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أم ألجرأئد تطفئ شسمعتها  ٥٤في حفل بهيج وبحضسور مميز

من م $ڤرين« :الشسعب» صسحيفة ملتزمة مع المواطن والدولة الجزائرية
فرعون :رمز من رموز اسستعادة السسيادة الوطنية
^ يوسسف فرحي أحد مؤوسسسسي
«ألشس -عب» :حسس -ن-ي-ن ه-ي-ك-ل ق-دم
كل ألمسساعدأت للميلي لتأاسسيسص
ألجريدة
^ م -دي -رو ج -رأئ-د صس-رح-وأ لنا:
م -درسس -ة ت-خ-رجت م-ن-ه-ا إأط-ارأت
كبرى
لسستاذ عمار عبد ألرحمان:
^أ أ
مصسدأقية ألشس -عب تضس-ع-ها ضسمن
ألصسحف ألكبرى بامتياز
^ ألمحامي سسليمان بن سسعيود:
وأك - -بت ك - -ل م - -رأح - -ل أل - -بÓ- -د
بمهنية
^ م -م -ث-ل أل-م-رك-زي-ة أل-ن-ق-اب-ي-ة
بدر ألدين :ترأث ألجزأئر تقدم
لعÓم ألهادف
أ إ
^ م-ي-ل-ود ع-م-ام-رة :ب-ح-وزت-ه م-ا
ي- -زي -د ع -ن  ٧٤٧ع-دد ل-ج-ريدة
«ألشسعب»
أسس-ت-حسس-ن-ها ألحضسور :تكريمات
أضس -فت ع -ل -ى ألح -ت -ف -ال -ي-ة ج-وأ
تحفيزيا وحميميا
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ترحيل رعايا ماليين تم
دون تسسجيل أاي حادث
صص ٢٤

«لوموند» تشسيد بمسسيرة عميد
ألمالوف

الجزائر فقدت برحيل
الفرقاني معلما ثقافيا
صص٢٤

صص ٠٧/٠٦/٠٥/٠٤

$

france prix ١

إأتحاد ألحرأشص  ١مولودية بجاية٠

تصسوير :ع .تيليوة

لغرأءأت أŸغربية
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الصسفراء تتنفسس الصسعداء
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صص ٢٤

األربعاء  ١٤ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٤ربيع األول ١٤٣٨هـ

مناقشصة مشصروع
قانون ا◊الة
اŸدنية

02

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

ي - - - -ن - - - -اقشس اأعضس - - - -اء ›لسس
الأم- - - -ة ،ال- - - -ي- - - -وم ،مشس- - - -روع
ال -ق -ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م لÓ-أم-ر رق-م  20-70ا- - Ÿوؤرخ ‘  19فيفري
 1970واŸتعلق با◊الة اŸدنية ،و ذلك على السساعة  9 : ٣0صسباحا.

1720٨

تبون يوزع  1067وحدة سصكنية ترقوية

طلعي يعيد تشصغيل اŸصصعد الهوائي بالبليدة

ي-ق-وم وزي-ر الأشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة و ال-ن-ق-ل ب-وج-م-ع-ة طلعي ،بزيارة
عمل و تفقد اإ ¤ولية البليدة ،غدا ،يشسرف خÓلها على اإعادة
تشسغيل اŸصسعد الهوائي الرابط ب Úالبليدة و الشسريعة.

يشس- -رف وزي- -ر السس- -ك- -ن و ال- -ع- -م -ران و
اŸدي-ن-ة ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،غ-دا ،ع-لى
توزيع حصسة سسكنية ترقوية عمومية
تقدر بـ  1067وحدة Ÿوقع سسيدي عبد
ال- - -ل - -ه ب - -ح - -ي  11ديسس -م Èب -اŸدي -ن -ة
ا÷دي- -دة لسس- -ي -دي ع -ب -د ال -ل -ه ،وذلك
ابتداء من السساعة  10 : 00صسباحا.

يحل وزير التهيئة العمرانية و السسياحة و الصسناعة التقليدية،
ع -ب -د ال-وه-اب ن-وري ،ب-ولي-ة ع-ن-اب-ة ‘ ،اإط-ار زي-ارة ع-م-ل و ت-ف-ق-د
Ÿشساريع القطاع ،على مسستوى الولية.

األرندي يعقد الدورة
الثانية Ûلسصه الوطني

نوري يعاين مشصاريع سصياحية بعنابة

يشس-رف الأم Úال-ع-ام ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال- -دÁق- -راط- -ي « الأرن -دي» اأح -م -د
اأوي- -ح- -ي- -ى ،ي -وم -ي  15و 16
ديسس - - - -م Èا÷اري ،ع - - - -ل - - - -ى
لج-ت-م-اع ال-ث-ام-ن ل-رؤوسس-اء اŸكاتب اŸركزية الوطنية Ÿنطقة
ي-ن-ع-ق-د ا إ
ال - -دورة ال - -ث - -ان - -ي - -ة Ûلسس- -ه ال- -وط- -ن- -ي ،و ذلك
لوسسط و شسمال إافريقيا ،اليوم و غدا ،على مسستوى مقر
الشسرق ا أ
ب-ال-ت-ع-اضس-دي-ة ال-ع-ام-ة Ÿواد ال-ب-ناء بزرالدة ،و
لمÚ
Óمن الوطني ،و الذي يحضسره ا أ
مركز القيادة و السسيطرة ل أ
سس -ي -ك -ون م -ت -ب -وع -ا ب -ن -دوة صس -ح -ف-ي-ة ي-وم 17
ÓنÎبول يوجن شستوك.
العام ل أ
الجتماع ينطلق على السساعة  ٨:٣0صسباحا ،و يتطرق إا ¤عدة ي- -ن- -ظ- -م رئ- -يسس ا÷ب -ه -ة
ديسسم ،Èو ذلك باŸقر اŸركزي للحزب بÍ
Óوط-ان ،ا÷رائ-م ال - -وط - -ن - -ي - -ة ا÷زائ - -ري- -ة
عكنون ابتداء من السساعة  09 : ٣0صسباحا.
ﬁاور م -ه -م-ة ع-ل-ى رأاسس-ه-ا ا÷رÁة ال-ع-اب-رة ل -أ
م- -وسس- -ى ت -وات -ي ،ي -وم  15ديسس - -م Èا÷اري ،ن - -دوة
السسيÈيانية ،و الŒار غ Òالشسرعي باıدرات و التطرف.
صسحفية تتعلق بخلفيات السستفزاز الذي تعرضس
له ‘ مقر اإقامته العائلي وعÓقاته بالرهانات
السسياسسية اŸقبلة ،و ذلك Ãقر ا◊زب بشسارع
اأح -م -د شس-ايب اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة 11 : 00
ي -ع-ق-د ح-زب Œم-ع أام-ل ا÷زائ-ر
صسباحا .

اجتماع حول ا÷رائم العابرة لأÓوطان

دورة عادية للمجلسض
الوطني لـ «تاج»

ندوة وطنية لرؤوسصاء
مكاتب التحالف ا÷مهوري

يشس - - - - - -رف الأم Úال- - - - - -ع- - - - - -ام ◊زب
التحالف الوطني ا÷مهوري بلقاسسم
سس- -اح- -ل- -ي ،ي -وم  17ديسس -م ،Èع -ل-ى
ا÷لسس - -ة الخ - -ت - -ت - -ام - -ي- -ة ل- -ل- -ن- -دوة
الوطنية لروؤسساء اŸكاتب الولئية ،و ذلك بفندق فايت
ا÷م -ي -ل ب -ط -ري -ق ب -وشس -اوي ع -م-ار ب-ب-ل-دي-ة اأولد ف-ايت
ابتداء من السساعة  09 : ٣0صسباحا.

دور الوسصائل التقليدية ‘ “وين
الثورة التحريرية

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد،
ب- - -ال- - -ت - -نسس - -ي - -ق م - -ع م - -دي - -ري - -ات
اÛاه -دي-ن ،و اŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة
خ -نشس -ل-ة ،سس-ك-ي-ك-دة ،ت-ي-زي وزو،
اŸدي-ة ،ت-ل-مسس-ان ،بسس-ك-رة ،اللقاء
ا÷م -اع-ي اŸوسس-ع  ،116ي -وم غ -د،
ب - -دءا م - -ن السس- -اع- -ة  14 : 00بعد
ال- - -زوال ،وق- - -د خصسصس ال - -ل - -ق - -اء
Ÿوضس -وع «دور ال -وسس -ائ -ل ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-خ-زي-ن و
التموين خÓل الثورة التحريرية».
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

تواتي ينشصط
ندوة صصحفية

تكر Ëعا ⁄ا÷زائر
لسصنة 2016

«ت -اج» ،ال -دورة ال -ع -ادي -ة ل-ل-م-ج-لسس
ال - -وط - -ن - -ي ،ي- -وم السس- -بت  17ديسسمÈ
ا÷اري ،ابتداء من السساعة  10:00صسباحا،
بسسطاوا‹.

فتح باب الÎشصح
÷ائزة الطاهر
وطار للرواية

ت- -ن- -ظ -م م -ؤوسسسس -ة «وسس -ام
ال - -ع- -ا ⁄ا÷زائ- -ري»،
ي - -وم  17ديسسمÈ
ا÷اري ،ح- -ف Ó-
ÓعÓ-ن ع-ن
ل -إ
ت-كر Ëعا⁄
” فتح باب الÎشسح
تنظم وزارة الÎبية ‘ الفÎة ما ب 14 Úو 19ديسسمÈ
ا÷زائر
معرضسا لكتاب الطفل بقصسر الثقافة مفدي زكريا (÷زائر ÷ائزة الطاهر وطار
لسسنة
للرواية ‘ اللغة
ال-ع-اصس-م-ة)– ،ت شس-ع-ار« :اŸط-ال-ع-ة م-ن أاج-ل ح-ي-اة أافضسل»،
‘ »2016
بحسسب ما أافادت به الوزارة ،أامسس ‘ ،بيان لها.
العربية ‘ ،طبعتها الأو ¤للعام ،2017
طبعتها
ال -ت-اسس-ع-ة و يهدف هذا اŸعرضس ،إا ¤تنمية القراءة كمهارة وترقية وفق بيان ÷معية «نوافذ ثقافية» ،ا÷هة
لمازيغية
حب اŸط-ال-ع-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ل-غ-ات (ال-ع-ربية وا أ
اŸنظمة للجائزة.
ن
ع
Ó
س
ض
لجنبية) لدى التلميذ ا÷زائري ،ف
اŸت- -م- -ث- -ل ‘ واللغات ا أ
وت -ق -ب -ل الأع -م -ال اŸنشس -ورة وغ ÒاŸنشس-ورة،
شس - - - - -خصس أا.د
بن عيسسى عبد «ت -رسس -ي -خ اŸط -ال-ع-ة ك-م-م-ارسس-ة ث-ق-اف-ي-ة م-ن أاج-ل ع -ل -ى اأن ل ت -ك -ون ق -د ح -ازت ع -ل-ى اأّي ج-ائ-زة
لب-تكارية وحب
ت-ن-م-ي-ة ال-ذك-اء وال-ق-درات ا إ
اأدبية داخل اأو خارج ا÷زائر.
ال - -ن - -ب - -ي رئ - -يسس
اŸعرفة لديه ومعرفة اŸوروث الثقا‘
وت- -رسس- -ل الأع -م -ال اŸرشس -ح -ة ‘ نسس -خ -ت Úورق -ي -ة
قسسم جراحة اŸخ و
الوطني والعاŸي».
ورق - -م- -ي- -ة اإ ¤ال- -ع- -ن- -وان الÈي- -دي :اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘
لعصس- -اب Ãسس- -تشس -ف -ى
ا أ
عزالدين ›وبي .جائزة الطاهر وطار للرواية 92 .شسارع
زم ،‹Òب - - - - -حضس - - - - -ور أاب- - - - -رز
الشسخصسيات العلمية و الثقافية ،و ذلك بفندق ﬁمد زكال ،بلدية سسيدي اﬁمد .ا÷زائر (.)16000
‘ ح Úترسسل النسسخة الرقمية على العنوان الإلكÎو:Ê
الهيلتون ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.
P R I XT A H E R O U E TT A R @ G M A I L . C O M

معرضض لكتاب الطفل
بقصصر الثقافة

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع 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 - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

ا’ربعاء  1٤ديسصمبر  2016م
الموافق لـ  1٤ربيع اأ’ؤل  1٤3٨هـ

’رهاب
التعاون ‘ اÛال السصياسصي ومكافحة ا إ

رئيسس ا÷مهورية يسستقبل نائب رئيسس نيجÒيا
اسصتقبل رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسش ،ييمي أاوسصينباجو ،نائب رئيسش نيجÒيا الذي
يقوم بزيارة رسصمية للجزائر.
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رئيسش ا’–اد الدو‹ لÓتصصا’ت بعد ﬁادثاته مع لعمامرة:

ا÷زائر البلد العربي األك Ìديناميكية ‘ تكنولوجيات اإلعÓم واإلتصسال
’م Úال - - - -ع - - - -ام
أاك - - - -د ا أ
ل–Ó- - - - - - - - - -اد ال - - - - - - - - -دو‹
لÓ-تصص-ا’ت ه-ول Úزهاو،
أان ا÷زائ -ر ت -ع -ت Èال -ب-ل-د
’كÌ
ال - - - - - - -ع- - - - - - -رب- - - - - - -ي ا أ
«دي- -ن- -ام- -ي- -ك -ي -ة» ‘ ›ال
’ع Ó-م
ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا إ
وا’تصص -ال .مضص -ي -ف -ا ،أان -ه
«ي -ع -ول ع -ل -ي -ه -ا ك-ثÒا» ‘
–سص Úت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ات
’تصص - -ال عÈ
’عÓ- - -م وا إ
ا إ
العا.⁄
‘ تصصريح للصصحافة عقب
ا’سصتقبال الذي خصصه به ؤزير الدؤلة ؤزير الشصؤوؤن
اÿارجية ؤالتعاؤن الدؤ‹ رمطان لعمامرة ،أاؤضصح
السص -ي -د زه-اؤ أان-ه «ؤف-ق-ا ل-ل-ت-ق-ري-ر اأ’خ Òل–Ó-اد
الدؤ‹ لÓتصصا’،ت فإان ا÷زائر تعت Èالبلد اأ’كÌ
ديناميكية ‘ العا ⁄العربي ،حيث من أاصصل 1٧0
بلد اŸعني ÚبالÎتيب ،تقدمت ا÷زائر بـ 9مراتب
ؤهو أامر مذهل».
ؤأاشصار ذات اŸسصؤوؤل ،إا ¤اأن –قيق هذا التقدم
«ليسس باأ’مر اله ،Úأ’ن كل بلد يحاؤل –سصÚ

م -وق -ع -ه» ،م -وضص -ح -ا أان -ه «ح -ت-ى
الدؤل اأ’ك Ìتطورا ’ تنجح ‘
التقدم ؤلو Ãرتبة ؤاحدة( )1أاؤ
مرتبت ‘ »)2(ÚالÎت- - - - - - - - - - - - - -يب
اŸرجعي العاŸي.
ؤبهذه اŸناسصبة ،هّنأا اأ’مÚ
العام ل–Óاد الدؤ‹ لÓتصصا’ت
ا÷زائ - -ر ع - -ل- -ى ه- -ذا «اإ’‚از»
ؤشصجعها على «إاحراز تقدم أاك»È
‘ هذا اÛال.
ؤاسصÎسصل قائ« :Óنحن نعول
ك- -ثÒا ع- -ل- -ى ا÷زائ- -ر ل -ت -حسصÚ
ت-ك-ن-ول-وج-يات اإ’عÓم ؤاإ’تصصال

‘ العا.»⁄
ؤت- -ط- -رق اŸسص- -ؤوؤل اأ’ؤل ع- -ن ا’–اد ال -دؤ‹
لÓتصصا’ت ،إا ¤مهام ا’–اد ،الذي يعد «أاقدم»
الوكا’ت التابعة Ÿنظمة اأ’· اŸتحدة ،مÈزا
بشص -ك -ل خ -اصس ت -ط -ور ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات ا÷دي-دة
ÓعÓ-م ؤا’تصص-ال اŸرت-ب-ط-ة ب-اأ’نÎنت ؤأاج-ه-زة
ل -إ
السصاتل ؤالهاتف النقال.
ؤأاعرب ‘ هذا الصصدد ،عن ارتياحه «لكون عدد
اŸشصÎك Úع Èالعا ⁄فاق عدد سصكان اŸعمورة».

مسصاهل عقب ﬁادثاته مع توبياسش إايلوود:

ا÷زائر ولندن Œمعهما شسراكة مثالية
حضصر اللقاء الوزير اأ’ؤل عبد اŸالك سصÓل ،ؤؤزير الدؤلة ؤزير
الشصؤوؤن اÿارجية ؤالتعاؤن الدؤ‹ رمطان لعمامرة ،ؤؤزير الشصؤوؤن
اŸغ -ارب -ي -ة ؤا’–اد اإ’ف -ري-ق-ي ؤج-ام-ع-ة ال-دؤل ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسصاهل.

عÓقات «تاريخية قوية» ومشساريع مشسÎكة
أاكد نائب رئيسس نيجÒيا ييمي أاؤسصينباجو ،أان ا÷زائر ؤنيجÒيا
تربطهما عÓقات «تاريخية قوية» تعززت من خÓل مشصاريع التعاؤن
اŸشصÎكة العديدة.
‘ تصص -ري -ح ل -لصص -ح -اف -ة ع -قب ا’سص -ت -ق -ب -ال ال-ذي خصص-ه ب-ه رئ-يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أاؤضص-ح أاؤسص-ي-ن-ب-اج-و أان «ا÷زائر

ؤن-ي-جÒي-ا ت-رب-ط-ه-م-ا عÓ-ق-ات ت-اري-خ-ي-ة ق-وي-ة ت-ع-ززت من خÓل عقد
›موعة اتفاقات ‘ إاطار اللجنة الثنائية العليا ا÷زائرية النيجÒية».
ؤذكر ‘ هذا السصياق ،باŸشصاريع اŸشصÎكة ،خاصصة الطريق العابر
للصصحراء ب Úا÷زائر ؤ’غوسس ،ؤأانبوب نقل الغاز العابر للصصحراء
الرابط ب ÚنيجÒيا ؤأاؤربا ع Èا÷زائر ؤالربط ع Èاأ’لياف البصصرية
ب Úا÷زائر ؤأابوجا.
ؤأاشصار أاؤسصينباجو إا ¤أان اللقاء مع الرئيسس بوتفليقة ،كان فرصصة
للتطرق إا ¤التعاؤن ا÷زائر النيجÒي ‘ «اÛال السصياسصي ؤمكافحة
اإ’رهاب».
ؤأاؤضصح اŸسصؤوؤل النيجÒي ،الذي يواجه بلده اÛموعة اإ’رهابية
ب -وك -و ح -رام ،أان «ال -رئ -يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أاع-رب ع-ن دع-م-ه ل-ن-ي-جÒي-ا ‘
Óرهاب ؤالتطرف».
مكافحتها ل إ

سسÓل يتحادث مع نائب الرئيسس النيجÒي

’ول ع- - -ب- - -د اŸالك
–ادث ال - - -وزي - - -ر ا أ
سص Ó-ل ،أامسش ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،م -ع
ن- - -ائب ال- - -رئ - -يسش ال - -ن - -ي - -جÒي ي - -ي - -م - -ي
أاوسص-ي-ن-ب-اج-و ال-ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة رسصمية
إا ¤ا÷زائر.
جرى اللقاء بإاقامة الدؤلة بزرالدة ،بحضصور
ؤزير الدؤلة ؤزير الشصؤوؤن اÿارجية ؤالتعاؤن
ال- -دؤ‹ رم- -ط -ان ل -ع -م -ام -رة ؤؤزي -ر ال -ف Ó-ح -ة
ؤالتنمية الريفية ؤالصصيد البحري عبد السصÓم
شصلغوم ؤأاعضصاء الوفد النيجÒي.
ؤتسصمح هذه الزيارة للطرف ،Úبتقييم التعاؤن الثنائي ؤ–ديد طرق
ؤسصبل تعميقه ،باإ’ضصافة إا ¤اسصتعراضس اŸسصائل اإ’قليمية ؤالدؤلية
ذات ا’هتمام اŸشصÎك.
ؤقد حل نائب رئيسس نيجÒيا ،ييمي أاؤسصينباجو ،أامسس ،با÷زائر‘ ،
زيارة رسصمية تدؤم يوم ‘ ،Úإاطار تعزيز عÓقات الصصداقة ؤاأ’خوة
ب Úالبلدين.
ؤكان ‘ اسصتقبال نائب الرئيسس النيجÒي لدى ؤصصوله إا ¤مطار
هواري بومدين الدؤ‹ ،الوزير اأ’ؤل عبد اŸالك سصÓل ،ؤزير الدؤلة

ؤزير الشصؤوؤن اÿارجية ؤالتعاؤن الدؤ‹ رمطان
ل -ع -م -ام -رة ،ؤؤزي-ر ال-فÓ-ح-ة ؤال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
ؤالصصيد البحري عبد السصÓم شصلغوم.
ؤتسصمح هذه الزيارة للطرف ،Úبتقييم التعاؤن
الثنائي ؤ–ديد طرق ؤسصبل تعميقه ،باإ’ضصافة
إا ¤اسصتعراضس اŸسصائل اإ’قليمية ؤالدؤلية ذات
ا’هتمام اŸشصÎك.

...ويÎحم على أارواح الشسهداء
ÃقÈة العالية
قام نائب رئيسس نيجÒيا ييمي أاؤسصينباجو ،أامسسÃ ،قÈة العالية،
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،ب-الÎح-م ع-ل-ى أارؤاح شص-ه-داء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اÛيدة.
ؤؤضص-ع ي-ي-م-ي أاؤسص-ي-ن-ب-اج-و ،ال-ذي ك-ان م-رف-وق-ا ب-وزي-ر ال-دؤل-ة ؤزي-ر
الشصؤوؤن اÿارجية ؤالتعاؤن الدؤ‹ رمطان لعمامرة ،إاكلي Óمن الزهور
Ãربع الشصهداء ؤؤقف دقيقة صصمت ترحما على أارؤاح شصهداء الثورة
التحريرية.

خÓل لقاء اقتصصادي جزائري  -سصويسصري ببÒن

بوشسوارب يدعو إا ¤اŸشساركة ‘ سسياسسة اإلنعاشس الصسناعي
دعا وزير الصصناعة واŸناجم عبد
السصÓ- -م ب -وشص -وارب بÈن (سص -ويسص -را)،
اŸؤوسصسص-ات السص-ويسص-ري-ة إا ¤اŸشص-ارك-ة
أاك ‘ Ìا’سصÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ال -وط -ن -ي -ة
Óنعاشش الصصناعي من خÓل تعزيز
ل إ
اسصتثماراتهم ‘ ا÷زائر.
خ Ó-ل ل -ق -اء اق -تصص-ادي ج-زائ-ري -
سصويسصري عقد بÈن ،جدد الوزير أامله
‘ رؤؤية هذه اŸؤوسصسصات «تلتزم بحزم
على مسصار ا’سصتثمار».
ؤأاؤضصح بوشصوارب ،أان «التحدي الذي ينبغي علينا
رفعه من اآ’ن ؤدؤن تردد ،يكمن ‘ –ويل ا◊ضصور
ا’ق - -تصص - -ادي لسص - -ويسص - -را ‘ ا÷زائ - -ر ع - -ن ط- -ري- -ق
اسصتثمارات مباشصرة» ،مشصÒا إا ¤أان إاطار التعاؤن قائم
بشصكل عام.
ؤت- -ط -رق إا ¤ا’ت -ف -اق ال -ث -ن -ائ -ي ح -ول ح -م -اي -ة
ا’سص -ت -ث -م -ارات ؤع-دم ا’زدؤاج الضص-ري-ب-ي ،م-ؤوك-دا أان
اأ’م -ر ي -ت -ع-ل-ق ب-ات-ف-اق Úيسص-اه-م-ان ‘ ضص-م-ان اأ’م-ن
القانو ‘ Êإاطار العÓقات ا’قتصصادية ؤالتجارية بÚ
البلدين.
ؤركز الوزير على ضصرؤرة بناء «شصراكات متينة
إ’عطاء معنى» للتعاؤن ب Úا÷زائر ؤسصويسصرا.
ؤاسصÎسصل قائ ،Óإان قوة الشصراكات ا÷زائرية -
السص-ويسص-ري-ة ي-جب أان ت-ق-وم ع-ل-ى «م-ؤوسصسص-ات ن-اج-ع-ة

ؤتنافسصية ؤنظام منتج عصصري ؤمدر
للقيمة اŸضصافة ؤيقوم على ا’بتكار،
فضص Óعن “شّصيه مع الصصناعة العاŸية
ؤتوجيهه نحو اŸسصتقبل».
ؤأاضص -اف ب -وشص -وارب« ،ك-ل-ن-ا إارادة
ؤق -ن -اع -ة ‘ أان ت -ن-درج الشص-راك-ة ال-ت-ي
تصص -ب-و إال-ي-ه-ا م-ؤوسصسص-ات-ن-ا ‘ إاط-ار ‰و
مشصÎك» ،مضصيفا أان ا÷زائر «“ثل
ب- -دي Ó- -ح -ق -ي -ق -ي -ا ل -ل -ن -م -و ب -ال -نسص -ب -ة
للمؤوسصسصات السصويسصرية خارج أاؤرؤبا».
ؤأاردف يقول ،عÓؤة على السصوق اÙليةÁ« ،كننا
ب-ن-اء جسص-ور ‡ت-ازة ن-ح-و أاسص-واق إاف-ري-ق-ي-ا ؤاŸن-ط-قة
ككل».

...وُيسستَقبَل من طرف رئيسس
الكونفدرالية السسويسسرية

خÓل إاقامته ‘ العاصصمة السصويسصرية ،اسصتُقبل
ال-وزي-ر م-ن ط-رف رئ-يسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة السص-ويسص-ري-ة
جوان ن.شصنيدر امان.
ت - -ن - -اؤلت اÙادث - -ات ،ب - -حسصب ب- -ي- -ان ل- -ل- -وزارة،
«العÓقات اإ’قتصصادية الثنائية ؤاŸتعددة اأ’طراف
ؤسصبل تطوير الشصراكة ب Úالبلدين».

كما التقى بوشصوارب بكاتبة الدؤلة السصويسصرية
Óقتصصاد ماري غابريال انشصن فليشس ،التي –دث
لإ
معها حول الفرصس اŸتاحة ‘ اÛا’ت التجارية
ؤالصصناعية ؤا’سصتثمارية ب Úسصويسصرا ؤا÷زائر.
Óق-تصص-اد ،م-أادب-ة ع-م-ل
ؤأاق -امت ك-ات-ب-ة ال-دؤل-ة ل -إ
بحضصور مسصؤوؤل Úلفدرالية اŸؤوسصسصات السصويسصرية
«ك- -ون- -وم- -ي سص- -ويسس» ال- -ت -ي تضص -م أاك Ìم -ن 100.000
م -ؤوسصسص -ة سص -ويسص -ري -ة ؤال -وك -ال -ة السص -ويسص-ري-ة لÎق-ي-ة
اإ’سصتثمارات ؤرؤؤسصاء مؤوسصسصات سصويسصري.Ú
كما أاجرى ﬁادثات مع كاتب الدؤلة السصويسصري
للتكوين ؤالبحث ؤا’بتكار مورؤ دل أامÈؤجيو ،حول
التكوين اŸهني ‘ خدمة اŸؤوسصسصة ؤسصبل تطوير
العÓقة ب Úتكوين ؤاŸؤوسصسصة.
ؤأالح الوزير على «رغبة ا÷زائر ‘ ا’سصتفادة من
اÈÿة السصويسصرية ‘ هذا اÛال’ ،سصيما –سصÚ
قابلية تشصغيل حاملي شصهادات التكوين ا÷زائرية».
ؤق-ام ب-وشص-وارب ب-زي-ارة مصص-ن-ع صص-ن-اع-ة ع-رب-ات
القطارات «سصتادلÃ »Òدينة باسصننغ.
للتذك ،Òقدر حجم التباد’ت ا’قتصصادية بÚ
ا÷زائر ؤسصويسصرا سصنة  ،2015بأاك Ìمن  360مليون
أاؤرؤ .تتمثل الصصادرات السصويسصرية نحو ا÷زائر ‘
اŸواد الصصيد’نية ؤاآ’’ت ؤاŸنتوجات الفÓحية‘ ،
ح Úتصص- -در ا÷زائ- -ر ن- -ح- -و سص- -ويسص- -را اŸن -ت -وج -ات
الطاقوية.

أاك - - - -د وزي - - - -ر الشص- - - -ؤوون
اŸغ- - - - - -ارب- - - - - -ي - - - - -ة وا’–اد
ا’ف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة الدول
ال - -ع - -رب- -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
مسص -اه -ل ،أامسش ،ب-ل-ن-دن ،أان
ا÷زائ -ر واŸم -ل-ك-ة اŸت-ح-دة
تربطهما شصراكة «مثالية»،
مشصÒا إا ¤أان العÓقات بÚ
ال -ب -ل -دي -ن «ت -ع -رف ت -ن -وع-ا
ب - -فضص - -ل اÛا’ت اŸت- -اح- -ة
للطرف.»Ú
‘ تصص- - -ري - -ح ل - -وأاج ،ع - -ل - -ى
ه -امشس ﬁادث -ات -ه م -ع ال -وزي -ر
الÈي- -ط- -ا ÊاŸك- -ل -ف بشص -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا ؤالشص -رق
اأ’ؤسصط توبياسس إايلوؤد ،أاؤضصح مسصاهل أان اللقاء
شص -ك -ل ف -رصص -ة ل-ت-ق-ي-ي-م ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة «ال-ت-ي
يعتÈها الطرفان مثالية».
ؤاسصÎسصل قائ ،Óإان الشصراكة ب Úا÷زائر ؤلندن
«مافتئت تتكثف ؤتتنوع» ،مشصÒا إا ¤أان التعاؤن ’
يقتصصر فقط على الطاقة ،مثلما جرت عليه العادة
لفÎة طويلة.
ؤأاضص -اف مسص -اه -ل ،أان «ه-ن-اك ›ا’ت م-ت-اح-ة
أام -ام اŸم -ل -ك -ة اŸت -ح-دة ‘ ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى غ-رار
الصص-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة ؤاŸواد الصص-ي-د’نية ؤالفÓحة
ؤالبحث ؤالتعليم العا‹».
ك -م -ا أاؤضص -ح أان -ه أاج -رى م-ع ال-وزي-ر الÈي-ط-ا،Ê
«ت -ق -ي -ي -م -ا ل -وضص -ع ال -ع Ó-ق -ات ؤاŸراح -ل ال-ت-ي ”
اجتيازها» ‘ العÓقات ب Úالبلدين ،منذ زيارة
العمل اأ’خÒة التي أاجراها إايلوؤد إا ¤ا÷زائر
مطلع أاكتوبر اŸنصصرم.
ؤأاردف مسصاهل قائ ،Óإان ﬁادثاته مع الوزير
الÈي -ط -ا Êسص-م-حت ب-ت-ب-ادل ؤج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول
«اأ’ؤضص-اع اŸت-أازم-ة» ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا ب-عضس م-ن-اطق
شص -م-ال إاف-ري-ق-ي-ا ؤالشص-رق اأ’ؤسص-ط’ ،سص-ي-م-ا ل-ي-ب-ي-ا
ؤمنطقة السصاحل ؤسصوريا.
ؤأاشصاد الوزير بهذه اŸناسصبة ،باŸوقف «الدائم
ؤالثابت» للمملكة اŸتحدة بشصأان ملف الصصحراء
ال-غ-رب-ي-ة ،مشصÒا إا ¤أان-ه ب-اع-ت-ب-اره-ا عضص-وا دائ-م-ا
Ãجلسس اأ’من ،الذي ترد مسصأالة الصصحراء الغربية
ضص -م -ن ج -دؤل أاع -م -ال -ه ،ف -إان «اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة
لطاŸا عّبرت عن “ ّسصكها بحق الشصعوب ‘ تقرير
مصصÒها».

تطابق وجهات النظر بشسأان
مكافحة اإلرهاب
أاكد ؤزير الشصؤوؤن اŸغاربية ؤا’–اد اإ’فريقي
ؤجامعة الدؤل العربية عبد القادر مسصاهل ،أانه ”

ال -ت -أاك -ي-د ›ددا ،أامسس ،ب-ل-ن-دن،
على تطابق ؤجهات النظر بÚ
ا÷زائ- - - - -ر ؤل - - - -ن - - - -دن ‘ ›ال
مكافحة اإ’رهاب ؤذلك ‘ إاطار
ال-دؤرة السص-اب-ع-ة ل-ل-ح-وار ال-ثنائي
ا’سصÎات - - -ي- - -ج- - -ي ب Úا÷زائ- - -ر
ؤاŸملكة اŸتحدة.
‘ تصصريح لوأاج ،على هامشس
ا’جتماع ،الذي ترأاسصه مناصصفة
مع اŸسصتشصار الÈيطا ÊاŸكلف
ب- -اأ’م- -ن ال- -وط- -ن -ي م -ارك ل -ي -ال
غ- - -رانت ،أاؤضص- - -ح مسص- - -اه- - -ل أان
م - - -واق - - -ف ا÷زائ - - -ر ؤل - - -ن - - -دن
«م-ت-ط-اب-ق-ة» ف-ي-م-ا ي-خصس ال-ت-ح-ل-يÓت ؤاإ’مكانات
الواجب تسصخÒها على الصصعيد الدؤ‹ ‘ إاطار
مكافحة اإ’رهاب.
ؤأاشصار الوزير ،إا ¤أان ا’جتماع “حور حول
القضصايا السصياسصية ؤاأ’منية ؤشصكل فرصصة لتبادل
ؤجهات النظر حول «النزاعات التي تهدد اأ’من
ؤالسص-ل-م ‘ م-ن-ط-ق-ت-ن-ا ؤاŸت-وسص-ط’ ،سص-ي-ما الوضصع
السصائد ‘ ليبيا ؤمنطقة السصاحل».
ؤؤصص -ف مسص -اه -ل ا’ج -ت -م -اع «ب-اŸف-ي-د ج-دا»،
مضصيفا أانه سصمح للطرف Úبتبادل ؤجهات النظر
ح -ول ﬂت -ل -ف اŸل -ف -ات اŸدرج -ة ضص -م -ن ج-دؤل
اأ’عمال’ ،سصيما مكافحة اإ’رهاب ؤالتطرف ،إا¤
جانب تبادل التجارب ‘ هذا الشصأان.
ؤأاضصاف ،أانه ” خÓل اللقاء التطرق إا« ¤دؤر
الدÁقراطية ‘ ا÷زائر كعامل أاسصاسصي Ÿكافحة
ظاهرة الراديكالية باعتبارها Œربة ناجحة».
ؤشص- -ك- -لت مشص- -اؤرات ال- -ي- -وم ف- -رصص- -ة ل- -ت- -ب -ادل
التحليÓت ؤؤجهات النظر ؤرؤؤى اسصتشصرافية حول
ال -ت -ه -دي -د ال -ذي Áث -ل -ه اإ’ره-اب ب-ال-نسص-ب-ة ل-لسص-ل-م
ؤا’سصتقرار ‘ العا ⁄ؤمكافحة أا‚ع ؤأاك Ìتنسصيقا
لهذه اآ’فة.
ؤبخصصوصس الوضصع السصائد ‘ ليبيا ،أاؤضصح
’مر يتعلق «بالتوصصل إا ¤تطابق
مسصاهل أان ا أ
ؤجهات النظر من أاجل التوجه سصوية نحو حل
سصياسصي» ‘ هذا البلد.
ؤأاضصاف الوزير ،أان ا÷زائر ؤلندن أاكدتا من
جديد على ضصرؤرة دعم ؤحدة ؤأامن ؤاسصتقرار
ؤسصيادة ليبيا من جهة ،ؤجددتا نداءهما من أاجل
’طراف الليبية من أاجل دعم
حوار شصامل ب Úا أ
ا’تفاق السصياسصي اŸوقع ‘  1٧ديسصم2015 È
’جنبي
’جماع على ضصرؤرة عدم التدخل ا أ
مع ا إ
‘ الشصؤوؤن الداخلية لليبيا.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى اأك -د مسص-اه-ل ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ال -تشص -اؤر بشص -ك -ل دائ -م ؤدؤري م -ع «شص -ريك ه-ام
ك-اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة ال-ت-ي ت-ع-د عضص-وا دائ-م-ا ‘
’من».
›لسس ا أ

الغازي يسصتقبل سصف Òجمهورية رومانيا

÷نة ﬂتلطة لتعديل اتفاقية الضسمان الجتماعي
اسصتقبل ﬁمد الغازي ؤزير العمل
ؤالتشصغيل ؤالضصمان ا’جتماعي ،أامسس،
Ãق- -ر دائ- -رت- -ه ال- -وزاري- -ة ،م- -ارسص- -ي -ل
أال -يسص-ن-درؤ ،سص-ف Òج-م-ه-وري-ة رؤم-ان-ي-ا
با÷زائر.
تباحث الطرفان إامكانات تشصخيصس
مشصاريع تطوير التعاؤن ب Úالبلدين ‘
ﬂت -ل -ف اŸواضص -ي -ع ال -ت -ي ل -ه -ا صص -ل -ة
ب - -ال - -ع - -م - -ل ؤال - -تشص - -غ- -ي- -ل ؤالضص- -م- -ان
ا’ج -ت -م -اع -ي ،م -ن خ Ó-ل اسص -ت -ع-رضس
السصياسصات اŸتبعة ‘ ك Óالبلدين ‘ ›ا’ت العمل
ؤالتشصغيل ؤالضصمان ا’جتماعي ،ما سصيسصمح بتحديد
أارضص- -ي -ة الشص -راك -ة مسص -ت -ق -ب  Ó-إ’ع -ط -اء دف -ع ج -دي -د
للعÓقات الثنائية.
كان اللقاء فرصصة للجانب Úللتطرق أ’هم القضصايا
ذات ا’هتمام اŸشصÎك ؤالتباحث حول سصبل ؤكيفيات
تطوير ؤترقية هذه العÓقات التي تربط ا÷زائر

ؤرؤمانيا.
كما ناقشس الطرفان إامكانية إاعادة
ال -ن -ظ -ر ‘ ا’ت -ف -اق-ي-ة ح-ول الضص-م-ان
ا’جتماعي.
‘ هذا الصصدد ،أاكد ﬁمد الغازي
م -واصص -ل -ة اŸب -اح -ث -ات ؤإانشص -اء ÷ن -ة
ﬂتلطة مكونة من خÈاء ‘ الضصمان
ا’ج-ت-م-اع-ي م-ن ك Ó-ال-ب-ل-دي-ن ،ت-ع-نى
بدراسصة تعديل هذه ا’تفاقية.
من جانبه ،أاعرب سصعادة السصفÒ
عن ارتياحه Ÿسصتوى العÓقات الثنائية ،داعيا بذلك
ؤزير العمل ؤالتشصغيل ؤالضصمان ا’جتماعي إا ¤القيام
بزيارة رسصمية إا ¤رؤمانيا ‘ اŸسصتقبل القريب.
‘ اأ’خ ،Òأابدى ا÷انبان اسصتعدادهما لتعميق
التعاؤن ب Úالبلدين ؤذلك من خÓل تبادل اÈÿات
ؤالتجارب ‘ اÛا’ت ذات الصصلة بالعمل ؤالتشصغيل
ؤالضصمان ا’جتماعي.

