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أفتتاحية

الحيلة في ترك الحيل
بقلم :ألسسيدة أمينة دباشص
ك -ي -ف Áك -ن إأ‚اح شس-رأك-ة أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
أ÷زأئر وفرنسسا ‘ ظل ألعوأمل ألتالية:
 1ـ أنحصسار ألتعاون ب Úألبلدين ‘ ألشسق
أل -ت -ج -اري ،ح -يث تشس -ك -ل بÓ-دن-ا سس-وق-ا وأسس-ع-ة
تسستورد و’ تصسدر.
 ٢ـ ت-ع-م-ل أ÷زأئ-ر ج-اه-دة ع-لى –قيق
ي حركة تنموية أ’ وهو
أهم عامل ضسروري أ
’ ّ
أ’سستقرأر ‘ ،ألوقت ألذي يكون فيه أŸتسسّبب
ألرئيسسي ‘ أل ّ
Óإأسستقرأر باŸنطقة هي فرنسسا،
ب-دع-م-ه-ا :غ-رب-ا ،أح-تÓ-ل ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة.
ج-ن-وب-ا ،ب-ت-وأج-ده-ا أŸسس-ت-م-ر ‘ م-ا‹ وألسس-احل
ككل .وشسرقا ،بتدخلها ألسسافر ‘ ليبيا.
 3ـ أل-ت-ع-ام-ل م-ع أ÷ال-ي-ة أŸهاجرة وذوي
’صسول غ ÒألفرنسسيةÃ ،ا فيها جاليتنا ،وما
أ أ
يÎتب عنه من «إأسسÓموفوبيا».
 ٤ـ أل -ت -دخ -ل أل-عسس-ك-ري بسس-وري-ا ودع-م
’سس-رأئ-ي-ل ،ي-ت-ن-اقضص ون-دأءه-ا
’ب-دي إ
ف-رنسس-ا أ أ
بإاقامة دولة فلسسطينية؟
ما يبعث على قليل من ألتفاؤول ،أو يوحي
ب- -أان ف- -رنسس- -ا سس- -ت- -ع- -ي- -د أل- -ن- -ظ -ر ‘ سس -ي -اسس -ت -ه -ا
أÿارجيةﬁ ،اور شسّدد عليها وزير أÿارجية
ألفرنسسي ألسسيد جون مارك آأيرو خÓل ألندوة
’ول:
ألصسحفية ،أمسص أ أ
أأ  -تفضسيل أ◊ل ألسسلمي ‘ كل من ليبيا
وسسوريا.
ب  -وج -وب Œدي -د ع -ه -دة أŸي -ن-ورسس-و
ودع- -م- -ه -ا ’سس -ت -ك -م -ال م -ه ّ-م -ت -ه -ا ‘ ألصس -ح -رأء
ألغربية.
ج  -أ◊رصص ع -ل -ى أسس -ت -ق-رأر أŸن-ط-ق-ة
أŸغاربية.
’سس-ال-يب
 ...٢016ت -ق -تضس -ي أل -ت -خ -ل -ي ع -ن أ أ
أ’سس-ت-ع-م-اري-ة أل-قدÁة غ ÒأÛدية .وترُكها
’ن-ن-ا ‘ زم-ن
ي -ع -ود ب -ال -ف-ائ-دة ع-ل-ى أصس-ح-اب-ه-ا ،أ
أŸعاملة باŸثل ومبدإأ «رأبح رأبح» ،وما قامت به
«أمريكا أوباما» نحو كوبا لعÈة Ÿن يعت.È
لو عملت فرنسسا وفق هذه أŸبادئ ،لوجدت
‘ أ÷زأئ-ر ألشس-ريك أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي أل-ذي تسس-ع-ى
إأليه’ ،سسيما بالنظر إأ ¤كل ألعوأمل أŸشسÎكة
أل -ت -ي ت -رب -ط -ن -ا ب -ه-ذأ أل-ب-ل-د ،وخ-اصس-ة م-ا Áي-ز
م -وأق -ف -ن-ا ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ث-اب-ت-ة ،ك-ت-فضس-ي-ل ل-غ-ة
أ◊وأر وعدم ألتدخل ‘ شسؤوون ألغ.Ò
ن -ت-طّ-ل-ع ل-ب-ن-اء أ–اد م-غ-ارب-ي م-ت-ط-ور وآأم-ن،
’وروبيون ،و‘ مقدمتهم فرنسسا،
مثلما يسسعى أ أ
إأ ¤ت - -دع - -ي - -م أسس - -ت - -ق - -رأر وت - -ن- -م- -ي- -ة أ’–اد
’وروبي.
أ أ
ب- - -ن- - -اء عÓ- - -ق- - -ات م - -ت - -ط - -ورة وب - -ن - -اءة بÚ
أ’–ادين ،يبدأ بتعاون حقيقي ومتوأزن بÚ
أ÷زأئر وفرنسسا.
وم -ع أقÎأب زي -ارة ف -السص ل -ب Ó-دن-ا سس-ي-ك-ون
لكل حدث حديث...

ألعدد16٩٩٤ :

ألثمن  10دج

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
أŸوقع أ إ

أحزأب وجمعيات ‘ Œمع أŸبادرة ألسسياسسية للتقدم

^ Œديد الدعم لرئيسس ا÷مهورية والوقوف
اإ ¤جـانب ا÷ي ـشس ‘ مواجهة التحديات األمنية

france prix 1

‡ث Óللرئيسص بوتفليقة

هيئة ألتشساور وأŸتابعة للمعارضسة:

^ جبهة موح ـ ـدة ضص ـ ـد األخطـ ـار اŸهـ ـuددة لبـ ـ ـÓدنا
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سسف Òدولة فلسسط Úلؤوي عيسسى لـ «ألشسعب»:

موقـ ـف ا÷ ـ ـ ـزائـ ـر ال ـ ـداع ـ ـ ـم
لقضصـ ـيتنـ ـ ـا الفلسصطينية زادن ـا
صصـ ـ ـ ـÓبة ‘ مـ ـ ـواجهة الع ـ ـ ـ ـدو
أسستطÓع

سص ـÓل يـشصارك ‘ قمة األمن
النووي بواشصنطن
صص03

قام بها أ÷يشص ‘ إأطار
ﬁاربة أ÷رÁة
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مركز لعÓج أمرأضص أŸفاصسل وأ÷هاز ألتنفسسي

 $حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
الصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا◊ـ ـÚ
بخنشصلـة قط ـب سصي ـ ـاحي
حم ـ ـوي ينتظ ـر العنـ ـ ـاية

تدمﬂ Òابئ لإÓرهابي،Ú
توقيف مهاجرين غÒ
شصرعي Úوحجز سصلع
صص٢٤

–ّدت ألعرأقيل ودخلت
ألعاصسمة ألليبية منتصسرة

صص07

’و« ¤موبيليسص»
ألرأبطة أ أ

حكومة الوفاق الوطني
تشصرع ‘ عملها من
طرابلسس

داربـ ـ ـ ـي مثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
عروضص مسسرحية
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
وأألعاب طيلة ألعطلة
مهـ ـ ـرجـ ـ ـ ـان
«العميـ ـد» و«النصصريـ ـة»
«القراءة ‘ احتفال»
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أاسصئلـ ـ ـ ـة شصفويـ ـ ـة
Ãجلـ ـ ـسض اأ’م ـ ـ ـ ـة
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يعقد ›لسس ا’أمة ،اليوم ،جلسسة
عامة على السساعة  10 : 00صسباحا،
تخصسصس لطرح اأسسئلة شسفوية على عدد من اأعضساء ا◊كومة
ح- -ول ق- -ط -اع -ات ع -دي -دة ،م -ن -ه -ا ال -وزارة ا’أو ¤وال -ف Ó-ح -ة
وال -ت -ن -م -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري وك-ذا اŸوارد اŸائ-ي-ة
والبيئة.

سصفارة دولة فلسصط– Úيي
الذكرى  48ليوم اأ’رضض
–ي- - -ي ،ال- - -ي- - -وم ،سس- - -ف- - -ارة دول - -ة
ف -لسس -ط ‘ Úا÷زائ -ر ،ال-ذك-رى 48
ليوم ا’أرضس والذكرى Ÿ 40عركة
الكرامة ،وذلك على السساعة  11 : 00صسباحا
Ãق -ر السس -ف-ارة ال-ك-ائ-ن ب-ا◊ي ال-دب-ل-وم-اسس-ي
دا‹ ابراهيم ا÷زائر.

منتدى رؤوسصاء اŸؤوسصسصات
يسصتضصيف رابح ماجر

‘ اإط- - -ار م- - -واصس - -ل - -ة
ج-ي-ل م-ن-ت-دى روؤسساء
اŸوؤسسسس -ات نشس -اط-ات-ه
ال - -دوري - -ة ،ي - -ن - -ظ - -م
اŸن - - -ت - - -دى ،ال- - -ي- - -وم،
ال - -ورشس - -ة ال - -ث- -ان- -ي- -ة
لندواته
اŸوضس-وع-ات-ي-ة ل-لعمل
وال- - -ت- - -ف- - -ك ،Òع - -ل - -ى
السس - - - - - -اع - - - - - -ة 16 : ٣0
ب-ف-ن-دق «سس-وف-ي-ت-ال» ،ع-ل-ى مسس-ت-وى ق-اع-ة
اÙاضسرات «.»Orchidée
وسس - -ت - -خصسصس ه - -ذه ال - -ن - -دوة Ÿوضس- -وع
«ال- -ري- -اضس- -ة ك- -م- -ح- -رك ل- -ل -ت -ن -م -ي -ة
ا’ق- -تصس -ادي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي -ة»،
سس -ي -نشس -ط -ه -ا ال -وج -ه ال-ري-اضس-ي
ال -دو‹ ال-ب-ارز ‘ ك-رة ال-ق-دم
رابح ماجر.

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

16994

ندوة وطنية حول مسصابقة
توظيف اأ’سصاتذة

اللقاء ا÷ماعي 45
لتسصجيل الشصهادات ا◊ية

–ت رع- - - - -اي- - - - -ة وزي- - - - -ر
اÛاهدين الطيب زيتو ،Êينظم اŸتحف الوطني للمجاهد
Ãق -ره ،ا’أث -ن Úال -ق -ادم ،ال -ل -ق-اء ا÷م-اع-ي Û 45م-وع-ة م-ن
اÛاه -دات واÛاه -دي -ن ل -تسس -ج -ي -ل الشس -ه -ادات ا◊ي -ة ،ح-ول
موضسوع «دور حراسس الغابات ‘ الثورة التحريرية» ،وذلك
ب- -دءًا م- -ن السس- -اع- -ة  14 : 00ب -ع -د ال -زوال ب -حضس -ور وسس-ائ-ل
ا’إعÓم الوطنية.

دور الشصباب ‘ احتضصان حركات
التحرر ﬁور ندوة دولية
ي - -ن - -ظ - -م اŸن Èال - -وط- -ن- -ي لصس- -وت الشس- -ب- -اب اŸه- -رج- -ان
ا’ف -ت -ت-اح-ي ل-ن-دوة دول-ي-ة ح-ول «دور الشس-ب-اب ‘ دع-م
واح- -تضس- -ان ا◊رك- -ات ال- -ت- -ح- -رري -ة واŸق -اوم -ة» ،وذلك
بقاعة اÙاضسرات Ãركب ﬁمد
ب-وضس-ي-اف ب-ال-ع-اصس-م-ة ي-وم
السسبت  02ابريل 2016
اب-ت-داء م-ن السساعة
 09 : 00صسباحا.

مازيف يعرضض وقائع
فيلمه ا÷ديد

تشسرف وزيرة الÎبية الوطنية
ن -وري -ة ب-ن غÈيت ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
ال - - -ن - - -دوة ال - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة ح- - -ول
ال -ت-حضسÒات ا÷اري-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
مسسابقات التوظيف وا’متحانات اŸدرسسية الوطنية
 2016والدخول اŸدرسسي  ،2017 / 2016وذلك Ãقر
الوزارة باŸرادية على السساعة  09 : 00صسباحا.

ندوة –سصيسصية حول مسصاهمة
أافراد ا÷يشض الوطني ‘ نزع اأ’لغام
ي - -ح - -تضس - -ن م - -ن - -ت- -دى ج- -ري- -دة
«اÛاه- -د» ،ي- -وم السس- -بت ،ن- -دوة
–سسيسسية حول مسساهمة اأفراد
ا÷يشس الوطني الشسعبي ‘ نزع
ا’أل - -غ - -ام وتسس - -ل- -ي- -م ا’أراضس- -ي
اŸط- - -ه- - -رة م- - -ن- - -ذ ب- - -داي- - -ة
ا’سس -ت -ق Ó-ل اإ ¤ي-وم-ن-ا
هذا ،والتي سسينشسطها ‡ثلون عن وزارة
ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي ورئ- -يسس ا÷م- -ع -ي -ة
الوطنية لضسحايا ا’ألغام على السساعة
 10 : 00صسباحا.

حصصة «أ’منكم» تسصلط الضصوء
على السصÓمة اŸرورية

تسس - -ل- -ط حصس- -ة ’أم- -ن- -ك- -م ،ال- -ت- -ي ت- -ه- -ت- -م
ب - -السس Ó- -م - -ة اŸروري - -ة ضس - -م - -ن ال - -فضس- -اء
ا’إذاع -ي ل Ó-أم -ن ال -وط -ن -ي ،ع-ل-ى ال-ق-ن-اة
ا’إذاع -ي -ة ا’أو ،¤ال -ي -وم ،م -ن السس-اع-ة
 16 : 00اإ 17 : 00 ¤الضسوء على موضسوع
السسÓ- -م- -ة اŸروري- -ة ،ب -ا’إضس -اف -ة اإ¤
–ت اإشس- -راف وزارة ال- -ث- -ق- -اف- -ة و‘ اإط -ار قسس -ن -ط -ي -ن -ة
ع - -رضس- -ه- -ا حصس- -ي- -ل- -ة ح- -وادث اŸرور
ي
عاصسمة الثقافة العربية  ،2015ينظم الديوان الوطن
ب- -ق- -ط- -اع اخ- -تصس- -اصس ا’أم -ن ل -ه -ذا
ا
ه
للثقافة وا’إعÓم ،يوم ا’أحد ،ندوة صسحفية يعقد
ا’أسس -ب -وع ،ك -م -ا سس -ي -ت -م ا’إج -اب-ة
ي -نشس-ط ب-ل-ق-اسس-م
ن
اıرج ا÷زائ -ري سس -ي -د ع -ل -ي م-ازي-ف ،ل-ل-ح-ديث ع-
ع- - - -ل- - - -ى ﬂت - - -ل - - -ف تسس - - -اوؤ’ت
سس - - -اح- - -ل- - -ي ا’أمÚ
ة
ف -ي -ل -م -ه ا÷دي -د «»وسس -ط ال -دار» وب -حضس-ور ك-ات-ب-
أاصسدرت مؤوسسسسة بريد ا÷زائر
وانشسغا’ت اŸسستمع ‘ Úهذا
ال - - - - - - - -ع - - - - - - - -ام ◊زب
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ط- - -اب- - -ع Úب - -ري - -ديﬂ Úصسصس
اÛال.
ال - -ت- -ح- -ال- -ف ال- -وط- -ن- -ي
وم -ون -ي -ة ب -وع Ó-م وب -عضس اأعضس -اء ال -ف-رق-ة
«لليوم العاŸي للتوحد» ،بحسسب ما
ا÷م- -ه- -وري ،ي- -وم السس -بت
التقنية للفيلم.
أافادت به اŸؤوسسسسة ‘ بيان لها.
 02اأفريل الداخل،
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أان البيع اŸسسبق
ن - - -دوة ج - - -ه - - -وي - - -ة
ل -ه -ذي-ن ال-ط-اب-ع ÚالÈي-دي Úال-ت-ي ت-ق-در
ت- -خصسصس Ÿواصس- -ل- -ة
قيمتهما بـ 25دج و 50دج سسيجري ،يومي
ح- -م- -ل- -ة ال -ت -وع -ي -ة
’ح -د  ٣أاف-ري-ل اŸق-ب-ل ،Úعلى
السس -بت  2وا أ
ح -ول ال -دسس -ت -ور ا÷دي -د وال -ت-ح-دي-ات
مسستوى القباضسات الÈيدية الرئيسسية 48
اŸسستجدة على ا÷زائر’ ،سسيما –دي
سس- -ي- -ب -حث خÈاء وﬂتصس -ون ‘ اإط -ار ف -ع -ال -ي -ات اŸل -ت -ق -ى ال -دو‹ ح -ول
الواقعة على مسستوى مقرات الو’يات.
ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى ا’أم - -ن وا’سس - -ت - -ق - -رار
التصسنيع والتكنولوجيا اŸقررة ‘ نوفم ÈاŸقبل با÷زائر ،سسبل تشسجيع
’ث-ن4 Ú
أام -ا ال -ب-ي-ع ال-ع-ام فسس-ي-ج-رى ي-وم ا أ
وت - -ق - -ل - -يصس ال - -ف - -وارق ا’ق - -تصس - -ادي - -ة
اŸقاو’تية ‘ ا’أوسساط ا÷امعية ،بحسسب ما اأفاد به با÷زائر اŸنظمون.
أاف-ري-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-اف-ة م-ك-اتب الÈي-د
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة بﬂ Úت -ل -ف م -ن -اط -ق
واأوضسح ﬁافظ اŸلتقى مصسطفى رحما ،Êاأن التظاهرة التي سستنظم
للوطن ،بحسسب ذات اŸصسدر.
ال-وط-ن ،وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة
بقصسر الثقافة مفدي زكرياء ( 25 - 21نوفم ،)Èسستدرسس “ك Úخريجي
وأاشس - -ار ال - -ب - -ي - -ان ،إا ¤أان - -ه سسÒاف - -ق ه - -ذا
وال-نصس-ف صس-ب-اح-ا ب-ق-اع-ة دار ال-ث-ق-اف-ة
ا÷امعات ومعاهد التكوين ومالكي براءات ا’خÎاع من Œاوز اŸشساكل
’ول
’صسدار بيع ظرف يحمل ختم اليوم ا أ
ا إ
مفدي زكرياء Ãدينة ورقلة.
التي تواجههم واإطÓق موؤسسسساتهم اÿاصسة واإ‚احها.
Óصسدار قيمته  7دج.
ل إ

إاصصدار طابع ÚبريديÚ
ﬂصصصص« Úلليوم العاŸي للتوحد»

سصاحلي ينشصط ندوة
جهوية بورقلة

ملتقى دو‹ حول ترقية اŸقاو’تية نوفم ÈاŸقبل

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
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’سشد
سشلمه رسشالة من الرئيسس بششار ا أ

رئيسس ا÷مهورية يسشتقبل وزير اÿارجية السشوري

العدد

16٩٩4

‡ثل للرئيسس بوتفليقة

03

سشÓل يششارك ‘ قمة األمن النووي بواششنطن

’ول ع- -ب- -د اŸالك
Áث - -ل ال- -وزيُ- -ر ا أ
سشلل ،رئيسَس ا÷مهورية عبد العزيز
’من النووي
بوتفليقة ‘ القمة حول ا أ
اŸزم -ع ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ،ال-ي-وم ،ب-واشش-ن-ط-ن،
ب-حسشب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان Ÿصش-ال-ح ال-وزي-ر
’ول.
ا أ
وأاوضس -ح ال-ب-ي-ان ،أان ““رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة كّ-ل-ف ال-وزي-ر اأ’ول ع-ب-د
اŸالك سسلل بتمثيله ‘ القمة حول اأ’من
النووي اŸزمع تنظيمها بواشسنطن (الو’يات
اŸت -ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة) ي-وم-ي  31م- -ارسص و1
أابريل .““2016
وبحسسب ذات اŸصسدر ،سسÒافق الوزير اأ’ول
وزير الطاقة صسالح خÈي.

’من العام ÷مهورية مصشر
زار مصشلحة ا أ

بدوي يدعو إا ¤التنسشيق Ÿكافحة ا÷رÁة العابرة لأÓوطان

اإ س س ت ق ب ل ر ئ ي س ص ا ÷ م ه و ر ي ة ع ب د ا ل ع ز ي ز
ب -و ت -ف -ل -ي -ق -ة  ،اأ م س ص  ،ب -ا ÷ ز ا ئ -ر ا ل -ع -ا ص س -م -ة ،
و ز ي -ر ا  ÿا ر ج -ي -ة ا ل س س -و ر ي و ل -ي -د ا  Ÿع -ل -م ،
ا ل ذ ي ن ق ل اإ ل ي ه ر س س ا ل ة م ن ا ل ر ئ ي س ص ب ش س ا ر
ا ’أ س س د .
و ق - -د ج - -ر ى ا ’ س س -ت -ق -ب -ا ل ب -ح ض س -و ر و ز ي -ر
ا ل د و ل ة و ز ي ر ا ل ش س وؤ و ن ا  ÿا ر ج ي ة و ا ل ت ع ا و ن
الدو‹ رمطان لعمامرة.

‘ تصسريح للصسحافة عقب ا’سستقبال،
ق ا ل ا  Ÿع ل م  “ “ :اإ ل ت ق ي ت ا ل ر ئ ي س ص ب و ت ف ل ي ق ة
و ن -ق -ل ت اإ ل -ي -ه ر س س -ا ل -ة م -ن اأ خ -ي -ه ا ل -ر ئ -ي س ص
ب ش س ا ر ا ’أ س س د  ،ت ت ع ل ق ب ا ’أ و ض س ا ع ا ل ر ا ه ن ة ‘
س س و ر ي ا و ‘ ا  Ÿن ط ق ة “ “  ،م  Èز ا اأ ن ا ل ل ق ا ء
ك ا ن “ “ اإ ي ج ا ب ي ا و م ث م ر ا “ “ .
و اأ ض س -ا ف ر ئ -ي س ص ا ل -د ب -ل -و م -ا س س -ي -ة ا ل س س -و ر ي ،
اأ ن ه ا س س ت م ع خ ل ل ا  Ùا د ث ا ت اإ  “ “ ¤اآ ر ا ء

الرئيسص بوتفليقة التي تصسدر عن رجل
ب س س و ر ي ا و ي ك نّ ل ه ا ك ل ا  Ùبّ ة ،
دولة يح ّ
ع ل ى اأ م ل اأ ن ت ن ت ص س ر ع ل ى ا ’إ ر ه ا ب و اأ ن
ت ع و د اإ  ¤د و ر ه ا ‘ ا  Ÿن ط ق ة و ا ل ع ا . “ “ ⁄
و ك ا ن ا  Ÿع ل م ق د ش س ر ع  ،ا ’أ ث ن  Úا  Ÿا ض س ي ،
‘ ز ي ا ر ة ع م ل اإ  ¤ا ÷ ز ا ئ ر  ،ب د ع و ة م ن
و ز ي - -ر ا ل -د و ل -ة و ز ي -ر ا ل ش س -وؤ و ن ا  ÿا ر ج -ي -ة
والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة.

ولد خليفة عقب اسشتقباله وليد اŸعلم

ضشرورة ا◊ذر من ﬂططات تفكيك الوطن العربي

حذر رئيسس اÛلسس الششعبي
الوطني العربي ولد خليفة،
’ول ،ب- - - - - - -ا÷زائ - - - - - -ر
أامسس ا أ
ال -ع -اصش -م -ة““ ،م -ن اıط-ط-ات
ال- -ت- -ي ت- -ه- -دف إا ¤زع- -زع -ة
وت -ف -ك -يك ال -وط -ن ال-ع-رب-ي““،
بحسشب بيان للمجلسس.
شسدد ولد خليفة ،لدى اسستقباله
وزي- -ر اÿارج -ي -ة السس -وري ول -ي -د
اŸعلم ،على ضسرورة ““ا◊ذر من
اıط- -ط- -ات ال- -ت -ي ت -ه -دف إا¤
زعزعة وتفكيك الوطن العربي““،
م - -ؤوك- -دا أان ““اإ’ره- -اب ب- -ات ه- -و
ال- - - -ع- - - -دو اŸشسÎك لشس- - - -ع- - - -وب
اإ’نسسانية““.
وب- - -اŸن - -اسس - -ب - -ة  -ب - -حسسب ذات
اŸصس - -در -اسس - -ت - -ع - -رضص رئ- -يسص
اÛلسص Œرب - - -ة ا÷زائ- - -ر م- - -ع
ظ -اه -رة اإ’ره-اب خ-لل عشس-ري-ة
كاملة ،دفعت فيها ثمنا باهظا ‘
اأ’رواح وال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ية ،مشسÒا
إا ¤أان ال- -ت- -غ- -لب ع- -ل -ى اإ’ره -اب
ي -ق -تضس -ي ““–صس Úالشس -ع -وب م-ن
جهة وŒفيف مصسادره من جهة

أاخرى““.
من جهة أاخرى ،شسرح ولد خليفة
لضسيفه ““ما حققته ا÷زائر من
‚اح ب- -فضس- -ل سس- -ي- -اسس- -ة السس- -ل- -م
واŸصسا◊ة الوطنية التي شسكلت
مرجعا بعد ذلك لكث Òمن الدول““
وكذا ““إاصسلحات فخامة رئيسص
ا÷مهورية و’سسيما تلك اŸتعلقة
بÎقية “ثيل اŸرأاة ‘ اÛالسص
اŸن- -ت- -خ- -ب- -ة وك- -ذا ال -ت -ع -دي -لت
الدسستورية اأ’خÒة““.
وأاك- - -د أان الشس- - -ع - -ب Úا÷زائ - -ري
والسسوري ““يتقاسسمان نفسص القيم

التي تدعو إا ¤التعايشص ‘ ظل
ال -تسس -ام -ح والسس -لم وŒم -ع -ه -م-ا
رواب - -ط ت- -اري- -خ- -ي- -ة ضس- -ارب- -ة ‘
القدم““ ،مشسÒا إا ¤أان““ الوضسع ‘
سس- -وري -ا ي -ؤوŸن -ا ك -ثÒا““ ،يضس -ي -ف
البيان.
وتطرق إا ¤الوضسع ‘ اŸنطقة،
ح -يث أاوضس -ح أان ““ا÷زائ -ر ب-ف-ع-ل
–ّديات اÙيط ا÷يوسسياسسي،
م-اف-ت-ئت ت-ب-ذل ج-ه-ودا م-ت-واصسلة
Ÿسس- -اع- -دة ب- -ل -دان ا÷وار ع -ل -ى
تخطي أازماتها الداخلية““.
‘ ه - -ذا السس- -ي- -اق ،جّ- -دد رئ- -يسص

اÛلسص موقف ا÷زائر الداعي
إا““ ¤إاي- -ج -اد ح -ل ع -ادل ‘ إاط -ار
الشس -رع -ي -ة اأ’‡ي -ة ل-ل-ن-زاع ال-ذي
طال أامده ب ÚاŸغرب والصسحراء
ال- -غ- -رب -ي -ة““› ،ددا ال -ت -أاك -ي -د أان
““ا÷زائ -ر ال -ت -ي ل -يسست ط-رف-ا ‘
هذا النزاع تؤوّيد حق الشسعوب ‘
تقرير مصسÒها““.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه  -ك -م -ا أاوضس -ح ذات
اŸصسدر““ -أاثنى وليد اŸعلم على
ال -ع-لق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة اŸشسÎك-ة
ال -ت -ي Œم -ع ال-ب-ل-دي-ن والشس-ع-ب،Ú
ب -ع-ده-ا أاع-ط-ى Ùة ع-ن ج-ه-ود
بلده ‘ مكافحة اإ’رهاب““.
وأاشس -اد اŸع -ل-م Ãواق-ف ا÷زائ-ر
ا◊ريصس - -ة ع- -ل- -ى ““وح- -دة شس- -عب
وتراب سسوريا ،إا ¤جانب رفضسها
ال -ت -دخ -ل ‘ الشس -ؤوون ال -داخ -ل -ي-ة
ل - - -ل- - -دول““ ،م- - -ؤوك- - -دا أان ““ب- - -لده
سستواصسل الصسمود رغم ما قدمته
خ - - -لل خ- - -مسص سس- - -ن- - -وات م- - -ن
تضسحيات باأ’رواح والبنى التحتية
واآ’ثار وا’قتصساد““.

عقــــــب ﬁادثـــــات جمعتــــه مـــــــع اŸعلــــــــم

أاج -رى وزي -ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية نور الدين بدوي ،أامسس ،زيارة
’م -ن ال -ع -ام ÷م -ه-وري-ة
إا ¤مصش -ل -ح -ة ا أ
مصشر ،بحسشب ما أاورده بيان للوزارة.
وأاوضسح البيان ،أان بدوي تلقى شسروحات حول
دور ﬂت- -ل -ف مصس -ال -ح اأ’م -ن ال -ع -ام واŸه -ام
اŸوك- -ل- -ة إال- -ي- -ه -اÃ ،ا ف -ي -ه -ا ت -لك اıتصس -ة

’وروبي
ا÷زائر  -ا’–اد ا أ

اطÓق برنامج توأامة ‘ ميدان األششغال العمومية
أاطلق أامسس ،برنامج توأامة
ب Úالهيئة الوطنية للمراقبة
لشش-غ-ال ال-عمومية
ال-ت-ق-ن-ي-ة ل -أ
ومؤوسشسشات ‡اثلة من ا’–اد
’وروب- - - -ي ،وه- - - -ذا ‘ إاط- - - -ار
ا أ
ب-رن-ام-ج دع-م ات-ف-اق الشش-راكة
ب Úا÷زائ - - - - - - - - - - - - - - -ر وا’–اد
’وروبي.
ا أ
وسسيمول ا’–اد اأ’وروبي هذين
اŸشسروع - Úاللذين يتعلقان Ãرافقة الطرف
ا÷زائري ‘ ارسساء نظام تسسي Òالطرق وكذا
أام- - -ن م- - -نشس- - -آات ال- - -ط - -رق واŸط - -ارات ح - -يث
لول  1 ، 6م -ل-ي-ون أاورو ف-ي-م-ا
سس- -ي -خصسصص ل  -أ
سسيسستفيد اŸشسروع الثا Êمن “ويل قدره 1 ، 3
مليون أاورو.
ويشسارك ‘ الÈنا› Úمراكز دراسسات وخÈة
‘ ›ال الطرق واŸطارات من فرنسسا وبلجيكا
والÈتغال.
وي -ت -م -ث -ل ال-ه-دف ،حسسب اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ط-رق
بوزارة ا’شسغال العمومية ﬁمد ﬁي الدين‘ ،
““اŸسس- -اه- -م- -ة ‘ ت- -ع -زي -ز ال -ط -رق ع Èال -وط -ن

لعمامـ ـ ـ ـ ـ ـرة يثّم ـ ـ ـ ـن اŸؤوششـ ـ ـ ـ ـرات اإليجابيـ ـ ـ ـ ـة للمفاوضش ـ ـ ـ ـات بـ ـ ـ ـ ـ Úاألطـ ـ ـ ـ ـ ـراف السشوريـ ـ ـ ـ ـة

ثّ- - -م- - -ن وزي - -ر ال - -دول - -ة وزي - -ر
الشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة وال- -ت- -ع- -اون
ال -دو‹ رم -ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة““ ،اŸؤوشش-رات
’ي- -ج- -اب- -ي -ة ال -ت -ي ت -ط -ب -ع مسش -ار
ا إ
’خ- - -وة السش- - -وري،““Ú
ا◊وار ب Úا إ
واصش - -ف - -ا زي - -ارة ن- -ظÒه السش- -وري
وليد اŸعلم للجزائر ““بالطبيعية““.
و‘ تصسريح له عقب اÙادثات التي
جمعته على انفراد مع اŸعلم ،لتتوسسع
بعدها لتشسمل وفدي البلدين ،وصسف
ل -ع -م -ام-رة زي-ارة رئ-يسص ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
السسورية للجزائر بـ ““الطبيعية““ ،حيث
التقى فيها الوفد السسوري مع عدد من
اŸسس- -ؤوول Úا÷زائ- -ري Úط- -ي- -ل- -ة أامسص
’ول وأامسص ،وهي زيارة تكللت Ãقابلة
اأ
رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
الذي نقل له رسسالة من نظÒه بشسار
’سسد.
اأ
وذكر لعمامرة بأان سسوريا “ر ““Ãرحلة
خاصسة من تاريخها اŸعاصسر““ ،مثّمنا
’يجابية““ التي
باŸقابل ““اŸؤوشسرات ا إ

’خ-وة
ت -ط -ب -ع مسس-ار اŸف-اوضس-ات ب Úا إ
السسوري.Ú
’وضس -اع ‘
وق- -ال ب- -ه- -ذا اÿصس -وصص ،ا أ
’فضس-ل وه-ن-اك
سس -وري-ا ““ت-ت-ط-ور ن-ح-و ا أ
لعمال العدائية وبداية للحوار
وقف ل أ
’خ- -وة السس- -وري ‘ Úأان
ورغ - -ب- -ة م- -ن ا إ
يطلعوا على Œربة ا÷زائر فيما يتعلق
بالوئام واŸصسا◊ة الوطنية““.
على اŸسستوى الثنائي ،أاشساد لعمامرة
ب -ال -ع -لق -ات ““اŸت -جّ-ذرة““ ال-ت-ي ت-رب-ط
’م Òع-ب-د ال-ق-ادر
ال-ب-ل-دي-ن““ ،م-رورا ب-ا أ
ا÷زائ -ري وق -واف -ل اŸن-اضس-ل Úال-ذي-ن
غ- -ادروا ا÷زائ- -ر ‘ م- -رح -ل -ة م -ا م -ن
ت -اري -خ -ن -ا واŒه -وا إا ¤وط-ن-ه-م ال-ث-اÊ
سسوريا ليعيشسوا هناك““.
وشسدد لعمامرة على قوة التلحم بÚ
الشس- -ع -ب Úا÷زائ -ري والسس -وري ،ح -يث
قال““ :لقد قاومنا مع بعضص ،ا’حتلل
’مة العربية
’سسرائيلي وتوسسعه ‘ ا أ
اإ
’ق- - -دار أان ‚د أان- - -فسس - -ن - -ا
وشس- - -اءت ا أ
معّرضس Úإا ¤نفسص ا’متحانات التي
خرجنا منها منتصسرين““.

إاششادة باهتمام القيادة ا÷زائرية
بضشرورة انفراج األزمة
أاشس -اد وزي -ر اÿارج -ي -ة السس-وري ول-ي-د
اŸع- -ل -م ،أامسص ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة،
با’هتمام الذي توليه القيادة ا÷زائرية
لضس- -رورة ان- -ف- -راج اأ’زم- -ة السس -وري -ة ‘
أاقرب اآ’جال.
و‘ تصسريح أاد ¤به للصسحافة ،عقب

بالشسرطة العلمية واأ’دلة ا÷نائية.
ك -م -ا ط-اف ب-دوي ب-ع-دي-د اأ’ج-ن-ح-ة وق-اع-ات
الدراسسة اıتصسة Ãعاينة مسسارح ا÷رÁة.
وخ- -لل ه -ذه ال -زي -ارة ،أاك -د ب -دوي Ÿسس -ؤوو‹
مصسلحة اأ’من العام ،على ضسرورة التنسسيق
والتعاون’ ،سسيما ‘ ›ال مكافحة ا÷رÁة
لوطان.
اŸنظمة العابرة ل أ

اÙادثات التي جمعته بوزير الدولة،
وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹
رمطان لعمامرة ،أاشسار اŸعلم إا ¤أانه
Ÿسص لدى اŸسسؤوول Úا÷زائري Úالذين
ال-ت-ق-ى ب-ه-م““ ،اّط-لع-ا ع-م-ي-ق-ا““ على ما
يجري بسسوريا ،وهو ما اعتÈه ““مؤوشسرا
ع -ل -ى أان ال -ق -ي -ادة ‘ ا÷زائ -ر م -ه -تّ-م-ة
بخروج سسوريا من هذه اأ’زمة بأاسسرع ما
Áكن““.
أاما بخصسوصص زيارته للجزائر ،فقد أاكد

رئيسص الدبلوماسسية السسورية أانها تعد
““ناجحة ومثمرة““ ،معربا عن ارتياحه
لذلك.
وب - -اŸن - -اسس - -ب- -ة ،أاك- -د اŸع- -ل- -م حضس- -ور
ا◊ك -وم -ة السس -وري-ة ‘ ا÷ول-ة اŸق-ب-ل-ة
ل-ل-م-ف-اوضس-ات ،اŸق-ررة Ãدي-ن-ة ج-ن-ي-ف
السسويسسرية.
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،شس- -دد ›ددا ع- -ل- -ى
ضس- -رورة ا◊ف- -اظ ع -ل -ى وح -دة سس -وري -ا
““أارضسا وشسعبا““ ،متوقفا عند ““التضسحيات
التي قدمها الشسعب السسوري وا÷يشص
العربي السسوري““ ،حيث أاعرب عن أامله
‘ أان تتوج هذه اأ’خÒة بـ ““حل سسياسسي
ي- - -ؤودي إا ¤ت - -لح - -م الشس - -عب السس - -وري
وانطلقه نحو اŸسستقبل““.
ع- -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،اع -ت ÈاŸع -ل -م أان
اسس - - -ت - - -ع- - -ادة ق- - -وات ا÷يشص السس- - -وري
لسس-ي-ط-رت-ه ع-ل-ى م-دي-ن-ة ت-دم-ر اأ’ث-رية،
““ليسست انتصسارا للشسعب السسوري فقط،
بل هو انتصسار للبشسرية جمعاء أ’نها رمز
◊ضس -ارة ت -ع -ود ل -عشس-رات ال-ق-رون “ث-ل
بالنسسبة للمجتمع الدو‹ إارثا حضساريا
هاما““.

و–سس Úمناهج التسسي ،““ÒمشسÒا إا ¤أان ا÷زائر
“لك شسبكة مكونة من  124.000كلم من الطرق
و 10.500منشسأاة فنية.
وعلوة على تعميم اŸعاي Òاأ’وروبية ‘ ›ال
صس -ي -ان -ة ال -ط -رق سس -يسس -م -ح الÈن -ا›ان ب -دع-م
ال -ط -رف ا÷زائ -ري ب-ب-ن-ك-ي م-ع-ل-وم-ات خ-اصسÚ
بالطرق واŸنشسآات الفنية.
ومن اŸرتقب Œسسيد العديد من برامج التكوين
‘ ا÷زائ- -ر وف- -رنسس- -ا وب- -ل- -ج- -ي -ك -ا والÈت -غ -ال،
لشس-غ-ال
إ’ط -ارات ه -ي -ئ -ة اŸراق -ب -ة ال -ت -ق -ن-ي-ة ل -أ
العمومية وخÈاء من الهيئات اŸماثلة ‘ الدول
اأ’وروبية اŸشساركة.

ا÷معية الŸÈانية
لل–اد من أاجل اŸتوسشط

وفد برŸا Êيششارك ‘
اجتماع ÷نة حقوق
اŸرأاة بالرباط
يشسارك وفد عن اÛلسص الشسعبي الوطني‘ ،
اجتماع ÷نة حقوق اŸرأاة با÷معية الŸÈانية
لل–اد من أاجل اŸتوسسط اŸقرر عقده ،غدا،
بالرباط باŸغرب.
وأاوضسح بيان للمجلسص ،اأنه بعد اŸصسادقة على
مشسروع جدول اأ’عمال وكذا ﬁضسر اجتماع
اللجنة اŸنعقد بÈشسلونة ،شسهر ماي من العام
اŸاضس-ي ،سس-ت-ت-ب-ادل ال-وف-ود اŸشس-ارك-ة وج-ه-ات
النظر حول موضسوع ““دور اŸرأاة ‘ التصسدي
لرهاب وتعزيز السسلم ‘ اŸنطقة اأ’ور-
ل إ
متوسسطية““.
وأاضس- -اف ذات اŸصس -در ،اأن -ه سس -ي -فسس -ح اÛال
خلل هذا اللقاء Ÿناقشسة بندين ثابت ،Úيتعلق
اأ’ول منهما بـ ““وضسعية اŸرأاة اأثناء النزاعات
اŸسسلحة““ والثا Êبـ ““اŸرأاة والهجرة““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاكد السسف ÒاŸسستشسار بوزارة الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ ،حواسض عياشض ،أان ا÷زائر لن تدخر أاي جهد من أاجل تعزيز جهود
’رهاب ‘ السساحل ،وذلك من أاجل بلوغ هدف –قيق السسلم وا’سستقرار وا’زدهار ‘ هذه اŸنطقة و كل ربوع العا.⁄
مكافحة ا إ
ق -ال ع -ي -اشس ‘ ك -ل -م -ت -ه خ Ó-ل
افتتاح أاشصغال ورشصة اÈÿاء حول
ال -ع -دال -ة ا÷ن -ائ -ي -ة ‘ م -ك -اف -ح -ة
اإ’رهاب ‘ السصاحل ،التي Œري
‘ جلسصة مغلقة على مدى يومÚ
أان «ا÷زائر لن تدخر أاي جهد من
أاجل تعزيز جهود مكافحة اإ’رهاب
‘ السص- -اح- -ل م- -ن خÓ- -ل ﬂت -ل -ف
اŸب -ادرات وال -نشص -اط-ات وذلك م-ن
أاج -ل ب -ل -وغ ه -دف –ق -ي -ق السص -ل -م
وا’سص- -ت- -ق- -رار واإ’زده- -ار ‘ ه- -ذه
اŸنطقة وكل ربوع العا.»⁄
وأاضص- -اف ع- -ي- -اشس ال -ذي ي -رأاسس
مناصصفة مع الدبلوماسصي الكندي،
دافيد دريك ،فريق العمل ‘ تعزيز
قدرات دول السصاحل ‘ مكافحة,
اإ’ره- -اب أان «م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب
ب- -واسص- -ط- -ة ال- -ط -رق ال -ق -ان -ون -ي -ة و
الشص -رع -ي -ة ي -ع-د إانشص-غ-ا’ مسص-ت-م-را
ضصمن ا÷هود التي يبذلها اÛتمع
الدو‹ Ÿواجهة آافة اإ’رهاب».
وأاشص- - -ار إا ¤أان ك- - -ل اŸواث - -ي - -ق
واŸع - - -اه - - -دات والÈوت- - -وك- - -و’ت
واللوائح الصصادرة عن ›لسس اأ’من
ال -دو‹ وك-ذلك م-ذك-رات ال-ت-ف-اه-م
ال -ت -ي ت -وق -ع-ه-ا ال-دول اأ’عضص-اء ‘
اŸن - -ت - -دى ال - -ع - -اŸي Ÿك - -اف- -ح- -ة
اإ’ره- -اب «“ن- -ح ل -دول -ن -ا اآ’ل -ي -ات
ال - -ك - -ف- -ي- -ل- -ة Ãواج- -ه- -ة اأ’ع- -م- -ال
اإ’رهابية فضص Óعن حماية القيم
واŸب - -ادئ ال - -ت - -ي ت- -ف- -ت- -خ- -ر ب- -ه- -ا
›تمعاتنا».
’بد من تعزيز قدرات الدول ‘
م - -واج - -ه - -ة اإ’ره - -اب م - -ع إاحÎام
سصيادتها ووحدتها الÎابية ،وشصدد
ال-دب-ل-وم-اسص-ي ا÷زائ-ري ‘ ك-ل-مته
على أان اأ’همية التي –ظى بها
الÎسص -ان -ة ال -ق-ان-ون-ي-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة
اإ’رهاب «تبقى نسصبية إاذا  ⁄يتم
ت-ع-زي-زه-ا Ãؤوسصسص-ات ق-ادرة ت-ت-متع
باŸوارد اÓŸئمة» ،مشصÒا إا ¤أان
ال -واق -ع ي -ث-بت أان اإ’ره-اب يÎاج-ع
أامام الدول القوية و بالعكسس فهو
يسص -ت-ف-ي-د م-ن ضص-ع-ف اŸوارد ع-ل-ى
مسص - - -ت- - -وى اŸؤوسصسص- - -ات ÿدم- - -ة
أاهدافه.
وع -ل -ي-ه ف-إان وضص-ع ح-د Ÿك-ام-ن
الضص -ع -ف ه -ذه« ،ه -و –د ت-واج-ه-ه
الدول اŸعنية بالدرجة اأ’و ¤كما

أان -ه –د ي -واج -ه اÛت -م-ع ال-دو‹
اŸطالب أايضصا بالتنسصيق و التعاون
و–ق-ي-ق ال-ت-ك-ام-ل اŸؤوسصسص-ات-ي ‘
إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب ‘ ظ -ل
إاحÎام سصيادة ،وإاسصتقÓل والوحدة
الÎابية لهذه الدول».
وأاوضص - - -ح ذات اŸت - - -ح - - -دث أان
ال-ت-ه-دي-دات اإ’ره-اب-ي-ة ‘ م-ن-ط-قة
السصاحل «مازالت حاضصرة و تتسصبب
بشص-ك-ل م-ت-ك-رر ‘ م-آاسص-ي ب-ال-نسص-ب-ة
ل- -ل- -م- -دن- -ي Úو ك- -ذلك خسص- -ائ- -ر ‘
‡ت -ل -ك-ات اÿاصص-ة و ال-ع-م-وم-ي-ة»،
وبسص- - -بب ال- - -عÓ- - -ق - -ة ب Úا÷رÁة
اŸن - -ظ - -م - -ة ال- -دول- -ي- -ة ف- -إان ه- -ذه
ا÷م-اع-ات اإ’ره-اب-ي-ة ت-ت-ق-وى أاكÌ
وتوسصع من نشصاطاتها وتتمكن من
ا◊صصول على موارد مالية تسصمح
ل -ه -ا ب -السص -ي -ط -رة ع-ل-ى اأ’راضص-ي و
التحكم ‘ الشصعوب.
وأاشص - - -ار إا ¤أان ال- - -ه- - -ج- - -م- - -ات
اإ’ره-اب-ي-ة ‘ م-ا‹ وب-ورك-ي-ن-افاسصو
والكامÒون و‘ العديد من الدول
اإ’ف -ري -ق -ي -ة وال -ع -ا ⁄ت-وضص-ح ن-واي-ا
ا÷م -اع -ات اإ’ره -اب -ي -ة وق -درات-ه-ا
«وهو ما يفرضس علينا بذل اŸزيد
م -ن ا÷ه -ود و’ ت -نسص -ي -ق م -ن أاج-ل
م- -واج -ه -ة ه -ذه ال -ظ -اه -رة بشص -ك -ل
فعال».
و–تضصن ا÷زائر ورشصة اÈÿاء
حول العدالة ا÷نائية ‘ مكافحة
اإ’ره- - -اب ‘ السص- - -اح - -ل ‘ إاط - -ار
مشص- -ارك- -ت -ه -ا ‘ أاشص -غ -ال اŸن -ت -دى
الشص -ام-ل Ÿك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ال-ذي
هي عضصو مؤوسصسس فيه ،وبصصفتها
رئ- -يسص- -ة ب- -اŸن- -اصص- -ف- -ة م- -ع ك -ن -دا
Ûم- -وع- -ة ال -ع -م -ل ح -ول ت -ع -زي -ز
قدرات بلدان منطقة السصاحل.

