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طلعي يفتتح صسالون األشسغال العمومية
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ي -ف -ت-ت-ح وزي-ر ا’أشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل
ب -وج -م -ع -ة ط -ل -ع-ي ،الصس-ال-ون ال-دو‹ ال-راب-ع
عشس-ر لÓ-أشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،ي-وم غ-د ،بداية
م- -ن السس- -اع- -ة  14 : 00ب -ع -د ال -زوال ،ب -قصس-ر
اŸعارضس ،الصسنوبر البحري.
الصسالون ينظم –ت شسعار« :جودة ا’إ‚از
غ -اي -ت -ن -ا الصس -ي-ان-ة م-ه-م-ت-ن-ا» ،ويشس-ارك ف-ي-ه
ح - -وا‹  400ع- -ارضس ،م -ن -ه -م  187عارضس
اأجنبي من  18دولة.
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بوضسياف يÎأاسس إاجتماعا
تقييميا جهويا ببلعباسس

ڤرين يشسارك ‘ برنامج –سسيسسي «ضسد السسيدا»

يشسارك وزير ا’تصسال حميد ڤرين ،اليوم ،على السساعة  0٩ : 00صسباحا‘ ،
ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ،ب -اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ع-يسس-ى مسس-ع-ودي ب-ا’إذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة،
تخصسصس ’سستعراضس الÈنامج التحسسيسسي «ضسد السسيدا» ونشساطات «اليد
‘ اليد» اŸقررة ‘  26نوفم Èا÷اري برياضس الفتح ،وحفل كب Òبقاعة
ا’أطلسس بباب الوادي يوم  1ديسسم Èالداخل ابتداء من السساعة 17 : 00
مسساء.

...يقوم بزيارة إا ¤وهران

يÎاأسس وزي -ر الصس -ح-ة والسس-ك-ان واإصسÓ-ح
اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف ،اŸلتقى
ا÷ه- -وي ال- -ت- -ق- -ي- -ي- -م- -ي ل- -و’ي- -ات ال- -غ -رب
وا÷ن -وب ال -غ -رب -ي ،ال -ذي ي -ن -ظ -م ب-و’ي-ة
سس -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ،ي-وم غ-د ع-ل-ى السس-اع-ة
 8 . 30صسباحا ،بقاعة اÙاضسرات بالو’ية.

اŸؤو“ر اŸغاربي
السسادسس حول طب الكلى

يقوم قرين ،يوم السسبت  26نوفم Èا÷اري ،بزيارة عمل اإ¤
و’ية وهران ،لÓإشسراف على تدشس ÚاŸقر ا÷ديد لÓإذاعة
اÙل-ي-ة ،واŸرك-ز ا÷ه-وي ا÷دي-د ل-ل-ت-ك-وي-ن .ك-م-ا سس-ي-ع-طي
اإشسارة انطÓق بث برنامج ا’إذاعة ‘  24سساعة.
تنظم يومي  26و 27نوفم Èا÷اري

...ويÎأاسس ندوة تكوين باŸدرسسة العليا للصسحافة

يشسارك وزير ا’تصسال ‘ ندوة التكوين ،ينشسطها ،يوم
ا’ث-ن 28 Úن-وف-م Èا÷اري ،ال-دك-ت-ور وال-ب-احث ﬁمد
مليا Êبجامعة وهران ،على السساعة التاسسعة صسباحا،
باŸدرسسة العليا للصسحافة وعلوم ا’إعÓم ب Íعكنون،
بعنوان« :وسسائل ا’إعÓم واأخÓقيات اŸهنة ب Úا’إدانة
اŸسسوؤولية».

منتدى تكويني ‘ األمازيغية
Ÿسستخدمي قطاع العدالة

ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة صسباحا بفندق
ا’أوراسس - -ي ،اŸوؤ“ر اŸغ - -ارب - -ي السس- -ادسس
حول طب الكلى ،الذي يصسادف اŸوؤ“ر
ال-وط-ني  23ل-طب ال-ك-ل-ى ،ح-يث ي-ت-طرق
اŸوؤ“ر اإ ¤وضس- -ع- -ي- -ة واآف -اق زرع ال -ك -ل -ى
ب -اŸن -ط -ق -ة اŸغ -ارب -ي -ة وت-ط-ور
ال-ت-ك-ف-ل ب-ذوي ال-قصسور
ال- - -ك- - -ل- - -وي ب- - -ه - -ذه
اŸنطقة.

لقاء حول ﬂاطر
األنÎنت

بـ ـن غ ـÈيت تعاي ـ ـن موؤسسسسـ ـ ـات
تربوية ببجايـة

تقوم وزيرة الÎبية
ال -وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،غ- - - - - - - - - - - - -دا،
بزيارة عمل وتفقد
اإ ¤و’ي- -ة ب -ج -اي -ة،
تعاين خÓلها بعضس
اŸوؤسسسسات
الÎب -وي -ة .ك -م -ا Œت-م-ع م-ع ا’إط-ارات وك-ذا
الشس- -رك- -اء ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي Úل- -ل- -ق -ط -اع ب -ه -ذه
الو’ية.

ولد عباسس يلتقي منتخبات
األفÓن

ت- - -ن- - -ظ- - -م وزارة الشس- - -ب - -اب
وال -ري -اضس -ة ،ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع
مكتب اليونيسسيف با÷زائر،
تنظم اÙافظة السسامية لÓأمازيغية
ل -ق -اء شس-ب-اب-ي-ا ح-ول م-وضس-وع:
ووزارة ال - -ع - -دل ،م - -ن - -ت - -دى وط - -ن- -ي- -ا
ي Î- - - -اأسس ا’أمÚ- - - -
«ح -م -اي -ة ا’أط-ف-ال والشس-ب-اب
تكوينيا واإعÓميا لفائدة مسستخدمي
ال-ع-ام ◊زب ج-بهة
من ﬂاطر اسستعمال ا’أنÎنت دون مراقبة».
ق -ط-اع ال-ع-دال-ة ،وذلك ي-وم اÿم-يسس
اللقاء يحضسره نحو  50شسابا وشسابة ،بقاعة اÙاضسرات ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي
 24ن - -وف - -م Èا÷اري ،اب - -ت - -داء م - -ن
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل -م-وؤ“رات ،ي-وم غ-د ،اب-ت-داء م-ن ج -م -ال ول -د ع -ب-اسس،
السساعة  0٩ : 30صسباحا ،بقاعة اÙاضسرات Ûلسس قضساء ا÷زائر.
ن - -دوة «م - -ن - -ت- -خ- -ب- -ات
السس -اع-ة  14 : 00بعد
ا◊زب ع -ل-ى اŸسس-ت-وى
الزوال.
اÙل- - -ي ل- - -و’ي - -ات
الوسسط» ،اليوم،
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسسيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية
ع -ل -ى السس-اع-ة  13 : 30زوا’ ،ب-ق-اع-ة
ن
خ-نشس-ل-ة ،ت-ي-زي وزو ،اŸدي-ة ،ت-ل-مسس-ان وبسس-ك-رة ‘ ،إاط-ار ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع شسهادات اÛاهدي
اÙاضسرات ،فندق ا’أوراسسي.
واÛاهدات ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع  ،110يوم غد ،بداية من السساعة  14:00بعد الزوال.
يخصسصس اللقاء Ÿوضسوع «اسسÎاتيجية الثورة التحريرية وخططها التكتيكية Ûابهة
ينعقد لقاء وطني حول فرط الوزن والسسمنة ،تنظمه
’طلسسي».
ترسسانة ا◊لف ا أ
وزارة الصس- -ح- -ة والسس -ك -ان واإصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي -ات ،ي -وم
السس - - -بت  26ن- -وف- -م Èا÷اري،
 ٩مÓي Úمسسافر يوميا ع Èنفق غوتهارد
ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ليا للفندقة
‘ إاط- - - -ار حصس- - - -ة «م - - -وع - - -د م - - -ع
وا’إط- - - - -ع - - - -ام ب - - - -عÚ
ال-ت-اري-خ» ،ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وطني
البنيان ،بداية من
ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-عاون مع اŸدرسسة
السساعة
–ت -ف -ل السس -ف -ارة السس -ويسس -ري -ة وشس -رك -ة «سس -ت -ادل ،»Òب-ت-دشس Úن-ف-ق
Óدارة ال -وط -ن -ي -ة،
ال- -وط -ن -ي -ة ل  -إ
08 : 00
’ك Ìع-م-ق-ا ع-ل-ى
«غ -وت-ه-ارد» ال-ع-مÓ-ق اŸم-ت-د ع-ل-ى ط-ول  57ك-ل-م وا أ
بحيدرة ،العدد  118من ا◊صسة
صسباحا.
’ط Ó-ق وه -ذا ب-الصس-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ن-ق-ل وال-ت-ج-ه Òب-قصس-ر اŸع-ارضس
ا إ
بعنوان« :أاهمية التاريخ ‘ بناء
الصسنوبر البحريŒ .ري ا’حتفالية ،مسساء اليوم ‘ ،حدود اÿامسسة
ت - -ن - -ظ - -م م - -دي- -ري- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ة ل- -و’ي- -ة الشس -خصس-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة» ،ال-ي-وم،
مسساء.
م -ع ال-ع-ل-م ،أان ت-دشس Úال-ن-ف-ق ع-ل-ى ع-م-ق 500م –ت ج-ب-ال صس-خ-ري-ة
ب -وم -رداسس ،ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع دار ال-ث-ق-اف-ة ع -ل -ى السس -اع-ة  10:00صسباحا،
علوها 2300م بقلب سسويسسرا كان ‘ جوان اŸاضسي .وهو أاك Èإا‚از ‘
رشس- -ي -د م -ي -م -و ،Êي -وم -ا دراسس -ي -ا ح -ول Ãقر اŸدرسسة.
تاريخ البشسرية يربط سسكان شسمال أاوروبا بجنوبها ‘ البحر اŸتوسسط.
يؤوطر ا◊صسة أاسساتذة جامعيون
اأع- -م- -ال ال- -روائ- -ي ال- -راح- -ل رشس -ي -د
’يطالية ‘ ظرف سساعت Úو 40دقيقة ،بدءا من 11
القطار العابر لهذا النفق Áكن اŸسسافر من زوريخ وصسو’ إا ¤ميÓنو ا إ
وﬂتصس- -ون ‘ اŸوضس- -وع ،ب -حضس -ور
م - -ي - -م- -و ،Êغ- -دا ،اب- -ت- -داء م- -ن
ديسسم Èالداخل ،تاريخ دخول النفق حيز اÿدمة.
ب- - - - -اح- - - - -ث Úودارسس Úوط - - - -ل - - - -ب - - - -ة
السساعة  08 : 30صسباحا.
وبحسسب التقديرات ،فإان  15أالف مسسافر يوميا يسستعملون القطار السسريع الذي قّربت من خÓله سسويسسرا اŸسسافات ا÷غرافية
وإاعÓمي.Ú

إاسسÎاتيجية الثورة التحريرية ‘ ›ابهة ا◊لف األطلسسي

لقاء وطني حول فرط
الوزن والسسمنة

سسويسسرا تتباهى بأاك Èإا‚از يربط شسمال أاوروبا بجنوبها

حدت ب Úسسكان شسمال أاوروبا وجنوبها بإا‚از تاريخي.
البعيدة وو ّ

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)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

أاهمية التاريخ ‘ بناء
الشسخصسية الوطنية

يوم دراسسي حول
أاعمال الراحل رشسيد ميموÊ

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

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

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

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

»æWh

اأ’ربعاء  23نوفمبر  2016م
الموافق لـ  22صشفر  143٨هـ

مششاريع ششراكة اسشÎاتيجية ثمار عÓقات ‡يزة

رئيسس ا÷مهورية يسستقبل نائب رئيسس ›لسس الوزراء لدولة اإلمارات
إاسش-ت-ق-ب-ل رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة السشيد عبد
ال - -ع - -زي- -ز ب- -ؤت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
العاصشمة ،نائب رئيسس ›لسس الؤزراء وزير
شش -ؤؤون ال -رئ-اسش-ة ل-دول-ة ا إ
’م-ارات ال-ع-رب-ي-ة
اŸتحدة الششيخ منصشؤر بن زايد آال نهيان.
ج -رى ا’سش -ت -ق-ب-ال ب-حضش-ور ال-وزي-ر اأ’ول ع-ب-د
اŸالك سشÓل ،نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس
أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي الفريق أاحمد ڤايد
صشالح ،وزير الششؤوون اŸغاربية وا’–اد اإ’فريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسشاهل ،وزير
الصشناعة واŸناجم عبد السشÓم بوششوارب ووزير
الطاقة نورالدين بوطرفة.
‘ تصش-ري-ح ل-لصش-ح-اف-ة ع-قب ا’سش-ت-ق-ب-ال ،عّ-بر
الششيخ منصشور بن زايد آال نهيان عن «سشعادته»
بلقاء الرئيسس بوتفليقة الذي يدعم  -كما قال -
مششاريع الششراكة ا÷زائرية  -اإ’ماراتية.
وأاضشاف ،أانه تطّرق مع رئيسس ا÷مهورية إا¤
سشبل تعزيز العÓقات الثنائية ،مششددا على أاهمية
بذل مسشؤوو‹ البلدين «قصشارى جهودهم لتطوير
العÓقات اŸتميزة ب Úالبلدين».

‘ إاطار الزيارة الرسشمية للششيخ منصشؤر بن زايد آال نهيان

 ١٤اتفاقية ومذكرة تفاهم ب Úا÷زائر واإلمارات
’م -ارات
وق- -عت ا÷زائ- -ر وا إ
العربية اŸتحدة ،أامسس ،على 14
ات-ف-اق-ي-ة وم-ذكرة تفاهم تششمل
ع-ددا م-ن ال-ق-ط-اع-ات ا◊ي-ؤية،
على غرار الصشناعة والطاقة.
ي- -أات- -ي ه- -ذا ال- -ت- -وق -ي -ع ‘ ،إاط -ار
ال -زي-ارة ال-رسش-م-ي-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا إا¤
ا÷زائر نائب رئيسس ›لسس الوزراء
وزي- - -ر شش- - -ؤوون ال - -رئ - -اسش - -ة ‘ دول - -ة
اإ’م-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ،الشش-ي-خ
منصشور بن زايد آال نهيان.
ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر Ãذك-رة ت-ف-اه-م بÚ
وزارة الصش- -ن- -اع- -ة واŸن- -اج -م ووزارة
ا’قتصشاد اإ’ماراتية ،وقع عليها عن
ا÷انب ا÷زائ- -ري وزي- -ر الصش -ن -اع -ة
واŸناجم عبد السشÓم بوششوارب وعن
ا÷انب اإ’م- - -ارات - -ي وزي - -ر ال - -دول - -ة
للششؤوون اŸالية عبيد حميد الطايف.
وأاب -رم ال -ط -رف -ان أايضش -ا ،م -ذك -رة
تفاهم ثنائية لتأاسشيسس ششركة مششÎكة
ل- -تصش -ن -ي -ع وصش -ي -ان -ة اŸرك -ب -ات ذات
العÓمة التجارية «مرسشيدسس بينز»،
تندرج ضشمن اŸششروع اÿاصس بتلك
اŸركبات با÷زائر ،وقع عليها مدير
الصش-ن-اع-ات ال-عسش-ك-ري-ة رشش-ي-د ششو‘
ع - -ن ا÷انب ا÷زائ - -ري وال - -رئ - -يسس
التنفيذي لششركة آابار ﬁمد اŸهÒي
عن اإ’مارات.
ك -م -ا ت -وجت أايضش -ا زي -ارة الشش -ي -خ
م - -نصش - -ور ب - -ن زاي- -د آال ن- -ه- -ي- -ان إا¤
ا÷زائر ،بالتوقيع على اتفاقية بÚ
شش-رك-ة سش-ون-اط-راك وشش-رك-ة سش-ي-بسشا،
ت - -نصس ع - -ل- -ى “دي- -د ع- -ق- -د ح- -ق- -ل
اأ’وره -ود ل -عشش -ر سش -ن -وات .وم -ذك-رة
ت-ف-اه-م ب Úن-فسس الشش-رك-ت Úل-ت-م-ديد
عقد حقل «آار.أاف.ك» Ÿدة  25سشنة
ومشش-روع ا’ت-ف-اق-ي-ة اŸراد ت-وق-ي-ع-ها
خÓل الزيارة ب ÚكÓهما لÓسشتحواذ
على حقل «بي.أام.سشي» من طرف كل

ا÷زائ- -ري ،ووك- -ي- -ل وزراء مسش- -اع- -د
سش - -ل - -ط - -ان ع - -ل - -وان ع - -ن ال - -ط - -رف
اإ’ماراتي.
وأاخÒا ” ،إاب- -رام ات- -ف- -اق- -ي- -ة بÚ
مسشتششفى النعامة وصشندوق أابوظبي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،وق-ع ع-ل-ي-ه-ا ك-ل م-ن م-دي-ر
الصش -ح -ة والسش -ك -ان ل -و’ي -ة ال -ن -ع-ام-ة
واŸدير العام للصشندوق ﬁمد سشيف
السشويدي.

...يÎحم على أارواح شسهداء
الثورة التحريرية
م- - - -ن ال - - -رئ - - -يسس اŸدي - - -ر ال - - -ع - - -ام
لسشوناطراك أام Úمعزوزي والرئيسس
التنفيذي لسشيبسشا بيدرو مÒو.
على صشعيد آاخر ” ،التوقيع على
م-ذك-رة ت-ف-اه-م ب Úشش-رك-ة أاف-روديف
وشش- -رك- -ة اŸزارع إ’م -ارة ال -ع ،Úم -ن
ط - -رف ك - -ل م - -ن م - -دي - -رة الشش- -رك- -ة
ا÷زائ -ري-ة أاخ-ن-اشس ج-م-ي-ل-ة وﬁم-د
سش -وي -دي م -دي -ر صش -ن -دوق ال -ت -ن -م -ي-ة
اإ’ماراتي.
‘ ذات السشياق ” ،التوقيع على
م-ذك-رة ت-ف-اه-م ل-ل-ت-ع-اون ب Úأاميطال
و›مع ا÷زائر-اإ’مارات من قبل
كل من الرئيسس اŸدير العام لكÓهما
يزيد تواتي وأاجاي سشطحي ،عÓوة
ع -ل -ى م -ذك -رة ت -ف -اه -م ب Úشش -رك -ت-ي
أاسش -م-ي-دال وب-وري-السس إ’نشش-اء مصش-ن-ع
للميÓم ،Úمن قبل الرئيسس اŸدير
Óو ¤ميلود لوحيششي واŸدير
العام ل أ
التنفيذي للثانية مارك غريت.
و” التوقيع كذلك على بروتوكول
ات -ف -اق شش -راك -ة ب Úك -ل م -ن ن -ف-ط-ال
وأاسش- - -م- - -ي- - -دال و›م- - -ع ا÷زائ- - -ر-
اإ’م- -ارات ،وق- -ع ع- -ل- -ي- -ه اŸسش -ؤوو’ن
اأ’و’ن ع -ن الشش -رك -ت Úا÷زائ -ري-تÚ
حسش Úري -زو وم-ي-ل-ود ل-وح-يشش-ي ع-ل-ى

ال - -ت- -وا‹ وال- -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع- -ام
للمجمع أاجاي سشطحي.
‘ ذات اإ’طار ” ،التوقيع أايضشا
ع- -ل- -ى م- -ذك- -رة ت- -ف- -اه- -م ب Úال -ب -نك
اŸرك -زي واŸصش -رف اإ’م-ارات-ي م-ن
ق -ب -ل ك -ل م -ن ﬁاف-ظ ب-نك ا÷زائ-ر
ﬁم - -د ل - -وك - -ال وﬁاف - -ظ ال - -ب - -نك
اŸرك- - - -زي اإ’م - - -ارات - - -ي م - - -ب - - -ارك
اŸنصشوري.
كما ششملت القائمة أايضشا ،مذكرة
تفاهم ب Úمنتدى رؤوسشاء اŸؤوسشسشات
وا–اد غ- -رف ال -ت -ج -ارة والصش -ن -اع -ة
ب- -اإ’م- -ارات ،وق- -ع ع- -ل- -ي- -ه- -ا رئ- -يسش -ا
ال -ه -ي -ئ-ت ،Úع-ل-ي ح-داد وﬁم-د ث-اÊ
الرميثي على التوا‹ .كما وقع هذا
اأ’خ Òأايضشا رفقة ﬁمد العيد بن
ع -م -ر ،ع -ل -ى م -ذك -رة ت -ف-اه-م أاخ-رى
ج - -م - -عت ب Úال - -غ- -رف- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
للصشناعة والتجارة ونظÒتها إ’مارة
أابوظبي.
من جهة أاخرى ،أابرمت ا÷زائر
واإ’مارات اتفاقية ب Úوزارة الفÓحة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د ال-بحري
ووزارة التغ ÒاŸناخي إ’نششاء ﬁمية
ط -ب -ي -ع -ي -ة ،م -ن ت -وق-ي-ع اأ’م Úال-ع-ام
ل- -ل- -وزارة ك- -م -ال شش -ادي ع -ن ا÷انب

ترحم نائب رئيسس ›لسس الوزراء
وزي- -ر شش- -ؤوون ال- -رئ- -اسش -ة ب -اإ’م -ارات
العربية اŸتحدة الششيخ منصشور بن
زايد آال نهيان ،أامسسÃ ،قÈة العالية
(ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش -م -ة) ،ع -ل -ى أارواح
ششهداء الثورة التحريرية اÛيدة.
وق- -ام الشش -ي -خ م -نصش -ور ب -ن زاي -د،
الذي كان مرفوقا بالوزير اأ’ول عبد
اŸلك سشÓل ،بوضشع إاكليل من الزهور
Ãربع الششهداء وقراءة فا–ة الكتاب
على أارواحهم الطاهرة.

 ...ويتحادث مع سسÓل
–ادث الوزير اأ’ول عبد اŸالك
سشÓل ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة ،مع
ن - -ائب رئ- -يسس ›لسس ال- -وزراء وزي- -ر
شش -ؤوون ال -رئ -اسش -ة ‘ دول -ة اإ’م -ارات
العربية اŸتحدة ،الششيخ منصشور بن
زايد آال نهيان.
وقد جرت هذه اÙادثات ،بحضشور
وزي - - -ر الشش- - -ؤوون اŸغ- - -ارب- - -ي- - -ة وا’–اد
اإ’ف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة عبد
القادر مسشاهل ،وزير الصشناعة واŸناجم
ع -ب -د السش Ó-م ب -وشش -وارب ووزي-ر ال-ط-اق-ة
نورالدين بوطرفة.

اطلع رفقة الفريق ڤايد صسالح على قدرات شسركة «مرسسيدسس بنز» بتيارت

ق- - - -ام ن- - - -ائب رئ- - - -يسس ›لسس
الؤزراء وزير ششؤؤون الرئاسشة ‘
’مارات العربية اŸتحدة
دولة ا إ
الشش - -ي - -خ م - -نصش - -ؤر ب- -ن زاي- -د آال
نهيان ،أامسس ،با÷زائر ،بزيارة
رسشمية للجزائر.
كان ‘ اسشتقبال الششيخ منصشور بن
زايد آال نهيان لدى وصشوله إا ¤مطار
«ع -ب -د ا◊ف -ي -ظ ب -وصش-وف» ل-ت-ي-ارت،
ن -ائب وزي -ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ورئ-يسس
أارك- -ان ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشش- -ع- -ب- -ي
الفريق أاحمد ڤايد صشالح.
وخÓل زيارته ،قام نائب رئيسس
›لسس الوزراء وزير ششؤوون الرئاسشة
‘ دولة اإ’مارات العربية اŸتحدة
الشش -ي -خ م -نصش -ور ب-ن زاي-د آال ن-ه-ي-ان،
ب-ت-ف-ق-د الشش-رك-ة ا÷زائ-ري-ة لصش-ن-اعة
السش-ي-ارات م-ن عÓ-م-ة «م-رسش-ي-دسس-
بنز» اŸتواجدة ببلدية ع Úبوششقيف
(تيارت).
وطاف الششيخ منصشور بن زايد آال
ن- -ه- -ي- -ان رف- -ق -ة ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع
ال- - -وط- - -ن - -ي ورئ - -يسس أارك - -ان ا÷يشس
الوطني الششعبي الفريق أاحمد ڤايد
صش-ال-حÃ ،خ-ت-ل-ف اأ’ج-ن-حة والهياكل
ال -ت -ي يضش -م -ه -ا اŸصش -ن-ع ،م-ن-ه-ا ت-لك
اÿاصش -ة بصش -ن -اع -ة اŸرك -ب -ات ل -ك -ل
اأ’رضش- -ي- -ات صش -ن -ف (ج) والسش -ي -ارات

النفعية (سشÈين.)Î
وتلقى نائب رئيسس ›لسس الوزراء
وزي- - -ر شش- - -ؤوون ال - -رئ - -اسش - -ة ‘ دول - -ة
اإ’م- - -ارات ال- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة اŸت - -ح - -دة
ب -اŸن -اسش-ب-ة ،شش-روح-ات ح-ول نشش-اط
هذه الوحدة اإ’نتاجية ،قدمها رئيسس
›لسس إادارة الشش - -رك - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
لصش- -ن- -اع- -ة السش- -ي- -ارات م- -ن عÓ- -م -ة
م -رسش -ي -دسس -ب -ن -ز ال-ع-ق-ي-د ك-ري-ك-رو
إاسشماعيل.

...و يوقع على السسجل الذهبي للشسركة
ت -ق -در ال -ط -اق -ة اإ’ن -ت-اج-ي-ة ل-ه-ذا
اŸصشنع بـ 6آا’ف وحدة ‘ السشنة من

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

سشيارات من نوع «سشÈين »ÎاŸوجهة
ıتلف ا’سشتعما’ت و 2.000وحدة
م -ن سش -ي -ارات م -ن ن-وع «ج-ي كÓ-سس»
رباعية الدفع من الصشنف (ج) وفق
العقيد كريكرو.
وتتكون الششركة ،التي ” تدششينها
‘ أاكتوبر  ،2015من ثÓثة مسشاهمÚ

وهم الطرف ا÷زائري اŸتمثل ‘
شش -رك -ة ت -ط -وي -ر صش -ن -اع-ة السش-ي-ارات
التابعة Ÿديرية الصشناعات العسشكرية
لوزارة الدفاع الوطني بنسشبة  34من
اŸائ-ة والشش-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لسش-يارات
الصشناعية بـ 17من اŸائة والطرف
اأ’ج - -ن - -ب- -ي اŸت- -م- -ث- -ل ‘ صش- -ن- -دوق
ا’سشتثمار اإ’ماراتي «آابار» بنسشبة 49
من اŸائة إا ¤جانب ششركة «داÁلر»
اأ’Ÿانية كششريك تكنولوجي.
من جهة ثانية ،زار نائب رئيسس
›لسس الوزراء وزير ششؤوون الرئاسشة
Óم-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ،م-رك-ز
ل -إ
ت -رب -ي -ة اÿي -ول «شش -اوشش-اوة» ب-ب-ل-دي-ة
تيارت ،حيث اطلع على اÛهودات
اŸبذولة ‘ ›ال –سش Úسش’Óت
اأ’حصش - -ن - -ة وأاه- -م اأ’نشش- -ط- -ة ال- -ت- -ي
ي -ح -تضش -ن -ه -ا ه -ذا اŸرف-ق ك-ل سش-ن-ة،
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ مسش -اب -ق -ات ال -ه -ي -ئ -ة
والنموذج والبيع باŸزاد للخيول.

...و يغادر ا÷زائر

أانهى نائب رئيسس ›لسس الوزراء وزير ششؤوون الرئاسشة باإ’مارات العربية
اŸتحدة الششيخ منصشور بن زايد آال نهيان ،أامسس ،زيارته الرسشمية التي دامت
يوما واحدا إا ¤ا÷زئر.
وكان ‘ توديع الششيخ منصشور Ãطار هواري بومدين الدو‹ الوزير اأ’ول
عبد اŸالك سشÓل وعدد من أاعضشاء ا◊كومة.

العدد
17190

’سشبق كؤنسشتؤنتينؤسس
وفاة الرئيسس ا أ

03

بن صسالح يوقع على سسجل التعازي بسسفارة اليونان با÷زائر
’مة
وقع رئيسس ›لسس ا أ
عبد القادر بن صشالح ،أامسس،
على سشجل التعازي بسشفارة
اليؤنان با÷زائر ،إاثر وفاة
’سش-ب-ق
ال -رئ -يسس ال -ي -ؤن -ا Êا أ
كؤنسشتؤنتينؤسس
سشتيفانؤبؤلؤسس الذي وافته
’ح -د اŸاضش-ي ،ع-ن
اŸن -ي -ة ،ا أ
عمر ناهز  90سشنة.
ق- -دم ب- -ن صش- -ال- -ح ال- -ت- -ع -ازي
لسش - -فÒة ال - -ي- -ون- -ان ب- -ا÷زائ- -ر،
إايفيجينيا كونتوليونتوسس ،باسشم
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة وا◊كومة ا÷زائرية.
وكتب ‘ سشجل التعازي الذي
فتح بسشفارة اليونان« :لقد تلقيت
ب-ب-ال-غ ا◊زن وع-م-ي-ق ال-ت-أاث-ر نبأا
وف -اة رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ال-ي-ون-ان
اأ’سش - -ب- -ق ك- -ونسش- -ت- -ون- -ت- -ي- -ن- -وسس
سش- -ت- -ي- -ف- -ان -وب -ول -وسس» ،مÈزا أان

ال-ي-ون-ان ف-ق-دت «رج Ó-ع-ظ-ي-م-ا
ك -رسس ك-ف-اءت-ه وروح اŸسش-ؤوول-ي-ة
ال -ع -ال -ي-ة ل-دي-ه ‘ خ-دم-ة وط-ن-ه
وكسشب ثقة الششعب اليونا.»Ê
وخلصس بن صشالح إا ¤القول:
«إاثر هذا اŸصشاب ا÷لل ،أاتقدم
إاليكم وا ¤أاسشرة الفقيد ،باسشم

رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة وا◊ك-وم-ة والشش-عب
ا÷زائ- -ري وب- -اسش- -م- -ي اÿاصس،
ب - -أاخ - -لصس ال - -ت - -ع - -ازي وأاصش- -دق
مشش -اع -ر ال -ت -ع -اط -ف واŸواسش-اة
الصشادقة».

ششرع أامسس ‘ زيارة عمل إا ¤قطر

لعمامرة يتحادث مع عدة مسسؤوول ‘ Úالدوحة
شش- - -رع وزي- - -ر ال- - -دول- - -ة ،وزي - -ر الشش - -ؤؤون
اÿارج - -ي - -ة وال - -ت - -ع - -اون ال- -دو‹ رم- -ط- -ان
لعمامرة ،أامسس ‘ ،زيارة عمل لقطر ،حيث
–ادث ب - - -ال- - -دوح- - -ة م- - -ع ع- - -دة مسش- - -ؤؤولÚ
ق-ط-ري ،Úت-رك-زت ح-ؤل سش-ب-ل ب-عث التعاون
ال -ث -ن -ائ-ي ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت ،ب-حسشب ب-ي-ان
لؤزارة الششؤؤون اÿارجية.
وقد اسشتقبل لعمامرة من طرف الششيخ عبد الله
ب- -ن ن- -اصش- -ر آال ث -ا Êرئ -يسس ›لسس ال -وزراء ،وزي -ر
الداخلية القطري« ،حيث نقل له التحيات اأ’خوية
لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة إا ¤سشمو
الشش -ي -خ “ي -م ب -ن ح -م-د آال ث-ا Êو“ن-ي-ات-ه ل-لشش-عب
القطري الششقيق Ãزيد من الرقي والرفاهية».
ب -دوره ع ÈاŸسش -ؤوول ال -ق -ط -ري ع -ن «مشش -اع-ر
اأ’خوة والتقدير التي يكنّها أام Òدولة قطر للرئيسس
بوتفليقة وعن عزم سشموه على توطيد عÓقات
اŸودة واأ’خ -وة وال -ت -ق -دي-ر اŸت-ب-ادل ب Úال-ب-ل-دي-ن
وال -ع -م -ل م -ن أاج -ل ت -ع-زي-ز ال-ت-ع-اون والشش-راك-ة بÚ
ا÷زائ- -ر وق- -ط- -ر ‘ ال- -ق- -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصس
ودراسش -ة إام -ك-ان-ي-ة ت-وسش-ي-ع-ه-ا إا ¤شش-راك-ات ثÓ-ث-ي-ة
اأ’طراف مع دول صشديقة أاخرى’ ،سشيما اإ’فريقية
منهاŒ ،سشيدا ’لتزام البلدين الششقيق Úبأاهداف
ومبادئ التعاون العربي -اإ’فريقي».
وأاضشاف ذات اŸصشدر ،أانه خÓل ا÷لسشة التي
ج -م -عت رئ -يسس ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ن-ظÒه
القطري عّبر الطرفان عن «ارتياحهما Ÿسشتوى
ت -ق -دم ب -عضس اŸشش -اري -ع ا’ق -تصش-ادي-ة اŸششÎك-ة»،
م -ؤوك -دي -ن ‘ ه -ذا الصش -دد «ع -ل -ى ضش -رورة ال -ع-م-ل
لتجسشيد توجيهات قائدي البلدين للرقي بالعÓقات
التجارية وا’قتصشادية ب Úالبلدين لتبلغ اŸسشتوى
الرفيع الذي دائما ما طبع عÓقاتهما السشياسشية».
وتناول لعمامرة ونظÒه القطري بـ «الدراسشة

وال-ن-ق-اشس ج-م-ل-ة م-ن ال-قضش-اي-ا السش-ي-اسشية واأ’منية
على اŸسشتوى العربي وا÷هوي والعاŸي على وجه
اÿصشوصس ،اأ’وضشاع ‘ ليبيا وسشوريا ،منوه‘ Ú
ذلك بأاهمية تكثيف التششاور وتبادل اآ’راء واأ’فكار
للمسشاهمة ‘ حل هذه اأ’زمات».
‘ ختام زيارته للدوحة ،عقد لعمامرة ندوة
صشحفية Ãقر سشفارة ا÷زائر ،رد فيها على أاسشئلة
الصشحافي ،Úالتي دارت حول العÓقات الثنائية بÚ
ا÷زائ -ر وق-ط-ر وك-ذا م-واضش-ي-ع ع-رب-ي-ة وإاف-ري-ق-ي-ة
ودولية.
ك-م-ا ال-ت-ق-ى ل-ع-م-ام-رة Ãج-م-وع-ة من اإ’طارات
ا÷زائرية اŸقيمة بقطر ،حيث ” تبادل ا◊ديث
م -ع -ه-م ح-ول إام-ك-ان-ي-ة ت-ع-زي-ز مسش-اه-م-ات ا÷ال-ي-ة
ا÷زائري ‘ اÿارج ‘ إا‚از الورششات الواسشعة
ال - -ت - -ي ف - -ت - -ح- -ت- -ه- -ا ا◊ك- -وم- -ة ‘ ع- -دة ›ا’ت،
اإ’قتصشادية منها والثقافية والبششرية.
وجاءت زيارة العمل التي قادت لعمامرة إا¤
ال -دوح -ة ،ب -دع -وة م -ن ن -ظÒه ال -ق -ط-ري ‘ سش-ي-اق
«ال-ل-ق-اءات رف-ي-ع-ة اŸسش-ت-وى اŸن-ت-ظ-م-ة التي “يز
العÓقات ب Úالبلدين» ،يضشيف البيان.

مسساهل Áثل ا÷زائر ‘ القمة العربية  -اإلفريقية الرابعة Ãالبو

Áث -ل وزي -ر الشش -ؤؤون اŸغ -ارب-ي-ة وا’–اد
’ف -ري -ق -ي وج -ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د
ا إ
ال -ق -ادر مسش -اه -ل ،ا÷زائ -ر ‘ أاشش -غ-ال ال-ق-م-ة
’ف -ري -ق -ي -ة ال -راب -ع -ة ،اŸزم -ع
ال- -ع- -رب- -ي- -ة  -ا إ
’ربعاء واÿميسسÃ ،ا’بؤ
تنظيمها ،يؤمي ا أ
(غينيا ا’سشتؤائية) ،بحسشب ما أافاد به بيان
لؤزارة الششؤؤون اÿارجية.
ت -ع -ك -ف ه-ذه ال-ق-م-ة ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م –ت شش-ع-ار:
«ج-م-ي-ع-ا م-ن أاج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة وال-ت-ع-اون
ا’ق -تصش -ادي» ،ع -ل -ى «ت-ق-ي-ي-م ال-ت-ق-دم اŸسش-ج-ل ‘
Œسشيد ﬂطط العمل اŸصشادق عليه خÓل القمة
الثالثة التي جرت بالكويت ‘ سشنة .»2013
كما تتطرق اÙادثات اإ« ¤السشبل والوسشائل
الكفيلة بتعميق إاطار هذا التعاون
‘ ظرف تسشعى فيه إافريقيا والعا ⁄العربي إا¤
رفع التحديات اŸششÎكة التي يواجهانها».
وأاضشاف ذات اŸصشدر ،أان تنظيم هذه الدورة
الرابعة «دليل على اإ’رادة اŸعلنة من قبل الدول

اإ’فريقية والعربية من اأجل إاعطاء دفع جديد لهذا
اإ’طار من التعاون الذي ” تبني مبادئه اأ’سشاسشية
خÓل قمة ا÷امعة العربية التي عقدت با÷زائر
‘ نوفم.»1973 È
ويشش -رف ع -ل -ى رئ -اسش-ة ه-ذه ال-ق-م-ة ،ال-رئ-يسش-ان
ا◊اليان ل–Óاد اإ’فريقي وا÷امعة العربية على
ال- -ت -وا‹ ال -رئ -يسس ال -تشش -ادي إادريسس دي -ب -ي إاي -ت -ن -و
والرئيسس اŸوريتاﬁ Êمد ولد عبد العزيز.

بوشسوارب يعرضس فرصس السستثمار على اŸتعامل ÚالفنلنديÚ

عرضس وزير الصشناعة واŸناجم عبد السشÓم
بوششوارب ،فرصس ا’سشتثمار التي توفرها السشوق
ا÷زائرية ،خÓل لقائه الوزيرالفنلندي للفÓحة
والبيئة السشيد كيمو تيليكانيان ،داعيا اŸتعاملÚ
ال-ف-ن-ل-ن-دي Úإ’طÓ-ق مشش-اري-ع شش-راك-ة ‘ ا÷زائ-ر،
بحسشب ما جاء ،أامسس ‘ ،بيان للوزارة.
اسش -ت -ع -رضس ال-وزي-ران «ف-رصس ا’سش-ت-ث-م-ار ال-ت-ي
سش-م-حت ب-خ-ل-ق-ه-ا اإ’صشÓ-ح-ات وال-تسش-ه-يÓ-ت التي
أاطلقتها ا◊كومة ا÷زائرية ‘ ما يخصس –سشÚ
ظروف ا’سشتثمار ومناخ اأ’عمال» ،بحسشب ذات
اŸصشدر.
وبعد تطرقه ıتلف اإ’جراءات التي اتخذتها
ا◊كومة ‘ اÛال ا’قتصشادي ،عّبر بوششوارب
ع- -ن رغ- -ب -ت -ه ‘ ق -ي -ام اŸت -ع -ام -ل Úا’ق -تصش -اديÚ
الفنلندي ÚبإاطÓق مششاريع ششراكة ‘ ا÷زائر.

م -ن ج -ه -ت -ه أاب -رز ال -وف -د ال -ف-ن-ل-ن-دي اه-ت-م-ام-ه
ب -ا’سش -ت -ث -م -ار ‘ ا÷زائ -ر وب -اÿصش-وصس ‘ ›ال
اŸك-ن-ن-ة ال-فÓ-ح-ي-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وتسش-يÒ
النفايات واŸوارد اŸائية.
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بن أششنهو :ألعربية عاششت مرحلة ألتغييب وأإلجحاف وأعتُِبَرت غنيمة إأثنية
^ ألنخب ـ ـ ـ ـ ـة أ÷زأئريـ ـ ـ ـ ـة رفعـ ـ ـ ـ ـت لـ ـ ـ ـ ـوأء ألتحـ ـ ـ ـ ـدي وقـ ـ ـ ـ ـادت ألتحـ ـ ـ ـ ـرر ألوطنـ ـ ـ ـ ـي

’دإرة إ’سشتعمارية كل إŸسشؤوولية وإلتبعات إلتي زرعتها ب Úأإبناء إÛتمع إ÷زإئري ،منها إŸسشاسش بالهوية إ÷زإئرية وﬁاولة طمسش إللغة إلعربية ،باعتبارها
حّمل إلدكتور مرإد بن إششنهو إ إ
لسشان حال إ÷زإئري Úووسشيلة إتصشال بينهم ،ما جعلها “نع إنششاء مدرإسش خاصشة جزإئرية ،عدإ تلك إلتي سشمحت بفتحها هي بنفسشها لتعليم وتدريسش أإبناء إلقياد وموظفي إدإرتها ،رغم توإجد
ما قدره  36أإلف مدرسشة على إŸسشتوى إلوطني ،من بينها عششرون مدرسشة ‘ تلمسشان وحدها وهي قليلة مقارنة بعدد إلسشكان.

