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البتروكيمياء
بسسكيكدة

قام بها الجيشص ،الدرك وحرسص
الحدود

أكثر من  ٣مÓيير دو’ر
لتأهيل مركب تمييع ألغأز
بعد  ١١سسنة من ألتوقف

ضسبط أسسلحة رشسأشسة
وموأد متفجرة وذخيرة
صص 24
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عّبر عن أامله في التوصسل إالى موقف توافقي في اجتماع مارسص

خبري :أمتصسأصس مليوني برميل
فأئضس نفطي للحد من أنهيأر أأ’سسعأر

محطات توليد الكهرباء تسسمح بتوفير  300مليار
صص 04
م 3من الغاز بالجزائر

جهود دبلوماسسية للتسسوية
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ألمقأربة ألجزأئرية
تحظى بأ’هتمأم
صص 23
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لعÓمية للبحث عن مصسادر تمويل
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دوب فضسيل لـ ““الشسعب““:

لسستراتيجية في التنمية الوطنية
لشسغال العمومية الحلقة ا إ
ا أ

متأبعة ميدأنية إ’نجأز ألمشسأريع
دعوة

هدفنأ إأنقأذ جمعية
وهرأن من ألسسقوط
صص 19

صص 13/12/11

ينظم منتدى «الشسعب» ندوة نقاشص بعنوان« :ليبيا ...أاي تطورات محتملة؟» ،ينشسطها الدكتور إالياسص بوكراع ،المدير العام
لسستراتيجية الشساملة ،اليوم الثÓثاء  01مارسص  2016على السساعة  11:00صسباحا بمقر جريدة
للمعهد الوطني للدراسسات ا إ
«الشسعب»  ،39شسارع الشسهداء  -الجزائر العاصسمة.
حضسوركم يشسرفنا

الثÓثاء  ٠1مارسس  2٠1٦م
اŸوافق لـ 21جمادى األو 1٤٣٧ ¤هـ

مسشلم تششرف على أŸلتقى
ألدو‹ حول ضشحايا ألعنف

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

لسسرة وقضسايا
تشسرف وزيرة التضسامن الوطني وا أ
اŸرأاة مونية مسسلم سسي عامر ،اليوم ،على افتتاح
لخ-ط-ار ع-ن
أاشس-غ-ال اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹ ح-ول آال-ي-ات ا إ
لط-ف-ال ضس-ح-اي-ا ال-ع-ن-ف (ا◊صس-ي-ل-ة والتوصسيات)
ا أ
وذلك بفندق ا÷زائر.

العدد

غول ‘ أŸسشيلة
ي -ق-وم وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة والسس-ي-اح-ة
والصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ع-م-ر غ-ول ،ال-ي-وم،
ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ل-ولي-ة اŸسس-ي-ل-ة ،ح-يث
سسيعاين بعضس اŸشساريع القطاعية.
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عب ـ ـادو يششـ ـرف ع ـلى جمعية
عامة باألغوأط

وفد عن حزب ألششعب
ألغابو Êضشيف
ألتحالف أ÷مهوري

لم Úال -ع -ام ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي-ة
يشس -رف ا أ
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ع-ب-ادو ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى ا÷م-ع-ية
لغ -واط ب -حضس -ور ج -م -ي -ع
ال -ع -ام -ة ل -ولي -ة ا أ
لعضساء باŸنطقة.
ا أ

لم Úال -ع -ام ◊زب
يسس- -تضس- -ي -ف ا أ
ال- -ت- -ح -ال -ف ال -وط -ن -ي ا÷م -ه -وري
ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي ،ال-يوم ،وفدا عن
ح- -زب الشس- -عب ال -غ -اب -و Êب -ق -ي -ادة
رئ- - -يسس- - -ه م- - -ن- - -اضس- - -ل ال - -قضس - -ي - -ة
الصس -ح-راوي-ة م-وك-اغ-ن-ي إاي-وان-غ-و
ت -ن-ظ-م ي-وم  7م- -ارسس ا÷اري ،ن- -دوة ح -ول ال -ذك -رى  42لرحيل
ج- -ون دي- -و ،ب- -حضس- -ور السس -ع -ي -د
ي
لعÓمي Úا÷زائري Úبفيتنام وذلك Ãقر نادي عيسسى مسسعود
ا إ
العياشسي رئيسس اللجنة الوطنية الصسحراوية للتضسامن
ت -ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ال-ي-وم ‘ ،إاط-ار الح-ت-ف-الت
لل-ي-م ي-وم  ٨م-ارسس 1٩74
لذاع -ة ال-وط-ن-ي-ة .وق-د وق-ع ا◊ادث ا أ
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بيومها العاŸي ،حفل تخرج دفعات وذلك على مسستوى الوحدة الوطنية
ج -راء سس -ق -وط ال -ط -ائ -رة ال-ت-ي ك-انت ت-ق-ل-ه-م ‘ م-ه-م-ة ت-غ-ط-ي-ة زي-ارة
من السساعة  15:00مسساء.
للتدريب والتدخل بالدار البيضساء ،ابتداء من السساعة  0٩:00صسباحا.
الرئيسس الراحل هواري بومدين إا ¤دولة فيتنام.
لعÓمي اıضسرم الزميل ﬁمود بوسسوسسة ،حيث يسسلط
ينشسط الندوة ،ا إ
...وأأبوأب مفتوحة على وحدأت ألتدخل ألسشبوع
.
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الضسوء على ﬂتل
كما سستنظم باŸناسسبة أابواب مفتوحة على مسستوى وحدات التدخل Ÿدة أاسسبوع ،حيث
سسيكون الفتتاح الرسسمي ،غدا ،ابتداء من السساعة  14:00بعد الزوال Ãقر مديرية
ا◊ماية اŸدنية لولية ا÷زائر مقابل مسستشسفى زم ،‹Òحيث سسطر برنامج متنوع
وثري بالنشساطات لفائدة مواطني العاصسمة.
عروضس مغرية Ÿتعامل النقال «موبيليسس»

إأحياء ذكرى رحيل أإلعÓميÚ
أ÷زأئري Úبفيتنام

أ◊ماية أŸدنية –تفي بعيدها ألعاŸي

خدمات وأمتيازأت بـ 150دج فقط

م -رة أاخ -رى ي -ف -اج -ئ م-ت-ع-ام-ل ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال
«م -وب -ي -ل -يسس» زب -ائ -ن -ه ب -ع-روضس ج-دي-دة ،م-ن
خÓ-ل «م-ب-تسس-م» بصس-ي-غ-ة سس-حرية ،باسستعمال
 ،*٦00#ت -وف -ر خ -دم -ات ج -دي -دة وام-ت-ي-ازات
بأاسسعار تنافسسية.
ع - -روضس بـ 150دج ن -ح -و م -وب -ي -ل-يسس ،يسس-م-ح
ل- -ل -زب -ائ -ن اŸشسÎك Úب -السس -ت -ف -ادة م -ن 150
دق -ي -ق-ة م-ك-اŸات  50 +رسس-ال-ة ن-ح-و ﬂت-لف
شسبكات اŸتعامل.Ú
وعرضس بـ 150دج نحو ﬂتلف شسبكات الهاتف النقال ،يسسمح للمشسÎكÚ
من السستفادة من  40دقيقة من اŸكاŸات  20 +رسسائل قصسÒة نحو كل
الشسبكات « 50 +ميغا أاوكتي» (فايسسبوك ووات سساب).

ندوة
تاريخية حول
ألعربي بن مهيدي

ي- - -ن- - -ظ- - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن - -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ،غ-دا ،ندوة تاريخية
حول اŸسسار النضسا‹ وا÷هادي
ل- -لشس- -ه- -ي- -د ﬁم -د ال -ع -رب -ي ب -ن
مهيدي ،وذلك ابتداء من السساعة  14:00بعد الزوال Ãقر
اŸتحف ،يؤوطرها أاسساتذة ﬂتصسون.

«جازي» يكافئ ألفائزين ‘ دورة ‰وذج
أأل· أŸتحدة با÷زأئر

أبوأب
مفتوحة على «ألكناسس»

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.٣5:

(021) 60.70.40

ت-ن-ظ-م م-وؤسسسس-ة «اي-دا ك-نسس-ي-لت» اأي-ام-ا ح-ول صس-ن-اعة النسسيج ‘ ا÷زائر،
تندرج ‘ اإطار بعث هذا القطاع ،يحضسره ‡ثلون من القطاع Úالعمومي
واÿاصس و‡ثلون عن قطاع التكوين والتعليم اŸهني Úوهيئات لتطوير
السس -ت -ث -م-ار»ان-دي» و»انسس-اج» ،لسس-ت-ح-داث م-ن-اصسب ع-م-ل ،ب-الإضس-اف-ة اإ¤
الوكالة الوطنية للتشسغيل ،وذلك من  14اإ 24 ¤مارسس ا÷اري .علما اأن
ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة سستنظم يوم  7م-ارسس ب-خصس-وصس ه-ذه الأي-ام ،ب-ق-اع-ة ابن
زيدونÃ ،ركب «اأوريف» بالعاصسمة.

أŸؤوسشسشة ألوطنية للنقل بالسشكك أ◊ديدية تكّرم عامÓتها

ينظم الصسندوق الوطني للتأامينات الجتماعية للعمال
ا أ
لج -راء ،أاب -واب -ا م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ك-اف-ة وك-الت-ه Ãناسسبة العيد العاŸي للمرأاة ،تقوم اŸؤوسسسسة الوطنية للنقل بالسسكك ا◊ديدية
ال- -ولئ- -ي- -ة –ت شس- -ع- -ار «م- -راق -ب -ة –صس -ي -ل ...ت -غ -ط -ي -ة
«اسسنتياف» يوم  ٨مارسس ،بتكر Ëالنسساء العامÓت بالقطاع وكذا اŸسسافرات على
اجتماعية ناجعة».
م Ïالقطار ،من خÓل تقد Ëورود.
وسسيعطي اŸدير العام للصسندوق ،إاشسارة النطÓق
لكÌ
الهدف من اŸبادرة التشسجيع على اسستعمال وسسيلة النقل هذه التي تعد ا أ
من ولية ا أ
لغواط وتسستمر إا ¤غاية 07
أامانا مقارنة بوسسائل النقل الأخرى.
مارسس ا÷اري.

‘ إاط -ار سس -ي -اسس -ت -ه -ا كشس -رك-ة
م- -واط- -ن- -ة ،شس- -ارك ج- -ازي ‘
ت- -ن- -ظ -ي -م دورة ح -ول ‰وذج
ل· اŸت- - -ح- - -دة وذلك ي - -وم
ا أ
اÿم- -يسس  25ف-ي-ف-ري 201٦
ع-ل-ى مسس-ت-وى ج-ام-ع-ة ال-طب
ب- -ا÷زائ- -ر ال -ع -اصس -م -ة– ،ت
إاشس- -راف ال- -ل- -ج- -ن -ة ا÷ه -وي -ة
ل·
لعÓم التابع Ÿنظمة ا أ
لفريقيا ،التابعة للمنظمة العاŸية للصسحة ومركز ا إ
إ
اŸتحدة .حيث قام الطلبة اŸسسجلون بلعب دور مبعوثي  2٣بلدا إافريقيا خÓل
ﬁاك -اة ›ري -ات اج -ت -م -اع اŸن -ظ -م -ة ال-ع-اŸي-ة ل-لصس-ح-ة ح-ول م-وضس-وع ال-ت-غÒات
اŸن-اخ-ي-ة وت-أاثÒه-ا ع-ل-ى الصس-ح-ة .ث-م ق-ام ب-ع-ده-ا الÈوف-يسس-ور باهكايطا‡ ،ثل
اŸنظمة العاŸية للصسحة ،الذي شسرح تأاث ÒالتغÒات اŸناخية على الصسحة .ثم
لسسئلة حول اŸوضسوع ،مع
أاحال الكلمة إا ¤الطلبة وا◊اضسرين Ÿناقشسة وطرح ا أ
ل· اŸتحدة.
احÎام الطريقة اŸتبعة ‘ هيئة ا أ
لوائ-ل ،ث-م ق-ام
اخ -ت -ت -مت ال -دورة ب -ح-ف-ل ّ” خÓ-ل-ه ت-ك-ر Ëال-ف-ائ-زي-ن ال-عشس-رة ا أ
اŸن-ظ-م-ون بشس-ك-ر ك-ل ال-ذي-ن سس-ه-روا ع-ل-ى إا‚اح ا◊دث ،ك-م-ا شس-ك-روا ج-ازي ع-لى
مسساهمته الفعالة ‘ التظاهرة ومنحت له شسهادة شسرفية.
من خÓل مشساركته ‘ تنظيم هذه الدورة ،يÈز اŸتعامل مرة أاخرى التزامه
باŸسساهمة ‘ ترقية الشسباب ا÷زائري و‘ تنمية العلم واŸعرفة ‘ ا÷زائر.

التحرير

أبوأب مفتوحة على تطوير ألنسشيج ‘ أ÷زأئر

بريد أ÷زأئر وأوريدو يكافئان أفضشل بائعي خدمة «سشتورم»
ن ّ-ظ -م ك -ل م -ن ب -ري -د ا÷زائ-ر وأاوري-دو ،أامسس ،ح-ف-ل
تسسليم جوائز لعمال بريد ا÷زائر الفائزين ‘ مسسابقة
للكÎونية «سستورم» التي أاطلقت سسنة 2015
التعبئة ا إ
ع Èتسسع وليات ‘ الوطن.
ج- -رى ح -ف -ل تسس -ل -ي -م ا÷وائ -ز Ãق -ر ب -ري -د ا÷زائ -ر
با÷زائر العاصسمة ،بحضسور باية حنو‘ ،مديرة دائرة
الشسبكة ‡ثلة اŸدير العام لÈيد ا÷زائر عبد الناصسر
سس-اي-ح ،وج-ي-ان-ل-وكا ريدولفي (،)Gianluca Redolfi
اŸدير التجاري التنفيذيُ ،ممثل اŸدير العام لـ أاوريدو
وكذا إاطارات مُسسÒة للمؤوسسسست.Ú
تكافئ هذه اŸسسابقة ،التي أاطلقت ‘ إاطار الشسراكة
السسÎاتيجية ب Úبريد ا÷زائر وأاوريدو ،عمال بريد
ا÷زائر بوليات ا÷زائر العاصسمة ،البويرة ،تيبازة،
ب-وم-رداسس ،ال-ب-ل-ي-دة ،ب-ج-اي-ة ،سس-ط-ي-ف ،وه-ران وت-يزي

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

وزو ،ال -ذي -ن –صس-ل-وا ع-ل-ى أاحسس-ن ال-ن-ت-ائ-ج ‘ ال-ت-ع-ب-ئ-ة
الإل -كÎون -ي -ة سس -ت -ورم ع Èالشس-ب-ك-ة ال-ت-ج-اري-ة لÈي-د
ا÷زائر خÓل مدة اŸسسابقة.

إلع ـÓناتكـم أتصشل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثÓثاء  01مارسس  2016م
ألموأفق لـ  21جمادى أأ’ولى  1٤٣٧هـ

’رهاب
’زمات سضلميا ومكافحة أ إ
إأتفاق على تسضوية أ أ

رئيسس ا÷مهورية يسستقبل وزير اÿارجية الروسسي
إأسض -ت -ق -ب -ل رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة
ألسض -ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
أمسس ،ب -ا÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة ،وزي-ر
ألشض- - -ؤوون أÿارج- - -ي - -ة أل - -روسض - -ي
سضÒغ- -اي ’ف- -روف ،أل -ذي ي -ق -وم
بزيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر.
ج -رى أ’سض -ت -ق-ب-ال ب-حضض-ور وزي-ر
أل - -دول - -ة وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة
وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة،
ووزي -ر ألشض -ؤوون أŸغ -ارب -ي -ة وأ’–اد
أإ’فريقي وجامعة ألدول ألعربية عبد
ألقادر مسضاهل.

األولوية للتعاون الطاقوي
أتفقت أ÷زأئر وروسضيا ،أمسس ،على
ت-ك-ث-ي-ف ت-ب-ادل أŸع-ل-وم-ات م-ن أج-ل
Óزم-ات أل-ت-ي
أل -تسض -وي -ة ألسض -ل -م -ي -ة ل -أ
تعصضف ببعضس ألبلدأن ألعربية وكذأ
ت-ع-زي-ز ت-ع-اون-ه-م-ا ‘ ›ال م-كافحة
أإ’رهاب وألتطرف.
صض- - -رح وزي- - -ر ألشض- - -ؤوون أÿارج - -ي - -ة
أل- -روسض -ي سضÒغ -اي ’ف -روف ،ع -قب
أل- - -ل - -ق - -اء أل - -ذي خصض - -ه ب - -ه رئ - -يسس
أ÷م -ه -وري -ة« :أت -ف -ق -ن -ا م-ع أل-رئ-يسس
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى ت-ك-ث-يف حوأرنا عÈ
ق -ن -وأت أخ -ب -ار سض -ري -ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالوضضع ‘ شضمال إأفريقيا وألشضرق
أأ’وسضط».
وقال ‘ هذأ ألصضدد« ،كان جديرأ
بالتقدير بالنسضبة لنا أ’سضتماع لتقييم
أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-قة وأعضضاء حكومته
بشض -أان أل -وضض -ع ‘ ل -ي-ب-ي-ا ،ه-ذأ أل-ب-ل-د
أل -ذي ي -وأج -ه أزم -ة ج -د ع -م -ي -ق -ة»،
مضض- -ي- -ف -ا أن ه -ذأ أل -وضض -ع ن -ا œع -ن
«عملية غ Òشضرعية قام بها حلف
شضمال أأ’طلسضي (ألناتو)».
وأشضار ’فروف ،إأ ¤أن «ألوضضع ‘
ليبيا كانت له تدأعيات هنا وهناك
خ -اصض -ة Ãن -ط -ق -ة ألسض-اح-ل أŸه-ددة
بخطر ألÓإأسضتقرأر بسضبب أŸتاجرة
باأ’سضلحة ألقادمة من هذأ ألبلد».
وأضضاف ،أن «موقفنا أŸشضÎك يكمن

‘ إأعادة بناء ليبيا على أسضاسس حوأر
وطني شضامل Ãشضاركة جميع ألقوى
ألسض-ي-اسض-ي-ة وأل-عسض-ك-رية أŸوجودة ‘
هذأ ألبلد».
كما أكد رئيسس ألدبلوماسضية ألروسضية،
أنه تطرق من جهة أخرى إأ ¤ألوضضع
‘ ألشض - -رق أأ’وسض - -ط م - -ع أل - -رئ- -يسس
بوتفليقة ،ألذي أبدى  -كما قال -
«مسض -ان -دت -ه أل-ت-ام-ة لسض-ي-اسض-ة روسض-ي-ا
ل -تشض -ك -ي -ل ج -ب-ه-ة م-وح-دة Ÿك-اف-ح-ة
أإ’ره - -اب وف - -ق م - -ب - -ادرة أل - -رئ- -يسس
ف Ó-د ÒÁب -وت Úب -ا÷م -ع -ي-ة أل-ع-ام-ة
 ·ÓأŸت- -ح- -دة شض- -ه- -ر سض- -ب- -ت- -مÈ
ل --أ
ألفارط».
‘ سضياق متصضل أضضاف ،أن «ألرئيسس
بوتفليقة أكد دعمه كذلك للسضياسضة
أل -روسض -ي -ة بشض -أان تسض -وي -ة أل -وضض-ع ‘
سضوريا ،خاصضة فيما يتعلق بنشضاطات
أل -ف -ري -ق أل-دو‹ ل-دع-م سض-وري-ا أل-ذي

ترأسضه روسضيا وألو’يات أŸتحدة».
ودع -ا ’ف -روف إأ« ¤أل -ت -ط-ب-ي-ق أل-ت-ام
للقرأرأت أŸتخذة من قبل ألفريق
ألدو‹ لدعم سضوريا دون أي شضرط».
وقال ‘ هذأ ألشضأان« ،كانت موأقفنا
م -ت -ط -اب -ق -ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãك-اف-ح-ة
أإ’ره-اب وأل-ت-ط-رف وأع-م-ال أل-ع-ن-ف
أŸرت-ك-ب-ة ‘ سض-وري-ا ول-ي-ب-ي-ا وأل-عرأق
وأليمن».
وعن ألعÓقات أ÷زأئرية  -ألروسضية
أك - -د ’ف - -روف أن أل - -ب - -ل- -دي- -ن أك- -دأ
«“سض - -ك - -ه- -م- -ا» ب- -إاعÓ- -ن ألشض- -رأك- -ة
أ’سضÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة أÈŸم سض -ن -ة 2001
Ãناسضبة زيارة ألرئيسس بوتفليقة إأ¤
موسضكو.
وأضضاف قائ« ،Óقمنا بتحديد برأمج
ومشضاريع ملموسضة ‘ ›ال ألتعاون
أل -ت -ج -اري وأ’ق -تصض-ادي وأل-عسض-ك-ري
وأل- -ت- -ق- -ن- -ي ،ك -م -ا أقÎح -ن -ا أشض -ك -ا’

ألرئيسس بوتفليقة معزيا عائلة ألفقيد

م- -ل- -م- -وسض- -ة ل -ل -ت -ع -اون ب Úأل -وزأرأت
وأوسضاط ألعمل لك Óألبلدين».
وأكد أنه «” إأعطاء أولوية خاصضة»
للتعاون ألطاقوي ،مشضÒأ إأ ¤وجود
«ع Ó- -ق - -ات دأئ - -م - -ة ب Úألشض- -رك- -ات
أل - -روسض - -ي - -ة وألشض - -رك - -ة أ÷زأئ- -ري- -ة
سضوناطرأك».
وأسض -ت -ط -رد أن «أل -رئ -يسس ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة
أع- - -رب ع - -ن أه - -ت - -م - -ام أ◊ك - -وم - -ة
أ÷زأئرية بالتعاون مع روسضيا على
مسض -ت -وى م -ن -ت-دى أل-ب-ل-دأن أŸصض-درة
ل -ل-غ-از وأن ت-ك-ون ل-ه-ا عÓ-ق-ة ث-ن-ائ-ي-ة
م - -ن - -ت - -ظ - -م - -ة بشض- -أان وضض- -ع أسض- -وأق
أÙروقات».
وخلصس رئيسس ألدبلوماسضية ألروسضية
بالقول« ،أنا على يق Úبأان نتائج هذه
ألزيارة إأ ¤أ÷زأئر سضتسضمح بتعزيز
أك Ìللشضرأكة أإ’سضÎأتيجية ألقائمة
ب Úروسضيا وأ÷زأئر».

رحل اÛاهد بوزبيد تاركا رصسيدا ‘ أاسسلوب العمل والتفا ‘ Êخدمة الوطن
ب -عث رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تعزية أإ ¤أسضرة ألفقيد
أÛاه-د ع-ب-د أÛي-د ب-وزب-ي-د ،أل-ذي وأفته
أŸن -ي -ة ،أمسس أ’أث -ن ،Úأب -رز ف -ي -ه -ا خصض-ال
أŸرحوم وتفانيه ‘ خدمة ألوطن.
ق -ال رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ ب-رق-ي-ة أل-ت-ع-زي-ة:
«ب -ل -غ -ن-ي Ãزي-د م-ن أ◊سض-رة ن-ب-اأ وف-اة أÛاه-د
أŸرحوم عبد أÛيد بوزبيد ،جزأه ألله بعمله
أÿالصس ‘ سضبيل عزة وطنه وفتح له من رحمته
وم -غ -ف-رت-ه أب-وأب-ا ‘ ج-ن-ات ع-رضض-ه-ا ألسض-م-اوأت
وأ’أرضس ،أعدها لعباده أŸتق ،Úجزأء وفاقا Ãا
قدمت أيديهم».

وتابع ألرئيسس بوتفلقية ،أن ألفقيد «رحل عنّا
‘ صضمت تاركا ’أبناء أ÷زأئر رصضيدأ ‘ أسضلوب
ألعمل وألتفا ‘ Êخدمة ألوأجب ألوطني ،فهو
وأحد من أولئك ألذين كانوأ سضبّاق ÚلÓلتحاق
بصضفوف جيشس ألتحرير ألوطني ليكون ‘ أحد
أجهزته أ◊سضاسضة ،موؤديا دوره ألنبيل بكل بسضالة
وأإخÓصس وبنفسس ألروح ألوطنية ألتي –لى بها
على مدى أ◊ياة».
و أك -د رئ -يسس أل -دول -ة ب -اأن أŸرح-وم أÛاه-د
« أسضهم ‘ ألدولة أ◊ديثة ‘ تو‹ ألعديد من
أŸسضوؤوليات’ ،سضيما ‘ جهاز أ’أمن ألوطني،
ليظل على عهده ‘ بسضاطته وتوأضضعه أإ ¤أن

فاضضت روحه ألطاهرة أإ ¤معارج ألرفيق أ’أعلى
بنفسس ألروح ألتي جُبل عليها وما بدل تبدي.»Ó
«ول- -ئ- -ن ك -ان أ’إنسض -ان ره -ي -ن -ة قضض -اء أÿال -ق
وق- -درت- -ه  -يضض- -ي -ف رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة  -ف -اإن
أ’أفكار وأŸثل هي مقياسس خلوده ومبعث أعتزأز
ألناسس به ،فاأبتهل أإ ¤ألله أن يتقبّله قبو’ حسضنا
و أن يكرم ِوفادته أإ ¤جوأره ويتغّمده بشضاآبيب
رح -م -ت -ه ،و أن ي -دخ -ل -ه م -دخ-ل صض-دق م-ع أل-ذي-ن
أصضطفاهم من عباده ألصضا◊ Úألعامل ،Úو أن
ي- -رزق أسض- -رت- -ه وذوي- -ه ورف -اق -ه م -ن أŸن -اضض -لÚ
وأÛاهدين صضÈأ جمي Óوسضلوأنا عظيما و أجرأ
كثÒأ».

’ول عبد أŸالك سضÓل،
أسضتقبل ألوزير أ أ
أمسس ،وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة أل -روسض -ي
سضÒغاي ’فروف ،ألذي يقوم بزيارة عمل
إأ ¤أ÷زأئر.
أوضضح بيان Ÿصضالح ألوزير أأ’ول ،أن ألطرفÚ
أسضتعرضضا خÓل أللقاء «ألعÓقات ألثنائية» ،مÈزأ
«أŸسضتوى أ÷يّد للتعاون ألثنائي أŸدعو أ’ن يتعزز
أك Ìفأاك.»Ì

وأشض -ار أل -ب -ي -ان ذأت-ه ،إأ ¤أن أل-ن-ت-ائ-ج أÙق-ق-ة
عقب أنعقاد ألدورة ألثالثة Ÿنتدى ألتعاون ألروسضي
 ألعربي Ãوسضكو« ،سضمحت بإاقامة أسضسس جديدةللتعاون أ’قتصضادي ،خاصضة ألشضرأكة ب Úمتعاملي
ألبلدين».
وب-خصض-وصس أŸسض-ائ-ل أل-دول-ي-ة وأإ’ق-ل-ي-مية ذأت
أ’هتمام أŸشضÎك’ ،حظ ألوزير أأ’ول وضضيفه
«تطابقا ‘ وجهات ألنظر» ،بحسضب نفسس أŸصضدر،

أل -ذي أضض -اف أن «أل -زي -ارة أŸق -ب -ل -ة إأ ¤م -وسض -ك -و
سضتمكن من تعزيز ألعÓقات ألقائمة ب Úألبلدين
ووضض- - -ع أسضسس ج- - -دي- - -دة ل- - -ل- - -ت - -ع - -اون ‘ أÛال
أ’قتصضادي».
ج -رى أ’سض -ت -ق -ب -ال ب-حضض-ور وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر
ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة وأل- -ت- -ع- -اون أل- -دو‹ رم- -ط -ان
لعمامرة.

أسضتقبل ألوزير أ’أول عبد أŸالك سضÓل،
أمسس ،ن - - - -ائب رئ - - - -يسس أل- - - -وزرأء ووزي- - - -رة
أل -ع Ó-ق-ات أل-دول-ي-ة وأل-ت-ع-اون ÷م-ه-وري-ة
ناميبيا نتيمبو ناندي ندأيتوأه ،بحسضب ما
أفاد به بيان Ÿصضالح ألوزير أ’أول.

خÓل هذأ أللقاء ،أتفق ألطرفان على «ترقية
أل -ع Ó-ق -ات أل -ث-ن-ائ-ي-ة أإ ¤مسض-ت-وى ي-ع-كسس ن-وع-ي-ة
أل -روأب -ط أل -ت -اري-خ-ي-ة أل-ت-ي Œم-ع أل-ب-ل-دي-ن» ،أإ¤
جانب درأسضة حالة ألعÓقات ألثنائية وألتعاون،
بحسضب نفسس أŸصضدر.

وسض- -م- -ح أل -ل -ق -اء ،أل -ذي ج -رى ب -حضض -ور وزي -ر
ألشض -وؤون أŸغ -ارب-ي-ة وأ’–اد أ’إف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة
ألدول ألعربية عبد ألقادر مسضاهل ،بالتطرق أإ¤
ع- -دة مسض- -ائ- -ل دول- -ي- -ة وق- -اري- -ة ذأت أ’ه- -ت- -م- -ام
أŸشضÎك.

’ول عبد أŸالك سضÓل،
أسضتقبل ألوزير أ أ
أمسس ،وزي - -ر دأخ - -ل - -ي - -ة أŸان- -ي- -ا أ’–ادي- -ة،
ت -وم-اسس دي م-اي-زي-ار ،حسض-ب-م-ا أف-اد ب-ه ب-ي-ان
’ول.
Ÿصضالح ألوزير أ أ
وسضمح أللقاء حسضب نفسس أŸصضدر «بالتطرق
خ-اصض-ة إأ ¤أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة سض-وأء ت-ع-ل-ق أأ’م-ر
باÛال أأ’مني أو بتنقل أأ’شضخاصس».

ك-م-ا ك-ان أل-ل-ق-اء يضض-ي-ف أل-ب-ي-ان «ف-رصض-ة لتبادل
وجهات ألنظر بشضان أŸسضائل ألدولية وأإ’قليمية
ذأت أإ’هتمام أŸشضÎك خاصضة تطورأت ألوضضع
باŸنطقة».
وج -رى أ’سض -ت -ق -ب -ال ب -حضض -ور وزي -ر أل -دأخ-ل-ي-ة
وأ÷م- -اع -ات أÙل -ي -ة ن -ور أل -دي -ن ب -دوي ،ووزي -ر
ألدأخلية وألرياضضة Ÿنطقة ألسضار ،كÓوسس بويون،

وكذأ وزير ألدأخلية Ÿنطقة ألسضاكسس ،ماركوسس
أولبيغ.
شض- -رع وزي- -ر أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة أأ’Ÿا Êت -وم -اسس دي
مايزيار ،أمسس ‘ ،زيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر.
وق- -د ك- -ان ‘ أسض -ت -ق -ب -ال أل -وزي -ر أأ’Ÿا Êل -دى
وصضوله إأ ¤مطار هوأري بومدين ألدو‹ ،وزير
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية نورألدين بدوي.

أسض -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل -ط -اق -ة صض-ال-ح خÈي ،أمسس،
أŸدير ألعام للوكالة ألدولية للطاقة ألذرية يوكيا
أم -ان -و ،أل -ذي أب -دى أسض -ت -ع -دأد أل-وك-ال-ة Ÿسض-اع-دة
أ÷زأئر ‘ ›ال ألنشضاطات ألنووية أŸسضتخدمة
أ’غرأضس سضلمية.
وقام ألطرفان ،خÓل هذأ أللقاء ،ألذي جرى

Ãق -ر وزأرة أل -ط-اق-ة ،ب-ب-حث وضض-ع-ي-ة أل-ت-ع-اون بÚ
أ÷زأئ -ر وأل -وك -ال-ة ‘ ›ا’ت أسض-ت-خ-دأم أل-ط-اق-ة
أل-ن-ووي-ة أ’غ-رأضس سض-ل-م-ي-ة وك-ذأ ت-ك-وي-ن أŸك-ون،Ú
بحسضب ما أفاد به بيان للوزأرة.
وأشضاد أمانو ‘ هذأ ألصضددÃ ،سضتوى «ألتعاون
أ÷يد» ب Úأ÷زأئر وهذه ألهيئة ألدولية ،مؤوكدأ

«أسض- -ت- -ع- -دأد أل- -وك- -ال -ة Ÿسض -اع -دة أ÷زأئ -ر ‘ ك -ل
أÛا’ت أŸتعلقة بالنشضاطات ألنووية أ’غرأضس
سضلمية».
ودع -ا أŸدي -ر أل -ع -ام ل-ل-وك-ال-ة م-ن ج-ه-ة أخ-رى،
ألوزير ◊ضضور أŸؤو“ر ألوزأري حول أأ’من ألنووي
ألذي سضيعقد ‘ فيينا (ألنمسضا) ‘ ديسضم.2016 È
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إافتتاحية

نظرة حكيمة
’ره -اب ‘ ل -ي -ب -ي -ا ‘ إأط -ار
–رصس أ÷زأئ- -ر أن ت- -ك- -ون ﬁارب -ة أ إ
ألشضرعية ألدولية وبالتوأزي مع ذلك أ’لتزأم با◊ل ألسضياسضي.
ه-ذه أŸق-ارب-ة أŸت-ب-ع-ة م-ن ق-ب-ل أ÷زأئ-ر ،ت-نّ-م ع-ن ن-ظرة وأقعية
تدرك إأدرأكا قويا ألتدأعيات ألتي قد تنجم عن أي عمل مغامرأتي
يؤودي إأ ¤ما ’ يحمد عقباه نتيجة هذأ أÿيار أ◊ربي ألذي ’
يرقى إأ ¤مسضتوى ما تأامله شضعوب أŸنطقة.
’بد أن يعي أŸتلّهفون إأ ¤قصضف نقاط معّينة من ليبيا ،بسضبب
وجود أ÷ماعات أŸسضلحة وبالتحديد «دأعشس» ،أن ألعوأقب سضتكون
وخيمة نظرأ لعدة أعتبارأت أهمها:
 إأ◊اق ألضضرر أŸباشضر بالعمل أŸؤوسضسضاتي أ÷اري حاليا ‘ ليبيا’جماع للشضروع ألفوري ‘ ألنشضاط
وألذي يرأهن على أفتكاك أ إ
ألسضياسضي.
’منة.
’م-اك-ن أ آ
 إأن-د’ع م-وج-ات م-ن ألÓ-ج-ئ Úأل-ب-اح-ث Úع-ن أ أ’عدأد
وهذأ ما يؤوثر كثÒأ على ألبلدأن أŸسضتقبلة من ناحية تلك أ أ
ألهائلة.
’شضخاصس ألفارين ألذين يغتنمون
 صضعوبة عملية ألفرز ب Úأ أفرصضة فتح أ◊دود للتسضلل ،هذأ ما حدث مع بلدأن ›اورة سضعت
’نسض -ا ..Êوأك -تشض -فت ف -ي -م -ا ب -ع -د
‘ ه- -ذأ ألشض- -أان ب- -اسض- -م أل- -ف- -ع -ل أ إ
’رهابية كقوأعد خلفية ÷ماعاتهم.
نشضاطاتهم أ إ
 تفادي تكرأر ما حدث ‘ ألسضابق ..أي رفضس ألعودة إأ ¤أŸرأحلأŸاضض-ي-ة أل-ت-ي أضضّ-رت ك-ثÒأ ب-ه-ذأ أل-ب-ل-د ،م-ن ن-اح-ي-ة إأزأل-ة م-ظاهر
ألتسضلح وألعنف وغÒه.
وهذأ ما يعني ضضمنيا ،أن هذأ ألتسضرع بضضرب «دأعشس» ‘ سضرت
’‚ازأت ألسضياسضية ألرأهنة وألتي –اول أن
قد يقضضي على كل أ إ
Œد أıرج ألÓئق ’سضتعادة أ’سضتقرأر ألنهائي ‘ ألبلد ،كما ’
’ق -دأم ع -ل -ى أي خ -ط -وة غﬁ Òسض -وب -ة ب -دون أŸرور ع-ل-ى
Áك -ن أ إ
ي مسضعى يندرح ‘
’من ..هذأ ما Áنح ضضمانات أكيدة أ
›لسس أ أ
’ ّ
إأطار ألبحث عن أ◊ل ألسضياسضي ..أعتمادأ على بناء أŸؤوسضسضات ‘
’خر.
’ول ألتي تكون ألطرف أÙاور مع أ آ
أŸقام أ أ
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لعمامرة يتحادث مع نظÒه الروسسي
–ادث وزي - - -ر أل - - -دول - - -ة وزي- - -ر ألشض- - -ؤوون
أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة،
م- - -ع ن- - -ظÒه أل- - -روسض - -ي سضÒغ - -اي ’ف - -روف،
وتوسّضعت أÙادثات ألتي جرت Ãقر ألوزأرة
بعد ذلك إأ ¤أعضضاء وفدي ألبلدين.
قبل بدء أÙادثات ،قام ألوزير ألروسضي بغرسس
شضجÒة Ãقر ألوزأرة ،تعبÒأ عن ألصضدأقة أ÷زأئرية
 ألروسضية.و‘ تصضريح له عقب ﬁادثاته مع لعمامرة ،قال
’فروف« :لقد ’حظنا وجود آأفاق تعاون أقتصضادي
وŒاري جيدة بيننا وعلينا تكثيف أشضغال أللجنة
أ◊ك- -وم -ي -ة أŸشضÎك -ة ح -ول أل -ت -ع -اون أ’ق -تصض -ادي
وألتجاري».
وذكر ’فروف بأان ألبلدين يتوفرأن على ÷نة
ثنائية حول ألتعاون ألعسضكري وألتقني ،مشضÒأ إأ ¤أن
مقاول Úجزأئري Úزأروأ مؤوخرأ موسضكو ’سضتكشضاف
فرصس ألتعاون ب ÚأŸؤوسضسضات ألروسضية وأ÷زأئرية.
وأشض -ار رئ -يسس أل -دب -ل -وم -اسض -ي-ة أل-روسض-ي-ة ،إأ ¤أن

زيارته تهدف أسضاسضا إأ« ¤أ’تفاق حول أإ’جرأءأت
أŸل -م -وسض -ة أل -ك -ف -ي -ل -ة ب -ت -ط -ب -ي -ق إأع Ó-ن ألشض -رأك -ة
أ’سضÎأتيجية أŸوّقع ‘  2001ب Úروسضيا وأ÷زأئر
خÓل زيارة رئيسس أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز
بوتفليقة.
وأوضضح ’فروف ،أنه «يسضتحسضن كثÒأ» أ÷هود
ألتي تبذلها أ÷زأئر لتسضوية أأ’زمات ‘ ليبيا وما‹
وبشضكل عام ‘ منطقة ألسضاحل ،مؤوكدأ أن «–اليلنا
ومقارباتنا ‘ تسضوية هذه أŸشضاكل تتقارب».
وأشضار إأ ¤أن ألبلدين يتفقان على ضضرورة أسضتناد
ي أزمة دولية إأ« ¤معاي Òألقانون ألدو‹
تسضوية أ ّ
وم- -ي- -ث- -اق أأ’· أŸت- -ح -دة» وك -ذأ «أحÎأم ألسض -ي -ادة
ي تأاث Òعلى
وألوحدة ألÎأبية ÷ميع ألدول وتفادي أ ّ
سضياسضتها ألدأخلية».
وأع- -رب ع- -ن ع- -رف- -ان ب- -ل- -ده إأزأء «أصض- -دق -ائ -ن -ا
أ÷زأئ-ري »Úع-ل-ى أل-دع-م أل-ذي ق-دم-وه ل-ل-م-جموعة
ألدولية لدعم سضوريا ألتي تÎأسضها روسضيا وألو’يات
أŸتحدة.

وصضف لعمامرة ،ألعÓقات أ÷زأئرية  -ألروسضية
’يجابية» وبـ «ألقابلة للتعزيز وألتعميق».
بـ «أ إ
‘ تصض -ري -ح ل-لصض-ح-اف-ة ع-قب أÙادث-ات أل-ت-ي
جمعته بنظÒه ألروسضي سضÒغاي ’فروف ،أوضضح
ل -ع -م -ام -رة أن -ه ” خÓ-ل أل-ل-ق-اء أسض-ت-ع-رأضس وضض-ع
ألعÓقات ألثنائية ،وأصضفا إأياها «باإ’يجابية» وبـ
«ألقابلة للتعزيز وألتعميق وألتوسضيع».
وأشضار إأ ¤أن زيارة ’فروف إأ ¤أ÷زأئر هي
«ألرأبعة من نوعها وجاءت ‘ وقتها» ،بغية تعزيز
أل -ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ب Úأ÷زأئ-ر وروسض-ي-ا «Ãخ-ت-ل-ف
مقومات ألشضرأكة أ’سضÎأتيجية ألتي أرأدها رئيسضا
ألدولت Úأن –قق فع Óعلى أرضس أŸيدأن».
وتابع لعمامرة بأان ألبلدين «حققا ألكث Òعلى

درب بناء ألشضرأكة ألثنائية أ’سضÎتيجية ‘ ﬂتلف
أÛا’ت» ،مشضÒأ إأ ¤ضض- - -رورة «ت - -وسض - -ي - -ع ه - -ذه
ألشض -رأك -ة م -ع أأ’خ -ذ ب -ع Úأ’ع -ت -ب -ار م -ت -ط -ل -ب-ات
أ’قتصضاد أ÷زأئري وأإمكانات أ’قتصضاد ألروسضي
‘ ﬂتلف أÛا’ت».
وأبرز رئيسس ألدبلوماسضية أ÷زأئرية ،أن أللقاء
مع نظÒه ألروسضي كان فرصضة «’سضتعرأضس عدد
من ألقضضايا ألدولية ،سضوأء تلك ألتي تلعب فيها
أ÷زأئ -ر دورأ أسض -اسض -ي -ا إ’ي -ج -اد أ◊ل-ول ألسض-ل-م-ي-ة
وألسضياسضية أو تلك ألتي تؤودي فيها روسضيا ،بصضفتها
عضضوأ دأئما ‘ ›لسس أأ’من ،دورأ مرموقا من
أجل إأيجاد أ◊لول ألسضلمية وخلق أŸناخ ألسضياسضي
أÓŸئم ◊ل هذه أŸشضاكل».

أجرى وزير ألدولة وزير ألشضؤوون أÿارجية
وألتعاون ألدو‹ ،رمطان لعمامرة ،أمسس ،مكاŸة
ه- -ات -ف -ي -ة م -ع أل -وزي -ر أŸا‹ ل -لشض -ؤوون أÿارج -ي -ة
وأ’ن -دم -اج أإ’ف-ري-ق-ي وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ ع-ب-دو’ي
دي- -وب ،حسض- -ب- -م- -ا أف- -اد ب- -ه ب -ي -ان ل -وزأرة ألشض -ؤوون

أÿارجية.
وأشض- -ار ن- -فسس أŸصض- -در إأ ¤أن «أل- -وزي -ر أŸا‹
أطلع ألسضيد لعمامرة عن ألتطورأت أ’يجابية ألتي
سضجلت خÓل أآ’ونة أأ’خÒة ب Úموقعي أ’تفاق
من أجل ألسضلم وأŸصضا◊ة ‘ ما‹».

العÓقات ا÷زائرية  -الروسسية إايجابية وقابلة للتعزيز

مكاŸة هاتفية ب Úلعمامرة ونظÒه اŸا‹

وزير قدأمى ﬁاربي أŸوزمبيق:

التكفل باÛاهدين وذويهم Œربة جزائرية رائدة
أك- -د وزي -ر ق -دأم -ى ﬁارب -ي أŸوزم -ب -ي -ق،
أوزوب-ي-و ل-وم-ب-و غ-ن-دوأ ،أمسس ،ع-لى ضضرورة
أ’سضتفادة من ألتجربة أ÷زأئرية ‘ ›ال
ألتكفل باÛاهدين وذويهم’ ،سضيما ما تعلق
با÷انب Úأ’جتماعي وألصضحي.
أوضض-ح غ-ن-دوأ ،ع-قب أسض-ت-ق-ب-ال-ه م-ن ق-ب-ل وزي-ر
أÛاهدين ألطيب زيتو ،Êأن ألهدف من زيارته
إأ ¤أ÷زأئر يتمثل ‘ «بعث ألعÓقات ألثنائية بÚ
ألبلدين وألوزأرت ،Úخاصضة فيما يتعلق با’سضتفادة

م- -ن أل- -ت- -ج- -رب- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ‘ ›ال أل- -ت- -ك- -ف- -ل
ب-اÛاه-دي-ن وذوي-ه-م م-ن أج-ل ت-رق-ي-ة وضض-ع-ي-ت-هم
أ’جتماعية وألصضحية».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ة ،أب- -رز زي- -ت- -و Êأن زي- -ارة أل -وزي -ر
أŸوزمبيقي «ألتي تعد أأ’و ¤من نوعها ،ترمي إأ¤
توطيد ألعÓقات ألتاريخية ألتي Œمع ألبلدين ‘
شض - -ت - -ى أÛا’ت» ،دأع - -ي - -ا إأ ¤ضض- -رورة «ت- -ب- -ادل
أÈÿأت ب Úألبلدين ‘ ›ال ألتكفل باÛاهدين
وذويهم».
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لعÓمية للبحث عن مصسادر “ويل
دعا اŸؤوسسسسات ا إ

ڤرين :انتخابات ›لسش أاخÓقيات اŸهنة وسصلطة الضصبط شصهر ماي
لشسهار العمومي أاول الهتمام
لصسدار عناوين صسحفية تلقيتها وا إ
^  35طلبا إ
^ على الصسحافيـــ Úافتكاك حقوقهــــم وŒــــاوز تصسفيــــة ا◊سســــابـــات
سستجرى انتخابات أاعضساء ›لسس أاخÓقيات مهنة الصسحفي وسسلطة ضسبط الصسحافة اŸكتوبة شسهر ماي اŸقبل ،بعد تسسليم اللجنة
لعÓمية.
Óسسرة ا إ
الوطنية لبطاقة الصسحا‘ اÎÙف ◊وا‹  4000بطاقة ،وهي اŸهمة اŸتمثلة ‘ معرفة العدد ا◊قيقي ل أ

حكيم بوغرارة
ج -اء ه -ذا ‘ ن -دوة صس -ح -ف -ي-ة
ع- -ق- -ده -ا ،أامسس ،وزي -ر التصس -ال
ح -م -ي-د ڤ-ري-ن ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
ل- -لصس- -ح -اف -ة ب Íع -ك -ن -ؤن ،ع -ل -ى
ه - -امشس دورة ت- -ك- -ؤي- -ن- -ي- -ة ح- -ؤل
«–ّدي اإلعÓ- - -م ل- - -ل - -ت - -ح - -ؤلت
التكنؤلؤجية :ما مكانة أاخÓقيات
اŸهنة؟».
وقال ڤرينÁ« :كن أان نذهب،
غ- -دا ،لن -ت -خ -اب أاعضس -اء ›لسس
أاخÓ- -ق- -ي- -ات م- -ه -ن -ة الصس -ح -اف -ة
وسس - -ل - -ط - -ة ضس- -ب- -ط الصس- -ح- -اف- -ة
اŸكتؤبة ،بعد اسستكمال –ديد
ع- -دد الصس- -ح- -اف- -ي ÚاÎÙف،Ú
ول- -ك- -ن لّ- -ب- -ي- -ن- -ا ط- -ل- -ب- -ات ب -عضس
اإلعÓمي Úحؤل “ديد العملية
ح- -ت -ى تسس -ؤي -ة وضس -ع -ي -ت -ه -م Œاه
الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي لÓ-سستفادة
من البطاقة».
‘ سسياق متصسل ،كشسف ڤرين
ع -ن ت -ؤّل -ي ال -ؤزارة ح-ال-ي-ا تسس-يÒ
سس-ل-ط-ة ضس-ب-ط السس-م-ع-ي البصسري
إا ¤غاية تعي Úرئيسس لها ،الذي
ي- -ب- -ق- -ى م -ن صس Ó-ح -ي -ات رئ -يسس
ا÷م -ه-ؤري-ة .و ⁄ي-خ-ف اقÎاح-ه
لعديد األسسماء لتؤ‹ هذه الهيئة،
ال-ت-ي ك-ان ي-رأاسس-ه-ا م-ي-ل-ؤد شسر‘،
قبل أان يعيّـن ‘ الثلث الرئاسسي
Ûلسس األمة.
و ⁄يسس- -ت -ب -ع -د وزي -ر التصس -ال
ت- -ع- -دي- -ل ب- -عضس م- -ؤاد ال- -ق -ان -ؤن
ÓعÓم  05-12بعد أان
العضسؤي ل إ
ي -دخ -ل ال -دسس -ت -ؤر ا÷دي -د ح ّ-ي-ز
ال -ت -ط-ب-ي-ق ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-م-ع-ط-ي-ات
ا÷ديدة التي يتضسمنها.
وف ّ-ن -د ڤ -ري-ن ب-اŸق-اب-ل ،رب-ط
غ -ل -ق ب-عضس الصس-ح-ف ب-إاج-راءات
ت-رشس-ي-د ال-ن-ف-ق-ات ال-ت-ي ات-خذتها
السسلطات .وصسرح« ،أان غلق بعضس

الصسحف ل يعؤد للتقشسف ،وإا‰ا
لتقشّسف اŸعني ‘ Úمنح اإلشسهار
للؤكالة الؤطنية للنشسر واإلشسهار،
وهؤ ما أاثر على اسستفادة بعضس
اŸؤؤسسسس- - -ات اإلعÓ- - -م - -ي - -ة م - -ن
اإلشسهار».
وأاضساف قائ« :Óإان اŸؤؤسسسسة
اإلعÓ-م-ي-ة ،م-ه-م-ا كان اهتمامها
باÿدمة العمؤمية ،ل Áكن أان
ن - -ن - -ك - -ر ا÷ان - -ب Úالق- -تصس- -ادي
وال- -تسس- -يÒي ح- -ت- -ى ل تصس- -ل إا¤
اإلفÓ- -سس .ل -ق -د اسس -ت -غ -ربت م -ن
مؤاصسلة تقد Ëطلبات ا◊صسؤل
ع - -ل - -ى رخصس إلنشس - -اء صس - -ح - -ف
ورقية ...منذ ›يئي تلقيت بÚ
 30و 35ط-ل-ب-ا إلصس-دار دوريات،
وكان اسستغرابي أاك Ìمن طلبهم
اإلشس -ه -ار ال -ع -م-ؤم-ي ،ه-ذا ي-ع-ن-ي
رغ -ب -ت -ه -م ‘ ت -ك -ؤي -ن م-ؤؤسسسس-ات
خ -اصس -ة ب -أام -ؤال ع -م-ؤم-ي-ة ،ل-ك-ن
الكث Òمنها  ⁄يتمكن من الصسمؤد
وتؤقف عن النشساط».
‘ سسياق متصسل ،طالب ڤرين
من اŸؤؤسسسسات اإلعÓمية البحث
عن مصسادر “ؤيل جديدة وعدم
الكتفاء Ãصسادر الؤكالة الؤطنية
ل - -ل - -نشس- -ر واإلشس- -ه- -ار ،مشسÒا إا¤
أاه -م -ي -ة دف -اع الصس -ح -اف -ي Úع -ن
حقؤقهم.

