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’وسسط وشسمال إافريقيا
’من بالشسرق ا أ
ا’جتماع الثا Êلقادة الشسرطة وا أ

اللواء هامل يدعو إا ¤اŸزيد من التنسضيق ب Úاألجهزة األمنية
’من
Óمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ،خÓل مشساركته ‘ أاشسغال ا’جتماع الثا Êلقادة الشسرطة وا أ
أاكد اŸدير العام ل أ
’نÎبول Ãدينة ليون الفرنسسية ،على أاهمية التنسسيق
’وسسط وشسمال إافريقيا (مينا) ،اŸنعقد ،أامسسÃ ،قر ا أ
Ãنطقة الشسرق ا أ
’مني ‘ فضساء مينا ‘ إاطار آاليات أاجهزة إانفاذ القانون.
ا أ
Óمن ألوطني ،أن
أوضسح بيان للمديرية ألعامة ل أ
أل- -ل- -وأء ه -ام -ل شس -دد ‘ م -دأخ -ل -ت -ه أم -ام أل -وف -ود
أŸشساركة ‘ هذأ أŸوعد ،على «أهمية ألتنسسيق
أألمني ‘ منطقة ألشسرق أألوسسط وشسمال إأفريقيا
ضسمن آأليات أجهزة إأنفاذ ألقانون من ناحية تبادل
أŸع -ل -وم -ات وت -ق -د ËأÈÿأتÃ ،ا ي -ت -ي -ح ت-ع-زي-ز
ألكفاءأت ومسستويات أألدأء ألوظيفي» ،دأعيا أيضسا
إأ« ¤ألسس -ت -ف -ادة م -ن ق -وأع-د أŸع-ط-ي-ات وق-درأت
منظمة أألنÎبول».
ونوه أللوأء هامل با÷هود ألتي تبذلها ألشسرطة
أ÷زأئرية ‘ ›ال توف ÒأÈÿة ألوطنية ورفع
أŸسس-ت-وى أل-ت-دري-ب-ي ب-غ-ي-ة «ت-ع-زي-ز ك-ف-اءأت أجهزة
إأن- -ف -اذ أل -ق -ان -ون أإلف -ري -ق -ي -ة ‘ ،ظ -ل أل -ره -ان -ات
وألتحديات أŸشسÎكة ألتي تسستدعي توحيد ألرؤوى
وأ÷هود لحتوأء أألخطار ومكافحة أ÷رأئم».
وت -وق -ف ‘ ه -ذأ ألسس -ي -اق ،ع -ن -د أل-ت-ق-دم أل-ذي
تشسهده آألية أألفريبول ودورها ‘ دعم ›هودأت
أŸن -ظ -م -ات أألم-ن-ي-ة أل-دول-ي-ة ،لسس-ي-م-ا أألنÎب-ول،
م -ؤوك -دأ ع -ل -ى ق -درأت ه -ذه أŸن-ظ-م-ة ‘ م-رأف-ق-ة
أج -ه -زة ألشس -رط -ة أإلف -ري -ق-ي-ة م-ن خÓ-ل أل-دورأت

وألÈأمج ألتدريبية ألتي يحتضسنها مقر أألفريبول،
أل -ذي شس -ه -د م -ؤوخ -رأ ت -ن -ظ -ي-م ع-دد م-ن أل-ورشس-ات
أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة سس -م -حت ب -ب -حث أل -ره-ان-ات أألم-ن-ي-ة
أŸتزأيدة وأنعكاسساتها على أجهزة أإلنفاذ ألقانوÊ
وكيفية ألتعامل مع ألتحديات بالكفاءأت أŸطلوبة
‘ ظ-ل ت-ع-زي-ز ج-ه-ود أل-تصس-دي ل-ل-ج-رÁة ،يضس-ي-ف
أŸصسدر ذأته.
وخ -لصست م -دأخ -ل -ة أل -ل -وأء ه-ام-ل ،إأ ¤أإلشس-ادة

بالثقة ألتي وضسعها مسسؤوولو منظمة أألنÎبول ‘
ق -درأت ألشس -رط -ة أ÷زأئ -ري-ة ،م-ن خÓ-ل أن-ت-خ-اب
‡ثل أ÷زأئر نائبا لرئيسسها عن منطقة إأفريقيا،
فضس  Ó-ع -ن ت -ع -ي Úخ -بÒي -ن ج -زأئ-ري ،Úأح-ده-م-ا
ﬂتصص ‘ ›ال تكنولوجيا أإلعÓم وألتصسال،
ضسمن ÷نة مرأقبة ﬁفوظات أŸنظمة أŸذكورة،
وأآلخر ‘ منصسب رئيسص فريق خÈأء أألنÎبول
مكلف Ãكافحة جرأئم أإلعÓم أآل‹ ،ليؤوكد بعدها
على «ضسرورة موأصسلة بناء ألقدرأت من أجل تعزيز
أألمن أإلقليمي وألدو‹».
Óشس-ارة ،ج-رت أشس-غ-ال ه-ذأ ألج-ت-م-اع أل-ث-ا،Ê
ل -إ
أل -ذي شس -اركت ف -ي -ه أ÷زأئ -ر ب -وف-د م-ن أŸدي-ري-ة
Óمن ألوطني ترأسسه أللوأء هامل ،وسسط
ألعامة ل أ
حضس -ور رف -ي -ع أŸسس-ت-وى م-ن ق-ادة ورؤوسس-اء أج-ه-زة
إأنفاذ ألقانون بالشسرق أألوسسط وشسمال إأفريقيا،
ألتي تعنى بأاهم أŸسسائل أألمنية ألرأهنة ،بالنظر
للموقع ألسسÎأتيجي لهذه أŸنطقة ألتي –تاج إأ¤
أŸزي- -د م -ن أل -ت -ع -اون وأل -ت -نسس -ي -ق ‘ إأط -ار رصس -د
ألتهديدأت أŸشسÎكة.

تتعلق باŸوسسم الدراسسي 2018-2017

وزارة الÎبية تفرج على رزنامة المتحانات الفصضلية
أف- -رجت وزأرة ألÎب- -ي- -ة أل -وط -ن -ي -ة ،أمسص ،ع -ن
رزن -ام -ة ألم -ت-ح-ان-ات أل-فصس-ل-ي-ة ل-لسس-ن-ة أل-درأسس-ي-ة
 2018-2017أل-ت-ي سس-ت-ن-ظ-م أب-ت-دأء من  3ديسسمÈ
 2017بالنسسبة للفصسل أألول وب 4 Úو 8مارسص لكل
أŸرأحل ألتعليمية بالنسسبة للفصسل ألثا Êوب9 Ú
و 13مايو  2018بالنسسبة للفصسل ألثالث .وبحسسب
ألرزنامة ألتي كشسفت عنها وزيرة ألÎبية ألوطنية
نورية بن غÈيت ،ع Èحسسابها على موقع ألفايسص
ب -وك ،ف -إان أم -ت -ح -ان-ات أل-فصس-ل أألول سس-ت-ب-دأ ي-وم
أألح -د  10ديسس- -م Èإأ ¤غ -اي -ة  14ديسس -م2017 È
بالنسسبة Ÿرحلة ألتعليم ألبتدأئي.
وسس-ت-ن-ظ-م أم-ت-ح-ان-ات م-رحلة ألتعليم أŸتوسسط
وأل -ث -ان -وي أب -ت-دأء م-ن  3ديسس- -م Èإأ ¤غ- -اي -ة ي -وم
أÿميسص  7ديسسم Èوب 4 Úمارسص و 8مارسص 2018
÷م -ي -ع م -رأح -ل أل -ت-ع-ل-ي-م (ألب-ت-دأئ-ي وأŸت-وسس-ط
وأل-ث-ان-وي) ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-فصس-ل أل-ثا .Êأما بخصسوصص
ألفصسل ألثالث فسستجرى أمتحانات نهاية أŸرحلة
ألتعليمية ألبتدأئية يوم أألربعاء  9ماي  ،2018على
أن يبدأ ألتصسحيح أ÷ماعي أبتدأء من يوم أألربعاء
 16مايو .2018

وسس-ت-ن-ظ-م أم-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ت-ي أل-ت-ع-ليم
أŸتوسسط وألثانوي ب 13 Úو 20مايو  2018ويبدأ ‘
ألتصسحيح أ÷ماعي يوم أألحد  20من نفسص ألشسهر.
أم -ا ف -ي -م -ا ي -خصص أŸسس -ت-وي-ات أألخ-رى فسس-ت-ك-ون
أمتحانات ألفصسل ألثالث وأألخ Òأبتدأء من يوم
أألحد  10جوأن بالنسسبة للسسنوأت ألو ¤وألثانية
وألثالثة وألرأبعة أبتدأئي وللسسنوأت أألو ¤وألثانية
وألثالثة للمرحلة أŸتوسسطة .وسستنظم أمتحانات
ألفصسل ألثالث للسسنوأت أو ¤وثا Êثانوي أبتدأء من

ي- - -وم أألح - -د  27م -اي -و  ،2018ع- - - -ل - - -ى أن Œرى
ألخ-ت-ب-ارأت ألسس-ت-درأك-ي-ة ي-وم أألرب-ع-اء  20جوأن
بالنسسبة لكل أŸرأحل ألتعليمية أŸعنية ،أي ألسسنة
ألثانية وألثالثة وألرأبعة أبتدأئي وألسسنوأت أألو¤
وألثانية وألثالثة متوسسط وأألو ¤وألثانية ثانوي.
وكانت وزأرة ألÎبية ألوطنية قد حددت ‘ وقت
سسابق ،تاريخ إأجرأء أمتحان شسهادة ألبكالوريا ألتي
سستجرى من أألحد  03إأ ¤أÿميسص  07جوأن 2018
ألقادم .بينما حددت تاريخ إأجرأء أمتحان شسهادة
ألتعليم أŸتوسسط من أألثن 28 Úإأ ¤أألربعاء 30
ماي  2018ألقادم .أما أمتحان شسهادة نهاية مرحلة
أل-ت-ع-ل-ي-م ألب-ت-دأئ-ي ف-ق-د حدد بـ 23م-اي .وأك-دت
وزي- -رة ألÎب -ي -ة ب -اŸن -اسس -ب -ة ،أن -ه سس -ي -ت -م «أت -خ -اذ
أإلج -رأءأت أل Ó-زم-ة ل-ت-حضس Òأل-تÓ-م-ي-ذ أŸع-ن-يÚ
بالختبارأت ألسستدرأكية ‘ أŸسستويات أŸعنية
ل-ل-م-رأح-ل أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-ثÓ-ث وإأبÓ-غهم ‘ ألوقت
أŸن-اسسب وه-ذأ ب-ع-د أل-ق-ي-ام ب-ال-تصس-ح-يح أ÷ماعي
Ÿوأضسيع ألختبارأت» .كما تعقد ›السص ألقبول
وألتوجيه أ ¤ألسسنة أألو ¤ثانوي وألثانية ثانوي
أبتدأء من يوم أألربعاء  27جوأن .2018

’عÓم وا’تصسال
اسستعرضسا ﬁاور التعاون ‘ تكنولوجيات ا إ

اŸنتدى ا÷زائري – اÛري يتطرق Ÿوضضوع ا◊كامة اإللكÎونية
اسس -ت -ع -رضست ا÷زائ -ر واÛر ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ف- -رصس وﬁاور ال- -ت- -ع- -اون ‘ ›ال
تكنولوجيات ا’عÓم وا’تصسال وذلك Ãناسسبة
ت-ن-ظ-ي-م ال-دورة ال-ث-ان-ي-ة م-ن اŸنتدى ا÷زائري -
اÛري ال- -ذي ضس -م خ -مسس Úم -ؤوسسسس -ة ج -زائ -ري -ة
واثنتي عشسرة أاخرى ›رية.
للتذك ،Òأنه بعد عقد ألدورة أألو ¤ألتي جرت ‘
سسنة  2015وألتي أعتÈها أ÷انبان إأيجابية ” ،تنظيم
أŸن- -ت- -دى أ÷زأئ -ري  -أÛري ح -ول ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
أإلعÓ- -م وألتصس -ال خ Ó-ل ه -ذه ألسس -ن -ة ح -ول م -وضس -وع
أ◊كامة أإللكÎونية وجاء ‘ شسكل ملتقيات ولقاءأت
Ãشساركة خمسس Úشسركة جزأئرية وأثنتي عشسرة أخرى
›رية تنشسط جميعها ‘ ﬂتلف تخصسصسات قطاع
تكنولوجيات أإلعÓم وألتصسال.
سس- -يسس- -م- -ح أل -ل -ق -اء ،أل -ذي سس -ي -دوم ي -وم ،Úب -حسسب
ت -وضس -ي -ح -ات أ÷ان -ب ،Úل -ه -ؤولء ب -اسس -ت -كشس -اف أل-ف-رصص
وأÙاور أألخرى من ألتعاون وألسستثمارأت وأŸبادلت
‘ قطاع ألتزمت فيه حكومتا ألبلدين بÎقيته أك.Ì
أما فيما يخصص أ÷زأئر ،فإان أألمر يتعلق بتجسسيد
ألسسÎأتيجية أ÷ديدة أÙددة لسسنوأت 2020-2018
وما تتضسمنه من –ديات أسساسسية ،مثل –سس Úنوعية
أÿدم-ات وك-ذأ وضس-ع ق-وأن Úم-ط-م-ئ-ن-ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن،
ب- -حسسب م- -ا أك- -ده م- -دي- -ر ت- -ط- -وي- -ر وت -أام Úأألن -ظ -م -ة
أŸع- -ل- -وم- -ات- -ي -ة ب -وزأرة ألÈي -د وألتصس -الت ألسس -ل -ك -ي -ة

وألÓسسلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة ﬁمد صسديق.
وذكر ‘ معرضص تفصسيله Ÿرأحل تطور ألقطاع ‘
أ÷زأئر ،بأان ألبÓد قد أنتقلت من أŸرتبة  114عاŸيا
‘ سسنة  2012إأ ¤أŸركز  ‘ 103نهاية › ‘ 2016ال
م-ؤوشس-ر ت-ط-وي-ر ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أإلعÓ-م وألتصس-ال ،ف-يما
أنتقل عدد أŸشسÎك ‘ ÚأألنÎنت خÓل ذأت ألفÎة
أŸرجعية إأ ¤حوأ‹  29مليون وتسسجيل  1182موزع
للخدمات أإللكÎونية.
كما تطرق ذأت أŸسسؤوول ،إأ« ¤أŸنعرج أ÷ديد»
ألذي جاء مع ألقانون أ÷ديد ألذي صسدر ‘ سسنة ،2000
ألذي وضسع حدأ لحتكار ألدولة ‘ ›ال تكنولوجيات
أإلعÓ- -م وألتصس- -ال ،ق- -ب -ل أن ي -ت -ن -اول ألسسÎأت -ي -ج -ي -ة
أÿماسسية ألتي وضسعها ﬂتصسون ‘ سسنة  2008وألتي
شسملت ما ل يقل عن  1000عمل وكلفت حوأ‹  4مÓيÒ
دولر من ألسستثمارأت أŸالية.
وأضس- -اف ي- -ق- -ول ،إأن «ه -ذه ألسسÎأت -ي -ج -ي -ة  ⁄ي -ت -م
Œسس -ي-ده-ا ب-الشس-ك-ل ألÓ-ئ-ق ،سس-ي-م-ا بسس-بب ع-دم أألخ-ذ
با◊سسبان ألرتباطات أŸتصسلة وعدم تخصسيصص أŸوأرد
أŸال -ي -ة ل -ب -عضص أ÷وأنب‡ ،ا ي -ت -ط -لب وضس -ع م -ق-ارب-ة
ج -دي-دة م-ن شس-أان-ه-ا ت-وف Òف-رصص أك-ي-دة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن
أÛري.»Ú
من جانبها صسرحت سسفÒة أÛر با÷زأئر ألسسيدة
هيلغا بريتز ،عند أفتتاح هذأ أللقاء ،ألذي أعتÈته دليÓ
ع-ل-ى أل-ت-زأم أ◊ك-وم-ت Úب-ت-ط-وي-ر ت-ك-نولوجيات أإلعÓم

وألتصس -ال ‘ ك  Ó-أل -ب -ل -دي -ن ،أن «أل-ت-ع-اون أ÷زأئ-ري -
أÛري ‘ ›ال تكنولوجيات أإلعÓم وألتصسال بدأت
تظهر معاŸه شسيئا فشسيئا وأن أ◊وأر ب Úأ◊كومت‘ Ú
هذأ أŸوضسوع بدأ يفرضص نفسسه» .كما أشسارت إأ ¤أن
أÛري Úعلى أسستعدأد «لتقاسسم وتبادل» ألتجارب ‘
ه -ذأ أل -ق -ط -اع أŸسس -ت -ق -ب -ل -ي ،م-ؤوك-دة أن ه-ذه أŸسس-أال-ة
سس -تشس -ك -ل ﬁور أل -دورة أل -ث -ان -ي -ة ل -ل -ج -ن-ة ألق-تصس-ادي-ة
أıتلطة أ÷زأئرية  -أÛرية أŸزمع تنظيمها ‘
شسهر ديسسم ÈأŸقبل ،با÷زأئر ألعاصسمة ،قبل أن تعرب
عن «أرتياحها» للنجاح ألكب Òألذي توج ألدورة أألو¤
م- -ن ه- -ذأ أŸن- -ت- -دى .وأك- -دت ‘ ذأت ألسس- -ي- -اق ،ع- -ل -ى
ألطموحات وألتطورأت ألكبÒة ألتي عرفتها أ÷زأئر ‘
›ال تكنولوجيات أإلعÓم وألتصسال ،مشسÒة إأ ¤أهمية
ألتقاء مؤوسسسسات ألبلدين ،مشسجعة هؤولء على ألسستفادة
من هذأ أللقاء إأ ¤أقصسى حد.
وخلصست ألسسفÒة أÛرية ‘ أألخ ،Òإأ ¤ألتأاكيد
على أن حكومة أÛر تخصسصص سسنويا مائة ( )100منحة
درأسسية للطلبة أ÷زأئري ،ÚمشسÒة إأ ¤أن غالبية هؤولء
أصسبحوأ شسيئا فشسيئا يختارون فرع تكنولوجيات أإلعÓم
وألتصس -ال ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى شس -ه-ادة أŸاسس Îأو رسس-ائ-ل
ألدكتورأه ،كما تقوم سسفارة بÓدها بأاعمال تسسمح للطلبة
باللتقاء باŸؤوسسسسات أŸعنية بإاقامة تعاون ثنائي من
ك Óأ÷انب Úبشسكل Áكنهم من ألندماج ‘ برأمج بحث
وتطوير.

تظاهرة اıزون الثقا‘ والسسياحي اŸغاربي بتونسس

ا÷زائر تشضارك بفكرة اليقظة السضياحية

«الشس-عب»  -ت-ن-ع-ق-د ب-ت-ونسس ال-ع-اصس-م-ة ،ي-وم-ي
ا÷م -ع -ة والسس -بت ال-ق-ادم ،Úت-ظ-اه-رة م-غ-ارب-ي-ة
كÈى –ت شس -ع -ار« :اıزون ال -ث-ق-ا‘ والسس-ي-اح-ي
اŸغاربي عامل وحدة وتنمية».
أل-ت-ظ-اه-رة م-ن ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة ي-وغ-رط-ة لÓ-ن-دماج
أŸغ- -ارب -ي ورع -اي -ة ودع -م وزأرة ألسس -ي -اح -ة وألصس -ن -اع -ة
ألتقليدية ألتونسسية– ،ضسرها وفود من أقطار أŸغرب
أل -ع -رب -ي م -ن -ه-ا أ÷زأئ-ر ،ح-يث سس-يشس-ارك ك-اتب أل-دول-ة
أألسس-ب-ق ل-دى أل-وزي-ر أألول لÓ-سس-تشس-رأف وألحصس-ائ-ي-ات
بشس Òمصس -ي -ط -ف -ى Ãدأخ -ل -ة ع -ن ت -ط -ب -ي -ق -ات أل-ي-ق-ظ-ة
أإلسسÎأتيجية ‘ قطاع ألسسياحة وألصسناعات ألتقليدية،
إأ ¤جانب وفد من مبادرة «صسناعة ألغد».
وتتضسمن ألتظاهرة أŸغاربية أŸزمع أنطÓقها من

فندق (أفريكا)Ã ،شساركة شسخصسيات سسياسسية وثقافية
وإأعÓ- -م- -ي -ة ،ب -رن -ا›ا غ -ن -ي -ا ب -اŸن -اقشس -ات وأل -ن -دوأت
وألزيارأت أŸيدأنية للمعا ⁄ألسسياحية ‘ تونسص ،تدخل
كلها ‘ إأطار ألتأاسسيسص لفكر سسياحي
م -غ -ارب-ي م-ب-ن-ي ع-ل-ى أŸسس-ت-ق-ب-ل م-ن
ج -ه -ة ،وع -ل -ى ألÎوي-ج ألسس-ي-اح-ي م-ن
جهة ثانية.
وك- -انت أ÷زأئ- -ر ق- -د أح- -تضس -نت،
ألصسيف أŸاضسي ،ندوة إأطÓق أليقظة
ألسسياحية ،بالتعاون ب Úمؤوسسسسة «ألسسياحي» أ÷زأئرية
ومبادرة «صسناعة ألغد» ومشساركة شسخصسيات ومؤوسسسسات
سسياحية جزأئرية وجمعيات تونسسية ‘ ،مقدمتها جمعية
يوغرطة لÓندماج أŸغاربي.

وم -ن أŸن -ت -ظ -ر أن تسس -ف -ر ن -دوة ت-ونسص ،ع-ن إأطÓ-ق
م -ب -ادرة م -غ -ارب -ي -ة ه -دف -ه -ا أل-ت-أاسس-يسص ل-فضس-اء سس-ي-اح-ي
باŸنطقة يكمل مسسعى ألوحدة وألندماج آأفاق ألعام
 ،2030ح -يث ت -ب -دأ م -رح -ل -ة ألن-ت-ق-ال
أل -ط -اق -وي ‘ أل-ع-ا ⁄م-ا ي-ع-ن-ي إأشس-ارة
م -ه -م -ة ل -ل -ج -زأئ -ر ‘ خضس -م م -رح-ل-ة
ألتحول.
وسس -ي-ق-دم ك-اتب أل-دول-ة أ÷زأئ-ري
أألسسبق بشس Òمصسيطفى ،عرضسا عن
أŸي -زأت أل -ت-ن-افسس-ي-ة ل-ق-ط-اع ألسس-ي-اح-ة ‘ دول أŸغ-رب
ألعربي ع Èمنظومة «أليقظة ألسسياحية» وهي منظومة
ذك -ي -ة ت -ن-درج ‘ إأط-ار ألق-تصس-اد أŸب-ن-ي ع-ل-ى أŸع-رف-ة
وألسستشسرأف ‘ نفسص ألوقت.

نحو إاطÓق فضضاء
سضياحي مغاربي
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تباحثا التعاون الثنائي ‘ ›ا‹ الصسناعة واŸناجم

يوسضفي يسضتقبل سضف Òاإلمارات العربية اŸتحدة
اسستقبل وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف
ي -وسس -ف-ي ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،سس-فÒ
’م- -ارات ال- -ع- -رب- -ي- -ة اŸت- -ح -دة ب -ا÷زائ -ري
ا إ
يوسسف سسيف خميسس سسباع آال علي ،حيث
ت -ط-رق م-ع-ه إا ¤ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘ ›ا‹
الصسناعة واŸناجم ،بحسسب ما أافاد به بيان
للوزارة.
“حورت أÙادثات حول ألتعاون ألثنائي ‘
أÛال Úألصس -ن -اع -ي وأŸن-ج-م-ي وسس-ب-ل ت-ع-زي-زه-ا
ودعمها أك ،Ìيضسيف أŸصسدر ذأته .وقد أعرب
أل -ط -رف -ان ع -ن أرت-ي-اح-ه-م-ا Ÿسس-ت-وى أل-ت-ع-اون بÚ
ألبلدين ،خصسوصسا ‘ ›ال ألصسناعة أŸيكانيكية.
وبحسسب ذأت أŸصسدر ،فقد أتفق ألطرفان على
ألعمل أك Ìوتسسخ Òكل ألوسسائل وأإلمكانات ألتي
من شسأانها أن تسسهم ‘ تطوير عÓقات ألتعاون ‘
أÛال Úألصس -ن -اع -ي وأŸن -ج -م-ي وأل-رق-ي ب-ه-ا إأ¤
مسس-ت-وى أل-عÓ-ق-ات ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ت-ي تربط ألبلدين
ألشسقيق .ÚأŸناسسبة كانت أيضسا فرصسة لسستعرأضص

ف- -رصص ألشس- -رأك- -ة أŸت- -اح- -ة ،خصس- -وصس- -ا ‘ ›ال
م -ع -ا÷ة أل -ن -ف -اي -ات ألصس -ل -ب-ة وأŸن-اول-ة ‘ ق-ط-اع
ألصسناعة أŸيكانيكية ،إأ ¤جانب صسناعة أألŸنيوم،
بحسسب بيان ألوزأرة.

’سسÓمية
نسسيب يلتقي سسف Òجمهورية إايران ا إ

اسضتعراضض العÓقات الثنائية ‘ ›ال اŸوارد اŸائية
«الشسعب»  -اسستقبل وزير اŸوارد اŸائية
حسس Úنسس- -يب ،أامسس ،سس- -ف Òج -م -ه -وري -ة
’سس Ó-م -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة
إاي -ران ا إ
رضس-ا ال-ع-مÒي ،ب-ن-اًء ع-ل-ى ط-ل-ب-ه ،ب-ه-دف
تقييم حالة العÓقات الثنائية ‘ ›ال
اŸوارد اŸائية وسسبل ووسسائل تطويرها.
وأكد نسسيب ،أن أإلرأدة ألسسياسسية للدولتÚ
لتعزيز ألتعاون ألثنائيÁ ،كن أن تتحقق من
خÓل تبادل أÈÿأت وخلق شسركات جزأئرية
 إأيرأنية ﬂتلطة ‘ ›ال أŸوأرد أŸائية.م -ن ج -ان -ب-ه أك-د سس-ف Òإأي-رأن ع-ل-ى ت-وأف-ر
ألشس -رك -ات أإلي -رأن-ي-ة ل-دع-م وم-رأف-ق-ة ق-ط-اع
أŸوأرد أŸائية ‘ تنفيذ خطتها ألتنموية.

سسي عفيف يسستقبل سسف Òأاذربيجان

دعوة إا ¤ترقية ا◊وار الŸÈا Êب Úالبلدين
«الشس- - -عب»  -اسس- - -ت- - -ق - -ب - -ل
رئ- - - - -يسس ÷ن - - - -ة الشس - - - -ؤوون
اÿارج - - -ي - - -ة وال - - -ت- - -ع- - -اون
وا÷ال-ي-ة ع-ب-د ا◊م-يد سسي
ع -ف -ي -ف ،رف -ق-ة أاعضس-اء م-ن
ال - - -ل - - -ج - - -ن - - -ة ،أامسسÃ ،ق ّ- - -ر
اÛلسس ،سس - - - -ع - - - -ادة سس - - - -فÒ
ج - -م - -ه - -وري - -ة أاذرب - -ي - -ج - -ان
با÷زائر عبد الرحمن ماهر
علييف.
ت- -ن- -اول أل- -ل- -ق- -اء أل- -عÓ- -ق -ات
أ◊ضس -اري -ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة أل-ق-دÁة
أل -ت -ي Œم -ع أل -ب -ل-دي-ن ،ح-يث دع-ا أل-ط-رف-ان،
بعدما تطرقا إأ ¤ألتعاون ألثنائي ،لبذل مزيد
من أ÷هود لÎقية ألتشساور وأ◊وأر ألŸÈاÊ
إأ ¤أŸسستوى أŸأامول.
‘ سسياق متصسل ،قدم عبد أ◊ميد سسي
عفيف لضسيفه ،عرضسا عن إأصسÓحات رئيسص
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ألتي توجت
بدسستور كرسص مزيدأ من أ◊قوق ıتلف
ف- -ئ- -ات أÛت- -م- -ع أ÷زأئ- -ري وع- -زز حضس -ور
أŸؤوسسسس -ة أل -تشس -ري -ع -ي -ة ،لسس -ي-م-ا ‘ أÛال
ألدبلوماسسي .مشسيدأ ‘ ،نفسص ألوقت ،بحكمة
ألقرأر ألذي أتخذه فخامة رئيسص أ÷مهورية
ب-ت-وج-ي-ه أŸدأخ-ي-ل أل-بÎول-ي-ة لتصسفية ألديون
أÿارج -ي -ة وأسس -ت -ع -م-ال-ه-ا ل-ت-م-وي-ل أŸشس-اري-ع
ألكÈى وألبنى ألتحتية ،مع تشسجيع ألصسناعة،
أل- -فÓ- -ح- -ة وألسس- -ي- -اح- -ة ك- -خ- -ي -ار ب -دي -ل ع -ن
Óج- -ي -ال
أÙروق- -ات ول- -ت- -ك- -ون م- -كسس- -ب- -ا ل - -أ
ألصساعدة.
أما على ألصسعيد ألدو‹ ،فقد حذر سسي
ع -ف -ي -ف م -ن أإلره -اب أل-ذي ق-اسست أ÷زأئ-ر
ويÓته بعدما تنامى ع Èجميع أألقطار ،حتى
بات تهديدأ للسسلم ألعاŸي .وأنتهز أŸناسسبة

ليجدد موأقف أ÷زأئر ألدأعية إلقامة دولة
ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة مسس-ت-ق-ل-ة وك-ذأ دع-م-ه-ا ل-ل-قضس-ايا
ألعادلة ،و‘ مقدمتها حق ألشسعب ألصسحرأوي
أŸشسروع ‘ تقرير أŸصس ،Òمذكرأ Ãوأقف
أ÷زأئر ألرأفضسة للتدخل أألجنبي ‘ ألشسؤوون
ألدأخلية للدول وحرصسها على حل أألزمات
با◊وأر ونبذ أللجوء إأ ¤ألعنف.
ب- -دوره ،ن ّ-وه سس -ع -ادة ألسس -ف Òب -ال -ع Ó-ق -ات
ألثنائية« ،ألتي تأاخذ جذورها من ألشسعلة ألتي
أنارت بها ألثورة أ÷زأئرية ألشسعوب ألطاﬁة
ل -ل -ت -ح-رر» وأب-دى أرت-ي-اح-ه ل-ت-وأف-ق-ه-م-ا ح-ول
ألكث Òمن ألقضسايا ألدولية .وخصسصص سسعادة
ألسسف Òجزءأً من حديثه لتجربة أذربيجان ‘
أÿروج من تبعات أألزمة ألنفطية ألعاŸية
وذلك بعد أعتمادها على ألصسناعات أÿفيفة
وألسس-ي-اح-ة ل-ت-ن-وي-ع م-دأخ-ي-ل أق-تصسادها ،رغم
كونها بلدأ منتجا للنفط.
وأتفق ألطرفان ‘ ،أألخ ،Òعلى ألعمل
لتعزيز روأبط ألصسدأقة بدعم ألتعاون ألثنائي
ورفع مسستوى ألعÓقات ألŸÈانية عن طريق
ت -ب -ادل أل -وف -ود وأل-ت-ف-ك ‘ Òإأنشس-اء ›م-وع-ة
برŸانية للصسدأقة «أ÷زأئر  -أذربيجان».

برنامج التعاون العسسكري ا÷زائري  -التونسسي

قافلة صضحية مشضÎكة ببلدية ◊دادة ا◊دودية قريبا
سس-ت-ح-ط ال-رح-ال ق-اف-ل-ة صس-حية مشسÎكة
جزائرية  -تونسسية يومي  29و 30نوفمÈ
ا÷اري ببلدية ◊دادة ( 40كلم شسرق سسوق
أاه- - -راسس ،ب- - -حسسب م- - -ا ورد ،أامسس ‘ ،ب- - -ي - -ان
’عÓ-م
ل -ل -م -دي -ري -ة ا÷ه -وي -ة ل Ó-تصس-ال وا إ
والتوجيه للناحية العسسكرية اÿامسسة.
أوضسح ذأت ألبيان ،ألذي أسستلمت «وأج» نسسخة
منه ،أن هذه ألقافلة أŸندرجة ‘ إأطار تنفيذ
برنامج ألتعاون ألعسسكري أ÷زأئري  -ألتونسسي ‘
›ال ألصس -ح-ة أل-عسس-ك-ري-ة لسس-ن-ة  ،2017سس-يشس-ارك
فيها أطباء جزأئريون وآأخرون تونسسيون ،سسيجرون
ف -ح -وصس -ات ط -ب -ي -ة ل-ف-ائ-دة سس-ك-ان ه-ذه أŸن-ط-ق-ة

أ◊دودية.
وسسيتم ‘ إأطار هذه ألقافلة ألصسحية كذلك،
إأج- -رأء كشس- -وف- -ات ح- -ول أألم- -رأضص ألسس- -رط -ان -ي -ة
ب -اÛان ،إأ ¤ج-انب ت-نشس-ي-ط ح-مÓ-ت –سس-يسس-ي-ة
ح-ول-ه-ا ب-ال-وح-دة أل-ث-ان-وي-ة ل-ل-حماية أŸدنية ،وفقا
لذأت أŸصسدر.
وسستقدم ﬂتلف ألفحوصسات ألطبية بكل من
دأر ألضس -ي -اف -ة ب -ب -ل -دي -ة ◊دأدة وأل-ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة
أÿدم -ات وأŸرك -ز ألج -ت -م-اع-ي ل-ل-هÓ-ل أألح-م-ر
أ÷زأئري با◊دأدة ،مثلما أضساف بيان أŸديرية
أ÷ه -وي-ة لÓ-تصس-ال وأإلعÓ-م ل-ل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة
أÿامسسة.
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شضدد على ضضرورة تقليصس فاتورة اسضتÒادها اŸرتفعة

بؤعزغي :رفع إأنتاج أ◊ليب وأللحؤم لتحقيق أ’كتفاء ألذأتي
لنتاج الفÓحي سضيما
شضدد وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصضيد البحري عبد القادر بوعزغي ،على ضضرورة رفع ا إ
لسضÎاتيجية لتحسض Úتأام Úغذاء البÓد ،مؤوكدا أان ا÷زائر ل تزال
شضعبتي ا◊ليب واللحوم ا◊مراء ،وهي فروع وصضفها با إ
تسضتورد كميات معتÈة ولبد من تقليصس ذلك.