من منتدى
الشضع ـ ـب

اأ’ربعاء  ١4ديسشمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١4ربيع ا’أول  ١4٣٨هـ

وطني

مديرو جرائد صسرحوا لـ«الشسعب““

الشضعب مدرسضة تخرجت منها إاطارات كÈى
’عÓمي
ثّمن مديرو جرائد عمومية وخاصسة ،اŸكانة الهامة التي –تلها جريدة ““الشسعب““ ‘ اŸشسهد ا إ
’ثارة واŸزايدات
’خبار بعيدا عن ا إ
’حداث و–ري ا أ
ا÷زائري التعددي ،منوهÃ Úصسداقيتها ‘ تغطية ا أ
ﬁافظة على خطها ا’فتتاحي ملتزمة Ãبادئ أاخÓقيات اŸهنة.

آسسيا مني
^ع -اشس -ور شس -ر‘ ال -رئ-يسش اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ي-وم-ي-ة
اÛاهد ،قال Ãناسشبة إاحياء ا÷ريدة ذكرى تأاسشيسشها
الـ  ،54أان جريدة ““اÛاهد““ و«الششعب““ “كنتا وعلى
مر السشن Úمن اÙافظة على مكانتهما ‘ خضشم
ال -ت -ع -ددي -ة وال -ت-ن-افسض اإ’عÓ-م-ي ال-ه-ام ال-ذي تشش-ه-ده
السشاحة اإ’عÓمية اليوم وهذا بفضشل –ليهما بأاسشسض
اŸهنة وأاخÓقياتها وضشمان ا◊ق ‘ اإ’عÓم بتقدË
خدمة عمومية بامتياز.
وأافاد أان يومية ““الششعب““ الناطقة بالعربية وا◊املة
إ’سش -م ““الشش -عب““ ال-ن-اب-ع-ة م-ن وج-دان-ه ،ت-ب-ق-ى م-درسش-ة
الصش- -ح- -اف -ة ال -وط -ن -ي -ة ح -يث ك -ونت ع -ل -ى مسش -ت -واه -ا

ششخصشيات هامة هي تتقلد مناصشب هامة ‘ الدولة
وما تزال تواصشل مسشÒتها ‘ تكوين أاجيال إاعÓمية
أاخرى.

ا÷ميل ‘ تعاقب اأ’جيال حول هذه اŸهنة الواجب
ال -ت -ح -ل -ي ب -أاخ Ó-ق -ي -ات -ه -ا واÙاف -ظ -ة ع-ل-ى اÿدم-ة
العمومية الهامة التي تقدمها.

^العربي تيميزار مدير يومية اأوريزون ،نّوه
بدوره باŸناسشبة ،بالدور ا’إعÓمي الهام الذي تقوم
به ا÷ريدة ،ما جعلها –تل مكانة هامة ‘ اŸششهد
ا’إعÓمي اŸتعدد ،بفضشل ا’أقÓم الصشحفية ا÷ديرة
ال -ت -ي اأضش -اءت ه -ذا اŸن Èا’إع Ó-م-ي ا◊ر وصش-ن-عت
›ده ع- -ل- -ى م -ر السش -ن Úوح -اف -ظت ع -ل -ى م -ك -ان -ت -ه
ا’إعÓمية.
ونوه تيميزار بالتكوين اأ’كادÁي الذي يقدمه هذا
العنوان الناطق باللغة العربية ،وكذا يومية اÛاهد
ال-ن-اط-ق-ة ب-ال-ف-رنسش-ي-ة ل-لصش-ح-اف-ي Úم-ا يعكسض اŸششهد

^أاحمد فتا Êمدير يومية ““لكسسÈيسسون““ ،إان
هذه اليومية تعكسض من خÓل اسشمها تاريخ ششعب كله،
حيث حملت ‘ طياتها منذ ا’سشتقÓل قضشية ا÷زائر
ا◊رة اŸسشتقلة ورافعت بكل مصشداقية عن ﬂتلف
القضشايا خاصشة ما تعلق منها بالقضشايا العربية وعلى
رأاسشها الفلسشطينية والصشحراوية.
و“ك -نت يضش -ي -ف ف -ت -ا Êق -ائ  -Ó-م -ن ال -ت -ع -ب Òع -ن
ط- -م- -وح- -ات الشش- -عب ا÷زائ- -ري وﬂت- -ل- -ف أاحÓ- -م -ه
اŸسشتقبلية ،أاجيال من ا’عÓم Úتعاقبت على هذا
ا’سشم العريق وششخصشيات وطنية مرت عÈه.

‡ثــــــل اŸركزيـــــــة النقابيـــــة بــــــــدر الديـــــــن:

””الشضعـ ـ ـ ـب”” تـ ـ ـ ـراث ا÷زائـ ـ ـ ـر ...تقـ ـ ـ ـدم اإ’عـ ـ ـ ـÓم الهـ ـ ـ ـادف
جريدة ““الشسعب““ هي تراث ا÷زائر وملك للشسعب ،ولدت مع ا’سستقÓل ،كما أانها لعبت دورا هاما ‘ إاعطاء اŸعلومة الصسادقة واŸوثوقة للقارئ
Ãختلف فئاته’ ،سسيما ‘ أاحلك الظروف التي مرت بها البÓد فقدت خÓلها أاŸع صسحفييها ومصسوريها وتقنييها الذين أابانوا عن احÎافيتهم اŸهنية ‘
’م Úالعام للعمال ا÷زائري ‘ ÚاŸيدان
’خضسر بدر الدين ،مسستشسار لدى ا أ
أاداء اÿدمة العمومية الهادفة رغم كل العوائق ،هذا ما أاكده ﬁمد ا أ
Óم Úالعام ل–Óاد سسيدي السسعيد.
ا’قتصسادي وا’جتماعي ‡ث Óل أ
إاط -ار أاداء اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وق-دمت
ا÷دد والقدامى باأن يجعلوا اŸصشلحة
تضشحية كبÒة من أاجل القيام Ãهامها.
العليا للوطن فوق كل اعتبار واأعلى من
وقال بدر الدين  «:لذلك أانحني أامام
ك -ل اŸصش -ال -ح وي -ع -ط -وا ق -ي -م -ة ك -بÒة
أابرز بدر الدين ‘ تصشريح ل«الششعب““
أارواح ك -ل الصش -ح -ف -ي Úال-ذي-ن م-ات-وا ‘
ل -ل -وط -ن -ي -ة ’أن -ن -ا ب-ح-اج-ة اإل-ي-ه-ا ،ك-ون
أامسض ع -ل -ى ه-امشض اح-ت-ف-ائ-ي-ة ال-ذك-رى
ال-عشش-ري-ة وأاح-ي-ي ك-ل الصش-ح-ف-ي Úالذين
ا÷زائ - -ر م- -ا ت- -زال ت- -واج- -ه –دي- -ات
الŸ 54يÓ-د ج-ري-دة““الشش-عب““ ب-حضشور
قاموا بواجبهم ،من السشبعينات إا ¤اآ’ن
وت -ه -دي -د ‘ اŸن -ط-ق-ة’ ،أن-ه-ا ت-ق-ع ‘
وزيري ا’تصشال وتكنولوجيات اإ’عÓم
من أاجل القيام بالعمل
م- -رك- -ز اسش -تÒات -ي -ج -ي ،مششÒا اإ ¤اأن
وا’تصش -ال ،ال -ق -ي-م-ة
اإ’عÓمي النزيه الذي
ا÷زائ -ر ه -ي ال -دول -ة ال -وح -ي -دة ال-ت-ي
اإ’عÓ-م-ي-ة للجريدة
يربي اأ’جيال““ ،مÈزا
ترفضض التدخل ا’أجنبي ‘ الششوؤون
وح- -ف- -اظ- -ه- -ا ع- -ل -ى
الدور الهام للصشحافة
الداخلية للدول ،كما اأنها رفضشت طلب
خ -ط -ه-ا ا’ف-ت-ت-اح-ي
العمومية ‘ التثقيف
ا◊ل - -ف اأ’ط - -لسش- -ي ب- -إاق- -ام- -ة ق- -اع- -دة
السش - - -ل - - -ي- - -م م- - -ن- - -ذ
والÎب- - -ي - -ة وإاع - -ط - -اء
عسش - -ك - -ري- -ة ‘ “Ôاسشت ،ق- -ل- -ي- -ل م- -ن
ت - -أاسش- -يسش- -ه- -ا سش- -ن- -ة
اŸع -ل -وم -ة ال -دق -ي -ق-ة
ا◊كومات التي تسشتطيع القيام بذلك.
 ،١9٦٢وتسش- - - - -ع- - - - -ى
اŸع - -روف - -ة اŸصش- -در
واأضش - -اف اأن دول - -ت - -ن - -ا م- -ه- -م- -ا ك- -انت
ل -ت -ق -د ËاŸع -ل -وم-ة
ع- - - -كسض الصش- - - -ح - - -ف
ن- -ق- -ائصش- -ه -ا ل -ه -ا ع Ó-ق -ة م -ع الشش -عب
الصش-ح-يحة والهادفة
اأ’خرى التي “ارسض الصش -ح -ف -ي -ة وت -ن -اول اŸواضش -ي -ع ا÷ادة واÛت- -م- -ع ،ك- -م- -ا اأن ا÷زائ -ر ع -انت
لÎب- -ي- -ة ال -نشضء ،ق -ائ  «:Ó-ب -ال -نسش -ب -ة ‹
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ال-ت-ج-ارة ،واصش-ف-ا ج-ريدة““الششعب““ بأانها
ك-ثÒا وواج-هت
ج- -ري- -دة““الشش- -عب““ ه- -ي ت -راث ا÷زائ -ر صشحيفة عمل قومي ووطني وأانه يقدم ‘ إارادة عمالها من طاقم
ا’إره-اب ال-ذي
وملك للششعب أ’نها صشحيفة ولدت مع –ي - -ات - -ه إا ¤ك- -ل إاط- -ارات وم- -وظ- -ف- -ي صش-ح-ف-ي وت-ق-ن-ي Úل-تطوير
كانت له اإعانة
ا’سشتقÓل ،ولعبت دورا هاما ‘ إاعطاء
ع
ا÷ري-دة وج-ع-ل-ه-ا ت-تموق
م- - - - - - -ن اÿارج
ا÷ريدة ويتمنى لهم مسشتقبل مزدهر.
اŸعلومة للقارئ““.
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ج - -ري- -دة““الشش- -عب““ ‘ ظ- -ل ال- -رق- -م- -ن- -ة
ع - -كسض ال- -دول
ا÷زائري ،Úأان اليومية لعبت دورا هاما ومنافسشة الكث Òمن الصشحف اÿاصشة ،للصشحف اÿاصشة .أام‘ Ó
ا’أخ- -رى ،ك -ون
‘ سش -ن -وات السش-ب-ع-ي-ن-ات وال-ث-م-ان-ي-ن-ات ،قال بدر الدين إان التطور التكنولوجي أان ت -رت -ق -ي ال -ي -وم-ي-ة أاكÌ
اأن الشش- - - - - - - -عب
وخ -اصش -ة ‘ ال -تسش -ع -ي -ن -ات إاب -ان اأ’زم-ة مسض كل اŸيادينÃ ،ا فيها اإ’عÓم  -وت- - - -واصش- - - -ل مسشÒت - - -ه - - -ا
ا÷زائ-ري ك-ان
اأ’م -ن -ي -ة ال -ت -ي عشش -ن -اه -ا وواج -ه -ن -اه-ا و ّحسشبه -فإان جريدة““الششعب““ هي من اإ’عÓمية الهادفة.
واقفا مع دولته
ل-وح-دن-ا ،ب-ح-يث ك-انت ج-ري-دة““الششعب““
ب Úالصش- -ح- -ف ال- -ت- -ي شش- -ه- -دت ت- -ط -ورا و‘ ه -ذا السش -ي -اق ،ان -ت -ه-ز ب-در ال-دي-ن وج -يشش -ه ،اآم ‘ Ó-اأن يسش-ت-م-ر شش-ب-اب-ن-ا
ﬁافظة دائما على خطها اإ’عÓمي
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ملحوظا ولديها مسشتوى عال ‘ الكتابة
على هذا النهج.
ومنح اŸعلومة الضشرورية للمواطن ‘

سسهام بوعموشسة

الصضحيفة حافظت
على خطها ا’فتتاحي
منذ ا’سضتقـÓل

عماله ـ ـ ـ ـ ـا قدم ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
تضضحيـ ـ ـ ـات خ ـ ـ ـ ـ ـÓل
العشضريـ ـة الدموي ـ ـة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸهنية مسضؤوولية والتزام

جمال أآوكيلي
رسشائل إاعÓمية قوية مّررها السشيد حميد ڤرين وزير اإ’تصشال،
خÓل إاششرافه على حفل إاحياء الذكرى  54لتأاسشيسض جريدة
ÿصشها ‘ مفاهيم ا◊رصض اŸسشؤوول على تقدË
«الششعب»ّ ،
اŸعلومة اŸوثوقة التي ترتقي إا ¤سشقف اإ’لتزام اŸباششر مع
القارئ.
وه-ذا ي-ع-ن-ي ضش-م-ن-ي-ا ،أان ه-ذه اأ’خÓ-ق-ي-ات ُت-ب-ع-د ك-ل م-ا ت-ع-ل-ق
ب- -اإ’ث -ارة وال -ق -ذف Œاه اآ’خ -ر إ’ضش -ف -اء ق -ي -م اŸه -ن -ي -ة ع -ل -ى
اŸم -ارسش -ة ال -ي -وم -ي -ة وه -ذا ‘ ح -د ذات-ه ق-ن-اع-ة ع-م-ي-ق-ة ل-دى
اÎÙف Úالذين يدركون إادراكا جيدا وقع الكلمة إان  ⁄يكن
ُمتحكم فيها ،أ’ن د’’تها قد تؤودي إا ¤عواقب غ Òمرغوب
فيها.
لذلك ،فإان الدعوة إا ¤التحري ‘ ا Èÿيعد أامرا ضشروريا حتى
’ يلحق الضشرر باأ’ششخاصض والتعّرضض ◊ياتهم اÿاصشة ..وحتى
العائلية أاحيانا.
ووقفنا على هذه ا◊ا’ت خÓل مرحلة التسشعينيات وما تبعها
Óضشرار باآ’خر..
فيما بعد ..عندما اسشتلّ بع ٌضض أاقÓمهم ل إ
بشش -ك -ل ﬂي -ف وك -انت أاع -راضض ال -ن -اسض ع -ل -ى ا÷رائ -د ه-ك-ذا
وعاديا‡ ..ا أادى بالسشلطات العمومية إا ¤التفك ‘ Òوضشع
آاليات قانونية لضشبط التجاوزات وهذا عن طريق إاعادة النظر
‘ النصشوصض اŸسشيّرة للتششريع اÿاصض باإ’عÓم ..وهذا من
باب تدعيم وتعزيز اŸكاسشب ،باŒاه التدقيق ‘ اŸسشؤووليات
خاصشة ،حفاظا على سشمعة اأ’ششخاصض .و‘ نفسض اإ’Œاه ،فإان
هذا التوجه ششدد على حماية أاهل اŸهنة من صشحافي ،Úونزع
الطابع ا◊امل للعقوبات.
هذا كله من أاجل أان يكون هناك إاطار واضشح ‘ اŸمارسشة
اإ’ع Ó-م -ي -ة وا’ن -ت -ق -ال ب -ه -ا إا ¤اإ’حÎاف -ي -ة وه -ذا ه -و شش -غ-ل
السشلطات العمومية ‘ الوقت الراهن ،ومن اأ’ولويات التي ’
بديل عنها ،لتفادي حدوث أاي طارئ يذكر.
وه -ذا ال -ت -أاط Òال -ق -ان -و ’ Êم -ف -ر م -ن -ه ،ج -اء لصش -ال -ح اأ’سش -رة
اإ’عÓمية ليضشمن لها إاطار عمل خاليًا من كل الضشغوط .وعليه،
ف -إان الصش -ح -ا‘ م -ط -ل -وب م -ن -ه أان ي -ك -ون ع-ن-د حسش-ن ك-ل ه-ذه
ا’نششغا’ت الضشرورية التي –مي رجل مهنة اŸتاعب .لذلك،
فإان اإ’رادة الراسشخة ‘ هذا الششأان تروم اإ’رتقاء بالصشحف
والصشحافي Úوهذا بجعلهم يتفادون الوقوع ‘ اإ’ثارة واإ’ششاعة
خاصشة ،ومثل هذه اأ’ششياء هي التي أادت إا ¤حدوث تششنجات
أاحيانا بسشبب ا’عتماد على معطيات ليسشت صشحيحة أاحيانا
و›رد تخمينات تنقل عن مصشادر لها أاغراضض ‘ إاثارة مثل
هذه اŸسشائل ذات اأ’بعاد اŸناوراتية ،أاك Ìمنها موضشوعية
تخدم قضشايا عادية.

اÙامي سسليمان بن سسعيود لـ ““الشسعب““:

واكبت كل مراحل البÓد Ãهنية
’سس -ت -اذ واÙام-ي
ع Èا أ
الكب Òسسليمان بن سسعيود،
’ح-ت-ف-ائ-ية
ع-ل-ى ه-امشش ا إ
اÿاصس - -ة ب - -ال - -ذك- -رى 54
Ÿي Ó-د ج -ري-دة ““الشس-عب““،
أاول ع - - - - -ن - - - - -وان صس - - - - -ادر
ب - -ال - -ع - -رب - -ي - -ة ‘ ت - -اري - -خ
ا÷زائر اŸسستقلة ،أانه جد
سسعيد Ÿا وصسلت له عميدة
ا÷رائ - - -د ال - - -وط - - -ن - - -ي - - -ة
ب-ت-خ-ط-ي-ه-ا ل-ك-ل ال-ع-ق-ب-ات
وم -واك -ب-ت-ه-ا ل-ك-ل اŸراح-ل
التي مرت بها البÓد حتى
‘ أاح- -لك ال- -ظ -روف وه -ي
’ن ت -ل-ج ع-ا ⁄ال-رق-م-ن-ة
ا آ
بكل جدارة واسستحقاق.

نبيلة بوقرين
ق- -ال اÙام -ي ،إان ““ج -ري -دة ““الشش -عب““ ه -ي أاول ي -وم -ي -ة
إاخبارية للششعب ا÷زائري باللغة العربية بعد ا’سشتقÓل
وهذا أامر جميل ومششرف لنا ‘ تاريخ ا÷زائر اŸسشتقلة،
حيث واكبت كل اŸراحل طيلة  54سشنة وتخطت كل
العراقيل والعتبات وبقيت صشامدة إا ¤يومنا هذا وتطورت
م -ن ال -ورق -ي إا ¤ال -رق -م -ي وأا“ن -ى اأن ت-واصش-ل خ-دم-ت-ه-ا
وتكتسشح ›ال الفضشائيات حتى تصشل إا ¤كل العا ⁄بعدما
‚حت وطنيا““.
وواصشل اÙامي الكب ‘ Òذات السشياق““ ،هذا العنوان
شش- -ه -د ت -ط -ورا ك -بÒا م -ن اأ’ب -يضض واأ’سش -ود ،وصش -و’ إا¤
ال -رق -م-ن-ة ،وذلك ب-فضش-ل ج-ه-ود ط-اق-م ب-أاك-م-ل-ه سش-واء م-ن
اŸؤوسشسش Úإا ¤غ - -اي - -ة ا÷ي - -ل ا◊ا‹ ،ال- -ذي أا“ن- -ى ل- -ه
م -واصش -ل -ة ح-م-ل اŸشش-ع-ل واŸضش-ي ق-دم-ا ‘ إاعÓ-ء اسش-م
جريدة ““الششعب““ من خÓل اأ’عمال التي يقدمها بكل ما
ي -ت -اح ل -ه م -ن ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا واخÎاع-ات خ-دم-ة ل-ل-م-ج-ال
اإ’عÓ-م-ي ‘ إاط-ار ك-ف-اح واج-ت-ه-اد ح-ق-ي-ق-ي ح-ت-ى ت-بقى
ح-اضش-رة خÓ-ل السش-ن-وات ال-ق-ادم-ة ،رغ-م ال-ت-ع-ددي-ة أ’ن-ها
ب -ق -يت ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى ن-فسض اÿط رف-ق-ة زم-يÓ-ت-ه-ا م-ن
العناوين العمومية اأ’خرى““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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من منتدى
الشضع ـ ـب ڤرين”” :الشضعب”” صضحيفة ملتزمة مع اŸواطن والدولة ا÷زائرية
اأ’ربعاء  ١4ديسشمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١4ربيع ا’أول  ١4٣٨هـ

وطني

العدد

١٧٢٠٨

ن اولبسسا
حافÛ
‘ير
فتعهبااس4ش5وز
ﬁتمطدفالش
حبضقسور ‡يز
لابههدييج
ئسشرسيمع
أام ا÷رائد

فرعون :رم ـ ـ ـ ـ ـز م ـ ـ ـ ـ ـن رمـ ـ ـ ـ ـ ـوز اسضتعـ ـ ـ ـ ـ ـادة السضيـ ـ ـ ـ ـ ـادة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـة
’عÓم وا’تصسال هدى إاÁان
أاحيت جريدة ““الشسعب““ الذكرى  54لتأاسسيسسها ،بحضسور ‡يز لوزير ا’تصسال حميد ڤرين ووزيرة الÈيد وتكنولوجيات ا إ
’عÓمي الوطني ،نظرا ’لتزامها Ãبادئ اŸهنية وأاخÓقيات اŸهنة.
فرعون ،اللذين أاكدا قيمة الصسحيفة ‘ اŸشسهد ا إ

كلمة الرئيسضة اŸديرة العامة
السضيدة أامينة دباشش
بسسم الله الرحمان الرحيم

حمزة ﬁصسول
تصسوير :عباسس تيليوة
اختارت أاسشرة ““الششعب““ ،مقاسشمة ا’حتفال بالعيد Ÿ 54يÓد
عميدة الصشحافة ا÷زائرية الناطقة بالعربية ،اŸصشادفة لـ١١
ديسشم Èمن كل سشنة ،مع ضشيوف من هيئات وطنية سشامية
و‡ثلي اŸؤوسشسشات النظامية ومديري بعضض اليوميات ،إا¤
جانب رجال الصشحافة الذين حضشروا بقوة لتغطية مناسشبة
تؤورخ Ÿسشار طويل ‘ خدمة الوطن واŸواطنÃ Úادة إاعÓمية
أاصشيلة.
 ⁄يششهد ضشيوف ““الششعب““ ،مراسشم إاطفاء الششمعة الرابعة بعد
اÿمسش Úف -حسشب ،ب -ل شش -ارك -وه -ا ◊ظ -ة ف -ارق -ة“ ،ث -لت ‘
اŸرور نحو مرحلة جديدة من العمل اإ’عÓمي اŸتكيف مع
التكنولوجيات ا◊ديثة ومتطلبات جمهور الششبكة العنكبوتية
وشش -ب -ك -ات ال -ت -واصش -ل ا’ج -ت-م-اع-ي ،م-ن خÓ-ل –ي ÚاŸوق-ع
Óخ-ب-ار بشش-ك-ل آا ،Êوإاصش-دار
اإ’ل -كÎو Êال -ذي ب -ات م -واك -ب-ا ل -أ
تطبيقاته اÙملة على الهواتف الذكية ،وكذا رقمنة اأ’رششيف
ال -ورق -ي واإ’داري ل -ل-ج-ري-دة م-ن-ذ  ١١ديسش -م ،١9٦٢ Èت-اري-خ
التأاسشيسض إا ¤غاية اليوم.
وزير ا’تصشال حميد ڤرين ،الذي أاششرف على ا’حتفالية،
اسشتهل كلمته بالتسشاؤول عن مكانة ““الششعب““ ‘ حقل إاعÓمي
ي -عّ-ج ب-اأ’خ-ب-ار اŸتضش-ارب-ة واŸل-وث-ة وال-ت-ي ي-ت-م ت-ن-اق-ل-ه-ا عÈ
ششبكات التواصشل ا’جتماعي التي –تكر اŸششهد ‘ الوقت
الراهن.
ليجيب قائ““ ،Óكقارئ وكوزير ،أاحمد الله ،أ’ن هناك صشحيفة
مثل ““الششعب““ تقدم اŸعلومة اŸوثوقة وملتزمة مع اŸواطنÚ
والدولة ا÷زائرية““.
وأاك- -د أان ““دور ا÷ري- -دة ب- -ال- -غ اأ’ه- -م -ي -ة ‘ زم -ن الشش -ب -ك -ات
ا’جتماعية التي تنششر اأ’خبار غ Òالصشحيحة والكث Òمن
السشب والششتم والقذف وا÷رائد اŸتخصشصشة ‘ اإ’ثارة““.
ودعا وزير ا’تصشال حميد ڤرين ،أاسشرة –رير ““الششعب““ إا¤
ا’فتخار با’نتماء لهذه القلعة اإ’عÓمية والعمل باطمئنان
وأاريحية Ÿا يقدمونه من معلومات نزيهة وموثوقة للقارئ،
واعت Èأان ظروف العمل اŸريحة عامل أاسشاسشي ‘ –فيز
الصشحافي Úعلى أاداء مهمتهم باحÎافية عالية ،مؤوكدا ‘
الوقت ذاته أان ““الششعب““ مكسشب يجب اÙافظة عليه.

بوابة إالكÎونية ورقمنة اأ’رشضيف اإ’داري والورقي
بدورها ،هنأات وزير الÈيد وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصشال
هدى إاÁان فرعون ،أاسشرة ““الششعب““ بذكرى التأاسشيسض ،وقالت:
““فخورة بحضشور مناسشبة ميÓدة صشحيفة اعتÈها رمزا من
رموز اسشتعادة السشيادة الوطنية والتي كانت صشوت البÓد الذي
تكلمت به““.
وأاكدت فرعون سشعادتها ““Ãواكبة ا÷ريدة لثورة تكنولوجيات
اإ’عÓم وا’تصشال من خÓل إانششاء بوابة إالكÎونية ورقمنة
اأ’رششيف““ ،وعبّرت عن أاهمية الصشحافة الوطنية ‘ خدمة
الوطن قبل ا’سشتقÓل بإايصشال ثورة الششعب ا÷زائري إا¤
العا ⁄وبعده من خÓل مسشاهمتها القوية ‘ معركة البناء
والتششييد.
ولفتت الوزير إا ¤دور الصشحافي ‘ Úالوقت الراهن ،قائلة:
““إان اأ’مر  ⁄يعد يتعلق بالبحث عن اأ’خبار وإا‰ا تقصشي دقة
ومصشداقية اŸعلومات الهائلة اŸتوفرة على ششبكات التواصشل
ا’جتماعي““.

وأاضش -افت أان مسش -ؤوول -ي -ة الصش -ح -ا‘ ’ ت -ت -وق-ف ع-ن-د –صش-ي-ل
اŸعلومة الصشحيحة وإايصشالها للجمهور الواسشع ،إا‰ا “تد
للÎبية والتكوين كذلك .وقالت ،إان اŸواطن ا÷زائري بحاجة
إا ¤م-ن-ظ-وم-ة إاعÓ-م-ي-ة ت-نÒه Ãخ-ت-ل-ف ال-قضش-اي-ا ا’ق-تصشادية
والتاريخية والسشياسشية والثقافية التي تهمه وتنفعه وتطلعه
على ما يجري ‘ العا.⁄
وت -اب -عت ““الصش -ح -اف -ي -ون ال -ي -وم ل -ه -م دور ‘ ال -دف -اع ع -ن ال-بÓ-د
وا’قتصشاد الوطني وحماية الششباب واأ’طفال من الفكر اŸلوث
الذي يقدم لهم ع Èمواقع وصشفحات إالكÎونية أاجنبية““.
وعن –ول ““الششعب““ إا ¤الرقمنة ،أاكدت الرئيسشة اŸديرة
العامة للجريدة أامينة دباشض ،اأن اÿطوة تهدف إا ¤ا◊فاظ
على إاششعاع ا÷ريدة ‘ ا◊قل اإ’عÓمي الوطني واإ’قليمي،
مفيدة بأان ““مواكبة التكنولوجيات ا◊ديثة سشتكون با◊فاظ
على اÿط ا’فتتاحي اأ’صشيل وا’لتزام بأاخÓقيات اŸهنة““.
وق -الت ،إان –ديث اŸوق -ع ا’ل -كÎو Êوإاصش -دار ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات
اإ’ل -كÎون -ي -ة ل -ه ورق -م -ن -ة اأ’رشش -ي -ف ال -ورق -ي واإ’داري م-ن-ذ
ميÓدها ،يهدف إا ¤تطوير العمل اإ’عÓمي وبلوغ ا÷مهور
ا’فÎاضشي الواسشع.
وششهد ا◊فل ،توزيع ششهادات الدورة التكوينية ““ا’Œاهات
ا◊ديثة ‘ الكتابة الصشحفية““ ،التي اسشتفاد منها صشحافيو
ا÷ريدة ،اسشتلمها كل من سشعيد بن عياد ،جمال أاوكيلي ،حياة
كبياشض وسشعاد بوعبوشض ،من يدي الوزير حميد ڤرين والوزيرة
هدى إاÁان فرعون.
وأاكد ڤرين أاهمية التكوين بالنسشبة للصشحافي ،Úوقال إانه ’

ي-ق-تصش-ر ع-ل-ى م-رح-ل-ة ع-م-ري-ة م-ع-ي-ن-ة ،ويششمل جميع الفئات،
خاصشة وأانه يسشمح بإاعطاء نفسض جديد خÓل أاداء اŸهام
اإ’عÓمية.
وت- -و ¤ال- -وزي- -ران ،رف- -ق -ة م -دي -ري ا÷رائ -د ال -ذي -ن حضش -روا
ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة وق-دم-اء ا÷ري-دة و‡ث-ل-ي ال-ه-ي-ئ-ات ال-ن-ظ-ام-ي-ة
واأ’سشرة اإ’عÓمية التي غطت ا◊دث ،إاطفاء الششمعة 54
ŸيÓد ““الششعب““ ،وسشط أاجواء رائعة.
و‘ ح -ف -ل خ -اصض ب -أاسش-رة الصش-ح-ي-ف-ة ،ج-رى ت-ك-ر Ëع-دد م-ن
العمال من ﬂتلف اأ’قسشام ،كما ” توزيع ششهادات الدورة
التدريبية التي أاششرف عليها أاسشتاذ علوم اإ’عÓم وا’تصشال
بجامعة ا÷زائر ٣-عمار عبد الرحمان.

فرعون :ا÷زائر تقدمت بـ 9نقاط ‘ تصضنيف
الهيئة الدولية لÓتصضا’ت
صشرحت وزير الÈيد وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصشال هدى
إاÁان ف -رع -ون ،ع -ل -ى ه -امشض اح -ت -ف-ال الشش-عب ب-ال-ذك-رى 54
لتأاسشيسشها ،بأان ا÷زائر حققت تقدما ‘ ميدان تكنولوجيات
اإ’عÓم وا’تصشال بـ 9نقاط وقفزت بذلك من اŸرتبة  ١١١إا¤
اŸرتبة .١٠٢
وقالت إان الهيئة الدولية لÓتصشا’ت ثّمنت اÿطوات الكبÒة
التي قطعتها البÓد ‘ هذا اÛال خÓل السشنة ا÷ارية،
مؤوكدة –قيق مزيد من اإ’‚ازات السشنة اŸقبلة.
ÓنÎنت سشيعمم ‘.٢٠٢٠
وأاكدت أان التدفق العا‹ ل أ

ت- -تشس- -رف أاسس- -رة ج- -ري -دة «الشس -عب» وه -ي
–ت-ف-ل ب-عيدها  54ال -ذي صس -ادف ه-ذه اŸرة
’و ¤وطنية وهي مظاهرات 11
ذكريÚ؛ ا أ
ديسس -م 1960 Èوال-ث-ان-ي-ة دي-ن-ية وهي اŸولد
النبوي الشسريف ،تتشسرف با◊ضسور الكر،Ë
‘ م -ق -دم -ت -ه م -ع -ا‹ وزي -ر ا’تصس -ال السس -ي-د
ح-م-ي-د ڤ-ري-ن وم-ع-ا‹ وزي-رة ت-ك-ن-ول-وج-يات
’ع Ó- -م وا’تصس - -ال السس - -ي - -دة إاÁان ه- -دى
ا إ
فرعونŸ ،شساركتها هذا ا◊فل البسسيط الذي
يؤوكد التحول من الورقي إا ¤الرقمي تكيفا
م - -ع اÙي - -ط ال - -ت - -واصس - -ل - -ي ا◊ديث ،وف - -ق - -ا
لتوجيهات فخامة رئيسش ا÷مهورية السسيد
ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ رسس -ال -ت -ه إا¤
’ع Ó- -م - -يÃ Úن - -اسس - -ب- -ة ال- -ي- -وم ال- -وط- -ن- -ي
ا إ
للصسحافة.
إان كان أاسسÓفنا قد مارسسوا اŸهنة ‘ عهد
ال -تصس -ف -ي -ف ب -ال -رصس -اصش ،ث -م ا’ن -ت-ق-ال إا¤
اسس-ت-ع-م-ال ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ولوجية ا◊ديثة
ب -ج -م-ع اŸادة ب-ال-ك-م-ب-ي-وت-ر وت-رك-ي-ب-ه-ا ب-اŸاك
’ن ت- -ت- -أاق- -ل- -م
وت- -وظ- -ي- -ف ال- -ف- -وت- -وشس- -وب ،ا آ
مؤوسسسستنا والتطورات ا◊ديثة ع Èموقعها
’ل - -كÎو Êوج - -ري - -دت - -ه - -ا ا’فÎاضس - -ي - -ة،
ا إ
’ضسافة إا ¤إا‚از تطبيقات ع Èالهواتف
با إ
’داري
النقالة ورقمنة أارشسيفها الصسحفي وا إ
منذ سسنة  ،1962تاريخ صسدور أاول عدد من
يوميتنا الغراء.
’ ن- - -ن- - -ف- - -ي أان «الشس- - -عب» م ّ- -رت Ãراح - -ل
عويصسة جدا ،إاذ كاد أان يجفّ ح ÈأاقÓمها،
إا’ أاننا حريصسون على يذيع صسيتها ويبقى
نور إاشسعاعها مضسيئا ع Èا’أجيال باŸرور إا¤
الرقمنةﬁ ،افظون على خطها ا’فتتاحي،
م-تشس-ب-ع-ون ب-ال-روح ال-ن-وف-مÈي-ةÎﬁ ،م-ون
’عÓمي
’خÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة ‘ ظ-ل ال-ت-فتح ا إ
أ
والعصسرنة التواصسلية.

يوسســــــف فرحــــــي أاحــــــد مؤوسسسســــــي ““الشسعــــــب““

حسضن Úهيكل قدم كل اŸسضاعدات للميلي لتأاسضيسش جريدة ””الشضعب””
^ ضســــــرورة ضسبــــــط تواريــــــخ تأاسسيــــــسش ا÷رائــــــد
كشسف يوسسف فرحي لـ ““الشسعب““ ،أان هناك الكث Òمن
ا◊ق-ائ-ق ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ي-جب أان ي-ع-رف-ها ا÷ميع فيما
يخصش تأاسسيسش أاو ¤ا÷رائد بعد ا’سستقÓل.

حكيم بوغرآرة

أاوضشح فرحي ‘ هذا اÛال ،أان جريدة « »chaabهي أاول
جريدة أاصشدرتها ا÷زائر بعد ا’سشتقÓل وكان ذلك ‘  ١9سشبتمÈ
 ،١9٦٢حيث كانت آا’ت الرقن والطبع متوفرة بالفرنسشية دون
مشش -ك -ل ،و” اخ -ت -ي -ار ه -ذا ال -ت-اري-خ ل-ت-زام-ن-ه م-ع ذك-رى ت-أاسش-يسض
ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة الدÁقراطية الششعبية
وكذا عششية اسشتحقاقات كانت سشتخوضشها ا÷زائر.
وأاوضش- -ح ف- -رح- -ي ،أامسض ،م -ن ““م -ن -ت -دى الشش -عب““ ،وع -ل -ى ه -امشض
ا’حتفال بالذكرى  54إ’نششاء الصشحيفة ،أان سشبب تأاخ Òتأاسشيسض
جريدة ““الششعب““ بالنسشخة العربية ،يعود لعدم توفر الطابعات
وآا’ت الرقن باللغة الوطنية.
وقال نفسض اŸصشدر ،إان الراحل ﬁمد خيضشر ،الذي كان رئيسض
اŸكتب السشياسشي واŸالية واإ’عÓم ◊زب جبهة التحرير الوطني،
قد قرر تكليف صشالح لوانششي بتأاسشيسض النسشخة العربية ÷ريدة
““الششعب““ وبعدها ” تعي Úالراحل ﬁمد اŸيلي ،الذي كان أاول
مدير للجريدة ،لتحضش Òا’نطÓقة والتي ” ا’تفاق عليها لتكون
‘  ١١ديسشم ١9٦٢ Èوهو التاريخ الذي يتزامن وذكرى مظاهرات
 ١١ديسشم.١9٦٠ È
وقد اختار ﬁمد خيضشر إاسشم ا÷ريدة ،أ’نها لسشان ““الششعب““،

وكانت فكرة قدÁة تعود لـ ،١9٣٧حيث فكر
الراحÓن ﬁمد خيضشر ومفدي زكرياء ‘
تأاسشيسض جريدة اسشمها ““الششعب““ ،لكنها توقفت
بعد العدد اأ’ول ،وهي الفكرة التي –دث
عنها لـ ““الششعب““ الدكتور أاحمد حمدي عميد
كلية علوم اإ’عÓم وا’تصشال لـ ““الششعب““ ‘
ح -وار خ -اصض Ãن-اسش-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ◊ري-ة
التعب Òوالصشحافة.
وتنقل الراحل ﬁمد اŸيلي آانذاك ،مرت،Ú
Ÿصشر واسشتقبله الراحل ﬁمد حسشن Úهيكل،
الذي كان مسشؤوو’ ‘ جريدة ““اأ’هرام““ وقدم
ل - -ه ك - -ل ال - -تسش- -ه- -يÓ- -ت م- -ن خÓ- -ل ت- -زوي- -ده
بالتجهيزات الÓزمة إ’صشدار ا÷ريدة.
للتاريخ دائما ،كششف فرحي ،الذي أاصشدر كتابا
ع -ن ت -اري -خ الصش -ح -اف -ة ا÷زائ -ري -ة ب١9٦٢ Ú
و ،١9٧٢أان صشالح لوانششي كان مسشؤوو’ عن
جريدة ““الششعب““ بالفرنسشية  achaab.كما
كان ﬁمد اŸيلي مديرا للمجاهد اأ’سشبوعي ،الذي دخل ا÷زائر
بعد اتفاق وقف إاطÓق النار و” طبع العدد  9٣من اÛاهد
Ãطبعة ‘ البليدة والعدد  ‘ ١٠٣قسشنطينة.
وأاول الصش -ح -اف -ي Úال-ذي-ن ع-م-ل-وا ب-ج-ري-دة ““الشش-عب““ ه-م ال-ع-رب-ي
الزبÒي ،الراحل ﬁمد بوعروج ،يوسشف فتح الله ،عبد القادر بن
قاسشي ،عبد القادر بن صشالح ،أاحمد علي غزا‹ وخروبي ﬁمد.