نورألدين لعرأجي
تصسوير :عباسس تيليوة

سس - -ع - -ي ف - -رنسس - -ا إلنشس - -اء اŸدارسض األه - -ل- -ي- -ة
““األن- -دي- -ج- -ان““ ب- -ا÷زائ- -ر ،ك- -ان ال- -ه -دف م -ن -ه
اÙافظة على الروح الفرنكوفونية ‘ الوسسط
ا÷زائ -ري وت -ع -م -ي -ق ت -لك ال -ن-ظ-رة بÎسس-ي-خ-ه-ا
وجعلها الوسسلية األو ‘ ¤كل اŸعامÓت ،رغم
تعدد اللهجات اŸوجودة آانذاك ،إا ¤غاية ظهور
ال -ت -ي -ار اإلصسÓ-ح-ي ‡ث ‘ Ó-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسس -ل-م Úسس-ن-ة  ،1931ح -اول م -ن خ Ó-ل -ه-ا ك-ل
الشس -ي -وخ ي -ت -ق -دم -ه -م ع -ب -د ا◊م-ي-د ب-ن ب-اديسض
والبشس Òاإلبراهيمي والعربي التبسسي وغÒهم
من أابناء ا÷معية ،تشسكيل ◊مة قوية ◊مايتها
م - -ن ه - -ذا ال - -ت - -غ- -ريب .ل- -ك- -ن سس- -ل- -ط- -ة اإلدراة
السستعمارية دائما ‘ لعبة شسد ا◊بل وتعطيل
هذه اللحمة ،ألنها تعتÈها خطرا على اللغة
الفرنسسية ،ما جعل أابناء ذلك ا÷يل ضسحايا هذه
اŸرحلة السستعمارية من تاريخ ا÷زائر.
إاعت Èالوزير األسسبق مراد بن أاشسنهو نفسسه
واحدا من ضسحايا هذه اŸدرسسة الفرنكوفونية،
ألنها رسّسخت ‘ ذاكرته هذا التغييب واإلجحاف
‘ حق اللغة العربية حتى بعد السستقÓل واألمر
نفسسه ينعكسض سسلبا على كل أابناء تلك الفÎة
ا◊رجة من تاريخ ا÷زائر.
وأاثناء حديثه عن النخبة التي ظهرت خÓل تلك
الفÎة اŸظلمة من تاريخ ا÷زائر ،ذكر أانها
كانت تعد على األصسابع ،خاصسة أاولئك الذين
سس -م -حت ل -ه -م ب -ال -ت -درج ‘ ال-دراسس-ات ال-ع-ل-ي-ا.
وبحسسبه ،فإان أاول دكتور طبيب كان بن عمر،
وهو إابن أاحد القياد بتلمسسان Ãدينة ندرومة.
ك -م -ا شس-ج-عت أايضس-ا ح-ام-د إاسس-م-اع-ي-ل ،صس-احب
كتاب ““التعدد اإلثني واللهجات ا÷زائرية““ وذلك
بحكم أانه مÎجم فرنسسي من أاصسول يهودية.

تدّربت على ““أŸورصص““ ‘ أ÷بل لششهر

ذكر الÈوفيسسور مراد بن أاشسنهو الضسابط السسامي
‘ صسفوف جيشض التحرير الوطني ،أان النداء الذي
وجه إا ¤النخبة ا÷زائرية ‘ تلك الفÎة ⁄ ،يكن
خيارا بقدر ما كان أامرا إالزاميا لÓلتحاق با÷بهة
‘ ا÷ب- -ال ،خ- -اصس- -ة وأان اŸرح- -ل -ة آان -ذاك ك -انت
عصسيبة ،وكان على الثورة أان تسستمر حتى تكتب لها
السستمرارية ،ثم النجاح.
ع -ن ال -ت -ح-اق-ه ب-ا÷ب-ل ،خ-اصس-ة ع-ل-ى ا◊دود
ا÷زائرية اŸغربية ،مكان تشسكل أاول نواة
لقيادة التسسليح واإلشسارة بقيادة عبد ا◊فيظ

لسشتعمارية وألقّياد هم أأصشحاب ألنفوذ وكلمتهم أأقوى
لدأرة أ إ
^ أأبناء أ إ
بوصسوف ،اسستمرت فÎة تدريبه ‘ ا÷بهة
الغربية مدة شسهر“ ،كن خÓلها من تدبّر
ك -ي -ف -ي -ة ت -رك -يب وت -ف -ك -يك األسس -ل-ح-ة وت-ع-ل-م
أاب-ج-دي-ات ال-ت-م-وي-ه واسس-ت-ع-م-ال السسÓ-ح أاث-ناء
الشستباك أاو ‘ الدفاع.
م - -ع - -تÈا ‘ الشس- -أان ذات- -ه أان ه- -ذا ا÷ي- -ل ك- -ان
القاعدة اللوجيسستيكية للثورة ،من حيث التكوين
واŸع -رف -ة إا ¤غ -اي -ة السس-ت-قÓ-ل وب-ع-ده أايضس-ا،
األمر الذي أارعب اإلدارة السستعمارية وجعلها
تفرضض عقوبات صسارمة ضسد النخبة ا÷زائرية
إا ¤غاية التحاق الطلبة با÷بال سسنة .1956

أأفكر ‘ كتابة مذكرأتي قريبا
‘ رّده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال ““الشس- -عب““ ح -ول ك -ت -اب -ة
م -ذك -رات -ه ،خ -اصس -ة وأان -ه شس -اه-د ع-ي-ان ع-ل-ى
م -رح-ل-ة م-ه-م-ة م-ن ت-اري-خ ا÷زائ-ر وب-إام-ك-ان
شسهادته أان تضسيف الكث Òوتنفضض الغبار عن
اŸسسكوت عن تاريخ ثورتنا اÛيدة ،خاصسة
أان- -ه ت- -ق- -ل- -د م- -ه -ام ومسس -ؤوول -ي -ات ‘ ال -دول -ة
ا÷زائ -ري -ة ‘ اŸرح -ل -ت ،Úق-ب-ل السس-ت-قÓ-ل
وبعده ،قال بن اشسنهو إان المر فع Óيؤورقه
اآلن ،لكنه يسسعى لكتابتها قريبا ،حتى تكون

مادة حية ب Úيدي اŸؤورخ Úوالباحث‘ Ú
التاريخÁ ،كنهم انتقاده أاو اسستفسساره عن أامر
ما يÎك خلفه األسسئلة عالقة ،قد تأاتي به
سسÒته الذاتية ،ومن واجبه سساعتها اإلجابة
على أاي اسستفسسار مهما كان شسأانه ،لأنه فاعل
مهم ‘ تلك اŸرحلة وليسض هامشسا فقط.
األمر نفسسه ذكره بن أاشسنهو بخصسوصض ترجمة
أاعماله إا ¤العربية حتى ل تبقى فكرة أانه
ضسحية الفرنكوفونية ،ما يجعل هذا الكتاب أاو
اإلصس- -دار ‘ م- -ت- -ن -اول ال -ك -ث Òم -ن ال -ط -ل -ب -ة
ا÷امعي ÚواŸهتم Úبالتاريخ.

أإجهضشــــــــــت إŸششــــــــــروع إ’سشتيطــــــــــا Êإلفرنسشــــــــــي

ألنخب ـ ـ ـ ـة عصشـ ـ ـ ـب ألنضشـ ـ ـ ـال ألتحـ ـ ـ ـرري وإأششعاعـ ـ ـ ـه ألثـ ـ ـ ـوري
^ ششخصشيات وطنية غّيرت ›رى إلتاريخ ومرجعية ◊ركات إلتحرر ‘ إلعا⁄

’حرى إŸسشتدمر إلذي أإنششأا منذ سشنة  1830نظاما للقضشاء على إلتعليم وŒهيل سشكان إ÷زإئر،
كذب من قال إن إلششعب إ÷زإئري كان أإميا قبل قدوم إ’حتÓل إلفرنسشي ،أإو با أ
وعمل على تثبيت إللغة إلفرنسشية وتكوين مثقف Úبلغة إلعدو وتخدم مصشا◊ه.بفضشل عبقرية قادة جبهة إلتحرير إلوطني ” Œميع إŸثقف Úإ÷زإئري Úباللغت Úللمششاركة ‘
’سشبق مرإد بن أإششنهو
’مية ،هذإ ما أإكده إÛاهد وإلوزير إ أ
إلثورة وإسشÎجاع إلسشيادة إلوطنية ،وبالتا‹ إقرإر ›انية إلتعليم بعد إ’سشتقÓل لكل إ÷زإئري Úوإلقضشاء على إ أ
لدى تنششيطه ندوة نقاشش ،نظمها منتدى جريدة ““إلششعب““ ،بالتعاون مع جامعة إ÷زإئر 3بعنوإن““ :دور إلنخبة إŸثقفة ‘ إلثورة إلتحريرية““.

سسهام بوعموشسة

اسستعرضض بن أاشسنهو بالتفصسيل ،السسياسسة السستعمارية اŸمنهجة
للقضساء على التعليم وŒهيل ا÷زائري ،Úمنذ دخول الحتÓل ‘
 5جويلية سسنة  1830بقيادة ا÷Ôال دوبورمون وتبعه آاخرون ،عÈ
إاغÓق اŸسساجد وكل اŸدارسض القرآانية واŸعاهد الثقافية التي
كانت تسسمى ““مدرسسة““ التي مولت من طرف الهيئات اÒÿية
““ا◊بوسض““ وا÷معيات ،حيث أاحصسيت  36أالف مدرسسة قرآانية
ب-ا÷زائ-ر ،و 22م-درسس-ة ق-رآان-ي-ة ب-ت-ل-مسس-ان واŸم-ول-ة م-ن ط-رف
Óطفال الفقراء وحتى األغنياء .مشسÒا إا ¤أانه
التجار واŸوجهة ل أ
‘ هذه الفÎة ،ظهرت شسخصسيات مهمة ،مثل بوضسربة الذي كان
يتقن حوا‹  16لغة ،وحمدان بن عثمان خوجة صساحب الكتاب
اŸشس -ه -ور ““اŸرآاة““ ال -ذي ي -ح -ل -ل ف-ي-ه ت-اري-خ ا÷زائ-ر وال-ظ-روف
الجتماعية Ûتمعها ،والعبقري الدكتور بن شسنب وكذا شسخصسية
األم Òعبد القادر العا ⁄الكب Òوالشساعر واŸتصسوف ذي اŸكانة
‘ الفكر اإلنسسا.Ê
وأاكد اÙاضسر ‘ هذا الصسدد ،أان ا÷زائر  ⁄تكن بها األمية ‘
 ،1830وأان أاغلبية سسكانها كانوا يتقنون القراءة والكتابة باللغة
العربية ،بفضسل ا÷معيات التي عملت على تعليم السسكان ،لهذا
عملت اإلدارة السستعمارية على إالغاء هذا النظام التعليمي باللغة
العربية بإاغÓق اŸدارسض التي بقي منها مدرسستان من ›موع 36
مدرسسة ،لكن أانشسئت بعضض ا÷معيات مدارسض سسرية لتعليم اللغة
العربية .باŸقابل ،قدمت Ÿن أاسسمتهم باألها‹ شسهادة نهاية
ال- -دراسس- -ة ،ك- -م- -ا أان- -ه- -ا م- -ن- -عت ع- -ل -ى ا÷زائ -ري Úال -دراسس -ة ‘
التخصسصسات العلمية العليا واقتصسرت فقط على األوروبي.Ú

و–دث بن أاشسنهو أايضسا ،عن فتح ›ال صسغ Òللجزائري Úلوجود
مÎج -م Úأاو قضس -اة وت -ك -وي -ن ن -خ -ب -ة ف -رنسس -ي -ة م-ن ا÷زائ-ري،Ú
واسستمرت فرنسسا ‘ سسياسسة التجهيل والقضساء على اللغة العربية
بالتدريج منذ  1830إا ،1900 ¤وارتفعت نسسبة اŸثقف Úالذين
يتحدثون اللغة الفرنسسية بنسسبة  90من اŸائة ‘ ،ح Úكانت
هناك فئة قليلة من اŸثقف Úباللغة العربية اŸتخرج Úمن جامع
األزه- -ر ب- -ال- -ق -اه -رة وال -زي -ت -ون -ة ب -ت -ونسض ،ل -ك -ن رغ -م ذلك ق -اوم
ا÷زائريون هذه السسياسسة لتكوين مدارسض ‘ قسسنطينة ،ا÷زائر
وتلمسسان لتكون واسسطة ب Úاإلدارة السستعمارية وا÷زائري.Ú
وأاشسار ضسيف منتدى ““الشسعب““ ،إا ¤أانه ‘ ،بداية القرن  20ظهرت
اŸقاومة السسياسسية بعد اŸقاومة اŸسسلحة وبروز وسسائل اإلعÓم
وا÷م -ع -ي -ات ،م -ث -ل ج-م-ع-ي-ة الشس-ب-ان ا÷زائ-ري 1912 ‘ Úوهي
›موعة من النخبة اŸثقفة بالفرنسسية ،الذين كانوا يطالبون
بالندماج ب ÚاŸثقف Úالفرنسسي Úوا÷زائري ،Úوبدأاوا التفكÒ
‘ ضسرورة دخول ا÷زائر اŸعÎك السسياسسي ،ونشسطت ا◊ركة
السسياسسية من خÓل تأاسسيسض جمعيات رياضسية ،فكرية ومسسرحية
وكشسافة ،ويعد عمر بن قدور أاول مؤوسسسض ÷ريدة ““ذو الفقار““ ‘
عام .1924
و‘  1925ظهر ‚م شسمال اإفريقيا Ÿؤوسسسسه بن علي عبد القادر،
الذي كان يضسم طلبة تونسسي Úومغربي .Úوكان مصسا‹ ا◊اج،
ا÷زائري الوحيد الذي كان Áثل شسعلة من الذكاء وهو حزب
الزوالية ،كما كانوا يسسمونه .و‘ سسنة  1927شسارك ‘ مؤو“ر
بÈوكسسل وكانت له الشسجاعة للحديث عن اŸشساكل السستعمارية
وهو أاول من طالب بالسستقÓل.
موازاة مع ذلك ،تأاسسسست جمعية العلماء اŸسسلم Úا÷زائريÚ
سسنة  ،1931التي اسستمدت أافكارها من الشسيخﬁ Úمد عبده

واألفغا ،Êكما فتح العÓمة عبد ا◊ميد بن باديسض دار ا◊ديث
‘ ت -ل -مسس -ان ،وب -غ -رضض إاع -اق -ة ع-م-ل ا÷م-ع-ي-ة اشسÎطت اإلدارة
السستعمارية على ا÷معية أان ل يتجاوز عدد التÓميذ ‘ القسسم
 20تلميذا.
وأاشسار اÙاضسر إا ¤أان فرنسسا أاصسدرت سسنة  1900قانونا إلنشساء
ا÷معيات وأاعطتهم ا◊رية ‘ ،ح Úمنعت على ا÷زائري Úهذا
ا◊ق ب -ت -ج-م-ي-د ا◊صس-ول ع-ل-ى رخصس-ة إانشس-اء ج-م-ع-ي-ة .وب-حسسب
اÛاهد ،فإان ا◊رب العاŸية الثانية كان لها دور ‘ الثورة .كما
أان هناك نخبة من الشسباب مسستواهم الدراسسي ﬁدود ،لكنهم
Áلكون قدرات فكرية ونضسالية واسستطاعوا تكوين ›موعة 22
وتفج Òالثورة ،وŒميع كل اŸثقف Úا÷زائري Úباللغت Úالعربية
والفرنسسية ،مثل جمعية العلماء وفرحات عباسض ،قائ Óإانه ابتداءً
من  1954اسستيقظت الطبقة اŸثقفة ا÷زائرية على الوطنية
وكونت قوة Ÿواجهة السستعمار الفرنسسي.
وأاضساف بن أاشسنهو ،أان قادة جبهة التحرير الوطني كانوا شسبابا
عصسامي ،Úلكن لديهم عبقرية ‘ Œنيد كل طبقات اÛتمع
ا÷زائري ،منهم عبان رمضسان وكر Ëبلقاسسم وعلى رأاسسهم عبد
ا◊ف -ي -ظ ب -وصس -وف وه -و شس -خصس-ي-ة سس-ري-ة وم-ن-ظ-م-ة –ك-مت ‘
اŸعلومة واسستخدمتها لصسالح الثورة من خÓل إانشساء ““اŸالغ““
وسسÓح اإلشسارة ،مؤوكدا أان ثورة الفا— نوفم Èهي حقيقة عاشسها
جيله من الشسباب اŸناضسل ،وشسارك فيها كل الشسعب ا÷زائري،
وأانه بفضسل السستقÓل ورجال نوفم ” Èالقضساء على األمية
با÷زائر ،ورفع مسستوى التعليم إا 90 ¤من اŸائة بعدما كان Áثل
 13من اŸائة من السسكان الذين يحسسنون القراءة والكتابة غداة
السستقÓل.

قاطرة ألتعبئة ألثورية...
أم Úبلعمري
ح -اولت اإلدارة السس -ت -ع -م -اري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ‘ ،إاط-ار ح-رب-ه-ا
النفسسية على ا÷زائر ،تصسوير ثورة أاول نوفم Èعلى أانها
ثورة جّياع قام بها األميون وا÷هلة ،هدفهم الوحيد كان
ا◊صسول على رغيف خبز وشسربة ماء.
و ⁄تكن هذه الرواية الفرنسسية الوحيدة الرامية إا ¤تشسويه
ثورة الشسعب ا÷زائري وتضسحياته من أاجل اسسÎجاع الكرامة
واألرضض ،ولكنها نعتت كذلك اÛاهدين ‘ البداية ،بقطاع
الطرق والفÓقة واÿارج Úعن القانون ،إال أان كل تلك
النعوت الكاذبة Œ ⁄د صسداها ،ألن العا ⁄أاجمع ،وقبله
الشسعب ا÷زائري الذي احتضسن الثورة من الوهلة األو،¤
كانا يعلمان أانها انتفاضسة شسعب ضسد الظلم والعبودية وثورة
مسس -ل -ح -ة م -ن أاج -ل اسسÎج -اع ال -وط-ن وال-ه-وي-ة وه-ذه ال-ل-غ-ة
والرسسالة ل Áكن أان يبعث بها جاهل ول أامي  -كما تدعي
فرنسسا  -بل يثبت وجود نخبة مثقفة –ّملت مسسؤوولية إاعادة
زراعة الوعي وروح النتماء ‘ الشسعب ا÷زائري بعد 132
سس -ن -ة م -ن سس -ي -اسس -ات ﬁو ال -ه -وي -ة ال -ت -ي م-ارسس-ت-ه-ا اإلدارة
السس -ت -ع -م-اري-ة ،ل-ت-ج-ع-ل م-ن ا÷زائ-ري› Úرد ق-ط-ي-ع ت-اب-ع
لفرنسسا برتبة أاها‹ وليسسوا مواطن Úبحصسة كاملة.
إان ثورة نوفم ÈاŸظفرة هي التي قلبت اŸوازين وصسحّحت
اŸغ -ال -ط -ات ال -ت -اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ب-ث-ت-ه-ا اإلدارة السس-ت-ع-م-اري-ة
الفرنسسية منذ  1830إا ¤غاية  ،1962بل اسستمرت اŸناورات
واŸغالطات إا ¤مرحلة ما بعد السستقÓل ،ألن الكث Òمن
اŸصساب Úبا◊ن Úالسستعماري ومقولة (ا÷زائر فرنسسية) ⁄
يهضسموا أان هذا أاصسبح من اŸاضسي األليم بالنسسبة لنا نحن
كجزائري ،Úومن اŸاضسي اıزي واıجل بالنسسبة لهم
كفرنسسي .Úلكن رغم ذلك ،هناك من ليزال يحمل هذه
األفكار اŸلوثة ويعمل عÈها على تشسويه الشسعب ا÷زائري
وال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن شس-أان تضس-ح-ي-ات-ه ا÷سس-ام م-ن خÓ-ل الÎوي-ج
Ÿقولت كاذبة ،على غرار خرافة أان ديغول هو من منحنا
السستقÓل ‘ ،ح Úأان أاولئك نسسوا وتناسسوا أان أاك Èالعمليات
ا÷هنمية للجيشض السستعماري الفرنسسي أاطلقت منذ وصسول
هذا األخ Òإا ¤السسلطة ‘ فرنسسا ،بل كان الورقة األخÒة
Óدارة الفرنسسية من أاجل القضساء على الثورة ،لكنه فشسل،
ل إ
وطلب ا÷لوسض إا ¤طاولة اŸفاوضسات مع ا◊كومة اŸؤوقتة
للجمهورية ا÷زائرية بعد أان هزمته دبلوماسسيا كما هزمه
جيشض التحرير الوطني ‘ أارضض اŸعركة.
إان ا◊د األدنى من اŸوضسوعية ،يجعلنا نكتشسف أان الثورة
ا÷زائرية  ⁄تكن لتنجح وتسستمر لول وجود نخبة مثقفة⁄ ،
تتخرج من كÈى اŸعاهد واألكادÁيات ،هذا شسيء صسحيح،
لكنها كانت نخبة فعالة ومؤوّثرة اسستطاعت أان Œعل الشسعب
ا÷زائري يصسطفّ وراءها ويحتضسن مشسروعها .واألهم ‘
ذلك كله ،أانه يقبل التضسحية من اأجلها وهذا ما يفسسر أان
سس -ي -اسس -ات الن -ت -ق -ام ا÷م -اع -ي ال -ت -ي ك -انت “ارسس -ه-ا اإلدارة
السستعمارية  ⁄تدفعه إا ¤التخلي عن الثورة وهذا وحده يكفي
للتأاكيد على أان مقولة ““ثورة عظيمة بعقل ذبابة““ مردود عليها،
ألن الرجال الذين يسستطيعون تعبئة شسعب بأاكمله ،ل Áكن إال أان
يكونوا نخبة بكل ما –مل هذه الكلمة من معنى.

من منتدى
الشضع ـ ـب

األربعاء  2٣نوفمبر  2٠1٦م
الموافق لـ  22صسفر  1٤٣٨هـ
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على النخبة لعب دورها ‘ التغي Òدون السستسسÓم

أاخ ـ ـ ـ ـذ زم ـ ـ ـ ـام اŸب ـ ـ ـ ـادرة ‘ بن ـ ـ ـ ـاء
ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـر ا÷دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة

دعا اÛاهد ووزير القتصساد الأسسبق مراد بن اأشسنهو ،النخبة ا÷زائرية من اإطارات ومثقف ،Úاإ ¤لعب
الأدوار اŸنوطة بهم ،كل ‘ مكانه و›اله وعدم السستسسÓم للظروف والعوائق اŸثبطة لعزÁتهم واŸسساهمة
‘ صسنع جزائر اليوم والتحرر من روح الإتكالية على الدولة ،بل على العكسش التحلي باŸبادرة واŸثابرة
والسسعي لÎك بصسمتهم ‘ ا◊ياة.

سصعاد بوعبوشش

قال بن أاشسنهو خÓل ندوة نقاشض Ãنتدى
““الشسعب““ ،حول ““دور النخبة اŸثقفة ‘ الثورة
ال -ت-ح-ري-ري-ة““ ،ن-ظ-مت ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-ام-ع-ة
ا÷زائر ٣-بكلية اإلعÓم والتصسال ،إان لكل
ج-ي-ل مشس-اك-ل-ه ب-اخ-تÓ-ف ح-التها و›التها،
ل -ك -ن ت -ب -ق -ى ا◊ل-ول ‡ك-ن-ة ،رغ-م ت-ع-ق-ي-ده-ا
وتركيبها ،خاصسة وأان النقطة اإليجابية التي
Áكن النطÓق منها هي من اŸسستوى الثقا‘
اّ Ùصسل ،مشسÒا إا ¤أان األجيال الصساعدة
ﬁظوظة ،مقارنة بنظÒتها إابان الثورة ،فهي
ال-ي-وم م-ت-ع-ل-م-ة وم-ث-ق-ف-ة وح-اصس-ل-ة ع-لى أاعلى
الشسهادات ،عكسض ما كان ‘ السسابق ،ومن ثم
لبد من التحلي باإلرادة والتصسميم واŸبادرة،
مهما كانت العراقيل.
‘ هذا اإلطار ،قال الوزير األسسبق إان النخبة
اŸثقفة إابان الثورة التحريرية هي مثال آاخر
ل -ل -ت-ح-دي وال-ت-ي وج-دت ن-فسس-ه-ا ‘ م-واج-ه-ة
السس-ل-ط-ة السس-ت-ع-م-اري-ة وسس-ي-اسس-ت-ها التجهيلية
ال -ت -ي ات -ب -ع -ت -ه -ا ضس-د ا÷زائ-ري Úك-ك-ل وضس-د
م -ث -ق -ف -ي -ه -ا أاو أاعÓ-م-ه-ا ،م-ن خÓ-ل ‡ارسس-ة

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

أاقصسى العقوبات عليهم ،بداية بالتضسييق على
نشساطاتهم وتهجÒهم ونفيهم وفرضض اإلقامة
ا÷Èي -ة والسس-ج-ن وح-ت-ى ال-ق-ت-ل واسس-ت-ح-داث
آال -ي -ات ل -ل-ت-ه-م-يشض وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن دوره-ا ب-ك-ل
ال -وسس-ائ-ل اŸت-اح-ة ل-ط-مسض ال-ه-وي-ة وال-ث-ق-اف-ة
الوطنية ،ورغم ذلك  ⁄تسستسسلم.
وأاشس -ار إا ¤أان ال -ن -خ-ب-ة اŸث-ق-ف-ة إاب-ان ال-ث-ورة،
ك -انت ت -عÎضس -ه -ا ع-دة ع-راق-ي-ل ،أاه-م-ه-ا ق-ل-ة
عددهم ،فهم  ⁄يتجاوزون  2٠٠٠طالب ‘
الثانويات وكانوا أاقل بكث ‘ Òا÷امعات ،ومن
ثم كان من السسهل اسستهدافهم و–ديدهم من
طرف فرنسسا ،بل ﬁاولة تقويضض جهودهم
ودوره - -م ‘ دع - -م ال - -ث - -ورة ،إال أان ك - -ل ت- -لك
اŸم -ارسس -ات السس -ت -ع -م -اري -ة “ ⁄ن -ع-ه-م م-ن
الن -خ -راط ‘ ال -ث-ورة وال-ت-ن-ظ Òل-ه-ا ،ف-ك-ان-وا
إاضسافة حقيقية لها وسساهموا ‘ وضسعها على
السسكة الصسحيحة إا ¤غاية –قيق السستقÓل.
ع -ل -ى ضس -وء ذلك ،ق-ال ب-ن أاشس-ن-ه-و إان ال-ن-خ-ب-ة
اŸثقفة هي الفئة األقدر على إادراك حاجات
اÛت -م -ع وط -م -وح -ات -ه و–وي -ل-ه-ا إا ¤إارادة،
والعمل على وصسل هذه اإلرادة بالفعل لبلوغ
األهداف من خÓل رؤوية متكاملة تأاخذ بعÚ

الع- -ت- -ب- -ار ا◊اج- -ات ال- -راه- -ن- -ة وت- -ع Èع- -ن
ط -م -وح -ات وآام -ال ال -ن-اسض وت-ط-ل-ع-ات-ه-م ن-ح-و
األفضسل ،والبداية تكون بإادراك مسستلزمات
كل مرحلة من مراحل التحول الجتماعي‘ ،
أاب-ع-اده-ا السس-ي-اسس-ي-ة والق-تصس-ادي-ة وال-ثقافية،
قصسد بلورة رؤوية واضسحة للمسستقبل ،ألن كل
جيل له مسستلزماته ليسض فقط برؤوية اŸاضسي،
بل بفهم الدروسض وتكوين فكر اسستشسرا‘ قادر
على مواكبة التطورات اÛتمعية ،ل التخندق
‘ صسراع األجيال الذي لن يأاتي بفائدة ترŒى،
–ول دون ت - -وظ - -ي - -ف ال- -ذك- -اء ‘ اسس- -ت- -ن- -ب- -اط
اŸضسام Úا÷ديدة وتنمية الÌوة الوطنية.
وأاشسار بن أاشسنهو ،أان النخبة اليوم تتحكم فيها
عدة عوامل وتؤوثر ‘ توجهاتها ‘ عا ⁄اليوم
أاك Ìتعقيداً من أاي وقت مضسى ،فهي متنوعة
وت - -قÎن م - -ع ع- -دة ›الت ،ك- -ال- -عسس- -ك- -ري- -ة
والسس -ي -اسس -ي -ة واŸال -ي-ة وال-ن-ق-اب-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
والجتماعية واألكادÁية ،ومن ثم فهي تشسكل
زخما ثقافيا وفكريا لبد من السستفادة منه،
كل ‘ مكانه ،والنظر إاليها على أانها قوة بناء
يسستفاد منها ‘ كل مرحلة حسسب ا◊اجة
اŸطلوبة وعلى أاسسسض صسحيحة ومتينة.

‘ ...Qƒ£°S
^ م -ن م -وال -ي-د م-دي-ن-ة ت-ل-مسس-ان
بالغرب ا÷زائري
^ ال -ت-ح-ق بصس-ف-وف ال-ث-ورة سس-ن-ة
 1956إا ¤غاية 1962
^ ضسابط سسامي ‘ صسفوف جيشش
التحرير الوطني.
^ م- -ن أاعضس- -اء وزارة ال -تسس -ل -ي -ح
والرتباطات العامة (مالغ)
^ شسغل العديد من اŸناصسب بعد
السستقÓل من اأهمها:
ه
د
ا
^ م -دي -ر ع -ام ل-ل-م-ع -ل-وط-ن-ي
للدراسسات الزراعية
^ م-دي-ر ال-ت-ع-ل-يم العا‹ ثم اأمÚ
ع- - - - -ام وزارة اŸال - - - -ي - - - -ة ووزي - - - -ر
القتصساد
^ أاسس-ت-اذ ج-ام-ع-ي دّرسش ب-ال-ع-ديد
من اŸعاهد واŸدارسش العليا
ل - -دي - -ه ال - -ع - -دي - -د م- -ن اŸؤول- -ف- -ات
والكتب.
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‘ اŸواقع األمامية

جمال أوكيلي
ك -انت ال-ن-خ-ب-ة اŸث-ق-ف-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ اŸواق-ع
األم- -ام- -ي- -ة قصس- -د ال- -تصس- -دي ل- -ك -ل اÙاولت
اإلسس -ت -ع -م -اري -ة ال -رام -ي-ة إا ¤مسس-خ الشس-خصس-ي-ة
الوطنية اŸتجذرة ‘ أاعماق هذا الشسعب الثائر
وهذا ع Èوسسائل ناعمة منها إانشساء الصسحف،
وت -أاسس -يسض ال -ن-وادي ،وإانشس-اء ا÷م-ع-ي-ات وح-ت-ى
األحزاب فيما بعد عندما بلغ ا◊سض الوطني
أاوج -ه ودخ -ل ا÷م -ي -ع ‘ م -واج-ه-ة ﬂط-ط-ات
الطمسض باعتماد الندية ‘ اŸيدان.
هذا العمل التحسسيسسي البعيد اŸدى الهدف
منه هو إابراز للطرف اآلخر أان هناك حزائريÚ
لهم القدرة الفائقة ،والكفاءة العالية ‘ صسنع
الفارق وإاقامة التميز ‘ الكث Òمن اŸواقع
وهذه اÿصسوصسيات ا÷زائرية هي التي كانت
دائما ‘ صسراع شسديد مع اŸسستوطن Úالذين
قدموا إا ¤هذه البقعة الطاهرة من كل اŸناطق
األوروبية باسسم اإلعمار.
وه -ذه ال -ن -خب ه -ي ال -ت -ي ب -ل -ورت ال-وع-ي ع-ن-د
ا÷زائري Úبشسكل عال ،وÃسستوى لئق نظرا
لتفاعلها مع كل اŸسستجدات آانذاك لذلك فإان
حزب ‚م شسمال إافريقيا Ÿصسا‹ ا◊اج ورد ‘
ب- - -رن- - -ا›ه اŸط- - -لب ال- - -ت- - -اري- - -خ- - -ي اÿاصض
ب -اإلسس -ت-قÓ-ل ال-وط-ن-ي ،وال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام
ال-ك-ول-ون-ي-ا‹ ال-ق-ائ-م ع-ل-ى السس-ت-غÓ-ل ،ه-ذا ما
يكشسف عن أان النخب اŸثقفة ا÷زائرية ⁄
تكن تعيشض ‘ سسرايا اÙتل ،بل كانت تعد
العدة لليوم اŸشسهود ..وهذا عن طريق مقاومة
اإلدارة اإلسس -ت -ع -م -اري-ة ب-ك-ل ال-وسس-ائ-ل اŸت-اح-ة
واإلمكانيات اŸتوفرة.
لذلك جاء هذا الوعي بارزا مرة أاخرى لدى
ب -رن -ام -ج ح -زب الشس -عب ا÷زائ -ري ال -ذي ي-ع-د
خÓصسة إانصسهار نضسالت ا◊ركة الوطنية ‘
بوتقة واحدة خاصسة تلك التي تؤومن إاÁانا قويا
ب -ال -ع -م -ل ال -ث -وري وه -و ال -ت -ي -ار ال-ذي ك-انت ل-ه
األغلبية ‘ الدفع بالنضسال إا ¤ذروته باختيار
الصس- -ف- -وة اŸث -ق -ف -ة ال -ت -ي سسÒت دوال -يب ه -ذا
التنظيم وانتقلت به إا ¤الصسدام مع اإلحتÓل،
وه -ذاب -ت -أاسس -يسض ا÷ن -اح ال -عسس-ك-ري (اŸن-ظ-م-ة
اÿاصسة).
ه-ذا الشس-ع-ور ال-ع-م-ي-ق ب-ال-نشس-اط ال-ث-وري‚ ،ده
ظ -اه -را ‘ أاح -داث  ٠٨م -اي  ،19٤5وب -ع -د 1٠
سسنوات عند اندلع الثورة ..فبماذا نصسف أاولئك
الذين صساغوا بيان أاول نوفمÈ؟ هل Œاوزوا
زم -ان -ه -م؟ ن -ظ -را Ÿا تضس -م-ن-ه م-ن ع-ب-ق-ري-ة ‘
اŸضسمون ،هذا التسسلسسل ‘ اŸنطق التاريخي
أابدعت فيه النخب ا÷زائرية اŸثقفة ،التي
كانت نابعة من األوسساط الشسعبية لذلك أابقت
ع-ل-ى ت-لك الصس-ل-ة ال-ق-اع-دي-ة م-ع ال-وسس-ط ال-ذي
إاحتضسنها بكل قوة فيما بعد ،لذلك فليسض من
ال -غ -راب -ة أان ي -ع -ت Èا÷زائ -ري -ون ه-ذه ال-وث-ي-ق-ة
اŸرجعية ‘ مسسÒتهم الوطنية كونها أاعلنت
ال -ق -ط -ي -ع-ة م-ع اإلسس-ت-ع-م-ار ..وم-ه-دت ألرضس-ي-ة
–رر ،تتوج باإلسستقÓل الوطني فيما بعد ،يليها
بناء الدولة الوطنية بكل أابعادها ومكوناتها هذه
األه -داف ك -ل -ه -ا –ق -قت ب -فضس -ل ال -ف-ك-ر ال-نÒ
للنخب اŸثقفة ا÷زائرية ..التي ضسحت بكل ما
“لك لسسÎجاع السسيادة الوطنية مهما كلف
ذلك من ثمن وهذا هو مسسار النضسال الذي آامن
بهذا الوطن ..على أان يكون حرا منذ  1٨٣٠إا¤
غاية .19٦2

مـــــــراد بــــــــن آاشسنهــــــو:

ا÷زائـ ـ ـر ق ـ ـادرة عل ـ ـى Œـ ـ ـاوز الوضضعيـ ـ ـة اŸاليـ ـ ـة الراهن ـ ـ ـة
تداب Òلسسد العجز اŸا‹ جراء انهيار أاسسعار البÎول

لزمة إا¤
لسسبق لÓقتصساد واŸالية مراد بن آاشسنهو ‘ ،هذا ا◊وار على هامشش منتدى ““الشسعب““ ،عن الوضسعية القتصسادية ا◊الية للبÓد وقدرة ا◊كومة على اÿروج من ا أ
يتحدث وزير اŸالية ا أ
لفضسل للمديونية اÿارجية.
جانب دور القطاع اÿاصش والطريقة ا أ
من العملة الصسعبة تقلصست ألن سسعر النفط انخفضض ‘ السسوق الدولية ،ومن الطبيعي ^ الدولة تعمل على تنفيذ
أان يكون لذلك تأاث Òعلى العائد اŸتوسسط للجزائري وأايضسا على مسستوى الضسرائب سس - -ي - -اسس - -ة اق - -تصس - -ادي - -ة
^الشسعب“ :ر البÓد Ãرحلة اقتصسادية صسعبة ،ماهي فرصش ا◊كومة ‘ اŸتوقع –صسيلها من قبل الدولة .وهذه األخÒة مطالبة باتخاذ ›موعة من التداب Òج -دي -دة ،ي -ح -ت -ل ف -ي-ه-ا
لÓسستمرار ‘ ضسمان ›موعة من اÿدمات للبÓد لحتواء عجز اŸيزانية Ãصسادر ال-ق-ط-اع اÿاصش م-ك-انة
مقاومة الصسدمة القوية واسستعادة التوازن اŸا‹؟
ك - -بÒة ،ك - -ي- -ف Áك- -ن
أاخرى للعائدات اŸالية وهي إاجراءات متوقعة ومعمول بها ‘ ﬂتلف البلدان.
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وإاذا اتخذت ا◊كومة اإلجراءات اŸالية اŸطلوبة ‘ هذه اŸرحلة ل يوجد إاشسكال ‘ ل-لمتعامل ÚالقتصساديÚ
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القدرة التقنية ◊ل هذه اŸشساكل التي تعا Êمنها البÓد
احتفاظها بالسستمرار بالدور الجتماعي ،ومن اŸنطقي أان التعامل مع األزمة يلزمنا اÿواصش اŸسس- - -اه- - -م- - -ة ‘
وشسخصسيا ،أانا على يق Úبقدرة ا◊كومة على إايجاد حلول مÓئمة ،ألن لكل مشسكل Ãراجعة السسياسسة الجتماعية ،القتصسادية واŸالية ،ول نسستطيع اŸواصسلة ‘ “ويل إاع-ادة صس-ي-اغ-ة الق-تصساد
ﬂرج ،ومن الضسروري أان يفهم الناسض اليوم أان اŸعضسلة ليسست خاصسة با◊كومة وإا‰ا كل شسيء ،وقد نصسل حتى إا ¤وقف ›انية التدريسض ‘ ا÷امعات ودعم الفئات الهشسة الوطني؟
تعني كل ا÷زائري ،Úولبد من فهم وعمل إاعÓمي يفسسر للشسعب ا◊الة ا◊قيقية
‘ البÓد ونعيد إاجباريا التمدرسض ولكن ليسض ›انا ،وهذا أامر واقع ‘ إافريقيا.
ا÷زائ - -ر م - -ع األسس - -ف
للبÓد ،وأاعتقد أان السسلطات كانت ◊د اآلن صسريحة وشسفافة ‘ شسرح الوضسعية اŸالية
ا◊الية ،عكسض ما كان عليه ا◊ال ‘ الثمانينات حيث  ⁄يكن اŸسسؤوولون آانذاك فالدولة عليها أان تختار ب Úالقيام ببعضض الواجبات الجتماعية على حسساب األموال شس- -ي- -دت اق -تصس -اده -ا
التي ب Úيديها أاو أان تخفضض هذه اÿدمات وفقا للطبقات الهشسة ‘ اÛتمع حتى على ريع النفط وما
Óسسف.
واقعي Úل أ
–قق توازن اŸيزانية ،والذي Áلك ح Óمن غ Òهذا فليقدمه.
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^ هناك تخوف من عودة البÓد لÓسستدانة اÿارجية واÿضسوع لشسروط منه ،وعندما فتحنا الباب أامام اÿواصض  ⁄يسستغلوا الفرصسة لرفع مسستوى إانتاج البÓد
لفÎة الثمانينات من حيث الهشساشسة القتصسادية؟
اŸؤوسسسس -ات اŸال -ي -ة ال-دول-ي-ة ال-كÈى ك-م-ا ح-دث ‘ ال-تسس-ع-ي-ن-ات ،ك-ي-ف ت-رى مثل كوريا ا÷نوبية التي اتبعت سسياسسة تشسجيع الصسناعة الداخلية ،نحن كنا نوزع الريع
وبعدها ننتج وأاظن أان ا◊كومة تقوم بدورها ‘ هذا اÛال لسستدراك الوضسع.
ل ،ليسض صسحيحا ‘ ،الثمانينات كنا ل نزال بصسدد تشسييد الدولة ،واآلن هي مشسيدة ،العودة إا ¤السستدانة؟
وعلينا أان نعÎف بجهود ا◊كومة فيما يخصض البنى التحتية للبÓد اŸدارسض ا÷امعات
وأاعتقد أان دور القطاع اÿاصض بقي ‘ مرحلة اسستغÓل الريع وهذا معÎف به ،و يجب
الطرق ..الخ ،وبفضسلها بات لدينا إا‚ازات  ⁄نكن نتوفر عليها ‘ تلك الفÎة ،والهياكل اŸديونية طريقة من طرق التمويل التي تسستعملها جميع الدول مهما كانت حتى أان يصسل إا ¤دور اإلنتاج ا◊قيقي للÌوة اŸبني على الصسناعة وهذا ما ل نراه ◊د اآلن
القاعدية هي العصسب ا◊قيقي لبناء نهضسة اقتصسادية.
الوليات اŸتحدة والتي تبلغ ديونها اÿارجية  19أالف بليون دولر ( 19أالف مليار مع األسسف ،والفئة اÿاصسة ا◊اضسرة ‘ هذا الوقت تعتمد على مشساريع الدولة والسستÒاد.لذلك
^ ا◊كومة بصسدد القيام Ãجموعة من التداب Òلسسد العجز اŸا‹ اŸسسجل دولر) ،هذا التدين اÿارجي شسي عادي ليسض فيه ل وجه سسلبي ول وجه إايجابي ،إاذا ل يحق لهم لوم ا◊كومة على خياراتها القتصسادية التي أاخذتها بكل حرية.
احتجت إا ¤السستدانة كي تقوم بالتوازن ‘ ميزانيتك تدين ل خوف ‘ ذلك.
الذي يشسÎي من اÿارج ليبيع ‘ ا÷زائرÁ ⁄ ،نعه أاحد كي يصسنع بضساعته اŸسستوردة
منذ بداية أاسسعار البÎول ،سستظهر ‘ قانون اŸالية اŸوجود على مسستوى
الŸÈان ،وه-ي م-ت-مسس-ك-ة ‘ ال-وقت ذات-ه بسس-ي-اسس-ة ال-دع-م الج-ت-م-اع-ي ،هل أاحسسن طريقة للدولة كي ل “ر ›ددا على البنك الدو‹ و صسندوق النقد الدو‹ هو ‘ ا÷زائر مثلما فعل الكوريون ،والهنود والصسينيون.
أان تأاخذ بع Úالعتبار ا◊الة الجتماعية واŸالية والقتصسادية ا◊قيقية للبÓد ‘ ،البÒوقراطية من اŸفروضض تخدم من يصسنع وليسض من يسستورد ،وما أالحظه هو أان
تعتقد أانها خيارات مناسسبة؟
الثمانينات اŸسسؤوولون مع األسسف أانكروا هذه ا◊الة و ⁄يصسلوا إا ¤حل حتى وقعت هناك قطاعا خاصسا يكدسض األموال ول يسستثمرها وبعدها يأاتي ويقول البÒوقراطية
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أاعتقد أان جميع ا÷زائريÃ Úخ
األزمة.
تعرقلني ،من هذا الباب ل يحق لهم انتقاد ا◊كومة.