جÓل بوطي
دع -ا ب -وع-زغ-ي إأ ¤رف-ع مسض-ت-وى أألب-ح-اث
أل-ت-ق-ن-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-رف-ع أإلن-تاج ألفÓحي ‘
ألفروع أإلسضÎأتيجية ألتي تعرف تذبذبا على
غ -رأر أ◊ل -يب وأل -ل -ح -وم أ◊م-رأء ،م-ؤوك-دأ أن
أŸعاهد أŸتخصضصضة ‘ تربية أ◊يوأنات لها
دور كب ‘ Òسضياسضة تنويع ألقتصضاد ألوطني،
‘ ح Úألح على أهمية تصضدير أŸنتجات
ألفÓحية بعد –قيق ألكتفاء.
وأشضار بوعزغي خÓل زيارة قام بها ،أول
أمسش ،إأ ¤عدة معاهد تقنية متخصضصضة ‘
أÛال ألفÓحي أن أ÷زأئر تسضتورد كميات
من أللحوم أ◊مرأء سضيما ◊وم أألبقار ،وهو
أم -ر لب -د م -ن Œاوزه ورف -ع أإلن-ت-اج أل-وط-ن-ي
ل -ت -ح -ق -ي -ق ألك -ت -ف-اء أل-ذأت-ي ل-ت-ف-ادي ف-ات-ورة
ألسضتÒأد ألتي تثقل كاهل ألقتصضاد ألوطني.
ونوه وزير ألفÓحة بجهود أŸعهد ألتقني
لÎبية أ◊يوأنات ودعاه ‘ نفسش ألوقت إأ¤
ألعمل بجدية للحفاظ على ألسضÓلة أÙلية
Óغنام على غرأر سضÓلة أولد جÓل وذلك
ل أ
من أجل زيادة ألعرضش على أŸسضتوى ألوطني
وألتوجه نحو ألتصضدير.
‘ سض -ي -اق ذي صض -ل -ة ،ط -الب أل -وزي-ر ب-ب-ذل
أŸزي- -د م- -ن أ÷ه- -د ‘ ألخ- -ت- -ي- -ار وألÎب -ي -ة
Óن -وأع أŸوج -ودة ‘
وأل- -ت- -حسض Úأل- -ورأث- -ي ل - -أ

أ÷زأئ- -ر م- -ن ك- -ل أألصض- -ن -اف سض -وأء أألغ -ن -ام
أألبقار وأŸاعز وتربية ألنحل خاصضة أ◊فاظ
على ألسضÓلت أÙلية.
وحث ب-وع-زغ-ي إأط-ارأت أŸع-اه-د أل-ت-قنية
ع -ل-ى وضض-ع أسضÎأت-ي-ج-ي-ة ج-دي-دة ل-ف-رع أإلب-ل
لتطوير فرع أللحوم أ◊مرأء وأ◊ليب سضيما
‘ أŸناطق أ÷نوبية ،حيث شضدد على أهمية
تكوين ﬂزون وطني لتأام Úألبذور أ◊يوأنية
وأŸوأد ألورأثية من أجل تزويد أŸرب Úوتلبية
أحتياجاتهم ‘ ،ح Úأشضار إأ ¤أهمية موأكبة

خÓل فعاليات افتتاح بيت البيئة بورقلة

أسشتحدأث مؤؤسشسشات لÓسشتثمار ‘ ألطاقات أŸتجددة ضشرورة ملحة

أاك - - -د وا‹ ورق - - -ل - - -ة ،أامسس ،خ Ó- - -ل
إاشض -راف -ه ع -ل -ى ف -ع -ال -ي -ات اف-ت-ت-اح ب-يت
ال -ب -ي -ئ -ة ب -ح -ي ال -نصض -ر اÿف-ج-ي ،ع-ل-ى
أاه-م-ي-ة اسض-ت-ح-داث م-ؤوسضسضات شضبانية ‘
›ال ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ال-ت-ي تشض-ك-ل
لسض- -اسض- -ي -ة ،ال -ي -وم،
أاح- -د اŸرت- -ك- -زات ا أ
لقتصضاد الوطني.
للنهوضس با إ
دعا مدير ألتكوين أŸهني لولية ورقلة ‘
سضياق حديثه ،إأ ¤ضضرورة فتح تخصضصضات
له-دأف أŸسض-تقبلية
ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-ت-ن-اسضب م-ع أ أ
لتطوير ألطاقات أŸتجددة بالولية ،وبالتا‹
“ك Úألشضباب ألرأغب ‘ Úألنخرأط بهذأ
أÛال من أŸسضاهمة ‘ ألسضتثمار وخلق
ألÌوة ،مشضÒأ إأ ¤أن ك- - - - - -ل أŸشض - - - - -اري - - - - -ع
وأŸب -ادرأت أل -ت-ي م-ن شض-أان-ه-ا ت-رق-ي-ة أل-ب-ي-ئ-ة
بالولية لبد أن –ظى بالهتمام.
وأوضضحت مديرة ألبيئة لولية ورقلة ،أن
بيت ألبيئة يعد مكسضبا هاما للقطاع وذلك
لعتبارأت عدة أهمها ،كونه فضضاء للتكوين
ول -ت -حسض -يسش ك -اف -ة أل -ف -اع-ل Úألج-ت-م-اع-يÚ
لق -تصض-ادي-ن ب-اŸسض-ائ-ل أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ب-ي-ئ-ة
وأ إ
ولÎسض -ي -خ أل -ث -ق -اف -ة أل -ب -ي-ئ-ي-ة ل-دى أŸوأط-ن

ب-اع-ت-ب-اره شض-ري-ك-ا ف-ع-ال ‘ أÙاف-ظ-ة ع-لى
أل -ب -ي -ئ -ة ،ك -م -ا أن -ه ي-ت-ي-ح م-ن خÓ-ل أŸك-ت-ب-ة
ÓطÓع على كافة
أÿضضرأء فرصضة للمهتم Úل إ
أŸصضادر وأŸرأجع أŸتخصضصضة ‘ ألبيئة،
فضض Óعن كونه مسضاحة لتجميع أ÷معيات
لفكار
ألتي لها صضلة بالبيئة لÓلتقاء وتبادل أ أ
وأل -ب -حث ع -ن سض -ب -ل وب-رأم-ج م-وح-دة أل-رؤوى
◊ماية ألبيئة على مسضتوى ألولية.
لفتتاح عرفت مشضاركة ألكثÒ
فعاليات أ إ
م- -ن أ÷م- -ع- -ي- -ات وأل- -ه- -ي -ئ -ات وأŸؤوسضسض -ات
أل -ن -اشض -ط -ة ‘ أÛال أل -ب -ي -ئ -ي ع -ل -ى غ -رأر
›موعة شضباب أ Òÿورقلة وألتي تقدمت
Ãشض- -روع ب -ي -ئ -ي ل -ل -قضض -اء ع -ل -ى أل -ن -ف -اي -ات
ألفوضضوية وترتكز فكرة هؤولء ألشضباب كما
أوضضح مسضؤوول خلية إأعÓم أÛموعة منذر
بن سضاسضي حول Œميع كل ألنفايات ألقابلة
ل-ل-ت-ح-ل-ل ‘ شض-ك-ل ج-ب-ل وت-ت-ك-ف-ل أÛم-وعة
بتغطيته بÎبة خصضبة ليتم أسضتغÓله لزرأعة
لشض -ج -ار وأل -ن -ب -ات -ات أıت-ل-ف-ة وه-ي رؤوي-ة
أأ
يهدف من خÓلها أصضحابها إأ– ¤ويل هذه
ألنفايات ألتي كانت تشضكل منظرأ مشضوها
لصض-ورة أŸدي-ن-ة إأ ¤وج-ه-ة ج-م-ال-ي-ة وب-ق-ي-مة

بيئية مضضافة.
وأعت Èألرقيب مرأح بلقاسضم مسضؤوول خلية
حماية ألبيئة بالدرك ألوطني بورقلة هذه
أŸن -اسض -ب-ة ف-رصض-ة ل-ت-ع-ري-ف أŸوأط-ن Ãه-ام
أÿلية ألتي تتكفل بعمليات ألتحسضيسش عÈ
Óحياء وأŸدأرسش
تنظيم زيارأت ميدأنية ل أ
لتحسضيسش أŸوأطن بأاهمية أÙافظة على
ألبيئة وألوقاية أيضضا وكذأ ألردع وألتحقيق ‘
أل- -قضض- -اي- -ا أل -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إأط -ار أŸسض -اسش
بالبيئة.
وإأ ¤جانب ذلك شضارك نادي رعاية ألبيئة
Ÿت-وسض-ط-ة  27فÈأي- -ر  1962ب-ال-ع-ديد من
Óنظمة ألبيئية ‘
أÛسضمات ألتوضضيحية ل أ
أŸدن ألصض -ح -رأوي-ة ب-اج-ت-ه-اد م-ن أل-تÓ-م-ي-ذ
أŸنخرط ‘ Úألنادي.
ي- -ذك- -ر أن ب- -يت أل- -ب- -ي- -ئ- -ة ي- -وف -ر وسض -ائ -ل
وإأم- -ك- -ان- -ي- -ات ﬂت- -ل- -ف -ة ل -تسض -ي ÒوŒسض -ي -د
أل -نشض -اط -ات أŸت -ن -وع -ة ع -ل -ى غ -رأر دع -ائ -م
ب -ي -دأغ-وج-ي-ة ودل-ي-ل م-رب-ي وم-نشض-ط أل-ن-ادي
لخضضرﬂ ،ت Èلنشضر مناهج ألÎبية وأيضضا
أأ
نشضر مطبوعات متخصضصضة ‘ ألبيئة.

ورقلة :إÁان كا‘

اليوم العاŸي ◊قوق الطفل

أأمن سشكيكدة يحصشي تؤرط  128حدث ‘ قضشايا إأجرأمية
سض- -ط- -رت مصض- -ال- -ح اأم- -ن سض- -ك- -ي- -ك -دة،
برنا›ا احتفاليا خاصضا Ãناسضبة اإحياء
اليوم العاŸي ◊قوق الطفل اŸصضادف لـ
 20نوفم Èمن كل سضنة ،حيث نظمت
اأب -واب م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى ف -رق-ة ح-م-اي-ة
ال- -ط- -ف- -ول- -ة Ãق- -ر اأم- -ن ال- -ولي -ة وك -ذا
م- -ق- -رات اأم- -ن ال- -دوائ- -ر ب- -ك- -ام- -ل ت -راب
ال - -ولي- -ة ،ل- -ف- -ائ- -دة ﬂت- -ل- -ف شض- -رائ- -ح
اÛت - -م - -ع ،لسض - -ي - -م - -ا ف - -ئ - -ة الأط - -ف- -ال
ل -ل -ت-حسض-يسس Ãخ-اط-ر ج-ن-وح الأح-داث
ودور مصضالح الشضرطة ‘ حمايتهم من
ﬂت- -ل- -ف الع- -ت- -داءات ،م- -ع تسض- -ل- -ي -ط
الضض-وء ع-ل-ى اأه-م ال-قضض-اي-ا اŸع-ا÷ة من
ط- -رف ال- -ف- -رق- -ة اıتصض- -ة ب -اŸصض -ل -ح -ة
ال - -ولئ - -ي - -ة ل - -لشض - -رط - -ة ال - -قضض - -ائ - -ي - -ة
والإحصض-اءات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا÷رائ-م ال-ت-ي
تورط اأو راح ضضحيتها قصضر.
ك -م -ا أسض -ت -ق -ب -لت مصض -ال -ح ألأم -ن تÓ-م-ي-ذ
متوسضطتي «Áونة قموح» و»عوأد زيدأن» و”
ت -نشض -ي -ط م -دأخ Ó-ت ح-ول «أت-ف-اق-ي-ة ح-ق-وق
ألطفل و›هودأت مصضالح ألشضرطة ‘ حماية
أل- -ط -ف -ول -ة» ع -ل -ى مسض -ت -وى ك -ل م -ن ث -ان -وي -ة
«ألصض -دي -ق ب -ن ي -ح -ي» و»م-ت-ق-ن ب-ودب-زة ع-ب-د
ألسضÓم».
وق -دمت خ -ل -ي -ة ألتصض -ال وألإع Ó-م ع -ل -ى

‘ إاطار التوأامة اŸؤوسضسضاتية ب Úا÷زائر و›موعة ال–اد الأوروبي

أ’نطÓق ‘ إأحصشاء أŸؤؤسشسشات أŸتجاوبة
مع مششروع أ’بتكار ألصشناعي جانفي ألدأخل

أاعلن حسض Úبن ضضيف رئيسس مشضروع
ال - -ت - -وأام - -ة اŸؤوسضسض - -ات - -ي- -ة ب Úا÷زائ- -ر
لوروب-ي «ف-رنسض-ا،
و›م -وع -ة ال–اد ا أ
إاسضبانيا وفنلندا» نظ Òجزائري ومدير
الدراسضات على مسضتوى اŸديرية العامة
لسضÎات -ي-ج-ي-ة وال-دراسض-ات
ل -ل -ي -ق -ظ -ة ا إ
لعÓ-م ع-ل-ى مسض-ت-وى وزارة
وأان -ظ -م -ة ا إ
الصضناعة واŸناجم ،النطÓق ‘ إاحصضاء
اŸؤوسضسض-ات ال-ت-ي سض-ت-ت-ج-اوب م-ع مشض-روع
الب-ت-ك-ار الصض-ن-اع-ي اب-ت-داء م-ن ج-ان-ف-ي
 ،2018وإاطÓق قطب صضناعي ‰وذجي
‘ الصض-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة Ÿن-طقة متيجة
بالبليدة ،كأاحد نتائج التوأامة.

سشعاد بوعبوشش
ألتكنولوجيات ألتي –ققت ‘ ›ال ألتلقيح
ألصضناعي وألتحسض Úألورأثي.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ط -الب أل -وزي-ر مسض-ؤوو‹
أŸعاهد أŸتخصضصضة ‘ ألنباتات با◊فاظ
على ألÎأث ألورأثي ألنوأع ألفاكهةÃ ،ا ‘
ذلك أألنوأع أÙلية ،وأكد على تطوير ووضضع
مشضاتل مبتكرة إلتقان أعتماد ألنباتات ،مشضÒأ
إأ ¤أن أسضتغÓل أألرأضضي و–سضينها يسضاهم
‘ رفع أإلنتاج وأ◊فاظ على أألشضجار ‘
نفسش ألوقت.

ه -امشش أل -ت-ظ-اه-رة ،حصض-ي-ل-ة ل-ف-رق-ة ح-م-اي-ة
ألطفولة ألتابعة لأمن ألولية ‘ هذأ ألإطار،
حيث سضجلت سضكيكدة خÓل ألعشضرة أشضهر
ألأو ¤من ألسضنة أ÷ارية ،تعرضش  70طف،Ó
بينهم  20طفلة ،لأخطار معنوية ،منهم 56
طف ” Óتسضليمهم لأوليائهم ،فيما وضضع 08
أطفال ‘ دأر ألطفولة أŸسضعفة و 06أآخرون
‘ مركز أإعادة ألÎبية.
فيما يتعلق بالأطفال ضضحايا ألعنف ،سضجل
تعرضش  151طفل ،بينهم  58طفلة ıتلف
أنوأع ألعنف ،منها تعرضش طفل للقتل ألعمدي
وأآخر Ùاولة ألقتل ألعمدي ،بينما تعرضش
 109أطفال للعنف أ÷سضدي ،بينهم  38طفلة،
وتعرضش  27طف Óللعنف أ÷نسضي ،بينهم 03
ف -ت -ي-ات صض-غÒأت ت-ع-رضض-ن لÓ-غ-تصض-اب ،و11
ط -ف  Ó-وط -ف -ل -ت -ان ت -ع -رضض -وأ ل -ل -ف -ع-ل أıل
ب -ا◊ي-اء .ك-م-ا ت-ع-رضش  11ط-ف ،Ó-ب-ي-ن-هم 07
فتيات للتحريضش على فسضاد ألأخÓق ،أإ¤
جانب تعّرضش خÓل نفسش ألفÎة  10أطفال،
من بينهم  08فتيات لÓإبعاد.
أما ألقضضايا ألإجرأمية ألتي توّرط فيها
أطفال ،فقد سضجلت فرقة حماية ألطفولة
خÓل نفسش ألفÎة 93 ،قضضية تورط فيها 128
طفل ،بينهم  09فتيات ،منهم  02تورطا ‘
أل -ق -ت -ل أل -ع -م-دي ،وأإث-ن-ان أآخ-رأن ‘ ﬁاول-ة

ألقتل ألعمدي ‘ ،ح Úتوّرط  25طف‘ Ó
جرأئم ألسضرقة ،و 8أآخرون ‘ جرأئم ماسضة
بالأسضرة وألآدأب ،و ‘ 03قضضايا أıدرأت،
وأل -ب -اق -ي ‘ قضض -اي -ا ألسضب وألشض -ت -م وح -م -ل
أسضلحة بيضضاء و–طيم ملك ألغ.Ò

سشكيكدة :خالد إلعيفة

ألعدد
17497
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أوضض- -ح ب- -ن ضض- -ي- -ف ،أمسش ،ع- -ل -ى ه -امشش
أŸلتقى أŸنظم حول «أليقظة أإلسضÎأتيجية»
ب -اŸع -ه -د أل-ع-ا‹ ل-ل-ت-خ-ط-ي-ط وأل-تسض-ي ÒبÈج
ألكيفان ،أن نتائج ألتوأمة أÙققة تندرج ‘
إأطار تنفيذ أتفاق ألشضرأكة ‘ ›ال ألتعاون
ألصضناعي أÙفز لÓبتكار ألصضناعي وتثمÚ
أŸوأرد أل -بشض -ري -ة وأل-ط-اق-ات ألصض-ن-اع-ي-ة م-ن
خÓل ألسضتخدأم أألفضضل لسضياسضات ألبتكار
وألبحث وألتطور ألتكنولوجي.
ت -رك -ز ه-ذه أل-ت-وأم-ة ع-ل-ى
تقدŒ Ëربة ألدول ألثÓث
أŸشض-ك-ل-ة ل-ه-ا ل-ت-دع-ي-م إأرأدة
وزأرة ألصضناعة وأŸناجم ‘
–دي-د أسضÎأت-ي-ج-ي-ة تشضجيع
ألبتكار ألصضناعي وتنفيذها،
وألÈنامج ملزم بتحقيق أربع
ن - - -ت- - -ائ- - -ج ،أول- - -ه- - -ا إأع- - -دأد
إأسضÎأت - -ي - -ج - -ي - -ة ألب - -ت- -ك- -ار
ألصضناعي للوزأرة وإأطارها ألقانو ،Êوهو قيد
ألنتهاء ،باإلضضافة إأ ¤تسضجيل تقدم كب‘ Ò
أل-ن-ظ-ام أŸع-ل-وم-ات-ي ل-ل-ي-ق-ظ-ة ،ب-ح-يث سض-ي-ت-م
ألن- -طÓ- -ق ‘ ج- -ان- -ف- -ي  ‘ 2018إأحصض- - -اء
أŸؤوسضسض- -ات أل- -ت- -ي سض -ت -ت -ج -اوب م -ع مشض -روع
ألب -ت-ك-ار وأل-ي-ق-ظ-ة أإلسضÎأت-ي-ج-ي-ة حسضب ب-ن
ضضيف.
أم -ا أل -ن -ت -ي -ج -ة أل -ث -ان -ي -ة ف -ت -ت -ع-ل-ق ب-إا‚از
أل - -درأسض - -ات وأŸل - -خصض- -ات وأل- -ت- -ح- -ل- -يÓ- -ت
أإلسضÎأتيجية وفقا للمعاي Òألدولية ،و هنا
أشضار أنه سضيتم أإلفرأج عن –قيق بخصضوصش
ألنقطة أألو ¤وسضيكون مؤوشضرأ كبÒأ يعتمد
ع -ل-ي-ه ‘ أل-ع-م-ل وك-ذأ ك-دل-ي-ل ح-ت-ى ب-ال-نسض-ب-ة
للمؤوسضسضات وأإلدأرأت ،باإلضضافة إأ ¤ألنقطة
ألثالثة ألتي تتعلق بإا“ام وإأنشضاء شضبكة هيئات
خ - - -اصض - - -ة ب - - -دع - - -م أŸؤوسضسض - - -ات ألصض- - -غÒة
وأŸتوسضطة.

أعلن ‘ هذأ أÿصضوصش عن ألشضروع ‘
عملية إأنشضاء أقطاب صضناعية كأادوأت للتنمية
ألقتصضادية أإلقليمية وألبتكار ،ع ÈإأطÓق
ق- -طب صض- -ن- -اع- -ي ‰وذج- -ي ‘ ألصض- -ن- -اع -ات
أل-غ-ذأئ-ي-ة Ÿن-ط-ق-ة م-ت-ي-ج-ة ب-ال-ب-ل-ي-دة وسض-ي-ت-م
ت -ن -ظ -ي -م م -ل -ت -ق-ى ح-ول أŸوضض-وع ل-ت-حسض-يسش
أŸؤوسضسضات أŸعنية وهي Œربة أألو ¤من
نوعها با÷زأئر ‘ حال ‚احه سضيتم توسضيعه
لقطاعات أخرى.
‘ أŸق -اب -ل –دث ›ي -د سض -ع -ادة م -دي -ر
تهيئة أإلقليم على مسضتوى وزأرة ألدأخلية عن
أıطط ألتوجيهي لتهيئة أإلقليم وﬁوره
 21وألتحديات ألسضتة ألتي أرتكز عليها ،وألتي
تصضب ك - -ل - -ه - -ا ‘ إأط - -ار ت- -ه- -ي- -ئ- -ة أألرضض- -ي- -ة
ل- -ل- -مسض -ت -ث -م -ري -ن ألصض -ن -اع -ي ÚوأŸت -ع -ام -لÚ
ألق-تصض-ادي Úوك-ذأ ل-ل-ج-م-اع-ات أÙل-ي-ة م-ن
أج-ل ج-م-ع إأم-ك-ان-ي-ات أل-ب-ل-دي-ات وم-ؤوهÓتها،
مشضÒأ إأ– ¤ي Úأıط- -ط ب- -آاف -اق ج -دي -دة
لسضنة  2030من خÓل إأعادة ألنظر فيما أ‚ز
وت- -ك- -ي- -ي- -ف- -ه -ا م -ع أŸع -ط -ي -ات ألق -تصض -ادي -ة
وأŸؤوشض - -رأت أŸت - -غÒة ،وج - -ع - -ل- -ه Áسش ك- -ل
ألقطاعات.
من جهتها ،أوضضحت فرأنسضوأز رور ،رئيسضة
أŸشضروع ألفرنسضي أن مشضروع ألتوأمة «دعم
وزأرة ألصض -ن -اع -ة وأŸن-اج-م ‘
إأسضÎأت- -ي- -ج- -ي- -ت- -ه -ا ل Ó-ب -ت -ك -ار
ألصضناعي» هو جزء من برنامج
دع-م ت-ن-ف-ي-ذ أت-ف-اق-ي-ة ألشضرأكة
ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي
(.)P3A
وي -ه -دف ب -رن -ام -ج أل -ت-وأم-ة
ألذي يسضتمر  24شضهرأ إأ ¤دعم
وزأرة ألصض -ن -اع -ة وأŸن-اج-م ‘
إأسضÎأت -ي -ج -ي-ة ألب-ت-ك-ار ألصض-ن-اع-ي م-ن خÓ-ل
تعزيز نظام ألبتكار ألوطني وتطوير أ◊كم
ألرشضيد ،ناهيك عن تعزيز ألهياكل ألدأعمة
لÓ- -ب- -ت- -ك- -ار ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -مشض -اري -ع ألصض -غÒة
وأŸتوسضطة أ◊جم وهيكلة ›موعات ألقدرة
أل -ت -ن -افسض -ي -ة ك -أادوأت ل -ل -ت -ن-م-ي-ة ألق-تصض-ادي-ة
أإلقليمية.
حسضب رور “ث - - - -ل ألسض - - - -ت - - - -خ- - - -ب- - - -ارأت
أإلسضÎأت -ي -ج -ي-ة وألسض-ت-خ-ب-ارأت ألق-تصض-ادي-ة
–دي -ات رئ -يسض -ي -ة ل -ت -حسض Úم -ن -اخ أألع -م-ال
وت-ن-م-ي-ة أألع-م-ال أل-ت-ج-اري-ة وت-ع-زي-ز ق-درت-ه-ا
ألتنافسضية ألدولية ،وألبدأية بتقاسضم أŸعلومة
أإلسضÎأت -ي-ج-ي-ة وح-م-اي-ت-ه-ا كÎأث ،إأ ¤ج-انب
أل- - -ذك- - -اء ألق- - -تصض - -ادي ع Èإأدم - -اج أحسض - -ن
ألتطبيقات ‘ إأطار هندسضة أŸعلومة ألذي
يسضمح بتنفيذ ألوسضائل أ÷ديدة وألسضتشضرأف
ıطط ألعمل.

إأطÓق قطب صشناعي
‰ؤذجي ‘ ألصشناعات
ألغذأئية Ÿنطقة
أŸتيجة بالبليدة

جامعة عباسس لغرور بخنشضلة

يؤم إأعÓمي لفائدة طلبة أ◊قؤق أ÷دد حؤل خصشائصص «إأل.أم.دي»
‘ إأطار تعريف ألطلبة أ÷دد بخصضائصش
ومقومات نظام ،ليسضانسش  -ماسض - Îدكتورأه
«أل.أم.دي» ،ت- -ن- -ظ -م ،أل -ي -وم ،ك -ل -ي -ة أ◊ق -وق
وأل-ع-ل-وم ألسض-ي-اسض-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ألشضهيد «عباسش
لغرور» لولية خنشضلة ،يوما إأعÓميا باŸدرج
«ب» باŸقر أŸركزي للجامعة– ،ت إأشضرأف
ن-ائب م-دي-ر أ÷ام-ع-ة أŸك-ل-ف ب-ال-ب-يدأغوجيا
ألدكتور صضيام عبد ألرحيم.
سضيتم ،بحسضب ما أعلنت عنه كلية أ◊قوق
خÓل هذأ أليوم ،تقد Ëبالشضرح وألتفصضيل
لصض -ال -ح أل -ط -ل-ب-ة أ÷دد ل-لسض-ن-ة أألو ¤ح-ق-وق
وعلوم سضياسضية ،خصضائصش ألتكوين وأألرصضدة
ومعامÓت أŸقاييسش وكيفية ألنتقال من سضنة

إأ ¤أخرى ،حتى يتم وضضع ألطالب أ÷ديد ‘
ألصض -ورة ألصض -ح -ي -ح -ة ع -ن أل -ت -ك -وي -ن ‘ ه-ذأ
ألنظام.
ويهدف هذأ أليوم أإلعÓمي ،إأ ¤تقليصش
مشضاكل ألدرأسضة عﬂ Èتلف سضنوأتها ‘ هذأ
أل -ط -ور م -ن خ Ó-ل Œن -يب وق -وع أل -ط-ل-ب-ة ‘
أخطاء ناŒة عن ألفهم أÿاطئ ÿصضائصش
هذأ ألنظام وألتي عادة ما تعيق مسضار ألطالب
أل -درأسض -ي وتصض -عب ع -م-ل-ي-ة أل-تسض-ي Òأإلدأري
وألبيدأغوجي على مسضتوى أ÷امعة للدفعات
أ÷ديدة.

خنششلة :إسشكندر ◊جازي

مديرية الغابات وا◊زام الأخضضر لولية ا÷زائر

أزيد من  100حريق أتلفت  13هكتارأ من ألغابات ‘  5أأششهر
سض---ج--لت مصض--ال--ح م--دي--ري--ة ال--غ--اب--ات
لخضضر لولية ا÷زائر أازيد
وا◊زام ا أ
م----ن  100ب--ؤورة ح--ري--ق ع--ل--ى مسض--ت-وى
ﬂت--ل--ف اŸواق--ع ال--غ--اب--ي--ة ب-ال-ع-اصض-م-ة،
حيث أاسضفرت عن إاتÓف مسضاحة قدرت
ب----ـ  13ه----ك----ت---ارا خÓ---ل فÎة  5أاشضهر
اŸنصض----رم----ة (ج----وان  -أاك----ت----وب---ر،)2017
بحسضب ما علم من اŸدير الولئي.
أوضض -ح ب -ع -زي -ز ن -ورأل -دي -ن ل -وأج ،أن أل -ت-دخ-ل
لع- -وأن ﬁاف- -ظ- -ة أل- -غ- -اب- -ات
لو‹ أ
ألسض - -ري- -ع وأ أ
بالعاصضمة مكن من حصضر تلك أ◊رأئق ألتي بلغت
 110بؤورة حريق خÓل فÎة  5أشضهر ‘ بدأياتها
وذلك على مسضاحة تقدر بـ  13هكتارأ من ألغطاء
لحرأشش موزعة ع Èكل من
ألغابي أغلبها من أ أ
غابات باينام وبن عكنون وبوشضاوي ومقطع خÒة

وغÒها من أŸوأقع ألغابية.
وأضضاف ،أنه بفضضل ‚اعة ﬂطط مكافحة
حرأئق ألغابات « ⁄يتم خسضارة أجزأء كبÒة من
أل -غ -ط-اء أل-غ-اب-ي» ،ك-ون أ◊رأئ-ق أŸسض-ج-ل-ة أل-ت-ي
نشض -بت ‘ ب -ال -غ -اب -ات وب -ل-غت  5 ،1ه-ك-ت-ار” ،
إأخمادها ‘ بدأيتها.
‘ ذأت ألشضأان ،أشضار أن «نقصش ألوعي وأ◊سش
ألبيئي لدى بعضش أŸوأطن بسضبب سضلوكاتهم ‘
رمي ألنفايات بعد ألسضتجمام ،هو ما يتسضبب
غالبا ‘ تلك أ◊رأئق» ،بدليل أن نشضوبها يكون
دأئ - -م - -ا ب - -اŸن - -اط - -ق أÙاذي - -ة ◊رك - -ة م - -رور
لشضخاصش أو سضكنهم.
أأ
كما دعا أŸوأطن ÚأŸتوجه Úنحو ألفضضاءأت
أل-غ-اب-ي-ة أل-ب-اح-ث Úع-ن أل-رأح-ة وألسض-ك-ينة أحÎأم
لج-رأءأت أل-وق-ائ-ي-ة وع-دم رمي
أل-ب-ي-ئ-ة وأت-خ-اذ أ إ

لنها
ألنفايات وبقايا ألطعام ‘ أŸوقع ألغابي ،أ
سض- -ل -وك -ات غ Òحضض -اري -ة تسض -اع -د ع -ل -ى نشض -وب
أ◊رأئق وتؤودي إأ ¤إأتÓف ألغابات.
من جهة أخرى ،أكد ذأت أŸسضؤوول أنه وفق
أسضÎأت -ي -ج -ي-ة إأدأرة أل-غ-اب-ات Ÿك-اف-ح-ة أ◊رأئ-ق
سض -ي -ت -م -ح -ور ألÈن -ام -ج أل -ت -حسض -يسض -ي أل -ت -وع-وي
«ﬁيطي أخضضر  « 2ألذي سضيتوأصضل إأ ¤غاية
شضهر أفريل ألقادم عﬂ Èتلف ألغابات أ◊ضضرية
وأŸؤوسضسض -ات ألÎب -وي-ة ب-ال-ع-اصض-م-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع
ج-م-ع-ي-ات ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة وأŸؤوسضسض-ات أل-عمومية
أŸع-ن-ي-ة ب-ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة وأÙي-ط ع-ل-ى ت-ق-دË
نصضائح وإأرشضادأت ıتلف ألفئات ألعمرية من
أجل ألقضضاء على ظاهرة عدم أحÎأم نظافة
أل- -ب- -ي- -ئ -ة سض -وأء دأخ -ل أل -غ -اب -ات أو ‘ أŸن -اط -ق
أ◊ضضرية وغرسش ثقافة بيئية.

