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جمود بنوكنا الرهيب! ملتقى حول «الجيشس الوطني الشسعبي ورهانات
تداول المعلومة عبر شسبكات التواصسل الجتماعي»
بقلم :آلسصيدة أآمينة دباشص

كيف يمكن لÓقتصصاد آلوطني أآن يزدهر
إآن ك -انت إآح -دى أآه -م ح -ل -ق -ات ح -رك -ي -ت -ه
رآك -دة؟ ’ ق -ان-ون آل-م-ال-ي-ة و’ آل-مشص-اري-ع
آلصصناعية وآلفÓحية قادرة على تحقيق
آ’نتعاشص آلمنتظر.
آل-ج-زآئ-ر ب-ح-اج-ة إآل-ى ت-ن-م-ي-ة شص-املة و’
’سصاسصي هو
يمكن بلوغ ذلك مادآم آلكابح آ أ
آلنظام آلمصصرفي وآلبنكي!
’وآن ل - -ل - -ق - -ي - -ام ب - -ث - -ورة ف - -ي ه - -ذه
آن آ أ
آلمؤوسصسصات آلجامدة.
تتوفر بÓدنا على آلكفاءآت آلÓزمة كما
تتمتع بخيرآت طائلة لكن ...نعيب زماننا
وآلعيب فينا وما لزماننا من عيب سصوآنا!
آل -ك -ل يشص -ت -ك -ي :آل -مسص -ت -ث -م-رون ،أآرب-اب
آلعمل ،آلفÓحون ،آلحرفيون ،لكن شصبكة
نظامنا آلمصصرفي وآلمالي غير آبهة بذلك
ومصصرة على سصير آلسصلحفاة.
ه-ذآ م-ا ي-ف-ق-د ث-ق-ة آل-م-وآط-ن وآلمتعامل
’جنبي في مؤوسصسصاتنا آلبنكية.
آ أ
لنحرصص على أآ ّ
’ تسصيطر آلضصبابية على
هذآ آلقطاع ،إآصصÓحات رئيسص آلجمهورية
أآزآلت آل -غ -ب -ار ع -ن آل-ك-ث-ي-ر م-ن آل-م-ج-ا’ت
وآل-ج-م-ي-ع ي-ن-ت-ظ-ر أآن ت-م-ت-د ل-تشصمل قطاع
آل- -م- -ال- -ي -ة ،آل -عصصب آل -ح -ي -وي ل Ó-ق -تصص -اد
آلوطني.
’ ن -ن -ف -ي وج -ود م -ب -ادرآت ه-ن-ا وه-ن-اك،
ل- -ك -ن -ه -ا ت -ظ -ل ف -ردي -ة .آل -ظ -رف آل -رآه -ن
يتطلب إآحدآث نهضصة مالية شصاملة.
وضص- -ع- -ي -ة ب -ن -وك -ن -ا شص -ب -ي -ه -ة ب -ال -زح -م -ة
آل-م-روري-ة آل-ت-ي ت-ع-رفها عاصصمتنا ومدننا
آل-ك-ب-رى ،آل-ك-ل ي-ت-أال-م وي-ع-اني منها يوميا،
ل -ك -ن دآر ل -ق -م -ان ب -اق -ي -ة ع -ل -ى ح-ال-ه-ا ،م-ا
تفسصير ذلك؟
آلمفارقة أآننا نتطلع لبناء آقتصصاد قوي
ي-ج-اري آل-ط-ف-رة آل-رق-مية للقرن  ،21ل-كن
ل -يسص ب -ق -وآع -د تسص -ي -ي -ر ’زآلت خ -اضص-ع-ة
لمناهج آلقرن آلماضصي في صصور تعاكسص
آل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا وآل-ت-ع-امÓ-ت آل-مصص-رف-ي-ة
آلحديثة بمعظم دول آلعالم.
ه -ل ن -خشص -ى آل -ت-غ-ي-ي-ر ف-ي ه-ذآ آل-م-ج-ال،
لصص -ال-ح م-ن ك-ل ه-ذه آل-ع-رآق-ي-ل وآل-ع-وآئ-ق
و»آلممهÓت»؟
ل-م-اذآ ’ ت-ت-ك-ي-ف م-ن-ظ-وم-ت-نا آلبنكية مع
آلمسصتجدآت؟

آسص - -ت - -ع - -ادة ث - -ق- -ة آل- -م- -وآط- -ن
وعصصرنة مؤوسصسصاتنا وآسصترجاع
هبة آلدولة تبدأآ من هنا!

آلفريق
ڤايد
صصالح:
آليقظة
وآلتحكم
في
تكنولوجيا
’عÓم
آ إ
وآ’تصصال
صص 05

أآشصرف عليها لوح وتوبيرآ

مذكرة تفاهم للتعاون القانوني
بين الجزائر وفرنسسا
صص 03
’من بأافريقيا
لعمامرة في آلمؤوتمر آلدولي آلـ  3للسصلم وآ أ

مواجهة التحديات القارية باسستقÓلية القرار
لمم المتحدة ضسروري صص 0٤
والتعاون مع ا أ

حصصاد محليات

2015

تصصوير :آيت قاسصي

عينات من أاداء قطاعات تنموية
بالبلديات
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الثÓثاء  ٢٢ديسسمبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ١١ربيع الأول ١٤٣٧هـ

ڤرين ‘ بسضكرة

ي- -ق- -وم وزي- -ر إلتصص -ال ع -ب -د إ◊م -ي -د
ڤ- - -ري- - -ن ،ي- - -وم إÿم - -يسس  24ديسصمÈ
إ÷اري ،بزيارة عمل وتفقد إإ ¤ولية
بسصكرة.

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

زيتوÔ“ ‘ Êاسضت

ي-ق-وم وزي-ر إÛاه-دي-ن إل-ط-يب زيتو،Ê
يومي  24و 2٥ديسصم Èإ÷اري ،بزيارة
عمل إإ ¤ولية “Ôإسصت لÓإشصرإف على
ف- -ع- -ال- -ي- -ات إŸل -ت -ق -ى إل -وط -ن -ي «إ÷ب -ه -ة
إ÷ن - -وب - -ي - -ة ومسص - -اه - -م- -ت- -ه- -ا ‘ إل- -ث- -ورة
إل- -ت- -ح- -ري- -ري -ة وب -ع -ده -ا إلإف -ري -ق -ي»Ã ،ن -ط -ق -ة
تيديكلت بع Úصصالح.

تسضليم جائزة ا÷زائر
للنوعية 2015

ت -ن -ظ -م وزإرة إلصص -ن -اع -ة وإŸن-اج-م ،إل-ي-وم،
حفل تسصليم جائزة إ÷زإئر للنوعية لسصنة
 ‘ ،20١٥طبعتها إلثالثة وذلك على إلسصاعة
 0٨ : 30صصباحا بفندق إلأورإسصي.

ملتق ـ ـ ـ ـى ح ـ ـ ـول قانـ ـ ـ ـ ـون
الصضفقات العمومية ا÷ديد

طاغابو تسضتقبل وزير
األوقاف والشضؤوون الدينية
لدولة فلسضطÚ

تسص-ت-ق-ب-ل وزي-رة إلصصناعة
إلتقليدية عائشصة طاغابو،
إل- - -ي- - -وم ،وزي- - -ر إلأوق- - -اف
وإلشصوؤون إلدينية لدولة
ف- - - - -لسص- - - - -ط Úإإدع- - - - -يسس
إلشصيخ.

اختتام اŸلتقـ ـ ـى ال ـ ـ ـدو‹ للتكوين
‘ اŸؤوسضسضـ ـ ـ ـ ـ ـة

ي-خ-ت-ت-م إŸركز إلعربي
إلإف-ري-ق-ي لÓ-سص-ت-ث-مار
وإل - -ت- -ط- -وي- -ر ،إل- -ي- -وم،
إŸل - - - -ت - - - -ق - - - -ى إل- - - -دو‹
ل -ل -ت -ك -وي -ن ‘ إŸوؤسصسص-ة
ب-ف-ن-دق إل-رياضس– ،ت
رع-اي-ة وزي-ر إل-ت-ك-وين
إŸه- - -ن- - -ي وإل- - -ت- - -م - -ه،Ú
بحضصور عديد إÈÿإء ورجال إلأعمال.

إلعدد

١٦90٨

أابواب مفتوحة على
قطاع التضضامن

تنظم إŸكتبة إلوطنية إأياما مهنية
ح - -ول إلإي - -دإع إل- -ق- -ان- -و Êوإل- -ك- -ت- -اب
إل-رق-م-ي ،ب-ع-ن-وإن« :ن-حو تطوير إآليات
إل -نشص -اط» وذلك ي-وم غ-د إلأرب-ع-اء 23
ديسص- - - - -مÃ ،Èشص- - - - -ارك - - - -ة م - - - -وؤل - - - -فÚ
جزإئري.Ú

ﬁاضضرة حول اŸنهاج
التفاعلي للسضÒة النبوية

‘ إإطار موإصصلة إلنشصاط إلثقا‘ إلذي
سص - -ط - -ره إÛلسس إلإسصÓ- -م- -ي إلأع- -ل- -ى
وإح -ت -ف -اًء ب -اŸول -د إل-ن-ب-وي إلشص-ري-ف،
ي -نشص-ط إل-ب-احث ‘ سصÒة ن-بّ-ي -ن-ا ع-ل-ي-ه
إلصصÓة وإلسصÓم وإŸهندسس إŸعماري،
ﬁاضص-رة ب-ع-ن-وإن« :إŸن-ه-اج إل-ت-فاعلي
ل- - -لسصÒة إل - -ن - -ب - -وي - -ة» وذلك ي - -وم 27
ديسصم Èإ÷اري على إلسصاعة إلثالثة
مسصاءً Ãقر إÛلسس بالأبيار.

يومية وطنية إخبارية تصصدر عن إŸؤوسصسصة إلعمومية
إلقتصصادية(شصركة ذإت أإسصهم)
رأإسس مالها إلجتماعي ١2٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع إلشصهدإء إلجزإئر

إلÈيد إ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

لدإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(02١)٦0.70.3٥:

(021) 60.70.40

ي -ف -ت -ت -ح وزي -ر إلشص -وؤون إل -دي-ن-ي-ة وإلأوق-اف
ﬁمد عيسصى ،إليوم ،فعاليات إأشصغال إلندوة
إل- -ع- -ل- -م- -ي- -ة ب- -ع- -ن- -وإن« :إل- -تصص -وف إŸغ -ارب -ي
وإŸشص -ك Ó-ت إلإنسص -ان -ي -ة إل -رإه -ن -ة» Ãق -ر إل -زإوي -ة إل -ت -ي -ج-ان-ي-ة
ب-ت-م-اسص Úب-ال-ع Úإل-ب-يضص-اء ،ح-يث سص-ي-تفقد بعضس مرإفق إلقطاع
ب -ال -ولي -ة ،م -ع ت -دشص Úمسص -ج -د سص-ي-دي صص-ال-ح ب-ال-ع Úإل-ق-دÁة،
ووضص -ع ح -ج -ر إلأسص -اسس لإ‚از مسص -ج -د سص-ي-دي ب-ل-ك-ب Òب-ع-ج-اج-ة
ببلدية إلع Úإلبيضصاء.
ويشص- -رف ،غ- -دإ إلأرب -ع -اء  23ديسص -م Èإ÷اري ،ع -ل -ى ف-ع-ال-ي-ات
إلحتفال إلرسصمي بذكرى إŸولد إلنبوي إلشصريف Ãسصجد معاذ
ب -ن ج -ب -ل ب -ولي -ة سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ب -ع-د صصÓ-ة إŸغ-رب ،ح-يث
ي-تضص-م-ن إلح-ت-ف-ال ن-دوإت ومسص-اب-ق-ات ح-ول ه-ذه إŸناسصبة
إلدينية إلعزيزة على قلوب إŸسصلم.Ú

ولد علي Ãركز Œمع و–ضضÒ
الفرق الوطنية

تشصرف مونية مسصلم سصي عامر وزيرة
إل -تضص -ام -ن إل -وط -ن -ي وإلأسص -رة وقضص -اي-ا
إŸرإأة ،إل- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى إف- -ت- -ت -اح إلأب -وإب
إŸفتوحة على قطاع إلتضصامن إلوطني ‘
ي- - -ق - -وم وزي - -ر إلشص - -ب - -اب
›ال حماية إلأطفال ‘ خطر معنوي
وإل -ري -اضص -ة إل -ه -ادي ول -د
وح- -م- -اي- -ة إلأط- -ف- -ال ‘ إل -وسص -ط إŸف -ت -وحÃ ،شص -ارك -ة ‡ث -ل -ي
علي ،إليوم ،بزيارة تفقد
إل -ق -ط -اع -ات إل -وزإري -ة إŸع-ن-ي-ة ومصص-ال-ح إلأم-ن وإلسص-ل-ط-ات
Ÿرك- - - - - -ز Œم- - - - - -ع و–ضصÒ
إÙل-ي-ة وك-ذإ إ÷م-ع-ي-ات إل-ن-اشص-ط-ة ‘ إÛال إلج-تماعي
إل - - - -ف - - - -رق إل- - - -وط- - - -ن- - - -ي- - - -ة
وإلإنسص- - -ا ،Êوذلك ع- - -ل- - -ى إلسص- - -اع - -ة  09 : 00صصباحا
ب - - -السص- - -وي- - -دإن- - -ي- - -ة ،ح- - -يث
باŸدرسصة إلعليا للصصحافة ب Íعكنون ،حيث “تد
سص-ي-ل-ت-ق-ي ب-ال-ري-اضص-ي Úومدربيهم –ضصÒإ لÓألعاب
هذه إلأبوإب إإ ¤غاية  29ديسصم Èإ÷اري.
إلإفريقية للشصباب ‘ .20١٨

ت-ن-ظ-م ه-ي-ئ-ة «م-غ-رب لÓسصتشصارإت»
ي- -وم  24و 2٥و 2٦ديسص- -م Èإ÷اري
بفندق «بÓسس» بÈج إلكيفان ،ملتقى
ح- -ول ق- -ان -ون إلصص -ف -ق -ات إل -ع -م -وم -ي -ة
إ÷ديد.

أاي -ام م-ه-ن-ي-ة ح-ول اإلي-داع
القانو ÊباŸكتبة الوطنية

عيسضى يفتتح أاشضغال الندوة العلمية
للتصضوف اŸغاربي

إلرئيسصة إŸديرة إلعامة
مسصؤوولة إلنشصر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

اŸنتدى ا÷هوي الرابع للكشضافة با÷نوب

ينظم إلقسصم إلوطني للجوإلت من  23إإ2٥ ¤
ديسص - -م Èإ÷اري ،إŸن - -ت - -دى إ÷ه- -وي إل- -رإب- -ع
إÿاصس ب-ولي-ات إ÷ن-وب ب-ع-ن-وإن« :إلكشصفية
ت -وإصص -ل وع -ط -اء مسص-ت-م-ر» ب-ولي-ة ورق-ل-ة‘ .
هذإ إلسصياق ،سصينظم إلقسصم إلوطني للتاأهيل
إل-ق-ي-ادي وت-ن-م-ي-ة إŸوإرد إل-بشص-ري-ة ،إلدرإسصة
إل -ع -م -ل -ي -ة إل -وط-ن-ي-ة ل-لشص-ارة إÿشص-ب-ي-ة قسص-م
إل-كشص-اف م-ن  2١إإ 2٦ ¤ديسص-م Èب-ن-فسس إل-ولي-ة ،ح-يث سص-ي-كون حفل
إلف-ت-ت-اح إل-رسص-م-ي إŸشصÎك ل-ه-ذي-ن إل-ل-ق-اءي-ن إل-ه-ام ،Úإل-ي-وم ،بقاعة
ء.
ء من إلسصاعة إلرإبعة مسصا ً
متحف إÛاهد بالولية إبتدإ ً

يوم اÿميسس عطلة مدفوعة األجر

ت -ن -ه -ي وزإرة إل -ع -م -ل وإل -تشص -غ -ي -ل وإلضص -م -ان إلج -ت -م-اع-ي ،إإ ¤ك-اف-ة
مسص- -ت- -خ- -دم- -ي إŸوؤسصسص- -ات وإلإدإرإت إل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وإŸصص -ال -ح إıتصص -ة
وإ÷م -اع -ات إÙل -ي -ة وإŸوؤسصسص -ات إل -ت -ج -اري -ة وإلصص -ن -اع-ي-ة وإ◊رف-ي-ة
وإل -زرإع -ي -ةÃ ،ن ف -ي -ه -م إŸسص -ت -خ -دم -ون ب -السص -اع -ة إأو ب -ال-ي-وم ،إأن ي-وم
إÿميسس  24ديسصم Èإ÷اري إŸوإفق للمولد إلنبوي إلشصريف سصيكون
يوم عطلة مدفوع إلأجر.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أإوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصصحابها نشصرت أإو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لشصهار
إŸؤوسصسصة إلوطنية للنشصر وإ إ
 ١شصارع باسصتور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات إلتالية:إلوسصط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شصركة إلطباعة  S.I.Oإلشصرق :شصركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ألثÓثاء  22ديسضمبر  2015م
ألموأفق لـ  11ربيع أألول  1437هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرهاب
كشسفت عن إرإدة بÓدها ‘ إلتعاون مع إ÷زإئر Ÿكافحة إ إ

رئيسض إ÷مهورية يسستقبل وزيرة إلعدل إلفرنسسية

إسس-ت-ق-ب-ل رئ-يسض إ÷مهورية عبد
إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،إأمسض ،ب-ا÷زإئر
إل-ع-اصس-م-ة ،وزي-رة إل-عدل إلفرنسسية
ك- -ريسس- -ت- -ي- -ان ت -وبÒإ ،إل -ت -ي ت -وج -د
با÷زإئر ‘ زيارة عمل.
وق -د ج -رى ألسض -ت -ق -ب-ال ب-حضض-ور وزي-ر
ألعدل حافظ ألأختام ألطيب لوح ووزير
ألشض- -وؤون أŸغ -ارب -ي -ة وأل–اد ألإف -ري -ق -ي
وج -ام -ع -ة أل -دول أل -ع -رب -ي -ة ع -ب -د أل -ق -ادر
مسضاهل.

فرنسسا تريد تعزيز تعاونها مع
إ÷زإئر ‘ مكافحة إلإرهاب
أك -دت وزي -رة أل -ع-دل ح-اف-ظ-ة ألأخ-ت-ام
أل- -ف- -رنسض- -ي- -ة ك- -ريسض- -ت -ي -ان ت -وبÒأ ،أمسس،
با÷زأئر ألعاصضمة على أإرأدة بÓدها ‘
ت -ع -ز ي -ز ع  Ó-ق -ا ت -ه -ا م -ع أ ÷ ز أ ئ -ر ‘ › ا ل
مكافحة ألإرهاب.
و أوضضحت توبÒأ عقب ألسضتقبال ألذي

خصضها به رئيسس ألدولة «لقد –دثت مع
رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز بوتفليقة
عن مكافحة ألإرهاب ألتي نقوم بها معا
وعن ألأهمية ألتي يكتسضيها بالنسضبة لنا
أيضضا تعزيز هذأ ألتعاون».
ك -م -ا أشض -ارت أإ ¤أن -ه-ا ذّك -رت أل-رئ-يسس
بوتفليقة بـ»دعم أ÷زأئر لفرنسضا» ،مشضÒة
ع -ل -ى سض -ب-ي-ل أŸث-ال أإ ¤أل-ت-دخÓ-ت أل-ت-ي
Œري Ãا‹ وكذأ على مسضتوى منظمة
ألأ· أŸتحدة سضيما من أجل أŸصضادقة
على لئحة مكافحة “ويل ألإرهاب على
أŸسضتوى ألدو‹».
و أضض- -افت أل- -وزي- -رة أل- -ف- -رنسض -ي -ة أن -ه -ا
–ادثت م - -ع رئ - -يسس أ÷م - -ه- -وري- -ة ح- -ول
م -وأضض -ي -ع «ه -ام -ة» ت-ط-رقت أإل-ي-ه-ا خÓ-ل
زيارتها أإ ¤أ÷زأئر على غرأر ألتعاون
أل -قضض -ائ -ي وأل -ق -ان -و Êوأج -ت-م-اع أل-ل-ج-ن-ة
ألوزأرية أŸشضÎكة أ÷زأئرية  -ألفرنسضية
أŸزمع عقدها با÷زأئر ‘ نهاية شضهر
فيفري أŸقبل.
ون ّ-و هت ب -ه -ذه أŸن -اسض -ب -ة ب-اŸصض-ادق-ة
ألأخÒة للŸÈان على نصس قانون حول

سسÓل يسستقبل كرسسيتيان توبÒإ
لول ع -ب -د
إسس- -ت- -ق- -ب -ل إل -وزي -ر إ أ
إŸالك سسÓ- - - -ل ،أإمسض ،ب- - - -ا÷زإئ - - -ر
إلعاصسمة ،وزيرة إلعدل إلفرنسسية
إلسس-ي-دة ك-ريسس-ت-ي-ان ت-وبÒإ ،إل-ت-ي
ت -ق -وم ب -زي -ارة ع-م-ل إ ¤إ÷زإئ-ر،
ب- -حسسب م- -ا أإف -اد ب -ه ب -ي -ان Ÿصس -ال -ح
لول.
إلوزير إ أ
وأوضضح أŸصضدر ،أن «أللقاء مّكن من
ت -ق -ي-ي-م عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون أل-ق-ائ-م-ة بÚ
ألبلدين ،لسضيما ‘ أÛال ألقضضائي
وسض- -ب- -ل ت- -ع- -زي -زه -ا ‘ ›ال أل -ت -ع -اون
أŸؤوسضسض - -ات - -ي وأل - -ت- -ع- -اون أل- -قضض- -ائ- -ي
وأ÷ن -ائ-ي وت-ب-ادل أŸع-ل-وم-ات وت-ك-وي-ن
أŸوأرد ألبشضرية».
وأضض- -اف أŸصض- -در ،أن ألسض- -ت -ق -ب -ال
ج- -رى ب- -حضض- -ور وزي- -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ
أألختام ألطيب لوح.

مذكرة تفاهم للتعاون إلقانو Êب Úإ÷زإئر وفرنسسا
” ،أإمسض ،ت- -وق -ي -ع
م- -ذك -رة ت -ف -اه -م بÚ
وزي -ر إل -ع -دل ح-اف-ظ
لخ-ت-ام إل-ط-يب لوح
إ أ
ون-ظÒت-ه إل-ف-رنسسية
ك -ريسس -ت -ي -ان ت-وبÒإ،
ب - - -ه - - -دف ت - - -ع - - -زي- - -ز
إل- -ت- -ع- -اون إل- -ق -ان -وÊ
إل -ث -ن-ائ-ي إلسس-اري م-ن
خÓل تبادل إŸعارف
وإÈÿإت
وإŸم -ارسس -ات Ÿرإف -ق-ة
ج - - -ه - - -ود عصس - - -رن - - -ة
وإصس Ó-ح إل -ع -دإل -ة ‘
ك Óإلبلدين.

إسس - -ت - -ع - -رضض رئ - -يسض إÛم - -وع - -ة
إلŸÈان -ي -ة ل -لصس -دإق -ة إ÷زإئ -ري-ة -
إل-ك-وب-ي-ة ،إل-ن-اصس-ر ح-ري-ز ،أإمسض ،مع
لفريقيا وإلشسرق
إلسسفÒة إŸنسسقة إ
لوسس-ط ب-إادإرة إل-عÓ-ق-ات إل-دول-ي-ة
إ أ
باللجنة إŸركزية للحزب إلشسيوعي،
كÓرإ بوليدو ،سسبل تعزيز إلتعاون
إلŸÈا Êب Úإلطرف.Ú

أوضضح بيان للمجلسس ألشضعبي ألوطني ،أن
ناصضر حريز أكد أن هذه ألزيارة «سضتسضمح
ب-ت-وط-ي-د أل-عÓ-ق-ات أألخ-وي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ألتي
ترجع إأ ¤ألثورت Úأ÷زأئرية وألكوبية وبأانها
سض-ت-ك-ون م-ن-اسض-ب-ة ل-ب-حث سض-ب-ل أل-تنسضيق وبذل

ي -ت-م-ح-ور أإلط-ار أل-ع-ام ل-ل-ت-ع-اون ،ح-ول ›ال
إأصض Ó-ح ألسض -ي -اسض-ة أل-ع-ق-اب-ي-ة ،م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب،
أل-ت-ك-ف-ل ب-األح-دأث ،ت-ع-زي-ز أل-ت-ب-ادلت ب Úم-ه-نيي
ألعدألة وموأصضلة ﬁاور ألتعاون ألقائمة ‘ ›ال
ألبحث ألقانو Êوألقضضائي حول ألقانون أŸقارن
وتكنولوجيات أإلعÓم وألتصضال.
‘ ه- -ذأ أإلط- -ار ق- -ال ل- -وح ،إأن زي- -ارة أل- -وزي -رة
أل -ف-رنسض-ي-ة ت-ن-درج ‘ إأط-ار ت-ط-وي-ر أل-عÓ-ق-ات بÚ
ألوزأرت ÚلÎقية ألتعاون ألقضضائي
وأل- - -ق - -ان - -و ÊوأŸؤوسضسض - -ات - -ي بÚ
أل-ب-ل-دي-ن ،وذلك ت-ك-ريسض-ا وت-ف-عيÓ
إلع Ó-ن أ÷زأئ -ر ح -ول ألصض -دأق-ة
وألتعاون أŸوقع ‘ ديسضم2019 È
من قبل رئيسضي ألبلدين ،أللذين
ع ّ-ب-ر ع-ن إأرأدت-ه-م-ا ‘ ف-ت-ح ع-ه-د
جديد ‘ عÓقتهما.
وأع -رب أل -وزي -ر ح -رصس أ÷زأئ -ر ع -ل -ى ت-ع-زي-ز
وضض -م -ان ع Ó-ق -ة ألصض -دأق -ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن وضض-م-ان
دÁومتها ‘ تغÒأت عاŸية تفرضس تضضافر أ÷هود
وت - -رق- -ي- -ة أل- -ت- -ع- -اون ‘ ك- -ل أÛالت Ÿوأج- -ه- -ة
ألتحديات أŸشضÎكة ،مشضÒأ إأ ¤أسضتعدأده ألتام
لتحي Úألتعاون ألقضضائي وتعزيزه ‘ ،ظل أحÎأم
تشضريعات ألبلدين ومرأعاة أŸصضلحة أŸشضÎكة،
إأÁانا منه Ãزأيا أ◊وأر وتبادل ألرؤوى ،خاصضة ‘
›ال مكافحة أ÷رÁة أŸنظمة ألعابرة للحدود
ومكافحة أإلرهاب.
‘ هذأ أإلطار ،جدد لوح تعاطف أ÷زأئر ألتام
وتضض -ام -ن -ه -ا م -ع ألضض -ح -اي -ا أل -ذي -ن أسض -ت -ه-دف-ت-ه-م

ألهجومات أإلرهابية ‘ نوفم Èألفارط بباريسس،
أل -ن-اب-ع م-ن Œرب-ت-ه-ا أŸري-رة م-ع أل-ظ-اه-رة خÓ-ل
أل -تسض -ع -ي -ن -ي -ات وأل -ت -ي ” Œاوزه-ا ب-فضض-ل ت-ع-ب-ئ-ة
م -ؤوسضسض -ات أ÷م -ه -وري -ة وŒن -د ألشض -عب وسض-ي-اسض-ة
ألوئام وأŸصضا◊ة ألوطنية وإأطÓق برأمج ألتنمية
ألقتصضادية ،مؤوكدأ عزمها على موأصضلة –صضÚ
أÛت -م -ع م-ن ﬂاط-ر أل-ت-ط-رف وأل-ع-ن-ف ب-ت-ع-زي-ز
دع-ائ-م دول-ة أل-ق-ان-ون وت-رق-ي-ة أل-ع-دألة ألجتماعية
وأل-ت-مسضك ب-اŸرج-ع-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة أألصض-ي-لة أŸتسضمة
بقيم أإلنسضانية وألتسضامح.
وق- -ال أل- -وزي- -ر ،إأن ﬁارب- -ة ظ- -اه -رة أإلره -اب
أصضبحت مرتبطة Ãدى –قيق ألتضضامن أ◊قيق
وألدأئم للمجموعة ألدولية ،بعيدأ
ع - -ن أل - -ظ - -رف- -ي- -ة وألسض- -ط- -ح- -ي- -ة
وألهشضاشضة ،بدأية بتجفيف منابع
“ويل أإلرهاب ،لسضيما Ãنطقة
ألسضاحل.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ق-الت ك-ريسض-ت-ي-ان
ت -وبÒأ ،إأن ف -رنسض -ا ب -دوره -ا ت-و‹
أهتماما كبÒأ لتعزيز عÓقتها مع
أ÷زأئ -ر وأل -ت -زأم -ه -ا ب -إاعÓ-ن ألصض-دأق-ة وأل-ت-ع-اون
أŸوقع ب Úألبلدين ،خاصضة وأن بÓدنا تعد ألشضريك
أألول لها ومن ثم فÎقية مسضتوى ألتعاون هو أولوية
وعلى كل أألصضعدة ألقتصضادي وألسضياسضي وألدو‹
وما أزمة ما‹ إأل ‰وذج حي عن ذلك.
وأوضضحت توبÒأ ،أن ألتعاون ألقانو Êألثنائي
بناء على مذكرة ألتفاهم ب Úألبلدين سضيكون من
خÓل تبادل أŸعلومات أŸتعلقة بالقانون ألسضاري
وألج -ت -ه -اد أل -قضض -ائ-ي ،زي-ارأت درأسض-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م
لقاءأت علمية وملتقيات وإأنشضاء أفوأج خÈأء من
أجل إأعدأد ومتابعة أŸسضائل أŸتعلقة بالتعاون،
إأ ¤جانب ترقية ألتعاون ب ÚأŸدأرسس ألتكوينية
Ÿهنيي ألعدألة وألتوأمة ب ÚأŸؤوسضسضات ألقضضائية.

مكافحة إإلرهاب
وإ÷رÁة إŸنظمة
‘ صسدإرة إلهتمام

تسسليم  ٨جزإئري Úمعتقل ‘ Úغوإنتنامو

وفد جزإئري ‘ طريقه إإ ¤وإشسنطن لطي إŸلف نهائيا
لخ -ت -ام
أإع- -ل- -ن وزي -ر إل -ع -دل ح -اف -ظ إ أ
إل -ط -يب ل -وح ،أإمسض ،ع -ل -ى ه-امشض ت-وق-ي-ع
م- -ذك- -رة ت- -ف- -اه- -م وت- -ع -اون م -ع ن -ظÒت -ه
إلفرنسسية كريسستيان توبÒإ ،عن إنتقال
وف- -د م -ن إل -وزإرة إ ¤إل -ولي -ات إŸت -ح -دة
لمريكية ،بهدف إغÓق ملف إŸعتقلÚ
إ أ
إ÷زإئ-ري Úب-غ-وإن-ت-ن-ام-و ،ح-يث أإوضسح أإن
لجما‹ للمعتقل Úدون ﬁاكمة
إلعدد إ إ
ه - - - -و  26م - -ع - -ت - -ق Ó- -شس- -ارك- -وإ ‘ ح- -رب
أإفغانسستان.

سسعاد .ب
أكد لوح أنه ” ألتفاق مع ألوليات أŸتحدة
أألمريكية حول إأجرأءأت ألتسضليم ،وبالفعل ”
تسضلم  18معتق Óمن ›موع  26معتق Óأحيلوأ
على ألقضضاء ،منهم من ُبّرئ ومنهم من ” إأدأنته،
أم -ا أل -ب -اق -ي ف -ه-ن-اك ع-م-ل
حثيث لسضتكمال أإلجرأءأت
ب- -ه- -دف تسض -ل -ي -م -ه -م وف -ق -ا
Óج- -رأءأت أل- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة
ل --إ
أŸع - -م- -ول ب- -ه- -ا ‘ ه- -ك- -ذأ
قضضايا.
ب- - - -خصض - - -وصس قضض - - -ي - - -ة
تيبحÒين ،قالت وزيرة ألعدل حافظة أألختام
كريسضتيان توبÒأ ،إأن هناك تنسضيقا ب Úفرنسضا
وأ÷زأئر حول هذأ أŸلف و” أتخاذ عديد
أإلجرأءأت وأÿرجات ،كما عرفت ألعملية عدة
عرأقيل وسضوء فهم ،لكن أإلجرأءأت أتبعت وهو
أم-ر م-ه-م ،لسض-ي-م-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ع-ائÓ-ت ألضضحايا
أل- -ذي- -ن م -ن ح -ق -ه -م أ◊صض -ول ع -ل -ى ج -وأب ‘
أألخ.Ò
وأشضارت توبÒأ ،أن أ÷ديد ‘ هذأ أŸلف أن
ك-ل ألسض-ل-ط-ات أل-قضض-ائ-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن وكذأ وزيري
أل-ع-دل أب-دوأ أسض-ت-ع-دأده-م ل-ل-ق-ي-ام ب-ك-ل م-ا يلزم
لتوف ÒألتسضهيÓت وسضيتم ذلك ،خاصضة مع وجود
بعضس أألعمال يجب إأكمالها مسضتقب Óوسضيتم
ألنتهاء من هذه ألقضضية قريبا.
فيما يخصس أعتدأءأت باريسس أألخÒة ،قالت
إأن أل-ت-نسض-ي-ق أل-قضض-ائ-ي وأŸع-ل-وم-ات-ي أألوروبي،
لسضيما مع بلجيكا وأŸانيا ،كان له ألفضضل ألكبÒ
‘ ألكشضف عن هوية أŸتورط Úفيها وألذي

حدد بـ 09أشضخاصس 03 ،منهم  ⁄يتم ألتعرف
ع -ل -ي -ه -م ◊د ألسض-اع-ة وف-ي-ه-م م-ن قضض-ي خÓ-ل
أل-ع-م-ل-ي-ات أإلره-اب-ي-ة ،م-ت-وق-ع-ة وجود متورطÚ
وي-ن-ت-ظ-ر م-ا سض-يسض-ف-ر ع-ل-ي-ه أل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ن-ه-ائ-ي
ل-ل-خ-روج ب-اسضÎأت-ي-ج-ي-ة وأضض-ح-ة Œيب ع-لى كل
أسضئلة وأسضتفهامات ألفرنسضي ÚوّŒنب وقوع مثل
هذه ألدرأما ألدموية مرة أخرى.
ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ع-دد أل-ف-رنسض-ي ÚأّÛن-دي-ن ‘
صض -ف -وف أل -ت -ن -ظ -ي -م أإلره-اب-ي «دأعشس» ،أك-دت
توبÒأ أنه ” إأحصضاء ما يقارب  25ألف ›ند
من دول أجنبية توجهوأ إأ ¤سضوريا وألعرأق ،فيما
–صضي فرنسضا لوحدها  2000متورط ،منهم 600
شضخصس منتشضر على طول منطقة ألقتال و700
مÎشض-ح Úع-م-ل-ي-ات-ي– ،Úدي-د  250يتوأجدون
Ãنطقة ألعبور إأ ¤دأعشس 250 ،عائدين و145
ماتوأ ‘ معارك.
ÓعÓم
ووضضعنا أرضضية ل إ
‘ أف- - -ري- - -ل  2014للتبليغ،
حيث ” أسضتقبال حوأ‹ 4
آألف أتصضال بخصضوصس ما
معدله  9100مبلغ عنه66 ،
من أŸائة رجال 76 ،بالغ.Ú
وأعتÈت فلسضفة ﬁاربة
أإلره - -اب ألي دول - -ة ،سض- -وأء
كانت لفرنسضا أو أ÷زأئر ،هي حرة ونابعة من
أل -ت -زأم-ات-ه-ا ألشض-رع-ي-ة أل-ت-ي ت-وؤم-ن ب-ه-ا وأÈÿة
أŸمارسضة ،لكن هذأ ل يعني عدم ألعمل ‘ إأطار
ألشضرأكة ألدولية وألتضضامن وألتنسضيق ،ومن ثم
ف -ت -ج -ف -ي -ف م -ن -اب-ع “وي-ل أإلره-اب ه-و أول-وي-ة
بالنسضبة لفرنسضا ،خاصضة وأن أإلجرأم أخذ منحى
م -ت -ط -ورأ ون -وع -ي-ا ‘ ك-ل م-رة وأب-ع-ادأ ل Áك-ن
حصض -ره -ا ،مشضÒة إأ ¤أحÎأم ف -لسض -ف -ة أ÷زأئ-ر
بهذأ أÿصضوصس.
بخصضوصس ألتفتيشس أإلدأري باŸطارأت ألذي
مسس  140شضخصس من أŸغاربة ،قالت إأن ألعملية
Œري ‘ إأطار حماية دولة ألقانون وبحضضور
ألشضرطة ألقضضائية .أما فيما تعلق بنظام ألكفالة
أŸعمول به با÷زأئر ،علقت توبÒأ أن فرنسضا
لها قانون خاصس ◊ماية ألطفولة وضضمان أحسضن
ألظروف لذلك ،غ Òأنها  ⁄تنف أن ألهتمام
أألك Èم -نصضب ع -ل -ى تسض -وي-ة وضض-ع-ي-ة أل-ع-ائÓ-ت
وأألسضر أŸرحلة.

تنسسيق حول قضسية
تيبحÒين وإŸلف
سسيغلق قريبا

إإسستعرإضض سسبل تعزيز إلعÓقات إلŸÈانية ب Úإ÷زإئر وكوبا
مزيد من أ÷هد أŸشضÎك».
بخصضوصس أŸسضائل ألرأهنة على ألسضاحة
أل -دول-ي-ة ،شض-دد ح-ري-ز ع-ل-ى «م-وق-ف أ÷زأئ-ر
أل- -رأفضس ل- -ك- -ل أن- -وأع أإلره- -اب وأل- -ت- -ط -رف
وحرصضها على أحÎأم سضيادة ألدول» ،مضضيفا
أن أ÷زأئر «قد برهنت على كفاءتها ‘ حل
أألزم - -ة ‘ م - -ا‹ وأن م - -وأق- -ف- -ه- -ا وأضض- -ح- -ة
وم-ع-روف-ة ،لسض-ي-م-ا ب-خصض-وصس أŸسض-ائ-ل ألتي
تهم أŸنطقة ،على غرأر موقفها ألدأعم ◊ق
ألشضعب ألصضحرأوي ‘ تقرير مصضÒه».
من جهتها ،أشضادت نائب رئيسس أÛلسس
ألشضعبي ألوطني ،ألدألية غنية ،ألتي حضضرت
أل-ل-ق-اء ،بـ «ع-رأق-ة أل-عÓ-ق-ات أل-ت-اري-خ-ية ألتي
تربط ألبلدين» ،معربة عن «إأعجابها بالدفعة

ألقوية ألتي يعرفها ألتعاون ألثنائي ‘ ﬂتلف
أÛالت ،دأعية إأ ¤تعزيز أك ÌللعÓقات
ألŸÈانية بتبادل ألزيارأت».
بدورها ،أعربت كÓرأ بوليدو عن «أعتزأز
كوبا بالعÓقات ألتاريخية ألعريقة وألوطيدة
أل -ت -ي ت -رب -ط -ه -ا ب -ا÷زأئ -ر» ،م -ؤوك-دة أن ه-ذه
أل -ع Ó-ق -ات «‡ي-زة ع-ن عÓ-ق-ات بÓ-ده-ا م-ع
باقي ألشضعوب ،خاصضة منها أÛاورة لها».
على صضعيد آأخر ،ثّمنت ألسضفÒة ألكوبية
«موقف أ÷زأئر إأزأء ألعديد من ألقضضايا»،
مÈزة «إأعجابها بالسضياسضة ألرشضيدة لرئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة» ،دأعية إأ¤
«تقوية ألتعاون بتبادل ألزيارأت لÓرتقاء به
إأ ¤مسضتوى شضرأكة شضاملة».
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أإشسرف عليها لوح وتوبÒإ

سسعاد بوعبوشش
تصسوير :م .آيت قاسسي

أل-ع-ن-ف ضض-د أŸر أة ،مضض-ي-ف-ة أن-ه-ا أل-ت-قت
Ãم- -ث- -ل Úع- -ن أÛت- -م- -ع أŸد Êأل- -ذي- -ن
«سض -اع-دوه-ا ‘ ف-ه-م أÛت-م-ع أ÷زأئ-ري
ورهانات أليوم».
وتابعت توبÒأ قولها «لقد أدركت جيدأ
أإ ¤أي م- -دى أث- -رت سض- -ن- -وأت م- -ك -اف -ح -ة
ألإره -اب أل -عشض -ر ‘ أÛت -م-ع أ÷زأئ-ري
وك - -ذأ أإ ¤أي م - -دى “ك - -ن ألأشض - -خ - -اصس
وأÛت - -م - -ع م - -ن أÿروج أك Ìق- -وة و أكÌ
أإصضرأرأ على تفادي ألوقوع ›ددأ ‘ تلك
أŸاأسضاة مع أإبقاء نظرة على أŸسضتقبل
ويقظة دأئمة».
م- - -ن ج - -انب أآخ - -ر صض - -رحت أل - -وزي - -رة
أل-ف-رنسض-ي-ة ب-اأن-ه-ا ب-ل-غت أل-رئيسس بوتفليقة
رسض- -ال -ة م -ن ن -ظÒه أل -ف -رنسض -ي ف -رأنسض -وأ
هولند ألذي « أعرب عن تاأثره برسضالة
ألتضضامن وألتعاطف ألتي بعث بها ألرئيسس
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ل-ف-رنسض-ا غ-دأة أع-ت-دأءأت 13
نوفم Èألفارط».
وخ- - -لصضت ‘ ألأخ Òأإ ¤أل- - -ق - -ول ب - -اأن
«ألرئيسس هولند قد كلفني كذلك باإبÓغ
مدى تقديره وصضدأقته لرئيسس ألدولة».

ألعدد
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لمن بأافريقيا:
لعمامرة ‘ اŸؤؤ“ر الدو‹  3للسسلم وا أ

مواجهة التحديات القارية باسستقÓلية القرار والتعاون مع األ· اŸتحدة ضسروري

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزير الشسؤؤون اÿارجية البؤرندي:
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مسسؤوولياتنا كبÒة إلحÓل السسÓم و–قيق الرفاه
أاكد وزير الشسؤؤون اÿارجية البؤرندي
أالن أام نياميتيف ،خلل اجتماع السسلم
لمن بأافريقيا ،أان مسسؤؤولياتنا كبÒة
وا أ
لحلل السسلم
لفريقية إ
Œاه القارة ا إ
و–ق-ي-ق ال-رف-اه ،م-ن-ؤه-ا ب-ال-دع-م ال-ذي
تبد ه ا◊كؤمة ا÷زائرية ‘ هذا اŸنح
وج- -دي- -ت -ه -ا ‘ ت -ب ّ-ن -ي -ه -ا ت -ن -ظ -ي -م م -ث -ل
ه- -ذه اŸؤؤ“رات ال- -ع- -اŸي- -ة –ت م -ظ -ل -ة
لفريقية.
القارة ا إ
وق - - -ال إان ذلك ي - - -ع - - -كسس ب - - -ع- - -د ال- - -ن- - -ظ- - -ر
وحسس -ن ال -ت-ن-ظ-ي-م وال-ت-خ-ط-ي-ط ،لف-ت-ا إا ¤أان
اجتماع وهران سسوف تعقبه عديد اللقاءات

الدورية ،وفقا لقرار كل من ›لسس األمن
و›لسس األم -ن والسس -ل -م ،ن -ظ -را ل -ل-ت-ه-دي-دات
العديدة للسسلم واألمن ‘ القارة اإلفريقية.
ودع- - -ا ‘ سس- - -ي- - -اق م - -تصس - -ل اŸؤو“ري - -ن إا¤
ضسرورة تعزيز ““ا÷هود الكبÒة““ التي يبذلونها
Ÿواجهة هذه التحديات .كما أاكد على تدعيم
التنسسيق اŸوجود ما ب Úالدول األعضساء ‘
›لسس األم- -ن ب -ن -ي -وي -ورك وال -دول اŸع -ن -ي -ة
ب -اŸسس -ائ -ل اŸط -روح -ة ،ل -ت-ح-ق-ي-ق األه-داف
اŸشسÎك- -ة ع ÈاسسÎات- -ي- -ج- -ي -ات واع -دة ذات
مقاربات شساملة ◊فظ السسلم واألمن.

وزيرة اÿارجية والتعاون الرواندية :

التشساور ب Úال–اد اإلفريقي واأل· اŸتحدة ““أامر ضسروري““

لمن ‘
ينهى اŸؤؤ“ر الثالث للسسلم وا أ
إافريقيا بفندق اÒŸيديان بؤهران،
ال- -ي- -ؤم ،أاع- -م -ال -ه ب -ع -د  3أاي- -ام م -ن
ال-تشس-اور وال-ت-ب-احث ،ح-ؤل ال-قضس-ايا
لفضس-ل
السسÎات -ي -ج -ي -ة والسس-ب-ي-ل ا أ
Ÿؤاج - -ه - -ت - -ه- -ا إاق- -ل- -ي- -م- -ي- -ا .وسسÎف- -ع
ال - -ت - -ؤصس - -ي - -ات اÿاصس - -ة ب - -ن - -ت- -ائ- -ج
لمن
الجتماع إا› ¤لسس السسلم وا أ
لف- - -ري - -ق - -ي وإا ¤ك - -اف - -ة
ل–اد ا إ
ل - - -إ
اŸهتم ،Úقصسد تؤطيد الشسراكة بÚ
ل· اŸتحدة.
ال–اد وا أ

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
يسس -ع -ى اŸؤو“ر ،ال -ذي تسس -تضس -ي -ف-ه ع-اصس-م-ة
الغرب ا÷زائري ،وهران ،للمرة الثانية على
التوا‹ ،إا ¤أان ““يشسكل أارضسية صسلبة لتعبئة
ا÷هود متعددة األطراف الرامية إا ¤مواجهة
التحديات والهموم األفريقية““.
وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون
ال- -دو‹ رم- -ط- -ان ل- -ع -م -ام -رة ،أاك -د أان اإلرادة
القوية التي عّبر عنها رؤوسساء القارة األفريقية
‘ ك-اف-ة اج-ت-م-اع-ات-ه-م وال-رغ-ب-ة ا÷اﬁة ‘
ت-ط-وي-ر م-ن-ظ-وم-ة ك-ام-ل-ة وم-ت-كاملة األطراف
ل -لسس -ل -م واألم -ن م -ع األ· اŸت-ح-دة وغÒه-ا،
أاع -طت دف -ع -ا ق -وي -ا ŸسسÒة ال -ت -ن -م -ي -ة وح -ل
اŸشساكل القائمة.
Óمن
قال لعمامرة ،إان توصسيات الندوة الثالثة ل أ
والسسلم ‘ إافريقيا ،سستكون ““توافقية““ ،تعكسس
اŸواق -ف اإلف -ري -ق-ي-ة اŸشسÎك-ة وم-دى ت-أاثÒ
ذلك ع -ل -ى ال-وع-ي ال-رسس-م-ي ب-أاه-م-ي-ة ت-ع-م-ي-ق
وتوطيد الشسراكة ب Úال–اد اإلفريقي واأل·
اŸتحدة ،ويكون بذلك األفارقة قد أاسسسسوا
Ÿرحلة جديدة ،عّبرت عنها بوضسوح منظمة
ال -دول األم -ري -ك -ي -ة ب-ت-ع-ي-ي-ن-ه-ا ““ال-ق-اسس-م وأان““
 ·ÓاŸتحدة ““بان كي
Óم Úالعام ل أ
مسساعدا ل أ
م -ون““ م -ك -ل -ف -ا بشس-ؤوون ح-ف-ظ السسÓ-م ،خ-ل-ف-ا
للمسساعد السسابق إادموند موليه من غواتيمال.
وأاكد لعمامرة ،أان التنصسيب اŸسستحق يرمز
إا ¤ق -درة ال–اد اإلف -ري -ق -ي إلع -ط -اء ن -فسس
ج - -دي- -د ،ل- -ع- -م- -ل األ· اŸت- -ح- -دة ب- -ال- -ق- -ارة
اإلف-ري-ق-ي-ة ،م-نّ-وه-ا ‘ سس-ي-اق م-تصس-ل باÈÿة

ال-واسس-ع-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا السس-ي-د ال-ق-اسسم ‘
قضسايا السسÓم واألمن وحل النزاعات ،بعد
أادائ-ه اŸت-مّ-ي-ز ال-ذي اسس-ت-م-ر ط-وال السس-ن-وات
ال -ت -ي اشس -ت -غ -ل ف-ي-ه-ا ع-ل-ى رأاسس دائ-رة السس-ل-م
واألمن ‘ مفوضسية ال–اد اإلفريقي.
وتنتظر إافريقيا من هذا اإل‚از ،باإلضسافة
إا ¤إانشساء جهاز الشسرطة اإلفريقية ““أافريبول““
وغÒه-ا م-ن م-ق-وم-ات اŸن-ظ-وم-ة اإلف-ري-ق-ي-ة
للسسلم واألمن ،أان تضساعف من قدرات القارة
ع -ل -ى اسس -ت -ت-ب-اب األم-ن والسس-ت-ق-رار ،يضس-ي-ف
لعمامرة ،مؤوكدا أان التحديات التي تواجهها
القارة ،من منطلق تعددها وحسساسسيتها وتنوع
أاسسبابها وأابعادها ،تتطلب جهدا دوليا أاك Èمن
جميع أاصسحاب النوايا ا◊سسنة ،على أان تكون
Óه-داف ول-ل-مبادئ والقيم
ا◊ل-ول م-ط-اب-ق-ة ل -أ
األفريقية.
لعمامرة ⁄ ،يفوت الفرصسة بضسرورة العمل
على إايجاد ا◊لول اŸناسسبة لكافة القضسايا
اŸط -روح -ة ،لسس-ي-م-ا ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاي-ج-اد
اıرج ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-قضس-ي-ة الصس-ح-راوية التي
تراوح مكانها منذ أازيد من  40سسنة ،رغم
·Ó
ا÷هود الكبÒة التي يبذلها األم Úالعام ل أ
اŸتحدة ،اŸنتظر أان يزور اŸنطقة ،خÓل
األشس- -ه -ر األو ¤م -ن السس -ن -ة اŸق -ب -ل -ة ،قصس -د
الطÓ- -ع ع- -ن ك- -ثب وإاع- -ادة ب -عث ا◊وار بÚ
حب
األطراف اŸتنازعة ،وهو األمر الذي تر ّ
به ا÷زائر التي تدعم مسساعي األم Úالعام
 ·ÓاŸتحدة ومبعوثه اÿاصس إا ¤اŸنطقة
ل أ
ك-ريسس-ت-وف-ر روسس ،قصس-د ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-ظيم
السستفتاء اŸتعلق بتقرير اŸصس.Ò
ب-دوره-ا ،عّ-ب-رت ال-دول الشس-ق-ي-ق-ة والصس-دي-ق-ة
اŸشساركة .عن رؤويتها بشسأان وجهة نظرها،
خصس -وصس-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-حسس Úأاداء ›لسس
األمن وإاصسÓح األ· اŸتحدة .وقد علق وزير
اÿارجية ا÷زائري على ذلك قائ““ :Óشسأان
األ· اŸتحدة وشسأاننا اŸشسÎك ،يهّمنا أان
ننجح كمجموعة دولية ‘ Œاوز اÓÿفات
و‘ بناء ›لسس أامن ومنظمة أا· متحدة
قوّية ،تسستجيب Ÿتطلبات العصسر وتنظر إا¤
اŸسس-ت-ق-ب-ل ن-ظ-رة اŸسس-ؤوول-ي-ة ون-ظرة التفاؤول
والسستعداد الدائم““.
وأاكد وزير اÿارجية ا÷زائري .على هامشس
لقائه اÿاصس بوزير اÿارجية اإلنغو‹ خÓل
Óمن
أاشس-غ-ال ال-ي-وم ال-ث-ا Êل-ل-م-ل-ت-ق-ى ال-ث-الث ل -أ

والسس- -ل- -م ب- -إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ،أان عÓ- -ق- -ات رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-ن-ظÒه
اإلن -غ -و‹ ل -ورن -ت -و ‡ت-ازة وم-ت-م-ي-زة ،وه-ن-اك
ت-ط-اب-ق ‘ وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ب-ي-ن-ه-م-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر
للمÒاث النضسا‹ واŸاضسي اŸشسÎك.
وأابرز لعمامرة ،أان ا÷زائر تعمل بكّل الوسسائل
الدبلوماسسية ◊لّ األزمات بالقارة ،مسستدل
ب-ج-ه-ود ›م-وع-ة ح-ك-م-اء إاف-ري-ق-ي-ا ال-تي كان
يÎأاسسها الرئيسس الراحل أاحمد بن بلة ويعتÈ
ال -دب -ل -وم -اسس -ي األخضس-ر اإلب-راه-ي-م-ي عضس-وا
فيها.