حاوره :حمزة ﬁصصول
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 ١٩مليار ششخصس ‘ العا ⁄عرضشة للخطر

ا÷رائ ـ ـ ـم اإ’لكÎونيـ ـ ـة ته ـ ـ ـدد مسشتعمل ـ ـ ـي ا’نÎني ـ ـ ـت
إاجراءات وقائية ◊ماية اŸؤاطن Úع Èششبكات التؤاصشل ا’جتماعي
’جرام ا’لكÎوﬁ ،Êل طرح ونقاشس من طرف ﬂتلف اÈÿاء والفاعل ‘ Úهذا اÛال ،بعد أان باتت
ما تزال إاششكالية ا إ
’فراد ،الششركات ،اŸؤؤسشسشات وكذا الدول
’ششخاصس واŸمتلكات ،حيث أاصشبح ا أ
مكانا مثاليا للقيام بأاعمال غ Òمششروعة ،تضشر با أ
،بششكل متزايد ضشحايا للتهديدات و عرضشة للنصشب وا’حتيال ،ما يسشتدعي ـ حسشبهم ـ اتخاذ إاجراءات وقائية من العؤاقب
الؤخيمة التي تÎتب عن هذا الفضشاء السشيبÒا.Ê

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

العدد
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احتفا’ باليؤم العاŸي ◊قؤق الطفل
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أابواب مفتوحـ ـة علـ ـ ـ ـى الششرطـ ـة بتمÔاسشـ ـ ـت
’م - -ن ال- -ؤط- -ن- -ي
ن - -ظ - -مت مصش - -ال - -ح ا أ
’ه -ق -ار ،ت -زام -ن -ا م-ع ال-ي-ؤم
ب -ع -اصش -م -ة ا أ
ال- -ع- -اŸي ◊ق- -ؤق ال- -ط- -ف -ل و م -ن -اهضش -ة
العنف ضشد اŸرأاة اŸصشادف لليؤم  20و25
ع -ل -ى ال -ت -ؤا‹ م -ن الشش -ه-ر ا÷اري ب-دار
ال -ث -ق -اف-ة ،أاب-ؤاب-ا م-ف-ت-ؤح-ة ع-ل-ى ف-رق-ة
حماية الطفؤلة ،وكذا برامج إاعÓمية
م -ت -ن -ؤع -ة م -ن ﬁاضش-رات وغÒه-ا ،م-ن
أاجل التعريف باŸهام اŸنؤطة بالفرقة
‘ هذا اÛال.

“ídÉ°üdG óªfi OƒM øH :â°SGÔ
تضضمنت المبادرة  ،إالقاء محاضضرة حول دور
الشضرطة في حماية الطفولة و مناهضضة العنف
ضض -د ال-م-رأاة ،أاك-د ف-ي-ه-ا رئ-يسص ف-رق-ة ح-م-اي-ة
الطفولة على المجهودات المبذولة من طرف
مصضالح األمن في الحد من هذه الظاهرة التي
أاصض -ب-حت تشض-ك-ل خ-ط-ر ك-ب-ي-ر ع-ل-ى ال-م-واط-ن
بصضفة عامة و جيل المسضتقبل بصضفة خاصضة.

وفي سضياق متصضل ،أاضضاف المكلف باإلعÓم
على مسضتوى مصضالح األمن بعاصضمة الولية
ب -رم -جت حصضصص ع -ب -ر األث -ي -ر إلب-راز ج-ه-ود
فرقة حماية الطفل ،وكذا برمجت حمÓت
توعوية حول أاخطار إاسضتعمال األنترنيت من
طرف األطفال مع توزيع مطويات باألماكن
ال-ع-ام-ة وال-م-ؤوسضسض-ات ال-ت-رب-وي-ة ،مشض-ددا على
ضض -رورة دور ال -م -ج -ت -م -ع ال -م -دن-ي و ال-ح-رك-ة
ال -ج -م-ع-وي-ة ل-ل-عب دور ف-ي ال-ت-وع-ي-ة ب-ح-م-اي-ة
الطفل ومناهضضة العنف ضضد المرأاة .
وعلى هامشص هذه المبادرة تم اإلعÓن عن
إاطÓق الرقم األخضضر الجديد  104ووضضعه
ح-ي-ز ال-خ-دم-ة ،وال-م-خصضصص ل-دعم المخطط
Óن -ذار ب -اخ -ت -ط -اف أاو اخ -ت -ف -اء
ال- -وط- -ن- -ي ل  -إ
األطفال.
ول- -قت ال- -م -ب -ادرة إاسض -ت -حسض -ان ال -حضض -ور م -ن
جمعيات فاعلة ومواطنين الذين أاكدوا على
تثمينها خاصضة وأان من شضأانها ان تضضع حد
لظاهرة أاصضبحت تشضكل كابوسص للعائÓت .

طالبؤا بنششر قائمة اŸسشتفيدين من السشكن

سشكـ ـ ـان أاقبـ ـو يغلقـ ـون الطريـ ـق الوطني رقـ ـم 26
»æe É«°SGB
في هذا اإلطار نظم المركز التجاري العالمي
ب-ال-ج-زائ-ر ال-ط-ب-ع-ة ال-خامسضة للملتقي الدولي
ح -ول ال -ج -ري -م -ة الل -ك -ت -رون -ي -ة ف -ي ال-فضض-اء
السض-ي-ب-ي-ران-ي ب-ن-ادي الصض-نوبر ،تحت موضضوع»
األم- -ن الل- -ك- -ت- -رون -ي ف -ي خ -دم -ة ال -ت -ن -م -ي -ة
القتصضادية و البنى التحتية الحيوية» بحضضور
 20خبيرا و مختصضا في هذا المجال.
ال -ج-رائ-م اإلل-ك-ت-رون-ي-ة وال-فضض-اء السض-ي-ب-ران-ي،
أاصضبحت يقول الدكتور علي كحÓن خبير في
اإلعÓم اآللي ،عضضو اللجنة القطاعية الدائمة
للبحث العلمي والتقني وعضضو لجنة التدفق
السضريع والعالي لÓنترنت بوزارة البريد -تضضر
األشضخاصص والممتلكات على حد سضواء ،كما
ت -مسص ب -ال -ح -ي -اة ال-خ-اصض-ة وال-تشض-ه-ي-ر ،تسض-رق
ال- -ب- -ي- -ان- -ات ع- -ن ط -ري -ق اخ -ت -راق األن -ظ -م -ة
المعلوماتية و البني التحتية الحيوية ،الجرائم
الق-تصض-ادي-ة ،ال-ت-جسضسص الصض-ن-اع-ي والمسضاسص
بالنظام العام ما يسضتدعي حسضبه تحسضيسص
المؤوسضسضات والهيئات بمخاطر هذه الجريمة
ف -ي ال -فضض -اء السض -ي -ب-ي-ران-ي وج-م-ع ال-ف-اع-ل-ي-ن
ال -م -ع -ن -ي -ي -ن ب -ه -ذه ال -ظ -اه-رة ح-ول مصض-ل-ح-ة
مشضتركة.

وتطرق بدوره البروفيسضور عواد بوكليف الذي
يشض-غ-ل م-نصضب إادارة ف-ري-ق ح-ول ال-ت-ط-ب-ي-قات
ال -واب والشض -ب -ك -ات ال -ت-اب-ع ل-م-خ-ب-ر الشض-ب-ك-ات
وال-ه-ن-دسض-ة ال-م-ع-م-اري-ة وال-م-ل-تيميديا بسضيدي
بلعباسص ،إالى الممارسضات السضلبية واإليجابية
واإلط-ار ال-ق-ان-ون-ي وضض-ع-ف ال-م-واط-ن-ي-ن أام-ام
شضبكات التواصضل الجتماعي.
وت-ق-اسض-مت ه-ي-ئ-ات ال-دول-ة ال-م-ع-روفة بأادائها
القوي في هذا المجال ،خبراتها خÓل هذا
ال -م -ل -ت -ق -ى ب -ت -ق-دي-م أارق-ام وسض-رد ل-م-خ-ت-ل-ف
التجارب وهنا نشضير إالى أان  1٩مليار شضخصص
يسضتعملون النترنت في اليوم عبر العالم 242
منهم في عالم العربي ،في حين يتم تسضجيل
كل يوم  15مسضتخدما جديدا لÓنترنت في
العالم.
وشض -ك -ل ال -م -ل -ت -ق-ى ف-رصض-ة لق-ت-راح إاج-راءات
تسض -م -ح ب -ت -نشض -ي -ط ال-ت-ع-اون ال-دول-ي م-ن أاج-ل
مكافحة اآلثار المدمرة لهذا النوع الجديد
م -ن ال -ج-ري-م-ة،ول-ك-ن أايضض-ا ل-ت-حسض-يسص رؤوسض-اء
ال- -م- -ؤوسضسض- -ات وت- -وع -ي -ت -ه -م ب -أاه -م -ي -ة األم -ن
المعلوماتي كعامل سضيادة في مؤوسضسضاتهم ،
فضض  Ó-ع -ن م -ن -اقشض -ة ل -م -خ -ت-ل-ف ال-ت-ح-دي-ات
وال-ره-ان-ات ل-م-ك-اف-ح-ة ال-ج-ري-م-ة الل-كترونية
وأاهمية األمن في البيئة القتصضادية.

فليؤن:

ورك -ز ال -م -ل-ت-ق-ي ف-ي م-ج-م-ل-ه ع-ل-ى ال-ت-ع-ري-ف
ب -اإلط-ار ال-ق-ان-ون-ي وال-ج-زائ-ي ل-ل-ج-ري-م-ة ف-ي
الفضضاء السضيبيراني في الجزائر مع معالجة
المصضادقة على شضبكات التواصضل الجتماعي
ك- -أاول خ -ط -وة ل -ت -أام -ي -ن ال -م -ع -ط -ي -ان أاو ب -نك
المعلومات مع تعريف أاصضحاب المؤوسضسضات
ب-ه-ذه ال-ظ-اه-رة وم-خ-ت-لف المخاوف المترتبة
ع -ن -ه -ا وت -ق -دي -م ل -ه -م ف -ه-م أافضض-ل ل-ل-ج-انب
القانوني والتقني للجريمة واألمن في الفضضاء
السضيبيراني.
وأام -ام ان -تشض -ار ال -ج -رائ -م اإلل -ك -ت -رون -ي -ة دع-ا
ال -م -ت -دخ -ل -ون إال -ى أاه -م -ي -ة ال -ن -ظ -ر ف -ي سض-ن
تشضريعات جديدة لكشضف الجناة ومÓحقتهم،
وتشضديد الرقابة على أاجهزة الدولة والشضركات
والبنوك لحمايتها من أاي اختراق ،إاضضافة إالى
Óفراد من أان يقعوا فريسضة
تقديم الحماية ل أ
للجناة من خÓل إانشضاء شضكل تنظيمي جديد
ووسضائل مÓئمة وإاجراءات عملياتية فعالة.
ك -م -ا ت-م اق-ت-راح إاج-راءات تسض-م-ح ب-ت-نشض-ي-ط
ال -ت -ع -اون ال -دول -ي م -ن اج -ل م -ك-اف-ح-ة اآلث-ار
ال-م-دم-رة ل-ه-ذا ال-ن-وع ال-ج-دي-د ل-ل-ج-ري-مة ،مع
أاهمية تحسضيسص رؤوسضاء المؤوسضسضات وتوعيتهم
بأاهمية األمن المعلوماتي كعامل سضيادة في
مؤوسضسضاتهم ومختلف المؤوسضسضات.

مؤوسشسش ـ ـ ـ ـ ـات عقابيـ ـ ـة جديـ ـ ـ ـدة Ÿواجهـ ـ ـة مششك ـ ـ ـل ا’كتظـ ـ ـ ـاظ
’دارة السش- -ج- -ؤن
أاك- -د اŸدي- -ر ال- -ع- -ام إ
’دم -اج ﬂت -ار ف -ل -ي-ؤن ،أامسس،
وإاع -ادة ا إ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م-ة أان-ه سش-ي-ت-م ق-ري-ب-ا
اسش-ت-يÓ-م ع-دد م-ن اŸؤؤسشسش-ات ال-ع-ق-اب-ي-ة
ا÷ديدة بكل من باتنة وأاريسس وعÚ
وŸان (سشطيف) و الششريعة (البليدة) و
ع Úال- -ب- -يضش- -اء و أام ال -ب -ؤاق -ي Ÿؤاج -ه -ة
ح -ا’ت ا’ك -ت -ظ -اظ ال -ت -ي ت -ع -ا Êم -ن-ه-ا
بعضس اŸؤؤسشسشات.

وأاضضاف فليون خÓل أاشضغال الجتماع األول
للجنة الوزارية المشضتركة لتنسضيق نشضاطات
إاعادة تربية المحبوسضين وإاعادة إادماجهم
الج -ت -م -اع -ي أان ه -ذه ال -ه -ي -اك -ل ال-ج-دي-دة
موجهة «لتعويضص المؤوسضسضات القديمة التي
أاصض -ب -حت ل تسض -اي -ر السض -ي -اسض -ة ال -ع -ق -اب -ي -ة
ال -ح -دي -ث -ة ل -ك -ون -ه -ا أان -ج -زت ف -ي ال-ح-ق-ب-ة
السضتعمارية وكان تصضميمها موجها لحجز
أاشض- -خ- -اصص ف- -ق- -ط دون أان تصض -ب -و إلصض Ó-ح
المسضاجين وإاعادة إادماجهم في المجتمع».
كما ذكر في ذات اإلطار أانه تم اسضتÓم
م -ؤوخ-را ع-دة م-ؤوسضسض-ات ل-م-واج-ه-ة ظ-اه-رة
الكتظاظ بالمؤوسضسضات العقابية على غرار
م -ؤوسضسض-ات  2000م -ك-ان ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة و 1000
مكان بالبليدة و  500مكان بجيجل و 300
مكان بتجنانت و  300مكان بالغزوات وكذا
 4م -ؤوسضسض -ات ل -ل-ب-ي-ئ-ة ال-م-ف-ت-وح-ة ب-ط-اق-ة
اسضتيعاب  200مكان لكل واحدة منها في
عين مليلة و أام البواقي و غليزان و الشضلف».
وأاشض- - -ار ف- - -ي ذات السض - -ي - -اق إال - -ى أان ع - -دد
المؤوسضسضات «البيئة المفتوحة» بلغ عددها
حاليا  11مؤوسضسضة على المسضتوى الوطني و

التي تضضم «ما يزيد عن  6233محبوسضا»
ت -ع-م-ل ك-ل-ه-ا ف-ي اإلن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي وت-ع-ل-ي-م
ال-م-ح-ب-وسض-ي-ن ب-عضص ال-تخصضصضات الفÓحية
وكذا تربية النحل وإانتاج العسضل ومشضتÓت
ل- -ل- -ورود وزراع- -ة م- -خ- -ت- -ل- -ف ال- -خضض -روات
والحوامضص.
وب- -خصض- -وصص أاع- -م- -ال ال- -ل- -ج- -ن- -ة ال -وزاري -ة
ال-مشض-ت-رك-ة ل-ت-نسض-ي-ق نشض-اط-ات إاع-ادة ت-ربية
ال-م-ح-ب-وسض-ي-ن وإاع-ادة إادم-اجهم الجتماعي
قال السضيد فليون أانه من شضأانها «إاعطاء
دفعا
ج -دي -دا وق -وي -ا ل -ع -م -ل -ي -ات ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ام
والتكوين المهني لصضالح نزلء المؤوسضسضات
ال-ع-ق-اب-ي-ة ع-ن ط-ري-ق ال-ت-نسض-يق بين مختلف
ال -ق -ط-اع-ات ب-ه-دف «عÓ-ج ال-م-ن-ح-رف-ي-ن و
Óجرام».
ضضمان عدم عودتهم ل إ
وذكر أان عدد النزلء المسضجلين في مجالي

التعليم العام و التكوين المهني قد بلغ سضنة
 2016ما يعادل  41410مسضجل أاي بزيادة
ق- -دره- -ا  1467ب -ال -م -ق -ارن-ة م-ع ال-م-وسض-م
الدراسضي السضابق.
ي -ذك -ر ان-ه ت-م اسض-ت-ح-داث ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة
ال-مشض-ت-رك-ة ل-ت-نسض-ي-ق نشض-اط-ات إاع-ادة ت-ربية
المحبوسضين و إاعادة إادماجهم الجتماعي
ب -م -وجب ق -ان -ون ت-ن-ظ-ي-م السض-ج-ون و إاع-ادة
اإلدماج الجتماعي للمحبوسضين (المادة 21
م -ن-ه) ب-ه-دف «م-ك-اف-ح-ة ال-ج-ن-وح و ت-ن-ظ-ي-م
وتنسضيق الدفاع الجتماعي».
وحسضب السضيد فليون فإان للجنة «دور مزدوج
وقائي وعÓجي» إاذ يبدأا نشضاطها التنسضيقي
بين مختلف القطاعات للوقاية من حدوث
ال-ج-ري-م-ة و يسض-ت-م-ر ب-ع-د وق-وع ال-ج-ري-مة و
حبسص الجناة  .وتعمل على «تحسضين ظروف
الحبسص و أانسضنتها ثم إاعداد ومتابعة تطبيق
برامج التربية والدماج ليمتد نشضاطها إالى
ما بعد اإلفراج من خÓل منح المسضاعدة و
ال -رع -اي -ة ال Ó-ح-ق-ة ل-ل-م-ح-ب-وسض-ي-ن ال-م-ف-رج
عنهم».
وقال مدير البحث وإاعادة الدماج بوربالة
فيصضل بخصضوصص أاهم التوصضيات المنبثقة
ع -ن اج -ت -م -اع ل -ل -ج-ن-ة ال-وزاري-ة ال-مشض-ت-رك-ة
لتنسضيق نشضاطات إاعادة تربية المحبوسضين
وإاع-ادة ادم-اج-ه-م الج-ت-م-اع-ي أان-ه-ا ت-ت-ع-لق
«باقتراح نصص تشضريعي أاو تنظيمي لتقليصص
مدة رد العتبار القانوني أاو القضضائي أاو
عدم تقييد بعضص الج

ت- - -ؤق- - -فت ا◊رك- - -ة اŸروري - -ة م - -ن - -ذ
’و ¤من صشبيحة أامسس ،على
السشاعات ا أ
مسش- -ت- -ؤى ال- -ط -ري -ق ال -ؤط -ن -ي رق -م ،26
ال -راب -ط ب Úو’ي -ت -ي ب -ج -اي-ة وا÷زائ-ر
العاصشمة ،بسشبب إاقدام بعضس اŸؤاطنÚ
ع-ل-ى وضش-ع اŸت-اريسس وا◊ج-ارة وغ-ل-قه
“اما ‘ وجه ا◊ركة ،تعبÒا منهم عن
تذمرهم من عدم اسشتجابة ،السشلطات
اÙل- -ي -ة وال -ؤ’ئ -ي -ة ل -ل -ؤع -ؤد اŸق -دم -ة
Ÿط- -ل- -ب- -ه- -م اŸق- -دم م -ن -ذ سش -ن -ؤات ع -دة،
واŸت- -م- -ث- -ل ‘ اŸط -ال -ب -ة وب -نشش -ر ق -ؤائ -م
اŸسشتفيدين من السشكنات ا’جتماعية.
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وفي هذا الصضدد قال السضيد سضعيدي ممثل
ع- -ن السض- -ك- -ان لـ ‘الشض -عب‘‘ ،إان ه -ذه ال -ح -رك -ة
الحتجاجية جاءت بسضبب معاناة المواطنين،
م- -ن ت- -م- -اط -ل اإلدارة ف -ي ت -وزي -ع السض -ك -ن -ات
الج -ت -م-اع-ي-ة ،ال-م-ق-در ع-دده-ا بـ 573وحدة

سضكنية ،حيث يعيشضون ظروفا صضعبة ل تسضاعد
على السضتقرار ،وهو ما دفع بنا إالى الحتجاج
ب -ه -ذه ال -ط -ري -ق -ة إلسض -م -اع صض -وت-ن-ا ل-ل-ج-ه-ات
المعنية‘.
وقد تسضبب غلق هذا الطريق على صضعيد آاخر،
في خلق اضضطراب كبير في الحركة المرورية،
وه-و السض-ي-ن-اري-و ال-ذي أاضض-ح-ى ي-ت-ك-رر ت-قريبا
يوميا بولية بجاية ،وسضط سضخط مسضتعملي
ال-ط-رق-ات وال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن الق-تصضاديين الذين
تعطلت مصضالحهم ،واضضطروا إالى التوجه عبر
مسضالك جبلية وعرة لبلوغ غاياتهم.
ومن جهته دعا أاولد الصضالح زيتوني والي
بجاية ،إالى ضضرورة التوقف عن اآلثار السضلبية
ال-ت-ي ت-خ-ل-ف-ه-ا ال-ح-رك-ات الح-ت-ج-اج-ية ،على
غ -رار ق -ط -ع ال-ط-رق ف-ي وج-ه ح-رك-ة ال-م-رور
كونها تسضبب ركودا اقتصضاديا وتنمويا للولية،
مضض -ي-ف-ا أان ال-مسض-ت-ث-م-ري-ن يشض-ت-ك-ون م-ن ه-ذه
الظاهرة السضلبية ،التي ل تخدم ل القتصضاد
الوطني ول المنفعة العامة ،وتكلف القتصضاد
المحلي خسضائر بالمÓيير.

‘ انتظار اŸرسشؤم التنفيذي

اسشتح ـ ـداث  20مندوبيـ ـة بلديـ ـة جديـ ـدة بوهران

أاكد مدير التنظيم والششؤؤون العامة
لؤ’ية وهران رابح آايت حسشن أان جميع
’ج- -راءات الÓ- -زم- -ة ل -ه -ي -ك -ل -ة ب -عضس
ا إ
ال -ب -ل -دي-ات م-ن خÓ-ل ت-قسش-ي-م-ه-ا إا20 ¤
م -ن -دوب -ي -ة ج -دي -دة ،وه -ذا ‘ ان -ت -ظ -ار
صش -دور اŸرسش -ؤم ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ف -ت -ح -ه -ا
ودخؤلها حيز اÿدمة.
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وقال آايت حسضن في تصضريح أان إاعادة النظر في
ال -ت -ن-ظ-ي-م اإلداري ب-وه-ران ،شض-أان-ه-ا ف-ي ذلك شض-أان
ال-ع-دي-د م-ن ال-ولي-ات األخ-رى ،ي-ت-م-اشض-ى وال-تطور
الذي تشضهده الولية في مختلف المجالت كما
سضيسضاعد على التحكم أاكثر في التسضيير الحضضري
ل -ل -م -دي -ن-ة وت-حسض-ي-ن ن-وع-ي-ة ال-خ-دم-ات ال-م-ق-دم-ة
للمواطن».
ويتعلق األمر بمختلف البلديات التي شضهدت توسضع
ع -م -ران -ي ك -ب -ي-ر خÓ-ل السض-ن-وات األخ-ي-رة ن-ت-ي-ج-ة

عمليات الترحيل التي مسضت كل من وادي تليÓت
التي سضتسضتفيد من أاربع مندوبيات جديدة وبئر
الجير من خمسضة مندوبيات فيما سضتتعّزز قديل
بثÓث مندوبيات والسضانيا بمندوبيتين اثنين ،على
أان يرتفع عدد المندوبيات بالبلدية األم من  12إالى
 18مندوبية موزعبة عبر حي العقيد لطفي وحمو
ب -وت-ل-ي-ل-يسص و ال-خ-ال-دي-ة وك-ذا ب-م-ن-ط-ق-ة فÓ-وسض-ن
«البركي وفق ذات المسضؤوول .
وحسضب نفسص المتحدث فإانّ إادارة الحالة المدنية
بالولية سضتدخل في غضضون السضنة المقبلة 2017
م -رح -ل -ة ج -دي -دة ضض -م -ن مشض-روع وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
والجماعات المحلية الرامي إالى تحقيق البلدية
الل -ك -ت -رون -ي -ة وت -ت -ع -ل-ق ب-ت-م-ك-ي-ن ال-م-واط-ن-ي-ن م-ن
اسضتخراج جميع وثائق الحالة المدنية عن طريق
النترنت والتي اعتبرها خطوة جديدة في مسضار
إاصضÓح الحالة المدنية بوهران التي تمكنت مؤوخرا
من ربط  100ملحقة إادارية جديدة بشضبكة األلياف
البصضرية ،وهو ما يسضمح بخلق الفهرسص الوطني
للحالة المدنية ليكون تحت تصضرف المواطنين في
اي نقطة من الوطن.

اŸؤؤ“ر الطبي  24حؤل ا÷راحة باŸنظار

عمليـ ـ ـة مباششـ ـ ـرة لع ـ ـÓج السشمنـ ـ ـة بوه ـ ـران

م -ي -ز ال -ي -ؤم ال -ث -الث م-ن إاشش-غ-ال اŸؤؤ“ر
ال -دو‹ ح -ؤل ج -راح -ة ب -اŸن -ظ -ار ÷م -ي-ع
ال -ت -خصشصش -ات ال -ذي اح -تضش -ن-ت-ه اŸؤؤسشسش-ة
ا’سشتششفائية أاول نؤفم Èبؤهران إاجراء
ع- -م -ل -ي -ة ج -راح -ي -ة م -ب -اشش -رة م -ن ق -اع -ة
ال -ع -م -ل -ي -ات ل -ع Ó-ج السش -م -ن -ة ب -اسش-ت-خ-دام
اŸن- -ظ- -ار ا÷راح- -ي– ،ت إاشش- -راف ط- -اق -م
طبي جراحي جزائري أاجنبي .
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وت -تضض-م-ن ال-ج-راح-ة ب-ال-م-ن-ظ-ار حسضب ال-ط-ب-يب
ال-ل-ب-ن-ان-ي ال-م-خ-تصص ع-ل-ي ف-رق-ان من مسضتشضفى
اإلم -ارات اسض -ت -خ-دام ت-لسض-ك-وب خ-اصص (م-ن-ظ-ار
جراحي) من خÓل وضضع حزام أاو طوق حول
الجزء العلوي من المعدة ،حيث يكون جريب
صضغير وفتحة ثابتة في أاسضفل المعدة دون أان
ت-ف-ق-د ال-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات وال-م-ع-ادن ال-م-وج-ودة ب-ها،
وذلك عن طريق اسضتئصضال جزء منها دون أاي

تدخل جراحي أاو ندبات أاو آالم ،وفق نفسص
المختصص.
ك -م -ا أاشض -اد ال -دك -ت -ور ع -ل -ي ف -رق-ان ب-ال-مسض-ت-وى
المتطور الذي وصضلت إاليه الجراحة بالجزائر
باإلعتماد على اإلطارات المختصضة والتجهيزات
ال-دق-ي-ق-ة ح-ت-ى ي-تسض-ن-ى ل-ل-ف-رق ال-ط-ب-ية الوطنية
مواكبة التطورات الحاصضلة في المجال وتلبية
ح-اج-ي-ات ال-م-واط-ن وت-ط-ل-ع-ات-ه ف-ي ال-ق-ط-اع-ين
العمومي والخاصص.
وذك -ر ب -ال -م -ن -اسض -ب -ة ب -م-ا أاب-دت-ه ال-ف-رق ال-ط-ب-ي-ة
ال-ج-زائ-ري-ة م-ن سض-م-ع-ة ط-ب-ي-ة ع-ل-ى ال-مسض-ت-ويين
العربي والعالمي ،لسضيما في مجال الجراحات
ال-دق-ي-ق-ة ،ع-ل-ى غ-رار عÓ-ج السض-م-ن-ة ال-م-ف-رط-ة
المتوّفر المؤوسضسضة السضتشضفائية الجامعية أاول
نوفمبر بوهران التي احتضضنت هذا اللقاء الطبي
الهام ،وهو ما مكنها من تحسضين الخدمات
ال-م-ق-دم-ة ل-ل-م-رضض-ى و ت-ق-ل-يصص ف-ات-ورة ال-عÓ-ج
بالخارج.
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أامام اعÎاضس حزب العمال وانسشحاب «ا÷زائر اÿضشراء»

نواب الغرفة السشفلى يصشادقون باألغلبية على مششروع قانون اŸالية 201٧
^ بابــــا عمـــــي :الظـــــرف الصشعـــب يحتـــم بلـــــوغ اقتصشـــــاد متنـــوع
^  65تعدي Óوخفضس  ٪65لتسشعÒة الكهرباء لسشكان ا÷نوب

لغلبية على مششروع قانون اŸالية واŸيزانية لسشنة  ،2017فيما
صشوت نواب اÛلسس الششعبي الوطني ،أامسس ،با أ
صشوت نواب حزب العمال بـ«ل““ وانسشحب نواب تكتل ا÷زائر اÿضشراء ‘ ،جلسشة علنية ترأاسشها ﬁمد العربي ولد
خليفة بحضشور  171نائب و 34وكالة.

حياة  /ك
“ي- -زت ج- -لسض -ة أل -تصض -ويت ع -ل -ى
ق -ان -ون أŸال -ي -ة لسض-ن-ة  ، 2017ب -ج-و
مشض- -ح- -ون ،ب- -ل- -غ ح -د أÓŸسض -ن -ات و
ألتقاذف بالتهم ب Úنوأب أألغلبية و
ح- -زب أل -ع -م -ال ،ف -ي -م -ا رفضس ن -وأب
حزب جبهة ألعدألة و ألتنمية و جبهة
أل - -ق - -وى ألشضÎأك - -ي- -ة ““أألف- -اف- -اسس““
ألدخول إأ ¤قاعة أ÷لسضات ،موجهÚ
‘ تصضريحات على ألهامشس ،وأبل من
Óج -رأءأت
ألن -ت -ق -ادأت و أل -رفضس ل  -إ
ألتي تضضمنها نصس أŸشضروع .
ب- -ل- -غت أقÎأح- -ات أل- -ت- -ع- -دي Ó-ت
أŸقدمة من ألنوأب و أÙالة على
أللجنة  65تعدي ،Óتتعلق باŸسضائل
ذأت ألهتمام ألوطني ،منها أقÎأح
تعديل أŸادة  18بالتنصضيصس أن يكون
ألرسضم على إأصضدأر جوأز ألسضفر من
 24صضفحة برسضم يقدر ب  25ألف
دج ،و جوأز ألسضفر من  48صضفحة
بحسضب ب  60ألف دينار عوضس 45
ألف دج و هذأ عندما يتعلق أألمر
باإلجرأء ألسضريع ( أي أ◊صضول على
أ÷وأز ‘ أقصض- - -ر م- - -دة ‡ك - -ن - -ة ل
تتجاوز أليوم Úأو  3أيام ).

خفضس فوترة الكهرباء بـ65
باŸائة لفائدة سشكان ا÷نوب
ك -م-ا تضض-م-نت أل-ت-ع-ديÓ-ت أقÎأح
إأدرأج  3موأد جديدة و يتعلق أألمر
باŸادة جديدة  37مكرر  ،ألتي تنصس
ع - -ل - -ى أل - -زي - -ادة ‘ أل - -رسض - -م ع- -ل- -ى
أŸشض -روب -ات أل -ك -ح -ول -ي -ة ب-نسض-ب-ة 10
باŸائة ،تبعا لدرأسضة ألتعديل رقم 5
أل - - -وأرد ع - - -ل - - -ى أŸادة  27معدلة،
باإلضضافة إأ ¤إأدرأج مادة جديدة 21
م -ك -رر  1ضض -م -ن مشض -روع أل-ق-ان-ون،
ح-رصض-ا ع-ل-ى ضض-م-ان م-ع-ا÷ة وتكفل
أمثل للبنوك وأŸؤوسضسضات أŸالية و
أألورأق ألتجارية ( أŸعامÓت ) من
خÓل إأعفاء هذه أألخÒة من طابع
أ◊ج- -م ،وك- -ذأ أدرأج م- -ادة ج- -دي -دة
أخ -رى  130م-ك-رر  ، 1ت -نصس ع -ل-ى
تخفيضس فوترة ألكهرباء ‘ وليات
Óسضر و
أ÷نوب بنسضبة  65باŸائة ل أ
ألفÓح Úبنسضبة  25باŸائة  ،بالنسضبة
للنشضاطات ألقتصضادية ،وقد كان ذلك
م -ط -ل -ب -ا م-ل-ح-ا م-ن ق-ب-ل أل-ن-وأب م-ن

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

ألعدد
17190

تبون من اŸدينة ا÷ديدة سشيدي عبد الله:
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أاششغال إا‚از الششطر األول توششك على النتهاء

ت- - - -وششك أاشش- - - -غ- - - -ال إا‚از
لول م- -ن اŸدي- -ن -ة
الشش- -ط- -ر ا أ
ا÷دي-دة لسش-ي-دي ع-ب-د ال-له
(ا÷زائ- -ر ال- -ع -اصش -م -ة) ع -ل -ى
النتهاء ليتم تسشليمها ‘ 11
ديسشم ÈاŸقبل ,حسشبما أافاد
ب - - -ه أامسس ،وزي - - -ر السش - - -ك - - -ن
وال- -ع- -م- -ران واŸدي -ن -ة ع -ب -د
اÛيد تبون.
أوضض - -ح ت - -ب- -ون خÓ- -ل زي- -ارة
ت- -ف- -ق- -دي -ة ل -ورشض -ات ألسض -ك -ن ‘
سضيدي عبد ألله““ ,أننا ‘ سضباق
م -ع أل -زم -ن ل -ن -ك -ون ‘ أŸوع -د““
مؤوكدأ أن ““أألحياء ألسضكنية سضتكون جاهزة Ãرأفقها
لتسضلم ‘  11ديسضم.““È
ويشض- -م- -ل ألشض- -ط- -ر أألول م- -ن أŸدي- -ن- -ة أ÷دي -دة
أŸرتقب تسضليمه ‘ هذأ ألتاريخ حوأ‹  7.000سضكن
بصضيغة ألبيع باإليجار (عدل) و  1.100سضكن ترقوي
عمومي ,حسضب آأخر أألرقام ألتي قدمها ألوزير.
ك -م -ا ي -تضض -م -ن ه -ذأ ألشض -ط-ر ج-م-ل-ة م-ن أŸرأف-ق
أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا تسض-ع-ة مÓ-عب ج-وأري-ة وأرب-عة
مدأرسس.
وب -خصض -وصس أÓÙت أل-ت-ج-اري-ة ‘
أحياء عدل ,كشضف ألوزير أنه ” فتح
ح- - - -وأ‹  1.800ظ- - -رف ” إأرسض- - -ال - -ه
ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ أŸن-اقصض-ة أل-ت-ي أط-ل-قتها
أŸديرية ألعامة للمدينة أ÷ديدة للظفر
ب -ع-ق-ود أسض-ت-غÓ-ل لﬁ 300ل سض-ت-ك-ون
جاهزة ‘  11ديسضم.È
وأضضاف ألوزير أن هذه ألفضضاءأت
ألتجارية سضتسضمح لوحدها بخلق ما يقرب عن 1.200
منصضب عمل مباشضر ‘ ﬂتلف أŸهن ،مشضÒأ إأ ¤أن
أŸسضتفيدين من أÓÙت سضيلتزمون بدف Îشضروط
صض -ارم وم -نسض -ج -م م -ع م -ت -ط-ل-ب-ات أل-تسض-ي Òأل-عصض-ري
للمدن.
وينتظر أن يتزأمن تدشض Úألشضطر أألول للمدينة
أ÷ديدة مع أفتتاح خط ألسضكك أ◊ديدية ألرأبط

ب Úزرأل - -دة وب - -ئ - -ر ت- -وت- -ة م- -رورأ
بسضيدي عبد ألله.
و“ت - - -د أŸدي - - -ن- - -ة أ÷دي- - -دة
لسضيدي عبد ألله على مسضاحة 7
آألف ه- -ك -ت -ار ب -ا÷ن -وب أل -غ -رب -ي
للعاصضمة.
وي - -تضض- -م- -ن أıط- -ط أل- -ع- -ام
ل-ل-م-دي-نة أ÷ديدة  27ح-ي-ا سضكنيا
أين “ت بر›ة مشضاريع ل‚از
حوأ‹  54ألف وحدة.
وفضض Óعن ألقطب ألسضكني,
يشض -م -ل ﬂط -ط أŸدي -ن -ة ق -ط -ب -ا
صض-ي-دلن-ي-ا وآأخ-ر ج-ام-ع-ي وصضحي
وتكنولوجي وقطب للÎفيه وألتسضلية.
وي -ت -ك -ف -ل Œم -ع لشض-رك-ات ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى رأسض-ه-ا
كوسضيدأر بإا‚از أشضغال ألتهيئة وألطرقات وألشضبكات
أıتلفة ‘ أŸدينة أ÷ديدة بعد ظفرها بصضفقتÚ
تبلغ قيمتهما أإلجمالية  84مليار دج.

فتح باب الكتتاب اسشتثنائيا ‘ برنامج عدل بخنششلة
وبخصضوصس برنامج ألبيع باإليجار (عدل) ,أعلن
تبون أنه سضيتم قريبا فتح باب ألكتتاب
ل- -ط- -ال -ب -ي ألسض -ك -ن ‘ ه -ذه ألصض -ي -غ -ة
ب -خ-نشض-ل-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ف-ائضس أŸسض-ج-ل
بها ,وبذلك ““بشضكل أسضتثنائي““.
ويرتقب ألشضروع ‘ تسضليم مفاتيح
سض -ك -ن -ات ع -دل أب -ت -دأء م -ن أÿم-يسس
أŸقبل لفائدة  1.068مكتتب عدل 2
مسضجل ألكÎونيا ‘  2013بخنشضلة.
غ Òأن ألÈنامج أŸنتهي آأو طور أل‚از بهذه
ألولية يتضضمن حوأ‹  2.300وحدة وهو ما يشض Òإأ¤
وجود فائضس سضيحول إأ ¤مكتتب Úجدد بعد فتح باب
أل -تسض -ج -ي-ل ق-ري-ب-ا .وسض-ي-ت-م أل-ل-ج-وء إأ ¤ه-ذأ أإلج-رأء
ألسضتثنائي ‘ باقي ألوليات ألتي تسضجل فائضضا ‘
ألسض -ك -ن -ات أŸن -ج-زة م-ق-ارن-ة ب-ع-دد أل-ط-ل-ب-ات أŸعÈ
عنها ,حسضب تصضريحات ألوزير.