وبعد أان حدثت تغيÒات على مسشتوى ا◊زب،
بعد عزل خيضشر ‘ مارسض  ١9٦٣وأاعقبته
تغيÒات على مسشتوى مسشؤوو‹ ا÷رائد” ،
تعي Úعلي مفتاحي مديرا ÷ريدة ““الششعب““
و” تسشمية نسشخة ““الششعب““ بالفرنسشية باسشم
““ل -وب -وب -ل““ ‘ م-ارسض  ،١9٦٣ك -م -ا ” ت-وق-ي-ف
ج -ري -دة ““أا÷Òي ري -ب-ي-ب-ل-ي-ك-ان““ ب-ع-د ت-وق-ي-ف
ا◊زب الشش -ي -وع -ي ع -ن ال-نشش-اط ،و” –وي-ل
جريدة اÛاهد ‘ جويلية  ١9٦4إا ¤لسشان
حزب جبهة التحرير الوطني ،و ⁄يسشتكمل
مششروع توحيد صشحيفتي ““لوبوبل““ و«أا÷Òي
ريبيبليكان““ لتأاسشيسض جريدة واحدة.
وحول جريدة ““اÛاهد““ ،التي عمل فيها بعد
 ١95٦الراحل عبان رمضشان وأاحمد بومنجل،
فدخلت ا÷زائر و” طبع  ٦أاعداد والسشابع
م- -ن- -ه- -ا وق- -ع ‘ أاي- -دي ال -ب -ول -يسض ال -ف -رنسش -ي
ا’سشتعماري وهرب ا÷زائريون الذين كانوا
يششرفون عليها ،نصشف منهم ذهب لتونسض واآ’خر للمغرب .وعليه،
ف -ي -جب ال -ت -دق -ي-ق ‘ –دي-د ت-اري-خ ت-أاسش-يسض ا÷رائ-د م-ن خÓ-ل
مراعاة الواقع وقول ا◊قيقة.
ودع -ا ف -رح -ي إا ¤ضش -رورة ت -رج -م -ة أارشش -ي -ف اÛاه -د ل-ل-ع-رب-ي-ة
وأارشش -ي-ف الشش-عب ل-ل-ف-رنسش-ي-ة ل-ت-م-ك Úال-ب-اح-ث Úم-ن ك-ت-اب-ة ت-اري-خ
ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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من منتدى
الشضع ـ ـب «الشضعب»..قلعة ومدرسضة إاعÓمية
اأ’ربعاء  ١4ديسشمبر  ٢٠١٦م
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وجزء من تاريخ ا÷زائر ا◊ديث

نظمت جريدة ““الشسعب““ حف Óرسسميا احتفا’ بالذكرى ال  54لتأاسسيسسها والذي كان ﬁطة لعرضش مسسار
’عÓمي
ا÷ري-دة وال-كشس-ف ع-ن اسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة Ÿواك-ب-ة ال-ت-ح-و’ت ال-ط-ارئ-ة ع-ل-ى اÛال ا إ
’مة
والتكنولوجي .وباتت جريدة ““الشسعب““ منÈا إاعÓميا وتراثا وطنيا مشسÎكا وجزءا مهما من ذاكرة ا أ
وخاصسة التاريخ ا◊ديث للجزائر.

حكيم بوغرآرة
وتسشعى ““الششعب““ Ÿواكبة التحو’ت التكنولوجية من خÓل
إاطÓق نسشخة إالكÎونية ‘ سشياق إاسشماع صشوت ا÷زائر ‘
العا ⁄ونقل ﬂتلف اآ’راء واŸواقف دون إاقصشاء ودون
سشب أاو ششتم أاو قذف.
وقد صشمدت ““القلعة اإ’عÓمية““ أاو ““أام الصشحافي ‘ ““Úكل
اŸراحل التي مرت بها لتؤوكد بأانها عازمة على اŸضشي
قدما ‘ ›ال حرية التعب Òوالصشحافة ،و–تفل ا÷ريدة
بذكرى تأاسشيسشها وهي تفقد الكث‡ Òن صشنعوا ›دها
على غرار اأ’يقونة بشش Òحمادي ،وﬁمد اŸيلي الذي
كان أاول رئيسض –رير للجريدة ولعب دورا كبÒا ‘ وضشعها
على السشكة ‘ وقت كانت فيه ا÷زائر فتية وتفتقد أ’دنى
اإ’مكانيات.

ميÓد وسضط معركة اسضÎجاع السضيادة
ظهرت جريدة ““الششعب““ وسشط ظروف صشعبة للغاية ‘ ١١
ديسشم ،١9٦٢ Èحيث كانت ا÷زائر “ر بتحو’ت صشعبة
ميزتها الكث Òمن ا’ختÓفات حول التوجهات العامة مع
نقصض فادح ‘ اإ’مكانيات اŸالية والبششرية الناŒة عن
سشلوكات فرنسشية ا’سشتعمارية التي أاخذت معها كل ششيء،
ويذكر التاريخ أان الراحل ﬁمد خيضشر هو الذي طرح
فكرة تأاسشيسض جريدة باللغة العربية ‘ إاحدى اجتماعات
اللجنة اŸركزية ◊زب جبهة التحرير الوطني .
وحدث ذلك ‘ الوقت الذي اسشتفادت السشاحة اإ’عÓمية
ا÷زائرية من بعضض ا◊رية ‘ إاصشدار الصشحف ‘ ظل
غياب سشياسشة ،وقانون جزائري واضشح ‘ تسشي Òالصشحافة
اŸكتوبة ،وقد عرفت فÎة ١9٦٢و ١9٦٣صشدور  ١١صشحيفة
م-ن-ها  ٦ي -وم -ي -ات ،وك -انت ق-وي-ة خ-اصش-ة ‘ ع-دد السش-حب
اإ’جما‹ حيث وصشلت إا ٣٠٠ ¤أالف نسشخة كلها باللغة
الفرنسشية.
غ Òأان حزب جبهة التحرير الوطني ،و‘ اجتماع مكتبه
السش-ي-اسش-ي سش-ب-ت-م ١9٦٣Èق- -رر ت- -أام- -ي- -م ه- -ذه الصش -ح -ف
ب -اسش -ت-ث-ن-اء““أا÷ي ري-ب-ل-ي-ك-ان““ ال-ت-ي ك-ان يسشÒه-ا أاشش-خ-اصض
يتمتعون با÷نسشية ا÷زائرية فتوقفت هذه الصشحف التي
ك -انت ت-اب-ع-ة ل-لسش-ل-ط-ات ا’سش-ت-ع-م-اري-ة ع-ل-ى غ-رار““ :ل-ي-ك-و
دا÷ي““ و«’دي- - - - -ب- - - - -اشض دو ’÷Òي““ و«’دي- - - - -ب - - - -اشض دو
كونسشتونت ““Úو«أاورون ريبيبليكان““ ،وعوضشت بعدها بأاخرى
جزائرية ““.وكانت ““الششعب““ أاول جريدة جزائرية ناطقة
ب-ل-غ-ة شش-ع-ب-ه-ا ال-ع-رب-ي-ة ،و” إاصش-دار ج-ري-دة ““ا÷م-ه-وري-ة““
Ãدي- -ن- -ة وه- -ران ع -ل -ى أان -ق -اضض““ أاورون رب -ي -ب -ل -ي -ك -ان““““ .
‘ ،““١9٦٣/٠٣/٢9وهي تصشدر إا ¤يومنا بعد أان عربت
ابتداء من سشنة  ١9٧٦بششكل تدريجي .وحلت جريدة النصشر
م -ك -ان ““’دي -ب -اشض دو ك -ونسش -ت -ون-ت ““Úال-ت-ي ب-دأات ‘ شش-ه-ر
سشبتم ١9٦٣ Èلتعرب بششكل تدريجي ابتداء من سشنة .١9٧٢
و“ت بذلك جزأارة الصشحافة و ⁄تلغى اŸلكية اÿاصشة.
وكانت الصشحافة اŸكتوبة تفتقد لقوان Úخاصشة بحرية
التعب Òوالصشحافة ،وكان دسشتور سشبتم ١9٦٢ Èتبنى ‘
اŸادة  ١١ما جاء ‘ اŸادة  ١9من اŸيثاق العاŸي ◊قوق
اإ’نسش - -ان الصش - -ادر ‘  ١٠ديسش -م ،١94٨ Èوال-ت-ي ت-تضش-م-ن
احÎام حرية التعب Òوالصشحافة ونقل اŸعلومات بأاية
وسشيلة كانت  .كخطوة من ا÷زائر لÓندماج ‘ اÛموعة
الدولية ،وكسشب عÓقات مع ﬂتلف الدول ‘ ظل حداثة
اسشتقÓلها ،ورغبتها ‘ كسشب اعÎاف واحÎام ا÷ميع،
Ãا فيها اŸعسشكر الرأاسشما‹ بعد عدم تقبل الكثÒين
للخيارات ا’ششÎاكية للجزائر.
وحاولت ““الششعب““ التكيف مع ﬂتلف اŸراحل التي مرت
بها البÓد ،وهذا بعد أان ششهدت ا÷زائر سشنة  ١9٦5حدثا
هاما ‘ تاريخ ا÷زائر يتمثل ‘ انقÓب  ١9جوان ١9٦5
بقيادة وزير الدفاع هواري بومدين و›موعة من أاعضشاء
›لسض الثورة على الرئيسض الراحل أاحمد بن بلة .
وع -رفت ا÷زائ -ر ‘ ه-ذه ال-فÎة ال-ب-داي-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة ل-ت-ب-ن-ي
سشياسشة النظام ا’ششÎاكي ،هذا النظام الذي كان له مفهوم
ﬁدد لدور الصشحافة واإ’عÓم ،مفهوم يرتبط بأاهمية
اإ’ع Ó-م ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة الشش -ام -ل -ة ف -ي -م -ا يسش -م-ى ب-اإ’عÓ-م
ا÷ماهÒي،وباعتبار أان ا÷زائر صشارت دولة اششÎاكية،
فإان الصشحف أاصشبحت بدورها تتبع النظام ا’ششÎاكي،
Ãعنى أان الصشحافة صشارت تابعة للدولة ا÷زائرية سشواء
ضش -م -ن م -ا ع -رفت ب -الصش -ح-اف-ة ا◊زب-ي-ة ال-ت-ي تصش-در ع-ن
اŸن -ظ -م-ات ا÷م-اهÒي-ة ال-ت-اب-ع-ة ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ““ا◊زب ا◊اكم““أاو الصشحف التابعة بصشفة مباششرة
لوزارة اإ’عÓم والثقافة.
وغ - -طت ““الشش - -عب““ كÈى ﬁط - -ات إا‚ازات ا÷زائ - -ر ‘

مرحلة ما بعد  ١9٦5التي “يزت باسشتقرار كب Òعلى
السش-اح-ة السش-ي-اسش-ي-ة وا’ق-تصش-ادي-ة ح-يث ت-ن-اولت ب-إاسش-ه-اب
سشلسشلة تأاميمات باششرتها الدولة (البنوك ،اÙروقات)
وم-ب-اشش-رة ال-ع-دي-د م-ن اŸشش-اري-ع ا’ق-تصش-ادي-ة ع-ل-ى غ-رار
إا‚از اŸصش -ان -ع واŸن -اط -ق الصش -ن -اع -ي -ة وب-رن-ام-ج ال-ث-ورة
ال - -زراع - -ي - -ة وق - -د وج - -دت ““الشش- -عب““ ‘ ه- -ذه اإ’‚ازات
واŸشش-اري-ع اŸادة ال-دسش-م-ة ل-ل-ت-ح-ل-ي-ل وال-نقاشض ،والتغطية
اŸكثفة ناهيك عن السشياسشة اÿارجية لبلدنا حيث ششهدت
الدبلوماسشية ا÷زائرية مرحلتها الذهبية سشواء ‘ مناصشرة
قضشايا التحرر أاو مسشاندة العرب ‘ حروبهم ضشد إاسشرائيل
ب  ١9٦٧ Ú-و  ١9٧٣وان -ع -كسشت ك -ل ه -ذه اأ’ح-داث ع-ل-ى
““الششعب““ التي  ⁄تتخلف على تغطيتها ونقل وقائعها إا¤
الرأاي العام الوطني وكانت هذه اŸرحلة ثرية Ãكتسشبات
الصشحافة التي اسشتفادت من العديد من التششريعات.
وقد كان لوزير اإ’عÓم آانذاك السشيد ﬁمد الصشديق بن
يحي( )١9٧٠/١9٦٦اŸتوفى ‘ حادث طائرة رهيب ٣ ‘-
ج - -وان - ١9٨٢دور ك - -ب ““‘ Òاسش - -ت - -ح- -داث أاول ق- -ان- -ون
للمؤوسشسشات الصشحفية ‘ ١9٦٧بعد مششاورات واسشعة مع
بعضض اŸثقف Úككاتب ياسش ،Úومولود معمري ،كما صشدر
قانون أاخر سشنة  ١9٦٨متعلق بتنظيم مهنة الصشحفي .
وك -انت الصش -ح -ف ا÷زائ -ري -ة ›ت -م-ع-ة ‘ السش-ب-ع-ي-ن-ات ’
تسشحب أاك Ìمن  4٠٠أالف نسشخة يوميا و بقيت الصشحافة
اŸك -ت -وب -ة تسش Òب -خ -ط -ئ ب-ط-ي-ئ-ة ،واسش-ت-ف-ادت الصش-ح-اف-ة
ÓعÓ-م ب-أا” م-ع-ن-ى ال-ك-ل-م-ة ‘
ال -وط-ن-ي-ة م-ن أاول ق-ان-ون ل -إ
فيفري  ١9٨٢هذا القانون الذي اعت Èقطاع اإ’عÓم من
قطاعات السشيادة الوطنية ،وبالتا‹ اسشتبعاد فتحه أامام
القطاع اÿاصض خاصشة الصشحافة اŸكتوبة وقد تزامن مع
الزيادة الهامة ‘ نسشبة سشكان ا÷زائر حيث فاق عددهم
 ٢٠مليون نسشمة ‘ سشنة  ١9٨4وباŸقابل كان سشحب
الصشحافة اŸكتوبة  ⁄يتجاوز  5٢٠٠٠٠نسشخة.
‘  ١9٨5دخلت يومية اŸسشاء اŸششهد اإ’عÓمي وكانت
إاحدى عناوين اŸؤوسشسشة الوطنية للصشحافة ““الششعب““ التي
ضش -مت آان -ذاك ي -وم -ي -ت Úالشش -عب واŸسش -اء وأاسش -ب -وع -ي -تÚ
““أاضشواء““ و«اŸنتخب““ .وجاء هذا ‘ إاطار توسشيع حرية
ال -ت -ع -ب Òوف -ت -ح اÛال أام -ام ك -ف -اءات ج -دي -دة ،و–سش -ب-ا
’ششتداد اŸنافسشة ،بعد أان عرفت مرحلة الثمانينات إاقبال
ا÷زائري Úعلى قراءة الصشحف اأ’جنبية -الفرنسشية -
التي كانت تباع هنا ‘ ا÷زائر على غرار““ لوموند ““٢5٠٠٠
و ““ليكيب .““٨٠٠٠

””الشضع ـ ـ ـب”” كافح ـ ـت اإ’رهـ ـ ـاب وسضاهم ـ ـ ـت
‘ ا◊فاظ علـ ـى ا÷مهوري ـ ـة
عانت ““الششعب““ من مششاكل كبÒة ‘ بداية التسشعينات
ن -ت -ي -ج -ة ال -ت-ح-و’ت ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا ال-بÓ-د وان-ت-ق-ال-ه-ا م-ن
ا’ششÎاكية إا ¤اقتصشاد السشوق دون –ضشÒات مسشبقة ،كما
أان اند’ع اŸد اإ’رهابي وتراجع اأ’داء ا’قتصشادي كاد أان
ي -قضش -ي ع -ل -ى ا÷ري -دة ال -ت -ي وج -دت ن-فسش-ه-ا ب-ع-د إاق-رار

ال-ت-ع-ددي-ة آال-ة ح-زب-ية لتصشفية
ا◊سش- -اب -ات وم -نÈا ل -ل -ق -ذف
والسشب والشش- - -ت- - -م ،ق- - -ب - -ل أان
تسشÎج- -ع- -ه- -ا السش- -ل -ط -ات ‘
. ١99١
وع - -ايششت ““الشش - -عب““ ال - -ت - -ي
دف -عت ال -ك -ث Òم -ن الشش-ه-داء
ال - -ذي- -ن حصش- -دت- -ه- -م أاي- -ادي
اإ’رهاب الغادر.
الصشحافة اŸكتوبة اÿاصشة
بعد  ١99٠تاريخ صشدور أاول
ÓعÓم ( )٠٧/9٠والذي كان انطÓقة جديدة ‘
قانون ل إ
ت -اري -خ الصش -ح -اف -ة اŸك -ت -وب -ة ا÷زائ -ري -ة ،أاصش-ب-ح اإصش-دار
الصشحف حرا من غ Òقيود وفقا أ’ول دسشتور تعددي ‘
 ،١9٨9/٠٢/٢٣نصض على التعددية السشياسشية ،وحرية إانششاء
ا÷معيات ذات الطابع السشياسشي ‘ اŸادة ،4٠كما تضشمنت
اŸادة  ““ ٣9حريات التعب ،Òوإانششاء ا÷معيات ،وا’جتماع
مضشمونة للمواطن وأ’ول مرة ‘ تاريخ ا÷زائر.
و“ي- -زت ت -لك ال -فÎة ب -إاصش -دار ع -دد ك -ب Òم -ن الصش -ح -ف
والنششريات اÿاصشة بينما حولت ““العمومية إا ¤ششركات
مسشاهمة ذات مسشؤوولية ﬁدودة ،تراقبها انتقاليا ÷ان
وصشاية ،فيما ” –ريضض أاك Èعدد من اŸهني Úعلى
اخ -ت-ي-ار ط-ري-ق الصش-ح-اف-ة اÿاصش-ة ،وذلك ب-دف-ع م-رت-ب-ات
سشنت Úمسشبقا لتكوين رأاسشمال ،وبتقد Ëمسشاعدات ششتى
للتأاسشيسض (منها ا◊صشول على مقر ›انا Ÿدة  5سشنوات
وا’سشتفادة من السشحب ‘ مطابع الدولة ) ،وقروضض بنكية
خ -اصش -ة أ’ج -ل ال -ت-ج-ه-ي-ز م-ع ا’ح-ت-ف-اظ ب-ح-ق ال-ع-ودة إا¤
اŸؤوسشسشات اإ’عÓمية اأ’صشلية ‘ حالة فششل اŸششروع.
ويذكر أان الدولة وخاصشة ‘ عهد رئيسض ا◊كومة اأ’سشبق
السشيد مولود حمروشض سشاهمت كثÒا ‘ دفع الصشحافة
اŸكتوبة اÿاصشة من خÓل تسشبيق أاجور سشنت ÚكاملتÚ
للصشحفي.Ú
وحاولت ““الششعب““ من خÓل تغطيتها ıتلف اأ’حداث
التي عرفتها ا÷زائر أان –افظ على ا÷مهورية والصشالح
العام ،وهي –مل أارششيفا مهما ‘ فÎة إالغاء ا’نتخابات
التششريعية التي كانت مقررة ‘  ٢٦جوان  ،١99١وتوا‹
سش-ق-وط ا◊ك-وم-ات و اسش-ت-ق-ال-ة رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د
الششاذ‹ بن جديد ‘  ، ١١/٠١/١99٢و إالغاء اŸسشار
ا’نتخابي و تششكيل اÛلسض اأ’على للدولة كقيادة جديدة
‘  ١4/٠١/١99٢وإاعÓن حالة الطوارئ ‘ البÓد ‘ 9
فيفري .١99٢
ومن اÙطات اŸهمة التي غطتها ““الششعب““ وسشاهمت ‘
التخفيف من حدة ا’حتقان والفتنة التي ششهدتها ا÷زائر
هو ““انتخاب اليام Úزروال بصشفة رسشمية وششرعية على
رأاسض ا÷م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ال-دÁق-راط-ي-ة الشش-ع-ب-ي-ة ي-وم
 ‘ ١٦/١١/١995ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة شش-ارك ف-ي-ه-ا أارب-ع
مرششح. Ú

ك- -م- -ا روجت ل- -ق -ان -ون ال -رح -م -ة وب -ع -ده -ا ال -وئ -ام اŸدÊ
واŸصشا◊ة الوطنية مع قدوم الرئيسض عبد العزيز بوتفليقة
‘ أافريل .١999
وتأاثرت ““الششعب““ Ãا عاششته السشاحة اإ’عÓمية بعد ١994
باششتداد اأ’زمة ا’قتصشادية حيث عانت رفقة الصشحافة
اŸكتوبة اÿاصشة كثÒا من هذا اأ’مر خاصشة وأان البÓد
قد ششهدت أازمة اقتصشادية عنيفة سشنة  ١994جراء إافÓسض
الشش-رك-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وان-خ-ف-اضض أاسش-ع-ار ال-ن-ف-ط ،وارت-فاع
اŸديونية اÿارجية التي فاقت  ٣٢مليار دو’ر ،وهو ما
أاج Èالسشلطة على التفاوضض مع صشندوق النقد الدو‹
لÓسشتفادة من بعضض القروضض مقابل القيام بإاصشÓحات
اقتصشادية وهو ما حدث فع Óبعد توقيع ا’تفاق نهائيا مع
صشندوق النقد الدو‹ ‘ أافريل  ١994بعد مفاوضشات ششاقة
و” على إاثرها تخفيضض قيمة الدينار بـ( )%4٠,١٧ورفع
فوائد القروضض البنكية إا ١5 ¤باŸائة .

من اŸقاومة إا ¤التنمية
–سشنت أاوضشاع ““الششعب““ كثÒا بعد تراجع اŸد ا’رهابي
واسش -ت -ت -ب-اب اأ’م-ن وŒسش-ي-د اŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ن-ت-ق-ل
اهتمامات ا÷ريدة إا ¤التنمية ونقل انششغا’ت وهموم
اŸواطن واŸسشاهمة ‘ تعزيز اŸسشار الدÁقراطي وفتح
اÛال للجميع للتعب Òعن رأايه رغم النظرات القاصشرة
للكثÒين حول اÿط ا’فتتاحي للجريدة وﬁاولة نششر
صشور ‰طية سشلبية عن مؤوسشسشة ““الششعب““ دون مراعاة
واقعها واحÎام ماضشيها.
ومن أاهم اأ’حداث التي نقلتها الششعب ‘ هذه الفÎة
الوئام اŸد Êللقضشاء على الفتنة وا’نتخابات الرئاسشية ‘
 ١999و  ٢٠٠4واسش -ت-ف-ت-اء اŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ ،٢٠٠5
واإ’سش -ه-اب ‘ ال-ت-ع-ري-ف ب-اıط-ط-ات اÿم-اسش-ي-ة ل-دع-م
Óسشرة
النمو ،كما سشاهمت ‘ افتكاك بعضض اŸطالب ل أ
ا’عÓمية على غرار اŸرسشوم التنفيذي اŸؤورخ ‘ ١٠
ماي  ٢٠٠٨وهو واحد من النصشوصض التطبيقية .
ودخلت ““الششعب““ ‘ سشياق سشعي السشلطات لتطوير اإ’عÓم
إا ¤الرقمي من خÓل اسشتحداث جريدة إالكÎونية سشتعزز
ÓعÓم اإ’لكÎوÊ
النسشخة الورقية وتكون دعامة حقيقية ل إ
الذي أاششار إاليه قانون اإ’عÓم . ٠5-١٢

هنّأوا «الششعب» بعيد ميÓدهأ
’عÓمي ‘ اŸشسهد التعددي.
تلقت جريدة «الشسعب» التها Êبعيد ميÓدها  54من عدة هيئات ومؤوسسسسات تشسيد Ãسسار أامّ ا÷رائد ودورها ا إ
’عÓمي.
ووردت التها Êكذلك ع Èالرسسائل القصسÒة «أاسش.أام.أاسش» ،ومكاŸات هاتفية تنوه بدور ا÷ريدة ا إ

سضفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة دولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فلسضطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

اŸدير العام للحماية اŸدنية العقيد مصضطفى لهبÒي

@ قدمت تهنئتها ÷ريدة «الششعب» من خÓل باقة ورد ،عربون وفاء وتقدير.
وجاء ‘ التهنئة اŸوجهة اإ ¤الرئيسشة اŸديرة العامة من سشف Òدولة فلسشطÚ
الدكتور لؤوي عيسشى« ،كل عام وأانتم وا÷زائر وأاسشرة جريدة الششعب بأالف خÒ
Ãناسشبة الذكرى  54لتأاسشيسض ا÷ريدة».

@ «يتقدم باسشمه اÿاصض ونيابة عن كل مسشتخدمي ومنتسشبي السشلك ،باأحر التهاÊ
للمديرة العامة ÷ريدة الششعب وكل طاقمها الصشحفي واإ’داري Ãناسشبة مرور 54
سشنة على ميÓد ا÷ريدة ،رمز الوطنية وا÷زائر اŸسشتقلة ومن Èالصشدق ‘ نقل
ا ،Èÿمتمنيا لكم اŸزيد من التأالق والنجاح““.

ا÷بـ ـ ـ ـهة الشضعبـ ـ ـ ـ ـية لتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرير فلسضطي ـ ـ ـ ـ ـ ـن

الرئيـ ـسش اŸدي ـ ـر العـ ـام لبن ـ ـك التنم ـ ـية اÙلي ـ ـة

@ هناأ ‡ثلها صشÓح ﬁمد ،باسشم اأ’م Úالعام اŸناضشل أاحمد سشعدات ،اŸعتقل ‘
سشجون ا’حتÓل الصشهيو« ،Êالششعب» بالقول:
«أاتقدم إاليكم بأاحر التها Êوذلك Ãناسشبة مرور  54عاما على انطÓقة جريدة
الششعب ،هذه اليومية التي يكنّ لها مناضشلو ششعبنا التقدير اÿاصضŸ ،ا ششكلته من
من ÈإاعÓمي متمايز لدعم اŸسشÒة الوطنية التحررية لششعبنا الفلسشطيني ‘ ،كافة
مراحل نضشاله ‘ ثورته اŸعاصشرة واŸسشتمرة حتى انتزاع حريته وحقوقه الوطنية
التاريخية ،وذلك ‘ سشباق دعم يومية الششعب لكافة القضشايا التحررية العادلة ،كما
هو اŸوقف اŸسشاند للششعب العربي الصشحراوي ‘ نضشاله التحرري».

@ قدم الرئيسض اŸدير العام لبنك التنمية اÙلية ﬁمد كر Ëوكافة اإطاراته
تهانيهم اÿالصشة ÷ريدة «الششعب» اŸوقرة التي احتفلت بذكرى تأاسشيسشها  ،54وقال
إانه ’ يسشعه اليوم سشوى الوقوف وقفة إاجÓل وتقدير مع اأ’سشرة اإ’عÓمية لتهنئة
جريدة «الششعب» على مسشارها الرائد ورغبتها ا÷اﬁة ‘ التقدم من أاجل مسشايرة
التطور التكنولوجي ‘ ا÷زائر.
و“نى ﬁمد كر ،Ëوكافة إاطارات بنك التنمية اÙلية ،كل التوفيق والنجاح
÷ريدة «الششعب» وطاقمها الذي يسشاهم يوميا ‘ نقل اأ’خبار بكل أامانة وتغطية
اأ’حداث بالتحلي بروح اŸسشؤوولية واŸهنية وا’حÎافية.

من منتدى
الشضع ـ ـب

اأ’ربعاء  ١4ديسشمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١4ربيع ا’أول  ١4٣٨هـ

وطني

يجمـــــع مــــا يزيــــد عن  747عـــدد ÷ريـــــدة ““الشسعــــب““

ميلود عمأمرة:

أاسضعى إا ¤إانشضاء متحف لعرضش الصضحف القدÁة

ميلود عمامرة ،أاسستاذ مهتم بتاريخ ا÷زائر وا◊ركة الوطنية ،حبه الكبŸ Òهنة الصسحافة دفعته إا ¤جمع أاك Ìمن  10آا’ف عدد من جرائد
وطنية ناطقة باللغة العربية والفرنسسية و›Óت شسهرية وأاسسبوعية قدÁة تعود إا ¤فÎة السسبعينات والثمانينات وإا ¤غاية اليوم ،وهو ما جعل
طموحه ينمو ويتطور لكي يسسعى إا ¤إانشساء متحف لعرضش الصسحف القدÁة التاريخية والذي يأامل أان يرى النور قريبا.

صسونيا طبة

وÃن -اسش-ب-ة إاح-ي-اء ج-ري-دة ““الشش-عب““ ل-ذك-رى
تأاسشيسشها بحضشور وزير ا’تصشال حميد قرين
ووزي- -رة الÈي- -د وت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات اإ’ع Ó-م
وا’تصشال هدى إاÁان فرعون و›موعة من
أابناء ا÷ريدة ،أابى عمامرة إا’ أان يقاسشم
ع -م -ال ا÷ري -دة م -ن صش -ح -ف-ي Úومصش-وري-ن
وتقني Úفرحة ا’حتفاء Ãرور  54سشنة من
النضشال والكفاح ‘ سشبيل ضشمان التغطية
الوطنية والدولية ıتلف اأ’حداث وتأاصشيل
اÿط ال- -وط- -ن- -ي ون- -ق- -ل ا◊ق- -ائ- -ق بصش -ف -ة
موضشوعية.
سشاهم ميلود عمامرة الذي تنقل من و’ية
تيبازة حام Óنسشخ من أاعداد أام ا÷رائد ‘
إاثراء معرضض جريدة ““الششعب““ الذي ” فيه
ع -رضض أارشش-ي-ف الصش-ح-ي-ف-ة Ãق-ره-ا ال-واق-ع
بششارع الششهداء Ãجموعة من النسشخ التي
اح- -ت- -ف- -ظ ب- -ه- -ا خÓ- -ل فÎة ال -ث -م -ان -ي -ن -ات
والتسشعينات ،و ⁄يتوان ‘ عرضشها Ãناسشبة
احتفاء ا÷ريدة العريقة بالذكرى ال  54من
تأاسشيسشها حتى يظل هذا اأ’رششيف الغني
وحده ششاهدا على اŸراحل التي تعاقبت
ع -ل -ي -ه -ا ا÷ري-دة واأ’ح-داث ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
عاششتها ا÷زائر بداية من فجر ا’سشتقÓل
عام  ١١ديسشم ١9٦٢ Èإا ¤غاية يومنا هذا.
ب -دأات رح -ل -ة اأ’سش -ت -اذ ع -م-ام-رة ‘ ال-ب-حث
وا’ط Ó-ع ع -ل -ى ت -اري -خ ا÷زائ -ر وال -ت-ك-وي-ن
ال-ث-ق-ا‘ ‘ ب-داي-ة السش-ب-ع-ي-ن-ات ،ح-يث أارج-ع
الفضشل ‘ الÌوة اŸعرفية التي اكتسشبها إا¤
اŸلحق الثقا‘ الذي كان ينششر ‘ جريدة
““الششعب ““‘ السشبعينات ،والذي يحتوي على
م-واضش-ي-ع أادب-ي-ة وت-اري-خ-ي-ة ه-ام-ة اسش-ت-ه-وت-ه
وجعلته يغرم بأام ا÷رائد ،إا ¤أان قطع وعدا
على نفسشه باقتناء جميع أاعدادها وا◊فاظ
ع -ل -ي-ه-ا ل-ي-ج-م-ع أاك Ìم-ن  ٧4٧ع-دد خ-اصض
بجريدة ““الششعب““.

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

اسستحسسنها ا◊ضسور

العدد
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تكرÁات أاضضفت على ا’حتفالية
جوا –فيزيا وحميميا
 ⁄تفوت أاسسرة جريدة ““الشسعب““ مناسسبة إاحيائها للذكرى
الـŸ 54يÓدها والتي تتزامن مع الذكرى Ÿ 56ظاهرات الـ11
ديسس -م 1960 Èال -ت -اري-خ-ي-ة وك-ذا ه-ذه السس-ن-ة م-ع إاح-ي-اء
’مة العربية اŸسسلمة للمولد النبوي الشسريف ،دون أان
ا أ
’طارات والعمال من خÓل
تسسجل التفاتة طيبة ‘ حق ا إ
سسلسسلة من التكرÁات ،نظ ÒاÛهود اŸتواصسل وا’لتزام
بالنهوضش باŸؤوسسسسة والعنوان وا◊رصش على أاداء اŸهمة ‘
إاعÓم القارئ وتوصسيل اŸعلومة بكل نزاهة ومصسداقية.

حبيبة غريب

وقال العضشو السشابق للجنة اŸركزية ÷بهة
التحرير الوطني إانه ’ يعت Èنفسشه غريبا أاو
دخي Óعلى ا÷ريدة وإا‰ا هو ابن ““الششعب““
كونه سشاهم ‘ كتابة مقا’ت عديدة بداية
م -ن  ،١9٨9ح- -يث خصشصشت ل- -ه مسش- -اح -ة ‘
صش- -ف- -ح- -ة قضش- -اي -ا وآاراء ك -ل أاسش -ب -وع ل -نشش -ر
مواضشيع كان أاولها سشنة – ١99٠ت عنوان
““سشتبقى جبهة التحرير الوطني ““ ،مششÒا إا¤
أان إاسش -ه -ام-ات-ه ‘ ا÷ري-دة ك-انت م-ع-ظ-م-ه-ا
مقا’ت دراسشية مرجعية تهدف إا ¤إاقناع
القارئ وتنوير الرأاي العام.
وأاكد ﬁدثنا الذي ينتمي إا ¤أاسشرة ثورية
أانه مر بأاصشعب Œربة ‘ حياته أاين اضشطر

إا ¤ب- -ي- -ع ›م- -وع- -ة م- -ن اأ’ع -داد اÿاصش -ة
بجريدة ““الششعب““ ‘ فÎة ما قبل  ١9٨5رغم
اعÎاضشه على فكرة التخلي على هذه النسشخ
الثمينة ‘ بادئ اأ’مر إا’ أان اأ’زمة اŸالية
التي اعÎضشته جعلته يضشحي بها مششÒا إا¤
أانه ششعر بندم كب Òبعد خسشارة هذه النسشخ،
زيادة على  ٦٠٠عدد تعرضض للتلف بسشبب
اأ’م- -ط -ار ،ل -ك -ن ا’سش -ت -اذ  ⁄يسش -تسش -ل -م و⁄
يتوقف عند هذا ا◊د بل واصشل رحلته ‘
جمع اأ’عداد والنسشخ ابتداء من  ١9٨٧إا¤
غاية اليوم.
ك- -م- -ا أاشش- -اد ب- -اÛه- -ودات ال- -ت- -ي ي -ب -ذل -ه -ا
الصشحفيون وعمال جريدة ““الششعب““ لضشمان

ا’سش-ت-م-راري-ة ‘ ال-ع-ط-اء وخ-دم-ة اŸع-لومة
اŸوث -وق-ة ب-اŸصش-داق-ي-ة ال-ت-ي ت-عّ-ود ال-ق-ارئ
ع-ل-ي-ه-ا ‘ ظ-ل ا Ÿن-افسش-ة ا لشش-رسش-ة ا ل-ت-ي
تشش -ه-د ه-ا ا لسش-اح-ة ا’إ عÓ-م-ي-ة ‘ ا ل-وقت
الراهن ،موضشحا اأن عميدة الصشحافة ’
تزال تهتم بالبحث والدراسشة ‘ ﬂتلف
ا ل -قضش -اي -ا ا ل -را ه -ن -ة سش -واء ا ل -دا خ-ل-ي-ة اأو
الدولية ،و’ تختلف عن الصشحف ا’أخرى
م -ن ح -يث ا ل -ط -ر ح وم -ع -ا÷ ة اŸواضش -ي -ع
واإ‰ا ميزتها الوحيدة تكمن ‘ التزامها
ا ل -دا ئ -م ب-ال-دف-اع ع-ن ا ل-قضش-اي-ا ا ل-وط-ن-ي-ة
وب -رن -ام -ج ا ل -دو ل-ة ومص ش-ل-ح-ة ا ل-ب-ل-د ب-ك-ل
موضشوعية ومصشداقية.

قارئــــــــة وفيـــــــة مهنئـــــــة أام ا÷رائـــــــد ،تواتـــــــي فلـــــــة:

ت GاƒŸوVض°ضƒوYع«ي`ـ `ـáة hوGاdلæنõزGاgه`ـ `ـáة aف`ـ `ـ»ي Lجôرjي`ـ `ـóدIة Gاdلûش°ض©ع`ـ `ـÖ
hوLج`ـ `ـóدä
ب
جاءت من القبة بالعاصسمة ،حاملة معها باقة ورد
أاه -دت -ه -ا ÷ري -دة الشس -عب ‘ ع -ي -د م -يÓ-ده-ا ال .54
رافقتها شسقيقتها ‘ هذه ا’لتفاتة التي قالت إانها
سسعدت بها إا ¤أابعد ا◊دود ‘ تهنئة جريدة تتلهف
ل-ت-ف-حصس-ه-ا ي-وم-ي-ا وت-ت-ابع قضسايا السساعة من خÓلها،
معتÈة أانها أاك Èالعناوين مصسداقية وموضسوعية ‘
’لوان.
مشسهد إاعÓمي متعدد اŸشسارب وا أ

فنيدسس بن بلة

إانها ششهادة اآ’نسشة تواتي فلة التي قالت لنا بابتسشامة وخفة
روح إان ““الششعب““ رافقتها دوما ‘ دراسشتها وكانت وجهتها
اإ’ع Ó-م -ي-ة ومصش-در م-ع-ل-وم-ات-ه-ا وه-ي ط-ال-ب-ة تسش-ت-ن-د ع-ل-ى
–اليلها وملفاتها ‘ بحوثها ا÷امعية حتى نالت ششهادة
اÙاماة.
«أانا ﬁامية وصشحافية ‘ آان واحد أاتابع باهتمام جريدة
الششعب وأاتوقف عند “يزها و“ايزها .وهذا ما حفز Êعلى
اإ’ت -ي -ان إا ¤اح -ت-ف-ال-ي-ة ذك-رى صش-دور أاول أاع-داده-ا ل-ت-ه-ن-ئ-ة
مسشئوليها وطاقمها الذي يقوم بجهود إاعÓمية ‘ سشبيل
اطÓع الرأاي العام بحقائق اأ’ششياء بروح اŸسشؤوولية وأاخÓقيات
ضشم Òونقائه دون إاطÓق العنان للقلم لتجريد أاي ششيء““.
هكذا اختصشرت تواتي مبادرتها قائلة إان تكر Ëالششعب بهذه
الطريقة البسشيطة اŸتواضشعة من قلبها هي اعÎاف وتقدير
لعنوان يششق طريقه ‘ ﬁيط إاعÓمي ﬁافظا على خطه
السشياسشي ا’فتتاحي دون التخلي عنه قيد أا‰لة.
جددت تواتي فلة التأاكيد على هذه القناعة من من Èمنتدى
الششعب ‘ رسشالة تهنئة تضشمنت تعاب Òبسشيطة ذات د’’ت
وجدت اسشتحسشان ا◊ضشور الذي صشفق لها .وقالت فيها«:

أاششكر الرئيسشة اŸديرة العامة السشيدة أامينة دباشض وطاقم
ا÷ريدة على ما يبذلونه من جهد ‘ سشبيل إاطÓع اŸواطن
على معلومات تهمه وتنوير الرأاي العام بفضشل جدية أاكÈ
واحÎافية أاوفر إا ¤درجة باتت مرجعية إاعÓمية .فهي ⁄
تسشرق النجاح لكن اكتسشبته بجهد ونضشال  .والرسشالة هذه
التي أاقدمها للعنوان الرمز ما هي إا’ اعÎاف با÷ميل لكل
من يسشدي خدمات جليلة للوطن ‘ ظروف متغÒة تطبعها

عقد اجتماعي عمره  54عاما...
أآم Úبلعمري
إان اÿط ا’فتتاحي الرصش÷ Úريدة الششعب الذي ظلت ثابتة عليه على مدار  54عاما ‘
أاداء رسشالتها اإ’عÓمية بكل احÎافية وموضشوعية هما ما جعل هذا العنوان الكبÃ Òا
Áلكه من تراكمات تاريخية يحظى با’حÎام من قبل ا÷ميع وجعل منها ﬁط ثقة
الششعب ا÷زائري الذي حملت همومه وتطلعاته وكذا الدولة ا÷زائرية ،حيث كانت
جريدة الششعب و’ تزال تعكسض توجهات الدولة ا÷زائرية على الصشعيدين الداخلي
واÿارجي بكل مسشؤوولية واحÎافية وهذا ’ يعني أانها اكتفت بذلك ولكن ما فتئت تدافع
عن القضشايا اŸصشÒية والتوجهات العامة للدولة ا÷زائرية وهذا منذ إاصشدار أاول عدد
÷ريدة الششعب يوم  ١١ديسشم ١9٦٢ Èأاي بعد أاششهر قليلة على اسشÎجاع السشيادة الوطنية.