ا÷زائر شساركت ‘ مناورة بجنوب
إافريقيا Ÿكافحة اإلرهاب
ك -م-ا أاشس-ار ل-ع-م-ام-رة إا ¤ال-ق-وة اإلف-ري-ق-ي-ة
اŸشسÎك- -ة ““أام -ا Êأاف -ري -ك -ا  ،““2ال- -ت -ي ق -امت
م -ؤوخ -را ،وألول م-رة ،ب-ت-ن-ف-ي-ذ “ري-ن م-ي-داÊ
بجنوب إافريقيا .وقد شساركت ا÷زائر ‘ هذه
اŸناورة بقواتها ا÷وية ،من خÓل نقل عدد
من الدول الشسقيقة من إافريقيا الغربية نحو
جنوب إافريقيا.
ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس ال- -عÓ- -ق- -ات ا÷زائ -ري -ة -
األنغولية ،قال لعمامرة ““إاننا نسسعى لتطوير
عÓقاتنا الثنائية““ ،مضسيفا أان اŸباحثات مع
نظÒه األنغو‹ تناولت سسبل اسستغÓل اŸوارد
الطبيعية لصسالح تطوير اقتصساديات البلدين،
خاصسة ‘ ظلّ سسقوط أاسسعار النفط بالسسوق
ال- - - - - - -ع - - - - - -اŸي - - - - - -ة ،مشس - - - - - -ددا ع - - - - - -ل - - - - - -ى
ضسرورة التفك ‘ Òالطرق اŸتاحة لبلوغ سسعر
ُمْرضسٍ لÈميل النفط.
‘ سسياق متصسل ،أاكد لعمامرة أان هناك
–رك داخ- - - -ل األ· اŸت- - - -ح - - -دة Ùارب - - -ة
اإلرهاب وا÷رÁة العابرة للحدودÃ ،ا فيها
الŒار باıدرات .وجّدد التذك ÒباŸبادرة
ا÷زائرية على مسستوى األ· اŸتحدة ،بشسأان
Œر Ëدفع الفدية وهو ا÷انب الذي يهتم به
ال–اد اإلف - -ري - -ق - -ي ،م - -ع - -تÈا أان ت - -نصس- -يب
““أاف -ري -ب-ول““ ج-اء ل-ت-ع-زي-ز أادوات ال-ع-م-ل ل-رف-ع
ال -ت -ح -دي -اتÃ ،ا ف-ي-ه-ا اإلره-اب واıدرات
التي تعت Èعائداتها اŸمول الرئيسس للحركات
اإلرهابية.

وزير خارجية أانغؤل:

تقرير اŸصس Òاÿيار ا◊تمي بالصسحراء الغربية
ق -ال وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة األن-غ-و‹
جورج ريبيلو بينتو ،إان نزاع الصسحراء الغربية
ه - -و مسس- -أال- -ة ت- -ق- -ري- -ر مصس ،ÒمشسÒا إا ¤أان
““م -وق -ف ال–اد األف -ري -ق-ي م-وح-د وي-ن-درج
ضسمن مسسأالة تنظيم السستفتاء““ لتقرير مصسÒ
الشسعب الصسحراوي.
صسرح الوزير األنغو‹ ،عقب ﬁادثات مع
وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون
ال- -دو‹ رم- -ط- -ان ل- -ع -م -ام -رة ،ع -ل -ى ه -امشس
اŸلتقى الثالث رفيع اŸسستوى من أاجل السسلم
واألم -ن ‘ أاف -ري -ق -ي-ا ،اŸن-ع-ق-د ب-وه-ران ،أان
““ن-زاع الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ه-و مسس-أال-ة ت-ق-ري-ر
اŸصس Òوم -وق -ف ال–اد األف -ري -ق -ي واضس-ح
ليسس به لبسس ويخصس إاجراء اسستفتاء““.

وذكر الوزير النغو‹ ،أان موقف ال–اد
اإلف -ري -ق-ي بشس-أان مسس-أال-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
صسادر عن قمة رؤوسساء الدول اإلفريقية و«هذا
هو الطريق الذي يجب أان يتبع““ ،داعيا األ·
اŸت- - -ح- - -دة إا““ ¤أان ت- - -ت- - -واف - -ق م - -ع ال–اد
اإلف -ري -ق -ي ل -ت -ن-ظ-ي-م اسس-ت-ف-ت-اء ‘ الصس-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة““ واÛت -م -ع ال -دو‹ ع-ل-ى ““احÎام
م -وق -ف رؤوسس -اء ال -دول اإلف -ري-ق-ي-ة وق-رارات
األ· اŸتحدة““.
م - - -ن ن - - -اح- - -ي- - -ة أاخ- - -رى ،أاشس- - -ار رئ- - -يسس
الدبلوماسسية األنغولية إا ¤أان مشساركة وزراء
خ- -ارج- -ي -ة ل -دول ح -اضس -رة ‘ ›لسس األم -ن
 ·ÓاŸت- -ح- -دة ‘ ه- -ذا اŸل- -ت- -ق -ى رف -ي -ع
ل - -أ
اŸسستوى ““مهمة ،ألنها تسسمح بتبادل وجهات

النظر حول القضسايا اŸهمة التي نوقشست ‘
األ· اŸتحدة ،لسسيما وأان األهم أان أافريقيا
م- - -وح - -دة ‘ ›لسس األم - -ن ال - -دو‹ بشس - -أان
القضسايا الرئيسسية للقارة““.
من جهة أاخرى تطرق الوزير النغو‹ إا¤
إاشسكالية ا◊صسول على مقعد إافريقي دائم ‘
›لسس األمن باأل· اŸتحدة الذي ،بحسسبه،
لتزال مطروحة .وقال إان ““القارة بأاكملها
متفقة بشسأان إاصسÓح األ· اŸتحدة وبصسفة
خاصسة ›لسس األمن ونحن نعتقد أان من
اŸه -م أان ت -ك -ون أاف -ري-ق-ي-ا والشس-رق األوسس-ط
وأامريكا الÓتينية متواجدة ‘ ›لسس األمن
الدو‹““.

ق- -الت وزي- -رة اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون
ب-روان-دا السس-ي-دة ل-ؤي-ز م-يشس-ي-ك-اوبؤ ،إان
ل· اŸت -ح -دة وال–اد
ال- -ت- -ع- -اون ب Úا أ
لف- - -ري- - -ق- - -ي وال - -تشس - -اور ال - -دائ - -م بÚ
ا إ
ا÷هازين ““أامر ضسروري““.
وأاك - -دت أان األ· اŸت - -ح - -دة ت- -بّ- -ج- -ل ال- -دور
اŸت -ط -ور ل -ل -م -ن-ظ-م-ات الإق-ل-ي-م-ي-ة ال-ف-رع-ي-ة
وŒرب -ت -ه-ا ‘ م-ن-ع ال-ن-زاع-ات ،وي-جب ع-ل-ي-ن-ا
وعلى البلدان اإلفريقية اŸمثلة للقارة على
مسستوى ›لسس األمن ،أان تأاخذ هذا الدور
على ﬁمل ا÷د.
ودعت السسيدة لويز البلدان الفريقية ،بعد
انتهاء وليتها Ãجلسس الأمن ،لÓلتقاء على
مسستوى القارة ،لتعزيز الشسراكة ‘ عمليات
السس -ل -م ،لسس -ي -م -ا ب Úاأل· اŸت -ح -دة واأل·
اإلفريقية.
وهي ترى أان ما –قق من تعاون ب ÚالطرفÚ
 ⁄يبلغ ““مداه الكامل““ ،ولهذا عÈت عن أاملها
‘ أان تكون هناك شسراكة ““اسسÎاتيجية““ أامÏ
ب Úاأل· اŸتحدة وال–اد اإلفريقي .كما
أاكدت على ضسرورة أان يصسبح ملتقى السسلم
واألمر بإافريقيا ،من أاهم ا◊لقات الدراسسية

الدولية اŸفتوحة ‘ سسياق األمن والسسلم ‘
القارة.
وأاوضسحت قائلة ،إان ““ميثاق األ· اŸتحدة
أانشسأا ›لسس األمن كجهاز أاول للحفاظ على
السس - -ل - -م واألم - -ن ‘ ال - -ع - -ا ،⁄لف - -ت- -ة إا ¤أان
الÎت -ي -ب -ات اإلق -ل -ي -م -ي-ة ت-ؤوّك-د ع-ل-ى ال-تسس-وي-ة
السسلمية للنزاعات ،وقد ” التأاكيد على ذلك
كجزء أاسساسسي من عمل األ· اŸتحدة ،وأان
الفصسل الثامن من اŸقال يشسجّع اŸنظمات
اإلقليمية على اŸسساهمة ‘ ا◊فاظ على
السسلم واألمن ،وينبغي لتلك ا÷هود أان تكون
بالتنسسيق مع األ· اŸتّحدة““.
وي -ك -م -ن ال -ت -ح -دي األول ل -ل-ق-ارة اإلف-ري-ق-ي-ة،
بحسسبها ‘ ،كيفية الرتقاء بهذا التعاون اإ¤
شسراكة ““اسسÎاتيجية““ ‘ سسبل ﬂتلفة ،مبينة
بأان هذا اŸسسعى مّÈر باإلحصساءات والوقائع
‘ اŸيدان ،يأاتي على رأاسسها التطور اŸسسجل
ع -ل-ى اŸسس-ت-وى اإلف-ري-ق-ي ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤أان
ث -ل -ث-ي ع-م-ل ›لسس األم-ن خ-اصس ب-أاف-ري-ق-ي-ا،
ل -ذلك ت -ق -ول““ :ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ف-ه-م م-ن ا÷انب
األفريقي أاهمية تعزيز هذه الشسراكة““.
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وزيرنا للخارجية يسستقبل نظÒته النيجرية
اسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ال- -دول- -ة وزي- -ر
الشس- - -ؤؤون اÿارج- - -ي - -ة وال - -ت - -ع - -اون
ال -دو‹ ،رم -ط -ان ل -ع -م -ام -رة ،أامسس،
ب-ؤه-ران ال-ؤزي-رة اŸن-ت-دب-ة ل-لشسؤؤون
اÿارجية النيجرية خديجة بؤكار
أاب -ا إاب -راه -ي -م ،ع -ل -ى ه -امشس أاشس -غ -ال
اŸتلقى الثالث رفيع اŸسستؤى للسسلم
لمن ‘ إافريقيا.
وا أ
وب- -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة أاشس- -ادت ال -وزي -رة
اŸنتدبة النيجرية بالدعم الذي تقدمه
ا÷زائ -ر ل -ب-ل-ده-ا ،م-ع-رب-ة ع-ن ارت-ي-اح-ه-ا
ل -ل -ع Ó-ق -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة ورواب -ط ال-ث-ق-ة
والصسداقة ب Úالبلدين ،حسسبما علم لدى
مصسدر من وزارة الشسؤوون اÿارجية.
و‘ هذا اإلطار اتفق الوزيران على
ضس-رورة إاع-ادة ب-عث ع-م-ل ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸشسÎك-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ن-ي-ج-ري-ة ل-ت-وسس-يع
ال-ت-ع-اون الق-تصس-ادي وت-ط-وي-ر ال-ت-ب-ادلت
التجارية.
و‘ هذا الصسدد شسكرت خديجة بوكار
أابا إابراهيم ا÷زائر على ريادتها –ت
قيادة الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة ‘

ت -ق -دم اŸشس-اري-ع اŸه-ي-ك-ل-ة ال-ب-ارزة ع-ل-ى
غ-رار ال-ط-ري-ق ال-ع-اب-ر ل-لصس-ح-راء وأان-بوب
ال-غ-از ن-ي-ج-ري-ا-ال-ب-حر األبيضس اŸتوسسط
والربط بشسبكة األلياف البصسرية.
ول -دى ت -ط -رق -ه-ا إا ¤مسس-أال-ة ال-ت-ط-رف
ج-ددت اه-ت-م-ام بÓ-ده-ا ب-السس-ت-ف-ادة م-ن
ال -ت -ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
اإلرهاب واجتثاثه.
و‘ هذا اإلطار أاكد السسيد لعمامرة
ال - -ذي ع Èع - -ن ال - -ت - -زام ا÷زائ- -ر اŒاه
Óره-اب ““ع-ل-ى
ن -ي-ج-ري-ا ‘ م-ك-اف-ح-ت-ه-ا ل -إ
ضس- -رورة أان ت- -ك- -ون م- -ق- -ارب- -ة م -ك -اف -ح -ة
اإلرهاب مدعمة Ãسسعى متعدد األبعاد
›ن -د ÷م -ي -ع ف -ئ -ات السس -ك -ان لسس -ي -م -ا
الشسباب““.
وت- -ط- -رق ا÷ان- -ب -ان أايضس -ا إا ¤مسس -أال -ة
تدهور اأسسعار برميل النفط وأاثاره على
اقتصساديات الدول اŸنتجة.
واأكدا على اأهمية مسسعى دو‹ متفق
عليه لرفع أاسسعار البÎول عند سسعر يسسمح
بتنمية افتصساديات الدول اŸنتجة والدول
اŸسستهلكة للبÎول.

“ّيز اليؤم الثا Êمن الندوة بتنظيم
ل- -ق- -اءات ع- -دة ل- -ؤزي- -ر ال -دول -ة ،وزي -ر
الشس -ؤؤون اÿارج -ي -ة وال -ت-ع-اون ال-دو‹
رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،م-ع ع-دد م-ن نظرائه
ل·
لم Úال -ع -ام ل  -أ
لف- -ارق- -ة ون- -ائب ا أ
ا أ
لم Úال-ع-ام
اŸت -ح -دة واŸم-ث-ل اÿاصس ل -أ
لف-ري-ق-ي ل-قضس-اي-ا السس-ل-م
ل-دى ال–اد ا إ
لمن ،هايل مانكÒيؤسس.
وا أ
سس -ج -لت ال -فÎة الصس -ب -اح-ي-ة ل-ل-ن-دوة ا◊ضس-ور
الشسر‘ للدبلوماسسي ووزير اÿارجية األسسبق
األخضسر اإلبراهيمي الذي شسارك اŸؤو“رين
““ال-ورشس-ات اŸغ-ل-ق-ة““ ،ب-ت-ق-د Ëم-داخ-ل-ة حول
Œرب- -ت- -ه ال- -دب- -ي- -ل -وم -اسس -ي -ة وال -ع -م -ل داخ -ل
اŸنظمات الدولية واألقليمية.
تناولت النقاشسات ،بحسسب مصسادر من وزارة
اÿارج -ي -ة ،عّ-دة مسس-ائ-ل ه-اّم-ة ح-ول قضس-اي-ا
ال-ق-ارة السس-م-راء وال-ن-زاع-ات ال-داخ-ل-ي-ة ،ع-لى
رأاسسها النزاعات Ãنطقة البحÒات الكÈى
التي تعت Èمنطقة مفصسلية تع Èإافريقيا من
” تباحث الوضسع
أانغول إا ¤السسودان ،كما ّ

ببورندي بحضسور اŸبعوث اÿاصس إابراهيم
ف- -ال ،إا ¤ج- -انب م- -ن- -اقشس -ة ال -وضس -ع األم -ن -ي
ومسسأالة السسلم واŸصسا◊ة بإافريقيا الوسسطى.
ب- -حسسب ذات اŸصس- -ادر ،ف -ق -د –اور السس -ي -د
اإلبراهيمي مع األعضساء ا÷دد ‘ ›لسس
األمن (مصسر والسسينغال) اللذين ”ّ انتدابهما
كعضسوين غ ÒدائمÃ Úجلسس األمن للتشساور.

األخضسر اإلبراهيمي يشسارك ‘ الورشسات
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ألثÓثاء  22ديسضمبر  2015م
ألموأفق لـ  11ربيع أألول  1437هـ

Œسسيدا ıطط التصسال 2016 - 2015

ملتقى حول “ا÷يشس الوطني الششعبي ورهانات تداول اŸعلومة ع Èششبكات التواصشل الجتماعي “
الفريق ڤايد صشالح :اليقظة والتحكم ‘ تكنولوجيا اإلعÓم والتصشال

ليصسال
«الشسعب»  -نظمت مديرية ا إ
لرك -ان ا÷يشس
لعÓ- -م وال -ت -وج -ي -ه أ
وا إ
ال- -وط- -ن- -ي الشس -ع -ب -ي ،ي -وم  21ديسسمÈ
 ،2015ب-ال-ن-ادي ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-يشس ب-ب-ن-ي
مسس - -وسس ،م- -ل- -ت- -ق- -ى ب- -ع- -ن- -وان““ :ا÷يشس
ال-وط-ني الشسعبي
وره-ان-ات تداول
اŸع- - -ل- - -وم - -ة عÈ
شسبكات التواصسل
الجتماعي““.
ي-دخ-ل أŸل-ت-ق-ى
‘ إأط - -ار Œسض- -ي- -د
ﬂط - -ط ألتصض- -ال
ل -ل -ج -يشش أل -وط -ن -ي
ألشضعبي لسضنة 2015
 - - - -– ،2016تإأشض- - -رأف ألسض- - -ي- - -د
ألفريق ڤايد صضالح
ن -ائب وزي-ر أل-دف-اع
أل - -وط- -ن- -ي ،رئ- -يسش
أرك- - - - - - - - -ان أ÷يشش
أل -وط -ن-ي ألشض-ع-ب-ي.
ه- - -ذأ م- - -ا أوردت- - -ه
وزأرة أل - - - - -دف - - - - -اع
أل- -وط -ن -ي ‘ ب -ي -ان
ت- - -ل- - -قت ““ألشض - -عب““
نسضخة منه.
أسضُ-ت-ه-لت أشض-غ-ال أŸل-ت-ق-ى ،أل-ذي حضض-رت-ه
إأط -ارأت سض -ام -ي -ة م -ن ﬂت -ل -ف ه-ي-اك-ل وزأرة
أل- -دف- -اع أل- -وط- -ن -ي وأرك -ان أ÷يشش أل -وط -ن -ي
ألشض -ع -ب -ي ،ب -ك -ل -م -ة أل -ق -اه -ا م -دي -ر أإليصض -ال
وأإلعÓم وألتوجيه ،نيابة عن ألسضيد ألفريق،
تناولت أهمية أŸلتقى ألبالغة ،نظرأ للتطور
أŸتسضارع ألذي تشضهده تكنولوجيات أإلعÓم
وألتصض- -ال ‘ أ÷زأئ- -ر ،خ- -اصض- -ة م- -ع دخ- -ول
ÓنÎنت وما يوفره من
خدمة أ÷يل ألثالث ل أ

خدمات مسضتحدثة وآأنية.
وقال مدير أإليصضال وأإلعÓم وألتوجيه ،إأن
ه -ذأ أل -ت -ط -ور أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي أدى إأ ¤ت-ن-ام-ي
أسض -ت -خ -دأم شض -ب -ك -ات أل -ت -وأصض-ل ألج-ت-م-اع-ي
وأل-ت-دأول أ◊ي-ن-ي ل-ل-م-ع-ل-وم-ات ،سضيما أألمنية

م -ن-ه-ا ذأت ألصض-ل-ة ب-ا÷يشش أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي
ونشض -اط -ات وح -دأت -ه وه -ي-اك-ل-ه ،ألشض-يء أل-ذي
يفرضش علينا أŸزيد من أليقظة وألتحكم ‘
ه -ذه أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وأل-ت-حسض-يسش أŸسض-ت-م-ر
Óفرأد بأاهميتها ودورها ‘ تطوير ألتصضال
ل أ
أل -عسض -ك -ري وك -ذلك أل -ت -ن -ب -ي -ه ıاط -ر سض -وء
أسضتعمالها.
عن ألهدف من هذأ أŸلتقى ،قال مدير
أإليصض -ال وأإلعÓ-م وأل-ت-وج-ي-ه ،أن غ-اي-ت-ه ه-ي
““تسض -ل -ي -ط ألضض-وء ع-ل-ى أه-م-ي-ة ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات

أإلعÓم وألتصضال ‘ مؤوسضسضتنا ألعسضكرية ،مع
لفت ألنتباه حول دور ألشضبكات ألجتماعية
‘ أل -ت -أاث Òع -ل-ى أل-رأي أل-ع-ام وت-وج-ي-ه-ه ،م-ن
خÓل إأبرأز أهمية وأثر ألشضبكات ألجتماعية
‘ أŸم-ارسض-ات أإلعÓ-م-ي-ة أ◊ال-ي-ة وأآلل-ي-ات
أŸوضض- - -وع - -ة م - -ن
ط - -رف أŸؤوسضسض - -ة
ألعسضكرية ‘ هذأ
ألصض - -دد ،وأإلط - -ار
ألقانوÊ
وأل -تشض-ري-ع-ي أل-ذي
يسض - -م - -ح ب - -تسض - -يÒ
أفضض-ل ل-ل-م-علومات
أŸتدأولة ع Èهذه
ألشضبكات““.
ك - -م - -ا ي - -ه - -دف
أŸل -ت -ق -ى ،ب-حسضب
م- - -دي- - -ر أإليصض - -ال
وأإلعÓم
وأل - -ت - -وج - -ي - -ه ،إأ¤
““ت- -وح- -ي- -د أ÷ه -ود
أŸب -ذول-ة م-ن ق-ب-ل
ﬂت- -ل- -ف ه -ي -ئ -ات
أ÷يشش أل - -وط- -ن- -ي
ألشض -ع -ب-ي ‘ ›ال
تكنولوجيات
أإلعÓم وألتصضال““.
وقدمت مدأخÓت أثرت أŸوضضوع وأزألت
ألكث Òمن أللبسش لدى أ◊ضضور ،وهو ما يعكسش
ألهتمام ألكب Òوأ◊رصش ألذي توليه ألقيادة
أل -ع -ل -ي -ا ل -ل -ج -يشش أل -وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ل-ل-ج-انب
Óف -رأد ‘ ه -ذأ أÛال ،م -ن
أل -ت -حسض -يسض -ي ل  -أ
خÓل أŸوأضضيع ألتي ” تناولها خÓل أشضغال
أŸل-ت-ق-ى وضض-رورة أل-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظة وأ◊ذر
ع -ن -د أل -ت -ع -ام -ل م-ع أŸع-ل-وم-ة وت-دأول-ه-ا عÈ
شضبكات ألتوأصضل ألجتماعي.

قام بها ا÷يشس ‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة

توقيف  16مهربا من جنسشيات ﬂتلفة و 18مهاجرا غ Òششرعي

«الشس -عب»  ‘ -إأط - -ار ح - -م - -اي - -ة أ◊دود
وﬁارب -ة أ÷رÁة أŸن -ظ-م-ة ،أوق-فت م-ف-رزة
تابعة للقطاع ألعملياتي ÷انت بإاقليم ألناحية
ألعسضكرية ألرأبعة ،يوم  20ديسضم ،2015 Èأحد
عشض- -ر ( )11م -ه -رب -ا م -ن ج -نسض-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة،
وضض -ب-طت ع-رب-ة رب-اع-ي-ة أل-دف-ع و( )12ج-ه-از
كشضف عن أŸعادن ومولدأ كهربائيا وهوأتف
نقالة.

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

جاء هذأ ‘ بيان وزأرة ألدفاع ألوطني،
تلقت ““ألشضعب““ نسضخة منه.
وب -إاق -ل -ي -م أل -ن-اح-ي-ة أل-عسض-ك-ري-ة ألسض-ادسض-ة،
أوق-فت م-ف-ارز ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع Úأل-ع-ملياتيÚ
لتمÔأسضت وع Úڤزأم ،خمسضة ( )05مهربÚ
وضضبطت مولدأ كهربائيا ومطرقة ضضغط.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أح -ب-ط ع-ن-اصض-ر ح-رسش
أ◊دود لتلمسضان بالناحية ألعسضكرية ألثانية

ﬁاولة تهريب ( )13060ل Îمن ألوقود.
و‘ إأطار ﬁاربة ألهجرة غ Òألشضرعية،
“كن عناصضر حرسش ألشضوأطئ لعنابة بإاقليم
أل -ن -اح -ي -ة أل -عسض -ك-ري-ة أÿامسض-ة ،م-ن إأح-ب-اط
ﬁاولة هجرة غ Òشضرعية لثمانية عشضر ()18
شضخصضا ،كانوأ على م Ïقارب Úشضمال سضاحل
مدينة عنابة.
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Ãناسسبة حلول اŸولد النبوي الشسريف

أامن بجاية يششدد اإلجراءات لضشمان أامن وسشكينة اŸواطنÚ
سس -ط -رت مصس -ال -ح أام -ن ولي -ة ب-ج-اي-ة
لج-راءاتÃ ،ن-اسس-ب-ة اŸولد
ج-م-ل-ة م-ن ا إ
ال -ن -ب -وي الشس -ري -ف ،وذلك لضس -م-ان أام-ن
وسسكينة اŸواطن ،Úحيث ” تسسخ Òكل
لمكانات اŸادية والبشسرية ووضسعها ‘
ا إ
حالة جاهزية ونشساط ع Èكامل إاقليم
لمن
ال-ولي-ة ضس-م-ن ق-ط-اع اخ-تصس-اصس ا أ
ال-وط-ن-ي ،إا ¤ج-انب زي-ادة ال-تشس-ك-يÓت
ال -ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ل-ق-وات الشس-رط-ة م-ن أاج-ل
لم-ن ال-عمومي
ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام وا أ
والسس Ó-م -ة اŸروري -ة .ك -م -ا ” الÎك-ي-ز
ع -ل -ى ع -م -ل -ي -ات اŸراق-ب-ة وق-م-ع ح-الت
لفراط ‘ السسرعة والسسياقة ‘ حالة
ا إ
سسكر وكذا تكثيف اسستعمال الرادارات
وأاجهزة قياسس نسسبة الكحول ‘ الدم.
من أإلجرأءأت ألتي سضيتم أتخاذها ،تفعيل
نشض -اط أل -ف -رق أل -ع -ام-ل-ة ب-اŸي-دأن م-ن خÓ-ل
ت -ك -ث -ي -ف أل -دوري -ات أل -رأج-ل-ة وأل-رأك-ب-ة ل-يÓ-
ون- -ه- -ارأ ،م -ن أج -ل ت -أام Úح -رك -ة أŸوأط -نÚ
و‡ت -ل-ك-ات-ه-م ،خ-اصض-ة عﬁ Èي-ط أŸرّك-ب-ات
ألسضياحية وأماكن ألÎفيه ،وكذأ تكثيف نقاط
أŸرأقبة وبر›ة دوريات ıتلف ﬁطات
أل -ق -ط -ار وأ◊اف Ó-ت وسض -ي -ارأت أألج-رة ،إأ¤
ج -انب أ◊ضض -ور أل -دأئ-م وأŸسض-ت-م-ر ل-ع-ن-اصض-ر
ألشضرطة ‘ أŸيدأن إلعطاء أŸوأطن شضعورأ
بالطمأانينة وأألمن .كما سضيتم ألنشضر ألوأسضع
لفصضائل أألمن وألتدخل ألسضريع لضضمان سضيولة

ح -رك -ة أŸرور وم -رأق -ب -ة ﬁاور أل-ط-رق عÈ
ﬂتلف مدأخل وﬂارج أŸدينة.
ول- -ت- -زأم- -ن أ◊دث م- -ع ن- -ه- -اي- -ة أل -ع -ط -ل -ة
أŸدرسض - -ي - -ة ألشض - -ت- -وي- -ة ” ،وضض- -ع ﬂت- -ل- -ف
أل-تشض-ك-يÓ-ت أل-ع-م-ل-ي-اتية ألثابتة وأŸتنقلة من
أجل ضضمان أألمن وألسضكينة للموأطن ،لسضيما
ع Èطرق أŸوأصضÓت ألتي تشضهد حركة كثيفة
للموأطن Úوتنقل هام للسضيارأت وأŸسضافرين،
سضوأء دأخل أŸدن أو خارجها ،خاصضة مابÚ
ألوليات .كما أن ألرقم أألخضضر ورقم ألنجدة
( ،)17 - 1548يبقيان –ت تصضرف أŸوأطن
لطلب تدخل مصضالح أألمن عند أ◊اجة.

بجاية :بن النوي.ت

إاحياء الذكرى  43لعيد الشسرطة العربية

ترقية  92موظف ششرطة إا ¤رتب أاعلى ببومرداسس

” ،أامسس ،ع- - -ل- - -ى ه - -امشس إاح - -ي - -اء
ال -ذك-رى  43ل-ع-ي-د الشس-رط-ة ال-ع-ربية،
ترقية  92موظف شسرطة إا ¤رتب أاعلى
لم-ن ال-ولئ-ي
ع -ل -ى مسس -ت-وى م-دي-ري-ة ا أ
ل-ب-وم-رداسس ،ب-حضس-ور ال-ل-واء عبد الغني
Óم -ن ال -وط -ن -ي،
ه- -ام- -ل اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
والسس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة واÙلية وضسيوف
‡ث- -ل Úل- -ع- -دة ق- -ط- -اع -ات وف -ع -ال -ي -ات
اÛتمع اŸد.Ê

بومرداسس :ز .كمال
ألÎق - -ي- -ات أ÷دي- -دة ‘ صض- -ف- -وف أع- -وأن
ألشض -رط -ة ضض-مت  13ت -رق -ي -ة م-ن مÓ-زم أول
للشضرطة إأﬁ ¤افظ شضرطة 13 ،ترقية من
مفتشش شضرطة إأ ¤مفتشش رئيسضي للشضرطة5 ،
ترقيات من حافظ أول للشضرطة إأ ¤مفتشش
شض-رط-ة 7 ،ت -رق -ي -ات م-ن ح-اف-ظ شض-رط-ة إأ¤
ح -اف -ظ أول ل -لشض -رط-ة 54 ،ت -رق-ي-ة م-ن ع-ون
شضرطة إأ ¤حافظ للشضرطة ،باإلضضافة إأ4 ¤
شضبهي Úإأ ¤مسضتويات أعلى ،كما ” باŸناسضبة
أيضضا تكر Ëعدة وجوه رياضضية ومتقاعدي
ألسضلك.

ق -ب -ل ه -ذأ ” ،ق -رأءة رسض -ال-ة أألم Úأل-ع-ام
ل -لشض -رط -ة أل -ع-رب-ي-ة أل-ت-ي أح-يت ،أمسش أألول،
ألذكرى  43لهذه أŸؤوسضسضة أألمنية ألتي مرت
‘ ظروف أسضتثنائية ،بحسضب ألرسضالة ،نتيجة
أل- -ت -ح -دي -ات أŸف -روضض -ة وأن -تشض -ار أ÷رÁة،
أإلره- -اب ،ت- -ه- -ريب أآلث -ار وﬂت -ل -ف أآلف -ات
ألج- -ت -م -اع -ي -ة أألخ -رى أل -ت -ي ت -ت -ط -لب ب -ذل
›هودأت مضضاعفة لتنسضيق أ÷هود أألمنية
ب Úألدول ألعربية Ûابهة أألخطار أÙدقة
وألتكيف مع نوعية أ÷رÁة وتطورها بتطور
ألوسضائل ألتكنولوجية وتغي Òألدور ألذي ⁄
يعد تقليديا أيضضا.
كما ركزت أهتمامات ألشضرطة ألعربية لهذه
ألسضنة ،على أهمية إأشضرأك أŸوأطن كعنصضر
فاعل ‘ دعم ›هودأت ألشضرطة ‘ مكافحة
أ÷رÁة ب -ك -ل أشض -ك -ال -ه -ا ،ب-اع-ت-ب-ار أŸوأط-ن
شضريكا أسضاسضيا ‘ –قيق أألمن مقابل حرصش
جهاز ألشضرطة على حماية وصضون حقوق هذأ
أألخ Òع- -ن ط- -ري -ق Œسض -ي -د خ -ط -ة ع -رب -ي -ة
‰وذج -ي -ة تسض -ع -ى إأ ¤غ -رسش ث -ق -اف -ة ح-ق-وق
أإلنسض -ان ‘ أÛت -م -ع ب -ن-اء ع-ل-ى أل-ت-وصض-ي-ات
أألخÒة Ûلسش وزرأء ألدأخلية ألعرب.

إاعفاء اŸواطن من اسستخراجها مباشسرة

ششهادة عدم النتسشاب لـ ““كاسشنوسس““ تسشلم ب Úاإلدارات

 ⁄ي -ع -د ب -إام -ك -ان اŸواط -ن اسس -ت-خ-راج
شس- -ه- -ادة ع- -دم الن- -تسس- -اب م- -ن مصس- -ال -ح
صس- -ن -دوق الضس -م -ان الج -ت -م -اع -ي ل -غÒ
لج-راء ،ف-ق-د ب-ادرت مصس-ال-ح م-دي-رية
ا إ
الصس-ن-دوق (ك-اسس-ن-وسس) ب-اعتماد طريقة
عمل إادارية بشسأان تداول هذه الوثيقة
ال -ت -ي ي -ك Ìع -ل -ي -ه -ا ال -ط -لب م-ن-ذ فÎة
وج-ي-زة ،خ-اصس-ة م-ن اŸواط-ن ÚاŸع-ن-يÚ
Ãلفات السسكن لكل الصسيغ.
ب- -ال- -ف- -ع -ل وق -ف -ن -ا ،صض -ب -اح أمسش ،ب -وك -ال -ة
ألصض -ن-دوق ،بشض-ارع أول ن-وف-م ،Èع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل
هذأ أإلجرأء ألذي دخل حّيز ألتنفيذ منذ 1
ج-وي-ل-ي-ة  ،2015ح -يث ي -ف -ي -د إأع Ó-ن ي -ت -ع -ل -ق

لفريقي لÓسستثمار
اŸركز العربي ا إ

باŸوضضوع ،أن طلب أسضتخرأج شضهادة عدم
ألنتسضاب إأ ¤صضندوق (كاسضنوسش) يقدم من
طرف أإلدأرة ألتي تطلب هذه ألوثيقة وليسش
من طرف أŸوأطن ÚأŸعني.Ú
يندرج هذأ ألنمط أ÷ديد ‘ ،إأطار تطبيق
مبدإأ أعتبار ألتحقيق أإلدأري مسضأالة تتكفل
بها أŸصضالح أإلدأرية نفسضها.
كما يندرج أإلجرأء ،حسضب ذأت أ÷هة‘ ،
إأط -ار أل -ت -ع -اون ب ÚأŸرأف -ق أإلدأري -ة ،ح -يث
يتكفل مرأسضل إأدأري ﬂصضصش للمهمة على
مسضتوى كافة أŸرأفق بطلب وسضحب ومتابعة
ألوثيقة.

سس .بن عياد

نحو توقيع اتفاقية مع معهد فيينا لتكوين اإلطارات ا÷زائرية
لف-ري-ق-ي لÓ-سس-ت-ث-م-ار
ي -وق -ع اŸرك -ز ال -ع -رب -ي ا إ
والتطوير ،على اتفاقية مع معهد فيينا للرخصسة
لع- -م- -ال ل- -ت- -ك- -وي- -ن إاط- -ارات
لدارة ا أ
لوروب- -ي- -ة إ
ا أ
لورب-ي-ة،
اŸؤوسسسس -ات ا÷زائ -ري -ة ،ب-حسسب اŸع-اي Òا أ
وف -ق م-ا أاع-ل-ن-ه ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،م-دي-ر
اŸركز.
وأوضض -ح م -دي-ر أŸرك-ز أل-ع-رب-ي أإلف-ري-ق-ي لÓ-سض-ت-ث-م-ار
أﬁم -د أم Úب -وط -ال -ب -ي ‘ ،تصض -ري -ح لـ ““وأج““ ،أن -ه سض-ي-ت-م
ألتوقيع على هذه ألتفاقية على هامشش أŸلتقى ألدو‹
للتكوين ‘ أŸؤوسضسضة أ÷ارية أشضغاله با÷زأئر ألعاصضمة.
وأوضضح أن ألرخصضة أألوروبية إلدأرة أألعمال ،تعتÈ
ألرخصضة أŸعتمدة من طرف أل–اد أألوروبي ،لتقدË

““تدريب نوعي““ للمجتمع أŸد Êوإأطارأت مؤوسضسضات ألدول
ألعربية.
ب -حسضب ن-فسش أŸسض-ؤوول ،ف-إان أل-ط-ري-ق-ة أŸع-ت-م-دة م-ن
طرف معهد فيينا للرخصضة أألوربية إلدأرة أألعمال‘ ،
تكوين أŸوأرد ألبشضرية ،ترتكز على أسضÎأتيجيات جديدة
‘ ألتكوين وعلى أألسضاليب ألعصضرية ‘ ألتدريب بهدف
بلوغ ““‚اعة ‘ ألتسضي““Òعلى مسضتوى أŸؤوسضسضات.
وأعت Èبوطالبي أن تكوين أŸوأرد ألبشضرية ،يعد أحد
أهم عوأمل ‚اح أŸؤوسضسضات ألقتصضادية ،عمومية كانت
أو خاصضة ،لسضيما مع ألظروف ألقتصضادية ألتي تشضهدها
أ÷زأئر وعديد ألدول بسضبب أنخفاضش أسضعار ألنفط.
وأضضاف ،أن هذه ألظروف تتطلب ““تكوين جيل قادر

على قيادة أŸؤوسضسضات ألوطنية للÎويج للمنتوج أ÷زأئري
على أŸسضتوي Úأإلفريقي وألعاŸي““.
Óشضارة ،فإان أŸركز ألعربي أإلفريقي لÓسضتثمار يعد
ل إ
هيئة ﬂتصضة ‘ ›ال ألتكوين وألسضتشضارة ،معتمد من
ط -رف أل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة ل-ت-ط-وي-ر أŸؤوسضسض-ات ألصض-غÒة
وأŸتوسضطة ووزأرة ألصضناعة وأŸناجم.
م -ن ج-ان-ب-ه ،أب-رز أل-رئ-يسش أŸدي-ر أل-ع-ام Ÿع-ه-د ف-ي-ي-ن-ا
ل -ل -رخصض -ة أألوروب -ي -ة إلدأرة أألع -م -ال ،أه -م -ي -ة أل -رخصض-ة
أألورب -ي -ة ‘ ت -غ -ط-ي-ة أ÷انب أل-ع-م-ل-ي أŸت-ع-ل-ق ب-اك-تسض-اب
أŸهارأت لدى أ÷امعي ،Úفضض Óعن ألدور ألذي تلعبه ‘
تدريب مسضÒي أŸؤوسضسضات لكتسضاب مهارأت ‘ ألقيادة،
كّل ‘ ›ال أختصضاصضه.

وبحسضب نفسش أŸسضؤوول ،فإان هذه ألرخصضة معمول بها
على مسضتوى  37دولة ‘ ألعا ،⁄بحيث يعتمد أŸعهد ‘
مقررأته على  14لغة ،منها ألعربية.
أما أŸسضتشضار ألدو‹ ‘ ›ال أتخاذ ألقرأر مفيد
ألكرأي (تونسش) ،فأاكد هو أآلخر على أهمية تكوين أŸوأرد
ألبشضرية لتطوير أŸؤوسضسضات ،مشضÎطا عدم جعل ألشضهادة
هدفا أسضاسضيا من ألتكوين.
‘ هذأ أإلطار ،أوصضى أŸؤوسضسضات أ÷زأئرية ألرأغبة
‘ تكوين إأطارأتها ““بتشضخيصش حاجياتها قبل ألشضروع ‘
عملية ألتكوين وتكييفها مع أŸعاي Òألدولية ‘ ألتدريب
ب- -غ- -رضش أل- -وصض- -ول إأ ¤أأله- -دأف أŸسض- -ط- -رة م -ن ط -رف
أŸؤوسضسضة بشضكل صضحيح““.

»æWh

ألثÓثاء  22ديسضمبر  2015م
ألموأفق لـ  11ربيع أأ’ول  1437هـ

عيسشى يرد على أاصشحاب الكتابات ا◊ائطية:

احتفا’ت ا÷زائري ÚباŸؤلد النبؤي الشسريف نابعة من حبهم لنبيهم

لوقافﬁ ،مد عيسشى ،أامسس ،من تيبازة أان احتفالت ا÷زائري ÚباŸؤلد
قال وزير الششؤؤون الدينية وا أ
النبؤي الششريف «نابعة ببسشاطة من حبهم لرسشؤل الله صشلعم».

و أوضض- -ح أل- -وزي- -ر ردأ ع- -ل -ى
سضوؤأل متعلق Ãنشضورأت علقت
ب - - -ب - - -عضض أح - - -ي - - -اء أ÷زأئ- - -ر
أل- -ع- -اصض- -م- -ة –رم أ’ح -ت -ف -ال
ب -اŸول -د أل -ن -ب-وي ألشض-ري-ف أن
«حب ألنبي ﬁمد صضلى ألله
عليه وسضلم ’ Áكن أن “نعه
ف -ت-وى خ-ارج-ة ع-ن أŸرج-ع-ي-ة
ألدينية أ÷زأئرية» ،مشضÒأ أإ¤
أن رئ - -يسض أ÷م - -ه - -وري- -ة أق- -ر

شض - -ه - -رأ ك- -ام Ó- -لÓ- -ح- -ت- -ف- -ال
بالذكرى من خÓل تظاهرأت
دينية.
و أك- -د ﬁم- -د ع- -يسض- -ى ب- -اأن
ت -ع -ل-ق أ÷زأئ-ري Úب-ا’ح-ت-ف-ال
بذكرى أŸولد ألنبوي «’ Áكن
‘ ك -ل أ’أح -وأل أج-ت-ث-اث-ه ’أن-ه
ن- -اب- -ع م- -ن م- -رج- -ع -ي -ة دي -ن -ي -ة
وثقافية وأجتماعية».
وك- -ان أل- -وزي- -ر ق -ب -ل -ه -ا ح -ل

Ãدي- -ن- -ة ت -ي -ب -ازة رف -ق -ة وزي -ر
أ’أوق- -اف وألشض- -وؤون أل- -دي -ن -ي -ة
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ي-وسضف ألدعيسض
لÓإشضرأف على تظاهرة نظمها
أŸرك- -ز أل- -ث- -ق- -ا‘ أ’إسض Ó-م -ي
«أل- -رسض- -ول صض -ل -ع -م ق -دوت -ن -ا و
ف -لسض -ط Úقضض-ي-ت-ن-ا» أي-ن ج-دد
ت -ع -ه -دأت أ÷زأئ-ر وأإل-ت-زأم-ه-ا
Ãسض-ان-دة أل-دول-ة أل-ف-لسض-طينية
أإ ¤غاية نيل أسضتقÓلها.

تظاهرة «الرسشؤل (صس) قدوتنا وفلسشط Úقضشيتنا»

الؤزير الفلسسطيني لأÓوقاف :ا÷زائر متضسامنة دوما مع قضسيتنا
نّ- -ؤه ال- -ؤزي- -ر ال- -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ل Ó-أوق -اف
والششؤؤون الدينية يؤسشف الدعيسس ،اأمسس،
م -ن ت -ي -ب -ازة ب -تضش -ام-ن ا÷زائ-ر ال-دائ-م م-ع
القضشية الفلسشطينية.
وقال ألدعيسض ‘ كلمة على هامشض حضضوره
ب -ت -ي -ب-ازة رف-ق-ة ن-ظÒه أ÷زأئ-ري ﬁم-د ع-يسض-ى
أفتتاح تظاهرة «ألرسضول (صض) قدوتنا وفلسضطÚ
قضض -ي -ت -ن -ا» أن أل -ف-لسض-ط-ي-ن-ي« Úي-ث-م-ن-ون م-وأق-ف
أ÷زأئر ألدأعمة وأŸسضاندة للقضضية ألفلسضطينية
على كل أŸسضتويات رئيسضا وشضعبا وحكومة».
وأضض -اف أل -وزي -ر أن أ÷زأئ -ر «ت-وؤدي وأج-ب-ه-ا
على ألتمام Œاه ألدولة ألفلسضطينية ‘ أÙافل
ألدولية وألقارية وأ÷هوية» مذكرأ باإعÓن قيام
ألدولة ألفلسضطينية با÷زأئر سضنة .1988
وقال أن رغم أ’أوضضاع أŸتوترة ألتي يعيشضها
ألعا ⁄ألعربي أإ’ أن «أ÷زأئر  )...( ⁄تتخل عن
مسضاندة ألشضعب ألفلسضطيني خاصضة ‘ هذه أ’أيام
أين Áارسض أ’حتÓل أ’إسضرأئيلي أبشضع عمليات
ألتقتيل وألتعذيب وألقمع ‘ حق شضعب أعزل».

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ج -دد أل -وزي -ر
ألشض- -وؤون أل- -دي- -ن -ي -ة وأ’أوق -اف
ﬁمد عيسضى ألتذكÃ Òوأقف
أ÷زأئ -ر أل -ت -ي «ل -ن –ي -د ع-ن
مسض- -ان- -دة أل- -قضض- -اي -ا أل -ع -ادل -ة
و ق ض ض - -ا ي - -ا أ ل - -ت - -ح - -ر ر » م  Èز أ أ ن
«أ÷زأئ -ر ت -دف-ع أل-ث-م-ن ي-وم-ي-ا
ب -ف-ك-ره-ا وم-ال-ه-ا ونضض-ال-ه-ا ‘
أÙاف- -ل أل- -دول- -ي- -ة م -ن أج -ل
أسضتقÓل دولة فلسضط.»Ú
ك - -م - -ا أك - -د ع - -يسض - -ى ع- -زم
أ÷زأئ- -ر م- -وأصض- -ل- -ة أ’ل- -ت- -زأم
بتعهدأتها Œاه ألقضضية معلنا
ع -ن ت -خصض -يصض ك-ل م-وؤسضسض-ات أل-دول-ة Ÿب-ادرأت
وت -ظ -اه -رأت ل-نصض-رة أل-ق-دسض خÓ-ل شض-ه-ر رجب
حتى يتم غرسض «مسضاندة ألقضضية ألفلسضطينية
لدى أ’أجيال ألقادمة».
و‘ ألسض- -ي- -اق أسض -ت -دل سض -ف Òدول -ة ف -لسض -طÚ
با÷زأئر عيسضى لوؤي Ãقولة للرئيسض عبد ألعزيز

بوتفليقة ح Úقال ذأت يوم أن
«ألثورة أك Èمن ألدولة وألثورة
مسضÒة ط -وي-ل-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ح-ل-م
ع -ظ -ي -م ع Èأ’أزم -ان» م-وؤك-دأ
أل-ت-زأم أل-ف-لسض-ط-ي-ني Úبـ»عهد»
موأصضلة ألكفاح وألنضضال أإ¤
غ- -اي- -ة ن- -ي- -ل أسض- -ت -ق Ó-ل دول -ة
ف-لسض-ط Úوع-اصض-م-ت-ها ألقدسض
مسض- -ت- -ل- -ه- -م ‘ Úذلك ب- -ث- -ورة
نوفم ÈأÛيدة.
وأب- -رز ألسض- -ف Òأل -وضض -ع ‘
ألعا ⁄ألعربي وألشضرق ألوسضط
وم- - -ا سض- - -م- - -ي بـ»أل- - -ف - -وضض - -ى
أÓÿقة» أو «ألربيع ألعربي» ألذي ترك أÛال
وأسضعا للصضرأعات وأ◊روب فيما بينهم (ألعرب)
ب -د’ م -ن أ’ه -ت -م -ام ب -ال -ك -ف -اح وأل -نضض-ال لـ»ن-ي-ل
أسضتقÓل دولة فلسضط »Úألذي يبقى -حسضبه-
»مرهوناÃدى أسضتعدأد ألدول ألعربية لدفع ثمن
أ’سضتقÓل.