دافيد دريك :ا◊يازة على
آالية قانونية إاسضتباقية ‘
مواجهة التطرف العنيف
أاك -د ال -رئ -يسس اŸشصÎك ل-ف-ري-ق
ال -ع -م -ل ح -ول ت -ع -زي-ز ق-درات دول
السص- -اح -ل ‘ م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب،
السص- -ف Òال- -ك- -ن- -دي ،داف -ي -د دريك،
العاصصمة على أاهمية ا◊يازة على
«آالية تدخل إاسصتباقية» تسصتند على
ت- -رسص- -ان- -ة ق -ان -ون -ي -ة ‘ م -واج -ه -ة
التطرف العنيف.
وق- -ال دريك ‘ ك- -ل -م -ت -ه خ Ó-ل
إافتتاح أاشصغال ورشصة اÈÿاء حول
ال -ع -دال -ة ا÷ن -ائ -ي -ة ‘ م -ك -اف -ح -ة
اإ’رهاب ‘ السصاحل ،التي تعقد ‘
ج -لسص -ة م -غ -ل -ق-ة ع-ل-ى م-دى ي-ومÚ
ب -ا÷زائ -ر ،أان «ا◊ي -ازة ع -ل-ى آال-ي-ة
ت -دخ -ل إاسص -ت -ب -اق -ي -ة تسص -ت -ن -د ع-ل-ى
ترسصانة قانونية مÓئمة سصيكون لها
أاثر فعال ‘ إاطار مقاربة شصاملة
Ÿواجهة التطرف العنيف» ،مشصددا
على أاهمية تنسصيق ا÷هود ب Úكل
ال -دول و اŸن -ظ -م -ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة و
ال -دول -ي -ة اŸع -ن -ي-ة Ãك-اف-ح-ة ه-ذا
اÿطر.
وأاك- - - - -د دريك ال - - - -ذي ي - - - -رأاسس
م -ن -اصص -ف -ة م -ع السص -ف ÒاŸسص-تشص-ار
بوزارة الشصؤوون اÿارجية و التعاون
ال- -دو‹ ،ح- -واسس ع- -ي- -اشس ،ف- -ري- -ق
ال- -ع- -م- -ل ‘ ت- -ع- -زي- -ز ق- -درات دول
السصاحل ‘ مكافحة اإ’رهاب أان
«التعاون ‘ ›ال العدالة ا÷نائية
ال-دول-ي-ة ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ق-درت-نا على
ال- -ع -م -ل بشص -ك -ل مشصÎك م -ن أاج -ل

إاسصتباق اأ’مور و منع التخطيط و
تنفيذ اإ’عتدءات اإ’رهابية».
كما أاكد أان «التدخÓت القوية
على مسصتوى العدالة ا÷نائية هي
م- -ك- -ون أاسص- -اسص- -ي ضص- -م- -ن ا÷ه -ود
اŸشصÎكة للدول اŸعنية Ãكافحة
اإ’رهاب».
وع- -ل- -ي- -ه ف- -إان «ف- -ري- -ق ال -ع -م -ل
اıصصصس ل - -ت - -ع - -زي - -ز ال - -ق- -درات
Ÿواج - -ه- -ة اإ’ره- -اب ‘ السص- -اح- -ل
يعمل بشصكل متواصصل على ترقية
ال-ت-نسص-ي-ق وال-ت-ع-اون اإ’ق-ليمي كآالية
مشصÎكة لدى ا◊كومات من أاجل
ت- -ق- -ي -ي -م ال -ت -ه -دي -دات اإ’ره -اب -ي -ة
و–دي- -د م- -ك -ام -ن الضص -ع -ف وك -ذا
ال- -ت- -ح -دي -ات وال -ف -رصس اŸت -وف -رة
◊شص- -د اŸوارد م- -ن أاج- -ل ت -ع -زي -ز
ال -ق-درات اŸوج-ه-ة Ÿك-اف-ح-ة آاف-ة
اإ’رهاب».
وشصدد الدبلوماسصي الكندي على
ضص - - -رورة Œر Ëك - - -ل اأ’ع - - -م - - -ال
اŸرت -ب -ط -ة ب -اإ’ره -اب Ãا ‘ ذلك
Óع-تداءات
اأ’ع-م-ال ال-ت-حضصÒي-ة ل -إ
اإ’ره - -اب - -ي - -ة ع- -ل- -ى غ- -رار “وي- -ل
الشص- -ب- -ك- -ات اإ’ره- -اب -ي -ة و الÎوي -ج
Óف -ك -ار اإ’ره -اب -ي-ة و غÒه-ا م-ن
ل -أ
التصصرفات التي من شصأانها تسصهيل
الفعل اإ’رهابي.
كما أاكد أان «اÿطر اإ’رهابي
أاصص -ب -ح ال -ي-وم ح-ق-ي-ق-ة ح-اضص-رة ‘
العديد من بقاع العا »⁄وعليه من
اŸهم جدا توحيد ا÷هود و عدم
ال -ت -ع -ام -ل بشص-ك-ل م-ن-ع-زل م-ع ه-ذه
الظاهرة العابرة للحدود.
وأاضص- -اف «لسص- -ن- -ا ب- -ح- -اج- -ة إا¤
ا◊ديث ع -ن اÿط -ر ال -ذي Áث -ل -ه
اإ’رهاب ‘ العا ⁄وخاصصة ‘ دول
السص- - -اح- - -ل « ب - -ع - -د اإ’ع - -ت - -داءات
اŸت-ك-ررة ‘ م-ا‹ وب-ورك-ي-ن-اف-اسص-و
وك-ذلك ال-ن-ي-ج-ر ون-ي-جÒي-ا وغÒها
من الدول التي ’زالت تعا Êمن
خطر اإ’رهاب».
وأاع - -رب دريك ع - -ن ت - -ق - -دي - -ره
ل -ل -ج -ه -ود ال -ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا ك-ل ال-دول
اأ’عضص- - - -اء ‘ اŸن - - -ت - - -دى وت - - -لك
ا◊اضصرة اليوم ‘ هذا اإ’جتماع
وحرصصها على العمل اŸشصÎك من
أاج - -ل –ق - -ي - -ق ت- -ق- -دم ن- -وع- -ي ‘
مواجهة الظاهرة اإ’رهابية.

أاشسرف على تنصسيب اŸكتب الو’ئي Ÿنتدى اŸؤوسسسسات بالشسلف

حداد :ا’سضتقرار اأ’مني سضاهم ‘ تطوير ا’قتصضاد الوطني
اعت Èرئيسض منتدى اŸؤوسسسسات علي
ح - -داد ،خ Ó- -ل ل - -ق - -ائ - -ه ب - -اŸت - -ع- -ام- -لÚ
ا’ق -تصس-ادي Úب-و’ي-ة الشس-ل-ف ،أان ه-ذه
’خÒة ق- - - -طب Áلك ك- - - -ل اŸؤوه Ó- - -ت
ا أ
ا’سس-ت-ث-م-اري-ة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ت-دع-ي-م
ا’قتصساد الوطني.
‘ ن - -ظ - -ر ذات اŸسص- -ؤوول ،ف- -إان اع- -ت- -م- -اد
م -ن -ظ -وم -ة اق -تصص-ادي-ة م-ره-ون ب-ت-وف-ر اأ’م-ن
وا’سص- -ت- -ق- -رار ،وه- -و م- -ا ‚حت ا÷زائ- -ر ‘
–قيقه بعد كفاح طويل وإارادة قوية وفرت
ظ-روف وم-ن-اخ مÓ-ئ-م ل-ل-م-ؤوسصسص-ة واŸت-ع-ام-ل
ا’قتصصادي ،على حد سصواء.
وأاشصار إا ¤ضصرورة انخراط اŸؤوسصسصات ‘
›ال ال -ن -وع -ي -ة ل-ل-ت-ن-افسس وت-وف Òم-ن-ت-وج ل-ه
سص -م-ع-ت-ه وم-ك-ان-ت-ه ‘ السص-وق ،م-ل-ح-ا ع-ل-ى أان
يتضصمن اإ’نتاج البصصمة ا÷زائرية التي ترتكز

على اŸواطن ا÷زائري ،الذي اعتÈه حداد
حلقة هامة ‘ ا÷انب ا’قتصصادي .لذا فكلما
اسصتهلك هذا اŸواطن اŸنتوج الوطني كلما
سص -اه -م ب -ط -ري-ق-ة أاو أاخ-رى ‘ ت-ط-وي-ر آال-ي-ات
ا’قتصصاد

اأكد الصسندوق الوطني للتاأمينات ا’جتماعية للعمال ا’أجراء اأن
اليوم ،سسيكون اآخر اأجل ’أرباب العمل من اأجل تسسوية وضسعياتهم ‘
›ال الضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ،داع -ي -ا اإي -اه -م اإ ¤ا’سس -ت -ف-ادة م-ن ه-ذه
التداب Òا’سستثنائية اŸتضسمنة ‘ قانون اŸالية التكميلي .2015
‘ نداء اأخ Òدعا الصصندوق اأرباب العمل الذين  ⁄يقوموا
بعد بتسصوية وضصعيتهم ‘ الضصمان ا’جتماعي اإ ¤التقرب من
مصصا◊ه قبل نهاية ا’آجال اÙددة اأي اليوم  31مارسس.
واأوضص -ح ذات اŸصص -در اأن «الصص -ن -دوق ال -وط -ن-ي ل-ل-ت-اأم-ي-ن-ات
ا’جتماعية للعمال ا’أجراء يوجه نداء اأخÒا ’أرباب العمل
الذين  ⁄يقوموا بعد بتسصوية وضصعيتهم ‘ الضصمان ا’جتماعي
من اأجل التقرب من مصصا◊ه قبل  31مارسس  2016من اأجل
ا’سص -ت -ف -ادة م -ن ال -تسص-ه-يÓ-ت وال-ت-داب ÒاŸق-ررة ضص-م-ن ق-ان-ون
اŸالية التكميلي لسصنة  2015واŸتمثلة ‘ ا’إعفاء من زيادات
وعقوبات التاأخ Òبعد تسصديد ا’شصÎاكات ا’أسصاسصية اأو البدء

الوطني.
وكشص- - -ف ذات اŸسص - -ؤوول ع - -ن اŸؤوشص - -رات
اإ’يجابية لÓقتصصاد الوطني ما بعد البÎول،
أ’ن اŸتعامل ا’قتصصادي واŸسصتثمر بصصفة
Óنتاج وخلق اŸؤوسصسصة أ’نه وجد
عامة توجه ل إ
الظروف اŸناسصبة.
وطمأان وا‹ الشصلف اŸتعامل Úوأاصصحاب
اŸؤوسصسص -ات وال -ف-اع-ل ÚاÙل-ي Úب-ت-وف Òك-ل
ال -ظ -روف اÓŸئ -م -ة ل -ت -دع -ي -م ه -ذه ال -ق-ف-زة
النوعية التي انطلقت بالو’ية ،التي –وز على
‡يزات اŸنطقة اÿاصصة با’سصتثمار الناجح
لتدعيم ما –قق ‘ السصنوات اŸنصصرمة.
وأاشص -رف ح -داد ،ب-اŸن-اسص-ب-ة ع-ل-ى ت-نصص-يب
رئيسس اŸكتب الو’ئي رحمو Êلتنشصيط هذا
القطاع ا◊يوي.

الشصلف :و.ي  .أاعرايبي

يشس - -رع وزي - -ر السس - -ك - -ن وال - -ع - -م - -ران
واŸدي -ن -ة ع -ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،ال-ي-وم‘ ،
زيارة إا ¤إايطاليا للمشساركة ‘ افتتاح
الطبعة الـ 21للمعرضض الدو‹ للفنون
ال- -زخ- -رف- -ي- -ة وال- -ه- -ن- -دسس -ة اŸع -م -اري -ة
العصسرية ÃيÓنو ،حسسبما أافاد به بيان
للوزارة.
يعقد هذا اŸعرضس الدو‹ الذي تنظمه
«’ت -ري -ن -ا‹ دي م -ي Ó-ن-و» ب 2 Úأاف-ري-ل و12
سص-ب-ت-م– 2016 Èت شص -ع -ار «ال -ق-رن ال-واح-د
والعشصرين ،تصصميم بعد تصصميم».
واختارت ا÷زائر خÓل مشصاركتها ‘ هذا
ا◊دث شصعار «ا÷زائر ،حداثة وتوافق الÌوة
الÎاثية مع القيم التقليدية» ،حيث سصتعرضس
به عدة أاعمال ذات صصلة بالهندسصة اŸعمارية
وال-ع-م-ران ،ال-تصص-م-ي-م والصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية،
حسصب بيان الوزارة.
كما سصتنظم على هامشس اŸعرضس الذي

ي-ن-ظ-م ك-ل ثÓ-ث سص-ن-وات ن-دوات وت-ظ-اه-رات
ث -ق -اف -ي -ة سص -ي -ت -م م -ن خ Ó-ل -ه-ا ن-ق-ل وتسص-وي-ق
اŸوروث ال- -ه -ن -دسص -ي اŸع -م -اري ا÷زائ -ري،
يضصيف نفسس اŸصصدر.

’نتاج
دعت إا ¤وضسع ﬂطط وطني لتصسدير فائضض ا إ

جمعية وكÓء سضوق اÿضضر والفواكه تتوقع اسضتقرار اأ’سضعار شضهر رمضضان
اسستبعدت
ج - -م - -ع - -ي- -ة وكÓ- -ء
سس - - - -وق ا÷م - - - -ل- - - -ة
ل -ل -خضس -ر وال-ف-واك-ه
’سس - -ع- -ار
ارت - -ف - -اع ا أ
شس- - - - -ه - - - -ر رمضس - - - -ان
ال- -ق -ادم ،م -ت -وق -ع -ة
’ن - -ت - -اج
ارت - -ف - -اع ا إ
خ Ó-ل شس -ه -ري م-اي
وج -وان ت -زام -ن-ا م-ع
الشس- - -ه- - -ر اŸب- - -ارك،
’م -ر ال -ذي ي -ؤوشس -ر
ا أ
إا ¤اسس- - - - -ت- - - - -ق - - - -رار
’سس - - -ع - - -ار ،ودعت
ا أ
ا÷م -ع -ي-ة ‘ سس-ي-اق
آاخ -ر إا ¤وضس -ع ﬂط -ط وط -ن -ي ل -تصس -دي-ر
ف-ائضض اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة وك-ذا ح-ماية
ال - - -ف Ó- - -ح ÚواŸواط- - -ن Úم- - -ن ت- - -ذب- - -ذب
’سسعار.
ا أ

جÓل بوطي
تصصوير:فواز بوطارن
‘ هذا السصياق طمأان ،أامسسﬁ ،مد ›È
رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة وك Ó-ء سص -وق ا÷م -ل -ة ل-ل-خضص-ر
والفواكه أان اأ’سصعار لن تعرف ارتفاعا خÓل
شصهر رمضصان حسصب اŸعطيات ا◊الية ،مشصÒا
إا ¤أان كل اŸؤوشصرات اŸتوفرة تؤوكد اسصتقرار
اأ’سصعار خÓل شصهر جوان الذي يتزامن مع شصهر
رمضصان ،موعزا ذلك إا ¤توقع ارتفاع اÙاصصيل
خÓل شصهري ماي وجوان.
وأاضصاف › ÈخÓل تنشصيطه ندوة صصحفية
حول واقع سصوق اÿضصر والفواكه Ãقر ا÷معية
بسصوق ا÷ملة بالكاليتوسس بالعاصصمة أان ارتفاع
أاسص- -ع- -ار ب- -عضس اÙاصص -ي -ل ع -ل -ى غ -رار اÿسس
والطماطم راجع إا ¤سصوء اأ’حوال ا÷وية ‘
بعضس مناطق الوطن نتيجة هطول حبات الÈد
التي أاتلفت اÙاصصيل ونتج عنها نقصس العرضس
وارتفاع الطلب.
وحسصب جمعية وك Óسصوق ا÷ملة فإان أاسصعار
اÿضص -ر وال -ف -واك -ه  ⁄ت -ع-رف ارت-ف-اع-ا م-ق-ارن-ة
بالسصنوات اŸاضصية ،حيث أادى ذلك إا ¤ارتفاع
فائضس اإ’نتاج ’سصيما مادة البطاطا التي شصهدت
إانتاجا وفÒا خÓل هذا العام بو’ية واد سصوف
اأ’مر الذي أادى إا ¤انخفاضس اأ’سصعار بشصكل
كبÒ
و‘ هذا السصياق دعا › Èإا ¤ضصرورة وضصع
ﬂطط وطني لتصصدير الفائضس ‘ اإ’نتاج سصواء
ت -ع -ل-ق اأ’م-ر Ãن-ت-وج ال-ب-ط-اط-ا أاو ال-ط-م-اط-م أاو
غÒها من اŸنتجات– ،سصبا لتجاوز العرضس

ا’نتسساب إا ¤الضسمان ا’جتماعي

انقضضاء أاجل التداب Òا’سضتثنائية اليوم
بتسصديد ا’أقسصاط التي “ت جدولتها» .وتهدف هذه التدابÒ
ا’سصتثنائية اأسصاسصا اإ ¤التخفيف من ديون اأرباب العمل اŸتعلقة
بتسصديد ا’شصÎاكات وتسصوية وضصعية ا’أجراء غ ÒاŸصصرح بهم
من خÓل جعلهم يسصتفيدون من جدولة ا’شصÎاكات اŸسصتحقة
ليهم.
ومن شصاأن هذا ا’إجراء اأن يسصمح ’أرباب العمل اŸعنيÚ
با’سصتفادة من اعفاء من الزيادات وعقوبات التاأخ.Ò
وبخصصوصس ا’أشصخاصس النشصط ‘ Úالقطاع اŸوازي وغÒ
اŸسصتفيدين من تغطية اجتماعية يتعلق ا’جراء اŸتضصمن ‘
قانون اŸالية التكميلي  2015بامكانية ا’نتسصاب الطوعي اإ¤
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تبون يشضارك ‘ افتتاح معرضض الفنون والهندسضة اŸعمارية ÃيÓنو

’رهاب ‘ السساحل
ورشسة اÈÿاء حول العدالة ا÷نائية ‘ مكافحة ا إ

ا÷زائر لن تدخر أاي جهد من أاجل تعزيز جهود مكافحة اإ’رهاب
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نظام ا’أجراء قصصد ا’إسصتفادة خÓل فÎة انتقالية Ÿدة ثÓث
سصنوات من خدمات مثل التاأم Úعلى اŸرضس وا’أمومة مقابل
دفع اشصÎاك شصهري يعادل نسصبة  %12من ا’أجر الوطني ا’أدنى
اŸضصمون اأي مبلغ  2160دج .لÓشصارة فان هذا ا’جراء اŸطبق
ل-فÎة ان-ت-ق-ال-ي-ة م-دت-ه-ا ثÓ-ث سص-ن-وات ك-اأقصص-ى اأج-ل اŸم-نوحة
ل -ل -راغ -ب ‘ Úا’ن -تسص-اب ال-ط-وع-ي ب-غ-ي-ة السص-م-اح ل-ه-م ب-تسص-وي-ة
وضصعيتهم اŸهنية (اŸادة  60من قانون اŸالية التكميلي )2015
غ Òمعني باأجل  31مارسس.
بغرضس –سصيسس اأرباب العمل اŸعني Úبهذه الفرصصة اŸتاحة
ل -دي -ه -م ‘ ا’م -ت -ث-ال ل-ل-ق-ان-ون وال-ت-حسص-يسس “ت ب-ر›ة ح-مÓ-ت

كفة الطلب بكث ÒخÓل السصنة ا◊الية ،موؤكدا أان
اıطط يسصمح بكسصب ثقة الزبائن ‘ اÿارج
والتوجه نحو ا÷زائر،لكن شصرط دÁومة “وين
اŸسصتوردين.
كما ثمن رئيسس جمعية وكÓء سصوق اÿضصر
والفواكه ›هودات الفÓح Úبو’ية الوادي التي
أادت إا ¤ارتفاع منتوج البطاطا وتصصديره نحو
إا ¤بعضس دول العا ⁄حتى يتسصنى للفÓح رفع
قيمة العمل والتوجه نحو التصصدير سصنويا وعدم
ا’كتفاء باŸوسصمية ’ن ذلل يوؤثر على عمليات
التصصدير
ويبدي الفÓح Úتخوفا من وكÓء اأ’سصواق
الغ Òشصرعي Úالذي يوؤثرن بشصكل سصلبي على
ارتفاع اأ’سصعار وهو ما حدث مع بداية السصنة،
حيث أاكد › Èأان اأ’سصعار ترتبط باأ’سصاسس
ب- -ع- -ام- -ل- -ي ال -ع -رضس وال -ط -لب ل -ك -ن اŸضص -ارب -ة
والسصماسصرة الذين يسصعون إا ¤الربح على حسصاب
اŸواطن والفÓح.
م -ن ج-ه-ت-ه ط-م-أان رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-ت-ج-ار وا◊رف-ي Úا◊اج ال-ط-اه-ر ب-ول-ن-وار بان
أاسصعار اÿضصر والفواكه لن تعرف ارتفاعا خÓل
اأ’شصهر ا◊الية موعزا ذلك إا ¤سصقوط اأ’مطار
‘ ب-عضس اŸن-اط-ق ل-ك-ن-ه-ا ت-ب-ق-ى ق-ل-ي-لة ،متوقعا
اسص -ت -ق -رار أاسص-ع-ار م-ن-ت-ج-ات اÿسس وال-ط-م-اط-م
والباذ‚ان والبطاطا على وجه اÿصصوصس
كما حذر بولنوار من اŸضصاربة التي عادة ما
ي-ل-ج-ا إال-ي-ه-ا ب-عضس ال-وكÓ-ء ل-رف-ع ه-امشس ال-رب-ح
الذي يحدد يÎاوح حاليا ب 5 Úإا 8 ¤باŸائة ،إا’
أان اŸضص- - -ارب- - -ة ت - -ؤودي إا ¤ن - -قصس ال - -ط - -لب ‘
اأ’سصواق،
و‘ هذا السصياق قال اŸتحدث أان تخزين
اŸنتجات يعد السصبب الرئيسس لرفع اأ’سصعار،
داعيا إا ¤ضصرورة التنسصيق ب Úوزارتي الفÓحة
والتجارة للحد من الظاهرة من خÓل تنظيم
اأ’سصواق ومكافحة السصماسصرةﬁ ،ذرا من تأاثÒ
اŸضص -ارب -ة اÿط Òع -ل -ى اŸشص-ه-د ا’ق-تصص-ادي
برمته.

اعÓمية (اأبواب مفتوحة واأيام ومنتديات  )...من قبل ﬂتلف
الفاعل ‘ Úالضصمان ا’جتماعي على اŸسصتوى اÙلي والوطني.
وطبقا للمادة  60من قانون اŸالية التكميلي  2015فان اŸسصتفيدين
من ا’نتسصاب الطوعي اإ ¤نظام ا’أجراء سصتكون لهم ا’أولوية ‘
ا’سصتفاد من اأجهزة التشصغيل ابتداء من سصنة .2016
كما ينهي الصصندوق اإ ¤علم اأرباب العمل الذين يتجاوزون
ا’أجل اŸذكور اأعÓه اأنه سصيباشصر بتطبيق عقوبات تÎاوح من
مائة األف دينار ( 100.000دج) اإ ¤مائتي األف دينار (200.000
دج) عن كل عامل غ Òمنتسصب اإ ¤الضصمان ا’إجتماعي ولعقوبة
السصجن Ÿدة شصهرين ( )2اإ ¤سصتة ( )6اأشصهر اأو اإ ¤اإحدى
العقوبت .Úوخلصس البيان اإ ¤اأنه ‘ حالة العود تكون العقوبات
من مائتي األف دينار ( 200،000دج) اإ ¤خمسصمائة األف دينار
( 500،000دج) مع عقوبة السصجن Ÿدة شصهرين ( )02اإ ¤اأربعة
وعشصرين ( )24شصهرا.

الخميسس  ٣1مارسس  201٦م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  1٤٣٧هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Œمع حاشضد لدعم رئيسس ا÷مهورية ومسضاندة ا÷يشس
’منيــــــــــة
^ صضـــــــــــف واحــــــــــد Ÿواجهــــــــــة التحديــــــــــات ا أ
Œديد الثقة ‘ رئيسش ا÷مهورية السضيد عبد العزيز بوتفليقة ،والتشضديد على ا’لتفاف حول مؤوسضسضات ا÷مهورية ،دعم ومسضاندة ونصضرة ا÷يشش الوطني الشضعبي ،سضليل
’حزاب و‡ثلو اÛتمع اŸد ،ÊخÓل Œمع شضعبي ضضخم ،أاعلن رسضميا إاطÓق اŸبادرة السضياسضية الوطنية للتقدم ‘ انسضجام واسضتقرار.
جيشش التحرير ،عبارات رددها زعماء ا أ

القاعة البيضصوية :فريال بوشصوية
تصصوير :عباسس تيليوة
كما كان مقررا“ ،كن األم Úالعام ◊زب جبهة التحرير
الوطني عمار سسعدا ،Êمن جمع شسمل أاحزاب اŸوالة،
رغم غياب التجمع الوطني الدÁقراطي ،وا◊ركة الشسعبية
ا÷زائرية ،فيما حضسرت أاحزاب أاخرى تصسنف نفسسها ‘
خانة اŸعارضسة اŸعتدلة ،على غرار حزب العدل والبيان،
ورئيسس حزب التجمع الوطني ا÷مهوري.
غ-ي-اب األم Úال-ع-ام لـ«الرن-دي““ ب-ال-ن-ي-اب-ة أاح-م-د أاوي-حيى،
وكذا األم Úالعام للحركة الشسعبية ا÷زائرية عمارة بن
يونسس  ⁄يحدث اŸفاجأاة ،ويأاتي ردا على رفضس سسعداÊ
النخراط ‘ أاي خطوة للحزب ،Úمع العلم أان أاويحيى كان
سس- -ب -اق -ا ل -دع -وة أاح -زاب اŸوالة إا ¤الل -ت -ف -اف ،ق -وب -لت
بالرفضس من قيادة ا◊زب العتيد الذي برر موقفه بأانه
صس -احب األغ-ل-ب-ي-ة واıول Ãوجب ذلك ل-ق-ي-ادة ال-ط-ب-ق-ة
السسياسسية ،باعتباره القاطرة.
وفيما يخصس ا◊ضسور ،فقد سسجل حضسور وزراء سسابقÚ
إا ¤ج- -انب ال- -وزراء ال -ذي -ن Áث -ل -ون ““األف Ó-ن““ ‘ ا÷ه -از
التنفيذي ،بينهم عبد القادر خمري ،جمال ولد عباسس،
وسس -ج -ل حضس -ور م -ك -ث -ف ل -لŸÈان -ي Úب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال -وط -ن -ي ،وÃج -لسس األم -ة ،ل -ك -ن وع-كسس م-ا ” ت-روي-ج-ه
بخصسوصس حضسور الوزير األسسبق للطاقة واŸناجم شسكيب
خليل ،فإانه غاب عن اللقاء.
وانطلقت األشسغال دقائق بعد السساعة ا◊ادية عشسرة ‘
Óت عن آاخرها ،لكن اŸغادرة بدأات فور انتهاء
قاعة امت أ
سس-ع-دا Êوق-ادة ب-عضس ال-تشس-ك-يÓ-ت السس-ي-اسس-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
Œمع أامل ا÷زائر «تاج» ،والتجمع الوطني ا÷مهوري ،من
إالقاء كلمتهم باŸناسسبة ،وقبل انتهاء األشسغال ‘ حدود
السساعة الواحدة زوال ،بدت القاعة شسبه خالية.
وقد دخل قادة األحزاب والوزراء– ،ت تصسفيق ا◊ضسور

ال -رأاي ال -ع -ام ال-وط-ن-ي وال-دو‹ ،ا÷زائ-ر ب-خ ،Òوأاب-ن-اؤوه-ا
واقفون كلهم ،نحن هنا لتأاكيد الوفاء وŒديد الولء لرئيسس
للجمهورية““ ،مضسيفا ““نحن هنا لدعم جيشسنا سسليل جيشس
ال -ت -ح -ري -ر ،ال-ذي ي-ق-اوم اإلره-اب ي-وم-ي-ا ،ضس-رب-ات –اول
زعزعة األمن والسستقرار ،رسسالتنا للطامع ÚوالواهمÚ
على ا÷زائر ،أابناؤوها لن يفرقوا ولن ينسساقوا وراء اÿطط
األجنبية الواهية““.
و‘ كÓ- -م وج- -ه- -ه إا ¤ا◊اضس- -ري- -ن ،وم- -ن خÓ- -ل- -ه- -م ك- -ل
ا÷زائري Úقال ““نحن هنا لرفع التحديات ،لبناء جدار
وط -ن -ي ،ل -ن -ك -ون صس -ف واح -د ورج -ل واح-د ،ل-ن ‚ر ن-ح-و
ﬂططات بفضسل حنكة رئيسس ا÷مهورية ،وبفضسل جيشسنا
وم -ؤوسسسس -ات -ن -ا ا÷م -ه -وري -ة ،سس-تسس-ت-م-ر ا÷زائ-ر ‘ ال-ب-ن-اء
بسسواعد جزائرية““.

سضاحلـ ـ ـ ـي :تضضام ـ ـ ـن السضلط ـ ـة واŸعارضضـ ـة
لتجسضي ـ ـ ـد مكاسضـ ـ ـ ـب الدسضت ـ ـ ـ ـور

الذين تنقلوا من  ٤٨ولية ،قادم Úلتجديد التفافهم حول
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ول -نصس -رة ا÷يشس ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي،
حضسور فاق  1000شسخصس ،وفق ما أاكد اŸشسرفون على
التنظيم ،و ⁄تفوت الفرصسة للوقوف دقيقة صسمت ترحما
على شسهداء ا÷يشس الوطني الشسعبي الـ ،12الذين قضسوا ‘
حادث –طم مروحية بسسبب خلل تقني.

سضعدا :Êلسضنا ضضد اأحد بل من أاجل ا÷زائر
ح -ذر األم Úال -ع -ام لـ«األف Ó-ن““ ع -م -ار سس-ع-دا ‘ ،Êك-ل-م-ة
أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة م-ن اŸغ-ال-ط-ات ،ب-خصس-وصس ال-ت-ج-مع،

اŸعارضضة تتمسضك با’نتقال الدÁقراطي السضلمي:

جبهة موحدة ضضد األخطار األمنية والقتصضادية
ع - -ق - -دت ه - -ي - -ئ - -ة ال - -تشض- -اور
واŸعارضضة الوطنية ،ما تسضميه
م - -ؤو“ره - -ا ال - -ث - -ا ،Êواع - -تÈت
حصض-ي-ل-ة ع-م-لها اŸشضÎك خÓل
قرابة السضنت Úإايجابية ،داعية
إا ¤ت -ع -زي -ز ال -وح -دة ال-وط-ن-ي-ة
وا’ل - -ت - -ف - -اف ح - -ول اŸؤوسضسض- -ات
’م- -ن- -ي- -ة لصض- -د ال- -ت- -ه- -دي- -دات
ا أ
اÿارج -ي -ة ،وج -ددت ‘ ال -وقت
ذات-ه “سض-ك-ه-ا Ãط-لب ا’ن-ت-قال
الدÁقراطي.

حمزة ﬁصصول
ال- - - - -ت- - - - -قت عشس - - - -رات األح - - - -زاب
والشسخصسيات السسياسسية اŸعارضسة،
أامسس ‘ ،ن - -دوة م - -زف - -ران  ،2و‘
أاجندتها ““بحث ومناقشسة األوضساع
السس -ي -اسس -ي -ة ،الق-تصس-ادي-ة ،األم-ن-ي-ة
والج- -ت- -م -اع -ي -ة ل -ل -ب Ó-د ..ا◊ل -ول
والبدائل““.
وت - -أاك - -ي - -دا ع- -ل- -ى دور اŸع- -ارضس- -ة
ومكانتها ‘ ،بناء دولة دÁقراطية
حقيقية مثلما هو متفق عليه ‘
ا÷زائر ،أاحزابا ومؤوسسسسات ،ثمن
اŸناضسل ا◊قوقي ،علي يحيى عبد
ال -ن -ور ،ا÷ه -د ال -ذي ي -ب-دل-ه ال-ت-ي-ار
اŸع- -ارضس ‘ ب- -ن- -اء ج -زائ -ر ق -وي -ة
وآامنة.
واع-ت ‘ Èك-ل-م-ت-ه الف-ت-ت-اح-ية لهذا
اللقاء ،الذي أاخذ وقتا طوي‘ Ó
ال- -ت- -حضس Òوال- -ت- -ن -ظ -ي -م ،أان ال -رأاي
اıال- -ف ي- -ع- -ود ب- -ال -ف -ائ -دة ع -ل -ى
الصسالح العام للبÓد.
وبعد علي يحيى عبد النور ،تناوب
رؤوسس -اء األح -زاب السس -ي -اسس -ي-ة ال-ت-ي
تنتمي إاﬂ ¤تلف التيارات ،على
إال -ق -اء ك -ل -م-ت-ه-م ‘ ظ-رف زم-ن-ي ل
ي-ت-ج-اوز  10دق-ائ-ق ل-ك-ل م-ت-دخ-ل.
ورأاى رئيسس حزب طÓئع ا◊ريات،
علي بن فليسس ،بأان ا÷زائر تعرف

مؤوكدا أانه ليسس ضسد شسخصس أاو مع شسخصس ،وإا‰ا من أاجل
ا÷زائر.
وقال سسعدا Êصساحب اŸبادرة ‘ كÓم وجهه للحاضسرين
‘ القاعة““ ،أايها اŸنادون يحيا الوطن ،جئتم لتدعموا
اÛاهد الذي أانذر نفسسه للوطن ،رئيسس ا÷مهورية السسيد
عبد العزيز بوتفليقة““ ،مضسيفا ‘ السسياق ““قال لكم فصسدق،
ووعد و ⁄يخلف ،جاء حينما كانت الدماء تسسيل ،واÿوف
يخيم ،وبÓدنا مقهورة بنار اإلرهاب ،فأاطفأا نار الفتنة كما
وعد ،وخلصس بÓدنا من قيود صسندوق النقد الدو‹ ،وجعل
من اإلعÓم حرا ومسستق ،Óيقول ويكتب ويصسور من يشساء،
وعد بالدولة اŸدنية وكرسسها““.
وبعدما أاشسار إا ¤أان التجمع انتظم أايضسا من أاجل نصسرة
ا÷يشس الوطني الشسعبي ،اŸرابط با◊دود ،السساهر على
Óعداء نقول نحن
أامن واسستقرار الوطن ،قال سسعدا““ Êل أ
هنا ،وقفة ا÷يشس الوطني الشسعبي سسليل جيشس التحرير
الوطني ،نقف وقفة وطنية ،إا ¤جانبه وإا ¤جانب كل
األسسÓك األمنية““.
و‘ السسياق ،حرصس على التوضسيح أان ““التجمع ليسس ضسد
أاحد أاو مع أاحد سسوى الوطن ،يحتاج منا جميعا الوقوف
إا ¤جانبه““.
Óره -اب م -ن ك-ل
وخ -لصس إا ¤ال -ق -ول ““ب Ó-دن -ا ت -ت -ع -رضس ل  -إ
ا÷وانب ،ف -ل -ي-ن-تصس-ر ج-يشس-ن-ا ،وق-وات أام-ن-ن-ا““ﬁ ،ذرا م-ن
تغليط ا÷زائري ،Úكما شسدد على ضسرورة تنظيم Œمعات
‡اثلة بكل الوطن.

غـ ـ ـول :رسضال ـ ـ ـة إا ¤الـ ـ ـ ـرأاي الع ـ ـام الوطني
والـ ـدو‹ أان ا÷زائـ ـ ـر بخ ـ ـÒ
فضسل رئيسس Œمع أامل ا÷زائر ““تاج““ عمر غول ،بدء
مداخلته بطرح سسؤوال ““Ÿاذا نحن هنا اليوم؟““ ،و‘ معرضس
رده قال ““نحن هنا جميعا من أاجل ا÷زائر ،واŸبادرة لكل
ا÷زائري.““Ú
وأافاد غول ‘ سسياق رده على التسساؤول ““لقاؤونا رسسالة إا¤

أازمة اقتصسادية اسستثنائية.
ال -وضس -ع-ي-ة الق-تصس-ادي-ة ،م-ع-تÈا أان
وق - -ال ب - -ن ف - -ل - -يسس أان ““اإلخ - -ف- -اق اÿروج م- -ن -ه -ا ي -أات -ي ب -ف -ت -ح ح -وار
الق- -تصس- -ادي ن- -ت- -ي- -ج- -ة ل - -إ
Óخ -ف -اق ح -ق -ي -ق-ي ب Úالسس-ل-ط-ة واŸع-ارضس-ة
السسياسسي““ ،ودعا إا ¤عدم اسستصسغار ◊ل كافة اŸشساكل.
األوضساع اإلقليمية اŸتقلبة ،مشسÒا ‘ اŸقابل ،أاوضسح كل من رئيسس
إا ¤أان األخطار اÙدقة بالبÓد حزب جبهة العدالة والتنمية ،عبد
ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ة وأان الضس- -ام- -ن األق -در الله جاب الله ،ورئيسس حزب جبهة
واأل‚ع ل  -أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ي-ت-م-ث-ل ‘ القوى الجتماعية والشسÎاكية ،نور
سسلطة تضسطلع بكامل صسÓحياتها ال- -دي -ن ب -ح -ب -وح ،أان ال -ت -ن -افسس بÚ
الدسستورية.
السسلطة واŸعارضسة ،لن تفصسل فيه
من جانبه ،أاكد رئيسس حركة ›تمع إال النتخابات ا◊رة والنزيهة.
السس- -ل- -م ،ع- -ب- -د ال -رزاق م -ق -ري ،أان وأاف - - -اد ،ب - - -أان ضس - - -م - - -ان ن- - -زاه- - -ة
““ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي ي-واج-ه السس -ت-ح-ق-اق-ات م-ره-ون-ة ،ب-ال-ه-ي-ئ-ة
أاع -ب-اء ح-ق-ي-ق-ي-ة م-رشس-ح-ة ل-لصس-ع-ود اŸسستقلة لتنظيم النتخابات ،والتي
وال - -ت - -ط - -ور““ ،وأاضس- -اف ““ك- -أاح- -زاب نصس ع- -ل- -ي- -ه- -ا ال- -دسس- -ت- -ور اŸع- -دل
معارضسة نؤوكد وقوفنا مع جنودنا مؤوخرا.
اŸي - - -ام ‘ Úح - - -م - - -اي- - -ة ا◊دود ،وصس - -ن - -ع غ - -ي - -اب ك- -ل م- -ن م- -ول- -ود
وŒن- -دن- -ا ال- -ت- -ام م- -ع م- -ؤوسسسس- -ت -ن -ا ح- -م- -روشس ،سس- -ي- -د أاح- -م -د غ -زا‹،
ال -عسس -ك -ري -ة ضس -د أاي خ -ط -ر ي -ه-دد م -ق -داد سس -ي-ف-ي وح-زب األف-اف-اسس،
وحدة وطننا واسستقرار اÛتمع““.
ا◊دث ‘ اجتماع اŸعارضسة الذي
وشس- -دد اŸت- -ح- -دث ع- -ل -ى ال -نضس -ال ع - -ق - -د ب - -زرال - -دة ،وط- -رحت ع- -دة
السسلمي والبتعاد عن العنف قائ Óتسساؤولت حول خلفيات ذلك ،على
““ ⁄أاسسمع حزب أاو شسخصسية تطالب غرار مدى ثقتهم ‘ جدوى لقاءات
ب - -اÿروج ل - -لشس - -ارع وإاع Ó- -ن ث- -ورة ‡اثلة.
شس-ع-ب-ي-ة““ ،ون-ادى ب-اسس-تمرار النضسال ف -ي -م -ا رأاى اÛت -م-ع-ون أان حضس-ور
السس -ل-م-ي إا ¤غ-اي-ة –ق-ي-ق ال-ت-غ-ي ÒالتشسكيÓت والشسخصسيات السسياسسية
الدÁقراطي السسلسس.
اŸمثلة ıتلف التيارات الفكرية
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وتطرق ،أاحمد بن بيت ??????? ???? ?????
أان شسغل منصسب رئيسس حكومة ،إا ¤اŸعارضسة ا÷زائرية.

صسنف األم Úالعام للتجمع الوطني ا÷مهوري ،بلقاسسم
سساحليŒ ،مع األمسس ‘ خانة النتصسار ،انتصسار على
اŸصس- -ال- -ح ا◊زب- -ي- -ة الضس- -ي -ق -ة ،ع -كسس م -ا ت -ري -ده ب -عضس
األطراف.
وبعدما جدد الوفاء واإلخÓصس للرئيسس بوتفليقة ،الذي
رف -ع ال-ت-ح-دي-ات اŸسس-ت-ج-دة ع-ل-ى بÓ-دن-ا ،ث-م-ن ال-دسس-ت-ور
Óمة ،كما شسدد
ا÷ديد التوافقي اŸطمئن واÙصسن ل أ
على ضسرورة التضسامن ب Úالسسلطة واŸعارضسة لتجسسيد
مكاسسبه.
وانتقد سساحلي ضسمنيا اŸعارضسة ،معيبا عليها العمل على
زعزعة ثقة اŸواطن ‘ ÚاŸؤوسسسسات ،وكذا طمعها ‘
شسرعية اŸؤوسسسسات.
ولدى حديثه عن التحدي األمني ،لفت إا ¤أانه  ⁄يعد
““الفزاعة““ كما تدعي اŸعارضسة ،ألن الفزاعة اليوم هي
““تيڤنتورين  ،““2والعتداء على الدول ولها اسسم هو سسÓح
““سستينغر الذي وجدته قوات ا÷يشس““ ،وتنظيم «داعشس»
اإلره -اب -ي ع -ل -ى ا◊دود ،ب -ج -نسس-ي-ات سس-ع-ودي-ة وأاف-غ-ان-ي-ة
وشس -يشس -ان -ي-ة ،ال-رام-ي إاŒ ¤سس-ي-د ﬂط-ط ت-قسس-ي-م ال-دول
العربية إا ¤فدراليات.

األحـ ـزاب واÛتمـ ـ ـ ـع اŸد : Êجـ ـدار وطني
لصض ـ ـ ـون الإسضتقـ ـ ـ ـرار
مداخÓت قادة األحزاب األخرى ،التي تصسنف ‘ خانة
““الصس -غÒة““ ،م -ن -ه -ا ع -ل -ى سس -ب -ي -ل اŸث -ال ا◊زب ال -وط-ن-ي
ا÷زائ -ري وال -ت -ج -م-ع ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري وح-زب ال-ع-دل
والبيان ،شسددوا بدورهم على ضسرورة بناء جدار وطني
لصسون أامن ا÷زائر واسستقرارها.
‡ثلو اÛتمع اŸد Êعلى غرار األم Úالعام ل–Óاد
ال-وط-ن-ي ل-ل-فÓ-ح Úا÷زائ-ريﬁ ،Úم-د ع-ل-ي-وي ،واألم-ينة
العام ل–Óاد الوطني للنسساء ا÷زائريات ،نورية حفصسي،
والقائد العام للكشسافة اإلسسÓمية ا÷زائرية و‡ثل األمÚ
ال -ع -ام ل –Ó-اد ال -ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري ،Úواألم Úال-ع-ام
ل –Ó-اد ال -ع -ام ل -ل -ت -ج -ار وا◊رف-ي Úا÷زائ-ري ،Úورئ-يسس
اŸنظمة الوطنية ألبناء اÛاهدين ،بدورهم شسددوا على
ضسرورة اللتفاف حول برنامج رئيسس ا÷مهورية وا÷يشس
الوطني الشسعبي وحول ا÷زائر ‘ ،ظل –ديات أامنية ل
ترحم.

