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إاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن
تسسعى جريدة «الشسعب» اإ ¤التعامل
مع موزع Úلها ‘ بعضس الوليات منها
بشس- -ار ،ب- -ج- -اي- -ة ،ع Úال- -دف -ل -ى ،وادي
سس- -وف ،الأغ- -واط ،بسس -ك -رة ،ت -ن -دوف،
اإل - -ي - -زي ،ا÷ل- -ف- -ة ،اŸدي- -ة ،الشس- -ل- -ف،
غ-رداي-ة ،م-ي-ل-ة وغÒه-ا م-ن ال-ولي-ات
ال -ت -ي ل تصس -ل -ه -ا ا÷ري -دة ،اأو تصس -ل -ه-ا
متاأخرة اأو متذبذبة.
ولضسمان اإيصسال ا÷ريدة اإ ¤قرائها،
وت -غ -ط -ي -ة ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -وط -ن،
ت -ب -حث ال -ي -وم-ي-ة ع-ن اأكشس-اك ون-ق-اط
بيع.
ف -ع -ل -ى ك -ل اŸه-ت-م Úب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة،
التصسال بالأرقام والعناوين التالية:

02

بوششوارب يÎأاسس اجتماعا حول ترقية اإ’نتاج الوطني

لنتاج الوطني
يترأاسس وزير الصسناعة والمناجم ،عبد السسÓم بوشسوارب ،اليوم ،اجتماعا لترقية ا إ
بمقر الوزارة ،ويتمحور الجتماع حول إاعطاء ديناميكية للتطور القتصسادي الوطني المبني
لع-م-ال ،وسس-ي-ج-ري ب-حضس-ور م-م-ث-ل-ي مختلف منظمات
ع-ل-ى ال-ف-ع-ال-ي-ة وال-ت-ن-وي-ع وت-حسس-ي-ن م-ن-اخ ا أ
الباترونا ،وذلك على السساعة  9:٣0صسباحا.

مسشلم ‘ تيسشمسشيلت

ت- - - -ق - - -وم وزي - - -رة
ال-تضس-ام-ن ال-وطني
لسس -رة وقضس -اي -ا
وا أ
ال- -م- -رأاة ،م- -ون- -ي- -ة
مسس- - -ل- - -م ،ال - -ي - -وم،
ب - - -زي- - -ارة ع- - -م- - -ل
وت-ف-ق-د إال-ى ولية
ت -يسس-مسس-ي-لت ،أاي-ن
سس -ت -ع -اي -ن ظ -روف
لق-ام-ي
ال -ت -ك -ف -ل ا إ
بالفئات الهشسة داخل شسبكة المؤوسسسسات
المتخصسصسة.

info@ech-chaab.com

Echaab.nour2013@gmail.com

021 60 70 40 /0560 07 10 76

تهمي يÎأاسس
اجتماعا حول التكوين
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قـ ـ ـرين يعـ ـ ـاين قطـ ـ ـ ـاع ا’تصشال
‘ قسشنطينة وقاŸة

ي -ق -وم وزي -ر التصس-ال ،ح-م-ي-د ق-ري-ن ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وتفقد إالى وليتي قسسنطينة وقالمة ،يومي  15و16
ديسس-م-ب-ر ،يشس-رف خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ان-طÓ-ق ن-دوة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة صسحفي
الشسرق ،في إاطار البرنامج الذي سس ّ
طرته الوزارة لفائدة مهني القطاع.

زيتو ‘ Êالطارف

ي -ق -وم وزي -ر ال-م-ج-اه-دي-ن ،ال-ط-يب زي-ت-ون-ي ،ب-ع-د غ-د
الخميسس ،بزيارة عمل وتفقد إالى ولية الطارف.
وم -ن ال-م-ن-ت-ظ-ر أان ي-زور ال-وزي-ر ج-م-ل-ة م-ن ال-مشس-اري-ع
ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه ،م-ن-ها مشسروع توسسعة وإاعادة تأاهيل
م-رك-ز ال-راح-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ب-ال-ق-ال-ة ،وت-وسسعة ملحقة
متحف المجاهد بالطارف ،كما سسيلتقي المجاهدين وذوي الحقوق.

ملتقى حول «الفندقة
والهندسشة السشياحية»

ي-ت-رأاسس ال-ي-وم ،وزي-ر ال-ري-اضس-ة ،م-ح-مد
لط-ارات ال-م-ؤوسسسس-ات
ت -ه -م-ي ،اج-ت-م-اع-ا إ
ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه ب-ق-اع-ة الجتماعات
ل- -لصس- -ن- -دوق ال- -وط -ن -ي غ -رم -ول ،وال -ذي سس -ي -خصسصس
تشس -رف وزي -رة السس -ي -اح -ة ،ن -وري -ة ي -م -ي -ن-ة زره-ون-ي،
لتقديم المخطط القطاعي للتكوين ،وذلك على
ب-مشس-ارك-ة سس-ف-ي-ر ف-رنسس-ا ب-ال-ج-زائ-ر ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح م-لتقى
السساعة  9:00صسباحا.
حول «الفندقة والهندسسة السسياحية» ،المنظم من طرف
لعمال من
السسفارة الفرنسسية بالجزائر ،بحضسور إاطارات الوزارة وكذا رجال ا أ
البلدين ،وذلك على السساعة  08:٣0صسباحا.

ت-ن-ظ-م ال-ي-وم ،ج-م-ع-ي-ة «إاق-رأا» زي-ارة م-ي-دان-ية
لمم المتحدة بالجزائر ،لمركز
لفائدة منسسقة ا أ
لم -ي -ة ب-ب-ل-دي-ة ع-ت-اب-ة ب-ولي-ة
خ -اصس ب -م -ح -و ا أ
تيبازة ،وذلك على السساعة  10:00صسباحا.

انطÓق الدورة العادية
للمجلسس الششعبي الو’ئي

عزوق يقدم كتابه
«للششهداء عيون»

تنعقد بداية من الغد وإالى غاية الخميسس،
أاشس -غ -ال ال -دورة ال -ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي
الولئي لولية الجزائر ،وذلك على السساعة
 9:00صسباحا.

لقاء تششاوري ÷بهة اŸسشتقبل والتحالف الوطني ا÷مهوري

يلتقي غدا ،حزبا التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المسستقبل ،في لقاء تشساوري ،بمقر
لخ-ي-رة ع-ل-ى السس-اع-ة  14:00زوال ،ك-م-ا سس-ي-ع-ق-د ال-ت-ح-ال-ف ال-ج-مهوري ،ندوته الجهوية
ا أ
لطارات الحزب بالوسسط يوم السسبت على السساعة  10:00صسباحا بمقره الوطني.
إ

لسس-ت-اذ ع-ب-د
ي -ق -دم ال -ي-وم ،ا أ
ال - -رح - -م - -ان ع- -زوق ،ك- -ت- -اب- -ه
ال -ج -دي -د «ل-لشس-ه-داء ع-ي-ون»،
ب- -حضس- -ور ال- -م- -ؤول- -ف م -ح -م -د
أارزقي فراد ،وذلك في إاطار
نشس - -اط - -ات ن- -ادي أاح- -ب- -اب
ال-ك-ت-اب ال-تابع للجمعية
ُيواصس- -ل «أاوري- -دو» ف- -ي الب -ت -ك -ار وي -ع -رضس ل -زب -ائ -ن -ه خ -دم -ت -ه ال -ج -دي -دة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ج-اح-ظ-ي-ة ،وذلك على
تنطلق اليوم ،أاشسغال الطبعة الرابعة لتقييم المشساريع المنبثقة
« »Club Jeuxالتي تقترح عدة أالعاب نقالة قابلة للتحميل على هواتفهم
السساعة  14:00زوال.
عن نتائج البحث العلمي ،الذي سسيكون الهدف منه إابراز المجهودات
لوريدو.
عبر بوابة  OSpaceأ
المبذولة في المجال من طرف الباحثين المنتمين لقطاعي الصسحة
للعاب الُمثيرة واكتشساف
حيث ،يمكن للزبائن السستفادة من مجموعة واسسعة من ا أ
والبيئة ،وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،على السساعة
آاخ-ر الب-ت-ك-ارات ل-ل-تسس-ل-ي-ة ع-ل-ى ه-وات-ف-ه-م ال-ذك-ي-ة تحت نظام  Androidوهواتفهم
متعددة الوظائف.
 9:00صسباحا.

«أاوريدو» ُيطلق خدمته ا÷ديدة «»Club Jeux

ت -ق -ي -ي -م اŸشش -اري -ع اŸن -ب-ث-ق-ة ع-ن
البحث العلمي

انقطاع اŸياه بالقليعة فوكة وخميسشتي

ت-ع-ل-م شس-رك-ة ،سس-ي-ال ،سس-ك-ان ب-ل-دي-ات ال-ق-ل-ي-ع-ة ،ف-وك-ة وخ-م-يسستي ،بولية تيبازة عن انقطاع مؤوقت
لربعاء ،وتوقعت
للمياه ،اليوم الثÓثاء ،وتؤوكد أان اسستئناف التموين سسيكون بشسكل تدريجي غدا ا أ
لمر اضسطرابات بكل من الشسعيبة ودواودة ،بوسسماعيل ،عين توغريت حمر
المؤوسسسسة أان ينجم عن ا أ
العين ،بورقيق وبوهارون.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢6 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)60.٧0.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

للولوج إالى الخدمة الجديدة  ،Club Jeuxما على زبائن «أاوريدو» إال النقر على
ال-زاوي-ة « »Jeuxل-ب-واب-ت-ه  OSpaceع-ب-ر ه-ات-ف-ه-م ال-ن-ق-ال وال-تسس-ج-يل فيClub« :
.»jeux
هذه الصسيغة هي اشستراك أاسسبوعي يسسمح للزبون من تحميل لعبة واحدة من اختياره كل أاسسبوع بـ 100دج
لّول مجانا.
لسسبوع ا أ
فقط .كما يمنح «أاوريدو» ا أ
للعاب ابتداء من  ٢00دج فقط.
للعاب حسسب الطلب وتكون ا أ
ويمكن للزبون من اختيار شسراء ا أ
للعاب عبر الرابطjeux.ospace.dz :
كما ُيمكن الولوج إالى بوابة ا أ
مع خدمة ُ ،Club Jeuxيقدم «أاوريدو» لزبائنه فرصسة التسسلي في أاي وقت على هواتفهم الذكية وهواتفهم
متعددة الوظائف والسستفادة بذلك من شسبكته G++.٣

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

»æWh

ألثÓثاء  16ديسسمبر  2014م
ألموأفق لـ  23صسفر  1436هـ

بوضسياف يÎأاسس أاشسغال اللجنة اŸشسÎكة ا÷زائرية  -الكوبية

بحث عÓقات التعاون ‘ قطاعات الصشحة ،الصشيد والفÓحة
يقوم وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات ،عبد اŸالك بوضسياف ،بزيارة إا ¤كوبا ،غدا ،تدوم ثÓثة أايام ،سسيÎأاسس
خÓلها أاشسغال اللجنة اŸشسÎكة ا÷زائرية  -الكوبية مع نظÒه الكوبي ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس ،بيان للوزارة.
أن ي-ت-ن-اول أل-ط-رف-ان أسس-ت-ك-مال
وأوضس -ح أŸصس -در ذأت -ه ،أن -ه سس -ت -ك -ون ل -وزي -ر باسستمرأر.
أŸل - -ف أŸت - -ع - -ل - -ق ب - -ال- -ب- -حث
ألصسحة جلسسة عمل مع نظÒه ألكوبي روبرتو وقد ” تشسكيل ÷نت Úعلى
وأل -ت -ك-وي-ن وألصس-ح-ة أ◊ي-وأن-ي-ة
م -ورأل -ي -ز أوج -دة وم -ع ن-ائب أل-وزي-ر أŸك-ل-ف مسستوى أÈÿأء ،أأ’و ¤تهتم
ومعا÷ة أŸياه.
ب -ال -ت -ج -ارة أÿارج -ي -ة م -ارسس -ي -ل -ي -ن -و م -دي-ن-ة ب - - -اŸل - - -ف- - -ات ألصس- - -ح- - -ي- - -ة
غونزأليز.
كم -ا سس -ي -ح -ظ-ى ق-ط-اع ألÈي-د
أŸطروحة للتعاون ،وألثانية
وت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي- -ات أ’إعÓ- -م
كما سسيزور بوضسياف عدة مؤوسسسسات كوبية ،تتكفل بالقطاعات أأ’خرى،
وأ’تصس- -ال ،ب- -اه- -ت -م -ام خÈأء
من بينها مركز أ’تفاقيات أأ’كادÁية ÷امعة ح -يث ت -ت -اب -ع أشس -غ-ال ه-اتÚ
أل-ب-ل-دي-ن’ ،سس-ي-م-ا أل-تعاون ‘
أل -ع-ل-وم أل-ط-ب-ي-ة ل-ه-اف-ان-ا وأل-ع-ي-ادة أ÷رأح-ي-ة أل -ل -ج -ن -ت Úوزأرة أÿارج -ي-ة
›ال ألÈيد وتكوين أŸكونÚ
هرمنوسص أميجÒأسص ومركز ألبيوتكنولوجيا ،أ÷زأئ -ري -ة ووزأرة أل -ت -ج-ارة
كما يضسيف نفسص ألبيان.
وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ب ÚأŸع-ه-د
وأ’سستثمار ألكوبية.
أل - - - - -وط - - - - -ن- - - - -ي أ÷زأئ- - - - -ري
وبحسسب ذأت أŸصسدر ،فإانه ‘ ختام أشسغال ويسس-ت-ح-وذ أل-ق-ط-اع ألصس-ح-ي
أŸت - -خصسصص ‘ ه- -ذأ أÛال
أل- -ل- -ج -ن -ة أŸشسÎك -ة أ÷زأئ -ري -ة  -أل -ك -وب -ي -ة على أ◊صسة أأ’وفر من بÚ
سسيشسرف بوضسياف على مرأسسم ألتوقيع على ألقطاعات أŸشساركة ‘ هذه ألدورة ،حيث ونظÒه ألكوبي.
عدة أتفاقيات تتعلق Ãختلف أÛا’ت.
سسيتناول ألطرفان خÓلها توسسيع ألتعاون ‘ أم- -ا ‘ ›ال أŸوأرد أŸائ -ي -ة ،ي -ت -وق -ع أن
وأف-ت-ت-حت ،أمسص ،ب-ال-ع-اصس-م-ة أل-ك-وبية هافانا عدة أختصساصسات ،سسيما صسحة أأ’م وألطفل ي -حضس -ر أل-ط-رف-ان أت-ف-اق-ي-ة ث-ن-ائ-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق
أشسغال أللجنة أŸشسÎكة  -أ÷زأئرية ألكوبية ومكافحة ألسسرطان ،إأ ¤جانب أ’سستثمار ‘ بتعزيز ألتعاون ‘ عدة أختصساصسات وألتي
سسيتم أŸصسادقة عليها مع بدأية .2015
 19على مسستوى أÈÿأء ‡ثل Úأ’ك Ìمن  12أŸوأد ألصسيد’نية.
قطاعا.
وفيما يتعلق بقطاع ألصسيد ألبحري ،سسيعمل ومن أŸقرر أن تتوج هذه ألدورة بالتوقيع
و‘ هذأ أإ’طار ،أشساد أŸدير ألعام Ÿنطقة أ÷انبان على تعزيز ألتعاون ‘ ›ال نقل على عدة أتفاقيات من شساأنها أن تعطي
أم -ري -ك -ا ب -وزأرة ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة ،أحسس -ن ألتكنولوجيا و–ويل أŸوأد ألصسيدية وتربية دفعا جديدأ للتعاون أ÷زأئري  -ألكوبي،
ب -وخ -ال -ف -ة ،ون -ظÒه أل -ك -وب-ي أل-كسس-ي م-يÓ-ر ،أŸائ- -ي -ات ،إأ ¤ج -انب ت -وسس -ي -ع ألشس -رأك -ة إأ ¤ألذي يعود أإ ¤ألسسنوأت أ’أو ¤لÓسستقÓل،
بتطور ألعÓقات ألثنائية ب Úأ÷زأئر وكوبا ألوقاية من أأ’مرأضص ألتي تصسيب أأ’سسماك.
حيث كانت ألبعثة ألطبية ألكوبية أول بعثة
وسس- -ع- -ي سس -ل -ط -ات أل -ب -ل -دي -ن إأ– ¤سس -ي -ن -ه -ا أما ‘ قطاع ألفÓحة وألتنمية ألريفية ،يتوقع أجنبية تصسل أ÷زأئر.

مدير التعاون بوزارة الصسحة:

أاك Ìمن ‡ 900ارسص وتقني كوبي يعملون با÷زائر

كشسف مدير التعاون بوزارة الصسحة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات أاﬁمد
عبدي ،أامسس ،بهافانا ،عن تواجد أاكÌ
من ‡ 900ارسس وتقني كوبي يعملون
با÷زائر ‘ ›ال الصسحة.
وأكد عبدي لـ«وأج““ على هامشص ألدورة 19
للجنة أ÷زأئرية  -ألكوبية أŸنعقدة من 15
إأ 19 ¤ديسس-م Èأ÷اري ،أن أل-ب-ع-ث-ة أل-ط-ب-ي-ة
أل -ك -وب -ي -ة أل -ت -ي ت -ع-م-ل ‘ إأط-ار ألشس-رأك-ة بÚ
ألبلدين يفوق عددها  900متعاون ب‡ Úارسص
وتقني يشستغلون بعدة و’يات من ألوطن.
وأوضسح نفسص أŸسسؤوول ،أنه سسيتم توسسيع هذأ
ألتعاون لضسمان تغطية شساملة ÷ميع مناطق
ألوطن’ ،سسيما ‘ ›ا’ت صسحة أأ’م وألطفل
وأأ’مرأضص ألسسرطانية ،مشسÒأ إأ ¤مشسروعÚ

ق-ي-د أل-درأسس-ة ي-ت-ع-ل-ق-ان ب-ج-رأح-ة أل-قلب لدى
أأ’طفال وتطوير صسناعة أللقاحات با÷زأئر.
بخصسوصص صسحة أأ’م وألطفل ،ذكر أﬁمد
عبدي بإارسسال بعثة كوبية متخصسصسة ‘ هذأ
أÛال تتكون من ‡ 354ارسص وتقني لتغطية
 11و’ية من ألوطن ،وذلك Ãوجب أ’تفاقية
أÈŸمة ب Úأ÷زأئر وكوبا ‘ جوأن .2011
ومن أŸتوقع أن يتوسسع هذأ ألتعاون مع نهاية
سس -ن-ة  2014ب -ع -د ت -ت -وي -ج أل-دورة  19للجنة
أŸشسÎكة أ÷زأئرية  -ألكوبية ،بالتوقيع على
أتفاقية لتوسسيع ألتعاون إأ ¤خمسص و’يات هي
أدرأر و“Ôأسست وأل -ب -يضص وغ -ردأي-ة وورق-ل-ة،
حيث سسيسسهر على هذه ألعملية ‡ 130ارسص
وتقني كوبي.
وأشسار نفسص أŸسسؤوول ،إأ ¤تفاوضص ألبلدين

حول توسسيع ألعملية إأ ¤و’يات أخرى ،منها
أم ألبوأقي وألنعامة وبسسكرة وسسوق أهرأسص
وأŸسسيلة وتبسسة وأأ’غوأط ،سسيشسرف عليها
‡ 84ارسسا وتقنيا من هذأ ألبلد.
وفيما يتعلق بطب أأ’ورأم ،أكد ألسسيد عبدي،
أن ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين سساهم ‘ تعزيز
مركز مكافحة ألسسرطان لورقلة ‘ سسنة 2010
بـ 60مهنيا وتقنيا كوبيا ،مذكرأ Ãشسروع قيد
ألدرأسسة لتعزيز مرأكز كل من و’يات ألوأدي
وتلمسسان وسسيدي بلعباسص بـ 18مهنيا وتقنيا
’سس -ي -م -ا ‘ ›ال أل -ع Ó-ج ب-اأ’شس-ع-ة وأل-عÓ-ج
ألكيميائي .فيما يتعلق بطب وجرأحة ألعيون،
أشسار عبدي إأ ¤عمل ﬂ 350تصص كوبي ‘
هذأ أÛال بكل من و’يات بشسار وألوأدي
وورقلة وأ÷لفة.

تهمي يؤوكد خÓل اسستقباله نظÒه الصسحراوي:

ا÷زائر سشتدعم الفرق الرياضشية للمششاركة ‘ األلعاب اإلفريقية

اسستقبل ،أامسس ،وزير الرياضسةﬁ ،مد
تهمي ،نظÒه من الصسحراء الغربية،
ﬁمد مولود ﬁمد فاضسلÃ ،قر
الوزارة ،ناقشس خÓلها الطرفان سسبل
التعاون وتبادل اÈÿات ‘ هذا اÛال
مسستقب ،Óإاضسافة إا ¤العمل على تقوية
العÓقات ب Úالبلدين بصسفة أاك.È

تكوين مهني
بحثت ا÷زائر واليابان
إامكانية اŸبادرة بÈنامج
للشسراكة والتبادل ‘ ›ال
التكوين والتعليم اŸهني.Ú
وع -رضص وزي -ر أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت -ع-ل-ي-م
أŸه- -ن -ي Úن -ورأل -دي -ن ب -دوي خ Ó-ل
ﬁادث- -ات- -ه ي- -وم أأ’ح- -د م- -ع سس- -فÒ
أليابان با÷زأئر ماسسايا فوجيوأرأ
أÿط -وط أل -ع-ريضس-ة لÈن-ام-ج ع-م-ل
أل -ق -ط -اع ،ح -يث أك-د ع-ل-ى ““ضس-رورة
أإ’سس -ت -ف-ادة م-ن ت-وأج-د أŸؤوسسسس-ات
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بن صشالح يسشتعرضص مع السشف Òاإليرا ÊالعÓقات الثنائية ““اŸتميزة““

اسستعرضس رئيسس
’مة عبد القادر
›لسس ا أ
بن صسالح ،أامسس ،مع
’يراÊ
السسف Òا إ
با÷زائر ،رضسا عامري،
العÓقات ““اŸتميزة““ التي
Œمع ا÷زائر وإايران.
وأفاد بيان للمجلسص ،أن ألسسيد
ب -ن صس -ال -ح ت-ط-رق م-ع ألسس-فÒ
أإ’يرأ ،Êألذي أدى له زيارة
›ام -ل-ة ،ل-ل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة
““أŸتميزة““ ب Úألبلدين ،مشسÒأ
إأ ¤أن ألطرف Úلسستعرضسا باŸناسسبة ›ا’ت
ألتعاون وأإ’رأدة ألسسياسسية ألقائمة للدفع بهذأ

أل - -ت - -ع - -اون إأ““ ¤مسس- -ت- -وي- -ات
أفضسل““.
و ك - -ا ن أ ل - -ل -ق -ا ء و م -ن ج -ه -ة
أ خ - -ر ى  ،ف - -ر ص س - -ة ل - -ت - -ب - -ا د ل
و ج - -ه - -ا ت أ ل - -ن - -ظ - -ر ح - -و ل
أ ل - - -ق ض س - - -ا ي - - -ا أ ل - - -ر أ ه - - -ن - - -ة
و أ ل -ت -ح -د ي -ا ت أ ل -ت -ي ت -و أ ج -ه
أ  Ÿن -ط -ق -ة و م -ا “ ل -ي -ه م -ن
تشساور مسستمر للمسساهمة
 كما ورد ‘ ألبيان ‘““ - Œا و ز أ ’أ و ض س - -ا ع أ ل ص س - -ع -ب -ة
ألتي تعيشسها بعضص ألدول
أ  Ûا و ر ة ل -ل -ب -ل -د ي -ن ‘ أ ل ش س -ر ق أ ’أ و س س -ط
و ش س م ا ل أإ ف ر ي ق ي ا “ “ .

لعمامرة يعقد جلسشة عمل مع نظÒته ا÷نوب إافريقية

ع ق د و ز ي ر ا ل ش س وؤ و ن ا  ÿا ر ج ي ة  ،ر م ط ا ن
ل ع م ا م ر ة  ،اأ م س س  ،ب ج و ه ا ن س س ب و ر غ ج ل س س ة ع م ل م ع
ن ظ  Òت ه ا ÷ ن و ب اإ ف ر ي ق ي ة  ،م ا ي ت ي ن ك و و ا ن ا -
م ش س ا ب ا ن  ‘ ،اإ ط ا ر ت ق ي ي م ا ل ع  Óق ا ت ا ل ث ن ا ئ ي ة و اآ ف ا ق
تعزيزها خÓل سسنة .2015
كما تبادل ألطرفان وجهات ألنظر حول ألقضسايا ألسسياسسية
أ’إفريقية وألدولية.
وأسستعرضص ألطرفان ،ألوضسع ألسسائد ‘ جنوب ألسسودأن
وألصسومال ،وكذأ ‘ ما‹ وليبيا ‘ ظل أ÷هود ألتي تبذلها
أ÷زأئر من أجل أإيجاد حل سسلمي لÓأزمة ‘ ألبلدين.

لدراسسة تطورات السسوق العاŸية

يوسشفي يششارك ‘ منتدى الدول اŸصشدرة للغاز بالدوحة

يشسارك وزير الطاقة
يوسسف يوسسفي ،اليوم‘ ،
أاشسغال ا’جتماع الوزاري
الـŸ 16نتدى الدول
اŸصسدرة للغاز بالعاصسمة
القطرية الدوحة ،بحسسب
بيان للوزارة.
وذك- - - -ر أŸصس - - -در ،أن أل - - -دول
أأ’عضساء ‘ أŸنتدى سستدرسص
خ Ó-ل ه -ذأ أ’ج-ت-م-اع أل-ع-ادي
تطورأت أسسوأق ألغاز ألعاŸية،
وك - -ذأ ت - -ق- -اري- -ر أل- -نشس- -اط- -ات
أÿاصسة باÛلسص ألتنفيذي وأأ’مانة ألعامة
ل- -ل- -م -ن -ت -دى وأŸسس -ائ -ل أل -عضس -وي -ة’ ،سس -ي -م -ا
أŸرتبطة بالتنظيم أ÷ديد.
ج -دي -ر ب -ال -ذك-ر ،أن م-ن-ت-دى أل-دول أŸصس-درة
للغاز تأاسسسص ‘  2001وهو يضسّم ‘ عضسويته
أل -دول أأ’سس -اسس -ي-ة أŸصس-درة ل-ل-غ-از ‘ أل-ع-ا⁄
وهي :أ÷زأئر ،روسسيا ،أإيرأن ،قطر ،غينيا

أ’سس - -ت - -وأئ - -ي - -ة ،ن- -ي- -جÒي- -ا،
ت -ري -ن -ي -دأد وت-وب-اغ-و ،ل-ي-ب-ي-ا،
مصس -ر ،ب -ول -ي -ف -ي -ا ،ف -ن -زوي Ó-
وسس- -ل- -ط- -ن- -ة ع -م -ان ‘ ،حÚ
يشس- - -غ- - -ل ك- - -ل م- - -ن ألÔوي - -ج
وه-ول-ن-دأ وك-ازأخسس-ت-ان صسفة
مرأقب ‘ أŸنتدى.
يذكر ،أن ألدول أأ’عضساء ‘
أŸن- - -ت- - -دى “ت - -لك ث - -ل - -ث - -ي
أ’حتياطي ألعاŸي من ألغاز
و %40م- -ن أإ’ن- -ت -اج أل -ع -اŸي
ل -ل -غ-از ،إأضس-اف-ة إأ %60 ¤م -ن

صسادرأت ألغاز.
وتتحكم هذه ألدول ‘  %38من صسادرأت هذأ
أŸورد ع Èأن- -اب- -يب أل- -غ- -از و %85م -ن أل -غ -از
أŸم -ي -ع .ك -م -ا يشس -ار أيضس -ا إأ ¤أن أ’ج -ت-م-اع
ألوزأري ألـŸ 15نتدى ألدول أŸصسدرة للغاز
ق - -د ” ع - -ق - -ده ‘ ن - -وف - -م 2013 Èألفارط
بالعاصسمة أإ’يرأنية طهرأن.

’مريكية
تبون يسستقبل سسفÒة الو’يات اŸتحدة ا أ

بحث إاقامة ششراكة ‘ ›ال السشكن والتجهيزات العمومية

نبيلة بوقرين
تصصوير :فواز بوطارن

وأكد تهمي أنهم مسستعدون للعمل مع نظرأئهم
من ألصسحرأء ألغربية من خÓل تطبيق برنامج
ت- -ك- -وي- -ن- -ي ،وف- -ق -ا ل -ل -ت -ع -اون أŸشسÎك ب Úك -ل
أ’–اديات ““–دثت مع زميلي من ألصسحرأء
ألغربية على أن نعمل سسويا ونتبادل أÈÿأت ‘
›ال ألرياضسة من خÓل وضسع برنامج عمل
سس-ي-ط-ب-ق مسس-ت-ق-ب Ó-م-ن ط-رف ك-ل أ’–ادي-ات،
أبرزها من جانب كرة ألقدم ،ألعاب ألقوى وذوي
أ’حتياجات أÿاصسة““.
وأضس -اف ق -ائ ““ :Ó-سس-ن-ن-ظ-م م-ن-افسس-ات ودي-ة بÚ
ألفرق أ÷زأئرية وألصسحرأوية وفقا Ÿا تنصص
عليه أللجنة أÿاصسة بتطبيق ألÈنامج ألتكويني
أŸشسÎك أŸتفق عليه وألتي سستتابع أأ’مور من
أجل –ضس Òألفرق ألوطنية ألصسحرأوية ألتي
سس -تشس -ارك ‘ أأ’ل -ع -اب أإ’ف -ري -ق-ي-ة لسس-ن-ة 2015

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أŸقرر بالكونغو““.
أم -ا أل -وزي -ر ألصس -ح-رأويﬁ ،م-د م-ول-ود ﬁم-د
فاضسل ،فعّبر عن سسعادته ألكبÒة ’تفاق ألعمل
أŸشسÎك مع نظÒه أ÷زأئري ‘ قوله““ :أنا جد
سسعيد للعمل أŸشسÎك مع زميلي ﬁمد تهمي
من أجل تطوير ألرياضسة ب Úألبلدين بناءً على
أÈÿة أ÷زأئ -ري -ة ق -ب -ل أŸشس -ارك -ة ‘ أأ’ل-ع-اب
أإ’ف -ري -ق-ي-ة أل-ت-ي سس-ت-ك-ون ‘ أل-ك-ون-غ-و م-ن أج-ل
أسس -ت -غ Ó-ل أإ’ط -ارأت أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وأŸنشس-آات
أل -ري -اضس -ي -ة ع -ن ط-ري-ق أل-ت-ع-اون وأل-ت-نسس-ي-ق م-ع

أ÷زأئر ،ولهذأ فإان ألعمل سسينطلق ‘ ألسساعات
ألقليلة ألقادمة““.
وأضساف ضسيف أ÷زأئر ،أن ““ألكفاح ألصسحرأوي
م -ت -وأصس -ل ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل أ÷ب -ه -ات ول-ه-ذأ
سس- -ن- -وأصس- -ل دع -م قضس -ي -ت -ن -ا م -ن خ Ó-ل أ÷انب
أل -ري -اضس -ي ،أ’ن -ه ي -ع-د دع-م-ا ك-بÒأ ل-رف-ع أل-ع-ل-م
ألصسحرأوي ‘ ﬂتلف دول إأفريقيا بعد ألقرأر
ألذي كان ‘ أكتوبر أŸاضسي بأاديسسا بابا وألذي
سس- -م- -ح ل- -لصس- -ح- -رأء أل- -غ- -رب- -ي- -ة ب -اŸشس -ارك -ة ‘
أŸنافسسات ألرياضسية Ãختلف أنوأعها““.

ا÷زائر واليابان يبحثان فرصص الششراكة الثنائية
أل -ي -اب -ان-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر شس-رأك-ة خ-اصس-ة
ل- - -ف- - -ائ- - -دة أŸك- - -ون Úوألشس- - -ب- - -اب
أÎŸبصس Úمن أجل تعزيز إأمكانيات
أŸت -خ -رج Úم -ن ق -ط -اع أل -ت -ك -وي -ن
أŸهني““.
وت- -ن- -اولت أÙادث- -ات ““أل- -ع Ó-ق -ات
أل -ث-ن-ائ-ي-ة وإأم-ك-ان-ي-ة إأق-ام-ة ب-رن-ام-ج
وتبادل بالشسرأكة ‘ ›ال ألتكوين
وأل -ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،““Úحسس-ب-م-ا أك-ده
أمسص بيان للوزأرة.
وأكد ألوزير باŸناسسبة على ““ضسرورة

ضس -م -ان م -رأف -ق -ة ج -ه -ود أل -ت -ك-وي-ن
أŸهني لصسالح ألشسباب““.
من جهته ،أعرب ألسسف ÒألياباÊ
عن ““أسستعدأده للعمل على تطوير
ب -رن -ام-ج شس-رأك-ة ي-ق-وم ع-ل-ى ن-ق-ل
أل- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ا وأÈÿة دع -م -ا
لÈن -ام -ج ع -م -ل ق -ط -اع أل -ت -ك -وي-ن
وألتعليم أŸهني Úبا’عتماد على
أŸوؤسسسس -ات أل -ي -اب -ان -ي -ة أل -ع-ام-ل-ة
ب -ا÷زأئ -ر““ ،حسس -ب -م -ا أك-ده ن-فسص
أŸصسدر.

الشسعب /اسستقبل وزير
السسكن والعمران
واŸدينة عبد اÛيد
تبون ،أامسسÃ ،قر
الوزارة ،سسفÒة الو’يات
’مريكية
اŸتحدة ا أ
با÷زائر ،جون
بو’شسيك.
ي -دخ -ل ه -ذأ أل -ل-ق-اء ‘ إأط-ار
ألبحث عن سسبل إأقامة شسرأكة
ب Úألبلدين ‘ ›ال ألسسكن
وأل- -ت -ج -ه -ي -زأت أل -ع -م -وم -ي -ة،
خاصسة فيما يتعلق بإانشساء شسركات ﬂتلطة
جزأئرية  -أمريكية ‘ ›ال صسناعة ألسسكن
Ãا يقتضسيه ألتشسريع وألتنظيم أ÷زأئريان ‘

›ال أ’سستثمار.
وخ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء ،أع-ربت
سس - -فÒة أل- -و’ي- -ات أŸت- -ح- -دة
أأ’مريكية با÷زأئر ،عن رغبة
وأهتمام بلدها للمشساركة ‘
أإ’‚از وذلك ب- - - - - - - -ج- - - - - - - -لب
أŸؤوسسسس- - -ات أأ’م- - -ري- - -ك- - -ي- - -ة
أŸؤوهلة ‘ قطاع ألبناء ونقل
أÈÿأت وأل- -ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات
أ◊ديثة ،عن طريق ألتوأصسل
ب ÚأŸؤوسسسس - -ات أ÷زأئ - -ري - -ة
وأŸؤوسسسسات أأ’مريكية.
م- -ن ج -ه -ت -ه ،رحب وزي -ر ألسس -ك -ن وأل -ع -م -رأن
وأŸدينة بكل أشسكال ألتعاون ب Úألبلدين ‘
›ال ألبناء وألتجهيزأت ألعمومية.

نوري من الوادي:

اسشتعمال اŸكننة ضشرورة لتطوير النششاط الفÓحي

شسدد وزير الفÓحة
والتنمية الريفية عبد
الوهاب نوري ،أامسس ،بو’ية
الوادي ،على أاهمية اسستعمال
اŸكننة ‘ النشساط الفÓحي.
وأك - -د أل- -وزي- -ر ،ع- -ل- -ى ه- -امشص
إأشس- -رأف -ه ع -ل -ى أف -ت -ت -اح ألصس -ال -ون
أل -ع -اشس -ر ل -ل -ف Ó-ح -ة ألصس -ح -رأوي -ة
وألسسهبية ‘ أليوم ألثا Êوأأ’خÒ
م -ن زي -ارت -ه ل -ل -و’ي -ة ،أن -ه ي -ن-ب-غ-ي
““أسس- -ت- -ع- -م- -ال ت- -ق -ن -ي -ات أŸك -ن -ن -ة
أŸتطورة ‘ ألنشساط ألفÓحيÃ ،ا
يسسمح بتطوير هذأ ألقطاع أ◊يوي
‘ ألبÓد““.
وذكر نوري بأان أسستعمال تقنية أŸكننة أŸتطورة،
وك-ذأ أسس-ت-خ-دأم وسس-ائ-ل ألسس-ق-ي أل-ت-ي ت-ع-ت-مد على
أ’قتصساد ‘ أŸياه ،تعد من ب Úأآ’ليات أأ’سساسسية
ألتي تسسمح بتحقيق أأ’هدأف أŸسسطرة مسستقب.Ó
وباŸناسسبة أعلن وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية أن
جهودأ مكثفة تبذل حاليا من أجل –قيق مسساحة

إأجمالية من أأ’رأضسي أŸسسقية
ق-وأم-ها  2م-ل-ي-ون-ا ه-كتار آأفاق
Ã ،2015ا يسس- -م- -ح أل- -رف -ع م -ن
ق - -درأت أإ’ن - -ت - -اج أل - -ف Ó- -ح- -ي
بالوطن’ ،فتا إأ ¤أن ألوزأرة قد
سس-ط-رت ب-رن-ا›ا ي-رت-ك-ز ع-ل-ى
رصس- -د أل- -ق- -درأت أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة
أŸت -اح -ة ،سس-ي-م-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
أل - -و’ي - -ات ذأت أÿصس- -وصس- -ي- -ة
ألفÓحية.
وأف - -اد ‘ ه - -ذأ ألسس- -ي- -اق ،ب- -أان
ترقية أ’سستثمار ألفÓحي تعتÈ
ضس- - -روري- - -ة وذلك م- - -ن خÓ- - -ل
م-رأف-ق-ة أŸسس-ت-ث-م-ري-ن أ÷ادي-ن وإأنشس-اء ﬁي-طات
فÓحية جديدة ،فضس Óعن ألعمل من أجل إأقحام
وتشسجيع ألشسباب لولوج عا ⁄ألفÓحة.
وتلقى ألوزير شسروحات وأفية حول ﬂتلف أجنحة
أل- -ع -ارضس ،Úح -يث دع -ا أل -ف Ó-ح Úإأ ¤أ’ه -ت -م -ام
ب -ال -نشس -اط أل -ف Ó-ح -ي بشس -ق -ي-ه أ◊ي-وأ Êوأل-ن-ب-ات-ي
وألÎكيز على أسستعمال ألتقنيات أ◊ديثة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لمن الغذائي
اŸؤؤ“ر العربي الـ  5للمؤارد السسمكية وا أ

فروخي يدعو إ ¤تنمية إلتجارة إلبينية وإ’سستثمار ‘ قطاع إلصسيد

طمأن ،أامسسﬁ ،مد لكصسأسسيﬁ ،أفظ بنك ا÷زائر ،بأسستمرار مÓئمة احتيأطي صسرف ا÷زائر بشسكل يسسمح لهأ Ãؤاجهة أاي صسدمة على
ميزان اŸدفؤعأت اÿأرجي على اŸدى القصس ‘ Òظل تراجع أاسسعأر النفط ،معÎفأ بتسسجيل تراجع طفيف ‘ إايرادات صسأدرات اÙروقأت
لول من سسنة  ،2014علمأ أانه ”
وارتفأع ﬁسسؤسس ‘ سسقف الصسأدرات خأرج اÙروقأت والتي نأهزت  757مليؤن دولر خÓل السسداسسي ا أ
تسسجيل  620مليؤن دولر خÓل نفسس الفÎة من السسنة الفأرطة .وأاعلن بلغة تفأؤولية مؤاصسلة انخفأضس نسسبة التضسخم السسنؤي إا ¤غأية
شسهر جؤان من السسنة ا÷أرية إا ¤حدود  1.74بأŸأئة بدل  3.03بأŸأئة مسسجلة إا ¤غأية ديسسم 2013 Èو ⁄يخف تسسجيل تقلصس ‘
احتيأطي الصسرف إا ¤أازيد من  193مليأر دولر ‘ نهأية جؤان .2014
ج- - - -وأن  .2014ب - - -ع - - -د أرت- - -ف- - -اع ‘
ألسصدأسصي ألثا Êمن  2013إأ194 ¤
مليار دو’ر .لكن لكصصاسصي طمأان أنه
رغم هذأ أ’Œاه غ ÒأŸوأتي يبقى
مسص-ت-وى أح-ت-ي-اط-ات ألصصرف مÓئما
ويسص-م-ح ل-ل-ج-زأئ-ر Ãوأج-هة ألصصدمة
على ميزأن أŸدفوعات أÿارجية ‘
أأ’ج- -ل أل- -قصص ،Òخ- -اصص -ة أن أل -دي -ن
أÿارجي أأ’دنى تاريخيا وصصل إأ¤
 3.719مليار دو’ر نهاية جوأن ،2014
م -ق-اب-ل  3.396م -ل -ي -ار دو’ر ن-ه-اي-ة
ديسص - -م ،2013 Èوحسص- - -ب - -ه ك - -ل ذلك
يسص -اه -م ‘ ج -ودة أل-وضص-ع-ي-ة أŸال-ي-ة
أÿارجية ألصصافية ،لكنه حذر ‘ آأن
وأحد أن هذه ألقدرة على مقاومة
ألصصدمات قد تتقلصس وتتآاكل بسصرعة
لو بقيت أسصعار ألنفط منخفضصة Ÿدة
طويلة.