أارقام تكششفها وزارة اŸؤارد اŸائية

 5مÓي Òدو’ر Ÿشساريع التطه Òب 2000 Úو2013
اسش -ت -ث-م-رت ا÷زائ-ر  450م- -ل -ي -ار دج (ن -ح -ؤ 5
مÓي Òدولر) ‘ مششاريع ششبكات الصشرف الصشحي
وﬁط- -ات ال- -تصش- -ف- -ي- -ة م- -ا ب 2000 Úإا2013 ¤
وتطمح لبلؤغ هدف القضشاء “اما على رمي اŸياه
اŸسشتعملة ‘ حدود  ،2030حسشب أارقام كششفت
عنها ،أامسس وزارة اŸؤارد اŸائية والبيئة.
ق- -درت أŸب- -ال- -غ أŸوج -ه -ة ل -لصض -رف ألصض -ح -ي
(شضبكات ومعا÷ة)  450مليار دج ‘ ألفÎة أŸمتدة
من  2000إأ 2013 ¤حسضب وثيقة حول أıطط
ألوطني لتطوير ألصضرف ألصضحي قدمت للصضحافة
خÓل يوم تقني ﬂصضصض لتقد Ëألدرأسضة حول
هذأ أıطط و ألتي ” ألقيام بها ‘ إأطار برنامج
أإ’–اد أأ’وروبي (ماء .)II
وترجمت هذه أ’سضتثمارأت «بتقدم ملحوظ» ‘
ربط أŸوأطن Úبشضبكات ألصضرف ألصضحي وألذي
بلغت نسضبته  94باŸائة ‘ أŸناطق أ◊ضضرية و80

باŸائة ‘ أŸناطق ألريفية».
و–صض -ي أ÷زأئ -ر ح-ال-ي-ا ﬁ 171ط-ة ل-تصضفية
أŸي-اه أŸسض-ت-ع-م-ل-ة بقدرة  900م-ل-ي-ون م Îم-كعب
سضنويا مقابل ﬁ 10طات فقط سضنة .2000
ويبقى ألصضرف ألصضحي –ديا كبÒأ يجب على
أ÷زأئر رفعه خÓل  15سضنة أŸقبلة وهذأ بربط
جميع سضكان ألبلد بشضبكات ألصضرف ألصضحي و كذأ
بشض-ب-ك-ات أل-ت-ط-ه Òل-ب-ل-وغ أل-ه-دف ألسضادسض للتنمية
 ·ÓأŸت -ح -دة ‘ ح -دود  2030و
أŸسض- -ت- -دأم -ة ل  -أ
أŸت -ع -ل -ق ب -رب -ط ج -م -ي-ع ألسض-ك-ان بشض-ب-ك-ات أŸي-اه
ألصضا◊ة للشضرب و شضبكات ألصضرف ألصضحي.
وإأذأ كان  94باŸائة من ألسضكان مرتبط Úحاليا
بشضبكات ألصضرف ألصضحي فإان  40باŸائة فقط هم
مرتبطون بشضبكات ألتصضفية و يبقى ألهدف هو بلوغ
نسضبة  100باŸائة على أŸسضتوى ألوطني ‘ حدود
 2030لضضمان أŸوأرد أŸائية وألتقليل من أأ’مرأضض

أŸتنقلة ع ÈأŸياه و كذأ ضضمان نظافة ألسضاحل.
وترمي ألدرأسضة حول أıطط ألوطني لتطوير
ألصضرف ألصضحي ألتي قام بها خÈأء جزأئريون و
أوروب -ي -ون ل -وضض -ع إأسضÎأت -ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة ‘ م-ي-دأن
ألصضرف ألصضحي.
وتهدف هذه ألدرأسضة كذلك «لتوسضيع أıطط
ألوطني للمياه و–دد سضياسضة ألقطاع على أŸدى
ألبعيد فيما يخصض أÙافظة على أŸوأرد أŸائية
وك -ذأ أإ’سضÎأت -ي -ج-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل ‘ أŸي-اه
أŸسض -ت -ع -م -ل -ة» ،حسضب أأ’م Úأل-ع-ام ل-ل-وزأرة أ◊اج
بلكاتب.
للذكر Áول برنامج دعم قطاع أŸياه وألصضرف
ألصضحي ‘ حدود  30مليون أورو من قبل أإ’–اد
أأ’وروب- -ي و 10مÓ- -ي Úأورو م- -ن ق- -ب -ل أ÷زأئ -ر.
ويهدف على وجه أÿصضوصض لوضضع إأسضÎأتيجية
وطنية لصضرف ألصضحي.

بحضشؤر وزراء اŸالية ل–Óاد بتؤنسس

تأاسسيسس البنك اŸغاربي لÓسستثمار والتجارة اÿارجية
” أامسس ب - -ت - -ؤنسس ت - -أاسش - -يسس ال- -ب- -نك
اŸغاربي لÓسشتثمار والتجارة اÿارجية
م- -ن ق- -ب -ل وزراء اŸال -ي -ة ‘ دول ال–اد
اŸغ -ارب -ي ب -رأاسش-م-ال ي-ق-در بـ 150مليؤن
دولر خÓ- -ل ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -م- -ؤم- -ي -ة
ال -ت -أاسش -يسش -ي -ة ل -ه-ذا ال-ب-نك ال-ت-ي اشش-رف
ع- -ل- -ي- -ه -ا رئ -يسس ا◊ك -ؤم -ة ال -ت -ؤنسش -ي -ة
ا◊بيب الصشيد.
و” خÓل هذأ أللقاء تعي Úألسضيد ﬁمد
جÓب من أ÷زأئر رئيسضا Ûلسض أدأرة هذه
ألهيئة أŸصضرفية وأقÎأح ألسضيد نور ألدين
زكري من تونسض كمدير عام للبنك وﬁمد
ولد بي من موريتانيا كمدير عام مسضاعد .
كما ” ألتوقيع من قبل وزرأء أŸالية لدول
أŸغ -ارب -ي -ة ع -ل -ى أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي وﬁضض-ر
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع-م-وم-ي-ة أل-ت-أاسض-يسض-ي-ة ل-ل-مصض-رف
أŸغ -ارب -ي ل Ó-سض -ت -ث -م-ار وأل-ت-ج-ارة أÿارج-ي-ة
ومقره تونسض.
وي -ذك -ر أن ف -ك -رة أنشض -اء أل -ب -نك أŸغ-ارب-ي
لÓسضتثمار وألتجارة أÿارجية طرحت سضنة
 1993غ Òأن أŸشض- -روع ج- -م- -د بسض -بب ع -دم
أ’تفاق حول –ديد آأليات أŸرأقبة ألدأخلية
وأÿارج -ي -ة وع -دم ع -ق -د ل -ق -اءأت دوري-ة بÚ
ﬁافظي ألبنوك أŸركزية ووزرأء أŸالية .
وب -ه -ذه أŸن -اسض -ب-ة أوضض-ح رئ-يسض أ◊ك-وم-ة
ألتونسضي أ◊بيب ألصضيد ‘ كلمته أن ألدول
أŸغ-ارب-ي-ة ت-ؤوك-د ح-رصض-ه-ا ع-ل-ى «ت-ف-ع-ي-ل هذه
أŸؤوسضسض -ة أŸال -ي-ة ت-ع-زي-زأ ل-ل-ب-ن-اء أŸغ-ارب-ي»
ع -م  Ó-ب-ال-نصض-وصض أŸؤوسضسض-ة ’–اد أŸغ-رب
ألعربي مشضÒأ أ ¤أن أنطÓق هذأ أŸصضرف

ي -ؤوك -د أيضض -ا «أل -ت -زأم أ÷م -ي-ع أŒاه شض-ع-وب-ن-ا
أŸغ- -ارب- -ي- -ة ب- -ت- -ن -ف -ي -ذ أŸشض -اري -ع أ’–ادي -ة
أŸشضÎكة».
وأضضاف أن هذه أŸؤوسضسضة أŸالية سضتكون
Ãثابة «ألقاطرة أ’قتصضادية للعمل ألتنموي
وأ’سض -ت -ث -م -اري أŸغ -ارب -ي وسض -ت -ع -ط -ي دف -ع-ا
للمسضÒة أŸغاربية ‘ أŒاه Œسضيد ما نطمح
أل -ي -ه م -ن أن-دم-اج أق-تصض-ادي وأج-ت-م-اع-ي بÚ
أل -دول أŸغ -ارب -ي -ة ع Èت -ع -زي -ز ح-رك-ة ت-دف-ق
رؤووسض أ’م- -وأل وأ’سض -ت -ث -م -ارأت وأŸب -اد’ت
ألتجارية ألبينية».
وأكد ألصضيد عزم بÓده على بذل أ÷هود
مع دول أ’–اد من أجل أ‚اح هذه أŸؤوسضسضة
أŸغ-ارب-ي-ة أل-ول-ي-دة أل-ت-ي -ك-م-ا ق-ال« -ن-رأهن
ع- -ل- -ى دوره- -ا ‘ دف- -ع أ◊رك -ة أ’ق -تصض -ادي -ة
وأ’سضتثمارية ‘ أŸنطقة أŸغاربية».
ومن جهته أكد وزير أŸالية عبد ألرحمان
بن خالفة ‘ تدخله أن ميÓد ألبنك أŸغاربي
«سضÒبط هيكليا» أقتصضاديات بلدأن أŸغرب
ألعربي ويجسضد ‘ أŸيدأن ألعÓقات ألوطيدة
ب Úأأ’سضرة أŸصضرفية أŸغاربية و»يسضرع من
وثÒة أ’ن - - -دم - - -اج أŸغ - - -ارب - - -ي وألسض - - -اح- - -ة
أ’قتصضادية ألوطنية».
وأوضضح ألوزير أن ألعمل من خÓل هذأ
أŸصضرف يعد «وأعدأ وحام Óلثقة أرسضخ ‘
مسضتقبل أŸنطقة» أ’ أنه يتع Úكما أضضاف أن
«نكون مقتنع »Úبأان «بنك ب Úألدول» ’ بد أن
يعمل بصضفة حديثة أحÎأزية وناجعة لتحقيق
فعاليته أ’قتصضادية ولضضمان دÁومته.
وأكد ألوزير أن ألبنك ’يعد مؤوسضسضة مالية

فقط وأ‰ا هو «جسضر من أ÷سضور ألتي تعزز
ب -ارأدة سض -ي -اسض -ي -ة م -ت -وأصض -ل-ة آأل-ي-ات أل-ت-ع-اون
أ’قتصضادي أŸغاربي».
وشضدد بن خالفة أيضضا ‘ تصضريح لوأج على
أن أل -نصض -وصض أŸوق -ع ع -ل-ي-ه-ا خÓ-ل ت-أاسض-يسض
أŸصض -رف أŸغ -ارب -ي ت -ؤوك -د أ’ول -وي -ات أل -ت-ي
عملت أ÷زأئر على أبرأزها وأŸتمثلة ‘ أن
ي -ك -ون «أدأة ل Ó-سض -ت -ث -م -ار أŸشضÎك ب -ق -ي -م -ة
مضضافة أك‡ Ìا هو أدأة للتجارة فقط».
وأضض- -اف ع- -قب أل- -ت- -وق -ي -ع ع -ل -ى أل -ن -ظ -ام
أ’سض- -اسض- -ي وﬁضض- -ر أ÷م- -ع -ي -ة أل -ع -م -وم -ي -ة
ألتأاسضيسضية للمصضرف أن أ÷زأئر ترى ضضرورة
أن ت- -ك- -ون ه -ذه أل -ه -ي -ئ -ة «م -ت -زن -ة م -ن ح -يث
رأسض-م-ال-ه-ا وشض-ب-ك-ت-ه-ا أŸسض-ت-ق-بلية أضضافة أ¤
توزيع ألوظائف ألقيادية» دأخلها.
وذكر بن خالفة أن رئاسضة أ÷زأئر Ûلسض
أدأرة أŸصضرف أŸغاربي ‘ بدأية أنطÓق
ع -م -ل-ه سض-ي-م-ك-ن-ه-ا م-ن «–دي-د ط-رق وأدوأت
عمله وجعل أ’سضتثمارأت أŸسضتقبلية متوأزنة
ب Úبلدأن أŸغرب ألعربي وكذأ جعل ألوظائف
أل -ق -ي -ادي -ة ‘ أŸصض -رف م -نصض-ف-ة ب Úأل-دول
أŸغاربية».
وأوضضح ألوزير أن أ÷زأئر أكدت على أن
يكون ألبنك «أدأة جديدة إ’عادة ألتوأزنات بÚ
دول أŸغ -رب أل -ع -رب-ي وأدأة أشض-ع-اع ’ق-تصض-اد
جهوي تتقاسضم فيه هذه ألدول عبء ألتنمية
وألنمو».
ولÓشضارة فإان وزرأء أŸالية قد أسضتقبلوأ
صض- -ب- -اح أمسض م- -ن ق- -ب- -ل رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة
ألتونسضي ألباجي قايد ألسضبسضي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لقليمي حؤل تسشريع الكششف عن الفÒوسس
الجتماع ا إ

بؤضسياف :انتشسار السسيدا ‘ ا÷زائر ’ يتعدى ٪0.1
اأع - - -ل- - -ن وزي- - -ر الصش- - -ح- - -ة
والسش- - - - - - -ك- - - - - - -ان واإصشÓ- - - - - - -ح
اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات ع- -ب- -د اŸالك
ب - - - -ؤضش - - - -ي- - - -اف ،اأمسس ،ع- - - -ن
الشش -روع ‘ Œسش -ي -د ب-رن-ام-ج
تسشريع الكششف عن فÒوسس
فقدان اŸناعة اŸكتسشبة من
خ Ó- - -ل ان - - -طÓ- - -ق اأشش- - -غ- - -ال
الج -ت -م -اع الإق -ل-ي-م-ي ح-ؤل
الفÒوسس ‘ كل من منطقتي
الشش -رق الأوسش -ط واإف-ري-ق-ي-ا،
مششÒا اإ ¤اأن انتششار السشيدا
‘ ا÷زائر ل يتعدى .٪0 . 1
و أكد وزير ألصضحة خÓل أ’جتماع أ’إقليمي
حول تسضريع ألكشضف لفÒوسض فقدأن أŸناعة
أŸكتسضب ‘ منطق ألشضرق أ’أوسضط وشضمال
أإفريقيا ‘ ،أإطار ألهدف  90-90-90بفندق
ألهيلتون بالعاصضمة أن نسضبة أنتشضار ألسضيدأ ‘
أ÷زأئر ’ تتعدى  ،٪0 . 1معتÈأ أإياها نسضبة
جد ضضئيلة مقارنة بباقي دول ألعا.⁄
و أشض- -ار ب- -وضض- -ي- -اف أإ ¤أن ب- -رن -ام -ج تسض -ري -ع
ألكشضف عن فÒوسض فقدأن أŸناعة أŸكتسضب
ي -ن -درج ضض -م -ن أ’إرأدة أل -ق -وي -ة ل -دول أŸن -ط -ق-ة
وتسضخÒها لكل ألوسضائل أŸمكنة من أجل أ◊د
من أنتشضار هذأ أ’أخ ،Òمضضيفا أنه من أŸرتقب
أن –قق دول أŸنطقة ‘ أآفاق  2020نسضبة ٪90
فيما يخصض أكتشضاف أ’أشضخاصض أ◊امل Úلهذأ
ألفÒوسض لوضضعيتهم أŸرضضية ،وÃ ٪90ا يتعلق
ب- -اŸرضض- -ى أل- -ذي- -ن ي- -ت- -ل- -ق- -ون أل -ع Ó-ج أŸضض -اد
للفÒوسضات ألقهقرية ،زيادة على  ٪90بالنسضبة
للذين يتلقون ألعÓج ولكن تنتج لديهم شضحنة
فÒوسضية غ Òقابلة للكشضف.
‘ ذأت ألسضياق أكد بوضضياف أن ألوزأرة
تسضعى جاهدة أإ– ¤ديد مسضوؤولياتها للتمكن

م- - -ن –دي- - -د أل- - -ن- - -ق- - -ائصض
وألوأجبات بوضضوح ودون أي
ت -اأخ Òل -ت -ح -ق -ي -ق أ’أه-دأف
أŸسضطرة ،من خÓل تبادل
أÈÿأت م - - - - - - -ع أل - - - - - - -دول
أ’أوروبية ألتي حقت ‚احا
‘ أÛال ،ودع - - - - - - - - - -ا ذأت
أل - -وزي - -ر وسض - -ائ - -ل أ’ع Ó- -م
وأÛتمع أŸد Êأإ ¤توعية
و–سض - - - - - - -يسض أŸرضض - - - - - - -ى
وأŸشض- - -ك- - -وك ‘ أم- - -ره- - -م
بضض- - -رورة أل - -كشض - -ف وع - -دم
ألتسض Îعلى أŸرضض.
كما أشضار ألوزير أإ ¤أن أ’إرأدة ألسضياسضية
أل -ت -ي أن-ت-ه-ج-ت-ه-ا أ◊ك-وم-ة وك-اف-ة أŸت-دخ-لÚ
ك- -رسض- -ه أŸرسض- -وم أل -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -وزي -ر أ’أول
وأŸدع -م ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى أل -ل-ج-وء أإ“ ¤وي-ل
م -ن -اسضب لضض -م-ان ›ان-ي-ة أل-عÓ-ج ح-يث وصض-ل
“ويل أ◊كومة للتصضدي لهذأ أŸرضض أإ ¤أكÌ
م- -ن  ،٪95وه -ي م -ي -زأن -ي-ة أ◊ك-وم-ة ل-وح-ده-ا
لتام Úكافة أÿدمات و÷ميع ألفئات Ãا فيها
ألعÓج وألكشضف ،على غرأر جهود ألدولة يقول
بوضضياف من خÓل أŸقاربة ألتخطيطية ألتي
أوصضى بها برنامج أ’أ· أŸتحدة حول هذأ
ألفÒوسض عن طريق تنفيذ ﬂططات وطنية
متتالية متعددة ألقطاعات.
وق- -ال أإن ك- -ل ه- -ذأ ي -ت -م ع -ن ط -ري -ق أإدرأج
ﬂطط أسضÎأتيجي لفÎة  2016-2020ضضمن
ألهدف  ،90-90-90موضضحا أن أللقاء وخÓل
يوم Úمتتال Úيشضكل فرصضة لتبادل أÈÿأت
ب Úألدول ألعربية ألـ 23ألذين شضاركوأ ‘ هذأ
أ◊دث ألهام وكذأ ألتشضجيع على رفع –دي
أل -كشض -ف ع -ن فÒوسض ألسض -ي -دأ قصض -د ت -وح -ي-د
أ’أهدأف للوصضول أŸبتغى.

لوروبي
اتفاق الششراكة ا÷زائر-ال–اد ا أ

مسسار التقييم ‘ شسهر جانفي

اأكد مدير التعاون مع ال–اد الأوروبي
وال- -ه- -ي- -ئ- -ات الأوروب- -ي -ة ب -ؤزارة الشش -ؤؤون
اÿارجية والتعاون الدو‹ علي مقرا،Ê
اأمسس ،اأن اŸسش -ار ال -رسش -م-ي ل-ت-ق-ي-ي-م ات-ف-اق
الششراكة ب Úا÷زائر وال–اد الأوروبي
سشينطلق ‘ جانفي اŸقبل.
وأشضار مقرأ ÊخÓل لقاء أإعÓمي مع ‡ثلي
سضفارأت دول أ’–اد أ’أوروبي خصضصض للنظام
أ÷ديد لرخصض أ’سضتÒأد ألذي سضيدخل حيز
ألتطبيق ‘  ،2016أنه من ألضضروري  -وبعد 10
سض -ن -وأت م -ن دخ -ول أ’ت -ف -اق ح -ي -ز أل -ت-ط-ب-ي-ق-
ألذهاب أإ ¤مرحلة جديدة أي مرحلة ألشضرأكة.
م - -ن ج - -ان - -ب - -ه أع - -ت Èأ’أم Úأل- -ع- -ام ل- -وزأرة
أÿارج-ي-ة ع-ب-د أ◊م-ي-د سض-ن-وسض-ي ب-ري-كسضي ،أن
ت -ق -ي-ي-م أت-ف-اق ألشض-رأك-ة ه-دف-ه ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات
أل -ت -ع-اون ‘ أط-ار أل-ت-ك-ف-ل أ◊ق-ي-ق-ي وأŸت-وأزن
Ãصضالح وبالتطلعات ألشضرعية لك Óألطرف.Ú
وق - -ال« :أج - -دد أ’ل - -ت - -زأم أ◊ازم وأل - -ث- -ابت
ل-ل-ج-زأئ-ر ب-ع-دم أدخ-ار أي ج-ه-د ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
ألطبيعة أ’سضÎأتيجية ألقوية وألدأئمة لعÓقاتنا
مع أ’–اد أ’أوروبي ودوله أ’عضضاء».
يشضار أإ ¤أن ›لسض ألوزرأء و‘ أجتماعه
ألذي جرى ‘ أكتوبر أŸنصضرم برئاسضة رئيسض
أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة كان قد
أسضتمع وناقشض عرضضا حول ألشضرأكة ب Úأ÷زأئر
وأ’–اد أ’وروب- -ي ق- -دم- -ه وزي- -ر أل -دول -ة وزي -ر
ألشض -وؤون أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ رم -ط-ان
لعمامرة.
وأع - -ت› Èلسض أل - -وزأرء ح- -ي- -ن- -ه- -ا أن- -ه م- -ن
ألضضروري تقييم أ÷انب Úأ’قتصضادي وألتجاري

’تفاق ألشضرأكة مع أ’–اد أ’أوروبي «ألذي ⁄
ي - - - -ح - - - -ق - - - -ق أ’أه- - - -دأف أŸنشض- - - -ودة ‘ ›ال
أ’سضتثمارأت أ’أوروبية ‘ أ÷زأئر».
وأشض - -ار ›لسض أل - -وزرأء أإ ¤أن أن - -خ - -ف- -اضض
أل -ع -ائ-دأت أÿارج-ي-ة ل-ب-ل-دن-ا أإ ¤زه-اء أل-نصض-ف
بفعل أزمة سضوق أÙروقات «يجعل أك Ìمن
ضضروري هذأ ألتقييم ألذي سضتقوم به أ÷زأئر
م- -ع أ’–اد أ’أوروب- -ي ط- -ب- -ق- -ا ’أح -ك -ام أت -ف -اق
ألشضرأكة».
وخÓل ألزيارة ألتي قامت بها موؤخرأ أإ¤
أ÷زأئ-ر ألسض-ي-دة ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ني أŸمثلة
ألسض -ام -ي -ة ل–Ó-اد أ’أوروب-ي أŸك-ل-ف-ة ب-الشض-وؤون
أÿارجية وسضياسضة أ’أمن أعلن ألطرف أ’أوروبي
رسض -م -ي -ا ع -ن م-وأف-ق-ت-ه ع-ل-ى أل-ط-لب أ÷زأئ-ري
فا–ا أÛال أمام مباحثات
لتكييف أŸباد’ت أ’قتصضادية وألتجارية بÚ
ألطرف Úمع أتفاق ألشضرأكة ألقائم على مبد أ
أŸصضلحة أŸتبادلة وتقاسضم أ’متيازأت.
وسضجلت ألصضادرأت أ÷زأئرية خارج قطاع
أÙروق -ات ن -ح -و أ’–اد أ’أوروب -ي أŸشض -ك -ل-ة
أسضاسضا من مشضتقات أŸوأد ألطاقوية وأŸنجمية
«أرتفاعا ﬁتشضما» مقارنة بالوأردأت ألقادمة
من هذه أŸنطقة منذ دخول أتفاق ألشضرأكة حيز
ألتنفيذ ‘ .2005
وأشض -ار ت -ق -ي-ي-م ’أث-ر أت-ف-اق ألشض-رأك-ة (-2005
 )2014أ‚زته موؤخرأ ألوكالة ألوطنية لÎقية
ألتجارة أÿارجية أإ ¤أن ألصضادرأت أ÷زأئرية
خارج قطاع أÙروقات بلغت 3ر 12مليار دو’ر
فقط ‘ ظرف حوأ‹  10سضنوأت مقابل 195
مليار دو’ر من ألوأردأت.

سشيدي السشعيد من تيزي وزو:

اŸؤؤسسسسات العمؤمية مدعؤة لÎقية نفسسها والبحث عن أاسسؤاق جديدة
اأك -د الأم Úال -ع -ام ل –Ó-اد
العام للعمال ا÷زائري Úعبد
اÛيد سشيدي السشعيد ،اأمسس،
م- -ن ت- -ي- -زي وزو اأن -ه ي -ت -ؤجب
ع -ل-ى اŸؤؤسشسش-ات الق-تصش-ادي-ة
ال- -ع- -م -ؤم -ي -ة ت -رق -ي -ة ن -فسش -ه -ا
وال -ب -حث ع -ن اأسش -ؤاق ج-دي-دة
بهدف مرافقة السشÎاتيجية
ال- - - -ؤط - - -ن - - -ي - - -ة ل Ó- - -ن - - -ع - - -اشس
القتصشادي.
و ألح سضيدي ألسضعيد ألذي زأر
وحدة أنتاج للموؤسضسضة ألوطنية لصضناعة أ’آ’ت
أل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة ( أون-ي-ام) أل-وأق-ع-ة ب-وأد ع-يسض-ي
وموؤسضسضة تيفرأ للحليب Ãدينة تقزيرت على
ألدورألذي يتوجب على أŸوؤسضسضات ألعمومية
أن تلعبه بهدف مرأفقة أ÷هود ألتي تبذلها
ألدولة من أجل أإنعاشض أ’نتاج ألوطني و
تقليصض فاتورة أ’سضتÒأد ،حسضبما ذكره لو أج
ألرئيسض أ’–اد ألو’ئي بشض Òرمضضا Êألذي
كان بع ÚأŸكان.
وذكر سضيدي سضعيد خÓل زيارته Ÿوؤسضسضة
أونيام أن على هذه أŸوؤسضسضة رفع من أإنتاجها
لعدد من ألوحدأت ألتي ’ تعمل جيدأ على

غ -رأر وح -دة ح -ق -ن أل-بÓ-سض-ت-يك
ألتي ’ تعمل سضوى  35باŸائة
من طاقتها كما أنها تنتج فقط
ح -اج -ي -ات-ه-ا شض-اأن-ه-ا شض-اأن وح-دة
أÿدمة
ألتقنية ألتي باإمكانها أقتحام
أسض -وأق ‘ ق -ط -اع -ات كصض -ن-اع-ة
ألسض - - - -ي- - - -ارأت ،يضض- - - -ي- - - -ف ذأت
أŸصضدر.
و أوضضح أ’أم Úألعام ل–Óاد
أل -ع -ام ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ-ري Úأن-ه
ي -ت -وق-ع م-ن أŸوؤسضسض-ات أل-وط-ن-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة و
أÿاصضة تطوير نفسضها و منتوجاتها Ÿوأجهة
تلك أŸسضتوردة كما يتوجب عليها أ’نخرأط ‘
منظور ألتصضدير باقتحامها ’أسضوأق خارجية.
وفيما يتعلق Ãسضاألة خوصضصضة أعت Èسضيدي
ألسض- -ع- -ي- -د أن م- -ع- -رك -ة أل -غ -د ت -ت -ع -ل -ق أسض -اسض -ا
«ب -ا’سض -ت -ث -م-ارأل-وط-ن-ي أل-ع-م-وم-ي أو أÿاصض»،
مذكرأ بالتجربة ألسضيئة ألتي خاضضتها من قبل
أ÷زأئ -ر وأل -ت -ي ت-ركت أث-اره-ا ع-ل-ى أıط-ط
أ’قتصضادي و أ’جتماعي مشضÒأ أإ ¤أن مرأدف
كلمة أÿوصضصضة هو «زعزعة أسضتقرأر أ÷بهة
أ’جتماعية».

الثÓثاء  22ديسصمبر  2015م
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لم Úألعام ل–اد ألشضبيبة أ÷زأئرية قيسس ألطاهر لـ ““ألشضعب““:
أ أ

07

الرئيسس بوتفليقة قاد مرحلة مفصسلية ‘ تاريخ الدبلوماسسية إاقليميا ودوليا
اŸلتقى الدو‹ حول الرئيسس الراحل بومدين سسيسسلط الضسوء على دور الدبلوماسسية ا÷زائرية

لم Úألعام ل–Óاد ألوطني للشضبيبة أ÷زأئرية ،قيسس ألطاهر ،أن ألطبعة ألـ  25من أŸلتقى ألدو‹ حول ألرئيسس ألرأحل هوأري بومدين سضتكون متميزة هذه أŸرة ،من خÓل حضضور
أوضضح أ أ
شضخصضية رئيسس أ÷مهورية ألدبلوماسضي عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي قاد أك Èحقيبة دبلوماسضية جزأئرية ‘ ،مرحلة مهمة من تاريخ ألبÓد ،إأقليميا ودوليا ،وكان له ألفضضل ‘ حل ألكث Òمن
ألقضضايا ألعالقة ،ومكنته Œربته وحنكته ‘ ألتفاوضس للظفر بأاهم مرحلة ‘ تاريخ ألدبلوماسضية أ÷زأئرية ،مضضيفا أن ألتحضضÒأت ألنهائية توشضك على نهايتها ‘ أنتظار تأاكيد حضضور بعضس
ألشضخصضيات أŸدعوة للحدث ألهام.

حوار :نور الدين لعراجي

^ ما هو عدد أŸقرأت ألتي ”
لن؟
أسضÎجاعها إأ ¤غاية أ آ

تصصوير :عباسس تيليوة
^ «ألشض -عب» :ي -ن -ع -ق -د أŸل -ت -ق -ى
أل -دو‹ ح -ول أل -رئ -يسس أل -رأح -ل
ه- -وأري ب -وم -دي -ن ‘ ظ -رف ه -ام،
أي -ن وصض -لت أل -ت -حضضÒأت أŸادي-ة
ل‚اح ه- -ذأ
وأل - -ل - -وج- -يسض- -ت- -ي- -ة إ
أŸلتقى؟
^^ قيسس ألطاهر  :بعد تنصصيب
ال -ل -ج -ن -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-حضص ÒاŸل-ت-ق-ى
ب -و’ي-ة م-ي-ل-ة ،ب-حضص-ور ك-ل السص-ل-ط-ات
اÙلية والو’ئية و–ت إاشصراف وا‹
ال -و’ي -ة ” ،تشص-ك-ي-ل ÷ 4ان ف-رع-ية،
أاوكلت لكل واحدة منها اŸسصؤووليات
اŸلقاة على عاتقها ،وÁكنني القول
أان كل شصيء جاهز ونحن ‘ اللمسصات
اأ’خÒة ،وع -ل -ى اسص -ت-ع-داد ’سص-ت-ق-ب-ال
الوفود اأ’جنبية والوطنية اŸشصاركة ‘
اŸل -ت -ق -ى ،ال -ت -ي م -ن ب -ي -ن-ه-ا ال-رئ-يسس
الصصحراوي ﬁمد عبد العزيز الذي
أاك - - -د حضص- - -وره ،إا ¤ج- - -انب أارب- - -ع- - -ة
م -ن -ظ -م -ات إاق -ل -ي -م -ي -ة ع -ل -ى مسص-ت-وى
ا÷ام -ع -ة ال -ع -رب -ي-ة ،إا ¤ج-انب ب-عضس
الشصخصصيات الوطنية من وزراء حاليÚ
سص-اب-ق Úوأاسص-ات-ذة ودك-ات-رة وم-ه-ت-مÚ
Ãسصار الرئيسس ﬁمد بوخروبة ،الذين
أاكدوا حضصورهم.
^ م -اذأ ع -ن أل -رع-اي-ة ألسض-ام-ي-ة
ل -رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة لح-تضض-ان
هذه ألدورة ؟
^^ ن-ع-م ب-ك-ل ت-أاك-ي-د ل-ق-د ت-ل-ق-ي-ن-ا
ال-رع-اي-ة وه-ي ال-ن-ق-ط-ة ا’ي-ج-اب-ي-ة ‘
ال - -ذه - -اب ب - -ع- -ي- -دا ÷ع- -ل دورة ه- -ذا
اŸلتقى ،وهنا أاشص Òأايضصا إا ¤اسصتعداد
كل السصلطات ا÷زائرية إ’‚اح هذه
الدورة ‘ ظروف جيدة و‘ مسصتوى
الرجل.

واŸت -واصص -ل ع -ن قضص -اي -ا ال -ت -ح-رر ‘
ال - -ع - -ا ⁄ع - -ل - -ى رأاسص- -ه- -ا ال- -قضص- -ي- -تÚ
الصص-ح-راوي-ة وال-ف-لسص-ط-ينية ،وانطÓقا
م -ن ال -دور ال-ه-ام ل-دب-ل-وم-اسص-ي-ت-ن-ا ك-ان
اخ -ت -ي-ار ه-ذا اŸوضص-وع ،وه-و ح-ت-م-ي-ة
نضص -ال ومسص -اع-ي وŒرب-ة ق-ائ-ده-ا ‘
فÎة الراحل هواري بومدين ،ورئيسس
ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
حامل حقيبة اÿارجية ،وهو عرفان
ل -ل -رج -ل ودوره ‘ ت-رسص-ي-خ ال-ك-ث Òم-ن
اŸف- -اه- -ي- -م و–ق- -ي- -ق ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸطالب من من Èاأ’· اŸتحدة وهي
مرحلة Œمع ب Úالرجل Úو اŸوضصوع
هو حلقة تكامل بينهما.

ا’–اد ‘ الواجهة

^ ك - -ي - -ف ” أخ - -ت- -ي- -ار م- -ي- -ل- -ة
^ م -اه -و ج -دي-د ه-ذه أل-دورة
ح -اضض -ن -ة ل -ل -م -ل -ت -ق-ى –ت شض-ع-ار
““أل -دب -ل-وم-اسض-ي-ة ‘ ع-ه-د أل-رئ-يسس مقارنة مع أŸلتقيات ألسضابقة؟
ألرأحل هوأري بومدين““؟
^^ السص- -ؤوال م- -ه -م وج -وه -ري،
^^ ‘ ا◊ق -ي -ق-ة ت-رشص-حت خ-مسس واإ’جابة تكمن ‘ أان اŸلتقى الـ 25
و’ي-ات ’ح-تضص-ان اŸل-ت-ق-ى ،وال-ل-ج-ن-ة سصيكون أاكادÁيا من حيث اŸشصاركÚ
ال -وط -ن -ي -ة اج -ت -م -عت Ãع-ي-ة إاط-ارات وم -ن ح -يث اŸداخ Ó-ت ون -وع -ي -ت -ه -ا،
ا’–اد ،وبعد عملية تصصنيف الو’يات اعتمدنا على تقسصيم الوفود ع Èكل
م -ن ح -يث اإ’م-ك-ان-ي-ات وع-دة ع-وام-ل و’ية و” –ديد فئات الطلبة سصواء
أاخرىŸ ،سصنا ا’سصتعداد الكامل من ا÷ام -ع -ي Úوال -ث-ان-وي Úوك-ذلك ط-ل-ب-ة
وا‹ و’ي- - -ة م- - -ي- - -ل- - -ة ،ل- - -ت- - -وف Òك- - -ل مراكز التكوين اŸتخصصصصة ،إا ¤جانب
ا’ح -ت -ي -اج -ات وال -وسص -ائ -ل وإاع -ط -ائ-ه اإ’ط- - -ارات اأ’و ¤ل –Ó- -اد ،ب - -ح - -يث
اŸواف- -ق- -ة اŸب- -دئ -ي -ة ح -ول ع -م -ل -ي -ة سص- -ت- -ك- -ون ك -ل اÙاضص -رات م -وث -ق -ة،
ا’حتضصان ،التفك ‘ ÒاŸوضصوع كان وسص- -ت- -ك- -ون ال- -ف- -رصص- -ة أام -ام الشص -ب -اب
حصص-ي-ل-ة ع-م-ل ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ل -ت -ك -وي -ن -ه -م ‘ ه -ذا ال -ل -ق -اء ،ون-ظ-را
ط -رحت ع -دة م-واضص-ي-ع ،و“اشص-ي-ا م-ع ل-ل-تسص-ه-يÓ-ت ال-ت-ي ت-ق-دمها و’ية ميلة
ال- - -وضص- - -ع ا◊ا‹ ال- - -ذي ت- - -ق- - -وم ب- - -ه وŒاوب - -ه - -ا م- -ع ا◊دث ،أاع- -ت- -ق- -د أان
الدبلوماسصية ا÷زائرية بقيادة فخامة اŸل-ت-ق-ى سص-ي-ك-ون أاحسص-ن م-ن ط-ب-ع-ات
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي -ز وطنية سصابقة .وهذا ما Ÿسصناه من
بوتفليقة ،من إارسصاء للسصلم واŸصصا◊ة اسصتعداد كب ‘ Òشصخصس السصيد الوا‹
وال- -وط- -ن- -ي- -ة ‘ م- -ا‹ ،ث- -م اح- -تضص -ان الذي  ⁄يبخل علينا.
ا÷زائ- - - - -ر ÷و’ت ا◊وار اÿاصص - - - -ة
^ أل تÓ- - - - - - -ح - - - - - -ظ أن أل–اد
ب -اإ’خ -وة ال-ل-ي-ب-ي ،Úن-اه-يك ع-ن ال-دور
الريادي واŸشصرف للجزائر ‘ منابر أل-وط-ن-ي ل-لشض-بيبة أ÷زأئرية قد
اأ’· اŸت - -ح- -دة ودف- -اع- -ه- -ا ال- -دائ- -م أفل ‚مه عكسس ما كان عليه ‘
ألسضابق؟

^^ ب-ال-نسص-ب-ة ل–Ó-اد ه-و ت-نظيم
مسصتقل يسصتمد كل مقوماته من مبادئ
أاول نوفم 1954 Èو’ أاخفي عليك فهو
وع- - -اء شص- - -ب - -ا Êصص - -ح - -ي - -ح ،ك - -ان ‘
ب- -داي- -ات- -ه –ت ل- -واء ح- -زب ج- -ب- -ه -ة
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ،ول-ك-ن م-ع صص-دور
قانون ا÷معيات والدخول ‘ مرحلة
التعددية السصياسصية ⁄ ،نلزم منخرطينا
بالتوجه السصياسصي أ’ي حزب سصياسصي
كان ،رغم انتمائي الشصخصصي إا ¤حزب
جبهة التحرير الوطني وعضصويتي ‘
ال -ل -ج -ن-ة اŸرك-زي-ة ،ه-ذا ’ يسص-ت-وجب
ع -ل -ي ف -رضس ان -ت -م-ائ-ي ع-ل-ى أاي ك-ان،
ب -ال -رغ -م م -ن أان غ -ال -ب -ي -ة اŸن-اضص-لÚ
ينتمون لنفسس التشصكيلة التي ذكرتها
آانفا.
^ ‘ ظ- -ل ألصض- -رأع أل- -ق -ائ -م بÚ
م - - -ن - - -اضض - - -ل- - -ي أل–اد وظ- - -ه- - -ور
قاطرت Úللتنظيم ،هل Áكن أن
تّوضضح لنا ما يحدث بالضضبط؟
^^ ‘ ا◊ق -ي -ق -ة ه -ن -اك ق -اط-رة
واح -دة ل –Ó-اد ب -ق-ي-ادة اأ’م Úال-ع-ام
ق- -يسس ال- -ط -اه -ر ،وق -د فصص -لت ف -ي -ه -ا
ا÷هات القضصائية ‘ ديسصم، 2013È
وليسصت هناك أاية انشصقاقات ،ومباشصرة
بعد فصصل العدالة ،قمنا ‘ سصنة 2014
ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي حول ﬁاربة
ال- - -ع - -ن - -ف ‘ اÓŸعب وا÷ام - -ع - -ات
والشصوارع بحضصور خÈاء وأاسصاتذة ‘
اŸي - -دان ،وه - -ذا ك- -ل- -ه ب- -ع- -د رخصص- -ة
ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ت-ي اسص-ت-ل-م-ن-اه-ا من وزارة
ال -داخ -ل -ي-ة ،ت-ث-بت أاح-ق-ي-ت-ن-ا ‘ ق-ي-ادة
ال-ت-ن-ظ-ي-م ،وق-د ان-ع-ق-د ب-و’ي-ة ا÷ل-فة
وقد عممت الطبعة ع Èعدة و’يات.
ن -اه -يك ع -ن إاع -ادة ت -ن -ظ -ي-م وه-ي-ك-ل-ة
صص -ف -وف ا’–اد واŸك -اتب ال -ب -ل -دي -ة
والو’ئية ل–Óاد ع 1541 Èبلدية
و‘ هذه الفرصصة Áكنني اإ’شصارة
إا ¤انهماك من يتحدث عن ““ إا.وشصج
““ ،بغ Òوجه ذي حق نتيجة اسصتفادتهم

من اŸقرات اŸؤوجرة للخواصس ‘ كل
م-ن و’ي-ات سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ج-يجل،
وهران ،باتنة ـ بشصار وأاك Èعدد موجود
للمقرات يتواجد بالعاصصمة.
ب -دأان-ا ‘ اسصÎج-اع-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
اÙاكم و‘ نفسس الوقت ،مقاضصاة كل
م -ن ك -ان ي -ت -ق -اضص -ى اأ’ج -رة ◊سص -اب-ه
اÿاصس ،ك -و’ي-ت-ي ب-ل-ع-ب-اسس وا÷زائ-ر
ال -ع -اصص -م -ة وب -ات-ن-ة ،ه-ن-اك أاشص-خ-اصس
ليسصت لهم عÓقة با’–اد منذ سصنة
 2007وم -ازال -وا ي -ؤوج-رون ‘ م-ك-اتب
ومقرات ا’–اد ويسصتفيدون من مدا
خيل اإ’يجار.
هذه النقطة التي تركت الصصراع
يسصتمر نظرا للفوضصى داخل ا’–اد
وسصيتم معاقبة كل من أاجّر اŸقرات
وح -ت-ى ل-و ك-ان م-ن-اضص ‘ Ó-ال-ت-ن-ظ-ي-م،
ف - -إان- -ه ’ ي- -ح- -ق ل- -ه ت- -أاج ÒاŸق- -رات
وا’سص -ت -ح -واذ ع -ل -ى اأ’م -وال ◊سص-اب-ه
اÿاصس.
^ ه- -ن- -اك إأط- -ارأت ك -ثÒة عÈ
ألÎأب أل - - - -وط - - - -ن - - - -ي ‡ن ه- - - -م
مسض -ت-ف-ي-دون ،م-ن ت-أاج ÒأŸق-رأت
وهم متابعون من طرف ألعدألة
ب - -ت- -ه- -م- -ة أل- -فسض- -اد أŸا‹ وسض- -وف
نسضÎجع أمÓك أل–اد قريبا
^^ وق- -د صص- -ن- -ف- -ن- -ا اŸت -اب -ع -ات
القضصائية ضصمن الفسصاد اŸا‹ وهناك
إاط- -ارات ك- -ثÒة ع ÈالÎاب ال- -وط -ن -ي
‡ن ه - -م مسص - -ت- -ف- -ي- -دون م- -ن ت- -أاجÒ
اŸقرات ،وكانوا خÓل فÎات سصابقة
أاي أاك Ìم - - - -ن  15سص-ن-ة سص-اب-ق-ة أامناء
ع -ام-ون ‘ و’ي-ات-ه-م ،وب-ق-وا ي-ؤوج-رون
اŸق -رات ويسص -ت -ح-وذون ع-ل-ى اأ’م-وال
دون وجه حق.
ا’–اد Áلك بعضس قرارات العدالة
بطرد اŸسصتأاجرين ومتابعة اŸؤوجر،
أ’ن ال -ع -م -ل -ي-ة أاصص-ب-حت ف-ي-ه-ا ال-نصصب
وا’حتيال وهناك مبالغ ضصخمة وكبÒة
م-ن وراء ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ا’ح-ت-ي-ال-ي-ة،
فاقت اÓŸي.Ò

^^ اسصÎجعنا مقر واحد وهناك
سص-ب-ع-ة م-ق-رات م-وج-ودة ع-ل-ى مسصتوى
اŸنازعات القضصائية ،أاما مقر جريدة
الوحدة ،فقد كان اŸؤوجر هو مديرية
أامÓ- -ك ال- -دول- -ة ،وا’–اد ال- -وط- -ن- -ي
للشصبيبة مسصتأاجر من هذا اأ’خ Òو‘
عهد اأ’مناء السصابق Úهناك اتفاقية
ب Úا’–اد وأام Ó-ك ال -دول -ة ،ون -ظ-را
’ف-ت-ق-اده Ÿصص-ادر ال-ت-م-وي-ل وال-تسص-يÒ
كانت هناك اتفاقية تقضصي بالسصماح
ل –Ó-اد ب -الشص-راك-ة واإ’ي-ج-ار ل-ب-عضس
اŸقرات ،وب Úسصنتي 2009 / 2008
قامت مديرية أامÓك الدولة بعملية
منازعات دون إابÓغ أاو إاشصعار ا’–اد،
ح-ول ات-ف-اق-ي-ة اإ’ي-ج-ار ال-ب-اطني وهي
م -ت -وف -رة ع -ن-د ا’–اد ،اآ’ن م-دي-ري-ة
أامÓك الدولة قامت بالعملية ذاتها،
دون ت -ب -ل -ي -غ ال -ه -ي -ئ -ة الشص-ري-ك-ة ،وه-ي
العملية التي من خÓلها ” تقدÁها
ل- -ل- -ع -دال -ة ،م -ن أاج -ل اسصÎج -اع م -ق -ر
ج -ري -دة ال -وح -دة ،وه -و ع-ل-ى مسص-ت-وى
اÙك -م -ة اإ’داري -ة ،أ’ن ف -ي -ه Œدي -د
ل -ع -م -ل -ي -ة اإ’ي -ج -ار م-ن ط-رف أامÓ-ك
ال - -دول - -ة ،وق - -ري - -ب - -ا سص- -يصص- -در ق- -رار
باسصÎجاع اŸقر من مسصتغليه.

نزاع مسستمر حول اŸقر الرئيسسي
^ ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -م-ق-ر أل-رئ-يسض-ي
بشضارع ألدكتور سضعدأن ،هل هو
أيضضا معني بعملية ألتأاميم؟
^^ ‘ ا◊ق -ي -ق -ة ه -ن-اك ن-زاع م-ع
ديوان الÎقية والتسصي Òالعقاري الذي
رف -ع ضص -دن -ا دع -وى قضص -ائ-ي-ة ،وه-و ’
Áلك صصفة التقاضصي ،وحاليا نحن ‘
مرحلة تقد Ëالوثائق من أاجل أان
يبقى اŸقر للتنظيم مع الدعوات التي
ق-دم-ن-اه-ا ل-لسص-ل-ط-ات ،م-ن أاج-ل مسص-ح
الديون وهي ’ تعد أان تكون با◊جم
ال -ك -ب ،Òأام-ام ال-دي-ون ال-ت-ي مسص-ح-ت-ه-ا
ل- -ب- -عضس ال- -دول ،وه- -ذا رج- -اؤون- -ا م- -ن
السص -ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-بÓ-د ل-ل-ت-دخ-ل
وحماية اŸقر باعتباره رمزا من رموز
الدولة ا÷زائرية ع Èمراحل عديدة.
ل–اد؟
^ ما هي آأفاق أ إ
^^ ” اقÎاح مشصروع سصيناقشس
قريبا على اÛلسس الوطني ل–Óاد
وه -و نشص -اط ك -ب Òي -ت -ع -ل -ق ب -ال-ب-ط-ول-ة
الوطنية ما ب Úاأ’حياء ‘ ،كرة القدم
إا ¤ج -انب ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-دو
ال -ري-ف-ي ،م-ن أاج-ل اك-تشص-اف اŸواهب
وتوعية الشصباب ،وﬁاربة ا’نحرافات
ال -ت -ي ت -ه -دده -م ،ك-م-ا أان-ن-ا نسص-ع-ى إا¤
إاقامة ندوة عاŸية بالصصحراء الغربية
وندعو أاغلب الدول التي ناضصلت من
أاجل اŸد التحرري ،والشصبيهة لنضصال
الشص -عب الصص -ح -راوي ب -ا’ل -ت-ح-اق ب-ن-ا،
قصصد إابراز أاك Èقضصية آاخر مسصتعمرة
‘ إاف -ري-ق-ي-ا ،وﬁاول-ة دغ-دغ-ة ال-رأاي
العام العاŸي واإ’قليمي Ÿناصصرتها.
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يوم إأعÓمي حول أ’سصتثمار ألسصياحي بڤاŸة

السسياحة الداخلية  ⁄تنل الهتمام اŸسستحق
مشصاريع فندقية لتشصجيع ألسصياحة أ◊موية

نظمت مديرية ألسصياحة وألصصناعة ألتقليدية لو’ية قاŸة ،أمسس ،يوما إأعÓميا حول أ’سصتثمار ألسصياحي بإاشصرأف إأطارأت
من وزأرة ألتهيئة ألعمرأنية وألسصياحة وألصصناعة ألتقليدية ،ألبنوك وصصندوق ضصمان ألقروضس.