تسشليم  ٧آالف
وحدة سشكنية
«عدل» وأازيد من
أالف ترقوي عمومي

ﬂتلف ألتشضكيÓت ألسضياسضية خÓل
أل- -ن- -ق- -اشس ،أل- -ذي دأر ح -ول مشض -روع
ألقانون.
وب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ت-عديÓت أŸقÎحة،
فقد شضملت أŸادة  108بالتنصضيصس
على أن تكون تسضوية وضضعية ألبنايات
أŸزودة ب- -رخصض- -ة أل- -ب- -ن- -اء أل -ت -ي ”
أ‚ازها ،أو ألتي هي قيد أل‚از،
غ ÒأŸطابقة لتعليمات رخصضة ألبناء
أŸسضلمة  ،مقابل دفع غرأمة تÎأوح
ما ب 10 Úإأ 25 ¤باŸائة من قيمة
ألعقار ،وحسضب طبيعة أıافة ،على
أن يسضري مفعول هذأ أ◊كم أبتدأء
من  1جانفي . 2018
ك - -م - -ا أقÎح ت - -ع - -دي - -ل أŸادة 69
ب -ال -ت -نصض -يصس ع -ل -ى أن ي -ط -ب-ق رسض-م
ألفعالية ألطاقوية بنسضبة  25باŸائة
على أألجهزة أŸسضتوردة  ،أبتدأء من
 1جانفي  ، 2017و يطبق كذلك على
أألجهزة أŸصضنوعة ﬁليا أبتدأء من
جانفي  ،2018باإلضضافة إأ ¤تعديل
أ- - Ÿادة  107ب-ت-ح-دي-د أل-رسض-م ع-ل-ى
أألطر أŸطاطية أŸسضتوردة ب 750
دج بالنسضبة للسضيارأت ألثقيلة  ،و 450
دج بالنسضبة للسضيارأت أÿفيفة  ،مع
توزيع حاصضل ألرسضم على ألبلديات

ألتي تسضتفيد من  35باŸائة منه،
وت -ذهب  35ب -اŸائ-ة أ ¤أÿزي-ن-ة
ألعمومية و  30باŸائة أإ ¤صضالح
ألصض - -ن - -دوق أÿاصس ل - -ل- -تضض- -ام- -ن
ألوطني .
وŒدر أإلشض- - - - -ارة إأ ¤أن ÷ن- - - - -ة
أŸال -ي -ة و أŸي -زأن -ي -ة ق-د رفضضت ‘
ت -ق -ري-ره-ا ،ع-دة ت-ع-ديÓ-ت م-ن-ه-ا 30
تعديل تقدم به حزب ألعمال ،أنصضب
بعضضها على أحكام مشضروع ألقانون،
وتضضمن ألبعضس أآلخر إأدرأج أحكام
ج -دي-دة ضض-م-ن نصس أل-ق-ان-ون ،فضضÓ-
عن تعديل بعضس أألحكام ،على أثر
أل-درأسض-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي-ة Ÿشض-روع قانون
أŸالية.

بابا عمي :التوفيق ب Úالنفقات واŸداخيل
أكد وزير أŸالية حاجي بابا عمي
‘ ألكلمة ألتي ألقاها عقب ألتصضويت
على مشضروع قانون أŸالية وأŸيزأنية
لسضنة  ،2017أن ““ل شضك أن أ◊كومة
ت- -ت- -ف- -ق م- -ع مضض- -م- -ون أل -ت -ع -دي Ó-ت
أŸقÎح -ة ،ل -ك -ن أل -ظ -روف ت -ت-ط-لب
موأصضلة ألعمل تدريجيا ألجل بلوغ
أق -تصض -اد م -ت -ن -وع و إأن -ت -اج -ي ،ي -وف -ر
شضروط ألسضتقرأر ألكلي لÓقتصضاد.

بعد خصشم  50من اŸائة من منحة نهاية العهدة

وذكر باإلجرأءأت ألتي تضضمنها و
ألتي ترمي إأ ¤ألتوفيق ب Úأسضتقرأر
ألنفقات و تطور أŸدأخيل أ÷بائية،
و ذلك ب -ت -دخ -ل ألسض-ي-اسض-ة أ÷ب-ائ-ي-ة،
كأادأة ضضبط أقتصضادية و أجتماعية
من أجل –سض ÚأŸدأخيل أ÷بائية،
تشض-ج-ي-ع ألسض-ت-ث-م-ار وت-وسض-ي-ع أل-وعاء
ألضض -ري -ب -ي وك -ذأ ت-بسض-ي-ط وت-خ-ف-ي-ف
أإلجرأءأت أ÷بائية .
وج -دد ت -أاك -ي -ده م -وأصض -ل -ة ج -ه-ود
ألدولة ‘ دعم أ÷انب ألجتماعي
ل- -ل- -ف- -ئ- -ات ذأت أل- -دخ -ل ألضض -ع -ي -ف،
ب- -اإلضض- -اف- -ة إأ ¤ت- -دع- -ي- -م ألشض- -ب- -ك -ة
ألسضلعية ،إليجاد ألظروف أÓŸئمة،
ل- -ن- -م- -و أق -تصض -ادي مسض -ت -دأم ،خ Ó-ق
Ÿناصضب ألشضغل و مذر للÌوة.
وأشض- -ار إأ ¤ت- -وق- -ع- -ات ألسض- -ن- -وأت
ألثÓث ألقادمة ،حيث سضتكون هناك
ت -ع -زي -ز أŸي -زأن -ي -ة ب -ج -ع -ل-ه-ا ضض-م-ن
مسضتويات مقبولة‡ ،ا يقلصس ألدعم
‘ ميزأنية ألدولة ،و إأعطاء ألنموذج
ألق -تصض -ادي أ÷دي -د ن -ظ -رة ب -ع -ي-دة
أŸدى ،ب - -اإلضض - -اف - -ة إأ ¤ت - -رشض - -ي - -د
ألنفقات ألعمومية ،و أÙافظة على
ألقدرة ألشضرأئية.

«الششع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب”” ترصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد آاراء نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب الغرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة السشفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
أاقّرت مذكرة ميزانية اŸالية للمجلسس الششعبي الوطني– ،ويل مبلغ ما‹ يقارب  6مÓي Òدج تراكم إا ¤غاية  2015إا ¤ميزانية الدولة،
لمر  01/15اŸؤورخ ‘ العام  ،2015الذي يحدد أاج Óأاقصشاه  15يوما ،على أان يتم خصشم مبلغ ما‹ يضشمن ““ششهرين يخصشصس
لحكام ا أ
تطبيقا أ
لنفقات اŸسشتخدم.““Úيأاتي تطبيق القانون تزامنا واقتطاع  50من اŸائة من منحة نهاية العهدة التي يحصشل عليها ‡ثلو الششعب منذ سشنة
 ،2002التي تعادل ششهرين عن كل سشنة من الفÎة التششريعية.
يذهب إأ ¤ميزأنية أÛلسس وليسس حّ- -د أ لÎأك- -م م- -ي- -زأن- -ي- -ة أ
- Ûلل -سىس منح اŸديرين واإلطارات
ألدولة ،من جهة ،وعدم حصضوله على ألشض- -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،وت -نصس ع
أج -ر ‘ أل -فÎة أŸم -ت -دة ب Úن -ه -اي-ة أق- -ت- -ط- -اع ““شض -ه -ري -ن م -ن ن -ف -ق -ات اŸسشÒة ضشعف منحة النائب
ب- -ع- -د مصض -ادق -ة م -ك -تب أÛلسس عهدته وإأعادة إأدماجه أو إأحالته على أŸسض -ت -خ -دم Úوم-ا ي-زي-د ع-ل-ى ذلك
من جهته ألنائب ﬁمد بكاري،
ب ‘ أÿزينة ‘ أجل  15يوما““.
ألشضعبي ألوطني ،أمسس أألول ،على ألتقاعد.
يصض ّ
دون أنتماء ⁄ ،يخف أمتعاضضه من
قبل ذلك ،كانت ““ألشضعب““ قد
أع - -ت - -ق- -اد أل- -ن- -وأب ب- -أان أŸب- -ل- -غ
مقÎح حزب أألغلبية ،ألقاضضي بدفع
ألقرأر ،أعتقادأ منه أن أŸبلغ يبقى
 50من أŸائة من منحة نهاية ألعهدة أıصضوم منهم سضيخصضصس Ÿيزأنية أقÎبت من ›موعة من ألنوأب،
‘ ميزأنية ألغرفة ألŸÈانية ألسضفلى
للنوأب؛ قرأر سضيسضاهم ‘ توف Òمبلغ أÛلسس خاطئ ،ألن ألقانون أ÷ديد ‘ هذأ ألإطار صضرح ألنائب علي
وب- -ال -ت -ا‹ أÿزي -ن -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ل -ن
هام ،على أعتبار أن عدد ألنوأب ‘ ‘ أألمر  01/15أŸؤورخ ‘  ،2015مÓخسضو ،عن حزب جبهة ألتحرير
تسضتفيد شضيئا .كما طرح نقطة أخرى
أل-وط-ن-ي ،أن-ه ي-لتزم
أل -فÎة أل -تشض -ري -ع -ي -ة ألسض -اب-ع-ة ،أل-ت-ي ي- -نصس ع- -ل- -ى ““ت- -ق- -ل- -يصس
‡ث -ل -ة ‘ م-ن-ح ن-ه-اي-ة أÿدم-ة أل-ت-ي
بكل قرأرأت ألكتلة
توشضك على نهايتها ،يناهز أليوم  462أألرصض- - - - -دة أŸال- - - - -ي - - - -ة
ي -ت-حصض-ل ع-ل-ي-ه-ا أل-رؤوسض-اء أŸدي-رون
ألŸÈان-ي-ة ،لسض-ي-ما
نائب .و–تسضب أŸنحة على أسضاسس أÎŸأك -م-ة““ أل-ت-ي ق-درت
أل- -ع -ام -ون ل -ل -م -ؤوسضسض -ات وأإلط -ارأت
و أن- - -ه - -ا صض - -اح - -ب - -ة
رأتب شضهرين ،عن كل سضنة ،أي  10ب -ق-رأب-ة  6م Ó- -ي Òدج،
أŸسضÒة ،وحتى بعضس عمال كÈيات
أŸقÎح.
أشضهر ،بحسضب ما أكد نوأب أقÎبت وب - - -ال- - -ت- - -ا‹ ف- - -إان مÈر
أŸؤوسضسضات ،ألتي تناهز ضضعف منحة
وذهب زم- - -ي - -ل - -ه
ألرفضس قد زأل ،لسضيما
منهم ““ألشضعب““.
ألنائب.
رشض-ي-د أوسض-ل-ي-م ع-ن
ل -ع -ل م -ا ي -ل -فت ألن -ت -ب -اه ،ت -ب-اي-ن وأنهم ضضد رصضد أŸبلغ
ونبّه ألنائب ﬁمد بكاري ،ألذي
نفسس ألتشضكيلة‘ ،
م - -وأق- -ف ن- -وأب أÛلسس ألشض- -ع- -ب- -ي Ÿيزأنية أÛلسس ،فيما
كان ينتمي ‘ وقت سضابق أ ¤حزب
نفسس ألŒاه ،حÚ
ألوطني ،بخصضوصس قرأر مكتب غرفة ي- -وأف- -ق- -ون “ام- -ا ع -ل -ى
ألعمال قبل ألنسضحاب منه ،إأ ¤أن
ق-ال ““أإذأ أقÎح-ت-ه-ا
ألŸÈان أل- -ق -اضض -ي ب -خصض -م  50من –وي- - -ل - -ه إأ ¤خ - -زي - -ن - -ة
أل - -ن- -ائب وب- -ع- -د أن- -قضض- -اء أل- -ع- -ه- -دة
أل- -ق- -ي- -ادة ،ف -اإ Êل أرى م -ان -ع -ا ‘
أŸائة من منحة نهاية ألعهدة ،ألتي ألدولة.
ألŸÈانية ،يبقى مدة دون تقاضضي أي
و‘ تصضريح خصس به ““ألشضعب““ ،ذلك““ ،م- - - -ذك - - -رأ ب - - -اأن أل - - -ن - - -وأب
ي-ت-ق-اضض-اه-ا ن-وأب ألشض-عب م-ن-ذ أل-عام
دخ -ل ،ي -ن -ت -ظ -ر ف -ي -ه -ا تسض -وي-ة م-ل-ف
 ،2002ب Úمرحب أحÎأما لقرأرأت أمسس ،ع - - -ل - - -ى ه - - -امشس أ÷لسض - - -ة يتقاضضونها للمرة ألثالثة مع نهاية
أل - -ت - -ق- -اع- -د ،أو إأع- -ادة إأدم- -اج- -ه ‘
أل -ك -ت -ل -ة ،لسض-ي-م-ا وأن-ه-ا “ث-ل ح-زب أıصضصضة للمصضادقة على قانون أل- -ع -ه -دة أ◊ال -ي -ة ،ب -اح -تسض -اب 10
منصضبه ،وبالتا‹ فهو ‘ حاجة ماسضة
أألغ-ل-ب-ي-ة ،ي-ت-ع-ل-ق أألم-ر بنوأب حزب أŸال -ي -ة لسض -ن-ة  ،2017أك - -د عضض- -و أشض - -ه- -ر م- -ن أل- -رأتب ع- -ن أÿمسس
إأ ¤منحته كاملة غ Òمنقوصضة.
جبهة ألتحرير ألوطني ،ألذين أكدوأ ÷ن-ة أŸال-ي-ة وأŸي-زأن-ي-ة أإب-رأه-يم سضنوأت من عمر ألعهدة ألتشضريعية
وأع -ت Èأل -ن-ائب دون أن-ت-م-اء ع-ب-د
ب -ول -ق -ان ،أن أŸادة  51م-ن ألأم-ر ب -اÛلسس ألشض -ع -ب-ي أل-وط-ن-ي ،و12
أن-ه-م م-نضض-ب-ط-ون وÁت-ثلون لقرأرأت
أ◊م -ي -د ع -يسض -اوي ،أن أإلج-رأء غÒ
 01/15وأضض- -ح -ة “ام -ا ،أإذ أن -ه -ا شض -ه -رأ ب -ال -نسض -ب -ة لأعضض -اء ›لسس
ألقيادة وإأن  ⁄يكونوأ مقتنع.Ú
ق -ان -و ،Êألن أŸن -ح -ة ي -نصس ع -ل -ي -ه-ا
أدخ -لت ت -غ -يÒأت ج -وه -ري -ة تضض-ع ألأمة.
قانون عضضوي ول قرأر يعلو عليه.
وب Úرأفضس على أعتبار أن ألفارق

فريال بوشضوية

–ويل  6مÓيÒ
دج من ميزانية
اÛلسس إا¤
خزينة الدولة

لجال
طلعي يششدد بالبويرة على احÎام ا آ

اسشتÓم ششطر البويرة  -األخضشرية جانفي 201٧

لشش- - - -غ- - - -ال
شش - - - -دد وزي- - - -ر ا أ
ال -ع -م -وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ب-وج-م-ع-ة
ط -ل -ع-ي ،أامسس ،ب-ال-ب-وي-رة ع-ل-ى
ضش -رورة احÎام آاج-ال اسش-تÓ-م
أاشش-غ-ال إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-ري-ق
لخضش- -ري -ة -
السش- -ي- -ار شش- -ط- -ر ا أ
ال-ب-وي-رة ع-ل-ى مسش-افة  33كلم،
داعيا اŸقاول Úا÷زائري Úإا¤
مواصشل العمل بنفسس الوتÒة و
لن ه-ذا يعتÈ
ك-ذا ال-ن-وع-ي-ة ،أ
درسشا لكل اŸششكك ‘ Úقدرات
وكفاءة ا÷زائري.Ú

البويرة :ع.نايت رمضضان

أطلع ألوزير على ألتقنيات أ◊ديثة ألتي من شضأانها
مرأقبة مناطق أنزلق ألÎبة و كذأ حفر أآلبار ألن
أŸاء يسضبب تصضدع ‘ أŸنشضآات ألقاعدية.كما أعطى
Óسضرأع ‘ وتÒة أل‚از علما أنه
تعليمات صضارمة ل إ
” تسضليم  20كلم من أصضل  33و من أŸنتظر أن تسضلم
 5كلم نهاية شضهر نوفم Èللعلم فإان أŸشضروع كلف
خزينة ألدولة ما يقارب 11مليار دينار جزأئري.
بالنسضبة لهذه أألشضغال أŸنجزة أعتÈها ألوزير
ذأت نوعية عكسس ألتي “ت ‘ ألسضابق و ‘ ظروف
صض -ع -ب -ة خ Ó-ل أل -عشض -ري -ة ألسض -ودأء ك -م-ا أن أŸق-اول-ة
أ÷زأئرية لها خÈة أك Ìو –كم ‘ تقنيات أل‚از.

و لÓإبقاء علي ألطريق ‘ أحسضن
أل-ظ-روف ه-ن-اك أشض-غ-ال ألوقاية
من أنزلق ألÎبة و حفر أآلبار
ألن أŸاء يشض- -ك- -ل خ- -ط- -ر ع- -ل -ى
ألÎبة.
ومن جهة أخري أكد ألوزير
أن أÙول أل - -ب - -وي- -رة ب- -ج- -اي- -ة
سضيفتح أمام حركة أŸرور نهاية
ألسضنة.بالنسضبة للمشضاريع ألكÈى
أل- -ت- -ي ه- -ي ‘ ط- -ور أل‚از ف -إان
أألشض -غ -ال سض-ت-ت-وأصض-ل أم-ا أل-ت-ي ⁄
تنطلق فسضوف تعطى أألولوية للتي
لها أهمية ‘ ألقتصضاد ألوطني.
و‘ نفسس ألسضياق أشضار ألوزير أن مشضروع ألسضكة
أ◊ديدية أŸزدوج و ألرأبط ب Úثنية و برج بوعريريج
مرورأ بالبويرة فإان ألدرأسضة ألتي أنطلقت سضنة 2009
ل تزأل سضارية أŸفعول وحاليا هناك مكتب درأسضات
صضيني يعكف على تفعيلها وإأعادة ألنظر ‘ ألتحولت
أŸيدأنية ألتي طرأت خÓل هذه ألفÎة Ãا ‘ ذلك
ظهور بنايات جديدة ‘ ‡ر أŸشضروع.
ووقف ألوزير على مشضروع أ‚از طريق مزدوج
يربط ب Úمدينة ألبويرة وسضور ألغزلن وÁر عÈ
أŸن -ط -ق -ة ألصض-ن-اع-ي-ة ب-وأد ألÈدي وم-ن-ط-ق أل-نشض-اط
بسض -ور أل -غ -زلن أŸشض -روع أل -ذي وصض -لت ت -ك-ل-ف-ت-ه إأ‹
 6.870.127.000دج.

بفعل –ايل اŸوزع Úوتواطؤو Œار

أازم ـ ـ ـ ـ ـة حلي ـ ـ ـ ـ ـب األكي ـ ـ ـ ـاسس تتفاقـ ـ ـ ـ ـم بتيب ـ ـ ـ ـ ـازة

لكياسس تصشنع ا◊دث
ل تزال أازمة حليب ا أ
ل-دى ال-ع-ام و اÿاصس ب-ت-ي-ب-ازة ،ب-ف-ع-ل ن-درة ه-ذا
اŸن-ت-ج ﬁل-ي-ا و ب-روز عّ -دة Œم-ع-ات شش-ع-ب-ي-ة أامام
باعة هذه اŸادة من ح Úلآخر ‘ مششهد يذّكر
بفÎة أازمة الغذاء التي ششهدتها البÓد ‘ بداية
ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضش-ي و ه-ي ال-ظ-اه-رة
التي سشلبت من ا÷زائري Úكرامتهم.

تيبازة :عÓء ملزي

‘ ذأت ألسضياق فقد طغى تسضويق ألل Íعلى أ◊ليب
طيلة أألسضابيع ألقليلة أŸاضضية ‘ وقت  ⁄يعد فيه سضهÓ
أق -ت -ن-اء ك-يسس ح-ل-يب لÓ-سض-ت-هÓ-ك أŸن-ز‹ أو ل-غÒه م-ن
ألسضتعمالت بحيث أضضحت هذه أŸادة نادرة و بحدة و
ل تسضوق عادة إأل ‘ ألفÎأت ألليلية ح Úتغيب مصضالح
أŸرأقبة ألتجارية عن أŸيدأن و يصضعب على ألعديد من
سض-ك-ان أŸن-ط-ق-ة أل-ت-ن-ق-ل إأ ¤م-رأك-ز أل-ب-ي-ع لق-ت-ن-اء هذه
أŸادة أ◊يوية ،أألمر ألذي أرغم معظم أŸسضتهلكÚ
على ألتحول إأ ¤أسضتهÓك مسضحوق أ◊ليب ألذي يكلف
ميزأنية ألعائلة أموأل إأضضافية باعتباره ل يندرج ضضمن
أŸوأد أŸدعمة من طرف ألدولة و يبقى ألسضؤوأل عن
عمر هذه أألزمة قائما إأ ¤إأشضعار آأخر لسضيما و أنّ
أ÷هات ألوصضية أّكدت ‘ أك Ìمن مّرة على أّنه ل ›ال
للحديث عن أألزمة مادأمت كمية خام أ◊ليب أŸوزع
على أŸنتج ⁄ Úتتغيّر منذ فÎة طويلة .
و ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة أألزم-ة أل-ق-ائ-م-ة م-نذ شضهر
تقريبا فقد نقلنا ألنشضغال إأŒ ¤ار هذه أŸادة بعّدة
نقاط ع Èألولية لغرضس تقصضي أ◊قائق و ألبحث عن

خلفيات أألزمة أŸفتعلة ،و كانت ألصضدمة كبÒة حÚ
أجمعت ›مل أرأء ألتجار و ألعارف Úبشضؤوون أللعبة على
أنّ أألزمة لها عÓقة مباشضرة بقدوم فصضل ألشضتاء و
أنخفاضس درجة أ◊رأرة بحيث أصضبح حليب أألكياسس ل
يحتاج عادة إأ ¤حفظه دأخل أجهزة ألتÈيد لدى ﬂتلف
ألتجار و من ثّم فقد أضضحى أŸوزعون يتحايلون على
ألسضوق عموما من خÓل تفريغ ›مل أ◊مولة لدى تاجر
وأحد باعتباره ل يحتاج أصض Óإأ ¤أجهزة تÈيد مهما
كانت ألكمية كبÒة أألمر ألذي يقلل من تكلفة عملية
ألتوزيع و من جهد أŸوزع ألذي يركن للرأحة فيما يبقى
ألتجار أآلخرون يعانون من تدأعيات هذه أألزمة Ãعية
ألزبائن ،بحيث أضضحى تاجر وأحد يسضتقطب أعدأدأ
غفÒة من ألزبائن و بطريقة فيها ألكث Òمن ألتعدي على
كرأمتهم فيما حرم Œار أآخرون من تسضويق مادة أ◊ليب
ألتي تعودوأ على عليها ‘ باقي أيام ألسضنة فيما يلجأا
ألعديد من أŸوزع Úإأ ¤غلق هوأتفهم لتجنب كّل أوجه
أإلزعاج من طرف ألتجار.
و ‘ ظّل أسضتمرأر هذه أألزمة أŸفتعلة ألتي يقف
ورأئها أباطرة أ◊ليب و ألÓهثون ورأء ألربح ألسضهل و
ألسضريع على حسضاب خدمة أŸوأطن فإاّن تدّخل مصضالح
أل -ت-ج-ارة ب-ال-ولي-ة لضض-ب-ط أألم-ور أصض-ب-ح ضض-رورة م-ل-ح-ة
لسضيما و أنّ ألقضضية تتعلق Ãادة وأسضعة ألسضتهÓك و
مدعمة من طرف ألدولة ،و أألدهى من ذلك كله صضعوبة
تنقل فئة ذوي ألدخل ألضضعيف أو أŸتوسضط إأ ¤مناطق
بعيدة عن مقرأت سضكناهم لي Óلقتناء أ◊ليب ألذي
أضضحى يسضوق ‘ ألغالب خÓل ألفÎأت ألليلية بعيدأ عن
أع ÚأŸرأقبة.

من مراسسلينا

األربعاء  23نوفمبر  201٦م
الموافق لـ 22صسفر  1438هـ

‘ أاول خرجة لوا‹ ع Úالدفلى إا ¤مليانة

فتح ›ال ا’سصتثمار وترقية السصياحة مرهون باŸبادرات اÙلية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الوا‹ يدعو اŸنتخب Úإا ¤ضصرورة التحلي باŸسصؤوولية

ت--واج--ه ب--ل--دي--ة م--ل-ي-ان-ة ‘ ع Úال-دف-ل-ى ن-ق-ائصض ع-دي-دة أاث-ق-لت ك-اه-ل السص-ك-ان وضصّ-ي-عت م-ن
لم-ر ال-ذي أاف-رز م-ت-اعب ت-ن-م-وي-ة بسص-بب ن-قصض اŸب-ادرات اÙل-ية،
ام-ك-ان-ي-ات-ه-ا وط-مسصت م-ن م-ع-اŸه-ا ،ا أ
لختÓل ‘ النسصيج العمرا Êبفعل انتشصار البناءات الفوضصوية،
لوسصاخ والتهيئة وا إ
وتفاقم ظاهرة ا أ
وهو ما وقف عليه الوا‹ بن يوسصف عزيز ‘ أاول خرجة له للمنطقة.

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
الوضسعية التي وقف عليها وا‹ عÚ
الدفلى ‘ أاول خرجة له لبلدية مليانة
اŸل ّ-ق -ب -ة بـ «ع -روسس -ة زك -ار» تسس -ت-دع-ي
–ركا من طرف اŸنتخب ÚاÙليÚ
لدفع وتÒة التنمية والتكفل بإانشسغالت
السسكان اŸطروحة بعد تسسجيل تراجع
رهيب على كل اŸسستويات ،حيث صسار
ملف نظافة اÙيط من أاحد النقاط
السس -وداء ال -ت -ي أارقت السس -ك -ان ك-م-ا ه-و
الشس -أان ب -ح -ي ال-ف-ون-ال ب-أاع-ا‹ م-ل-ي-ان-ة،
حيث شسكلت عمليات الرمي العشسوائي
مناظر مشسينة للمحيط العمرا Êالذي
شسوهته مظاهر البناء القصسديري لعدة
ع- -ائÓ- -ت وال -ت -ي رفضست ال -كشس -ف ع -ن
لسس-ت-فادة من
ه-وي-ت-ه-ا ،ح-يث ط-ال-بت ب-ا إ
لن -ق -اذ أاف-راده-ا م-ن
السس -ك -ن ال -ري -ف -ي إ
لمراضس والظروف اŸناخية الصسعبة،
اإ
وخاصسة التسساقطات الثلجية التي “يز
كل شستاء حسسب أاقوالهم.
أاما فيما يخصس التهيئة ،فÓزال حي
ق- -رق -اح وال -ف -ون -ال وم -ن -اط -ق اŸدخ -ل
الغربي للمدينة تشسهد نقائصس عديدة،
تسس ّ- - -ب- - -بت ‘ Œم- - -ع الÈك اŸائ- - -ي- - -ة
لوح -ال وال -ت -ي ع -ادة م -ا ت -تسس -بب ‘
وا أ
عرقلة حركة اŸرور التي وقفنا عليها.

ومن جانب آاخر –ّدث ‡ثلو اÛتمع
اŸد Êم -ن -ه -م اŸسس-م-ى رضس-ون وعضس-و
ج-م-ع-ي-ة ﬁف-وظ ط-واه-ري اŸسس-رحية
عن حاجة البلدية لبيت الشسباب ليكون
فضس- -اء لسس- -ي -اح -ة الشس -ب -اب واŸب -ادلت
الÎفيهية ،ونقصس اÓŸعب الرياضسية
وال- - -فضس- - -اءات ا÷واري - -ة ،م - -ط - -ال - -بÚ
اŸصسالح الولئية بÎميم هيكل اŸركز
لره -اب إاب -ان
ا÷ام -ع -ي ال -ذي خ ّ-رب -ه ا إ
لمني الذي عرفته اŸنطقة.
التدهور ا أ
ومن جانب آاخر ،اعÎف رئيسس بلدية
م- -ل- -ي- -ان- -ة ع- -ب -د ال -ق -ادر ث -ابت ب -ب -عضس
ال -ن -ق -ائصس اŸسس -ج -ل -ة كضس -ع-ف ال-ت-زود
ب -اŸاء ومشس -ك-ل الصس-رف الصس-ح-ي ب-عÚ
لعانات
ال-ب-اردة ون-قصس ال-ت-ه-ي-ئ-ة وق-لة ا إ
ال-ري-ف-ي-ة وضس-ع-ف ال-غ-ن-ارة ال-ع-م-ومية ‘
بعضس التجمعات السسكانية ،موضسحا أان
م -ل -ف ت -ع -ويضس ال -ب -ن -اء ا÷ه -از ي-ج-ري
لسستثمار ‘
إا‚ازه ،موضسحا أان ملف ا إ
ال - -ق - -ط - -اع ال- -فÓ- -ح- -ي ي- -ع- -رف ب- -عضس
الصس -ع -وب -ات ،ك-م-ا ه-و الشس-أان ب-ت-ع-اون-ي-ة
تربية الدواجن الذي مازال –ت أادراج
م- -ك- -اتب ال- -ولي -ة ،م -ط -ال -ب -ا اŸصس -ال -ح
لعادة مزارع فاكهة
الولئية بالتحرك إ
الكرز «حب اŸلوك» الذي اشستهرت به
ال -ن -اح -ي -ة ‘ السس -ن -وات اŸاضس-ي-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى  ٦00ه-ك-ت-ار ب-أاع-ا‹ م-ل-ي-ان-ة

وب- - -ل- - -دي- - -ة ع ÚالÎك- - -ي ،ي - -ق - -ول ذات
اŸنتخب.
و‘ رّده ع- -ل- -ى انشس- -غ -الت السس -ك -ان،
أاوضس - -ح ب - -ن ي - -وسس- -ف ع- -زي- -ز وا‹ عÚ
الدفلى أان مبدأا ا◊وار والثقة وتقريب
لولويات
لدارة و–ديد ا أ
اŸواطن من ا إ
ليجاد
وا◊وار والتشساور هي عوامل إ
ا◊لول ،مؤوّكدا على اŸبادرات اÙلية
واŸت - -اب - -ع - -ة اŸي - -دان - -ي - -ة م- -ن ط- -رف
لو¤
اŸن -ت -خ -ب ÚاÙل -ي Úب-ال-درج-ة ا أ
واŸدي-ري-ات ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة اŸع-نية ،وهذا
ل-ت-ح-دي-د ال-ن-ق-اط السس-وداء خ-اصسة فيما
ن- -ظ- -اف- -ة اÙي- -ط وŒم- -ي -ل اŸدي -ن -ة
وإاع-ط-ائ-ه-ا ح-ي-وي-ة ،وه-ي ع-وامل ÷لب
السسواح ،ف Óسسياحة ‘ مدينة وسسخة،
ي -ق -ول ذات اŸسس -ؤوول ال -ذي أاّك -د ع -ل -ى
لسستثمار اŸنتج ومنح الشسباب الفرصس
اإ
Œسس -ي -د مشس -اري -ع-ه-م وإاي-ج-اد ال-ه-ي-اك-ل
لتفج Òطاقاتهم.
وم- -ن ج- -انب آاخ- -ر ،أاوضس- -ح أاّن ن -زول
اŸن - -ت - -خ - -ب Úل - -ل- -م- -ي- -دان ومسس- -اع- -دة
الŸÈاني Úبغرفتيه ضسمن كتلة واحدة،
‡ا سس -ي -م -ن -ح ال -ق -وة ال Ó-زم -ة ل -ل -ع -م-ل
ّ
لضس -اف-ة إا ¤ك-ون-ه-م ق-وة
ال -ت -ن -م -وي ،ب -ا إ
إاقÎاح ودع- - -ام- - -ة ‘ ح- - -ل اŸشس- - -اك - -ل
اŸطروحة ،يقول وا‹ ع Úالدفلى بن
يوسسف غزيز.

جامعة مولود معمري بتيزي وزو

تسصليم  4300مقعد بالقطب ا÷امعي لتامدة والشّصطر الثا Êشصهر مارسس
تشصهد مشصاريع اŸرافق والهياكل
البيداغوجية التي تدّعمت بها
جامعة مولود معمري بتيزي وزو
على مسصتوى القطب ا÷امعي
ا÷ديد بتامدة وتÒة متسصارعة،
” تسصليم  4300مقعد من
حيث ّ
‚Óاز
أاصصل  ٧آالف مقعد مÈمج ل إ
بقيمة مالية وصصلت ا3 ، 1٧1 ¤
مليار دينار ،فيما ينتظر تسصليم
 2٧00مقعد شصهر مارسض من السصنة
اŸقبلة لÎتفع قدرات السصتيعاب
إا 25 ¤أالف مقعد بيداغوجي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ك -م -ا أاشس -رف ال-وف-د ال-ولئ-ي ال-ذي يضس-م
رئيسس اÛلسس الشسعبي الولئي ومدراء
تنفيذي Úوسسلطات أامنية إاثر ذلك على
تنصسيب آاخر ثÓث رؤوسساء دوائر وهم على
التوا‹ رئيسس دائرة بني عزيز ،جميلة
وبئر العرشس،شسرق عاصسمة الولية.
و‘ ك -ل -م -ت-ه أام-ام اŸن-ت-خ-ب ÚواÛت-م-ع
اŸد Êو ا◊رك- - -ات ا÷م - -ع - -وي - -ة ،ذك - -ر
بالتوصسيات التي خرج بها لقاء ا◊كومة
مع ولة ا÷مهورية مؤوخرا ،ودعا ا÷ميع
إا ¤اŸسساهمة والتواصسل مع السسلطات
اÙل -ي -ة قصس -د ت-وح-ي-د ال-رؤوى ،و–دي-د
األول - -وي - -ات ب - -خصس - -وصس م - -ت - -ط- -ل- -ب- -ات
وط -م -وح -ات م -واط -ن-ي ب-ل-دي-ات ال-دوائ-ر
ال- -ثÓ- -ث ،وف- -ق- -ا Ÿب- -دأا ال- -دÁق -راط -ي -ة
ال-تشس-ارك-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ع-ن-ي ب-ال-درجة الو¤
ال-ت-واصس-ل م-ع اŸواط-ن ،ك-م-ا دع-ا ج-م-ي-ع
اŸنتخب ÚواŸعين Úعلى ضسرورة التحلي
بروح اŸسسؤوولية ‘ مثل هذه الظروف،
وأاخذ زمام اŸبادرة ÿلق موارد ﬁلية
واسستغÓل كل اإلمكانيات اŸتاحة عÈ
كل بلدية.
‘ األخ Òطلب اŸسسؤوول األول ا÷ميع
على مد يد اŸسساعدة لرؤوسساء الدوائر
ا÷دد ل -ت -م-ك-ي-ن-ه-م م-ن ال-دف-ع ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية على مسستوى هذه اŸناطق.

 ..واسصÎجاع  50باŸائة من
القروضض اŸصصّغرة بسصطيف

تواصسل الوكالة الولئية للقرضس اŸصسغر
ل -ولي -ة سس -ط -ي -ف ›ه -ودات -ه -ا م -ن أاج-ل
التخفيف من حجم البطالة ‘ اأوسساط
الشس- -ب- -اب ،وخ- -اصس- -ة ال- -نسس- -اء اŸاك -ث -ات
ب -ال-ب-يت ،ط-ب-ق-ا Ûالت ت-دخ-ل ال-وك-ال-ة
وصسÓ-ح-ي-ات-ه-ا .وحسسب مسس-ؤوو‹ ال-وك-الة
اŸذكورة ،فإان أاغلب القروضس اŸوجهة
ل-لشس-ب-اب م-ن ط-رف-ه-ا ،وج-هت م-ن ق-ب-لهم
للمقاولتية ،حيث أانشسأا اŸسستفيدون من
قروضس صسغÒة مقاولت مصسّغرة.
واعت Èهؤولء أاّن الشسباب اŸسستفيد يعتÈ
شسريكا يسستفيد من عدة امتيازات قانونية
على غرار التحفيزات ا÷بائية واŸالية،
وكذا اإلعفاء من الفوائد البنكية ،وأانّ
ال-عÓ-ق-ة ال-ت-ي ت-رب-ط ال-وك-ال-ة باŸسستفيد
–كمها الثقة واŸتابعة من أاجل ضسمان
اسسÎج- -اع األم -وال اŸسس -ل -م -ة .و‘ ه -ذا
اإلطار قامت الوكالة من خÓل فرقها
اŸتخصسصسة بزيارة  1188مقاول معني
على مسستوى الولية ،منهم اأك Ìمن 1100
مسستفيدا من قروضس أاقل من  10مÓيÚ
سسنتيم ،و 30مقاول مسستفيدا من قروضس
تقل عن  100مليون سسنتيم.
وعن ›هودات اسسÎجاع القروضس ،فإانّ
الوكالة تعت Èأانّ العملية مقبولة ببلوغها
نسسبة الـ  50باŸائة ‘ ›موعها.

اتصصالت ا÷زائر باŸسصيلة

دورة تكوينية للصصحافيّÚ

سص ّ- -ط - -رت اŸدي - -ري- -ة ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
لـ«اتصصالت ا÷زائر» باŸسصيلة دورة
ت - -ك - -وي - -ن - -ي- -ة إاعÓ- -م- -ي- -ة ل- -ف- -ائ- -دة
الصص - - -ح - - -ف ّ- - -ي  Ú- - -ح - - -ول ال - - -ط - - -رق
التكنولوجية ا◊ديثة اŸسصتعملة
من قبل الشصركة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

تيزي وزو :ز ــ كمال

ك -م -ا تشس -ه -د أاشس -غ-ال إا‚از مشس-اري-ع
هياكل إايواء الطلبة اŸقدرة بـ  9آالف
سسرير نفسس الوتÒة أايضسا لتدارك التأاخر
اŸسسجل ‘ عملية ال‚از ،حيث كشسفت
اŸعطيات اŸقدمة خÓل زيارة التفقد
التي قادت وزير التعليم العا‹ الطاهر
حجار إا ¤القطب ا÷امعي عن النتهاء
من ا‚از  1500سسرير Ÿشسروع اإلقامة
ا÷ام -ع -ي-ة  2000سس -ري-ر ،ف-ي-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر
الن-ت-ه-اء م-ن  500سس-ري-ر اŸت-ب-قية نهاية
الشسهر ،وتسسليم  500سسرير من مشسروع

صص-ب وا‹ سص-ط-ي-ف ،ن-اصص-ر م-عسص-ك-ري ،رؤوسص-اء ال-دوائ-ر ال-ذي-ن شص-م-ل-ت-ه-م
نّ
لخÒة ‘ هذا السصلك ،والتي مسصت ›موع  10دوائر من أاصصل 20
ا◊ركة ا أ
دائرة بسصطيف ،وهكذا أاشصرفت السصلطات الولئية وبحضصور اÛتمع اŸدÊ
على مراسصم كل من ع Úأارنات ،ع ÚوŸان ،ع Úازال وقجال .و خÓل
كلمته باŸناسصبة ذكر الوا‹ بالتوصصيات التي انبثقت عن لقاء ا◊كومة
لخ ،Òوع-ل-ى ضص-رورة ال-ع-م-ل ب-ه-ا ك-ون ه-ذه ال-ت-وصص-ي-ات تصصب ‘
ب -ال-ولة ا أ
صصالح اŸواطن ،كما دعا اŸنتخب Úوكذا ‡ثلي اÛتمع اŸد Êوا◊ركات
ا÷م- -ع- -وي- -ة إا ¤ال- -ع- -م- -ل ب- -ال- -ت- -نسص- -ي -ق م -ع رؤوسص -اء ال -دوائ -ر ،وم ّ-ده -م ي -د
اŸسصاعدة للنهوضض بالتنمية اÙلية ‘ هذه اŸناطق.