الربعاء  22نوفمبر  2017م
الموافق لـ  03ربيع األول  1439هـ
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راسسل وا‹ سسكيكدة لوضسعه حيز ا’سستغÓل

الوزير اأ’ول ينهي جدل اسشتغÓل ميناء وادي الزهور

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’سسبوع العأŸي للمقأو’تية
تزامنأً وا أ
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قافلة «التحدي» –ط رحالها بتندوف

هيكل مهم يفك اÿنأق على الصسيأدين وينعشض ا◊ركة السسيأحية
سسيتم وضسع حيز ا’سستغÓل مرفأ الصسيد البحري ببلدية وادي الزهور أاقصسى غرب و’ية سسكيكدة ،اŸنجز من طرف مديرية
’عÓم وا’تصسأل بألو’ية ،أان الوا‹ حجري درفوف سسيقوم بتجسسيد ذلك عم Óبقرار الوزير
’شسغأل العمومية ،وأاوضسحت خلية ا إ
ا أ
’ول اŸؤورخ ‘  06نوفم 2017 Èوهو القرار الذي طأل انتظأره وسسيفرح سسكأن بلدية وادي الزهور خأصسة.
ا أ

سسكيكدة :خالد العيفة
اأنهى قرار الوزير الأول ا÷دل الذي
ظل قائما بخصسوصس اأحقية تسسي Òهذا
اŸيناء من قبل ولية سسكيكدة ،بعد اأن
راجت معلومات باأنه سسيحول اإ ¤ولية
جيجل ،رغم اأنه ” اإ‚از اŸيناء من قبل
م -دي -ري -ة الأشس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة لسس-ك-ي-ك-دة
بغÓف ما‹ قدره  04مÓي Òدينار ،على
اأرضسية  ⁄تكن ‡سسوحة طبوغرافيا عند
انطÓق اأشسغال اإ‚از اŸشسروع ،غ Òاأنه
وبعد النتهاء من العملية واسستÓمه ‘
ديسسم Èمن السسنة اŸاضسية ،وبعد اإجراء
ع- -م- -ل- -ي- -ة مسس -ح الأراضس -ي ،ت -ب Úاأن ه -ذا
الأخ Òاأق- -ي- -م ع- -ل- -ى ت- -راب اإق -ل -ي -م ولي -ة
جيجل.
وقد طالب سسكان قرية اأولد جاب الله،
بدوار بني فرقان الواقع على بعد  35كلم
شس -م-ال شس-رق م-دي-ن-ة اŸي-ل-ي-ة ،اŸسس-وؤولÚ
اŸع -ن -ي Úب-ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل لإي-ج-اد ح-ل
ل -ل -مشس -ك -ل-ة ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط-ون ف-ي-ه-ا وال-ت-ي
وصس- -ف- -وه -ا ‘ ع -ريضس -ة اأرسس -لت ح -ي -ن -ه -ا
لسسلطات ولية جيجل ،بالعويصسة بعد اأن
سس- -دت ك- -ل الأب- -واب ‘ وج -وه -ه -م ،ح -ول
مشسروع ميناء الصسيد الذي تقرر اإ‚ازه
من طرف ولية سسكيكدة Ãرسسى وادي
الزهور ‘ ا÷زء التابع لدوار بني فرقان
ببلدية اŸيلية (جيجل).
وجاء ‘ العريضسة اŸوقعة من طرف
السسكان اأن مرسسى وادي الزهور واأولد
جاب الله من عرشس بني فرقان ول صسلة
له ببلدية وادي الزهور التي كانت تعرف بـ
(جراح) قبل اأن تاأخذ اسسمها من وادي
الزهور ‘ التقسسيم الإداري الأخ ،Òوهو
ال -وادي ال -ذي Œري م -ي -اه -ه ع Èالسس-ه-ل
ال- -ذي ت -ت -ق -اسس -م -ه ب -ل -دي -ة وادي ال -زه -ور
(جراح) سسابقا مع بلدية اŸيلية وتصسب
مياهه ‘ شساطئ وادي الزهور بدوار بني
فرقان التابع لبلدية اŸيلية.

جريدة «الششعب» اأول
من اأثارت القضشية
ط - -لب صس - -ال- -ح زوي Ïن- -ائب ب- -اÛلسس
الشسعبي الوطني عن سسكيكدة ،بالإسسراع
‘ ال -تسس -وي -ة الإداري-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة Ÿي-ن-اء
الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وال-ن-زه-ة ل-وادي ال-زه-ور
غرب مدينة القل واإسسناده ‘ اأقرب وقت
ل-ل-م-وؤسسسس-ة اŸي-ن-ائ-ية بسسكيكدة لÓنطÓق
‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة السس- -ت -غ Ó-ل ،واأك -د زوي Ïلـ
«الشس-عب» خÓ-ل-ه-ا اأن-ه ن-اشس-د وزي-ر ال-ن-ق-ل
والأشسغال العمومية بالتدخل لعÓج هذه
اŸسس -األ -ة لأن -ه لح -ظ ب-عضس ال-ت-م-اط-ل ‘

ال -فصس -ل ‘ ه -ذه الإشس -ك-ال-ي-ة ،م-ا ان-ع-كسس
سس -ل -ب -ا ع -ل -ى ه -ذه اŸن -ط -ق -ة اج -ت-م-اع-ي-ا
واق -تصس -ادي -ا ،اإضس -اف -ة ا ¤ت-ف-ادي اأشس-ك-ال
الإهمال واأعمال التخريب التي قد تطال
هذا الإ‚از الهام ،واأوضسح ‘ مراسسلته
«اأن ميناء النزهة والصسيد البحري بوادي
ال- -زه- -ور ” اإ‚ازه م- -ن ط- -رف م -دي -ري -ة
الأشسغال العمومية لولية سسكيكدة ،على
اأرضسية  ⁄تكن ‡سسوحة طبوغرافيا عند
الن - -طÓ- -ق ‘ اإ‚از اŸشس- -روع ،غ Òاأن- -ه
وبعد النتهاء من العملية واسستÓمه ‘
ديسس- -م Èم- -ن السس- -ن -ة اŸاضس -ي -ة ،واإج -راء
عملية مسسح الأراضسي تب Úاأن اŸشسروع
اŸذكور قد اأقيم على تراب اإقليم جيجل،
بدل من سسكيكدة الشسيء الذي حال دون
–وي -ل -ه اإ ¤اŸوؤسسسس -ة اŸي -ن -ائ-ي-ة ل-ولي-ة
سسكيكدة واسستغÓله».
ي -ع-د اŸي-ن-اء ا÷دي-د ل-لصس-ي-د وال-ن-زه-ة
اŸت -ن-فسس ال-وح-ي-د ل-دائ-رة اأولد اأع-ط-ي-ة،
الواقعة ‘ اأقصسى غرب سسكيكدة ،ورغم
ام -ت Ó-ك -ه -ا ÿصس-ائصس سس-ي-اح-ي-ة وم-ن-اظ-ر
ط -ب -ي -ع-ي-ة ه-ائ-ل-ة ،اإل اأن اŸن-ط-ق-ة ت-ع-يشس
العزلة والفقر وانعدام الÈامج التنموية،
وكان اŸشسروع Ãثابة ا◊لم الذي طال
انتظاره من طرف سسكان اŸنطقة وعلقوا
ع-ل-ي-ه اآم-ال-ه-م ‘ اإح-داث ح-رك-ي-ة ت-ن-موية
وخلق مناصسب عمل للشسباب الذي اأرهقته
واأثقلت كاهله البطالة.
وقد اأثار اأعضساء من اÛلسس الشسعبي
ال -ولئ -ي لسس -ك -ي -ك -دة ،خÓ-ل دورة سس-اب-ق-ة
مسساألة حق النتفاع من اŸيناء ا÷ديد
الذي اأ‚ز Ãنطقة وادي الزهور ،بغÓف
ما‹ قدره  04مÓي Òدينار لكون موقع
اŸشس -روع ب -حسس -ب -ه ي-ت-واج-د داخ-ل اإق-ل-ي-م
ولي -ة ج -ي -ج -ل ،وŸواج-ه-ة الإشس-ك-ال-ي-ة ”
اقÎاح تشس- -ك- -ي -ل ÷ن -ة مصس -غ -رة ل -ت -ق -دË
ال -ت -م -اسس ل -وزارت -ي الأشس -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة
والنقل من اأجل طلب منح حق النتفاع من
هذا اŸرفق ا◊يوي لسسكيكدة.

اŸيناء يفك اÿناق عن
صشيادي اŸنطقة
” اإ‚از اŸي - -ن - -اء ا÷دي - -د ل - -لصس - -ي- -د
البحري لوادي الزهور ‘ مكان اŸلجاأ
ال -ب-ح-ري ال-ق-د Ëال-ذي ب-ق-ي ع-ل-ى ح-ال-ت-ه
القدÁة اŸتميزة بقلة اŸنشساآت القادرة
على احتضسان سسفن من ا◊جم اŸتوسسط
والكب ،Òوحسسب مديرية الصسيد البحري
للولية ،فاإن طاقة اŸيناء ا÷ديد تصسل
اإ 148 ¤قارب وسسفينة ما يعطي اŸرفق
اأهمية اقتصسادية كبÒة تعود بالنفع الكلي
ع-ل-ى سس-ك-ان ال-ب-ل-دي-ة وع-ل-ى اŸي-ن-اء ذاته،
ووفق ذات اŸصسدر ،فاإن سسواحل وادي

الزهور تندرج ضسمن منطقة بحرية مهمة
‘ غرب الولية ،انطÓقا من وادي بيبي
اإ ¤غاية ا◊دود الغربية للولية ،وتتمتع
بÌوة سس -م -ك -ي -ة ت -ع -ت Èالأه -م ‘ ال-ولي-ة،
خصسوصسا ا÷مÈي والسسردين والأسسماك
ال -ب -يضس -اء ،اإل اأن-ه-ا غ Òمسس-ت-غ-ل-ة ب-ال-ق-در
الكا‘ ،ناهيك عن انتشسار ظاهرة الصسيد
ال- -ف- -وضس- -وي ‘ ع- -دد ك -ب Òم -ن شس -واط -ئ
ال - -ولي - -ة ،اإضس - -اف - -ة اإ ¤فك اÿن- -اق ع- -ن
صس -ي -ادي ا÷ه -ة ال -غ -رب -ي -ة م-ن سس-ك-ي-ك-دة،
وا÷هة الشسرقية من ولية جيجل بعدما
ع -ان -ى ه -وؤلء م -ن غ -ي-اب فضس-اء ل-ل-نشس-اط
باإمكانه اأن يغنيهم عن التنقل اإ ¤اŸوانئ
اÛاورة ،وبالتا‹ –ريك عجلة السسياحة
بهذه ا÷هة التي تشسكو نقائصس كبÒة فيما
يتعلق باŸشساريع ذات الصسلة بهذا القطاع
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن تصس -ن -ي -ف-ه-ا ك-اأح-د اأه-م
ال-وج-ه-ات السس-ي-اح-ي-ة ب-اŸنطقة ،ويسساعد
الشسروع ‘ اسستغÓل هذا اŸيناء ا÷ديد
خÓ- -ل ال -ع -ام Úال -ق -ادم Úع -ل -ى اإح -داث
نشساط اقتصسادي مهم لبلديات دائرة اأولد
اأع-ط-ي-ة ،وب-عث نشس-اط يسس-ت-وعب شس-ري-ح-ة
م -ن الشس -ب -اب ال -ذي -ن ب -داأ ع -دد م -ن-ه-م ‘
مزاولة تكوينه البحري ‘ اŸعهد العا‹
ل -ل -ت -ك -وي -ن ال -ب -ح -ري ب -ال -ق-ل عÓ-وة ع-ل-ى
اسستحداث هيئة بحرية ﬁلية من البحارة
ووسس -ائ -ل الصس -ي -د اıت-ل-ف-ة والسس-ت-غÓ-ل
ا÷يد والشسامل للÌوة السسمكية اÙلية.

زيارات دورية لتسشريع
وتÒة ا’إ‚از
وق -د ع -رف اŸرف -اأ زي -ارات Ÿسس-وؤولÚ
سس -اب -ق Úت-ف-ق-دوا خÓ-ل-ه-ا الأشس-غ-ال ال-ت-ي
ت -ق -وم ب -ه-ا شس-رك-ة ك-روات-ي-ة ل-ب-ن-اء اŸي-ن-اء
خ Ó-ل سس -ن-ة  2014واŸشس -روع ي -دخ-ل ‘
اإطار برنامج اıطط اÿماسسي للتنمية،
واسس- -ت- -م -ع ال -وف -د ي -وم -ه -ا اإ ¤شس -روح -ات
م-فصس-ل-ة م-ن مسس-وؤو‹ الشس-رك-ة ال-ك-روات-ي-ة
وم- -ن اŸسس- -وؤول ÚاÙل- -ي Úع -ل -ى ت -ط -ور
اإ‚از اŸشسروع الذي حقق حينها نسسبة
تقدم ‘ الأشسغال تقارب  ،٪53موؤكدين
خÓ-ل ال-زي-ارة ال-وزاري-ة اأن-ه سس-يسس-ل-م ق-ب-ل
نهاية السسنة اإل اأن اŸشسروع عرف تاأخرا
لعدة اأسسباب ،كما عرف اŸشسروع اهتماما
خ -اصس -ا ل -وا‹ ال -ولي -ة الأسس-ب-ق ب-ن حسسÚ
الذي نظم العديد من الزيارات التفقدية
لسس ÒوتÒة الإ‚از ،وت- -ذل- -ي- -ل الصس- -ع -اب،
لأه- -م- -ي- -ة اŸشس- -روع ‘ ح- -ي -اة اŸن -ط -ق -ة
ال -غ -رب -ي -ة ،والإضس-اف-ة ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ه-ذا
اŸشسروع ‘ قطاع الصسيد البحري.

’سس Ó-م -ي
اح- -تضس- -ن اŸرك -ز ال -ث -ق -أ‘ ا إ
ب- -ت- -ن- -دوف ،أامسض ،ف -ع -أل -ي -أت ال -ق -أف -ل -ة
اŸقأو’تية للشسبأب واŸنظمة من طرف
وزارة الشس- -ب- -أب وال- -ري -أضس -ة Ãشس -أرك -ة
ال -وك -أل -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -تسس -ي Òال -ق -رضض
اŸصسغر والوكألة الوطنية لدعم تشسغيل
الشسبأب.
ال - -ت - -ظ- -اه- -رة ال- -ت- -ي ج- -اءت –ت شس- -ع- -ار
«التحدي» تهدف إا ¤إابراز دور الشسباب ‘
النهوضس بالقتصساد الوطني والفرصس اŸتاحة
ÿلق فرصس عمل ومؤوسسسسات مصسغرة منتجة
تسساهم بشسكل مباشسر ‘ التنمية اÙلية ،و‘
هذا اإلطار أاكد أامومن مرموري على هامشس
إاشسرافه على افتتاح التظاهرة على الشسروع
قريبًا ‘ إا‚از مناطق صسناعية مصسغرة ‘ كل
م- -ن ب -ل -دي -ت -ي ت -ن -دوف وأام ال -عسس -ل م -وج -ه -ة
باألسساسس ألصسحاب اŸؤوسسسسات اŸنشسأاة عن
ط- -ري- -ق صس- -ن- -ادي- -ق ال- -دع -م ،وأاضس -اف ال -وا‹
م -رم -وري «أان السس -ي -اسس -ة ال -وط -ن -ي-ة Ùارب-ة
ال -ب -ط -ال -ة ت -ع -ال -ج م -ل -ف ال -تشس -غ -ي -ل Ãق-ارب-ة
اق-تصس-ادي-ة ق-وام-ه-ا ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-أاط Òبشسكل
يسسمح ◊املي الشسهادات بإانشساء مشساريعهم
اÿاصسة» ،مشسيداً بالدور الكب Òالذي تلعبه
دار اŸقاولتية على مسستوى اŸركز ا÷امعي
تندوف Ÿا لها من إاسسهام ‘ غرسس الفكر
اŸقاولتي لدى الطلبة.

«أا‚ام» Œربة رائدة تؤوسشسس
’قتصشاد مؤوسشسشاتي ناجح
شس- -ه- -د اŸع- -رضس اŸق -ام ب -أاروق -ة اŸرك -ز
ال- -ث -ق -ا‘ السس Ó-م -ي مشس -ارك -ة ال -ع -دي -د م -ن
صس -ن-ادي-ق ال-دع-م ،وع-رضس ع-ي-ن-ات م-ن ب-عضس
اŸشس -اري -ع الشس-ب-ان-ي-ة ال-ن-اج-ح-ة ﬁل-يً-ا وال-ت-ي
“كن أاصسحابها من وضسع بصسمتهم اÿاصسة ‘
عا ⁄األعمال واŸسساهمة ‘ –ريك عجلة
ال -ت-ن-م-ي-ة ،وق-د ُخ-صسصس ج-ن-اح ك-ام-ل ل-ل-وك-ال-ة
الوطنية للقرضس اŸصسغر بهدف عرضس أاهم
اŸن -ت -ج -ات وال -ق -روضس اŸم -ن -وح -ة وك -ي-ف-ي-ة
السستفادة منها.
وع- -ل- -ى ه- -امشس اŸع- -رضس أاك- -د ب- -وع -زي -ز
إابراهيم اŸكلف باإلعÓم والتصسال بالوكالة
‘ حوار خصس به «الشسعب» أان اŸؤوسسسسة وعلى
خÓف باقي صسناديق الدعم ل تعÎف بعامل
السس -ن ب -ال -نسس -ب-ة ل-ط-ال-ب-ي ال-ق-روضس وه-ذا م-ا
مكنها ـ يضسيف اŸتحدث ـ من توسسيع نطاق
اŸسستفيدين من هذه القروضس متجاوزًة عتبة
 8900مسستفيد من ﬂتلف الصسيغ Ãا ‘ ذلك

فئة اŸوال ÚوالفÓح Úوأاصسحاب الشسهادات،
م -ؤوك -داً ‘ ن -فسس ال -وقت أان ال -وك -ال -ة “ك -نت
خÓ- -ل ه- -ذه السس- -ن- -ة ف- -ق -ط م -ن “وي -ل 227
مشسروع وتكوين  249شساب وشسابة ‘ دورات
‘ طرق تسسي ÒاŸؤوسسسسات.
و‘ سسؤوال لـ «الشسعب» حول وضسعية –صسيل
ق -روضس ال -وك -ال -ة أاك -د ب -وع -زي -ز اب -راه-ي-م أان
العملية ورغم ما فيها من صسعوبات إال أان
الوكالة “كنت من –صسيل  67مليون دينار
وهو ما سسيسساهم بشسكل كب ‘ Òإاعادة “ويل
مشساريع أاخرى مسستقب ً
 ،Óوأاضساف اŸتحدث
أان الوكالة أاحيت األسسبوع العاŸي للمقاولتية
ع -ل -ى م -دار أاسس -ب -وع ك -ام -ل ب -ت -ن -ظ -ي -م ع-دي-د
الفعاليات ‘ كل من حيي ا◊كمة وتندوف
لطفي وشسملت تنظيم حصسصس إاذاعية وأابواب
مفتوحة وأايام –سسيسسية ودورات تكوينية ‘
كل من بلديتي تندوف وأام العسسل ،وأاردف
اŸت -ح -دث أان اله -ت -م -ام ح-ال-يً-ا ي-نصسب ع-ل-ى
اسسÎج-اع ال-ق-روضس اŸم-ن-وح-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
ت-ن-وي-ع اŸشس-اري-ع ح-ف-اظً-ا ع-ل-ى ال-ن-وع-ي-ة ق-بل
الكم.

نقصس اÓÙت وغÓؤوها
يرهق كاهل الششباب
ك-ان ل-ل-ق-اف-ل-ة اŸق-اولت-ي-ة ل-لشسباب إاهتمام
ب -ال -غ ‘ األوسس -اط الشس -ب -ان -ي -ة ال -ت-ي حضس-رت
التظاهرة بحرارة حسسب ما رصسدته «الشسعب»
من أاصسداء ،غ Òأان اŸشسارك ‘ ÚاŸعارضس
من أاصسحاب اŸشساريع كان لهم رأاي ﬂتلف
واهتمام من نوع آاخر.
أاكد بعضس الشسباب من أاصسحاب اŸشساريع
‡ن حاورتهم «الشسعب» أان غÓء اÓÙت
التجارية وعدم وفرتها ‘ الكث Òمن األحيان
ي-ف-رضس ع-ل-ي-ه-م ضس-ري-ب-ة إاضس-اف-ي-ة ل ت-ت-حملها
م -ؤوسسسس-ات-ه-م اŸصس-غ-رة ،م-ط-ال-ب Úالسس-ل-ط-ات
اÙلية بالعمل من أاجل اإلسسراع ‘ إا‚از
اŸن-اط-ق الصس-ن-اع-ي-ة اŸصس-غ-رة اÿاصس-ة بهم،
كما أاكد البعضس من أاصسحاب هذه اŸشساريع
أان Óﬁت ال -رئ -يسس اŸت -واج -دة ع -ل -ى ت-راب
ب -ل -دي -ة ت -ن -دوف ب -اتت ب -ؤورة م -ن ب-ؤور ال-فسس-اد
والنحÓل األخÓقي ومÓذا آامنا للعصسابات،
داع Úوا‹ الولية إا ¤التدخل العاجل من
أاجل سسحب اÓÙت غ ÒاŸسستغلة أاو تلك
التي غيsر أاصسحابها نشساطاتهم وإاعادة توزيعها
على مسستحقيها.

تندوف :عويشش علي

سستجوب دور الشسبأب واŸركبأت الريأضسية ا÷وارية

القافلة اŸقاو’تية للششباب –ط الرحال بوهران
يوم  25نوفمÈ
م- - -ن اŸن- - -ت - -ظ - -ر أان –ط ال - -ق - -أف - -ل - -ة
اŸق -أو’ت -ي -ة ل -لشس -ب-أب رح-أل-ه-أ ،ي-وم 25
ن - -وف- -م Èا÷أريÃ ،دي- -ن- -ة وه- -ران‘ ،
ج-ول-ة ت-ع-ري-ف-ية بأŸقأو’تية وأاهميتهأ
ل -دى الشس -ب -أب ل -دخ -ول ال -ع -أ ⁄اŸه-ن-ي،
وف- -ق- -أ ل- -ل- -مشس -روع ال -ذي ي -ح -م -ل -ه ه -ذا
الشسبأب ويرغب ‘ Œسسيده على أارضض
الواقع.
ال-ن-ق-ط-ة األو ¤ل-ل-ق-اف-ل-ة سس-ت-ك-ون ب-ال-قاعة
اŸتعددة الرياضسيات العقيد لطفي يوم 25
نوفم ،Èتليها دار الشسباب ع ÚالÎك يوم 26
ن- -وف- -م ‘ ،Èح Úسس- -ي- -ك -ون اŸوع -د م -ع دار
الشسباب أارزيو يوم  28نوفم ،Èثم دار الشسباب

وادي تليÓت يوم  5ديسسم ،Èلتختتم القافلة
ج- -ول -ت -ه -ا ي -وم  12ديسس- -م Èب- -دار الشس- -ب -اب
بوتليليسس.
ه -ذه ال -ق -اف -ل -ة اŸن -ظ -م -ة م -ن ق-ب-ل وزارة
الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة –ت شس-ع-ار «ال-ت-ح-دي»،
سس -ي -ت -م ت -أاطÒه -ا ب -وه-ران م-ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة
الشس- -ب -اب وال -ري -اضس -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع دي -وان
م - -ؤوسسسس - -ات الشس - -ب- -اب ،إاذ سس- -ت- -ع- -رف األي- -ام
اإلعÓمية حول اŸقاولتية ،عديد التدخÓت
ıتصس ‘ Úه - -ذا اÛال ،قصس - -د ت - -ن - -وي - -ر
الشس- -ب -اب وم -راف -ق -ت -ه -م ل -دخ -ول ع -ا ⁄اŸال
واألعمال.

وهران :براهمية مسسعودة

»æWh

األربعاء  ٢٢نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣ربيع األول ١٤٣٩هـ

اÙليات ...ثا Êامتحان لها بعد التششريعيات

هيئة مرأقبة ألنتخابات أأمام –دي ألنزأهة وألشسفافية

ي-ن-ط-ل-ق ،ال-ي-وم ،ال-ع-د ال-تناز‹ لفتح صشناديق
ا’قÎاع أامام الناخب ،Úغدا اÿميسس ‘ ،ثاÊ
امتحان أامام الهيئة اŸسشتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات،
التي تضشبط عقارب سشاعاتها مع ا’سشتحقاق الهام
’خطار
‘ ظل صشÓحيات تنحصشر ‘ اŸتابعة وا إ
بدل الرقابة الفعلية.

جÓل بوطي

بعد متابعة هيئة مراقبة النتخابات لمجريات
ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة على مدار  ٢٢ي-وم-ا والتي
وصسفتها باإليجابية رغم تجاوزات عزاها عبد
ال- -وه- -اب درب- -ال إال- -ى ضس- -ع- -ف ت- -ك- -وي- -ن ب- -عضس
المترشسحين وإان كانت قليلة في نظره ،ول يمكن

رب-م-ا وصس-ف-ه-ا ح-ت-ى ب-ال-ت-ج-اوزات ف-ي القاموسس
السسياسسي ،لكن الهيئة وفي كل األحوال ترى أان
الموعد الهام هو غدا الخميسس يوم القتراع
ل- -ت- -ب- -رز م- -دى ت- -مسس -ك -ه -ا ب -ن -زاه -ة وشس -ف -اف -ي -ة
النتخابات.
رغم أان األحزاب المعارضسة انتقدت الهيئة في
ك -ث -ي -ر م -ن األح -ي -ان إال أان-ه-ا حسسب ب-عضس ق-ادة
ال-تشس-ك-يÓ-ت السس-ي-اسس-ي-ة ت-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ك-ث-يرا في
م -ت -اب-ع-ة م-ج-ري-ات ي-وم الق-ت-راع ،ح-يث ت-ت-ك-ف-ل
الهيئة حسسبما ينصس عليه الدسستور بضسمان حق
ال -م -ت -رشس -ح -ي-ن ف-ي حضس-ور ع-م-ل-ي-ات ال-تصس-ويت
وال -ت -أاك -د م -ن اح -ت -رام ت -وزي -ع أاوراق ال-تصس-ويت،

والحرصس على توفر هذه األوراق وباقي العتاد
الن -ت -خ-اب-ي ،وك-ذا ال-ت-أاك-د م-ن اح-ت-رام م-واق-يت
افتتاح واختتام مكاتب التصسويت على المسستوى
الوطني.
ف-ي م-ق-اب-ل ذلك ت-م-لك ال-ه-ي-ئ-ة ال-مسس-ت-قلة العليا
لمراقبة النتخابات صسÓحيات واسسعة ،تتمثل
أاسساسسا في التأاكد من ضسمان السسير القانوني
ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ف-رز وضس-م-ان ل-ل-م-ت-رشس-ح-ي-ن م-مارسسة
ح -ق -ه-م ف-ي تسس-ج-ي-ل اح-ت-ج-اج-ات-ه-م ب-خصس-وصس
ع -م -ل -ي-ة ال-ف-رز ،إاضس-اف-ة إال-ى ضس-م-ان ح-ق-ه-م ف-ي
الحصسول على نسسخ المحاضسر المتعلقة بالفرز،
وه -ي إاج -راءات ك -ث-ي-را م-ا ت-ع-رف اخ-تÓ-ف-ا ب-ي-ن
األحزاب السسياسسية المشساركة.
كما ينصس القانون العضسوي للهيئة على جملة من
اآلليات تمكنها من التدخل تلقائيا أاو بناء على
إاخ -ط -ار م -ن أاح -د األط -راف ال -م -ع-ن-ي-ة ب-ع-م-ل-ي-ة
الق-ت-راع ،ك-م-ا ت-ت-م-ت-ع بسس-ل-ط-ة ات-خ-اذ القرارات
ويمكنها عند الحاجة أان تطلب من النائب العام
تسسخير القوة العمومية ،إال أان الهيئة ونظرا إالى
قصس -ر خ -ب-رت-ه-ا ف-ه-ي ت-م-لك صسÓ-ح-ي-ات واسس-ع-ة
ومنحصسرة في نفسس الوقت ،ف Óيمكنها ردع
مباشسرة التجاوزات األمر الذي يجعلها همزة
وصسل بين اإلدارة واألحزاب السسياسسية.
وب-ال-ن-ظ-ر إال-ى م-ك-ان-ت-ه-ا ال-مسس-ت-ق-ل-ة ف-قد أاعطى
ال-مشس-رع ال-ج-زائ-ري إام-ك-ان-ي-ات ه-ائ-ل-ة ل-م-ت-اب-عة
السس- -ت- -ح- -ق- -اق الن- -ت- -خ- -اب- -ي غ- -دا سس -ي -م -ا وأان
الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ت-خ-ت-لف عن التشسريعيات
نظرا لطابعها المحلي ما يتطلب حسسب متابعين
جهدا أاكبر لحماية األصسوات وتحقيق الشسفافية
داخل مكاتب التصسويت.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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Œنيد أزيد من  16ألف مؤوطر إل‚اح أŸوعد ألنتخابي
’مكانيات
جندت مديرية التنظيم والششؤوون العامة لو’ية بومرداسس ،كل ا إ
’‚اح ا’سش-ت-ح-ق-اق ا’ن-ت-خ-اب-ي اŸن-ت-ظ-ر ي-وم غ-د  23نوفم،È
اŸادي -ة وال -بشش -ري -ة إ
للسشماح للمواطن Úبأاداء واجبهم الوطني ‘ ظروف عادية وبكل أاريحية وهذا
بزيادة عدد اŸكاتب ومراكز ا’قÎاع لتجنب عملية ا’كتظاظ والرفع من عدد
اŸؤوطرين السشاهرين على مراقبة عملية التصشويت.

بومرداسس :ز /كمال

كشس -فت م -دي -رة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشس-ؤوون ال-ع-ام-ة ل-ولي-ة
بومرداسس فاطمة بن تريدي ،عن ضسبط كل األمور
اإلداري-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة اسس-ت-ع-دادا لموعد القتراع،
حيث تم بهذه المناسسبة فتح  6مراكز انتخابية
جديدة مسست عددا من البلديات على غرار برج
م -ن -اي -ل ،أاولد م -وسس -ى وب-وم-رداسس م-رك-ز ل-ي-رت-ف-ع
إاج -م -ال-ي ع-دد ال-م-ك-اتب إال-ى  ٢٤٢م-رك-ز تصسويت
مقارنة مع النتخابات التشسريعية السسابقة ،إاضسافة
إالى  6٣مكتبا ليصسبح عدد مكاتب التصسويت بالولية
 ١٠٧5مكتب.
عن عملية التأاطير البشسري للعملية ،كشسفت ذات
ال -مسس-ؤوول» ع-ن ت-ج-ن-ي-د  ١6٢55م-ؤوط-ر ع-ب-ر ك-افة
مراكز ومكاتب التصسويت المنتشسرة بالبلديات بما
فيهم المسستخلفون الذين وظفوا للسسهر على تسسيير
وإان -ج -اح ه-ذا ال-م-وع-د ال-ه-ام ،ك-م-ا اسس-ت-ف-اد ه-ؤولء

وخاصسة بالنسسبة لرؤوسساء المكاتب والمراكز سسابقا
م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-ك-وي-ن م-ن أاج-ل الضس-طÓ-ع ب-مهامهم
الرئيسسية وتأاديتها بكل مهنية واحترافية».
كما نشسير أايضسا في هذا الصسدد إالى السستعداد
التام للسسلطات المحلية والولئية التي أاعدت العدة
ل -لسس -ه -ر ع -ل -ى السس -ي -ر ال -حسس-ن ل-ع-م-ل-ي-ة ال-تصس-ويت
ب-تسس-خ-ي-ر ك-ل اإلم-ك-ان-ي-ات الضس-روري-ة ل-ذلك ،ف-ي-ما
ع -ك -فت السس -ل -ط -ات األم -ن -ي -ة ل-م-خ-ت-ل-ف األسسÓ-ك
المشستركة عن وضسع مخطط خاصس لتأاطير الموعد
النتخابي وبسسط األمن والسسكينة بالمدن وحول
م-راك-ز وم-ك-اتب الق-ت-راع ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ال-ن-اخ-ب-ي-ن
وت-اري-خ ال-حسس-م الن-ت-خ-اب-ي وال-فصس-ل ال-ن-ه-ائ-ي بين
القوائم والمترشسحين الذين دخلوا مرحلة الصسمت
النتخابي ولو ظاهريا على اعتبار أان آالة التعبئة ل
زالت تنشسط لكن بوسسائل أاخرى بعيدة عن رادار
الرقابة لهيئة مراقبة النتخابات.

 2500شسرطي لتأام Úألنتخابات بتيبازة

جّندت مصشالح أامن و’ية تيبازة  2500ششرطي من ﬂتلف الرتب لتأام Úا’نتخابات
اÙلية ،اŸقررة يوم غد اÿميسس ،بحيث ”ّ تسشطﬂ Òطط أامني ﬁكم يهدف إا ¤السشÒ
ا◊سشن للعملية ا’نتخابية.