قاŸة :آامال مرابطي

أاب -رزت وا‹ ڤ -اŸة السس-ي-دة ف-اط-م-ة ال-زه-راء
ريسس أاهمية اليوم اإلعÓمي ÷لب اŸسستثمرين
ومرافقتهم ‘ إا‚از اŸشساريع بولية تتوفر على
إام -ك -ان -ي -ات سس-ي-اح-ي-ة  ⁄تسس-ت-غ-ل ،م-ت-ح-دث-ة ع-ن
مشسروع Úفندقي Úلفائدة مسستثمرين.
وت -ن -اول زبﬁ Òم -د سس -ف -ي -ان م -دي -ر م -رك-زي،
وم-دي-ر ت-ق-ي-ي-م ودع-م اŸشس-اري-ع السس-ي-احية ،عرضسا
مفصس Óحول مرافقة ومتابعة اŸشساريع السسياحية
على مسستوى الوطن ،وقال أان السسياحة من بÚ
ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ الق-تصس-اد ال-وطني،
مشسÒا إا ¤أان ره - -ان ا÷زائ - -ر خ Ó- -ل السس - -ن - -وات
األخÒة ،تدارك التأاخر اÎŸاكم ‘ القطاع.
وألجل ذلك وضسعت السسلطات العمومية قطاع
السس-ي-اح-ة ‘ صس-لب انشس-غ-الت-ه-ا ال-رئ-يسس-ية وذلك
Œسسيدا لÈنامج رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة‡ ،ا تطلب وضسع إاطار تناسسقي مع كافة
القطاعات ذات الصسلة بالفعل السسياحي .حيث
تسس -ع -ى ا◊ك -وم -ة إا ¤ت -ن-م-ي-ة سس-ي-اح-ت-ه-ا ‘ ظ-ل
إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ع-م-ل ط-م-وح-ة وواق-ع-ي-ة ،وقال بأان
السس-ي-اح-ة ق-ط-اع م-رت-ب-ط Ãسس-أال-ة ت-ه-ي-ئة اإلقليم
وتشس -ج -ي -ع السس -ت-ث-م-ار ،ك-م-ا أان-ه-ا قضس-ي-ة ﬁل-ي-ة
وﬁرك أاسساسسي لتطوير وتنمية اإلقليم ،ومن
خÓ-ل ت-ن-م-ي-ة مسس-ت-دام-ة Ãشس-ارك-ة ك-ل األطراف
اÙلية الفاعلة .كما دعا إا ¤ترقية الواجهات
وجعلها مقصسد سسياحي.
وق -ال ذات اŸت -ح-دث ،رغ-م ام-تÓ-ك-ه-ا سس-ي-اسس-ة
شساملة لتطوير السسياحة فان ا◊كومة ومواصسلة
منها ‘ نفسس اŸنهاج قد وضسعت هذا القطاع من
ب Úال- -ق- -ط -اع -ات ذات األول -وي -ة ‘ ﬂط -ط -ات -ه -ا
اÿم-اسس-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وه-ذا ‘ إاط-ار السس-ع-ي ل-تنويع
م -وارد إاي -رادات ال -ب Ó-د وال-وع-ي ب-ال-دور اÙوري
ال -ذي ت -ل -ع -ب -ه السس -ي -اح -ة ‘ اŸسس -اه-م-ة ‘ ال-ن-م-و
القتصسادي.
واع- -ت ÈاŸدي- -ر أان إاع -ادة ب -عث السس -ت -ث -م -ار
السسياحي يتم من خÓل  3أاولويات وفق متطلبات
السس- -ي- -اح ،م- -ت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -السس- -ي- -اح -ة السس -اح -ل -ي -ة
والصس -ح -راوي -ة ،سس -ي -اح -ة ال -راح -ة والسس -ت-ج-م-ام
والتأاهيل البد.Ê
كما أابرز الدور الذي Áكن أان تلعبه الدولة ‘
تنمية قطاع السسياحة ،حيث تلعب دورا أاسساسسيا
‘ اÛال السسياحي خاصسة ‘ تهيئة اإلقليم
وإا‚از اŸنشسآات كاŸطارات والطرق ،و‘ إاطار
الشس -راك -ة ي -ل -زم اŸسس -ت -ث-م-ري-ن ب-ت-ج-ن-ي-د اŸوارد

اŸال -ي -ة م -ن أاج -ل “وي -ل إا‚از مشس -اري -ع -ه-م ‘
اآلج -ال اÙددة واŸت -ف-ق ع-ل-ي-ه-ا ،السس-ه-ر ع-ل-ى
احÎام ال- -ق- -وان Úواألن- -ظ -م -ة اÿاصس -ة Ÿع -ايÒ
التعم Òوالبيئة وا÷ودة ،النخراط ‘ ديناميكية
–سس Úوت- - -وع- - -ي- - -ة اÿدم- - -ات ‘ اŸؤوسسسس - -ات
السسياحية والفندقية.
و‘ السس- -ي- -اق ،ق- -ام ب- -ع- -رضس ›م- -وع- -ة م- -ن
اŸشساريع السسياحية اŸتمثلة ‘ الفنادق الكÈى
اŸوزعة ع Èالعاصسمة ،سسكيكدة ،سسطيف ،بجاية
وعنابة وقال أان عدد اŸشساريع وصسل إا1081 ¤
مشس -روع عﬂ Èت -ل -ف م-ن-اط-ق ال-وط-ن بـ134517
سسرير ،تضسمن  5321موظف بقيمة  423مليار
دينار .و‘ نفسس ا÷انب ،وضسح بأانه ” تخصسيصس
غÓف ما‹ يقدر بـ 70مليار دج إلعادة تهيئة
وعصسرنة ا◊ظÒة الفندقية العمومية.
وت- -ط- -رق Ÿونسس زه Òإاط- -ار م -ن الصس -ن -دوق
الوطني للتوف Òوالحتياط ‘ مداخلته بعنوان
«إاج -راءات السس -ت -ف -ادة م -ن ال -ق -روضس ال -ب -ن-ك-ي-ة
اŸوج -ه-ة لÓ-سس-ت-ث-م-ار» إا ¤دور صس-ن-دوق ضس-م-ان
ال -ق -روضس ‘ تسس -ه -ي -ل ا◊صس -ول ع-ل-ى ال-ق-روضس
اŸتوسسطة األجل التي تدخل ‘ الÎكيب اŸا‹
ل Ó-سس -ت-ث-م-ارات اÛدي-ة ،وذلك م-ن خÓ-ل م-ن-ح
الضس -م -ان ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر ل-لضس-م-ان-ات
العينية الÓزمة التي تشسÎطها البنوك .ووضسح
نوعية السستثمارات اŸعنية من إانشساء مؤوسسسسات
جديدة ،توسسعة اŸؤوسسسسات اŸوجودةŒ ،ديد
أاجهزة اإلنتاج.

وقال أان أاخذ مسساهمات اŸؤوسسسسات اŸؤوهلة
للحصسول على ضسمانات الصسندوق هي اŸؤوسسسسات
اإلنتاجية ‘ ميدان الصسناعات التحويلية باسستثناء
اŸؤوسسسسات التجارية ،مشسÒا إا ¤أان األولوية تعطى
للمؤوسسسسات التي تقدم مشساريع تتوفر فيها إاحدى أاو
بعضس اÿصسائصس كاŸؤوسسسسات التي تنتج أاو تقدم
خدمات غ Òموجودة ‘ ا÷زائر ،اŸؤوسسسسات التي
تعطي قيمة مضسافة معتÈة للمنتجات اŸصسنعة،
اŸؤوسسسسات التي تسساهم ‘ تخفيضس الواردات أاو
زيادة الصسادرات ،اŸشساريع التي تنشسأا ‘ مناطق
بها نسسبة بطالة كبÒة ،وتسساهم ‘ –قيق التوازن
ا÷هوي بالبÓد ،واŸشساريع التي تسسمح بتطوير
التكنولوجيا ا◊ديثة.
كما قدم حصسيلة حول توزيع اŸشساريع حسسب
التوزيع ا÷هوي ،حيث عدد الضسمانات اŸقدمة
لوليات وسسط البÓد “ثل األغلبية بإاجما‹ 743
مشسروع .منطقة شسرق البÓد “كنت من بلوغ تعداد
 390مشس -روع ” ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا بضس-م-ان-ات الصس-ن-دوق،
ويقدر عدد اŸشساريع بوليات غرب البÓد بـ،310
فيما تبلغ مشساريع ا÷نوب  68مشسروعا .كما قدم
اŸدي -ر ال -ع -ام لصس -ن -دوق ال -ق-روضس م-داخ-ل-ة ح-ول
›الت تدخل صسندوق الضسمان.
م- -دي- -رة السس -ي -اح -ة ب -ڤ -اŸة ،م -اج -دة زن -ادي
صس - -رحت لـ»الشس - -عب» ب- -أان ال- -ه- -دف م- -ن ال- -ي- -وم
الدراسسي جاء للتعريف بكل اآلليات واإلجراءات
التحفيزية لفائدة اŸسستثمرين ،والسستماع إا¤
النشسغالت ،وإايجاد ا◊لول لها وتوجيههم.

سصد أŸوأن أول مورد مائي للقيام بالعملية

اسستزراع  8مÓي Úم Îمكعب باألسسماك بسسطيف
’سص-م-اك
ت -ع-رف ع-م-ل-ي-ات أسص-ت-زرأع أ أ
ت -ق -دم -ا م -ل -ح -وظ -ا ع-ل-ى مسص-ت-وى و’ي-ة
’سص -م -اك
سص- -ط- -ي- -ف ،م- -ن أج- -ل إأن- -ت- -اج أ أ
ل Ó-سص -ت -ه Ó-ك أÙل -ي ،وأÙاف -ظ-ة ع-ل-ى
أل -ب -ي -ئ -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ،وي-ع-ت Èسص-د أŸوأن
أ÷دي- - - -د أŸن- - - -ج- - - -ز ‘ إأط - - -ار مشص - - -روع
أل -ت-ح-ويÓ-ت أŸائ-ي-ة أل-كÈى ‘ أل-هضص-اب
أل- -ع- -ل- -ي- -ا أول سص- -د ب- -ال- -و’ي- -ة ل- -ل- -ق- -ي -ام
ب -ال -ع -م -ل-ي-ة .ه-ذأ م-ا رصص-دت-ه «ألشص-عب»
بع ÚأŸكان.
وقد قامت ا÷هات اıتصسة بالسستزراع،
حسسب مصسدر من اŸديرية ا÷هوية للصسيد
البحري بسسطيف ،خÓل السسنة ا÷ارية ،2015

باسستزراع من  7إا 8 ¤مÓي Úم Îمكعب،
حيث شسهد شسهر أاوت اŸاضسي اسستزراع 150
أالف يرقة من الشسبوط الفضسي ،وتبعتها خÓل
شسهر نوفم ÈاŸاضسي اسستزراع  15000وحدة
من سسمك األلفان ،بعمر حوا‹ شسهرين.
وسستتواصسل العملية سسنويا بالسسد اŸذكور
ن -ظ -را أله -م -ي-ت-ه-ا ال-قصس-وى ‘ ت-وف Òب-روتÚ
ح -ي -وا Êسس-م-ك-ي ل-لسس-ك-ان ،ون-ظ-را أله-م-ي-ت-ه-ا
القتصسادية ،فإان العديد من شسباب اŸنطقة
شسرع ‘ السستثمار ‘ اŸيدان ،حيث –صسل
اث-ن-ان م-ن-ه-م ع-ل-ى ك-اف-ة إام-ك-ان-يات السستثمار
وتسس- -ه- -ي Ó-ت ‘ اŸي -دان إلنشس -اء م -ؤوسسسس -ات
لÎبية اŸائيات ،بكل من ا◊اجز اŸائي بعÚ

عباسسة ،شسمال الولية ،وكذا با◊اجز اŸائي
ببلدية تيزي نبشسار ،بنفسس ا÷هة.
وحسسب ال -ق -ائ -م ،Úف -ان ال -ع -م -ل-ي-ة ‚حت
والسستثمار انطلق بعد حصسول اŸعني Úعلى
الرخصس اإلدارية اŸطلوبة للشسروع ‘ الصسيد.
وي - -أام - -ل أان ي- -ؤودي اع- -ت- -م- -اد اŸزي- -د م- -ن
الصس -ي -ادي -ن إا ¤ال -زي -ادة ‘ إان -ت -اج األسس -م -اك
لعرضسها ‘ السسوق ،من أاجل منافسسة أاسسماك
البحر التي تعرف أاسسعارها زيادات متواصسلة،
ج-ع-لت أاصس-ح-اب ال-دخ-ل ال-بسس-ي-ط ل ي-ق-درون
عليها.

سضطيف  :نور الدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أم - -ر وأ‹ و’ي - -ة أŸسص - -ي - -ل- -ةﬁ ،م- -د
ب -وسص -م -اح -ة ،ب-تشص-ك-ي-ل ÷ن-ة –ق-ي-ق ‘
’يجاري
قوأئم أŸسصتفيدين من ألسصكن أ إ
أل -ع -م -وم -ي ،حسصب م -ا ع -ل -م م -ن مصص-ادر
موثوقة ،ألتي أفرجت عليها ألسصلطات
’سص -ب -وع أŸاضص -ي وأل -ت -ي
أÙل -ي -ة ب -ح -ر أ أ
خلفت موجة أحتجاجات عارمة قام من
خ Ó-ل -ه -ا أÙت -ج-ون ب-غ-ل-ق م-ق-ر أل-دأئ-رة
وألبلدية.
وحسسب ذات اŸصس- - -ادر لـ»الشس- - -عب» ،ف - -إان
اللجنة التي أامر ﬁمد بوسسماحة تشسكيلها
مكونة من مدير السسكن ومدير ديوان الÎقية
والتسسي Òالعقاري Úوالضسمان الجتماعي ،كما
ت- -ع- -ه -د وا‹ ال -ولي -ة ب -دراسس -ة ك -ل ال -ط -ع -ون
اŸودعة وتوعد بإاسسقاط اسسم كل شسخصس من
قائمة اŸسستفيدين ‘ حالة ثبوت عدم توفره
على الشسروط القانونية.
واسس -ت -بشس-ر اÙت-ج-ون خÒا ب-ق-رار ال-وا‹
ال -ذي اع -تÈوه ق -رارا صس -ائ -ب -ا وم -ن شس-أان-ه أان
ي -قصس -ي ع -ددا ك -بÒا ‡ن ل -يسس ل -ه -م أاح-ق-ي-ة
ب -ا◊صس -ول ع-ل-ى السس-ك-ن ،ون-اشس-دوا اŸسس-ؤوول
األول ب -ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون واإلسس-راع ‘ دراسس-ة

أق -دم صص -ب-اح أمسس ،ول-ل-ي-وم أل-ث-ا Êع-ل-ى
أل -ت-وأ‹ سص-ك-ان  4ق-رى وأŸت-ع-ل-ق-ة ب-ك-ل من
ق- -ري- -ة أ◊م -ام ،شص -ي -ب -ون“ ،م -اشصت وذرأع
أو’د ﬁم -د ب-ب-ل-دي-ة أو’د رأشص-د أل-وأق-ع-ة
أقصص -ى ج -ن -وب شص -رق و’ي -ة أل-ب-وي-رة ع-ل-ى
’ق -ف -الŸ ،ط -ال-ب-ة
غ -ل -ق م -ق -ر أل -ب -ل -دي -ة ب -ا أ
ألسص -ل -ط-ات ب-ت-حسص Úأوضص-اع-ه-م أŸع-يشص-ي-ة.
هذأ ما توقفت عنده «ألشصعب» بع ÚأŸكان.
السس-اع-ة السس-اب-ع-ة صس-ب-اح-ا وق-ب-ل وصس-ول كل
موظفي البلدية ،قام اÙتجون بوضسع األقفال
‘ الباب الرئيسسي Ÿنعهم من اللتحاق بعملهم،
ك -م -ا ق -ام -وا ب-رف-ع لف-ت-ات ك-تب ع-ل-ي-ه-ا «ق-رى
الشسهداء يعانون من أادنى شسروط ا◊ياة».
و‘ حديث لـ»الشسعب» مع اÙتج Úرافعوا
ع -دة م -ط-الب م-ن-ه-ا غ-ي-اب ال-رب-ط بشس-ب-ك-ة ال-غ-از

الطعون التي أاودعوها أام Óمنهم أان تدرج
أاسس -م -اءه -م ضس-م-ن ال-ق-وائ-م ال-ت-ي سس-وف ي-ع-اد
نشس -ره -ا“ ،ن -وا أان ل ت-ع-رف ال-ع-م-ل-ي-ة ت-أاخ-را
ك -ال -ذي ع-رف-ت-ه ت-وزي-ع ه-ذه ا◊صس-ة اŸق-درة
بـ 948سسكن والذي فاق حسسبهم أاك Ìمن ثÓث
سسنوات كاملة Œرعوا خÓلها مرارة اŸعانات
مع مصساريف الكراء والعيشس ‘ حجرة واحدة
مع األهل.

اŸسضيلة :عامر ناجح

‘ ظل نقصس أŸناصصب أŸالية وأنعدأم أıتصصÚ

نقصص التأاط Òيعيق سس ÒاŸؤوسسسسات الشسبانية جنوب سسيدي بلعباسص
كشص -ف ري -ان ﬁم -د ،م -دي -ر ألشص -ب-اب
وأل-ري-اضص-ة ل-و’ي-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-باسس ،أن
ه -ن -اك ن -قصص -ا ك -بÒأ ‘ أل -ت -أاط Òدأخ-ل
أŸؤوسصسص- -ات ألشص- -ب- -ان- -ي -ة أŸت -وأج -دة عÈ
ﬂت -ل -ف ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة خ-اصص-ة ت-لك
ألكائنة باŸناطق أ÷نوبية كدوأئر رأسس
أŸاء ،أŸرحوم ،ومو’ي سصليسصن.
وقال ريان أان هذا اŸشسكل أاضسحى يؤورق
مسسؤوو‹ القطاع الذين وجدوا صسعوبة كبÒة
‘ فتح وتسسي ÒاŸنشسآات الشسبانية والرياضسية
اŸن- -ج -زة م -ؤوخ -را ‘ ،ظ -ل ن -قصس اŸن -اصسب
اŸالية اŸفتوحة من جهة وانعدام حاملي
الشسهادات اÿاصسة بالتقني Úومربي الشسباب
بهذه اŸناطق ،ما دفع باŸديرية الوصسية إا¤
Óسستعانة بالعمال ‘ إاطار
مطالبة البلديات ل إ
ع-ق-ود اإلدم-اج اŸه-ن-ي ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-ع-ج-ز وه-و
األم- -ر ال- -ذي لق- -ى ت- -زك -ي -ة م -ن ق -ب -ل ب -عضس
ال -ب -ل -دي -ات ‘ ،ح Úرفضست ب -ل -دي -ات أاخ -رى
اإلقÎاح ألسسباب تبقى ›هولة على حد تعبÒ
اŸتحدث على غرار بلدية حاسسي دحو.
وينتظر تسسليم  4دور شسباب جديدة تضساف
لـ 53دورا ع Èت- -راب ال- -ولي- -ة وتضس- -م ع- -ددا
إاج -م -ال-ي-ا م-ن الشس-ب-اب اŸن-خ-رط Úي-ف-وق 20
أالف ،وهو ما يعكسس أاهمية هذه اŸؤوسسسسات
‘ احتواء فئة الشسباب والأطفال ود›هم ‘
ﬂتلف األنشسطة العلمية والرياضسية إلبعادهم
عن النحراف وغÒه من اآلفات الجتماعية.
و‘ ذات السسياق ،قامت اŸديرية بتوسسعة
عدد خÓيا اإلصسغاء إا 34 ¤خلية متواجدة
ع Èدور الشس -ب-اب Ãخ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات تسس-ه-ر
على مرافقة الشسباب والإصسغاء إلنشسغالتهم
وكذا Œسسيد العمل ا÷واري Ãراكز التكوين
اŸه - -ن - -ي ،اŸؤوسسسس - -ات الÎب - -وي - -ة وغÒه- -ا،
يؤوطرها ﬂتصسون ‘ علم النفسس يخضسعون
لدورات تكوينية لتحسس Úاÿدمات اŸقدمة
للشسباب.
وعن جانب التجهيزات أاكد مدير الشسباب
أان دور الشسباب الـ 53اŸتواجدة بإاقليم الولية
حظيت بعمليات Œهيز واسسعة شسملت عديد
ال -وسس -ائ -ل ك -األج -ه -زة السس -م -ع -ي -ة ال -بصس -ري-ة،
ال- - -ك - -امÒات ،أاج - -ه - -زة اإلع Ó- -م اآل‹ ،آالت
ال- -تصس- -وي- -ر وك -ذا ط -اولت ال -ب -ي -ار وﬂت -ل -ف

سسك ـ ـ ـان  4قرى بالبوي ـ ـ ـرة يحتج ـ ـ ـون
الطبيعي ،علما أان هذه القرى تقع ‘ قمم ا÷بال
والتي يÎاوح علوها إا ¤أاك Ìمن 1100م Îفوق
سسطح البحر وتتميز بÈد شسديد ‘ الشستاء وتراكم
الثلوج ‡ا يج Èالسسكان على البحث عن قارورة
غاز البوتان من ﬂتلف اŸناطق اÛاورة والتي
تقع على بعد أاك Ìمن  20كلم.
و‘ نفسس السسياق– ،دث اÙتجون عن
ن -قصس ال -ن -ق -ل اŸدرسس -ي ال -ذي ي -ع -ا Êم -ن -ه -م
أابناؤوهم التÓميذ ‡ا يضسطر اآلباء إا ¤دفع ما
ل ي - -ق - -ل ع- -ن 150دج ي -وم-ي-ا ل-ت-م-ك Úأاب-ن-ائ-ه-م
اللتحاق Ãقاعد الدراسسة.
كما رفع سسكان القرى مشسكل غياب الربط
بشس-ب-ك-ة الصس-رف الصس-ح-ي ال-ت-ي ت-ه-دد صس-حتهم
جراء ا◊فر العشسوائية اŸنتشسرة ،إاضسافة إا¤
مشس -ك -ل غ-ي-اب ال-ت-غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة رغ-م وج-ود

16908

وا‹ اŸسسيلة ياأمر بالتحقيق ‘ قوائم اŸسستفيدين من السسكن

بسصبب غياب وسصائل ألنقل وشصبكة ألغاز

قاعات العÓج اŸغلقة على مسستوى هذه القرى
حيث ” بقرية ذراع أاولد ﬁمد ا‚از قاعة
للعÓج منذ سسنوات الثمانينات قبل أان يسستغلها
ا◊رسس البلدي واسسÎجاعها من طرف البلدية
غ Òأانها بقيت مغلقة وأاجÈت السسكان لتنقل
إا ¤م -ق -ري ال-ب-ل-دي-ة وال-دائ-رة وح-ت-ى ع-اصس-م-ة
الولية لتلقي أابسسط اÿدمات الصسحية ‘ حÚ
القاعة اŸتواجدة بقرية ا◊مام ظلت مغلقة
بعد اسستÓم أاشسغال ال‚از سسنة  ،1993ناهيك
م-ن غ-ي-اب اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة وان-تشس-ار البطالة
وسسط الشسباب.
وم -ن ج-ه-ت-ه رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة ،أاك-د أان-ه ف-ي-م-ا
يتعلق بالنقل اŸدرسسي ” كراء  4حافÓت من
اÿواصس ل -ن -ق-ل ال-تÓ-م-ي-ذ ،مضس-ي-ف-ا أان مشس-ك-ل
غياب النقل  ⁄يطرح سسابقا من طرف السسكان،
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وفيما يتعلق الربط بشسبكة الغاز وعد رئيسس
اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ولئ- -ي ب›Èة ال- -ق -رى
لÓسستفادة من مشسروع الغاز الطبيعي ‘ إاطار
الÈنامج اÿماسسي  2015ـ  .2019كما اسستقبل
رئ- -يسس ال- -دائ- -رة ‡ث -ل -ي ه -ذه ال -ق -رى وال -ذي
وع -ده -م ب -إاي -ج -اد ا◊ل -ول ل -ه -ذه النشس -غ -الت
اŸطروحة وفق قوان Úا÷مهورية فيما يتعلق
باسستغÓل أاراضسي قطاع الغابات لتمكينهم من
السستفادة من عقود المتياز .
أام -ا ف -ي -م-ا ي-خصس ال-رب-ط ب-ق-ن-وات الصس-رف
الصسحي ،أاكد بأانه ” ربط كل اŸنازل ما عدا
بعضس اŸنازل اŸشسيدة مؤوخرا هي التي تفتقد
للربط بالشسبكة.

البويرة :ع نايت رمضضان

اŸعدات الرياضسية.
وعن اŸشساريع الرياضسية والشسبانية ،صسرح
ذات اŸسسؤوول عن Œميد  14مشسروعا بسسبب
سس-ي-اسس-ة ت-رشس-ي-د ال-ن-ف-ق-ات اŸن-تهجة من قبل
ال -وصس-اي-ة مسست مشس-اري-ع ج-واري-ة أاه-م-ه-ا دار
الشس -ب -اب ل -ب-ل-دي-ة سس-ي-دي خ-ال-د ،أاخ-رى ب-ح-ي
السس- -اق -ي -ة ا◊م -راء ،اŸق -ر ا÷دي -د ل -دي -وان
م-ؤوسسسس-ات الشس-ب-اب ،م-ركب ري-اضس-ي ب-عاصسمة
الولية ،وآاخر بدائرة بن باديسس وعدد من
اŸسسابح بكل من تنÒة ،ع ÚالÈد وبن باديسس
وهي اŸشساريع التي ينتظر إاعادة إاخضساعها
ل -دراسس -ة م -ع-م-ق-ة وإاطÓ-ق-ه-ا حسسب األول-وي-ة
خاصسة ما تعلق باŸسسابح التي تعد ضسرورية
باعتبار أان الولية تقع Ãنطقة داخلية.
‘ اŸقابل ل تزال األشسغال قائمة إل‚از
ثÓثة مسسابح األول ‘ مكان مصسنع اآلجر
القد Ëبحي بوعزة الغربي والذي إانطلقت به
األشسغال ،والثا Êجنوب الولية ببلدية رأاسس
اŸاء والذي وصسلت نسسبة األشسغال به إا70 ¤
باŸائة بعد أان توقفت لسسنوات طويلة ،على
أان يتم اسستÓمه مع مسسبح بلدية سسيدي ◊سسن
قبل موسسم اإلصسطياف.
أام- -ا ع- -ن اŸشس -اري -ع ال -ري -اضس -ي -ة ف -ق -د ”
إاسستيÓم  40ملعبا جواريا ” إاخضساعه للتهيئة
م-ن-ها  26م-ل-عب ب-ع-اصس-م-ة الولية و 14ملعبا
ب-ال-دوائ-ر ب-اإلضس-اف-ة إا ¤سس-ت-ة مÓ-عب سس-ي-ت-م
إاسس -ت -ي Ó-م -ه-ا ن-ه-اي-ة الشس-ه-ر ا÷اري ب-ك-ل م-ن
تÓ-غ،سس-ي-دي ع-ل-ي ب-وسس-دي ،سس-ي-دي ع-ل-ي ب-ن
ي- -وب ،سس- -ي- -دي خ- -ال- -د ،ب- -وخ- -ن -اف -يسس ،وع -ن
اŸنشس-آات ال-ري-اضس-ي-ة ال-كÈى ب-ال-ولي-ة ك-مركز
اŸواهب الشس -اب -ة ال -ذي إاك -ت -م-لت أاشس-غ-ال-ه ‘
إانتظار Œهيزه باŸعدات ومركز Œمع الفرق
ال -وط -ن -ي -ة ال -ذي يشس-ه-د ت-أاخ-را ‘ اإل‚از ‘
انتظار إاعادة تقييم غÓفه اŸا‹ وهو اŸرفق
الذي يضسم مÓعب رياضسية ،مسسبح وفندق
بسسعة  230سسرير.
Óشس-ارة ف-إان ع-دد ا÷م-ع-ي-ات ال-ري-اضس-ي-ة
ل -إ
والشسبانية بالولية فاق  56جمعية منها أاربعون
جمعية ﬂتصسة ‘ كرة القدم وهي ا÷معيات
التي تعا Êمن ضسعف اإلعانات اŸالية األمر
الذي يعيق نشساطاتها الرياضسية وتنقÓتها وهو
م- -ا دف- -ع ب- -اŸدي- -ر ال- -ولئ- -ي إا ¤دع -وة ه -ذه
ا÷م -ع -ي -ات ÿل -ق م -وارد م -ال-ي-ة خ-اصس-ة ب-ه-ا
واإلب -ت -ع-اد ع-ن ال-ث-ق-اف-ة اإلت-ك-ال-ي-ة م-ن خÓ-ل
اإلشسÎاكات وغÒها.

سضيدي بلعباسس :غنية شضعدو

الثÓثاء  ٢٢ديسسم ٢٠١٥ Èم
الموافق لـ ١١ربيع األول  ١٤٣٧هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«الشسعب» ترصسد أاك Èعملية ترحيل بعنابة
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 ١٠٥٠عائلة تودع اÙتششدات ا’سشتعمارية بسشيدي سشا⁄

تعد عنابة واحدة من و’يات ا÷زائر ،التي تسسعى لتجسسيد الÈنامج اÿماسسي  2010ـ  2014الرامي للقضساء على البيوت الفوضسوية ،تطبيقا
لتوجيهات رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،الذي أاعطى أاولوية كÈى لقطاع السسكن للقضساء على أازمة السسكن ‘ ا÷زائر مع نهاية
 ،2018وإاعادة تأاهيل وهيكلة اŸدن ا÷زائرية ،إانها وضسعية تّوقفت عندها «الشسعب» بع ÚاŸكان.

í«£YƒH ióg :áHÉæY
تشس -ه -د ولي -ة ع -ن -اب -ة ،م -ن-ذ سس-ن-وات ،ت-رح-ي-ل
ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي ت -فÎشش ب -ي-وت-ا قصس-دي-ري-ة ،إا¤
سسكنات لئقة ،حيث اسستفادت اŸدينة من حصسة
إاجمالية ،تقدر بأاك Ìمن  ٥٠أالف وحدة سسكنية ‘
ﬂتلف الصسيغ ،من بينها  ١٣أالف وحدة من صسيغة
البيع باإليجار ،وتعرف الولية عمليات ترحيل
متواصسلة إا ¤عدد من بلديات وأاحياء اŸدينة،
على غرار بوخضسرة ،بوزعرورة ،برحال ،سسيدي
عمار ،ا◊جار..

سسكان «’صساصس» يتنفسسون
آاخ-ر ع-م-ل-ي-ات ال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ب-ن-اء الفوضسوي
التي عرفتها مدينة عنابة ،شسملت ترحيل عائÓت
من حي سسيدي سسا ⁄ببلدية البو ،Êوالتي شسرعت
فيها السسلطات اÙلية ،أاول أامسش األحد ،حيث
ق -امت ب -ت -ه-د Ëالسس-ك-ن-ات ال-هشس-ة ب-اÙتشس-دات
السستعمارية اŸعروف بحي «لصساصش» ‘ سسيدي
سس -ا ،⁄ب -ع -د ت -رح -ي-ل أاك Ìم-ن  ١٣٥٠ع-ائ-لة ،إا¤
سس-ك-ن-ات اج-ت-م-اع-ي-ة ج-دي-دة ب-ك-ل م-ن «بوخضسرة
« ،»٠٣ب -وزع -رورة» ب -ال -ب -و Êو»ال -ك-ال-ي-ت-وسس-ة» ب-ب-ل-دي-ة
ب-رح-ال ،وت-وف Òك-ل اإلم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة،
ألج-ل إا‚اح ع-م-ل-ي-ة الÎح-ي-ل ال-ت-ي ان-ت-ظ-ره-ا سس-كان
سس- -ي- -دي سس- -ا ⁄ط -وي ،Ó-
والقضساء

على
واح - -دة م - -ن أاكÈ
وأاق - - - - - -دم اÛم - - - - - -ع- - - - - -ات
القصسديرية ‘ عنابة.
«الشس -عب» ت -اب -عت أاط -وار ع -م -ل -ي-ة الÎح-ي-ل ،ال-ت-ي
أاشس-رفت ع-ل-ي-ه-ا مصس-ال-ح ب-ل-دي-ة ع-ن-اب-ة ،ب-التنسسيق مع
ديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري ،وقد جرت وسسط
إاج-راءات ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ﬁك-م-ة ،ل-ت-ف-ادي أاي-ة ان-زلقات
أامنية ،حيث قامت مصسالح البلدية بتسسجيل أاسسماء
اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السس-ك-ن-ات الج-تماعية ،وتسسليمهم
وثيقة الهدم ،متبوعة Ãفاتيح مقراتهم ا÷ديدة.
وتسس -ه -ر األج -ه -زة األم -ن -ي -ة ع -ل -ى ت -أام Úع -م -ل-ي-ة
الÎحيل ،والتي قد تتواصسل أليام متتالية ،فقد ”
تسس -خ Òق -وة ه -ام -ة م -ن ع -ن -اصس -ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
وأاع -وان األم -ن ،ال -ذي -ن ت -ع -زز ب -ه -م «سس -ي-دي سس-ا،»⁄
إاضسافة إا ¤أاحياء السسكنات الجتماعية ا÷ديدة ،كما
ج- -ن- -دت مصس- -ال- -ح ال -ولي -ة م -ئ -ات ا÷راف -ات ل -ه -دم
السسكنات الهشسة ،وقرابة  ٣٠٠عامل للمسساهمة ‘
عملية الÎحيل ،التي جرت وسسط فرحة كبÒة لسسكان
سس -ي-دي سس-ا ،⁄ال-ذي-ن ودع-وا ن-ه-ائ-ي-ا سس-ن-وات ال-ب-ؤوسش
والشسقاء ،والنتقال إا ¤سسكنات جديدة –فظ لهم
كرامة العيشش ،حيث  ⁄تغفل لهم ع Úـ بحسسب أاحد
اŸرحل Úـ منذ اإلفراج عن قائمة اŸسستفيدين من
سس -ك -ن -ات اج-ت-م-اع-ي-ة ،مشسÒا إا ¤أان ح-ي «لصس-اصش»
يعت Èمن أاسسوء األحياء القصسديرية اŸتواجدة بعنابة،
والذي يعود تاريخه إا ¤ا◊قبة السستعمارية ،قائ:Ó
«كنا نعيشش داخل سسجون عسسكرية وليسش بيوت هشسة».
وأاشسار اŸتحدث إا ¤أان سسكان سسيدي سسا ⁄نظموا

«حي ’صشاصص» أاقدم اÛمعات القصشديرية ‘ خ Èكان
العديد من الحتجاجات ،قبل ترحيلهم إا ¤سسكنات
لئقة ،بعد أان بات العيشش ‘ هذه ا÷حور ـ كما قال ـ
مسس -ت -ح -ي  ،Ó-وسس -ط ا÷رذان وا◊شس -رات Ãخ -ت -ل -ف
أاشسكالها ،فضس Óعن الرطوبة العالية التي
ت - -ه - -دد األط - -ف - -ال ع - -ل- -ى وج- -ه
اÿصس- - -وصش ب- - -أام- - -راضش
م -زم -ن -ة ،وان -تشس -ار
الÈك اŸائ-ي-ة
لسس-ي-ما ‘
فصسل

الشس - - -ت - - -اء ،بسس - - -بب
ان- - -ع- - -دام ق - -ن - -وات
الصس- -رف الصس -ح -ي،
م -ا ي -ع -ي-ق ال-دخ-ول
واÿروج من ا◊ي
وول- - - -وج اŸن- - - -ازل
أايضس -ا ،م-ؤوك-دا ب-أان
ق - - -اط- - -ن- - -ي ح- - -ي
«لصس -اصش» ك -ان -وا
ي -ط -ال -ب -ون ف -ق-ط
ب- -ت -ح -وي -ل -ه -م إا¤
سس -ك -ن -ات ت -ت -وف-ر
ع - - -ل- - -ى شس- - -روط
ال -ع -يشش ال-ك-ر،Ë
والب- -ت- -ع- -اد ع- -ن
ه- - - -ذه األك - - -واخ
القصسديرية التي
شس -ي-دت-ه-ا ف-رنسس-ا خÓ-ل
ا◊قبة السستعمارية كمحتشسدات عسسكرية ،واسستغلها
سسكان عنابة للعيشش بها ،بعد أان ضساقت بهم السسبل ‘
إايجاد سسكنات لئقة ،حيث باتت مأاوى لهم منذ ،١٩٥٦
وأاطلق عليها العديد من األسسماء على غرار «غزة»،
«اÓŸحة» وسسيدي سسا ⁄حاليا.

 08آا’ف سسكن هشس ببونة
وبحسسب مصسادرنا ،فإان بلدية «البو »Êيتواجد بها
أاك› Èم - -ع قصس - -دي - -ري ‘ ع - -ن- -اب- -ة ،وق- -د أاحصست
اŸصسالح اŸعنية فيما سسبق ،أاك Ìمن  ٨آالف سسكن
هشش ،على غرار حي «لصساصش» الذي يعرف عملية
ت -رح -ي -ل لسس -اك -ن -ي -ه م -ن-ذ أاع-وام ،وم-ا ت-زال ال-ع-م-ل-ي-ة
متواصسلة به إا ¤يومنا هذا ،أاين جرت آاخر عملية
إاسسكان ‘  ٢٠١٣بÎحيل أاك Ìمن  ٥٠٠عائلة.
كما اسستفادت  ٨٠٠عائلة قاطنة بكل من أاحياء
السسرول ،واد النيل ،أاول ماي ،من سسكنات اجتماعية
بحي ع Úجبارة ا÷ديد Ãنطقة حجر الديسش ،وقد
” ‘ نفسش السسنة توزيع ما ›موعه  ٣٠٢٦وحدة
سسكنية ‘ ،ح Úتعد عملية ترحيل  ٤٠٠عائلة قاطنة
بحي سسيدي حرب  ٠٢الفوضسوي ،نحو حي «الشسعيبة»
بسسيدي عمار ،أاو ¤عمليات اإلسسكان التي شسهدتها
سس-ن-ة  ،٢٠١٤ت-ل-ت-ه-ا ت-رح-يل  ١٠٠٠ع-ائ-ل-ة ،وم-ع بداية
 ” ٢٠١٥ترحيل  ٣٥٢عائلة كانت تقيم ببيوت هشسة ‘
حي الفخارين نحو بوزعرورة ..وتعد هذه األرقام
عينة فقط عن عمليات السسكان التي تشسهدها مدينة
عنابة منذ سسنوات.

القضساء على ظاهرة بيع السسكنات
الهشسة
وتتزامن عملية الÎحيل مباشسرة بتهد Ëاألحياء
القصسديرية ،للقضساء على ظاهرة بيع السسكنات الهشسة
واآلي- -ل -ة ل Ó-ن -ه -ي -ار ،وال -وق -وف ‘ وج -ه الصس -ف -ق -ات

اŸشسبوهة ،حيث أان بعضش العائÓت اŸرحلةُ ،تقدم
على بيع سسكناتها اإ ¤أاشسخاصش آاخرين لسستغÓلها
بهدف السستفادة من سسكن اجتماعي ،وهو ما ”
تسسجيله ‘ عديد اŸرات على مسستوى سسيدي سسا⁄
ب -ب-ل-دي-ة ال-ب-و ،Êوح-ي «بÓ-صش دارم» ب-وسس-ط ع-ن-اب-ة،
حيث ÷أات العديد من العائÓت الغريبة عن ا◊ي
اإ ¤ب -ن -اء سس -ك -ن -ات قصس -دري -ة ،م -ن أاج-ل إاسس-ت-غÓ-ل-ه-ا
وال -تÓ-عب ب-ه-ا ع-ل-ى السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة واŸط-ال-ب-ة
بÎحيلها ضسمن برنامج القضساء على السسكن الهشش.
وك -ان وا‹ ال -ولي -ة األسس -ب -ق ق -د أام -ر ب -ال -ت -ج -ن -د،
وتسس -خﬂ Òت -ل -ف اإلم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال -بشس -ري-ة
ل- -ل- -قضس- -اء ع- -ل -ى ه -ذه ال -ظ -اه -رة ،وﬁارب -ة ج -م -ي -ع
اŸتÓعب ÚوتقدÁهم اإ ¤العدالة إان تطلب األمر
ذلك ،مع Œريد اŸرحل Úا÷دد من سسكناتهم
الجتماعية ،واسستغÓل اŸسساحات التي تتواجد
بها السسكنات الهشسة ،ألجل ا‚از مشساريع جديدة،
تسستفيد منها عائÓت اأخرى.

مكتتبو عدل  2001و2002
ينتظرون
ب- -ال -رغ -م م -ن تسس -ارع وتÒة
ال‚ازات ‘
›ال السسكن،
واسستفادة
ال- -ع- -دي- -د م -ن
سس- -ك- -ان ولي- -ة
ع - -ن - -اب - -ة م - -ن
سسكنات
اجتماعية
لئ- -ق -ة ،ي -ب -ق -ى
م -ك -ت -ت -ب -و ع-دل
 ٢٠٠١و‘ ٢٠٠٢
ط-اب-ور الن-تظار
لتسسليمهم
ب-دوره-م م-فاتيح
سس -ك -ن-ات-ه-م ،ب-ع-د
اك-ت-م-ال الشسروط
الÓزمة من دفع
ل- - -لشس- - -ط - -ر األول
والثا.Ê
وتبقى
تطمينات
اŸكتتب ÚباسستÓم
سس -ك -ن -ات-ه-م اب-ت-داء
م - - -ن السس- - -داسس- - -ي
الثا Êللعام ا÷اري ،على اأن تنتهي خÓل ٢٠١٦
›رد وعود ،وهو ما اأثار احتجاجا عارما وسسط
اŸكتتب ،Úالذين طالبوا بالشسفافية واإلفراج عن
حصسصسهم ‘ السسكن ،لسسيما واأن الغموضش ما يزال
يكتنف مناطق سسكناتهم.

‹hO
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’حمر الصسحراوي ،يحيى بوحبيني:
رئيسس الهÓل ا أ

وضسع اıيمات مÎد ويتطلب مسساعدات بـ  78مليون دولر
كشس- -ف رئ- -يسس ال- -هÓ- -ل الصس- -ح- -راوي
ﬁمد يحي بوحبيني ،أامسس ،أان أاوضساعا
إانسس -ان-ي-ة مÎدي-ة ع-اشس-ه-ا الصس-ح-راويÚ
Ãخ -ي -م -ات ال Ó-ج -ئ Úب -ت -ن -دوف ج-راء
’خÒة ،التي عمقت مأاسساة
الفيضسانات ا أ
ال Ó-ج -ئ Úج-راء ن-قصس اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة
’دوي - -ة وا◊اج - -ي - -ات الضس - -روري - -ة،
وا أ
خ- -اصس- -ة ‘ اÛال الصس- -ح- -ي ،م- -ؤوك- -دا أان
تقييم الوضسع يتطلب توف 78 Òمليون
دو’ر لسس - - -ن- - -ة  2016م -ن اŸسس -اع-دات
’نسسانية.
ا إ

ﬂيمات الÓجئ Úالصصحراوي Úبتندوف،
مبعوث ““الشصعب““ :جÓل بوطي
ق -ال ب -وح -ب -ي-ن-ي أان ال-وضس-ع إازداد ت-أازم-ا ب-ع-د
لنسس-ان-ي-ة ال-دول-ي-ة م-ؤوخرا
ت-راج-ع اŸسس-اع-دات ا إ
ب -ف -ع -ل ال -وضس-ع الق-تصس-ادي ال-راه-ن ،ك-اشس-ف-ا أان
الوضسع يتطلب توف Òمسساعدات عاجلة قدرتها
ل· اŸتحدة بـ  78مليون دولر لتفادي النقصش
اأ
اŸسسجل حاليا وتوف ÒاŸسستلزمات الضسرورية
خاصسة اŸتعلقة بالرعاية الصسحية.
و‘ ه -ذا الصس -دد كشس -ف ب -وح-ب-ي-ن-ي أان نسس-ب-ة
السستجابة لتلبية اŸسساعدات  ⁄تتجاوز ،٪ 25
‘ ح Úأان ع - -دد ال- -ع- -ائ- -لت اŸتضس- -ررة ج- -راء
ال-ف-يضس-ان-ات ب-لغت  4800ع-ائ-ل-ة م-تضس-ررة٪50 ،
منهم تدمرت بيوتهم كليا ع Èكامل اıيمات،
إال أان ﬂيم ولية الداخلة انهار بنسسبة فاقت
 ٪80وهو ما وقفت عليه ““الشسعب““ خلل تغطيتها
للوضسع.
لحمر الصسحراوي اجتماعا
وعقد الهلل ا أ
لنسسا Êوتوصسل
موسسعا مع الشسركاء ‘ اÛال ا إ
÷مع أازيد من  36مليون دولر كمرحلة أاولية بعد
ال-ف-يضس-ان-ات ل-ت-غ-ط-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات م-ا أاوضس-ح-ه
بوحبيني ،مشسÒا إا ¤أان ا÷زائر كانت أاول من

ع Èا

’رهاب ‘ ليبيا
’من يسستعد لفرضس عقوبات لتقويضس حجم ا إ
›لسس ا أ

تنفيذ التفاق السسياسسي بحاجة إا ¤تأام Úانخراط أاطراف أاخرى

تواصسل أاشسغال الـمؤو“ر Ÿ 14ناقشسة
قوان Úاللجان
لنسسانية بعد الفيضسانات.
قدم اŸسساعدات ا إ
لحمر الصسحراوي فإان
وحسسب رئيسش الهلل ا أ
اŸسس-اع-دات اŸال-ي-ة ال-لزم-ة ف-ق-ط لسس-ت-ك-مال
برنامج السسنة ا◊الية يتطلب  8مليون دولر بعد
أان أاصسبح الوضسع أاك Ìهشساشسة ،ما يشسكل هاجسسا
ح -ت-م-ي-ا ب-ع-د ت-راج-ع ال-ت-م-وي-ل ،مشسÒا إا ¤دع-وة
لسسراع ‘ منح
ل· اŸتحدة للدول اŸانحة ل إ
اأ
اŸسساعدات.
وعن الوضسع الصسحي أافاد بوجبيني أان الهلل
يسس- -ج- -ل ب- -اسس -ت -م -رار ارت -ف -اع ح -الت الإصس -اب -ة
بأامراضش خطÒة منها فقر الدم وسسوء التغذية
لطفال ،اŸتفشسي بكÌة وشسهد ارتفاعا بعد
ل أ
لخÒة حسسب ت-ق-ي-ي-م ال-ع-ام-ل‘ Ú
ال-ف-يضس-ان-ات ا أ
اÛال الصسحي.
وسس -ت -ق -وم السس -ل -ط -ات الصس-ح-راوي-ة ‘ ي-ن-اي-ر
اŸق -ب-ل ب-إاج-راء مسس-ح صس-ح-ي م-ت-ك-ام-ل ل-ت-ق-ي-ي-م
ل· اŸتحدة ،لكن بوحبيني
الوضسع مع وكالت ا أ
قال نتوقع ارتفاع هذه النسسب ،فسسجلنا إاصسابة
واحدة من اثن Úمن النسساء تعا Êمن فقر الدم
لطفال دون
ل‚اب وحوا‹  ٪30من ا أ
‘ سسن ا إ
السسن اÿامسسة مصسابون بسسوء التغذية.
لم-راضش اŸزم-ن-ة م-ث-ل
وق -ال ب -وح-ب-ي-ن-ي أان ا أ
السس-ك-ر الضس-غ-ط ال-دم-وي تسس-ج-ل نسس-ب-ا م-رت-ف-عة
جدا وكذا مرضش ما يسسمى بداء ““السسلكية““ الذي

هدوء حذر على ا◊دود
اللبنانية اإلسسرائيلية

عاجل عن طريق اسستفتاء تقرير اŸصس Òوهو
ما تناضسل من أاجله ا◊ركة اŸسستقبل منذ
قد.Ë
ورافع بلعيد لضسرورة وقف انتهاكات حقوق
اإلنسسان باألراضسي الصسحراوية اÙتلة كما
ط -الب ب -وق -ف ن-هب الÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ت-ي
تزخر بها اŸنطقة ‘ ظل غياب اŸراقبة
األ‡ية للوضسع ،موضسحا أان ا÷زائر حكومة
وشس -ع -ب -ا ت -دع-م مسس-ع-ى ت-ق-ري-ر اŸصس Òك-ح-ل
م -ب -دئ-ي ل-ت-م-ك Úالصس-ح-راوي Úم-ن ح-ق-وق-ه-م
اŸسسلوبة عن طريق تفعيل اللوائح األ‡ية
خ -اصس -ة ال -ب -ن -د  15-14ال- -داع- -ي إا ¤إان -ه -اء
الحتلل بآاخر مسستعمر ‘ إافريقيا.

صسÓة أامام مقر ترامب

^ نيويورك :تظاهر حوا‹  200شسخصش أامام
م- -ق -ر اŸرشس -ح لن -ت -خ -اب -ات ا◊زب ا÷م -ه -وري ل -ل -رئ -اسس -ة
األمÒك -ي -ة دون -ال -د ت -رامب ‘ ن -ي -وي -ورك األح -د اح -ت -ج -اج ً-ا ع -ل-ى
تصس -ري -ح -ات -ه بشس -أان اŸسس-ل-م ،Úم-ع-تÈي-ن أان-ه ““ف-اشس-ي““ و«ع-نصس-ري““ ،وق-امت
›موعة من اŸتظاهرين اŸسسلم Úبالصسلة أامام اŸبنى.
ورفع اŸتظاهرون أامام مبنى ““ترامب تاور““ (برج ترامب) الذي يضسم
مكاتب قطب العقارات الÌي لفتات كتب عليها ““قولوا ل للفاشسية قولوا ل
لÎامب““.

مقتل شسخصس وإاصسابة العشسرات ‘ لسس فيغاسس
^ ’سس فيغاسس :لقي شسخصش مصسرعه وأاصسيب  37آاخرون بجروح مسساء
األحد ،عندما اندفعت سسائقة سسيارة نحو حشسد من اŸارة ‘ منطقة لسش
فيغاسش سسÎيب قرب الفندق الذي اسستضساف مسسابقة اختيار ملكة جمال
الكون ‘ ،حادث كب Òبحسسب وصسف شسرطة اŸدينة.
وقال مسسؤوول بشسرطة لسش فيغاسش إان سسبعة على األقل من اŸصساب‘ Ú
حالة حرجة.
وأاوضسح بريت زÒÁمان نائب قائد شسرطة لسش فيغاسش إان قائدة السسيارة
التي –تجزها الشسرطة اآلن رÃا دهسست ضسحاياها عمدا ،وكان معها ‘

تواصسلت لليوم السسادسش أاشسغال اŸؤو“ر الـ 14
للجبهة الشسعبية لتحرير السساقية ا◊مراء ووادي
ال -ذهب ،ح -يث ن -اقشست ال -ل -ج -ان ال -رئ -يسس -ي-ة ‘
جلسسات مغلقة أامسش مسسائل عدة تخصش الشسأان
النتخابي وكيفية التصسويت وكذا مشسروع العمل
لم-ان-ة
ال -وط-ن-ي وال-ت-وصس-ي-ات وك-ي-ف-ي-ة ان-ت-خ-اب ا أ
العامة وأاعضسائها.
و‘ هذا الصسدد أاوضسح الناطق الرسسمي باسسم
اŸؤو“ر عمر منصسور أامبارك ‘ ندوة صسحفية
على هامشش اŸؤو“ر ،ان اŸؤو“رون وافقوا على
بعضش القÎاحات ا÷ديدة منها رفع ا◊صسانة
لم- -ان- -ة ،وال- -ذه- -اب إا ¤دور ث -ان
ع- -ن أاعضس- -اء ا أ
لم Úالعام وأاعضسائه بعد تأاكد تسساوي
لنتخاب ا أ
لول ،مشسÒا إا“ ¤دي- -د
م - -رشس - -ح ‘ Úال- -دور ا أ
لم Úالعام.
اŸؤو“ر إا ¤يوم إاضسا‘ لنتخاب ا أ
وتسس Òعملية التصسويت على القوان ‘ Úجو
دÁقراطي ونزيه حسسب ما تقتضسيه اŸراسسيم
اŸع -ت -ادة م -ع وج -ود ن-ق-اشس-ات ح-ادة ‘ أاوسس-اط
اŸؤو“رين حول إادخال مواد جديدة منها ،دعم
ج -ه -از ال-رق-اب-ة ع-ل-ى السس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وك-ذا
لب -ق -اء ع -ل -ى رف -ع “ث -ي-ل ال-ع-نصس-ر ال-نسس-وي ‘
اإ
عضس- -وي- -ة أام- -ان- -ة ا÷ب- -ه- -ة حسسب م- -ا صس -رح ب -ه
مشساركون لـ ““الشسعب““.

على خلفية اغتيال سسم Òالقنطار

للشسعب الصسحراوي ا◊ق ‘ تقرير اŸصسÒ

لعا⁄

16908

لط -ف -ال ،وه -ي أاع-ل-ى نسس-ب-ة تسس-ج-ل ‘
يصس -يب ا أ
ال -ع -ا ⁄وت -زي-د ع-ن نسس-ب-ة  ٪ 6حسسب دراسس- - -ات
لي -ط -ا‹ اŸت -خصسصش ‘ ال -دراسس -ات
اŸع- -ه- -د ا إ
الصسحية ““ايرلند““
وكل هذا يزيد مع الوضسع الصسحي ا◊ا‹ بعد
لدوي -ة ال -لزم -ة ووصس -ف ب -وح-ب-ي-ن-ي داء
ن -قصش ا أ
لعلم
لزمة الصسامتة ،فوسسائل ا إ
““السسلكية““ با أ
ن-ادرا م-ا ت-ت-ك-ل-م ع-ن ه-ذه اŸأاسس-اة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
لنسس- -ا Êوك- -ذلك ال- -وضس- -ع م- -زري ‘
ب - -الشس- -أان ا إ
اŸناطق اÙتلة جراء الحتلل ونهب الÌوات
الطبيعية وكل ذلك ينذر باÿطر.

