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ت- -ن- -ظ -م م -دي -ري -ة الصش -ي -د ال -ب -ح -ري
لولية ا÷زائر ،اليوم ،ملتقى حول
م -دى ت -ق -دم Œرب -ة غ -مسض الشش -ع -اب
الصش -ط -ن -اع-ي-ة ع-ل-ى ط-ول السش-اح-ل،
وذلك Ãق -ر اŸدي -ري -ة ،ب -ع Úب -ن -ي -ان ،اب -ت -داء م-ن السش-اع-ة 08 : 30
صشباحا.

1719٦

اللقاء ا÷ماعي 112
÷مع الشضهادات

ندوة نقاشس حول السضيدا

تنششط اŸديرة التنفيذية اŸنتدبة ÷معية «اأونوسشيدا» جان بيغل،
رف-ق-ة اŸدي-رة ا÷ه-وي-ة Ÿك-تب اأون-و سش-ي-دا بشش-م-ال اإف-ري-ق-يا والششرق
الأوسشط Áينة ششكار ،ومدير اŸكتب با÷زائر عادل زدام ،اليوم،
ندوة نقاشض حول السشيدا ،وذلك Ãنتدى جريدة اÛاهد ابتداء من
السشاعة  10 : 00صشباحا.

رئيسس نقابة ناشضري
الكتب ضضيف اإلذاعة الثقافية

يحتضشن برنامج اŸقهى الأدبي «سشجالت
ومعنى» من الششبكة الÈا›ية ا÷ديدة
لÓ-إذاع-ة ال-ث-قافية  ،2017– 201٦ال-ي-وم،
لقاء يسشتضشيف فيه اأحمد ماضشي رئيسض
ال -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ن-اشش-ري ال-ك-تب ،ي-ت-ن-اول م-وضش-وع
صشناعة الكتاب ‘ ا÷زائر والقضشايا ذات الصشلة بالنششر،
التوزيع والتسشويق وكذا قضشايا اأخرى مرتبطة باأحداث
السش- -اع- -ة ،وذلك ب- -اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ ع- -يسش- -ى مسش- -ع -ودي
لÓإذاعة ا÷زائرية على السشاعة  10 : 00صشباحا.

ي -ن -ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
غ- -دا ،ال- -ل- -ق -اء ا÷م -اع -ي ÷ 112مع
الششهادات ا◊ية من اأفواه اÛاهدين
واÛاه -دات ح -ول «ك -ي -ف  ÈŒال -ق -وات ال -ف -رنسش-ي-ة ا÷زائ-ريÚ
اأثناء الثورة التحريرية على تششكلهم كدروع بششرية» ،وذلك
Ãقره ابتداء من السشاعة  14 : 00بعد الزوال.

تأابينية
اإلعÓمي اŸرحوم
بشض Òحمادي

ندوة تاريخية حول معركة اŸريجة
بالقنادسضة

تنظم مديرية اÛاهدين لولية بششار ،غدا،
ن- -دوة ت- -اري- -خ- -ي- -ة Ãن- -اسش -ب -ة ذك -رى م -ع -رك -ة
اŸري -ج -ة ب -ال -ق -ن -ادسش -ةÃ ،شش -ارك -ة ن -خ-ب-ة م-ن
اÛاه- - -دي- - -ن والأسش- - -ات- - -ذة ،وذلك Ãت- - -ح - -ف
اÛاهد ابتداء من السشاعة  10 : 00صشباحا.

ت -ن -ظ -م ج -م-ع-ي-ة ال-ك-ل-م-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة
والإعÓم ،اليوم ،تاأبينية لÓإعÓمي
اŸرحوم بشش Òحمادي ،وذلك Ãقر
جمعية ا÷احظية ابتداء من
السشاعة  10 : 00صشباحا.

اŸؤو“ر العادي األول
للحركة الشضعبية ا÷زائرية

كولومبيا حاضضرة ‘ اŸهرجان
الثقا‘ الدو‹ للسضينما بالعاصضمة

تنظم ا◊ركة الششعبية
ا÷زائرية يومي  02و03
تشش- -ارك ك -ول -وم -ب -ي -ا ‘ اŸه -رج -ان ال -ث -ق -ا‘ ال -دو‹
ديسشم Èالداخل ،اŸوؤ“ر
للسشينما بالعاصشمة بفيلم «اتنتامنتي» ،وسشيعرضض
ال - - -ع - - -ادي الأول ،ال - - -ذي
ل -ل -ج -م -ه -ور ا÷زائ -ري ،ي-وم السش-بت ،ع-ل-ى السش-اع-ة
سشتجري مراسشمه بخيمة
 17 : 00مسشاء بقاعة اŸوقار.
و–ضش-ر ال-ت-ظ-اه-رة ﬂرج-ة ال-ف-ي-ل-م ك-ام-ي Ó-رودري-غاز تريانا ،اإحدى اأوجه فندق الهيلتون ،ابتداء
م- - -ن السش- - -اع - -ة 10 : 00
السشينما الكولومبية التي –تل مكانة رائدة ‘ اأمريكا الوسشطى وا÷نوبية.
صشباحا.

جازي يرافق الطبعة الرابعة من معرضس التعليم
الكندي با÷زائر

حداد يلتقي األمناء
الولئي÷ Úبهة النضضال

تربصضات حول تسضي ÒاŸنشضآاة
الرياضضية

ت - - - -ن - - - -ظ- - - -م وزارة
الشش-ب-اب والرياضشة
با÷زائر
ال -ع -اصش-م-ة ،ثÓ-ث-ة
ت-ربصش-ات ل-ل-ت-ك-وين
ت - -ت - -ع - -ل- -ق ب- -تسش- -يÒ
اŸنشش -اآت ال -ري-اضش-ي-ة،
ح-يث تشش-م-ل ع-م-ل-ي-ة
ال-ت-ك-وي-ن الأو ¤م-دي-ري دواوي-ن اŸرك-ب-ات
متعددة الرياضشات لـ 48ولية من  27نوفم Èاإ¤
 1ديسش -م Èب-اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ع-ل-وم وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
الرياضشة بدا‹ ابراهيم.
وت-خصض ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-انية ،اŸقررة Ãعهد تكوين
اإط -ارات الشش -ب -اب ب -ت -قصش -راي-ن (  12–4ديسشم)È
مديري دواوين موؤسشسشات الششباب.
‘ ح Úت -ت -ع -ل -ق ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ث-ال-ث-ة ب-تسش-يÒ
اŸسش- -اب- -ح وا›ÈŸة م- -ا ب 18 Úو 22ديسشمÈ
اŸق-ب-ل ب-اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ع-لوم وتكنولوجيا
الرياضشة بدا‹ ابراهيم.

‘ إاط- -ار سش- -ي- -اسش -ت -ه -ا ال -رام -ي -ة إا¤
يÎاأسض الأم Úالعام ◊زب جبهة
ل
تشش- -ج- -ي- -ع ودع- -م ال -ت -ع -ل -ي -م ‘ ك -
ال -نضش -ال ال -وط -ن-ي ع-ب-د ال-ل-ه ح-داد،
ي
م- -راح- -ل- -ه ،ت- -راف -ق شش -رك -ة ج -از
ل - -ق - -اء الأم - -ن - -اء ال - -ولئ - -ي Úلشش- -رق
ا
ي
ال - -رائ- -دة ‘ ›ال ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -
البÓد ،وذلك يوم السشبت  3ديسشمÈ
ال- - -داخ- - -ل ،ع - -ل - -ى السش - -اع - -ة 10 : 00
التصش- -الت اŸت- -ن- -ق- -ل -ة ،بصش -ف -ت -ه -ا
الراعي ا◊صشري ،الطبعة الرابعة من معرضض»التعليم ‘ كندا» والذي Œري صشباحاÃ ،قر السشينما وسشط مدينة
فعالياته بقصشر الثقافة مفدي زكريا با÷زائر العاصشمة ،يومي  29و 30نوفم Èباتنة.
ال -ل -ق -اء ي -ق -ي -م ع-م-ل-ي-ة ه-ي-ك-ل-ة
ا÷اري.
أاع -طت إاشش -ارة الف -ت -ت -اح ال -رسش -م -ي ل -ل -م-ع-رضض ،السش-ي-دة إاي-زاب-ي-ل روا ،سش-فÒة ك-ن-دا البلديات ويعطي توجيهات حول كيفية توسشيع
ال-ق-اع-دة ال-نضش-ال-ية للحزب والتطرق اإ¤
با÷زائر ،التي  ⁄تفوت الفرصشة لتششكر جازي على مسشاهمتها ‘ إا‚اح هذا ا◊دث.
ت---ن---ظ---م م---دي---ري---ة ا◊م--اي--ة اŸدي--ة ب--ولي--ة اŸدي--ة،
اŸسش - -ت - -ج - -دات اŸط - -روح - -ة ع - -ل- -ى
ي
ه
‹
يششارك ‘ هذه التظاهرة‡ ،ثلون عن اثنتي عششرة مؤوسشسشة كندية للتعليم العا
صش---ب--ي--ح--ة غ--د ،ي--وم--ا –سش--يسش--ا ح--ول ﬂاط--ر داء ن--قصض
السشاحة السشياسشية.
جامعة سشانت بونيفاسض ،جامعة كيبيك ‘ مونÎيال ( ،)UQAMجامعة كيبيك ‘ رÁوسشكي
اŸناعة Ãناسشبة اليوم العاŸي Ÿكافحة الإيدز ،بهدف اإششراك
اأع--وان ا◊م--اي--ة اŸدن--ي--ة ب--ه--ذه ال--ولي--ة Ãخ--ت--ل-ف ال-رتب ‘ ه-ذه
( ،)UQARجامعة لفال ،جامعة سشانتآان ،كلية بوريال للفنون التطبيقية والتكنولوجيا ،كلية كندا،
اŸن--اسش--ب--ة ال--ع--اŸي--ة ،ال--ت--ي ت--رم--ي اإ ¤ت--وع--ي-ة اأك Èع-دد ‡ك-ن م-ن
مؤوسشسشة التعليم Úالعام واŸهني بليموالو› ،مع افانتاج أاونتاريو ،معهد الدراسشات العليا ‘ التجارة ÃونÎيال ،كلية
ﬂتلف فئات اÛتمع باأخطار هذه الآفة اÿطرة ،خاصشة العدوى
لسشالو وكلية لسشيتي.
التي قد يتعرضشون لها خÓل تدخÓتهم اليومية وذلك بداية من
اŸعرضض ،الذي يسشتقطب كل سشنة آالف الطÓب ا÷زائري Úالباحث Úعن فرصض جديدة ،يفتح أابوابه للجمهور من
السشاعة  09 : 30صشباحا Ãقر الوحدة الرئيسشية للحماية اŸدنية –
السشاعة الثانية بعد الزوال إا ¤السشابعة مسشاًء.
ع Úالذهب – اŸدية.

ﬁاضضرة حول «السضيدا» ألفراد
ا◊ماية اŸدني ـ ـ ـة باŸدي ـ ـ ـة

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألربعاء  30نوفمبر  2016م
ألموأفق لـ  2٩صشفر  143٨هـ

إلتحديات إلعربية وإلسسوق إلنفطية ‘ صسلب إÙادثات

رئيسس ا÷مهورية يسصتقبل أام Òدولة قطر
إسستقبل رئيسس إ÷مهورية إلسسيد عبد إلعزيز بوتفليقة ،أإمسس ،با÷زإئر إلعاصسمة ،أإم Òدولة قطر إلشسيخ “يم بن حمد آإل
ثا ،Êإلذي يقوم بزيارة أإخوية إ ¤إ÷زإئر.

ق- -د ج- -رت أÙادث -ات ب -حضش -ور
رئ- -يسض أÛلسض ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي
ﬁم-د أل-ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة ،وألوزير
أألول ع - -ب - -د أŸالك سش Ó- -ل ،ووزي - -ر
أل- -دول- -ة م- -دي- -ر أل- -دي- -وأن ب- -رئ -اسش -ة
أ÷م -ه -وري -ة أح-م-د أوي-ح-ي-ى ،ووزي-ر
أل - -دول - -ة وزي- -ر ألشش- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة
وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة،
ووزي -ر ألشش -ؤوون أŸغ -ارب -ي -ة وأل–اد
أإلفريقي وجامعة ألدول ألعربية عبد
أل- -ق -ادر مسش -اه -ل ،ووزي -ر ألصش -ن -اع -ة

وأŸناجم عبد ألسشÓم بوششوأرب.
“حورت ﬁادثات أم Òقطر مع
أل -رئ -يسض ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ح-ول عÓ-ق-ات
أل- -ت- -ع- -اون وألشش- -رأك- -ة ب Úأل -ب -ل -دي -ن
وأل -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي ت -وأج-ه-ه-ا أألم-ة
ألعربية ،باإلضشافة إأ ¤وضشعية سشوق
ألنفط وقضشايا إأقليمية ودولية ذأت
ألهتمام أŸششÎك.
وكان أم Òدولة قطر قد ششرع ‘
زيارة أخوية إأ ¤أ÷زأئر بدعوة من
رئ- -يسض أ÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب -د أل -ع -زي -ز

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

بوتفليقة.
وكان ‘ أسشتقباله لدى وصشوله إأ¤
مطار هوأري بومدين ألدو‹ ،رئيسض
أÛلسض ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ﬁم -د
ألعربي ولد خليفة ،وكذأ وزير ألدولة
وزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون
ألدو‹ رمطان لعمامرة.

...يغادر ا÷زائر
أنهى أم Òدولة قطر ألششيخ “يم

عرفانا بجهوده ‘ إعÓء مكانة إفريقيا

بن حمد آأل ثا ،Êأمسض ،زيارته إأ¤
أ÷زأئ- -ر .وك- -ان ‘ ت -ودي -ع -ه Ãط -ار
ه - -وأري ب - -وم- -دي- -ن أل- -دو‹ ،رئ- -يسض
أÛلسض ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ﬁم -د
ألعربي ولد خليفة ،وزير ألدولة وزير
ألشش -ؤوون أÿارج-ي-ة وأل-ت-ع-اون أل-دو‹
رم- -ط- -ان ل- -ع -م -ام -رة ،وزي -ر ألشش -ؤوون
أŸغاربية وأل–اد أإلفريقي وجامعة
ألدول ألعربية عبد ألقادر مسشاهل،
ووزي- -ر ألصش- -ن- -اع- -ة وأŸن -اج -م ع -ب -د
ألسشÓم بوششوأرب.

ألعدد

171٩6
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‡ث Óللرئيسس بوتفليقة ‘ إلندوة إلدولية لÓسستثمار

سصÓل :ا÷زائر  ⁄تتخلّ يوما عن واجبها التضصامني مع تونسس
’من وإ’سستقرإر
جهود مشسÎكة Ÿوإجهة –ديات إ أ

’ول ع -ب-د
أإك -د إل -وزي -ر إ أ
إŸالك سسÓل ،أإمسس ،بتونسس،
أإن إ÷زإئ - - - - - - - -ر وت- - - - - - - -ونسس
سس-ت-ع-مÓ-ن ،مسس-ت-ق-ب ،Ó-على
ت-ع-زي-ز إل-تعاون إ’قتصسادي
إÿال -ق ل -لÌوة ،م -ن خ Ó-ل
تشس - - - -ج - - - -ي - - - -ع إلشس - - - -رإك - - - -ة
وإ’سس - -ت - -ث - -م - -ار إŸب - -اشس - -ر ‘
إلبلدين.
قال سشÓل ‘ كلمة له خÓل
أل -ن -دوة أل-دول-ي-ة لÓ-سش-ت-ث-م-ار ‘
ت- - - -ونسض““ ،ت - - -ونسض  ،““2020إأن
أ÷زأئ - - -ر وت - - -ونسض ““سشÎك- - -زأن
أ÷ه -ود ‘ أŸسش -ت -ق-ب-ل أل-ق-ريب
على ألتعاون ألقتصشادي أÿالق
ل - -لÌوة ،م - -ن خ Ó- -ل تشش - -ج- -ي- -ع
ألشش -رأك -ة وألسش-ت-ث-م-ار أŸب-اشش-ر
ب ÚأŸت- -ع- -ام- -ل Úألق -تصش -اديÚ
ورجال أألعمال ‘ ألبلدين من
أج - -ل ألسش - -ت- -ف- -ادة م- -ن ف- -رصض
أل-ت-ك-ام-ل وأل-ت-ن-افسش-ي-ة و›الت
أخرى كالطاقة وأŸوأد أألولية
وم -ن -ظ -وم -ة أإلن -ت -اج وأل-تسش-وي-ق
أل -عصش -ري وق-درأت ألسش-ت-هÓ-ك
أÙلي أŸعتÈة وأليد ألعاملة““.
وأك - -د سش Ó- -ل ،أل - -ذي Áث - -ل
رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة خÓ-ل ه-ذه أل-ن-دوة
ألدولية ،أن ““أ÷زأئر  ⁄تتخلّ
يوما عن وأجبها ألتضشامني مع
ت - -ونسض ،م - -ن خ Ó- -ل مضش- -اف- -رة
أ÷هود Ÿوأجهة –ديات أألمن
وألسشتقرأر ثم تقد Ëألدعم ‘
أÛال ألق- - - - - - - - - -تصش- - - - - - - - - -ادي
وألج -ت -م -اع -ي م -ن خ Ó-ل ع -دة

إأج -رأءأت ،م -ن -ه -ا أإلب -ق -اء ع-ل-ى
أل -ت -دف -ق ألسش -ي -اح -ي وم -وأصش-ل-ة
تنمية أŸناطق أ◊دودية وإأبرأم
ألتفاق ألتفاضشلي ألتجاري““.
كما أعت ÈسشÓل ،أن تونسض
““أبهرت ألعا ⁄بنجاح مهمتها ‘
سش -ب -ي -ل أ◊ري -ة وأل -ت -ن -م -ي -ة م -ع
ألتمسشك بقيم أÛتمع ومبادئ
حقوق أإلنسشان““ ،مضشيفا أنه ““ما
زأد ‘ مصشدأقية هذأ أŸسشار
هو روح أŸسشؤوولية لدى ششعب
تونسض ووعيه بضشرورة أ◊فاظ
ع - -ل - -ى م - -ك - -تسش - -ب - -ات أل - -وط- -ن
ومصشا◊ه““.
ول -فت ‘ ه -ذأ ألسش -ي -اق ،أن -ه
““م- -ن أل- -ط- -ب- -ي -ع -ي أن ت -ت -ف -اع -ل
أ÷زأئ- -ر م- -ع أل -ت -ح -ولت أل -ت -ي
شش- -ه- -دت- -ه- -ا أŸن- -ط -ق -ة وت -ط -ور
أألوضش-اع ع-ن-د جÒأن-ه-ا““ ،ق-ائÓ-
إأن ““هذه أŸرحلة تعد فارقة ‘
ت - -اري - -خ ت - -ونسض ول- -ذلك وق- -فت
أ÷زأئ- -ر م- -ع شش- -عب وح- -ك -وم -ة

تونسض وذلك من منطلق ألروأبط
أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ت-اري-خ-ية وأŸصشÒ
أŸششÎك ألذي يجمع ألبلدين““.
وج-دد أل-وزي-ر أألول أل-ت-أاك-ي-د
على ““قدرة تونسض ألتغلب على
ألصش - -ع - -وب - -ات أل - -ظ - -رف- -ي- -ة ث- -م
أŸسش -اه -م -ة م -ع-ا ‘ ب-ن-اء أ–اد
أŸغرب ألعربي““.
وكان سشÓل قد حل ،أمسض،
ب - -ت - -ونسض ،ح - -يث Áث - -ل رئ - -يسض
أ÷م - -ه - -وري - -ة ع - -ب - -د أل- -ع- -زي- -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ ،أشش -غ-ال أل-ن-دوة
أل -دول -ي -ة ل Ó-سش-ت-ث-م-ار ‘ ت-ونسض
““تونسض .““2020
وك- -ان ‘ أسش -ت -ق -ب -ال سش Ó-ل،
أل- -ذي ي- -رأف- -ق- -ه وزي- -ر ألشش -وؤون
أŸغ -ارب -ي -ة وأل–اد أإلف -ري -ق-ي
وج -ام -ع -ة أل -دول أل -ع-رب-ي-ة ع-ب-د
ألقادر مسشاهل ووزير ألصشناعة
وأŸن- - - -اج - - -م ع - - -ب - - -د ألسش Ó- - -م
ب - - -وشش - - -وأرب ،رئ- - -يسض أل- - -وزرأء
ألتونسشي يوسشف ألششاهد.

يؤوكد عقب إسستقباله من إلرئيسس إلسسبسسي:

خطوات كبÒة قطعناها ‘ اÙافظة على اسصتقرار البلدين

إاهداء ““درع الشصباب اإلفريقي““ للرئيسس بوتفليقة

’ف - -ري- -ق- -ي““،
” إه - -دإء ““درع إلشس - -ب - -اب إ إ
لرئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة،
’ف -ارق -ة إŸشس -ارك‘ Ú
م- -ن ط -رف إلشس -ب -اب إ أ
’ف-ري-ق-ي ل-لشس-ب-اب““ إلذي إحتضسنته
““إل-ي-وم إ إ
إ÷زإئر ،أإمسس.
خÓل تسشليم ألدرع ،صشرح ‡ثل عن ألششباب
أإلفريقي أŸششارك ‘ ““أليوم أإلفريقي للششباب““،
ألذي نظم –ت ششعار ““ألششباب وأألمن وألعصشرنة
وألتنمية من أجل إأفريقيا ألتي نريدها““ ،أن إأهدأء
درع ألشش -ب -اب أإلف -ري -ق -ي ل -ل -رئ -يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ه-و

مذكرة تفاهم حول تعزير
إلتعاون إلثنائي

رئيسس وزراء ليسصوتو
ينهي زيارة عمل إا¤
ا÷زائر

““عرفان منّا بدوره ألقيادي وألريادي كأاب ›اهد
ومناضشل ‘ سشبيل –رير وتقرير مصش Òألششعوب
أإلفريقية ،وكقائد ﬁنك وحكيم ‘ إأعÓء كلمة
ومكانة إأفريقيا ب Úأأل· بفرضض هيبتها وتعزيز
دور مؤوسشسشاتها ‘ أŸنابر ألدولية ،من أجل تنمية
ششاملة و–قيق أألمن وألسشتقرأر للقارة““.
وقد أسشتلم ألدرع نيابة عن رئيسض أ÷مهورية،
وزير ألششباب وألرياضشة ألهادي ولد علي ،بحضشور
وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ألطاهر حجار
ووزير ألعمل وألتششغيل وألضشمان ألجتماعي ﬁمد

ولد علي لـ ““إلشسعب““:

«سصنتخذ إاجراءات عملية لوقف العنف ‘ اÓŸعب““

أإشس -رف ،أإمسس ،وزي -ر إلشس -ب-اب وإل-ري-اضس-ة
إل-ه-ادي ول-د ع-ل-ي ،ع-ل-ى إ’ح-ت-فال بالطبعة
’ف-ري-ق-ي ل-لشس-باب ،باŸعهد
إل-ع-اشس-رة ل-ل-ي-وم إ إ
إل-ع-ا‹ ل-لسس-ي-اح-ة وإل-ف-ن-دق-ة ب-ع Úإل-بنيان،
ح- -يث أإك- -د ع- -ل- -ى أإه- -م -ي -ة إ◊دث ،م -ذك -رإ
ب -اŸن -اسس -ب -ة ‘ تصس -ري -ح لـ ““إلشس -عب““ ،ب -ات-خ-اذ
إجرإءإت عملية لوقف إلعنف ‘ إÓŸعب.
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ع -رف أل -ي -وم ألح -ت -ف-ا‹ ب-الشش-ب-اب أإلف-ري-ق-ي،
حضشور وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ألطاهر
ح- -ج- -ار ،ووزي- -ر أل- -ع- -م- -ل وأل- -تشش- -غ- -ي -ل وألضش -م -ان
ألج -ت -م -اع-ي ﬁم-د أل-غ-ازي ،إأضش-اف-ة إأ ¤أل-ع-م-ي-د
لسش -ان -ا ب-ال-ن-ف-و رئ-يسض م-ن-ظ-م-ة أل-ل-ج-ان أألوŸب-ي-ة
أإلفريقية.
 ⁄يفوت ولد علي ألفرصشة ليؤوكد لـ ““ألششعب““،
ع -ل -ى أت -خ -اذ إأج -رأءأت ع -م -ل-ي-ة ل-وق-ف أل-ع-ن-ف ‘
أÓŸعب قائ““ :Óألعنف ‘ أÓŸعب أصشبح ظاهرة
أن -ه -ى رئ -يسض وزرأء ‡ل -ك -ة ل-يسش-وت-و ،ب-اك-ال-ي-ث-ا
موسشيسشيلي ،أمسض ،زيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر دأمت
أربعة أيام.
وك -ان ‘ ت -ودي -ع م -وسش -يسش -ي -ل -ي Ãط-ار ه-وأري
ب - -وم- -دي- -ن أل- -دو‹ وزي- -ر أل- -دول- -ة وزي- -ر ألشش- -ؤوون
أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة وعدد
من أعضشاء أ◊كومة.
وكان رئيسض وزرأء ‡لكة ليسشوتو قد أسشُتقبل
من قبل رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
كما –ادث مع ألوزير أألول عبد أŸالك سشÓل.
وقد توجت هذه ألزيارة بالتوقيع على مذكرة
تفاهم ‘ ›ال ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
بهدف تعزيز ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين ‘ هذأ
أŸيدأن.

ألغازي ،وكذأ ‡ثل وزأرة ألششؤوون أÿارجية حسشان
رأبحي.
وقد نظمت وزأرة ألششباب وألرياضشة ““أليوم
ألإف -ري -ق -ي ل -لشش -ب -اب““ ،أمسض ،ب-ا÷زأئ-ر ،ب-ه-دف
أل -ت -حضش Òلأه -دأف ألأل -ف -ي -ة ل -ل -ت -ن-م-ي-ة و أج-ن-دة
أإف -ري-ق-ي-ا  2063وك- -ذأ ألإع- -دأد ل- -ع -ام ألشش -ب -اب
ألإفريقي .2017
ج- -رى أل- -ل- -ق -اء Ãشش -ارك -ة  15ب-ل-دأ أإف-ري-ق-يا
وم-ن-ظ-م-ات وم-ع-اه-د وط-ن-ي-ة ل-لشش-ب-اب وأل-رياضشة
تابعة لوزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي.

تششوه صشورة كرة ألقدم أ÷زأئرية ووجب ›ابهتها
Ãخ-ت-ل-ف أل-ط-رق ،ل-ه-ذأ سش-ن-ق-وم ب-ات-خاذ إأجرأءأت
عملية ‘ هذأ أÿصشوصض من خÓل تششكيل ÷نة
م -ك -ون -ة م -ن ع-دة ق-ط-اع-ات م-ن أج-ل أل-ب-حث ع-ن
ألسشبل ألكفيلة للتقليل من هذه ألظاهرة““.
وذك -ر أل -وزي -ر ب-أاه-م-ي-ة إأح-ي-اء أل-ي-وم أإلف-ري-ق-ي
ل -لشش -ب -اب ب-ا÷زأئ-ر ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-ا Œسش-د م-ن
أهدأف ومكاسشب ،كون ألششباب ششريكا فعال ‘
عرضض مقاصشد ألسشلم وألتنمية أŸسشتدأمة.
وتو‹ ألدولة أ÷زأئرية ،بحسشب ولد علي ،أهمية
ك-بÒة ل-ف-ئ-ة ألشش-ب-اب أل-ذي م-ن-ح-ه رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة
أألول-وي-ة ،م-ع-ط-ي-ا ت-وج-ي-ه-ات ب-ت-ن-مية قدرأت ألششباب
أإلفريقي ‘ جميع أÛالت.
وعرف ألحتفال باليوم أإلفريقي للششباب ،تدخل
عدة ﬂتصش ،Úعلى غرأر سشامية بلمغسشولة مديرة
ألششباب بالوزأرة ،ونصشÒة حدأد نائب رئيسض منتدى
رؤوسش -اء أŸؤوسشسش -ات ،ح -يث ت-ق-اط-عت أف-ك-اره-م ح-ول
إأيجاد سشبل ألتنمية ‘ إأفريقيا ،ألنها أ◊ل ‘ توأجد
ششباب إأفريقي وأع Ãا ينتظره ‘ أŸسشتقبل.

صصادرات :نظام جمركي جديد قيد الدراسصة

أكد أŸدير ألعام للجمارك قدور بن طاهر أن هناك نظام جمركي جديد يششجع ألصشادرأت خارج
أÙروقات ،قيد ألدرأسشة من طرف أألمانة ألعامة للحكومة.
وأوضشح أŸدير ألعام للجمارك خÓل لقاء مع أŸتعامل Úألقتصشادي Úبحضشور وزير ألتجارة بختي
بلعايب أن هذأ ألنظام أ÷ديد ألذي يطلق عليه ““درأوباك““ أŸقرر ‘ مششروع قانون أ÷مارك وألذي
سشيعرضض على أÛلسض ألششعبي ألوطني ‘ ششهر ديسشم ÈأŸقبل ،وŒدر أإلششارة إأ ¤أن نظام درأوباك
أŸطبق على ألصشعيد ألعاŸي ” وضشعه با÷زأئر ‘ إأطار قانون أŸالية لسشنة  2013دون أن يطبق حقيقة
‘ أŸيدأن .وأضشاف ““‚ري ﬁادثات للتفك ‘ Òششكل أ◊ماية ألوأجب ألتكفل بها لفائدة ألنتاج
ألوطني““ .وخÓل هذأ ألجتماع أسشتوقف أŸتعاملون ألسشيد بلعايب لتخاذ إأجرأءأت تهدف إأ ¤حماية
أإلنتاج ألوطني وتسشهيل ألصشادرأت خارج أÙروقات لسشيما بالنسشبة للسشلسشلة أللوجيسشتية.
ووعدهم بدأرسشة أألششكال أŸمكنة Ÿثل هذه أ◊ماية وتسشوية ألختÓلت ألتنظيمية ألتي تششكل
عائقا أمام أإلنتاج ألوطني .و‘ هذأ أإلطار ذكر ألوزير بأان تطبيق أتفاق ألششرأكة أ÷زأئر-أل–اد
أألوروبي  ⁄تخدم سشوى ألصشادرأت أألوروبية .

’ول ع-ب-د
أإك-د إل-وزي-ر إ أ
إŸالك سسÓ- - - - - - - - - - - - -ل ،أإمسس،
ب - - - -ت - - - -ونسس ،أإن إ÷زإئ - - - -ر
وت -ونسس ق-ط-ع-ت-ا ““خ-ط-وإت
ك -بÒة““ ‘ إÙاف -ظ -ة ع-ل-ى
إسستقرإرهما –ت ““إلقيادة
إل- - -رشس- - -ي- - -دة““ ل- - -رئ- - -يسس - -ي
إلبلدين.

صشرح سشÓل للصشحافة عقب
أسش-ت-ق-ب-ال-ه م-ن ط-رف أل-رئ-يسض
ألتونسشي باجي قايد ألسشبسشي،
أن ““أ÷زأئ -ر وت -ونسض ق -ط -ع -ت-ا
خ -ط-وأت ك-بÒة ‘ أÙاف-ظ-ة
ع-ل-ى ألسش-ت-ق-رأر –ت أل-قيادة
أل -رشش -ي -دة ل -رئ -يسش -ي أل -ب-ل-دي-ن
وهذه مفخرة لنا““.

لول ،أل -ذي
وق- -ال أل -وزي -ر أ أ
Áث -ل رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة خÓل ألندوة
ألدولية لÓسشتثمار ‘ تونسض،
إأنه جاء حام Óلرسشالة ““أمل
وسشلم وسشÓم““ ،معربا عن أمله
‘ أن تخلصض ألندوة إأ ¤نتائج
إأيجابية.

’ول عبد
إسستُقِبل إلوزير إ أ
إŸالك سسÓ- -ل ،أإمسس ،ب -ت -ونسس
م -ن ط -رف أإم Òق -ط -ر إلشس-ي-خ
“يم بن حمد آإل ثا.Ê
وعقد هذأ أللقاء ،على هامشض
أل -ن -دوة أل -دول -ي -ة ل Ó-سش -ت-ث-م-ار ‘

ت- - - -ونسض ““ت- - - -ونسض  ““2020وأل - -ت- -ي
يحضشرها على مدأر يومي ألثÓثاء
وأألربعاء أزيد من  2.000مششارك
قدموأ من  40بلدأ.
وجرت أŸباحثات ب ÚسشÓل
وأم Òقطر ،بحضشور كل من وزير

ألششؤوون أŸغاربية وأل–اد
لف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة أل-دول
أإ
أل---ع---رب---ي---ة ع---ب---د أل---ق---ادر
مسش--اه--ل ووزي--ر ألصش--ن-اع-ة
وأŸن---اج---م ع---ب---د ألسشÓ---م
بوششوأرب.

ُ...يسصتقَبل مـ ـ ـن طـ ـرف أام ـ ـ ـ Òدولـ ـ ـ ـة قطـ ـ ـ ـر

...يتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادث م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒه التون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسصي

–ادث ،أمسض ،ب- -ت- -ونسض ،أل- -وزي -ر أألول ع -ب -د
أŸالك سشÓل‡ ،ثل ألرئيسض بوتفليقة ‘ ألندوة
ألدولية لÓسشتثمار ‘ تونسض ،مع رئيسض أ◊كومة
ألتونسشية يوسشف ألششاهد.
ج-رى ه-ذأ أل-ل-ق-اء ،أل-ذي سش-ب-ق ب-ق-ل-ي-ل أن-طÓ-ق

أششغال هذه ألندوة ،بحضشور كل من وزير ألششؤوون
أŸغ -ارب -ي -ة وأل–اد أإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع -ة أل -دول
أل -ع -رب -ي -ة ع -ب -د أل -ق -ادر مسش -اه-ل ،وزي-ر ألصش-ن-اع-ة
وأŸن- -اج- -م ع -ب -د ألسش Ó-م ب -وشش -وأرب وك -ذأ سش -فÒ
أ÷زأئر بتونسض عبد ألقادر حجار.

...وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع مانويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل فال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس

–ادث أل- - -وزي - -ر أألول ع - -ب - -د
أŸالك سشÓل ،أمسض ،بتونسض ،مع
نظÒه ألفرنسشي مانويل فالسض.
جرى أللقاء ،ألذي أنعقد بطلب
م- -ن ف- -السض ،ع- -ل -ى ه -امشض أل -ن -دوة
ألدولية لÓسشتثمار ‘ تونسض.
وجرت أÙادثات ب ÚسشÓل
وف- -السض ب- -حضش- -ور ك- -ل م- -ن وزي -ر
ألشش - - -ؤوون أŸغ- - -ارب- - -ي- - -ة وأل–اد
أإلفريقي وجامعة ألدول ألعربية
ع - -ب - -د أل - -ق - -ادر مسش- -اه- -ل ،وزي- -ر
ألصش-ن-اع-ة وأŸن-اج-م ع-ب-د ألسشÓ-م
ب- -وشش- -وأرب وك -ذأ سش -ف Òأ÷زأئ -ر

بتونسض عبد ألقادر حجار.
وقد سشمح هذأ أللقاء بالتطرق

إأ ¤أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة وألقضشايا
ذأت ألهتمام أŸششÎك.

»æWh

ا’ربعاء  ٣٠نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٩صصفر  ١٤٣٨هـ

لمن
لحرار وجدوا فيها اŸلجأا ا آ
اŸناضشلؤن ا أ

للجزائر دور ريادي ‘ تصسفية السستعمار وتنمية إافريقيا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسشاندة القضشيت Úالفلسشطينية والصشحراوية مبدأا غ Òقابل للمسشاومة

أاكد اŸششاركؤن ‘ اŸلتقى الدو‹ ““مسشاهمة ا÷زائر ‘ تصشفية السشتعمار بإافريقيا““ ،أامسس ،على الدور الرئيسشي الذي لعبته
ا÷زائر خÓل ثؤرة التحرير أاو بعد السشتقÓل ‘ ،مسشاندة حركات التحرر ‘ أافريقيا خصشؤصشا والعا ⁄عمؤما ،على غرار
القضشيت Úالفلسشطينية والصشحراوية .وقالؤا ‘ اŸلتقى الذي حضشره بحضشؤر وزيري اÿارجية واÛاهدين لعمامرة وزيتؤÊ
لمية ‘ القارة السشمراء .التفاصشيل
لوراسشي إان هذا الدور الريادي امتد إا ¤التنمية اŸسشتدامة وﬁاربة الفقر وا أ
بفندق ا أ
تنقلها ““الششعب““ ‘ اŸلتقى الذي يختتم اليؤم.

ìGôaGE áeÉ°SGC :»°SGQh’CG ¥óæa
قال وزير الشصؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹
رم -ط -ان ل -ع -م -ام -رة إان ا÷زائ -ر ك -انت ال -ق-لب
النابضس ‘ ملحمة –رير القارة اأ’فريقية.
واعت ÈاŸلتقى مناسصبة إ’حياء مواقف اأ’خوة
والتضصامن اإ’فريقي ‘““ Úوقت نحن ‘ أامسس
ا◊اج -ة إا ¤ت -وط -ي -د ه -ذه ال -رواب -ط ك -رك -ي-زة
ل -ت -ح-ق-ي-ق ت-ع-اون وت-ك-ام-ل اق-تصص-ادي ح-ق-ي-ق-ي
يسصتجيب لتطلعات شصعوبنا Ÿسصتقبل زاهر““.
وأاضص-اف ل-ع-م-ام-رة ب-أان اŸن-اضص-ل Úاأ’ح-رار
وج - -دوا ‘ ا÷زائ- -ر اŸل- -ج- -أا اآ’م- -ن ،أام- -ث- -ال
ن -ي-لسص-ون م-ان-دي-ل وم-وغ-اب-ي ون-ي-ت-و وأام-ي-ل-ك-ار
كابرال وغÒهم ،الذي أاطلق على ا÷زائر اسصم
““مكة الثوار““““ ..ا÷ميع يقاسصمني القناعة بأان
عظمة الثورة ا÷زائرية وعدالة القضصايا التي
سصاندتها جعلت منها مصصدر إالهام لكل الشصعوب
التواقة للحرية““ ،يقول وزير اÿارجية ،مذّكرا
Ãسصاهمة ا÷زائر ‘ تكوين مسصؤوول Úفجروا
ال-ث-ورة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ع-ل-ى غ-رار اŸرح-وم أاب-و
ج -ه -اد ،إا ¤ج -انب أاب -ط -ال ت -ل -ق -وا ت -ك -وي -ن -ه -م
العسصكري با÷زائر مثل القائدين الصصحراويÚ
الو‹ مصصطفى وﬁمد عبد العزيز.
وذّك -ر ل -ع -م -ام -رة Ãظ -اه-رات  ١١ديسصمÈ
ودورها ‘ تكريسس مبدأا تقرير اŸصص Òباأ’·
اŸتحدة من خلل اللئحة  ،١5١٤كما ذكر
بجهود رئيسس ا÷مهورية ‘ ﬂتلف القضصايا
م -ث -ل م -ن -اهضص-ة اأ’ب-ارت-ي-د ومسص-ان-دة ال-قضص-ي-ة
الصص-ح-راوي-ة وال-قضص-ي-ة ال-ف-لسص-طينية .وŸا كان
ال- -ت- -اسص- -ع وال- -عشص- -ري- -ن ن -وف -م Èيصص -ادف ي -وم
ال -تضص -ام -ن م -ع الشص -عب ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ،ج -دد
لعمامرة دعم ا÷زائر إا ¤أان يسصÎجع هذا
الشصعب كامل حقوقه وعلى رأاسصها ا◊ق ‘
إاقامة دولة فلسصطينية.
و ⁄ت -ت -وق -ف مسص -اع -ي ا÷زائ -ر ع -ن -د ه-ذا

ا◊د ،بل تعدتها إا ¤دعم التنمية اŸسصتدامة
وﬁاربة اŸرضس والفقر واأ’مية ‘ اإفريقيا،
وهو ما كرسصته مبادرة نيباد ،إا ¤جانب مبادرة
رئيسس ا÷مهورية بتخفيف العبء على الدول
اأ’ف-ري-ق-ي-ة ب-إال-غ-اء م-دي-ون-ي-تها ،كما –دث عن
إامكانيات التعاون وا’ندماج بناء على تاريخ
مشصÎك وانطلقا من قيم التحرر والتضصامن.
و‘ هذا السصياق ،أاشصار لعمامرة إا ¤تنظيم
تظاهرة اقتصصادية إافريقية من  ٣إا 5 ¤ديسصمÈ
ال- - -داخ - -ل ،ب - -حضص - -ور م - -ئ - -ات اŸت - -ع - -ام - -لÚ
ا’قتصصادي Úمن ا÷زائر والدول اإ’فريقية،
وذلك ’سص -ت-ع-راضس إام-ك-ان-ي-ات ال-ت-ع-اون وب-حث
فرصس الشصراكة.
من جهته ،اعت Èوزير اÛاهدين الطيب
زي -ت -و Êأان اŸل -ت -ق -ى ي -أات -ي ‘ إاط-ار م-واصص-ل-ة
للحتفا’ت اıلدة للذكرى  ٦٢لثورة نوفمÈ
ال- -ت -ي ع -ب -دت ط -ري -ق ا◊ري -ة ل -ك -ل الشص -ع -وب
اإ’فريقية التي يشصهد التاريخ أانها  ⁄تسصتلم
للبطشس والتقتيل الذي سصلط عليها.
ك -م -ا أاك -د ال -وزي -ر ع -ل -ى ضص-رورة اسص-ت-ك-م-ال
تصصفية ا’سصتعمار ’ سصيما ‘ الصصحراء الغربية
آاخر مسصتعمرة ‘ إافريقيا ،مشصددا على أان
ا÷زائر تعمل على تكريسس اأ’من والسصلم ‘
القارة والدفاع عن انشصغا’تها ،والقضصاء على
أاسصباب النزاعات با◊وار.
وحملت ا÷لسصة اأ’و ¤من اŸلتقى عنوان
““ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة وإاف -ري -ق -ي -ا :إاضص-اءات م-ن
التاريخ والذاكرة““ ،قدم فيها أا.د عامر رخيلة
ﬁاضص -رة ع -ن ““ال -ب -ع -د اإ’ف -ري-ق-ي ‘ م-واث-ي-ق
ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة وأادب -ي -ات-ه-ا““ ،ق-ال ف-ي-ه-ا إان
علقات ا÷زائر بالشصعوب اإ’فريقية عريقة،
وت-ع-رضس ا÷زائ-ر ’سص-ت-ع-م-ار اسص-ت-ي-طا Êجمد
ه -ذه ال -ع -لق -ات  ⁄ي -ح -ل دون إادراك ا◊رك -ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ه-ذا ال-ب-ع-د اإ’ف-ري-ق-ي ،وع-ل-ى سصبيل
اŸثال ،جاء ‘ وثيقة الصصومام القضصاء بصصفة

نهائية على النظام ا’سصتعماري البغيضس الذي
يحول دون الرقي والسصلم.
أام -ا اÙاضص -رة ال -ث -ان -ي -ة ف -ح -م -لت ع-ن-وان
““ال- -ث- -ورة ا÷زائ- -ري -ة وت -أاثÒه -ا ع -ل -ى ال -وع -ي
اإ’فريقي““ ،قّدمها الÈوفيسصور هارون الرشصيد
عزيز وهو باحث وكاتب من بريتوريا بجنوب
إاف -ري -ق -ي -ا ،ت -ط -رق ف -ي -ه -ا إا ¤ال-بسص-ي-ك-ول-وج-ي-ا
السصوسصيوسصياسصية عند فرانز فانون ،وقارن ما
ج -اء ب -ه ف -ان -ون م -ع اأ’نÌوب -ول -وج -ي ال -ك -وب-ي
ف -رن -ان -دو أاورت -ي -ز ح -ول م -راح -ل اإ’مÈي -ال-ي-ة
ا’سصتعمارية.
وقال إان ما يجعل فانون فريدا من نوعه،
هو إاضصافته للعملية البسصيكولوجية ‘ دراسصة
العملية التاريخية ،كما اكتشصف أان القمع هو
سصبب إاضصا‘ للضصطرابات النفسصية ‘ ا÷زائر
وه -و صص -ال -ح ل-ك-ل ال-ق-ارة اإ’ف-ري-ق-ي-ة .وأاع-ط-ى
اÙاضص -ر Ùة ع -ن ال -دول ال -ت -ي اسص -ت -ف-ادت
م -ب -اشص -رة م -ن ال -ث -ورة ا÷زائ-ري-ة ‘ مسصÒت-ه-ا
التحررية.
وتوالت الشصهادات فيما بعد ،قدمها عبد
ا◊ك -ي -م ج -م -ال ع -ب -د ال -ن-اصص-ر‚ ،ل ال-رئ-يسس
اŸصصري الراحل ،وعقيلة الدكتور أاغوسصتينو
نيتو اŸقاتل من أاجل حرية أانغو’ وأاول رئيسس
ل -ه -ا ،ال -ت -ي أاك -دت ع -ل -ى دع -م ال-راح-ل ف-ي-دال
كاسصÎو وعلى أان ا÷زائر كانت من البلدان
اأ’و ¤ال- -ت- -ي سص- -اع- -دت ال- -ب -ل -دان اŸك -اف -ح -ة
’سصتقللها .ومن أانغو’ أايضصا حضصر باولو ’را
الذي قدم شصهادة عن نضصال والده ولقائه برضصا
مالك وفرانز فانون.
وع- -ل- -ى ه- -امشس اŸل- -ت- -ق- -ى ،صص -رح السص -فÒ
الصص -ح -راوي ب -وشص-اراي-ة ح-م-ودي سص-ي-دي-ن-ا ب-أان
اŸغ -رب ب -ات ي-ع-ا Êع-زل-ة م-ل-م-وسص-ة إاف-ري-ق-ي-ا
ودوليا ،والسصبب عدم قبوله بالشصرعية الدولية،
وم -ا خ -ط -وت -ه اأ’خÒة ‘ ال -ق -م -ة اإ’ف -ري -ق -ي-ة
العربية إا’ دليل على ذلك.

