسون الذي Ãجرد اسستÓم مهامه
يوم  ٧جانفي  ⁄ينتظر طوي Óللشسروع ‘ نشساطه ،بل طار إا¤
العاصسمة السسورية ÓŸقاة مسسؤوو‹ هذا البلد ،و ⁄يظهر أاي
مؤوشسر ملموسس يوحي بآافاق كيفية تناول هذا اŸلف من ناحية
العمق ‘ اŸعا÷ة واكتفى ا÷ميع بالدعوة إا ¤التعاون فيما
بينهم.
خÓل السساعات التي تلت الزيارة عاد ا◊ديث عن اللجنة
الدسستورية وهذا على لسسان األم Úالعام غوتÒيسس الذي اعتÈ
بأان تلك اآللية غ Òمرتبطة بزمن ﬁدد Ãعنى أانها مفتوحة ‘
مهامها و ⁄تلغ وهي رسسالة إا ¤مبعوثه كي يثÒها من جديد مع
األطراف اŸعنية بها لعل وعسسى تؤوتي بأاكلها هذه اŸرة ويقبل
بها البعضس‡ ،ن أابدوا مÓحظات عليها و ⁄يتحمسسوا لها.
بيدرسسون اسستمع Ÿا قاله السسوريون وذهابه إا ¤موسسكو يندرج
‘ إاطار جمع اŸزيد من اŸعلومات وسستكون له زيارة أاخرى
إا ¤ط -ه -ران وأان -ق -رة ،وان -ط Ó-ق-ا م-ن ك-ل ه-ذا سس-ي-ع-ل-ن خ-ط-ت-ه
للمرحلة القادمة بناًء على كل اŸعطيات التي بحوزته ،للشسروع
‘ العمل هذا ل يعني بأانها مقبولة سسلفا ،كونه تفادى اÿوضس
‘ هذه النقطة قبل حبسس نبضس ا÷ميع الذين صسنعوا اŸشسهد
السسوري العسسكري خاصسة.
لبد من اإلشسارة هنا إا ¤أان بيدرسسون فقد اŸسساحة التي كان
يرى بأانها ملك له ‘ حالة اسستئناف العمل وعليه فإان سسقف
اŸطالب اŸتوقعة لن تتعدى حيزا ضسيقا جدا بحكم افتقاره
Ÿفاتيح حل «األزمة» ووجودها عند جهات أاخرى إايران ،تركيا،
وروسسيا ‘ ،ح Úهناك إاختفاء ألطراف كان لها تأاث Òمباشسر

›م-وع-ة (السس-احل  ،)5ل -ك-ن ع-ل-ى أارضش
ال -واق -ع ل ي -ب -دوا ل -ه-ا أايّأاث-ر ،ف-ه-ل ف-عÓ-
لف-ارق-ة أان ي-واج-ه-وا ب-أان-فسس-ه-م
ب-إام-ك-ان ا أ
لرهابي؟
اÿطر ا إ
@@ نسسبة كبÒة من الدول اإلفريقية ل –مل
اŸق -وم -ات األم -ن -ي -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة وال -عسس -ك-ري-ة
Ÿواجهة هذا اÿطر لوحدها ،هناك الكثÒ
م-ن ال-دول ال-ف-اشس-ل-ة والضس-ع-ي-ف-ة ،وه-ذا ال-وضسع
يتطلّب خلق آاليات Ÿسساعدة هذه الدول على
أان تنجح ‘ هذه اŸهمة والقضساء على هذه
الظاهرة ،لكن ما ُيعّقد هذا اŸشسهد ،أان هناك
م-ن ي-ح-رك-ه-ا وب-ال-ت-ا‹ ل-و ك-انت ت-ت-حّ-رك وف-قا
ألج -ن -دة خ -اصس -ة ك -ان يسس -ه -ل ال -قضس -اء ع-ل-ي-ه-ا
وإانهائها ،ومدام هناك من يحّركها فهذا يعني
أان هذا األمر سسيسستمر إا ¤فÎة أاتوقعها قد
تصس - - -ل إا ¤ع- - -ام - - - Ÿ ،2٠2٥اذا؟ ألن اÈ- - -ÿاء
يعتقدون أان هذا التاريخ هو تاريخ التحّول ‘
العÓقات الدولية إا ¤نظام دو‹ جديد وهو
نظام تعّدد األقطاب ،هذا النظام الذي رÃا
سس -ي -غ Òال-وضس-ع وسس-ي-خ-رج-ن-ا م-ن ا◊رب ع-ل-ى
اإلره - - -اب إا ¤صس- - -راع- - -ات أاخ- - -رى ب Úه- - -ذه
األق -ط -اب اŸرشس -ح -ة ل -ق -ي -ادة ال-ن-ظ-ام ال-دو‹
ا÷ديد.

التنمية وسسيلة لجتثاث
العنف والتطّرف
‘ كلمة أاخÒة ،كيف Áكن للسساحل

لرهابي؟
واŸنطقة عموما درء اÿطر ا إ
@@ اآلليات ا÷ماعية للتنسسيق كثÒة سسواء ‘
إاط -ار ال–اد اإلف -ري -ق -ي واŸب-ادرات األم-ن-ي-ة
ال -ت -ي ت -ق -وده -ا ا÷زائ -ر ف -ي -م -ا ي -ت -عّ-ل-ق ب-دول
اŸي- -دان ،ه- -ن- -اك م- -ب- -ادرات ج- -دي -ة ‘ إاط -ار
ال–اد اإلفريقي من بينها أايضسا خلق نوع من
ال -ت -ن -م-ي-ة وال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ف-ق-ر ال-ذي ه-و آاف-ة
اآلفات ،وبالتا‹ مسساعدة الدول اإلفريقية التي
تعا Êمن هذه الظاهرة على التنمية لجتثاث
الظواهر التي تتولّد على الفقر ومنها ظاهرة
التطّرف.
لذلك ،أاعتقد أان درء خطر اإلرهاب معادلة
معّقدة تتطّلب ›هودا جماعيا ،بل ودوليا وإان
كنا نحن نعرف أان الدول الكÈى ل تتحّرك إال
عندما يصسبح هذا األمر يتهّددها و‘ حال ⁄
يكن كذلك تÎك الدول األضسعف تعا Êلوحدها
وهذا ما يحدث منذ تاريخ طويل.

ع - -ل - -ى اŸع- -ارضس- -ة
اŸسس - -ل - -ح - -ة زم - -ن
ا◊رب ،وم- -ا ت- -زال
لها يد –ملها حاليا
ل- -ك- -ن- -ه- -ا ت- -ن- -ت- -ظ -ر
إاسستقرار األوضساع.
ك -ان م -ت-وق-ع-ا أان ل
يسسمح األم Úالعام
األ‡ي ل - - - - - - - - - - -دي
ميسستورا أان يذهب
ب- -ع -ي -دا ‘ مسس -ع -اه
وح- -دد ل- -ه ن- -ه- -اي- -ة
السسنة لÎك منصسبه
ÿل- -ي -ف -ت -ه ا÷دي -د
وشسعر اŸبعوث األ‡ي غياب التفاعل معه عندما التزم بإاعداد
اللجنة الدسستورية ‘ وقتها اŸناسسب..لكن هذا  ⁄يحدث أابدا
وترك كل شسيء لبيدرسسون الوافد ا÷ديد للبث فيه.
منطقيا واسستنادا إا ¤ما يجري على األرضس فإان مهمة اŸبعوث
ا÷ديد تبدو معقدة جدا فالفائدة اŸرجوة من عودته بعد
انتفاء أاسسباب اŸهمة القادم من أاجلها؟ أاي انتهاء ا◊رب فمن
الصسعوبة Ãا كان أان يقبل السسوريون بالشسق السسياسسي ‘ الصسيغة
ال -ت-ي ج-اء ب-ه-ا م-ن سس-ب-ق ت-لك اŸغ-ل-ف-ة ب-الضس-غ-وط واÿل-ف-ي-ات
واللجنة الدسستورية واحدة من كل هذا.
اللجنة الدسستورية وليدة كل ذلك اıاضس السسياسسي ‘ أاسستانا
وسسوتشسي باتفاق ورعاية األطراف الفاعلة على أاسساسس التوجه
إا ¤خيارات «صسادمة» بالنسسبة للسسوري Úكالنتقال السسياسسي،
تنظيم النتخابات وصسياغة الدسستور ا÷ديد هذا باختصسار ما
أاراده دي ميسستورا غ Òأان تسسارع األحداث أادى إا ¤توقف كل
شسيء.
رفضس الÎكيبة البشسرية للجنة الدسستورية من قبل السسوري،Ú
إا‰ا يعود إا ¤منح هؤولء صسÓحيات ‘ غﬁ Òلها قد تتحّول
إا« ¤سس -ي -ف دÁق -ل -ي -طسس» ،إان –صس -ل -وا ع -ل -ي -ه-ا ،تسس-حب م-ن
اŸؤوسسسس -ات ال -ق -ائ-م-ة ل-ت-ع-ط-ى ع-ل-ى ط-ب-ق م-ن ذهب إا ¤أان-اسس
آاخرين .هذه التخّوفات أاو اıاوف السسياسسية ل Áكن أان
تبّدد ب Úعشسية وضسحاها ..وسستسستمر مادام هناك ضسبابية ‘
ك -ل ه -ذه اŸسس -اع -ي وغ-ي-اب ال-رؤوي-ة ال-واضس-ح-ة ‘ ه-ذا ال-ع-م-ل
األ‡ي ،ف -ه -ل سس -ي -ج -د ب -ي -درسس -ون ن -فسس -ه ‘ ك -ل ه-ذا ال-زخ-م
اŸتداخل؟ هذا ما سسّÎد عليه األيام القادمة.
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الموافق لـ  1٧جمادى اأ’ولى  1440هـ

حوار

ثقافة

الشّشاعــــر اŸصشـــري ﬁمـــد ششميــــسس حصشريــــا لــــــ «الششعب»:
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اŸششه ـ ـد الّثقأق ـ ـ ـي العرب ـ ـ ـي يعي ـ ـ ـشش حألت ـ ـ ـي ال ّسشل ـ ـ ـف والسشتي ـ ـ ـÓب

ي -كشش -ف الّشش -اع -ر اŸصش -ري ﬁم -د ع -ب -د ال -ع-زي-ز
لم Úالعام Ÿدرسشة
ششميسس ،الذي يششغل منصشب ا أ
لدب -ي -ة ال-ع-رب-ي-ة ا◊دي-ث-ة ،م-ن خÓ-ل
ال -ن -هضش -ة ا أ
حواره مع «الششعب» نظرته النقدية لواقع اŸششهد
الثقا‘ العربي اليوم ،معرجا ‘ سشياق تصشريحاته
للنششر والطباعة خارج ا◊دود ا÷غرافية وكذا
النقد والÎجمة واŸسشابقات اللكÎونية ،دون أان
لدبي.
ينسشى ا◊ديث عن جديده ا أ

ÖjôZ áÑ«ÑM :¬JQhÉM

^ الشش -عب :ك -ي -ف ي-رى الّشش -اع-ر م-ح-م-د ع-ب-د
العزيز ششميسس واقع المششهد الثّقافي العربي
اليوم؟
^^ الشّش -اع -ر م -ح -م -د ع -ب-د ال-ع-زي-ز شش-م-يسس:
ال -مشش -ه -د ال ّ-ث -ق -اف-ي ال-ع-رب-ي ي-ع-يشش ح-ال-ت-ي السش-ل-ف
وا’سش -ت -يÓ-ب ،ب-ع-د م-وج-ات ال-ح-راك ال-بشش-ري ال-ت-ي
طراأت على السشاحة العربية بالعششرة اأعوام ا’أخيرة
وما اأحدثته من متغيرات جذرية على المسشتويين
العربي والعالمي ،وانغماسش النخب في كل مناحي
الحياة العربية السشياسشية ،تغير معها الحوار الجاد،
ول -م تسش -ت -ط -ع ث -ق -اف -ة السش -ل -ف ال -م -اضش-ي-ة ب-ال-ت-راث
المحافظة ،الداعية اإلى التششبث بكل ما هو غابر،
وتقدم نفسشها على اأنها ا’أسشاسش ا’أول ،باعتبارها
مكونا من مكونات الهوية ،وا’نتماء الحافظ على
الششكل الحضشاري وتطويره منذ العصشور الجاهلية
لÓ- -أدب ح -ت -ى ا’آن ،ول -م تسش -ت -ط -ع رد ال -ف -ج -وة ب -ي -ن
الماضشي والحاضشر بموضشوعية ،وروح انتقائية تمكننا
من ا’سشتنارة ،كما اأن المنتج الثقافي العربي ’ يزال
م-ق-ي-دا ب-ق-ي-م اأي-دي-ول-وج-ي-ة م-ح-ك-م-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ب-الغة
التاأثير ،اأّدت اإلى ششلل عضشوي في بنيته الفكرية ،و’
ي -زال ج -ل ال -م -ث ّ-ق -ف -ي-ن ح-ت-ى السش-اع-ة ع-اج-زي-ن ع-ن
الخروج من الطابوهات الموؤثرة ،رغم اأنها تتعرضش
لÓندثار والترويضش وا’إهمال ،مّما اأّدى اإلى ظهور
صش- -ورة ا’سش- -ت- -ي Ó-ب ه -رب -ا م -ن اإح -ب -اط -ات ال -واق -ع
وخ-ي-ب-ات-ه ،ل-دى ال-م-ث-ق-ف ال-ح-ديث ف-ي اغ-ت-راب-ه ع-ن
واقعه نحو التجارب الغربية المعاصشرة المتجاوزة
لواقعنا ،والتي ربما ’ تتششابه ظروفها واإششكالياتها
مع ظروفنا واإششكالياتنا بصشورة مطلقة ،كانعكاسش
سش -ل -ب -ي ل-وج-ه ال-م-ث-ق-ف ال-ع-رب-ي وح-ال-ة م-ن ا’إرب-اك
وا’ضشطراب بما يتعارضش مع الهوية والتاريخ ،فنرى
اأف -راد مشش -ه -د ال-ظ-ل ال-ث-ق-اف-ي ف-ي ح-ال-ة م-تششّ-ن -ج-ة،
يسشتخدمون مفردات وتعبيرات ولغة جسشدية تواطاأ
ال-ج-م-ي-ع ع-ل-ي-ه-ا ل-ت-ك-ون صش-ورة ل-ل-م-ثقف المقبول في
التجمعات الثقافية لننتقل معها في مرحلة الخندق
الفكري.
وع -ل -ي -ه ت-ك-ون شش-خصش-ي-ة ال-م-ثّ-ق -ف ال-ح-ر ف-ي م-ع-ظ-م
الحا’ت مجرد صشورة مزّورة هي ا’أخرى قد تّمت
صشياغتها في مششهد الظل الثقافي.
^ ماذا عن واقع الشّشعر بصشفة خاصّشة؟
^^ اأما عن واقع الششعر اليوم ،فهو يمر بمرحلة
تحول بين عصشرين نتيجة الهزات التي يتعرضش لها
ال -وج -دان ال -ع-رب-ي ،اأف-رزت م-يÓ-د م-درسش-ة ال-ن-هضش-ة
ا’أدبية ليظل المضشمون ششريعة ا’إبداع المتواصشل
نتقّدم به نحو العصشر الحالي بكل ثبات ومسشوؤولية.
رغم اأّننا لم نسشلم من النقد الÓذع للمحافظين الذين
لم يسشتسشيغوا اأن يمسش التجديد ما يعتبرونه مقّدسشا
متوارثا خاصشة اللغة وتششكÓتها ا’إيقاعية ،وهذا ما
ج-ع-ل ال-ح-رب م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-م-جّ-د دي-ن رغ-م اأن-هم
نجحوا اأّيما نجاح في تجديد الششكل والمضشمون معًا،
ونجحوا اأيضشا في اإعادة قراءة المفاهيم الفكرية
والششعرية والثقافية.
^ اأين واقع الّنقد الأدبي في الّثقافة العربية
اليوم؟
^^ اإّن المتتّبع والمهتم بالحركة ا’أدبية في بÓدنا،
سش -ي Ó-ح -ظ ف-ي يسش-ر ،ك-ث-رة ال-كÓ-م ع-ن اأزم-ة ال-ن-ق-د
ا’أدبي .ومن غير ششك اإنّ لهذا الكÓم جذوراً ،كما اأن
هناك اختÓفًا في طبيعة ا’أزمة ذاتها وفي تحديد
هذه الجذور.
الشّشاعر هو من يقوم باإنتاج النصش ا’أدبي ،والناقد
هو من يتلقي النصش ا’أدبي ودرسشه ليسشتفيد منه
الدارسشين في المجا’ت ا’أدبية المتنوعة ،فهناك
م-ق-ول-ة اأع-تقد فيها
وه- -ي «اأّن الّ- -ن - -اق- -د
يرى في النصش ما ’
تراه عين ا’أديب»،
اإذ ي - - -ج - - -ع - - -ل م- - -ن
ال -نصش -وصش ا’أدب -ي -ة
لوحات اأكثر اإبداعا من خÓل اإظهار ما بها من
جمال ومعاني خفية ،ربما ’ يقصشدها ا’أديب في
ال -ع -م -ل ا’أدب -ي ،وال -ن -اق -د ا’أدب -ي ه -و ا’أب ال -ث -ان-ي
لÓإبداعات ا’أدبية ،يرى في النصشوصش ما ’ يراه
ال -ن -اق -د ا’أول ،واإن سش -األ-ت-ي-ن-ي م-ن ه-و ال-ن-اق-د ا’أول
للنصش؟ سشتكون ا’إجابة هو القارئ العادي للنصش،