 2000سس -ري -ر ث -ا Êي -ت -م ا‚ازه ح -ال -ي -ا،
مشس- -روع  2500سس -ري -ر ب-ا◊ي ا÷ام-ع-ي
لرحايلية بواد عيسسي الذي عرف تأاخرا
ك -بÒا وإاع -ادة ت -ق-ي-ي-م ل-ل-مشس-روع م-ن 750
م -ل -ي -ون دي-ن-ار إا 2 ¤م-ل-ي-ار دي-ن-ار ،لرفع
قدرات السستيعاب ‘ األحياء ا÷امعية
÷امعة مولود معمري إا 19 ¤أالف سسرير.
نفسس األمر بالنسسبة Ÿشسروع اŸطعم
اŸرك - -زي ال- -ذي يّ- -ت- -سس- -ع لـ  800مقعد،
مشسروع اإلدارة اŸركزية ،مشسروع اŸقر
ا÷دي -د Ÿدي -ري -ة اÿدم -ات ا÷ام-ع-ي-ة،

وغÒه- -ا م- -ن اŸشس- -اري- -ع األخ- -رى ال -ت -ي
جلت لفائدة معاهد وكليات ا÷امعة ‘
سس ّ
كل من حسسناة وباسسطوسس ،مشسروع 220
مسسكن اجتماعي لفائدة األسساتذة للرفع
م-ن ق-درات السس-ت-ق-ب-ال ب-ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م
ال- -ع- -ا‹ ل- -ولي- -ة ت- -ي- -زي وزو ،ح- -يث م- -ن
اŸرتقب أان يرتفع إاجما‹ عدد اŸقاعد
البيداغوجية ا 53550 ¤مقعدا و43900
سسرير 20 ،مطعم خÓل الدخول ا÷امعي
 2018ـ ـ .2019

تلّقت األسسرة اإلعÓمية العديد من
الشّسروحات
اŸتعّلقة
باŸصسطلحات
ال ّ-ت -ق -ن -ي -ة ال -ت -ي
تسس -اع-د وبشس-ك-ل
ك -ب ‘ Òال -ع -م -ل
الصس-ح-في ،حيث
أاّك - - - - - - -د ‘ ذات
الشس -أان اŸك -ل-ف ب-التصس-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸديرية العملية لـ «اتصسالت ا÷زائر»
بولية اŸسسيلة السسيد بعجي عبد الرحيم،
أاّن الدورة التكوينية تندرج ‘ إاطار انفتاح

مؤوسسسسة اتصسالت ا÷زائر على ﬁيطها
اÿارج - -ي ،وت - -وط- -ي- -د ال- -عÓ- -ق- -ات بÚ
األط -راف ذات الصس -ل -ة ،ول -ع -ل أاه -م ه-ذه
األطراف رجال اإلعÓم Ÿا يلعبونه من
دور كب ‘ Òإايصسال اŸعلومة إا ¤اŸواطن
وال -زب -ون ،ول -ك -ون ه -ذه ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات
أاصس -ب -حت ال -رك -ي -زة األسس -اسس-ي-ة ıت-ل-ف
الهيئات ‘ معامÓتها.
وم - - -ن ذات ا÷انب ،رّح - - -بت األسس- - -رة
اإلعÓ-م-ي-ة م-ن-ها
اŸكتوبة
واŸرئية
باŸبادرة،
واعتÈتها Ãثابة
توطيد للعÓقات
م- - -ن خÓ- - -ل - -ه - -ا
التطرق إا ¤عدة
قضس -اي -ا إاع Ó-م-ي-ة ت-ت-م-ح-ور ح-ول خ-دم-ة
ا÷يل الرابع والعديد من التكنولوجيات
ا◊ديثة ،ودورها ‘ اŸسساهمة ‘ العمل
العÓمي.
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ا أ

سسم ÒقÓع الضسروسس لـ«الشسعب» :

اŸعا÷ة اÿاطئة للأزمة من جهـة
وا’ر“اء ‘ حضضن القوى العـ ـاŸية
تأجيل ميÓد دسستور حقيقي يجمع
لزمة
شسمل الشسعب الليبي يعمق ا أ

á«ØFÉ£dG h ÜÉgQ’EG ÚH

اŸشضهد العراقي كما صضنعته الفوضضى اÿلقة لبوشش
الّنزاع اليمني  -اليمني

اإ’نسضداد ...
واÿيارات ال ّصّضعبة
كلمة العدد

اŸهّمة ال ّصضعبة

فضسيلة دفوسس

ل· اŸتحدة بان كي مون منصشبه ليÎك
بعد ششهر واحد سشيغادر األم Úالعام ل أ
مكانه للÈتغا‹ أانطونيو غوتÒيسس ،الذي انتخب ششهر أاكتوبر اŸاضشي.
بعيدا عن تقييم حصشيلة وليتي بان ،الّلت Úيقول اŸراقبون السشياسشيون إاّنهما
فششلتا ‘ –قيق تطّلعات ششعوب اŸعمورة ،خاصشة التي تواجه الحتلل

وا◊روب واألزمات متعّددة األششكال واألوجه ،من اŸهمّ الÎكيز على اŸهّمة
التي سشيتوّلها األم Úالعام األ‡ي ا÷ديد ،والتّششديد على الدور الواجب عليه
القيام به لتجسشيد مبادئ أاك Èمنظمة ‘ العا ،⁄والتي تتج ّسشد ‘ إاقرار األمن
لسشف الشّشديد
والسشتقرار ،ومّد يد العون والنجدة للششعوب التي تعا ،Êوهي ل أ
كثÒة ،فحيثما توّلي وجهك تصشدمك نÒان ا◊روب اŸسشتعرة هنا وهناك،
تقتل وتدّمر وتدفع باŸلي Úإا ¤التششّرد واّللجوء ،كما يصشدمك “ّدد اإلرهاب
الذي أاخذ يك ÈويخÎق ا◊دود مسشتفيدا من دعم جهات بل من دعم دول
وأانظمة “ّوله و–مي دموّييه ،وهي غ Òمدركة ◊قيقة أانّ من يربّي حّية ‘
حجره حتما سشتلسشعه يوما بسشّمها القاتل.
ب -ل ششك ،اŸه ّ-م-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر غ-وتÒيسس صش-ع-ب-ة،ف-ه-و م-ط-الب ب-ت-ف-ع-ي-ل دور
اŸن ّ
ظمة األ‡ية Ãؤوسّشسشاتها اıتلفة حتى يبعث الّروح ‘ اŸبنى الزجاجي
اŸنتصشب بقلب نيويورك ،ويجعل القول األ‡ي مصشحوبا بالفعل ،فخطابات
الّتنديد والششجب والتأاسّشف ل تعيد أارضشا لششعب ﬁتل ،ول توّقف حربا تدّمر
بلدا أاو تنهي اŸظا ⁄التي يرتكبها الكبار ‘ حّق الصشغار.

على غوتÒيسس أان يتعلّم من أاخطاء سشابقيه ،وأان يتحلّى بالكث Òمن الشّشجاعة،
فمهّمته بحاجة ماسّشة إا ¤هذه الصشفة ،ألّننا غالبا ما نسشجّل بأانّ الكبار يركبون
الهيئة األ‡ية بكّل غطرسشة ،لتحقيق أاهدافهم اÿاصشة ،ول يّÎددون ‘ Œاوز
قراراتها وسشحقها –ت أاقدامهم عندما تتعارضس مع مصشا◊هم ،وقد وقفنا
على حروب أاعلنت خارج أاسشوارها ودون مششورتها ،و ⁄تقو على فعل ششيء،
طبعا فالقانون الذي بات يحكم العا ،⁄ل يخرج عن إاطار «حكم القويّ على
ال ّضشعيف».
لهذا اŸطلوب من األم Úالعام للمن ّ
ظمة األ‡ية أان ل يÎك هيئته ‘ موقف
ال ّضشعيف ،بل عليه أان يعمل على اسشتعادة هيبتها ومصشداقيتها ،وهذا طبعا لن
يتأاّتى إالّ بتفعيل القرارات ال ّصشادرة عنها وŒسشيدها على أارضس الواقع ،وإادانة
اıطئ ومعاقبته مهما كانت مكانته وموقعه ‘ خارطة القّوة الكونية.
ندرك جيّدا أانّ اŸهّمة لن تكون سشهلة ‘ ظلّ عا ⁄انقلبت موازينه رأاسشا على
عقب ،لكن ببعضس اإلرادة والشّشجاعة ،قد ينهي غوتÒيسس دور ا÷معية اÒÿية
الذي انحصشرت فيه منظّمة األ· اŸتّحدة ‘ العقود األخÒة.
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كذبة واحدة حطّمت دولة بحجم العراق وسسحقتها بﬂ Úالب
كماشسة إارهاب وحشسي اسستباح الدم العراقي حتى بات يشسّكل نهرا
ثالثا ينافسس بغزارته دجلة والفرات ،ول أاحد أاصسبح يبا‹ بالكذبة
ول Ãن أاط-ل-ق-ه-ا ل-ه-دف واح-د
ووح- -ي- -د ،وه- -و ت- -دم Òب Ó-د
ال -راف -دي -ن ونسس -ف وح -دت -ه
الشس -ع-ب-ي-ة Ãع-ول الّ-ط-ائ-ف-ي-ة
اŸسسموم.

ب Úاإلرهاب و الطائفية

اŸشسهد العراقي كما صسنعته الفوضسى اÓÿقة لبوشش
فضسيلة دفوسس
نسشى ألعا ⁄أو تناسشى كذبة بوشس ألتي أطلقها قبل نحو 13
عاما ،وألتي جعلها ذريعة لغزو ألعرأق ،و ⁄يلتفت أحد إأليه
ليحاسشبه على ما أقÎفته سشياسشته ألعدوأنية ‘ هذه ألدولة
ألعربية ألتي باتت تفتقد أألمن وألسشتقرأر وتتخّبط ‘
مصشاعب أقتصشادية ،أجتماعية وسشياسشية ل متناهية ،وبات
أليوم أ÷ميع يعّلق أوجاع بÓد ألرأفدين على ششماعة
«دأعشس» وتوأبعه ،مع أنّ هذه ألّتنظيمات ألدموية ⁄
تظهر إألّ مع ألحتÓل ،ووحدة ألعرأق  ⁄تهتز إأّل Ÿا قّرر
بوشس غزوه بزعم أّنه Áلك أسشلحة ألدمار ألششامل ،وقبلها
كان آأمنا مسشتقرأّ موحّدأ.
بعد  13عاما ،جزمت وثائق وأعÎأفات Ãا فيها أعÎأفات
رئيسس ألوزرأء ألÈيطا Êألسشابق تو Êبل ،Òأنّ غزو ألعرأق
وألطاحة بالّرئيسس أل ّسشابق صشدأم حسش Úأسشتندت إأ¤
معلومات غ Òدقيقة.
وق -ال ب -ل Òإأّن -ه أرت -كب خ -ط -أا ع -ن -دم -ا ق ّ-رر م -ع أل -رئ-يسس
أألمريكي ألسشابق ،جورج بوشس ،غزو ألعرأق ‘  20مارسس

 ،2003وذلك ‘ أول أعتذأر عن أ◊رب ،خÓل مقابلة
م- -ت -ل -ف -زة ‘ أك -ت -وب -ر أŸاضش -ي ،ع -ل -ى ق -ن -اة «سش -ي إأن إأّن»
أألمريكية.

ط -ي -ل -ة ألّسش-ن-وأت أل-ت-ي ت-لت ت-دف-ع ب-ال-بÓ-د إأ ¤أت-ون ح-رب
طائفية ب Úألسشنة وألششيعة ألذين عاششوأ على ألدوأم إأخوة
وششعبا وأحدأ.

لكن ما أهميّة هذأ ألعÎأف وما جدوى هذأ ألعتذأر ،ما
دأما لن يغيّرأ ششيئا من وأقع ألعرأق أŸرير ألذي وقع ‘
أتون ألعنف وألرهاب وألصشرأع على أل ّسشلطة ،وبات ششعبه
يعا ÊألويÓت مع ألّنزوح وأللّجوء وألتششرد؟
لقد فعلها بوشس ،جّر ألعرأق إأ ¤ألهاوية دون أن يلتفت إأ¤
أل -ف-وضش-ى أÓّÿق-ة أل-ت-ي ت-رك-ه-ا ورأءه ،وأل-ت-ي ت-ع-ت Èسش-ب-ب-ا
م -ب -اشش -رأ ‘ نشش -وء أل ّ-ت -ن-ظ-ي-م-ات ألّ-ط-ائ-ف-ي-ة وأŸت-طّ-رف-ة،
وأإلره -اب -ي -ة وع -ل -ى رأسش -ه -ا ت-ن-ظ-ي-م «أل-دول-ة ألسشÓ-م-ي-ة»
ألّدموي.
ووفق ألكاتب أألمريكي بينجام Úنورتون ،فإانّ ألحتÓل
أألمريكي وليسس صشدأم حسش ،Úكان أل ّسشبب ‘ ظهور تنظيم
«دأعشس» ألرهابي.
ف -وأشش -ن -ط-ن حسش-ب-ه ب-دأت ع-قب أح-تÓ-ل أل-ع-رأق ب-ع-م-ل-ي-ة
أج-ت-ث-اث أل-ب-عث وحّ-ل-ت أ◊ك-وم-ة أل-ع-رأق-ي-ة “امًا ،وبقيت

أŸششهد ألعرأقي أليوم مأاسشاوي ،وليت بوشس ينزع نظارته
أل ّسشودأء لÒى ما أرتكبه ظلما وبهتانا هناك ،فغزوه وما
أعقبه من أحتÓل أّدى  -كما كتب أحدهم  -إأ ¤مقتل
قرأبة مليون عرأقي وفقًا لدرأسشة نششرتها منظمة طبية،
وهو يعت Èتقديرأً متحّفظًا قياسشًا بالوأقع.
أما ألّنزوح ،فهو أبرز سشمات أ◊ياة ألعرأقية أليوم؛ فبسشبب
أŸعارك أŸسشتمرة وأŸتنقلة من مكان آلخر ،تقول بعثة
أŸنظمة ألدولية للهجرة ‘ ألعرأق ،إأنّ عدد ألعرأقيّÚ
ألذين ششّردهم ألّنزأع منذ بدأية عام  ،2014وصشل إأ ¤أكÌ
من ثÓثة مÓي Úوربع أŸليون نازح.
وأّكدت أŸن ّ
ظمة إأنّ ألّنازحّÁ Úثلون أك Ìمن  500ألف
عائلة عرأقية ،وأنّ نسشبة  % 80من ألّÓجئ Úينحدرون من
ثÓثة ﬁافظات هي أألنبار ،ونينوى ،وصشÓح ألدين ،وألتي
يسشيطر عليها تنظيم «ألدولة ألسشÓمية ألرهابي».

اعÎاف بعد خراب مالطا

ترامب

رجل «وديع» أارعب العا ..⁄جاء ليغيّر قواعد اللّعبة

لم-ري-ك-ي
ي -ع -ت Èا◊ديث ال -ه-ات-ف-ي اŸبّ-ك-ر ب Úال-رئ-يسس ا أ
ا÷دي- -د «ت- -رامب» وال- -رئ- -يسس ال -روسس -ي «ب -وت »Úخ -ط -وة
جريئة بإامكانها أان –دث تغيÒا ليسس فقط ‘ العÓقات
لم -ري -ك -ي -ة
ب Úال- -ب -ل -دي -ن ب -ل ‘ السس -ي -اسس -ة اÿارج -ي -ة ا أ
لخ-رى ،لسس-ي-م-ا دول الشس-رق
وع Ó-ق -ات -ه-ا ب-دول ال-ع-ا ⁄ا أ
لسسرائيل
ن ترامب صسديق حميم إ
ا أ
لوسسط بالرغم من أا ّ
وتصسريحاته عنصسرية ضسد العرب واŸسسلم ÚواŸهاجرين
بصس -ف -ة ع -ام -ة ،إاّل أا ّن -ه ‘ اع-ت-ق-ادي أاق-ل سس-وءا م-ن سس-اب-ق-ه
أاوب- -ام -ا ،ال -ذي ي -ري -د أان ي -رّوضس -ه ق -ب -ل أان ي -غ -ادر ال -ب -يت
لم-ور ب-ع-د أان
لب -يضس ،ح -يث ي -ح -اول ت-رامب أان ي-ه-دئ ا أ
ا أ
أاوصسلتها إادارة أاوباما إا ¤درجة الغليان والتوتر ‘ العديد
من بقاع العا.⁄
سسابع ناصسر

‡ا نششاهده على أرضس ألوأقع ،وما يجري
ليسس أدل على ما نقول ّ
‘ ألعرأق ألذي فقد أك Ìمن مليون ونصشف قتيل ،وما يجري ‘
‡ن يعيششون أ◊روب
سشوريا وليبيا وأليمن وأفغانسشتان وغÒها ّ
أألهلية بسشبب ألتدخÓت أألمريكية ،وﬁاولة تقسشيمها بغية رسشم
خارطة ششرق أوسشطية جديدة.
حديث ترأمب مع بوت Úيحمل دللت طيّبة على حسشن ألنّوأيا
وتوحيد ألرؤوى ‘ ﬁاربة أإلرهاب ،وهو ما يحافظ على ألعنصشر
ألبششري ألذي نكل به أإلرهاب وتنظيماته أŸتوحششة من أمثال
دأعشس وألنصشرة وغÒهما ،وقد أد ¤بذلك ترأمب خÓل حملته
ألنتخابية إأذ قال أّن مششكلتنا مع أإلرهاب وليسس مع أألسشد،
مضش -ي -ف -ا أّن -ه ل-ن يسش-اع-د م-ا أصش-ط-ل-ح ع-ل-ى تسش-م-ي-ت-ه ب-اŸع-ارضش-ة
أŸعتدلة ،وهو ما يصشب ويلتقي مع ألهدف ألروسشي للحفاظ على
أل -ت -وأزن وع -ل -ى أألم-ن أل-ع-ام ب-دل م-ن ت-وسش-ع ح-ل-ف أل-ن-ات-و شش-رق-ا
وعسش-ك-رة أوروب-ا .إأّن أل–اد أألوروب-ي ي-ت-عّ-رضس ل-لّ-ت-ه-دي-د ن-ت-ي-ج-ة
إأعادة ألنظر أألمريكية برئاسشة ترأمب للحلف أألطلسشي وأ◊ماية
أألمنية ألوروبا ،ولذلك و‘ ﬁاولة أسشتباقية للحد من سشياسشة
ترأمب سشعى وزرأء أÿارجية وألدفاع ‘ أل–اد أألوروبي إأ ¤ما
يسشّ-م-ون-ه «ألسش-ت-قÓ-ل-ي-ة ألسشÎأت-ي-ج-ي-ة» ‘ أج-ت-ماعهم بÈوكسشل،
حيث رفضس ترأمب دفع وأششنطن لفوأت Òحماية أوروبا وجعل

الثّمن الذي يدفعه العراقيون باهظ

أ◊ل- -ف ي -ح ّ-ذر م -ن أل -تصش -رف ألن -ف -رأدي ،ف -وضش -عت أÿارج -ي -ة
أألوروبية برئاسشة موغÒيني خطّة Ÿا وصشف بأاّنه خ ّ
طة دفاعية
ت -ت -م -ث-ل ‘ إأنشش-اء مشش-اري-ع دف-اع-ي-ة مششÎك-ة ،إأنشش-اء م-ق-ر م-وح-د
لتنسشيق وإأدأرة أŸهمات أŸششÎكة ،ألعمل على ضشخ أألموأل ‘
ألصشناعات ألعسشكرية وأألبحاث.
إأنّ أمكانية رفع ألغطاء أألمريكي على أوروبا وألّتفاهم مع موسشكو
يفضشي ل ﬁالة إأ ¤تعزيز أليد ألّروسشية ألطو ‘ ¤أوروبا أو على
أألقل منع ألتّطاول أألوروبي ‘ أÙيط أ◊يوي ألروسشي.
إأّن رغبة موسشكو وأسشتعدأدها لبناء عÓقات ششرأكة مع أإلدأرة
أألمريكية أ÷ديدة ،هو ما يجب أن يقابلهما أسشتعدأد ورغبة من
إأدأرة ت -رأمب ع-ل-ى أسش-اسس أل-ت-ك-اف-ؤو وألع-ت-م-اد أŸت-ب-ادل وأل-ن-دي-ة
وأحÎأم أŸصشالح وعدم ألتدخل ‘ ألششؤوون ألدأخلية للدول.
إأّن أل -دف -ع ب -ال -ع Ó-ق -ات ب Úأل -ب -ل -دي -ن إأ ¤أألم -ام ي-ت-ط-لب أل-ع-م-ل
أŸششÎك وأل-ف-ع-ال وتشش-ك-ي-ل ق-اع-دة م-ت-ي-ن-ة ل-ل-عÓ-ق-ات عن طريق
تطوير مكوناتها ألتجارية ـ ألقتصشادية ،وهي ألقضشايا ألتي عملت
إأدأرة أوباما على إألغائها ما أدى إأ ¤تدهور ألعÓقات ب Úألبلدين
وأضش- -ر ب- -أاوروب -ا ب -ال -درج -ة أألو ،¤وأت -ى ع -ل -ى م -ق -درأت أل -ع -ا⁄
ألقتصشادية وألعسشكرية.
وألغريب أّن إأدأرة أوباما ل تزأل رأفعة ألعصشا فقبل ألرحيل أعلنت
‘  14نوفم Èأّنها وسشعت قائمة ألعقوبات أŸفروضشة على روسشيا،
وهذأ ما يضشع ترأمب أمام –ديات ومآازق منها أŸلف ألسشوري،
أ◊رب ع -ل -ى دأعشس ،ح -ل -ف أل -ن -ات -و ،ألت -ف -اق أل -ن -ووي أإلي -رأ،Ê
أŸه -اج-ري-ن غ Òألشّش-رعّ-ي .Ú-إأّن أوب-ام-ا ي-عÎف ب-ع-ب-ق-ري-ة ت-رأمب
وبخطورتها أيضشا ،وقد كتب صشحفي روسشي مقال ‘ صشحيفة
«كوم Òسشانت» ألروسشية أنّ ترأمب تفّوق على ألسشاسشة أÎÙفÚ
ب -فضش -ل إأحسش -اسش -ه ألصش -ائب ‘ إأدرأك م -ت -ط ّ-ل -ب -ات أسش -وأق أل-ب-ن-اء
وأإلحسشاسس بها ،حيث أدرك ‰و رفضس قوأعد أللعبة ألقدÁة
دأخل أÛتمع أألمريكي ،وأكتششف عÓمات ألتقادم وألسشتهÓك
ألتي  ⁄يششر إأليها أحد ‘ ألعا ،⁄ول حتى ‘ أÛتمع أألمريكي،
وربط ألكاتب ألروسشي ب Úفوز ترأمب وب Úألدور أŸهم ألذي
لعبته أÓŸي Úألهادئة وأÎŸبّصشة من «كادحي أمريكا» ،ألذين
يطلق عليهم أحيانا ‘ ألوليات أŸتحدة تسشمية مهينة أصشحاب
«ألرقاب أ◊مرأء» ،وهذأ يعني أّن ترأمب جاء ليغّير قوأعد ألّلعبة
ألتي ل Áكن أن تسشتمر وفق ألقوأن ÚألقدÁة.

أمّ- -ا أŸه- -اج- -رون وألÓّ- -ج- -ئ- -ون ‘ أÿارج ،ف -م -ع غ -ي -اب
إأحصش-ائ-ي-ة دق-ي-ق-ة ل-ع-دده-م ،ت-ت-حّ-دث ت-قارير عن وصشولهم
ألربعة مÓي Úمهاجر ،موزع Úعلى دول ألعا ⁄كافة.
وّÁر أل-ع-رأق ب-أازم-ة م-ال-ي-ة خ-ان-ق-ة م-ن ج-رأء ألن-خ-ف-اضس
Óسش-وأق
أل -ك -ب ÒوأŸف -اج -ئ ‘ أسش -ع -ار أل ّ-ن-ف-ط أŸصشّ-در ل -أ
ألعاŸية ألذي بلغ أدنى مسشتوياته ،إأضشافة إأ ¤تكاليف
أ◊رب على أإلرهاب ألتي أنهكت أ◊كومة ألعرأقية.
وفقد ألعرأق من جرأء ظهور تنظيم «دأعشس» ،قرأبة ثلث
مسشاحته ،وأنهك أ÷يشس ألعرأقي ‘ معارك فقد خÓلها
مئات من جنوده ،إأضشافة إأ ¤دمار مدن بأاكملها ،ففي
مدينة أألنبار مث ،ًÓتتطلّب إأعادة إأعمار ألرمادي أŸدمرة
بنسشبة  ،% 80نحو  6مليارأت دولر.
أŸششهد ألعرأقي أليوم ل يسشّر ناظرأ ،أزمات على كّل
أألصشعدة ،أألمر ألذي قد يؤوّخر أÿروج من ألنفق أŸظلم،
لكن بيد ألعرأقي Úأن يختصشروأ أŸسشافة بتجاوز خÓفاتهم
أŸذهبية وألسشياسشية ،ورصّس صشفوفهم حول هدف وأحد
هو ﬁاربة أإلرهاب وأسشتعادة أألمن ،وبعدها سشتصشبح
عملية إأعادة ألبناء أقلّ صشعوبة.

لحداث العسسكرية بحلب
تسسارع ا أ

ا◊ل السسياسسي إا ¤إاشسعار آاخر
تسش -ارعت أألح -دأث أل -عسش -ك -ري -ة ب -ح-لب بشش-ك-ل ⁄
يتوّقعه أÓŸحظون ،ودون سشابق إأنذأر ،بعد ألتّعويل
أو ألّرهان على ما يسشّمى بـ «ألهدنة» ألتي ل تتجاوز
أل ّسشاعات فقط ليعاود ألقصشف أ÷هّنمي مدمّرأ كل
ما هو قائم ،ل يفلت منه ل ألبششر ول أ◊جر ول
ألشّشجرﬂ ،لّفا أضشرأرأ ل يتصشّورها عقل أإلنسشان.
Ÿاذأ كل هذه أل ّضشرأوة ‘ ﬁو كل ما ‘ أألرضس؟
ي ّ-ت -ضش -ح م -ن خ Ó-ل أŸؤوّشش -رأت أل -وأق -ع-ي-ة أّن ع-دم
أإلسشتجابة للنّدأءأت ألّروسشية Ãغادرة أŸسشّلحÚ
للمدينة عّ‡ Èرأت خاصشة ،هو ألذي ختم على
أآلل- -ة أ◊رب- -ي -ة أل -ع -ام -ل -ة ‘ سش -وري -ا إأ ¤أع -ت -م -اد
أسشÎأت -ي -ج -ي -ة «ألّسش -ح -ق» م -ن خÓ-ل م-ه-اج-م-ة ك-ل
أألهدأف ألتي تÎأءى بأاّنها وكر للمسشّلح.Ú
وكم من مّرة سشعت روسشيا إأ ¤مطالبة أŸسشّلحÚ
بالنسشحاب من حلب وألذهاب إأ ¤أماكن أخرى،
لكن هؤولء رفضشوأ رفضشا قاطعا نظرأ لغياب عامل
ألّثقة ،وخوفا من وقوعهم أسشرى أو ششيء من هذأ
ألقبيل .هكذأ نفذ صش Èألقادة ألعسشكرّي Úلروسشيا،
أل-ذي-ن ي-درك-ون جّ-ي-دأ ب-أاّن «أل-ه-دن-ة» ألّ-ط-وي-لة ألتي
تسش -ت -غ -رق ألي -ام  ⁄ت -ع-د ‘ رزن-ام-ت-ه-م ل-ت-حّ-ول إأ¤
سشاعات معدودأت ،ألنّ ترك كل ذلك ألهامشس هو
Ãثابة «أسشÎأحة ﬁارب» إلعادة تنظيم أألوضشاع
أŸيدأنية من جديد ‘ .خضشم هذه أ◊الة فإاّن
أŸه -ل-ة أŸم-ن-وح-ة أصش-ب-حت ضشّ-ي-ق-ة ل تسش-م-ح ب-أاي
م -ن -اورة ل -ل -مسش ّ-ل -ح ÚأÙي -ط Úب -ك-ل أن-وأع نÒأن
أل -ه -ج -وم أ÷وي وأŸدف-ع-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن أ◊صش-ار
وم -ن -ع إأدخ -ال أي شش -يء ي -ذك -ر ،ل-ذلك ف-إاّن دع-وأت
أخ -رى سش -تصش-در ع-ن أل-ق-ي-ادة أل-عسش-ك-ري-ة ألّ-روسش-ي-ة
إلجبار أŸسشّلح Úعلى مغادرة –صشيناتهم ‘ ششتى
نقاط من حلب أو ‡ارسشة أŸزيد من أل ّضشغط
قصش - -د دف - -ع أŸع - -ارضش - -ة ب - -ال - -ع - -ودة إأ ¤ط - -اول - -ة
أŸفاوضشات .هذأ ألحتمال وأرد جّدأ ،على ضشوء
–ّرك دي ميسشتورأ ألذي أرأد إأعطاء جوأب Ÿا
يحدث ‘ حلب عندما أقÎح «إأدأرة ذأتية» ‘ هذه
أŸدينة عندما يغادرها أŸسشلّحون ،أي ل تسشÎجع
من قبل ألقوأت ألتي تطّوقها.
هذأ ألقÎأح نقله أŸبعوث أأل‡ي إأ ¤أŸسشؤوولÚ
ألسش -ورّي  ،Ú-ل -ك -ن ه -ؤولء رفضش -وه ع -ل -ى لسش-ان وزي-ر

أÿارجية وليد أŸعلم ،و»أإلدأرة ألذأتية» هو مفهوم
أ‡ي يطبّق على أŸناطق ألتي تغيب عنها أل ّسشلطة،
وتششهد ألفرأغ ‘ ألتّسشي ÒأŸتعّلق بأاحوألها ،وهي
تقÎب من أ◊كم أو أإلسشتقÓل ألذأتي ،وهذأ ما
قد يعّقد أألوضشاع أك ‘ Ìحالة ألقبول بها لأّن
ألدولة أŸركزية ما تزأل قائمة تؤوّدي ‘ مهامها
دأخليا وخارجيا ،وقد أخطأا دي ميسشتورأ ‘ هذأ
ألطّرح.
وت -ب -ع -ا ل -ذلك ،ف -إاّن أŸب -ع -وث أأل‡ي ل ي-هّ-م-ه م-ا
يحدث ‘ حلب بقدر ما يريد فرضس ما يسشّمى
باŸرحلة ألنتقالية دون حضشور ألقيادة أ◊الية،
وهذأ بال ّسشعي لتحديد فÎة تÎأوح ما ب 6 Úو18
شش -ه -رأ ل -دخ -ول ه -ذأ أŸن -ح -ى ب-إاج-رأء أن-ت-خ-اب-ات
تشش -ارك ف -ي-ه-ا ك-ل أألط-رأف أŸتصش-ارع-ة ،وت-ن-ت-ه-ي
بجهاز سشياسشي جديد .هذأ ألكÓم صشدر عن فرنسشا
وأŸان -ي -ا م -ؤوّخ-رأ ،وح-ت-ى ب-ري-ط-ان-ي-ا ،وألّ-ره-ان ك-ل
ألّرهان يدور حول هذه أألجندة ألسشياسشية ،ألتي ⁄
Œد طريقها إأ ¤ألتّجسشيد.
وأŸرحلة ألقادمة سشتكون حاسشمة عسشكريا ،وهذأ
من خÓل ظهور بوأدر سشياسشية للبحث عن تصشّورأت
أخ -رى ،ت -أات -ي ك -ت -دأع -ي -ات ح -ت -م-ي-ة Ÿا ي-ج-ري ‘
أŸيدأن ،وهذأ عقب ترأجع ألدور أألمريكي ألذي
Áيل إأ ¤أŸقاربة ألسشياسشية أك Ìمنها ألعسشكرية،
بعد كل هذأ أÿلط ألوأقع ‘ أŸيدأن من جيشس
أ◊ر إأ ¤ألفصشائل أŸسشلّحة ،هنا يكمن ألتحّفظ
أألمريكي ‘ إأرسشال ألعتاد ألعسشكري ،وتخّوفه من
وقوعه ‘ أيدي جماعات لها أهدأف أخرى.
وب -ال -رغ -م م -ن ك-ل ه-ذه ألّ-ن-ظ-رة ،ف-إاّن أألم-ري-كّ-يÚ-
ي -رفضش -ون وضش -ع ف-وأصش-ل ب ÚأŸع-ارضش-ة أŸع-ت-دل-ة
وأŸسشلّح Úوفق ما طلبته روسشيا ،وهذأ ‘ حّد ذأته
رّد مباششر على ألقصشف ،ورسشالة صشريحة للروسس
بأانّ أإلششكال ما زأل قائما و ⁄يحسشم فيه بعد،
وهذأ ما جعل ألروسس يكثّفون من غارأتهم Ÿمارسشة
أŸزيد من أل ّضشغط قصشد ألّذهاب إأ ¤طاولة أ◊وأر
ب- -أاورأق رأب- -ح- -ة ،وأألم- -ري- -ك- -ي -ون ل ي -ري -دون ذلك
م -فّضش -ل Úإأب -ق -اء أل -وضش-ع ع-ل-ى ح-ال-ه ،ع-ل-ى أسش-اسس
قاعدة «ل غالب ول مغلوب».
جمال أاوكيلي

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
ألشسعب

األربعاء  ٢٣نوفمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٢٢صسفر  ١٤٣٨هـ العدد ١٧١٩٠
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أسستاذ ألعلوم ألسسياسسية بجامعة تيسسمسسيلت سسم ÒقÓع ألضسروسس لـ«ألشسعب» :

اŸعأ÷ة اÿأطئة لألزمة من جهة وا’ر“أء ‘ حضشن القوى العأŸية
لزمة
تأاجيل ميÓد دسستور حقيقي يجمع شسمل ألشسعب ألليبي يعمق أ أ

لمني وحتى ألقتصسادي ،ونظرأ
لمني وألقتتال على أŸشسهد ألليبي هو نفسسه ل بوأدر لÓنفرأج ،ول تغ ÒيÓمسس عملية ألسسÓم ‘ شسقيها ألسسياسسي وأ أ
لفÓت أ أ
ما يزأل أ إ
لمني ،وجعل أÿيارأت ألبديلة ›رد
لمور وأخذت سسياقات متعددة ،ما أثر على ألنسسق أ أ
للمعا÷ة أÿاطئة ألتي أعتمدت ‘ حل ألنزأع منذ أندلع ألفوضسى ،تفاقمت أ أ
لرضس ‘ ،هذه ألوقفة يقدم أسستاذ ألعلوم ألسسياسسية وألعÓقات ألدولية بجامعة تيسسمسسيلت سسم ÒقÓع ألضسروسس
ﬁاولت ل جدوى ول تأاث Òلها ‘ ألتفاق ول توأفق على أ أ
مقاربة على ضسوء ما يحدث وأنعكاسساته على أŸنطقة ككل.
حوأر :نورأ لدين لعرأجي
ل ألرأهن ألليبي أليوم مازأل منطق ألسسÓح هو ألسسائد
«ألشسعب» ‘ :ظ ّ
وألقتتال خÓصس أ◊ركات أŸسسلحة؛ ماتعليقكم عما يحدث؟
‘ البداية Áكن القول ،إان طريقة معا÷ة األزمة الليبية  ⁄تكون صسائبة سسواء
قبل مسسقط أالقذا‘ أاو بعده ،بحيث أان األطراف اŸتنازعة داخليا Œاوزت دور
وأاهمية ا◊وار للخروج من األزمة ،أاين زاد األمر تعقيدا خاصسة ‘ ظلّ انتشسار
األسسلحة ‘ ليبيا ‡ا أاثار ﬂاوف دولية وإاقليمية ،خاصسة ‘ ظّل فراغ سسلطة
سسياسسية فعلية منذ نهاية ٢٠١١وتراكم القرارات العشسوائية التي –مل طابع
ان-ت-ق-ام-ي ل-ك-ل م-ا ي-رم-ز ل-ن-ظ-ام م-ع-م-ر ال-ق-ذا‘ أاي-ن أادى لن-تشس-ار اŸي-ل-يشسيات
وا◊ركات اŸسسلحة والقتتال الداخلي ،وعليه نخلصس أان النتائج التي وصسلت
Óزمة من جهة والر“اء ‘
إاليها ليبيا اليوم كانت بسسبب اŸعا÷ة اÿاطئة ل أ
حضس -ن ال -ق -وى ال -ع-اŸي-ة م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ‘ قضس-اي-ا ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق ب-اŸؤوام-رات
السسياسسية الداخلية ب Úاألطراف اŸتنازعة وبصسفقات بيع السسÓح.
لرضس ألليبية تتعدد بتعدد أŸطالب وأŸصسالح ،ليسس
ألفوأعل فوق أ أ
هناك أتفاق شسامل ونهائي للوصسول إأ ¤خÓصس ألبلد؛ ماهي قرأءتكم
للوضسع؟
^^ كمÓحظ ،Úنسستنتج أان هناك أاطراف سسياسسية ل تسسعى للحوار السسياسسي
الداخلي خاصسة ‘ ظل تفاقم الصسراع السسياسسي ب Úالتيار اإلسسÓمي والتيار
الوطني باعتباره معادلة مهمة للوصسول ◊لول توافقية من جهة ومن جهة أاخرى
نرى أان العامل اÿارجي من قوى دولية وفواعل إاقليمية ومنظمات عاŸية
حكومية وغ Òحكومية أاصسبحت هي التي –دد اŸسستقبل السسياسسي أابرز مثال
على ذلك أان قوة خليفة حف Îراجع للعامل اÿارج .وإا ¤غاية تنصسيب حكومة
الوفاق الوطني الليبية ‘ ديسسم ،٢٠١5 ÈباŸغرب والذي أاشسرفت عليه بعثة
األ· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ،بقيادة فايز السسراج بعد أاربعة سسنوات من
القتتال الداخلي إال أانه ليزال هناك رفضس ليبي شسعبي كب Òلهذه ا◊كومة كون
القاعدة التي انطلقت بها هذه ا◊كومة  ⁄تكن تشسمل كل الشسعب الليبي إاضسافة
للمواجهة اŸباشسرة مع قوات حف ،Îباعتقادي كل هذه اŸشساكل التي حدثت
كانت بسسبب تأاجيل ميÓد دسستور حقيقي يجمع شسمل الشسعب الليبي ،ولو كان
التفك Òبتأاسسيسس دسستور وتفعيل ا◊وار السسياسسي الداخلي منذ بداية األزمة Ÿا
وصسلت ليبيا اليوم للعبة اŸوت والنار.
إأزدأد ألنّزأع أليمني  -أليمني تعقيدأ إأ ¤درجة
لنسس -دأد ع -قب أل ّ-ت -صس -ري -ح -ات
أّن- -ه ب- -ل- -غ سس- -ق- -ف أ إ
لط -رأف ألّشس -رع -ي -ة»
أ◊اسس- -م- -ة ألّصس- -ادرة ع- -ن «أ أ
ألّ- -رأفضس -ة ل -ل -خ ّ-ط -ة أŸقÎح -ة م -ن ق -ب -ل أŸب -ع -وث
ل‡ي أسس -م -اع -ي -ل ول -د ألشس-ي-خ ،وأل-ت-ي وصس-فت بـ
أ أ
«أŸن -ح -ازة» ÷ه -ات أخ -رى م -تصس -ارع -ة ع -ل-ى ه-ذه
لرضس.
أ أ
جمال أوكيلي
واŸسس- -ت- -ج- -د ‘ ه -ذا اŸل -ف أاي ال -ع -نصس -ر ال -ذي ف -اج -اأ
اŸتتّبع Úللشّسأان اليمني هو إاعÓن وقف إاطÓق الّنار ‘
غ-ي-اب «ا◊ك-وم-ة الّشس-رع-ي-ة» اŸمّ-ث-ل-ة ب-ال-رئ-يسس ع-بد ربه
منصسور هادي بحضسور كÒي ‘ مسسقط .من هنا حدث كل
هذا التحّول اإلسستثنائي ‘ موقف القيادة اليمنية ،فما
هي ا◊ظوظ اŸتبقية لتجاوز هذا الوضسع ال ّصسعب؟
من ال ّصسعوبة Ãكان العثور على تلك اإلجابة السسياسسية
ا÷اهزة ‘ سسياق كهذا ،خاصسة بعد أان أاعلن الّرفضس
الّرسسمي «للخطّة األ‡ية من طرف اŸسسؤوول ÚاليمنيّÚ
اŸعنّي Úمباشسرة Ãصس Òوطنهم ،وهذا ‘ حّد ذاته عودة
صسريحة إا ¤نقطة البداية ،وكأاّن شسيئا  ⁄يكن من قبل
Óسسف.
ل أ