انطÓق القافلة التحسشيسشية لÓنتخابات اÙلية

وأ‹ سسكيكدة يدعو إأ ¤ألتوجه بقوة نحو صسناديق ألقÎأع
‘ إاطار برنامج وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،اŸتعلق با’نتخابات اÙلية  23نوفم ،2017 Èو–ت ششعار معا لبناء ا÷زائر،
أاعطى صشباح أامسس ،حجري درفوف وا‹ سشكيكدة ،إاششارة انطÓق القافلة التحسشيسشية بأاهمية اŸششاركة ‘ ا’نتخابات اÙلية من مدينة سشكيكدة حيث
اسشتقرت القافلة بسشاحة أاول نوفم 1954 Èالتي كانت ﬁطة ’نطÓق  13قافلة وجهتها دوائر الو’ية مهمتها –سشيسس اŸواطن Úبضشرورة اŸششاركة ‘
’د’ء بأاصشواتهم ’ختيار ‡ثليهم على مسشتوى اÛالسس الششعبية اŸنتخبة.
العملية ا’نتخابية والتوجه بقوة نحو صشناديق ا’قÎاع وا إ
المحلية والتهيئة العمرانية من خÓل هذه القافلة ولية سسكيكدة ،حيث تم التطرق إلمكانات هذه
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة رح-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة م-ن-ذ السس-ت-قÓ-ل إالى الولية السساحلية في جميع المجالت والمؤوهÓت
ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة وال-مسس-ار ال-ت-ن-م-وي ل-ل-ولي-ة ،وف-ي ه-ذا
اليوم.
عرفت القافلة التفاف المواطنين حولها ،وتمت
وضس -م ال -م -ع -رضس ال-م-ق-ام ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة م-ط-ب-وع-ات الصسدد دعا الوالي في تصسريح له إالى اسستكمال هذه
ب-حضس-ور ومشس-ارك-ة ج-م-ي-ع ال-ه-ي-ئ-ات والمصسالح بما
أاشسرفت عليها وزارة التصسال بعنوان الديمقراطية ال -ب -رام -ج م -ن خ Ó-ل ال -ت -وج -ه ب-ق-وة إال-ى صس-ن-ادي-ق
فيها مصسالح الولية التي حطت بثقلها في سساحة
التشساركية في الجزائر شسملت جميع وليات الوطن القتراع وأاداء الواجب النتخابي ،وممارسسة الحق
أاول ن-وف-م-ب-ر ب-ق-لب ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ،واسس-تعرضست
والوثبة التنموية التي شسهدتها كل الوليات منها الدسستوري.
ال -ه -ي-ئ-ة ال-م-رك-زي-ة ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-م-اع-ات

سسكيكدة :خالد العيفة

’نتخابات اÙلية با÷نوب الكبÒ
ا إ

ألناخبون يوأصسلون ألتصسويت ‘ ظروف عادية

واصشل الناخبون ع Èعديد مناطق ا÷نوب الكب ،Òأامسس ‘ ،اليوم الثاÊ
’نتخاب اÛالسس الششعبية
على التوا‹ و‘ ظروف عادية عملية التصشويت إ
البلدية والو’ئية برسشم ﬁليات  23نوفم.2017 È

وتجري عملية اإلقتراع عبر كل شسبكة المكاتب المتنقلة التي سسخرتها اإلدارة بهذه
المناطق التي تم فيها تقديم موعد اإلقتراع لـ  ٧٢سساعة قانونيا (وليات بشسار
وتندوف وتمنراسست وإايليزي وورقلة) لتمكين المواطنين القاطنين بتلك المناطق
البعيدة من اإلدلء بأاصسواتهم لختيار ممثليهم الجدد بالمجالسس المحلية المنتخبة،
حيث سسخرت كل الوسسائل المادية والبشسرية من أاجل ضسمان السسير العادي لهذا
الموعد اإلنتخابي.
وتتواصسل عملية القتراع  -حسسب األصسداء التي رصسدتها «وأاج»  -ببعضس هذه
المناطق وسسط إاقبال الناخبين من البدو الرحل من ك Óالجنسسين الذين توافدوا
على مكاتب التصسويت ألداء واجبهم اإلنتخابي منذ السساعات األولى من فتحها.
ويؤودي الناخبون بالمناطق الريفية والنائية بأاقاليم بلديتي أام العسسل وتندوف (
أاقصسى جنوب غرب البÓد) واجبهم اإلنتخابي في أاجواء يطبعها «التفاؤول» ،حيث لم
تثني التضساريسس والمسسالك الوعرة وكذا برودة الطقسس المواطنين عن اإلقبال
وبكثافة إالى مكاتب اإلقتراع ألداء واجبهم اإلنتخابي الذي اعتبروه «أاكثر من
ضسروري في هذا الظرف».
وأاشسار الشساب .محمد بن طوبة ( مربي مواشسي) بعدما أادلى بصسوته بأاحد المكاتب
المتنقلة بضسواحي تندوف أان « هذه اإلنتخابات تشسكل عرسسا وطنيا وانتصسارا
جديدا للجزائر في ظل الدسستور الجديد « ،فيما عبرت من جهتها أام العيد (أارملة
) عن ‘‘فرحتها‘‘ بهذه اإلسستحقاقات التي «سستتيح لها فرصسة التعبير عن تطلعاتها
لبناء دولة القانون‘‘ على حد تعبيرها.
وبدوره لم يتخل خليهلنا ( ٧8سسنة) أاحد سسكان منطقة غار جبيÓت عن أاداء واجبه
وإاعطاء صسوته لقائمته المفضسلة ،داعيا بالمناسسبة كافة المواطنين إالى «أان ل
يتأاخروا عن أاداء واجبهم وعدم ترك الفرصسة للمتربصسين بالبÓد».
وعبر من جهتهم عدد من ممثلي األحزاب السسياسسية المشساركة في هذه المحليات
Óجواء التي تسسود عملية
الذين يرافقون المكاتب المتنقلة لـ»وأاج» عن «إارتياحهم» ل أ
اإلقتراع والتي وصسفوها «بالتنافسسية « واإلقبال «الكبير» للناخبين.
و»بالرغم من نقصس عدد المراقبين على مسستوى المكاتب اإلنتخابية المتنقلة « ـ
كما ذكر من جهته منسسق الهيئة العليا المسستقلة لمراقبة اإلنتخابات بتندوف
محمود شسراد ـ « إال أان األمور تسسير بوتيرة جيدة في ظل توفر كل الشسروط
الضسرورية إلنجاح هذا الموعد الهام».
وبدورهم يواصسل الناخبون بالمناطق النائية والقرى البعيدة التابعة لبلديات ولية
تمنراسست (أاقصسى الجنوب الكبير) عملية التصسويت على مسستوى المكاتب المتنقلة
في أاجواء تنظيمية محكمة.
وفي هذا الصسدد ،أاوضسح رئيسس المكتب المتنقل لقرية آاراك ومولي لحسسن (٣8٠
كلم من تمنراسست) عبد القادر أامنكاد أان عملية التصسويت تجري في ‘‘ظروف جيدة‘‘
وسسط إاقبال مكثف للمواطنين حيث يحصسي هذا المكتب المتنقل  8٢٤ناخب من
البدو الرحل مقسسمين ما بين قرية آاراك ومولي لحسسن وما جاورهما.
ويواصسل سسكان المناطق النائية ببلدية إادلسس ( ٢٠٠كلم شسمال مقر الولية ) بكل من
هيرافوك ومرتوتك وأامقيد أاداء واجبهم اإلنتخابي في ‘‘ظروف عادية‘‘ حيث
تجوب قوافل المكاتب المتنقلة قرى ومناطق تواجد البدو الرحل المنتشسرين عبر
جهات متباعدة ل تقل مسسافة الوصسول إاليها عن  ١.٢٢٠كلم.
نفسس األجواء تطبع العملية اإلنتخابية بالمكاتب المتنقلة بولية إايليزي (أاقصسى

وحسسب مصسادرنا من خلية اإلعÓم والعÓقات العامة باألمن الولئي فإاّن الشسرطة
معنية بحراسسة وتأامين  ١٤6مركز انتخاب من بين  ٢٠٤مركز مسسجل بالولية بحيث تمّ
وضسع تشسكيÓت ثابتة على مسستوى هذه المراكز قبل  ٤8سساعة من بداية موعد
النتخاب إاضسافة إالى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة مع العمل على تأامين أاماكن
التجمعات والمتدخلين المعنيين قبل واأثناء وبعد العملية النتخابية إاضسافة إالى السسهر
على تسسيير حركة المرور وتعزيز حواجز المراقبة باسستعمال الوسسائل التقنية الحديثة.

تيبازة :عÓء ملزي

اŸديرية العامة للحماية اŸدنية

تسسخ Òأك Ìمن  26500عون ب ـ ـ ـمرأكز أإلقÎأع

جنوب شسرق الوطن ) حيث تتواصسل في ظروف عادية كما أاوضسح مدير التنظيم
والشسؤوون العامة سسعد لزهاري.
وذكر أانه وقصسد تعزيز منظومة اإلتصسال بين رؤوسساء المكاتب المتنقلة والخلية
المركزية تم تزويدهم بأاجهزة إاتصسال جد حديثة لتقديم الوضسعية بصسفة مسستمرة.
ومن جهته ،أاوضسح منسسق الهيئة العليا المسستقلة لمراقبة اإلنتخابات بإايليزي غومة
محمد أان مصسالحه لم تسسجل أاي إاخطار إالى حد اآلن وعملية اإلقتراع تتواصسل في
ظروف «جد عادية» حيث سسخرت كافة اإلمكانيات المادية والبشسرية إلنجاح هذا
اإلسستحقاق.
وفي ذات السسياق ذكر رئيسس حي تماجرت ( ٣8٠كلم عن بلدية إايليزي) بيود محمد
بعد أان أادلى بصسوته أانه أادى واجبه اإلنتخابي الذي ‘‘يعد حقا مكفول دسستوريا
إلختيار ممثليه في هذه اإلنتخابات المحلية التي يعلق عليها سسكان المناطق النائية
آامال كبيرة في تحسسين الظروف المعيشسية‘‘.

بدء أإلقÎأع ‘ أŸكاتب أŸتنقلة ألتي قدم فيها أإلنتخاب بـ  48سساعة
إانطلقت ،أامسس ،عملية اإلقتراع برسسم محليات  ٢٣نوفمبر الجاري ،بالمكاتب المتنقلة
التي تم فيها تقديم التصسويت بـ  ٤8سساعة قانونيا عبر أاقاليم عدد من وليات الجنوب.
فقد شسرع الناخبون بالمناطق البعيدة بولية أادرار في اإلدلء بأاصسواتهم عبر  ١١مكتبا
متنق Óلختيار ممثليهم الجدد بالمجالسس الشسعبية البلدية والمجلسس الشسعبي الولئي.
ويتعلق األمر بأاقاليم بلديات سسبع وتسسابيت (شسمال الولية ) وبلديتي برج باجي مختار
وتيمياوين الحدوديتين (أاقصسى جنوب أادرار).
وبالمناسسبة أاعرب (مبروك .ع  5٠سسنة ) بقصسر عريان الراسس (بلدية تسسابيت ) بعد أان
أادلى بصسوته عن أامله في أان تسساهم هذه اإلنتخابات المحلية في اختيار ‘‘مسسيرين
يكونون في المسستوى لرعاية الشسؤوون العامة للسسكان‘‘.
وبدورها اعتبرت (عائشسة .ط  ٣5سسنة ) من منطقة مراقن هذا اإلقتراع بمثابة ‘‘فرصسة
ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن مسس-ان-دة األفضس-ل ب-ي-ن ال-م-رشس-ح-ي-ن ل-ت-ول-ي المسسؤوولية بالمجالسس الشسعبية
المحلية‘‘.

سسخرت المديرية العامة للحماية المدنية
 ٢656٩عون تدخل بمختلف الرتب لتأامين
وضسمان سسÓمة المواطنين على مسستوى
م -راك -ز وم -ك-اتب اإلن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة،
ال- -م- -ق- -رر إاج- -راؤوه -ا غ -دا ال -خ -م -يسس ٢٣
ن -وف -م -ب -ر ،حسسب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-ذات
المديرية.
وأاوضسح ذات المصسدر أان المصسـالح الـتقنية
للـوقاية التابعة للـمديرية الـعامة للـحماية
المدنية التي قامت بزيـارات أامنية على
مسستوى القاعات وكذا األماكن العمومية
ال- -ت- -ي اح- -تضس- -نت م- -خ- -ت -ل -ف ف -ع -ال -ي -ات
ال -ت -ج -م -ع -ات وال -م -ه -رج -ان -ات ال -خ-اصس-ة
ب-ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ق-د سسخرت جهازا
أامـن -ي -ا م -ت-ك-ون-ا م-ن  ٢656٩ع-ون ت-دخ-ل
ب -م -خ-ت-ل-ف ال-رتب م-ج-ه-زي-ن ب-إام-ك-ان-ي-ات

مادية تتمثل في  8٤١سسيارة إاسسعاف و8١٠
شس -اح -ن -ة إاط -ف -اء ب -اإلضس-اف-ة إال-ى م-ع-دات
واإمكانيات خاصسة.
واأضساف ذات البيان أان ذات المصسالح قد
ق -امت ب -زي -ارات وق -ائ-ي-ة ل-ت-أام-ي-ن ١٢٤٢٧
م -رك -ز اق -ت -راع ح -رصس-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى م-دى
م- -ط- -اب- -ق- -ت- -ه- -ا لشس- -روط أام- -ن وسسÓ- -م -ة
مسستعمليها مذكرا في هذا اإلطار أانه تم
ت -خصس-يصس ج-ه-از أام-ن-ي خ-اصس ل-م-راف-ق-ة
المكاتب اإلنتخابية المتنقلة وعددها ٩٢
مكتبا عبر مختلف أارجاء التراب الوطني
عÓوة على الجهاز األمني الذي يمكن
ت-ع-زي-زه ب-اإلم-ك-ان-ي-ات ال-بشس-ري-ة وال-مادية
لوحدات القطاع العملية إاذا تطلب األمر
ذلك.
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رئيسس اللجنة القانونية للغرفة السشفلى ‘ حوار لـ «الششعب»:

07

إÙليات عرسس دÁقرإطي..وإŸشساركة سستكون قوية
لحزاب
^ غياب النواب قضشية أاخÓق وضشم Òوحضشارة  ...ومعا÷ته تكون من منبع ا أ

لدارية وا◊ريات باÛلسس الششعبي الوطني نزار ششريف ‘ ،حوار خصس به «الششعب» ،النتخابات اÙلية Ãثابة «عرسس دÁقراطي» ،مششيدا با◊ملة النتخابية التي
اعت Èرئيسس اللجنة القانونية والششؤوون ا إ
سشادها «جو من الحÎام» ،كما دعا ا÷زائري Úإا ¤اŸششاركة بقوة.وبخصشوصس النظام الداخلي للحزب الذي يعّول عليه ‘ معا÷ة إاششكالية غياب النواب ‘ ا÷لسشات العلنية ،أاكد أانها «قضشية أاخÓق وضشمÒ
لحزاب فهي التي يجب أان تلزم النائب با◊ضشور والقيام بواجبه الوطني.
لصشل ـ حسشبه ـ أانها تعالج من منبع ا أ
وحضشارة» ،وا أ
ك -ان خ -ي -ارإ إع -ت -م -دت -ه دول إأخ-رى وإأث-بت
نجاعته.
^ قانون المالية للعام  2018اأسشال
ال- -ك- -ث- -ي- -ر م -ن ال -ح -ب -ر م -ج -ددا ن -ظ -را
للسشياق المالي الصشعب ،ومجددا دار
^ الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-لية التي تجري
النقاشس حول الزيادات ؟
ال -خ -م -يسس ال-ح-دث السش-ي-اسش-ي ال-ث-ان-ي
^^ ق -ان -ون إل -م -ال -ي -ة ي -اأت -ي ب -ع -د سس-لسس-ل-ة
بامتياز لهذه السشنة بعد النتخابات
ممنهجة من إلقوإنين مرت على إلبرلمان،
التششريعية ،ما تعليقكم؟
م-ن-ه-ا م-خ-ط-ط ع-م-ل إل-ح-ك-وم-ة إل-مصس-ادق
^^ لوعدنا إلى إلخلفية إلتاريخية للمسسار
عليه ،إلتعديÓت إلوإردة على قانون إلنقد
إ’ن -ت-خ-اب-ي ف-ي إل-ج-زإئ-ر ،ف-اإن-ن-ا إك-تسس-ب-ن-ا
وإل -ق -رضس ،ووصس -و’ إل -ى ق -ان -ون إل-م-ال-ي-ة،
خبرة كبيرة في مجال إلمجالسس إلمنتخبة
إل -ذي ي -ع -د إلضس -اب -ط ل -م-ي-زإن-ي-ة إل-تسس-ي-ي-ر
إلمحلية منذ إلحزب إلوإحد ،وإ’نتخابات
وإلتجهيز في دوإليب إلدولة ،علما إأن نصس
إلمتتالية وإلتي تجري بانتظام في إلجزإئر
ق-ان-ون إل-م-ال-ي-ة إأخ-ذ ب-ع-ي-ن إ’ع-ت-ب-ار وإق-ع
ت -ع -ت -ب -ر ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ب-م-ث-اب-ة إأع-رإسس ف-ي
إ’أزم -ة إل -م -ال -ي -ة ،وإق -ع ت -رإج -ع ع -ائ -دإت
إلديمقرإطية ،عشسرإت إ’أحزإب تتنافسس
إل- -ب- -ت- -رول ،ول- -ك- -ن- -ه ح- -اف -ظ ب -ك -ل ج -دي -ة
ح-ال-ي-ا ع-ل-ى إل-م-ج-السس إل-م-ن-ت-خ-ب-ة إلبلدية
ومسسوؤولية ،على إسستمرإرية وتيرة إلتنمية،
وإلو’ئية ،على إأن يكون يوم  23نوفمبر هو
وخصس- -وصس- -ا إل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى إل -م -ك -اسسب
إلفاصسل في هذإ إ’متحان.
إ’جتماعية ،ويكفي إأن إأذكر بمثال وإحد
كما نسسجل في هذإ إلسسياق ،توصسلنا إلى
وهو إلقضساء على إ’أحياء إلقصسديرية.
إرسساء ثقافة إسستيعاب إلطرف إ’آخر ،في
^ ما تعليقك في نفسس السشياق حول
إطار حوإر سسديد ديمقرإطي محضس ،وقد
اإدراج الضشريبة على الثروة؟
عّزز إلدسستور مكاسسب إلمعارضسة من خÓل
^^ إلضسريبة على إلثروة موجودة حتى في
تعزيز دورها ،بمنحها حق ممارسسة دورها
إلدول إلمتقدمة ،عندما يتهرب من تسسديد
إلبرلماني على إأكمل وجه.
ح- -ق- -وق إلضس- -ري- -ب- -ة’ ،ب- -د ع -ل -ى إ’إدإرإت
وندعو إلى إلمشساركة بقوة وفاء للتعددية
إلمعنية إأن تقوم بدورها بفرضس ضسوإبطها
’ختيار إ’أحسسن ومن هو إ’أجدر وصساحب
من خÓل إلضسريبة على إلثروة ،علما إأنه ’
إلتجربة ،وإأتوقع قياسسا إلى إلحملة إلتي
ي -م -ك -ن -ن-ا إأن نسس-اوي ب-ي-ن إل-مسس-ت-وي-ات م-ن
شس -اركت ف -ي -ه -ا إل -ت -ي -ارإت إل -ح -زب -ي-ة ع-ل-ى
طبقة متوسسطة وهشسة وثرية ،من يكتنز
إختÓفها وسسادها جو كبير من إ’حترإم ،مع إلوإقع إلجديد ،لتكون خدومة لمصسلحة وإ’سستقرإر.
تكريسس إلمنهج إلديمقرإطي إلتعددي.
تعزيز مكاسسب إلمعارضسة إلتي إسستفادت وي -ع -ود إل -فضس -ل ف-ي ذلك إل-ى إل-م-وؤسسسس-ات إل-مÓ-ي-ي-ر ع-ل-ي-ه دف-ع إلضس-ري-ب-ة ،و’ب-د م-ن
إلتركيز على إلجانب إلتنموي ،وإلحفاظ إلموإطن وإلوطن.
^ دسش -ت -ور  2016م -ن -ع -رج ه -ام ف-ي من حق إ’إخطار ،كما إأن إلمناقشسات في إلدسستورية وفخامة إلرئيسس ،إلذي ذهب إلوصسول إلى موإزنات في ميزإنيتنا ،وهذه
على إلطابع إ’جتماعي.
^ ما هي مششاريع القوانين المبرمجة ال - -ج - -زائ - -ر وف - -ق م - -ا اأك - -ده اأسش- -ات- -ذة قبة إلبرلمان تعكسس إلثرإء إلكبير ،إلذي إأبعد من ذلك بتحصسين بعضس إلمبادئ إلتي ه -ي إل -ث -ق -اف -ة إل -ت -ي ي -جب إ’إي -م -ان ب -ه -ا،
ف-ي اأج-ن-دة نشش-اط ال-ل-ج-ن-ة القانونية مختصشون في القانون الدسشتوري ،ما يترجم إلتنوع إلسسياسسي من خÓل إ’أحزإب تضسمنها بيان إأول نوفمبر’ ،سسيما منها ’حظت تخوفا من إلتقرب إأو من إلتعامل
ذإت إلطابع إ’جتماعي خاصسة ما يتعلق مع شسركات إلقطاع إلخاصس ،لكنه قطاع
والشش - - -وؤون الإداري - - -ة وال - - -ح- - -ري- - -ات هي اأبرز الإيجابيات؟
إلسسياسسية وعددها مهم جدإ إليوم.
^^ إلدسستور بصسيغته إلمعدلة في حقيقة ^ ما مدى اأهمية اآلية الديمقراطية ب-م-ج-ان-ي-ة إل-عÓ-ج وإل-ح-ف-اظ ع-ل-ى إل-ق-طاع وطني ’بد من إدماجه ومن إلتعامل معه،
للمجلسس الششعبي الوطني؟
^^ ف-ي إل-م-رح-ل-ة إل-ح-ال-ي-ة ق-امت إل-ل-ج-نة إ’أمر حصسن مكاسسب إلجزإئر ،خصسوصسا ال- -تشش -ارك -ي -ة ال -م -ن -درج -ة ف -ي اإط -ار إل -ع -ام ،وع -ل -ى إ’أرإضس -ي إل-فÓ-ح-ي-ة وع-ل-ى ه- -و ج- -زء سس- -يسس- -اه- -م ف- -ي ب- -ن- -اء إل- -وط- -ن
ب -درإسس -ة مشس -روع-ي ق-ان-ون-ي-ن ،وت-م إع-دإد عندما دسستر قاعدة إلحفاظ على إلمال الإصشÓحات السشياسشية في المرحلة إلممتلكات إلعمومية ،وهذه هي إلقاعدة بضسريبته.
^ متى سشيتم اإعداد النظام الداخلي
إل -ت -ق -اري -ر إل -ت -م -ه -ي -دي -ة ع -ل -ى إأن ت-ب-رم-ج إل- -ع- -ام ،ب- -م- -ف- -ه- -وم إ’أرإضس- -ي إل -ف Ó-ح -ي -ة ال-ت-ي ت-ق-ب-ل ع-ل-ي-ه-ا ال-ج-زائ-ر ،لسش-ي-ما إلتي حصسنها إلدسستور.
للمناقشسة في إ’أيام إلمقبلة ،ويتعلق إ’أمر وإل-م-م-ت-ل-ك-ات إل-وط-ن-ية ،يعني إأخرجها من واأن ال- -ره -ان ك -ب -ي -ر ع -ل -ى ال -ت -ن -م -ي -ة ن-ح-ن ن-ع-يشس وإق-ع-ا ع-ال-م-ي-ا ق-ب-ل إأن ي-ك-ون ل -ل -م -ج -لسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي ،وه-ل
ج -زإئ-ري-ا ت-م-ي-زه إ’أزم-ة إل-م-ال-ي-ة ،غ-ي-ر إأن سشيكون بطابع ردعي لمعالجة اإششكال
ب-مشس-روع ق-ان-ون ي-ت-م-م إل-ق-ان-ون إل-م-تضسمن عملية إلبيع و»إلسسمسسرة» لتبقى مكاسسب المحلية؟
ق -ان -ون ت -ن -ظ -ي-م إلسس-ج-ون و إع-ادة إ’إدم-اج شسعبية ’ رهان عليها و’ جدإل حولها وهو ^^ هذإ إلسسوؤإل يقودنا إلى إلحديث عن مخطط عمل إلحكومة إلذي قدمه إلوزير الغياب؟
ت- -ع -دي -ل إل -دسس -ت -ور إل -ذي ب -ادر ب -ه رئ -يسس إ’أول إأحمد إأويحيى ،إنطÓقا من برنامج ^^ إل- -دسس- -ت- -ور إأك -د ع -ل -ى ضس -رورة ت -ف -رغ
إ’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-ح-ب-وسس-ي-ن ،يخصس إلسسوإر إ’أهم.
إ’إل-ك-ت-رون-ي دع-م-ا ل-ل-حريات وإلمحبوسسين إأك- -ث- -ر م -ن ذلك ،ح -اف -ظ ع -ل -ى إلسس -ي -اسس -ة إل -ج-م-ه-وري-ة ف-ي إل-ع-ام  ،2016إل- -ذي ك- -ان رئ - -يسس إل - -ج - -م - -ه- -وري- -ة وم- -ن إل- -دسس- -ت- -ور إل -ن -ائب ت -م -ام -ا ل -م -م -ارسس -ة م -ه-ام-ه ون-ب-ذ
إل-م-ح-ك-وم ع-ل-ي-ه-ا ب-ف-ت-رة ح-بسس ت-قل عن  3إ’ج -ت -م -اع -ي -ة ،إذ دسس-ت-ر م-ج-ان-ي-ة إل-عÓ-ج سس -ب -اق -ا إل -ى إرسس -اء ن -م-ط إل-دي-م-ق-رإط-ي-ة إل-ج-زإئ-ري ،وم-ن إل-وإق-ع ب-م-ع-طياته ،كفيل إل-غ-ي-اب ،وسس-ن-ع-ده ت-ك-ي-ف-ا م-ع إلدسستور في
إأق -رب وقت ب -بصس-ي-رة وإع-ي-ة ودق-ة ك-ب-ي-رة،
إأعوإم في جرإئم بسسيطة ،سسيكون خدوما ومجانية إلتعليم وإلسسكن إ’جتماعي ،إأي إلتشساركية ،فبعد سسنة  2012إلتي شسهدت بتجاوز إلوضسع مهما كان صسعبا.
مسساعدة إلطبقات إلضسعيفة وإلهشسة إلتي تعديل عديد إلقوإنين إلوضسعية مثلما هو إلمنهجية إلقائمة وإلتي تعتمد على تعديل وسس -ن -درسس ن -م-وذج م-ج-لسس إ’أم-ة ع-ل-ى إأن
للعمال وإلطÓب إلجامعيين وللمرضسى.
إأما إلنصس إلثاني فيتعلق بمشسروع إلقانون إسس -ت -ف -ادت م -ن إآ’ف إلسس -ك-ن-ات ف-ي إط-ار إلشس-اأن ب-ال-نسس-ب-ة ل-ق-ان-ون-ي إل-بلدية وإلو’ية قانون إلنقد وإلقرضس كتوجيه مبني على نتبنى ما هو إيجابي فيه.
إل-عضس-وي إل-م-ت-ع-ل-ق ب-اخ-تصس-اصس-ات م-جلسس برنامج رئيسس إلجمهورية إلذي وعد به ،وإل-ق-ان-ون إل-ن-اظ-م ل-ل-عÓ-قات مع إلبرلمان ،قاعدة علمية وعلى تجارب عدة دول في ول-ن ن-ك-ت-ف-ي ب-ذلك ،سس-ن-ع-ت-م-د ف-ي منهجية
إلدولة وتنظيمه وعمله ،إلذي يندرج في ت - -م - -ام - -ا ك- -م- -ا إل- -ت- -زم ب- -ت- -ك- -ريسس إ’أم- -ن ك -ل-ه-ا ك-انت ق-وإن-ي-ن م-ه-م-ة ف-ي إسس-ت-ك-م-ال إل -ع -ال -م ،وسس -ن -ك-م-ل إل-مسس-ار إل-ت-ن-م-وي ف-ي درإسستنا على إ’سستعانة بخبرإء ومختصسين
إأري -ح -ي -ة ،ك -م -ا إأن إل -م -ن -ح -ى إل -تصس-اع-دي ف -ي إل -م -ج -ال إل -دسس-ت-وري ،سس-ن-اأخ-ذ ب-ع-ي-ن
إطار إلتكيف مع دسستور  ،2016تعديل منح
للبترول في إ’آونة إ’أخيرة موؤشسر إيجابي ،إ’عتبار كذلك إلمقارنة لبعضس إلقوإنين
صس Ó-ح -ي-ات ل-م-ج-لسس إل-دول-ة ف-ي إل-م-ج-ال ٧
وب -ال -م -وإزإة م -ع ذلك ت-ع-ت-م-د إل-دول-ة ع-ل-ى للدول إلتي سسبقتنا في هذإ إلمجال غربية
إ’سس- -تشس -اري و إب -دإء إل -رإأي ف -ي مشس -اري -ع
قطاعات حسساسسة يعول عليها في إأن تكون ك -انت إأو ع -رب -ي -ة إأو إف -ري -ق -ي -ة ،سس -نسس -ع-ى
إل -ق -وإن -ي -ن وإ’أوإم -ر ،وذلك ف -ي إل -ح -ا’ت
إلبديل إلذي يضسع حدإ للتبعية لمدإخيل جاهدين إلى إعدإد نصس قانوني مناسسب
إ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة إل-ت-ي ي-ن-ب-ه إل-وزي-ر إ’أول إلى
إل -م -ح -روق -ات ،م -ن-ه-ا ع-ل-ى سس-ب-ي-ل إل-م-ث-ال يعالج إلوضسع ويخدم إلمجال إلتشسريعي.
ط-اب-ع-ه-ا إ’سس-ت-ع-ج-ال-ي ،نصس ت-ق-ن-ي ب-طابع
إل -غ-ي-اب قضس-ي-ة إأخÓ-ق وضس-م-ي-ر وحضس-ارة،
خاصس يخصس توسسيع إ’سستشسارة إلقانونية
إلسسياحة وإلفÓحة.
إلوزير إ’أول ولدى عرضسه مخطط عمل وإ’أصسل إأنها تعالج من منبع إ’أحزإب فهي
لمجلسس إلدولة في مشساريع إ’أوإمر إلتي
إل- -ح- -ك- -وم- -ة ،شس -رح إل -وإق -ع إأم -ام إل -ن -وإب إل- -ت- -ي ي -جب إأن ت -ل -زم إل -ن -ائب ب -ال -حضس -ور
يصسدرها رئيسس إلجمهورية بعد إلدورة.
وإلشسعب ،كاشسفا عن إلوإقع وعن إلرصسيد وإلقيام بوإجبه إلوطني ،وسسنعالج إلوضسع
وإأح -ي -ل مشس -روع إآخ-ر ع-ل-ى إل-ل-ج-ن-ة سس-ت-ت-م
إلمالي وما يعتزم إلقيام به ،وبالنسسبة لي بما يتكيف وإلوإقع إلبرلماني ،وبخصسوصس
درإسسته في إأقرب إ’آجال ،يتعلق بالقوإعد
فاإن رإأيه كان سسديدإ ،وإلمنهج إلمعتمد إلعقوبات إلمجلسس سسيد وسسيقرر.
إلعامة للوقاية من إأخطار إلحريق وإلفزع،
ثم يعرضس للمناقشسة.
^ ت-ع-دي-ل ق-ان-وني البلدية والولية
ب- -ات اأك- -ث- -ر م- -ن ضش- -رورة وف -ق روؤي -ة
الحكومة ،ومطلب الطبقة السشياسشية
ال -ت -ي ط -ال -بت ب -ت -وسش -ي -ع صش Ó-ح -ي -ات
ال -م -ن -ت -خ -ب -ي -ن ال -م -ح -ل -ي -ي-ن ،م-ا م-دى
اأهميته عششية عهدة جديدة تدوم 5
سشنوات؟
^^إلوإقع إ’قتصسادي يدفعنا إلى تكريسس
إلÓمركزية كمبدإأ’ ،بد من إعطاء إلبعد
ل-لسس-ل-ط-ات إل-م-ح-ل-ي-ة إل-م-ن-تخبة ،و’بد من
إلتركيز على إلكفاءإت ،فليسس من إلسسهل
إأن تضسمن تسسيير بلديات ،وإلتركيز على
م -ي -زإن -ي -ة ه -ذه إ’أخ-ي-رة ،وع-ل-ى إلضس-ري-ب-ة
إلجبائية لتتمكن من إ’عتماد على نفسسها
لتنطلق بقوة في إلمسسيرة إلتنموية ،ولن
ي -ت -اأت -ى ذلك إ’ م -ن خ Ó-ل إسس -ن -اد م -ه-م-ة
تسس -ي -ي -ره -ا إل -ى إل -ك-ف-اءإت وإل-ج-ام-ع-ي-ي-ن،
’سسيما وإأن إلبلدية مطالبة إليوم بالتكيف

حاورته :فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

مسساحة إشسهارية

مسساحة إشسهارية

الدبلومـاسسي
لربعاء  ٢٢نوفمبر  ٢٠١٧م ألموأفق لـ  ٠٣ربيع ألول  ١٤٣٩هـ ألعدد ١٧٤٩٧
أ أ

11

أصصبح رهينة دول «ألفيتو»

أأفريقيا تطالب
Ãقعدين دأئم ـÚ
‘ ›لسس أألمن ألدو‹

موغابي يتنحى بعد  ٣٧سسنة من أ◊كم
زÁب ـ ـابـ ـ ـوي..
تغي ـ ـ ـ Òن ـ ـ ـاع ـ ـم
أم إأخرأج سسياسسي
إلنقÓب عسسكري؟
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أنقÓبـ ـ ـا عسسكرّي ـ ـ ـا
‘ إأفريقيا منذ بدأية
أأللفي ـ ـ ـة ألثّ ـ ـالثـ ـ ـ ـ ـة

..äÉHÓ≤f’G
وجـع إأفريقيــــــا

كلمة ألعدد

ﬁاربة
طوأح Úألّريح
فضصيلة دفوسس
رغم أّن مششاركة أ÷مهورية أل ّصشحرأوية ‘ ألقّمة
أإلف- -ري -ق -ي -ة – أألوروب -ي -ة أŸق ّ-ررة أألرب -ع -اء أل -ق -ادم
بالعاصشمة أإليفوأرية كوت دفوأر ،بات أمرأ ﬁسشوما
بعد أن تلّقت دعوة رسشمية كونها عضشوأ مؤوسّْشسشا ‘
أŸنتظم ألفريقي ،فإاّن أŸغرب لزأل يناور ويتحّرك
‘ كل ألŒاهات Ÿنع حضشورها ‘ هذأ ألجتماع

ألهام ،معتقدأ بأاّنه ومن خÓل ألسشتنجاد بحاميته
فرنسشا سشيتمّكن من ضشبط عقارب ألّزمن ألفريقي ‘
ألŒاه ألذي يريد.
ق -ب -ل أي-ام ق-ل-ي-ل-ة ق-ال سش-ع-د أل-دي-ن أل-ع-ث-م-ا ،Êرئ-يسس
أ◊كومة أŸغربية ،إأّن حضشور جبهة ألبوليسشاريو ألقّمة
أل-ت-ي سش-ت-ج-م-ع أل–اد ألف-ري-ق-ي ب-ال–اد ألوروب-ي
نهاية نوفم Èأ◊ا‹ ‘ أبيدجان ،يششّكل تششجيعا على
ألنفصشال.
وأوضش -ح ،خ Ó-ل م -ؤو“ر صش -ح -ا‘ مششÎك ع-ق-ده م-ع
نظÒه ألفرنسشي إأدوأرد فيلب ألذي زأر أŸغرب ،أّن
«أل-قّ-م-ة م-هّ-م-ة ل-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ،ل-ك-ن حضش-ور ه-ذأ أل-كيان
(يقصشد أ÷مهورية أل ّصشحرأوية) ّÁثل تششجيعا أوروبيا
على ألنفصشال ،ويتع Úعلى أŸنتظم ألدو‹ ﬁاربته
Ÿنع تفّكك ألّدول ألوطنية».
ه - -ك- -ذأ إأذن وÃث- -ل ه- -ذه أŸزأع- -م أÿطÒة ي- -ن- -اور
أŸغ- -رب م- -ع ح- -ل- -ي -ف -ت -ه ف -رنسش -ا ،ل -يسس ف -ق -ط Ÿن -ع
أ÷م -ه -وري-ة ألّصش-ح-رأوي-ة م-ن حضش-ور قّ-م-ة أب-ي-دج-ان

ألقادمة كخطوة أو ¤قبل طردها لحقا من أŸنتظم
ألفريقي ،بل يعمل على مغالطة أÛتمع ألدو‹
بتزييف أ◊قيقة وألّدعاء بأاّن ألبوليسشاريو “ّثل كيانا
أنفصشاليا وقضشيتها تسشتهدف ألدولة ألوطنية ‘ ،حÚ
أّن ألوأقع مناف “اما لهذه ألّدعاءأت،
وأ◊قيقة ل يغ ّ
طيها غربال ألكذب وألتجني ،فالعا⁄
أجمع على علم بأاّن ألقضشية أل ّصشحرأوية هي قضشية
تصشفية أسشتعمار ،ومن سشوء حظ أŸغرب أّنه ششخصشيا
أعÎف ب- -ه- -ذه أ◊ق- -ي- -ق- -ة ع -ن -دم -ا وأف -ق ‘ ن -ه -اي -ة
أل -ث -م -ان -ي -ن -ات ع -ل -ى ع -م -ل -ي -ة ألّسشÓ-م أأل‡ي-ة ،وب-دأ
مفاوضشات مع ألبوليزأريو ألتي يصشفها أليوم بالكيان
ألنفصشا‹ بهدف تنظيم أسشتفتاء لتقرير أŸصش⁄ Ò
يكن ﬁصشورأ كما يريد أآلن ‘ أ◊كم ألذأتي فقط،
بل كان موسّشعا ليششمل ألسشتقÓل وألضشم ،وقد عيّنت
أŸينورسشو لÓششرأف عليه .يبدو أنّ أŸغرب يغّرد
خ - -ارج ألسش- -رب أل- -ع- -اŸي وألف- -ري- -ق- -ي ع- -ل- -ى وج- -ه
أÿصشوصس ،لهذأ فإافريقيا لن ترضشخ Ÿناورأته ول

لضشغوطه حتى وإأن كانت مسشنودة من فرنسشا ذأتها،
ومثلما فششل ‘ إأجهاضس ألجتماعات وألقمم ألتي
عقدها أل–اد ألفريقي مند عودته إأليه ،سشيخفق ‘
إأجهاضس قّمة كوت ديفوأر ،وسشيصشطدم بجدأر من
أŸع-ارضش-ة ألف-ري-ق-ي-ة ل-رغ-ب-ت-ه ‘ ط-رد أ÷م-ه-وري-ة
أل ّصشحرأوية من بيتها ألفريقي.
يبقى أن نشش ‘ Òأألخ Òإأ ¤أنّ ألحتÓل أŸغربي
يصشّر على خلط أألمور عمدأ حتى يخلق أجوأء من
ألغموضس يسشتفيد منها لحقا لفرضس سشيطرته على
أإلقليم أل ّصشحرأوي ،فهو مث Óيسشتغل ألّرفضس ألعاŸي
لسش -ت-ف-ت-اءي ك-ردسش-ت-ان وك-ات-ال-ون-ي-ا ،ل-ي-ط-الب ب-رفضس
أŸط -لب ألّصش -ح-رأوي ب-السش-ت-قÓ-ل ب-زع-م أّن-ه ح-رك-ة
أنفصشالية ،لكن غاب عنه بأانّ أللوأئح أأل‡ية وحكم
ﬁكمة ألعدل ألدولية تقّر جميعها بأانّ ل روأبط بÚ
أل ّصش -ح -رأء أل -غ -رب-ي-ة وأŸغ-رب ،م-ا ي-ع-ن-ي أّن أŸغ-رب
يحتّلها ،وأحتÓله هذأ ماضس إأ ¤نهايته مهما طال
ألّزمن ومهما Œنّى أل ّ
ظلمة.
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موغابي يتنحى بعد  37سسنة من ا◊كم

للّرئيسش ،هو –ّرك ا÷يشش ومنظّمة اÙارب Úالقدامى
وأاجنحة ا◊زب اıتلفة Ãجرد اإلمضشاء على قرار إاقالة
Óخ Òوصشّ-ح-ة
ن -ائب ال -رئ-يسش ،م-ا ي-ؤوّك-د اŸك-ان-ة ال-ك-بÒة ل -أ
جسش السشيدة األو ¤من نفوذه.
تو ّ
ويبدو واضشحا أاّن اŸؤوسّشسشات البارزة ‘ زÁبابويّŒ ،ندت
خ-ل-ف م-وغ-اب-ي ط-ي-ل-ة ال-ع-ق-ود اŸاضش-ي-ة ،ل-كّ-ن-ه-ا ل ت-رى ‘
ششخصش آاخر من عائلته خليفة له ،وباألخصش زوجته التي
تعا Êمن تضشاؤول كب ‘ Òالشّشعبية نظرا Ÿا ترسّشخ لدى
الرأاي العام عن كونها امرأاة بدخ وإانفاق ‘ ،أاحلك ال ّ
ظروف
القتصشادية التي عرفتها البÓد.