ديوان ششعري جديد
ومششأركتي بقصشأئد ‘
إاسشبأنيأ ،الششيلي
لرجنتÚ
وا أ

غ -ي -ر اأن -ه ي -ت -ف -ق م-ع ال-ن-اق-د
ا’أدبي المتمرسش في التذوق
ا’أدب -ي ل-ل-نصش-وصش وا’أع-م-ال
ا’أدبية.
وق- -د ظ- -ه- -رت ف- -ي السش -اح -ة
ا’أدب - -ي - -ة وج - -وه ت- -ح- -اول اأن
ت -ت -ج -اوز ال -ن -ق-د ال-ت-ق-ل-ي-دي،
وا’سش -ت-ف-ادة م-ن-ه ف-ي ال-وقت
ذات- -ه ،ع- -ل -ى غ -رار م -ا ق -ال -ه
«سشارتر»« :بضشرورة اأن يختار
ال -م -رء ال -م-وج-ود ’ ال-ك-ائ-ن ب-ي-ن م-ا ت-ط-رح-ه اأم-ام-ه
ال -ح -ي -اة م -ن خ -ي-ارات» ،ج-اء ل-ي-ع-م-ق ف-ك-رة ا’ل-ت-زام
بالموقف ،بالرغم مّما يصشحب ذلك ا’ختيار من قلق
على ما يختار وندم على ما يترك.
^ م-ث-ل-م-ا ه-و م-ع-روف ،وج-ود راب-ط ق-وي جّد ا
بين النقاد العرب والمبدعين الجزائرّيين ،ما
هو السشر في ذلك؟
^^ بالنسشبة لواقع النقد ا’أدبي لÓإنتاج الجزائري
ف -ي ظ -ل ع -ول -م -ة سش -ي -ط -رت ع -ل-ى ال-ف-ك-ر ال-ع-ال-م-ي،
اسشتطاعت الثقافة الجزائرية اأن تنجب جي ً
 Óمن
الكتاب الذين يواكبون التطور ا’أدبي الحاصشل’ ،أن
الو’دة في ميدان الثقافة تحتاج اإلى نضشج العمل،
وي-ت-ط-لب م-ع-رف-ة ع-ل-م-ي-ة وف-لسش-ف-ي-ة ع-م-ي-ق-ة ت-رت-ق-ي
وت -تسش -ام -ى ب-ج-ي-ل ج-زائ-ري ف-وق ك-ل ت-لك ال-ظ-روف،
اسشتطاعوا اإنتاج ا’أثر ا’أدبي المنقود من خÓل نقد
سشليم والوصشول اإلى الغاية المنششودة ،ويكفي اأن يكون
 4ششعراء مششاركين في اآخر اأعمال المدرسشة ا’أدبية.
^ ه- - -ل ت- - -خ - -دم ال - -مسش - -اب - -ق - -ات وال - -م - -ج  Óّ- -ت
الإلكترونية اليوم الأدب والإبداع؟
^^ نعم تخدم العملية التواصشلية الطبيعية كما هو
متعارف عليها في اأدبيات وتقنيات ا’تصشال ،تتطلّب
وج-ود ع-ن-اصش-ر اأسش-اسش-ي-ة ل-ن-ج-اح-ها وتحقيق المبتغى
ال -م -رج -و م -ن-ه-ا ،وق-د ل-ع-بت
وتلعب دورا كبيرا في اإنجاح
عملية ا’تصشال الجماهيري
اإلكترونيا ،وباتت ا’أنترنيت
وسش -ي -ل -ة مسش -اع-دة ف-ي ذلك،
اإضش -اف -ة اإل-ى ك-ون-ه-ا مصش-درا
وموردا للباحثين وا’إعÓميين.
^ كيف ال ّسشبيل اإلى الحد من مششكل القرصشنة
ال-ت-ي اع-ت-م-ده-ا ال-ك-ث-ي-ر مّ-م -ن يّ-د ع-ي ال-ك-ت-ابة
والأدب؟
^^ اأّما عن مششكل القرصشنة التي اعتمدها الكثير
مّمن يّدعي الكتابة وا’أدب دون التطرق لضشوابط

ا÷زائر أا‚بت جي Óمن
اŸبدع Úواكبوا العصشرنة

اأخ Ó-ق -ي -ة ،وال-ت-ح-دث
ع-ن ال-م-اف-ي-ا ال-ث-قافية
من الممكن اأن نقول
اإّن السش -رق -ة ال -ف-ك-ري-ة
هي المفهوم ا’أوسشع،
وال-عÓ-ق-ة ب-ي-ن-ه-ا وبين
السشرقة ا’أدبية عÓقة
ال -ج -زء ب -ال -ك -ل ،ف-ه-ي
ب -ح-اج-ة اإل-ى ال-ت-وع-ي-ة
ق -ب -ل ال -ت -ج -ري -م ،واإذا
تطرقنا ’أسشباب المششكلة سشنجد لها ششقين مندرجين
تحت «التناصش والتÓصش» ،وما يصشاحبهما من الكسشل
ال- -ف- -ك -ري وال -تسش -ط -ح وال -ج -ه -ل وال -غ -ي -رة والشش -ع -ور
المصشاحب للفششل ،للسشير على طريق النجاح دون
عناء الفكرة وانتزاع بعضش ا’أفكار من محتوى اآخر
بصشورة جزئية واسشتكمال الباقي ،والهدف من ذلك
هو التغطية على المواضشيع ا’أصشلية ،واكتسشاب مزايا
جديدة دون اسشتئذان.
^ كيف هو حال الصشدار و الّنششر المتخ ّ
طي
للحدود الجغرافية؟ هل يخدم هذا الأديب اأو
ال-م-وؤّل -ف اأم اأ ّن -ه ف-ق-ط صش-ف-ق-ة ت-ج-اري-ة راب-حة
للّناششر؟
^^ ششهدت صشناعة النششر والكتب في العالم خÓل
السشنوات القليلة الماضشية اأوقاتا حاسشمة ،باأحداث
غّيرت مفاهيم عديدة اسشتقّرت لعقود ،مثل عادات
القراءة وششكل الكتب وطريقة بيعها ،بعد ظهور ما
يسش -م -ى ب -ال -ك -تب ا’إل-ك-ت-رون-ي-ة ف-ع-ل-ى سش-ب-ي-ل ال-م-ث-ال
اأظ- -ه- -رت ب- -عضش ا’إحصش -اءات ال -ح -دي -ث -ة اأّن ال -ق ّ-ر اء
المسشتخدمين ’أجهزة القراءة ا’إلكترونية يششترون
كتبا اأكثر من القّراء الورقيّين التقليديين ،وهو الششيء
ا’إيجابي الذي قد يغفله كثيرون وتبقى التجربة هي
خ- -ي- -ر دل- -ي- -ل ،واإن ك- -ان
ال - -نشش- -ر ا’إل- -ك- -ت- -رون- -ي
سش -ي -ت -خ ّ-ط -ى م-ع ال-وقت
سش- -ل- -ب- -ي- -ات ال -ق -رصش -ن -ة
ب- -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ن -اشش -ري -ن
والكتاب ،فاإن ا’إصشدار
ت -ج -اوز ح -دود ال -م-ك-ان
وفتح اأسشواق متعّددة اأمام الناششر والمنتج ا’أدبي في
صشفقات رابحة.
^ ك- -ي- -ف الّسش - -ب- -ي- -ل ل- -ت -وط -ي -د ال -ع Ó-ق -ة ب -ي -ن
ال- -م- -ب -دع -ي -ن ال -ع -رب وال -ن -ه -وضس م -ن ج -دي -د
بالمششهد الّثقافي والفني بعيدا عن ملتقيات
المجاملة

والمحاباة والمصشالح الشّشخصشية؟
^^ لكل دولة مقّومات وخصشوصشيات تراثية حتى
تضش- -م -ن ل -ن -فسش -ه -ا ال -وج -ود ال -ث -ق -اف -ي ال -ذي ي -م ّ-ي -ز
ششخصشيتها ،ويسشهم بالتالي في اإثراء الثقافة الوطنية
وخ-ل-ود ال-ت-راث ال-حضش-اري ،ل-ذا ي-جب ت-ب-ن-ي ا’أف-ك-ار
ال-ه-ادف-ة اإل-ى ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-مصش-ادر ال-م-ت-ن-وعة
وال-غ-ن-ي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-م-ح-ل-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة ب-ك-ل ال-جهات
وتوفير البنيات التحتية الثقافية ،وتششجيع الطاقات
ال -خ Óّ-ق-ة لÓ-إسش-ه-ام ف-ي ت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر ك-ل اأشش-ك-ال
ا’ب - -ت - -ك - -ار وا’إب - -داع ال - -ث - -ق - -اف- -ي وال- -ف- -ن- -ي ودع- -م
ال -خصش -وصش -ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وت-ح-ق-ي-ق ت-وزي-ع م-ت-وازن
وع -ادل ل -ل -ع -م -ل ال -ث -ق -اف -ي ح -ت -ى ي -م -ك -ن ال -ن -ه-وضش
بالمبدعين العرب على اأسشسش متوازنة تخلق على
ع-ات-ق-ه-ا ،ح-م-اي-ة ال-ت-راث ب-ج-م-ي-ع اأن-واع-ه واأشش-ك-اله،
وال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-م-اآث-ر ال-ت-اري-خ-ي-ة ف-ي رواف-د اإرثنا
الحضشاري بعيدا عن المجاملة والمحاباة والمصشالح
الششخصشية والرششوة.
^ ما هو موقع الموؤّلف الكاتب والشّشاعر وسشط
معارضس الكتاب الدولية؟
^^ العمل ا’إداري يقتصش مّني وقتا كبيرا والمهام
ال -م -خ-ت-ل-ف-ة ال-ت-ي اأت-وّ’ ه-ا وال-م-ت-اب-ع-ة ال-دق-ي-ق-ة ل-ك-ل
التحو’ت الثقافية وا’جتماعية اأجبرتني على تقزيم
نشش -اط -ي ا’أدب -ي ف -ي ا’آون -ة ا’أخ-ي-رة ،ف-ق-د شش-اركت
ب -دي -وان -ي -ن ف -ق -ط ه -ذا ال-ع-ام ف-ي م-ع-رضش ال-ق-اه-رة
ومعرضش اأبو ظبي واأخيرا معرضش الجزائر ،2018
ورغم نفاد الكميات المعروضشة فلم تسشعى دار النششر
لسشد العجز في حالة من التقصشير والتراخي ،لذا
ق ّ-ر رت وا’أم -ان -ة ال -ع-ام-ة ل-م-درسش-ة ال-ن-هضش-ة ا’أدب-ي-ة
اإنششاء دار نششر وطباعة دواوين الششعراء بالمدرسشة
ا’أدبية كنوع من المراقبة الدقيقة ’حتياج السشوق
والمنتج ا’أدبي ،والترويج وفق اآليات متعارف عليها
تحفظ النوع من ا’ندثار والمهانة الفكرية.
^ هل يسشعى العالم العربي اإلى الهتمام اأكثر
ب -ال ّ-ت -رج -م -ة ل Ó-ن -ف-ت-اح ع-ل-ى ب-اق-ي الّشش -ع-وب،
وال ّ-ت -ع -ري -ف وتسش-وي-ق الّ-ث -ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة اإل-ى
الآخر؟
^^ اختلف ششكل الترجمة عن ذي قبل ،فقديما كان
ياأتي الباحثون المترجمون بكتاب لكاتب ما اأو ششاعر
ما ثم تبداأ مرحلة التحول والترجمة لنششر الفكر
الغربي بالمجتمع العربي ،لكن ’أّننا من السشابقين في
اأفكارنا الحداثية كانت لنا روؤية مغايرة ،فقد بداأنا
باإنششاء قسشم الترجمة وصشناعة تعاون لوجيسشتي مع
ك -ت -اب وشش -ع -راء واإعÓ-م-ي-ي-ن ب-م-خ-ت-ل-ف دول ال-ع-ال-م،
والتحول بالعولمة العربية اإلى اسشتقراء الحدث بد’
من انتظاره وتسشويق الثقافة العربية .وبالفعل صشارت
لنا اأعمال مترجمة با’أرمينية والروسشية والفرنسشية
وا’نجليزية في باكورة التعاون الذي لم يكن له وجود
ق -ب -ل سش-ت-ة اأشش-ه-ر م-اضش-ي-ة ،واأت-م-ن-ى خÓ-ل السش-ن-وات
ال -ق -ل -ي -ل-ة ال-ق-ادم-ة اأن ت-ح-دث ث-ورة ث-ق-اف-ي-ة م-ن ن-وع
جديد ،ونششر الوجه الحقيقي للثقافة العربية بجيل
يمتلك كل مقومات ا’إبداع الفكري والعلمي.
^ نعود الآن اإلى محمد عبد العزيز الشّشاعر،
م- -ا ه -و ج -دي -دك الأدب -ي؟ وم -ا ه -ي اأم -ن -ي -اتك
وط -م -وح -اتك اإزاء ال-مشش-ه-د الّ-ث -ق-اف-ي ال-ع-رب-ي
والمصشري؟
^^ ون -ظ -را ل -مسش -وؤول -ي -ات -ي ال -م -ت -عّ-د دة ك-اأم-ي-ن ع-ام
ل-م-درسش-ة ال-ن-هضش-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-حديثة بالوطن العربي
والمششاق التي نكابدها ’إرسشاء دعائم ثقافة رفيعة
حرة ،وكوني سشفير الثقافة لموؤسشسشة Inner Child
Press International
ا’أمريكية في مصشر والششرق ا’أوسشط ،اإلى جانب
مهامي كسشفير سشÓم للمعهد العالمي للسشÓم
-World Institute for Peace (WIP), In
 ، ternationalاأع-ت-رف اأّن -ي م-ق-ل-ل ف-ي ال-جديد
ا’أدبي ،لكن عزائي اأ’ يمر عام دون اأن اأترك بصشمة
واضش- -ح -ة ع -ل -ى السش -اح -ة ا’أدب -ي -ة .واأن -ا ا’آن بصش -دد
التحضشير لمجموعة قصشصشية جديدة ،اأتمنى اأن تكون
حاضشرة بفعاليات معرضش القاهرة الدولي للكتاب
.2019
اأما بخصشوصش طموحاتي ف Óحدود لها و’ سشقف،
فهي بعد طرق باب العالمية
في حالة تحو’ت تاريخية،
م - -ن خ Ó- -ل ال - -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى
ا’ن -تشش -ار ال -ث -ق -اف -ي ال -ج -اد
وكسش -ر ح -اج -ز ال -ذات-ي-ة ب-ع-د
ح -ال-ة ا’غ-ت-راب وال-ت-ه-م-يشش
السشائدة بالمجتمع العربي .لقد تمّ اإدراج قصشائدي
في الموسشوعة ا’سشبانية «اأزهار» في منتصشف ششهر
جافني الحالي ،كما سشاأششارك في مسشابقة «بابلو
باروخا» بالششيلي بششهر مارسش بقصشائد مترجمة اإلى
ا’سشبانية ،وبمسشابقة اأخرى با’أرجنتين ششهر مايو
القادم.