لرضس سسلطة أ◊وأر مع
لطرأف ألفاعلة على أ أ
أرضسية أ÷زأئر منح أ أ
لطرأف وألدخول ‘ مرحلة جديدة من ألتقدم ‘ ،رأيكم ما
بقية أ أ
لرضسية؟
أسسباب تأاخر أعتماد أ أ
^^ أاول ليبيا هي دولة جارة بالنسسبة للجزائر وتتشسارك معها حدوديا ‘ أاكÌ
من  ٨٠٠كم وبالنسسبة ‹ اعتÈه خط نار حقيقي وتهديدي بالنسسبة للحدود
الشس-رق-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ل-ه-ذا السس-بب ت-ه-ت-م ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ك-ل ال-تطورات
ا◊اصس -ل-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا ك-ون األم-ر Áسس Ãصس-ا◊ه-ا ا◊ي-وي-ة وا÷ي-واسسÎات-ي-ج-ي-ة،
وب- -غضس ال- -ن- -ظ -ر ع -ن ه -ذا ك -ل -ه ل Áك -ن أان ن -ن -ك -ر دور
الدبلوماسسية ا÷زائرية ‘ حل األزمات وفضس النزاعات
وهذا كله بفضسل ا◊قيبة الدبلوماسسية ا÷زائرية التي
ت -ن -ط -ل -ق Ãب -دأا ا◊وار م -ع ك -اف -ة األط -راف السس-ي-اسس-ي-ة
والفاعلة إاضسافة للرصسيد التاريخي لدور ا÷زائر ‘ حل
ال -ن -زاع -ات وŒرب -ت -ه -ا ال -رائ -دة ‘ م -ك -اف-ح-ة اإلره-اب
وŒر Ëال -ف -دي -ة وع -ل -و صس -وت -ه -ا ‘ ه-ذا اÛال دول-ي-ا
وإاقليميا ،وأاك Ìشسيء حفز ا÷زائر ‘ الدخول كطرف
وسسيط وفعال ‘ األزمة السسياسسية الليبية هو ‚احها ‘
حل األزمة السسياسسية واألمنية ‘ ما‹ ،وقناعة ا÷زائر
ب- -أان األرضس- -ي -ة ال -ت -ي خ -رج ب -ه -ا ال -ل -ي -ب -ي -ون ‘ أارضس -ي -ة
الصسخÒات اŸغربية ‘ ديسسم ⁄ ،٢٠١5 Èتشسمل كل األطراف اŸتنازعة كما أان
بيانها اÿتامي  ⁄يحضس باإلجماع الكلي كل هذه األسسباب عجلت من ا÷زائر
لسستضسافة الفرقاء الليبي ‘ Úأاك Ìمن مناسسبة ،علما ما خرجت به ا÷زائر ‘
أارضسية جنان اŸيثاق مارسس  ،٢٠١5كان يدعو لتفعيل ا◊وار وا◊ل السسلمي
بعيدا عن أاي ›ابهة عسسكرية ،إال أان اŸيليشسيات اŸتعددة وعدم تقبل ا◊وار
خاصسة من طرف قوات حف Îهو ما جعل أارضسية ا÷زائر بعيدة عن التطبيق.
ل -ق -اء ألسس-رأج ب-اŸسس-ؤوول Úأ÷زأئ-ري Úع-ك-ف ع-ل-ى أÿي-ار ألسس-ل-م-ي
ومبدأ أ◊وأر كما حرصس أيضسا على ألنفط ألليبي قبل أجتماع فيينا
وقبله لقاء أ÷زأئر حيث قدمت ليبيا حصسيلة ،ما تعليقكم؟
^^ م -ا Áك -ن ت -أاك -ي -ده ب -أان ف -اي-ز السس-راج ي-ع-ت-م-د بشس-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى اŸق-ارب-ة
ا÷زائرية ◊ل األزمة السسياسسية ‘ ليبيا قناعة منه بالرصسيد ا÷زائري ‘
›ال مكافحة اإلرهاب الداخلي واإلقليمي ،إال أان زيارة السسراج للجزائر
األخÒة  ⁄تأاتي من أاجل التباحث ‘ األزمة السسياسسية الليبية فقط بقدر ما جاء

‘ حقيبته الكث Òمن القضسايا ذات
الهتمام اŸشسÎك خاصسة ‘ ما يتعلق باŸلف النفطي الليبي ودعوة ا÷زائر
بتأام Úحقول وأابار النفط الليبية من طرف حكومة الوفاق الوطني وعدم تركها
‘ أايدي اŸيليشسيات وا÷ماعات اإلرهابية من جهة ،وهذا ‘ ظّل ا÷هود
ا÷زائرية ‘ رفع قيمة النفط إاضسافة لتفعيل التعاون األمني ا◊دودي وهذا ما
أاكده الوزير اŸنتدب اŸكلف بالشسؤوون اإلفريقية وا÷امعة العربية عبد القادر
مسس-اه-ل ،ك-ون اسس-ت-ق-رار ل-ي-ب-ي-ا مسس-أال-ة ح-ي-وي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر ،وب-اع-ت-قادي
الشسخصسي ل Áكن ا◊ديث عن اسستقرار إاقليمي دون
إايجاد حلول فعلية لÓنكشساف األمني ا◊دودي الليبي
ا÷زائري ومواجهة خطر تنظيم الدولة اإلسسÓمية فرع
ليبيا بنفسس آاليات التي اعتمدتها ا÷زائر ‘ مواجهة
القاعدة ‘ بÓد اŸغرب اإلسسÓمي ‘ ما‹ وضسرورة
Œفيف منابع اإلرهاب بشسكل كلي من أاجل التقدم ‘
عملية بناء دولة ليبيا بشسكل جيد.
زي -ارأت م -ت -ت -ال -ي -ة ق -اده -ا ك -وب -ل -ر إأ ¤أŸن -ط-ق-ة
وأ÷ل -وسس رف -ق -ة ك -ل أط -رأف أŸت -ن -ازع -ة ،ل-ك-ن
خيبة أ÷ولة تظهر مباشسرة؟
^^ ب -اع -ت -ق -ادي أارى ب -أان اÿط -اب ال -ذي ت -ب-ن-اه ف-اي-ز
السسراج وموقفه من ا÷زائر ودورها ا◊يوي والسسÎاتيجي ‘ مقاربة بناء
الدولة ومواجهة كافة التهديدات هو نفسس اÿطاب الذي صسرحه اŸمثل
Óم Úالعام Ÿنظمة األ· اŸتحدة لليبيا مارتن كوبلر ،لدى زيارته
اÿاصس ل أ
ل -ل -ج -زائ -ر ب -ع -د ج -ول-ة م-اراط-ون-ي-ة ‘ ال-ع-دي-د م-ن ال-دول األوروب-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة
وبتصسريحه أان ا÷زائر تشسجع كل الفرقاء الليبي Úعلى إاجراء مشساورات واسسعة
النطاق يعتزم مباشسرتها ‘ القريب العاجل وبالعاصسمة ا÷زائرية بهدف تقدË
اقÎاح توافقي إا› ¤لسس النواب بشسأان حكومة الوفاق الوطني هو قبول ضسمني
Óزمة السسياسسية ‘ ليبيا ،إال أانه
Ãوافقة هيئة األ· اŸتحدة برعاية ا÷زائر ل أ
خيبة ا÷ولة ظهرت ‘ ا◊قيقة كما ذكرت تعود باألسساسس Ÿيليشسيات خليفة
حف Îبرفضس ا◊وار ‘ الوقت ا◊ا‹ والضسغط على العديد من األحزاب
برفضس مقÎح ا÷زائر ،إال أانه ما Áكن أان نسستبشسره خÒا أان غالبية األحزاب
السسياسسية والشسخصسيات الوطنية الليبية متحمسسة ومتفائلة من دور ا÷زائر
دبلوماسسيا ‘ هذا اÛال.

اقÎاح توافقي
بشش ـأأن حكوم ـ ـة
الوفأق الوطني
هو قبول ضشمني

ألّنزأع أليمني  -أليمني

اإ’نسشداد واÿيأرات ال ّصّشعبة

لذلك فإانّ قرار ا◊كومة الشّسرعية القاضسي بعدم ال ّسسÒ
‘ هذا الŒاه ،وŒاهل منطق األمر الواقع اŸفروضس
من جهات أاخرى ناجم عن الشّسعور باإلجحاف واإلحباط
جّراء وضسع تلك القيادة أامام خيارات قاسسية والتزامات
أاليمة ،غ Òأانّ مÓحظة التّفاوت ‘ ﬂاطبة البعضس دون
البعضس اآلخر هو الذي أاّدى إا ¤هذا التصسلب.
وضسمنيا فإاّن السسيد إاسسماعيل ولد الشسيخ يحّمل جماعة
ع -ب -د رب -ه م -نصس -ور ه -ادي مسس -ؤوول -ي-ة م-ا ي-ق-ع ‘ ال-ي-م-ن،
وانطÓقا من هّنا فإاّنه “وقع إا ¤جانب خصسوم ا◊كومة
الشّسرعية ،وهذا انزلق ﬂيف يتطلّب األمر Œاوزه ‘
أاقرب وقت ‡كن.
م -ا ط -رح -ه اŸب -ع -وث األ‡ي ل ي -ل -ت -ق-ي م-ع ال-ت-وّج-ه-ات
األخرى ،من باب أاّنه أاراد إاقصساء جهة فاعلة ،وإامÓء
ع-ل-ي-ه-ا خ-ارط-ة ط-ري-ق ج-دي-دة ب-ع-ي-دة ك-ل ال-ب-ع-د عّ-ما ّ”
التفاق عليه فيما سسبق .ويسستند الشّسرعّيون ‘ طرحهم

ع -ل -ى م -ا يسس ّ-م -ون -ه بـ «اŸرج -ع -ي -ات ال -دول -ي -ة» ا◊ام -ل-ة
Ÿضسام Úقادرة على تسسوية هذه األزمة األمنية سسواء
بالنسسبة Ÿا أاقّره ›لسس التعاون اÿليجي ،وﬂرجات
ا◊وار ال-وط-ن-ي .ه-ذه الّ-ت-ف-اع-ل-ي-ة ‘ ا◊رك-ي-ة السس-ي-اسسية
تعت Èمعا ⁄ا◊ل اŸأامول ،إالّ أانّ ما حدث مؤوّخرا دمّر كل
هذا اŸسسعى ،وأانزله إا ¤مسستويات ﬁرجة حّقا خا“تها
أاو نهايتها اإلنسسداد الذي أاوصسل ا÷ميع إا ¤هذه الّنقطة،
وما دام أانّ التصسور للتّسسوية السسياسسية وضسع على هذا
الّنحو ،فإاّن الّرفضس سسيكون هو سسّيد اŸوقف إا ¤غاية
تصس -ح-ي-ح ه-ذه الخ-تÓ-لت ب-ال-ع-ودة إا ¤ال-وق-ائ-ع اّŸت-ف-ق
عليها عند بداية النزاع .فهل تسسّرع اŸبعوث األ‡ي هذه
اŸرة م- -ن أاج -ل ال -ت -وصس -ل إا ¤صس -ي -غ -ة تسس -وي -ة م -ع ّ-ي -ن -ة؟
اŸؤوشّسرات األولية –وي بأانّ اŸنطلقات األسساسسية لبناء
م -ن -ظ -وم-ة ا◊ل ال-دائ-م ‘ ال-ي-م-ن أاب-ع-دت م-كّ-ون-ا ف-اعÓ-
وأاسساسسيا ،عند إاعÓن وقف األعمال العدائية ،أال وهو

عبد ربه منصسور هادي وكل من معه ،وقد يكون هذا العمل
هو الذي أاّدى إا ¤كل هذا اÿلط بسسبب عدم تقدير
الّ-ن-ت-ائ-ج ال-وخ-ي-م-ة ال-ت-ي ق-د ت-ن-ج-ر ع-ن-ه ،وه-ذا م-ا حصسل
بالفعل عندما أاعلن عن وقف إاطÓق الّنار ‘ مسسقط دون
حضسور ا◊كومة الشّسرعية.
وعليه ،فإانّ اّ ÿ
طة األ‡ية اŸراد تطبيقها مبنية أاسساسسا
على مبدأا إازالة مظاهر التسسلح باليمن ،وفسسح اÛال
للعمل السسياسسي من خÓل ما هو مطروح من بدائل ‘
غضسون اآلفاق القادمة ،غ Òأاّنه يصسعب بلوغ هذه اŸرحلة
نظرا لعدة اعتبارات فرضستها ا◊رب اŸرتبطة ارتباطا
وثيقا با◊كومة اإلقليمية.
لذلك فإانّ اليمنّي Úأامام وضسع Úوهما اإلنسسداد السسياسسي
واÿيارات ال ّصسعبة سسواء تعلّق األمر بجماعة الشّسرعية أام
اآلخرين اŸوجودين باŸيدان ،و‘ كل مرة تكون الكرة
عند طرف من هؤولء األطراف تقف كعقبة ‘ أاي تقّدم
يذكر ،فما هي الفرصس اŸتاحة أامام كل اŸتصسارع Úبعد
عجز اŸبعوث األ‡ي ‘ عرضس حلول تتوجّه ÷وهر
األزمة.

أألربعاء  2٣نوفمبر  2016م
ألموأفق لـ  22صسفر  14٣8هـ

ثقافة

انطلق الطبعة  11من اŸهرجان الوطني للمسسرح اÎÙف

«وليمة مسشرحية”” ‘ انتظار جمهور الفن الرابع

ت- -ن- -ط- -ل- -ق ال- -ي -وم ب -اŸسس -رح ال -وط -ن -ي
ا÷زائ- - -ري ﬁي ال - -دي - -ن بشس - -ط - -ارزي،
ف -ع -ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ا◊ادي-ة عشس-رة م-ن
اŸه -رج -ان ال -وط -ن-ي ل-ل-مسس-رح اÎÙف،
ال- -ت- -ي ت- -ت -واصس -ل إا ¤غ -اي -ة  2ديسسمÈ
اŸقبل .وتشسهد هذه الطبعة تنافسس 17
ع -رضس -ا مسس -رح -ي -ا م -ن ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق
ال -وط -ن ،ب -إان -ت -اج-ات ل-ل-مسس-رح ال-وط-ن-ي
ا÷زائ - - - - - -ري و 13مسس- -رح- -ا ج -ه -وي -ا
وت -ع -اون -ي -ت Úمسس -رح -ي -ت .Úوع-دد م-ن
ا÷معيات والتعاونيات اŸسسرحية .كما
ل -ن ت -خ -ل -و ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة م -ن ل -ق -اءات
وﬁاضسرات أاكادÁية.

ìGôaGE áeÉ°SGC

ك-ان أأول أن-ط-ب-اع ل-ن-ا ح-ي-ن-م-ا أط-ل-ع-ن-ا ع-لى
أŸسسرحيات أŸشساركة ‘ هذه ألتظاهرة ،هو
أŸرأهنة ألكبÒة على ألنصسوصص أŸسسرحية
أل -ك Ó-سس -ي-ك-ي-ة أل-ع-اŸي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر نصس-وصص
شس -كسس -ب Òول -ورك -ا وك -ام -و وسس -وف -وك -ل -يسص ،أأو
نصسوصص كÓسسيكية ﬁلية مثل أأعمال ولد عبد
ألرحمن كاكي وعلولة .كما سسنشسهد منافسسة
كبÒة ب Úعدد من أŸسسرحيات أ÷ديدة ألتي
أسستقطبت جمهورأ غفÒأ ،وهو ألتحدي ألذي
يبدو أأن مهرجان أŸسسرح أÎÙف يرفعه
هذه ألسسنة ،خاصسة بعد أإلشساعات ألتي طالته
ه -ذه ألصس -ائ -ف -ة ب -خصس -وصص أإلب -ق -اء ع-ل-ي-ه أأو
إألغائه.
أأم-ا أÓŸح-ظ-ة أل-ث-ان-ي-ة ف-ه-ي أل-ت-نسس-يق مع
أ÷ام- -ع- -ة ‘ ت -ن -ظ -ي -م أل -ن -دوأت وأل -ل -ق -اءأت
أŸرأف -ق-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ،وأل-ت-وج-ه إأ ¤ج-م-ه-ور
ألباحث Úوألطلبة أ÷امعي ،Úوهو أأمر ُيحسسب
Ÿنظمي ألتظاهرة.
وتبدو قائمة عروضص أŸنافسسة ألرسسمية
““مسس -ي -ل -ة ل -ل -ع-اب““ ّﬁب-ي أل-ف-ن أل-رأب-ع ،ح-يث
سس -تشس -ه -د ق -اع -ة ““مصس -ط -ف -ى ك -اتب““ ت-ن-افسص
مسس- -رح- -ي -ة ““ط -رشس -اق -ة““ م -ن إأن -ت -اج أŸسس -رح
ألوطني أ÷زأئري ،وهي من أأبرز أŸرشسحÚ
‘ هذه أŸنافسسة بعد ألروأج ألكب Òألذي
ح- -ق- -ق -ت -ه ،أأل -ف -ه -ا وي -خ -رج -ه -ا أأح -م -د رزأق،
ومسسرحية ““لويزة““ من إأنتاج أŸسسرح أ÷هوي

ل- -ع- -ن- -اب- -ة ،وه- -ي نصص ل -ب -وسس -ب ÒمÁÒي م -ن
أقتباسص وإأخرأج عبد أ◊ميد قوري““ ،أŸلك
أأوديب““ للمسسرح أ÷هوي لبلعباسص وكتب نصسها
توفيق أ◊كيم““ ،بوÙاين““ للمسسرح أ÷هوي
لتيزي وزو كتبها نصسها ويخرجها عدأر ﬁمد،
““ليلة دم““ وهي نصص مسسرحي للروأئي أ◊بيب
ألسس -اي -ح ي-خ-رج-ه ك-ر Ëب-ودشس-يشص وم-ن إأن-ت-اج
أŸسسرح أ÷هوي لقسسنطينة ،وهي أأيضسا من
أأبرز أŸسسرحيات أŸقدمة““ ،كارط بوسسطال““
للمسسرح أ÷هوي Ÿعسسكر ،وهي نصص لفتحي
ك -ا‘ ع -ن ““أل-ف-ال-وذج““ ل-ل-ك-اتب أŸب-دع ﬁم-د
ب-ورح-ل-ة““ ،ج-ل-ول ل-ف-ه-اÁي““ ل-ل-مسسرح أ÷هوي
ل -ب -ج -اي -ة ،وه -ي نصص مسس-رح-ي ل-ل-رأح-ل ع-ب-د
ألقادر علولة من إأخرأج جمال عبدأ‹.
ك -م -ا ن -ذك -ر مسس-رح-ي-ة ““أل-غ-ل-ط-ة““ ل-ل-مسس-رح
أ÷ه- -وي ل -وه -رأن ،ك -ت -ب -ه -ا سس -ع -ي -د ف -حصس -ي
وي- -خ- -رج- -ه- -ا م- -ولي م- -ل- -ي- -اﬁ Êم- -د درأد،
““مونالويزة““ للمسسرح أ÷هوي لباتنة من إأخرأج
أل -ف -ن -ان-ة ت-ونسص آأيت ع-ل-ي““ ،أأل-كÎأ““ ل-ل-مسس-رح
أ÷هوي ألم ألبوأقي ،لسسوفوكليسص وترجمها
طه حسس ،Úومسسرحية ““أإلسسكافية““ للمسسرح
أ÷هوي لسسكيكدة ،وهي مسسرحية لفريديريك

غ-ارسس-ي-ا ل-وك-ا““ ،شس-اك-ازول-و““ ل-ل-مسسرح أ÷هوي
لقاŸة ،وهي نصص آلرثر أأدأمون““ ،أإلمÈأطور““
للمسسرح أ÷هوي لسسوق أأهرأسص وهي أقتباسص
ل- -نصص ““أل- -ع- -ادل- -ون““ ألل- -ب Òك- -ام- -و““ ،أل -ق -رأب
وألصس -ا◊ ““Úل-ل-مسس-رح أ÷ه-وي ل-ل-ع-ل-م-ة وه-ي
نصص مسس -رح -ي ل -ول -د ع -ب -د أل -رح -م -ن ك -اك-ي،
““موسسوسسارأما““ للمسسرح أ÷هوي سسعيدة““ ،أأشص
ك -ل -بك م -ات““ م -ن إأن -ت -اج ج -م -ع -ي -ة ““أل -ب-لÒي““
بقسسنطينة““ ،عطيل““ من إأنتاج جمعية ألنوأرسص
بالبليدة وهي من أأجمل ما قّدم شسكسسب.Ò
ولن تخلو هذه ألطبعة من ألعروضص خارج
أŸن -افسس-ة ،أل-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن-ه-ا ق-اع-ة سس-ي-ن-م-ا
شس-ب-اب ““ك-ازي-ن-و““ سس-اب-ق-ا ب-ا÷زأئ-ر أل-وسس-ط-ى،
ح -يث سس -ي -ك -ون ج -م -ه -ور أŸسس-رح م-ع ع-رضص
““مؤوجل إأ ¤ح ““Úللتعاونية ألثقافية ““أية مÓك
ل -ل -م -رح وأل -ف -ي -دي -و““ وم-ن إأخ-رأج م-رأد خ-ان،
وأل -ع -رضص أŸسس-رح-ي ““أل-ع-انسس-ات““ ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
ألثقافية ““نسسمات““ من ألشسلف ،مسسرحية ““للة
وألسس- -ي““ ل- -ف- -رق- -ة ““ج- -م -ي -ل -ة ب -رود““ م -ن ب -رج
بوعريريج  ،ومونولوغ ““حنا هكذأ““ نصص وأأدأء
توفيق مزعاشص ،للمسسرح أ÷هوي أأم ألبوأقي.
كما تتضسمن هذه ألتظاهرة ندوأت فكرية
ونقدية تدور حول ألفن ألرأبع ،على غرأر
ندوة ““أŸسسرح وألهجرة““ يوم  24نوفم Èبنادي
““أﬁم- -د ب- -ن ق- -ط- -اف““ ب- -اŸسس- -رح أل -وط -ن -ي
أ÷زأئري ،و«ندوة أإلخرأج أŸسسرحي““ يوم
 27نوفم Èبذأت أŸكان ،وألتي سستتطرق إأ¤
““سسلطة أıرج ‘ أŸسسرح أ÷زأئري““ ،أأما
ألندوة ألثالثة فتأاتي بالتعاون مع كلية أللغة
أل-ع-رب-ي-ة وآأدأب-ه-ا وأل-ل-غ-ات ألشس-رق-ي-ة ،ج-ام-ع-ة
أ÷زأئ -ر  ،2وذلك ي -وم أل -ث Ó-ث -اء  29نوفم،È
–ت ع- -ن- -وأن ““أŸسس- -رح أ÷زأئ- -ري وأل- -ن -ق -د
أ÷ام -ع -ي““ و–تضس -ن -ه -ا ك-ل-ي-ة أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة
وآأدأب- -ه- -ا وأل -ل -غ -ات ألشس -رق -ي -ة ،ب Íع -ك -ن -ون،
وسس - -ي- -ت- -ط- -رق أŸشس- -ارك- -ون إأ““ ¤أألسس- -ال- -يب
أإلخرأجية ‘ أŸسسرح أ÷زأئري وعÓقتها
باŒاهات أŸسسرح ألعاŸي““ ،و›موعة من
أÙاور على غرأر ““وأقع ألنقد أŸسسرحي
ب -ا÷زأئ -ر :أألدوأر وأŸن -ج -زأت““““ ،أسس -ت -ف-ادة
أŸسس -رح أ÷زأئ -ري م -ن أل -ن -ق -د أألك -ادÁي““،
و«Œربة أŸسسرح أ÷امعي ‘ أ÷زأئر““.

أايام الفيلم ا÷زائري بعمان تفتتح نسسختها اÿامسسة

«العششرية السشوداء”” مادة دسشمة لتاريخ مفصشلي للجزائر
اف - -ت - -ت - -حت ،أاول أامسس ،ب - -ال - -ع - -اصس- -م- -ة
لردن -ي-ة ع-م-ان ،ف-ع-ال-ي-ات ““ أاي-ام ال-ف-ي-ل-م
ا أ
ا÷زائ -ري ب -ع-م-ان““ ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا اÿامسس-ة،
ال-ت-ي ت-ع-رضس ف-ي-ه-ا أارب-ع-ة أاف-لم وث-ائقية
وروائ-ي-ة –اك-ي ي-وم-ي-ات وه-م-وم اÛتمع
ا÷زائري التي عايشست العشسرية السسوداء
وقضساياه اŸسستجدة على خلفية التطورات
اŸتسسارعة على اختلفها.
وأسستهلت هذه ألتظاهرة ألتي تنظم بالتعاون
ÓفÓم وألوكالة أ÷زأئرية
مع ألهيئة أŸلكية ل أ
Óشسعاع ألثقا‘ ‘ مسسرح ““ألرينبو““ بعرضص
ل إ
فيلم أıرج سسا ⁄أإلبرأهيمي أآلن بإامكانهم
أÛيء وأŸقتبسص عن روأية –مل ألسسم نفسسه
للكاتب أأرزقي أأمÓل وهو ألفيلم ألذي عكسص
وأقع ألعشسرية ألسسودأء ‘ أ÷زأئر بعد أنهيار
ألشسÎأكية وظهور نظام إأسسÓمي متطرف .وقد
ق -دم أıرج شس -خصس -ي -ات أل -ف -ي -ل -م ألشس -خصس-ي-ة
ألرئيسسية أأمازيغ كاتب ) بأاسسلوب ذكي ومتميز
غاصست ‘ أألحدأث طيلة  95دقيقة أأحدأث
ت -روي قصس -ة رضس -وخ ن -ور أل -دي -ن ألوأم-ر وأل-دت-ه
بالزوأج من ياسسمينة أ◊سسناء وبرفقتها يكتشسف
مفاهيم أ◊ب وألعائلة وأŸقاومة على ألرغم
من ألرعب أÙيط بهما ولكن ل شسيء ينجو من
ع -ن -ف أŸت -ط -رف Úوع -ن-ده-ا ي-درك ن-ور أل-دي-ن
حقيقة هذأ أألمر ﬁاطا باإلرهابي Úليحضسن
أبنته بقدر حبه لها و“وت ألبنت.
ح-از أل-ف-ي-ل-م ج-ائ-زة أل-ت-ان-يت أل-فضسي ألفضسل
فيلم روأئي طويل أأول ‘ أأيام قرطاج ألسسينمائية
أألخÒة وجائزة ÷نة ألتحكيم أÿاصسة -أŸهر
‘ مهرجان دبي ألسسينمائي ألدو‹ ألعام 2015
وجائزة ÷نة ألتحكيم ‘ أأيام قÈصص ألسسينمائية
وج - - -ائ - - -زة أıرج Úأ÷دد ‘ م - - -ه - - -رج - - -ان
تروندها Ëألسسينمائي ألدو‹ ،كما حاز أأمازيغ
ك -اتب ج -ائ-زة أأفضس-ل ‡ث-ل ‘ م-ه-رج-ان ع-ن-اب-ة
ألعام  2016وفاز ألفيلم بجائزة ألعناب ألذهبي
‘ أŸهرجان نفسسه.
وأأعقب ألفيلم نقاشص مع أ÷مهور ألعريضص
ألذي توأفد على قاعة ألعرضص من أألردنيÚ
وأ÷زأئ -ري ÚأŸق -ي-م Úب-اŸم-ل-ك-ة وغÒه-م م-ن
أألوروبي Úوألذين أأبدوأ أهتماما منقطع ألنظÒ
وŒاوبا مع أأحدأث ألفيلم بكل تفاصسيله فرأأى

ألبعضص بأان هذأ ألفيلم يجسسد حقيقة ما يعيشسه
أل -ع -ا ⁄أل -ع -رب -ي م -ن إأره-اب وت-ط-رف ،ك-م-ا أأن-ه
(ألفيلم) حسسب ألبعضص أآلخر يتمتع بـ«ألقوة““
ألتي قد تصسطدم من يرأه .
وأأع -رب سس -ا ⁄أإلب -رأه -ي-م-ي ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ن
شسعوره با◊ماسص لعرضص فيلمه ““ أآلن بإامكانهم
أÛيء““ ل -ل -ج -م -ه -ور أألرد Êوأل -ع-رب-ي ع-م-وم-ا
م -ع -تÈأ ب -أان أل -ف-ي-ل-م ل ي-ح-ك-ي ف-ق-ط ع-ن ح-ي-اة
ومعاناة أأسسرة با÷زأئر ‘ فÎة ألتسسعينيات بل
ه -و ي -ع Èع -ن أŸأاسس -اة أ◊اضس -رة أل -ت-ي ت-ع-ايشص
ألعديد من أألسسر ‘ ألكث Òمن ألدول ألعربية
وأإلسسÓمية.
ول -د سس -ا ⁄أإلب -رأه -ي -م -ي ‘ ل-ن-دن وه-و ‚ل
أل -دب-ل-وم-اسس-ي أ÷زأئ-ري أألخضس-ر أإلب-رأه-ي-م-ي
وتتضسمن مسسÒته أإلخرأجية أألفÓم ألوثائقية
أأفريقيا ألعودة ( )2010عبد ألقادر( )2014وفيلم
““ أآلن بإامكانهم أÛيء““ (  )2015وهو أأول فيلم
روأئي طويل له .وسسيشسهد أليوم ألثا Êمن هذه
أل-ت-ظ-اه-رة ألسس-ن-ي-م-ائ-ي-ة ع-رضص أل-ف-يلم ألروأئي
أل -قصس ““ Òن -ق -ط -ة أل -ت Ó-شس -ي““ ıرج -ه م-ه-دي
لعبيدي وألفيلم ألوثائقي ““ أحنا برأ““ للمخرجة
بهية بن شسيخ لفقون على أأن تختتم هذه أأليام
بعرضص فيلم ““ ألدليل““ وهو درأما للمخرج عمر
حكار أليوم .
وق - - -د ع Èب - - -عضص أ÷م - - -ه- - -ور أألرد‡ Êن
حضسروأ أفتتاح أأليام عن سسعادتهم ألكبÒة وهم
يكتشسفون ألول مرة ألسسينما أ÷زأئرية مؤوكدين
بأان مثل هذه ألتظاهرة جديرة بالتنويه وأإلشسادة
Ÿا يحمله ألشسعب أألرد Êكما قالوأ من ““ حب
وأحÎأم وت- -ق- -دي- -ر ل -ب -ل -د أŸل -ي -ون ونصس -ف م -ن
ألشسهدأء““ .وفيما أسستحسسن جزأئريون مقيمون
باألردن تنظيم هذه أأليام إأل أأنهم تسساءلوأ عن
تسسمية ““ أأيام ألفيلم أ÷زأئري ‘ عمان““ من
خÓل عرضص أأربعة أأفÓم فقط دأع Úأ÷هات
أŸعنية إأ ¤عرضص أŸزيد من أألفÓم أ÷زأئرية
ألتي تعت Èعلى حد قولهم““ أألوفر وأألكÌ
إأن -ت-اج-ا ‘ أل-ب-ل-دأن أل-ع-رب-ي-ة““ .و‘ ه-ذأ ألصس-دد
قالت ألسسيدة مر -Ëد بأانه كان بإامكان ألهيئة
ÓفÓم أأن Œعل من هذه
أŸلكية أألردنية ل أ
أأليام تظاهرة حقيقية بالنظر إأ ¤غنى ألتجربة
ألسس -ن -ي -م -ائ -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة .أأم -ا م -دي -ر أل-وك-ال-ة

Óشسعاع ألثقا‘ نزيه برمضسان فقد أأكد
أ÷زأئرية ل إ

طموح بتطوير هذا التعاون إا› ¤ال
التكوين السشينمائي وإانتاج أاعمال مششÎكة
ب -أان ه -ذه أألي -ام ت -أات -ي ‘ إأط -ار ألت -ف -اق -ي -ة
أŸوقعة مع ألهيئة وألتي تهدف بالدرجة أألو¤
إأ ¤تنظيم أأيام ألفيلم أألرد Êبا÷زأئر وأأيام
ألفيلم أ÷زأئري ‘ عمان ،مÈزأ بأان ألطرفÚ
يشسعرأن أليوم بثمرة هذأ ألتعاون للسسنة أÿامسسة
على ألتوأ‹  .وأأضساف بأان لدى ألوكالة وألهيئة ““
طموح بتطوير هذأ ألتعاون إأ› ¤ال ألتكوين
ألسس -ن -ي -م -ائ-ي وإأن-ت-اج أأع-م-ال مشسÎك-ة ج-زأئ-ري-ة
أأردنية““ ،مشسÒأ إأ ¤أأن ألثقافة عموما وألسسينما
على وجه أÿصسوصص ““تعد من ألروأفد أألسساسسية
ألتي Œمع ألشسعب Úأ÷زأئري وأألرد Êزيادة
ع -ل -ى أل -ع Ó-ق-ات ألسس-ي-اسس-ي-ة أ÷ي-دة أل-ت-ي “ي-ز
ألدولتŒ .““Úدر أإلشسارة إأ ¤أأن حفل أفتتاح
ألدورة أÿامسسة من أأيام ألفيلم أ÷زأئري ‘
عمان حضسره سسف Òأ÷زأئر ‘ أألردن ﬁمد
بوروبة وأألمÒة ر Ëعلي عضسو ›لسص إأدأرة
ÓفÓ-م وع-دد م-ن
أل -ه -ي -ئ -ة أŸل -ك -ي -ة أألردن -ي-ة ل -أ
ألشسخصسيات ألثقافية وألسسينمائية.

راءة ‘ كتاب
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«اقتصسادنا :الفرصسة اŸتبقية ““ لـ د .بشس Òمصسيطفى

اسشتششراف Ÿرحلة ما بعد النفط و اقÎاحات حلول
«اق -تصس -ادن-ا :ال-ف-رصس-ة اŸت-ب-ق-ي-ة ““ ه-و
آاخ- -ر إاصس- -دار Ÿؤول- -ف- -ه ال -وزي -ر اŸن -ت -دب
لسس- - - -ب- - - -ق و اıتصس ‘ الق- - - -تصس - - -اد و
ا أ
السستشسراف الدكتور بشس Òمصسيطفى،
الصس- -ادر ه- -ذه السس- -ن- -ة ع- -ن دار جسس -ور
النشسر والتوزيع والذي ” تقدÁه إا¤
ا÷م-ه-ور خ-لل ف-ع-ال-ي-ات ال-طبعة الـ21
للصسالون الدو‹.

ÖjôZ áÑ«ÑM

أل -ك -ت -اب ك -م -ا ي -ق-ول م-ؤول-ف-ه ‘ تصس-ري-ح لـ
““ألشسعب ““ ““هوعبارة عن أسستكمال للدرأسسة
ألتحليلية ألتي جاء بها كتابه ألسسابق ألذي
يحمل عنوأن ““ نهاية ألريع““ ألصسادر سسنة 2015
و هو يحمل ب Úصسفحاته ألـ 189معطيات
أسستشسرأف لقتصساد أ÷زأئر ‘ فÎة ما بعد
مرحلة ألنفط““ .و كشسف د .مصسيطفى قائ: Ó
““قدمت ‘ كتابي نهاية ألريع إأشسارأت للحلول
أأو ما يسسمى ببدأية ألبدأئل ثم أسستكملت ذأت
ألكتاب ““ ““بكتاب ألفرصسة أŸتبقية ““ وألذي
ي -ح -م -ل ب Úصس -ف -ح -ات -ه ›م-وع-ة أقÎأح-ات
◊لول قد تسساعد ألبÓد على تخطي أألزمة
““.وجاء ألكتاب على شسكل فصسول أأربعة أأو ما
أأسسماه ألكاتب بالبوأبات ألتي صسنفها إأ““ :¤
أل-ب-وأب-ة أل-وط-ن-ي-ة ،أل-ب-وأب-ة أŸغ-ارب-ية وألبوأبة
أل- -دول- -ي- -ة و أأخÒأ ب- -وأب- -ة أل -ط -اق -ة وف -رصس -ة
أألسسوأق““.
وهي أقÎأحات ◊لول وطنية وأقيلمية و
دولية وأقتصسادية ﬁضسة قد تسساعد حسسبة
‘ إأعادة بعث ألقتصساد ألوطني و فتح فرصص
وأسسعة للمنتوج أ÷زأئري خارج أÙروقات
‘ أألسسوأق أ÷هوية وألعاŸية.
فالفرصسة أأو ألبوأبة ألوطنية يقول أŸؤولف ““
ت -ت -ح -دث ع -ن –ري -ر و –ريك أل -ق -ط -اع-ات
أل- -رأك- -دة ‘ أ÷زأئ- -ر و ع- -دده -ا  11قطاعا
ب -خ Ó-ف ق -ط -اع-ات أÙروق-ات و أألشس-غ-ال
ألعامة وألبناء وألتجارة ،فالفرصسة أŸغاربية و
نتحدث هنا ،يضسيف أŸؤولف ““ عن ألسسبل و
ألفرصص لتقوية ألتنمية ألتي Áكن أأن يأاتي بها

ألندماج مع أŸغرب وتونسص للحصسول على
سس - - -وق  100م -ل -ي -ون سس -اك -ن ،ف -إاذأ ح -رك -ن -ا
ألقطاعات ألرأكدة بدون سسوق جوأرية ل ينفع
هذأ أŸسسعى ‘ شسيئ ف Óبد من إأيجاد سسوق
مغاربي شسعار ألندماج.
وعن ألفرصسة ألدولية ألتي يتحدث عنها
كتاب ““أقتصسادنا  :ألفرصسة أŸتبقية““  ،يقول
ألكاتب ““ هي خاصسة بالشسرأكة ألسسÎأتيجية
مع كل ألعا ⁄و تنويع ألشسركاء ألقتصساديÚ
م -ن أأج -ل ت -ن -م-ي-ة م-ت-وأزن-ة دأرة ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى
ألقتصساد ألوطني““.
وتأاتي أأخÒأ ،حسسب د .مصسيطفى ““ ألبوأبة
أألخÒة ،ألتي تتضسمن أأسسوأق ألطاقة ،بالنظر
إأ ¤ألفرصص ألكبÒة ألتي يقدمها ﬂزون ألغاز
ألصسخري و ألطاقات أŸتجددة و هي كثÒة
خاصسة ‘ ›ال ألطاقة ألشسمسسية““.
ويندرج هذأ أإلصسدأر ضسمن سسلسسلة صسناعة
أل -غ -د ل -ن -فسص أÿب Òو ه -و م -وج -ه ب -ال-درج-ة
Óو ¤ل - -ط - -ل - -ب - -ة ألق- -تصس- -اد و أل- -تسس- -ي Òو
ل --أ
أıتصس› ‘ Úال ألتخطيط وألسستشسرأف
و ألباحث Úو كذأ للقرأء و خاصسة إأ ¤ألذين
يهمهم أأمر أقتصساد أ÷زأئر وأزدهاره .

السسهرة الثالثة للمهرجان الدو‹ ““دÁا جاز““ بقسسنطينة

« مارثا هاي ”” تسشافر با÷مهور ‘ أاجواء موسشيقية سشاحرة

لمريكية كارثا هاي ،مسساء
سسافرت ا أ
أاول أامسس ‘ ،ث -الث سس -ه -رة ل -ل -م -ه -رج-ان
ال - -دو‹ ““دÁا ج - -از““ ب - -قسس - -ن - -ط - -ي- -ن- -ة،
ب- -ا÷م- -ه- -ور ‘ ع -ا ⁄م -وسس -ي -ق -ى ال -روح
السساحرة وا÷از والبلوز.
وقد أأدت مارثا هاي صساحبة ألصسوت
أل -ق -وي وأ◊ضس -ور أل-ب-ارز وأل-ت-ي ك-انت ضس-م-ن
أÛم -وع -ة ألصس -وت -ي -ة ÷ي -مسص ب-رأون ““ل-وف
ليت““ من أألبومها أألخ““ Òسسينغينغ فور دي
قود تاميز““ ‡ا أأعطى نكهة خاصسة وأألهب
أ÷مهور بقاعة ألعروضص ألكÈى أأحمد باي
أل- -ذي أأط -ل -ق أل -ع -ن -ان ل -تصس -ف -ي -ق -ات -ه أ◊ارة.
ووأصسلت مارثا هاي ألتي يطلق عليها صسوت
أŸاسص بأادأء ““أألوأيز وورث دي بان““ و ““آأيام
أأوومن““ ما أأضسفى أأجوأء موسسيقية أسستثنائية.
كما أأدت ““فور دي قود تا ““Ëثم ““ل Úأأون
مي““ و ذلك أأمام جمهور Áثل أأجيال ﬂتلفة.
قبل ذلك نشسط أ÷زء أألول من ألسسهرة جمال
صسابري مع فرقته ““‹ بربار““ ألذين و للوهلة
أألو ¤أأعطوأ ألنطباع باأن ألسسهرة سستكون
أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ف-ع .Ó-وق-د غ-ن-ى ج-م-ال صس-ابري
““أŸاشسينا““ و ““ ““أأمغار““ و«Áا ألكاهنة““ مبهرأ
أ÷مهور بإايقاعاته أŸوسسيقية وحركاته على
أÿشسبة .وقد بلغ Œارب أ÷مهور مع هذأ
أل-ف-ن-ان أأوج-ه خ-اصس-ة ع-ن-دم-ا أأدى ““بشس-ط-ولة““

ألتي أأمتع بها أ◊ضسور أŸتذوق.
وبعد أ◊فل ع Èجمال صسابري عن ““فخره
وأعتزأزه ألكبŸ ““Òشساركته ‘ دÁاجاز إأ¤
ج-انب م-وسس-ي-ق-ي Úذوي سس-م-ع-ة ع-اŸي-ة ،ك-م-ا
أأثنى على منظمي أŸهرجان ألذين يسسعون
دون هوأدة من أأجل ترقية أإلبدأع وألتنوع
أŸوسس- -ي- -ق -ي .وق -د تضس -م -نت أل -ط -ب -ع -ة أل14
للمهرجان ألدو‹ دÁا جاز سسهرأت متنوعة
وثرية باأللوأن وهو ألتنوع ألذي ظل يطبع
ﬂتلف طبعات هذه ألتظاهرة ألفنية ألتي
تكرسست Ãدينة ألصسخر ألعتيق.