زÁب ـ ـابـ ـ ـوي ..تغي Òنـاع ـ ـم
أم إأخرأج سسياسسي إ’نقÓب عسسكري؟

ب Úموغابي ودوسس سسانتوسس

ب -ع -د أاسس -ب-وع م-ر ط-وي Ó-ع-ل-ى زÁب-اب-وي ،رضس-خ ال-رئ-يسس روب-رت م-وغ-اب-ي لضس-غ-ط ا÷يشس وق-دم
اسستقالته للŸÈان ،أامسس ،واضسعا نقطة النهاية لـ  37عاما من ا◊كم.
وأاكد موغابي ( 93عاما) ‘ رسسالة وجهها للŸÈاني Úأانه تنازل عن صسÓحياته طوعا من أاجل
ضسمان ا’نتقال السسلسس للسسلطة ‘ البÓد.
حمزة ﬁصسول
انفضشت األعمدة الثÓث للنظام ‘ زÁبابوي من حول
الرئيسش روبرت موغابي ( 93عاما) ،حيث أاعلن ا÷يشش
وا◊زب ا◊اكم واÙاربون القدامى ،عن رغبتهم ‘ أان
يتلو على الشّشعب بيان اسشتقالته للذهاب نحو فÎة انتقالية
– ّضشر لÓنتخابات الّرئاسشية السشنة القادمة.
اسش -ت -ط -اع م -وغ -اب-ي ط-ي-ل-ة مسش-اره الّسش-ي-اسش-ي وال-عسش-ك-ري،
الن -تصش -ار ع -ل -ى خصش-وم-ه م-ن الّ-داخ-ل واÿارج ،ف-ه-و ذلك
الّزعيم القومي الذي حارب السشتعمار الÈيطا Êوطرده
من البÓد لتأاسشيسش دولة زÁبابوي اŸسشتقّلة سشنة .1980
وصشمد ‘ وجه أاقوى موجة معارضشة –ّدت حكمه سشنة
 ،2002و ⁄يأابه Ãواقف الدول الغربية لبقائه ‘ ا◊كم
طيلة  37سشنة كاملة.
غ Òأاّن األركان التي أاسشندت توازن موغابي طوي Óأامام
العواصشف التي واجهته ،اهتّزت هذه اّŸرة ،فقد تخلّى عنه
ا÷يشش ورفقاء ال ّسشÓح (قدامى اÙارب )Úوحزبه ا◊اكم
(ال–اد الوطني األفريقي بزÁبابوي  /ا÷بهة الوطنية)،
و ⁄ي -ت -ب -ق ل -ه سش -وى خÈات السش -ن Úالّ-ط-وي-ل ل-لّ-ت-ع-ام-ل م-ع
Óزمة.
اŸوقف ال ّصشعب لتأامﬂ Úرج ل أ
ورغم تدهور أاوضشاعه الصشحية ‘ السشنوات األخÒة بعدما
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بلغ  93سشنة من عمره ،كان ينوي الÎششح لفÎة رئاسشية العام
القادم ،ومواصشلة ا◊كم إا ¤سشن الـ  100سشنة.
الشّشكوك حول قدرة الّزعيم الثوري على صشناعة السشتثناء
عاŸيا والبقاء ‘ ال ّسشلطة ألطول فÎة ‡كنة ،راودت هذه
اŸرة أاق -رب م -ق ّ-رب -ي -ه ول -يسش اŸع-ارضش-ة السش-ي-اسش-ي-ة ،وق-د
ششرعت سشكرتÒته ال ّسشابقة وزوجته غريسش ‘ ،جسش نبضش
زوجها لتحل ﬁله ،وقالت سشنة ّŒ ‘ 2014مع ششعبي:
«يقولون إاّنني أاريد أان أاكون رئيسشةŸ ،اذا ل...أالسشت من
زÁبابوي؟».

أك Ìتعقيدأ؟

ح- -ي- -ن -م -ا ق -الت غ -ريسش م -وغ -اب -ي ع -ن زوج -ه -ا ‘ إاح -دى
الّنششاطات النتخابية أاّنه سشيفوز بالنتخابات ولو ترشّشح
كجّثة ،بدت متأاّكدة من ششعبية زوجها وظنّت أاّن ارتباطها به
ألزيد من عقدين من الّزمن ،قد يسشمحان لها با÷لوسش
مكانه دون عناء كب.Ò
ورأات ‘ ال ّسش - -ن - -وات األخÒة ،أاّن - -ه- -ا األق- -رب واألح- -ق إا¤
خ Ó-ف -ت -ه ،خ -اصش-ة ب-ع-دم-ا عّ-ززت م-ك-ان-ه-ا ‘ الّسش-ل-ط-ة ّŸا
ترّأاسشت الرابطة النسشائية للحزب ا◊اكم (زانو  /ا÷بهة
الوطنية) ،واكتسشبت مقعدا ‘ اŸكتب السشياسشي.
طريق غريسش إا ¤الّرئاسشة  ⁄يكن معّبدا كما توّقعت ،وكان
عليها أان تزيح نائب رئيسش ا÷مهورية إاÒÁسشون منانغاغوا

أنقÓبا عسسكرّيا ‘ إأفريقيا
منذ بدأية أأ’لفية ألثّالثة

على مدار تاريخها ششهدت القارة اإلفريقية عششرات النقÓبات العسشكرية التي
” اإلطاحة فيها بنظم عسشكرية تارة ،وبأانظمة منتخبة دÁقراطيا تارة أاخرى.
ّ
وقد تراكمت األسشباب من فقر وتدّخÓت خارجية ،وضشعف للثّقافة والتّعليم،
وسشطوة ا÷يشش ،وال ّصشراعات القبلية ،واألطماع ال ّسشلطوية لتدعم النقÓبات
اإلفريقية وتعّززها ،بصشورة جعلت القارة ال ّسشمراء تششهد ما يزيد عن  200انقÓب
عسشكري على مدار اŸائة عام اŸاضشية ،حيث كانت تششهد بعضش الدول أاك Ìمن
انقÓب ‘ العام الواحد.
وبالنقÓب الزÁبابوي الذي ◊سشن ا◊ظ  ⁄يتسشّبب ‘ إاراقة دماء ،يكون قد
ارتفع إا 12 ¤عدد النقÓبات العسشكرية ‘ القارة اإلفريقية منذ بداية األلفية
الثالثة.
ونسشتعرضش هنا أابرز هذه النقÓبات هو:
@ انقÓب إافريقيا الوسشطى  :2003النقÓب الذي قاده فرانسشوا بوزيزي “ّرًدا
ضشد الرئيسش آا„ فيليكسش باتاسشيه الذي كان ‘ زيارة للنيجر ،و ⁄تتمّكن طائرته
من الهبوط نتيجة لسشيطرة قوات بوزيزي على اŸطار.
@ انقÓب موريتانيا  :2005قام القائد العسشكري علي ولد ﬁمد فال بالإطاحة
بحكم الرئيسش معاوية ولد سشيدي أاحمد الطايع ‘ انقÓب عسشكري سشلمي ‘
أاعقاب أازمات سشياسشية كبÒة بالبÓد.
@ انقÓب موريتانيا  :2008قاد ﬁمد ولد عبد العزيز رئيسش أاركان ا◊رسش
الرئاسشي إا ¤الّرئاسشة خلفا لسشيدي ﬁمد ولد الششيخ عبد الله.
@ انقÓب غينيا  :2008وهو النقÓب العسشكري الذي وقع بعد وفاة الّرئيسش
لنسشانا كونتيه بفÎة قصشÒة قام اÛلسش الوطني للدÁقراطية والتنمية بزعامة
موسشى داديسش كامارا بالسشيطرة على السشلطة ‘ البÓد ،وأاعلن أاّنه سشيتولّى قيادة
البÓد خÓل فÎة انتقالية مّدتها @ انقÓب مدغششقر  :2009وهو النقÓب الذي
Óطاحة بحكم الرئيسش مارك
قاده رئيسش بلدية «أانتاناناريفو» أاندريه راجولينا ل إ
رافالومانانا.
@ انقÓب النيجر  :2010وهو النقÓب الذي قام به ›موعة من ا÷نود
Ãه-اج-م-ة ال-قصش-ر ال-رئ-اسش-ي ب-ال-ع-اصش-م-ة ن-ي-ام-ي ،ح-يث اع-تقلت الرئيسش مامادو
تاندجا ما اأّدى إا ¤أازمة سشياسشية كبÒة ‘ البÓد.
@ انقÓب غينيا بيسشاو  :2012وهو النقÓب الذي قام به ا÷يشش باعتقال رئيسش
الوزراء السشابق والفائز باŸركز األول ‘ ا÷ولة األو ¤من النتخابات الرئاسشية
كارلوسش غوميز ،تلك النتخابات التي نظّمت ‘ أاعقاب وفاة الرئيسش السشابق
مالم باكاي.
@ انقÓب ما‹  :2012وهو النقÓب الذي وقع بعد “ّرد عسشكري من قبل
›موعة من العسشكرّي ÚاŸاليّ ،Úقاموا بالسشتيÓء على القصشر ا÷مهوري ‘
العاصشمة باماكو ،وحاصشروا الّرئيسش وعائلته ،كما اعتقلوا عدًدا من الوزراء.
@ ان-قÓ-ب ج-م-ه-وري-ة إاف-ري-ق-يا الوسشطى  :2013وه -و ال -ذي “ّك -ن ف-ي-ه م-يشش-ي-ل
دجوتوديا قائد –الف متمردي السشيلكا ذوي األغلبية اŸسشلمة من السشيطرة على
العاصشمة بانغي ليسشتو‹ على السشلطة ‘ البÓد بعد اإلطاحة بالّرئيسش اŸسشيحي
فرانسشوا بوزيزي ،ويتم إاعÓنه رئي ًسشا للجمهورية.
@ انقÓب بوركينا فاسشو  :2015وهو النقÓب الذي وقع ما ب 16 Úو 17سشبتمÈ
 2015من قبل ›موعة عسشكرية من ا◊رسش الّرئاسشي ،و”ّ خÓله عزل الرئيسش
النتقا‹ ميششيل كافاندو ورئيسش الوزراء يعقوب إاسشحاق زيدا ،وحل ا◊كومة،
وتششكيل ›لسش وطني دÁقراطي إلدارة البÓد.
@ انقÓب زÁبابوي  :2017وهو النقÓب الذي قام به ا÷يشش الزÁبابوي ضشد
الّرئيسش روبرت موغابي.

‘
سسطور
السشم الرسشمي :جمهورية
زÁبابوي
السشم اıتصشر :زÁبابوي
العاصشمة :هراري
اللغة :اإل‚ليزية
النظام السشياسشي:
دÁقراطي برŸاÊ
تاريخ السشتقÓل18 :
أافريل  1980عن اŸملكة
اŸتحدة
العملة :الدولر الزÁبابوي
ا÷غرافيا
اŸوقع :تقع زÁبابوي
جنوب ششرق القارة
األفريقية– ،دها من جهة
الششرق والششمال الششرقي
موزمبيق ،ومن الششمال
والششمال الغربي زامبيا،
فيما –دها غربا بوتسشوانا
وجنوبا دولة جنوب
أافريقيا.
اŸسشاحة390.757 :
كيلومÎا مربعا.
اŸوارد الطبيعية :الفحم،
الذهب ،النيكل ،النحاسش،
القصشدير ،ا◊ديد
السسكان
العدد 13.771.721 :نسشمة
تقديرات جويلية .2014
التوزيع العرقي%98 :
أافارقة %1 ،بيضش%1 ،
آاسشيويون.
الديانة %50 :ديانة توفيقية
(مزيج من اŸسشيحية
واألديان الوثنية)%25 ،
مسشيحيون %24 ،معتقدات
ﬁلية %1 ،مسشلمون.
ا’قتصساد
أاهم اŸنتجات :التبغ،
الذهب ،الفحم ،البÓتينيوم،
القطن ،اŸنسشوجات،
األلبسشة ،الذرة ،ا◊بوب.

وداعميه ،من داخل ا◊زب وخارجه ،وبينما كانت تكّثف
حمÓتها لسشتكمال مششروعها ،حسشمت اŸؤوسّشسشات اŸؤوّثرة
موقفها من معركة السشيدة األو ¤وخصشمها الّلذوذ.

ليسس ألّرئيسس أŸطلق؟

‘  15نوفم Èا÷اري ،وعندما –ّرك ا÷يشش Œاه قصشر
الّرئاسشة ،واضشعا موغابي –ت اإلقامة ا÷Èية ،على خلفية
إاقالته لنائبه منانغاغوا ،اّتضشح جلّيا أاّن الّرئيسش التسشعيني
ليسش ا◊اكم اŸطلق للبÓد ،وأاّن بقاءه طيلة هذه اّŸدة ‘
ا◊كم مرتبط بتوازنات من داخل نظامه.
وآاخ -ر شش -يء ت -وّق -ع -ه صش ّ-ن -اع ال -ق -رار ‘ اÙي-ط ال-ع-ائ-ل-ي

أاظ -ه -رت Œارب ا◊ك -م ‘ إاف -ري-ق-ي-ا تسش-اه-ل الّ-رأاي ال-ع-ام
واŸؤوسّشسشات اŸؤوّثرة ،مع تواتر العهدات الّرئاسشية للّرؤوسشاء،
م-قّ-دم-ة اع-ت-ب-ارات اŸاضش-ي الّ-ت-اري-خ-ي وم-ب-دأا دÁق-راطية
ال ّصشندوق وا◊فاظ على السشتقرار والسشتمرارية ،وغالبا
ما انتهت حقبة زعماء بانقÓبات أاو انفÓت أامني عقب
انتخابات أابانت فيها اŸعارضشة عن قوة ششعبية كبÒة.
و ⁄يخرج الّرئيسش الزÁبابوي موغابي عن هذا السشتثناء
طيلة سشنوات حكمه ،وبقي دون عناء كب ‘ Òال ّسشلطة ،قبل
أان يرتكب خطأا اسشÎاتيجيا كّلفه غاليا ،واŸتمّثل ‘ رغبة
«توريث ا◊كم لزوجته».
وب -اŸق -ارن -ة ،م -ع ‰اذج ا◊ك -م ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ،يشش-ب-ه مسش-ار
م -وغ -اب -ي إا ¤ح -د ب -ع -ي -د مسش-ار الّ-رئ-يسش الّسش-اب-ق ألن-غ-ول،
خوسشيه إادواردو دوسش سشانتوسش ،الذي غادر مكتبه الّرئاسشي
دون رجعة هذه ال ّصشائفة بعد  38سشنة من ا◊كم.
وتفادى الّرئيسش األنغو‹ ما وقع فيه موغابي ،عندما اختار
طريقا آاخر غ Òالتّوريث ‘ تعي Úخليفته ،رغم أانّ ابنته
ايزابيل تتصشّدر قائمة الّنسشاء األك ÌتأاثÒا وثراًء ‘ إافريقيا،
وذاع صشيتها ‘ عا ⁄األعمال ،وششغلت منصشب أامينة عامة
لششركة النفط الوطنية األنغولية لعدة سشنوات.
وبدل إايزابيل ،اختار الّرئيسش األنغو‹ اŸنتهية وليته جواو
لورنششوا كمرشّشح عن ا◊زب ا◊اكم ،وششارك ‘ ا◊ملة
النتخابية لصشا◊ه ‘ اسشتحقاقات أاوت اŸاضشيﬁ ،افظا
بذلك على ريادة ا◊زب و“اسشكه ،وŒنّب الّدخول ‘
متاهة جديدة من ال ّ
Óإاسشتقرار ،عقب سشنوات طويلة من
ا◊رب األهلية.

وك -ان Áك -ن Ÿوغ -اب -ي أان ي -ت -ف -ادى ه -ذا الّسش -ي -ن -اري -و غÒ
اŸتوّقع ،لو حافظ على التّوازنات داخل نظامه ،وعدم
النحياز لزوجته ضشد نائبه إاÒÁسشون منانغاغوا ،وŒنّب
ا◊ديث عن خÓفته قبل النتخابات الّرئاسشية اŸقّررة
العام القادم.

أنقÓب ناعم

حاول جÔلت ا÷يشش الزÁبابوي ّŒنب إاعطاء صشفة
الن -ق Ó-ب ال-عسش-ك-ري ل-ت-حّ-رك-ه-م ضش-د م-وغ-اب-ي ،ح-ت-ى وإان
Óق -ام -ة ا÷Èي -ة ،وسش-ي-ط-روا ع-ل-ى الّ-ت-ل-ف-زي-ون
أاخضش -ع -وه ل  -إ
الّرسشمي وقراءة بيان اŸطالبة بالّتنحي.
وخاضشوا جلسشات حوار مباششرة مع موغابي ،سشعيا للتوصشل
إا ¤حّل وسشط يقضشي بانسشحابه من اŸششهد بأاقل األضشرار،
وذكرت وسشائل اإلعÓم اÙلية ،أاّن مباحثات ا÷Ôلت مع
الّزعيم التاريخي للبÓد ،ترّكزت باألسشاسش عن تأامﬂ Úرج
مششرف له وضشمان عدم متابعته وعائلته ،مثلما كان ا◊ال
مع رئيسش غامبيا السشابق يحيى جامع الذي غادر البÓد
نحو السشنغال بعد توقيع اّتفاق األمان ،لكن موغابي  ⁄يرد
قضشاء بقية حياته ‘ إاحدى البلدان اإلفريقية اÛاورة،
واسش-ت-ه-دف صش-ي-ان-ة صش-ورت-ه ك-زع-ي-م ث-وري ورئ-يسش تاريخي
لبÓده.
كما أانّ اŸؤوسّشسشات ‘ زÁبابوي اختارت طريقا سشياسشيا
إلجبار موغابي على السشتقالة ،ع Èآالية سشحب الّثقة منه
كرئيسش للحزب ا◊اكم ،وتخّلي جمعية اÙارب Úالقدامى
واŸن ّ-ظ -م-ات الشش-ب-اب-ي-ة ع-ن دع-م-ه ،وإاعÓ-ن-ه ال-ولء ل-ن-ائب
الرئيسش اŸقال اÁرسشون منانغاغوا.
و‘ سش- -ي- -اق تسش -لسش -ل األح -داثÁ ،ك -ن ال ّ-ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أاّن
زÁبابوي تفادت النزلق إا ¤دّوامة من العنف الشّشديد،
وفتحت عهدا جديدا بأاخف األضشرار اŸمكنة ،وال ّسشبب ‘
ذلك يعود إا ¤أاّن أازمة اÓÿفة نششبت داخل أاركان الّنظام،
وليسش كصشدام مع اŸعارضشة على أاسشسش عرقية أاو قبلية.
عادت مسشأالة إاصشÓح ›لسش األمن الدو‹ إا ¤الواجهة،
وم -ع -ه -ا ع -اد م -ط -لب إانصش-اف ال-ق-ارة األف-ري-ق-ي-ة وم-ن-ح-ه-ا
مقعدين دائم ‘ Úهذه الهيئة األ‡ية التي باتت رهينة
›موعة دول عددها ل يتجاوز عدد أاصشابع اليد الواحدة،
Óسشف الششديد هي التي تقّرر مصش Òالعا ⁄وهي
لكّنها ل أ
التي تقوده ‘ الŒاه الذي تريده.

روبرت موغابي ..أأبو أ’سستقÓل وأإ’صسÓح ألزرأعي
زع-ي-م سس-ي-اسس-ي زÁب-اب-وي ،ل-قب بـ«أابي ا’سستقÓل»،
تو ¤رئاسسة الوزراء ثم انتخب رئيسسا للجمهورية
عدة مرات ،وقد أاثارت سسياسساته ا’قتصسادية عداء
’راضس-ي ال-زراع-ية
ال-غ-رب ل-ه ،خ-اصس-ة ب-ع-د ت-أام-ي-م ا أ
التي كان يهيمن عليها البيضس.

أŸولد وألنشسأاة

ولد روبرت غÈييل موغابي يوم  21فيفري  ‘ ،1924كوتاما
بزÁبابوي (روديسشيا ا÷نوبية سشابقا) ،ألسشرة مهاجرة من
مÓوي وتنتمي إا› ¤موعة «الششونا» التي تششكل نسشبتها
 %80من اÛموعات العرقية ‘ زÁبابوي ،ونششأا ‘ بعثة
ك -اث -ول -ي -ك -ي-ة يسش-وع-ي-ة ب-ع-دم-ا افÎق وال-داه وه-و اب-ن عشش-ر
سشنوات.

ألدرأسسة وألتكوين

تخّرج موغابي معلما وهو ابن  17عاما ،فالتحق بجامعة
ف -ورت ه ‘ Òج -ن -وب أاف-ري-ق-ي-ا ل-دراسش-ة ال-ل-غ-ة اإل‚ل-ي-زي-ة
والتاريخ وتخرج منها عام  ،1951وكان معه ‘ نفسش ا÷امعة
بعضش الزعماء األفارقة مثل اإلمÈاطور الثيوبي السشابق
ه -ي  Ó-سش -ي Ó-سش -ي ،ورئ -يسش زام-ب-ي-ا السش-اب-ق ك-ي-ن-يث ك-اون-دا،
واŸن- -اضش- -ل واÙام- -ي ال- -زÁب- -اب -وي ه -رب -رت شش -ي -ت -ي -ب -و،
والسشياسشي ا÷نوب أافريقي روبرت سشوبوكوي.
تابع دراسشته ‘ عدة جامعات ‘ جنوب أافريقيا إا ¤أان
حصشل على اإلجازة ‘ التدريسش ،ثم انتقل إا ¤بريطانيا،
حيث حصشل على اإلجازة ‘ القتصشاد ،وقد حصشل على
ث-م-ا Êشش-ه-ادات ج-ام-ع-ي-ة ‘ الق-تصش-اد والÎب-ي-ة وال-ق-ان-ون،
ول-دي-ه ال-ع-دي-د م-ن ال-درج-ات ا÷ام-ع-ي-ة ال-ف-خ-ري-ة م-ن عدة
جامعات عاŸية.

ألتوجه ألفكري

انخرط موغابي عام  ‘ ،1960صشفوف اŸاركسشي Úمعلنا
توجها «ماركسشيا لينينيا ماويا» ‘ ،إاطار حزب يدعى ا◊زب
الوطني الدÁقراطي الذي سشيصشبح فيما بعد «ا–اد ششعب
زÁبابوي األفريقي» اŸعروف اختصشارا باسشم «زابو».

ألوظائف وأŸسسؤووليات

رجع موغابي إا ¤زامبيا التي كانت تعرف حينها باسشم
روديسشيا الششمالية ،حيث عمل مدرسشا ،ثم انتقل منها إا¤
غانا أاول مسشتعمرة بريطانية أافريقية تنال اسشتقÓلها عن
التاج الÈيطا ،Êوفيها تزوج بزوجته األو ¤عام .1961

ألتجربة ألسسياسسية

ترك موغابي حزب «زابو» ‘ عام  ،1963وأانششأا حزبا خاصشا
ب -ه ع -رف ب -اسش -م «ال–اد ال -وط-ن-ي األف-ري-ق-ي ب-زÁب-اب-وي»
اŸع -روف اخ -تصش -ارا ب -اسش -م «زان -و» ،وأاغ -لب م-ن-اضش-ل-ي-ه م-ن
›موعة «الششونا» العرقية ‘ ،ح Úتغّلب على مناضشلي
«زابو» ›موعة «إانديبيلي» العرقية.
اعتقل ‘  1964مع بعضش اŸناضشل Úمنهم اÙامي هربرت
ششيتيبو ،وأاطلق سشراحه عام  1974فالتحق Ãوزمبيق ،حيث
قاد حرب عصشابات على نظام رئيسش روديسشيا ا÷نوبية
(زÁبابوي لحقا) أايان سشميث ،وبعد اغتيال رفيق دربه

اÙامي ششيتيبو ‘ زامبيا أاصشبح موغابي قائد اŸقاومÚ
الناششط Úضشد نظام أايان سشميث العنصشري.
 ⁄يششارك حزب موغابي (زانو) ‘ أاول انتخابات عرفتها
البÓد عام  1979لقتسشام السشلطة ب Úالبيضش والسشود ،ففاز
اÛلسش القومي ألفريقيا اŸتحدة بزعامة آابل موزوريوا،
و‘ تلك السشنة عاد موغابي إا ¤بÓده وششارك حزبه ‘
انتخابات مارسش  ،1980فحصشل على  57مقعدا من أاصشل 80
وع Úرئيسشا للوزراء يوم  18أافريل .1980
حاول موغابي أان يجمع ‘ حزب واحد ب ÚاÛموعتÚ
ال -ع -رق -ي -ت Úال -زÁب -اب -وي -ت ÚاŸت -ن -افسش -ت Úوه -م -ا الشش -ون -ا
وإانديبيلي ،وغ Òتسشميات اŸدن الزÁبابوية عام ،1982
فأاصشبحت سشالسشبوري مث Óتعرف بهراري العاصشمة.
 ⁄يسشتطع موغابي عام  1983التغلب على الصشراع العرقي
ب› Úموعتي الششونا وإانديبيلي الذي خلف  10آالف قتيل،
و‘ ع- - - -ام “ 1987ك- -ن م- -ن إاب- -رام مصش -ا◊ة ع -رق -ي -ة بÚ
اÛموعت .Úوع Úزعيم ›موعة إانديبيلي جوششوا نكومو
رئيسشا للوزراء.

إأصسÓح زرأعي أثار نقمة ألغرب

قام بإاصشÓح زراعي يحّد من امتÓك السشكان ذوي األصشول
Óراضشي بتوزيعها على السشكان األصشلي%70( Ú
األوروبية ل أ
من تلك األراضشي Áتلكها أاربعة آالف مزارع من أاصشول
أاوروبية) ،وأانششأا دسشتورا جديدا للبÓد عام  2000ين ّصش على
اإلصشÓح الزراعي.
انتخب رئيسشا للجمهورية  ،1987وأاعيد انتخابه  ،1990ثم
أاعيد انتخابه للمرة الثالثة  1996وللمرة الرابعة  2004وللمرة

اÿامسشة ‘  ،2008وهي انتخابات ششّككت اŸعارضشة ‘
نزاهتها وأادت إا ¤حالة عدم اسشتقرار سشياسشي قبل التوصشل
إا ¤ات - -ف - -اق ت- -وÃ ¤وج- -ب- -ه زع- -ي- -م اŸع- -ارضش- -ة م- -ورغ- -ان
تسشفانغÒاي رئاسشة ا◊كومة.
وقد أاعيد انتخاب موغابي ›ددا ‘  3أاوت  2013بنسشبة
 %61من األصشوات .و‘  15نوفم ،2017 Èأاحكم ا÷يشش ‘
زÁبابوي سشيطرته على البÓد ،لكنه نفى أان يكون –ركه
انقÓبا ،وقال إانه اسشتهداف Ÿن وصشفهم باÛرم Úمن
حاششية الرئيسش موغابي ..

عقوبات

تتهم بريطانيا موغابي بالدكتاتورية وبفرضش حزبه «زانو»
على اŸششهد السشياسشي الزÁبابوي ،كما تتهمه بالعنصشرية
ضشد البيضش وباغتصشاب أاراضشيهم منذ  ،1999أاثناء ما عرف
باإلصشÓح الزراعي الذي يعيد تقسشيم األراضشي من جديد
ب Úالسشكان األوروبي Úونظرائهم األصشلي ‘ ÚالبÓد‡ ،ا
أادى إا ¤هجرة الكث Òمن ذوي األصشول األوروبية عن البÓد.
ق- -امت ل- -ن -دن ب -إاق -رار ع -ق -وب -ات ضش -د زÁب -اب -وي ‘ إاط -ار
›م -وع -ة ال -ك -وم-ن-ولث وب-ت-أاي-ي-د أامÒك-ي وأاسشÎا‹ ،غ Òأان
ال -دول األف -ري -ق-ي-ة األعضش-اء ‘ ال-ك-وم-ن-ولث رفضشت ال-ق-رار
الÈيطا.Ê
اتخذ ال–اد األوروبي عام  ،2002قرارا Ãنع موغابي من
أان يحل بأاي دولة من دوله .و‘  8ديسشم 2003 Èعلقت
عضش -وي -ة زÁب -اب -وي ‘ ال -ك -وم -ن-ولث ،و‘ ال-ع-ام ن-فسش-ه أاق-ر
الكونغرسش األمريكي عقوبات على حكومة موغابي واتهمها
بالعنصشرية.