لرهاب ‘ السشاحل
اŸنتدى الششامل Ÿكافحة ا إ

لعمامرة :بحث تعزيز الدور القانو Êواألمني لسستئصسال اإلرهاب

ت -ؤاصش -لت ،أامسس ،ول -ل -ي -ؤم ال -ث -ا Êع-ل-ى
ال- -ت- -ؤا‹ ،ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،أاشش -غ -ال
ال -دورة ال -ع -ل -ن -ي -ة ال-راب-ع-ة ل-ف-ري-ق ع-م-ل
لره -اب ‘
اŸن- -ت- -دى الشش- -ام- -ل Ÿك- -اف- -ح -ة ا إ
م-ن-ط-ق-ة السش-اح-لŸ ،ن-اقشش-ة ت-ع-زي-ز الدور
لره-اب
ال -ق -ان -ؤ Êوال -قضش -ائ -ي Ÿك -اف -ح-ة ا إ
لم-ن-ي ‘
وال -ت -ط -رف وت -ع -زي -ز ال -ت -ع-اون ا أ
اŸن-ط-ق-ة Ÿك-اف-ح-ة ﬂت-ل-ف أاشش-ك-ال “ؤي-ل
الظاهرة.
وع- -ك- -ف اŸشص- -ارك- -ون ‘ ال- -ي -وم ال -ث -ا Êم -ن
اŸنتدى الذي Œري أاشصغاله ‘ جلسصة مغلقة
بقصصر اأ’· (نادي الصصنوبر)– ،ت رئاسصة كل
من ا÷زائر وكندا ،على ““تقييم ا÷هود الرامية
ل-ت-ط-وي-ر ال-ت-ع-اون ال-ق-ان-و Êوال-قضص-ائ-ي الرسصمي
وغ Òال -رسص -م -ي ‘ السص -اح -ل““ ،م-ع ال-ت-ط-رق إا¤
تنفيذ مذكرة لقاء الرباط إ’يجاد ““إاجراءات
ف -ع -ال -ة Ÿك -اف -ح -ة اإ’ره -اب ‘ ق -ط-اع ال-ع-دال-ة
ا÷نائية““.
ك- -م- -ا ت- -ط- -رق اŸشص- -ارك- -ون إا““ ¤اإ’ج -راءات
لتسصهيل تبادل اŸعلومات ب ÚاŸسصؤوول Úوقطاع

ال- -قضص- -اء ‘ دول السص- -اح- -ل ،و–سص Úال- -ت -ع -اون
والتنسصيق و–ديد اأ’ولويات اŸشصÎكة اŸتعلقة
ب- -ال- -ت- -ح- -ق- -ي -ق -ات واŸت -اب -ع -ات ع Èا◊دود ‘
اŸنطقة مع –سص Úالدعم والتنسصيق ‘ مسصائل
ط-ل-ب-ات اŸسص-اع-دة ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸتبادلة وتسصليم
اÛرم.““Ú
ك- -م -ا سص -م -حت ا÷لسص -ة ل -ل -ب -اح -ث ÚواÈÿاء
““Ÿراجعة نتائج ورشصة عمل اŸشصÎكة Ûموعة
ال -ع -م -ل ح -ول ق-ط-اع ال-ع-دال-ة ا÷ن-ائ-ي-ة وسص-ي-ادة
ال -ق-ان-ون ،وت-ك-ي-ي-ف خ-ط-ة ال-ع-م-ل م-ع اÿط-وات
ا÷ديدة اŸرتقبة““.
أام -ا ‘ ›ال ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ب Úشص -رك-اء
اŸن -ت -دى الشص -ام -ل Ÿك -اف -ح -ة اإ’ره -اب ف -رك -ز
اŸشصاركون على دراسصة ا÷هود الرامية إا ¤وضصع
م- -نصص- -ة ع- -م- -ل وت- -ع- -اون مشصÎك -ة بﬂ Úت -ل -ف
الفاعل ‘ Úمنطقة السصاحل.
و خصصصس ال- -ل- -ق- -اء ›ا’ ل- -ب- -حث إام -ك -ان -ي -ة
““–سص Úالتعاون اأ’مني والتفك ‘ Òدعم قدرات
ق -وات ح -ف -ظ ال-ن-ظ-ام Ÿواج-ه-ة ك-ل ال-نشص-اط-ات
اإ’ره- -اب- -ي -ة م -ع –دي -د اŸم -ارسص -ات ا÷دي -دة

لتدخل قوات اأ’من ◊ماية اÛتمع اŸد.““Ê
وفتح ا’جتماع للمشصارك ÚاÛال Ÿناقشصة
““ا÷هود الرامية إا ¤إايجاد آاليات وأاطر فعالة
Ÿكافحة تبييضس اأ’موال و“ويل اإ’رهاب على
اŸسص- -ت- -وي Úال -وط -ن -ي واإ’ق -ل -ي -م -ي““ إا ¤ج -انب
م-راج-ع-ة ““إام-ك-ان-ي-ة مشص-ارك-ة وح-دات التحريات
اŸال-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة ف-ع-ال-ة م-ع ا÷ه-ات ال-قضص-ائ-ية
واأ’منية““ .
وخلل ا÷لسصة الثانية Ÿنتدى ا÷زائر حثت
ال - -دول اŸشص - -ارك - -ة ف - -ي- -ه ““ت- -ب- -ادل ال- -ت- -ج- -ارب
واŸعلومات حول اإ’جراءات الضصرورية للوقاية
من حا’ت ا’ختطاف ‘ منطقة السصاحل والتي
يطالب خللها اإ’رهابيون با◊صصول على فدية
إ’طلق سصراح الضصحايا““.
ويطمح اŸشصاركون ‘ ختام هذا اللقاء
ا ل يوم ’ ،إ ع ا د ة –ي ÚوŒد ي د ب ر ن ا م ج عمل
اŸن -ت -دى ا ل شص -ا م -ل Ÿك -ا ف -ح -ة ا ’إ ر ه -ا ب ل سص -ن -ة
 ٢٠١٧م -ع ا◊ ر صس ع -ل -ى ت -ك -ي -ي -ف -ه بشص -ك -ل
يتماشصى والتطبيق الفعلي لقرارات ›لسس
ا ’أ م ن وا ’أ· اŸت ح د ة.

اسش - -ت - -ق - -ب - -ل رئ - -يسس ÷ن - -ة الشش- -ؤؤون
لداري-ة وا◊ري-ات ع-م-ار
ال-ق-ان-ؤن-ي-ة وا إ
جي ،ÊÓأامسسÃ ،قر اÛلسس ،وفدا من
لŸان- -ي- -ة ل- -ل- -ت -ع -اون
أاعضش- -اء اŸؤؤسشسش- -ة ا أ
ال - - -ق - - -ان - - -ؤ Êال - - -دو‹ وك - - -ذا ال- - -ؤزارة
ال -ف -درال -ي -ة ل -ل-ع-دل وح-م-اي-ة اŸسشتهلكÚ
يÎأاسش-ه Stefano WEINBERGERسشتيفانؤ
وينÈقر .
قدم رئيسس اللجنة للوفد الضصيف Ùة عن
اأ’جواء الدÁقراطية التي تطبع سص Òأاشصغال
اÛلسس الشصعبي الوطني قبل أان يتطرق إا¤
أابرز اŸكاسصب التي حققتها ا÷زائر’ ،سصيما
ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ع-زي-ز ال-فصص-ل ب Úالسص-ل-ط-ات
لف- -راد
وت - -ك - -ريسس اŸزي - -د م - -ن ا◊ق - -وق ل - -أ
وا÷م -اع -ات ب-ع-د اŸصص-ادق-ة ع-ل-ى ال-دسص-ت-ور
ا÷ديد.
و‘ ه- - - -ذا السص - - -ي - - -اق ” اسص - - -ت - - -ع - - -راضس
اإ’صص -لح -ات ال -ت -ي ب -اشص -ره-ا ف-خ-ام-ة رئ-يسس
ا÷م -ه -وري-ة السصّ-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
’سص -ي -م -ا م -ن -ه -ا م -ي -ث -اق السص -ل-م و اŸصص-ا◊ة
ال- -وط- -ن -ي -ة وك -ذا ت -ع -زي -ز مشص -ارك -ة اŸرأاة ‘

اÛال السصياسصي.
شص - -ك - -لت ج - -ه - -ود ا÷زائ - -ر ‘ ال - -تصص- -دي
لرهاب ﬁور ا◊ديث حيث شصّدد رئيسس
ل إ
اللجنة ‘ هذا اŸقام على ضصرورة انتهاج
الوسصائل السصلمية ◊ل النزاعات ‘ اŸنطقة،
م- -ؤوك- -دا ال- -ت -زام ا÷زائ -ر ال -دائ -م ب -ت -ط -ب -ي -ق
القرارات اأ’‡ية.
و من جهته ،أاكد سصتيفانو وينÈقر
 W E I N B E R G E R S t e f a n oاأ ن
ا ÷ ز ا ئ -ر – ظ -ى  Ãك -ا ن -ة ا س ص -ت -ث -ن -ا ئ -ي -ة ل -د ى
اأ  Ÿا ن - -ي - -ا  Ÿا ح - -ق - -ق ت م - -ن اإ ص ص - -ل ح - -ا ت
ملحوظة .و ‘ نفسس السصياق ،دعا رئيسس
ا ل -و ف -د ا ’أ  Ÿا  Êاإ  ¤م -ز ي -د م -ن ا ل -ت -ع -ا و ن
ا ل  Ÿ Èا  Êل -ل -م س ص -ا ه -م -ة ‘ – ق -ي -ق ش ص -ر ا ك -ة
اقتصصادية مثمرة.
و‘ اأ’خ ،Òج -دد رئ -يسس ال -وف -د الضص -ي -ف
اإ’شصادة بجهود ا÷زائر الشصجاعة ‘ مكافحة
اإ’ره -اب ،م -ؤوك -دا اه -ت -م -ام ب-لده ب-ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى م-ق-اربة شصاملة
Œم -ع ب Úا÷وانب السص -ي -اسص -ي -ة وال -ق -ان-ون-ي-ة
واأ’منية.

اأ ع ر ب س ش ف  Òف ي ت ن ا م ب ا ÷ ز ا ئ ر فا م
كؤك ترو ،خÓل اللقاء الذي جمعه،
اأ م س س  ،ب - -ا  Ÿت - -ع - -ا م - -ل  Úا ل ق - -ت صش- -اديÚ
للبلدين بغرفة التجارة بؤهران ،عن
ر غ-ب -ة ب  Ó-د ه ‘ ت -ط -ؤ ي -ر ع  Ó-ق -ا ت -ه-ا مع
ا÷زائر.

السسفÒة إايزابيل روي :كندا ““مسستعدة““
لتقاسسم خÈتها التعليمية مع ا÷زائر

السسف Òالفيتنامي يؤوكد رغبة بÓده ‘ تطوير
عÓقتها مع ا÷زائر

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
ق -ا ل س ص -ف Òا ل -ف -ي -ت -ن -ا م “ “اإ ن -ن -ا ن -رغ ب ‘
ت -ط -وي -ر ع -ل ق -ا ت -ن -ا ا ’ ق -ت ص ص -ا د ي -ة م -ع ال -د ول
ا ’إ ف ريقية ،و ا ÷ ز ا ئ ر –ت ل اŸكا ن ة ا’أهم
‘ س ص - -ي -ا س ص -ت -ن -ا  Œا ه ا ل -ق -ار ة “ “  ،م -ع -تÈا اأن
الشصراكة ب ÚبÎو فيتنام وسصوناطراك ‘
› ا ل ا ’ س ص -ت -ك ش ص -ا ف و ا ’س ص -ت -غ -ل ل  ،م -ث -ا’
ج -ي -د ا Áك -ن ت -ط -ب -ي -ق -ه و ت -ع -م -ي -م -ه ع -ل -ى ك -ل
ا  Ûا ’ ت  ،م - -ع - -ت Èا و ’ي- -ة وه - -ران ق -ط -ب -ا
ا ق - -ت صص - -ا دي - -ا م -ه -م -ا و و ج -ه -ة اس ص -ت -ث -م -ار ي -ة
ف -ري -د ة  ÿل -ق م ش ص -ا ري -ع ن -اج -ح -ة م -ن ق -ب -ل
اŸتعامل Úا’قتصصادي Úالفيتنامي.Ú
ك - -م - -ا ع  Èا ل -ط -ر ف -ان ع -ن اس ص -ت -ع -د ا د
ب - -ل - -دي - -ه - -م - -ا ل - -ر ف - -ع ح - -ج - -م ا Ÿب - -ا د ’ ت
التجارية والتي  ⁄تتعد عتبة  ٢٣5مليون
د و ’ ر خ - - -ل ل ا ل س ص - - -ن - - -ة ا ل - - -ف - - -ار ط - - -ة ٢ ٣ ٢ ،
مليون “ثل  ٢٢منتجا ﬂتلفا من واردات
ا ل -ف -ي -ت -ن -ا م  ،ع -ل -ى غ -ر ا ر ال -ه -وات -ف ال -ن -ق -ال -ة
و اأجهز ة ا ل كم ب ي و ت ر و ق ط ع الغيار والق هوة
و ا ’أ ر ز و ا ’أ ح - -ذي - -ة و ا ’أ ل - -ب س ص - -ة  ،ب - -ي - -ن - -م - -ا
ب - - -ل - - -غت ا ل صص - - -ا در ا ت ا ÷زائ - - -ري - - -ة ن - - -ح - -و
ف ي تن ا م  ٢ . ٦م ل ي و ن د و ’ ر  ،وتتكون اأس ص اس ص ا
من م ش صتق ا ت ب  Îو ل ية و موا د اأولي ة  ،ف يما
قدر حجم اŸباد’ت التجارية ب Úالبلدين
خ - - - -ل ل ه - - - -ذه ا ل س ص - - - -ن - - - -ة ب ـ  ١ ٤ ٠م ل يون
د و ’ ر  ،ح س صب م ا اأ ك ده ا Ÿس صتش ص ار التجار ي
للسصفارة اليابانية با÷زائر.
من جهت ه  ،اأبد ى ر ئ يسس غرف ة التجار ة
ب -و ه -ر ا ن ع -ا ب -د م -ع -ا ذ ر غ -ب -ة اŸت -ع -ام -ل Ú
ا’قتصصادي Úلناحية الغرب ا÷زائري ‘
ا’سصتفادة من اÈÿة الفيتنامية’ ،سصيما
‘ خطة النمو الذي انتهجته منذ سصنوات
و ا ل -ت -ى ح -ق -قت ن -ت -ا ئ -ج ب-اه -رة ‘ ﬂت -ل -ف
اÛا’ت.

أاعربت سصفÒة كندا با÷زائر ايزابيل روي،
أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،عن اسصتعداد بلدها
لتقاسصم خÈته مع ا÷زائر ‘ ›ال الÎبية.
على هامشس الصصالون الرابع للتعليم بكندا
أاشصارت روي أان مشصاركة  ١٢مؤوسصسصة كندية ‘
التعليم العا‹ و مدارسس ما بعد الطور الثانوي
““ت -ع -كسس اإ’رادة ‘ ت -ق-اسص-م خÈة اŸن-ظ-وم-ة
الÎبوية الكندية مع ا÷زائر و كذا قوة و
ديناميكية العلقات ب Úالبلدين““.
وأاوضصحت أان الهدف من هذه التظاهرة
ي -ت -م -ث -ل ‘ ““م -راف -ق -ة وت -وج -ي -ه اأ’شص -خ -اصس
الراغب ‘ Úمتابعة دراسصات ‘ كندا توجيها
صص -ح -ي -ح -ا““ ،مضص -ي -ف -ة أان ““ف-رصس ال-دراسص-ات
مفتوحة لعدة تخصصصصات وفئات أاخرى غÒ
ا÷امعة““.
وأاعربت الدبلوماسصية بهذه اŸناسصبة عن
لشص -خ -اصس
ارت- -ي- -اح- -ه- -ا ل -ل -ع -دد اŸت -زاي -د ل  -أ
اŸسص- -ج- -ل ‘ Úه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ال -راب -ع -ة م -ن
الصصالون والذي بلغ ““ ٤.٨٠٠بعد ما كان خلل
الطبعة السصابقة يقارب  ٣.٠٠٠شصخصس وذلك
ما يÈز مدى رغبة ا÷زائري ‘ Úمواصصلة
الدراسصة ‘ كندا““ ،مشصÒة أايضصا إا““ ¤ا’رتفاع
اŸسصتمر لعدد الطلبة القادم Úمن ا÷زائر
والبالغ .““١.٠55
ويشصارك ‘ هذا الصصالون على مدى يومÚ
اثني عشصر ( )١٢مؤوسصسصة كندية ‘ التعليم
العا‹ ومدارسس ما بعد الطور الثانوي.
ي-ج-يب ‡ث-ل-و اŸؤوسصسص-ات اŸشص-ارك-ة ع-ل-ى
أاسصئلة الطلبة حول ﬂتلف الÈامج اŸوفرة
بها وشصروط القبول وتكاليف الدراسصة.
‘ ذات السص - -ي- -اق سص- -ت- -ن- -ظ- -م اŸؤوسصسص- -ات
ومدارسس ما بعد الطور الثانوي على هامشس
الصص- -ال- -ون ج -لسص -ات إاع -لم -ي -ة ح -ول ب -رام -ج
الدراسصات.
كما سصتقدم السصفارة معلومات حول رخصس
ال- -دراسص- -ات والشص- -روط اأ’خ- -رى اŸت- -ع- -ل -ق -ة
باإ’قامة اÿاصصة بالدراسصة ‘ كندا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألربعاء  3٠نوفمبر  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ٢٩صضفر  ١٤3٨هـ

اÿب Òمراد برور ‘ رؤوية اسستشسرافية:

م
ن
م
ن
«ال تدى سصوق النفط تتجه نحو ا’سصتقرار وسصعر
شص
ع
ب
»
الÈميل ب ٥٠ Úو ٦٠دو’را ٢٠١٧
أاوبيك  ⁄تعد تتحكم ‘ الوضسع ولقاء فيينا قد ’ يكون ‘ مسستوى التطلعات
توقع اÿب Òالدو‹ ‘ ›ال الطاقة مراد برور ،اسستقرار أاسسعار النفط نهاية السسنة ‘ حدود  50دو’را ،مع
’سسعار
تسسجيل انتعاشس مطلع العام  201٧بزيادة  10دو’رات ،وجزم بأان السسوق تتجه نحو ا’سستقرار ،باتخاذ ا أ
’عوام اŸقبلة ،و‘ سسياق حديثه أابدى –فظه بخصسوصس اجتماع فيينا.
منحى تصساعديا ‘ ا أ

ألعدد

١٧١٩٦

من أاجل «سصيليكون فا‹» جزائرية

05

^أآم Úبلعمري
“تلك أ÷زأئر موأرد بشضرية هائلة Áكن ألسضتثمار فيها وأسضتغÓلها للتخلصش
ألتدريجي من ألتبعية إأ ¤أÙروقات وأÿروج من أ◊لقة أŸفرغة أŸتمثلة ‘
أسضتخرأج أÙروقات و بيعها ثم أعادة تلك أألموأل أÙصضلة من ألريع إأ ¤ألذين
أشضÎوأ منا ألنفط مرة وأحدة ،لنعود ونشضÎي منهم مرأت عديدة لباسضنا وغذأءنا بل
حتى ألوقود أŸسضتخلصش من ﬁروقاتنا ألذي نسضتورده لنشضغل به ألسضيارأت ألتي
أسضتوردناها كذلك من مدأخيل أÙروقات وهكذأ دوأليك.
إأن ألسض- -ت- -ث- -م- -ار ‘ أŸادة أل- -رم- -ادي- -ة أŸوج- -ودة ‘ أل- -ع- -ق -ل أ÷زأئ -ري ورسض -م
أسضÎأتيجيات ناجعة لسضتغÓل ما “تلكه أ÷زأئر من كفاءأت بحثية و علمية و
أخرى مهنية و توف Òكل ألظروف لسضتغÓل كل تلك ألطاقات و ألعقول هو ألسضتثمار
أŸربح لن ﬁوره أإلنسضان وبهذه ألطريقة فقط Áكننا أن نضضع حدأ لنزيف أألدمغة
و هجرتها نحو دول أخرى  ⁄تنفق عليها فلسضا وأحدأ بينما Œني من ورأئها أÓŸيÒ
من ألدولرأت.
إأن أ÷زأئر هي بحاجة أليوم وأك Ìمن أي وقت أإ ¤أسضتنسضاخ Œربة ألـ»سضيليكون
ف -ا‹» أألم -ري -ك -ي -ة أل -ت -ي ت -ك -ون أل -ن -وأة ألصض -ل -ب-ة ل-ق-اع-دة صض-ن-اع-ي-ة م-ت-خصضصض-ة ‘
ألتكنولوجيات أ◊ديثة وألدقيقة سضيّما وأن أ÷زأئر تتوفر على كل أŸوأد أألولية
ألتي تدخل ‘ هذه ألصضناعات بدأية من ألليثيوم وصضول ألكوأرتز و غÒه من أŸوأد
أألخرى ألتي أشضعلت أ◊روب وأŸوأجهات ‘ ألكث Òمن مناطق ألعا ،⁄كما “تلك
أ÷زأئر أŸادة ألرمادية ألتي أثبتت وجودها ‘ قاعدة «وأدي ألسضيلكون « بسضان
فرأنسضيسضكو نفسضها و هي أهم قطب تكنولوجي ‘ ألعا ⁄أسضتطاعت بفضضله ألوليات
أŸتحدة أألمريكية من ألسضتحوأذ على أك Ìمن  ٩٠من أŸائة من برأءأت ألخÎأع
ألعاŸية.
حان ألوقت للتفك Òبل ألشضروع ‘ ألتخلصش ألتدريجي من ألتبعية للمحروقات و
عدم رهن أمن أ÷زأئر و مسضتقبل أجيال قادمة بسضعر ألÈميل ألذي  ⁄نعد قادرين
حتى على ألتحكم ‘ سضعره بل حتى منظمة ألوبيب نفسضها  ⁄تعد ألكارتل ألذي
يرسضم خريطة أألسضوأق ألنفطية و Áتلك ورقة أللعب على أألسضعار و أإلنتاج بسضبب
ألتطورأت ألتكنولوجية ألهائلة ألتي أدت إأ ¤ظهور فوأعل جديدة موأزية قلّصضت من
ه -امشش م -ن-اورأت ه-ذه أŸن-ظ-م-ة أل-ت-ي ت-وأج-ه أل-ي-وم أصض-عب م-رح-ل-ة ع-رف-ت-ه-ا م-ن-ذ
تأاسضيسضها قبل  5٦عاما ضضف إأ ¤ذلك غياب أإلجماع ب Úأعضضاء أألوبيب على إأيجاد
صضيغة توأفقية ترأعي مصضلحة كل ألدول أŸنتجة للذهب أألسضود ألذي أصضبح يباع
بسضعر ألÎأب.

’سسعار تعود إا ¤الصسعود
’زمة النفطية عابرة وا أ
ا أ

فريال بوشسوية
تصسوير :عباسس تيليوة

عاد ضضيف منتدى «ألشضعب» ‘ طبعة
أمسش ،ألتي تناولت موضضوع «أجتماع فيينا
ـ «أألوبك» ت -رأه -ن ع -ل -ى أت -ف -اق أ÷زأئ -ر
إلع- -ادة أل- -ت- -وأزن ألسض- -وأق أل- -ن -ف -ط» ،إأ¤
أسضباب ترأجع ألنفط ،لكن ‘ أعتقاده فان
ما يجب أن يعرفه أ÷ميع أن أÙروقات
ت -ب -ق -ى مصض -در أل -ط -اق -ة أألول إأ ¤غ -اي -ة
 ،٢٠5٠وم -ن ه -ذأ أŸن -ط -ل -ق ف -ان أسض -ع-ار
أل -ن -ف-ط سض-ت-ع-رف أرت-ف-اع-ا يصض-ل إأ ¤ح-د
ألصضدمة بتسضجيل أرتفاع كب ،Òوذلك تبعا
لرتفاع ألطلب أŸتوقع.
وق -ب -ل أÿوضش ‘ ت -ف -اصض -ي -ل أج -ت-م-اع
فيينا ،توقف ضضيف «ألشضعب» عند أجتماع
أ÷زأئ -ر ألسض -ت -ث -ن -ائ -ي أŸن -ع -ق -د ن -ه-اي-ة
سضبتم Èأألخ ،Òوألذي ” ألتفاق خÓله
على تسضقيف أإلنتاج ما ب 3٢.3 Úو 33
مليون برميل يوميا ،أتفاق لقى أإلجماع
م -ن ق -ب -ل ك -ل أل -دول Ãا ف -ي -ه -ا أŸم-ل-ك-ة
أل- -ع- -رب- -ي- -ة ألسض- -ع- -ودي- -ة وإأي -رأن ،م -ع -تÈأ
ألجتماع مؤوشضرأ أيجابيا ،لكنه غ Òكا‘ ـ
أضض- -اف ي -ق -ول ـ ق -ي -اسض -ا إأ ¤أŸع -ط -ي -ات
أŸسضتجدة منذ ذلك أ◊ ،Úكما نبه ‘
ألسضياق إأ ¤أن ألجتماع رسضم رفع سضقف
إأنتاج «أوبك» ،ألذي كان ل يتجاوز 3٠
مليون برميل.
وب -ع -دم -ا ذك -ر Ãسض -ب-ب-ات أألزم-ة أل-ت-ي
مسضت أÿام أألسضود ،بينها ترأجع أقتصضاد
ألصض Úألذي أثر على ألدول ألناشضئة ،وكذأ
أألزم -ة أل -ك-بÒة أل-ت-ي ي-ع-يشض-ه-ا ألق-تصض-اد
أألمريكي ،شضدد مرأد برور على ضضرورة
ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أإلشض -ك -ال -ي -ات أ◊ق -ي -ق-ي-ة
أŸط- -روح- -ة أل- -ي- -وم ‘ ،إأشض- -ارة م -ن -ه إأ¤
«أŸضضاربة» ،وخلصش إأ ¤ألقول «مشضكل
سض -وق أل -ن -ف -ط أل -ي-وم ،أن-ه ل ي-وج-د ط-لب
قوي ،يحدث هذأ تزأمنا مع ترأجع ألنمو
ألعاŸي ألذي ل تتجاوز نسضبته  3باŸائة،
مقابل  5باŸائة قبل ألعام  ، ٢٠٠٨رغم أن
سض -ع -ر أل-بÎول آأن-ذأك ك-ان ت-قسض-ي-م ثÓ-ث-ة
ألسضعر أ◊ا‹.
وت -وق -ف م -رأد ب -رور ع -ن -د ج -م -ل-ة م-ن
ألنقاط جعلته يتحفظ على أجتماع فيينا،
تأاتي ‘ مقدمتها ألختÓفات ب Úألدول

أألعضضاء ‘ «أوبك» ،وعدم أهتمام ألدول
غ Òأألعضض-اء ب-اسض-ت-ث-ن-اء روسض-ي-ا ب-ال-ل-ق-اء،
موأزأة مع ذلك أشضار إأ ¤إأغفال أŸنظمة
‘  ٢٠١٤ع-وأم-ل ه-ام-ة صض-ن-عت أل-فارق،
ألتطور ألتقني وبروز بÎول «ألشضيسضت»،
ألذي ترتب عنه أنخفاضش ‘ كلفة إأنتاج
ألÈميل بـ  ٢٠إأ ٤٠ ¤باŸائة ،لتصضل كلفة
ألÈميل بدأكوتا على سضبيل أŸثال حوأ‹
 ٢٠إأ ٢5 ¤دولرأ.
ك- -ل ه -ذه أل -ع -وأم -ل
ت -رتب ع -ن-ه-ا ت-رأج-ع دور
«أوبك» ألضض- -اب -ط لسض -وق
أل -ن -ف-ط ،وب-رز ب-اŸق-اب-ل
أثر ألقوة أألمريكية بقوة،
لÓرتفاع ألكب ‘ Òحقول
أإلن- - -ت- - -اج ،مشضÒأ إأ ¤أن
حصض -ت -ه -ا ل ت -ت -ج -اوز ٤١
باŸائة ،ورغم ذلك يتوقع أÿب Òمرأد
ب -رور أسض -ت -ق-رأر سض-وق أل-ن-ف-ط أب-ت-دأء م-ن
أل -ع -ام أل -دأخ -ل ،وب -أاي -ه ه -ن -اك أح -ت -م -ال
ب-ح-دوث  3سض-ي-ن-اري-وه-ات ،ولعل أألقرب
م -ن -ه -ا إأ ¤أل -وأق -ع ب -ع -د أج -ت-م-اع ف-ي-ي-ن-ا،
أسضتقرأر ألبÎول ‘ حدود  5٠دولرأ ،قبل
أنقضضاء ألسضنة وأرتفاعها إأ ٦٠ ¤دولرأ ‘
 ، ٢٠١٧أما ألسضيناريو ألثا Êوهو غ Òوأرد
إأنهاء ألسضنة أ÷ارية بسضعر ل يتجاوز ٤٠

دولرأ ،أم -ا ألسض -ي -ن -اري -و أل -ث -الث أزم-ة ‘
ألشضرق أألوسضط يÎتب عنها هزة كبÒة ‘
سضوق ألنفط ،مع ألعلم أن أŸنطقة –وز
على  ٤٨باŸائة من ألحتياطي ألعاŸي،
وÁث-ل إأن-ت-اج-ه-ا  3٢ب-اŸائ-ة م-ن أإلن-ت-اج
ألعاŸي.
وب -رر ضض-ي-ف م-ن-ت-دى «ألشض-عب» ط-رح-ه
ب -خصض -وصش أسض -ت -ق -رأر أل -ن -ف -ط ‘ أل-فÎة
أŸقبلة ،أرتفاع ‘ ألطلب يكون أسضاسضا
من ألصض Úوألهند بنسضبة
 ٨٠باŸائة ،وأ ¤ذلك ذكر
سضببا آأخر ل يقل أهمية،
وي- -ت- -ع- -ل -ق أألم -ر ب -ك -ل -ف -ة
ألسضتكشضاف وأإلنتاج ألتي
سضÎت - -ف - -ع ب - -اسض - -ت- -م- -رأر،
وبالتا‹ أألزمة لن تسضتمر
وسض- -ي -ب -اع أل -ذهب أألسض -ود
بضضعف ألسضعر أ◊ا‹ ما ب 3 Úو  5مرأت
‘ غضضون أألعوأم ألعشضرة أŸقبلة.
وبعدما أشضار إأ ¤أن إأنتاج «أوبك» ‘
أرتفاع مسضتمر منذ أوت أŸاضضي Ãعدل
 ٢٠٠أل-ف ب-رم-ي-ل شض-ه-ري-ا ،ل-ي-ناهز مليون
برميل ‘  ، ٢٠١٦دعا أÿب Òألدو‹ إأ¤
عدم تصضديق أإلشضاعة ألتي مفادها أن
«ألبÎول سضينتهي» ،ألتي ل تعدو أن تكون
خدأع ‘ سضوق يتأاثر باإلشضاعات.

اتفاق ا÷زائر
مرجعي Ÿواجهة
ا’نهيار

زوال النفط مقولة ’ أاسصاسس لها من الصصحة

ب - - - -دد اÿب Òال- - - -دو‹ ‘ ›ال
ال -ط -اق -ة م -راد ب -رور ،اıاوف م-ن
’زمة
زوال البÎول ،وحسسبه أان ا أ
النفطية عابرة ولن تدوم طوي،Ó
وأان السس -وق ال -ن -ف -ط -ي -ة سس-تسس-ع-ي-د
ت- -وازن- -ه- -ا ن -ه -اي -ة سس -داسس -ي ،201٧
م -ؤوك -دا أان-ه إا ¤غ-اي-ة  2050يبقى
قطاع اÙروقات هو اŸهيمن على
السسوق العاŸية ،كما أاشسار برور إا¤
أان إان- -ت- -اج دول أاعضس- -اء م- -ن- -ظ -م -ة
’وب- -يك ارت -ف -ع Ãل -ي -ون ب -رم -ي -ل
ا أ
يوميا خÓل سسنة .2016

سسهام بوعموشسة
أك- -د ب- -رور ‘ ن- -دوة ن- -ق- -اشش Ãن -ت -دى
جريدة «ألشضعب» أمسش حول أجتماع فيينا
وسض -وق أل -ن -ف -ط ،أن -ه ب-دأي-ة  ٢٠١٧سضوف
ينخفضش أإلنتاج أألمريكي ،قائ Óأن ٨٠
باŸائة من ‰و ألطلب يأاتي من ألهند
ودول ألشضرق أألوسضط ،مضضيفا أن أسضعار
ألبÎول سضتتوجه نحو ألرتفاع على أŸدى
ألطويل ،لكنه أسضتطرد قائ »:Óعلينا أن
نتوقع صضدمة ب Úسضنت ٢٠٢٠ Úو،»٢٠٢5
كما أن منظمة أألوبيك فقدت ألسضيطرة

على ضضبط سضوق ألنفط.
وأبرز ضضيف منتدى جريدة «ألشضعب»
‘ ه- - -ذأ ألسض - -ي - -اق ضض - -ع - -ف ألق - -تصض - -اد
أألم -ري -ك -ي وت -رأج -ع -ه ،ك -م -ا أن أل -ب-ن-وك
أألمريكية تسض Òنحو أŸديونية لتصضل إأ¤
 ٢٤٧ألف دولر أمريكي أي ما يقارب ١3
مرة من ألديون ألعمومية ،مشضÒأ إأ ¤أنه
أبتدأءأ من أجتماع أ÷زأئر سضجل زيادة
‘ أإن -ت-اج م-ن-ظ-م-ة ألوب-يك ب ١.٩برميل
يوميا بليبيا ٢.١ ،برميل يوميا بنيجريا،
و ٤.٧٧برميل يوميا بالعرأق ،بحيث أن
ألدول أألعضضاء ‘ أŸنظمة  ⁄تتفق ‘
مسض -أال-ة ألح-ت-ي-اط-ات ،م-ع ب-روز م-ن-افسض-ة
إأيرأن وإأحياء ألعربية ألسضعودية ،وبحسضب
أÙاضضر أن  ٤٨باŸائة من أحتياطات
ألبÎول توجد ‘ منطقة ألشضرق أألوسضط،
وأإنتاجها Áثل  3٠باŸائة.
وموأزأة مع ذلك ،أعطى أÿب Òألدو‹
سضيناريوهات لتطور أألسضعار منها ضضعف
ﬁتمل أو عدم أتفاق ب ÚأŸنتج Úوكذأ
ع- -ام- -ل أل- -تÓ- -ق- -ي ،وم- -ن أألسض -ب -اب ورأء
ألوضضعية أ◊الية ألزمة ألبÎول هي تقوية
أل-دولر ،وألح-ت-ي-اط-ات أل-ن-فطية وغÒها
من أألسضباب ،مشضددأ على إأدرأج أ÷امعة
وأل- -ب- -حث أل- -ع- -ل- -م- -ي ‘ ألسضÎأت -ي -ج -ي -ة
ألصضناعية للنهوضش بالقتصضاد ألوطني.

‘ ظل إانهيار أاسسعار اÙروقات

على ا÷زائر التفك ‘ Òتنويع اقتصصادها
انطÓقا من فكرة أان التبعية للمحروقات
ليسس لها مسستقبل ،اعت Èاÿب Òالدو‹ ‘
›ال ال -ط -اق -ة م -راد ب -رور ،أان أازم -ة ت -راج-ع
أاسس -ع -ار ال -بÎول سس -ان -ح -ة ل -ل -ج-زائ-ر م-ن أاج-ل
إاعادة التفك ‘ Òكيفية بناء اقتصسادها خارج
اÙروق- -ات ،داع- -ي -ا ‘ ه -ذا الصس -دد إا ¤ع -دم
ت -ف -ويت ال -ف -رصس -ة ل -ل -مضس -ي ق-دم-ا ‘ مشس-روع
تنويع مداخليها.
أوضض -ح ب -رور م -ن م -ن -ت -دى «ألشض -عب» ب -ع -ن -وأن:
لوبيب ترأهن على أتفاق أ÷زأئر
«أجتماع فيينا -أ أ
لسض -وأق أل-ن-ف-ط» ،أن-ه ح-ان أل-وقت
لع -ادة أل -ت -وأزن أ
إ
للجزأئر من أجل أÿروج من ألتبعية أÙروقات

من خÓل ألتفك ‘ Òمشضاريع أقتصضادية ﬂتلفة
لنعاشش ألقتصضاد ألوطني أك ،Ìكما أنها فرصضة ـ
إ
يضضيف برور قائ Óـ لتطوير ألصضناعات ألطاقوية
أŸتجددة».
وشضدد برور ،على أهمية تغي‰ Òوذج أسضتهÓك
لم-ك-ان-ي-ات وألÌوأت أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
أل-ط-اق-ات ‘ ظ-ل أ إ
ألهامة ألتي “لكها أ÷زأئر أليوم خاصضة ما تعلق
منها بالطاقة ألشضمسضية ،وألغاز ،مشضددأ على ضضرورة
أخ- -ذ ق- -رأرأت ب -ع -ي -دة أŸدى ف  Ó-ي -جب ـ حسض -ب -ه ـ
أل -ت -ف -ك ‘ Òأح -ت -ي-اط-ي ألصض-رف خ-اصش بسض-ن-ة أو 3
لج-ي-ال
سض -ن -وأت ب -ل ي -جب أل -ت -ف -ك ‘ Òمسض -ت-ق-ب-ل أ أ
ألصضاعدة ومسضتقبل ألبÓد على مر سضن.Ú

لطار ،دعا برور إأ ¤تبني أسضÎأتيجيات
و‘ هذأ أ إ
لنعاشش هذه
تدمج فيها أ÷امعة ومرأكز ألبحث إ
لخذ بع Úألعتبار ألتحاليل
أŸشضاريع ألتنموية ،مع أ أ
لطارأت أŸكلفة بهذأ أÛال.
ألنابعة من طرف أ إ
لوبيب أليوم
وأعت Èأÿب Òألقتصضادي أن دول أ أ
تتحرك Ãنطق أخر تلعب فيه عدة مصضالح دورأ
لسض -ع -ار ،م -ع -رج -ا ل-ل-ح-ديث ع-ن
ك -بÒأ ‘ –دي -د أ أ
ألبÎول ألصضخري لدى ألوليات أŸتحدة ألتي تشضكل
لسضعار ،فضضÓ
من خÓله ورقة ضضغط على –ديد أ أ
عن عدة عوأمل ıتلف ألدول ألتي –اول فرضش
منطقها ‘ ألسضوق ألنفطية غ ÒأŸسضتقرة.