لسساتذة بقسسنطينة
“ديد خدمات اŸكتبة ا÷امعية باŸدرسسة العليا ل أ

كانت بدايتها مع الششعر والرواية ‘ انتظار مواضشيع أاخرى

““الشسعب““ ب- -اإشس- -رأف م -ن م -دي -ره -ا
ألÈوف- -يسس- -ور ب- -وسس- -ح- -اب- -ة ﬁم- -ود ت -ع -م -ل
أŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا لÓ-أسس-ات-ذة قسس-ن-ط-ينة على
“دي -د خ -دم -ات أŸك -ت -ب -ة أ÷ام-ع-ي-ة ح-ت-ى
ألسس- -اع -ة ألسس -ادسس -ة مسس -اء ك -ل ي -وم ث Ó-ث -اء
م-ب-دئ-ي-ا ‘ ،أن-ت-ظ-ار أأن ي-ت-م ت-ع-م-ي-م-ه-ا على
باقي أأيام ألأسسبوع ،على هامشص ألنشساطات
أŸكتبية أŸعتادة تشسرف ألأقسسام أŸوجودة
ب -اŸدرسس -ة أل -ع -ل -ي -ا ع -ل -ى ت-ف-ع-ي-ل ع-دد م-ن
ألأنشسطة ألثقافية منها أŸقهى ألأدبي ألذي
يشس-رف ع-ل-ي-ه قسس-م أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة وأآدأبها،
وأل -ذي أسس -تضس-اف أل-ثÓ-ث-اء أŸاضس-ي وأح-دأ
م -ن ألشس -ع-رأء ألشس-ب-اب وه-و أأسس-ت-اذ ب-ال-قسس-م
ذأته دﬁ.مد عادل مغناجي.

ألشساعر ألذي تفاعل مع ألطلبة بصسفة
ك -بÒة خ -اصس -ة ب -الأسس -ئ -ل-ة ع-ن م-رح-ل-ة ق-ب-ل
ألإبدأع وكيف أأثرت على ميوله ألإبدأعية ما
ب Úألرسسم وألشسعر خاصسة وأأنه ينتمي أإ¤
عائلة فنية ،كما تسساءلوأ عن تاأث ÒأŸكان
بحياته ألإبدأعية خاصسة وأأنه أبن بسسكرة
ألذي درسص بباتنة ويدرسص حاليا بقسسنطينة،
وه- -ي م- -دن –ضس- -ر ب- -ك -ث -اف -ة ‘ نصس -وصس -ه
ألشس -ع-ري-ة ه-ذأ ألأسس-ب-وع أسس-تضس-اف أŸق-ه-ى
ألأدبي ألروأئية ألدكتورة وأفية بن مسسعود
Ÿناقشسة مشسروعها ألسسردي قصسة وروأية،
وقد قدم رئيسص قسسم أللغة ألعربية د.رشسيد
فلكاوي قرأءة موجزة ‘ روأيتها ،ثم فتح
أÛال ل -ل-ط-ل-ب-ة وألأسس-ات-ذة أل-ذي-ن ط-رح-وأ

ع -ددأ م -ن ألأسس -ئ-ل-ة أأج-ابت ع-ن-ه-ا أل-روأئ-ي-ة
بشسيء من أŸرح وأ÷دية.
وي- -اأت- -ي أل- -ه- -دف م- -ن ك- -ل ه -ذأ أإ ¤رف -ع
م -ردودي -ة أŸك-ت-ب-ة أ÷ام-ع-ي-ة ل-ت-تسس-اوى م-ع
مردودية أŸكاتب أ÷امعية ‘ أأنحاء ألعا⁄
و ت -وف Òفضس -اء ع -ل -م -ي ل -ل -ط -ل -ب -ة ل -ت-حضسÒ
بحوثهم وأأعمالهم أŸوجهة وكذلك تعزيز
أŸقروئية لدى ألطالب أ÷امعي و تعزيز
ثقافة أ◊وأر ووضسع ألطالب ‘ مناخ ثقا‘
م- -ن خÓ- -ل أسس- -تضس- -اف- -ة أل- -ك- -ت -اب وألأدب -اء
وأŸفكرين ،.وألقصسد منها مفتوح لكل طلبة
أŸدرسسة ألعليا وخاصسة أŸقيم Úبالإقامات
أ÷ام -ع -ة دأخ -ل أŸدي -ن -ة أ÷ام -ع -ي -ة ع -ل -ي
منجلي ،وأأسساتذة أŸدرسسة ألعليا.

األربعاء  ٢٣نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٢صصفر  ١٤٣٨هـ

Ãناسسب
للقضسا ة اليوم العاŸي
ءع
لى العنف ضسد
النسساء

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مكلتي نورية ‘ حوار مع «الشسعب»

أجرى أ◊وأر :عÓء ملزي

لسس -ب -اب اŸب -اشس -رة ‘
❊ م- -ا ه- -ي ا أ
ذلك؟
❊❊ األسصباب عديدة ‘ ،مقّدمتها التفكك
األسصري وغياب ا◊وار األسصري أايضصا ،الذي
أادى إا ¤ان- -ح- -ط- -اط األخÓ- -ق وسص -ع -ي ال -ف -ئ -ة
ال-ذك-وري-ة إا ¤إاث-ب-ات ال-ذات ب-اح-ت-ق-ار ال-ع-نصصر
األنثوي اعتقادا منها أاّن الرجولة تكمن ‘ تلك
الغطرسصة ،ولكنه لبد من الشصارة ا ¤ندرة
مسصاعي الصصلح والرشصاد التي يحتمل أان يقوم
ب -ه -ا اّÿي -رون م -ن األه -ل وا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة
أايضصا.
❊ ب -ال -ع -ودة إا ¤فÎات سس -اب -ق-ة،
كيف Áكن وصسف وتÒة العنف
ضسد اŸرأاة؟ هل من مقارنة؟
❊❊ ‘ حقيقة األمر  ⁄نكن نسصمع عن وقوع
أاشصكال متعددة من العنف ضصد اŸرأاة من ذي
قبل لسصيما حينما يتعلق األمر بالفÎة التي
سصبقت األزمة األمنية التي مّرت بها البÓد.
كان اÛتمع ا÷زائري متشصّبعا بقيم ا◊ياء
Ÿت
والحÎام للغ ،Òلكّن األزمة األمنية التي أا ّ
ب-ن-ا أاّث-رت ك-ثÒا ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات الج-ت-م-اعية،

١٧١٩٠

 ٢٤حالة عنف ضسد اŸرأاة بتيبازة خÓل  ١٠أاشسهر

 124شس-ك-وى سسّ-ج-لت ب-ت-ي-ب-ازة
لو ¤م- -ن
لشس - -ه- -ر ال- -عشس- -رة ا أ
خ - -لل ا أ
 ،2016ت -ت -ع -ل -ق Ãظ-اه-ر ال-ع-ن-ف ضس-د اŸرأاة
تشس-م-ل ال-ع-ن-ف ا÷سس-دي وال-ل-ف-ظ-ي وا÷نسس-ي،
لخ إا¤
تسس ّ-ب -ب ف -ي -ه-ا أاف-راد ال-ع-ائ-ل-ة م-ن ال-زوج وا أ
البن ،العم واÿال وما خفي أاعظم! إاّنها شسهادات
رئ-يسس-ة اŸك-تب ال-ولئ-ي ل-ت-ي-ب-ازة ل-ل-ج-معية الوطنية
للتضسامن والقضساء على اŸشساكل الجتماعية السسيدة
م-ك-لت-ي ن-وري-ة ،ال-ت-ي ت-دق ن-اق-وسس اÿط-ر وتعّجل
ب -ب -دائ -ل ت-ق-ن-ي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة ل-ه-ذه اŸعضس-ل-ة ق-ب-ل
لم- -ور إا ¤ا◊د ال- -ذي ل ي- -ق- -ب- -ل
اسس - -ت - -ف - -ح- -ال ا أ
الÎق- -ي- -ع .ال- -ت -ف -اصس -ي -ل ‘ ه -ذا ا◊وار ال -ذي
أاج -رت -ه م -ع -ه -ا «الشس -عب» Ãن -اسس-ب-ة ال-ي-وم
ال -ع -اŸي ل -ل -قضس -اء ع-ل-ى ال-ع-ن-ف ضس-د
اŸرأاة اŸصسادف لـ  25نوفمÈ
من كل عام.

❊ الشسعب :ما هي مظاهر العنف
ال - - -ت - - -ي ت - - -ت - - -ع ّ- - -رضس ل- - -ه- - -ا اŸرأاة
ا÷زائرية؟
❊❊ السسيدة مكلتي نورية :هي مظاهر
عديدة تشصمل العنف ا÷سصدي واللفظي وحتى
ا÷نسص- -ي أاح- -ي- -ان- -ا ،ن- -اه- -يك ع -ن اإلك -راه
وال -ع -ن -ف اŸع -ن -وي ال-ذي ي-حّ-د م-ن
ق -ي-م-ة اŸرأاة ك-ك-ي-ان بشص-ري ل-ه
وزن -ه اŸم -ي -ز ب -اÛت -م -ع.
الغريب ‘ هذه الظاهرة
أان م -ع -ظ -م اله -ان -ات
وأاوج-ه ال-ع-ن-ف ت-أات-ي
عادة من اÙارم،
م - - - - - - -ن أاق - - - - - - -رب
األق -رب .Úوت -ع -تÈ
هذه النسصبة أاعلى
ب - -ك - -ث Òم- -ق- -ارن- -ة
بالعنف الذي تتلقاه
اŸرأاة م -ن ال -غ-رب-اء،
اŸرأاة عندنا ل تزال
‡ن له
تتعرضض إلهانات ّ
سص-ل-ط-ة ع-ل-ي-ه-ا ‘ اÙيط
ال-ع-م-ل-ي ،واألده-ى أان ت-ت-عرضض
ıت- -ل- -ف أان -واع ال -ع -ن -ف م -ن ل -دن
اŸق -رب Úم -ن -ه -ا ك-زوج-ه-ا وأاخ-ي-ه-ا ،وب-ل-غ
األمر درجة التعّفن حينما يقوم البن بعقوق
أام -ه ،وك -ثÒا م -ا ّ” تسص -ج -ي -ل ح -الت اع -ت -داء
مباشصر من البن ضصد والدته ‘ صصور بشصعة
يندى لها ا÷ب Úول عÓقة لها بقيم ›تمعنا.

العدد
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م- - -ع اإلشص- - -ارة ه- - -ن - -ا إا ¤أاّن ب - -عضض
ال-ت-دخÓ-ت حصص-لت ب-اسص-م ا÷م-ع-ية
ل- - -وح - -ده - -ا ‘ ،ح Úل - -زم األم - -ر
السص-ت-ع-ان-ة بشص-ي-وخ اŸسص-اجد ‘
أاح -ي -ان أاخ -رى م -ن أاج -ل إاق -ن-اع
ال- -ط- -رف اŸع- -ت- -دي الل- -ت- -زام
باحÎام حق الغ.Ò

حيث
تدحرجت القيم
إا ¤درجة ل تليق ،األمر الذي انعكسض سصلبا على
عÓقة اŸرأاة بأافراد اÛتمع.
❊ ب-ال-نسس-ب-ة ÷م-ع-ي-ت-ك-م ،م-ا هي
أاه -م مسس -اه -م -ات -ك -م ونشس -اط-ك-م ‘
ال - -وق - -اي - -ة م - -ن
ال ّ
ظاهرة؟
❊❊ على مسصتوى وليتنا
ق- -م- -ن- -ا ب- -عّ- -دة ت- -دخÓ- -ت
مباشصرة تعنى بالصصلح بÚ
ال- -رج- -ل واŸرأاة ل- -ت -ج -نب
ظاهرة الطÓق التي تنجر
ع- -ن- -ه -ا ع -واقب وخ -ي -م -ة،
رّك- -زن- -ا ك- -ثÒا ع- -ل -ى ف -ئ -ة
الشص- -ب- -اب أاي- -ن حّسص- -سص -ن -اه
ب- -أاه- -م- -ي -ة ا◊ف -اظ ع -ل -ى
أارك- - - -ان األسص- - - -رة وع - - -دم
اŸسص - -اسض ب - -ال - -ع Ó- -ق - -ات
الجتماعية التي يجب أان
–ظ- - -ى دائ - -م - -ا بصص - -ف - -ة
ال- -ق- -دسص- -ي -ة ،ب -ح -يث ي -ت -م
الÎك -ي -ز ع -ادة ع -ل -ى اŸت -زّوج Úا÷دد وع -ل-ى
الشصباب الذين  ⁄يدخلوا بعد بيت الزوجية.
نسص -ع -ى ح -ال-ي-ا إلع-داد ب-رن-ام-ج ع-م-ل-ي م-ي-داÊ
واضص- -ح اŸع- -ا ‘ ⁄ال -زم -ان واŸك -ان ،وي -ع -ن -ى
بتكوين األزواج ا÷دد.

❊ ال - -ع - -دي- -د م- -ن ح- -الت
العنف ضسد اŸرأاة بحاجة إا¤
م- -راف- -ق -ة اج -ت -م -اع -ي -ة ،ه -ل
جمعيتكم بوسسعها تقّمصس هذا
الدور؟
❊❊ سص- -ع -ي -ن -ا م -ن أاج -ل الصص -ل -ح ورأاب
ال ّصصدع الذي حصصل ما ب ÚاŸرأاة و الرجل ‘
حالت عدة ،كان فيها نصصيب اŸرأاة من العنف
ل ي- -ق- -ارن إاط Ó-ق -ا م -ع ذلك ال -ذي ت -ع -رضض ل -ه
الرجل ،بحيث تعت ÈاŸرأاة اıلوق البشصري
األك Ìتعرضصا لÓعتداء جسصديا ،جنسصيا ولفظيا
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤خ -ط -ورة ال -وضص -ع وت-زاي-د ح-الت
العنف ،ل Áكننا أان نكون البديل األمثل لضصمان
قدر كب Òمن اŸرافقة الجتماعية ،إا‰ا لبد
م - -ن ت - -دخ - -ل ج - -م - -ي- -ع
ا÷ه -ات ال -ت -ي –ت -ف-ظ
بقدر من اŸسصؤوولية ‘
هذا اŸوضصوع كمصصالح
ال -نشص -اط الج -ت -م -اع -ي
وﬂت - - -ل - - -ف أاط- - -ي- - -اف
اÛت - - - - - -م- - - - - -ع اŸدÊ
وغÒه - -ا ،خ - -اصص - -ة وأاّن
اإلم -ك -ان -ي -ات اŸت-وّف-رة
تبقى غ Òكافية للوفاء
بالغرضض.

الّنسساء أاول ضسحايا
اعـت ـ ـ ـداء أاف ـ ـراد
الع ـ ـ ـ ـائلـة

❊ م - -ا اŸط - -ل- -وب إاذا
ل- -ل- -ح- -د م -ن ظ -اه -رة
العنف ضسد اŸرأاة؟
❊❊ ل شصك أاّن ا◊وار
األسص -ري واŸراف -ق -ة الج -ت -م -اع -ي -ة وت -رشص -ي -د
اسصتعمال التكنولوجيا جميعها عوامل أاسصاسصية
للحد من هذه الظّاهرة ،بحيث أاّن التكنولوجيا
سصاهمت إا ¤حد بعيد ‘ منع األسصر من الّلقاء
حول مائدة واحدة يتم خÓله مباشصرة حوار
عميق حول ›مل األمور التي تعنى بواقعها

ومسصتقبلها .التكنولوجيا تسصاهم أايضصا ‘ صصبّ
الزيت على النار ،وتعف ÚالعÓقات الجتماعية
بالشصكل الذي يوّلد اŸزيد من العنف ،والذي
تتلّقى اŸرأاة أاك Èجزء منه بحيث ”ّ تسصجيل
 ١٢٤شصكوى بولية تيبازة لوحدها خÓل األشصهر
ال- -عشص- -رة األو ¤م- -ن السص -ن -ة ا÷اري -ة ،ت -ت -ع -ل -ق
Ãخ -ت -ل -ف أاوج -ه ال-ع-ن-ف ال-ذي ي-ل-ح-ق ب-اŸرأاة،
يشص -م -ل ال -ع -ن -ف ا÷سص-دي ،ال-ل-ف-ظ-ي وا÷نسص-ي
أايضصا ،بحيث ”ّ التأاّكد من خÓل تلك الشصكاوي
بأانّ هذه الظاهرة عادة ما يتسصّبب فيها أافراد
العائلة من الزوج والخ إا ¤البن والعم واÿال
أايضصا ،ومن ثمّ فÓبّد من إايجاد بدائل تقنية
واجتماعية لهذه اŸعضصلة قبل اسصتفحال األمور
إا ¤حد ل يقبل الÎقيع.
مع اإلشصارة هنا إا ¤أانّ أاك Ìحالت العتداء
حصص -لت خ Ó-ل شص -ه -ر أاوت ،ال -ذي يشص-ه-د ع-ادة
موعد العطلة السصنوية وظهور نتائج المتحانات
الرسصمية ،األمر الذي Áكنه أان يقّدم للجهات
اŸعنية عناصصر مهمة Áكن أان تسصتغلّ عمليا ‘
عمليات تفعيل ا◊وار األسصري.

يوم له تاريخ
❊ أاع- -ل- -نت ن- -اشس- -ط -ات نسس -وي -ات 25
نوفم Èمن كل عام يوما للقضساء على
العنف ضسد اŸرأاة.
❊ ‘  17ديسس - -م 1999 Èعدت
ل· اŸت-ح-دة 25
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
ن -وف -م Èال -ي -وم ال -دو‹ ل -ل-قضس-اء ع-ل-ى
العنف ضسد اŸرأاة (القرار .)134 / 54
ل· اŸتحدة ا◊كومات،
❊ دعت ا أ
اŸن -ظ -م -ات ال -دول -ي -ة واŸن -ظ -م-ات غÒ
ح-ك-وم-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م نشس-اطات ترفع من
وعي الناسس حول مدى حجم اŸشسكلة
‘ ه-ذه الح-ت-ف-ال-ي-ة ال-دولية .النسساء
ح- -ول ال- -ع- -ا ⁄ع- -رضس- -ة ل -لغ -تصس -اب،
لناث وأاشسكال
العنف اŸنز‹ وختان ا إ
أاخرى متعددة للعنف ،ويعت Èقياسس
لمور التي
حجم طبيعة اŸشسكلة من ا أ
يصسعب Œميعها بدقة.
❊ أات -ى ه -ذا ال -ت -اري -خ م -ن ع -م -ل -ي-ة
لخوات
الغتيال الوحشسية ‘  1960ل أ
مÒاب- -ال ال- -ن- -اشس -ط -ات السس -ي -اسس -ي -ات ‘
ج -م -ه -وري -ة ال -دوم -ن -ي-ك-ان ب-أاوام-ر م-ن
دي- -ك- -ت- -ات- -ور ال -دوم -ن -ي -ك -ان راف -اي -ي -ل
تروخيلو (.)1961 - 1930
❊ هناك اŸزيد من اŸعلومات حول
لصس - -دارات
ت- - -اري- - -خ ه- - -ذا ال- - -ي- - -وم وا إ
ل·
واŸنشس- - -ورات ال - -ت - -ي تصس - -دره - -ا ا أ
اŸت-ح-دة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-العنف ضسد النسساء
ع - -ل - -ى م - -ك - -ت - -ب - -ة داغ ه - -م - -رشس - -ول - -د،
«ال-يونيفيم»  UNIFEMأاو (صس-ندوق
ل‰ائي للمرأاة) لديه
ل· اŸتحدة ا إ
ا أ
ك- -ذلك اح- -ت- -ف -ال -ي -ات دوري -ة ب -ال -ي -وم
ال-ع-اŸي ،وي-ع-رضس م-قÎح-ات ل-ك-ي-ف-ي-ة
القضساء على العنف ضسد اŸرأاة.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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›يد جمعي لـ «ألشضعب»:

برنامج تعاون ب Úوزارة الششباب والرياضشة واليونيسشيف

19

«نكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف
من اسشتعداداتنا
–سشبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
لبطولة ال ـع ـ ـا»⁄

أبرمت ،أمسض ،وزأرة ألشضبأب وألريأضضة برنأمج تعأون مع صضندوق ألأ· أŸتحدة من أجل ألطفولة «أليونسضيف»،
ل· أŸتحدة وألدولة أ÷زأئرية من  ٢٠١٦إأ٢٠٢٠ ¤
‘ إأطأر Œسضيد برنأمج ألتعأون ألسضÎأتيجي ب Úمنظمة أ أ
وذلك من خلل حمأية ألطفولة ومرأفقة ألشضبأب.

عمار حميسسي
تصسوير :فواز بوطارن

ي- -رت- -ك- -ز ه -ذأ ألÈن -ام -ج ع -ل -ى ت -ك -وي -ن
أŸك- - -ون› ‘ Úال أ◊ق ‘ مشس - -ارك - -ة
ألشس -ب -اب ودور ه -ذأ أل -ت-ك-وي-ن ‘ ت-ط-وي-ر
ألشس - -رأك - -ة م - -ع ألشس - -ب- -اب وأŸرأه- -ق.Ú
ي- -ت- -ع- -ل- -ق أألم- -ر أأيضس- -ا م- -ن خ Ó-ل ه -ذه
ألشس -رأك -ة ،ب -إاع -دأد أسسÎأت -ي-ج-ي-ة أتصس-ال
ﬁل- - -ي ح- - -ول أإلج- - -رأءأت وأÿدم - -ات
أŸوفرة Œاه ألشسباب.
أأشسرف على مرأسسم توقيع ألتفاقية ،ألتي
جرت Ãركز غرمول بالعاصسمة ،كلّ من
أألم Úألعام للوزأرة ناصسر بكري ومارك
لوسسي‡ ،ثل أليونسسيف با÷زأئر ،حيث
أأك - -د ه- -ذأ أألخ Òع- -ل- -ى أأه- -م- -ي- -ة ه- -ذه
ألتفاقية ،قائ« :Óتندرج هذه ألتفاقية
‘ إأطار Œسسيد برنامج ألعمل أŸوقع
ب Úأ◊ك- -وم- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة وم- -ن- -ظ- -م- -ة
أليونسسيف وألذي يتضسمن عدة قطاعات،
م -ن -ه -ا ق -ط-اع ألشس-ب-اب وأل-ري-اضس-ة ،ح-يث
وضسعنا خÈتنا ‘ ›ال ترقية وتطوير
قدرأت ألشسباب لصسالح ألشسباب أ÷زأئري
بدأية من ألفÎة أŸقبلة».
وسسيتم ،بحسسب مارك لوسسي ،وضسع أأو¤
أÿط -وأت أل -ع-م-ل-ي-ة ،م-ن خÓ-ل Œسس-ي-د
ب- -رن- -ام -ج «سس -م -ارت» ،ح -يث ق -ال ب -ه -ذأ
أÿصس -وصس «أل -دول أألن -غ -ل -وسس -اكسس -ون-ي-ة
تقدمت كثÒأ فيما يخصس دور ألشسباب
وق - -امت ب - -وضس - -ع
أأسسسس

ألعدد

حاورته :نبيلة بوقرين

ناجحة من خÓل برنامج سسمارت أأو ُدور
ألشسباب ألذكية وهو ما سسنقوم به خÓل
ألفÎة أŸقبلة من خÓل Œربته أأول ‘
أأربع وليات ،وأحدة ‘ ألشسمال وأأخرى
‘ أل -غ -رب ،إأضس -اف-ة إأ ¤أل-هضس-اب أل-ع-ل-ي-ا
وأ÷نوب ثم نقوم بتقييم ألتجربة قبل
تعميمها».
كما سسيتم Ãوجب هذه ألتفاقية ،تقوية
Óطارت أŸشسرفة على
ألقدرأت ألعملية ل إ
تأاط Òألشسباب ،وهنا أأضساف لوسسي قائ:Ó
«سس -ن -ق -وم أأيضس-ا ‘ إأط-ار ب-رن-ام-ج أل-ع-م-ل
أŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه ،ت-ق-وي-ة أل-ق-درأت أل-ع-م-لية
إلط -ارأت ألشس -ب -اب وأل-ري-اضس-ة
ألتي تشسرف على تأاطÒ

وفأق سضطيف

اإلدارة “نع الÓعب Úمن
التصشريح لوسشائل اإلعÓم

ألشسباب من خÓل برنامج بيدأغوجي ‘
ك -ي -ف -ي -ة أل -ت -وأصس -ل أل -ن-اج-ح م-ع ألشس-ب-اب
وسس -ت -ك-ون أل-ب-دأي-ة ب-ع-ي-ن-ة ت-ت-ك-ون م-ن 25
م -ك -ون -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ق -ط -اع ألشس -ب -اب
وألرياضسة».
‘ نفسس أÿصسوصس ،صسرح ناصسر بكري،
أألم Úألعام لوزأرة ألشسباب وألرياضسة ،أأن
ألسس -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة وضس -عت أل-ط-ف-ول-ة
وألشس -ب -اب ‘ صس -م -ي -م ألنشس -غ-الت وت-ع-م-ل
بشس -ك -ل مسس -ت -م -ر ع -ل -ى ضس -م -ان ح-م-اي-ت-ه-م
وترقيتهم.
كما تطرق أألم Úألعام للوزأرة ،إأ ¤مزأيا
هذه ألتفاق ،قائ« :Óهو يسستجيب بشسكل
أأفضسل Ÿسسعانا ألرأمي إأ ¤إأقامة شسرأكة

حقيقية وفعالة مع ألشسباب وجمعياتهم من
خÓل إأشسرأكهم ‘ –ديد وتسسي Òوتقييم
ب -رأم -ج أل-نشس-اط-ات أŸقÎح-ة ع-ل-ي-ه-م عÈ
مؤوسسسساتنا أأو أÛالت أÙددة بالنسسبة
للمشساريع أ÷معوية أÿاصسة بالشسباب وألتي
تشسرف ألوزأرة على مرأفقتها».
وأأكد بكري ،أأن ألوزأرة سستقوم Ãسساعدة
م-ن-ظ-م-ة أل-ي-ونسس-ي-ف ل-لÎويج ‘ مهمتها،
قائ« :Óسستقوم وزأرة ألشسباب وألرياضسة
بتقد ËأقÎأح ل–Óادية أ÷زأئرية لكرة
ألقدم من أأجل حثّ أألندية على وضسع
شسعار منظمة أليونسسيف على قمصسانها
خÓل مباريات ألبطولة من أأجل ألÎويج
للمجهودأت ألتي تبذلها هذه أŸنظمة».

لو¤
تسضوية رزنأمة أ÷ولة  5للرأبطة أÎÙفة أ أ

أاوŸبي اŸدية يقسشو على مولودية بجاية ()0-٤

لول ( ‘ ،)٠-٣لقأء
تغلب أوŸبي أŸدية على مولودية بجأية بنتيجة ( ،)٠-٤ألشضوط أ أ
لو ¤م-وب-ي-ل-يسض ل-كرة
قررت إأدأرة ألوفأق ألسضطأيفي ،بألتنسضيق مع أŸدرب عبد ألقأدر م-ؤوخ-ر ع-ن أ÷ول-ة أÿأمسض-ة ل-ب-ط-ول-ة أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أ أ
ألقدم ،جمع بينهمأ ،أمسض ،بأŸدية .سضجلت أهدأف أŸبأرأة عمأرة (د ،)٨بأنوح (د،)١9
لسضبوع مغلقة ،ومنعت
عمرأ ،Êإأجرأء أ◊صضصض ألتدريبية لهذأ أ أ
عدأدي (د )٢9وبوخنشضوشض ( .)5٤فوز أرتقى بفضضله ألصضأعد أ÷ديد أوŸبي أŸدية
م
أ
م
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ض
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ة
ي
أ
ه
لدلء بتصضريحأت إأ ¤غأية ن
أللعب Úمن أ إ
للصضف ألثألث رفقة مولودية أ÷زأئر Ãجموع  ٢٠نقطة ،فيمأ تزدأد وضضعية
لخÒ
م -دي-و Êوه-رأن أل-ت-ي سض-ي-ح-تضض-ن-ه-أ م-ل-عب  ٨م -أي  ١9٤5بسضطيف ،أŸوب ت-ع-ق-ي-دأ ب-ع-د ه-ذه أل-ه-زÁة أل-ث-ق-ي-ل-ة ،ح-يث ت-ب-ق-ى م-لزم-ة أŸركز أ أ
أ÷معة أŸقبل ،بدأية من ألسضأعة ألرأبعة ‘ ،إأطأر ألدور  ٣٢من كأسض برصضيد  ٧نقأط من  9مبأريأت .وتسضتكمل سضلسضلة أللقأءأت أŸتأخرة للمولودية
أ÷مهورية.
ألبجأوية بأسضتضضأفة مولودية أ÷زأئر (أ÷ولة  )٨يوم  5ديسضمÃ Èلعب خأرج
وي -ب -دو أن إأدأرة أل-وف-أق وأل-ط-أق-م أل-ف-ن-ي ي-ري-دأن أÙأف-ظ-ة ع-ل-ى أل-ولي-ة وب-دون ج-م-ه-ور ،ق-ب-ل أل-ت-ن-ق-ل إأ ¤أل-ع-أصض-م-ة ل-ل-تبأري مع أ–أد أ◊رأشض
تركيز أللعب ،Úخأصضة بعد أنهزأم Úمتتألي Úخأرج ألديأر ‘ (أ÷ولة  )9يوم  ١٢ديسضم ،Èثم أسضتقبأل شضبأب بأتنة (أ÷ولة  )١٠يوم  ١9ديسضمÈ
ألبطولة أÎÙفة أ أ
لو ¤بأ◊رأشض بنتيجة  ،٠/١وببشضأر ،أمأم .٢٠١٦

أسضتحسضن ألعدأء
للÈنامج أŸسسطر ،مثلما سسبق ‹
أ÷زأئري لفئة ذوي
أل -ق -ول .وأŸسس -ت-وى ‘ أرت-ف-اع
ألحتيأجأت أÿأصضة ›يد جمعي،
مسس-ت-م-ر ع-ن-د ك-ل ألرياضسيÚ
«ألشض - -عب» :ك - -ي - -ف ه - -ي
‘ أختصضأصض  ١5٠٠م ،Îوصضأحب
أŸع -ن -ي Úب -ب -ط-ول-ة أل-ع-ا.⁄
لج- - -وأء ‘ م- - -عسض- - -ك- - -ر
أ أ
برونزية ريو دي جأنÒو ‘ ،حوأر خأصض لـ وسس - - -ن - - -وأصس - - -ل ‘ ن - - -فسس
ألÎبصض؟
«ألشضعب» ،ألظروف ألتي يحضضرون فيهأ ألÈن - -ام - -ج ح - -ت - -ى ن- -ك- -ون
›ي- -د ج- -م -ع -ي :أألجوأء
حأليأ Ãركز تيكجدة وألتي تدخل ‘
جاهزين قبل أŸشساركة ‘
دأخل معسسكر تسس Òبطريقة
إأطأر ألسضتعدأدأت أÿأصضة ببطولة
أŸل-ت-ق-ي-ات أل-دولية وألوطنية
ج -ي -دة وف -ق -ا ل -لÈن-ام-ج أل-ذي
ألعأ ⁄ألتي سضتجري بلندن ‘
ألتي سستكون ‘ مطلع ألسسنة
سسطره أŸدربون بعد عودتنا من
شضهر جويلية ألقأدم.
ألقادمة.
أل-ع-ط-ل-ة أل-ت-ي أسس-ت-ف-دن-ا م-ن-ها عقب
@ ه- -ل ح- -دد” ه- -دف- -ك- -م م -ن
أŸشساركة ‘ أأللعاب شسبه أألوŸبية بهدف
أŸلتقيأت ألدولية؟
ألتحضس Òللمنافسسات ألقادمة لتحقيق نتائج إأيجابية،
@@ أأكيد سسنهدف إأ ¤أسستغÓل أŸلتقيات ألقادمة
خاصسة أأن تيكجدة تتوأفر على شسروط ألتحضس Òأ÷يد،
Ÿوأصس -ل -ة أل -ت-حضسÒأت ،ألن-ه-ا م-ه-م-ة ك-ثÒأ ل-ن-ا ل-رف-ع
على غرأر ألرتفاع وألهدوء وألطقسس وكل هذه ألنقاط
أŸسس-ت-وى ،خ-اصس-ة أل-دول-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر م-ل-ت-ق-ى دب-ي،
جعلتنا نختار هذأ أŸكان.
ت -ونسس وأŸغ -رب ،ألن -ه -ا تسس -م -ح ل -ن -ا ب -ال-ت-ع-رف ع-ل-ى
لم-ور أل-ت-ي ت-رك-زون ع-ل-ي-ه-أ خ-لل
@ م-أ ه-ي أ أ
منافسسينا وإأمكاناتهم عن قربÃ ،ا أأنهم سسيشساركون
ألتحضضÒأت؟
لتحقيق أ◊د أألدنى قبل بطولة ألعا ⁄بلندن جويلية
@@ هذأ ألÎبصس هو أألول لنا بالنسسبة للموسسم أ÷ديد
أŸقبل ،لكي نحصسل على نتائج أأفضسل .إأضسافة إأ¤
ونحن نركز على أ÷انب Úألبد ÊوألسسÎجاع لتفادي
أŸلتقيات ألوطنية ألتي سستنطلق ‘ شسهر جانفي بولية
أإلصسابات ،إأضسافة إأ ¤ألعمل أ÷ماعي رفقة زمÓئنا
معسسكر ،وألتي سسنسستغلها ‘ ألتحضسÒأت ،ألن مثل
‘ ألفريق ألوطني حتى نرفع أŸسستوى أأك Ìوبعدها
هذه أŸوأعيد تسسمح لنا بالبقاء ‘ جو أŸنافسسة بصسفة
سسنتفرغ للعمل ألفردي من أأجل ألÎكيز على نقاط
مسستمرة.
أأخرى لها أأهمية حتى نكون جاهزين من كل ألنوأحي
@ م- -أ ه -ي أه -دأف -ك -م خ -لل ب -ط -ول -ة أل -ع -أ⁄
قبل موعد بطولة ألعا ⁄وسسيكون ذلك خÓل ألÎبصس
ألقأدمة؟
ألقادم ألذي سسيكون بتيكجدة.
@@ نهدف إأ– ¤قيق نتائج إأيجابية وأأفضسل من ألتي
@ م- -أ ت -ق -ي -ي -مك Ÿسض -ت -وى أل -ف -ري -ق ‘ أل -فÎة
كانت ‘ طبعة قطر وسسÔمي لتحسس Úأإل‚از ألذي
أ◊ألية؟
كان ‘ ريو دي جانÒو خÓل أأللعاب شسبه أألوŸبية.
@@ حاليا نحن نوأصسل ألعمل رفقة أŸدرب Úوفقا

كر Ëمعمري (قأئد ودأد بوفأريك) لـ «ألشضعب»:

نسشعى للعودة بفوز من معسشكر...