إاشضهــــــــــــار

تعـ ـ ـزية

ببالغ ا◊زن واألسسى ،تلقت أاسسرة جريدة «الشضعب» ‘ مقدمتها
الرئيسسة اŸديرة العامة السسيدة أامينة دباشش نبأا وفاة اŸغفور لها
بإاذنه تعا¤
السضيدة الويزة زوجة ماضضي ﬁمد اŸدعو مداسضي
وال-دة م-اضض-ي اح-م-د ،رئ-يسس ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة لناشسري الكتب
وتتقدم له ولكافة أافراد العائلة بأاخلصس عبارات اŸواسساة والتعازي
متضسرعة للمو ¤عزّ وجل اأن يتغّمد روح الفقيدة برحمته الواسسعة
ويسسكنها فسسيح جنانه ويلهم أاهلها وذويها جميل الصس Èوالسسلوان.
???? ?????
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’ول على ضسخ أموأل إأضسافية للقطاع ،نوري:
‘ أنتظار موأفقة ألوزير أ أ

اللجوء للصسندوق الوطني للمياه لبعث اŸشساريع السستعجالية اÛمدة
’عادة بعث
’ول ،عن أللجوء إأ ¤ألصسندوق ألوطني للمياه ،إ
أعلن وزير أŸوأرد أŸائية وألبيئة عبد ألوهاب نوري ،أمسص أ أ
’همية ألتي ” أ’نطÓق فيها وتوقفت بسسبب نقصص ألسسيولة كحل دأخلي قطاعي.
أŸشساريع ذأت أ أ

ألعدد

16994

06

فضسيلة حمدأوي مديرة ألتخطيط وألشسؤوون أ’قتصسادية:

تخصسيصص  6مÓي Òدينار لتمويل مشساريع متعلقة باŸياه

أك- -دت فضس- -ي- -ل- -ة ح -م -دأوي ،م -دي -رة
أل-ت-خ-ط-ي-ط وألشس-ؤوون أ’قتصسادية على
مسستوى وزأرة أŸوأرد أŸائية وألبيئة ،أن
ألصس- -ن- -دوق أل- -وط -ن -ي ل -ل -م -ي -اه يسس -اه -م
وي- -ت- -دخ- -ل ‘ “وي- -ل ع -دي -د أŸشس -اري -ع
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸاء ،ب-ح-يث أن-ف-ق ألصس-ندوق
خÓل  2015ما يقارب  6مÓي Òدج ‘
أŸشساريع أŸتعلقة باŸياه.
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يأاتي هذأ ألقرأر ‘ أنتظار موأفقة ألوزير
أألول ع -ل-ى إأم-ك-ان-ي-ة ت-خصض-يصس م-وأرد م-ال-ي-ة
ل -ب -عضس أŸشض -اري-ع ذأت أأله-م-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر
مشض- -روع ألسض- -د أل- -وأق -ي ◊م -اي -ة إأل -ي -زي م -ن
أل - -ف - -يضض - -ان - -ات ،مشضÒأ إأ ¤أن أل - -ك - -ث Òم- -ن
أŸشضاريع ألتي شضملها ألتجميد هي تلك ألتي
 ⁄ت -ن -ط -ل -ق ‘ أوأن-ه-ا م-ا ج-ع-ل أل-دول-ة ت-ق-رر
Œميدها.
قال ألوزير ،إأن هذأ ألتوجه يأاتي كحل ثانٍ
يندرج ‘ إأطار درأسضة كيفية ألعتماد على
ألوسضائل ألذأتية للقطاع من خÓل ألصضندوق
أل -وط -ن -ي ل -ل-م-ي-اه لضض-م-ان أŸرأف-ق-ة أ÷زئ-ي-ة
ل-ل-خ-زي-ن-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ إأ‚از أŸشض-اريع ذأت
ألطابع ألسضتعجا‹ وأألهمية ،لسضيما لبعضس
ألوليات ،سضوأء تعلق أألمر Ãحطات ألتحلية
أو أل- -ت- -ط- -ه Òأو أل- -ت- -دخ -ل ب -ه -دف أل -ت -زوي -د
بالتجهيزأت ألناقصضة ،أو أسضتثمارأت ألتوسضيع
أو ألتجديد ‘ ›ال أŸاء.
وخÓ-ل زي-ارت-ه أل-ت-ف-ق-دي-ة ل-لولية أŸنتدبة
ث نوري على ألسضتفادة من أŸياه
جانت ،ح ّ
أŸعا÷ة Ãحطة تصضفية أŸياه أŸسضتعملة ‘
ألسض- -ق- -ي أل- -فÓ- -ح- -ي ،مشض -ددأ ع -ل -ى ضض -رورة
أسض- -ت- -غÓ- -ل -ه -ا ‘ زرع  30ه-ك-ت-ارأ أÙي-طة
ب-أاح-وأضس أÙط-ة أل-ت-ي ” ت-دشض-ي-ن-ه-ا وأل-ت-ي
يعول عليها ‘ أ◊فاظ على صضحة ألسضاكنة
وضض -م -ان ع -دم أن-ت-ق-ال أألم-رأضس ع ÈأŸي-اه،
ناهيك عن ألسضتفادة من طميها أŸسضتخرج
بعد أŸعا÷ة ألبكتÒية ‘ ألفÓحة.
ووج -ه أل -وزي -ر ت -ع -ل -ي -م -ات وأضض -ح -ة ب -ه-ذأ
أÿصض- -وصس ل- -وأ‹ أل- -ولي- -ة ،بضض- -رورة غ -رسس
أل -ه-ك-ت-ارأت أ›ÈŸة ح-ول أÙط-ة وت-وزي-ع
أألرأضض- -ي أل- -فÓ- -ح- -ي -ة ل -لشض -ب -اب أل -رأغب ‘
ألسض- -ت- -ث- -م- -ار ‘ أل- -نشض -اط أل -ف Ó-ح -ي ،مÈزأ
أسضتعدأد ألوصضاية تزويدهم بالشضتÓت ألÓزمة
Ãا يتوأفق مع طبيعة أŸنطقة ،حاثا على
ضضرورة ألتوجه نحو أألشضجار أŸثمرة لتحقيق
ألفائدة أŸرجوة من ورأء توسضيع أŸسضاحات
أŸسض -ق -ي -ة وأŸسض -اه -م -ة ‘ أل-رف-ع م-ن أألم-ن
ألغذأئي بالولية.
وت- -ع- -د ﬁط -ة أل -تصض -ف -ي -ة ،أل -ت -ي دشض -ن -ه -ا
أŸسضؤوول أألول عن ألقطاع ،مكسضبا للمنطقة،
خاصضة وأنه ينتظر أن تتكفل Ãعا÷ة أŸياه
أŸسض -ت -ع-م-ل-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ولي-ة أŸن-ت-دب-ة
ج - - - -انت ‘ آأف - - - -اق  ،203٧ب -ط -اق -ة إأن-ت-اج-ي-ة
16500مÃ ،3عدل يومي يصضل إأ 2500 ¤مÎ
مكعب.
وبخصضوصس ماء ألشضرب ،توقف نوري عند
ﬁطة ألضضخ بذأت ألبلدية ،حيث أطلع على
وضض -ع -ي -ة ه-ذه أÿدم-ة ل-لسض-اك-ن-ة وأل-ذي-ن ي-ت-م
ت -زوي -ده -م بصض -ف -ة ي -وم -ي-ة Ÿدة  10سضاعات
Ãعدل  3٧4ل /Îأليوم لصضالح  1٧095نسضمة
م - - -ن ب 1٧9٧9 Úنسض-م-ة ،م-ط-ال-ب-ا أ÷زأئرية
للمياه بإاجرأء بطاقة تقنية عن ألوضضعية ،على
أعتبار أن ألكمية أıصضصضة تتجاوز أŸعدل
أل -وط -ن -ي أŸق -در بـ 180ل Îل -ل -ف -رد ،ووق -ف
أل-ت-ب-ذي-ر وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وسض-ي-ع شض-ب-ك-ة أل-ربط

لتزويد  884نسضمة أŸتبقية حتى تكون هناك
ع- -دأل- -ة ‘ أل -ت -وزي -ع ل -ل -ج -م -ي -ع ،خ -اصض -ة وأن
أŸنطقة تتوفر على  14بئرأ و 3آأبار تقليدية.
وبولية إأليزي ” إأطÓق درأسضة إل‚از سضد
أرضضي لتجنيد أŸياه أ÷وفية  3,2مليون مÎ
مكعب وألذي ينتظر أن تنتهي أألشضغال به ‘
آأفاق  :2019كما سضجلت مديرية ألري  63٧بئر
مسضتغلة من ب ٧000 Úبئر 95 ،منها موجهة
للتزويد Ãاء ألشضروب وﬂ 40صضصضة للسضقي،
ما يسضمح بإانتاج  1.2مليون م Îمكعب وتغطية
طلبات ألسضاكنة.
ووصضلت نسضبة ألربط بشضبكة ماء ألشضروب
إأ 9٧ ¤من أŸائة ،ونفسس أألمر بالنسضبة للربط
بشضبكات ألتطه 96 Òمن أŸائة ،فيما يبقى
ألتحدي –سض Úجودة أŸياه من خÓل إأ‚از
ﬁطتي –لية للمياه ألباطنية أŸسضتخرجة
وم-ع-ا÷ت-ه-ا ،ب-إاع-ط-ائ-ه-ا أل-ك-م-ي-ة أل-ك-افية من
أألوكسضج Úإلزألة أألكسضدة منها ألناŒة عن
أح -ت -وأئ -ه -ا ك -م-ي-ات ك-بÒة م-ن أ◊دي-د وأل-ت-ي

Ãج-رد أح-ت-ك-اك-ه-ا ب-ال-ه-وأء ت-ت-ح-ول إأ ¤أل-لون
أألحمر ،وهو أŸشضكل ألذي –رصس ألوزأرة
على حله.
وف-ي-م-ا ي-خصس أل-ت-ك-ف-ل ب-النفايات ألبÎولية
ألتي أثرت على مناطق رعي أŸوأل ،Úقال
أل -وزي -ر إأن ه -ن -اك ع -م Ó-وت-نسض-ي-ق-ا م-ع وزأرة
أل-ط-اق-ة وألشض-رك-ات أل-بÎول-ي-ة لضض-مان ألتكفل
أألمثل وتسضي Òهذأ ألنوع من ألنفايات دون
أإلضضرأر بأايّ جهة معينة ،لسضيما ألبيئة.
‘ نفسس ألسضياق– ،دث نوري عن إأحصضاء
 5٧مركز ردم تقني للتكفل بالنفايات أŸنزلية،
مشضÒأ إأ ¤أن هذه ألنفايات مسضؤوولية أ÷ميع،
ب - -دءأ ب - -اŸوأط- -ن ،Úم- -رورأ إأ ¤ألسض- -ل- -ط- -ات
أÙلية وكذأ أإلدأرة أŸكلفة بالبيئة ،حيث
ألكل مطالب بتغي Òألذهنيات وتأادية دوره كما
يجب ،ولَِم ل أسضÎجاع بعضس أŸوأد وإأعادة
رسض -ك-ل-ت-ه-ا و–وي-ل-ه-ا ع-ل-ى غ-رأر أل-بÓ-سض-ت-يك
وألكرتون بشضكل يجعل منها قيمة مضضافة من
خÓل أŸؤوسضسضات ألصضغÒة.

أوضض - -حت ح - -م - -دأوي لـ «ألشض- -عب» ،ع- -ل- -ى
هامشس ألزيارة ألتفقدية ألتي قادت ألوزير
ع -ب -د أل -وه -اب ن -وري ل -ولي-ة إأل-ي-زي وأل-ولي-ة
أŸن -ت -دب -ة ج -انت ،أن مسض -اه -م-ات ألصض-ن-دوق
تكون ‘ شضكل أسضتثمارأت ألتوسضيع أو ألتجديد
‘ ›ال أŸاء ،مشضÒة إأ ¤أن قانون أŸالية
لـ 2016أدرج إأتاوأت جديد عن أسضتعمال أŸياه
‘ ›الت ألصضناعة ،على غرأر فرضس 1دج
على أسضتعمال أŸياه ‘ كل قارورة مشضروبات
غ -ازي -ة ،م -ت -وق -ع -ة أرت -ف -اع أل -ق -ي -م -ة أŸال -ي-ة
أÙصضلة بالصضندوق هذه ألسضنة ،ما سضيسضمح
ب -ت -غ -ط -ي -ة ت -ك -ال -ي -ف إأ‚از ع-دي-د أŸشض-اري-ع
أّÛمدة بسضبب عدم توفر
ألسضيولة أŸالية.
ب -حسضب ح -م -دأوي ،ج-اء
ه- - -ذأ ب - -ع - -د أن ” Ãوجب
قانون أŸالية  2016توأمة
صض -ن -دوق أل -تسض -ي ÒأŸدم -ج
ل- - -ل- - -م- - -وأرد أŸائ - -ي - -ة م - -ع
ألصض-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ي-اه،
ح- -يث أصض- -ب- -ح ‘ رصض- -ي- -ده
حوأ‹  20مليار دج ،وÃوجب صضÓحياته فهو
ي-ع-م-ل وف-ق أل-ط-لب ،ب-ح-يث ي-ت-دخ-ل إلح-دأث
ألتوأزنات وأŸسضاهمة ‘ تهيئة شضبكات ألربط
باŸياه وŒديدها وألتجهيز وأÈÿة ،توسضيع
أŸشضاريع ،على غرأر تدخله لتمويل عملية
إأع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة ألشض-ب-ك-ات ع-ل-ى مسض-ت-وى ولي-ة
عنابة.
إأ ¤ج- -انب ذلك ،ي- -ع- -ت- -م- -د ألصض- -ن- -دوق ‘
إأيرأدأته على عائدأت أإلتاوأت أÎŸتبة على
أŸصض -ال-ح وأل-ه-ي-ئ-ات وأŸؤوسضسض-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
أل -ت -اب-ع-ة ل-ل-دول-ة وأŸك-ل-ف-ة ب-ال-ت-زوي-د ب-اŸي-اه
ألصض-ا◊ة ل-لشض-رب وأŸي-اه ألصض-ن-اع-ي-ة ب-ع-ن-وأن
أمتياز تسضي ÒأŸنشضآات ألعمومية إلنتاج أŸياه
ألصضا◊ة للشضرب ونقلها وتوزيعها ،وكذأ من
فوأت ÒأŸياه وكذأ عن أسضتعمال أŸياه ‘
ألصضناعات ألبÎولية من خÓل فرضس 130دج

عن سضحب أو حقن ل Îمن أŸاء ‘ أÎŸ
أŸكعب دأخل أآلبار ألبÎولية ،وتلك أŸتعلقة
Ãؤوسضسضات إأنتاج أŸياه أŸعدنية ألتي تسضتغل
أآلبار وأŸنابع وأÙددة بـ25دج لكل  1لÎ
مكعب.
وب -خصض -وصس آأخ -ر ع -م -ل -ي -ة ت -دّخ -ل ف -ي -ه -ا
ألصض- -ن- -دوق أل- -وط- -ن- -ي ل -ل -م -ي -اه ،أشض -ارت ذأت
أŸسض -ؤوول -ة إأ ¤ت -ل -ب -ي -ة ط-لب
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -م-ي-اه ل-ت-م-وي-ل
›م- -وع- -ة م -ن مشض -اري -ع -ه -ا
ب-ح-يث ل-ه-ا ح-اج-ي-ات ك-ثÒة،
حيث تدخل ألصضندوق بـ4.2
مÓ- -ي Òدج ،ك- -م- -ا ” أقÎأح
أل -ت -دخ -ل ل -ت -م -وي -ل أل -وك -ال-ة
ألوطنية للسضدود لدفع أجور
عمالها ‘ ،أنتظار إأيجاد حل
نهائي وذلك بعد موأفقة ألوزير أألول ،بسضبب
أنخفاضس مدأخيل ألوكالة ،بالنظر إأ ¤أرتفاع
قيمة أسضتثمارأتها أÿاصضة بإا‚از أك Ìمن 12
سضدأ .وعليه ،تقرر أللجوء إأ ¤ألصضندوق ألذي
ي -ع -ت ÈأŸم -ول أل -رئ -يسس ل -ع -دي -د أŸشض -اري-ع،
خاصضة وأنه قدم دعما ،ألسضنة ألفارطة ،لعدة
وليات بـ ٧مÓي Òدج.
باإلضضافة إأ ¤أŸسضاهمة ‘ تنقية ألسضدود
وتغطية ألنفقات ألطاقوية لسضد بني هارون،
حيث يتم تخصضيصس  1مليار كل سضنة لهذه
ألغاية .كما سضاهم ‘ “ويل تسضي– Òويل عÚ
صض -ال -ح Ô“ -أسضت ،وك -ذأ أل -ت -دخ -ل ل-ت-م-وي-ل
Œهيزأت بعضس أŸشضاريع ،كالتطه ،Òحماية
أŸدن من ألفيضضاناتﬁ ،طة ألتحلية ببجاية
وحتى ألديوأن ألوطني للسضقي.

قانون اŸالية 2016
أادرج إاتاوة على اسستعمال
اŸياه ‘ اŸشسروبات
الغازية

بلخوجة فؤوأد مدير ألسسياسسة أ◊ضسرية:

سسياسسة تسسي Òالنفايات اŸتبعة قضست على  80مفرغة عشسوائية
أكد بلخوجة فؤوأد مدير ألسسياسسة أ◊ضسرية بوزأرة أŸوأرد أŸائية وألبيئة ،أنه بفضسل ألسسياسسة ألوطنية لتسسي Òألنفايات
ومرأكز ألردم ” ،ألقضساء على حوأ‹  80مفرغة عشسوأئية ،بينها أو’د فايت ،وأدي ألسسمار وبن زرقة ،وحاليا  70من أŸائة من
ي مركز تقني ،ولهذأ
ألنفايات “ر بهذه أŸرأكز ،مشسÒأ إأ ¤أن كل و’ية لديها مركز للردم ماعدأ و’ية تندوف ألتي ’ “لك أ ّ
” تسسط Òمشسروع Úلها ‘ كل من تندوف وع Úألعسسل ‘ ،ح Úأن أŸشسكل أŸطروح هو ألنفايات ألبÎولية وألتكفل بها من
أختصساصص وزأرة ألطاقة وألشسركات ألبÎولية ،حيث هناك عمل منسسق بهذأ أÿصسوصص مع وزأرة أŸوأرد أŸائية وألبيئة.
أŸؤوسضسضات أŸتوسضطة وأŸصضغرة.
ب -دأي -ة ب -ا÷م-ع وأل-ف-رز وأل-رسض-ك-ل-ة وأل-ط-مسس
و–دث بلخوجة عن وجود ما يقارب  200وألتكوين ،حيث يتع Úتطوير ألفرز وألطمسس
مسضÎج-ع ل-ل-ن-ف-اي-ات ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ني ،وأسضتغÓلهما ،حيث أشضار بلخوجة إأ ¤وجود
أوضضح بلخوجة لـ «ألشضعب» ،أن هناك عمل فيما يسضجل نشضاط موأز له بالنظر للمدخول دل -ي-ل ب-خصض-وصس ك-ل ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ات Ÿع-رف-ة
على مسضتوى ألوزأرة إليجاد حلول ،كون أن أل -ك -ب ،Òم -ا ي -ؤوك -د وج-ود –دي-ات ك-بÒة ي-ت-م ك -ي -ف -ي -ة أل -ع -م -ل Ãرأك-ز أل-ردم وف-ق أŸع-ايÒ
أŸرأك- -ز أŸن -ج -زة ع -رفت تشض -ب -ع -ا ،وح -ال -ي -ا رف -ع -ه -ا ،ب -ح -يث ي -جب ت -ث -م Úع-م-ل-ي-ة أل-ف-رز أŸعمول بها.
مشضاكل ،ألن طمسس ألنفايات يجب أن تسضبقه وأل- -رسض- -ك- -ل- -ة وأıزون أŸوج -ود ،ب -ال -ن -ظ -ر
وفيما يخصس ألقرأر أŸتعلق بتوقيف ألعمل
عملية ألفرز حتى تعطى دÁومة وتثمينا لهذه للمردود أŸا‹ أŸعت Èألذي Áكن –صضيله ،باألكياسس ألبÓسضتيكية ،قال إأنه ‘ ” 2013
ألسضتثمارأت ،ومن ثم يكمن أ◊ل ‘ تعزيز مشضÒأ إأ ¤ألÎكيز على ألعمليات ألتحسضيسضية وضض- -ع ÷ن- -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -اŸوضض -وع ،ك -ان م -ن
عملية ألفرز لتمديد عمرها إأ 10 ¤سضنوأت وأألع -م -ال أ÷وأري -ة ،ع -ل -ى غ -رأر ت -لك أل -ت-ي أŸفÎضس أن تخرج بتوصضيات للقضضاء عليه،
بدل سضنت ،ÚمشضÒأ إأ ¤أن
أج - -ريت ب- -ك- -ل م- -ن وه- -رأن و” –ضض Òمشضروع قانون وأتفاق مع منتجي
م -رأك-ز وه-رأن ،ب-وح-ن-ي-ف-ي-ة،
وع-ن-اب-ة وت-ل-مسض-ان ،وت-ن-ظ-يم ألبÓسضتيك ألذين يشضغلون أك Ìمن  10آألف
ح-م-يسض-ي وقسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ك-ل-ها
أل - - -ن - - -وأدي أÿضض - - -رأء و 49شضخصس ‘ هذأ ألنشضاط ،وينتجون حوأ‹ 200
ت -ع -رف م -رأك -ز ج -دي-دة م-ن
مرأكز دنيا ،أثنان ‘ تبسضة ،م -ل -ي-ون ط-ن م-ن أل-بÓ-سض-ت-يك،
خ Ó-ل ت -خصض-يصس ه-ك-ت-ارأت
ل - -ك - -ن ي - -ب - -ق- -ى أŸوأط- -ن  -غ Òأن أإلق -ب -ال ك -ان نسض -ب -ي-ا.
أخرى لهذه ألغاية.
بحسضب أŸتحدث  -يفتقد وح-ال-ي-ا ه-ن-اك ع-م-ل ل-ل-ذهاب
وكشض- -ف ب- -ل- -خ- -وج- -ة ع -ن
ل -ل -حسس أل -ب -ي -ئ -ي وأل -ث -ق-اف-ة ن -ح -و إأن -ت -اج ب Ó-سض -ت -يك ق-اب-ل
وجود طلبات من أÿوأصس
أل -ب -ي-ئ-ي-ة ،لسض-ي-م-ا ‘ أل-ف-رز للتحلل ،وأŸلف يتوأجد على
ب- -خصض- -وصس ألسض -ت -ث -م -ار ‘
ألنتقائي.
مسض- -ت- -وى أل- -وزأرة م- -ن خÓ- -ل
عملية ألرسضكلة ،حيث قامت
‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق– ،دث ب- -ل- -خ -وج -ة ع -ن تكليف فريق يعمل على هذأ
أل-وزأرة Ãرأف-ق-ة ه-ؤولء أŸسض-ت-ث-م-ري-ن ،ب-ينهم أسضÎأت -ي -ج -ي -ة ل -ل -ت-وأصض-ل وت-وع-ي-ة أŸوأط-ن ÚأŸشض -روع ،ل-ك-ن م-ازأل أل-ع-م-ل
أج -انب ،م -ن خ Ó-ل “ك -ي -ن -ه -م م -ن أıزون بهدف أÿروج من ألنظرة ألضضيقة وألسضلبية ط- -وي ،Ó- -خ- -اصض- -ة وأن ه- -ؤولء
أ◊ا‹ ألذي يÎأوح ب 12 Úإأ 15 ¤مليون طن ل -ل -ن -ف -اي -ات وأل -ن-ظ-ر إأل-ي-ه-ا ك-م-ورد أق-تصض-ادي أŸنتج Úطالبوأ بتقد Ëدعم
سضنويا ،وهو رقم مرشضح لÓرتفاع ،مشضÒأ أن وتثمينه ،وتثبيت هذه ألسضياسضة Ãعية وزأرة ما‹.
وبخصضوصس ألنفايات ألصضناعية ،قال مدير
مسضتوى ألرسضكلة با÷زأئر ل يتجاوز  5من ألصض-ن-اع-ة وألشض-رك-اء أŸوج-ودي-ن ‘ ألسض-اح-ة،
أŸئة ،فيما يطمح ألوصضول إأ 10 ¤من أŸائة سضوأء مركزيا أو ﬁليا من خÓل دور ألبيئة ،ألسض -ي -اسض -ة أ◊ضض -ري-ة ،إأن ه-ن-اك م-رك-زي-ن ‘
ع -ل -ى أŸدى أŸت -وسض -ط ،م -ؤوك -دأ ألسض-ع-ي ألن حيث ” أعتماد حوأ‹ ﬂ 250طط تسضي Òأل -ت Ó-غ -م-ة بسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وت-بسض-ة وه-ن-اك
م -ك -تب درأسض-ات وسض-ت-ك-ون ألن-طÓ-ق-ة ق-ري-ب-ا
يكون هذأ ألنشضاط على مسضتوى مرأكز ألردم ألنفايات على مسضتوى ألبلديات ألكÈى.
وأÿوأصس ،على أعتبار وجود طلبات كبÒة
وب -خصض -وصس ت -ق -ي -ي-م ألسض-ي-اسض-ة أŸن-ت-ه-ج-ة لسض-ت-ق-ب-ال-ه-ا ،ف-ي-م-ا يطرح أŸشضكل بخصضوصس
حتى من طرف أصضحاب أŸشضاريع أŸنشضأاة أŸند›ة أŸتبعة ،أŸتضضمنة عدة عمليات ،أŸوقع ‘ ظل تخوف أŸوأطن Úمن أسضتقبال
عن طريق «أونسضاج» ،فيما يحبذ ألتعامل مع

Ü.OÉ©°S

النفايات مردودها
القتصسادي هام ونسسعى
لتغي Òالنظرة السسلبية
Œاهها

مرأكز ألنفايات أŸنزلية ألتي هي غ Òمكتملة
ل -ع -دم أح -ت -وأئ-ه-ا ع-ل-ى م-رأك-ز ت-ط-ه ÒعصضÒ
ألنفايات ،ما عدأ حميسضي وقورصضو وحاسضي
ب- -ون -ي -ف ،وح -ال -ي -ا ه -ن -اك
مشض -اري -ع أخ -رى ب -ال -نسض-ب-ة
لولية ألبليدة وتيزي وزو
وت- -ل- -مسض- -ان ومسض- -ت- -غ- -ا،Â
وهناك عملية كبÒة تخصس
 31م-رك-ز ن-ف-اي-ات سض-ي-ت-م
ألن -ط Ó-ق ف -ي -ه -ا ‘ ه -ذه
ألأيام ،مع إأ‚از  36مركزأ
لتطه Òألنفايات أŸنزلية.
وف -ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-زي-وت ألصض-ن-اع-ي-ة ،أوضض-ح
بلخوجة أن هناك أتفاقية مع نفطال بهذأ
أÿصضوصس ،بحيث تسضاهم ‘ تطه Òما نسضبته
 10من أŸئة وهي كمية ضضئيلة ،كون هذه
أل -زي-وت تشض-ك-ل ع-ائ-ق-ا ع-ل-ى أل-ب-ي-ئ-ة وألصض-ح-ة
أŸوأطن وكذأ أŸشضاكل على مسضتوى ﬁطات
أل-تصض-ف-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-لتطهÒ
«أونا».

تسسجيل طلبات من
اÿواصص واألجانب
لÓسستثمار ‘ عملية
الرسسكلة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخيسس  ٣١مارسس  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٧هـ

 70درجة عند اŸنبع وقوة تدفق بـ  30لÎا ‘ الثانية
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حمام الصسا◊ Úبخنشسلة قطب للسسياحة ا◊موية ينتظر عناية أاكÈ
’مراضص ا÷لدية
مركز لعÓج أامراضص اŸفاصصل ،ا÷هاز التنفسصي وا أ
تعد ﬁطة حمام الصصا◊ ÚاŸعدنية بو’ية خنشصلة،
معلما اثريا تاريخيا رومانيا مصصنفا ،بحيث يعود تاريخ
تشصييده إا ¤العهد الروما Êسصنة  69ميÓدي ،على يد القائد الروما« ÊفÓفيان» ،اسصتنادا إا ¤الباحث
’ثري الفرنسصي «سصتيفان جسصال» ‘ كتابه اŸعا ⁄القدÁة ا÷زائرية ،وهو عبارة عن مرفق سصياحي
ا أ
اسصتشصفائي ،يقع وسصط منطقة غابية ،ذات مناخ متميز ،ومناظر طبيعية سصاحرة ،تضصاف إا ¤خصصائصص
مياهه اŸعدنية ا◊موية ،ذات الÎكيبة الكيميائية ا’سصتشصفائية ،بدرجة حرارة  70درجة عند اŸنبع،
ما يؤوهل هذا اŸركب ’ن يكون مقصصدا سصياحيا بامتياز ،ومورد اقتصصاديا جد هام يدر اÓŸي Òعلى
ميزانيتي البلدية والو’ية ،إاذا اسصتغل اسصتغ ’Óجيدا وتكاتفت ا÷هود من عدة جهات للنهوضص به.
«الشصعب» اسصتطلعت واقع هذه اÙطة اŸعدنية ،من الناحية ا◊موية ا’قتصصادية ،و‘ إاطار السصياحة
الهيدرومعدنية ا’سصتشصفائية.

اسستطÓع :سسكندر ◊جازي
ت -ق -ع ﬁط -ة ح-م-ام الصص-ا◊ ،Úغ-رب ع-اصص-م-ة ال-و’ي-ة
خنشصلة ،على بعد  ٠٧كيلوم ،Îوتبعد بـ  ٠٢كيلوم Îعلى
ب -ل-دي-ة ا◊ام-ة صص-اح-ب-ة ا’خ-تصص-اصس اإ’ق-ل-ي-م-ي وال-تسص-يÒ
اإ’داري لهذا اŸرفق الذي يتشصكل من مسصبح ÚرومانيÚ
ل -ل-رج-ال ،وأارب-ع-ة مسص-اب-ح م-غ-ط-اة ل-ل-نسص-اء ،إاضص-اف-ة إا٤٠ ¤
غ-رف-ة ف-ردي-ة لÓ-سص-ت-ح-م-ام م-زودة ب-اأ’حواضس و 5٠غرفة
أاخرى خاصصة باŸبيت .كما تتواجد باÙطة ،عدة مرافق
خدماتية ،منها فندق دار اŸعلم ،مركز الراحة اÿاصس
ب -اÛاه -دي -ن وف -ن -دق الÈي -د وف -ن -دق اإ’خ -وة ب -وزي -دي،
ي -ت -وسص -ط -ه-م م-ن-ت-زه ل-ل-ع-ائÓ-ت ي-ح-ت-وى ع-ل-ى م-ط-ع-م ك-بÒ
ومسص -اح -ات ل -ل-راح-ة وال-ل-عب ،دون أان ن-نسص-ى م-رك-ز اأ’م-ن
الشصبه حضصري اŸدشصن حديثا ،وهي اŸرافق التي أاهلت
هذا اŸركب أ’ن تصصل قدرة اسصتيعابه إا ٧٠٠ ¤أالف شصخصس
سصنويا.

درجة حرارة اŸياه عند اŸنبع
 70درجة بقوة تدفق  30لÎا ‘ الثانية
مدير السصياحة لو’ية خنشصلة ﬁمد الصصالح بن طالب،
أاكد لـ «الشصعب» أان الدولة حريصصة على حماية اŸنابع
ا◊موية الرئيسصية الثÓثة للحمام ،بحيث قامت اŸديرية،
‘ إاطار الÈامج التنموية للدولة السصابقة ،بإاعادة تهيئة
›اري هذه اŸنابع ◊مايتها من كل اأ’خطار’ ،سصيما
خ -ط -ر ال -ف -يضص -ان -ات ،وأا‚زت ع -ل -ى ضص-ف-اف-ه-ا مسص-اح-ات
وفضصاءات للراحة والتنزه.
وأاضص- -اف ذات اŸسص- -ؤوول ،ب- -خصص- -وصس ‡ي- -زات اŸي- -اه
معدنيا واسصتشصفائيا ،أان درجة حرارة اŸنابع الرئيسصية
الثÓثة ،تÎاوح ب 5٠ Úو ٧٠درجة عند
اŸن- -ب- -ع ،وب- -ق- -وة
ت- -دف- -ق ت- -ق -در
بـ ٣٠ل‘ Î- - - -
ال -ث -ان -ي -ة ،ح-يث
ي - -ت - -م تÈي- -ده- -ا
ت-دري-ج-ا ب-طريقة
ط - -ب - -ي - -ع - -ي- -ة عÈ
ب
›رى كب ،Òيصص ّ
‘ ق- -ن- -اة رئ- -يسص -ي -ة
مفتوحة على الهواء
ال -ط -ل -ق ع -ل-ى شص-ك-ل
واد ،يقسصم اŸياه عÈ
›اري فرعية تؤودي
ل -ل -غ -رف ل -تصص -ل إال-ي-ه-ا
بدرجة حرارة أاقل.
يصص - - -ف- - -ه اأ’ط- - -ب- - -اء
Ÿداواة أام - - - - - - - - - - - - -راضس
اŸف- - - -اصص - - -ل ،وا÷ه - - -از
ال - -ت - -ن - -فسص- -ي واأ’م- -راضس
ا÷لدية واŸعدية
وم- -ع- -ل- -وم أان الÎك- -ي- -ب -ة
اŸع - -دن - -ي- -ة Ÿي- -اه ا◊م- -ام
م-ت-ك-ون-ة م-ن:ال-ب-ي-ك-ارب-ونات،
الكÈيت ،الكلورير ،السصلفات،
اŸغ- -ن- -زي- -وم ،ال- -ب- -وت -اسص -ي -وم،
الصصديوم والنيÎات ،ما يجعلها ذات خصصائصس عÓجية
Ÿداواة عدة أامراضس منها ،أامراضس الروماتيزم واŸفاصصل
خاصصة ،واأ’مراضس ا÷لدية ،اŸعدية والتنفسصية ،بحيث
يصص - - -ف اأ’ط- - -ب- - -اء اıتصص ‘ Úاأ’م- - -راضس اŸذك- - -ورة،
Ÿرضصاهم ،الذهاب لÓسصتحمام عدة مرات Ãياه حمام
الصصا◊ Úبخنشصلة للشصفاء من اŸرضس.

مدير السسياحة :منح اŸوافقة لعدة
مسستثمرين إل‚از فنادق ومرافق خدماتية
كشص-ف م-دي-ر السص-ي-اح-ة ‘ ،إاط-ار ا’سص-ت-ث-م-ار السص-ي-احي
ب -اŸن -ط -ق -ة ،أان ›م -وع -ة م -ن اŸسص -ت -ث -م -ري -ن اÿواصس،

عازمون على إاقامة مرافق خدماتية وفنادق باŸركب،
–صصلوا على اŸوافقة اŸبدئية من السصلطات اıتصصة،
لتجسصيد مشصاريعهم ا’سصتثمارية مسصتقي ،Óداعيا اÿواصس
أاصصحاب اŸرافق اŸتواجدة حاليا باŸركب ،إا ¤العمل
على –سص Úخدماتهم أاك Ìوإاعطاء صصورة جديدة للمرفق،
من اجل اسصتقطاب اŸزيد من الزبائن باŸركب.
وعن نقصس اÿدمات اŸقدمة للسصياح ،أاوضصح ذات
اŸسص -ؤوول أان ذلك راج -ع ل -ل -ط -ري -ق -ة اŸع-ت-م-دة ‘
تسص- -ي ÒاŸركب م- -ال- -ي -ا وبشص -ري -ا ،ح -يث أان ه -ذا
اأ’خ Òتابع مباشصرة لبلدية ا◊امة التي –ول
إاليها مدا خيله مباشصرة ،وتدرج ‘ ميزانيتها
وهي التي تسصخر العمال العامل ÚباŸركب
وتسصÒهم ،وبالتا‹ يصصعب التحكم ‘ التسصيÒ
’سصيما إاذا علمنا أان هذا ا◊مام يسص Òحاليا
بـ  ١5عامل فقط ‘ ،الوقت الذي يحتاج فيه
إا ٣٠ ¤عامل.

زوار اÙطة« :مياه ا◊مام فيها
عÓج فعال لكن نقصص
اÿدمات يؤورقنا»
اجمع زوار اÙطة الباحث Úخاصصة
ع -ن ال -عÓ-ج ‘ ح-دي-ث-ه-م «ل-لشص-عب» ،أان
م -ي-اه اÙط-ة اŸع-دن-ي-ة ح-ق-ي-ق-ة ف-ي-ه-ا
شصفاء فعال للعديد من اأ’مراضس ،خاصصة
أام- - -راضس اŸف- - -اصص- - -ل وال- - -روم- - -ات - -ي - -زم،
واأ’مراضس ا÷لدية ،دون أان يخفي هؤو’ء
اسص- -ت- -ي- -ائ- -ه -م م -ن ن -قصس اÿدم -ات واŸراف -ق
الضصرورية لÓسصتجمام’ ،سصيما وان معظمهم سصياح
ينحدرون من ﬂتلف و’يات الوطن ومن بينهم حتى
اأ’جانب ،وهو ما يسصتدعي ضصرورة ا◊رصس ا÷يد على
–سص Úوت -ن -وي -ع خ -دم -ات ا’سص-ت-ق-ب-ال وال-ت-وج-ي-ه واإ’ي-واء
واإ’طعام.
و كشصف مسص ÒاŸركب ورئيسس ÷نة السصياحة باÛلسس
الشصعبي البلدي لبلدية ا◊امة ،بوبكر حقاصس ل «الشصعب»،
أان حمام الصصا◊ Úيسصتقبل يوميا أاك Ìمن  8٠٠شصخصس،
ي -قصص -دون -ه ل Ó-سص-ت-ح-م-ام ،وي-ن-ح-درون م-ن ﬂت-ل-ف
و’ي -ات ال -وط-ن خ-اصص-ة م-ن-ه-ا

–سس Úاÿدمات مرهون
بالسستقÓلية اŸالية للمركب
اسصتحمام
من أاصصل ٣8 ،على أان
يتم اسصتÓم الـ  ١٣الغرفة اŸتبقية و 5٢غرفة مبيت خÓل
نهاية الشصهر ا÷اري ،علما وان إاعادة فتح اŸركب جزئيا
ب - -ع- -د غ- -ل- -ق- -ه ،ك- -انت ب- -ت- -اري- -خ ١5
جانفي ٢٠١٦بقرار من وا‹ الو’ية
ب -ه -دف –صص -ي -ل م -داخ-ي-ل م-ال-ي-ة
تسصتفيد بها البلدية واŸركب على
حد السصواء.

Œاوز اŸداخيل
 600مليون شسهريا
رغم عدم تشسغيل
جزء من اŸركب

اÛاورة ،ت-بسص-ة
باتنة وام البواقي ،ويرتفع العدد أايام
الراحة ‘ ،نهاية اأ’سصبوع ومسصاء كل يوم الثÓثاء ،علما وان
اÛلسس ال -ب -ل -دي ل -ل -ح -ام -ة اع -ت -م -د أاسص -ع -ار م -ن -خ -فضص-ة
لÓسصتحمام تقدر ب  ٣٠٠دينار للغرفة ،و ١٠٠دينار للدخول
للمسصبح لفئة الكبار و 5٠دينار للصصغار.

و‘ هذا اإ’طار ،كشصف
مسص ÒاÙط- - - - - - - - - - - - -ة أان
م- -داخ- -ي- -ل ه- -ذه اأ’خÒة
- - - - Œاوزت  ٦٠٠مليون
سص-ن-ت-ي-م خÓ-ل شص-ه-ر بÚ
 ١5جانفي و ١5فيفري
 ،٢٠١٦وذلك رغ- - - - - - - - -م
نقصس اÿدمات وعدم
ا’سص -ت -غ Ó-ل ال -ك -ام-ل
ل -ل -غ-رف ،مضص-ي-ف-ا أان
هذا ا◊مام يعد كنز
ح -ق-ي-ق-ي ل-و اسص-ت-غ-ل
اسصتغÓل جيد سصيغني البلدية نهائيا عن
مسصاعدات الدولة ماليا ،وسصيدر مداخيل تتجاوز اŸليار
سصنتيم شصهريا للبلدية ،ومن شصأانه أان يحقق عائدات جديدة
ل-ل-خ-واصس م-ن م-داخ-ي-ل م-ت-ن-وع-ة ت-ن-ت-ج ح-ت-م-ا عن ا◊ركة
ا’ق-تصص-ادي-ة ل-ل-م-ركب ،وال-ت-ي ت-ت-ط-لب ع-ل-ى سص-ب-ي-ل اŸث-ال
Óجرة ،واعتماد خطوط إاضصافية
إاضصافة سصيارات جديدة ل أ
للناقل Úاÿواصس والعمومي ،Úوإاحداث مطاعم وفنادق
وب -ال -ت-ا‹ اŸسص-اه-م-ة ‘ زي-ادة م-داخ-ي-ل ال-و’ي-ة م-ن ع-دة
أابواب كالضصرائب مث Óآاو خلق مناصصب جديدة للشصغل.

اسستÓم ا÷زء اŸتبقي من ا◊مام بعد
تهيئته نهاية الشسهر

غشّص ‘ أاشسغال إاعادة التهيئة

وأاضص -اف أان م -راف -ق ا◊م -ام وغ -رف ا’سص-ت-ح-م-ام ،غÒ
مسصتغلة بنسصبة  ١٠٠باŸائة ،نظرا إ’عادة تهيئته وغلقه
Ÿدة سصنت ،Úبحيث اسصتفاد بعملية إ’عادة التهيئة والÎميم
تابعة Ÿديرية التجهيزات العمومية لو’ية خنشصلة ،شصملت
كل الغرف واأ’روقة واŸمرات الداخلية Ÿبنى ا◊مام ،و‘
ال- -وقت ا◊ا‹ ي- -ت -م اسص -ت -غ Ó-ل ك -ل اŸسص -اب -ح و ٢5غرفة

وق -د ن -دد مسص -ؤوول اÙط -ة ،ب -ع -م -ل-ي-ات غشس شص-ه-ده-ا
مشص -روع إاع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة اŸركب ،وضص-رب م-ث-ال ب-ب-ال-وع-ات
صصرف اŸياه اŸسصتعملة اÿاصصة بالغرف ،والتي  ⁄تنجز
وفقا للمعاي ÒاŸطلوبة ،حيث اكتشصف أانها ’ تسصتوعب
كميات اŸياه اŸتدفقة ،ما أادى إا ¤وقوع انسصدادات ‘
البالوعات تتكرر من ح Úإا ¤أاخر.

وأاضص - -اف أان ا◊ل اأ’ج - -دى ‘ ال - -تسص - -ي Òوال- -ن- -ه- -وضس
ب- -اŸركب سص- -ي- -اح- -ي -ا واق -تصص -ادي -ا ،وه -و اع -ت -م -اد إاح -دى
ال-ط-ري-ق-ت ،Úاأ’و ¤ت-ت-م-ث-ل ‘ إاق-رار ا’سص-ت-قÓ-ل-ية اŸالية
والبشصرية ‘ تسصÒيه ،ويكون ذلك Ãداولة من اÛلسس
الشصعبي البلدي لبلدية ا◊امة ،وهو ما يسصمى ‘ القانون
اإ’داري ب -ال -تسص -ي Òع -ن ط -ري -ق إاح -داث م -ؤوسصسص -ة ب -ل -دي -ة
اقتصصادية ،تكون مسصتقلة “اما ‘ التسصي Òعلى أان تبقى
تابعة للبلدية كمؤوسصسصة عمومية ملك لها.
أام -ا ال-ط-ري-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ه-و أان ي-ت-م ال-ت-ن-ازل ع-ن تسص-يÒ
اŸركب للخواصس ،وفقا لدف Îشصروط خاصس يحدد بنوده
اÛلسس الشصعبي البلدي وهو سصيد ‘ قراره.

وا‹ خنشسلة :التنازل عن التسسي Òيكون
لشسركة ﬂتصسة ‘ السسياحة
و أاكد وا‹ خنشصلة حمو بكوشس ،لـ «الشصعب» خÓل افتتاح
اŸركب بتاريخ  ١5جانفي  ،٢٠١٦أان التحضصÒات جارية
إ’عداد دف Îشصروط خاصس ،للتنازل عن تسصي ÒاŸركب
لشصركة ﬂتصصة ‘ التسصي Òالسصياحي ،يتم –ديدها أاو
اختيارها عن طريق أاجراء مزايدة علنية مسصتقب Óوفقا
لقانون الصصفقات العمومية.
و أاضصاف أان قانون ا’سصتثمار ا÷ديد ،اقر تسصهيÓت
إاداري-ة ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى ال-ع-ق-ار ،وإاع-ف-اءات ج-ب-ائ-ي-ة م-ه-مة
لصص-ال-ح اÿواصس ،ل-تشص-ج-ي-ع وخ-ل-ق ا’سص-ت-ث-م-ار ا’قتصصادي
خارج اÙروقات بصصفة عامة ،وأاكد على ضصرورة ا’Œاه
لÓسصتثمار ‘ اÛال السصياحي بصصفة خاصصة ،وذلك نظرا
Óمكانيات السصياحية الطبيعية اŸتنوعة التي يزخر بها
ل إ
بلدنا ،والتي من شصأانها أان تشصكل مصصدر مهم للÌوة.
وه -و م -ا ي -ن-ط-ب-ق ﬁل-ي-ا ع-ل-ى م-ركب ح-م-ام الصص-ا◊Ú
اŸعد ،Êالذي يعت Èقطبا سصياحيا بامتياز غ Òمسصتغل
بصصفة جيدة ،ومفتوح على كل ا’سصتثمارات› ‘ ،ال
السصياحة ا◊موية والسصياحة ا÷بلية ،بالنظر إا ¤موقعه
اŸتميز وخصصائصصه الطبيعية اŸتنوعة.

ﬁطة للمعا÷ة باŸياه اŸعدنية ومراكز
Œارية وفنادق مشساريع مضسمونة النجاعة
ومن أاهم اŸشصاريع ذات النجاعة ا’قتصصادية اŸمكن
إاحداثها باŸنطقة ،والتي يفتقر إاليها اŸركبﬁ ،طة
للمعا÷ة باŸياه اŸعدنية ،مراكز Œارية ،فنادق ،مطاعم
فخمة ،فضصاءات للتسصلية والÎفيه وغÒها ،وعليه يجب
ع -ل -ى اإ’دارة ،ال -ق -ي -ام ب -دوره -ا وت -ق -د Ëك-ل ال-تسص-ه-يÓ-ت
للمسصتثمرين ا◊قيقي Úمن جهة ،ومن جهة ثانية على
اÿواصس وأاصصحاب رؤووسس اأ’موال ،ا’Œاه إا ¤ا’سصتثمار
‘ اÛال السصياحي والكف عن البحث عن طرق الربح
السصريع ،فذلك زمن قد و.¤

ألخميسس  3١مارسس  20١٦م
ألموأفق لـ  22جمادى ألثانية  ١٤37هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 27761طلب فحصس مودعة منذ  8أاشسهر بسسطيف

تعطل جهاز سسكانÃ Òسستشسفى سسعادنة يث Òاسستياء اŸرضسى
يعا ÊاŸرضسى القاصسدون اŸسستشسفى ا÷امعي ﬁمد سسعادنة عبد النور بسسطيف ،منذ عدة شسهور ،بسسبب عطل أاصساب جهاز
السسكان .Òالوضسع مسستمر منذ  8أاشسهر تقريبا و ⁄يتمكن فيها اŸرضسى من إاجراء فحوصسات بهذا ا÷هاز الطبي اŸتطور‡ ،ا
يضسطرهم اللجوء إا ¤اŸصسحات اÿاصسة بأاسسعار مرتفعة أانهكت ميزانياتهم ،خاصسة أاصسحاب الدخل البسسيط.

ألعدد

١٦99٤

08

قصسد بلوغ  30أالف متطّوع باŸركز ا÷هوي للحقن

أاسسباب العزوف عن التّÈع بالدم بوهران ‘ الواجهة

أاع- -ل- -نت ال- -دك- -ت -ورة واق -د
ح-ي-اة ال-دي-ن ،ط-ب-ي-ب-ة Ãركز
ح-ق-ن ال-دم ،ال-ت-اب-ع Ÿسس-تشس-فى
م- -ك- -اف- -ح- -ة أاورام السس -رط -ان،
ا◊اسسي بوهران ،عن دراسسة
لن
اجتماعية ،علمية ،هي ا آ
ل‚از م- - -ن ط- - -رف
‘ ط - - -ور ا إ
اŸركز ،بالتنسسيق مع جمعية
ال - -وري - -د ،ت - -كشس - -ف ع - -وام- -ل
وأاسس-ب-اب ال-ع-زوف ع-ن ال-تÈع
بالدم.

وهران :ابراهمية مسسعود

سسطيف :نورالدين بوطغان
ترجع أسضباب عدم ألسضتفادة من هذه
أÿدمة إأ ¤ألعطب ألذي أصضاب أ÷هاز،
‡ا أسضتدعى ألقيام باإلجرأءأت ألقانونية
إلصضÓحه ،وهي إأجرأءأت تخضضع Ÿرسضوم
ت -ن -ظ -ي-م ألصض-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار
أŸسضتشضفى مؤوسضسضة ذأت طابع إأدأري.
ونظرأ لطول وتعقد هذه أإلجرأءأت،
 ⁄ي -ت -م ب -ع -د ألشض-روع أل-ف-ع-ل-ي ‘ إأصضÓ-ح
ألعطب ميدأنيا ‘ .هذأ ألصضدد ،يتعÚ

إأي -ج -اد صض -ي -غ أخ -رى Ÿع -ا÷ة م-ث-ل ه-ذه
أŸسض- -ائ- -ل أ◊سض -اسض -ة وأŸسض -ت -ع -ج -ل -ة ‘
ألنصضوصس ألقانونية.
وكشض - -فت إأحصض - -ائ - -ي - -ات أن ط - -ل - -ب- -ات
ألسضكان ،Òبلغت  27٦١طلب ،فيما أ‚زت
مصض -ال -ح أŸسض -تشض -ف-ىÃ ،ا ف-ي-ه-ا مصض-ال-ح
ألسض -ت -ع -ج -الت أل -ط-ب-ي-ة 278٦ ،فحصس
إأي -ك -وغ -رأ‘ م -ت -ن-وع ،م-ن-ه-ا أل-ف-ح-وصض-ات
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-أام-رأضس أل-ق-لب ،أم-ا أل-تصضوير
ب- -األشض- -ع- -ة ıت- -ل- -ف أ◊الت ،لسض -ي -م -ا
ألسض -ت -ع-ج-ال-ي-ة م-ن-ه-ا ،ف-ق-د ب-ل-غت ب-ن-فسس

أŸسض- -تشض- -ف- -ى أ÷ام -ع -ي  ١٦١١١5حالة
تصضوير باألشضعة ،خاصضة ما تعلق بالكسضور
أıتلفة وألفحوصضات ألصضدرية وغÒها.
Óشضارة ،عرفت مصضلحة ألسضتعجالت
ل إ
ب- -اŸسض- -تشض- -ف- -ى أ÷ام- -ع- -ي ‘ ألسض -ن -وأت
أألخÒة ،ع-م-ل-ي-ة ت-وسض-ع-ة ك-بÒة أسض-ت-ج-ابة
ل -ل -ط -لب أŸت -زأي -د ،ب -اع-ت-ب-اره-ا م-قصض-دأ
للعديد من سضكان ألولية .كما تدعمت
ب - -اŸورد أل- -بشض- -ري وأل- -وسض- -ائ- -ل أŸادي- -ة
ألÓزمة ألتي تسضمح للطاقم أŸؤوطر بأادأء
مهامه على أحسضن ما يرأم.