بلعيد من مؤو“ر ““البوليسساريو““:

ق -ال رئ -يسس ج -ب -ه -ة اŸسس -ت -ق-ب-ل ع-ب-د
ال - -ع - -زي- -ز ب- -ل- -ع- -ي- -د ،أامسسÃ ،خ- -ي- -م- -ات
ال Ó-ج -ئ Úالصس -ح -راوي Úب -ت -ن-دوف ،أان
مواقف حزبه منسسجمة “اما مع موقف
ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ب-خصس-وصس ال-قضس-ية
الصس-ح-راوي-ة ال-ع-ادل-ة ،م-ؤوك-دا دعم حق
الشس- -عب الصس -ح -راوي ‘ ت -ق -ري -ر مصسÒه
للتخلصس من ا’حتÓل وفق ما تقتضسيه
الشسرعية الدولية.
أاوضس -ح ب -ل -ع -ي -د أان ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل ،ل-ه-ا
ع -لق -ات ق-وي-ة م-ع ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و م-ن-ذ
سس -ن -وات ط -وي-ل-ة ،مضس-ي-ف-ا ‘ رده ع-ل-ى سس-ؤوال
““الشسعب““حول الطرق التي ترى ا÷بهة أانها
ضس- -روري- -ة إلن- -ه- -اء الح -ت -لل ق -ال أان صس -وت
ا÷ب-ه-ة ي-فضس-ل اسس-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر ال-ذي ي-ب-ق-ى
اÿيار الوحيد إلنهاء الحتلل.
جاء تصسريح بلعيد على هامشش مشساركته
أامسش ‘ أاشسغال اŸؤو“ر الـ 14للجبهة الشسعبية
ل -ت -ح -ري -ر السس -اق -ي -ة ا◊م -راء ووادي ال -ذهب
““ال -ب -ول -يسس -اري -و““ ب -ولي -ة ال-داخ-ل-ة Ãخ-ي-م-ات
اللجئ Úالصسحراوي Úبتندوف ،حيث حل ‘
زيارة تضسامنية مع الشسعب الصسحراوي تزامنا
وأاشسغال اŸؤو“ر الذي من اŸقرر أان يختتم
بعد غد األربعاء.
و–ظى القضسية الصسحراوية بدعم شسعبي
كب Òحسسب بلعيد ،قائل إان مسسأالة الصسحراء
الغربية هي تصسفية اسستعمار لبد من إانهاءها

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

العدد

10

جÓل .ب

يخيم الهدوء ا◊ذر على ا◊دود اللبنانية
اإلسس -رائ -ي -ل-ي-ة ب-ع-د ت-ب-ادل ال-قصس-ف م-ن ع-ل-ى
جانبي ا◊دود ،واسستهدف القصسف مناطق
غ Òمأاهولة ‘ البلدين ،ودون وقوع إاصسابات
أاو أاضسرار.
لعلم الرسسمية
وأاشسارت الوكالة الوطنية ل إ
‘ لبنان إا ¤سسقوط تسسع قذائف مدفعية ‘
ج -ن -وب ال -ب -لد ،و‘ اŸق -اب -ل أاع -ل -ن ا÷يشش
اإلسس-رائ-ي-ل-ي أان-ه قصس-ف ب-اŸدف-ع-ي-ة ال-ث-ق-ي-ل-ة
م -واق -ع أاط ِ-ل -قت م -ن -ه-ا ث-لث-ة صس-واري-خ Œاه
مدينة نهاريا على ا◊دود اللبنانية.
وجاء هذا التدهور ا◊دودي بعد سساعات
من اتهام حزب الله إاسسرائيل بقتل القيادي ‘
ا◊زب سسم Òالقنطار ‘ غارة شسنتها على
مبنى كان يتواجد فيه بحي ا◊مصسي ‘ بلدة
جرمانا بريف دمشسق.
وق -ال م -راسس -ل -ون ‘ ل -ب -ن-ان إان الصس-واري-خ
اإلسسرائيلية سسقطت ‘ منطقة غ Òمأاهولة
جنوبي مدينة صسورُ ،يرجح أان تكون اŸنطقة
التي انطلقت منها الصسواريخ التي وقعت ‘
جنوب إاسسرائيل.
وأاك -د مصس -در أام -ن -ي أان ““ث -لث -ة صس -واري -خ
كاتيوشسا أاطلقت من بلدة جنوب مدينة صسور،
تبعد نحو خمسسة كيلومÎات عن ا◊دود مع
إاسسرائيل““.

السسيارة طفل عمره ثلثة أاعوام  ⁄يصسب ‘ ا◊ادث بينما تخضسع اŸرأاة
لختبارات كشسف عن اÿمور واıدرات.

هجوم دموي إلرهابيي حركة الشسباب
^ نÒوبي :أاكد مسسؤوول كيني أامسش ،مقتل شسخصس ‘ Úهجوم شسنه
إارهابيون يشستبه ‘ إانتمائهم ◊ركة الشسباب الصسومالية بعد أان قاموا بإاطلق
النارعلى سسيارت ‘ Úمدينة مانديرا شسمال كينيا.
يذكر أان كينيا شسهدت موجة من الهجمات النتقامية ÷ماعة الشسباب
الصسومالية ردا على إارسسالها لقوات إا ¤الصسومال Ùاربة اŸتطرف Úعام
.2011

مفاوضسات بوروندية ‘ أاوغندا
^ كامبا’ :ينتظر أان تسستانف اŸفاوضسات ب Úالبوروندي ‘ Úنهاية
ديسسم Èا÷اري ‘ أاوغندا من أاجل إانهاء األزمة البورندية حسسب ما أاكد
الوسسيط ‘ ا◊وار كريبوسش كيونغا الذي هو أايضسا وزيرالدفاع.
وصسرح كيونغا للصسحافي Úأان الرئيسش الوغندي يويري موسسفيني سسيÎاسش
اŸفاوضسات يوم  28ديسسم Èقبل ان ينتقل ا ¤اروشسا ‘ تنزانيا.
وأاوصس -ى ›لسش السس -ل -م واألم -ن ال -ت-اب-ع ل-ل–اد اإلف-ري-ق-ي ه-ذا األسس-ب-وع
بنشسر 5000جندي ◊فظ السسلم ‘ بوروندي.

شس- -دد اŸم- -ث- -ل اÿاصس ل- -رئ -يسس م -ف -وضس -ي -ة
’ف -ري -ق-ي ل-دى ل-ي-ب-ي-ا اŸن-ذر ال-رزق-ي
ا’–اد ا إ
أامسس على أان ا’تفاق السسياسسي الليبي اŸوقع
عليه مؤوخرا بإاشسراف أا‡ي يحتاج إا ¤تأامÚ
انخراط أاطراف أاخرى داخل ليبيا.
ذكر السسيد الرزقي أان ““أاطرافا من داخل ليبيا
ك -انت ق -د رفضست ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى الت-ف-اق السس-ي-اسس-ي
اŸوقع بإاشسراف أا‡ي ‘  17ديسسم Èا÷اري بسسبب
–ف -ظ-ه-ا ع-ل-ى ب-عضش ج-وانب م-ن مضس-م-ون الت-ف-اق““
داعيا إا““ ¤ضسرورة اإلصسغاء إاليها وŸقÎحاتها من
أاجل ضسمان انخراطها ‘ عملية تنفيذ التفاق على
أارضش اŸيدان““.
وتأاسسف اŸتحدث عن غياب األطراف اŸتحفظة
على مضسمون التفاق مÈزا ““صسعوبة مرحلة التطبيق
دون وجود تضسامن كل األطراف الليبية والتفافهم
ودعمهم ““ مشسÒا إا ¤أان ذلك ““كفيل Ãنح ا◊ظوظ““
لنجاح التفاق.
«كما يتوقف ‚اح عملية تفعيل التفاق الذي يتم
ب- -إاشس -راف أا‡ي ع -ل -ى دع -م دول ا÷وار ع -ل -ى غ -رار
ا÷زائ -ر ث -م دول اŸن -ط -ق -ة الإف -ري -ق -ي -ة إاضس-اف-ة إا¤
اÛوعة الدولية““ حسسبما أاضساف السسيد الرزقي.
وذكر اŸتحدث Ãبادرات دول ا÷وار ‘ دعم
تسسوية الوضسع ‘ ليبيا مÈزا اأهمية اجتماع ا÷زائر
‘ الفا— من ديسسم Èا÷اري والذي ينخرط ‘ إاطار
لزمة
ا÷هود األ‡ية ‘ دعم مسسار ا◊ل السسلمي ل أ
الليبية علوة على اجتماعي تونسش ( 10و 11ديسسم)È
وروما ( 13ديسسم.)È
وبالنسسبة للوضسع األمني السسائد حاليا ‘ ليبيا أاكد
الرزقي أانه ““غ Òمسستقر “اما““ منبها إاﬂ ¤اطر
سسرعة انتشسار اÛموعات اŸسسلحة على غرار ما
يسسمى بداعشش وتداول األسسلحة على أامن دول ا÷وار
مÈزا أان أاية عملية تفعيل اتفاق ما داخل ليبيا تتطلب
بشسكل ضسروري التنسسيق مع دول ا÷وار التي تتقاسسم
ليبيا ا◊دود معها.
من ناحية ثانية ،أاكد إابراهيم الدباشسي مبعوث
ليبيا الدائم لدى األ· اŸتحدة األحد أان ›لسش
األم -ن ال -دو‹ يسس -ت -ع -د ل-ف-رضش ع-ق-وب-ات ع-ل-ى ك-اف-ة
األشسخاصش والكيانات اŸرتبطة باإلرهاب لتقويضش
حجمه ‘ ليبيا.
وأاوضسح الدباشسي أان ““مشسروع القرار صساغه الوفد
الÈيطا Êوهو مازال قيد النقاشش ب Úأاعضساء ›لسش

األمن.
كما أاشسار إا ¤أان مشسروع القرار سسيطلب من ÷نة
ال-ع-ق-وب-ات أان ت-ك-ون مسس-ت-ع-دة ل-ف-رضش ع-ق-وب-ات ع-لى
األشس -خ -اصش واÛم -وع -ات وال -ك-ي-ان-ات وال-ف-ع-ال-ي-ات
اŸرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الرهابي ‘ Úليبيا
بجانب الطلب من الدول األعضساء مسساعدة حكومة
الوفاق ‘ مواجهة التهديدات األمنية وهزÁة تنظيم
الدولة وأانصسار الشسريعة.
كما يحث مشسروع القرار الذي سسيتم إاقراره اليوم
الثلثاء على أاهمية سسيطرة ا◊كومة على السسلح
وتخزينه بطريقة آامنة بدعم من اÛتمع الدو‹
وع-ل-ى ضس-رورة م-ع-اق-ب-ة األشس-خ-اصش وال-ك-ي-ان-ات ال-ت-ي
ت -دع -م أاو ت -ق -وم ب -أاع-م-ال ت-ه-دد السس-لم والسس-ت-ق-رار
واألمن أاو تعرقل أاو تقوضش ‚اح النتقال السسياسسي
وذلك ب-ت-ط-ب-ي-ق ح-ظ-ر السس-ف-ر وŒم-ي-د األم-وال وف-قا
لقرار ›لسش األمن رقم .2213
ويدعو اŸشسروع ‘ ختامه جميع األطراف إا¤
التعاون مع بعثة األ· اŸتحدة والسسماح لها بالتصسال
بجميع األطراف اŸعنية واتخاذ اÿطوات اللزمة
لضس- -م -ان أام -ن وع -دم إاع -اق -ة ح -رك -ة م -وظ -ف -ي األ·
اŸتحدة.

أاك Ìمن  600أالف نازح جراء القتتال
بلغ عدد النازح Úجراء القتتال الدائر ‘ ليبيا
إا ¤أاك Ìمن  600أالف شسخصش حسسب األرقام الخÒة
ال -ت -ي أاع-ل-ن-ه-ا ال-ه-لل الأح-م-ر ال-ل-ي-ب-ي وع-زا ال-ن-اط-ق
الرسسمي للهلل األحمر ﬁمد اŸصسراتي ارتفاع هذه
األرق -ام بسس -بب اسس -ت -م -رارالشس-ت-ب-اك-ات ،لف-ت-ا إا ¤أان
اندلع الشستباكات ‘ مدن الكفرة وسسرت وأاجدابيا،
أادى إا ¤موجة نزوح جديدة من قبل األها‹.
وأاضساف اŸصسراتي أان سسكان هذه اŸدن الثلثة
ن- -زح- -وا إا ¤م- -ن -اط -ق ب -ن -ى ول -ي -د ومصس -رات -ة وزل -يÏ
وطرابلسش واÿمسش وجالو وبنغازي.
ودعا كافة أاطراف النزاع إاŒ ¤نب اسستهداف
اŸدني ÚواŸسستشسفيات وسسيارات اإلسسعاف.
وكانت اللجنة الوطنية ◊قوق اإلنسسان ‘ ليبيا قد
كشسفت أان عدد اŸهجرين من مدنهم ومناطقهم ‘
البلد والفارين خارج ليبيا بلغ مليون و 256أالفا ليبي
جراء العنف اŸسسلح منذ ثورة  17فÈاير  2011وحتى
الوقت ا◊ا‹.

تعمل على Œنيد الشسباب ونقلهم إا ¤مناطق الصسرعات

األمن التونسسي يفكك خلية إارهابية ‘ بنزرت

“كنت السسلطات األمنية التونسسية من تفكيك خلية إارهابية ببنزرت ““تعمل على Œنيد الشسباب ونقلهم
إا ¤مناطق الصسرعات ،حسسبما جاء ‘ بيان لوزارة الداخلية التونسسية أامسش الثن.Ú
وواوضسح البيان حسسب وكالة األنباء التونسسية (وأات) أان ““وحدة األبحاث ‘ جرائم اإلرهاب “كنت
بالتنسسيق مع الوحدات األمنية من الكشسف عن خلية تكفÒية ‘ بنزرت تضسم أاربعة عناصسر““.
وأاشسار البيان إا ¤أان هذه العناصسر ““تنشسط ‘ ›ال اسستقطاب الشسباب لسسيما منهم الفتيات
وتسسفÒهم إا ¤بور التوتر بنية تزويجهم لعدد من العناصسر اإلرهابية اŸتحصسنة هناك““.
وأاكد أانه سستتم إاحالة العناصسر اÙتفظ بها على العدالة حال اسستكمال األبحاث معهم.

’غلبية
ا◊زب ا◊اكم بإاسسبانيا يفوز با’نتخابات ويخسسر ا أ

رئيسس الوزراء يعتزم تشسكيل ا◊كومة ا÷ديدة

’سس-ب-ا Êم-اريانو
ي-ع-ت-زم رئ-يسس ال-وزراء ا أ
راخوي تشسكيل حكومة جديدة بعدما خرج
ا◊زب الشسعبي الذي يرأاسسه من ا’نتخابات
’ح-د ك-أاك Èق-وة
ال -ع -ام -ة ال -ت-ي ج-رت ي-وم ا أ
’غلبية
سسياسسية على الرغم من أانه خسسر ا أ
’سسبا.Ê
اŸطلقة ‘ الŸÈان ا أ
خسسر ا◊زب (الشسعبي)  3.7مليون صسوت و63
مقعدا ‘ الŸÈان مقارنة مع نتائج انتخابات عام
 2011وفاز فقط بـ  123مقعدا أاي أاقل من اŸقاعد
الـ  176اللزمة للفوز باألغلبية اŸطلقة.
مع ذلك فإان ا◊زب ما زال ‘ اŸقدمة مقارنة
بـ 90مقعدا فاز بها الشسÎاكيون ،وبـ 69مقعدا التي
فاز بها حزب (بودوموسش اليسساري) و 40مقعدا
ال -ت -ي حصس -ل ع -ل -ي -ه -ا ح -زب (سس-ي-ودادن-وسش -ÚÁ
وسسط) .وقال راخوي من شسرفة مقر حزبه ‘
مدريد إان حزبه ““ما زال القوة السسياسسية األو‘ ¤
أاسسبانيا““مضسيفا ““لقد فزنا بالنتخابات مرة أاخرى

 ..من يفوز بالنتخابات يتع Úعليه أان يحاول
ويشسكل ا◊كومة““.
ب-ي-ن-م-ا اح-ت-ف-ل زع-ي-م ح-زب (ب-ودوم-وسش) ب-اب-ل-و
اي -غ -ل -يسس -ي -اسش ب -ب -زوغ ‚م ح -زب -ه ع -ل -ى السس -اح -ة
السسياسسية ‘ البلد.
وقال ايغليسسياسش إان ““أاسسبانيا قد افتتحت حقبة
سسياسسية جديدة ‘ بلدنا لقد فزنا بأاك Ìمن 20
باŸائة من األصسوات وأاك Ìمن  5ملي Úناخب
نحن ا◊زب الرئيسسي ‘ كاتالونيا والباسسك والثاÊ
‘ أاماكن مثل مدريد وفالنسسيا وغاليسسيا ونافارا““.
وأاصسيب مواطنو أالÈت ريفيÒا بخيبة أامل بعد
حصسولهم على  40مقعدا فقط إال أان ريفÒا أاشسار
إا ¤أان حزبه يتكون من ““أاناسش عادي Úيقومون
بأاشسياء غ Òعادية““ .وتعهد بأان يعمل ‡ثلو حزب
اŸواطن Úمن أاجل –قيق العدالة الجتماعية،
وك-ذلك م-ن أاج-ل صس-ي-اغ-ة ق-ان-ون ان-ت-خ-اب-ي ج-دي-د
للقرن الـ ‘ 21أاسسبانيا.

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات

’ول  ١٤٣٧هـ العدد ١٦٩٠٨
الثÓثاء  ٢٢ديسصم ٢٠١٥ Èم اŸوافق لـ  ١١ربيع ا أ
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حصصــــــــاد ﬁليــــــــات ٢٠١٥

تقييــــــم عينــــات مـــــن أاداء قطاعــــــات تنمويــــــة بالبلديـــــات

اŸتابعـة اŸيدانيـة صصمام إا‚ـاز اŸشصاريـع
تيبــــــازة

و’ية ا÷زائر

 ٧٧عملية م›Èة
 ⁄تنطلق األشصغال
على مسصتواها

إاعادة إاسصكان  35أالف
عائلة واسصÎجاع
 33٤هكتار

كلمة اŸلف

ة
ـ
ي
ع
و
ن
ة
ـ
ل
ق
ن
جمال أأوكيلي
حملت سسنة  ٢٠١٥رؤؤية ؤاضسحة اŸعاŒ ⁄اه اŸرفق العمومي ؤاÿدمات
اّıول ب -ه -ا ق -ان -ون ح -ي -ال اŸواط -ن ،ؤه -ذا ‘ اإط -ار ال -ع -ام لÈن-ام-ج ؤزارة
الداخلية ؤا÷ماعات اÙلية ،اŸبني على نسسق متكامل ب Úمصسالح القطاع
ا◊يوية ؤفق اأؤلويات صسارمة هدفها اإضسفاء طابع ا÷دؤى على الأداء.
ؤاسستمع اŸنتخبون اÙليون اإ ¤خطاب جديد مضسمون الإنتقال باÛالسس
الشسعبية من حالة التقوقع على الذات اإ ¤الإنفتاح على ؤاقع اآخر ؤهو التكيف
مع ا◊ركية اŸتبناة ‘ هذا الشساأن ،اأي ضسرؤرة –ديث هذه الهياكل باإدخال
عليها اأسساليب عمل ؤطرق تسسيﬂ Òالفة “اما Ÿا كانت عليه ‘ السسابق.
ؤهذا ما حصسل مع الربط بالسسجل الوطني الآ‹ ،لسستخراج ؤثائق ا◊الة
اŸدنية ،ؤاإدخال اŸسستندات البيومÎية ،ؤالتكفل بتكوين اŸورد البشسري.
هذه العينات تبعها توجهه اآخر األ ؤهو التفك Òمن الآن فصساعدا ‘ مبادرات

من اŸنتخب Úمن اأجل ضسمان مداخيل للبلديات “اشسيا مع ما ين ّصس عليه
القانون ،الذي فتح لهذه الفضساءات اÙلية اآفاقا رحبة من اأجل التمويل
الذاتي الذي يسسمح بالتخلصس من بعضس العجز اŸسسجل لدى البعضس من
اÛالسس ؤالكث Òمن ““الأميار““ يتحفظون عن مثل هذه اŸسسائل خوفا من
التبعات التي قد تÓحقهم ‘ التسسي ،Òزيادة على رفضسهم الدخول ‘ متاهات
مع اŸراقب اŸا‹ الذي ل ّÁرر اأي مشسرؤع يطلب منه ،لذلك فالكث Òمن
هوؤلء يفضسلون اأن تكون الأمور على ما كان يطلق عليهم بـ ““شسيخ البلدية““ ل
يبحث عن اأحد ؤل يبحث عنه اأحد ،مثلما كان الأمر ‘ السسبعينات.
اليوم تغّير الوضسع راأسسا على عقب ،خاصسة مع ا÷يل من رؤؤسساء البلديات ذؤي
اŸسس -ت -وى ال -ث -ق -ا‘ ال-ع-ا‹ ب-ح-ك-م ال-دراسس-ة اأؤ ال-ت-ك-وي-ن ؤم-ا ع-ل-ى ه-وؤلء اإل
الإنخراط ‘ هذا اŸسسعى اإنطÓقا من الصسفة التي “يزه كعون دؤلة.
ؤهو ليسس معنيا بÈنامج حزبه عندما يكون ‘ اŸسسوؤؤلية بقدر ما يكون
ملتزما Ãا اأقرته السسلطات العمومية من ترقية تنموية شساملة لÓإقليم اŸعني
بالإشسراف عليه خدمة للمواطن ،ؤهذا هو ع Úالصسواب ‘ كل هذا العمل،
ف Óيعقل اأن يسستمر البعضس ‘ فرضس منطق الإنسسداد ؤالعهدة اÙلية على
ؤشسك الإن -ت -ه -اء ؤ‘ م -ق -اب-ل ذلك ي-دف-ع اŸواط-ن ف-ات-ورة ت-ع-ط-ي-ل اŸشس-اري-ع
اŸسس -ط -رة بسس -بب م -ن ي -ت -و ¤رئ-اسس-ة اÛلسس ،ه-ذه ال-ذه-ن-ي-ة اأضس-رت ك-ثÒا
باŸصسالح اليومية للسسكان الذين يطالبون بالتكفل بانشسغالتهم ا◊ادة كاŸياه،
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ،ال-ط-رق-ات ،اŸدارسس ،ال-ن-ق-ل ال-ع-ق-ار ،ال-ن-ظافة ،الأسسواق ،الÎميم،

السسكن ،ناهيك عن تعطيل ملفاتهم على مسستوى مصسالح بداخل البلدية،
الغاز ،الكهرباء ؤغÒها.
يجب اأن يواكب رؤؤسساء البلديات هذه ا◊يوية ا÷ديدة لوزارة الداخلية
ؤا÷ماعات اÙلية لأنها تعمل على مسساعدتهم من اأجل تسسي Òصسارم
قائم على الفعالية ؤÁكن اأن تكون عينة جواز السسفر البيومÎي ؤؤثائق
اأخرى ا◊افز القوي الذي يوؤدي اإ ¤الإنفتاح على Œارب اأخرى ‘ نفسس
اŸرفق ما تزال بعيدة كل البعد عما ياأمله اŸواطن ،كما يتطّلب الأمر اأن
تكون درسسا مفيدا للكث ‘ ،Òاإبعاد الإكراهات اليومية عن اŸواطن ؤهذا
بتحبيب اإليه البلدية على اأنها مكان الأك Ìاإرتباطا ؤصسلة به ،ؤا÷هة
الأؤ ¤التي يقصسدها ؤيتعامل معها ‘ كل مشسكلة قد يصسطدم بها ،ؤاإ¤
يومنا هذا  ⁄نÓحظ هذا الأمر بتاتا بالرغم من ا◊ديث اŸتكرر عن
ال -دÁق -راط -ي -ة ال-تشس-ارك-ي-ة ال-ت-ي ي-ك-ون ف-ي-ه-ا ل-ل-م-واط-ن ا◊ق ‘ حضس-ور
اŸداؤلت اŸتعلقة باŸشساريع اŸزمع اإ‚ازها ؤمعرفة منفعتها العامة،
ؤق -د ي -رج -ح ه -ذا ك -ثÒا الأم -ي-ار ال-ذي-ن ه-م غ Òم-ت-ح-مسس Úاأصس Ó-ل-ه-ذه
الفكرة.
لذلك فاإن  ،٢٠١٦سستكون Ãثابة سسنة لتقييم اأداء اÛالسس الشسعبية ؤمدى
قدرتها على السس ‘ Òالنظام ا÷ديد اŸتبع الذي يجعل من البلدية
مدخ Óحقيقيا لتحسس Úاأداء اŸرفق العمومي ؤكذلك ما مدى تطبيق
التنمية الشساملة ليشسعر اŸواطن بنتائجها.
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قطـــــــــاع ال ّسسكـــــــــن بكـــــــــل جـــــــــدارة فـــــــــي بومـــــــــرداسس

القضساء على الشّساليهات..ا’أحياء القصسديرية والقدÁة
^ مشساريــــــع صسحيـــــة وتربويـــــة تــــراوح مكانهــــا

أاوشسكت سسنة  2015على ا’نقضساء ،وتطوي خÓلها و’ية بومرداسس سسنة
أاخ -رى م -ن مسسÒة ال-ع-م-ل والّ-ن-شس-اط ،ال-ذي ي-ب-ق-ى م-ن وج-ه-ة ن-ظ-ر
اŸتتبّع Úبحاجة إا ¤تقييم موضسوعي Ûمل ما –ّقق من
’ن ،ل-ك-ن
الÈن -ام-ج السس-ن-وي وم-ا  ⁄ي-ت-حّ-ق-ق ◊د ا آ
الشّسيء الذي Áكن أان يّتفق عليه ا÷ميع ،هو
ن  2015ك-انت Ãث-اب-ة سس-ن-ة ق-ط-اع السسكن
أا ّ
ب- - - -ك- - - -ل ج - - -دارة ،ال - - -ذي ع - - -رف أاكÈ
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ‘ اŸي-دان م-ق-ارنة مع
’خرى.
باقي القطاعات ا أ

إا‚از غ Òمسسبوق لو’ية ا÷زائر

إاعادة إاسسكان  35أالف عائلة واسسÎجاع  33٤هكتار

حققت و’ية ا÷زائر خÓل سسنة  2015ا‚ازا غÒ
مسسبوق ‘ ›ال إاعادة ا’سسكان من خÓل توزيع أاك Ìمن
’خ ،Òلفائدة
 30أالف وحدة سسكنية ،خÓل السسداسسي ا أ
 212382مواطن وترحيل أاك Èا’حياء القصسديرية على
غرار ““حي الرملي““ الذي كان يشسكل عقبة ‘ وجه إا“ام
مشساريع هامة ‘ عاصسمة البÓد.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة

كانت و’ية أ÷زأئر قد أعلنت بأانه ” تنفيد ﬂطط ألÎحيل
أŸق -رر ب -ك -ل ‚اح و“ت ع -م -ل -ي -ات إأع -ادة أ’سس-ك-ان ‘ ج-و م-ن
ألهدوء ،على ألرغم من بعضس أ’حتجاجات من طرف بعضس
ألعائÓت أŸقصسية ،وألتي ثبث أسستفادتها من مسساكن وإأعانات.
وأسستنادأ إأ ¤حصسيلة أخÒة للو’ية ،فقد ” ترحيل جميع سسكان
ألشس -ال -ي -ه -ات و«إأخ Ó-ء ع -ل-ى وج-ه ألسس-رع-ة““  312ع-م-ارة م-هّددة
با’نهيار ،وهذأ من ب 382 Úبناية ،وكان وأ‹ أ÷زأئر عبد ألقادر
زوخ قد صسّرح مؤوخرأ خÓل ندوة صسحفية قائ““ :Óبأان مصسا◊ه قد
قامت بÎحيل  30ألف عائلة يضساف عليها  5084عائلة مسستفيدة
من سسكنات بصسيغة أ’جتماعي ألتسساهمي و 313عائلة مسستفيدة
م -ن سس -ك -ن -ات بصس -ي -غ -ة أل-ع-م-وم-ي أ’ي-ج-اري أŸوزع-ة م-ن ط-رف
ألبلديات ،ومكنت عمليات ألÎحيل و’ية أ÷زأئر من أسسÎجاع
أزيد من  334هكتار من أ’وعية ألعقارية ،عقب عمليات ترحيل
سسكان ألبيوت ألقصسديرية وألهشسة ألتي باشسرتها مصسالح ألو’ية،
شس -ه -ر ج-وأن  ،2014سس -تسس -ت -غ -ل ‘ إأ‚از أل -ع -دي-د م-ن أŸشس-اري-ع

أÙلية ،منها ما أنطلقت وأخرى قيد ألدرأسسة خ ّصسصس لها أزيد
من  115مليار دينار .وسستخ ّصسصس أ’وعية أŸسسÎجعة ،بحسسب
مصس -در م -ن و’ي -ة أ÷زأئ -ر ،ل -ب -عث ع -دة مشس -اري -ع ‘ ق -ط-اع-ات
ﬂتلفة ،منها  61مشسروع عمومي ومرأفق عمومية  ⁄تنجز ‘
وقت سسابق بسسبب مشسكل غياب ألعقار ،فيما سستخصسصس  75هكتار
لبناء سسكنات عمومية ıتلف ألصسيغ للقضساء على أزمة ألسسكن.
وتتوفر و’ية أ÷زأئر على برنامج بـ  84.766مسسكنا ﬂصسصسا
للقضساء على ألسسكن ألهشس من بينها  30ألف وحدة سسكنية ”
توزيعها ،أما ألبقية فسسيتم أسستÓمها ‘ آأفاق  ،2016بحسسب ما
أكدته مصسادر و’ئية.
وكانت و’ية أ÷زأئر قد أسستلمت  11ألف مسسكنا آأخر مع بدأية
سسنة  ” ، 2015توزيعها على ﬂتلف ألبلديات ألتي –توى على
موأقع لسسكنات هشسة ‘ ،أنتظار أسستÓم ألباقي ،مطلع سسنة 2016
‡ ،ا يسسمح بالتكفل بأازيد من  72ألف عائلة ” أحصسائها ‘
جويلية .2013
با’ضسافة أ ¤هذأ تعمل ألو’ية جاهدة للتعجيل ‘ عملية منح
 6010وحدة سسكنية أجتماعية وألتي من أŸقرر توزيعها ،جوأن
أŸاضسي ،غ Òأن غموضس ألعملية خلق حالة من أÿوف وألÎقب
ل -دى أل -ع -دي -د م -ن أŸع -ن -ي Úب -ح -يث ’ زأل أإ’ع Ó-ن ع-ن ق-ائ-م-ة
أŸسس-ت-ف-دي-ن م-ع-ل-ق-ا و’ زأل ب-رن-ام-ج م-ك-اف-ح-ة ألسس-ك-ن-ات أل-هشسة
با÷زأئر مطبقا بشسكل عادي حتى وإأن كانت ألظروف أŸناخية
تؤوثر على وتÒة أإ’‚از على مسستوى ألورشسات.
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بفضســــل مشساريــــــع اسستثماريــــــة ضسخمـــــة اسستفـــــاد منهـــــا بباتنـــــة

قطـ ـاع اŸوارد اŸائيـ ـة يكسس ـب الّرهـان
ي -ع -رف ق -ط -اع اŸوارد اŸائ -ي -ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة م-ن-ذ م-دة ق-ف-زة
’خÒة ،الهدف منها دائما
نوعية ‘ عدد اŸشساريع والعمليات اÙققة ‘ السسنوات ا أ
هو وضسع حد Ÿشسكلة التزود باŸياه الصسا◊ة للشسرب ،وهو ما بدأا يتحقق ميدانيا ويعيشسه
اŸواطن بأاغلب بلديات الو’ية باتنة ،خاصسة بعد ربط سسد كدية Ÿدور بباتنة بسسد
ب -ن -ي ه -ارون ب -و’ي -ة م-ي-ل-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤إا‚از ع-دة سس-دود Ãن-اط-ق
تفتقر فع Óإا ¤موارد مائية.

توّقعات بÎاجع مردود البطاطا بع Úالدفلى

اختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ’Óت فـ ـ ـ ـ ـ ـي الّتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزين
وغيـ ـاب الوحـ ـدات الّتحويلي ـ ـة

يسسّ-ج-ل ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي خ-اصس-ة ‘ م-ن-ت-وج البطاطا على مسستوى
و’ي -ة ع Úال -دف -ل -ى ت -راج-ع-ا ره-ي-ب-ا إان  ⁄ت-ت-ح-رك مصس-ال-ح ال-وزارة
اŸعنية Ÿعا÷ة الوضسع ،فمن أازيد من  3مÓي Úقنطار خÓل الغلة
الواحدة ‘ موسسم  2011ــ  2012ا ¤حوا‹ مليون Úو 600أالف
ق -ن -ط -ار ضس -م -ن ت -وق -ع -ات ن-ه-اي-ة السس-ن-ة م-ن ه-ذا اŸوسس-م ‘ ح-ال-ة
ا÷فاف اŸهّدد للمنتوج الذي فقد ريادته على اŸسستوى الوطني.
كب ،Òحيث كشسفت إأدأرة ألقطاع
ع -ن ت -وق -ع -ات م -ن خ Ó-ل ب-دء ع-م-ل-ي-ة
وبحسسب أıت ّصس Úوألعامل Úبالقطاع ،فإان أ÷ن -ي أل -ت -ي مّسس -ت  500ه-ك-تار من
أ◊صس -ي -ل -ة ألسس -ن -وي -ة سس-ت-ع-رف ت-رأج-ع-ا ع-ل-ى جملة  10آأ’ف هكتار أ›ÈŸة لهذه
مسس- -ت- -وى أŸن- -ت- -وج ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إأ ¤أل -ظ -روف ألغلة ،وأ’سستقرأر ‘ أŸردود قد يتأاثر
أÙيطة باإ’نتاج ،وعملية ألتسسويق وتخزينه بعامل أ÷فاف ألذي تضسرر منه ألفÓحون،
ومرأقبته .هذه ألسسلسسلة مازألت بحاجة إأ ¤وألذين مازألوأ ينتظرون عملية ألسسقي من
م- -رأج- -ع- -ة وضس- -ب- -ط ،و–ق -ي -ق ل -ل -ت -ج -اوزأت ألسسدود.
أŸسس-ج-ل-ة وأل-ت-ي ي-ت-ن-اق-ل-ه-ا ألفÓحون دون أن ه- -ذه أل- -وضس -ع -ي -ة Œع -ل حصس -ي -ل -ة أإ’ن -ت -اج ’
Œد من يكشسف ملفاتها كقضسية ألدعم ومدى تخرج عن مليون Úو 600ألف قنطار حسسب
ت -ن -ف -ي -ذ أŸشس -اري -ع م -ي -دأن -ي -ا ،وأإ’خ -ت’Ó-ت توقعات مصسالح ألقطاع مع نهاية هذه ألسسنة،
أ◊اصسلة ‘ كميات ألتخزين وقلة ألهياكل ،وهو ما يعني ترأجعا ‘ أإ’نتاج وألذي من دون
وباŸقابل أنعدأم ألوحدأت ألتحويلية.
شسك سسيؤوثر على أأ’سسعار وتقليصس أŸسساحة
كل هذه أŸلفات ألثقيلة تنعكسس على مسستوى بسسبب ما سسبق ذكرة من معوقات ‘ ألتحكم
أإ’نتاج وتوسسيع رقعته أو ترأجعه ،وهو ما يؤوّثر ألتي يقّرها ألفÓحون أنفسسهم.
ع- -ل- -ى أŸردود وسس -ع -ر ه -ذه أŸادة ‘ أأ’سس -وأق هذأ وقد نّبه رئيسس شسعبة ألبطاطا باÛلسس
أل-وط-ن-ي-ة ،ف-ت-ح-ق-ي-ق أزي-د من  6مÓ-ي Úق-نطار ألوطني ما ب ÚأŸهن أ◊اج عبد مزيان ،وهو
سسنويا كان يضسع ألو’ية ‘ أŸرتبة أأ’و ¤خÓل أك Èم -ن -ت -ج ‘ م -دي-ن-ة خ-م-يسس م-ل-ي-ان-ة وعÚ
ألسسنوأت أŸنصسرمة ،أي ما يعادل  ‘ 40أŸائة ألدفلى ،عن طريق أŸقارنة أن موسسم  2011ـ
أŸنتوج ألوطني حسسب مسسؤوو‹ ألقطاع ورئيسس  2012قد سسبق تخصسيصس  165ألف طنا من
ألغرفة ألفÓحية أ◊اج جع.‹Ó
ألبذور Ÿسساحة  10آأ’ف هكتار ضسمن غلة ما
‡ا مّكمن إأنتاج  3مÓيÚ
غ Òأّن حصسيلة هذه ألسسنة ترأجعت بشسكل بعد أŸوسسمّ ،

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي

بومرداسس :ز ــ كمال
ب-ح-ظÒة ت-ع-دت  89أل-ف وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ح-جم
ألÈن -ام -ج ألسس-ك-ن-ي ب-ال-و’ي-ة ،حسسب إأحصس-ائ-ي-ات
م-دي-ري-ة ألسس-ك-ن وأل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-م-وم-ي-ة ،م-نها
 14988كانت م›Èة ل‚Óاز خÓل سسنة ،2015
شس -ه -دت صس -ي -غ-ة ألسس-ك-ن أ’ج-ت-م-اع-ي أ’ي-ج-اري
وب- -رن- -ام- -ج أل- -قضس- -اء ع- -ل- -ى ألسس- -ك- -ن -ات أل -هشس -ة
وألشساليهات أك Ìحركية وفعالية مقارنة مع باقي
ألصس - -ي- -غ أأ’خ- -رى ،خ- -اصس- -ة م- -ن- -ه- -ا ألسس- -ك- -ن- -ات
أ’جتماعية ألتسساهمية ألتي تعرف تأاخرأ كبÒأ
‘ أ’‚از أ’سسباب ﬂتلفة.
وقد شسّكلت سسياسسة ألدولة ألتي أعطت أأ’ولوية
للقضساء على أحياء ألقصسدير وأأ’حياء ألسسكنية
أل-ق-دÁة دف-ع-ا ق-وي-ا وح-اف-زأ ل-لسس-ل-طات ألو’ئية
وأÙلية إ’‚اح ألÈنامج ،وألقضساء ألنهائي على
ظ-اه-رة ألشس-ال-ي-ه-ات أل-ت-ي شسّ-وهت صس-ورة أل-و’ي-ة
بفضسل ألÈنامج أل ّضسخم أŸقّدر بـ  12ألف وحدة
سس -ك -ن -ي-ة م-وّج-ه-ة إ’ن-ه-اء أزم-ة ألشس-ال-ي-ه-ات أل-ت-ي

تقارب  15ألف شسا‹ بالو’ية ،حيث شسهدت هذه
ألسسنة عمليات ترحيل متتالية ‘ ﬂتلف بلديات
أل -و’ي -ة ك -ان آأخ -ره -ا إأع -ادة إأسس -ك-ان  200عائلة
ق -اط -ن -ة ب -ح -ي ’سس -ي -ت -ي أل -ق -د Ëب -دلسس ب-ا◊ي
ألسسكني أ÷ديد بتاقدأمت شسهر أكتوبر أŸاضسي،
ون- -فسس أأ’م -ر شس -ه -دت -ه ب -ل -دي -ت -ي زم -وري وسس -ي
مصسطفى ألتي أسستقبلت  1588عائلة أغلبها من
ألعاصسمة و 500حصسة لسسكان ألبلدية.
كما شسهد ملف سسكنات ““عدل““ أنفرأجا ملحوظا
ولو بصسفة ﬁتشسمة من خÓل أ’نطÓق ‘ أ‚از
مشس -روع  3700وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ب-خ-م-يسس أÿشسنة
و–دي -د م -وأق -ع إأ‚از ب-اق-ي أŸشس-اري-ع أأ’خ-رى
منها  800وحدة سسكنية بحي ألكرمة لبومردأسس،
 1500وحدة بÈج منايل 1400 ،وحدة باÿروبة
و 2500ب-ب-ل-دي-ة أل-ن-اصس-ري-ة أل-ت-ي  ⁄ت-ن-ط-ل-ق ب-ه-ا
أأ’شسغال ◊د أآ’ن.
إأ ¤جانب قطاع أل ّسسكن ،شسّكل قطاع ألفÓحة
وألصس-ي-د أل-ب-ح-ري ح-رك-ي-ة م-ل-م-ومسس-ة خ-اصس-ة ‘
أنشسطة ألصسيد ألبحري ،ألتي تدّعمت Ãنطقة

ل -ل -نشس -اط-ات وم-ه-ن ألصس-ي-د ب-زم-وري ك-انت ﬁل
م -ع -اي -ن -ة م -ؤوخ -رأ م -ن ق -ب -ل ‡ث-ل Úع-ن أ’–اد
أأ’وروب- -ي ،أل- -ذي- -ن أخ -ت -اروأ ب -وم -ردأسس ك -و’ي -ة
‰وذج - -ي - -ة إ’‚اح أŸشس - -روع أŸدم - -ج لÎق- -ي- -ة
أل -نشس -اط وت -ط -وي -ره ‘ إأط -ار مشس -روع أك -وأب-اشس
 .2020ك -م-ا ع-رف ق-ط-اع ألصس-ن-اع-ة وأ’سس-ت-ث-م-ار
حركية وإأعادة تقييم إ’جرأءأت معا÷ة أŸلفات
أŸودع -ة ل -دى ““أل -ك -ال -بÒأف““ م -ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة
ألصس -ن -اع -ة وأŸن -اج -م وم -دي -ري -ة أمÓ-ك أل-دول-ة
ل -تسس -ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة أل-ت-م-وق-ع أ’صس-ح-اب أŸشس-اري-ع
وأŸسس -ت -ث -م-ري-ن أ÷زأئ-ري Úوأأ’ج-انب ،وإأطÓ-ق
وأ‹ ألو’ية أ÷ديد عملية إ’عادة إأحصساء ألعقار
ألصس -ن-اع-ي ب-ال-و’ي-ة م-ن خÓ-ل ت-وج-ي-ه إأع-ذأرأت
ل -ل -مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ع-ق-ار صس-ن-اع-ي دون Œسس-ي-د
مشس -اري -ع أسس -ت -ث -م -اري -ة ،ل-ك-ن أك Èإأ‚از ل-ق-ط-اع
ألصس -ن -اع -ة ه -و ت -دشس Úب -ح -ر أأ’سس -ب -وع أŸاضس-ي
Ÿصسنع إأنتاج وتكرير ألسسكر ببلدية أو’د موسسى
من قبل وزير ألصسناعة عبد ألسسÓم بوشسوأرب
بطاقة إأنتاج تصسل إأ ¤ألف طن ‘ أليوم.

رغ -م ذلك ت -ب -ق -ى ع -دد م -ن أل -ق -ط -اع-ات تشسّ-ك-ل
أ’سس -ت -ث -ن -اء م -ن أل -ق -اع-دة ،وظّ-ل-ت ّŒدد وت-ق-وم
ب-ع-م-ل-ي-ات Œم-ي-ل-ي-ة Ÿشس-اري-ع مسس-ج-ل-ة منذ سسنة
 2006على غرأر مسستشسفى  240سسرير بعاصسمة
ألو’ية بالنسسبة لقطاع ألصسحة ،وألعيادة أŸتعّددة
أÿدمات باŸدينة أ÷ديدة لدلسس ألتي ح ّ
طمت
ألرقم ألقياسسي ‘ ألتأاخر ،وإأعادة ألتقييم لثÓث
مرأت بسسبب طبيعة ألصسفقة ألتي سسلّمت إ’حدى
أŸقاو’ت ‘ ،ح Úيبقى قطاع ألÎبية يعيشس
ح -ال -ة رك -ود وع-دم أل-ق-درة ‘ تسس-ل-ي-م أŸشس-اري-ع
ألÎبوية وألهياكل أŸدرسسية أŸسسجلة ‘ وقتها
أÙدد ،أأ’مر ألذي أغرق ألقطاع ‘ ظاهرة أكتظاظ
غ Òمسسبوقة تعّدت  50تلميذأ دأخل ألقسسم ‘ بعضس
أŸؤوسسسسات ألتعليمية ،أما ألعدد  40فهو  ⁄يعد مصسنّفا
‘ إأطار حا’ت أ’كتظاظ.
ونفسس أأ’مر بالنسسبة لقطاعي ألسسياحة وألرياضسة
أل-ل-ذأن ي-ب-ق-ى ح-دي-ث-ه-م-ا ع-ن أŸشس-اري-ع إأ’ ع-ل-ى
ألورق ،ليسس فقط ‘ سسنة  2015بل منذ أنطÓق
أّ ı
طط أÿماسسي وقبله بكث.Ò

’‚ــــــاز اŸشساريـــــــع بتيبــــــازة
تقييــــــــم دقيـــــــــق إ

 ٧٧عملية م›Èة  ⁄تنطلق ا’أشسغال على مسستواها

’و‹ Ÿشساريع اّ ı
ططات البلدية للتنمية بو’ية تيبازة ،والذي حظي بالدراسسة والتحليل من لدن اÛلسس التنفيذي
أاسسفر الّتقييم ا أ
’شسغال بعد
’شسغال جارية بها على قدم وسساق ،فيما  ⁄تنطلق ا أ
’شسغال و 42عملية ’ تزال ا أ
للو’ية ،عن تسسجيل  199عملية انتهت بها ا أ
’سسباب متعددة .وبالنظر إا ¤عدم وضسوح الرؤويا حول عّدة مشساريع م›Èة ضسمن هذا ا’طار،
على مسستوى  77عملية م›Èة أاخرى أ
صسلة ودقيقة عن اŸلف ‘ آاجال قريبة.
فقد أامر وا‹ الو’ية بإاعداد حصسيلة مف ّ

وت- -خ -ت -ل -ف وتÒة أ’‚از ıت -ل -ف أŸشس -اري -ع أŸط -روح -ة
للتجسسيد عﬂ Èتلف ألبلديات ،بحيث طويت ملفات ألعديد
منها منذ فÎة ‘ ،ح ’ Úتزأل مشساريع أخرى تنتظر دورها
‘ أ’‚از وتقÎب بعضسها من عتبة أنتهاء أأ’شسغال قريبا،
وتبقى ألعقبة أأ’ك Èألتي أحتار منها أ÷ميع كون ألعديد من
أŸشساريع  ⁄تنطلق بعد وتعّددت أأ’سسباب ألتي عرضسها
رؤوسساء ألدوأئر وألبلديات أŸعنية .وألعيّنة على ذلك من
بلدية تيبازة ألتي تشسّكل ‘ ألوأقع عاصسمة ألو’ية ،وألتي
أسستفادت أجما’ من  33عملية تنموية ‘ هذأ أ’طار ،أنتهت
أ’شسغال على مسستوى  26منها ،فيما ’ تزأل أ’مور غامضسة
بالنسسبة لـ  7حا’ت أخرى من بينها مشسروع ألسسوق أ÷وأري
ألذي  ⁄تنطلق به أأ’شسغال بعد أ’سسباب أرجعها رئيسس
ألدأئرة إأ ¤مشسكل تقني له عÓقة باأ’رضسية أıصسصسة له،
‡ا أضس- -طّ- -ر وأ‹ أل- -و’ي -ة إأ ¤ط -لب سس -حب أŸشس -روع م -ن
أل›Èة ،وأسستغÓل غÓفه أŸا‹ ‘ برأمج تنموية أخرى.
كما طرحت أك Ìمن عÓمة أسستفهام حول مشسروع توسسعة
مدرسسة بن عثمان ،ألذي أنطلق خÓل ألصسائفة أŸاضسية
وبلغت أ’شسغال به درجة ألـ  50باŸائة حاليا ،على أن تنتهي
مع نهاية أŸوسسم ألدرأسسي أ◊ا‹ ،ويتعلق أ’مر هنا بإا‚از
 6أقسسام جديدة ومطعم مدرسسي مع تهيئة شساملة للمرأفق
أأ’خرى ،إأ’ أّن ألذي حّير أŸسسؤوول أأ’ول عن ألو’ية كون
أŸدرسس- -ة –ت- -وي ع -ل -ى  18قسس -م -ا ك -ام Ó-ع-قب Œسس-ي-د

أŸشسروع ‡ا يحولها نظريا أ ¤شسبه متوسسطة أو ثانوية
بالنظر إأ ¤عدد ألقاعات أو حتى عدد ألتÓميذ ألذين Áكن
أن ي -ل -ت -ح -ق -وأ ب -ه -ا م -ع صس-ع-وب-ة أل-ت-ح-ك-م ف-ي-ه م-ن أل-ن-اح-ي-ة
ألتنظيمية ،وكان من أأ’جدر حسسب وأ‹ ألو’ية تسسجيل بناء
مدرسسة جديدة بد’ من توسسعة أŸدرسسة أŸعنية.
وبحجوط ،أثÒت قضسية تكسسية أŸلعب ألبلدي  5جويلية
بالعشسب أ’صسطناعي ‘ إأطار برنامج ﬂطط بلدي للتنمية،
وألتي طويت بصسفة نهائية نهاية أŸوسسم ألكروي  2013ـ
 2014ت-زأم-ن-ا م-ع م-ق-اب-ل-ة أل-دور نصس-ف أل-ن-ه-ائ-ي م-ن ك-أاسس
أ÷م -ه -وري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم م -ا ب Úأل -ف-ري-ق أÙل-ي وف-ري-ق
مولودية أ÷زأئر ،إأ’ أنّ ذأت ألعملية ’ تزأل مسسجّلة ضسمن
ألÈأمج غ ÒأŸنتهية لدى ألسسلطات ألو’ئية بغÓف ما‹
يفوق  7مÓي Úدج دون أن يسستهلك منه قيد أ‰لة بالرغم من
‡ا أضسفى قدرأ من
كونه بلغ  40باŸائة ‘ سسÒورة إأ‚ازه ّ
ألضس-ب-اب-ي-ة ع-ل-ي-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رأر م-ا سسّ-ج-ل ب-ذأت أل-ب-ل-دي-ة من
عمليات تنموية أخرى ضسمن نفسس ألنمط من برأمج ألتنمية،
بحيث  ⁄تنطلق أأ’شسغال بعد Ãشسروع ،Úو’ تزأل أأ’شسغال
ج- -اري -ة بـ  6مشس -اري -ع ،ف -ي -م -ا أن-ت-هت أأ’شس-غ-ال م-ؤوخ-رأ بـ 5
مشس -اري -ع ،وط -وي م -ل -ف مشس -روع وأح -د ف -ق -ط م-ن ›م-وع
أŸشس -اري -ع أŸسس -ن -دة ل -ذأت أل -ب -ل-دي-ة ،ب-ح-يث ي-ن-درج ضس-م-ن
أŸشساريع ألتي ’ تزأل قيد أ’‚از ألتهيئة أ◊ضسرية لوسسط
أŸدي -ن-ة أل-ت-ي ب-ل-غت نسس-ب-ة  70ب-اŸائ-ة ح-ال-ي-ا Ãع-ي-ة تهيئة

أŸدخل ألغربي للمدينة بغÓف ما‹ يفوق عتبة  8مÓيÚ
دج ،إأضسافة إأ ¤تهيئة حي  20سسكن تسساهمي ألتي بلغت
حدود  40باŸائة وتهيئة شسارع أ’خوة قندوز ألتي بلغت
حدود  60باŸائة ‘ نسسبة أ’‚از.
و’ يختلف أأ’مر كثÒأ عن هذأ ألوأقع بكل من بلديتي
سسيدي عمر ومناصسر أين ”ّ تسسجيل تأاخرأ ملحوظا بعدة
مشساريع تنموية مصسنفة ضسمن برأمج أıططات ألبلدية
للتنمية ،بحيث أحصست بلدية مناصسر ألنائية لوحدها 49
عملية خÓل ألسسنة أ÷ارية ،طويت ملفات  6منها فقط
وأنتهت أأ’شسغال عمليا بـ  16عملية أخرى ،فيما ’ تزأل
أ’شسغال جارية على مسستوى  18عملية مسسجلة و ⁄تنطلق
بعد بـ  9عمليات ،أ’مر ألذي طرح على أŸعني Úأك Ìمن
عÓمة أسستفهام حول أأ’سسباب أŸباشسرة ألتي تقف ورأء هذأ
ألتاخر.
” إأحصساء  21عملية من هذأ ألنمط،
وببلدية سسيدي عمر ّ
ط -ويت م-ل-ف-ات  12م-ن-ه-ا وأن-ت-هت أأ’شس-غ-ال م-ؤوخ-رأ ب-عملية
وأحدة ،فيما ’ تزأل أأ’شسغال جارية على قدم وسسابق على
مسستوى  8عمليات بنسسب متفاوتة.
وبالنظر إأ ¤كون ذأت أŸشساريع –مل ‘ طياتها ألكث Òمن
عÓمات أ’سستفهام من حيث سسÒورتها أŸتباطئة أو عدم
أنطÓقها أصس ،Óفقد دعا وأ‹ ألو’ية ›مل رؤوسساء ألدوأئر
إ’عدأد وضسعيات مفصسلة عنها ومن ﬂتلف أ÷وأنب ألتقنية

وأŸال -ي -ة ،وذلك ب -غ -ي -ة إأضس-ف-اء أŸزي-د م-ن ألشس-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى
كيفيات صسرف أŸال ألعام من جهة وحاجيات أŸوأطن من
جهة أخرى ،كما تعت Èذأت ألعملية أرضسية ’بد من وضسع
معاŸها –ضسÒأ لÈأمج ﬂططات ألتنمية للعام أŸقبل.
Óشسارة ،فقد أسستفادت و’ية تيبازة من غÓف ما‹ قدره 7
لإ
 1 ،مليار دينار ‘ إأطار قانون أŸالية للسسنة أ÷ارية لتجسسيد
ﬂتلف مشساريع أıططات ألبلدية للتنمية ،إأ’ أّنه لوحظ
بأاّن  4 ، 26مليار دج تشسمل ترأكمات سسنوأت خلت  ⁄تسستهلك
بعد أ’سسباب متشسّعبة .كما حصسلت ألو’ية على غÓف ما‹
آأخر قدره  8 ، 1مليار دينار لتجسسيد مشساريع أıططات
ألقطاعية للتنمية .وبخلفية Œسسيد أŸشساريع ألتنموية على
أرضس ألوأقع ،فقد خ ّصسصست أ÷هات أŸعنية  3مÓي Òدينار
من ذأت أŸبلغ لتسسجيل  86عملية تنموية جديدة ،فيما

خ ّصسصس مبلغ  5مليارأت دينار أŸتبقي ’سستكمال أŸشساريع
أل -ق -ط -اع -ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ت Èح-ال-ي-ا ‘ ط-ور أ’‚از ،ب-ح-يث ّ”
إأحصساء  58مشسروعا ‘ هذأ أ’طار.
كما حصسلت ألو’ية خÓل ألسسنة أŸنصسرمة  2014على ما
قيمته  45مليار دينار ،أسستغلّت  40مليار دينار منها لتجسسيد
أŸشس -اري-ع أل-ق-ط-اع-ي-ة و 5م -ل-ي-ار دي-ن-ار ل-ت-جسس-ي-د مشس-اري-ع
ﬂططات ألتنمية ألبلدية ،مع أ’شسارة إأ ¤تخصسيصس 9 ، 1
مليار دج من أ◊صسة أŸوجهة للمخططات ألقطاعية للتنمية
إ’ع -ادة أل -ت -ق -ي-ي-م أŸا‹ ل-ل-مشس-اري-ع أ÷اري إأ‚ازه-ا ،وه-ي
أŸشساريع ألتي تتضسمن  144عملية مع تسسجيل  129عملية
تنموية جديدة بغÓف ما‹ قدره  32مليار دج.