–ديات وتهديدات إاقليمية ودولية جراء الÓاسشتقرار ‘
دول ا÷وار““.
ششهادة تواتي واحدة من عششرات مئات القراء الذي ظلوا
أاوفياء أ’م ا÷رائد التي قررت اقتحام الرقمية من الباب
ال -واسش -ع اق -ت -ن -اع -ا م -ن -ه -ا أان ال -ول -وج إا ¤ال -ع-ا ⁄اإ’عÓ-م-ي
ا’فÎاضش -ي ي -ع -ط -ي -ه-ا إاضش-اف-ة وق-وة ‘ ال-فضش-اء ال-ت-واصش-ل-ي
اŸفتوح على كل الرهانات.

إان Œربة جريدة الششعب ‘ ‡ارسشة اإ’عÓم Áكن اعتبارها بكل تواضشع مدرسشة تعلّم
فيها ‡ارسشة هذه اŸهنة النبيلة التي  ⁄تفقد بريقها و’ تأاثÒها بعد فالصشحافة مازالت
تÎبع على عرشض السشلطة الرابعة وهذا رغم ظهور منافسش Úجدد مثل وسشائل التواصشل
ا’جتماعي التي –اول أان تقدم نفسشها بدي Óلوسشائل اإ’عÓم التقليدية ولكن تطرح هنا
مسش -أال -ة اŸصش -داق -ي -ة ب -إا◊اح أ’ن -ه -ا ج-وه-ر ال-ع-م-ل الصش-ح-ف-ي ال-ذي ي-ت-ل-خصض ‘ ال-ع-ق-د
ا’جتماعي الذي يحدد العÓقة ب Úالطرف Úأاين يلتزم الصشحفي بواجب إايصشال اŸعلومة
إا ¤القارئ كما هي.
إان هذا ’ يعني بأاي حال من اأ’حوال أان الصشحفي تنتهي مهمته Ãجرد وصشول ا Èÿإا¤
القارئ بل على العكسض أ’ن الوظيفة اأ’هم هي –صش Úذهن القارئ من الششوائب والسشموم
ع Èتزويده بأادوات –ليل Áكنه من خÓلها التمييز ب Úالغث والسشم Úوأاتصشور أان جريدة
الششعب عملت دائما على ا’ضشطÓع بهذه الوظيفة ا÷وهرية ‘ اŸمارسشة الصشحفية التي
تقوم على تقد ËإاعÓم بديل متزن وثابت ’ Œرفه التيارات واأ’هواء و’ مغريات
اإ’ششهار على حسشاب الرسشالة اإ’عÓمية وهذا هو الفخ الذي وقعت ‘ ششراكه كث Òمن
وسشائل اإ’عÓم وأافقدها حتى القدرة على التمييز ب ÚاŸمارسشة اإ’عÓمية و‡ارسشة
جمع اأ’موال فأاصشبحت تكتب –ت الطلب وفق ششعار من يدفع أاك.Ì

هو التكر Ëإاذا الذي أارادته أاسشرة ا÷ريدة وعلى رأاسشها الرئيسشة
اŸديرة العامة السشيدة أامينة دباشض –فيزا أ’بناء ا÷ريدة من
رؤوسشاء أاقسشام وصشحفي Úوتقني Úوعمال اإ’دارة وتششجيعهم على
مواصشلة السش Òوتعزيز ا÷هد وحمل اŸسشؤوولية بكل أامانة.
وصش-رح ب-اŸن-اسش-ب-ة سس-ع-ي-د ب-ن عياد رئ-يسض ال-قسش-م ا’ق-تصش-ادي
’م Úالعام للفرع النقابي با÷ريدة ٌ قائ :Óإان هذه ا’حتفائية
وا أ
م -ن -اسش -ب -ة ل -ل-ج-م-ي-ع ل-ت-ج-دي-د ال-ع-ه-د وŸواصش-ل-ة اŸسشÒة وت-ع-زي-ز
اŸكاسشب اÙصشلة ومواصشلة ا÷هود لتحسش ÚاŸؤوسشسشة ،مؤوكدا
أان الفرع النقابي سشيكون ششريكا ‘ هذا اŸسشار الطويل ،الذي
ت-ك-ل-ل-ه ال-ث-ق-ة ال-وف-ي-ة ال-ت-ي يضش-ع-ه-ا ال-ق-راء ‘ ال-ع-ن-وان و‘ ط-اق-م
ا÷ريدة““.
وزكى من جهته الزميل حامد حمور رئيسض القسشم الرياضشي هذه
اŸبادرة الطيبة التي ” من خÓلها تكرÁه وهو يقول أانها أاول مرة
له منذ التحاقه با÷ريدة قبل عششرين سشنة ،كما ع Èعن سشعادته
’طارات القسشم الرياضشي الذين رششحوه للتكر.Ë
وعن ششكره إ
تفاعل ا◊ضشور بصشفة خاصشة مع تكر Ëالزميل اŸصشور اıضشرم
’بيضض واأ’سشود والتحميضض
للجريدة الذي عايشض عصشر الصشورة با أ
‘ الغرفة السشوداء إا ¤حد الصشورة الرقمية وهو الزميل عباسش
تيليوة ،وأايضشا مع الزميل الصشحفي الششاب حمزة ﬁصسول،
ا- ıرج حسس-ان أاوزردي-ن ،التقنية شس -ه-رزاد دب-اب والسشائق
ﬂتار بلقايد.
’سسماء التالية :
كما شسمل التكر Ëا أ
جـــــÓل بوطـــــي ،سسعــــاد بوعبــــوشش  ،جمـــال اأوكيلــي ،
ن -ور ال -دي -ن ل -ع -راج -ي  ،م -ر Ëب -ل -غ -يث ،فضس -ي -ل -ة دف-وسش،
فاطيمة بشسندوقة  ،نسسيم لعقاب .
وكان مسشك التكرÁات ،ذلك التكر Ëالذي خصض به صشحفيو وتقنيو
ا÷ري -دة ال-دك-ت-ور ع-م-ار ع-ب-د ال-رحمان أاسش-ت-اذ اإ’عÓ-م ب-ك-لية
’عÓم وا’تصشال بجامعة ا÷زائر ،والذي أاطرهم خÓل الدورة
ا إ
ال-ت-دري-ب-ي-ة اÿاصش-ة ب-ا’Œاه-ات ا◊دي-ث-ة ‘ ال-ك-ت-اب-ة الصش-ح-ف-ي-ة
اŸنعقدة ششهري نوفم Èوديسشم.٢٠١٦ È

’سستاذ عمار عبد الرحمان:
ا أ

مصضداقية ””الشضعب”” تضضعها ضضمن
الصضحف الكÈى بامتياز
ن -وه ع -ب -د ال -رح -م -ان ع-م-ار،
’ع Ó- - -م
أاسس - - -ت - - -اذ ع - - -ل - - -وم ا إ
وا’تصسال بجامعة ا÷زائر-
 ،3ب- -اÛه- -ود ال- -ذي ي- -ب- -ذل- -ه
ط - -اق - -م ج - -ري - -دة ““الشس- -عب““
وت - -ف - -ان- -ي- -ه ‘ خ- -دم- -ة ه- -ذا
العنوان العتيد ،الذي حافظ
ع-ل-ى ت-واج-ده ع-ل-ى السس-اح-ة
’ع Ó-م -ي -ة ،رغ -م اŸن-افسس-ة
ا إ
الشس - - -دي- - -دة وذلك ب- - -فضس- - -ل
اŸصس-داق-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-م-تع بها،
وج - -ع - -ل - -ت - -ه - -ا ت- -كسسب ق- -راء
’ن-ه-ا ت-ق-دم إاعÓ-م-ا
أاوف -ي-اء ،أ
موضسوعيا.

حياة .ك

«بعيدا ً عن الÈوتوكولية واÛامÓت““ ،ثّمن اأ’سشتاذ عبد الرحمان حرصض
الصشحافي Úومواظبتهم على حضشور حصشصض التكوين التي أاششرف عليها.
وقال ‘ الكلمة التي أالقاها ‘ ا’حتفالية بالذكرى  54لتأاسشيسض أاّم ا÷رائد،
عقب تكرÁه بهذه Ãناسشبة ،وأاكد على ا’حÎافية التي يتمتعون بها““ ،بكل
قيمهم وأاقÓمهم““ وهذه ا◊قيقة تلّمسشها من خÓل احتكاكه بهم خÓل
الدورات التكوينية التي أاششرف عليها.
قال عبد الرحمان ،إان السشحب ليسض معيارا تقاسض به مقروئية ا÷رائد ،إا‰ا
اŸوضشوعية واŸصشداقية ،التي تتحلى بها والتي تضشعها ضشمن الصشحف
الكÈى ،وذلك حسشب التعريف اأ’كادÁي لهذه اأ’خÒة ،مششيدا با’لتزام
الذي تتحلى به ،وعدم حيادها عن اÿط اأ’صشيل ،باإ’ضشافة إا ¤تقدÁها
إاعÓما هادفا ،هذا ما أاكسشبها كل هذا ا’حÎام  -على تعبÒه.
أاكد ا÷امعي ،أان هذين اŸعيارين اŸذكورين آانفا متوفران ‘ هذه ا÷ريدة،
وثبت ذلك من خÓل حضشور إاحدى قارئات ““الششعب““ ‘ ،احتفاليتها ،التي
قدمت تكرÁا لطاقم ا÷ريدة““ ،ولهذه ا’لتفاتة د’لة على الوفاء لهذا
العنوان ،الذي بقي ثابتا ﬁافظا على موقعه ‘ السشاحة اإ’عÓمية““ ،مششÒا
إا ¤وجود إاقبال على قراءة اŸواضشيع التي تختارها بعناية ،بعيدا عن التهويل
واإ’ثارة ،كما أانه نابع عن قناعة راسشخة لدى قرائها.
واغتنم الفرصشة كذلك للحديث عن التكوين ،الذي ” من خÓله إابراز أاهمية
النقلة النوعية من الطبعة الورقية للجريدة إا ¤ولوج الرقمنة ،وﬁاكاة مع
التكنولوجيات ا◊ديثة ،ومدى ا’هتمام الذي أابداه الصشحافيون لهذه الدورة.
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لوح أمام أعضصاء ›لسش أ أ

القانون اÙدد لقائمة اŸسسؤووليات العليا «ل يقصسي أاحدا»

العدد

1٧208

08

لعÓم وألتصصال
مسصابقة ألبتكار ‘ تكنولوجيات أ إ

بلخÒي وأامالو وكوراتي يتوجون باŸراتب األو¤

لختام ألطيب لوح ،أمسش ،أن مشصروع ألقانون أÙدد لقائمة أŸسصؤووليات ألعليا ‘ ألدولة
أكد وزير ألعدل حافظ أ أ
وألوظائف ألسصياسصية ألتي يشصÎط ‘ توليها ألتمتع با÷نسصية أ÷زأئرية دون سصوأها «ل يقصصي أحدأ».
قال لوح لدى عرضسه مشسروع هذا القانون
أامام أاعضساء ›لسص األمة ،إان مشسروع القانون
«واضسح ول يقصسي أاحداÃ ،ن ‘ ذلك أابناء
ا÷الية الوطنية باÿارج».
وذكر أان «ما ”ّ الÎويج له غ Òصسحيح
والقانون واضسح كل الوضسوح» ،مÈزا أان نصص
ال -ق -ان -ون «ُب -ن -ي ع -ل -ى ف -لسس -ف -ة ال -تضس-ي-ي-ق ‘
اŸسسؤووليات اŸعنية وعددها .»15
وأاشسار ‘ ذات السسياق ،إا ¤أان «كل شسخصص
مدعو لتو‹ مسسؤوولية عليا ‘ الدولة أاو وظيفة
سسياسسية ،ملزم بتقد Ëتصسريح شسر‘ يشسهد
فيه التمتع با÷نسسية ا÷زائرية دون سسواها»،
موضسحا أان ‰وذج التصسريح الشسر‘ اŸعتمد
‘ ه- -ذا ال- -ق -ان -ون «سس -ي -ح -دد ب -ال -تشس -اور م -ع
القطاعات اŸعنية».

اŸناصسب اŸعنية باشسÎاط
ا÷نسسية ا÷زائرية دون سسواها
ت -تضس -م -ن ال -ق -ائ -م-ة ال-ت-ي ح-دده-ا مشس-روع
القانون اŸتعلق باŸسسؤووليات العليا ‘ الدولة
وال-وظ-ائ-ف السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي يشسÎط ل-ت-ول-ي-ه-ا
ال -ت -م -ت -ع ب -ا÷نسس -ي-ة ا÷زائ-ري-ة دون سس-واه-ا،
واŸع- -روضص ع- -ل -ى ›لسص األم -ة 15 ،منصسبا
تشسمل مسسؤووليات سسياسسية وعسسكرية وأاخرى
مدنية.
ي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ك-ل م-ن - :رئ-يسص ›لسص
األمة - .رئيسص اÛلسص الشسعبي الوطني- .
الوزير األول - .رئيسص اÛلسص الدسستوري- .
أاعضساء ا◊كومة - .األم Úالعام للحكومة- .
ال -رئ -يسص األول ل -ل -م -ح -ك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا - .رئ-يسص
›لسص الدولةﬁ - .افظ بنك ا÷زائر- .
مسسؤوولو أاجهزة األمن - .رئيسص الهيئة العليا
اŸسستقلة Ÿراقبة النتخابات - .قائد أاركان
ا÷يشص ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي - .ق -ادة ال -ق -وات
اŸسسلحة - .قادة النواحي العسسكرية - .كل
مسس-ؤوول-ي-ة ع-ل-ي-ا عسس-ك-ري-ة ﬁددة ع-ن ط-ري-ق
التنظيم.

...ويؤوكد:

الفريق الطبي «بذل كل ما ‘
اسستطاعته» إلنقاذ حياة
الصسحا‘ ﬁمد “الت
أاكد وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح،
أامسص ،با÷زائر العاصسمة ،أان الفريق الطبي
الذي جّند للتكفل بالوضسع الصسحي للصسحا‘
ﬁمد “الت ،الذي تو‘ يوم السسبت الفارط
Ãسستشسفى  ÚŸدباغ Úبالعاصسمة« ،بذل كل
ما ‘ اسستطاعته إلنقاذ حياته منذ حوا‹ 4
أاشسهر».
وق -ال ل -وح ‘ تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف -ة ،ع -ل -ى
هامشص عرضسه Ãجلسص األمة لقانون اÙدد
ل-ق-ائ-م-ة اŸسس-ؤوول-ي-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-دول-ة ال-ت-ي
تشسÎط ا÷نسسية ا÷زائرية ،إان الفريق الطبي
ل -ل -مسس -تشس -ف -ى ال-ذي ج-ن-د ل-ل-رع-اي-ة الصس-ح-ي-ة
Ùمد “الت« ،بذل كل ما ‘ اسستطاعته
إلن -ق -اذ ح -ي-ات-ه وت-ك-ف-ل ه-ذا ال-ف-ري-ق ب-ه Ÿدة
Óسسف الشسديد تو‘
حوا‹  4أاشسهر ،لكن ل أ

“الت».
وأاوضس - -ح ال- -وزي- -ر ،أان- -ه ” «ا◊رصص م- -ن- -ذ
البداية على الشسفافية الكاملة ‘ اŸوضسوع
اŸتعلق بوفاة السسيد “الت رحمه الله حتى ل
تكون أاي مغالطة أاو تأاويل أاو ﬁاولة اسستغÓل
ل -ه -ذا اŸوضس -وع ال -ذي “ت ف -ي -ه اإلج -راءات
ال -قضس -ائ -ي-ة اŸع-ت-ادة م-ن خÓ-ل إاصس-دار ب-ي-ان
واضسح من قبل إادارة السسجون تطرق إا ¤كل
اŸراحل اŸتعلقة بهذه القضسية».
وأاضساف ،أان «القضسية جرت وفق القانون
وانتهت بحالة الوفاة» ،مشسÒا إا ¤أان البيان
«ذكر تاريخ دخول اŸرحوم ‘ إاضسراب إا¤
يوم تكفل الفريق الطبي اıتصص به ،وبالتا‹
فإان األمر يتعلق اآلن باÛال الطبي العلمي
الذي سسيحدد أاسسباب الوفاة».
وأابرز أان وكيل ا÷مهورية «أامر بالتشسريح
ال -ط -ب -ي ل -ل-ج-ث-ة ،ك-م-ا ه-و م-ع-ت-اد ‘ ك-ل ه-ذه
ا◊الت ،ون- -ت- -ائ- -ج ال- -تشس- -ري -ح سس -ت -ب -ل -غ وف -ق
القانون».
أاما «فيما يخصص شسكوى سسبق وأان تقدم بها
شسقيق اŸرحوم»  -يضسيف الوزير « -فإان هذه
الشس- -ك- -وى م- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ه- -ا م -ن ط -رف وك -ي -ل
ا÷مهورية اıتصص».

ولد علي من تندوف:

دعم ما‹ إاضسا‘ ألندية ا÷نوب والهضساب

أكد ألهادي ولد علي وزير ألشصباب
وألرياضصة ،أن رئيسش أ÷مهورية قد
أت - -خ - -ذ ق- -رأرأ ي- -رم- -ي أإ ¤دع- -م ك- -ل
ألأن -دي -ة أل -ري -اضص -ي -ة ل -ل -ه -وأة ع -ل -ى
أŸسص -ت-وى أل-وط-ن-ي .و أضص-اف أل-وزي-ر،
أن وزأرة ألشص -ب -ي -ب -ة وأل -ري -اضص -ة ق-د
أب - -رمت أت - -ف - -اق - -ي - -ة م - -ع أل–ادي - -ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم ،م -ن أج-ل
دعم ألأندية ألتي تنشصط ‘ وليات
أ÷ن- -وب وأل- -هضص- -اب أل- -ع- -ل- -ي -ا Ãب -ل -غ
أإضصا‘ .و أكد ضصيف ألولية ،أن ُبعد
أŸسص -اف -ة وصص-ع-وب-ة أل-ت-ن-ق-ل ،ه-ي م-ن
ب Úأه -م أŸشص -اك -ل أل -ت -ي ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا
ألأندية ،مشصًÒأ أإ ¤أن هذأ ألدعم
ألإضص -ا‘ ق -د يسص -ه -ل ع -م -ل ألأن -دي -ة
وي -رف -ع ع -ن-ه-ا غ Íأرت-ف-اع ت-ك-ال-ي-ف
ألنقل.
ج-اء ه-ذا اأث-ن-اء زي-ارة ال-ع-م-ل وال-ت-ف-ق-د
ال -ت -ي ق -ادت -ه ،اأمسص ،ل-ولي-ة ت-ن-دوف ،اأي-ن
وقف الوزير عند اأهم مشساريع القطاع،
ع- -ل -ى غ -رار اŸركب ا÷واري ال -ري -اضس -ي
بحي السسÓقة والذي لتزال الأشسغال به
جارية ،وتدشس Úقاعة متعددة النشساطات

واإطÓق تسسمية الشسهيد «مولود حمروشص»
ع -ل -ى ق -اع-ة م-ت-خصسصس-ة ‘ ال-ري-اضس-ة‘ ،
ح Úع- - -اي- - -ن ال- - -وزي - -ر ب - -عضص اŸنشس - -اآت
الرياضسية كملعب «عبد ا◊ميد كرما‹»
ال- -ذي ي- -تسس -ع ◊وا‹  5400م-ت-فرج وكذا
زيارة تفقد للمسسبح شسبه الأوŸبي «صسالح

بوبنيدر» وقاعت Úمتعددتي الرياضسات.
واأث - -ن- -اء زي- -ارت- -ه ل- -دي- -وان م- -وؤسسسس- -ات
الشسباب ،اسستعرضص الوزير اأهم الأنشسطة
الشس -ب -ان -ي -ة اŸق -ام -ة ب-ال-ولي-ة ،م-ن خÓ-ل
عرضص شسريط يÈز التطور ا◊اصسل ‘
قطاع الشسباب والرياضسة بالولية ،الأمر
الذي اأكده الوزير اأين اأعرب عن رضساه عن
«التقدم والتطور اŸعت› ‘ Èال اإ‚از
اŸنشس- - -اآت ال- - -ري- - -اضس- - -ي - -ة واأداء ا◊رك - -ة
ا÷معوية ‘ دور الشسباب بالولية» .واأكد
الوزير ،اأن ولية تندوف قد اسستفادت من
حوا‹  100مشسروع خاصص بقطاع الشسباب
والرياضسة Ãبلغ اإجما‹ ُقدر بحوا‹ 2 . 6
مليار دينار ،وهو ما سسيعطي  -يضسيف
ال -وزي -ر  -دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة وح-ي-وي-ة ب-ال-نسس-ب-ة
للنشساط الشسبا Êبالولية ،مÈزاً ‘ ذات
السس-ي-اق اأه-م-ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة ا◊ق-يقية بÚ
ا÷م-ع-ي-ات والسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة بالولية،
معتÈا اإياها من اŸبادئ الأسساسسية ‘
سس -ي -اسس -ة رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي
تعميمها.

تندوف :عويشس علي

لول ،أل-ف-ائ-زون ‘
ت ّ-وج ،ل-ي-ل-ة أمسش أ أ
أل -ط -ب -ع-ة أل-ث-ان-ي-ة Ÿسص-اب-ق-ة ألب-ت-ك-ار ‘
لعÓ-م وألتصص-ال‘ ،
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أ إ
ح -ف -ل ب -حضص -ور أل -وزي -رة أŸسص-ؤوول-ة ع-ن
أل -ق -ط -اع إأÁان ه -دى ف-رع-ون ووزي-ري
ألشص -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل -ت-ع-اون أل-دو‹
رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة وأل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-يم
لم Úأل-عام
أŸه-ن-يﬁ Úم-د م-ب-ارك-ي ،وأ أ
ل–Óاد ألدو‹ لÓتصصالت.

سسعاد بوعبوشس
تصسوير :م.آايت قاسسي

ع -ادت اŸرت -ب -ة األو ¤لصس-احب ال-ع-رضص
اŸسسمى «سسمارت إاناف» اأ›د بلخÒي ،أاما
اŸرتبة الثانية فكانت للعرضص «دي زاد تيك»
للشساب عادل أامالو ،واŸرتبة الثالثة للعرضص
«ك -وارت -ي» لصس -اح -ب -ت -ه سس-ارة ل-ي-ن-ا ح-ام-وت-ان،
والذين –صسلوا على جوائز مالية تراوحت
على التوا‹ :مليون دج 800 ،أالف دج و600
أالف دج ،إا ¤جانب منح تكر Ëرمزي للسسبعة
اŸتنافسس.Ú
وق -الت ف -رع -ونÃ ،ن -اسس-ب-ة تسس-ل-ي-م ج-وائ-ز
ال- -ط- -ب- -ع- -ة ال -ث -ان -ي -ة Ÿسس -اب -ق -ة الب -ت -ك -ار ‘
تكنولوجيات اإلعÓم والتصسال ،التي جرت
ب -قصس -ر ال -ث -ق -اف -ة م-ف-دي زك-ري-ا ،إان ا÷زائ-ر
تطمح للعب دور هام ‘ القتصساد القاري
وال -ع -اŸي ،وت -ع -م-ل ع-ل-ى السس-ت-غÓ-ل األم-ث-ل
Ÿيزة الشسباب التي تطبع اÛتمع ،مشسÒة إا¤
أان الشسباب ا÷زائري هو الدعامة األسساسسية
ال-ذي ب-إام-ك-ان-ه ت-بt-وإا م-ك-ان-ة رائ-دة ‘ ط-ل-ي-ع-ة
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ح-ت-ى ي-ت-م-كن الوطن من إارسساء
اقتصساد قوامه اإلبداع وتكنولوجيات اإلعÓم
والتصسال كعامل حاسسم للتنافسسية.

للكÎونية وأمن أŸعلومات» بوهرأن:
ندوة حول «أ÷رÁة أ إ

ضسرورة تكييف التشسريع ا÷زائري ومنظومة القوان Úمع متطلبات العصسر
شصّ- -ددت أ÷لسص- -ة أÿت- -ام- -ي- -ة ل -ل -ن -دوة
لل-كÎون-ي-ة وأم-ن
أل -وط -ن -ي -ة «أ÷رÁة أ إ
أŸعلومات» ألتي أختتمت ،أمسش ألثÓثاء،
ب - - -اŸدرج أŸرك - - -زي ÷ام- - -ع- - -ة أل- - -ع- - -ل- - -وم
وأل-ت-ك-ن-ول-وجياﬁ ،مد بوضصياف لوهرأن،
«على ضصرورة تكييف ألتشصريع أ÷زأئري
وم-ن-ظ-وم-ة أل-ق-وأن Úمع متطلبات ألعصصر،
لل-كÎون-ي-ة وح-م-اي-ة
Ãا ف-ي-ه-ا أل-ت-ج-ارة أ إ
لنÎنيت».
لطفال من ﬂاطر أ أ
أ أ
خلصست الندوة ،من خÓل البحوث وأاوراق
العمل وا÷لسسات وما دار فيها من مناقشسات
ومداولت ومقÎحات ،إا ¤عدد من التوصسيات،
شس -م -لت ت -ع -زي -ز م -ن -ظ -وم-ة ا◊م-اي-ة وال-تصس-دي
ألنشس -ط -ة وع-م-ل-ي-ات ال-ت-جّسس-سص وك-ذا ال-ت-جسسسص
وال- -ه- -ج- -م- -ات اإلل- -كÎون- -ي- -ة ع- -ل -ى اŸسس -ؤوولÚ
ومؤوسسسسات الدولة ا◊سساسسة.

ﬂتصصون وقانونيون من سصيدي بلعباسش:

ا◊ق ‘ بيئة سسليمة مكسسب دسستوري وشسرط للتنمية اŸسستدامة
ناقشش حقوقيون وﬂتصصون من جامعة سصيدي بلعباسش،
أمسش ،موضصوع «أ◊ق ‘ بيئة سصليمة» ،باعتباره حقا من
أ◊قوق ألتي يكفلها ألدسصتور للموأطن من خÓل أ◊فاظ
على أŸوأرد ألطبيعية كشصرط أسصاسصي للتنمية أŸسصتدأمة.
اليوم الدراسسي احتضسنته كلية ا◊قوق والعلوم السسياسسية،
Ãشساركة  Èﬂالبحث اŸرافق العمومية والتنمية.
تضسمنت اŸناقشسة عددا من اÙاور أاهمها ،دسسÎة
لنسسان ‘ بيئة
ا◊ق ‘ بيئة سسليمة ،اŸبادئ العامة ◊ق ا إ
سسليمة وا÷هات الفاعلة ‘ ضسمان ا◊ق ‘ بيئة سسليمة.
لخ ،Òأاضسحى ا◊ق ‘
فانطÓقا من التعديل الدسستوري ا أ
بيئة سسليمة مكسسبا دسستوريا حيث أان اŸادة  68من دسستور
 1996اŸع -دل ب-ال-ق-ان-ون رق-م  16-01اŸتضس-م-ن التعديل
الدسستوري ،تنصص على أانه للمواطن ا◊ق ‘ بيئة سسليمة،
ت-ع-م-ل ال-دول-ة ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة وي-ح-دد القانون

لشسخاصص الطبيعي ÚواŸعنوي◊ Úماية البيئة.
واجبات ا أ
وبشسأان قانون تعديل الدسستور ،اعت ÈاÛلسص الدسستوري
ا÷زائري أان ا◊ق ‘ البيئة اŸنصسوصص عليه دسستوريا ،هو
حق من حقوق اإلنسسان من ا÷يل الثالث وهو يخصص ا◊فاظ
على اŸوارد الطبيعية وحماية البيئة ،باعتبارهما شسرط Úمن
الشسروط األسساسسية للتنمية اŸسستدامة.
من خÓل هذا التكريسص الدسستوري ،أاصسبح ا◊ق ‘ بيئة
سسليمة تراثا مشسÎكا لكل ا◊قوقي ،Úبعد أان اسستجاب
اŸؤوسسسص الدسستوري إا ¤مطلب شسعبي ووعي جماعي،
لجيال
حيث  ⁄يعد حق جيل واحد ،بل حقا مشسÎكا ب Úا أ
لنسسان .وبهذه الدسسÎة أايضسا  ⁄يصسبح هذا
تدعمه حقوق ا إ
ا◊ق نظريا فقط ،بل أاضسحى حقا حيويا ل تقع مسسؤووليته
على الدولة فقط ،بل على اÛتمع بأاكمله من مشسّرع،
سس -ل -ط -ة قضس -ائ -ي -ة ،أام -ن-ي-ة ،ف-اع-ل ‘ ÚاÛال ا÷م-ع-وي

وأاوضس- -حت ال- -وزي- -رة ،أان ا÷زائ- -ر تسس- -ع -ى
لÓرتقاء إا ¤مصساف قوة اقتصسادية ،اعتمادا
على تنويع اŸوارد القتصسادية ،خاصسة النمو
ال -ن -ا œم -ن ت -ع -م -ي -م ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات اإلعÓ-م
والتصس -ال ،وه -و ال -ط -م -وح ال -ذي ي -ت -ق -اسس-م-ه
ا÷م -ي -ع و–ول قضس -ي -ة وط -ن -ي-ة ،و‘ صس-م-ي-م
السسياسسة العمومية ،لسسيما بعد انهيار أاسسعار
اÙروقات.
وذّك- -رت ف- -رع- -ون ب- -الÈام- -ج ال- -ط- -م -وح -ة
اÙققة خÓل العقد األخ Òوكذا تلك التي
هي قيد اإل‚از ،حيث تتوافر حاليا على ٧0
أال -ف ك -ي -ل -وم Îم-ن الأل-ي-اف ال-بصس-ري-ة و٣٧00
مكتب بريد ” ،ربطها كلها بالشسبكة ،وعرضص
نطاق ترددي وطني يفوق  1000جيغا أاوكتي،
ونطاق ترددي دو‹ يبلغ  6٣0جيغا أاوكتي،
وهي كلها ‘ تطور مسستمر ،لتشسجع اندماج
ب Ó-دن -ا ضس -م -ن ال -ت -وج -ه ال -ع-اŸي لÓ-ق-تصس-اد
ال -رق -م -ي ،وخ -ل -ق ق -ي -م -ة مضس -اف-ة م-ن خÓ-ل
السستثمار ‘ ›الت لتزال عذراء ،أاهمها
صس -ن -اع -ة اÙت -وى وال-ت-ي تشس-ك-ل مصس-در ‰و
اقتصسادي هام.
ب- -دوره ق- -ال ه- -اول Úزه- -او ،األم Úال- -ع -ام
ل–Óاد الدو‹ لÓتصسالت ،إان ا÷زائر “ثل
ال -ب -ل -د ال -ع -رب -ي األك Ìدي -ن -ام-ي-ك-ي-ة ‘ ›ال
تكنولوجيات اإلعÓم والتصسال ،اسستناد إا¤
ال-ت-ق-ري-ر األخ Òل-ل-م-ن-ظ-م-ة اŸنضس-وي –تها،
حيث من أاصسل  1٧0بلد اŸعنية بالÎتيب،
تقدمت ا÷زائر بـ 9مراتب ،مشسÒا إا ¤أان
هذا اÛال أاضسحى له ارتباط وثيق بالتنمية،
وم -ن ث -م ي -ع -ول ع -ل-ى ا÷زائ-ر ‘ ت-ع-م-ي-م-ه-ا،
لسس -ي -م -ا ت -ط -وي -ره -ا ‘ اŸن -ط -ق -ة ال -ع-رب-ي-ة
واإلفريقية وتعزيز التحتية من خÓل التقنيات
ا÷ديدة من أاجل ربح –دي التنمية.

ومواطن.Ú
ون -اقشص اŸشس -ارك -ون ج -م -ي -ع ج-وانب اŸوضس-وع ،ب-داي-ة
لسسÓمي ،وارتباط
با◊ق ‘ بيئة سسليمة من اŸنظور ا إ
هذا ا◊ق بحقوق إانسسانية أاخرى ،فضس Óعن ا◊ق ‘
ا◊صسول على اŸعلومة البيئية وضسمان إاعÓم بيئي هادف.
Óثر البيئي الناجم
كما  ⁄تسستثن اŸناقشسة إاجراء تقييم ل أ
ع- -ن اŸنشس- -آات اŸصس ّ-ن -ف -ة ‘ ال -تشس -ري -ع ا÷زائ -ري وك -ذا
›ه- -ودات ال–اد ال- -دو‹ لصس- -ون ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة واŸوارد
لم-ن ال-ب-ي-ئ-ي ،ن-اه-يك ع-ن دور
ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ن-ح-و –ق-ي-ق ا أ
اÛتمع اŸد ‘ Êتفعيل ا◊ق ‘ بيئة سسليمة ونشسر
ال-ث-ق-اف-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة ل-دى اŸواط-ن ب-اع-ت-ب-اره أاه-م شس-ريك ‘
عملية Œسسيد وتكريسص هذا ا◊ق الدسستوري.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

ك- -م- -ا أاوصس- -ى اŸشس- -ارك- -ون ب- -إانشس- -اء ال- -ف -رق
اıت ّصسة ‘ األمن اŸعلوماتي على مسستوى كل
م-ؤوسسسس-ات ال-دول-ة واع-ت-م-اد ال-ك-ف-اءات ال-وط-نّية
وم-راف-ق-ت-ه-ا ب-ال-ت-دريب وال-ت-ك-وي-ن اŸسستمر ،مع
دم -ج وت -أاط Òالشس -ب -اب ال -ه -واة م -ن ال -ق -راصس-ن-ة
«الهاكرز» ‘ اŸنظومة األمنية.
ك-م-ا ط-ال-ب-وا ‘ ت-وصس-ي-ات-ه-م ب-دع-م وتشس-ج-ي-ع
الدراسسات ،وكذا فرق وﬂابر البحث العاملة
واŸتخصسصسة ‘ ›ال أامن اŸعلومات ونشسر
الثقافة األمنية ‘ أاوسساط اÛتمع ،خاصسة من
أاجل الوقاية وحماية األطفال.
وختم اŸشساركون توصسياتهم بضسرورة تسسطÒ
برامج –سسيسسية للمجتمع بخطورة السستعمال
السسلبي للتكنولوجيات ا◊ديثة من خÓل وسسائل
اإلعÓم واŸنظومة التعليمية ،مع ضسرورة تطوير
م -ن -ظ -وم-ة ا◊م-اي-ة األم-ن-ي-ة وت-ق-ن-ي-ات ال-كشس-ف
ل- -وسس -ائ -ل التصس -ال ب -الع -ت -م -اد ع -ل -ى اÈÿات
الوطنية ‘ إاطار سسياسسة وطنية شساملة.
وقد بر›ت ‘ هذه الندوة ،اŸنظمة من
Óسس-ات-ذة وال-ب-اح-ثÚ
ق -ب -ل ا÷م -ع -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
ا÷زائري ،Úالكائن مقرها با÷امعة اŸذكورة،
سسلسسلة من اÙاضسرات تتناول مواضسيع «األمن
اŸعلوماتي» و»ا÷رÁة ‘ البيئة الرقمية ‘
ال- -ق- -ان- -ون ا÷زائ- -ري» و»الÈام- -ج واسس- -ت- -غ Ó-ل
األطفال ‘ شسبكات التواصسل الجتماعي» و»دور
الشسرطة ‘ ﬁاربة ا÷رÁة اإللكÎونية».
وكانت إاحصسائيات حديثة Ÿركز الوقاية من
ا÷رائم ومكافحتها للدرك الوطني ،قد أافادت
خÓل نفسص التظاهرة ،بأانّ ا÷هاز عالج خÓل
السس- -ن -ة ا÷اري -ة  500قضس-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ا÷رÁة
اإللكÎونية على اŸسستوى الوطني خÓل السسنة
ا÷ارية ،مقابل  ‘ 240سسنة  ،2015تتعلق أاسساسسا
«ب- -اŸسس- -اسص والع -ت -داء ع -ل -ى ا◊ي -اة اÿاصس -ة
Óشسخاصص والتشسه.»Ò
لأ

وهران :براهمية مسسعودة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وا‹ من تيبازة:

Óرندي» صصديق شصهاب لـ «الشصعب»:
الناطق الرسصمي «ل أ

العدد
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اسصÎجاع الدولة وظيفة رقابة السصوق ضصروري لقطع الطريق أامام اŸضصارب Úنسصعى إلعطاء القطاع الفÓحي حقه من مياه السصقي مسصتقبÓ
’حزاب اŸعارضصة ‘ التشصريعيات مردها –سصن اŸناخ السصياسصي
اŸشصاركة الواسصعة أ
’رندي» صصديق شصهاب ‘ ،تصصريح خصص به «الشصعب»،
شصدد الناطق الرسصمي ◊زب التجمع الوطني الدÁقراطي «ا أ
على ضصرورة اسصÎجاع الدولة لوظيفة رقابة السصوق لقطع الطريق أامام اŸضصارب.Ú

فريال بوشسوية
ق- -ال ب- -خصس- -وصض اÓŸح- -ظ- -ات اŸب- -ل -غ -ة
للحكومة Ãناسسبة مناقشسة قانون اŸا‹ ،إانها
تندرج ‘ إاطار دور «ا◊زب ا◊ليف» .واعتÈ
م-راج-ع-ة ال-دع-م ضس-رورة ،دون ال-ت-خ-ل-ي ع-ن-ه،
لفتا إا ¤أان الدولة الجتماعية كرسسها بيان 1
نوفم.È
أاكد الناطق الرسسمي باسسم «األرندي» ،أان
اÛلسض الوطني للتجمع اÈŸمج ،غدا وبعد
غد ،يلتئم ‘ دورة عادية تندرج ‘ النشساطات
ال-ع-ادي-ة ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة ،ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا اسس-ت-ع-راضض
وم -ع -ا÷ة ال-قضس-اي-ا ال-ن-ظ-ام-ي-ة ،وك-ذا ال-وضس-ع
السسياسسي والقتصسادي والجتماعي ،مرجحا
أان تلقي التحضسÒات لÓنتخابات التشسريعية
لسس -ن-ة  ٢٠17ب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ال-ن-ق-اشض ،ال-ذي
يتناول أاهم اŸواضسيع اŸطروحة ‘ السساحة
الوطنية.
وردا على سسؤوال حول إامكانية ÷وء التجمع
إا ¤إاق -ام -ة –ال -ف-ات– ،سس-ب-ا لسس-ت-ح-ق-اق-ات
 ،٢٠17نّبه ذات اŸتحدث إا ¤أان التحالفات
ب -ال -نسس -ب -ة ألح -زاب م -ت -م ّ-رسس-ة ،ع-ادة م-ا ي-ت-م
إاقامتها بعد النتخابات ،من أاجل تعزيز العمل
الŸÈا Êويكون صسوتها مسسموعا داخل قبة
الŸÈان ،ول -ت-نسس-ي-ق ال-ع-م-ل السس-ي-اسس-ي بصس-ف-ة
ع-ام-ة .أام-ا ال-ت-ح-ال-ف-ات ال-ق-ب-لية فتهم أاحزاب
وتيارات أاخرى.
‘ سس - -ي - -اق ا◊ديث ع - -ن الن - -ت - -خ - -اب - -ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة ،ب-ارك صس-دي-ق شس-ه-اب اŸشس-ارك-ة
ال -ق -وي-ة وال-واسس-ع-ة ألح-زاب اŸع-ارضس-ة ،ع-ل-ى
اعتبار أان مشساركة التشسكيÓت السسياسسية على
اختÓف أاطيافها ،أامر «إايجابي» للدÁقراطية
ول -ل -ح-وار اŸط-ل-وب ب Úال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة،
وإاي -ج -اب -ي لسس -ت-ق-رار ال-بÓ-د وت-ث-م Úا÷ب-ه-ة
الداخلية ،موعزا اŸشساركة القوية إا– ¤سسن
اŸناخ السسياسسي الذي كرسسه تعديل الدسستور
وما حمله من ضسمانات ومكتسسبات للمعارضسة،

ب -ي -ن -ه -ا ح -ق اإلخ -ط -ار وإاح-داث آال-ي-ة وط-ن-ي-ة
Ÿراقبة النتخابات.
بخصسوصض اÓŸحظات التي قدمها ا◊زب
على لسسان رئيسسي اÛموعت ÚالŸÈانيت،Ú
Ãجلسض األمة واÛلسض الشسعبي الوطني ،إا¤
ا◊كومة ،أاشسار إا ¤أانها تندرج ‘ إاطار «دور
ا◊زب ا◊ليف وتصسوره» ،مسستطردا« :نحن
ننتبه Ÿا يجري حولنا وننبّه ا÷هاز التنفيذي
ل -ب -عضض م -ا ن Ó-ح -ظ -ه م -ن ث -غ -رات وه -ف -وات
باعتبارنا شسريكا له» ،والتجمع ـ بحسسبه ـ من
الدعاة «األك Ìصسرامة ‘ تسسي Òالشسأان العام
و–كم أاك ‘ Èمصساريف الدولة».
قانون اŸالية لسسنة  ،٢٠17جاء ‘ سسياق
م-تصس-ل ب-ق-ان-ون اŸال-ي-ة ل-لسس-ن-ة ا÷اري-ة ،وفق
رؤوية الناطق الرسسمي باسسم «األرندي» ،يكرسض
إارادة ال - -دول - -ة ‘ ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘ ال- -ن- -ف- -ق- -ات
وترشسيدها ،لتحقيق توازن أاك ‘ ÈاŸيزانية
وتقليصض العجز .وقال بشسأان الزيادات إانها
«م- -ف- -روضس- -ة» بسس- -بب ال- -ظ- -رف الق- -تصس -ادي
الراهن .وبرأايه ،فإانها ل “ثل كثÒا ،إاذ ل
ي -ت -ج -اوز ح -ج -م ال -زي -ادات ال -ت -ي ت -ق -ع ع -ل -ى
اŸواط-ن ،ج-راء ارت-ف-اع ال-رسس-م ع-ل-ى ال-ق-ي-م-ة
اŸضسافة بنقطت ٢٤٠٠ ،Úدج سسنويا ،مذكرا
ب- -أان ا◊ك- -وم- -ة أادرجت زي- -ادات ت- -دري- -ج- -ي -ة
لتخفيف وقعها ومن حدة األزمة.
وبخصسوصض اللجوء إا ¤حلول أاخرى ،بدل
إاق- -رار ال- -زي- -ادات ،مسس- -أال- -ة أاث- -اره- -ا ال -ن -واب

Ãن -اسس -ب -ة م -ن -اقشس -ة ق -ان -ون اŸال -ي -ة ل -لسس -ن-ة
ا÷ديدة قبل أايام ،قال صسديق شسهاب «نحن
Ÿا ن -ت -ك -ل -م ع -ن الصس -رام -ة ‘ ال -تسس -ي ،Òف-أان
ال-ه-دف م-ن-ه-ا م-ع-ا÷ة ك-ل ال-ظ-واه-ر السسلبية،
التي تشسكل عبئا كبÒا على كاهل اŸيزانية،
الزيادات للموازنة أامر لكننا اليوم ‘ حاجة
إا ¤دعم ا÷باية خارج اÙروقات ،كما أان
التحصسيل الضسريبي ضسعيف».
إا ¤ذل -ك -و شس -دد ع -ل -ى ضس -رورة رف -ع ق-ي-م-ة
الضسريبة على اŸواد اŸعفاة من الضسرائب،
وﬁاربة القتصساد اŸوازي الذي Áثل  ٣٠من
اŸائة من القتصساد الوطني ،ما يرفع ا÷باية
خارج اÙروقات ،ويسساهم ‘ تعزيز القدرة
الشسرائية للمواطن .وأافاد ‘ السسياق ،بأان كل
هذه األمور لن تتم إال باسسÎجاع الدولة لبعضض
ال -وظ -ائ -ف األسس -اسس-ي-ة ،م-ن-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م السس-وق
ومراقبته ،مؤوكدا أان الدولة ،بحجة أان السسوق
حّر ،تركت وظيفة الرقابة ،ما فتح األبواب
أامام اŸضسارب Úالذين يهددون السستقرار.
وألن ا◊ديث عن مراجعة الفئات اŸعنية
بسسياسسة دعم اŸواد واسسعة السستهÓك طغى
‘ اآلونة األخÒة ،فإانه  ⁄يغفل هذا ا÷انب،
لسس -ي -م -ا وأان ال -ت-ج-م-ع أادرج ه-ذا اŸط-لب ‘
 .٢٠٠٢وب - -ع - -دم - -ا أاشس - -ار إا ¤أان ال - -وظ - -ي- -ف- -ة
الجتماعية للدولة من الثوابت الوطنية للدولة
الجتماعية ،اŸنصسوصض عليها ‘ بيان الفا—
نوفم ،Èوهو بذلك تعهد أامة وشسعب ،دعا إا¤
ال -ت -م -ي -ي -ز ب« Úال-دع-م والسس-خ-اء» ،م-ؤوك-دا أان
الدولة كانت سسخية جدا مع كل الفئات وحتى
مع األجانب ،الذين يتقاضسون أاجورا مرتفعة
ب -ال -ع -م -ل -ة الصس -ع-ب-ة وي-ق-ت-ن-ون اŸواد ب-أاسس-ع-ار
مدعمة.
واألم -ر ي -ن-ط-ب-ق ك-ذلك وف-ق ط-رح شس-ه-اب،
على اإلطار السسامي الذي يسستفيد من مواد
سس- -ع -ره -ا م -دع -م“ ،ام -ا ك -اŸواط -ن ﬁدود
وم -ت -وسس-ط ال-دخ-ل ،م-ا ي-ف-رضض ال-ي-وم ت-وج-ي-ه
الدعم إا ¤فئات ﬁددة ،مع مراعاة ا◊فاظ
على القدرة الشسرائية.