تأاخر تدخل ا◊ماية اŸدنية كاد أان يتسسبب ‘ كارثة

حريق مهول يأاتي على سسكن Úبحي حمة لولو ‘ سسوق أاهراسس

شسبّ ‘ ح-دود السس-اع-ة ال-ت-اسس-عة
والنصسف من صسبيحة أامسس ،حريق
مهول بحي حمة لولو .ا◊ريق ⁄
يخلف أاي ضسحايا ،لكنه أاتى على
لسس -رت Úع -ل -ى
ك -ل مسس -ت -ل -زم -ات ا أ
مسس -ت-وى ال-ع-م-ارة اŸذك-ورة بسس-بب
ج -ه -از ت -دف -ئ -ة ،ه -ذا م -ا رصس -دت -ه
«الشسعب» التي يوجد مقر مكتبها
بالقرب من ا◊ادث.
أ◊ري -ق أم -ت -د م -ن شض -ق -ة ب -ال -ط-اب-ق
ألثالث إأ ¤شضقة بالطابق ألرأبع ،حيث
أحتكمت ألسضنة ألنÒأن ‘ فرأشس كان
ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ن-اف-ذة أÿشض-ب-ية ،وهرع
لطفال
ألسضكان إأ ¤تفريغ ألعمارة من أ أ
وألنسضاءﬁ ،اول Úإأخماد ألنÒأن ،لكن
كل أÙاولت باءت بالفشضل.
لهذأ أمتدت ألسضنة أ◊ريق إأ ¤آأخر
شضقة ‘ ألعمارة ﬂلفة خسضائر معتÈة
ع -ل -ى مسض-ت-وى أث-اث ألشض-ق-ت .Úك-م-ا زأد
تأاخر رجال أ◊ماية أŸدنية من تعميق
درجة هذأ أ◊ريق ،بحكم أن حي حمة

لولو بعيد على مقر أ◊ماية أŸدنية
أŸت -وأج -د ب -ح -ي سض -ك -انسض -ك-ا أو أŸق-ر
ألثا Êببلدية ع Úسضينور.
وب- -وصض -ول رج -ال أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة
وف- -رق ألشض- -رط -ة ” ،ت -ط -وي -ق أ◊ري -ق
ب -فضض -ل أل -ت -ج-ن-د أل-ك-ب Òلسض-ك-ان أ◊ي،
حيث طوق أ◊ادث دون أن يخلف أي
ي
لروأح ول حتى حروق أ
ضضحايا ‘ أ أ
لّ
موأطن .كما تدخل رئيسس ألبلدية وكذأ
لح-م-ر
ألسض -ل -ط -ات أÙل -ي -ة وأل -هÓ-ل أ أ
لسضرت Úبالتكفل
أ÷زأئري ،وأعدين أ أ
باÿسضائر ألناجمة ،وألتي بسضبب هذأ
أ◊ادث وجدت عائلتان نفسضيهما دون
مأاوى.
أ◊ريق هو ألثا Êمن نوعه ‘ أقل
من شضهر ‘ أ◊ي أŸذكور ،بعد أ◊ريق
ليام ألسضابقة على مسضتوى
ألذي سضجل أ أ
أحد Óﬁت أ◊Óقة ألشضعبوية با◊ي
أŸذك -ور وك -ان بسض -بب تسض -رب غ -از م-ن
قارورة كانت تسضتغل للتدفئة.
ح - -ي ح - -م - -ة ل - -ول - -و أو م - -ا ي - -ع - -رف

بـ«لسض - - -ي - - -ت- - -ي» ،أو ع- - -م- - -ارأت «ألÈي
فابريكي» ،هو عبارة عن أزيد من ٤0
لميونتŒ ،اوزت
عمارة مبنية Ãادة أ أ
لمر
مدة صضÓحيتها أŸدة ألقانونية ،أ أ
أل - -ذي ل - -ط - -اŸا رف - -ع - -ه سض- -ك- -ان أ◊ي
للسضلطات أÙلية من أجل إأعادة ألنظر
‘ حال سضكان هذأ أ◊ي ،بحكم أنه
أصضبح يشضكل خطرأ على حياتهم وحياة
أبنائهم بفعل ألتسضربات ألسضامة Ÿادة
لسضاسضية
لميونت وألتي تشضكل أŸادة أ أ
أأ
لضضافة إأ¤
÷درأن هذأ أ◊ي ،هذأ با إ
أنتشضار أ◊دأئق ألعشضوأئية على مسضتوى
لمر ألذي تذمر منه
عمارأت أ◊ي ،أ أ
سضكان أ◊ي ويتخوفون من أن يصضبح
برميل وقود قد يغذي حريقا آأخر يهدد
سض Ó-م -ة ألسض -ك -ان .ك -م-ا يشض-ت-ك-ي ه-ؤولء
أيضض- -ا م- -ن أن- -تشض- -ار أ◊ي- -وأن- -ات ع -ل -ى
مسض- - -ت - -وى أ◊ي ق - -ادم - -ة م - -ن أŸزأرع
لمر ألذي سضاهم ‘ تدهور
أÛاورة ،أ أ
أÙيط ألعمرأ Êللحي.

سسوق أاهراسس :العيفة سسمÒ

سسكان قرية بوزروال يقطعون خط السسكة ا◊ديدية
أقدم سضكان قرية بوزروأل ببلدية أقبو،
صض- -ب- -اح أمسس ،ع -ل -ى ق -ط -ع خ -ط ألسض -ك -ة
أ◊دي -دي -ة ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب-ح-رأسض-ة أŸم-ر
وضض -م -ان أم -ن-ه-م ،خ-اصض-ة أن-ه خ-ل-ف ع-دة
حوأدث مرور ‡يتة ،كان آأخرها حادث
خ- -ط Òع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة أصض -ط -دأم ق -ط -ار
بشضاحنة ،باإلضضافة إأ ¤أن ألطريق يشضهد
تنقل أŸوأطن ،Úخاصضة أألطفال ألذين
يلتحقون Ãقاعد ألدرأسضة ،كما يطالب
ألسضكان بتسضوية وضضعية أمÓكهم ألعقارية.
وبحسضب قيدري‡ ،ثل عن ألسضكان لـ
«ألشضعب» ،فإانهم سضبق وأن رأسضلوأ أ÷هات
أل -وصض -ي -ة ◊م -ل -ه-ا ع-ل-ى أت-خ-اذ إأج-رأءأت
وق -ائ -ي -ة ◊م -اي -ت -ه -م ،لسض -ي -م -ا أألط-ف-ال

أŸتمدرسض Úلكن دون جدوى .وقد أصضبح
ألطريق مصضدر خطر كب Òعلى حياتهم،
ب-اع-ت-ب-اره ي-ت-وسض-ط أل-ق-ري-ة ول ت-ت-وقف به
حركة ألقطارأت .كما يطالبون بضضرورة
تسض-وي-ة وضض-ع-ي-ة أل-ع-ق-ار ب-اŸن-ط-ق-ة ،حتى
ن -ت -م -ك -ن ألسض -ت -ف-ادة م-ن دع-م أل-دول-ة ‘
›ال ألبناء.

األسساتذة اŸتعاقدون يتمسسكون باإلدماج

وأصض- - -ل ،أمسس ،عشض- - -رأت أألسض- - -ات- - -ذة
أŸتعاقدين وأŸسضتخلف ÚأŸمثل Úألزيد
من  2٤ولية ،مسضÒتهم ألسضلمية للمطالبة
بحقوقهم أŸتعلقة باإلدماج دون قيد أو
شضرط.

وبحسضب سضعيدي بشض‡ ،Òثل أسضاتذة
ألثانوي أ÷زأئري ،Úلـ «ألشضعب» ،فإانهم ‘
طريقهم إأ ¤ألعاصضمة للمطالبة باإلدماج
دون ق - -ي - -د ول شض - -رط ،ق - -ائ  ‘ Ó- -ه - -ذأ
أÛال« :هّ-م-شض-ن-ا ب-ع-دم-ا ق-دم-نا سضنوأت
من أÿدمة ‘ ظروف جد صضعبة و⁄
نسضتفد من أي دعم يذكر .حيث رفضضت
أل -وزأرة أل -وصض -ي-ة م-ط-ال-ب-ن-ا ،ع-ل-ى رأسض-ه-ا
Óسضاتذة أŸتعاقدين ‘
أإلدماج ألفوري ل أ
مناصضب دأئمة دون أي شضروط ،إأذ ل يعقل
أن نشضارك ‘ مسضابقة ألتوظيف ونحن قد
” توظيفنا طيلة سضنوأت ‘ ظروف أقل
ما يقال عنها إأنها صضعبة للغاية».

بجاية :بن النوي توهامي

أوضض - -حت ح - -ي - -اة أل - -دي - -ن‘ ،
تصض- - -ري- - -ح لـ «ألشض- - -عب» ،أّن ه - -ذه
أل -درأسض -ة ت -أات -ي ضض -م -ن أه-ت-م-ام-ات أŸن-ظ-وم-ة
ألصضحية للوقوف على أألسضباب ألفعلية لعزوف
أ÷زأئ -ريÃ ،Úخ -ت -ل -ف شض -رأئ -ح -ه -م وف -ئ -ات-ه-م
ألعمرية عن ألتÈع بالدم وتقد ËألقÎأحات
ألتي من شضأانها أن تسضاعد أ÷هات أŸعنية على
وضض -ع ﬂط -ط ف -ع -ال ودأئ-م ،ب-ع-ي-دأ ع-ن أل-تÈع
أŸناسضباتي ،مثلما هو معمول به أليوم ‘ أغلب
مرأكز حقن ألدم.
م- - -ن ب Úه- - -ذه أألسض- - -ب - -اب ،أشض - -ارت ن - -فسس
أŸتحّدثة ،إأ ¤نقصس ألوعي أ÷ماهÒي بالتÈع
أŸنتظم ،موجّهة دعوة ıتلف أنوأع وسضائل
أإلع Ó-م أŸرئ -ي -ة وأŸسض -م -وع-ة وأŸق-روءة ،إأ¤
أŸسض-اه-م-ة أŸث-م-رة وأل-ف-اع-ل-ة ‘ رف-ع مسض-ت-وى
ألعمل ألتطّوعي Ãختلف أشضكاله وأهدأفه.
بدوره شضّدد ألدكتور ياجوري عاصضم ،رئيسس
وح -دة ح -ق -ن أل -دم Ãسض -تشض -ف -ى طب أألط -ف-ال،
ب -وخ -روف ع -ب -د أل -ق -ادر ،ب -ح -ي «أŸن -زه» ع-ل-ى
ضضرورة أن تلعب أŸدأرسس وأŸناهج ألتعليمية
دورأ هاما ‘ نشضر ثقافة ألتÈع بالدم ،مقارنة
ب -ارت -ف -اع ألح -ت -ي -اج-ات أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه أŸادة
أ◊يوية وأŸوأد أŸسضتخلصضة منها.
وشضّدد ألدكتور ‘ تصضريح لـ «ألشضعب» ،على
أه-م-ي-ة ت-ن-م-ي-ة م-ه-ارأت وسض-ل-وكيات ألطÓب من
عدة جهات ،أولها أألسضرة ‘ ،سضبيل إأيجاد جيل
جديد من أŸتÈع Úألدأئم ،Úدون ألرتباط
Ãوع- - -د ﬁدد ل- - -ل - -تÈع ،مشضÒأ إأ ¤أن –سضÚ
أÿدم- -ات أل- -ط- -ب- -ي- -ة ب- -ا÷زأئ -ر ،خ -اصض -ة ت -لك
أŸرتبطة بأامرأضس أألطفال ،أدت إأ ¤أرتفاع
ألطلب على ألدم ،خصضوصضا ‘ وهرأن.
من جهته أّكد ألدكتور غايب ،طبيب ﬂتصس
‘ ح- -ق- -ن أل- -دم ب- -اŸسض -تشض -ف -ى أ÷ام -ع -ي ،أول
نوفم ،Èألكائن بحي إأيسضطو ،وجود نقصس حاد
‘ ك -م -ي-ات أل-دم وألصض-ف-ائ-ح أل-دم-وي-ة ،ألÓ-زم-ة
لحتياجات أŸرضضى ،باعتباره وأحدأ من أهم
أألق -ط -اب ألصض -ح -ي -ة ب -ا÷زأئ-ر ع-اّم-ة ،ي-قصض-ده
أŸرضضى من ﬂتلف وليات ألوطن.
ون ّ-وه أل -دك -ت -ور إأ ¤أه-م-ي-ة ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ‘
أسض -ت -ف -ادة أŸتÈع Úم -ن إأج -رأء أل -ف -ح -وصض -ات
ألطبية ألكاملة ألتي يجرونها ،قبل عملية سضحب
ألدم منهم.
مع ألعلم أن ألتÈع بالدم ،يسضتدعي أن يكون
أŸتطوع ‘ حالة صضحية آأمنة ،يقدرها أألطباء
وأÈÿأء ،كما أن عملية ألتÈع بالدم من فرد
وأحد ،قد تسضاهم ‘ إأنقاذ أربعة مرضضى على

أألقل.
كما Œدر أإلشضارة إأ ¤أن أŸركز أ÷هوي
◊ق -ن أل -دم ،أل-ت-اب-ع ل-ذأت أŸؤوسّض-سض-ة ألصض-ح-ي-ة،
سضجّل سضنة  ،20١5توأفد أك Ìمن  2٤ألف متÈع،
Ãع ّ-دل  ٦0إأ ١00 ¤م -تÈع ي-وم-ي-ا ،م-ع ه-دف
منشضود بلوغ أك Ìمن  30ألف متّÈع ‘ ،غضضون
ألسضنة أ÷ارية.

 4عمليات زرع الكبد قريبا
Ãسستشسفى أاول نوفمÈ
 ١200مريضس ينتظرون دورهم بوهرأن
تسضجل أŸؤوسضسضة ألسضتشضفائية «أول نوفم،»È
ألكائنة بحي إأيسضطو ‘ وهرأن ،حاليا١200 ،
حالة عجز كلوي– ،تاج إأ ¤زرع كلى با÷هة
أل -غ -رب -ي -ة م -ن أل -وط -ن ،ب-حسضب م-ا ع-ل-م ،أمسس،
لدى ألÈوفيسضور منصضوري ﬁمد ،أŸدير ألعام،
مشضÒأ إأ ¤بر›ة  ٤عمليات زرع ألكبد Ÿرضضى
قريبا ŸتÈع Úمن نفسس ألعائلة .
أّك- -د ألÈوف -يسض -ور م -نصض -وري ،ع -ل -ى ه -امشس
أŸلتقى ألدو‹ ،أن ألتÈع باألعضضاء ألبشضرية،
أŸنظم من قبل هذه أŸوؤسضسضة ألصضحية ،جاء
بالنظر إأ ¤جاهزية أŸؤوسضسضة ألسضتشضفائية لهذه
ألعملية ،مشضÒأ إأ ¤أّن أŸتÈع ألوأحد بإامكانه
إأنقاذ  7أشضخاصس مرضضى يحتاجون إأ ¤عمليات
زرع ،لسضيما وأن نسضبة ‚اح ألعملية تÎأوح ما
ب 85 Úو 90من أŸائة وتتم ‘ ظروف –Îم
فيها شضروط نقل ألعضضو وحفظه.
كما شضّدد ألÈوفيسضور على ضضرورة ألبحث ‘
ألسض -ب -ل وأل -ط -رق أل -ك -ف -ي-ل-ة ب-ت-حسض-يسس وت-وع-ي-ة
أŸوأطن Úحول أهمية ألتÈع باألعضضاء ألذي
أع- -تÈه م- -وضض- -وع- -ا حسض- -اسض -ا دأخ -ل أÛت -م -ع
أ÷زأئري ،رغم أن عديد ألدول ألعربية وحتى
أŸغاربية ،سضبقتنا إأليه ،باعتبار أن أŸوت نهاية
حياة فرد وليسس ألعا ،⁄بحسضب نفسس أŸتحّدث.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أع -ت Èفضض -ي -ل -ة ألشض -ي -خ ﬁم -د
بلقوت ،مدير ألشضؤوون ألدينية وأألوقاف لوهرأن،
سضابقا ،أن قضضية ألتÈع باألعضضاء أجازها ألشضرع
أإلسضÓمي ،مسضتندأ إأ ¤آأيات قرآأنية وأحاديث
نبوية عديدة ،قائ Óإأنّ ألشضريعة أإلسضÓمية ل
تعارضس أنتفاع أألحياء من أجسضاد أألموأت ،إأذأ
ما أوصضى أŸيت بذلك قبل وفاته أو أذن أولياوؤه
أو أ◊اك- -م ،م -ع -تÈأ ه -ذه أل -قضض -ي -ة أإلنسض -ان -ي -ة
مسض -ؤوول -ي -ة أ÷م -ي -ع وأن أل -طب ه -و أل-ذي ي-ق-رر
أŸفسضدة من أŸصضلحة ‘ مثل هذه أألمور.
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مركز حقن الدم ‘ حملة –سسيسس
سسجل مركز حقن الدم التابع للمسستشسفى
ا÷ام- -ع- -ي ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر حسس- -ا Êبسس- -ي- -دي
بلعباسس 12197 ،متÈع بالدم خÓل السسنة
اŸنصسرمة ،حيث أاكدت الدكتورة عدايدة،
أان الهدف من إاحياء اليوم اŸغاربي للتÈع
ب -ال -دم ،ي -ك -م -ن ‘ ال-ت-حسس-يسس ب-أاه-م-ي-ة ه-ذا
لنسسا Êوزرع ثقافة التÈع لدى
السسلوك ا إ
أاوسساط اŸواطن.Ú
أضضافت ألدكتورة ،لـ «ألشضعب» ،أن أŸركز يقوم
Ãبادرأت ÷مع أك Èقدر ‡كن من ألدم ،بدليل
ألتوأجد أŸسضتمر لشضاحنات ألتÈع ع Èألسضاحات
أل -ع -م -وم -ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ق-رب م-ن أŸتÈع Úل-تسض-ه-ي-ل
أل -ع -م-ل-ي-ة ،ه-ذأ وي-حصض-ي أŸرك-ز أيضض-ا ن-وع Úم-ن
ألتÈع :ألتÈع ألعادي عن طريق أألكياسس وألتÈع
أŸركب عن طريق أآللة ألتي تقوم بفصضل أÓÿيا،
أين يحصضي أŸركز أزيد من  730متÈع.
كما دعت ألدكتورة أŸوأطن Úإأ ¤عدم حصضر
عملية ألتÈع ب Úألضضرورة وأ◊تمية أو ألتÈع ألحد
أفرأد ألعائلة فقط ،ألن أ◊الت أÙتاجة للدم
كثÒة بدأية بضضحايا حوأدث أŸرور ،مرضضى فقر
ألدم ،مرضضى ألسضرطان وأŸقبل Úعلى ألعمليات
أ÷رأحية.
من جهتها أكدت بلÈسس فتيحة ،رئيسضة جمعية
أŸتÈع Úب - -ال - -دم ،أن أ÷م - -ع - -ي- -ة ،ورغ- -م ب- -عضس

أل- -ع -رأق -ي -ل أإلدأري -ة ،ق -امت وع -ل -ى م -دأر ألسض -ن -ة
ب -ح -م Ó-ت أل -تÈع ب -ال -دم ،ب -ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف
أ÷ه- -ات ك- -مصض- -ال- -ح أألم- -ن ،أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي -ة،
أ÷امعة ،ألشضؤوون ألدينية وغÒها ...كما قامت
ب -ت -ن -ظ-ي-م ت-ظ-اه-رأت ب-ع-دي-د أل-ب-ل-دي-ات وأل-دوأئ-ر،
ب -اإلضض-اف-ة إأ ¤ع-م-ل-ي-ات –سض-يسس وت-وع-ي-ة ل-غ-رسس
ثقافة ألتÈع بالدم.
وت-ت-وأصض-ل ع-ل-ى م-دأر ثÓ-ث-ة أي-ام ح-م-ل-ة أل-تÈع
ب -ال -دم أل -ت -ي أط -ل -ق -ت -ه -ا مصض-ال-ح ألشض-رط-ة ،وأل-ت-ي
أنطلقت يوم  29مارسس Ãقر أمن ألولية كمحطة
أو ،¤وذلك بالتنسضيق مع مركز حقن ألدم ألتابع
للمسضتشضفى أ÷امعي عبد ألقادر حسضا.Ê
وشضهدت ألعملية إأقبال كبÒأ من طرف قوأت
ألشض -رط -ة وم -ن ﬂت -ل -ف أل -رتب ،ل -ت -ح -ط ب -ع -ده-ا
ألشضاحنة رحالها Ãدرسضة ألشضرطة طيبي ألعربي،
أين قام عدد كب Òمن أفرأد ألشضرطة ألعامل Úوكذأ
أÎŸبصض ÚبالتÈع بدمهم من أجل مسضاعدة من
هم بأام ّسس أ◊اجة إأ ¤هذأ ألسضائل أ◊يوي.
هذأ وتتوأصضل أ◊ملة ‘ يومها ألثالث Ãقر
وحدة حفظ ألنظام بسضيدي بلعباسس ،أين سضيتم
جمع كمية أخرى من ألدم من أجل إأنقاذ أروأح
أألبرياء ونقل رسضالة ألتآازر وألتÓحم بﬂ Úتلف
شضرأئح أÛتمع.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

اÿميسس  ٣١مارسس  ٢٠١٦م
اŸوافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٧هـ

äÉªgÉ°ùe
لّمة ‘ التعديل
حق ›لسس ا أ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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دراسسة ‘ ضسوء اجتهاد اÛلسس الّدسستوريّ ا÷زائريّ واŸراجعة الّدسستورّية لعام 2016

^ بقلم األسستاذ خالد شسبلي
باحث ‘ القانون الدسستوري والشسؤوون الŸÈانية
عضسو Ãخ Èالقانون ،العمران واÙيط
كلية ا◊قوق جامعة باجي ﬂتار – عنابة –
الÁيلkh_chebli@yahoo.fr :
لخÒة
ا◊لقـة ( )٤وا أ

¢ù∏› ≥ëH ó°ü≤jo
’πjó©àdG ‘ áeq
C G

);(Le droit d’amendement

’IQó≤dG hGC á«fÉµe
E G
á«MÓ°üdG hGC
ádƒıG á«fƒfÉ≤dG
’Ëó≤J hGC ∫ÉNO
E
(Adjonction) áaÉ°VGE
(Modification) Ò«¨J hGC
(Remplacement) πjóÑJ hGC
(Suppression) AÉ¨dGE hGC
’ΩÉµM
◊C hGC ºµ
hGC ´hô°ûe ‘ IOQGh
øe ,¿ƒfÉb ìGÎbG
¢ù∏› AÉ°†YGC πÑb
’•hô°ûd É≤kah ,áeq
C G
¿ƒfÉ≤dG ÉgOóëj
hGC/h …ƒ°†©dG
,»∏NGódG ΩÉ¶ædG
á∏«°SƒdG √òg ó©Joh
’,á«fƒfÉ≤dG á«d
B G hGC
’äGhO
C G ºgGC øe
á«fƒfÉ≤dG äÉ«æ≤àdGh
É¡H ™àªàJ »àdG
É«∏©dG ¢ùdÉÛG
Gõkjõ©J ,áfQÉ≤ŸG
… ¿hÉ©àdG
r GCóÑŸ
ÚH π°üØdGh
.äÉ£∏°ùdG

مسس
ـ
ـ
ا
ل تل هما
ت
:
زم اإل م
ق
ا
اأصسحـ لت
ابها

على مسستوى القانون العضسوي الناظم للعÓقات مابÚ
غرفتي الŸÈان وا◊كومة والنظام الداخلي Ûلسس األمة:
انطÓقا من فكرة أان العÓقات اŸتعّدية ماب ÚسسلطتÚ
تتجاوز األنظمة الداخلّية ،فإان تنظيم وعمل الŸÈان ‘
ا÷زائر يتميز دسستورًيا ،باإلحالة على قانون عضسوي .غÒ
أاّن الّدسسات ÒاŸقارنة تخطت هذا الرأاي تعزيًزا لصسÓحيات
الŸÈان ،لذا عند إاقرار اŸراجعة الّدسستورّية با÷زائر ”ّ
تعزيز مبدأا الفصسل ب Úالسسلطات ومنح صسÓحيات أاوسسع
لكلتا غرفتي الŸÈان ،وبالتا‹ ضسرورة إاعادة النظر ‘
ال -ق -ان -ون ال -عضس -وي ال -ن -اظ -م ل -ل -ع Ó-ق -ات م -اب Úا◊ك -وم-ة
والŸÈان،حيث أاحالت اŸادة  ١٣٢من الدسستور اŸعدل،
على القانون العضسوي تنظيم اÛلسس الشسعبي الوطني
و›لسس األمة وعملهما ،وكذا العÓقات
ال-وظ-ي-ف-ي-ة ب-ي-ن-ه-م-ا وب Úا◊كومة،
وع- -ل- -ى ال- -ق -ان -ون ال -ع -ادي –دي -د
م-ي-زان-ي-ة ال-غ-رف-ت ،Úك-م-ا أاّكدت على
اسس - -ت - -قÓ- -ل- -ي- -ة اÛلسس– ‘ Úدي- -د
أانظمتها الداخلية ،حيث تنصس على أانّ:
«ي -ح ّ-دد ق -ان -ون عضس-وي ت-ن-ظ-ي-م اÛلسس
الشسعبي الوطني و›لسس األمة ،وعملهما،
وك -ذا ال -ع Ó-ق -ات ال -وظ -ي -ف -ي -ة ب -ي -ن -ه -م-ا وبÚ
ا◊كومة.

 ،١٩٩٦أاي اŸادة  ١١٢من الدسستور اŸعدل ،والذي رجع
إاليها اÛلسس الدسستوري ‘ تعليله ‘ إاعطاء ›لسس األمة
ا◊ق ‘ اŸبادرة بالتشسريع ‘ ،آاخر رأاي له حول اŸراجعة
الدسستورية لعام  ،٢٠١٦وعلى اعتبار أان النظام الداخلي،
يسس -ت-وجب م-راج-ع-ت-ه ق-ب-ل إاع-ادة –ي Úال-ق-ان-ون ال-عضس-وي،
اŸشسار إاليه أاعÓه.

ف-ي-م-ا ي-خصس الّ-رق-اب-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة ل-لمجلسس الّدسستوري :هل
يكّرسس اجتهاده ال ّسسابق أاو يغّيره وفقا للمسستجّدات الّراهنة:
كّرسس التعديل الدسستوري لعام  ،١٩٩٦أاو ما يصسطلح عليه
ال -ب -عضس ب-دسس-ت-ور  ،١٩٩٦رق -اب -ة ›لسس ال -دسس -ت -وري ع -ل -ى
األنظمة الداخلية للŸÈان ،بعدما كان سسابًقا
ﬁل ÷دل ف -ق -ه -ي ،ب -اإلضس-اف-ة إا ¤ال-ق-وانÚ
العضسوية ،التي جاء بها دسستور  ،١٩٩٦و‘
ضسوء اŸراجعة الدسستورية لعام ،٢٠١٦
فإان القانون العضسوي اŸتعلق بتنظيم
ت-ن-ظ-ي-م اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وطني
و›لسس األمة ،وعملهما ،وكذا
ال-عÓ-ق-ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة ب-ينهما
وب Úا◊ك -وم -ة ،ف-ي-ك-ون-ان
ﬁل لرقابة اŸطابقة،

يحدد القانون ميزانية
الغرفت.Ú

ي -ع ّ-د اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي
لم-ة ن-ظ-ام-ه-م-ا ال-داخ-لي
و›لسس ا أ
ويصسادقان عليهما».
إاسس- - -ت- - -ق - -راًء ل - -نصس اŸادة  ١٣٢من
الدسستور اŸعدلة ،حديثا ،وهي تتضسمن
نفسس أاحكام اŸادة  ١١5من دسستور ١٩٩٦
مع تعديل للفقرة الثانية ،حيث ” حذف
إاشسارة إا– ¤ديد القانون لـ «التعويضسات
ال- -ت- -ي ت- -دف -ع ل -ل -ن -واب وأاعضس -اء ›لسس
األمة» ،مع التذك Òبأان بعضس الدسساتÒ
اŸقارنة على غرار الدسستور الفرنسسي
أاشسار صسراحة إا ¤أاهم األحكام والقواعد
اإلجرائية التي –كم حق التعديل ،نظًرا
ألهمية تكريسس هذا ا◊ق ‘ العملية
ال -تشس -ري -ع -ي -ة ،وأاح -الت ع -ل-ى ال-ن-ظ-امÚ
الداخل Úلك Óمن غرفتي الŸÈان ‘ ،
إاطار القانون األسساسسي ،وبالرجوع إا ¤القانون العضسوي رقم
 ٠٢ - ٩٩اŸؤورخ ‘  ٠8مارسس  ١٩٩٩الذي يحدد تنظيم
الŸÈان بغرفتيه وعملهما وعÓقتهما با◊كومة‚ ،د أانه
قيد من دور ›لسس األمة ‘ ›ال التشسريع الذي يعد جانبا
أاسس- -اسس- -ي- -ا ‘ ال- -ع- -م- -ل الŸÈا ،Êو‘ ضس -وء اŸسس -ت -ج -دات
ا÷ديدة ،لسسيما Ãنح ›لسس األمة صسراحة حق اŸبادرة
بالتشسريع Ãوجب اŸادة  ١٣٦من الدسستور اŸعدل ،فإانه من
اŸتوقع:
أان يتم إالغاء القانون العضسوي رقم  ٠٢ - ٩٩واŸؤورخ ‘
 ٠8مارسس  ،١٩٩٩وسسنّ نصس تشسريعي جديد يعكسس ما جاء
‘ اŸراجعة الدسستورية لعام  ‘ ٢٠١٦أاقرب اآلجال ،ألنه
القانون اإلطار ،اŸتضسمن ألهم القواعد اإلجرائية التي
تعمل وفًقا لها السسلطة التشسريعية.
أان يتم التنصسيصس على حق ›لسس األمة ‘ التعديل،
و–ديده بشسكل حصسري ‘ اÛالت اÙددة Ûلسس
األمة اŸبادرة بالتشسريع فيها وفًقا للمادة  ١٣٦من الدسستور
اŸعدل أاي األخذ بالŒاه اŸضسيق ،الذي يؤوسّسسس على
فكرة أان حق التعديل هو حق تبعي وليسس حق مسستقل؛
منح اللجنة اıتصسة وألعضساء ›لسس األمة وللحكومة
حق تقد ËاقÎاحات التعديÓت على مشسروع أاو اقÎاح
Óح-ال-ة ع-ل-ى
ال -ق-ان-ون اŸع-روضس ع-ل-ى ال-ل-ج-ن-ة ل-دراسس-ت-ه؛ل -إ
النظام الداخلي Ûلسس األمة إاجراءات وشسروط تقدË
اقÎاحات التعديÓت مع مراعاة أاحكام اŸادة  ١٣٦من
الدسستور ،إاسستئناسسا بتجربة الغرفة السسفلى ،يتوقع أان يتم
ال -ت -نصس -يصس ‘ ال -ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي Ûلسس األم-ة ع-ل-ى أاه-م
اإلج -راءات والشس -روط ال -ت-ي نصس ع-ل-ي-ه-ا ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي
للغرفة العليا مع حصسر اقÎاحات التعديل ‘ اÛالت
اÙددة ‘ اŸادة  ١٣٦من الدسستور .مع التنصسيصس على
الشسروط الدسستورية التي تدخل ‘ إاطار شسروط القبولية
(.)Condition de recevabilité
كما هناك احتمال ضسئيل جدا ‘ ،حالة عدم اإلشسارة إا¤
اŸادة  ١٣٦من الدسستور اŸعدل ،ضسمن األحكام الناظمة
◊ق التعديل ‘ القانون العضسوي ،اŸزمع سسنه ،تطبيًقا
◊كم الفقرة األو ¤من اŸادة  ١٣٢من الدسستور اŸعدل،
إا ¤أان يقوم ›لسس األمة بطرح فرضسية الŒاه اŸوسسع ‘
›ال ا◊ق ‘ ال -ت -ع -دي -ل ،وف-ق-ا ل-ل-ح-ج-ج السس-ال-ف-ة ال-ذك-ر،
سسابًقا ،خاصسة إاذا علمنا أان هناك توجه ملموسس لذا أاغلب
أاعضساء ›لسس األمة اŸتشسبع Úبالفكر القانو ،Êبضسرورة
“كينهم من حق التعديل ،تأاسسيسسا على اŸادة  ٩8من دسستور

القبلية.
إاّن الّتسساؤول الذي يطرح هنا واŸتعلق Ãوضسوع الدراسسة،
هل يكّرسس اÛلسس الدسستوري اجتهاده السسابق اÿاصس
بطبيعة حق التعديل حيث ربطه اÛلسس الدسستوري با◊ق
باŸبادرة ،أاو يتم مراجعة هذا الرأاي؟
اإلجابة عن هذا التسساؤول ا÷وهري ،تكمن ‘ –ديد
ط-ب-ي-ع-ة ال-رق-اب-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا اÛلسس ال-دسس-ت-وري ع-لى
النظام الداخلي ،وكذا قواعد عمل اÛلسس الدسستوري،
وهل يؤوخذ باألحكام الجتهادية السسابقة؟
يجب اإلشسارة أاولً ،بأان رقابة اÛلسس الدسستوري على
النظام الداخلي أاو القانون العضسوي هي رقابة مطابقة
Ãع -ن -ى ل اج -ت -ه -اد م -ع ال -نصس ،ي -جب أان ت -ك-ون ال-نصس-وصس
متطابقة شسك ً
حا مع الدسستور ،فالرقابة هنا تكون
 Óورو ً
شسديدة ،لذا هناك احتمال ضسئيل أان اÛلسس الدسستوري
ي -ق -ب -ل ب -ت-وسس-ي-ع ›ال ح-ق ال-ت-ع-دي-ل Ûلسس األم-ة ،خ-ارج
ال -نصس -وصس ال -دسس -ت -وري -ة ،وسس -بب أان ه -ذه ال-رق-اب-ة شس-دي-دة
ودقيقة ألنها رقابة لقواعد إاجرائية باألسساسس ،ولكي ل
ت -ت -ع ّ-دى سس -ل -ط-ة أاو م-ؤوسسسس-ة دسس-ت-وري-ة ع-ل-ى اخ-تصس-اصس-ات
مؤوسسسسة أاخرى ،أاو تفرضس صسÓحيات جديدة Á ⁄نحها لها
ال- -دسس- -ت- -ور ‘ م -واج -ه -ة اŸت -ع -ام -ل Úم -ع -ه -ا ،ح -يث يشسÒ
الÈوفيسسور السسعيد بوالشسع ،Òورئيسس اÛلسس الدسستوري،
سسابًقا ،إا ¤أانّ« :مبدأا اŸطابقة يفيد اŸماثلة ب Úالنصس
األسساسسي (الدسستور) والقانون العضسوي Ãا يجعله مكمÓ
وشسارحا أاو هما معا دون أان يتخطى دلك ،فموضسوعات
رقابة اŸطابقة ّﬁددة على سسبيل ا◊صسر وكل خروج عن
ميدانها يعد خرقا ألحكام الدسستور ،فإان سسن نصس من ذات
الطبيعة (قانون عضسوي أاو نظام داخلي) غ Òمذكور ‘
الدسستور هو عمل ﬂالف للدسستور ،».... ،ويخلصس إا ¤أانه:
«بالّنتيجة فإانّ التّفسس ‘ ÒاŸطابقة يكون أايضًسا ضسيًقا
مرتب ً
طا Ãا هو مباح رسسميًا دون أان يتخطى ذلك إا ¤ما هو
غﬁ Òظ -ور أاو ل ي -ت -ن -ا‘ م -ع ال -دسس -ت -ور خًÓ-ف-ا ل-ل-رق-اب-ة
الدسستورية الواسسعة».
ويؤوّكد هدا الطّرح الÈوفيسسور يلسس شساوشس بشس ،Òإاذ يرى
بأان ل يعت Èالنّصس اŸراقب صسحيحًا إال إاذا كان مطابًقا
حا ،ومن ثم فإان كل ما ُ ⁄يرخصس به نصس
للدسستور ن ًصسا ورو ً
دسستوري صسراحًة فهو ﬁظور.
إانّ هذا التشسدد ‘ رقابة اŸطابقة تتجّلى أايضسا حسسب
األسس- -ت- -اذ سس- -ع- -ي- -د ب- -والشس- -ع Òم- -ن خ Ó-ل تشس -دد اÛلسس
ال -دسس-ت-وري ‘ وج-وب ال-ت-ق-ي-ي-د ب-اŸصس-ط-ل-ح-ات اŸت-داول-ة
واŸنصسوصس عليها ‘ النصس الدسستوري األصسلي ،ولكن هذا

التشسديد ‘ األخذ باŸصسطلح ‘ ،هذه ا◊الة ،قد ينجر
عنها تناقضسا ‘ النصسوصس اإلجرائية ،خاصسة إاذا علمنا مث ً
Ó
ورود بعضس األخطاء اŸادية ‘ اŸراجعة الدسستورية لعام
 ،٢٠١٦ف -م -ث  ⁄ Óً-ي -ت -م اسس -ت -ب -دال مصس -ط -ل-ح «اŸصس-ادق-ة»،
Ãصسطلح «التصسويت» ‘ اŸادة  ١٣8من الدسستور اŸعدل،
ألن ف -لسس -ف -ة ال -نصس ال-دسس-ت-وري ا÷دي-د ،ت-رم-ي ع-ل-ى م-ن-ح
›لسس األمة صسÓحية التشسريع ‘ هده ا◊الة ‘ ›الت
ﬁددة ،وإلبقاء على هذا اŸصسطلح ‘ ،هذه ا◊الةُ ،يعد
عائق أاو تناقضس ،يجب معا÷ته.
أاما بخصسوصس هل Áكن أان يكرسس اÛلسس الدسستوري
اجتهاده السسابق أاو يطرح اجتهاد جديد؟ يجب إاشسارة إا ¤أان
بعد مصسادقة الغرفة العليا على نظامها الداخلي ترسسله إا¤
رئيسس ا÷مهورية ،والذي يقوم بإاخطار اÛلسس الدسستوري
ع -ل -ى اع-ت-ب-ار أان رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ح-ام-ي ال-دسس-ت-ور ،ه-و
اّıول دسستورًيا وحصسًرا ‘ هده ا◊الة ،بإاخطار اÛلسس
الدسستوري ،وهو من يصسدرها ،ومن ثم يدرسس اÛلسس
الدسستوري رأايه بخصسوصس مدى مطابقة هذا النظام مع
الدسستور ،ونظرًيا ،ليسس هناك أاي إالزام قانو Êأاو تنظيمي
Ãوج -ب -ه يسس -ت -وجب ع -ل -ى اÛلسس ال -دسس -ت -وري ال -ت -مسسك
باجتهاداته السسابقة ،وهل هذا معناه أان يÎاجع اÛلسس
الدسستوري عن اجتهاده السسابق لصسالح توسسيع حظ أاعضساء
›لسس األم- -ة ‘ ال- -ت- -ع- -دي- -ل؟
خ -اصس -ة ‘ ظ -ل اŸسس -ت-ج-دات
ال- -ت- -ي ع- -رف- -ت- -ه- -ا ال- -نصس- -وصس
ال-دسس-ت-وري-ة ال-ن-اظ-م-ة ل-ل-عملية
ال -تشس -ري -ع -ي -ة؟ ‡ك -ن أان ي -ق ّ-ر
اÛلسس ال- - -دسس- - -ت- - -وري ح - -ق
ال-ت-ع-دي-ل Ãف-ه-وم-ه الضسيق إاذا
اسستند على الفقرة الثانية من
ا- Ÿادة  ،١١٢ف-ط-ب-ي-ع-ة الرقابة
اŸتشس - -ددة ،وال- -ت- -ي سس- -م- -حت
Ûلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي،
بصسÓحية التعديل ،بالرغم من
عدم وجود نصس صسريح ،على
ع -كسس ال -ت -ج -رب -ة ال-دسس-ت-وري-ة
الفرنسسية ،بل أاسّسسس رأايه على
ا- - - Ÿادة  ١٣٢م -ن ال -دسس-ت-ور
اŸعدل ،والتي “نح لـ  ٢٠نائب
ح - -ق اŸب - -ادرة ب - -ال - -تشس- -ري- -ع،
وبالتا‹ Áكن أان يكون نفسس
ال - -ط- -رح ،ب- -ال- -نسس- -ب- -ة Ûلسس
األمة ،لكن ‘ حالة أان نصس
النظام الداخلي على هذا األمر ،والذي غالبا ما يسسبق
صسدور القانون العضسوي ،وكذا عدم تقييد القانون العضسوي
لصسÓحيات ›لسس األمة ‘ حق التعديل ‘ ضسوء اŸراجعة
الدسستورية ا◊ديثة التي تتوجه وتهدف نحو تفعيل أاكÌ
Ÿركز ›لسس األمة ‘ العملية التشسريعية .إاّن هذا ال ّ
طرح
يجعل من ›لسس األمة غرفة تتمّتع بصسÓحيات واسسعة ‘
‡ا يسساهم ‘ تبوئها مركز قانو Êهام
اÛال التشسريعي ّ
‘ ›ال إاثراء وتنقيح اŸبادرات التشسريعية ‘ ا÷زائر.

اÿـــــــا“ة
يتّضسح ‘ األخ ،Òبأاّنه ،وكما يقول أاحد أاعضساء ›لسس
الشسيوخ الفرنسسي «برتليمي آاوت» ‘ ،عام :١٩٤٦
ح َسسْن بعين»Ú
«البصسر واحد ،لكن أاُْبصِسُر َأا ْ
« La vue est une, maie je vois mieux deux
»yeux
إاّن هذه الدراسسة اŸوجزة ،حول موضسوع حق ›لسس
األمة ‘ التعديل ،هي تأاكيد لهذه ا◊كمة البالغة ،وإاجابة
عن التسساؤول الذي كث Òما طرح حول الغاية أاو الهدف من
الدراسسة اŸتعاقبة للنصس القانو Êمن قبل غرفتي الŸÈان،
لذا يجب تكريسس حق ›لسس األمة ‘ التعديل ‘ القانون
العضسوي الناظم للعÓقات ما ب Úك Óمن غرفتي الŸÈان
وا◊كومة ،وكذلك ‘ النظام الداخلي Ûلسس األمة مع
ترك اÛال ﬁفوظ لغرفة الŸÈان –ّدد أاطر عملها ،مع
إاعمال رقابة اŸطابقة من قبل اÛلسس الدسستوري ،كما أاّن
توسسيع حق ›لسس األمة ‘ التعديل ،تسستوجب إاعادة النظر
‘ ط -ري -ق -ة ح -ل اÓÿف أاو ت -ب ّ-ن -ي صس -راح-ة آال-ي-ة ال-ذه-اب
واإلي -اب ،ول ي -ك -ون ذلك إا ‘ ¤إاط -ار م -راج -ع -ة دسس-ت-وري-ة
جديدة.
إاّن هذه النّقلة النوعية التي جاء بها التعديل الدسستوري
لعام  ،٢٠١٦تشسّكل منطلقا جديدا ‘ –ديد مركز ودور
›لسس األمة ‘ العملية التشسريعية ،فكيف يا ترى يتم تفعيل
ه -ذه األدوات وال -ت -ق -ن -ي -ات اŸك ّ-رسس -ة دسس-ت-ورًي-ا ح-دي-ثً-ا ‘
اÛال ال -تشس -ري -ع -ي؟ وم -ا ه -ي ان -ع -ك -اسس-ات-ه-ا ع-ل-ى ا◊ي-اة
الŸÈانية ‘ ا÷زائر؟
إاّن اŸمارسسة الŸÈانية ‘ قبيل األيام كفيلة باإلجابة عن
›م -ل ه -ذه ال -تسس -اؤولت أاو ال -تصس -ورات ا÷دي -رة ب -ال-ت-أام-ل
وال -ب -حث وال -ت -ح -ل -ي-ل ال-ع-ل-م-ي ‘ ح-ق-ل-ي ال-ق-ان-ون وال-ع-ل-وم
السسياسسية.

«انتهــــى»
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اŸوافق لـ  22جمادى الثانية  1437هـ
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الوا‹ يتعّهد باسسÎجاع أاراضسي البناء اŸرّخصسة غ ÒاŸسستغّلة

لم Òعبد ألقادر» لوناب» ببلدية جسسر قسسنطينة من أŸصسالح أŸسسؤوولة وضسع
طالب سسكان حي تعاونية أ أ
‡هÓت على مسستوى مسسالك أ◊ي للحد من خطورة حوأدث أŸرور ألتي Áكن أن تقع بسسبب سسرعة وتهور ألسسائق،Ú
حيث أصسبح وضسع أŸمهÓت على مسستوى طرق أ◊ي أمرأ أك Ìمن ضسروري،خاصسة بعد حادثة أول أمسس وألتي رأح
ضسحيتها طفل ‘ ألرأبعة من عمره بعد أن دحسسته سسيارة من نوع «طويوطا» كان سسائقها يقود بسسرعة فائقة.

العاصشمة :سشارة بوسشنة
أاصضبح انعدام اŸمّهÓت ‘ طرقات حي
«ل-ون-اب» م-ن أاه-م اŸشض-اك-ل ال-ت-ي ي-واج-ه-ها
قاطنوهذا ا◊ي الذين أاكدوا لـ «الشضعب»،
أان هذا اŸشضكل بات السضبب اأ’ول ‘ وقوع
حوادث اŸرور التي باتت تعرف ارتفاعا
ب Úهذه اأ’حياء بسضبب السضرعة اŸتفاوتة
التي ’ توقفها اŸمهÓت اŸنعدمة ،خاصضة
وقد –ّول اأ’مر إا ¤مشضكل حقيقي يهّدد

سض Ó-م -ة اŸت -م -درسض ،Úح -يث أاصض-ب-ح وضض-ع
اŸمهÓت على مسضتوى طرقات حيهم أامرا
أاك Ìمن ضضروري ،وذلك قصضد التخفيف من
السض -رع -ة ا÷ن -ون -ي -ة أ’صض -ح -اب السض -ي -ارات
والدراجات النارية اŸارة بالطريق.
هذه اأ’خÒة التي أاّدت إا ¤وقوع العديد
م -ن ا◊وادث وتسض ّ-ب -بت ‘ إاصض -اب -ة ال-ع-دي-د
منهم بجروح متفاوتة اÿطورة.
و‘ سضياق متصضل ،عّبر «عمي بلعيد» عن
ت -خّ-وف-ه الشض-دي-د ع-ل-ى ح-ي-اة اح-ف-اده ،ال-ت-ي

أاصضبحت مهددة جراء غياب اŸمهÓت التي
–م -ي -ه -م م -ن ﬂاط-ر ه-ذا ال-ط-ري-ق ال-ذي
ي -ت -وسض -ط ال -ع -م -ارات وال -ب-ن-اي-ات اŸع-روف
بحركته الدؤووبة ıتلف اŸركبات ،وهنا
أاّكد عدد من اأ’ولياء أاّنهم يجÈون على
مرافقة أاطفالهم إا ¤اŸدرسضة كل صضباح
ومسضاء خوفا عليهم من خطر الطريق التي
قالوا أانها تشضهد و‘ غالب اأ’حيان وقوع
حوادث مرور مروعة كان آاخرها مقتل طفل
‘ ال- -راب- -ع -ة م -ن ع -م -ره ،ن -ت -ي -ج -ة ان -ع -دام
اŸم- - -هÓ- - -ت ،ه - -ذا إا ¤ج - -انب السض - -رع - -ة
اŸف -رط -ة ال-ت-ي تسض Òب-ه-ا أاغ-لب اŸرك-ب-ات
اŸارة منها .وما زاد من اسضتغراب السضكان
أان -ه رغ-م ال-ع-دي-د م-ن الشض-ك-اوي وال-ن-داءات
التي تقّدموا بها للسضلطات البلدية ،وخÓل
ع -دة م -ن -اسض -ب-ات ل-وضض-ع اŸم-هÓ-ت وإان-ق-اذ
أارواحهم اŸهّددة ،إا’ أاّنها Œ ⁄د بعد آاذانا
صضاغية أ’سضباب يجهلونها.
وم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ،ت -ط -الب ت-ع-اون-ي-ة
ا’م Òعبد القادر «لوناب» مسضؤوو‹ بلدية
جسضر قسضنطينة النظر إا ¤اÿطر اÎŸبصص
بحياتهم ،ملتمسض Úمنهم التحرك الفوري
إ’‚از ‡هÓت للحد من السضرعة ا÷نونية
لسضائقي السضيارات قبل وقوع حوادث أاخرى
وخيمة ’ –مد عقباها.