‘ رّده على سسؤؤال «الشسعب»
ح -ؤل سس-ي-ط-رة اŸسس-اه-م Úع-ل-ى
اÿط الف- - -ت- - -ت- - -اح- - -ي وف- - -رضس
منطقهم على الصسحافي ،Úأاوضسح
ال - - - - -ؤزي - - - - -ر ‘ ه - - - - -ذا اÛال:
«...قؤان ÚاإلعÓم  ⁄تكن أابداً
‘ صسالح اŸسساهم ،Úول Áكن
ال -ت -دخ -ل ‘ صس Ó-ح -ي -ات تسس -يÒ
ا÷رائد ،فقط Áكن أان نتدخل
إاذا ” ت - - - - -زوي- - - - -ر م- - - - -ق- - - - -الت
الصسحافي.»Ú
وح - - - -ؤل ضس- - - -رورة ت- - - -ؤخ- - - -ي
الصس-ح-اف-ي Úق-ؤل ا◊ق-ي-ق-ة ،أاك-د
ڤرين «أان ا◊ديث عن ا◊قيقة
أامر صسعب ‘ الصسحافة ،فالذاتية
تق ّسسم اآلراء وما يعجب البعضس
قد ل يعجب البعضس اآلخر ،فقط
م -ا ه -ؤ م-رف-ؤضس ،ب-حسسب ب-عضس
ال- -دوائ -ر ال -ؤزاري -ة ،ه -ؤ –ري -ف
أاقؤال الؤزراء ،و‘ بعضس األحيان
ت -ق -ؤي -ل -ه -م م -ا  ⁄ي -ق -ؤل -ؤه ،وق -د
عايشست هذا األمر ،أامسس األول،
‘ ع Úال -دف -ل -ى ،ح -يث اّت -صس-لت
ب-ج-ري-دت Úونّ-ب-ه-ت-ه-م-ا ل-ع-دم نقل
تصسريحات  ⁄أاتفؤه بها».
وع- - - -اد ال - - -ؤزي - - -ر إا ¤ب - - -عضس
اŸم - -ارسس- -ات ال- -ت- -ي م- -ازالت ‘
الصسحافة ا÷زائرية وهي السسب
وال -ق -ذف وتصس -ف -ي -ة ا◊سس -اب-ات،

داع- - -ي- - -ا إا ¤ضس- - -رورة الل - -ت - -زام
ب-أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة ،مؤضسحا أان
ا◊ك - - - -م ع - - - -ل- - - -ى اŸؤؤسسسس- - - -ات
اإلعÓ-م-ي-ة ال-ن-اج-ح-ة ل-يسس بكÌة
اŸب - -ي - -ع - -ات ،إا‰ا Ÿن ي - -ع - -م - -ل
ب- -احÎاف- -ي- -ة .م -تسس -ائ  ‘ Ó-ذات
السسياق ،عن عزوف اŸؤؤسسسسات
اإلعÓمية اÿاصسة ورفضسها وضسع
أايديها ‘ ا÷يؤب لتنظيم دورات
ت-ك-ؤي-ن-ي-ة ،م-ت-ح-دثا عن  30دورة
تكؤينية تكؤن وزارة التصسال قد
نظمتها ‘ عديد اÛالت.
وع ّ-ب -ر ع -ن أام -ل-ه ‘ أان ت-ت-ج-ه
الصسحف الؤطنية إا ¤التخصسصس
‘ ال - -روب - -ؤرت - -اج وال - -ت- -ح- -ق- -ي- -ق
والسستقصساء والتخلصس نؤعا ما
من تغطيات «أامسس» ،مشسÒا إا¤
الصسحافة اŸكتؤبة التي يجب أان
ت-راع-ي ال-ت-ط-ؤرات ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤجية
التي جعلت األخبار مباشسرة و‘
ا◊ Úوب -ال -ت -ا‹ ي -جب أان ت -غ ّ-ي -ر
الصسحافة من اسسÎاتيجيتها.

بشصار –تضصن الدورة
الرابعة لندوة
الصصحافة واŸواطن
من جهة أاخرى ،كشسف ڤرين
عن تنظيم الدورة الرابعة ببشسار
أايام  16 ،15و 17مارسس ا÷اري.
وÁك- -ن أان ت- -ك -ؤن ال -دورة ،ال -ت -ي
ت -ت -ب -ع-ه-ا دورة ب-ؤرق-ل-ة ،م-ف-ت-ؤح-ة
اÛال ل- -ل- -م- -ؤاط- -ن لÓ- -ل- -ت- -ق- -اء
مباشسرة Ãسسؤؤو‹ اإلعÓم.
وت - -ه - -دف ه- -ذه ال- -دورات إا¤
“ك ÚاŸؤاطن من التعرف على
ط -ري -ق-ة ا◊صس-ؤل ع-ل-ى م-ع-ل-ؤم-ة
صسحيحة ودقيقة ،بعد أان أابانت
دورات وهران وقسسنطينة وعنابة
ع- -ن اه- -ت- -م- -ام ك- -بÒة م- -ن ق- -ب- -ل
اŸؤاطن.Ú

لعÓم والتصسال ،فاطمة بن سسعد داسسو:
اÿبÒة ‘ ا إ

التكنولوجيات ا◊ديثة ومسصاحات التواصصل قيمة مضصافة للعمل الصصحفي
ق - -الت ف - -اط - -م - -ة ب - -ن سس - -ع - -د داسس - -و،
ال -دك -ت -ورة اıتصس -ة ‘ ع-ل-وم الإعÓ-م
والتصس-ال ب-ج-ام-ع-ة ب-وردو ال-ف-رنسس-ية،
اإن ال-ت-ح-ولت ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ‘ ال-عمل
الصسحفي قيمة مضسافة له والصسحافيون
م-ط-ال-ب-ون ب-ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا ب-احÎاف-ية
ي تخّوف من ردود فعل سسلبية،
دون اأ ّ
بالنظر اإ ¤الكث Òمن العوامل.

حكيم.ب
اأضسافت الدكتؤرة ،اأمسس ‘ ،دورة تكؤينية
حؤل «–دي الإعÓم للتحؤلت التكنؤلؤجية:
م - -ا م - -ك - -ان - -ة اأخ Ó- -ق - -ي - -ات اŸه - -ن - -ة؟» ،اأن
التكنؤلؤجيات ا◊ديثة وفرت مسساحات على
«ال- - -ؤاب  »0.2وه - -ي اŸسس - -اح - -ات اÿاصس- -ة
ب -ال -ت -ؤاصس -ل الج -ت -م-اع-ي واŸدون-ات وال-ت-ي
وسسعت مسساحات النشسر والإعÓم ،حيث ⁄
ت -ع -د م -ق -تصس -رة ع -ل -ى الصس -ح -اف-ة اŸك-ت-ؤب-ة
الؤرقية.
واأشس- -ارت ‘ سس- -ي -اق م -تصس -ل ،اإ ¤اأن ه -ذا
يعت Èاأمرا اإيجابيا من باب تؤسسيع ا◊ريات،
ل -ك -ن ي -ب -ق -ى ال -ف -رق بﬂ Úت -ل -ف ال-ك-ت-اب-ات
وال-ك-ت-اب-ة الصس-ح-ف-ي-ة ه-ؤ اللتزام باأخÓقيات
اŸه- -ن- -ة وّŒن -ب الن -ح -راف -ات ‘ ال -ت -ط -رق
ıتلف اŸؤاضسيع ،فبقدر ما نتمتع با◊رية
‘ هذه اŸسساحات ،لكن هناك الكث Òمن
التجاوزات التي Œعلنا نفرق ب ÚاŸؤاطن
الصسحا‘ والصسحا‘ اÎÙف.
و–دثت اÙاضس- -رة ب -اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا
للصسحافة بالعاصسمة ،عن الآثار التي خلفتها
ت -لك اŸسس -اح -ات اÿاصس -ة ب -ح -ري -ة ال -ت-ع-بÒ
وال -نشس -ر ،ح -يث  ⁄ي -ع -د الصس -ح -ا‘ ﬁت-ك-را
للمعلؤمة وتقريبا األغت تلك الفضساءات كل
ا◊دود ب Úالقارئ والصسحا‘ .كما عمل هذا

ال -ؤاق -ع ا÷دي -د ع -ل -ى ط-رح ع-دي-د الأسس-ئ-ل-ة
وه- -ي ،م- -ا م- -ك -ان -ة الإع Ó-م -ي ‘ ظ -ل ه -ذه
التحؤلت وكيف سسينعكسس هذا الأمر على
الصسحافة اŸكتؤبة بصسفة عامة؟.
واأضسافت الدكتؤرة ‘ سسياق –ليلها ،اأن
دمقرطة وسسائل البث ،وفقدان اŸؤؤسسسسات
الإعÓمية الكث Òمن الصسفحات الإشسهارية،
ل Áكن اأن تنسسي ا÷ميع قضسية اŸسسؤؤولية
‘ العمل الصسحفي ،فكل هذه ا◊ريات ل
Áكن اأن تخلؤ من مسسؤؤولية ما ينشسر .وقد
ان -تشس -ر ه -ذا ال -ف -ك -ر ع -ن -دم -ا ق -امت ال-ث-ؤرة
الصسناعية ،حيث عمل ا÷ميع على حماية
الصس -ح -اف -ة ،خ -اصس -ة اŸك-ت-ؤب-ة م-ن ال-ت-ب-ع-ات
السسلبية للتحؤلت الجتماعية والقتصسادية.
وهؤ ما ينطبق على التحؤلت ا◊الية التي
Áك- -ن اأن ت- -ط- -ل -ق تسس -م -ي -ات ج -دي -دة ع -ل -ى
الصس -ح -اف -ة ب -ع -د اأن ك -انت ت -ؤصس -ف «ب-كÓ-ب
حراسس الدÁقراطية اأو السسلطة الرابعة».
وت- -عّ- -م- -قت ف- -اط -م -ة ب -ن سس -ع -د داسس -ؤ ‘
ا◊ديث ع- - -ن مصس Òالصس - -ح - -اف - -ي ،Úال - -ذي
سس-ي-ب-ق-ى م-هّ-م-ا ‘ سس-ي-اق ت-اأك-ي-د اŸع-ل-ؤم-ات
وحمايتها وفرزها ،لأن الكث Òمن الأخبار
ت -ت -ح -ؤل م-ن م-ع-ل-ؤم-ات اإ ¤اأخ-ب-ار م-غ-ل-ؤط-ة
وك -اذب -ة ودع -اي -ة م -غ -رضس -ة ،وي -ب -ق-ى ال-ق-ارئ

مطمئنا للصسفحات التابعة للصسحافي ÚاأكÌ
م- -ن اأّي واح- -د ع- -ل- -ى صس- -ف -ح -ات ال -ت -ؤاصس -ل
الجتماعي وهذا اأمر مهم.
وداف- -عت ع- -ن ضس- -رورة وضس- -ع تشس -ري -ع -ات
مسستقرة ‘ الإعÓم والهتمام بالصسحافيÚ
ح-ت-ى نضس-م-ن ت-ط-ب-ي-ق-ا سس-ل-ي-مً-ا ◊رية التعبÒ
والصسحافة وكذا اللتزام باأخÓقيات اŸهنة.
ك -م -ا شس -ددت ع -ل -ى ضس -رورة “ت -ع الصس-ح-ا‘
ب -ا◊ري -ة ال -ك-اف-ي-ة لضس-م-ان ح-ق اŸؤاط-ن ‘
اŸع -ل-ؤم-ة م-ع ق-ؤل ا◊ق-ي-ق-ة ،لأن الصس-ح-ا‘
متابع جّيد لÓأحداث ول Áكن له غ Òقؤل
ا◊قيقة ،بعيدا عن الزيف والتضسليل .و‘
الأخ ،Òيجب احÎام اÿصسؤصسية الإنسسانية
وت -ف -ادي السسب والشس -ت -م وال -ق-ذف وال-ت-ط-رق
للحياة اÿاصسة لÓأفراد.
وثّمنت الدكتؤرة فاطمة بن سسعد داسسؤ‘ ،
اإطار حديثها عن اأخÓقيات مهنة الصسحافة،
دور ›السس الصسحافة والتجّمعات التي تضسم
اŸه -ن -ي Úلأخ -ل -ق -ة اŸه -ن -ة وح -م -اي -ت-ه-ا م-ن
ال-ت-ج-اوزات ،م-تسس-ائ-ل-ة ع-ن اإم-ك-ان-ي-ة م-راقبة
مسس-اح-ات ال-ت-ؤاصس-ل الج-ت-م-اع-ي والأغ-ل-ب-ي-ة
تسستعمل اإسسما مسستعارا وهؤ ما ل يتسسّنى
÷ميع الصسحافي Úويتحدثؤن عن اŸؤاطن
الصسحا‘ ،الذي ل يفهم مصسدر اŸعلؤمة ول
التاأكد من ا ،Èÿعكسس اŸؤاطن الصسحا‘.
وÁلك الصس-ح-ا‘ ‘ الصس-ح-اف-ة اŸك-ت-ؤب-ة
ه- -امشس -ا ل -ت -ط -ؤي -ر ك -ت -اب -ة ا Èÿم -ن خ Ó-ل
السس -ت -ع -ان -ة ب -ؤث -ائ-ق ،ك-م-ا اأن ال-ت-خصسصس ‘
ال - -روب- -ؤرت- -اج وال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق اأو الصس- -ح- -اف- -ة
السس-ت-قصس-ائ-ي-ة م-ن شس-اأن-ه ح-م-اي-ة الصس-ح-اف-ة
الؤرقية من الندثار ،كما اأن التكؤين اأحد
اأهم السسبل لتحضس Òالصسحا‘ و“كينه من
التاأقلم مع التحؤلت التكنؤلؤجية ‘ عا⁄
الإعÓم والتصسال.

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

بن غÈيت من غليزان:
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ضصرورة تفتح اŸدرسصة على اÛتمع

شسّددت وزيرة الÎبية الوطنية ،نورية بن
غÈيت ،أامسس ،على ضسرورة ﬁاربة الغشس ‘
لنصساف
امتحانات نهاية السسنة ،بغية –قيق ا إ
والع -ت -م -اد ع-ل-ى ال-ك-ف-اءة ب-وصس-ف-ه-ا م-ع-ي-ارا ‘
النجاح الذي يرافق مسسÒة التلميذ ‘ حياته
الÎبوية والتعليمية.
أاكدت بن غÈيت ،أانّ ما حدث ،السسنة اŸاضسية ،ل
Áكن أان يتكرر ،خصسؤصسا مع حزمة القؤان Úالتي
تعاقب الغشساشس ،Úمؤضسحة خÓل الزيارة التفقدية
التي قادتها إا ¤ولية غليزان ،أانّ الؤزارة الؤصسية
تضسطلع هذه السسنة إا ¤سسبق المتحانات من خÓل
حملة التؤعية والتحسسيسس بالظاهرة التي يرفضسها
اÛتمع من خÓل تسسخ Òكلّ الشسركاء لتحقيق هذا
الغرضس ،بغية إاعطاء مصسداقية أاك Ìلمتحان شسهادة
البكالؤريا.
تأاتي أاهمية حملة التؤعية والتحسسيسس ‘ ،نظر
الؤزيرة ،إا ¤اجتماعها مع بعضس العائÓت التي ”ّ
معاقبة أابنائها ‘ ،الؤقت الذي يجهل فيه األولياء
ي حالة غشّس،
العقؤبات التي تنجّر عند التحقق من أا ّ
مطالبة القائم Úعلى قطاع الÎبية بضسرورة –قيق
اŸعا÷ة البيداغؤجية داخل القسسم من أاجل إايجاد
حّ- -ل Ÿشس- -ك- -ل- -ة ظ- -اه- -رة ال- -تسس -رب
اŸدرسس - -ي وإاع - -ادة السس - -ن - -ة ال- -ت- -ي
أاصسبحت أارقامها ﬂيفة ،خصسؤصسا
‘ ولي -ة غ -ل -ي -زان ،ال -ت -ي زاد ف-ي-ه-ا
الرقم عن اŸعدل الؤطني .مؤؤكدة
‘ ذات السسياق ،أاّن تكؤين األسساتذة
ب - -ات ح Ÿ Óّ- -ع - -ا÷ة ه - -ذه ا◊الت والسس- -ت- -ن- -ج- -اد
باألسساتذة اŸتقاعدين من أاجل التكفل بعدد قليل من
التÓميذ وفق مدة ﬁددة.
ودشّسنت بن غÈيت خÓل زيارتها عدة مشساريع
ق-ط-اع-ي-ة وع-ق-دت سس-لسس-ل-ة اج-ت-ماعات مع النقابات،
ه-ي-ئ-ة ال-ت-ف-ت-يشس وم-دي-ري اŸؤؤسسسس-ات الÎب-ؤية ،بغية
–ليل نتائج التÓميذ ‘ الفصسل األول ،حيث وقفت
ع -ل -ى ضس -ع -ف ‘ ب -عضس اŸؤاد ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،وط-ال-بت
بتشسخيصس حالت التÓميذ بإاشسراك أاسسرة القطاع.

وقامت اŸسسؤؤولة عن القطاع ،بزيارة ميدانية إا¤
بعضس البلديات لÓطÓع على واقع قطاعها ،حيث
دشسنت ثانؤية الشسهيد بؤجÓل إابراهيم لفائدة تÓميذ
بلدية منداسس ،كما اطلعت على وتÒة إا‚از ثانؤية
جديدة ‘ بلدية زمؤرة ،ودشسنت اŸتؤسسطة ا÷ديدة
بنفسس البلدية ،كما اطلعت على كيفية تدريسس اللغة
األم -ازي -غ -ي -ة ب -اب -ت-دائ-ي-ة ب-ل-م-ه-دي ب-ل-م-ه-ل ‘ ب-ل-دي-ة
ا◊مادنة.
وأاكدت بن غÈيت على ضسرورة خلق رابط بÚ
اŸؤؤسسسسة الÎبؤية واÛتمع ،من خÓل وجؤب انفتاح
اŸدرسس -ة ع -ل -ى ال -ع -ا ⁄اÿارج -ي
واسس -ت -غ Ó-ل ال -ه -ي -اك -ل ال -ري -اضس-ي-ة
وال-ث-ق-اف-ي-ة ،خصس-ؤصس-ا ‘ البلديات
ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-ؤن ف-ي-ه-ا ال-ثانؤية
أا‰ؤذجا لهذا الربط .و‘ سسياق
الزيارة اŸيدانية التي قادتها إا¤
بلدية ا◊مادنة ،ثمنت ا÷هؤد اŸبذولة ‘ تدريسس
اللغة األمازيغية ‘ مدرسسة بلمهدي بلمهل.
Œدر اإلشس- - -ارة ،أاّن م - -ل - -ف إا‚از ال - -ب - -ط - -اق - -ات
البيؤمÎية لفائدة التÓميذ ”ّ –قيقه بنسسبة  75من
اŸائة ،وهؤ األمر الذي شسكل اسستحسسان القائمÚ
ع -ل -ى ق -ط -اع الÎب -ي -ة ‘ ،ظّ-ل ا÷ه-ؤد ال-ت-ي سس-خ-رت
إل“ام العملية قبل وقتها اّÙدد.

ﬁاربة الغشش ‘ ا’متحانات
أاولوية تربوية

غليزان :ع .عبد الرحيم

عّبر عن أامله ‘ التوصسل إا ¤موقف توافقي ‘ اجتماع مارسس

خÈي :امتصصاصش مليو Êبرميل “ثل الفائضش النفطي للحد من انهيار اأ’سصعار

أاك - -د وزي - -ر ال - -ط- -اق- -ة صس- -ال- -ح خÈي ،أان
لول -وي-ة ل-ت-ج-م-ي-د إان-ت-اج اÙروق-ات؛ ق-رار
ا أ
سس -ي -ت -م ت -أاك -ي -ده خ Ó-ل اج-ت-م-اع سس-ي-ع-ق-د ‘
غضسون الشسهر ا÷اري يجمع الدول اŸنتجة،
لوبك».
Ãا فيها غ ÒاŸنضسوية –ت لواء «ا أ
لف- -ت- -ا إا ¤أان ﬁط- -ات ت- -ول- -ي- -د ال- -ك -ه -رب -اء
سس-تسس-م-ح بتوف 300 Òم-ل-ي-ار م Îم-ك-عب من
الغاز الطبيعي إا .2030 ¤وقد قدر ﬂزون
ا÷زائ-ر إا ¤غ-اي-ة ال-ف-ا— ج-ان-ف-ي م-ن ال-عام
اŸاضسي ،بـ 2500مليار م Îمكعب ‘ .سسياق
آاخر ،قال إان فاتورة شسهر أافريل سستتضسمن
التسسعÒة ا÷ديدة للكهرباء.

فريال بوششوية
عاد اŸسسؤؤول األول على قطاع الطاقة ،أامسس،
لدى اسستضسافته ‘ منتدى اإلذاعة ،إا ¤تقلبات
سسؤق النفط التي عرفت منذ جؤان  2014تدهؤرا
كبÒا وتراجعا كبÒا ‘ األسسعار
التي تدّنت اليؤم إا 30 ¤دولرا،
ف- -اق -دة  70م - -ن اŸائ - -ة م- -ن
قيمتها ،كما كان لها أاثر كبÒ
ع- -ل- -ى الق -تصس -اد واŸؤؤسسسس -ات
والتخلي عن اŸشساريع وإاعادة
الهيكلة وترتب عن ذلك ـ أاضساف
خÈي ـ وضسع ما‹ صسعب جدا
ما يؤؤثر على العرضس على اŸدى اŸتؤسسط.
ه-ذا اإلشس-ك-ال ل ي-ط-رح ف-ق-ط ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-دول
اŸنتجة ،فمنظمة «األوبك» ،بحسسب الؤزير⁄ ،
ت-ع-د وح-ده-ا اŸع-ن-ي-ة ب-ات-خ-اذ اإلج-راءات ال-ك-فيلة
بؤضسع حّد لتدهؤر األسسعار ‘ .هذا اإلطار ،تندرج
مشساركة روسسيا ‘ الجتماعات
التي وإان فشسلت ‘ التفاق حؤل
تسسقيف اإلنتاج ،إال أانها تقاطعت
‘ ق -رار Œم -ي -ده ال -ذي ي -رت-قب
تثبيته خÓل الجتماع اŸقرر ‘
غضس - - -ؤن الشس - - -ه - - -ر ا÷اري ،ألن
األولؤية اليؤم لمتصساصس ﬂزون
السسؤق النفطية التي تنتج يؤميا
( )2مليؤ Êبرميل إاضسا‘ ،تسساهم ‘ تعقيد حالة
الدول اŸصسدرة ،والضسرر  ⁄يعد اليؤم مقتصسرا
ع -ل -ي -ه -ا؛ ذلك أان ت-راج-ع م-ؤارده-ا ج-ع-ل-ه-ا ت-راج-ع
وارداتها نحؤ الدول األوروبية التي تتضسرر بدورها
جراء تراجع وارداتها.
واسستنادا إا ¤تؤضسيحات خÈي ،ا◊اصسل على
دكتؤراه ‘ اقتصساد النفط ،مؤازاة مع العمل على
إايجاد تقارب ‘ وجهات نظر اŸنتج ،Úللؤصسؤل
إا ¤م- -ؤق- -ف ت- -ؤاف- -ق- -ي ،وا÷ه -ؤد مسس -ت -م -رة رغ -م
الصسعؤبات التي تؤاجهنا ،وتؤجت باجتماع منتجÚ
كبÒين روسسيا والسسعؤدية Ãبادرة فنزويلية ،سسيتم
ب -حث سس -ب -ل أاخ -رى ،ب -ي -ن-ه-ا ح-ف-اظ ا÷زائ-ر ع-ل-ى
ﬂزونها لتلبية حاجاتها الؤطنية التي ارتفعت من
 30مليؤن طن من النفط ‘ سسنة  2000إا ¤أازيد من
 58مليؤن طن حاليا.
و‘ سسياق مرافعته بشسأان التؤجه ا÷زائري‘ ،
ظل تدهؤر سسؤق النفط الذي Áتد على اŸديÚ
اŸتؤسسط والطؤيل ،على أان تعؤد لÎتفع ›ددا

لكن بعد فÎة طؤيلة ،تؤقف خÈي مطؤل عند
خيار الطاقات اŸتجددة وأاشسار ا ¤أان ﬂزون
ا÷زائ - - -ر م - - -ن ال - - -غ - - -از و›ال –ؤي- - -ل ال- - -غ- - -از
وال- -بÎوك- -ي- -م- -ي- -اء ،وإاذا ك- -ان اıزون م- -ن ال -غ -از
الطبيعي ناهز  2500مليار م Îمكعب مطلع العام
 ،2015ف -ان اÙط -ات ال -عشس -رة ال -ت -ي ت-ن-ت-ج ال-ي-ؤم
وتعتمد أاسساسسا على الطاقات اŸتجددة 98 ،أالف
ميغاواط من خÓل العتماد
على الطاقة الشسمسسية وطاقة
الرياح ،كلها يعؤل عليها لتؤفÒ
 300 ٣مليار م Îمكعب من الغاز
الطبيعي إا ¤غاية .2030
و‘ م- - -ع- - -رضس رده ع - -ل - -ى
انشس- -غ -الت ت -خصس الشس -راك -ة،
أاك -د خÈي أان ال -ؤصس -اي-ة ت-ت-ح Úال-ف-رصس-ة إلطÓ-ق
اŸناقصسات لتجسسيد الÈنامج الطمؤح الذي أاعلن
عنه رئيسس ا÷مهؤريةÃ ،ناسسبة الجتماع الؤزاري
اŸصس -غ -ر ح -ؤل ال -غ -از ،م -ؤؤك -دا أان -ه-ا بصس-دد إان-ه-اء
ا÷انب القانؤ ÊإلطÓق مناقصسة دولية لتشسجيع
اŸنافسسة التي تسساهم ‘ ضسمان أادنى سسعر ‡كن
للمنتؤج ،على أان يتم إانتاج 4500
م -ي-غ-اواط ‘  2020و 22أال-ف-ا ‘
آافاق  ،2030لفتا إا ¤أان ›ال
السس -ت -ث -م -ار م -ف -ت-ؤح أام-ام ج-م-ي-ع
اŸسستثمرين ،على غرار التكرير
والسستكشساف واإلنتاج وفق مبدإا
 51/49من اŸائة ،وكذا التؤزيع
الذي يشسهد نشساط  8خؤاصس.
بالنسسبة لـ «سسؤناطراك» ،ل يطرح أاي إاشسكال
و ⁄تتأاثر كثÒا بتدهؤر األسسعار ،كؤنها ل تعا Êمن
مشسكل اŸديؤنية وبالتا‹ أامامها خيار السستدانة.
وعÓوة على ذلك ،فإان اعتمادها على الشسراكة
جّ-ن-ب-ه-ا األسس-ؤأا ،و“ث-ل نسس-ب-ت-ه-ا ال-ي-ؤم ‘ اŸن-اج-م
واÙروقات  4من اŸائة.
وبعدما –دث عن التبذير الكب ‘ ÒاŸؤاد
الطاقؤية ،وكذا العمل على ترشسيد السستهÓك،
أاشسار ‘ سسياق حديثه إا ¤الزيادات اŸدرجة ،إال
أانها  ⁄تدخل بعد حيز التنفيذ و” احتسسابها ‘
ج -ان -ف -ي ،ع-ل-ى أان يسس-ت-ل-م اŸسس-ت-ه-لك ال-ع-ادي ،أاي
اŸؤاطن ،الفاتؤرة ‘ غضسؤن أافريل .فيما اسستلم
اŸه -ن -ي -ؤن ال -ف -ات -ؤرة األو ‘ ¤ف-ي-ف-ري .و‘ ه-ذا
السس -ي -اق ،اع-ت Èأان دع-م ال-دول-ة ألسس-ع-ار ال-ك-ه-رب-اء
والغاز ل ينبغي أان يسستفيد منه اŸتعاملؤن الذين
يدفعؤن نفسس السسعر ،وبالنسسبة للمسستهلك العادي
سسيتم اتخاذ إاجراءات تخصس مقاييسس البناء ،ألنه
من غ ÒاŸعقؤل تشسغيل اŸكيفات واŸدفأاة.

ﬁطات توليد الكهرباء
تسصمح بتوف ٣٠٠ Òمليار م
من الغاز با÷زائر

مناقصصات لتجسصيد
الÈنامج الوطني اŸعلن
عنه ‘ ا’جتماع اŸصصغر

الثÓثاء  01مارسش  2016م
الموافق لـ  21جمادى اأ’ولى  1437هـ

»æWh

أك Ìمن  60مليار دج لقطاع أŸوأرد أŸائية وألبيئة

نوري :اسستÓم مشساريع السسدود آافاق 2017
 ٪9٨نسسبة تزود أم ألبوأقي باŸياه ألشسروب
أكد عبد ألوهاب نوري ،وزير أŸوأرد أŸائية وألبيئة ،أمسص ،أن ألدولة أ÷زأئرية خصسصست للقطاع أك Ìمن  60مليار دج،
’‚از أك Ìمن  50مشسروعا من أ◊جم ألكب Òللنهوضص به ،مضسيفا أن سسد بني هارون ألذي Áتد “وينه إأ ¤غاية و’ية أم
إ
ألبوأقي ،كلف أÿزينة ألعمومية أك Ìمن أربعة مÓي Òدو’ر.

مبعوثة «الشصعب» إا ¤أام البواقي:
سصهام بوعموشصة
أاب -دى ن -وري اسض -ت -ي-اءه وغضض-ب-ه ،م-ن ال-ت-أاخ-ر ‘
اسض-ت-ك-م-ال مشض-روع-ي إا‚از ﬁط-ة تصض-ف-ي-ة اŸي-اه
اŸسض -ت -ع -م -ل -ة Ÿدي -ن-ة ع Úم-ل-ي-ل-ة ،و–وي-ل اŸي-اه
الصض- -ا◊ة ل- -لشض- -رب م- -ن ﬁط- -ة الضض- -خ ب- -ب- -ل- -دي -ة
ا◊رم -ي -ل -ي -ة إا ¤سض -د أاورك-يسش ،وذلك ل-دى زي-ارت-ه
ال-ت-ف-ق-دي-ة ل-و’ي-ة أام ال-ب-واق-ي ،م-ت-وجها للمسضؤوولÚ
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى اŸشض -روع بضض -رورة احÎام آاج -ال
الÈنامج واسضتكمال الشضق اŸتعلق بتطه Òما تبقى
من اŸياه العكرة ،وكذا الكف عن تقد Ëاأ’عذار
الواهية.
ول-دى م-ع-اي-ن-ت-ه ل-ل-م-ح-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة لضضخ اŸياه،
طالب مدير اŸشضروع ‘ اإ’سضراع بإا“امه ليدخل
حيز اÿدمة ‘ اÿامسش جويلية من السضنة ا÷ارية
تزامنا مع ا’حتفال بعيدي ا’سضتقÓل والشضباب،
وعلى هامشش زيارته للعديد من اÙطات اÿاصضة
ب -ق -ط -اع اŸوارد اŸائ -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ،أاب -رز ال -وزي -ر
اأ’همية التي أاولتها الدولة ا÷زائرية للقطاع عÈ
تخصضيصش مبالغ مالية معتÈة بلغت أاك Ìمن 60
مليار دج إ’‚از أاك Ìمن خمسض Úمشضروعا من
ا◊جم الكب Òللنهوضش بالقطاع.
وذك -ر وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة ب-اأ’ه-م-ي-ة
ال -كÈى Ÿشض -روع ال -ت -ح -وي Ó-ت ال -كÈى لسض -د ب -ن-ي

هارون ‘ تزويد و’يات ميلة ،قسضنطينة ،خنشضلة
وأام البواقي ،وباتنة باŸياه الصضا◊ة للشضرب ،نظرا
ل -ن -ظ -ام -ه اŸت-م-ي-ز ‘ ضض-خ و–وي-ل اŸي-اه ب-ه-دف
“وين اŸواطن Úبهذه اŸادة ا◊يوية ،حيث كلف
هذا اŸشضروع الضضخم خزينة الدولة أاك Ìمن 4
آا’ف دو’ر ،ق -ائ « :Ó-ب -اسض -ت -ك-م-ال ن-ظ-ام سض-د ب-ن-ي
هارون مفخرة ا÷زائر سضيكون ح Óنهائيا لهذه
اŸشضاكل».
و‘ ه- -ذا الصض -دد ،أاشض -ار اŸسض -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى
القطاع أانه هذه السضنة سضيتم وضضع الرواق الثاÊ
للتحويل لسضد بني هارون إا ¤سضد كودية اŸدور،
حيز التشضغيل كي يسضتفيد منه سضكان اŸنطقة ،التي

تعت Èقطب فÓحي بامتياز بتوفرها على أاك Ìمن
 141أالف هكتار للسضقي الفÓحي ،الذي سضيخصضصش
إ’نتاج ا◊بوب لغرضش خلق ديناميكية تنموية ،علما
أانه العام اŸاضضي اسضتكمل الرواق اأ’ول للسضد وهو
ق -ي -د ال -تشض -غ -ي -ل ،داع -ي -ا Ÿواصض-ل-ة ا÷ه-د ‘ ب-ن-اء
السضدود والقنوات اŸوزعة للمياه ،والتي تتطلب
خÈة ودقة ‘ اإ’‚از.
و‘ رد نوري عن سضؤوال حول التداب ÒاŸتخذة
Ÿواجهة احتمال ا÷فاف ،قال أان هناك ﬂططا
اسضتعجاليا Ÿواجهة هذه الظاهرة ،حيث أان أاول
ق-رار م-ؤوقت ات-خ-ذ ه-و إاي-ق-اف السض-ق-ي ب-ال-ع-اصض-مة
لغاية تغ ‘ ÒاŸناخ وتهاطل اأ’مطار ،مؤوكدا أان
نسض -ب-ة ال-ت-زود ب-اŸي-اه الشض-روب ب-أام ال-ب-واق-ي ب-ل-غت
 ،٪98ن-ت-ي-ج-ة ا’سض-ت-ث-م-ارات ال-ت-ي اسض-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا
الو’ية ‘ هذا اÛال ،وحسضب الوزير فإان 29
بلدية مسضتفيدة من هذه اŸادة ا◊يوية.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،ق-ام ال-وزي-ر Ãع-اي-ن-ة مشض-روع
–ويل اŸياه الشضروب انطÓقا من واد أاوركيسش
نحو مدن ع Úفكرون ،ع Úالبيضضاء ،أام البواقي،
ع Úك -رشض -ة وع Úم -ل -ي -ل -ةﬁ ،ط -ة تصض -ف-ي-ة اŸي-اه
اŸسضتعملة Ÿدينة ع Úالبيضضاء ،كما أاشضرف على
تدشض Úدار البيئة بأام البواقي الذي خصضصش لها 300
مليون دج ،وكذا حديقة ا◊يوانات أ’حد اÿواصش،
واختتم زيارته لبلدية سضيقوسش أاين عاين مشضروع
حماية مدينة سضيقوسش من الفيضضانات.

أبدى أمتعاضسه من بطء إأ‚از أÙطة أ÷وية بوهرأن

طلعي :لن نتسسامح مع اŸؤوسسسسات غ ÒاÎÙمة لدف Îالشسروط
كشس-ف وزي-ر أل-ن-ق-ل ،ب-وج-م-ع-ة ط-لعي ،إأّن
أ’سسÎأŒي- -ة أŸن -ت -ه -ج -ة م -ن ق -ب -ل دأئ -رت -ه
ألوزأرية ،ترمي ‘ ألوقت ألرأهن إأ ¤تنمية
ألصس - -ادرأت ع ÈأŸط - -ارأت وأŸوأن - -ئ ،أل- -ت- -ي
–ت- -اج إأ ¤إأم- -ك- -ان- -ي- -ات م -ادي -ة ع -ل -ى غ -رأر
ألتخزين ،وهو ما تعمل ألوزأرة حاليا على
–ق- - - - - -ي- - - - - -ق- - - - - -ه ،م- - - - - -ن خÓ- - - - - -ل م - - - - -ركب
أ◊دي - -د وألصس - -لب «ت- -وسس- -ي- -ا‹» ب- -وه- -رأن،
وم-ركب أ◊دي-د وألصس-لب ب-ا◊ج-ار (ع-ن-ابة)
ألذي Áثل ـ حسسبه ـ رمزأ من رموز ألصسناعة
أل -ث -ق -ي -ل -ة ب -ا÷زأئ -ر ،ع -ل -ى غ -رأر أل-ق-وأع-د
ألصسناعية برويبة وغار جبيÓت.

وهران :براهمية مسصعودة
قال الوزير ،خÓل زيارة العمل والتفقد التي قادته
أامسش ،إا ¤عاصضمة الغرب ا÷زائري وهران ،أان الظرف
ا’قتصضادي الراهن للجزائر ،بعد انهيار سضعر النفط ،لن
يؤوثر على Œسضيد اŸشضاريع التنموية التي تخدم قطاعه،
أ’ن ترقية ا’قتصضاد اŸنتج ـ كما قال ـ ضضمن أاولويات
برنامج رئيسش ا÷مهورية.
وعلى صضعيد أاخر ،أاّكد الوزير ،بأاّن الزيادة اأ’خÒة
التي عرفتها خطوط النقل“ ،ت بالتنسضيق مع الشضركاء
ا’جتماعي Úللقطاع واŸقدرة بـ10باŸائة ،معربا عن
ارتياحه لقطاع النقل بوهران الذي سضيتعزز بالعديد من
اŸنشضآات تهدف إا ¤هيكلة القطاع وا’رتقاء Ãسضتوى
أادائه ،كما أالح ـ بلهجة حازمة ـ على ضضرورة احÎام آاجال
تسضليم اŸشضاريع اÿاصضة بقطاعه ،مهّددا اŸؤوسّضسضات
اŸتهاونة بإالغاء العقد اÈŸم معها والتعاقد مع أاخرى.
وقد أابدى امتعاضضه من بطء أاشضغال إا‚از اÙطة
ا÷وي -ة Ãط -ار أاح -م -د ب -ن ب -ل-ة ال-دو‹ ،وال-ت-ي  ⁄ت-ت-ع-د
نسضبتها  40باŸائة ،مع العلم أان اŸشضروع انطلق بتاريخ
 ،2011ليتوقف خÓل سضنت ،Úبسضبب اأ’رضضية التي كانت
مغمورة باŸياه ،ليعاد بعث اŸشضروع ،من جديد سضنة

 ،2013وه -و اŸشض -روع ال -ذي ت -ت -ك-ف-ل ب-إا‚ازه اŸؤوسضسض-ة
ا÷زائرية كوسضيدار ويÎبع على مسضاحة تقدر بـ5000
م Îمربع.
وكان مكتب الدراسضات الفرنسضي ،قد قّدم دراسضة
لتوسضعة الطاقة ا’سضتيعابية للمحطة ا÷وية ا÷ديدة إا¤
 3،5مليون مسضافر بدل  2،5مليون ،هذا فضض Óعن
مضض-اع-ف-ة ع-دد ال-رحÓ-ت وت-خصض-يصش ال-ط-اب-ق اأ’رضض-ي
’سض -ت -ق -ب -ال اأ’م-ت-ع-ة ،م-ع ال-ع-ل-م ،أاّن ال-ق-ي-م-ة ا’إج-م-ال-ي-ة
ل -ل-مشض-روع ه-ي  21م -ل -ي -ون أاورو ،وم -ن اŸق -رر ،أان ي -ت-م
اسض- -ت Ó-م -ه حسضب ت -أاك -ي -دات ال -وزي -ر ،ج -وان م -ن ،2017
كأاقصضى تقدير.
كما عاين الوزير ،مشضروع إا‚از برج اŸراقبة الذي
تشضرف على إا‚ازه اŸؤوسضسضة الوطنية للمÓحة ا÷وية،
وكان أايضضا ﬁل نقد من قبل الوزير ،لنفسش السضبب،
مشضّددا على ضضرورة تسضليمه ،خÓل العام القادم ،كأاقصضى
حد.
ووقف نفسش اŸسضؤوول على تقدم أاشضغال خط السضكة
ا◊ديدية آارزيو ـ اÙقن ،والذي ناهزت أاشضغاله 87
باŸائة ،ومن اŸقرر أان يدخل حيز ا’سضتغÓل رسضميا،
خÓل شضهر جوان من العام ا÷اريّ› ،هزا Ãحطة
عصضرية ،تعد اأ’و ¤من نوعها على اŸسضتوى الوطني.
وأاعلن باŸناسضبة ،مدير اŸشضروع ،هشضام برويسش،

عن إايفاد عدد من اŸهندسض Úالقائم Úعلى
تسضي Òهذا اŸشضروع من أاجل اإ’شضراف على
اقتناء العتاد الÓزم باّ Ù
طة ،إا ¤جانب تلك
اŸتعلقة Ãحطات التوقف وأانظمة اإ’شضارة
وا’تصض -ال ،وه -و م -ا دع -ا إال -ي -ه ال-وزي-ر ،حÚ
شض ّ-دد ،ع -ل -ى ضض -رورة ت -ك -وي -ن م-ه-ن-دسض‘ Ú
اÛال.
وزار الوزير مشضروع إانشضاء رصضيف خاصش
ب -تصض -دي -ر واسض -تÒاد اŸن -ت-وج-ات ا◊دي-دي-ة
Ãيناء أارزيو ،وهذا ‘ إاطار الشضراكة اÈŸمة
م -ع الشض -رك -ة الÎك -ي -ة ت -وسض -ي-ا‹ اŸت-واج-دة
ب-ب-ط-ي-وة ،م-ع ال-ع-ل-م أان اح-ت-ي-اج-ات ا÷زائر،
سضنويا من مادة ا◊ديد ،تقدر بـ 7مÓيÚ
طن ،ومع دخول الرصضيف حيز اÿدمة ابتداء من سضنة
 2018كأاقصضى حد ،سضيتضضاعف حجم اإ’نتاج من هذه
اŸادة ،مع تلك اŸتواجدة على اŸسضتوى الوطني إا13 ¤
مليون طن سضنويا ،وهو ما سضيسضمح بتغطية احتياجات
السضوق الوطني والتوجه نحو التصضدير آافاق .2018
ك -م -ا ت -ف ّ-ق -د ط -ل-ع-ي ،مشض-روع ت-وسض-ع-ة م-ي-ن-اء وه-ران
واŸتعلق بالفضضاء اÿاصش بركن ا◊اويات الذي سضتتكفل
بإا‚ازه الشضركة الصضينية «تشضيكا» ،حيث طلب الوزير ،أان
“نح لها صضفقة إا‚از اŸشضروع عن طريق الÎاضضي،
وسض -ت -ن -ط -ل -ق اأ’شض -غ -ال ب -ه شض-ه-ر م-ارسش ع-ل-ى مسض-اف-ة 7
هكتارات ،داخل اŸيناء ،لتصضبح  23هكتارا.
وع -اي -ن ال -وزي -ر اÙط -ة الÈي -ة ل -ن -ق-ل اŸسض-اف-ري-ن
اŸتواجدة Ãحور دوران الباهية ،والتي سضتدخل حيز
النشضاط ،اأ’سضبوع اŸقبل ،مباشضرة ،بعد لقاء العمل الذي
سضيجمع ا÷هة اŸسضيّرة واŸتمثلة ‘ مؤوسضسضة «سضوجي
ك - -ال» وك - -ذا ‡ث - -ل Úع- -ن مصض- -ال- -ح اأ’م- -ن واŸصض- -ال- -ح
اıتصضة ،اÿميسش اŸقبل Ãقر الو’ية ،وفق تأاكيدات
وا‹ الو’ية ،عبد الغني زعÓن ،الذي أاشضرف Ãعية
الوزير على تدشض ÚاŸقر ا÷ديد Ÿديرية النقل الواقع
با◊ي اإ’داري ا÷ديد بحي ايسضطو ،الذي من شضأانه أان
يحسضن من نوعية اÿدمة العمومية اŸقدمة للمواطن.