فضضيلة بودريشش
قّدم ،أمسسﬁ ،افظ بنك أ÷زأئر
ت -ق -ري -رأ م -فصص  Ó-ومسص-ت-ف-يضص-ا أم-ام
نوأب أÛلسس ألشصعبي ألوطني عن
أه -م أل -ت -ط -ورأت أŸال -ي -ة وأل -ن-ق-دي-ة
وأŸؤوشص -رأت أ’ق -تصص -ادي-ة أŸسص-ج-ل-ة
خÓ- -ل ألسص -دأسص -ي أأ’ول م -ن ألسص -ن -ة
أ÷اري-ة ،م-ع أسص-ت-حضص-ار حصص-ي-ل-ة ما
–قق خÓل نفسس ألفÎة من سصنة
 ،2013وكشصف لكصصاسصي أن ألوضصعية
أل -ن -ق -دي -ة شص -ه-دت ت-ق-لصص-ا ‘ صص-ا‘
مسص -ت -ح -ق -ات أل -دول -ة ع -ل -ى أل -ن-ظ-ام
أŸصص- - -ر‘ بسص- - -بب ت - -رأج - -ع م - -وأرد
صص- - -ن- - -دوق ضص- - -ب- - -ط أ’ي - -رأدأت إأ¤
 4773.51م-ل-ي-ار دي-ن-ار ن-ه-اي-ة ج-وأن
أل -ف-ارط أم-ام  5238.80م-ل-يار دينار
ن- -ه- -اي- -ة ع -ام  ،2013وت - -زأم - -ن ه- -ذأ
ألÎأج- - -ع م- - -ع أ’رت- - -ف- - -اع أل- - -ق- - -وي
ل-ل-تسص-دي-دأت ب-ف-ع-ل ن-ف-قات ألتجهيز،
و ⁄ي -خ -ف أÙاف -ظ ل -كصص -اسص-ي أن
ألوضصعية أŸالية للجزأئر على أعتبار
أن أل - -دي - -ن ألصص - -ا‘ Œاه أل - -ن - -ظ- -ام
أŸصصر‘ معتÈة وتسصاهم ‘ أرتفاع
وتÒة أل- -ت- -وسص- -ع أل- -ن- -ق- -دي ،وخ- -لصس
لكصصاسصي إأ ¤ألقول ‘ هذأ أŸقام
أن قناة ألقرضس تتجلى كأاهم مصصدر
ل -ل -ت -وسص -ع أل -ن-ق-دي خÓ-ل ألسص-دأسص-ي
أأ’ول من سصنة .2014

إرتفاع إلوإردإت إ 29 ¤مليار
دو’ر خÓل سسدإسسي وإحد
وب-خصص-وصس ق-ي-م-ة أل-دي-نار ووضصع
أح- -ت -ي -اط -ي ألصص -رف ق -ال أŸسص -ؤوول
أأ’ول ‘ ب- - - - -نك أ÷زأئ- - - - -ر خ Ó- - - -ل
أسص -ت -ع -رأضص -ه وت -ق -ي-ي-م-ه ل-ل-ت-وج-ه-ات

أل-ن-ق-دي-ة وأŸال-ي-ة ل-لسصدأسصي ألفارط
أنها تتم ‘ وضصع دو‹ يعرف توترأ
ج-ي-وسص-ي-اسص-ي-ا وب-اŸق-اب-ل يسص-جل فيه
‰و قوي ‘ إأنتاج ألبÎول ‘ ألبلدأن
ألتي ’ تنتمي إأ ¤منظمة «أأ’وبيب»،
وذك - -ر أن- -خ- -ف- -اضس ق- -ي- -م- -ة أل- -دو’ر
أأ’م - -ري - -ك- -ي م- -ق- -اب- -ل أأ’ورو وت- -غÒ
أŸت -وسص -ط ألشص -ه -ري لسص -ع-ر أل-بÎول
أ÷زأئري خÓل ذأت ألسصدأسصي ‘
وضص - -ع يÎأوح ف - -ي - -ه م- -ا ب108.35 Ú
و 113دو’ر للÈميل أي مع تسصجيل
أرت-ف-اع ط-ف-ي-ف ل-ل-متوسصط ألسصدأسصي
أل- -ذي ق -در ب 109.92دو’ر م-ق-ابل
 108.55دو’ر ل- - -لÈم - -ي - -ل خ Ó- -ل
ألسصدأسصي أأ’ول من سصنة .2013
و كشص - -ف أن حصص - -ي - -ل- -ة إأي- -رأدأت
صص- - - - -ادرأت أÙروق- - - - -ات خÓ- - - - -ل
ألسصدأسصي أأ’ول من ألسصنة أ÷ارية
أسص-ت-ق-رت ع-ن-د  31.83م-ل-يار دو’ر،
مسصجلة أنخفاضصا مقدرأ بنسصبة 1.37
ب- -اŸائ -ة م -ق -ارن -ة ب -ن -فسس أل -فÎة ‘
 ،2013أي ب- - - - -ـ  32.27م-ل-ي-ار دو’ر،
وفسصر أÙافظ هذأ أ’نخفاضس ‘
Óي -رأدأت م -ن
أل -وتÒة ألسص -دأسص -ي -ة ل  -إ
صص- - -ادرأت أÙروق- - -ات ب- - -ت - -ق - -لصس
ألكميات أŸصصدرة بـ» 1.02-باŸائة»
أي ما يعادل  51.11مليون طن من
ألبÎول ‘ سصدأسصي ألسصنة ألفارطة
و 50.59م -ل -ي -ون خ Ó-ل ألسص -دأسص-ي
أأ’ول من ألسصنة أ÷ارية.
وفيما يتعلق بحجم ألوردأت من
ألسصلع– ،دث عن تزأيدها لتصصل إأ¤
ح - -دود  29.83م -ل -ي -ار دو’ر خ Ó-ل
ألسصدأسصي أأ’ول من ألسصنة أ÷ارية،
ب -ي -ن -م -ا ‘ ن -فسس أل -فÎة م -ن ألسص -ن -ة
أŸاضصية بلغ ألغÓف أŸا‹ 29.22
م- -ل- -ي- -ار دو’ر ،وذك- -ر أن -ه -ا ‘ وتÒة
م -ت -ن -ام-ي-ة ،وأرج-ع-ه-ا إأ ¤أل-زي-ادة ‘

وأردأت م -وأد أل -ت -ج -ه -ي-ز ألصص-ن-اع-ي-ة
وأŸنتجات ألنصصف مصصنعة وأŸوأد
أل -غ -ذأئ -ي -ة ل -ك -ن وب -اŸوأزأة م-ع ذلك
سصجل ترأجعا وأضصحا ‘ ألوأردأت
من ألطاقة وأŸوأد أ’سصتهÓكية غÒ
ألغذأئية.
وأعتﬁ Èافظ بنك أ÷زأئر أن
أ’رتفاع ‘ حجم ألوأردأت من ألسصلع
وك -ذأ ت -ق -لصس ألصص -ادرأت أفضص-ى إأ¤
ت -رأج -ع أل -ف -ائضس أل -ت -ج -اري Ÿي-زأن
أŸدفوعات ،على أعتبار أنه أنتقل
م - - -ن  3.667م- -ل- -ي- -ار دو’ر خÓ- -ل
ألسصدأسصي أأ’ول من ألسصنة ألفارطة
إأ 2.756 ¤مليار دو’ر خÓل نفسس
ألفÎة من ألسصنة أ÷ارية ،ويضصاف
إأ ¤كل ذلك تقلصس ‘ رصصيد أŸيزأن
أل -ت-ج-اري ب 911م -ل -ي -ون دو’ر م -ع
تفاقم ‘ عجز بند «خدمات دخل
ألعوأمل» ب 851مليون دو’ر ،منتقÓ
م -ن  3.2م -ل-ي-ار دو’ر ‘ ألسص-دأسص-ي
أأ’ول من  2013إأ 4.1 ¤مليار دو’ر
‘ ألسصدأسصي أأ’ول من .2014

ترإجع ‘ إحتياطات إلصسرف
وق- - -ف ﬁاف- - -ظ ب- - -نك أ÷زأئ - -ر
ل -كصص -اسص -ي ع-ل-ى تسص-ج-ي-ل ف-ائضس ‘
حسص- - -اب رأسس أŸال ‘ ألسص - -دأسص - -ي
أأ’ول 2014بـ  0.976مليار دو’ر ‘
وضص- -ع ي- -ع -رف أسص -ت -ق -رأرأ ل -ل -ت -دف -ق
Ãوجب صصا‘ أ’سصتثمارأت أأ’جنبية
أŸباشصرة ‘  0.75مليار دو’ر ،لكن
ه -ذأ أل -ف -ائضس  ⁄ي -غ-ط-ي إأ’ ج-زئ-ي-ا
ع - -ج - -ز أ◊سص - -اب أ÷اري ،وسص- -ج- -ل
ب- -اŸوأزأة م -ع ذلك إأج -م -ا‹ م -ي -زأن
أŸدفوعات أÿارجية عجزأ بـ 1.32
مليار دو’ر ‘  ،2014لذأ تقلصصت
أ’ح-ت-ي-اط-ات أل-رسص-م-ي-ة ل-لصصرف إأ¤
ح -دود  193.269م-ل-ي-ار دو’ر ن-ه-اية

نؤاب اÛلسس الشسعبي الؤطني

إلقروضض إŸوجهة للقطاع
إÿاصض ناهزت  51باŸائة
أع - -ل- -ن ﬁم- -د ل- -كصص- -اسص- -ي ع- -ن
أŸنحى ألتصصاعدي لتدفق ألقروضس
ل -ت-م-وي-ل أ’ق-تصص-اد أل-وط-ن-ي ،م-ق-درأ
ألقروضس أŸتوسصطة وطويلة أأ’جل بـ
 73.79باŸائة من إأجما‹ ألقروضس
إأ ¤غاية شصهر جوأن ألفارط ،ووصصف
أل- -ق- -روضس أŸصص- -رف- -ي- -ة أŸت -دف -ق -ة
باŸعتÈة ‘ ›ال “ويل أ’سصتثمار
أŸن -ت -ج وأل -ن -م -و ل -ل -ق-ط-اع-ات خ-ارج
أÙروقات ،مرأهنا على تزأيد دور
أŸصص -ارف أل -ت -ج -اري -ة ‘ ت -ق-وي-ة م-ا
ي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه ب -ال -ق-روضس ألسص-ل-ي-م-ة
جهة لÓقتصصاد.
أŸو ّ
أعتﬁ Èمد لكصصاسصي أن ألوضصع
أل -رأه-ن ي-تسص-م ب-اسص-ت-م-رأر ف-ائضس ‘
ألسصيولة ألنقدية وشصمولية ألوسصاطة
أŸصصرفية لفائدة ألنمو خارج قطاع
أÙروقات ،بهدف ألقفز إأ ¤أŸدى
أŸت -وسص -ط Ÿع -دل م -رت-ف-ع ل-ق-روضس
أ’سص -ت -ث -م -ار ل -ل -م -ؤوسصسص -ات ألصص -غÒة
وأŸت - -وسص - -ط - -ة ،ودع- -ا أŸن- -ظ- -وم- -ة
أŸصصرفية إأ ¤تنويع أدوأت “ويلها
م-ع أ’سص-ت-م-رأر ‘ أل-ت-حسص Úأل-ف-ع-لي
ل-ت-ح-ل-ي-ل وق-ي-اسس أıاط-ر م-ن أج-ل
ألتحكم فيها.
وب- -ل- -غت ب -ذلك ق -ي -م -ة أل -ق -روضس
أŸصصرفية أŸمنوحة لÓقتصصاد نحو
 5760.61م -ل-ي-ار دي-ن-ار ن-ه-اي-ة شص-ه-ر
جوأن أŸاضصي مقابل  5156.30مليار
دينار نهاية ديسصم.2013 È
وأّك- -د ﬁاف- -ظ ب- -نك أ÷زأئ -ر ‘
ن- -فسس أŸق- -ام أن ح- -ج- -م أل- -ق- -روضس
أŸوج -ه -ة ل -ل -ق-ط-اع أÿاصس ن-اه-زت
 51.44باŸائة من إأجما‹ ألقروضس
أŸم -ن -وح -ة ل Ó-ق -تصص-اد أل-وط-ن-ي إأ¤
غاية شصهر جوأن ألفارط.

إ’سستثمار إلصسناعي وإŸزيد من إإ’صسÓحات إŸصسرفية

حّذر نؤاب اÛلسس الشسعبي الؤطني
خÓل منأقشستهم لتقرير ﬁأفظ بنك
ا÷زائر للتطؤرات النقدية
والقتصسأدية من انعكأسسأت آاثأر تراجع
سسعر برميل النفط على النمؤ
القتصسأدي الؤطني ‘ اŸرحلة اŸقبلة،
لرسسأء
ودعؤا إا ¤ضسرورة التعجيل إ
اسستثمأرات قؤية ‘ قطأعي الصسنأعة
والفÓحة ،وتكريسس إاصسÓحأت فعلية
لÎقية أاداء اŸنظؤمة اŸصسرفية
وتقؤية الرقأبة وكذا الرفع من منحة
السسفر السسنؤية.

ف/بودريشش
أثار جلول جودي نائب كتلة حزب ألعمال
سصلسصلة من أıاوف و‘ صصدأرة ذلك ترأجع
أسصعار ألنفط ،رغم وجود أحتياطي صصرف
يؤومن وضصع أ÷زأئر ‘ أŸرحلة ألرأهنة على
ح- -د ت- -أاك- -ي -ده ،ل -ك -ن ه -ذأ حسص -ب -ه ’ يسص -ق -ط

أıاوف ألتي يجب أن تأاخذ بع Úأ’عتبار،
متسصائ Óعن قوة ألقطاع ألصصناعي ألعمومي
ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أل -ق -ط -اع أÿاصس رغ -م أن ه-ذأ
أأ’خ Òأسصتفاد من تسصهيÓت ودعم وقروضس
ناهزت  51باŸائة لكنه  ⁄يحقق أأ’هدأف
أŸرجوة منه ،وحذر من نزيف ألعملة ألصصعبة
بسص -بب ت -دف -ق ألسص -ل-ع أل-فÓ-ح-ي-ة أŸسص-ت-وردة،
وبسصبب ضصآالة أ’سصتثمار ‘ ألقطاع ألفÓحي
بفضصل أإ’مكانيات أŸتوفرة وأŸهدورة.
من جهته في ‹Óغويني من تكتل أ÷زأئر
أÿضص-رأء أن-ت-ق-د أÿدم-ات أل-ب-ن-ك-ية وأمتعضس
‡ا وصصفه أسصتمرأر ألبÒوقرأطية ألتي تعرقل
مسص -ار أŸسص -ت -ث -م-ري-ن وأسص-تشص-ه-د ب-ذلك ع-ل-ى
ترأكم ملفات طلب قرضس رفيق بوكا’ت بنك
ألتنمية ألريفية ،متسصائ Óعن موضصع ألرقابة
م -ن ك -ل ذلك ،وط -الب ب -نك أ÷زأئ -ر ب-ال-ق-ي-ام
بدور تنويع أŸوأرد وترشصيد أŸال ألعام.
ب -ي -ن -م-ا  ÚŸعصص-م-ا Êن-ائب ك-ت-ل-ة أ÷ب-ه-ة
ألوطنية أ÷زأئرية تأاسصف لتسصجيل ألعجز ‘

ألنمو خارج دأئرة قطاعي ألسصكن وأÿدمات
ألتي أعلن عنها ﬁافظ بنك أ÷زأئر ،كونها
حسصب تأاكيده غائبة عن ألعديد من ألقطاعات
أŸنتجة بشصكل فعلي ،وقال بأانهم  ⁄يتلمسصوأ
أإ’صصÓحات ألبنكية أ÷ارية ،مقÎحا تكوينا
Óط- -ارأت ‘ أŸن -ظ -وم -ة أŸصص -رف -ي -ة
أك Èل - -إ
وأسص -ت -ث -م -ار أŸال أل -ع -ام أ’ن ت-ك-ديسص-ه وع-دم
أإ’سصرأع باسصتغÓله يعد ألهدر ألبطيء له كما
قال.
‘ ح Úيرى أحمد زروأل نائب حزب جبهة
ألتحرير ألوطني أن ألبنوك ’ تلعب دورها
أ◊ق -ي -ق -ي أق -تصص -ادي -ا ،م-رأف-ع-ا ل-ت-ف-ع-ي-ل دور
أÿزينة ألعمومية وألرفع من منحة ألسصفر.
وقال ميسصوم طاهر من كتلة ألتجمع ألوطني
ألدÁقرأطي أن أرتفاع سصقف ألوأردأت ينذر
باÿطر متسصائ Óعن دور بنك أ÷زأئر ‘ كل
ذلك ،وطالب نعمان لعور من تكتل أ÷زأئر
أÿضص - -رأء ب - -ت - -حسص Úأÿدم - -ة أŸصص- -رف- -ي- -ة
وألدعوة إأ ¤ألرفع من عدد ألشصبابيك.

دعأ وزير الصسيد البحري واŸؤارد الصسيدية،
سسيد أاحمد فروخي ،أامسس ،الدول العربية
إا ¤التفك Òبؤاقعية ‘ تنمية التجأرة
البينية والسستثمأرات العربية  -العربية ‘
›أل الصسيد البحري وتربية اŸأئيأت،
والنظر ‘ كيفية تطؤير السسيأسسأت العربية
‘ ميدان السستغÓل الرشسيد للمؤارد
السسمكية البحرية ،و–سس Úمسستؤيأت
معيشسة السسكأن.

إاقامة اŸيثاق :زهراء.ب
وأعÎف فروخي ،خÓل كلمة ألقاها ‘ أفتتاح
أشص- - -غ - -ال أŸؤو“ر ألـ  5ل-ل-م-وأرد ألسص-م-ك-ية وأأ’من
ألغذأئي ،أŸنعقد بإاقامة أŸيثاق بحضصور وزرأء
ألصصيد ألعرب ،وخÈأء وﬂتصص ،Úأن جهود ألدول
ألعربية ‘ سصبيل تطوير ألصصيد ألبحري وتربية
أŸائيات رغم أمتÓكها للخÈة وألتجربة ،أصصبحت
’ تكفي ،كون أن ألعمل ألذي تقوم به منفرد‘ ،
ح Úيحيط بنا عا ⁄ما فتئ يتكتل ويسصتجمع قوأه
ووسصائله ألتنموية.
وأسصتنادأ إأ ¤توصصيات أŸؤو“رأت وأ’جتماعات
أل -ع -رب -ي -ة ‘ م-ي-دأن أسص-ت-غÓ-ل أŸوأرد ألسص-م-ك-ي-ة،
وتسص- -ي Òأق -تصص -ادي -ات ألصص -ي -د أل -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة
أŸائيات ‘ ألوطن ألعربي ،سصجل فروخي وجود
ألعديد من أÛا’ت ألتي تتطلب ألتطوير ،وهو ما
بات يفرضس على ألدول ألعربية ـ مثلما قال ـ ألعمل
أŸشصÎك من أجل وضصع آأليات إأجرأئية تتضصمن
تنفيذ ألقرأرأت ‘ ›ال تشصجيع أ’سصتثمار وأأ’من
ألغذأئي ‘ ألوطن ألعربي ،دأعيا ألقطاع أŸا‹ إأ¤
ت -غ -ي Òن -ظ -رت -ه ل -ل-نشص-اط-ات أإ’ن-ت-اج-ي-ة ‘ ألصص-ي-د

أل -ب-ح-ري وت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات ،وأن ي-أاخ-ذ ب-ا◊سص-ب-ان
خصصوصصيات هذه ألنشصاطات.
أما فيما يخصس ألبحث ألعلمي ،فأاّكد ضصرورة أن
يرتكز على جوأنب عملية وتطبيقية تهم بالدرجة
أأ’و ¤أŸسصتثمر أŸنتج ،حتى تتمكن ألدول ألعربية
من ألتنصصل من ألتبعية أأ’جنبية ،وهذأ لن يتحقق
مثلما قال إأ’ باسصتحدأث قدرأت علمية وبحثية
ع -رب -ي -ة ق -وي -ة ‘ ›ال ت -ق-ي-ي-م ألÌوأت أل-ب-ح-ري-ة
وأŸائ -ي -ة ،وأإ’ه -ت-م-ام ب-ت-ن-م-ي-ة أل-ق-درأت أل-بشص-ري-ة
ألعاملة ‘ ألقطاع عن طريق توف Òهياكل ألتكوين.
وأسصتعرضس وزير ألصصيدﬂ ،طط تنمية ألقطاع
للفÎة أŸمتدة من  2015إأ ،2019 ¤وألذي Áكن أن
يكون موضصوع شصرأكة وأسصتثمار عربي  -عربي،
حيث يتضصمن تأاهيل وعصصرنة  2500سصفينة صصيد،
إأنشصاء  350مشصروع جديد ‘ تربية أŸائيات ،وفتح
أزيد من  1000مشصروع ‘ نشصاطات دعم أإ’نتاج
ووسصائله ،باإ’ضصافة إأ ¤إأنشصاء  44هيكل لتسصويق
منتجات ألصصيد.
وأسص -ت -غ -ل أل -وزي -ر أل -ف -رصص -ة ،ل -رف-ع ج-م-ل-ة م-ن
ألتوصصيات للمشصارك ‘ ÚأŸؤو“ر ،دعاهم فيها إأ¤
تشص -ج-ي-ع أŸب-ادرأت أل-رأم-ي-ة إأ ¤وضص-ع ﬂط-ط-ات
للتسصي ÒأŸسصتد ËوأŸسصؤوول للموأرد ألسصمكية ‘
إأطار أسصÎأتيجية مشصÎكة لتعزيز أأ’من ألغذأئي ‘
ألوطن ألعربي ،وألعمل من أجل تعميم ألتجارب
أل- -رأئ- -دة ‘ ›ال ت -رب -ي -ة أŸائ -ي -ات ،ك -م -ا أقÎح
ت -أاسص -يسس شص -ب -ك -ة ع -رب -ي-ة Ÿرأك-ز أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
وألتطوير لتشصجيع تبادل أÈÿأت ونتائج ألبحوث
وأل -درأسص -ات ‘ ›ال أŸوأرد ألسص -م-ك-ي-ة وألصص-ي-د
أل -ب -ح -ري وت -رب -ي-ة أŸائ-ي-ات ،وإأنشص-اء إأط-ار ع-رب-ي
للتنسصيق وألتشصاور.

وزراء عرب وخÈاء يعÎفؤن بضسعف التنسسيق اŸشسÎك

نحو إنشساء ›لسض عربي للÌوة إلسسمكية وشسركة قابضسة لأÓسسماك
يسسعى اŸشسأركؤن ‘ اŸؤؤ“ر اÿأمسس
لمن الغذائي ،اŸنعقد
للمؤارد السسمكية وا أ
بأ÷زائر ،برئأسسة وزير الصسيد البحري
واŸؤارد الصسيدية سسيد أاحمد فروخي ،إا¤
لنشسأء
اقتطأع مؤافقة الدول اŸشسأركة إ
Óسسمأك،
الشسركة العربية القأبضسة ل أ
و›لسس عربي للÌوة السسمكية يكؤن
هيئة جأمعة ﬂتصسة تتؤحد فيهأ اŸطألب
والرؤوى ،وتتخذ القرارات ‘ أاخطر الؤثأئق
الدولية.

زهراء.ب
وق -ال أأ’م Úأل -ع -ام ل –Ó-اد أل -ع-رب-ي Ÿن-ت-ج-ي
أأ’سصماك ﬁمود رأضصي حسصن ‘ ،ندوة صصحفية
نشصطها Ãعية وزير ألصصيد سصيد أحمد فروخي،
عقب أفتتاح أشصغال أŸؤو“ر ،بإاقامة أŸيثاق ،أن
أŸشص -ارك ‘ Úأج -ت -م-اع أ÷زأئ-ر يسص-ع-ون ل-ل-خ-روج
بقرأرأت هامة  ،مثلما كانت دوما  -أي أ÷زأئر-
أرضص-ا ل-ل-م-ب-ادرأت أل-ع-رب-ي-ة ،م-وضص-ح-ا أن أŸن-ط-قة
أل -ع -رب-ي-ة ب-ح-اج-ة م-اسص-ة إأ› ¤لسس ع-رب-ي ل-لÌوة
ألسص-م-ك-ي-ة ،ل-ت-وح-ي-د ج-ه-ود أل-دول ‘ إأط-ار ت-طوير
أŸوأرد ألسصمكية ،خاصصة وأن هذأ ألقطاع بإامكانه
أŸسصاهمة بقوة ‘ معركة –قيق أأ’من ألغذأئي،
فضص  Ó-ع -ل -ى أن -ه ي -ح -ارب أل -ب -ط -ال-ة ب-ت-وف Òآأ’ف
مناصصب ألشصغل.
وأسصÎسصل قائ :Óنسصعى لكي يؤوسصسس أجتماع
أ÷زأئ -ر ل -ن -ق -ل -ة ن -وع-ي-ة ‘ ›ال أل-ع-م-ل أل-ع-رب-ي
أŸشصÎك ‘ ›ال ألصصيد ألبحري ،خاصصة وأننا
بصصدد جعل تنظيم أŸؤو“ر كل سصنت ،Úعلى أن
تسصتضصيفه ‘ كل مرة دولة عربية معينة ،مضصيفا أن
أÛتمع Úيسصعون إأ ¤إأطÓق ›لسس عربي للÌوة
ألسص - -م - -ك - -ي- -ة ،سص- -ي- -ع- -رضس ‘ أج- -ت- -م- -اع أÛلسس
أ’ج -ت -م -اع-ي وأ’ق-تصص-ادي ب-ا÷ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة ‘
دورت- - -ه ألـ  95وأŸق-ررع-ق-ده ف-ي-فري  ،2015ع-ل-ى
أع- -ت- -ب- -ار أن ه- -ذه أل -ه -ي -ئ -ة أŸسص -ؤوول -ة ع -ن إأنشص -اء
أŸنظمات.
وأعت Èأأ’م Úألعام ل–Óاد ألعربي Ÿنتجي
أأ’سص -م -اك ،أأ’م -ن أل -غ-ذأئ-ي –دي-ا ي-وأج-ه أل-وط-ن

ألعربي ،وهو ما بات يحتاج إأ ¤أهتمام ووضصع
آأليات تنفيذية مشصÎكة لتحقيقه ،خاصصة وأن ألكثÒ
م- -ن ف- -رصس أل- -ت -ع -اون م -ت -وف -رة ‘ ›ال أإ’ن -ت -اج
أل -غ -ذأئ -ي ،وأŸوأرد ألصص -ي -دي -ة وت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات،
مشصّددأ على ضصرورة دعم أ’سصتزرأع ألسصمكي ‘
ألبحر ،وهو ألتوجه ألذي تبنته أ÷زأئر ‘ إأطار
أıطط ألعملي لتنمية ألصصيد وتربية أŸائيات «
أكوأباشس .»2020
ورغم أن قطاع ألصصيد سصجل إأنتاج إأجما‹ يقدر
بـ  4.9مليون طن سصنويا ‘ ألوطن ألعربيÁ ،ثل
ألصصيد ألبحري  69.8باŸائة من ›موع أأ’سصماك،
Óنتاج
وتطور ‘ أإ’نتاج بلغ  184باŸائة بالنسصبة ل إ
أإ’جما‹ وتضصاعف إأنتاج تربية أŸائيات  23مرة،
إأ’ أن أأ’م Úأل- -ع- -ام ل–Ó- -اد أل- -ع- -رب -ي Ÿن -ت -ج -ي
أأ’سصماك أبدى عدم رضصاه على ألنتائج أŸسصجلة،
كون معدل أسصتهÓك ألفرد ألوأحد للسصمك ما يزأل
بعيدأ عن أ◊صصة ألتي توصصي بها منظمة ألصصحة
ألعاŸية وأŸقدر بـ  6.5كلغ ،حيث قال أن  13دولة
عربية يقدر معدل أسصتهÓك ألفرد ألوأحد فيها
للسصمك بـ  2.6كلغ ،فضص Óعن وجود تفاوت ‘
أإ’نتاج ب Úألدول ألعربية فمنها من “لك فائضس
ومنها من تعا Êألعجز.
كما أنتقد ضصعف ألتجارة أÿارجية ألبينية‘ ،
›ال أŸنتجات ألسصمكية ،حيث قال أنها ’ “ثل
سصوى  ‘ 12أŸائة بقيمة  5.9مليار دو’ر ،شصكلت
قيمة ألصصادرأت منها  57باŸائة وقيمة ألوأردأت
 ‘ 43أŸائة.
وتقاطعت أرأء وزأرء ألصصيد لكل من أأ’ردن،
أليمن ،ألسصودأن وكذأ مدير أŸنظمات وأ’–ادأت
ألعربية با÷امعة ألعربية ﬁمدى خ Òعبد ألقادر،
‘ أن -ت -ق -اده-ا ضص-ع-ف أل-ت-ج-ارة أل-ب-ي-ن-ي-ة ب Úأل-دول
ألعربية ،فضص Óعن ضصعف جاذبية ألدول ألعربية
ل Ó-سص -ت -ث -م -ارأت ،دأع Úإأ ¤وضص -ع سص -ي -اسص -ة ج -ادة
وشصاملة ترسصي تعاونا حقيقيا ب Úألدول ألعربية
وتعزز ألشصرأكة ‘ هذأ ألقطاع أ◊يوي.
وأّك- -د ح- -ب- -يب ب- -ن ي- -ح- -ي أأ’م Úأل -ع -ام ’–اد
أŸغرب ألعربي ،بدوره ضصرورة ألتنسصيق أŸشصÎك
لتحقيق أŸعادلة ب Úأ’سصتغÓل وأÙافظة على
تنمية أŸوأرد ألبحرية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ليات لرصصد ا’نصصاف ا’جتماعي
باباسض ‘ اŸلتقى الدو‹ حول ا آ

ا÷زائر ماضسية ‘ السسياسسات ا’جتماعية رغم انخفاضش أاسسعار البÎول
’طفال اŸتمدرسصŒ Úربة رائدة
^ ‡ثل اليونيسصيف ٪٩٨ :من ا أ

كشصف رئيسض اÛلسض ا’قتصصادي وا’جتماعيﬁ ،مد الصصغ Òباباسض ،أان ا÷زائر بصصدد دراسصة مشصروع لتأاسصيسض أاداة
متابعة وتقييم اŸسصاواة ا’جتماعية ‘ السصياسصات العمومية سصتكون ‘ شصكل مرصصد ،على أان يتم ا’عتماد على التجربة
’نصصاف ا’جتماعي ،التي تبقى غÒ
اŸكسصيكية ،ولفت ‘ سصياق موصصول إا ¤ا÷هود التي بذلتها ا÷زائر ‘ سصبيل تكريسض ا إ
كافية ‘ غياب ميكانيزمات تكرسض العدالة ا’جتماعية.

قصصر األ· :فريال بوشصوية
تصصوير :عباسس تيليوة

“يزت أاشصغال اŸلتقى الدو‹ حول «اآلليات
اŸؤوسصسصاتية لرصصد اإلنصصاف الجتماعي و–سصÚ
فعاليات السصياسصات العمومية ‘ ترقية اإلنصصاف»،
ال -ت -ي اح -تضص -ن -ت -ه -ا ا÷زائ-ر ،أامسص ،ب-قصص-ر األ·،
نظمها «الكناسص» مع هيئة «اليونيسصيف»Ã ،داخلة
أالقاها باباسص الذي شصدد على أاهمية اإلنصصاف
الج -ت -م -اع -ي ال -ذي فضص -ل -ه ع -ل -ى ع -ب-ارة ال-ع-دال-ة
الجتماعية ،وا÷هود التي تبذلها ا÷زائر ‘ هذا
الŒاه من خÓل الÎكيز على التعليم الذي يكتسصي
أاهمية بالغة ويعد قاعدة اإلنصصاف.
وت - -وق - -ف ذات اŸسص - -ؤوول ،ع- -ن- -د السص- -ي- -اسص- -ات
الج -ت -م -اع -ي -ة ‘ إاط -ار ن -ظ -رة ج -دي-دة ل-ل-ت-ط-وي-ر
القتصصادي منذ التسصعينيات القائمة أاسصاسصا على
اإلنصص -اف ،وك -ذا أاه -داف األل -ف -ي -ة خ Ó-ل اÿمسص
سصنوات األو ¤منها ،بتسصليط الضصوء على تطوير
القتصصاد إلنتاج قيمة مضصافة ،وتشصكل فرصصة ÿلق
مناصصب الشصغل ومضصاعفة ثروات األ· وضصمان
التوزيع العادل للÌوات .وقال باباسص «بات لزاما
السصهر على تقليصص عدم اإلنصصاف داخل اإلقليم
وما ب Úاألجيال إلقرار التوازن الذي يعد قاعديا
من خÓل وضصع اآلليات الكفيلة بذلك».
من جهته‡ ،ثل اليونيسصيف با÷زائر توماسص
ايف ،Úثمن ما بذلته ا÷زائر ‘ سصبيل تكريسص

اإلنصصاف الذي يبدأا من الطفولة ،حيث –صصي ٩8
ب -اŸائ -ة م -ن األط -ف -ال اŸت -م -درسص Úع -ل-ى سص-ب-ي-ل
اŸثال ،لكن هذه ا÷هود غ Òكافية حسصبه ،لذا
ي -ن -ب-غ-ي ت-وج-ي-ه ا÷ه-ود ل-ت-غ-ط-ي-ة نسص-ب-ة  2باŸائة
اŸتبقية ،مع الÎكيز على –ديد الفئات الهشصة
اŸسصتفيدة من السصياسصة الجتماعية.
وتصص- -ن- -ف ال- -ت- -ق- -اري- -ر األخÒة لÈن- -ام -ج األ·
اŸتحدة التنموي حول التنمية البشصرية ،ا÷زائر ‘
اŸرتبة التاسصعة عاŸيا من ب Úالدول التي حققت
أاسصرع تقدم ‘ التنمية البشصرية من حيث مؤوشصر
ال -ت-ن-م-ي-ة ال-بشص-ري-ة ال-ك-ام-ل ‘ ال-فÎة اŸم-ت-دة بÚ
 1٩70و ،2010بينما تصصنف ‘ اŸرتبة اÿامسصة

عاŸيا ‘ قائمة الدول التي حققت تقدما أاسصرع ‘
›ال ال-ت-ن-م-ي-ة ال-بشص-ري-ة م-ن ح-يث م-ؤوشص-ر ال-ت-نمية
ال -بشص -ري -ة غ Òال -ن-ق-دي ،أاي خ-ارج ال-ن-ا œل-داخ-ل-ي
اÿام ،ما يؤوكد على مÓئمة السصياسصات العمومية
اŸنتهجة.
وتكمن أاهداف اŸلتقى ‘ بحث مسصاهمة صصناع
ال-ق-رار ع-ل-ى أاخ-ذ مسص-أال-ة ال-ف-وارق ،ب-الÎك-ي-ز ع-لى
أافضص -ل ال -ت -ج -ارب واŸم-ارسص-ات ب-خصص-وصص آال-ي-ات
اإلنذار الوطنية وا÷هوية ،وا ¤ذلك الشصروع ‘
ح- -وار م -ع ‡ث -ل -ي ا◊ك -وم -ات واÛت -م -ع اŸدÊ
واأل· اŸتحدة حول مقاربات دعم اآلليات من
أاجل انعكاسص أافضصل على األطفال والشصباب.

أاكد ﬁمد الصصغ Òباباسص ‘ ،ندوة صصحفية
أاع -ق -بت أاشص -غ -ال اŸل -ت -ق -ى ال -دو‹ ح-ول «اآلل-ي-ات
اŸؤوسصسصاتية لرصصد اإلنصصاف الجتماعي و–سصÚ
فعاليات السصياسصات العمومية ‘ ترقية اإلنصصاف»،
بأان ا÷زائر ماضصية ‘ السصياسصات الجتماعية رغم
ان -خ -ف -اضص أاسص -ع-ار ال-بÎول ع-ل-ى أان ت-وج-ه أاسص-اسص-ا
لدعم الفئات الهشصة ،لكنه أاكد باŸقابل بأانه حان
الوقت للتوجه إا ¤تنويع اقتصصادنا ليكون منتجا،
ألن «البحبوحة اŸالية ‘ غياب اإلنتاج ل تدوم».
و‘ م -ع -رضص رده ع -ل -ى سص -ؤوال ح -ول السص -ي -اسص-ة

الج- -ت- -م -اع -ي -ة اŸن -ت -ه -ج -ة وأام -وال ال -ت -ح -وي Ó-ت
الج -ت -م -اع -ي-ة ،ح-رصص ب-اب-اسص خÓ-ل ال-ن-دوة ال-ت-ي
نشصطها Ãعية ‡ثل اليونيسصيف با÷زائر توماسص
ايف ،Úحرصص على التوضصيح أان تلك اŸنتهجة ‘
ا÷زائر مسصتمدة من بيان الفا— نوفم ،Èوردا على
ان-ع-ك-اسص-ات ان-خ-ف-اضص أاسص-ع-ار ال-بÎول ع-ل-ى ح-ج-م
األموال ،نبه إا ¤أانه ‘ هذه ا◊الة ل Áكن للدولة
بأاي حال من األحوال إاهمال الفئات الهشصة التي
سصتكون اŸسصتفيد األول وإان بات لزاما التفك‘ Ò
اقتصصاد منتج.

عرج منشصط الندوة على سصلسصلة اللقاءات التي
جمعته ‘ العام  2011باÛتمع اŸد Êبتكليف من
رئيسص ا÷مهورية ،وأاسصفرت عن  ٥0توصصية ،وبعدما
أاشصار إا ¤أان  2٥باŸائة من اŸواد اŸدعمة تهرب
ع Èا◊دود ،أاوضصح أان «البحبوحة اŸالية» ل Áكن
أان تسصتمر ‘ ظل اقتصصاد غ Òمنتج ،ما يسصتدعي
ال-ت-ح-رك السص-ري-ع م-ن أاج-ل اق-تصص-اد ب-دي-ل م-ت-ن-وع،
يقدم قيمة مضصافة.

خÓل تفقده Ÿشصاريع شصركة «مÎو ا÷زائر» ،غول:

ف.بوشصوية

خط ا◊راشش ـ تافؤرة يدخل حيز اÿدمة ‘ جؤان اŸقبل
^ اإ‚از مصصاعد خاصصة با’أشصخاصض اŸعاقÚ

أاكد وزير النقل عمار غول،
أان إا‚از خط ميÎو ا÷زائر
الرابط ب Úحي البدر وا◊راشض
مكسصبا هاما باعتباره سصيسصاهم
‘ رفع الضصغط اŸوجود نحو قلب
العاصصمة ،كاشصفا ‘ ذات السصياق
أانه مع شصهر جوان اŸقبل
سصيوضصع خط ا◊راشض نحو
تافورة حيز اÿدمة.