آسسيا مني

»æWh

ا’ربعاء  ٣٠نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٩صصفر  ١٤٣٨هـ

م
ن
م
ن
«الش تدى دعم «مناجÒيا‹» وتكنولوجي
س
ع
ب
»
وانفتاح على ا÷امعات
حتى تسشتمر سشونطراك قاطرة ا’قتصشاد الوطني

دعا اÿب ÒالبÎو‹ مراد برور ،إا ¤تدعيم ششركة سشونطراك ،باعتبارها قاطرة ا’قتصشاد الوطني من ا÷انب
اŸناجÒيا‹ والتكنولوجي وتوسشيع انفتاحها على ا÷امعات ومراكز البحث حتى تواصشل دورها كقاطرة للصشناعة
البÎولية ،مقدما مثا’ جامعة ورقلة لتكون ششريكا ‘ البحث حول الطاقة والغاز ،واŸثال يخصص باقي ا÷امعات
لقطاعات إانتاجية أاخرى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’نتاج إا ٢٥ ¤دو’را
التطور التكنولوجي قلصص كلفة ا إ

انخفاضض حفر آابار البÎول إا ٥٠٠ ¤بئر
بدل  ١٦٠٠سسابقا

توقع اÿب Òالطاقوي مراد برور،
ت- -راج- -ع إان- -ت- -اج ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة
’م-ري-ك-ي-ة م-ن ال-نفط العام اŸقبل،
ا أ
ح - - -رصش - - -ا ع - - -ل - - -ى اح - - -ت - - -ي- - -اط- - -ه- - -ا
ا’سشÎات - -ي - -ج - -ي ،وق - -ال إان السش- -وق
النفطية فلتت من يد منظمة أاوبك
بسشبب دخول متغÒات جديدة.

حمزة ﬁصصول
ع -اد ب -رور إا ¤م -ن -تصص -ف سص -ن -ة ،٢٠١٤
ذاكرا عددا من العوامل التي أادت إا¤
Óسصعار .وأاكد أان الو’يات
السصقوط ا◊ر ل أ
اŸت -ح -دة اأ’م-ري-ك-ي-ة ،أاح-دثت ث-ورة ب-ع-د
شصروعها ‘ اسصتغÓل البÎول الصصخري،
الذي قلب اأ’سصواق رأاسصا على عقب.
وح - -رصصت ب- -عضض ال- -دول اأ’عضص- -اء ‘
أاوبك ،على غرار السصعودية ،على زيادة
إان -ت -اج -ه -ا وإاغ -راق السص -وق ل -وق -ف اإن -ت-اج
ال -بÎول الصص-خ-ري ‘ أام-ري-ك-ا
وال -ل -عب ع -ل -ى وت -ر ال -ت -ك -ل -ف -ة
اŸرتفعة للÈميل الواحد.
وأاف -اد ب-رور ،ب-أان الشص-رك-ات
ال-ن-ف-ط-ي-ة اأ’م-ري-كية اÿاصصة،
اسصتطاعت حفر  ١٦٠٠بئر من
ال- - -بÎول غ Òال- - -ت- - -ق - -ل - -ي - -دي
وانخفضض العدد إا 5٠٠ ¤فقط بعد انهيار
اأ’سص -ع -ار .غ Òأان -ه وم -ن -ذ م -اي ال-ف-ارط،
اسص-ت-أان-فت م-ع-ظ-م ا◊ق-ول اإن-ت-اج-ه-ا ،بعد
تطور التقنيات التكنولوجية ،بحيث باتت
تكلفة إانتاج الÈميل الواحد تقدر ب٢٠ Ú

و ٢5دو’را.
وبالنظر للمسصتجدات ا◊اصصلة داخل
هذا البلد القوي ،تبقى جدوى توصصل دول
أاوبك ،غدا اÿميسض ،إا ¤اتفاق بخفضض
اإ’نتاج إا ٣٢,5 ¤أاو  ٣٣مليون برميل ‘
ال- -ي- -ومﬁ ،ل شصك ،خ- -اصص- -ة وأان ارت- -ف -اع
اأ’سصعار سصينعشض حقول البÎول الصصخري
‘ ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ،م -ا ي -ب -ق -ي ع-ل-ى
ﬂزونها ا’سصÎاتيجي ‘ نفسض اŸسصتوى
تقريبا ،وقد يؤوجل تعا‘ اأ’سصعار.
ويرى برور ‘ هذه اإ’شصكالية– ،ديا
لدول اأوبك .يضصاف إاليه عدم رغبة الدول
اŸصصدرة للنفط خارج أاوبك ‘ تخفيضض
حصصتها اليومية ،ما عدا روسصيا ،ويجعل
السصوق يفلت من يدها.
واأوضص -ح اÿب Òال -ط -اق -وي ،أان حضص-ور
أامريكا داخل معركة اأ’سصعار ا◊الية لن
يدوم طوي ،Óمتوقعا أان ينخفضض إانتاجها
ب -ح -ل -ول السص -ن -ة اŸق -ب -ل -ة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
احتياطها ا’سصÎاتيجي الذي يقدر بـ٤٤
م-ل-ي-ار ب-رم-ي-ل ،وه-ي ك-م-ية
أاقل ‡ا –وز عليه ليبيا
وعدد من الدول.
وبشص-أان سص-ي-اسص-ة الرئيسض
اأ’م-ري-ك-ي ا÷دي-د دون-ال-د
ت - -رامب ،ال - -ت - -ي “ي- -ل إا¤
ال -ع -زل -ة و–ق-ي-ق ا’ك-ت-ف-اء
ال -ذات -ي اأ’م -ري -ك -ي م -ن ال -ط-اق-ة ب-زي-ادة
اإ’نتاج ،أاشصار برور إا ¤أان ترامب ’ Áلك
سص -ل -ط -ة ال -ق -رار اŸط-ل-ق ،وسص-يسص-اه-م ‘
صص-ي-اغ-ة ا’سصÎات-ي-ج-ي-ة ال-ط-اق-وي-ة صصّ-ناع
ال-ق-رار داخ-ل اإ’دارة اأ’م-ري-ك-ي-ة ال-ذك-ية،
على حد تعبÒه.

الو’يات اŸتحدة
تراجع حسساباتها

سصعيد بن عياد
‘ رده ع- - -ل- - -ى سص- - -ؤوال ح- - -ول م- - -وق - -ع
سص -ون -ط -راك ‘ ،ظ -ل ت -ق -ل -ب -ات اأ’سص -واق
وأازمة اأ’سصعار وضصرورة إاخضصاعها لÈامج
التدقيق اŸسصتمر ،عاد بالذاكرة إا ¤بداية
ال-تسص-ع-ي-ن-ي-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضص-ي ،حينها
ك- -انت ا÷زائ- -ر ‘ ع- -زل -ة ،دب -ل -وم -اسص -ي -ا
واق-تصص-ادي-ا“ ،ي-زت سص-ون-ط-راك ب-إاظ-ه-ار
قدرة على اŸقاومة والبقاء رقما قويا ‘
م- -ع- -ادل- -ة ال- -ط- -اق- -ة ،ح -يث ك -انت اŸورد
الوحيد لتمويل اŸيزانية العامة ومصصدر
ثقة الشصركاء ‘ ،مرحلة دخلت فيها البÓد
أاي- -ام- -ه- -ا م- -رح- -ل- -ة ت -وق -ف ع -ن تسص -دي -د
اŸديونية بكل تداعياتها الصصعبة.
وللتأاكيد على تلك القيمة التي “يزت
ب-ه-ا الشص-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لمحروقات ،أاشصار
إا ¤تصصريح نائب رئيسض البنك اأ’وروبي
لÓسصتثمارŸ ،ا قال له ‘ جلسصة حينها،
إان «اأ’م- -ر ال- -وح- -ي- -د ال -ذي ي -ب -عث ع -ل -ى
ا’طمئنان Œاه ا÷زائر ،بيانات السصÒة
ال -ذات -ي -ة ال -ع -ل -م -ي -ة واŸه -ن -ي -ة إ’ط -ارات
سصونطراك» .مضصيفا ،أان الÌوة البشصرية
من كفاءات وخÈات ،هي اŸصصدر القوي
للجزائر ومن ثمة ينبغي ا◊فاظ عليها،
خ-اصص-ة وأان-ه-ا ا◊ل-ق-ة اŸت-ي-ن-ة ‘ م-ع-ركة
اأ’سصواق والتنافسصية ا’قتصصادية.
غ Òأان-ه اسص-ت-ه-ج-ن ب-اŸن-اسص-بة ،تعّرضض
ه-ذه الشص-رك-ة ال-ع-ت-ي-دة ‘ م-رح-ل-ة سص-ابقة
غ Òبعيدة ،لهجمة إاعÓمية شصرسصة ،من
خÓل نشصر وسصائل إاعÓم وطنية فضصائح
ت -خصض أاف -رادا وإاع-ط-ائ-ه-ا ط-اب-ع-ا وط-ن-ي-ا
أاسص -اء ل-لشص-رك-ة .ب-ي-ن-م-ا ‘ ب-ل-دان أاوروب-ي-ة
ع- -دي- -دة –دث فضص -ائ -ح ‡اث -ل -ة ت -خصض
مسص- -ؤوول Úك- -ب- -ارا ،ل- -ك -ن دون أان ت -ت -ع -دى
إاطارها اŸوضصوعي‡ ،ا يوفر ا◊ماية
Ÿؤوسصسصات من هذا ا◊جم.
وÁث -ل ه -ذا ال -ت-وج-ه اÿاصض ب-ح-م-اي-ة
ال -ق -درات ال -وط -ن -ي -ة ب-ح-ج-م سص-ون-ط-رك،
–دي -ا ك -بÒا ،ب -ال -ن -ظ -ر ل -ق -ي -م -ة ال -ذك -اء
اإ’نسص -ا ÊاŸشص -ك -ل م -ن اŸوارد ال-بشص-ري-ة
ذات ال -ك -ف -اءة واÈÿة ‘ ق -ط-اع ي-ت-وق-ف
ع -ل -ي-ه مسص-ت-ق-ب-ل ا’ق-تصص-اد ال-ع-اŸي ب-ك-ل
امتداداته ا÷يواسصÎاتيجية.
وأاب- -رز اÿب Òم- -دى ق- -ي -م -ة ا’م -ت -داد
التاريخي للجزائر وأاهمية ا’سصتفادة منه

◊ماية مصصالح اأ’جيال القادمة ‘ آافاق
 ،٢٠٣٠خ - -اصص - -ة ‘ ظ - -ل ع- -ا ⁄م- -ت- -ع- -دد
اأ’ق- -ط- -اب ب -دأا ي -تشص -ك -ل وÁك -ن ول -وج -ه
باعتماد قرارات دقيقة وسصليمة ÿيارات
ترتكز على العلوم واŸعرفة ،باعتبارها
مصص- -در ال- -ق- -وة ال- -ت- -ي تشص -ك -ل اŸؤوسصسص -ة
ا’قتصصادية قلبها النابضض.

بناء صسناعة بÎولية مع –ول
اقتصسادي متوازن
‘ سصياق تشصخيصصه للوضصعية الراهنة
للمحروقات ،أاكد برور أان هذه الÌوة هي
مكسصب ينبغي أان توظف ‘ مسصعى بناء
صصناعة بÎولية حتى ’ تبقى ا÷زائر بلدا
مصص -درا ل -ل -م -ح-روق-ات ف-ق-ط .ل-ذلك م-ن
الضص -روري ،يضص -ي-ف ،ال-ت-وج-ه ن-ح-و إارسص-اء
–ول اقتصصادي من خÓل بوابة التحول
ال -ط -اق -وي ،ب -ا’سص -ت -ث -م -ار ‘ اÙط -ات
ال -ه -ج-ي-ن-ة ال-ت-ي تشص-ت-غ-ل ب-ال-غ-از وال-ط-اق-ة
الشصمسصية التي ينبغي التعامل معها من
خÓل اعتماد صصناعة للطاقات اŸتجددة
ت -رت-ب-ط ب-دوال-يب ا’ق-تصص-اد ،م-ث-ل “وي-ن
ﬁطات –لية اŸياه وﬁطات تطهÒ

وم -ع -ا÷ة اŸي -اه اŸسص -ت -ع -ل -م-ة Ÿواج-ه-ة
ال -ط -لب اŸت -زاي -د ع -ل -ي -ه -ا ال -ت-ي تصص-ن-ف
هاجسصا على اŸدي ÚاŸتوسصط والبعيد.
وخÓ- -ف- -ا Ÿا ي -ط -رح -ه ب -عضض ،م -ن أان
اÙروق- -ات زائ- -ل- -ة ‘ اŸدى اŸن -ظ -ور
اŸتوسصط ،نفى اÿب Òهذا الطرح ،بدليل
أان ح - -ق - -و’ بÎول - -ي - -ة ‘ ب- -ل- -دان ،م- -ث- -ل
السص -ع -ودي -ة’ ،ت -زال ت -ن-ت-ج م-ن-ذ م-ن-تصص-ف
اأ’رب -ع-ي-ن-ي-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضص-ي ،ل-ذلك
أاشص -ار إا ¤أاه -م -ي -ة ال-ت-ع-اط-ي م-ع أاصص-ن-اف
أاخ - -رى م - -ن اÙروق - -ات ،م- -ث- -ل ال- -غ- -از
الصصخري ،وإاحاطة اŸوضصوع بالشصفافية
العلمية ،انطÓقا من إاقحام دور العنصصر
البشصري اŸتخصصصض ‘ النقاشض لتبسصيط
اŸف- -اه- -ي- -م وت -ن -وي -ر ال -رأاي ال -ع -ام ح -ول
اŸسصائل اŸتعلقة بالبيئة وخاصصة اŸياه
ا÷وفية .موضصحا ،أان أاشصغال حفر آابار
النفط التقليدية تنزل إا ¤أاعماق بعيدة،
تتطلب اخÎاق طبقة اŸياه ا÷وفية‡ ،ا
يسص-ت-دع-ي ال-ل-ج-وء إا ¤م-ق-ارب-ة م-ن-د›ة،
يكون فيها جانب التواصصل مع اÛتمع
فعا’ ومسصتمراÁ ،نع تسصلل أاي توظيف
ل-ل-م-وضص-وع أاو تÓ-عب ب-اŸع-ط-ي-ات حماية
للمصصلحة الوطنية التي Áثل فيها اإ’نسصان
ا÷زائري ا÷وهر.

الرابعة عاŸيا باحتياطي يقدر بـ ٢٠أالف مليار م

ا÷زائر تراهن على الغاز الصسخري ‘ Œاوز الظرف الصسعب
أاعطى مراد برور اÿب Òالدو‹
‘ ›ال ال-ط-اق-ة ،صش-ورة إاي-ج-اب-ي-ة
ع- -ن ال- -غ- -از الصش- -خ- -ري ،ع- -كسص م -ا
ك- -ت- -بت ﬂت -ل -ف وسش -ائ -ل ا’إع Ó-م
بشش-أان-ه سش-اب-ق-ا ،وج-ع-لت م-نه خطرا
حقيقيا على صشحة اŸواطن ،Úبل
اع -تÈه أاح -د ا◊ل -ول ال -ت -ي Áك -ن
’زم -ة
ال- -ل- -ج -وء إال -ي -ه -ا ،ل -ت -ج -اوز ا أ
ا’قتصشادية التي تعيششها ا÷زائر
عقب انخفاضص أاسشعار البÎول.
قال ضصيف منتدى «الشصعب» ،إان الغاز
الصصخري من مصصادر الطاقة ا◊ديثة
التي يجب ا’عتماد عليها للخروج من
اأ’زمة ا’قتصصادية التي تعيشصها ﬂتلف

البلدان اŸصصدرة للمحروقات .وتسصاءل،
عن سصبب الهّبة اإ’عÓمية التي صصاحبت
ب -داي -ات ا◊ف -ر ’ك -تشص -اف ه -ذا ال-غ-از،
خ - -اصص- -ة وأان ا÷زائ- -ر –ت- -ل اŸرت- -ب- -ة
الرابعة عاŸيا من حيث احتياطاتها من
الغاز الصصخري تقدر بـ ٢٠أالف مليار م .
ب-ي-ن-م-ا ي-ق-در اح-ت-ي-اط-ي ال-غ-از ال-طبيعي
بـ ٢٦٠٠مليار م .
صصّرح مراد برور ،أان اıاطر ليسصت
متعلقة فقط بالغاز الصصخري ،بل هي
أايضصا موجودة عند اسصتخراج البÎول،
الذي يتطلب حفر ٣٠٠٠م –ت اأ’رضض
’سصتغÓله .لذلك قال اÿب ‘ Òالطاقة،
إان ال -ت-ح-ك-م ب-اأ’خ-ط-ار ،ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا

ي -ك -ون م -ب -ال -غ -ا ف-ي-ه-ا‡ ،ك-ن ،م-ع أاخ-ذ
ا’حتياطات الÓزمة طبعا ،خاصصة وأان
ا÷زائر “لك إامكانات كبÒة ومتطورة
‘ ›ال الطاقة .وعليه ،يجب أان تكون
خ -ي -ارات ال -دول -ة ‘ اŸرح -ل -ة اŸق-ب-ل-ة
م -دروسص -ة وأان ت -ت -ج-اوز ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
اıزون النفطي ،أ’نه ثروة زائلة غÒ
متجددة.
وÁكن تعريف الغاز الصصخري بأانه
غاز طبيعي يتولد ‘ الصصخور ويبقى
حبيسصا داخل Œويفاتها التي ’ تسصمح
بنفاذه وÁتلك نفسض مكونات وخصصائصض
ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع-ي وع-رف بـ «الشص-يسصت»
لتواجده ‘ الصصخر الطيني ذي اŸسصام،

وهي فراغات صصغÒة ’ تسصمح بنفاذه،
ما يجعل الغاز ’ ينسصاب خارجها عكسض
اÙروقات التقليدي.
واعت Èبرور الطاقات اŸتجددة حÓ
ج-ذري-ا وأاسص-اسص-ي-ا ل-ل-خ-روج م-ن سص-ي-اسص-ة
ا’تكال على النفط ،أ’ن ا÷زائر بلد
كب Òيسصتطيع أان يكون بلدا صصناعياÃ ،ا
“لكه من جامعات التي –توي كفاءات
عالية ومتمرسصة وقادرة على إاعطاء دفع
ق-وي ’سصÎات-ي-ج-ي-ة ال-تحول ا’قتصصادي
‘ ا÷زائر ،حتى ’ تبقى رهينة أاسصعار
البÎول وهذا غ Òمعقول ،أ’نها غÒ
مسصتقرة.

فتيحة كلواز
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ا’ربعاء  ٣٠نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٩صصفر  ١٤٣٨هـ

السسياسسة وا’قتصساد ‘ بورصسة البÎول

م
ن
م
ن
ت
«ال دى
ششعب»

Ÿن يكون ا◊سشم ؟

 ⁄يعد للسسياسسة القرار ا◊اسسم ‘ تغي Òتوجهات السسوق البÎولية وحسسم ا’ختÓل الذي يطبعها
’مر ‘ فÎات سسابقة ،حيث اسستعمل النفط ورقة ضسغط ومسساومة وتهديد لتأام Úمصسالح
مثلما كان ا أ
واسستعادة حقوق مهضسومة وإاقرار نفوذ .هناك متغÒات أاخرى باتت ““ورقة حسسم ‘ اŸواجهة والصسراع““.
هذا ما توقف عنده اÿب ‘ Òالشسؤوون الطاقوية مراد برور من منتدى الشسعب مرافعا لبدائل وخيارات
’ن وليسض غدا.
تفرضض على ا÷زائر اعتمادها ا آ

فنيدسس بن بلة
ع -ل -ى ام-ت-داد الصص-راع ال-دو‹ ال-ط-وي-ل
منذ مصصدق إايران مرورا بهواري بومدين
إا ¤اليوم ،كان القرار السصياسصي يحسصم ‘
معركة النفط التي وظفت من أاجل إاسصماع
الصصوت وإاعÓء القضصايا العادلة وانتزاع
م- - -ن اآ’خ - -ر ح - -ق ا’عÎاف وال - -ت - -ن - -ازل
والقبول.
ح- -دث ه- -ذا أاث- -ن- -اء ا◊رب ال- -ع- -رب- -ي -ة
اإ’سص-رائ-ي-ل-ي-ة ال-ت-ي اسص-ت-ع-م-ل ف-ي-ها النفط
سصÓحا فتاكا إا ¤جانب أادوات الصصراع
اأ’خرى غÒت ›رى العÓقات الدولية.
وأ’ول م- -رة ي -درك ال -ع -ا ⁄اآ’خ -ر ح -ام -ل
تسصمية «اŸتحضصر اŸتمدن» أاهمية هذه
الÌوة ليسض فقط ‘ البناء واإ’‰اء بل ‘
التلويح باسصتعادة ا◊ق والقبول بدمقرطة
العÓقات الدولية.
طيلة اأ’زمات التي عصصفت بالبÎول
ب- -ق- -يت السص- -ي -اسص -ة –سص -م دوم -ا ‘ آاخ -ر
اŸط- - -اف اıرج ب- - -اقÎاح ال- - -ب- - -دائ- - -ل
وا◊لول واعتمادها من الدول اأ’عضصاء
‘ اŸنظمة البÎولية ””أاوبيك”” بل ومن
دول أاخرى منتجة لها خارج هذا الصصرح.
ن -ت -ذك -ر ك -ي -ف ق -امت ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة
ا÷زائرية ‘ ﬂتلف اÙطات بدورها
الريادي ‘ اتخاذ القرار اأ’نسصب اŸعول
عليه ‘ تهدئة الوضصع اŸضصطرب وإاعادة
ال -ت -وازن اıت -ل إا ¤سص -وق اÙروق-ات.
نتذكر هذا الدور الذي قامت به ا÷زائر
وك- -ررت- -ه Ãج -رد ا’ن -ه -ي -ار اŸسص -ج -ل ‘
ال - -ذهب اأ’سص - -ود ‘ ال - -ظ - -رف ال - -راه- -ن
و–دي - -دا ب - -دءا م- -ن  ٢٠١٤ح -يث ه-وت

اأ’سصعار إا ¤أادنى مسصتوى مهددة الدول
اŸعتمدة على النفط ‘ “ويل مشصاريعها
فارضصة على كث Òمنها مراجعة حسصاباتها
اإ’‰ائ -ي -ة وال-ب-حث ع-ن ب-دائ-ل م-ؤوم-ن-ة ’
تقبل اŸسصاسض وا’هتزاز.
نسصجل باŸناسصبة الوفود التي أارسصلها
رئ- -يسض ا÷م- -ه -وري -ة إاﬂ ¤ت -ل -ف ال -دول
النفطية بالقارة السصمراء وخارجها حاثا
إاي- -اه- -ا ع- -ل- -ى ت- -نسص -ي -ق اŸواق -ف واآ’راء
ل -ت -خ -ف -يضض ف -ائضض اإ’ن -ت -اج ال -ذي أاغ-رق
السصوق النفطية وأابقى على اأ’سصعار ‘
أاسصفل منحى.
أادت ه -ذه ا÷ه -ود إا ¤ع -ق -د اج -ت -م -اع
ا÷زائر الذي أافضصى إا ¤نتائج ‘ غاية
اأ’ه -م-ي-ة ع-اكسصت ال-ت-ك-ه-ن-ات وال-ت-ح-ال-ي-ل
التشصاؤومية وكرسصت التفاؤول بقدرة الدول
النفطية على اتخاذ القرار اŸوحد إاذا
رأات هناك تهديدا Ÿصصا◊ها.
ه-ذه اأ’رضص-ي-ة ال-ت-ي اع-ت-م-دت-ه-ا ال-دول
بإاقرار اتفاق ا÷زائر واتخذتها خارطة
ط-ري-ق يسص-ت-ن-د إال-ي-ه اج-ت-م-اع ف-ي-ي-ن-ا ال-يوم
ل- -ل- -ذه- -اب إا ¤اأ’ب- -ع -د ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع
اÙي -ط اŸضص -ط -رب والسص -وق ال-بÎول-ي-ة
التي يتفق ا÷ميع على تشصبعها إا ¤حد
الثمالة ما يسصتدعي تسصقيف اإ’نتاج مع
اأ’خ -ذ ‘ ا’ع -ت -ب -ار مصص -ال-ح دول ت-ع-يشض
ظروفا اسصتثنائية .ذكر بها وزير الطاقة
ن -ور ال -دي -ن ب -وط -رف-ة عشص-ي-ة ل-ق-اء ف-ي-ي-ن-ا
التاريخي الذي تتجه إاليه اأ’نظار.
اŸؤوكد أان هناك متغÒات كثÒة طرأات
على السصاحة النفطية بدخول دول كثÒة
اإ’نتاج و–ول دول من مسصتهلك إا ¤منتج
ومصص -در م -ث -ل -م -ا ه-و ا◊ال م-ع ال-و’ي-ات

اŸت-ح-دة ال-ت-ي غÒت اŸوازي-ن ب-اق-ت-ح-ام
ال- -بÎول الصص- -خ- -ري .اŸؤوك- -د أان ه- -ن- -اك
تراجع ‘ اسصتهÓك البÎول جراء نقصض
الطلب الصصيني والهندي بسصبب تغيÒات
ه-ي-ك-ل-ي-ة ‘ اق-تصص-ادي-ات ه-ذي-ن ال-ب-ل-دي-ن
اآ’سصيوي .ÚاŸؤوكد أان تطور التكنولوجيا
الرهيب قد قلصض من كلفة اإ’نتاج وفرضض
انخفاضض اأ’سصعار وفق ما Áليه العرضض
والطلب ،لكن اأ’زمة ا’قتصصادية اŸالية
هي التي أادت إا ¤هذا ا’نهيار اÿطÒ
وعجلت بالسصؤوال ا :ÒÙما العمل.وهل
هو حتمي اإ’بقاء على التبعية للبÎول ‘
“وي -ل اŸشص-اري-ع وا’ن-ف-اق ال-ع-ام :وك-ي-ف
السص -ب -ي -ل إ’ق -ام -ة اق -تصص -اد م -ت-ن-وع ي-ؤوم-ن
مداخيل للجزائر التي رافعت من زمان
ل -ه -ذا اÿي -ار وسص -ط -رت ب-رن-ا›ا وط-ن-ي-ا
ل-ل-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ‘ ال-ث-م-ان-ي-ن-يات ⁄
يسص- -ر ب- -السص- -رع- -ة اŸط- -ل -وب -ة و ⁄ي -ح -ظ
ب-ال-رع-اي-ة الÓ-زم-ة ن-ت-ي-ج-ة ظ-روف صصعبة
Óولويات
مرت بها ومراجعة ب Óتوقف ل أ
والرهانات.
ا÷زائر التي تعيشض أازمة معقدة بفعل
تراجع أاسصعار البÎول ﬁتم عليها اÿروج
بأاسصرع ما Áكن وبأاقل تكلفة من وضصعية
ا’تكالية على اÙروقات .وهذه اأ’زمة
ال -ت -ي ت -ت -داول -ه -ا أالسص-ن-ة وت-ع-ا÷ه-ا أاقÓ-م
وت -ت -ن -اول -ه -ا –ل -ي Ó-ت ه -ي ال -ت -ي –م -ل
اŸؤوشص -ر لضص -رورة اإ’ق Ó-ع .وال-ع-دول ع-ن
خيار سصياسصة وطنية ظل البÎول عصصبها
وقوتها اŸفصصلية.
خ- -ي- -ارات ك -ثÒة وإام -ك -ان -ات م -ت -وف -رة
تسصتدعي أاخذها ‘ ا◊سصبان قبل فوات
اأ’وان.

وزراء سسابقون وخÈاء من البويرة:

اإ’ق ـ ـ ـÓع ا’قتصشـ ـ ـادي للجزائ ـ ـر خ ـ ـ ـارج ا Ùـ ـروق ـ ـات
اح- -تضص- -نت ،أامسض ،ج- -ام- -ع -ة آاك -ل -ي ﬁن -د
أاو◊اج بالبويرة ،ملتقى “حور حول متطلبات
–قيق اإ’قÓع ا’قتصصادي ‘ الدول النفطية،
‘ ظل انهيار أاسصعار اÙروقات ،حيث ”
التأاكيد على ضصرورة انتهاج سصياسصة جديدة
خارج اÙروقات ،خاصصة وأان عديد الدول
ال-ع-رب-ي-ة ال-ن-ف-ط-ي-ة ت-ع-ا Êم-ن شص-ب-ه تدهور ‘
اŸؤوشصرات التنموية.
‘ هذا اإ’طار ،عّرج الوزير اأ’سصبق عبد
ا◊ميد “ار ‘ ،الكلمة التي أالقاها والتي
تناول فيها السصياسصات السصابقة اŸنتهجة من
طرف ا÷زائر وبُِنيت على الريع البÎو‹‡ ،ا
أادى إا ¤تقييم الدخل الوطني اÿام اŸسصتند

على الدخل البÎو‹ بأاك Ìمن  ،%٤٠بينما
مسصاهمة القطاع ا’قتصصادي  ⁄تتعد ، %٢٠
‡ا يتطلب نظرة جديدة للنهوضض با’قتصصاد
الوطني اŸبني على التنمية اÙلية.
من جهته –دث بشص Òمصصيطفى ،اÿبÒ
ا’قتصصادي والوزير السصابق ،عن ا’سصÎاتيجية
الواجب اتباعها لكي ’ تدخل البÓد ‘ أازمة
اق -تصص -ادي-ة وم-ال-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ات-خ-اذ ت-دابÒ
بعيدة اŸدى إا ¤غاية  ،٢٠5٠حيث أان ا÷زائر
“لك  ١٤قطاعا اقتصصاديا ،لكن  ⁄يسصتغل
منها سصوى قطاع اÙروقات والذي سصاهم ‘
القيمة اŸضصافة بنسصبة  %٨٣سصنة  ،٢٠١5لذا
يسص- -ت- -وجب رف- -ع نسص- -ب- -ة ال- -ق -ط -اع -ات خ -ارج

اÙروق -ات ‘ ال -ن-م-و ك-الصص-ن-اع-ة ،ال-فÓ-ح-ة
وال - -ط - -اق - -ة اŸت - -ج- -ددة ،إا ¤ج- -انب ت- -ب- -ن- -ي
دبلوماسصية اقتصصادية لتصصدير اŸنتجات إا¤
إافريقيا والشصرق اأ’وسصط.
ب -دوره اع -ت Èع -ب -د ال-ق-ادر سص-م-اري ،وزي-ر
سص - -اب - -ق وب - -احث اق - -تصص - -ادي ،أان ال- -ن- -م- -وذج
ا’قتصصادي لكل بلد له خصصوصصيات ،فÁ Óكن
اسص -ت -نسص -اخ -ه م-ن ال-ب-ل-دان اأ’خ-رى وإان ك-انت
م -ت -ق -دم-ة .وم-ؤوشص-رات ال-ن-م-و Áك-ن ق-ي-اسص-ه-ا
ب -ال -رج -وع إا ¤ال -ق -درة الشص -رائ -ي -ة ل -ل -م-واط-ن
وارتفاع الدخل القومي العام وتراجع السصوق
اŸوازية.

ألبويرة :ع .نايت رمضضان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«ث -روت -ن -ا ‘ ذك-ائ-ن-ا» ...ه-ذا م-ا ÿصض م-داخ-ل-ة اÿب Òال-دو‹ ‘ ال-ط-اق-ة
’سستاذ مراد برور ،خÓل اسستضسافته ‘ فوروم «الشسعب»ﬁ ،ذرا من الروح
ا أ
ا’تكالية Œاه ثروة البÎول ،التي ماتزال راشسحة ‘ أاذهان الكث Òمنا‘ ،
الوقت الذي تتوفر بÓدنا على كفاءات ومهارات عالية بإامكانها أان تنتقل
با÷زائر إا ¤آافاق أارحب ‘ ا÷انب Úا’قتصسادي واŸا‹.
’سستاذ برور لقرابة السساعة والنصسف من الشسرح والنقاشض اŸفصسل،
سسعى ا أ
’دوات العلمية القادرة على ا’رتقاء بالبÓد إا ¤مراتب أاعلى ‘
’براز ا أ
إ
’داء اŸت-ع-ل-ق ب-اŸن-ظ-وم-ة ا’ق-تصس-ادي-ة وه-ذا م-ن خÓ-ل ا’ن-خ-راط ‘ اŸسسار
ا أ
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ال-دو‹ ب-اسس-ت-غÓ-ل اŸوارد اŸادي-ة وال-بشسرية ،وتوظيفها ضسمن
ال-رؤوي-ة اŸت-ك-ي-ف-ة م-ع ا◊رك-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ‘ ه-ذا الشس-أان ،م-ع-تÈا ذلك ب-اÿيار
ا’سستثنائي الذي ’ بديل عنه ‘ السسياق الراهن.
وأاب -دى ب -رور اسس -ت-ي-اءه م-ن ال-دع-وات الصس-ادرة ع-ن أان-اسض شس-غ-ل-ه-م الشس-اغ-ل
ت-ث-ب-ي-ط ال-ع-زائ-م وال-ت-أاث ‘ ÒاŸع-ن-وي-ات وه-ذا ع-ن-دم-ا ي-رب-طون مصس ÒالبÓد
ب-ال-بÎول ،واصس-ف-ا ذلك ب-اÿط-إا ال-ذي ’ ي-غ-ت-ف-ر وا’سسÎات-ي-ج-ي .ه-ذا ي-عني
’ط-ب-اق ع-ل-ى ال-ع-ب-ق-ري-ة ا÷زائ-ري-ة وتعطيل تفكÒها اŸتوجه إا¤
ضس-م-ن-ي-ا ا إ
البحث عن خيارات أاخرى حيوية ،تواكب أاو تتجاوز ما يحدث حاليا.
ل -ذلك رك -ز ت -رك -ي -ز ق -وي -ا ع -ل -ى ق -درة ا÷زائ -ري Úع-ل-ى Œاوز ال-ظ-روف
الصسعبة وا’نطÓق اإ ¤أاو نحو مسساحات رحبة للÈهنة على قدرتهم على
’سسعار مرتفعة أاو منخفضسة ،فإان ا÷زائر
التحكم ‘ مصسÒهم .ومهما تكن ا أ
فوق كل هذه ا’عتبارات ،ونعني بذلك اسستطاعتها اŸطلقة ‘ إابداع ‰وذجها
‘ تسسي Òشسؤوونها ا’قتصسادية دون طلب مزية أاحد ،وهذا ما شسرع فيه من
خ Ó-ل ال -ن -م -وذج ال -ت -ن -م -وي ا÷دي -د ال -ذي ب -ادرت ب -ه ال -بÓ-د Ÿواج-ه-ة ه-ذه
’وضساع.
ا أ
ودع-ا إا ¤ج-ع-ل الصس-ن-اع-ة ال-بÎول-ي-ة م-ن-ط-ل-ق-ا أاسس-اسس-يا وأاوليا ‘ السسياسسات
اŸتبعة حاليا ،قصسد مواجهة كل التداعيات غ ÒاŸتوقعة ،خاصسة ما تعلق
بالفجوة التكنولوجية التي ترافق أاي توجه جديد ‘ هذا اŸضسمار ،واŸطلوب
ردمها وسسدها ‘ الوقت اŸناسسب وا÷زائريون قادرون على رفع هذا التحدي،
’مر.
مهما كان ا أ
وع-ل-ي-ه ’ ،ن-رب-ط اأو ن-ره-ن مسس-ت-ق-ب-ل-ن-ا ب-أاشس-ي-اء غ Òم-ل-زمة لنا ،كا’عتماد
’حداث ’ ،نتأاثر إا¤
اŸفرط على مادة البÎول ،حتى نكون ‘ مسستوى ا أ
’سسعار ،وهذا ما يزيد ‘
درجة ا’نهيار عقب سسماع أاخبار عن انخفاضض ا أ
إارادة التصسدي لكل ا’حتما’ت من خÓل تسسيﬁ Òكم لقطاعات أاخرى
قادرة على مّدنا بالقيمة اŸضسافة ،وهذه معركة نفسسية أاخرى تتطلب من
’مر.
ا÷زائري Úربحها مهما كان ا أ

بوطرفة قبل اجتماع فيينا

أاوبك تعكف على دراسشة ا’قÎاح
ا÷زائري ÿفضض اإ’نتاج
سس - -ت - -ع - -ق - -د م- -ن- -ظ- -م- -ة ال- -دول
اŸصس -درة ل-ل-ن-ف-ط ““أاوبك““ ،ال-ي-وم،
ب-ف-ي-ي-ن-ا ،اج-ت-م-اع-ها الوزاري 171
ال-ذي سس-ي-خصسصض أاسس-اسس-ا ل-دراسس-ة
ا’قÎاح ا÷زائ- -ري ال- -رام -ي إا¤
’خذ بعÚ
’نتاج ،مع ا أ
تخفيضض ا إ
ا’ع - - -ت - - -ب - - -ار انشس - - -غ - - -ا’ت ك- - -ل
’طراف.
ا أ

يتع ،ÚخÓل هذا ا’جتماع ،على الدول ١٤
اأ’عضص - -اء ‘ اŸن - -ظ- -م- -ة ،م- -ن- -اقشص- -ة اقÎاح
ا÷زائر ،الذي ” اعتماده كمرجعية عمل من
أاجل التوصصل إا ¤اتفاق نهائي يجسصد اتفاق
ا÷زائ- -ر ال -رام -ي إا– ¤دي -د اإ’ن -ت -اج داخ -ل
اŸنظمة ما ب ٣٢,5 Úإا ٣٣ ¤مليون برميل
يوميا.
يتمثل ا’قÎاح ا÷زائري ،الذي اعتمدته
÷نة اÈÿاء أ’وبك ،من أاجل عرضصه على
الندوة الوزارية للمنظمة ،أاسصاسصا ‘ تخفيضض
اإ’ن-ت-اج ب-واق-ع  ١,١م-ل-ي-ون ب-رم-ي-ل يوميا من
طرف اŸنظمة و ٦٠٠أالف برميل يوميا من
طرف اŸنتج Úمن خارج أاوبك.
وي -ت -ع Úع-ل-ى م-ن-ظ-م-ة أاوبك ،ال-ت-ي ت-وصص-ل
أاعضصاؤوها شصهر سصبتم ÈاŸاضصي با÷زائر إا¤
اتفاق تاريخي ÿفضض اإ’نتاج ،أان تعكف على
–دي -د ال-ت-ف-اصص-ي-ل اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا’ت-ف-اق وك-ذا
ت -وزي-ع أاح-ج-ام ه-ذه ال-ت-خ-ف-يضص-ات ب Úال-دول
اŸع-ن-ي-ةÃ ،ا يضص-م-ن ات-ف-اق-ا ت-واف-ق-يا منصصفا
ومتوازنا.
‘ هذا اإ’طار ،كثفت ا÷زائر ،منذ عدة
أاسص- -اب- -ي -ع ،اŸف -اوضص -ات واŸشص -اورات ،سص -واء
داخ -ل اŸن -ظ -م-ة ال-ن-ف-ط-ي-ة أاو م-ع ال-دول غÒ
اأ’عضصاء وعلى رأاسصها روسصيا.
«وضص -عت ا÷زائ -ر ع -ل -ى ال-ط-اول-ة اقÎاح-ا
نعتقد أانه جيد ومتوازن ويأاخذ بع Úا’عتبار
انشص -غ -ا’ت ك -ل اأ’ط -راف”” ،ب -حسصب م -ا أاك -ده
م-ؤوخ-را وزي-ر ال-ط-اق-ة ن-ورال-دي-ن ب-وط-رف-ة ‘
تصصريح لـ ””وأاج””.
يهدف ا’قÎاح ا÷زائري ،بالتنسصيق مع
›هودات الدول اأ’عضصاء وغ Òاأ’عضصاء ‘
أاوبك ،إا ¤وضص- -ع حّ- -د ’خ -ت Ó-ل ال -ت -وازن بÚ
الفائضض اŸسصجل ‘ العرضض العاŸي والطلب
ال -ذي يسص -ج -ل ‰وا ﬁتشص-م-ا ق-د ي-ب-ق-ى ع-ل-ى

حاله إا ¤غاية السصداسصي اأ’ول من .٢٠١٧
وبعد أان التقى العديد من نظرائه من دول
اŸن -ظ -م -ة ،اŒه ب -وط -رف -ة ،ي-وم اأ’ث-ن ،Úاإ¤
موسصكو رفقة الوزير الفنزويلي للنفط أاولوخيو
ديل بينو ،أاين كانت له ﬁادثات مع الوزير
الروسصي للطاقة أالكسصندر نوفاك.
تهدف هذه اÙادثات ،إا ¤ا◊صصول على
تعاون والتزام من الدول غ Òاأ’عضصاء بأاوبك،
على رأاسصها روسصيا التي تعت Èأاول منتج عاŸي
للنفط ،لدعم اتفاق ا÷زائر من خÓل تعديل
إان -ت -اج-ه-ا لصص-ال-ح اسص-ت-ق-رار مسص-ت-دام أ’سص-واق
النفط.
وعلى الرغم من جو التفاؤول إازاء ‚اح
ا’ج -ت-م-اع اŸق-ب-ل أ’وبك وال-ذي ت-ب-عث ع-ل-ي-ه
ن -ت -ائ -ج ا’ج -ت -م -اع -ات اأ’خÒة ب Úب -وط-رف-ة
ونظرائه من داخل اŸنظمة (السصعودية وقطر
وإايران ،)...إا’ أان الوزير حذر من أان فشصل
ا’جتماع سصيكون له أاثر سصّيئ على اأ’سصعار
التي تواجه صصعوبات ‘ بلوغ عتبة  5٠دو’را
للÈميل.
وبحسصب الوزير ،فإان هذا الفشصل سصيكون
Ãث- -اب -ة ع -ق -وب -ة ل -لسص -وق‡ ،ا ق -د ي -ؤودي اإ¤
سص- -ق- -وط اأ’سص- -ع- -ار –ت ع -ت -ب -ة  ٤٠دو’را.
ب -اŸق -اب -ل ،ف-إان ال-ت-وصص-ل إا ¤ات-ف-اق إاي-ج-اب-ي
سصيؤودي إا”” ¤اسصتقرار السصوق واأ’سصعار ما بÚ
 5٠إا 55 ¤دو’را”” ،مع إامكانية بلوغ  ٦٠دو’را
مع نهاية السصنة ،يقول بوطرفة.