اŸفوضصة الوطنية ◊ماية الطفولة ،مر Ëشصر‘:

«حماية أاطفالنا من خطر العنف والعتداء واجب أاخÓقي وقانو»Ê
أاك- -دت اŸف- -وضص- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة ◊م -اي -ة
الطفولة مر Ëشصر‘ ،أان «حماية أاطفالنا
من خطر العنف وا’عتداء وا’سصتغÓل
’خ- -ط- -ار واجب أاخÓ- -ق- -ي
وغÒه - -ا م- -ن ا أ
وق -ان -و Êم -ل -ح»’ ،سص -ي -م -ا وأان «ك -ثÒا م-ن
’ط- -ف -ال ي -ع -ان -ون ‘ صص -مت م -ن ال -ع -ن -ف
ا أ
وتبعاته» ،منبهة إا ¤أان «العنف أاعمى و’
’سصر و’ اŸدارسص»،
يسصتأاذن البيوت و’ ا أ
’خÓل بحق الطفل ‘ التمتع
متسصببا ‘ «ا إ
الطبيعي بطفولته».

فريال بوشسوية
ق -الت اŸف-وضس-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة ال-ط-ف-ول-ة
م -ر Ëشس -ر‘ ‘ ،ك -ل -م -ة أال -ق -ت -ه -ا ،أامسض ،أاث -ن -اء
إاشسرافها على افتتاح أاشسغال يوم دراسسي حول
ح- -م -اي -ة األط -ف -ال ،ن -ظ -م ب -قصس -ر األ· ـ ن -ادي
الصسنوبر– ،ت شسعار «حماية الÈاءة مسسؤوولية

ا÷ميع» ،إان «األطفال بحاجة
إا ¤مسس- -اع- -دت- -ن- -ا ج- -م- -ي -ع -ا»،
مشسددة على ضسرورة «تشسارك
ال- -ت -ج -ارب» واب -ت -ك -ار ا◊ل -ول
◊م- -اي- -ة شس- -ري- -ح -ة األط -ف -ال
والرتقاء بها.
وأاف - -ادت م - -ر Ëشس - -ر‘ ‘
السس -ي-اق« ،ل-ق-د أاوك-لت ل-ل-ه-ي-ئ-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ◊م -اي -ة وت -رق -ي -ة
ال - -ط- -ف- -ول- -ةÃ ،وجب ق- -ان- -ون
حماية الطفل ،مهام Œعل منها ﬁور كل جهد
مبذول ‘ هذا اÛال» ،مضسيفة أانها Ãثابة
«حلقة وصسل وصسمام أامان ‘ ﬂطط التواصسل
مع القطاعات الوزارية ذات الصسلة ،والإدارات،
وهيئات اÛتمع اŸد ،Êواألشسخاصض اŸكلفÚ
برعاية الطفولة ،وحتى األطفال وذويهم».
ولدى حديثها عن السسياق الذي “ت اŸبادرة
ب -ت -أاسس -يسض ال -ه -ي -ئ -ة ،ذك-رت اŸف-وضس-ة ال-وط-ن-ي-ة

◊ماية الطفولة ،أانها جاءت بناء
ع- - -ل- - -ى ت- - -وج- - -ي- - -ه- - -ات رئ - -يسض
ا÷م - -ه - -وري - -ة ،ال- -ذي أاوصس- -ى بـ
«ت -ع -زي -ز الÎسس -ان -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة
ب -إاصس-دار ق-ان-ون ح-م-اي-ة ال-ط-ف-ل
رق -م 15ـ  ‘ 1٢ج-وي-ل-ي-ة ،٢٠15
وق -د اسس -ت -ح -دث ه -ذا ال -ق -ان -ون
‘ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-نية ◊ماية وترقية
ال-ط-ف-ول-ة ،ووضس-ع-ه-ا ل-دى الوزير
األول ،ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤م- -ا –وزه
مهامها من أاهمية ،وطنية ذات أابعاد إانسسانية
وقيم هادفة».
و‘ أاع -ق -اب م -داخ -ل -ة اŸف -وضس -ة ال -وط -ن -ي-ة
◊م-اي-ة ال-ط-ف-ول-ة ،ق-دم اسس-ت-ع-راضض ك-وري-غ-را‘
ح- -ول «الÈاءة ‘ خ- -ط- -ر ،م- -ن ت- -ق -د Ëأاط -ف -ال
ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة لÎق-ي-ة اŸوسس-ي-ق-ى» ،ق-دمه
›موعة من األطفال ،بينهم أاطفال مصسابون
بداء «الÎيزوميا».

تؤوطره شصراكة جزائرية  -فرنسصية

افتتاح معهد متخصصصص ‘ الصصناعات الغذائية بالبليدة
Ÿواك- -ب- -ة ا◊اج -ي -ات ا’ق -تصص -ادي -ة ل -ل -ب Ó-د
وضص- -م- -ان ت- -نسص- -ي- -ق وت- -واصص- -ل ب Úال- -ف -اع -ل،Ú
وتكوين أاكادÁي متخصصصص ونوعي ” ،رسصميا،
أامسص ،ت- -دشص Úم- -ع- -ه- -د ال- -ع- -ل- -وم وال- -ت- -ق -ن -ي -ات
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ‘ الصص-ن-اع-ات ال-غذائية ،باŸلحقة
السص-اب-ق-ة ل-ك-ل-ي-ة ال-طب ال-ت-اب-ع-ة ÷ام-ع-ة سص-عد
دحلب ،حضصرها إاطارات عن ا÷امعة و‡ثل
ع-ن ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة والصص-ن-اع-ة،
ومسص-تشص-ار ال-ت-ع-اون وال-نشصاطات الثقافية لدى
سصفارة فرنسصا.
اŸع -ه-د ال-ن-وع-ي ج-اء ،ب-حسسب تصس-ري-ح-ات
اŸعني ،Úألجل تلبية حاجات السسوق الوطنية ‘
هذا النوع من التخصسصسات اŸهمة والتي تعول
الدولة ا÷زائرية على اÿوضض فيها والتوسسع
فيها و“ك Úالطلبة اıتصس Úمن ولوج عا⁄
ال-ع-م-ل ،بشس-ه-ادات ن-وع-ي-ة ،ت-ل-ب-ي وتضسمن حاجة
القتصسادي Úمن جهة وŒعل من ا÷امعة حلقة

مهمة ‘ الشسراكة التعليمية ‘ دواليب القتصساد
الوطني ،توفر الهياكل واإلمكانات البيداغوجية،
ل -ت -خ -ري -ج ط -ل -ب-ة ج-ام-ع-يÎﬁ Úف Úوم-ؤوه-لÚ
حسسب الطلب وا◊اجة ،خاصسة ‘ تخصسصسات
ﬁوري -ة ‘ «ع -ل -وم ت -ق -ن-ي-ات م-ن-ت-ج-ات ا◊ل-يب
ومشس -ت -ق -ات -ه ،واŸاء واŸشس -روب -ات وال -عصس -ائ -ر،
وأايضسا ‘ تقنيات وعلوم ا◊بوب ومشستقاتها».
واعت‡ Èثلو اŸؤوسسسسات القتصسادية ،على
غ -رار م -ن -ت -دى رؤوسس -اء اŸؤوسسسس -ات ،أان اŸع-ه-د
Áثل فع Óمكسسبا ‘ السساحة القتصسادية ،لبد
م -ن ت -ث -م ÚاÛه -ودات ال -ت-ي ك-انت م-ن ورائ-ه،
حيث سسيجنبهم البحث عن مؤوهلﬂ Úتصس‘ Ú
ال -ت -خصسصس -ات ال -غ -ذائ -ي -ة وي -وف -ر ع-ن-ه-م ال-وقت
واŸشسقة ‘ تكوين ورسسكلة عمالهم ‘ ذلك ،ما
يعني القضساء على مشسكل البحث عن اليد العاملة
اŸتخصسصسة ،التي كانت فع Óتؤورقهم وكثÒا ما
تسسبب لهم تأاخÒا ‘ العمل وحتى ‘ اŸشساريع

اإلنتاجية.
وشسمل ا◊دث التوقيع على اتفاقيات عمل
وشس -راك -ة ب Úغ-رف-ة ال-ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة ون-ادي
اŸقاول Úوالصسناعي Úللمتيجة ومنتدى رؤوسساء
اŸؤوسسسسات وجامعة البليدة  ،1من خÓل اŸعهد
ا÷دي- -د ،ت- -قضس -ي ب -ت -وظ -ي -ف اŸت -خ -رج Úم -ن
الطلبة ،مع ضسمان لهم إامكانية إاجراء الÎبصسات
اŸيدانية على مسستوى اŸؤوسسسسات القتصسادية
اŸوجودة.
Œدر اإلشسارة ،إا ¤أان اŸعهد ا÷ديد ،على
غ -رار اŸع -اه -د األخ -رى ال-ت-ي ” ت-دشس-ي-ن-ه-ا بـ7
ولي-ات أاخ-رى ع Èال-وط-ن ،ي-ت-ل-ق-ى ف-ي-ه ال-ط-ل-بة
ب -رام -ج م -ق -ررة ب -ال -ت -ع -اون م -ع سس -ف -ارة ف-رنسس-ا
با÷زائر ،التي حرصست على إايجاد «توأامة» بÚ
اŸع -اه -د ا÷زائ-ري-ة وال-ف-رنسس-ي-ة ،ف-ي-م-ا ي-ع-رف
بالتعاون العلمي ب Úالبلدين.

البليدة :لينة ياسسمÚ

أاّك-د وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
وا‹ ،أامسص ،م -ن ت -ي -ب -ازة ،ع -ل -ى ه-امشص
تفقده عّدة مشصاريع تابعة لقطاعه ،أانّ
مصصا◊ه ماضصية ‘ إاعداد إاحصصاء عميق
وشص -ام -ل ل -ل -م -وارد اŸائ -ي -ة ع Èال -وط -ن،
ب -الشص -ك -ل ال -ذي سص -يسص -م -ح ب -رف -ع نسص-ب-ة
التخصصيصص للسصقي ‘ القطاع الفÓحي
وف -ق -ا Ÿا ت -نصص ع -ل -ي-ه ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسص
ا÷مهورية.

تيبازة :عÓء ملزي
ق - -ال ال - -وزي - -ر وا‹ ،إان ب - -رن- -ام- -ج رئ- -يسض
ا÷م -ه -وري -ة ي-قضس-ي ب-إاضس-اف-ة م-ل-ي-ون ه-ك-ت-ار
أاخرى Ÿا يعادل  1,٣مليون هكتار تسستفيد
حاليا من مياه السسقي من ﬂتلف اŸصسادر
اŸائية التي يوفرها قطاع الري ،األمر الذي
سسيتيح رفع ح ّصسة ولية تيبازة من  7آالف
هكتار حاليا إا 9 ¤آالف هكتار مسستقب ،Óومن
ثّم فقد أامر وزير القطاع القائم Úعلى الشسأان
اÙل- -ي بضس- -رورة إاحصس -اء ج -م -ي -ع اŸصس -ادر
واŸوارد اŸائ - -ي - -ةÃ ،ا ‘ ذلك م - -ا ت - -ع - -ل - -ق
بالتسسربات والسسرقات والتي Áكن اسسÎدادها
واسستغÓلها ألغراضض اجتماعية أاو فÓحية،
مشسÒا إا ¤أاّن القطاع سسيتعّزز ،السسنة اŸقبلة،
بـ 5سسدود جديدة‡ ،ا سسيمكن القائم Úعليه
من تسسط Òبرنامج توزيع للمياه مبني على
ن -ظ -رة إاج -ت -م -اع -ي -ة ت -ع -ن -ى ب -ت -وسس -ي -ع ن-ط-اق
السستفادة من مياه الشسرب ونظرة أاخرى لها
ط -اب -ع اق-تصس-ادي فÓ-ح-ي ت-ه-دف إا ¤ت-وسس-ي-ع
نطاق اسستعمال مياه للسسقي.
وع -ن اسس-ت-ك-م-ال مشس-روع سس-د ك-اف ال-دي-ر،
الذي ”ّ اسستÓمه بداية السسنة ا÷ارية ،فقد
أاشسار الوزير إا ¤ضسرورة توف Òكافة الشسروط
التقنية لنطÓق مشسروع مّد قنوات توصسيل
اŸياه ،انطÓقا من هذا السسد الهام بأاعا‹
منطقة الداموسض ،بحيث أاوصسى بالشسروع ‘
ع- -م -ل -ي -ة ن -زع اŸل -ك -ي -ة ‘ ا◊ّŒ Úن -ب -ا ألّي
احتجاجات مسستقب‡ ،Óا قد يؤوثر سسلبا على
الوسسائل التقنية للمقاول .Úكما أاعطى أاوامر

صس-ارم-ة ت-ت-ع-ل-ق Ãراف-ق-ة اŸق-اولت اŸع-ن-ي-ة
ب -اŸشس -روع ،م -ن ح-يث –دي-د ق-اع-دة ا◊ي-اة
ونصسب الوسسائل عقب تقد Ëأاوامر الشسروع ‘
األشسغال مباشسرة.
كما تسساءل الوزير واعلي ،من جهة أاخرى،
ع -ن سس -بب ق ّ-ل-ة م-ي-اه الشس-رب ب-ب-عضض م-ن-اط-ق
الولية ،رغم كون مصسادر التزّود توفر كميات
كبÒة ،على غرار ما يحصسل Ãنطقة أاحمر
الع Úبالقطاع ا÷نوبي ،وهي اŸنطقة التي
ت -ت-زود ح-ال-ي-ا م-ن ﬁط-ة –ل-ي-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر
لفوكة ،إاضسافة إا ¤بعضض اآلبار اÙلية ،داعيا
مسسئو‹ القطاع على اŸسستوى اÙلي اإ¤
ضسرورة اسستدراك هذا اÿلل.
Œدر اإلشس -ارة ،أاّن ف Ó-ح -ي ولي -ة ت -ي -ب -ازة
ك -ان -وا ق -د ع ّ-ب -روا خ Ó-ل ال -ع -ام ا◊ا‹ ،ع -ن
تذّمرهم من عملية تأاخر مصسالح الري عن
تزويدهم Ãياه السسقي من سسدي بورورمي
وبوكردان ،اسستدعى األمر تدّخل وا‹ الولية
شسخصسيا لدى الوزارة الوصسية ،شسهر سسبتمÈ
اŸنصسرم ،ح Úهّدد بعضض الفÓحÃ Úقاطعة
عملية غرسض مئات الهكتارات من البطاطا
اŸت -أاخ-رة ب-ف-ع-ل ن-درة م-ي-اه السس-ق-ي .وج-اءت
ت -ط-م-ي-ن-ات وزي-ر ال-ق-ط-اع ه-ذه اŸرة ،ل-ت-ع-ي-د
بصسيصض األمل للفÓح ،Úلسسيما وأاّن الولية
–صسي ﬁيط ÚكبÒين للسسقي Ãياه السسدود
بكل من اŸتيجة الغربية والسساحل ا÷زائري.

تعزيزا للمناجمنت ا’نتخابي والقيادة النسصوية

وزارة الداخلية تنظم دورة تكوينية للمنتخبات اÙليات
سص -ع -ي -ا م -ن -ه -ا ل -ت -م -ك ÚاŸن -ت -خ -ب -ات
’Ÿام ب- - -اخ- - -تصص- - -اصص- - -ات
اÙل - - -ي - - -ات ا إ
ا÷م- - -اع - -ات واك - -تسص - -اب ت - -ق - -ن - -ي - -ات
ال - -ت - -واصص - -ل ،ب- -غ- -رضص –سص Úج- -ودة
اÿدمات اŸقدمة للمواطن ،Úنظمت،
أامسص ،ب -و’ي -ة ا÷زائ -ر– ،ت إاشص-راف
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية،
بالتنسصيق مع سصفارة بلجيكا با÷زائر،
دورة ت -ك -وي -ن -ي -ة ل -ف -ائ -دة م-ن-ت-خ-ب-ات
ا÷م - -اع - -ات اÙل - -ي - -ة –ت ع- -ن- -وان:
«تعزيز قدرات اŸنتخبات اÙليات ‘
›ال اŸناجمنت ا’نتخابي والقيادة
النسصوية».

سسارة بوسسنة
وا‹ ا÷زائر العاصسمة عبد القادر زوخ،
ق -ال خ Ó-ل إاشس -راف -ه ع -ل -ى اف -ت-ت-اح ال-دورة
التكوينية اÿاصسة باŸنتخبات اÙليات،
إان اŸرأاة ا÷زائ- - -ري- - -ة ﬁظ - -وظ - -ة ،ك - -ون
ال -دسس -ت -ور ا÷زائ -ري ضس -م-ن ل-ه-ا ح-ق-وق-ه-ا
السسياسسية ومنحها مكاسسب هامة سساهمت
ب- -ك -ث ‘ Òت -غ -ي Òاÿارط -ة السس -ي -اسس -ي -ة ‘
ا÷زائ -ر و–ق -ي -ق ن -ق -ل -ة ن -وع -ي-ة ب-ت-حسسÚ
مكانتها على مسستوى اÛالسض اŸنتخبة.
م- -ن ج- -ان -ب -ه -ا أاك -دت م -دي -رة ا◊وك -م -ة
اÙلية بوزارة الداخلية فتيحة حمريت‘ ،
ت -دخ -ل -ه -ا ،أان وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل- -ي- -ة ي -و‹ اه -ت -م -ام -ا ك -بÒا لÈن -ام -ج
ال- -ت- -ك -وي -ن ال -ذي يسس -ت -ه -دف ب -ن -اء ق -درات
م -ن -ت -خ -ب -ات اÛالسض الشس -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل-دي-ة
وال -ولئ -ي -ة وت -ع -زي -ز ث -ق -اف-ت-ه-ن السس-ي-اسس-ي-ة
واŸعرفية ،لتمكينهن من اŸشساركة بفعالية
أاك ‘ Èال -ع -م -ل -ي -ة السس -ي-اسس-ي-ة ك-م-رشس-ح-ات
ون- -اخ- -ب- -ات .م -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ،شس -رعت
ال -وزارة ب -إاع -داد ب -رن -ام -ج ه -ام ل -ل -ت -ك -وي -ن
ل· اŸتحدة التي
بالشسراكة مع هيئات ا أ
تهتم باŸرأاة.
وأاوضسحت حمريت ،أان الدورة التكوينية
ا◊ال -ي -ة ت -دخ -ل ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج ال-ت-ع-اون
اÿاصض ب- -ت- -دع -ي -م اŸسس -اواة ال -ف -ع -ل -ي -ة ‘
ا◊قوق ب Úالرجال والنسساء ،٢٠1٨-٢٠15

ل· اŸتحدة للمرأاة،
بالشسراكة مع هيئة ا أ
حيث ” تنظيم دورة تكوينية ‘ التمكÚ
الن -ت -خ -اب -ي ،اسس -ت -ف -ادت م-ن-ه-ا م-ن-ت-خ-ب-ات
اÛالسض الشسعبية والولئية ،بهدف إاعداد
ق- -ي- -ادات نسس- -ائ- -ي- -ة م -ؤوه -ل -ة وق -ادرة ع -ل -ى
اŸن -افسس -ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات وب-ن-اء ال-ق-درات
وتنمية اŸهارات النتخابية.
وقالت اŸتحدثة ،إان ما –قق من تقدم
‘ ›ال ترقية اŸرأاة با÷زائر على جميع
اŸسستويات و“كينها سسياسسيا ،أاعطى لها
لط -ر
ح -ظ -ا أاوف -ر ‘ الن -ت -خ -اب -ات وأاق -ر ا أ
القانونية الرامية إا ¤فتح ا◊قل السسياسسي
ل- -ل -م -رأاة ،سس -ي -م -ا ب -ت -ب ّ-ن -ي ن -ظ -ام ا◊صسصض
لجباري ‘ القوائم النتخابية فعليا ،الذي
اإ
سسمح برفع نسسبة “ثيل اŸرأاة ‘ اÛالسض
الشسعبية اŸنتخبة ،ومكن ا÷زائر من تبوإا
لو¤
اŸرتبة  ٢٦عاŸيا والثانية قاريا وا أ
عربيا.
م -ن ج -ه -ت -ه أاشس -اد السس -ف Òال -ب -ل -ج -ي -ك -ي
با÷زائر «بيار جيون» ،بتجربة ا÷زائر ‘
›ال ت- -رق- -ي- -ة ح- -ق- -وق اŸرأاة السس- -ي- -اسس- -ة
ومسساهمتها ‘ عملية التحول الدÁقراطي
بها ،مؤوكدا أان ا÷زائر قد خطت خطوة
عمÓقة ‘ عملية اŸسساواة ب Úا÷نسس.Ú
مفيدا من جانب آاخر ،أان التكوين الدوري
للمنتخبات اÙليات سسيعزز من مهاراتهن
التسسيÒية والسسياسسية.

اأ’ربعاء  ١4ديسشمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١4ربيع اأ’ول  ١43٨هـ
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لدى عرضشها ملف الفÓحة أامام دورة اÛلسش الششعبي الؤ’ئي لع Úالدفلى

إللجنة إıتصصة تكشصف ﬂاطر نهب إألرإضصي وضصعف حماية إلÎبة

كششف أاعضشاء اللجنة اıتصشة ‘ الفÓحة باÛلسش الششعبي الؤ’ئي لع Úالدفلى ،عن معضشÓت ’زالت
تهدد القطاع الفÓحي و–ّد من تؤسّشعه بذات اŸنطقة ذات الطابع الفÓحي اŸتميز.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

بحسشب التقرير المفصشل الذي رفعته اللجنة في
دورتها اأ’خيرة ،فإان متاعب القطاع ’زالت تثير
ق-ل-ق ال-م-ن-ت-ج-ي-ن وال-م-ه-ن-ي-ين بالو’ية ،في غياب
المراقبة اإ’دارية التي فسشحت المجال لظاهرة
اإ’غ -تصش -اب ال -ي -وم-ي والسش-رق-ة واإ’ع-ت-داء ع-ل-ى
اأ’راضش -ي ال -خصش -ب -ة وال -ت -ي ت -م -ث -ل رئ -ة ال-ع-ق-ار
ال-ف-لح-ي ب-ت-راب ال-ب-ل-دي-ة ،خ-اصش-ة ال-ت-ي ت-حيط
بالمجمعات الحضشرية الكبرى ،كما هو الحال
بعين الدفلى وخميسض مليانة والعطاف والعبادية
وسشيدي لخضشر والعامرة ووادي الروينة وبئر ولد
خليفة وجندل وجليدة وعين السشلطان وبومدفع
وعين اأ’ششياخ وبوراششد ،بحسشب معاينتنا لهذه
ال -م -ن -اط -ق ذات اأ’راضش -ي ال -خصش -ب -ة وال -م-ردود
الفلحي المتميز ،يقول المنتجون.
وقد ذهبت اللجنة إالى اعتبار البناءات الفوضشوية
أاو ت-لك ال-ت-ي أاق-ام-ه-ا ال-ع-ام-ل-ون ب-ال-ق-طاع ،سشواء
أاكانوا على ششكل مجموعات أام مبان فردية ،أان
ذلك يشش-ك-ل ت-ه-دي-دا ح-ق-ي-ق-ي-ا ع-ل-ى ال-مسش-اح-ات
الفلحية الخصشبة التي تتعرضض للتقليصض وهو ما
يؤوثر بطريقة مباششرة على اإ’نتاج والمنتجين،
والذي ينعكسض بصشورة أاجمل على توفير اأ’من

الغذائي واسشتقرار السشكان ،يقول أاعضشاء اللجنة
بالمجلسض الششعبي الو’ئي.
من جانب آاخر ،فإان عدم التحكم في حماية
ال-ت-رب-ة وم-راع-اة ال-ط-رق ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ح-دي-ث-ة في
ال -م-ع-ال-ج-ة ،م-ن شش-أان-ه إاصش-اب-ة ال-ت-رب-ة ب-أام-راضض
خطيرة ومتنوعة ،بحسشب أاعضشاء اللجنة بذات
ال -م -ج -لسض الشش -ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،ال-ذي دق ن-اق-وسض
الخطر بخصشوصض التهديدات التي تواجه التربة
كاأ’مراضض والحششرات والحيوانات والفطريات
واأ’دوية التي تضشررت منها المسشاحات الفلحية
ف -ي ع-دة ب-ل-دي-ات ،ك-م-ا ه-و الشش-أان ب-ال-حسش-ي-ن-ي-ة

وبومدفع ،بحسشب ذات المصشدر.
أامام هذه الوضشعية ،التي صشارت تثير هاجسض
ال -ف -لح -ي-ن وال-م-ن-ت-ج-ي-ن وال-ع-ام-ل-ي-ن ب-ال-ق-ط-اع،
ناششدت اللجنة إادارة القطاع بالتحرك والتكفل
بالمششاكل المطروحة في نهب العقار وضشعف
ح -م -اي -ة ال -ت -رب -ة ق -ب-ل ف-وات اأ’وان ،تشش-ي-ر ذات
اللجنة ،التي دافعت عن مقترحاتها أامام أاعضشاء
المجلسض الششعبي الو’ئي ورئيسشه محمد ناجم
والوالي وإادارة القطاع والتنظيمات والجمعيات
التابعة له.

’لكÎو Êلؤ’ية تيبازة ’ يششتغل منذ  ٦أاششهر
اŸؤقع ا إ

إلبلدي ـ ـ ـ ـات ‰ـ ـ ـ ـ ـ ـؤذج ف ـ ـ ـ ـ ـي إلتؤإصصـ ـ ـ ـل مع إلسصكـ ـ ـ ـان

‘ ظل غياب مؤقع إالكÎو Êو’ئي يششمل ﬂتلف التفاصشيل اŸتعلقة بالششأان اÙلي على مسشتؤى و’ية تيبازةو ،اجتهد اŸسشؤؤولؤن اÙليؤن على مسشتؤى
دائرت Úو ٥بلديات بؤ’ية تيبازة ،لفتح بؤابات إالكÎونية يتم من خÓلها تقريب اÿدمة من اŸؤاطن وتزويده Ãختلف اŸعلؤمات اŸتعلقة بالتنمية اÙلية.

تيبازة :عÓء ملزي

في ذات السشياق ،فقد أاششار مصشدر عليم من مقر
الو’ية ،إالى كون الموقع الو’ئي اإ’لكتروني قد
ت -م غ-ل-ق-ه م-ن-ذ  ٦أاشش-ه-ر ت-ق-ري-ب-ا أ’سش-باب تبقى
مجهولة لم يفصشح عنها .غير أانه ’ يسشتبعد أان
تكون الضشائقة المالية التي تعيششها البلد وراء
هذا القرار المفاجئ للسشلطات المعنية ،اأ’مر
الذي سشلط الضشوء أاكثر على المواقع اإ’لكترونية
ل-ل-دوائ-ر وال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ب-ذلت ج-هودا لخوضض
تجربة التسشيير اإ’لكتروني للششأان المحلي ولو
بطريقة محتششمة وجزئية ،ظهر ذلك جليا على
أارضض الواقع بمختلف البلديات التي سشعت في
ه -ذا ا’ت -ج -اه م -ن ح -يث إاق -دام ال-م-واط-ن ع-ل-ى
سش-حب م-خ-ت-ل-ف ا’سش-ت-م-ارات وا’طلع محتوى
دل -ي -ل ال -م -واط-ن ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ط-رق وشش-روط
ا’سش-ت-ف-ادة م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ح-ق-وق دون ال-ح-اج-ة
للتنقل إالى مقر البلدية ،مما أاسشفر عن تخفيضض
ال-ك-ث-ي-ر م-ن الضش-غ-ط ع-ل-ى السش-ل-ط-ات ال-م-ح-لية،
ب- -ال- -ت -وازي م -ع ت -وف -ي -ر ك ّ-م ك -ب -ي -ر م -ن ال -راح -ة
والطمأانينة لدى المواطن ،ناهيك عن اسشتفادة
مختلف الجهات ،بمن في ذلك ممثلو وسشائل
اإ’علم ،من البيانات والمعلومات الواردة في
تلك المواقع.
ع -ل -ى أارضض ال -واق -ع ،ت-ع-ت-ب-ر دائ-رة شش-رشش-ال أاول
دائ-رة ب-ال-و’ي-ة ت-ع-ت-م-د ب-ل-دي-ات-ه-ا اأ’رب-ع م-واق-ع
إالكترونية منذ أاكثر من سشنة ،بحيث بادرت بلدية
حجرة النصض في بادئ اأ’مر إالى اعتماد هذه
الخطوة ،بالنظر إالى صشغر حجمها ومحدودية
انششغا’ت مواطنيها ،مع تسشجيل طفرة نوعية
في مداخيلها المالية ،ثم تبعتها بلدية ششرششال
ال-ت-ي ت-ح-وز ح-ال-ي-ا ع-ل-ى أاج-ود م-وق-ع إال-ك-ت-روني

بالو’ية ،بالنظر إالى الجهد المبذول محليا فيما
يتعلق بتحيينه وتطويره .ليأاتي الدور بعدها على
بلدية سشيدي سشميان النائية ،التي تفتقد إالى
الحد اأ’دني من المداخيل المالية التي تؤومّن لها
تسش-ي-ي-را م-ح-ل-ي-ا م-وف-ق-ا ،وأاخ-ي-را انضش-مت بلدية
سشيدي غيلسض إالى القائمة بإاعداد موقع يحمل
ف -ي ط -ي-ات-ه دل-ي-ل م-ت-ك-ام-ل ل-ل-م-واط-ن ي-ت-ي-ح ل-ه
ال-ت-ع-رف ع-ن ق-رب ع-ل-ى واق-ع ال-ت-ن-م-ي-ة المحلية
وطريقة عمل مصشلحة الحالة المدنية ،لتكتمل
بذلك الحلقة وتتمكن بلديات الدائرة اأ’ربع من
ولوج عالم التسشيير اإ’لكتروني للششأان المحلي في
شش-ق-ه ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ا’تصش-ال ال-م-ب-اشش-ر ب-ال-مواطن،
’سشيما وأان دائرة ششرششال كانت هي اأ’خرى قد
سشبقت بلدياتها في إاعداد بوابتها اإ’لكترونية
التي عرضشت بها مختلف النقاط المدرجة ضشمن
السشياسشة الجوارية والتقرب أاكثر من المواطن،
ل -ت -ك -ون ب-ذلك ،ب-رف-ق-ة دائ-رة ح-ج-وط ،م-ن ب-ي-ن
ال -دوائ -ر ال-ق-لئ-ل ال-ت-ي سش-عت ف-ي ه-ذا ا’ت-ج-اه
وت-ب-نت سش-ي-اسش-ة ا’ن-ف-ت-اج ع-ل-ى ال-م-ح-ي-ط وع-ل-ى
ال- - -م- - -واط- - -ن أايضش- - -ا ،م - -ن خ - -لل اسش - -ت - -غ - -لل
ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات ال-ح-دي-ث-ة ال-ت-ي ي-وف-ره-ا ع-ال-م
الششبكة العنكبوتية.
غير أانه ’بد من اإ’ششارة ،من باب ا’نصشاف
وقول الحقيقة ،الى أان بلدية القليعة بالناحية
الششرقية ،تعتبر أاول بلدية بالو’ية تعتمد التعامل
مع مواطنيها من خلل بوابة إالكترونية مفتوحة
للجميع ،تم من خللها اعتماد ششفافية مطلقة
حول طرق وأانماط التسشيير المحلي ،مع اإ’ششارة
إالى أاوجه التنمية المحلية وسشيرورة تجسشيدها
و’تزال البوابة تقدم خدماتها للمواطن ،رغم
صش-ع-وب-ة تسش-ي-ي-ره-ا وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا ’ع-تبارات مالية
وأاخرى تقنية ،بحيث أاضشحت مختلف مصشالح

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

البلدية تعتمد ا’تصشال المباششر بالمواطن عبر
صشفحات خاصشة بمواقع التواصشل ا’جتماعي،
وهي الصشفحات التي يعبّر من خللها الموطن
عن مختلف انششغا’ته ،ليرد عليها المسشؤوولون
ال-م-ح-ل-ي-ون ع-ل-ى ال-م-ب-اشش-ر ،م-ع اخ-تصش-ار الزمن
وال -مسش -اف -ة ،وه -ي ال -ط -ري -ق -ة ال -ت -ي اع -ت-ب-رت-ه-ا
السشلطات اأ’كثر جدية وفاعلية في التعامل مع
ا’نشش -غ-ا’ت ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،م-ق-ارن-ة م-ع
طبيعة الخدمة التي يقدمها الموقع اإ’لكتروني
الذي يبقى ،رغم ذلك ،مفتوحا ومسشتغل من لدن
الجهات المعنية ،غير أانه يفتقد للمتابعة الدورية
فيما يتعلق بالتحيين ومسشايرة الششأان المحلي
عن قرب وفقا لما تم تسشطيره من ذي قبل.
بالمقابل’ ،تزال عدة بلديات أاخرى تفتقد للحد
اأ’دنى من التواصشل عن بعد مع مواطنيها ،رغم
كثافتها السشكانية العالية ،كما هو الششأان بالنسشبة
لبلديات فوكة وبوسشماعيل وحجوط ،التي تششهد
نموا ديمغرافيا كبيرا وحركية تنموية مسشتمرة،
إا’ أان السش -ل -ط -ات ه -ن -اك ’ت -زال ت -ع -ت -م-د ع-ل-ى
التسشيير التقليدي فيما يتعلق بمسشائل ا’تصشال
ب -ال -م-واط-ن ،اأ’م-ر ال-ذي أاف-رز ت-رددا م-ت-واصش-ل
للمواطنين على مقرات البلديات بالششكل الذي
يفرز المزيد من الضشغط على الهياكل من جهة،
وعلى المسشؤوول المحلي من جهة ثانية.
كما أاسشفر هذا الواقع عن تمدد عنصشر فقدان
الثقة في المسشؤوول ،بالنظر إالى غياب الششفافية
المطلقة في التسشيير ،ناهيك عن تسشجيل تدافع
مفرط لمختلف فئات المواطنين على مقرات
البلديات المعنية والدوائر التي تتبعها لغرضض
ا’سش-ت-فسش-ار ع-ن مصش-ي-ر انشش-غ-ا’ت-ه-م ال-تي تعّمر
طويل أاحيانا

إإعÓن عن إإلغاء منح مؤؤقت لصصفقة
ل‚از ج-م-ي-ع
ت -ع -ل -م وح -دة ب -ات -ي -م -ت -ال ل -إ
اŸتعهدين اŸششارك ‘ ÚاŸناقصشة الوطنية
والدولية اÙدودة رقم  ٢٠١٦ / ١٢الصشادرة
بتاريخ  ٢٠١٦ / ٠٨ / ٠٨واÿاصشة بإا‚از
حصش -ة :تسش -ي Òت-ق-ن-ي ب-ن-اي-ات ،تسش-ي Òت-ق-ن-ي
م -رك -زي وتسش -ي Òت -ق -ن -ي ك -ه -رب -ائ-ي لصش-ال-ح
مششروع بوسشعادة ،أانه ” إالغاء اŸنح اŸؤوقت
للصشفقة اŸسشندة للمتعهد
 SARL FUTTECHالصشادر بتاريخ
 ‘ ٢٠١٦ / ١٠ / ١٨جريدتي
 HORIZONSوالششعب.
الششعب ANEP 213720 ٢٠1٦/1٢/14

١7٢٠٨

اتفاقية مششÎكة للتكؤين مع مؤؤسشسشة متيجة للنظافة

تؤف ـ ـ ـ Òمناصص ـ ـ ـ ـب عم ـ ـ ـ ـ ـل وإإنشصـ ـ ـ ـاء
مؤؤسصسصـ ـ ـة جديـ ـ ـدة لرسصكلـ ـ ـة إلنفاي ـ ـ ـات

وقعت الؤكالة
الؤطنية Ÿعا÷ة
النفايات اتفاقية
مششÎكة ،لتكؤين
عامل Úلدى مؤؤسشسشة
«متيجة للنظافة»،
التابع إاقليميا لؤ’ية
البليدة ،بهدف إانششاء
وخلق مؤؤسشسشة جديدة،
مهمتها جمع النفايات
اŸنزلية وإاعادة
رسشكلتها.