بعد ترأجع نتأئج ودأد بوفأريك ‘
وأŸت -ي -ج -ة بشس -ك -ل ع -ام ،ل -ك -ن ل-ل-وضس-ع-ي-ة
لخÒة ،بعدمأ تكبد
لونة أ أ
أ آ
أŸزرية ألتي Áر بها ألفريق للموسسم
ألفريق هزÁة وتعأدل ‘
أل -ث -ا Êع -ل -ى أل -ت-وأ‹ .ل-ه-ذأ أألم-ر
دأربي Úمتتألي Úأمأم إأ–أد
بالذأت ،فإان ألتعادل طعمه مّر
لربعأء على
ألبليدة وأمل أ أ
وك -ان م -ن أŸه -م أل -ف-وز ب-ن-ق-اط
ألتوأ‹ ،أتصضلنأ بقأئد فريق
أل - - -دأرب - - -ي ÿط - - -ف أŸرك - - -ز
ودأد بوفأريك «كرË
ألسسادسس عوضس ترأجعنا للمركز
معمري» ،ألذي أكد لنأ أن
ألثا Êعشسر.
لدأرة
شض -ب -ي-ب-ة ألسض-أورة بـ ،١/٢وه- -ي أŸق- -أب -ل -ة أل -ت -ي أشض -ت -كت أ إ
أك ÈأŸتشضأئم ‘ Úبوفأريك
@ بعد دأربي ألبليدة –ليت
ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم
لسض-ود،
ألسض -ط -أي -ف -ي -ة م -ن سض -وء م -ع -أم -ل-ة وف-د ف-ري-ق أل-نسض-ر أ أ
 ⁄يكن يتوقع ألتعأدل وأن هذه
ب-ألشض-ج-أع-ة و–م-لت مسض-ؤوولية
وأŸعأملة ألسضيئة كذلك ،بحسضب إأدأرة ألرئيسض حمأر ،ألتي
ألنتيجة تع Ìومر وللسضيأن ويجب
أل-ه-زÁة ،ف-م-ن ي-ت-ح-م-ل-ه-أ ب-حسضبك
عومل بهأ ألوفد ‘ أ◊رأشض ،حيث أعتدي على ألرئيسض
ألتدأرك وألعودة بفوز من معسضكر ،كل
بعد هذأ أللقأء؟
بقأرورة مأء على ألصضدر.
لربع مبأريأت دون
سضلطت ÷نة ألنضضبأط للرأبطة أÎÙفة على مولودية بجأية عقوبة ألسضتقبأل أ
هذأ Œدونه ‘ هذأ أ◊وأر ‘ @@ ...ألدأربي أأمام إأ–اد ألبليدة  ⁄تكن ألشسجاعة
جمهور ،منهأ أثنتأن خأرج ولية بجأية ،بحسضب مأ أعلنت عنه ألهيئة ألكروية.
ألتي –دثت وإأ‰ا ألوأقع ،أل Êتسسبّبت ‘ ركلة أ÷زأء
لحدأث ألتي عرفتهأ أŸبأرأة ألتي جمعت مولودية بجأية
يأتي هذأ ألقرأر ،عقب أ أ
ألتي جاء منها هدف ألفوز .وتعادلنا أأمام أألربعاء
لو ¤لكرة ألقدم ،أ÷معة
ومولودية وهرأن (◊ )٠/٠سضأب أ÷ولة  ١٢من ألرأبطة أ أ
ي-ت-ح-م-ل-ه ألÓ-ع-ب-ون دون سس-وأه-م ،ف-م-ن غ ÒأŸع-ق-ول
ألفأرطÃ ،لعب ألوحدة أŸغأربية ببجأية .توقف أللقأء ‘ عديد أŸرأت بسضبب مشضأدة بÚ
ألشضعب :بدأية كيف هي أخبأرك بعد أ إ
لصضأبة فريق ألتقى لعبوه قبل أŸبارأة بسساعات و ⁄يتدربوأ
ل
أنصضأر ألفريق ،Úأبرزهأ عند ألدقيقة  ٢5عند توقف أللعب Ÿدة  ٢٠دقيقة بسضبب دخو
ألتي كنت تعأ Êمنهأ؟
تقريبا خÓل أألسسبوع يفرضس عليك ألتعادل ،أأنت ألذي
منأصضري أŸولودية ألوهرأنية أرضضية أŸيدأن عقب تبأدل ألرشضق بينهم وب Úمنأصضري ألفريق
بعد ألنتأئج ألهزيلة للمنتخب
كر Ëمعمري :حالتي على أأحسسن ما يرأم وأأنا ‘ كانت كل ألشسروط موفرة لك لتفوز على أأي منافسس ‘
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أ أ
–سسن مسستمر من يوم آلخر .أآللم ألتي كنت أأشسعر بها أÎÙف أألول.
بشضكل عأدي لغأية ألنهأية ‘ .جأنب آأخر ” ،معأقبة مولودية أ÷زأئر وشضبأب بلوزدأد بأللعب
م -ن ق -ب -ل ب -اتت م -ن أŸاضس -ي وزألت م -ن-ذ ثÓ-ث-ة أأي-ام @ ل -ك -ن أل -ب -عضض ي -ح -م -ل أŸسض -ؤوول-ي-ة ل-ب-عضض
ب -دون ج -م -ه -ور Ÿق-أب-ل-ت Úوم-ب-أرأة وأح-دة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ،وذلك بسض-بب أسض-ت-ع-م-أل أألنصض-أر أألل-ع-أب
وسسأاباشسر ألتدريبات ‘ غضسون أأليام ألقليلة أŸقبلة أŸهأجم ،Úمأ تعليقك؟
ألنأرية .وكأنت أل–أدية أ÷زأئرية لكرة ألقدم قد أعلنت ،عقب أجتمأع مكتبهأ
بتسسريح من ألطبيب ،فبعد إأجرأء فحوصسات معمقة @@ أأقولها صسرأحة بعضس أŸهاجم“ Úادوأ ‘ تضسييع
يوم ألسضبت ،عن أتخأذ إأجرأءأت جديدة Ùأربة ألعنف ‘ أŸلعب ،تصضل إأ ¤حد
لمريكي لكرة ألقدم ،ألتقني أ أ
ل–أد أ أ
أقأل أ إ
تأاكد ‹ أأ Êشسفيت “اما ،وهو ما يسسمح ‹ Ãباشسرة ألفرصس ،عندما تتاح لك  7أأو  8فرصس ‘ لقاء وتعجز
لخر يتمثل ‘
لجرأء أ آ
لŸأ Êيورغن كلينسضمأن غلق أŸرأفق ألريأضضية لغأية نهأية أŸوسضم ألكروي ،حيث أن أ إ
لول ألذي يشضرف عليه منذ ألعأم .٢٠١١
من تدريب أŸنتخب أ أ
أل -ع -م -ل م -ع أÛم -وع -ة ب-ك-ل رأح-ة ودون أأن ت-ع-اود Êعن وضسع هدف Úأأو ثÓثة ‘ شسباك أÿصسم ،فالقاعدة
لندية ألتي ل –Îم ألقوأعد ألعأمة للنضضبأط.
–ويل وبدون جمهور لقأءأت أ أ
كأن عقد كلينسضمأن Áتد حتى  ،٢٠١٨إأل أن نتأئج أŸنتخب ‘
أإلصسابة ،ألن فريقي بحاجة إأ‹.
جل عليه وهو
وأضسحة ‘ هذأ ألشسأان ،من ل ُيسس u
جل ُيسس s
لمل ‘ ألتأهل لنهأئيأت كأسض ألعأ⁄
لخÒة وضضعف أ أ
لونة أ أ
أ أ
لربعأء ‘ ألدأربي؟
@ تعأدلتم أمأم أمل أ أ
ما حدث لنا “اما ،وأ◊مد لله أأننا “كنا من ألعودة ‘
لمريكي ‘
ل–أد أ أ
 ،٢٠١٨عجل برحيل أŸدرب ...وقأل أ إ
@@ ل أأخفي عليك أأن ألنتيجة أأقلقتي كثÒأ وكانت ألنتيجة.
ب-ي-أن :أت-خ-ذن-أ ق-رأرأ صض-ع-ب-أ ب-ألتخلي عن كلينسضمأن
مؤوŸة ،فلم يخطر ببا‹ أأننا سسنتعادل مع أأمل أألربعاء @ تبدو قلقأ بعضض ألشضيء؟
بفضضــــــــــــل تألقـــــــه
مدربنأ ومديرنأ ألفني ألوطني.
أأبدأ ،و ⁄يكن أأك ÈأŸتشسائم ‘ Úبوفاريك يتوقع ذلك @@ ،تعبنا وضسحينا كثÒأ أŸوسسم أŸاضسي من أأجل
مع ليسض Îسضيتـــــــي
ليسس أسستصسغارأ مني لفريق أأمل أألربعاء ،ألذي يبقى ألصس -ع-ود إأ ¤أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم
فريقا كبÒأ وقام بإا‚ازأت كبÒة ‘ ظرف قصس Òجدأ وإأعادة ألفريق إأ ¤ما كان عليه سسابقا .وبلوغ هذأ أألمر
‘ أÎ- - - - - - - -Ùف أألول  ⁄يكن هينا على أإلطÓق ،وأآلن Áكن ألقول إأن
وشس - -رف ولي- -ة ناقوسس أÿطر دق وإأذأ توأصسلت أألمور على ما هي
تصضفيأت مونديأل ٢٠١٨
ألبليدة
عليه أآلن ففي أÿمسس مباريات أŸقبلة لن نتمكن من
جمع  6نقاط.
لوروبي لكرة ألقدم ،قأئمة
ل–أد أ أ
أعلن أ إ
÷أئ -زة «ي -وي -ف -أ» ب -ع -د ف -وزه ب -رأب-ط-ة أب-ط-أل
لدأرة قررت Œميد أŸسضتحقأت إأ ¤غأية
@أ إ
أŸرشضح Úلتمثيل فريق ألعأم للهيئة ألكروية
لوروب- -ي وك- -أن ل- -ه
أوروب - -أ وك- -أسض ألسض- -وب- -ر أ أ
–قيق ألفوز أمأم غأ‹ معسضكر ،مأ تعليقك؟
لو ‘ ¤ألقأرة ألعجوز «يويفأ» وبلغ عددهم
أ أ
لك Èم-ن ع-دد أŸرشض-ح Úب-ث-م-أن-ي-ة
أل -نصض-يب أ أ
@@ من يبحث عن أألموأل ‘ ألوقت أ◊ا‹ ل يهّمه
 ٤٠لع -ب -أ ،ب-ي-ن-ه-م أل-دو‹ أ÷زأئ-ري ري-أضض
لعب.Ú
ب -ت -ات -ا مصس Òأل -ف -ري -ق ول ي -ب -ا‹ Ãا سس -ي -ح-دث ‘
ﬁرز.
جأءت قوأئم أŸرشضح Úلتشضكيل فريق ألعأم
لفريقي لكرة ألقدمŒ ،ميد نشضأط طأقم –كيم أŸسستقبل ،وجاء إأ ¤بوفاريك من أأجل أألموأل
وي- - -وأصض- - -ل ب - -ذلك ﬁرز دخ - -ول ﬂت - -ل - -ف
لوروبي «يويفأ» كألتأ‹:
ل–أد أ أ
ل إ
ل–أد أ إ
قررت ÷نة ألتحكيم ألتأبعة ل إ
ألÎشض- -ي- -ح- -أت أÿأصض- -ة ب- -أ÷وأئ- -ز أل -ف -ردي -ة
ح -رأسض -ة أŸرم -ى :ن -أف -أسض ـ أوب -لك ـ ب -وف-ون ـ
مقأبلة أ÷ولة ألثأنية من تصضفيأت مونديأل «روسضيأ  »٢٠١٨ألتي جمعت منتخب ليبيأ بنظÒه وفقط هذه هي قناعتي .فأاهدأفنا بعد ألتعادل
وأ÷م -أع -ي -ة ع-ن سض-ن-ة  ،٢٠١٦ب -ع-دم-أ ت-وأج-د
بأتريسضيو
أأمام أأمل أألربعاء تغÒت بشسكل كلي ،من أللعب
ألتونسضي ( )١ / ٠يوم أ÷معة  ١١نوفم Èبأ÷زأئر ألعأصضمة.
أيضضأ ‘ سضبأق ألكرة ألذهبية ألعأŸية Ûلسض
ألدفأع :كأرفأخأل ـ بيبي ـ رأموسض ـ غودين ـ
تقضضي ألعقوبة بتجميد نشضأط حكم ألسضأحة ألكيني دأيفيسض أوينو Ÿدة  ٣أشضهر وهي نفسض على أألدوأر أألو ¤إأ ¤أللعب على ضسمان ألبقاء.
«ف- -رأنسض ف -وت -ب -ول» وأفضض -ل لعب ‘ أل -ع -أ⁄
خوأنفرأن ـ بيكيه ـ كيميتشض ـ ألدير فريدلد
ليريتÒي بÒت أوميكأئيل ،وذلك نظرأ لذأ ،فإانني أأشساطر أإلدأرة كليا ‘ ألقرأر ألذي
لول أ إ
ألعقوبة ألتي ” تسضليطهأ على أ◊كم أŸسضأعد أ أ
ل–أد ألدو‹ لكرة ألقدم ،وأفضضل لعب ‘
ل إ
بوأتينغ ـ بونوتشضي ـ جوريو ـ كوسضيلني.
أتخذته وأأنا  200من أŸائة معها ،ورÃا هذأ
لفريقي ‘ حيثيأت قرأره.
لخطأء ألتي أرتكبأهأ ‘ أŸقأبلة أŸذكورة ،بحسضب مأ ذكر أل–أد أ إ
ل أ
لفريقية لكرة ألقدم.
إأفريقيأ للكنفدرألية أ إ
أل- -وسض- -ط :ك- -روسض ـ م- -ودري- -تشض ـ إأن- -ي- -يسض -ت -أ ـ
من ب Úأ أ
لخطأء ألتقديرية ‘ هذه أŸبأرأة ،إألغأء هدف شضرعي سضجله مهأجم أŸنتخب ألليبي ألقرأر سسيجعل ألÓعب Úيتضسامنون فيما بينهم
وق -دم لعب ل -يسض Îسض -ي -ت -ي م -وسض-م-أ ‡ي-زأ،
كأرأسضكو ـ بوغبأ ـ رأمزي ـ كأنتي ـ دي بروين ـ
ﬁمد أنيسض سضلتو بدأعي تسضلل وهمي ،بحسضب مأ أبرزه نصض ألعقوبة ألصضأدر عن ألكأف.
ل -ل -ع -ودة ب -ال -زأد ك-ام Ó-م-ن م-عسس-ك-ر ووضس-ع ك-ل
ح -يث سض -أه -م ‘ أل -ت -ت -وي-ج أل-ت-أري-خ-ي ل-ن-أدي-ه
ﬁرز ـ كريتشضوفييأك ـ أل Úـ بأييه.
أمأ أ◊كم أŸسضأعد ألثأ ،Êألروأندي تيوج Úندأجيجيمأن ،فقد تلقى إأنذأرأ فقط.
أŸشساكل جانبا وذلك ‘ مصسلحة ألفريق .وإأذأ
‘
ب -ب -ط -ول -ة إأ‚لÎأ ،وأخ-ت Òك-أحسض-ن لعب
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عودنا بفوز سسنتمكن من تدأرك ألعÌأت أŸاضسية
ل‚ل-ي-زي-ة ب-تسض-ج-ي-ل-ه  ١٧هدفأ
أل -ب -ط -ول-ة أ إ
م - -يسض - -ي ـ ن - -ي- -م- -أر ـ غ- -ري- -زم- -أن ـ ه- -ي- -غ- -وأي- -ن
تصضفيأت أŸونديأل ،ألغأ Êجوزيف لمبتي ،لثلثة أشضهر ،مضضّيعأ بذلك ألدورة وألعودة إأ ¤ألسسكة ألصسحيحة ،ألن ألعودة بالهزÁة
وتقدÁه “ ١١ريرة حأسضمة.
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سسيدخل ألشسك وسسط أÛموعة وسستعقد وضسعيتنا
لسضمأء أŸرشضحة
وسضيطر ريأل مدريد على أ أ
إأبرأهيموفيتشض ـ سضأنشضيز.
دأيفيسض أوينو وبÒت أوميكأئيل.
أأك.Ì

معاقبة مولودية بجاية بـ ٤مقابÓت دون جمهور

سسطيف :نورالدين بوطغان

حاوره :محمد فوزي بقاصص

إاقالة اŸدرب كلينسشمان

ﬁرز مرششح للتواجد ضشمن فريق العام ل–Óاد األوروبي

Œميد نششاط طاقم –كيم
مباراة ليبيا  -تونسس

الفجر06.03...............:
مواقيت الظهر١2.34...............:
الصصÓة العصصر١٥.١4...............:
المغرب١7.34..............:
العشصـاء١٨.٥٩................:
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^  23نوفم :١٩٥6 ÈأاجÈت ضصربات الثورة اŸتواصصلة
ع Èكامل الÎاب الوطني السصاسصة الفرنسصي Úعلى
إاصص- -دار ال- -ب- -ي- -ان- -ات ل- -رف -ع م -ع -ن -وي -ات ا÷ي -وشض
ال -ف -رنسص -ي -ة وال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن ح -ال -ة الن -ه -ي -ار
النفسصي.
^  23نوفم :١٩٥7 Èأاعلنت جبهة التحرير الوطني
عن قبولها عرضض الوسصاطة اŸغربية ـ التونسصية على اأسصاسض
مبدأا السصتقÓل.

الطقسض اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

17190 Oó©dG

الأربعاء  22صصفر  ١43٨هـ اŸوافق لـ  23نوفم20١6 Èم

Œــــــــــارب وحلـــــــــول لفوضصـــــى العمـــــــــران

 300مشسارك ‘ الصسالون الـ ـدو‹ للÎقي ـة العقاري ـة ‘ فيفري
 300عارضض ‘ الصصالون الدو‹ للÎقية العقارية والتهيئة العمرانية اŸقرر شصهر فيفري القادم بقصصر اŸعارضض الصصنوبر البحري.
لقامة بسصكن مريح يجد فيه كل
لو ‘ ¤هذا الختصصاصض غايتها اŸرافعة لÎقية عقارية تليق بطموح اŸواطن ورغبته ‘ ا إ
الطبعة ا أ
اŸتعة والرخاء بعيدا عن فوضصى العمران واحياء اŸراقد التي شصّوهت صصورة البناء با÷زائر وولد حالة من اليأاسض والنفور.

فنيدسس بن بلة

إان -ه-ا إاشس-ك-ال-ي-ة تسس-ع-ى إا ¤رف-ع-ه-ا شس-رك-ة اŸسس-اه-م-ة
«سسارل بابلي بريسس» منظمة الصسالون اŸقرر من 8
إا 11 ¤ف-ي-فري  ،2017ب -اشس -راك أاه -ل الخ-تصس-اصس
واŸسس -ؤوول Úوإادم -اج -ه-م ‘ مسس-ع-ي ال-تشس-ي-ي-د ب-ط-رق
عصسرية والبناء باناقة “تع سساكنيه وتزيل عنهم الغ.Í
أاك -دت ه-ذا ال-ط-رح السس-ي-دة ن-ع-ي-م-ة ع-ل-وشس اŸك-ل-ف-ة
بالتصسال لدى الشسركة ‘ لقاء إاعÓمي قائلة« :آان
األوان ل -ب -ن -اء إاق -ام -ات ‘ مسس -ت -وى ال -ع-م-ران وŒاوز
ال -ف -وضس -ى ال-ع-ارم-ة .وه-ذا ال-ت-وج-ه ي-ري-ده اŸرق-ي-ون
ويخوضسون معركة مصسÒية من أاجل إاقرارها واقناع
أاه- -ل ال- -ق -رار اÙل -ي ب -دوره -م ا◊اسس -م ‘ اإل‚از
يتوجب أاخذه ‘ العتبار وإادراجه ‘ معادلة البناء
والسسكان».
وترى نعيمة علوشس ‘ ردها على أاسسئلة «الشسعب» أان
اŸبادرة ليسست للتحسسيسس بجدوى اشسراك اŸرقي ‘
البناء فقط لكن –ميل الخرين مسسؤوولية العÎاف
بدورهم ومنحهم الصسÓحية اŸطلوبة ‘ اطار تقاسسم
وظ -ي-ف-ي ي-ل-عب ف-ي-ه ﬂت-ل-ف الط-راف دور ال-ت-ك-ام-ل
وال -ت -ن -اسس -ق ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ق-اع-دة اŸال-وف-ة «ه-ذا م-ن
اختصساصسي» أاو «انا الكل ‘ الكل».
الصسالون هو ﬁطة يشسارك فيها اŸرقون ،مكاتب
ال -دراسس -ات واŸه -ن -دسس -ون اŸع -م -اري -ون إاضس-اف-ة إا¤
اŸؤوسسسس- -ات ،ت- -ع -رضس خ Ó-ل -ه -ا ال -ت -ج -ارب وا◊ل -ول
العمرانية Ùيط يغرق ‘ الفوضسى وتشسوه بنيانه ‘
غياب تناسسق الطراف وقطيعتها.
وقال قاسسي ﬁمد مدير شسركة الÎقية العقارية ‘
تصسريح لنا أان هذا النشسغال كثÒا ما رفعه من اجل
اŸرور ا ¤تشسييد احياء يجد فيها قاطنوها متعة
وهناء .أاحياء ‘ أابهى حلة عمرانية واغرى صسورة

تعطي بحق مÓمح التمدن وا◊ضسارة وتبعد شسبح
الفوضسى.
ودعم هذا الطرح مسساعد اŸدير آايت سسي معمر
ف -وزي ق -ائ  Ó-ل -ن -ا ان الشس -ك -ال -ي-ة ق-اب-ل-ة ل-ل-عÓ-ج اذا
انخرطت السسلطات العمومية ‘ اŸسسعى ورافقت
اŸرقي ‘ تأادية الوظيفة على أاحسسن حال .واكÈ
قرار هو توف Òله العقار اŸناسسب لتشسييد بناءات
تسسيل اللعاب دون تركه اسس Òالتبعية للخواصس حيث
يشسÎي منهم اŸرقي قطعا أارضسية باغلى األسسعار
تزيد من كلفتها وتÎك اŸواطن يشسعر باسستحالة
اق -ت -ن -ائ-ه-ا ب-الث-م-ان ال-ت-ي ي-راه-ا ‘ اŸت-ن-اول .ه-ذه
الوضسعية حسسب فوزي هي اŸفسسر الوحيد و اÛيب
على السسؤوال اŸعلق Ÿاذا “ادي فوضسى العمران

ورشصة حول «التمك Úالقتصصادي للمرأاة الريفية» ،مسصلم:

نسسبة النسساء ‘ عا ⁄الشسغل با÷زائر ل تتجاوز ٪19

أاك -دت وزي -رة ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي
واألسسرة وقضسايا اŸرأاة مونية مسسلم،
أامسس ،أان نسس - - - - -ب - - - - -ة ول- - - - -وج اŸرأاة
ا÷زائرية إا ¤عا ⁄الشسغل ل يتجاوز
 ،٪19وهو «رقم ضسئيل مقارنة بالعدد
الكب Òمن خريجات ا÷امعة».
أاوضسحت مسسلم على هامشس الورشسة
اŸنظمة حول «التمك Úالقتصسادي
للمرأاة الريفية ،أاداة –قيق التنمية
الشساملة» ،أان نسسبة ولوج اŸرأاة عا⁄
الشسغل «ل يتجاوز  19,3من اŸائة
مقابل  4من اŸائة قبل سسنت ،»ÚمعتÈة أانه رغم
ارتفاع النسسبة إال أانها تبقى «جد ضسئيلة» مقارنة بعدد
خريجات ا÷امعة.
وذك- -رت ب- -ه- -ذا اÿصس- -وصس ،أان  65م -ن اŸائ -ة م -ن
خ -ري -ج-ي ا÷ام-ع-ات م-ن ال-ف-ت-ي-ات ،داع-ي-ة إا« ¤ب-ذل
اŸزيد من ا÷هود لتمك ÚاŸرأاة ا÷زائرية من ولوج
عا ⁄الشسغل ،لسسيما مع الديناميكية ا÷ديدة التي
تسس -ع -ى ال -دول -ة إاŒ ¤سس -ي -ده -ا ل -ب-ن-اء اق-تصس-اد ق-وي

ومتنوع».
وأاشسارت ‘ هذا اإلطار ،إا ¤أانه سسيتم،
م -ن-تصس-ف شس-ه-ر ديسس-م ÈاŸق-ب-ل ،إاطÓ-ق
ق -اف-ل-ة وط-ن-ي-ة ل-ت-ك-وي-ن اŸك-ون Úب-ه-دف
م -راف -ق -ة ال -نسس-اء ال-ري-ف-ي-ات واŸق-اولت
لتشسجيعهن.
ك- -م- -ا ” ل- -ن -فسس ال -غ -رضس أايضس -ا ،إاقÎاح
اسس- -ت- -ح- -داث فضس -اءات Œاري -ة ل -ت -م -كÚ
ال -نسس -اء ال Ó-ت -ي اسس -ت -ف-دن م-ن ال-ق-روضس
اŸصسغرة لتسسويق منتجاتهن.
وب- -اŸن- -اسس -ب -ة ،أاك -دت وزي -رة ال -تضس -ام -ن
الوطني أان عدد النسساء الÓتي اسستفدن من القروضس
اŸصسغرة ما ب 2015 Úو 2016ل يقل عن  1338عÈ
 48بلدية ريفية ‰وذجية ،بينما اسستفادت  11329فتاة
من مسساعدات من قبل مديريات التنمية الجتماعية.
وذك -رت السس -ي -دة مسس -ل -م ،أان -ه م -ن -ذ إاط Ó-ق ال-ق-رضس
اŸصسغر ،اسستفادت  420أالف امرأاة على اŸسستوى
الوطني ،معتÈة أان هذه اآللية (القرضس اŸصسغر) هي
«األك Ìاسستقطابا» لفئة النسساء.

يوم دراسصي حول التكوين بالشصلف

توجيه الشسباب نحو اŸقاولتية اسستجابة لسسوق الشسغل

رفع اŸشصاركون ‘ اليوم الدراسصي ،حول
«التكوين وتطور احتياجات سصوق التشصغيل»
بالشصلف ،جملة من التوصصيات تتعلق
بإاحصصاء الختصصاصصات التي التعرف عجزا
‘ السصوق حسصب القطاعات ،مع ترسصيخ
مفهوم اŸقاولتية وإادراجها ‘ التكوين
اŸهني والتنسصيق ب ÚاŸؤوسصسصات الشصبانية
والبلديات .هذا ما رصصدته «الشصعب» بعÚ
اŸكان.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

اŸل -ت -ق-ى اŸن-ظ-م م-ن ط-رف م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن
والتعليم اŸهني Úبالتنسسيق مع أاجهزة دعم التشسغيل
ضس- -م ›م- -وع -ة م -ن اÈÿاء ‘ ال -ت -ك -وي -ن وتسس -يÒ
اŸؤوسسسسات واŸقاولتية وسسوق التشسغيل شسدد على
التكيف مع اإلحتياجات اŸطروحة.
نظم اŸلتقى ‘ غياب البطاقية الولئية التي
يرتكز عليها توجيه اŸشساريع والشسباب الراغب ‘
خلق اŸؤوسسسسات ،وقد ركزت توصسياته على انشساء
اŸؤوسسسس- - -ات اŸصس - -غ - -رة ‘ ›ال ال - -ق - -ط - -اع - -ات
السسÎاتيجية كالفÓحة ،السسياحة ،البناء والصسناعة
التحويلية والتعبئة والتغليف ،باإلضسافة إا ¤تعاونيات
خاصسة باŸؤوسسسسات اŸصسغرة.
وم -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،شس-دد اıتصس-ون وأاصس-ح-اب
اŸؤوسسسس -ات اŸصس -غ -رة ،ع -ل -ى ت -ف -ع-ي-ل الت-ف-اق-ي-ات

اÈŸم- -ة م- -ع اŸؤوسسسس- -ات والشس -رك -ات خ -اصس -ة م -ع
م-دي-ري-ات ال-ب-ي-ئ-ة وال-غ-اب-ات وا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ياه مع
إاشسراك اŸؤوسسسسات اإلقتصسادية ‘ عروضس التكوين،
وإانشساء بنك للمعلومات من شسأانه تسسهيل العمليات
على صساحب اŸشسروع ،زيادة على ضسبط احتياجات
سس -وق ال-تشس-غ-ي-ل وت-ع-ي Úق-ط-اع-ات-ه-ا م-ع إادراج م-ادة
ق- -ان- -ون- -ي- -ة ‘ دف Îالشس- -روط اÿاصس ب- -اسس- -ت -ف -ادة
اŸؤوسسسس -ات م -ن اŸشس-اري-ع وف-رصس ال-ت-ك-وي-ن قصس-د
توسسيع نشساطهم ومؤوسسسساتهم وفق تغÒات السسوق.
وب- -خصس- -وصس مشس -اري -ع اŸؤوسسسس -ات الشس -ب -ان -ي -ة،
لح -ظ -ن -ا اله -ت -م -ام بصس -ن -اع -ة األف -رشس-ة لصس-اح-ب-ة
اŸؤوسسسسة رملي حبيبة والتي أاكدت لـ»الشسعب» أان
‚اح م-ؤوسسسس-ت-ه-ا م-دروسس ضس-م-ن إاح-ت-ي-اج-ات سس-وق
الطلب الذي درسسته من  5سسنوات ،وكذا مؤوسسسسة
بونوة لصسناعة أاجهزة الكهربائية ببوقادير اÿاصسة
ب -اŸط -اع -م ،ح -يث اع-ت Èمشس-ك-ل اÙل وت-وسس-ي-ع-ه
ل -ي -ك -ون مصس -ن -ع -ا ك-ام Ó-ي-ع-د م-ن اŸعضسÓ-ت ال-ت-ي
تواجهه يقول بونوة.
ومن جانب آاخر مكنت مؤوسسسسة صسناعة القوالب
اإلسس-م-ن-ت-ي-ة ذات اŸواصس-ف-ات ال-ع-اŸي-ة حسسب أاح-د
اŸهندسس ‘ Úالبناء من كسسب طلب و ثقة اŸقاولÚ
اıتصس Úبا‚از السسكنات وتهيئة الطرقات ،لكن
يبدو أان معاناة اŸؤوسسسسة ‘ ا◊صسول على حصستها
من مؤوسسسسة اإلسسمنت يبقى العائق الذي يجابها ‘
الظرف الراهن.

وفرضس نفسسها قاعدة ثابتة ؟ وتعيد السسؤوال اÒÙ
أايضسا إا ¤متى التهاب أاسسعار العقار والسسكن Ÿن
اسستطاع اليه سسبيÓ؟
صسالون الÎقية العقارية والتهيئة العمرانية يعرضس
هذا النشسغالت ويفتح النقاشس اŸوسسع ما العمل
ل‚از سس -ك -ن -ات وف -ق م -ع -اي Òت -ت -ط -ل -ب -ه -ا اŸدي -ن -ة
ويشسÎطها اŸواطن الهارب من فوضسى أاحياء اŸراقد
إا ¤سسكنات يسستمتع بها ويحسس باألمن واألمان.

ول ـ ـ ـ ـ ـد عبـ ـ ـ ـ ـاسس يتحـ ـ ـ ـادث
مـع السسفـ ـ ـÒة األمريكيـ ـ ـ ـة

اسستقبل األم Úالعام
◊زب ج - - - -ب - - - -ه- - - -ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي
ج -م -ال ول-د ع-ب-اسس،
Ãق- - - - - - - - - -ر ا◊زب،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصسمة،
سس- - -فÒة ال- - -ولي - -ات
اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ية
ب- -ا÷زائ -ر ،السس -ي -دة
ج - -وان ب - -ولشس - -يك،
بطلب منها ،بحسسب
ما أافاد به بيان للحزب.
أاوضسح ذات البيان ،أان السسيد ولد عباسس والسسيدة
بولشسيك ،اتفقا على تعزيز العÓقات الثنائية «من
خÓل رفعها إا ¤مسستوى التميز».
وأاضساف ذات اŸصسدر ،أان ا÷انب Úتطرقا كذلك إا¤
عÓقات الصسداقة التي تربط البلدين وكذا اŸسسائل
ذات اله - -ت - -م- -ام اŸشسÎك ،سسّ- -ي- -م- -ا اإلصسÓ- -ح- -ات
القتصسادية ‘ قطاعات الفÓحة والبحث والطاقة
والسستثمار.
بهذه اŸناسسبة ،سسلّم ولد عباسس للسسيدة بولشسيك،
نسسخة من أاول معاهدة مع ا÷زائر وقعتها الوليات
اŸتحدة األمريكية بعد اسستقÓلها ،مؤوكدا ‘ هذا
الصسدد أان العÓقات ب Úالبلدين ضساربة ‘ القدم.
ك -م -ا ق -دم ول -د ع -ب -اسس ل-لسس-فÒة األم-ري-ك-ي-ة ،صس-ورة
فوتوغرافية لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
Ÿا كان وزيرا للشسؤوون اÿارجية مع كاتب الدولة
األمريكي للخارجية األسسبق هÔي كيسسنجر ،معتÈا
ك  Ó-اŸسس -ؤوول Úال -ل -ذي -ن ك -انت «ت -رب -ط -ه-م-ا عÓ-ق-ة
صسداقة» من «عمالقة الدبلوماسسية».
وأاشسار ذات البيان ،إا ¤أان األم Úالعام ◊زب جبهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،أاع-ط-ى ل-ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة األمريكية
الصسور الفوتوغرافية للرهائن األمريكي ‘ Úإايران
الذين ” –ريرهم بفضسل وسساطة ا÷زائر ‘ سسنة
.1981
‘ هذا الصسدد ،أاكدت السسيدة بولشسيك أان «الوليات
اŸت -ح -دة ت -ب -ق -ى دوم -ا ‡تّ-ن-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ت-ي ك-انت
وسساطتها حاسسمة من أاجل –رير الرهائن األمريكيÚ
الذين كانوا ﬁتجزين ‘ إايران».

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

الثمن  ١0دج

 17°وهران
 16°وهران

france prix 1

ا÷يشض يدك معاقل عصصابات ا÷رÁة

15°

23
16°

تدمﬂ Òبأاين لإلرهابي Úوحجز  467كلغ من اıدرات
“ك -نت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشض
ال - -وط - -ن - -ي الشص - -ع- -ب- -ي ،إاث- -ر
ع- -م- -ل- -ي -ات ب -حث و“شص -ي -ط
ق -امت ب-ه-ا ي-وم الث-ن ،Úم-ن
ÓرهابيÚ
ت-دمﬂ Òب-أاي-ن ل إ
لفرشصة
يحويان كميات من ا أ
لل-بسص-ة ب-ك-ل م-ن سص-طيف
وا أ
وب - - -وم - - -رداسض ،ف - - -ي- - -م- - -ا ”
بتلمسصان حجز  467كلغ من
ال- -ك -ي -ف اŸع -ال -ج ,حسصب م -ا
أافاد به اليوم الثÓثاء بيان
لوزارة الدفاع الوطني.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه «‘
إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره-اب وإاث-ر
عمليات بحث و“شسيط ،دمرت
مفارز للجيشس الوطني الشسعبي
يوم  21نوفم 2016 Èبكل من
سس -ط -ي -ف (ال -ن -اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
اÿامسس-ة) وب-وم-رداسس (ال-ناحية
ال - -عسس- -ك- -ري- -ة األوﬂ )¤ب- -أاي- -ن
Óرهابي Úيحويان كميات من
ل إ
األفرشسة واأللبسسة».
و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت-ه-ريب

وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م- -ة“ ،ك- -نت
مفرزة ◊رسس ا◊دود بتلمسسان
يوم  22نوفم 2016 Èمن حجز
كمية معتÈة من الكيف اŸعالج
تقدر بأاربعة ( )04قناط Òو67
كلغ ،فيما ضسبط عناصسر الدرك
ال -وط -ن -ي شس -اح-ن-ة ﬁم-ل-ة ب19
ق -ن -ط -ارا و  70ك-ل-غ م-ن ال-ت-ب-غ,
باإلضسافة إا 14018 ¤وحدة من
ﬂت -ل -ف اŸشس -روب -ات ب -بسس-ك-رة
(ال -ن -اح -ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة)

وال -ب -يضس (ال -ن -اح -ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
الثانية)».
م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى ،أاوق- -فت
مفارز للجيشس الوطني الشسعبي
ب- -ك -ل م -ن ت -ل -مسس -ان (ال -ن -اح -ي -ة
ال -عسس -ك -ري -ة ال -ث -ان -ي-ة) وت-ن-دوف
(ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس-ك-ري-ة ال-ث-ال-ث-ة)
وسس -ط-ي-ف (ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
اÿامسس- - -ة)  16م -ه -اج-را غÒ
شس-رع-ي م-ن ج-نسس-ي-ات إاف-ري-ق-ي-ة
ﬂتلفة

ولد علي يشسارك ‘ اŸنتدى الدو‹ «السسلم والرياضسة»

يشسارك وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي ‘ ،أاشسغال الطبعة التاسسعة للمنتدى
الدو‹ «السسÓم والرياضسة» اŸقرر تنظيمه من  23إا 25 ¤نوفمÃ Èوناكو ،بحسسب ما أافاد
به بيان للوزارة.
سستجرى هذه التظاهرة –ت موضسوع «السسÓم ‘ اللعب :تغي Òالعا ⁄عن طريق
الرياضسة» ،بحضسور أاك Ìمن  500شسخصسية رياضسية وسسياسسية وجامعية “ثل  70بلدا من
بينها ا÷زائر .اسستطاع هذا اŸنتدى أان يفرضس نفسسه كتجمع دو‹ بارز ،يسسمح بإاقامة
حوار حر وبدون طابوهات لتحقيق هدف وحيد أال وهو :التعاون وحشسد الكفاءات
والتفك ‘ Òمبادرات ملموسسة ،من شسأانها أان Œعل الرياضسة ‘ خدمة السسÓم ع Èالعا.⁄
كما سسيتم تناول خÓل هذا اŸلتقى ،خمسسة مواضسيع وهي :الدبلوماسسية عن طريق
الرياضسة ،إارث األحداث الرياضسية ،اŸسساواة ب Úا÷نسس ،Úالندماج الجتماعي لÓجئÚ
والرياضسة ‘ خدمة السسÓم ‘ عصسر الرقمنة .تنظم هذه التظاهرة ،التي أاسسسست سسنة
– 2007ت شسعار «ا◊يادية» ،إاذ تعمل بشسكل ملموسس على ترقية السسÓم ع Èالعا ⁄عن طريق الرياضسة.

لحرار ،أانا ا÷زائر وقصصائد ثورية
◊ن ثورة ا أ

اŸلحن السسوري صسديق ا÷زائر تيسس Òعقله يغادرنا
تو‘ اŸوسصيقار واŸلحن السصوري تيسص Òعقله،
«صص -دي -ق ا÷زائ -ر» ال -ت -ي ع -اشض ب -ه-ا ◊وا‹ 40
ع -ام -ا ،أامسض ال -ثÓ-ث-اء بÈوكسص-ل (ب-ل-ج-ي-ك-ا) ع-ن
لذاعة
ع-م-ر ي-ن-اهز  77ع-ام-ا حسص-ب-م-ا أاع-ل-نته ا إ
ا÷زائرية.
وأادار ت -يسس Òع -ق -ل-ه -ال-ذي اسس-ت-ق-ر ب-ا÷زائ-ر ب-ع-د
اإلسستقÓل ‘ « -1962أاوركسسÎا اإلذاعة ا÷زائرية» ‘
السسبعينيات كما ◊ن عدة أاغا Êوطنية تكرÁا للثورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة ع-ل-ى غ-رار «أان-ا ا÷زائ-ر» وك-ذا «ي-ا ث-ورة

األحرار» التي أادتها الفنانة الراحلة صسليحة الصسغÒة.
وول -د ال -ف -ق -ي -د ‘ سس -وري -ا وق-د ت-زوج م-ن اŸغ-ن-ي-ة
ا÷زائرية ذات األصسول السسورية نادية كرباشس التي
وافتها اŸنية ‘ .2010
وأاعرب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ‘ برقية
ت -ع -زي-ة ع-ن «ب-ال-غ ح-زن-ه وأاسس-اه» ل-رح-ي-ل ه-ذا اŸل-ح-ن
«الكب Òالذي تبنته ا÷زائر» ،معتÈا أانه «سسيظل رمزا
للموسسيقى اŸلتزمة وصسديقا للفنان Úا÷زائري »Úكما
سستبقى أاعماله ‘ خانة «إابداعات كبار اŸوسسيقي.»Ú

يوم تكويني لـ«اتصصالت ا÷زائر» بسصكيكدة

 320مليون دينار ديون اŸؤوسسسسة لدى الزبائن
 102جهاز «أامسسان» وربط البلديات بالشسبكة الرقمية

كشصف مدير اتصصالت ا÷زائر بسصكيكدة
عاشصور عبد الرحمن على هامشض اليوم
التكويني اŸنظم من قبل اتصصالت ا÷زائر
«أان ديون اŸؤوسصسصة بلغت سصقف  320مليون
دينار على ذمة الزبائن ،الذين يعدون ‘
خانة اŸؤوسصسصات والإدارات العمومية.

سشكيكدة :خالد العيفة
“ت ‘ هذا الطار بر›ة حملة توقيف اÿدمة
على تلك اإلدارات والبلديات ،بغرضس اسسÎجاع هذه
اŸبالغ اŸالية التي اثرت على سس Òنشساط القطاع».
وأاضس -اف ع -اشس -ور أان ع -دد ع-دد األج-ه-زة اŸرك-ب-ة
امسس - -ان 102م -ن ب -ي -ت-ه-ا  52ج -ه -ازا خ Ó-ل السس-ن-تÚ
الخÒت Úفقط ،وخÓل السسنة اŸقبلة تعمل اŸديرية
على القضساء على « »tdmوتعويضسها ب»المسسان» مع
اجراء دراسسة Ÿعرفة الحتياجات ا◊قيقية ‘ هذا

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع نقـ ـ ـ ـ ـابي لقط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع التجـ ـ ـ ـ ـ ـارة بخنشسلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أاجريت ،ظهر أامسض ،بقاعة الجتماعات لدار الثقافة على سصوايحي ÿنشصلة ،أاشصغال ا÷معية
لدارة
العامة التأاسصيسصية للفرع النقابي Ÿديرية التجارة التابع للنقابة الوطنية Ÿسصتخدمي ا إ
لمانة الولئية– ،ت إاشصراف اÙضصر القضصائي.
العمومية ،بحضصور أاعضصاء ا أ
” ‘ هذا اإلطار انتخاب مكتب الفرع النقابي باإلجماع وتزكية قابوشس سسفيان كأام Úعام الفرع النقابي ،بحضسور
أاك Ìمن  70عام Óوموظفا بقطاع التجارة ،العاملÃ Úقر اŸديرية بعاصسمة الولية ،أاو على مسستوى اŸتفشسيات
اإلقليمية للقطاع.
ويباشسر ‡ثلو الفرع النقابي عملهم ،بداية األسسبوع القادم بعد تبليغ ﬁاضسر ا÷معية العامة Ÿفتشس العمل وا¤
السسلطات اıتصسة ،بحيث سسيعمل هذا الفرع النقابي على نقل انشسغالت العمال ،والعمل على حلها مع مدير القطاع
وفقا لقانون العمل النقابي وقوان Úالعمل والوظيف العمومي.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

ا÷انب.
وب-ال-ولية  228م -رك-ز ه-ات-ف-ي ،وان ك-ل ال-ب-ل-دي-ات
م -رت -ب -ط -ة ب -الشس -ب -ك -ة ال -رق -م -ي-ة اŸت-ع-ددة اÿدم-ات
«امسسان» ،بحوا‹  700كلم من هذه اللياف البصسرية،
وتظم الولية حاليا  36الف مشسÎك ‘ الهاتف الثابث،
و 42الف مشسÎك بالنÎنات Ãا فيها تقنية ا÷يل
الرابع».
وأاكد مدير القطاع «انه سسيعمل ‘ السسنة القادمة
على مد الشسبكة Ãحطات جديدة وتوسسيع التغطية
والتقرب من أاك Èعدد ‡كن للزبائن ،و التقليل من
معدل التعطيÓت من خÓل –سس Úنوعية اÿدمة
وعصسرنة التجهيزات والتقليل قدر اإلمكان من الضسعف
النا œعن كوابل النقل واسستهداف الشسبكات الصسغÒة
وزيادة التدفق العا‹ ،حيث ان عدد التعطيÓت تقلصس
بعد تطوير الشسبكة وحاليا يوجد برنامج ‘ هذا اإلطار
ومردودية الفرق العاملة ارتفعت وفق هدا الÈنامج
العملي»
من جانبه أاوضسح دين حسسان اŸدير الولئي للÈيد
وت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات الع Ó-م والتصس -ال «ان ه -ذا ال -ي -وم
ال -ت -ك -وي -ن -ي ال -غ -رضس م -ن -ه ال -ت -ع -ري-ف Ãدى ت-ط-ب-ي-ق
تكنولوجيات التصسال بسسكيكدة خصسوصسا Ÿكانتها على
اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،وم-دى ت-ق-دم ال-ق-ط-اع ك-ك-ل خÓل
السسنت ÚاألخÒت ،Úبعد معاناة ومشساكل خÓل السسنوات
التي سسبقت.
واكد اŸدير ان القطاع دائم التجديد وعصسرنة
األجهزة القدÁة ،وتبديل أاجهزة « »tdmب»امسسان»
وإاعادة تأاهيل الشسبكة بسسكيكدة ولها عÓقة مباشسرة
بالزبائن وقد عرفت حينها تعطيÓت كثÒة وصسلت ا¤
اك Ìمن  3الف تعطيل ،لتتقلصس ا 1400 ¤تعطيل،
كمثال منطقة القل التي كانت تسسجل اك Ìمن 600
تعطيل ،ليتقلصس العدد ا 280 ¤تعطيل».