إأعادة بعث وحدة إأنتاج ألزرأبي بعد  20سسنة من ألغلق بسسيدي بلعباسص

طاغابو :دعم ا◊رفي Úوتسسهيل نشساطهم اÙلي

أع- -ربت أل- -وزي- -رة أŸن- -ت- -دب -ة ل -دى وزأرة
أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة وألسس-ي-اح-ة وألصسناعة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أŸك-ل-ف-ة ب-الصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ليدية
عائشسة طاغابو ،أمسص ،عن رضساها بعد إأعادة
ب -عث وح-دة إأن-ت-اج أل-زرأب-ي أŸت-وأج-دة ع-ل-ى
مسس-ت-وى ب-ل-دي-ة مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-رأه-ي-م شس-رق
سسيدي بلعباسص ،وألتي ظلت مغلقة منذ سسنة
’سسباب أمنية.
 1996أ
أاكدت طاغابو أان إاعادة بعث نشضاط هذه الوحدة
مرتبط بالتعاون ب Úا◊رفي Úباعتبارهم اÙور
اأ’سض- -اسض -ي ل -ت -ط -وي -ر ه -ذه الصض -ن -اع -ة ،مشضÒة إا¤
إامكانية تصضدير الزرابي اŸنتجة بهذه الوحدة ‘
ح-ال ال-ت-ق-ي-د ب-ع-نصض-ر ا◊داث-ة “اشض-ي-ا وم-ت-طلبات
السضوق العصضرية.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاشض-رفت ال-وزي-رة ع-ل-ى ال-ي-وم
ال -دراسض -ي ال-ت-حسض-يسض-ي ال-ذي ” ت-ن-ظ-ي-م-ه ل-ف-ائ-دة
ا◊رفي Úبهدف دعوتهم لÓنخراط ‘ صضندوق
ال- -وط- -ن -ي ل -غ Òاأ’ج -راء وك -ذا صض -ن -دوق الضض -م -ان
ا’جتماعي ،ويندرج هذا اليوم ضضمن اللقاءات التي
ت- -ه- -دف إا– ¤سض- -يسش ف- -ئ- -ة ا◊رف -يÃ Úخ -ت -ل -ف

ا’متيازات التي توفرها الدولة من أاجل النهوضش
بهذا القطاع الذي أاضضحى من القطاعات اŸعول
عليها ‘ اسضتحداث اسضتثمار ﬁلي من شضأانه خلق
الÌوة وجلب السضياحة.
وق-الت ط-اغ-اب-و أان ال-وصض-اي-ة تسض-ع-ى Ÿراف-ق-ة
ا◊رف- -ي Úودع -م -ه -م سض -واء م -ن خ Ó-ل الصض -ن -دوق

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

ال -وط -ن -ي ل -دع -م الصض -ن-اع-ات ا◊رف-ي-ة أاو ﬂت-ل-ف
أاجهزة دعم تشضغيل الشضباب ،باإ’ضضافة إا ¤خلق
أاسضواق ﬁلية Ÿنتوجاتهم على غرار التظاهرات
الثقافية ،اŸعارضش وغÒها.
وعلى هامشش اليوم الدراسضي أاشضرفت الوزيرة
ع -ل -ى ت -وق -ي -ع ات -ف-اق-ي-ة ب Úع-دي-د ال-غ-رف ك-غ-رف-ة
الصضناعات التقليدية وا◊رف ،الصضناعة والتجارة،
غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة وال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق بضض-رورة دع-م مسضار
ا◊رفي Úعلى الصضعيد اÙلي ،وهي ا’تفاقيات
التي وصضفتها الوزيرة بالهامة ‘ تسضهيل نشضاط
ا◊رف- -ي Úب- -داي- -ة ب- -ج- -لب اŸواد اأ’ول- -ي -ة وح -ت -ى
التسضويق.
و‘ اŸق -اب -ل أاث -نت ع -ل -ى اÿي -م -ة ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة
اŸتواجدة بقرية بلو’دي التابعة لبلدية العمارنة
ودعت إا ¤تعميم مثل هذه ا’سضتثمارات اÙلية،
التي تتماشضى وطابع الو’ية الفÓحي وهي السضياحة
اأ’ك Ìطلبا من قبل السضياح اأ’جانب اŸتطلعÚ
’كتشضاف ثقافاتنا اŸتعددة.

بلعباسس :غ.شصعدو

العدد
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خÓل أسستماعه ’قÎأحات ألتجار ،بلعايب:
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موقع سسوق ا÷ملة ا÷ديد ﬁل جدل يحدد بعد أاسسبوع
كشسف وزير ألتجارة بختي بلعايب ،عن
إأنشس - -اء فضس- -اء Œاري ضس- -خ- -م ي- -ت- -وأف- -ق م- -ع
’جال و–ديد
أŸقاييسص ألدولية ‘ أقرب أ آ
م- -وق- -ع- -ه ي- -ت- -م ب- -ع- -د أسس -ب -وع ،مشسÒأ إأ ¤أن
ألدولة أنفقت مبلغ يقدر بـ 14مليار دج ‘
’سسوأق ألفوضسوية.
سسبيل ألقضساء على أ أ

صصونيا طبة
قال الوزير على هامشش اجتماعه بأاعضضاء ا–اد
ال-ت-ج-ار وا◊رف-ي Úا÷زائ-ريÃ Úق-ره واسض-ت-م-اع-ه
’قÎاح-ات-ه-م ،أان إاي-ج-اد م-وق-ع ل-ل-م-نشض-أاة ال-تجارية
يليق بنوعية النشضاط التجاري سضيتم –ديده بعد
أاسض -ب -وع ك-أاقصض-ى ح-د ،م-ع-ط-ي-ا ت-ع-ل-ي-م-ات م-ب-اشض-ره
Ÿصضا◊ه بضضرورة اÿروج إا ¤اŸيدان واختيار
أاحسضن أارضضية مقÎحة من طرف التجار Ÿزاولة
Œار ا÷ملة نشضاطهم ‘ أافضضل الظروف.
وأاكد بلعايب أان اŸنشضأاة التجارية التي سضيتم
Œسض -ي -ده -ا ب -ع -د اخ -ت -ي -ار اأ’رضض -ي-ة
اŸن -اسض -ب -ة سض -تشض -ك -ل فضض -اءا ج -ي -دا
ل-ل-م-ن-ت-وج ال-وط-ن-ي ل-ك-ي ي-جد أاسضواقا
’ئقة تخضضع للمعاي ÒاŸعمول بها
على اŸسضتوى العاŸي أ’ول مرة ‘
ا÷زائ -ر ،مضض -ي-ف-ا أان ه-ذا اŸشض-روع
م -ن شض -أان -ه أان يسض -اه -م ‘ اسض -ت -ق-رار
ال -ت -ج -ار ومسض -اع -دت -ه -م ‘ ام -تÓ-ك
Óﬁت Ÿزاولة نشضاطهم التجاري دون انفاق مبالغ
كبÒة على كرائها سضنويا.
وجاء هذا تطبيقا لتعليمة الوزير اأ’ول عبد
اŸالك سض Ó-ل اÿاصض-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ال-ت-ج-ارة وأاسض-واق
ا÷ملة والتجزئة ،وقرار ا◊كومة بالقضضاء على
سض -وق جسض -ر قسض -ن-ط-ي-ن-ة ال-ذي ك-ان يسض-م-ى سض-اب-ق-ا
«السضمار» الفوضضوي لتجارة اŸواد الغذائية العامة
با÷ملة ونقلها إاﬁ ¤يط أاك ÌمÓئمة Ÿمارسضة
النشضاط التجاري.

و‘ ه -ذا الشض -أان ،اسض -ت -م -ع ال -وزي-ر إاﬂ ¤ت-ل-ف
اقÎاحات التجار حول مشضروع إا‚از سضوق جديدة
م Ó-ئ -م -ة Ÿم -ارسض -ة ال -نشض-اط ال-ت-ج-اري ‘ أاحسض-ن
الظروف ،منهم من اقÎح إانشضاء الفضضاء التجاري
Ãنطقة بئر توتة التي تتوفر على أارضضية كبÒة
اŸسضاحة تتسضع أ’ك Èعدد من التجار واŸيزة انها
ق -ري -ب -ة م -ن ال -ع-اصض-م-ة وسض-ط
وآاخ- - - - -رون فضض- - - - -ل - - - -وا ا‚از
اŸشض -روع بـ «ب -اب-ا ع-ل-ي» ال-ت-ي
ت -وج -د ف -ي -ه -ا ق -ط -ع-ة أارضض-ي-ة
صضا◊ة Ÿزاولة هذا النشضاط
التجاري ،باإ’ضضافة إا ¤اقÎاح
إانشض -اء السض-وق ب-إاح-دى ال-ق-ط-ع
اأ’رضضية اŸهملة بالسضمار والتي تسضتعمل بطريقة
غ Òقانونية.
وقال الوزير أان اŸشضروع سضيكون فضضاءا Œاريا
ذا بعد دو‹ كون أان جزء من اŸنتوجات سضتكون
موجهة للتصضدير ،معÎفا بأان أاغلب Œار ا÷ملة
سض -واء ل -ل -خضض -ر وال -ف -واك -ه أاو ل -ل-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ’
Áارسضون نشضاطهم ‘ ظروف قانونية لكن إا‚از
مثل هذه الفضضاءات سضيكون كفي Óبتنظيم القطاع
على مسضتوى الرقابة والتموين والضضبط.

 14مليار دينار
للقضساء على اأ’سسواق
الفوضسوية

’مازيغ ،ميهوبي من خنشسلة :
عاين قصسر ألكاهنة ملكة أ أ

إانشساء فرع للديوان الوطني لتسسي ÒاŸمتلكات الثقافية ’سستخراج الÎاث اŸدفون
ق-رر وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة ع-ز أل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي،
أمسص ،خ Ó-ل زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د أج-رأه-ا
لو’ية خنشسلة ،إأنشساء فرع جديد للديوأن
ألوطني لتسسي ÒأŸمتلكات ألثقافية بو’ية
خنشسلة ‘ ألقريب ألعاجل ،بهدف مباشسرة
’ثري
ألبحوث وألدرأسسات أÿاصسة باŸوقع أ أ
’م -ازي -غ أل -وأق -ع
«قصس- -ر أل -ك -اه -ن -ة» م -ل -ك -ة أ أ
ب -ب -ل -دي -ة ب -غ -اي ،شس -م -ال ع -اصس -م -ة أل -و’ي -ة
خ- -نشس- -ل- -ة ،ك- -خ- -ط- -وة أو ¤ضس- -روري -ة ق -ب -ل
م-ب-اشس-رة أ◊ف-ري-ات ’سس-ت-خ-رأج ه-ذأ ألقصسر
’رضص.
أŸدفون –ت أ أ
أاوضضح الوزير ‘ هذا الصضدد ،خÓل معاينته
ل -ل -م -وق -ع اأ’ث -ري ،أان م -ن م -ه-ام ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
لتسضي ÒاŸمتلكات الثقافية ،هو التنسضيق والبحث
مع اıتصض ‘ Úاآ’ثار والباحث Úوكذا ا÷امعة،
ب -ه -دف ا◊ف -اظ ع -ل -ى اŸواق-ع اأ’ث-ري-ة ال-ق-ائ-م-ة،
وإاج -راء ا◊ف -ري -ات ıت -ل -ف اŸواق -ع اŸن -تشض -رة
با÷زائر الغنية بالÎاث فوق اأ’رضش و–تها.
وقال ميهوبي« :نريد أان يتجه الباحثون نحو
اأ’م - -اك - -ن ال - -ت- -ي  ⁄ت- -ن- -ل ح- -ظ- -ه- -ا م- -ن ال- -ب- -حث
وا’سض-ت-كشض-اف ،م-ث-ل قصض-رال-ك-اه-ن-ة ال-ذي ي-ت-ط-لب
حفريات خاصضة ودراسضة خاصضة ،يجب أان يقوم بها
ﬂتصضون ‘ الفÎة النوميدية» ،مضضيفا أان «الوزارة
عازمة على إاجراء مسضح شضامل ‘ هذا اإ’طار،
لوضضع ﬂطط أاثري وطني Ãشضاركة كل الفئات
ال -ف -اع -ل -ة ‘ ه -ذا ال -ت -خصضصش ،ا÷ام -ع -ة وم-راك-ز

ال- -ب- -حث اŸت -خصضصض -ة ‘ اآ’ث -ار ،ح -ت -ى نصض -ل إا¤
أاه -داف -ن -ا اŸسض -ط -رة وا’ع -ت -م -اد ع-ل-ى ال-ت-ق-ن-ي-ات
ا◊دي- -ث -ة ل -ل -ب -حث وا’سض -ت -كشض -اف رب -ح -ا ل -ل -وقت
والتكاليف».
وعاين الوزير› ،موعة من اŸنشضآات الثقافية
واŸشض-اري-ع ال-ق-ط-اع-ي-ة ق-ي-د اإ’‚از ب-ال-و’ية ،كان
أاهمها تدشض ÚاŸقر ا÷ديد Ÿديرية الثقافة بقلب
م -دي -ن -ة خ -نشض -ل -ة ،وك -ذا زي -ارة اŸت -ح -ف ا÷ه-وي
التاريخي الشضهداء «اإ’خوة بولعزي» ،إا ¤جانب
زي -ارة اŸك -ت -ب-ة نصض-ف ا◊ضض-ري-ة ب-ب-ل-دي-ة ا◊ام-ة،
ووق -ف وع -اي -ن مشض -روع إا‚از اŸك -ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ي-ة
للمطالعة العمومية بعاصضمة الو’ية.

خنشصلة :سصكندر ◊جازي

’سسعار لدى أÿوأصص
أمام ظاهرة أ’حتكار وأرتفاع أ أ

مواطنون يطالبون بإاعادة فتح مسستودع توزيع ا’سسمنت بدلسس
تعود قضسية وحدة بيع أ’سسمنت ألتابعة
للمجمع ألصسناعي ’سسمنت أ÷زأئر ألوأقعة
Ãن-ط-ق-ة ت-اق-دأمت ب-اŸدخ-ل أل-غ-ربي Ÿدينة
دلسص إأ ¤أل - -وأج- -ه- -ة م- -ن ج- -دي- -د ،ب- -ع- -د أن
’سسباب غÒ
توقفت عن ألنشساط سسنة  2014أ
وأضس- - -ح- - -ة ،أدت إأ– ¤وي - -ل  20ع -ام Ó-إأ¤
وحدة وأد ألسسمار بالعاصسمة ،وأنعكاسص ذلك
على وضسعيتهم أ’جتماعية ،وبالتا‹ تعود
معها مطالب أŸوأطن Úبإاعادة فتحها بعد أن
أك -ت-ووأ ب-ن-ار أسس-ع-ار أÿوأصص ن-ت-ي-ج-ة غ-ي-اب
مؤوسسسسات توزيع عمومية.

بومرداسس :ز.كمال
طفت ›ددا قضضية مسضتودع اÛمع الصضناعي
’سضمنت ا÷زائر اŸغلقة إا ¤السضطح أامام ا’رتفاع
اŸط -رد Ÿادة ا’سض -م -نت اأ’سض -اسض -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
مشضاريع البناء التي تشضهدها اŸنطقة واسضتمرار
عملية ا’حتكار والبزنسضة التي يقوم بها التجار
اÿواصش وموزعو مواد البناء ،حيث ناشضد مواطنو
اŸنطقة السضلطات الو’ئية التدخل إ’عادة بعث
الوحدة من جديد لتسضهيل عملية اقتناء هذه اŸادة
ب-أاسض-ع-ار م-ع-ق-ول-ة وان-تشض-ال-ه-م م-ن قبضضة اÿواصش،

خاصضة وأان ا÷هة الشضرقية من و’ية بومرداسش
ﬁروم - -ة ◊د اآ’ن م - -ن وج - -ود وح- -دة أاو ›م- -ع
ع -م -وم -ي يسض -ه -ر ع-ل-ى ت-وزي-ع ا’سض-م-نت Ãا ف-ي-ه-ا
مقاو’ت البناء التي تضضطر للتموين من و’يات
الشضلف واŸسضيلة وغÒها من اŸناطق اأ’خرى.
ي -ذك-ر أان وضض-ع-ي-ة اÛم-ع الصض-ن-اع-ي ’سض-م-نت
ا÷زائر ،الذي كان يشضرف على إادارة اŸسضتودع،
راسضل أاك Ìمن مرة وا‹ الو’ية للتدخل من أاجل
اسضÎجاع الوحدة مباشضرة بعد ظهور بوادر اأ’زمة،
أ’ن العقار كان مسضتغ Óمن طرف مؤوسضسضة توزيع
م-واد ال-ب-ن-اء ال-ت-ي ح-لت وأاع-ي-دت أاصض-ول-ه-ا ل-لدولة،
بعدها ” اسضتغÓل العقار من قبل شضركة توزيع
مواد البناء Ãوجب تسضخÒة و’ئية لتمويل ورشضات
إاعادة بناء مناطق الو’ية بعد زلزال  ،2003ثم
أاعيدت للمجمع الصضناعي ’سضمنت ا÷زائر سضنة
Ã 2008وجب اتفاق وعقد بيع مع شضركة توزيع
م -واد ال -ب -ن -اء م -ع اإ’ب -ق -اء ع -ل-ى ك-ل ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
الناشضطة ‘ الوحدة ،لكن خÓفات بدأات منذ سضنة
 2009ب ÚاÛمع ومديرية أامÓك الدولة لو’ية
ب -وم -رداسش عصض -فت م -ن ج -دي -د Ãسض -ت-ودع ت-وزي-ع
ا’سض -م-نت سض-ن-ة  ،2014ل-ت-ب-ق-ى ال-وضض-ع-ي-ة القانونية
ع-ال-ق-ة وح-رم-ان م-ت-واصض-ل ل-ل-م-واط-ن Úم-ن ع-م-لية
التزود Ãادة ا’سضمنت.
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الموافق لـ  21جمادى األولى 1437هـ

تشصارك بوفد هام يقوده بوضصياف

ا÷زائر ضسيف شسرف ‘ الصسالون الدو‹ «تونيسسيا للصسحة إاكسسبو »2016

‘ إأط- - -ار Œسص- - -ي- - -د ألÈن - -ام - -ج
أل- -ت- -ن -ف -ي -ذي ل -ل -ت -ع -اون ‘ أÛال
ألصص -ح -ي لسص-ن-ت-ي  2016و 2017
ألذي أعتمد خÓل ألدورة ألـ 20
ل -ل -ج -ن -ة أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ونسص-ي-ة
أıتلطة ،سصتكون أ÷زأئر ضصيف
شص-رف أل-ط-ب-ع-ة أل-رأبعة للصصالون
أل -دو‹ ‘‘ ألصص -ح-ة إأكسص-ب-و‘‘م-ن 02
إأ 05 ¤مارسض أ÷اري بالعاصصمة
تونسض.

ال- -ق- -طب ال- -ث- -الث ي- -ه -ت -م ب -الصس -ن -اع -ة
الصس- -ي- -دلن- -ي- -ة ،ح- -يث يشس- -ه- -د مشس- -ارك -ة
م - -ؤوسسسس - -ات إان- -ت- -اج ،اسس- -تÒاد وت- -ع- -ب- -ئ- -ة
اŸن -ت -ج -ات الصس -ي -دلن-ي-ة ،وسس-ي-م-ي-ز ه-ذا
ال -ق -طب مشس-ارك-ة م-ؤوسسسس-تﬂ Úت-ل-ط-تÚ
ج - -زائ - -ري- -ة -ت- -ونسس- -ي- -ة ””ف- -ارم- -ي- -دال و
أانفاميديسس ””هي نتاج Œسسيد التعاون بÚ
ال-ب-ل-دي-ن ب-اإلضس-اف-ة إا ¤مشس-ارك-ة ال-ن-ق-ابة
اŸسستقلة Ÿنتجي الدواء.
وتسس -م -ح الÎك -ي -ب -ة اŸت -ن-وع-ة ل-ل-ق-طب
ال - -ث - -الث ب- -إاب- -راز السس- -ي- -اسس- -ة ا÷دي- -دة
اŸنتهجة ‘ ›ال الصسناعة الصسيدلنية
ال- -ق- -ائ- -م- -ة ع -ل -ى الشس -راك -ة اإلي -ج -اب -ي -ة،
باإلضسافة لكون السسوق ا÷زائرية تقدر بـ
 2.8مليار دولر  % 55 ،منها موجهة
لÓسستÒاد و  % 45للصسناعة الوطنية ،حيث
يوجد حاليا  73مؤوسسسسة وطنية مصسنعة
ل- -ل- -م- -واد الصس -ي -دلن -ي -ة و  150مشسروعا
مسسج Óعلى مسستوى وزارة الصسحة.
وي- - -راف- - -ع اŸشس- - -ارك - -ون خ Ó- -ل ه - -ذه
ال- -ت- -ظ- -اه- -رة إلب- -راز أاه- -داف السس -ي -اسس -ة
ال -وط -ن -ي -ة اŸت -ب -ع -ة ‘ ›ال الصس -ن -اع -ة
الصس -ي -دلن -ي -ة ب -ت -ط -وي -ر اŸي -ك -ان-ي-زم-ات
الÓ- -زم- -ة ÷ذب السس- -ت- -ث -م -ار اÙل -ي و
األجنبي ،بهدف بضسمان تغطية كاملة
لحتياجات السسوق الوطنية بحلول ،2020
و حماية مبدأا حماية اإلنتاج الوطني عÈ
م -ن -ع اسس -تÒاد اŸن -ت -ج -ات الصس -ي -دلن -ي -ة
اŸصس -ن -ع -ة ﬁل -ي -ا وم-ا ت-ب-ع-ه م-ن ح-واف-ز
ومزايا “ويلية ضسريبية وجمركية وضسعتها
ا◊ك-وم-ة لصس-ال-ح اŸسس-ت-ث-م-ري-ن األج-انب
للتصسنيع ﬁليا.

سسعاد بوعبوشس
يÎأاسس الوفد ا÷زائري وزير الصسحة
و السس -ك -ان و إاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ع-ب-د
اŸالك بوضسياف ،ما يدل على األهمية
ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا السس-ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة لهذا
ا◊دث ،حيث سستكون مشساركة ا÷زائر
‘ مسستوى اŸكانة التي منحت لها من
طرف البلد الشسقيق تونسس.
مشس- -ارك- -ة ا÷زائ- -ر ‘ الصس- -ال -ون م -ن
خÓل وفد هام يÎجم اإلرادة السسياسسية
ع-ل-ى ت-ط-وي-ر ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة و بحث
›الت الشسراكة ب Úالبلدين.
وسسيجمع جناح ””ا÷زائر”” ثÓثة أاقطاب
متكاملة تتمثل ‘ اŸؤوسسسسات اŸوضسوعة
–ت وصس- -اي- -ة وزارة الصس- -ح- -ة والسس- -ك -ان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات ،وهي اŸؤوسسسسات
ال -ت -ي أاوك -لت ل -ه -ا م-ه-م-ة ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج
ا◊ك - -وم - -ة ا÷زائ- -ري- -ة ال- -رام- -ي ل- -ب- -عث
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى –ديث
وت- -ط- -وي- -ر اŸؤوسسسس- -ات الصس- -ح- -ي- -ة .م- -ن

اŸؤوسسسس-ات اŸشس-ارك-ة ،ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل- -تسس- -ي Òاإل‚ازات وŒه- -ي -ز م -ؤوسسسس -ات
الصس - - -ح- - -ة ،الصس- - -ي- - -دل- - -ي- - -ة اŸرك- - -زي- - -ة
ل-ل-مسس-تشس-ف-ي-ات،ا Èıال-وط-ن-ي Ÿراق-ب-ة
اŸواد الصس -ي -دلن -ي -ة ،ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة
ل-ل-م-ن-ت-ج-ات الصس-ي-دلن-ي-ة ،ك-م-ا ” –ديد
مشساركة بعضس اŸسستشسفيات و العيادات
اÿاصس- -ة ،ب- -ح- -يث وق- -ع الخ -ت -ي -ار ع -ل -ى
اŸسس - -تشس - -ف - -ى اŸت - -خصسصس ‘ ف - -حصس
وم -ع-ا÷ة السس-رط-ان””مسس-تشس-ف-ى الشس-ه-داء
ﬁم -ودي ب -ت -ي -زي وزو”” اÛه-ز ب-أاح-دث
التقنيات ‘ هذا اÛال.
ال-ق-طب ال-ث-ا Êاıصسصس ل-ل-ت-جهيزات
ال -ط -ب -ي -ة ،يسس -ج -ل مشس-ارك-ة  15مؤوسسسسة
جزائرية رائدة ‘ ›ال إانتاج ،اسستÒاد و
تسس -وي -ق اŸسس-ت-ل-زم-ات ال-ط-ب-ي-ة و اأن-ظ-م-ة
معا÷ة النفايات السستشسفائية باإلضسافة
إلنتاج اŸواد الصسيدلنية.

 4284مÎبصض جديد بالبويرة

فتح تخصسصسات جديدة ‘ شسعب الفÓحة و البناء
‘ إأط- - - -ار ألسصÎأت - - -ي - - -ج - - -ي - - -ة
أ÷دي - -دة ل - -ل - -ت - -ك - -وي - -ن أŸه- -ن- -ي
وأل- -ق- -اضص- -ي ب- -ف -ت -ح ف -روع حسصب
م -ت -ط -ل-ب-ات ع-ا ⁄ألشص-غ-ل وÃا أن
ولية ألبويرة فÓحية بامتياز،
” فتح فروع جديدة تتماشصى
وط - -ب- -ي- -ع- -ة أŸن- -ط- -ق- -ة ت- -ل- -ب- -ي
أحتياجات ألولية من حيث أليد
ألعاملة أŸؤوهلة.

عرف الدخول الرسسمي التحاق ما ل
يقل عن  4284مÎبصس جديد و اŸوزعون
علي  40مؤوسسسسة تكوينية متواجدة ع45 È
بلدية من بينها  4معاهد وطنية بطاقة
اسستيعاب  8640مقعد بيداغوجي و 2230

سسرير.
وأاخذ القطاع بع Úالعتبار عند وضسع
اÿري -ط -ة ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة اح -ت -ي -اج -ات
ال- -ق- -ط -اع -ات اŸسس -ت -خ -دم -ة ،ب -ح -يث ”
تخصسيصس  751مقعدا تكوينيا لشسعبة البناء
واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة خ-اصس-ة ت-خصسصس-ات
الÎك-يب الصس-ح-ي وال-غ-از ،ال-ت-وب-وغ-رافية،
ال- -طÓ- -ء ،ت- -رك- -يب ال -زج -اج 971 ،شسعبة
الفÓحة ،إال أان الشسباب  ⁄يبد اهتماما
كبÒا لهذا التخصسصس ما جعله يأاتي ‘
اŸرت - -ب - -ة ال - -ت - -اسس - -ع- -ة م- -ن ح- -يث ع- -دد
اŸسسجل.Ú
أام -ا ت -خصسصس ال -ف-ن-دق-ة فشس-ه-د إاق-ب-ال
كبÒا ،حيث ” إاحصساء ما ل يقل عن
 1477مÎبصس جديد ،كما حظيت اŸرأاة

اŸاك -ث -ة ‘ ال -ب -يت ب -اه -ت-م-ام ب-ال-غ قصس-د
ت- -ك- -وي -ن -ه -ا ‘ ع -دة اخ -تصس -اصس -ات م -ث -ل
ا◊ل-وي-ات ،ا◊Óق-ة ،ال-ط-ب-خ و اÿي-اط-ة،
ولقيت إاقبال كبÒا حيث سسجل ما ل يقل
عن  1435مÎبصسة جديدة.
واŸلفت لÓنتباه أانه حتى اŸسساجÚ
حضسوا بÈنامج خاصس والذي Áكنهم من
ا◊صسول على مهنة تفتح لهم آافاق جديدة
بعد إانهاء العقوبة ودخول عا ⁄الشسغل.
وم -ن أاج -ل ال-رف-ع م-ن مسس-ت-وى ال-ع-م-ال
اŸتواجدين ‘ أاماكن عملهم وضسع قطاع
ال -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي واŸع-روف ب-ال-ت-ك-وي-ن
التعاقدي والذي اسستفاد منه  1006عامل.

البويرة  :ع نايت رمضسان

خÓل لقاء –سصيسصي ببجاية
تزويد  926عائلة بالغاز
ﬂتصسون ‘ أامراضس الكلى يدعون إا ¤ضسرورة التÈع باألعضساء الطبيعي ببلدية سسيدي
أل -أك -ك -ل---ىد خ ﬂ-تÓصلص -ل---ق-وانء‘ أ–مس-ص- --يرسأص-ضيض ،الفوبج -اائل -ير.غ -م أان ع -م -ل -ي -ات زرع ال -ك -ل -ى يعقوب بسسيدي بلعباسس
نظمته جمعية ‘‚دة‘ ◊ماية
م-رضص-ى أل-قصص-ور أل-ك-ل-وي بأاقبو،
أمسض ،ع - -ل- -ى ضص- -رورة ت- -ع- -زي- -ز
ح-مÓ-ت أل-ت-وع-ي-ة وأل-تحسصيسض
لعضص - - -اء ل - - -دى
ل- - - -ل- - - -تÈع ب - - -ا أ
أŸوأطن ،Úوذلك من خÓل أخذ
هذأ ألعضصو أ◊يوي من أ÷ثث
لن-ق-اذ أل-ع-دي-د م-ن أŸرضص-ى م-ن
إ
أŸوت.

‘ هذا الصسدد أاكد سسي أاحمد من
اŸركز ا÷امعي للبليدة ،لـ«الشسعب”” ،أان
زرع األعضساء Áثل حاليا السسبيل الوحيد
إلن -ق -اذ ح -ي -اة آالف اŸرضس -ى ب-بÓ-دن-ا،
وت -خ -ل-يصس-ه-م م-ن حصسصس تصس-ف-ي-ة ال-دم
اŸتكررة ،وديننا ا◊نيف يشسجع على
ه -ذه ال-تÈع-ات ال-ت-ي ي-رى ف-ي-ه-ا ت-ع-بÒا
صسادقا عن قيم إانسسانية نبيلة ،وعليه
يجب تكثيف العمليات التحسسيسسية ‘
ه -ذا اŸوضس -وع ،وت -ك -ث -ي -ف ال-ن-ق-اشس ‘
اŸسس -اج -د وأام -اك -ن الÎف -ي -ه وال -ع -م -ل،
وح -ت -ى داخ-ل ال-ب-ي-وت ،ب-ه-دف تشس-ج-ي-ع
ع- - -م - -ل - -ي - -ات ال - -تÈع ‘ ح - -ال - -ة اŸوت

ب -ب Ó-دن -ا ع -رفت ق -ف -زة ن -وع-ي-ة ح-ال-ي-ا،
ب -فضس -ل ا÷ه -ود ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ال-ف-رق
الطبية ،إال أانها قليلة وتقدر سسنويا بـ
110ع -م -ل-ي-ة ،م-ق-اب-ل  13أال -ف م -ريضس
مصس- -اب ب- -ال- -قصس- -ور ال -ك -ل -وي اŸزم -ن،
وال -ذي -ن ي -خضس -ع-ون ل-ل-تصس-ف-ي-ة ال-ك-ل-وي-ة
الصسطناعية.
وسسمح هذا اللقاء باإلطÓع على أاهم
ﬁاور هذه اإلجراءات الوقائية ،ومنها
التوجيه اŸبّكر للمرضسى من أاجل إاجراء
فحوصسات عند األخصسائي ،Úسسيما وأان
هناك الكث Òمن اŸرضسى الكث Òالذين
يجرون الفحوصسات الطبية ‘ اŸرحلة
النهائية من اŸرضس.
ع- -ل- -م -ا أان األسس -ب -اب األك Ìشس -ي -وع -ا
Ÿرضس الكلى متعلقة بالسسكري وارتفاع
ضسغط الدم ،تليهما أامراضس التشسوهات
‘ اŸسس -الك ال -ب -ول -ي-ة ،وي-ع-ت Èال-ت-ك-ف-ل
اŸبكر ذو أاهمية كبÒة كون مرضس الكلى
ي-ع-د م-ن األم-راضس ال-ت-ي ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا
األخصس -ائ -ي -ون األم -راضس الصس -ام -ت-ة أاي
بدون أاعراضس.

بجاية :بن النوي توهامي

اسستفادت ،يوم أامسس ،حوا‹  926عائلة تقطن
ببلدية سسيدي يعقوب الواقعة بنحو  20كلم غرب
سسيدي بلعباسس ،من مادة الغاز الطبيعي ،حيث
أاع -ط -يت اإلشس -ارة ل Ó-ن -ط Ó-ق ‘ اسس-ت-غÓ-ل ه-ذا
اŸورد ا◊يوي من قبل السسلطات اÙلية ،وقد
ب -ل -غت ت -ك-ل-ف-ة اŸشس-روع أازي-د م-ن  97م-ل-يون دج
بشسبكة توصسيل يفوق طولها  10,6كلم.
اŸشسروع يضساف ÷ملة اŸشساريع التي سسبقته
وال- - -ت- - -ي ت- - -ن- - -درج ضس- - -م- - -ن الشس- - -ط- - -ر ال- - -ث- - -اÊ
لÈنامج اÿماسسي والذي يهدف إا ¤تزويد سسكان
هذه اŸناطق Ãادة الغاز الطبيعي على غرار
تزويد أازيد من  2800عائلة تقطن بن باديسس
بالغاز الطبيعي ،وهي مشساريع تهدف ‘ ›ملها
إا ¤رف- -ع ال- -غ Íع- -ن سس- -ك -ان ال -ب -ل -دي -ات وإان -ه -اء
مشس -اك -ل -ه -م اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ن -درة وصس -ع-وب-ات ج-لب
قارورات غاز البوتان ،خاصسة خÓل فصسل الشستاء.
وحسسب اŸسسؤوول األول عن الولية فإان نسسبة
ال -ت -غ -ط-ي-ة ال-ولئ-ي-ة ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-ل-غت 100
باŸائة بعد إايصسال الغاز لبلديات الولية البالغ
ع-دده-ا  52ع -ل -ى أان ي -ت -م خÓ-ل السس-ن-ة ا÷اري-ة
ت- -زوي- -د ق- -اط- -ن- -ي اŸن- -اط -ق ال -ن -ائ -ي -ة ك -ال -ق -رى
واÛم -ع -ات السس -ك -ن -ي -ة ال -ث -ان -وي -ة ب -ه-ذا اŸورد
ا◊يوي.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نراهن على التكنولوجيات اŸتطورة والتكوين
للتدخل أاثناء الطوارىء

رأه-ن أل-ع-ق-ي-د مصصطفى شصعبان
م -دي -ر أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ب -ق -اŸة
ع -ل-ى أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أ◊دي-ث-ة ‘
دف - -ع ق- -ط- -اع أ◊م- -اي- -ة Ÿوأك- -ب- -ة
ألعصصرنة ألرقمية.

قاŸة :أامال مرابطي
أاوضس -ح شس -ع-ب-ان ‘ ل-ق-اء إاعÓ-م-ي حضس-رت-ه
””الشسعب”” ،أان ا◊ماية تنتهج منهج التنبؤوات
اŸتعلقة بالكوارث واألعاصس ،Òاعتمادا على
ال- -ت- -ط -ور ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي وت -وف ÒاŸع -ل -وم -ة
السساﬁة بالتدخل السسريع ‘ أاي طارئ.
وأابرز العقيد أان ا◊ماية اŸدنية بقاŸة
فتحت مواقع على الشسبكة العنكبوتية وصسفحة
ع-ل-ى م-وق-ع ال-ت-واصس-ل الج-ت-ماعي ،باإلضسافة
إا ¤قناة على اليوتوب للتواصسل والتفتح على
اÙيط.
و” عرضس شسريط حول أاهم اإل‚ازات
تضسم صسور لعمليات قامت بها ا◊ماية ‘
ﬂتلف ا◊وادث ،وكذا اŸناورات اŸتعددة
Ãختلف الوليات والتدخÓت ‘ دول أاجنبية
وه -ي م -ن -اورات ت -كشس -ف ا÷انب ال-وق-ائ-ي ‘
ا◊ماية اŸدنية. .
و ⁄يخف العقيد ،وجود أارقام مرعبة ‘
ال -وف -ي -ات ب -السس -دود وال-ودي-ان م-ق-ارن-ة ب-ع-دد
الوفيات بالشسواطئ على اŸسستوى الوطني.

مع العلم اسستفادت ا◊ماية اŸدنية بقاŸة
م -ن دراج -ات ن -اري -ة خ -اصس-ة ب-اإلسس-ع-اف-ات ،و
أاجهزة خاصسة بحماية اÙاصسيل الزراعية،
ل -ت -ق-ل-ي-ل ا◊رائ-ق ب-فصس-ل الصس-ي-ف ،ب-ح-يث ”
ت -ق -ريب اإلسس -ع -اف -ات م-ن اŸزارع Úب-غ-رضس
ح -م -اي -ة اÙاصس -ي -ل ال-زراع-ي-ة ،و اسس-ت-ف-ادت
اŸدي- -ري- -ة ب- -ق- -اŸة م- -ن  13رت Ó-م-ت-ح-رك-ا
Ÿكافحة ا◊رائق .
وأاشسار العقيد إا ¤أاهم النشساطات التي قام
ب -ه -ا م -ك -تب ال -ت -خ -ط -ي -ط ‘ –دي -د اŸه -ام
وال -ت -نسس -ي -ق ا÷ي -د واÙك -م ب ÚاŸق -اي -يسس
اŸع -ن-ي-ة ل-تسس-ي Òال-ك-وارث ب-ط-ري-ق-ة م-ن-ظ-م-ة
ل -ل -خ -روج ب -أاق -ل اÿسس-ائ-ر ،ح-يث ” ت-ق-ل-يصس
األخطار إا 10 ¤أاخطار بعدما كانت 14
خطرا ﬁصسى على اŸسستوى الوطني.
وحول مشسروع ”” مسسعف لكل عائلة ”” قامت
مديرية ا◊ماية اŸدنية لقاŸة بتكوين 569
عون منذ سسنة  2011إا ¤غاية سسنة ‘ ،2015
ح Úيتم تكوين  27عونا خÓل هذه السسنة،
ك -م -ا ” اخ -ت -ي -ار ب -ال -نسس-ب-ة Ÿسس-ع-ف م-ت-ط-وع
جواري فرق ” اسستحداثها من  4دوائر ””
ق -اŸة ،وادي ال -زن -ات -ي ،ب -وشس -ق -وف ،وح -م -ام
الدباغ ”” من اŸتفوق Úمن اŸرحلة األو¤
ال -ذي -ن ي -خضس-ع-ون ل-ت-ك-وي-ن خ-اصس م-ن ط-رف
أاطباء و مؤوطرين ليصسبحوا مؤوهل Úللتدخل
األو‹ ‘ حالة الكوارث أاو مع أاعوان ا◊ماية
اŸدنية ›هزين ببعضس األلبسسة واŸعدات
اŸميزة لهم.

أك Ìمن  3800مسصجل بخنشصلة

تخصسصسات تلبية لÓحتياجات القتصسادية
كشص -ف م -دي -ر أل -ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م
أŸه -ن -ي Úل -ولي -ة خ -نشص -ل -ة «،مصص -ط-ف-ى
ب -وصص -ب -ع‘‘ ب -ع -د أن-طÓ-ق دورة أل-ت-ك-وي-ن
أŸهني لشصهر فيفري  ، 2016أن مصصالح
أل-ق-ط-اع ع-ل-ى مسص-ت-وى م-رأك-ز أل-ت-ك-وين
أŸه-ن-ي ،وأŸع-اه-د أŸت-خصصصص-ة ‘ أل-تعليم
وأل-ت-ك-وي-ن ،سص-ج-لت خÓ-ل ه-ذه أل-دورة
 3893مÎبصض ج- -دي- -د 844 ،م-ن-ه-م ‘
ألتكوين ألقامي و ‘ 690ألتكوين عن
ط- - -رق أل - -ت - -م - -ه ،Úإأ ¤ج - -انب ‘ 366
لو‹ ،و120
أل- -ت- -ك- -وي- -ن أل- -ت- -أاه- -ي- -ل- -ي أ أ
مÎبصض ضص- -م- -ن أل- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ أل- -وسص -ط
ألسص -ج-ن-ي ،و ‘ 481أل- -ت -ك -وي -ن أÿاصض
باŸرأة أŸاكثة بالبيت.
” ‘ ه- - -ذا اإلط - -ار ،ت - -وزي - -ع وت - -وج - -ي - -ه
اŸسسجل Úا÷دد على ﬂتلف التخصسصسات
اŸوج -ودة ب -ال-ولي-ة ،عﬂ Èت-ل-ف م-ؤوسسسس-ات
ال-ق-ط-اع ضس-من  48ف -رع ‘ ﬂت -ل -ف الشس-عب

اŸهنية لسسيما منها شسعبتي الفÓحة والبناء.
ك - -م- -ا أاوضس- -ح ذات اŸسس- -ؤوول ‘ ح- -دي- -ث- -ه
””للشسعب”” حول أاهم التخصسصسات ا÷ديدة ‘
ال -دورة ا◊ال-ي-ة ،أان م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن ل-ولي-ة
خ- -نشس- -ل- -ة أادرجت ع -دة ت -خصسصس -ات ج -دي -دة
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ع -دة ق-ط-اع-ات ،وب-ن-اء ع-ل-ى
الحتياجات القتصسادية للولية.
ومن أاهم هذه التخصسصسات ضسمن شسعبة
الفÓحة خاصسة ،اختصساصس ””حالب أابقار”” ‘
م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ني  2ب -ق-ايسس ،ح-يث ”
إادراج ه -ذا ال -ت -خصسصس م -وازاة م -ع اŸن-ح-ن-ى
ال-تصس-اع-دي ال-ذي ت-ع-رف-ه شس-ع-ب-ة إان-تاج حليب
األبقار بولية خنشسلة ‘ السسنوات األخÒة،
ك- -م- -ا أادرج اخ- -تصس- -اصس””ت- -رب- -ي- -ة ا◊ي -وان -ات
الصس -غÒة”” Ãرك -ز ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي ل-ب-ل-دي-ة
ب-وح-م-ام-ة ا÷ب-ل-ي-ة ن-ظ-را ل-ل-ت-ن-وع ال-ب-ي-ولوجي
اŸميز للمنطقة .

خنشسلة  :سسكندر ◊جازي

سصتمكن ألزبائن من خدمة ذأت تدفق عا‹

دخول ﬁ 3طات جديدة للجيل الرابع حيّز اÿدمة

وضص- -عت أŸدي- -ري- -ة أل- -ع- -م -ل -ي -ة
لتصص - - -الت أ÷زأئ - - -ر ل - - -ولي- - -ة
خ-نشص-ل-ة ،ثÓ-ث ﬁط-ات جديدة
لنÎنت م - - -ن أ÷ي- - -ل
ÿدم - - -ة أ أ
أل -رأب -ع ح -ي -ز أÿدم -ة ،ب -ك -ل م-ن
ب- - - -ل- - - -دي- - - -ات ،ق- - - -ايسض ،ب- - - -غ - - -اي
وب - - -وح - - -م - - -ام - - -ة ،حسصب ب- - -ي- - -ان
لتصص- - - -الت أ÷زأئ- - - -ر ت- - - -ل- - - -قت
‘‘ألشصعب‘‘ نسصخة منه.

ت -ن -درج ال-ع-م-ل-ي-ة ،حسسب ذات اŸصس-در
ضسمن برنامج اتصسالت ا÷زائر الرامي
إا ¤عصس -رن-ة ق-ط-اع التصس-الت ،وت-وسس-ي-ع
شسبكة األنÎنت لفك العزلة عن اŸناطق
النائية ،و إايصسال هذه اÿدمة إا ¤كل

ا÷زائ -ري ،Úع -ل -م -ا أان ه-ذه اÿدم-ة ق-د
ل -ق -يت اإق -ب -ال واسس -ع -ا ،م-ن ط-رف زب-ائ-ن
اتصس-الت ا÷زائ-ر ،ع-ن-د تشس-غ-ي-ل-ه-ا ل-تسس-ع
ﬁطات أاخرى ،دخلت حيز اÿدمة ‘
وقت سس -اب -ق ب -ع -دة م -ن-اط-ق ع Èال-ولي-ة،
كانت ﬁرومة من هذه اÿدمة.
تشسغيل اÙطات ا÷ديدة بالبلديات
اŸذك -ورة ،ل -ق -ي اسس -ت -حسس -ان-ا ك-بÒا ل-دى
السسكان هناك ،حيث عÈوا عن فرحتهم
واسس- -ت- -حسس- -ان- -ه- -م ،لÓ- -سس- -ت- -ف- -ادة ب- -ه- -ذه
التكنولوجيا ا◊ديثة  ،والتي من شسأانها أان
“كنهم من اسستقبال أانÎنت ذات تدفق
عا‹.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

الثÓثاء  01مارسس  2016م
الموافق لـ  21جمادى األولى 1437هـ
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أاك Ìمن  ٣مÓي Òدولر لتأاهيل مركب “ييع الغاز بعد  ١١سسنة توقف
ملي ـ ـ ـ ـ ـ ـون أاورو لتشسغي ـ ـ ـ ـ ـ ـل مصسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع البÓسستي ـ ـ ـ ـ ـ ـك البÎوكيمي ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
مشساري ـ ـ ـ ـ ـ ـع ‘ › ـ ـ ـ ـ ـ ـال اÙافظ ـ ـ ـ ـ ـ ـة على البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـة واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـن الصسناع ـ ـ ـ ـ ـ ـي

لهميته ‘ انعاشش القتصساد الوطني خاصسة ‘ ظل تداعيات انهيار أاسسعار البÎول .وباŸوازاة تعمل ﬂتلف
جهود كبÒة تبذل لتحديث اŸركب البÎو‹ بسسكيكدة ،أ
الطارات العاملة باŸركب على التكيف مع التكنولوجيا ا◊ديثة ‘ التسسي Òوالرقي بأاداء العمال وفق منهجية التكوين اŸتواصسلﬂ ‘ ،تلف اŸيادين التي –تاجها ﬂتلف
الوحدات ،للمحافظة على اŸكتسسبات اŸسسجلة وتنميتها ،خصسوصسا وان مركب تكرير البÎول بسسكيكدة يعد مفخرة لقطاع البÎوكيمياء با÷زائر.
““الشسعب““ وقفت عند هذا ال‚از التاريخي الذي يحمل قيمة ل تقدر بثمن.
باألنابيب أانظف منطقة باŸركب البÎو‹ ،وبها
مرافق هامة ،وأارجع ذلك ا‰ ¤ط تسضيÒها
اŸتجانسس واŸتكامل.

áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S
يضضم القطب البÎو‹ بسضكيكدة عدة مركبات
منها مركب تكرير البÎول  RA1Kو ، RA2K
 TOPINGوالذي يحتوي على حوا‹  15أالف
عامل ،مركب “ييع الغاز الطبيعي ““ ““GNLو““
م-ي-غ-ات-ران““ ،اŸدي-ري-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-نقل باألنابيب
ل -ل -غ -از وال -بÎول ان -ط Ó-ق -ا م -ن ح -اسض -ي ال -رم-ل
وحاسضي مسضعود ،مركب البÓسضتيك  CP1Kو
 ،CP2Kم- -ركب ال- -ه- -ل- -ي- -وم ،م -ركب SOMIK
للصضيانة الصضناعية ،ميناء بÎو‹ ،الشضحن عÈ
البحر STE .
ك -م -ا يضض-م اŸركب وح-دة –ل-ي-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر
وغÒها ،و إا ¤جانب الكميات اŸصضدرة للخارج
ينتج القطب البÎو‹ أايضضا أانواعا ﬂتلفة من
البÓسضتيك اŸكثف الدي يسضتعمل ‘ السضيارات
والصض -ن -ادي -ق وال -ب Ó-سض -ت -يك ضض -ع -ي -ف ال -ك -ث -اف -ة
اŸسض -ت -ع -م -ل ‘ األك -ي -اسس ال -ب Ó-سض-ت-ي-ك-ي-ة ،م-ادة
ا÷اف- -ي- -ل وك- -ذا ﬂت -ل -ف ال -غ -ازات ع -ل -ى غ -رار
اآلزوت ،األوكسضج Úوالهليوم.

Œديد مركب تكرير البÎول

اإلنتاج Ãركب تكرير البÎول يخضضع لضضوابط
وشضروط التي تفرضضها طريقة تشضغيل وحدات
اإلنتاج باŸركب الذي أاصضبح ينتج حاليا 16.5
مليون طن سضنويا ‘ ،وقت ترتكز فيه صضناعة
التكرير ‘ ا÷زائر على  5مصضافٍ من بينها
سضكيكدة ،باإلضضافة إا ¤وحدة –ويل اŸكثفات
بسضكيكدة ،بطاقة إانتاجية إاجمالية لهذه اŸصضا‘
ت-ب-ل-غ ح-وا‹  27م-ل-ي-ون ط-ن سض-ن-وي-ا ،وي-وج-ه ما
يقارب نصضف اŸنتج اإلجما‹ لتلبية احتياجات
السض -وق ال -داخ -ل -ي-ة ،أام-ا ال-ب-اق-ي ف-ي-ت-م تصض-دي-ره،
بالنظر إا ¤أان هذه اŸصضا‘ مسضؤوولة عن تكرير
و–وي- -ل ال- -ن- -ف- -ط اÿام إا ¤مشض- -ت -ق -ات ق -اب -ل -ة
لÓسضتخدام ،الغازول ،ÚالكÒوزان ،اإلسضفلت ،و
زيوت التزييت ،إاضضافة إاﬂ ¤تلف أانواع الوقود،
كالبنزين دون رصضاصس الذي أاصضبح مركب تكرير
البÎول بسضكيكدة ينتج منه مايزيد عن  2مليون
ط -ن سض -ن -وي -ا .وم -ركب ال-ت-ك-ري-ر ب-ه ﬁ 163طة
Óشض-ارة اŸصض-ف-اة
ت-خ-زي-ن و 29وح -دة إان -ت -اج ،ل  -إ
تسضتطيع “ويل نفسضها إاذا توقف الضضخ نحوها
عن طريق األنابيب Ÿدة  25إا 30 ¤يوما.

مركب “ييع الغاز على أانقاضض اŸركب القدË

مشساريع ‘ ›ال اÙافظة على البيئة واألمن الصسناعي

طن سضنويا من الغاز غ ÒاّŸميع ،و 207.600طن
‘ السضنة من غاز الÈوبان و 171.400طن سضنويا
من غاز البوتان ،إاضضافة إا 108.700 ¤طن ‘
السضنة من غازول Úو 170.000طن سضنويا من غاز
اليثان ،و 163مليون م Îمكعب ‘ السضنة من
الهيليوم.
أا‚ز اŸركب ب- - - - -أاح- - - - -دث اŸواصض- - - - -ف- - - - -ات
التكنولوجية والتجهيزات ا÷د متطورة ،وهو ما
سضيمكن ل ﬁالة من رفع القدرات اإلنتاجية
لسضوناطراك من  20.6مليون طن حاليا إا32 ¤
مليون طن مسضتقبÃ ،Óا يقوي مكانة ا÷زائر
سضواء على السضوق الوطنية أاو ‘ األسضواق العاŸية
للغاز ،كما سضيسضاهم اŸركب ‘ تغطية العجز
Óن-ت-اج ‘ م-ركب
ال -ن -ا œع -ن ال-ت-وق-ف ا÷زئ-ي ل -إ
ت -ي -ڤ -ن -ت -وري -ن ،ب -ع-د ح-ادث-ة الع-ت-داء اإلره-اب-ي-ة
األخÒة التي تعرضس لها.

إاعادة العتبار Ÿركب البÓسستيك ““البÎوكيمياء““

ت -ق -رر م -ؤوخ -را م -ن ق -ب-ل ›م-ع سض-ون-اط-راك،
إاع-ادة ف-ت-ح مصض-ن-ع ال-بÓ-سض-ت-يك ““ال-بÎوك-ي-م-ي-اء““،
وتشضغيله من جديد ،بعد سضنت Úمن غلقه و–ويل
ع- -م- -ال- -ه إاﬂ ¤ت- -ل- -ف ال- -وح- -دات ب- -اŸن- -ط -ق -ة
الصضناعية ،ورصضد لهذا الغرضس  100مليون أاورو،
بحسضب أاوسضاط من اŸركب ،وقد تنقل مسضؤوول
بسضوناطراك للمنطقة الصضناعية ‘ األيام القليلة
اŸاضضية لهذا األمر ،وعاين اŸصضنع والوحدة
الرئيسضية إلنتاج غاز ““اليثيÓن““ اŸتوقفة منذ
سضنت.Ú
بحسضب نفسس اŸصضدر من اŸنطقة الصضناعية،
ف -إان إاع -ادة تشض-غ-ي-ل مصض-ن-ع ال-بÓ-سض-ت-يك ي-ت-ط-لب
تزويده بغاز ““اإليثان““ الذي ينتجه مركب “ييع
الغاز ،والذي يدخل ‘ صضناعة اŸادة األولية
ل - -ل - -ب Ó- -سض - -ت - -يك ومشض- -ت- -ق- -ات- -ه ،وشض- -رعت إادارة
سضوناطراك ،بحسضب نفسس اŸصضادر دائما‘ ،
اإلج- -راءات اŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -إاع -داد دف Îالشض -روط
وال-ت-ق-ي-ي-م اÿاصس ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ،وع-ودة وحدة
إان- -ت -اج ““اإلث -ل ““Úإا ¤ال -نشض -اط سض -ي -م -ك -ن ›م -ع
““سضوناطراك““ من اسضÎجاع  160أالف طن من
مادة ““اإليثان““ التي يحرقها مركب “ييع الغاز
بسضكيكدة ‘ الهواء.

اسض -ت -أان -ف اŸركب اıتصس ‘ “ي -ي -ع ال -غ -از
العمل بعد  11سضنة من التوقف وإاعادة التأاهيل،
حيث تبلغ طاقة تكرير اŸركب حاليا حوا‹ 4.5
م-ل-ي-ون ط-ن سض-ن-وي-ا م-ن ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي اŸمّيع،
وأا‚زت ›م -وع -ة ““ك -ي -ل -وغ ب-راون ““ األم-ري-ك-ي-ة
أاعمال التأاهيل حيث قدرت تكلفته  3.85مليار
دولر.
تسض-ل-مت سض-ون-اط-راك ،م-ن الشض-رك-ة األم-ري-كية
ك- -ي- -ل -وغ ب -راون ““ك -اب -ي -ار““ ،م -ركب “ي -ي -ع ال -غ -از
بسضكيكدة ““جي أال كا  ،““2الذي ينتج حوا‹ 30
أال- -ف م Îم- -ك -عب ي -وم -ي -ا م -ن ال -غ -از ،و اŸركب
ا÷ديد جمعت به كل الغازات التي كانت تنتج ‘
عدة وحدات من اŸنشضأاة التي تعرضضت ◊ادث
انفجار ‘ جانفي  ،2004و” Œميع اŸصضنع ‘
وحدة واحدة.
قطب بÎو‹ بوحدات متعددة اŸهام
” اإل‚از ‘ إاطار صضفقة فازت بها الشضركة
األمريكية (كا بي آار) Ãبلغ ما‹ يقدر بـ 2.851
يضض- - -م اŸركب ال- - -بÎو‹ ك- - -ذلك اŸدي- - -ري - -ة
م -ل-ي-ار دولر أام-ري-ك-ي ،ب-ت-م-وي-ل ك-ل-ي م-ن ›م-ع ا÷ه -وي -ة ل -ل -ن -ق -ل ب -األن -اب-يب ،شض-رك-ة ““صض-وم-يك
سضوناطراك وبطاقة إانتاجية تقدر بـ  5.4مليار للصضيانة الصضناعية““ ،مصضنع لنتاج الهليوم اŸسضÒ
م Îمكعب من الغاز الطبيعي ،منها  4.5مليون بالشضراكة مع األŸان ،وحدات التدخل السضريع

باŸنطقة الصضناعية ““الف ““Òميناء بÎو‹ مسضÒ
من قبل ميناء سضكيكدة ،لشضحن ﬂتلف اŸواد
اŸكررة والبÎول اÿام ،والغاز اّŸميع ،مصضنع
““بوليماد““ إلنتاج البوليتيل Úذي الكثافة العالية،
إاضض -اف -ة وح -دة –ل -ي -ة م -ي-اه ال-ب-ح-ر وال-ت-ي ت-ب-ل-غ
طاقتها اإلنتاجية  100.000م Îمكعب يوميا.
وي-ع-م-ل مسض-ؤوول-و ال-وح-دة ع-ل-ى السض-ت-م-رار ‘
اإلنتاج دون انقطاع مع اÙافظة على النوعية،
والعمل أاك Ìمن أاجل تفادي تدّني نسضبة اإلنتاج
والتي بلغت ‘ الوقت ا◊ا‹ ،بحسضب مسضؤوو‹
سض -ون -اط-راك 95 ،ب -اŸائ -ة ،وﬁط -ت Úل-ت-ول-ي-د
الكهرباء لشضركة سضونلغاز ،أاحدهما بطاقة 220
كيلوفولط.

أاجواء العمل باŸركب من خÓل آاراء العمال

«صضيفي صضÈي““ أاحد الطارات الشضابة العاملة
Ãركب تكرير البÎول بوحدة التقط Òا÷وي،
حامل لشضهادة جامعية ‘ الكيمياء الصضناعية،
أاوضضح ÷ريدة ““الشضعب““ ان ظروف العمل تغÒت
ك -ثÒا خ Ó-ف -ا Ÿا سض -ب -ق ‘ السض-ن-وات اŸاضض-ي-ة،
خصضوصضا فيما يتعلق بنظام العمل.
وي -رى صضÈي أان -ه -ا أاحسض -ن م -ن سض -اب -ق -ت-ه-ا،
وأاضضاف انه مؤوخرا ” ادخال تغيÒات جذرية ‘
أاسض-ال-يب ال-ع-م-ل ،ح-يث ال-ع-ام-ل ي-ج-د راح-ة ت-امة
ل -ل-وسض-ائ-ل اŸق-دم-ة ‘ ج-انب الم-ن الصض-ن-اع-ي،
وك -ذا وسض -ائ -ل ال -ع -م -ل اıت -ل -ف -ة ،ال-ت-ج-ه-ي-زات
ا◊ديثة ،ناهيك عن تغي Òنظام اŸركب من
نصضف آا‹ ا ¤نظام آا‹ كليا.
أام- -ا سض- -م Òم- -ق -را ،Êإاداري
ب -اŸدي -ري -ة ا÷ه -وي-ة ل-ل-ن-ق-ل
باألنابيب ،يقول إان ظروف
العمل –سضنت كثÒا ،و
ه -ن -اك ح -رك -ي -ة ع-ل-ى
مسض- -ت -وى اŸدي -ري -ة،
ح- - - - - - -يث ق- - - - - - -امت
بتوظيف عددا كبÒا
م - -ن ال - -ع- -م- -ال م- -ن
ﬂتلف
ال -ت -خصضصض -ات ،ع-ل-ى
خ Ó- - -ف السض - - -ن - - -وات
اŸاضضية ،وكانت حصضة
خريجي اŸعهد البÎو‹
ب- -ف- -ل- -ف- -ل- -ة ج -د ه -ام -ة ،م -ع
ت -ع-ويضس ال-ع-م-ال اŸت-ق-اع-دي-ن،
بإاطارات شضابة قادرة على العطاء،
م -وضض -ح -ا أان اŸدي -ري -ة ا÷ه -وي -ة ل -ل-ن-ق-ل

ج -لب ›م -ع سض -ون -اط -راك ك -امÒات م-راق-ب-ة
عالية الدقة وŒهيزات جد حسضاسضة موصضولة
ب-األق-م-ار الصض-ن-اع-ي-ة ل-ت-أام ÚاŸن-اطق الصضناعية
التي تتضضمن مصضانع تكرير البÎول و“ييع الغاز،
ب- -داي- -ة م- -ن ولي- -ة سض- -ك- -ي- -ك- -دة،وب -حسضب ب -عضس
اŸصض -ادر ،ف -إان ق -رار سض -ون -اط -راك اŸت-م-ث-ل ‘
ال -ل -ج -وء إا ¤إاج-راءات أام-ن-ي-ة احÎازي-ة ب-ق-واع-د
النفط ومصضانع التكرير والتمييع من خÓل اقتناء
Œه- -ي- -زات ع -ال -ي -ة ا÷ودة ،شض -رعت م -ؤوخ -را ‘
ت-نصض-ي-ب-ه-ا ب-اŸن-ط-ق-ة الصض-ن-اع-ي-ة بسض-ك-يكدة على
غرار بطاقة إالكÎونية لدخول اŸنطقة ومركز
م -راق -ب-ة م-وصض-ول ب-ال-ق-م-ر الصض-ن-اع-ي وك-امÒات
عالية ا÷ودة وسضياج إالكÎو Êلدحر أاية ﬁاولة
اعتداء وهي اإلجراءات التي من شضأانها تأامÚ
مصض-ان-ع سض-ون-اط-راك وق-واع-ده ال-ن-ف-ط-ية من أاية
اعتداءات.
وجاءت هذه اإلجراءات ‘ أاعقاب سضيناريو
ا◊رائ -ق ال -ذي شض -ه -ده مصض -ن -ع ت -ك -ري -ر ال-بÎول
بسضكيكدة الذي تعرضس لهذا النوع من ا◊وادث
ألك Ìمن  5مرات ،وهو ما يدعو إا ¤ضضرورة
ات -خ -اذ إاج -راءات اح -ت-ي-اط-ي-ة وت-أام-ي-ن-ي-ة ج-دي-دة
لضضمان عدم تكرار هذا النوع من ا◊وادث.
ك -م -ا ت -ع -م -ل شض -رك-ة سض-ون-ط-راك ع-ل-ى اطÓ-ق
دراسضة إل‚از أاول مركز على اŸسضتوى الوطني
Ÿراقبة البيئة بسضكيكدة والهدف ،بحسضب مصضدر
من اŸركب البÎو‹ ،من هذا اŸشضروع الهام،
ي -ك -م-ن ‘ ضض-م-ان م-راق-ب-ة ان-ب-ع-اث ال-غ-ازات م-ن
الوحدات اإلنتاجية و ا◊د من مسضببات التلوث
باŸنطقة الصضناعية ،ولطمأانة اŸواطن Úحتى ل
تكون لهم مواقف سضلبية Œاه الشضركة.
ووف - -ق ن - -فسس اŸصض- -در ،ه- -ذا اŸرك- -ز ال- -ذي
سضيعمل على مراقبة جميع اŸواد اŸلوثة سضواء
كانت ‘ ا÷و أاو ‘ األرضس أاو ‘ البحر قد
صض -ادقت ع -ل -ي -ه اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل-لشض-رك-ة وأان
ميزانية إا‚ازه جاهزة ،ومن اŸنتظر أان يدخل
هذا اŸركز حيز اÿدمة سضنة  2017باعتبار أان
الدراسضة سضتسضتغرق  12شضهرا ،فيما سضتحدد مدة
اإل‚از بـ  24شضهرا.

ا لث  Óث ا ء  ٠ 1م ا ر س س  2 ٠ 1 6م
الموافق لـ  21جمادى اأ’ولى  1437هـ
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ع-ن-دم-ا اسس-ت-ق-ب-ل ال-رئ-يسس الصسيني
ماو تسسي تونغ اÛاهدة ا÷زائرية
ج- -م- -ي- -ل- -ة ب- -و حÒد سس- -أال- -ه- -ا خ Ó-ل
ا’سستقبال عّما إاذا كانت قد دونت
مذكراتها ،وŸا أاجابت بالنفي قال
لها Ãا معناه ،و‘ حدود ما أاتذكر:
ي -وم -ا م-ا سس-ي-أات-ي م-ن ي-نسسب ل-ن-فسس-ه
فضس- -ل –ري- -ر ا÷زائ- -ر وي- -وج -ه لك
تهمة اÿيانة.
’خÒة
وقد تناثرت ‘ السسنوات ا أ
شسهادات ادعت أانها تقدم حقائق عن
مسس -ار ال -ث -ورة أاو ع -ن مسسÒة ال -ب -ن-اء
الوطني ،ومن بينها ما كتب مؤوخرا
بتوقيع مسستعار ،وتناول جوانب من
‡ارسسات الرئيسس هواري بومدين،
وهو ما رأايت أانه  ⁄يكن أامرا سسليما
يقال بعد أان أاصسبحت عظام بومدين
رميما.
وأاق -ول ب -داي -ة أان-ن-ي لسست ﬁام-ي-ا
’مة
عن الرئيسس الراحل ،فهو ملك أ
بأاكملها وجزء رئيسسي من تاريخها،
وأا–دث دائما من باب أان من يكتم من اليم Úإا ¤اليسسارﬁ :مد شسعبا Êـ أاحمد بن شسريف ـ هواري بومدين ـ جلول مÓيكة
شسهادة تاريخية يرتكب إاثما وطنيا Ûرد أانه رحمه الله ،الذي أاعدم بتهمة التمرد ،فيصسدر
ومن واقع معرفتي اŸتواضسعة بشسخصسية الرئيسس
يÎك اÛال مفتوحا أامام تصسفية حسسابات مع حكمه بأان قضسية الضسباط ا÷زائري Úالفارين ب -وم -دي -ن أاسس-ت-ط-ي-ع أان أاق-ول ،إان-ه ظ-ل ي-ع-ا Êط-ول
’نفسسهم م- -ن ا÷يشس ال -ف -رنسس -ي ه -ي السس -بب ال -رئ -يسس -ي حياته من عجزه عن إانقاذ شسعبا Êنظرا للظروف
من انتقلوا إا ¤رحمة الله ،أاو لينتزعوا أ
أادوارا  ⁄يقوموا بها ومواقف  ⁄تعرف عنهمÓÿ ،ف ال -ع -ق -ي-د م-ع ال-رئ-يسس ب-و م-دي-ن ،ول-ك-ن-ه اŸع -ق -دة آان -ذاك وال -ت -ي ك -ان وضس -ع وزي -ر ال -دف-اع
اسستغ ’Óلضسعف الذاكرة البشسرية ،و’ أا–دث ي -عÎف ب -اح -ت -م-ال وج-ود أاسس-ب-اب أاخ-رى ل-ت-م-رد خÓلها يتعرضس Ùاو’ت زحزحة متواصسلة ،ولعلّ
إا’ عما عشسته شسخصسيا أاو تابعته بشسكل مباشسر .شسعبا ،Êوالذي أاعتÈه شسخصسيا شسهيد ظروف ذلك العجز هو الذي يقف وراء ا◊قيقة القائلة
وم -ن ن -اح -ي -ة اŸب-دأا ،ف-إان أاي شس-ه-ادة ت-ت-ن-اول ب -ال -غ -ة ال -ت -ع-ق-ي-د ،ول-ك-ن الشس-اه-د  ⁄يسس-ت-ع-رضس ب- -أان- -ه  ⁄ي -ن -ف -ذ ح -ك -م واح -د ب -اإ’ع -دام أ’سس -ب -اب
’سس- -ب- -اب ا أ
واقعة تاريخية يجب أان تؤوكدها شسهادات أاخرى ،ا أ
’خ- -رى ،ال- -ت- -ي أاشس- -ار ل- -ه- -ا بصس -ورة سسياسسية.
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الصسدق كليا أاو جزئيا ،لكن ا◊قيقة ا÷زئية Œاوز لدور شساهد  ⁄يعرف القارئ من هو.
أايام أان وزير الدفاع هواري بومدين كان قد وجّه
والواقع أان ما ورد ‘ هذه الشسهادة قد يؤوكد رسسالة إا ¤وزير الدفاع الفرنسسي قبل ذلك بشسهور
’ن فقدان
تعت Èكذبا با◊ذف ،و’ يؤوخذ بها أ
ما ادعاه البعضس يومها من أان الرئيسس بن بله هو (أاي قبل مؤو“ر  )1964يلتمسس منه وضسع الضسباط
النزاهة ‘ الشسهادة يلغي صسدقيتها.
وب -دون أان أاشس -كك ‘ ال -ن -واي -ا أاو أاح -ك-م ع-ل-ى الذي كان يحّرضس شسعبا Êعلى التمرد ،وأانا ’ ا÷زائ -ري ÚاŸوج -ودي-ن ب-ا÷يشس ال-ف-رنسس-ي –ت
ال -تصس-رف-ات ،ف-إان-ن-ي ’ أاج-د مصس-داق-ي-ة لشس-ه-ادة أاع -رف ا◊ق -ي -ق-ة ال-ك-ام-ل-ة ح-ول ه-ذه ال-قضس-ي-ة ،تصسرف ا÷يشس الوطني الشسعبي بغرضس إادماجهم
تاريخية تنشسر باسسم مسستعار أاو رمزي ،وأايا كان وأاعتقد أان البعضس تناولها أاحيانا بخلفيات فيها ضس- -م- -ن ا÷يشس ا÷زائ- -ري م- -ع ا’ح- -ت -ف -اظ ب -ك -ل
’ن اسسم الشساهد وصسفته ووزنه جزء من الكث Òمن عقدة الذنب ونية ا’نتقام ‘ ،ح Úأان ح- -ق- -وق- -ه- -م م- -ن أاق- -دم- -ي- -ة ورتب ورواتب وك -اف -ة
اÈŸر ،أ
قيمة الشسهادة ،وبالتا‹ فلن أاشس Òإا ¤الشساهد قضسايا من هذا النوع يجب أا’ يتناولها إا’ من ا’م -ت -ي -ازات ،وأان شس -ع -ب-ا Êرفضس ق-ب-ول ه-ؤو’ء ‘
اÿفي الذي أاتناول اليوم جانبا من شسهادته ،عاشس ا أ
’حداث عن بعد كافٍ لضسمان ا◊ياد الناحية السسادسسة وطردهم.
اŸوضسوعي ،وأانا ’ أاعرف مدى قرب الشساهد
وأانا شسخصسيا ’ أاعرف شسيئا عن هذه القضسية،
وسسأاترك معرفة اŸن Èللقارئ.
وقد يحتج قائل بأانني كتبت –ت توقيع رمزي يومها ‡ا كان يدور على السساحة و‘ الكواليسس ،فقد كنت بعيدا عن أاجواء السسلطة آانذاك ،و’
سس-ن-وات وسس-ن-وات ،وه-ذا صس-ح-ي-ح ع-ن-دم-ا ت-ع-ل-ق لكنني أاقول أايضسا أان أامثال هذه ا’تهامات من عÓقة ‹ با÷يشس الفرنسسي من قريب أاو من بعيد،
’مر بكتابات فنية أاو ثقافية أاو سسياسسية ،لكنني اÿط -أا أان ت -ط -رح خ -ارج اŸن -ت -دي -ات ال -ع -ل-م-ي-ة لكن كلمة (يلتمسس) التي أاوردها الشساهد اŸسستÎ
اأ
عندما أادليت بشسهادتي على أاحداث تاريخية واŸعاهد الدراسسية ،خصسوصسا وكثÒون اليوم ‘ ت -ت -ن -اقضس م -ع م -ا أاع -رف -ه ع-ن شس-خصس-ي-ة ال-رئ-يسس
عشستها أاو عايشستها اسستعملت اسسمي الكامل ،بل ال -داخ -ل واÿارج ي -ع -م -ل-ون ع-ل-ى تشس-وي-ه صس-ورة ب-وم-دي-ن ،اŸع-ت-ز ب-ن-فسس-ه وب-ث-ورت-ه وببÓده ،والذي
الثورة بتشسويه بعضس رجالها.
رفضس دع -وة ا÷Ôال دوغ -ول ف -ي -م -ا ب -ع -د ل -زي -ارة
ووضسعت صسورتي على كتاباتي.
ِ
وما أاعرفه هو أان بو مدين  ⁄يخف وجهة نظره فرنسسا ،إا’ إاذا كانت الزيارة رسسمية بكل عناصسر
بالنسسبة Ÿضسمون ما قرأاته قراءة سسريعة ‘
الشسهادة التي أاشسرت لها أارى أانه تبدو للوهلة بالنسسبة ’سستثمار كفاءة كل ا÷زائري‡ ،Úن  ⁄الزيارة الرسسمية.
وأانا أاسستغرب أان رسسالة كهذه  ⁄يسسمع عنها أاحد
’و ¤وك -أان -ه -ا تصس -ف-ي-ة حسس-اب م-ع ال-رئ-يسس ب-و تثبت عليهم أاي خيانة أاو تواطؤو مع اŸسستعمر،
اأ
مدين ،حيث اسستند الشساهد إا ¤معلومات غ Òعسسكري Úكانوا أام مدني ،Úوقالها علنا ‘ مؤو“ر طوال أاك Ìمن خمسس Úسسنة ،وُ ⁄يشسْر لها كل
ا◊زب عام  1964مقدما مÈراته لذلك ،وأاعتقد خصسوم الرئيسس الراحل فيما قدموه من شسهادات،
صسحيحة بنى عليها اسستنتاجاته.
وك- -م -ث -ال بسس -ي -ط ،ح -اول الشس -اه -د أان ي -ب -ع -د أانها كانت مÈرات منطقية بالنسسبة لقائد عسسكري وهي ،إان كانت صسحيحة ،تفرضس أان نوجه تهمة
الضسباط ا÷زائري Úالذين التحقوا بالثورة قبل يريد بناء جيشس قوي على ضسوء ﬁاولة الغزو التي التواطؤو والتخاذل إا ¤كل ضسباط ا÷يشس الوطني
رئاسسة ا÷Ôال دوغول عن دائرة ا’تهام ،فذكر قام بها اŸغرب ‘ أاكتوبر  ،1963عندما انتهز من اÛاهدين الذين سسكتوا على تصسرف كهذا،
اسسم الكومندان إايدير ،الذي عينه كر Ëبلقاسسم النظام هناك فرصسة عدم وجود جيشس نظامي من أامثال الطاهر زبÒي وﬁمد الصسالح يحياوي
مديرا Ÿكتبه ،حيث إان احتضسان أاولئك الضسباط عصسري ‘ ا÷زائر ،وكان بو مدين يعمل ليكون وصسالح سسو‘ ومصسطفى بن عودة وﬁمد عطايلية
بدأا ‘ عهده وقبل أان يكون للعقيد بو مدين أاي ا÷يشس ال -وط -ن -ي ق -اع -دة ل -ب -ن -اء دول-ة ت-ب-ق-ى رغ-م وق -اصس -دي م -رب-اح وغÒه-م م-ن ال-ذي-ن  ⁄ي-ع-رف-وا
اأ’حداث وزوال الرجال باللجوء إا ¤كل الكفاءات ا÷يشس الفرنسسي إا’ كمقاتل Úضسده ،وكذلك شسباب
’حداث ،رحم الله ا÷ميع.
دور فاعل ‘ ا أ
الضسباط من أامثال ﬁمد عÓق واليم Úزروال
وي -ق-ول الشس-اه-د ب-أان ذلك الضس-اب-ط اسس-تشس-ه-د الوطنية.
ي ُيعلق على مقولة بو مدين يومها وﬁمد بن موسسى ونور الدين بن قرطبي ورشسيد
’مر أان
فيما بعد ‘ ميدان الشسرف ،وواقع ا أ
والشساهد اÿف ّ
إايدير كان وراء تع Ìا◊ملة الصسحراوية ‘ ( 1957من الطاهر بن الطاهر الذي يريد أان ُيطهر؟) بن يلسس ومصسطفى بلوصسيف ،والذين كان يجب أان
والتي كنت أانا واحدا من جنودها ،و ⁄يÈز ف -ي -ق -ول ب-أان ال-ع-م-ل-ي-ة ،أاي ال-ت-خ-لصس م-ن الضس-ب-اط يقدموا اسستقالة جماعية إا ¤الرئيسس بن بلة ،إاذا ⁄
كعنصسر فاعل ‘ بناء ا÷يشس قبل وبعد اسسÎجاع السسابق ‘ Úا÷يشس الفرنسسي ⁄ ،تكن مسستحيلة يضسع حدا لتآامر وزير الدفاع ا÷زائري مع ا÷يشس
ا’سستقÓل ،وعاشس إايدير بعد  ،1962وأاتذكر أانه التحقيق ‘ الظرف الذي طُرحت فيه كما زعم ال -ف -رنسس -ي وع -م Ó-ئ -ه ،وم -ا ك -ان ل-ه-م أان ي-دع-م-وا
ج -اء Êإا ¤ال -رئ -اسس -ة ‘ ب -داي -ة السس -ب -ع -ي -ن -ي -ات اŸرحوم هواري بومدين ،وكلمة (زعم) ’ تسستعمل التصسحيح الثوري الذي قام به بو مدين ‘ منصسف
’ت -وسس -ط ل -ه ل -ف -ت -ح خ -ط ن -ق-ل ب-ا◊افÓ-ت ب ‘ Úشس -ه -ادة ت -اري-خ-ي-ة ،وه-ي ت-ط-رح ا’ح-ت-م-ال ب-أان السستينيات.
أ
وم -ا زلت أاق -ول وأاك -رر ب -أان ال -قضس -اي-ا اÓÿف-ي-ة
’نني خ-ل-ف-ي-ة الشس-اه-د ه-ي تصس-ف-ي-ة حسس-اب م-ع ال-رئيسس
العاصسمة وتيزي وزو ،واأظن أانه غضسب أ
رفضست الوسساطة ،واعتقد أان الشساهد خلط بينه الراحل ،بحيث ’ توجد ‘ ا◊لقات الثÓث التي اŸتعلقة بأاحداث الثورة وبتصسرفات القادة يجب
وب Úآاخر بحمل نفسس ا’سسم ،لكن هذا يÈز عدم أاعÎف أانني قرأاتها على عجل كلمة خ Òواحدة أان تبحث بعيدا عن السساحة العامة ،فليسس هناك
عاقل ينشسر غسسيله أامام باب بيته وعلى قارعة
الدقة ‘ الشسهادة ،وهو أامر ينال من صسدقية عن بو مدين.
وتعرضس الشساهد Ÿا رواه العقيد الطاهر زبÒي الطريق.
الشسهادة نفسسها.
ولسسنا وحدنا ‘ هذا العا ،⁄وخصسومنا هم وراء
وينتقل الكاتب إا ¤ما بدا أانه اÙور الرئيسسي عن ظروف إاعدام الشسهيد ﬁمد شسعبا ،Êوعدم
جدران لها آاذان.
لشسهادته فيتناول قضسية العقيد ﬁمد شسعبا– ،Êرك بومدين Ÿصسلحة شسعبا Êآانذاك.
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ناميبيا تسشاند بقوة حق تقرير اŸصشÒ

إلصسحرإويون يÎقبون زيارة بان كيمون للتعجيل بتصسفية إلسستعمار

هدنة سسوريا صسامدة ‘ يومها إلرإبع وإÿروقات ﬁدودة
ت- -خ -ل -لت ه -دن -ة وق -ف اط -لق
ال -ن -ار بسش -وري -ا ال -ت -ي دخ-لت ه-ذا
ال-ث-لث-اء ي-وم-ه-ا ال-راب-ع خ-روقات
ﬁدودة ل ت - -ع- -د بـ ““الن- -ت- -ه- -اك
الواسشع““ ،إال أانها قد تششكل عائقا
ل - -ع- -م- -ل- -ي- -ات إاغ- -اث- -ة اÙت- -اجÚ
واÙاصش-ري-ن ع-ل-ى ال-نحو اŸطالب
ب - - -ه م - - -ن داخ- - -ل سش- - -وري- - -ا وم- - -ن
اÛموعة الدولية.

إتهامات متبادلة بشسأان إنتهاكات إلتفاق

أاكدت نائب رئيسش الوزراء ووزيرة
ال - -ع - -لق - -ات ال - -دول - -ي - -ة وال - -ت - -ع- -اون
÷م-ه-وري-ة ن-ام-ي-ب-ي-ا ،ن-ت-ي-م-ب-و ن-ان-دي
ن- -داي- -ت- -واه ،أامسش الث- -ن Úب- -ا÷زائ -ر
العاصشمة ،أان بلدها يسشاند ““بقوة““ حق
الششعب الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه.
عقب أللقاء ألذي جمعها بوزير ألدولة
وزير ألششؤوون أÿارجية و ألتعاون ألدو‹
رم -ط -ان ل -ع -م -ام-رة ،صش-رحت ن-ائب رئ-يسس
ألوزرأء ألناميبي أأن بلدها ““يسشاند بقوة حق
ألششعب ألصشحرأوي““ ‘ تقرير مصشÒه.
سشجلت ‘ هذأ ألششأان ““تطابقا““ ‘
وج -ه -ات أل -ن -ظ -ر ب Úن -ام -ي -ب -ي -ا و أ÷زأئ -ر
ب- -خصش- -وصس ع- -دة مسش- -ائ- -ل لسش- -ي -م -ا ““ح -ق
ألششعوب ‘ تقرير مصشÒها““.
لول
من ناحية ثانية ،أأعرب ألوزير أ أ
ألصشحرأوي عبد ألقادر طالب عمر عن أأمله
لليات
أأن Œد زيارة بان كي مون للمنطقة أ آ
وأل -وسش-ائ-ل ل-لضش-غ-ط أل-ك-ا‘ ◊م-ل أŸغ-رب
ل·
لل- -ت- -زأم ب- -ت -ط -ب -ي -ق ق -رأرأت أ أ
ع- -ل- -ى أ إ
أŸت -ح -دة و“ك Úألشش -عب ألصش -ح-رأوي م-ن
حقه ‘ تقرير أŸصش.Ò
وأأكد عبد ألقادر طالب عمر ““أأن ألششعب
ألصشحرأوي ينتظر ‘ أأن يطبق بان كي مون
ما جاء ‘ تقريره سشنة  2014ألذي أأكد من
خ Ó- -ل - -ه ضش - -رورة إأسش- -ت- -خ- -رأج خÓ- -صش- -ات
وأسشتنتاجات وطرح طرق جديدة للمعا÷ة
ما  ⁄يكن هناك تقدم سشنة ““. 2015
و أأوضش - - - - -ح ن- - - - -فسس أŸسش- - - - -ؤوول ب- - - - -أان
ألصشحرأوي Úيتطلعون إأ ¤أأن تكون ألزيارة
ل‡ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة
Óم Úأل-ع-ام أ أ
أŸق -ب -ل -ة ل  -أ
““ف -ا–ة ع-ه-د ج-دي-د ل-لسش-ي-اسش-ة و أŸوأق-ف
ل‡ي -ة Œاه أل -قضش -ي -ة ألصش -ح -رأوي -ة و أأن
أ أ
“تنع عن معاملة أ÷Óد و ألضشحية بنفسس
أŸعاملة ““.
لول ألصشحرأوي بأانه على
أأبرز ألوزير أ أ
لن
ألرغم من أأن أŸملكة أŸغربية ◊د أ آ
““ت- -رفضس زي- -ارة ب -ان ك -ي م -ون ل -ل -م -غ -رب و
ل· أŸتحدة رأأت
للمناطق أÙتلة إأل أأن أ أ
لرأضش - - -ي
ب- - - -أان ت - - -زور ‘ ه - - -ذأ أل - - -وقت أ أ
ألصشحرأوية أÙررة و ﬂيمات ألÓجئÚ
ألصش- - -ح- - -رأوي ‘ Úألـ  5م -ن شش-ه-ر م-ارسس
أŸق -ب -ل و ق -ب -ل ذلك م -وري -ت -ان -ي-ا و ب-ع-ده-ا
أ÷زأئر““.
و أأضش -اف ب -أان أل -ن -ظ -ام أŸغ -رب -ي ح -اول

Œميد ألزيارة ككل أأوتأاخÒها Ÿوعد لحق
ل· أŸتحدة أأصشرت على ألقيام
““إأل أأن أ أ
ب- -ه- -ذه أل- -زي -ارة ‘ ه -ذأ أل -وقت رغ -م أأن -ف
أل- -ن- -ظ -ام أŸغ -رب -ي““ وه -ذأ ه -و أ÷دي -د ‘
ل· أŸتحدة على إأعتبار أأنها ‘
تصشرف أ أ
أل -فÎأت ألسش -اب -ق-ة ““ك-انت ت-ن-ت-ظ-ر م-وأف-ق-ة
أŸغ -رب ع -ل -ى أأي شش -يء و أل -ي -وم أأصش -ب-حت
مقتنعة بضشرورة فتح أأفق لسشÓم جديد
أأضشحت أŸنطقة ‘ حاجة إأليه أأك Ìمن أأي
وقت مضشى““.
وأأششار طالب عمر بأان ““من ب Úأأهم نتائج
ألـ  40سشنة من إأعÓن أ÷مهورية ألعربية
لنسشان
ألصشحرأوية ألدÁقرأطية هو بناء أ إ
ألصش -ح -رأوي و ب -ن -اء ق -درأت -ه و أل -رف -ع م -ن
مسشتوى ألششعب ألصشحرأوي ألذي أأصشبحت
للف و ‘ ﬂت - -ل - -ف
إأط- - -ارأت - -ه ت - -ع - -د ب - -ا آ
أل -ت -خصشصش -ات وأأب -رز م -ن ج -ه -ة أأخ-رى ب-أان
أل-قضش-ي-ة ألصش-ح-رأوي-ة سش-ت-ك-ون م-ق-ب-ل-ة ع-لى
لعÎأف بها من
مرحلة أأخرى سشيما بعد أ إ
لفريقي وألعديد من ألبلدأن
ل–اد أ إ
قبل أ إ
لخ -رى Ãخ -ت-ل-ف أل-ق-ارأت وب-ع-د أأن ظ-ه-ر
أ أ
““ألنظام أŸغربي كطرف معرقل وأمتعنت
للحل ألسشلمي وألذي يتجسشد ‘ صشرأعه مع
ل· أŸتحدة ورفضشه لزيارة ألسشيد بان كي
أ أ
مون““.
لول ألصشحرأوي أأن هذه
ويرى ألوزير أ أ
أŸرح- -ل- -ة ت -ت -م -ي -ز أأيضش -ا بصش -رأع ““أÙت -ل
لوروب -ي و Œم -ي-ده
ل–اد أ أ
أŸغ -رب -ي م -ع أ إ
لعÓقته معه كإاحتجاج على قرأر أÙكمة
لوروبية ألقاضشي بتجميد إأتفاقيات ألتبادل
أ أ
أل- -ت- -ج- -اري م- -ع أŸغ- -رب ع- -ن- -دم -ا يشش -م -ل
لرأضش- - -ي
أŸن - - -ت - - -وج- - -ات أل- - -وأردة م- - -ن أ أ
ألصشحرأوية أÙتلة““.
أأوضشح أŸسشؤوول ألصشحرأوي أأن ““أŸغرب
ل–اد
أأصشبح ‘ عزلة بسشبب مششاكله مع أ إ
ل· أŸت -ح-دة و ‘ م-وأج-ه-ة
لف -ري -ق -ي وأ أ
أ إ
تقريبا مع معظم دول ألعا ⁄نتيجة أإحتÓله
للصشحرأء ألغربية““.
وأأضشاف أأن هذأ ألوضشع سشيكون ““حافزأ
ل -ل-م-ج-ت-م-ع أل-دو‹ لÓ-عÎأف ب-ا÷م-ه-وري-ة
ألعربية ألصشحرأوية ألدÁقرأطية كعضشو ‘
ل· أŸتحدة ردأ على غطرسشة و تعنت
أ أ
ل–اد
ألنظام أŸغربي ““.وأأششار إأ ¤أأن أ إ
لف -ري -ق -ي إأن -ت -ق-ل م-ن-د سش-ن-وأت م-ن ق-ب-ول
أ إ
عضش -وي -ة أ÷م-ه-وري-ة أل-ع-رب-ي-ة ألصش-ح-رأوي-ة

لنخراط ‘ عملية دحره
ا÷يشش اللّيبي يدعو اŸواطن Úل إ

غرفة أإمنية لتنسسيق جهود إلقضساء على « دإعشش» إإلرهابي ‘ صسÈإتة

كشش -فت ال -ق -ي -ادة ال -ع -ام -ة ل-ل-ج-يشش
لت -ف -اق ع -ل -ى
ال- -ل- -ي- -ب -ي ،أامسش ،ان -ه ” ا إ
تشش -ك -ي -ل غ -رف-ة أام-ن-ي-ة ت-ت-و ¤ت-نسش-ي-ق
ا÷ه -ود م-ن أاج-ل ال-قضش-اء ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
لره - -اب - -ي Ãدي- -ن- -ة صشÈات- -ة،
داعشش ا إ
أامسش.
دعت ألقيادة ‘ ،بيان لها““ ،كافة أŸوأطنÚ
م- -ن أأه -ا‹ م -دي -ن -ة صشÈأت -ة وخ -ارج -ه -ا إأ¤
ألتعاون بتقد ËأŸعلومات عن أألماكن وألبؤور
أŸششبوهة ألتي قد يحتمي بها ألتنظيم““.
وأختتمت ألقيادة ألعامة بيانها بالقول ،إأن
““ما يثلج ألصشدور هذه أللحمة ألوطنية ألتي

ششهدناها من سشكان مدينة صشÈأتة وأŸدن
أÛاورة““.
وأسش-ت-غ-ل أإلره-اب-ي-ون أل-ف-وضش-ى ألسش-ي-اسش-ية
وأل-ف-رأغ ألم-ن-ي ل-ت-وسش-ي-ع ن-ط-اق وج-وده-م ‘
ل -ي-ب-ي-ا ،وسش-ي-ط-ر مسش-ل-ح-ون م-وأل-ون ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م
ألره -اب -ي ع -ل -ى م -دي -ن -ة ““سش -رت““ ألسش-اح-ل-ي-ة
ألوأقعة على بعد نحو  260كيلوم Îأ ¤ألغرب
من بني وليد.
وك -انت ط -ائ -رأت ح -رب -ي -ة أأم -ري -ك -ي -ة ،ق -د
قصش -فت م -عسش -ك -ر ت -دريب يشش -ت -ب -ه ب-أان-ه ت-اب-ع
لتنظيم دأعشس على مششارف مدينة صشÈأتة
بغرب ليبيا هذأ ألششهر.

16968

تعّهد أامريكي ـ روسشي بحمايتها

ك- -م- -ا ت- -ب -عث ه -ذه ““أÿروق -ات““ ع -ل -ى
ﬂاوف ‘ ألوسشاط ألدولية فيما يتعلق
Ãصش Òأ◊وأر ألسش - -ي - -اسش - -ي أŸن - -ت- -ظ- -ر
ألنطÓق فيه ‘ مارسس ألقادم بجنيف
خ - -اصش - -ة ‘ ظ- -ل أعÓ- -ن م- -ا يسش- -م- -ى بـ
““أŸع-ارضش-ة أŸسش-ل-ح-ة ألسش-وري-ة““ ،أن-ه-ا ل
ت- - -ن- - -وي أت- - -خ- - -اذ ق- - -رأر أŸشش - -ارك - -ة ‘
أÙادث -ات ق -ب -ل ““ألط Ó-ع““ ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج
ألتهدئة.

ألدÁقرأطية ‘ هذه أŸنظمة إأ ¤إأتخاذ
موأقف أأك Ìجرأأة و أأك Ìوضشوحا تنادي من
خÓلها بقية ألبلدأن ‘ ﬂتلف ألقارأت إأ¤
لعÎأف بها
مناصشرة ألقضشية ألصشحرأوية وأ إ
وتقد Ëألدعم لها.
يرى طالب عمر أأن موقف إأفريقيا هذأ
ل–اد
Ãث -اب -ة ““خ -ط -وة أأخ -رى يسش -ج -ل -ه -ا أ إ
لعÎأف كما كان
لكتفاء با إ
لفريقي بدل أ إ
أ إ
‘ ألسشنوأت ألسشابقة ““.
لخÒ
لول ألصشحرأوي ‘ أ أ
أأكد ألوزير أ أ
لعÓن
ب - - -أان ““إأح- - -ي- - -اء أل- - -ذك- - -رى ألـ  40إ
أ÷م - -ه - -وري - -ة أل - -ع - -رب - -ي - -ة ألصش - -ح - -رأوي- -ة
ألدÁقرأطية أأرأد ألصشحرأويون أأن يÈزوأ
لسشتعرأضشات ألعسشكرية
من خÓل تلك أ إ
أŸتميزة بأان لهم جيشس مدرب وجاهز و بأان
ورقة ألكفاح أŸسشلح هي إأحتمال قائم و
لعدأد له““.
يتم أ إ
وختم ألسشيد طالب عمر بأان ألصشحرأويÚ
““ملتزمون ‘ ألوقت نفسشه بوقف إأطÓق
ألنار وباŸسشائل ألسشلمية وأŸرأهنة أأيضشا
 ·ÓأŸتحدة بان
لم Úألعام ل أ
على زيارة أ أ
كي مون للوصشول إأ ¤حل ““أأل أأن هذأ ل
ي -ل -غ -ي ك -م-ا ق-ال ““إأسش-ت-ع-دأدأت-ن-ا و–ضشÒن-ا
لخر““.
للخيار أ آ

ألعدد
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ففي ظل صشمود ألتفاق تبادل كل من
ألنظام ألسشوري و ما يسشمى بـ«أŸعارضشة
أŸسشلحة““ بالبÓد وكذأ روسشيا ألتهامات
ب -ان -ت -ه -اك أل-ه-دن-ة أل-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘
وصش - -ول أŸسش - -اع - -دأت ألنسش - -ان - -ي - -ة أ¤
أÙاصش- -ري- -ن وأŸتضش -رري -ن م -ن أألزم -ة
ألتي “زق ألبÓد منذ خمسس سشنوأت.
تشش -ك-ل ه-ذه أل-ف-رصش-ة ل-ك-ل أألط-رأف
أŸعنية بالتفاق فرصشة ““للتفاؤول““ خاصشة
‘ ظ- -ل أل- -ت- -ق- -ارب وألت -ف -اق أل -روسش -ي-
ألمريكي على ألتعاون من أأجل ضشمان
هذأ ألتقدم ‘ سشبيل حل ألزمة سشياسشيا.
وهو ما يتطلع له ألششعب ألسشوري ألذي
ما فتئ يحصشي قتÓه ألذين تعدوأ عتبة
ألـ  250أألف ضشحية منذ مارسس ،2011
وفقا لحصشاءأت حقوقية ،وششرد ما ليقل
ع -ن  7.6م -ل-ي-ون شش-خصس دأخ-ل وخ-ارج
سشوريا.
أألقت موسشكو أللوم ‘ خرق ألهدنة
ع -ل -ى ““عصش-اب-ات مسش-ل-ح-ة““ ،م-ن ج-ه-ت-ه-ا،
أتهمت ما تسشمى بـ ““أŸعارضشة ألسشورية،
أ÷يشس أل- -ن- -ظ- -ام- -ي ألسش- -وري ب -ت -ج -دي -د
ألقصشف على عده مناطق سشورية .كما
–دثت عن غارأت للطÒأن ألروسشي.
ب -دوره إأت -ه -م أل -ق -ائ-د أل-ع-ام ل-ل-ج-يشس
ألسشوري فصشائل ““أŸعارضشة أŸسشلحة““ ‘

أŸن- - -اط- - -ق أÛاورة ÷وب- - -ر ودوم - -ا ‘
ضش -وأح -ي دمشش -ق ب-اطÓ-ق ق-ذأئ-ف ه-اون
ع -ل -ى أŸدي -ن -ة ب-ع-د سش-اع-ات م-ن دخ-ول
أتفاق وقف إأطÓق ألنار حيز ألتنفيذ.
ح- -ذرت أ◊ك- -وم- -ة م- -ن ع- -وأقب ه -ذه
أل- -ه- -ج- -م- -ات وح -ثت أألشش -خ -اصس أل -ذي -ن
يعيششون ‘ هذه أŸناطق على ‡ارسشة
ألضشغط على أŸسشلح Úحتى يحÎمون
أتفاق ألهدنة.