لربعاء  22نوفمبر  2017م الموافق لـ  03ربيع الول  1439هـ العدد 17497
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أأفريقيا تطالب Ãقعدين دأئم› ‘ Úلسس أأ’من ألدو‹

وجع إافريقيا

فضسيلة دفوسس
‘ ال- -وقت ال- -ذي كّ- -ن- -ا ن- -ع- -ت- -ق -د ف -ي -ه ب -اأّن ع -ه -د
 ¤اإ ¤غ Òرجعة ‘
النقÓبات العسشكرية قد و ّ
اإفريقيا ،اسشتيقظنا على انقÓب جديد اسشتهدف
ه- -ذه اŸرة رئ- -يسش زÁب -اب -وي روبÒت م -وغ -اب -ي،
الذي ظل ‘ ال ّسشلطة Ÿا يقارب الأربعة عقود.
وب -غّضش ال -ن -ظ -ر ع -ن مسش -ار ه-ذا الن-قÓ-ب ،ف-اإّن-ه
باŸقابل اأعادنا اإ ¤واقع النقÓبات العسشكرية
الأليم ،الذي ظّلت القارة ال ّسشمراء تعانيه وتتجّرع
تبعاته القاسشية على اسشتقرارها واأمنها وتطّورها،
وتدفع كلفته الغالية اقتصشاديا واجتماعيا.
ت -ن -ح -ي -ة م -وغ -اب-ي ،ب-غضش ال-ن-ظ-ر ع-ن مشش-روع-ي-ة
دوافعها من عدمه ،مّررت ال ّسشك Úعلى ا÷رح
واأح -يت ك -اب -وسش -ا ك ّ-ن -ا ن-ع-ت-ق-د ب-اأّن الّ-د Áق-راط-ي-ة
الّناششئة وضشعت له حّدا منذ سشنوات ،حيت Œلّى
بوضشوح اأنّ النتخابات وصشناديقها ليسشت طريق
ال ّ-ت -غ-ي Òا◊ت-م-ي ل-ل-ح-ك-م ‘ اإف-ري-ق-ي-ا ،اإذ م-ازالت
النقÓبات وتنحية الّروؤسشاء بالقوة حقيقة مّرة
تقع ‘ اأك Ìمن دولة،
وت- -ث Òت- -وّت - -رات تصش- -ل ‘ ك -ث Òم -ن الأح -ي -ان اإ¤
حروب دموية مدّمرة.
اإف -ري -ق -ي -ا ،وم -ن -د ب -داي -ة اسش -ت -ق Ó-ل ب -ل-دان-ه-ا ‘
سش- -ت- -ي- -ن- -ي- -ات ال- -ق -رن اŸاضش -ي ،وه -ي ت -ع -ا Êم -ن
النقÓبات العسشكرية ،حتى بات ا◊اكم ل ياأتي
اإ ¤ال ّسشلطة فيها اإل على ظهر دبابة ،ول يغادرها
اإلّ مقتول اأو مسشجونا ،و‘ اأحسشن الأحوال هاربا
ومنفيا.
ورغ -م م -ا ب -دا خ Ó-ل الّسش -ن -وات اŸاضش -ي-ة م-ن اأّن
القارة ال ّسشمراء قد قطعت بششكل ششبه نهائي مع
اأسشلوب التغي Òبالقوة ،وباأّنها تقّدمت اأششواطا ‘
البناء الدÁقراطي الذي يعت Èانتخاب الّرئيسش
من ركائزه الأسشاسشية ،ها هو الواقع يثبت باأنّ من
ب على ششيء ششاب عليه ،لتسشجّل اإفريقيا منذ
شش ّ
بداية الألفية الثالثة فقط  12انقÓبا عسشكريا،
والّرقم كما نرى رهيب ويÎجم بوضشوح ال ّسشبب
ا◊قيقي الذي يجعل هذه القارة برغم ما تكتنزه
من ثروات وخÒات ‘ اآخر سشلم التطور العاŸي.
التّغي Òبالقوة ،هو بالفعل وجع اإفريقيا الكبÃ Òا
ي -خ -ل -ق -ه م -ن ع -دم اسش -ت -ق -رار سش -ي-اسش-ي ،وت-ده-ور
اق-تصش-ادي وضش-رر اج-ت-م-اع-ي ،ف-ت-وا‹ الن-قÓ-بات
العسشكرية فّوت ول زال على بلدان القارة فرصشا
ثمينة كان Áكن توظيفها ‘ خلق ‰وذج تنموي،
وهو ما تدفع هذه البلدان كلفته اليوم من خÓل
ال ّ-ت -ه -دي -دات الإره -اب -ي -ة وال -ت -خ -ل -ف وال -هشش -اشش-ة
الجتماعية والقتصشادية والهجرة اŸتنامية.
وا◊قيقة اأّن ال–اد الفريقي اأدرك حجم هذا
ال-وج-ع ،ف-وضش-ع ع-ل-ى ع-ات-ق-ه م-ن-د ت-اأسش-يسش-ه مهمة
ﬁارب- -ة ظ -اه -رة الن -ق Ó-ب -ات ال -عسش -ك -ري -ة ل -يسش
بالإدانة والشّشجب ،واإ‰ا من خÓل فرضش عقوبات
ع -ل -ى الن -ق Ó-ب -ي Úوع -دم العÎاف ب -ح -رك -ت -ه-م،
وتعليق عضشوية الدولة التي تتعّرضش لتغي Òنظامها
بالقّوة.
ك -ذلك ،وم -ن اأج -ل وضش -ع ن -ه -اي -ة ل -ه -ذه ال ّ-ث -ق -اف-ة
اŸتجذرة ‘ القارة ،توّلت اŸوؤسشسشات الفريقية
اıت ّصشة فرضش عقوبات اقتصشادية على الدول
التي يحدث بها انقÓبات عسشكرية ،لإرغامها على
العودة اإ ¤ا◊كم الشّشرعي.
لكن ورغم اأّن هذه السشياسشية الأفريقية اأسشفرت ‘
ال- -ع- -ق- -د الأخ Òع- -ن ال- -ع- -دي -د م -ن الن -ت -خ -اب -ات
الدÁقراطية ،وحّققت التّغي Òالسشلسش لل ّسشلطة ‘
اأك Ìمن دولة ،وجنّبت اإراقة الّدماء ،اإّل اأنّ ما
يحصشل من انقÓبات ب Úالسشنة والأخرى ،يوؤّكد
لÓأسشف الشّشديد باأن اأفريقيا بحاجة اإ ¤مزيد من
ا÷ه-د لسش-ت-ك-م-ال ال-ب-ن-اء ال-دÁق-راط-ي ،و–ق-ي-ق
السش -ت -ق -رار السش -ي -اسش-ي ال-ك-ف-ي-ل ب-ت-وف Òالأرضش-ي-ة
اÿصشبة لإطÓق التنمية وجلب السشتثمارات،
ومن ” صشيانة الأمن من تهديد الإرهابّي Úالذين
يسش -ت -غ ّ-ل -ون دوم -ا ال -ف -ج -وات ال -ت-ي ي-ح-دث-ه-ا ع-دم
السشتقرار السشياسشي ‘ اأي دولة ليتغلغلوا فيها،
ويجّندوا اأبناءها الّناقم ‘ Úصشفوفهم.
اإفريقيا “لك من الإمكانيات البششرية واŸادية ما
ي-ج-ع-ل-ه-ا ق-ارة اŸسش-ت-ق-ب-ل ،ف-ق-ط ه-ي ب-ح-اجة اإ¤
اسش - -ت- -ق- -رار سش- -ي- -اسش- -ي واج- -ت- -م- -اع- -ي ل –ّق- -ق- -ه
اسش-ت-ع-راضش-ات ال-ق-وة ب-ل صش-ن-ادي-ق الن-تخاب ،فهل
سشتتخّلصش ال ّسشمراء يوما من كابوسش النقÓبات؟

’فريقية ومنحها مقعدين
’من الدو‹ إا ¤الواجهة ،ومعها عاد مطلب إانصساف القارة ا أ
عادت مسسأالة إاصسÓح ›لسس ا أ
’‡ية التي باتت رهينة ›موعة دول عددها ’ يتجاوز عدد أاصسابع اليد الواحدة ،لكّنها
دائم ‘ Úهذه الهيئة ا أ
Óسسف الشسديد هي التي تقّرر مصس Òالعا ⁄وهي التي تقوده ‘ ا’Œاه الذي تريده.
ل أ
فضسيلة دفوسس
مسشأالة إاصشÓح ›لسش األمن الدو‹ إاصشÓحا جذريا وششام،Ó
عادت بداية األسشبوع من خÓل الدعوة التي وجهتها ا÷زائر
لرفع الظلم اŸمارسش على أافريقيا ،ومنحها مقعدين دائم‘ Ú
هذه الهيئة ،ومقعدين إاضشافي Úكعضشوين غ Òدائم ،Úإاذ أابرزت
أانه من غ ÒالÓئق أان تبقى السشمراء دون “ثيل ‘ ،فئة األعضشاء
الدائمÛ Úلسش األمن الدو‹.
واعتÈت ا÷زائر أان التمثيل ا÷غرا‘ العادل ،والتواجد ‘
الفئتÃ Úجلسش األمن ،يسشمح بزيادة ششرعيته على مسشتوى الدول
األعضشاء ،والرأاي العام الدو‹.
إان ا◊ديث عن إاصشÓح ›لسش األمن الدو‹ بالششكل الذي يحقق
توازنا ‘ التمثيل ا÷غرا‘ ألعضشائه الدائم ،Úيدفعنا بالضشرورة
إا ¤ت- -ع- -ري -ف ه -ذه اŸؤوسشسش -ة ال -دول -ي -ة األك Ìت -أاثÒا ‘ ال -ع -ا⁄
واŸن -وط ب -ه -ا –ق -ي -ق ال -ت -وازن واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى السش-ت-ق-رار
العاŸي.
›لسش األم -ن ال -دو‹ُ ،ي -ع -د أاح -د أاه -م أاج -ه -زة األ· اŸت -ح-دة
واŸسش -ؤوول ع -ن ح -ف -ظ السش Ó-م واألم-ن ال-دول-ي Úط-ب-قً-ا ل-ل-فصش-ل
السشابع من ميثاق األ· اŸتحدة ،وله سشلطة قانونية على الدول
األعضشاء لذلك تعت Èقراراته ملزمة.
ي -ت -ك -ون اÛلسش ال -ذي ي -وج-د م-ق-ره ‘ ن-ي-وي-ورك ،م-ن خ-مسش-ة
أاعضشاء دائم Úلهم حق النقضش (الفيتو) وهم روسشيا ،الصش،Ú
فرنسشا ،بريطانيا ،والوليات اŸتحدة ،ويعود سشبب حصشولهم على
اŸقاعد الدائمة لنتصشارهم ‘ ا◊رب العاŸية الثانية ،وسشتة
أاعضشاء غ Òدائم Úقبل أان يتم زيادة العدد إا ¤عششرة أاعضشاء عام
 1965عندما ”ّ تعديل ميثاق األ· اŸتحدة.
ت -ن -ت -خب ا÷م -ع-ي-ة ال-ع-ام-ة األعضش-اء غ Òال-دائ-م ‘ ÚاÛلسش
لفÎات ،مدة كل منها سشنتان يتم تبديل خمسشة أاعضشاء كل سشنة،
ويتم اختيار األعضشاء غ Òالدائم Úمن قبل األعضشاء اÿمسشة
الدائم ‘ ÚاÛلسش وتتّم اŸوافقة عليها من قبل ا÷معية
 ·ÓاŸتحدة.
العامة ل أ

أ’نطÓقة غ Òعادلة

رغم دوره اÙوري على السشاحة الدولية ،إاذ مّر عÈه كلّ
القرارات التي تهّم ششعوب اŸعمورة خاصشة ما تعّلق بتأاجيج
ا◊روب أاو احتوائها ،فإان توزيع العضشوية الدائمة ‘ ›لسش
األمن الدو‹ تبقى ﬁصشورة ‘ فئة تعّد على أاصشابع اليد “اما،
ما يجعل هذه الهيئة تتبنى سشياسشة التمييز واإلقصشاء ،وّ Œسشد
مفهوم الهيمنة بأادّق تفاصشيلها ،لتضشع مصش Òالعا ⁄ب Úأايدي
حفنة من الدول تعبث بأامنه واسشتقراره كما تششاء ،أاما باقي
الدول فتعيشش على هامششه ب Úكماششة أاصشحاب الفيتو.
ومع تسشجيل هذا اÿلل الكب ‘ Òتركيبته ،تصشر إافريقيا على أانها
األك Ìإاجحافا ،فعلى اŸسشتوى ا÷غرا‘ نÓحظ أان لكل قارة -
تقريبا  -عضشوا دائما ما عدا القارة السشمراء ،فما هي العوامل
اŸؤودية إا ¤حرمان السشمراء من العضشوية الدائمة ‘ ›لسش
األمن؟

ألعامل ألتاريخي

عقب ا◊رب الكونية الثانية ”ّ تأاسشيسش منظمة األ· اŸتحدة
خلفا لعصشبة األ· التي فششلت ‘ إاقرار السشلم واألمن العاŸي.Ú
وعند التأاسشيسش اقÎح الرئيسش األمريكي فرانكلن روزفلت  -من
اŸعسشكر اŸنتصشر ‘ ا◊رب وكاتب تاريخها  -إادراج التفاوت
ب Úعضشوية الدول ‘ تسشي ÒاŸنظمة وإايجاد ›لسش أامٍن ذي
عضشوية ﬁدودةÃ ،عنى أان النطÓقة كانت “ييزية وانتقائية،
ليسش فقط ألفريقيا بل للعديد من الدول األخرى.
وع-ن أاسش-ب-اب ح-رم-ان ال-ق-ارة الف-ري-ق-ي-ة م-ن ال-عضش-وي-ة ال-كاملة،
يجيب نيكولسش زÁاﬁ ،Êلل سشياسشي بوركينابي ويقول إانها
ترجع إا ¤العوامل التاريخية ،مششÒا إا ¤أان سشياق تأاسشيسش األ·
اŸتحدة ‘  ،1945جاء ‘ وقت كانت الدول اإلفريقية –ت
السشتعمار.
ويضشيف «كانت ›موعة كبÒة من الدول اإلفريقية تفتقر إا¤

السشيادة نتيجة السشتعمار وقتئذ باسشتثناء ليبÒيا وإاثيوبيا؛ غ Òأان
وزن األخÒت Úالسشياسشي والقتصشادي كان غ Òذي بال ‘ وقت
رسَش-مت ف-ي-ه اŸع-ط-ي-ات خ-ري-ط-ة ال-ق-وى ال-ع-اŸي-ة لصش-ال-ح الدول
اŸن -تصش -رة‡ ،ا أاْق -صش -ى أاŸان -ي-ا  -ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ِث-ق-ل وزن-ه-ا
الق- -تصش- -ادي -ع- -ن ال- -دائ- -رة الضش -ي -ق -ة م -ن األعضش -اء ال -دائ -م -ة
العضشوية».
وعلى الرغم من ﬁاولة البعضش إاسشناد اإلقصشاء إا ¤العوامل
الق -تصش -ادي -ة ل -ل -دول اإلف-ري-ق-ي-ة ،إال أان األسش-ب-اب ا◊ق-ي-ق-ة ه-ي
تاريخية بالمتياز» على حد تعب Òنيكولسش زÃا.Ê
من جانبهم ذهب ﬁللون آاخرون إا ¤القول بأان العضشوية الدائمة
‘ األ· اŸتحدة انتزعتها كل من الوليات اŸتحدة األمريكية
وال–اد السشوفيتي ـ روسشيا اليوم  -واŸملكة اŸتحدة وفرنسشا،
ال -ت -ي خ -رجت م -ن-تصش-رة ‘ ا◊رب ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة ،أام-ا إادراج
الصش ،Úف -ك -ان ضش -م -ن سش-ي-اسش-ة األم-ر ال-واق-ع م-ن ط-رف أام-ري-ك-ا
وحلفائها من جهة وال–اد السشوفيتي من جهة ثانية.
ورغم ضشخامة التضشحيات التي قدمتها القارة السشمراء إابان
ا◊رب العاŸية الثانية ،إال أان هذه العتبارات غ ÒاŸوضشوعية
حِرمت الدول اإلفريقية من العضشوية الدائمة ‘ األ· اŸتحدة
‘ ح Úأان أاوروبا –ظى بثÓثة أاعضشاء دائم Úعلى غرار فرنسشا
وروسشيا ،باإلضشافة إا ¤اŸملكة اŸتحدة.

أي طريق لنيل ألعضسوية ألدأئمة؟

إان سشعي افريقيا وراء العضشوية الدائمة Ãجلسش األمن ،مدفوع
باŸكانة التي بلغتها القارة على اŸسشتوى الدو‹ ،إاضشافة إا¤
ق -درة ›م -وع -ة م-ن دول-ه-ا ع-ل-ى الضش-طÓ-ع Ãسش-ؤوول-ي-ات ه-ذه
العضشوية ،كجنوب أافريقيا وا÷زائر ونيجÒيا..
لكن تغي ÒاŸعادلة العرجاء التي –كم اÛلسش الدو‹ يتطلب
من الدول اإلفريقية إايجاد إاطار موحد يجعل من السشمراء دولة
واحدة ،كما يتطلب أاوراق ضشغط Áكن إلفريقيا ‡ارسشتها.
فإاذا ما أارادت القارة الفريقية اŸطالبة بالعضشوية الدائمة ‘
›لسش األم -ن ،ي -ت -ع Úع -ل -ي-ه-ا ال-ت-ح-دث بصش-وت واح-د وتشش-ك-ي-ل
دبلوماسشية تدافع عن اŸصشالح اإلفريقية وإايجاد أاداة ضشغط ‘
اŸؤوسشسش- -ات ال -دول -ي -ة وال -دول األخ -رى والب -ت -ع -اد ع -ن تشش t-ت -ت
الصشفوف والسشعي النفرادي والتنافسش ب Úالدول للحيازة على
هذه العضشوية.

أ÷دوى من أمتÓك ألعضسوية ألدأئمة

ب-ع-د تشش-دي-ده-م ع-ل-ى أاول-وي-ة ال-ت-خ-لصش م-ن ال-ت-ب-ع-ية القتصشادية
واŸال -ي -ة وق -ط -ع ا◊ب -ل السش-ري ال-ذي ي-رب-ط ال-ق-ارة الف-ري-ق-ي-ة
باŸسشتعمر على كافة األصشعدة ،أاكد خÈاء أافارقة أان انضشمام
السشمراء إا› ¤لسش األمن ع Èالعضشوية الدائمة سشيضشمن إاحÓل
التوازن Ÿوضشعها ‘ اŸيزان التجاري العاŸي ،وهو األهم.
ويقولون «لقد و ¤عصشر حروب الفتوحات والسشتعمار ول نقدر
تغي ÒاŸعادلة عسشكريا؛ لكن حيازة العضشوية الدائمة ‘ ›لسش
األم-ن تضش-م-ن –ديث ف-ع-ال-ي-ة سش-ي-اسش-ت-ن-ا ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة وت-عزيز
عÓقاتنا التجارية الكفيل بازدهار اقتصشاد دولنا».
كما يعتقدون أان تغي ÒاŸعادلة ‘ تكوين ›لسش األمن ،الذي
 ⁄يتعرضش لتعديل غ Òمرة واحدة منذ إانششائه ،يتطلب ثورة
سشياسشية ‘ العÓقات الدولية.
لكن على ما يبدو القوى اŸهيمنة على ›لسش األمن اليوم ل
تريد إاحداث هذا التغي ،Òوهو ما جعل دول ذات وزن اقتصشادي
كب ، Òوأاك Èحتى من أافريقيا يواجهون بالرفضش كلما طالبوا
بالعضشوية الدائمة ‘ ›لسش األمن الدو‹ ،فلم –ظ بها الهند
رغم ثقلها القتصشادي ول أاŸانيا بقوتها التجارية ول اليابان
بنفوذها ول الÈازيل ،ول حتى الدول اÿليجية النفطية الغنية،
ما يعني أان النمو القتصشادي ل Áكنه أان يكون ورقة للحصشول
على هذه العضشوية الدائمة.
و‘ ان -ت -ظ -ار أان ت-ت-ح-ق-ق اŸع-ج-زة وي-ق-ب-ل اÿمسش-ة ال-ك-ب-ار Ãن
يشش-ارك-ه-م ‘ ال-عضش-وي-ة ال-دائ-م-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ب-عضش ال-ت-وازن ،ي-ب-قى
Óسش-ف الشش-دي-د ي-جّسش-د أابشش-ع صش-ور ال-ه-ي-م-ن-ة
اÛلسش ال -دو‹ ل  -أ
والتمييز الذي “ارسشه حفنة من الدول على اÛموعة الدولية.

األربعاء  ٢٢نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣ربيع األول ١٤٣٩هـ

›™ªà

من Áنحني حّقي ‘ ألطّفولة؟

‘ اليوم العاŸي ◊قوق ال ّ
طفل سسنتحّدث عن
ظ -اه -رة ك -انت لسس -ن -وات ط -وي -ل-ة ع-ادي-ة ‘ ›ت-م-ع-ن-ا ،رغ-م
ت -راج -ع -ه-ا ‘ ال-ع-ق-دي-ن اŸاضس-ي Úول-كّ-ن-ه-ا ح-اضس-رة ب-ق-وة ‘ األري-اف
واŸناطق الّنائية،زواج القاصسرات أاو تزويج الفتيات ‘ سسن مبّكرة قد
ل يتعدى الـ  ١٣رغم أانّ القانون ا÷زائري حّدد سسنّ الّزواج للفتيات بـ
 ١8سسنة ،ولكن الرخصسة القبلية للزواج فتحت الباب أامام التÓعب
لتزويج القاصسرات رغم أاّن اŸشسّرع ربطها باŸصسلحة أاو ال ّضسرورة،
ولكن أاك Èسسؤوال هو كيف لكهل أان يرغب ‘ الزواج بطفلة ل تعرف من
ا◊ياة سسوى اللعب والعا ⁄اÿيا‹ الزهري اŸملوء بالصسور ا÷ميلة

لشسخصسيات كرتونية كانوا دائما األبطال ‘ يومياتها؟ كيف له أان
يغتصسب حق تلك الفتاة ‘ طفولة بريئة بعيدة عن أاي التزام يضسر
بشسخصسيتها كطفلة تنتظرها مراحل عديدة حتى تصسبح جاهزة لتكون
مسس -ؤوول -ة ع -ن أاسس -رة م -ت -ك-ام-ل-ة األرك-ان؟ وك-ي-ف يسس-ت-ط-ي-ع و‹ أام-ره-ا
تزويجها واغتصساب حّقها ‘ طفولة طبيعية تدرسس وتتعلّم و–ياها
بكل تفاصسيلها الدقيقة؟ Ÿاذا ل يعي هؤولء أاّنهم يقّدمون روحا بريئة
Óعراف والتقاليد البالية عفى عنها الّزمن ومضسى؟
قربانا حيا ل أ
Ÿاذا Œد ال -ق -اصس -ر ن -فسس -ه -ا ›Èة ع -ل-ى دف-ع ال-ث-م-ن ك-ون-ه-ا ف-ت-اة
فيجعلوها عنوة امرأاة رغما عنها ،ولذاك ا÷سسد الهزيل تزف إا ¤رجل

زواج القاصصرات

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

فتيحـــــة  /ك

«أّم مطّلقة ‘  17من ألعمر»
«خولة – ق» ١8 ،سسنة ،فتاة من أاعا‹ األطلسس
ال-ب-ل-ي-دي ،م-طّ-ل-ق-ة ب-ع-د ثÓ-ث سس-ن-وات م-ن ا◊ي-اة
ال -زوج -ي -ة ال -ت -ي أاث-م-رت ط-ف-ل Úت-وأام ،ه-م-ا ال-ي-وم
يعانيان اليتم رغم أاّن والدهما ما يزال حّيا يرزق،
سسأالتها «الشسعب» عن ق ّصستها فسسردتها بتفاصسيلها
الدقيقة قائلة ‘« :سسن الثالثة عشسر قدمت عائلة
جÒاننا لتطلب يدي لبنها الطالب ا÷امعي ‘
سسنته األخÒة ‘ كلية الهندسسة بالعاصسمة دون
علمه أاو اسستشسارته إان كان موافقا أاول ،األمر كان
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-م ل ي-خصس-ه ألن-ه-ا قضس-ي-ة ع-ائ-ل-ي-ة هم
اŸع -ن-ي-ون ب-ح-ي-ات-ه اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،ع-ن-د ع-ودت-ه ‘
ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة ف-رضست ع-ل-ي-ه خ-ط-ب-ت-ي بصس-ف-ة
رسسمية ،أاتذكر وجهه اŸتجهم ‘ ذلك اليوم ⁄
ي -ك -ن سس -ع -ي -دا وال -ظ-اه-ر ع-ل-ي-ه ح-ي-ن-ه-ا أاّن-ه رفضس
ارتباطه جملة وتفصسي ،Óبالنسسبة ‹ كان ›رد
لعبة «البويتة» التي كنت أالعبها مع بنات ا÷Òان،
 ⁄أافهم حينها ما أافعله ول ما أانا مقبلة عليه ‘
اŸسس-ت-ق-ب-ل وع-ق-ل-ي الصس-غ ⁄ Òيسس-ت-ط-ع اسس-تيعاب
اŸسسؤووليات التي سستثقل كاهلي ‘ اŸسستقبل».
وأاضسافت خوله قائلة« :حتى أا“ّكن من الّزواج
بطريقة قانونية أاخذ Êوالدي إا ¤الطبيب حتى
ي -ف -حصس -ن -ي ،ك -نت ح -ي -ن -ه -ا صس -غÒة السس-بب ال-ذي
ي -ج -ع -ل -ن -ي ع -اج -زة ع -ن إاع -ط-اء ت-فسس Òم-ن-ط-ق-ي
Ûريات األمور ،لذلك كنت أاعتقد أاّني سسأاحول
إاقامتي إا ¤بيت آاخر أاكون فيه السسيدة حسسب ما
أابلغتني أاّمي ،ولكن األمر كان عكسس ذلك “اما،
ألّنني مع أاول يوم من حياتي ا÷ديدة أادركت أاّنني
 ⁄أاعد ولن أاسستطيع أان أاكون الطفلة التي كنتها من
قبل ،ولن أاسستطيع أان أارى الدنيا كما كنت أاراها
وأاعيشسها من قبل».
وواصسلت «خولة» حديثها قائلة« :تزّوجت وأانا ‘
اÿامسسة عشسر من عمري ،و‘ أاول ليلة من زفا‘
أاع-ل-م-ن-ي زوج-ي أاّن-ن-ي ›رد رغ-ب-ة ف-رضس-ه-ا أاه-ل-ه
ع -ل -ي -ه ،وأاّن -ه ل-ن يسس-ت-ط-ي-ع أان Áن-ح-ن-ي ال-ك-ث‘ Ò
ح -ي -ات -ي ا÷دي -دة ألّن ق -ل -ب -ه م -عّ-ل-ق ب-ف-ت-اة سس-ن-ه-ا
ومسستواها اŸعر‘ يناسسبه ،ولكنه مع مرور األيام
و‘ سسن السسادسسة عشسر كنت حام Óبطفلي األول
الذي رفضسه زوجي وطلب مني إاجهاضسه ألّنه يريد
الرتباط Ãن يحب ول يريد ألي شسيء يربط بيننا،
رفضست وط -ل -بت م -ن -ه –ّم -ل مسس -ئ -ول -ي-ات-ه ول-ك-ن-ه
ÿصسها ‘ كلمة واحدة هي «أانت طالق» وعدت
ّ
ا ¤أاب- -ي ال- -ذي أاراد إاب- -ع- -ادي ح -ام  Ó-ل -تضس -اع -ف
مسسؤوولياتي».
«سسليمة – ك» ٢5 ،سسنة ،أارملة وأام لثÓثة أاطفال،
قالت عن ظاهرة تزويج الفتيات ‘ سسن مبكرة:
«على األولياء أان يعلموا أان بيع بناتهم ‘ سسن
م -ب -ك -رة ل -يسس ا◊ل اŸن -اسسب ل-ل-خ-روج م-ن ضس-ي-ق
العيشس الذي يعيشسونه ،فأاغلبهن تباع ‘ صسفقة
مربحة لعائلتها التي Œعلها كبشس الفداء لتغيÒ
حالتهم الجتماعية أاو لتكون رقما ﬁذوفا من
ق -ائ -م -ة اŸسس -ؤوول -ي -ات ل -ع -ائ -ل -ت-ه-ا أاث-ق-ل-ت-ه-ا األي-ام
Ãتطلّباتها اليومية ،وحتى وإان كان الوالد ل يعلنها
صسراحة بأانه يبحث عن معيل جديد لبنته إاّل أاّنها

ا◊ق -ي -ق -ة اŸسس -ك -وت ع -ن -ه-ا .وه-ن-اك سس-بب آاخ-ر
مرتبطباŸروث الثقا‘ حول الفتاة التي يسسميها
ال-ك-ث Òم-ن ›ت-م-ع-ن-ا ب-ال-ق-ن-ب-ل-ة اŸوق-وت-ة ال-ق-ابلة
لÓنفجار ‘ أاي وقت ،لذلك يف ّضسل بعضس األولياء
خ -اصس -ة ‘ اŸن -اط -ق ال -داخ -ل -ي -ة ال-ت-خ-لصس م-ن-ه-ا
بتزويجها إا ¤رجل قد يكÈها بعقدين من زمن أاو
أاك–،Ìصسينا للشّسرف الذي كان منذ قرون طويلة
مرتبطا بطهارة الفتاة ا÷سسدية ،أاما ما دون ذلك
فهو مسسكوت عنه ألّنه ل يظهر للناسس ،وهذا أامر
مرفوضس ألّن ال ّ
طهارة سسلوك وروح وأادب ،والشّسرف
يدّنسسه الرجل كما اŸرأاة “اما ،وأان يلحق العار
بعائلة ألجيال طويلة بسسبب خطأا أاحدهم ،فهذا
تخّلف ل Áكن تعريفه ‘ األلفية الثانية».
واسستطردت «سسليمة» قائلة« :رÃا يظن البعضس
أانّ ال ّ
ظاهرة غ Òموجودة عندنا ،ولكن اŸتعّمق ‘
اÛت -م -ع ال-ري-ف-ي وال-ب-دوي ي-ج-ده أاح-د ‡ّي-زات-ه
وخصسائصسه التي يرفضس األولياء التخلي عنها ،بل
خطبة الفتاة ‘ سسن مبكرة وزواجها
هي مدعاة للفخر وسسط العائلة ألّنها
ت -ع -ب Òصس -ري -ح ع -ن سس -م -ع-ة ال-ع-ائ-ل-ة
الطيبة».

«قاصسرأت أألمسس لسسن
قاصسرأت أليوم»
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يبحث عن شسبابه ‘ ارتباطه معها ،رجل يريد زوجة ل تعرف ‘ ا◊ياة
رجل سسواه ،زوجة كما يقول أاغلبهم
«يرّبيها على يديه!!!» ،كيف له اأن Áنحها ما  ⁄يسستطع –قيقه
لنفسسه؟ كيف يغامر أاهلها ويزّوجونها اإ ¤رجل بـ «الفا–ة» –اي Óعلى
القانون رغم أاّن العقد اإلداري شسرط للعقد الشسرعي؟
وهنا نتسساءل عن دور اإلمام ‘ كل هذا ،فكيف له أان يعقد لرجل
على فتاة ل جوهر الزواج وكل اللتزامات واŸسسئوليات اŸرتبطة
به....والسسؤوال الذي يبقى مطروحا هل نسستطيع ان ‚عل من الطّفل
األمانة التي ل نفّرط ‘ واجباتها؟

ث غراأت وهفواأت سسلبتهن حقهن ‘ طفولة عادية
ترياق «األشسباب» األذي يبحث عنه األكهل واألهرم

عندما تختصصر ا◊ياة أايامها لتصصبح الطّفلة التي يتجاوز عمرها الثالثة عشصرة مطالبة بزوج ،أابناء
’نسصان ‘
وأاسصرة وتتحول السصنون إا› ¤رد سصاعات ’ ندري إان كانت حياة أام موت ،حينها فقط ُيختزل ا إ
’جداد جي Óبعد جيل...زواج القاصصرات عÓقة أاعطتها ثغرات القانون شصرعية ،وأاصصبحت
ُعرفٍ توارثه ا أ
’خر ،فاŸهم بالنسصبة له أان يرمي بها بÚ
’ب الذي يريد التخلصص من ابنته لسصبب أاو آ
شصهادة طبية حجة ا أ
طهارة والعّفة ‘ ذلك ا÷سصد ال ّ
أاحضصان رجل يبحث عن ال ّ
طفو‹ الهزيل.

العدد

ا÷زائ -ر ب -ل ‘ ب -عضس األح -ي -ان ه-و
تعب Òعن ثقافة سسائدة فيها ،حيث
يفضسل األولياء تزويج بناتهم ‘ سسن
مبكرة ‘ بعضس األحيان ل تتعدى الـ
 ١٣سسنة خاصسة إاذا كنّ توقفن عن
ال -دراسس -ة ‘ سس -ن م -ب -ك -رة ،ف -م-ازال
ال- -زواج ‘ ت- -لك اŸن- -اط -ق م -ت -ع -ل -ق
Ãفهوم «السسÎة» وتفادي أاي مشسكل
قد يدخل العائلة ‘ نفق مظلم.
وإان كان زواج القاصسرات ظاهرة
فرضسها العرف ‘ اÛتمع ،إاّل أانّ
اŸشس ّ-رع ا÷زائ -ري ق ّ-ن -ن -ه-ا وف-رضس
شس-ه-ادة ط-ب-ي-ة ت-ؤوّك-د أاه-ل-ي-ة ال-ق-اصس-ر
جسسديا لÓرتباط برجل قد يكÈها
‘ بعضس األحيان بعقود ،ألّن زواج
القاصسر يخضسع إا ¤إاجراءات قانونية
Œع- - -ل ال - -ق - -اضس - -ي اŸع - -ن - -ي األول
ب-ت-زوي-ج-ه-ا ب-ع-د الّطÓ-ع ع-ل-ى ملف
إاداري وط- -ب- -ي ي- -ث- -بت أان ال- -ق- -اصس- -ر
باسستطاعتها –مل مسسؤوولية أاسسرة،
وفقا للمادة  ١١من قانون العقوبات،
حيث تنصس على أاّنه «تعقد اŸرأاة
الراشسدة زواجها بحضسور ولّيها وهو
أابوها أاو أاحد أاقاربها أاو أاي شسخصس
آاخ -ر ت -خ-ت-اره دون اإلخÓ-ل ب-أاح-ك-ام
اŸادة  ٧من هذا القانون ،يتو ¤زواج
ال -قصس -ر أاول -ي -اءه -م وه-و األب ف-أاح-د
األقارب األول ،Úوالقاضسي و‹ من ل
و‹ له».