أأ’ربعاء  ٣0نوفمبر  ٢016م
ألموأفق لـ  ٢٩صشفر  1٤٣8هـ
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خÓل عرضشه مششروع القانؤن حؤل تنظيم اŸرور

طلعي :العامل البشصري وراء حوادث الطرق بـ٪٩٥
’ششغال العمؤمية بؤجمعة طلعي ،أامسض ،أان العامل البششري ‘ حؤادث اŸرور Áثل  95من
أاكد وزير النقل وا أ
’سشراع ‘ السشرعة والتجاوز اÿط Òوعدم ا’سشÎاحة أاثناء القيادة Ÿدة طؤيلة .هذه
اŸائة ،متمثلة ‘ ا إ
الؤضشعية تطلبت تعديل القانؤن سشاري اŸفعؤل وإادخال إاجراءات تنظيمية وردعية للتقليل من إارهاب الطرق
الذي يضشع ا÷زائر ‘ مرتبة متقدمة بالنسشبة لعدد الضشحايا.

حياة كبياشش
أبرز طلعي ،خÓل عرضشه مششروع ألقانون
أŸعدل وأŸتمم للقانون رقم  ،1٤-01أŸؤورخ
‘ أوت  ٢001وأŸتعلق بتنظيم حركة أŸرور
ع Èأل- -ط- -رق وسشÓ- -م -ت -ه -ا وأم -ن -ه -ا ،أŸع -دل
وأŸتمم ،أبرز أهم ألتعديÓت ألتي جاءت فيه
بتنصشيب ›لسس تششاوري ما ب Úألقطاعات
ومصشالح ألوزير أأ’ول ،وإأنششاء مندوبية وطنية
ل- -ل- -وق- -اي- -ة وأم- -ن أل- -ط- -رق ،م- -ك -ل -ف -ة ب -وضش -ع
أسشÎأتيجية وطنية للوقاية ،مرتبطة ‘ جزئها
أل -ع -م -ل -ي -ات -ي ب -وزأرة أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙلية.
م -رأج -ع-ة أل-زي-ادة ‘ ق-ي-م-ة أل-غ-رأم-ة ع-ل-ى
أıال -ف-ات وإأع-ادة ت-رت-ي-ب-ه-ا ،وك-ذأ م-رأج-ع-ة

أصش- -ن- -اف رخصش- -ة ألسش- -ي- -اق -ة ،وإأدرأج رخصش -ة
ألسشياقة ألبيومÎية وفق قوأعد بيدأغوجية،
متضشّمنة نظام تنقيط يرتبط بقاعدة بيانات
وطنية فيما يخصس رخصشة ألسشياقة تسشÒها
وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية.
وأم- -ام ت -ف -اق -م ح -وأدث أŸرور وتسش -ج -ي -ل
ضش-ح-اي-ا ي-وم-ي-ا ،رغ-م أل-ت-دأب Òأل-ت-ي أت-خذتها
أل-دول-ة ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن-ه-ا ،إأ’ أن أل-وضش-عية تبقى
خطÒة ‘ ،ظل ألنقصس أŸسشجل ‘ ›ال
ألتششريع وألتنظيم وكذأ ‘ أ÷انب ألردعي،
م -ا ت -ط -لب ت-ع-دي-ل أل-ق-ان-ون سش-اري أŸف-ع-ول،
وإأدخ- - -ال ت- - -دأب Òوإأج- - -رأءأت ج - -دي - -دة أكÌ
صشرأمة ،وغرأمات مالية حسشب نوعية ودرجة
خ- -ط- -ورة أıال- -ف- -ات أŸرت- -ك- -ب -ة م -ن ق -ب -ل
ألسشائق.Ú
وجاء ‘ تقرير ÷نة ألنقل وأŸوأصشÓت

نؤاب «م.شض.و»

وأ’تصش -ا’ت ألسش -ل -ك-ي-ة وألÓ-سش-ل-ك-ي-ة ،أن ه-ذأ
أل -نصس أل -تشش -ري -ع -ي أ÷دي -د ،ي -أات -ي ك -مسش-ع-ى
لتدأرك بعضس ألنقائصس ألتي ششابت ألقانون
رق- -م  1٤-01وم -ا أسش -ت -ج -د م -ن ظ -وأه -ر ‘
أŸيدأن ،بهدف ردع ﬂالفي قوأعد ألسشÓمة
أŸروري -ة ،وأل -ع -م -ل م -ن أج-ل ج-ع-ل ألسش-ي-اق-ة
ثقافة وسشلوكا حضشاريا.
ومن ب Úأ’قÎأحات ألتي تضشمنها تقرير
أللجنة ،إأدرأج ألطب ألنفسشي ضشمن ششروط
أ◊صش- -ول ع- -ل- -ى رخصس ألسش -ي -اق -ة Ãخ -ت -ل -ف
صش -ي -غ -ه-ا ،ضش-رورة إأع-دأد دف Îشش-روط أأ’م-ن
وألسش Ó-م-ة ل-ل-م-رك-ب-ات’ ،سش-ي-م-ا ق-ط-ع أل-غ-ي-ار
أأ’صش-ل-ي-ة ،وأل-ق-ي-ام ب-الصش-ي-ان-ة أل-دأئ-مة للطرق
وأŸسشالك ،وكذأ أإ’سشرأع ‘ إأعدأد ألنصشوصس
أل -ت -ط -ب-ي-ق-ي-ة ل-ه-ذأ أŸشش-روع وت-ن-ف-ي-ذه-ا ب-ك-ل
صشرأمة.

إاعداد النصصوصض التطبيقية واسصتعمال رخصصة السصياقة بالتنقيط

ث ّ-م -ن ن -ؤاب اÛلسض الشش -ع -ب -ي ال-ؤط-ن-ي
ıت- - -ل - -ف ال - -تشش - -ك - -ي Ó- -ت السش - -ي - -اسش - -ي - -ة
’ج-راءات’ ،سش-ي-م-ا ال-ردع-ي-ة منها ،التي
ا إ
تضش-م-ن-ه-ا مشش-روع ال-ق-ان-ؤن اŸع-دل واŸتمم
للقانؤن رقم  ،14-01اŸؤؤرخ ‘ أاوت 2001
واŸتعلق بتنظيم حركة اŸرور ع Èالطرق
وسشÓمتها وأامنها ،اŸعدل واŸتمم ،مؤؤكدين
’سشراع ‘ إاعداد النصشؤصض
على ضشرورة ا إ
التطبيقية له.

حياة.ك

تقاطع نوأب ألغرفة ألسشفلى للŸÈان خÓل
تدخلهم ،أمسسŸ ،ناقششة أŸششروع ‘ ،أهمية
–ي -ي -ن -ه وإأدرأج ت -دأب Òج -دي -دة أك Ìصش -رأم -ة،
◊مل ألسشائق Úعلى أحÎأم ألقانون وتطبيقه،
بغرضس وضشع حّد إ’رهاب ألطرق ألذي يحصشد
يوميا أأ’روأح من ﬂتلف أأ’عمار.
م- -ن ب Úأ’قÎأح- -ات أل- -ت -ي رك -زوأ ع -ل -ي -ه -ا،
أإ’سشرأع ‘ أسشتعمال رخصشة ألسشياقة بالتنقيط،
وأن تطبق بصشرأمة على أıالف.Ú
باإ’ضشافة إأ ¤أ’قÎأح أأ’خ ،Òيرى ألنائب

رأسس مال ،من حزب جبهة ألتحرير ألوطني،
ضشرورة ألÎكيز على عملية –ي Úألقانون -01
 ،1٤ألذي  ⁄يعد يتمششى وألتطور ألتصشاعدي
أÿط Òألذي تعرفه حوأدث أŸرور ‘ أ÷زأئر،
Óحاطة بهذه
مطالبا بوضشع ﬂطط أسشتعجا‹ ل إ
Óروأح.
ألظاهرة ،أ◊اصشدة ل أ
أم -ا أل -ن -ائب ح -اج ب -ك ،Òع-ن ح-زب أل-ت-ج-م-ع
ألوطني ألدÁقرأطي ،يرى أن أ÷زأئر تعيشس
Óع -دأد أل -ك -بÒة أل -ت -ي
““ح -رب ط -رق““ ،ن -ظ -رأ ل  -أ
تسشقط يوميا فيها ،لعدة أسشباب أهمها أإ’فرأط
‘ ألسش- -رع -ة .وأك -د م -ن ج -ه -ت -ه ،ع -ل -ى ضش -رورة
إأح-دأث ن-ظ-ام أل-رخصش-ة ب-ال-ت-ن-ق-ي-ط ب-رصش-يد ٢٤
صش-ف-ح-ة ،وم-رأق-ب-ة أ◊م-ول-ة أل-زأئ-دة ل-لمركبات،
وك -ذأ م -رأج -ع -ة إأج -رأءأت أ’ح -ت -ف-اظ ب-رخصش-ة
ألسشياقة .كما دعا أŸسشاجد للقيام بدورها ‘
أإ’رششاد وألتحسشيسس بخطورة ألوضشع ألذي بلغه
أأ’من أŸروري.
وبالنسشبة للنائب خليفة حجÒة ،عن جبهة
ألعدألة وألتنمية ،فإانه يرى أنه من ألضشروري
أ’ه -ت -م -ام ب -ال -ع -وأم -ل أأ’خ -رى أل -ت-ي ت-وؤدي إأ¤
حوأدث أŸرور ،على غرأر تهيئة ألطرق وإأعادة

ألنظر ‘ أıطط أأ’مني أŸروريÃ ،ا ‘
ذلك وضش - -ع أ◊وأج - -ز ،ب - -اإ’ضش - -اف - -ة إأ ¤وضش - -ع
‡هÓت وفق أŸعاي Òعلى ألطرق وأŸسشالك.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا دعت أل-ن-ائب ف-اط-م-ة أل-زه-رأء
بونار ،عن تكتل أ÷زأئر أÿضشرأء ،إأ ¤إأعادة
ألنظر ‘ توزيع إأششارأت أŸرور ،ألتي ترى أنها
‘ وضش -ع -ي-ة ف-وضش-وي-ة .ك-م-ا ت-رى أن ﬂط-ط-ات
ألسش ’ Òتسشتجيب  -بحسشبها  -للمعاي Òألعلمية
أŸطلوبة .وأكدت على ضشرورة نظام ““مرأقبة
ألكحول ‘ ألدم““ ،على أعتبار أن تناول أÿمور
من ب Úأسشباب وقوع أ◊وأدث ،حيث أرتفعت
نسشبة هذأ ألعامل خÓل ألسشنوأت أأ’خÒة.
و‘ تدخل له أنتقد رششيد خان ،عن حزب
ألعمال ،أإ’جرأءأت ألتي تضشمنها مششروع ألقانون
وأعتÈها قاسشية على أŸوأطن .ويرى أن هذأ
ألنصس مثا‹ و’ Áكن تطبيقه ‘ أ÷زأئر.
ويرى أن هناك عÓقة ب Úألعامل ألبششري
وألعوأمل أأ’خرى ،منها أهÎأء ألطرق ،ويعتÈ
أن أأ’خÒة ت- -ؤودي إأ ¤أرت- -ك- -اب ﬂال- -ف- -ات م -ن
سش- -رع- -ة وŒاوز خ -ط ،Òوب -ال -ت -ا‹ ف -إان أأ’ْو،¤
بحسشبه ،معا÷ة أأ’سشباب ،قبل أللجوء إأ ¤ألردع.

’مة
أامام ÷نة الششؤؤون ا’قتصشادية واŸالية Ûلسض ا أ

باب ـ ـ ـ ـ ـ ـا عمـ ـ ـ ـ ـي يعـ ـ ـ ـ ـرضض نـ ـ ـ ـ ـصض قانـ ـ ـ ـ ـون اŸاليـ ـ ـ ـ ـة 2017

ق-د م و ز ي-ر اŸال-ي-ة ح-اج-ي ب-اب-ا عمي،
اأ م سض ،ع -ر ضش-ا ح-ؤل نصض ق-ان-ؤن اŸال-ي-ة
لـ  20 1 7اأ م - -ام اأ عضش - -اء ÷ن- -ة ال شش- -ؤؤ ون
ا’ق -تصش -ادي -ة واŸال -ي-ة Ûل سض ا’أ م-ة ‘
اج- -ت- -م- -اع ل- -ه- -ا ب- -ر ئ -ا سش -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
ششنيني ،رئيسض اللجنة.
خ  Ó-ل أ’ ج -ت -م -ا ع  ،أل-ذ ي حضش-ره م-ع-تصش-م
ب -و ض ش-ي-ا ف  ،وزي-ر م-ن-ت-د ب ل-دى وزي-ر أ Ÿال-ي-ة
مكلف با ’قتصش اد ألرقمي وعصشرنة أ’أنظمة
أ Ÿال-ي-ة ،ت-ن-اول ب-اب-ا ع-م-ي ألسش-ي-اق أل-دأخلي
وأ ÿارج -ي أل -ل -ذي -ن ” ‘ أإط -اره-م-ا أإع-دأد
ميزأنية ألد ولة ،بحسشب بيا ن ›لسس أ’أمة.
‘ ه - -ذأ أ’إط - -ار ،أب - -رز أل - -وزي - -ر ت- -ط- -ور
موؤ ش شرأت أ’قتصش اد ألكلي وأ Ÿا‹ وأآفاقه ا
على أŸدى أŸتوسشط  ،٢01٩ - ٢01٧وهذأ

‘ ظل أŸقاربة أ÷ديدة
ل -لسش -ي -ا س ش -ة أŸي -زأن -ي -ا ت-ي-ة
أŸع-ت-م-د ة خ Ó-ل ألسشنوأت
أŸق -ب-ل-ة وأل-ت-ي ت-رم-ي أإ¤
م- -زي- -د م- -ن أل- -ت- -ح- -ك -م ‘
أل- -ن -ف -ق -ا ت ،ب -ا  Ÿوأزأة م -ع
ضشمان ألتغطية أŸسشتمرة
◊اجيات أŸوأطن.Ú
فضش Óعن ذلك ،تضشمن
أل-ع-رض س ›م-ل أل Îت-ي-بات
أŸي-زأن-ي-ا ت-ي-ة وأل-تشش-ريعية
ألتي جاء بها نصس ألقانون
م- -ن أج- -ل أ◊ ف- -ا ظ ع- -ل -ى
وتÒة ألتنمية أ’قتصشادية،
‘ ظ- - -ل ت- - -رأج- - -ع أ س ش - -ع - -ار أÙروق - -ا ت ‘

› ل سس أ ’أ مة.

أ ’أس ش -و أ ق أ ل -دو ل -ي -ة  ،ي ض ش -ي -ف
ألبيان.
وبعد عرضس نصس قانون
أŸالية  ،٢01٧أسشتمع بابا
ع - - -م - - -ي ’ س ش - - -ت - - -فسش - - -ا ر أ ت
وأ نشش - -غ -ا ’ ت و م  Ó-ح -ظ -ا ت
أ ع ض ش -ا ء أ ل -ل -ج -ن -ة  ،وت -ع -ل -ق ت
Ãوضش - - - -و ع أ ل - - - -ق - - - -ا ن - - - -و ن
وأ ’ ق - - -تصش - - -ا د أ ل - - -و ط - - -ن - - -ي
وتنويعه.
وت -ع -ك -ف أ ل -ل -ج -ن -ة ح -ا ل ي ا ،
ع - -ل - -ى أإ ع - -دأ د ت - -ق - -ر ي - -ر ه -ا
ألتمهيدي حول نصس قانون
أ Ÿا ل - -ي - -ة  ،ب - -ح سش ب ب - -ي - -ا ن
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’قليمي حؤل العائد الدÁغرا‘:
بؤضشياف ‘ اŸنتدى ا إ

إانشصاء هيئة تقنية للتكفل بالسصكان ‘ اŸنطقة العربية

دع - - -ا وزي- - -ر الصش- - -ح- - -ة
والسش - - - - -ك - - - - -ان وإاصشÓ- - - - -ح
اŸسش -تشش -ف -ي-ات ع-ب-د اŸالك
ب- -ؤضش- -ي -اف ،أامسض ،ال -دول
ال-ع-رب-ي-ة إا ¤إانشش-اء ه-يئة
ت -ق -ن -ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-قضش-اي-ا
السشكان والتنمية ،كما هؤ
ا◊ال ع - - -ل - - -ى مسش - - -ت - - -ؤى
’فريقية.
الؤحدة ا إ
أوضش- -ح وزي- -ر ألصش -ح -ة‘ ،
ك-ل-م-ة ق-رأه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه علي
رزق- - -ي ،م- - -دي- - -ر أل- - -دي- - -وأن،
Ãن- -اسش- -ب -ة أف -ت -ت -اح أŸن -ت -دى
أإ’قليمي رفيع أŸسشتوى حول
أل-ع-ائ-د أل-دÁغ-رأ‘ ‘ أل-ب-ل-دأن أل-ع-رب-ي-ة لشش-م-ال
إأفريقيا وألششرق أأ’وسشط ،ألذي نظم Ãبادرة من
صشندوق أأ’· أŸتحدة للسشكان ،أن هذه ألهيئة
أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-قضش-اي-ا ألسش-ك-ان وأل-ت-ن-م-ي-ة ‘
أŸنطقة ،تتو ¤نقل أŸعارف أ÷ديدة وتبادل
أÈÿأت وت-وج-ي-ه أÿي-ارأت أ’سشÎأت-ي-ج-ي-ة أل-تي
يجب تطويرها وألقرأرأت ألوأجب أتخاذها ،كما
’فريقية.
هو أ◊ال على مسشتوى ألوحدة أ إ
وأعت Èبوضشياف ،من جهة أخرى ،أن هذأ
أŸنتدى رفيع أŸسشتوىÁ ،ثل ““فرصشة ثمينة لفهم
م -وح -د ل -ل -ع -ائ -د أل-دÁغ-رأ‘ و–دي-د أÿي-ارأت
ألعملية من أجل أسشتغÓله““ ،كما أن هذأ ألفهم
سشيسشمح  -بحسشبه  -باتخاذ موقف مششÎك Œاه
أل -تصش -ري -ح -ات وأل -ق -رأرأت أŸرت -ب -ط -ة ب -قضش-اي-ا
ألسش -ك -ان ع -ل -ى مسش -ت -وى ج-ام-ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة
’قليمي
وأŸنتديات أŸناسشبة على أŸسشتوي Úأ إ
وأل -دو‹’ ،سش -ي -م -ا ع -ل -ى مسش-ت-وى ÷ن-ة ألسش-ك-ان
 ·ÓأŸتحدة.
وألتنمية ‘ أ÷معية ألعامة ل أ
كما سشيسشاهم هذأ أللقاء  -بحسشب ألوزير ‘ -
إأعÓم ومرأفقة بلدأن أŸنطقة من أجل –ديد
أأ’ولويات أŸرتبطة بالعائد ألدÁغرأ‘ ووضشع
أŸقاربات وأأ’دوأت أأ’ك ÌمÓءمة.
وأوضش -ح ب -اŸن -اسش -ب -ة ،أسش -ت-ن-ادأ إأ ¤درأسش-ات،
أظهرت أنه ’ يوجد بلد حقق تطورأ ‘ أÛالÚ
أ’ج -ت -م -اع -ي وأ’ق-تصش-ادي دون أن-خ-ف-اضس م-وأٍز
Ÿعدل ألو’دأت ،مششÒأ إأ ¤أنخفاضس ألوفيات
وأÿصشوبة ،ألذي يخلق هيك Óعمريا إأيجابيا.
وأعت ÈأŸسشؤوول أأ’ول عن ألقطاع ،أن هذه
أإ’ضشافة ألسشكانية ’ تتحول إأ ¤عائد دÁغرأ‘،
إأ’ بضشمان صشحة جيدة ومسشتوى تعليمي عالٍ
ل -ف -ئ -ة ألشش -ب -اب ‘ سش ّ-ن أل -ع -م -ل ،و“ك-ي-ن-ه-م م-ن
أ◊صش -ول ع -ل -ى وظ -ي-ف-ة وت-أادي-ة مسشÒة إأن-ت-اج-ي-ة
’خرى من فئة
طويلة أأ’مد ،قبل أن تصشبح هي أ أ
أأ’شش- -خ -اصس أŸسش -ن ÚوأŸع -ال .Úع -ل -م -ا أن -ه ”
ت -ك -ريسس سش -ن-ة  ‘ ٢01٧أف -ري -ق -ي -ا –ت شش -ع-ار
““أسش-ت-غÓ-ل أل-ع-ائ-د أل-دÁغ-رأ‘ ‘ أ’سش-ت-ث-مار ‘
ألششباب““.
وب -حسشب ب -وضش -ي-اف ،ف-إان أل-دول وأ◊ك-وم-ات
م-ط-ال-ب-ة ب-وضش-ع خ-ارط-ة ط-ري-ق م-دع-مة بالنتائج
أÙققة وأÿطوأت أأ’سشاسشية من أجل تعجيل
ألتنفيذ ألعملي Ÿبادرة قارية ‘ ›ال ألعائد
’فريقية ،مؤوكدأ أن
ألدÁغرأ‘ لفائدة ألقارة أ إ
هذأ أللقاء سشيسشاهم ‘ ترششيد دول أŸنطقة على
أتخاذ إأجرأءأت ملموسشة على ألصشعيدين ألوطني
وأإ’قليمي لسشنة  ٢01٧وما بعدها.
ل- -دى ت- -ط- -رق -ه إأ ¤أل -قضش -اي -ا أل -دÁغ -رأف -ي -ة
با÷زأئر ،أكد أن ألدولة تو‹ أهمية خاصشة لهذه
ألقضشايا منذ سشنة  ،1٩8٣تاريخ أنطÓق ألÈنامج

أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ح-ك-م ‘ أل-ن-م-و
ألدÁغرأ‘ وأنعقاد أŸؤو“ر
ألدو‹ للسشكان وألتنمية سشنة
 ،1٩٩٤أل -ذي أضش-ف-ى صش-ب-غ-ة
’ج -رأءأت
ن- -وع- -ي- -ة ع- -ل- -ى أ إ
وأŸقاربات أŸتبنّاة لدرأسشة
أل - -قضش- -اي- -ا ألسش- -ك- -ان- -ي- -ة ‘
عÓقتها مع ألتنمية.
’‚ازأت
م - - - - - - - - - -ن ب Úأ إ
أŸل- -ح- -وظ -ة أل -ت -ي –ق -قت
ل-ف-ائ-دة ألسش-ك-ان ،أشش-ار ذأت
أŸسش - - - - - - - - - - - -ؤوول أن أÛال
ألصش -ح -ي وم-ا ن-ت-ج ع-ن-ه م-ن
أنخفاضس ملموسس ‘ وفيات
’مهات باÿصشوصس ،وكذأ أرتفاع ‘
’طفال وأ أ
أأ
أمل أ◊ياة عند ألو’دة ألذي يتجاوزحاليا ٧٧
سش-ن-ة ( ٧6.٧سش-ن-ة ل-ل-رجال و ٧8سش-ن-ة ل-ل-نسشاء ‘
 ،)٢015فضش Óعن تعزيز ألولوج وأ◊صشول على
’‚اب-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م أل-ع-ائ-ل-ي
خ -دم -ات ألصش-ح-ة أ إ
’سش -اسش -ي -ة وم -ك -اف -ح -ة فÒوسس ن-قصس
’دوي -ة أ أ
وأ أ
أŸناعة أŸكتسشبة (إأيدز) وألتحسشن أÙسشوسس
‘ ظروف ألسشكنÃ ،ا ‘ ذلك ألربط بقنوأت
م -ي -اه ألشش -رب وألصش-رف ألصش-ح-ي وأل-قضش-اء ع-ل-ى
ألسشكن ألهشس.
كما عرفت أ÷زأئر خÓل هذه ألفÎة  -كما
أضشاف  -وضشع تششريعات تكرسس أŸسشاوأة ‘
أ◊ق- -وق ب Úأ÷نسش Úو–سش Úوضش- -ع- -ي- -ة أŸرأة
أŸتوأصشل ،ألذي ترجم بتسشاوي ألرجال وألنسشاء
‘ قطاعات ألÎبية وألصشحة وألعدألة ،وبتطبيق
سشياسشة تطوعية ألتي Ãقتضشاها تخصشصس نسشبة
من أŸقاعد ‘ أÛالسس أŸنتخبة للنسشاء‡ ،ا
رفع نسشبة ألتمثيل ألنسشوي ‘ ألŸÈان.
وأوضشح بوضشياف من جانب آأخر ،أن ﬂطط
ع -م -ل أ◊ك -وم -ة أ÷زأئ -ري-ة ل-ل-فÎة ٢01٩-٢01٤
يندرج ضشمن رؤوية تهدف إأ ¤تعزيز أŸكاسشب
’خÒ
أ’جتماعية وأ’قتصشادية .كما أن ألتعديل أ أ
ل -ل-دسش-ت-ور ،ي-دع-م دول-ة أل-ق-ان-ون ويضش-م-ن ح-ق-وق
’نسش -ان أل-ف-ردي-ة وأ÷م-اع-ي-ة وي-ت-وق-ع مسش-ت-ق-ب-ل
أإ
ألشش -عب أ÷زأئ -ري ح -ول م -ت -ط -ل -ب -ات أل -ت -ن -م -ي -ة
Óنسشان
أŸسشتدأمة ،وأضشعا ألقيمة ألششخصشية ل إ
ون-وع-ي-ة ظ-روف-ه أŸع-يشش-ي-ة ‘ ق-لب أل-ط-م-وحات
أŸششروعة ألتي تنميها أ÷زأئر ،لها وللبششرية
جمعاء.
كما أكد أن إأحرأز أللجنة ألوطنية للسشكان على
’· أŸتحدة (سشنة  ،)٢00٧يعد تتويجا
جائزة أ أ
’سشاسشية
للجهود أŸبذولة للتوفيق ب Úأ◊قوق أ أ
Óنسشان وأŸبادئ ألثقافية وألدينية للمجتمع.
ل إ
‘ سش- -ي- -اق آأخ- -ر ،ج- -دد وزي- -ر ألصش- -ح- -ة دع -م
أ÷زأئ -ر وأن -خ -رأط-ه-ا ‘ ب-ي-ا Êأل-ق-اه-رة (ج-وأن
 )٢01٣وأديسس أب- -ي- -ب- -ا (أك- -ت- -وب -ر  .)٢01٣ه -ات -ان
’رضش -ي -ت -ان أل -ل -ت -ان ” م Ó-ءم -ت-ه-م-ا م-ع أل-وأق-ع
أأ
أ’جتماعي وألثقا‘ وألديني ،يجب أن تششك- Ó
’ول -ي -ة ل -ت-ح-ري-ر خ-ارط-ة
ب -حسش -ب -ه ““ -أŸرأج -ع أ أ
أل-ط-ري-ق أل-ت-ي سش-ي-ت-م وضش-ع-ه-ا م-ن أج-ل أسشتغÓل
ألعائد ألدÁغرأ‘““.
وب-خصش-وصس أŸسش-ائ-ل أŸرت-ب-ط-ة ب-اح-ت-ياجات
أŸرأهق ÚوأŸرأهقات وألششباب ‘ ألسشن (-10
 ٢٤سشنة) ،أكد ذأت أŸسشؤوول على جعلها من بÚ
’ول- -وي- -ات ،مششÒأ إأ ¤مسش- -ائ- -ل أخ- -رى ’ ت -ق -ل
أأ
أهمية ،تتعلق خصشوصشا بحالة ألتششغيل وألبطالة
ع -ن -د ألشش -ب -اب ،أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م ذي أل-ن-وع-ي-ة
’فات أ’جتماعية.
وﬁاربة ﬂتلف أ آ

دعا من البيضض لتفعيل اÛالسض البلدية

بدوي :اعتماد تخصصصصات تسصتجيب Ÿطالب الشصباب
أاك-د وزي-ر ال-داخ-ل-ية
وا÷م - -اع - -ات اÙل - -ي - -ة
نؤرالدين بدوي ،أامسض،
ب- - - -ب- - - -ؤق - - -طب (و’ي - - -ة
ال -ب-يضض) ،ع-ل-ى ضش-رورة
’م- -ث- -ل
ا’سش - -ت - -غ Ó- -ل ا أ
ل- -ل -م -راف -ق ال -ري -اضش -ي -ة
وت- -ف -ع -ي -ل دور اÛالسض
ال - -ب - -ل - -دي - -ة ل - -لشش - -ب- -اب
والرياضشة.
أبرز ألوزير لدى تدششينه
ق -اع -ة م-ت-ع-ددة أل-ري-اضش-ات
ب-ب-ل-دي-ة ب-وق-طب ( 110كلم
ششمال عاصشمة ألو’ية)‘ ،
إأطار أليوم ألثا Êوأأ’خ Òمن زيارته للو’ية،
أهمية أ’سشتغÓل أأ’مثل للمرأفق ألرياضشية ألتي
تتوفر بهذه ألو’ية ،دأعيا ‘ ذأت ألوقت إأ¤
تفعيل دور أÛالسس ألبلدية للششباب وألرياضشة
ع -ل -ى مسش -ت -وى أ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ل -ت-نشش-ي-ط
أ◊ركة ألرياضشية.
كما ششدد بدوي على أهمية Œنب ألتسشيÒ
أإ’دأري أÙضس Ÿثل هذه ألهياكل ألرياضشية،
بل يتوجب أن تضشطلع بأادأء وظيفتها ‘ كامل
أأ’وق- -اتÃ ،ا يسش- -م- -ح ب- -اسش -ت -ق -ط -اب أŸوأهب
ألششبانية وتنويع أŸمارسشة ألرياضشية ،سشوأء كانت
فردية أو جماعية.
وقد خصشصس لهذه أŸنششأاة ألرياضشية (500
م -ق -ع -د) غ Ó-ف م-ا‹ ب-ق-ي-م-ة  168م-ل-ي-ون دج،

أ‚زت وف- -ق أŸع- -اي Òأل- -ت -ي
ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا م-ث-ل ه-ذه أل-ه-ي-اك-ل
ألرياضشية.
ولدى تفقده Ÿدى تقدم
أ’أشش- -غ- -ال ب- -ورشش- -ة مشش- -روع
أŸذب- - - -ح أ÷ه- - - -وي ب - - -ذأت
أل -ب -ل -دي -ة دأئ -م -ا ،دع-ا وزي-ر
أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة وأ÷م - -اع- -ات
أÙل-ي-ة ألسش-ل-ط-ات أÙلية
أإ ¤ألتفك ‘ Òأإنششاء منطقة
نشش -اط -ات ﬂصشصش -ة لÎب-ي-ة
أŸوأششي وألتسشم ،Úوأإعدأد
أرضشية تنسشيق ب ÚأŸوألÚ
وم -رب -ي أŸاشش -ي -ة ب -ال -و’ي -ة
ع -ل -ى شش -ك -ل ت -ع -اون-ي-ات .وك-ذأ ت-ف-ع-ي-ل نشش-اط
أŸزأرع ألنموذجية أÿاصشة بÎبية أŸوأششي
لضش -م -ان “وي -ن دأئ-م وم-ن-ت-ظ-م ل-ه-ذأ أŸذب-ح،
أل -ذي ي -ع -د أ’أول م -ن ن -وع-ه ب-ا÷ه-ة أل-غ-رب-ي-ة
للوطن وألثالث من نوعه على أŸسشتوى ألوطني،
بعد كل من أŸذبح Úأ÷هوي Úبحاسشي بحبح
(أ÷لفة) وع Úمليلة (أم ألبوأقي).
ول - -دى وضش- -ع- -ه ح- -ج- -ر أ’أسش- -اسس Ÿشش- -روع
أŸعهد ألوطني أŸتخصشصس ‘ ألتكوين ،أكد
نورألدين بدوي على ضشرورة مسشايرة ألششعب
ألتكوينية ÿصشوصشيات أŸنطقة ،سشيما و أنها
–تضشن مششروع مذبح جهوي ألذي سشيكون
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لولد ﬁمد ‰وذج ‘ إلّتسسي Òوإلّتكفل بانشسغالت إŸوإطنÚ
لدإري أ
إلفرع إ إ

إازالة النّقاط ال ّسشوداء ‘ ›ال الّتهيئة وأاداء للخدمة العمومية بامتياز

العدد

17196

إنزلق إلتّربة بقرية آإيت سسعيد ببجاية

09

إا◊اق ضشرر كب Òبالّطريق وﬁيط اŸدرسشة

لولد ﬁمد ببلدية إلشسلف ليكون ‰وذجا فّعال ‘ تقد Ëإÿدمات بأاسسرع وقت ‡كن
يتّجه إلفرع إلبلدي أ
لحياء إلتابعة له ،وإلتي يفوق عدد سسكانها أإكÌ
من جهة ،وإلتكفل وإل ّسسهر على تنفيذ إŸشساريع إلّتنموية إ›ÈŸة با أ
‡ا جعل إل ّسسلطات إلولئية “نح مشسروع إ‚از إلفرع إلبلدي Ãوإصسفات إدإرية عصسرية –ضسÒإ
من  32أإلف نسسمةّ ،
صسلحيات إلتي سستمسش جهاز إلبلدية و‰ط تسسيÒها.
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الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
ك ذات الفرع البلدي الريادة ب Úضشمن
افت ّ
ال -ف -روع اإ’داري -ة ب -ب -ل -دي -ة الشش -ل-ف ‘ ال-ت-ك-ف-ل
بإانششغا’ت السشكان وتقد Ëاÿدمة العمومية
ع -ل -ى وج -ه ال -رضش -ى ال -ذي Ÿسش-ن-اه ع-ل-ى وج-وه
اŸواطن ،Úالذين التقينا بهم بداخل ذات الفرع
البلدي ،حيث أاوضشح «›يد  -ع» رفقة زميله
«خالد  -م» من حي أاو’د ﬁمد اŸنطقة  ،2أانّ
ت -ع -ام -ل ه -ؤو’ء ال-ع-م-ال رف-ق-ة مسش-اع-دي-ه-م م-ن
أاصشحاب عقود التششغيل والششبكة اإ’جتماعية
مع اŸواطن Úقد كسشب قلوب السشكان من خÓل
ح-رصش-ه-م ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-ل-ب-ات ‘ أاسش-رع وقت
Óنشش-غ-ا’ت ال-ت-ي ي-رف-ع-ه-ا
‡ك-ن ،واإ’سش-ت-م-اع ل -إ
ه- -ؤو’ء Ÿن -دوب ال -ف -رع ،ال -ذي كشش -ف ل -ن -ا ع -ن
اإ’نسش -ج -ام اŸسش -ج -ل ب Úف-ري-ق اŸوظ-فÃ Úا
فيهم رئيسشة مصشلحة إاطارة متخرجة من كلية

ا◊ق -وق واŸن -ت-خ-ب ÚاÙل-ي ،Úح-يث أاّك-د ل-ن-ا
ربيع جليل مسشؤوول الفرع اإ’داري أ’و’د ﬁمد
أاّن مصشا◊ه تعي مسشؤووليتها كاملة نتيجة الثقة
التي وضشعت فيهم وحسشن تعاملهم مع اŸواطن
بغضض النظر عن طبيعة اŸلفات والقضشايا التي
ي -كشش -ف -ون -ا ع -ن -ه -ا ،ي-ق-ول ﬁدث-ن-ا ال-ت-ي تسشّ-ي-ر
مصشا◊ه أاكŒ Èمع سشكا Êمن أاحياء بلدية
الششلف.
وب -خصش -وصض ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ط-ل-ب-ات واسش-ت-ق-ب-ال
اŸواط- -ن ،Úأاشش- -ار ذات اŸن- -دوب أان مصش -ا◊ه
تسشتقبل يوميا ما يفوق  500مواطن ’سشتخراج
›موعة من الوثائق اإ’دارية منهم حوا‹ 160
من طالبي ششهادة اإ’قامة ،كما يسشعى الفرع
البلدي لتلبية انششغا’ت سشكان التنموية بكل من
منطقة الردار والزبوز والعوابد وأاو’د ﬁمد
وال -ع -وا‹ وب -وق Ó-ل وال -ك -ف -افسش -ة وال -ع-م-ارن-ي-ة
وال-قÓ-ف-ط-ي-ة .ه-ذه ال-وضش-ع-ي-ة ج-ع-لت اŸصشالح

رفع إŸشسكلة مرهون بربط إÿزإن إ÷ديد بسسد سسيدي يعقوب

ثÓثة دواوير ‘ بلدية الرمكة تعا Êأازمة الششرب
ت- - - -ع - - -ا Êث - - -لث - - -ة
دوإوي - - -ر ‘ ب- - -ل- - -دي- - -ة
إل -رم-ك-ة ب-غ-ل-ي-زإن م-ن
أإزم - - -ة م - - -ي - - -اه شس- - -رب
خ- - -ان - -ق - -ة إج - -ت - -احت
إŸن- -ط- -ق -ة ع -ل -ى م -دإر
لخÒة،
ثلثة أإشسهر إ أ
ه -ذإ إلنشس -غ -ال إل-ذي
ي - -ع - -د م - -ن أإول - -وي - -ات
سساكنة هذه إلدوإوير
لخÒة.
لونة إ أ
‘إ آ

غليزان:
ع ــ عبد الرحيم

يتعلق مششكل مياه الششرب
ب- - -ك- - -ل م- - -ن دوار ال- - -غ - -دادوة
وا◊روشض وا◊سشاينية ،الذين
خرجوا عن صشمتهم وتكلموا
ع -ن اŸع -ان -اة اŸت -واصش -ل -ة ‘
ح-ي-اة أاصش-ب-حت صش-ع-ب-ة ،بعدما
ج ّ-ف -ت ا◊ن -ف -ي -ات ال -ت -ي ك-ان
توصشل لهم مياه الششرب.
و–دث السشكان بأانّ اأ’زمة
ط- - -ال أام- - -ده - -ا دون ت - -دخ - -ل
ا÷ه- -ات ال- -وصش- -ي- -ة ،ب- -ع- -دم -ا
أاصش-ب-ح-وا ي-ت-ح-م-ل-ون أاسش-ب-وعيا
ت-ك-ال-ي-ف شش-راء صش-ه-اري-ج مياه
الشش - -رب م - -ن أاج - -ل ت - -ل - -ب- -ي- -ة
ح -اج -ي-ت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة م-ن ه-ذه
اŸادة ا◊يوية.
وكشش- - - - -ف سش- - - - -ك - - - -ان دوار
ال- - -غ - -دادوة ال - -ذي يضش - -م 120
عائلة بأاّن اŸنطقة تتوفر على
خزان Úللماء ،لكن دون فائدة
م -ن وج-وده-م-ا ب-ع-دم-ا أاصش-ب-ح
اÿزان القد Ëفارغ من هذه
اŸادة ن -ت -ي -ج -ة ج -ف-اف ال-ب-ئ-ر
الذي كان يتغذى السشاكنة منه
بسش -بب ا÷ف -اف ال -ذي ضش -رب
اŸنطقة ،اأ’مر الذي أاثّر على
اŸياه ا÷وفية باŸنطقة.

ال- -و’ئ- -ي- -ة تÈم -ج إا‚از م -ق -ر ل -ل -ف -رع اإ’داري
لتوسشيع ›ال –ّركه –ضشÒا للتحديات التي
ت -ن -ت-ظ-ر مسش-ؤوو‹ وم-وّظ-ف-ي ال-ف-رع ‘ ،ان-ت-ظ-ار
تدعيمه بوسشائل مادية وسشيارات أ’داء مهامهم
‘ مراقبة العمران وردع اıالف Úخاصشة ‘
البناءات الفوضشوية.
وعّبر سشكان حي أاو’د ﬁمد عن ارتياحهم
ال -ك -ب Òب -خصش -وصض ت -ه -ي -ئ-ة ال-ط-ري-ق ال-رئ-يسش-ي
اŸزدوج ال- -ذي ك- -ان ال- -ن- -ق- -ط- -ة السش -وداء م -ن -ذ
سشنوات ،حيث ششّكل للسشكان عوائق كثÒة بفعل
انتششار ا◊فر ومظاهر التوحل ،يقول سشفيان
وأاب -ي -ه م-ه-ن-ي ال-ن-ج-ارة ال-ذي صش-ادف-ن-اه-ا Ãق-ر
الفرع اإ’داري ،لكن مازلنا ننتظر تهيئة الششوارع
الداخلية .و‘ هذا الششأان أاششار اŸندوب ربيع
جليل أان منطقته – ّصشلت على مششروع الطريق
الذي ينطلق من اŸنطقة  4إا ¤غاية اŸنطقة 7
مرورا بالطريق اŸؤودي إا ¤منطقتي  10و،11
كما ششملت العملية حي مداحي الذي اسشتفاد
من تهيئة اأ’رصشفة واإ’نارة العمومية ،باإ’ضشافة
إا ¤عملية توسشيع مسشت الطريق الرابط بÚ
›از السش - -ك- -ة ا◊دي- -دي- -ة إا ¤غ- -اي- -ة ح- -ظÒة
البلدية .ومن جهة أاخرى عملت ذات ا÷هات
على رفع معاناة حي الردار اŸنطقة  ،٣التي ”
تزويدها بالغاز واإ’نارة العمومية.
ومن جانب آاخر ،ينتظر سشكان حي الزبوج
اسش-ت-ك-م-ال مشش-روع ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق-ات ال-داخ-لية
واأ’رصش -ف -ة وŒدي -د اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ع-دم-ا
هيئت قنوات الصشرف الصشحي واŸاء الششروب.
وبخصشوصض معاناة سشكان الردار اŸنطقة  1مع
اأ’وحال وخطورة اÛاري اŸائية ،أاكد ذات
اŸسشؤوول أانّ فرعه اسشتفاد من عدة عمليات
هامة ‘ ›ال التهيئة ،أاما بششأان حي الرادار
اÙاذي Ÿشش - -روع اÙك - -م- -ة اإ’داري- -ة ،ف- -إان
اŸشش -روع ” إاع -ت -م-ادة وه-و ضش-م-ن اŸن-اقصش-ة،
حيث سشينطلق ‘ ا’يام القادمة ويخصض تهيئة
ال -ط -رق -ات وال -ط -ري -ق ال-رئ-يسش-ي م-ع ا’رصش-ف-ة
واإ’ن- -ارة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ،ي -أات -ي ه -ذا حسشب ذات
اŸندوب بعدما اسشتكملت عمليات تهيئة قنوات
الصشرف الصشحي و“ديد ششبكة اŸاء الششروب
والغاز اŸنز‹.