ا’تفاقية الجديدة ،بحسشب ما
كشش- -ف ع- -ن- -ه ال- -م- -دي -ر ال -ع -ام
لن-ارة وال-ح-دائ-ق وال-ن-ظافة،
ل -إ
بوسشكة محفوظ ،على هامشض
ل - -ق- -اء م- -ع وسش- -ائ- -ل اإ’ع- -لم،
سش- -ت- -ك- -ون ب- -إاط- -لق ح- -م -لت
ت -حسش -يسض م -وج -ه -ة إال-ى رب-ات
ال- -ب- -ي -وت ب -ال -خصش -وصض ،ل -زرع
ثقافة فرز القمامة ورميها في
ح- -اوي- -ات م- -خصشصش- -ة ل- -ل- -ورق

المقوى والزجاج والبلسشتيك،
ك -ل م-ادة ع-ل-ى ح-دة ،ل-تسش-ه-ي-ل
عملية الرسشكلة واسشتغلل تلك
ال- -م -واد ف -ي إاع -ادة ت -دوي -ره -ا
ك- -م- -واد أاول -ي -ة ،اق -تصش -ادا ف -ي
ف -ات -ورة اسش-ت-ي-راد ه-ذه ال-م-واد
ال -ت -ي ت -ك -ل-ف ال-خ-زي-ن-ة أام-وا’
ب -ال -ع -م -ل -ة الصش -ع -ب -ة .وأاضش-اف
المتحدث ،أان العملية سشتخصض

م- -رح- -ل -ي -ا ح -ي ب -ن ب -وال -ع -ي -د
الشش -ع-ب-ي ب-ق-لب ال-ب-ل-ي-دة ،ع-ل-ى
أامل توسشعة حملت التحسشيسض
إال -ى ب -ق-ي-ة اأ’ق-ال-ي-م واأ’ح-ي-اء،
ب -غ -اي -ة خ -ل -ق م-ح-ي-ط ن-ظ-ي-ف
وإاششراك المواطن في حماية
ال -م -ح-ي-ط م-ن ج-ه-ة وت-ح-ريك
ال-ع-ج-ل-ة ا’ق-تصش-ادي-ة م-ن جهة
أاخرى.

الصشنـــــدوق ا÷هــــؤي للتعـاون الفÓحي يؤؤكد دعمـه للمنتــــؤج اÙلـــــي

 37مليـ ـ ـ ـؤن دينـار تعؤيضصات عـ ـن إ◊م ـى إلقÓعية

إاحتضشنت قاعة اÙاضشرات بالصشندوق ا÷هؤي للتعاون الفÓحي بسشطيف ،نهاية
’نتاج ا◊ليب» ،من
’سشبؤع ،فعاليات الطبعة الرابعة حؤل «التحديات ا÷ديدة إ
ا أ
ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة ال-ق-طب ال-فÓ-ح-ي وال-غ-ذائ-ي لشش-ع-بة ا◊ليب بسشطيفÃ ،ششاركة
ﬂتصش ÚوخÈاء ‘ اŸيدان من داخل وخارج الؤطن ،وبحضشؤر ‡ثل عن وزارة
الفÓحة زوبار علي و‡ثل عن الديؤان الؤطني للحليب نكاب جمال.

سسطيف :نورالدين بوطغان
واأك -د ج -م -ال ق -ب -اي -ل -ي ،م -دي-ر الصش-ن-دوق
الجهوي للتعاون الفلحي بسشطيف ،في
تدخله ،اأن الصشندوق يمد يد العون لجميع
الفلحين والمسشتثمرين في مجال اإنتاج
ال-ح-ل-يب ،ب-اع-ت-ب-اره م-راف-قا هاما للمربي
والمصشنع وذلك بالتاأمين على المخاطر
والوفيات ،اإضشافة لحماية البقرة اأو بقية
المواششي ،بتقديم النصشائح للمربي وتوفير
التغطية الصشحية اأثناء التربية ،من خلل
الخدمات والخرجات الميدانية للمزارع
وا’إسش -ط -ب-لت ،وال-وق-وف م-ع ال-ف-لح ف-ي
النكبات وتقديم التعويضشات لدفع النششاط
من جديد ،مششيرا اأن الحفاظ على مصشدر
الحليب يعد من اأولويات الصشندوق ،معطيا
المثال بمرضض الحمى القلعية الذي ضشرب
قطعان الماششية بالو’ية سشنة  ،٢٠١4حيث
ق -دم الصش -ن -دوق اأك -ث-ر م-ن  37م-ل-يون دينار
ك-ت-ع-ويضض ل-ل-م-وؤsم -ن-ي-ن دون ال-ن-ظ-ر ل-ت-ع-ويضض
السشلطات ،وهذا ’إعادة الروح للمربين عن
الطريق الدعم والتاأمين.
واأكد مداني توفيق ،رئيسض جمعية القطب
ال-ف-لح-ي وال-غ-ذائ-ي ،اأن ال-ط-ب-ع-ة ال-رابعة
تهدف لدراسشة ا’سشتراتيجيات التي يجب
اأن ت-ط-وره-ا ال-م-وؤسشسش-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-طاع
اإنتاج الحليب ،حتى تتمكن من مواجهة

أاششهار

اÛمع الصشناعي اÁيتال
اŸؤؤسشسشة العمؤمية ا’قتصشادية
باتيميتال شش.ذ.ا
وحدة باتيميتال ل‚Óاز
م.صش واد السشمار

العدد
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مششكلة ندرة الموارد في العملة الصشعبة
ال -م -خصشصش -ة ’سش -ت -ي -راد ال -م -واد ا’أول -ي -ة
للحليب ،وتعويضشها با’إنتاج المحلي الذي
ت -ع -ول ع -ل -ي -ه ك -ث -ي-را مسش-ت-ق-ب-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق
ا’إكتفاء.
وفي تدخله اأمام الحضشور ،صشرح مجاهد
نزار ،ممثل القطب الفلحي بتونسض ،اأن
التجربة التونسشية باعتمادها على المنتوج
ال-م-ح-ل-ي ،ن-ج-حت ب-نسش-ب-ة ك-ب-ي-رة ،خ-اصش-ة
ت -ج -رب -ة ال -ق-طب ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ف-ي و’ي-ة
ب -ن -زرت ،م -وضش -ح -ا اأن ق-ط-اع ا’أل-ب-ان ف-ي
ت -ونسض ف-ي وضش-ع-ي-ة م-م-ت-ازة وت-م ت-ح-ق-ي-ق
ا’إكتفاء الذاتي فيه ،ويوجد فائضض في
ا’إنتاج خاصشة في فصشل الربيع ،بسشبب
ق -رار ال-ح-ك-وم-ة ت-دع-ي-م ال-ق-ط-اع ،م-وؤك-دا
لممثلي الوزارة ،اأن الدولة التونسشية تريد
خ -ل -ق اأسش -واق ج -دي -دة ل-ل-ت-ب-ادل ال-ت-ج-اري
مسش -ت -ق -ب -ل ب -ي -ن ال -ب -ل -دي -ن ف -ي ال -م -ج-ال
الفلحي.
ت -ج -در ا’إشش -ارة ،اأن ف -ع -ال -ي -ات ال -ط -ب -ع -ة
الرابعة عرفت تكريم عائلة فقيد القطاع
ب- - - -ع- - - -اصش- - - -م- - - -ة ال - - -هضش - - -اب خ - - -رشش - - -ي
الحواسض ،صشاحب موؤسشسشة ششعبة الحليب،
م -ن ط-رف م-دي-ر ال-ف-لح-ة ع-ل-ي زرارق-ة،
الذي اأكد اأن المرحوم يعتبر ا’أب الروحي
ل -ل-ق-ط-اع بسش-ط-ي-ف ،وسش-اه-م ف-ي ت-ط-وي-ره
خاصشة في مجال الحليب.

اÛمع الصشناعي اÁيتال
اŸؤؤسشسشة العمؤمية ا’قتصشادية شش.ذ.ا
وحدة باتيميتال ل‚Óاز
م.صش واد السشمار

إإعÓن عن إلغاء
مناقصصة وطنية ودولية ﬁدودة
رقم ٢٠١٦ / ١٢

ل‚از ج-م-ي-ع
ت -ع -ل -ن وح -دة ب -ات -ي -م -ت-ال ل -إ
اŸتعهدين اŸششارك ‘ ÚاŸناقصشة الوطنية
والدولية اÙدودة رقم  ٢٠١٦ / ١٢الصشادرة
‘ جريدتي  Horizonsوالششعب بتاريخ ٠٨
و ٢٠١٦ / ٠٨ / ٠٩واÿاصشة بإا‚از حصشة:
تسش-ي Òت-ق-ن-ي ب-ن-اي-ات ،تسش-ي Òت-ق-ن-ي م-ركزي
وتسش -ي Òت -ق -ن -ي ك -ه -رب -ائ -ي لصش -ال -ح مشش-روع
بوسشعادة ،أانه ” إالغاء اŸناقصشة.
ANEP 213719
الششعب ٢٠1٦/1٢/14

الششعب ٢٠1٦/1٢/14

ANEP 213718

الدبلومـاسسي
الربعاء  ١٤ديسسمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ١٤ربيع الول  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٠٨

11

ل–اد
ال ّسسباق نحو رئاسسة مفّوضسية ا إ
الفريقي يدخل مرحلة ا◊سسم

مناظرة علنية عرضست
برامج اÎŸشّسح5 Ú
لقيادة هذا اŸنتظم القاري

لغراءات اŸغربية
Ÿواجهة دبلوماسسية ا إ

البوليسساريو تتحّرك ‘ اŒاه إافريقيا وتكسسب مزيدا من الّتأاييد

كلمة العدد

متى تقرع أاجراسس ال ّسسÓم؟

التغي ⁄ Òيكن غ Òعسسل مسسموم

 ٦سسنوات على «الربيع الدموي» و’ بوادر انفراج ‘ ا’أفق

فضسيلة دفوسس
لضسرام اŸواطن الّتونسسي ﬁمد البوعزيزي الّنار ‘
تعود يوم ال ّسسبت القادم الّذكرى ال ّسسادسسة إ
جسسده احتجاجا على ما اعتÈه ظلما ◊ق به.
هذه ا◊ادثة التي Áكنها أان تقع ‘ أايّ مكان“ ⁄ ،ر مرور الكرام ،حيث كانت سسببا بطريقة أاو
بأاخرى ‘ إالهاب الوطن العربي وزلزلة أامنه وضسرب وحدته ،حتى أانّ كثÒين أاصسبحوا يؤوّرخون
للّربيع الّدموي بحادثة البوعزيزي ،وبات اŸسسك Úيتحّمل عند البعضض وزر مÓي Úال ّضسحايا بÚ
قتلى وجرحى ومشسّردين خّلفتهم التوّترات وا◊روب التي تفتك بأاك Ìمن دولة عربية.
لكيد أانّ اŸواطن الّتونسسي الّراحل بريء من الّدماء التي تراق منذ سسنوات ‘ بلدان الّربيع
اأ
اŸريع .ومن الكلفة الباهظة التي خّلفها الّدمار الذي ◊ق ول زال بها ،واŸسسؤوولية ل Áكن أان
تتحّملها جهة واحدة ،ول أان تقذف إا ¤شسخصض واحد ،فهي موّزعة ب Úأاطراف عديدة يتقّدمها
اŸتآامر اÿارجي الّذي حّول ا◊قّ الشّسعبي اŸشسروع ‘ الّتغي Òإا ¤باطل ،بل وإا ¤خطيئة كÈى
لخضسر واليابسض ‘ أاك Ìمن دولة.
عندما أابرق بجحافل إارهابية ليشسعلها حروبا أاتت على ا أ
بعد  ٦سسنوات من التّدم Òوالتّقتيل ،يحقّ لنا التّسساؤول عن ال ّسسبب الذي حّول حركات احتجاجية
مشسروعة إا ¤هذه النّهايات الدراماتيكية ،مع العلم أاّننا وقفنا ول زلنا على شسعوب تنتفضض ضسد
حّكامها وتزيلهم عن ال ّسسلطة دون إاراقة الّدماء كما حصسل ‘ الÈازيل ويحصسل ‘ كوريا
ا÷نوبية ،فلماذا هذا السستثناء العربي؟
السستثناء باختصسار صسنعته مؤوامرة اÿارج التي بدأات فصسولها من وثائق ويكيليكسض ،التي أاّلبت
الشّسعوب العربية على حّكامها وأاجّجت مشساعر الغضسب ضسد سسياسساتهم إا ¤أان انفجر الشّسارع
العربي ،وهنا بدأا الفصسل الّثا Êمن اŸؤوامرة ،حيث حّولت الحتجاجات عن هدفها ا◊قيقي،
لزمات اŸصسطنعة ،واختلط ا◊ابل بالنّابل وغرقت
وأاُدخلت التّنظيمات الرهابية على خطّ ا أ
لرهاب وأاخرى ‘ لعنة الحÎاب الداخلي ،والباقي سسقطت ‘ معضسÓت اقتصسادية
دول ‘ ا إ
خانقة.
ورغم تأاّكد مؤوامرة اÿارج ،فÁ Óكن أان نحّولها إا ¤شسّماعة نعّلق عليها كل مآاسسينا ،فللبلدان
اŸلتهبة نصسيب من اŸسسؤوولية فيما تعانيه ،إاذ اسستسسلمت لقدرها وسسقطت ‘ الشّسراك الذي
لرهاب
ُنصسب لها ،وعليها اليوم أان تقف بحزم لتنقذ وحدتها وأامنها من براثن ا◊روب وا إ
والفرقة ،اŸهّمة صسعبة لكنها ليسست مسستحيلة.

اإ’سسÓموفوبيا..
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لغراءات اŸغربية
Ÿواجهة دبلوماسسية ا إ

الفشسل الّذريع وال ّسسقوط ا◊ر

مغالطات سسياسسية مفضسوحة تصسدر عن أاوسساط
إاع Ó-م -ي -ة م -غ -رب -ي -ة ح -ال -ي -ا ،ب -خصس-وصص الضسّ-ج-ة
لف -ري -ق-ي،
اŸف -ت -ع -ل -ة ح -ول النضس -م -ام ل –Ó-اد ا إ
تسس -ق -ط ‘ خ -ل -ف -ي -ات ل أاسس -اسص ل -ه -ا م -ن الّصس -ح-ة،
لناسص يذهبون إا ¤اختÓف وقائع
و›رد أاوهام أ
ل ت- -وج- -د إال ‘ أاذه- -ان- -ه- -م ك- -اّدع- -ائ- -ه- -م ب -وج -ود
«منافسسة شسرسسة ب Úالبلدين ‘ الفضساء ا◊يوي
الف -ري -ق -ي» ،وغÒه -ا م -ن اÿزع -بÓ-ت وال-كÓ-م
ال- -ف- -ارغ غ ÒاŸسس- -ؤوول ل ي- -ت- -فّ- -وه ب -ه إاّل ال -غ Ó-ة
صسب Úعندما يتحّدثون عن ا÷زائر.
اŸتع ّ
جمال أاوكيلي
ع -ن -دم -ا ك -انت ا÷زائ-ر رف-ق-ة ب-ل-دان ك-ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا
ونيجÒيا تؤوسّسسض ل–Óاد اإلفريقي والنيباد وآالية التّقييم
من قبل الّنظراء لدعم صسوت القارة على ال ّصسعيد الدو‹
والعتماد على تسسوية قضساياها ‘ أاطر داخلية بحتة،

وتقوية أادائها القتصسادي وفرضض مؤوشّسراتها ‘ التنمية
البشسرية .كان هذا البلد أاي اŸغرب غائبا عن اŸسسرح
اإلفريقي بكل أابعاده ،منغلقا على ذاته ل يعÎف بأاحد
ماعدا اعتقاده بأاّن ال ّصسحراء الغربية تابعة له ول يحق
ي كان اŸطالبة بها ،مسستغ ّ
 Óأاخطاء بعضض األطراف
أل ّ
جعه على انتهاج هذا اŸسسلك دون العودة
التي كانت تشس ّ
إا ¤الشّسرعية الّدولية.
وال -ي -وم ن -ق -ول ل-ل-م-غ-ارب-ة ال-ذي-ن ي-ت-ف-لسس-ف-ون ي-وم-ي-ا عÈ
ت-ع-ل-ي-ق-ات-ه-م «صسّ-ح الّ-ن-وم» أاي-ن ك-ن-ت-م ب-األمسض؟ ك-ل م-ا ّ”
إا‚ازه ‘ هذه القارة جرى ‘ غيابكم ،واليوم هناك
م- -ؤوسّس- -سس- -ات ‘ ال–اد ه -ي اّıول ل -ه -ا أان –سس -م ‘
اŸسسائل اŸودعة لديها ،وليسض هناك طرف آاخر يعيدكم
إا ¤ال–اد عن طريق التّحايل كما حدث ‘ مالبو ،ل
Óفارقة
يحق لهذا البلد اŸشساركة ‘ أاي اجتماع رسسمي ل أ
من اآلن فصساعدا ما دام  ⁄يسستكمل إاجراءات النضسمام
اŸعمول بها ‘ القوان Úاألسساسسية.
لذلك ،فإاّن ا÷ولت اŸكوكية التي قام بها اŸلك ﬁمد

البوليسساريو تتحّرك ‘ اŒاه
اإفريقيا وتكسسب مزيدا من الّتأاييد

السسادسض كانت فاشسلة إافريقيا ،بدأات ‘ مدغشسقر عندما
 ⁄يلق خطابه الذي كان مقّررا ‘ القّمة الفرانكوفونية،
تبعه فيما بعد مغادرته ال ّسسريعة لهذا البلد ،ومهما قيل
عن هذه اÿرجات فإاّن كل تلك الدول التي اسستقبلت
العاهل  ⁄تبد أاي التزام Œاه ما أاراده اŸغاربة من تغيÒ
Ÿواقفها ،بالّرغم من اإلغراءات اŸادية –ت غطاء
الّت - -ف - -اق- -ي- -ات الق- -تصس- -ادي- -ة ،وغÒه- -ا م- -ن اآللع- -يب
السسياسسوية التي “ارسض حاليا.
هذا ال ّسسقوط ا◊ر للمغاربة ‘ إافريقيا جعلهم يطلقون
العنان ألحكام باطلة ،وحتى كاذبة Œاه ا÷زائر ،وهذا
عندما يتحّدثون على بلد ل يعرفون شسعبه ،ويزايدون
ع -ل -ي -ن -ا ‘ قضس -اي -ا أاخ -رى ل ي -ف -ق-ه-ون أاي شس-يءّ› ،رد
تخمينات ل أاك Ìاعتدنا على سسماعها من أاناسض شسغلهم
الشّساغل ا÷زائر.
هذا الفشسل السسياسسي والدبلوماسسي ،الذي ◊ق باŸغرب
إاف -ري -ق -ي -ا تÎج-م-ه ال-ي-وم وسس-ائ-ط إاعÓ-م-ي-ة ‘ ،ع-م-ل-ي-ة
إاسسقاط على ا÷زائر ،بعد أان اّدعت بأاّنها ‘ تنافسض
معها على أارضض هذه القارة..فما هذا الّتناقصض؟
إافريقيا اليوم تدرك إادراكا قويا مغزى اعÎافها بالقضسية
ال ّصس -ح -راوي -ة ،ول -ن تÎاج -ع ع-ن ذلك أاب-دا ان-طÓ-ق-ا م-ن
إاÁانها القاطع بتقرير مصس Òالشسعوب القابعة –ت نÒ
السستعمار ،وكذلك التّضسامن مع حركات التحرر الوطنية
التي طردت الحتÓل من بلدانها ،وليسض بإامكانها ال ّسسÒ
‘ طريق اÿطأا أاي تعمل مع القوة اÙتّلة.
ه- -ذا ه- -و اŸن- -ط- -ق ال -ذي ي -رفضض اŸغ -ارب -ة ف -ه -م -ه أاو
يتظاهرون بإانكاره ،ول شسك أاّن هؤولء أابلغوا من القادة
األفارقة بضسرورة النسسحاب من األراضسي ال ّصسحراوية
فورا ،ومنح هذا الشّسعب حقوقه السسياسسية التي أاقّرتها
اŸؤوسّسسسات الدولية.
وقد يخطئ من يعتقد بأانّ الهرولة اŸغربية إا ¤إافريقيا
جاءت بشسيء يذكر ،كل ما ‘ األمر أاّن على هذا البلد
اإلذعان إا ¤اŸؤوسّسسسات الّرسسمية ل–Óاد اإلفريقي بدل
من العتماد على األشسخاصض.

ق ّ-ررت ج -ب -ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ال-ت-ح-رك ع-ل-ى
صسعيد القارة الفريقية حتى ل تÎك اŸيدان شساغرا
لغراءات التي
للمغرب الذي يسسعى ظاهريا ومن خÓل دبلوماسسية ا إ
لصس -وات اŸؤوّي -دة
مّ- -ي- -زت ج -ولت م -ل -ك -ه ل -ع -دد م -ن دول ال -ق -ارة السس -م -راء إا ¤كسسب ا أ
لنضسمامه ›ددا ا ¤ال–اد الفريقي ،وباطنيا إا ¤زعزعة اسستقرار هذا اŸنتظم القاري الذي ما فتئ
يك Èويتطور ‘ ظل غيابه منذ  ،1984وﬁاولة ضسرب اŸوقع اŸميز التي –تله ا÷مهورية العربية الصسحراوية فيه.
ليام
دوبخÓف ما انتهجته اŸملكة اŸغربية ،قامت ا◊كومة الصسحراوية بتفعيل أاوراقها على مسستوى اŸؤوسسسسات الفريقية ،وخÓل ا أ
لفريقي ومبادرة “رين
لع-م-ال ال-ورشس-ة ال-ت-دري-ب-ية اıصسصسة لقانون الÓجئ Úا إ
لف-ت-ت-اح-ي-ة أ
اŸنصس-رم-ة ت-رأاّسست ا÷م-ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة ا÷لسس-ة ا إ
لفريقي اŸنعقدة بأاديسص أابابا.
ل–اد ا إ
لنسسانية التي ينتجها ا إ
السسياسسة ا إ

ل–اد الفريقي يدخل مرحلة ا◊سسم
ال ّسسباق نحو رئاسسة مفّوضسية ا إ

مناظرة علنية عرضست برامج اÎŸشّسح 5 Úلقيادة هذا اŸنتظم القاري

وبالتزامن مع تلك الجتماعات زارت وفود إافريقية ّﬂيمات ال ّصسحراوي Úواألراضسي
اّÙررة من ا÷مهورية الصسحراوية لتؤوّكد بذلك مكانة القضسية الصسحراوية داخل
إافريقيا ،واجتمع وفد عن النيباد ،وهي ›موعة «الشّسراكة ا÷ديدة لتنمية إافريقيا»
Ãسسؤوول Úصسحراوي Úقصسد إاعطاء حيز للصسحراوي Úمن أاجل التعب Òعن قضسايا القارة
الفريقية ‘ الشسق اŸتعلق بالتنمية ‘ اÛالت القتصسادية والجتماعية.
وخÓل الفÎة التي انعقد فيها اŸؤو“ر الثامن للعمال الصسحراوي Úحلت وزيرة اÿارجية
الكينية امينة ﬁمد Ãخيمات الصسحراوي ÚتعبÒا عن اŸوقف الكيني اŸؤويد لتقرير
اŸصس Òقبيل زيارة للملك اŸغربي ﬁمد السسادسض كانت م›Èة ا ¤نÒوبي .وتعتÈ
أامينة ﬁمد من أابرز اŸرشسحÓÿ Úفة رئيسسة مفوضسية ال–اد الفريقي كوسسازانا
لميني زوما ،وتعت Èزيارتها وتأاكيدها على حقوق الصسحراوي Úمن أابرز النقاط التي
Œعلها مؤوهلة لنيل اŸنصسب باعتبار القضسية الصسحراوية قضسية الشسعوب الفريقية ،و⁄
يخف زعماء افارقة ان القارة لتزال غ Òمسستقلة مادامت الصسحراء الغربية –ت
السستعمار .و‘ الطرف اآلخر تتحرك الدبلوماسسية اŸغربية وفق الشسراكة الثنائية
حسسب تعب Òوسسائل اعÓم ﬁسسوبة على اıزن ‘ ،اŒاه البلدان التي لها عÓقة وثيقة
مع ا◊كومة الصسحراوية وهي بالسساسض Œمع دول الكومنويلث ودول شسرق القارة،
والقصسد واضسح وهو سسعي اŸغرب لسستمالتها ومراودتها عن نفسسها لتعيد النظر ‘
مواقفها اŸؤويد للقضسية الصسحراوية ،لكن هيهات فاÛموعة الفريقية اŸنضسوية –ت
لواء ال–اد الفريقي جّددت تأاكيدها على دعم حق تقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي
حتى ينال حريته وفق ما تن ّصض عليه قرارات األ· اŸتحدة .وقد تعّمدت اŸملكة
اŸغربية جعل اتفاقات الشسراكة اŸوّقعة تشسمل بالدرجة األو ¤التعاون ‘ اÛال
الفÓحي و›ال الطاقة حتى يتم جر تلك البلدان ا ¤السستغÓل غ Òالشسرعي Ÿوارد
ال ّصسحراء الغربية ع ÈاسستÒادها للفوسسفات ومشستقاته .وأاوهمت صسحافة الحتÓل
اŸغربي أان الرباط عازمة على تنفيذ صسفقة مع نيجÒيا حتى يتم نقل الغاز من نيجÒيا
إا ¤اŸغرب برا من اجل تصسديره للقارة الوربية ودول الشسمال ،وهي مسسأالة غ Òقابلة
للتطبيق ألنّ الطريق Áر ع Èاألراضسي ال ّصسحراوية اّÙررة.
ف ــ د
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ا إ
«اإلسس Ó-م -وف -وب -ي -ا» م -ف-ه-وم َي-ع-ن-ي ح-رف-ي-ا اÿوف ا÷م-اع-ي
اŸرضسي من اإلسسÓم واŸسسلم ،Úإاّل أانه ‘ الواقع نوع من
ال -ع -نصس -ري -ة ق -وام -ه ج-م-ل-ة م-ن األف-ع-ال واŸشس-اع-ر واألف-ك-ار
ÓسسÓم واŸسسلم.Ú
النمطية اŸسسبقة اŸعادية ل إ

انطÓقا من تنامي مكانته ودوره كمنتظم
ق- -اّري ،ي- -ح- -رصص ال–اد الف- -ري- -ق -ي ع -ل -ى
ت -رسس -ي -خ أاسسسص ال -دÁق -راط-ي-ة والشس-ف-اف-ي-ة
ليسص فقط ‘ أاداء مهامه واتخاذ قراراته،
ب- -ل أايضس- -ا ‘ ب- -ن- -اء ه- -ي -اك -ل -ه اıت -ل -ف -ة ،و‘
انتخاب من يتوّلون إادارتها.

ال ّسسياق التّاريخي

ُي -رج-ع م-ؤوّرخ-و ا◊ق-ب-ة السس-ت-ع-م-اري-ة أاول اسس-ت-ع-م-ال Ÿف-ه-وم
«اإلسسÓموفوبيا»  -الذي يعني «ُرهاب اإلسسÓم» أاو اÿوف
اŸرضسي من اإلسسÓم  -إا ¤بدايات القرن العشسرين.
فقد اسستعمل علماء اجتماع فرنسسيون هذا اŸفهوم لوصسف
رفضض جزء من اإلداري Úالفرنسسي Úومعاداتهم للمجتمعات
اŸسسلمة التي كانوا يتولون إادارة شسؤوونها ‘ زمن الحتÓل،
وُيفÎضض أان يتعايشسوا معها ويند›وا ‘ أانسساقها الجتماعية،
نظرا Ÿا ُتمليه اŸهام اإلدارية والسسياسسية اŸسسندة إاليهم.
والواقع أاsن ذلك الرفضض وتلك الكراهية مصسدرهما عنصسري
ب- -ال- -درج- -ة األو ،¤ث- -م ث- -ق- -ا‘ ون- -فسس- -ي م- -رtده إا ¤اÿط -اب
السس -ت -ع -م -اري ن -فسس-ه ا÷اه-ل ب-اإلسسÓ-م واıوف م-ن-ه وم-ن
اŸسس-ل-م ،Úب-ح-ك-م سس-ابِ-ق ري-ادِة ا◊ضس-ارة ال-ع-رب-ي-ة اإلسسÓمية
للعا ‘ ⁄القرون الوسسطى.

فضسيلة دفوسص
و‘ هذا اإلطار ،و–ضسÒا لنتخاب رئيسض جديد Ÿفوضسية
ال–اد الفريقي شسهر جانفي القادم خلفا لـ «نكوسسازانا
دلميني زوما» التي تقّلدت هذا اŸنصسب ‘ أاكتوبر ،2012
ف ّضس -ل اŸشس -رف -ون ع -ل -ى ه-ذا القÎاع اŸصسÒي اسس-ت-ل-ه-ام
·Ó
األسسلوب ذاته الذي يتم به انتخاب األم Úالعام ل أ
اŸتحدة ،حيث خاضض اŸرشّسحون اÿمسسة مناظرة يوم
ا÷معة اŸاضسي أامام سسفراء الدول العضساء ‘ ال–اد،
وعرضسوا مÓمح تصسوراتهم السسياسسية ‘ توجيه وقيادة هذا
التكتل القاري الكب ،Òكما حّددوا وجهات نظرهم وحلولهم
للمشساكل التي تشسغل بال شسعوب السسمراء ،خاصسة ما تعّلق
ب -ا◊روب ا◊دودي -ة ال-ب-ي-ن-ي-ة ،ال-ب-ط-ال-ة،ال-ه-ج-رة ،الره-اب
وا÷رÁة ال- - - - - - - - -ع- - - - - - - - -اب- - - - - - - - -رة ل - - - - - - - -ل - - - - - - - -ح - - - - - - - -دود.
وتدور اŸنافسسة على رئاسسة اŸفوضسية الفريقية ب Úكل
من وزيرة خارجية بوتسسوانا الدكتورة بيلونومي فينسسون
مويتي ،وزير اÿارجية التشسادي موسسى فكي ﬁمد ،وزير
خارجية جمهورية غينيا السستوائية أاغابيتو إامبا موكوي،
وزيرة خارجية كينيا أامينة ﬁمد ،ومبعوث األ· اŸتحدة
إا ¤جمهورية إافريقيا الوسسطى السسابق وزير البيئة والطاقة
السس - - -ن - - -غ - - -ا‹ السس - - -اب - - -ق ع - - -ب - - -د ال ّ- - -ل - - -ـه ب - - -ات - - -ي- - -ل- - -ي.
وقد خاضض اŸرشّسحون اŸناظرة التلفزيونية باللغات األربع
اŸع -ت -م -دة ‘ ال–اد (ال‚ل -ي -زي -ة ،ال -ف-رنسس-ي-ة ،ال-ع-رب-ي-ة
والÈتغالية) ،وذلك ‘ مقر ال–اد اإلفريقي بأاديسض أابابا
بحضسور أاعضساء اÛلسض التنفيذي لوزراء خارجية الدول
اإلف -ري -ق -ي -ة ،وأاعضس -اء ÷ن -ة اŸم -ث -ل Úال -دائ-م Úب-ال–اد
اإلفريقي ،ومفوضسي ال–اد اإلفريقي ،ووسسائل اإلعÓم
والضسيوف اŸدعوين.
وكان ال–اد األفريقي أاعلن ‘ بيان له ‘  29من أاكتوبر
اŸاضس -ي ع -ن «ت -ن-افسض  10م -ر ّشس-ح Úع-ل-ى م-نصسب رئ-يسض
اŸف -وضس -ي-ة ون-ائ-ب-ه ،ب-ي-ن-م-ا ي-ت-ن-افسض  ٤1م-ر ّشسً-ح-ا لرئاسسة
اŸفوضسيات الثمانية بال–اد ‘ النتخابات التي سستجرى
‘  ٣0جانفي اŸقبل خÓل القمة القادمة التي تسستضسيفها
أاديسض أابابا.
لكن عدد اÎŸشّسح Úتقلّصض إا ¤خمسسة ،بينما تتنافسض ٤
شسخصسيات على منصسب نائب رئيسض اŸفوضسية.
يشسار إا ¤أاّن قمة ال–اد اإلفريقي اŸاضسية التي شسهدتها
كيغا‹ ‘ الفÎة من  1٨ - 17جويلية اŸاضسي ،أاخفقت ‘
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ا’سسÓموفوبيا والعنصسرية..
وجهان لعملة واحدة

مفّوضسية ا’–اد اإ’فريقي..هياكل ومهام

ان-ت-خ-اب-ات رئ-يسض اŸف-وضس-ي-ة وأاعضس-اء م-ف-وضس-يات ال–اد
اإلف -ري -ق -ي ،ل -ع -دم حصس -ول اŸر ّشس -ح ÚاŸت -ن -افسس Úع -ل-ى
ال -نصس -اب اŸط -ل-وب «ث-ل-ث-ي األغ-ل-ب-ي-ة» ب-ع-د  7ج -ولت م-ن
التصسويت.
وسستغادر ا÷نوب أافريقية «دلميني زوما» منصسب رئاسسة
مفوضسية ال–اد اإلفريقي بداية العام اŸقبل ،بعد مرور ٤
سسنوات على توليه ،لتصسبح بذلك أاول امرأاة تÎأاّسض مفوضسية
ال–اد اإلفريقي منذ تأاسسيسسه ‘ العام .196٣
وت -ع -ت Èم -ف -وضس -ي -ات ال–اد اإلف -ري -ق -ي ال -ث -م -ان -ي -ة ،ه-ي
«اŸصسنع» الفعلي لقرارات القمم اإلفريقية ،ومن أابرزها
مفوضسية ›لسض السسلم واألمن اإلفريقي ،يليها مفوضسية
الشسؤوون السسياسسية ،ثم مفوضسيات البنية التحتية والطاقة،
والشس- -ؤوون الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،واŸوارد ال- -بشس- -ري- -ة وال- -ع- -ل -وم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،وال-ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة ،والق-تصس-اد ال-ري-ف-ي
والزراعة ،وأاخÒا مفوضسية الشسؤوون القتصسادية.

ت -ع -ت Èاألم -ان -ة ال -ع -ام -ة ‘ ال–اد الف -ري -ق -ي ،وع-ل-ى
غرار اŸفوضسية األوروبية ا÷هاز التنفيذي ل–Óاد.
تتكون من  10أاعضساء بينهم رئيسض و نائب رئيسض وثمانية
م -ف -وضس .Úدور اŸف -وضس-ي-ة ال-رئ-يسض ه-و “ث-ي-ل اإل–اد
األف- - -ري - -ق - -ي وال - -دف - -اع ع - -ن مصس - -ا◊ه –ت رع - -اي - -ة
اŸؤو“ر (جمعية رؤوسساء الدول و ◊كومات) واÛلسض
ال-ت-ن-ف-ي-دي وت-ت-مّ-ث-ل م-ه-م-ة الّ-ل-ج-ن-ة ‘ أان ت-ك-ون ﬁرك-ا
ل-ل-ت-ك-ام-ل اإلف-ري-ق-ي وم-واك-ب-ة ع-م-ل-ي-ة ال-تنمية ‘ القارة
ب- - -ال- - -ت- - -ع - -اون م - -ع ال - -دول األعضس - -اء ‘ ال–اد ،وم - -ع
اÛم- -وع- -ات اإلق- -تصس- -ادي- -ة اإلق- -ل -ي -م -ي -ة واŸواط -نÚ
األفارقة .اŸب-ادئ ال-ت-وج-ي-ه-ي-ة ل-ع-م-ل اŸف-وضس-ي-ة هي
ال -ت -ب -ع -ي -ة وال -ت -ك -ام -ل ÷م -ي -ع ال -ه -ي -ئ -ات واŸن -ظ -م -ات
واÛم -وع -ات اإلق -ل -م -ي -ة وال -دول األعضس-اء ‘ ال–اد
األفريقي ،إاضسافة إا ¤التنسسيق و التعاون مع ا÷ميع
ل -ل -وصس -ول إا ¤األه -داف اŸرج -وة و–ق -ي -ق سس -ي -اسس -ات
اإل–اد.
تتكّون اŸفوضسية من  10أاعضساء بينهم الرئيسض ونائبه،

وث -م -ان -ي -ة م -ف -وضس Úح-يث ل-ك-ل واح-د م-ن-ه-م م-ه-م-ة ‘
اŸفوضسية هم:
ـ مفّوضض ال ّسسلم واألمن يقود ›لسسه حاليا ا÷زائري
اسسماعيل شسرقي ،وهذا اÛلسض مسسؤوول عن تنفيذ
ق -رارات ال–اد الف -ري -ق -ي ،وه -و مشس -اب -ه إا ¤ح -د م -ا
Ûلسض األمن الدو‹ التابع ل ·ÓاŸتحدة.
ـ مفّوضض الشّسؤوون السسياسسية.
ـ مفّوضض البنى الّتحتية وال ّ
طاقة.
ـ مفّوضض الشّسؤوون الجتماعية.
ـ مفّوضض اŸوارد البشسرية والعلم والّتكنولوجيا.
ـ مفّوضض الّتجارة وال ّصسناعة.
ـ مفّوضض القتصساد الّريفي والّزراعة.
ـ مفّوضض الشّسؤوون القتصسادية.
ـ مفّوضض الشّسؤوون القانونية.
ـ مفّوضض اŸرأاة ومسسائل ا÷نسس Úوالّتنمية.
ـ مفّوضض مديرية اÛتمع اŸد Êواألفارقة
‘ اŸهجر.