« ألشّسهادة ألطبية ل تكفي
للجزم بأاهلية ألقاصسر للّزوأج»

«ﬁمد – ب» 68 ،سسنة ،متقاعد
وأاب ألربعة بنات كلهن يدرسسنّ ‘
حّ-ذرت ع-ت-ي-ق-ة صس-ب-اي-حي ‘ هذا
ا÷امعة ،سسأالته «الشسعب»عن رأايه
ال ّصس -دد األط -ب -اء م -ن إاع -ط-اء شس-ه-ادة
‘ اŸوضس - -وع ف - -ق - -ال« :ك - -ان زواج
األه-ل-ي-ة ل-لّ-زواج ل-ل-ق-اصس-ر دون األخ-ذ
ال-ق-اصس-رات ل-ق-رون ط-وي-ل-ة ظ-اه-رة
ب-الع-ت-ب-ار ال-ق-درة ال-ع-قلية والنفسسية،
«سسليمة  -ك» 25 ،سسنة ،أأرملة وأأم لثÓثة أأطفال
ع -ادي -ة ‘ اÛت -م -ع -ات ال -ع -رب -ي -ة
ألّن -ه ج -انب م -ه -م ‘ ق -درت -ه -ا ع -ل -ى
واألوروبية ،ففي تلك الفÎة كانت
الزواج فليسس وجود األعضساء الّتناسسلية
القاصسر تسستطيع –مل مسسؤوولية أاسسرة
دليل على قدرتها على ا◊ياة الزوجية،
وŒدها ذات شسخصسية قوية ووعي كب Òمّكنها
فمن غ ÒاŸمكن أان ‚د من طفلة أاما تربي
من تربية أاجيال وأابطال ،كان لنا نحن جيل اليوم
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طف Óآاخر وتتكفل بجميع واجبات الزواج ،لذلك
‘ سسÒتهم الكث Òمن الع ،ÈفاŸتصسّفح لتاريخ
على الطبيب أان يجري فحصسا شسام Óودقيقا
‘ ألـ  13من ألعمر»
أابطال الثورة يجد أابناء نسساء ل يتعدى فارق
للقاصسر التي رغب أاهلها ‘ تزويجها ،وعليه أالّ
العمر بينهم سسوى  ١٢سسنة أاو  ١٤أاو  ١5سسنة،
ُيهمل ا÷انب Úالنفسسي والعقلي ألنهما مهّمان
ولكن اليوم ل Áكن أان تكون تلك الفتاة نفسسها
جدا.
‘ تلك ال ّسسنوات ،فالنّضسج ل Áكن أان يكون
و‘ ذات السس -ي -اق ،ق -الت رئ -يسس-ة مصس-ل-ح-ة
نفسسه ،لذلك أارى أاّنه من األفضسل العمل على
ال- -طب الشس- -رع- -ي ب- -ال -روي -ب -ة اأّن -ه -ا ‘ ب -عضس
تدريسس الفتاة حتى بلوغها عقدها الثا Êثم
لم -ر شس -ه -ادة
ا◊الت ت- -رفضس إاع- -ط- -اء و‹ ا أ
ن -ف ّ-ك -ر ‘ ت -زوي -ج -ه -ا ،وم -ن األفضس -ل أان ت -ك-ون
له -ل -ي -ة ل -ل -زواج ل -ع -دم ق-درة ال-ق-اصس-ر ع-ل-ى
اأ
ّ ﬁضسرة نفسسيا لذلك ،وإال غ Òمؤوّهلة لتكون
لنه
الزواج ،ولكن هذه اÿطوة لن “نع الزواج أ
الزوجة أاو األم أاو ربة البيت اŸثالية».
يسس -ت -ط -ي -ع اسس -تشس -ارة ط -ب -يب آاخ -ر ال -ذي ق-د
وأاضساف «ﬁمد» قائ ‘« :ÓاŸاضسي  ⁄يكن
ي-خ-ال-ف-ه-ا ال-رأاي ويسس-م-ح ب-ه-ذا الّ-زواج ،ول-ك-ن
للفتاة أاولويات غ Òالزواج ،فهو قدرها اÙتوم ل
لخ ‘ Òقبول أاو رفضس الّزواج
لول وا أ
الرأاي ا أ
“لك فيه رأايا ‘ قبوله أاو رفضسه ،ولكن اليوم
متعلّق بالقاضسي الذي Áلك صسÓحية منعه،
أاصسبحت مرتبطة بجدول مشساريع أاولها الدراسسة
لنه رÃا بعد
وإان وافق الطبيب على ذلك أ
التي أاراها ال ّسسÓح الوحيد الذي “لكه ب Úيديها،
لمر والقاصسر قد يقدر أانها
حديثه إا ¤و‹ ا أ
فحتى الزواج اليوم  ⁄يبق كما كان ‘ اŸاضسي تلك
لن ا÷سس -د ‘ ب -عضس
غ Òم- -ؤوه- -ل- -ة ل -ل -زواج ،أ
العÓقة اŸقّدسسة التي Œمع ب Úاثن ،Úلذلك على
لح-ي-ان ل ي-ع-ن-ي الك-ت-م-ال وال-نضس-ج ال-عقلي،
اأ
األولياء أان يعلموا أاّن زواج الفتاة ‘ سسن مبكرة ل
وم -ن ي -ق-ول أاّن جّ-دات-ن-ا وأاّم-ه-ات-ن-ا ت-زوجّ-ن ‘
ي -ع -ن-ي أاب-دا ال-ت-خ-لصس م-ن مسس-ئ-ول-ي-ت-ه-ا ألّن-ه-ا رÃا
اŸاضسي ‘ سسن الـ  ١٢أاو الـ  ١٣واسستطعن
سس-ت-ع-ود م-طّ-ل-ق-ة وأاّم ألط-ف-ال سس-ي-ك-ون-وا ع-ب-ئا على
لبطال ،نقول أاّن البنية
إا‚اب جيل كامل من ا أ
‘ تصسريح لـ «الشسعب» قالت عتيقة صسبايحي
األسسرة ،لذلك عليهم أان Áنحوا بناتهم الفرصسة ‘
ا÷سس -دي -ة وال ّ-ن-فسس-ي-ة ك-انت ﬂت-ل-ف-ة ‘ ت-لك
رئ -يسس-ة مصس-ل-ح-ة ال-طب الشس-رع-ي ب-ال-روي-ب-ة ،أاّن
ب -ن-اء مسس-ت-ق-ب-ل-ه-م ب-ع-ي-دا ع-ن ف-ك-رة ب-ي-ع-ه-ا لشس-ي-وخ
الفÎة عكسس اليوم ،وÃقارنة بسسيطة نسستطيع
زواج القاصسرات معروف ‘ بعضس اŸناطق من
يبحثون عن Œديد شسبابهم بتلك الصسغÒات».
تأاكيد ذلك.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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كازو Êيطالب إادارة «العميد» بالتّعاقد مع ثÓثة ’عب Úلتدعيم الهجوم

اإ’دارة تتلّقى عروضسا أاوروبّية جاّدة تخصش ’ 4عب ÚأاسساسسيّÚ

ن أربعة ’عب Úأسشاسشي ‘ Úألفريق تلّقوأ عروضشا جدية من فرق أوروبية
كششفت مصشادر «ألششعب» من دأخل بيت أ–اد ألعاصشمة ،أ ّ
’و ¤وألثانية ألفرنسشية ‘ ،ح Úقّررت إأدأرة حدأد إأعارة بعضس ألÓعب Úوأسشتعادة آأخرين ألذين “ت إأعارتهم
ناششطة ‘ ألدرجة أ أ
’ول ،ما يؤوكد أن إأدأرة إأ–اد ألعاصشمة تنتظرها فÎة صشعبة للفصشل ‘ كل هذه ألقضشايا ألششائكة ،خصشوصشا أنها
لفرق من أÎÙف أ أ
’فريقية لكرة ألقدم بقوة.
تنوي ألتنافسس بقوة هذأ أŸوسشم على لقب ألبطولة وألكأاسس ودخول غمار منافسشة كأاسس ألكونفدرألية أ إ

ﬁمد فوزي بقاصص

بدأت إأدأرة مولودية
أ÷زأئر –ّركاتها من أجل
خطف ألعصشاف Òألنادرة
خÓل فÎة أ’نتقا’ت
’ضشافة
ألششتوية ،ومنح أ إ
للفريق خÓل مرحلة
ألعودة ألتي سشتعرف
مششاركة «ألعميد» ‘
منافسشة رأبطة أبطال
إأفريقيا.

عمار حميسسي

أل -ف -اف أŸدأف -ع ع-ب-د ألÓ-وي ،أل-ذي ق-د
تسصمح له إأدأرة ألفريق بإاتباع خطى زميله
ألسص- -اب- -ق ف- -رح -ات خصص -وصص -ا أأن أ◊ل -ول
م- -ت- -وف- -رة ب- -ت- -وأج- -د أıضص -رم خ -وأل -د
وشص -اف -ع -ي وب -ن ي-ح-ي-ى ،وسص-ت-ك-ون ف-رصص-ة
Óدأرة Ÿوأصصلة سصياسصتها بÎقية ألشصباب
ل إ
إأ ¤أألكابر.
ه- -ذأ و ⁄ت- -فصص- -ل ب- -ع- -د إأدأرة أإل–اد ‘
قضصية تسصريح لعبيها أألربعة من عدمهم،
خصصوصصا أأن أألمر يتعلق Ãدأخيل كبÒة
سصتنعشس خزينة ألفريق ،ما عدأ بن غيث
ألذي ليسس ملكا للنادي.

«عرجي» سشيعود رسشميا ‘
أÒŸكاتو ألشّشتوي

ق ّ-ررت إأدأرة إأ–اد أل -ع -اصص -م -ة أسصÎج -اع
لعبها أŸعار منذ موسصم Úإأ ¤نادي نصصر
حسص Úدأي وليد عرجي خÓل أÒŸكاتو
ألشص-ت-وي أل-دأخ-ل ب-ع-د ن-ه-اي-ة ع-ق-ده شص-هر
ديسص -م Èأل -دأخ -ل ،ه-و أل-ذي ب-ات ق-ط-ع-ة
أأسصاسصية ‘ فريق ألنصصرية وكسصب ألكثÒ
من وقت أللعب منذ تقمصصه أألوأن ألفريق
أألحمر وأألصصفر ،خطوة تؤوكد بأان أإلدأرة
ل -ن “ان -ع رح -ي -ل أŸه -اج-م زي-ري ح-م-ار

خÓل أÒŸكاتو ألشصتوي أ◊ا‹ أŸطلوب
م- - -ن ع- - -دة ف- - -رق م- - -ن أÎÙف أألول،
يتقّدمها شصبيبة ألقبائل لكنها  ⁄تفصصل
ب - -ع - -د ‘ قضص - -ي- -ة رح- -ي- -ل رو Êأإل–اد،
وبخصصوصس ألسصتقدمات أأكد مصصدرنا بأان
ألفريق ،باإلضصافة إأ ¤أسصتعادة عرجي من
أل -نصص-ري-ة سص-ي-ق-وم ب-ان-ت-دأب لع-ب Úع-ل-ى
أألك.Ì
‘ نفسس ألسصياق ،كشصف ذأت أŸصصدر بأان
ق -دور ب -ل -ج -ي  ‹Ó-ي-ري-د أل-رح-ي-ل وت-غ-يÒ
أألجوأء ‘ أÒŸكاتو ألشصتوي بعد ترأجع
شص -ع -ب -ي -ت -ه وسص -ط أألنصص-ار بسص-بب ت-رأج-ع
مسصتوأه ،هو ألذي كان ل يدخل ضصمن
ﬂططات مدربه ألسصابق ألبلجيكي بول
بوت ووضصعيه مرشصحة Ÿبارحة مكانها مع
مدربه ألقد Ëأ÷ديد ميلود حمدي ،لكن
أألخ ⁄ Òيتلقى بعد ألضصوء أألخضصر من
أإلدأرة ألتي قد –تفظ به ،خصصوصصا أأنه
Áلك خÈة وأسصعة ﬁليا وقاريا وÁكنها
ألسصتنجاد بخدماته ‘ أأي ◊ظة.
من جهة أأخرى ،قّررت إأدأرة حدأد إأعارة
ألثنائي أŸغÎب بورنان وبلحسصن إأ ¤أأحد
أألن -دي -ة أل -ت -ي سص -ت -ط -لب خ-دم-ات-ه-م-ا ‘
أÒŸك -ات -و ألشص -ت-وي Ãا أأن-ه-م-ا  ⁄ي-كسص-ب-ا

Óلوأح ألشّشرأعية
’فريقية ل أ
ألبطولة أ أ

وقت أللعب ‘ أإل–اد ،و‘ حالة رفضصهما
ل- -ع- -رضس أإلدأرة أل- -ث- -ا Êب- -ع- -د ذلك أألول
أŸق - -دم ‘ ب - -دأي - -ة أŸوسص - -م أل- -ك- -روي،
فسصتضصطر أإلدأرة إأ ¤تسصريحهما ‘ حالة
رفضصهم أإلعارة خÓل نفسس ألفÎة.

ألّتربصس ألشّشتوي بأاليكانت
أ’سشبانية

ه- -ذأ وكشص -فت مصص -ادرن -ا ب -أان ت -رّب -صس
أل- -ف- -ري- -ق سص- -ي -ق -ام Ãدي -ن -ة أأل -ي -ك -انت
ألسصبانية ،ولن يتجاوز  8أأيام Ãا أأن
أإلدأرة ع- -ل- -ى ع- -ل- -م ب- -أان فÎة ت- -وق -ف
أل -ب -ط -ول -ة ب Úن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة أل-ذه-اب
وأسصتئناف ألبطولة ‘ مرحلة ألعودة لن
تكون بالكبÒة ،وهو ما جعل أإلدأرة
ت-خّ‡ Èول أل-ف-ري-ق م-ؤوسّص-سص-ة «ج-وم-ا»
Óل -بسص -ة أل -ري -اضص -ي -ة أل -ت-ي سص-ت-ت-ك-ف-ل
ل -أ
Ãصصاريف ألÎبصس بأانه لن يتجاوز 8
أأيام ،مع إأ◊احها على ضصرورة ضصمان
ب- -ر›ة م- -وأج- -ه- -ت Úودي- -ت– ÚضصÒأ
Ÿرح- -ل -ة أل -ع -ودة ل -ت -ف -ادي أل -وق -وع ‘
سص- -ي- -ن- -اري -و أل -ت -حضصÒأت أل -ف -اشص -ل ‘
ألÎبصس أل -ت -حضصÒي ل -ب -دأي -ة أŸوسص -م
ألكروي ألذي أأقامه ألفريق بÎكيا.

جي ‹Óحسسان« :وّفرنا كل اإ’مكانيات للّرياضسّيÿ Úوضش اŸنافسسة ‘ أاحسسن الظّروف»

نشّشط صشباح أمسس رئيسس
أ’–ادية أ÷زأئرية
للرياضشات ألششرأعية ج‹Ó
حسشان ندوة صشحفية Ãركز
أ’–اديات ألرياضشية بدأ‹
برأهيم ،تطّرق خÓلها إأ ¤كل
’هدأف أŸسشطّرة ضشمن
أ أ
’فريقية ألتي
ألبطولة أ أ
سشتجري وقائعها Ãصشر ‘
ألفÎة أŸمتدة من ألـ 27
نوفم Èإأ ¤غاية ألـ 3
دÁسش ،Èكما أجاب على
أسشئلة ألصشحفي Úأ◊اضشرين.

نبيلة بوقرين

ع -رفت أل ّ- -ن -دوة ت -وأج-د ك-ل م-ن أŸدّربÚ
منار بوحاج Òوعبد ألناصصر بوقرج،Ú
إأضصافة كل من بطل أأفريقيا حمزة بورأسس
وكذأ رمزي بوجاتيت ،حيث أأكد أ÷ميع
أأنهم جاهزون من أأجل ألدخول ‘ هذه
أŸنافسصة بكل قوة من أجل ألعودة بنتائج
إأي -ج -اب -ي -ة و–ق-ي-ق أأله-دأف أŸسصّ-ط-رة،
وأŸتمثلة ‘ أ◊فاظ على أللقب بالنسصبة
ل-ب-ورأسس ل-ل-م-رة أل-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى ألتوأ‹ فيما
ي -ط -م -ح ألشص -اب ألصص -اع -د ب -وج -ات-يت إأ¤
ألصصعود Ÿنصصة ألتتويج رغم أأّنها أأول Œرة
له ‘ هذه أŸنافسصة بعدما كان ‘ صصنف
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ألفريق سشيجري ترّبصشه ألشّشتوي ‘ إأسشبانبا

أ–اد ألعاصشمة

“ّكنت «ألشصعب» من ألتعرف على هوية
ث Ó-ث -ة لع-ب ÚأŸع-ن-ي Úب-اه-ت-م-ام أل-ف-رق
أألوروب -ي -ة ب -خ -دم-ات-ه-م خÓ-ل أÒŸك-ات-و
ألشص -ت -وي أ◊ا‹ ،وي -ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-ا÷ن-اح
أأليسص -ر ل -ل -ف -ري -ق ع -ب -د أل -رح-م-ن م-زي-ان
ومتوسصط ميدأن ألفريق عبد ألرؤووف بن
غيث أŸعار من نادي بارأدو ،باإلضصافة
إأ ¤أŸدأف -ع أŸدع -و ح -دي -ث-ا ل-ل-م-ن-ت-خب
ألوطني أأيوب عبد ألÓوي ،ألذين تأاّلقوأ
بشصكل لفت لÓنتباه خÓل منافسصة رأبطة
أألبطال أإلفريقية لكرة ألقدم مع إأ–اد
ألعاصصمة ألذي بلغ ألدور ألنصصف ألنهائي
وأأقصص-ي ع-ل-ى ي-د ب-ط-ل أل-ط-ب-ع-ة أŸاضص-ية
نادي ألودأد ألبيضصاوي أŸغربي.
ذأت أŸصص - -ادر أأوضص- -حت ب- -أان م- -ه- -اج- -م
أإل–اد عبد ألرحمن مزيان تلقى عرضصا
م -ن ف -ري -ق م -ن أل -ل -ي-غ أألو ¤أل-ف-رنسص-ي-ة،
ويتعلق أألمر بنادي أأو‚يه ألذي يلعب له
زميله ألسصابق ‘ ألفريق يوسصف بÓيلي ،ما
جعل ألتأاويÓت تؤوكد بأان عملية مقايضصة
سصتتم ب Úإأدأرة ألنادي Úلسصتعادة مدلل
أإل–اد بÓيلي خصصوصصا أأن حدأد ألتقى
برئيسس نادي أأ‚يه وتفاوضس معه على
عودة أبن ألباهية للفريق.
‘ ح Úأأنّ عبد ألرؤووف بن غيث ألذي من
دون شصك سصيتنقل خÓل أÒŸكاتو ألشصتوي
إأ ¤ألحÎأف كون ألرئيسس حدأد أتفق مع
إأدأرة بارأدو على ألحتفاظ به إأ ¤غاية
نهاية منافسصة رأبطة أألبطال أإلفريقية،
وبعدها ألسصماح له بالحÎأف إأما لنادي
سص -انت إأت -ي -ان أل -ف -رنسص-ي أل-ذي ي-ل-ح ع-ل-ى
أل -ت -ع -اق -د م -ع أب-ن م-دي-ن-ة أألغ-وأط م-ن-ذ
موسصم Úأأو من فريق من ألدرجة ألثانية
ألفرنسصية يلعب على ألصصعود هذأ أŸوسصم،
ل -ن يسص -بب مشص -ك Ó-ل-ل-ف-ري-ق خصص-وصص-ا أأن
أإل–اد Áلك ألبديل بتوأجد ألرباعي (بن
خ-م-اسص-ة وك-ودري وسص-ي-دي-ب-ي وشص-ي-تة)‘ ،
ح Úهناك لعب رأبع  ⁄يتم ألكشصف عن
أسص -م -ه ‘ ت-ع-دأد أل-ف-ري-ق..ك-م-ا أأن ف-ري-ق
ف -رنسص -ي ي-ري-د خ-دم-ات خ-ري-ج أأك-ادÁي-ة

ألعدد
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أآلمال.
‘ ح Úأأّن أŸدرب Úأأّكدوأ أأّنهم قاموأ بكل
ألتحضصÒأت ألÓزمة رفقة ألعناصصر من
أأجل ضصمان أأفضصل أسصتعدأد لهذأ أŸوعد
من كل ألنوأحي ،معتمدين ‘ ذلك على
أل -ع -ت -اد أ÷دي -د أل -ذي أق -ن -ت -ه أل–ادي-ة
مؤوخرأ ،وألذي يتطابق مع ما هو موجود
على ألصصعيد ألعاŸي ،إأضصافة إأ ¤ألعمل
ألكب Òألذي قاموأ على مدأر فÎة طويلة،

جوفنتوسس

م-ا ي-ع-ن-ي أأّن-ه-م طّ-ب-ق-وأ ك-ل أإلسصÎأت-ي-ج-ية
أÿاصصة بالتحضصÒأت أŸتعلقة بالبطولة
أألفريقية ألتي سصتكون صصعبة بتوأجد كل
من مصصر ،تونسس ،جزر ألسصيشصل إأل أأنهم
سص-ي-ق-دم-ون ك-ل م-ا ع-ل-ي-ه-م ل-لعودة بأافضصل
ألنتائج إأ ¤أ÷زأئر.
عّبر ألرجل أألول على رأأسس أل–ادية عن
ت -ف -اؤول -ه أل -ك -ب Òوث -ق -ت -ه ‘ أإلم -ك -ان-ي-ات
أŸوج -ودة ل -دى أل -ري -اضص-ي Úألـ  10ألذين

ديبا’ يتحّدث عن امكانية رحيله عن النّادي
أأŸح أألرجنتيني باولو ديبال مهاجم فريق
جوفنتوسس أإليطا‹ ،إلمكانية رحيله عن
صص -ف -وف ألسص -ي -دة أل-ع-ج-وز ،خÓ-ل أل-فÎة
أŸقبلة.
وت -ه -ت -م أل -ع -دي -د م -ن أألن -دي -ة أألوروب -ي-ة
بخدمات أألرجنتيني على رأأسصها قطبي
أل-ك-رة أإلسص-ب-ان-ي-ة ري-ال م-دري-د وبرشصلونة،
ولكن جوفنتوسس يتمسصك بنجمه.
وقال ديبال ،خÓل تصصريحاته لصصحيفة
فرأنسس فوتبول ألفرنسصية« :لن أأقدم وعدأ
بالبقاء ‘ ألفريق مدى أ◊ياة ،خاصًصة وأأن
أألمر ل يتعلق بي فقط».
وأأضصاف« :ألنادي أقÎح علي أرتدأء ألقميصس رقم  ،10إأنه
شص -رف ب -ال -نسص -ب -ة ‹ ،و‘ ك -رة أل -ق -دم ل أأح-د ي-ع-رف م-ا

سصيحدث ‘ أŸسصتقبل ،وكانت لدينا
أأمثلة مذهلة هذأ ألصصيف».
وعن إأمكانية وجود صصرأع مرتقب
بينه وب ÚألÈأزيلي نيمار على ألكرة
أل -ذه -ب -ي -ة ،ع -قب أع -ت -زأل رون-ال-دو
وميسصي ،أأجاب« :نعم سصيكون –دًيا
لطيًفا ،ميسصي ورنالدو فع Óأأشصياء ل
تصصدق ،ولكن نيمار قريب جًدأ من
مسص-ت-وأه-م-ا ،ول-دي-ه ف-رصص-ة ل-ل-ت-ت-ويج
با÷ائزة».
وتابع« :بالنسصبة ‹ أأنتظر أأن أأصصل
لهذأ أŸسصتوى ،ألحصصد أأللقاب ألفردية».
وأختتم« :لقد قلت من قبل إأ Êأأريد أأن أأكون أأفضصل لعب
‘ ألعا ،⁄وأأحصصد ألكرة ألذهبية».

سص -ي -م -ث -ل -ون أألل-وأن أل-وط-ن-ي-ة ‘ أŸوع-د
أألفريقي ألنهم عملوأ كل ما ‘ وسصعهم
لتوف Òألظروف وأÓŸئمة للتحضص Òسصوأء
بالنسصبة للمدرب Úأأو ألعناصصر ألوطنية ،ألن
هذأ أŸوعد جد مهم «قّدمنا كل ما علينا
من أأجل توف Òكل ألظروف وأإلمكانيات
أل Ó- -زم - -ة أأم- -ام أل- -ري- -اضص- -ي ÚوأŸدربÚ
لضصمان أسصتعدأد جيد للموعد أألفريقي
Óل -ع -اب
ألن -ه ج -د ه -ام Ãا أأّن -ه م -ؤوّه -ل ل  -أ
أألوŸب- -ي- -ة ل -لشص -ب -اب ب -األرج -ن -ت Úأل -ع -ام
أŸقبل».
أأضصاف جي ‹Óحسصان قائ« :Óكما نريد
أ◊فاظ على أللقب ألذي يتوأجد بحوزة
حمزة بورأسس للمرة ألثالثة على ألتوأ‹،
ومن جهة أأخرى فإاّننا Œاوزنا أŸسصتوى
أألفريقي ما يعني أأننا أأصصبحنا نطمح إأ¤
أإلرت -ق -اء إأ ¤م -ا ه -و أأفضص -ل ،ول -ه -ذأ ف-إان
أŸوع- -د أل -ق -اري ي -ع -تÃ Èث -اب -ة ﬁط -ة
–ضصÒية أللعاب ألبحر أألبيضس أŸتوسصط
ل -ت -ح -ق -ي-ق م-ي-دأل-ي-ات ‘ ه-ذه أŸن-افسص-ة
ألكبÒة ،وألدليل أأننا سصنتنقل إأ ¤مصصر قبل
ب -دأي -ة أŸوع -د ب-أارب-ع-ة أأي-ام ح-ت-ى نسص-م-ح
ل-ل-ري-اضص-ي Úب-ال-ت-أاق-لم مع أألجوأء ومعرفة
طبيعة أŸناخ ألسصائد ‘ فÎة أŸنافسصة
Ãا أأن أل - -ت - -حضصÒأت ك- -انت ‘ أ÷زأئ- -ر
فقط ،وذلك رأجع إأ ¤نقصس أإلمكانيات،
وأألمر ألذي سصاعدنا هو موأصصلة ألعمل
ألذي بدأأ فيه أŸكتب ألفيدرأ‹ ألسصابق».

–ويÓت

أجتمع مدرب ألفريق برنارد كازوÊ
ب - -اŸسص - -ؤوول أألول ك - -م - -ال ق- -اسص- -ي
ألسصعيد ،وأأكد له ضصرورة ألتعاقد مع
ثÓثة لعب ÚخÓل فÎة ألنتقالت
ألشصتوية بالنظر إأ ¤ألنقصس أŸوجود
على مسصتوى تنشصيط أللعب وفعالية
ألهجوم.
وط- -الب ك- -ازو Êق- -اسص- -ي ألسص- -ع- -ي- -د
بالتعاقد مع مهاجم صصريح وصصانعا
ألعاب يحسصنان أÿروج بالكرة من
ألوسصط و“وين ألهجوم بالتمريرأت
ألتي تسصاهم ‘ صصناعة أك Èعدد
‡كن من ألفرصس للمهاجم.Ú
وي -ع -د لعب أ–اد ب -ل -ع -ب -اسس ع -ب -د
ألكر Ëزوأري أأول أŸطلوب Úبعد أأن
عاينه كازو ‘ Êأأك Ìمن مناسصبة،
خ -اصص -ة خ Ó-ل أل -ل-ق-اء أألخ Òأل-ذي
سص- -ج- -ل ف- -ي- -ه ث- -ن- -ائ- -ي -ة أأم -ام أ–اد
أ◊رأشس ،حيث أعتÈه ألÓعب ألذي
Áلك أ◊لول ‘ ألهجوم.
وي -ن -وي ق -اسص -ي ألسص -ع -ي -د أسص-ت-غÓ-ل
م -وأج -ه -ة م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر وأ–اد
ب -ل -ع -ب -اسس أل -ت-ي سص-ت-ج-ري ‘ ب-دأي-ة
ألشص -ه -ر أŸق -ب -ل م -ن أأج -ل م -ف-ا–ة
زوأري بشصكل رسصمي بعد أأن ” جسس
نبضصه عن طريق ألÓعب بالغ.
وكان زوأري قد أأّكد لبالغ أأنه ل Áانع
ألن -ت -ق -ال إأ ¤م -ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر ‘
«أÒŸك -ات -و» ألشص-ت-وي ل-ك-ن-ه ل Áلك
مصصÒه ب Úأأي - -دي - -ه Ãا أأن - -ه م- -ازأل
مرتبطا بعقد مع أ–اد بلعباسس ،وما

على إأدأرة «ألعميد» إأل ألتفاوضس مع
ن- -ظÒت- -ه- -ا ‘ ب- -ل -ع -ب -اسس م -ن أأج -ل
أ◊صصول على وثيقة تسصريحه.
من جهة أأخرى ،أّتفق قاسصي ألسصعيد
مع شصركة أأللبسصة ألرياضصية ألرأعية
للفريق على تفاصصيل ألÎبصس ألذي
سصيجريه ألفريق بعد نهاية مرحلة
ألذهاب ،وألذي سصيكون ‘ إأسصبانيا
كما تعّودت ألتشصكيلة خÓل ألسصنوأت
أŸاضصية.
و ⁄ي- -ت- -م أل -فصص -ل ‘ م -ك -ان إأج -رأء
ألÎبصس إأل أنه سصيكون بنسصبة كبÒة
أما ‘ فالنسصيا أأو مايوركا ،وهو أألمر
ألذي سصيتم ألفصصل فيه خÓل ألفÎة
أŸقبلة بعد ألجتماع أŸرتقب بÚ
ألطرف.Ú
م- -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،سص -ي -ت -م خ Ó-ل
ألج - -ت - -م - -اع أل- -ث- -ا ÊأŸرت- -قب بÚ
أل- -ط -رف Úأل -ت -ط -رق أ ¤أل -ق -م -يصس
أ÷ديد ألذي سصÒتديه ألفريق خÓل
منافسصة رأبطة أبطال أفريقيا،
وألذي سصيكون مصصمما بطريقة ترمز
إأ ¤عرأقة ألفريق وتاريخه ألكب.Ò
ألتّدريبات تسشتأانف أليوم
بع Úألبنيان
يسص -ت -أان -ف أل-ف-ري-ق أل-ي-وم –ضصÒأت-ه
ب-اŸع-ه-د أل-ع-ا‹ ل-ل-ف-ن-دق-ة وأإلطعام
بع Úألبنيان –ت إأشصرأف أŸدرب
كازو ،Êألذي سصيلتحق صصباح أليوم
بالعاصصمة قادما من فرنسصا بعد أأن

قضصى ثÓثة أيام رفقة عائلته بعد
تأاجيل «ألدأربي».
ومنح أŸدرب ألفرنسصي يوم Úرأحة
لÓعب ،Úحيث سصيكون أŸوعد أليوم
م -ع أسص -ت-ئ-ن-اف أل-ت-حضصÒأت –سص-ب-ا
Ÿوأج -ه -ة أل -غ -ر Ëأ–اد أل-ع-اصص-م-ة
ألثÓثاء أŸقبل.
وت -ع -رف –ضصÒأت أل -ف -ري -ق ع -ودة
أŸدأفع Úدمو وعزي ،أللّذأن شصفيا
من ألصصابة ألتي تعرضصا لها خÓل
أل- -فÎة أŸاضص -ي -ة ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل
أŸن -افسص -ة ت -ع -ود م -ن ج -دي -د ع -ل-ى
مسصتوى ألدفاع ب Úألعناصصر ألعائدة،
وألتي شصاركت ‘ أŸباريات أŸاضصية
خاصصة بوهنة وميبارأكو.
ششقيق عزي تلّقى دعوة
ششارف
ق- -ام م- -درب أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي
أألوŸب - - - -ي ب - - - -وعÓ- - - -م شص- - - -ارف
باسصتدعاء عماد عزي لعب آأمال
م- -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر ،وأل -ذي ي -ع -د
شصقيق لعب ألفريق أأيوب عزي
حيث ينهي أليوم ألÎبصس ألول،
فيما سصينطلق ألÎبصس ألثا Êيوم
ألسصبت .وكان ألÓعب قد ألتحق
بالفئات ألسصنية Ÿولودية أ÷زأئر
ب- -ع- -د أل- -ت- -ح- -اق شص- -ق- -ي -ق -ه أألكÈ
بالفريق ،وهو أألمر ألذي سصمح له
ب-ت-ط-وي-ر أم-ك-ان-ي-ات-ه وألتوأجد مع
أŸنتخب أألوŸبي.

’و¤
ألّرأبطة أÎÙفة أ أ

معاقبة ا–اد بسسكرة Ãقابلة دون جمهور
سشلّطت عقوبة أللعب مقابلة وأحدة دون
جمهور على أ–اد بسشكرة بسشبب رمي
جمهوره Ÿقذوفات ‘ نهاية أŸقابلة ألتي
أسشتقبل فيها يوم ألسشبت أŸنصشرم نصشر
حسش Úدأي (◊ ،)0-0سشاب أ÷ولة ألـ 12
من بطولة ألرأبطة أÎÙفة أ’و،¤
حسشب ما أفادت به رأبطة كرة ألقدم
أÎÙفة.
وبالضصافة أ ¤عقوبة أللعب دون جمهور ،يتع Úعلى
فريق «ألزيبان» كذلك دفع غرأمة مالية تقدر بـ 200 .000
دينار ،وفق ما أأفاده نفسس أŸصصدر.
من جهة أخرى“ ،ت معاقبة مدأفع أ–اد بسصكرة يوسصف
بن عمارة Ãقابلت Úنافذت Úبالضصافة أ ¤غرأمة تقدر بـ
 300 .000دينار بسصبب «تصصرفاته غ Òألرياضصية Œاه أأحد
ألرسصمي ،»Úفيما سصلّطت عقوبة مقابلة وأحدة نافذة على
مدأفع أ–اد أ÷زأئر ﬁمد مفتاح ،بسصبب «ألحتجاج

على قرأر أ◊كم».
وبهذه ألعقوبة ،سصيغيب مدأفع أ–اد أ÷زأئر عن مقابلة
ألدأربي ألعاصصمي ،أأمام مولودية أ÷زأئر أŸقررة يوم
ألثÓثاء أŸقبل Ãلعب  5جويلية إأبتدأء من ألسصاعة :45
◊ ،17سصاب تسصوية رزنامة أ÷ولة ألسصادسصة من ألبطولة.
وبالضصافة أ ¤ما سصبق ،سصّلطت ÷نة ألنضصباط عقوبة
مقابلت Úعلى أÙضصر ألبد Êل–اد أ÷زأئر لعبيني
عادل بسصبب تصصرفات غ Òلئقة.
و‘ نفسس ألطار ،عوقب فريق أ–اد أ◊رأشس بغرأمة
تقدر بـ  50 .000دينار ،بسصبب «سصوء ألتنظيم» (غياب قاعة
إأج -رأء ع -م -ل -ي -ة م -رأق -ب -ة ت -ع -اط -ي أŸنشص -ط -ات وأل -ل -وح
أللكÎو.)Ê
‘ ألرأبطة أÎÙفة ألثانية ،قّررت ألرأبطة ألبقاء على
ملف مقابلة مولودية ألعلمة  -جمعية ع Úمليلة ()1-0
مفتوحا لغاية أسصتكمال أŸعلومات أÿاصصة بهذأ أللقاء
ألذي يدخل ‘ إأطار أ÷ولة ألـ  12من عمر ألبطولة.