إلتزإم روسسي-أإمريكي بحماية إلهدنة

أأوجد ألتعاون ألقائم حاليا بÚ
وأششنطن وموسشكو وأتفاقهما على أŸضشي
قدما بالهدنة ع Èتتبع ألوضشع وألرصشد
وأتخاذ تدأب Òل‚احها وضشعا مغايرأ Ÿا
كانت عليه أ◊ال منذ وقت قصش Òمع
موأقف كل طرف من أآلخر بششأان ألتدخل
ألعسشكري لكÓهما Ùاربة ““ألرهاب ‘
سشويا““.
فبالنسشبة للمبعوث أأل‡ي إأ ¤سشوريا،
سشتيفان دي ميسشتورأ ،فإان ““أألهم هي
ألوقائع وليسشت ألدعاءأت وسشوف نقوم
باŸرأقبة وألرصشد ،وأألهم من كل ذلك
ه -و وأشش -ن -ط -ن وم -وسش -ك -و ح -يث –اولن
تطويق أأي حوأدث خرق لوقف ألعمال
ألعدأئية““.

«دإعشش» يقتل  ٢٠٠٠مد ÊخÓل عام ونصسف

قال أŸرصشد ألسشوري ◊قوق ألنسشان
أأن أأك Ìم -ن أأل -ف -ي م -د Êق -ت-ل-وأ ع-ل-ى ي-د
ألتنظيم ألرهابي ألذي يطلق على نفسشه
أسشم ألدولة ألسشÓمية ““دأعشس““ خÓل 20
ششهرأ ‘ سشوريا.
وأأوضشح أŸرصشد ،أأن عدد أألششخاصس
ألذين قتلهم ألتنظيم ““أرتفع إأ 3 ¤آألف
و 967ششخصشا من أŸدني ÚوأŸقاتلÚ
وع- -ن- -اصش- -ر ق- -وأت أل -ن -ظ -ام وأŸسش -ل -حÚ
أŸوأل Úل -ه -ا وع -ن -اصش -ر دأعشس أأن -فسش-ه-م
Ãناطق سشيطرته ‘ أألرأضشي ألسشورية،
خÓل ألفÎة أŸمتدة من  29جوأن 2014
إأ ¤أليوم““.
وأأششار أ ¤أأن من ب Úهؤولء  78طفÓ
و 121إأم-رأأة ،ق-ت-ل-ه-م أل-ت-ن-ظ-ي-م ألرهابي
““رم -ي -ا ب -ال -رصش -اصس أأو ب-ال-ق-ت-ل ب-أاسش-ال-يب
أأخرى ‘ ﬁافظات دمششق وريف دمششق
ودير ألزور وألرقة.

عقب ورود تقارير عن وجود انتحاري Úيخططون لتفجÒات

كيني ـ ـ ـ ـا تع ـ ـزز إجرإءإته ـ ـ ـ ـا إألمني ـ ـ ـ ـ ـ ـة باŸط ـ ـ ـارإت

لم -ن -ي-ة ‘ اŸط-ارات
لج -راءات ا أ
ع -ززت ك -ي -ن -ي -ا م -ن ا إ
ال-رئ-يسش-ي-ة ‘ ،أاع-ق-اب ورود ت-ق-اري-ر اسش-ت-خ-ب-اراتية ،بأان
مفجرين انتحاري Úيخططون لتفج Òطائرات.
كششفت مذكرة أأمنية مسشربة ،بحسشبما ذكرت مصشادر أعÓمية
أأن ““فريقا مكونا من  11مفجرأ تدربوأ ‘ ألصشومال أÛاورة من
قبل حركة ألششباب أŸتششددة ،يعتزمون تنفيذ عمليات أنتحارية
جوأ ‘ كينيا ،أأوأخر فÈأير أ÷اري أأو أأوأئل مارسس أŸقبل““.

وأأوضشحت أأن ألهجمات تسشتهدف  -بششكل رئيسشي  -رحÓت
دأخ-ل-ي-ة ي-ن-وي خÓ-ل-ه-ا ع-ن-اصش-ر ي-ت-ظ-اه-رون ب-أانهم ركاب تفجÒ
أأنفسشهم عند ألهبوط.
وأأششارت أŸذكرة إأ ¤أأن  5عناصشر سشيسشتهدفون مطار جومو
كينياتا ألدو‹ أأو مطار ويلسشون وكÓهما ‘ ألعاصشمة نÒوبي،
بينما سشÒكز ألباقون على مطارأت ‘ منطقة ألسشاحل من بينهم
مطار موي ألدو‹.

È
ع ⁄
لعا
^ ب- -ودابسشت :كشش - -ف رئ - -يسس أل - -وزرأء أÛري
إ
فيكتور أأوربان ،أأمسس ألثن ،Úأنه من أŸتوقع أأن يجري
ل “ديد للعقوبات ضسد روسسيا

أإل–اد أألوروبي مناقششات حول مدى إألتزأم روسشيا بإاتفاق
مينسشك أÿاصس بأاوكرأنيا ،مÈزأ أأنه لن يكون هناك “ديد تلقائي
للعقوبات ضشد موسشكو.

أإردوغان ‘ غرب إإفريقيا

^ أابيدجان :ششرع ألرئيسس ألÎكي رجب طيب أأردوغان ،مسشاء أأول
أأمسس ‘ ،جولة أ ¤غرب إأفريقيا إأسشتهلها من كوت ديفوأر.

نحو إإ–اد بشسأان إلÓجئÚ
^ ب -رل :Úدعت أŸسش -تشش -ارة أألŸان -ي -ة ،أأ‚ي  Ó-مÒك -ل ،شش-رك-اءه-ا
أألوروبي Úإأ ¤إأيجاد حل مششÎك ألزمة ألÓجئ.Ú

مقتل  ٥٩إرهابيا
^ كابول :أأعلنت وزأرة ألدفاع أألفغانية ،أأمسس ألثن ،Úعن مقتل
 59مسشلحا و إأصشابة عششرأت آأخرين ‘ عمليات أأمنية قادتها قوأت
أ÷يشس ألوطني Ÿكافحة أإلرهاب.

Avis d'opposition
à tous les Notaires
إشسهار

Mr ARIB Mourad président de la coopérative Immobilière EL KAWTHAR
sise au Bâtiment No21 Commune de Béni Messous Wilaya d'Alger, avise tous les
Notaires de son opposition
d'établir tout Acte de Vente,
désistement ou location relatif au logement du Sous
Sol portant le No19 et ce
cause d'un litige.
الششعب ٢٠١٦/٠٣/٠١ PUB

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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لسسÎاتيجية ‘ التنمية الوطنية
لشسغال العمومية ا◊لقة ا إ
ا أ

متابعة دقيقة إل‚از اŸشساريع ‘ اŸيدان
اŸطالبة Ãخططات لحÎام آاجال التسسليم

اŸداخل اإلجتنابية
تسسهل حركة اŸرور هياكل  ⁄تر النور اسستقرار للسسكان وربط
بولي ـ ـ ـ ـة ا÷ ـ ـزائر واأخرى وتÒتها بطيئة اŸناطق النائية
شسبكات الطرق ببومرداسس

كلمة اŸلف

هدوء ..وصسرامة
جمال أاوكيلي.
تدرج األششغال العمومية ضشمن القطاعات اإلسشÎاتيجية ‘ الÈامج الوطنية
للتنمية الششاملة ،كالطرق ،األنفاق ،واŸوانئ لتقريب اŸدن والقرى وحتى
اŸداششر فيما بينها ،وتسشهيل حركة اŸرور ،والربط البحري ب ÚاŸرافئ.
هذه الرزنامة من اŸششاريع اŸنتششرة ع Èكامل ا÷زائر ،تنفذ وفق رؤوية
دقيقة وتطبق انطÓقا من نظرة سشديدة –مل ‘ مدلولتها تلك اإلرادة
القوية من أاجل أان يكون ا÷ميع ‘ اŸوعد اŸطلوب وهذا هو الششغل الششاغل

إلطارات الوزارة.
ولبد من اإلششارة هنا إا ¤أان العمل اŸنجز ‘ اŸيدان يتمّيز بالهدوء
والصشرامة ‘ آان واحد ،قد ل ‚دها ‘ جهات أاخرى بعيدا عن األضشواء
والبهرجة ،لكن النتائج يششهد عليها الواقع بفضشل هذه اŸعادلة الثنائية التي
–رصص على أان تكون الهياكل ‘ طور اإل‚از ﬁل متابعة حتى تسشلم بصشفة
نهايئة.
هذا اÿطاب الصشريح الذي أاصشبح راسشخا ‘ ذهنية اŸششرف Úعلى القطاع
هو الذي أادى إا ¤توضشيح الصشورة أاك Ìفيما يتعلق باŸنهجية اŸتبعة ‘ إادارة
هذا الÎاث الضشخم من اإل‚ازات التي تخصشصص لها اعتمادات مالية كبÒة
جّدا تسشتدعي أان تكون دائما ‘ صشدارة التقييم كدليل ملموسص على األهمية
القصشوى Ÿدى اإلنششغال بكل ما ينجز.
وكم من مرة سشجل السشيد عبد القادر وا‹ وزير األششغال العمومية مÓحظات
‘ الصشميم فيما يتعلق بواقع وآافاق اŸششاريع وهذا من باب حصشر السشلبيات
وضشبط النقائصص حتى يسشمح بأان يتم Œاوز حالت معينة العراقيل.
و‘ هذا الصشدد ششّدد ‘ العديد من اŸواقع التي وقف عليها على تدعيم

 ٢٣٦كلم على مدار  ٥سسنوات

بوسشائل اإل‚از البششرية واŸادية ،وإاعداد ﬂططات لحÎام اآلجال هذا ‘
حد ذاته رسشالة قوية من ناحية اŸعا ⁄التي تتضشمنها على أانه لن يقبل
بالتأاخ Òوبالعمل الفوضشوي الذي ل يسشتند إا ¤أاي إاطار نششاط قطاعي يحدد
بالتفصشيل مسشارات اإل‚از.
هذا التوجه ل يسشتثني أابدا اإلنتقال إا ¤مرحلة القرارات التي قد تصشدم
البعضص ،وهذا من أاجل خدمة الصشالح العام ،وكذلك التطابق مع الÈامج
اŸعدة لهذا الغرضصÃ ،عنى الوصشول إا ¤النقطة اŸرجوة ‘ خضشم األهداف
اŸسشطرة وهذا بالسشعي من اآلن فصشاعدا إا ¤تفادي إايجاد اÈŸرات الواهية
التي يختفي وراءها البعضص من أاجل التغطية على Œاوزات معينة ‘ ›ال
التسشي.Ò
هذه ا◊ركية لبد من أان تكون مرجعية ‘ العمل إانطÓقا من اآلليات
ا◊يوية اŸتوفرة و‘ هذا الششأان فإان الصشيغة اŸقÎحة هي اŸعتمدة على
(الفرق  )8 x ٣لسشتدراك أاي تأاخر وعدم السشقوط ثانية ‘ مثل هذه
اŸطبات كما أان هناك العديد من األسشاليب التي تتبع ‘ هذا القطاع قصشد
ترقيته أاك.Ì
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نظرأ للتوسسع ألعمرأ Êبو’ية أ÷زأئر

إŸدإخل إإ’جتنابية تسشّهل حركة إŸرور

أ÷زأئر  :آأسسيا مني
تعرف و’ية ا÷زائر حسصب ما أافادت به وزارة
اأ’شصغال العمومية لـ»الشصعب» ،على  2343كم من
الطرق تتشصكل من  237كم من الطرق السصيارة
والطرق السصريعة 563 ،كم من الطرق الوطنية،
 254كم من الطرق الو’ئية و 1526كم من الطرق
ال -ب -ل -دي -ة ،أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-اŸنشص-ات ال-ف-ن-ي-ة،
فتمتلك الو’ية على  296منشصأاة فنية على الطرق
ال-وط-ن-ية 92 ،ع -ل -ى ال-ط-رق ال-و’ئ-ي-ة و 98على
الطرق البلدية.
وتشص -ه -د ال -ع-اصص-م-ة ح-ال-ي-ا ع-دة مشص-اري-ع ق-ي-د
ا’‚از على غرار الطريق ا’جتنابي للسصحاولة
الطريق الوطني رقم  ،36ربط ﬁول الطريق
ال-و’ئ-ي  6ب-ال-دائ-ري ال-ث-ا Êج-ن-وب رب-ط م-ركز
الردم التقني حاميسصي والطريق ا’لتفا‘ إ’قامة
الدولة بزرالدة ع Èازدواجية الطريق الوطني
رقم  67والطريق الو’ئي  ،212فضص Óعن أاشصغال
الوصصول غا ¤اŸنطقة التوسصع السصياحي سصيدي
فرج ،وبا ⁄بيتشس ،ا‚از ربط ا◊ري ا÷مهوري
للكاليتوسس ـ ا÷زائر ـ اسصتكمال الطريق النافذ
ل -ل -ع -ن -اصص-ر ج-ن-وب وك-ذا ا‚از راب-ط-ات وإاع-ادة
تشص -ك -ي -ل ﬁول ال -ط -ري-ق ال-و’ئ-ي  115الطريق
الدائري جنوب.
كما تشصهد العاصصمة ا‚از ازدواجية الطريق
فرنان حنفي ،ازدواجية الطريق الو’ئي  121بÚ
ع Úطاية الرويبة شصمال والطريق الوطني 61
على مسصافة  11كم ،ازدواجية الطريق الو’ئي
 ،122دراسصة وا‚از ازدواجية الطريق الو’ئي

من ميناء جن جن إأ ¤ألعلمة

جيجل :خالد .ع
وقد رصصد Ÿشصروع الطريق اŸنفذ غÓف ما‹ يقدر بـ163
مليار دينار إا’ أان اأ’شصغال عرفت تأاخرا كبÒا ،حيث ⁄
تتجاوز  %5بالنسصبة لفتح اŸسصلك و %8بالنسصبة للمنشصآات
ال -ف -ن -ي-ة ،رغ-م م-رور سص-ن-ت Úع-ل-ى إامضص-اء اأ’م-ر ب-ان-طÓ-ق
اأ’شصغال.
وكلف اÛمع ا÷زائري-اإ’يطا‹ Ãهمة اإ’‚از ،على
طول  110كلم ،منها  45كم بو’ية جيجل ،وقد طلب وزير
القطاع عبد القادر وا‹ ‘ آاخر زيارة تفقدية للمشصروع
باإ’سصراع ‘ تدعيم الورشصات بالعتاد الضصروري ،و“ديد
سصاعات العمل ليل نهار مع بعث أاشصغال إا‚از اŸنشصآات
الفنية ،ومباشصرة فتح النفق الذي يع Èبلدية تاكسصنة على
مسصافة تقدر بـ 1800م ،Îمنتقدا ‘ نفسس الوقت التأاخر

إسشتقرإر للسشكان وربط إŸناطق إلنائية

’ تزأل أŸنطقة ألغربية لو’ية تيبازة تعا Êمن أزمة خانقة فيما يتعلق بالطرق بالرغم من أسستفادتها من عّدة برأمج تهيئة على مدأر ألـ 5سسنوأت أŸنصسرمة ،شسملت ما
’مر ‘ ذلك حسسب أهل أŸنطقة أ ¤صسعوبة تضساريسسها وشسسساعة أرأضسيها وقلة برأمج ألتنمية أÙلية بها.
›مله  236كلم عﬂ Èتلف ألبلديات ألنائية وأ÷بلية ،ويرجع أ أ

إأعادة تزفيت أŸسسالك
ألرئيسسية بالعاصسمة

تنسشيق ﬁكم
ب Úإلو’ية وإلوزإرة
أطلقت و’ية أ÷زأئر عدة مشساريع لتهيئة
طرق رئيسسية وكذأ فرعية ‘ عدد من نقاط
و’ي -ة أ÷زأئ -ر ،ت -ط -ب -ي -ق -ا لÈن-ام-ج ي-قضس-ي
بإاصسÓح  183كلم ‘  159حي على مسستوى 57
بلدية.
أ÷زأئر  :سسارة بوسسنة
وع -رفت ع -دة ط -رق ال -ب -ل -دي -ة ،ال -رئ -يسص -ي -ة م -ن -ه-ا
والفرعية عمليات تهيئة وإاعادة تزفيت تهدف
’نارة
إا– ¤سص Úوضصعيتها وإانشصاء شصبكات ا إ
ال--ع-م-وم-ي-ة وال-ت-ط-ه ÒواŸاء الشص-روب ب-غÓ-ف
ما‹ قدرت قيمته  500مليون دج .وكان وا‹
العاصصمة عبد القادر زوخ قد أاكد بأان الÈنامج
يشص--م--ل ت--رم--ي--م وت--زف--يت ال--ط--رق واŸسص--الك
ا◊ضصرية بو’ية ا÷زائر لشصبكة طولها 183

كلم من اŸسصالك الرئيسصية ‘ كل البلديات،
حيث رصصد له برنامج إاجما‹ بـ  4.2مليار دج،
” تكليف اŸؤوسصسصات العمومية
موضصحا أانه ّ
ب----إا‚از ه---ذا الÈن---ام---ج ،مشصÒا إا ¤أان ع---دد
’حياء التي –تاج ا ¤تزفيت قد تراجع من
اأ
’ن تخضصع لعمليات
 270حي ا 159 ¤وهي ا آ
تهيئة شصاملة.
وم---ن ب Úه---ذه تسص---ج---ي--ل Œ 19زئ-ة ب-جسصر
قسصنطينة و 12ببئر خادم و 8بÈج البحري و7
بالرغاية واŸدنية وبرج الكيفان وهذا ‘ إاطار
«اسصÎاتيجية و’ية ا÷زائر ‘ ›ال تغطية
ال--ع--ج--ز اŸسص--ج-ل ‘ ›ال ال-رب-ط Ãخ-ت-ل-ف
الشصبكات الغاز واŸاء و–سص Úالعمران.
برنامج إاعادة تهيئة وتزفيت الطرق البلدية
’سصراع ‘ ‘
تقوم به عدة مؤوسصسصات بغرضس ا إ
وتÒة ا‚از ،حيث اعت Èوا‹ العاصصمة ‘ هذا

الصص--دد أان «ط--رق ال--ع-اصص-م-ة وح-ت-ى اŸسص-الك
السصريعة بحاجة إا ¤إاصصÓح وتهيئة ونحبذ أان
’‚از متوفرة بقدر كاف ،قائÓ
تكون وسصائل ا إ
ب-أان ع-م-ل-ي-ات ال-ت-زف-يت ا◊ال-ي-ة أاع-طت ن-تائج
جيدة ،معتÈا أان هذا الÈنامج «يتم بشصكل
ج--ي--د وبسص--رع--ة ب--فضص--ل وسص--ائ--ل أاخ-رى ت-ق-وم
’شصغال العمومية بتعبئته.
الو’ية ووزارة ا أ
و‘ سص--ع--ي--ه--ا ل--ت-حسص ÚاÙي-ط ا’ج-ت-م-اع-ي
وت--ه-ي-ئ-ة ط-رق-ات ومسص-الك ال-ع-اصص-م-ة ÷ع-ل-ه-ا
عاصصمة عصصرية تتوفر على بنى –تية ومرافق
ذات مسصتوى ،خصصصصت و’ية ا÷زائر إاعانات
مالية لبعضس بلديات العاصصمة التي تعا Êمن
عجز ‘ اŸيزانية ،حتى يتسصنى لها الشصروع ‘
مشص--اري-ع-ه-ا ال-رام-ي-ة ا ¤ت-ه-ي-ئ-ة اك Èع-دد م-ن
اŸسصالك اŸتضصررة.

شسبكات ألطرق ببومردأسس

مششاريع  ⁄تر إلنور وأإخرى وتÒتها بطيئة

مششروع إسشÎإتيجي
لÎقية إلتنمية إÙلية
ط -ري -ق ج -ن ج -ن  -أل -ع -ل-م-ة ي-ع-د مشس-روع-ا ضس-خ-م-ا
ي -ت -ع -ل -ق ب -إا‚از أل -ط-ري-ق ألسس-ي-ار أل-ذي ي-رب-ط بÚ
م -دي -ن -ة ج -ي -ج -ل وأل -ع-ل-م-ة ،وأل-ذي يصس-ن-ف ضس-م-ن
’شس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر إأ¤
أول -وي -ات ق-ط-اع أ أ
’سسÎأت -ي -ج -ي -ة أل -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إأط -ار
’ه- -م -ي -ة أ إ
أ أ
ألتنمية أÙلية ،إأضسافة إأ ¤إأ‚از أهم وأك Èجسسر
بالطريق ألسسريع ألذي من أŸنتظر أن يربط ميناء
ج -ن ج-ن ‘ و’ي-ة ج-ي-ج-ل ب-ال-ط-ري-ق ألسس-ي-ار شس-رق
غرب ألذي يضسم ما ’ يقل عن « »18منشسأاة فنية
موزعة على ثÓث و’يات جيجل ،ميلة وسسطيف .

إأ‚از  236كلم من ألطرق على مدأر  5سسنوأت بتيبازة

أ÷هة ألغربية ’ تزأل تعا Êألعزلة

أسستفادت
و’ية أ÷زأئر
‘ إأطار ألÈنامج
أÿماسسي من غÓف ما‹
قدره  935مليار دينار
’‚از عدد من
ﬂصسصسة إ
أŸشساريع ألتابعة ıتلف ألقطاعات
” تخصسيصس  85مليار دينار منها لقطاع
’شسغال ألعمومية ألذي بات يحظى باهتمام
أ أ
ألسسلطات Ÿا يشسكله من أهمية كبÒة ‘ ترقية
ﬂتلف أÛا’ت أ’جتماعية ألسسياحية
وأ’قتصسادية Ÿا –ققه هذه ألشسبكات من تبادل أقتصسادي
مع ألو’يات أÛاورة ،فضس Óعن فك أÿناق عن ألعاصسمة
و–سس Úحركة أŸرور بها.
 233على مسصافة  6.3كم ب Úالنفق اأ’رضصي
ب -ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي  36أاو’د ف -ايت وال -ط -ري -ق
الدائري الثنائي جنوب العاصصمة.
وقد عرفت العاصصمة تهئية الطريق الرابط بÚ
شصاطوناف  -الشصراقة ،تهيئة الطريق الو’ئي
‡ 118ر وادي السص- -م -ار ،ن -زع اŸل -ك -ي -ة إ’‚از
ال -ط -ري-ق ال-راب-ط ب ÚاŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ب-وي-ن-ان
ال -ط -ري -ق السص -ي -ار شص -رق  -غ -رب ع Èال -ط -ري -ق
ال -و’ئ-ي  ،114دراسص -ة ت -ط -وي -ر شص -ب-ك-ة ال-ط-ري-ق
وعصص -رن -ة وإاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار لشص-ب-ك-ة ال-ط-رق عÈ
الو’ية.
” رصصد وجود 13
وفيما يخصس وسصائل الصصيانة ّ
قسص-م-ا إاق-ل-ي-م-ي-ا ،وت-نصص-يب  9وح-دات ل-ل-مراقبة
والصصيانة ع Èالطرق هي حاليا حيز اÿدمة
وŒنيد  44عام Óو 8وحدات عتاد ،كما يقدر
عدد العمال اıصصصص Úلصصيانة الطرق.
وقد ”ّ –ديد الثÓثي اأ’ول من سصنة ،2016
كأاجل لتحقيق الهدف اŸتمثل ‘ تنصصيب 22
وح -دة ل -ل -م-راق-ب-ة والصص-ي-ان-ة ع Èال-ط-رق ،ح-يث
قامت مديرية اأ’شصغال العمومية مؤوخرا باقتناء
 13سص-ي-ارة «ب-يك اب» ،وال-ت-ي سص-ت-ن-ط-ل-ق ع-م-ل-ي-ة
تكسصيتها قريبا.
وعرفت العاصصمة منذ  1999إا ¤غاية 2015
ا‚از ع- -دة مشص- -اري- -ع دع -مت شص -ب -ك -ة ط -رق -ات
”
العاصصمة وجعلت منها مدينة متناسصقة ،حيث ّ
م -ن خ Ó-ل -ه -ا فك اÿن-اق ع-ل-ى ع-دي-د اŸن-اط-ق
خاصصة بعد التوسصع العمرا Êالكب Òالذي شصهدته
الو’ية التي تÎبع على مسصاحة قدرها  809كم
م -رب -ع ي -ق-در ع-دده سص-ك-ان-ه-ا بـ 3مÓ-ي Úنسص-م-ة
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تيبازة :عÓء  .م

مقسصم Úعلى  57بلدية موزعة ع 13 Èمقاطعة
إادارية.
ولعّل من ب Úأاهم اŸشصاريع الذي حظيت بها
الو’ية خÓل هذه الفÎة ا‚از كل من الطريق
ا’جتنابي لÈج الكيفان ،الطريق الوطني رقم 24
لÈج ال- -ك- -ي -ف -ان ‘ شص -ط -ره ال -ث -ا ،Êال -رب -ط بÚ
الطريق النافذ العناصصر والطريق السصيار للشصرق،
ربط شصارع جيشس التحرير الوطني للحامة.
كما عرفت نفسس الفÎة تهيئة الربط ب Úهضصبة
ال-ع-ن-اصص-ر ،ال-ط-ري-ق ال-ن-اف-ذ ل-ل-ع-ن-اصص-ر ،ال-ط-ريق
ا’ج -ت -ن-اب-ي Ÿدي-ن-ة ع Úط-اي-ة ﬁول ق-اري-دي،
الطريق ا’جتنابي Ÿدينة ع Úطاية ،الطريق
ال-رب-ط  41كÓ-رف-ال Ãح-اذة ج-ام-ع-ة ب-وزري-عة،
الطريق ا’جتنابي لبابا حسصن ،دراسصة وا‚از
الطريق الربط اŸنظر ا÷ميل بالقبة.
ك-م-ا شص-ه-دت ال-ع-اصص-م-ة ت-وسص-ي-ع شص-ارع جي‹Ó
اليابسس نحو نفق واد اوشصايح ،دراسصة وا‚از
ال- -ط -ري -ق ال -و’ئ -ي  130ع -ل -ى مسص -ت-وى ﬁول
قاريدي  1حي كوبيماد  /إا‚از الطريق الرابط
ب ÚاÙور الدورا Êلبشصاوي والطريق الو’ئي
رقم  5على مسصافة  3.5كم ،اسصتكمال الطريق
النافذ ◊ي اŸوز.
فضص Óا‚از مشصاريع ازدواجية الطرق لكل من
الطريق الوطني رقم  41و 24وبرج البحري واد
ال-رغ-اي-ة و 111ب Úدراري- -ة وب- -اب- -ا حسص- -ن ،ع -ن
وغÒها من اŸشصاريع التي شصكلت همزة وصصل
بﬂ Úتلف أاطراف العاصصمة جعلت منها مدينة
م -ت -ن -اسص -ق -ة ذات أاب -ع -اد اج -ت -م-اع-ي-ة اق-تصص-ادي-ة
وسصياحية بامتياز.

من قرية أو’د بونوة إأ ¤رأسس جنات معاناة يومية

اŸسصجل ‘ إاعداد الدراسصات التنفيذية للمشصروع الذي
كانت إاشصارة انطÓقه قد أاعطيت من قبل الوزير اأ’ول عبد
اŸالك سصÓل ‘ أاوت .2013
ومن اŸنتظر أان Áر الطريق ببلديات ميلة وسصطيف
وعدة بلديات جبلية بجيجل سصتفك العزلة عنهم ،وذلك
ب -ازدواج -ي -ة تضص -م ثÓ-ث أاروق-ة ذه-اب-ا وإاي-اب-ا ،ويضص-م ه-ذا
اŸشصروع الضصخم  55جسصرا و‡ 31را علويا وﬁ 13و’
ونفقا واحدا ،وسصيسصاهم أايضصا ‘ خلق مناصصب شصغل دائمة
وم-ؤوق-ت-ة وتسص-ري-ع وتÒة ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصص-ادي-ة اÙل-ي-ة ‘
ﬂتلف وجوهها.
وسص -يسص -م -ح ه -ذا اŸشص-روع ع-ل-ى وج-ه اÿصص-وصس بضص-م-ان
اسصتغÓل أامثل Ÿيناء جن جن وتخفيف الضصغط عن باقي
اŸوانئ ا÷زائرية «ا÷زائر العاصصمة وعنابة وسصكيكدة
وبجاية» من خÓل فتح خط جديد نحو جنوب البÓد مع
همزة وصصل مع الطريق السصيار شصرق-غرب ،كما سصيمكن
من دفع التنمية ا’قتصصادية ع Èو’يات جيجل ،ميلة
وسصطيف من خÓل فك العزلة عن عديد القرى.
وقد ” إا‚از كل العمليات التي أاوكلت Ÿصصالح الو’ية
اŸتمثلة ‘ التعويضس عن نزع اŸلكية التي مسصت العديد
من العائÓت على مسصتوى سصت بلديات الطاه ،Òاأ’مÒ

ع -ب -د ال -ق -ادر ،ت -اكسص -ن -ة ،ج -ي -م-ل-ة ،ق-اوسس وب-ن-ي ي-اج-يسس،
اسصتفادت من تعويضصات عن البناءات واأ’شصجار وأاراضصيها
التي توجد ‘ مسصار الطريق ،حيث ” تخصصيصس غÓف
ما‹ قدره  115مليار سصنتيم ،كما قامت الو’ية بتحويل
الشصبكات التي تتمثل ‘ شصبكات الغاز ،الكهرباء ،اŸياه،
وشصبكة السصقي التي يشصرف عليها الديوان الوطني للسصقي
وشصبكات التطه ،Òحيث وصصلت نسصبة اإ’‚از بها إا95 ¤
ب -اŸائ -ة ،ك -م -ا ” م -ن -ح اŸق -ال -ع ’سص -ت -غÓ-ل-ه-ا م-ن ط-رف
اÛمع.
وخصصصس وا‹ الو’ية العربي مرزوق اŸشصروع اجتماعا
تنسصيقيا مع ا÷هات اŸكلفة باإ’‚از ،وهو اللقاء الذي ”،
على مسصتوى مقر الو’ية واسصتمع خÓله الوا‹ لعرضس عن
سص Òاأ’شصغال ،وكذا التقدم اÙرز بشصأان بعضس اأ’مور
Óشصغال من قبيل
التي ’ تزال تعيق ا’نطÓقة الفعلية ل أ
ت- -ط- -ه Òمسص- -ار ال- -ط- -ري- -ق وت -ع -ويضس أاصص -ح -اب اأ’راضص -ي
واŸمتلكات التي سصيمر عÈها هذا اأ’خ ،Òحيث أاعطى
ال -وا‹ ت -ع -ل-ي-م-ات ب-الشص-روع ال-ف-وري ‘ ت-ه-د Ëالسص-ك-ن-ات
اŸتواجدة ‘ مسصار الطريق واŸقدرة Ãا ’ يقل عن «
 »193بناية وهي البنايات التي ” تعويضس أاغلب مÓكها.

تشس -ه -د شس -ب -ك -ة أل -ط -رق ب -و’ي -ة ب-وم-ردأسس أŸم-ت-دة ع-ل-ى
مسس-اف-ة  1681ك-ل-م ح-ال-ة ت-ده-ور م-ت-ف-اوت-ة خ-اصس-ة ع-لى
مسس -ت -وى أل -ط -رق أل -و’ئ -ي-ة أŸق-درة بـ 383ك-ل-م وأل-طرق
أل-ب-ل-دية ألبالغة  960ك-ل-م ،ورغ-م ب-رن-ام-ج ألصس-يانة ألتي
’عادة
’شسغال ألعمومية للو’ية إ
أعلنت عند مديرية أ أ
تهيئة أŸقاطع أŸتضسررة ،إأ’ أن غياب أŸتابعة أŸسستمرة
’مطار وأ‚از دعائم إأسسمنتية لتجنب
لتصسريف سسيول أ أ
’ضسرأر و ⁄تفلح
ظاهرة أنز’ق ألÎبة قد زأد من حجم أ أ
’شسغال ألتجميلية ألعابرة..
معه بعضس أ أ
بومردأسس ..ز /كمال

حالة شصبكة الطرق بو’ية بومرداسس ينطبق عليها مثال «ليسس من
رأاى كمن سصمع» ،هذا الوضصع قد يفاجئ الزائر إا ¤الو’ية ليكتشصف
حجم الكارثة التي وصصلت إاليها الطرق ،حيث  ⁄يقتصصر اأ’مر على
اŸسصالك البلدية وحتى الو’ئية التي  ⁄تسصتفد من عمليات صصيانة
منذ فÎات طويلة ،بل امتد إا ¤الطرق الوطنية التي كان من
اŸفروضس أان تشصكل شصريانا حقيقيا لتسصهيل حركة اŸرور ونقل
ال -بضص -ائ -ع داخ -ل ال -و’ي -ة وم -ن خ -ارج -ه -ا ،وأاك Èم -ث-ال ع-ل-ى ذلك
هوالطريق الوطني رقم  24السصاحلي الرابط ب Úعاصصمة الو’ية
والبلديات الشصرقية وصصو’ إا ¤بجاية عن طريق تيقزيرت ،حيث
–ول فع Óإا ¤نقطة سصوداء خاصصة ‘ اŸقطع اŸمتد من قرية
أاو’د بونوة حتى اıرج الغربي لرأاسس جنات و ⁄يعد صصا◊ا
ل -لسص Òوح -ت -ى ع -م -ل -ي -ة ال -تصص-ن-ي-ف بسص-بب اهÎاء ال-زفت وت-ق-لصس
اŸسص-اح-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-ل-ط-ري-ق ن-ت-ي-ج-ة ت-راك-م أاوح-ال السصيول على
ا◊وا‘ وغÒه من العقبات اأ’خرى التي –ولت إا ¤كابوسس فعلي
للمسصافرين وأاصصحاب اŸركبات.
كما زادت عملية اأ’شصغال التي ’ تنتهي Ÿشصروع ازدواجية هذا
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اŸقطع على مسصافة  16كلم انطÓقا من الصصغÒات إا ¤رأاسس
جنات من متاعب اŸسصافرين ،وهو اŸشصروع الذي عول عليها لفك
ظاهرة ا’ختناق اليومي وتسصهيل حركة اŸرور بتقليصس اŸدة
الزمنية التي تتجاوز حاليا ‘ فÎات الذروة سصاعة ونصصف أ’قل من
 60كلم .وبالعودة إا ¤اŸشصاريع ا›ÈŸة من قبل مديرية اأ’شصغال
العمومية لصصيانة ورد ا’عتبار لشصبكة الطرقات ،نÓحظ أان أاغلب
اŸشصاريع  ⁄تر النور أاو’ تزال تسص Òبخطى بطيئة ‘ عملية
ا’‚از على غرار الطريق ا’جتنابي Ÿدينة بومرداسس انطÓقا
من تيجÓب Úإا ¤اıرج الشصرقي ،عملية إاعادة ا’عتبار للطريق
الوطني رقم  29الرابط ب Úبودواو ،قدارة وحدود و’ية البويرة،
اج-ت-ن-اب م-ن-ط-ق-ة ب-ن م-رزوق-ة وم-دي-ن-ة ق-دارة ،ازدواج-ي-ة الطريق
الوطني رقم  68الرابط ب Úرأاسس جنات وبرج منايل ،أاشصغال
معا÷ة انز’ق الÎبة بالطريق الوطني رقم  68الذي يربط بلدية
شصعبة العامر ،تدعيم الطريق الو’ئي رقم  66على مسصافة  20كلم
وم-ع-ا÷ة اŸن-ح-در الصص-خ-ري ب-ع-م-ال ،ومشص-اري-ع أاخ-رى صص-ن-ف-ت-ه-ا
اŸديرية اŸذكورة ‘ طريق ا’‚از كتدعيم الطرق الو’ئية على
مسصافة  45كلم ،وصصيانة  151كلم من الطرقات البلدية.
والÓفت ‘ هذه القضصية ،حسصب شصهادات اŸواطنﬂ ‘ Úتلف
بلديات الو’ية ،أان مشصكل الصصيانة وا‚از ›اري اŸياه ع Èكافة
الطرقات تبقى السصبب الرئيسصي ‘ حالة التدهور اŸسصتمر لشصبكة
الطرق بالو’ية ،وبالتا‹  ⁄تفلح معها بعضس اأ’شصغال السصطحية
كإاعادة تزفيت أاجزاء معينة سصرعان ما تعود إا ¤حالتها Ãجرد
سصقوط اأ’مطار ،متسصائل Úعن دور فرق الصصيانة التابعة Ÿديرية
اأ’شصغال العمومية بدوائر الو’ية ‘ ا◊فاظ على اŸكاسصب التي
تدعم بها القطاع ،وأاسصباب عدم تدعيم هذه الفرق بالعتاد الÓزم
وبعدد كا‘ من العمال بد’ من اإ’كتفاء بعدد ’ يتجاوز أاصصابع
اليد لصصيانة شصبكة الطرق أاحيانا ع Èدائرت Úأاوأاك Ìوبطريقة
عمل تث Òالسصخرية..

حسصب مصصدرنا من مديرية اأ’شصغال العمومية
بالو’ية ،فإاّن برامج تهيئة الطرق اÛسصدة
بتلك اŸناطق خÓل السصنوات اأ’خÒة تهدف
بالدرجة اأ’و ¤ا ¤تثبيت السصكان Ãناطق
اقاماتهم و“كينهم من خدمة أاراضصيهم ‘
ظ -روف م -ري -ح -ة م -ع ت-وف Òا◊د اأ’دن-ى م-ن
ا◊ي -اة ال -ك -رÁة ل -ه -م ،ب -ح-يث سص-اه-مت ه-ذه
الÈام -ج ›ت -م -ع-ة ‘ ت-رق-ي-ة واق-ع ال-ب-ل-دي-ات
اŸعنية من حيث من خÓل توصصيل ﬂتلف
دواويرها Ãسصالك معّبدة بشصكل غ Òمعهود
لدى سصاكنة اŸنطقة والذين ’ يزالون يعانون
بالرغم من ذلك من ووعرة اŸسصالك اŸنجزة
من حيث ضصيقها وصصعوبة منعرجاتها ،بحيث
تعت Èوظيفية العديد من الطرقات اŸنجزة
صصعبة للغاية على غرار مسصلك «بوخليجة ـ
إا›اج» ببلدية ا’رهاط ومسصلك «واد قÓل ـ
إانورايان» ببلدية قوراية وغÒها من اŸسصالك
التي  ⁄تراع فيها طبيعة اŸنعرجات اÿطرة
ناهيك عن ضصيقها وصصعوبة مرور شصاحنات
بها ‘ ظروف مريحة.
كما يعت Èالعديد من سصكان اŸنطقة ما
حصصل تطورا ملحوظا ‘ ‰طهم اŸعيشصي
ب -ال -ن-ظ-ر ا ¤ال-ق-ي-م-ة اŸضص-اف-ة ال-ت-ي وف-رت-ه-ا
الطرق اŸنجزة بغضس النظر عن منعرجاتها
وضصيقها واهÎائيتها أاحيانا ،ذلك ما Ÿسصناه
من سصكان واد حربيل وسصكان منطقة الرمامان
ببلدية الداموسس وكذا سصكان اŸناطق ا÷بلية
ب -ب-ل-دي-ة ا’ره-اط اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ال-ط-ري-ق
اŸوصصل ا ¤غاية منطقة أاغبال مرورا ببني
وارقشصان .
ولغرضس تثم Úالبعد السصياحي للمنطقة ،فقد
شصرعت مصصالح اأ’شصغال العمومية ‘ Œسصيد
عّدة مشصاريع جديدة تعنى بتوسصيع وتهيئة عّدة
طرق وطنية وو’ئية ،كما هو الشصأان بالنسصبة
للطريق الوطني رقم  ‘ 42جزئه الفاصصل بÚ

مراد بجنوب تيبازة وحمام ريغة بو’ية عÚ
الدفلى .وعلى مسصافة  15كلم وهو اŸشصروع
الذي يرتقب اسصتÓمه خÓل الصصائفة القادمة
وبوسصعه “ك Úسصكان اŸنطقة من التنقل إا¤
منطقة حمام ريغة والطريق السصيار شصرق ـ
غرب ‘ ظروف مريحة وآامنة ،كما يسصري
حاليا مشصروع تهيئة الطريق الوطني رقم 66
الرابط ب Úمناصصر ومنطقة مليانة بو’ية عÚ
الدفلى على مسصافة  18كلم وبطريقة عصصرية
و’ئ -ق -ة ‡ا سص -ي -م -ك -ن سص -ك -ان اŸن -ط-ق-ة م-ن
ا’سصتفادة من نشصاط سصياحي متمّيز بالنظر
إا ¤ط -ب -ي -ع -ة اŸن -ط -ق -ة ال-ت-ي ت-زخ-ر Ãن-اط-ق

طبيعية خÓبة وبوسصعها جلب أاعداد كبÒة من
السصياح ،وتعرف أاشصغال تهيئة الطريق الو’ئي
رقم  103الرابط ب Úسصيدي غيÓسس وسصيدي
سصميان وتÒة متسصارعة بحيث يرتقب اسصتÓم
اŸشصروع قبيل نهاية السصنة ا÷ارية على أان
–ظ -ى م-ن-اط-ق أاخ-رى م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة
’ح -ق -ا م -ن مشص-اري-ع ‡اث-ل-ة خÓ-ل السص-ن-وات
اŸقبلة.

إلطريق إ’جتنابي لششرششال..
مششروع حلم طال إنتظاره

’ يزال سصكان اŸنطقة الغربية لو’ية تيبازة

ي -ن -ت -ظ-رون بشص-غ-ف Œسص-ي-د مشص-روع ال-ط-ري-ق
ا’ج -ت -ن -اب -ي Ÿدي -ن -ة شص-رشص-ال ل-ل-ت-خّ-ل-صس م-ن
كابوسس ا’زدحام اŸروري على امتداد تلك
اŸدينة التي تعت ‘ Èالوقت الراهن اŸنفذ
ال -وح -ي -د ال -ف -اصص-ل ب ÚاŸن-ط-ق-ت Úالشص-رق-ي-ة
وال - -غ- -رب- -ي- -ة’ ،سص- -ي- -م- -ا خÓ- -ل فÎة م- -وسص- -م
ا’صصطياف ح Úيسصتهلك العابر لهذا اŸسصلك
سص- -اع -ات ط -وال ل -ل -ت -م -ك -ن م -ن اإ’ف Ó-ت م -ن
الزحام ،و“تّد اŸعاناة صصيفا إا ¤غاية بلدية
سص- -ي- -دي غ- -يÓ- -سس اÛاورة ،وم- -ن ث ّ-م ف -ق -د
سصارعت ا÷هات الوصصية إا ¤بر›ة Œسصيد
اŸشصروع ا◊لم الذي شصرعت ‘ ا‚ازه شصركة
صصينية منذ بداية العام اŸنصصرم على مسصافة
 17كلم وحّددت مّدة اأ’شصغال بـ 24شصهرا Ãا
يفيد أاّنه سصيسصتلم بداية سصنة ‡ ،2017ا يعني
تعّرضس سصكان الناحية الغربية للو’ية Ÿزيد
من اŸعاناة خÓل الصصائفة اŸقبلة’ ،سصيما
وأانّ مصصادرنا من مديرية اأ’شصغال العمومية
رفضصت ال -ت -أاك -ي -د ع -ل-ى ف-ت-ح ج-زء م-ن-ه خÓ-ل
الصصائفة ’متصصاصس مشصاكل حركة اŸرور عÈ
م -دي -ن -ة شص -رشص -ال ،م -ع اإ’شص-ارة إا ¤ك-ون ه-ذا
اŸشص -روع ل -ن ي -ح ّ-ل مشص -ك -ل -ة ال-ت-ن-ق-ل لسص-ك-ان
اŸن -ط -ق -ة بشص-ك-ل ج-ذري ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ت-وق-ف
الطريق السصريع على مسصتوى منطقة سصيدي
غ-يÓ-سس ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى اŸسص-اف-ة ال-ف-اصصلة بÚ
سصيدي غيÓسس والداموسس تعا Êمن اهÎائية
متقدمة بالطريق الوطني رقم ’ ،11سصيما ما
ب Úب -ل -دي-ت-ي اأ’ره-اط ووق-وراي-ة واıرجÚ
الغربي Úلكل من مسصلمون واأ’رهاط ،إا’ أاّن
مصصدرنا من مديرية اأ’شصغال العمومية أاشصار
إا ¤شصروع مكتب دراسصات متخصصصس ‘ إاعداد
دراسصة مفصصلة باŸنطقة حول إامتداد الطريق
السصريع إا ¤غاية أاقصصى غرب الو’ية Ãنطقة
الداموسس.