صصونيا طبة

ال-ن-ق-ل ا◊ضص-ري ب-السص-كك ا◊دي-دية
ع - -ل- -ى ضص- -رورة ضص- -م- -ان ال- -ت- -ك- -وي- -ن
اŸت- -واصص- -ل واŸسص- -ت -م -ر ل -ل -ت -ق -ن -يÚ
والسصائق Úوالعمال ‘ ›ال وسصائل
ال-ن-ق-ل ال-عصص-ري-ة اŸيÎو والÎام-واي
والنقل باŸصصاعد الهوائية.

..ويؤؤكد :الدولة تتابع ملف احتجاز
الطائرة ا÷زائرية بكل حيثياته
وخÓ- -ل السص Òال- -ت- -ج -ري -ب -ي ألول
رح -ل -ة م-ن ح-ي ال-ب-در ن-ح-و اÙط-ة
النهائية للحراشص ،أاكد غول أان هذا
اÿط الذي يبلغ طوله اإلجما‹ ٤
كلم يعد مكسصبا كبÒا وخطوة هامة
قامت بها وزارة النقل كونه يتوفر
على ﬁ ٤طات هامة ،باشص جراح
وب-وروب-ة واÙط-ة األو ¤وال-ن-ه-ائ-ية
للحراشص ،زيادة على خط ا◊راشص -
تافورة الذي تسصتغرق الرحلة فيه 20
دقيقة وسصيسصاهم ‘ تخفيف الضصغط
ا◊اصص -ل وسص -ي-ك-ون ل-ه م-ن-ف-ع-ة ك-بÒة
على اŸواطن.Ú
وأاشص - -ار ال - -وزي - -ر إا ¤الشص - -روع ‘
إا‚از خ- -ط م- -يÎو ي- -رب- -ط ا◊راشص
نحو باب الزوار واŸطار ،حيث ” -
على حد قوله  -أاخذ كل اإلجراءات
الÓزمة لنطÓق األشصغال من خÓل

تهدف اللجنة القطاعية اŸكلفة
باŸوافقة على الدراسصات اŸتعلقة بتهيئة
وتنمية اŸناطق ا◊دودية ،إا ¤النهوضض
بالو’يات اŸعنية وتدارك التأاخر ‘
التنمية وفك العزلة عن مواطني هذه
اŸناطق ،الذين  ⁄يجدوا سصوى التهريب
لضصمان لقمة العيشض .وجاء تنصصيب
اللجنة القطاعية اŸكلفة باŸوافقة على
الدراسصات اŸتعلقة بتهيئة وتنمية
اŸناطق ا◊دودية ‘ سصياق سصعي الدولة
لتأام Úا◊دود وخلق توازن بﬂ Úتلف
’قاليم وا÷هات.
ا أ
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خمري:

خيارات ا÷زائر ثابتة ‘ ا’هتمام بÈامج التنمية
قال وزير الشصباب ،عبد
القادر خمري ،على
هامشض انعقاد اŸؤو“ر
’ليات
الدو‹ حول ا آ
اŸؤوسصسصاتية لرصصد
ومتابعة العدالة
ا’جتماعية و–سصÚ
فعالية السصياسصات
العمومية ‘ ترقية
العدالة ،أان موضصوع
اŸؤو“ر يكتسصي أاهمية
بالغة ،كونه يهتم
’نسصا ‘ Êإاطار تطوير
با÷انب ا إ
التنمية ا’قتصصادية وا’جتماعية
للعنصصر البشصري.
وأاضصاف الوزير خمري ،أان ا÷زائر تقدم
سصياسصات واضصحة ‘ اÛال وتفتح النقاشص
مع ﬂتلف الفاعل ‘ ÚاŸيدان ،من خÈاء

Ÿع - -ا÷ة قضص - -اي - -ا ال - -تسص- -يÒ
والشص-ب-اب ،وŒرب-ت-ه-ا ن-اج-ح-ة
‘ ه - -ذا اإلط- -ار ،وأاوضص- -ح ان
اخ -ت-ي-ار اŸوضص-وع دل-ي-ل ع-ل-ى
ذلك ،إلث- -راء ال- -ن- -ق -اشص ح -ول
النشص -غ-الت اŸط-روح-ة ،و‘
مقدمتها ا÷انب الجتماعي
اŸت -ع -ل -ق ب-الصص-ح-ة وال-ت-ع-ل-ي-م
واهتمامات الشصباب.
كما أاكد الوزير اÿيارات
األسصاسصية لرئيسص عبد العزيز
ب -وت -ف -ي -ل-ق-ة ‘ ›ال الÎب-ي-ة
وال-ت-ع-ل-ي-م وال-ع-دال-ة الج-ت-م-اعية ،موضصحا أان
تعليمات رئيسص ا÷مهورية ل رجعة فيها مهما
ك -انت ال -ظ -روف ،م -ؤوك -دا ع -دم ت -أاث Òت-راج-ع
أاسصعار البÎول على السصÎاتيجيات الوطنية
‘ الهتمام بقضصايا العدالة الجتماعية.

جÓل بوطي

خÈاء يصصرحون لـ«الشصعب»

البحبؤحة اŸالية ’ Áكن أان تسستمر ‘ ظل اقتصساد غ Òمنتج

وقال غول ‘ زيارة عمل وتفقد
لبعضص مشصاريع قطاعه بالعاصصمة ،أان
ك -ل األشص -غ -ال ان -ت -هت ع -ل -ى مسص-ت-وى
اÿط األول من حي البدر إا ¤عÚ
ال-ن-ع-ج-ة ،و ⁄ي-ت-ب-ق م-ن-ه-ا ال م-رح-لة
التجهيزات التي سصتنطلق مع بداية
هذه السصنة ،داعيا شصركات اإل‚از
بضصرورة “ديد خط ع Úالنعجة -
ب- -راق- -ي إا ¤ك- -ل م- -ن ال- -ك- -ال- -ي -ت -وسص
واألربعاء.
كما أاعطى الوزير تعليمة بضصرورة
إادم -اج م -يÎو ال -ع-اصص-م-ة والÎام-واي
وخطوط السصكة ا◊ديدية ‘ إاطار
نظرة أاوسصع وأاشصمل من خÓل ربط
مسصتقبلي للعاصصمة بولية بومرداسص
والبليدة وتيبازة ،وذلك بهدف تقدË
خدمات ذات نوعية للمواطن والسصهر
على –سص Úمسصتوى اإل‚از.

العدد
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إاف- -راغ ال -رواق م -ن ك -ل م -ا Áك -ن أان
ي- -عÎضص اإل‚از ،م- -وضص- -ح- -ا أان ك- -ل
خطوط اŸيÎو سصتتوفر على شصبكة
الهاتف النقال مع بداية شصهر ماي
اŸقبل.
من جهة أاخرى ،كشصف الوزير عن
إا‚از مصص -اع-د خ-اصص-ة ب-األشص-خ-اصص
اŸع- - -اق ،Úح- - -يث ” األخ- - -د ب - -عÚ
الع- -ت- -ب- -ار انشص- -غ- -الت ه -ذه ال -ف -ئ -ة
ومعاناتها ‘ التنقل ،مضصيفا أان ذلك
سص -يسص -م -ح ل -ه -م ب -اسص -ت -ع-م-ال اŸيÎو
بسصهولة من ﬂتلف اÙطات كما
” الشص - - - -روع ‘ –سص Úاÿط - - - -وط
القدÁة من خÓل مراعاة اÿدمات
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وال- -ت- -ه -ي -ئ -ة اÿارج -ي -ة
واŸرافق العمومية.
وشصدد غول خÓل إاعطاءه إاشصارة
انطÓق اŸعهد ا÷ديد للتكوين ‘

اسصتنكر وزير النقل عمار غول،
احتجاز السصلطات البلجيكية لطائرة
ت- -اب- -ع- -ة لشص- -رك- -ة اÿط- -وط ا÷وي- -ة
ا÷زائرية Ãطار العاصصمة بروكسصل،
مؤوكدا أان الدولة تتابع هذا اŸلف
بكل حيثياته ‘ إاطار التحكم التام ‘
ال- -قضص- -ي- -ة ول- -ن ت- -تسص- -ام- -ح م -ع ه -ذا
التصصرف غ Òالقانو.Ê
وع -ل -ى ه-امشص زي-ارت-ه ال-ت-ف-ق-دي-ة
ل-ب-عضص مشص-اري-ع ق-ط-اع-ه ب-ال-عاصصمة،
صصرح وزير النقل أان التصصرف الذي
ق-امت ب-ه السص-ل-ط-ات ال-ب-ل-ج-يكية غÒ
لئق وغ Òمقبول “اما ،حيث ”
أاخذ ﬂتلف اإلجراءات الدبلوماسصية
واإلداري- -ة وال- -ق- -ان- -ون -ي -ة م -ن ط -رف
السص -ل -ط -ات ا÷زائ -ري-ة ،م-وضص-ح-ا أان
اŸل- -ف ق- -د Ëي -ع -ود إا ،2008 ¤أاي -ن
–صصلت اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية
على ا◊ق فيما يخصص هذه القضصية.

تنصصيب اللجنة القطاعية اŸكلفة بتهيئة وتنمية اŸناطق ا◊دودية

 12و’ية سستسسفيد من دراسسات لتدارك التأاخر

ق -الت دل -ي-ل-ة ب-وج-م-ع-ة وزي-رة ت-ه-ي-ئ-ة اإلق-ل-ي-م
وال -ب -ي -ئ -ة ،أان خ -ط -وة ت -نصص -يب ال -ل -ج -ن -ة تضص-اف
ıتلف اŸشصاريع واŸبادرات لتنفيذ السصياسصة
ال -وط -ن-ي-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة اإلق-ل-ي-م م-ن خÓ-ل اıط-ط
الوطني الذي Áتد إا ¤سصنة .2030
و–دثت ال- -وزي- -رة ع- -ن اسص -ت -ف -ادة  12ولية
ح- -دودي- -ة م- -ن ه- -ذه ال- -دراسص- -ات ال- -ت -ي تسص -ع -ى

السص-ل-ط-ات ل-ل-وق-وف ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات ال-ت-نمية ‘
ﬂت- -ل- -ف اÛالت م -ع األخ -ذ ب -ع Úالع -ت -ب -ار
اŸوقع ا÷غرا‘ وهذا من أاجل تلبية انشصغالت
اŸواط -ن وح-ل اŸشص-اك-ل ال-ت-ي ت-ؤوث-ر سص-ل-ب-ا ع-ل-ى
انخراطه ‘ مشصاريع التنمية التي تعت Èمن أاهم
اÙاور لتطوير هذه اŸناطق التي “تد على
ط- -ول  6000ك -ل -م وال -ت-ي “ث-ل ا◊دود ال-ب-ي-ئ-ي-ة

حلؤل واقعية Ÿشساكل معقدة
’·
’فريقي وا أ
قال ‡ثل ا’–اد ا أ
اŸتحدة للجنة ا’قتصصادية ‘ أافريقيا
و‡ثل منظمة اليونيسصف بدولة
إاثيوبيا ،اÿب ÒليورŸان جاؤوها ،أانه
يتوجب على اŸشصارك ‘ ÚاŸؤو“ر وضصع
’شصكالية العدالة
حلول واقعية إ
ا’جتماعية ‘ دول إافريقيا الشصمالية
’وسصط ،اللتان
ومنطقة الشصرق ا أ
Œمعهما قواسصم مشصÎكة ‘ العنصصر
البشصري ،وهو ما سصيناقشض ‘ اŸؤو“ر.
وأاكد اÿب Òأان الوقت ا◊ا‹ ،يفرضص على
صصانعي القرار واÈÿاء ‘ ›ال السصياسصات
العمومية ،وضصع آاليات لتحليل مدى فاعلية
األن- -ظ -م -ة اŸوضص -وع -ة وق -ي -اسص -ه -ا ل -ل -خ -روج
بتوصصيات بناءة ومشصÎكة.
وب -خصص-وصص أاه-م-ي-ة م-وضص-وع اŸؤو“ر ق-ال
اÿب ،Òأان -ه يشص -ك -ل ف -رصص -ة سص -ان -ح -ة ل-ت-ب-ادل
التجارب واÈÿات مع الباحث ÚواÈÿاء ،من
دول الÈازيل ،اŸكسصيك ،موريتانيا ،إاثيوبيا،

ا÷زائر ،نيجÒيا وتونسص وغÒها ،وهو ما
يÈز أاهمية اŸوضصوع الذي دعت إاليه ا÷زائر
‘ هذا اŸؤو“ر الهام.
ودع - -ا اÿب Òإا ¤ت - -ق - -ي - -ي- -م السص- -ي- -اسص- -ات
ا◊كومية ‘ ›ال الهتمام باŸرأاة والطفل
من ا÷انب الجتماعي والقتصصادي ،خاصصة
ميدان الصصحة والÎبية والتعليم ،مشصÒا اإ¤
أان دول شص- -م- -ال إاف -ري -ق -ي -ا والشص -رق األوسص -ط
Áكنها –دي األوضصاع الراهنة ،ووضصع آاليات
تنعكسص أافضصل على الأطفال والشصباب.
وأاوضصح ‡ثل اليونيسصف بإاثيوبيا أان ثÓثية
القتصصاد والصصحة والÎبية Áكن تخطيها،
من خÓل السصتثمار ‘ اŸورد البشصري سصيما
الشص -ب-اب ،م-ن خÓ-ل –سص Úم-ن-اه-ج ال-ت-ع-ل-ي-م
و–قيق اŸسصاواة ‘ ذلك ع Èكامل األسصر،
وب- -دون “ي- -ي- -ز حسصب اŸن- -اط -ق ،م -ؤوك -دا أان
العتماد على ثروة اإلنسصان يجعلنا نتحدى
الÌوة اŸالية التي هي وسصيلة وليسصت غاية.

ج.ب

’كادÁي التونسصي عبد الرحمن الÓحقة:
اÿب Òوالباحث ا أ

مكافحة الفقر أاك Èالتحديات

قال الدكتور ‘ ا’قتصصاد بجامعة
تونسض واÿب Òعبد الرحمن الÓحقة،
أان موضصوع اŸؤو“ر الذي اخت Òيحمل
الكث Òمن ا÷وانب التي –تاج إا¤
الوقوف والبحث ‘ خلفياتها ،ومدى
تقييم الÈامج اŸسصطرة ‘ اÛال
لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصصادية
عادلة ‘ اŸغرب العربي.
وأاوضص- - -ح ال- - -ب- - -احث أان اŸوضص- - -وع ال- - -ذي
سصيطرحه ‘ اŸؤو“ر ينصصب حول ا÷انب
الج -ت-م-اع-ي ل-ف-ئ-ة األط-ف-ال لسص-ي-م-ا ظ-اه-رة
ال-ف-ق-ر ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ال-ف-ئ-ة ب-اع-ت-بارها حلقة
أاسصاسصية ‘ األسصرة ومدى انعكاسص ذلك على
مسصتقبلها ‘ ا◊ياة ،مشصÒا إا ¤أان الهدف من
ذلك تقد Ëبرامج تؤوخذ بع Úالعتبار ‘
›ال التقليل منها.
ك-م-ا أاشص-اد ال-دك-ت-ور الÓ-ح-ق-ة ب-أاه-مية مثل
ه -ذه ال -دراسص -ات واŸواضص -ي -ع ال -ت -ي ت -ب -ن -اه-ا
اŸؤو“ر الدو‹ ‘ تقد Ëواسصتحداث برامج
مسصتقبلية“ ،كن من السصتثمار ‘ األطفال

منذ صصغرهم ،موضصحا أانه أامر بالغ األهمية،
كونه يدخل ‘ صصناعة رجال الغد والتقليل من
الفقر واتخاذ إاجراءات لسصتقرار األطفال.
وبخصصوصص مدى فاعلية الدراسصات التي
ت- -ع- -ن- -ى ب -األط -ف -ال ‘ ظ -ل تسص -ج -ي -ل ف -وارق
اجتماعية واختÓفات بينية ب Úالدول ،ذكر
اÿب Òأان الدراسصات يجب أان تكون متعددة
األب - -ع - -اد وأان ل ت - -خ- -تصص ‘ ا÷انب اŸادي
ف -ق -ط ،م -ؤوك -دا ال -ت-وج-ه ن-ح-و –ل-ي-ل ظ-روف
ال- -ع- -يشص ،وت- -ن- -اول ج- -انب السص -ك -ن والصص -ح -ة
والتعليم.
وأاضص- -اف ال- -ب- -احث ال- -ت- -ونسص -ي أان اŸؤو“ر
يشصكل همزة وصصل ب Úالباحث Úوصصناع القرار
وه -ي ف -رصص-ة ل-ت-ب-ادل ال-ت-ج-ارب وال-رؤوى ح-ول
القضصايا التي تهم بلدان العا ⁄عامة والشصرق
األوسصط واŸغرب العربي خاصصة Ÿا للبلدين
من قواسصم مشصÎكة ‘ ا÷انب القتصصادي
والجتماعي.

ج.ب

الباحثة عائشصة البحري ‡ثلة سصلطنة عمان:

آاليات جديدة لعÓج التعقيدات

صص -رحت اÿبÒة ع -ائشص -ة ال -ب-ح-ري‡ ،ث-ل-ة
›لسص ال -ب -حث ال -ع -ل -م-ي بسص-ل-ط-ن-ة ع-م-ان ،اأن
الهدف من اŸشصاركة هو تقد Ëوجهة نظر
حول موضصوع العدالة الجتماعية والتغÒات
ا◊اصص -ل -ة ‘ السص -ل -ط -ن -ة واإم -ك -ان -ي -ة ت -ع -م -ي -م
السصتفادة من التجربة ‘ ،احتواء التغÒات
للجزائر.
وأاشص -ارت ‘ اŸق -اب -ل إا ¤سص -ي-اسص-ة اإلنصص-اف
اإلق -ل -ي-م-ي اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ت-وزي-ع ع-ادل ل-لسص-ك-ن-ات
وال -ت -ج -ه -ي-زات األسص-اسص-ي-ة واÿدم-ات وﬂت-ل-ف
الوسصائل التي –سصن من مسصتوى معيشصة السصكان.
وسص -ت -ب -حث ا÷زائ -ر ع -ن ال -ت -نسص -ي -ق م-ع دول
ا÷وار سصواء اŸغاربية أاو التي “لك معها حدودا
ج-ن-وب-ي-ة ل-ت-نسص-ي-ق ا÷ه-ود واسصتغÓل اإلمكانيات
اŸت-اح-ة Ãا ف-ي-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ت-ق-ل-يصص الفوارق،
و–صص Úتلك اŸناطق.

حكيم/ب

الجتماعية ،لسصيما عنصصر الشصباب.
وقالت الباحثة اأنه سصتقدم Œربة الدولة ‘
م-ي-دان اسص-ت-ي-ع-اب ال-ت-غÒات الج-ت-م-اع-ية ،من
خÓل اإبراز دور اŸرصصد العلمي الذي وضصعته
ا◊كومة ،لإيجاد اآليات ◊ركة التغ ،Òفيما
يخصص اŸراأة ،الطفل ،الشصباب وحتى اŸسصن،Ú
واŸع -اق ،Úوال -ت -ك -ف -ل ب -ح -اج -ي -ات -ه -م ب -ط -رق
مدروسصة.
كما اأوضصحت الباحثة اأنها سصتطرح فكرة
اإنشصاء ›لسص البحث العلمي ‘ السصلطنة الذي
سص-اه-م ‘ تسص-ط Òب-رام-ج م-ع-ا÷ة دي-ن-ام-ي-كية
اÛتمع ،بالإضصافة اإ“ ¤ك Úصصناع القرار
من وضصع سصياسصات اآنية اأو تعديلها ،اإن كانت
موجودة وفق ما يتماشصى والظروف اŸتاحة،
مشصÒة اإ ¤اأنها Œربة ناجحة تناسصب الفئات
اŸذك - - -ورة و–ق - - -ق الإنصص - - -اف وال- - -ع- - -دال- - -ة
الجتماعية.

ج.ب

»æWh

الثÓثاء  16ديسشمبر  2014م
الموافق لـ  23صشفر  1436هـ

تعي Úوإانهاء مهام مدير ديؤان ا◊ج والعمرة من صسÓحيات رئيسس ا÷مهؤرية

عيسسى :التقرير النهائي للحج والعمرة سسيعرضض قريبا على ›لسض الوزراء اŸشسÎك
للكÎو◊ Êج نظيف ابتداء من العام اŸقبل
الدخؤل ‘ اŸسسار ا إ

لوقاف ﬁمد عيسسى ،أامسس ،على هامشس اŸلتقى الؤطني للمرشسدات
أاكد وزير الشسؤؤون الدينية وا أ
لسسري ،أان رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة هؤ الؤحيد اıؤل قانؤنا
الدينيات حؤل العنف ا أ
تعي Úوإانهاء مهام اŸدير العام للديؤان الؤطني للحج والعمرة وهؤ أامر يتعلق بصسÓحياته ،مشسÒا إا ¤أان
تقد Ëالتقرير النهائي اŸتعلق با◊ج والعمرة سسيكؤن على مسستؤى اÛلسس الؤزاري اŸشسÎك خÓل
لسسابيع القليلة القادمة.
ا أ
Óئمة قال
اŸسش - -ار اإلل- -كÎو Êال- -ذي ي- -ف- -رضص أاما السشكنات الوظيفية ل أ
ن -فسش -ه ب -ق -وة وي -ه ّ-ي -ئ ألسش-ب-اب ا◊ج عيسشى ،إان اإلمام له ا◊ق ‘ السشكن
ال -ن -ظ -ي -ف وُي -عَ-رف ا◊اج ا÷زائ-ري الجتماعي ،لكن الوزارة اهتمت بهذا
وبخصشوصص ا◊ج ،قال عيسشى على Ãك -ان إاق-ام-ت-ه م-ن خÓ-ل ال-تسش-ج-ي-ل ا÷انب من خÓل السشكن الوظيفي
هامشص اŸلتقى الوطني للمرششدات األول وه-ي ال-ت-حسش-ي-ن-ات ال-ت-ي سش-ي-تم الوقفي ‘ اŸسشاجد ،حيث سشجلت
الدينيات حول العنف األسشري ،إانه التطرق إاليها خÓل ندوة صشحفية ‘ ال - -وزارة ‘ ﬂط - -ط ع - -م- -ل- -ه- -ا و‘
اب- -ت- -داء م- -ن ال- -ع -ام اŸق -ب -ل سش -ي -ت -م وقت لح - -ق ،ب - -ع - -د ت - -ع - -ي Úرئ - -يسص م - -ي - -زان - -ي - -ة اıط - -ط اÿم- -اسش- -ي
اسشتحضشار موسشم حج ﬂتلف جدا ا÷م -ه -وري -ة ل -ل -م-دي-ر ال-ع-ام ا÷دي-د اضش -ط Ó-ع -ه -ا ه -ي ب -ب -ن -اء السش-ك-ن-ات
يسشوده التنظيم اÙكم بالدخول ‘ لديوان ا◊ج والعمرة.
الوظيفية التابعة للمسشاجد وتسشجل

وق -ف -ا ي -ت -داول ع-ل-ي-ه-ا األئ-م-ة حسشب
تنقÓتهم ع ÈاŸسشاجد.

اŸرشسدات الدينيات واألئمة يخوضسون معركة ضسارية لتبييضض صسورة اإلسسÓم
مسسلم تدعؤ لتبسسيط مضسمؤن خطبة الؤداع ‘ اŸقررات الÎبؤية

لسسري ،أامسس ،أان العنف Ãختلف أاشسكاله وأامكنته ظاهرة
أاكد اŸتدخلؤن ‘ اŸلتقى الؤطني للمرشسدات الدينيات حؤل العنف ا أ
لرسساء
دخيلة على اÛتمع ا÷زائري ول “ت بصسلة لقيمه وعاداته وأاصسالته ،ما يفرضس ،بحسسبهم ،تضسافر ا÷هؤد ب Úكل الفاعل Úإ
لسسرة.
لو ¤للمجتمع اŸتمثلة ‘ ا أ
ثقافة التسسامح وا◊ؤار وﬁاربتها من جذورها بالعؤدة إا ¤معا÷ة أامراضس اÿلية ا أ

للحفاظ على “اسشكها من الظاهرة
الدخيلة على ›تمعنا ،مششÒة إا ¤أان
السش -ل -م واألخ Ó-ق ت -ب -ق-ى ه-ي ال-ق-ي-م
ال - -وح - -ي - -دة ‘ م - -واج - -ه- -ة ال- -ف- -ع- -ل
الج- -ت -م -اع -ي غ Òالسش -وي ،وه -و م -ا
يفرضص ،بحسشبها ،على الرأاي العام
الجتهاد ‘ مرافقة مرتكب العنف
وضشحاياه على حد سشواء ،ألن الهدف
هو السشلم والسشكينة وبالتا‹ فحتى
م -رت -كب ال -ف -ع -ل ل-دي-ه ا◊ق ‘ ه-ذا
السشلم.
من جهتها أاكدت نائب رئيسص ›لسص
األم -ة زه -ي -ة ب -ن ع-روسص ،أان ال-ع-ن-ف
األسشري ظاهرة عاŸية لكنها بالنسشبة
ل -ل -م -ج -ت -م-ع ا÷زائ-ري داء أاك Ìم-ن-ه

ظ -اه -رة اج -ت -م -اع-ي-ة ،م-ا ج-ع-ل م-ن-ه
موضشوع السشاعة كونها أاخذت أابعادا
خطÒة ،مششÒة إا ¤أان القوان Úل
ت-ك-ف-ي ل-ل-ح-د م-ن-ه ،ب-ل ي-ت-ع Úالتوجه
ن -ح -و ال -ع -م -ل ال-ت-حسش-يسش-ي ال-ت-ع-ب-وي
والÎبوي وذلك بداية من األسشرة.
وبلغة األرقام ،أاعطت العميد األول
Óم-ن ال-وط-ن-ي
ب -اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
خÒة مسش- -ع- -ودان ،ح- -وصش- -ل -ة تÎج -م
ان -تشش -ار ال -ظ -اه -رة خÓ-ل  09أاششهر
األخÒة م- -ن سش- -ن -ة  ،2014ح- - -يث ”
إاحصشاء  6985امرأاة رسشمت ششكوى
كضش- -ح- -ي- -ة ıت- -ل- -ف الع- -ت- -داءات،
وتسشجيل  5163معّنفة جسشديا و1508
ضش -ح -ي -ة سش-وء م-ع-ام-ل-ة و 205معنّفة
جنسشيا و 27ضشحية قتل عمدي ،و3
ضشحايا زنا اÙارم ‘ ،ح ” Úتسشجيل
 5220طفل معنف وأاك Ìمن  6آالف حالة
جنوح أاطفال و 27طف Óقات.Ó
أام -ا ف-يصش-ل ب-ودرب-ال-ة ،م-دي-ر ال-ب-حث
وإاع -ادة إادم-اج اÙب-وسش ،Úف-ت-ط-رق
إا ¤تأاط Òالقانون ا÷زائري لظاهرة
ال -ع -ن -ف األسش-ري و–دي-دا اŸرت-كب
ضش- -د ال -ف -ئ -ات ال -هشش -ة ،سش -واء داخ -ل
اÙيط األسشري أاو ‘ الششارع وكذا
ا◊ماية القانونية التي أاقّرها ودور
ال -قضش -اء ‘ ال -تصش -دي ل-ل-ظ-اه-رة م-ن
خÓل اŸتابعة القضشائية.

أاك ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـن  6٠ام ـ ـ ـراأة تعرضس ـ ـ ـت للعن ـ ـ ـف بع ـ ـ ـ“ Úوشسن ـ ـ ـت

أاكد شسابر مصسطفى ،مسساعد اجتماعي ،أان
مصسالح مديرية النشساط الجتماعي لؤلية عÚ
“ؤشسنت أاحصست  69حالة لنسساء ضسحايا العنف
لو ¤لعام .201٤
خÓل التسسعة أاشسهر ا أ
وقال ششابر إان هؤولء الضشحايا هن من ب262 Ú
امرأاة ‘ أاوضشاع اجتماعية صشعبة والÓئي توجهن
خÓل نفسص الفÎة إا ¤خÓيا اإلصشغاء Ÿديرية
النششاط الجتماعي بحثا عن تكفل أاو دعم.

وأاوضشح أانه من ب Úضشحايا العنف ” التكفل بـ45
امرأاة من قبل مصشلحة اŸسشاعدة الطبية مع إادماج
 22م -ن -ه -ن ‘ وسش -ط-ه-ن ال-ع-ائ-ل-ي ،م-ؤوك-دا ‘ ذات
السشياق أان تقد ËاŸسشاعدة لهؤولء النسشوة “ثل ‘
مسشاعدة مادية (حليب وحفاظات وأالبسشة لرضشعهن
وغÒها) لفائدة  90حالة ومسشاعدة مالية لثÓث
أاخريات .مؤوكدا أايضشا أانه ومن جهة أاخرى سشمح 86
–قيقا إاداريا أاجرته مديرية النششاط الجتماعي

ب-اسش-ت-ف-ادة اŸع-ن-ي-ات م-ن ﬂت-ل-ف أاج-هزة التششغيل
واŸسشاعدة التي وفرتها السشلطات العمومية لفائدة
هذه الفئات الهششة .و‘ هذا اإلطار ” ،منح 11
قرضشا مع إاحصشاء  11اسشتفادة من جهاز اŸسشاعدة
ع -ل-ى اإلدم-اج الج-ت-م-اع-ي وثÓ-ث اسش-ت-ف-ادات م-ن
اŸنحة ا÷زافية للتضشامن واسشتفادت Úمن منحة
اإلدماج.

‘ تقييمها ◊صسيلة القطاع ،زرهؤ:Ê

ع“ Úوشسنت :ب.م .األمÚ

 ٢٠٥منطقة توسسع سسياحي ع Èالوطن أاغلبها بالسساحل

 ٤٨رخصسة لسستغÓل اŸياه ا◊مؤية
أاكدت وزيرة السسياحة والصسناعة
التقليدية نؤرية Áينة زرهؤ ،Êأامسس ،أان
هناك  205منطقة تؤسسع سسياحي عÈ
الÎاب الؤطني ،منها  160مؤجؤدة على
السساحل ا÷زائري‡ ،ا تطلب وضسع إاطار
قانؤ ÊلتسسيÒها وجعلها –ت تصسرف
لشسغال على
اŸسستثمرين ،حيث شسرع ‘ ا أ
مسستؤى كل من شسؤاطئ شسطايبي بعنابة،
وثÓث مناطق بؤلية الشسلف ،ومسستقبÓ
Ãسستغا ،Âمن ب 15 Úمنطقة للتؤسسع
السسياحي ،مضسيفة أانه سسيعاد مراجعة
ل‚از
قائمة اŸناطق التي اقتطعت إ
سسكنات.

سسهام بوعموشسة

قالت زرهو Êلدى تنششيطها ندوة صشحفية Ãنتدى
يومية اÛاهد ،إانه بنهاية  2014سشيتم اسشتÓم 30
مششروعا سشياحيا بطاقة اسشتيعاب تقدر بأاك Ìمن
 54أال- -ف سش- -ري -ر ‘  ،2015وال -ذي سش -ي-م-ك-ن م-ن
اسشتحداث  25أالف و 200منصشب ششغل ،مضشيفة أان
هناك  67وحدة فندقية عمومية خصشصص لها 70
لعادة تأاهيلها ،وعششر وحدات من أاصشل
مليار دج إ
 67انتهت عملية التأاهيل على مسشتواها.
وعن عدد اŸششاريع التي أاعطتها الوزارة الوصشية

اŸوافقة فبلغ  847مششروعا منذ
سش-ن-ة  ،2011وب -ط -اق-ة  103أالف
و 811سش -ري -ر وال -ت -ي سش -م -حت
ب -اسش-ت-ح-داث  44أال- -ف م -نصشب
شش- - -غ- - -ل ،ح - -يث خصشصشت ل - -ه - -ا
ميزانية بـ 65مليار دج.
لط- -ار ،ع- -ن
وكشش- -فت ‘ ه- -ذا ا إ
اŸصش - -ادق- -ة ع- -ن  150مششروع
فندقي سشينجز داخل اŸناطق
ا◊ضش-ري-ة ب-ال-ع-اصش-م-ة ،م-نها 42
ل‚از ،مششددة
مششروعا قيد ا إ
‘ تدخلها على أاهمية النظافة
لح-ي-اء لسش-ت-ق-ط-اب السش-ي-اح ق-ائ-لة ،إانه
وŒم-ي-ل ا أ
ع-ل-ى اŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي Úال-ق-ي-ام ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ية
وÃشش -ارك -ة اŸواط -ن ،ك -م -ا رك -زت ع -ل -ى ضش-رورة
التحلي بالثقافة السشياحية.
وب -حسشب زره -و ،Êف -إان ع -دد ال -ع -ام-ل ‘ Úوزارة
السشياحة والصشناعة التقليدية بلغ أاك Ìمن مليون
عامل ،واصشفة القطاع بالواعد والذي يسشاهم ‘
التنمية القتصشادية للجزائر ،ويسشجل القطاع عدة
مششاريع لفنادق حضشرية ،منها  142مششروع متعلق
بششط البحر ،و 64مششروعا للسشياحة الصشحراوية
و 21مششروعا للسشياحة ا÷بلية.

نظرة اسستشسرافية للتحؤلت ا÷يؤسسÎاتيجية

””ا÷يشض”” تعرضض إا‚ازات ومكاسسب ٢٠14

فنيدسس بن بلة

العنف ظاهرة دخيلة على اÛتمع ا÷زائري

‘ ه- -ذا اإلط -ار ،أاك -د وزي -ر الشش -ؤوون
ال -دي -ن -ي -ة واألوق -اف ﬁم-د ع-يسش-ى،
بدار اإلمام ،أان اŸرششدات الدينيات
واألئ- -م- -ة ي -ق -ودون م -ع -رك -ة ضش -اري -ة
وعاتية إلعادة تبييضص صشورة اإلسشÓم
بصشفة يومية والتصشدي لكل ﬁاولت
ال -تشش -وي -ه وال -تشش -ويشص ،خ -اصش -ة ب-ع-د
–ول الدخول إا ¤اإلسشÓم ‘ الغرب
إا ¤انشش -غ-ال ك-ب ،Òب-ال-ن-ظ-ر لع-ت-ن-اق
النخبة فيهم لهذا الدين.
وب- - -حسشب ال- - -وزي- - -ر ،ف- - -م - -ح - -اولت
التششويشص والتششويه لصشورة اإلسشÓم
ت -ن -تشش -ر م -ن خ Ó-ل الÎوي -ج ل -ب -عضص
الصشور النمطية الدخيلة من طرف
ب -عضص وسش -ائ -ل اإلع Ó-م ال-غ-رب-ي-ة‘ ،
كون اإلسشÓم دين قطع الرؤووسص وذبح
ال- -رق- -اب والÎصش -د ل -ب -عضص ا◊الت
الششاذة وجعلها صشورة عامة للتعتيم
على اإلسشÓم وسشماحته ،مسشتششهدا
ب- -ت- -ح- -وي- -ل ح- -ادث -ة م -ق -ت -ل ال Ó-عب
ال -ك -امÒو Êب -ت-ي-زي وزو إا ¤تصش-ف-ي-ة
حسش- -اب ب Úمسش- -ل- -م Úومسش- -ي -ح -يÚ
وربط ذلك Ãقتل الرعية الفرنسشي.
و‘ هذا اإلطار ،اعت Èالوزير عيسشى
أان اŸرشش - -دة ال - -دي - -ن - -ي- -ة ‘ فضش- -اء
اŸسش -ج -د ه -ي ال -ب-اعث ع-ل-ى ن-هضش-ة
حضش- -اري- -ة ت- -رب -وي -ة واŸن -ت -ج ل -ق -ي -م
أاخÓقية عالية من خÓل الحتكاك

16594

تضسمن عدد ›لة ““ا÷يشس““
لشسهر ديسسم Èمؤاضسيع ثرية
تخصس ﬂتلف ميادين النشساط
العسسكري ،كاشسفا عن مهنية ‘
لحداث ومتابعة
رصسد ا أ
التطؤرات ‘ ﬁيط متغ Òل
يقبل ا÷مؤد.

سسعاد.ب

اŸباششر ‘ بيوت الله وخارجها مع
األسش -ر ا÷زائ -ري -ةﬁ ،اول -ة ﬁارب-ة
العنف األسشري الدخيل عن اÛتمع
ع-ن ط-ري-ق ا÷اه-ل-ي-ة ب-ت-ع-ال-يم الدين
ا◊نيف.
بدورها دعت وزيرة التضشامن الوطني
واألسشرة وقضشايا اŸرأاة ،مونية مسشلم
سش -ي ع -ام -ر ،إا ¤ت -ع -زي-ز دور األئ-م-ة
واŸرشش- -دات ال- -دي -ن -ي -ات ‘ ت -ن -وي -ر
األسش- -ر ا÷زائ- -ري -ة واŸسش -اه -م -ة ‘
ضش- -ب- -ط ال- -عÓ- -ق- -ات الج- -ت -م -اع -ي -ة
واألسش- -ري -ة ،وه -و ال -دور ال -ذي ح -ثت
على أان تضشطلع به حتى ا÷معيات
واŸدرسش -ة واÙي -ط الج -ت -م-اع-ي،
لسش -ي -م -ا ‘ غ -رسص ال -ق-ي-م واŸب-ادئ
ا◊ميدة والرصشينة بصشفة مبكرة ‘
جو يسشوده ا◊وار.
وأاكدت الوزيرة ،أان أاك Ìمن %85من
وصشايا الرسشول | ‘ خطبة الوداع،
موجودة ‘ اإلعÓن العاŸي ◊قوق
اإلنسشان ،ما يؤوكد أان األمة اإلسشÓمية
هي أاهل اŸكارم واألخÓق واألمة
اŸثالية التي تصشدر هذه القيم وليسص
ال -ع -كسص ،داع -ي -ة وزي -رة الÎب -ي -ة إا¤
ت -بسش -ي -ط مضش-م-ون خ-ط-ب-ة ال-وداع ‘
اŸق-ررات اŸدرسش-ي-ة ح-ت-ى يسش-ت-ف-يد
منها النشصء.
وطالبت مسشلم ،بالتجّند داخل األسشر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لو¤
وق- -د أارج -عت اŸسش -ؤوول -ة ا أ
ع -ل -ى ال -ق -ط -اع ،ال -ت -أاخ -ر ال -ذي
لخÒ
ع- -رف- -ت -ه مشش -اري -ع ه -ذا ا أ
وال- -ن- -قصص ال- -ف- -ادح ‘ م- -راف- -ق
لزم - - -ة
السش - - -ت - - -ق - - -ب - - -ال ،إا ¤ا أ
لمنية التي مرت
القتصشادية وا أ
ب- -ه- -ا ا÷زائ- -ر ،ل -ك -ن رغ -م ذلك
فالدولة بذلت ›هودات لتنمية
ال -ق -ط -اع م -ن خ Ó-ل ال -ت -ع-ري-ف
بوجهتها السشياحية ‘ اŸعارضص
لطار القانوÊ
الدولية ،ووضشع ا إ
ال- -ذي يسش- -م -ح ل -ل -مسش -ت -ث -م -ري -ن
با◊صشول على العقار السشياحي
وإا‚از مششاريعهم دون عراقيل.
وأاوضشحت ‘ هذا الصشدد ،أانه ” اŸصشادقة على
ت -ع -ي÷ Úن-ة Ÿت-اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه ال-ق-رارات ،م-ع
تنظيم دورة ‘ اŸغرب ‘ سشنة .2016
وفيما يخصص عدد السشياح اŸسشجل ‘ ÚاŸوسشم
السش -ي -اح -ي لسش -ن-ة  ،2014أاف -ادت ضش -ي -ف -ة ي -وم -ي -ة
لحصشائيات إال
اÛاهد ،أانه ل Áكنها تقد Ëا إ
بعد انقضشاء السشنة ا÷ارية ،أاما أارقام سشنة 2013
فقد سشجلت مليو Êو 700سشائح ،بينهم  9آالف
سش -ائ -ح أاج -ن -ب -ي وآاخ -رون ج -زائ -ري -ون م -ق -ي -م -ون
باÿارج ،مضشيفة أان الوزارة الوصشية تعمل على
Óحصش-ائ-ي-ات ،وف-ق ال-ن-م-ط ال-دو‹
وضش -ع ج-ه-از ل -إ
لتقييم اŸوسشم السشياحي.