يعيشش سسكان قرية أإيت سسعيد
حالة من إلقلق بسسبب إنزلق
إلÎبة ،إلتي ما إنفكت ‘
إلتزإيد منذ سسنة  ،2012أإدى
إ ¤تشسقق إلطريق ،وقد تدهور
لمطار
مع مرور إلوقت وعودة إ أ
ونظرإ إ ¤هذإ إلوضسع ،أإعرب
إŸوإطنون عن غضسبهم إلشسديد
أإمام “اطل إلسسلطات إÙلية ‘
وضسع حد لهذإ إÿطر إلذي
يحدق بهم.

بجاية :بن النوي توهامي

ب -حسشب ‡ث -ل ع -ن السش -ك -ان ،ف-إان
اŸسشؤوول Úاكتفوا بتقد Ëوعود  ⁄تر
النور ،بعدما ” إايفاد ÷نة مكونة من
سشتة أاعضشاء سشنة  ،2014إا ¤اŸكان
اŸسش- - -م - -ى «ج ّ- -راح» ح - -يث ت - -وج - -د
اŸدرسش - -ة ا’ب - -ت - -دائ- -ي- -ة واŸط- -ع- -م
اŸدرسش- -ي ال- -ذي  ⁄ي- -ع- -د ع- -م ّ-ل -ي -ا،
باإ’ضشافة إا ¤مسشاحة للتسشلية وأاربعة

مسشاكن وظيفية يششغلها أاسشاتذة ،من
أاج - -ل دراسش - -ة ال- -وضش- -ع والشش- -روع ‘
اأ’ششغال.
” على إاثر ذلك –رير ﬁضشر
و ّ
” Ãوجبه معاينة اأ’ضشرار الناŒة
عن ا’نز’ق ،والتي ◊قت بجزء من
اŸسشاحة اıصشصشة للتسشلية ،سشواء
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى السش- -ط- -ح أاو ب- -اط- -ن
اأ’رضض ،ما أادى إا ¤انقطاع ششبكة
الصش- -رف وان- -ه -ي -ار ا÷ن -اح الصش -ح -ي
ال -ق-د Ëال-ت-اب-ع ل-ل-م-درسش-ة ،إا’ أان ك-ل
هذه التداب Òبقيت مششروعا وهميا
 ⁄يتجسشد إا ¤اليوم ،ما يعني أان أامن
وسش Ó-م -ة ال -ت Ó-م -ي -ذ ومسش -ت -خ -دم -ي
اŸؤوسشسشة ما زالوا مهددين.
وأامام هذا الوضشع ،ندعو السشلطات
اŸعنية من خÓل ÷نة القرية إا¤
التكفل بهذه اŸششكلة التي  ⁄ينجو
منها حتى اأ’موات ،إاذ “ت معاينة
تضشرر اŸقÈة التابعة للقرية ،ما دفع
بنا إا ¤التخوف من حدوث مأاسشاة.

لرإضسي بلغ  92باŸائة بولية سسطيف
مسسح إ أ

ضشرورة تدعيم اŸديرية بفروع ‘ اŸدن الكÈى

رقمنة إ◊الة إŸدنية وإنشساء
ملعب جوإرية

ون- -اشش- -د السش- -ك- -ان ت- -دخ- -ل
اŸسشؤوول ÚاÙلي Úمن أاجل
وضش -ع ح -د ل -ه-ذه اأ’زم-ة ال-ت-ي
ت -ؤوث-ر ع-ل-ى اسش-ت-ق-رار السش-ك-ان
باŸنطقة ،الذين –ملوا أاياما
صشعبة زمن اŸأاسشاة الوطنية،
داع Úإا ¤ا’ل - -ت- -ف- -ات- -ة ورف- -ع
اŸششكلة.
وأافاد رئيسض بلدية الرمكة
أانّ اŸن-ط-ق-ة ال-ري-ف-ي-ة ت-ق-ري-با
تأاثرت من مششكلة غياب اŸياه
ا÷وف-ي-ة ،وه-ي ال-قضش-ي-ة ال-ت-ي

اط -ل -ع ع -ل-ي-ه-ا وا‹ ال-و’ي-ة ‘
زيارته اŸيدانية إا ¤اŸنطقة،
” ا‚از خزان جديد
حيث ّ
لرفع اŸششكلة من خÓل ربطه
بسشد سشيدي يعقوب ،الذي من
اŸنتظر أان يعمل على توفÒ
م -ي -اه الشش -رب ل-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة
ال- -ري- -ف -ي -ة ،وه -و اأ’م -ر ال -ذي
ينتظر السشكان أان يكون بصشفة
اسشتعجالية بعدما أاثّرت عليهم
أازمة مياه الششرب التي طال
أامدها.

عصشرنة ا◊الة اŸدنية كان حتمية ’بد من
” –قيقه بنجاح كب Òبفضشل
اجتيازها ،وهو ما ّ
ج -ه-ود اŸوظ-ف ،Úال-ذي-ن وج-دن-اه-ا Ãك-ات-ب-ه-م
›ندين للتكفل بطلبات اŸواطن ،Úوهو ما
أاّكده لنا الششيخ «أاحمد  -ك» 72 ،سشنة ،من
منطقة الزبوج.
ومن جهة أاخرى ،عملت البلدية على Œسشيد
مششاريع خاصشة بالÎفيه و‡ارسشة الرياضشة من
خ Ó- -ل اÓŸعب ا÷واري - -ة ،ك - -م- -ا ه- -و الشش- -أان
باŸلعب اŸعششوششب Ãنطقة الرادار رقم ،٣
والذي فسشح اÛال أ’بناء اŸنطقة من تنظيم
دورات رياضشية إ’كتششاف اŸواهب ‘ ،انتظار
فضشاءات أاخرى للقضشاء على العجز اŸسشجل ‘
نواحي مازالت ﬁرومة.
أامام فيما يتعلق بتنششيط اÛال التجاري،
ف -ق -د ” إا‚از أاسش -واق م -غ -ط -اة ب -ع-دة م-ن-اط-ق
للتخفيف من معاناة السشكان حسشب اŸسشؤوول
بالفرع البلدي ربيع جليل ،الذي طمأان السشكان
ب -ت -جسش -ي -د ك -ل اŸشش-اري-ع ا›ÈŸة م-ن ط-رف
اŸصشالح القطاعية والبلدية.

تتوإصسل بولية سسطيف
لرإضسي إلتي
عمليات مسسح إ أ
تقودها فرق من إŸديرية
إلولئية إıتصسة ،وهذإ على
مسستوى إغلب بلديات إلولية
إلتي يبلغ عددها 60
بلدية،حيث شسملت عملية
لرإضسي ‘ إلوسسط
إŸسسح ل أ
إلريفي  55بلدية ،أإي بنسسبة
 92باŸائة ،وهناك  3بلديات
Œري بها أإشسغال إŸسسح حاليا،
أإما إلبلديتان إŸتبقيتان فلم
تنطلق بهما إلعملية بعد.

سسطيف :نور الدين بوطغان

أاما ‘ الوسشط ا◊ضشري ،والذي

لخÒة
لمطار إ أ
إثر هطول إ أ

فÓحو تيارت يششرعون ‘ عملية ا◊رث
ب -اشش -ر فÓ-ح-و ا÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة ل-و’ي-ة ت-ي-ارت
ع -م -ل -ي -ت -ي ا◊رث وال -ب-ذر م-ن-ذ ع-دة أاي-ام ‘ ج-و
تطوعي بعد انتظار طويل لسشقوط ا’مطار التي
ج - -اءت ‘ ال - -وقت اŸن - -اسشب ،ك - -م- -ا ق- -ال ا◊اج
«ك -راك» ف Ó-ح م -ن ب -ل -دي -ة م -دريسش -ة اŸشش -ه -ورة
ب- -زراع- -ة ا◊ب- -وب ،وحسشب ﬁدث- -ن- -ا ف -إان الشش -ح
اأ’خ Òأاّخر عملية ا◊رث وكان فرصشة إ’عادة
قلب اأ’رضض قبل حرثها ،وهي الطريقة اأ’‚ع
’سش-ت-خ-راج الÎب-ة ال-ب-اط-ن-ي-ة وج-ع-ل-ه-ا تطفو على
السشطح ،وتعرضشها أ’ششعة الششمسض وتفضشي العملية
ا ¤حصشولها على الغذاء والصشÓبة.

بداية عمليتي ا◊رث والبذر جاءت كذلك ‘
ا’يام التي يتسشاقط فيها ا÷ليد بكÌة ،والذي
ي -ؤوث -ر سش -ل -ب-ا ع-ل-ى اŸزروع-ات و’سش-ي-م-ا ا◊ب-وب
ولذلك يتم ا◊رث مبكرا حتى تختزن ا◊بوب
داخل الÎبية وتقوم بعملية التخمر طيلة عملية
تسشاقط ا÷ليد حسشب ﬁدثنا ،زيادة على Œنب
ال-ع-م-ل ال-فÓ-ح-ي ‘ ا’ي-ام ال-ق-ادم-ة ال-ت-ي ت-ت-م-يز
بÈودة ششديدة بتيارت ويصشعب حتى مسشك مقود
ا÷رار ك -م -ا ي -ق -ول أاصش -ح -اب ا’خ-تصش-اصض .وق-د
اسشتفاد جل الفÓح ÚاŸسشجل Úلدى تعاونيات
ا◊ب- -وب واÿضش- -ر ا÷اف- -ة ب- -و’ي- -ة ت- -ي- -ارت م -ن

حصشصشهم ‘ ا◊بوب أاو «الزريعة» كما يصشطلح
عليه لدى الفÓح ،Úغ Òأان مششكلة نقصض عتاد
ا◊رث والبذر  ⁄يعد يطرح اŸششكل منذ سشنوات
بعد أان أاصشبح لكل  5فÓح Úجرار على ا’قل
لكون السشوق تتوفر على ا÷رارات ولواحقها من
أاراد اقتناء جرار ،ويبقى تسشاقط ا’مطار بعد
شش -ه -ر ه -ي أام -ن -ي -ة ك -ل فÓ-ح أان ت-ن-ت-عشض ا◊ب-وب
وتخرج فوق ا’رضض ليطمئن الفÓح على فÓحته
وارضشه.

تيارت :عمارة ــ ع

يششمل اŸدن والتجمعات السشكنية
ا◊ضشرية ‘ البلديات ،فقد بلغت
’طار،
النسشبة  20باŸائة ،و‘ هذا ا إ
ّت -م مسش -ح ع -اصش -م -ة ال -و’ي-ة ب-ل-دي-ة
سشطيف بنسشبة  100باŸائة ،حيث
ششملت العملية التجمعات السشكنية
ا◊ضشرية السشت بالبلدية،كما “ت
’راضشي  12منطقة
عملية اŸسشح أ
حضش - -ري - -ة م - -ن ب - -ل- -دي- -ات أاخ- -رى،
وال -ع -م -ل-ي-ة ج-اري-ة ح-ال-ي-ا ب-ب-ل-دي-ات
ال- -ع- -ل- -م -ة شش -رق -ا ،وع Úأازال وعÚ
ا◊جر جنوبا.
هذا ونشش Òأاّن حجم العمل الذي
ت-ق-وم ب-ه اŸدي-ري-ة ،وال-ت-ي تسش-ت-قبل
جموعا غفÒة من اŸواطن Úأايام
ا’سشتقبال يحتم إا‚از فروع ﬁلية
لها ‘ العديد من دوائر الو’ية ،أاي
اŸدن ال -كÈى ل -ت -خ -ف-ي-ف الضش-غ-ط
ع-ل-ى م-ك-ات-ب-ه-ا وال-ت-قليل من معاناة
اŸواطن ‘ Úالتنقل،وكذا تدعيمها
ب- -ال- -ع- -نصش- -ر ال -بشش -ري اŸت -خصشصض
’وق- - -ات
’‚از أاع - - -م- - -ال- - -ه- - -ا ‘ ا أ
اŸعقولة ،وتفادي التأاخر،وحتى قلة
ال -دق -ة ‘ ع -م-ل مصش-ال-ح اŸدي-ري-ة
الذي يتميز بدقة كبÒة ،باعتباره
يتناول جانبا هاما وهو اŸتمثل ‘
العقار ،حيث أانّ أاي خطأا قد يكلّف
صشاحبه متاعب كثÒة لتسشويته ،قد
تضش - -ط- -ره ال- -دخ- -ول ‘ م- -ت- -اه- -ات
ال- -ن- -زاع -ات ال -قضش -ائ -ي -ة الشش -ائ -ك -ة
والطويلة.
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عاشش ورحل بنفسش القناعة

حكيم غريب :

فيدال كاسصÎو..

الثّـــائر الــو‘ Ÿبادئـــه
اÛاهد صصالح ڤوجيل :

زعيم الثورة
الك ـوبي ـ ـة..
من طينة الكبار

‘ ظـل التدخـ ـل
لجنب ـ ـي ا◊ـ ـ ـل
ا أ
السصي ـاسصـ ـي ‘ ليبيا
مازال بعيد اŸن ـ ـال

صصديـق و ّ
‘ للجزائـر
ومسصـــانـد لقضصايـــــا
التحــرر ‘ العــــا⁄
كلمة العدد

ال ّصصفعة

فضصيلة دفوسش

’ Áك -ن أن ّ‰ر ع -ل -ى ألّسس -ل -وك ألّصس -ادم ل -ل -م -غ -رب ‘ م-ا’ب-و ب-غ-ي-ن-ي-ا
أ’سستوأئية مرور ألكرأم ،أ’ن أأ’مر ’ يتعلّق Ãجّرد حركة أسستعرأضسية
وليدة ألصسدفة أو أللّحظة ،بل هّو أك Èمن ذلك بكث Òويعكسس نيته
أŸبّيتة ألتي تسستهدف ألتوأجد ألرسسمي وألشسرعي للصسحرأء ألغربية ‘
أ◊اضسنة أ’فريقية.
وأقعة ما’بو ألصسادمة كشسفت ألنوأيا ألتي تختفي ورأء رغبة أŸغرب ‘

أ’نضسمام إأ ¤أ’–اد أ’فريقي ،فما فعله ‘ غينيا أ’سستوأئية عندما
حاول قلب ألطاولة على أ÷ميع بسسبب مشساركة أ÷مهورية ألعربية
ألصسحرأوية ،تبيّن Ãا ’ يدع ›ا’ للشسك بأانه يخطط لطرد هذه
أ’خÒة من أ’–اد ألقاري ،وأ÷لوسس مكانها ،معتقدأ بأانه “كن من
أق -ن -اع أل -ق -ادة أأ’ف-ارق-ة ب-خ-ط-ت-ه خÓ-ل ج-و’ت-ه أŸك-وك-ي-ة ‘ أل-ق-ارة
ألسس -م -رأء ،و ب -أان -ه و ب -ك -ل بسس -اط-ة سس-ي-ج-ع-ل-ه-م يصس-ادق-ون ع-ل-ى ع-ودت-ه
ويشسّرعون له أبوأب أ’–اد أ’فريقي بعد أن يخرجوأ ألصسحرأء ألغربية
من ألنافذة.
لقد حاول أŸغرب ج ّسس ألنبضس أ’فريقي ‘ ما’بو ،لكنه تلّقى صسفعة
قوّية زلزلت كيانه ،فاأ’فارقة ألذين كان يعتقد بأانهم سسينسسحبون معه
من ألقمة أإ’فريقية  -ألعربية ،أدركوأ مؤوأمرته ورفضسوأ أ’نسسياق ورأءه
متمسسكÃ Úيثاق أ’–اد أإ’فريقي ألذي يعت Èجمهورية ألصسحرأء
ألغربية عضسوأ كامل ألعضسوية يحقّ له حضسور كل قممه وأجتماعاته

كغÒه من أأ’عضساء.
لقد أدأرت أÛموعة أأ’فريقية ظهرها للحركة أ’سستعرأضسية أŸغربية
‘ ما’بو ،وأعتÈتها ’ حدث ،ووأصسلت أشسغال ألقّمة بحضسور ألوفد
ألصسحرأوي ،ما يعني أن أ’حتÓل أŸغربي سسوف لن يجد ألطريق
معّبدة أمامه بالورود ،سسوأء تعلّق أأ’مر با’نضسمام أ ¤أ’–اد أ’فريقي
أو Ãحاولة أإسسقاط عضسوية أ÷مهورية ألصسحرأوية فيه ،أو ضسرب
أسستقرأره ونسسف وحدة صسّفه.
لكن إأذأ كان أŸغرب قد خسسر معركة ما’بو فهو حتما مصسمم على
موأصسلة ﬂططه وتنفيذ مؤوأمرته لزعزعة ألوحدة أ’فريقية وألعمل
ألقاري أŸشسÎك ،لهذأ على أأ’فارقة كما وقفوأ وقفة رجل وأحد ‘
غينيا أ’سستوأئية ،أن يلزموه ألرضسوخ Ÿيثاق أ–ادهم وأحÎأم أعضسائه،
ويدعوه إأ ¤حلّ مشساكله خارجه ،وأإّ’ ،فاأ’فضسل أن يبقى بعيدأ كما ظّل
مند .1984
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اÛأهد صسألح ڤوجيل لـ «الشسعب»:

عأشش ورحل بنفسش القنأعة

زعيم الثورة الكوبية  ..من طينة الكبار

فيدال كاسصÎو..

صسديق و ّ
‘ للجزائر ومسسأند لقضسأيأ التحرر ‘ العأ⁄

ك- -أن ي- -كّ- -ن ﬁب- -ة واحÎام -أ
ك-بÒي-ن ل-ل-رئ-يسش ال-راحل
ه - - - -واري ب - - - -وم - - - -دي- - - -ن،
ويسس- -أن- -ده ‘ م- -واق- -ف- -ه
Œأه اŸسسأئل الدولية،
’سس - - -ي - - -م - - -أ قضس - - -ي - - -ة
الصسحراء الغربية.
سسهأم بوعموشسة

ألّزعيم ألكوبي فيدأل كاسسÎو شسخصسية عظيمة ،ومن
ب Úأألصسدقاء أألوفياء وألدأعم Úللثورة أ÷زأئرية،
ه -ي م -وأق -ف وم Ó-م -ح شس -خصس -ي-ة ع-رفت Ãسس-ان-دت-ه-ا
ل -قضس-اي-ا أل-ت-ح-رر ع Èأل-ع-ا ،⁄دون أسس-ت-ث-ن-اء ،و›اب-ه-ة
ألسس -ت -ع -م -ار ،وأسس-ت-ط-اعت أن –وز أحÎأم أل-ك-ثÒي-ن؛
مناقب عّددها أÛاهد وألوزير أألسسبق وعضسو ›لسس
أألم- -ة صس- -ال -ح ڤ -وج -ي -ل ‘ تصس -ري -ح خّصس ب -ه ج -ري -دة
«ألشسعب».
ت-أاسّس-ف أÛاه-د ڤ-وج-ي-ل ع-ن رح-ي-ل أل-زع-ي-م أل-كوبي،
حيث روى أول لقاء جمعه مع ألرأحل كاسسÎو سسنة
 ،1978ح Úكانت كوبا – ّضسر لعقد مؤو“ر أŸنظمة
ألعاŸية للشسبيبة ‘ جويلية من نفسس ألسسنة ،وأحتضسنته
مدينة بونكادأ ،وشسارك فيه ألوفد أ÷زأئري بـ 150
شساب يÎأّسسهم أŸتحدث .كان حينها ألرئيسس ألرأحل
بومدين ما يزأل حيّا ،قائ« :Óسساهمنا ‘ أŸهرجان
وقّدم كاسسÎو خطابا أحتفال بالثّكنة ألتي أنطلقت منها
ثورتهم ،وذهبنا إأ ¤أ÷بل ألذي كان فيه ألثوأر و–ّدثنا
مع ألشسباب ألكوبي».
وأضس - -اف عضس - -و ›لسس أألم - -ة ،أّن - -ه ب - -اسس - -م أل - -وف- -د
أ÷زأئ -ري ”ّ ،وضس -ع إأك -ل -ي -ل م -ن أل -زه -ور ع -ل -ى أروأح
شسهدأئهم ‘ أŸقÈة أŸتوأجدة هناك ،ثم رجعوأ إأ¤
ه -اف -ان -ا .وب-حسسب أÛاه-د ،ف-إان أŸشس-ك-ل أل-ذي ك-ان
م -ط -روح -ا ‘ ذلك أل -وقت ،ه -و مشس -ارك -ة أ÷م -ه -وري-ة
ألعربية ألصسحرأوية ،مشسÒأ إأ ¤أن ألوفد أŸغربي ألذي

كان يضسم كل أألحزأب حضسر بقوة على م Ïطائرة
خاصسة ،أرسسلها لهم من بغدأد ألرأحل صسدأم حسس،Ú
للمشساركة ‘ أŸهرجان ألذي أقيم Ãلعب هافانا أين
قدمت كل ألوفود أسستعرأضسات.
وقال أيضسا ،إأنّ كوبا بقيت على أ◊ياد ،لكنّها مؤوّيدة
للجزأئر ‘ موقفها من ألقضسية ألصسحرأوية ،لكن ‘
أألخ Òفرضست أ÷زأئر مشساركة وفد أل ّصسحرأء ألغربية،
ما أغضسب ألوفد أŸغربي ،ألذي عاد على م Ïألطائرة
أل-ت-ي أقّ-ل-ت-ه ،مضس-ي-ف-ا ،أّن-ه ي-وم ق-ب-ل أف-ت-ت-اح أŸه-رج-ان
أسس -ت -ق -ب -ل رف -ق -ة ألسس -ف Òأ÷زأئ -ري ب-ك-وب-ا م-ن ط-رف
كاسسÎو ‘ مكتبه ،ودأم ألّلقاء سساعت Úقبل ألفتتاح،
ألن ألزعيم ألكوبي كان يبحث عن بومدين ،ألذي ⁄
يكن ‘ أ÷زأئر آأنذأك ،بل ‘ عطلة مع بروز تيتو ‘
بريو ÊبيوغسسÓفيا .كما أن ألهاتف آأنذأك كان Áر
على بوسسطن بالوليات أŸتحدة ،ألتي كانت تقطع عنه
ألتصسال ،ما أعاق أتصساله ببومدين.
وأشس- -ار ق -وج -ي -ل ،إأ ¤أّن أل -رئ -يسس أل -ك -وب -ي “ّك -ن‘ ،
أألخ ،Òمن ألتحدث مع بومدين ،وأألمر ألذي كان
يبحث عنه له أهمية كبÒة ،هو أجتماع حركة عدم
ألنحياز ،ورغبة كاسسÎو بعقده ‘ هافانا بكوبا وكان
تيتو معارضسا للفكرة ،بحجة أّن كاسسÎو موأٍل ل–Óاد
ألسسوفياتي آأنذأك ،روسسيا حاليا ،وليسس بلدأ ينتمي إأ¤
منظمة عدم ألنحياز ،قائ« :Óبومدين أقنع تيتو وقررأ
أّن ألجتماع ألقادم سسيعقد بهافانا ‘ آأخر سسنة 1978
Óسس-ف ،ت-و‘ ق-ب-ل
وم -ب -اشس-رة ب-ع-د م-ؤو“ر ألشس-ب-ي-ب-ة .ول -أ
أنعقاد مؤو“ر عدم ألنحياز».
‘ هذه ألنقطة ،يصسف لنا أÛاهد فرحة كاسسÎو حÚ
سسمع أŸوقف عاد إأ ¤ألقاعة مبتهجا وضساحكا كالشساب
أل ّصسغ ،Òويتحّدث عن بومدين وألثورة أ÷زأئرية.
جه مع ألوفد أ÷زأئري ◊ضسور ألحتفال
بعدها تو ّ
باŸلعب ألذي كان يعج بكل ألوفود أŸشساركةÃ ،ن فيهم
أل -رئ-يسس أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي أل-رأح-ل ي-اسس-ر ع-رف-ات وأل-وف-د
ألصس -ح -رأوي ،ي -ت -ق ّ-دم -ه -م ب -ل -ب -اسس عسس -ك -ري رأف -ق -ت-ه
تصسفيقات حارة للوفد ألصسحرأوي .لكنه تأاسسف عن
عدم بث فيلم يصسور كل نشساط أŸؤو“ر ‘ كوبا سسنة
 ،1978وألذي سسبق وأن عرضس ‘ ألتلفزيون قائ:Ó
«أف Óنسستغل فرصسة وفاة ألزعيم ألكوبي ونعرضس هذأ
ألشّسريط ألوثائقي».

احتجأجأت الشّسأرع وعزل دو‹

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

اŸغرب يتخّبط ‘ أازمة سصياسصية والّتسصوية مؤوّجلة

صسحراوي غ Òقأبل للمسسأومة
تقرير مصس Òالشّسعب ال ّ

ي -ع -يشش اŸغ -رب أازم -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة ب -ع -د فشس -ل ك -ل
صسحراء
ﬁأو’ته الّرامية إا ¤شسرعنة احتÓله لل ّ
الغربية ،وهو بذلك ’ Áكنه القفز على مبأدئ
’فريقي ،و’ Áكنه أان يرفضش
وأاهداف ا’–أد ا إ
’ّن
’ف -ري -ق -ي -ة ا÷م -أع -ي -ة أ
Óرادة ا إ
ا’نصس -ي -أع ل  -إ
العأ ⁄يرفضش البأطل ويرفضش ا’سستعمأر ،كمأ أانّ
فشسل بنكÒان ‘ تشسكيل حكومة وطنية بعد فوز
حزبه منذ أاك Ìمن سستة أاسسأبيع بوادر تنبئ بأأزمة
’فق.
سسيأسسية مغربية حقيقية ‘ ا أ
سش ــ نأصسر
أرجع بنكÒأن فشسل تشسكيل حكومة إأ ¤حزب أألصسالة
وأŸعاصسرة أŸغربي ،ألذي نفى زعيمه
إألياسس ألعماري أن يكون ◊زبه عÓقة بفشسل غرÁه
«حزب ألعدألة وألتنمية» ‘ تشسكيل حكومة جديدة رأفضسا
إأقحامه ‘ أألزمة أ◊الية مطالبا بإابعاد حزبه عن هذه
أإلشساعات.
فقد تعثّرت أŸشساورأت رغم مرور سستة أسسابيع على فوز
«ح -زب أل -ع -دأل -ة وأل -ت -ن-م-ي-ة» أإلسسÓ-م-ي ‘ ألن-ت-خ-اب-ات
أل-تشس-ري-ع-ي-ة ،وإأع-ادة ت-ك-ل-ي-ف رئ-يسس-ه ع-ب-د أإلل-ه ب-ن-كÒأن
بتشسكيل حكومة جديدة؛  ⁄يتمّكن أألخ Òحتى أآلن من
أ◊صسول على ألنصساب ألقانو ÊألÓزم لتشسكيل أئتÓف
حكومي.
ويبدو أّن أألمور تّتجه نحو أŸزيد من ألتعقيد ،وقد
تتحّول إأ ¤أزمة سسياسسية غ Òمسسبوقة ‘ تاريخ أŸغرب.
ورغم أŸشساورأت أŸكثّفة ألتي يقوم بها منذ ألعاشسر من
أكتوبر أŸاضسي ⁄ ،يحصسل بنكÒأن على أك Ìمن 183
م -ق -ع -دأ “ث -ل حصس-ي-ل-ة ح-زب-ه إأ ¤ج-انب ك-ل م-ن «ح-زب
ألسستقÓل» و»حزب ألتقدم وألشسÎأكية» ‘ ألŸÈان.
وما زأل بنكÒأن بحاجة إأ 15 ¤مقعدأ لكي يحصسل على
ألغالبية ألبسسيطة ألتي تسسمح بالتصسويت Ÿصسلحة منح
ألثقة ◊كومته ‘ ألŸÈان و“رير برنا›ها.
و–ّدثت صسحف مغربية عن دخول رئيسس «حزب ألتجمع
Óحرأر» عزيز أخنوشس على خط أزمة تشسكيل
ألوطني ل أ
أ◊كومة؛ حيث عقد جلسسات تشساور مع بنكÒأن  ⁄تأات
بنتائج إأيجابية ،بل –ّولت إأ ¤موأجهة ب Úألرجل.Ú
Óحرأر»
وقّدم ألرئيسس أ÷ديد لـ «حزب ألتجمع ألوطني ل أ
ط -ل -ب -ات ح -زب-ه أŸت-م-ث-ل-ة ‘ م-ن-ح-ه ع-ددأ م-ن أل-وزأرأت
ألسس -ي -ادي -ة وت -خصس -يصس ح -ق-ائب ◊ل-ي-ف-ه «ح-زب أل–اد
ألدسستوري» ،وأسستبعاد «حزب ألسستقÓل» من ألتشسكيلة

أ◊كومية أŸنتظرة ،وهي أŸطالب ألتي يصسعب على
بنكÒأن ألقبول بها ،خاصسة أّن «حزب ألسستقÓل» يعtد
أول أألحزأب ألتي أعلنت عن أسستعدأدها للدخول ‘
–الف مع «ألعدألة وألتنمية» بعد أنتخابات  7أكتوبر.
كما أّن بنكÒأن يرفضس ألّتفاوضس حول نوع أ◊قائب
ألوزأرية ،ويف ّضسل مرأعاة مسستوى ألتمثيل ألŸÈا،Ê
ويعtد عزيز أخنوشس وأحدأ من أبرز رجال أألعمال ‘
أŸغ-رب ،وي-ت-مّ-ت-ع ب-ن-ف-وذ وأسس-ع بسس-بب عÓ-ق-ت-ه أل-وط-يدة
باŸلك ألذي يرأفقه ‘ زيارأته أ◊الية إأ ¤إأفريقيا
وتبدو أÿيارأت ﬁدودة أمام بنكÒأن ألذي لوح بفشسله
‘ تشس -ك -ي -ل أ◊ك -وم -ة ،إأذ يسس -ت -ط-ي-ع أل-ل-ج-وء إأ« ¤ح-زب
أل–اد ألشسÎأك -ي ل -ل -ق -وأت ألّشس-ع-ب-ي-ة» و»ح-زب أ◊رك-ة
ألشسعبية» لسستكمال ألنصساب ألقانو Êلتشسكيل أ◊كومة.
وكان رئيسس «حزب أل–اد ألشسÎأكي للقوأت ألشّسعبية»
إأدريسس لشسكر قد أبدى أسستعدأدأ مشسروطا للمشساركة ‘
أ◊ك -وم -ة أŸق-ب-ل-ة؛ ل-ك-ن ل-ق-اءأت-ه م-ع ب-ن-كÒأن  ⁄ت-خ-رج
بنتائج حاسسمة؛ ما يجعل أحتمال رفضسه ألتحالف مع
بنكÒأن وأردأ.

‘ انتظار اŸلك

ويدرك رئيسس أ◊كومة أŸكلّف عبد أإلله بنكÒأن أكÌ
م- -ن غÒه أن ح- -ال- -ة أ÷م- -ود أل -ت -ي تسس ّ-ب -ب ف -ي -ه -ا فشس -ل
مشساورأته قد تكون بدأية أزمة سسياسسية حادة.
وظهر بنكÒأن منتصسف ألشسهر أ÷اري وهو يتحدث عن
مؤوأمرة –اك ضسد حزبه؛ ويدين ما وصسفه بـ «ألنقÓب»
و»عرقلة» مسسار تشسكيل أ◊كومة ،فيما بدأ وكأاّنه أعÎأف
صسريح بوصسول أŸشساورأت إأ ¤طريق مسسدود ،وأتهام
Óحزأب أŸقّربة من ألقصسر أŸلكي بالتورط ‘ إأعاقة
ل أ
مسسار تشسكيل أ◊كومة
وبات من شسبه أŸؤوّكد أّن أزمة تشسكيل أ◊كومة تقÎب
من ◊ظة إأعادة أألمور للملك من أجل أ◊سسم فيها.
وتنتظر ألسساحة ألسسياسسية أŸغربية عودة أŸلك ﬁمد
ألسسادسس مطلع شسهر ديسسم ÈأŸقبل من جولة يقوم بها
حاليا ‘ ألقارة أإلفريقية .ويجري أ◊ديث عن عدة
سسيناريوهات للخروج من أألزمة ،آأخُر تلك ألسسيناريوهات
ه -و ت-ك-ل-ي-ف شس-خصس-ي-ة م-ن «ح-زب أألصس-ال-ة وأŸع-اصس-رة»
ألذي حّل ثانيا ‘ ألنتخابات بتشسكيل أ◊كومة ،وهو
ألسسيناريو ألذي أثار جدل وأسسعا ‘ أŸغرب.
وق -د أع -ل -ن رئ-يسس «ح-زب أألصس-ال-ة وأŸع-اصس-رة» إأل-ي-اسس
أل -ع -م -اري رفضس ح-زب-ه تشس-ك-ي-ل أ◊ك-وم-ة ‘ ح-ال فشس-ل

«حزب ألعدألة وألتنمية» ‘ ذلك ،قائ« :Óل وجود ألي
شسيء يّÈر ألّلجوء إأ ¤أ◊زب ألثا Êدسستوريا».
ويتوّقع مرأقبون أن يقوم أŸلك بتعي Úشسخصسية أخرى
م -ن «ح -زب أل -ع-دأل-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة» وم-ن-ح-ه-ا ف-رصس-ة إأج-رأء
مشس -اورأت ج -دي -دة؛ أو أن ي -ت -دّخ -ل ب -ن -فسس -ه ل -دى ب-عضس
أألحزأب لكي تشسارك ‘ أ◊كومة لتجنيب ألبÓد أزمة
سسياسسية؛ أو أن يدعو إأ ¤إأعادة ألنتخابات ألتشسريعية.
ويؤوّكد خÈأء قانونيّون أّن ألدسستور أŸغربي  ⁄يتضسّمن
ﬂرجا Ÿسسأالة عدم أ◊صسول على ألغالبية ،وهو ما قد
يدفع أŸلك إأ ¤أسستخدأم نفوذه إلخرأج ألبÓد من هذأ
أŸأازق ،وبذلك أصسبح أŸغرب يتخّبط ‘ مشساكل عويصسة
أزم -ات دأخ -ل-ي-ة وع-زل دو‹ ،خ-اصس-ة ب-ع-د أنسس-ح-اب-ه م-ن
ألقمة ألعربية أإلفريقية ألتي عقدت مؤوخرأ أين تصسرف
تصسرفا أرعن ل يخدم ألتقارب ألعربي أإلفريقي ،بل
يهدف إأ ¤زرع ألتناقضس ونسسف ألنسسجام دأخل تنظيم
أل -ق -ارة ألسس -م -رأء أل -ت -ي ق -اومت شس -ع -وب -ه -ا ألسس -ت -ع -م -ار
وألعنصسرية توأقة للحرية وألتضسامن وألنماء ،ومنها دولة
ألصسحرأء ألغربية ‡ثلة بجبهة ألبوليسساريو ألتي أعÎفت
ب-ه-ا م-ن-ظ-م-ة أل-وح-دة أإلف-ري-ق-ي-ة م-ن-ذ ألسس-ب-ع-ي-ن-ات ،وقد
أنسس- -حب أŸغ- -رب م- -ن أŸن- -ظ- -م- -ة بسس- -بب ذلك ،وك -انت
ألبوليسساريو ‡ثلة لدولة ألصسحرأء ألغربية أحد مؤوسّسسسي
أل–اد أإلف -ري -ق -ي ،وي -أات -ي أŸغ-رب م-ن ج-دي-د ل-ي-ط-لب
ألنضس- -م- -ام ل–Ó- -اد ألف- -ري- -ق- -ي ›ّددأ ،ويشسÎط ن -زع
ألعضسوية من ألبوليسساريو وينسسحب من قمة غينيا ‘
ﬁاول- -ة م -ن -ه ل -ل -تشس -ويشس وزع -زع -ة أل -ت -ق -ارب أل -ع -رب -ي
أإلفريقي ،وﬁاولة إأ◊اق ألضسرر بالتنظيم Úأإلقليمي.Ú
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’مني حكيم غريب لـ «الشسعب»:
الدكتور واÿب Òا أ

‘ ظل التدخل األجنبي ا◊ل السصياسصي ‘ ليبيا مازال بعيد اŸنال

’عبأء
أاي تهديد ‘ إاقليم مع Úتنتقل تبعأته إا ¤دول ا÷وار لتتحّمل ا أ

الثّأئر الو‘ Ÿبأدئه

عأشش الّثأئر فيدال كأسسÎو وفيّأ Ÿبأدئه ،ورحل بنفسش
’صس -ل -ي -ة Ÿن -أضس -ل  ⁄ي -خضس -ع ل -لضس -غ -وط -أت
صس- -ورة ا أ
ال ّ
وا’ب -ت -زاز ال -ذي –ّم -ل-ت-ه ك-وب-أ ل-ع-ق-ود ط-وي-ل-ة ج-راء
حصسأر ظأ ⁄ ⁄ينل من شسعبه الطّيب.
سسعيد بن عيأد
كانت للرجل منذ أن أسسقط ألدكتاتورية وتصسّدى للمرتزقة،
ألذين حاولوأ قلب نظامه موأقف ل غبار عليها سسطّرها بإارأدة
فولذية ،بحيث وقف ألند للند مسسلّحا باŸوقف ألثابت ‘
وجه خصسومه غ Òمبال ÷Èوتهم ،وغطرسستهم مصسّمما على
أŸضسي Ãثله ألعليا وألدفاع عن قناعته ألثورية أŸتضسمنة
للقيم وأŸبادئ ألعاŸية ألسسامية.
 ⁄يكن غريبا عن كاسسÎو أŸتشسّبع بقيم ألعدألة وأ◊ريصس
على أ◊قوق ألقتصسادية وألجتماعية وحرية أإلنسسان مهما
كان فقÒأ أو معوزأ أو مهّمشسا أن يكون من أبرز أصسدقاء
أ÷زأئر منذ كانت ألثورة ألتحريرية –ّقق آأخر مرأحل دحر
ألسس -ت -ع -م-ار ووق-وف ألّشس-عب أ÷زأئ-ري ع-ل-ى ق-دم-ي-ه ي-ت-طّ-ل-ع
Ÿسستقبل رسسمت ثورة ألتحرير معاŸه.
وأرتفعت على مّر أل ّسسنوأت أسسهم فيدأل Ÿا بقي ثابتا ‘
خندقه حتى بعد سسقوط جدأر برل Úوأنهيار ألثّنائية ألقطبية،
بل أشستد صسÓبة أمام كل ما أ‚ر عن أ◊صسار ،ألذي أ◊ق
أضسرأرأ بشسعبه ألصسبور ليقوده إأ ¤أن –ّول إأ ¤رقم صسعب ‘
معادلة ألعÓقات ألدولية فيحسسب له ألف حسساب ،خاصسة بعد
أن –ّققت ثمار أŸسسÒة على صسعيد ألتعليم ألنوعي وألتحكم
‘ قطاعات ترتبط باإلنسسان على غرأر ألطب وأألدوية.
 ⁄يكن ألزعيم ألكوبي ألذي قد يّتفق معه ألبعضس ويختلف معه
ألبعضس أآلخر مغامرأ أو متهّورأ ،بل كان يقود ثورة ضسد ألظلم
وألسستغÓل وألحتقار للجنسس ألبشسري ،منطلقا من أرضسية
تكوينه ألقانو Êو‡ارسسته للمحاماة ألتي  ⁄يحّقق من خÓله
حلمه بأان يرى شسعبه حرأ شسريفا ل يتسسّلل إأليه ألضسعف أو
ألشسك مهما كانت –ديات ألظرف.
أك Ìمن هذأ كان للرأحل فيدأل دور بارز ‘ أŸشسهد ألعاŸي،
Ÿا يتعلق أألمر
حيث  ⁄يكن يتÓعب أبدأ بالكلمات أو يرأوغ ّ
بالقضسايا ألعادلة ،فيقول أ◊قيقة صسرأحة ‘ ألوجه غ Òآأبه
Ãناورأت أÿصسوم ومشساريعهم ألهّدأمة Ãا ‘ ذلك ﬁاولت
عديدة لغتياله ،لكن أحتضسانه من طرف شسعبه «ألفق »Òماديا
وأل -غ -ن -ي أخ Ó-ق -ي -ا ،أع -ط -اه ذلك أل -زخ -م ل -ي -ك -ون ‘ صس -دأرة
حشسة.
أŸتصسّدين للعوŸة أŸتو ّ
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وبالفعل وأصسل فيدأل طريق ألثورة بكل تناقضساتها و‚احاتها
وأنكسسارأتها ليكون مثل ألشّسوكة ‘ حلق قوى ألطغيان ألعاŸي،
وشسركاتها أŸهيمنة على ثروأت ألشسعوب ،فلم يÎأجع خطوة
و ⁄يقايضس موقفا ،و ⁄يتن ّصسل من مسسؤوولياته ألدولية Œاه
ألشّسعوب أŸسستضسعفة ،أألمر ألذي منحه ألتقدير حتى من
ب -عضس خصس -وم -ه أل -ت -ق -ل -ي -دي Úم-عÎف Úول-و ‘ صس-مت ب-فشس-ل
مشسروع تركيع كوبا ألتي Œاوز شسعبها مرحلة أ÷وع بعد أن
أمسسك بخيوط ألعلوم وألتكنولوجيا.
وليسس غريبا أن يكون رحيله خسسارة للجزأئر ألتي تقاسسمت مع
كوبا منذ ألبدأية مبادئ ألتضسامن ألعاŸي من أجل كرأمة
أإلنسسان وحق ألشسعوب ‘ ألتنمية وألزدهار من خÓل أمتÓك
م -ف -ات -ي -ح أل -ع-ل-وم وأل-ت-ط-ور أل-ت-ي ت-رفضس ق-وى ع-اŸي-ة ن-اف-ذة
وشسركات عابرة للحدود منحها لبلدأن ألعا ⁄ألثالث ،ألتي وإأن
فقدت صسديقا بهذأ ألثقل فإاّنها  ⁄تفقد بلده كوبا ،ألتي
توأصسل مسسÒتها بانفتاح هادئ لكن بتصسميم قوي ،على أن
تبقى ألرقم ألثابت ‘ ألصسرأع ب Úحرية ألشسعوب وحقوقها ‘
ألتنمية وطغيان ألرأسسمالية أŸتوحشسة ألتي ل غرأبة أن يقيم
ق-ادت-ه-ا أŸت-ع-ج-رف-ون م-آادب سس-وف ي-حضس-ر ف-ي-ه-ا ظ-ل أل-رجل
فتتحّول أحÓمهم إأ ¤كوأبيسس.