أدأء ريادي بو’ية سسيدي بلعباسس

إإ‚از  ٣٧عملية متنوعة

’شسغال ألعمومية بو’ية
أحتل قطاع أ أ
سس- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،أل- -ري -ادة ‘ نسس -ب -ة
إأسس - -ت - -هÓ- -ك أل- -ق- -روضس خÓ- -ل ألسس- -ن- -ة
أŸنصس- -رم -ة  2015م-ق-ارن-ة ب-ال-قطاعات
’خرى ،حيث فاقت ألنسسبة  90باŸائة
أ أ
بعد أن خصست  37عملية ضسمن ألÈنامج
أل -ت -ن -م -وي ب -غ Ó-ف م -ا‹ ف-اق  16مليار
دي -ن -ار ،وه -ي أل -ع -م -ل -ي -ات أل -ت -ي ت -ع -ن -ى
ب-اŸنشس-آات أل-ق-اع-دي-ة كالطرق وأ÷سسور
ألتي تعد أهم حلقة ‘ ألتنمية أÙلية.
سسيدي بلعباسس :غنية شسعدو
ب- -حسصب اŸؤوشص- -رات ف- -ق- -د شص- -ه- -دت شص -ب -ك -ة
الطرقات –سصنا ملحوظا بعد إاحصصاء زيادة
‘ نسصبة الطرق الوطنية اŸصصنفة ‘ ا◊الة
ا÷ي -دة م -ن  87ب-اŸائ-ة سص-ن-ة  2014إا88 ¤
باŸائة سصنة  ،2015أاما الطرق الو’ئية فقد
إارتفعت نسصبتها من  70إا 71 ¤باŸائة والطرق
البلدية من  60إا 65 ¤باŸائة ،و‘ اŸقابل ’
ت -زال ع -دي -د ال -ن-ق-اط السص-وداء تشص-وب شص-ب-ك-ة
الطرقات ع Èإاقليم الو’ية على غرار الطريق
الوطني رقم  92الذي يضصم  3نقاط سصوداء
بكل من بلعربي ،واد سصفيون والطريق الوطني
رقم  13وبالضصبط ببلدية رأاسس اŸاء جنوبا،
الطريق الوطني رقم  95بكل من بلدية سصيدي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس وتسص- -ال- -ة ،وال- -ط- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي
رق -م  97ب-ب-ل-دي-ة سص-ي-دي ح-م-ادوشس ،الطريق
الوطني رقم  94ببلدية تÓغ وهي ‘ ›ملها
منعرجات خطÒة تشصكل نقاطا سصوداء لطاŸا
تسصببت ‘ ﬂتلف ا◊وادث اŸرورية اأ’مر
ال -ذي يسص -ت -دع -ي وضص -ع ب -رام -ج إاسص -ت-ع-ج-ال-ي-ة
للقضصاء عليها وا◊د من ا◊وادث اŸرورية
بها،هذا و–صصي اŸديرية  34نقطة تقاطع
للسصكك ا◊ديدية مع شصبكة الطرقات وهي
النقاط التي –تاج إا ¤إاعداد هياكل وتصصحيح

اŸسص- -ارات لضص- -م -ان سص Ó-م -ة اŸسص -ت -خ -دمÚ
واŸعاي Òالتقنية لبناء الطرق ،باإ’ضصافة إا¤
اأ’ودي -ة ال -غ Òم -ع -ا÷ة وال -ت -ي تشص -ك -ل ع-ق-ب-ة
حقيقية أامام تنفيذ مشصاريع القطاع.
هذا وعرف القطاع إا‚از عديد اŸشصاريع
خÓل السصنة اŸنصصرمة  ،2015أاهمها إاعادة
تأاهيل وتدعيم وصصيانة  92كلم من الطرقات
ال -وط -ن-ي-ة وال-و’ئ-ي-ة و 143ك -ل -م م -ن ال -ط-رق
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤وضص -ع  1685من
اإ’شصارات اأ’فقية ع Èشصبكة الطرقات‘ ،
ح ’ Úت -زال ع -دي -د اŸشص -اري -ع ق -ي-د اإ’‚از
والتي إانطلقت خÓل نفسس الفÎة منها إاعادة
اإ’ع-ت-ب-ار لـ 105ك-ل-م م-ن ال-ط-رق-ات ال-وط-ن-ي-ة
الو’ئية من خÓل توسصيعها وتكسصيتها ،وتهيئة
 83كلم من الطرق البلدية و 6كلم من الطرق
ا◊ضصرية بإاقليم عاصصمة الو’ية ،ناهيك عن
إاصص Ó-ح اأ’ضص-رار ال-ن-اج-م-ة ع-ن ال-ف-ي-اضص-ان-ات
ب-ع-دي-د ال-ط-رق ع-ل-ى غ-رار ال-ط-ري-ق الوطني
رق- -م  13 ،96 ،95و،109
وك- - - -ذا ال - - -ط - - -رق
ال-ب-ل-دية على
مسصافة
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كلم ،أاما عن اŸنشصآات الفنية فقد “ت صصيانة
عشصرة منها ع Èسصبعة بلديات وإا‚از خÈة
لتسصعة منشصآات على مسصتوى ثمانية بلديات،
ه - -ذا وŒري اأ’شص- -غ- -ال أايضص- -ا إ’‚از جسص- -ر
ببلدية مو’ي سصليسصن جنوبا والذي تصصل نسصبة
اأشص - -غ - -ال- -ه إا ،%45 ¤و‡- - -ر
سصفلي بالطريق

اإ’جتنابي ا÷نوبي بنسصبة أاشصغال فاقت 65
باŸائة ،و‡ر سصفلي آاخر باŸكان اŸسصمى
دب-ي ح-يث ت-ت-م ح-ال-ي-ا أاشص-غ-ال ن-ق-ل الشص-ب-ك-ات
بنسصبة أاشصغال تقدر بـ 10باŸائة وهما اŸمران
ال -ل-ذان سص-يسص-ه-م-ان ب-فك اÿن-اق ع-ن ح-رك-ي-ة
السص Òوال- -قضص- -اء ع- -ل -ى اإ’ك -ت -ظ -اظ اŸروري
اŸتزايد باŸدينة.
كما يسصجل القطاع أايضصا مشصروع ÚمتعلقÚ
بإا‚از ﬁطت Úللراحة على مسصتوى الطريق
السصيار شصرق غرب بكل من بلديتي سصيدي
ب- -راه- -ي -م وح -اسص -ي زه -ان -ة ،وك -ذا إازدواج -ي -ة
الطريق الوطني رقم  95ب ÚمفÎق الطرق
للطريق السصيار شصرق غرب وسصيدي بلعباسس
على مسصافة  3كلم ،مع دراسصة الطريق الرابط
ب Úالطريق السصيار وو’ية سصعيدة على مسصافة
 120كلم بهدف ربط الو’ية Ãيناء بني صصاف
وط- -ري- -ق ال- -هضص- -اب ال- -ع- -ل- -ي- -ا .ه -ذا وق -اربت
ال -دراسص -ات اÿاصص -ة ب -ت -ه -ي -ئ-ة مضص-م-ار ن-ادي
الطÒان Ÿدينة سصيدي بلعباسس على اإ’نتهاء
بعد بلوغها نسصبة  80باŸائة ‘ ،ح ⁄ Úتتعد
نسصبة دراسصة مشصروع الطريق اإ’جتنابي لبلدية
ال-ط-ابية  30ب -اŸائ -ة ،أام-ا ال-دراسص-ة اÿاصص-ة
Ãشصروع الطريق اإ’جتنابي Ÿدينة تÓغ فقد
فاقت  90باŸائة.

الثÓثاء  ٠١مارسس  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢١جمادى األو ١٤٣٧ ¤هـ
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ثقافة

أıرج ألسسينمائي عبد ألرحيم ألعلوي من من« Èضسيف ألشسعب»:
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الكتابة ا÷يدة للسصيناريو واإلخراج ا÷يد أاسصاسصا الفيلم الناجح
غياب ألحÎأفية ‘ ألتصسوير ألسسينمائي سسبب ألركود

«ل سصينمـا
ب ـ ـ ـ ـدون
أاخـ ـ ـ ـ ـÓق»

أكد أıرج ألسسينمائي عبد ألرحيم ألعلوي ،أن أ÷زأئر عرفت منذ سسنة  1999نهضسة حقيقية ‘ ›ال ألفن بكل جوأنبه ،غ Òأن هذه
لمر ألذي جعل بحسسب تصسريحاته من من« Èضسيف ألشسعب» ،ألفيلم ألسسينمائي أ÷زأئري ‘
لخÒة ⁄ ،تكن مرفوقة بالحÎأفية أŸنشسودة ،أ أ
أ أ
لقليمية وألدولية ،كما –تاج
حاجة ماسسة لتخطي أ◊دود وخوضض Œربة أŸنافسسة ،من خÓل مشساركته ‘ أŸهرجانات و أŸسسابقات أ÷هوية وأ إ
لفÓم ألسسينمائية إأ ¤تكوين قوي وﬁكم للعامل Úبها خاصسة ‘ أ÷انب ألتقني.
أيضسا صسناعة أ أ
طريق التوزيع فاŸهمة صسعبة إاذا ما أاخدنا بع Úالذاكرة» ،فقد اعتمدت على سسيناريو الذي كتبه
حبيبة غريب
العتبار اŸقاييسس واŸعاي Òالقوية التي تتبعها احمد بن كملة ،ولتكييفه مع الفيلم ،أاخذنا من
تصسوير ﬁ :مد آأيت قاسسي
صس -ن -اع -ة األف Ó-م ‘ أاوروب-ا وال-ولي-ات اŸت-ح-دة ال -وقت ق-راب-ة  5سس-ن-وات ل-ت-ت-م-ة ك-تابة السسيناريو
اعتﬂ Èرج فيلم «ذاكرة األحداث» ،أان «عا ⁄األم -ري -ك-ي-ة ،ب-ل م-ن اŸم-ك-ن إاخ-راج ال-ف-ي-ل-م ع-ن وبعد أان قدم أامام ÷نة القراءة التي كان يرأاسسها
السس -ي -ن -م -ا ي -ف -ت -ح ‘ ح -د ذات -ه ا◊وار وي -ح -ف-ظ طريق شسبكة ا÷معيات اŸتخصسصسة ،اللقاءات ،أانذاك أاحمد بجاوي“ ،ت اŸصسادقة عليه ،لكن
الذاكرة ،وهو حصسن مت Úضسد النسسيان ،فقاعة األسسابيع الثقافية على أان يكون بحسسب اŸعاي ⁄ Òينته العمل هنا بالنسسبة ‹ ،فقد كنت أاحسس ‘
أاعماق نفسسي أان شسيئا ما ينقصسه ،كو Êإانسسان
السسينما تعت Èمكان للثقافة ،فمشساهدة الفيلم و هادف».
مع العلم أان السساحة الفنية تفتقر مؤوخرا إا ¤أاحب الدقة والكمال ‘ العمل ،فسسافرت إا¤
هي Ãثابة قراءة لكتاب ،فالسسينما يتغذى من
األدب واألدب يتبلور من خÓل السسينما ،لتبقى ال -ك -م م -ن الصس -ن -اع -ة السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ⁄ ،يسس-ت-ث-ن-ي ف- -رنسس- -ا واتصس- -لت ب -ت -ق -ن -يﬂ Úتصس ‘ Úق -راءة
العÓقة ب Úالثن Úرابطا قويا ليمكن السستغناء اıرج «وج -ود أاف Ó-م ج -زائ-ري-ة ع-ال-ي-ة ا÷ودة ،السس-ي-ن-اري-و ي-ع-مÓ-ن ك-مسس-تشس-اري-ن ،والذين قاموا
عنه ،مضسيفا أان «الفكرة األدبية تع Èعن أاشسياء ع -ل -ى غ -رار األف Ó-م ألخضس -ر ح -م-ي-ن-ة ،ع-ل-واشس ،ب -دراسس -ة السس-ي-ن-اري-و وت-ق-د ËاÓŸح-ظ-ات ال-ت-ي
غ Òملموسسة ،لكن الفكرة اÛسسدة بالصسورة بوشسوشسي وغÒهم ‡ن مثل ا÷زائر بجدارة ‘ ناقشستها معهم ‘ جلسسة مغلقة Ÿدة  ٣أايام ،حتى
” العمل بالطريقة التي كنت أاريدها.
العديد من اÙافل الدولية» .
فهي تتعلق باŸلموسس.
وشسّدد اıرج ‘ ذات الشسأان على أان التقنيÚ
أاك - - - -د اıرج ‘ ذات السس- - - -ي- - - -اق أان « وج- - - -ود
ال -ي -وم ‘ ح -اج-ة إا ¤ت-ك-وي-ن ج-اد وم-كّ-ث-ف ،ف-م-ا
اŸه- -رج- -ان- -ات ،ه -و م -ن -اسس -ب -ة لصس -ن -اع ال -ف -ي -ل -م
تعرفه السسينما اليوم من غياب للتداول وانتقال
لÓحتكاك باآلخرين و السستفادة من Œاربهم و
بخصسوصس العÓقة ب Úاإلخراج السسينمائي و التجارب من جيل إا ¤جيل والعتماد كثÒا على
ال -ت-ع-رف ع-ل-ى ت-ق-ن-ي-ات أاخ-رى ،ك-م-ا أان مشس-ارك-ة
الفيلم ا÷زائري ‘ هذه التظاهرات قد يتيح كتابة السسيناريو ومهن التصسوير واإلخراج وتركيب الصس-ورة ال-رق-م-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-يات ا◊ديثة التي
أامامه فرصسة إايجاد موزع ÚعاŸي ،Úيهتمون واإلضساءة و غÒها ،أاكد العلوي قائ« ،Óأان صسناعة سساهم ‘ تسسهيل اŸهام وخلق نوعا من التهاون
بالتعريف به ‘ اÿارج ،على شسرط أان يكون ذا الفيلم السسينمائي ترتكز أاسساسسا بل تنطلق بداية ‘ إاتقان ا◊رف اŸتعلقة بصسناعة السسينما».
ج -ودة ع -ال -ي -ة و يسس-ت-ج-يب ل-ل-م-ق-اي-يسس م-ن ج-ه-ة م -ن السس -ي -ن -اري-و ل-ي-ت-دع-م أاك Ìف-أاك Ìب-احÎاف-ي-ة و‘ ك -ل -م -ت -ه األخÒة اŸوج -ه -ة ل -لشس -ب-اب ،فضس-ل
اŸه- -ن الخ -رى ،مشسÒا أان ›ال ال -ف -ن السس -اب -ع ال -ع -ل -وي ال -ق-ول أان «اŸه-ن-ي-ة –ت-اج Ÿن ي-ح-ب-ه-ا
السسيناريو والÎكيب واإلخراج».
‘ رده على سسؤوال متعلق Ãدى أاهمية إاخراج يعيشس اليوم هذا الركود اŸسسجل بسسبب غياب ويتحلى بالصسراحة و صسحوة الضسم ،Òالشسجاعة
ال -ف -ي -ل -م م -ن ا◊دود ا÷زائ -ري-ة ،أاج-اب ال-ع-ل-وي ال -ك -ت -اب -ة ا◊ق -ي -ق-ي-ة ل-لسس-ي-ن-اري-وه-ات ،وان-ع-دام وأان تكون له شسخصسية و مبادئ سسامية يؤومن و
ق-ائ»:Ó-إان ال-ف-ك-رة أاسس-اسس-ا ه-ي تصس-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة التكوين ا÷يد Ÿهن التصسوير والÎكيب ‘ الفن يعمل بها ،وهو ‘ حاجة أايضسا ◊سس مرهف
ا÷زائ -ري -ة ،وه-و ه-دف ك-ل ال-ب-ل-دان ف-ال-تصس-دي-ر السسابع».
يقدر أان ينقل به ما يريده إا ¤ا÷مهور ،و كل من
يكون أاسساسسا بهدف التعريف بثقافة هذا البلد وأاضساف اŸتحدث قائ ‘ Óذات السسياق « :نأاخذ يريد أان يكون ﬂرجا لبد أان يتحكم ‘ دور
وهويته و أافكار أابنائه ،وأانا ل أاقول التصسدير عن ع -ل -ى سس -ب -ي -ل اŸث -ال سس -ي -ن -اري-و ف-ل-م-ي «أاح-داث الريادة والقيادة».

العÓقة وطيدة ب Úالإخراج
السصينمائي وكتابة السصيناريو

ي -ع -ت Èأıرج ألسس -ي -ن -م -ائ -ي ع -ب -د
أل - -رح - -ي - -م أل - -ع - -ل - -وي أن أل - -دول- -ة
لم- -ك- -ان -ي -ات
أ÷زأئ- -ري- -ة وف- -رت أ إ
Óن -ت -اج ألسس -ي -ن -م -ائ-ي ،ب-دل-ي-ل أن
ل -إ
لغلبية أسستفادت من هذأ ألدعم،
أ أ
إأل أن أŸعضس-ل-ة أل-ت-ي ت-ب-ق-ى ت-وأج-ه
ألسس-ي-ن-م-ا أ÷زأئ-ري-ة ت-ب-ق-ى مسسأالة
ألهيكلة وألتنظيم ..أما عن نقصض
قاعات ألعرضض ،فاعت Èألعلوي أن
أل - -ت - -ن - -ازل ع - -ن ه - -ذه أل - -ق - -اع - -ات
لخرى
للبلديات ،ألتي تخلّت هي أ أ
ع-ن-ه-ا ÿوأصض دخÓ-ء ع-ل-ى أŸهنة،
ح- -رم أ÷زأئ- -ر م- -ن ه- -ذه أ◊ل- -ق -ة
لن - -ت - -اج
أل- - -ه- - -ام- - -ة ‘ سس- - -لسس- - -ل - -ة أ إ
ألسسينمائي.
أسسامة إأفرأح
ن -ح-ن ع-ل-ى مسس-اف-ة أاي-ام م-ن اŸل-ت-ق-ى
ال -دو‹ ح -ول ظ -روف وع-ق-ب-ات اإلن-ت-اج
السسينمائي ،اŸزمع انعقاده بقسسنطينة،
ي- -وم -ي اÿامسس والسس -ادسس م -ن م -ارسس
ا÷اري ،اغ- - -ت- - -ن- - -م - -ن - -ا ن - -زول اıرج
السس-ي-ن-م-ائ-ي ع-ب-د ال-رح-يم العلوي ضسيفا
على «الشسعب» ،لنسستفسسر عن رأايه ‘
ال -ع -ق -ب -ات ال -ت -ي ق -د ي -واج-ه-ه-ا اإلن-ت-اج
السسينمائي با÷زائر.
و‘ ه- - - -ذا الصس- - - -دد ،ي - - -ق - - -ول اıرج
السس-ي-ن-م-ائ-ي ع-ب-د ال-رح-ي-م ال-ع-ل-وي‘« :
رأايي اÿاصس فإان اŸشساكل التي تواجه
السس-ي-ن-م-ائ-ي ل-يسست ب-األم-ر ا÷دي-د ،ول
يجب إانكار أان الوسسائل واإلمكانيات قد
” توفÒها ‘ اعتقادي ،ألن القضسية
ّ
ليسست قضسية مصسلحة ،وأان تكون مواطنا
ل ي -ع -ن -ي أان -ه ل -ديك مصس-ل-ح-ة أاو ف-ائ-دة
معينة ،فالوطن هو األم الكÈى».
واع-ت Èال-ع-ل-وي ب-أان اإلم-ك-ان-ي-ات وفرت
من قبل ،خاصسة ‘ الـ ١5سسنة األخÒة،
وأان- -ه ” تسس- -خ Òوسس -ائ -ل اإلن -ت -اج
وصس -ار ب -إام-ك-ان ا÷م-ي-ع تصس-وي-ر
أاف Ó- - -م ،وح - - -ت- - -ى ا÷زائ- - -ريÚ
اŸغÎب Úب- - -اÿارج وب- - -األخصس
فرنسسا اسستفادوا من هذا األمر
وصسّوروا أافÓما لهم ،وهذا أامر جيد

حسسب ّﬁدث- - -ن - -ا« ..ول - -ك - -ن اÿل - -ل ‘
اعتقادي هو ‘ غياب الهيكلة ،فهذه
اŸهنة ليسست مهيكلة ،فصسار الوضسع شسبه
ف- -وضس- -ى ،و–ول ا÷م -ي -ع إاﬂ ¤رجÚ
ومنتج ،Úحتى وإان  ⁄يكن ÷ميع هؤولء
عÓقة باŸهنة السسينمائية ،و–ول األمر
إا› ¤رد Œارة ..ل نقول إان السسينما
ليسست Œارة أايضسا ،ولكنها Œارة ببعد
أاخÓقي ،ولها مبادئ ،والسسينما اليوم ‘
ح- -اج- -ة إا ¤األخ Ó-ق» ،ي -ق -ول ال -ع -ل -وي
مضسيفا« :أانا أا–دث هنا عن السسينما
وليسس التلفزيون الذي هو قضسية أاخرى،
كما أان من مواطن الضسعف التي عرفتها
السس -ي -ن -م -ا ا÷زائ -ري-ة ن-ذك-ر ع-دم خ-ل-ق
مؤوسسسسة ﬂتصسة فقط ‘ تسسي Òاإلنتاج
السسينمائيÃ ،عايﬁ Òددة وبالصسرامة
الÓزمة».
وع -ن مشس -ك -ل -ة ن-قصس أاو غ-ي-اب ق-اع-ات
ال -ع -رضس السس -ي -ن -م-ائ-ي ،وال-ت-ي ي-ع-تÈه-ا
البعضس من أاهم العقبات التي تقف ‘
وجه الفن السسابع با÷زائر ،قال العلوي
إان ق -اع -ات السس -ي-ن-م-ا أام-ر ﬂت-ل-ف ،ألن
مصس Òهذه القاعات حددته فÎة حل
اŸؤوسسسس- -ات السس- -ي- -ن -م -ائ -ي -ة ،وت -ك -ف -لت
ال -ب -ل -دي-ات ب-تسس-ي Òه-ذه ال-ق-اع-ات ،ع-ن
ط -ري -ق ت -رك -ه -ا ل -ل -ق-ط-اع اÿاصس ،ه-ذا
األخ Òهو ‘ معظم األحيان ل عÓقة
له بالفن السسينمائي ،فتحولت القاعات
إا ¤مطاعم أاكل سسريع وما إا ¤ذلك ،وهو
أامر بالغ اÿطورة ،ومن هنا بدأا اÿطأا.
«يبدو أان هناك مراجعة للنفسس وتفطنا
للخطأا الذي وقع ،ويجري العمل على
سس -ي -اسس-ة أاخ-رى م-ف-اده-ا إاع-ادة ق-اع-ات
السسينما إا ¤أاهل الختصساصس‡ ،ثلÚ
على األقل ‘ اŸوزع ،»Úيؤوكد ضسيف
«الشسعب».
أام -ا ب -ال -ع-ودة إا ¤اŸسس-ت-وى اآلخ-ر وه-و
اإلن-ت-اج ،ف-ي-خ-لصس ال-ع-ل-وي إا ¤إام-ك-ان-ي-ة
القول بأانه موجود ‘ الفÎة األخÒة،
وقد ‚د ‘ كل مائة عمل سسينمائي ٤
أاو  5أاعمال جيدة ،وهذا أامر مقبول،
ولكن ما يجب التأاكيد عليه
ه- -و ضس- -رورة ت- -ن- -ظ -ي -م
م-ه-ن-ت-ن-ا السس-ينمائية،
وأاؤوكد على أان هذه
األخÒة –تاج إا¤
أاخÓق.

ألفن ألسسابع ل يعÎف با◊وأجز

«ذاكرة األحداث» فيلم يروي الصصمود خÓل العشصرية السصوداء

أث-ار أıرج ألسس-ي-ن-م-ائ-ي ع-ب-د أل-رح-ي-م أل-علوي خÓل
أسستضسافته بجريدة «ألشسعب» ما تناوله فيلمه «ذأكرة
لحدأث» ألذي يندرج ‘ نوع ألدرأما ،حيث قال إأن
أ أ
أل -ف -ن ألسس -اب -ع ل ي -عÎف ب -ا◊وأج -ز .م-وضس-ح-ا ب-ذلك
معاناة ألفنان وأŸثقف ‘ حقبة عسسÒة م ّسست ألسساحة
ألثقافية وألفنية با÷زأئر.
آأمال مرأبطي

وألن الفيلم السسينمائي جاء ليÈز صسمود ومقاومة ﬁبي الفن
وا◊ياة ‘ صسراع ضسد التطرف الديني ،حيث تتزامن الوقائع
م -ع إاخ -راج مسس -رح -ي -ة ذاك -رة األح -داث .ي -ت -ع -رضس ال -ط -اق -م
اŸسسرحي إا ¤تهديدات ،التي تبدأا برسسائل ومكاŸات إلبطال
اŸشسروع الذي يخالف أافكار اŸتشسددين لتتجسسد بعد ذلك
أاعمال العنف والغتيالت وسسفك الدماء.
يب Úاıرج ما جاء با÷ينÒيك قائ :Óبأانه بدأا Ãقاطع
ح -ول ق -ري -قشس ب -غ -رضس ت-ب-ي-ان صس-ورة ا÷زائ-ر اŸت-م-ث-ل-ة ‘
الرفاهية و اإلنسسان اŸثقف .لينطلق الفيلم بعدها ،من بداية
فÎة كئيبة عاشستها ا÷زائر ‘ أاوائل التسسعينيات –ت آاثار
العنف ،يشستغل عز الدين Ãهنة الصسحافة ‘ إاحدى اŸدن
ال -داخ -ل -ي -ة ل -ل -ب Ó-د ،وي -حضس-ر لق-ت-ب-اسس مسس-رح-ي-ة «ت-ارت-وف
اÙتال» Ÿولي Òألدائها باŸسسرح البلدي ،فرقة مسسرحية
هاوية تريد الÈوز ‘ سسنوات ا÷مر التي عاشستها ا÷زائر،
يتلقون صسعوبات و–ديات خÓل مسسÒتهم النضسالية ،كما
يÈز ذلك من خÓل ما يحمله اŸشسروع من رفضس التطرف
الديني والتشسدد بغلق اŸسسرح وتوقيف الفرق اŸوسسيقية،

وعز الدين بطل الفليم الذي يتحدا ذلك حيث يشسكل موضسوع
التطرف واإلرهاب حيزا كبÒا من الهتمام.
يوضسح ذات اŸتحدث أان العمل جاء لتجسسيد الواقع السسياسسي
واألمني والثقا‘ اŸعاشس ،حيث اختار ›موعة من اŸمثلÚ
يتقاسسم بطولتها كل من عبد الله
ع - -ق- -ون ‘ دور ع- -ز ال- -دي- -ن ،و
زوج- -ت -ه يسس -رى اŸت -م -ث -ل -ة ‘
ال -ف -ن -ان -ة أام-ال وه-ب-ي ،رف-ق-ة
أاسس -م -اء ق -دي-رة ‘ السس-ي-ن-م-ا
ا÷زائ - -ري - -ة ع- -ل- -ى غ- -رار،
فريدة صسابو‚ي ‘ دور
األم ،ف -وزي صس -ايشس -ي ‘
دور ن- - -ب- - -ي- - -ل ،و زه- - -رة
ح-رك-ات ال-ت-ي تقمصست
دور قائدة الطائرة.
م -ن وج-ه-ة أاخ-رى،
أاشساد اıرج بعمل
ال -ف -ن -ان -ة أام -ل وه -ب -ي
ب- -ع- -دم- -ا اسس -ت -ق -ر ب -ه
ال- -ب- -حث ع- -ن ج -م -ال
اŸرأاة ا÷زائ- - - -ري - - -ة
اŸت - - - -م- - - -ث- - - -ل- - - -ة ‘
شس- -خصس- -ي- -ت- -ه -ا ورأاى
ب - -أان- -ه- -ا اŸن- -اسس- -ب- -ة
وتسستحق أاداء الدور،
وقال أانها ‚حت و برهنت بجرأاتها و›هوداتها ،وجاء

هذا بعد تردد منها ،حيث اعتÈت Œربتها مغامرة كونها ل
“لك اÈÿة الكافية ‘ التمثيل السسينمائي.
‘ جانب آاخر ،نّوه بأاهمية مسساهمة الفن السسابع ‘ ا÷زائر
بشسكل واضسح ‘ نقل ا◊قائق والوقائع اليومية ،التي أادت
لÈوز ثلة من الفنان .Úكما أاشساد بدور عمار العسسكري كونه
ك- -ان م- -دي- -را ل -ل -م -رك -ز ا÷زائ -ري والصس -ن -اع -ة

السسينماتوغرافية ( كاييك ) ‘ التسسعينيات وأاعطى الكثÒ
للفن ‘ نقل ا◊قائق.
كما –دث عن بداياته ‘ اÛال الفني ‘ ،دور البطولة
بفيلم « خط النار» تليها «ا◊واجز» ‘ Œربة نال منها الكثÒ
من اÈÿة على حد تعبÒه .مشسÒا ‘ ذات السسياق ،إا ¤واقع
الفن السسابع و–ولت السسينما ا÷زائرية ،حيث ركز على ما
صسنعه اŸشسهد ا÷زائري ما بعد السستقÓل ،وما مدى ‚احه
وإاخفاقه على اŸسستوى اÙلي والدو‹.
و‘ ذات ا÷انب ⁄ ،ي -خ -ف ج -م -ل -ة ال -ع -وائ -ق ال -ت -ي ت -واج-ه
السسينما ،اليوم ،على رأاسسها اإلنتاج الرديء ،وضسعف السسيناريو
وقلة التكوين ‘ ›ال السسينما ،بخÓف فÎة السستقÓل التي
تعد منÈا للخÈات ليتقلصس اإلبداع ‘ فÎة نهاية الثمانينيات
والتسسعينيات ،ناهيك ،عن مشسكلة التوزيع.
وق- -ال ‘ اإلط -ار ذات -ه ،ي -جب تسس -وي -ق ال -ف -ي -ل -م ا÷زائ -ري
والتعريف به للÎويج للمنتوجات السسينمائية با÷زائر مثلما
Óعمال ‘ الدول األخرى ،فبحسسبه ،السسينما تكمل
يسسوق ل أ
القطاعات األخرى كالسسياحة وتعرف بثقافة البلد.
عن السسؤوال اŸتعلق بأاهمية بطاقة الفنان ،يقول أان تسسليم
بطاقة الفنان Ãثابة خطوة تاريخية ،و“ثل اعÎاف رسسمي
من قبل الدولة ا÷زائرية بالفنان ا÷زائري الذي ظل
مهمشسا لعقد من الزمن .وهي اعÎاف Ãهنة الفن وهو
ا÷انب اŸعنوي اŸشسرق من البطاقة ،بحسسبه .
كما أاوضسح ﬁدثنا أان لها شسق كب Òمن األهمية والذي
يتمثل ‘ أانها تلعب دور أاسساسسي ‘ الضسمان الجتماعي
للفنان ا÷زائري ،وÃوجبها يتم التقليل من العبء اŸا‹
الذي Áكن أان يقع على كاهل الفنان.
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لفريقية
لندية ا÷زائرية على منأفسسيهأ ‘ اŸنأفسسأت ا إ
بعد تعرف ا أ

مهمة «اŸوب» صشعبة مقارنة بـ «الكحلة»«،السشنافر» و«ا◊مراوة»؟

لندية ا÷زائرية اŸشسأركة
تبدو مهمة ا أ
لفريقية متبأينة بعد تعرفهأ
‘ اŸنأفسسأت ا إ
لدوار اŸت-ق-دم-ة ،ح-يث
ع -ل -ى م-ن-أفسس-ي-ه-أ ‘ ا أ
Áلك وف- -أق سس- -ط- -ي -ف أافضس -ل -ي -ة نسس -ب -ي -ة ‘
م -ن -أفسس -ة راب -ط -ة أاب -ط -أل إاف -ري-ق-ي-أ م-ق-أرن-ة
Ãمثل ا÷زائر الثأ Êمولودية بجأية.

عمار حميسسي
يواجه وفاق سسطيف ‘ الدور التمهيدي الثاÊ
ل-راب-ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ف-ري-ق ال-ن-ج-م ال-ك-ونغو‹
وبالنظر لتطور كرة القدم بهذا البلد تبدو مهمة
ال-وف-اق صس-ع-ب-ة ،ل-ك-ن-ه Áت-لك أافضس-ل-ي-ة ل-عب م-ب-اراة
العودة Ãلعبه و Œري مواجهة الذهاب ‘ الكونغو
‘ الفÎة اŸمتدة ما ب 11 Úو  13مارسس على أان
Œري مواجهة العودة بعد أاسسبوع بسسطيف.
يتطلع الوفاق للعودة بقوة ‘ هذه اŸنافسسة
التي تّوج بلقبها ‘ سسنة  2014لكنه  ⁄يسستطع
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ل- -ق- -ب- -ه ال- -ذي ذهب إا ¤م -ازم -ب -ي

الكونغو‹ ووضسعت إادارة الفريق إامكانيات كبÒة
إ’‚اح مشساركة زمÓء جابو ‘ أاهم منافسسة قارية
Óندية.
ل أ
سستكون مهمة مولودية بجاية صسعبة مقارنة
ب-وف-اق سس-ط-ي-ف ح-يث سس-ي-واج-ه ال-ن-ادي اإ’ف-ري-ق-ي
التونسسي وسسيكون أاشسبال عمرا Êمطالب ÚبتسسيÒ
م -ب -اراة ال -ذه -اب ب -ذك-اء و إاع-ادة سس-ي-ن-اري-و م-ب-اراة
أاشسانتي غولد ‘ العودة.
Œري م- -ب- -اراة ال- -ذه- -اب ب- -ت -ونسس ‘ ال -فÎة
اŸمتدة ما ب 11 Úو  13مارسس فيما تلعب مواجهة
ال -ع -ودة ب -ع -د أاسس -ب -وع Ãل-عب ““ال-وح-دة اŸغ-ارب-ي-ة““
ببجاية.

«ا◊مراوة”” و ””السشنافر”” يعودان لكأاسس ””الكاف””
Óجواء اإ’فريقية
يعود فريق مولودية وهران ل أ
من خÓل مشساركته ‘ كأاسس ““الكاف““ حيث يÓقي
ن -ظÒه ن -ادي ق -اق -ن -وا م-ن ك-وت دي-ف-وار و سس-ي-ك-ون
أاشسبال بوعلي مطالب Úبتحسس Úمسستواهم للظهور

لحيأء ‘ كرة القدم
كأسس ا÷زائر مأ ب Úا أ

انتظار مششاركة حوا‹
 200فريق بسشطيف

شسرعت مديرية الشسباب والرياضسة لو’ية سسطيف‘ ،
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حضس Òال-ف-ع-ل-ي ’ن-طÓ-ق ف-ع-ال-ي-ات ال-ت-ظ-اه-رة
الرياضسية الوطنية ‘ إاطار ““كأاسس ا÷زائر ما ب Úاأ’حياء ““
‘ كرة القدم ‘ ،طبعتها الرابعة لسسنة  ‘ 2016مرحلتها
بسسطيف ،وذلك إا ¤غاية  15أافريل ( 2016مراحل تصسفيات
البلديات وما ب Úالدوائر وكذا اŸراحل التنظيمية.
هذه التظاهرة الرياضسية الوطنية ““كأاسس ا÷زائر ما بÚ
اأ’ح -ي -اء ‘ ك -رة ال -ق -دم““ ت -ن -ظ -م ب -رع -اي -ة وزارة الشس-ب-اب
والرياضسة ووا‹ و’ية سسطيف.
حسسب ال -ق -ان -ون ال -داخ -ل-ي ل-ه-ذه ال-دورة ،ف-إان ال-ف-ئ-ة
اŸسس -ت -ه -دف -ة ت -خصس شس -ب-اب ا’ح-ي-اء غ ÒاŸه-ي-ك-ل‘ Ú
النوادي وا÷معيات الرياضسية ما ب 18 Úو  22سسنة ويتكون
كل فريق مشسارك من ’ 16عبا و  2مؤوطرين ومنظم واحد.
كما جرت العادة ،فإان اآ’جال واŸراحل التنظيمية لـ
““الكأاسس““ “ر بعدة أادوار تصسفوية وهي كالتا‹:
مرحلة البلدية :إا ¤غاية مارسس  2016وذلك من
أاجل إاختيار أاحسسن فريق بلدي للمشساركة ‘ مرحلة ما بÚ
البلديات.
مرحلة الدوائر :ما ب 01 Úإا 15 ¤أافريل 2016
’ختيار أاحسسن فريق ‘ البلديات التابعة للدائرة لتمثيلها
‘ اŸرحلة الو’ئية.
اŸرحلة الولئية :ما ب 20 Úأافريل إا 02 ¤ماي
’ 2016ختيارأاحسسن فريق و’ئي الذي سسوف Áثل الو’ية
‘ اŸرحلة ا÷هوية.
اŸرحلة ا÷هوية :سستكون خÓل شسهر جوان 2016
وت -دوم  05أاي -ام وت -ن-درج و’ي-ة سس-ط-ي-ف ضس-م-ن ال-ن-اح-ي-ة
اÿامسسة التابعة لو’ية جيجل وتضسم ك Óمن :جيجل،
بجاية ،برج بوعريريج ،سسطيف ،ميلة ،سسكيكدة ،ويتم ‘
هذه اŸرحلة إاختيار البطل ا÷هوي الذي سسوف Áثل
الناحية ‘ اŸرحلة النهائية.
اŸرحلة النهأئية :وتكون خÓل اأ’سسبوع اأ’ول لشسهر
جويلية  2016تزامنا مع عيدي ا’سستقÓل والشسباب ( 5
جويلية ) وتدوم  05أايام و تضسم الفرق الثمانية اŸتأاهلة
عن كل ناحية ثم توزع على فوج Úمن أاربعة فرق على
شسكل بطولة ذهاب فقط وذلك ا’ول من كل فوج يلعب
النهائي.
ب -حسسب ال -ق -ائ -م Úع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ري-اضس-ي-ة
الوطنية ““كأاسس ا÷زائر ما ب Úاأ’حياء““ ،فإان اأ’هداف
اŸسسطرة هي اسستهداف أاك Èفئة من شسباب اأ’حياء غÒ
اŸه- -ي- -ك- -ل ،وغ ÒاŸن- -خ- -رط ‘ ا÷م- -ع- -ي- -ات وال -ن -وادي
ال -ري -اضس-ي-ة ل-لÎف-ي-ه اŸن-ظ-م وال-ه-ادف ،وإاع-ط-اء ف-رصس-ة
لشس- -ب- -اب اأ’ح -ي -اء م -ن ك -ام -ل ت -راب ك -ل و’ي -ة Ÿم -ارسس -ة
رياضستهم اŸفضسلة وإابراز مواهبهم حتى يتسسنى للرابطات
الرياضسية الو’ئية –ديد واختيار فئة الشسباب اŸوهوبÚ
قصسد منحهم ا’نخراط وتأاطÒهم وكذا تشسجيعهم على
اŸشساركة ‘ اŸنافسسات الرياضسية من خÓل ملء الفراغ
ال-ي-وم-ي ل-لشس-ب-اب غ ÒاŸه-ي-ك-ل وب-ال-ت-ا‹ ﬁارب-ة ظ-اه-رة
العنف واıدرات والتصسدي لÓنحرافات ،وإانشساء روح
الصسداقة واأ’خوة ب Úالشسباب.
Œدر اإ’شسارة ،أان الطبعة السسابقة عرفت مشساركة أاكÌ
م- - -ن  192ح- -ي ع Èك- -اف- -ة ب- -ل- -دي- -ات سس- -ط- -ي- -ف و’قت
اسستحسسانا وفرحة ‘ أاوسساط الشسباب.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بوجه مشسرف ‘ هذه اŸنافسسة.
تتطلع إادارة مولودية وهران للÈوز ‘ هذه
اŸنافسسة من خÓل الوصسول إا ¤أادوار متقدمة
رغم صسعوبة اŸأامورية ‘ ظل رغبة كل اأ’ندية ‘
–قيق نفسس اأ’هداف.
Œري م- -واج- -ه -ة ال -ذه -اب ب -وه -ران ‘ ال -فÎة
اŸمتدة ما ب 11 Úو  13مارسس أاما مباراة العودة
فسستلعب ما ب 18 Úو  20مارسس بكوت ديفوار.
Áتلك ““ا◊مراوة““ سسج‡ Óيزا ‘ اŸنافسسات
اإ’ف -ري-ق-ي-ة خÓ-ل السس-ن-وات اŸاضس-ي-ة ق-ب-ل ت-راج-ع
مسستوى الفريق الذي جعله يفارق هذا النوع من
اŸنافسسات بسسبب فشسله ‘ –قيق أاهدافه على
مسستوى البطولة.
من جهة أاخرى ،يÓقي ‡ثل ا÷زائر الثا‘ Ê
ه -ذه اŸن -افسس -ة شس -ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ن-ظÒه نسس-وارا
يونايتد من نيجÒيا و Œري مواجهة الذهاب ‘
الفÎة اŸمتدة ما ب 11 Úو  13مارسس بنيجÒيا
فيما Œري مواجهة العودة بقسسنطينة ‘ الفÎة
اŸمتدة ما ب 18 Úو  20مارسس.
ي -ن -ت-ظ-ر أانصس-ار ال-ف-ري-ق بشس-غ-ف دخ-ول ه-ذه
اŸنافسسة خاصسة بعد –سسن مسستوى أاشسبال غوميز
الذين  ⁄ينهزموا منذ انطÓق مرحلة العودة وهو
ما جعل ““السسنافر““ يحلمون برؤوية فريقهم متواجدا
‘ اأ’دوار اŸتقدمة.

الرزنامة اŸكثفة هاجسس اأ’ندية
تبقى الرزنامة اŸكثفة هاجسسا كبÒا يؤورق
اأ’ن- -دي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة اŸشس- -ارك- -ة ‘ اŸن- -افسس -ات
اإ’فريقية خاصسة أانها سستكون مطالبة بالتنقل إا¤
أادغال إافريقيا و العودة وهو ما قد يرهق الÓعب.Ú
Œري مباريات الدور اŸقبل ‘ وقت يكون
تركيز اأ’ندية فيه كبÒا على –قيق نتائج جيدة ‘
ال -ب-ط-ول-ة خ-اصس-ة ت-لك ال-ت-ي م-ازالت ت-ع-يشس وضس-ع-ا
صسعبا على غرار مولودية وهران وشسباب قسسنطينة.

بوصسوف (حأرسس مرمى نصسر حسس Úداي) لـ ““الشسعب““ :

ا’لتحاق باÿضشر أاملي الكبÒ

أاب - -أن ح - -أرسس نصس - -ر حسس Úداي ،خÒ
ال -دي -ن ب -وصس -وف ،ع -ن ع -ل -و ك-ع-ب-ه ،م-ن-ذ
بداية اŸوسسم الكروي ،حيث كأن صسّمأم
لمأن ‘ كل لقأءات فريقه هذا اŸوسسم،
ا أ
وه- -و م -أ ل -فت ان -ت -ب -أه ال -ن -أخب ال -وط -ن -ي
““ك -ريسس-ت-ي-أن غ-ورك-وف““ ال-ذي اسس-ت-دع-أه
لول ل- -ه م- -ن -ذ ب -داي -ة
لÎبصس اÙل- -ي Úا أ
مشس- -واره ال -ك -روي ،اقÎب -ن -أ م -ن ا◊أرسس
ال -ذي أاع -رب ل -ن -أ ع -ن سس -ع -أدت -ه ال-ك-بÒة
ب -ت -ل -ق-ي أاول اسس-ت-دع-أء ل-ه م-ع اÿضس-ر‘ ،
هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي

لول
^ «الشسعب““ :تلقيت اسستدعأءك ا أ
ل -ل -م -ن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ح-ل-ي ،Úك-ي-ف
اسستقبلت ا Èÿ؟
^^ خ Òالدين بوصسوف :تلقيت اÈÿ
بسس- -ع -ادة ك -بÒة م -ن م -ك -اŸة ه -ات -ف -ي -ة ،وه -ذا
ا’سس-ت-دع-اء ث-م-رة ›ه-ودات ك-بÒة وتضس-ح-يات
قمت بها منذ نعومة أاظافري وا◊مد لله –قق
حلم صسباي ،أاعتقد أان هذا ا’سستدعاء جاء بعد
ب- -روزي رف- -ق- -ة ف- -ري- -ق- -ي نصس -ر حسس Úداي ‘
ال-ب-ط-ول-ة ه-ذا اŸوسس-م ،ب-ع-دم-ا ح-ق-ق-ن-ا مسسÒة
رائ -ع -ة ◊د اآ’ن ‘ ال -ب -ط -ول -ة ع -كسس اŸوسس -م
اŸاضسي ،وكذا بلوغنا دورا متقدما ‘ منافسسة
كأاسس ا÷مهورية ،اŸوسسم اŸاضسي كذلك كنت
‘ اŸسستوى وأاديت مشسوارا طيبا ،لكن عندما
تكون ‘ اÎÙف الثا ’ Êتّوجه اأ’نظار لك،
وب -اخ -تصس -ار أاع-ت Èه-ذا ا’سس-ت-دع-اء اسس-ت-دع-اء
ال -ت -ح -دي ،وسس -أاب -ذل ك -ل م -ا ‘ وسس-ع-ي إ’ق-ن-اع
اŸدرب الوطني كي أاكون حاضسرا ‘ الÎبصسات
القادمة ،وŸا ’ أاتلقى أاول اسستدعاء ‹ مع
اŸنتخب اأ’ول إان شساء الله.
^ ح-ق-ق-ت-م ف-وزا صس-ع-ب-أ ل-ك-ن-ه كب Òمن
النأحية اŸعنوية أامأم البليدة ؟
^^ بطبيعة ا◊ال ،فوز جاء ‘ وقته كي
يجعلنا نركز ‘ عمل هذا اأ’سسبوع بغية الوصسول
إا ¤اŸرب- - -ع ال - -ذه - -ب - -ي ‘ م - -ن - -افسس - -ة ك - -أاسس
ا÷مهورية ،وإاسسعاد كل اأ’نصسار الذين تعبوا
معنا هذا اŸوسسم ،وفقدوا فينا الثقة ‘ بعضس
فÎاته.
^ ت -واج -ه -ون السس -بت ف -ري -ق ب -أرادو ‘
الكأأسس ،أالسستم متخوف Úبعضس الشسيء ؟
^^ ’ أاب -دا ،ب -ال-ع-كسس ن-ح-ن ج-د ﬁف-زي-ن
ل -ل -ف -وز ع -ل -ى ن -ادي ب -ارادو وال-ت-أاه-ل إا ¤ال-دور
القادم من اŸنافسسة ،صسحيح أان نادي بارادو
Áلك ’عب Úشسباب تلقوا تكوينا ‡يزا ‘ مركز
ال- -ن- -ادي ،وخ- -ل- -ق- -وا اŸف -اج -أاة ب -إاقصس -اء إا–اد
العاصسمة لكن ذلك كان ‘ اأ’دوار اأ’و ،¤اآ’ن
تقدمنا ‘ اŸنافسسة وكل الفرق الناشسطة ‘
اÎÙف اأ’ول تطمح إ’نقاذ موسسمها ،نحن
باŸقابل نريد إاعادة هيبة النادي وإاعادة كتابة
أا›اد الفريق بعد سسن Úعجاف تخبط فيها
الفريق ،كما أانهم ’عبون شسباب جد طموح،Ú

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

لكنهم ’ Áلكون اÈÿة الÓزمة ‘ مثل هذه
اŸب - -اري - -ات ،خصس - -وصس - -ا أان - -ن - -ا ‰لك ’ع- -بÚ
ﬂضس-رم Úت-وج-وا ب-ال-ع-دي-د م-ن اأ’ل-ق-اب ع-لى
غرار (غازي ،زدام ،بن علجية ،وا‹ والهداف
قاسسمي) ،ما Áكنني أان أاقوله بأان نادي بارادو
يبهر وÁتع لكنه سسيتوقف السسبت اŸقبل أامامنا
أ’ن اŸف - -اج- -آات ‘ ال- -ك- -أاسس –دث ‘ اأ’دوار
اأ’و ¤وليسس ‘ اأ’دوار اŸتقدمة.
^ أادي -ت -م م -وسس -م -أ اسس -ت -ث-ن-أئ-ي-أ وع-كسس
اŸواسس -م ال -ف -أرط -ة ل ت -ل -ع -ب -ون م -ن أاج -ل
البقأء ،إا ¤مأذا يعود ذلك؟
 ^^0صسحيح ،تغÒت النظرة ‘ الفريق كما
أان هناك عمل قاعدي كب Òيقام على مسستوى
Óخوة
النادي والفئات الشسابة ،وكل هذا راجع ل إ
““ولد زم ““‹Òالذين يوفرون كل اإ’مكانيات من
أاجل ‚اح الفريق ،كما ’ يجب أان ننسسى بأان
لدينا مركز تدريب فريد من نوعه وهو مركز
““بن صسيام““ الذي يتوفر على كل ما هو حديث
من وسسائل العمل واآ’’ت ،باإ’ضسافة إا ¤ذلك
لدينا طاقم تدريبي ‡يز من أابناء الفريق ،ما
أاعطى لنا دعما قويا ‘ غرف اÓŸبسس وهو ما
جعلنا نظهر بهذا اŸسستوى ،أا“نى أان نتمكن
م -ن إان -ه -اء اŸوسس -م ب -ل -قب ك -ي ت -ك Èأاه-داف-ن-ا
اŸوسسم اŸقبل.