تصشدرت مواضشيع اÛلة ،التي تناولت
حصشيلة القطاع العسشكري لسشنة ،2014
وال- -ت- -ع- -اون ال -ث -ن -ائ -ي ،رسش -ال -ة رئ -يسص
ا÷مهورية إا ¤اŸششارك ‘ Úمؤو“ر
““التطورات ‘ القانون الدسشتوري ‘
إاف-ري-ق-ي-ا““‡ ،ا ي-ع-ن-ي اه-ت-م-ام اÛلة
لكل ما يجري ‘ القارة السشمراء.
و ⁄تÎك اÛل- -ة األي- -ام ال- -وط- -ن- -ي- -ة
واألح - -داث ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة “ر م- -رور
الكرام ،حيث توقفت بزاوية ““أايام ‘
الذاكرة““ عند مظاهرات  11ديسشمÈ
 1960ال- -ت- -ي دوت صش -رخ -ات الشش -عب
ا÷زائري اŸنتفضص من أاجل ا◊رية
ششوارع العاصشمة ومدن أاخرى ،وصشل
صشداها إا ¤منهاتن.
وتÎجم هذا القرار التاريخي  14-15الصشادر عن
ا÷معية العامة األ‡ية بعد مظاهرات ديسشمÈ
با÷زائر ،اŸششدد على حق الششعوب ‘ تقرير
مصشÒها وتصشفية السشتعمار.
‘ ›الت أاخرى ،اهتمت ““ا÷يشص““ Ãا تعرفه
الدول العربية من حراك سشياسشي اجتماعي ،أافضشى
إا ¤حالة من الفوضشى العارمة ‘ ظل مششاريع
م -تسش -ارع -ة ل-ق-وى خ-ارج-ي-ة ت-ري-د ال-ع-ودة إا ¤ه-ذه
الرقعة ا÷يواسشÎاتيجية الفسشيحة اŸمتدة على
مسشاحة  14مليون كلم ،2لفرضص أاجندات التقسشيم
وŒزئة اÛزأا من أاجل أامن اسشرائيل وابقائها قوة
إاقليمية ب Óمنازع إا ¤يوم الدين.
أاكدت ““ا÷يشص““ على هذا اÿطر الداهم للمنطقة
العربية التي تعيشص هزات ارتدادية –ت ما يعرف
““بالربيع““ .وهي اهتزازت Œد امتدادات لها ‘
أاك Ìم -ن م -وق -ع دو‹ ت -ن -اول -ت-ه اÛل-ة ب-ال-ت-ح-ل-ي-ل
اŸعمق والرؤوية السشتششرافيةﬁ ،ذرة من اآلتي
مرافعة لحÎازات أامنية توضشع ضشمن األولوية ‘
ا÷زائر.
وجاء ‘ افتتاحية اÛلة ““أان مرحلة التحول التي
تشش -ه -ده -ا ع -دي -د اŸن -اط -ق م -ن شش -أان -ه -ا إاح -داث
صش - -دم- -ات وشش- -روخ ‘ م- -وازي- -ن ال- -ق- -وى وت- -غ- -يÒ
اŸعطيات والقوان .Úهذه ا◊الة التي تدخل ‘

إاطار ما يسشمى بالفوضشى اÓÿقة تقف وراءها
أاطراف تعمل على نششر الفرقة والتناحر والعنف
ب-ت-غ-ذي-ة ال-ن-ع-رات ال-ط-ائ-ف-ي-ة واŸذه-ب-ي-ة وال-ف-ت-نة،
ليتسشنى لها التحكم والسشيطرة وإاعادة تششكيل خريطة
العا ⁄وفقا ألهدافها ومصشا◊ها ،دون مراعاة أامن
واسشتقرار الدول واسشتقÓل وسشيادة الششعوب““.
من هنا كانت توجيهات الفريق ڤايد صشالح خÓل
ج- -ولت- -ه ال -ت -ف -ق -دي -ة ل -وح -دات ا÷يشص ،تصشب ‘
ضشرورة التحلي باليقظة والوفاء لرسشالة نوفم Èمن
أاج -ل إاع Ó-ء صش -وت ا÷زائ -ر وت-ع-زي-ز م-ك-ان-ت-ه-ا ‘
عصشبة األ· قوية واسشتقرارا.
ل -ه -ذا ك -ان ل-ل-م-ج-ل-ة ج-ول-ة إاعÓ-م-ي-ة واتصش-ال-ي-ة ‘
ﬂت -ل -ف ج -ه -ات ال-وط-ن ،ت-ن-ق-ل ج-ه-ود ا÷يشص ‘
السش- -ه- -ر ع- -ل- -ى أام -ن ا◊دود وم -ك -اف -ح -ة ا÷رÁة
اŸنظمة واإلرهاب .وهي مهمة واقعة على عاتق
ﬂتلف الوحدات القتالية اÛهزة لها ،ل سشيما
رج- - -ال اŸه- - -ام اÿاصش - -ة .وه - -م رج - -ال رصش - -دت
““ا÷يشص““ –رك -ات -ه -م وت -دري-ب-ه-م Ãرك-ز اŸغ-اوي-ر
ببوغار ع ÈاسشتطÓع ميدا ،Êكششفت خÓله جهود
اŸؤوسشسش -ة ال -عسش -ك -ري -ة ‘ كسشب ره -ان ال -عصش -رن -ة
والحÎاف التي تزيل اأمامها كل متاعب وصشعاب،
وي - -ح - -ول اŸسش - -ت - -ح - -ي - -ل إا‡ ¤ك - -ن ‘ ج - -زائ - -ر
النتصشارات.

لرشسيف ،هني:
اŸدير العام لعصسرنة الؤثائق وا أ

 3مÓي Úحالة وفاة غ Òمقّيدة ‘ سسجÓت ا◊الة اŸدنية

لخطاء بسسجÓت ا◊الة اŸدنية تؤؤرق اŸؤاطنÚ
ا أ
شسدد اŸدير العام
لعصسرنة الؤثائق
لرشسيف بؤزارة
وا أ
الداخلية وا÷ماعات
اÙلية ،عبد
الرزاق هني ،على ضسرورة
لخطاء الؤاردة
معا÷ة ا أ
‘ وثائق ا◊الة اŸدنية،
متؤعدا Ãراقبة ومتابعة
سس Òالعملية عن كثب،
بعد أان ذكر بالتعليمات
التي أاصسدرتها الؤصساية ‘
هذا الشسأان ،كاشسفا عن 3
مÓي Úحالة وفاة غÒ
مقّيدة ‘ سسجÓت ا◊الة اŸدنية.

حياة .ك
تصسوير :فواز بوطارن

ششكل موضشوع األخطاء الواردة ‘ سشجÓت ا◊الة
اŸدنيةﬁ ،ور اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية اŸوجه إا ¤اŸديرين العامÚ
لـ 48ولية ،والذي تزامن وقرب اŸدة اÙددة
Ÿع -ا÷ة ه -ذا النشش -غ -ال ال -ذي ي-ؤورق ال-ع-دي-د م-ن
اŸواطن Úمنذ سشن ،Úإاششكالية تطلبت إاجراءات
Óحاطة بها.
اتخذتها الوصشاية منذ زمن قريب ل إ
اللقاء كان تقييميا بحيث ” فيه تقد Ëالعملية ‘
ﬂتلف اŸسشتويات ،بالرغم من أانه  ⁄يتم بعد بلوغ
هدف تصشحيح األخطاء قبل نهاية السشنة ا÷ارية،
وقد أارجع هني سشبب ذلك إا ¤نوع اÿطأا ،وقد
عدد  3أانواع ،منها ما يتم معا÷تها على مسشتوى
ال -ب -ل -دي -ة ول تسش -ت-غ-رق ال-ك-ث Òم-ن ال-وقت ،غ Òأان
اÿطأا عندما يكون ‘ سشجل ا◊الة اŸدنية ،فهذا
يتطلب ،كما قال ،اللجوء إا ¤العدالة ،وهو إاجراء
يقوم به أاعوان البلدية الذين يششكلون الوسشاطة بÚ
اŸواطن والقضشاء.
‘ سشياق آاخر ،أاكد هني خÓل الندوة الصشحفية
ال -ت -ي نشش -ط-ه-ا ،أامسص ،ع-ل-ى ه-امشص ال-ل-ق-اء Ãع-ي-ة
اŸدي - -ر ال - -ع - -ام ل - -ل- -ح- -ري- -ات ال- -ع- -ام- -ة والشش- -ؤوون
ال-ق-ان-ون-ي-ة ب-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية
ﬁمد طالبي ‘ ،رّده على سشؤوال حول جواز السشفر
البيومÎي ،أان مديرية السشندات والوثائق اŸؤومنة
قد تعززت بآالت ششخصشنة جديدة من أاجل رفع
القدرات اإلنتاجية إا 20.000 ¤جواز سشفر يوميا،

وبذلك سشنتمّكن من احÎام اآلجال اŸعلن عنها
من قبل وزير الدولة وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلّية مطلع .2015
وأاشش -ار ذات اŸت -ح -دث إا ¤تسش -ج -ي -ل إاق -ب -ال ك -بÒ
مؤوّخرا على بعضص الدوائر ،حيث انهالت طلبات
جوازات السشفر البيومÎية على عمال الششبابيك.
ويعود هذا الوضشع ،بحسشب ما ذكر ،إا ¤اإلجراء
اŸتضشمن ‘ مششروع قانون اŸالية لسشنة 2015
بخصشوصص الطابع ا÷بائي بقيمة  6آالف دج.
وب-ال-نسش-ب-ة ل-ب-ط-اق-ة ال-ت-ع-ري-ف ال-وط-ن-ي-ة ال-بيومÎية
والرقم الوطني ،أاعلن اŸدير العام للحريات العامة
والشش-ؤوون ال-ق-ان-ون-ي-ة ب-وزارة ال-داخ-ل-ية وا÷ماعات
اÙلية ﬁمد طالبي ،أانها سشتحل كل اŸششاكل
وتغنيه عن بقية الوثائق.

منح  486٠رخصسة لتنظيم Œمعات عمومية
كما أاجاب طالبي على بعضص األسشئلة منها ما تعلق
Ãنح تراخيصص لعقد اجتماعات عمومية بالنسشبة
Óحزاب وا÷معيات ،حيث فّند ما رّوجه البعضص
ل أ
بشش- -أان رفضص وزارة ال- -داخ- -ل -ي -ة الÎخ -يصص ل -ع -ق -د
ّŒمعات طÓبية.
وأاك- -د ‘ ه- -ذا السش- -ي- -اق ،أان وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ق -د
رخصشت ل -ع -ق -د Œ 4860م -ع ،م -ن-ه-ا Œ 1385مع
Óحزاب ‘  48ولية خÓل السشنة ا÷ارية التي
ل أ
ع -رفت ،ك -م -ا ق -ال ،ح -رك -ة سش-ي-اسش-ي-ة م-ك-ث-ف-ة ،إام-ا
ل -تشش -ك-ي-ل أاح-زاب ج-دي-دة ،أاو Œم-ع-ات خ-اصش-ة ‘
إاطار إاعادة الهيكلة ،مششÒا ‘ تلميح إا ¤رفضص
ت-ن-ظ-ي-م ﬁاضش-رات ل-ب-عضص الشش-خصشيات السشياسشية
اÙسشوبة على اŸعارضشة قائ ،Óإان القضشية تتعلق
باحÎام القوان.Ú
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الثÓثاء  16ديسسمبر  2014م
الموافق لـ  23صسفر  1436هـ

فيما تعّرضس ““ا’ ““ÒŸعتداء جسصدي من قبل اÙتجÚ

سسكان الشساليهات لسسيدي داود يغلقون مقر البلدية
عاد ملف الشصاليهات ليحرك سصكان أاحياء سصاحل بوبراك ،السصوان Úومواقع أاخرى ببلدية سصيدي داود شصرق بومرداسس،
’مر إا ¤حد ﬁاولة
حيث قام صصباح أامسس العشصرات با’حتجاج وغلق مقر البلدية ،وأاخطر من هذا ،فقد وصصل ا أ
ا’عتداء ا÷سصدي على رئيسس البلدية من قبل اÙتج Úللمطالبة بالÎحيل سصريعا إا ¤سصكنات جديدة

بومرداسش :ز /كمال

جادد قاطنو الشساليهات ببلدية سسيدي
داود اŸقدرة بحوا‹  528شسا‹ حركتهم
ا’حتجاجية ‘ خطوة تصسعيدية للضسغط
ع-ل-ى السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة لÓ-سس-ت-ف-ادة من
سس- -ك- -ن- -ات اج- -ت- -م -اع -ي -ة ،حسسب ال -وع -ود
اŸق -دم -ة ل -ه -م م-ث-ل-م-ا كشس-ف ع-ن-ه ب-عضس
اÙتج.Ú
لكن بدت رواية ا÷هة الرسسمية مغايرة
“ام -ا ل -ه -ذا ال -ط-رح ،ح-يث كشس-ف رئ-يسس
دائرة بغلية عمار سسادات ‘ اتصسال مع
‘‘الشس - -عب‘‘ أان أاغ - -لب ال - -ق - -اط- -ن Úب- -ه- -ذه
الشساليهات هي حا’ت اجتماعية ﬂتلفة
بعد إاحصساء اŸنكوب Úا◊قيقي Úالذين
قدرهم بـ  28عائلة من اŸنتظر ترحيلهم
شسهر جانفي الداخل.
وقال رئيسس بلدية بغلية ،إان ما تبقى
من عدد قاطني الشساليهات ‘ حاجة إا¤
ع -م -ل -ي -ة “ح -يصس ل -ل -م -ل -ف -ات وط -ري -ق -ة
ا’سستفادة من الشسا‹ ،خاصسة وأان البعضس
م-ن-ه-م م-ث-ل-م-ا ق-ال خ-ارج تصس-ن-ي-ف ا◊ال-ة
ا’جتماعية باعتبارهم أاسساتذة وموظف.Ú
وعن ا◊لول العاجلة Ÿلف الشساليهات،
أاك -د رئ -يسس دائ -رة ب -غ -ل -ي-ة وج-ود مشس-روع
’‚ - -از  750وح-دة سس-ك-ن-ي-ة اج-ت-م-اع-ية

م›Èة منها  206وحدة سسكنية انطلقت
بها عملية البناء Ãركز البلدية من قبل
م -ؤوسسسس -ة وط -ن -ي-ة ي-وج-د م-ق-ره-ا ب-ب-ل-دي-ة
سسيدي موسسى ،حيث ينتظر تسسليمها قبل
شسهر ديسسم.È
و–دث رئيسس البلدية عن  46وحدة
ب-ح-ي سس-اح-ل ب-وب-راك م-قÎح-ة ل-ل-تسس-ل-ي-م
م -ط -ل-ع ال-ثÓ-ث-ي ال-ق-ادم ،م-رج-ع-ا أاسس-ب-اب
ت - -أاخ - -ر ا’‚از إا ¤ط - -ب- -ي- -ع- -ة اأ’راضس- -ي
الفÓحية للبلدية وصسعوبة إايجاد مقاولة
Îﬁفة ’‚از اŸشساريع.

كما ذكر سسادات باŸناسسبة أان البلدية
رف -عت ح -وا‹ أال -ف ط -لب ل -وزارة السس-ك-ن
خ -اصس -ة ب -إاع-ان-ات السس-ك-ن ال-ري-ف-ي ل-ق-رى
ال-ب-ل-دي-ة م-ن أاج-ل ال-ت-خ-ف-ي-ف من الضسغط
ا◊ا‹ بعد تبسسيط اإ’جراءات اإ’دارية
وت -ع -ويضس ع -ق-د اŸل-ك-ي-ة بشس-ه-ادة إاداري-ة
Áضس- -ي- -ه- -ا رئ- -يسس ال -ب -ل -دي -ة ع -ن ط -ري -ق
شساهدين ،كما Áكن اإ’شسارة ‘ اأ’خÒ
ا ¤أان -ن-ا ح-اول-ن-ا ا’تصس-ال ب-رئ-يسس ب-ل-دي-ة
سسيدي داود رشسيد قانا Ÿعرفة خلفيات
ا◊ادث ،إا’ أانه  ⁄يرد على اتصسالنا.

اسصتحوذ عليها ““ا ““ÒŸالسصابق واسصتغلت مقرا للجمعية

هدم أاجزاء من مدرسسة ““سساحة الثورة““ وسسط مدينة دلسس
قامت السصلطات اÙلية لبلدية
’من،
دلسس مسصتعينة Ãصصالح ا أ
أامسس ،بتهد Ëأاجزاء من مدرسصة
سصاحة الثورة العتيقة وسصط اŸدينة
اŸصصنفة ‘ اÿانة (أاحمر  )5من قبل
مصصالح الرقابة التقنية للبناء ،التي
اسصتحوذ عليها ““ا ““ÒŸالسصابق
واسصتغلت كمكتب ÷معية أابناء
الشصهداء وتقد Ëدروسس خصصوصصية
للتÓميذ..

ز /كمال

أاك -د ن -ائب رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب-ي
ال- -ب- -ل- -دي ل- -دلسس مصس- -ط- -ف -ى ك -رب -وشس لـ

‘‘الشسعب‘‘‘‘ :أان قرار تهد ËاŸقر وبعضس
اÓŸحق اأ’خرى من اŸدرسسة اŸصسنفة
‘ ح- -ال -ة اÿط -ر ،ق -د ج -اءت ب -أام -ر م -ن
اÙكمة وبإاشسراف ÷نة مشسÎكة مشسكلة
م -ن ع -دة ه -ي-ئ-ات إاداري-ة ،ب-ه-دف ت-ط-هÒ
ال -ب -ل -دي -ة م -ن ب -عضس ا◊ا’ت اŸت -ع -ل -ق-ة
بالبناءات غ Òالشسرعية التي أا‚زت ‘
مراحل سسابقة وبعدة طرق‘‘.
عملية تهد ËاŸقر الذي أاسسال الكثÒ
من ا◊ Èسسابقا  ⁄تشسهد اعÎاضسا من
ق -ب -ل اÛم -وع-ة اŸسس-ت-غ-ل-ة ،خ-اصس-ة وان
ا÷معية ،حسسب مصسادرنا ،كانت تنشسط
بصسفة غ Òقانونية و’ “لك اعتمادا من
مديرية التنظيم والشسؤوون العامة.

للمطالبة بالبذور

مقابل هذا تسساءل عدد من السسكان
ع-ن م-دى ق-ان-ون-ي-ة ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ه-د Ëالتي
مسست مؤوسسسسة تربوية عريقة جدا كان من
اŸفروضس تصسنيفها كقطاع ﬁفوظ من
ت-راث اŸدي-ن-ة وإاخضس-اع-ه-ا ل-ع-م-لية تهيئة
بد’ من تهدÁها.
وهناك تسساؤو’ت أاخرى حول مصسÒ
اÓÙت التجارية الكثÒة التي أا‚زت
ب-ق-اع-ات م-درسس-ة سس-اح-ة ال-ث-ورة م-ن ق-بل
أاعضس- -اء م- -ن اÛلسس ال -ب -ل -دي السس -اب -ق،
وع -دة خ -روق -ات ماسس -ت ع -ق -ار ال -ب -ل -دي -ة
وبعضس اŸؤوسسسسات التي ” التنازل عنها
بالدينار الرمزي منها مقر مؤوسسسسة توزيع
اŸواد الغذائية سسابقا.

الفÓحون يغلقون مقر إادارة تعاونية ا◊بوب والبقول باŸسسيلة

قام العشصرات من فÓحي و’ية
اŸسصيلة بغلق باب إادارة تعاونية
ا◊بوب والبقول ا÷افة بالو’ية و
أامام مدخل اŸيزان اıصصصس لوزن
الشصاحناتŸ ،طالبة السصلطات
اŸعنية بتوف Òا◊بوب اıصصصس
لعملية البذر وا◊رث والتي
انطلقت منذ قرابة الشصهر ع Èكامل
تراب الو’ية.
اÙتجون أاكدوا أانهم طرحوا القضسية
على السسلطات اŸعنية منذ مدة طويلة
و ⁄ي-ت-م ال-ن-ظ-ر ف-ي-ه-ا ،وب-دوره-ا ا÷ه-ات
اŸع -ن -ي -ة ط -م -أانت اÙت -ج Úوأاك-دت ان

اŸشسكلة سسوف –ل ‘ أاقرب اآ’جال.

...ومواطنون Áنعون اŸقاول
من تزفيت الطريق ب Úبرهوم
والدهانة

قام صسباح أامسس العشسرات من مواطني
بلدية برهوم باŸسسيلة Ãنع اŸقاول من
إاعادة تهيئة الطريق بعد أان أا” اأ’شسغال
به منذ مدة ’ تزيد عن شسهر.
حدث هذا بعد رفضس السسكان للطريق
ال -ت -ي ” ب -ه-ا ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-ري-ق ب-ال-ت-زف-يت
وال -ذي حسس -ب -ه-م ع-اب-ده بصس-ف-ة ’ ت-ن-اسسب

اŸعاي.Ò
ف- -ق- -ام ذات اŸق- -اول ،صس -ب -اح أامسس،
Ãح -اول -ة إاع -ادة ت -رم -ي -م اأ’ج -زاء ال -ت -ي
تتواجد بها مطبات بعد أان قام بجرف
هاته اأ’ماكن ‘ ﬁاولة منه إا ¤إاعادة
إاصسÓحها إا’ أان السسكان رفضسوا العملية
وطالبوا اŸقاول بإاعادة تعبيد الطريق كله
وليسس بعضس اأ’جزاء.
وي -ذك -ر أان ه-ذا ال-ط-ري-ق ع-رف ق-راب-ة
السس- -ن -ة وه -و ع -ل -ى ح -ال -ة ا’هÎاء وأاودع
اŸواطن Úالعديد من الشسكاوى للسسلطات
قصسد إاعادة تعبيد الطريق.

اŸسسيلة :عامر ناجح

’جور ‘ الصصدارة
رافع Úجملة من ا’نشصغا’ت ..تأاخر ا أ

عمال اإلدارة اÙلية يحتجون بتندوف

’دارة اÙلية
يواصصل عمال ا إ
إاضصرابهم للمطالبة بوضصع حد
’دارية اُŸسصجلة من
للتجاوزات ا إ
طرف اŸدير متهم Úإاياه بـ ““التعسصف
‘ اسصتعمال السصلطة““ واسصتغÓل نفوذه
‘ سصبيل الضصغط على العمال.
وŒم -ه -ر ع -م -ال اإ’دارة اÙل -ي-ة ‘
ال- -ب -اح -ة اÿارج -ي -ة ل -ل -م -ؤوسسسس -ة راف -عÚ
شس -ع -ارات م -ط -ال -ب -ة ب -ت-دخ-ل اإ’دارة ◊ل
Ÿحتجون البالغ عددهم
مشساكلهم ،ورفع ا ُ

قرابة الـ  40موظفاُ وإاطارا باŸديرية من
سسقف مطالبهم لتصسل ا ¤حد التمسسك
برحيل اŸدير ،حسسب ما صسرح به أاحد
العمال لـ ‘‘الشسعب‘‘.
وأاكد ‘ الوقت عينه اسستمرار الوقفة
ا ¤ح Úا’نصس -ي -اع Ÿط -ل-ب-ه-م م-ن ط-رف
السسلطات اÙلية بالو’ية والتي ُ ⁄تكلف
نفسسها عناء التنقل للوقوف على مطالب
Ÿحتج ،Úوقد حاولت ‘‘الشسعب‘‘ التقرب
اُ
من مدير اإ’دارة اÙلية Ÿعرفة حيثيات

القضسية دون جدوى.
ُيذكر أان وقفة عمال اإ’دارة اÙلية
Ÿتكررة
جاءت بعد سسلسسلة من النداءات ا ُ
Ÿط -ال -ب -ة ب -رف -ع ‘‘ال ُ-غ ‘‘Í-ع-ن-ه-م وال-ت-ي
وا ُ
سسببها التأاخر ‘ دفع اأ’جور واŸعاملة
الÓمسسؤوولة من طرف الرجل اأ’ول ‘
اإ’دارة م -ن خ Ó-ل اإ’ق -ا’ت ال -ت -عسس -ف -ي -ة
وتوقيع الوثائق اإ’دارية بالبيت وإاتباع لغة
التهديد باÿصسم من اأ’جور.

تندوف :عويشش علي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسكان البنايات الهشسة يسستعجلون عمليات الÎحيل
قام ‡ثلون عن أاحياء طريق
البليدة ببوقرة وبن عيشصوبة ببلدية
موزاية واŸقÈة ببلدية بن خليل،
أامسس بوقفة احتجاجية سصلمية أامام
مقر و’ية البليدة ،دعوا فيها
’ول عن ا÷هاز التنفيذي
اŸسصؤوول ا أ
بÎحيلهم الفوري من ﬁيط سصكنات
باتت تشصكل خطرا عليهم.
اÙت -ج -ون اŸع -تصس-م-ون كشس-ف-وا ع-ن
دوافعهم لـ ‘‘ الشسعب‘‘ ’أنهم أاصسبحوا غÒ
قادرين على العيشس وسسط سسكنات قدÁة
يقيم بعضسهم فيها منذ سسنوات الـ  ، 80مثل
ما هو حاصسل مع سسكان حي اŸقÈة ببلدية
بن خليل.
وقال هؤو’ء لـ ‘‘ الشسعب ‘‘ أان حياتهم
أاصس -ب -حت ح-زي-ن-ة وﬂي-ف-ة ل-لسس-ك-ن ب-ج-وار
القبور مدة قاربت الـ  40سسنة ،وأان ظروف
ال -ع -يشس صس -ع -ب -ة وخ -طÒة ع -ل -ى صس -ح-ت-ه-م
وح -ا’ت -ه -م ال-ن-فسس-ي-ة ،وأان ال-ك-ث Òم-ن ت-لك
ال-ع-ائÓ-ت أاصس-ب-ح ي-خصسصس م-ي-زان-ي-ة ك-املة
أ’ج- -ل ال- -عÓ- -ج واق- -ت- -ن- -اء اأ’دوي- -ة ،بسس -بب
الرطوبة وانعدام التهوية اŸسساعدة على
انتشسار اأ’مراضس.
وأاضساف ‡ثل عن حي بن عيشسوبة ‘
موزاية ا ¤الغرب أان السسلطات اŸسسؤوولة
أاحصست  54عائلة ‘ العام  ، 2007إا’ أانهم
ومنذ ذلك التاريخ وهم ينتظرون على أامل

ت -رح -ي-ل-ه-م ،وأان إاحصس-اء ث-ان-ي-ا ” ‘ ال-ع-ام
 ، 2012أافرز عن تسسجيل  147عائلة.
ل -ك -ن -ه -م وب -ال -رغ -م م -ن ارت -ف -اع ع-دد
ال -ع -ائ Ó-ت اŸق -ي -م -ة ب -السس -ك -ن ال -هشس⁄ ،
ي-حصس-ل-وا ع-ل-ى ت-ط-م-ي-ن-ات بÎح-ي-لهم ،وهو
ا◊ال م -ع سس -ك -ان ح -ي ط -ري-ق ال-ب-ل-دي-ة ‘
ب -وق -رة ال -واق-ع-ة ا ¤الشس-رق ،ح-يث كشس-ف-وا
أان- -ه -م م -ا ي -زال -ون ي -ع -ل -ق -ون اآ’م -ال ع -ل -ى
ت -رح -ي -ل -ه -م خ -اصس -ة ب -ع -د زي -ارات سس-اب-ق-ة
ل -ل -مسس -ؤوول ،Úوه -م ال -ي -وم ي-ح-ت-ج-ون أ’ج-ل
التذك Òبوعد ترحيلهم فقط والتعجيل ‘
العملية ،كونهم أاصسبحوا يعانون من اإ’قامة
وسس- -ط ت- -لك اŸسس -اك -ن غ ÒاŸب -ن -ي -ة وف -ق
اŸع -اي Òال -ت -ق -ن -ي -ة وال -ه-ن-دسس-ي-ة اŸري-ح-ة
واآ’منة.
وع - -رضس اŸق- -ي- -م- -ون مشس- -اك- -ل ت- -خصس
بنائاتهم قائل Úلنا أانهم ضسحايا لتسسربات
م-ي-اه اأ’م-ط-ار وال-ت-ق-ل-ب-ات ا÷وي-ة السس-ي-ئة،
وهي كلها ظروف زادت ‘ تأازم نفسسيات
أاط -ف -ال -ه -م وان -ع -ك -اسس -ه -ا ع -ل -ى م-ردوده-م
اŸدرسس -ي ،داع Úوا‹ ال -ب -ل-ي-دة ال-ت-ع-ج-ي-ل
بÎحيلهم من ﬁيط تلك السسكنات غÒ
اآ’م-ن-ة ،وم-ؤوك-دي-ن ب-أان اح-ت-ج-اج-هم سسلمي
وحضساري و بعيد عن أاسسلوب العنف وقطع
الطرقات.

البليدة :لينة ياسسمÚ

تخصسصس  400هكتار للقطع األرضسية للبناء ببشسار

خصصصصت  400هكتار Ãنطقة جنÚ
ضصيف الله ببشصار بهدف إاعدادها
’رضصية Ÿسصتحقيها
لتوزيع القطع ا أ
والتي بلغ عدد اŸلفات اŸودعة لدى
اŸصصالح اŸعنية بـ  33أالف ملف.
وقد أاشسرف على العملية وا‹ الو’ية الذي
قام بتعي Úمكتب الدراسسات بالو’ية من أاجل
Œزئتها Ãسساحة كل قطعة مقدرة بـ  250إا¤
 200م Îمربع وهذا تنفيذا لتعليمات وزير
الداخلية وا÷ماعات اÙلية التي تنصس على
توزيع القطع اأ’رضسية اÿاصسة بالبناء على

مسستحقيها ‘ أاقرب اآ’جال.
وحسسب تصس- - -ري - -ح - -ات اŸسس - -ؤوول اأ’ول
ب-ال-و’ي-ة ،ف-إان ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة ل-ه-ذه اأ’خÒة
سسيتم على عاتق الدولة بطرق حضسرية وأازقة
واسسعة من أاجل ا‚از أاحياء سسكنية راقية
تشسمل النمط العمرا Êا◊ديث.
يذكر أان و’ية بشسار من الو’يات اأ’وائل
‘ ت- -وزي -ع ال -ق -ط -ع اأ’رضس -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى
البلديات والتي حققت حيزا كبÒا وارتياحا
لدى اŸواطنÃ Úنطقة السساورة.

بشسار :دحمان جمال

طالبوا بإاعادة إادماج  600مفصصول

طلبة جامعة بجاية ‘ مسسÒة احتجاجية
نظم طلبة جامعة عبد الرحمان
مÒة ببجاية ،صصبيحة أامسس ،مسصÒة
حاشصدة انطلقت من القطب ا÷امعي
أابو داو ،وصصو’ إا ¤مقر الو’ية.
ورفع الطلبة مطلبا رئيسسيا يتمثل ‘ اعادة
إادماج الطلبة الذين اتخذت ضسدهم قرارات
الطرد من قبل إادارة ا÷امعة ،معتÈين القرار
إاج -ح -اف -ا ‘ ح -ق -ه -م ،ك -م-ا ط-ال-ب-وا ب-ت-حسسÚ
الظروف ا’جتماعية والبيداغوجية.
قال ‡ثل عن الطلبة برقوق فريد ‘‘نطالب
بإايجاد حل للمئات من الطلبة الذين ذهبوا
ضسحية نظام ‘‘آال.أام.دي‘‘ ،حيث ” طرد أازيد
من  600طالب ،بعد ÷وء اإ’دارة أ’ول مرة
م -ن-ذ إات-ب-اع ه-ذا ال-ن-ظ-ام ا÷دي-د إا ¤ت-ط-ب-ي-ق
ا- - -Ÿادة  34م - - -ن ق- - -رار  ،712وسس -ت-ت-واصس-ل
احتجاجاتنا إا ¤غاية تلبية جميع اŸطالب‘‘.
وللتذك Òدخلت ،ا◊ركة ا’حتجاجية التي
شسنها طلبة جامعة عبد الرحمان مÒة ببجاية،
أاسس- -ب- -وع- -ه- -ا السس- -ادسس ع- -ل -ى ال -ت -وا‹ ،وذلك
بالدخول ‘ إاضسراب عن الدراسسة ،والتهديد
بتجميد كافة ا’متحانات للمطالبة بتسسوية
اŸلفات العالقة وإاعادة اإدماج كافة الطلبة
اŸفصسول.Ú
ك -م-ا رف-ع ال-ط-ل-ب-ة انشس-غ-ال-ه-م ب-ف-ت-ح أاب-واب

التسسجيل ‘ اŸاسس Îلكافة الطلبة دون أاي
شس - -روط ،و–سس Úال - -ظ - -روف السس - -وسس - -ي - -و-
بيداغوجية.
شس -ه -دت ا÷ام -ع -ة Œم-ي-دا ك-ل-ي-ا ل-ل-نشس-اط
ال -ب -ي -داغ -وج -ي ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل ال -ك-ل-ي-ات
واأ’قسسام بالقطب Úا÷امعي Úأابوداو وتارقة
أاوزمور.
وكان الطلبة قد نظموا مرارا مسسÒات
ق- -ادت- -ه -م ،وط -رح -وا ال -ط -ل -ب -ة ك -ل اŸشس -اك -ل
البيداغوجية التي يواجهونها ،خصسوصسا تلك
اŸت-ع-ل-ق-ة باŸادة  34م -ن اŸرسس-وم ال-وزاري
الصسادر ‘  2011اŸؤورخ ‘  13ديسسم.2010 È
واسستنكر ‡ثلو الطلبة اŸوقف الذي تبنته
إادارة ا÷امعة ،مشسÒين إا ¤أان اإ’دارة تابعت
قانونيا ‡ثل Úعن التنسسيقية ﬁاولة منها
إاضسعاف حركتهم اإ’حتجاجية ،حسسب تعب،Ò
أاحد ‡ثلي الطلبة.
وم -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،دع-ا اÛلسس ال-ع-ل-م-ي
للجامعة الطلبة إا ¤التعقل ،وأاعطت اإ’دارة
ضسمانات للطلبة بأان أابواب ا◊وار مفتوحة،
وم -ا ع -ل -ى ال-ط-ل-ب-ة إاا’ أان ي-خ-ت-اروا ال-ط-ري-ق-ة
اÓŸئمة لطرح انشسغا’تهم.

بجاية :بن النوي .ت

اÛاهد ““بلحسسن ﬂتار““ اŸعروف بـ«سسي اŸاحي““ ‘ ذمة الله
إانتقل ،صصبيحة ا’ثن ،Úإا¤
رحمة الله اÛاهد ““بلحسصن
ﬂتار““ اŸعروف باسصم ““سصي
اŸاحي““ الذي عرف به خÓل
الثورة التحريرية.
اÛاهد تو‘ Ãسستشسفى بفرنسسا
بعد معاناة طويلة مع اŸرضس وقد
تلقت اأ’سسرة الثورية بسسيدي بلعباسس
ا Èÿببالغ ا◊زن واأ’سسى ،حيث
ي - -ع- -ت Èف- -ق- -دان اÛاه- -د ف- -ق- -دان
لشسخصسية تاريخية كبÒة سساهمت ‘
–رير الوطن من اŸسستعمر.
وبعد تقلده منصسب ضسابط بجيشس

التحرير الوطني ‘ ،الفÎة التي
عرف فيها بخصساله ا◊ميدة وحبه
للوطن ،تقلد بعد ا’سستقÓل منصسب
عضس - -و اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي وم- -نصسب
باŸنظمة الو’ئية للمجاهدين ،كما
كان عضسوا بارزا ‘ اللجنة الثقافية
التاريخية.
«سسي اŸاحي‘‘ اهتم ‘ السسنوات
اأ’خÒة بكتابة ما عايشسه عن الثورة
ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة اÛي- -دة م -ن خ Ó-ل
م -ذك -رت -ه الشس -خصس -ي -ة ح -ت -ى يÎك-ه-ا
Óجيال.
مرجعا ل أ

سسيدي بلعباسش :بيوضش بلقاسسم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثأء  16ديسشمبر  2٠1٤م
الموافق لـ  23صشفر  1٤36هـ

إسشتنفذت كل مسشاعي إلتسشوية

دولة فلسسط Úتعرضش مشسروع قرار أامام ›لسش األمن إلنهاء الحتÓل
لمن إلدو‹ ،وقال عضشو
لربعاء ،لطرح مششروع قرإر فلسشطيني عربي على ›لسش إ أ
حددت إلقيادة إلفلسشطينية ،يوم غد إ أ
لعÓم ““إن إلقيادة إلفلسشطينية إتخذت هذإ إلقرإرعقب إجتماع
إللجنة إلتنفيذية Ÿنظمة إلتحرير جميل ششحادة لوسشائل إ إ
لها ‘ مدينة ““رإم إلله““ بالضشفة إلغربية برئاسشة إلرئيسش إلفلسشطيني ﬁمود عباسش.
إاسشرائيل.
وأاوضش- -ح أان ال- -ق- -ي- -أدة أاب -قت ع -ل -ى
إاجتمأعأتهأ مفتوحة بحيث سشتعقد
إاجتمأعأ آاخر اليوم الثÓثأء Ÿتأبعة
ب- -أق- -ي اŸل- -ف -أت ““خصش -وصش -أ دع -م
وت-ب-ن-ي سش-ي-أسش-ة اŸق-أوم-ة الشش-عبية
وتفعيلهأ بششكل أاك.““È
وسشيسشبق اŸوعد اÙدد لطرح
مششروع القرار الفلسشطيني لقأء
ب Úوفد فلسشطيني وآاخر وزاري
ع- - -رب - -ي م - -ع وزي - -ر اÿأرج - -ي - -ة
األمريكية جون كÒي وآاخر مع
وزير اÿأرجية الفرنسشي.
وكأن هذا اإلجتمأع الثأ Êللقيأدة
ال- -ف- -لسش- -ط -ي -ن -ي -ة م -ن -ذ األرب -ع -أء
اŸأضشي.
وق- - - -د ج- - - -دد رئ- - - -يسس ال- - - -وزراء
ويسشتهدف مششروع القرار الطلب ف-ي-ه-أ ال-ق-دسس الشش-رق-ي-ة وق-ط-أع ال- -ت- -وج -ه Ûلسس األم -ن سش -ي -ت -م السش -رائ -ي -ل-ي ب-ن-ي-أم Úن-ت-ن-ي-أه-و،
من ›لسس األمن –ديد سشقف غزة.
ال -ت-وج-ه إا ¤اŸؤوسشسش-أت ال-دول-ي-ة أامسس ،رفضش - - -ه ل - - -ل - - -مسش - - -أع - - -ي
زمني إلقأمة الدولة الفلسشطينية وذك -ر شش -ح -أدة أان ق -رار ال -ق -ي-أدة Ãأ ف- -ي- -ه- -أ ﬁك- -م -ة ا÷ن -أي -أت الفلسشطينية بألتوجه إا› ¤لسس
وإانهأء اإلحتÓل اإلسشرائيلي الذي تضشمن إاتخأذ خطوات فلسشطينية ال-دول-ي-ة ،وب-ع-ده-أ وق-ف ال-تنسشيق األمن ،وقأل «لن نقبل إاجراءات
بدأا عأم  1967للضشفة الغربية Ãأ أاخرى بألتوا‹ ،بحيث إاذا فششل األم- -ن- -ي ،وب- -حث ال- -عÓ- -ق- -ة م- -ع أاحأدية ﬁددة بسشقف زمني».