بلدية القليعة بتيبازة تقاضسي  22مسستفيدا من Óﬁت الشسباب

لسسبوع أ÷اري على مقاضساة  22مسستفيدأ غ Òجدي من
أقدمت بلدية ألقليعة بدأية أ أ
Óﬁت أل -رئ -يسس ع -قـــــــــب رفضس -هــــــم لسس -ت-غــــÓل ﬁـــÓت-ه-م وأسس-ت-غÓ-ل-ه-ا م-ن ط-رف
لخر كمسساكن لهم مع رفضس
ألبعـــــــضس لÎبيـــــة أ◊يــــوأنــــات ،فيـــما أتخذها ألبعضس أ آ
›مل ألعذأرأت أŸقدمة لهم من لدن ألسسلطات أÙلية.

تيبازة :عÓء ملزي

ك -انت السض -ل -ط-ات ال-ب-ل-دي-ة ق-د أاع-ذرت
هؤو’ء Ÿرات عديدة طالبة منهم اسضتغÓل
اÓÙت التي اسضتفادوا منها وفقا Ÿقرر

ا’سض- -ت- -ف -ادة م -ع تسض -دي -د اŸسض -ت -ح -ق -ات
اÎŸتبة عن ذلك ،غ Òأاّن هؤو’ء غضضوا
الطرف عن ذلك واسضتمروا ‘ عنادهم

اسستمرار معاناة تÓميذ بلدية ا÷زار مع النّقل اŸدرسسي

م- -ا ت -زأل م -ع -ان -اة
تــــÓم - -يــذ قـــــــرى
ومشســـــات-ي ب-لــــدية
أ÷ــــــزأر ج -نـــــوب
وليـــــــــة بــات -نــة،
مسس-ت-م-رة ،م-ع نقصس
ح - -اف Ó- -ت أل - -ن - -ق- -ل
أŸدرسسي ،حيث بات
هاجسسا حقيقيا لهم
مع مطلع كل أسسبوع،
لمر ألذي أثر على
أ أ
م-ردوده-م ألدرأسسي
حسسب م- -ا أك -ده ل -ن -ا
أل- -ع- -دي- -د م- -ن أول- -ي- -اء
ألتÓميذ.

باتنةŸ :وششي حمزة

يضض -ط -ر ال -عشض -رات م-ن
اŸت- -م- -درسض Úال -ق -اط -نÚ
ب -اŸشض -ات-ي اŸوزع-ة ع-ل-ى
إاقليم و’ية باتنة ،خاصضة
ا÷ن -وب-ي-ة م-ن-ه-ا إا ¤ق-ط-ع
ال-ع-دي-د م-ن ال-ك-ي-ل-ومÎات
لÓ- - -ل- - -ت - -ح - -اق Ãق - -اع - -د
ال- -دراسض -ة ،ح -يث ي -ط -الب
ال- -ت Ó-م -ي -ذ اŸت -م -درسضÚ

وت -خ -ل -ي -ه -م ع -ن مسض-ئ-ول-ي-ات-ه-م ‡ا أارغ-م
السض -ل -ط -ات ع -ل -ى إاصض -دار ق -رارات ال -غ-اء
’سض-ت-ف-ادات-ه-م م-ع ت-ع-ويضض-هم Ãسضتفيدين
آاخرين ،بحيث ”ّ ذلك عن طريق ﬁضضر
قضض -ائ -يŸ ،ا ب -ل -غ ا’م -ر مسض -م -ع ه -ؤو’ء
أاقدموا على منع اŸسضتفيدين ا÷دد من
اسضتغÓل اÓÙت مع العمل بجدية على
اع -ادة ت -ه -ي-ئ-ت-ه-ا ل-غ-رضص اسض-ت-غÓ-ل-ه-ا م-ن
جديد ،ولكن السضلطة اÙلية اسضتدعتهم
‘ ج -لسض -ة ل-وضض-ع ال-ن-ق-اط ع-ل-ى ا◊روف
بتاريخ  24مارسص ا◊ا‹ ،غ Òأانّ هؤو’ء
أاصضّروا على مواقفهم و أاقدموا على سضب
و شضتم اأ’عضضاء ا◊اضضرين Ãعية كل من
سضاهم ‘ إاصضدار قرارات إالغاء ا’سضتفادة،
وب -ال -ن -ظ -ر إاŒ ¤اوز ه-ؤو’ء ◊دوده-م
اأ’خÓقية ومسضاهمتهم ‘ بروز فوضضى
كبÒة ‘ قضضية اسضتغÓل Óﬁت الرئيسص،
فقد قّررت البلدية مقاضضاتهم
والتعامل معهم بالقانون بعيدا كلّ البعد
عن مظاهر التخاذل والÎاخي والتهّرب
من اŸسضؤوولية.

ت ّ- -وج ا’ج - -ت - -م- -اع اÿاصص ب- -ال- -دورة
العادية ا’و ¤للمجلسص الشضعبي الو’ئي
ل -و’ي -ة ت-ي-ارت ب-رئ-اسض-ة ال-رئ-يسص ب-ري-اح
بحضضور وا‹ الو’ية بتثم ÚاÛهودات
ال- -ت- -ي ت- -ق- -وم ب- -ه- -ا ب- -عضص اŸؤوسضسض- -ات
واŸصض-ال-ح ال-ت-ي ت-ؤودي ع-م-ل-ه-ا ك-م-ا ه-و
م- -ط- -ل- -وب ،ف- -ي- -م- -ا ّ” ان- -ت- -ق- -اد ب -عضص
اŸؤوسضسض -ات ا’خ -رى ل -ت -خ-ادل-ه-ا وع-دم
اسضتكمال اأ’عمال اّıولة لها ،حيث
ت- -عّ- -ه- -د ب -اسضÎج -اع ال -ق -ط -ع ا’رضض -ي -ة
اıصضصض -ة ل -ل -ب-ن-اء وا’سض-ت-ث-م-ار وال-ت-ي
تأاخر أاصضحابها ‘ اسضتغÓلها لÓغراضص
اŸصضرح بها ،حيث قال صضراحة أانه من
ب  90 Ú-ق-ط-ع-ة  ⁄ي-ت-م اسض-ت-غÓ-ل سضوى
ع -دد ي -ع -د ع -ل-ى ا’صض-اب-ع ،وسض-يسض-ت-عÚ
بالÎسضانة القانونية كما قال ’سضÎجاع
امÓ- -ك ال- -دول- -ة اŸت- -ث- -م- -ل- -ة ‘ ق -ط -ع
ا’راضضي ،والتي تتواجد بكل من قصضر
الشضÓلة والسضوقر وفرندة .وعن التهيئة
ا◊ضضرية أاقّر وا‹ و’ية تيارت بالركود
ال -ذي تشض -ه -ده ب -عضص اŸشض -اري -ع ب -ح -ي
زعرورة بعاصضمة الو’ية.
وا‹ ت- -ي- -ارت أاج- -اب ع -ل -ى تسض -اؤول
ل- -ط- -اŸا شض- -غ -ل ب -ال م -واط -ن -ي ت -ي -ارت
واŸت-م-ث-ل ‘ مسض-تشض-ف-ى ج-ام-ع-ي ي-ل-ي-ق
بو’ية تيارت والو’يات اÛاورة ،حيث
ق - -ال ب - -ان اŸشض - -روع ق - -ي - -د ال- -دراسض- -ة
وسض -تسض -ت-ف-ي-د ال-و’ي-ة م-ن ه-ذا اŸط-لب
ا÷ماهÒي قريبا ،كما كانت الفرصضة
’ط Ó- - - -ع ا◊ضض - - - -ور ع- - - -ل- - - -ى ب- - - -عضص
اŸسضتجدات ،ففي ›ال الصضحة “ت
توأامة ب Úمسضتشضفى الدا›ري بتيارت
وم-رك-ز ا’م-راضص السض-رط-ان-ية بالبليدة،
ك -م -ا سض -ت -ح-ط ‘ ب-داي-ة الشض-ه-ر ا◊ا‹
قافلة من ا’طباء اŸتخصضصض Úبتيارت
ق - - -ادم - - -ة م - - -ن وه- - -ران ‘ ﬂت- - -ل- - -ف
ال-ت-خصضصض-ات ’ج-راء ع-م-ل-ي-ات ج-راحة
وفحوصضات متخصضصضة لصضالح اŸرضضى،

حيث تقوم ا÷هات اıتصضة بتسضجيل
اŸرضض- -ى اŸسض- -ت- -ه- -دف .ÚاŸف- -رغ -ات
العمومية كانت ضضمن كلمة الوا‹ الذي
ذك -ر ب -عضض -ه -ا ب -ا’سض -م ،وال -ت -ي ي -ع-رق-ل
م- - -دراؤوه- - -ا السض Òا◊سض - -ن ويضض - -ع - -ون
عراقيل امام اŸقاول ÚواŸسضتثمرين.
نشض Òأاّن دورة اÛلسص ال- - - - -و’ئ- - - - -ي
خ ّصضصضت للجنة الÎبية والتعليم العا‹
وال -ت -ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،إاذ ي-درسص ب-ال-و’ي-ة
 236720تلميذا ‘  7799فوجا تربويا،
بينما جمدت مشضاريع  5ثانويات بسضبب
ا’زمة اŸالية التي تشضهدها ا÷زائر،
بينما “ت اشضغال نصضف داخلية بزمالة
ا’م Òعبد القادر،
وعن اŸطاعم اŸدرسضية يتم إا‚از 8
مطاعم ع Èبلديات الو’ية من اصضل
 509ابتدائية توجد  352مطعما فقط.
أاما التعليم اŸتوسضط فيتوفر على 135
متوسضطة ” اسضتÓم  3جديدة .الطور
ال-ث-ان-وي ي-ح-وز ع-لى  54ث-ان-وية يرتقب
اسض -ت Ó-م ث -ان -وي-ت‰ Úط .200 / 800
وصضّرح ‡ثل ÷نة الÎبية أانّ العديد من
اŸؤوسضسضات الÎبوية –تاج ا ¤ترميم
ج -راء تضض -رر ال -ك -ت-ام-ة وتسض-رب اŸي-اه،
وت-وصض-ي ال-ل-ج-ن-ة ب-اأن ت-رّمم اŸؤوسضسضات
خÓل العطل اŸدرسضية .وعن التأاطÒ
الÎبوي فإاّن اŸسضابقات اŸن ّ
ظمة من
شضأانها القضضاء على النقصص اŸسضجل،
واأوصضت ÷نة الÎبية بضضرورة احÎام
اج - -ال ا‚از اŸؤوسضسض - -ات وال- -ه- -ي- -اك- -ل
ا›ÈŸة ،وت- - - - -زوي- - - - -د اŸؤوسضسض- - - - -ات
ب-ال-ت-ج-ه-ي-ز حسضب ا’ول-وي-ات ،وتفعيل
ع -م -ل -ي -ات ا’سض -ق -اط ل -ل -ع -ت -اد ال -ق-دË
و–وي - - -ل - - -ه ا ¤ا÷ه - - -ات اıتصض - - -ة،
واسضتعمال التدفئة الغازية بدل اŸازوت
ب-اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ب-اسض-ت-عمال صضهاريج
غاز البوتان.

تيارت :عمارة ــ ع

وسّسسسة مصسّغرة
مرأقبة نشساط  842م ؤ

«أاونسساج» سسيدي بلعباسس تسسÎجع  ٪ 53من ديونها
“ّك - -نت وك - -ال - -ة دع - -م وتشس - -غ- -ي- -ل
ألشس -ب -اب ل -ولي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس م-ن
أسسÎج- -اع أزي- -د م- -ن  286م-ل-ي-ون دج
قيمة ألديون على عاتق أŸسستفيدين
م - -ن أصس - -ح - -اب أŸشس- -اري- -ع وأŸؤوسسسس- -ات
أŸصس -غ -رة ب -نسس-ب-ة إأسسÎج-اع ت-ف-وق 53
باŸائة ،بعد أن كانت  50باŸائة نهاية
ألسسنة أŸنصسرمة .2015

سشيدي بلعباسس :غنية ششعدو

ب-ث-ان-وي-ة الشض-هيد «شضوÁت
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر» ب- -ب- -ل -دي -ة
ا÷زار ،السضلطات اŸعنية
بضض- -رورة ال -ت -دخ -ل ل -رف -ع
ع - -دد ح - -افÓ- -ت ال- -ن- -ق- -ل
اŸدرسض- -ي ،م- -عÈي- -ن ع -ن
غضض -ب -ه -م ج -راء اŸع -ان -اة
ال-ت-ي ي-ع-يشض-ون-ه-ا لÓلتحاق
بالثانوية خاصضة القاطنÚ
ب - -اŸشض - -ات - -ي اÙي - -ط - -ة
ب-ال-ب-ل-دي-ة .وحسض-بما أاكدته
مصض - -ادر م - -وث - -وق - -ة ف - -إان
ال-تÓ-م-ي-ذ اŸع-ن-ي Úب-ه-اته

اŸشضكلة يقطنون Ãشضاتي
اŸعذر ،اŸعاشضات ،أاو’د
ل -وصض -ي -ف وأاو’د Ÿب-ارك،
وه -ي مشض -ات -ي ت -ب -ع -د ع-ن
م -ق -ر ال -ب -ل-دي-ة Ãسض-اف-ات
م -ت-ف-اوت-ة تصض-ل إا ¤ح-دود
 10ك- - -م ،ح - -يث ي - -ج - -د
ال-تÓ-م-ي-ذ صض-ع-وب-ات كبÒة
‘ التنقل نحو اŸؤوسضسضات
الÎب-وي-ة ال-ت-ي ي-تمدرسضون
ف - -ي- -ه- -ا سض- -واء ‘ ال- -ط- -ور
اŸتوسضط أاو الثانوي.

وتسض -ع -ى ال-وك-ال-ة اÙل-ي-ة إ’سضÎج-اع م-ا
ي-ع-ادل  68ب-اŸائ-ة م-ن اŸب-ال-غ اإ’ج-م-ال-ية
Ÿسضتحقاتها من الديون حتى نهاية السضنة
ا÷اري -ة .و‘ ه -ذا اإ’ط -ار ج-ن-دت ال-وك-ال-ة
ف-رق-ا ل-ل-ق-ي-ام ب-خ-رج-ات م-ي-دان-ي-ة ت-فقدية،
حيث أاسضفرت هذه اÿرجات عن مراقبة
 842م -ؤوسضسض -ة مصض -غ-رة م-ن-ذ ب-داي-ة السض-ن-ة
”
وحتى العاشضر من شضهر مارسص الفارطّ ،
خ Ó-ل -ه -ا م -ع -اي -ن -ة اŸشض -اري-ع واŸؤوسضسض-ات
اŸصض- -غ- -رة وم- -دى م- -ط- -اب -ق -ت -ه -ا م -ع دفÎ
الشضروط ،ومن ثمة اتخاذ كافة اإ’جراءات
ال -ق -ان -ون-ي-ة ضض-د اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن ال-ذي-ن ث-بت
Óنشض-ط-ة أاو إاسض-ت-ع-م-ال ا’م-وال
ت -غ -يÒه -م ل -أ
ل -وج-ه-ات وأانشض-ط-ة ﬂال-ف-ة ،ه-ذا ووضض-عت

ال -وك -ال -ة ك -اف -ة تسض -ه -ي Ó-ت ل -ل -م -ت -ق-اعسضÚ
واŸت -أاخ -ري -ن ع -ن دف -ع ال -دي -ون م-ن خÓ-ل
إاع -ادة ج -دول -ت -ه -ا وف -ق رزن -ام -ة ﬂصضصض -ة
لذلك .هذا ويتم توجيه إاعذارات للممتنعÚ
ع- -ن ال- -دف- -ع وت- -وج- -ي- -ه- -ه- -م إا ¤مصض- -ل -ح -ة
اŸنازعات بالوكالة قبل أان يتم –ويلهم إا¤
العدالة كمرحلة نهائية ◊ل النزاع ،وعن
اŸسض- -ت- -ف- -ي- -دي- -ن ّ‡ن فشض- -ل -وا ‘ Œسض -ي -د
مشض-اري-ع-ه-م أ’سض-ب-اب خ-ارج-ة ع-ن ن-ط-اق-هم
فيتم التكفل بهم من قبل صضندوق الضضمان،
‘ ح Úيسضتفيد أاصضحاب اŸشضاريع الناجحة

من عملية “ديد لتوسضعة أانشضطتهم.
Óشض-ارة ،ف-إان ال-وك-ال-ة اسض-ت-ق-ب-لت ومنذ
ول -إ
بداية السضنة  70ملف لطالبي القروضص من
‡ن يرغبون ‘
حاملي الشضهادات ا÷امعية ّ
Œسض-ي-د مشض-اري-ع ‘ ﬂت-ل-ف ال-ت-خصضصض-ات
ع - -ل - -ى غ - -رار اإ’ل - -كÎون - -يك ،الصض - -ي- -دل- -ة،
اŸي -ك -ان -يك وغÒه -ا ،ك -م -ا ق -امت ال -وك-ال-ة
بتمويل  2773مشضروع منذ سضنة ‘ ،2010
ح Úبلغ عدد اŸشضاريع اŸمولة منذ دخول
الÈنامج حيز اÿدمة  8256مشضروع.
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ألخميسس  31مارسس  2٠16م
ألموأفق لـ  22جمادى ألثانية  143٧هـ

لوروبي من النزاع ‘ الصسحراء الغربية
تأاسسفت Ÿوقف ال–اد ا أ

ألششبكة أأ’وروبية Ÿرأكز أأ’بحاث «أأوروميسشكو» تنتقد سشياسشة أŸيكيالÚ

لوروبي تجاه النزاع في الصسحراء الغربية ،مشسيرة إالى فرنسسا واسسبانيا
لبحاث «أاوروميسسكو» ،عن أاسسفها ،أامسس ،من موقف التحاد ا أ
لوروبية لمراكز ا أ
أاعربت الشسبكة ا أ
لـ»دورهما الإشسكالية» في تسسوية النزاع.

وأأكدت كل من سسيلفيا كولومبو ودأنيي Óهوبر ‘
تقريرهما ألذي يحمل عنوأن «أ’–اد أأ’وروبي
وتسس -وي -ة أل -ن -زأع ‘ أ÷وأر أŸت -وسس-ط-ي :م-وأج-ه-ة
حقائق جديدة بوسسائل قدÁة» أأنه «‘ ألوقت ألذي
شسكل ألنزأع أإ’سسرأئيلي ألفلسسطيني نقطة ﬁورية
‘ إأعدأد ألسسياسسة أÿارجية أأ’وروبية Ÿدة عقود
فإان أأ’مر ليسس كذلك بالنسسبة للنزأع ‘ ألصسحرأء
ألغربية ،حيث فضسل أ’–اد أأ’وروبي ألتسس Îورأء
منظمة أأ’· أŸتحدة ألوسسيط ألرئيسسي للنزأع».
و‘ ردها على سسؤوأل كتابي سسلم للŸÈان أأ’وروبي
بخصسوصس موقف أŸفوضسية أأ’وروبية من موضسوع
إأنشس- -اء آأل- -ي- -ة Ÿرأق -ب -ة ح -ق -وق أإ’نسس -ان م -ن ق -ب -ل
أŸي-ن-ورسس-و ذك-رت أل-ب-اح-ث-ت-ان أأن أŸم-ث-لة ألسسامية
ل–Óاد أأ’وروبي للشسؤوون أÿارجية وسسياسسة أأ’من
ف -ي -دي -ري -ك -ا م -وغÒي -ن -ي أك -ت -فت ب-اإ’شس-ارة إأ ¤أأن
«أ’–اد أأ’وروبي يدعم جهود أأ’· أŸتحدة ولن
يقوم بأاي عمل Áكنه أأن Áسس Ãصسدأقيتها» ...أأو
بعبارة أأخرى أأن أ’–اد أأ’وروبي  ⁄يت Íموقفا
يدعم إأنشساء مثل هذه أآ’لية».
وأأرج -ع -ت -ا ضس -ع -ف أ’–اد أأ’وروب -ي «إأ ¤صس -ع-وب-ة
تسسوية ألنزأع وطبيعة أ’–اد أأ’وروبي وأأ’دوأت
ألسس -ي -اسس -ي -ة غ ÒأÓŸئ -م-ة» ،فضس Ó-ع-ن «أأ’ول-وي-ة
أŸمنوحة للعÓقات مع أŸغرب».
كما أأشسارت سسيلفيا كولومبو ودأنيي Óهوبر إأ ¤أأن
«ألسس -ل -ط -ت Úأ’سس -ت -ع -م -اري -ت Úأل-ق-دÁت ‘ Úت-لك
أŸنطقة أسسبانيا وفرنسسا قد لعبتا كليهما أأدوأرأ
إأشسكالية» ‘ ،هذأ ألنزأع ألقائم منذ أأمد بعيد بÚ
أŸغرب وألبوليسساريو.
وتابعتا قولهما أأن «...فرنسسا Ãنحها مثل هذأ
ألدعم ألتقليدي للمغرب حيث سسبق ÷اك شسÒأك
(أل -رئ -يسس أل -ف -رنسس -ي أأ’سس -ب -ق) أأن أأط-ل-ق ‘ 2٠٠1
ألعبارة ألشسهÒة «أأقاليم جنوب أŸغرب» ‘ أشسارة
إأ ¤ألصسحرأء ألغربية وأأن «أسسبانيا من جهتها قد
ذكرت من قبل أأ’· أŸتحدة أأنها تعت Èحسسب
ألقانون ألدو‹ ألقوة أŸديرة لذلك أإ’قليم».

أ’–اد أأ’وروبي ’ يعÎف بسشيادة
أŸغرب على ألصشحرأء ألغربية
وبالرغم من ضسغوطات أأ’· أŸتحدة منذ
 1965أل -ه -ادف -ة إأ ¤دف -ع إأسس -ب -ان -ي -ا إأ ¤أإ’عÎأف

Ãسسؤووليتها كقوة مديرة وتصسفية أ’سستعمار من
ه-ذأ أإ’ق-ل-ي-م م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م أسس-ت-ف-ت-اء ل-ت-ق-ري-ر
أŸصس Òإأ’ أأن ذلك  ⁄يتم.
وذكرت ألباحثتان بالدور ألذي لعبته فرنسسا ‘
شسهر أأفريل  2٠13من أأجل إأبطال مبادرة ألو’يات
أŸتحدة ألتي عملت لصسالح إأنشساء آألية مسستقلة
Ÿرأقبة حقوق أإ’نسسان بالصسحرأء ألغربية.
وأأشسارتا ‘ هذأ ألصسدد إأ ¤أأنه «بالرغم من
ك -ون ط -ل -ب -ه -ا بشس-أان ت-وسس-ي-ع م-ه-ام أŸي-ن-ورسس-و إأ¤
م -رأق -ب -ة ح -ق -وق أإ’نسس -ان ق -د ” ق -ب-ول-ه م-ن ق-ب-ل
ألو’يات أŸتحدة ضسمن أقÎأح قدم Ûلسس أأ’من
أأ’‡ي ‘ أأفريل  2٠13إأ’ أأنه ” ألتخلي عنه ‘
أل Ó-ئ -ح-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة رÃا بسس-بب ألضس-غ-وط-ات أل-ت-ي
مارسستها فرنسسا حتى وإأن فند ألسسف Òألفرنسسي
ذلك».
و‘ –ليلهما للسسياسسات أأ’وروبية ،أأكدت
سس -ي -ل -ف -ي -ا ك -ول -وم -ب -و ودأن-ي-ي Ó-ه-وب-ر ،أأن «أ’–اد
أأ’وروبي ’ يعÎف بسسيادة أŸغرب على ألصسحرأء
ألغربية لكنه وقع ألعديد من أتفاقيات ألصسيد مع
ألرباط منذ  ،»1988مشسÒت Úإأ ¤أأن ﬂطط ألعمل
أŸوقع مع أŸغرب سسنة  ’« 2٠13يتضسمن أأي شسيء
بخصسوصس ألصسحرأء ألغربية».
وأأضسافتا ‘ تقريرهما أأنه «’ يوجد أأي أتفاق
شسرأكة مع ألصسحرأء ألغربية أأو إأدماج هذه أأ’خÒة
كشسريك مسستقل لسسياسسة أ÷وأر أأ’وروبي ’ .يوجد
أأي م -ب -ع -وث خ -اصس أأو ب -ع -ث -ة م -دن -ي-ة أأوروب-ي-ة إأ¤
ألصسحرأء ألغربية».
وأعتÈت سسيلفيا كولومبو و دأنيي Óهوبر أأن
توقيع أ’–اد أأ’وروبي مع أŸغرب على أإتفاقيات
Œارية ’ تزأل تشسمل ألصسحرأء ألغربية ‘ ألوقت
ألذي يوأصسل فيه ألعمل (أ’–اد أأ’وروبي) على
مسسأالة وسسم ألبضسائع ‘ سسياق ألنزأع ألفلسسطيني
أإ’سس -رأئ -ي -ل -ي «أأضس -ع-ف سس-ي-اسس-ت-ه» وج-ع-ل-ه ع-رضس-ة
’نتقادأت على أنتهاج «سسياسسة ألكيل Ãكيال.»Ú
وإ’برأز سسياسسة ألكيل Ãكيال Úهذه ألتي
ي - -ن - -ت - -ه - -ج - -ه - -ا أ’–اد أأ’وروب - -ي ،ذك - -رت ن- -فسس
أŸت- -ح -دث -ت Úأأن أ’–اد أأ’وروب -ي Á ⁄ن -ح م -ن -ذ
 1993سسوى  15٠مليون أأورو للمسساعدأت أإ’نسسانية
أŸوجهة لÓجئ Úألصسحرأوي ،»Úوهو «ما يشسكل
نصسف أŸبلغ ألسسنوي أıصسصس من طرف أ’–اد
Óرأضسي ألفلسسطينية أÙتلة».
أأ’وروبي ل أ

أاكد أان الصسراع كّلف سسوريا أاكثر من  200مليار دولر

أأ’سشد :قضشية تششكيل حكومة جديدة يمكن حلها في جنيف
نøقøلت وكøالøة أإ’عÓøم ألøروسسøيøة ،أأمسس ،عøن ألøرئøيسس
ألسسوري بشسار أأ’سسد ،قوله إأن تشسكيل حكومة جديدة
لسسوريا لن يكون معقدأ وأأن أأي قضسية يمكن حلها من
خÓل محادثات ألسسÓم في جنيف.
وتابع قائ :Óإأن ألحكومة ألسسورية ألجديدة يجب أأن
تøتøأالøف مøن ثÓøثøة أأطøرأف وهøي ألøمøعøارضسøة وألøقøوى
ألمسستقلة وألموألون لدمشسق.
وعلى صسعيد آأخر أأشسار بشسار أأ’سسد إألى أأن ألدمار
ألذي خلفته ألحرب ألدأئرة في سسوريا منذ خمسس
سسنوأت كلفت ألبÓد أأكثر من  2٠٠مليار دو’ر.
وقال ألرئيسس أأ’سسد في مقابلة أجرتها معه وكالة
رأي نوفوسستي ألروسسية لÓنباء نشسرت تفاصسيلها أأمسس
«إأن كلفة أ’ضسرأر أ’قتصسادية وألدمار ألذي أصساب
ألبنية ألتحتية تتجاوز  2٠٠مليار دو’ر .وفيما قد يتم
ألتعامل مع ألجانب أ’قتصسادي فورأ ،سستتطلب أعادة
تأاهيل ألبنية ألتحتية ألى وقت طويل».
وأضساف أن ألمكاسسب أأ’خيرة ألتي حققتها ألقوأت
ألحكومية في سساحات ألقتال سستسساعد في تسسريع
ألتوصسل إألى حل سسياسسي للصسرأع في ألبÓد.
وقال أأ’سسد إأن «أنتصسارأت ألجيشس ألسسوري سسُتفشسل
ما وصسفه بمسساعي دول عدة’ ،فشسال ألمفاوضسات».

ألحجز أ’حتياطي لخاطف ألطائرة ألمصشرية «ألمضشطرب نفسشيا»
خ Ó-ل أاول م -ث -ول ل -ه أام -ام ال-م-ح-ك-م-ة ،أاودع
لرب -ع -اء خ -اط -ف ال-ط-ائ-رة ال-مصس-ري-ة
أامسس ا أ
ق -ي -د ال -ح -ج -ز الح -ت -ي -اط -ي ل -ث-م-ان-ي-ة أاي-ام.
وأاك-دت السس-ل-ط-ات ال-ق-ب-رصسية أانه «مضسطرب
ن - -فسس - -ي - -ا» وأان ال - -قضس - -ي - -ة «ل ع Ó- -ق- -ة ل- -ه- -ا
لرهاب».
با إ
أأودع ألرجل ألذي خطف طائرة إأيرباصس  32٠تابعة
لشسركة مصسر للطيرأن ألثÓثاء وحولها نحو قبرصس
حøيث هøبøطت فøي مøطøار ’رنøكøا ،قøيøد ألøحøجøز
أ’حتياطي لثمانية أأيام خÓل أأول مثول له أأمام
ألمحكمة أأ’ربعاء.
وأأبلغت ألشسرطة ألقبرصسية ألمحكمة في ’رنكا بأان
ألمصسري سسيف ألدين محمد مصسطفى ألبالغ من
ألøعøمøر  58عøامøا يøوأجøه تøهøم ألøخøطøف ،وخøطøف
أأشسøخøاصس بøهøدف أأخøذهøم إألøى وجøهøة مøجøهøولøة
وألسسلوك ألمتهور ألذي ينطوي على تهديد وكلها
مخالفة لقانون مكافحة أإ’رهاب .ولم يدل ألمتهم
بأاي أأقوأل أأمام ألمحكمة.
لكن أأثناء مغادرته في سسيارة للشسرطة رفع شسارة
ألنصسر أأمام ألصسحافيين ألذين كانوأ ينتظرون أأمام

قاعة ألمحكمة ألوأقعة على مسسافة كلم من مطار
’رنكا حيث هبطت ألطائرة ألمخطوفة ألثÓثاء.
ولن توجه رسسميا قبل ألجلسسة ألمقبلة أأي تهم إألى
مصسطفى ألذي كان متزوجا من قبرصسية و قال
للشسرطة بعد أعتقاله «ماذأ عسسى ألمرء أأن يفعل إأن
لم يكن قد رأأى زوجته وأأطفاله طوأل  24سسنة ولم
تسسøمøح لøه ألøحøكøومøة ألøمصسøريøة بøذلك؟» .ووصسøفت
ألسسøلøطøات ألøقøبøرصسøيøة مصسøطøفøى بøأانøه «مضسøطøرب
نøøفسسøøيøøا» وأأكøøدت أأن ألøøقضسøøيøøة «’ عÓøøقøøة لøøهøøا
باإ’رهاب».
وهو متهم بإارغام ألطائرة على ألهبوط في مطار
’رنكا عبر ألتهديد بتفجير حزأم ناسسف تبين ’حقا
أأنه مزيف.
وتøقøول ألسسøلøطøات إأن دوأفøعøه شسøخصسøيøة وتøتصسøل
بزوجته ألسسابقة ألقبرصسية ألتي لديه منها أأو’د.
وأأثار حادث ألخطف توترأ على مدى سست سساعات
في مطار ’رنكا وتسسبب بإاغÓقه لسساعات .وتم
أإ’فرأج سسريعا عند ألهبوط عن أأغلب ألركاب ألبالغ
عددهم  55شسخصسا ألذين كانوأ على متن ألطائرة
ألتي كانت تقوم برحلة بين أإ’سسكندرية وألقاهرة.

لرهاب
يقضسي بإاسسقاط الجنسسية عن المدانين في قضسايا ا إ

ألرئيسس ألفرنسشي يترأجع عن ألتعديل ألدسشتوري

وأأكøد أأن وفøد ألøحøكøومøة ألسسøوريøة أأظøهøر مøرونøة فøي
ألمباحثات مع ألمعارضسة كي ’ تضسيع ولو فرصسة
وأحدة.
ودعا ألرئيسس ألسسوري من جانب آأخر أ’مم ألمتحدة
وغøيøرهøا مøن ألøمøنøظøمøات ألøدولøيøة مøد يøد ألمسساعدة
لسسوريا لترميم آأثار تدمر ،وذلك بعد نجاح ألقوأت
ألحكومية في طرد مسسلحي «ألدولة أ’رهابية» منها.
Óنباء إأن ألطلب جاء
وقالت ألوكالة ألعربية ألسسورية ل أ
Óمم
في رسسالة وجهها ألرئيسس أأ’سسد لÓمين ألعام ل أ
ألمتحدة بان كي مون ضسمنها أأيضسا شسكره على ترحيب
بان بطرد مسسلحي «ألدولة» من تدمر.

الرجل ذو القبعة ..لغز لم يحل بعد

أسشتمرأر إأغÓق مطار بروكسشل وتوأصشل ألمÓحقات
أسستمر ،أأمسس ،إأغÓق مطار بروكسسل بينما توأصسل
ألشسرطة ألبلجيكية بحثها عن ألمشستبه به ألرئيسسي
في ألهجمات ألتي جرت أأ’سسبوع ألماضسي وأأدت
إألى مقتل  32شسخصسا وإأصسابة  34٠آأخرين.
Óøثاء أختبارأت
øث
øة أل
øي
øك
øي
øج
øل
øب
øات أل
øط
øل
øرت ألسس
وأأج
للتأاكد من نجاعة إأصسÓحات وبنى تحتية مؤوقتة تم
øا
øه
øرت
øي دم
øت
إأنشسøاؤوهøا عøلøى عøجøل مøكøان تøلك أل
ألهجمات ،ومع ذلك تقرر عدم فتح ألمطار أأمسس
من دون تحديد موعد لذلك.
في ألمقابل ،تم أأمسس أسستئناف تشسغيل قطارأت
ألمترو باسستثناء محطة مالبيك ألتي كانت هدفا
آأخر للهجمات ألتي وقعت في ألـ 22من مارسس
ألجاري.
من جانبها ،قالت وزأرة ألصسحة إأنها أأنهت مهمة
ألتعرف على قتلى ألهجمات ،وإأن «عملية تدقيق
معمقة» أأسسفرت عن خفضس عددهم إألى  32بد’
من حصسيلة سسابقة كانت تتحدث عن  35قتي،Ó
وأأرجعت ألوزأرة ذلك إألى أأن ثÓثة من ألقتلى كانوأ
øي
øة ف
øام
øع
øة أل
øاب
øي
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øنت أل
øل
øن.وأأع
قøد أأحصسøوأ مøرتøي
øجيكيون ،و 15من
øل
øى ب
øل
øت
øق
øن أل
بøروكسسøل أأن  1٧م
أأ’جانب ،في حين بلغ عدد ألجرحى  ،34٠بينهم
 ’ 94يزألون في ألمسستشسفيات.
ويشسمل ألقتلى أأ’جانب في ألهجومين موأطنين

لرهاب»
القضسية «ل عÓقة لها با إ

øرنسسا وأألمانيا
øدأ وف
øن
øول
øن وه
øي
øا وألصس
øي
øان
øط
øري
øن ب
م
وإأيطاليا وألسسويد وألو’يات ألمتحدة.

تحقيقات معّقدة

في أأ’ثناء ،تتوأصسل ألتحقيقات في ألحادث من دون
تøقøدم ظøاهøر بøعøدمøا قøرر ألøقضسøاء ألøبøلøجøيكي أ’ثنين
إأطÓق سسرأح فيصسل شسفو ألذي كان ألرجل ألوحيد
ألذي تم توجيه أتهامات إأليه بالتورط في ألهجمات،
حيث تبين أأنه ليسس ألرجل ألثالث (ألرجل ذو ألقبعة)
ألذي فجر قنابل بالمطار وظهرت صسوره بكاميرأت
ألمرأقبة إألى جانب أ’نتحاريين أ’ثنين.
وقال محاميه أأوليفييه مارتان في تصسريح تلفزيوني
إأن فيصسل شسفو «قدم دلي Óيثبت أأنه كان في منزله
لدى وقوع ألتفجيرأت عبر مÓحقة هاتفه ألجوأل».
مøن جøانøبøهøا ،أعøتøرفت ألøحøكøومøة ألøبلجيكية بارتكاب
أأخøطøاء وسسøط ضسøغøوط مøن ألøدأخøل وألøخøارج عøلøى
تøجøاهøلøهøا عøددأ مøن ألøمøؤوشسøرأت أأثøنøاء مøتøابøعøتøهøا
ألمرتبطين بشسبكات جهادية.
وحسسب وكøالøة ألصسøحøافøة ألøفøرنسسøيøة ،فøقøد كشسøفت
مøجøمøوعøة ألøمøدأهøمøات وأ’عøتøقøا’ت فøي بøلøجøيøكøا
وفرنسسا وهولندأ منذ تفجيرأت بروكسسل عن شسبكة
معقدة من ألخÓيا ،مما يؤوكد على ضسرورة تحسسين
ألتعاون أأ’وروبي في مكافحة أإ’رهاب.

أأعلن ألرئيسس ألفرنسسي فرأنسسوأ هو’ند ،أأمسس
أأ’ربøøعøøاء ،عøøن تøøرأجøøعøøه عøن مشسøروع ألøتøعøديøل
ألدسستوري ألقاضسي بإاسسقاط ألجنسسية عن ألمدأنين
في قضسايا أإ’رهاب.
وأأوضسح ألرئيسس ألفرنسسي  -خÓل كلمة مقتضسبة
ÓعÓن عن إأغÓق ألنقاشس بشسأان مشسروع أإ’صسÓح
ل إ
ألدسستوري ألذي كشسف عنه عقب هجمات نوفمبر
ألماضسي  -أأنه «قرر عدم دعوة غرفتي ألبرلمان من
أأجøل ألøتøعøديøل ألøدسسøتøوري»قøائ« Óøقøررت إأغÓøق
ألنقاشس حول ألتعديل ألدسستوري».
وعøبøر هøو’نøد عøن أأسسøفøه «ألشسøديøد» حøيøال فشسøل
غرفتي ألبرلمان في ألتوصسل لحل توأفقي حول
تعريف إأسسقاط ألجنسسية عن أإ’رهابيين» ،مشسيرأ
إألى أأن «قسسم من ألمعارضسة يرفضس أأي مرأجعة
دسستورية سسوأء كانت خاصسة بحالة ألطوأرىء أأو
وتعهد بـ»أ’لتزأم بكل قوة
أسستقÓل ألقضساء».

وحøتøى ألøنøهøايøة» بøالøتøعøهøدأت ألøتøي قøطøعøهøا غøدأة
أعتدأءأت جانفي ونوفمبر  2٠15بتحقيق أأ’من في
ألبÓد ،وحماية ألفرنسسيين من أإ’رهاب.
وتم ألتخلي أأيضسا عن عزم هو’ند إأدرأج قوأعد
حالة ألطوأرئ في ألدسستور.

عبـــــــر العالـــــــم
وتøبøرر ألøحøكøومøة ألøيøابøانøيøة سسøنøهøا
أول رئيسس مدني منذ  50عاما
ألøقøوأنøيøن ألøمøذكøورة بøالøتøغøيøر أأ’خøير

ميانمار

أأدى تøøøيøøøن جøøاو ،أأمسس ،ألøøيøøمøøيøøن
ألøدسسøتøوريøة لøيøكøون بøذلك أأول رئøيسس
مدني منتخب في تاريخ ميانمار منذ
أ’سستقÓل عن بريطانيا قبل خمسسين
عاما ،وتسسلم جاو مقاليد ألحكم من
ألجنرأل ألسسابق تين سسين.
وفي خطاب مقتضسب أأمام ألبرلمان
أأكد جاو ( ٧٠عاما) موقف سسو كي
بشسøأان أأهøمøيøة تøغøيøيøر دسسøتøور ،2٠٠8
ألذي يرسسخ وضسع ألجيشس ألقوي في
ألسسياسسة.

’ لمششاركة ألجيشس في ألخارج

طوكيو

تøظøاهøر آأ’ف ألøيøابøانøيøيøن أأمøام مøبنى
ألøøبøرلøمøان فøي ألøعøاصسøمøة طøوكøيøو
أحتجاجا على سسريان قوأنين أأ’من
وألدفاع ألتي تسسمح للجيشس ألياباني
بøالøقøيøام بøعøمøلøيøات عسسøكøريøة خøارج
ألøøبÓøøد ،ويøøرى ألøøمøøتøøظøøاهøøرون أأن
ألøقøوأنøيøن ألøمøذكøورة تøنøتøهك دسسøتøور
ألøبÓøد ألسسøلøمøي ،وتøبøعøد ألøيøابøان عøن
طريق ألسسÓم ألذي تسسير فيه منذ
سسبعين عاما.

ألذي فرضسه تطوير كوريا ألشسمالية
سسÓحها ألنووي ،إأضسافة إألى تصساعد
ألقوة ألعسسكرية ألصسينية ،أأ’مر ألذي
يصسøøوغ لøøهøøا ألøøتøعøاون مøع ألøو’يøات
ألøمøتøحøدة بøحøجøة حøمøايøة ألøمøوأطنين
أليابانيين.

مقتل ششرطي في دأغسشتان

موسسكو

قøالت ألشسøرطøة ألøروسسøيøة إأن شسøرطøيًøا
قتل وأأصسيب أثنان في وقت متأاخر
ألøلøيøلøة مøا قøبøل ألøمøاضسøيøة عøنøدمøا
أنøفøجøرت عøبøوة نøاسسøفøة فøي سسøيارتين
بøمøنøطøقøة دأغسسøتøان ألøروسسøيøة ،فøيøمøا
أأعøøلøøن تøøنøøظøøيøم «دأعشس « ألøدمøوي
مسسؤووليته عن ألهجوم.
وأأعلن بعضس ألمتشسددين في دأغسستان
ألøøتøøي تøøقøøع عøøلøى حøدود ألشسøيشسøان
مبايعتهم لدأعشس ألدموي.

تمويÓت بششروط مّيسشرة

تونسس

Óمم ألمتحدة ،بان
قال أأ’مين ألعام ل أ
كى مون ،إأنه يمكن لتونسس أأن تسستفيد
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–ّدت العراقيل ودخلت
العاصسمة الليبية منتصسرة

حكومة ألوفاق ألوطني
تششرع ‘ عملها
من طرأبلسس
أأخÒأ دخلت حكومة ألوفاق ألوطني طرأبلسس
ألعاصسمة ألليبية وشسرعت ‘ مباشسرة أأعمالها،
بحسسب آأخر ألتقارير ألوأردة من ألبلد أÛاور.
ت- -ت- -دأول وك- -ا’ت أأ’ن -ب -اء وأل -فضس -ائ -ي -ات أÈÿ
بتحليل معمق ،مؤوكدة أأن دخول أ◊كومة ألليبية
ه-ي ب-ادرة خ Òل-ل-تسس-وي-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة وأسس-ت-ئناف
أ◊وأر م- -ن أأج- -ل إأع- -ادة ب- -ن- -اء أل- -دول -ة وŒاوز
أل -ف -وضس -ى أل -ت -ي تسس -ت -غ -ل -ه-ا ج-ه-ات ‘ أل-دأخ-ل
وأÿارج Ÿصسالح ذأتية وصسرأعات ألنفوذ.وقد
أأع -ل -ن رئ -يسس أÛلسس أل -رئ -اسس-ي أل-ل-ي-ب-ي ف-ائ-ز
ألسس -رأج ،شس -روع ح -ك -وم -ة أل -وف -اق ‘ ،م-ب-اشس-رة
أأع -م -ال -ه -ا ب -دءأ ً م -ن أأمسس ب -ال -ع-اصس-م-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة
طرأبلسس ،مؤوكدأ حرصسه على ألعمل مع أ÷ميع
من أأجل مصسلحة ألبÓد .وذكر ألسسرأج ،ألذي
تناقلت وكا’ت أأ’نباء ندوته ألصسحفية ورأأت ‘
خ- -ط- -اب- -ه أن- -تصس -ارأ ع -ل -ى أل -ف -وضس -ى أل -ع -ارم -ة
بÈنا›ه ،قائ« :Óإأن أ◊كومة ألتي وصسلت إأ¤
ط -رأب -لسس ع Èأل -ق -اع -دة أل -ب -ح -ري -ة ،سس -ت-ع-م-ل،
Ãسساندة أ÷ميع ،لبناء دولة أŸؤوسسسسات» ،دأعيا
إأ ¤ت -وح -ي -د ج -ه -ود أ÷م -ي -ع Ÿوأج -ه-ة ت-ن-ظ-ي-م
«دأعشس» أإ’رهابي بالبÓد.
وأأعرب ألسسرأج عن تقديره للجهود ألتي تبذلها
أل-ل-ج-ن-ة أأ’م-ن-ي-ة وأل-ق-وأت أل-ب-ح-ري-ة ألليبية ألتي
قامت بنقلهم إأ ¤ألعاصسمة طرأبلسس  ،قائ:Ó
«لقد بدأأنا بالفعل خططنا نحو بناء ألدولة».
وكان أأعضساء أÛلسس ألرئاسسي ألليبي قد وصسلوأ
عن طريق ألبحر إأ ¤ألقاعدة ألبحرية بالعاصسمة
ط -رأب -لسس ق -ادم Úم -ن ت -ونسس .و–دثت أأن -ب-اء،
أأمسس ،عن إأطÓق مكثف لعيارأت نارية تبعتها
أنفجارأت بالعاصسمة طرأبلسس سسمع دوّيها منذ
ألسساعات أأ’و ¤لصسباح أأمسس أأ’ربعاء و ⁄يعرف
ألسسبب بعد ‘ ،ظل توتر يسسود أŸدينة ووسسط
ت -ك -ه -ن-ات ب-أان أ◊ك-وم-ة أل-ت-وأف-ق-ي-ة ع-ل-ى وشسك
أ’ن- -ت- -ق- -ال م- -ن ت- -ونسس إأ ¤ط- -رأب- -لسس.وذه- -بت
ألتحاليل نحو ألتأاكيد أأن ألتوتر ألذي يهيمن على
أŸدينة ،يعني حكومة توأفقية تدعمها أأ’·
أŸت -ح -دة ع -ل -ى وشسك أ’ن -ت -ق-ال م-ن ت-ونسس إأ¤
طرأبلسس .وهو ما حدث فع.Óمع ألعلم ،تناهضس
ح-ك-وم-ة م-وأزي-ة ‘ ط-رأب-لسس وب-عضس أل-فصس-ائ-ل
أŸسسلحة باŸدينة حكومة ألوفاق وحّذرتها من
أ’نتقال إأ ¤ألعاصسمة ،وأأغلق أÛال أ÷وي
لطرأبلسس يومي أأ’حد وأأ’ثن ÚلفÎأت أسستمرت
بضسع سساعات ‘ ،خطوة قال أÛلسس ألرئاسسي
◊ك -وم -ة أل -وف -اق ،إأن -ه -ا أسس -ت-ه-دفت م-ن-ع سس-ف-ر
أ◊كومة إأ ¤ليبيا.
وشسكلت حكومة ألوفاق لتجاوز أ’نقسسامات وإأنهاء
أل-ف-وضس-ى ألسس-ي-اسس-ي-ة وأأ’م-ن-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،حيث توجد
حكومتان وبرŸانان متنافسسان منذ عام .2٠14
دخول حكومة ألوفاق إأ ¤طرأبلسس يعني ألشسروع
أ÷دي ‘ ع -م -ل -ي -ة ب -ن -اء أŸؤوسسسس -ات وت -ط -هÒ
أÙي -ط م -ن أل -ف-وضس-ى أل-ع-ارم-ة أل-ت-ي تسسّ-ب-ب-ه-ا
مليشسيات مسسلحة تعارضس بسسط ألشسرعية على
أل -ب Ó-د.وق -د ن-دد أŸب-ع-وث أأ’‡ي ل-دى ل-ي-ب-ي-ا،
م -ارت -ن ك -وب -ل -ر ،م-ن ج-ه-ت-ه ،ب-ع-م-ل-ي-ات أإ’ع-دأم
وأإ’صسابات ألتي “ت خÓل أأ’يام أŸاضسية ‘
صس -ف -وف أŸدن -ي Úم -ن م -دي -ن -ت -ي (أل -ط -وي -ب -ي-ة
وألزأوية) ،حيث قامت جماعات مسسلحة بإاعدأم
 6أأشسخاصس يوم  24مارسس ،بعد أأن ” خطفهم
من ديارهم ‘ ،ح ” Úقتل  ٧مدني ،Úبينهم
أأطفال .وشسدد أŸبعوث أأ’‡ي على ضسرورة
ﬁاسسبة مرتكبي تلك أ÷رأئم ،مذكرأ أ÷ميع
أأن أل -ق -ان -ون أإ’نسس -ا Êوأل -دو‹ ي -ح -ظ-رأن ت-لك
أأ’فعال.
ô°UÉf /¢S

وبشسøكøل أسسøتøثøنøائøي مøن تøمøويÓøت
بشسøروط مøيسسøرة فøي إأطøار ألøمøبøادرة
ألøøجøøديøøدة لøدعøم مøنøطøقøة ألشسøرق
أأ’وسسط وشسمال إأفريقيا.
وأأشسار من جهة أأخرى ،إألى أأن تونسس
تøøوأجøøه ألøøعøøديøøد مøøن ألøøتøøحøديøات
وألصسعوبات ،ومن أأجل ذلك قال إأنه
قرر ورئيسس مجموعة ألبنك ألدولي
ألøقøيøام بøهøذه ألøزيøارة ألøمشسøتøركøة إألøى
تøøونسس ،إأضسøافøة إألøى أأ’ردن ولøبøنøان
وألøøعøøرأق ألøøتøøي يøøرى أأنøøهøøا عøاشست
تحو’ت معتبرة وفي مقدمتها تونسس.
-

ألجوع أبن ألنزأعات وألحروب

نيويورك
أأفاد رئيسس منظمة أأ’مم ألمتحدة
للغذأء وألزرأعة ،خوسسيه غرأزيانو دأ
سسيلفا ،أأن أأ’شسخاصس ألذين يعيشسون
في مناطق ألنزأع عرضسة للجوع ثÓث
مøرأت أأكøثøر مøن ألøذيøن يøعøيشسøون فøي
ألدول ألنامية.
وقال دأ سسيلفا ،أأمام جلسسة لمجلسس
أأ’من ألدولي أأن «ألدول ألتي يوجد
بها نزأع ليسست معرضسة فقط ’نعدأم
أأ’منولكن أنعدأم أأ’من ألغذأئي أأيضسا
يجعل ألنزأعات أأسسوأأ».