تيبازة :عÓء ــ م

قنطار ،لكن بعد تدهور أأ’سسعار وأÿسسائر
أل -ت -ي ◊قت أل -ف Ó-ح Úوأل -ت -ي ◊سس -ن أ◊ظ
تدخلت ألدولة للحد من تفاقمها ،ما حّفز
أŸنتجون Ÿباشسرة عملية ألغرسس لكن بÎأجع
‘ كمية ألبدور أıصسصسة ألتي ترأوحت بÚ
 120و 130ألف طن ،وهو ما أنعكسس على
ت-ق-ل-يصس أŸسس-اح-ة أل-ت-ي ي-ت-ح-ك-م ف-يها عاملي
أل -رب -ح وأÿسس -ارة ل -دى أŸن -ت -ج Úوت -ك -ال-ي-ف
أإ’نتاج ألتي تفوق  65مليون للهكتار ألوأحد
حسسب أل -فÓ-ح Úأل-ك-ب-ار .ل-ك-ن ت-ب-ق-ى م-ع-ان-اة
صسنف من ألفÓح Úألذين ’ يتجاوزون 15
ه -ك -ت -ار ،وب -أاق -ل درج -ة  5ه-ك-ت-ارأت ي-عانون
أأ’مرين ،وهي عوأمل من شسأانها إأعادة ألنظر
وب -ج -رأة ‘ م -ي -ك -ان -ي -زم -ات ت -ف-ع-ي-ل أل-ق-ط-اع
وأŸتابعة أŸيدأنية عن طريق ÷نة تكون من
خ- -ارج أل- -و’ي- -ة ت- -ف- -ادي- -ا Ùاو’ت أإ’غ- -رأء
لتحويل عمل أللجنة عن وجهته.
فضسبط أأ’رقام وأإ’حصسائيات ألدقيقة وألتي
ع- -ل- -ى ضس- -وئ- -ه -ا تضس -ع أل -وزأرة ﬂط -ط -ات -ه -ا
أإ’سسÎأت -ي -ج -ي -ة ‘ أل-ت-ع-ام-ل م-ع أإ’سس-ت-هÓ-ك
أÙلي وتوف ÒأŸادة بالقدر ألكا‘ ،ألذي
يضس -م-ن أسس-ت-ق-رأر ألسس-وق وأن-ت-ع-اشس-ه ،وه-و م-ا
يضسمن مصسلحة أŸنتج وأŸسستهلك معا.
ومن جانب آأخر ⁄ ،تعمل أŸصسالح أŸعنية
بالكيفية ألÓزمة مع ألغرفة ألفÓحية ،و‘
وقت يسسّ- -ج- -ل غ -ي -اب أ–اد أل -ف Ó-ح÷ Úلب
أŸسستثمرين أÿوأصس إ’نتاج وحدأت صسناعية
–وي- -ل- -ي- -ة م- -ن شس- -أان- -ه- -ا –ف- -ي- -ز أŸن -ت -جÚ
Óسس -ت -م -رأر ‘ نشس-اط-ه-م ،م-ادأم ه-ن-اك م-ن
ل -إ
يسستقبل منتوجهم سسوأء ‘ أزمة أأ’سسعار أو
ألتسسويق ألعادي ،باإ’ضسافة إأ ¤تعميم عملية
ألدعم وأإ’سستفادة من ألتحفيزأت من طرف
مصس -ال -ح أل-وزأرة دون أل-ت-ف-ري-ق ب Úأل-فÓ-حÚ
على أسساسس مقاييسس ’ تعود بالفائدة على
ألقطاع ألفÓحي ككل بالو’ية.
ه- -ذأ م- -ا يسس- -ت -دع -ي ّŒن -د ك -اف -ة أأ’ط -رأف،
وخ- - -اصس - -ة أ–اد أل - -ف Ó- -ح Úأل - -ذي ك - -ان ‘
ألسس- - -ن- - -وأت أŸنصس- - -رم - -ة وخ - -اصس - -ة ‘ فÎة
”
ألتسسعينيات منظمة قوية بالو’ية ،وألتي ّ
عن طريقها ألوصسول إأ ¤نتائج جيدة ،فتحّركه
أŸيدأ ‘ Êغياب ألغرفة ألفÓحية آأنذأك
سس- -م- -ح ب- -ال- -دف -اع ع -ن أل -ف Ó-ح Úوأأ’رأضس -ي
أıصسصسة وألهياكل ألتابعة له ،لذأ فإاعادة
نشس - -اط أإ’–اد ووضس - -ع- -ه ‘ أي- -اد نشس- -ي- -ط- -ة
وميدأنية ’ أنتهازية ومصسلحية على حسساب
أŸنتوج ،من شسأانه –قيق قفزة نوعية ‘ أنتاج
أŸادة وأنوأع أخرى يقول ألعارفون بالقطاع
ميدأنيا ،خÓفا Ÿن يسسوقون أرقاما من ورأء
أŸكاتب وأŸنابر أإ’عÓمية ،وهو ما يجعل
هذه ألتقارير ’ تعكسس ألوأقع أ◊قيقي ألتي
’ تب Úإأ’ أ◊صسيلة ألسسنوية ووأقع ألسسوق.

ورغم كل تلك أŸشساريع ألكبÒة ألتي أسستفاد منها
أل -ق -ط -اع ،إأ’ أن مصس -ال -ح م -دي -ري -ة أل-ري وأŸوأرد
أŸائية لو’ية باتنة ،كشسفت عن تسسجيلها لعجز
كب ‘ Òتوف Òمصسادر أŸاء ألشسروب على مسستوى
 20بلدية من أصسل  61ع Èأإقليم ألو’ية ،ويأاتي
ألÈنامج أ’سستعجا‹ ليشسمل بصسفة خاصسة توفÒ
أŸاء بالبلديات ألتي تعتمد ‘ تزودها على سسد
كدية Ÿدور بعد أنخفاضس منسسوبه Ãا ’ يكفي
توف ÒأŸاء للتجمعات ألسسكانية ألتي تعتمد على
هذأ ألسسد ،ألذي يحتوي حاليا على  25مليون مÎ
مكعب ‘ وقت تقدر طاقته أ’سستيعابية بأازيد من
 74مليون م Îمكعب ،وقد أنخفضس منسسوبه هذه
ألسسنة بسسبب نقصس تسساقط أأ’مطار.
أŸدير ألو’ئي للري وأŸوأرد أŸائية ،أوضسح أن
ألنسسبة ألكبÒة من ألتجمعات ألسسكانية لو’ية باتنة
تعتمد ‘ تزودها باŸاء على أŸصسادر أ÷وفية،
وأّكد تسسجيل عجز ‘ عدد معت Èمن ألبلديات
Óبار أو بالنسسبة
سسوأء ألتي تتزود باŸياه أ÷وفية ل آ
للبلديات ألتي تتزود من سسد كدية Ÿدور بتيمقاد،

مشسÒأ إأ ¤أنّ مصس - -ا◊ه ب - -اشس- -رت ح- -ف- -ر  10آأبار
جديدة على مسستوى ألبلديات أ÷نوبية منها 04
بÈيكة 02 ،با÷زأر 02 ،بسسقانة 01 ،ببيطام وبئر
ب -ب -ل -دي -ة ع-زي-ل ع-ب-د أل-ق-ادر م-ع ألشس-روع ‘ إأع-ادة
ت-أاه-يل  25ب -ئ -ر ،وأسس-ت-غÓ-ل آأب-ار ق-دÁة م-ن-ه-ا 04
Ãدي-ن-ة ب-ات-نة و 50بÈي-ك-ة و 05ب-ع Úأل-ت-وت-ة وبئر
بأاريسس ،وذلك من أجل تغطية ألعجز ‘ ألتجمعات
ألسسكانية ألسسابقة ألتي تعتمد ‘ تزودها باŸاء
على سسد كدية Ÿدور.
ودعا مدير أ÷زأئرية للمياه بو’ية باتنة ،ألسسيد
حديد مرأد ،سسكان ألو’ية إأ ¤ترشسيد أسستعمال
أŸياه ألصسا◊ة للشسرب وأسستغÓلها بشسكل عق،ÊÓ
Ãا يعود بالفائدة على كل سسكان ألو’ية .وأشسار
ألسسيد حديد إأ ¤أهمية أ◊فاظ على أŸياه ودور
مؤوسسسسة أ÷زأئرية للمياه ‘ تقد Ëخدمات ذأت
مسس -ت -وى ت -ت -ع -ل-ق أسس-اسس-ا ب-إايصس-ال أŸي-اه ألصس-ا◊ة
للشسرب إأ ¤كل إأقليم ألو’ية باتنة .وأشسار ذأت
أŸتحدث إأ ¤أن قطاع ألري وأŸياه بباتنة قطع ‘
ألسسنوأت أأ’خÒة أشسوأطا كبÒة تسستحق ألتنويه،

حيث  ⁄يعد مشسكل ألتزود باŸياه مطروحا بحدة
عكسس ألسسنوأت ألفارطة .وقد سساهمت ›هودأت
كل ألسسلطات أŸعنية بقطاع أŸوأرد أŸائية بباتنة
‘ ألتقليل من هاته أŸشسكلة ،خاصسة بعد Œديد
شسبكات أŸياه ألصسا◊ة للشسرب Ãدينة باتنة على
مسسافة  123كلم ،وقد وصسل تدفق أŸياه إأ60 ¤
ألف م Îمكعب يومياÃ ،عدل  1 ، 7مليون مÎ
مكعب شسهريا ،وهو ما سسيفوق كل طلبات موأطني
و’ية باتنة.

 ١ ، 5مليون ل Îمكعب شسهريا تزور ا◊نفيات

تدّعم قطاع أŸوأرد أŸائية لو’ية باتنة من مشسروع
هام يتمثل ‘ ربط سسدي بني هارون وكدية Ÿدور،
حيث وصسلت ،قبل أشسهر أو ¤كميات مياه سسّد بني
هارون إأ ¤سسّد كدية أŸدور بتيمقاد ،وهو ما من
شسأانه ألقضساء نهائيا على أزمة نقصس أŸياه ألتي
عانت منها ألو’ية باتنة ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة.
وق-د كّ-ل-ف م-ي-زأن-ي-ة أل-دول-ة غÓ-ف-ا م-ال-ي-ا ضس-خ-م-ا،
ب -اإ’ضس -اف -ة إأ ¤أÛه -ودأت أل-ك-بÒة أل-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا

ألسس -ل -ط -ات أل-ع-م-وم-ي-ة أل-و’ئ-ي-ة وأŸرك-زي-ة ،ح-يث
سستزيد قوة أŸياه إأ 60 ¤ألف م Îمكّعب يوميا،
على أن تبلغ أك Ìمن  1مليون و 700ألف م Îمكّعب
‘ ألشس -ه -ر ،وه -و م -ا ي -ع -ن -ي حسسب م -دي -ر أŸوأرد
أŸائية عبد ألكر ËشسÈي تغطية كل أحتياجات
ألو’ية من هاته أŸادة أ◊يوية.
ويندرج –ويل مياه سسّد بني هارون إأ ¤سسّد كدية
أŸدور بتيمفاد ‘ إأطار ﬂط ّ
ط أخضسر أسستعجا‹
ع Èقناة بطول  120كلم وبقطر  1 . 40م ،Îحيث
يصسل تدّفق أŸاء فيها إأ 1 ¤م Îمكّعب ‘ ألثانية،
فيما ”ّ تشسغيل ألقناة ألثانية أŸوأزية لها منذ مدة
قليلة ،وفقا Ÿا أفادت به مديرية أŸوأرد أŸائية،
وسسيسسمح نظام بني هارون بتوف Òكّمية من أŸياه
للو’ية تقّدر سسنويا بـ  282مليون م Îمكّعب ،مع
تأام Úأحتياجاتها من هذه أŸادة أ◊يوية على
م - -دى ألـ  30سس-ن-ة أŸق-ب-ل-ة ،ك-م-ا أّك-دت-ه ألبطاقات
ألتقنية للمشسروع.

باتنةŸ :وشسي حمزة

حركية ‘ هياكل التّعليم العا‹ بسسكيكدة

جامعـ ـ ـ ـ ـة  20أاوت  55تطمـ ـ ـ ـ ـح اأن تكـ ـ ـ ـ ـون قطبـ ـ ـ ـ ـا بامتيـ ـ ـ ـ ـاز

عرفت جامعة سسكيكدة العديد من
اŸشساريع الهامة التي أا‚زت أاو التي ‘ طور
ا’‚از ،نتاج ا◊يوية التي شسهدتها الو’ية
‘ ›ال التنمية اÙلية ‘ ﬂتلف القطاعات
ا◊يوية ،التي عادت بالفائدة على مواطني
الو’ية خصسوصسا خÓل هذه السسنة.

سسكيكدة :خالد العيفة

و–تل أ÷امعة أŸرتبة  15على أŸسستوى ألوطني،
” فتح مسسارأت جديدة ونوعية ‘ نظام ““أل أم
حيث ّ
دي““ ،لÒتفع ألعدد أ 91 ¤مسسارأ ‘ أŸاسس ،Îو12
مسس -ارأ ‘ أل -دك -ت -ورأه وأسس -ت Ó-م م -رك -ز ل -ل -ت -ح -ال -ي-ل
أل-ف-ي-زي-وك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،إأضس-اف-ة إأ ¤تشس-غ-ي-ل مركز ألعلوم
وألذي يعد أأ’ول من نوعه ع Èجامعات ألوطن،
وأŸشسرف على إأ‚از أŸشسروع ألدكتور أحمد نوأر
ألذي كّرم باŸناسسبة من قبل رئاسسة أ÷امعة Ãعية
ألدكتور مفتاح علي ،ألذي أخت Òلعضسوية أ’كادÁية
ألعاŸية للعلوم ألتكنولوجية ،إأضسافة إأ ¤ألعديد من
ألدكاترة ،وترقية  07دكاترة أ ¤رتبة بروفيسسور.
ك- -م- -ا أن ه- -ذه أ’خÒة أسس -ت -ق -ب -لت ب -رسس -م أل -دخ -ول
أ÷امعي أ÷ديد  8514طالبا جديدأ ،موضسحا أنّ
جامعة سسكيكدة  ⁄يسسبق لها أن أسستقبلت هذأ ألعدد
ألكب Òمن حاملي شسهادة ألبكالوريا أ÷دد ،مشسÒأ إأ¤
أّن ألعدد أإ’جما‹ للطلبة أŸسسجل Úبهذه أ÷امعة
سسيبلغ  25ألف طالب موزع Úعلى  13تخصسصسا،
ويعت Èألعدد هائ Óوغ Òمسسبوق بالنسسبة ÷امعة
سسكيكدة ألتي أضسطرت ’تخاذ إأجرأءأت أسستثنائية
كزيادة ألعدد دأخل أأ’فوأج ألدرأسسية لضسمان مقاعد
بيدأغوجية لكل ألطلبة.
وقد تخّرج خÓل نهاية أŸوسسم أ÷امعي أŸاضسي من
نفسس أ÷امعة  6985طالب ،سسيتم إأعادة إأدماج حوأ‹
 2125م -ن -ه -م ‘ أŸاسس Îخ Ó-ل أل -دخ-ول أ÷ام-ع-ي
أ◊ا‹ ،وفيما يخصس ألهياكل ألبيدأغوجية سستتعّزز
جامعة  20أوت  1955قريبا بـ  1500مقعد بيدأغوجي
ج -دي-د  500م-ق-ع-د م-ن-ه-ا سس-ت-خّصس-صس ل-ك-ل-ي-ة ألعلوم
ألطبيعية ،فيما سسيخ ّصسصس  1000مقعد لكليات ألعلوم
وأل -ع -ل -وم أ’ق -تصس-ادي-ة وأآ’دأب وأل-ل-غ-ات ،فضس Ó-ع-ن

أسستÓم عما قريب  2000سسرير جديد إ’يوأء ألطلبة
وذلك ببلدية أ◊دأئق.
ومن أŸنتظر ألشسروع ‘ أشسغال إأ‚از عديد أŸرأفق
ألبيدأغوجية وألرياضسية ،ألتي من شسأانها أن Œعل من
جامعة  20أوت  1955بسسكيكدة بعد سسنوأت قليلة
ق -ط -ب -ا ج -ام -ع -ي -ا ب -ام-ت-ي-از ،وذلك ب-إا‚از  3أجنحة
للمرأفقة ألبيدأغوجية وتدعيم أأ’عمال ألتطبيقية،
Óسساتذة ،باإ’ضسافة
حيث سسيضسم كل جناح  80مكتبا ل أ
Óعمال ألتطبيقية ،كما أّن قدرأت أإ’يوأء
إأ ¤قاعات ل أ
ب-ه-ذه أ÷ام-ع-ة سس-ت-ت-دّع-م ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة أ÷ارية
باسستÓم  2000سسرير ،فيما سسيتم أسستÓم  2000سسرير
آأخر مع ألدخول أ÷امعي للموسسم  2016ـ ‘ ،2017
أنتظار أسستÓم مقر مديرية أÿدمات أ÷امعية بحي
م -رج أل -ذيب ب -وسس -ط م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ،وألشس-روع ‘
إأ‚از مكتبة مركزية بطاقة  1200مقعد وذلك على
مسساحة  2000م Îمربع ‘ ،إأطار تطوير و–سسÚ
مسستوى ألتعليم أ÷امعي بالو’ية ،من مشسروع إأ‚از

مركز للتحاليل ألفيزيوكيماوية وأŸرأقبة ألصسناعية،
حيث يّÎبع على مسساحة قدرها  2500م Îمربع،
ويعّد من ب Úأك Èأıابر أŸتخ ّصسصسة ‘ مثل هذأ
ألنوع من ألتحاليل ،خاصسة أنه سسيتم Œهيزه بأاحدث
ألوسسائل ألتقنية أŸسستخدمة ‘ هذأ أÛال ،إأضسافة
إأ ¤مشسروع إ’‚از مركب رياضسي يضسم ملعب لكرة
ألقدم ومسسبح نصسف أوŸبي وسساحات للعب رياضسات
كل من كرة أليد وكرة ألطائرة وكرة ألسسلة.
وف-ي-م-ا ي-خصس أل-ه-ي-اك-ل أل-ب-ي-دأغ-وج-ية ،فقد تدعمت
أ÷امعة Ãشسروع إأ‚از ›مع درأسسي يضسم 8000
مقعد بيدأغوجي ،سسيكون هو أآ’خر جاهزأ خÓل
أŸوسسم أŸقبل.
نفسس ألشسيء بالنسسبة Ÿشسروع قاعة أÙاضسرأت ألتي
تّتسسع لـ  600مقعد ،سسيتم أسستÓمها ‘ شسهر جوأن
أŸق -ب -ل ،خ -اصس -ة أّن نسس -ب -ة أإ’‚از ب -ل-غت ح-ال-ي-ا 55
Óسس -ات -ذة
ب- -اŸائ- -ة .أم- -ا م- -ل- -ف ألسس- -ك- -ن أŸوج- -ه ل  -أ
أ÷ام -ع -ي ،Úف -ق-د ت-دّع-مت أ÷ام-ع-ة Ãشس-روع إأ‚از

 200وح -دة سس-ك-ن-ي-ة سس-ت-ك-ون ج-اه-زة ‘ ن-ه-اي-ة ه-ذأ
ألشسهر ،منها  150وحدة سسكنية أسستلمت مؤوخرأ ،ومن
ثم فإان ألعدد أإ’جما‹ للسسكنات أıصسصسة أ’سساتذة
ألتعليم ألعا‹ ÷امعة  20أوت  55قدرت ب ،420
سستكون كلها جاهزة قبل مطلع سسنة .2016
وسس- -ي -ت -م ألشس -روع ‘ أشس -غ -ال إأ‚از ع -دي -د أŸرأف -ق
ألبيدأغوجية وألرياضسية ألتي من شسأانها أن Œعل من
جامعة  20أوت  1955قطبا جامعيا بامتياز ،ويتعلق
أأ’م- - -ر ب - -إا‚از  3أج-ن-ح-ة ل-ل-م-رأف-ق-ة أل-بيدأغوجية
وتدعيم أأ’عمال ألتطبيقية ،حيث سسيضسم كل جناح
Óعمال
 80مكتبا لÓأسساتذة باإ’ضسافة إأ ¤قاعات ل أ
ألتطبيقية ،كما أن قدرأت أإ’يوأء با÷امعة سستتدعم
قبل نهاية ألسسنة أ÷ارية باسستÓم  2000سسرير ،فيما
سسيتم أسستÓم  2000سسرير آأخر مع ألدخول أ÷امعي
للموسسم  2016ـ  ‘ 2017أنتظار أسستÓم Ÿقر مديرية
أÿدمات أ÷امعي بحي ““مرج ألذيب““ بوسسط مدينة
سسكيكدة.
وأبرمت إأدأرة جامعة  20أوت  1955أتفاقيات تعاون
مع ›موعة من أ÷امعات ألتونسسية ،أŸتمثلة ‘
أت -ف -اق -ي -ات ألشس -رأك -ة أÈŸم-ة م-ع ج-ام-ع-ات ك-ل م-ن
جندوبة وتونسس أŸنار وتونسس قرطاج وكذأ قفصسة
وألقÒوأن ،تندرج ‘ إأطار أ’تفاق ألذي أبرم بÚ
وزأرة أل -ت -ع -ل -ي -م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي أ÷زأئ-ري-ة
ونظÒتها ألتونسسية.
وهذه أ’تفاقيات سستمّكن جامعة سسكيكدة ونظÒأتها
ألتونسسية من تبادل أÈÿأت ،وبناء مسسارأت تكوين
ل -لسس -م -اح ل -ل -ج -زأئ -ري Úأل -ذي -ن درسس-وأ ضس-م-ن ج-ه-از
““ل-يسس-انسس م-اسس Îدك-ت-ورأه““ ب-إان-ه-اء درأسس-ات-ه-م دأخ-ل
جامعات تونسسية ،وألعودة إأ ¤أ÷زأئر للتحصسل على
ألشسهادأت وألشسيء نفسسه بالنسسبة لطلبة تونسسي.Ú
وتنصس هذه أ’تفاقيات على إأحدأث مدأرسس دكتورأه
مشسÎك- -ة ب- -ي- -ن -ه -م ‘ أ’خ -تصس -اصس -ات ذأت أل -ط -اب -ع
أ’سسÎأت -ي -ج -ي ،وأإ’شس -رأف أŸشسÎك ع -ل -ى رسس -ائ-ل
ألدكتورأه ودعم أ◊رأك ألطÓبي ،فضس Óعن خلق
فرق مكونة من باحث Úتونسسي Úوآأخرين جزأئريÚ
Áك- -ن- -ه -م أل -ع -م -ل ب -ا÷زأئ -ر أو ب -ت -ونسس ‘ ›ا’ت
مشسÎكة للبحث ألعلمي.

ثقافة

الثÓثاء  22ديسصمبر  2015م
الموافق لـ  11ربيع اأ’ول 1437هـ

«الشصعب»ترصصد أاجواء السصهرة الرابعة من مهرجان الرقصس اŸعاصصر

الفـ ــ ـرق ا÷زائريـ ــ ــ ـة تؤوكــ ــ ـد ..كرواتيــ ـا
“تــــــــع وفرنسســـــــــا تبهـــــــــــر ا÷مهـــــــــور
كان اŸوعد ،أاول أامسس ،السصهرة الرابعة من عمر اŸهرجان الدو‹ للرقصس
اŸعاصصر ،الذي ما زال يسصتقطب جمهورا مواظبا على حضصور أاهم العروضس
اŸقÎحة .وشصهدت هذه السصهرة مرور فرق قادمة من سصيدي بلعباسس ،عÚ
الدفلى ،كرواتيا وفرنسصا ،فيما افتتح العروضس ،كالعادة ،واحدة من
اللوحات اŸميزة التي يقÎحها الباليه الوطني ا÷زائري .وكانت حصصيلة
هذه السصهرة ،بحسصب العموم واıتصص ،ÚاŸسصتوى الرفيع الذي “يزت به
’عمال الفنية اŸقÎحة على زوار اŸسصرح الوطني «ﬁيي الدين
ا أ
بشصطارزي».

اŸسسرح الوطني :أاسسامة إافراح
اŸه-رج-ان Ãع-ه-د ب-رج ال-ك-يفان،
رف -ق -ة اأ’سص -ات -ذة اıتصص Úم-ن
بريطانيا واŸا‹ وكينيا ،وهو ما
أاضصاف لهم الكث Òمن اŸعارف
ومفاتيح الرقصش اŸعاصصر.
ول-عّ-ل م-ا أاث-ار ان-ت-ب-اه-ن-ا ا÷مهور
ال- -غ- -ف Òال- -ذي ت- -ن- -ق -ل Ÿت -اب -ع -ة
العروضش ،ويبدو أانه صصار متعودا
على هذا اŸوعد الثقا‘ الدو‹،
وه -ن -اك م -ن ي-داوم ع-ل-ى حضص-ور
السصهرات منذ سصنوات ،وهو ما
أاك -ده ل-ن-ا ب-عضش ّ‡ن إال-ت-ق-ي-ن-اه-م
بع ÚاŸكان ،وحضصورهم اŸتعدد
سصمح لهم باŸقارنة بﬂ Úتلف
ال-ط-ب-ع-ات ،وال-ت-أاك-ي-د على –سصن
اŸسصتوى من سصنة إا ¤أاخرى.

قيمة ا◊رية ‘ عرضس
فرقة «كا.أام» من عÚ
الدفلى
من جهتها ،أامتعت فرقة الرقصش
اŸعاصصر «كا.أام» من ع Úالدفلى
جمهور اŸهرجان الدو‹ للرقصش
اŸع -اصص -ر Ãول-ود ج-دي-د ت-أاسصسش
Ãدي -ن -ة خ -م -يسش م -ل-ي-ان-ة ،ل-ذلك
جاءت التسصمية ﬂتصصرة بأاحرف
تع Èعن هذه اŸدينة العريقة.
وحمل العرضش عنوان «كن حرا»،
وق- -دم ح- -ا’ت ن- -فسص- -ي -ة –رري -ة
ودعوات لÓنعتاق من قيود ا◊ياة
التي تواجه جي Óيرفضش التعامل
مع تقاليد  ⁄يصصنعها بنفسصه ،و’
ي-ؤوم-ن ب-ب-عضص-ه-ا ،أ’ن-ه ’ ي-ف-ه-م-ه-ا
ويرى فيها قيودا.
وكان أاعضصاء الفرقة السصتة ،من
ضص -م-ن-ه-م راقصص-ة ،ي-ب-ح-ث-ون ع-ل-ى
ال-ت-ن-اغ-م وال-ت-زام-ن ‘ ع-رضص-ه-م،
م- -وظ- -ف Úك- -ثÒا م- -ن ال- -رم- -زي -ة
اŸسص -ت -وح -اة م -ن ع-ا ⁄اŸسص-رح،
ع- -ل- -ى رأاسص- -ه- -ا رم- -زي -ة ال -ك -ت -اب
واأ’وراق ،ك -دل -ي -ل ع -ل -ى ن -وع م-ن
اŸع- -رف -ة أاو ضص -رب م -ن ضص -روب
–رر العقل والروح ،هذه اأ’خÒة

جمال فوغا‹
لـ«الشصعـــــــب»:
 ⁄يقدم مدير الثقافة
ا÷ديد لبومرداسس ،جمال
فوغا‹ ،الذي ” تنصصيبه
أاول أامسس ،من قبل وزير
الثقافة عز الدين ميهوبي،
من تصصورات عملية لصصالح
الو’ية .وقال أانه بصصدد
تقييم الوضصعية قبل رسصم
خارطة طريق للنهوضس
بالقطاع.

بومرداسس..ز /كمال
مدير الثقافة و‘ تصصريح
م -ق -تضصب لـ»الشص -عب» ع -ل-ى
ه -امشش ع-م-ل-ي-ة ال-ت-نصص-يب،
اأكد «اأنه ’ يحمل ◊د ا’آن
اأي تصصور واقعي و‡لوسش
ع -ل-ى واق-ع ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة
بو’ية بومرداسش ،وهذا اإ¤
غ-اي-ة ال-ق-ي-ام ب-ع-ملية تقييم

Œسص- - - -دت ‘ صص- - - -رخ - - -ة أاح - - -د
ال- -راقصص Úو‘ ا’رت- -ق- -اء ب -ه إا¤
أاع -ل -ى ..ع -رضش ق -اب -ل -ه تصص -ف-ي-ق
وإاعجاب كب Òمن لدن ا÷مهور..
وخÓ-ل ل-ق-ائ-ن-ا ب-أاعضص-اء ال-ف-رقة،
أاخÈونا كيف أانهم يطمحون إا¤
مسص-اع-دة أاك Èل-ي-ق-دم-وا ع-روضص-ا
أاحسص- -ن ‘ اŸسص -ت -ق -ب -ل ،خ -اصص -ة
وأان-ه-م ي-ط-م-ح-ون إا ¤ب-ل-وغ أاع-لى
م - - -راتب ا’حÎاف- - -ي- - -ة ‘ ›ال
الرقصش اŸعاصصر.
ويحدثنا اŸشصرف على الفرقة،
ط -رشص-ون خ-ال-د ،ي-ق-ول« :نشص-ارك
أ’ول مرة بهذه الفرقة ا÷ديدة،
لكن ا÷ميع Áلك اÈÿة فهذه
مشصاركتنا السصادسصة ،وحتى بقية
اأ’عضصاء كانوا قد شصاركوا معنا
‘ طبعة  ،2011وعادوا من جديد
ب-ت-ت-وي-ج-ن-ا ال-ع-ام ال-ف-ارط بجائزة
÷نة التحكيم».

سصيدي بلعباسس حــــاضصرة
بـ«سصتار أاب»
أاما ‡ثلة سصيدي بلعباسش فقدمت
ع -رضص -ا ب -ع -ن -وان ’« :شص -يء» ق-ام
بتصصميمه أاسصامة شصحرور ..وعلى
وق - -ع إان- -ارة خ- -اف- -ت- -ة و‘ ه- -دوء
سص -رع -ان م-ا ت-رت-ف-ع ف-ي-ه أاصص-وات
اŸوسص- -ي- -ق -ى ال -عصص -ري -ة ،ق -دمت
ف-رق-ة «سص-ت-ار أاب» ع-رضص-ا ح-اك-ى
اإ’رادة وشص- -ك- -ل ال- -ع- -زÁة وق- -دم
ضصرورة –دي الصصعاب للوصصول
إا ¤ا◊قيقة ا◊لم .وكان العرضش
بصصريا بامتياز.
وقال أاسصامة شصحرور رئيسش فرقة
«سص - - -ت - - -ار أاب» إان ه - - -ذه اأ’خÒة
اسص - - -ت- - -ف- - -ادت م- - -ن ال- - -ورشص- - -ات
والÎبصص - -ات ال - -ت - -ي خّصص - -صص- -ه- -ا

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

كرواتيا تنقل أاجواء
السصÒك بـ»فلسصفة ا◊ب»
ق - - -دمت أامسش ف - - -رق- - -ة «ك- - -راود
ك -ونÎول» Ãسص -رح ﬁي -ي ال -دي-ن
ب -اشص -ط -ارزي ع -رضش «ف -لسص -ف -ة»،
ال - -ذي ح - -اك - -ى ‘ ت - -ف- -اصص- -ي- -ل- -ه
ازدواج- -ي- -ة ا◊ب والصص- -داق -ة ‘
ال -ع Ó-ق -ات اإ’نسص-ان-ي-ة ،ع Èأارب-ع
راقصص Úأادهشص- - -وا م- - -ن خ Ó- -ل - -ه
ا÷مهور على مدى  35دقيقة من
عمره .حيث جسصد أاربع راقصصÚ
ب-ح-رك-ات-ه-م ج-ن-ون ا◊ب ب-ت-ق-ن-ية
القفز والرقصش تارة ،وباŸسصرح
الصصامت تارة أاخرى.
العرضش بدا ‘ تفاصصيله لوحات
متنوعة ب Úالرقصش الكÓسصيكي
ورقصش الشص - - -وارع واŸع - - -اصص- - -ر،
إاضصافة إا ¤ا◊ركات اأ’كروباتية
وال-ب-ه-ل-وان-ي-ة ،ال-تي تتطلب الكثÒ
م-ن ال-ت-دريب واŸه-ارة وال-ت-ح-ك-م
التقني والبد.Ê
ال- -ت- -ق- -ي- -ن- -ا ب- -ال- -راقصص -ت Úك Ó-را
تشص -اري-ف وصص-ون-ي-ا ب-ون-اتشص-ي-تشش،
اللتان أاكدتا لـ»الشصعب» بأان هذه
ال- - - -زي- - - -ارة اأ’و ¤إا ¤ا÷زائ- - - -ر
سصتكون فرصصة إ’ثراء رصصيد هذه
ال -ف -رق -ة ك -ثÒة ال -ت -ن-ق-ل ،ك-م-ا أان
أاصص- - -داء Œاوب ا÷م- - -ه - -ور م - -ع
ال-ع-روضش السص-اب-ق-ة شص-ج-ع الفرقة
ع -ل-ى ت-ق-د Ëاأ’حسص-ن .وأاضص-افت
كÓ- -را« :ه- -ي اŸرة اأ’و ¤ال- -ت -ي
أاسصافر فيها إا ¤بلد غ Òأاوروبي
وكان من حسصن حظي أان يكون
ا÷زائر ،وهو أامر مث ÒلÓهتمام
أ’ن -ن -ي ت -ع -رفت ع -ل -ى اŸن -ط -ق-ة
العربية كلها من خÓل العروضش
اŸشص -ارك -ة ع-ل-ى غ-رار ال-ع-رضصÚ
السص- -وري واŸصص -ري ،ك -م -ا أان -ن -ي

مندهشصة من طبيعة البلد الذي ⁄
أاك- -ن أاع- -ت- -ق- -د أان- -ه -ا ك -ذلك ،أام -ا
ا÷م -ه -ور ا÷زائ -ري ف -ه -و م -ثÒ
لÓهتمام ،وعاشصق للفن والرقصش
بشصكل خاصش ،وهذا ما Ÿسصته من
خÓل إاصصراره على حضصور جميع
السصهرات».

عرضس عاŸي تقدمه
فرنسصا
أام ـ ـ ـا الثنائ ـ ـي الفرنسص ـ ـي اŸمثل
لـ«مسص- -رح ا÷سص- -د» ،ف- -ق- -دم م- -ن
خÓل العرضش الفني «هو وهي»
حالة نادرة من اŸتعة البصصرية،
ب -ت -ح -ول ال -ث -ن-ائ-ي ال-راقصش ع-ل-ى
اÿشص- -ب- -ة إا ¤م -ادة ت -ت -دف -ق م -ن
ح-ن-اي-اه-ا أاسص-ئ-ل-ة وج-ودية .العمل
ال- -ف- -ن -ي مسص -ت -وح -ى م -ن أاع -م -ال
الكاتب اŸسصرحي العاŸي يوجÚ
ي -ون -يسص -ك -و ،ال -ك -اتب اŸسص -رح -ي
الفرانكو ـ روما ÊاŸعروف بروح
العبث ،ومن خÓل العرضش يتطور
الثنائي على إايقاع اÿشصبة حيث
يذوب ‘ جسصد واحد وهو مفهوم
يعمل عليه منذ  16سصنة.
وينطلق العرضش بصصراع وجودي
ب Úال- -راقصش وح- -ب- -ل يشص- -ده م -ن
خصصره ‘ ،لوحة كان Áكن أان
تسص -ت -م -ر لسص -اع-ات دون أان Áل-ه-ا
ا÷م -ه -ور ن -ظ -را إ’ت -ق -ان -ه -ا الÓ-
م -ت-ن-اه-ي .صص-راع ي-ن-ت-ه-ي Ãج-رد
فتح الراقصش لعقدة ا◊بل على
خصصره ،ويطلق ضصحكة تهكمية،
وك-أان ا’ن-ع-ت-اق ه-دف ق-د ن-ط-ال-ه
بحلول –ت أاعيننا ،فيما نقضصي
ال -ع -م -ر ب -اح -ث Úع -ن -ه -ا ‘ آاف -اق
Óشص-ارة،
أاخ -رى صص -ع-ب-ة اŸن-ال .ل -إ
فقد كان من اŸنتظر أان تشصارك
‘ ال -ع -رضش ال -راقصص -ة ال -ع -اŸي-ة
بييÎاغا’ ،لكن تعذر ذلك ‘ آاخر
اللحظات و” اسصتخÓفها ببديلة
دون أان Áسش ذلك ‘ شصيء بقيمة
العرضش اŸقدم.

ل -ل -وضص -ع -ي -ة وا’إم -ك -ان -ي -ات
اŸوج - - - - -ودة وا’إط - - - - -ارات
العاملة ‘ اŸيدان لتقدË
ﬂط -ط ع -م -ل مسص -ت -ق-ب-ل-ي
’إعادة النهوضش بالقطاع.
باŸقابل كان وزير الثقافة
ح- - - - -ازم- - - - -ا ‘ ت- - - - -ق - - - -دË
التوجيهات للمدير ا÷ديد
ب -غ -رضش ت -ق -د Ëنشص -اط -ات
وف-ع-ال-ي-ات ذات ق-ي-م-ة فنية
تسصاهم ‘ –ريك اŸشصهد
ال -ث-ق-ا‘ اÙل-ي وال-وط-ن-ي
ك-ك-ل ب-ت-ك-ال-ي-ف اأق-ل ب-ع-ي-دا
ع -ن الشص -ع -ب-وي-ة والضص-ج-ي-ج
ال - - -ذي ك - - -ثÒا م- - -ا ط- - -ب- - -ع
ال -ف -ع-ال-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة دون
Œسص-ي-د ال-ن-ت-ائ-ج اŸت-وق-ع-ة
اŸسص - - -ط - - -رة م - - -ن ق - - -ب - - -ل
اŸوؤسصسصات الرسصمية.
ه- - -ذا وÁك - -ن ال - -ق - -ول ،اأن
مهمة فوغا‹ الذي اأعطى

 20قاعة تابعة لسصنيماتيك
ا÷زائ - - -ر م- - -ن اأصص- - -ل 360
عاطلة لكنها قابلة للتهيئة
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«إا ¤السصÓح ،أانديجان» لبوزيد ولد حسصÚ

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوثيق لع ـ ـ ـ ـذابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ا÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائريÚ
‘ ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب العاŸيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األو¤
عرضس ،أامسس ،بفضصاء
فرانز فانون برياضس
الفتح الفيلم الوثائقي
«إا ¤السصÓح ،أانديجان»
ıرجه بوزيد ولد
حسص ،Úالذي يتطرق
إا ¤مشصاركة
ا÷زائري Úالقسصرية ‘
’و،¤
ا◊رب العاŸية ا أ
وما تأاتى عنها من قتلى
وجرحى ومعطوب،Ú
و›اعة عانى منها
شصعب  ⁄تكن له أاي
عÓقة ’ ،من قريب و’
من بعيد ،مع هذه
ا◊رب.

رياضس الفتح :أاسسامة إافراح
تصسوير :فواز بوطارن
وقال ﬂرج الوثائقي بوزيد
ول -د حسص ،Úاإن ك -ل ال -ع -م -ل
اأ‚ز Ãادة اأرشصيفية ،وقد
اأخذ هذا الكث Òمن الوقت،
’أن ا’أرشصيف نادر ‘ ،البدء
ك- -انت ال- -ف- -ك- -رة اأن ي- -ع -يشش
ف-ن-ان-ون شص-ب-اب م-ن مدرسصة
ال -ف -ن -ون ال -تشص -ك -ي -ل -ي-ة ه-ذه
ال- -فÎة ،واأن ي- -عÈوا ع -ن -ه -ا
ب -ط-ري-ق-ت-ه-م ،ول-ك-ن ذلك ⁄
ي - -ك - -ن ‡ك - -ن - -ا .واأضص - -اف:
«بدون الرجوع اإ ¤الذاكرة
ف -اإن -ن-ا ’ نسص-ت-ط-ي-ع اŸضص-ي
ق -دم -ا ..ه -ن-اك ال-ك-ث Òم-ن
ا’أم- - -ور ال - -ت - -ي –دث ا’آن
وال -ت -ي نسص -ت-ط-ي-ع ت-فسصÒه-ا
بالتاريخ».
ون- -ق- -ل ال- -وث- -ائ- -ق- -ي ،ال -ذي
عرضش ‘ نسصخته القصصÒة
( 33دق -ي -ق-ة ،ف-ي-م-ا –م-ل
ال -نسص -خ-ة ال-ط-وي-ل-ة ع-ن-وان:
«ا÷زائر اŸكشصوف عنها»)
شص- - - - - -ه- - - - - -ادات م - - - - -وؤرخÚ
ج- -زائ- -ري ..Úح- -يث –دث
اŸوؤرخ ك- -م -ال ب -وقسص -ة ع -ن
م- - -ن- - -ه- - -ج- - -ي- - -ة الÎح- - -ي - -ل
وا’سص-ت-يÓ-ء ع-لى ا’أراضصي،
وﬂتلف القوان Úالفرنسصية
ا÷ائ -رة ،ال -ت -ي قضص -ى ب -ه -ا
ا’سص -ت -ع -م-ار ع-ل-ى ال-ت-ك-وي-ن
السص- - -اب- - -ق ل - -ل - -م - -ج - -ت - -م - -ع
ا÷زائري.
وكانت اŸسصتعمرات تشصكل
ح Ó- -ل -ل -ع -دي -د م -ن اأزم -ات
فرنسصا «ا’أم» ،حيث اعتÈ
«ج- - - -ول فÒي» ب- - - -اأن «م - - -ا
ي-ن-قصش ا’ق-تصص-اد الفرنسصي
القوي هو فضصاءات لتسصويق
اŸن-ت-ج-ات ،واŸسص-ت-ع-مرات

رسس ـ ـ ـم خارطـ ـ ـة بعـ ـ ـد تقييـ ـ ـم الوضسعي ـ ـ ـة الثقاف ـ ـ ـية ببومـ ـ ـ ـ ـ ـرداسس
دف-ع-ا ل-ل-ث-ق-اف-ة ب-قسص-ن-ط-ينة
قبل –ويله اإ ¤بومرداسش
ي-ب-دو اأن-ه-ا ل-ن ت-ك-ون سص-ه-لة
بالتاأكيد ،بالنظر اإ ¤الواقع
اÎŸدي ل- - - -ل- - - -ك- - - -ث Òم - - -ن
اŸوؤسصسص - - - - -ات واŸراك - - - - -ز
الثقافية التي ظلت عبارة
عن هيكل ب Óروح.
وه -ن -اك م -وؤسصسص -ات اأخ-رى
ط- -ال- -ه -ا ا’إه -م -ال وغ -ي -اب
الفعالية على غرار قاعات
السص -ي -ن -م -ا اŸن-تشص-رة ب-ع-دة
بلديات التي تنتظر اإعادة
البعث عن طريق اŸشصروع
النموذجي ،الذي اأعلن عنه
م -ي -ه -وب -ي واأوك -لت م-ه-م-ت-ه
ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
وا’إع Ó- -م ب- -الشص- -راك- -ة م- -ع
م-وؤسصسص-ة ف-رنسص-ي-ة ال-ه-ادف
’سصتغÓل حوا‹  100قاعة
صصا◊ة للنشصاط حاليا منها
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والتجديد الهيكلي والدعم
ال- -ل -وجسص -ي -ت -ي ع -ن ط -ري -ق
وسصائل البث ا◊ديثة.