وعادوا بخفي حنÚ
جمأل أاوكيلي

م-رة أخ-رى تسس-ق-ط ألّ-ط-روح-ات أŸغ-رب-ي-ة أل-وه-م-ي-ة خÓ-ل
أل-قّ-م-ة أل-ف-رأن-ك-وف-ون-ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة أŸل-غ-اشس-ية أنتاننا ريفو
سسقوطا حّرأ ،كما كان أ◊ال بالنسسبة لÓجتماع أŸشسÎك
ب Úألقادة أألفارقة وألعا ⁄ألعربي ‘ مÓبو مؤوّخرأ.
ه- -ذأ أŸوق- -ف أ◊ازم ح ّ-ت -م ع -ل -ى أŸلك ﬁم -د ألسس -ادسس
مغادرة هذأ ألبلد دون حضسور أللّقاء ،باإلضسافة إأ ¤عدم
إأل -ق -اء أÿط -اب أل -ذي ك -ان م -ق ّ-ررأ أم -ام أŸشس -ارك Úح -ول
هيسستÒيا عودة ألرباط إأ ¤ألفضساء أإلفريقي بكل ألوسسائل
أŸتاحة ،منها ألتحايل على قوأن Úأل–اد أإلفريقي ‘
ألشس -ق أŸت -ع -ل -ق ب -ك -ي -ف -ي -ة ألنضس-م-ام ،وه-ذأ ب-رفضس-ه أت-ب-اع
أإلجرأءأت أŸعمول بها ‘ كل أ◊الت.
وقد أخطأا أŸغاربة هذه أŸرة ‘ ألعنوأن عندما سسارعوأ
منذ قرأبة أسسبوع إأ ¤مدغشسقر ‘ زيارة لهذأ ألبلد لسستباق
أألح -دأث ،وأح -ت Ó-ل أŸوأق -ع أألو ‘ ¤أ◊ضس -ور سس -ي-اسس-ي-ا
وإأعÓميا ،لكن Œري ألّرياح Ãا ل تشستهيه أل ّسسفن ،وهذأ
عندما أخلط هؤولء ب Úنوأياهم أŸغرضسة ألتي تسستهدف
ألشّس -عب ألّصس -ح -رأوي ،وأŸشس -ارك -ة أل-ع-ادي-ة ك-ب-اق-ي أل-ب-ل-دأن
أألخرى ل أك Ìول أقل ،ل يوجد هناك أي أمتياز أو أولوية
أو تفاضسل للمغرب ‘ هذه ألقّمة ،من أجل –رير رسسائله
أÿطÒة ،وأل ّسسعي لتسسوية صسورة شسعب مقاوم ومناضسل من
أجل قضسيته ألعادلة.
‘ مدغشسقر  ⁄يجد أŸغاربة ذلك «ألّدعم» ألذي حصسلوأ
عليه ‘ مالبو ،هذه أŸفارقة تفاجأا لها هؤولء و ⁄يصسّدقوأ
ما يحدث لهم ،عندما وجدوأ أنفسسهم يتخّبطون خبطة
ÓعÓن عن أي موقف معÚ
عشسوأء ⁄ ،يتلّقوأ أي ضسمانات ل إ
مع هذأ ألبلد Œاه ألنضسمام وإأزأء ألقضسية أل ّصسحرأوية .هذأ
ما جّن جنون ألوفد أŸغربي ألذي قّرر فورأ مغادرة ألقّمة
بخفي حن Úوخا‹ ألوفاضس ،دون أي شسيء مدّون.
حتى وسسائل أإلعÓم أŸغربية أصسيبت باإلحباط ألسسياسسي،
بعد كل ذلك ألتّهليل ألكاذب وألنّشسوة ألعابرة ألتي رّدت عليها
ألقّمة أألخÒة Ãدغشسقر ،ألتي أعادت هؤولء إأ ¤موقعهم
أ◊قيقي وحجمهم أل ّ
طبيعي.
ونعت Èأن نقل أŸغرب «أŸعركة» إأ ¤ألفضساء أإلفريقي
أنحرأف أسسÎأتيجي ،ل يعي أصسحابه تدأعيات ذلك من
ناحية ردود ألفعل Œاه ما يقوم به من ضسرب وتخريب
لÓنسسجام وألتّماسسك أإلفريقي ،ألذي بلغ أوجّه منذ تاريخ
تأاسسيسسه ،وهذأ ما أدأنه ألكث Òمن ألقادة أألفارقة نظرأ
لتجاوزه كل أألعرأف ألدبلوماسسية ألتي يلتزم بها ألعقÓء ‘
ألقارة ،لكن هذأ ألبلد أدخلنا ‘ متاهات خطÒة جدأ وكأاّن
أل–اد ‘ أزمة ،وهذأ غ Òصسحيح بتاتا ،ومرفوضس جملة
وتفصسي ،Óإأّنها حالة خاصسة ومعزولة ل عÓقة لها بال–اد
ومؤوسّسسساته.
هذأ ألّتشسويشس أŸغربي ل ينطلي على أل–اد أإلفريقي ألنّ
م -ؤوسّس -سس -ات ه -ذأ أألخ Òسس -ت-ك-ون ل-ه-ا أل-ك-ل-م-ة أل-ف-اصس-ل-ة ‘
أنضسمام هذأ ألبلد إأ ¤أل–اد ،وليسس هناك طرف آأخر
يسس- -م- -ح ل- -ه ب- -ال- -دخ -ول دون أŸرور ع -ل -ى ت -لك أإلج -رأءأت
ألقانونية ألّثابتة ألتي ل تخضسع للّتÓعبات ألسسياسسوية.

’ تزال اŸسسأألة الّليبية –مل ‘ كل يوم العديد من اŸفأجآأت الغ Òسسأرة بألنسسبة للمشسهد
’مني بصسفة عأمة ،بحيث ’ يخلو يوم إا ّ
’ وتسسجّل فيه حصسيلة جديدة من القتلى من
ا أ
’رهأبي ،أاو
أاب-ن-أء ال-ب-ل-د ال-واح-د سس-واء ب-نÒان الّ-ت-ن-ظ-ي-م-أت اŸسسّ-ل-ح-ة وع-ل-ى رأاسسهأ داعشش ا إ
ب-واسس-ط-ة الّ-نÒ-ان الّصس-دي-ق-ة م-ن ال-عشسÒة وال-فصس-أئ-ل ال-ت-ي تّ-ت-خ-ذ من حدودهأ العشسأئرية
ن العديد من الفواعل أاصسبحت تراهن
’مني بصسفة عأمة ،ونظرا أ
نقطة –ول ‘ اŸشسهد ا أ
’ ّ
على إاعأدة ترتيب البيت الّليبي ،إا ّ
’مور ’ تزال على حألهأ دون تغ Òأاو – ّسسب
نا أ
’ أا ّ
مرتقب.
ل -ل-ج-زأئ-ر م-ع ل-ي-ب-ي-ا ،و–دي-دأ Ãن-اط-ق أل-دب-دأب
حوار :نور الدين لعراجي
وجانت ،وتفرضس ألتزأم أقصسى درجات أ◊ذر ‘
❊ الشسعب :تعرف ا◊دود ا÷زائرية على ألتعامل مع أ÷انب أآلخر من أ◊دود ،بالتوأزي
صسحراوي وخأصسة مع ليبيأ مع أسستنفار نحو  20ألف عسسكري على أ◊دود مع
طول سسأحلهأ ال ّ
’م -ن -ي -ة ،ك -ي -ف ليبيا ومثلهم مع ما‹.
ال- -ع -دي -د م -ن ال -ت -أأّه -ب -أت ا أ
’ره- -أب- -ي ‘
’م- -ن- -ي ‘ ظ- -ل ه- -ذا ❊ ت - -وسّس - -ع ت - -ن - -ظ - -ي - -م داعشش ا إ
ت - -رسس - -م - -ون اŸشس- -ه- -د ا أ
’راضس-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة إا ¤أان ب-ل-غ  250ك-لم من
ا أ
ا’نفÓت؟
❊❊ الدكتور حكيم غريب :أعتقد ذلك بسسبب السس -أح -ل ال-ل-ي-ب-ي ،رغ-م ال-ع-م-ل-ي-أت اŸضس-أّدة
أنتشسار ظاهرة أإلرهاب وأ÷رÁة أŸنظّمة بكل لزحفه ،أاين تكمن قوته ومأ هي أاهدافه؟
أشسكالها أŸسستحدثة ‘ عدة دول ،خاصسة ليبيا ❊❊ ‘ أ◊قيقة إأّن «ليبيا أŸنقسسمة» ل تسستطيع
ألتي يشسّكل فيها ألوضسع أألمني أŸنفلت ألتحدي أن تصسمد أمام دأعشس ألرهابي .و‘ ألوأقع ،كثّف
أألك ،Èفبوجود سسÓح منفلت وعدم تشسكيل جيشس أل- -ت- -ن -ظ -ي -م حضس -وره أŸادي وأإلع Ó-م -ي بشس -ك -ل
حد قادر على ضسبط ألبÓد ،بقي أألمن ملحوظ ‘ ليبيا منذ أن أعلن «›لسس شسورى
وطني مو ّ
ع -ل -ى أل -غ -ارب وم -ف-ت-وح-اًع-ل-ى ك-ل ألح-ت-م-الت ،شسباب أإلسسÓم» ‘ مدينة درنة مبايعته للجماعة
وأنطÓقا منها تتحالف خÓيا أإلرهاب ألدأعشسي ‘ شسهر تشسرين أألول  /أكتوبر  ،2015وبعد ذلك،
ضسد ألدولة أŸسستهدَفة ،وكّلما كان هناك تهديد أعÎف زع- -ي- -م أل- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م ألره- -اب- -ي «أل -دول -ة
‘ إأقليم مع Úتنتقل تبعاته إأ ¤دول أ÷وأر ألتي أإلسسÓمية» أبو بكر ألبغدأدي بانضسمام «أقاليم»
تتحمل أألعباء ،خاصسة من حيث إأجرأءأت ضسبط برقة وطرأبلسس وفزأن ألليبية إأ« ¤أÓÿفة» ألتي
أ◊دود وأل- -ت- -ح -ك -م ‘ ت -دف -ق أألع -دأد أل -ه -ائ -ل -ة ينسسبها إأ ¤نفسسه .و‘ ألوقت عينه ،عمد دأعمو
لÓجئ .Úوأ÷زأئر كغÒها من دول ألعا ⁄عرفت ألتنظيم ألناشسطون على شسبكة أإلنÎنت إأŒ ¤نيد
عدم ألسستقرأر وألّÓأمن Ÿدة Œاوزت عشسرية أعضساء جدد بصسورة مكثّفة بينما أخذوأ يرّوجون
ك -ام-ل-ة ،ح-يث –ّم-لت ت-ك-ل-ف-ة م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب لصس -ال -ح ت -وسس-ع دأعشس أإلره-اب-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا وأّت-ب-اع
ل- -وح- -ده -ا ،وأك -تسس -بت أ÷زأئ -ر ‘ ح -رب -ه -ا ضس -د أسسÎأتيجية جديدة ‘ شسمال أفريقيا .وباعتبار
ليبيا ألبوأبة ألسسÎأتيجية لـ «ألدولة أإلسسÓمية»،
ألّتهديدأت أإلرهابية.
ك -م -ا أّن أ÷زأئ -ر ‘ م -وج -ات م-ا ع-رف ب-الّ-رب-ي-ع ومركز لنتشسار أألسسلحة أŸتنوعة ،فليبيا تطل
ألعربي وتدأعياته على أŸنطقة أŸغاربية أخذت ع -ل -ى أل-ب-ح-ر وألصس-ح-رأء وأ÷ب-ال ،ب-اإلضس-اف-ة إأ¤
ه -ذه أل ّ-ت -ه -دي -دأت ع -ل -ى ﬁم-ل أ÷د م-ن ط-رف مصسر وألسسودأن وتشساد وألنيجر وأ÷زأئر وتونسس.
ألسسلطات أ÷زأئرية ل سسيما بعد توسسع دأئرة
Œارة أألسس-ل-ح-ة أل-ث-ق-ي-ل-ة وت-أاّزم وت-ف-اق-م أألوضس-اع
أألم- -ن- -ي -ة ‘ دول أ÷وأر ،وأل -ذي ي -رج -ع أل -فشس -ل
ألدولتي ‘ ليبيا ،وما ترّتب عن ذلك من آأثار جّد
سسلبية على أألمن ألوطني ‘ أ÷زأئر ‘ ،ظل
تعّقد أألمور وتدأخلها بزيادة حدة أنتشسار ألسسÓح
إأضسافة أّن أإليديولوجيات تلعب دورأً مهمًا ‘
وألتطرف ألديني ،وŒارة أıدرأت ،وألهجرة
غ Òألشّس- -رع -ي -ة ،وأألخ -ط -ر م -ن ذلك ه -و –ال -ف ط -ب -ي -ع -ة ع -م -ل دأعشس ألره -اب-ي ،إأل أن أه-دأف-ه
ظمة مع أإلرهاب (تهديدأت صسلبة) ألسسÎأت-ي-ج-ي-ة ل-يسست م-نسس-اق-ة ب-اإلي-دي-ول-وج-يات
أ÷رÁة أŸن ّ
وح- -ده- -ا ،ب- -ل ت- -ت -م -ح -ور ح -ول ح -ي -ازة أألم -وأل،
لتنويع مصسادر “ويله.
وهكذأ فإاّن مÓمح ألوضسع أألمني ما –مله من وأŸوأرد ،وألقوة .ولذأ ،إأقامة أÓÿفة ‘ ليبيا
رهانات يتطّلب أŸزيد من أ◊ذر وأليقظة ألنّ وسس -وري -ا ه -ي ›رد أل -ب -دأي -ة ،ل أل -ن -ه -اي -ة ل -ه-ذأ
أ◊ل ألسسياسسي ‘ ليبيا مازأل بعيد أŸنال ‘ ظل ألتنظيم ،ول ننسسى أسستخدأمه ألعÓم وألدعاية
أل-ت-دخ-ل أألج-ن-ب-ي ،و“ّدد أل-ت-ن-ظ-ي-م أإلره-ابي ‘ بشسكلٍ فّعال للغاية ألن عملياته أإلعÓمية مركزية
أŸنطقة ليبيا .وحسسب أعتقادي وجدت أ÷زأئر إأ ¤حxد بعيد ،ناهيك عن أنه يتحّكم بدّقة Ãا
نفسسها ‘ مأازق أمني كب ،Òألّنه حتى ولو ”ّ ُينشسر وبتوقيت ألنشسر ،وتخضسع كل حسسابات تويÎ
–ق -ي -ق أل -ت -ع -اون ألق -ل -ي-م-ي ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة أŸرت -ب -ط -ة ب -ال-ت-ن-ظ-ي-م إأ ¤إأدأرة م-رك-زي-ة .ف-ع-ن-د
أل -ت -ه -دي -دأت ألره -اب-ي-ة ‘ أت-ف-اق-ي-ات ث-ن-ائ-ي-ة أو أنضسمام مقاتل Úبارزين جدد إأ ¤دأعشسÁ ،ارسس
متعددة أألطرأف ،ل Áكن تطبيقه على أرضس ألتنظيم ضسغوطًا عليهم ليسسلّموه حسساباتهم على
أل- -وأق- -ع ،وي- -رج- -ع ذلك إأ ¤ضس- -ع- -ف أŸن- -ظ- -وم -ة م -وأق -ع أل -ت -وأصس -ل ألج -ت -م -اع -ي ،وك-ذلك إأن ق-وة
أŸؤوسسسس- -ات- -ي- -ة وأن- -ع -دأم أو ﬁدودي -ة أل -ق -درأت ألتنظيم على شسنّ هجمات شساملة ووأسسعة ألنطاق
أŸالية وألعسسكرية لدول أ÷وأر ،وهذأ ما جعل تعتمد على ألعديد من ألنتحاري ،Úما ُيسساعد
أ÷زأئر تتحّمل تكلفة أمنها وأمن جÒأنها عن ع -ل -ى ت -فسسŒ Òن -ي -ده ع-ددأً ك-بÒأً م-ن أألط-ف-ال.
‡ا يزيد ي -دّرب ت -ن -ظ -ي-م دأعشس أإلره-اب-ي أألط-ف-ال خ-ارج
طريق تقد Ëمسساعدأت لهذه ألدولّ ،
م- -ن أع- -ب- -اء أل- -تصس -دي ل -ل -ت -ه -دي -دأت وأألخ -ط -ار أل -دوأم أل -درأسس -ي ،وي-عّ-رضس-ه-م إأ ¤ع-نٍ-ف شس-دي-د،
أÙتملة .ومن ألناحية أإلقتصسادية هذه ألدول وُينتج أشسرطة تدريبية لتشسجيع أŸرأهق Úألشسباب
أصس-ب-حت ع-ب-ئ-ا ع-ل-ى م-ي-زأن-ي-ة أ÷زأئ-ر م-ن ح-يث ع -ل -ى أل -ق -ت -ال .وي -ب -ق -ى ه -ن-اك خ-طً-رأ م-ن “دد
ت -دف -ق أل Óّ-ج -ئ Úوأل ّ-ت -ه -ريب ،ون -ظ -رأ لشسسس -اع-ة ألتنظيم إأ ¤عمق إأفريقيا ،وأللتحام مع جماعة
مسساحة أ÷زأئر  2831741كلم  2وطول حدودها بوكو حرأم أإلرهابية ‘ نيجÒيا وألنيجر وتشساد
 6343ك -ل -م ،م -ن غ ÒأŸم -ك -ن ضس -ب-ط ك-ل ح-دود رغم ألهزأئم أألكيدة للتنظيم أإلرهابي بسسÒت
ألÎأب ألوطني .فحسسب تقرير أمريكي أ÷زأئر يث ÒكثÒأ من ألتسساؤولت حول ألبلدأن ألتي Áكن
أنفقت حوأ‹  2مليار دولر ◊ماية أمنها منذ لعناصسر هذأ ألتنظيم أإلرهابي أن يلجؤووأ إأليها،
بدأية أ◊رب ‘ ليبيا ،وهي أآلن تتفاوضس مع خاصسة أن هذه ألتنظيمات ل تزأل “ثل خطرأ
روسس -ي-ا لشس-رأء ( )30ط -ائ -رة ب-دون ط-ي-ار Ÿرأق-ب-ة على ليبيا وعلى دول أ÷وأر ،مع فرأر قيادأت
وح -م -اي -ة ح-دوده-ا ،وأألرق-ام م-رّشس-ح-ة لÓ-رت-ف-اع وعناصسر من تنظيم «دأعشس» أإلرهابي Ãدينة
بسس- -بب فشس- -ل دول أ÷وأر ل- -ي -ب -ي -ا ،ت -ونسس ،م -ا‹ ،سسرت ودرنة إأ ¤أ÷نوب ألليبي ،وتزأيد أıاوف
أل -ن-ي-ج-ر ،وسس-ي-ط-رة أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ع-ل-ى دول م -ن إأع-ادة تشس-ك-ي-ل خÓ-ي-ا وم-ع-اق-ل ج-دي-دة ل-ه-ذأ
ألسساحل و–الفها مع أإلرهاب (تهديدأت صسلبة) ،ألتنظيم ،وكذلك مع أسستمرأر توأجد قوأت لتنظيم
وه -و م -ا ت-طّ-ل-ب إأع-ادة وضس-ع أسسÎأت-ي-ج-ي-ة أم-ن-ي-ة «ألقاعدة» بغرب ليبيا ،و÷وء هذه أألخÒة إأ¤
موسّسعة تتماشسى مع ديناميكية ألتهديدأت ،ألتي هذه أŸنطقة ألشساسسعة وأŸفتوحة ،سسيسسمح لهم
ع -رفت ت -ط -ورأ ك -بÒأ وسس-ري-عً-ا ،بسس-بب ألن-فÓ-ت بالتوأصسل مع تنظيمات إأرهابية أخرى منتشسرة ‘
أألمني ‘ ليبيا ،وعدم قدرة ألسسلطات ألليبية على أŸن -ط -ق-ة ع-ل-ى غ-رأر «ب-وك-و ح-رأم» ‘ ن-ي-جÒي-ا،
ألتحكم ‘ أسسلحة  ،حيث أن ألعمليات أإلرهابية و»ألقاعدة ‘ بÓد أŸغرب أإلسسÓمي» ،وتنظيم
ألتي تعرفها ما‹ من فÎة أ‹ أخرى مصسدره «أŸوّقعون بالدم» وجماعة أنصسار ألدين ،وحركة
ألسسÓح ألليبي ،كما أّن هذأ ألوضسع أŸتدهور من أل- -ت- -وح- -ي- -د وأ÷ه- -اد ‘ غ- -رب إأف- -ري -ق -ي -ا .وق -د
أŸمكن أن يعطى ذريعة لتدخل قوأت دولية بحجة تسساعدهم ألسسيطرة على طرق ألتهريب ألعديدة
تطه Òليبيا من أإلرهاب ،وباقي ألسسيناريو مفهوم ‘ ألصس -ح -رأء أل -ل -ي -ب-ي-ة م-ن ت-وف Òمصس-ادر “وي-ل
كما يعلم أ÷ميع .وحسسب أعتقادي على أ÷زأئر ل -نشس -اط -ات -ه -م و–رك -ات -ه -م أإلره -اب-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا،
إأع -ادة رسس -م وت -ب ّ-ن-ي أسسÎأت-ي-ج-ي-ة أم-ن-ي-ة ج-دي-دة ومنطقة ألسساحل أإلفريقي.
ت -ه -دف إأ ¤ت -أام Úأ◊دود أ÷ن -وب -ي -ة وألشس -رق-ي-ة

مشصهد واحد ‘ منطقة
“ّثل ›ال من الّنفط اللّيبي

❊ عدة عمليأت قأدتهأ القوات اللّيبية سسواء
ا÷يشش ال ّ- -ن - -ظ - -أم - -ي «ح - -ك- -وم- -ة السس- -راج»
’خرى اŸنطوية –ت لواء اŸشس Òخليفة
وا أ
خف Îللقضسأء على انتشسأره ،لكن اŸشسهد هو
نفسسه أاين تكمن العوائق؟
❊❊ أŸشسهد ‘ ليبيا رغم ألعمليات ألذي قام بها
«أ÷يشس أل -ن-ظ-ام-ي ألسس-رأج» وأألخ-رى أŸن-ط-وي-ة
–ت لوأء خف Îللقضساء على ألتنظيم ألرهابي
دأعشس ،ألّن أŸشسهد هو نفسسه  ⁄يتغّير خاصسة كان
لسسيطرة أŸشس Òخليفة حف Îعلى منطقة ألهÓل
ألنفطي ألسسÎأتيجية أثر كب Òعلى موأقف ألقوى
أل -دول -ي -ة ،ح -يث تشس ّ-ك -ل ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ق -اع-دة
أسساسسية لتصسدير ألنفط ألليبي ،حوأ‹  % 60من
أÿام أل -ل -ي-ب-ي ،وت-ع-م-ل  8شس-رك-ات ن-ف-ط-ي-ة كÈى
متعددة أ÷نسسيات بليبيا ،فغالبًا ما تنظر هذه
ألقوى لليبيا من نافذة أŸوأرد ألنفطية وأألهمية
ألسسÎأت -ي -ج -ي-ة ل-ل-ي-ب-ي-ا ‘ سس-ي-اسس-ت-ه-ا أÿارج-ي-ة،

ال ّصصحراء الّليبية ومنطقة ال ّسصاحل اإلفريقي
مصصدرا الّتمويل للجماعات اŸسصلّحة

وألوصسول إأ ¤من يسسيطر على هذه أŸوأرد ،ومن
ثم ل تخرج موأقفها عن –قيق مطامعها .رÃا
ه -ذأ م -ا ي -ج -ع-ل أإلره-اب م-غ-ذي ل-ه-ذه أŸصس-ال-ح
ألغربية بعيدأ عن –قيق أسستقرأر أمني و‚اح
سسياسسي ‘ إأعادة بناء ألدولة أŸنهارة ،وبناء قوأت
مسسلحة قوية وموحدة Ÿوأجهة أإلرهاب بصسارمة
وفعالية أك.Ì
كما ل ننسسى أل ّصسرأعات ب ÚأŸيليشسيات ،وعلى
رأسس-ه-ا م-ي-ل-يشس-ي-ا «ث-وأر ط-رأب-لسس» أل-ت-ي ي-تزّعمها
هيثم ألتاجوري وميليشسيا ما يعرف بقوة ألردع
بقيادة عبد ألرؤووف كارة .بينما يلتزم أÛلسس
أل -رئ -اسس -ي ألصس -مت إأزأء م-ا ي-ح-دث م-ن ت-ط-ورأت
أم -ن -ي -ة ‘ أل -ع -اصس -م -ة ط -رأب -لسس ،ب -رغ-م أن ه-ذه
أل- -ت- -ط- -ورأت ق- -د ت -ك -ون ب -دأي -ة ◊رب م -رت -ق -ب -ة
سس -تشس -ه -ده -ا أل -ع-اصس-م-ة ه-ذأ م-ا ي-ج-ع-ل أإلره-اب
يتحرك بسسهولة وقوة ألن «ألوحدة» كلمة تبدو
صسعبة ألتطبيق ‘ هذأ ألبلد .ففي ألوأقع ،ل تزأل
ألح -ت -ك -اك-ات بﬂ Úت-ل-ف أل-ف-اع-ل Úألسس-ي-اسس-يÚ
م -رت -ف -ع-ة ،وإأضس-اف-ة إأن ه-ذأ أل-ت-ن-ظ-ي-م ي-ع-ت-م-د ‘
أسسلوبه ألقتا‹ على ألنتشسار وألتوسسع ‘ دوأئر
جغرأفية ‡تدة كثÒأ ،لذلك ل Áكن أ÷زم بأان
هذأ ألتنظيم أجتث من أصسوله ،ألّنه دخل مرحلة
أخرى تتناسسب وميولته ألعسسكرية وألقتالية بأان
ت -ف-ادى أŸوأج-ه-ة أŸب-اشس-رة أل-ت-ي ك-ل-ف-ت-ه خسس-ارة
أŸوأقع لكن حافظ على مقوماته ألقتالية وأصسبح
يوأجه بها ألهجوم .هذه أŸقّومات ألقتالية ألتي
ي-ح-ذق-ه-ا ت-ق-وم ع-ل-ى ع-نصس-ر أإلرب-اك وأŸب-اغ-تة،
وأŸفاجأاة على حرب ألعصسابات ،ألتي يعتمد ‘
هذه أŸرحلة ألثانية من دأعشس أإلرهابي ألقنصس
ع -ل -ى أل -ت -ف -جÒأت وع -ل -ى ألسس -ي -ارأت أŸف-خ-خ-ة
وألنتحاري..Úهذأ أسسلوب أإلرهاب وأإلرهابي،Ú
وهو ما يعتمده ألعمليات ألقتالية ‘ ليبيا ،كما
أعتقد أنه هناك عوأئق متعددة ،وأهّمها تسسريب
ألسسÓح إأ ¤تونسس دأعشس ألرهابي.
وتسسّلل أŸقاتل Úأألجانب من أل Èوألبحر ألنّ
ألتنظيم يسسعى إأ ¤جعل أŸنطقة كاملة تخضسع
إأ ¤م -ف -اه -ي -م ح -رب إأره-اب-ي-ة ي-رغب ‘ إأب-رأزه-ا
عسس-ك-ري-ا ع-م-ل-ي-ات-ي-ا وإأعÓ-م-يا حتى يجعل لنفسسه
مكونا له أبعاد دولية ،وهذه أ◊رب سستمتد ‘
أشس- -ك- -ال ﬂت -ل -ف -ة وب -الشس -ك -ل أل -ذي ي -رغب ف -ي -ه
ألتنظيم ،وهي ألدخول ‘ حرب ألشسوأرع وحرب
ألعصسابات وأŸمرأت ألتي ” تركها ‘ معركة
سسرت أألخÒة ،باإلضسافة إأ ¤ألدور أŸريب للقوى
ألغربية ‘ هذه أŸعارك ،وهذأ يذكرنا ببعضس

أŸعارك ألتي دأرت ‘ ألعرأق ما ترك فرصسة
للهروب و“وقع ألدوأعشس ‘ جهات أخرى من
ألÎأب ألليبي.
’ره -أبّ-ي Ú-م-ن أاي تسسّ-ل-ل ﬁت-م-ل،
❊ م -ن -ع ا إ
’ن
’مريكية ا آ
قأعدة تعتمدهأ الو’يأت ا أ
’رهأبي ،وإان كأن ظأهرهأ
Ùأربة داعشش ا إ
ن خفيهأ لن يحمل د’’ت
اسستخبأراتيأ ،فإأ ّ
أاخرى ،هل من توضسيح أاكÌ؟
❊❊ فع Óإأنّ إأسسÎأتيجية أمريكا Ÿوأجهة دأعشس
غامضسة أألهدأف وأألدوأر ،وتبحث عن –قيق
مصس -ا◊ه -ا ‘ أŸن -ط -ق -ة أل-ع-رب-ي-ة ،ومسس-أال-ة م-ن-ع
أإلرهابي Úمن أي تسسلل ﬁتمل تدخل ‘ صسلب
ألسس -ي -اسس -ة أÿارج -ي -ة أألم -ري -ك -ي -ة ‘ أŸن-ط-ق-ة،
فبسسبب ألعنف أŸسسلح وبفعل ألتدخل أÿارجي
أإلقليمي وألدو‹ ‘ ألشسأان ألدأخلي تعرضست ليبيا
و سسوريا وأليمن...تقريبًا للدمار ألشسامل ول توجد
بنى –تية ‘ كافة أÛالت ،وتعرضست شسعوب
هذه ألدول إأ ¤مآاسس يصسعب وصسفها (من ضسحايا
وشسهدأء ،وفقدأن أهل وأبناء وجرحى ،وسسجون
وم- -ع -ت -ق Ó-ت وت -ع -ذيب وم -رضس وج -وع وح -رم -ان
وتهج ،Òو÷وء ‘ ﬂيمات دول أ÷وأر...إألخ)،
ورأفق ذلك مزأيدأت ومتاجرة وأبتزأز بالقضسايا
أل -ع -رب -ي -ة م-ن ق-ب-ل ه-ذه أل-دول أل-ت-ي ل-ه-ا مصس-ال-ح
وأجندأت إأقليمية ودولية ،وألتي أوصسلت أŸنطقة
أل -ع -رب -ي -ة أ ¤ط -ري -ق مسس -دود ب -ف -ع -ل مصس -ا◊ه-ا
وأج -ن -دأت -ه -ا ،ف -ال -ولي -ات أŸت -ح -دة وح -ل -ف -ائ -ه-ا
أإلقليمي Úيفّكرون ‘ إأنتاج ماركة جديدة من
دأعشس أك Ìإأجرأما وفتكاً وتدمÒأً وإأرهاباً من
دأعشس أ◊الية لتسسويق أجندتهم أألخرى ألغÒ
م -ع -ل -ن -ة ألّن ألسسÎأت -ي -ج-ي-ة أألم-ري-ك-ي-ة Ùارب-ة
أإلرهاب هي غطاء ألسستنزأف ألطويل أŸدى
Ÿقومات ألمة ألعربية ،وتنفيذ مشسروع ألشسرق
ألوسسط ألكب Òوتفتيت ألدول ألعربية إأ ¤دويÓت
طائفية تتناحر فيما بينها ألنها ليسس لديها نية
بالقضساء على دأعشس ،وكما تهدف على أŸدى
أل-ب-ع-ي-د ت-ه-ي-ئ-ة مسس-ت-ل-زم-ات وضس-ع خارطة جديدة
Ÿن -ط -ق -ة ألشس -رق ألوسس -ط ،م -ن خ Ó-ل ت -ف ّ-رده-ا
Ãح -ارب -ة دأعشس وأ◊رك -ات ألره -اب -ي -ة ألخ-رى
ومسسكها بهذه ألورقة لتنفيذ أجندأتها ومصسا◊ها
ومصسالح حلفائها ،ومنهم إأسسرأئيل وعلى حسساب
مصسالح ألشسعوب ألعربية.

فوضصى ال ّسصÓح وراء
انقسصامات نفوذ قبلية وسصياسصية

’مني ’ تنحصسر
❊ بؤور التّوّتر وا’نفÓت ا أ
ع -ل -ى ل -ي -ب -ي -أ ف -ق -ط ،ف -ه -ل م -أ ي-ح-دث ع-ل-ى
ا◊دود ال ّ- -ت - -ونسس - -ي- -ة وم- -أ‹ وغÒه- -أ ل- -ه
ع Ó-ق -ة ب -ألّضس -رب -أت ال -ت-ي ت-ت-لّ-ق-أه-أ داعشش
’رهأبي؟
ا إ
❊❊ إأّن أنفÓت ألوضسع أألمني إأضسافة إأ ¤فوضسى
ألسسÓح ،أّدى بليبيا ألن تنقسسم إأ ¤مربّعات نفوذ
ق -ب -ل ّ-ي -ة وسس-ي-اسسّ-ي-ة م-ت-ن-اح-رةŒ ⁄ ،د حّ-ت-ى ه-ذه
أللحظة صسيغة توحّد سسياسسيّ وعسسكريّ وأضسح.
ورغم ألضسربات أ÷وية ألمريكية على ألتنظيم
ألرهابي دأعشس ،فإاّنها ّ– ⁄قق نتائج ملموسسة
على أرضس ألوأقع ،أما أ◊الة أألمنية بالنسسـبة إأ¤
ت -ونسس ‘ رأي -ي خ -طÒة ،ف -ت -ت -م -ث -ل ب -ك -ون ل-ي-ب-ي-ا
أصسبحت ملجأا للعديد من أŸتشسددين ،ألذين كانوأ
يقاتلون ‘ ﬂتلف بؤور ألتوتر ‘ إأفريقيا وألعرأق
وسسوريا ،ما أصسبح ينذر بتحول ليبيا إأ ¤قاعدة
لنطÓق ألعمليات أإلرهابية ضسد دول أ÷وأر.
أÿط- -ر أألمـنـي أآلخـر ب -ال -نسس -ب -ة إألـى ت -ونسس هـو
–ّول ليبيا إأ ¤مركز دو‹ لتجارة ألسسÓح ،فضسÓ
ع- -ن خ- -ط- -ر ح- -دوث م- -وج- -ات ن- -زوح ك- -بÒة م -ن
ألÓّ- - -ج- - -ئ Úسس - -بب تـدهـور ألأوضس - -اع أألم - -ن - -ي - -ة
وألجتماعية وألقتصسادية فـي ليبيا ،إأضسافة إأ¤
دول أ÷وأر ،أل -ت -ي سس -ي -ن-ال ك-ل م-ن-ه-ا نصس-ي-ب-ه م-ن
زع -زع -ة ألسس -ت -ق -رأر أل -دأخ -ل-ي ،إأذأ م-ا أسس-ت-ط-اع
ألتنظيم زرع خÓياه ،ألنائمة وأليقظة على ألسسوأء،
‘ ألدول أÙيطة بليبيا خاصسة تونسس وما‹
لن -ه -م -ا أ◊ل-ق-ة أألضس-ع-ف ‘ ألÎت-ي-ب-ات ألم-ن-ي-ة
وألقوة ألعسسكرية Áكن أعتبار تونسس أك Ìدول
أ÷وأر تأاثرأً بسسيطرة ألتنظيم على مدن ليبية،
فإاضسافة إأ ¤بؤورة ألتوتر وألتسسليح وألتجنيد ألتي
باتت على مقربة من حدودها .أما على ألصسعيد
ألج -ت -م -اع -ي فسس -تضس-ع أل-ع-ودة أل-وأسس-ع-ة ل-ل-ع-م-ال
ألتونسسي Úوأألفارقة إأ ¤بلدأنهم أعباء ثقيلة على
كاهل بلدأنهم ‘ ظل عجز ألسسلطات عن تأامÚ
فرصس ألعمل للعائدين أو حتى لقسسم منهم.
ويعني هذأ أنّ تونسس هي أك ÌأŸتضسررين من
تدأعيات –ول ليبيا إأ ¤دولة فاشسلة ،وإأن خطر
أخÎأق أ◊دود ألتونسسية مسساألة وقت ،خاصسة ‘
ظل وجود ›موعات ﬁلية موألية لـ «ألقاعدة»
مثل أنصسار ألشسريعة وكتيبة عقبة بن نافع ،وما

ُيغّذي هذه ألظاهرة هو أرتفاع عدد أŸقاتلÚ
ألتونسسي ‘ Úسسوريا وألعرأق ،بحسسب تقديرأت
وزأرة أل -دأخ -ل-ي-ة أل-ت-ونسس-ي-ة ،إأ 3800 ¤ع-نصس-ر ل
ُيسستبعد أن يعود كث Òمنهم إأ ¤بلدهم .كما أن ‘
ليبيا حالياً ما ل يقل عن  1500مقاتل تونسسي
م -درب Úومسس-ل-ح ،Úأم-ا ع-ل-ى أل-دول أإلف-ري-ق-ي-ة،
Óرهابي Úتنظيم
فإاّنها أألزمة ‘ ليبيا سستسسمح ل إ
صسفوفهم جنوب ألبÓد أÙاذية لكل من ما‹
وبوركينا فاسسو وألنيجر وتشساد ،حيث أن ألدول
حيث غائبة “اماً وألقبائل غ Òقادرة على ضسبط
أألوضساع أألمنية ،إأن  ⁄تكن هي متوأطئة مباشسرة
أو مدأورة مع أ÷ماعات أŸسسلحة ،شسريكتها ‘
ألتهريب وŒارة أıدرأت وأألسسلحة ألقادمة من
ليبيا ،فا÷ماعات أŸسسلحة ألتي كانت ب Óأرضس
صسارت لديها موأطئ قدم شساسسعة ‘ جنوب ليبيا
وشسمال ما‹Ã ،ا فيها معسسكرأت ألتدريب ،وهي
 ⁄تكن “لك أسسلحة فباتت –صسل عليها بسسهولة
من جميع أألنوأع وأألحجام ،كما أنها كانت تعمل
‘ أÿف -اء ،ف -أاضس-حت أل-ي-وم ت-ع-رضس ق-وت-ه-ا ع-ل-نً-ا
وتبشسر بتطبيق ألشسريعة.
’مريكية مع
❊ مأ هي قراءتكم لل ّسسيأسسة ا أ
’ب -يضش ال-رئ-يسش
ال -ق -أدم ا÷دي -د ل -ل -ب -يت ا أ
ت- -رامب ،ه- -ل تسس- -ت- -م- -ر السس- -ي -أسس -ة ن -فسس -ه -أ
ب- -أل- -نسس- -ب- -ة ل- -ل- -ي- -ب- -ي- -أ أام ه- -ن -أك ت -غ -يÒات
جيوسسيأسسية على اŸشسهد سستطرأا؟
❊❊ أت -وّق -ع أّن أل -رئ -يسس أألم -ري -ك-ي أ÷دي-د ت-رأمب
سس-ي-ت-ع-اط-ى م-ع أŸسس-أال-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة سس-ي-كون أفضسل من
تعاطي أإلدأرة ألتي سسبقته بقيادة بارأك أوباما ومعه
هيÓري كلينتون ،ألن أغلب ألليبي Úكانوأ يتخّوفون
من وصسول هيÓري كلينتون إأ ¤ألبيت أألبيضس نظرأ
لتاريخها ‘ ليبيا ،حيث قادت أ◊ملة على بÓدهم
ودّعمت أإلخوأن أŸسسلم ،Úلهذأ يجب على أإلدأرة
أألمريكية أ÷ديدة أن Œاوز أألخطاء ألتي وقعت
فيها إأدأرة أوباما ،وتغي Òألسسياسسة أÿارجية ألتي
أتبعتها بخصسوصس تعاطيها مع أألزمة ‘ ليبيا وكذلك
‘ م -ن -ط -ق -ة شس-م-ال إأف-ري-ق-ي-ا ،خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-دع-م-ه-ا ل-ق-وى م-ت-ط-رف-ة وت-نصس-ب-ي-ه-ا ق-ي-ادأت ع-ل-ى
ألبÓد ،إأضسافة إأ ¤ضسرورة إأعادة حسساباتها ‘ ذلك
إأذأ أرأدت إأعادة بناء عÓقات ألثقة مع دول أŸغرب
ألعربي وشسعوبها ورغبت ‘ تدعيم ألتعاون معها على
كافة أألصسعدة.
ويبقى أن نعرف أنه رغم أن ألسسياسسة أÿارجية
أألمريكية Œاه أŸنطقة ألعربية –كمها ألعديد
من ألثوأبت وأÙددأت وأŸصسالح ،ألن عملية
صس-ن-ع ألسس-ي-اسس-ة أÿارج-ي-ة أألم-ري-ك-ي-ة ت-ق-وم على
أŸؤوسسسسات ،وليسس أألفرأد ،فإان شسخصسية ألرئيسس
أألمريكي وألفريق ألرئاسسي أŸعاون له ‘ أإلدأرة
تؤوثر بشسكل كب ‘ Òتلك ألسسياسسة ،سسوأء من حيث
ألتدخل ،أو ألنعزأل ،أو من حيث آألياتها ما بÚ
أسستخدأم أألدوأت ألصسلبة ،مثل ألقوة ألعسسكرية،
وب Úأل-ق-وة أل-ن-اع-م-ة م-ث-ل أ◊وأر وأل-دب-ل-وماسسية.
وÁك- -ن أل- -ق -ول إأن –ل -ي -ل ألسس -ي -اسس -ة أÿارج -ي -ة
أألمريكية ،منذ نشسأاة ألوليات أŸتحدة ،يوضسح أن
ت -لك ألسس -ي-اسس-ة ت-ت-غ Òدوري-ا وبشس-ك-ل روت-ي-ن-ي م-ن
توجه أنعزأ‹ إأ ¤آأخر تدخلي من فÎة إأ ¤أخري،
بحيث إأنه Áكن توقع ألتغ Òمن توجه آلخر ‘
◊ظات تاريخية معينة ،فرغم تعاقب ألرؤوسساء
منذ أ◊رب ألعاŸية ألثانية ،فإانّ أÿطوط ألعامة
للسسياسسة أÿارجية أألمريكية ظلت ثابتة تقريبا.