عفو عام عن ألسشجناء ألسشياسشيين

كراكاسس
أأقر ألبرلمان ألفنزويلي ألذي تهيمن
عøلøيøه ألøمøعøارضسøة عøفøوأ عøامøا عøن
ألسسøجøنøاء ألسسøيøاسسøيøيøن لøيشسøعøل بøذلك
فøتøيøل مøعøركøة سسøيøاسسøيøة شسøرسسøة مøع
ألرئيسس نيكو’سس مادورو ألمعارضس
لهذأ أإ’جرأء وألذي تعهدت حكومته
عرقلة صسدور هذأ ألقانون.
ويøقøول مøحøلøلøون أنøهøم يشسøكøون فøي
أمøكøانøيøة تøطøبøيøق هøذأ ألøقøانøون إأذ أأن
مادورو يمكن أأن يحيل ألنصس على
مøحøكøمøة ألøقضسøاء ألøعøلøيøا أأعلى سسلطة
قضسائية في ألبÓد ومعروفة بو’ئها
للسسلطة.

 1.6مليون مهاجر خÓل  9سشنوأت

لندن
كشسفت إأحصسائيات رسسمية بريطانية،
أأمسس ،أأن أأكثر من  1.6مليون مهاجر
من دول أ’تحاد أأ’وروبي أنتقلوأ أإلى
ألمملكة ألمتحدة خÓل تسسع سسنوأت.
وجاء في تقرير لهيئة أإ’حصسائيات
ألبريطانية أأن «ذلك يعني أأن نحو 5٠٠
شسخصس من دول أ’تحاد أأ’وروبي في
ألمتوسسط أنتقلوأ يوميا أإلى ألبÓد بين
عامي  2٠٠6و.»2٠14
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سشف Òدولة فلسشط Úلؤوي عيسشى ‘ حوار مع «الششعب»:

موقف أ÷زأئر ألÓمشسروط ألدأعم لفلسسط Úزأدنا صسÓبة ‘ موأجهة ألعدو
اسشتعرضض سشف Òدولة فلسشط Úبا÷زائر لؤوي عيسشى ‘ ،هذا
ا◊وار الذي خصض به «الششعب» الوضشعية اŸؤوŸة التي يعيششها
للة
الششعب الفلسشطيني ‘ القدسض وغزة ،بسشبب تصشاعد ا آ
الصش -ه -ي -ون -ي -ة وا◊صش -ار اÿان -ق ،م -ت -أاسش -ف-ا ع-ن ال-وضش-ع
العربي اÎŸدي الذي أاثر على القضشية الفلسشطينية،

مؤوكدا أان تششكيل حكومة وحدة وطنية تبقى اŸششكل ويسشعون
لتوحيد أاداة النضشال الفلسشطيني ،منّوها بدور ا÷زائر ودعمها
لمل ‘ نفوسض
الÓمششروط ‘ دعم القضشية‡ ،ا زرع ا أ
الشش -عب ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي ل-ي-ك-ون أاك ÌصشÓ-ب-ة ‘ ›اب-ه-ة
العدو الصشهيو.Ê

حاورته :سشهام بوعموششة
تصشوير :عباسض تيليوة
الشش- -عب :ي- -ع- -يشض الشش- -عب ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي
ظ -روف -ا صش-ع-ب-ة ‘ ظ-ل سش-ي-اسش-ة الح-تÓ-ل
السش- -رائ- -ي- -ل -ي وم -ا ي -ج -ري ‘ دول ا÷وار،
ك -ي -ف ت-رون ال-دع-م اŸادي وال-دب-ل-وم-اسش-ي
للجزائر ‘ هذه اŸرحلة؟
^^ سش -ف Òدول -ة ف -لسش -ط Úع -يسش-ى ل-ؤوي:
موقف ا÷زائر من القضشية الفلسشطينية مبدئي
وثابت ع Èالزمن .كل رؤوسشاء ا÷زائر كانوا على
خطاب واحد« :مع فسشلط ÚظاŸة ومظلومة،
مع فلسشط ‘ Úالسشراء والضشراء ».موقف واحد
ث-ابت ج-دد ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ي-ه ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-عزيز
بوتفليقة .ل ننسشى أان ا÷زائر –ّدت كل العا⁄
وق -الت ع -ل -ى لسش -ان ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ فÎة
أاصشبح الوقوف إا ¤جانب فلسشط Úتهمة قائ:Ó
«كنا ومازلنا مع فلسشط Úجاهزين لدفع الثمن»،
هذا الكÓم –ٍد وفيه إارادة سشياسشية اقتصشادية،
دي -ن -ي -ة ع-رب-ي-ة ف-ردي-ة ،ل-ك-ن ن-ع Èع-ن-ه ب-أاشش-ك-ال
ع-م-ل-ي-ة ،ح-ت-ى ي-ك-ون شش-ع-ب-ن-ا مسش-تمر ‘ ›ابهة
العدو من حالة ا◊صشار والتفتيت الذي نعيشس
فيها.
عندما يقول ‹ الوزير األول عبد اŸالك سشÓل
أان فلسشط Úأاصشبحت تعيشس ‘ جينات ومّورثات
الششعب ا÷زائري ،نحن نحكي على ششعب واحد
وقضش -ي -ة واح -دة ،تسش -ري ‘ ع -روق ا÷زائ-ري،Ú
منهم من يششعر أانه عاجز عن تقد Ëششيء لها،
فهي تششكل قسشمة مششÎكة لكل قوى ا÷زائر،
صش- -غÒة وك- -بÒة خ -اصش -ة Ãا “لك ا÷زائ -ر م -ن
رصش- -ي- -د نضش- -ا‹ ج- -ه- -ادي ق -دمت ف -ي -ه م Ó-يÚ
الشش-ه-داء ،وق-دمت م-ب-ك-را ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي ف-ي-ما
يسشمى «العششرية السشوداء».
وما ششكلت من حصشانة ﬁددة لدى الششعب ‘
هذا اŸوضشوع ،بحيث أاصشبح يفكر ‘ فلسشطÚ
بششكل جماعي ،نحن نقدره ونقول نحن معا ‘
م-ركب واح-د ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ا نشش-اء ألم-ت-ن-ا اŸف-تتة
والنائمة التي ل تعرف خوضس صشراعاتها وتسشتغل
ثرواتها ،نحن ‰لك الكث Òثقافيا واقتصشاديا
و‰لك من اإلرادة ،لذلك ا÷زائر تقف خلف
ف -لسش-ط Úتسش-اع-ده-ا ع-ل-ى ال-ب-ق-اء م-ع-ن-وي-ا وغÒ
معنويا.
ك - - -ي- - -ف ه- - -ي ال- - -عÓ- - -ق- - -ات ا÷زائ- - -ري- - -ة
لخرى اقتصشاديا
الفلسشطينية ‘ اÛالت ا أ
وŒاريا على ضشوء مششاركة دولة فلسشطÚ
‘ ع - -دي - -د ال - -ت - -ظ- -اه- -رات الق- -تصش- -ادي- -ة
با÷زائر ،هل هناك اتفاقات؟
^^ إا ¤حد اآلن ل يوجد لدينا حالة عملية من
الت -ف -اق -ي -ات ،ل -ك -ن ي -وج -د ح -وارات وتصش-ورات
ق -دمت ون -ح -ن ع -ل-ى أاب-واب ان-ت-ظ-ار وف-ود ت-أات-ي
Ÿناقششة هذه القضشايا بأاششكالها اıتلفة ،لدينا
زي - -ارة ل - -دول- -ة رئ- -يسس ال- -وزراء م- -ع وف- -د ع- -ا‹
اŸسشتوى قريبا لدينا اللجنة اŸششÎكة العليا من
اŸفروضس أان Œتمع Ÿناقششة كل هذه القضشايا.
ا÷زائر قّدمت تسشهيÓت جمركية واسشتثناءات
لفلسشط ‘ Úكافة اŸعارضس ،إل‚اح اŸششاركة
الفلسشطينية و‘ معرضس السشياحة كذلك ،كما أان
الوزير األول عبد اŸالك سشÓل أاعطى تعليمات
لششراء كل ما يتبقى من السشلع الفلسشطينية وأال
تعود تلك السشلع إا ¤فلسشط ،Úوبالفعل هذا ما
حصشل ،ألنه كان مششكل ،كيف تعود هذه السشلع
خ -اصش -ة أاسش-ع-اره-ا ع-ال-ي-ة ب-ال-ق-ي-اسس ل-ل-مشش-اركÚ
اآلخرين.
حقيقة نطمح أان تكون هناك ششراكة جزائرية
ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،ل-ت-ن-فيذ تعليمات الرئيسس اÛاهد
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ م -وضش -وع الشش-ك-ل
القتصشادي الذي تتبناه ا÷زائر لنفسشها ،وأال
يقتصشر على البÎول وهو الششكل األسشاسشي الذي
ي -ع -ت -م -د ع -ل -ي-هÃ ،ا أان-ع-م ال-ل-ه ع-ل-ي-ه-ا ‘ ›ال
السشياحة ،الصشيد البحري والزراعة ،لدينا خÈات
مهمة ‘ هذا اÛال نسشتطيع اŸششاركة فيها.
نأامل أان نسشتطيع بلورته بششكل ايجابيÃ ،ا ل
ي- -ت- -ن- -اقضس م- -ع ا◊ال -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة واıط -ط
ا÷زائري ‘ هذا اÛال ،خاصشة نعت Èا÷زائر
امتدادا لفلسشط ،Úنأامل أان يتم إاعادة قرار إاعفاء
البضشائع الفلسشطينية من كافة ا÷مارك ،وهذا
الكÓم مهم جدا بالنسشبة لنا يسشاهم ‘ تسشويق
ال-بضش-ائ-ع ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ،خ-اصش-ة ق-د

تكون ا÷زائر بحاجة إاليها ،وهذا كÓم يسشاعدنا
كثÒا ‡كن يقلل من البطالة ‘ حالة كان الطلب
ع- -ل- -ى سش- -ل- -ع ﬁدودة ،وي- -زي- -د م- -ن ال -دخ -ل ‘
ف -لسش -ط ،Úن -ح -ن ط -م -وح Úل -ي-ك-ون ل-ن-ا دورا ‘
اŸششروع الذي قدمه الرئيسس ÷زائر اŸسشتقبل
التي تتوفر على إامكانيات هائلة على اŸسشتوى
ال -زراع -ي أاو الصش -ي -د ال -ب -ح -ري ،أاو السش-ي-اح-ي أاو
الصشناعي.

أ◊صسار زأدنا نضساً’ ومقاومة

ا◊صشار على فلسشط Úمسشتمر أامام صشمت
ال -ع-ا ⁄وال-ق-دسض ا÷ري-ح-ة ت-ت-هّ-ود وغ-زة
تئن –ت الحتÓل؟ ماهي انعكاسشات هذا
ا◊صشار؟
^^ ا◊صشار الذي نعا Êمنه ليسس جديدا ،نحن
أاصشبحنا متأاقلم Úمع حالة ا◊صشار بكل أانواعه
سشواء كان حصشار من قبل العدو أاو القوى الدولية
أاو اإلقليمية ،أاو حتى نتيجة الفوضشى اÓÿقة
والف Ïالتي انعكسشت Ãزيد من ا◊صشار بسشبب
األوضشاع العربية وآالياتها ،ومن ثم بعضس القضشايا
ال -داخ -ل -ي -ة واسش -تشش -راسس اıط-ط الصش-ه-ي-و،Ê
ضش -م -ن رؤوي -ت -ه أان ل -ه ال -وقت اŸن -اسشب ل -ت -ن-ف-ي-ذ
مششروعه السشتÒاتيجي سشواء بتهويد األرضس أاو
السش -ي -ط -رة ع -ل -ى اŸسش -ج -د األقصش -ى ،أاو ب -كسش-ر
اإلرادة الفلسشطينية.
لذلك ضشمن هذه ا◊الة يششتد ا◊صشار بأاششكاله
اıتلفة فعلى سشبيل اŸثال ‘ ،غزة حيث من
اŸفروضس أان يقوم العدو الصشهيو Êبفتح سشت
م -ع -اب -ر ب -ح -ك-م أان-ه دول-ة اح-تÓ-ل ،م-ازالت غ-زة
ﬁتلة جوا وبحرا وبرا واأل ⁄فيها عاٍل ،وكذا
بحكم أان هناك منطقة ﬁرمة “تد Ÿسشافة
 ٣٠٠م Îداخ - -ل األراضش - -ي الصش - -غÒة ‘ غ - -زة،
وب-ال-ت-ا‹ ضش-م-ن ه-ذه ا◊ال-ة ف-ال-ع-دو الصش-ه-ي-وÊ
يزيد من حصشاره ،ويفتح معÈا واحد فقط هو
مع« Èكرم أابو سشا »⁄إلدخال البضشائع‡ .ا يزيد
م -ن أاŸن -ا ‘ ا◊صش -ار ه-و خÓ-ف-ات-ن-ا ال-داخ-ل-ي-ة
ال-ع-رب-ي-ة وال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة والتي ‘ بعضس األحيان
يعزو ا◊صشار إا ¤النقسشام الفلسشطيني وا◊الة
العربية ،والتششابك على ا◊دود ب Úغزة وسشيناء.
لكن نعت Èأان ا◊صشار اŸفروضس على غزة ،هو
حصشار نتيجة الصشراع مع العدو الصشهيو Êمن
أاجل إاقامة دولة فلسشطينية عاصشمتها القدسس،
وبالتا‹ العدو Áارسس كل ما يسشتطيع Ùاولة
إاسشقاط هذا اŸششروع ع Èفصشل غزة عن الضشفة
وع Èزيادة األ ⁄والقتل ،فخÓل فÎة صشغÒة
ك -ان ه -ن -اك ث Ó-ث م -رات ع -دوان ع -ل -ى شش-ع-ب-ن-ا
واÿسشائر كانت فادحة وا ¤اآلن لزلنا نعا،Ê
ل -ك -ن ن -ح -ن «ع -ايشش »Úوم -وج -ودي -ن وم -ق -اومÚ
وثابت ،Úأاما ‘ القدسس فالصشراع يأاخذ أاششكال
أاخرى باعتبار أانه عاصشمة فلسشط ،Úوبالنسشبة لنا
لن نقبل بأاي ششكل من األششكال دولة فلسشطÚ
دون عاصشمتها القدسس ،ولن نقبل باŸقابل أان
ت - -ك - -ون دول - -ة م- -ن دون غ- -زة ،ردا ع- -ل- -ى ب- -عضس
األقاويل.
ا◊صش- -ار ال- -ع -ام ال -ذي ل -ه ع Ó-ق -ة ‘ ك -ل شش -يء
اقتصشادي ،صشناعي ،زراعي ،منع انتقال البضشائع
من غزة إا ¤الضشفة والعكسس صشحيح ،منع إانششاء
صشناعات فلسشطينية نظرا لتوفرنا على إامكانيات
ه -ائ -ل -ة م -ن اÈÿة ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة ع -ل-ى ك-اف-ة
اŸسشتويات التقنية والزراعية والصشناعية ،وهم
‘ صش- -راع م- -ع الح- -تÓ- -ل ع- -اٍل ال -وتÒة ون -ح -ن
نخوضس صشراع اقتصشادي وبأاششكال ﬂتلفة ليكون
لدينا آاليات أاخرى نسشتطيع العتماد عليها ،أاثناء
تششابكنا مع الحتÓل ضشمن النكفاء العربي عن
دع-م م-ا ي-ل-زم ل-ل-ح-ال ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،فÓ-ب-د م-ن
الع -ت -م -اد ع -ل -ى ال -ذات إلي -ج -اد آال -ي-ات ﬁددة

ألوضسعية ‘ ألقدسس ألوحدة ألوطنية
وغ ـ ـ ـزة مؤوŸة مشسكلة حقيقية
ونأاسسف على ألوضسع ونسسعى لتوحيد
ألعربي أŸهÎئ أدأة ألنضسال ألفلسسطيني
صشناعية أاو زراعية أاو تقنية ‘ هذا اŸوضشوع.
ي- -ج- -ري ت- -ه- -وي- -د ال- -ق- -دسض ‘ ظ- -ل صش- -مت
وانششغال الرأاي العام العربي والسشÓمي،
ماذا يجري ‘ اŸيدان؟
^^ القدسس ﬁاصشرة والدخول إاليها وكأانك
داخ - -ل إا ¤دول - -ة أاخ- -رى ومسش- -دودة م- -ن ك- -اف- -ة
اŸن -اف -ذ ،إاضش -اف -ة إا ¤ا÷دار ال -ع -ازل اŸوج-ود
حولها وداخلها ،عملية تهويد تتم بآاليت Úاألو¤
بالسشتيÓء على اŸنازل أاو هدمها أاو Ãنع بناء
م -ن -ازل ف -لسش -ط -ي -ن -ي-ة ج-دي-دة والسش-ت-يÓ-ء ع-ل-ى
األراضش- -ي ب- -أاك Èق- -در ‡ك -ن ،وث -ان -ي -ا ع -م -ل -ي -ة
ال- -دÁغ- -راف- -ي -ة ب -ت -ه -ج Òأاك Èع -دد ‡ك -ن م -ن
ال -ف -لسش -ط -ي-ن-ي Úم-ن ال-ق-دسس إا ¤خ-ارج ا◊دود،
وإادخال أاك Èعدد من الصشهاينة داخل حدود
اŸدينة ،نسشتطيع القول أانهم ‚حوا من خÓل
ا÷دار العازل ‘ إابعاد  ١5٠أالف فلسشطيني من
القدسس وإاضشافة  ٢أالف صشهيو ،ÊعÓوة على
عملية اإلبعاد التي تتم ع Èمسشميات قانونية
وغ Òقانونية ،أاو عملية سشحب الهويات بقيود.
ف- -ف- -ي داخ- -ل ال -ق -دسس ف -ي -ه م -ع -رك -ة ع -ل -ى ك -ل
اŸسش-ت-وي-ات ،ب ÚاŸن-اه-ج ال-ت-ع-ل-يمية الصشهيونية
ت -وج -د م -ع-رك-ة ح-ول ال-ع-م-ل أاي ال-ب-ط-ال-ة وح-ول
مسش- -أال- -ة ﬁاول- -ة تسش -وي -ق اıدرات وإاسش -ق -اط
الششباب ،إاغÓق بعضس اŸقرات الرسشمية كي ل
ي-ك-ون ه-ن-اك أاي رم-ز م-ن ال-رم-وز ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
داخل اŸدينة ،واŸعركة األسشاسشية هي معركة
اŸسش- -ج -د األقصش -ى ،ل -دي -ه -م ق -رار ويسشÒون ‘
تطبيقه ضشمن ا◊الة الدولية والعربية ‘ ﬁاولة
ت -قسش -ي -م اŸسش -ج -د زم -ان -ي -ا وم -ك-ان-ي-ا وأايضش-ا ‘
ﬁاولة هدم قبة الصشخرة.
يعتقد العدو أان –تها يوجد هيكل سشليمان عليه
السشÓم ،وهم يسشÒون قدما ‘ هذا اŸوضشوع
ضشمن عملية ا◊فر ‘ اŸسشجد األقصشى ،وضشمن
ع-م-ل-ي-ة الق-ت-ح-ام-ات وغÒه م-ن اŸسش-ائ-ل ،ل-ك-ن
ال -وع -ي ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي دائ-م-ا ي-أات-ي ل-ل-دف-اع ع-ن
اŸسشجد سشواء من غزة أاو الضشفة أاو اŸناطق
األخرى ،إاضشافة إا ¤الهبة الفلسشطينية التي تقوم

‘ الدفاع عن هذه اŸناطق وﬁاولة أان يكون
لديها آالية صشراع أاسشاسشية.

حكومة ألوحدة ألوطنية صسّمام أمان
ضسد «ألفوضسى أÓÿقة»

‘ ظ - -ل ه - -ذا ال- -وضش- -ع ،ك- -ي- -ف ال- -ت- -حضشÒ
لتششكيل حكومة وحدة وطنية؟
^^ هذا الكÓم مؤو ⁄جدا ،ألنه من اŸفروضس
أاننا ‘ الثورة الفلسشطينية ليسس لدينا ششيء نسشعى
إاليه إال –رير فلسشط ،Úوضشمن هذا اŸوضشوع
نحن نحمل أامانات األمة العربية واإلسشÓمية،
نحمل على أاعناقنا التخصشصس ‘ ›ابهة العدو
الصشهيو ،Êوأان ل يكون لدينا تخصشصس آاخر أاو
نسشتجيب إا ¤ما يحاول اآلخرون جذبنا إاليه من
صشراعات إاقليمية ،دولية أاو داخلية أاو حزبية
خ-اصش-ة ضش-م-ن ال-ف-وضش-ى اÓÿق-ة ضش-م-ن ع-م-ل-ية
الف Ïالتي لفتت النتباه عن القضشية الفلسشطينية،
التي اعتÈتها ا÷زائر تاريخيا أانها لب الصشراع
وأان البتعاد عنها سشيسشقط األمة كلها ‘ مششاكل
Óسش -ف أان -ن -ا ألسش -ب -اب ﬂت -ل -ف -ة
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ،ل  -أ
وانعكاسشات خارجية ﬂتلفة وقعنا ‘» جرÁة
النقسشام الفلسشطيني» ،التي نعتÈها تششكل حالة
عار فلسشطيني أامام أامتنا العربية واإلسشÓمية.
حاولنا الكث Òلردء الصشدع ،والوصشول إا ¤آاليات
تعيد األمور إا ¤نصشابها بعيدا عن أاي مفاهيم
حزبية أاو فصشائلية وعلى األرضشية الدÁقراطية
والنتخابية وإاتاحة الفرصشة ‘ هذا اÛال ،لكن
Óسشف بالرغم ‡ا جرى من اتفاقيات ‘ مكة،
ل أ
القاهرة وصشنعاء والكث Òمن العواصشم ،إاضشافة
إا ¤ما ” التوقيع عليه فكلما وصشلنا إا ¤نقطة
ن -ع -ود إا ¤ال -ب -داي -ة –ت ح -ج -ج واه-ي-ة ل ت-ق-ن-ع
اŸواطن العربي أاو اŸسشلم حولها ،ألن الذي
يقتنع أان معركتنا من أاجل إازالة الحتÓل ،وأانه ل
ي -جب أان تشش -غ -ل ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي شش-ي-ئ-ا إال ك-ي-ف
يسشتطيع أان يقاوم بعيدا عن مفاهيم هنا وهناك.
ما عرضس ‘ الفÎة األخÒة من قضشايا ﬂتلفة
‘ اÛلسس اŸركزي الفلسشطيني ،الذي أاخذ
ق-رارات ح-اسش-م-ة ‘ ›اب-ه-ة ال-ع-دو الصش-ه-ي-و،Ê

حقيقة تنفيذها يسشتدعي بالدرجة األو ¤وجود
وحدة وطنية فلسشطينية ألن ثمنها سشيكون عاٍل،
خاصشة ضشمن الوضشع العربي اŸهÎئ ⁄ ،نسشتطع
تطبيقها حاولنا كثÒا أان يكون هناك عناوين
أاسشاسشية منها حكومة وحدة وطنية ،يششارك فيها
كل الفصشائل الوطنية الفلسشطينية من أاجل دخول
ه -ذه اŸع -رك -ة اŸصشÒي -ة م -ع الح -ت Ó-ل ،وي -ت-م
Œاوز فيها الكث Òمن اŸسشائل النسشبية حول
قصش -ة نصش -يب ك -ل فصش -ي -ل ،خ -اصش -ة أان ح -ك -وم -ة
الوحدة الوطنية مطلوب منها إاجراء انتخابات
لسشيما وأان ا÷و الفلسشطيني يقبل أاي حكومة
ت- -أات -ي و ل ي -وج -د م -ان -ع ل -دي -ه ،إان ق -اد اŸركب
الفلسشطيني حماسس ،أاو فتح أاو أاي فصشيل آاخر.
اآلن اŸشش- -ك- -ل ه- -و ‘ ت- -وح -ي -د أاداة ال -نضش -ال
الفلسشطيني ،سشواء برا›يا ل يجوز أان يكون
هناك تعدد سشلطات تؤودي إا ¤إاسشقاط اŸششروع
برمته لدينا أازمة حقيقة ،إا ¤اآلن  ⁄نسشتطع
ال-ت-ج-اوب ل-ه-ا أاو تشش-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة وح-دة وط-ن-ية
ب -ال -رغ -م م -ن ال -زي -ارات اŸك-وك-ي-ة ب Úال-ق-اه-رة
وال - -دوح - -ة ،أايضش - -ا دع- -ون- -ا اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي
ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي م-ن أاج-ل ان-ت-خ-اب ق-ي-ادة ج-دي-دة
Ÿنظمة التحرير تّفعل آالياتها وظروفها ،نريد
ع- -ق- -ده- -ا ‘ ف- -لسش- -ط Úول -و ع -ق -دن -اه -ا خ -ارج
ف- -لسش- -ط ،Úنششك أان ال -ك -ث Òم -ن ال -دول ت -رفضس
–م- -ل ه- -ذا ال- -عبء أايضش- -ا ‘ م -ا ي -خصس ع -ق -د
اÛلسس الوطني على أاراضشيها.
ل -ذلك ل ي -وج -د ج -دي -د ‘ م -وضش -وع ال -وح -دة
ال -وط -ن -ي -ة ،ي -وج-د تصش-ور أان ت-ق-وم ه-ذه ال-وح-دة
ب -إاج-راء ان-ت-خ-اب-ات وع-ق-د ›لسس وط-ن-ي ،أايضش-ا
اŸسش -أال -ة م -ت -وق -ف -ة ع-ل-ى أارضش-ي-ة Œاوب ح-رك-ة
ح- -م- -اسس ع- -ل- -ى ه -ذا اŸوضش -وع ،ف -ي -ه وف -د م -ن
اŸفروضس أان يتوجه إا ¤الدوحة ،كلنا نأامل أان
نسش -ت -ط-ي-ع اÿروج م-ن ه-ذه اŸت-اه-ة ب-ع-ي-دا ع-ن
ا◊سشابات الفصشائلية الضشيقة ألنه ششيء ﬂزي
أان نقول نحن ﬂتلف ،Úيجب أان نفكر ‘ كيفية
–رير فلسشط Úوهو األجدى ‘ الوقت الراهن.
ل-ك-ن الشش-يء اŸف-رح ه-و شش-ع-ب-ن-ا ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي
ال -ع-ظ-ي-م ،ال-ذي Œاوز ك-ل ال-فصش-ائ-ل ون-زل ع-ل-ى
األرضس بهبة جماهÒية ومقاومة ل يفرق فيها
ب Úفصشيل وآاخر ،وإا‰ا هبة الششعب الفلسشطيني
‘ ›اب -ه -ة ال -ع -دو ،أاول م-ن ششّ-ب-ه-ه-ا ب-أان-ه-ا أاداة
واحدة هو الزعيم الراحل هواري بومدين Ÿا
ق -ال ل -لشش -ب -اب ا÷زائ -ري ح Úك -ان -وا ﬂت -ل-فÚ
ببعضس النتماءات اإليديولوجية« :ل أاريدكم أان
ت -ك -ون -وا Áن -ي Úأاو يسش -اري Úأاري-دك-م أان ت-ك-ون-وا
فلسشطيني ،»Úفأاعطى الفلسشطينية حالة كاملة
‘ اÛاب -ه -ة ،ه -ي ح -ال -ة إاي -دي -ول-وج-ي-ة وجسش-م
م -ق -اوم ل Ó-ح -ت Ó-ل ب -غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن ت-ب-اي-ن-ات-ه
الداخلية.
إا ¤أاي مدى تأاثرت القضشية الفلسشطينية
Ãا يسشمى «الربيع العربي»؟
^^ ل أادري ما أاقول ،بكل أامانة وإاخÓصس القلب
مدمى والعقل مششّتت وبعضس األحيان ل يصشدق
اإلنسشان ماذا يرى من هذا النحدار الفكري
وال-ع-م-ل اإلي-دي-ول-وج-ي ،وت-وظ-ي-ف ط-اق-ات أامتنا
وأاحزابها وأافكارها ‘ قضشايا عبثية تقتل نفسس
أاف -ك -ار ا◊زب ،وتشش-ت-ت-ه-ا ك-م-ا أان-ه-ا ت-ق-ت-ل ن-فسس
ال -ق -ط -ر وتسش -ق -ط ك -ل صش -راع -ات -ن -ا األسش -اسش-ي-ة،
وتختلط القضشايا فيما بعضشها البعضس إا ¤درجة
أانك ‘ النهاية ل تعرف من هو الصشديق ،مع أانك
تاريخيا تعرف من هو العدو.
تسش -ت-غ-رب إا ¤أان ق-ي-ادت-ن-ا ب-ك-ل أان-واع-ه-ا ك-ي-ف
ترضشى أان تدخل ‘ صشراعات عبثية ،أاو تكون
جزء من –الفات مع أاناسس ل Áكن أان يكونوا
مع عزة األمة ،وديننا وكرامة ششعوبنا ،أانت ل
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تصشدقي ما جرى ،ترين كيف تقتل الناسس وكيف
تتحالف وتفكك –الفاتها على مسشتوانا وعلى
اŸسش -ت -وى اÿارج -ي ،وك -ي-ف ت-ت-ح-ال-ف م-ع ق-وى
أاخرى ،سشايكسس بيكو يتكرر فالدول التي قسشمتنا
هي نفسشها من ترعانا اليوم ‘ ،عملية اسشتقطاب
Áني ويسشاري ،لكن سشيؤودي بالنتيجة إا ¤تقسشيم
وإاسشقاط قضشايانا اŸركزية واألسشاسشية إا ¤درجة
أان اŸواطن العربي واŸسشلم ل يعرف ماذا يريد
وأاين يذهب.
ترى الحتياجات األوروبية للعقول العربية ،آاخر
اتفاق ” ب Úتركيا واألوروبي Úهو أانه من حق
أاوروبا أان تختار من تششاء ،ليسس معقول أان نقاتل
بعضشنا ونذهب للعÓج عند عدونا ،هذا ما جعل
العدو الصشهيو Êيقول أانه ليسس صشحيحا ما يقال
أان فلسشط Úهي مششكلة الششرق األوسشط وأان
حلها سشوف يحل اŸششكلة ويكون هناك سشÓم
واسش- -ت- -ق- -رار ‘ اŸن- -ط- -ق- -ة ،وحسشب ال- -ع- -دو أان
ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي Úإاره-اب-ي Úي-ح-اول-ون إان-ه-اء دول-ة
إاسش- -رائ- -ي -ل ،إاذا ق -ذف -ن -ا ال -ع -دو ب -ح -ج -ر نصش -ب -ح
إارهابي.Ú

مقابلة رياضسية تاريخية

ب -ال -ت -أاك -ي -د سش -ي -ك-ون ه-ن-اك ت-أاث-ر ك-ب Òل-ل-قضش-ي-ة
الفلسشطينية ،لكنها لن تغيب عن الوعي ،عندما
–رك ا◊ال -ة ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي-ة –رك األصش-ل ‘
اŸوضشوعŸ ،ا نزل  8٠أالف جزائري وهتفوا
لفلسشط Úالششهداء ‘ ملعب كرة القدم ،لحظي
ردود األفعال التي حصشلت ‘ منطقته األو‘ ¤
ك -ل اŸن -ط -ق -ة ال -ع -رب -ي -ة ك -ي -ف زع -م -اء ال -ع -رب
وا÷م - -اه Òواألح - -زاب ال- -ذي- -ن ت- -ذك- -روا م- -اذا
ي -ع -م -ل -ون ،والسش -اح-ة ال-ث-ان-ي-ة ه-ي إاع-ط-اء ◊ال-ة
اإلح -ب -اط وال -وضش -ع ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي الصش-عب ال-ذي
يتقاتلون فيه لوحدهم ،هذا األمل من الدعم لبلد
عربي وهو ا÷زائر و نأامل أان تظل مرفوعة
الرأاسس  ،موحدة بجيششها وقيادتها ومعادلتها.
ارتفعت معنويات الفلسشطيني وأاصشبحت أاكÌ
صشÓبة Ãوقف الششعب ا÷زائري ،وأاصشبح عندنا
اسش -م ج -دي -د ل -ب -ن -ات-ن-ا اسش-م-ه «ا÷زائ-ر» وأاعÓ-م
ا÷زائر ترفرف ‘ كل مكان ،تعطي لنا دعما
وح -ال -ة م -ن ح -الت اÙب-ة ورف-ع األم-ل ،ل-دي-ن-ا

صشامدين نقاتل العدو الصشهيوÃ Êا ‰لك من
إام -ك-ان-ي-ات وأاوضش-اع ﬁددة ،ون-ظ-ل ن-ذك-ر األم-ة
العربية Ãعركتها األسشاسشية ،لعلى وعسشى تصشل
ه -ذا الصش -رخ -ات واŸع -ارك واآلل -ي -ات ا÷دي-دة
للصشراع ،إا ¤إاسشماع أانظمتنا وأاحزابنا للعودة إا¤
نقطة الصشراع األسشاسشي وهو –رير فلسشط.Ú
يÓحظ تراجع ‘ مسشار اŸطالب بتطبيق
قرارات الششرعية الدولية (القرار ،)242
Ÿاذا وكيف Áكن إانعاشض هذا اŸلف؟
^^ نحن نؤومن أان ما أاخذ بالقوة ل يسشÎد إال
ب -ال -ق -وة ون -ؤوم -ن أان ال -دن -ي -ا مصش -ال-ح ،ول ي-وج-د
Óسشف أامتنا كل يوم تفقد رقم
صشداقات لكن ل أ
أاوراق القوة ول تتقن إادارة لعبة اŸصشالحÃ ،ا
“لك من قضشايا بالعكسس أاصشبح نقمة عليها مثل
قصشة البÎول ،بأادائنا السشيئ ،مثلما جرى لنا
سشنة  ،١٩٧٣لذلك نرى أانه يجب معرفة فرضس
قضشايا ضشمن ›موعة من مقومات القوة التي
 ⁄تعد الدبابات والطائرات ،وإا‰ا معرفة كيفية
اسشتخدامها ،أاو اسشتعمال األوراق األخرى ،نحن
كفلسشطيني Úنحاول أان نخوضس آالياتنا بإابداعاتنا
ا÷ديدة.
ال -ع -دو الصش -ه -ي -و Êع -م -ل ع -ل-ى اخÎاق األم-ة

هنا تأاتي اŸبادرة الفرنسشية التي –اول أان
ت-ت-ق-دم أاو ت-ن-ف-لت ق-ل-ي Ó-م-ن ال-ن-ف-وذ األم-ري-ك-ي،
واŸششروع الفرنسشي اآلن الذي هو الدعوة إا¤
مؤو“ر دو‹ على أاسشاسس أان يششكل دعم دو‹ أاكÈ
م- -ن رب- -اع -ي -ة دول -ي -ة وŒت -م -ع وت -أاخ -ذ ق -رارات
ل-وح-ده-ا وم-ن ث-م-ة ت-دع-و ال-ط-رف ال-ف-لسش-ط-يني
واإلسشرائيلي ،هذه ﬁاولة فرنسشية ﬁمودة لو
أاننا نرى أان الضشغط األمريكي أاك Èعليها.
ه - -ن - -اك ب - -عضض اÙل - -ل Úي- -ق- -ول- -ون أان
الن -ت -ف -اضش-ة أاوق-فت ال-ك-ث Òم-ن ﬁاولت
الح- -تÓ- -ل ل- -ف- -رضض ال- -ت- -قسش -ي -م ال -زم -اÊ
واŸك - -اŸ Êدي - -ن - -ة ال - -ق - -دسض اÙت - -ل- -ة ،م- -ا
تعليقكم؟
^^ أاول هذه ليسشت انتفاضشة بل هبّة ششعبية
النتفاضشة ،هي حال من حالت الصشراع الششمو‹
ع-م-ل-ي-ة اشش-ت-ب-اك م-ع الح-تÓ-ل م-ث-ل-م-ا حصشل ‘
النتفاضشة األو ¤أاو الثانية ،نحن حريصشون أان ل
تكون انتفاضشة ،ألننا غ Òقادرين على “ويلها،
‘ ظ - -ل ال - -وضش - -ع ال - -ع - -رب - -ي السش- -ي- -ئ واÓÿف
الفلسشطيني لذلك نحن نسشميها هبةÃ ،عنى ‘
الوقت الذي نقوم باششتباك نكون حريصش Úعلى
أان ي - - -أاخ - - -ذ ال - - -ط- - -رف
ال -ف -لسش -ط -ي-ن-ي دوره م-ن
م - - - - - - - - - - -دارسس وزارات،
مصشانع ،مزارع كي Áكن
ت-غ-ط-ي-ة قضش-اي-ان-ا ،نفكر
‘ ت - - - - -وف Òال- - - - -ذخÒة
واإلم-ك-ان-ي-ات و‘ ن-فسس
الوقت اششتباك مع العدو
وه-ي إاب-داع-ي-ة ،ا÷دي-د
‘ الصش - -راع ي- -أات- -ي م- -ن
ف- -لسش- -ط ،Úم- -ن ي- -دف- -ع
ال-ت-زام-ات-ه بشش-ك-ل دوري
هي ا÷زائر والسشعودية فقط.
سشنلجأا للقرارات األسشاسشية التي يتلقفها الششعب
الفلسشطيني ،الذي –رك على أارضشية وضشعها أابو
مازن وهو ل يوجد تسشوية ،واŸسشجد األقصشى ‘
خطر ،لذلك نزل الششعب على األرضس ‘ هبة
واحدة وقام بالششتباك مع العدو ‘ مدن يافة،
اÿليل ،غزة ،نابلسس ،تل أابيب والقدسس ،فقدم
آالية غ Òقادر العدو الصشهيو Êعليها.
ك- -انت ه- -ن- -اك ح- -ال- -ة ج- -دي- -دة إلرب- -اك ال -ع -دو
الصشهيو ،Êللتعب Òعن وجودهم وقضشيتهم .لكن
Óسشف ا◊الة العربية والدولية تضشعف ا◊الة
ل أ
الفلسشطينية قلي Óمن حيث أان العدو ما زال
Áششي قدما ‘ تهويده ومصشادرة األراضشي وقمع

 ٨٠أألف جزأئري
يهتفون لفلسسطÚ
ألشسهدأء ‘ مقابلة
رياضسية تاريخية

ال-ع-رب-ي-ة ،ون-ح-ن اسشتطعنا
ال - - -ق - - -ي - - -ام ب - - -اخÎاق ‘
أاصشدقاء العدو الصشهيو،Ê
و اسشتخدام لعبة القانون
الدو‹ الذي وجد ÿدمة
مصش- -ال -ح ﬁددة ،ن -ح -اول
Œميع أاوراقنا بششكل جيد
ك -ي نسش -ت -ط-ي-ع ال-ول-وج إا¤
داخ -ل م-رك-ز ال-ق-رار Ÿن-ع
ال -ت Ó-عب ،ن -ح -اول إات -ق -ان دخ -ول م -ع-رك-ت-ن-ا ‘
اÙافل الدولية ،اŸكان الذي تذهب Úإاليه يجب
أان تعر‘ قوانينه وظروفه ،نحن نتابع ونعرف
كيف نسشÁ Òكن أان نتابع العدو على اŸسشتوى
الفردي ،أاو على مسشتوى ا÷ماعات.
‘ األ· اŸتحدة لدينا أاك Ìمن آالية ،مؤوخرا ‘
›لسس ح- -ق- -وق اإلنسش- -ان –صش- -ل -ن -ا ع -ل -ى أارب -ع
قرارات لصشالح فلسشط ،Úوبصشمة ا÷زائر كانت
فيها بحضشور وفد ضشخم ،الذي قبل مغادرته أاخذ
›م -وع -ة م -ن ال -وث -ائ -ق واإلحصش-ائ-ي-ات وراح-وا
مقاتل Úمن أاجل قضشية فلسشط ،Úلدينا معركة
‘ ›لسس األم -ن وا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة ت-خ-وضش-ه-ا
اŒاهات.

الفلسشطيني Úوإاتباع قاعدة أان الذي  ⁄يتحقق
بالعنف يتحقق Ãزيد من العنف .ل أاحد يقتلعنا
م-ن أارضش-ن-ا ن-ؤوم-ن ب-ح-ت-م-ي-ة ال-نصش-ر وال-دف-اع عن
األمة النائمة والصشاحية ،فلسشط Úليسشت للبيع
ولسشنا ورقة ‘ يد دولة دون أاخرى ،نحن ندافع
عن مششروع ديننا وأامتنا العربية ومششروع األمن
القومي العربي الذي سشقط ،لكن ما يجري على
األرضس م -ن ق -ب -ل م -ع -ظ -م ال-ن-اسس ﬂال-ف ل-ه-ذه
اŸسشأالة.