«هدفنا اأ’و‹ إانقاذ جمعية وهران من السشقوط إا ¤اÎÙف الثا»Ê
«سشأاترك النادي ‘ نهاية اŸوسشم»

أاكد منأج Òجمعية وهران فضسيل دوب
خÓ-ل ن-زول-ه ضس-ي-ف-أ ع-ل-ى ج-ري-دة ““الشسعب““
أانهم يهدفون إا ¤إانقأذ الفريق من السسقوط
ا ¤الدرجة الثأنية رغم صسعوبة اŸهمة ،من
خÓل هذا ا◊وار.

حاورته :نبيلة بوقرين
تصسوير :فواز بوطارن
^ «الشس-عب““ :ك-ي-ف ت-عّ-ل-ق ع-ل-ى ال-وضس-عية
ال- -ت- -ي ّ“ر ب- -ه- -أ ج- -م -ع -ي -ة وه -ران ‘ اŸوسس -م
ا◊أ‹؟
^^ ““فضس -ي-ل دوب““ :وضس-ع-ي-ة ج-م-عية وهران
خÓ- -ل اŸوسس- -م ا◊ا‹ ك- -ارث- -ي- -ة ب- -اŸق- -ارن -ة م -ع
السسنوات اŸاضسية منذ التحاقي بالفريق ،وذلك
راجع إا ¤اŸشساكل التي نعيشسها أابرزها الضسائقة
اŸالية التي حرمتنا من انتداب الÓعب Úلتغطية
بعضس النقائصس ‘ التشسكيلة ،إاضسافة إا ¤ا◊ظ
الذي  ⁄يكن ‘ صسا◊نا من ناحية النتائج أ’ننا
ضسّيعنا عددا كبÒا من النقاط.
^ هل بإأمكأنكم إانقأذ النأدي من السسقوط
لوضسأع؟
‘ ظل هذه ا أ
^^ ب -نسس -ب -ة ك -بÒة ن-ح-ن م-هّ-ددي-ن ب-السس-ق-وط
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤اŸن -افسس -ة ول-ك-ن حسس-اب-ي-ا – ⁄سس-م
اأ’مور ،أ’نه هناك عدة فرق مهّددة وتلعب من أاجل
ضسمان البقاء وهذا هو هدفنا ،حيث سسنقوم بكل ما
‘ وسس -ع -ن -ا م -ن أاج -ل Œنب ال -ن-زول رغ-م صس-ع-وب-ة
اŸأامورية من خÓل كسسب أاك Èعدد من النقاط ‘
بقية ا÷و’ت للموسسم ا◊ا‹ ،أ’ن عنصسر اŸفاجأاة
دائما يلعب دورا كبÒا ،ونتمنى أان نكون ‘ القسسم
اأ’ول ‘ العام اŸقبل بحول الله و‘ حال كان
ال -ع -كسس ي -رج -ع ذلك إا ¤اŸشس -اك -ل ال -ت-ي سس-ب-ق ‹
ا◊ديث عنها.
^ م- -أ ه- -ي ا◊ل- -ول ال -ت -ي ت -قÎح -ون -ه -أ
للخروج من الوضسع الصسعب؟
^^ ا◊ل الوحيد اŸتبقي أامامنا حاليا هو

عزÁة الÓعب Úفوق اŸيدان من خÓل تقدË
اأ’فضسل والعمل على الفوز ‘ اللقاءات اŸتبقية
ول -ه -ذا سس -ن -وف -ر ل -ه -م ك -ل اإ’م -ك -ان -ي-ات م-ع وج-ود
–فيزات مالية للرفع من معنوياتهم أاك Ìحتى
يقدموا اأ’فضسل ‘ قادم ا÷و’ت.
Áكن القول أاننا  ⁄ننطلق بطريقة صسحيحة ‘
ع- -ا ⁄ا’حÎاف وه- -ذا م -ا ي -ت -ج -ل -ى ‘ اŸشس -اك -ل
اŸالية التي تعا Êمنها أاغلب النوادي ‘ القسسم
اأ’ول ،أ’نه بعد مرور  6سسنوات  ⁄نقضس على عدة
مشساكل ولهذا يبقى على الورق فقط أ’نه هناك
فرق لديها أاموال كبÒة و ‡ول Úوآاخرين يعانون
من مشسكل اŸديونية وهذا غ Òمنطقي.
^ مأ هو الÈنأمج القأدم ‘ حأل بقيتم ‘
لول؟
القسسم ا أ
^^ أا“نى أان ’ تقسسط ا÷معية أ’نها نادي
كب Òوهذا هو هدفنا ‘ الفÎة ا◊الية ،ولكني لن
أاسستمر معهم ‘ كلتا ا◊الت Úسسواء بقيت أاو ’ أ’نه
’ توجد تغيÒات ‘ الفريق ‘ ا÷انب اŸا‹
مثلما كان عليه ا◊ال ‘ القسسم الثا .. Êواآ’ن
اŸشساكل اŸالية انعكسست على النتائج أ’ننا  ⁄نقم
ب- -ا’ن -ت -داب -ات ‘ ال -فÎة الصس -ي -ف -ي -ة و‘ م -رح -ل -ة
ال -ت -ح-ويÓ-ت الشس-ت-وي-ة ع-دا ذلك ف-إان عÓ-ق-ت-ي م-ع
ا÷م -ي -ع رائ -ع -ة وا◊م -د ل -ل -ه ’ ت -وج -د مشس -اك-ل و
سسأاسساعد الفريق من بعيد ‘ حال احتاجو.Ê
^ هل لديك اتصسألت مع أاندية أاخرى؟
^^ صسحيح لدي اتصسا’ت مع رؤوسساء نوادي
أاخرى على غرار حناشسي الذي طلب مني العمل
معه إاضسافة إا ¤مسسÒي مولودية بجاية ولكني ‘
صسدد البحث عن عمل وأافضسل البقاء ‘ ا÷معية،
أ’ن اأ’هداف نفسسها و لكن أاحسسم ‘ مشسواري
مسس -ت -ق -ب  Ó-خ -اصس-ة ‘ ظ-ل اأ’م-ور ال-ت-ي أاصس-ب-ح-ن-ا
نشساهدها مؤوخرا على غرار اŸسسÒات التي يقوم
بها بعضس اأ’نصسار مطالب Úبنتائج أافضسل وهذا ⁄
يكن ‘ السسابق وسسيخلق ضسغطا أاك Èولهذا يجب
أان يكون هناك بعد نظر لتحسس Úمسستوى الكرة
ا÷زائرية بصسفة عامة.
^ مأ هي ا◊لول اŸنأسسبة؟
^^ ي -جب أان ي -ك -ون ع -م -ل ج-م-اع-ي م-ن ك-ل
القائم Úعلى كرة القدم ا÷زائرية من مسسÒين
واعÓ- - -م- - -ي Úو ك- - -ذا ÷ان اأ’نصس- - -ار ،وŒسس - -ي - -د
ا’حÎاف ب -الشس-ك-ل الصس-ح-ي-ح م-ن خÓ-ل مسس-اع-دة
ال -ف -رق ال -ت -ي ت -ع-ا Êح-ت-ى ن-ت-م-ك-ن م-ن ال-ن-ج-اح ‘
السسنوات القادمة أ’نه يجب أان تكون قاعدة ترتكز
على التكوين لضسمان كسسب فرق تلعب على اŸدى
البعيد وهذا هو ا◊ل اŸناسسب لن يتحقق إا’ إاذا
كانت هناك مراكز تكوين وتوف Òكل اإ’مكانيات
اŸادية واÓŸعب.
^ ك -ي-ف ت-ق-ي-م مسس-ت-وى ال-ب-ط-ول-ة بصس-ف-ة
عأمة؟
^^ مسس-ت-وى ال-ب-ط-ول-ة ل-ل-م-وسس-م ا◊ا‹ أافضسل
بكث Òمن السسنة اŸاضسية أ’ننا شساهدنا لقاءات ‘
القمة بدليل أان إا–اد العاصسمة يلعب على اللقب و
بفارق نقاط كب Òعن أاقرب اÓŸحق Úبعدما ‚ا
من السسقوط سسابقا وبقيت بعضس الفرق التي تلعب
من أاجل ضسمان البقاء وهذا ما يعني أان اأ’مور
ت- -غÒت ك- -ثÒا وه- -ن- -اك ف- -رق ع- -م -لت ك -ثÒا رغ -م
اŸشساكل اŸالية.

جمعية الشسلف

الفريق يحصشد ا’نكسشارات اŸتتالية ويرهن اآمال الصشعود
لح- -ب- -أط تسس- -ود ا÷م- -ه- -ور
ح - -أل - -ة م- -ن ا إ
الشسلفي عمأ آال إاليه فريق جمعية الشسلف
بعد أان رهن حظوظه ‘ الصسعود على خلفية
ال -ن-ت-أئ-ج اŸسس-ج-ل-ة ‘ ،وقت ك-أن أام-ل –ق-ي-ق
لم- -ر السس- -ه- -ل ل- -و اع- -ت- -م- -د
ل‚أز ب- -أ أ
ه - -ذا ا إ
لمأل الذي  ⁄يغأدر
اŸسسÒون على فريق ا آ
لو ¤وال -ت -ن -أفسس ع-ل-ى ال-ك-أأسس ك-ل
اŸراتب ا أ
موسسم.
هذه الوضسعية التي  ⁄يفهمها ا÷مهور الشسلفي
و ⁄ي -ج -د ل -ه -ا ت -فسسÒا أام -ام اصس-رار ع-ب-د ال-ك-رË
م -دوار ع -ل -ى اإ’ع -ت -م-اد ع-ل-ى اıضس-رم Úال-ذي-ن
Œاوزهم الزمن أامام الفرق الشسابة على شساكلة
ب -ارادو وأارزي -و وب -وسس -ع -ادة وغÒه -ا ال-ت-ي أاط-احت
ب-أاسس-ود الشس-ل-ف ال-ذي-ن ت-كسس-رت أان-ي-اب-هم بالسسياسسة
ال-ف-اشس-ل-ة وا’سس-ت-ق-دم-ات غ ÒاŸوف-ق-ة وال-ع-ارضس-ة
الفنية اŸمثلة التي أاهلكت خزينة اأ’وŸبي من
ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ب-ال-رغ-م م-ن أان ال-ف-ريق و«عقلية““
الشسلفاوة ’ تتأاقلم مع طريقة عمل اŸدرب .
وب -ال -رغ -م م -ن م -ع -رف -ة ه-ذه ا◊ق-ي-ق-ة إا’ أان

برنامج مقابÓت الدور ربع النهائي
^ ا÷معة  4مأرسس : 2016
م -ل -عب  8م - -اي ( 1945سس-ط-ي-ف) :وف-اق
سسطيف -ا–اد بلعباسس ( 00سسا )16

16968

دوب فضسيل لـ ““الشسعب““:

كأأسس ا÷زائر لكرة القدم ( أاكأبر):

ب -رن-ام-ج ل-ق-اءات ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي م-ن
م -ن -افسس -ة ك -أاسس ا÷زائ-ر أاك-اب-ر ‘ ك-رة ال-ق-دم
اŸقررة يومي ا÷معة والسسبت:

العدد

19

م -ل-عب  20أاوت ( 1955ا÷زائ -ر) :نصس-ر
حسس Úداي -نادي بارادو ( 00سسا )16
^ السسبت  5مأرسس :2016
ملعب الوحدة اŸغاربية (معسسكر) :أامل بلدية
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اŸشس- -رف Úع- -ل- -ى شس -ؤوون اأ’وŸب -ي رأاوا غ Òذلك،
وسسبق أان لـ ““الشسعب ““ أان نبهت هؤو’ء من هذه
اŸسسأالة التي Œاهلها اŸسسÒون –ت أاهداف ’
يعرفونها إا’ هم ،أ’ن اŸكاسسب  ⁄تعد تصسب ‘
مصس -ل -ح-ة ال-ف-ري-ق و–ق-ي-ق صس-ع-وده ال-ذي وع-د ب-ه
الناطق الرسسمي للجمعية ‘ غياب بروز سسلطة
رئيسس النادي وخروجه Ÿصسارحة ا÷وارح.
فالكارثة التي حلت بالفريق هو احتقار أابناء
م -درسس-ة الشس-ل-ف اŸم-ث-ل-ة ‘ ال-ع-ن-اصس-ر ال-ب-ارزة ‘
اأ’مال التي ” اهدارها وتضسييعها أ’ن ليسس لها من
ي -داف-ع ع-ن-ه-ا ،ل-ذا ي-فضس-ل ه-ؤو’ء ك-ل سس-ن-ة م-غ-ادرة
ال-ف-ري-ق ل-ي-ث-ب-ت-وا ق-درات-ه-م ‘ ف-رق خ-ارج ال-و’ي-ة،
لتتجه إاليهم اأ’نظار ،فيتم ““شسراءهم““ وكأانهم غرباء
عن الفريق ..هذه خسسائر تدفعها ا÷معية التي
فقدت هيبتها Ãلعبها.
ال -ك-ل ي-ت-حسس-ر ع-ل-ى الصس-ورة ال-ت-ي ي-وج-د ف-ي-ه-ا
الفريق الذي يكون قد ضسيع حلم الصسعود إا’ إاذا
حدثت معجزة.

الشسلف :و .ي .أاعرايبي

الثÓثاء  ٠١مارسس  ٢٠١٦م
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الموافق لـ  ٢١جمادى الولى  ١٤٣٧هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

لرزاق بنيل ا◊رام
اسصتعجال اقتضصاء ا أ

فتن ـ ـة اŸـ ـ ـ ـ ـال والكسسـ ـ ـب اŸمقـ ـ ـ ـوت
طلب ا◊Óل واجب على كل مسصلم ،وقد جاء الشصرع ا◊نيف با◊ث على السصعي ‘ –صصيل اŸال واكتسصابه على أانه وسصيلة
لغايات ﬁمؤدة ومقاصصد مشصروعة ،وجعل للحصصؤل عليه ضصؤابط وقؤاعد واضصحة ،ل يجؤز Œاوزها ول التعدي على حدودها
لْرض ِ
ل َتsتِبُعوْأ ُخ ُ
طَوأِت ألشsشْي َ
ل َ
طuيباً َو َ
حَ
ًÓ
طانِ ِإأsنُه لَ ُ
م
س ُكُلوْأ مِsما ِفي أ َأ
س َ
حتى تتحقق منه اŸصصالح للفرد وللجماعة ،قال تعاَ{ ¤يا َأtيَها ألsناس ُ
كْ
ِ
ِ
ْ
ل َ
ل َ
حَ
حً Ó
ًÓ
طuيًبا َوأشش ُ
كُلوْأ مsما َرَزَق ُ
طuيًبا َوأsتُقوْأ أللَّه ِإأsن ألّلَه َغُفوٌر sرِحيم} ،وقال {َف ُ
َعُدwو tمِب ،}Úوقال {َف ُ
ت
كُروْأ نْعَم َ
م ألّلُه َ
م َ
كُ
كُلوْأ مِsما َغنِْمُت ْ
لÁان
لنه شصؤؤم وبÓء على صصاحبه ،فبسصببه يقسصؤ القلب وينطفئ نؤر ا إ
لسصÓم عن الكسصب ا◊رام أ
م ِإأsياهُ َتْعُبُدون} ،وقد نهى ا إ
أللِّه ِإأن ُكنُت ْ
لخÓق من سصرقة
لمة كلها ،فبسصببه تفشصؤ مسصاوئ ا أ
ويحل غضصب ا÷بار وÁنع إاجابة الدعاء ،ووبال الكسصب ا◊رام يكؤن على ا أ
وغصصب ورشصؤة وربا وغشش واحتكار وتطفيف للكيل واŸيزان وأاكل مال اليتيم وشصيؤع الفؤاحشش.
أاخÈنا النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أانه
سصوف يأاتي على الناسس زمان يتهاونون فيه ‘
مسصأالة الكسصب ،ف Óيدققون ول يحققون ‘
مكاسصبهم ،فعن «أابي هريرة» رضصي الله عنه أان
رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال «يأاتي
على الناسس زمان ل يبا‹ اŸرء ما أاخذ منه،
أامن ا◊Óل أام من ا◊رام؟» ،وبعضس الناسس
لطمعه يجعل ا◊رام حÓل وا◊Óل حراما،
كم uمن uرْزقٍ
قال تعاُ{ ¤قْل َأَر َأْيُتم sما َأنَزَل ألّلُه َل ُ
ِ
َ
َ
َ
ُ
م
َفَجَعلْتُم uمنُْه حََرأًما َو َ
مأ ْ
حَÓلً ُقْل آأللُّه َأذن لك ْ
َعَ-لى ألّلِه َتْفَتُرون} ،وَع ِ -ن «اْب ِ -ن َع s-ب -اسس» َق-ال
جاهِِلsيةِ َيأاُْكُلوَن َأاشْصَياَء َوَيْتُرُكوَن َأاشْصَياَء
«َكاَن َأاْهُل اْل َ
حsل
َتَقtذرا َفَبَع َ
ث اللُsه َتَعاَلى َنِبsيُه َوَأاْنَزَل ِكَتاَبُه َوَأا َ
حٌَÓل َوَما
حsل َفُهَو َ
حsرَم حََراَمُهَ ،فَما َأا َ
حَÓلَُه َو َ
َ
ت َعْنُه َفُهَو َعْفٌو َوَتÓ
ك
ص
س
ا
م
و
،
م
ا
ر
ح
َ
حsرَم َفُهَو َ َ ٌ َ َ َ َ
َ
حsرًما»» ،وللكسصب
«ُقْل َل َأاِجُد ِفيَما أاُوِحَى ِإاَلsى ُم َ
ا◊رام أاسصباب كثÒةÁ ،كن إايجاز بعضصها من
خÓل هذه النقاط:
ي- - -ه- - -تك بِ- - -ع- - -رضص- - -ه زوال اÿوف وا◊ي - -اء
من ا◊واجز التي تقي اŸسصلم من الوقوع ‘
ا◊رام اÿوف وا◊ياء من الله تعا ¤وحسصن
مراقبته ،وقد عّرف النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم
ـ ا◊ي -اء ف -ق -ال ف -ي -م -ا روي ع -ن «َعْ-بِ-د ال-لِ-ه ْبِ -ن
َم ْسصُعوٍد» ،أان رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
حَياءَ ،قاَلُ :قْلَناَ :يا
حsق اْل َ
حُيوا مَِن اللهِ َ
«اسْصَت ْ
َ
َ
ْ
حْمُد ِلله ،قال :لْي َسس
حِيي َوال َ
َرسُصوَل الله ،إاِsنا َن ْسصَت ْ
حَياِء َأاْن
حsق اْل َ
حَياَء ِمَن اللهِ َ
َذاكَ ،ولِكsن اِلسْصِت ْ
ح َ -ف َ-ظ الs-را ْسَس َوَم-ا َوَع-ى َواْلَ-بْ -
طَ-ن َوَم-ا َحَ-وى،
َت ْ -
ك
ت َواْلِبَلىَ ،وَمْن َأاَراَد اآلِخَرَة َتَر َ
َوْلَتْذُكِر اْلَمْو َ
حَيا مَِن اللهِ
زِيَنَة الtدْنَياَ ،فَمْن َفَعَل ذلِ َ
ك َفَقد اسْصَت ْ
حَياء» ،أاخرجه «أاحمد» ،فإاذا نزع ا◊ياء
حsق اْل َ
َ
من اŸرء فإانه ل يبا‹ أاكان مكسصبه من حÓل أام
من حرام؟ ،وروى «أابو مسصعود البدري» «إان ‡ا
أادرك الناسس من كÓم النبوة األو ،¤إاذا  ⁄تسصتح
فاصصنع ما شصئت» ،صصحيح «ابن ماجة» ،وتقول
«عائشصة» رضصي الله عنها «إانكم لتغفلون عن
أافضصل العبادة؛ الورع» ،ويقول «عمر» رضصي الله
عنه «كنا ندع تسصعة أاعشصار ا◊Óل ﬂافة أان
نقع ‘ ا◊رام» ،وبلغ األمر عند السصلف أانهم إاذا
جلسس الواعظ للناسس قال العلماء «تفّقدوا منه
ثÓثا؛ فإان كان معتقدا ً لبدعة فŒ Óالسصوه فإانه
ع- -ن لسص -ان الشص -ي -ط -ان ي -ن -ط -ق ،وإان ك -ان سص -يء
ال ُ
طعمة فعن الهوى ينطق ،فإان  ⁄يكن مكÚ
العقل فإانه يفسصد بكÓمه أاك‡ Ìا يصصلح فÓ
Œالسصوه» ،وقال النبي عليه الصصÓة والسصÓم «ل
يز Êالزا Êح Úيز Êوهو مؤومن ،ول يشصرب
اÿمرة ح Úيشصربها وهو مؤومن ،ول يسصرق حÚ
يسصرق وهو مؤومن» ،رواه «البخاري» و«مسصلم»،
ح sسصانٍ ِعْي َسصى بُن َعْبدِ اللهِ الَب ْصصِري»
وَقاَل «َأاُبو َ
ِ
َ
َ
َ
◊ َسصَن بَن َعَرفة َيُقْول :قاَل لي اْبُن
«سَصِمْع ُ
تا َ
ِ
ت َقَلمًا ِبَأاْرضِس الشsصاِم َفَذَهبت
ر
ع
ت
ص
س
ا
ك
َŸباَر
َ
ْ َ ُ
ا ُ
ت مَْرَوَ ،ن َ
تَ ،فإاَِذا ُهَو
ظْر ُ
َعَلى َأاْن َأاُرsدُهَ ،فَلsما َقدِْم ُ
َم ِ-ع -يَ ،ف َ-رَج -عُت إاَِل -ى ال sشص -اِم حَs-ت-ى َرَدْدُتُ-ه َعَ-ل-ى
صَصاِحبِه» ،وروي عن امرأاة صصا◊ة أانه أاتاها نعي
زوجها وهي تعجن العج Úفرفعت يدها وقالت
«هذا طعام قد صصار لنا فيه شصريك  -تعني
الورثة».

اسصتعجال طلب الرزق

قد تكون الرغبة ‘ اŸكسصب السصريع سصببا ‘
–صص - - -ي - - -ل اŸال ا◊رام ،ف- - -ب- - -عضس ال- - -ن- - -اسس
يسص -ت -ع -ج -ل -ون ‘ قضص -ي -ة ال -رزق ،ف-ه-م ي-ري-دون
ا◊صصول على اŸال من أاي جهة وبأاي طريق،
ح -ت -ى ول -و ك -ان م -ن ح -رام ،ف-اŸكسصب السص-ري-ع
عندهم هو الغاية اŸرجوة ،وقد يتأاخر الرزق
عن بعضس الناسس ◊كمة يعلمها مقدر األرزاق
وم-قسص-م-ه-ا ،ف-ي-ح-م-ل-ه اسص-ت-ب-ط-اء الرزق على أان
يطلبه Ãعصصية الله ،وقد حذر النبي ـ صصلى الله
ع -ل -ي -ه وسص -ل -م ـ م-ن ذلك ف-ق-ال ف-ي-م-ا رواه «اب-ن
مسصعود» رضصي الله عنه أان رسصول الله ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ قال «ليسس من عمل يقرب من
ا÷نة إال قد أامرتكم به ول عمل يقرب من النار
إال وقد نهيتكم عنه ،ف Óيسصتبطئن أاحد منكم
رزقه فإان جÈيل أالقى ‘ روعي أان أاحدا منكم
لن يخرج من الدنيا حتى يسصتكمل رزقه ،فاتقوا
الله أايها الناسس وأاجملوا ‘ الطلب فإان اسصتبطأا
أاحد منكم رزقه ف Óيطلبه Ãعصصية الله ،فإان

ال- -ل- -ه ل ي- -ن- -ال فضص- -ل- -ه Ãعصص- -ي- -ت -ه» ،وج -اء ‘
الصصحيح Úعن «أابي سصعيد اÿدري» قال :قال
رسصول الله ـ صصلى الله عليه سصلم ـ« :إان أاك Ìما
أاخ -اف ع-ل-ي-ك-م م-ا ي-خ-رج ال-ل-ه ل-ك-م م-ن ب-رك-ات
األرضس» ،قيل «وما بركات األرضس» قال «زهرة
ال -دن -ي-ا» ،ف-ل-ي-ع-ل-م ال-ع-اق-ل أان ال-دن-ي-ا زائ-ل-ة وأان
موقوف ومسصؤوول ب Úيدي الله تعا ¤عن كل ما
اكتسصبه وكل ما أانفقه ،وعن «معاذ» عن رسصول
الله صصلى الله عليه وسصلم أانه قال «لن يزول قدم
العبد يوم القيامة حتى يسصأال عن أاربع :عن
جسصده فيما أابÓه وعن عمره فيما أافناه وعن
ماله من أاين أاكتسصبه وفيم أانفقه وعن علمه كيف
عمل به» ،ف Óيبع العاقل دينه من أاجل نعيم
زائل ،يزول مع أاول صصبغة ‘ النار ،وَعْن «َأاَنسِس
ْبِن َماِلك»َ ،قالَ :قال رسصول الله ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـُ« :يؤوَْتى بَِأاْنَعم ِ َأاْهِل الtدْنَيا مِْن َأاْهِل الsنار
َيْوَم الِْقَياَمةَ ،فُي ْصصَبُغ ِفي الsنارِ صَصْبَغة ثُsم ُيَقاُل لَُه:
ك َنِعيٌم
ت َخْيًرا َقط؟ َهل مَsر ِب َ
َيا اْبَن آاَدمَ ،هْل َرَأاْي َ
َق -ط؟ َف َ-ي ُ-ق -وُل :لَ ،وال -ل-ه ي-ا رّبَ ،وُي-ؤوَْت-ى ِبَ-أا َشصu-د
جsنةَ ،فُي ْصصَبُغ ِفي
الsناسسِ ِفي الtدْنَيا مِْن َأاْهِل اْل َ
َ
ت
جsنةِ صَصْبَغةَ ،فُيَقاُل لَهَ :يا اْبَن آاَدمَ ،هْل َرأاْي َ
الْ َ
ك شِصsدٌة َق ّ
ُبؤوْسًصا َق ّ
ط؟ َفَيُقول :ل
ط؟ َهْل َمsر ِب َ
َوالله َيا َربَ ،ما َمsر بي بُؤوُسسٌ َق ّ
ت شِصsدًة
ط َوَل َرَأاْي ُ
َقط».
الطمع وْقُد نار ُيحرق الصصدر ويجلب الّذل
إاذا ت- -أا ّك -د أان األرزاق م -ق ّسص -م -ة ك -اآلج -ال ،ف -إان
واجب اإلنسصان اŸسصلم ينبغي أان يتسصم بالرضصا
Ÿا ق ّسص -م -ه ال -ل -ه ت -ع -ا ،¤ف-ق-د روي ع-ن-ه ع-ل-ي-ه
الصصÓة والسصÓم أانه قال «إان الله قسصم بينكم
أاخÓقكم كما قسصم بينكم أارزاقكم ،وإان الله
يعطي الدنيا من يحب ومن ل يحب ،ول يعطي
الدين إال من يحب ،فمن أاعطاه الله الدين فقد
أاحبه ،والذي نفسصي بيده ل ُيسصلم عبد حتى
يسصلم قلبه ولسصانه ،ول يؤومن حتى يأاَمن جاره
بوائقه ،قالوا :وما بوائقه يا نبي الله؟ قال:
غشصمه وظلمه ،ول يكسصب عبد مال من حرام
فينفق منه فيبارك له فيه ول يتصصّدق به فيقبل
منه ول يÎكه خلف ظهره إال كان زاده إا ¤النار.
إان الله ل Áحو السصيئ بالسصيئ ،ولكن Áحو
السصيئ با◊سصن .إان اÿبيث ل Áحو اÿبيث»،
ففي ا◊رصس ل يخلو اŸرء من تعب و‘ الطمع
ل يخلو من ذّل ،وقدÁا قيل «أاذل ا◊رصس
أاعناق الرجال» ،وقال «ابن أادهم» «قلة ا◊رصس
والطمع تورث الصصدق والورع ،وكÌة ا◊رصس
والطمع تورث كÌة الغم وا÷زع» ،وحكي أان
رج Óصصاد قنÈة فقالت :ما تريد أان تصصنع بي،
قال أاذبحك وآاكلك ،قالت :والله ما أاشصفي من
ق -رم ول أاشص -ب -ع م -ن ج -وع ول -ك -ن أاع-ل-مك ثÓ-ث
خصص- -ال ه- -ي خ Òلك م- -ن أاك- -ل- -ي؛ أام- -ا واح -دة
فأاعلمك وأانا ‘ يدك وأاما الثانية فإاذا صصرت
ع -ل -ى الشص -ج -رة وأام-ا ال-ث-ال-ث-ة ف-إاذا صص-رت ع-ل-ى
ا÷بل ،قالت :هات األو :¤قالت ل تلهفن على
ما فاتك فخÓها ،فلما صصارت على الشصجرة
قال :هات الثانية ،فقالت :ل تصصدقن Ãا ل
يكون إانه يكون ،ثم طارت ،فصصارت على ا÷بل،
ف -ق -الت :ي -ا شص -ق -ي ل -و ذب -ح -ت-ن-ي ألخ-رجت م-ن
حوصصلتي درت ،Úزنة كل درة عشصرون مثقال،
ق -ال ف -ع ّضس ع -ل -ى شص -ف -ت -ه وت-ل-ه-ف وق-ال :ه-ات
ال -ث-ال-ث-ة ،ق-الت :أانت ق-د نسص-يت اث-ن-ت ،Úف-ك-ي-ف
أاخÈك بالثالثة ،أا ⁄أاقل لك ل تلهفن على ما
فاتك ،ول تصصدقن Ãا ل يكون أان يكون ،أانا
◊مي ودمي وريشصي ل يكون عشصرين مثقال،

ف -ك -ي -ف ي -ك-ون ‘ ح-وصص-ل-ت-ي درت-ان ك-ل واح-دة
عشصرون مثقال ،ثم طارت فذهبت ،وهذا مثال
ل -ف -رط ط-م-ع اآلدم-ي ،ف-إان-ه ي-ع-م-ي-ه ع-ن إادراك
ا◊ق حتى يقدر ما ل يكون أانه يكون ،وقال
«ابن السصماك» «إان الرجاء حبل ‘ قلبك وقيد
‘ رجلك ،فأاخرج الرجاء من قلبك يخرج القيد
م- -ن رج -لك» ،وا◊رام ل ي -دوم وم -ا ج -م -ع م -ن
ح- -رام سص- -وف ي- -ذهب م -ع ال -ري -اح ،ف -ع ْ-ن «َأاِب -ي
ُهَرْيَرَة» رضصي الله عنه َأاsن َرسُصوَل الله ـ صصلى الله
حَمَل َمَعه َخْمًرا ‘
عليه وسصلم ـَ :قالِ« :إاsن َرجَ Ó
جُل ِإاَذا َباَع
ر
ل
ا
ن
ا
ك
سَصِفينة َيِبيُعُه َوَمَعُه ِقْردٌَ ،قاَل َف َ
َ
ُ s
ِ
َ
خْمَر شَصاَبُه ِباْلَماءِ ُثsم َباَعُهَ ،قاَل َفأاَخَذ اْلقْرُد
اْل َ
اْل ِ-ك -ي َسس َفَ -صصِ-عَ-د بِِ-ه َفْ-وَق الs-دَق-ل َفَ-جَ-عَ-ل َي-طَْ-رُح
ِدي َ -ن -ارا ‘ اْل َ-ب ْ-ح ِ -ر َوِدي َ-ن -اًرا ‘ ال sسص ِ-ف-يَ -نِ-ة َحs-ت-ى
َق َسصَمه» ،وعن «أابي هريرة» رضصي الله عنه قال:
قال النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ «اشصÎى رجل
من رجل عقارا له ،فوجد الرجل الذي اشصÎى
العقار ‘ عقاره جرة فيها ذهب ،فقال له الذي
اشصÎى العقار :خذ ذهبك مني ،إا‰ا اشصÎيت
منك األرضس و ⁄ابتع منك الذهب ،وقال الذي
ل - -ه األرضس :إا‰ا ب - -ع - -تك األرضس وم- -ا ف- -ي- -ه- -ا،
فتحاكما إا ¤رجل ،فقال الذي –اكما إاليه:
أالكما ولد؟ قال أاحدهما ‹ :غÓم ،وقال اآلخر:
‹ جارية ،قال :أانكحوا الغÓم ا÷ارية وأانفقوا
على أانفسصهما منه وتصصدقا».

ضصعف تقدير منزلة ا◊رام

ي -غ -ف -ل ال -ك -ث Òم -ن ال -ن-اسس خ-ط-ورة ال-كسصب
ا◊رام وحكمه وأاثره السصيئ عليه ويتهاونون ‘
معرفة ما يحصصله من أاموال وما يتناوله من
طعام .روى «البخاري» عن «عائشصة» رضصي الله
عنها قالت «كان ألبي بكر الصصديق رضصي الله
عنه غÓم فجاء له يوما بشصيء ،فأاكل منه ،فقال
له الغÓم :أاتدري ما هذا ،فقال أابو بكر :وما
ه -و ،ف -ق -ال :ت-كs-ه-نُت إلنسص-ان ‘ ا÷اه-ل-ي-ة وم-ا
أاُحسصُن الِكهانة ،إال أا Êخدعته َفلقيني فأاعطاÊ
ت منه ،فأادخل أابو بكر يده،
بذلك هذا الذي أاكل َ
فقاء كل شصيء ‘ بطنه» ،و‘ رواية أانه قال «لو
 ⁄تخرج إال مع نفسصي ألخرجتها ،اللهم إا Êأابرأا
إاليك ‡ا حملت العروق وخالط األمعاء» ،وعن
«عمر بن اÿطاب» رضصي الله عنه أانه شصرب لبنًا
فأاعجبه ،فقال للذي سصقاه «من أاين لك هذا»،
ف -ق -ال «م -ررت ب -إاب -ل الصص -دق-ة وه-م ع-ل-ى م-اء،
ف -أاخ -ذت م -ن أال -ب -ان -ه -ا» ،ف -أادخ -ل «ع -م -ر» ي-ده
ف - -اسص- -ت- -ق- -اء ،وح Úأاوصصت إاح- -دى الصص- -ا◊ات
زوجها قالت «يا هذا ،اتق الله ‘ رزقنا ،فإانا
نصص Èعلى ا÷وع ول نصص Èعلى النار».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قراءة القرآان على طريقة «ا◊زب الراتب»
هام جدا

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

العدد

١٦٩٦٨

السصؤؤال :ما حكم قراءة القرآان جماعة على طريقة ا◊زب الراتب؟
ا÷ؤاب :إان تÓوة القرآان أامر مرغوب فيه على كل حال ولقد درجت «ا÷زائر كغÒها
من بÓد اŸغرب على قراءة القرآان الكر Ëجماعة فيما يعرف «با◊زب الراتب» جريا على
العرف ا÷اري بهذه الديار.
فهل قراءة القرآان جماعة بدعة من البدع؟!
 أامّا أانها ﬁدثة ,ف Óيناقشس ‘ ذلك أاحد ,فهي طريقة  ⁄تكن على زمن رسصول اللهـ صصلى الله عليه وسصلم ـ ولذلك قال عنها اإلمام مالك رضصي الله عنه( :ل أاعرفه عن
السصلف) - ،أاما أانها تناقضس نصصا ‘ كتاب الله تعا ¤أاو سصنة النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
فالعكسس هو الصصحيح :فقد اسصتند من اعتمد على القراءة ا÷ماعية للقرآان الكر Ëعلى
طريقة «ا◊زب الراتب» إا ¤أادلة من النقل والعقل منها:
 ا◊ديث الصصحيح الذي رواه أابو هريرة رضصي الله عنه أان رسصول الله ـ صصلى الله عليهوسصلم ـ قال« :ما اجتمع قوم ‘ بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسصونه فيما بينهم
إال نزلت عليهم السصكينة وغشصيتهم الرحمة وحفتهم اÓŸئكة وذكرهم الله فيمن عنده»،
(مسصلم وأابو داود وغÒهما).
 ومنها اسصتحسصان العلماء الذين عليهم اŸدار ‘ الفتوى لهذه الطريقة .فقد نقلاإلمام أابو العباسس الونشصريسصي أانه «شصوهد اإلمام ابن عرفة رحمه الله يجمع الثÓثة
واألربعة ‘ حزب واحد للتجويد ،وشصوهد أابو ا◊سصن البطر Êيجمع الثÓثة ‘ القراءة».
 ومنها أان القراءة بهذه الكيفية اŸعهودة عادة حسصنة ل تخالف الشصرع ،والعادة ا◊سصنةإاذا  ⁄تخالف الشصرع و ⁄تناقضس أاصص Óمن أاصصوله فلها اعتبارها ،ولهذا قال العلماء:
(الثابت بالعرف كالثابت بالنصس).
فهذه الكيفية ‡ا جرى به العمل ,ول يصصحّ تغي Òهذا العمل إال إاذا صصادم وناقضس أادلة
الشصريعة الصصريحة.

من سسـنـن اŸصسطفى عليه الصسÓة والسسÓم

 الوضصوء قبل الُغسصل :عن عائشصة رضصي الله عنها ،اأن sالنبي ـ صصلى الله عليهوسصلم ـ« :كان إاذا اغتسصل من ا÷نابة ،بدأا فغسصل يديه ،ثم توضصأا كما يتوضصأا للصصÓة،
ثم ُيدخل أاصصابعه ‘ اŸاء ،فيخلل بها أاصصول الشصعر ،ثم يصصب على رأاسصه ثÓث
ُ
غرف بيديه ،ثم ُيفيضس اŸاء على جلده كله» رواه البخاري.
 التشصهد بعد الوضصوء :عن عمر بن اÿطاب رضصي الله عنه قال ،قال رسصولالله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :ما منكم من أاحد يتوضصأا فيسصبغ الوضصوء ثم يقول:
أاشصهد أاsن ل إاله إال الله ،وأانﬁ sمًدا عبده ورسصوله إا s
ل فتحت له أابواب ا÷نة
الثمانية ،يدخل من أايها شصاء» رواه مسصلم.
لقتصصاد ‘ اŸاء :عن اأنسس رضصي الله عنه قال« :كان النبي ـ صصلى الله عليه
ا إŸد» متفق عليه.
وسصلم ـ يغتسصل بالصصاع اإ ¤خمسصة أامداد ،ويتوضصأا با ُ
 صصÓة ركعت Úبعد الوضصوء :قال النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :من توضصأا نحوحuدُث فيهما نفسصهُ ،
غفر له ما تقدم من ذنبه»
وضصوئي هذا ،ثم صصلى ركعت Úل ُي َ
حمران مو ¤عثمان رضصي الله عنهما.
متفق عليه من حديث ُ
 الÎديد مع اŸؤوذن ثم الصصÓة على النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ :عن عبد اللهبن عمرو رضصي الله عنهما ،اأنه سصمع النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ يقول« :اإذا
ي صصÓة ،
ي ،فإانه من صصلى عل s
سصمعتم اŸؤوذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم صصلوا! عل s
صصلى الله عليه بها عشصًرا  ...ا◊ديث» رواه مسصلم.
ثم يقول بعد الصصÓة على النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ :الّلهم رب هذه الدعوة
التامة ،والصصÓة القائمة ،آات ﬁمًدا الوسصيلة والفضصيلة ،وابعثه مقاًما ﬁموًدا
الذي وعدته» رواه البخاري ،من قال ذلك حلت له شصفاعة النبي ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ.

قبل أان تشسرع ‘ الوضسوء ...تذكر هذه النصسيحة اŸهمة

لربع Úالنووية :يكون القرآان حجة
قال الشصيخ العثيم Úرحمه الله ‘ شصرح ا◊ديث  ٢٣من ا أ
لك إاذا نصصحت له ،ويكون حجة عليك إاذا  ⁄تنصصح له.
لية  ،)٤٣هنا
صشَÓة َوآأُتوأ ألsزَكاَة}(البقرة ا آ
مثال ذلك :قول الله تعاَ{ :¤و َأقِيُموأ أل s
رجÓن :أاحدهما  ⁄يقم الصصÓة فيكون القرآان حجة عليه ،والثا Êاأقام الصصÓة فيكون القرآان
حجة له.
ورجل آاخر  ⁄يؤوت الزكاة فالقرآان حجة عليه ،والثا Êآاتى الزكاة فالقرآان حجة له.
وبهذه اŸناسصبة أاوّد أان أاذّكر نفسصي وإاّياكم Ãسصأالة مهمة وهي :كلنا يتوضّصأا إاذا أاراد الصصÓة ،لكن
لنسصان أان يقوم بشصرط العبادة فقط ،وهذا لبأاسس ،ويحصصل به اŸقصصود،
لحيان يريد ا إ
أاك Ìا أ
لكْن هناك شصيء أاعلى وأا”:
أاوًل :إاذا أاردت أان تتوضصأا اسصتشصعر أانك ‡تثل ألمر الله ‘ قولهَ{ :يا َأtيَها أsلِذينَ آأَمُنوأ ِإأَذأ

م ِإأَلى أْلَمَرأِفقِ َوأْم َسشُحوأ بُِرُؤووسِش ُ
م َو َأْيدَِي ُ
جوَه ُ
م
م ِإأَلى أل sصشِÓة َفاغْسِشُلوأ ُو ُ
كْ
كْ
كْ
ُقْمُت ْ
جَل ُ
م ِإأَلى أْل َ
لية  )٦حتى يتحقق لك معنى العبادة.
كْعَبْيِن}( ،اŸائدة ا آ
َو َأْر ُ
كْ

ثانيًا :إاذا توضصأات اسصتشصعر أانك متبع رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ ،فإانه قال« :مَْن َتَوضّص َاأ
لخÓصس واŸتابعة».
حَو ُوضُصوئي َهَذا ُثsم صَصsلى َرْكَعَتْيِن» ،حينئٍذ يكون ا إ
َن ْ
لن هذا الوضصوء يكفر اÿطايا ،فتخرج
لجر على الله عّز وجل بهذا الوضصوء ،أ
ثالثًا :احتسصب ا أ
خطايا اليد مع آاخر قطرة من قطرات اŸاء بعد غسصل اليد ،وهكذا البقية.
لحيان نغفل عنها ،كذلك إاذا أاردت أان تصصلي
هذه اŸعا ÊالثÓثة العظيمة ا÷ليلة أاك Ìا أ
لية  ،)٤٣ثم اسصتشصعر أانك
وقمت للصصÓة اسصتشصعر أامر الله بقولهَ{ :وَأاِقيُموا ال sصصَÓة}( ،البقرة ا آ
تابع لرسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ حيث قال« :صَصلوا َكَما َرَأايتُمو Êأاُصَصلي» ،ثم احتسصب
لخرى ،وهلم جرا ً.
لن هذه الصصÓة كفارة Ÿا بينها وب ÚالصصÓة ا أ
لجر ،أ
ا أ
يفوتنا هذا كثÒا ً ولذلك Œدنا -نسصأال الله أان يعاملنا بعفوه  -ل نصصطبغ بآاثار العبادة كما
ينبغي وإال فنحن نشصهد بالله أان الصصÓة تنهى عن الفحشصاء واŸنكر ،ولكن َمْن ِمَن الناسس إاذا
لن اŸعا ÊاŸقصصودة
صصلى تغ Òفكره ونهته صصÓته عن الفحشصاء واŸنكر؟! اللّهم إال قليل ،أ
مفقودة.

التبك Òللنوم وا’سستيقاظ ُخلُق نبوي

عن «صصخر الغامدي» أان النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال «اللهم
لمتي ‘ بكورها» ،رواه أاصصحاب السصنـن وحسصنه «الÎمذي»،
بارك أ
وعن «عبد الله بن مسصعود» رضصي الله عنه «ذكر عند النبي ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ رجل قيل ما زال نائما حتى أاصصبح ما قام إا ¤الصصÓة
فقال :بال الشصيطان ‘ أاذنه» ،رواه «البخاري» ،وعن «أابي برزة»
رضصي الله عنه «أان رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ كان يكره النوم
قبل العشصاء وا◊ديث بعده» ،رواه الشصيخان ،وعن «جابر» رضصي الله
عنه أان النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال« :إاياك والسصمر بعد هدأاة
الرجل ،فإانكم ل تدرون ما يأاتي الله ‘ خلقه» ،صصححه «ا◊اكم»،
لن ا◊رام
ويقول «ابن حجر» «اŸراد بالسصمر ما كان ‘ أامر مباح ،أ
لنه قد يؤودي إا¤
لوقات ،ويكره السصمر بعد العشصاء أ
حرام ‘ كل ا أ
النوم عن صصÓة الصصبح أاو قيام الليل» ،لكن العلماء اسصتحبوا السصهر أاو
السصمر ‘ أامور ضصرورية كمؤوانسصة ضصيف أاو مداعبة زوجة أاو مذاكرة
علم أاو للتشصاور ‘ أامر من أامور اŸسصلم ،Úفعن «عمر بن اÿطاب»

رضصي الله عنه أان النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ «كان يسصمر هو وأابو
لمر من أامور اŸسصلم Úوأانا معهما» ،رواه «الÎمذي».
بكر ‘ ا أ
ريح الصصبا Áد ا÷سصد برياح Úالشصباب
لمتي ‘ بكورها» معجزة علمية،
يحمل ا◊ديث النبوي «بورك أ
إاذ يؤوكد اŸتخصصصصون تأاث Òريح الصصبا ‘ الفجر على –سص Úإانتاج
لنسصان العقلي والعضصلي ،خاصصة وقد أامر بالقيام لصصÓة الفجر ‘
ا إ
لوزون الذي يبعث ‘ أاجهزة البدن
الغلسس ليسصتنشصق الهواء اŸشصبع با أ
كلها وخاصصة العصصبي الطاقة والفعالية والصصحة الوفÒة ،والعلماء
ال-ي-وم ي-دع-ون ال-راغ-ب ‘ Úدوام شص-ب-اب-ه-م وح-ي-وي-ت-ه-م ف-ي-نصص-حونهم
بالنهوضس اŸبكر ،مؤوكدين أان اŸعمرين الذين يتمتعون بقوة الشصباب
وصص---ل---وا إا ¤ه---ذا ال---ع---م--ر اŸدي--د بسص--بب اسص--ت--ي--ق--اظ--ه--م اŸب--ك--ر
واسصتمتاعهم بريح الصصبا كل يوم.
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ألثÓثاء  ٠١مارسس  ٢٠١٦م
أŸوأفق لـ ٢١جمادى أأ’و ١٤٣٧ ¤هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
مدرب
أŸنتخب
ألعسشكري

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٣٧نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة..