ا◊ل السصياسصي..اıرج إا ¤بّر الأمان

❊ أاي خيأر ترونه ح ّ
 Óللمسسألة الّليبية ‘ ظل
’ن؟
’قليمي والدو‹ ا آ
الّراهن اŸغأربي وا إ
❊❊ إأّن- -ه م- -ن أŸؤوّك- -د أّن أ◊ل ب Úي- -د أل -ل -ي -ب -يÚ
أن -فسس -ه -م ب -ع-ي-دأ ع-ن أل-ت-دخ-ل أألج-ن-ب-ي ،أإضس-اف-ة
ألركيزة أألسساسسية للخروج ليبيا من عنق ألزجاجة
هو أنّ أ◊وأر ألشسامل وأ◊ل ألسسياسسي أإلطار
ألوحيد ◊ل أألزمة بليبيا ،موضسحا أّن ألتفاق
ألسس -ي-اسس-ي ي-ع-د أآلن أل-رك-ي-زة أل-وح-ي-دة ب Úأي-دي
ألليبي Úوألثمينة جدأ ‘ هذه أŸرحلة أ◊رجة
إلعادة ألسسلم وألسستقرأر ‘ ليبيا ،ووضسع وبناء
أسسسس دولة جديدة دولة مؤوسسسسات ودولة سسيادة
ألقانون تنطلق فيها ألتنمية ألشساملة توظف ‘
إأط-اره-ا ث-روأت-ه-م أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أل-ه-ائ-لة لصسالح رفاه
ومسس-ت-ق-ب-ل وأع-د ل-ي-ب-ي-ا .وه-ن-ا ن-ؤوّك-د أهمية حشسد
أ÷هود وتعزيز ألتعاون ب Úدول أ÷وأر خاصسة
أ÷زأئ - -ر ،ودوره - -ا أل - -ري - -ادي ‘ إأدأرة أألزم- -ات
أإلقليمية من خÓل أ◊وأر و تصسدير ألسسلم ولعب
دور إأيجابي ‘ حل هذه أألزمة نظرأ لتدأعيات
أألزمة ألليبية على أŸنطقة.
إأنّ دول أ÷وأر هي أألك Ìتأاثرأ بالوضسع ‘ ليبيا،
وبالتا‹ تقع عليها مسسؤوولية إأ‚اح مسسار أ◊ل
Óزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن ألتدخÓت
ألسس-ي-اسس-ي ل -أ
أألجنبية أŸعلنة وغ ÒأŸعلنة أجلت ألتوصسل إأ¤
أŸصسا◊ة ألوطنية.

ثقافة
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قراءة ‘ قصشيدة القدسض للششاعرة
ا÷زائرية حورية آايت إايزم

همة

مسشا

بقلم د.اأبو حازم ا÷بوري (أاسصتاذ بقسصم األدب
العربي بجامعة العراق)
زنبقة شصعرية وجدت ناصصية الشصعر العفوي مسصارا تظلل
عليه أاجمل الكلمات؛ إانها الشصاعرة ا÷زائرية حورية آايت إايزم.
الشص-ع-ر (تشص-ك-ي-ل ل-غ-وي ي-ك-ون-ه خ-ي-ال ال-ف-ن-ان م-ن م-ع-طيات
متعددة يقف العا ⁄اÙسصوسص ‘ مقدمتها ،فأاغلب الصصور
مسصتمدة من ا◊واسص ا ¤جانب ما ل Áكن إاغفاله من الصصور
النفسصية والعقلية حتى وإان كانت ل تأاتي بكÌة الصصور ا◊سصية
ال -ت -ي ي -ق -دم -ه-ا الشص-اع-ر أاح-ي-انً-ا ك-ثÒة ..ف-اŸرئ-ى الشص-ع-وري
والفكري يدخل ‘ تكوين الصصورة بهذا الفهم ما يعرف بالصصور
ال -ب -لغ -ي -ة م -ن تشص -ب -ي -ه و›از ،إا ¤ج-انب ال-ت-ق-اب-ل وال-ظ-لل
واأللوان والتوازن ب Úالفكرة وصصياغة الكلمة وهذا التشصكيل
يسصتغرق اللحظة واŸشصهد اÿارجي...
لقصص-ى– ،ك-مت الشص-اع-رة ‘
و‘ ال -ت -غ -ري -دة اŸغ -رب-ي-ة ل -أ
انسصيابية جميلة لتصصوير ا◊دث الشصعري:
لرضص...
حلمي ‘ ا أ
وإا ¤السشماء يعلو جبيني
أادعو ربي ..وفيه يعلو جبيني
تفوق نفسشي Ÿعانقة العلى
وأانا فلسشطيني...
وم -ه-م-ا ك-انت ب-داي-ة ال-نÌي-ة ن-ظ-امً-ا م-ت-ك-امً-ل ت-دخ-ل ف-ي-ه
األشصكال اÙسصوسصة فالصصورة (جوهر الفيضص الشصعري الذي
ي -ظ -ه -ر ذلك ال -ت -ف -اع-ل ب ÚاŸرئ-ي واŸك-ن-ون و“ن-ح األشص-ي-اء
حضصورا ً جديدا ً) الكلمة –ولت ‘ نسصيج الذاكرة أاسصاسصاً لصصورة
تاريخية أاعطتها إايحاًء جديدا ً منسصجماً ورؤويا اŸعاصصرة ثم
انتقلت إا ¤التشصخيصص...
عاري على العرب...
وغ Òالله لن ينحني جبيني...
أاطوف حول البيت....
لعل الدعاء ينجيني...
وهنا تعد الصصوفية وبيان السصجن طغى على القصصيدة...
ت -ع -ري-ف-ات-ه-ا ال-ق-ري-ب-ة إا ¤ال-ف-ه-م (أان-ه-ا رسص-م ق-وام-ه ال-ك-ل-م-ات
اŸشصحونة باإلحسصاسص والعاطفة والفكرة) ...و‡ا نراه ‘

للنقاشض

بقلم /د .فيصصل األحمر

أاق -ف ال -ي -وم وق -د ت -ع -ام -لت م-ع م-ئ-ات
ال- - -ب - -اح - -ث Úواıتصص ÚاÎŸاوح ÚبÚ
أاشصد األسصاتذة نباهة وأاقل الطلبة حظا
من النباهة ،واÿلصصة باحثون يقفون ‘
غرفة منهجية معقمة ل يدخلها أاي ذوق
أادب -ي ،ت -ع -ظ -ي -م ل -ل -ن -ق -اد وج -ه -ل م -ط-ب-ق
بالنصصوصص اإلبداعية مع تقديسص أاعمى
لكل ما تقدمه لهم الصصحافة اŸأاجورة من
األع-م-ال ،ي-ع-ج-ب-ه-م م-ا ي-ق-ال ع-ن-ه ج-م-يل
ويصصمتون عن كل ما سصواه ...معرفة أادبية
مهولة وهول كب Òيصصيبك من شصدة جهل
هذا ا÷مهور الطيب حسصن النوايا الذي
لدب ع-ن
انشص -غ -ل ب -اŸع -رف -ة ال -ن -ق-دي-ة ل -أ
األدب نفسصه ،كحال من يقيم حفل زفاف
كب Òفيتذكر كل شصيء وكل شصخصص وينسصى
العروسص.
مشص -ت -غ -ل -ون ع -ل -ى ال -نصص -وصص األدب -ي -ة
(وخ -اصص -ة ال -نصص -وصص السص -ردي -ة) Ãن-اه-ج
شص-ك-لن-ي-ة وسص-ي-م-ي-ائ-ي-ة م-ط-ورة للمقولت
الشصكلنية (وأاخصص بإاحباطي اŸشصتغلÚ
ع-ل-ى السص-ي-م-ي-ائ-ي-ات السص-ردي-ة) ينتهي بهم
األمر إا ¤تكرار مقيت Ÿقولت مسصتوردة
من كل مكان وŸناهج أامشصاج /⁄ل/لن
تعطي شصيئا ولو جئنا Ãثلها مددا.
ي -ن -ت -ه -ي ال -ط -الب – ال -ذي ل ي-ل-بث أان
يصصبح أاسصتاذا – إا ¤عطالة تامة تصصيب
ذوق -ه ،ب -عضص -ه -م ي -ق-دسص ك-ل م-ا ت-ل-ه-ج ب-ه
الصص- -ح- -اف- -ة واإلع- -لم وي- -ط- -ب- -ق ع- -ل- -ي- -ه
اإلجراءات نفسصها بشصكل يدعو إا ¤القرف
الذي يتخ Ìفيصص Òرغبة مدغدغة ‘
الن-ت-ح-ار ،وال-ب-عضص اآلخ-ر ي-ل-بسص ال-لباسص
ال- -دي- -ن- -ي ف -ي -خ -ت -ار م -ن األدب اŸب -احث
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لسشاتذة بقسشنطينة
تنطلق بداية الششهر اŸقبل باŸدرسشة العليا ل أ

دورات تكوينية لألسشاتذة حديثي التكوين

لسصاتذة
تخصصصص اŸدرسصة العليا ل أ
ب -قسص -ن -ط -ي -ن -ة دورة ت -ك -وي -ن -ي -ة لصص -ال -ح
األسص-ات-ذة ح-دي-ث-ي ال-ت-وظ-يف ،اسصتجابة
ل -ل-ق-رار ال-وزاري  932ال-ق-اضصي بتنظيم
م -ؤوسصسص -ات ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹،ب-حسصب م-ا
صص- - -رحت ب- - -ه لـ «الشص - -عب» اŸك - -ل - -ف - -ة
ب - -اإلع - -لم ع - -ل- -ى مسص- -ت- -وى اŸدرسص- -ة
ال -دك -ت-ورة م-ون-ة بشص-ل-م ،قصص-د م-راف-ق-ة
لسصاتذة حديثي التوظيف
بيداغوجية ل أ
“كنهم من اكتسصاب مهارات التدريسص.
‘ السصياق ذاته أافادت اŸتحدثة بأان
اŸدرسصة حملت عاتقها مهمة تنظيم
ه -ذه ال -دورات ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة ل-يسص ف-ق-ط

لسصاتذة حديثي التوظيف بها ،بل حتى
ل أ
ألسص -ات-ذة ال-ع-دي-د م-ن اŸدارسص ال-ع-ل-ي-ا
وج -ام -ع -ات الشص -رق ال -وط -ن-ي ك-ج-ام-ع-ة
سص- -ك- -ي- -ك -دة ،ب -ات -ن -ة ،ت -بسص -ة ،سص -ط -ي -ف
وذلكŸ.ا Áيز اŸدرسصة العليا من ثراء
ل-ط-اق-م-ه-ا ال-ت-ك-وي-ن-ي باŸتخصصصص‘ Ú
›الت العلوم الÎبوية والبيداغوجيا
وع -ل -م ال -ن -فسص وال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ات وط-رق
ال -ت-دريسص وال-ت-ح-ك-م ب-وسص-ائ-ل-ه-اŒ .ري
أاشص -غ -ال ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة األو ¤ع-ل-ى
امتداد ثلثة أايام ‘ األسصبوع األول من
شصهر ديسصم Èأايام  6، 5و.7
وسص - -وف ت - -ك - -ون ﬁاور ال - -ت- -دريسص

متنوعة وموزعة ب Úسصياسصات وأاهداف
ال -ت -ك -وي -ن ا÷ام -ع-ي ،ت-ق-ن-ي-ات الع-لم
والتصص -ال وسص -ب -ل ت -وظ -ي -ف -ه-ا ك-وسص-ي-ل-ة
بيداغوجية ،ومن جهة أاخرى التطرق
ا ¤ال- -ت- -ك- -وي -ن ا÷ام -ع -ي ب Úال -ن -ظ -ام
ال - - -ك - - -لسص - - -ي - - -ك - - -ي ون - - -ظ- - -ام ل.م.د،
والبيداغوجيا وعلم النفسص البيداغوجي
‘ ال -ت -ك -وي -ن ك -م -ا سص -ت-خصصصص ل-لداب
وأاخ -لق ال -ت-ع-ل-ي-م ا÷ام-ع-ي ك-م-ا ي-ق-دم
تكوين ‘ كل من اللغات ا◊ية واإلعلم
اآل‹.

نورالدين لعراجي

كولومبيا حاضشرة ‘ مهرجان ا÷زائر الدو‹ للسشينما والفيلم اŸلتزم

صصورة شصعرية ” أاخذها من الواقع ،كما Œدر اإلشصارة إا ¤أان
الصصورة الشصعرية التي يكون الواقع مصصدرها إا‰ا هي أاكÌ
أا‰اطها شصيوعًا ...وخلصصته فكرتها  ⁄تفتها توظيف الفكرة
إلضص -اءة ح-ال-ت-ه-ا ال-ن-فسص-ي-ة Ãا ي-ج-ري م-ن اسص-ت-ل-ه-ام وصص-ي-اغ-ة
اŸعنى بÈاعة ...وتظهر السصتعارة عند الشصاعرة حورية من
عناصصر اÿيال وأاداته عندما نلج ‘ م Ïقصصيدتها ...ومن
اŸلحظات اŸهمة  ⁄يتم الÎكيز عليها موسصيقيا وقوة النظم
واإليقاع الشصعري الذي يعت Èشصدا للقصصيدة ،إال أان قوة ا◊رف
أاشصاع عليها جو اŸتعة اŸونقة واŸتابعة..
إان بنية القصصيدة تبدو كما لو كانت مأاخوذة بانسصياب
موسصيقاها التي “نحها شصيئًا من الشصرعية Ãوجب ا÷هد غÒ
التلقائي الذي بذلته الشصاعرة بتمك Úجميل وبارع...
اسصتطاعت الشصاعرة اŸبدعة حورية آايت أايزم أان –تكم إا¤
الصص -ورة ع Èت -راك -م الصص -ور ال -وج -دان -ي -ة واŸأاسص -وي -ه ب -ح -يث
اسصتخلصصت اŸناخ الذي تريد التوصصل إاليه ...وان األفكار التي
طرحتها تقف على منطق معقول ،فهي تريد أان تتسصاءل عن
ذلك العا ⁄الغريب الذي تعيشصه القضصية العربية الفلسصطينية
والتذك ÒباŸسصؤوولية وŒاهلها وهذا من حق الشصاعرة التي
دخلت من هذا اŸيدان لطرح الفكرة والسصتنتاج..
حوريه آايت أايزم الشصاعرة اإلنسصانة– ،اول باسصتمرار أان
تشص -ب -ع روضص الشص -ع -ر ال -ك -ب Òوان ت -ك -ون ج -زءا ً م -ن -ه ب -ال -ف-ع-ل
وال -ت -أاث ...Òن -ت -م -ن -ى ل -ه -ا ال -رق -ي واإلب -داع وا◊ضص -ور ال-دائ-م
واŸتميز.

أاششدكم ‘ الششكلنية أاششدكم ‘ اإليديولوجيا

ب -ع -د اث -ن -ت Úوعشش-ري-ن سش-ن-ة م-ن
ال- - - -ع- - - -ك- - - -وف ع - - -ل - - -ى ال - - -دراسش - - -ات
السش- -ي- -م- -ي- -ائ- -ي- -ة ،أاع- -ل -ن ال -ي -وم ع -ن
إاحباطي التام من اÒŸاث السشيميائي
لدب- - -ي ،وأاع- - -ود ب- - -ك- - -ل
‘ اŸي- - -دان ا أ
لسش -ف اŸم -ك -ن إا◊ ¤ظ -ة ج -م-ي-ل-ة
ا أ
عشش -ت -ه -ا ب -ج -ام -ع -ة قسش -ن-ط-ي-ن-ة ع-ام
لدب ال-ع-رب-ي
 ،1993إاذ ن -ظ -م قسش -م ا أ
لدبي ‘ ضشوء
ملتقى حول «النصص ا أ
لول
اŸن -اه -ج ا◊دي -ث -ة» وسش -م -عت ،أ
م -رة ،ك -ل -م -ة سش -ي -م -ي -ائ -ي -ة وأاغ-رمت
بكلم اÙاضشرين من ضشيوف اŸلتقى
وم- -ن أاسش- -ات- -ذت- -ي ‘ ال- -قسش- -م .ق- -لت:
لك Èه- -و أان أا–دث ع- -ن
ح - -ل - -م- -ي ا أ
لدب كما يفعل هؤولء.
ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اللغوية ،فيجد نفسصه خاليا من ا÷دوى ‘
ا÷امعة؛ ألن اللغة أاداة األدب ،ول أامل ‘
السصتمرار Ÿن وسصيلته غايته.
م - -ن تشص - -ومسص- -ك- -ي إا ¤ت- -ودوروف إا¤
أامÈت -و إاي -ك-و إا ¤ك-ريسص-ت-ي-ف-ا وج-اك-بسص-ون
أايضصا ‘ آاخر كتبه ،دون إاهمال ‰ط آاخر
من خريجي اŸدرسصة الشصكلية ‘ األدب كـ
«آالن روب غ -ري -ي -ه وف -ي -ل -يب سص -ول -رز»...
ي -لح -ظ اŸت-ت-ب-ع اŸت-أا Êب-أان ج-م-ي-ع م-ن
تربوا على اŸقاربة الشصكلنية «النسصقية»
للمعرفة وللمادة األدبية – ‘ سصتينيات
القرن العشصرين – ينتهي بهم اŸطاف إا¤
«طلق» بل رجعة ،لجئ Úإا ¤اŸباحث
اإلي -دي -ول -وج -ي -ة وإا ¤اله -ت-م-ام ب-اÛال
السصياسصي والتعليق ا◊ي حول الشصأان العام
وحول مسصتجدات العا( ⁄أاقول اŸباحث
اإلي- - -دي - -ول - -وج - -ي - -ة ول أاق - -ول اŸب - -احث
السص- -ي- -اق- -ي- -ة؛ ألن السص- -ي -اق -ات أايضص -ا ه -ي
م -وضص-وع-ات ل-ل-ف-ع-ل اإلي-دي-ول-وج-ي ،وه-ي
سصاحة خصصبة للعتمالت اإليديولوجية).
مع ملحظة أاننا ل ‰لك زمنا منتظما
يجعلنا ننتقل عقليا من السصتينيات إا ¤ما
بعدها ،فزمننا معلّق ‘ انتظار اŸوت
والنجاة ،وهي حالة ل تفيد فيها لغة ول
أادب طبعا ،وهي سصمة العقل الهارب أابدا
من جهنم إا ¤درجة أانه ينسصى تصصورات
ﬂت -ل -ف-ة ع-ن الصص-ور ا÷ه-ن-م-ي-ة .وتصص-ب-ح
ك -ل -م -ة «ال -ف -ردوسص» اسص -ت-ع-ارة ع-ن غ-ي-اب
ا÷حيم وكفى.
ي-ن-ت-ه-ي السص-ي-م-ي-ائ-ي الو‘ إا ¤الوقوف
على ا◊قيقة اŸؤوŸة التي هي أان دارسص
األدب عندنا معطل الذوق ،وأان اŸعرفة
أاصصبحت أاهم من ا◊اسصة وأاو ¤وأاجدى
وأابقى منه ،ويصصبح طالب األدب ‘ مابعد
ال- -ت- -درج ي- -ع- -رف ج -ي -ن -يت وك -ريسص -ت -ي -ف -ا
وغ -رÁاسص ول ي -ه -م -ه ج -ه -ل -ه ب -الشص -ع-راء
والكتاب ،ول يضصÒه أانه يتخرج بدرجة

«ج- -ي- -د ج- -دا» وه -و  ⁄ي -ق -رأا رواي -ة ع -دا
«أاح - -لم مسص- -ت- -غ- -ا‰ي» (؟؟؟؟؟؟...ح- -ل- -ل
وناقشص) ...ثم يشصتد على القلب العاشصق
لدب الوخُز ،فيدخل ‘ حوار مع هذه
ل أ
ا◊ال-ة ال-ت-ي ن-تشص-ارك ج-م-ي-ع-ا مسصؤووليتها
جميعا ،فنكتشصف ا◊قيقة التي هي ،أاه ل
أاحد يبا‹؛ ل أاحد يعرف ما اŸشصكلة؟
وهل توجد مشصكلة؟ وŸاذا تفÎضص يا هذا
أان هنالك مشصكلة؟ وŒد أافذاذ األسصاتذة
ي -ط -رح -ون السص -ؤوال :م -اذا تضص -ي-ف إال-ي-ك-م
قراءة الرواية؟ هل حقا زمننا هذا هو
زمن الشصعر؟
يبدو أانه علينا فعل طرح أاسصئلة جادة
حول واقع مناهجنا التدريسصية ،وحول ما
ن -ري -ده م -ن ت -ع-اط-ي-ن-ا األدب ،ح-ول إاع-ادة
تأاهيل الذوق ا÷زائري الذي أاصصبح يتلذذ
‘ إاسصقاط ا÷دوى عن كل شصيء ،عدا
ال- - -ث- - -ال- - -وث اŸق - -دسص اŸادي «الشص - -واء،
السص -ي -ارات ،ال -ف -ي-لت ذوات (ال اراج)»...
يضصاف إاليه الثالوث اŸعنوي «الرقية /كرة
القدم /الفتاوى»...
لقد ” وصصف تشصومسصكي من طرف
منتقديه على أاسصاسص كونه يحمل تناقضصا
ضصمنيا ،من منطلق كون مواقفه السصياسصية
ثورية ‘ ،ح Úتتصصف مواقفه ،كأالسصني،
بشصيء من الرجعية ،إاضصافة إا ¤أانه على
ام-ت-داد ب-ح-وث-ه ال-لسص-ان-ي-ة ك-ان نسص-ق-يا إا¤
أاب -ع -د ح-د ‡ك-ن؛ ف-ق-د أاب-ع-د ك-ل اع-ت-ب-ار
ثقا‘ وكل معطى إايديولوجي أاو ﬁمول
ت -اري-خ-ي (تشص-ب-ه ال-دراسص-ة ال-ل-غ-وي-ة ع-ن-ده
دراسص- -ة ال- -ع- -ل- -وم ال- -ط -ب -ي -ع -ي -ة ب -اŸع -ن -ى
ال-ك-لسص-ي-ك-ي) ،ث-م ‚ده ‘ ك-تب ال-ت-ع-ل-يق
السصياسصي ل يذهب ‘ الŒاه اŸعاكسص
“اما ،ويÈر ذلك بأان عا ⁄الطبيعيات
عندما يخرج من ا Èıيذهب Ÿمارسصة
ح -ي -اة ﬂت -ل -ف -ة “ام -ا ع-ن ح-ي-اة اÈı
لديه.
لقد اسصتوردنا التشصومسصكي األول بيسصر
م- -ب- -ال- -غ ف- -ي- -ه ،ت- -رى م- -اذا سص -ن -ف -ع -ل م -ع
ال -تشص -ومسص-ك-ي ا÷دي-د؟ ت-لك مسص-أال-ة رأاي
والغالب على األكادÁي Úعندنا هو أال
تكون لهم آاراء واضصحة ‘ الشصؤوون العامة،
فاألكادÁي إانسصان مهتم Ãا ل أاهمية له،
أام - -ا ال - -ب - -اق - -ي ف - -ه - -و إام - -ا خ- -ارج ›ال
«تخصصصصه» وإاما «من سصفاسصف األمور».
أاما الطبقة كثÒة العدد التي هي طبقة
ال -ط -ل -ب -ة ،ف -ه -اجسص -ه -ا ال-وح-ي-د إازاء ه-ذا
اŸقال هو السصؤوال الفلسصفي« :يا أاسصتاذ،
ه -ل ي -أات -ي -ن -ا ه -ذا اŸق -ال ضص -م -ن أاسص-ئ-ل-ة
المتحان؟».

عرضض فيلم «اتنتيمانتي» يوم السشبت القادم بقاعة اŸوقار
تشش -ارك ك -ول -وم -ب -ي -ا ‘ ف -ع -ال -ي -ات ال -ط-ب-ع-ة السش-اب-ع-ة
Ÿهرجان ا÷زائر الدو‹ للسشينما والفيلم اŸلتزم الذي
سشتحتضشنه قاعة سشينما اŸوقار بالعاصشمة من  1إا ¤غاية
 8ديسش- - -م Èال - -ق - -ادم ،ب - -ف - -ي - -ل - -م ي - -ح - -م - -ل ع - -ن - -وان:
« »ATENTAMENTEل -ل -م -خ -رج -ة «ك-م-ي-ل رودري-غ-ز
ت -ري -ان -ا» ،ب -حسشب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان لسش -ف -ارة ك -ول-وم-ب-ي-ا
با÷زائر –صشلت «الششعب» على نسشخة منه.

حبيبة غريب
سصيعرضص الفيلم للجمهور و÷نة التحكيم ‘ اŸسصابقة التي
ي-تضص-م-ن-ه-ا م-ه-رج-ان ا÷زائ-ر ال-دو‹ ل-لسص-ي-ن-م-ا وال-فيلم اŸلتزم،
أامسصية السصبت  3ديسصم Èالقادم ،بداية من السصاعة  ١٨:٠٠مسصاء،
بحضصور ﬂرجته كميل رودريغز تريانا.
الفيلم يتناول خلل  ٨٠دقيقة من العرضص .قصصة العجوزين
ليباردو وأالبا اللذين رمت بهما ا◊ياة وتقدم العمر بدار للعجزة،
حيث تسصود الوحدة والهجران ويخيم شصبح اŸوت البطيئ بعيدا
عن األهل واألحبة ،وليتغلبا على النتظار ومرور الوقت ،يتم
التعارف ب Úأالبا وليباردو لتنشصأا بينهما علقة حب ،يحاولن من
لسصف ،ل توفر
خللها التغلب على العزلة وطول النتظار .لكن ل أ
لهما دار اŸسصن Úول قوانينها الصصارمة ،فضصاء Áكن ◊بهما
الفتي أان يÎعرع ويحيا ،فيقرران جمع مبلغ من اŸال Áكنهما
من قضصاء ليلة واحدة مع بعضصهما بأاحد فنادق البلدة ،وتبدأا من
هنا قصصة األمل والسصعي لتحقيق الهدف اŸنشصود وكسصر الروتÚ
الرهيب الذي تفرضصه ا◊ياة بدار اŸسصن.Ú

الفيلم يعكسص اŸعاناة و–دي اıاوف والضصعف وﬁاولة
ت -خ -ط -ي ا◊دود وال -ق-وان Úا÷ائ-رة وال-ت-مسصك ب-ك-ون ا◊ب ق-د
يحقق اŸعجزات ،القصصة من أاداء ليباردو سصÒنا ،وأالبا لوسصيا
ك -ردون -ا ،ج -ان-ات بÒاز وف-ري-دي اي-رازو ،وك-ذا ارن-ي-ل-ف-وا غ-وم-از
وسص-ي-م-ي-ون اوروزك-و ،ك-ارل-وسص ب-لن-ك-و ،أال-ب-ارت-و ب-ي-نيدو ،وماريل
اريناسص وغÒهم من اŸمثل Úالكولومبي.Ú

اششهار

á°VÉjQ

األربعاء  30نوفمبر  2016م
الموافق لـ  29صشفر  1٤38هـ

نبيلة تيزي (لعبة الفريق الوطني لكرة اليد) لـ «الشصعب»:

«سسنلعب كل حظوظنا ‘ اŸنافسسة
لتشسريف األلوان الوطنية»

أاك-دت لع-ب-ة ال-ف-ري-ق ال-وط-ني لكرة
ال- -ي- -د ن -ب -ي -ل -ة ت -ي -زي ‘ ح -وار خ -اصص لـ
«الشص - -عب» ،أان - -ه- -ا مسص- -ت- -ع- -دة ل- -ت- -ق- -دË
لضص - -اف - -ة ال - -لزم - -ة ل - -زم - -ي - -لت- -ه- -ا ‘
ا إ
اÛم- -وع- -ة خ- -اصص -ة ال -وج -وه ا÷دي -دة
ال -لت -ي ل “لك اÈÿة وال-ت-ج-رب-ة م-ن
أاج -ل –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي -ة خ -لل
لف -ري -ق -ي-ة ال-ت-ي ت-ت-واصص-ل
ال -ب -ط -ول -ة ا إ
فعالياتها بأانغول من الـ  28نوفم Èإا¤
غاية الـ  7ديسصم Èالقادم.

حاورتها :نبيلة بوقرين
^ »الشصعب» :كيف ترين حظوظ الفريق
الوطني ‘ اŸنافسصة القارية؟
^^ »تيزي» :سشنلعب اŸنافسشة بكل جدية من
أاجل الدفاع عن حظوظنا ‘ التأاهل ألدوار متقدمة
م- -ن خÓ- -ل تسش- -ي Òال- -دور األول ل -ق -اء ت -ل -و األخ -ر
وسش -ن -واصش-ل ‘ ن-فسس اإلسشÎات-ي-ج-ي-ة ح-ت-ى نشش-رف
األل -وان ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ق-ى م-ه-م-ة ا÷م-ي-ع رغ-م
صشعوبة اŸأامورية Ãا أاننا  ⁄نحضشر جيدا لهذا
اŸوعد الكب Òإاضشافة إا ¤تواجد عدد كب Òمن
الÓعبات الÓئي ليسشت لديهن اÈÿة الكافية.
^ ه- -ل ه- -ذا سص- -يصص- -عب م- -ن م- -ه -م -ت -ك -م ‘
لفريقية؟
البطولة ا إ
^^ غياب التحضش Òأاثر على مسشتوى اÛموعة
ألننا عملنا ألقل من ششهرين فقط و ⁄نقم بلعب
عدد كب Òمن اŸباريات الودية وكل هذا يعتÈ
عائقا بالنسشبة لنا وغ Òكاف للتحضشŸ Òنافسشة ‘
اŸسشتوى العا‹ بحجم بطولة أا· إافريقيا  ..لكن
ليسس أامامنا خيار آاخر سشوى اللعب بقوة والÎكيز
على العمل ا÷ماعي إاضشافة إا ¤اإلرادة القوية
اŸوج -ودة ل -دى ال -ف -ري -ق ح -ت -ى ن -ك-ون ‘ اŸوع-د
ونحقق التأاهل للدور الثا Êوالوصشول إا ¤هدفنا
وهو تفادي مواجهة منتخب أانغول ألنه أاقوى منا
وهو جاهز بصشفة أافضشل.
لم -ور ال-ت-ي سصÎك-زون ع-ل-ي-ه-ا
^ م -ا ه -ي ا أ
خلل اŸباريات؟
^^ سشنسش ÒاŸباريات الواحدة تلو األخرى ألن
اŸعطيات تختلف من فريق آلخر وسشنتبع نصشائح
الطاقم الفني ونركز على اللعب ا÷ماعي لتغطية
النقائصس و لتفادي ارتكاب األخطاء ،إاضشافة إا¤
أاننا سشنلعب على اŸرتدات السشريعة لصشنع الفارق
‘ ظ -ل ال -ق -وة ال -ب-دن-ي-ة اŸوج-ودة ل-دى الÓ-ع-ب-ات
اإلفريقيات ألنهن يتمتعن ببنية مورفولوجية قوية
وهذا كل ما ‘ األمر حتى نكون ‘ اŸوعد ونحقق
نتائج إايجابية بحول الله.
^ ن -قصص اÈÿة وال -ت -ج-رب-ة ل-دى ع-دي-د
اللعبات يعت Èعائقا أاليسص كذلك؟
^^ صش -ح -ي -ح ه-ن-اك ع-دد ك-ب Òم-ن الÓ-ع-ب-ات

الششابات الÓئي  ⁄يسشبق لهن اللعب مع الفريق
األول إال أانهن ششاركن مع فريق أاقل من  18و20
سشنة ‘ اŸنافسشات القارية وهذا ما يعني أانهن
Áلكن فكرة عن البطولة إاضشافة إال وجود بعد
األسشماء التي كانت ‘  201٤ومن بينهن أاننا سشنعمل
ع -ل -ى ت -ق -د ËاŸسش -اع -دة م -ن خ Ó-ل اÈÿة ال-ت-ي
إاكتسشبناها ‘ السشابق حتى نحقق هدفنا مثلما
سشبق ‹ القول.
^ ه -ل ل-دي-ك-م ف-ك-رة ع-ن مسص-ت-وى ال-ف-رق
التي سصتلعبون ضصدها؟
^^ حسشب اع -ت-ق-ادي ل-يسس ه-ن-اك ف-رق سش-ه-ل-ة
وا÷ميع جاء من أاجل –قيق نتائج إايجابية وحضشر
الكل جيدا من أاجل ذلك ونحن سشنعمل على التأاهل
للدور الثا Êوبعده سشنسش ÒاŸواجهات لقاء تلو
اآلخر لتجاوز الضشغط وهدفنا اŸباششر هو تفادي
أانغول حتى نحافظ على حظوظنا ‘ بلوغ الدور
نصشف النهائي مثلما سشطرت ال–ادية.
^ ب -إام -ك-ان-ن-ا مشص-اه-دة ف-ري-ق وط-ن-ي ق-وي
بعناصصر شصابة؟
^^ بالطبع الفريق ا◊ا‹ يتكون من لعبات
يتمتعن بإامكانيات كبÒة ألنهن صشغÒات ‘ السشن
وهذا ما يجعلهن يقمن بالكث Òعلى اŸدى البعيد
Ãا أان القائم Úعلى اÛموعة ا◊الية يرغبون ‘
تكوين منتخب قوي ،وسشنثبت مسشتوانا بحول الله
ل -تشش -ري -ف ا÷زائ -ر وق -ول ك -ل-م-ت-ن-ا رغ-م اŸشش-اك-ل
اŸاضشية كما سشنسشتغل البطولة اإلفريقية من أاجل
لعب أاك Èعدد من اللقاءات القوية حتى تكون لدينا
خÈة أاك ÈوŒربة تسشمح لنا بتحقيق نتائج أافضشل
‘ اŸسشتقبل.

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

إاجراء لقاء م.بجاية ـ م.ا÷زائر يوم  ٦ديسسم Èبسسطيف
Œرى م- - - - - - -ب- - - - - - -اراة
م -ول -ودي -ة ب-ج-اي-ة أام-ام
الضص- - -ي- - -ف م - -ول - -ودي - -ة
ا÷زائر يوم الثلثاء ٦
ديسص -مÃ Èل -عب  8ماي
 ١94٥بسصطيف ◊سصاب
تسصوية رزنامة ا÷ولة
ال -ث -ام -ن -ة م-ن ال-راب-ط-ة
لو ¤حسصب ما أاعلنت
ا أ
عنه الرابطة اÎÙفة
ل - -ك - -رة ال - -ق - -دم ع - -ل - -ى
موقعها الرسصمي أامسص.
و“ت معاقبة «اŸوب»
باللعب دون جمهور ألربعة
ل -ق -اءات م -ن ب -ي -ن -ه-ا إاث-نÚ
خارج ميدانها إاثر األحداث التي جرت خÓل وبعد
مباراة الفريق أامام مولودية وهران (Ã )0-0لعب
الوحدة اŸغاربية ضشمن ا÷ولة الـ.12
وخ-اضشت ال-تشش-ك-ي-ل-ة ال-ب-ج-اوي-ة م-ب-اراتها األو¤
خارج ميدانها برسشم الدور الـ 32من كأاسس ا÷زائر

أاكد ارتياحه ‘ النادي

كروسس يرغب ‘ إانهاء
مسسÒته بريال مدريد

أاŸح الدو‹ األŸاÊ
تو Êكروسس لعب وسشط
ري- -ال م -دري -د اإلسش -ب -اÊ
ل -ك -رة ال -ق -دم ،إا ¤ن -ي -ت -ه
الع- - -ت - -زال ‘ ال - -ن - -ادي
اŸل - -ك - -ي ،م - -ؤوك - -دا أان- -ه
ع -ن -دم-ا يصش-ل ع-م-ره إا¤
 32ع-ام-ا سش-ي-ك-ون عقده
ق -د ان -ت -ه -ى م -ع ال-ف-ري-ق
وسشيكون هذا الوقت مناسشبا إلنهاء مسشÒته.
وق - -ال ك - -روسس ‘ ح - -وار م- -ع ›ل- -ة (ك- -ي- -ك- -ر)
األŸان -ي -ة« :سش -ي-ك-ون ع-م-ري  32ع-ام-ا م-ع ن-ه-اي-ة
عقدي ...ليسس لدي تطلعات للعب حينما يصشبح
عمري  38أاو  39عاما .فمدة “ديد تعاقدي مع
ريال مدريد اختÒت بوعي وعناية» ،مسشتبعدا ‘
الوقت نفسشه إامكانية اللعب ‘ برششلونة مسشتقب.Ó
وأاضشاف كروسس قائ« :Óهناك أامور ل Áكن
القيام بها ...إانه مسشأالة تتعلق باحÎام ا÷ماه..Ò
ولو كان األمر بيدي لنضشم الويلزي غاريث بيل
والكرواتي لوكا مودريتشس إا ¤منتخب بÓده».
وحول السشبب وراء هذا األمر أاششار إا ¤اعتقاده
ب -أان -ه وم -ودري -تشس ي -ك -مÓ-ن ب-عضش-ه-م-ا ف-ي-م-ا أاشش-اد
بسشرعة الويلزي وقدمه اليسشرى وتفوقه ‘ األلعاب
الهوائية.
وق - -ال الÓ- -عب ال- -ذي سش- -ي- -غ- -يب ع- -ن م- -ب- -اراة
Óصشابة« :ريال مدريد
الكÓسشيكو السشبت اŸقبل ل إ
هو فريقي ‘ ،العام Úونصشف اŸاضشي Úتطورت
ري -اضش -ي -ا وشش -خصش-ي-ا ،م-ن-ذ ال-ي-وم األول ك-انت ردود
ال -ف -ع -ل إاي -ج -اب -ي -ة م -ن ق -ب -ل زم Ó-ئ -ي وا÷م -اهÒ
واإلداري.»Ú

ا◊ادث خلف  7٦قتيل

–طم طائرة بكولومبيا كانت تقل
نادي شسابوكوينسسي الÈازيلي
قالت الششرطة الكولومبية إان –طم طائرة
Ãيدل ‘ Úكولومبيا خلف عدة قتلى بلغ 76
وذلك ‘ ل - - -ي - - -ل- - -ة الث- - -ن Úإا ¤ال- - -ثÓ- - -ث- - -اء.
وكانت الطائرة ،تقل  81ششخ ًصشا ب Úركاب
وأاف -راد ال -ط -اق -م ب -ي-ن-ه-م لع-ب-ون ،وم-درب-ون،
ومسشؤوولون ،من نادي ششابوكوينسشي الÈازيلي
ل -ك -رة ال -ق -دم ،إاضش -اف -ة إا ¤صش -ح -ف -ي Úك -ان -وا
سشيغطون مباراة الفريق بنهائي بطولة سشود
أامريكانا التي تعادل مسشابقة الدوري األوروبي
لكرة القدم..
وق-ال رئ-يسس الشش-رط-ة ‘ إاق-ل-ي-م أان-ت-ي-وك-يا،
ال-ع-ق-ي-د خ-وسش-ي-ه خÒاردو أاث-ي-ب-ي-دو ،إان «ع-دد
الوفيات بلغ  76ششخصشا» ،مششÒا إا ¤أان فرق
اإلن -ق -اذ ان -تشش -لت سش -ت -ة أاشش -خ-اصس ع-ل-ى ق-ي-د
ا◊ياة ،أاحدهم تو‘ لحقا.
وسشقطت الطائرة قبل هبوطها بدقائق ‘
مدينة ميديل Úالكولومبية ،وذلك قبل وقت
قصش Òمن منتصشف ليلة الثن Úإا ¤الثÓثاء ..
وتوجه الفريق الÈازيلي إا ¤كولومبيا ÿوضس
نهائي بطولة كوبا سشود أامريكانا ضشد فريق
أاتلتيكو ناسشيونال الكولومبي..

شصبيبة سصكيكدة

نحو إاعادة النظر ‘ اإلعانة
اŸالية التي خصسصست للنادي

أامام نصشر حسش Úداي (خسشارة  )0-1بسشطيف.
وكان اŸكتب الفيدرا‹ ل–Óادية ا÷زائرية
(الفاف) قد اتخذ قرارات للحد من ظاهرة العنف
‘ اÓŸعب كاللعب دون جمهور ونقل اŸباريات
خارج ميدان الفريق اŸسشتضشيف «الذي ل يحÎم
القوان Úالعامة».