 7أ’ف أسس ‘ Òألسسجون أإ’سسرأئيلية

لسشرى الفلسشطيني Úداخل
تعت Èقضشية ا أ
لسش -رائ-ي-ل-ي-ة م-ن أاك Èال-قضش-اي-ا
السش -ج -ون ا إ
لنسش -ان -ي -ة والسش -ي -اسش -ي -ة وال -ق -ان -ون-ي-ة ‘
ا إ
العصشر ا◊ديث ،إا ¤أاين وصشلت اŸسشاعي
واŸف- -اوضش- -ات ‘ ه- -ذا الشش- -أان ؟ وك- -م ع- -دد
اŸعتقلÚ؟
Óسشف ،ل توجد مفاوضشات ضشمن الهيمنة
^^ ل أ
الصش-ه-ي-ون-ي-ة ال-دول-ي-ة وا◊ال-ة ال-ع-رب-ي-ة ،أاصش-بحنا
مÎوك Úللعدو الصشهيو Êيصشدر ما يششاء من
ال-ق-وان Úوال-قضش-اي-ا اıت-ل-ف-ة ،م-ؤوخ-را أاع-دم-وا
جريحا ،لهذه الدرجة وصشلت اŸهانة وإاطÓق
اليد اإلسشرائيلية ‘ التعاطي معنا و ﬁاكمة
األط-ف-ال ،األسش-رى ي-ع-ان-ون م-ن خÓ-ل ت-ع-ذي-ب-ه-م
ألخ - -ذ م - -ن - -ه - -م اعÎاف- -ات و‡ن- -وع زي- -ارت- -ه- -م
ومعا÷تهم ،العا ⁄كله صشامت وكأاننا ل نعيشس ‘
القرن الواحد والعششرين ول ننتمي إا ¤العرق
ال -بشش -ري ،ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي ،ÚمÎوك Úإال ع-ن-دم-ا
ي -ح -ت -اج -ون -ه -م ل -ي -ك -ون -وا ورق -ة ‘ صش -راع-ات-ه-م
اإلقليمية ،لكن نحن ل ننسشى أامتنا وديننا ندافع
عن كل الناسس من اÙيط إا ¤اÿليج.
ع- -دد ال- -ذي- -ن اع- -ت- -ق- -ل- -وا ح- -وا‹ ث- -لث الشش -عب
ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،ل-ك-ن اŸوج-ودي-ن ‘ السش-ج-ون ‘
حدود  ٧آالف أاسش Òمنهم أاطفال ونسشاء ،األطفال
‘ زيادة وأاوضشاعهم صشعبة ،األسشرى لديهم أاسشر،
كيف Áكن تلبية احتياجاتهم و ١8أالف جريح،
أاين سشيتم معا÷تهم ،وأاحد األسشباب األسشاسشية
إليقافنا للمفاوضشات هم األسشرى ،ألن فيه اتفاق
وال -ت -زام -ات دول -ي -ة و–دي -دا أام-ري-ك-ي-ة إلطÓ-ق
سش -راح ح -وا‹  ٣٠أاسشÒا م -وج -ودي-ن ‘ سش-ج-ون
الحتÓل منذ أاك Ìمن  ٢5سشنةŸ ،ا رفضس
اإلسشرائيليون إاطÓق سشراحهم اعتÈه الرئيسس أابو
م -ازن خ -ل  Ó-ل Ó-ت -ف -اق -ي -ة والل-ت-زام-ات ف-أاوق-ف
اŸفاوضشات ،واآلن أاحد الششروط األسشاسشية ‘
اŸف -اوضش -ات ه -ي إاط Ó-ق سش -راح ه -ذه ال -دف -ع -ة
حوا‹  ٣٠أاو  ٢٦أاسش Òمعظمهم من العرب ومن
فلسشط.١٩٤8 Ú

إشهار

لرضض
يوم ا أ

شسعلة كفاح  ⁄تنطفئ

إارادتنا وإاÁاننا بحتمية النصشر وعدالة قضشيتنا،
الذي علمتنا إاياه قيادتنا من أابو عمار إا ¤أابو
جهاد ألبو الهول ،ألبو إاياد ،وتÎكنا ل نخششى
ششيئا لذلك نسشمات مثل هذه يعطينا القوة ،نحن
متأاسشف Úجدا للحالة العربية والششتات والبعد
عن القضشايا العربية.
‘ النهاية ل حل بدون فلسشط Úكما قال
ال -راح -ل ه-واري ب-وم-دي-ن« :ف-لسش-ط Úالسش-م-نت
ال -ت -ي ت -وح-د أاط-راف األم-ة أاو ال-دي-ن-ام-يت ال-ت-ي
تفجرها» ،العرب  ⁄يصشدقوا هذا الكÓم لكن
العدو ظل يسشمع هذه اŸقولة سشنوات ويعمل
عليها ،وبالفعل “كن من تفتيت األمة العربية،
التي اهتمت بالقضشايا البسشيطة فتفجّرنا على
سشني وششيعي ،إاخوان مسشلم ،Úعلوي ،Úحوثي،Ú
أاكراد ودروز ،و داعشس ،الغرب انتهى من اŸششرق
واآلن يتجه نحو اŸغرب العربي ،ونحن نحّذر
ا◊رك -ة ال -دائ -ري -ة ال -ت -ي ت-زح-ف ن-ح-و اŸغ-رب
العربي يجب أان نكون حذرين وواع ،Úألنهم
اسشتوفوا قضشاياهم بقرار وقف إاطÓق النار ‘
سشوريا ،لسشنا أاصشحاب قرار التفاصشيل الكÈى لهم
أاما التفاصشيل الصشغÒة لنا.
ل -ذلك ن -ح -ن م -ت -أاث -رون وم -ت -أاŸون ،ل -ك-ن ن-ب-ق-ى

«الششعب»  ‘ /الثÓث Úمن مارسس عام  ،١٩٧٦هّبت جماه Òششعبنا الفلسشطيني
‘ اÿل -ي -ل واŸث -لث وال -ن -قب ،وم -ع -ه -ا ك-ل الشش-عب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ل-ت-ق-ف ‘ وج-ه
ﬂط -ط-ات الصش-ه-اي-ن-ة ال-ت-ي تسش-ت-ه-دف مصش-ادرة األرضس والسش-ت-ي-ط-ان وال-ت-ه-وي-د
والقتÓع ،والجهاز التام على الششخصشية الوطنية الفلسشطينية.
كان يوم األرضس اÿالد عرسشا للوطن ،وتوحد مع ترابه اÛبول بدم الششهداء‘ ،
سشخن Úوالبعنه و›د الكروم ،وأام الفحم وششفا عمرو ،والناصشرة ومضشارب البدو
‘ صشحراء النقب ،و‘ غزة ولبنان والضشفة ،واعÓنا جديدا لوحدة الششعب
الفلسشطيني و“سشكه بحقوقه الوطنية اŸششروعة على أارضشه ،واعÓنا للعا⁄
أاجمع ،ان ثمانية وعششرون عاما من الكيان الصشهيو ⁄ Êتسشتطع النيل من هوية
الششعب واألرضس ،و ⁄تقتل األمل وتطفئ ششعلة كفاحه الوطني.
يعود الينا ،يوم األرضس ‘ ذكراه األربعون ،وششعبنا الفلسشطيني يخوضس وقيادته
ال-وط-ن-ي-ة م-ع-رك-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع األصش-ع-دة داخ-ل األرضس ب-ال-ه-ب-ة الشش-عبية ومقاومة
السشتيطان ،و‘ األ· اŸتحدة ،وعلى السشاحة الدبلوماسشية ،ليعمق مدلولت يوم
األرضس ،مؤوكدا «اننا مليون مسشتحيل» ‘ غزة والقدسس كما اللد والرملة واÿليل.
ف-ل-ت-ك-ن ذك-رى ي-وم األرضس ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،ح-اف-زا Ÿزي-د م-ن ال-ع-ط-اء وال-تضش-حية
واŸقاومة ،وليكن وفاؤونا لششهداء الششعب واألرضس والوطن حافزا لنهاء اإلنقسشام
وللتأاكيد ان لتعايشس مع الكيان السشرائيلي على هذه األرضس الطيبة ،ول سشÓم
عليها ،ال بانتزاع ا◊قوق الوطنية الفلسشطينية اŸششروعة ،ولتبقى األرضس وتبقى
فلسشط Úويبقى الششعب الفلسشطيني صشامدا ي وطنه يقاتل ويصشرخ :إانا هنا
باقون ،لن نرحل ،هنا لنا ،ماضس وحاضشرا ومسشتقب.Ó

الششعب PUB

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لرضس»
” عرضشه أامسس احتفال بـ«يوم ا أ

وثائقي « 30آاذار» ..شساهد آاخر على النضسال الفلسسطيني
احتفال بـ«يوم الأرضس» الفلسشطيني ،و‘ اإطار فعاليات تظاهرة قسشنطينة عاصشمة الثقافة العربية
 ،2015ششهدت قاعة العروضس الكÈى اأحمد باي بقسشنطينة ،مسشاء اأمسس الأربعاء ،عرضس الفيلم
الوثائقي الذي يحمل عنوان « 30اآذار» ،على اأن يعرضس ثانية مسشاء يوم غد ا÷معة  01اأفريل بقاعة
اŸوقار .وجاء هذا الحتفاء السشينمائي ،الذي نظمه الديوان الوطني للثقافة والإعÓم– ،ت رعاية
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي وبالتنسشيق مع سشفارة دولة فلسشط Úبا÷زائر.
ج - -و ه - -ر ه ا لأ س س - -ا س س - -ي ه - -و
أسسامة إأفرأح
« ت ه و ي د ا ÷ ل ي ل »  .و ك ا ن اأ ن
ص س - -و د ر ت اأ ر ا ض س - -ي ع - -ر ا ب - -ة
ق ّد م ك ل م ن ا  ıر ج ن ض س ا ل
وسسخن Úودير حنا وعرب
ب د ر ا ن ة و م د ي ر ا لإ ن ت ا ج و ا ‘
ا ل س س - - - -و ا ع - - - -د و غ  Òه - - - -ا ‘
ب  Ó-ل ف -ي -ل -م -ه -م -ا ا ل -و ث -ا ئ -ق -ي
منطقة ا÷ليل ‘ فلسسطÚ
اآ ذ ا ر » ل - -ل - -ج -م -ه -و ر
«٣0
التي احتلت عام ( 48وهي
ا ÷ ز ا ئ -ر ي  ،ع -م -ل ي -و ص س -ف
ا ل -ق -ر ى ا ل -ت -ي ت -د ع -ى ا ل -ي -و م
ب - - - -اأ ن - - - -ه اأ و ل و ث - - - -ا ئ - - -ق - - -ي
م - - - - - - - - - - -ث - - - - - - - - - -ل ث ا لأ ر ض ض )
ف -ل س س -ط -ي -ن -ي ي -ت -ن -ا و ل ق ض س -ي ة
و ت -خ ص س -ي ص س ه ا ل ل م س س ت و ط ن ا ت
ي -و م ا لأ ر ض ض  ،ك -م -ا ح -ر ص س -ا
ا ل ص س - -ه - -ي - -و ن - -ي - -ة ‘ س س - -ي - -ا ق
ع - -ل - -ى ف- -ت -ح ا ل -ن -ق -ا ش ض م -ع
ﬂطط تهويد ا÷ليل.
ا ÷ م - -ه - -و ر  ،و ه -و م -ا ي ص س -ر
و ع -ل -ى اأ ث -ر ه -ذ ا ا  ıط -ط
ع -ل -ي -ه اأ ص س -ح -ا ب ا ل -ف -ي -ل -م ‘
ا ل - -ع - -ن ص س - -ر ي ق - -ر ر ت ÷ ن - -ة
اأ غ - - -ل ب ا ل - -ع - -ر و ض ض ا ل - -ت - -ي
ا ل - - -د ف - - -ا ع ع - - -ن ا لأ ر ا ض س - - -ي
يقدمونها.
بتاريخ الفا— فيفري 1976
ي س س -ل -ط ا ل -و ث -ا ئ -ق -ي ا ل ض س -و ء
ع - -ق - -د ا ج - -ت - -م - -ا ع ل - -ه - -ا ‘
ع -ل -ى و ا ح -د م -ن ا لأ ح -د ا ث
ا ل -ن -ا ص س -ر ة  ،ب -ا ل ش س  Îا ك م -ع
اŸفصسلية ‘ تاريخ نضسال
ا ل -ل -ج -ن -ة ا ل -ق -ط -ر ي -ة ل ر وؤ س س ا ء
ا ل ش س -ع ب ا ل -ف -ل س س -ط -ي -ن -ي ض س -د
ا  Ûا ل س ض ا ل - -ع - -ر ب - -ي - -ة  ،و ”
ا ل ح - - - -ت  Ó- - - -ل و م ص س - - - -ا د ر ة
اإ ع  Ó- -ن ا لإ ض س - -ر ا ب ا ل - -ع - -ا م
ا لأ ر ا ض س - -ي  ،و ي - -ر و ي ف- -ي - -ل -م
ا ل ش س - - - -ا م - - - -ل ‘  ٣ 0اآ ذ ا ر
ق ص س - - - - - -ة « ي - - - - - -و م ا لأ ر ض ض »
( م - - - -ا ر س ض )  ،و ك - - - -ا ن ا ل - - - -ر د
ا ل -ك -ا م -ل -ة ا ل -ت -ي و ق -ع ت ع -ا م
 ، 1 9 7 6و ا ل - - -ت - - -ي ت ش س - - -م - - -ل ◊ ف -ظ ت ض س -ح -ي -ا ت -ن -ا و ن -ق ش ض ا ل ح - -ت  Ó- -ل ا لإ س س - -ر ا ئ - -ي - -ل - -ي ا لإ س س - -ر ا ئ - -ي - -ل - -ي ب - -ا ج -ت -ي -ا ح
ق ص س ص ض ا ل ب ط و ل ة  ،و ا ل ف ق د ا ن اأ س س - -م - -ا ء اأ ب - -ط - -ا ل - -ه - -ا ع -ل -ى  Ãص س -ا د ر ة م س س -ا ح -ا ت ك -ب  Òة ا ل - - -د ب - - -ا ب - - -ا ت و ا  Ûز ر ا ت
م ن ا لأ ر ا ض س ي ا ل ع ر ب ي ة ذ ا ت ب - -ا ل - -ق - -ر ى ا ل -ف -ل س س -ط -ي -ن -ي -ة
والتضسحية التي سسنسسمعها ا÷دران».
ل -ل -م -ر ة ا لأ و  ¤م -ن ا ل -ن -ا س ض ي ش س - -ا ر اإ  ¤اأ ن ف - -ي - -ل - -م «  ٣ 0ا  Ÿل - - - -ك - - -ي - - -ة ا  ÿا ص س - - -ة اأ و و ا ل ب ل د ا ت ا ل ع ر ب ي ة و اإ ط  Óق
ا ل -ذ ي -ن ع -ا ش س -و ا ه -ذ ا ا ل -ي و م  .اآ ذ ا ر » م - - -ن اإ ن - -ت - -ا ج › ل س ض ا  Ÿش س -ا ع  ‘ ،ن -ط -ا ق ح -د و د ا ل -ن -ا ر ع ش س -و ا ئ -ي ً-ا  ،ف س س -ق -ط
ك -م -ا « ي -اأ خ -ذ ن -ا ا ل -ف -ي -ل -م م -ن ع - -ر ا ب - -ة ا  Ùل - -ي  ،و م - -ر ك -ز م - -ن - -ا ط - -ق ذ ا ت اأ غ - -ل - -ب - -ي - -ة ا ل ش س - -ه - -ي -د خ  Òي -ا س س  Úم -ن
ا ÷ ل - - - - -ي - - - - -ل اإ  ¤م - - - -ا و ر ا ء  ﬁم و د د ر و ي ش ض ا ل ث ق ا ‘ – س س - -ك - -ا ن - -ي - -ة  – ،ت غ - -ط - -ا ء ق ر ي ة ع ر ا ب ة  ،و ب ع د ا ن ت ش س ا ر
ا لأ س س  Ó-ك ا ل ش س -ا ئ -ك -ة ا ل -ت -ي ع - -ر ا ب - -ة  ،و ر ا ب - -ط - -ة ع -ر ا ب -ة م - - -ر س س - -و م ج - -د ي - -د ص س - -د ر ا  È ÿص س ب ي ح ة ا ل ي و م ا ل ت ا ‹
ر س س - - -م - - -ي ً- -ا ‘ م - -ن - -ت ص س - -ف  ٣ 0اآ ذ ا ر ا ن ط ل ق ت ا ÷ م ا ه Ò
ت ف ص س ل اأ ر ض س ن ا ع ن اأ ر ض س ن ا »  ،ل ل ث ق ا ف ة و ا ل ف ن و ن .
ي ق و ل م ب د ع و ا ل ف ي ل م  ،ا ل ذ ي ت -ع -و د اأ ح -د ا ث ي -و م ا لأ ر ض ض ا ل س س -ب -ع -ي -ن -ي -ا ت  ،اأ ط -ل -ق ع -لي ه ‘ ت - - -ظ - -ا ه - -ر ا ت ع - -ا ر م - -ة
ي ص س - - -ف - - -ه  ﬂر ج - -ه ن ض س - -ا ل ا ل ف ل س س ط ي ن ي ل ع ا م  1 9 7 6ب ع د ا س س - -م م ش س - -ر و ع « ت - -ط - -و ي - -ر ف س س - -ق - -ط خ -م س س -ة ش س -ه -د ا ء
ب د ا ر ن ة ب اأ ن ه «  Ãث ا ب ة د ع و ة اأ ن ق - - - -ا م ت س س - - - -ل - - - -ط - - - -ا ت ا ÷ ل - -ي - -ل »  ،و ا ل - -ذ ي ك - -ا ن ‘ اآ خ ر ي ن و ع ش س ر ا ت ا ÷ ر ح ى .
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تظاهرة «قراءة ‘ احتفال» تسشتقطب أاطفال تيزي وزو

مناسسب ـ ـ ـة للÎفي ـ ـ ـ ـه الفني وا’سستعـ ـ ـ ـداد
الفك ـ ـ ـ ـ ـري لبداي ـ ـ ـة الفصسـ ـ ـل الدراسس ـ ـ ـي

ششهدت الطبعة الـ 7لتظاهرة «قراءة ‘ احتفال» التي بادرت اإليها
دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو ،حتى نهاية الأسشبوع
ا÷اريÃ ،ناسشبة العطلة الربيعية للتÓميذ العديد من الأنششطة
الفنية والÎفيهية لفائدة هذه الششريحة ،كما  ⁄تقتصشر
الأنششطة فقط على عاصشمة الولية ،حيث عاششت عدد من
البلديات واÓŸحق الثقافية نفسس الأجواء الحتفائية رغبة ‘
اإعطاء فرصشة السشتمتاع للجميع..

تيزي وزو :ز /كمال
عاشست قاعة العروضض ‘ كل
م -ن دار ال-ث-ق-اف-ة ل-ت-ي-زي وزو
وع- - -زازق- - -ة وك - -ذا اŸسس - -رح
ا÷ه -وي ك -اتب ي -اسس Úع -ل -ى
وقع عروضض مسسرحية لفائدة
األط- -ف- -ال ب -ع -ن -وان« :اب -ري -د
اÁولن» من تقد Ëجمعية
اŸسس- -رح ل- -ب- -ل -دي -ة ب -وزق -ان،
ب- -اإلضس -اف -ة إا ¤ع -رضض ث -اÊ
أاشس- -رفت ع- -ل -ي -ه ال -ت -ع -اون -ي -ة
ال -ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون ال-درام-ي-ة

لولية باتنة وخصسصض لتقدË
سسرد حكواتي من ا◊كايات
ال-ع-اŸي-ة ،وع-رضض سس-ي-نمائي
ب -ق -اع-ة السس-ن-ي-م-ات-يك ل-ولي-ة
تيزي وزو..
و‘ إاطار تشسجيع اŸقروئية
وت-ق-ريب ال-ك-ت-اب م-ن القارئ
Ãخ-ت-ل-ف مسس-ت-وي-ات-ه ،حطت
أامسض ب -السس -اح -ة ال -ع -م -وم-ي-ة
ل- -ب- -ل- -دي -ة أازف -ون ث -م ب -ل -دي -ة
واضس- -ي- -ة ،ق- -اف- -ل- -ة اŸك- -ت -ب -ة
اŸت -ن -ق -ل -ة ل -ع -رضض ﬂت -ل-ف
ال-ط-ب-ع-ات ال-ت-ي ق-دم-تها دور
ال- -نشس -ر اŸشس -ارك -ة ‘ شس -ت -ى

اÛالت األدب -ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة
وال - -ك - -ت - -اب اŸدرسس - -ي ،م- -ع
تنظيم لقاءات أادبية وورشسات
فكرية لفائدة شسباب ومثقفي
اŸن- -ط- -ق- -ة ،ب- -ي- -ع ب -اإله -داء
لبعضض اإلصسدارات ا÷ديدة
وج- - -م- - -ل- - -ة م - -ن األنشس - -ط - -ة
الÎف- -ي- -ه- -ي- -ة األخ- -رى ال -ت -ي
تزامنت مع العطلة اŸدرسسية
‘ ﬁاول- -ة ÿل- -ق فضس- -اءات
ل- -لÎف- -ي -ه ال -ف -ن -ي وال -ث -ق -ا‘
اسستعدادا للعودة إا ¤مقاعد
الدراسسة ،مع بداية األسسبوع
القادم.

عروضس مسشرحية واألعاب طيلة العطلة

مهرجان «القراءة ‘ احتفال» وجهة اأ’طفال

بعد كل من فلسشط Úوالأردن هذه السشنة

جائزة البحرين للكتاب  2017تخ ّصسصص للجزائر

أاعلن القائمون على جائزة
البحرين للكتاب ،أان
النسشخة القادمة منها
سشتكون ﬂصشصشه للكتاب
ا÷زائري ،كما أانها سشتكون
لدب وتششكيل
‘ مبحث «ا أ
العا .»⁄وتهدف هذه
لعمال
ا÷ائزة إا ¤تششجيع ا أ
لدبية والعلمية ،حيث
ا أ
ترصشد قوائم ‘ موضشوعات
ﬁددة كل سشنة ‘ حقل
معّين ُينتقى ‘ كل دورة
للجائزة.

أسسامة إأفرأح

” الإعÓم عن ذلك خÓل
ح-ف-ل تسس-ل-ي-م ج-ائ-زة ال-ب-ح-رين
للكتاب لسسنة  ،2016التي عادت
اإ ¤ك- -ت- -اب «ق- -ري- -ة ال- -دواÁة»
ل- -ك- -ات- -ب- -ه ال -ب -احث حسس -ن اأب -و
صس - -ب - -ي - -ح ،ال- -ذي «اسس- -ت- -خ- -دم
ال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة ‘ التوثيق
وجمع اŸعلومات ،عن ‰وذج
ب-ل-ي-غ ل-ل-ق-رى ال-ف-لسسطينية التي
دم -ره -ا الح -ت Ó-ل خ Ó-ل ع-ام
ال -ن -ك -ب-ة1948 ،م» ،ك - - - -م- - - -ا اأن
«الكتاب يتميز بروحه العلمية
ال -ن -اضس -ج-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
توثيق ا÷ذور التاريخية لقرية
الدواÁة منُذ العصسر العثما،Ê
اإضسافة اإ ¤قدرة الكاتب على
ب -ي -ان ال -فضس-اء ا÷غ-را‘ ل-ه-ذه
القرية ،هذا اإضسافة اإ ¤كشسف
ال -ك -اتب ل -ل -م -ف -ردات اŸك -ون-ة
ل - -ع- -ن- -اصس- -ر ال- -ق- -ري- -ة اŸادي- -ة
والبشسرية ،اعتماداً على الكتب

واÿرائط السسابقة».
نظمت الحتفالية بجناح هيئة
ال -ب -ح-ري-ن ل-ل-ث-ق-اف-ة والآث-ار ‘
م -ع -رضض ال -ب -ح-ري-ن ال-دو‹ 17
للكتاب ،بحضسور رئيسسة هيئة
ال- -ب- -ح -ري -ن ل -ل -ث -ق -اف -ة والآث -ار
الشس- -ي -خ -ة م -ي ب -نت ﬁم -د اآل
خليفة .هذه الأخÒة قالت اإن
الختيار هذه السسنة وقع على
تكريسض ا÷ائزة للحفاظ على
الأوط -ان وذاك -رت-ه-ا الإنسس-ان-ي-ة
وا◊ضس -اري -ة ،وي -اأت-ي ‘ سس-ي-اق
«ت- -ع- -زي- -ز ال -ه -وي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة
وا◊ضس- -اري- -ة ال- -ع- -رب -ي -ة ال -ت -ي
ت- -ت- -ع- -رضض ‘ ال- -وقت ال -راه -ن
للعديد من الأزمات» .وهو ما
دفع اإ ¤اختيار عنوان جائزة
ال-ب-ح-ري-ن ل-ل-ك-تاب  17لÒاهن
ع- -ل- -ى شس- -غ- -ف ال- -ب- -اح -ث Úم -ن
اŸم -ل -ك-ة الأردن-ي-ة ال-ه-اشس-م-ي-ة

ودول -ة ف -لسس -ط Úواه -ت -م-ام-ه-م
ب -ج-ذوره-م الأصس-ي-ل-ة ب-اأرضس-ه-م
التي –مل ب Úطّياتها كنوزاً ⁄
يفصسح التاريخ عن اأغلبها بعد.
يذكر اأن هذه ا÷ائزة تهدف
اإ ¤تشس-ج-ي-ع الأع-م-ال الأدب-ي-ة،
ال - - -ع - - -ل- - -م- - -ي- - -ة ،اŸوؤل- - -ف- - -ات،
واŸنشس - -ورات اŸت - -ن ّ- -وع- -ة ،اإذ
ت -رصس -د ق-وائ-م ‘ م-وضس-وع-ات
ﬁددة كل عام ،بناًء على حقل
م- -عّ- -ي- -ن ُي- -ن- -ت- -ق -ى ‘ ك -ل دورة
للجائزة ،كما يتم فرز الكتب
الواردة لختيار الأك Ìجدارة
م-ن-ه-ا ل-ل-ف-وز ع÷ Èن-ة –ك-ي-م
ت- -رك -ز ع -ل -ى دراسس -ة الأع -م -ال
واŸوؤلفات اŸقّدمة.
من شسروط ا÷ائزة :فتح الباب
اأم- - -ام ك- - -ل ك- - -اتب اأو م - -وؤّل - -ف
ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ ا÷ائ-زة حسسب
اŸوضس- - -وع ،اإذ يشسÎط ع- - -ل- - -ى

ال - -ك - -اتب الل - -ت - -زام ب - -ا◊ق- -ل
اÿاصض ب- -ال- -دورة ،ول ُت- -ق- -ب- -ل
اŸشساركات غ ÒاŸلتزمة.
كما يجب اأن ل يتجاوز العمر
الزمني للعمل اŸقsدم سسنة من
ت- -اري- -خ اإعÓ- -ن- -ه -ا ،واأن ي -ك -ون
العمل ملتزما باأصسول وقواعد
ال- -ب- -حث ال- -ع- -ل -م -ي ،وم -ن -اه -ج
التاأليف واأخÓقياته ،واأصسي ً
،Ó
ومبتكرا ً،وياأتي باأفكار وروؤى
وبيانات جديدة ،و ⁄يسسبق له
الفوز باأّية جائزة عربية.
على اŸوؤلف اأن يقدم اإنتاجه
منشسوًرا ‘ كتاب باللغة العربية
الفصسحى ،ولن تقبل الإنتاجات
اŸكتوبة باللهجات العامية اأو
ب -ل -غ -ات اأخ -رى غ Òال -ع -رب -ي-ة،
وت - - - -رفضض اŸسس - - - -اه- - - -م- - - -ات
اŸطبوعة على الآلة الكاتبة اأو
بخ ّ
ط اليد.

لتزال فعاليات
التظاهرة الثقافية
«القراءة ‘ احتفال»
متواصشلة بقصشر
الثقافة ﬁمد
العيد اآل خليفة
بقسشنطينة ،والتي
عرفت توافدا
ملحوظا من طرف
السشكان ،منهم
اأولياء واأطفال منذ
انطÓقها ‘ 24
مارسس ا÷اري.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

ك -تب م -وج -ه -ة ل -ل -ط-ف-ل
وشسبه اŸدرسسية وجدت
ا ل ه - -ت -م -ا م م -ن ا ل  Èا ء ة ،
لأنها تتناسسب وميولهم
ل -ل -م -ط -ال -ع -ة وال-ق-راءة،
ح- -يث لح- -ظ- -ن -ا اأث -ن -اء
ّŒو ل- - - - -ن- - - - -ا Ãع - - - -رضض
الح- -ت -ف -ال -ي -ة اه -ت -م -ام
الأول- -ي- -اء ب- -ال- -ع- -ن -اوي -ن

اŸط -روح-ة وت-واف-ده-م
ال -ك-ث-ي-ف لق-ت-ن-اء شسّ-ت -ى
الكتب ،سسواء الÎفيهية
اأو التعليمية.
ب - - - -حسسب ﬁاف- - - -ظ- - - -ة
اŸه - -رج - -ان ال - -ث- -ق- -ا‘
اÙلي للتظاهرة ،التي
ت- -ت- -واصس- -ل اإ ¤غ -اي -ة 5
اأف -ري -ل اŸق -ب-ل ،وال-ت-ي
نظمت ‘ اإطار الطبعة
السس -ادسس -ة ل -ل -ت-ظ-اه-رة،
ف- - -اإن الÈن - -ام - -ج الÌي
تضس- - - -م- - - -ن م - - -ع - - -ارضض
م -ت -ن -وع -ا ،شس -ارك ف -ي-ه
ع - -دد م- -ن دور ال- -نشس- -ر
ع- -ل -ى غ -رار «دار ب -ه -اء
الدين»« ،دار الأŸعية»،
«دار ن - -وم - -ي- -دي- -ا»»،دار
الأي- - - -ام» و»دار ج - - -ن - - -ة
الأيام».
ف -ق-د خصسصست اأج-ن-ح-ة
م-ت-ن-وع-ة ل-ت-ب-ادل الكتب
والقصسصض القدÁة بÚ
الأط - - -ف - - -ال ون- - -ظ- - -مت

ﬁاضس - - - - - -رات ح- - - - - -ول
«م - -ك- -ت- -ب- -ات الأط- -ف- -ال
اŸتخصسصسة»
و»ت-ط-ل-ع-ات مسس-ت-ق-ب-ل-ية
لطفل ناضسج» وعروضض
مسس -رح -ي -ة وب -ه-ل-وان-ي-ة،
م - -ن - -ه - -ا ع - -رضض «ا÷د
السس- - -اح - -ر» ÷م - -ع - -ي - -ة
الفنان Úالأحرار «اإقراأ
ك-ت-ابك» ÷م-ع-ي-ة ال-تاج،
مسس - - -رح- - -ي- - -ة ح- - -ل- - -وة،
مسس- - - -رح - - -ي - - -ة ب - - -ائ - - -ع
الشس- -رب- -ات ،مسس- -رح -ي -ة
رقصسة الأصسابع وغÒها
من العروضض...
وهناك ورشسات الرسسم
واŸكتبة اŸتنقلة التي
ت -ف -ت -ح اأب -واب -ه -ا ي -وم-ي-ا
ل- -ل- -ق- -راء م- -ن السس- -اع -ة
ال -ت -اسس -ع -ة صس -ب-اح-ا اإ¤
غ- -اي- -ة اÿامسس- -ة ب- -ع- -د
ال -زوال وذلك ب-السس-اح-ة
اÛاورة ل - - -ل - - -مسس - - -رح
ا÷هوي.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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لول لقرعة مونديال روسضيا
ضضمنوا تواجدهم ‘ اŸسضتوى ا أ

هجوم «أÿضش ـ ـ ـر»
هو أألك Ìفعالية
‘ ألتصشفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
برصشيد  17هد ًفا
»°ù«ªM QÉªY
كسضب «اÿضض -ر» ن -ق-اط-ا إاضض-اف-ي-ة ب-ع-د
–قيق فوز وتعادل أامام إاثيوبيا وهو ما
ج -ع -ل -ه -م يسض -ت -ع -ي -دون صض-دارة ت-رت-يب
اŸن -ت -خ -ب -ات اإ’ف -ري -ق -ي -ة ‘ م -رح -ل-ة
ح- -اسض- -م- -ة Ãا أان ال- -ق- -رع- -ة اŸق- -ب -ل -ة
لتصضفيات اŸونديال سضتعتمد على هذا
التصضنيف.
أادى تراجع تصضنيف اŸنتخب خÓل
الفÎة اŸاضضية إا ¤عودة اıاوف من
إامكانية التواجد ‘ التصضنيف الثا Êهو
م- - -ا ك- - -ان سض- - -ي- - -ع - -رضس زم Ó- -ء ﬁرز
لصض -ع -وب -ات ك -بÒة ‘ اŸن -افسض -ة ع -ل-ى
تأاشضÒة التأاهل.
رغم أان التصضنيف ليسس رسضميا لكن كل
اŸؤوشض -رات ت-ؤوك-د أان اŸسض-ت-وى ال-ث-الث
سضيضضم منتخبات قوية على غرار ما‹
وال - -ك - -امÒون إاضض- -اف- -ة إا ¤ن- -ي- -جÒي- -ا
واŸغ -رب وج -ن -وب إاف -ري -ق -ي -ا وه -و م-ا
سض -ي -ج -ع -ل ا÷م -ي -ع ي -ت -خ-وف م-ن ه-ذه
اŸنتخبات.

ي- -ت- -واج- -د ‘ اŸسض- -ت- -وى اأ’ول رف- -ق -ة
اŸنتخب الوطني ك Óمن مصضر وكوت
ديفوار إاضضافة إا ¤غانا والسضنغال فيما
ضضم اŸسضتوى الثا Êمنتخبات تونسس،
ج - -زر ال - -رأاسس اأ’خضض - -ر ،ال - -ك - -ون - -غ- -و
ال -دÁق -راط -ي -ة ،ج -م -ه -وري -ة ال-ك-ون-غ-و
وغ -ي-ن-ي-ا .ي-ت-واج-د ‘ اŸسض-ت-وى ال-راب-ع
منتخبات ليبيا ،بوركينافاسضو وزامبيا،
إاضضافة إا ¤الغابون وأاوغندا.
من جهة أاخرى ،أاكد هجوم اŸنتخب
مرة أاخرى قوته بتسضجيله لـ  10أاهداف
‘ م -ق -اب -ل -ت Úوه -و م -ا ج-ع-ل-ه ي-تصض-در
ترتيب أافضضل هجوم برصضيد  17هدفا
◊د اآ’ن قبل جولت Úمن اÿتام رغم
ال -غ -ي -اب اŸن -ت -ظ -ر ل -ه-داف «اÿضض-ر»
إاسضÓم سضليما Êعن اŸواجهة اŸقبلة
أام -ام السض -يشض -ل بسض -بب ال -ع-ق-وب-ة ع-قب
تلقيه إانذارا أامام إاثيوبيا.
منح خط الهجوم قوة اك Èللمنتخب
رغم أان ا÷انب الدفاعي عرف تراجعا
كبÒا حيث لن يكون مدرب اŸنتخب
مطالبا بإايجاد البدائل ‘ الهجوم ‘

201٧ ·Ó
تصضفيات كأاسس إافريقيا ل أ

اŸوقع كل من اŸصضري أاحمد الشضناوي
‘ حراسضة اŸرمى .وتكون خط الدفاع
من اŸغربي نبيل درار و التونسضي بÓل
اÙسض- -ن- -ي وال- -ك- -ون -غ -و‹ ك -ي -م -واك -ي و
اŸصضري حمادة طلبة .ضضم خط الوسضط

الرابطة اÎÙفة الثانية

ا÷نوب افريقي هيكا Êو اŸغربي كرË
اأ’حمدي و اŸصضريان ﬁمد صضÓح و
رمضضان صضبحي .أاما خط الهجوم فتكون
م- - -ن ا÷زائ - -ري اسض Ó- -م سض - -ل - -ي - -م - -ا Êو
اŸوريتا Êمو’ي أاحمد.

قم ـ ـة كب ـ ـÒة ب ـ ـ ÚأأوŸب ـ ـي أŸدي ـ ـة وأ–ـ ـاد بلعبـ ـاسس
يتضضمن برنامج ا÷ولة الـ  25للرابطة
اÎÙفة الثانية لكرة القدم موبيليسس
اŸقررة يوم ا÷معة ،عدة مباريات جديرة
با’هتمام ،أاهمها لقاء العمÓق Úالرائد
أاوŸب -ي اŸدي -ة ال -ذي يسض -ت -ق-ب-ل Ãي-دان-ه
ا–اد بلعباسس صضاحب اŸركز
ال-ث-الث ،م-ع ام-ك-ان-ي-ة ت-ع-م-ي-ق ال-ف-ارق ع-ن
اقرب مÓحقيه.
بإامكان هذا اللقاء اŸباشضر ب ÚمرشضحÚ
ق -وي Úل -لصض -ع -ود أان ي -وف-ر ف-ارق  9نقاط
للرائد عن ا–اد بلعباسس الذي ’ يزال
معني Ãنافسضة الكأاسس ،و  5نقاط عن
اÓŸحق اŸباشضر شضباب باتنة ‘ حال
تع Ìهذا اأ’خ ‘ Òسضعيدة.
صض -ح -ي -ح ،أان م-ول-ودي-ة سض-ع-ي-دة ت-عÌت ‘
ا÷ولة الفارطة أامام شضباب ع Úفكرون
اŸت -واج -د ‘ اŸن -ط -ق -ة ا◊م -راء ،ل -ك-ن
ال-ن-ت-ائ-ج اأ’خÒة Ÿول-ودي-ة سض-ع-ي-دة ت-ب-ق-ى
مرضضية بالنظر للمركز السضادسس الذي
–تله حاليا وهو ما يشضكل خطرا على
شضباب باتنة السضاعي إا ¤حصضد أاك Èعدد
من النقاط و خاصضة ‘ اÿط النهائي
اŸؤودي للقسضم اأ’ول.
نفسس الشضيء بالنسضبة لشضبيبة بجاية ()10
ال-ت-ي ت-ت-ن-ق-ل إا ¤ب-رج ب-وع-ري-رج Ÿق-ارع-ة

اأ’هلي اÙلي ( )10حيث ’ ›ال للتعÌ
«للجراد اأ’صضفر» الذي ‚ح ‘ العودة
بنقطة ثمينة من تنقله اأ’خ Òإا ¤الشضلف
(.)0-0
أام- -ا اŸب- -اري- -ات اأ’خ -رى ل -ل -ج -ول -ة الـ 25
فسضتكون متباينة كونها Œمع ب Úأاندية
اŸق -دم -ة ب-ن-ظÒات-ه-ا ‘ اŸؤوخ-رة وال-ت-ي
سض -ت -ك -ون ذات أاه -م -ي -ة ب -ال -غ-ة ‘ اأ’م-ت-ار
اأ’خÒة من اŸنافسضة.
شضاءت صضدفة الرزنامة أان Œمع مولودية

العلمة ( )14بنادي بارادو ( ‘ )4الوقت
الذي تتنقل فيه جمعية الشضلف ( )5و شضبيبة
سضكيكدة ( )7إا ¤اÿروب ( )13و حجوط
صضاحب اŸركز اأ’خ.)16( Ò
أام -ا اŸب -اري-ات اأ’ك Ìت-ن-افسض-ا ف-ه-ي ال-ت-ي
تضضع وجها لوجه فرقا تصضارع من أاجل
ضضمان البقاء على غرار «أاوŸبي أارزيو-
شض- -ب- -اب ع Úف- -ك- -رون» و خ -اصض -ة« ،أام -ل
ب- -وسض- -ع- -ادة  -ا–اد الشض- -اوي -ة» ال -ل -ذي -ن
سضيخوضضان مباراة بسضت نقاط.
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تقد Ëاإ’ضضافة للهجوم من عدمها من
خÓل إابقائه على كرسضي ا’حتياط.
ضضرورة حسضم التأاهل ‘ ا÷ولة
اŸقبلة
سض -ي -ك -ون اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي م-ط-ال-ب-ا
بحسضم التأاهل إا ¤كأاسس إافريقيا خÓل
ا÷ولة اŸقبلة التي يحل فيها ضضيفا
ع - -ل- -ى م- -ن- -ت- -خب السض- -يشض- -ل وت- -ف- -ادي
ا◊سض -اب -ات ال -ت -ي ق -د ت -عصض -ف ب -آام-ال
زم Ó-ء م -ب -و◊ي ‘ ال-ت-واج-د م-ع ك-ب-ار
القارة.
ت -فصض-ل اŸن-ت-خب ن-ق-ط-ة واح-دة ع-ن
ضض- -م- -ان ال -ت -أاه -ل ال -رسض -م -ي إا ¤ك -أاسس
إافريقيا  2017التي سضتجري ‘ الغابون
ح -يث سض -ي -ك -ون ل -زام -ا ع-ل-ى «اÿضض-ر»
–قيق ا’نتصضار أاو التعادل على اأ’قل
◊سضم تأاشضÒة التأاهل .ما سضيزيد من
صضعوبة مواجهة السضيشضل أانها سضتأاتي
‘ ن -ه -اي-ة اŸوسض-م ح-يث ي-ك-ون ت-رك-ي-ز
الÓعب Úمنصضبا على مسضتقبلهم خاصضة
الذين يتواجدون ‘ قائمة اŸرشضحÚ
لÓنتقال إا ¤أاندية أاخرى.

ا‚لÎا

سشليماÊضشمنألتششكيلةأŸثاليةللجولتÚألثالثةوألرأبعة أŸصشري ﬁمد
ألنني لعب
ألششهر ‘ أرسشنال

اخت Òهداف اŸنتخب ا÷زائري إاسضÓم
سضليما Êضضمن القائمة اŸثالية للجولتÚ
ال -ث -ال -ث -ة وال -راب -ع -ة ل -تصض-ف-ي-ات ك-أاسس أا·
إافريقيا  2017التي جرت ما ب Úاÿميسس
وال -ث Ó-ث -اء ،وال -ت -ي ي -ع -ده -ا م-وق-ع ‘‘سض-ت-ار
أافريكا‘‘ اŸعني بشضؤوون الكرة اإ’فريقية.
سضجل سضليما ÊثÓثة أاهداف أامام إاثيوبيا
ذهابا وإايابا ( 1-7و  ،)3-3رافعا رصضيده
اإ’جما‹ إا 23 ¤هدفا بأالوان اŸنتخب
ا÷زائ - -ري ل - -ي - -قÎب أاك Ìم - -ن صض- -احب
اŸركز الرابع ‘ ترتيب أاحسضن هدا‘
اÿضضر ع Èالتاريخ ،جمال مناد ،الذي
يحوز على  25هدفا.
ضض -مت تشض -ك -ي -ل -ة ا’ح-ت-ي-اط-ي’ Úع-ب-ا
جزائريا آاخر ،هو رياضس ﬁرز ،بخÓف
اŸه-اج-م اŸوري-ط-ا Êلشض-ب-اب قسض-نطينة،
ال -ن -اشض -ط ‘ ال-راب-ط-ة اأ’و ¤ا÷زائ-ري-ة،
مو’ي أاحمد ،الذي حجز له مكانا ضضمن
ال -تشض -ك -ي -ل -ة اأ’سض-اسض-ي-ة ‘ م-ف-اج-أاة سض-ارة
لÓعب.
ضض-مت ال-ق-ائ-م-ة ال-ك-ام-ل-ة ال-ت-ي وضض-ع-ها

16994

لو« ¤موبيليسس»
الرابطة ا أ

ضضمن اŸنتخب
الوطني تواجده ‘ اŸسضتوى
لول لقرعة تصضفيات كأاسس
ا أ
العا 2018 ⁄التي سضتجري ‘ جوان
اŸقبل وهو ما قد يجنب زمÓء
فغو‹ التواجد مع منتخبات
قوية ويقربهم من افتكاك
تأاشضÒة التأاهل.

ظ- -ل ت- -أال- -ق اÛم- -وع- -ة ا◊ال- -ي -ة م -ن
العناصضر التي تكّون هذا اÿط حيث
يبقى خط الدفاع من اÿطوط التي
وجب تدعيمها بعناصضر تسضتطيع رفع
التحدي ‘ أادغال إافريقيا.
هنّي مازال ينتظر فرصضته
Á ⁄ن- -ح م- -درب اŸن- -ت -خب ال -وط -ن -ي
ك-ريسض-ت-ي-ان غ-ورك-وف ال-ف-رصض-ة لهداف
الدوري البلجيكي سضفيان هنّي خÓل
م -واج -ه-ت-ي إاث-ي-وب-ي-ا رغ-م ان-ه ت-أال-ق م-ع
ف -ري -ق-ه وك-ان ي-ن-ت-ظ-ر ف-رصض-ت-ه إ’ث-ب-ات
أاحقيته بدعوة «اÿضضر» .خÓفا Ÿا
ك -ان م -ت -وق -ع -ا ب -ع-د أان م-ن-ح غ-ورك-وف
الفرصضة ل Íزية خÓل اŸواجهة اأ’و¤
أاع- -ف- -ى غ -ورك -وف ال Ó-عب ه -ن -ي م -ن
فرصضة اŸشضاركة رغم الصضعوبات التي
ع-ان-ى م-ن-ه-ا اŸن-ت-خب خÓ-ل م-واج-هة
إاثيوبيا بأاديسس أابابا.
ف-وت ال-ت-ق-ن-ي ال-ف-رنسض-ي ع-ل-ى ن-فسض-ه
فرصضة التعرف عن قرب على إامكانيات
الÓعب هني وحرم ا÷مهور الرياضضي
م -ن ا◊ك -م ع -ل -ى مسض -ت -واه وإام -ك -ان -ي-ة

العدد

حصض- -ل لعب اŸن- -ت -خب
اŸصض - -ري ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم
ﬁم- - -د ال- - -ن - -ن - -ي ع - -ل - -ى
ج - - -ائ- - -زة افضض- - -ل لعب
لشض-ه-ر م-ارسس م-ع ف-ريقه
اأرسض - -ن - -ال ال‚ل - -ي- -زي.
جمع النني نسضبة 31 . 4
ب - -اŸائ - -ة م - -ن الأصض - -وات
م- - -ت- - -ف- - -وق - -ا ع - -ل - -ى داÊ
وي- -ل- -ب -يك ال -ذي حصض -ل
على نسضبة  25 . 3باŸائة
فيما جاء مسضعود اأوزيل
‘ اŸركز الثالث بنسضبة
 14 . 1باŸائة.
ت- -ع- -د ه- -ذه ا÷ائ- -زة
ال-ث-ان-ي-ة لÓ-عب الوسضط
اŸصضري مع اأرسضنال بعد
حصض- -ول- -ه ،اأمسس ،ع- -ل -ى
ج- -ائ- -زة ه- -دف الشض- -ه- -ر
ب-ع-د تصض-ويت ا÷م-اهÒ
ل -ه-دف-ه ال-رائ-ع ‘ م-رم-ى
ب -رشض -ل -ون -ة السض -ب-ا‘ Ê
رابطة ابطال اوروبا.
لÓ- -شض- -ارة ،ف -ان الأŸاÊ
مسض- -ع -ود اأوزي -ل ه -ي -م -ن
على اأغلب جوائز لعب
الشض - - -ه - - -ر ه - - -ذا اŸوسض- - -م
ب -حصض -ول -ه ع -ل -ى اأرب -ع -ة
األ-ق-اب ف-ردي-ة م-ن اأصض-ل
تسضعة.

تسضتأانف غدا مباريات الرابطة
لو ¤موبيليسس ‘ جولتها الـ 24
ا أ
التي يتصضدرها الداربي
العاصضمي ب Úمولودية ا÷زائر
ونصضر حسض Úداي فيما يسضعى
اŸتصضدر ا–اد العاصضمة لتعزيز
حظوظه ‘ ضضمان التتويج
باللقب من خÓل العودة بنتيجة
ايجابية من غليزان.

»°ù«ªM QÉªY

يواجه مولودية ا÷زائر نظÒه نصضر
حسض Úوع-ي-ن-ه ع-ل-ى ال-ن-ق-اط ال-ثÓث
لتعويضس النتائج السضلبية التي حققها
‘ ال -ب-ط-ول-ة خÓ-ل ال-فÎة اŸاضض-ي-ة
بسض-بب ت-رك-ي-ز ’ع-ب-ي-ه ع-ل-ى منافسضة
كأاسس ا÷مهورية .كان الفريق قد
أاج -رى ت -ربصض -ا –ضضÒي -ا ب-ت-ل-مسض-ان
ع-قب م-واج-ه-ة شض-ب-ي-ب-ة ال-ق-بائل ركز
خÓله اŸدرب عمروشس على Œهيز
الÓعب Úليكونوا ‘ اŸوعد خÓل
مواجهة «النصضرية» و–قيق النقاط
الثÓث.
أاب -دى ع-م-روشس ق-ل-ق-ه م-ن ت-راج-ع
مسض -ت -وى ال -ه -ج-وم ال-ذي  ⁄ي-ك-ن ‘
اŸوع -د خÓ-ل اŸب-اري-ات اŸاضض-ي-ة
‡ا سضيجعله يقوم ببعضس التغيÒات
على مسضتوى هذا اÿط من خÓل
إاقحام بعضس العناصضر ا÷ديدة أامام
نصضر حسض Úداي.
من جهته ،يسضعى نصضر حسض Úداي
Ÿواصض -ل -ة ال -ن-ت-ائ-ج ا’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي
حققها ‘ الفÎة اŸاضضية وهو اأ’مر
الذي جعله يتواجد على مقربة من
فرق اŸقدمة حيث زادت حظوظ
ال -ف -ري -ق ‘ اŸن -افسض -ة ع-ل-ى إاح-دى
اŸراتب اŸؤوهلة Ÿنافسضة خارجية.
تبقى نقطة قوة الفريق ‘ خط
الهجوم الذي تأالق كثÒا خÓل الفÎة
اŸاضض - -ي- -ة Ãع- -دل ه- -دف ‘ Úك- -ل
مباراة باحتسضاب رصضيد الفريق من

اأ’ه- -داف خÓ- -ل اŸب -اري -ات السضت
اأ’خÒة وه- -و م- -ا سض- -ي- -ج- -ع- -ل دف -اع
«ال- -ع -م -ي -د» أام -ام –د ج -دي -د وه -و
إايقاف القاطرة الهجومية للنصضرية.
ت -ب -ق -ى مشض -ارك -ة وسض -ط اŸي -دان
صضديقي ﬁل شضك بسضبب اإ’رهاق
الذي عانى منه بعد عودته من كوريا
ا÷ن -وب -ي-ة ال-ت-ي ت-واج-د ف-ي-ه-ا رف-ق-ة
اŸنتخب ا’وŸبي وهو ما قد يؤوثر
سضلبا على وسضط اŸيدان.
«أابناء سضوسضطارة» لتعبيد
الطريق نحو اللقب
يحل اŸتصضدر ا–اد العاصضمة ضضيفا
على سضريع غليزان وهدفه –قيق
ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة ت-ق-رب-ه م-ن –قيق
ال -ل -قب م -ن خÓ-ل اسض-ت-غÓ-ل غ-ي-اب
ال -دع -م ا÷م -اهÒي ع -ن اŸن -افسس
بسضبب العقوبة اŸسضلطة على سضريع
غليزان من طرف الرابطة اÎÙفة
لكرة بالقدم.
أاعفى اŸدرب حمدي الثنائي بن
خماسضة وفرحات من مواجهة سضريع
غ - -ل - -ي - -زان بسض - -بب اإ’ره - -اق ب - -ع- -د
مشض -ارك -ت -ه -م -ا ‘ ت -ربصس اŸن-ت-خب
ا’وŸبي الذي جرى بكوريا ا÷نوبية
وسض -ي -ق -وم Ãن -ح ال -ف -رصض-ة لÓ-ع-بÚ
آاخرين.