الّترجمة تأأششÒة اŸبدع
العربي للعأŸية
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’لوان صسقلت ربيعة طاشسمة موهبتها
ب Úاÿطوط وا أ

–ـ ـ ـ ـ ـف رسسمته ـ ـا ريشسـ ـ ـ ـ ـة فنان ـ ـة عل ـ ـى قمـ ـ ـاشش تÎجـ ـ ـ ـ ـم أالتسسامـ ـ ـح
زخارف تسستنطق ا◊رف العر‘ ليتحّدث لغة ا÷مال

’ ول
ب Úخطوط وأالوان صسّقلت ابنة الزياني Úموهبتها وحبها للرسسم فكانت مسسÒتها التي بدأاها وهي ما تزال ‘ الثÓث سسنوات حافلة بتجارب إانسسانية ترجمتها على قماشس رسسمت عليه ريشستها –فا فنية كان ا◊رف العربي أاسساسسه ا أ
’خر بكل اختÓفاته ،ربيعة طاشسمة فنانة تشسكيلية واسستاذة Ãدرسسة الفنون ا÷ميلة بتلمسسان
’ديان ‘ اقوى صسور التسسامح وقبول ا آ
’نسسان ‘ Œلياته ،كما كانت تلمسسان دائما ملتقى حضسارات ا أ
فكانت أالوانها وتفاصسيلها الدقيقة إابداع ا إ
عكسست ‘ منمنماتها زخارفها قوة اŸرأاة عندما تسستنطق ا◊رف العربي ليتحدث لغة الفن وا÷مال .التفاصسيل ترصسدها صسفحة «القوة الناعمة» وبعد الرؤوى وعمق التحليل.

فتيحة كلواز

ع-ل-ى ال-ك-ث-ي-ر م-ن ت-ق-ن-ي-ات وفنيات الرسسم
واحتكت بالكثير من اأ’سسماء التي منحتها
اإ’طار المناسسب ’سستغÓل موهبتها في
ال-م-ك-ان وال-وقت ال-م-ن-اسس-ب-ي-ن ،وب-ع-د أارب-ع
سسنوات كاملة تخّرجت ربيعة في 2014
من المدرسسة تخ ّصسصص منمنمات وزخرفة،
لكنها لم تسستطع ا’بتعاد عن عالم الفنون
الجميلة لذلك التحقت بالتدريسص مباشسرة
ب -ع -د ت -حصس -ل -ه -ا ع -ل -ى شس -ه -ادة ال-ت-خ-رج.
مشس -اغ -ل -ه -ا اأ’ك -ادي -م -ي -ة ل-م ي-م-ن-ع-ه-ا م-ن
ال - -مشس - -ارك - -ة ف - -ي صس- -ال- -ون- -ات وط- -ن- -ي- -ة
وم -ه -رج -ان -ات دول-ي-ة ،خ-اصس-ة ف-ي م-ج-ال
ال -م -ن -م -ن -م -ات وال-زخ-رف-ة ،م-ا سس-م-ح ل-ه-ا
ب -ال -حصس -ول ع -ل -ى ع -دة ج -وائ -ز ف -ي ه-ذا
ال -م -ج -ال م -ن -ذ أاول م -ع -رضص م -ح-ل-ي ف-ي
تلمسسان عام  ،2005بثÓث لوحات بيعت
كلها إالى يومنا هذا.

’ يمكن الحديث عن ربيعة المبدعة في عالم
ال-رسس-م ال-تشس-ك-ي-ل-ي دون ال-ع-ودة إال-ى خ-ط-واتها
اأ’ولى في عالم اأ’لوان الذي تعّرفت على
أابجدياته اأ’سساسسية في سسّن ’ يتعدى الثÓث
سسنوات.

سسوأد ألفحم وقوسش قزح ألوأنها
ل-م تسس-ت-ط-ع رب-ي-ع-ة ط-اشس-م-ة ال-ح-ديث عن
موهبتها دون المرور إالى طفولتها التي
اعتبرتها بدايتها اأ’ولى وأاول باب تفتحه
على عالم الرسسم ،حيث قالت أان بدايتها
كانت في سسنّ ’ يتعدى الثÓث سسنوات،
اين كانت تعيشص مع جّدتها التي كانت
تترك فحما كثيرا في كل مرة تشسعل فيها
نارا ،هذا الفحم الذي يراه البعضص رمادا
وجدت فيه ربيعة الطفلة ضسالتها ورأات
فيه وسسيلة للتعبير عن مكنوناتها البريئة
عن طريق الخطوط والرسسومات لكل ما
تمتلئ به مخيلتها من صسور كان أاغلبها
أ’بطال الرسسوم المتحركة ،وأ’نها طفلة لم
تكن تختار الفضساء أاو المكان الذي ترسسم
ع -ل -ي -ه ف-ك-ان ال-ج-دار ،ك-م-ا ال-ط-ري-ق ك-م-ا
ط -اول -ة ال-رسس-م ا’ط-ار ال-م-ن-اسسب ل-ل-رسس-م
وإ’فراغ موهبتها.
رغ -م ك -ل ت -لك ال -مشس -اغ -ب -ات ال -ط -ف -ول-ي-ة
اسس -ت -ط -اعت رب -ي -ع -ة أان ت -ف -رضص اسس -م -ه-ا
كموهبة فّذة في الرسسم ،ما سساعدها على
المشساركة في عدة مسسابقات مدرسسية ،ما
أاهلها أ’ن تبدأا مشسوار الرسسم با’نتقال
م -ن ال -ع-ف-وي-ة إال-ى ال-رسس-ام-ة ال-ه-اوي-ة ع-ام
 ،2003وهي ما تزال في سسنّ مبكرة ما
مّكنها من القيام بكثير من المعارضص على

أ◊رف ألكو‘ ألقÒوأÊ
وربيعة ..معادلة أإلبدأع
مسستوى و’ية تلمسسان ولكن حصسولها على
شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا أاع-ط-اه-ا الفرصسة أ’ن
ت -ن -ت -ق -ل م -ن ك -ون -ه -ا رسس -ام -ة ه-اوي-ة إال-ى
اح-ت-راف ال-رسس-م ب-ك-ل أاب-ج-دي-اته العالمية
وقواعده التي سستعمل على صسقل موهبتها
وإاب-راز ك-ل خصس-وصس-ي-ات-ه-ا وبصس-م-ة رب-ي-ع-ة
المتفردة.
التحقت ربيعة بمدرسسة الفنون الجميلة
التي افتتحت بو’ية تلمسسان في ،2010
وكانت من بين اأ’وائل الذين درسسوا فيها،
وفي سسنوات دراسستها اسستطاعت التعرف

عشس-ق-ه-ا ل-ل-ح-رف ال-ع-رب-ي ج-ع-ل-ه-ا تختاره
ليكون صسلب اللوحات التي ترسسمها فكانت
ب-ذلك ف-ن-ان-ة ح-روف-ي-ة وت-ف-ردت ب-أاسس-ل-وب
خاصص بها هو أاسسلوب الحروفية توظّف
فيه الخط العربي بإاخراجه من الطابع
ال-كÓ-سس-ي-ك-ي وسس-ك-ب-ه ف-ي ط-اب-ع م-ع-اصسر،
محاولة بذلك تخليصسه من قيوده بإاعطائه
حرية أاكثر وأاكبر ،حيث تسستوحي أاعمالها
م-ن ال-خ-ط ال-ك-وف-ي ال-ق-ي-روان-ي أ’ن-ه أاكثر
مرونة مقارنة بالخطوط العربية اأ’خرى
ف -ه -و ج -ام -د وي -ع -ت -م -د ع -ل -ى ال -خ -ط-وط

’مراضس اŸزمنة
سسوار ’كتشساف ا أ

«حام ـ ـ ـل ألسس ـ ـ ـÒوم ألذك ـ ـ ـري»
أخ ـ ـ ـÎأع آأخ ـ ـ ـر ف ـ ـ ـي ألط ـ ـ ـب ألبدي ـ ـ ـل

كشسفت مليكة عباد عن أاهم اخÎاع لها وهو سسوار خاصس
’طباء على تشسخيصس الداء ‘
’مراضس اŸزمنة يسساعد ا أ
با أ
زمن قياسسي ’ يتعدى دقائق معدودة ،والتي توجت بلقب
أافضسل Îﬂعة جزائرية لعام  ‘ 2014الصسالون الدو‹
’صس-اب-ت-ه-ا ب-داء
ل -ل -م -خÎع ÚاŸن -ظ -م ب-ا÷زائ-ر ،وق-د ك-ان إ
السس -ك -ري ‘ رب -ي -ع شس -ب -اب -ه -ا دور ك -ب Òوداف -ع ل -ه-ا ل-ل-ت-ف-كÒ
والبحث عن حل تواجه وتتغلب به على هذا اŸرضس الذي
قدر لها أان تتعايشس معه ما تبقى من سسنوات عمرها.

من اختراعاتها أايضسا سساعة يد خاصسة بتشسخيصص
اأ’م -راضص ال -م -زم -ن -ة وه -ي ع-ب-ارة ع-ن سس-اع-ة ي-د
مصسنوعة من مادة البÓسستيك توضسع على معصسم
الشس -خصص وب -واسس -ط -ت-ه-ا ي-حّ-دد ن-وع ال-م-رضص دون
الحاجة إالى إاجراء تحاليل طبية.
Óلوان التي تظهر عبر
ويحّدد نوع المرضص طبقا ل أ
شساشسة السساعة اليدوية ،فإاذا كان اللون أاخضسر
فاتحا وفاقعا فإان المريضص مصساب بداء السسكري،

واأ’زرق الغامق والفاتح للضسغط الدموي ،ولون
آاخر مشسترك يحّدد أامراضسا مزمنة أاخرى مثل
أالزهايمر والربو وغيرها من اأ’مراضص.
ورغم العروضص اأ’جنبية التي تلقتها عباد لشسراء
اخ -ت -راع -ه -ا م-ن دول ع-رب-ي-ة وغ-رب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
السسعودية وفرنسسا وسسويسسرا ،لكنها أاصسرت على
تجسسيد فكرتها في الجزائر فقط.
كما قدمت اختراعا آاخر في مجال الطب البديل
أاطلقت عليه اسسم «حامل السسيروم الذكي» ،وهو
ع -ب -ارة ع -ن خ -ل -ط -ات مسس -ت -وح -اة م -ن اأ’عشس -اب
الطبيعية والفواكه يقدم حلو’ ناجعة لمن يعانون
من مشساكل العقم .و’ تشسعر عباد مطلقا بوجود
تفاوت في نسسبة الذكاء اأو القدرة على اإ’بداع
بينها وبين الرجل« ،الصسراع صسراع أادمغة ،وتفوق
علمي وإابداعي».

الهندسسية ،ما يجعله يتميز بأانه أاكثر ليونة
ول -ك -ن ال -ن -اظ -ر إال -ى ل -وح -ات-ه-ا ي-ج-د ب-ي-ن
خطوطها لمسسة ربيعة الخاصسة التي تتكلم
ف -ي ك -ل ت -ف -اصس-ي-ل-ه-ا ع-ن رسس-ام-ة عشس-قت
الرسسم حتى النخاع .هي امرأاة اسستطاعت
أان ترّوضص الحرف العربي ليتكلّم جزائري
على يديها اللتان صسنعتا تحفا فنية بريشسة
هشسة يسستضسعفها الكثير منا ،ولكن عندما
تمسسكها إارادة قوية كالتي تملكها ربيعة
ط -اشس -م -ة ف-ل-ن ت-ك-ون أاق-ل شس-أان-ا م-ن-ه-ا ب-ل
سس -ت-ك-ون سسÓ-ح-ا مسس-ال-م-ا ي-حّ-ق-ق سسÓ-م-ا
داخ -ل-ي-ا ل-ك-ل م-ن ي-ت-أام-ل ف-ي ت-لك اأ’ل-وان
والخطوط التي ترسسمها.

ط-اشس-م-ة اأن ي-ع-ط-ى ال-ف-ن-ان ق-ي-م-ة اأكبر
وف- -رصص اأك- -ث -ر ل -ت -ح -ق -ي -ق ط -م -وح -ات -ه
واأحÓمه.