تشص -ك -ل ح Á Ó-ك -ن ال-ل-ج-وء
اإليه».
وŸواج-ه-ة ال-تسص-ل-ح ا’أŸاÊ
ال- -ك -ب ،Òت -ق -رر سص -ن -ة 1912
ف -رضش «ضص-ري-ب-ة ال-دم» ك-م-ا
اأسص-م-ت-ه-ا ا’إدارة ال-ف-رنسصية،
اأو «َدْي -ن ال -دم» ،واع -ت-م-دت
القرعة ’ختيار ا÷زائريÚ
الذاهب Úاإ ¤ا◊رب .وكرد
ع -ل -ى ه -ذه ال-ت-داب Òه-اج-ر
ا÷زائريون اإ ¤سصوريا حتى
’ ي - -ن- -خ- -رط- -وا ‘ ا◊رب،
ودف- - -ع اŸت- - -ع- - -اون - -ون م - -ع
ا’سص -ت-ع-م-ار اأم-وا’ ل-غÒه-م
حتى يعوضصوا «اأبناء القياد».
وه -ن -اك م-ن «اŸسص-ت-نÒي-ن»
م -ن ق-ب-ل اŸشص-ارك-ة م-ق-اب-ل
رفع قانون ا’أها‹ وخفضش
الضصرائب ومطالبات اأخرى،
ول-ك-ن ا’سص-ت-ع-م-ار الفرنسصي
رفضش اŸقÎح .وسص- - - - - - - - - -اد
ت - -خ - -وف ا÷زائ - -ري Úم - -ن
«ال-عسص-ك-ري-ة» ودخ-ول ح-رب
ل-يسص-وا م-ع-ن-ي Úب-ه-ا ،وبرزت
ه -ذه اŸع -ارضص -ة م-ن خÓ-ل
ا’أغ -ا Êوالشص -ع -ر الشص -ع-ب-ي،
وك -اأم -ث -ل -ة ع -ل -ى م -ا ورد ‘
ال -وث-ائ-ق-ي« :ي-ا ال-ف-رنسص-يسش
واشش ‘ بالك ،دزاير ماشصي
دي- - - - -الك ،ي - - - -ج - - - -ي ’Ÿان
يديهالك ،دزاير ترجع كيف
زمان» ..فا÷زائريون كانوا
يغنون ما  ⁄يسصتطيعوا قوله
ب - - -ح - - -ري - - -ة ،وه- - -ذه اŸادة
الثقافية تشصكل كنزا تاريخيا
لفهم تلك اŸرحلة .وكمثال
اآخ - - -ر ‚د« :ه - - -ذا زم - - -ان
سص -ك -وت ،م-ن ت-ك-ل-م ال-ب-اط-ل
ث- -ب- -وت ،وم- -ن ت- -ك- -ل -م ا◊ق
Áوت» ،وه- - - -و م- - - -ا وج- - - -د
مكتوبا ‘ اŸسصجد الكب.Ò
ب- -ع- -د ع- -م- -ل -ي -ة سص -راي -ي -ف -و
الشص- - -هÒة ت- - -ن - -دل - -ع ا◊رب
العاŸية ا’أو ،¤و‘  4اأوت
ت-ق-ن-ب-ل ب-ارج-ت-ان اأŸان-ي-ت-ان
شص-واط-ئ ع-ن-اب-ة وسص-ك-ي-كدة،
ل -ي -ج -د  173األ -ف م -ق-ات-ل
جزائري اأنفسصهم ‘ جحيم
ح -رب اÿن -ادق .ب-اŸق-اب-ل،
ي -ذك -ر ال -وث-ائ-ق-ي ث-ورة ب-ن-ي
شص- -ق- -ران ق -رب اÙم -دي -ة
ضص -د اÿدم -ة ال -عسص -ك -ري -ة،
التي عرفت مهاجمة نقاط
ف - - -رنسص - - -ي- - -ة ،وك- - -ان ال- - -رد
ا’سصتعماري قويا وهمجيا،
Œسصد ‘ عمليات ا’إعدام
اأو ال -ن -ف -ي اإ ¤ك-اي-ان ..ك-م-ا
كانت اŸقاومة قوية اأيضصا
‘ ا’أوراسش ،وق -اب-ل-ه-ا ق-م-ع
ك- - -ب ‘ Òع Úت- - -وت - -ة ،دوار
او’د عيوف وبريكة.
واأشص-ار ال-ف-ي-ل-م اإ ¤شص-ج-اعة
ا÷زائ- - - - - - - - -ري ‘ Úا◊رب
ال-ع-اŸي-ة ا’أو ،¤واسص-تشصهد

ب-رسص-ال-ة اÛن-د ا÷زائ-ري
«ع -ل -ي» م-ن م-عسص-ك-ر« :اإن-ن-ا
ن- - -ب - -يت ‘ م - -غ - -ارات –ت
اŸط - - - -ر ،و–ت اأصص - - - -وات
م -دوي -ة ..ل -ق -د ه -ج-ر ا’إل-ه
هذه البÓد».
وك -انت ال -رسص -ائ -ل م -راق -ب -ة
وهذا دليل على اأن ا÷نود
ا÷زائري Úكانوا يعانون من
ال -ت -م -ي -ي -ز .ف -ه -م م-راق-ب-ون
بشص -ك -ل دائ-م ،و ⁄ي-ك-ن ل-ه-م
ن -فسش اŸع-ام-ل-ة م-ع ا÷ن-ود
ا’آخ-ري-ن ،ب-ل وم-ن-ع ع-ل-ي-ه-م
ال- - -دخ- - -ول ‘ اتصص - -ال م - -ع
اÛت- -م- -ع ال- -غ -رب -ي ،ف -ق -د
ي -ع -ط -ي -ه-م ذلك اأف-ك-ارا ع-ن
ا◊رية والعدالة واŸسصاواة
ويدفعهم اإ ¤التمرد.
و‘ ذلك يقول اŸوؤرخ عبد
اÛي -د م -رداسص -ي« :اأغ -لب
اÛن- -دي- -ن م -زارع -ون م -ن
الريف ذوو مسصتوى تعليمي
وم -ه -ن -ي م -ت -د ،Êوي -ج-دون
اأنفسصهم ‘ معركة طاحنة ’
تعنيهم».
وهناك اأيضصا من اسصتغل ‘
مصص -ان -ع ال -تسص -ل -ي -ح واŸواد
ال- -ك- -ي- -م- -ي- -اوي- -ة ،اŸن- -اج -م
وال- -زراع- -ة ،وه- -ذا ي- -ظ- -ه -ر
اسص - - -ت - - -غÓ- - -ل ا÷زائ- - -ريÚ
ك- - -ع- - -م- - -ال- - -ة «رخ- - -يصص - -ة».
باŸقابل ،تظهر الصصور اأن
ف -رنسص -ا ت -ع -ت -ن -ي ب-ج-ن-وده-ا
القادم Úمن اŸسصتعمرات
وتÎكهم يحتفلون.
وب- -ت- -ج -ن -ي -ده -م ‘ اأوروب -ا،
سص- - -ي - -ك - -تشص - -ف اÛن - -دون
ا÷زائ- - -ري - -ون اأن ف - -رنسص - -ا
ليسصت هي نفسصها تلك التي
يعرفونها ‘ ا÷زائر ،هذه
ا’أخÒة كان اأبناوؤها يقبعون
–ت وطء اÛاعة ،بدليل
الشص -ع -ر الشص -ع -ب -ي« :ي -ا رب-ي
والطف با◊ال ،هاد الغÓ
علينا طال».
بنهاية ا◊رب ،لقي 25711
جل
جزائريا حتفه ،كما سص ّ
 72األ -ف ج -ري-ح ،و 9اآ’ف
معطوب .وبعودة اÛندين
اإ ¤ديارهم ،وجدوا جزائر
اأع -ي-ت-ه-ا ا◊رب ،ف-ا’أسص-ع-ار
زادت ثÓثة اأضصعاف ،فيما
اسص- - -ت- - -ع- - -رضش اŸع - -م - -رون
ثراءهم الفاحشش.
كما نتج عن ا◊رب بداية
حركة وطنية سصتغ ÒالعÓقة
ب Úال - - - - - - -ف - - - - - - -رنسص- - - - - - -يÚ
وا÷زائ- -ريŒ ،Úسص- -دت ‘
رسص - -ال - -ة ا’أم Òخ - -ال- -د اإ¤
ال-رئ-يسش ا’أم-ري-كي ولسصون،
ي-ذك-ره ف-ي-ه-ا ب-اأح-د م-ب-ادئ-ه
التي اأعلن عنها ‘ جانفي
 ،1918وهو ا◊ق ‘ تقرير
اŸصص.Ò

الثÓثاء  ٢٢ديسسم ٢٠١٥ Èم
اŸوافق لـ  ١١ربيع األول  ١٤٣٧هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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قانون العقوبات حماية للمرأاة من مظاهر التمييز
لسســري أاخطـــر تهديــد للتماسســـك الجتماعــــي
^ العنــف ا أ
جاء قانون حماية اŸرأاة من العنف من أاجل رفع
الغ Íعن الكث Òمن النسسوة الÓئي تعان Úقسسوة
لحكام اŸسسبقة للمجتمع التي Œعل منها Ãجرد
ا أ
ولدت-ه-ا ق-ن-ب-ل-ة م-وق-وت-ة مسس-ت-ع-دة لÓ-ن-فجار ‘ أاي
وقت ...

فتيحة  /ك

‘ هذا السستطÓع نزلت ““الشسعب““ ا ¤الشسارع لتنقل لكم آاراء
اŸواطن Úبشسأان هذا القانون الذي أاسسال الكث Òمن ا◊‘ È
سسنة ... ٢٠١٥

 ’...لتعنيف اŸرأاة وضضربها
أاول من إالتقتها ““الشسعب““ ،أاسستاذة متعاونة بجامعة قسسنطينة،
جاءت إا ¤العاصسمة من أاجل أاحد اŸراجع النادرة اŸتوفر
باŸكتبة الوطنية لبحثها ‘ رسسالة الدكتوراه ‘ ،هذا الصسدد،
قالت ““مليكة – شش« بشسأان قانون العنف ضسد اŸرأاة اŸصسادق
ع -ل -ي -ه م -ؤوخ -را م -ن ط -رف الŸÈانﬁ““ :ت-وى ال-ق-ان-ون ج-ي-د
ومعقول ،ألنه أاخذ بع Úالعتبار كل ما تعانيه اŸرأاة من
م-آاسس-ي اج-ت-م-اع-ي-ة بسس-بب ال-ع-ق-ل-ي-ة اŸن-غ-ل-قة لبعضش الرجال،
ورÃا يظن البعضش أان األمر ليسش بهذه ا◊دة ولكن النسساء ل
تعيشش ‘ نفسش الظروف اŸوجودة ‘ مدينة مثل العاصسمة،
مؤوكدة ‘ سسياق حديثها أانه يوجد اليوم من “نع من اللتحاق
Ãقاعد الدراسسة أاو الكتفاء Ãسستوى مع Úل يتعدى الطور
الثا Êأاو الثالث من التعليم.
وأاضسافت ““مليكة–شش ““.أان األمر أاخطر من ذلك ،ألنه هناك
من النسسوة من –رمن من اإلرث ،ألن إاخوتهن ل يريدون أان
يذهب ““تراب““ العائلة ا ¤رجل غريب ،وهناك من تطلق
فقط ،ألن بطنها ل تلد إال إاناثا ،وهناك من
يتزوج عليها زوجها بالثانية والثالثة والرابعة
دون علمها ،بل يرى الزوج أانها حريته الشسخصسية
ليسش لها أاي حق ‘ اŸوافقة أاو الرفضش ،ألنه
بكل بسساطة هو الرجل اŸسسموح له بفعل كل
شسيء ،وهي اŸرأاة التي تولد عار على عائلتها.
““مؤوكدة ‘ سسياق حديثها أانها واحدة من اللواتي
ح -ال -ف -ه -ن ا◊ظ إلك -م -ال دراسس -ت-ه-ن ول-ول طÓ-ق
وال -دت -ه -ا م -ن وال -ده -ا Ÿا اسس -ت -ط -اعت م -واصس -ل -ة
دراسستها ا ¤درجة الدكتوراه بسسبب ذهنية والدها
التي ل تؤومن بتعلم الفتاة ،وترى أان دورها ل يتعدى
ال‚اب و–مل مسسؤوولية البيت ،لذلك –على حد
قولها– هي تعرف جيدا ما تعانيه اŸرأاة ‘ ›تمع
ذكوري ل يعÎف باŸرأاة كسسÓح قوي ‘ معادلة
التقدم ،بل يراها ›رد وسسيلة خلقت لراحة الرجل
فقط.
أاما ““نزيهة – ب« ،تعمل كمحامية ،فقالت““ :جاء القانون من
أاجل إاعادة المور ا ¤نصسابها خاصسة بعد الظلم الكب Òالذي
◊ق باŸرأاة ،فيما يتعلق بعÓقة الزوج بزوجته ،ألننا كمجتمع
ن -ع -ت Èان الصس Èه -و أاه -م صس -ف -ات ال -زوج -ة الصس-ا◊ة ،وه-ذا
اŸفهوم ل يتعلق باŸرضش أاو الفقر بل بسسوء أاخÓق الزوج““،
وأاضسافت نزيهة – ب ““ :عندنا الزوجة مطالبة بقبول الزوج،
كيف ما يكون سسيئا أاو ل ،حتى و إان كان سسكÒا أاو مدمنا على
اıدرات ،وما ينجر عن ذلك من سسوء معاملته لها ،الذي
يصسل ‘ أاغلب األحيان ا ¤ضسربها ضسربا مÈحا وذلك ألتفه
األسسباب ... ،فيكون رد فعلها على العموم التكّتم على األمر
ومواجهة كل هذا األ ⁄بالصس ،Èألن اÛتمع يرى أانه من
واجبها فعل ذلك““.
واسستطردت نزيهة – ب  ،قائلة““ :جاء القانون ◊مايتها
من أاشسباه الرجال الذين يعتÈون اŸرأاة ›رد شسيء لهم
ا◊ق ‘ التصسرف به كما يشساءون حتى وإان كان ذلك
دفعها ا‡ ¤ارسسة الرذيلة من أاجل اŸال ،رÃا سسيصسدم
Ÿرة
القارئ عندما يقرأا هذا ولكن هذه هي ا◊قيقة ا ُ
ألنه هناك فع Óمن يبيع زوجته وابنته من أاجل دنانÒ
قليلة ،هذه هي اŸأاسساة التي يريد القانون أان يرفعها عن
هذه النسساء ،الÓئي ل يجدن من يحميهن من ظلم زوج
أاو أاخ يرى رجولته ‘ ضسرب اŸرأاة وتعنيفها ول يرى أان
كرامته قد دنسست عندما يأاخذ راتبها عنوة ،أاو عندما
ينام طوال اليوم غ Òآابه بالشسقاء الذي تÓقيه زوجته أاو
أاخته أاو أامه من أاجل تأام Úلقمة العيشش له““.

’ تعبثوا باأ’سضرة

أانني
لن أانتقل ا ¤السسنة القادمة ،ولكن المر
 ⁄يتوقف هنا و ⁄تكن هذه أاك Èاÿسسائر ،فعندما عدت ا¤
البيت ‘ تلك ا◊الة النفسسية اŸتدهورة ،أا◊ت والدتي علي
Ÿعرفة السسبب فأاخÈتها.... ،فكان أان توجهت إاليه واضسعة له
النقاط على ا◊روف وذكرته بأان مهمته الو ¤هي تعليم
الطلبة وتوجيههم معرفيا وليسش ابتزازهم من أاجل رغبات
منحطة ومتدنية ،....وكان رد فعله كالصساعقة عليها بأان
اتهمني بأانني أانا من حاول ابتزازه من أاجل رفع عÓمة
اŸادة ،طبعا والدتي  ⁄تصسدقه ألنها

«كمال – ر« سسائق تاكسسي سسأالته ““الشسعب““ عن رأايه ‘
القانون ا÷ديد ،فقال «:ل أارى أان مثل هذه القوانÚ
سستفيد ‘ شسيء بل سستزيد الط Úبله ،ألن الرجال
كالنسساء فيهم الطيب والسسيء و أارى أانه ل Áكن ألي
قانون ‘ العا ⁄أان يتدخل ب Úالزوج ،Úفأانا مثÓ
ط -ل -قت زوج -ت -ي م-ن-ذ م-ا ي-ق-ارب السس-ن-ة ‘ ،ال-ظ-اه-ر
السسبب كان ضسربي لها ضسربا مÈحا وأاكدت الشسهادة
الطبية ذلك ،ولكن ا◊قيقة أانني  ⁄أاŸسسها اطÓقا،
ففي إاحدى اŸرات طلبت منها عدم الذهاب ا ¤بيت أاهلها
بصسفة دائمة ،فغضسبت مني وتركت البيت ،وبعد شسهر أاو ما
يزيد وصسلني اسستدعاء من اÙكمة وعندما ذهبت وجدت
نفسسي متهما بالضسرب اÈŸح لزوجي ،األمر كان بالنسسبة ‹
كالكابوسش و ⁄أاسستطع اسستيعابه ،ولكن الدلئل اŸادية كلها
كانت ضسدي ،فحتى والدها شسهد زورا وقال إانني ضسربتها ‘
احدى اŸرات ،اŸهم طلقتها وأانا غ Òنادم عليها““.
وواصسل ““كمال– ر« حديثه قائ «:Óل Áكن للقانون أان يتدخل
‘ العÓقة التي تربط ب Úالزوج والزوجة ألنها سسر ربا Êل
Áكن لقانون أان يضسبطه ،حقيقة تقع الكث Òمن اŸشساكل ولكن
ه- -ذا ل ي- -ع- -ن- -ي أان تصس -ب -ح اŸواد

–ّرشش بي ....وأانا اŸذنبة

«سسجية – شش« طالبة جامعية إالتقيت بها ““الشسعب““ ‘
ﬁطة ا◊افÓت ““تافورة““ ،تبادلنا أاطراف ا◊ديث
‘ انتظار قدوم ا◊افلة ،ما شسجعني على سسؤوالها
ح-ول ال-ق-ان-ون ف-ق-الت““ :أان-ا ط-ال-ب-ة ج-ام-ع-ي-ة  ،أاع-دت
السسنة بسسبب أاسستاذي الذي تعمد منحني عÓمة متدنية ‘
مادته و السسبب أانني رفضست –رشسه بي ،ففي السسداسسي الول
من السسنة اŸاضسية منحني عÓمة  ٤ما جعلني أاذهب ا¤
مكتبه لÓسستفسسار عن السسبب ،فكان رده واضسحا و وقحا
بقوله““ :نسستطيع اÿروج لنتفاهم ولن تكو Êإال راضسية““ .هذه
الكلمات ما زالت تÎدد على مسسامعي ،خرجت من اŸكتب
وأانا ﬁبطة وحائرة ‘ السسبب الذي جعله يبتز Êهكذا،
سسكت عن األمر ولكنه اسستدعا Êمرة أاخرى ا ¤مكتبه ،وقال
إانه يعلم إانني خائفة من الذهاب معه ألنني ل أاريد ألحد من
معار‘ ،أان يرا Êبرفقته خاصسة وأانني ﬂطوبة لذلك فكر ‘
شسراء وجبة غذاء جاهزة لنتناولها معا ‘ مكتبه....،بعد أان
أاسسمعته واب Óمن الشستائم خرجت من اŸكتب ،وأانا مقتنعة

تعرفني جيدا ...وÃجرد أان
ع- -رف خ- -ط- -ي- -ب- -ي ال -قصس -ة م -ن إاح -دى
صسديقاتي تركني وكأانني أانا اŸذنبة و ليسش األسستاذ““ ،وهنا
–سسرت سسجية قائلة““ :لسست الوحيدة من تتعرضش ا ¤البتزاز
والتحّرشش ،فهل يسستطيع القانون أان يعوضسني اÿسسائر التي
◊قت بي وتضسررت بسسببها؟؟ ،وهل بإامكان القانون أان يثبت
كل هذه الوقائع بدلئل مادية ؟؟ ،وهل يسستطيع اقناع اÙيط
أانني بريئة من اتهاماته ‹ ،طبعا ل ألن الفعل ليسست له قرائن
ملموسسة ما يعني أانني متهمة ‘ كل الحوال ،لذلك علينا أان
نغ Òالذهنيات وأان يكون للمجتمع ضسمÒا حيا ل يفصسل بÚ
الرجل واŸرأاة ‘ ا◊قيقة ،فأانا أافكر جديا ‘ النتقال ا¤
العيشش مع خالتي ‘ دبي لأريح وأاسسÎيح““.

القانونية لغة ا◊وار
بينهما ،ألن الزوج ‘ هذه
ا◊الة سسيصسبح –ت التهديد الدائم ،ا ¤جانب ذلك فأانا
أاعتقد أان هذا القانون يخرب البيوت ويهدمها ،فالشسريعة
Óبقاء على
الربانية وضسعت الصسÓح ب Úالزوج Úأاول خطوة ل إ
بناء السسرة متماسسكا ،ول أارى كيف سسيسساهم ادخال الزوجة
Óسسرة
لزوجها السسجن ‘ ا◊فاظ على ا◊ياة الطبيعية ل أ
جراء هذه اŸواد القانونية ،ول أاظن أان هذا الزوج سسيسستطيع
العودة ا ¤زوجته بصسفة طبيعية ،حتى الطفال يكÈون بعقلية
أان السسرة ›رد أافراد تربطهم عÓقة سسطحية Áكن ‘ أاي
وقت نسسفها .. ،وكيف سسÒى البن أامه بعد أان أادخلت والده

السسجن ... ،هي أامور معقدة ل يجب أان نعبث بها ألن األسسرة
هي أاول خلية ‘ اÛتمع السسوي““.

 ...وأاخًÒا

وب Úمؤويد ومعارضش يبقى تطبيق مواده على أارضش الواقع
أامرا صسعبا خاصسة ‘ الشسق اŸتعلق بالعÓقة الزوجية التي
تتميز بتعقيد كب ،Òلذلك سسيكون لتحايل أاي طرف منهما
عواقب وخيمة على األسسرة ولعل ما نراه ‘ اÙاكم من
قضسايا يعكسش الصسعوبة الكبÒة ‘ ضسبط هذه العÓقة وفق
قوان Úخاصسة ،لذلك علينا أان نوظف اŸودة والرحمة ‘
تعامÓتنا األسسرية والجتماعية حتى ل يطغى أاي طرف على
اآلخر.

 ..من قانون العقوبات
تضسمن قانون العقوبات ا÷ديد مواد قانونية توفر ا◊ماية
للمرأاة اŸعنفة ،سسواء بحكم وضسعها الجتماعي أاو العائلي أاو
اŸهني ،حيث اسستندت وزارة العدل ‘ اŸشسروع ا÷ديد على
معطيات من الواقع تشس Òإا ¤ارتفاع ظاهرة تعنيف اŸرأاة
وت -ع -رضس-ه-ا ل-ل-ت-ح-رشش ‘ ال-وسس-ط اŸه-ن-ي ،وف-ي-م-ا ي-ل-ي شس-رح
مف ّصسل لهذه اŸواد القانونية ا÷ديدة.
وتنصش اŸادة  ٢٦٦على سسجن الزوج الذي يضسرب زوجته ،من
 ١٢شسهرا إا ٣ ¤سسنوات ،ويÎتب عنه عجز الزوجة
Ÿدة  ١٥يوما ،وترتفع اŸدة
إا ٥ ¤سس -ن -وات ‘ ح -ال -ة
ارتفاع مدة العجز عن ١٥
يوما ،و‘ حالة ترتب عجز
أاو ب Îألحد أاعضساء ا÷سسم
ب-ع-د ت-ع-رضش ال-زوج-ة ل-لضسرب
م -ن ق -ب -ل ال -زوج ،ف -تصس-ل م-دة
السسجن إا ¤عشسر سسنوات ،و٢٠
سس -ن -ة ،ك -م-ا ه-و ا◊ال ب-ال-نسس-ب-ة
ل - -ف - -ق - -دان ال - -بصس - -ر ،أاو ع- -اه- -ة
مسس-ت-دÁة ،وت-رت-ف-ع ال-ع-ق-وب-ة اإ¤
السس- -ج- -ن اŸؤوب- -د ‘ ،ح- -ال -ة أادى
العنف اŸرتكب ضسد الزوجة اإ¤
الوفاة.
فيما تÎاوح مدة السسجن ‘ حالة
ال -ع -ن -ف ال-ل-ف-ظ-ي أاو ال-ن-فسس-ي ضس-د
الزوجة ،من  ١٢شسهرا إا ٣ ¤سسنوات
حبسسا.
و–دد اŸادة  ٣٣٠من هذا القانون
اإله-م-ال الق-تصس-ادي ل-ل-زوج-ة ،وتقر
بعقوبة السسجن من  ٦أاشسهر إا ¤غاية
سسنت ،Úوبغرامة مالية من  ٥٠إا٢٠٠ ¤
أال- -ف دي- -ن- -ار ‘ ،ح- -ال- -ة ت- -رك ال- -زوج
ألسسرته Ÿدة تتجاوز شسهرين.
أاما اŸضسايقات ‘ األماكن العمومية ،فيÎتب عنها السسجن
من شسهرين إا ¤سستة أاشسهر ،وغرامة تÎاوح من  ٢٠إا١٠٠ ¤
أالف دينار ،وتشسدد العقوبة ‘ حالة الق ّصسر ،وترتفع إا٣ ¤
سسنوات سسجنا وغرامة بـ  ٥٠٠أالف دينار ‘ حالة –ول العنف
لتهديد وإاكراه Áسش با◊رمة ا÷نسسية للضسحية ،و‘ حالة
اÙارم واإلعاقة واŸرضش والعجز وا◊مل ،تصسل عقوبة
اŸعنف إا ¤سسنت Úا◊بسش وتصسل إا ٥ ¤سسنوات ،مع غرامة
مالية ب ٢٠٠ Úو ٥٠٠أالف دينار.
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’ولى موبيليسس
تسسوية رزنأمة الجولة الـ 11للرابطة ا أ
اتحأد العأصسمة ـ مولودية الجزائر اليوم بملعب  5جويلية على السسأعة 18:00

أابناء سسوسسطارة والعميد في كÓسسيكو مثير

العدد

16908

’خÓقيأت بـ«الفيفأ» تقرر:
لجنة ا أ

19

إاقصسـ ـ ـ ـ ـاء بÓتير وبÓتيني مدة  ٨سسن ـوات
مـ ـ ـ ـ ـ ـن ممارسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أاي نشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط

ينتظر الكثير من عشسأق الكرة
المسستديرة في الجزائر بشسغف
مواجهة «الكÓسسيكو» المثير الذي
يجمع مسسأء اليوم بين الجأرين
اتحأد العأصسمة ومولودية الجزائر
في إاطأر المواجهة المتأخرة عن
الجولة الـ 11من الرابطة المحترفة
’ولى موبيليسس بملعب  5جويلية
ا أ
بداية من السسأعة .18.00

نبيلة بوڤرين

يهدف أاشسبأل المدرب حمدي إالى تحقيق
ال -ف -وز ع -ل -ى حسس -أب ال -غ -ري-م ال-ت-ق-ل-ي-دي
م -ول -ودي -ة ال -ج -زائ -ر ب -م -أ أان-ه-م أاصس-ح-أب
الضسيأفة على الورق بهدف تأكيد سسلسسلة
ال-ن-ت-أئ-ج اإلي-ج-أب-ي-ة ل-ل-نأدي ضسمن الدوري
ال-م-ح-ل-ي ل-ل-م-وسس-م ال-ك-روي ال-حألي بدليل
أانهم فأزوا بأللقب الشستوي وبفأرق  9نقأط
ع -ن أاق -رب ال -م Ó-ح -ق -ي -ن م-أ ج-ع-ل إادارة
الفريق تقرر إابعأد الÓعبين عن الضسغط
من خÓل التحضسير في مركز عين البنيأن
وسس-ي-دي م-وسس-ى لضس-م-أن أافضس-ل ج-أه-زي-ة
أاثنأء المواجهة.
وب-أل-ت-أل-ي ف-إأن زمÓ-ء ال-ع-أئ-د إال-ى صس-فوف
التحأد الÓعب بلخمأسسة بعد المشسأركة
في المنأفسسة القأرية مع «الخضسر» على
م -وع -د م -ع م -ب-أراة ق-وي-ة وم-ن الضس-روري
فرضس أانفسسهم فوق المسستطيل األخضسر
للخروج بنتيجة إايجأبية بألنظر إالى أاهمية
ال-ف-وز ب-أل-دارب-ي ال-ع-أصس-م-ي بسسبب اإلثأرة
والحمأسس الذي يرافقه في كل مرة يلتقي
فيهأ الطرفأن في البطولة والكأسس.
’بنأء
ضسرورة الفوز ب أ
سسوسسطأرة
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ف-إأن أاب-ن-أء سس-وسس-ط-أرة
م -ط -أل-ب-ي-ن ب-أل-ع-ودة إال-ى الن-تصس-أرات م-ن
جديد بعد اإلخفأق في منأفسسة السسيدة
الكأسس وعدم تمكنهم من التأهل للدور الـ
 16خÓل الداربي الذي جمعهم مع الجأر
اآلخر نأدي بأرادو ،مأ أاسسأل الكثير من
ال -ح -ب -ر ف -ي ال -وسس -ط ال-ري-أضس-ي وأاغضسب
الجمأهير المتتبعة ألصسحأب الزي األحمر
واألسسود مأ يعني أان الرجل األول على
رأاسس ال -ع -أرضس -ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق م-ط-ألب
بوضسع التشسكيلة المنأسسبة وإايجأد الحلول

الÓزمة خأصسة في حراسسة المرمى بسسبب
غيأب كل من زمأموشس وبرفأن بداعي
اإلصسأبة.
وب- -أل- -ت- -أل -ي ف -إأن زم Ó-ء ال -ق -أئ -د خ -وال -د
سس -ي -ك -ون -ون ت-حت ضس-غ-ط ك-ب-ي-ر م-ن أاج-ل
تعويضس الخروج المبكر من الكأسس التي
ك-أن ي-ع-ق-د ع-ل-ي-ه-أ ال-ج-م-ه-ور آام-أل ك-ب-يرة
بألنظر إالى إامكأنيأت الفريق والمسستوى
الذي سسجله في المنأفسسة القأرية.
ولهذا فإأن الفوز أامأم العميد مهم ول بديل
عنه لتعميق الفأرق عن أاقرب المÓحقين
قبل مرحلة العودة بمعنويأت أاكبر وهنأك
احتمأل كبير في رحيل المدرب حمدي
في حألة اإلخفأق.

إالى فترة الفراغ التي يمر بهأ في هذه
األي- -أم وإاضس- -أف- -ة ثÓ- -ث ن- -ق- -أط م- -ه- -م -ة
ل -رصس -ي -ده -م ت-رف-ع م-ك-أن-ت-ه-م ف-ي ج-دول
الترتيب قبل أاخذ بعضس الراحة بمنأسسبة
الحتفألت برأاسس السسنة الميÓدية.
أاشسبأل المدرب إايغيل لن يرضسوا بأقل من
ال -ف -وز ف-ي ال-دارب-ي ال-ع-ري-ق ب-أل-ن-ظ-ر إال-ى
طعمه بألعودة إالى طأبع المواجهأت ورغبة
كل لعب في البروز والتألق خÓل هذا
الموعد الهأم ،وسسيسسأعدهم في المأمورية
الضسغط الذي يمر به لعبو التحأد بعد
ال- -ه- -زي- -م -ة غ -ي -ر ال -م -ت -وق -ع -ة ف -ي ك -أسس
ال -ج-م-ه-وري-ة ب-دل-ي-ل ف-ت-ح ال-ت-دري-ب-أت م-ن
ج -أنب ال -م -ول-ودي-ة أام-أم األنصس-أر وال-ع-م-ل
بصسفة عأدية بألمقأرنة مع الطرف الثأني
الذي عمل بعيدا عن األنظأر.

م -ن ج -ه -ت -ه ف -ري -ق ال -م -ول-ودي-ة سس-ي-دخ-ل
المواجهة بنية الفوز في الكÓسسيكو ألنه
يتواجد في وضسعية سسأنحة بمأ أان الضسغط
على منأفسسهم بعدمأ حققوا األهم في
م -ن-أفسس-ة السس-ي-دة ال-ك-أسس وال-ت-أه-ل ل-ل-دور
ال -م -ق -ب -ل م -أ سس -أه -م ف -ي رف-ع م-ع-ن-وي-أت
الÓعبين وإاعطأء دعم أاكبر لهم لÓنتصسأر
أامأم الجأر وتعميق جراحه أاكثر بألنظر

مشسأكل الدفأع تطأل العميد

أاشسبأل إايغيل في وضسعية سسأنحة

ولكن قأئد الطأقم الفني للمولودية لديه
ب -عضس ال -ن -ق-أط السس-ل-ب-ي-ة وف-ي م-ق-دم-ت-ه-أ
مشس -ك -ل ال -غ -ي -أب -أت ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-خ-ط
الخلفي للفريق على غرار دمو المصسأب
وبشسيري الذي لم يتعأف بشسكل تأم مأ
يعني أانه سسيضسطر إالى تعويضس هذا الثنأئي

ب -ك -ل م -ن ب -وه-ن-ة وع-زي إلي-ق-أف ه-ج-وم
اإلت -ح-أد ال-ق-وي ب-ت-واج-د ك-ل م-ن سس-وق-أر،
نأجي وفرحأت الذين تعودوا على صسنع
الفأرق في اللقأءات الحأسسمة ،ولهذا فإأن
لع-ب-ي ال-ع-م-ي-د ع-ل-ي-ه-م ب-ع-دم ال-وقوع في
الغرور والثقة الزائدة التي لن تخدمهم ألن
م-ن-أفسس-ه-م ع-ن-ي-د ول-دي-ه الخبرة والتجربة
الÓزمة في مثل هذه المواعيد على زمÓء
شسأوشسي تسسيير األمور بشسكل صسحيح طيلة
 90دقيقة للوصسول إالى الهدف المسسطر
وهو الفوز عند صسأفرة النهأية.
أامأ المسستفيد األكبر من هذا الكÓسسيكو
هو الجمهور العأصسمي المنأصسر للفريقين
الذي سسيتنقل إالى المدرجأت بداية من
الصس -ب -أح ال -ب -أك -ر م-ن أاج-ل أاخ-ذ أام-أك-ن-ه-م
ل -م -ت-أب-ع-ة ال-م-واج-ه-ة ع-ن ق-رب وم-ن-أصس-ر
ف -ري -ق-ه-م ال-م-فضس-ل وك-ل-ه-م أام-ل أان ي-ك-ون
مسستوى اللعب عأل ومقنع ،ومن الضسروري
أان تسسود الروح الريأضسية فوق المسستطيل
األخضس -ر وف -ي ال -م -درج -أت ح -ت -ى ت-ك-ون
صسورة مشسرفة عن الكرة الجزائرية بمأ أان
ال -م -ب -أراة سس -ت -ك -ون م -ت -أب -ع -ة م -ن ط -رف
الصس-ح-أف-ة ال-دول-ي-ة
أايضسأ.

درارجــــــــــة مهـــــــــــــأجم المولوديـــــــــــــــة لـ«الشسعـــــــــــب»:

مبـ ـ ـ ـارة العم ـ ـ ـر ..أالعبهـ ـ ـ ـ ـا أام ـ ـ ـام ا’تح ـ ـ ـ ـ ـاد

حاوره :محمد فوزي بقاصص

قبل الداربي الثأمن والتسسعين
المنتظر بين مولودية الجزائر واتحأد العأصسمة
@ الشسعب :رجعت للتسسجيل قبيل الداربي أامأم
’ولمبي  5جويلية
الذي سسيلعب اليوم بألملعب ا أ
اتحأد العأصسمة؟
ابتداء من السسأعة السسأدسسة مسسأء ،اقتربنأ من الÓعب
@@ ول -ي -د درارج-ة :ل أاخ -ف -ي ع -ل-يك أان-ي ب-ع-د
المبأراة أامأم إاتحأد وهران أاشسعر بأني في أاحسسن الذي أاسسأل الكثير من الحبر هذا الموسسم قبل التحأقه
أاحوالي بعدمأ عدت إالى التسسجيل مجددا ،أانأ وبعده إالى صسفوف المولودية «وليد درارجة» الذي
الذي صسمت عن التهديف في كل اللقأءات التي انتفضس في لقأء الكأسس أامأم اتحأد وهران وسسجل ثنأئية
خضس-ت-ه-أ ه-ذا ال-م-وسس-م م-ع ال-م-ول-ودي-ة ،ت-ل-ق-يت اللقأء الذي تأهل من خÓله العميد إالى الدور الثأني
الكثير من النتقأدات من قبل المحللين ورجأل والثÓثين .أاكد لنأ الÓعب أان عودته إالى التسسجيل جأءت
اإلعÓم ودخلني الشسك واآلن اسستعدت نشسوة في وقتهأ قبل الداربي العأصسمي قأئ Óبأنه لطألمأ سسجل
ال-ل-عب وأان-ت-ظ-ر ال-م-ب-أراة ال-ق-أدم-ة بشس-غ-ف ك-بير ،ضسده حين كأن ’عبأ في النصسرية والعلمة بعدهأ ،وأانه
منصسبي ليسس مهأجمأ حرا لكني خÓل مسسيرتي يلعب لقأء العمر بمأ أانه منأصسر وفي للمولودية وحلم
الكروية سسجلت العديد من األهداف في كل الفرق صسبأه كأن التسسجيل في الداربي أامأم ا’تحأد،
التي لعبت لهأ .الهدفأن اللذان سسجلتهمأ في الكأسس موضسحأ بأن خطف المرتبة الثأنية من الغريم
’خر شسبأب بلوزداد ،هي التي تهم الفريق
ا آ
سسمحأ لنأ بألتأهل إالى الدور القأدم ،وهو مأ سسيحررني
في هذا اللقأء ،في هذا الحوار الذي
ويجعلني أالعب مبأراة الداربي بكل قوة.
أاجرته معه «الشسعب»:
@ عدت للتسسجيل وعأدت القذفأت القوية من
متتأليين،
بعيد؟
@@ الحمد لله ،أامأم «لزمو» سسجلت الهدف األول عن طريق وحأن الوقت من أاجل
مخألفة مبأشسرة والثأني من على بعد  ٣5مترا من قذفة إايقأف زحف التحأد وإاعأدة الكفة لنأ ،خأصسة أان هذا
أاسسكنتهأ في الشسبأك ،وهذا ل يعني بأن الحأرسس سسيء ألنه ال -دارب-ي ل-ه ط-ع-م خ-أصس وال-ج-م-ه-ور سس-ي-حضس-ر ب-ق-وة
حرمني من تسسجيل الربأعية حين خرجت في منأسسبتين للملعب.
’ول لك أامأم ا’تحأد بألوان
وجهأ لوجه وحرمني من مضسأعفة النتيجة ،عودتي للتسسجيل @ تلعب الداربي ا أ
يسسمح لي بألتهديف ،خأصسة أان األخير سسيكون الغأئب األكبر
المولودية ،وهي مبأراة خأصسة بألنسسبة لك؟
من بعيد تعيد لي الثقة وهو مأ يجعلني أاقذف دون تردد في @@ منذ سسنوات كنت أاتنقل مع أاصسدقأئي إالى ملعب  5جويلية عن الداربي ،وحأرسسهم عأئد من اإلصسأبة وليسس في أاتم
الداربي قصسد تسسجيل أاهداف أاخرى أامأم اإلتحأد.
من أاجل منأصسرة المولودية في المدرجأت وعشست لحظأت الجأهزية وهو مأ يعطيني األفضسلية في القذف في كل
@ تواجهون ا’تحأد وكل المؤوشسرات توحي على
الكرات التي تمنح لي ،لعلي أاكرر مأ فعلته أامأم «ليزمو».
’قصسأء أامأم ل تنسسى ،وأامنيت صسبأي كأنت اللعب بألوان العميد
’فضسل ،حتى في ظل ا إ
الورق بأنهم ا أ
والتسسجيل ضسد اإلتحأد في الداربي ،الحمد لله لحد كأسس الجمهورية
«بأرادو» من الكأسس؟
اآلن ح -ق -قت أاح -د األم -ن-ي-أت ب-أل-ل-عب ف-ي ال-م-ول-ودي-ة،
@@ المبأريأت تختلف ،ربمأ التحأد فضسل إاراحة بعضس ورفضست ك -ل ال -ع -روضس ال -م -غ -ري -ة ال-ت-ي وصس-ل-ت-ن-ي ف-ي لكـــــــرة القــــدم
الÓعبين للداربي وأاهمل مبأراة الكأسس ،وهو مأ جعله ينهزم
في ذلك اللقأء ،لكن أامأمنأ سسيكون أامر آاخر وكل الÓعبين الصسأئفة وأاصسريت على اللعب للعميد ،بألنسسبة لي مبأراة الجمعة  8جأنفي 2016
الثÓثأء مبأراة العمر ألن هدفي سسيتحقق أاخيرا وأاتمنى
ال-م-ت-واج-دي-ن ف-وق أارضس-ي-ة ال-م-ي-دان ي-ع-ون أاه-م-ي-ة ال-م-ب-أراة أان أاكون في يومي وأاسسجل الهدف األول لي في البطولة ،ملعب أاول نوفمبر (المحمدية) :اتحأد الحراشس  -اتحأد الكرمة 14 : 45
بألنسسبة ألنصسأر فريقهم ،وهو مأ سسيجعل الجميع يلعب بـ
ألسسعد األنصسأر وزمÓئي وكذا اإلدارة والعأئلة وأاصسدقأء عمر حمأدي (بولوغين) :مولودية الجزائر  -اتحأد بسسكرة 16 : 00
 ٪200من أاجل تحقيق الفوز ،هم يريدون التأكيد في البطولة
16 : 00
وتوسسيع الفأرق عن المÓحقين ،ونحن نريد الفوز من أاجل ال -ح -ي ب -أإلضس-أف-ة إال-ى أان-ه-أ سس-ت-ك-ون م-كسس-ب-أ شس-خصس-ي-أ العلمة :مولودية العلمة  -شسبأب عين فكرون
خ-ط-ف ال-م-رك-ز ال-ث-أن-ي م-ن ال-غ-ري-م اآلخ-ر شس-ب-أب ب-ل-وزداد ،بألنسسبة لي.
@ سسجلت على ا’تحأد سسأبقأ ،هل سستعيدهأ أاحمد زبأنة (وهران) :مديوني وهران  -اتحأد بلعبأسس 16 : 00
وتقليصس الفأرق بيننأ وبين اإلتحأد كي ل تنتهي مرحلة
الذهأب بفأرق  12نقطة عن صسأحب المركز الثأني ويمكنه الثÓثأء؟
@@ تمكنت من التسسجيل على التحأد لمأ كنت في
تسس-ي-ر ال-ل-ق-أءات ف-ي ال-ع-ودة وي-ت-وج ب-أل-ل-قب ب-ف-أرق عريضس ،ال-نصس-ري-ة م-وسس-م ( )2012-2011وسس -ج-لت ع-ل-ي-ه-م ف-ي السسبت  9جأنفي 2016
أامأمنأ فرصسة للعودة في البطولة والمنأفسسة عليهأ ولن نفوت
ذلك األمر ،كمأ أان هذه المبأراة خأصسة ألنهأ سستلعب بحضسور الداربي الذي لعب في ملعب  20أاوت بقذفة من حوالي عين الدفلى :سسريع عين الدفلى  -شسبأب أاو’د جÓل 14 : 30
الجمهور بعدمأ غأب في لقأئي الموسسم المأضسي ،وسسيعود  25مترا ،وحين كنت لعبأ في العلمة موسسم ( -201٣مركب  11ديسسمبر :1961هÓل.شسلغوم العيد  -وفأق القل 14 : 30
 )2014ب -ط -ري -ق -ة رائ -ع -ة ج -دا وأام -أم «زم-أم-وشس» ف-ي
الداربي لـ  5جويلية بعدمأ غأبت عنه في موسسمين بسسبب المنأسسبتين ،أالعب ضسد اإلتحأد بثقة كبيرة وهو مأ قد الوحدة المغأربية :مولودية بجأية  -شسبأب جيجل 16 : 00
غلقه للترميم ،كمأ أاننأ لم نفز بألداربي في البطولة لموسسمين

أاضسحى تقلد منأصسب
المسسؤوولية في المؤوسسسسأت
الريأضسية حلمأ بعيد المنأل
بألنسسبة للسسويسسري بÓتر أاو
الفرنسسي بÓتيني بعد قرار
’خÓقيأت التأبعة
لجنة ا أ
«للفيفأ» بإأقصسأئهمأ لمدة 8
سسنوات من ممأرسسة أاي نشسأط
ريأضسي.

عمار حميسسي

وأاع- -ل -نت ل -ج -ن -ة األخ Ó-ق -ي -أت ف -ي
التحأد الدولي لكرة القدم «فيفأ»
أامسس الث - -ن - -ي- -ن إاي- -ق- -أف ال- -رئ- -يسس
المسستقيل السسويسسري جوزيف بÓتر
ورئ- -يسس الت -ح -أد األوروب -ي ل -ل -ع -ب -ة
ال -ف-رنسس-ي م-يشس-أل بÓ-ت-ي-ن-ي ل-م-دة 8
سس- -ن- -وات ع- -ن م -م -أرسس -ة أاي نشس -أط
مرتبط بكرة القدم في قضسية «دفع
غير شسرعي» من األول إالى األخير
عأم  2011يصسل إالى مليوني دولر
عن عمل قأم به الفرنسسي لمصسلحة
«الفيفأ» بين  1999و.2002
وي -ب -ق -ى ال -خ -أسس -ر األك -ب -ر م-ن ه-ذه
ال -فضس -ي -ح -ة ه -و ال -ف -رنسس-ي م-يشس-أل
ب Ó-ت -ي -ن -ي ال-ذي ك-أن ي-ط-م-ح ل-ت-ول-ي
منصسب رئأسسة «الفيفأ» خلفأ لبÓتر
ل -ك -ن ت -ه-م-ة ال-فسس-أد ال-ت-ي ت-وب-ع ب-ه-أ
ت-ح-ولت إال-ى ح-ق-ي-ق-ة ب-دل-ي-ل العقوبة
التي تعرضس لهأ.
ويملك بÓتر وبÓتيني اللذان كأنأ
حتى اآلن أاقوى مسسؤوولين في عألم
كرة القدم فرصسة السستئنأف أامأم
«الفيفأ» ثم بعد ذلك أامأم محكمة
التحكيم الريأضسي.
ومن المنتظر ان يحرم ضسيق الوقت
بÓ- -ت- -ي- -ن -ي م -ن ال -ع -ودة إال -ى سس -ب -أق
المنأفسسة على رئأسسة الفيفأ خأصسة

ان الن -ت -خ -أب -أت سس -ت -ج-ري ف-ي-ف-ري
ال-م-ق-ب-ل وح-ي-ن-ه-أ م-ن ال-مسس-ت-ب-ع-د أان
تكون محكمة التحكيم الريأضسي قد
ردت على اسستئنأف بÓتيني.
واعتبر القضسأة بأنّ بÓتر وبÓتيني
أاسسأءا اسستغÓل منصسبيهمأ ،وفرضست
غرامة على بÓتيني بقيمة  80أالف
فرنك فرنسسي ( 74أالف يورو) مقأبل
 50أالف فرنك فرنسسي ( 46295يورو)
على بÓتر.
ويمكن لبÓتيني اللجوء إالى محكمة
التحكيم الريأضسي بيد أاّنه يتعين عليه
الحصسول على موافقة «الفيفأ» وهو
غير مرجح بحسسب مصسأدر مقربة
من الهيئة الكروية العألمية.
بÓتر يدافع عن نفسسه
أاك -د رئ -يسس الت -ح -أد ال -دول -ي ل -ك-رة
القدم «فيفأ» المسستقيل السسويسسري
ج -وزي -ف ب Ó-ت -ر أامسس الث -ن -ي -ن أان -ه
سسيسستخدم جميع الوسسأئل الممكنة
بمأ فيهأ القضسأء المدني لÓحتجأج
على عقوبة إايقأفه ورئيسس التحأد
األوروب -ي ل -ل -ع -ب-ة ال-ف-رنسس-ي م-يشس-أل
بÓتيني لمدة  8أاعوام من ممأرسسة
أاي نشسأط مرتبط بكرة القدم من
قبل لجنة األخÓق بألفيفأ.
وق -أل ب Ó-ت -ر ف -ي م-ؤوت-م-ر صس-ح-أف-ي
ع -ق -ده ب -أل -م -ق -ر ال -ق -دي -م لÓ-ت-ح-أد
ال-دول-ي« :سس-نسس-ت-أن-ف ال-ع-ق-وب-ة أام-أم
لجنة السستئنأف (التأبعة للفيفأ) ثم
أامأم محكمة التحكيم الريأضسي ثم
أامأم القضسأء السسويسسري» معربًأ عن
أاسسفه «لكرة القدم العألمية والفيفأ».
وق -أل ب Ó-ت -ر ف -ي م-ؤوت-م-ر صس-ح-أف-ي
بألمقر القديم لÓتحأد الدولي في
زي -وري -خ« :أان -ت -م ت -تسس-أءل-ون ع-م-أ إاذا

تعرضست للخيأنة؟ والجواب هو نعم.
طلبنأ من لجنة األخÓق الحكم على
السس -ل -وك األخ Ó-ق -ي ل-ك-ن-ه-أ أان-ك-رت
األدل- -ة وت- -ح- -أول ب- -ن- -أء شس- -يء غ -ي -ر
صسحيح».
وكأنت لجنة األخÓق المسستقلة قد
اوق -فت بÓ-ت-ي-ن-ي وم-ع-ه السس-ويسس-ري
ج- -وزي- -ف بÓ- -ت- -ر رئ- -يسس ال- -ف- -ي- -ف -أ
المسستقيل في  7أاكتوبر المأضسي عن
م-م-أرسس-ة ج-م-ي-ع األنشس-ط-ة ال-ك-روي-ة
لمدة  90يومأً (حتى  5جأنفي .)2016
وتعتبر عواقب الحكم ثقيلة بألنسسبة
إالى بÓتيني أاكثر منهأ على بÓتر
فأألخير لم يكن يأمل سسوى في البقأء
على رأاسس الفيفأ حتى النتخأبأت
ال -رئ -أسس -ي -ة ال -م -ق -ب-ل-ة ،ف-ي ح-ي-ن أان
ب Ó-ت -ي -ن -ي ك -أن ي -ط-م-ح إال-ى م-نصسب
الرئيسس.
’وروبي
خيبة أامل ا’تحأد ا أ
لكرة القدم
أاصس -در الت-ح-أد األوروب-ي ل-ك-رة ال-ق-دم
امسس بيأنأ بعد قرار لجنة الخÓق
ل-دى «ال-ف-ي-ف-أ» ب-أقصس-أء رئ-يسس-ه ميشسأل
ب Ó-ت -ي -ن -ي وج -أء ف -ي ال-ب-ي-أن« :أاح-ي-ط
الت-ح-أد األوروب-ي ع-ل-م-أ ب-ق-رار ل-ج-ن-ة
ال -ق -ي -م ف -ي ال -ف -ي -ف -أ ب-إأي-ق-أف م-يشس-أل
ب Ó-ت -ي -ن -ي ل -م -دة ث -م -أن -ي -ة أاع-وام ع-ن
ممأرسسة أاي نشسأط يتعلق بكرة القدم».
وأاضس -أف ال -ب-ي-أن« :ب-أل-ط-ب-ع ي-ع-يشس
الت-ح-أد األوروب-ي خ-ي-ب-ة أام-ل ك-ب-يرة
إازاء ه- -ذا ال- -ق -رار ال -ذي سس -ي -واج -ه
بألسستئنأف ..نكرر التأكيد على دعم
التحأد األوروبي للعبة لحق ميشسأل
بÓ- -ت- -ي- -ن- -ي ف -ي ات -خ -أذ اإلج -راءات
ال-ق-أن-ون-ي-ة واسس-ت-غÓ-ل ف-رصس-ة ت-برئة
سسأحته».

عرجي (’عب اتحأد العأصسمة) لـ«الشسعب»:

الفوز خيارنا الوحيد للتصسالح مع الجمهور

أاكد الÓعب الصسأعد في صسفوف اتحأد العأصسمة
وليد عرجي في حوار لـ»الشسعب» عزم زمÓئه
على تحقيق ا’نتصسأر على مولودية الجزائر
’قصسأء من
’نصسأر بعد خيبة ا إ
اليوم للتصسألح مع ا أ
منأفسسة كأسس الجمهورية على يد نأدي بأرادو.