م -ن ج -ه-ت-ه ،ي-ت-ط-ل-ع سض-ري-ع غ-ل-ي-زان
إ’يقاف زحف ا–اد العاصضمة نحو
اللقب من خÓل الفوز عليه وإانعاشس
ح -ظ -وظ -ه ‘ ضض-م-ان ال-ب-ق-اء ضض-م-ن
أان-دي-ة ال-راب-ط-ة اأ’و ¤رغ-م صض-ع-وب-ة
اŸأام -وري -ة بسض -بب ال -ت-ن-افسس ال-ك-بÒ
اŸوجود ب Úأاندية اŸؤوخرة.
دفاع تاجنانت Ÿواصضلة اŸسضÒة
الناجحة
صض -ن -ع دف -اع ت-اج-ن-انت ا◊دث ه-ذا
اŸوسض -م ب -فضض -ل اŸسض -ت -وى اŸم -ي-ز
الذي قدمه منذ انطÓق البطولة وما
زاد من تأاكيد جاهزيته الكبÒة هذا
اŸوسض -م ه -و ت -واج-ده ضض-م-ن ك-وك-ب-ة
اŸقدمة قبل ختام البطولة .يتطلع
أاشض -ب -ال ب -وغ -رارة Ÿواصض-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج
ا’يجابية من خÓل الفوز على أامل
اأ’ربعاء الذي يحل غدا ضضيفا عليهم
Óبقاء
وعينه على –قيق ا’نتصضار ل إ
على آاماله الضضعيفة ‘ ضضمان البقاء.
برنامج مباريات الغد
سضريع غليزان  -ا–اد العاصضمة
15:00
لرب-ع-اء
دف -اع ت -اج -ن -انت  -أام-ل ا أ
15:00
مولودية ا÷زائر  -نصضر حسضÚ
داي 18:00

مولودية بجاية

عمرأ :ÊألتحضشÒأت متوأصشلة ‘ ظروف جيدة

أاكد اŸدرب عبد القادر عمرا ،Êأان مردود فريقه ‘
م -ب -اراة ا÷ول -ة اأ’خÒة أام -ام ف -ري-ق سض-ري-ع غ-ل-ي-زان ك-ان
م -ق-ب-و’ ،ب-ال-رغ-م م-ن تضض-ي-ي-ع ن-ق-ط-ت Úث-م-ي-ن-ت ،Úوأارج-ع
اأ’سضباب إا ¤اÛهودات التي بذلت طيلة الـ  90دقيقة،
حيث كان ا’نسضجام واضضحا ب ÚالÓعب ،Úومرد تضضييع
العديد من الفرصس كان بسضبب قلة الفعالية وعدم الÎكيز.
مضض -ي -ف -ا أان ال -ع -م -ل م-ازال م-ت-واصض Ó-ل-ت-حضض ÒاŸب-اراة
ال -ق -ادم-ة أام-ام ج-م-ع-ي-ة وه-ران◊ ،سض-اب ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة
والعشضرين من الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤موبيليسس ،حيث
قام بتصضحيح اأ’خطاء التي وقف عليها ،ومن ثم وضضع
اللمسضات اأ’خÒة على التشضكيلة اأ’سضاسضية التي سضيدخل
بها اللقاء.
عمرا Êقال ،إان التحضضÒات جرت ‘ ظروف جيدة،
وسضيعمل الفريق كل ما ‘ وسضعه من أاجل الفوز ،وبالنسضبة
ل -ل -ت -ع -داد Áك -ن أان ي -ث -ق ف -ي -ه م -ن خ Ó-ل م -ا أاظ-ه-ره ‘
التحضضÒات ،أاما من ناحية ا’نسضجام فقد بلغ نسضبة ’
بأاسس بها.
و‘ سض- -ي- -اق آاخ- -ر ،كشض- -ف ع- -م- -را Êأان- -ه ” ضض- -ب -ط ك -ل
اإ’جراءات اÿاصضة بالسضفرية إا ¤العاصضمة اŸصضرية ،التي

سضتشضهد مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي Ÿنافسضة رابطة
أابطال إافريقيا ،يوم السضبت  9أافريل اŸقبل ،حيث سضيكون
التنقل يوم السضابع من نفسس الشضهر ،على السضاعة السضادسضة
صضباحا ،وتضضم البعثة 30عضضوا ،كما أان إاجراء لقاء العودة
” –ديده يوم الثÓثاء  19أافريل ،عوضس بد’ يوم اأ’ربعاء
 20أافريل.
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اÛلسس العاŸي للمÓكمة ( الوزن الثقيل ـ اÿفيف)

بنﬂلوفيوأجهأألŸاÊبوششلزأليومبقاعةحرششة
سضيدافع اÓŸكم ا÷زائري زين الدين بن ﬂلوف عن
ل-ق-ب-ه ال-ع-اŸي ل-ل-م-ج-لسس ال-ع-اŸي ل-ل-مÓ-كمة (وزن الثقيل
اÿفيف) أامام اأ’Ÿا’ Êرسس بوشضولز اليوم ()21:50
بقاعة حرشضة حسضن (ا÷زائر) ،بعد انسضحاب اأ’رجنتيني
أاÿندرو غيميليو فالوري ،حسضب ما علم لدى منظمي
سضهرة اÓŸكمة.
وسضيكون لعشضاق الفن النبيل با÷زائر طبق ثري اليوم
بحضضورعدة مناز’ت للمحÎف Úا÷زائري Úعلى غرار
إايدعاسس رجال و كمال عبد السضÓم و مهدي بوعدلة،

با’ضضافة إا ¤قمة السضهرة ب Úبن ﬂلوف وبوشضولز.
ك -م -ا سض -ت -ن -ظ -م خ Ó-ل السض -ه -رة ع -روضس ‘ ك -رة ال -ق -دم
ا’سضتعراضضية بحضضور ا÷زائري وليد بن سضليمان.
ب-رن-ام-ج السضهرة :اÿم -يسس  31م-ارسس :ق-اع-ة ح-رشضة
(ا÷زائر)
سضا  20، 00إاسضعد رجال  -رودي سضيبيليو
سضا  20، 35كمال عبد السضÓم  -منافسس سضيتم تعيينه
سضا  21، 10مهدي بوعدلة  -يوان بلويÒ
سضا  21، 50زين الدين بن ﬂلوف ’ -رسس بوشضلز.

الدور التصضفوي ا÷هوي لكأاسس ا÷مهورية ‘ اÓŸكمة

مششارك ـ ـة  ٢٦٤م ـ ـÓكم ‘ موعـ ـد تي ـ ـزي وزو
تسضتقبل قاعة سضعيد تازروت اŸتعددة
الختصضاصضات بتيزي وزو ابتداءا من
اليوم إا 2 ¤أافريل القادم  264مÓكما
من رابطات تيزي وزو و تيبازة و
البويرة و بجاية ÿوضس الدور
التصضفوي ا÷هوي .
حسضب رئيسس رابطة تيزي وزو جحيد مريو-
ف -ان م -نشض -ط -ي ال -دورة ا÷ه -وي -ة ال -تصض -ف-وي-ة
اŸؤوهلة لكأاسس ا÷مهورية للمÓكمة تتشضكل
م -ن ف -ئ -ات اأ’شض-ب-ال  104واأ’واسض -ط  80ثم
اأ’كابر بنفسس الرقم حيث يسضهر على الفصضل
‘ اŸناز’ت اŸقررة  8حكام –ت إاشضراف
مباشضر Ÿراقب من الفيدرالية الوطنية للفن
النبيل.
وأاوضضح اŸصضدر أان بطل الدور ا÷هوي ونائبه

سضيخوضضان ’حقا منافسضات كأاسس ا÷مهورية
لذات ا’ختصضاصس ،مشضÒا إا ¤أان و’ية تيزي
وزو ينشضط بها  27ناديا هاويا منخرطا ‘
صض -ف -وف ال -راب-ط-ة ب-رسض-م اŸوسض-م ال-ري-اضض-ي
ا÷اري ب -ت -ع -داد م -ن اŸم -ارسضﬂ - Úت -ل -ف
الفئات  -يصضل  326رياضضيا منهم عدد ضضئيل
من اإ’ناث.
ذكر نفسس اŸصضدر أان إاطارات رابطة تيزي
وزو بالتنسضيق مع خÈاء الفيدرالية الوطنية
ل-ل-مÓ-ك-م-ة سض-ب-ق وأان ن-ظ-م-وا م-ن  17إا19 ¤
ديسضم( 2015 Èبتيزي راشضد) تيزي وزو تربصضا
تأاهيليا ‘ مهارات وفنيات التحكيم وإادارة
اŸنازلة لفائدة  21حكما و’ئيا جاءوا من 5
رابطات و’ئية بومرداسس و بجاية و البويرة و
تيبازة وتيزي وزو.

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين

21
اÿميسش  31مارسش  2016م ـ اŸوافق لـ 22جمادى الثانية  143٧هـ العدد 16994

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

أأنششطــة للـبــــــــــــرأءة ‘ عطـــــــلتهم

م-ب-اشص-رة إ’سص-ت-ع-دإد ل-ل-ع-ودة إ¤
م-ق-اع-د إل-درإسص-ة نشص-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة
وت -ع -ل -ي -م -ي -ة ع -دي-دة م-ي-زت إل-ع-ط-ل-ة
إل -رب-ي-ع-ي-ة ،شص-ه-دت إل-ع-ط-ل-ة نشص-اط-ات
’ط- -ف- -ال ‘ ﬂت- -ل- -ف
م - -ت - -ع - -ل - -ق - -ة ب- -ا أ
إ’خ -تصص -اصص-ات إلÎف-ي-ه-ي-ة إلÎب-وي-ة
وإل -ت -ث -ق -ي -ف -ي -ة م-ن أإج-ل إلسص-م-اح ل-ه-م
ب-ت-ج-دي-د ط-اق-اتهم وتدعيم مفكرتهم
م-ن خÓ-ل إŸع-ل-وم-ات إل-ت-ي إك-تسص-ب-وه-ا
قبل إلعودة إ ¤مقاعد إلدرإسصة بدإية
’ح- -د إŸق- -ب- -ل ’سص -ت -ك -م -ال
م- -ن ي- -وم إ أ
دروسص - -ه- -م إÿاصص- -ة إل- -فصص- -ل إل- -ث- -الث
’خÒة من إلسصنة إلدرإسصية.
وإ أ

نبيلة بوقرين

(12) á°ùÑJ áj’h

كان متحف باردو بالعاصصمة ‘ اŸوعد من
خÓل فتح أابوابه أامام التÓميذ لÓسصتفادة
م -ن م -ع -ل -وم -ات خ -اصص -ة ب -اآ’ث-ار ال-ت-ي ت-ؤورخ
للجزائر ◊قبة ما قبل التاريخ والتي يعود
تاريخها إا ¤أاك Ìمن  2مليون سصنة سصواء من
خÓل اŸنحوتات ،اأ’شصكال اŸرسصومة ،بقايا
ع -ظ -ام أاشص -خ -اصش م-روا ب-اŸن-ط-ق-ة واأ’دواء
ال -ت -ي اسص -ت -ع -م -ل -وه -ا م -ن ال -ع -ه -د اآ’شص -و‹،
ا◊ج- -ري وغÒه- -ا م -ن ال -عصص -ور ال -ق -دÁة.
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عشش ب -ط -ع-ام ل-ه-م أا’ تسص-م-ح‹ Ú
ب -إاط -ع -ام-ه-م ،واع-ت-ذرت م-ن-ه
مع
وشص- - -ك- - -رت- - -ه وق - -الت «ل - -ق - -د
قدوم
أاطعمتهم اآ’ن».
فصصل
ت العصصفورِة ‘ وجهِ
تطلّع ِ
الربيع
السص-ن-ون-و خ-جلًة،
عاد

السصنونو من
رحلته الشصتوية إا ¤ديارنا
وح Úوصصل إا ¤عشّصه وجد
فيه فراخ عصصفورة ابتسصم
ووقف على حافة العش ّش،
وسصأال الفراخ أاين ماما.
ال - - -ف - - -راخ الصص- - -غÒة
ف -ت -حت م -ن -اقÒه -ا ُت -ري-د
ط -ع -ام ً-ا ف-ه-ي  ⁄ت-ف-ه-م كÓ-م
السصنونو وقال حسصناً يا صصغار
وطار فÎة ثم عاد إا ¤العشش
 Óحوصصلته بالطعام
بعد أان م أ
ول-ك-ن-ه وج-د أاّم-ه-م ال-عصصفورة
ت- -ط- -ع -م -ه -م صص -ب -اح ا Òÿي -ا
عصص -ف -ورة وردت ع -ل-ي-ه ط-اب
صصباحك يا سصنونو.
وقال لها السصنونو قبل فÎة
وجد ُ
ت صصغاَركِ جياعاً فجئتُ

Óذكياء
ل أ
فقط

واسص -ت -حسص -ن اأ’ط -ف -ال ال -ذي -ن ت -واف-دوا ع-ل-ى
متحف اآ’ثار القدÁة اŸبادرة أ’نه سصمح لهم
Ãعرفة عدة معلومات خاصصة ببلدهم ا◊بيبة
وما صصنعهم أاسصÓفهم على مر العصصور والتي
كانوا يجهلونها ‘ السصابق ،خاصصة أانه تزامن
مع العطلة ولهذا تزودوا Ãعلومات تفيدهم ‘
ا‚از البحوث و اŸشصاريع التي يطلبها منهم
اأ’سصاتذة ‘ اŸدرسصة .من جهة أاخرى شصهدت
Óطفال رفقة أاوليائهم
الصصابÓت توافد كب Òل أ
ط- -وال أاي- -ام ال- -ع- -ط- -ل- -ة ب- -ع- -دم- -ا وضص -عت ك -ل

واسصتأانفت
كÓ- - - -م- - - -ه- - - -ا أان- - - -ا آاسص - - -ف - - -ة
ك
ت أاتوّقُع أان َ
يا سصنونو ما كن ُ
سص- -ت -ع -وُد إا ¤دي -ارن -ا ‘ ه -ذا
العام ومع هذا فسصأاعمل على
نقل فراخي غدا ً إاليعش xش آاخر،
ى
كلنه اعÎضش وقال ماذا جر َ
ي -ا عصص -ف -ورة ه -ذا عشtص ِ-ك ’
فرق بيننا ،وصصمتَ ◊ظًة ثم
تابع ’ بأاسش أابقي ‘ عشّصي
أام -ا أان -ا فسص -أاب -ن -ي ع ّشص ً-ا آاخ-ر
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بجوارك.
ق- - -الت ال- - -عصص- - -ف- - -ورة إاذن
سص- -أاع- -اون َك ي- -ا سص- -ن- -ون- -و أان- -ا
وأاصص -دق -ائ -ي ث-م اقÎبْت م-ن-ه
وراحت تشصكره وتتحدث إاليه،
ت فرحًة وهي
وفجأاةً انتفضص ْ
تقول ،يا إالهي إانّ فيكَ
رائ - - - -ح- - - -ة ب- - - -يت
اŸقدسش
وا◊ج- - - - - -ارة ي - - - - -ا
سصنونو.
ق- -ال ل- -ه -ا آاه ي -ا
عصص-ف-ورة ل-و ت-ع-لمÚ
م -اذا ي -ح -دث ه -ن-اك
وراح يحّدثها بحماسش
بينما أاخذت عصصافÒ
ك -ثÒة ت -ت -ج -م -ع ح -ول -ه
وتصصغي ◊ديثه ،حيث
ت- -ط- -رق إا ¤اŸع- -ان- -اة ال- -ت- -ي
يعيشصها الفلسصطينيون كل يوم
ج -راء ال-ت-ج-اوزات م-ن ط-رف
اÙتل الصصهيو Êولهذا تعلم
م- -ن الشص- -عب ال- -ف- -لسص -ط -ي -ن -ي
اأ’ع- - -زل روح ال- - -تضص- - -ام - -ن و
ال- - -ت - -ع - -اون ‘ ك - -ل اأ’وق - -ات
والظروف حتى يتغلبوا على
كل مآاسصي ا◊ياة.

اإ’مكانيات –ت تصصرفهم على غرار اأ’لعاب
و بعضش اŸعارضش من تنظيم أافواج كشصفية
اسص-ت-م-ت-ع خÓ-ل-ه-ا ا÷م-ي-ع أ’ن-ه-ا سص-م-حت ل-هم
بالهروب من الضصجيج وا’كتظاظ الذي تعرفه
العاصصمة من أاجل الÎويح وتغي Òاأ’جواء قبل
العودة إا ¤اŸؤوسصسصات الÎبوية ⁄ .تختلف
اأ’مور بالنسصبة للقرية اإ’فريقية بسصيدي فرج
ال -ت -ي ك -انت ‘ اŸوع -د م -ن خ Ó-ل ال-ع-روضش
البهلوانية والنشصاطات الÎفيهية التي نظمت
Óطفال الذين توافدوا عليها
بها خصصيصصا ل أ
م -ن ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات ال -ع-اصص-م-ة وح-ت-ى م-ن
و’يات ›اورة ،والتي عرفت تواجد فكاهيÚ
وأافواج كشصفية قاموا بتقد Ëرسصائل عن طريق
النكت واŸسصرحيات من أاجل حماية البيئة و
ا’عتناء بالطبيعة من خÓل التشصج Òو عدم
إاتÓ- -ف اŸسص- -اح- -ات اÿضص- -راء أ’ن- -ه -ا ›ال
حيوي وله دور عÓقة مباشصرة مع اإ’نسصان.
إاضصافة إا ¤التطرق ◊وادث اŸرور والعنف
اŸم- -ارسش ضص- -د اأ’ط -ف -ال و ضص -رورة ال -ق -ي -ام
بالواجبات اŸدرسصية و الÎكيز على الدراسصة
أ’ن -ه -م مسص -ت -ق -ب -ل ا÷زائ-ر و ك-ل ه-ذه اأ’م-ور
وال -نشص -اط-ات م-ي-زت ال-ع-ط-ل-ة ال-رب-ي-ع-ي-ة وف-ق-ا
للÈامج التي سصطرتها وزارة الشصباب والرياضصة
‘ إاطار ا’هتمام الكب ÒاŸوجه للطفل ‘
السصنوات اأ’خÒة

إإسسم و معنى
ـ صصــــوف -ي -ا :ا◊كمة
وال -ع -ق -ل و ع -اصص -م-ة ب-ل-غ-اري-ا
–مل هذا ا’سصم.
إاظهار
ـ إسصـــÓم:
اÿضص -وع ل -ل-دي-ن و اإ’خÓ-صش
ل- -ل- -ه ع- -زوج- -ل وا’سص- -تسص Ó-م
أ’وامره كلها.

ـ أانّ القدسش ” ّ
--تÓ---ل--ه--ا ع--ل--ىاح
دى الّ-ت-اري-خ 24
م-
مّرة.
ـ أانّ طبيب
نان قام باخÎاع
أاسص
ك-ه-رب-ائ-ي الذي
ال-ك-رسصّ-ي ال-
ّ
’ع-دام ،ك-ما
م‘ا إ
يُ-سص-ت-خ-د ن لدى توماسش
فو
قام موظ ضصع أاول تصصميم
أاديسصون بو
ّ
فّعال له.
’نسصان عند
دموع ا إ
ـ أانّ ف-ز ا÷سص-م ع-ل-ى
ه –ّ
،⁄Ó
ب--ك--ائ --واد مسصّ -ك-ن-ة ل -أ
إاف--راز م -فرازها من قبل
حيث يتم ّ إا
اŸخ.

تبسصة هي الو’ية رقم  12بالنسصبة للتقسصيم اإ’داري قبل اأ’خ‘ Ò
ا÷زائر عريقة بتاريخها تقع ‘ شصرق ا÷زائر وهي منطقة حدودية
مع ا÷مهورية التونسصية عاصصمتها مدينة تبسصة ومن بلدياتها الشصهÒة
ب -ل -دي -ة» ب -ئ -ر ال-ع-ات-ر» «الشص-ري-ع-ة» و «ا◊م-ام-ات» ال ّسص-ي-اح-ي-ة و تسصّ-م-ى
«يوكوسش» التي تبعد حوا‹  15كلم فقط ،وبئر العاتر التي تبعد عنها
حوا‹  90كلم أاي على بعد نحو  630كيلومÎا إا ¤الشصرق من العاصصمة،
و»الكويف» التي هي رأاسش Œارتها اŸربحة حيث –توي على معظم
مناجم الفحم ‘ الو’ية باإ’ضصافة إا ¤دائرة «الونزة» اÎŸبعة على أاكÈ
احتياطي ‘ العا ⁄العربي واأ’فريقي من ا◊ديد وكذلك بلدياتها
الغنية بوفرة اŸياه «كع Úالزرقاء» و»اŸاء لبيضش» و»بكارية».
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ـ قالك مرة واحد حلم فاŸنام ا◊مار نتاعوا يهدر معاه قالوا
روح –ت الشصجرة تلقلى  20مليون اديهم و اعطي للقاضصي 5
مÓي Úبشصرط كي تلقا Êميت ادفني فاŸقÈة نتاع العباد فاق
السصيد من ا◊لم و ما صصدقشش راح –ت الشصجرة لقى  20مليون
دينار زاد رجع للدار لقى ا◊مار ميت ايا بدا ينفذ وصصية ا◊مار و
دفنوا فاŸقÈة نتاع العباد سصكان اŸدينة رفضصوا هاذ الشصىء و
شصكاو بيه للقاضصي ناداه القاضصي و قالوا واشش بيك تدفن ا◊مار
نتاعك مع اŸوتى نتاعنا حكالوا السصيد ا◊لم وقالوا را Êلقيت 20
مليون وا◊مار راه وصصا Êوقا‹ مد  5مÓين للقاضصي القاضصي ما
صصدقشش و قالوا واشش قال اŸرحوم؟.
ـ قالك وحد اÿطرة وحد السصيد اشصرى كبشش العيد قبل عيد
اأ’ضصحى بشصهرين أاما’ كانت العائلة كلها تدلل فيه وتلعب معاه
حتى انه ياكل معهم و ينام معهم ‘ اŸنزل و عشصية عيد اأ’ضصحى
راح الكبشش جبد روحو على العايلة و بدى يبكي جات العايلة سصالتو
واشصبيك تبكي قالهم « قعدنا ب Óعيد الناسش أاكل شصراو الكباشش غÒ
حنا
ـ رجل أاحول يرى  4وابنه يرى  2دخل ا’بن على أابوه وقال أابي
هل اجلب لك قهوة أانت وعمي(يرى ‘ أابيه اثنان) فقال اأ’ب خذ
إاخوانك واخرج عليا(يرى ‘ ابنه أاربعة)

الفجر0٥.0٨...............:
مواقيت الظهر12.٥2...............:
الصشÓة العصشر1٦.2٥...............:
المغرب1٩.0٩..............:
العششـاء20.30................:
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^  31م-ارسس  :1٩٦0اعÎف «ب -ول دي ل -وف -ري-ي» Paul
 Delouvrierال-ن-ائب ال-ع-ام ال-ف-رنسشي اأّن السشلطات
لسش-ت-ع-م-اري-ة حشش-دت ‘ م-راك-ز الع-تقال مليون
ا إ
ومئت Úوخمسشون أالف جزائري.
^  31مارسس  :1٩٦1اغتيال ﬁافظ إايفيان من طرف
لره- -اب -ي -ة بسش -بب
منظمة ا÷يشس السشّ- -ري ال- -ف- -رنسش- -ي- -ة ا إ
احتضشانه اŸفاوضشات ا÷زائرية الفرنسشية.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة
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عمليـ ـ ـ ـة إاع ـ ـ ـ ـ ـادة السسكـ ـ ـ ـ ـان الـ ٢1قـ ـ ـ ـ ـريبا

سشارة بوسشنة

وأ‹ ألعاصسمة عبد ألقادر زوخ،
خÓ- -ل ت -ف -ق -ده أمسس ،سس ÒوتÒة
أألشس - - -غ - - -ال ‘ ب- - -عضس ورشس- - -ات
أŸشساريع ألسسكنية ،أكد أن سسوء
أألح- - - - -وأل أ÷وي - - - -ة ‘ أألي - - - -ام
أŸاضسية هو ألسسبب ألرئيسسي من
ورأء ت- -ع- -ل- -ي- -ق ع- -م- -ل -ي -ات إأع -ادة
أإلسس- -ك- -ان أل- -ت- -ي ك- -انت م›Èة
أوأخ - - - -ر م- - - -ارسس ،مشسÒأ إأ ¤أن
ألسسكنات جاهزة وما أن تنتهي
أŸؤوسسسسات أŸكلفة باإل‚از من
عمليات ألتهيئة أÿارجية سستسسلم
ه -ذه أŸسس -اك -ن إأ ¤مسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا
بدون أي تأاجيل.
وق - -ال زوخ ،أن مصس - -ا◊ه ت - -ق- -وم
ح -ال -ي -ا ب -درأسس -ة أزي -د م-ن 8500

ملف ،مشسÒأ بأان عملية ألÎحيل
ألقادمة سستخصسصس Ÿا تبقى من
أألح- -ي- -اء أل- -قصس- -دي- -ري -ة أل -كÈى
كموقع أ◊ميز ألذي يضسم 1700
عائلة ودرڤانة  1800عائلة وموقع
بوزريعة  1127عائلة وأد ألسسمار
1200عائلة ،باإلضسافة إأ ¤موقعي
ب -رج أل-ب-ح-ري وجسس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة
سسيشسرع مباشسرة ‘ عملية إأعادة
إأسسكان هذه ألعائÓت.
ب- -اإلضس- -اف -ة إأ ¤سس -ك -ان أل -ب -ي -وت

ألقصسديرية سستشسمل عملية إأعادة
أإلسسكان ألقادمة كل من سسكان
أألق-ب-ي-ة وأألسس-ط-ح ب-ك-ل م-ن ب-اب
أل - -وأدي وع - -دة م - -وأق- -ع أخ- -رى،
م- -ط- -م- -ئ- -ن- -ا ألسس- -ك- -ان أŸع -ن -يÚ
ب- -الÎح -ي -ل ب -أان ع -م -ل -ي -ة ت -وزي -ع
ألوحدأت ألسسكنية ألباقية ،سسيتم
‘ أآلجال أÙددة سسابقا وأن
أل- -ولي- -ة “ت -لك حصس -ة سس -ك -ن -ي -ة
معتÈة تكفي جميع طالبي ألسسكن
وأن ألعملية  21إلعادة أإلسسكان

‘ ›لـــــــــة الششرطــــــــة لششهـــــر مـــــــــــــارسس

حق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق اإلنسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط أاحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

مواضشيع ثرية وردت ‘
›لة الششرطة لعدد
مارسس تثبت ا÷هود
لعÓمية اŸبذولة من
ا إ
ا÷هاز ‘ تفتحه على
اÙيط وتقاربه مع
اŸواطن الذي وضشعه ‘
لمنية.
قلب اŸعادلة ا أ

فنيدسس بن بلة

ت- -ع- -د ه -ذه أŸق -ارب -ة أسس -اسس
ألشس- - -رط - -ة أ÷وأري - -ة أل - -ت - -ي
تخوضس معركة مصسÒية ضسد
أ÷رÁة أŸن - -ظ - -م - -ة ب - -ك - -ل
أشسكالها ،أعتمادأ على تكوين
أŸوأرد أل -بشس -ري -ة وأل -وسس -ائ-ل
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،م-رأه-ن-ة ع-ل-ى
ألنظرة ألسستشسرأفية ألوقائية
أول وأبدأ.
وت- -ث- -بت أŸوأضس -ي -ع أألم -ن -ي -ة
ألسس -ي -اسس -ي -ة ألق -تصس -ادي -ة ،أن
›ل -ة ألشس -رط-ة م-رآأة ع-اكسس-ة
Ÿا ي- - -ج - -ري ‘ أÛت - -م - -ع،
ح-ام-ل-ة أنشس-غ-الت تشس-ك-يÓ-ته
أŸت- -ع- -ددة ،ح- -ريصس- -ة ع- -ل- -ى
ح-م-اي-ة أŸوأط-ن وأŸمتلكات
‘ ظرف –اول فيه شسبكات
أإلج- -رأم ضس- -رب م- -ق- -وم- -ات -ه
أألسس- -اسس -ي -ة ‡ث -ل -ة ‘ أألم -ن
وألسسكينة وألسستقرأر ألوطني
ألذي ل يقدر بثمن.
م- -ن ه- -ذه أل- -زأوي -ة ،ب -ر›ت

أÛل- -ة أك Èح- -دث ع -رف -ت -ه
أ÷زأئ-ر م-ت-وج-ا أإلصسÓ-حات
ألسسياسسية ألتي بادر بها رئيسس
أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ي-ت-م-ث-ل ‘ ت-ع-ديل
أل -دسس -ت -ور ورأف-قت أŸوضس-وع
ب- -رسس- -ال- -ة أل- -رئ- -يسس ألعضس -اء
ألŸÈان ب -غ -رف-ت-ي-ه ‘ أل-دورة
ألسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-مصس-ادقة على
أسسمى ألقوأن.Ú
‘ أو ¤صس - -ف - -ح- -ات أÛل- -ة
م- -وضس- -وع أح -تضس -ان أ÷زأئ -ر

وف ـاة طفل ـ ـة –ـ ـ ـ ـت عجـ ـ ـÓت
سسي ـ ـ ـارة والدهـ ـ ـا بخنشسل ـ ـ ـ ـ ـة

توفيت ،مسساء أمسس ،فتاة تبلغ من ألعمر ثÓث
سسنوأتÃ ،سستشسفى  120سسرير Ãدينة خنشسلة ،إأثر
ت -ع -رضس -ه -ا ÷روح وكسس -ور ب -ل -ي -غ-ة ،ن-ت-ي-ج-ة دهسس-ه-ا
بالسسيارة من طرف وألدها باÿطأا ،بأاحد أحياء
أŸدينة ،فبينما كان ألوألد يقوم بركن سسيارته دأخل
مرآأب أŸنزل ،تسسللت ألضسحية إأ ¤خلف ألسسيارة،
ل -ي-دهسس-ه-ا أل-وأل-د دون أن-ت-ب-اه ،م-ا خ-ل-ف ل-ه-ا ج-روح
وكسس -ور ب -ل-ي-غ-ة ⁄ ،تسس-ت-ط-ع م-ق-اوم-ت-ه-ا ب-ع-د ن-ق-ل-ه-ا
للمسستشسفى ،أين لفضست أنفاسسها أألخÒة.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

للجمعية  5لبيان إأعÓن كيغا‹
ح- -ول دور أج- -ه- -زة أألم- -ن ‘
م-ك-اف-ح-ة أل-ع-ن-ف ضس-د ألنسساء
وألفتيات .وهو موضسوع وجد
أله- -ت- -م -ام أل -ك -ب Òم -ن ق -ب -ل
أÙل- - -ل ÚوأÈÿأء أل- - -ذي - -ن

ت-وق-ف-وأ ع-ن-د Œرب-ة أ÷زأئ-ر
ألÌية ألتي تعد مرجعية .وهي
Œرب- -ة م- -ك- -نت أل- -بÓ- -د م- -ن
–ق- -ي- -ق م- -ك- -اسسب ك -ثÒة ‘
›ال أألم- - -ن وم - -ك - -اف - -ح - -ة
أإلجرأم ،منها أحتضسانها مقر
«أفريبول».
ت -وق -فت أÛل-ة ‘ ع-م-وده-ا
ع- -ن- -د ح- -ق- -وق أألنسس- -ان وم -ا
شسهدته من تطورأت ،مشسددة
على أحتÓلها عصسب ألسسياسسة
أألمنية ألتي تعتÈها ﬂتلف
أألجهزة خطا أحمر غ Òقابل
للمسساسس.
ورأت أÛلة وهي تقدم رؤوية
أسس- -تشس -رأف -ي -ة –ل -ي -ل -ي -ة ع -ن
معادلة حقوق أإلنسسان مؤوكدة
«أن ح- -ي -اة أإلنسس -ان وح -ري -ت -ه
مقدسسة وكيان أإلنسسان –ميه
ألشسرأئع وألقوأن ،Úمضسيفة أن
أألم- -ن أل- -وط- -ن- -ي م- -ن م -ه -ام
م -ؤوسسسس -ات أل -دول -ة أŸك -ل -ف -ة
بتنفيذ ألقوأن◊ Úفظ ألنظام
‘ أÛت -م-ع ،م-ن-ه-ا م-ا ت-ع-ل-ق
ب -ح -ق -وق أألف -رأد وح-ري-ات-ه-م
ألتي ترى فيها خطا أحمر ل
يجور تعديه».

 20°ا÷زائر

16994 Oó©dG

زوخ يؤوكد على تسشليم اŸششاريع ‘ آاجالها

 ⁄يعط وا‹ العاصشمة عبد
القادر زوخ ،موعدا ﬁددا
لطÓق عملية الÎحيل
إ
الـ ،21مرجعا سشبب تأاجيل
لحوال
العملية إا ¤سشوء ا أ
ا÷وية التي عطلت من
اسشتئناف عمليات التهيئة
اÿارجية للسشكنات ،غ Òأانه
طمأان السشكان اŸعني Úبعملية
لسشكان بأانها سشتكون ‘
إاعادة ا إ
ليام القليلة القادمة.
ا أ

 23°ا÷زائر

ل - - - - -يسس أألخÒة وأن مصس - - - - -ا◊ه
سستوأصسل عمليات إأعادة أإلسسكان
إأ ¤غاية ألقضساء نهائيا على أزمة
ألسسكن بعاصسمة ألبÓد.
وكشس -ف زوخ حصس -ي -ل -ة ع -م -ل -ي-ات
ألÎحيل إأ ¤غاية نهاية جانفي
أŸاضسي ،حيث قال أنه ” ترحيل
 37ألف عائلة إأ ¤سسكنات جديدة
ولئ- -ق- -ة ،مضس- -ي- -ف- -ا أن مصس -ا◊ه
سستشسرع ‘ ترحيل  8000عالية ‘
أأليام ألقليلة ألقادمة ،مع أعطاء
أول- - -وي - -ة ألصس - -ح - -اب أألق - -ب - -ي - -ة
وأألسس- -ط- -ح وألسس- -ك- -ن- -ات أآلي- -ل -ة
للسسقوط..
Œدر أإلشسارة ،إأ ¤أن زوخ تفقد
خÓ- -ل ج- -ول -ت -ه ك -ل م -ن مشس -روع
 2400مسس-ك-ن أج-ت-م-اع-ي ب-أاولد
ف- - - -ايت ومشس - - -روع  768مسسكن
تسس-اه-م-ي أج-ت-ماعي بالسسودأنية،
ب- - -اإلضس - -اف - -ة إأ ¤مشس - -روع 1200
مسسكن ببئر توتة و 1900مسسكن
و 1200مسسكن بالكاليتوسس وأخÒأ
مشس- -روع  1000مسس-ك-ن تسس-اهمي
بÈج أل- - -ب- - -ح- - -ري ومشس - -روع 550
مسسكن برويبة ،حيث شسدد زوخ ‘
ح-دي-ث-ه م-ع أŸسس-ؤوول ÚأŸك-ل-فÚ
ب- -اإل‚از ع- -ل -ى ضس -رورة تسس -ري -ع
وتÒة أألشس- -غ- -ال ل -تسس -ل -ي -م -ه -ا ‘
أل - - - -وقت أÙدد ،دأع - - - -ي- - - -ا إأ¤
أسستدرأك ألنقائصس وكذأ ألتأاخر
أŸسس- -ج- -ل بسس -بب سس -وء أألح -وأل
أ÷وية بغرضس تسسليم ألسسكنات.

بسشبب إاضشراب مراقبي
ا÷ـــــــــو الفرنسشيÚ

ا÷وية ا÷زائرية
تقلصس رحÓتها نحو
مرسسيليا وباريسس
أع -ل-نت أÿط-وط أ÷وي-ة أ÷زأئ-ري-ة،
‘ بيان لها عن تخفيضس عدد رحÓتها
باŒاه كل من باريسس ومرسسيليا يومي
أألرب - -ع - -اء وأÿم - -يسس ،وه - -ذأ بسس - -بب
إأضسرأب مرأقبي أ÷و ألفرنسسي.Ú
وج -اء ‘ أل -ب -ي -ان «ع -ل -ى إأث -ر إأضس-رأب
مرأقبي أ÷و ألفرنسسي )...( Úبدءً من
أمسس على ألسساعة أÿامسسة مسساء ويوم
 31م -ارسس ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ط -ارأت
مرسسيليا وباريسس تعلم أÿطوط أ÷وية
أ÷زأئ-ري-ة زب-ائ-ن-ه-ا أن أل-رحÓ-ت ن-ح-و
ه - -ذي- -ن ألŒاه Úسس- -ت- -ع- -رف ب- -عضس
ألضس -ط -رأب-ات بسس-بب ت-ع-دي-ل ب-رن-ام-ج
ألطÒأن».
وحسسب أŸصسدر ذأته فمن أŸرجح أن
“سس ه- - -ذه ألضس- - -ط- - -رأب- - -ات ب - -عضس
أل- -رح Ó-ت أألخ -رى أŸت -وج -ه -ة ن -ح -و
فرنسسا.

 27°وهران
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قــــام بهـــا ا÷ـــيشس ‘ إاطــــار ﬁاربـــــة ا÷رÁــــــة

تـ ـ ـدم ﬂ Òـ ـ ـابئ لإÓره ـ ـ ـابي ،Úت ـ ـ ـ ـ ـوقيف
مه ـ ـاجرين غـ ـ ـ Òشس ـ ـرعي Úوحج ـ ـز سسلـ ـ ـع
لرهاب ” ،أاول أامسس،
«الششعب» ‘ إاطار مكافحة ا إ
ÓرهابيÚ
كششف وتدم Òأاربعة (ﬂ )04ابئ ل إ
ولغم )02( Úتقليديي الصشنع بكل من تيزي وزو
والششلف  /ن.ع.1.جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع
تلقت «الششعب» نسشخة منه.
من جهة أخرى ،ضسبط عناصسر ألدرك ألوطني لسسبدو
ولية تلمسسان  /ن.ع ،2.كمية كبÒة من ألكيف أŸعالج
ُتقدر بـ ( )11قنطارأ و( )55كيلوغرأم .كما ” توقيف
سسبعة ( )07مهاجرين غ Òشسرعي Úمن جنسسية مغربية.
كما ” توقيف مهرب Úوحجز سسيارتﬁ Úملت Úبـ
( )5200وحدة من ﬂتلف أŸشسروبات باألغوأط /
ن.ع.4.
وبتمÔأسست  /ن.ع ” ،6.إأحباط ﬁاولت تهريب
أزيد من ( )68،5طن من أŸوأد ألغدأئية و( )8180لÎ
من ألوقود ،فيما ” توقيف مهرب ومروج ﬂدرأت
وضسبط أربع ( )04شساحنات و( )1188قرصس مهلوسس.
‘ إأط -ار ﬁارب -ة أل -ه -ج -رة غ Òألشس -رع -ي -ة ،أح -ب-طت
وحدأت من حرسس ألشسوأطئ بعنابة  /ن.ع ،5.يوم 29
مارسس  2016على ألسساعة  23:10مسساءﬁ ،اولة هجرة
غ Òشسرعية ألربعة عشسر ( )14شسخصسا ،من بينهم ثÓثة
( )03ج - -زأئ - -ري Úوأح - -د عشس - -ر ( )11م -ن ج -نسس -ي -ات
إأفريقية ،منهم أمرأتان ،كانوأ على م Ïقارب تقليدي

ألصسنع ‘ عرضس ألبحر شسمال شسرق رأسس أ◊مرأء
بعنابة.
ألعملية “ت ‘ ظروف جيدة.

إاثر انفجار قنبلة تقليدية الصشنع بششعبة العامر

إاصساب ـ ـ ـ ـ ـ ـة شسخـ ـ ـصس Úبجـ ـ ـ ـروح متفاوت ـ ـ ـ ـة
تسسبب حادث أنفجار قنبلة تقليدية ألصسنع زوأل ألثÓثاء
‘ حدود ألسساعة ألسسادسسة مسساءÃ ،نطقة غابة قرية
«أولد بودخان» ببلدية شسعبة ألعامر شسرق بومردأسس ،من
إأصسابة شسخصس Úبجروح متفاوتة ،أألول يبلغ  14سسنة من
ألعمر وألثا 19 Êسسنة كانا يرعيان أغنامهما.
وقد ” نقل أŸصساب Úعلى جناح ألسسرعة Ÿسستشسفى برج

م -ن -اي -ل ل-ت-ل-ق-ي أل-عÓ-ج وأإلسس-ع-اف-ات ألضس-روري-ة ،وحسسب
مصسادرنا فإان أحد ضسحايا ألنفجار غادر أŸسستشسفى ‘
نفسس أليوم ‘ ،ح Úل يزأل آأخر يتلقى ألعÓج وأŸتابعة
ألطبية ألÓزمة.

بومراداسس:ز/ك

ل‹ للتعرف على البصشمات
بفضشل تقنية النظام ا آ

معا÷ة  103قضسية إاجرامية خÓل شسهر فيفري

«الششعب»“ /كنت مصسالح ألشسرطة ألقضسائية للمديرية
Óمن ألوطني ‘ شسهر فيفري  ،2016من معا÷ة
ألعامة ل أ
ألعديد من ألقضسايا أ÷نائية ،بفضسل ألتقنيات ألعلمية
أ◊دي -ث -ة أŸت -وصس -ل إأل -ي -ه -ا ‘ ›ال أل -ب -حث وأل-ت-ح-ري
أ÷نائي ،خاصسة عن طريق أسستعمال تقنيات ألنظام أآل‹
للتعرف على بصسمات أألصسابع (.)AFIS
‘ هذأ أإلطار“ ،كنت أŸصسالح أıتصسة للشسرطة خÓل
نفسس ألفÎة من معا÷ة  103قضسية مسساسس باألشسخاصس
وأŸمتلكات ،حيث ‚ح خÈأء ألتحليل أآل‹ ‘ –ديد
هوية أŸشستبه فيهم باسستعمال تقنية ألنظام أآل‹ للتعرف
على بصسمات أألصسابع ،منها  11قضسية معا÷ة من طرف
أخصسائيي أ Èıأ÷نائي أŸركزي Ãديرية ألشسرطة

ألقضسائية و 92قضسية معا÷ة على مسستوى ﬂابر –قيق
ألشسخصسية أŸوزعة على مسستوى أمن ألوليات ألـ.48
وأكد رئيسس خلية ألتصسال وألصسحافة للمديرية ألعامة
Óمن ألوطني ،عميد أول للشسرطة لعروم أعمر ،أن ألنتائج
لأ
أإليجابية أÙققة ‘ هذأ أÛال تعود إأ ¤ألتقنيات
أ◊ديثة وأآلليات أŸتطورة ألتي تعتمدها أŸديرية ألعامة
Óمن ألوطني ،للتصسدي ومكافحة كل أشسكال أ÷رÁة،
لأ
حفاظا على أمن أŸوأطن وحماية أŸمتلكات ،كما دعا ‘
أل -وقت ذأت -ه أŸوأط-ن إأ ¤أل-ت-ع-اون وأŸسس-اه-م-ة أل-ف-ع-ال-ة
ومصسالح ألشسرطة ،إلرسساء دعائم عمل أمني مشسÎك،
مضسيفا أن مصسالح أألمن ألوطني تبقى ›ندة لي Óونهارأ،
للتكفل بالبÓغات ألتي تصسلها ع Èألرقم أألخضسر .15 48

لصشاغــــــر كــــــرة القـــــــــدم
دورة تولــــــــوز الدوليــــــــة أ

«راديوز» ترفـ ـع الرايـ ـة الوطنيـ ـة وتتـ ـوج باللق ـب

‘ حادثـــــــــي مــــــرور بباتنــــــة

مصسرع شساب Úمقبل Úعلى البكالوريا وجرح  7آاخرين
لقي ،أمسس ،شسابان يبلغان من ألعمر  19سسنة حتفهما ،وأصسيب شسخصس آأخر كان برفقتهما بجروح متفاوتة
أÿطورة ‘ ،حادث مرور ‡يت وقع على مسستوى ألطريق ألولئي ألرأبط ب Úحي علي ألنمر وبلدية مروأنة ،إأثر
أنقÓب ألسسيارة ألتي كان على متنها ألضسحايا وسسقوطها ‘ أحد أألودية أŸتاخمة للطريق ،وقد أنتشسلت مصسالح
أ◊ماية أŸدنية ألضسحايا ،وحسسب مصسادر متطابقة فالضسحايا كانوأ ‘ طريقهم ألخذ دروسس ألتقوية وألدعم
باعتبارهم مقبل Úعلى أجتياز شسهادة ألبكالوريا.
و‘ سسياق متصسل ،كانت مصسالح أ◊ماية أŸدنية قد سسجلت إأصسابة  6أشسخاصس تÎأوح أعمارهم ب 3 Úو 33سسنة ‘
أصسطدأم ب 3 Úمركبات بالطريق ألوطني رقم  31باŸدخل ألشسرقي لبلدية تازولت.

ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبسس اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤوقت Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروج ا ıـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرات

أودع ،قاضسي أ◊كمÃ ،حكمة ع Úألتوتة ألبتدأئية ،شسخصس يبلغ من ألعمر  34سسنة ،مسسبوق قضسائيا ،أ◊بسس
أŸؤوقت ‘ ،أنتظار ﬁاكمته ،بتهمة ترويج أıدرأت ،أوقفته مصسالح أألمن خÓل دورية عادية بحي
ألشسافات ،حيث ” ألعثور بحوزته على كمية من أıدرأت كان بصسدد ألÎويج لها.
وأ÷دير بالذكر أن مصسالح أمن باتنة ،قد كثفت مؤوخرأ من مدأهماتها ıتلف أوكار أ÷رÁة بباتنة ،بعد
تصساعد معدل تعاطي أıدرأت وترويجها.

باتنةŸ :وششي حمزة

الششعب /توج أاصشاغر فريق جمعية «راديوز»
لكرة القدم بدورة تولوز الدولية ‘ طبعتها
 13بعد فوزها ‘ النهائي على فريق كولوماي
الفرنسشي بهدف دون رد حمل توقيع الÓعب
بÓيلي ،كما توج الÓعب بلومي بشش Òابن
لسشبق ÿضشر بلومي بجائزة أاحسشن
الدو‹ ا أ
موهبة كروية ‘ البطولة.
أكدت هذأ «رأديوز» ‘ بيان تلقت «ألشسعب» نسسخة منه.
ع- -رفت أل -دورة مشس -ارك -ة أفضس -ل أŸدأرسس م -ن أŸان -ي -ا،
إأ‚لÎأ ،بلجيكا ،إأيطاليا ألنمسسا ،وثÓثة فرق فرنسسية.
فريق جمعية رأديوز ألذي كان مدعوما وبقوة من أ◊الية
أ÷زأئرية أŸتوأجدة بكÌة ‘ مدينة تولوز ،قدم عروضسا
كروية شسيقة أبان فيه أÿماسسي زأيدي ،بÓيليَ ،دأُوَد،
بريكسسي وشسقرأ Êعلى فنيات عالية تبشسر Ãسستوى زأهر
لÓعب أÙلي أ÷زأئري.

كما أكد هذأ ألتأالق على ألدور ألريادي ألذي تلعبه جمعية
«رأديوز» برئاسسة قادة شسا‘ ‘ ألتكوين ألقاعدي لÓعبÚ
ألشس -ب -اب ب -إاشس-رأف ›م-وع-ة م-ن أŸؤوط-ري-ن ع-ل-ى غ-رأر
صسدوق ،سسفيان ،زعامشسة ،أسسامة وفوسسي ألطيب ألÓعب
ألسسابق Ÿولودية وهرأن.
وتبقى أإللتفاتة ألتضسامنية لرئيسس جمعية قادة شسا‘،
ألذي وجه ألدعوة لÓعب أألسسبق Ÿولودية وهرأن عريف
رضسوأن ليكون ضسمن وفد «رأديوز» بتولوز ،حيث أسستغل
أل -ف -رصس -ة ل -ل -ق-ي-ام ب-ف-ح-وصس-ات ط-ب-ي-ة ،أي-ن ت-ل-ق-ى وع-ودأ
وت-ط-م-ي-ن-ات لÓ-ه-ت-م-ام بصس-ح-ت-ه م-ن ق-بل أ÷الية هناك.
وبذلك تبقى Œربة «رأديوز» مع ألفئات ألشسبانية ألصسغرى
مثال يقتدى به ‘ ألتكوين وألعتناء باألجيال ألصساعدة
ألتي أسستهلتها أ÷معية برئاسسة شسا‘ وأألعضساء منذ سسنة
 ،2007إأضس -اف -ة ل -ل -ع -م -ل أ÷وأري وأل -تضس -ام -ن وت -ن -ظ -ي -م
ألتظاهرأت ألرياضسية ألكÈى وعلى مدأر ألسسنة.