ربيعة ..رسسالة فنان
اأما عن سسوؤال حول من صسنع ربيعة
طاشسمة فاأجابت اأن تشسجيع ا’أم التي
منحتها الثقة في موهبتها كان السسبب
ا’أول ف- -ي خ- -ل- -ق ال- -رسس- -ام- -ة داخ- -ل -ه -ا
واأع -ط -اه -ا اإي-م-ان-ا راسس-خ-ا اأن-ه-ا ت-ك-ون
ربيعة طاشسمة التي تريدها بعيدا عن
ورشسة الرسسم وا’ألوان الزيتية وفرشساة
الرسسم على اأنواعها ،فرغم الصسعوبات
ال -ت -ي صس -ادف-ت-ه-ا م-ن-ذ ب-داب-ت-ه-ا ا’أول-ى
وا’نتقادات التي وجعت ’أعمالها منذ
ل -وح -ات -ه -ا ا’أول -ى اإ’ اأن-ه-ا اسس-ت-ط-اعت
الصسمود ’ الفنان  -كما قالت ربيعة -
ي -ك -اف -ح م -ن اأج -ل اإيصس-ال رسس-ال-ت-ه م-ن
خ Ó-ل ال-ل-وح-ات ال-ت-ي ي-رسس-م-ه-ا وال-ف-ن
ال - -ذي ي - -م - -ث - -ل- -ه ،و’ ي- -جب اأن ي- -ك- -ون
ال -ت -ه -م -يشص ال -ذي ي -ع -يشس -ه ال-ف-ن-ان ف-ي
ال- -ج -زائ -ر سس -ب -ب -ا ف -ي ذب -ول م -وه -ب -ت -ه
وان -ط -ف-اء شس-م-ع-ت-ه ل-ذلك ت-م-نت رب-ي-ع-ة

جمعية النسساء اŸسسلمات ا÷زائريات

أأول تنظيـ ـ ـم نسسـ ـ ـوي فـ ـ ـي أ÷زأئـ ـ ـر
يعت Èتاريخ  24جوان ،1947
ي - - - -وم ›ي- - - -دا ‘ ت- - - -اري- - - -خ اŸرأاة
ا÷زائ -ري -ة ،ف -ف -ي م -ث -ل ه -ذا ال -ي-وم
ق- -امت ال- -ط- -ب- -ي- -ب- -ة ن -ف -يسس -ة ’ل -ي -ام
اŸولودة حمود ورفقة السسيدة مامية
شسنتوف بتأاسسيسس أاول تنظيم نسسوي
ج- - -زائ- - -ري –ت ا’ح- - -تÓ- - -ل ،وه - -و
ج- - -م- - -ع- - -ي- - -ة ال- - -نسس- - -اء اŸسس- - -ل- - -م - -ات
ا÷زائريات.

ولدت ’ليام نفيسسة المولودة حمود
في  1924بالجزائر العاصسمة ،من
ع -ائ -ل -ة م-ع-روف-ة م-يسس-ورة ال-ح-ال،
واصس-لت دراسس-ت-ه-ا م-ك-ل-لة بالنجاح،
وك- -انت م- -ن ب- -ي- -ن أاوائ- -ل دف- -ع -ات
ت -خصسصص ال -طب سس -ن -ة  ،1944ف -ي
ج-م-ع-ي-ة ال-ط-ل-ب-ة المسسلمين لشسمال
إافريقيا.
اح- -ت- -ل- -م ع- -ق- -ل -ه -ا ع -ل -ى م -ظ -ال -م
ا’سس-ت-ع-م-ار وسس-ي-اسس-اته العنصسرية،
فحملت على عاتقها هم بÓدها،
وأامضست ع -ق -د ا’ل-ت-زام ب-ال-نضس-ال،
حيث شساركت في مظاهرات أاول
م- - - -اي  1945ب-م-دي-ن-ة ال-ج-زائ-ر،
وب -اشس -رت نشس -اط -ه-ا ال-نضس-ال-ي ف-ي
ج-م-ع-ي-ة ال-ط-ل-ب-ة المسسلمين لشسمال
أاف -ري -ق -ي -ا ،ال -ت -ي ت -ق -ل-دت م-نصسب
ال-ن-ائب ف-ي-ه-ا سس-نة  ،1947ق -ب -ل أان
ت- -ؤوسسسص ه- -ي وزم -ي -ل -ت -ه -ا م -ام -ي -ة
شسنتوف جمعية النسساء المسسلمات
ال- -ج -زائ -ري -ات و ت -ن -ت -خب أام -ي -ن -ة
عامة ،كما كانت ناشسطة في حزب
الشسعب الجزائري كعضسو الخÓيا
السسرية اأ’ولى.
وإال -ى ج -انب م -ه -ن -ة ال -طب ،ك-انت

تسس-ت-غ-ل ف-رصس-ة ك-ل ت-ج-م-ع نسس-ائ-ي
كحفÓت الزفاف والختان ،لنشسر
الوعي القومي وتعرف النسساء بما
يسستطعن تقديمه في سسبيل تحرير
الوطن ،رفقة مناضسÓت أاخريات
ع -ل -ى غ -رار ع -زة ب-وزك-ري ،زب-ي-دة
وفريدة سساكر ،زبيدة سسفير وباية
’رات ،ب -اإ’ضس -اف -ة اإل -ى ا’ه -ت-م-ام
ب-مشس-اغ-ل-ه-ن وم-ح-اول-ة ت-ف-ع-يل دور
ال-م-رأاة ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي ال-م-ج-تمع،
حيث اتصسلت بالفدرالية العالمية
للنسساء إ’حياء احتفالية  8مارسص
أ’ول مرة بالجزائر سسنة .1950
اِل -ت-ح-قت ن-ف-يسس-ة ح-م-ود بصس-ف-وف

جيشص التحرير الوطني سسنة ،1954
وأاصس- -ب- -حت رائ- -دة ف -ي صس -ف -وف -ه،
وك-انت ت-ع-ال-ج ال-ج-رحى والمرضسى
في معاقل الثورة ،حتى أالقي عليها
القبضص بالو’ية الثالثة سسنة ،1957
ثم اأطلق سسراحها قبيل ا’سستقÓل،
ب- -م- -وجب ع- -ف -و شس -ام -ل أاصس -درت -ه
السس -ل -ط -ات ،ث -م ت -زوجت ال -دك-ت-ور
’ل -ي-ام ال-ط-ب-يب ال-رئ-يسس-ي ل-ل-و’ي-ة
ال-ث-ال-ث-ة سس-ن-ة  ،1962وظ -لت ي -ده -ا
م -م -دودة ل -خ-دم-ة وط-ن-ه-ا ،إال-ى أان
وافتها المنية في  2002عن عمر
يناهز  78عاما.
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آأ’ربعاء  23جانفي  2019م
آلموآفق لـ  17جمادى آأ’ولى  1440هـ

الدور ثمن النهائي لكأاسس ا÷مهورية

موأجهـ ـة وأعـ ـ ـدة بـ ـ ـ« Úألنصصريـ ـة» و«ألعميـ ـ ـد» أليـ ـوم
أانظار ا÷مهور العاصضمي ،ظهÒة اليوم،
ن-ح-و م-لعب  20أاوت  1955م-ن أاج-ل م-تابعة
›ريات الداربي الكب Òالذي سضيجمع بÚ
ا÷اري- - -ن ف - -ري - -ق نصض - -ر حسض Úداي ون - -ادي
مولودية ا÷زائر ،الذي يدخل ضضمن الدور
ث -م -ن ال -ن -ه -ائ -ي Ÿن -افسض -ة ك -أاسس ا÷م-ه-وري-ة
ويكون بداية من السضاعة الـ .15:00

آلمنافسشة آلقارية.
Óششارة فإان آلمأامورية لن تكون سشهلة بالنسشبة
ل إ
لمزيان إآيغيل في أآول خرجة له مع آلنصشرية بالنظر
للوضشعية آلبدنية آلتي توجد عليها آلمجموعة بعد
آلموآجهة آلكبيرة آلتي خاضشتها ضشمن آلمنافسشة
آلقارية ،حيث قدموآ مجهودآ بدنيا كبيرآ ما جعل
آل Ó-ع -ب-ي-ن ي-ق-دم-ون ك-ل م-ا ل-دي-ه-م ل-ل-وصش-ول ل-ه-ذآ
آلهدف ولهذآ سشيعانون كثيرآ ضشد آلمولودية آليوم.
أآما عناصشر آلمولودية أآكيد سشيدخلون آلموآجهة
ب-ن-ي-ة م-وآصش-ل-ة آإ’ن-تصش-ارآت ع-ل-ى حسش-اب آلنصشرية
ضشمن منافسشة آلسشيدة آلكأاسض خاصشة أآنهم سشيلعبون
من دون ضشغط ،كما أآن آلجانب آلبدني أآفضشل بكثير
ب-ال-م-ق-ارن-ة م-ع ’ع-ب-ي آل-نصش-ري-ة وه-ذه آل-م-عطيات
سشتخدم آلعميد بدرجة أآكبر وترفع من معنويات
آلمجموعة لتدعيم ما عليهم خÓل هذآ آلموعد
آلهام من آجل بلوغ آلدور ربع آلنهائي.
،م-ن ج-ه-ة أآخ-رى ،ف-إان آل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى آل-م-ول-ودية

وضشعوآ منافسشة كأاسض آلجزآئر من أآولوياتهم خÓل
آل-م-وسش-م آل-ك-روي آل-ح-ال-ي وسش-ي-ب-حثون على آلتأاهل
للدور آلمقبل بما أآنهم يملكون تقليدآ ولهم تاريخ
كبير في هذه آلمنافسشة ،بالنظر للنتائج آلمتذبذبة
ضش-م-ن آل-ب-ط-ول-ة آل-وط-ن-ي-ة خ-اصش-ة ب-ع-د آلتعادل في
آل -دآرب -ي آل-م-اضش-ي أآم-ام شش-ب-اب ب-ل-وزدآد ب-م-ل-عب 5
جويلية آأ’ولمبي وآلذي جعل آلعميد يفقد نقطتين
م -ه -م -ت -ي-ن ف-ي ظ-ل آل-ت-ن-افسض آل-ك-ب-ي-ر ع-ل-ى م-رآك-ز
آلُمقّدمة.
لهذآ فإان ’عبي آلعميد سشيسشتغلون هذه آلفرصشة
من أآجل إآسشعاد آلجمهور آلكبير من خÓل آإ’طاحة
ب- -ال- -نصش- -ري- -ة وم- -وآصش- -ل- -ة آل- -مشش -وآر ضش -م -ن ك -أاسض
آلجمهورية ،من خÓل إآسشتغÓل آلتعب آلذي يعاني
م -ن -ه آل -ف -ري -ق آل -م -ن -افسض آل-ذي ي-ل-عب ع-ل-ى ثÓ-ث
ج -ب -ه -ات ،ب -ال -رغ -م م -ن أآن آل -م-ي-دآن ه-و آل-ف-اصش-ل
وآلمعطيات تختلف من لقاء آ’خر.

مسضتقبل الرويسضات – شضباب قسضنطينة

مبارأة مفتوحة على كل ألحتمالت...

سض - -ي - -ح- -ل أامسض- -ي- -ة ال- -ي- -وم رائ- -د ت- -رت- -يب
اÛم- -وع- -ة ال -ث -ال -ث -ة م -ن م -ن -افسض -ة راب -ط -ة
لفريقية لكرة القدم فريق شضباب
لبطال ا إ
ا أ
قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ضض-ي-ف-ا ث-ق-ي-ل ع-ل-ى ن-ادي شضباب
مسض - -ت - -ق - -ب - -ل ال - -رويسض- -ات م- -ن قسض- -م م- -ا بÚ
ال- -راب- -ط- -ات (›م -وع -ة الشض -رق) ‘ ،م -ب -اراة
ال- -دور ث- -م- -ن ال- -ن -ه -ائ -ي م -ن م -ن -افسض -ة ك -أاسس
ا÷مهورية وسضط حضضور جماهÒي مرتقب
لزرق
أان يكون جد غف Òمن عشضاق النادي ا أ
لبيضس.
وا أ

ﬁمد فوزي بقاصص
سش-ي-ك-ون ف-ري-ق شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة آل-م-ن-تشش-ي ب-ف-وز
م-ع-ن-وي ك-ب-ي-ر ع-ل-ى آل-ع-مÓ-ق آل-ك-ون-غولي «تي .بي.
مازآمبي» في منافسشة رآبطة آأ’بطال آإ’فريقية
لكرة آلقدم ،أآمام فرصشة كبيرة من أآجل بلوغ آلدور
رب -ع آل -ن -ه -ائ -ي م -ن آل-م-ن-افسش-ة آأ’ك-ث-ر شش-ع-ب-ي-ة ف-ي
آل -ج-زآئ-ر ،ح-ي-ن ي-ت-نّ-ق-ل ل-م-وآج-ه-ة ن-ادي مسش-ت-ق-ب-ل
آلرويسشات آلطموح وآلذي يبحث عن موآصشلة كتابة
تاريخه،وهو آلذي سشيخوضض آلدور ثمن آلنهائي من

قاسضمي – قائد نصضر حسض Úداي لـ»الشضعب»:

نطمح للذهاب بعيدأ ‘ هذه أŸنافسصة ألقارية
أاعرب احمد قاسضمي مهاجم نصضر حسضÚ
داي لـ «الشض- - - - -عب» ان ال- - - - -ت- - - - -أاه - - - -ل ا ¤دور
اÛموعات من منافسضة كأاسس «الكاف» يبقى
أامرا تاريخيا للفريق لكن يجب الدفاع عن
ح -ظ -وظ ال -ف -ري -ق ب -ق -وة خ -لل اŸن-افسض-ة ‘
الفÎة اŸقبلة .