‘ سشابقة خطÒة ‘ إسشÎإليا

مسسلحون يحتجزون رهائن داخل مقهى بسسيدÊ

أإغلقت إلششرطة وسشط مدينة ““سشيد““Ê
بأاسشÎإليا ،أإمسش إلثن ،Úبعدما قام
مسشلحون بإاحتجاز ما يصشل إ 40 ¤ششخصشا
كرهائن ‘ مقهى .وأإج Èإلرهائن على رفع
أإيديهم على نوإفذ إŸقهي وششوهد أإيضشا علم
لسشÓمية““.
يششبه علم تنظيم ““إلدولة إ إ
وأاكدت متحدثة إاعÓمية بإأسشم الششرطة إان قوات
األمن وصشلت ا ¤اŸوقع وŒرى اآلن عملية ‘
اŸنطقة اÙيطة Ãقهى ““ليندت تششوكليت““.
وق-أل اŸدي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ي-ن-ديت أاسشÎاليأ سشتيف
لوا ‘ Êتصشريحأت إاعÓمية أانه يعتقد وجود مأ
يÎاوح مأ ب ٤٠ Úا 5٠ ¤ششخصشأ داخل اŸقهى.
Óذاعة اÙلية ،قأل مسشلح للششرطة إانه
ووفقأ ل إ
زرع ““أاجهزة““ ‘ أامأكن عدة ‘ ““سشيد ““Êوطألب
بأن يتحدث ا ¤رئيسس الوزراء تو Êأابوت.
وشش -وه -د ع-م-أل اŸق-ه-ى ÓÃبسس ال-ع-م-ل ي-رف-ع-ون
أايديهم على نوافذ اŸقهى.
وتشش Òتقأرير ا ¤وجود أاك Ìمن مسشلح واحد.
و” إايقأف حركة جميع القطأرات ‘ اŸنطقة
فيمأ ششوهد رجأل الششرطة يطوقون اŸقهى من
اÿأرج.
وقأمت الششرطة بإأخÓء مبنى أاوبرا سشيد Êأايضشأ.
وذكرت ›موعة ““فÒفأكسس““ اإلعÓمية إان حكومة
أاسشÎاليأ عقدت إاجتمأعأ للجنة األمن القومي هذا
الصشبأح.
يذكر انه قبل أاششهر صشدرت –ذيرات من إاحتمأل
تعرضس اسشÎاليأ لهجمأت إارهأبية.
وق- -د اع- -ت Èرئ -يسس ال -وزراء السشÎا‹ ت -و Êأاب -وت
ا◊أدث بأŸقلق للغأية ،مرجحأ أان تكون له دوافع
سشيأسشية ،واعتÈت أاك Ìمن  ٤٠منظمة اسشÓمية

لحد إلقادم
مع إقÎإب موعد إ◊سشم إ أ

معركة انتخابية تونسسية سساخنة
ب Úالسسبسسي واŸرزوقي

يدخل إلسشبسشي وإŸرزوقي
لحد إŸقبل إ ¤إلنتخابات
إ أ
وع Úكل منهما على مفاتيح
لول يعتمد
قصشر قرطاج ،فا أ
على Œربته كرئيسش إنتقا‹
خرج من رحم ““ثورة
إلياسشم ،““Úبينما يعول
إلسشبسشي على Œربته
إلسشياسشية إلوإسشعة ووعوده
Ãسشتقبل وإعد.
ف- - - -م - - -ع اقÎاب ج - - -ول - - -ة اإلع - - -أدة
لنتخأبأت الرئأسشة ‘ تونسس ،بدأات
ا◊ملة النتخأبية لزعيم حركة ““نداء تونسس““
ال -ب -أج -ي ق -أي -د السش -بسش -ي وال -رئ -يسس السش-أب-ق
منصشف اŸرزوقي تأخذ نسشقأ تصشأعديأ‡ ،أ
ي -ن -ب -ئ ب-أن م-ع-رك-ة ال-رئ-أسش-ة سش-ت-ك-ون ح-أم-ي-ة
الوطيسس.وتنطلق عملية القÎاع داخل البÓد
األح -د ال -ق -أدم ‘ ،ح Úت -ن-ط-ل-ق ال-ع-م-ل-ي-ة ‘
اÿأرج أايأم ا÷معة والسشبت واألحد القأدمة.
وعلى غرار ا÷ولة األو ،¤كثف اŸرزوقي من
–ركأته اŸيدانية ،لكّن تنقÓته هذه اّŸرة
تركزت ‘ منأطق الششمأل الغربي التي صشوتت
‘ ا÷ولة األو ¤لفأئدة منأفسشه.
اŸرزوقي رّكز ‘ حملته على حمأية ا◊ريأت
وم- -ن- -ع ع- -ودة السش -ت -ب -داد و–ق -ي -ق ال -ت -وازن
السشيأسشي وإانعأشس القتصشأد وتنمية اŸنأطق
اÙرومة ومكأفحة اإلرهأب.
أاّم -أ السش -بسش-ي ف-ت-وج-ه إا ¤زي-أرة م-دي-ن-ة ت-وزر
ا÷ن -وب -ي -ة ‘ ب -داي -ة ح -م -ل -ت -ه Ÿغ -أزل -ة اه-ل
ا÷ن -وب ال -ذي -ن صش -وت -وا Ÿن-أفسش-ه ‘ ا÷ول-ة

الو ،¤ك -م -أ سش -ع -ى Ÿق -أب -ل -ة الشش-ب-أب إلب-راز
تعأطفه مع مششأغلهم.
ورّك -ز ‘ ح -م -ل -ت -ه ع -ل -ى صش -ون ه-ي-ب-ة ال-دول-ة
و–ق -ي -ق األم -ن ودف -ع السش -ت -ث -م -أر وت -ن -م -ي-ة
اŸن -أط -ق اŸه -مشش -ة و“ت Úوح -دة اÛت-م-ع
والدفأع عن حقوق اŸرأاة والششبأب.
ول تختلف أاجواء ا◊ملة النتخأبية عن ا÷ولة
األو ،¤ف- -ق- -د اّت- -سش- -مت ب- -ك- -ث Òم -ن ال -ت -ج -أذب
والÎاششق والتهأمأت ب Úالفريق ،Úإا ¤درجة
أان ه -ي -ئ -ة الن-ت-خ-أب-أت ح-ذرت اŸت-ن-أفسش Úم-ن
ﬂأطر التجأذبأت والتجييشس.
وي -رى ﬁل-ل-ون سش-ي-أسش-ي-ون أاّن ا÷ول-ة ال-ث-أن-ي-ة
سشتكون سشأخنة ،متوقع Úأان يكون الفأرق ‘
النتأئج ب ÚاŸرششحﬁ Úدودا جدا بأعتبأر
أان ك ÓاŸنأفسش Úلهمأ حظوظ وافرة.
ويقولون إان نسشق ا◊ملة النتخأبية سشيزيد
من تصشأعده مع اقÎاب النتخأبأت ،لفتÚ
إا ¤أان اسشتقطأب النأخب Úسشيكون عنصشرا
حأسشمأ ‘ معركة الرئأسشة.

األ· اŸتحدة تسستعد لسستئناف ا◊وار الليبي

اسشÎال- -ي- -ة ا◊أدث ب- -أل -ع -م -ل ال -دÊء ،وق -د أاخ -لت
ال -ولي -أت اŸت -ح -دة ق -نصش -ل -ي -ت -ه -أ ال-ت-ي ت-ق-ع ق-رب
اŸقهى.
أامأ رئيسس الوزراء الهندي فقد وصشف أازمة الرهأئن
‘ أاسشÎاليأ بألعمل غ Òاإلنسشأ Êداعيأ ومصشليأ
لسشÓمة ا÷ميع.
وقد ذكرت وسشأئل إاعÓم ﬁلية أان خأطف الرهأئن
‘ مقهى سشيد Êطألب Ãحأدثة رئيسس الوزراء
السشÎا‹ وتسشليمه علم ““تنظيم الدولة السشÓمية““
اإلره -أب -ي ،وأاك -دت ره -ي -ن -ت -أن وج-ود أارب-ع ع-ب-وات

قأل مسشوؤولون اإن اأربعة مسشلح Úاحتجزوا رهينة ‘ ششقة ‘
مدينة جنت البلجيكية ،اأمسس ،واأضشأفوا اأنه ليسشت هنأك اأدلة اأولية
تربط الواقعة بتنظيم اإرهأبي.
واأغلقت الششرطة البلجيكية جزءا من اŸدينة Ãتأريسس بعد اأن

Cela
fait
17eme jour
que notre
chèr
reg r e t t é
 M o u djahid:
»«Benlounis Lounes
Sa sœur ainée FATMA
demande à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
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عودة حركة إلعبور Ãنفذ رأإسش أإجدير إ◊دودي

نأسشفة اثنتأن ‘ اŸقهى ومثلهمأ ‘ مركز اŸدينة
التجأري.
وقد أاغلقت البنوك الرئيسشية مكأتبهأ ‘ اŸنطقة
ال -ت -ج-أري-ة وسش-ط سش-ي-د ،Êوأاب-ل-غ-وا ال-ن-أسس م-غ-أدرة
اŸن- -ط- -ق- -ة ،م- -ع غ- -ل- -ق ك- -ل الشش- -وارع اŸؤودي -ة إا¤
اŸنطقة.
وكأنت اسشÎاليأ ،قد أاعلنت مطلع أاكتوبر اŸأضشي
انضش -م -أم -ه -أ إا ¤ال -ت -ح -أل -ف ال -دو‹ ضش -د ت -ن-ظ-ي-م
«داعشس» وإارسشألهأ طأئرات مقأتلة للمششأركة ‘
الضشربأت ا÷وية ضشده ‘ العراق.

… ومسسلحـ ـ ـ ـون يحتج ـ ـ ـزون رهينـ ـ ـة ‘ بلجيكـ ـ ـا

تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـزيـ ـ ـ ـ ـة

العدد

09

شش -وه -د اأرب-ع-ة رج-أل ي-دخ-ل-ون م-ب-ن-ى ‘ م-ن-ط-ق-ة دام-ب-ورت ح-يث
احتجزوا الرهينة.
وقألت متحدثة بأسشم ‡ثلي الدعأء ““‘ الوقت ا◊أ‹ ““ليسشت
هنأك اأي موؤششرات على اأن هذا العمل له صشلة بألإرهأب““.

إششهار

عيد ميÓد سسعيد
أاطفأت الكتكوتة

بــــن عــمـÒوشش
لــــيـــــنــــــــــــة،

أامسس ،شش -م-ع-ت-ه-أ
الـ  6وسشط أاجواء
ع -أئ -ل -ي -ة م -ري -ح -ة
وأافراح عأرمة.
بهذه اŸنأسشبة السشعيدة ،يتقدم لهأ
عّمهأ «درإجي» بأحر التهأ Êوأاطيب
األمنيأت بحيأة ملؤوهأ السشعأدة والهنأء
والنجأح.
لفرإح
دإمت إ أ

الششعب PUB
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لوضشاع ‘ ششرق ليبيا
تصشاعدت ،أإمسش ،إ أ
لششتباكات ب Úقوإت إ÷يشش
إثر Œدد إ إ
وإŸيليششيات إŸسشلحة ‘ إلوقت إلذي تعتزم
ل· إŸتحدة بعث جولة جديدة من
فيه إ أ
ليام إلقادمة ‘ ﬁاولة
إ◊وإر خÓل إ أ
لنهاء موجة إلعنف.
إ
Óذهأن األزمة الدموية ‘
و‘ إاششتبأكأت تعيد ل أ
ال-بÓ-د سش-ن-ة  2٠11ال-ت-ي اط-أحت ب-أل-ع-ق-يد معمر
ال -ق -ذا‘ أارسش -لت ا◊ك -وم -ة اŸعÎف ب -ه-أ دول-ي-أ
واŸت -م -رك -زة ‘ الشش -رق م -ق-أتÓ-ت ل-قصش-ف ق-وة
منأفسشة –أول السشيطرة على مينأء رأاسس لنوف
والسشدرة النفطيت Úوبدأات هجومأ قرب ا◊دود
مع تونسس.
وأاك- -د ال- -ن- -أط- -ق ب- -أسش- -م رئ- -أسش -ة األرك -أن اح -م -د
اŸسشمأري أان ا÷يشس احكم سشيطرنه على اŸعÈ
ا◊دودي وانتششر ‘ اŸنأطق اÛأورة لتطويق
اŸسشلح Úالذين فروا من مواقعهم ‘ راسس
جدير.

ا÷يشش يسسيطر على مع Èرأاسش ا÷دير
ذكرت مصشأدر عسشكرية ،أامسس ،أان  17ششخصشأ
على األقل قتلوا وأاصشيب أاك Ìمن عششرة آاخرين
بجروح ‘ قصشف جوي على بلدة أابو كمأشس غرب
العأصشمة الليبية طرابلسس قرب مع Èرأاسس جدير.
وق - -أل مصش- -در عسش- -ك- -ري أان  13ع-نصش-را ت-أبعÚ
Ÿيليششيأت ““فجر ليبيأ““ قتلوا بينمأ جرح أاك Ìمن

CABINES SAHARIENNES BABA ALI
EPE-SPA AU CAPITAL SOCIAL DE
200.000.000 DA

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 02 / 2014

Un avis d’appel d’Offre National est lancé
pour la Prestation de transport de cabines et
marchandises.
Les entreprises intéressées par le présent
appel d’offres peuvent retirer le cahier des
charges contre le paiement de la somme de
: 2000,00 DA (Deux Mille Dinars) auprès
de :
C.S.B.A
Direction des Approvisionnements
Zone industrielle de Baba - Ali Route Chébli
Birtouta - Alger
L’enveloppe extérieure doit être anonyme
et porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°02 / 2014
»«A NE PAS OUVRIR
La date limite de la réception des offres est
fixée à 10 jours à compter de la publication
du présent avis d’appel d’offres.
الششعب PUB
الششعب 2٠1٤/12/16

عششرة آاخرين خÓل قصشف جوي على نقطة أامنية
كأنت تسشيطر عليهأ هذه اŸيليششيأ ‘ بلدة اأبو
كمأشس غرب العأصشمة الليبية طرابلسس قرب معÈ
رأاسس ج- -دي- -ر ا◊دودي م- -ع ت- -ونسس .وق -د ع -أدت
حركة العبور بهذا اŸنفذ ا◊دودي أامسس.
وم-ي-ل-يشش-ي-أت ف-ج-ر ل-ي-ب-ي-أ ه-ي ائتÓف إلسشÓميÚ
ينحدر أاغلبهم من مدينة مصشراتة ( 2٠٠كلم ششرق
طرابلسس) سشيطروا على العأصشمة طرابلسس منذ
أاوت اŸأضش- -ي م- -أ اضش- -ط- -ر الŸÈأن وا◊ك- -وم- -ة
اŸعÎف بهمأ من األسشرة الدولية للجوء إا ¤ششرق
البÓد.
ومنذ ذلك ا◊ Úأاعأدت هذه اŸيليششيأت ا◊يأة
إا ¤الŸÈأن اŸن -ت -ه -ي -ة ولي -ت-ه وأانشش-أت ح-ك-وم-ة
موازية لكنهمأ  ⁄يلقيأ اعÎافأ دوليأ و–أول
م -رارا السش -ي-ط-رة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸواق-ع ا◊ي-وي-ة
واإلنتأجية لليبيأ ◊صشد مكأسشب واعÎافأت.

صسراع للسسيطرة على الهÓل النفطي
و‘ هذه األثنأء Œددت الششتبأكأت ب Úالقوات
ا◊ك-وم-ي-ة وم-ي-ل-يشش-ي-أت ف-ج-ر ل-ي-ب-ي-أ ال-تي حأولت
›ددا السشتيÓء على مأ يعرف Ãنطقة الهÓل
ال-ن-ف-ط-ي بشش-رق ل-ي-ب-ي-أ وه-ي اأغ-ن-ى م-ن-أطق البÓد
بألنفط.
ومأ يعرف Ãنطقة الهÓل النفطي هي ›موعة
من اŸدن ب Úبنغأزي وسشرت ( 5٠٠كلم ششرق
ال- -ع- -أصش- -م- -ة وت- -ت- -وسش- -ط اŸسش -أف -ة ب Úب -ن -غ -أزي
وط -راب -لسس) –وي اıزون األك Èم -ن ال -ن -ف -ط،
إاضشأفة إا ¤احتوائهأ على مرافىء السشدرة وراسس
لنوف والÈيقة األك ‘ Èليبيأ.
وأاطلقت ميليششيأت فجر ليبيأ على عملية زحفهأ
ب-أŒأه ““ال-هÓ-ل ال-ن-ف-ط-ي““ اسش-م ““ع-م-ل-ي-ة الشش-روق
ل -ت -ح -ري -ر ا◊ق -ول ال -ن-ف-ط-ي-ة““ ق-أئ-ل-ة اإن-ه-أ ج-أءت
ب -ت -ك -ل -ي -ف م -ن اŸؤو“ر ال -وط-ن-ي ال-ع-أم (الŸÈأن
اŸنتهية وليته).

مسساعي لدعم ا◊وار
يأتي هذا التصشعيد بعد إاعÓن األ· اŸتحدة اأنهأ
سشÎعى حوارا ثأنيأ ب Úأاطراف النزاع الليبي بغية
ح -ل األزم -ة ‘ ال -ب Ó-د ال -ت -ي ت -ت -ن -أزع شش-رع-ي-ت-ه-أ
ح -ك -وم -ت -أن وب-رŸأن-أن ‘ ال-وقت ال-ذي ق-أل ف-ي-ه
الŸÈأن اŸعÎف به من األسشرة الدولية ‘ بيأن
إان ““الهجوم على منششآأت النفط يأتي لÓسشتيÓء
Óنششطة اإلرهأبية““.
على مصشأدر “ويل ل أ
وكأنت ال· اŸتحدة قد اعلنت ‘ بيأن لهأ انهأ
تعتزم دعوة الطراف اŸتنأزعة ‘ ليبيأ ا ¤جولة
جديدة من ا◊وار السشيأسشي .
وذكرت األ· اŸتحدة انهأ تواصشلت مع جميع
الط -راف اŸع -ن -ي -ة Ùأول -ة ال -ت-وصش-ل ا ¤ان-ه-أء
الزمة السشيأسشية والمنية ‘ البÓد من خÓل
ا◊وار وم- -ن اŸت -وق -ع ان يصش -در اع Ó-ن م -فصش -ل
بششأن هذه ا÷ولة ‘ األيأم اŸقبلة.

ﬁلي ـ ـ ـات
الثÓثاء  ١٦ديسسمبر  ٢٠١٤م الموافق لـ  ٢٣صسفر ١٤٣٦هـ ــ العدد ١٦٥٩٤

رئيسس بلدية
ا◊راشس :

مدير التسسيÒ
العمراÊ
لبلدية باتنة:

رئيسس بلدية
جسسر قسسنطينة:

البلدية أاقصصيت
التعطيل يؤؤثر
ل
م
ا
ـ
ـ
ـ
ع
ت
ل
ا
ة
ـ
ـ
ي
ل
آ
ا
من فتح األظرفة
على اŸشصاريع
ت
ا
ـ
ـ
ق
ف
ص
ص
ل
ا
ع
م
Ÿنع التجاوزات
واضصح ـ ـ ـة

تسسي Òالصسفقات العمومية على اŸسستوى اÙلي

مراقبة صصارمة ‘ عملية تؤزيع
اŸشص ــاريع عل ــى اŸقــ ـ ـاولÚ

احÎام دفÎ
الشصروط لسصتÓم
ال‚ازات ‘ آاجالها
كلمة العدد

القرار الصصائب
جمال أاوكيلي
تسسي Òالصسفقات العمومية على اŸسستوى اÙلي أاصسبح هاجسسا مقلقا لدى
رؤؤسساء البلديات الذين  ⁄يعد بإامكانهم اتخاذ القرار الصسائب ‘ ؤجود
اŸراقب اŸا‹ الذي يرفضض رفضسا قاطعا التأاشس Òعلى أاي مشسرؤع بدؤن
أان تكون كل الوثائق جاهزة ’ يشسوبها أاي لبسض أاؤ يكتنفها أاي غموضض معّين.
هذه اŸعاينة ؤاقعية اليوم أاّدت برئيسض اÛلسض الشسعبي البلدي إا ¤عدم
اŸغامرة ‘ مناقصسات قد تؤودي به إا ¤ما ’ يحمد عقباه ،لذلك فإان شسعاره
‘ الوقت الراهن هو الÎقب ؤاإ’نتظار ؤمرافقة اأ’شسياء البسسيطة على
اŸسس -ت -وى اÙل -ي ك -تسس -وي -ة ا◊ف-رات ،ؤتسس-ري-ح ال-ب-ال-وع-ات ؤقّصض أاؤراق
اأ’شسجار ،ؤطÓء ا÷دران ،ؤغ Òمن اأ’عمال العادية جّدا التي ’ تسسبب له
مشساكل ’ يتمناها أابدا كإادخاله ‘ متاهات ’ ﬂرج لها.

ؤيسسجّل حاليا تراجع ‘ التكفل بانشسغا’ت السسكان نظرا لهذا اŸوقف
التحفظي اŸوجود لدى رئيسض البلدية ؤتعطيل مسسار التنمية على اŸسستوى
اÙلي .كون اŸسسؤوؤل اأ’ؤل يرفضض أان يكون ضسحية تقديرات  ⁄تكن ‘
ا◊سسبان بالنظر إا ¤ما –مله اŸشساريع من أارقام خيالية قد تتجاؤزه بكثÒ
” رفع سسقف
أاحيانا ؤيقع ‘ التشسويشض ا◊سساب الذهني ،ؤهذا بعد أان ّ
الصسفقة إا ٨٠٠ ¤مليون سسنتيم ،بعدما كانت  ٤٠٠مليون سسنتيم لتمر على
÷نة اأ’سسواق التي تفصسل ‘ مثل هذا اأ’مر.
ؤ’ نسستغرب من سسماع أاراء متشسّددة من طرف مسسؤوؤ‹ البلديات ،هذا كله
من أاجل إابعاد اŸشساكل عنهم ؤتنزيه أاعوانهم اŸشسكل Úللجنة الصسفقات
العمومية ،أاي حمايتهم من كل طارئ ..يفضسلون ترك اأ’ؤضساع عالقة بد’
من ؤقوعهم ‘ أاخطاء ناŒة عن عدم التقييم ا÷ّيد للمشسرؤع الذي هو
أامامهم ثم تعÎضسهم متابعات أاخرى هم ‘ غنى عنها.
’بد من القول هنا ،بأان تسسي Òشسؤوؤن بلدية ليسض ؤليد نزؤات ذاتية نابعة
من حبّ اإ’شسراف ؤالتّو‹ ..بل هي مسسؤوؤلية مرجعيتها القوان Úالصسارمة
التي ترفضض التÓعب باŸال العام ،ؤاضسعة حدؤد ’ يسسمح بتجاؤزها أاؤ
خطيها من أاجل أاغراضض ’ تليق Ãفهوم التنمية اÙلية ،لهذا فإان
تّ
اŸشسّرع حرصض على سسنّ قانون للصسفقات العمومية ؤاضسح ‘ مسساره عندما
يتعلق اأ’مر باŸال العام الذي يخ ّصسصض للمشساريع على أان تكون قائمة على
ملف موثق بكل اأ’ؤراق الضسرؤرية التي يقبل أاؤ يوافق عليها اŸراقب

اŸا‹.
هذا التشسخيصض اÓŸحظ اليوم ،ما هو إا’ ؤقائع ملموسسة متوفرة على
مسستوى البلديات ،ؤالكل يخاف من تسسي÷ Òنة الصسفقات العمومية التي
–ّولت إا““ ¤عشض بوزنزل““ قد تلسسع أاي ﬁاؤلة Ÿسسها أاؤ التقرب منها ،ؤ‘
هذا السسياق أادرجت ؤزارة الداخلية ؤا÷ماعات اÙلية ﬁور الدؤرات
التكوينية اŸعدة لهذا الغرضض.
ؤيتوجه هذا ““التدريب““ إا ¤كل اŸعني Úبهذا ا÷انب خاصسة ذؤي الكفاءات
‘ اختصساصض مالية ؤﬁاسسبة ؤمراقب Úؤمفتشس Úالذين بإامكانهم تلقي
اŸبادئ العامة لتسسي Òالصسفقات العمومية ،لذلك فإانه من الضسرؤري إاعادة
النظر ‘ اŸوارد البشسرية التي توجد على مسستوى البلدية ،ؤهذا بتوظيف
أاصسحاب الشسهادات ،الذي بإامكانهم مرافقة هذه اللجنة عندالضسرؤرة أاي
خÓل فتح اأ’ظرفة ؤاŸقاييسض التي تتطلّب كيفية منح التنقيط اŸا‹
ؤالتقني .ؤهذا ؤفق دف Îالشسرؤط اŸعمول به ‘ مثل هذه ا◊ا’ت
اÿاصسة.
ؤم -ث -ل ه -ذا ال -ع -م -ل يسس -ع -ى م -ن أاج-ل إازال-ة ك-ل الشس-ب-ه-ات Œاه م-ا ي-ع-رف
بالصسفقات العمومية .ؤإادخالها ضسمن سسÒؤرة اأ’داء العادي القائم على
احÎام القانون ’ أاك Ìؤ’ أاقل ،بإاضسفاء عليها الفعالية ‘ اأ’داء ؤحسسن
ا’ختيار للمشساريع اأ’قل تكلفة ؤالتي –Îم فيها آاجال اإ’‚از كذلك،
ؤتوفر كل أادؤات العمل.
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لجال الطويلة
بالرغم من ا آ

اآ’مرون بألصصرف يثّمنون اجراءا ت الرقأبة القبلية ويشصكون من تداعيأت اŸأدة 6

أاعرب العديد من رؤوسضاء البلديات بتيبازة عن تذمّرهم واسضتيائهم من تداعيات تفسض ÒاŸادة  6من اŸرسضوم التنفيذي  10 / 236الصضادر سضنة  ،2010اŸعدل
ن هؤولء  ⁄يخف رضضاهم اŸطلق بإاجراءات الرقابة القبلية لتسضي ÒاŸال العام
خلل سضنوات  2013 ، 2012و ،2014اŸتعلق بتنظيم الصضفقات العمومية ،إال أا ّ
والتي يضضمنها عمليا اŸراقب اŸا‹ على اŸسضتوى اÙلي.
تيبازة  :علء  .م
ؤ‘ ذات لسس -ي -اق ،ف -ق -د أاج-م-ع رؤؤسس-اء ال-ب-ل-دي-ات ال-ذي-ن
–دثنا إاليهم بشسأان اŸوضسوع على أانّ تفسس Òحيثيات
اŸادة  6من اŸرسسوم التنفيذي ؤالذي اعتمده ‡ثلو
ؤزارة اŸال-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-رق-اب-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة م-ن ح-يث
ا÷مع ما بﬂ Úتلف مواد الصسرف ‘ إاعداد موضسوع
الطلبية ؤعدم Œاؤز مبلغ  ٥٠٠أالف دج خÓل العام
الواحد يعت› Èحفا ؤمثبطا ؤمعيقا لعمليات التكفل
بحاجيات اŸواطن اأ’مر الذي  ⁄يكن على من ذي قبل،
بحيث كانت كّل مادة –ّرر الطلبية بشسأانها على انفراد،
” ا÷مع ما ب ÚاŸواد التي يربو عددها عن ٥٠
فيما ّ
م -ادة ‘ ع -م -ل -ي -ة م -ال -ي -ة ؤاح-دة خÓ-ل السس-ن-ة ،ؤضس-رب
بعضسهم مث Óيتعلق بإا‚از طلبية تتعلق باقتناء الوقود
مث Óدؤن بلوغ السسقف اÙدد بـ ٥٠٠أالف دج مرة ؤاحدة
‘ السس- -ن- -ة ،ؤ‘ ح- -ال ت- -عّ- -رضض ب -عضض ق -ن -وات الصس -رف
الصسحي ل‚Óراف أاؤ ا’هÎاء الفجائي مثلما يحتمل
بأان يتعلق اأ’مر بالطرقات أاؤ التعب Òعن ا◊اجة للحليب
أاؤ اŸؤوؤن- -ة م- -ن ل- -دن ب- -عضض ال- -ع- -ائ Ó-ت اŸع -وزة ،ف -إاّن
اÛالسض ال -ب -ل -دي -ة سس -ت -ك-ون م-ط-ال-ب-ة ب-ات-ب-اع م-ن-ه-ج-ي-ة
ا’ت -ف -اق -ي-ة ال-ت-ي ت-ق-تضس-ي اسس-تشس-ارة ﬁل-ي-ة Ãشس-ارك-ة ٣
مؤوسسسسات ‡ونة أاؤ منجزة ،اأ’مر الذي يطيل إاجراءات
التنفيذ ؤيثقل كاهل اآ’مرين بالصسرف على اŸسستوى
اÙلي ،إا’ أاّن هؤو’ء اتفقوا جميعا على أاهمية اعتماد
شس -خصس -ي -ة ال-رق-اب-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة ‡ث-ل-ة ‘ م-نصسب اŸراقب
اŸا‹ الذي يتكفل بالتأاشس Òعلى العمليات اŸالية بصسفة
قبلية لصسالح ›موعة من البلديات من حيث إارشساد
ه -ؤو’ء إا ¤اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ؤع-دم ال-وق-وع ضس-ح-ي-ة
أاخطاء التسسي’ ،Òسسيما حينما يتعلق اأ’مر باŸال العام،
ؤإاذا كان اŸراقب اŸا‹ كثÒا ما يرفضض التأاشس Òعلى
ع-م-ل-ي-ات م-ال-ي-ة ي-قÎح-ه-ا رؤؤسس-اء ال-ب-ل-ديات ،فإاّنه بذلك
يقيهم من شسّر متابعات قضسائية ﬁتملة تتعلق بتبديد
اŸال ال-ع-ام ؤت-ب-ق-ى ال-ن-ق-ط-ة السس-وداء ال-ت-ي ط-ب-عت ه-ذا
اŸل -ف ت -رت -ب -ط ب -ط-ول ا’ج-راءات ا’داري-ة ال-ت-ي ي-نصض
عليها اŸرسسوم التنفيذي  1٠ / 2٣6ؤالتي تقارب فÎة 6
أاشس-ه-ر ك-ام-ل-ة إ’ع-داد صس-ف-ق-ة ب-ك-ل ت-ف-اصس-يلها ؤ ٤أاشسهر
أاحيانا إ’عداد اتفاقية مكتملة ا÷وانب بدءا بإاعداد
الكشسف الكمي ؤالتقديري ؤانتهاء بتقد Ëاأ’مر بالبدأا
‘ اأ’شسغال للمؤوسسسسة اıتارة.
ؤأ’ّن معظم بلديات الو’ية تعتمد ‘ مشساريعها التنموية

ا÷زائر :سضارة بوسضنة

على عطاء الوصساية باعتبارها ’ –وز على مداخيل
مالية كافية ،فإاّن ذلك يضسيف عبئا إاضسافيا على سسÒؤرة
Œسسيد الصسفقات اÙلية بحيث ينتظر رؤؤسساء البلديات
قرارات ÷نة التحكيم الو’ئية التي تخّول لها صسÓحية
انتقاء اŸشساريع اŸؤوهلة للتمويل ،كما تضسطر البلديات
أايضسا إا ¤انتظار فÎة أاخرى حينما ترسسل الصسفقة إا¤
مديرية ال›Èة ؤالتخطيط لتسسجيل اŸشسرؤع رسسميا،
‡ا يرفع فÎة أاجال إاعداد ملفات اŸشساريع إا ¤حدؤد
قصسوى ’ تقل عن  ٤أاشسهر بالتمام ؤالكمال فيما تقل ذات
الفÎة عن ذلك Ãقدار شسهر تقريبا حينما يتعلق اأ’مر
بتموين اŸشساريع من لدن البلديات ذاتها ،إا’ أاّن حا’ت
مشسابهة تعّد على أاصسابع اليد الواحدة .
كما أاشسار بعضض رؤؤسساء البلديات بالو’ية ا ¤اسستحالة
تنفيذ اŸادة  ٥٥من اŸرسسوم ‘ الوقت الراهن على
اأ’قل ،ؤهي اŸادة التي تنصض على تخصسيصض ما يعادل
 2٠من الصسفقات اÙلية لفائدة اŸؤوسسسسات الصسغÒة
اŸنبثقة عن أاجهزة الدعم إا’ أانّ ﬁتوى اŸادة يشس Òإا¤
–ديد إاجراءات التطبيق عن طريق التنظيم ،اأ’مر الذي
 ⁄ير النور بعد‡ ،ا أاثار حفيظة بعضض اŸؤوسسسسات

لداء
لخطاء ‘ ا أ
لتفادي ا أ

اŸع -ن -ي -ة ؤال -ت -ي ’ ت -زال ت -ن -ت-ظ-ر ح-ق-ه-ا م-ن اŸشس-اري-ع
اÙلية.
ع-ل-ى صس-ع-ي-د آاخ-ر ،ي-ؤو ّك-د ال-ع-دي-د م-ن رؤؤسس-اء ال-ب-ل-دي-ات
ب -ال -و’ي -ة ع -ل -ى أاّن مشس -ارك-ة ‡ث-ل-ي ال-رق-اب-ت Úال-ق-ب-ل-ي-ة
ؤالبعدية ‘ ÷نة الصسفقات اÙلية يعّد ‘ حّد ذاته
مكسسبا هاما للمجالسض البلدية من حيث سسهر هذين
الطرف Úعلى حسسن سس Òالعمليات اŸالية ؤفقا Ÿا
ت -نصض ع -ل -ي -ه ال -ق-وان ÚاŸع-م-ول ب-ه-ا ،ك-م-ا أاّن مصس-ادق-ة
اŸراقب اŸا‹ ‘ مرحلة قبلية على ﬂتلف مراحل
اŸشسرؤع يحمل ‘ طياته العديد من أاؤجه “ك Úرئيسض
البلدية من ‡ارسسة مهامه كاملة بعيدا عن الشسبهات
ال -ت -ي ي -ح -ت -م -ل ب -أان Œره إا ¤أارؤق-ة ال-ع-دال-ة ،ك-م-ا ّŸح
بعضسهم إا ¤أانّ ا’جراءات اŸنصسوصض عليها حاليا ضسمن
مواد اŸرسسوم التنفيذي “ 1٠ / 2٣6كن من Œسسيد
مشساريع بأاقل تكلفة ؤبتكافؤو الفرصض ما ب ÚاŸؤوسسسسات
اŸنجزة ؤ‘ شسفافية تامة ،الشسيء الذي اعتÈه بعضسهم
م -كسس -ب-ا ’ ي-جب الÎاج-ع ع-ن-ه أاؤ ال-ت-خ-ل-ي ع-ن-ه ل-ف-ائ-دة
صسفقات الÎاضسي التي –مل ‘ طياتها العديد من أاؤجه
الفسساد.

‘ هذا الشسأان ،افاد رئيسض اÛلسض الشسعبي
ال -ب-ل-دي ل-ل-ح-راشض أان ال-ك-ي-ف-ي-ة اŸث-ل-ى Ÿن-ح
الصس -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي-ة ال-ت-ي ت-ب-حث عÈه-ا
البلديات عن إا‚از منشسآات ذات نوعية هي
الصس- -ف- -ق- -ات اŸم- -ن -وح -ة لصس -احب ال -ع -رضض
اأ’فضسل الذي يأاخذ بع Úا’عتبار ا÷انبÚ
اŸا‹ ؤال -ت -ق -ن -ي اŸط -ل -وب أان ت -ق -دم -ه -م -ا
شسركات اإ’‚از ،ؤبالتا‹ سستشسمل اŸنافسسة
ب ÚاŸؤوسسسسات الراغبة ‘ الفوز بالصسفقات
العمومية ،عرضسا ماليا مناسسبا بعد دراسسة
ال -ع -رضض ال -ت -ق -ن -ي اأ’حسس -ن ؤه-و م-ا يضس-م-ن
النوعية بتكلفة مقبولة.
ؤأاؤضسح عليق بأان تقو Ëالعرؤضض Áر عÈ
÷ن-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ب-ل-دي-ة ي-عّ-ين أاعضساؤؤها
Ãوجب م -ق -رر ت -ت -ك -ون م -ن رئ -يسض ال -ل -ج-ن-ة
ؤمراقب ما‹ ؤﬁاسسب من ا’دارة ؤتقنيÚ
ؤﬁلل ،Úعلى أان يكون أاعضساء ÷نة تقوË
العرؤضض ليسسوا هم أانفسسهم أاعضساء ÷نة فتح
اأ’ظرفة ،ؤيجب على ÷نة التقو Ëأان تقوم
ب- -اسس- -ت- -ب -ع -اد ك -ل ال -ع -رؤضض غ ÒاŸط -اب -ق -ة
Ÿوضسوع الصسفقة ؤÙتوى دف Îالشسرؤط،
ؤت -ع -م -ل ع -ل -ى –ل -ي -ل ال-ع-رؤضض ال-ب-اق-ي-ة ‘
م -رح-ل-ت Úع-ل-ى أاسس-اسض اŸع-اي ÒاŸنصس-وصض
عليها ‘ دف Îالشسرؤط ،ؤتقوم ‘ اŸرحلة
اأ’ؤ ¤بالÎتيب التقني للعرؤضض مع التخلي
عن العرؤضض التي  ⁄تتحصسل على العÓمة
ال -دن -ي -ا الÓ-زم-ة اŸنصس-وصض ع-ل-ي-ه-ا ‘ دفÎ
الشسرؤط.
ؤتقوم ‘ اŸرحلة الثانية بدراسسة العرؤضض

مدير التسضي Òالعمرا Êلبلدية باتنة:

’بديل عن التكوين

لغرضض تكوين رؤؤسساء البلديات ،احتضسنت ؤ’ية باتنة دؤرة تكوينية لفائدة  ٨٤رئيسض بلدية من  ٠٨ؤ’يات شسرقية من بينهم
ؤ’ية سسكيكدة ،حيث أاشسرف على الدؤرة ‡ثل لوزارة الداخلية ؤا÷ماعات اÙلية ؤاسستمر التكوين  ٠٥أايام ؤقسسمت فÎات
ب ‘ ›ا’ت تسسي ÒاŸوارد البشسرية ،اŸنازعات،
التكوين على  ٠٣دؤرات على أان تشسمل كافة رؤؤسساء البلديات .ؤالتكوين يصس ّ
الشسؤوؤن اŸالية ؤاÙلية ،ؤالصسفقات العمومية ،ؤالهدف منه رفع ؤتدعيم قدرات ؤخÈات رؤؤسساء البلديات ‘ اÓÛت اأ’سساسسية
للتسسي ،Òؤهذه الدؤرة لفائدة رؤؤسساء اÛالسض الشسعبية البلدية يأاتي ‘ إاطار سسلسسلة دؤرات تكوينية كانت مسست اŸكلف Úبا’سستقبال
ؤالتوجيه ؤاأ’مناء العام Úللبلديات.
ؤحسسب الواقع اŸعاشض ،فإان بعضض رؤؤسساء البلديات يجهلون أابسسط أابجديات تسسي Òا÷ماعات اÙلية ،حيث ’ يعرف الكث Òمنهم سسوى
التوقيع على الوثائق ؤهو اأ’مر الذي سسّهل من حدؤث فضسائح با÷ملة ببلديات الو’ية ،خاصسة ؤأان الكث Òمنهم ’ Áلك مسستويات تؤوهلهم
لهذه اŸهمة ،ؤهو ما ثبت خÓل دؤرات التكوين التي انطلقت ع Èعدة ؤ’يات بالوطن ،حيث تسسي Òالبلديات ’ يرقى إا ¤مسستوى اŸطلوب،
خاصسة ‘ ›ال إابرام الصسفقات العمومية التي تبقى تسسيل لعاب الكث Òمن اŸنتخب Úمسستغل Úجهل اأ’ميار ؤمتالعب Úبعدة قضسايا ‡اثلة.
ؤقد أالّحت اإ’طارات اŸشسرفة على تكوين اأ’ميار بضسرؤرة التكثيف من هذه الدؤرات للتقليصض من عدد الضسحايا اŸدرجة ع Èأارؤقة اÙاكم
التي تخصض الفسساد بسسبب جهل الكث Òمنهم لنظم تسسي ÒاÛالسض اŸنتخبة ،اأ’مر الذي يوقع بالكث Òمهم ‘ فخ القضساء ؤاŸتابعات القضسائية
ؤالزج بهم بالسسجون.
سضكيكدة :خالد العيفة

آالية التعأمل
مع الصصفقأت
واضصحة وشصفأفة

ي -ع -ت Èال-تسض-ي Òا÷ي-د Ÿل-ف الصض-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة،
حجر الزاوية ‘ البلدية والضضامن لتحريك عجلة
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة والسض-ت-ج-اب-ة ل-تطلعات اŸواطنÚ
وانشضغالتهم ،خاصضة تلك التي لها علقة مباشضرة
ب -ح -ي -ات -ه -م ال -ي -وم -ي-ة ،ل-ذا سض-عت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة إا ¤ت-ك-وي-ن ورسض-ك-ل-ة رؤوسض-اء
ال-ب-ل-دي-ات Ãخ-ت-ل-ف ولي-ات ال-وط-ن ،ح-يث نظمت
لدارية والصضفقات
دورات تكوينية ‘ اŸنازعات ا إ
ال-ع-م-وم-ي-ة ح-رصض-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى –ق-يق أاك Èقدر من
الشض-ف-اف-ي-ة ‘ ال-تسض-ي Òوت-ف-ن-ي-دا ل-ك-ل ما يقال حول
الصضفقات العمومية والتسضي Òالسضيئ للمال العام.
باتنة Ÿ :وشضي حمزة

أاكد السسيد ﬁمد قادري ،مدير التسسي Òالعمرا Êببلدية باتنة ،أان
الصس-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة يسسÒه-ا م-رسس-وم ت-ن-ف-يذي رقم ،2٠1٠ /2٣6
ؤالقانون حسسب اŸتحدث يحمي جميع ا◊قوق اÿاصسة باأ’فراد
سسواء كانوا إادارة ‡ثل ‘ Úالبلدية أاؤ أاصسحاب مقاؤلة أاؤ حتى
اللجان اŸسسÒة لتلك الصسفقات ،حيث حدد اŸرسسوم من الناحية
القانونية كيفية تنظيم الصسفقات ،دفاتر الشسرؤط ،نوعية اللجان
اŸسسؤوؤلة عنها.
ؤبدؤره مدير اŸالية ببلدية باتنة السسيد خزار لزهر ق ّسسم اللجان
اŸسس -ؤوؤل -ة ع -ن ﬂت -ل -ف ع -م -ل -ي -ات اŸشس-اري-ع سس-واء ك-انت خ-اصس-ة
بالتجهيز أاؤ بشسق التسسي Òببلدية باتنة مث Óإا÷ ¤نة فتح اأ’ظرفة،
÷نة تقييم عرؤضض ؤ÷نة الصسفقات العموميةÃ ،عنى أان أاي إاجراء
أاؤ اتفاقية يخضسع دائما لهاته اللجان.
ؤت -ع -ت÷ Èن -ة الصس -ف -ق -ات ال -ع-م-وم-ي-ة م-ن ب Úأاك Ìال-ل-ج-ان أاه-م-ي-ة
ؤحسس -اسس -ي -ة ك -ون -ه -ا سس -ي -دة ‘ ق -رارات -ه -ا ،ؤي -ت -واج-د ب-ه-ا ﬂت-ل-ف
اŸديريات ؤالشسركاء التنمية بالو’ية ،على غرار ‡ثل مديرية الري
ؤاأ’شسغال العمومية ،اŸراقب اŸا‹...،إالخ ،ؤالقانون ؤاضسح ‘ هذا

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

إا÷ ¤نة تقييم العرؤضض لتكون بذلك اإ’دارة
هي اŸسسؤوؤلة عن ÷ان الصسفقات العمومية،
ؤت- -ك -ون ال -ل -ج -ن -ت -ان م -ن أاعضس -اء دائ -م Úؤه -م
م-وظ-ف-ون ت-اب-ع Úل-ل-مصس-ل-ح-ة اŸت-عاقدة اآ’مرة
بالصسرف مع إابقاء على عامل الرقابة من طرف
اŸداؤ’ت.