حاوره :عمار حميسسي

واعترف عرجي بتأثر الفريق سسلبيأ بألخسسأرة أامأم بأرادو
لكنه وصسف الفوز على المولودية بأألمر الضسروري إلعأدة
األمور إالى نصسأبهأ وتعميق الفأرق في الصسدارة بمأ أان
البطولة أاصسبحت المنأفسسة الوحيدة التي ينأفسس الفريق
على لقبهأ.
وعأد عرجي للحديث عن هدفه األول الذي سسجله بألوان
الفريق هذا الموسسم أامأم بأرادو واعتبر هذا الهدف بداية
مبشسرة بألنسسبة له لمأ تبقى من مشسوار خأصسة إاذا نأل ثقة
الجهأز الفني للفريق.
*«الشسعب» هل سسيؤوثر خروجكم من منأفسسة الكأسس سسلبيأ
على معنويأتكم خÓل مبأراة المولودية؟
**عرجي :بألفعل تأثرنأ كثيرا بإأقصسأئنأ من منأفسسة كأسس
الجمهورية خأصسة أان الجميع كأن يرشسحنأ للذهأب بعيدا
هذا الموسسم في الكأسس واللعب على األدوار األولى و لكن

المفأجأة كأنت قوية و خرجنأ أامأم فريق محترم يلعب كرة
جميلة وعلينأ نسسيأن هذه المبأراة و التفكير في مواجهة
المولودية التي تبقى نقأطهأ مهمة لتعميق الفأرق عن
ال-مÓ-ح-ق-ي-ن وأاه-م شس-يء ه-و ال-ف-وز ألن-ه سس-ي-ك-ون السس-ب-يل
الوحيد لتصسألحنأ مع األنصسأر الذين تأثروا كثيرا عقب
اإلقصسأء ولهم الحق بمأ أان آامألهم كأنت كبيرة لرؤوية الفريق
في النهأئي والفوز بأللقب في نهأية الموسسم لكن العكسس
هو الذي حدث.
*تشسكيلة الفريق سستعرف عودة عدة عنأصسر مهمة
هل سسينعكسس هذا إايجأبأ على مسستوى الفريق؟
**إالى حد كبير خأصسة أان الجميع لحظ تراجع
مسستوى الفريق خÓل مواجهة نأدي بأرادو بسسبب
ال -غ-ي-أب-أت ال-ك-ث-ي-رة ال-ت-ي أاث-رت سس-ل-ب-أ ع-ل-ى مسس-ت-وان-أ
16 : 00
 8مأي  :1945وفأق سسطيف  -شسبأب بلوزداد
وم-واج-ه-ة ف-ري-ق ك-م-ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر تتطلب تواجد
14 : 30
الحبيب بوعقل :جمعية وهران  -أامل غريسس
ج -م -ي -ع ال Ó-ع-ب-ي-ن رغ-م أان ب-عضس-ه-م سس-ي-غ-يب بسس-بب
دمأن دبيح :جمعية عين مليلة  -جمعية مغنية  14 : 30اإلصسأبة على غرار زمأموشس لكن التشسكيلة عأزمة
على رفع التحدي والفوز بهذه المبأراة.
14 : 30
تيأرت :وفأق الدحموني  -سسريع غليزان
*مأ هو إاحسسأسسك بعد تسسجيلك ألول أاهدافك مع
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ملعب أاول نوفمبر(المحمدية) :نأدي وادي السسمأر -
الفريق؟
مركب ورڤلة :شسبأب بني ثور -نأدي بأرادو
** 14 : 30لقد كأن إاحسسأسسأ رائعأ لكنني لم افرح كثيرا بسسبب
 14 : 30اإلقصسأء وكنت أاود قيأدة الفريق إالى تحقيق نتيجة
مركب تبسسة :إاتحأد تبسسة  -اتحأد البليدة
أافضسل لكن العكسس هو الذي حدث ولكن أاشسكر كثيرا
د
أ
ح
ت
ا
ء
أ
ع
ب
ر
’
أ
ا
’رب -ع -أء) :أام -ل
اسس- -م- -أع- -ي- -ل م- -خ- -ل -وف (ا أ
الجهأز الفني الذي وضسع ثقته في شسخصسي وأاتمنى أان
أاكون دائمأ عند حسسن ظن الجميع ويبقى هدفي
تسسمسسيلت 14 : 30
 20أاوت (الجزائر) :نصسر حسسين داي  -شسبيبة السسأورة  16 : 00المقبل هو مواصسلة العمل أاكثر للتواجد بصسفة دائمة
في التشسكيلة األسسأسسية رغم علمي بصسعوبة المهمة.

مÓعب ومواعيد لقاءات الدور ١٦

ألثÓثاء  22ديسصمبر  2٠15م

ألموأفق لـ  11ربيع أألول  1437هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعداد  :عبد الكر . Ëل

مّنـ ـ ـة اللـه Ãـ ـول ـ ـ ـد خ ـ ـ ـ ـ ـ Òالـبـ ـ ـ ـ ـريـ ـة
يقول الله سسبحانه وتعا{ :¤لقد مّن إلله على إŸؤومن Úإذ بعث فيهم رسشو’ً من أإنفسشهم يتلو عليهم آإياته
ويزّكيهم ويعلّمهم إلكتاب وإ◊كمة وإن كانوإ من قبل لفي ضشÓلٍ مب.}Ú
أل- - - -ل - - -ه ّÁن ع - - -ل - - -ى
أل -بشص -ري -ة أأن ب -عث ه -ذأ
أل- - - -رسص- - - -ول أل- - - -ك - - -رË
ليسصتنقذها من ألضصÓل
إأ ¤أل -ه -دى؛ ل -ي-خ-رج-ه-ا
من ألظلمات إأ ¤ألنور؛
ل- -ي -م ّ-ن أل -ل -ه سص -ب -ح -ان -ه
وت- -ع -ا ¤ب -ه -ذه أل -ب -ع -ث -ة
ع -ل -ي -ه -م؛ Ãا ف-ي-ه ‚اح
أأمرهم ‘ دنياهم وفÓح
أأمرهم ‘ أأخرأهم بإاذنه
سصبحانه وتعا.¤
وألله جّل وع Óيقول:
{ه--و إل-ذي ب-عث ‘
’م-ي Úرسش-و ً’ منهم
إأ
ي-ت-ل-و ع-ل-ي-ه-م آإياته
وي--زّك--ي--ه--م وي--عّ-ل-م-ه-م إلك-ت-اب
وإ◊كمة}.
وأسصتطرأدأ ً أأقول :أنظروأ إأ ¤أآليات
ألتي جاءت ‘ سصياق ألقول ألربا ،Êتقّدم
ألتزكية على ألتعليم ،وأآليات ألتي جاءت
‘ سصياق ألقول ألبشصري ‘ قصصة إأبرأهيم
عليه ألسصÓم ،قال{ :ويعلمهم إلكتاب
وإ◊ك-مة ويزّكيهم}؛ ألنّ أل ّ-ت-زك-ي-ة ‘
أŸنهج ألربا Êهي أأو ¤من ألعلم ،وهي
أل-ث-م-رة أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أأن ي-ر ّك-ز ع-ل-يها أأهل
ألعلم؛ فإانّ ألعلم إأذأ  ⁄يثمر طهارة قلبٍ،
Óنسصان،
وزكاة نفسٍص ،فليسص بعلم يكون ل إ
بل قد يكون حجًة عليه .نسصأال ألله عز
وجل ألسصÓمة.
وأأذكر هنا حديثًا ألبي سصعيد أÿدري -
رضصي ألله عنه  -يقول Ÿا أأعطى رسصول
ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ من أأعطى من
تلك ألعطايا ‘ قريشص وقبائل ألعرب ،و⁄
ي- -ك- -ن ‘ أألنصص- -ار م- -ن -ه -ا شص -يء ،وج -دت
أألنصص -ار ‘ أأن -فسص -ه-م ،ح-ت-ى كÌت م-ن-ه-م
ألقالة ،حتى قال قائلهم :لقي وألله رسصول
ألله قومه ،فدخل عليه سصعد بن عبادة،
فذكر له ذلك؟ فقال :فأاين أأنت من ذلك يا
سصعد؟ قال :يا رسصول ألله! ما أأنا إأل من
قومي ،قال :فاجمع ‹ قومك ‘ هذه
أ◊ظÒة ،ف -ج -اء رج -ال م-ن أŸه-اج-ري-ن،
فÎك -ه-م ف-دخ-ل-وأ ،وج-اء آأخ-رون ف-رده-م،

من الذي سَسsمى الّرسسول
(|) باسسم ّﬁمد؟
ُذِكر كÓم كث Òوأأخبار ل ترَقى إأ ¤درجة
أل uصصحة أأن ألذي سصّمى ألرسصول باسصم ﬁمد هو
ألله ـ سصبحانه ـ قبل أÿلق بآالف ألسصن .Úوأأن
آأدم وجد أسصَمه مكتوبًا على سصاق ألعرشص ،وهو
ما يزأل ب Úألtروح وألط ،Úووجد أسصمه مكتوًبا
على أأشصياء كثÒة ‘ أ÷نة.
قال أبن قتيبة :من أأعÓم نبّوته ـ صصلى ألله
عليه وسصلم ـ أأّنه ُ ⁄ي َسصّم قبله أأحد باسصم ﬁمد،
صِصيانة من ألله لهذأ ألسصم ،كما فعل مع َيحيى
حيث  ⁄يجعل له من قبل سَصِمvيا ،قال تعا:¤

{ي-ا َزك-رَي-ا إن-ا ُن-بuششُ-رَك بُغٍ Ó
م إسشُمه
َيْ-ح-ي-ى َل-م َنْ-جَ-عل له من َقْبُل سَشِمvيا}

(سصورة مر ،)7 :ËوŸا قرب زمنه وبشsصر أأهل
ألكتاب بقرِبه سَصsمى قوم أأولَدهم بذلك رجاء أأن
يكون هو ،وعّدهم ألقاضِصي عياضص سصتة فقط،
وقال أبن حجر ألذي جمع أأسصماء من تسصّمى
باسصمه ‘ جزء مفرد :إأّنهم حوأ‹ ألعشصرين مع
تكرير ‘ ألبعضص ووْهم ‘ ألبعضص ،وأنتهى منهم
إأ ¤خمسصة عشصر نف ًسصا ،ذكر أأسصماء أŸشصهورين
منهم وقال ⁄ :يدِرك أإلسصÓم منهم إأل ﬁمد
بن عدي ألتميمي ألسصعدي ،وﬁمد بن ألÈأء
ألبكري؛ ألنه صصحابي wجزما ،وذكر أبن َخuلكان
ي Ãحمد ‘ أ÷اهليّة إأل
أأّنه ل يعرف أأحد سُصuم َ
ثÓ- -ث- -ة ﬁم- -د ب- -ن سُص- -ف -ي -ان ب -ن ›اشص -ع ج ّ-د
÷Óح أأخو
ألفرزدق ،وﬁمد بن أأُ َ
حْيحة بن أ ُ
ع- -ب -دأŸط -لب ألuم -ه ،وﬁم -د ب -ن ح -م -رأن ب -ن
ربيعة.
وألذي سَصّمى ألنبي ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ
بهذأ ألسصم جtده عبد أŸطلب لرؤويا رآأها ،وهي
سصلسصلة ف uضصية ذأت أأطرأف ‘ ألسصماء وأألرضص
وألشصرق وألغرب ،وتأاويل ألَكهنة بأان َعِقًبا يخرج
من ظهره يتبعه أأهل أŸشصرق وأŸغرب ،أأو لرؤويا
رأأْتها أأّمه حَ ÚأأخÈت بحمله ،وأأمرها بتسصميته
ّﬁمًدأ ،ولكن ذلك  ⁄يثبُت بطريق صصحيح.

فلما أجتمعوأ أأتاه سصعد فأاخÈه.
فأاتاهم رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ فحمد ألله وأأثنى عليه Ãا هو
أأهله ،ثم قال :يا معشصر أألنصصار ،ما مقالة
ب -ل -غ -ت -ن -ي ع -ن -ك -م؟ وج -دة وج-د“وه-ا ‘
أأنفسصكم؟ أأ ⁄آأتكم ضصÓلً ،فهدأكم ألله
بي؟ وعالة فأاغناكم ألله بي؟ وأأعدأء فأالف
ألله ب Úقلوبكم بي ،قالوأ :ألله ورسصوله
أأم- -ن وأأفضص -ل .ث -م ق -ال :أأل Œي -ب -و ،Êي -ا
معشصر أألنصصار؟ .قالوأÃ :اذأ ‚يبك يا
رسصول ألله؟ ولله ولرسصوله أŸن وألفضصل.
قال :أأما وألله ،لو شصئتم لقلتم فلصصدقتم
ولصص -دق -ت -م ،أأت -ي -ت-ن-ا م-ك-ذبً-ا فصص-دق-ن-اك،
وﬂذوًل ف-نصص-رن-اك ،وط-ري-دأ ً ف-آاوي-ناك،
وعائ ًÓفآاسصيناك .أأوجد” علي يا معشصر
أألنصصار! ‘ أأنفسصكم ‘ لعاعة من ألدنيا،
ت-أال-فت ب-ه-ا ق-وم-ا ل-يسص-ل-م-وأ ،ووك-ل-ت-كم إأ¤
إأسصÓمكم؟ أأل ترضصون يا معشصر ألأنصصار:
أأن يذهب ألناسص بالشصاء وألبع ،Òوترجعون

أأن -ت-م ب-رسص-ول أل-ل-ه إأ ¤رح-ال-ك-م؟ ف-وأل-ذي
نفسص ﬁمد بيده! Ÿا تنقلبون به خ‡ Òا
ينقلبون به ،ولول ألهجرة لكنت أمرًأأ من
أألنصصار .ولو سصلك ألناسص شصعبًا ووأديًا،
وسص -ل -كت أألنصص -ار شص-ع-بً-ا ووأدي-اً ،لسص-ل-كت
شصعب أألنصصار ووأديها .أألنصصار شصعار،
وألناسص دثار أللهم أرحم أألنصصار ،وأأبناء
أألنصصار ،وأأبناء أأبناء أألنصصار .قال :فبكى
أل -ق -وم ،ح -ت -ى أأخضص -ل -وأ ◊اه -م ،وق -ال-وأ:
رضص -ي -ن -ا ب -رسص -ول أل -ل-ه قسص-مً-ا وحv-ظ-ا ،ث-م
أنصصرف رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم
ـ وتفرقوأ.
وهذأ من بيان وجه مّنه ألله عز وجل
على أÿلق ببعثة ألنبي ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ فكيف كانت منته ظاهرةً ‘ قوله
بأاصصحابه رضصوأن ألله عليهم ،ومنته من
ب -عضص أأع -ظ -م ع-ل-ى م-ن ج-اء ب-ع-ده-م م-ن
أأصص - -ح- -اب رسص- -ول أل- -ل- -ه ع- -ل- -ي- -ه ألصصÓ- -ة
وألسصÓم.

ذكرى مولد ا◊بيب (|) وواجبنا نحوه
Ãناسصبة ذكرى مولد أ◊بيب صصلى ألله عليه وسصلم ،فإاننا جميًعا نحب رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ ألذي أأوجب ألله علينا طاعته ،وأألزمنا Ãحبته ،وجعل طاعتنا له صصلى ألله عليه وسصلم سصبًبا ‘
م ُتِحtبوَن إللهَ َفاsتِبُعوِني ُيْحِبْب ُ
م
كُ
حب ألله ،وعÓمة على حب ألله ،قال تعاُ{ :¤قْل ِإْن ُكْنُت ْ
ه( }...آأل عمرأن).
إلل ُ
وألنبي ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ ‘ حياته  ⁄يحتفل Ãولده ول أÿلفاء من بعده أحتفلوأ Ãثل ذلك؛
ألن أألصصل أأن أأمة أإلسصÓم ‘ أحتفال دأئم بهذأ ألدين ،تطبيًقا ل ›رد كلمات ،ودعوة ل ›رد
أنتسصاب ،وأعتزأًزأ بهذأ ألدين ألذي فضصلهم ألله به.
وما يقوم به ألناسص من أحتفال إأذأ كان بقصصد ألتذك Òوإأعطاء ألعظات وألع Èوألدعوة إأ ¤ألتزأم
منهجه ،فÒى ألبعضص أأنه ل بأاسص بذلك بهذأ ألقصصد ،وإأن كان أŸفÎضص أأن يكون دومًا.
أأما ما يحدث ‘ أŸوألد من رقصص وأختÓط ب Úألرجال وألنسصاء ،ولعب ألقمار ،وغ Òذلك فهذأ كله
حرأم سصوأء أأكان ‘ مناسصبة أأو بدون مناسصبة.
أأما وأجبنا Œاه ألنبي صصلى ألله عليه وسصلم فهو كث ،Òنختصصره ‘ أآلتي:
ّﬁ - 1بته - 2 ،طاعته - 3 ،ألتأاسصي به - 4 ،ألحتكام إأ ¤شصريعته - 5 ،ألدعوة إأ ¤ألدين ألذي جاء
به - 6 ،نصصرة دينه وشصريعته وألعمل على تطبيقها - 7 ،أإلكثار من ألصصÓة عليه كلما ذكر و‘ يوم
أ÷معة خاصصة ،و‘ غ Òذلك من أŸوأطن أŸبينة ‘ موأضصعها - 8 ،حب آأل بيته صصلى ألله عليه
وسصلم.

بـاحـــــــث:

سسÒة الّرسسول(|) “ثّل اŸرجع الأول ‘
حقوق اإلنسسان

أاّك -د ب -احث ع -ل -ى أاه -م -ي -ة الÎك -ي-ز ع-ل-ى
ت -ع -ل -ي-م ال-ن-اشس-ئ-ة أان سسÒة ال-رسس-ول ﬁم-د ــ
لول
صسلى الله عليه وسسلم ــ “ثل اŸرجع ا أ
لنسسان.
◊قوق ا إ
وقال ألفايدي ‘ ﬁاضصرة –ت عنوأن ـدور
أل -ق -ط -اع -ات ألÎب -وي -ة ‘ ح-ق-وق أإلنسص-ان( وسص-ط
حضصور Œاوز  3٠٠شصخصص :إأن من أألهمية Ãكان
أأن تكون سصÒة أŸعلم أألول سصيدنا ﬁمد ـ صصلى
أل- -ل- -ه ع- -ل -ي -ه وسص -ل -م ـ ه -ي أŸرج -ع أألسص -اسص -ي ‘
أŸؤوسصسصات ألÎبوية ،حيث إأنها “ثل منتهى ألكمال
‘ أÿلق وألسصلوك.
وشص ّ-دد أل-ف-اي-دي ،أل-ذي ي-ع-م-ل مسص-اع-دأ Ÿدي-ر
ت-ع-ل-ي-م أŸدي-ن-ة أŸن-ورة ل-لشص-ؤوون أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،على
أأه-م-ي-ة وج-ود أألم-ن ب-ك-اف-ة صص-وره ب-ح-ي-اة أل-طالب
وأŸع-ل-م م-ن خÓ-ل ت-ط-ب-ي-ق ك-اف-ة ألسصÎأت-ي-ج-يات
وأألسصاليب ألكفيلة بذلك ،وألتي من ضصمنها منع
ألعقاب ألبد ÊوأŸعنوي عن ألطالب وكذلك توفÒ
ألبيئة ألتعليمية أ÷يدة للمعلم.
ودعا ألفايدي إأ ¤تطبيق أŸؤوسصسصات ألÎبوية
ميثاق أأخÓقيات أŸهنة ألÎبوية بدءأ ً باŸربي أأو
أŸعلم أأو أŸعلمة بحيث Áثلون ،قدوة ‘ حسصن

ألتعامل مع طÓبهم ,مشصÒأ إأ ¤أأهمية ‡ارسصة
أأسص -ال -يب أ◊وأر م -ع أل -طÓ-ب ل-ب-ن-اء شص-خصص-ي-ات-ه-م
وح -ف-ظ ح-ق-وق-ه-م .ورأأى أأن (أل-ع-ق-اب أل-ب-د Êي-ع-د
أن -ت -ه -اك -ا ◊ق -وق أل -ط -الب وق -د ي -ؤوث -ر ع -ل -ى ب-ن-اء
شصخصصيته) ،مذكرأ Ãوقف ألنبي ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ عندما مرت به جنازة أليهودي فوقف عليه
ألصصÓة وألسصÓم وقال له ألصصحابة إأن هذأ يهودي
لÒد عليهم ألنبي :أأو ليسص نفسصا.
وكان ألدكتور قد أأّكد خÓل ﬁاضصرته أأّن مكة
وأŸدي -ن -ة ت-عّ-دأن أأول ﬁم-ي-ت÷ Úم-ي-ع أل-ك-ائ-ن-ات
أ◊ية أŸوجودة دأخلها ،مشصÒأ إأ ¤قول ألنبي ـ
صصلى ألله عليه وسصلم ـ «من وجد“وه يصصيد دأخل
أ◊رم فلكم سصلبه» ،وكذلك موقفه صصلى ألله عليه
وسصلم عندما رأأى كلبة ترضصع صصغارها فوضصع عليها
أأحد حرأسصه حتى Áر أ÷يشص ول تؤوذى.
وشصّدد ‘ حديثه ضصمن برنامج وزأرة ألÎبية
وألتعليم لدعم قضصية حقوق أإلنسصان على أأهمية
تكامل دور أألسصرة وأŸدرسصة ،كذلك ‘ –قيق
ألتكامل ‘ شصخصصية ألطالب ,مشصÒأ كذلك إأ¤
أأهمية حقوق أŸعلم Úمن خÓل قول ألنبي ـ صصلى
ألله عليه وسصلم ـ «إأ‰ا بعثت معلما».

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

هام جدا

هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسص .وشصكرأ

16٩٠8

Ÿاذا كان الّنبي (|)رحمة للعاÚŸ؟

Óنسص بل وللجن ،وليسص
ليسص للبشصر ول إ
ل -ل -بشص-ر وأ÷ن وإأ‰ا ل-ل-ب-ه-ائ-م ،ك-م-ا ق-ال
ع - -ل - -ي - -ه ألصص Ó- -ة وألسصÓ- -م ‘ شص- -أاٍن أأن
أ◊يتان ‘ جوف ألبحر لتسصتغفر Ÿعلم
ألناسص أÒÿ؛ ألن أأثر ذلك ينتفع به كل
أÓÿئق.
أليوم يقولون لك مث ً
 :Óأ◊فاظ على
أل -ب -ي -ئ -ة وت -ل -وث أل -ه -وأء ،وغ Òذلك م -ن
أألم- -ور أل- -ت- -ي ي- -رأع -ون ف -ي -ه -ا أ◊ق -وق
وأŸصصالح ،ألتي تتعلق بحياة ألبشصر .ولو
ذهبت إأ ¤سصنة ألنبي ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ إأ ¤هديه إأ ¤أأقوأله ،إأ ¤أأفعاله
لوجدت ذلك ظاهرأ ً فيها Ãا هو أأعظم
و‡ا هو من أأسصبق من كل ما يقال ،وألله
عز وجل قال{ :وما أإرسشلناك إ’ رحمًة
للعا.}ÚŸ
وقد قال عليه ألصصÓة وألسصÓم ،فيما
روأه أ◊اك -م ‘ مسص -ت -درك -ه وصص -ح -ح -ه،
وألطÈأ Êوألبزأر كذلك عن حديث أأبي
هريرة قال عليه ألصصÓة وألسصÓم« :يا
أاّيها الّناسس إا‰ا أانا رحمٌة مهداة».
و‘ حديث أأبي موسصى قال :أإّن ألله
عز وجل إأذأ أأرأد رحمة أأمةٍ من عباده
قيضص نبيها قبلها فجعله لها فرطًا وسصلفًا
ب Úيديها.
وذلك ظاهٌر ‘ قوله عز وجل{ :وما
كان إلله ليعّذبهم وأإنت فيهم وما كان
إلله معّذبهم وهم يسشتغفرون}.
رسص Óً- -وأأن- -ب -ي -اء أأ ُه ِ-ل -ك أأق -وأم -ه -م ‘
وجودهم ،وفيهم ذوو قرأبتهم ،وفيهم من
له به صصلًة وهكذأ ،لكن ألله عز وجل
جعل ألعذأب ألعام بعيدأ ً عن أأمته بسصبب
وجوده عليه ألصصÓة وألسصÓم.
و‘ ح - -دي - -ث - -ه ق- -ال ع- -ل- -ي- -ه ألصصÓ- -ة
وألسصÓم« :الّنجوم أامنٌة لل ّسسماء ،فإاذا
ذه- -بت الّ- -ن- -ج- -وم أات- -ى الّسس- -م- -اء م -ا
لصس-ح-اب-ي ف-إاذا
ت -وع -د ،وأان -ا أام -ن ٌ-ة أ
ذه -بت أات -ى أاصس-ح-اب-ي م-ا ي-وع-دون،
لم-ت-ي ف-إاذا ذهب
وأاصس -ح -اب -ي أام-نٌ-ة أ
أاصس -ح -اب -ي أات -ى أام -ت-ي م-ا ي-وع-دون»
(روأه مسصلم).
أأي ما يكون من فتنةٍ وﬁنةٍ ،وبعدٍ عن
ديٍن وأبتٍÓء يقدره ألله عز وجل ◊كمته.

ع-ل-ى إل-ن-اسس ويك-ون إلرسشول عليكم
ششهيدإً}.
مقاٌم عظيم أأن يشصهد ألرسصول ـ صصلى
أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م ـ ع-ل-ى أل-بشص-ري-ة ك-ل-ها،
وعلى أأل· وأتباعهم أألنبياء أأو ﬂالفته
لهم.

ل· ك ّ-ل -ه -ا ع-امً-ة
شس -ف -اع -ت -ه ا أ
لّمته خاصسة
و أ

‘ يوم ألفزع يأاتي ألناسص إأﬁ ¤مدٍ ـ
صصلى ألله عليه وسصلم ـ فيأاتي ويسصجد بÚ
ي -دي أل -ل -ه ع-ز وج-ل ،وي-ف-ت-ح أل-ل-ه ع-ل-ي-ه
Ãحامٍد  ⁄يفتح عليها من قبل ،فيقال
ل -ه :أرف -ع رأأسصك ،وأشص -ف -ع تشص ّ -ف -ع ،وسص-ل
تعطى ،فيشصفع ألنبي ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ ‘ أÓÿئق ،فيقضصي ألله عز
وجل بينهم.
كل أÿليقة وألبشصرية من أأولها إأ¤
أآخرها يشصفع لها ﬁمٌد ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ ‘ أليوم أألعظم وألكرب أألسصمى
وأألضصخم ‘ ،يوم ألقيامة ليقضصي ألله
عز وجل ب ÚأÓÿئق.
وأأعطي أأيضصا عليه ألصصÓة وألسصÓم
أأنوأعًا كثÒةً من وجوه ألشصفاعة ألمته ‘
أأح -اديث ألشص -ف-اع-ة أل-ط-وي-ل-ة ول يسص-م-ح
أŸقام بذكر ذلك.
وق -د ق -ال ع -ل -ي-ه ألصصÓ-ة وألسصÓ-م ‘
حديث أأبي هريرة عند مسصلم« :أأنا سصيد
ولد آأدم يوم ألقيامة ،وأأول من ينشصق عنه
ألق ،Èوأأول شصافٍع ،وأأول مشصفٍع».

خÒية أاّمته وصسحابته رضسوان
الله عليهم أاجمعÚ

من أأثر كل هذأ ألتعظيم لرسصول ألله
أن -ع -كسص أألث -ر ع -ل -ى أأم -ت-ه ،ق-ال ت-ع-ا:¤
{وكذلك جعلناكم أإمًة وسشطًا لتكونوإ
ششهدإء على إلناسس ،ويكون إلرسشول
عليكم ششهيدإ} ،وقال تعا{ :¤كنتم
خ Òأإمٍ--ة أإخ--رجت ل--ل--ن--اسس ت-أام-رون
باŸعروف وتنهون عن إŸنكر}.
وق -ال أل -ن-ب-ي ع-ل-ي-ه ألصصÓ-ة وألسصÓ-م:
«بعثت من خ Òقرٍن من بني آأدم قرنًا
فقرناً حتى كنت من ألقرن ألتي كنت
فيه».

اّدخار دعوته صسّلى الله عليه وج -وٌه أاخ -رى خ-اصسٌ-ة ب-ع-ظ-م-ة
لمّته ‘ يوم القيامة
وسسّلم أ
رسس -ول ال -ل -ه ــ صس -ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
ف ‘ أ◊ديث أŸشصهور وسسلم ــ يوم القيامة
وهذأ معرو ٌ

ي دعوة قد
من روأية أأنسص« :لكل نب ٍ
دع- -ا ب- -ه- -ا ف- -اسس- -ت -ج -ي -بت ،وج -ع -لت
لم - -ت - -ي ي- -وم
دع - -وت - -ي شس - -ف - -اع ً- -ة أ
القيامة ،»...فهذه خصصيصصٌه وعظمٌة
لرسصول ألله عليه ألصصÓة وألسصÓم لها
أأثرها على أأمته.

شس-ه-ادت-ه صسّ-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسسّلم
لن - -ب - -ي - -اء ي - -وم
ل· وا أ
ع - -ل - -ى ا أ
القيامة

ق - -ال ت - -ع - -ا{ :¤ي-ا أإّي-ه-ا إلّ-ن-بي إّنا
أإرسشلناك ششاهدإً ومبشّشرإً ونذيرإ ودإعيًا
إ ¤إلله بإاذنه وسشرإجًا منÒإ}.
وكما قال جل وع{ :Óفكيف إذإ جئنا
م-ن ك-ل أإمٍ-ة بشش-ه-يٍ-د وج-ئنا بك على
هؤو’ء ششهيدإً}.
ومعلومة أآليات ‘ هذأ ،ثم شصهادة
أألم- -ة ك- -م- -ا ق -ال ج -ل وع { :Ó-وكذلك
جعلناكم أإمًة وسشطًا لتكونوإ ششهدإء

دعــاء إليـــــوم

ك -ل م-ا ذك-رن-اه م-ت-ع-ل-ق ب-ال-دن-ي-ا ،ل-ك-ن
ألعظمة ‘ يوم ألقيامة ‘ ،أ◊مد و‘
غ Òألشص -ف -اع -ة أل -ع -ام -ة ب Úأÿل-ق ،و‘
أأموٍر أأخرى مثل كونه :أأول من يفتح باب
أ÷نة ،وأأول من يدخل أ÷نة .نصصوصٌص
كثÒة ،وخصصائصص أأك Ìل يسصع أÛال
لذكرها .فقط أأحببت أأن نتوقف قليÓ
عما ذكرناه.

جوهر اإلÁان

قال رسسول الله ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ
^ أأوصصا Êرّبي بتسصع أأوصصيكم بها:
^ أأوصصا ÊباإلخÓصص ‘ ألسصر وألعÓنية.
^ وألعدل ‘ ألرضصا وألغضصب.
^ وألقصصد ‘ ألغني وألفقر.
^ وأأن أأعفو عّمن ظلمني.
^ وأأعطي من حرمني وأأصصل من قطعني.
^ وأأن يكون صصمتي فكرأ ونطقي ذكرأ ونظري
عÈأ.

أ َل--لُّ--ه-م sل ُت-ؤوأِخْ-ذ Êف-يِ-ه ب-اْلَ-عَ-ث-رأِت،
خ-طايا َوأْلَه َفوأِت،
َوأ َقِْ-ل-ن-ي ف-ي-هِ ِم-نَ أْلَ -
َول َت--جَْ--عْ--ل--ن--ي ف--ي--هِ َغَ--رضصً--ا ِلْ--لَ--بÓ-ي-ا
لفات ِبعsزِت َ ِ
.Ú
وأ آ
ْ Ÿسصلم َ
ك يا عsز أ ُ
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مواقيت
الصسلة

^ ٢٢ديسس - -م : 195٤ Èأال -قت الشس-رط-ة
ال-ف-رنسس-ي-ة ال-ق-بضص ع-ل-ى أاغلب مناضسلي
حركة النتصسار للحريات اليمقراطية
‘ حملة اعتقالت واسسعة.
^ ٢٢ديسسم : 1955 Èالتحق القائد مصسطفى
لوراسص بعد فراره من السسجن
بن بولعيد Ãنطقة ا أ
لو.¤
واسستأانف مباشسرة مهامه كقائد للمنطقة ا أ
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^ إعدإد  :حمزة ﬁصصول

«اأ’فريبـ ـ ـول» آالي ـ ـة
اإفريقي ـة Ÿواجه ـ ـة
التهديـدات اأ’منيـة

ووضضسســـــــععللببننتتههــــــــــاا
جتتممـــااععاا÷
ااج
÷ززاائئـــــرر
È
فددييسسسسممـــــÈ
ممننتتصصسســف

تنسسيق قاري Ÿكافحة
لرهاب وا÷رÁــــة
ا إ
لوطــــــان
العابــــــرة ل أ

لفريقية
سستشسرع آالية التعاون ب Úأاجهزة الشسرطة ا إ
(أافريبول) ‘ ،مباشسرة مهامها بشسكل رسسمي سسنة ،٢01٦
لفريقي ،حيث
وبالضسبط عقب القمة اŸقبلة لل–اد ا إ
لطر
سستتم اŸصسادقة على القوان Úالتأاسسيسسية وا أ
الهيكلية والتنظيمية لها .فيما تعول البلدان
للية ا÷ديدة لتحقيق تقدم
لفريقية على هذه ا آ
ا إ
لمنية بالقارة.
فارق ‘ مواجهة التحديات ا أ

حمزة ﬁصصول
تصصويرﬁ :مد آإيت قاسصي

ببلدية بن عكنون وبمحاذاة محطة نقل المسشافرين،
يتواجد مقر اأ’فريبول ،والذي سشيكون بمثابة قاعة
ال -ع-م-ل-ي-ات ال-مشش-ت-رك-ة أ’ج-ه-زة الشش-رط-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة،
ومركز قرارات مكافحة مختلف التهديدات اأ’منية،
م -ن إاره -اب ،ت -ج-ارة ال-م-خ-درات ،ال-ت-ه-ريب ،ا’ت-ج-ار
باأ’سشلحة والبششر ،ومختلف اآ’فات التي تهدد أامن

عقب إاحباط ﬁاولة
انقلبيــة ‘ النيجــــر

أاحبطت النيجر ﬁاولة انقلب
عسسكري ضسد الرئيسص ﬁمدو إايسسوفو
وحكومته ،اÿميسص اŸاضسي ،بحسسب ما
جاء ‘ بيان للقصسر الرئاسسي.
وقبل هذا التاريخ بشسهرين ،عرفت
بوركينافاسسو انقلبا فاشسل ضسد السسلطة
النتقالية .فيما حاكمت نيجÒيا عددا
من الضسباط والعسسكري Úبتهمة التواطؤو
والتخابر مع تنظيم بوكو حرام
لرهابي ،فهل هي نهاية عهد
ا إ
النقلبات العسسكرية ‘ إافريقيا؟

حمزة.م

شش- -ه- -ران ي- -فصشÓ- -ن ال- -ن- -ي- -ج -ر ع -ن م -وع -د
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ،ال-ت-ي سشيخوضض فيها
الرئيسض إايسشوفو سشباق الترششح لعهدة ثانية.
وتجمع التقارير اإ’عÓمية أان حظوظه وافرة
ل Ó-سش -ت -م -رار ف-ي ك-رسش-ي ال-ح-ك-م إان ل-م ت-ك-ن
مؤوكدة.
خ Ó-ل ه -ذه ال -ف -ت -رة ،ت -ع -رف ال -بÓ-د وضش-ع-ا
سشياسشيا حسشاسشا ومتوترا ،بالنظر

واسشتقرار دول ومناطق جهوية.
وبعد جهود حثيثة بذلها أاعضشاء ا’تحاد اإ’فريقي،
بالخصشوصض مجلسض السشلم واأ’من اإ’فريقي ،وضشع
اج -ت -م-اع ال-ج-زائ-ر ل-ل-م-دي-ري-ن وال-م-ف-تشش-ي-ن ال-ع-ام-ي-ن
ل-لشش-رط-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،يومي  12و 13ديسش-م-بر ،2015
حجر اأ’سشاسض لميÓد هذه الهيئة الحسشاسشة ،بمباركة
 54دولة.
ول-م ي-ب-ق ’ك-ت-م-ال ج-م-ي-ع ال-ع-ن-اصش-ر الضش-روري-ة ل-عمل
الهيئة ،سشوى مصشادقة ا’تحاد اإ’فريقي في اجتماعه
ال-م-ق-ب-ل ع-ل-ى ال-ه-ي-ك-ل ال-تنظيمي والقانون اأ’سشاسشي،
والقنوات التي تربط عمل اأ’فريبول بلجان ا’تحاد
اإ’فريقي التي تسشند لها مهام السشلم واأ’من.
وبعد الفراغ من اجتماع إاعÓن التأاسشيسض ،ششرع مديرو
الشش-رط-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة وال-م-ف-تشش-ون ال-ع-ام-ون ف-ي إاتمام
ال -ت -ف-اصش-ي-ل ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-وسش-ائ-ل ال-م-ادي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
الÓزمة ،ووضشع الجسشور الممهدة للششروع في تبادل

تراجع فرصص ‚اح ا’نقÓبات العسسكرية ‘ غرب إافريقيا

للمعارضشة السشياسشية الششرسشة التي يواجهها
إايسش- -وف -و ،ل -ك -ن اأ’م -ور خ -رجت ع -ن ال -نصض،
الخميسض الماضشي ،عندما أاعلنت الرئاسشة عبر
ال -ت-ل-ف-زي-ون ال-ح-ك-وم-ي ع-ن إاح-ب-اط م-ح-اول-ة
ان -ق Ó-ب عسش-ك-ري خ-ط-ط ل-ه  9ضش-ب-اط من
الجيشض.
تفاصشيل العملية ،بحسشب السشلطات النيجرية،
ششملت نقل عتاد حربي دون إاذن القيادة العليا
ل -ل -ج -يشض ب -غ -رضض اسش -ت -خ-دام-ه ف-ي إاسش-ق-اط
الطائرة الرئاسشية التي كان على متنها إايسشوفو
قادما من جولة له بوسشط البÓد.
المعارضشة السشياسشية ،عّبرت عن اندهاششها
وششكك في الرواية الرسشمية ،مطالبة بتقديم
د’ئل على المحاولة ا’نقÓبية ،بينما تعتبر
السشلطة تقديم الضشباط المعروفين بأاسشمائهم
ومناصشبهم التي ششغلوها في السشابق للتحقيق،
خير دليل على ذلك.
الصشحافة النيجرية من جهتها ،تسشاءلت عن
سشبب اختيار هذا التوقيت للقيام بانقÓب،
ورأات في الخطوة محاولة لقطع الطريق أامام
الرئيسض لÓسشتمرار في الحكم ،في ظل اتهامه
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الخبرات والكفاءات والتجارب والتكوين في الدول
اأ’عضشاء.
على أان يفرغ من كل الترتيبات السشنة المقبلة لينطلق
العمل الميداني ،الذي أاسشسشت من أاجله آالية التعاون
بين أاجهزة الششرطة اإ’فريقية.
ويعكسض الوقت الذي أاخذه أاعضشاء ا’تحاد اإ’فريقي،
ف - -ي ال- -ت- -حضش- -ي- -ر إ’طÓ- -ق اإ’ف- -ري- -ب- -ول ،اأ’ه- -م- -ي- -ة
ا’سش-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-ب-ال-غ-ة ل-ه-ا ،بشش-ك-ل يضشاهي أاو يفوق
ال -ق -وة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ال-ج-اه-زة وق-وة ال-رد السش-ري-ع ع-ل-ى
اأ’زمات ،التي تنفذ مهام حفظ السشÓم في بلدان
تعرف أازمات حادة.
ب -ي -ن -م -ا سش -ت -م -ارسض اأ’ف-ري-ب-ول م-ه-ام-ه-ا بشش-ك-ل دائ-م
ومسش -ت-م-ر ،أ’ن اخ-تصش-اصش-ات-ه-ا تشش-م-ل ك-اف-ة ال-ج-رائ-م
وبأانواعها المختلفة ولن يقتصشر اأ’مر على مكافحة
اإ’ره-اب ،ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر أان تشش-ت-م-ل ق-اع-دة ال-ب-ي-ان-ات
ال-مشش-ت-رك-ة أ’ج-ه-زة الشش-رط-ة ال-م-ع-ل-وم-ات وال-ت-ق-ارير

باسشتخدام التع ّسشف والقبضشة الحديدية ضشد
معارضشيه.
غ -ي -ر أان م -راق-ب-ي ال-خ-ارج ،أادرج-وا ال-ع-م-ل-ي-ة
ال -ف -اشش -ل -ة ف-ي سش-ي-اق ت-راج-ع ح-ظ-وظ ن-ج-اح
ا’نقÓبات العسشكرية ،كوسشيلة لتغيير أانظمة
الحكم في غرب إافريقيا .وخير دليل على
ذلك ،ال-ن-ه-اي-ة ال-م-أاسش-وي-ة ل-ل-ج-ن-رال ج-ي-ل-ب-رت
ديانديري وكل مدعميه في محاولة ا’نقÓب
على الحكومة ا’نتقالية ببوركينافاسشو بتاريخ
 17سشبتمبر  .2015حيث مازال عدد من رجال
السشياسشة ورؤوسشاء بعضض المنظمات من داخل
وخارج البÓد وصشحافيون ،يخضشعون للتحقيق
ب-ع-دم-ا وج-هت ل-ه-م ت-ه-م-ة م-ح-اول-ة المسشاسض
باسشتقرار البÓد ودعم ا’نقÓبيين أاخÓقيا
وماديا .في وقت جرى انتخاب رئيسض جديد
عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
بغرب إافريقيا دائما ،ششرع الرئيسض محمد
ب-وخ-اري ،م-ن-ذ ان-ت-خ-اب-ه شش-ه-ر م-اي ال-ماضشي
رئ-يسش-ا ل-ن-ي-ج-ي-ري-ا ،ح-م-ل-ة تطهير واسشعة ضشد
ال-فسش-اد داخ-ل وخ-ارج ال-م-ؤوسشسش-ة ال-عسش-ك-رية،
حيث يواجه عششرات الضشباط والجنود تهم

–رك ’سستباق
اأ’زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وبششكل أادق ،سشيكون من السشهل على دولة مثل غينيا،
التي تعتبر سشواحلها المطلة على المحيط اأ’طلسشي
م -وان -ئ آ’’ف اأ’ط -ن -ان م-ن ال-م-خ-درات (ال-ك-وك-اي-ي-ن
والهيرويين) القادمة من أامريكا الÓتينية ،أان تصشدر
مذكرة توقيف قارية بحق بارونات المخدرات وكل
المتواطئين معهم.
ت-ع-د ال-م-خ-درات ت-ح-دي-ا ك-ب-ي-را ل-ل-ق-ارة ،ب-ع-دما باتت
جهاتها الخمسض ،معابر دولية لتمرير السشموم نحو
أاوروب -ا ،آاسش -ي -ا وح -ت -ى أام -ري-ك-ا الشش-م-ال-ي-ة .وم-ن شش-أان
اأ’ف -ري -ب -ول ،ف -رضض ق-ي-ود صش-ارم-ة ع-ل-ى ال-م-ت-ورط-ي-ن
وتقديمهم للعدالة.
ومع تنامي الخطر اإ’رهابي وفكر التطرف ،سشيكون
في فائدة البلدان اإ’فريقية تبادل المعلومات والصشور
عن اأ’ششخاصض المششتبه بهم ،ورصشد حركة تنقلهم بين
دول القارة ،اأ’مر الذي سشيسشمح بتخصشيصض ما يششبه
بطاقية بأاسشماء كل من لهم عÓقة بششكل مباششر أاو
غير مباششر مع الجماعات اإ’رهابية.
وحتى بالنسشبة للجريمة اإ’لكترونية وتبييضض اأ’موال،
Óف-ري-ب-ول دور م-ح-وري ف-ي ه-ذا ال-ج-انب،
سش -ي -ك-ون ل -أ
خاصشة مع التنامي المسشتمر في حركة اأ’موال خارج
اأ’ط-ر ال-ق-ان-ون-ي-ة وم-ا يصش-اح-ب-ه-ا م-ن ع-م-ل-يات تزوير
وفضش - -ائ - -ح فسش - -اد داخ - -ل ال - -م- -ؤوسشسش- -ات ال- -خ- -اصش- -ة
والحكومية ،وسشيقلل العمل الجماعي من هذه  ،عكسض
ما كان عليه الحال سشابقا عندما كانت كل دولة تكافح
هذه اآ’فات بششكل منفرد.
على صشعيد الهجرة غير الششرعية وا’تجار بالبششر،
Óشش-خ-اصض ال-ذي-ن
Óف-ري-ب-ول أان يضش-ع حّ-دا ل -أ
ي -م -ك-ن ل -أ
يلعبون دور الوسشطاء أاو الدليل في نقل المهاجرين
عبر مسشالك خاصشة ،ويتسشبّبون في هÓك عششرات
Óف-ري-ب-ول
اآ’’ف سش-ن-وي-ا ف-ي الصش-ح-ارى وال-ب-ح-ار .ول -أ
أاهمية كبيرة أايضشا على صشعيد التعاون الدولي.
Óفارقة آالية تنفيذية حاسشمة في مواجهة
لقد باتت ل أ
التهديدات اأ’منية بتنسشيق محكم ،وهو ما يعّد تقدما
ملموسشا على طريق تجسشيد ششعار« :الحلول اإ’فريقية
للمششاكل اإ’فريقية».

ال-ت-خ-اب-ر م-ع ال-ت-ن-ظ-ي-م اإ’ره-اب-ي ب-وك-و حرام
وتحويل مسشار اأ’موال.
هذا الواقع الجديد في ميزان القوى بين
ال-عسش-ك-ر والسش-اسش-ة ف-ي غ-رب إاف-ري-ق-ي-ا ،ي-فيد
بتراجع ا’نقÓبات العسشكرية كوسشيلة تقليدية
Óطاحة بالرؤوسشاء ،في ظل المسشاعي القارية
لإ
وال -دول -ي -ة ال -دائ -م -ة ل -ن -ب -ذ ك-ل تصش-رف غ-ي-ر
دسش -ت -وري ل-ل-وصش-ول إال-ى ال-ح-ك-م ،ن-اه-يك ع-ن

التدابير العقابية التي تلجأا إاليها المنظمات
الحكومية.
وتفرضض التحديات اأ’منية المسشتعصشية التي
تعرفها مختلف مناطق إافريقيا ،على قادة
الدول ومختلف اأ’جهزة الحكومية ،تفادي
زعزعة اسشتقرار بلدان القارة تحت أاي مبرر
ك -ان ،وت -رك -ي -ز ال -ج-ه-ود ك-اف-ة ع-ل-ى م-ح-ارب-ة
الجهود والجريمة المنظمة.

منذ  8أاشسهر ،وبورندي تنزلق
ت -دري -ج -ي -ا ن -ح-و ح-رب أاه-ل-ي-ة،
بسس- -بب إاصس- -رار ال- -رئ- -يسص ب- -يÒ
ن- -ك- -ورون- -زي- -زا ع- -ل- -ى الÎشس- -ح
ل- - -ع- - -ه - -دة ج - -دي - -دة ،وث - -ب - -ات
اŸعارضسة على رفضسها للخطوة
غ Òالدسستورية ،ليأاخذ بذلك
اÿلف السس-ي-اسس-ي ب-ع-دا عرقيا
ب Úال - -ه- -وت- -و وال- -ت- -وتسس- -ي م- -ن
جديد.
لفريقي قرر تشسكيل
ال–اد ا إ
بعثة ◊فظ السسلم ‘ هذا البلد
ق-وام-ه-ا  5000ع -نصس-رﬁ ،اول
اسس -ت -ب -اق أاي ان-زلق أاخ-ط-ر ‡ا
لن .ف- -ق -د رأاى ‘
ه- -و ع- -ل- -ي- -ه ا آ
لم-ن-ي-ة
اغ -ت -ي -ال الشس-خصس-ي-ات ا أ
والسس- - -ي- - -اسس- - -ي - -ة واسس - -ت - -خ - -دام
ال- - -رصس- - -اصص ا◊ي ل - -ت - -ف - -ري - -ق
اŸتظاهرين ،بوادر تؤوشسر لعودة
له- -ل- -ي- -ة ال -ت -ي
شس- -ب- -ح ا◊رب ا أ
عرفتها البلد سسنة .1995
خ -ط -وة ال -ه -ي -ئ-ة ال-ق-اري-ة ،إاذًا،
ج -اءت ب -ن -اء ع -ل -ى ت -وج -ه -ات-ه-ا
ا÷دي-دة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى آال-ي-ات
لزم -ات وم-ن-ع ح-دوث-ه-ا
ت -وّق -ع ا أ
وال -ت -ع -ام -ل م -ع -ه -ا .و–ركت ‘
ح -ال-ة ب-ورن-دي ‘ إاط-ار «اŸن-ع»،
ب- -غ -رضص ح -م -اي -ة اŸدن -ي Úم -ن
ج- -ه- -ة ،واŸسس- -اع -دة ‘ ت -ه -دئ -ة
لم - -ن - -ي - -ة “ه - -ي- -دا
لوضس - -اع ا أ
ا أ
لجراء مفاوضسات ب Úأاطراف
إ
لزمة.
ا أ
ورغ- - - -م اعÎاضص ا◊ك - - -وم - - -ة
ال -ب -ورن-دي-ة ع-ل-ى نشس-ر ال-ق-وات
لف -ري -ق -ي -ة واع -ت -ب -اره -ا ق -وة
ا إ
غ -ازي -ة ،إال أان تشس-ج-ي-ع ›لسص
لم -ن ال -دو‹ ل -ل -م -ب -ادرة ،م-ن
ا أ
شس- - - -أان- - - -ه أان يضس- - - -ع ال - - -رئ - - -يسص
ن- - -ك - -ورون - -زي - -زا –ت ضس - -غ - -ط
شسديد ،ويدفعه للتفك Òجديا
‘ ال -دخ -ول ‘ ح -وار شس -ام -ل م-ع
اŸع -ارضس -ة وع -دم ات-خ-اذ ك-ل م-ا
م- - -ن شس- - -أان- - -ه زي- - -ادة ت- - -ف- - -اق - -م
لوضساع.
ا أ
اŸوق- - - - -ف الصس- - - - -ارم ل- - - - -ل–اد
لف-ري-ق-ي ي-عّ-د Ãث-اب-ة –ديد
ا إ
لف-ري-ق-ي-ة ل-لتعامل مع
لط-ر ا إ
ل -أ
لزم-ة ،ت-ف-ادي-ا ل-ن-ق-ل ال-قضسية
ا أ
إا ¤خ- -ارج ال- -ق- -ارة ،ك- -م- -ا ك- -ان
ح - - -دث ‘ أازم - - -ات سس - - -اب - - -ق - - -ة،
ل·
وبالتا‹ سستكتفي هيئة ا أ
لمن
اŸتحدة و›لسص السسلم وا أ
ال - - -دو‹Ã ،ه- - -م- - -ة اŸراف- - -ق- - -ة
وال-دع-م ،ك-م-ا سس-ي-قطع الطريق
أامام بلدان غربية قد تخامرها
ف- -ك- -رة –ريك ق -وات -ه -ا ب -اŒاه
العاصسمة بوجمبورا.
ل-ق-د اسس-ت-وفت م-ن-ظمة الوحدة
لف -ري-ق-ي-ة ‘ ،سس-اب-ق-ة ،ج-م-ي-ع
ا إ
لليات الكفيلة بحماية السسلم
ا آ
لزمات،
لم-ن وال-ت-ع-ام-ل مع ا أ
وا أ
لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ
اŸيدا.Ê
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