ششباب ع Úتوششنت

اسستقالة رئيسش النّادي شسيخ ﬁمد أامÚ
قّدم رئيسس ششباب “وششنت ،ششيخ ﬁمد
أم ،Úأسشتقالته رسشميا من منصشبه وذلك
بعد أششهر قليلة من أنتخابه على رأسس
هذأ ألنادي ألرياضشي ألهاوي لكرة ألقدم.
و‘ رسص -ال -ة أسص -ت -ق -ال-ت-ه أل-ت-ي ق-دم-ه-ا إأ ¤م-دي-ر ألشص-ب-اب
وألرياضصة للولية ،وألتي –صصلت وأأج على نسصخة منها،
برر ألرئيسس أŸسصتقيل قرأره بعدة أأسصباب ،متأاسصفا ‘
ن -فسس أل -وقت «ل -ع -دم ت -وف -ر أل -ظ-روف م-ن أأج-ل Œسص-ي-د
أŸشصروع» ألذي جاء به على أŸيدأن.
ومن ب Úأألسصباب ألتي ذكرها شصيخ ﬁمد ‘ رسصالته،
«غياب أأي دعم من ألسصلطات أÙلية سصوأء من أ÷انب

أŸعنوي أأو أŸادي وألتسصي Òألكارثي Ÿنشصآات أŸركب
أألوŸبي للمدينة من طرف إأدأرته أ◊الية وأإلهمال ألكلي
للمسصؤوول Úعلى ألرياضصة ‘ ألولية».
وتأاتي أسصتقالة شصيخ ﬁمد ‘ ظرف متميز Áر به فريقه
لكرة ألقدم ألطامح ‘ ألصصعود إأ ¤بطولة ألهوأة بعد
سصنوأت من ألتقهقر بعدما طرق ‘ أŸاضصي ألقريب
أأبوأب ألقسصم أألول.
ويحتل ألشصباب أŸرتبة أألو ¤للمجموعة ألغربية مناصصفة
مع شصبيبة تيارت ألتي عادت هي أألخرى إأ ¤ألوأجهة هذأ
أŸوسصم ،حيث يخوضس ألفريقان صصرأعا قويا من أأجل
أفتكاك تأاشصÒة ألصصعود عن أÛموعة ألغربية.

بطولة ما ب Úأ÷هات (وسشط ـ غرب)

موناكو يسسعى ’سستقدام أاردا توران

خصسم  ٣نقاط من رصسيد شش  -بوقادير

قالت تقارير صصحفية ،إأن نادي موناكو ألفرنسصي ،يخطط لدعم صصفوفه من برشصلونة أإلسصبا،Ê
خÓل ألفÎة أŸقبلة.
وكشصفت صصحيفة «سصبورت» ألكتالونية ،نق ً
 Óعن مصصادر تركية ،أأن نادي موناكو عاد للتفك‘ Ò
أل- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع ألÓ- -عب ألÎك- -ي ،أأردأ ت- -ورأن ،ب- -ع -دم -ا فشص -ل ‘ ضص -م -ه ‘ ألصص -ي -ف أŸاضص -ي.
ويسصعى لعب برشصلونة ،إأ ¤أÿروج من ألفريق ألكتالو ،Êحيث ل يدخل ضصمن ﬂططات أŸدرب
إأرنسصتو فالفÒدي.
وعلى ألرغم من أأن ألÓعب يحظى باهتمام ألعديد من أألندية ألÎكية ،وخاصصة من غلطة سصرأي،
إأّل أأن ه - -ذأ ل Áن - -ع وج - -ود أأن - -دي - -ة م - -ن دوري - -ات أأخ - -رى م - -ه - -ت - -م - -ة ب - -ال - -ت - -ع - -اق - -د م - -ع- -ه.
وأأشصارت ألصصحيفة إأ ¤أأن ألعرضس ألذي قدمه موناكو هو أألك Ìإأقناًعا ،خاصصة أأن تورأن ل يرغب
‘ ألعودة إأ ¤تركيا ‘ ألوقت ألرأهن.
ويقود هذه أŸفاوضصات أŸدير ألرياضصي أألشصهر خورخي مينديز ،ألذي تربطه عÓقة قوية
بنادي موناكو ،وهو ما قد يسصهل مهمة ألتوقيع مع ألÓعب.

خصصمت رأبطة ما ب Úأ÷هات لكرة ألقدم ثÓث نقاط من رصصيد
شصباب بوقادير ،ألناشصط ‘ ›موعة ألوسصط ألغربي للبطولة ،على
خلفية غيابه عن أŸبارأة أأمام مولودية وأدي سصلي برسصم ألدور أ÷هوي
ما قبل أألخ Òلكأاسس أ÷مهورية يوم  4نوفم ÈأŸنصصرم.
وقالت رأبطة ما ب Úأ÷هات أأمسس على موقعها أللكÎو Êألرسصمي،
بأان هذه ألعقوبة سصلطتها ÷نة ألنضصباط لرأبطة ألبليدة ،ألتي تشصرف
على تنظيم أألدوأر أ÷هوية على مسصتوى إأقليم أختصصاصصها ،و“ت
أŸصصادقة عليها من طرف رأبطة ما ب Úأ÷هات.
وبفقدأن ثÓث نقاط من رصصيده ،يÎأجع شصباب بوقادير إأ ¤أŸرتبة
أألخÒة ‘ ›موعته وبناقصس نقطة.
وفضص Óعن هذه ألعقوبة ،فقد تقرر أأيضصا منع ألشصباب من أŸشصاركة
‘ منافسصة كأاسس أ÷مهورية أŸوسصم أŸقبل ،مع تغرÁه Ãبلغ  100أألف
دينار ،وفق نفسس أŸصصدر.
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الدرك الوطني يضسع ﬂططا لتأام Úاسستحقاق  2٣نوفمÈ

...وأازيد من  2000شسرطي
لتأام 87 Úمركز انتخاب بالوادي

قصشد تأام Úألعملية ألنتخابية أŸزمع إأجرأؤوها

ب -ت-اري-خ  23ن- -وف- -م Èأ÷اري ،سش -ط -رت مصش -ال -ح
ألششرطة بأامن ولية ألوأدي ع Èكامل أختصشاصشها
أإلق -ل -ي -م -ي ﬂط -ط -ا أم -ن -ي -ا خ -اصش -ا ل-ت-أام Úه-ذأ
ألسشتحقاق ،أين سشخرت أزيد من  2000ششرطي من
ﬂتلف ألرتب لتأام Úمرأكز ألنتخاب أŸقدرة 87
م -رك-زأ ب-األق-ال-ي-م أ◊ضش-ري-ة ل-ولي-ة أل-وأدي ،م-ن-ه-ا
مركزأن أثنان متنقÓن بالششريط أ◊دودي.

األمن الوطني يÈز أاهمية العمل الوقائي ‘ منتدى وطني

عمل ألهيئة ألتي تششرف عليها وكل
أ◊مÓ- -ت أل- -ت- -حسش -يسش -ي -ة وألÈأم -ج
أل -وق -ائ -ي -ة أل -ت -ي ق-امت ب-ه-ا ‘ ه-ذأ
أÛال ،م -ن -وه -ة ب -ج-ه-ود أŸدي-ري-ة
Óم-ن أل-وط-ن-ي ‘ م-رأف-ق-ة
أل -ع-ام-ة ل -أ
ومتابعة تطبيق كل ألÈأمج أŸتعلقة
ب-ح-م-اي-ة ه-ذه ألشش-ري-ح-ة أŸه-مة من
أÛتمع ،دأعية أ÷ميع إأ ¤ضشرورة
ح -م -اي -ة أل -ط -ف-ول-ة وصش-ون ح-ق-وق-ه-ا
وك-رأم-ت-ه-ا وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ﬁارب-ة كل
أششكال ألعنف أŸمارسص ضشدها.
لتحال بعدها ألكلمة لرئيسشة مكتب
ح-م-اي-ة أل-ط-ف-ول-ة ب-اŸدي-ري-ة أل-عامة
Óمن ألوطني ،ألتي أبرزت أ÷هود
ل أ
أل- -ت- -ي ي- -ب- -ذل -ه -ا أألم -ن أل -وط -ن -ي ‘
أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أل -ط-ف-ول-ة وأŸرأة
وصشون حقوقهما ،لسشيما ‘ أ÷انب
ألوقائي وألتحسشيسشي وهذأ بالششرأكة
م - -ع ج - -م- -ع- -ي- -ات أÛت- -م- -ع أŸدÊ
وﬂت- -ل- -ف أل- -ه- -ي -ئ -ات وأŸن -ظ -م -ات
أل- -ن- -اشش- -ط- -ة ‘ ه- -ذأ أÛال .ك- -م -ا
تطرقت إأ ¤أألليات أŸسشتحدثة من

 ٪30منها معدن ذهب

توقيف منقب بحوزته قرابة  600كلغ
حجارة وأاتربة بتمÔاسست

«الشسعب» “كنت مصشالح أألمن أ◊ضشري أألول بعاصشمة أألهقار ‘ ،إأطار
ﬁاربة أ÷رأئم أŸاسشة بالقتصشاد ألوطني ،من توقيف ششخصص يبلغ من
ألعمر ( 33سشنة) ‘ قضشية ألتنقيب وأإلسشتكششاف أŸنجمي بدون رخصشة
باسشتعمال وسشيلة نقل .حيثيات ألقضشية ،بحسشب ما علمته «ألششعب» من خلية
أإلعÓم وألصشحافة بأامن ألولية ،تعود إأ ¤دوريات رأكبة للفرق ألعاملة
باŸيدأن ،أين لفت أنتباههم سشيارة من نوع طويوطا ﬁ 40FJل ششبهة تسشÒ
بأاحد أŸسشالك ألÎأبية ،وعليه ” توقيفها ومرأقبتها ليتب Úأنها ﬁملة
بتسشعة أكياسص بÓسشتيكية –توي على حجارة وأتربة قدر وزنها بـ 580كلغ ،ثم
–ويلها وسشائقها من أجل إأ“ام إأجرأءأت ألتحقيق وعرضص عينة من ألÎأب
على ألديوأن ألوطني للبحث أŸنجمي وأ÷يولوجي بتمÔأسشت ،ألذي أكد أن
ألÎبة –توي على  ٪30من معدن ألذهب .بناء على ذلك ” إأ‚از ملف
إأجرأءأت قضشائية ” إأرسشاله إأ ¤ألنيابة لتخاذ أإلجرأءأت ألقانونية.
“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

Óم -ن
ط- -رف أŸدي- -ري- -ة أل- -ع- -ام- -ة ل  -أ
ألوطني وألتدأب ÒأŸتخذة ‘ سشبيل
ت -ه -ي -ئ-ة أل-ظ-روف أÓŸئ-م-ة ‘ شش-أان
حماية ألطفل ،مؤوكدة أن أ÷زأئر من
ب Úأل -دول ألسش -ب -اق -ة أ ¤أŸصش -ادق-ة
ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ة ح-م-اي-ة ح-قوق ألطفل
وذلك من خÓل ألنصشوصص ألتششريعية
ألتي سشنتها ،باإلضشافة أ ¤ألتدأبÒ
ألوقائية وأإلجرأءأت ألتنظيمية ألتي
Óم-ن
أت -خ -ذت -ه -ا أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أل- -وط- -ن -ي Ÿرأع -اة ح -ق -وق أل -ط -ف -ل
ألضشحية أو أ÷انح خÓل ألتحقيق،
ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤أ◊م -اي -ة أل -ق-ان-ون-ي-ة
وألج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -م -رأة ،مشش -ف-وع-ة
بإاحصشائيات حول أŸوضشوع.
Óمن ألوطني
هذأ وللمديرية ألعامة ل أ
ألدور أÙوري ‘ حماية ألطفل من
كافة أألخطار أŸادية وأŸعنوية ألتي
ق- -د –دق ب- -ه ،م- -ن خÓ- -ل أل- -ع- -م -ل
أل -وق -ائ -ي أل-ه-ام أل-ذي ت-ق-وم ب-ه ف-رق
ح-م-اي-ة أل-ف-ئ-ات أل-هشش-ة ‘ أÛت-م-ع
ع ÈألÎأب أل - - -وط - - -ن - - -يŸ ،ع- - -ا÷ة
أل-قضش-اي-ا وأل-ت-ك-ف-ل أألم-ث-ل Ãخ-ت-لف
ف- -ئ- -ات أألط- -ف- -ال ‘ ح- -ال- -ة خ- -ط -ر
وألضش-ح-اي-ا وك-ذأ أألط-ف-ال أ÷ان-حÚ
وم-رأع-اة أŸصش-ل-ح-ة أل-فضش-لى للطفل
“شش- - -ي- - -ا م- - -ع أإلط- - -ار أل- - -ق - -ان - -وÊ
وأل -قضش-ائ-ي ،ب-اإلضش-اف-ة أ ¤أ◊م-اي-ة
أل -ق-ان-ون-ي-ة ل-ل-م-رأة ،فضش Ó-ع-ل-ى دور
أألم -ن أل -وط -ن -ي ‘ ت -ع -زي -ز أ÷ه -ود
أŸبذولة ‘ ›ال ألتحسشيسص بتبعات
أل - -ع - -ن- -ف ضش- -د أل- -نسش- -اء وتشش- -ج- -ي- -ع
أŸب - - -ادرأت أل - - -ت- - -ي تصشب ‘ ›ال
ترقية حقوق أŸرأة.
‘ هذأ أإلطار ،أكدت ‡ثلة أألمن
ألوطني أن أللوأء هامل يو‹ أهمية
ب-ال-غ-ة ◊م-اي-ة أل-ط-ف-ل وم-كافحة كل
أششكال ألعنف أŸمارسص ضشده أو ضشد
أŸرأة ،مؤوكدة حرصشه على توف Òكل
أل- -ظ- -روف ألÓ- -زم- -ة ل -ع -م -ل أل -ف -رق
أıتصشة ‘ حماية ألطفولة وأŸرأة
ضشحايا ألعنف.

شساب يزهق روح
أاخته ببوتليليسس
بوهران

أسشتيقظ ،أمسص أألول ،سشكان ولية
وهرأن على وقع جرÁة قتل ششنعاء
وقعت Ãنطقة بوتليليسص ،رأحت
ضشحيتها فتاة تبلغ من ألعمر 19
سشنة ،إأثر تعرضشها لطعنات خنجر
قاتلة على مسشتوى ألبطن من قبل
أخيها ألبالغ من ألعمر  33سشنة،
سشقطت على إأثرها جثة هامدة
تسشبح ‘ بركة من دمها.
على إأثر ذلك ،تنقل عناصشر
ألششرطة ألعلمية رفقة أمن دأئرة
بوتليليسص إأ ¤مكان أ÷ثة ،أين
قاموأ بفتح –قيق ،مباششرة بعد
–ويل أ÷ثة إأ ¤مصشلحة أ◊فظ
Ãسشتششفى وهرأن أ÷امعي ،فيما
أسشفرت نتائج ألتحقيقات وأألبحاث
أألولية عن توقيف أŸعني Ãنطقة
ع ÚألÎك.
ب  .مسسعودة

بينهم طفÓن
ومصساب كانت
وجهتهم إاسسبانيا

إاحباط عبور 19
حراقا قبالة شساطئ
سساسسل بعÚ
“وشسنت
أجهضشت عناصشر خفر ألسشوأحل
ألتابعون للقوأت ألبحريةﬁ ،اولة
هجرة سشرية لـ 19حرأقا ضشبطوأ
على م Ïقارب صشغ Òللصشيد قبالة
«ششاطئ سشاسشل» ألتابع إأقليميا
لولية ع“ Úوششنت وهم ‘
طريقهم إأ ¤إأسشبانيا .على إأثر ذلك،
” إأخطار وحدة أ◊ماية أŸدنية
باŸيناء من قبل عناصشر خفر
ألسشوأحل للكششف عن صشحة
أ◊رأقة و” إأسشعاف مصشاب من بÚ
أÛموعة وتوجيههم نحو أ÷هات
أıتصشة.
مع ألعلم أن أŸعني ÚتÎأوح
أعمارهم ب 20 Úو 31سشنة ،بينهم
قاصشرأن ،أألول يبلغ من ألعمر 14
سشنة وألثا 16 Êسشنة ،إأضشافة إأ¤
ششخصص مصشاب على مسشتوى ألرجل.
وهران :براهمية مسسعودة

19°

france prix 1

‘ عمليات متفرقة قامت بها مصسالح الشسرطة

حجز كميات معتÈة من التبغ والشسّمة اŸقلّدة بالبليدة

لمن ولية البليدة،
لمن الوطني التابعة أ
«الشسعب» أاسسفرت عملية نوعية قامت بها قوات ا أ
عن ضسبط وحجز كمية معتÈة من السسجائر والشسمة اŸقلدة ،كانت موجهة للبيع ‘ السسوق

 10آالف قارورة خمر
و45غ من اıدرات باŸغÒ

م -ه -ام ألشش -رط -ة ت-ك-م-ن ‘ م-وأج-ه-ة ك-ل أألنشش-ط-ة
أإلجرأمية ألتي تهدد أألمن ألعام وألسشكينة ألعامة
وأل -ع-م-ل ع-ل-ى ضش-م-ان ألسش Òأ◊سش-ن ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ،م-ع
ت- -أام ÚأŸوأط- -ن ÚأŸن- -ت- -خ- -ب Úوضش -م -ان سش -ي -ول -ة
وأنسش -ي -اب -ي-ة ح-رك-ة أŸرور أم-ام م-رأك-ز ألن-ت-خ-اب
وعملية تأام Úوضشمان موأكبة صشناديق ألقÎأع قبل
وبعد ألنتهاء من ألعملية ألنتخابية.

 18°وهران

الثمن  10دج

›ريات ألعملية تعود إأ ¤أسشتغÓل عناصشر أŸصشلحة
أل -ولئ -ي -ة ل -لشش -رط -ة أل -قضش -ائ -ي-ة ألم-ن ولي-ة أل-ب-ل-ي-دة
Ÿعلومات مفادها ،متاجرة أحد أŸششتبه فيهم ‘
مادة ألتبغ وألششمة أŸقلدة بدون رخصشة على مسشتوى
ﬁل Œاري بوسشط مدينة أولد يعيشص .على إأثر ذلك
” ت -ك -ث -ي -ف أل -ت -ح -ري -ات ،ح-يث أل-ت-مسشت ألضش-ب-ط-ي-ة
أل -قضش -ائ -ي -ة م -ن أ÷ه -ات أل -قضش -ائ-ي-ة أıتصش-ة إأذنً-ا
بالتفتيشص ،أسشفر عن ضشبط وحجز كمية من ألسشجائر
قدرت بـ 29825خرطوششة ،باإلضشافة إأ 15485 ¤كيسص
من ألششّمة أŸقلّدة.

◊ماية الطفل واŸرأاة من كل أاشسكال العنف

«الشس - -عب» أح- -تضش -ن م -ن -ت -دى أألم -ن
أل -وط -ن -ي ،أمسص ،ن -دوة إأعÓ-م-ي-ة ح-ول
«ج- -ه- -ود أألم- -ن أل- -وط -ن -ي ‘ ح -م -اي -ة
أل- -ط- -ف- -ول- -ة وأŸرأة م- -ن ك- -ل أشش- -ك -ال
أل -ع -ن-ف» ،ب-حضش-ور إأط-ارأت م-ن أألم-ن
أل-وط-ن-ي‡ ،ث-ل-ي أ÷م-ع-ي-ات أÛت-مع
أŸد Êألناششطة ‘ أÛال وأألسشرة
أإلعÓمية ،إأحياًء لليوم ألعاŸي ◊قوق
ألطفل ،أŸصشادف لـ 20نوفم Èمن كل
سشنة ،وأليوم ألعاŸي Ÿناهضشة ألعنف
ضشد أŸرأة ،أŸصشادف لـ 25نوفم Èمن
كل سشنة ،ألندوة نششطتها مر Ëششر‘،
أŸف -وضش-ة أل-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة أل-ط-ف-ول-ة
ورئيسشة ألهيئة ألوطنية ◊ماية وترقية
ح -ق -وق أل -ط -ف -ل Ãع-ي-ة رئ-يسش-ة م-ك-تب
حماية ألفئات ألهششة باŸديرية ألعامة
Óم- -ن أل- -وط- -ن- -ي ،ب- -حضش -ور ‡ث -ل -ي
ل - -أ
أÛت - - -م- - -ع أŸد Êأل- - -ن- - -اشش- - -ط‘ Ú
أŸي - -دأن ،ح - -م- -اي- -ة أل- -ط- -ف- -ل وأŸرأة
Óمن
وإأطارأت من أŸديرية ألعامة ل أ
ألوطني.
‘ مسش-ت-ه-ل م-دأخ-ل-ت-ها
ع- - -رضشت م- - -ر Ëشش- - -ر‘ ﬂت- - -ل - -ف
ألقوأن ÚأŸتعلقة بحماية ألطفل ‘
أ÷زأئر منذ ألسشتقÓل ،مؤوكدة على
ألقانون أألخ Òرقم  ،12/15أŸؤورخ
‘  15جويلية  ،2015أŸتعلق بحماية
أل- -ط- -ف- -ول- -ة ،ج- -م- -ع ك- -ل أل- -ف- -اع -لÚ
وأŸتدخل ‘ Úهذأ أ÷انب ،مثمنة
دور ألهيئة ألوطنية ◊ماية وترقية
ح -ق -وق أل -ط -ف -ل ،أل -ت -ي أسش -ت -ح-دثت
Ãوجب أل- -ق- -ان- -ون سش- -ال- -ف أل- -ذك -ر،
م -ع -تÈة إأي -اه-ا آأل-ي-ة ج-دي-دة ◊م-اي-ة
هذه ألششريحة من أÛتمع بالتنسشيق
م-ع ﬂت-ل-ف أل-ف-اع-ل Úألجتماعي،Ú
مسشتعرضشة ‘ نفسص ألوقت برنامج
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لربعاء  03ربيع الول  1٤3٩هـ الموافق لـ  22نوفمبر  2017م
ا أ

«الشس- -عب»  -ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-يا
للجيشص ألوطني ألششعبي أÿاصشة بتأام Úوضشمان
ألسش Òأ◊سشن لÓنتخابات أÙلية ليوم  23نوفمÈ
 ،2017سش -ط -رت ق -ي -ادة أل -درك أل -وط-ن-ي ﬂط-ط-ا
خ -اصش -ا بضش-م-ان أألم-ن ع-ل-ى مسش-ت-وى ك-ام-ل إأق-ل-ي-م
ألخ -تصش -اصص وذلك ب -إاق-ح-ام ﬂت-ل-ف أل-تشش-ك-يÓ-ت
ونششر وحدأت متحركة وثابتة تسشهر على ألسشÒ
أ◊سش -ن ل -ه -ذأ أŸوع -د ألن -ت -خ -اب -ي ع-ل-ى مسش-ت-وى
( )7722مركز أقÎأعÃ ،ا Áثل  ٪62من مرأكز
ألتصشويت أŸتوأجدة ع ÈألÎأب ألوطني.
‘ هذأ ألصشددŒ ” ،نيد ألوحدأت أإلقليمية،
وحدأت ألتدخل وألوحدأت أÿاصشة للدرك ألوطني
‘ أŸناطق أآلتية :مرأكز ومكاتب ألتصشويت ،من
ب-ي-ن-ه-ا  156م -ت -ن -ق -ل ،أŸن-اط-ق أ◊ضش-ري-ة وشش-ب-ه
أ◊ضشرية أŸتوأجدة بإاقليم ألختصشاصصﬂ ،تلف
أماكن ألتجمع ،ألسشكنات ،أألسشوأق ومرأقبة حركة
ن -ق -ل أل -بضش -ائ -عﬁ ،اور أل -ط -رق ب-ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط
دوري -ات ،ح -وأج -ز أŸرأق -ب -ة Ãدأخ-ل أل-ت-ج-م-ع-ات
ألسشكنية.
إأن أ÷يشص أل- -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ي -ؤوك -د م -رة أخ -رى
أسشتعدأده ألتام وأتخاذ كل ألتدأب Òأألمنية ألكفيلة
بتمك Úألششعب أ÷زأئري من أدأء هذأ ألوأجب
ألوطني ‘ جو من ألطمأانينة وأألمان.
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م-ن ج-ه-ت-ه-ا “ك-نت ف-رق-ة ألشش-رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة بأامن
دأئ- -رة أŸغ ،ÒخÓ- -ل أل -ي -وم Úأل -ف -ارط ‘ ،Úث Ó-ث
عمليات نوعية متفرقة ‘ ،ظرف  48سشاعة ،من حجز
ما يقارب  10آألف قارورة خمر من ﬂتلف أألحجام
وأألنوأع وأزيد من 45غ من أıدرأت.
ف- - -ف- - -ي إأط- - -ار م - -ك - -اف - -ح - -ة ألŒار غ ÒأŸشش - -روع
باŸششروبات ألكحولية“ ،كنت أŸصشحلة من حجز
 9143وحدة من أŸششروبات ألكحولية من ﬂتلف

أألحجام وأألنوأع.
‘ أل-ع-م-ل-ي-ة أألو ،¤وإأث-ر أسش-ت-غÓ-ل م-ع-ل-وم-ات ت-ف-ي-د
بتورط أحد أألششخاصص 33 ،سشنة ،يقوم بتخزين قصشد
ألÎوي-ج ل-ل-مشش-روب-ات أل-ك-ح-ول-ي-ة Ãسش-ك-ن-ه ألشش-خصشي
ألوأقع بعاصشمة أŸدينة أŸغ ،Òوبعد أسشتصشدأر إأذن
ب-ال-ت-ف-ت-يشص صش-ادر ع-ن أ÷ه-ات أل-قضش-ائ-ي-ة أıتصش-ة
دأهمت قوأت ألششرطة مسشكن أŸششتبه فيه أين ”
حجز  1211وحدة من أŸششروبات ألكحولية .أما ‘
ألثانية ،وبعد أسشتغÓل معلومات عملياتية عن قيام
أح -د أألشش -خ -اصص ب-اسش-ت-غÓ-ل فضش-اء زرأع-ي Ãح-ي-ط
مدينة أŸغ Òلتخزين وترويج أŸششروبات ألكحولية
ب- -ك- -م- -ي- -ات ك -بÒة ” ،رصش -د أŸك -ان أŸشش -ت -ب -ه ف -ي -ه
ومدأهمته أين أسشفرت ألعملية عن حجز كمية جد
معتÈة من أÿمور قدرت إأجمال بـ 7932وحدة من
ﬂتلف أألحجام وأألنوأع ،مع توقيف أŸتورط‘ Ú
ألقضشية ،يتعلق أألمر بششاب 39 ‘ Úو 54سشنة.
ك -م -ا “ك -نت ن -فسص أŸصش -ل -ح -ة ،خ Ó-ل ن-فسص أل-فÎة
أل -زم -ن -ي -ة ،م -ن ت -وق -ي -ف شش -ق-ي-ق Úي-ع-تÈأن م-روجÚ
خطÒين للمخدرأت وحجز  24قطعة من أıدرأت
قدر وزنها بـ45غ وتوقيفهما وإأحالتهما على أ÷هات
ألقضشائية أıتصشة إأقليميا.

اŸنتخب الوطني لكرة اليد

تعي Úسسفيان حيوا Êعلى رأاسس العارضسة الفنية
لول لكرة اليد
«” تعي Úسسفيان حيوا Êعلى رأاسس العارضسة الفنية للمنتخب الوطني ا أ
وسسيسساعده ﬁمد صسغ Òزين الدين» ،ذلك ما أاكده رئيسس ال–ادية ا÷زائرية حبيب
لبان ،مسساء أامسس ‘ ،الندوة الصسحفية التي عقدها Ãقر الهيئة بدرارية.
حامد حمور
أشش- -ار أŸت- -ح- -دث ،أن ه- -ذأ أل- -ت -ع -ي Úي -أات -ي ب -ع -د
مششاورأت مع عدد من أıتصش Úوألفني Úللكرة
ألصشغÒة أ÷زأئرية وكذأ ألعمل ألكب Òمع وزأرة
ألشش -ب -اب وأل -ري -اضش -ة ،وأضش -اف ق-ائ« :Ó-سش-ي-ن-ط-ل-ق
ألثنائي ‘ غضشون يوم ‘ Úألعمل لتحضش Òألنخبة
ألوطنية للمششاركة ‘ جانفي ألقادم ‘ ألبطولة
أإلفريقية أŸقررة ‘ ألغابون».
سش- -ي- -ك- -ون سش- -ف- -ي- -ان ح- -ي- -وأ ÊأŸدرب أل -رئ -يسش -ي
وسشيسشاعده ﬁمد صشغ Òزين ألدين ،هذأ ألقرأر
أتخذ باتفاق ب ÚأŸدربÚ؛ ذلك أن أألول لديه
خÈة أحسش -ن ضش -م -ن أل -ب -ط -ول-ة أل-وط-ن-ي-ة وم-ع-رف-ة
ألÓعب Úبششكل أفضشل .وبحسشب لبان ،فإان ألتوجه
سشيكون أختيار إأجرأء تربصص متوأصشل طويل أŸدى
إأ ¤غاية أŸوعد ألقاري ربحا للوقت ،كون ألبطولة
أإلف-ري-ق-ي-ة ع-ل-ى أألب-وأب وأل-ت-حضشÒأت صش-ع-ب-ة ‘
فÎة وجيزة أي بسشبب ضشيق ألوقت.
Áكن ألقول إأنه ” ألتوجه إأ ¤أÿيار أÙلي ألذي
بإامكانه رفع ألتحدي ‘ هذأ أŸوعد ألقاري ألذي
ل يفصشلنا عنه سشوى ششهرين ،بعدما كان ألختيار
‘ أول أألم- - -ر ق- - -د وق- - -ع ع - -ل - -ى أŸدرب حسش - -ان
أفنديتشص ‘ .هذأ أإلطار ،يؤوكد رئيسص أل–ادية
أ÷زأئرية لكرة أليد« :أتصشلنا باŸدرب أفنديتشص
وأتفقنا معه على كل ششيء حيث أنطلق ‘ عمله
خÓل تربصص تونسص ،لكن بعضص أألمور حدثت بعد
ذلك أثرت على ألثقة ألتي كانت ب Úأل–ادية
وأŸدرب أŸعني بنششر بعضص أألطرأف إلششاعات
ح -ول مسش -ت -ق -ب -ل رئ -يسص أل–ادي -ة وأشش -ي-اء أخ-رى
جعلت أŸدرب يÎأجع ،بحسشب ما لحظت ..و‘
ه - -ذه أل- -ظ- -روف ل Áك- -ن أل- -ت- -ق- -دم أك ‘ Ìه- -ذأ
أŸششروع ..نحن نعمل كل أألششياء ‘ ششفافية تامة
‘ صش -ال -ح ك -رة أل -ي -د أ÷زأئ-ري-ة» وب-ال-ت-ا‹ ط-ويت

صش-ف-ح-ة أف-ن-دي-تشص و” ألتصش-ال ب-ال-ث-ن-ائي حيوأÊ
وﬁمد صشغ ،Òحيث بإامكانهما إأ‚از عمل مهم
بفضشل ألتجربة ألكبÒة ألتي Áتلكانها ،حيث أن
سشفيان حيوأ Êألذي يششرف على فريق ششبيبة برج
بوعريريج وحقق معه ألكأاسص أŸمتازة ‘ بدأية
أŸوسش- - -م أ◊ا‹ ،وسش- - -ب - -ق ل - -ه أن أشش - -رف ع - -ل - -ى
أŸن-ت-خ-ب-ات أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ئ-ات ألصش-غ-رى وك-انت له
Œارب باÿليج .كما أن ﬁمد صشغ Òلعب خÓل
ألفÎة ألذهبية للكرة ألصشغÒة أ÷زأئرية وخاضص
مششوأرأ طوي Óكمدرب ‘ أÿليج .وأوضشح حبيب
لبان ،أن ك Óألتقني Úلهما ماضص Îﬁم ‘ ›ال
أل -ت -دريب وب -إام -ك-ان-ه-م-ا إأع-ط-اء أل-ك-ث Òل-ل-م-ن-ت-خب
ألوطني ..وسشيتم إأمضشاء ألعقد معهما ‘ أليومÚ
أل -ق -ادم ÚوÁت-د إأ ¤غ-اي-ة أل-ع-اب أل-ب-ح-ر أألب-يضص
أŸتوسشط  2018على أألقل .فمهام كل من حيوأÊ
وﬁم-د صش-غ Òسش-ت-ب-دأ ب-ال-ت-حضش Òأ÷ي-د ل-ل-بطولة
أإلفريقية ،رغم ضشيق ألوقت ،من خÓل أختيار
ألÓعب Úألذين سشيششكلون ألنخبة ألوطنية ،وألعمل
على –قيق ألهدف أŸسشطر باŸششاركة ‘ موعد
أل- -غ- -اب- -ون وأŸت- -م -ث -ل ‘ كسشب ورق -ة ألÎشش -ح إأ¤
مونديال  2019بعد أن ضشيع «أÿضشر» هذأ ألهدف
‘ أŸرة أŸاضشية و ⁄يششاركوأ ‘ مونديال فرنسشا.