حاوره :عمار حميسسي

نبيلة بوقرين
ي -دخ -ل ’ع -ب-و آل-نصش-ري-ة آل-م-وآج-ه-ة ب-ن-ي-ة ت-ح-ق-ي-ق
آإ’نتصشار أآمام آلغريم آلتقليدي مولودية آلجزآئر
بما أآنهم أآصشحاب آلضشيافة ما يعني أآنهم سشيقدمون
كل ما لديهم فوق آلمسشتطيل آأ’خضشر ،إآضشافة إآلى
آلمعنويات آلعالية آلتي تتمتع بها آلمجموعة بعد
آلتأاهل آلتاريخي آلمحقق ،يوم آأ’حد آلماضشي،
لدور آلمجموعات ضشمن منافسشة كأاسض «آلكاف»
على حسشاب أآهلي بنغازي آلليبي.
من جهة أآخرى ،فإان آلنصشرية سشتدخل آللقاء بقيادة
آلمدرب آلجديد مزيان إآيغيل آلذي تم تعيينه في
آلسش -اع-ات آل-ق-ل-ي-ل-ة آل-م-اضش-ي-ة م-ا ي-ع-ن-ي أآن آل-ق-ائ-د
آل -ج -دي -د ل -ل-ع-ارضش-ة آل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ن-ادي سش-ي-ك-ون أآم-ام
مأامورية تدششين آلمششوآر بنتيجة إآيجابية ،خاصشة
أآنه يملك آلخبرة وآلتجربة آلÓزمة في مثل هذه
آلموآعيد آلصشعبة وآللقاءآت آلكبيرة بما أآنه ’عب
سشابق للنصشرية ،كما سشبق له أآن أآششرف على آلعميد
في عدة مرآت.
ب -ال -ت -ال -ي ف -إان إآي-غ-ي-ل أآم-ام م-ه-م-ة وضش-ع آل-خ-ط-ة
آلمناسشبة من أآجل آإ’طاحة بالمولودية ووضشع حد
لسش-ي-ط-رة ه-ذآ آأ’خ-ي-ر ع-ل-ى آل-ن-ت-ائ-ج ع-ندما يتعلق
آأ’مر بموآجهات آلسشيدة آلكأاسض بحكم آللقاءآت
آل-ع-دي-دة آل-ت-ي ج-م-عت ب-ي-ن آل-ط-رف-ي-ن ،خ-اصشة في
آل -م -وآسش -م آأ’خ -ي -رة ه -ذآ م -ا ي -ن -ت-ظ-ره ك-ل م-ح-ب-ي
آل-نصش-ري-ة آل-ذي-ن سش-ي-ن-ت-ق-ل-ون ب-ق-وة إآل-ى آل-مدرجات
للرفع من معنويات آلÓعبين ودعمهم للموآصشلة في
سش -لسش -ل -ة آل -ن -ت -ائ -ج آإ’ي-ج-اب-ي-ة ب-ع-د آل-ت-أاه-ل ضش-م-ن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هذه آلمنافسشة أ’ول مرة منذ تأاسشيسض آلنادي.
آل -ع -ودة آل -ق -وي -ة م -ح -ل-ي-ا وق-اري-ا أ’شش-ب-ال آل-م-درب
«دي-ن-يسض ’ف-ان» ت-رّشش-ح-ه-م م-ن أآج-ل ت-ج-اوز ع-ق-بة
مسش -ت -ق-ب-ل آل-رويسش-ات ف-ي م-ل-ع-ب-ه وأآم-ام ج-م-ه-وره،
خصشوصشا أآن آلÓعبين كسشبوآ آلثقة آلتي كانت غائبة
في مرحلة آلذهاب وباتوآ يقّدمون مسشتويات رآقية
ودون مركب نقصض مع آأ’ندية آلكبيرة في آلقارة
آلسشمرآء ،ما جعلهم يفوزون على آلنادي آإ’فريقي
بتونسض وعلى مازآمبي في «حمÓوي» ،وآأ’هم هو
أآّن «عبيد» وزمÓءه أآصشبحوآ يتفاوضشون جيدآ خارج
آلديار ،لكن آلششباب لن يكون في مأامورية سشهلة
كونه سشيوآجه طموح وإآرآدة آلفريق آلمحلي آلذي
يقوده آلمدرب «حسشان غولة» ،آلذي تمّكن من صشنع
آلحدث لحد آآ’ن ببلوغه آلدور ثمن آلنهائي أ’ول
مرة في تاريخ آلنادي ،وكان أآحد ضشحاياه رآئد
ترتيب آلرآبطة آلمحترفة آلثانية لكرة آلقدم نادي
جمعية آلششلف بملعب «بومزرآق» ،وهو ما يؤوّكد بأان
أآب -ن-اء آلصش-ح-رآء ل-ن ي-ك-ون-وآ ل-ق-م-ة سش-ائ-غ-ة ل-رف-ق-اء
آلمتأالق «عبد آلنور بلخير».
من جهة أآخرى ،سشيعاني فريق ششباب قسشنطينة من
آلتعب آلذي سشيكون باديا على آلÓعبين جرآء قلة

أآي -ام آ’سش -ت -رج -اع ،ب -ع -دم -ا خ -اضش -وآ آل -ع -دي -د م-ن
آلموآجهات آلمهمة في آآ’ونة آأ’خيرة في آلجبهات
آلثÓث آل -ت -ي يصش -ارع ع -ل-ي-ه-ا آل-ن-ادي آل-ري-اضش-ي
آلقسشنطيني ،وآلتي كانت مرفوقة بتنقÓت منهكة
دآخل وخارج آلوطن ،آخرها كانت رحلة آأ’مسض من
قسشنطينة إآلى حاسشي مسشعود جوآ قصشد موآجهة
ششباب مسشتقبل آلرويسشات في ثمن نهائي كأاسض
آلجمهورية ،ومنها سشيتنّقل آلششباب آليوم بّرآ من
حاسشي مسشعود إآلى ورقلة لموآجهة آلفريق آلمحلي،
وهو آأ’مر آلذي يمكن للفريق آلمحلي آسشتغÓله في
هذآ آللقاء ،رغم أآن آلطاقم آلفني أآرآح آلعديد من
آلÓعبين ضشد فريق «تي .بي .مازآمبي» آلكونغولي
ف -ي م -ب -ارآة آلسش-بت آل-م-اضش-ي ف-ي رآب-ط-ة آأ’ب-ط-ال
آإ’فريقية.
م -ع -ط -ي-ات ت-ع-د ب-ل-ق-اء ك-ب-ي-ر وم-ث-ي-ر ،خصش-وصش-ا أآن
مسشتقبل آلرويسشات ليسض لديه ما يخسشره وسشيلعب
دون ضشغط عكسض آلششباب آلذي وضشع آلكأاسض أآحد
أآهدآفه ،هو آلذي ضشيع بنسشبة كبيرة آلحفاظ على
ل-قب آل-ب-ط-ول-ة آل-ذي ن-ال-ه آل-م-وسش-م آل-م-اضشي للمرة
آلثانية في تاريخه.

لم يفوت قاسشمي آلفرصشة ليؤوكد آن آ’نجاز آلذي
حققه آلفريق جاء بفضشل مجهودآت آلÓعبين و
آلجهاز آلفني و آيضشا دعم آ’نصشار آلذين وقفوآ آلى
جانب آلفريق خÓل آ’وقات آلصشعبة .آكد قاسشمي
آن ت -حسش -ن ن -ت-ائ-ج آل-ف-ري-ق سش-ي-رف-ع م-ن م-ع-ن-وي-ات
آلÓ-ع-ب-ي-ن و ي-ج-ع-ل-ه-م ي-دخ-لون آلمقابÓت آلمقبلة
بقوة من آجل آلفوز بدآية بموآجهة آلمولودية في
منافسشة كأاسض آلجمهورية.
(الشضعب) ماهو احسضاسضك بعد تحقيق التأاهل
الى دور المجموعات ؟
قاسضمي – آنه آنجاز مهم للفريق و آلجميع سشاهم
فيه و آسشتغل آلفرصشة أ’ششكر آلÓعبين آلذين قدموآ
مبارآة رجولية و أآكدوآ علو كعبهم من خÓل تحقيق
آلفوز على فريق آهلي بنغازي آلليبي آلذي كان
منافسشا قويا ،كما آن دعم آلجهاز آلفني لÓعبين
كان له دور في تحقيق هذآ آ’مر دون نسشيان دعم
آ’نصش -ار آل -ذي -ن وق -ف -وآ آل-ى ج-انب آلÓ-ع-ب-ي-ن ف-ي
آلفترآت آلحرجة آلتي مررنا بها ،خاصشة خÓل
آلفترة آلماضشية بعد آلخسشارة أآمام أآهلي بنغازي
في تونسض و آلتأاهل لم يكن سشه ،Óخاصشة آن آلفريق
آل -م -ن -افسض ي-م-لك ’ع-ب-ي-ن م-م-ي-زي-ن وك-ن-ا ن-ع-ل-م آن
آلمبارآة لن تكون سشهلة خاصشة آننا كنا مطالبين
بتعويضض فارق آ’هدآف خاصشة بعد آلخسشارة في
آل -ذه -اب ب -ن -ت -ي -ج -ة ه-دف لصش-ف-ر وك-ن-ا م-ط-ال-ب-ي-ن
ب -ت -ع -ويضض ه -ذه آل-ن-ت-ي-ج-ة م-ن خÓ-ل آل-ف-وز ب-ف-ارق
هدفين وهو ما حدث خÓل هذه آلمبارآة.
رغم عودة المنافسس في النتيجة ،إال أانك
عدت للتسضجيل وسضاهمت في التأاهل ؟
لم أآقم إآ’ بوآجبي وبحكم أآنني قائد آلفريق كان
يجب آن آسشاعد زمÓئي من آلناحية آلذهنية و ’
آخفي عليكم آننا تأاثرنا نوعا ما بالهدف إآ’ آننا
عدنا بسشرعة و نسشينا آ’مر و عدنا من جديد
للتسشجيل من خÓل تسشجيل آلهدف آلثاني و آلثالث
آلذي كان حاسشما و طلبت من آلÓعبين آيصشال

آلكرة لي و ترك آ’مر و هو ما حدث حيث حاول
زمÓئي ترجيح كفة آلفريق في وسشط آلميدآن و هو
ما سشهل من مهمتي خاصشة آن آلكرآت وصشلت آلي
بغزآرة في منطقة آلمنافسض و كنت آنتظر خطأا من
آلدفاع و هو ما حدث خÓل لقطة آلهدف آلثالث
ب -ع -د آن ق -مت ب -اسش -ت -غ Ó-ل ت -ردد آل-م-دآف-ع-ي-ن ف-ي
آلتحرك آتجاه آلكرة أ’سشكنها في آلششباك و على
آلعموم آنا سشعيد بالمسشاهمة في هذآ آ’نجاز و
لكن ’ يجب آلوقوف عند هذآ آلحد .
ك-ي-ف ت-رى مسض-ت-ق-ب-ل ال-ف-ري-ق في المنافسضة
القارية؟
’ أآخفي عليكم آن طموحنا كبير من آجل آلذهاب
بعيدآ في منافسشة كأاسض آلكاف خاصشة آننا حققنا
آلهدف آلمنششود و هو بلوغ دور آلمجموعات بعد آن
تجاوزنا ثÓث مرآحل آقصشائية و آآ’ن علينا آن
نتعامل بذكاء مع آلمباريات آلمقبلة من خÓل لعب
آل-م-ب-اري-ات آل-م-ق-ب-ل-ة م-وآج-ه-ة ب-م-وآج-ه-ة م-ن آجل
تحقيق آ’هدآف آلمنتظرة و هي آحتÓل آحدى
آلمرآكز آلتي تؤوهلنا آلى آ’دوآر آلمقبلة و آعتقد آن
آلفريق يملك آ’مكانيات آلÓزمة من آجل تحقيق
نتائج آيجابية بالنظر آلى توآجد مجموعة مميزة
من آلÓعبين في آلفريق ،كما آن معنويات آلÓعبين
آرتفعت كثيرآ بعد هذآ آ’نجاز و هو ما سشيسشهل
ك-ث-ي-رآ م-ن م-ه-م-ت-ن-ا ف-ي آل-م-ب-اري-ات آل-م-ق-ب-ل-ة آل-تي
سشندخلها بقوة ،بدآية من موآجهة آلكأاسض آمام
آلمولودية .

ﬁمد لسضات (مسضاعد مدرب نصضر حسض Úداي ) لـ «الشضعب»:

«ل خوف على ألنصصرية ‘ دور أÛموعات»

ع Èمدرب النصضرية ﬁمد لسضات عن
ق - -درة ف - -ري - -ق - -ه ل- -ل- -ذه- -اب ب- -ع- -ي- -دا ‘ دور
اÛموعات بعدما “كن من تخطي عقبة
لي-اب 16
أاه -ل -ي ب -ن -غ-ازي ال-ل-ي-ب-ي ‘ م-ب-اراة ا إ
م-ك-رر م-ن م-ن-افسض-ة ك-أاسس ال-ك-اف ال-ت-ي ح-قق
فيها ‡ثل الكرة ا÷زائرية نتيجة عريضضة
انتهت بثلثية مقابل هدف فوز وضضع رفاق
لول مرة ‘ تاريخ النادي ضضمن دور
قاسضمي أ
اÛم- -وع- -ات ،وع- -ن ه- -ذا ال- -ف- -وز وال- -ت- -أاه -ل
لم-ل
ي -ت -ح -دث ﬁم -د لسض -ات لـ»الشض-عب» وا أ
ي -ح -دوه ب -أان ف -ري -ق -ه سض -ي-ل-عب دور ا◊صض-ان
لسضود أامام خصضومه.
ا أ