إالغأء عشصرات اŸشصأريع بسصبب عدم احÎام دف Îالشّصروط

التعطيل يؤوثر
على إا‚أز اŸشصأريع

أاع- -اب ع- -ل- -ي -ق م -ب -ارك رئ -يسس اÛلسس
الشض- -ع- -ب- -ي ال- -ب- -ل- -دي ل -ل -ح -راشس ق -ان -ون
الصض - - -ف - - -ق- - -ات ال- - -ع- - -م- - -وم- - -ي- - -ة ا◊ا‹
والجراءات التي Ãوجبها يتم اختيار
ال - -ع- -روضس ،مشضÒا ب- -أان ه- -ذه الخÒة
ت -ت -ط-لب وق-ت-ا ط-وي-ل ،وب-ال-ت-ا‹ –ول
دون ت- -ن- -ف- -ي -د اŸشض -اري -ع ال -ت -ن -م -وي -ة ‘
لجال اÙددة لها.
ا آ

الثÓثاء  16ديسسمبر  2٠1٤م الموافق لـ  2٣صسفر 1٤٣6هـ ـ العدد 16٥٩٤

بومرداسس

رئيسس بلدية ا◊راشس
السضيد عليق مبارك

اŸالية ؤما مدى مطابقتها لدف Îالشسرؤط
ب -ان -ت -ق-اء ،إام-ا ال-ع-رضض اأ’ق-ل ث-م-ن-ا ،غ Òان-ه
Áكن للجنة –ليل العرؤضض أان تقÎح على
ا÷هة اŸعنية رفضض العرضض اŸقبول ،إاذا
تب Úأانه يÎتب على منح اŸشسرؤع هيمنة
اŸتعامل اŸقبول على السسوق اؤ يتسسبب ذلك
‘ اختÓل اŸنافسسة ‘ القطاع اŸعني بأاي
طريقة كانت.
ؤإاذا ظهر أان العرضض اأ’قل ثمنا اŸقبول
مؤوقتا منخفضض إا ¤درجة تث Òالشسكوك ،فإان
ا÷هة اŸتعاقدة Áكنها أان ترفضض العرضض
ؤلكن مع تعليل الرفضض ،بعد أان تطلب كتابيا
التوضسيحات ؤتدقق ‘ اسسباب الرفضض.
ؤاكد عليق على ضسرؤرة ان تلزم البلديات كل
من يقدم عرؤضسا ‘ اŸناقصسة بÈؤتوكول
مراقبة النوعية ،لكن غياب العدد الكا‘ من
ال -ت -ق -ن -ي Úاأ’ك -ف -اء ع -ل -ى مسس-ت-وى اŸصس-ال-ح
ا’دارية بالبلديات يحول دؤن ذلك ،مشسÒا
ب- -إان ه- -ذا اأ’م- -ر ه- -ذا اأ’م -ر يسس -ت -وجب إا¤
ت -وظ -ي -ف ت -ق -ن -ي Úؤم -ه -ن-دسسﬂ Úتصس‘ Ú
اŸشساريع العمومية.
ؤق- -ال اŸت- -ح- -دث ،إان الÈؤت- -وك- -ول ي -ل -زم
بإاشسراك ﬂابر اŸراقبة التقنية ‘ متابعة
اأ’شسغال ؤمراقبتها ،ع Èإادراجها كشسرط ‘
دفاتر أاعباء اŸناقصسات ،فتلك اıابر هي
التي تلزم اŸقاؤل باحÎام كل اŸواصسفات
ال -ت -ق -ن -ي -ة اÿاصس -ة ،ؤك -ذا اŸع -اي Òال-واجب
احÎامها.
ؤاك -د اŸت -ح -دث ب-أان اب-رام ا’ت-ف-اق-ي-ات م-ع
اŸقاؤلÁ Úر ع Èاإ’عÓن عن اŸناقصسات
‘ ا÷رائد الوطنية اذا فاقت قيمتها اŸالية
 ٨٠٠م -ل -ي-ون سس-ن-ت-ي-م Ÿدة  1٠اي-ام ،م-ؤوك-دا
اسس -ت -ح -ال -ة اع -ت -م -اد ط -ري -ق -ة نشس-ر اإ’عÓ-ن
بالبلدية على أاسساسض اختيار اŸقاؤل Úالذين
أاؤدعوا ملفاتهم.

تشض ّ-ك -ل الّصض -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ıت-ل-ف اŸشض-اري-ع
القطاعية والّتنموية بالبلديات أاحد أاهم اŸلفات
ال - - -ت - - -ي Œذب اŸق - - -اول Úوأاصض - - -ح- - -اب اŸؤوسضسض- - -ات
لشض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،ال-ري
اŸت -خّصض-صض-ة ‘ ال-ب-ن-اء ،ا أ
لخرى اŸرتبطة أايضضا Ãلف
وغÒها من اŸشضاريع ا أ
لداري-ة .ورغ-م احÎام
اÿدم -ات وال -ت-ج-ه-ي-زات ا إ
لجراءات القانونية التي حّددها
لدارة اÙلية ل إ
ا إ
اŸشض- -رع ع Èالّ- -ن- -صض- -وصس ال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي -ة ‘ إادارة
صض -ف -ق -ات ،إاّل أاّن ال -ع-م-ل-ي-ة ت-ب-ق-ى شض-ك-ل-ي-ة بسض-بب
ال ّ
ح -الت ال -فسض -خ ال -ك -ثÒة ل -ع-ق-ود ال‚از وت-عّ-ط-ل
عشض-رات اŸشض-اري-ع ب-ب-ل-دي-ات ب-وم-رداسس الّناجم عن
عدم احÎام دف Îالشضروط..
بومرداسس :ز ــ كمال
كشسف رئيسض بلدية تيجÓب Úالسسيد ابراهيم جيار متحّدثا
لـ ““الشسعب““ عن ملف الصسفقات العمومية ؤطريقة تسسيÒ
ﬂتلف اŸشساريع ا›ÈŸة ،أانّ البلدية تعالج ؤتطرح ما
معّدله  ٤٠مشسرؤعا تنمويا ‘ السسنة ،مقدما مثا’ بسسنة
 ،2٠1٤ؤه - - - - - -ذا ‘
ﬂت- - - -ل- - - -ف أا‰اط
الÈام-ج ال-ع-م-وم-ي-ة
ال- -ت- -ن -م -وي -ة م -ن -ه -ا
ب -رن -ام-ج اıط-ط
ال -ب -ل -دي ل -ل-ت-ن-م-ي-ة،
اŸشس-اري-ع ال-و’ئية،
مشس -اري-ع الصس-ن-دؤق
اŸشسÎك
للجماعات اÙلية
ؤاŸشساريع
ا›ÈŸة ‘ إاطار
اŸيزانية الو’ئية.
ؤ‘ سس - - - -ؤوال ع- - - -ن
الطريقة القانونية اإ’جرائية ‘ تسسي ÒاŸشساريع العمومية
اÙلية ؤفق ما حّددها قانون الصسفقات العمومية ،أاّكد
رئيسض بلدية تيجÓب Úبالقول ““إانّ اŸشساريع العمومية تتم
ؤف- -ق ‰ط Úحسسب ط- -ب- -ي -ع -ة اŸشس -رؤع ؤال -غ Ó-ف اŸا‹
اıصسصض له ،فإاذا كان الغÓف اŸا‹ للمشسرؤع يتجاؤز
مبلغ  ٨٠٠مليون سسنتيم ،هنا تبدأا العملية بتقد Ëاسستشسارة
ؤافية بﬂ Úتلف القطاعات اŸعنية كاأ’شسغال العمومية،
الري ؤمديرية البناء ؤالتعم ،Òتليها عملية اإ’شسهار ‘
جريدت Úؤطنيت Úؤاحدة ناطقة باللغة العربية ؤاأ’خرى
ب -ال -ف -رنسس -ي -ة ،ل-ي-ف-ت-ح اÛال ؤاسس-ع-ا ıت-ل-ف اŸق-اؤلÚ
ؤمؤوسسسسات ا’‚از للمشساركة ‘ اŸناقصسة الوطنية ،أاما

الشس - -أان ح - -يث ي- -ل- -زم
بضس- - -رؤرة ال- - -ق- - -ي- - -ام
ب -اسس -تشس -ارة ق -ب -ل ك-ل
عملية اقتناء للوازم أاؤ
غÒها.
ؤيفرق ﬁدثنا بÚ
ا’ت -ف-اق-ي-ة ؤالصس-ف-ق-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ح-يث تتم
اأ’ؤ ¤ع -ل -ى مسس -ت-وى
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ‘ ال -وقت
ال- -ذي ت- -ت- -م ال -ث -ان -ي -ة
ب - - - - - - - - - - - - - -اŸرؤر عÈ
إاج - -راءات صس - -ارم- -ة،
ح -يث ح -دد ال -ق -ان-ون
مبلغ  ٤٠٠مليون سسنتيم كفاصسل ب Úا’تفاقية ؤالصسفقة العمومية،
حيث إاذا زاد الغÓف اŸا‹ اıصسصض لعملية ما عن هذا اŸبلغ
فتوجه العملية مباشسرة إا ¤اŸرؤر ع÷ Èنة الصسفقات العمومية
للبلدية ،هذا بخصسوصض اتفاقية اللوازم ؤالدراسسات ،أاما بخصسوصض
صسفقات اÿدمات فعند Œاؤز العملية Ÿبلغ  2٠مليار سسنتيم “ر
العملية مباشسرة على ÷نة الصسفقات العمومية للو’ية.
ؤيؤوكد السسيد ﬁمد قادري مدير التسسي Òالعمرا Êببلدية باتنة على
أاه -م -ي -ة –دي-د ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة م-ن خÓ-ل إاج-راء
دراسسات ؤتقييم إاداري ،حيث عندما تتجاؤز العملية لوازم ،خدمات،
أاؤ أاشس -غ -ال اŸب -ل -غ اŸا‹ اÙدد ق -ان -ون -ا ،ت-ق-وم ال-ب-ل-دي-ة ب-إاعÓ-ن
اسستشسارة ‘ كافة تراب البلدية ؤحتى خارجها ؤ–ديد أاجال ’زمة
لكل مشسرؤع ؤكحد أاقصسى –دد البلدية 1٥
يوم  ،تشسرع اŸقاؤ’ت ‘ تقد Ëعرؤضسها
التقنية ؤاŸالية ،ليتم فتح اأ’ظرفة اÿاصسة
بذلك ‘ نفسض اليوم ؤ أامام جميع اŸتعاملÚ
ؤاŸقاؤ’ت الراغبة ‘ اŸشساركة ‘ العملية،
ح -يث ي -تضس -م -ن ال -ت -ق -ري -ر ال -ت -ق-ن-ي ‘ دفÎ
الشس -رؤط ال -ذي ي -ق -وم اŸع -ن -ي ب-إامضس-اء ك-ل
أاؤراق -ه ل Ó-ل -ت -زام ب -الشس-رؤط ال-ت-ي ح-ددت-ه-ا
البلدية إاضسافة إا ¤تواجد اŸعلومات اÿاصسة به من سسجل Œاري،
ؤشسهادة الكفاءة اŸهنية ،الوثائق ا÷بائية ؤالشسبه جبائية ،كل ما
تعلق بخÈته اŸيدان ،أاما العرضض اŸا‹ فيتمثل ‘ ا’قÎاح اŸا‹
‚Óاز.
للمشسرؤع مع ﬂطط زمني ل إ
ؤبعد عملية فتح اأ’ظرفة حدد القانون أاجال  1٠أايام ’سستكمال
الوثائق الناقصسة ،لتباشسر اللجنة الدائمة التي ينشسؤوها رئيسض البلدية
بقرار Áضسيه ؤا‹ باتنة ،بعدها تقييم العرؤضض من خÓل جدؤل
مقاييسض صسارم ،يدرسض كل ملف على حدى كأان “نح  2.٥نقاط
مث Óللمقاؤ’ت التي لها خÈة ‘ العملية اŸقÎحة من طرف
البلدية ،هذه العملية خاصسة اإ’سستشسارت يضسيف اŸتحدث.
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إاذا ك- - -ان اŸشس- - -رؤع أاق- - -ل م - -ن  ٨٠٠م-ل-ي-ون سس-ن-ت-ي-م فإاّن
اإ’جراءات القانونية Œرى على اŸسستوى اÙلي بدء
ب- -دف Îالشس- -رؤط ،ع- -م- -ل- -ي- -ة ا’سس- -تشس- -ارة م- -ع اŸق- -اؤلÚ
اŸتخصسصس ،Úثم تأاتي مرحلة اإ’شسهار Ÿدة ’ تتجاؤز 1٠
أايام على مسستوى البلدية ،الدائرة ؤاŸديرية أاؤ التقسسيمة
اŸعنية بطبيعة اŸشسرؤع ؤفقا لقانون الصسفقات العمومية.
ؤأاضساف رئيسض اÛلسض الشسعبي البلدي لتيجÓب Úبالقول
““أانّ ع -م -ل -ي -ة اإ’شس -ه -ار ب -اŸشس -رؤع ؤت-ق-د Ëع-ق-د ال-ت-ع-ه-د
باŸشساركة من قبل اŸقاؤلة اŸتخصسصسة ‘ ا’‚از ،تليها
مرحلة أاخÒة من العملية ؤتتعلق بإاجراءات فتح اأ’ظرفة
ثم مرحلة التقييم ؤالتحليل للعرؤضض اŸقدمة ،حيث يتم
اختيار أاقل عرضض ما‹ ،لتأاتي ‘ اأ’خ Òمرحلة اإ’مضساء
على دف Îالشسرؤط ؤإاجراءات اŸراقب اŸا‹ للملف ،ثم
عملية إاعطاء اأ’مر بالدخول ‘ اÿدمة ؤانطÓق إا‚از
اŸشسرؤع““.هي إاذن عملية تسسلسسلية ıتلف اŸراحل التي
Áر بها اŸشسرؤع العمومي من اإ’عÓن إا ¤بدء ا’‚از،
حسسب ما حّدده اŸشسرع ‘ قانون الصسفقات العمومية،
لكن كل هذه السسلسسلة تواجه ‘ الكث Òمن اأ’حيان عقبات
ؤمشساكل ب Úالطرف ،Úالهيئة اإ’دارية صساحبة اŸشسرؤع
ؤاŸقاؤل تؤودي حتما إاما
إا ¤إالغاء الصسفقة ؤتعيÚ
م - -ق- -اؤل- -ة ج- -دي- -دة ب- -ك- -ل
م- -راح- -ل- -ه- -ا السس- -اب- -ق -ة أاؤ
التأاخر ‘ ا’‚از ،ؤعدم
احÎام دف Îالشس - - - - - - -رؤط
خ- -اصس- -ة ال -ب -ن -د اŸت -ع -ل -ق
ب- - - -احÎام م- - - -دة ا’‚از،
ؤه - - -ي م - - -ن أاك Ìا◊ا’ت
شس-ي-وع-ا ب-و’ية بومرداسض،
ح- - -يث تشس- - -ه - -د عشس - -رات
اŸشس - - - - -اري - - - - -ع ا›ÈŸة
ل-ل-ب-ل-دي-ات ت-أاخ-را كبÒا ‘
ال -ت -جسس -ي -د ،خ -اصس -ة ت -لك
Óشسغال العمومية ؤمديرية البناء ؤالتعم Òمن
التابعة ل أ
ط-رق-ات ؤم-راف-ق ع-م-وم-ي-ة ،ؤه-ن-ا ت-ظ-ه-ر ع-م-ل-ية ا’بتزاز
Óدارة صساحبة الصسفقة من قبل اŸقاؤلة إ’عادة التقييم
ل إ
اŸا‹ ل -ل -مشس -رؤع ب -أاضس -ع -اف مضس -اع -ف -ة أاؤ ال -ت -خ-ل-ي ع-ن
اŸشسرؤع بكل ما Áثل ذلك من تبعات قضسائية ،أاؤ ÷وء
ا÷هاز التنفيذي لسسحب اŸشسرؤع من اŸقاؤلة الفائزة
مثلما حدث مؤوخرا عندما ÷أا ؤا‹ الو’ية إا ¤فسسخ
حوا‹  2٠دف Îشسرؤط خاصسة Ãشساريع إا‚از شسبكات
الغاز الطبيعي ببلديات بومرداسض بكل ما Áثل ذلك من
تأاخر ‘ ربط السسكان بهذه اŸادة ا◊يوية ؤانعكاسض سسلبي
على التنمية اÙلية.

ؤبخصسوصض الصسفقات العمومية فيتم اللجوء إاليها عن Œاؤز العملية
ل-ل-م-ب-ل-غ اÙدد ق-ان-ون-ا ،ي-ت-م إاعÓ-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ ا÷رائ-د ال-وط-نية
بالغت Úالعربية ؤالفرنسسية يضساف لها النشسرية الرسسمية للمتعاملÚ
ا’قتصسادي ،Úؤبعد أاؤل صسدؤر يتم احتسساب أاجال فتح العرؤضض،
لتفتح بعدها اأ’ظرفة ؤتقيم العرؤضض ليعلن إاعÓن ‘ نفسض ا÷رائد
التي نشسرت إاعÓن اŸناقصسة لتنشسر اŸنح اŸؤوقت للصسفقة Ÿتعامل
مع.Ú
ؤبعد اإ’عÓن بثÓثة أايام يحق للعارضض التقدم إا ¤مصسالح البلدية
لÓطÓع على ﬁضسر تقييم العرؤضض ،ؤضسمن الـ 1٠أايام اأ’ؤ¤
للعارضض تقد ËطعنŒ ،تمع اللجنة ؤجوبا قبل  1٥يوما ،لدراسسة
الطعون ،ؤ‘ حال ثبوت أان الطعن مؤوسسسض ““يعاد تعديل اŸنح““ ،ؤإان
كان الطعن غ Òمؤوسسسض ،تسستكمل اإ’جراءات بشسكل عادي.

رئيسس بلدية جسضر قسضنطينة

البلدية أاقصصيت من فتح
اأ’ظرفة Ÿنع التجأوزات

ي -ح -ظ -ى ق -ان -ون الصض -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
بأاهمية بالغة كونه يتعلق بكيفية تسضيÒ
أام -وال ال -دول -ة ،م -ا ي -ت -ط-لب السض-ت-ع-م-ال
لم- -ث -ل ل -ه -ا م -ن أاج -ل –ق -ي -ق اŸشض -اري -ع
ا أ
التنموية ،لذلك ‚د أانه ب Úكل فÎة
وأاخ -رى ي -ت -م ت-ع-دي-ل-ه ك-ان آاخ-ره ق-ان-ون
 ،2013الذي يتماشضي واŸعطيات الراهنة.
ا÷زائر :آاسضيا مني
ؤ‘ ه- -ذا اŸق- -ام ،أاك- -د رئ- -يسض ب- -ل- -دي -ة جسس -ر
قسسنطينة عز الدين بوقرة ،انه إابرام الصسفقات
Óم-وال
ال -ع -م -وم -ي -ة م -ن اج-ل ال-تسس-ي Òا÷ي-د ل -أ
العمومية ؤ–قيق اŸصسلحة العامة ؤذلك ؤفقا
إ’ج- -راء اŸن- -اقصس- -ة ،ح- -يث تشس- -ك- -ل ال -ق -اع -دة
اأ’سساسسية ،ؤتعد هذه اأ’خÒة إاجراء يسستهدف
ا◊صسول على العرؤضض من عدة متعاقدين من
خÓل تخصسيصض الصسفقة للعارضض الذي يقدم
أافضسل عرضض ؤÁكن أان تكون اŸناقصسة ؤطنية
أاؤ دؤل -ي -ة ؤه -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى ث Ó-ث -ة م -ب-ادئ،
اŸنافسسة ،اإ’شسهار ،اŸسساؤاة.
ه- -ذا ؤق- -د ّ” إاقصس -اء اÛالسض ال -ب -ل -دي -ة م -ن
ال -عضس -وي -ة ‘ ف -ت -ح ال-ع-رؤضض ؤت-ق-ي-ي-م-ه-ا ؤذلك
ل-ت-ف-ادي إاب-رام صس-ف-ق-ات مشس-ب-وه-ة ؤال-تجاؤزات
غ Òال -ق -ان -ون-ي-ة ،ؤذلك ‘ إاط-ار ال-ق-وان Úال-ت-ي
أاق -رت -ه -ا ا◊ك -وم-ة م-ن أاج-ل م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد
ؤاخ- -تÓ- -سض اأ’م- -وال ال- -ع- -م -وم -ي -ة ؤؤضس -ع ح -د
لتÓعبات باŸال العام.حيث تع Úإاداري Úبفتح
اأ’ظرفة اÿاصسة بعرؤضض الصسفقات باإ’ضسافة

لولوية Ÿقاولت
ا أ
الشضبـــــاب اŸوفــرة
Ÿنــــاصضب الشضغـــــل

م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك-د رئ-يسض ب-ل-دي-ة ال-دار ال-ب-يضس-اء
السسيد ““قمقا Êلياسض““ ‘ تصسريح لـ«الشسعب““ أان
قانون الصسفقات العمومية ؤاضسح ؤ’ Áكن أان
يتم التÓعب بهذه الصسفقات ،حيث تشسهد عدة
ع -م -ل -ي -ات ؤت -خضس -ع ل -رق -اب -ة م-ن ط-رف ÷ن-ة
ﬂتصسة بعيدة كل البعد عن دائرة اÛلسض
البلدي ،باعتبار أان الصسفقات العمومية يتم من
خÓ-ل-ه-ا Œسس-ي-د اŸم-ارسس-ة ال-ت-ن-ف-يذية لقوانÚ
ؤمشساريع الدؤلة اŸسسطرة من طرف السسلطة
اŸركزية إا ¤غاية اÙلية.
ؤاسس -ت -ب -ع -د ﬁدث -ن-ا اع-ت-م-اد ط-ري-ق-ة نشس-ر اإ’عÓ-ن
بالبلدية ’ختيار اŸقاؤل ،Úمؤوكدا أان الصسفقة ؤبعد
إابرام ا’تفاقيات مع اŸقاؤل“ Úر ع Èاإ’عÓن عن
اŸناقصسة ‘ أاربع جرائد يتم اختيارها من طرف
ال -وك -ال -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نشس-ر ؤاإ’شس-ه-ار ؤه-ذا إاذا ك-انت
الصسفقة تفوق قيمتها الـ ٨٠٠مليون سسنتيم ‘.حÚ
يتم تقو Ëالعرؤضض عن طريق ÷نة على مسستوى
البلدية يع Úأاعضساؤؤها Ãوجب قرار ‘ ،ح Úيتم
تشسكيل ÷نة أاخرى تقوم بفتح اأ’ظرفة أامام ا Ÿأ
Ó
من أاجل إاعطاء العملية أاك Ìمصسداقية ؤشسفافية ؤيتم
Ãوجب ق -ان -ون الصس -ف -ق-ات إاب-ع-اد ك-ل ال-ع-رؤضض غÒ
اŸطابقة Ÿوضسوع الصسفقة ؤÙتوى دف Îالشسرؤط،
ح -يث ي -ت -م ك -م-رح-ل-ة أاؤ ¤ال-ق-ي-ام ب-الÎت-يب ال-ت-ق-ن-ي
للعرؤضض مع اسستبعاد العرؤضض التي  ⁄تتحصسل على
العÓمة الدنيا الÓزمة اŸنصسوصض عليها ‘ دفÎ
الشسرؤط.

لسضتعانة بالكفاءات اÙلية باŸدية
ضضرورة ا إ

نقصص ‘ التّأط Òأاثّر على صصرامة التنفيذ

منح الصصفقأت بألÎاضصي ’ يعني سصوء التسصيÒ

ينفي كل من مدير اŸالية لزهر خزار ؤﬁمد قادري مدير التسسيÒ
العمرا Êببلدية باتنة““ ،تهمة““ أان الصسفقات العمومية اŸمنوحة
بالÎاضسي تتسسبب ‘ سسوء التسسي ،Òحيث يفرقان ب ÚالÎاضسي
البسسيط ؤالÎاضسي بعد ا’سستشسارة ،حيث يسسمح القانون اÿاصض
بالصسفقات العمومية ‘ مادته الـ ،٤٤اللجوء إاليه ‘ حال عدم جدؤى
اŸناقصسة ‘ اŸرة اأ’ؤ ،¤لتعيد ا’سستشسارة فيها ؤهي باأ’سساسض
تراضسي بعد ا’سستشسارة.
ؤيرد ﬁدثنا بخصسوصض تأاخر إاجراءات الصسفقات العمومية ‘
ا◊ا’ت اإ’سس -ت -ع -ج -ال-ي-ة ب-ال-ق-ول أان اإ’ج-راءات اإ’داري-ة ‘ أاحسس-ن
اأ’حوال تسستغرق  ٤أاشسهر ‘ ا◊ا’ت الطبيعية أاما ‘ العمليات
اŸسستعجلة كخطر اأ’مراضض اŸتنقلة عن طرق قنوات صسرف اŸياه
مث Óأاؤ ﬂلفات اضسطرابات جوية  ⁄تكن
‘ ا◊سسبان ،أاؤ تهديد سسقوط عمارات أاؤ
م -رف -ق ع -م -وم -ي ؤغÒه -ا ،ف-يسس-ارع رئ-يسض
البلدية إا ¤اتخاذ قرار جريء ؤشسجاع بتعÚ
م -ق -اؤل -ة ‘ ال -ع -م -ل -ي-ة اŸراد ال-ق-ي-ام ب-ه-ا،
لتكليفها بالصسفقة أاؤ ا’تفاقية ،باسستشسارة
جميع الشسركاء ؤتدؤينه ‘ ﬁضسر .
ؤأاحصست بلدية باتنة لوحدها  2٥٠عملية
ب Úصس -ف-ق-ة ؤات-ف-اق-ي-ة ب-غÓ-ف م-ا‹ ضس-خ-م
يتجاؤز الـ 2٠٠مليار سسنتيم ﬂصسصسة للتجهيز ؤالتسسي ÒخÓل سسنة
 ،2٠1٤ؤتوجه نسسبة  ٪ ٩٠من هاته الصسفقات إا ¤دفع عجلة التنمية
بالبلدية خاصسة ما تعلق بتهيئة الطرقات ،اإ’نارة العموميةŒ ،ديد
قنوات صسرف اŸياه الصسحي...إالخ
ؤيفصسل اŸتحدث ‘ قضسية منح الصسفقات العمومية ببلدية باتنة،
ؤالتي تتم ‘ جو من الشسفافية يعكسض حرصض رئيسض البلدية عبد
الكر Ëمارؤك على توف Òكل اأ’جواء التي من شسأانها ضسمان ““تسسيÒ
راشسد ؤشسفاف لشسؤوؤن البلدية““ ،حيث يؤوكد مدير التسسي ÒالعمراÊ
ب -ب -ل -دي -ة إا ¤م -ن -ح ال-ب-ل-دي-ة أافضس-ل-ي-ة ال-ف-وز ب-الصس-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
للمقاؤ’ت اŸنشساة ‘ إاطار ﬂتلف صسيغ دعم ؤتشسغيل الشسباب

رئيسص بلدية الدار البيضصأء ..
’ Áكن التÓعب بأŸأل العأم

بنسسبة  ،٪ 2٠غ Òأان العملية تتم دائما ‘ إاطار شسفاف ؤÃشساركة
ا÷ميع.
ؤلعل أاهم بنود دف Îالشسرؤط التي يحرصض مسسؤوؤلوا بلدية باتنة
على ؤضسعها ما يتعلق بفسسخ العقد ‘ حال إاخÓل اŸتعامل الفائز
بالصسفقة بشسرؤط العقد ،حيث ‘ حال عدم ا’نطÓق ‘ اأ’شسغال
بعد  1٥يوما من اسستÓم اأ’مر ببدء اأ’شسغال ،أاؤ عدم توفر ؤرشسة
العمل على العتاد ؤالعمال اŸؤوهل Úتوجه له إاعذارات ؤإان اسستدرك
النقائصض ف Óبأاسض ؤإان كان غ Òذلك يفسسخ العقد مباشسرة حفاظا
على اŸصسلحة العمومية ،ؤيشس Òمدير اŸالية لزهر خزار ‘ هذا
الصسدد إا ¤اللجوء الطرف ‘ Úحال النزاع إا ¤الصسلح بالÎاضسي،
ؤ‘ حال عدم –قيق الÎاضسي لكل طرف ا◊ق ‘ التوجه إا¤
مصسالح العدالة ؤهي أاخر حل .
ؤÁك -ن ل -ل -ب -ل -دي -ة حسسب اŸت -ح -دث ،أان “ن -ع ع -ارضس-ا م-ع-ي-ن-ا م-ن
ا’سستفادة من صسفقة ما ‘ حال ثبوت إاخÓله بالتزامات مشساريع
سسابقة ،حيث يسسمح القانون ‘ مادته  12٥مكرر بإاصسدار مقرر منع
Ÿدة سسنة كعقوبة ‘ حال فوز عارضض مع Úبصسفقة معينة ؤتنازله
عنها .
ؤبخصسوصض مراقبة اŸال العام أاكد ضسيفا جريدة ““الشسعب““ ،نزؤل
عدة ÷ان خÓل سسنت Úمن ﬂتلف ا÷هات كمجلسض اÙاسسبة،
اŸف-تشس-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ال-ي-ة÷ ،ان م-ن ؤزارة ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-تدقيق ‘
حسسابات اŸالية للبلدية للسسنوات اŸاضسية تصسل إا ¤حد عهدة
كاملة ،حيث  ⁄تسسجل بلدية باتنة ،أاي Œاؤزات ‘ التسسي.Ò

 ⁄يخف ال ّ
طاهر زرؤقي ،نائب رئيسض بلدية الÈؤاقية بو’ية
اŸدية ،مؤوخرا قلقه من العراقيل التي تصسدر أاحيانا من
ط -رف اŸراقب اŸا‹ ل -ل -ب -ل -دي -ات ،ك -ون-ه ج-ر ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة
الفقÒة منذ أاك Ìمن شسهر إا ¤تقد Ëؤثائق ملحقة بفواتÒ
غ ÒمÈرة أ’جل التأاشس Òعلى ا◊والة ؤصسرف اŸال إا¤
اŸمون.
كشسف هذا العضسو بأاّنه رغم الصسرخة التي تقّدم بها ا ÒŸإا¤
اŸديرية ا÷هوية ؤاŸراقب الو’ئي ،غ Òأانّ الوسساطة التي
“ت ما ب Úالطرف““ Úا ÒŸؤمراقب البلديات“““ ⁄ ،نع من
ّ
مواصسلة عمله بأاقل حدة ،بعدما طلب هذا اŸسسؤوؤل اŸكلف
Ãراقبة اŸلفات اŸالية ؤثائق أاخرى ⁄ ،يقرها قانون البلدية
بتاتا ،مسستشسهدا Ãا حدث حول التأاشس Òاÿاصض بفاتورة
شسراء مركبة ،حيث أاصسر على إافادته بوثيقة جرد خاصسة
با◊ظÒة ،مؤوشسر عليها من طرف مديرية أامÓك الدؤلة‘ ،
ح Úرفضست ه -ذه اŸدي -رة ذلك ب -ح -ج -ة أاّن -ه -ا م-ؤوه-ل-ة ف-ق-ط
للتأاشس Òعلى ؤثيقة ا÷رد اÿاصسة بالو’ية.
على صسعيد آاخر ،أاكد نائب رئيسض اÛلسض الشسعبي الو’ئي
اŸكلف باŸدية ،بأان بلدية عاصسمة الو’ية كانت قد طرحت
مشسكلة من هذا القبيل غ Òأاّنه ؤبعد تشسكيل ÷نة ؤدعوتها
للطرف Úأاي م Òهذه البلدية ؤمعاؤنيه اŸكلف Úبهذا الشسأان
ؤاŸراقب اŸا‹ اŸع -ن -ي ؤج -ه -ا ل -وج -ه ،اتضس -ح ب -أان ال -ع-ج-ز
ؤالتقصس Òكان صسادرا من طرف هذه البلدية ،لعدم ؤجود
إاطارات ﬂتصس ‘ Úهذا اÛال ،مقÎحا ‘ هذا الصسدد
مضساعفة الدؤرات التكوينية ‘ ›ال عقد الصسفقات ؤاأ’مور
اŸالية ،بدليل حسسبه أان هناك بعضض البلديات  ⁄يطرح
لديها هذا اŸشسكل من قبل.
هذا ؤب Úهذه الرؤؤية ؤتلك اŸوضسوعية ،يبقى قانون
الصسفقات اŸعمول به حاليا ‘ حاجة إا ¤الكث Òمن
ا÷لسسات التحسسيسسية ؤالتعريفية بجوانبه الداخلية حتى
يتم حماية اŸال العام من التÓعب أاي كان نوعه.
اŸدية :م ــ أام Úعباسس

الثÓثاء  1٦ديسشمبر  2014م اŸوافق لـ  2٣صشفر  14٣٦هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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«على الششباب أا’ يبق ـ ـى رهين ـة اŸشش ـاكـ ـل ا’جتم ـاعية»

أاكد نبيل يحياوي ،رئيسس Œمع الششباب ا÷زائري «رجاء» للتضشامن والتنمية ،أان ششباب
لمن والسشتقرار حافزا
ا÷زائر له وعي كب Òبالتحديات التي يواجهها الوطن داخليا وخارجيا ،معتÈا ا أ
مهما لهذه الفئة من أاجل تطوير قدراتها وبلوغ أاهدافها وŒسشيد مششاريعها اıتلفة.

@ ﬁمد مغÓوي

وق- -ال ي- -ح -ي -اوي لـ«الشش -عب» أان ق -وة
الششاب ا÷زائري ‘ اسشتيعابه Ÿا يجري
‘ ﬁيطه اإ’قليمي والقاري ،وحفاظه
على مبادئه وقيم أاول نوفم Èاÿالدة،
وهو مدعو اليوم Ÿواصشلة مسشÒة اأ’ولÚ
الذين ضشحوا بالنفسس والنفيسس من أاجل
أان يسشتقل الوطن ليعيشس حرا آامنا.
وأاضشاف يحياوي ،أان الذكرى السشتÚ
’ن-د’ع ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر م-ن-اسش-ب-ة ل-تجديد
العهد مع الوطن ،والتششم Òعلى سشواعد
ا÷د من أاجل بلوغ التطور ا’قتصشادي
وا’ج -ت -م-اع-ي والسش-ي-اسش-ي ،مشش-ددا ع-ل-ى
ضش- -رورة أان ي- -ل- -ت- -ف شش -ب -اب ال -ي -وم ح -ول
اŸك -اسشب اıت -ل-ف-ة ،وﬁاول-ة ا’رت-ق-اء
Ãسشتواه اŸعر‘ والعلمي ،والبحث عن
سشبل النجاح ،وتسشخ› Òهوداته وقدراته
‘ خ-دم-ة ›ت-م-ع-ه وب-ل-ده ،وع-دم ب-ق-ائ-ه
ره -ي-ن-ة اŸشش-اك-ل ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ي-وم-ي-ة،
والسش- -ع- -ي ن- -ح- -و ا’ن- -خ- -راط ‘ ال- -ع -م -ل
السشياسشي وولوج عا ⁄اŸال واأ’عمال Ãا
ي -ع -ود ب -ال -ف -ائ-دة ع-ل-ي-ه ،ل-يصش-ب-ح ع-نصش-را
ناضشجا وفاع Óسشياسشيا وكذا مسشاهما ‘
تطوير ا’قتصشاد الوطني .وذكر أان
آاليات التششغيل التي أاسشسشتها الدولة،
م -ن شش -أان -ه -ا –ف -ي -ز الشش-ب-اب ع-ل-ى

إانششاء مؤوسشسشات صشغÒة ومتوسشطة
فعالة توفر مناصشب ششغل جديدة.
وذكر يحياوي أان Œمع الششباب
ا÷زائ - -ري «رج - -اء» ل - -ل - -تضش - -ام - -ن
وال -ت -ن-م-ي-ة ،ال-ذي ” ت-أاسش-يسش-ه ق-ب-ل
سشنت ،Úيهدف إا ¤خدمة الششباب
ا÷زائ- -ري ‘ ﬂت- -ل -ف اÛا’ت،
وت-نشش-ي-ط ال-ف-ع-ل ال-ث-ق-ا‘ وال-فكري
وف -ت -ح فضش -اءات Ÿن-اقشش-ة ﬂت-ل-ف
القضشايا التي تهم هذه الششريحة،
’عضشاء حاليا
مششÒا إا ¤أان تفك Òا أ
منصشب على ا’نتششار والتموقع ‘
ج -م -ي -ع و’ي -ات ال -وط -ن ،وت -ن -ظ-ي-م
ت- -ظ- -اه- -رات م -ت -ن -وع -ة خ -اصش -ة ‘
اŸناسشبات الوطنية ،بهدف ترسشيخ
اŸب- -ادئ وال- -ق- -ي -م وا◊ف -اظ ع -ل -ى
’رث الذي تركه السشلف.
ا إ

مؤو“ر ا◊وار الششبابي
خطوة لرفع مسشتوى
التعاون العربي
لفريقي
وا إ

وأاضش -اف ن -ب -ي -ل ي -ح-ي-اوي ،أان اŸؤو“ر
ال -دو‹ ال -ث-ا Êل-ل-ح-وار الشش-ب-اب-ي ال-ع-رب-ي

رئيسس اŸنظمة الوطنية لÎقية الششباب والششغل لـ””الششعب””

وصش - -راع - -ات ،وأاشش- -ار إا ¤أان اŸؤو“ري- -ن
أاك -دوا ‘ ن -ه -اي -ة ا÷لسش -ات ع -ل -ى ‰وذج
اŸصشا◊ة الوطنية كآالية لتحقيق السشلم
وال -ت -ن -م -ي -ة وفضس ال -ن -زاع -ات م -ع ت-ث-مÚ
م -ب -ادرة ال-وسش-اط-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ك-ل م-ن
ما‹ وليبيا .كما دعوا إا ¤ضشرورة “كÚ
الششباب من اŸششاركة ‘ صشناعة القرار
السش -ي -اسش -ي وإارسش -اء السش -ل -م ا’ج -ت-م-اع-ي
باعتباره طرفا أاسشاسشيا ‘ معادلة –صشÚ
اأ’وط- -ان ،إا ¤ج -انب مسش -اع -دة الشش -ب -اب
والطلبة باŸهجر ‘ ا’ندماج ‘ الوسشط
التعليمي وا’جتماعيÃ ،ا يحقق التعاون
والتبادل العربي اإ’فريقي.