ازدهر مفهوم اإلسسÓموفوبيا ‘ مطلع العقد األول من األلفية
الثالثة ،و–ديدا إاثر هجمات  11سسبتم 2001 Èالتي وقعت ‘
الوليات اŸتحدة وتبناها تنظيم القاعدة الرهابي ،وأاحدثت
–ّول نوعيا ‘ واقع العÓقات الدولية واحُتل إاثرها بلدان
إاسسÓميان هما العراق وأافغانسستان.
وقد أاعاد ذلك طرح إاشسكالية اŸواجهة ب ÚاإلسسÓم والغرب
التي بشsسر بها عددٌ من اŸفكرين الغربي Úمنذ نهاية ا◊رب
الباردة ،إاذ رّوجوا لÈوز اإلسسÓم باعتباره عدوا جديدا للغرب
بدل عن الشسيوعية ‡ثلة ‘ ال–اد السسوفياتي ،ورsوج بعضسهم
ل -ف -ك -رة ان -ت -ه -اء «اÿط -ر األح-م-ر» الشس-ي-وع-ي وب-روز «اÿط-ر
األخضسر» اإلسسÓمي.
‘ ع - - -ام  ،2005دخ -ل م -ف -ه -وم اإلسسÓ-م-وف-وب-ي-ا إا ¤اŸع-اج-م
الفرنسسية التي عرفت اإلسسÓموفوبيا كالتا‹« :شسكل خاصض
من ا◊قد موجّه ضسد اإلسسÓم واŸسسلم ،Úيتجلّى بفرنسسا ‘
أافعال عدائية و“ييز عنصسري ضسد اŸهاجرين اŸنحدرين من
أاصسول مغاربية».
إاذن ،ي -ب -دو ال ّ-ت -داخ -ل ج -ل -ي -ا ب ÚاŸشس -اع -ر ال -ع -نصس-ري-ة ضس-د
اŸهاجرين وكراهية اإلسسÓم .وُيحيل هذا اŸعطى على الربط
اآل‹ ب Úالنتماء العرقي والنتماء الديني.

اليم ÚاŸتطّرف..خطاب –ريضسي ضسد اŸسسلمÚ

‰ا مع ظهور اإلسسÓموفوبيا  ‘ -كث Òمن األقطار الغربية -
خ -ط -اٌب سس -ي -اسس -ي Áي-ن-ي م-ت-طّ-رف يسس-ع-ى بشس-ك-ل ح-ث-يث إا¤
اسستثماِر الوضسع الدو‹ اÎŸتب على هجمات  11سسبتم ،Èوما

Óسس Ó-م ،وال -واق -ع
اّت- -سس- -م ب- -ه م -ن خ -ط -اٍب إاع Ó-م -ي م -ع -اٍد ل  -إ
الجتماعي ‘ الغرب وما ُيميزه من مشساكل الهوية والندماج
خاصسة بالنسسبة للمسسلم Úوالعرب.
و‘ ضسوِء هذه العوامل ،نشسأا شسعوٌر عنصسري مناوئ للمسسلمÚ
ÓسسÓ-م ،أاذك-اُه ا÷ه-ل اŸسس-ت-ح-ك-م ب-اإلسسÓ-م ل-دى
وال -ع-رب ول -إ
فئات واسسعة من اÛتمعات الغربية ،وخطاٌب ﬁرضض لدى
بعضض وسسائل اإلعÓم وآاخر متهافت وجاهل باإلسسÓم لدى
أاك ÌاŸنابر اإلعÓمية اعتدال.
سسعت األحزاب اليمينية اŸتشسّددة و»الشّسعبوية» إا ¤اسستثمار
اŸناخ الÓحق على هجمات  11سسبتم ‘ Èتكريسض اÿوف من
اإلسس Ó-م واŸسس -ل-م Úوت-وظ-ي-ف-ه ل-غ-اي-ات ان-ت-خ-اب-ي-ة ،ف-ظ-ه-رت
شسعارات منها أاسسلمة أاوروبا والتهديد اإلسسÓمي اÿفي ،وغÒ

ذلك م -ن الشس -ع -ارات ال -ت -ي و ّف -رت ل-ل-ي-م ÚاŸت-ط-رف خ-ط-اب-ا
مسس -م -وع -ا ع-وضس-ه ع-ن ضس-ع-ف خ-ط-اب-ه السس-ي-اسس-ي وﬁدودي-ة
البدائل القتصسادية والجتماعية التي ُيقدمها.
Œلّت نتائج هذا اÿطاب ‘ تنامي األعمال العدائية ضسد
اŸسسلم Úوالعرب و‘ حق اŸسساجد ومقابر اŸسسلم Úالتي
تعرضست للتدنيسض ‘ أاك Ìمن مناسسبة ،كما ظهرت ›موعات
من شسبان اليم Úتعتدي بشسكل منظم ومنهجي على اŸسسلمÚ
‘ شسوارع وأازقة اŸدن األوروبية كلما سسنحت لها سسانحة.

تأاجيج خطاب الكراهية

ججت األزمة اŸالية العاŸية التي اندلعت ‘  2007موجة
وأا ّ
الكراهية ضسد اŸسسلم ،Úوبات اليم ÚاŸتطّرف ُيرّوج لفكرة

ظاŸة مفادها أاّن الهجرات القادمة من شسمال إافريقيا والشّسرق
األوسس- -ط ه- -ي سس- -بب األزم -ة ،وأاّن ه -ؤولء اŸه -اج -ري -ن ب -ات -وا
ُي- -زاح -م -ون األوروب -ي Úاألصس -ل ّ-ي  ‘ Ú-ا◊صس -ول ع -ل -ى ف -رصض
وُيكّلفون اŸيزانية العمومية نفقاٍت باهظة ،و‘ نفسض الوقت
يبنون مسستقبلهم ‘ بلدانهم الأصسلية ع Èاسستثمار ما يجنونه
‘ اŸهجر.
ومع موجات اللّجوء الكÈى القادمة من سسوريا والعراق ودول
آاسسيوية ع Èتركيا عام  ،2016ازدهر خطاب الكراهية من
ت عدٍد من الدول بإاغÓق حدودها مع
جديد ،وكشسفت قرارا ُ
اليونان ودول البلقان نزعة دفينة للشسعور القومي الذي سسبق له
أان جsر على أاوروبا ويٍÓت ل ُتحصسى.
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التغي ⁄ Òيكن غ Òعسسل مسسموم

 ٦سسنوات على «الربيع الدموي» و’ بوادر انفراج ‘ اأ’فق
لزم-ات،
“ر ال ّسس -ن-وات م-ث-ق-ل-ة ب-ال-ه-م-وم وا أ
ّŒر بعهضسها البعضس باحثة عن ﬂرج من
اŸأازق الذي دخلته بلدان «الّربيع الدموي»،
لمن
لكن دون جدوى ،فأابواب النفراج وا أ
ل زالت موجدة ،ومفاتيحها تخفيها جهات
هّمها أان يبقى العنف واŸوت يلتهمان أابناء
ال -وط -ن ال -ع -رب-ي ،ل ل-ذنب اقÎف-وه ،سس-وى
لن -ه -م نشس -دوا ال-ت-غ-ي ،Òف-إاذا ب-ه-م ي-ج-دون
أ
أان - -فسس - -ه - -م يسس - -اق - -ون إا ¤ه - -اوي - -ة ا◊رب
اŸدّمرة.
فضسيلة دفوسس
ما يقارب السست سسنوات “ّر على اند’ع وإاشسغال ا◊روب
وا’ضسطرابات والفوضسى اأ’منية ‘ بعضض البلدان العربية
يلهب «البوعزيزي» اÎÙف ،و’ تظهر ‘ اأ’فق بوادر
ان -ف -راج ع -ل -ى اأ’ق -ل ‘ ال -وقت ال -راه -ن ،ل-ي-ب-ق-ى الّصس-راع
ال -دم -وي سس ّ-ي -د اŸوق -ف ‘ سس -وري -ا ت -غ -ذي -ه ال -ت -دّخ Ó-ت
اÿارجية والتعنت الداخلي لهذا الطرف وذاك دون مبا’ة
Ãا يكابده الشسعب الشسقيق هناك من مآاسسي مرّوعة فمن
سسلم من اŸوت أاو ا’صسابة ا÷سسدية والنفسسية –ّول إا¤
نازح ‘ الداخل أاوا÷ئ ‘ اÿارج يركب ﬂاطر البحار،
وإان سس- -اع- -ف -ه ا◊ظ ووصس -ل إا ¤الضس ّ-ف -ة اأ’خ -رى سس -اŸا،
فهناك تضسيع كرامته وتهدر إانسسانيته التي تتقاذفها الدول
اŸسستقِبلة الرافضسة لوجوده ،والتي تصسّر دائما على اعتباره
خطرا على أامنها حتى إاشسعار آاخر.

ب ÚبÓد الشّسام والّرافدين..اŸأاسساة واحدة

Óزمة ال ّسسورية فقط،
اŸأاسساة ’ ترسسمها ال ّصسورة القا“ة ل أ
ففي ا÷وار ’زال العراق تائها يبحث من ﬂرج للوضسع
اأ’مني اŸزري الذي يعيشسه منذ  ١٣سسنة ،و’ يبدو جلّيا
بأاّن القنابل اŸوقوتة التي تركها ا’حتÓل قبل انسسحابه،
م-ن ط-ائ-ف-ي-ة وع-ن-ف وان-قسس-ام وان-ه-ي-ار اق-تصس-ادي وت-دّخل
جح ومدمّر ،سستفّكك قريبا ،بل على العكسض
إاقليمي مؤو ّ
فهي مسستمّرة ‘ –ويل أايام بÓد الّرافدين ا÷ريح ا¤
مسسلسسل ’متناهي من الدم واŸوت والّدمار ،وقد زادها

تنظيم «داعشض» الّدموي مأاسساوية وفظاعة.

حرب بالوكالة ‘ اليمن

وغ Òبعيد يعيشض اليمن حالة شساّدة ،إاذ –ّولت أازمته من
أازم-ة ت-غ-ي Òن-ظ-ام إا ¤ح-رب ب-ال-وك-ال-ة سس-اح-ت-ه-ا اأ’راضس-ي
ث أاطراف
اليمنية ووقودها أابناؤوها لكّنها ‘ الواقع تقوم بب ّ
إاقليمية ف ّضسلت أان تصسفى حسساباتها على حسساب اليمنيّÚ
الذين يجدون أانفسسهم يدفعون الثّمن الغا‹ ‘ حرب
فرضست عليهم كأامر واقع دون أان يتمّكنوا من تغي Òهذا
الواقع.

بوصسلة النّجاة مفقودة ‘ ليبيا

وبينما يهزم الوضسع الّلبنا Êكل الّنظريات السسياسسية ليؤوّكد
بأاّنه بإامكان أاي دولة أان تعيشض بدون رئيسض ،و’ تنزلق إا¤
ال -ع-ن-ف وال-ف-وضس-ى ،ف-إاّن ل-ي-ب-ي-ا ’زالت ت-ب-حث ع-ن ب-وصس-ل-ة
ال ّ-ن -ج-اة وط-ري-ق اÓÿصض ب-ع-دم-ا وج-دت ن-فسس-ه-ا ت-دخ-ل
متاهة العنف والفوضسى وا’نقسسام.
الوضسع الّليبي يشسّكل حالة اسستثنائية مقارنة بباقي بلدان
«الّربيع اŸريع» ،فهي تخّلصست من الّنظام ال ّسسابق بتدّخل
«الناتو» ،وكان ا’عتقاد حينها بأانّ ا’نتقال سسيكون سسه،Ó

لمريكّيÚ
ب Úقرارات الّروسس وحسسابات ا أ

‡ا تصسّوره ا÷ميع،
لكن الذي حصسل أاّن الوضسع كان أاصسعب ّ
ف-ل-ي-ب-ي-ا ك-انت ت-ف-ت-ق-ر إا ¤اŸؤوسّس-سس-ات السس-ي-اسس-ي-ة وما كان
موجودا ”ّ تدمÒه ،فانهارت الدولة “اما وكان لزاما
إاعادة بنائها مؤوسسسسة تلو اأ’خرى.
وقبل وضسع الّلبنة اأ’و ¤ظهر جليّا بأانّ عملية التّهدË
أاسسهل بكث Òمن عملية البناء ،وبرزت ‘ ال ّ
طريق مطّبات
وعراقيل يضسعها هذا ال ّ
طرف وذاك ،إاذ انقسسمت ليبيا إا¤
مناطق وقبائل وجماعات سسياسسية كل واحدة يتبعها تنظيم
مسسّلح ،واحتّلت لغة العنف وال ّسسÓح مكان لغة ا◊وار،
واختلط ا◊ابل بالّنابل بعد أان اسستباحت أاطراف خارجية
’هتة وراء النّفط ،التدخل كل طرف يدّعم جهة داخلية ما
صسّعد العنف ووسّسع الشّسرخ وبات ‘ ليبيا أاك Ìمن حكومة
وأاك Ìمن برŸان وأاك Ìمن جيشض ،و‘ خضسم هذا ا’نز’ق
اÿط‚ Òحت جهود اأ’· اŸتحدة مدفوعة بتحّركات
دول ا÷وار تتقّدمها ا÷زائر ‘ ،تشسكيل حكومة وفاق
وطني تسسّلمت مهامها بصسعوبة ومشسّقة قبل أاشسهر ،لكّنها ⁄
تسستطع إا ¤حد اآ’ن ا◊صسول على ثقة الŸÈان ،وهي
مازالت تبحث عن ا’جماع الوطني الذي يعت Èطريق
اÓÿصض الوحيد.
إان -ه -اء ا’ن -قسس -ام ضس -رورة ح -ت -م -ي -ة ل-وضس-ع ق-ط-ار الّسسÓ-م
وا’سستقرار الّليبي على سسّكته ال ّصسحيحة ،كما أاّنه ال ّسسبيل
الوحيد إ’‚اح ا◊رب على ا’رهاب التي تشسّكل التحدي
اأ’ك Èبالّنسسبة أ’بناء وأاحفاد شسيخ الشّسهداء عمر اıتار
ل -ي -ت-وّج-ه-وا ب-ع-د ذلك إا ¤إاع-ادة ب-ن-اء م-ا دّم-رت-ه ال-ف-وضس-ى
اأ’م-ن-ي-ة وت-رسس-ي-خ ال-دÁق-راط-ي-ة ا◊ّق-ة ،وب-ن-اء م-ؤوسّس-سسات
الّدولة التي ’ تزول بزوال الّرجال.
ورغم ال ّصسعاب ،فاأ’مل كب Òبأان يدرك اأ’شسّقاء الّليبّيون
بأاّن الوقت حان لوقف سسياسسة جلد الّذات التي أادمت
الوطن وباتت تهّدد ا÷وار.
بلدان «الّربيع الّدموي» تدخل قريبا عامها ال ّسسادسض من
ال ّ
Óأامن وعدم ا’سستقرار ،واŸؤوّكد اليوم أاّن ا÷ميع يدرك
بأاّن الّتغي ⁄ Òيكن إا’ عسس Óمسسموما قّدم للشّسعوب العربية
نهاية  ٢٠١٠وبداية  ،٢٠١١والعÓج لن يخرج عن إاطار
ا÷نوح إا ¤ال ّسسÓم والبحث عن ﬂارج وتسسويات سسلمية
يلتف حولها ا÷ميع إ’خراج اŸركب إا ¤بّر اأ’مان.

حلب تفرضض وجهة النّزاع سسياسسيا
Ãج -رد أان أاع -ل-ن الّ-روسس ت-وق-ي-ف ال-قصس-ف
لمريكّيون على
ا÷هّنمي على حلب ،قفز ا أ
ه -ذه ال -ف -رصس -ة ب -أاخ -ذ زم -ام اŸب -ادرة ف -ورا
لعÓمي باŒاه اللّعب على
وتغي ÒاŸشسهد ا إ
لسس-ل-ح-ة إا ¤اŸع-ارضس-ة
ح-ب-ل ق-رار ت-وري-د ا أ
لطراف الفاعلة ‘ إادارة
ال ّسسورية ،واضسعا ا أ
هذا اŸلف أامام قراءات ل بداية ول نهاية
ل- -ه- -ا .وب- -ال ّ-ت -وازي م -ع ذلك ف -إاّن ال ّ-دع -وات
اŸط -ال -ب-ة ب-اسس-ت-ئ-ن-اف ا◊وار ب ÚاŸن-ازعÚ
ت- -زداد ّŒذرا ع- -قب أان سس- -ئ- -م ا÷م -ي -ع م -ن
مأاسساة ا◊رب التي طال أامدها.
جمال أاوكيلي
ه -ذا ال -ت -ح ّ-ول ‘ اأ’ح -داث خ ّ-ل -ف -ت -ه ال -غ -ارات ال ّ-روسس -ي-ة
اŸت -واصس -ل -ة ع -ل -ى ح -لب ،وال -ت -ي أاّدت إا ¤سس-ح-ق اإ’نسس-ان
وال -ع -م -ران م -ن أاج-ل إاخ-راج اŸسس-لّ-ح Ú-م-ن –صس-ي-ن-ات-ه-م
وإاعÓن اŸدينة ّﬁررة بشسكل رسسمي ،إاّ’ أانه وإا ¤غاية
جه إا ¤الفعل السسياسسي ،لعلّ وعسسى
اليوم فإاّن اÿيار يتو ّ
يغ ّ
طي كل ما جرى إا ¤غاية اليوم.
اأ’مريكّيون التزموا ال ّصسمت اŸطّبق عندما كانت حلب
–ت القصسف الّروسسي ،و ⁄ن ّ
طلع على أاي تصسريح ‘ هذا
‡ا أاثار اسستغراب اŸتتّبع Úلهذا اŸوقف ،وخÓل
الشّسأان ّ
هذه اأ’ثناء نطق دي ميسستورا باقÎاح «اإ’دارة الّذاتية»
للمدينة ،غ Òأاّنها جاءت ‘ سسياق موازين قوى كان لصسالح
روسسيا ،لذلك رفضسه السسوريون بصسفة قطعية ،هذه الفكرة
“ ⁄ر عندما تغلّب عليها اŸيدان ،وقد أاخطأا اŸبعوث
اأ’‡ي ‘ ذلك.
وأامام هذا الفراغ تفاجأا الّرأاي العام Ÿا أاقدم عليه أاوباما
من رفع ا◊ظر اŸفروضض على توريد اأ’سسلحة ◊لفاء
واشسنطن ‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب ‘ سسوريا ،وأاّن مذّكرة
أارسسلت إا ¤كتابة الدولة ووزارة الدفاع تّÈر بأان ذلك له
أاهمية قوية Ÿصسلحة اأ’من القومي اأ’مريكي.
جلت مواقف صسارمة من روسسيا ،التي رأات ‘
مباشسرة سس ّ
مثل هذا العمل تشسويشسا واضسحا وصسريحا Œاه اŸسساعي
الّرامية إا ¤إاحÓل ال ّسسÓم ‘ هذا البلد.
و ⁄ي -ت -وان اŸت -ح ّ-دث ب -اسس -م ال -ك -رم -ل Úالسس-ي-د دÁيÎي
ب-يسس-ك-وف ب-ال-ق-ول أاّن حصس-ول اإ’ره-ابّ-ي Ú-ع-ل-ى الّصس-واريخ
اŸضساّدة للجو ،اÙمولة على الكتف يشسّكل خطرا على
القوات الّروسسية العاملة ‘ سسوريا والدول اأ’خرى ،لذلك
علينا أان ندرك ما هو الهدف الّرئيسسي من وراء هذا القرار
وفهم نواياه وتفاصسيله؟

هذا الرد الّروسسي ال ّسسريع بّدد ﬂاوفه وزير اÿارجية
’فروف عندما أاوضسح أامام نظÒه اأ’Ÿا Êبهاسسبورغ بأاّنه
ل- -ن ي- -ؤوّث- -ر ع- -ل- -ى ال- -وضس- -ع ‘ ح- -لب ك- -ثÒا بسس -بب حصس -ار
اÛموعات اŸسسّلحة وصسعوبة حصسولها على تعزيزات
عسس- -ك- -ري- -ة ،م- -ؤوّك -دا ‘ ه -ذا اإ’ط -ار ب -أاّن إاع -ادة تسس -ل -ي -ح
اŸع -ارضس -ة الّسس -وري -ة خ -ط -را ك-بÒا ل-ل-غ-اي-ة ،وأاّن ال-غ-ال-ب-ي-ة
العظمى من اأ’سسلحة التي تصسل سستقع ‘ يد اإ’رهابّيÚ
تنظيمي داعشض أاو النصسرة.
وتلك اإ’شسارات اأ’ولية اأ’مريكية فهمها الّروسض جيدا،
وهذا عندما اسستطاعوا جّرهم إا ¤طاولة الّتفاهم لّÓتفاق
ع-ل-ى ح-ل-ول ث-ن-ائ-ي-ة غ-اي-ت-ه-ا إاخÓ-ء ح-لب الّشس-رق-ي-ة ،ون-ق-ل
اŸقاتل Úإا ¤نقاط أاخرى ،وهذا ما يبحث عنه الّروسض ‘
الوقت الراهن ،وهذا ‘ حد ذاته حرصض على أاّن ما فعله
هؤو’ء ‘ حلب ’ يذهب سسدى ،و’بد من اسسÎجاعها إا¤
ح -اضس -ن -ة م-ن اسس-ت-م-ر ‘ قصس-ف-ه-ا إا ¤غ-اي-ة إاعÓ-ن-ه وق-ف
ال -ت -دم ÒواŸف -اوضس -ات Œري ع -ل -ى ا÷زئ-ي-ات أاي إاب-ع-اد
اŸسسّلح Úخارج اŸدينة ،الذين  ⁄يخرجوا خÓل إالقاء
عليهم أاطنان من القنابل.
وضس -م -ن ه -ذا السس -ي -اق ،أاورد اŸت -ح ّ-دث ب-اسس-م اÿارج-ي-ة
اأ’مريكية مارك تونر أاّنه ليسض هناك أاي حل عسسكري
لل ّصسراع ‘ سسوريا ،مضسيفا حتى ولو “ّكن الّنظام السسوري
Ãسساعدة روسسيا من اسستعادة حلب ،فهذا ’ يعني أاّن الّنزاع
سسيتوّقف ،مؤوّكدا بأاّن اŸعارضسة لن تلقي سسÓحها ولكنها
سستسستمر ‘ القتال ،وأانّ بÓده على اّتصسال مع اŸعارضسة
اŸعتدلة ‘ حلب.
هذا الّتصسريح يب Úأاّن أاي تسسوية ‘ اأ’فق تتطلّب أان تكون
مرجعيتها طاولة ا◊وار ،لتسسليم اŸدينة مقابل ضسمان
خروج اŸسسّلح.Ú
وإان كان الّروسض واأ’مريكان يحوزان على أارضسية تفاهم
على مسستوى مع ‘ Úإاطار حسسابات إاقليمية للدخول ‘
منطق «’ حرب و’ سسلم» ،فإانّ أاصسوات أاخرى ارتفعت
معلنة فتح باب ا◊وار والعودة إا ¤جنيف.
وه- -ك- -ذا أاع -ربت اÿارج -ي -ة الّسس -وري -ة ع -ن اسس -ت -ع -داده -ا
’سستئناف ا◊وار ،مع ا÷ماعات اŸعارضسة ،دون تدّخل
خارجي أاو شسروط مسسبقة ،ومن جهة صسّرح دي ميسستورا
أاّنه حان الوقت للنّظر بجدية ‘ إامكانية إاحياء ﬁادثات
سسياسسية لتسسوية اأ’زمة ال ّسسورية ،معتÈا أاّن ا’نتصسارات
العسسكرية ليسست انتصسارا لل ّسسÓم.
من هنا تÈز اإ’رادة السسياسسية اأ’ولية ‘ الّذهاب إا ¤آافاق
أاحسس- -ن ،أا’ وه- -ي ال- -ت- -وصس- -ل إا ¤ح- -ل ي- -ك -ون ‘ مسس -ت -وى
طموحات ’فروف ،كÒي ودي ميسستورا.
فما هو مضسمون هذا ا◊وار ‘ حالة إاجرائه؟ ما وقع على

اأ’رضض سسيغّير ا’ّتجاهات ويحّدد مكان كل واحد ،وحتى
وزنه ،والّروسض هم اأ’قوى اليوم ،وسسيملون شسروطهم على
الذين هم ‘ درجة أاقل من حيث اŸواجهة ،لذلك فإاّن ما
كان من مطالب كاŸرحلة ا’نتقالية وإاجراء ا’نتخابات لن
تطرح مرة أاخرى أ’ّن أاصسحاب هذه اأ’فكار ليسسوا ‘ مرتبة
تسسمح لهم بذلك من حيث ا◊ضسور ‘ اŸيدان ،فعلى ماذا

سسيتحّدث هؤو’ء؟ هل بخصسوصض إاعاداة إاعمار اŸنطقة؟
فهذا ليسض من صسÓحياتهم ما دامت أاّنها خرجت عن
سسيطرتهم ،وما معنى حوار بدون شسروط مسسبقة؟ هذا ما
يعني أانّ اŸرحلة القادمة سستكون صسعبة ومعّقدة ‘ جانبها
السسياسسي ،أاما العسسكري فإاّنه ‘ وضسع يأامل ا÷ميع أان يراه
منتهيا ‘ أاقرب وقت.

لك Èتكّبدته سسوريا
ا◊جم ا أ

حصسيلة خسسائر الّربيع الدموي  ٦00مليار دو’ر

كشسف تقرير أاصسدرته منظمة اأ’· اŸتحدة مؤوخرا ،الّنقاب على أاّن «الّربيع الدموي» الذي بدأا من تونسض ‘
ديسسم ،٢٠١٠ Èوانتقل Ãآاسسيه إا ¤بلدان عربية اأخرى ثم خّلف حروبا مدّمرة ‘ بعضسها ،خلف خسسائر اقتصسادية
كبÒة قّدرت بأاك Ìمن  ٦٠٠مليار دو’ر.
وأاشسار الّتقرير إا ¤أاّن اŸنطقة العربية تكّبدت منذ عام  ٢٠١٠خسسائر اقتصسادية كبÒة بلغت بالّتحديد  ٦١٣ . ٨مليار
دو’ر أامريكي من تعامÓتها ا’قتصسادية ،أاي نحو  % ٦من إاجما‹ النا œاÙلي خÓل الفÎة من  ٢٠١١إا.٢٠١5 ¤
وأاوضسح أاّن الّنزاعات واأ’زمات السسياسسية  ⁄تكن وحدها التي أاضسّرت با◊الة ا’قتصسادية ،لكن انخفاضض أاسسعار
النفط الذي أاّدى كذلك إا ¤تراجع حاد ‘ عائدات تصسدير الذهب اأ’سسود لدى العديد من الدول العربية خاصسة
خÓل العام اŸاضسي.
رغم ذلك ،أاّكد الّتقرير أاّن الّنزاعات كان لها التأاث Òاأ’ك Èعلى اÿسسائر ا’قتصسادية ،مشسÒا إا ¤أاّن اأ’زمة السسورية
الدموية التي تدخل قريبا عامها السسادسض ،تقّدر خسسائرها على إاجما‹ النا œاÙلي بـ  ٢59مليار دو’ر منذ
.٢٠١١
ولفت التقرير إا ¤أاّن الّنزاعات كان لها أايضسا تأاث Òاجتماعي كب ،Òما تضسمن قاعدة السسكان الواسسعة التي نزحت
جراء العنف وا’ضسطرابات ،وارتفاع معد’ت البطالة ‘ البÓد التي شسهدت الصسراعات ،أاو تلك التي اسستقبلت
’جئ Úبسسبب اأ’زمات التي يعا Êمنها جÒانها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوانيسض» صشرحا ضشمن صشفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنششر
إابداعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسض الثقافية ششعر ،قصشة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسشهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصشة للجميع.
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^ بقلم ‚وى بولقرون  /بسسكرة

مّرت سشنة
وأانت لزلتَ تدور بيننا
وا÷رح مازال نازفا
كأاّنه هنا..
كأاّنك اآلن فقط تنادي علينا
وضشحكاتك مزالت ترن
ومزال سشماعها ‡كنا
...
مرت سشنة..
وكأانك اآلن فقط خمدت سشاكتا
وكأانهم اآلن فقط حملوك على
أاكتافهم مكفنا..
كأاّن الصشراخ اآلن تعا ‘ ¤بيتنا..
وكأاّننا حديثوا الفجيعة بك
وكأانها  ⁄تكن سشنة
...
مّرت سشنة..
وجمر فراقك بعد  ⁄يخمد
بعُد مزال ‘ القلب األنÚ
و‘ الع Úدموع سشاخنة
و‘ الصشدر آاهٌة ششقت
جيوب الروح..
ت ما تبقى فينا من أامل
قتل َ
كسشرتَ عمود سشقفنا..
وأاٌب من الفجيعة ذاهلٌ
Óن يبكيك تسشÎا
مازال ل آ
يخفي قلبا تفتت ب Úاألمكنة
يخفي ظهرا تكسشر..
وششمعة ذوت فتيلتها..
ومصشباحا –طم

^ نزيهة شسلخي موسسى
َيا سشّيدَة الَفِجيَعةِ
َ
يا أانثى َتتَل َ
ظى بِنَÒاِن اّللياِلي ال sسشِحيَقة
ِ
ِ
يا َأايُقوَنَة الَعاششقÚ
يا أامَ الsثَكاَلى
...ال sسشَباَيا
جِحيم ال sسشراب
يا أاَُم الَفاِريَن من َ
حات الtنور
إاَلى ُفُتو َ
إاَلى َثْغِر الِغَوايِة
جة الَعابِرين إاَلى الِفرَدوسض
َيا ُمه َ
ي ُدُموَع َمرË
امسشح ِ
انفضِشي الُغبار مِن َعَلى َوجهِ سَشاَرة
انزعيِ الشsشوك ِمن َك ِ
ف َليَلى
ِŸقيت
شَشاكسش ِ
ي َهَذا ال sصشمت ا َ
ÿوف
ي ُكّل َهَذا ا َ
الَعِن ِ
ي َقَدر الُعشsشاق
صَشاِفح ِ
والَيَتاَمى
ك ال ّ
طفِل َرِغيًفا
ي لذا َ
امنح ِ
جذوَة َنار
واششعل ِ
ي للَبرِد َ
ي َبَكارَة الَقصِشيدِة
ل َتُفضِش ِ
ف بَدَل ا ِ
َ
◊ ِ
ِ
َ Èنار
ز
ن
ي
م
ل
ق
ل
يا
َ
واترك ِ
ُ
َدِعيهِ يلَعُن َهذا الَعا ⁄الَقِميء
اُÙموم بالظُلم ِ
Ÿجُبول عَلى األذَيةِ
ا َ
َدعيِه ُيل u
حا
طخ َوجهَها ليزَداَد ُقب ً
ُ Íقرصَض الشsشمسض
دعيِ ال ّصشبايا ُيداِع ّ
َيخُبزَن أاششَواَقُهن ِبَماء الsزهر
جففَنُه َعَلى أاغ َصشاِن ال uسشندِيان
وُي َ
وَيرٌقصشنَ رق َصشَة الطّائر اŸذبوح
حة
Ÿاِل َ
ِعنَد الشsشواِطئ ا َ
يا سشيَuدة األَراِمل وا ِ
÷َياع
ŸظُلومِÚ
َ Ÿسشاكِ Úوا َ
َيا أاَُم ا َ
جع والبَُكاء
يا سَشuيدة الَو َ
Ÿنُبوِذين مِن الsزَمن
صَشدِيَقُة ا َ
الَفارين من الَغاَبات ال s
ظاِمَئة
حُقوِل الِعَنب
إاَلى ُ
َ
َ
Ÿاء
ا
ى
ل
ع
ة
ع
ر
ش
ش
Ÿ
ا
ت
َ Ÿسشاءا
َ
َ
ِ...إاَلى ا َ
ُ
Ÿاكِثِ ‘ ُبؤوُبؤو الشsشمسض
يا سشيّدة ا ُ
◊زِن ا َ
◊لم
تَعاِلي لنع Èمًعا إا ¤ال ّضشفةِ األخَرى من ا ُ
إا ¤مَراِفئ بَ Óدم...ب Óجُوع...بَ Óنار
ك أان ِ
ت...يا قِدي َسشة ال s
طيِبÚ
َمٌ Ó
حاِرسَشة
وحَدكِ َ
Ÿشَشرِدين
ا َ
ÓŸجئ وا ُ
َ
َ
ŸوُبوِئÚ
ا
ة
ب
ي
ب
ط
َ
Ÿكُلوم
سَشّيدة الsزمن ا َ

قصس

صشمت

عر

شس

ليندة كامل

يدة

ا◊ب سشمفونية...
^ بقلم سسليمة مليزي

أاعادتني حرو‘ هذا اŸسشاء
إا ¤أاياٍم مضشت...
كّنا فيها نعانق الورد والسشناء
ونحكي للفرح حكاية حبٍ
أانششأات خبزا ً..وقوتاً للفقراء
وخطت حروفاً وقوا‘ للششعراء
وامت أ
Óت دفاتر عتاب الغرباء
قيل...وقال...وثرثرة ...وكٌÓم
ووجع القلب يا حسشرتاه
من حبٍ ولد ب ÚقلبÚ
ل يبا‹ للعيون والششفاه
حينها...رسشمتني بلون قزٍح
كفراششةٍ ‘ الربى
وعصشافُ Òتط ‘ Òالهواء
ب حُر ‘ مداه
وقل ٌ
ا◊ب سشمفونية
يعزف على أاوتار الوريدي
ويغ Òالسشتائر واŸرافئ
ومراسشي اŸراكب
والقدرة على البكاء
ويبقى وفياً للقلب وهواه

خا

طرة

أانا وإان خانتني الكلمات
سشأاصشّفق لهذا ال ّصشمت
لن أاحّقق معها كمجرمة!..
لن أاسشجنها كمتهمة!..
سشأاترك لها هذا اŸدى
وسشأانتظرها
كما تنتظر الرضض
زخاتها.....
لتنبنت ا◊ياة
من ششفاه تيبسشت
أاك Ìمن هذه األمنيات

سشعادة صشديق

بقلم :سسيد أحمد  /ألشسلف
ألّني العاششق لك دوما يا صشديقي
ألّني أاصشدقتك فع Óمن أاول لقاء
تسشتيقظ بي نÒان هي لششوقي
لتÎجم مني كل ا◊ب والوفاء
للعهد الذي بيننا دوما ع Èطريقي
Óصشدقاء
حينئذ أاعود بلغة هي ل أ
ألكاتبك ،فيÎجم تعبÒي صشدقي
ألعÎف ،أا Êسشأاسشافر ع Èاألرجاء
ألقول إاليك ،أا ⁄ Êولن أانسشاك
فأانت األروع ،أل Êل أابصشر األهوال
أانت سشعادتي ،ف Óتب Îاآلن دنياك
فالصشدق والود لن يكون لسشواك
لذا با◊ب أاسشارع دوما للقياك
فلتخ ÊÈمن جديد متى أالقاك؟
أاكتب ‹ رّدا يثلج ال ّصشدر وإايّاك

قد أاضشفى على البيت نورا مزsيَنا
وأاٌم “سشكت بحبل الله تيقنا
أانه ما أاخذ إال ليعطي أافضش Óوأاحسشنا
ت أاربعٌ تركتهن وسشط بحر
وأاخوا ٌ
يششكو القرصشنة..
Ÿن يششك Úفجيعتهن؟
وأانت السشند الوحيد
وبعدك ،كل الفجائع ‡كنة
....
مّرت سشنة..
أاحّقا مرت سشنة؟!
لكنّي مازلت أاراك تهرول بثوبك األبيضض
تسشرع كي ل تفوتك الصشÓة..
ت أاسشمع نداء صشديقك عليك
مازل ُ
كي ل تفوت أاحلى األوقات
ت أارى عنÎياتك واŸرجلة
مازل ُ
واندفاعك عندما يفور غضشبك
بعضض فورات..
يا رج ‘ Óثوب طفل
أاتدري ما تركت خلفك
من دمارٍ..وقحط..وفÓة؟
ت فيا أانا؟!
وما ترك َ
ومّرت سشنة
....
ت أابحث عنك ب Úالششوارع
مازل ُ
أاراك قادما من بعيد
Œر خلفك الفرح..والطفولة
وأاحلى األزمنة
ت هنا
ت أاراك..ومازل َ
مازل ُ
كأاّنها ما مّرت سشنة
كأاّنها ما مرت سشنة

طرة

خا

ريحي ،حريقي ،غريقي ،وطني

بقلم ياسسم Úــ ب  /سسكيكدة
قالوا ‹ مالها
إانها جريحى –Îق حريقي
يا حبيبتي العششيقة
أاراك جريحة
أاحبك ،أابقى
‘
ص
ش
ل
ب
ا
ك
و
أ
ا
ن
ت غريقي
أامد يدي اÿاوية كيف أاسشعفها
الهاوية
جرفتها الهاوية أاصشبحت ‘ هÓك
دقت طبول اŸمات
ليسض ‹ حيلة
ليسض ‹ سشÓح
أامكث ‘ ربيع أاخضشر
فتي  ⁄يتعب
 ⁄يتجاششر كي يكسشر
ﬂز Êبي وطني على بابها كتب
أامان
ل به ل فأاسض ول رصشاصض
حتى عيدان الششجر األخضشر
لينة
إان رميتها تكسشر
وإان تثبتت بها ا◊بيبة تعصشر
ما من من حيلة للخÓصض
ل مناصض ،ل مناصض
أاسشتغيث
صشوتي
م
ك
ث
ه
ا
ل
ر
ع
ب
⁄
ي
س
ش
ت
و
ع
ب
ششلت رجليا لكي أاعدو وأاسشتنجد
صشوتي معذب غصض ‘ اŸقلب
نار الفتنة غاوية
ولهيب جهنم غاضشبة
يد الغدر قصشفت موطن األمان
وفجرت نهر يسشيل سشيÓن
دموعا حريقا
Èﬁة الدم وأا ⁄تنزف ندما
جناحك جريحا
وفضشاك ضشباب
وسشماؤوك حÈا بلون الرماد
وبحرك باخرة وباخرة وباخرة

نص
^ رميسساء شسر‘

الهاوية

أانتهي من كتابة النصض،
فيششيخ الزمن ›ّددا وتعود
ا◊ياة إا ¤رتابتها ⁄ ،أاعد
أاع - - - -رف م- - - -ا ا÷دوى ّ‡ا
أاك- - -تب ،وإان ك- - -ان ت- - -دوي - -ن
أافكاري الغربية بهذا الششكل
ضش - -رب - -ا م - -ن ا◊م - -اق- -ة أاو
ﬁاول- - - -ة ل- - - -ل- - - -ن- - - -ج - - -اة..
إا‰ا أادرك جيدا أاّنني لول
ال -ك -ت -اب -ة ل-ك-نت ›ن-ون-ة أاو
خ- -رق- -اء ت- -ق -وم ك -ل صش -ب -اح
ب -ال -ب -حث ع -ن ن -فسش -ه-ا ،ول
Œد سشوى انعكاسض ÓŸمح
أانثى ‘ اŸرآاة.
أان- - -ا ›Èة اآلن ع- - -ل- - -ى
الشش -ع -ور ب -ال Ó-م -ب-الة Œاه
األشش- -خ -اصض واألشش -ي -اء م -ن
حو‹ ألنها جميعا مكررة.
ل شش -يء ي -ث Òاله-ت-م-ام،
ال- -وقت ي -ل -ت -ه -م م -ا Áر ب -ه
بطريقة سشيئة تخلّف الكثÒ
من الُفتات.
وأانا ،أاحاول بششكل جدي جمع هذه األجزاء الناجية من جششع الزمن
ألششّكل منها اŸكان اÿيا‹ الذي يظهر فقط ح Úأاششرد ،أاكتب ،وأاقرأا ليÓ
على أاريكتي اŸتهالكة.
ا◊قيقة الوحيدة ا÷ديرة بالتصشديق ،هي أان كل ششيء ‘ هذا العا⁄
يؤوول إا ¤البؤوسض ،أاننا نتمسشك بالتفاصشيل الصشغÒة ونحن مغمضشي األعÚ
كي ل نلمح الهاوية التي تقÎب يوما بعد يوم.
نحن نقنع أانفسشنا عبثا أاننا مرتاحون وسشعداء ،وأان العمى الذي نتظاهر
به أافضشل بكث Òمن رؤوية وجه الواقع الدميم.