من أخطاء
كرة ألقدم

حرف مكرر
رقد

حاجز
للنصشب
للجزم
تابث

سشئم

أقÎب

١

فك

وطني

حرف مكرر

غطاء ـ م ـ

يجمع

للنصشب ـ م ـ

٦

أسشتمر

عتب

٥

٢

ينجب
غزأل

أخفى

للنفي
وجع

علل
جوأب

اللغز:

سسر باŒاه ا أ
لسسهم
مبتدئا با◊رف اŸيم (م)
حتى تصسل إا ¤حرف
نون (ن) لتجد الكلمة
اŸفقودة.
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أاي من هؤو’ء الشسعراء ينتمي إا¤
بÓد الرافدين «العراق»

Áسس
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الكلمــات السسريــة
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وأد

للسشؤوأل

حرف مكرر

ا’سسم اŸعروف به رياضسيا ا–اد
بلعباسس على مسستوى الرياضسة

للتعريف
ألتنÚ
يجمع

مادة قاتلة

أمسشح ـ م ـ

’عب أسشاسشي
ششباب بلوزدأد

بسشط

٣

سشاهر ـ م ـ

دردشسة
لسسهم
اأ

أ’سشم أأ’ول
Ÿدرب
بلعباسس

ود
سشائل حيوي

أمرن
قحط

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١
إا ٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلف
لشسارة
بحيث أان رمز ا إ
يتكون من ›موعة أارقام
ترجمها إا ¤حروف ”
اجمع هذه ا◊روف
فتحصسل على اسسم لأحد
لردن.
ملوك ا أ
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لعبــــة الحـــروف

أ

م

ط

أ

ل

ط

ن

ل

ل

ن

ن

أ

و

ط

ل

ى

و

ط

ل

أ

ط

ط

ط

م

ط

ل

أ

ل

ط

ل

ل

ب

و

ل

ل

م

ل

أ

ل

ط

ل

ي

ع

ة

ب

أ

أ

ط

أ

ل

ط

م

و

ح

ة

ع

ل

ط

ل

ل

الكلمات:

الطلقة ،الطواف ،الطموح ،الطلع ،الطماع ،الطليق،
الطليعة ،الطمر ،طلسس ،الطنجرة ،الطنب ،الطماع،
الطلعة ،الطن ،Úالطلل ،الطوب ،الطواعية،
الطوال ،الطوى ،الطهور ،الطن ،الطيب ،الطبل،
الطيارة ،الطÓسسة ،طف.

الحل متاهة ا أ
لرقام
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786 = 80 + 81
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /أاول رحلة ع Èاأ’طلنطي
كانت ‘ عام ١٩١٩دون
توقف.
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أفقيا  )١عبد ألقادر عمرأ ،Êبومدفع،
سشب ،ن.ن ،ري ،Ë ،م - -ب - -در ،ف- -ل ،رق- -م،
سش- -رأ ،ري ،ح- -لب ،م- -رم- -ى ،م -ل ،خ -ري،
سشعدون ﬁمد ،دليل ،دل ،رب ،⁄ ،فريد
ششعÓل.
عموديا )١ :عرسس ،سشرير ،رف ،باب ،قر،
بر ،دن ،دم ،مدن ،أين ،حلو ،رد ،نرسشل،
لن ،قب ،درب ،عقيم ،أوربا ،أحل ،دميم،
ألدم ،رد ،حميد ،مل ،عفيف ،ر.ر ،معمل،
ﬂالفة.
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أ  -بدر ششاكر ألسشياب
ب  -حسشن ألزيات
ج  -نزأر قباÊ
د  -أحمد ألطيب
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السسر:

 info@ech-chaab..comألعدد
١٦٩٦٨ www.ech-chaab.com
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أافقيا

عموديا

 ) ١مذيع رياضشي با’ذأعة أ÷زأئرية ـ  ) ١أ’سشم أأ’ول Ÿدرب مولودية بجاية ،دولة أمريكية
 ) ٢سشقي ـ م ـ ،يصشرح ،هاجر
متششابهان
 ) ٣جنسشية مدرب وفاق سشطيف ،أنتفاخ
 ) ٢أنتفاخ ـ م ـ ،مزمار ـ م ـ ،سشمو
 ) ٤منفد ،متششابهة
 ) ٣يسشتجيب ،أعوأم
 ) ٥لقياسس أŸسشافة ،متششابهة
 ) ٤من ألقارأت ـ م ـ ،للنفي
 ) ٦حرف مكرر،
‰ ) ٥رن ،من أخطاء كرة ألقدم ـ م ـ
 ) ٩لقب عثما ،Êهرب
 ) ٦يلحق ،لعب
 ) ٧حرف مكرر ،عتب ،أقدف ـ م ـ
ب
ت
ا
ك
ا
ث
ل
ث
،
ة
Ì
 ) ٧فدية مبع
 ) ٨سشاهر ،فدية.
ع
 ) ٨طبل ،يتب
 ) ٩حرف جر ،تروي
ى
ف
خ
أ
،
ط
ش
س
 ) ٩أزهار ،ب
 ) ١٠يلحق ،ألسشلف
ء
أ
ر
م
ش
س
ة
ر
 ،Ë ) ١٠قا
 ) ١١مدرب أŸنتخب ألعسشكري لكرة ألقدم

 ) ١١أŸقابلة.

É«≤jôaGE

Afrique

الثÓثاء  ٠١مارسس  ٢٠١٦م
اŸوافق لـ ٢١جمادى األو ١٤٣٧ ¤هـ

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

العدد
١٦٩٦٨
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^ إعدإد  :حمزة ﬁصصول

–ذيـــــــرات مـــــــن تداعيـــــــأت خطـــــــر التدخـــــــل العسسكــــــــري

جهود دبلوماسسية لتطبيق خيار التسسوية السسلمية ‘ ليبيا

حسسابـ ـ ـات الغ ـ ـرب
والواق ـع اŸتغـ ـÒ

اŸقأربــــــــة ا÷زائريــــــــة –ظــــــــى بألهتمـــــــأم

تتأأرجح ليبيأ ،هذه ا أ
ليأم ،بﬂ Úأضض ا◊ل
السسيأسسي الرامي لتشسكي
ل
ح
ك
و
م
ة
وفأق وطني،
وب Úتنأمي احتمألت
ت
د
خ
ل
ع
س
س
ك
ر
ي
غ
ربي
وشسيك يسستهدف ا÷مأعأت ا إ
لرهأبية .كل
هذاÁ ،ثل لدول شسمأل إافريقيأ والسسأحل
ا إ
لفريقي ،وبأ أ
لخصض ا÷زائر مزيدا من
ا أ
لعبأء ا أ
لمنية.

حمزة ﬁصصول
ي -ت -اب -ع ال -رأاي ال -ع -ام ال -وط -ن -ي ،بÎقب وق -ل -ق
شسديدين األوضساع األمنية والسسياسسية ‘ ليبيا،
وي- -ت- -وق- -ع م -ت -اعب إاضس -اف -ي -ة ع -ل -ى الشس -ري -ط
ا◊دودي .فاŸد وا÷زر واألخذ والرد بÚ
اÛلسس ال-رئ-اسس-ي اıول ب-تشس-ك-ي-ل ح-ك-ومة
الوفاق و›لسس النواب الذي يرفضس كل ما
ي-ط-رح-ه ع-ل-ي-ه ل-ل-مصس-ادق-ة ،وت-ن-ام-ي ال-ت-ن-ظيم
اإلرهابي اŸسسمى «داعشس» ،وترتيب الغرب
ل -ع -م -ل عسس-ك-ري ع-ل-ى األرضس ،ثÓ-ث-ة ع-وام-ل
تدفع نحو تعزيز الشسعور بعدم بالرتياح.
اıاوف م-ن ت-ف-اق-م األزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ل-ه-ا م-ا
Óح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة ،والتي
يÈره-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
تعتقد أان ما يخطط له ‘ هذه الدولة ا÷ارة
والشسقيقة ،يسستهدف األمن القومي ا÷زائري،
ويهدد ما تنعم به من أامن واسستقرار.
وب Úال -ت -ع -اط -ي واÿاطب السس -ي -اسس -ي م -ع م-ا
يجري ‘ ليبيا ،وب Úالوقائع على األرضس وما
تبدله الدولة ا÷زائريةŸ ،واجهة ما تفرضسه
ه -ذه األوضس -اع م -ن –دي -ات ،ف -وارق نسس -ب-ي-ة،
Áك -ن ال -ت -وضس -ي -ح ف -ي -ه -ا ،م -ن خ Ó-ل ت -ق-ريب
الصسورة ،بشسأان ما إاذا كان اإلرهاب ‘ ليبيا
يشس -ك -ل ت -ه -دي -دا ج -دي -ا ع -ل-ى األم-ن ال-ق-وم-ي
ل -ل -ب Ó-د؟ وال -ت -م -ح -يصس ‘ م -ن -ه -ج -ي-ة ت-ع-ام-ل
الدبلوماسسية ا÷زائرية مع األزمة؟.

مقاربات وبدائل
لو نبدأا من التسساؤول األخ ،Òسسنجد ا÷واب
ال -ت -ا‹ «..ع -ل -ى ا÷م -ي-ع أان ي-درك أان األزم-ة

الليبية تختلف بشسكل جذري عن األزمة ‘
م -ا‹» أاو ع -ب -ارة أاك Ìت -ل-خ-يصس-ا «ل-ي-ب-ي-ا ل-يسست
م- -ا‹» ،وال- -كÓ- -م ه -ن -ا Ÿصس -در دب -ل -وم -اسس -ي
جزائري رفيع.
وي- - -قصس- - -د ،ذات اŸصس - -در م - -ن وراء ذلك ،أان
اŸن-ه-ج-ي-ة ال-ت-ي ات-ب-ع-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ معا÷ة
ملف األزمة ‘ ما‹ ،تختلف “اما مع ما
تقوم به حاليا Ÿسساعدة األطراف الليبية على
التوصسل إا ¤حل سسلمي .ول يعني ذلك تخليها
على مبدئها الثابت ‘ تغليب ا◊وار واللغة
السسلمية ولكنها تعمل على القضسية بأاسسلوب
ﬂتلف.
ما هو هذا األسسلوب؟ ،إان التمعن ‘ ا÷هود
التي بذلتها ا÷زائر ‘ مسسار التسسوية السسلمية
Óزمة الليبية ،يب Úأانها –تل «دورا مركزيا
ل أ
‘ ت- -ق- -د ËاŸشس -ورة السس -ي -اسس -ي -ة واÿط -وط
 ·ÓاŸتحدة
العريضسة ıرجات ا◊ل» ،ل أ
باعتبارها قائدة الوسساطة والفرقاء الليبي.Ú
و ⁄ت -ت -ح -مسس ال -دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ةŸ ،ا
يÎدد على لسسان أاك Ìمن جهة بأانها البلد
األنسسب واألصس- - -ل- - -ح ل- - -ق- - -ي - -ادة مسس - -ار ا◊ل،
واسس -ت -م -رت ‘ دع-م ج-ه-ود اŸب-ع-وث السس-اب-ق
 ·ÓاŸت -ح -دة إا ¤ل -ي -ب-ي-ا ب-رن-اردي-ن-و ل-ي-ون،
ل -أ
وا◊ا‹ مارتن كوبلر ،ألنها «ترى ‘ الهيئة
األ‡ية اŸسسؤوول األول واألوحد عن الوسساطة
‘ ليبيا».
ورأات ا÷زائ- -ر ،أان- -ه -ا تسس -ت -ط -ي -ع أان تسس -اع -د
الليبي Úوتطلعاتها ‘ بناء دولتهم ،من هذا
اŸوق- - -ع ب- - -دل ال- - -ت- - -وغ- - -ل إا ¤ع- - -م- - -ق أاك،È
ف-ال-ت-ن-اقضس-ات السس-ي-اسس-ي-ة واألم-ن-ية ب Úفرقاء
هذا البلد كبÒة ،وأاول خطوة على طريق ا◊ل

تكمن ‘ وعيهم باŸسسؤوولية التاريخية وآامال
الشسعب الليبي ‘ األمن والسستقرار.
و‘ ليبيا ،هناك من يتشسبث Ãا يعتÈه ثورة
 ،٢٠١١وهنالك من يقلل ‡ا –قق على وقع
ضس -رب-ات ال-ن-ات-و ،واألغ-ل-ب-ي-ة غ-ارق-ة ‘ صس-راع
اŸواقع واŸدن بحثا عن السسلطة والشسرعية،
واألخطر وجود أاك Ìمن  ٦٧٠٠إارهابي داعشسي
يسس -ي -ط -رون شس -ري -ط سس -اح -ل-ي ط-وي-ل Ãدي-ن-ة
سسرت.
أام - -ام ه - -ذا ال - -وضس- -ع رأات ا÷زائ- -ر ‘ ،األ·
اŸت-ح-دة ،ا÷ه-ة األصس-ل-ح ل-ت-ح-م-ل اŸسس-ؤوولية
وال -ع -م -ل ع -ل-ى اıرج السس-ل-م-ي ،وه-ن-ا ي-ؤوك-د
اŸصس- -در ال -دب -ل -وم -اسس -ي ال -رف -ي -ع لـ»الشس -عب»
ب -ال -ق -ول« :أان-ن-ا أاب-ل-غ-ن-ا وج-ه-ة ن-ظ-رن-ا ل-ل-ه-ي-ئ-ة
األ‡ية ،بأان ا◊ل يتم ع Èحوار شسامل ،يتوج
ب-ح-ك-وم-ة وح-دة وط-ن-ي-ة تشس-رف ع-ل-ى م-رح-لة
ان- -ت- -ق- -ال -ي -ة ،وت -ت -و ¤م -ه -م -ة اسس -ت -ع -ادة ب -ن -اء
اŸؤوسسسسات الدسستورية وﬁاربة اإلرهاب».
وأاضس-اف «اسس-ت-ق-ب-ل-ن-ا ع-دي-د األط-راف ال-ليبية،
وأاقنعناهم بأان اÿاسسر األك Èمن اسستمرار
الحتقان هي ليبيا ،ولن يكون غالب ول مغلوب
‘ ال- -ع- -ن- -ف ال -دائ -ر ،وم -ن مصس -ل -ح -ة الشس -عب
التوصسل ع Èا◊وار إا ¤حل نهائي ومسستدام».

اŸسسؤوولية اإللزامية لأل· اŸتحدة
األ· اŸت -ح -دة سس -ارت ع -ل -ى ه -ذا ال -ن -ه-ج،
وسسارع مبعوثها السسابق برناردينو ليون ،إا¤
ا÷زائر ‘ ،أاك Ìمن مرة لنجدته وإاقناع
أاح -د األط -راف ب -اسس -ت -ك -م -ال ا◊وار ،ع -ل-ى
الرغم من أانه فضسل العمل التوافقي على

يقظة وجاهزية Ÿواجهة أاي طارىء

‘ فجر يوم  19من شسهر فيفري
اŸن- - -قضس- - -ي ،ن- - -ف- - -ذت ط- - -أئ- - -رة
أام-ري-ك-ي-ة ،اسس-ت-ه-دفت م-أ أاسسمأه
مسس - -ؤوول- -و ال- -ب- -أن- -ت- -غ- -ون «رأاسض
لف -ع -ى» ،وه -و ق-ي-أدي إاره-أب-ي
ا أ
داعشس- -ي ك- -أن ي -خ -ت -ب -ئ Ãن -زل
لرضض وب-داخ-ل-ه أازي-د
سس -وي ب -أ أ
من  50عنصسرا.
ال -غ -ارة اÿاط -ف -ة ،ك -انت ب -ال -نسس -ب-ة
ل -ل -ب-عضس ب-داي-ة ال-ت-دخ-ل ال-عسس-ك-ري
الغربي Ÿكافحة اإلرهاب ،وأاطلقت
صسافرات الطوارئ ‘ أازيد من بلد
جار لليبيا ،وبدأات التوقعات بشسأان
التداعيات والنعكاسسات.

وزير الدولة ،وزير اÿارجية رمطان
لعمامرة ،قال على هامشس الحتفال
ب - -ال - -ذك - -رى اŸزدوج - -ة ل - -ت - -أام- -ي- -م
اÙروقات وتأاسسيسس ال–اد العام
ل -ل -ع-م-ال ا÷زائ-ري ،Úأان-ه «ل داع-ي
ل -ل -ق -ل -ق أاك Ìم -ن ال Ó-زم» ،ل-يضس-ي-ف
«ا÷يشس الوطني الشسعبي سساهر ليÓ
ونهار على أامننا وأامن دول ا÷وار».
ويسستدعي عبارة «أامن دول ا÷وار»
وقفة تأامل ،فالدور األمني للجزائر
ي -ت -ع -دى ح -دود ال -ب Ó-د ،وق -د سس-ب-ق
للعمامرة أان صسرح بأان «بÓدنا تعمل
على تصسدير األمن للمنطقة» ،ومن

Óره-اب
ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ل Áك -ن ل  -إ
الفار من ضسربات الغرب أاو شسحن
السسÓح اŸتنقلة وكل ما يسساق من
–ليÓت من هذا القبيل ،أان يأاخذ
أاك Ìمن حجمه.
وك -م -ا ق -ال ال -ل -واء اŸت -ق -اع-د ع-ب-د
ال- -ع- -زي- -ز ›اه -د لـ»الشس -عب» ،ف -إان
«ا÷اهزية القتالية ‘ ا÷نوب هي
م- -ث- -ل- -ه- -ا ‘ الشس- -م- -ال ،وال- -ي- -ق -ظ -ة
والسس -ت -ع -داد م -ن ث -وابت ال -ع -ق -ي-دة
ال- -عسس -ك -ري -ة ل -ل -ج -يشس ا÷زائ -ري».
مشسÒا إا ¤قدرة القوات اŸسسلحة
على التصسدي ألي تهديد مهما كان

وث -ي-ق-ة الت-ف-اق ‘ ب-ل-د ب-ع-ي-د ع-ن ›ري-ات
األح -داث ،ول -ع -ل سس -وء اخ -ت -ي-ار اŸك-ان م-ن
أاسسباب عدم الصسياغة ا÷يدة لÓتفاق وتعÌ
تبني حكومة وحدة وطنية اإ ¤غاية اليوم.
وتتفق دول ا÷وار ،تونسس ،النيجر ،التشساد،
السسودان ومصسر مع توجه ا÷زائر ،رغم ميل
بعضس من هذه الدول ‘ البداية إا ¤جهة
م -ع -ي -ن-ة ،ول-ك-ن-ه-ا ‘ األشس-ه-ر األخÒة أاب-دت
انسس -ج-ام-ا م-ع اŸوق-ف ا÷زائ-ري ،واك-ت-فت
جميعها باŸتابعة وتبادل اŸعلومات حول
األوضساع الليبية ‘ اجتماعات عادية ،تعقد
بشسكل دوري.
ل -ك -ن ،م -ا ال -ذي ي -ج-ع-ل م-ن األ· اŸت-ح-دة
مسسؤوولة عن ا◊ل السسلمي ‘ ليبيا؟ دون
التعمق ‘ البحث ،يكفي اسستذكار القرار
األ‡ي رقم  ،١٩٧٣الصسادر ‘  ١٧مارسس
 ٢٠١١والذي أاتاح للناتو التدخل عسسكريا،
ومن هنا –ولت مبداأ «مسسؤوولية ا◊ماية»
الذي بررت به الهيئة القرار ،اإ ¤اأك Èخطأا
تاريخي ترتكبه باسسم الشسرعية الدولية.
وب -اتت ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي ي-راأسس-ه-ا ب-ان ك-ي م-ون،
›Èة أاك Ìمن أاي وقت مضسى على التكفÒ
ع -م -ا اقÎف -ت -ه ب -ح -ق الشس-عب ال-ل-ي-ب-ي .ه-ذه
القناعة تقتسسمها غالبية البلدان اإلفريقية،
وع Èعنها صسراحة رئيسس جنوب إافريقيا،
‘ سس -ب -ت -م ÈاŸاضس-ي ب-ن-ي-وريك ‘ خ-ط-اب-ه
·Ó
Ãناسسبة الدور  ٧٠للجمعية العامة ل أ
اŸتحدة.
و ⁄تنجح الهيئة األ‡ية ،إا ¤حد بعيد ‘
ال -ت -ق -ريب ب Úاألط -راف ال -ل -ي-ب-ي-ة ب-الشس-ك-ل
الÓزم ،بدليل أان التفاق اŸوقع عليه⁄ ،
يجد طريقه نحو التنفيذ ولزالت تفاصسيل
صسغÒة منه –ول دون ذلك ،والسسبب أان
القوى الدولية اŸسسيطرة على الهيئة راهنت
ع-ل-ى ع-ام-ل ال-وقت ،واأصس-رت ع-ل-ى ال-ت-وق-ي-ع
ب- -أاسس -رع وقت ‡ك -ن خ -وف -ا م -ن ات -ه -ام -ات
ب -ال -فشس -ل ،ل -ك-ن اÓÿف-ات ال-ت-ي ح-الت دون
ت -ب -ن -ي الŸÈان ◊ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن-ي
باعتبارها الهدف األسسمى من ا◊وار ،كان
من اŸمكن Œاوزها بتكثيف التشساور قبل
التهليل بحفل التوقيع.
وأام- -ام ه- -ذا ال -دع -م اŸت -ذب -ذب ،م -ن ق -ب -ل
اÛموعة الدولية ،ل تدخر ا÷زائر أاي
ج- -ه- -د ‘ ،إاق- -ن -اع األط -راف ال -ل -ي -ب -ي -ة ب -أان
مسسؤوولية ا◊ل ب Úأايديهم ومصس Òالدولة
ليبيا ا◊ديثة ،مرتبط بالوعي الوطني لديهم
ومدى اسستجابتهم لتطلعات الشسعب الليبي،
ألنهم أابناء البلد وعلى واأدرى من ا÷ميع
Ãا يحتاجه وما يتهدده.

حجمه وبلغت قوته ،ولها ‘ ذلك
العدة والعتاد الÓزم.Ú
وحسسب الÈوفيسسور عبد السسÓم بن
زاوي ،م - -دي - -ر اŸدرسس - -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا
للصسحافة وعلوم اإلعÓم « ،فمنذ
السستقÓل كان قناعة كبار مسسؤوو‹
ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ،أان أاك Èخ -ط -ر
Áكن أان يهدد أامننا القومي هو ذلك
القادم من ا÷نوب» ،ومن هذا الباب
تكتسسب قواتنا األمنية معرفة دقيقة
باŸنطقة.
وي - -دع - -م ه - -ذا ال - -ط- -رح الضس- -اب- -ط
اŸت- -ق- -اع- -د ‘ ،دائ -رة السس -ت -ع Ó-م
واألم -ن سس -اب -ق -اﬁ ،م -د خ -ل-ف-اوي،
بالقول« :ا÷زائر أاك Ìدولة حاضسرة
‘ ل -ي -ب -ي -ا ،وه -ذا ط -ب -ي-ع-ي ب-ال-ن-ظ-ر
Óهمية اإلسسÎاتيجية التي “ثلها
لأ

على أامننا القومي».
و‘ ه - -ذا السس - -ي- -اقÁ ،ك- -ن تÈي- -ر
األريحية والهدوء التي يتبعها صسناع
السسياسسة اÿارجية ا÷زائرية‘ ،
التعامل مع الوضسع الليبي ،كما أان
ج -م -ي -ع اŸع -ط-ي-ات ت-ؤوك-د ع-ل-ى أان
تداعيات أاي تدخل عسسكري جديد
لن تكون أاسسوأا ‡ا هي عليه اآلن أاو
فور تهاوي مؤوسسسسات الدولة سسنة
 ،٢٠١١وكفي التدليل على ذلك بأان
أازيد من  ٧٠مليون قطعة سسÓح
منتشسرة ‘ األراضسي الليبية ،و⁄
تفلح ا÷ماعات اإلرهابية ‘ تنفيذ
أاي اعتداء نوعي ،بل دفعت عقب
كل ﬁاولة الثمن غاليا.

حمزة .م

دخ - -لت وزارة ال- -دف- -أع
لي - -أم
ال- - -ف- - -رنسس- - -ي - -ة ‘ ا أ
ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸأضس-ية ،حألت
ط- -وارئ قصس- -وى ،ب -ع -دم -أ
سس-رب-ت-ه ج-ري-دة ل-وموند،
من معلومأت عن حرب «
سسرية « تخوضسهأ فرنسسأ ‘
ل - -ي - -ب - -ي - -أ ضس - -د ع- -ن- -أصس- -ر
لره- -أب- -ي
ال - -ت - -ن - -ظ - -ي- -م ا إ
اŸسسمى داعشض.
وشس -رعت ه -ي -ئ-ة ال-وزي-ر
ج - -ون إاي - -ف ل - -ودري - -أن‘ ،
التحري والتحقيق عمأ إاذا
ك -أنت اŸع -ل-وم-أت اŸسس-رب-ة،
ترتقي إا « ¤سسر من أاسسرار
ال - - - - -دف - - - - -أع» Ÿب - - - - -أشس- - - - -رة
لجراءات القضسأئية ضسد
ا إ
الصس-ح-ي-ف-ة ،ل-كنهأ  ⁄تنفي
صس -راح -ة ال -ت -واج -د ÿف-ي
لقواتهأ اÿأصسمة وعمÓء
السس -ت -خ-ب-أرات اÿأرج-ي-ة
لرضض الليبية.
على ا أ
كÈي - - - -أت الصس- - - -ح- - - -ف
الÈي - -ط - -أن - -ي - -ة– ،دثت
أايضس-أ ،وق-ب-ل أاشس-ه-ر عديد
ع - -ن ت - -واج- -د أاف- -واج م- -ن
ال-ق-وات اŸل-ك-ي-ة اÿأصسة،
‘ ل- -ي- -ب- -ي- -أ ‘ إاط- -أر م- -ه -أم
ق-ت-أل-ي-ة سس-ري-ة ،وح-أولت
لوسس - - - - - - - - -أط
ب - - - - - - - - -عضض ا أ
السس-ي-أسس-ي-ة إاعطأئهأ صسفة
«ال - - - -ت - - - -واج- - - -د ‘ إاط- - - -أر
لم - -ن- -ي- -ة»
السس - -تشس - -أرة ا أ
لمنية الليبية.
للقوات ا أ
لع Ó-م -ي
اله- -ت- -م- -أم ا إ
ال -غ -رب -ي ال -ك -ب ،Òب-ح-رب
وشس -ي-ك-ة ‘ ه-ذه ال-دول-ة،
Áك- - -ن وضس- - -ع- - -ه ضس- - -م - -ن
لو ¤ه - - -ي
خ- - - -أن- - - -ت ،Úا أ
–ضس Òال - - - -رأاي ال- - - -ع- - - -أم
ال -داخ -ل -ي ل-ك-ل دول-ة م-ن
ه -ذه ال -دول ،إا ¤ت -دخ-ل
عسسكري ‘ منطقة مأ من
ال -ع -أ ،⁄وال -ث -أن -ي -ة جسض
لط - - - - - - - - -راف
ن - - - - - - - - -بضض ا أ
السس- -ي- -أسس- -ي- -ة ال- -ل- -ي- -ب- -ي- -ة
و‡أرسس- - -ة أاك Èضس- - -غ - -ط
‡ك- -ن ع- -ل- -ي -ه -أ م -ن أاج -ل
اŸصس -أدق -ة ع -ل -ى ح-ك-وم-ة
ال -وف -أق وضس -م-أن ال-غ-ط-أء
لي ع - -م - -ل
السس- - -ي- - -أسس- - -ي أ
عسسكري ﬁتمل.
م - -ن غ ÒاŸع - -ق - -ول ،أان
ي -ف-وق –مسض ال-غ-رب إا¤
ت-دخ-ل عسس-ك-ري ،حمأسض
ال- -ف- -رق- -أء ال- -ل -ي -ب -ي Úإا¤
ال-ت-وصس-ل إا ¤ح-ل سس-يأسسي
لزمة ،فإأذا كأنت
سسريع ا أ
أاوروب -أ ت -رى ‘ ال -ت-ن-ظ-ي-م
لره -أب-ي اŸع-روف ب-أسس-م
ا إ
داعشض ت -ه -دي -دا م -ب -أشس-را
وخطÒا على أامنهأ القوي
وا◊ي- - -وي ،م - -أذا ي - -ق - -ول
الشس - -عب ال - -ل- -ي- -ب- -ي ال- -ذي
يسستيقظ وينأم على أابشسع
ا÷رائم واÛأزر؟.

حمزة ﬁصصول

الفجر05.54...............:
مواقيت الظهر13.00...............:
الصسلة العصسر16.11...............:
المغرب18.40..............:
العشسـاء20.01................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 01م- - -ارسس  :1833السس-ل-ط-ات ال-ف-رنسسية
تصس - -در ق- -رارا ب- -ن- -زع اأم- -لك وع- -ق- -ارات
وأاوقاف ا÷زائري.Ú
^  01م- -ارسس  :1960م-ن-ظ-مة ا÷يشس
لره-اب-ي-ة ال-ف-رنسسية ( )OASت-ب-اشسر
السس-ري ا إ
لره-اب-ي-ة وال-ت-دمÒي-ة ‘ ك-ل م-ن
ع -م -ل-ي-ات-ه-ا ا إ
ا÷زائر وفرنسسا.

.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

الثلثاء  21جمادى الأو 1437 ¤هـ اŸوافق لـ  01مارسس 2016م

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

16968 Oó©dG

قـــــــــام بهـــــــــا ا÷يـــــــــشس ،الـــــــــدرك وحـــــــــرسس ا◊ـــــــــدود

ضسبـ ـ ـط أاسسلح ـ ـة رشساشس ـ ـة ،م ـ ـواد متفجـ ـرة وذخ ـ ـÒة
لرهاب وا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبطت مفرزة تابعة للقطاع العملياتي لقسسنطينة بإاقليم الناحية العسسكرية اÿامسسة ،يوم  28فيفري
الشسعب ‘ /إاطار ﬁاربة ا إ
 ،2016مدفعا تقليدي الصسنع و( )05كيلوغرام من اŸواد اŸتفجرة ونظارة ميدان وثلثة ( )03أاجهزة اتصسال .كما ضسبط عناصسر الدرك الوطني بباتنة ،بندقية
تقليدية الصسنع ومسسدسس آا‹ و( )20كيلوغرام من مادة البارود.جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت «الشسعب» نسسخة منه.

 13°وهران
 14°وهران

الثمن  10دج

13°

15°

france prix 1

تخرج الدفعة الثانية ألعوان
الشسرطة Ãعسسكر
لدارة العامة Ãديرية
أاشسرف اŸدير اŸركزي ل إ
ا أ
لمن الوطني مراقب الشسرطة النوي ﬁمد سسيفي،
‡ثل للواء عبد الغا Êهامل على مراسسيم حفل تخرج
لعوان الشسرطة Ãركز تكوين
الدفعة الثانية أ
الشسرطة لولية معسسكر ،يوم أامسس ،بحضسور وفد هام
لمنية والولئية Ãعسسكر إا ¤جانب
من السسلطات ا أ
أاها‹ وعائلت الطلبة اŸتخرج Úبالدفعة .
وحملت الدفعة اŸتخرجة اسسم شسهيد الواجب
الوطني مفتشس الشسرطة بوعكسسة قدور ،حيث ضسمت
 162عون شسرطة خضسعوا لتكوين نظري ‘ اŸعارف
القانونية والشسرطية والرياضسية وتكويني تطبيقي ‘
ﬂتلف اŸصسالح النشسطة بجهاز الشسرطة ،حيث جرت
الحتفالية ‘ أاجواء ‡طرة باردة Ãركز التكوين
Ãعسسكر تخللتها اسستعراضسات لأعوان الشسرطة
اŸتخرجﬂ ‘ Úتلف التقنيات الرياضسية ،وكيفيات
الدفاع الذاتي والتدخل ◊فظ النظام ومكافحة
ا÷رائم .

.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

توقيف شسبكة ترويج اıدرات ببجاية
‘ نفسس السسياق وبإاقليم الناحية العسسكرية الثانية ،أاوقف عناصسر الدرك
الوطني بوهران ،شسخصس Úاثن Úبحوزتهما ثلث ( )03بنادق صسيد وكمية من
ال -ذخÒة ( 1000خ -رط -وشس-ة) .ف-ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف سس-ب-ع-ة ( )07م -ه-رب Úوضس-ب-ط
( )152,6كيلوغرام من الكيف اŸعالج و( )18800ل Îمن زيت اÙركات بكل من
تلمسسان وع“ Úوشسنت وتيارت.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ضس-ب-ط ح-رسس ا◊دود ب-بشس-ار ب-إاق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-رية

الثالثة )498,29( ،كيلوغرام من الكيف اŸعالج.
ك -م -ا كشس -فت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي
لتمÔاسست بإاقليم الناحية العسسكرية السسادسسة ،يوم ﬂ ،2016 / 02 / 28بأا
أاسسلحة يحتوي على أاربع ( )04بنادق رشساشسة من نوع  FMوثلث( )03مسسدسسات
رشساشسة من نوع كلشسنيكوف وبندقية قناصسة وكمية معتÈة من الذخÒة من
ﬂتلف العيارات تقدر بـ( )1715طلقة.

تطبيقــــــــا للسسياسســــــــة ا÷واريــــــــة

أاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب مفتوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى الشسرطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر 2
^ تخصسصسات ومهام ‘ ﬁاربة ا÷رÁة تسستقطب الطلبة
احتضسنت ،أامسس ،جامعة ا÷زائر  2أابو
ال -ق -اسس -م سس-ع-د ال-ل-ه ب-ب-وزري-ع-ة ،ف-ع-ال-ي-ات
لعلمية حول مصسالح
ليام ا إ
الطبعة  62ل أ
لمن الوطني وذلك –ت إاشسراف اŸفتشس
ا أ
لم -ن ال -وط -ن -ي م -راقب الشس -رط-ة
ال -ع -ام ل  -أ
حشسيشسي ﬁمد الطاهر ،نيابة عن اŸدير
العام اللواء هامل عبد الغني ” ،خللها
إابراز أاهم التطورات التقنية التي عرفها
ال- -ق- -ط -اع ،ت -رج -م -ت -ه ﬂت -ل -ف ال -وسس -ائ -ل
واŸعدات اŸعروضسة.

آأسسيا مني
‘ إاط -ار ت -ن -ف-ي-ذ ﬂط-ط-ه-ا ا’تصش-ا‹ ،ال-ه-ادف
ل -ت-ف-ع-ي-ل سش-ي-اسش-ة الشش-رط-ة ا÷واري-ة ،وم-واصش-ل-ة
لÈا›ها التوعوية وا÷وارية اŸوجهة نحو كافة
ششرائح اÛتمع على اختلف أاعمارهم ،نظمت
لمن الوطني أابواب مفتوحة
اŸديرية العامة ل أ
لفائدة الطلبة ا÷زائري Úمكنتهم من ا’طلع
على جملة نششاطات مصشالح الششرطة ’سشيما ‘
›ال مكافحة ا÷رÁة ،الوقاية اŸرورية ،كما
ك -انت اŸن -اسش-ب-ة ف-رصش-ة ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى أاح-دث
ال -ت -ق-ن-ي-ات وال-ت-ج-ه-ي-زات اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ‘ ›ال
ضشمان أامن اŸواطن و‡تلكاته.
وح -م -ل اŸع -رضس اŸوج-ه ل-ط-ل-ب-ة ب-وزري-ع-ة عÈ
أاجنحته ﬂتلف اŸهام و التخصشصشات اŸنوطة
برجال اأ’من على غرار إابراز مهام فرقة البحث
والتدخل* *  ،B.R.Iحيث ” إابراز أاهم اŸهام

ال -ت -ي ي -ق -وم -ون ب -ه -ا واÿاصش -ة Ãك -اف -ح-ة أاكÈ
ا÷رائم ووضشع حد أ’ك Èمروجي اıدرات،
فضش- -ل ع- -ن ا÷ن- -اح اÿاصس ب- -ال -وح -دة ا÷وي -ة
والششرطة العلمية وغÒها من التخصشصشات التي
تعمل ‘ إاطار حماية اŸواطن و‡تلكاته.
وشش -ك -ل اŸع -رضس ف -رصش -ة ل -ل -ط -الب ال-راغب ‘
ا’لتحاق بسشلك اأ’من للطلع عن قرب عن
أاهم الششروط الواجب اتخاذها حتى يكون ضشمن
القطاع من خلل جناح خاصس باŸوارد البششرية،
الذي أاعطى ششروحات وافية حول صشيغ وطرق

التوظيف اŸطلوبة من طرف اŸديرية فضشل
عن إابراز ﬂتلف ›ا’ت التكوين التي يحظى
بها رجل اأ’من خلل مسشاره اŸهني.
ك - -م- -ا ع- -كسس اŸع- -رضس ع Èا÷ن- -اح اÿاصس
لمن الوطني
بالصشحة ،مسشتوى مصشالح الصشحة ل أ
وم -دى ف -ع -ال -ي -ت -ه -ا ‘ ال -ت -ك-ف-ل الصش-ح-ي ا÷ي-د
Ÿسش -ت -خ -دم -ي اأ’م -ن ال -وط -ن -ي واŸت -ق -اع -دي -ن
وعائلتهم وهذا بعد تطوير اŸنظومة الطبية
من طرف القيادة الذي ترجمته ﬂتلف الوسشائل
واŸع -دات اŸع -روضش-ة وك-ذا ال-ب-ط-اق-ات ال-ف-ن-ي-ة

حول أاهم اŸششاريع ا›ÈŸة ‘ إاطار اıطط
اÿماسشي  2014-2015وكذا اŸنجزة منها من
ق- -ب- -ل ،م- -ؤوك- -دة م -ن خ -لل -ه -ا اق -ت -ح -ام م -ي -دان
ال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ط-ب-ي-ة واŸنشش-ات الصش-ح-ي-ة Ãا
يتماششى والتطورات التكنولوجية الراهنة.
وبهذا اÿصشوصس وعلى هامشس اŸعرضس رحب
عميد كلية حميدي خميسشي جماعة ا÷زائر ،2
ب -ه -ذه اŸب -ادرة ال-ت-ي سش-ت-ك-ون سش-ان-ح-ة م-ن أاج-ل
تعريف الطالب Ãهام هذا السشلك الذي “كن
م -ن ف -رضس م -ك -ان -ت -ه واحÎام -ه ع -ن -د اŸواط-ن
بالنظر إا ¤اŸهنية وا’حÎافية التي يتحلى بها
م-ن-تسش-ب-وه ،ك-م-ا اع-ت ÈاŸن-اسش-ب-ة ف-رصش-ة ل-رج-ال
اأ’من للسشتفادة من ﬂتلف البحوث اŸقامة
على مسشتوى ا÷امعة انطلقا من أان ا÷امعة
هي منبع للفكر واŸعرفة.
لمن الوطني على
بدوره أاكد اŸفتشس العام ل أ
أاهمية هذا اŸعرضس ‘ مد جسشور التعاون مابÚ
جامعة ا÷زائر وسشلك اأ’من الوطني ،والتي من
ششأانها ا’سشتثمار ‘ اŸورد البششري من خلل
اط -لع -ه ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ال-ب-ح-وث اŸق-ام-ة ع-ل-ى
مسشتوى ا÷امعة من أاجل ترقية البحث.
واعت Èاأ’بواب اŸفتوحة اŸقامة على مسشتوى
ا÷امعة فرصشة للتقرب من القطاع من خلل
التعرف على ﬂتلف اŸهام التي يضشطلع بها
ا÷هاز واŸهام التي يسشهر على تنفيذها والتي
ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ح -م -اي-ة اŸواط-ن م-ن ﬂت-ل-ف
ال -ت -ه -دي-دات ال-ت-ي ق-د تÎصش-د ب-ه خ-لل ح-ي-ات-ه
اليومية.

سساهــــــــــــم فـــــــــــي عصسرنـــــــــــــة جهــــــــــــاز الشسرطــــــــــــة

وف ـ ـاة عب ـ ـد اÛي ـ ـد بوزبيـ ـ ـد اŸديـ ـ ـر الع ـ ـام األسسب ـ ـ ـق لألم ـ ـ ـن الوطنـ ـ ـ ـي
لمن
لسسبق ل أ
تو‘ ،أامسس ،اŸدير العام ا أ
ال -وط -ن-ي اÛاه-د ع-ب-د اÛي-د ب-وزب-ي-د،
ع-ن ع-م-ر ي-ن-اهز  86سس-ن-ة ،حسس-بما علم
لمن الوطني.
لدى اŸديرية العامة ل أ
وششغل عبد اÛيد بوزبيد منصشب مدير عام
لمن الوطني من سشنة  1987ا 1990 ¤حيث
ل أ
سش -اه -م ‘ مسشÒة «ت -ط -وي -ر وعصش -رن -ة ج -ه-از
الششرطة ا÷زائرية» ،حسشب نفسس اŸصشدر.
ووري اŸرحوم الÌى أامسس ا’ثن Úبعد صشله
العصشر ÃقÈة العالية با÷زائر العاصشمة.
لمن
وأامام هذا اŸصشاب بعث اŸدير العام ل أ
الوطني اللواء عبد الغني هامل برسشالة تعزية
إا ¤أافراد عائلة اŸرحوم داعيا الله أان يتغمد
اÛاه -د اŸرح -وم ب -واسش-ع رح-م-ت-ه ويسش-ك-ن-ه

فسشيح جناته.

...واللواء هامل ُيعّزي عائلة اŸرحوم
ق -دم ال ّ-ل -واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل اŸدي-ر ال-ع-ام
لم -ن ال -وط-ن-ي ت-ع-ازي-ه اÿالصش-ة إا ¤ع-ائ-ل-ة
ل -أ
اÛاهد اŸرحوم عبد اÛيد بوزبيد الذي
وافته اŸنية فجر ،أامسس ،عن عمر ناهز 86
سشنة.
وم -ن خ -لل ال-رسش-ال-ة ال-ت-ي وج-ه-ه-ا إا ¤أاف-راد
عائلة اÛاهد اŸرحوم عبد اÛيد بوزبيد،
لم -ن ال -وط-ن-ي اأ’سش-ب-ق ،عÈ
اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
لمن
اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
الوطني ،باسشمه اÿاصس وباسشم جميع إاطارات

ومسش -ت -خ -دم -ي اأ’م -ن ال -وط -ن -ي ،ع -ن خ-الصس
اŸواسشاة ،سشائل الله العلي القدير أان ُيلهم
أاف -راد ع -ائ -ل -ت -ه ج -م -ي-ل الصش Èوالسش-ل-وان وأان
ي -ت -غ -م -د اÛاه -د اŸرح -وم ب -واسش-ع رح-م-ت-ه
ويسشكنه فسشيح جناته.
لششارة ،فقد ع ÚاÛاهد اŸرحوم عبد
ل إ
لمن
اÛيد بوزبيد ‘ منصشب مدير عام ل أ
ال -وط -ن -ي م -ن سش -ن -ة  1987إا ¤سش - -ن - -ة ،1990
مسشاهما بالتا‹ ‘ مسشÒة تأاسشيسس وتطوير
وعصشرنة جهاز الششرطة ا÷زائرية.
رح- -م ال -ل -ه اÛاه -د ع -ب -د اÛي -د ب -وزب -ي -د
وأاسش -ك -ن -ه فسش -ي -ح ج -ن -ان -ه وأال -ه -م ذوي-ه الصشÈ
والسشلوان.
«إانا لله وإانا إاليه راجعون»

“ّكنت فرقة مكافحة اıدرات التابعة
للمصسلحة الولئية للشسرطة القضسائية بأامن ولية
لول ،من وضسع حد لعصسابة ﬂتصسة ‘
بجاية ،أامسس ا أ
ترويج اŸؤوثرات العقلية ‘أاقراصس مهلوسسة‘ ،تتكون من
ثلثة أاشسخاصس.
وجاءت هذه العملية بعد ا◊صسول على معلومات تفيد
قيام أاحد أافراد العصسابة بÎويج اŸؤوثرات العقلية
يوميا ،بالقرب من اŸكان اŸسسمى حي سسوماري ،ومباشسرة
” وضسع خطة ﬁكمة من قبل عناصسر الفرقة ،مكنت
من إايقافه ‘ حالة تلبسس وبحوزته  25قرصس مهلوسس
من نوع «ريفوتريل» ،وكذا كمية من اıدرات «كيف
معالج».
لبحاث والتحريات ‘ القضسية ” –ديد
وبعد تعميق ا أ
هوية بقية أافراد العصسابة ،و” إاعداد ملف جزائي ‘
لمر أامام السسيد
هذا الغرضس ،و” تقد ËاŸعني Úبا أ
لجل حيازة
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية ،أ
ﬂدرات ( كيف معالج ) ،مؤوثرات عقلية وعرضسها
للبيع بطريقة غ Òمشسروعة.

.

بجاية :بن ألنوي توهامي

فرقة األحداث تفك لغز العتداء
على  11تلميذ قاصسر باŸدية
باسستعمال العنف والتهديد ضسد تلميذ قصسر
من اŸدرسسة البتدائية اıتلطة ا÷ديدة بعÚ
الذهب ،كانوا ضسحية اعتداء من قبل بعضس الشسباب
اŸنحرف. Ú
تعود وقائع القضسية إا ¤تاريخ  26/01/2016على إاثر
معلومات واردة إا ¤هذه الفرقة اıتصسة تفيد تعرضس
بعضس تلميذ هذه اŸدرسسة البتدائية اıتلطة إا¤
اعتداءات –ت طائلة التهديد من طرف بعضس الشسباب
اŸنحرف Úدون تقييد شسكوى من طرف أاوليائهم لدى
الفرقة اıتصسة .

.

أŸدية :م.أم Úعباسس

ضسبط أاك Ìمن  02كلغ من الكيف
اŸعالج بقاŸة
“كنت قوات الشسرطة القضسائية (فرقة
لمن الولية بقاŸة ،بعد
مكافحة اıدرات) التابعة أ
السستغلل ا÷يد للمعلومات وعملية البحث
والتحري من توقيف اŸشستبه فيه ‘ قضسية اŸتاجرة
باıدرات البالغ من العمر ( )40سسنة مقيم
بهيليوبوليسس بقاŸة ،على مسستوى ﬂرج بلدية
لجراءات القانونية
لخ Òوبعد اتخاذ ا إ
الفجوج ،هذا ا أ
بشسأانه ” العثور بحوزته على قطعة من اıدرات،
وبعد تفتيشس مسسكنه ” العثور على قطع من اıدرات
لحجام يقدر وزنها بـ 31غ ،قاطع للورق
متفاوتة ا أ
يسستعمل ‘ تقطيع اıدرات ،مبلغ ما‹ من عائدات البيع.
وأاسسفرت التحريات عن –ديد هوية اŸمّون الرئيسسي
لمر باŸشستبه فيه البالغ من
للمخدرات ،يتعلق ا أ
لخ Òوبعد
العمر( )52سسنة ،مقيم بعنابة ،هذا ا أ
لجراءات القانونية
توقيفه Ãدينة عنابة ،واتخاذ ا إ
بشسأان مسسكنه ” العثور على  21صسفيحة من اıدرات
يقدر وزنها  2.140كغ ،مبلغ ما‹ من عائدات الŒار،
وعلى الفور ” –ويلهما للمصسلحة ،فتح –قيق ‘
القضسية ،كّون ضسدهم ملف قضسائي عن فعل حيازة
اıدرات (كيف معالج) قصسد اŸتاجرة ،قدموا أامام
ﬁكمة قاŸة أاين صسدر ‘ حقهما أامر ايداع.

قاŸة :أمال مرأبطي