توف Òالظروف إ’ششراك الششباب ‘ اŸششروع الوطني
يقدم خالد سشعدي ،رئيسس اŸنظمة الوطنية لÎقية الششباب والششغل ‘ ،هذا ا◊وار الذي خصّس به
لهداف التي تصشبو إاليها اŸنظمة ،واÙاور الكÈى التي قّدمتها ‘ الندوة الوطنية القتصشادية
«الششعب» أاهم ا أ
والجتماعية للششباب ،باعتبارها منÈا وصشوتا للششباب ا÷زائري للتعب Òعن طموحاته ا◊اضشرة واŸسشتقبلية.

حاوره  :جÓل بوطي
@ «الشش -عب» ‘ :ال -ب -داي-ة ،م-ا ه-ي
اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة الشش-باب
والششغل ؟
@@ خ -ال -د سش -ع-دي :ه-ي م-ن-ظ-م-ة
وطنية ششبانية للرقي بالفكر ولغة التحاور
والدبلوماسشية ،تعمل على إاششراك الششاب
ا÷زائري ليكون عنصشرا مهما ‘ جميع
اإ’صشÓحات التي تهم الششباب خصشوصشا
والشش - - - - - - - -غ - - - - - - - -ل ع - - - - - - - -م- - - - - - - -وم- - - - - - - -ا.
وت -ت -م -ث -ل رسش -ال -ة اŸن -ظ -م -ة ‘ Œسش -ي -د
م- -ق -تضش -ي -ات ال -ق -ي -ام Ãط -الب اŸع -رف -ة
والدعوة واإ’صشÓح ‘ الوسشط ا’جتماعي
خاصشة والششبابي عامة .الششباب الذي أاراد
أان ي -ح -م -ل ل -واء ال -ع-م-ل وال-ت-ح-دي وسش-ط
العواقب والصشعوبات التي تواجه الششباب.
أاردنا أان نكون أاصشحاب علم وعمل وأان
يكون سشندنا هو الدولة ا÷زائرية ‘ ،كل
مششروعاتنا التي ابتدأات ششكلية وصشارت
حقيقية بعد عناد وعتاب وعرقلة.
وأاؤوكد هنا أان الدولة بذلت ›هودات
ج - -ب - -ارة وضش - -خ- -م- -ة ‘ إاطÓ- -ق الÈام- -ج
ال-ت-ن-م-وي-ة ل-لشش-ب-اب’ ،سش-يما وزير الششباب
ع -ب -د ال -ق -ادر خ -م -ري ،ال -ذي ف-ت-ح ›ا’
واسش -ع -ا ل -ل -م-ن-ظ-م-ة ،م-ن خÓ-ل ت-وف Òك-ل
ال -ظ -روف اÓŸئ -م -ة ل -ت -ح-ق-ي-ق اŸط-الب
ا’جتماعية وا’قتصشادية للششباب ،وهو ما
ان-ع-كسس ب-زي-ادة م-ن-اصشب الشش-غ-ل وإاع-ط-اء
دفع قوي للمنظمة ‘ تسشط Òبرنا›ها
اŸسشتقبلي وهو ما نراهن عليه.
@ ششاركتم ‘ الندوة القتصشادية
والج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ل -لشش -ب -اب ،م -اه -ي
اŸششاريع التي قّدمتموها؟
@@ شش- -ارك- -ن -ا ‘ ال -ن -دوة م -ن خ Ó-ل
اŸششاركة ‘ الورششات التي اأقيمت وكان

موضشوع ورششتنا «ترقية الششباب والششغل
وال- -ت- -ن -م -ي -ة اŸسش -ت -دام -ة» ،م -ن م -ن -ظ -ور
اإ’ششكاليات اŸطروحة اŸتمثلة ‘ ضشعف
إادم-اج الشش-ب-اب م-ن ال-ن-اح-ي-ة ا’ج-ت-ماعية
وا’ق -تصش -ادي-ة ،وق-د ط-رح-ن-ا ال-ع-دي-د م-ن
ال -ن -ق -اط وال-ت-وصش-ي-ات ال-ت-ي أادرج ال-ب-عضس
منها ‘ توصشيات الندوة.
@ م-اه-ي اله-داف ال-ت-ي ح-م-ل-ه-ا
مشش- -روع اŸن- -ظ- -م- -ة ‘ ال- -ن -دوة وال -ت -ي
أاكد“وها ‘ كلمتكم باŸناسشبة؟
هذا الصشدد طالبنا ‘ الندوة بفتح قناة
ح
ر
ط
ى
@@ اŸن -ظ -م -ة ع -ك-فت ع-ل-
إاعÓ-م-ي-ة ع-م-وم-ي-ة ت-ع-ن-ى بالششباب بصشفة
ا’أهداف التي من ششأانها –قيق نتائج ع -ام -ة ،وه -ي ضش -رورة م-ل-ح-ة ’ب-د م-ن-ه-ا،
واقعية ،على غرار إادماج عمال عقود ما باإ’ضشافة إا ¤توظيف قسشط إاعÓمي هام
ق- -ب -ل ال -تشش -غ -ي -ل ‘ اŸن -اصشب الشش -اغ -رة لهذه القناة للقضشايا ا’قتصشادية التي تهتم
و–وي -ل ال -ع-ق-ود اŸؤوق-ت-ة إا¤
بالششباب.
دائ- -م -ة ،م -ع رف -ع اأ’ج -ور Ãا ملف حول
وك -ذا ت -وج -ي -ه وت -وع-ي-ة
ي- -ك -ف -ل ال -ع -يشس ال -ك -ر ،Ëم -ع الششغل نطرحه الشش -ب -اب وت -وضش -ي-ح ك-ل م-ا
اح -تسش -اب سش -ن -وات ال-ع-م-ل ‘
ي- - - - - - - - -ري- - - - - - - - -ده ‘ ›ال
ر
ي
ز
و
ل
ا
ى
ل
ع
التقاعد واإ’بقاء على اأ’ولوية
اŸق -او’ت -ي -ة‡ ،ا يسش -م -ح
‘ التوظيف.
خمري قريبا Ãواك - -ب - -ة واق- -ع الشش- -ب- -اب
ة
ح
ن
م
س
ص
ي
ش
ص
خ
ت
¤
باإ’ضشافة إا
ا÷زائ - -ري ،ورب - -ط - -ه م- -ع
ب
ش
ص
ا
ن
م
ى
ل
ع
م
ه
ل
و
ش
ص
ح
Ú
ح
¤
للبطال Úإا
اآ’ليات اıتلفة اŸسشخرة لدعم وتطوير
ف
ل
ت
ﬂ
ن
م
ة
ي
و
ب
ر
ل
ا
د
ئ
ا
و
ف
ل
ا
ع
ز
عمل ،ون
اŸقاو’تية ‘ أاوسشاط الششباب ،باإ’ضشافة
ال -ق -روضس اŸق -دم -ة وذلك ب -اسش -ت -ح -داث إا ¤إات - -اح - -ة ف - -رصس أاك Èأام- -ام الشش- -ب- -اب
شش-ب-اب-يك ت-ت-ع-ام-ل باŸعامÓت اإ’سشÓمية
إ’ششراكه ‘ صشنع القرار.
‘ البنوك العمومية وهذا كان مطلب ملح ك -م -ا ت -ع -د مسش -أال -ة م -ع-ا÷ة ال-ف-وارق بÚ
من طرف الششباب ،أاو العمل على إاعفاء العرضس والطلب ،من ب Úالقضشايا التي
ال -ب -ن -وك م -ن “وي-ل م-ث-ل ه-ذه اŸشش-اري-ع سش -ط -رت إ’ب -راز ا’ه -ت -م-ام ب-ه-ذا ا÷انب
وج -ع -ل ال -ت -م-وي-ل ﬂتصش-ر ع-ل-ى اÿزي-ن-ة ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ا’ه-ت-م-ام ب-ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
العمومية.
الوافدة ،وتكييفها مع احتياجات السشوق
@ وماذا عن الوعي القتصشادي
ل - -دى الشش - -ب - -اب ال- -ذي Ÿسش- -ت- -م- -وه ‘
الورششات اŸقامة اأو حتى ‘ الدورات
التي تعقدها اŸنظمة دورًيا؟
@@ ت-ن-م-ي-ة ال-وع-ي ا’ق-تصشادي لدى
الششباب يعد من اأولويات اŸنظمة ،و‘

Áكنكم مششاهدة فيديوهات ”” الششعب”” على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:

واإ’نتاج.

@ وما هي الششريحة اŸسشتفيدة
من اŸششروع الذي قّدمته اŸنظمة؟
@@ الششريحة اŸقرر اسشتفادتها من
اŸششروع هم عمال عقود ما قبل التششغيل
والشش -ب -ك -ة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة اŸق-در ع-دده-م

العدد
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اإ’ف -ري -ق-ي ال-ذي ان-ع-ق-د م-ؤوخ-را
با÷زائر ونظم من طرف Œمع
«رجاء» ،جاء ‘ إاطار ا’حتفاء
بسشتينية الثورة التحريرية ،لتفعيل
دور شش - -ب - -اب ال - -دول ال - -ع- -رب- -ي- -ة
واإ’ف -ري -ق -ي -ة ‘ صش-ن-ع مسش-ت-ق-ب-ل
ششعوبها والبحث ‘ اآ’ليات التي
تسشاهم ‘ دفع التعاون والتقارب
بينهم ،معتÈا أان ضشيوف اŸؤو“ر
وق -ف -وا ع -ل-ى ا’سش-ت-ق-رار واأ’م-ن
ال-ذي ت-ن-ع-م ب-ه ا÷زائ-ر م-ي-دان-يا
وع- - -ل - -ى م - -دى وع - -ي الشش - -ب - -اب
ا÷زائ-ري Ãخ-ت-ل-ف ال-ت-ح-ديات ،وتطلعه
نحو اŸسشتقبل بششجاعة وقوة ،كما Ÿسشوا
م- -دى اه- -ت- -م- -ام اŸسش -ؤوول Úا÷زائ -ريÚ
بالششباب على رأاسشهم رئيسس ا÷مهورية
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وال-وزي-ر اأ’ول
ووزير الششباب ،هذا اأ’خ Òالذي كان له
دعم معنوي ومادي كامل إ’‚اح فعاليات
اŸؤو“ر.
وق- -ال أان م- -ن- -اقشش- -ة قضش- -اي- -ا السش- -ل- -م
والتنمية ودور الششباب ‘ اÙافظة على
وح -دة و“اسشك اأ’وط -ان ك -ان ضش -روري -ا،
نظرا Ÿا آالت إاليه اأ’وضشاع بأاقطار العا⁄
ال - -ع - -رب - -ي واإ’ف - -ري - -ق - -ي م- -ن ن- -زاع- -ات
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بحوا‹  900األف ،وكذلك خريجي التعليم
العا‹ أاعني الطور قصش ÒاŸدى والطور
ط -وي -ل اŸدى ،وك -ذا ال -ت -ق -ن -ي Úالسش-امÚ
خ -ري -ج-ي اŸؤوسشسش-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي .ب -اإ’ضش-اف-ة إا ¤الشش-ب-اب ط-ال-ب-ي
العمل أ’ول مرة ،خريجي الطور الثانوي
Ÿن-ظ-وم-ة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وح-ت-ى طالب
الششغل بدون تكوين و’ تأاهيل.
@ م-اذا ع-ن ت-ط-ل-ع-ات واأنشش-ط-ة
اŸششروع اŸسشطرة؟
@@ من ب Úالنقاط التي سشطرت ،هي
ال- -ع -م -ل ع -ل -ى –ضش Òأارضش -ي -ة م -ع وزارة
الششباب فيما يخصس ترقية الششغل والتنمية
اŸسش- -ت- -دام- -ة ،وك- -ذا دراسش- -ة م -قÎح -ات
مشش -اري -ع ت -ن -م -وي -ة حسشب خصش-وصش-ي-ة ك-ل
م-ن-ط-ق-ة وت-رك-ي-ب-ت-ه-ا السش-ك-ان-ي-ة والبدء ‘
مششاورات فعلية ﬁلية ووطنية.
ت- -وف Òاإ’م- -ك- -ان- -ات الÓ- -زم- -ة ل- -ت -م -وي -ل
اŸششروعات اÿاصشة بالششباب ،وأاقر هنا
إان ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري-ة أاب-دت اه-ت-م-ام-ا
كبÒا بهذا الطرح ،وهذا ما يظهر جليا ‘
ال -ت-حسش-ي-ن-ات ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا م-ؤوخ-را ‘
آاليات دعم فرصس العمل وا’سشتثمار ،التي
ت-دي-ره-ا ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دعم وتششغيل
الشش-ب-اب والصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-تأام Úعن
البطالة والوكالة الوطنية لتسشي Òالقرضس
اŸصشغر.

عندما يغيب صشوت العقل
ﬁمد مغÓوي
لزم -ات ‘ ال -ع -ا ⁄ال -ي -وم ‘
ي- -ع- -ت- -م- -د صش- -ن -اع ال -ف Ïوا أ
لضش -ع-اف شش-عب أاو دول-ة ،ع-ل-ى اسشÎات-ي-ج-ي-ة
ح -م Ó-ت -ه -م إ
تسش -ت-ه-دف بشش-ك-ل م-ب-اشش-ر الشش-ب-اب ،ل-ت-ح-وي-ل-ه م-ن ع-نصش-ر
لجل ذلك
ناششط وفعال إاﬁ ¤بط ومتمرد ،يسشتخدمون أ
لل-كÎون-ي-ة ا◊دي-ث-ة،
لعÓ-م-ي-ة وا إ
ﬂت-ل-ف ال-وسش-ائ-ط ا إ
مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ‡ي-زات-ه-ا ا÷ذاب-ة واŸب-هرة ولهفة هذه
الفئة نحوها ،لتمرير رسشائلهم وأافكارهم ،و–ويل الششاب
من مسشتقبل للمعلومة إا ¤باحث عن اŸعلومة ،ومن ثم
إا ¤صش-احب رأاي ع-ن ط-ري-ق ال-ت-ل-ق Úب-ط-ري-ق-ة ‡ن-ه-جة،
ي-ت-ح-اي-ل-ون ع-ل-ى مسش-ت-وى وع-ي-ه الج-ت-م-اع-ي والسش-ي-اسشي
وال -ث -ق -ا‘ ،مسش-ت-غ-ل Úت-ط-ور م-ه-ارات ال-ت-واصش-ل وت-ق-ن-ي-ات
لبهار للدعاية اŸغرضشة والتضشليل والتوجيه ،سشواء عÈ
ا إ
لمعان ‘
نقل صشور مفÈكة معاكسشة ومغالطة للواقع ،أاو ا إ
ت -رسش -ي-خ م-ع-ل-وم-ات وأاف-ك-ار غ Òسش-ل-ي-م-ة ‘ ذه-ن اŸت-ل-ق-ي،
مسش -ت-خ-دم Úع-ب-ارات م-ق-ن-ع-ة ل-ل-ت-أاث Òع-ل-ي-ه دون شش-ع-ور
خدمة Ÿصشا◊هم.
فهم يريدون لرماد الفتنة أان يتحرك –ت ›تمعاتنا
بأاششكال ﬂتلفة ،بفكر عنيف يتلبسس ‘ كل زاوية رداء
ج -ر ال -ب -ل -د ل -ل -خ -راب ،ت-غ-يب ف-ي-ه رؤوى اŸسش-ت-ق-ب-ل وح-وار
ال -ع -ق-ل ،ل-ي-حضش-ر خ-ط-اب ال-ع-ن-ف وال-دم-ار وال-ف-وضش-ى .ل
تهمهم اÿسشائر اŸادية والبششرية ،ول يعنيهم التطاحن
والق- -ت- -ت- -ال ،ه- -م يشش- -ع- -ل- -ون ال- -ن- -ار وي -ثÒون ال -ن -ع -رات
ويختبئون ليصشطادوا من بعيد.
وسشط هذا الفضشاء اŸزدحم باŸتÓعب Úبالعقول تÈز
ا◊اج- -ة اŸاسش- -ة لشش- -ب- -اب واع وح -ذر ،ي -دق -ق وÁحصس ‘
اŸع -ل -وم -ة والصش -ورة◊ ،م-اي-ة أاذه-ان-ه-م م-ن ه-ذا ال-قصش-ف
لعÓ- -م- -ي اÿط ،Òو–صش Úأان- -فسش- -ه- -م م -ن ال -ت -زي -ي -ف
ا إ
لنسشانية ،مغلب Úصشوت العقل
والتششويه والعبث بقيم ا إ
وغ Òمسش - -تسش - -ل- -م Úل- -ه- -ذه اŸؤوام- -رات اŸدب- -رة ب- -الصش- -وت
والصش-ورة ،ت-ق-وده-ا ن-خ-ب-ة غ-رب-ي-ة ›رم-ة ف-اشش-ية عابثة
Ãصش Òالبششرية.

meghlaouim@yahoo.fr

قافلة  1954ششاب –ط الرحال بالولية األو ¤التاريخية

التواصشل ب Úجيلي الثورة وا’سشتقÓل

(«الششع ـ ـب») :ح ّ-ط -ت ق -اف-ل-ة
الشش- -ب- -اب ال- -رح- -ال ب- -ب -ات -ن -ة م -ن -ذ
اأسش- -ب- -وع ‘ Úج- -ول- -ة ع Èال -وط -ن
للتعرف على اŸكاسشب وا’‚ازات
‘ ذكرى سشتينية الثورة ا÷زائرية .
ال -ق -اف -ل -ة ت-ن-درج ‘ اط-ار ت-ع-ري-ف
الششباب جيل ا’سشتقÓل بنضشال من
ضشحوا بالغا‹ والنفيسس من أاجل
ا÷زائ- -ر ‡ا يسش- -ت -دع -ي ا◊ف -اظ
على رسشالتهم واعتبارها أامانة ‘
اأ’عناق.
ذّكر بهذا عبد القادر خمري،
وزي -ر الشش -ب -اب م-وج-ه-ا
رسشالة إا ¤الششباب
لÓ- - -ن - -دم - -اج ‘
ح -رك-ي-ة ال-ب-ن-اء
والتجديد
باعتباره
صشّمام
ا’سشتقرار
والوحدة
الوطنيت.Ú
ال- -ق- -اف- -ل- -ة ال- -ت- -ي
جابت أارجاء ا÷زائر
Óط Ó-ع ع-ل-ى اŸع-ا‘ ⁄
ل -إ
إاط- -ار «ذك -رى وا‚ازات» م -درج -ة
ضشمن الÈنامج اŸسشطر من طرف
وزارة الشش -ب -اب اح -ت -ف-ا’ بسش-ت-ي-ن-ي-ة
الثورة التحريرية الكÈى ،ولÎسشيخ
ذكرى اند’ع الثورة اŸظفرة.
و–رصس ال -وزارة ال -ت -ي ن -ظ-مت
م - -ؤوخ - -را ال - -ن - -دوة ا’ق - -تصش - -ادي- -ة
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ل-لشش-ب-اب ال-ت-ي ك-انت
بحق منÈا للحوار وا’سشتماع ا¤
ا’نشش- -غ- -ا’ت وت- -ق -د ËاقÎاح -ات
ح -ل -ول ،ع -ل -ى ه -ذه ال -ق -اف-ل-ة ال-ت-ي
تتكون من  1954ششاب من كامل
و’ي- -ات ال- -وط- -ن ل -زي -ارة اأ’م -اك -ن
التاريخية وإالتقاء جيل ا’سشتقÓل
ب -ج -ي -ل ال -ث -ورة .وحسشب الÈن -ام -ج

اŸسشطر ،تششارك الو’يات بقوافل
ششبانية من أاجل التواصشل مع من
ف -ج -روا شش-رارة ال-ت-حرر واضشعÚ
ا÷زائر فوق كل اعتبار .على هذا
اأ’سش -اسس ،شش -اركت و’ي -ة سش -ط-ي-ف
بقافلة ششبانية تتكون من  100ششاب
لزيارة اŸواقع التاريخية بالو’ية
اأ’و ¤للتعرف على معاقل انطÓق
الشش- - - -رارة اأ’و’ ¤ن- - - -د’ع ث- - - -ورة
ال -ت -ح -ري -ر اŸب -ارك -ة ،ورب -ط ج-ي-ل
ا’سشتقÓل بجيل الثورة من خÓل
اللقاءات اŸسشطرة ب Úالششباب
و›اه- - - - - -دي ه - - - - -ذه
اŸن -ط -ق -ة خ-اصش-ة
ب -و’ي -ت-ي ب-ات-ن-ة
وخنششلة.
ورافقت
ال -ق -اف -ل-ة ‘
زياراتها
اŸيدانية
لعمق
ا÷زائر
اŸك-اف-حة ،خلية
إاعÓ- -م- -ي -ة ل -ت -دوي -ن
شش - -ه - -ادات اÛاه - -دي - -ن
واأ’ماكن التاريخية.
ال- -ق- -اف- -ل- -ة ال -ت -ي زارت ي -وم 29
ن -وف-م Èال-و’ي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة اأ’و¤
اŸف- -ج- -رة ل- -ل -ث -ورة ت -وق -فت ع -ن -د
اŸواقع التي كانت مسشرحا للكفاح
اŸسشلح .وهو كفاح قاده ›اهدون
وع -ن -اصش -ر ج -يشس ال-ت-ح-ري-ر ب-دع-م
ششعبي اسشتعاد السشيادة الوطنية.
إانها رسشالة توقف عندها الوزير
خ -م -ري ال -ذي حّث الشش -ب -اب ع-ل-ى
كسش- -ر ا’ن- -غÓ- -ق وال- -ت- -ف- -ت -ح ع -ل -ى
اÙي- -ط ل- -ك -ن م -ع ا’ب -ق -اء ع -ل -ى
ث -وابت اأ’م -ة وق-ي-م-ه-ا وحضش-ارت-ه-ا
الضشاربة ‘ ا’عماق.

 www.youtube.com/journalechaabصشفحة ششباب بÓدي على الفايسس بـــوك www.facebook.com/chababbeladi

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

ثقافة

الثÓثاء  1٦ديسسمبر  201٤م
المؤافق لـ  2٣صسفر 1٤٣٦هـ

لعÓم Ãسضرح عبد ألقادر علؤلة لـ «ألشضعب؛
سضناء ألزأوي أŸكلفة با إ

لبـ ـ ـواب مفتوحـ ـ ـة للجمعيـ ـ ـات لعـ ـ ـرضض أانششطتهـ ـ ـا
ا أ

العدد

1٦5٩٤

أıرجة ألفلسضطينية ‚ؤى ألنجار:

15

«عيون ا◊رامية» صشّور ‘ ظروف صشعبة والعمل –ت وطأاة الحتÓل عقبة

Óطفال ‘ عطلة ألشضتاء
برنامج ثري ل أ

قالت أŸكلفة بالإعÓم لدى أŸسضرح أ÷هؤي لؤهرأن «عبد ألقادر علؤلة» ،سضناء ألزأوي لـ «ألشضعب» ،أإن أŸسضرح ‘
خدمة ألثقافة وأŸثقف وكل ما Áثل أÛتمع ،شضريطة أن تكؤن ضضمن أإطار قانؤﬁ Êضص ،و أكدت أن أŸؤؤسضسضة تعمل
بالتعاون مع مديرية ألثقافة ودأر ألثقافة ،باعتبار أنها ل تتؤفر على قاعة عرضص بتقنيات قاعة أŸسضرح أ÷هؤي
لؤهرأن ،من أإضضاءة وصضؤت..

حاورتها بوهران:
مسصعودة براهمية
ألشض -عب :م -ا رأيك ف -ي أل -ع -م-ل
ألجمعؤي ألثقافي بؤهرأن؟
سض-ناء ألزأوي :السس-اح-ة الثقافية
لؤلية وهران تزخر بعدد معتبر من
الجمعيات الثقافية والفنية ،لكن،
وحسسب رأايي الشسخصسي ،أارى بأانها
جمعيات على ورق ،تملك اعتمادا
ول تنشسط إال نادرا على السساحة،
بل ومنها من ل ينشسط إاطÓقا ،أاما
ال -ق-ل-ي-ل م-ن-ه-ا وال-ت-ي ت-ت-داول ع-ل-ى
مصس -ل -ح -ة ال -ب -رم -ج -ة وال -ع Ó-ق -ات
ال -خ-ارج-ي-ة ل-ل-مسس-رح ال-ج-ه-ؤي م-ن
أاج -ل ب -رم -ج -ة ع -روضض مسس -رح -ي-ة
للكبار واألطفال ،وأامسسيات شسعرية
وأادبية وكذا الحفÓت المؤسسيقية،
دع -ي -ن -ي أاج -زم لك أان-ه-ا ت-ع-د ع-ل-ى
أاصسابع اليد الؤاحدة..
^ م - -اذأ ي - -ق - -دم أل- -مسض- -رح
ل- -ل- -ت- -ع -اون -ي -ات وأل -ج -م -ع -ي -ات
ألثقافية؟
^^ أاب- -ؤاب ال- -مسس- -رح ال- -ج- -ه- -ؤي
مفتؤحة لجميع الجمعيات الثقافية
والفنية دون اسستثناء ،يكفي فقط
أان ت-ق-دم ط-ل-ب-ا ونسس-خ-ة اع-ت-م-ادها
إال- -ى مصس- -ل- -ح- -ة ال -ب -رم -ج -ة ،وي -ت -م
إادراج-ه-ا وف-ق-ا ل-ل-ب-رن-امج المسسطر
م -ن ق -ب -ل ال -مصس -ل -ح -ة ذات-ه-ا ،ه-ذا
ال -ت -ع -ام -ل خ -ل -ق ن -ؤع -ا م -ن ال -ث-ق-ة
ال-م-ت-ب-ادل-ة ب-ي-ن الجمعيات الثقافية
والمسسرح الجهؤي ،وإان كل جمعية
أاو تعاونية تخل بهذه الثقة تسستبعد
بشس- -ك- -ل ن- -ه- -ائ- -ي ،وال- -ح -ال ك -ذلك
ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ال-ت-ي ت-ل-غ-ي
برنامجها دون سسابق إانذار ،وقد
تكرر هذا الفعل مع مجمؤعة منها،
ت- -ركت ع -م -ال وت -ق -ن -ي -ي ال -مسس -رح
الجهؤي في مؤاجهة جمهؤر اقتنى
تذاكر من أاجل عرضض ،قرر صساحبه
ف -ج -أاة ودون سس -اب -ق إان -ذار إال -غ-اءه،
وأاقصس-د ت-ح-دي-دا ج-م-ع-ي-ة وتعاونية
ت-ح-مÓ-ن ال-تسس-م-ي-ة ن-فسسها ،إاضسافة
إالى ممثلين صساعدين اثنين ،اغترا

بأاضسؤاء النجؤمية الزائفة.
Óشسارة أايضسا ،دعيني أاذكرك بأان
ل إ
ال -ت -نشس -ي -ط ل -يسض م -ن صس Ó-ح -ي-ات
المسسرح الجهؤي الذي هؤ مؤؤسسسسة
إانتاجية ـ تجارية ،ترتكز على العمل
المحترف وإانتاج عروضض مسسرحية
سسنؤيا بدعم من وزارة الثقافة ،أاما
ع -ن ت -نشس -ي -ط السس-اح-ة ال-ف-ن-ي-ة م-ن
خÓ-ل ت-ب-ن-ي ج-م-ع-ي-ات وت-ع-اون-يات
وم -ؤؤسسسس -ات ث -ق -اف -ي-ة وف-ن-ي-ة ف-ه-ي
«عادة» ،دعينا نسسميها «تقليدا» من
أايام المرحؤم «عبد القادر علؤلة»،
ات -ب -ع-ه-ا م-دي-رو ال-مسس-رح ال-ج-ه-ؤي
لؤهران جميعهم ،كل بؤتيرة عمل
م -ع -ي -ن -ة ،وق -ل -دت -ن -ا ف-ي-ه ال-مسس-ارح
ال- -ج -ه -ؤي -ة األخ -رى ع -ب -ر ال -ت -راب
الؤطني.
^ هناك جمعيات ترى أنكم ل
تعيرونها أهتماما؟
^^ الجمعيات التي ترى أاننا ل
ن-ع-ي-ره-ا اه-ت-م-ام-ا ،تصس-در أاح-كاما
اع-ت-ب-اط-ي-ة ومسس-ب-ق-ة ،أاراهنك على

ﬂرج فيلم « أنا ونيلسضؤن
مندي »Óكالؤ متابان لـ «ألشضعب»:

أانها لم تتقدم إالى مصسلحة البرمجة
نهائيا ،وأاعطيك مثال على هذا:
ل-ل-مسس-رح ال-ج-ه-ؤي ل-ؤهران صسفحة
ع-ب-ر م-ؤق-ع ال-ت-ؤاصس-ل الج-ت-م-اع-ي
«الفيسض بؤك» ،وأانا المشسرفة على
الصس -ف -ح -ة ،تسس -ج -ل ي -ؤم -ي -ا م-ئ-ات
ال- -ط- -ل -ب -ات ،وسس -ط  5000صسديق
وم-ع-جب ب-الصس-ف-ح-ة ،ك-ي-ف ي-مكنك
إاج- -اب- -ة ال- -ج- -م- -ي -ع ،م -ع ال -ع -ل -م أان
البرمجة ل تتم عن طريق صسفحة
اف -ت-راضس-ي-ة ..ه-ذا م-ن ج-ه-ة ،وم-ن
جهة أاخرى ،هناك جمعيات ،تقدم
ط -ل-ب-ا ال-ي-ؤم ل-ل-ي-ؤم ال-م-ؤال-ي ،وه-ذا
خ-ط-أا ط-ب-ع-ا ،ألن ب-رن-ام-ج ال-مسسرح
الجهؤي مسسطر على مدى أاشسهر
ع -دي -دة م -ؤال-ي-ة ،وغ-ي-ره-ا ال-ك-ث-ي-ر
والكثير من األمثلة ،وأاؤوكد للمعنيين
ب-ال-ت-نشس-ي-ط ال-ث-ق-اف-ي ع-ل-ى مسستؤى
ولي - -ة وه - -ران ،م - -ن ج - -م - -ع- -ي- -ات
وم - -ؤؤسسسس - -ات ،أان ب - -اب ال - -مسس - -رح
ال -ج -ه -ؤي م -ف -ت-ؤح ،وأان-ه ب-أام-ر م-ن
السسيد المدير ل نرفضض أاي طلب

زعيـ ـ ـم ‘ بلـ ـ ـد يعـ ـ ـيشض التميي ـ ـ ـز العنصش ـ ـ ـ ـري

صضرح ألمخرج وألمؤؤلف
ألجنؤب إأفريقي ألحائز على
عدة جؤأئز عالمية ،كالؤ
متابان ،لـ «ألشضعب» ،أنه حاول
أن يقدم سضتا وثمانين دقيقة
في وثائقي تناول فيه
نيلسضؤن مندي Óبطريقة
مختلفة من خÓل ألغؤصص في
تناقضضاته وألبحث في سضر
أختيارأته كانتقاله من
ألكفاح ألمسضلح إألى سضياسضة
ألمصضالحة.

صصرياك سصارة

أاّك -د ك -ال -ؤ م -ت -اب-ان ع-ل-ى ه-امشض
م-ه-رج-ان ال-ج-زائ-ر ال-دولي لسسينما
الفيلم الملتزم في طبعته الخامسسة
بالعاصسمة ،أاين يشسارك بفيلمه «أانا
ون -ي -لسس -ؤن م-ن-دي ،»Ó-أان-ه ل-يسض م-ن
السسهل الحكم على هذه الشسخصسية
العظيمة التي كان لها األثر الكبير
ع -ل -ى ال -ع -ال -م ن -ظ -ي -ر ال-تضس-ح-ي-ات
ال -جسس-ام ال-ت-ي ب-ذل-ه-ا ف-ي م-ح-ارب-ة
األبرتايد ،كما أانه ليسض من السسهل
على أاي شسخصض وضسع نفسسه مكانه
ليناقشض اختياراته.
وق - -ال م - -ت - -اب - -ان إان - -ه ك - -ان أاح - -د
ال-م-ع-ج-ب-ي-ن األوائ-ل ب-ماندي ،Óلكن
الؤاقع الذي يعيشسه سسكان جنؤب
إاف -ري -ق -ي -ا ال-ي-ؤم م-ن أاث-ار ال-ت-م-ي-ي-ز
ال - -ع - -نصس - -ري ،ال - -ف- -ق- -ر ،ال- -ذاك- -رة
السس- -ؤداوي- -ة ال- -ت -ي خ -ل -ف -ت -ه -ا ت -لك
ال -ح -ق -ب -ة ،ب-اإلضس-اف-ة ل-ع-دم شس-ع-ؤر
ال -ج Ó-دي -ن ال -ذي -ن م -ارسس -ؤا أابشس-ع
أاسس -ال-يب ال-ت-ع-ذيب وال-ت-م-ي-ي-ز ع-ل-ى
شس -ع -ب -ه ب -ت -أان -يب الضس -م -ي -ر ،ج-ع-ل-ه
يتسساءل عما إاذا كان جنؤح الزعيم
اإلف-ري-ق-ي ل-لسس-ل-م م-ف-ي-دا أاك-ثر منه
مضسرا وهل فع Óحّققؤا ما كانؤا
يكافحؤن من أاجله.

يخضسع للمقاييسض المعمؤل بها.
^ ما جديد ألمسضرح ألجهؤي؟
^^ المسسرح الجهؤي «عبدالقادر
علؤلة» مؤؤسسسسة ثقافية ،يشسهد لها
ب- -ال- -نشس- -اط ال- -دائ- -م ،وأاشس- -ي -ر إال -ى
ال-ب-رن-ام-ج ال-ذي سس-ط-رن-اه بمناسسبة
سس -ت -ي-ن-ي-ة ان-دلع ال-ث-ؤرة ال-م-ب-ارك-ة،
ون- -ح- -ن ال -ي -ؤم ن -حضس -ر مسس -رح -ي -ة
Óط-ف-ال ت-ن-ت-ج خÓ-ل سس-ن-ة ،2015
ل -أ
ت -حت ع -ن -ؤان «ال -ح-ط-اب الصس-غ-ي-ر
وال -م -ل -ك-ة م-ري-م» ،م-ن ت-أال-ي-ف :ع-ز
ال -دي -ن ع -م-اري ،أام-ا اإلخ-راج ف-ل-م
ت -ت -ح -دد م Ó-م -ح -ه ب -ع -د ،ك-م-ا ق-د
انتهينا منذ أايام من تسسطير برنامج
Óطفال
خ-اصض ب-ال-ع-ط-ل-ة الشس-تؤية ل أ
ت -حت ع -ن -ؤان «ال-ع-ط-ل-ة ب-األل-ؤان»،
وه- -ذا ب- -ال- -ت- -ع -اون م -ع ج -م -ع -ي -ات
وت - -ع - -اون- -ي- -ات م- -ن ولي- -ة وه- -ران
وخارجها ،نذكر منها على سسبيل
المثال ل الحصسر :جمعية األوائل
وج-م-ع-ي-ة ك-اتب ي-اسس-ي-ن م-ن سسيدي
بلعباسض ،تعاونية أاحباب الفن من
م-ه-دي-ة ت-ي-ارت ،ج-م-عية المرجاجؤ
والمثلث المفتؤح من وهران ،وفي
تجربة هي األولى من نؤعها هناك
Óطفال ،سسيكؤن
عرضض مسسرحي ل أ
بالتعاون مع دار الشسباب «المحقن»
وب- -ت -نسس -ي -ق م -ن الشس -اع -رة «خ -ي -رة
ل -م -ج -ادي» ،ك-م-ا خصسصس-ن-ا ي-ؤم 2٩
نؤفمبر 201٤ل-ح-ف-ل تضس-ام-ن-ي م-ع
الشس -عب ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي م-ن ت-ن-ظ-ي-م
ج -م -ع -ي-ة الشس-ب-اب ال-م-ث-ق-ف ل-ؤلي-ة
وه -ران ،وع -ن ح -ف -ل ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
فسسيكؤن مؤسسيقي شسبابي عصسري
Óنتاج.
مع جمعية باز ل إ
هذا مجمل ما يمكن أان نقؤل عن
نشساطنا الثقافي ،واسسمحي لي أان
أاكرر ،باسسم السسيد المدير ،الدعؤة
ل -ك -ل ال -ف -ع -ال -ي -ات ال -ث-ق-اف-ي-ة ع-ل-ى
مسس -ت -ؤى وه -ران ،أان ي -ق -ت-رب-ؤا م-ن
مصسالح البرمجة للمسسرح من أاجل
وه -ران ل -ل -ث-ق-اف-ة وال-م-ث-ق-ف .وف-ي
األخ- -ي- -ر أاق- -ؤل شس- -ك -را ل -ل -ج -ري -دة
المعلم ،جريدة «الشسعب» الغراء أام
الجرائد ورائدتها.