ح Úيزور Êششوقك
بقلم :صسامت ﬁمد
ح Úيزور Êششوقك
يبعÊÌ
يصش ÊÒذّرات حنان
وح Úيجّن اللّيل
أاتنّفسشك ‘ رحاب
وكلّما اأسشدل ال ّ
ظÓم سشتاره
زار Êطيفك
والوجد يسشكنني
ويدثر Êبردائه
ويقتلني كما الغياب
فبعدك يعّذبني
والعتاب
وا◊ن ÚيراودÊ
كسشراب
والهجر يؤورقني
وÁخر Êكما العباب
واأنا لك طالبا
غ Òمهاب
وحّبك يأاسشرÊ
ويط Òبي ‘ حضشرتك
كما السشحاب
يا سشوداء العيون
أاحببتك حد ا÷نون
وقلبي بك مفتون
يرقب منك اقÎاب

وÁقت البعد
ويناششدك الَعود
ف Óتخذليه يا رباب
سشّيدتي
دعيني أاعتلي صشهوة حبك
واأنتششي خمرة عششقك
واأر“ي ب Úذراعيك
كما الطفل الوديع
فأانا مذ عرفتك
أاعيشض تيها
ب Úحاء وباء
أابحث عنك متلّهفا
وأاسشأال كل من ‘ طريقي
عنك
اإ ¤أان سشاقني القدر إاليك
وما اأجمل ال ّصشدف
يوم التقينا
فكان لنا ا◊ب دربا
سشلكناه سشواء
واّتخذنا الوصشل ركبا
أاهديتنيه ‘ سشخاء
واكتفيت بك حبا
من ب Úكل النّسشاء
فطيبي نفسشا
فأانا لك وحدك
حتى ح Úأاغفو أاو أانام
يوقظني الششوق إاليك
ألصشحو باحثا عنك
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الدور  ١6لكأاسس ا÷مهورية

خÈة ““أابناء العقيبة““ ‘ مواجهة طموح ا–اد الشساوية
ي -ف-ت-ت-ح ،ال-ي-وم ،ف-ري-ق-ا شض-ب-اب
ب -ل -وزداد وا–اد الشض-اوي-ة ،م-ب-اري-ات
الدور Ÿ ١6نافسضة كأاسس ا÷مهورية
ع -ن -دم -ا ي -ل -ت -ق -ي-ان Ãل-عب  ٢٠أاوت
بالعناصضر وكلهما راغب ‘ –قيق
ال -ف -وز م -ن أاج -ل ال -ت -أاه -ل إا ¤ال-دور
اŸقبل.

»°ù«ªM QÉªY

ي -ت -واج -د ف -ري -ق شس -ب -اب ب-ل-وزداد أام-ام
فرصسة ذهبية من أاجل التأاهل إا ¤ثمن
نهائي كأاسص ا÷مهورية Ãا أانه سسيحظى
ب -دع -م ج -م -اهÒه خ -لل م -واج-ه-ة ا–اد
الشس -اوي -ة ال -ي -وم ،ال -ذي ي -ط-م-ح ل-ت-ح-ق-ي-ق
اŸف -اج -أاة ع-ل-ى حسس-اب أاح-د اŸرشس-حÚ
للذهاب بعيدا ‘ هذه اŸنافسسة.
حضس -ر ال-ت-ق-ن-ي اŸغ-رب-ي ب-ادو ال-زاك-ي،
أاشسباله جيدا لهذه اŸباراة ،حيث يريد
السس- -ت- -ث- -م -ار ‘ اŸع -ن -وي -ات اŸرت -ف -ع -ة
لعناصسره ومرورهم بفÎة جيدة من أاجل
–ق- -ي- -ق الن- -تصس- -ار ع -ل -ى حسس -اب ا–اد
الشساوية.

وطالب الزاكي لعبيه بتفادي الغرور
وعدم اسستصسغار اŸنافسص ،الذي ل Áلك
شس -ي -ئ -ا ي -خسس -ره خ -لل م -واج -ه -ة شس -ب-اب
بلوزداد ،وهو العامل الذي قد يكون ‘
صسالح اŸنافسص ،عكسص صساحب األرضص
ال- -ذي سس- -ي- -ك- -ون –ت ضس- -غ -ط الأنصس -ار،
خاصسة إاذا تأاخر ‘ التسسجيل.
يدخل شسباب بلوزداد هذه اŸواجهة ‘
غ-ي-اب ث-ن-ائ-ي ال-دف-اع شس-رف-اوي ون-ع-ما،Ê

نادي سسطاوا‹ ‘ ﬁاولة إاحداث اŸفاجأاة أامام
وفاق سسطيف

يسضتعد نادي سضطاوا‹ ،الذي
سضينشضط الدور  ١6لكأاسس ا÷زائر
ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ،ل -ع -يشس ◊ظ -ات
ت- -اري- -خ- -ي- -ة ع- -ن -دم -ا ““ي -تشض -رف““
Ãلق - -اة اخ - -تصض - -اصض - -ي ك - -ب‘ Ò
اŸن -افسض -ة وب-ط-ل إاف-ري-ق-ي-ا ،٢٠١4
وف- -اق سض- -ط -ي -ف ،ي -وم اÿم -يسس،
Ãل- -عب ع- -م- -ر ح- -م -ادي السض -اع -ة
(.)١6:3٠
 ⁄يصس- -ل ال -ف -ري -ق ،اŸؤوسسسص سس -ن -ة
 1964والناشسط ‘ اÛموعة الثانية
للجهوي الثا( Êالقسسم السسادسص) ،قط
ل- -ه- -ذه اŸرح- -ل- -ة م- -ن ال- -ك -أاسص ،وه -و
م-اي-ع-ط-ي ن-ك-ه-ة خ-اصس-ة ل-ل-قاء البلدية
العاصسمية السساحلية ،اŸعروفة خاصسة
بفريق كرة السسلة.
وصس - -رح رئ- -يسص ن- -ادي سس- -ط- -اوا‹،
رضس- -وان سس- -هÒي““ :ل- -يسص ل- -دي- -ن- -ا م -ا
نخسسره ‘ هذه اŸقابلة .التأاهل إا¤
ال -دور  16ي- -ع- -د ‘ ح -د ذات -ه إا‚ازا
بالنسسبة لهذا النادي.
القرعة  ⁄تكن ‘ صسا◊نا عندما
اقÎحت علينا الوفاق السسطايفي وهي
تشسكيلة توجت عدة مرات بالبطولة،
كؤووسص ا÷زائر وإافريقيا .نطمح إا¤
 ⁄ل –قيق حلم
تقد Ëمباراة كبÒة و َ
اŸناصسرين باŸرور للدور القادم؟““.
ووصسل فريق اسسطاوا‹ إا ¤الدور
 16بعد إاقصسائه لشسبيبة درارية (،)2-5
شسباب ا◊راشص ( 3-5 ،0-0بضسربات
الÎجيح) ،أاوŸبي اŸكان ا÷ميل (-3
 2ب- -ع- -د ال- -وقت اإلضس- -ا‘) ،أاوŸب- -ي
ال -ع -ن -اصس -ر ( 4-5 ،1-1بضسربات
الÎج- -ي- -ح) وأاخÒا ا–اد ال -ك -رم -ة ‘
ال - -دور  3- 5 ،1-1( 32بضسربات
الÎجيح).
ن -ت-ائ-ج ت-ب Úب-رودة أاعصس-اب لع-ب-ي
ال- - -ف- - -ري - -ق ،خ - -اصس - -ة ‘ الضس - -رب - -ات
الÎج - -ي - -ح - -ي - -ة‡ ،ا ي - -ج Èال - -وف- -اق
السس-ط-اي-ف-ي ع-ل-ى ال-ع-مل على تفاديها
وحسسم األمور ‘ الوقت القانو Êمن

اŸباراة ،إان أاراد عدم اŸغامرة.
وقال رئيسص النادي““ :حققنا إا‚ازا
مشس -رف -ا ،ل -ك -ن الشس -يء ال-وح-ي-د ال-ذي
يقلقني هو أان اللعب Úيفكرون أاكÌ
‘ الكأاسص وهو ما أاثر سسلبا على نتائج
البطولة .أاعتقد أان الفارق ليسص كبÒا
عن صساحب الريادة““.
وي -ح -ت -ل ن -ادي سس -ط -اوا‹ ب -ق -ي -ادة
اŸدرب ال -ط -يب ب -ن ن-ع-م-ا ،ÊاŸرك-ز
ال-ت-اسس-ع ‘ اÛم-وع-ة ال-ث-ان-ية للقسسم
ا÷ه- -وي ال- -ث -ا Êب -رصس -ي -د  11نقطة
وبفارق تسسع نقاط كاملة عن الرائد
ج -م -ع -ي-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،م-ت-ق-دم-ا
بنقطت Úفقط عن صساحب اŸؤوخرة
شسباب زموري بعد  10جولت .وانهزم
ال -ف -ري -ق ‘ آاخ -ر ل -ق -اء ل -ه أام -ام أام -ل
ك- -وري- -ف- -ة ( ،)0-1ن - -ه - -اي - -ة األسس- -ب- -وع
اŸاضسي.
وي- -ع- -ت Èكّ- -ل م -ن ح -ارسص اŸرم -ى
حمزة مناصسري ،اŸدافع ا◊ر أانيسص
ح -فصس -ي واŸه -اج -م اıضس -رم رب-ي-ع
ب- -كÒي ،أاع- -م- -دة ه- -ذه ال- -تشس- -ك- -ي- -ل- -ة
الطموحة ،رغم نقصص الوسسائل.
وأاضس - -اف سس- -هÒي““ :إادارة ال- -ن- -ادي
ال-ري-اضس-ي ال-ه-اوي ،اŸت-ك-ون م-ن ع-دة
ف -روع ،ت-واج-ه ع-دة صس-ع-وب-ات ل-ت-ل-ب-ي-ة
اح -ت -ي -اج -ات ف-ري-ق ك-رة ال-ق-دم .أام-ام
وفاق سسطيف سسننسسى كل شسيئ ،أامل
‘ الظهور بوجه مشسرف يعطينا الثقة
‘ ما تبقى من اŸوسسم الرياضسي““.
واتفقت اإلدارة والطاقم الفني على
إانهاء مرحلة الذهاب للبطولة ‘ أاحد
اŸراك -ز ال -ث -لث -ة األو ¤ق -ب-ل –دي-د
ال -ه -دف ال-رئ-يسس-ي وال-ن-ه-ائ-ي ل-ل-ف-ري-ق
خلل موسسم .2017-2016
و–سس -ب -ا Ÿب-اراة اÿم-يسص ،ي-ج-ري
نادي اسسطاوا‹ تربصسا قصسÒا ،حيث
سسÒك - - - - -ز اŸدرب ع- - - - -ل- - - - -ى ا÷انب
ال -بسس -ي -ك -ول -وج -ي ال -ه-ام ‘ م-ث-ل ه-ذه
اŸواج -ه-ات ال-ت-ي ي-ت-م ف-ي-ه-ا اإلقصس-اء
اŸباشسر للمنهزم.

بسسبب اإلصسابة ،األمر الذي عقد كثÒا
م - -ن م- -ه- -م- -ة اŸدرب ال- -زاك- -ي ‘ وضس- -ع
التشسكيلة األسساسسية ،نظرا لغياب العناصسر
القادرة على تعويضص هذا الثنائي.
وسس- -يضس- -ع ال- -زاك -ي ث -ق -ت -ه ‘ اŸداف -ع
الشساب عايشص ،على أان يسسنده بلعب آاخر
‘ اÙور قد يكون أاحد عناصسر وسسط
اŸيدان‡ ،ا يجعل دفاع الشسباب يفقد
ن- -وع- -ا م- -ا ق- -وت- -ه ال- -ت- -ي ع -رف -ه -ا خ -لل
اŸباريات اŸاضسية.
ووضس -ع شس -ب-اب ب-ل-وزداد م-ن-افسس-ة ك-أاسص
ا÷مهورية كأاحد األهداف اŸهمة التي
يريد اŸنافسسة عليها ،نظرا للصسعوبات
التي وجدها ◊د اآلن ‘ البطولة ،خاصسة
بعد البداية اıيبة التي جعلته يÎاجع
عن مسستوى الÎتيب ،رغم عودته القوية
خلل اŸباريات اŸاضسية.
من جهته يسسعى فريق ا–اد الشساوية
لصسنع اŸفاجأاة وخطف بطاقة التأاهل من
م-ل-عب  20أاوت وه -و أام -ر وارد ،ب -ال-ن-ظ-ر
ل-ل-م-ف-اج-آات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا م-ن-افسسة كأاسص
ا÷مهورية ‘ كل موسسم وذلك من خلل
إاقصساء أاندية معروفة.

ريال مدريد

زيدان يقرر إاراحة راموسس
أامام كلوب أامريكا
ف sضس - -ل زي - -ن ال - -دي - -ن
زي- -دان ،م -درب ري -ال
م -دري-د ،إاراح-ة ق-ائ-د
ال- - -ف - -ري - -ق اŸل - -ك - -ي
سسÒجيو راموسص ،من
ال -ت -دري -ب-ات اÿاصس-ة
Ãواج- - -ه- - -ة ك- - -ل- - -وب
أام -ري -ك-ا اŸكسس-ي-ك-ي،
‘ نصسف نهائي كأاسص
لن-دي-ة ،غ-دا
ال-ع-ا ⁄ل -أ
اÿميسص.
وق- -الت صس- -ح -ي -ف -ة ““م -ارك -ا““ اإلسس -ب -ان -ي -ة ،أامسص:
حا لتدريبات ريال مدريد،
““راموسص لن يكون متا ً
قبل مباراة كلوب أامريكا ،فهو من ضسمن اللعبÚ
ال -ذي -ن ي -ع -ان -ون م -ن ضس -غ -ط اŸب-اري-ات ب-ال-فÎة
األخÒة““.
وأاضسافت الصسحيفة““ :زيدان لن يجازف بقائد
الفريق ولن يلعب به أاسساسسيا ‘ يوكوهاما ،إال إاذا
تعافى بالوقت اŸناسسب““.
وت - -اب - -عت““ :غ - -اب رام - -وسص إا ¤ج- -انب ب- -ي- -ل
(اŸصس-اب) ف-ق-ط ع-ن ال-ت-دري-ب-ات ،ق-ب-ل م-واجهة
كلوب أامريكا““.

نادي نابو‹

كوليبا‹ يغيب إا ¤غاية
فيفري القادم
ي -ف -ت -ق-د ن-اب-و‹
خ -دم -ات م -داف-ع-ه
السس-ن-غ-ا‹ خ-ال-ي-دو
ك- -ول- -ي -ب -ا‹ ،ح -ت -ى
ف- -ي -ف -ري اŸق -ب -ل،
ب- - -ع- - -د ت - -ع - -رضس - -ه
لصس- -اب -ة ،خ -لل
ل - -إ
لقاء فريقه األخ،Ò
األح- - -د اŸاضس - -ي،
أام - -ام ك - -ال - -ي - -اري،
بالدوري اإليطا‹.
ق- -الت صس -ح -ي -ف -ة ““ت -وت -و سس -ب -ورت““ ،أامسص ،إان
كوليبا‹ سسيغيب عن اŸلعب Ÿدة  15يومًا،
وه -و م -ا ي -ع -ن -ي غ -ي -اب -ه ع -ن م-واج-ه-ت-ي ت-وري-ن-و
وفيورنتينا اŸقبلت..Ú
وسس-ي-نضس-م ك-ول-ي-ب-ا‹ ب-ع-ده-ا Ÿعسس-ك-ر منتخب
بلده (السسنغال) للمشساركة ببطولة أا· أافريقيا،
التي سستنطلق ‘ جانفي اŸقبل ،وهو ما يعني أان
ال -لعب ل -ن يشس -ارك م -ع ن -اب -و‹ ،ح -ت -ى فÈاي -ر
اŸق- - - -ب- - - -ل ،م- - - -ع ان- - - -ت- - - -ه - - -اء ال - - -ب - - -ط - - -ول - - -ة.
ُيذكر ،أان نابو‹ يحتل اŸركز الرابع بالكالتشسيو،
بفارق نقطة واحدة عن ميلنو ،صساحب اŸركز
الثالث ،وهو اŸركز الذي Áنح صساحبه أاحقية
اŸشساركة ‘ دوري األبطال ،اŸوسسم اŸقبل..

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الكاف تهدد باسستبعاد الفرق التي ’ “لك ““رخصسة
نادي Îﬁف““
ه -دد اإل–اد اإلف -ري -ق -ي ل -ك-رة ال-ق-دم
(كاف) ،بإاقصساء األندية غ Òا◊ائزة على
““رخصسة النادي اÎÙف““ من اŸشساركة
‘ م- -ن -افسس -ت -ي راب -ط -ة األب -ط -ال وك -أاسص
الكونفدرالية لطبعة  ،2017بعدما كان قد
Œاوز ه - - -ذا الشس - - -رط ‘ ال- - -نسس- - -خ- - -تÚ
األخÒت Úللمنافسست.Ú
أارسسل اإل–اد اإلفريقي ÷ان تفتيشص
خ- -اصس -ة إا ¤ج -م -ي -ع األن -دي -ة اŸرشس -ح -ة
ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ ال -دورة ال -ق -ادم -ة ،وال -ت-ي

سستنطلق شسهر فÈاير القادم ،قصسد رصسد
حصسولها على رخصسة النادي اÎÙف،
وب - -ذلك السس - -م- -اح ل- -ه- -ا ب- -اŸشس- -ارك- -ة ‘
اŸسسابقت Úاإلفريقيت.Ú
وم -ع -ل -وم اأن ا÷زائ -ر سس -ت -ك -ون ‡ث -ل-ة
بأاربعة فرق ‘ اŸنافسست Úاألفريقيت،Ú
ي- -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ك -ل م -ن ا–اد ا÷زائ -ر
وشس- -ب -ي -ب -ة السس -اورة ‘ راب -ط -ة األب -ط -ال،
وم -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر وشس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ‘
كأاسص الكنفدرالية.

بطولة قطر

بو‚اح يسسجل ثنائية ويحافظ على صسدارة الهدافÚ
ت- -أال- -ق ال- -دو‹ ا÷زائ -ري ب -غ -داد
ب - - -و‚اح› ،ددا ‘ ،ال - - -ب - - -ط- - -ول- - -ة
القطرية لكرة القدم وسضجل ثنائية
‘ اŸباراة التي فاز بها فريقه السضد
على حسضاب أام صضلل ( ،)٠-8مسضاء
لثن Úبرسضم ا÷ولة .١١
ا إ
ورف- -ع ب- -و‚اح رصس- -ي -ده إا 15 ¤هدفا
ﬁافظا بذلك على صسدارة ترتيب هدا‘
ال -ب -ط -ول -ة ،م-ت-ق-دم-ا ب-ه-دف Úاث-ن Úع-ل-ى
الدو‹ اŸغربي يوسسف العربي ،مهاجم
نادي ÿويا.
وكان اŸهاجم ا÷زائري قد انضسم اإ¤
السسد ‘ جانفي  ،2016قادما من النجم
السساحلي التونسسي الذي توج معه بكأاسص
الكنفدرالية اإلفريقية لكرة القدم لطبعة
.2015
وينافسص بو‚اح ،الذي احتفل مؤوخرا
بعيد ميلده  ،25عدة مهاجم ÚجزائريÚ

ل-ل-ت-واج-د ضس-م-ن ق-ائ-م-ة  23لع-ب-ا ال-ذين
سسيشساركون بأالوان اŸنتخب الوطني ‘
ل·  2017التي
نهائيات كأاسص إافريقا ل أ
–تضسنها الغابون ما ب 14 Úجانفي و5
فÈاير اŸقبل.Ú

–ضضÒا لبطولة العا ⁄لكرة اليد

مواجهة ودية ب ÚاŸنتخب Úالتونسسي واŸصسري باŸنسستÒ
يواجه اŸنتخب التونسسي نظÒه اŸصسري وديا ،اليومÃ ،دينة اŸنسست Òالتونسسية
ضسمن اسستعدادات الفريق Úلبطولة العا ⁄لكرة اليد (رجال) ،اŸقررة بفرنسسا ‘
.2017
سستسسمح اŸباراة للطاقم Úالفني Úبالوقوف على اإيجابيات ونقائصص تشسكيلتيهما
قبل اŸوعد العاŸي اŸقرر من  11إا 29 ¤جانفي بفرنسسا.
يذكر ،أان اŸنتخب اŸصسري تغلب على نظÒه التونسسي بنتيجة  ،19-24مسساء
األثن ‘ ،Úمباراة ودية اأو ¤جمعتهما Ãدينة صسفاقسص.

تشضيلسضي

كاهيل يشسبّه دييغو كوسستا بدروغبا

شضّ-ب-ه غ-اري ك-اه-ي-ل ،م-داف-ع ن-ادي
ل‚ل-ي-زي ،دييغو كوسضتا
تشض-ي-لسض-ي ا إ
م -ه-اج-م ال-ف-ري-ق ،ب-أاسض-ط-ورة ال-ن-ادي
ليفواري ديدييه دروغبا،
السضابق ا إ
نظًرا لتأالقه مؤوخًرا.
قال كاهيل ،يفي تصسريح لصسحيفة ديلي
سستار ““ا÷ماه Òتدعم كوسستا ألنه يسسجل
األهداف ،ويحقق لنا الفوز ‘ العديد من
اŸباريات““.
وتابع““ ،دروغبا كان هداًفا كبًÒا و“يز
بشس -خصس -ي -ة ك -بÒة داخ-ل وخ-ارج اŸل-عب،
ن- -ح- -ت- -اج Ÿه -اج -م Úم -ن ه -ذا ال -ن -وع ‘
الفريق ،ودييغو كوسستا يقدم هذا الدور
بشس - - - -ك - - - -ل ج - - - -ي - - - -د ه- - - -ذا اŸوسس- - - -م““.
وأاوضسح كاهيل““ ،حتى اآلن هو األفضسل ‘
العا ،⁄واألرقام ل تكذب ،نأامل أان يسستمر

‘ ذلك““.
واأوضس -ح لعب ال -ب -ل -وز““ ،ك -وسس -ت -ا وج-ه
عصسبيته اإ ¤الطريق الصسحيح ،و ⁄يعد
يشسعر باإلحباط كما تعود ،وÁكنني روؤية
ذلك ،ألنني اأعرفه جيًدا““.

ل· ٢٠١٧
كأاسس إافريقيا ل أ

رونار يرشسح ا÷زائر ،كوت ديفوار والسسنغال لنيل اللقب
رشسح اŸدرب الفرنسسي للمنتخب اŸغربي لكرة القدم ،هر‘ رونار ،منتخبات
ل·  2017بالغابون.
ا÷زائر وكوت ديفوار والسسنغال للتتويج بكأاسص إافريقيا ل أ
صسرح رونار بأان ““منتخبات ا÷زائر وكوت ديفوار والسسنغال من مسستوى آاخر ،أاظن
أان لها من اإلمكانات ما يسسمح لها بالفوز باللقب““.
وتتواجد ا÷زائر ،التي توجت حتى اآلن بلقب واحد عام  1990با÷زائر ،ضسمن
اÛموعة الثانية ،رفقة السسنغال وتونسص وزÁبابوي.
وكان هر‘ رونار ،الذي تو ¤تدريب عدة أاندية ،منها ا–اد ا÷زائر ،قد توج
باللقب القاري رفقة منتخب كوت ديفوار ‘ ،النسسخة األخÒة للدورة القارية بغينيا
السستوائية سسنة .2015

الفجر06.1٩...............:
مواقيت الظهر12.42...............:
الصسÓة العصسر15.14...............:
المغرب17.33..............:
العشسـاء18.5٩................:
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الوفد الفرنسسي وحلفائه رفضست
ل· اŸت -ح -دة ال-ق-رار
م -ن -ظ -م -ة ا أ
لفرو آاسسياوي اŸتضسمن منح ا÷زائر
ا أ
ا◊ق ‘ السستقÓل.
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ترحيـ ـ ـ ـل رعايـ ـ ـ ـ ـا مالي ” Úدون تسضجيـ ـ ـل أاي حـ ـ ـ ـ ـادث

لحمر ا÷زائري سسعيدة
أاكدت رئيسسة الهÓل ا أ
بن حبيلسس أان عملية ترحيل رعايا مالي“ Úت
«دون تسسجيل أاي حادث» و ‘ إاطار احÎام
اŸعاي Òالدولية.
وحسسب بن حبيلسس فقد سسهر الهÓل األحمر ا÷زائري الذي

وقال الصسحفي باتريك لباسس ‘ تكر Ëلعميد موسسيقى اŸالوف
إان الفقيد «كان Îﬁما و ﬁبوبا» لدى ا÷مهور كونه «ترعرع ‘
وسسط مشسجع للفن».
وذكر الصسحا‘ أان الفرقا« Êكان أاحد آاخر معا ⁄أاغنية اŸالوف
من جيله» متطرقا بإاسسهاب إا ¤مشسواره الفني منذ تعلمه أاداء

أاشس -رف ع -ل -ى ت -أاط Òع -م-ل-ي-ة الÎح-ي-ل ع-ل-ى «احÎام ج-م-ي-ع
اŸعاي Òالدولية Ãا فيها التغطية الصسحية».
وأاوضسحت لوأاج بن حبيلسس أان حوا‹  200ما‹ «قرروا مغادرة
ا÷زائر طوعيا لÓلتحاق ببلدهم وهذا لغتنام فرصسة عملية
ترحيل نيجÒي ،»Úمؤوكدة أان «مالي Úآاخرين فضسلوا البقاء
بولية “Ôاسست».
وحرصست رئيسسة الهÓل األحمر ا÷زائري على التأاكيد بأانه
« ⁄يتم تسسجيل أاي حالة وفاة و ل إاصسابة بجروح ب Úهؤولء
اŸه -اج -ري -ن ( )...و إاذا ك -ان ال -ب -عضس ي -زع -م -ون وج-ود ه-ذه
ا◊الت عليهم أان يعطوا أاسسماءهم».
وأاكدت ذات اŸسسؤوولة أانه «كان رحي Óطوعيا» ،مذكرة من
جهة أاخرى أان « 18.496نيجÒي ” ترحيلهم إا ¤بلدهم منذ
ديسسم 2014 Èحيث خصست آاخر عملية حوا‹  400شسخصس».
و‘ هذا السسياق أاوضسحت أان حوا‹  200ما‹ ” ترحيلهم
«على نفقة السسلطات ا÷زائرية مع نيجÒي Úإا ¤أاغاديز إاثر
اŸوافقة التي أاعطتها سسلطات بلدهم».
وأاشس-ارت ق-ائ-ل-ة «إان-ن-ا نضس-م-ن ‘ ك-ل م-رة ل-ل-م-ه-اج-ري-ن رح-ل-ة
م -ري -ح -ة واإلط -ع -ام وال -ت-غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة واألم-ن .ك-م-ا أان-ه-م
يسس- -ت- -ف- -ي- -دون م- -ن خ- -دم -ات ﬂتصس Úن -فسس -ان -ي Úوأاط -ب -اء

لوموند تشسيد ÃسسÒة
عميـــــــــد اŸالــــوف

ا÷زائر فقدت برحيل الفرقا Êمعلما ثقافيا

كتبت يومية «لوموند» الفرنسسية ‘ عددها الصسادر أامسس أان ا÷زائر و بعد أاسسبوع من رحيل أاعمر
لغنية الشسعبية فقدت «معلما آاخر من معا ⁄تراثها الثقا‘» ‘ شسخصس ﬁمد
الزاهي أاحد أاعمدة ا أ
الطاهر الفرقا Êالذي وافته اŸنية بباريسس يوم  7ديسسم Èالفارط.
ا÷زائر وخارجها.
طابع ا◊وزي من والده الشسيخ حمو الفرقا.)1972-1884( Ê
وأاضس -اف أان «خ -ام -ة صس -وت -ه ال -ت -ي ك -انت داف -ئ -ة و ق-وي-ة أاب-ه-رت وجاء ‘ مطوية معهد العا ⁄العربي أان الفرقا Êكان عبقريا
ا÷مهور» منذ سسنة  1951حيث تأالق ‘ عنابة خÓل مشساركته ‘ ومبدعا ‘ عزفه على الكمان الذي كان يحمله عموديا ومعروفا
بجرأاته ‘ التفوق على ذاته وهي كلها صسفات تشسهد على “يزه
مسسابقة فنية –صسل فيها على ا÷ائزة األو.»¤
وأاوضس -ح أان -ه م -ن خ Ó-ل اح -ت -ك -اك -ه ب -رم-وز الغ-ن-ي-ة الن-دلسس-ي-ة الفني و ذلك هو أاجمل تتويج Ÿسسار حافل ل يزال متواصس.»Ó
ا÷زائرية آانذاك على غرار دحمان بن عاشسور وعبد الكر Ëدا‹
إاشسهـــــــــــــــــــــــار
«“يز الفرقا Êبتحكمه بسسجل ثÓثة مدارسس جزائرية هي
الصسنعة العاصسمية والغرناطية التلمسسانية واŸالوف القسسنطيني».
وكتبت يومية لوموند مسستندة Ÿطوية أاصسدرها معهد العا⁄
العربي عند اسستقباله للفقيد سسنة  2002أان فرقا Êكان يحظى
بالحÎام والتقدير واÙبة واإلعجاب حيث نال عدة جوائز ‘

إا–اد ا◊راشس  1ـ  0مولودية بجاية

الصضفـ ـ ـراء تتنفـ ـسس الصضع ـ ـداء وتعمـ ـق ج ـ ـراح ا Ÿـ ـوب

فاز إا–اد ا◊راشس بصسعوبة بداية اŸباراة كانت حذرة من الطرفÚ
كبÒة على ضسيفه مولودية و ⁄نشس -اه -د الشس -يء ال -ك -ث Òاإ ¤غ -اي -ة
بجاية ‘ إاطار تسسوية رزنامة (د ،)10اأين شسهدنا اأول عمل هجومي
مباراة ا÷ولة التاسسعة من ل -ل -ح -راشس ع -ن ط -ري -ق «دب -اري» ع -ل -ى
لو ¤لكرة ا÷ه- -ة ال- -ي- -م- -ن- -ى ي- -وزع ن -ح -و «م Ó-ل»
الرابطة اÎÙفة ا أ
القدم ،وبهذا الفوز ارتقت ي -روضس ال -ك -رة ث -م Áه -د لـ «ب -ل -ع -رب-ي»
الصسفراء إا ¤اŸركز التاسسع بـ 18بتسسديدة قوية مرت جانبية( ‘ ،د)19
نقطة فيما قبع رفقاء يايا ‘ ركنية تلعب ب« Úيونسس» و»حراق» هذا
لخ Òبرصسيد  8نقاط .الأخ Òي -وزع ل -ل -ق -ائ -م ال -ث -ا« Êدب -اري»
اŸركز ا أ
يحاول اإعادة الكرة براأسسه لكنها بÚ
ﬁمد فوزي بقاصص
ي - -دي «رح- -م- -ا ،»Êضس- -غ- -ط الصس- -ف- -راء
ي -ت -واصس -ل و‘ (د )28ك -رة ط -وي -ل -ة م -ن
«حراق» نحو مشسارف منطقة العمليات
البطاقة الفنية:
Œد «مÓ- - - - -ل» ي- - - - -راقب ال - - - -ك - - - -رة
م -ل -عب أاول ن -وف -م Èب-اÙم-دي-ة ،ط-قسس
وي -ق -ذف ل -ك -ن -ه -ا تصس-ط-دم ب-اأح-د
مشسمسس ،جمهور متوسسط وأارضسية صسا◊ة.
ب - -اŸداف - -ع( ‘ ،Úد )32رك -ن-ي-ة
–كيم للثÓثي :عاشسوري ،تامن وبن حمودة .ت- -ل- -عب ب« Úح- -راق» و»مÓ- -ل»
لهداف :مÓل (د  )80للحراشس.
ا أ
الأول ي - -وزع ن - -ح - -و «دب - -اري»
إا–ادا◊راشس :زغبة ،دباري ،بوÿوة ،مد ،Êيعيدها ›ددا لتجد» مÓل»
ع-ب-دات ،ح-راق ،ب-ل-ع-رب-ي ،مÓ-ل ،ي-ونسس ،عايشسي
‘ القائم الثا Êيراقب الكرة
وسسياحي.
ل -ك -ن -ه ي -ت -م -اط -ل ث -م ي -ق -ذف
اŸدرب :بوعÓم شسارف.
مولودية بجاية :رحما ،Êخذير ،شسكÓم ،بن ل -تصس -ط -دم ب -اأح -د اŸداف-عÚ
م- - - - - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - - - - -وك - - - - - - - - - - - - - - -ة ،ب - - - - - - - - - - - - - - -ن وي- - -ط- - -الب بضس- - -رب- - -ة ج- - -زاء،
ط- -يب ،سس- -ي- -دي -ب -ي ،ف -رح -ات ،ع -ث -م -ا ،Êب -ن اأصسحاب الأرضس  ⁄يياأسسوا رغم
اأن الضس- -ي- -وف  ⁄ي- -ت- -ح -رك -وا م -ن
بلعيد ،صسا◊ي وبعوا‹.
منطقتهم وغلقوا كل اŸنافذ جيدا
اŸدرب :بوسسعادة.

سسيجري عملية جراحية غدا

بودبوز يغيب عن «اÿضضر» ‘ كان 2017

سسيجري الÓعب الدو‹
ا÷زائري رياضس بودبوز عملية
جراحية يوم غد اÿميسس بعد
الإصسابة التي تعرضس لها على
مسستوى الركبة اليمنى حسسب
ما اأكدته مصسادر اإعÓمية .

وسسيغيب وسسط ميدان « اÿضسر «
ع - -ن اÓŸعب ع - -ل - -ى الأق- -ل Ÿدة
شسهر  ،الأمر الذي يعني اأنه سسوف
ل - -ن يشس- -ارك ‘ ك- -اأسس اإف- -ري- -ق- -ي- -ا

ومتطوع.»Ú
واغتنمت الفرصسة للتعب Òعن أاسسفها لسسلوكات بعضس الرعايا
م -ن إاف -ري -ق -ي -ا ال -واق -ع -ة ج -ن-وب الصس-ح-راء ال-ذي-ن ي-ت-اج-رون
باıدرات ويتورطون ‘ شسبكات تسسول.
وأاكدت أان «حوا‹  8377شسخصس ” ترحيلهم كانوا مسستغلÚ
‘ هذا اإلطار .والتحقيقات ما زالت جارية لتفكيك شسبكات
أاخرى».
وأاشسارت ذات اŸسسؤوولة أان اÛموعة الدولية أاعلنت ا÷زائر
ع -اصس -م -ة ال-ع-م-ل اإلنسس-ا Êوم-ن-حت رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-قب
«فارسس العمل اإلنسسا.»Ê
وبعثت «السسيدة األو ¤للنيجر رسسالة تهنئة إا ¤الهÓل األحمر
ا÷زائري على نوعية العمل اإلنسسا Êوالعناية التي قدمت
لرعاياها».
و‘ ذات السسياق أاعربت بن حبيلسس عن أاسسفها «للحملة التي
شسنت ضسد ا÷زائر» بخصسوصس التعامل مع اŸهاجرين.
وصس- -رحت ق -ائ -ل -ة «إان -ه -م يشس -ن -ون ا◊م Ó-ت دون ال -ت -ع -رضس
ل -ل -مسس -ؤوول Úا◊ق -ي -ق -ي Úع -ن ال -وضس -ع اإلنسس -ا ÊاŸأاسس-اوي.
ا÷زائر ليسست اŸسسؤوولة ولكن من يسستعملون القوة واألسسلحة.
ا÷زائر ما انفكت تدعو للسسلم و اŸصسا◊ة و السستقرار.

اŸق- - -ررة ‘ ج- - -ان- - -ف- - -ي ال - -ق - -ادم
بالغابون.
ويقدم بودبوز مع ناديه مونبلييه
مسستويات كبÒة ‘ اŸدة الأخÒة،
‡ا رشس - -ح - -ه لأن ي - -ك - -ون ضس - -م - -ن
ال-ق-ائ-م-ة ال-ت-ي سس-ي-ختارها الناخب
الوطني ليكنسس لدورة الغابون ..
لكن الإصسابة قد –رم بودبوز من
خوضس غمار الدورة القارية الثانية
‘ مشسواره .

و‘ (د« )40مÓل» يتوغل على ا÷هة
اليمنى يوزع نحو القائم الثا Êلتجد
ك -رت -ه «ي -ونسس» ب Úم -داف -ع Úاث-ن⁄ Ú
يلمسس الكرة جيدا براأسسه لتصسل نحو
«ب- -وÿوة» يضس -رب ب -ق -وة “ر ج -ان -ب -ي -ة
ب -ق -ل-ي-ل ع-ل-ى ال-ق-ائ-م الأيسس-ر ل-ل-ح-ارسس
لينتهي الشسوط الأول كما بداأ( ‘ .د)46
هجوم جماعي للحراشس قاده «مÓل»
يوزع الكرة لـ «يونسس» Áرر على طبق لـ
«سس-ي-اح-ي» ل-ك-ن-ه  ⁄ي-ل-ح-ق ب-ه-ا ،ب-عدها
اأتت (دﬂ )58الفة مباشسرة من «مÓل»
ل -ك -ن ا◊ارسس «رح -م -ا »Êي -ب-ع-د ال-ك-رة
للركنية وينقذ مرماه من هدف ﬁقق،
‘ (دﬂ )72الفة من نفسس اŸكان على
ا÷هة اليسسرى «مÓل» يتلقى “ريرة
رائعة من «حراق» وبقذفة قوية اأرضسية
Œد «رحما »Êيحولها للركنية ،ضساعف
اأشس - - -ب - - -ال اŸدرب ب - - -وعÓ- - -م شس- - -ارف
ج- -ه- -وده -م و‘ (د« )76ح -راق» ي -ن -ف -ذ
ﬂال- -ف- -ة م- -ب- -اشس- -رة ك- -اد ي -خ -ادع ب -ه -ا
«رحما »Êلكنه تدخل ‘ اآخر ◊ظة
واأبعدها للركنية ،لتاأتي( د ) 80هجمة
معاكسسة للحراشس «يونسس» يقدم كرة ‘
ال -ع -م -ق لـ «م Ó-ل» ي -ن-ف-رد بـ «رح-م-ا»Ê
ويوقع هدف الفوز.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 16°وهران
 16°وهران

الثمن  10دج

16°
16°

france prix 1

‘ إاطار حماية ا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة

ا÷يشس يضضبط كميات من
اıدرات وتوقيف  11مهربا

«الشس- -عب» ‘ اإط- -ار ح- -م- -اي -ة ا◊دود وﬁارب -ة
ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ،ضس- -ب -طت وح -دات ◊راسس
ا◊دود وال- - -درك ال- - -وط- - -ن- - -ي ‘ ع- - -م- - -ل- - -ي - -تÚ
منفصسلت Úبتلمسسان /ن.ع ،2.يوم  13ديسسمÈ
 ،2016كمية معتÈة من الكيف اŸعالج قدرت بـ
( )181ك-ي-ل-وغ-رام-ا .ف-ي-م-ا ح-ج-ز ع-ناصسر الدرك
الوطني بكل من بسسكرة والوادي /ن.ع)45( ،4
قنطارا من التبغ.
وبÈج ب -اج -ي ﬂت-ار /ن.ع ،6 .اأوق-فت م-ف-ارز
للجيشس الوطني الشسعبي اأحد عشسر ( )11مهربا
م-ن ج-نسس-ي-ات اإف-ري-ق-ي-ة ﬂتلفة .فيما اأحبطت
وحدات ◊راسس الشسواطئ Ãسستغا /Âن.ع،2.
ﬁاولت ه- -ج- -رة غ Òشس -رع -ي -ة لـ (  )62شس-خصس-ا
كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصسنع.