علمنا من مصشادر مطلعة ،أان مصشالح دائرة
سش -ك -ي -ك -دة راسش -لت رئ -يسس اÛلسس الشش -ع-ب-ي
البلدي لسشكيكدة تطلب منه إاعادة اŸداولة
ع -ل -ى ال -ف -ور واŸتضش -م -ن-ة م-ن-ح إاع-ان-ة م-ال-ي-ة
اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة سشكيكدة ،وŒميد
عملية التسشوية اŸالية لهذه اŸداولة إا ¤غاية
رفع التحفظات.
وحسشب نفسس اŸصشادر فإان العانة اŸالية
قدرت بـ  ٥مÓي Òسشنتيم ،والتحفظات تعلقت
ب -ت -ج -اوز اإلع -ان -ة سش -ق -ف اŸنصش -وصس ع -ل -ي-ه
بالتعليمة الوزارية لتخصشيصس  ٪ 3من ميزانية
البلدية لفائدة ا÷معيات واÛتمع اŸد.Ê

لرجنتيني  ⁄يجدد عقده مع البارصصا
ا أ

سسكيكدة :خالد العيفة

كلويفرت وسسيط باريسس سسان جرمان لضسم ميسسي
كشش -فت ت -ق -اري -ر صش -ح -ف -ي -ة ع -ن ﬁاول -ة
جديدة من باريسس سشان جرمان الفرنسشي
لضشم األرجنتيني ليونيل ميسشي ‚م برششلونة
اإلسشبا Êمن خÓل تواصشل مسشؤوو‹ النادي
مع خورخي أاب ميسشي.
ووفقا Ùطة أار تى أال الفرنسشية فإان
هذا التواصشل جاء بواسشطة النجم السشابق
لنادي برششلونة السشبانية واŸدير الرياضشي
ا◊ا‹ ل- -ب- -اريسس سش -ان ج -رم -ان ال -ه -ول -ن -دي
باتريك كلويفرت.

وينتهي عقد ميسشي مع النادي الكتالوÊ
‘ صشيف  ،2018و ⁄يتم Œديد ذلك التعاقد
ب -ع -د ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن ت-أاك-ي-دات الصش-ح-اف-ة
لقÎاب إا“امه.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه- -ا ذك- -رت صش- -ح -ي -ف -ة «اسس»
اإلسشبانية إان إادارة برششلونة –ضشر للجلوسس
مع والد الÓعب ووكيله ‘ آان واحد ◊سشم
ت -لك اŸسش -أال-ة ع-قب ال-كÓ-سش-ي-ك-و أام-ام ري-ال
م -دري-د السش-بت اŸق-ب-ل ضش-م-ن م-نافسشات
األسشبوع الرابع عششر لليغا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مراد مزار ( رئيسص ال–ادية الدولية Ÿكافحة الفسصاد الرياضصي)

فضسح أاي رياضسي يتعاطى اŸنشسطات

«ي -وج-د  ٥ري-اضص-ي Úج-زائ-ري Úت-ع-اطوا
اŸنشص - - -ط - - -ات ‘ أال - - -ع - - -اب ري- - -و دي ج- - -انÒو
الÈازي - -ل- -ي- -ة ح- -يث أان ري- -اضص- -ي- -ي  4١بلدا
م-ع-ن-ي-ون ب-ه-ذه ال-ظ-اه-رة خ-لل أاكﬁ Èف-ل
رياضصي عاŸي»هذا ما قاله رئيسص ال–ادية
ال -دول -ي-ة Ÿك-اف-ح-ة ال-فسص-اد ال-ري-اضص-ي «م-راد
م -زار» ‘ ال -ن -دوة الصص -ح -ف -ي -ة ال -ت-ي نشص-ط-ه-ا
ب -اŸرك -ز ال -ت-ج-اري «اÙم-دي-ة» ب-ب-اب ال-زوار
لعلن الرسصمي عن تعيÚ
بالعاصصمة ،بعد ا إ
ال -ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي سص-ت-وك-ل ل-ه-ا م-ه-م-ة
ت- -ن- -ظ- -ي- -م اŸؤو“ر ال- -ت- -أاسص- -يسص- -ي ل -ل–ادي -ة
ا÷زائ-ري-ة Ÿك-اف-ح-ة ال-فسص-اد الرياضصي الذي
سصينعقد شصهر ديسصم ÈاŸقبل.

ﬁمد فوزي بقاصص
قال منششط الندوة أان «أاعلى الهيئات الرياضشية
ت -ع -م -ل ع -ل -ى ق -م -ع اŸنشش-ط-ات ،ون-ح-ن ال–ادي-ة
الدولية Ÿكافحة الفسشاد الرياضشي ابتداء من السشنة
اŸقبلة سشنعمل رفقة ششركات اقتصشادي Úكبار ‘
العا ⁄على فضشح أاي رياضشي ‘ العا ⁄يتعاطى
اŸنشش- -ط- -ات ،وسش- -ن- -فضش- -ح ون- -ت -اب -ع قضش -ائ -ي -ا ك -ل
اŸتورط ‘ Úقضشايا فسشاد ‘ اÙيط الرياضشي
ع Èال- -ع- -ا ،»⁄وأاضش- -اف «نصش- -بت ع -ل -ى رأاسس ه -ذه
اللجنة الدولية ‘ الـ  27نوفم ،201٥ Èومنذ ذلك
الوقت جنينا العديد من النتائج».
الرئيسس السشابق لششباب قسشنطينة اŸقيم منذ
 30سش -ن -ة ب -ل -ي -ون ال -ف -رنسش-ي-ة أاك-د ب-أان ال-رشش-وة ‘

اÙيط الرياضشي تعت ÈجرÁة ‘ العا ،⁄وأان
ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي ي-رأاسش-ه-ا سش-ت-ح-ارب ال-فسش-اد
Ãختلف أانواعه ،وقال «مهمتي اآلن مسشاعدة كل
البلدان التي ل “لك جمعيات Ÿكافحة الفسشاد
الرياضشي والعنف ع Èالعا ،»⁄وذهب إا ¤أابعد من
ذلك ح Úق- -ال «م- -ن- -ذ اأك Ìم- -ن سش- -ن- -ت Úوه- -ن- -اك
›موعة على رأاسشها األسشتاذ «ﬁمد بن تيفور»
ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ك -وي -ن اأك-ادÁي Ÿك-اف-ح-ة ال-فسش-اد
الرياضشي ،وبعد تششاور قررنا تغي Òالتسشمية من
األك- -ادÁي -ة إا ¤ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة Ÿك -اف -ح -ة
الفسشاد الرياضشي والتي سشÎى النور ‘ اŸؤو“ر
ال-ت-أاسش-يسش-ي ال-ذي سش-ي-ن-ع-ق-د الشش-ه-ر اŸق-ب-ل ،والتي
سشتكافح جميع أانواع الفسشاد ‘ مقدمتها تعاطي
اıدرات واŸنششطات ‘ الوسشط الرياضشي والتي
انتششرت بقوة ‘ السشنوات األخÒة ‘ بطولتنا».
مزار كششف بأان وزير الششباب والرياضشة الهادي
ولد علي ،اسشتقبله الثن ÚاŸاضشي ‘ مكتبه وأاكد
له بأان الدولة ا÷زائرية تششجع كل اŸبادرات التي
تكون ‘ صشالح الوطن وسشيكون أاول مششجع لهذه
اŸبادرة التي سشتعمل على قمع ظاهرة العنف ‘
اÓŸعب واıدرات والتÓعب بنتائج اŸباريات
وغÒها ،كما أاكد بأان هذه ال–ادية سشتكون مكونة
من  327عضشوا بينهم ﬁ 9٥اميا من ﬂتلف ربوع
الوطن.
و‘ األخ Òششّ- -دد م- -زار ع- -ل- -ى أان -ه سش -يسش -اع -د
ال–ادية ا÷زائرية Ÿكافحة الفسشاد الرياضشي ‘
ا÷زائر على قمع كل أاششكال الفسشاد ‘ اÛال
الرياضشي.

قد –سصم الصصفقة خلل اÒŸكاتو الشصتوي

لوهافر الفرنسسي مهتم بخدمات بن ناصسر
ذك-رت ت-ق-اري-ر إاع-لم-ي-ة ،أان ع-دة أاندية
ت- -ري -د السص -ت -ف -ادة م -ن خ -دم -ات ا÷زائ -ري
إاسص -م-اع-ي-ل ب-ن ن-اصص-ر ،لعب ردي-ف أارسص-ن-ال
ل‚ليزي.
ا إ
وكششف موقع «سشتار أافريكا» أان وسشط ميدان
أارسشنال بن ناصشر ( 18عامًا) تلقى عرضشا من نادي
ل -وه -اف -ر ال -ف -رنسش -ي ال -ذي خ -رج م -ن -ه زم -ي -ل -ه ‘
اŸنتخب رياضس ﬁرز..
وأاكد اŸوقع أان هناك أاندية تنششط ‘ الدوري
الفرنسشي الدرجة الثانية ،تريد التعاقد مع النجم
ا÷زائ -ري ،ب -ج -انب ف -رق ت-ن-ت-م-ي إا ¤الÒÁÈل-ي-غ
وال -دوري ال -ب -ل -ج-ي-ك-ي ،وسش-ي-ت-أاك-د ذلك خÓ-ل فÎة
النتقالت الششتوية القادمة.
يششار إا ¤أان أاول ظهور إلسشماعيل بن ناصشر ،مع
اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ك -ان أام -ام م -ن-ت-خب ل-يسش-وت-و
◊سش -اب ا÷ول -ة األخÒة م -ن ال-تصش-ف-ي-ات اŸؤوه-ل-ة
لكأاسس األ· اإلفريقية  2017بالغابون..

لشصخاصص اŸعاقÚ
إاحتفال باليوم العاŸي ل أ

بر›ة عدة نشساطات رياضسية يومي  ٢و ٣ديسسمÈ
ت- - -ن- - -ظ- - -م ال–ادي- - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ل - -ذوي
الح - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصص- -ة وراب- -ط- -ة ا÷زائ- -ر
العاصصمة اıتصصة يومي  2و  3ديسصم ÈاŸقبل
لشصخاصص
لحياء اليوم العاŸي ل أ
نشصاطا رياضصيا إ
اŸع-اق ÚاŸواف-ق ل-ي-وم  3ديسص-م Èم-ن ك-ل سص-نة
حسصب ما علم أامسص من الهيئة الفديرالية.
ي-تضش-م-ن الÈن-ام-ج اŸسش-ط-ر م-ن ق-ب-ل ال-ه-ي-ئتÚ
معرضشا للصشور والكؤووسس واŸيداليات واŸعدات
ال -ري -اضش -ة ل -ف -ئ -ة الح -ت -ي -اج -ات اÿاصش-ة وغÒه-ا
سشيحتضشنه يومي  2و 3ديسشم Èقصشر الثقافة.
وحسشب ذات اŸصشدر فإان اŸعرضس من القرر
أان تدششنه وزيرة التضشامن الوطني واألسشرة وقضشايا
اŸرأاة منية مسشلم بحضشور بعضس من الوزارء منهم
وزير الششباب والرياضشة الهادي ولد علي.
وأاضشاف نفسس اŸصشدر أان «اŸعرضس الذي يدوم
ي-وم Úسش-يسش-م-ح ل-ل-ج-م-ه-ور ال-ع-ريضس ال-تعرف على
ﬂت-ل-ف ال-ت-ت-وي-ج-ات ال-ت-ي ت-وجت ب-ه-ا ري-اضش-ة فئة
الح -ت -ي -اج -ات اÿاصش -ة ا÷زائ-ري-ة ب-الضش-اف-ة إا¤
أاه -م -ي -ة ال -ع -ت -اد اÿاصس ‘ –ق-ي-ق السش-ت-قÓ-ل-ي-ة
للششخصس اŸعاق إا ¤جانب التقدم والتطور الذي
عرفته ﬂتلف رياضشات هذه الفئة ‘ ا÷زائر».
ك -م-ا سش-ي-خصشصس ي-وم  3ديسش -م Èأايضش-ا إلج-راء
مباريات إاسشتعراضشية ‘ كرة السشلة على الكراسشي
وكرة الهدف وكرة القدم للمتخلف Úذهنيا وهي
رياضشات عرفت تطورا معتÈا ‘ ا÷زائر.
وسش -ي -ن -ط -ل -ق ب-رن-ام-ج اŸب-اري-ات ع-ل-ى السش-اع-ة
التاسشعة والنصشف صشباحا تباعا باŸدرسشة العليا
للحماية اŸدنية با◊ميز.
وباŸوازاة مع هذه النششاطات –تضشن مدينة
ب- -وف- -اريك م- -اراط -ون -ا وسش -ب -اق -ا ع -ل -ى ال -ك -راسش -ي
اŸتحركة يوم  3ديسشم Èيششارك فيه حوا‹ 70
متسشابقا من رابطت ÚاŸدية والبليدة على أان تكون
النطÓقة من وسشط مدينة بوفاريك وصشول إا¤
وسشط مدينة البليدة.
وأاوضشح األم Úالعام ل–Óادية ا÷زائرية لفئة
الحتياجات اÿاصشة كر Ëنوي قائ« :ÓالÈنامج
ه -و م -ت -واضش -ع ن -ح -اول م -ن خ Ó-ل -ه مشش -ارك -ة ف-ئ-ة
Óششخاصس
اŸع-اق Úإاح-ت-ف-ال-ي-ت-ه-م ب-ال-يوم العاŸي ل أ
اŸعاق Úخاصشة وأان الرياضشة أاصشبحت وسشيلة هامة
ل Áك -ن السش -ت-غ-ن-اء ع-ن-ه-ا ل-ف-ع-ال-ي-ت-ه-ا ‘ اإلدم-اج

الج-ت-م-اع-ي ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة م-ن اÛت-م-ع .إاه-ت-مامنا
يتمثل ‘ جمع أاك Èعدد ‡كن من الرياضشي‘ Ú
لقاء ودي».
Óششخاصس اŸعاقÚ
Óششارة فإان اليوم العاŸي ل أ
ل إ
” اإلعÓن عنه يوم  3ديسشم Èمن سشنة  1992من
ق -ب -ل م -ن -ظ -م -ة األ· اŸت -ح -دة م -ن أاج-ل تسش-ه-ي-ل
الندماج الجتماعي والتكامل و“ك Úاألششخاصس
اŸع- -اق Úإا ¤ال- -وصش- -ول إا ¤ا◊ي- -اة الق- -تصش -ادي -ة
والسشياسشية والرياضشية.

وفيما يلي الÈنامج:

ا÷معة والسصبت(2و 3ديسصم)2٠١٦È
م- -ع -رضس ل -لصش -ور وال -ك -ؤووسس وال -ع -ت -اد
ال- -ري- -اضش- -ي وغ Òال -ري -اضش -ي ل -ف -ئ -ة ذوي
الحتياجات اÿاصشة (بقصشر الثقافة).
ي- -وم ا÷م- -ع -ة  2ديسص - -م2٠١٦ È
ببوفاريك
00ر : 9اإنطÓق اŸاراطون وسشباق على
الكراسشي اŸتحركة
ي- - -وم السص- - -بت  3ديسص- - -م2٠١٦ È
(اŸدرسص -ة ال -ع -ل-ي-ا ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة
با◊ميز):
 :9:30م - -ب - -اراة ‘ ك- -رة السش- -ل- -ة ع- -ل- -ى
ال - -ك- -راسش- -ي  :شش- -ب- -اب ا◊راشس  -أام- -ال
ا÷زائر
 :10:30مباراة ‘ كرة الهدف :وفاق
ا÷زائر  -اأمال ا÷زائر
 :11:00مباراة فى كرة القدم للمتخلفÚ
ذهنيا :مسشتقبل ا÷زائر  -منار ا÷زائر
 :11:30إاسشتعراضس ‘ رياضشة ا÷يدو
للمعاق Úبصشريا (متÓزمة داون)
إاسشتعراضس ‘ رياضشة الغوصس للمعاقÚ
 :12:00اإسشتعراضس ‘ سشباق السشيارات
ذات ا◊جم الصشغÒ
 :12:٤٥حفل الختتام.
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 م٢٠١٦  نوفمبر٣٠ األربعاء
 هـ١٤٣٨  صصفر٢٩ وافق لـŸا

QUOTIDIEN NATIONAL D‘INFORMATION
EPE SPA ECH-CHAAB
01 AVENUE PASTEUR ALGER
TEL/FAX : 021 73.60.59
COMPTE CPA AGENCE EMIR EL KHETTABI
N° 004 00117 401709520190
TARIFS PUBLICITAIRES
A COMPTER DU 01 JANVIER 2013

surface
01 page
page 24
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page
band 1er 01
band p24
oreille

surface
01 page
page 24
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page
band 1er 01
band p24
oreille

PUBLICITE NOIR ET BLANC
hors taxe
154.875,00
263.025,00
86.940,00
47.880,00
23.100,00
9.975,00
5.145,00
51.030,00
46.305,00
20.475,00

tva 17%
26.328,75
44.714,25
14.779,80
8.139,60
3.927,00
1.695,75
874,65
8.675,10
7.871,85
3.480,75

PUBLICITE COULEURS
hors taxe
233.047,50
310.327,50
130.410,00
65.625,00
34.912,50
15.456,00
9.187,50
76.545,00
68.775,00
30.660,00

tva 17%
39.618,08
52.755,68
22.169,70
11.156,25
5.935,13
2.627,52
1.561,88
13.012,65
11.691,75
5.212,20

montant ttc
181.203,75
307.739,25
101.719,60
56.019,60
27.027,00
11.670,75
6.019,65
59.705,10
54.176,85
23.955,75

montant ttc
272.665,58
363.083,18
152.579,70
76.781,25
40.847,63
18.083,52
10.749,38
89.557,65
80.466,75
35.872,20

PUBLICITE POUR ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE ET NOTAIRES

tarif special
surface
01 page
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page

ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE
tarifs hors taxe
25.000,00
9.500,00
4.500,00
3.000,00
1.450,00
1.000,00

NOTAIRES
tarifs hors taxe
13.625,41
7.032,48
3.955,77
2.285,56
1.137,61
703,25

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
األربعاء  ٣٠نوفمبر ٢٠١٦
الموافق لـ  ٢9صسفر  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧١9٦:

ا◊مل

الله وحده ُينصست إاليك يراك
وسَسط الظÓم يحيي ما “يته
فيك ا◊ياة.
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لهذه أألسسباب ..يحميك أ÷زر
وألبطاطا أ◊لوة من أÿرف

يا الله اخ ‹ Îما تراه خÒا ً ‹
‘ مسستقبلي.

ا÷وزاء

ت ّمرارةَ
َعْندما َتَتذوَق ‘ حَِيا َ
ال َصسدَماتَ سّسُي َصسبح َعقل أا َبر َمْن
ُعْمر َب َث.Ò

مع التقدم ‘ العمر يخشسى كثÒون اأمراضس الشسيخوخة والتي
ي -ع -د اأشس -ه-ره-ا اÿرف وه-و ال-ت-ده-ور اŸسس-ت-م-ر ‘ وظ-ائ-ف
الدماغ والذي يعد مرضس الزهاÁر من اأهم اأسسبابه ،لكن ل
داع -ي ل-ل-ق-ل-ق ب-ع-د اأن كشس-فت دراسس-ة ح-دي-ث-ة اأشس-رف ع-ل-ي-ه-ا
باحثون اأمÒكيون ،اأن ا◊رصس على تناول ا÷زر والكرنب
الأجعد (الكال) والبطاطا ا◊لوة Áكن اأن Áنع اÿرف عند
ك -ب -ار السس -ن.واأث -ب -تت ال-دراسس-ة ال-ت-ي نشس-رت ن-ت-ائ-ج-ه-ا ›ل-ة
ا÷معية العصسبية الدولية ،ونقلتها صسحيفة «ديلي ميل» ،اأن
ت -ن -اول ال-ك-اروت-ي-ن-ات وه-ي الصس-ب-غ-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ط-ي
النباتات واÿضسراوات األوانها الزاهية ،يدعم وظائف اŸخ
لدى كبار السسن ،مشسÒة اإ ¤اأن اأولئك الذين يحرصسون على
وج-ود مسس-ت-وي-ات م-رت-ف-ع-ة م-ن ال-ك-اروت-ي-ن-ات ضس-من نظامهم
ال- - -غ- - -ذائ- - -ي ل - -دي - -ه - -م ق - -وة ‘ اإ‚از اŸه - -ام اŸرت - -ب - -ط - -ة
بالذاكرة.واسستخدم الباحثون من جامعة جورجيا تكنولوجيا
التصسوير بالرن ÚاŸغناطيسسي Ÿعرفة كيفية تاأث Òمسستوى
الكاروتينات على نشساط الدماغ ،حيث قاموا بقياسس نشساط
ا ل د م ا غ ل أ ك  Ìم ن  ٤ ٠ش س خ ص س اً ت  Îا و ح ا أ ع م ا ر ه م ب  ٦ 5 Úا إ ٨ ٦ ¤
عامًا.وبعد –ليل نشساط الدماغ ÷ميع اŸشسارك ،Úتب Úاأن
الأشس-خ-اصس ال-ذي-ن ل-دي-ه-م مسس-ت-وي-ات م-رت-ف-ع-ة من مضسادات
الأكسس- -دة كـ«ال- -ل- -وت »Úو«زي- -اكسس- -ان- -ث »Úوال- -ت- -ي ت- -ع -ت Èم -ن
الكاروتينات ل يتطلبون الكث Òمن نشساط الدماغ لإكمال اŸهام
اŸطلوبة منهم.

º∏©J πg
^ أن أصصغر من فاز Ãسصابقة
ألوزن ألثقيل ‘ تاريخ أÓŸكمة هو «مايك تايسصون»
عندما أنتزع أللقب عام 1986على تريفور ‘  5دقائق،
وكان عمره  20سصنة فقط؟
’شصجار سصنويًا دون قصصد!
^ ألسصناجب تزرع آأ’ف أ أ
’رضض وتنسصى
’نها تخبئ ألبذور –ت أ أ
ببسصاطة أ
مكانها! فتك Èألبذرة لتصصبح شصجرة؟

ومضشــــــــــة

تعاملك ل ُينسسى ف Óتندم على ◊ظات
أاسسعدت بها أاحدا حتى وإان  ⁄يسستحق،
كن شسيًئا جمي ً
 Óبحياة من يعرفك وكفى،
إان لنا رب يجازينا باإلحسسان إاحسسانا.

‘ حبّك يا بÓدي
بÓدي بÓدي األمان
األمان أاغني عليك بأاي
لسسان؟جÓلك تقصسر عنه
اللغة ويعجز Êفيك سسحر
البيانوهام بك الناسس حتى
الطغاة وما احÎموا فيك
حتى الزماناوأاغريت
مسستعمريك فراحوا
يهيمون ‘ الشسرق
بالصسو÷انو ⁄يÈحوا
األرضس Ÿا اسستقلت شسعوب
و ⁄تسستكن للهوان

^ كم من حاسص ٍ
د حقق ‚احاته بهيئة
صصديق‚ ،ح بكث« Òدناءته» وفشصلنا بكثÒ
«ثقتنا».

العذراء

غياب الشسيء عن الع Úل يعني
بالضسروره عدم وجوده فهناك
مكان أارقى وأاجمل من الع Úوهو
الوجود بالقلب.

شش

اŸيزان

الدنيا مسسأالة حسسابية  ..إاطرح
منها التعب والشسقاء  ،و أاجمع
لها ا◊ب والوفاء  ،و اترك الباقي
لرب السسماء.

^ أأين تقع أأعلى منطقة على سسطح أألرضض؟
العقرب

^ عجبًا Ÿن يطلب ألرأحة لقلبه من رب
ألبشصر وهو يتÓعب بقلوب ألبشصر.

ابـتـسشـم

للعبــرة
يحكى
ً
ً
أان طوفانا قويا غزى إاحدى
اŸناطق ودمر كل شسيء واجهه..
واصسل هذا الطوفان سسÒه بقوة
واقÎب من إاحدى القرى..
وصسلت األنباء ألهل القرية
واجتمعوا ليناقشسوا طريقة التعامل
مع األزمة..
بعضسهم قرر الهروب...وطبقوا
مباشسرة!
وبعضسهم قال إانه يجب وضسع
حواجز ‘ طريقه وعوائق حتى
يصسبح بطيئًا..
‘ ح Úقرر أاخرون ا÷لوسس ‘
البيت وإاغÓق أابوابهم وانتظار
‚اح من قالوا إانهم سسيضسعوا
ا◊واجز والعوائق وإان كانت
أاما من سسبقوهم بقرار الهرب فقد
أاعدادهم قليلة..
جاء الطوفان أاك Ìقوة ‡ا توقعه ‚وا أايضساً….
من قرروا اŸواجهة ،وعندما رأاوا ‘ ح Úأان من قرر ا÷لوسس ‘
بيته وانتظار من يحل له مشسكلته،
حواجزهم البعيدة تتحطم قرروا
فقد غرقوا!
الفرار وهربوا بسسرعة...
وهكذا هي ا◊ياة ،من يقرر

لسشد
ا أ

ه ذا هي حياتنا ل نعلم ما
التا‹ ،ول نسستطيع اختيار ما
سسيحدث غدا ً أاو بعد غد  ..ل ما
علينا أان نقوله  ..ا◊مد لله.

غل
ع
ق
ل
ـ
ـ
ك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال

السشرطان

ل تكن قاسسيا لدرجة أان ل
تسسامح أاحد ،ول َتُكْن مغف Óتثق
ِفي كل مرة.

^ عزيزتي ألزوجة إأذأ تعطل أي شصيء
‘ أل- - - - -ب - - - -يت وأك - - - -د لك زوجك أن - - - -ه
سص-يصص-ل-ح-ه ف-إان-ه سص-يصص-لحه..ف Óدأعي
ك-ل سصت أشص-ه-ر ت-ذك-ري-ه ب-ه-ذأ..وشصكرأ
ك وألله يكون ‘ عونك على صصِ È
ك.
ل ِ
^ إأن ك-ل-م-ة «إأسص-ت-ي-ع-ابك ب-ط-ي-ئ» ه-ي
ن -فسض أل -ك -ل -م -ة أنك «’ ت -ف -ه-م» ول-ك-ن
بطريقة Îﬁمة.

اŸواجهة وبوعي ينجو ،ومن يقرر
Œنب اŸشساكل ينجو ،لكن من يريد
البقاء ‘ دائرة الصسراع واŸشساكل
ويقف على الهامشس منتظرا ً من
ينقذه فسسوف يغرق!

سسعادة اآلخرين لن تقلل من
سسعادتك  ..وغناهم لن ينقصس
من رزقك  ..وصسحتهم لن تسسلب
منك عافيتك  ..كن نقياً و“نى لغÒك ما
تتمناه لنفسسك.

القوسس

جميل هو ذاك األمل الذي
يخÈك أان الله سسيسسعدك عما
قريب ،وأان الدنيا ح Úتضسيق بك من
جانب فإان الله يوسسعها لك من جانب آاخر.

ا÷دي

لو كان ما يقال خلف ظهورنا
صسحيحاً  ..لقالوه أامامنا  ..مرحباً بحسسناٍت
 ⁄نتعب ألجلها.

الدلو

للدنيا قانون يسسمى الدوران،
سسيعود اليك سسواء كان خÒا ً ام
شسرا ً فأاحسسن صسنع ما تود أان يعود
إاليك.

ا◊وت

ا◊ياة ل تخلو من اÿطأا ،فÓ
Œعل اÿطأا ُمصسيبة ،صسححه
بعدم الوقوع فيه ،فما ُخلقنا ُمتعلم ،Úومن
ل ُيخطئ ل يتعلم.
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اأ’ربعاء  ٣٠نوفم ٢٠١٦ Èم
الموافق  ٢٩صسفر  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
مخرج فليم
البئر

افرح

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٩٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

هرب

للتعريف

كأاسس

الح ـ ـ ـ ــل

لعبة ا◊روف

١

برهان

نظير
للتعريف

كاتبه
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الكلمـــــــات:

جانت ،إايليزي ،ع Úالبيضساء ،الدرعان ،البلدي ،الطارف ،اŸسسبح،
فرندة ،سسوق اهراسس ،ا÷لفة ،نقاوسس ،شسشسار ،اŸنصسورة ،اŸه،Ò
برج غدير ،سسطيف ،بوعون ،برج بوعريريج ،جسسر قسسنطينة،
خميسس مليانة ،ذراع بن خدة ،ورقة،
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لعضساء
أاي من هذه الدول ا أ
لوروبي
في التحاد ا أ
رفضست اعتماد اليورو
كعملة لها ومن تكون؟
أا ـ السسويد ؟
ب ـ الدنمارك ؟
ج ـ بريطانيا ؟
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ا’سسم اأ’ول لمخرج سسينمائي
جزائري
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الحل  /كلمات متقاطعة

افقيا  )١الهادي رمزي ،حاج مباركة ،ات،
سسف ،محمد الجوهري ،ايÓسس سسليم ،سسال،
واسسع ،جد ،جدب ،مار ،اد ،يد ،دا ،هل،
زنير ،رمل ،بر ،لي ،وفاق سسطيف،،،
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ضسمير
منفصسل

فيلم
فلسسطيني
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والدتي «م»
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سسئم

للمسساحة
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جذب

عموديا )١ :التماسس ،ورود ،أاحيا ،فم ،هة،
ملل ،اه ،Óك ،دا ،جدل ،رد ،اسسود ،اسس ،يا،
باسسل ،رب ،جلسس ،يبني ،م.م ،ويع ،فريد،
زج ،هم ،ياسسر ،جاد ،لن ،حفيظ دراجي.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٣١٠ = ٥٨ + ٨١ + ٤٠ + ٥٠ + ٣٦ + ٢٦ + ١٩
الحل  /تسسل وتثقف

ج /البلد الذي تخلصص من الحكم
الملكي بتاريخ  ٢٥جويلة ١٩٥٧
هو «تونسص»
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ف

٦

يÓزم
مبعثرة

عكسس خير

ثلثا شسام

حقن

٤

وجع

جمع نصس

اللغز:

كلمة سسردردشسة
ا◊روف

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ر

السسبيل

1

وسسيني
الصسفاء
القصسيدة
عائشسة حداد

الكلمــات السسريــة

ب

٣

روائي
جزائري

كلمات سسهمية

أا

للنداء
يقدف

عملة
أاسسيوية

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

ب

سسينمائي
صسحراوي

عاين
فرار

من أايام
اأ’سسبوع

دردشسة
لسسهم
اأ

ق

٧٣٣

قارة صسفراء

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
لرواية للراحل الطاهر
وطار.

و

ممثل
جزائري

زميل
في الدراع

١٧١٩٦

رقــــــــــم

إاله

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

العدد

23

أافقيا
 ) ١مدرب سسابق للمنتخب البوركينابي،
’ ) ٢عب بوركينابي سسابق احترف في الجزائر
 ) ٣أاخفى،
 ) ٤منصسة العرضس المسسرحي «م» ،حماية مبعثرة
 ) ٥مرضس التنفسس ،كرم،
 ) ٦مدرب سسابق للمنتخب المغربي لكرة القدم،
 ) ٧يلعب «م» ،للمسساحة ،الشسعر،
 ) ٨حرف أابجدي ،فيه شسفاء للناسس،
 ) ٩نشساهد ،صسغى
 ) ١٠من أاخطاء كرة القدم ،سسقي ،ثلثا أاهل
 )١١مدينة ثانية في دولة بوركينافاسسو،

عموديا
 ) ١فاه ،طليق ،عاصسمة أاوروبية «م»،
 ) ٢يسساير ،ثلثا ركوب،
 ) ٣مرضس معدي «م» ،جمع مهر «م» ،انجز
«م»
 ) ٤وجهة نظر «م» ،مدينة فرنسسية ،ثلثا يوم،
 ) ٥حيوان قطبي «م» ،مرتب ،دمية متفرقة،
 ) ٦كام ،شسهر ميÓدي «م»،
 ) ٧دق ،يهدم ،ثلثا سسرور،
 ) ٨وادي مبعثرة ،جاسسوسس،
 ) ٩مدينة تونسسة ،واسسع،
 ) ١٠خطوات ،رمز جبري،
 ) ١١يثني ،مرضس معدي «م» ،ارهاق «م»

الفجر06.09...............:
مواقيت الظهر12.36...............:
الصشÓة العصشر15.13...............:
المغرب17.32..............:
العششـاء18.58................:
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^ 30نوفم :1830 Èاحتلت القوات الفرنسشية مدينة
البليدة بعد مقاومة باسشلة من قبل سشكانها.
^  30ن -وف -م :1956 Èنشش-رت الصش-ح-اف-ة
الفرنسشية الصشادرة ‘ ا÷زائر خ Èششراء فرنسشا
لـ  200طائرة مروحية من الو’يات اŸتحدة للتصشدي
للثورة ا÷زائرية.

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

 20°ا÷زائر
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ا’أربعاء  29صشفر  1438هـ اŸوافق لـ  30نوفم2016 Èم

مفتتحا ملتقى ا’تصشال نيابة عن الفريق ڤايد صشالح

الل ـواء مادي :معا÷ ـة الوضسـ ـع غـ ـ ÒاŸسستق ـر علـى ا◊ ـدود
اسشÎاتيجية اتصشالية مبنية على ا’سشتششراف ضشرورية

الششعبŒ /سشيدا ıطط ا’تصشال السشنوي
للجيشش و–ت رعاية الفريق أاحمد ڤايد
صشالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش
أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ،نظمت
’عÓم والتوجيه
’يصشال وا إ
مديرية ا إ
’ركان ا÷يشش الوطني الششعبي ،أامسش،
أ
بالنادي الوطني للجيشش ببني مسشوسش،
ملتقى بعنوان «رهانات ا’تصشال ‘ ا÷يشش
الوطني الششعبي».
أإشض -رف ع -ل -ى إف -ت -ت -اح إŸل -ت -ق-ى إل-ل-وإء م-ادي
ب -وع -لم م-دي-ر إإ’يصض-ال وإإ’ع-لم وإل-ت-وج-ي-ه،
ب-حضض-ور إط-ارإت سض-ام-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف ه-ي-اكل
وزإرة إلدفاع إلوطني وأإركان إ÷يشس إلوطني
إلشضعبي وضضباط إإ’يصضال وإإ’علم وإلتوجيه
Ãخ -ت -ل -ف إل -ن -وإح -ي إل -عسض -ك -ري -ة وإل -ه -ي -اك-ل
وإŸدإرسس.
ي-ه-دف ه-ذإ إŸل-ت-ق-ى إ ¤م-ن-اقشض-ة إل-ره-ان-ات
إلتي توإجه إŸؤوسضسضة إلعسضكرية ،على ضضوء
إأ’ه -دإف إŸسض -ن -دة م -ن ق -ب-ل إل-ق-ي-ادة إل-ع-ل-ي-ا
للجيشس ،بالÎكيز على ﬁاور تطوير إŸسضار
إ’تصض -ا‹ ل -ت -ح -ق -ي-ق ن-ت-ائ-ج أإفضض-ل ،م-ع إب-رإز
إآ’ليات إلعصضرية للتصضال إلدإخلي وإ÷هود
من أإجل توطيد إلعلقات مع وسضائل إإ’علم.
أإكد إللوإء مادي هذإ ،قائل« :حرصس إ÷يشس
إل -وط -ن -ي إلشض-ع-ب-ي دوم-ا ع-ل-ى وضض-ع إسضÎإŒي-ة
إتصضالية ﬁكمة مبنية على إسضتشضرإف إأ’حدإث
وت -ط -وي -ر ط -رق إل -ع -م -ل إل -ك -ف -ي-ل-ة Ãع-ا÷ة ك-ل
إإ’شضكاليات إلتي يفرضضها إلوضضع غ ÒإŸسضتقر
ع -ل -ى ح-دودن-ا ،م-ع م-ا ي-ت-ط-ل-ب-ه ذلك م-ن ح-ن-ك-ة
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 15°وهران
 16°وهران

الثمن  10دج

17°
19°
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مواصشلة ÷هود تأام Úا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة

مفارز ا÷يشض والدرك توقف مهرب Úومهاجرين غ ÒشسرعيÚ

الششعب ‘ /إاطار حماية ا◊دود
وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفارز ا÷يشش والدرك
الوطني ،Úبالتنسشيق مع عناصشر
ا÷مارك ا÷زائرية ،يوم 28
نوفم 2016 ÈبتمÔاسشت وعÚ
قزام/ن.ع )30( ،6.مهربا و()1125
مهاجر غ Òششرعي من جنسشيات
إافريقية ،فيما ” ضشبط ()07
مركبات رباعية الدفع و( )19جهاز
كششف عن اŸعادن و( )11مولدا
كهربائيا و( )05مطارق ضشغط.
وبوهرإن/ن.ع ،2.أإوقفت مفرزة للجيشس
إل -وط -ن -ي إلشض-ع-ب-ي ت-اج-ر ﬂدرإت ك-ان
على م Ïمركبة سضياحية وبحوزته ( )430غرإم من
إلكوكاي.Ú
كما ضضبط عناصضر إلدرك إلوطني وحرإسس إ◊دود
( )31كيلوغرإما من إلكيف إŸعالج بتلمسضان‘ ،
ح ” Úت- -وق -ي -ف ( )12م -ه -اج -رإ غ Òشض-رع-ي م-ن

جنسضيات إفريقية ﬂتلفة.

إافششال ﬁاولة هجرة غ Òششرعية

من جهة أإخرى ،أإحبطت وحدة ◊رإسس إلشضوإطئ
بعنابة/ن.عﬁ ،5.اولة هجرة غ Òشضرعية لـ()26
شضخصضا كانوإ على م Ïقارب تقليدي إلصضنع.

قامت بها ششرطة ا◊دود Ãطار هواري بومدين

وي -ق -ظ -ة و–ك -م وف -اع -ل -ي -ة ت -رق-ى إ ¤مسض-ت-وى
إأ’هدإف إلكÈى إلتي تخوضضها بلدنا».
كما أإكد على أإهمية كسضب رهانات إ’تصضال
لطارإت،
من خلل إلتكوين إ÷يد وإŸسضتمر ل إ
م -وضض -ح -ا ‘ ه -ذإ إŸق-ام« :إن-ن-ي م-ت-أاك-د ب-أان
كسضب ره -ان -ات إ’تصض -ال ‘ إ÷يشس إل -وط -ن -ي
إلشض -ع-ب-ي ،إ‰ا ي-رت-ك-ز ع-ل-ى إل-ع-نصض-ر إل-بشض-ري
إŸؤوهل ،إŸكون من ضضباط إتصضال متمّرسضÚ
يدركون حجم إŸهام إŸسضندة لهم ويتحكمون
‘ إلتقنيات إلعصضرية Ûا’ت تخصضصضهم».
وإنصضّبت مدإخلت إطارإت إإ’يصضال وإإ’علم

وإل -ت -وج -ي -ه ع -ل -ى إآ’ل-ي-ات إ◊دي-ث-ة ل-لتصض-ال
وﬁاور تطويره ‘ إ÷يشس ،ووإقع إلعلقات
م - -ع وسض - -ائ - -ل إإ’ع- -لم ،وره- -ان- -ات إ’تصض- -ال
إإ’ل -كÎو ،Êت -خ -ل -ل -ت-ه-ا ن-ق-اشض-ات قّ-ي-م-ة أإث-رت
أإشضغال إŸلتقى إلذي إختتمه نيابة عن إلفريق
ڤايد صضالح إللوإء ماديُ ،مثّمنا إ’هتمام إلكبÒ
وإ◊رصس إل-ذي ت-ول-ي-ه إل-ق-ي-ادة إل-ع-ل-ي-ا للجيشس
إل -وط -ن -ي إلشض -ع -ب -ي ل -ه -ذإ إل -ق -ط -اع إ◊سض-اسس
وخ- -اصض- -ة ل- -ت- -ك- -وي -ن إأ’ف -رإد ‘ ه -ذإ إÛال
وإلتحكم ‘ إآ’ليات إ◊ديثة لنشضاط إإ’علم
وإ’تصضال.

القبـ ـضض علـ ـى مسسافـ ـر بحوزت ـ ـه  04كـ ـلغ مـ ـ ـن الذهـ ـ ـ ـب

الششعب ‘ /إاطار ﬁاربة ا÷رÁة بششتى
أانواعها’ ،سشيما ا÷رÁة اŸنظمة والعابرة
للحدود“ ،كنت الفرقة الثانية لششرطة ا◊دود
Ãطار هواري بومدين يوم  25نوفم ،2016 Èمن
توقيف مسشافر جزائري على مسشتوى مركز
الفرز والتفتيشش التابع لبهو الذهاب الدو‹ وهو
يتأاهب للسشفر إا ¤مطار اسشطنبول بحوزته ما
’صشفر.
يقارب بـ 04كلغ من اŸعدن ا أ
بعد إخضضاع إŸسضافر لعملية مرإقبة أإمنية تب Úأإنه مبتور
إلسضاق إليمنى ،با’سضتعانة بوسضائل إلكشضف إ◊ديثة إتضضح
أإنه كان يخفي دإخل رجله إ’صضطناعية إليمنى كمية من
إŸعدن إأ’صضفر ّﬂبأاة بإاحكام ‘ شضكل قوإلب صضغÒة

إاششهـــــــــــــــــــــــــــار

ﬂتلفة إأ’حجام وغ Òمصضنعة عددها يضضاهي إلعشضرين
( )20قطعة.
Œدر إإ’شضارة إ ¤أإن يقظة أإفرإد شضرطة إ◊دود Ÿطار
ه -وإري ب-وم-دي-ن إل-دو‹ ،إل-ت-ج-رب-ة إŸي-دإن-ي-ة وإل-ت-ك-وي-ن
لمن إلوطني كانت
إŸسضطر من قبل إŸديرية إلعامة ل أ
عوإمل أإسضاسضية للتصضدي Ÿثل هذه إ÷رإئم إلتي ترتبط
Ãخالفة إلتشضريع وإلتنظيم إÿاصض Úبالصضرف وحركة
رؤووسس إأ’موإل من وإ ¤إÿارج.
بتعليمة نيابية “ت موإصضلة إلتحقيق إŸعمق وإلدقيق ‘
إلقضضية من طرف مصضالح إلشضرطة إلقضضائية أ’من و’ية
إ÷زإئر ،وبعد إ“ام إإ’جرإءإت ” ،تقد ËإŸعني باأ’مر
أإمام وكيل إ÷مهورية إıتصس قضضائيا.