حاوره فؤواد بن طالب

“ك -ن -ت-م م-ن زي-ارة شض-ب-اك أاه-ل-ي ب-ن-غ-ازي ‘
ﬁاربة العنف ‘ اŸلعب
ثلث مناسضبات .ما السضر ‘ ذلك ؟
ن -ح -ن سش -ع -دآء ج -دآ ب-ه-ذآ آ’ن-ج-از آل-ذي ج-اء ف-ي
آل -وقت آل -م -ن -اسشب ،م-م-ا ي-ع-ن-ي أآن-ن-ا ك-ن-ا ج-اه-زي-ن
للمبارآة وآلتي تفوقنا فيها في جميع آلخطوط،
ط -ال -بت ال ّ-راب-ط-ة اÎÙف-ة ل-ك-رة ال-ق-دم بتنظيم وتطوير آلنششاطات آلرياضشية وآلتي تنصض آ’ل -ت -زآم -ات ح -ول آل -وق-اي-ة وم-ح-ارب-ة آل-ع-ن-ف ف-ي
وهذآ هو آأ’هم لنا كجهاز فني.
آلمنششآات آلرياضشية خاصشة من خÓل تنصشيب لجنة
لو ¤والثانية بتنصضيب على :آ’ندية وآلجمعيات آلرياضشية آلمنظمة
أاندية الرابطت Úا أ
الفوز بهذه الطريقة ذات البعد اŸسضتقبلي
لنصض- -ار اÿاصض -ة ب -ه -ا ،وذلك ‘ إاط -ار ل-ل-ت-ظ-اه-رآت آل-ري-اضش-ي-ة ،م-ط-ال-ب-ة ب-ت-نصش-يب ل-جان آنصشار تخضشع للقوآنين وآلتنظيمات آلمعمول بها».
÷ان ا أ
وأآخ -ذت ظ -اه -رة آل -ع -ن -ف ف-ي آل-مÓ-عب م-ن-ح-ى
ﬁارب-ة ال-ع-ن-ف ‘ اŸلعب ،حسض-ب-م-ا راسض-لت أآنصشارها .ومثلما تنصض عليه آلمادة رقم  03من
لبناء حسض Úداي ،ماذا تقول ؟
أ
آلمرسشوم آلتنفيذي رقم  37-15آلصشادر بتاريخ  16خطيرآ ،مّما دفع بالسشلطات ’تخاذ إآجرآءآت للحد
به الهيئة الكروية الندية اÎÙفة.
آلفوز بثÓثية أآمام فريق من حجم أآهلي بنغازي
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وأآوضش -حت آل -رآب -ط -ة «ف -ي إآط -ار إآطÓ-ق
آلذي كان فائزآ في لقاء آلذهاب ،وحتى في مبارآة
آل -م-ك-ل-ف-ة ب-م-ك-اف-ح-ة آل-ع-ن-ف ف-ي آل-مÓ-عب ،ت-ع-ل-م آأ’ن-دي-ة آل-ري-اضش-ي-ة آل-م-ح-ت-رفة وآلمحددة للقوآنين في آلمÓعب خÓل مرحلة آلذهاب من آلموسشم
ي -وم آأ’ح -د ك -انت صش-ع-ب-ة غ-ي-ر أآن إآرآدة آلÓ-ع-ب-ي-ن
آل-رآب-ط-ة آل-م-ح-ت-رف-ة آ’ن-دي-ة أآن-ه-ا ملزمة بتنصشيب آ’سشاسشية آلخاصشة بالششركات آلرياضشية آلتجارية :آلجاري حسشب آ’حصشائيات آلتي كششف عنها مدير
وإآصشرآرهم على تحقيق آلفوز كانت آلغالبة.
آأ’م-ن آل-ع-م-وم-ي ،م-ح-اف-ظ آلشش-رط-ة ع-يسش-ى نايلي
لجنة أآنصشارها مثلما تنصض عليه آلمادة  201من أآن آلمادة  03من آلفقرة  4آلتي تنصض على:
م -ا رأايك ‘ ن -ت -ائ -ج ع -م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ل-ك-أاسس
قانون رقم  05-13يوم  23جويلية  ،2013آلمتعلقة أآن آل -ن-ادي آل-ري-اضش-ي آل-م-ح-ت-رف م-ط-الب ب-ت-ح-م-ل خÓل ندوة صشحفية يوم  13جانفي .2019
الكاف ؟
لجسضام
كمال ا أ
أآعتقد بأان توآجدنا في مجموعة قوية تضشم أآندية
لصضابة
بعد تعرضضه ل إ
لها باع كبير في آلمنافسشة على غرآر فريق بتيرو
أآت-ل-ي-ت-ي-ك-و آأ’ن-غ-ول-ي ،وق-ورم-اه-يا آلكيني وآلزمالك
آلمصشري ،صشاحب آأ’لقاب آلعديدة لكن للنصشرية
ك Ó-م آخ -ر وسش -ن -ع -لب م -ن أآج-ل آل-م-رور إآل-ى آل-دور
آلقادم.
سض -ت -ق -ام ال -ب -ط -ول-ة ا÷ه-وي-ة ل-ري-اضض-ة من أآقل من  60كلغ آلى غاية أآزيد من 100
على ماذا سضيعتمد الفريق ‘ هذه اŸنافسضة ؟
ب
لجسض -ام ي -وم -ي  24و 25جانفي كلغ يتأاّهل من خÓلها أآصشحاب آلمرآت
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يجب أآن نؤومن بإامكانياتنا وآلتحلي بالثقة وآليقين
بقاعة السضينما «الفتح» بوهران ،حسضب ما آلثÓث آأ’ولى في كل وزن إآلى آلمرحلة
لها خÓل موآجهة تششيلسشي ،آلسشبت آلماضشي ،في آلجولة  23من آلدوري
وآلتحضشير آلبدني وآلنفسشي لمثل هذه آلمنافسشة،
آل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة آل-وطنية آلمقررة نهاية
آ’إنجليزي.
علم أامسس من اŸن ّ
ظم.Ú
أآصشدر آلنادي آللندني بياًنا رسشميا ،أآمسض ،يعلن خÓله إآصشابة بيليرين بتمزق خاصشة أآنها تلعب ذهابا إآيابا وآ’هم عدم تضشييع
وسش -ت -ع -رف ه -ذه آل -ت-ظ-اه-رة آل-ري-اضش-ي-ة ششهر مارسض آلمقبل.وسشيعرف آليوم آأ’ول
ً
آلنقاط في آلديار.
آل-م-ن-ظ-م-ة م-ن ط-رف آل-ج-م-ع-ي-ة آل-ري-اضشية من هذه آلمرحلة آلجهوية آلتي سشيديرها
في آلرباط آلصشليبي للركبة آليسشرى ..أآكد آرسشنال أآن آلÓعب آلدولي
آ’إسشباني سشيخضشع لعملية جرآحية ،على أآن تتم إآعادة تأاهيله خÓل فترة ما كيف تقيم مشضوار فريق النصضرية من حيث
«ح -ي سش -ي -دي آلشش -ح -م -ي» ل -ري-اضش-ة ك-م-ال آلحكم عزوز حبيب بمسشاعدة حكام من
بين  6إآلى  9أآششهر .كان بيليرين قد تعرضض إ’صشابة قوية في آلركبة ،خÓل النتائج اŸسضجلة وطنيا وقاريا ؟
آأ’جسش -ام ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ب -ل -دي -ة وه -رآن آ’ت -ح -ادي -ة آل -ج -زآئ -ري -ة ل -ري -اضش -ة ك -م -ال
وآ’ت -ح -ادي -ة آل -ج-زآئ-ري-ة ل-ك-م-ال آأ’جسش-ام آأ’جسش-ام إآج-رآء ع-م-ل-ي-ة آل-وزن ق-ب-ل ب-دآي-ة
مششاركته في آلفوز على تششيلسشي ،يوم آلسشبت آلماضشي ،وهو ما آضشطره إآلى إآل- -ى ح- -د آلسش- -اع- -ة آل -مشش -وآر ط -يب ،خ -اصش -ة ف -ي
وآل- -ح -م -ل ب -ال -ق -وة مشش -ارك -ة أآزي -د م -ن  90آلمنافسشة في آليوم آلثاني.
آلخروج وعدم آسشتكمال آلمبارآة .تعد هذه هي آإ’صشابة آلثانية بالرباط
آل- -م- -ن- -افسش- -ة آ’ف- -ري- -ق -ي -ة آي -ن ن -ت -وآج -د ف -ي دور
ك -م -ا سش -ت -ق-ام آل-دورة آل-وط-ن-ي-ة آل-م-ف-ت-وح-ة
آلصشليبي في صشفوف آرسشنال بالموسشم آلحالي ،بعد إآصشابة روب هولدينغ
آل -م -ج -م -وع -ات وه -ذآ ي -ع -د آإن -ج -ازآ ف-ي ح-د ذآت-ه
رياضشيا من مختلف و’يات آلوطن.
وي-تضش-م-ن ب-رن-ام-ج آل-م-ن-افسشة عششرة أآوزآن آإ’سش-ت-درآك-ي-ة أ’صش-ح-اب آل-مرتبتين آلرآبعة
أآمام مانششسشتر يونايتد ،آلششهر آلماضشي ،وغيابه هو آآ’خر حتى نهاية
وآل-تشش-ك-ي-ل-ة تضشم ’ 18ع-ب-ا م-ح-ارب-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م 8
وآلخامسشة ششهر فبرآير آلمقبل.
آلموسشم.

أألندية أÎÙفة ملزمة بتنصصيب ÷ان أنصصارها

إأجرأء ألبطولة أ÷هوية يومي 24
و 25جانفي بوهرأن

غياب بيلÒين Ÿدة طويلة عن
صصفوف أرسصنال

’عبين من فريق آآ’مال وأآقل من  20سشنة وهذآ
أآمر مششجع من بينهم لفجع ،يعيشض ،بلعيد وآخرون
ي-ل-ع-ب-ون م-ع أآصش-ح-اب آل-خ-ب-رة وآل-تجربة ،ومعروف
على نادي آلنصشرية آلتكوين و’ تبحث عن آلÓعب
آل -ج -اه -ز ،ع -ل -ى غ -رآر ق -ن -دوز ،ف -رق -ان -ي ،م -اج-ر
وخديسض رحمه آلله ،وآليوم حان آلوقت لهذه آلفئة
أآن نفجر طاقتها وتبدع في آلكرة.
م -اذا ع -ن ال -ب -ط -ول -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي دخ-لت
مرحلة العودة ؟
نحن في آلمرتبة آلسشابعة ولدينا لقاء متأاخر أآمام
تاجنانت وبفارق من آلنقاط على آلكوكبة آأ’ولى،
وي -م -ك-ن ت-دآرك-ه إآضش-اف-ة إآل-ى ك-أاسض آل-ك-اف وه-م-ن-ا
آلوصشول إآلى آلدور نصشف آلنهائي ،دون أآن ننسشى
آلتركيز على آلبطولة آلوطنية.
م- -ا ق- -ول- -ك- -م ع- -ن إاي- -غ -ي -ل ك -م -درب ج -دي -د
للنصضرية ؟
ح -ق -ي -ق -ة ه -و آل -م -درب آل -ح-ال-ي ل-ل-نصش-ري-ة ون-ح-ن
كمسشاعدين له وهو صشاحب آلتجربة وآبن آلدآر ،
كما يقال خاصشة أآن آلفريق على موعد مع عدة
محطات هامة وطنيا وقاريا وهدفنا هو آحتÓل
مرتبة مهمة في آلبطولة.
كلمة أاخÒة ؟
سش -ن -وآصش -ل آل -ع -م-ل ك-ج-ه-از ف-ن-ي وإآدآري م-ن أآج-ل
تسش -ج -ي -ل أآفضش -ل آل -ن -ت-ائ-ج ،م-ع ت-ول-ي-ف-ة ك-ب-ي-رة م-ن
آلÓعبين  ..كما أآششكر جريدة «آلششعب» على هذآ
آلحوآر وأآتمنى أآن تكون سشنة  2019سشنة مربحة
Óنصشار.
لنادي آلنصشرية دون أآن ننسشى آلششكر ل أ
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ل ي -ن-ب-غ-ي ي-ا ح-م-ل أان
ت-ط-لب ◊اسص-دك عقوبة
‡ا هو فيه ،فإانه ‘
أاكّ Ì
غم عظيم ول يرضصيه إال
زوال نعمتك ،وكلما زادت
نعمتك زاد عذابه
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ألثور

خ -ذه -ا نصص -ي -ح -ة م -ن
أاخت ›رب - - - - - - - - -ة ي- - - - - - - - -ا
ثور..تتحول الكث Òمن
جلسصات حل اŸشصاكل إا¤
سصاحة قتال ،تتخذ فيها
ال - -ق- -رارات ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى
القوة ل ا◊كمة ،اجعل
موقفك نابعا من بحثك
ع -ن الصص-واب ب-دل م-ن
كÈيائك.

لويفيل تسضمي
مطارها «ﬁمد علي»

أ÷وزأء

لمÒكي
تكرÁا للمÓكم ا أ
لسص - -ط- -ورة ﬁم- -د ع- -ل- -ي
ا أ
كÓ- - -ي ،قّ- - -ررت م - -دي - -ن - -ة
ل -وي -ف-ي-ل ب-ولي-ة ك-ن-ت-اك-ي
لمÒك -ي -ة إاط Ó-ق اسص -م -ه
ا أ
على مطار اŸدينة.
ق- -رار ج- -اء ب- -ع- -د ط- -ل- -ب -ات
ون- - - - -داءات ك - - - -ثÒة م - - - -ن
مسص -ؤوول Úوسص-ك-ان ﬁل-يÚ
ي - -ف - -ت- -خ- -رون ÓÃك- -م- -ه- -م
ال -ب-ط-ل ال-ع-اŸي وÃسصÒت-ه
اŸشصرفة.
سصقط كوب ا◊ليب من يدها وانكسصر
وق- -ال ج -ي -م وي -لشض رئ -يسض
فصصرخ إابنها ‘ وجهها وترك الغرفة غاضصبا..
›لسض ه -ي -ئ -ة اŸط -ارات إان
ف-ك-ت-بت ل-ه رسصالة صصغÒة ..وع-ن-دم-ا عاد إابنها
وجدها نائمة على كرسصيها كالعادة والرسصالة ‘
ه-ذه اÿط-وة ت-ؤوك-د ل-لعا⁄
ح-ج-ره-ا.ف-أاخذها وقرأاها :إاب -ن-ي وح-ب-ي-ب-ي وق-رة
«م- -دى ف -خ -رن -ا ب -رب -ط اسص -م
عيني :أانا آاسصفة.....فقد أاصصبحت عجوزًا .ترتعشض
ﬁم - -د ع - -ل - -ي كÓ- -ي ل- -يسض
يدي فيسصقط طعامي على صصدري ..و ⁄أاعد انيقة
ب -اŸدي -ن-ة ف-ق-ط ،ب-ل ب-اŸط-ار
جميلة طيبة الرائحة! !!!! ف Óتلمني ..وأانا ل
ال- -ك -ب ÒاŸوج -ود ‘ ال -ولي -ة
أاق - -وى ع- -ل- -ى ل- -بسض مÓ- -بسص- -ي وح- -ذائ- -ي!!!!
لمÒكية».
ا أ
فسصاعد ..Êو –م- -ل- -ن- -ي ق -دم -اي إا¤
ة
ج
و
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ا
ه
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ه
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م-
ا◊مام!!!! فأامسصك يدي ..وتذكر كم
اÓŸك- -م ال- -راح- -ل ل -و Êع -ل -ي
أاخ- -ذت ب- -ي -دك ل -ك -ي تسص -ت -ط -ي -ع أان
كÓي عن فرحتها بتغي Òاسصم
“شصي ..ول “ل م- - -ن ضص - -ع - -ف
م - -ط - -ار ال- -ولي- -ة واع- -تÈت- -ه
ذاك- - -رت- - -ي وب- - -طء ك - -ل - -م - -ات - -ي..
فسصعادتي من اÙادثة ا ن فقط
ت -ك -رÁا ي -ل -ي-ق ب-زوج-ه-ا ال-ذي
أان أاكون معك فضصحكاتك كانت
ق -دم ال -ك -ث Òل -رف-ع اسص-م بÓ-ده
ت -ف -رح-ن-ي ع-ن-دم-ا ك-نت صص-غًÒا
عاليا.
ف– Óرمني من ابَتسصـــــــــامتك
وب- -دوره ،ق- -ال رئ- -يسض ب- -ل- -دي -ة
ا ن ..ف -أان -ا ب-بسص-اط-ة ان-ت-ظ-ر
اŸدي - -ن - -ة غ - -ري- -غ ف- -يشص- -ر« :م- -ن
اŸوت!!! ل -ق -د ك-نت م-عك حÚ
م
ا÷م -ي -ل وال -رائ -ع أان ن -خ-ل-د اسص-
ولدتك ..فكن معي ح Úأاموت
ال- -ب- -ط- -ل السص- -ط -ورة ع Èم -ط -ار
‘ أامك..أامك..أامك
اŸدي-ن-ة» ،وأاضص-اف «ب-ال-نسصبة إالينا
اللهم ل –رم أامهاتنا
سص -نسص -ت -م -ر ‘ ا◊ف -اظ ع-ل-ى إارث-ن-ا
ا÷نة
لسص- -ط- -ورة ﬁم- -د ع -ل -ي
ال- -ك- -ب Òا أ
فقمنا بذلك تخليدا له».
ق - - -ول - - -ه
لمÒكي ﬁمد علي كÓي
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^ ان ك ،ف- -ف -ي ب -عض ي أاخ-فاها
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^ ا ن مسصافات
ويسص- -اف- -ر أاك Ìم- -ن ثÓ- -ث- -ة م Ó-ي ÚعÈ
تأاتي م
مطار لويفيل سصنويا.

أنت
تعيشش ‘ خ Òذأب ‘ دمك

لل
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ة

ك-ثÒا وب-ح-ك-م العمل
والتعامÓت اليومية يا
جوزاء ،أان نقابل أاناسصا
م - -ث- -ب- -ط ،Úي- -ه- -دم- -ون
لم- - -ل وي- - -ح- - -ب - -ط - -ون
ا أ
ال -ع -زائ -م ب -ع -ب-ارات «ل
Áك -ن»« ،ل تسص -ت-ط-ي-ع»
فهم وإان كانت نواياهم
ط - - -ي - - -ب - - -ة ،إال أان - - -ه- - -م
ي- - - -ب- - - -ق- - - -ونك صص - - -غÒا
ويسصلبون حريتك.

ثÓث¯ أاةنوهعذشكصررو‘نالاسقصرمآاًانللماء شضغ
ل
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ق
وهي (اŸغيضض ،الصصديد ،ماء لـك

يا قمري ودي سصÓمي للغربة
Óوطان
وللي راه غريب مشصتاق ل أ
بلغلوا سصÓم أارضض اÙبة
ا÷زائر أامنا أاعز البلدان

أبتسضم
شص- - - -لت

 - - -ورة - - -ل ث‘ك
حكاية
لراية
طينية
ا
ه
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ا
ص- - - -عب
إا
أانا زيتونة - -ن وش
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وح ي أاحلى
أا
◊جارة
ه
ت
إارجال لنصصر بعيني دي أانا سص لحنا با
وتسص
تا
صص - -م- -و
نظرا Èي و
أان - -ا صص
آاية

^ حكم قاضصي على
›رم ب - -الع- -دام ،ف- -عّ- -ل- -ق
ع-ل-ى رق-ب-ت-ه لف-ت-ة مكتوب
ف-ي-ه-ا «الف-راج ع-ن-ه مسص-ت-حيل
ي -ن -ق -ل إا ¤السص-ج-ن وي-ع-دم»،
وم - - -ن شص - - -دة ذك- - -اء اÛرم
وضص -ع ن -ق -ط -ة ‘ ا÷م -ل -ة
ف -غ ّ-ي -ر م -ع-ن-اه-ا وأاط-ل-ق-وا
صص- - -راح- - -ه ،أاي- - -ن وضص - -ع
اÛرم النقطة؟

لرضض ،ماء الشصرب،
اŸهل ،ماء ا أ
لجاج ،اŸاء الطهور،
اŸاء ا أ
لسصن ،اŸاء اŸه،Ú
اŸاء غ Òا آ
اŸاء اŸبارك ،اŸاء ا◊ميم،
اŸاء اŸنهمر ،اŸاء اŸسصكوب ،ماء
الغور ،ماء اŸع ،Úماء الفرات ،ماء
الغدق ،اŸاء الداف ،ماء الثجاج ،ماء
السصراب ،ماء مدين ،ماء
السصلسصبيل ،ماء الينابيع
لنهار).
وا أ

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ننبضضضننا فلسسضطيين ـ ـي لألببـد

ألسضرطان

م - - -ا ه - - -و أاصص - - -عب شص- - -يء ‘
ا◊ياة....؟
لول :ال - - - -ف- - - -ق- - - -ر
قــــــــال ا أ
أاصصعب شصيء،
وق - - -ال ال - - -ثــــا :Êا◊ب م - - -ن
طرف واحد،
وقال

حل ألعدد ألسضابق

ال-ن-م-ل-ة ه-ي ا◊شص-رة ال-تي
تسص -ت -خ-دم إاشص-ارات صص-وت-ي-ة
خ - -اصص - -ة ت - -ط- -ل- -ق- -ه- -ا أاث- -ن- -اء
إاحسصاسصها باÿطر.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

Ãدنها بريافها وبغي الوجبة
Óلوان
بغيبها بشصطوطها زينة ل أ
خذ سصÓم مدونها ليك ﬁبة
كل مدينة وناسصها ‘ كل مكان

أألسضد

ح ّ-ول ن-دم ال-ي-وم إا¤
أاه- - - - -داف ال- - - - -غ- - - - -د ي- - - - -ا
أاسص -د..ف -ب -م -ج -رد سص -م -اع
ن -فسصك ت -ق -ول «ل -يت أا ّن-ي
ف - -ع - -لت» ،ت - -وّق- -ف وأاع- -د
صص-ي-اغ-ة ال-ع-ب-ارة ل-تصص-بح
«غ- - - - -دا إان أات - - - -ي - - - -حت ‹
ال- - -ف- - -رصص - -ة لـ..فسص - -وف
أاعمل».

ألعذرأء

الثالــــث :أان –زن ول يشصعر
بك أاحد،
وق -ال الـــــراب -ع :أا ّن-ك ت-ع-يشض
‘ الدنيا وحيدا،
وقال اÿامسض :الفراق..
وأانت ع- -زي- -ز ال -ق -ارى م -اذا
تقول؟؟

‘

هّ- - -دئ ن- - -فسصك ي - -ا
سص-رط-ان..ق-ب-ل إاعطاء
Óخ -ري -ن
ت -ق -ي -ي -م -ات ل  -آ
وه- -ذا ي- -ن- -ط- -ب- -ق ع- -ل -ى
ال- -ت- -ق- -ي- -ي -م Úالسص -ل -ب -ي
واليجابي.

إان أاردت ال - -ت - -أاث Òع- -ل- -ى
لخ- -ري- -ن ي- -ا ع -ذراء..ك -ن
ا آ
إاي -ج -اب -ي -ا م -ع -ه -م ،شص ّ-ج -ع-ه-م،
اعÎف ب-ج-ه-وده-م ،ام-ن-ح-ه-م
لم -ل ،ف -أانت ل تسص-ت-ط-ي-ع أان
ا أ
ت- -ك -ون خصص -م -ا وتصص -ب -ح م -ن
ذوي التأاث ‘ Òآان واحد.

أŸيزأن

حاول أان تهدأا قبل أان تطلق
غضص- - -بك ‘ وج- - -ه م - -ن –ب - -ه - -م،
لخ - -ري- -ن
وان - -ظ - -ر إا ¤أاخ - -ط - -اء ا آ
كجراح تؤوŸهم وتعاطف معهم بدل
من أان تثور عليهم يا ميزان.

ألعقرب

صصفح عن أاخطاء
كن مسصتعّدا لل ّ
لخ - -ري - -ن ي - -ا ع - -ق - -رب ب - -ن - -فسض
ا آ
السصهولة التي تنسصى بها أاخطائك ،فإاذا
لخرين وتصصفح
 ⁄تتعلم كيف –ب ا آ
عنهم فسصتعا ‘ Êكل مكان تذهب له.

ألقوسش

م -ل -وح -ة ال -ب -ح -ر ل ت -ت -أاّث -ر م-ع كÌة
اŸطر ،فكن كالبحر يا قوسض..ل يتأاّثر
بكÓم البشصر ،ول تكره أاحدا أابدا فكل
من آاذاك أاعطاك درسصا على طبق من ذهب
وهو ل يعلم.

^ ذهب نحوي ُيعّزي رج ‘ Óموت والده.
النحوي :يا بني إان أاباك كان رج Óمن أاصصحاب الكبائر ،ولقد
ع له كثÒا..
أاسصرف على نفسصه كثÒا فاسصتغفْر واد ُ
لسص -ل -وب ال -ذي ي -ع -ام -لك ب -ه
ي- -ا جْ- -دي..ا أ
؟
ا
ه
ب
ك
ت
ر
ي
ي
ب
أ
ا
ن
ا
فبكى الرجل وقال :وما الكبائر التي ك
لخ - -رون ه- -و ان- -ع- -ك- -اسض لشص- -ع- -وره- -م Œاه
ا آ
فقال النحوي :إان أاباك كان ينصصب اÛرور ،ويجر اŸنصصوب
أان-فسص-ه-م أاك Ìم-ن-ه ان-ع-ك-اسص-ا لشص-عورهم Œاهك ،فÓ
لع-راب ول ي-ؤوم-ن ب-ق-واع-د
ول ي -ع-ط-ي ك-ل ك-ل-م-ة ح-ق-ه-ا م-ن ا إ
تنزعج من صصرفات صصادرة عن كل من يتعامل معك.
النحو..
ألدلو
فقال الرجل :يا هذا انصصرف عن وجهي وإال فتحت
لخر أاّنك –به ،فيا دلو
البتسصامة لغة صصامتة يفهم منها ا آ
لك فتحة ‘ رأاسصك ،وكسصرت رجليك ،وضصممت
البتسصامة جميلة ح Úتربح لكنها أاجمل ح Úتخسصر ،البتسصامة
يديك إا ¤سصاقيك ،حتى أاجعل منك جثة
جميلة ح Úتأاخذ لكنها أاجمل ح Úتعطي.
سص -اك-ن-ة ،وخÈا م-رف-وعً-ا ‘ اŸدي-ن-ة
لرضض لن تسصمع
وبناء –ت ا أ
أ◊وت
لع -راب ب -ع-ده
ع -ن ا إ
ل يوجد وقت مثا‹ للبدء يا حوت..فأاك Ìالناجح Úقّدموا أافضصل ما
شصيئا..

أ÷دي

Áكن ‘ الظروف التي وجدوا أانفسصهم فيها دون أان ينتظروا –سصن الظروف
العام التا‹.ل بأاسض ..اسصÎح قلي ًÓثم واصصل.
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موإقيت
إلصسÓة

لحتÓل تشسرع ‘ تنفيذ عمليأت عسسكرية
^  ٢3جأنفي  :1٩55قوإت إ إ
وإسسعة بأسسم «فيولت» و «فÒونيك» ()violette et véronique
لورإسش وإلشسمأل إلقسسنطيني.
‘إ أ
^  ٢3جأنفي  :1٩5٧لقأء بﬁ Úمد إلعربي بن مهيدي
لضسرإب إلعأم إÈŸمج ليوم
ورمضسأن عبأنﬁ ،ور إلنقأشش إ إ
 ٢8جأنفي.
^  ٢3جأنفي  :1٩58ن ّ
ظم إلطلبة إ÷زإئريون ‘ بأريسش مظأهرإت
ضسد قرإر إ◊كومة إلفرنسسية بحلّ إ–أدهم.
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لربعأء  1٧جمأدى إ أ
إ أ
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الفريق ڤأيد صشألح يؤوكد جأهزية ا÷يشش لإلنتخأبأت الرئأسشية

نعمة اإلسشتقرار ومكسشب اŸصشأ◊ة
وأاردف قائ ‘ Óهذا الصشدد““ :لقد باتت بÓدنا
اليوم ،كما أاكدت على ذلك أاك Ìمن مرة و‘ مناسشبات
عديدة ،تتمتع بنعمة األمن والسشتقرار ،بفضشل ميثاق
السشلم واŸصشا◊ة الوطنية الذي بادر به فخامة السشيد
رئيسش ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات اŸسشلحة،
وزير الدفاع الوطني ،وزكاه الششعب ا÷زائري برمته،
ثم بفضشل التضشحيات ا÷سشام التي قدمها ششعبنا رفقة
ا÷يشش الوطني الششعبي ،هذا األمن اŸسشتتب وهذا
السشتقرار الثابت الركائز ،الذي ندرك أانه سشيزداد
Œذرا وسشيزداد ترسشيخا وسشيبقى الششعب ا÷زائري
يرفل ‘ ظل هذه النعمة وسشيبقى ا÷يشش الوطني
الششعبي ماسشكا بزمام ومقاليد إارسشاء هذا اŸكسشب
الغا‹ الذي به اسشتعاد وطننا هيبته ،وكان ﬁفزا آاخر
من ﬁفزات إاكسشاب الششباب ا÷زائري بكل فئاته
وششرائحه ،الوعي الكا‘ ليجعل من نفسشه قوة بناء
ومصشدر حياة““.
وأاضشاف الفريق ڤايد صشالح قائ““ :Óهؤولء الششباب
الذين يجعلون من أابطال الثورة التحريرية اŸباركة
ورج-الت-ه-ا الصش-ن-ادي-د ال-ع-ظ-ام ،ال-ذي-ن ق-ادوا م-ع-ارك
كÈى ضشد السشتعمار الفرنسشي ،ونالوا الششهادة وهم
‘ عز الششباب فداء لوطنهم ،وقدموا أاعـز ما Áلكون
عن طيب خاطر ‘ سشبيل الله والوطن““ ،مششÒا إا ¤أان
““هؤولء الششباب سشيجعلون من هؤولء األسشÓف مثالهم
الطيب ،الذي Áنحهم اليوم حسشن التششبع بقيم
ومبادئ ثورتهم اŸظفرة ،وÁنحهم أايضشا العزم

والتصشميم على أان يكونوا خ Òخلف  Òÿسشلف ،من
خÓل اسشتكمال مششوارهم واÙافظة على وديعتهم،
فاحÎام هؤولء األبطال هوÃثابة العرفان الذي هم
جديرون به ،فهم Ãثابة الششموع التي أانارت باألمسش
ت -اري -خ ا÷زائ -ر ،وم -ه -دت ال -ط-ري-ق لشش-ب-اب ا÷زائ-ر
اŸسشتقلة حتى يصشبحوا بدورهم ششموعا تن Òاليوم
حاضشر ا÷زائر ومسشتقبلها ،من خÓل تلك التضشحيات
ا÷سشام التي قدمها ششهداء الواجب الوطني ،فعلى
هذا الششكل امتزج دم ششهيد الثورة التحريرية اŸباركة
بدم ششهداء الواجب ،وانبعث بذلك جيشش التحرير
الوطني ›سشدا ‘ ا÷يشش الوطني الششعبي““.
ششباب اليوم لن يكونوا اقل وطنية من السشÓف
وششدد رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي أان
““ششباب اليوم لن يكون أاقل وطنية من ششباب األمسش،
وا÷زائر التي أا‚بت أاجيال األمسش تفتخر بإا‚ابها
ألج -ي -ال ال -ي-وم ال-ذي-ن سش-ي-ب-ق-ون ي-ح-م-ل-ون وط-ن-ه-م ‘
ق-ل-وب-ه-م ،وسش-ي-ب-ق-ون أايضش-ا ي-ن-ظ-رون Ÿع-ا ÊاŸواطنة
وتفسشÒاتها الصشحيحة على أانها مزيجا من الواجبات
وا◊قوق““.
واسشتعدادا لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة ‘ 18
أاب -ري -ل ال -ق -ادم ،أاك -د ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د صش-ال-ح ““ج-اه-زي-ة
ا÷يشش الوطني الششعبي إلرسشاء موجبات األمن عÈ
كامل الÎاب الوطني‡ ،ا يسشمح للمواطن Úمن أاداء
واج- -ب- -ه- -م وح- -ق -ه -م الن -ت -خ -اب -ي ‘ ظ -روف ع -ادي -ة
وطبيعية““.
وتابع قائ ‘ Óهذا اإلطار““ :يسشعى أافراد ا÷يشش
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي وب -ق -وة إا ¤أان ي-وفـوا ب-واج-ب-ات-ه-م
ال -وط -ن -ي -ة ن-ح-وبÓ-ده-م Ãا ‘ ذلك ال-ق-ي-ام ب-ال-واجب
Óجراءات
النتخابي رفقة إاخوانهم اŸواطن ،Úوفقا ل إ
والقوان Úالسشارية اŸفعول ،وهذا على الرغم من بقاء
بعضش األصشوات ،مع األسشف الششديد متمسشك Úبإاعادة
ط -رح ذات األسش -ئ -ل -ة ،ف-ت-ارة ي-تسش-اءل-ون Ÿاذا ي-ن-ت-خب
أافراد ا÷يشش الوطني الششعبي داخل الثكنات؟ وعندما
أاصشبحوا منذ سشنة Á 2004ارسشون واجبهم وحقهم
النتخابي خارج الثكنات أاي مع إاخوانهم اŸواطنÚ
بدأات نفسش هذه األصشوات تطرح أاسشئلة ل أاسشاسش لها
ول مÈر““.
وأاكد ‘ هذا الششأان أان قيام رئيسش ا÷مهورية
باسشتدعاء الهيئة النتخابية للموعد النتخابي يوم 18
أابريل اŸقبل ““سشيكون سشانحة أاخرى يÈهن خÓلها

كأأسش إ÷مهورية

تأهل وفأق سشطيف ونأدي بأرادو إا ¤الدور ربع النهأئي
حسسم فريق وفأق سسطيف قمة إلدور
ث -م -ن إل -ن-ه-أئ-ي ل-ك-أأسش إ÷م-ه-وري-ة أإم-أم
إ–أد إل- -ع- -أصس- -م- -ة لصس- -أ◊ه ح- -يث ف- -أز
ب-ن-تيجة  ‘ 1 – 3إŸب -أرإة إل -ت -ي ج -رت
Ãل- -عب  8م- -أي  45بسس-ط-ي-ف ،وبذلك
لسس- -ود إ ¤إل- -دور رب -ع
ت- -أأه- -ل إل- -نسس- -ر إ أ
إل-ن-ه-أئ-ي ب-فضس-ل أإه-دإف ك-ل م-ن بدرإن،
فرحأ Êوجأبو ..وسسجل ل–Óأد إŸدإفع
شسريفي.
وسشÎفع هذه النتيجة اإليجابية معنويات
أاششبال اŸدرب زكري الذين مروا بفÎة فراغ
ق -ب -ل ه -ذا اŸوع -د ‘ ال -ب-ط-ول-ة ..وسش-ي-واج-ه
الوفاق نظÒه ا–اد عنابة ‘ الدور القادم

الذي يجري ذهابا وايابا.
ومن جهته ضشرب نادي بارادو بقوة أامام
ا–اد ا◊راشش بنتيجة  0 - 3حيث يواصشل
زمÓ- - -ء ال Ó- -عب ب - -وداوي م - -غ - -ام - -رة ك - -أاسش
ا÷مهورية بطموحات كبÒة.
وجاء تأاهل بارادو بفضشل أاهداف نعيجي،
لوسشيف وبن عياد الذين ركزوا بششكل جيد ‘
مواجهة فريق ا–اد ا◊راشش ،هذا األخÒ
الذي سشÒكز أاك Ìعلى مششواره ‘ الرابطة
اÎÙفة الثانية.
وسشيلتقي نادي بارادو ‘ الدور ربع النهائي
بنظÒه ششبيبة بجاية.

ì.ì

ا÷يشش الوطني الششعبي عن قدراته العالية ‘ تأامÚ
م -ث -ل ه -ذه السش -ت-ح-ق-اق-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-كÈى ،وي-ؤوك-د
ج -اه -زي-ت-ه ال-قصش-وى وال-دائ-م-ة م-ن أاج-ل إارسش-اء ك-اف-ة
م -وج -ب -ات األم -ن ع Èك -اف -ة أارج -اء ال -وط -ن““ ،مششÒا
بالقول““ :وإاننا نتعهد ‘ هذا السشياق بأان سش Òوإاجراء
النتخابات الرئاسشية اŸقبلة سشتتم ،بإاذن الله تعا¤
وعونه وقوته ‘ ،أاجواء آامنة تسشمح لششعبنا Ãمارسشة
واجبه الوطني ‘ ظروف عادية وطبيعية تليق بصشورة
ا÷زائر وÃكانتها الرفيعة ب Úاأل·““.

مهأم دسشتورية ثأبتة
وب -اŸن -اسش -ب -ة ،ح -رصش ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د صش-ال-ح ع-ل-ى
““التذك Òمرة أاخرى Ãهام للجيشش الوطني الششعبي،
والتي تضشمنتها بوضشوح اŸادة  28من الدسشتور ،وهي
اŸهام التي لن يحيد عنها أابدا ،بل سشيظل كجيشش
نظامي منظم وÎﬁف ملتزما كل اللتزام باحÎام
الدسشتور وقوان Úا÷مهورية““.
وأاوضشح أان ““ا÷يشش الوطني الششعبي،بهذا السشلوك
اŸهني اÎÙف ،يؤوكد مرة أاخرى على أانه جيشش
ن -ظ-ام-ي وم-ن-ظ-م ي-ق-وده رج-ال ي-درك-ون ج-ي-دا ن-ط-اق
مسش -ؤوول -ي -ات -ه -م وي -ع-ون حسش-اسش-ي-ة ،ب-ل ح-ي-وي-ة اŸه-ام
ال -دسش -ت-وري-ة اŸن-وط-ة ب-ق-وات-ن-ا اŸسش-ل-ح-ة ،ف-الل-ت-زام
بالدسشتور نصشا وروحا هوالنهج العملي الثابت الذي ل
نحيد عنه أابدا“ ،اششيا مع اŸادة  28من الدسشتور
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إلثمن  1٠دج

لو¤
خÓل زيأرة عمل وتفتيشش للنأحية إلعسسكرية إ أ

أإك -د ن -أئب وزي -ر إل -دف -أع إل -وط -ن -ي ،رئ -يسش
أإركأن إ÷يشش إلوطني إلشسعبي ،إلفريق أإحمد
لرسس-أء
ڤ -أي-د صس-أل-ح ،أإمسش ،ج-أه-زي-ة إ÷يشش إ
لم -ن ع Èك -أم -ل إلÎإب إل -وط-ن-ي،
م -وج -ب -أت إ أ
إسستعدإدإ لÓنتخأبأت إلرئأسسية إŸقررة يوم 18
أإف -ري -ل إل -ق -أدم ،ل -لسس-م-أح ل-ل-م-وإط-ن Úم-ن أإدإء
وإجبهم وحقهم إلنتخأبي ““‘ ظروف عأدية
وطبيعية““.
وأاوضشح بيان لوزارة الدفاع الوطني أانه ““مواصشلة
ل -ل -زي -ارات اŸي-دان-ي-ة ال-دوري-ة إاﬂ ¤ت-ل-ف ال-ن-واح-ي
العسشكرية ،وتكثيفا ÷هود التواصشل الدائم واŸسشتمر
مع األفراد العسشكري ‘ Úكافة مناطق تواجدهم ،قام
الفريق ڤايد صشالح بزيارة عمل وتفتيشش إا ¤الناحية
العسشكرية األو.““¤
‘ البداية وبعد مراسشم السشتقبال ،وÃدخل مقر
ق-ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة ووف-اء ل-تضش-ح-ي-ات شش-ه-داء و›اهدي
الثورة التحريرية اÿالدة ،وقف نائب وزير الدفاع
الوطني بوقفة ترحم على روح الششهيد ““سشي اﬁمد
بوقرة““ الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسشمه ،حيث
وضشع إاكلي Óمن الزهور أامام اŸعلم التذكاري اُŸخلد
ل- -ه ،وت  Ó-ف -ا–ة ال -ك -ت -اب ع -ل -ى روح -ه وع -ل -ى أارواح
الششهداء األطهار.
بعدها ورفقة اللواء علي سشيدان ،قائد الناحية
العسشكرية األو ،¤قام الفريق ڤايد صشالح بتدششÚ
ب -عضش اŸراف -ق اإلداري -ة ،ع -ل-ى غ-رار ق-اع-ة م-ت-ع-ددة
النششاطات ،ليلتقي إاثر ذلك بإاطارات وأافراد الناحية،
ح-يث أال-ق-ى ك-ل-م-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة ب-ثت إا ¤ج-م-ي-ع وح-دات
الناحية ،ع Èتقنية التحاضشر اŸرئي عن بعد ،أاكد ‘
بدايتها على ““أاهمية نعمة األمن والسشتقرار التي تنعم
بهما بÓدنا اليوم ،والتي –ققت بفضشل ميثاق السشلم
واŸصشا◊ة الوطنية ،وبفضشل التضشحيات الكÈى التي
قدمها الششعب ا÷زائري و‘ مقدمته أافراد ا÷يشش
الوطني الششعبي““.
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التي تنصش بنودها حرفيا على تنتظم الطاقة الدفاعية
Óم -ة ودع -م -ه -ا وت -ط -وي -ره-ا ح-ول ا÷يشش ال-وط-ن-ي
ل -أ
الششعبي ،أاي أان ا÷يشش الوطني الششعبي هوﬁور هذه
Óمة بل هونواتها الصشلبة التي من
الطاقة الدفاعية ل أ
خÓلها يتم دعم وتطوير قدرات األمة الدفاعية““.
واسشتطرد قائ““ :Óفمن هنا جاء النصش التعريفي
الصش -ري-ح Ÿه-م-ة ا÷يشش ،ح-يث ي-نصش ح-رف-ي-ا ت-ت-م-ث-ل
اŸهمة الدائمة للجيشش الوطني الششعبي ‘ اÙافظة
على السشتقÓل الوطني والدفاع عن السشيادة الوطنية،
ف -ح -ف -ظ السش -ت -قÓ-ل ال-وط-ن-ي وال-دف-اع ع-ن السش-ي-ادة
الوطنية هي دسشتوريا صشلب مهمة ا÷يشش الوطني
الششعبي التي منها يعود له دور الضشطÓع بالدفاع عن
وحدة البÓد وسشÓمتها الÎابية وحماية ›الها الÈي
وا÷وي وﬂتلف مناطق أامÓكها البحرية““.
وأاكد نائب وزير الدفاع الوطني أان ““ا÷يشش ،وفقا
لهذا النصش الدسشتوري الصشريح ،ملزم بالعمل ‘ هذا
ال -ن -ط -اق دون غÒه Ãع -ن -ى أان -ه م -ل -زم ك -ل الل -ت -زام،
ب -احÎام ال -دسش -ت -ور وق -وان Úا÷م -ه -وري -ة ،ف -ت-مسش-ك-ا
بأابجديات هذا الدور اÙوري اŸبدئي ،وتثبيتا لهذا
النهج اŸهني السشليم الذي أاثبت ‚اعته وفعاليته ‘
اŸيدان ،وحاز بالكامل على ثقة الششعب ‘ قواته
اŸسش -ل -ح -ة ،سش-ي-واصش-ل كسشب اŸزي-د م-ن ث-ق-ة شش-ع-ب-ه،
والسش- - -ت- - -م- - -رار ‘ حصش- - -د اŸزي- - -د م - -ن ال‚ازات
ال -ت -ط -وي-ري-ة اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي ج-ع-لت م-ن-ه ق-وة رادع-ة
ومهابة وجعلت من ا÷زائر اليوم وغدا عصشية على
أاعدائها وجعلت من اإلرهاب الذي حاولوا توظيفه
والسشتثمار فيهŒ ،ارة بائرة وسشلعة كاسشدة ول مكان
له ‘ ا÷زائر رغم كافة اÙاولت اŸتكررة التي
يسشعى إاليها أاعداء الششعب ا÷زائري““.
وأاك- -د أان ““ه- -ذه اÙاولت ال -ت -ي ن -درك ك -ن -ه -ه -ا
ون-ع-رف أاسش-ال-ي-ب-ه-ا ون-ت-ق-ن ج-ي-دا ك-ي-ف-ي-ات م-واج-هتها
وإاجهاضشها ‘ اŸهد ،ف Óجدوى إاطÓقا من ﬁاولة
إاعادة توظيف هذه اآلفة البائدة ،فا÷زائر اآلمنة
واŸسشتقرة هي مكاسشب غالية ونفيسشة حققها الششعب
ا÷زائري رفقة جيششه ،وحدودها سشتبقى وإا ¤األبد،
Ãششيئة الله تعا ¤وقوتهﬁ ،كمة ومؤومنة وسشيظل
ششعبنا ينعم بهذه النعمة وسشيظل من أاجل دوامها يقظ
كل اليقظة ومدرك كل اإلدراك لضشرورة بل حتمية
التحلي باليقظة الششعبية وا÷ماعية التي بها ومنها
تزداد اللـحـمـة بـيـن الششـعب وجيششـه ،ويزداد معها
إادراك معنى األمن ،ودللت السشتقرار اللذين باتت
بÓدنا ا÷زائر اليوم تتباهي بهما وتفتخر““.
و‘ ختام اللقاء ،فسشح اÛال أامام أافراد الناحية
للتعب Òعن انششغالتهم واهتماماتهم .بعدها ترأاسش
الفريق ڤايد صشالح اجتماعا ثانيا ضشم قيادة وأاركان
الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأاركاناتهم وكذا
قادة وحدات الناحية.
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إثر عملية بحث وتفتيشش
للجيشش بتمÔإسست

كششف ﬂب أ للذخÒة

«الشش- -عب» ‘ إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة اإلره -اب
وبفضشل اسشتغÓل اŸعلومات ،كششفت مفرزة
للجيشش الوطني الششعبي ،أاول أامسش  21جانفي
 ،2019إاث- - -ر ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة ب - -حث وت - -ف - -ت - -يشش
ب -ت -مÔاسشت/ال -ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة السش-ادسش-ة،
ﬂبأا للذخÒة.جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع
تلقت ““الششعب““ نسشخة منه.
وبحسشب البيان فان اıبأا يحتوي على-:
صشاروخ ( )01من نوع غراد  21BM-عيار 22
م-ي-ل-ي-مÎ؛ )06( -ق - -ذائ - -ف ه- -اون ع- -ي- -ار 82
ميليمÎ؛ )06( -صشمامات؛ )25( -قنبلة يدوية
دفاعية مع مششاعل؛ )46( -طلقة عيار 23
ملم؛ )40( -طلقة عيار  14.5ملم؛)250( -
طلقة عيار  12.7ملم.
تأاتي هذه العملية ،لتعزز النتائج اإليجابية
التي –ققها قوات ا÷يشش الوطني الششعبي،
وتؤوكد اليقظة والسشتعداد الدائم Úلوحداتنا
‘ دحضش ك- - -ل ﬁاولت اŸسش- - -اسش ب- - -أام- - -ن
واسشتقرار البÓد.

..يوقف Œأر ﬂدرات ومنقب Úعن الذهب
‘ إاط- -ار م- -ك -اف -ح -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،ضشبطت مفرزة مششÎكة للجيشش،
أاول أامسش ،ب- -ع Úت- -ي -م -وشش -نت/ن.ع)49 ( ،2.
كيلوغرام من الكيف اŸعالج ،فيما أاوقفت
م - - -ف - - -ارز مششÎك - - -ة أاخ- - -رى ب- - -ك- - -ل م- - -ن أام
البواقي/ن.ع 5.وتلمسشان/ن.عŒ )03( ،2.ار
ﬂدرات وحجزت ( )1284قرصش مهلوسش.
‘ سشياق متصشل ،أاوقفت مفارز للجيشش
ال - -وط - -ن - -ي الشش- -ع- -ب- -ي ب- -ك- -ل م- -ن ع Úق- -زام
و“Ôاسشت/ن.ع 6.أارب-ع-ة ( )04م -ن-ق-ب Úع-ن
ال- -ذهب وح- -ج -زت ( )04م -ول-دات ك-ه-رب-ائ-ي-ة
وأاربع ( )04مطارق ضشاغطة ومركبة رباعية
ال- - -دف- - -ع ‘ ،ح Úأاوق- - -فت م- - -ف - -رزة أاخ - -رى
بالوادي/ن.ع ،4.شش- - - - -خصش )02( Úوضش -ب -طت
ششاحنتﬁ )02( Úملت Úبـ ( )10108وحدة من
ﬂتلف اŸششروبات.
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة
غ Òالششرعية ،أاوقف عناصشر الدرك الوطني
بوهران/ن.ع ،2.م - -ن - -ظ- -م- -ا ( )01ل - -رحÓ- -ت
الهجرة غ Òالششرعية ،فيما ” توقيف ()03
مهاجرين غ Òششرعي Úمن جنسشيات ﬂتلفة
بكل من غليزان واألغواط.