واع -ت -ب -ر م-ت-اب-ان أان ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي
وصس -لت إال-ي-ه-ا ج-ن-ؤب إاف-ري-ق-ي-ا ف-ي
محاربة األبرتايد غير كافية وأان
نضساله من أاجل المسساواة معرضض
Óه -م -ال ،ح -يث لي -زال ال-ت-م-ي-ي-ز
ل -إ
جاثما ،كما طالب بفرضض ضسرائب
ليسض عقؤبًة وإانما لبناء وتشسييد ما
خ -ل-ف-ت-ه ت-لك ال-ح-رب ،ألن ال-ج-انب
القتصسادي مهم في تحسسين حياة
ال-ج-ن-ؤب إاف-ري-ق-ي-ي-ن وي-مّ-كّ-ن-هم من

أحــــد روأد ألنهضضــــــــة
ألفكرية في ألقرن ألـ٢٠

ترسسيخ حريتهم على أارضض الؤاقع.
وان -ت-ق-د ال-م-خ-رج م-ح-اول-ة ت-ق-دي-م
نيلسسؤن مندي Óوحده كبطل ،في
ح -ي -ن أان ال -ك -ث -ي -ري-ن م-ث-ل-ه ق-دم-ؤا
تضس-ح-ي-ات ،ك-ال-ذي-ن ك-ان-ؤا م-عه في
السس -ج -ن م -ث  Ó-ول-م ي-ت-م ذك-ره-م أاو
ال -ت-ن-ؤي-ه ب-ه-م ف-ي وسس-ائ-ل اإلعÓ-م،
حيث قال« :إان نيلسسؤن مندي Óهؤ
شسعاع من الضسؤء وليسض كل الضسؤء،
كما أانه بشسر وليسض إالهاً كما يحاول

أان يصس -ؤره ال -ب -عضض ،ف -ه -ؤ ي -خ-ط-ئ
ويصسيب ...وهؤ في هذا له رأاي
ي -خ -ت-ل-ف م-ع أاشس-خ-اصض وي-ت-ف-ق م-ع
آاخرين وهذه هي الديمقراطية».
ك -م -ا رفضض ال -م -خ -رج أان ت -ت-ح-دث
شسخصسيات معروفة عبر العالم عن
شس-خصس-ي-ة م-ن-دي Ó-ال-ذي ع-اشض ك-ل
ح -ي -ات -ه م -ن أاج -ل السس -ل -م والسسÓ-م
وتأاثيره عليهم ،في حين يقؤمؤن
بإاشسعال حروب في كل مكان على
ال- -ك- -رة األرضس -ي -ة ،مشس -ي -را إال -ى أان
هنالك طمسض لبعضض الحقائق في
ح-ي-اة ن-ي-لسس-ؤن م-ن-دي Ó-ك-ال-م-رح-لة
ال - -ت - -ي ع - -اشس - -ه - -ا ف- -ي ال- -ج- -زائ- -ر
والمسساعدة التي تلقاها منها.
وعن الصسعؤبات التي واجهته في
إان -ج -از ال -ف-ي-ل-م ،ال-ذي أاع-ط-ى ف-ي-ه
الكلمة للمراقبين وصسناع التاريخ،
أام -ث -ال ال -دلي لم -ا ،ك -ؤل -ن ب -اول،
القاضسي آالبي سساكسض والكاتب وول
سس -ؤي -ن -ك -ا ،ب -اإلضس -اف -ة ل-م-ن ع-ان-ؤا
التمييز العنصسري ،قال إان البعضض
رفضض ال- -تصس- -ري- -ح ل- -ه ،ب -اإلضس -اف -ة
للضسغط النفسسي الذي كان يعيشسه
ح-ي-ال م-ا إاذا ك-ان ال-ف-ي-ل-م سس-ي-ن-ج-ح
وي-ح-ق-ق ال-ت-غ-ي-ي-ر ال-ذي ك-ان يصس-ب-ؤ
إاليه.

أّكدت أıرجة ألفلسضطينية ‚ؤى
ألنجار ،أŸتؤأجدة ‘ أ÷زأئر ‘ أإطار
فعاليات «مهرجان أ÷زأئر ألدو‹ ألـ 5
للسضينما» ،أن فيلم «عيؤن أ◊رأمية» ”
تصضؤيره ‘ ظروف صضعبة ،حيث كانؤأ
يتؤقعؤن كل ليلة أجتياح ألإسضرأئيليÚ
أماكن ألتصضؤير من أجل تؤقيف هذأ
ألعمل ألفني ،مشضÒة أإ ¤أن ألتصضؤير
–ت وطاأة ألحتÓل عقبة كؤؤود.

هدى بوعطيح

ق- -الت ن -ج -ؤى ال -ن -ج -ار خ Ó-ل ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة
نشسطتها ،أامسض ،بقاعة المؤقار ،أانه تم تصسؤير
غ -ال -ب -ي -ة مشس -اه -د ال -ف -ي -ل -م ف -ي م-دي-ن-ة ن-اب-لسض
والمناطق الريفية المحيطة بها ،حيث اسستمرت
عملية التصسؤير  25يؤما ،مؤؤكدة أان طاقم الفيلم
تلقى الدعم الكافي من قبل سسكان نابلسض ،الذين
فتحؤا لهم بيؤتهم وسسّهلؤا عليهم مهمة إانجاز
هذا الفيلم ،والذي يعتبر قصسة حقيقية حدثت
ف -ي أاح -د ودي -ان الضس -ف-ة ال-غ-رب-ي-ة ،واسس-ت-ه-دفت
حاجزا عسسكريا إاسسرائيليا.
واعتبرت نجؤى النجار الثؤرة الجزائرية ملهمة
الفلسسطينيين ،قائلة إانهم يكتسسبؤن دعما نفسسيا
من خÓل هاته الثؤرة الناجحة ،ومن خÓل دعم
الجزائريين الدائم للقضسية الفلسسطينية وشسعبها.
وعن اختيارها للفنانة الجزائرية سسعاد ماسسي
ألداء دور البطؤلة في فيلمها «عيؤن الحرامية»،
ق-الت ال-م-خ-رج-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة إان-ه-ا م-ن خÓ-ل
أاغ -ان -ي سس -ع -اد م -اسس -ي ال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر صس-دي-ق-ت-ه-ا
اسس-تشس-فت ف-ي-ه-ا ذلك الل-ت-زام ،وال-روح ال-ؤط-ن-ية
والقؤية التي تتمتع بها ،كما أانها تمتلك صسؤتا
مÓئكيا وهؤ ما جعلها تقترح عليها دخؤل عالم
السسينما ،وبعد إاقناعها ـ تضسيف ـ أادت ماسسي

جامعيؤن وباحثؤن من باتنة

اخ ـ ـراج اŸسشـ ـرح إا ¤الفضش ـ ـاءات اŸفتوحـة

رافع المتدخلؤن في الملتقى
ال -ع -ل-م-ي األول ح-ؤل فضس-اءات
ال-ع-رضض ال-مسس-رح-ي ب-ع-اصس-م-ة
األوراسض باتنة ،من اجل إاعادة
أاب ال -ف -ن -ؤن إال -ى عشس -اق -ه ف-ي
الفضساءات المفتؤحة ،كما كان
دائما في بدايته ،ليتمكن أاكبر
قدر من المتلقين من حضسؤر
ال-مسس-رح-ي-ات والسس-ت-ف-ادة م-ن
رسسائلها.
ذهب األسس - -ت - -اذ ال - -ج- -ام- -ع- -ي
والباحث في الفنؤن المسسرحية
ع - -ب- -د ال- -ن- -اصس- -ر خÓ- -ف ف- -ي
ال -ت -ظ -اه -رة ال -م -ن -ظ -م -ة ع-ل-ى
ه- -امشض ال- -ط- -ب- -ع- -ة السس -ادسس -ة
ل-ل-م-ه-رج-ان ال-ؤط-ن-ي ل-ل-مسس-رح
األم - -ازي - -غ- -ي أاب- -ع- -د م- -ن ذلك
ع- -ن- -دم- -ا ط- -الب ب- -اسس -ت -غ Ó-ل
ال -فضس -اءات ال -م-ؤج-ؤدة إلل-ق-اء
ال- - - -مسس- - - -رح إال- - - -ى «أاحضس- - - -ان
عشس- - -اق- - -ه» ،أاو ع- - -ل - -ى األق - -ل
اسس-ت-غÓ-ل اإلم-ك-ان-يات المادية
المتؤفرة من خشسبات مسسرحية
م-ت-ن-ق-ل-ة ع-ل-ى غ-رار المؤجؤدة
في باتنة.
اق-ت-رح ع-ب-د ال-ن-اصس-ر خÓ-ف
وه -ؤ اسس -ت -اذ ب-ج-ام-ع-ة ج-ي-ج-ل
ع -ل -ى م -ح -اف -ظ -ة ال -م-ه-رج-ان
ال -ؤط -ن-ي ل-ل-مسس-رح األم-ازي-غ-ي

اŸؤوسشسشة العربية للدراسشات والنششر تختار «بن نبي» ششخصشية العام الثقافية

اخ-ت-ارت ال-م-ؤؤسسسس-ة ال-ع-رب-ية للدراسسات والنشسر،
الكائن مقرها بالعاصسمة األردنية عّمان ،صسؤرة
المفكر الجزائري مالك بن نبي شسخصسية العام
الثقافية على شسكل طابع ،ليكؤن الغÓف الخلفي
ل-م-ط-ب-ؤع-ات-ها للعام  ،2015وذلك ب- -ال -ت -ؤازي م -ع
اختيار مدينة قسسنطينة عاصسمة للثقافة العربية
للعام  ،2015وهي المدينة التي ولد فيها بن نبي.
وُيعّد المفكر الجزائري مالك بن نبي أاحد ُرّواد
النهضسة الفكرية اإلسسÓمية في القرن العشسرين،
ويعتبره البعضض امتَداًدا لبن خلدون ،كما يعد من
أاك-ث-ر ال-م-ف-ك-ري-ن ال-م-ع-اصس-ري-ن ال-ذي-ن نّ-ب-ه-ؤا إالى

ضسرورة العناية بمشسكÓت الحضسارة.
ك -انت ج -ه -ؤد م -الك ب -ن ن -ب -ي ف -ي ب -ن -اء ال -ف -ك-ر
اإلسس Ó-م -ي ال -ح -ديث وف -ي دراسس -ة ال -مشس -كÓ-ت
ال -حضس -اري -ة ع -م -ؤم -ا م -ت -م-ي-زة ،سس-ؤاء م-ن ح-يث
المؤاضسيع التي تناولها أاو من حيث المناهج التي
اع -ت -م -ده -ا ف -ي ذلك .وك -ان ب -ن ن-ب-ي أاول ب-احث
ُيحاول أان ُيحّدد أابعاد المشسكلة ،ويحدد العناصسر
األسساسسية في اإلصسÓح ،ويبعد في البحث عن
ال -ع -ؤارضض ،وك -ان ك -ذلك أاول م -ن أاودع م -ن -ه ً-ج -ا
ُمحّددا في بحث مشسكلة المسسلمين على أاسساسض
من علم النفسض والجتماع وسسنة التاريخ.

دورها كما أاردته وُوفقت فيه ،وذلك إليمانها
الكبير بالقضسية الفلسسطينية.
ول-م ت-رد ال-م-خ-رج-ة ال-ف-لسس-ط-ي-نية نجؤى النجار
الحديث عن قضسية التطبيع الذي اتهمت به في
فيلمها ،قائلة «أاي جدل أاو حؤار في التطبيع
مرفؤضض» ،مشسيرة إالى أانها لم تتلق أاي تعريفة أاو
دع -م م -ال -ي م-ن إاسس-رائ-ي-ل ،وأاضس-افت أان ال-ف-ن-ان
خالد أابؤالنجا دخل األراضسي الفلسسطينية عن
طريق تسسهيÓت من قبل السسلطات المصسرية،
وهي من أاكبر المشساكل التي صسادفتها خÓل
عملية التصسؤير ،والمتمثلة في تأامين تصسريح
الدخؤل إالى فلسسطين ،حيث اشسترطت الزيارة
أاياما محددة وليسست مفتؤحة ،فتم السسماح له
بالبقاء في فلسسطين شسهرا واحدا فقط ،في
حين أان الفنانة سسعاد ماسسي دخلت إالى فلسسطين
عن طريق جؤاز سسفر دولي.
Óشسارة ،الفيلم الذي تم عرضسه ،سسهرة أامسض
ل إ
األول ،بقاعة المؤقار ،يروي قصسة الفلسسطيني
«ثائر حداد» ،والذي قام بعملية عسسكرية ضسد
ال-ج-ن-ؤد اإلسس-رائ-ي-ل-ي-ي-ن ب-م-ن-ط-ق-ة ت-دع-ى «وادي
الحرامية» في رام الله ،والتي أاسسفرت عن مقتل
 11جنديا إاسسرائيليا كانؤا يقيمؤن حاجزا أامنيا،
وب-ع-د ع-ام-ي-ن م-ن ال-ت-ح-ري-ات ت-مّ-ك-نت الشس-رط-ة
اإلسسرائيلية ،من اعتقال ُمنفذ العملية.
ولدى خروج طارق «بطل الفيلم» من السسجؤن
اإلسسرائيلية بعد قضسائه عقؤبة  10سسنؤات وجد
زوجته قد تؤفيت ،وابنته ذهبت إالى دار رعاية
األيتام ،ليبدأا بعدها رحلة اسستعادة طفلته وجزءا
م -ن ح -ي-ات-ه ال-ت-ي سُس-رقت؛ ف-ي-ع-م-ل ع-ن-د م-ق-اول
وصساحب مشسغل للمÓبسض النسسائية ،ويسسكن في
غرفة مجهزة في المشسغل ،ويكتشسف أان المقاول
ي -ع -ط -ي م -ي -اه ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ي-ن ل-ل-مسس-ت-ؤط-ن-ات
اإلسسرائيلية؛ فيفضسحه ويكشسف أامره.

ب-ب-ات-ن-ة ،أاخ-ذ ه-ات-ه ال-تؤصسيات
ب-ع-ي-ن الع-ت-ب-ار ف-ي ال-ط-ب-ع-ات
القادمة.
م- -ن ج -ه -ت -ه -ا أاك -دت رئ -يسس -ة
الملتقى ليلى بن عائشسة على
أاه- -م- -ي -ة ه -ات -ه ال -ت -ظ -اه -رات
ال-ث-ق-اف-ي-ة ف-ي ت-رسس-ي-خ «ال-ق-ي-م
المسسرحية» داعية الى اعادة
الع -ت -ب-ار ل-ل-ه-ؤي-ة ال-مسس-رح-ي-ة
ال - -ج - -زائ - -ري - -ة وت- -ف- -ع- -ي- -ل- -ه- -ا
ب- -السس- -ت- -ف -ادة م -ن ال -ت -ج -ارب
واسستغÓل اإلمكانيات المادية
والبشسرية المتؤفرة.
ودع - -م ه- -ذا ال- -ت- -ؤج- -ه اغ- -لب
األسس -ات -ذة ال -ذي -ن ق-دم-ؤا م-ن
م -خ -ت -ل -ف ج -ام -ع-ات ومسس-ارح
ال -ؤط -ن إلث -راء ال -ن-ق-اشض ح-ؤل
المسسرح الجزائري.
ف- - - - -ي ه - - - -ذا اإلط - - - -ار ،دعت
األسس -ت -اذة ج -م -ي -ل -ة مصس-ط-ف-ى
الزقاي من تيبازة إالى ضسرورة
«ال-ع-ؤدة إال-ى ال-مسس-رح ال-ت-راث-ي
ال-ت-ق-ل-ي-دي» ال-ذي سس-اه-م بقؤة
في «النهضسة المسسرحية» في
ال-ج-زائ-ر ،وق-ال األسس-ت-اذ ع-ب-د
الله صسديقي من جامعة بجاية
من جهته ،إان المسسرح سسيلعب

دوره الهام في «تطؤير وترقيته
هذا الفن مسستقب.»Ó
وال- -ج- -دي -ر ب -ال -ذك -ر ه -ن -ا ،أان
عاصسمة األوراسض باتنة تحتطن
وإال- -ى غ- -اي- -ة  18م -ن الشس-ه-ر
ال -ج -اري ،ف -ع -ال -ي -ات ال -ط-ب-ع-ة
السس- -ادسس- -ة م- -ن ال- -م- -ه- -رج- -ان
ال -ؤط -ن -ي ال -ث -ق -اف -ي ل -ل-مسس-رح
األمازيغي ،والذي حمل شسعار
«شس - -ب - -اب م- -ب- -دع « ،وت- -ه- -دف
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ث -ق -اف-ي-ة حسسب
م- -ح- -اف -ظ -ة ال -م -ه -رج -ان إال -ى
ت -رسس -ي -خ ال-ث-ق-اف-ة األم-ازي-غ-ي-ة
وإاحياء التراث األمازيغي وكذا
ت-ب-ادل ال-خ-ب-رات ب-ي-ن ال-فنانين
وت -ط -ؤي -ر ال -ف -ن ال -راب -ع .ك -م-ا
ت -ه -دف ال -ت -ظ-اه-رة أايضس-ا إال-ى
التأاسسيسض لمسسرح أامازيغي.
خصسصض ج -انب ل -ل -ت -ك-ؤي-ن م-ن
خ Ó- -ل ت - -ن- -ظ- -ي- -م ورشس- -ة ف- -ن
ال- -ع- -رائسض ي- -ؤؤط -ره -ا ك -ل م -ن
ح-ف-ي-ان ع-ب-د ال-ح-ك-ي-م م-ن واد
سس- -ؤف وغ- -رم- -ؤل أاح -م -د م -ن
وهران وسسجل في هذا اإلطار
 50متربصسا.
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نبيلة بوقرين
وع -رف ه -ذأ أل-م-عسس-ك-ر أل-قصس-ي-ر
مشس- -ارك- -ة ك- -ل أل- -ع- -ن- -اصس- -ر أل- -ذي- -ن
أسستدعاهم ألرجل أ’أول على ر أسس
أل-ع-ارضس-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-خضس-ر ،ب-ع-د أن
أن- -ت- -ه- -وأ م -ن ك -ل أ’رت -ب -اط -ات م -ع
نوأديهم بما أنهم كانوأ على موعد
ف -ي أ’أسس -ب -وع أل -ج -اري م-ع ل-ق-اءأت
أل- - - -دوري ألـ  32ل-م-ن-افسسة ألسسيدة
ألكاأسس.
و بالتالي ،فاإن ألناخب ألوطني ركز
خÓ- -ل ه -ذأ أل -ت -ربصس ع -ل -ى ج -انب
أ’سس-ت-رج-اع ع-ن-د ألÓ-ع-ب-ين بدرجة
كبيرة من أجل تجاوز عامل أ’إرهاق

بـــومشضرة
لـ «الشضعب»:

ألذي قد ينتج عنه أإصسابات فيما
بعد بما أن ألموأجهات في كاأسس
أل -ج -م -ه -وري -ة ك -انت ق -وي -ة ب-ي-ن ك-ل
ألفرق.
و ركز ألمدرب شسرومان على ألعمل
أل-ج-م-اع-ي ب-ي-ن ع-ن-اصس-ره من خÓل
ألتركيز على ألتمريرأت ألقصسيرة و
ألثنائيات من أجل ضسمان ألتنسسيق
بين ألخطوط ألثÓثة في ألمجموعة
ولتغطية ألنقائصس ألموجودة خÓل
ألمباريات ألرسسمية بما أن ألمهمة
لن تكون سسهلة في ظل ألمنافسسة
أل -ق -وي -ة ب -ي -ن أل -ف -رق أل -ت -ي تسس -ع-ى
للتوأجد في ألحدث أ’أولمبي.
ول Ó-إشس -ارة ،ف -اإن أل -م-درب أل-وط-ن-ي
سسبق له أن برمج تربصسات أخرى

ف-ي ألسس-اب-ق ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا ع-دة ل-ق-اءأت
ودية سسمحت له بالوقوف على مدى
جاهزية ألÓعبين ،ولهذأ فهو يعمل
حاليا بناًء على ألنقاط ألتي سسجلها
م -ن ق -ب-ل م-ن أج-ل تصس-ح-ي-ح-ه-ا ف-ي
ألفترة ألحالية ’أنه لم يبق هناك
أل -ك -ث -ي -ر م -ن أل -وقت ع -ل-ى أن-طÓ-ق
ألتصسفيات ألتاأهيلية.
وسسيكون تربصس مغلق أآخر قصسير
أل-م-دى ف-ي أ’أي-ام أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-م-ق-بلة
بمشساركة كل ألتعدأد وذلك يدخل
ف-ي أإط-ار أل-ف-لسس-ف-ة أل-ت-ي ي-ن-ت-ه-ج-ها
شسرومان منذ أإشسرأفه على ألفريق
أل- -وط- -ن -ي ح -ت -ى يضس -م -ن ج -اه -زي -ة
ألÓعبين بالصسفة ألمطلوبة ومن كل
أل -ج -وأنب :أل -ب -دن -ي -ة ،أل -ت -ك -ت -ي -ك-ي-ة

وأل-بسس-ي-ك-ول-وج-ي-ة .وه-ذأ أ’أخ-ي-ر له
دور ك- -ب- -ي- -ر ف -ي رب -ح أل -وقت خ Ó-ل
ألعمل ولكسسب نتائج أإيجابية فيما
بعد.
ومن ألمنتظر أن تكون لقاءأت ودية
أخ -رى م -ع ف -رق ع -رب-ي-ة وأإف-ري-ق-ي-ة
ب- -ه- -دف ت- -ط -ب -ي -ق ع -دد ك -ب -ي -ر م -ن
ألخطط ألتكتيكية بالنسسبة للمدرب
وأل-ت-ي تسس-م-ح ل-ه ب-ت-دأرك أ’أخ-ط-اء
وت-ح-دي-د أل-تشس-ك-ي-ل-ة أل-تي سسيخوضس
بها ألمنافسسة ألرسسمية ،أإضسافة أإلى
أإع -ط -اء أل -ف -رصس -ة ’أك -ب -ر ع -دد م-ن
ألÓ- -ع- -ب- -ي- -ن ب- -ال- -مشس- -ارك- -ة وأإب- -رأز
ق -درأت -ه -م ف-وق
ألميدأن.

« هدفنا الحفاظ على وتيرة النتصصارات من خÓل الفوز على شش .القبائل»

أاكد سضليم بومشضرة عن جاهزية فريقه
تحسضبا لمواجهة شضبيبة القبائل في
’ولى
الجولة المقبلة للرابطة ا أ
موبيليسش ،مشضددا على أاهمية تحقيق
ا’نتصضار الذي سضيسضمح للفريق في
البقاء ضضمن كوكبة الصضدارة.
وأاشضاد بومشضرة في حوار لـ «الشضعب»
بالمسضتوى الذي ظهر به فريقه أامام
مثالية تيغنيف في منافسضة الكأاسش
خاصضة الوجه الطيب الذي أاظهره
الÓعبون الشضبان الذين قام الجهاز
الفني بإاعطائهم الفرصضة للمشضاركة .

عمار حميسسي
تصسوير  :آيت قاسسي
وأعتبر بومشسرة باللقب ألشستوي أمرأ مهما من
ألناحية ألمعنوية لكن أأ’هم بالنسسبة له هو ألحفاظ
على وتيرة أ’نتصسارأت وحسسم ألموأجهات ألصسعبة
وأسستغÓل ألحالة ألمعنوية ألتي يمر بها ألفريق.
(الشضعب) :كيف ترى المواجهة المقبلة أامام
شضبيبة القبائل؟
بومشضرة  -سستكون موأجهة صسعبة نظرأ لقيمة
ألمنافسس ألذي يملك ’عبين مميزين رغم ألمشساكل
ألتي يعاني منها أهمها غياب دعم أنصساره ،إأ’ أنه
يبقى من ألفرق ألقوية لكننا عازمون على بذل

رابطـــــــة
أابطــــــــــال
أاوروبـــــــــا

أسس-ف-رت ق-رع-ة أل-دور ث-م-ن أل-ن-ه-ائ-ي م-ن مسس-اب-قة
رأب -ط -ة أب -ط -ال أوروب -ا ل -ك-رة أل-ق-دم ع-ن م-وأج-ه-ة
متجددة بين برشسلونة أ’سسباني ومانشسسستر سسيتي
أ’نجليزي .وكان برشسلونة قد أخرج مانشسسستر
سس-ي-ت-ي م-ن مسس-اب-ق-ة أل-م-وسس-م أل-م-اضس-ي ،ل-ك-ن هذه
ألمرة فإان بطل ألدوري أإ’نجليزي يحمل فرصسة
أك -ب -ر ف -ي ب -ل -وغ رب -ع أل -ن -ه-ائ-ي ف-ي ظ-ل أل-مسس-ت-وى
أل-م-ت-ذب-ذب أل-ذي ي-ق-دم-ه أل-ف-ري-ق أل-ك-ت-ال-وني هذأ
ألموسسم .وفي موأجهة قوية أخرى ،يلعب تشسيلسسي
أإ’نجليزي أمام باريسس سسان جرمان ألفرنسسي وهي
أل-م-وأج-ه-ة أل-ت-ي ت-م-ن-اه-ا م-درب أأ’ول ،أل-ب-رت-غالي
جوزيه مورينيو.
أما ريال مدريد حامل أللقب فسسيلتقي مرة أخرى
مع شسالكه أأ’لماني ،في حين يوأجه وصسيفه أتلتيكو
مدريد نظيره أأ’لماني باير ليفركوزن.

قصس-ارى ج-ه-دن-ا ل-ل-ف-وز ب-ه-ذه أل-م-وأجهة وأسستغÓل
ألدعم ألجماهيري ألذي يحظى به لتحقيق هدفنا.
ما هو هدف الفريق هذا الموسضم؟
هدفنا هو ألمنافسسة على ألمرأتب أأ’ولى وتقديم
مسس -ت-وى ج-ي-د ي-ل-ي-ق ب-اسس-م ف-ري-ق أت-ح-اد أل-ح-رأشس
وإأسسعاد أأ’نصسار و أعتقد أن ألكثير لم يكن يتوقع أن
نظهر بهذأ ألمسستوى ألمميز قبل أنطÓق ألموسسم
خاصسة بعد ألتغييرأت ألتي حدثت ورحيل ألمدرب
وبعضس ألÓعبين ألذين كانوأ أسساسسيين في ألفريق
ألموسسم ألماضسي.
ماذا تقول عن الفوز الكبير الذي حققتموه
في منافسضة الكأاسش؟
هو فوز مهم من عدة نوأحي ..أهمها أنه سساهم في
تحرير ألÓعبين من ألناحية ألمعنوية وأسستطعنا
أل-ت-أاه-ل ل-ل-دور أل-م-ق-ب-ل ك-م-ا سس-م-حت هذه ألمبارأة
للمدرب بالوقوف على أسستعدأدأت بعضس ألÓعبين
ألشس -ب -ان أل -ذي -ن ظ -ه -روأ ب -مسس-ت-وى ج-ي-د و أل-دل-ي-ل
ألنتيجة ألعريضسة ألتي فزنا بها وعلى ألعموم أعتقد
أننا أسسعدنا أأ’نصسار من خÓل ألعدد ألكبير من
أأ’هدأف ألتي سسجلناها.
تواجهون اتحاد العاصضمة في الدور المقبل،
كيف ترى المباراة ؟
’ أري -د أل -ح -ديث ع -ن ه -ذه أل -م -وأج -ه -ة و ك -ل م-ا
أسستطيع قوله أن أتحاد ألعاصسمة فريق كبير ومن
جهتنا سسنحضسر لها جيدأ لكن تركيزنا سسينصسب
ع-ل-ى أل-م-وأج-ه-ة أل-م-ق-ب-ل-ة أل-ت-ي سس-ت-ج-م-عنا بشسبيبة
أل -ق -ب -ائ -ل وأل-ت-ي ت-ع-د ن-ق-اط-ه-ا ف-ي غ-اي-ة أأ’ه-م-ي-ة
بالنسسبة لنا.

مواجهة قوية
بين «البارصصـا»
ومانشصيسصتر
سصيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
وتجنب جوفنتوسس مÓقاة ألكبار عندما أوقعته
أل-ق-رع-ة ف-ي م-وأج-ه-ة ب-وروسس-ي-ا دورت-موند وصسيف
ب-ط-ل أل-نسس-خ-ة ق-ب-ل أل-م-اضس-ي-ة ،أم-ا ب-اي-رن م-ي-ونيخ
فسسيخوضس مهمة محفوفة بالمخاطر أمام شساختار
دونتسسك أأ’وكرأني..

وفي ما يلي النتائج الكاملة للقرعة:
@ بايرن ميونيخ  -شساختار دونتسسك
@ موناكو  -أرسسنال
@ بورتو  -بال ألسسويسسري
@ أتلتيكو مدريد  -باير ليفركوزن
@ ريال مدريد  -شسالكه
@ برشسلونة  -مانشسسستر سسيتي
@ تشسيلسسي  -باريسس سسان جرمان
@ بوروسسيا دورتموند  -جوفنتوسس

ه- -ل ت- -ط- -م- -ح- -ون
ل- -ل- -ف- -وز ب -ال -ل -قب
الشضتوي؟
أللقب ألشستوي مهم
م- - -ن أل- - -ن- - -اح- - -ي - -ة
أل- -م- -ع- -ن- -وي- -ة ل -ك -ن
أل - -م - -ن - -افسس - -ة ق - -وي- -ة
وأل- -دل -ي -ل ه -و ت -وأج -د
عدة فرق في ألصسدأرة
بنفسس ألرصسيد لهذأ ’
ب-دي-ل ل-ن-ا ع-ن ت-حقيق
أ’ن - -تصس- -ارأت خÓ- -ل
أل-م-وأج-ه-ات ألمتبقية
م -ن م-رح-ل-ة أل-ذه-اب
ل- -ل- -ب- -ق- -اء ف- -ي ك- -وك- -ب -ة
أل -م -ق -دم-ة ..أم-ا أل-ل-قب
ألشستوي ،فالفوز به مهم
م -ن أل-ن-اح-ي-ة أل-م-ع-ن-وي-ة
ل-ك-ن أأ’ه-م ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا
ه- -و أل- -ب- -ق- -اء ف -ي وت -ي -رة
أ’نتصسارأت.
البطولة الوطنية
العسضكرية لسضباق التوجيه

مشصاركة ( )16فريقا في الموعد

’كاديمية العسضكرية
انطلقت أامسش با أ
لشضرشضال فعاليات سضباق التوجيه بمشضاركة
 149عسضكريا ينتمون الى  16فريقا من
النواحي العسضكرية والمدارسش التطبيقية
للجيشش الوطني الشضعبي .
’كاديمية
وأاكد اللواء سضيدان علي قائد ا أ
العسضكرية لشضرشضال في كلمة أالقاها خÓل
مراسضم حفل ا’فتتاح أان هذه التظاهرة
تندرج في إاطار البرنامج السضنوي التقديري
للنشضاطات الرياضضية العسضكرية الوطنية
والدولية للموسضم الرياضضي 2015/ 2014
الذي صضادقت عليه القيادة العليا للجيشش
الوطني الشضعبي.
وحث اللواء سضيدان بهذه المناسضبة كافة
المشضاركين في هذه البطولة الوطنية على
التنافسش النزيه وبذل المجهودات التي
تمكنهم من إاحراز نتائج إايجابية واحتÓل
مراتب مشضرفة وذلك في ظل احترام نظام
وقوانين سضباق التوجيه الذي يحتل  -كما قال-
مكانة هامة في التحضضير البدني والفكري
لدى العسضكريين.
’كاديمية العسضكرية لشضرشضال من
ودعا قائد ا أ
جهة أاخرى المنظمين والمشضرفين على هذه
التظاهرة للسضهر الكامل والدائم لبلوغ أاعلى
مسضتويات التنافسش من خÓل المتابعة
الدقيقة لمجرياتها وكذا السضهر على
جاهزية المشضاركين لضضمان تحقيق أاحسضن
النتائج وترقية هذه الرياضضة.
يذكر أان سضباق التوجيه هو رياضضة فردية
ضضد الوقت تنفذ في غابة يتراوح طولها من 6
الى  8كلم حيث يسضطر مسضلك على الخريطة
يتوجب على المتنافسش إايجاد الطريق
الصضحيح في أاقرب وقت مسضتعينا في ذلك
بالبوصضلة.
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كشضف الناخب الوطني
كريسضتيان غوركوف،
عشضية أامسش ،عن قائمة
الـ’ 23عبا للفريق
الوطني الذين
سضيخوضضون غمار كأاسش
Óمم 2015
إافريقيا ل أ
المقررة بغينيا
ا’سضتوائية ،حيث لم
يعرف التعداد تغييرات
كبيرة مقارنة بالتشضكيلة
التي اعتمد عليها
المدرب الوطني في
المقابÓت التصضفوية
للمنافسضة القارية.

’ولمبي لكرة القدم الذي برمجه
ينتهي اليوم تربصش المنتخب الوطني ا أ
المدرب هنري شضرومان لمدة ثÓث أايام بمركز تحضضير الفرق الوطنية بسضيدي
موسضى والذي يدخل في إاطار التحضضيرات المكثفة للتصضفيات الخاصضة
بأاولمبياد البرازيل  2016في كرة القدم .

ألعدد

وأأ’م-ر أل-ج-دي-د ي-ت-ع-ل-ق ب-عودة
وسس- -ط م- -ي- -دأن ن -ادي ب -ي -ت -يسس
أشسبيليا ،فؤوأد قادير ،ألذي غاب
م -ن-ذ م-دة ط-وي-ل-ة ع-ن صس-ف-وف
«أل - -خضس- -ر» و ل- -م يشس- -ارك ف- -ي
ألمونديال ألبرأزيلي وتصسفيات
«كان  ..»2015لكن عودته ألقوية
م -ع ن -ادي -ه أل -ج -دي-د ف-ت-حت ل-ه
أب -وأب أل -ع -ودة إأل -ى أل -تشس -ك -ي-ل-ة
ألوطنية.
ك -م -ا أن م-ه-اج-م ن-ادي ب-ارم-ا،
أسسحاق بلفوضسيل رغم توأضسع
أدأئه ،إأ’ أنه سسوف يشسارك في
ألموعد ألقاري أين منحت له
فرصسة أخرى للتأالق.
وتم تجديد ألثقة في ألوجوه
أل-ج-دي-دة أل-ت-ي دع-مت صس-فوف
أل -م -ن-ت-خب أل-وط-ن-ي ف-ي أل-م-دة

أأ’خ - -ي - -رة ب - -ق - -ي - -ادة
غوركوف،
ون- -ع- -ن- -ي ب -ه -ا
م-ه-دي ع-ب-يد،
مهدي زفان ألذين بامكانهما
تقديم ألكثير للفريق ألوطني..
بينما خرج من ألتشسكيلة كل من
ق - -دي - -ورة وك- -ادأم- -ورو أل- -ذي- -ن
وضس-ع-ه-م-ا أل-ن-اخب أل-وط-ني في
ألقائمة أ’حتياطية ألتي تضسم 7
أسس- -م- -اء م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا م- -ه -دي
مصسطفى.
ف -ي ح -ي -ن ت -م أ’سس -ت-غ-ن-اء ع-ن
خ-دم-ات م-ه-اج-م ن-ادي ق-رطبة
نبيل غيÓسس ،هذأ أأ’خير ألذي
كان يريد ن يلعب أسساسسيا خÓل
ت -وأج -ده ف -ي أل-م-ن-ت-خب حسسب
بعضس ألمصسادر أأ’مر ألذي لم
يعجب ألمدرب غوركوف.
وي -م -ك -ن أل -ق -ول أن غ -ورك-وف
وفيما يلي
أعتمد على ’عبين أثنين من
قائمة الـ23
أل- -ب- -ط- -ول -ة أل -م -ح -ل -ي -ة ،وه -م -ا
’عبا:
أل - -ح - -ارسس - -ان زم - -ام - -وشس
ودوخ - -ة ف - -ق- -ط ،ول- -م
يسس- - -ت - -دع أي ’عب
عبيد مهدي ،بلفوضضيل،
ف- - - -ي أل- - - -دف - - -اع بلكا’م ،بن طالب ،بوقرة ،براهيمي،
وألوسسط
جابو ،دوخة ،فغولي ،غو’م ،حليشش،
وأل -ه -ج -وم م -ن قادير ،لحسضن ،محرز ،ماندي ،مبولحي،
ألمحليين ،بعد مجاني ،مصضباح ،سضليماني ،سضوداني ،تايدار،
أن ك- - - -ان ق - - -د زفان ،زماموشش.
’سضماء
ع -اي -ن أل-ع-دي-د وتضضم القائمة ا’حتياطية ا أ
م- - - - -ن ه- - - - -ؤو’ء التالية:
ألÓ-ع-ب-ي-ن خÓ-ل
بودبوز ،قديورة ،كادامورو ،مهدي
م-ق-ابÓ-ت أل-ب-طولة
مصضطفى ،كاسضحي ،بونجاح،
أو تربصسات ألÓعبين
مسضلوب.
ألمحليين.

Óندية
كأاسش العالم ل أ

ماضصوي يسصعى إلجراء تغييرات في تشصكيلة الوفاق

يعتزم مدرب وفاق سسطيف ،خير
أل-دي-ن م-اضس-وي ،إأح-دأث ت-غ-ييرأت
في صسفوف تشسكيلته ،تحسسبا للقاء
وأسس- -ت- -رن سس- -ي- -دن- -ي أأ’سس- -ت- -رأل -ي
ألمقررغدأ أأ’ربعاء بمرأكشس ،من
أجل أحتÓل ألمركز ألخامسس في
Óن-دي-ة ل-ك-رة أل-قدم
ك-أاسس أل-ع-ال-م ل -أ
ألجارية بالمغرب.
وصسرح ماضسوي سسأاعطي ألÓعبين
ألذيم لم يشساركوأ في أللقاء أ’ول
في ألمونديال فرصستهم ،من أجل
إأرأحة رفقائهم من جهة و ألسسماح
لهم بمعايشسة مثل هذه أللحظات
ألتاريخية على ألميدأن من جهة
أخرى».
وخسسر وفاق سسطيف ألذي يشسارك
Óندية
أ’ول مرة في كأاسس ألعالم ل أ
ي- -وم ألسس- -بت أل- -م- -اضس- -ي أم- -ام أوكÓ- -ن- -د سس- -ي- -ت- -ي
ألنيوزيلندي ( ،)0-1لحسساب ألدور ربع ألنهائي،
وهي ألهزيمة ألتي لم يهضسمها كل أعضساء ألبعثة
ألسس-ط-اي-ف-ي-ة وع-ل-ى رأسس-ه-ا أل-رئ-يسس حسس-ان حمار،
سسيما وأن ألجزأئريين كانوأ مرشسحين بقوة ،قبل
إأجرأء أللقاء ،للمرور إألى ألدور نصسف ألنهائي.
غ -ي -ر أن م -درب أل -وف -اق دع -ا ’ع-ب-ي-ه إأل-ى نسس-ي-ان
إأخفاق يوم ألسسبت وألتفكير في ألموعد ألمقبل

’ولى
الرابطة ا أ
«موبيليسش»

الوفاق يرفضش مواجهة شش  .قسصنطينة يوم السصبت القادم

صس - -رح رئ- -يسس وف- -اق سس- -ط- -ي- -ف،
حسسان حمار ،ألذي لم يهضسم بعد
إأقصس- -اء ف- -ري- -ق- -ه ف -ي أل -دور رب -ع
Óندية
ألنهائي من كأاسس ألعالم ل أ
أل -ج -اري -ة ح -ال -ي -ا ب -ال-م-غ-رب ،أن
فريقه يرفضس أللعب ضسد شسباب
قسس -ن -ط-ي-ن-ة ي-وم ألسس-بت أل-م-ق-ب-ل،
برسسم ألجولة ألـ  14من بطولة
ألرأبطة أأ’ولى ألجزأئرية حسسب
ب-رم-ج-ة أل-رأب-ط-ة ألمحترفة لكرة
ألقدم.
وصس- - -رح ح- - -م- - -ار ل - -لصس - -ح - -اف - -ة
أل-ج-زأئ-ري-ة أل-ح-اضس-رة ب-م-رأكشس،
حيث سسيخوضس وفاق سسطيف يوم
غد أ’ربعاء مقابلة أمام سسيدني
وأن- -درر أ’سس- -ت- -رأل- -ي ،م- -ن أج- -ل
أح -ت Ó-ل أل -م -رك-ز أل-خ-امسس« :ل-ن
نلعب يوم ألسسبت ألمقبل ،فلن يكون أمامنا متسسع
من ألوقت لÓسسترجاع بعد خوضسنا لمقابلتين في
مونديال أأ’ندية ،علما أننا سسنعود إألى ألجزأئر يوم
ألخميسس .فمن غير ألمعقول
أن نلعب مقابلة أخرى بعد  48سساعة من عودتنا إألى

كـــــــــأاسش
الجمهورية

ألذي يعول عليه كثيرأ للخروج
من هذه ألمنافسسة بشسرف.
وأوضسح ماضسوي مجددأ «علينا
ق -لب صس-ف-ح-ة أل-ل-ق-اء أل-م-اضس-ي
وأل- -ت- -ف- -ك- -ي- -ر ف -ي أل -م -وأج -ه -ة
ألمقبلة .صسحيح أننا محبطون
من خسسارتنا أ’ننا كنا نطمح
ل -ل -م -رور أل -ى نصس -ف أل-ن-ه-ائ-ي،
لكننا لم نقدم شسيئا لنفوز بهذه
ألمقابلة ،فببسساطة لم نكن أبدأ
في يومنا».
وتابع قائ« :Óإأنهاء ألمنافسسة
ف- -ي أل- -م -رك -ز أل -خ -امسس ل -يسس
باأ’مر ألسسيئ بالنسسبة للفريق
ألذي يشسارك أ’ول مرة في مثل
هذأ ألموعد ألعالمي ،حتى وإأن
ك-ن-ا ن-أام-ل ف-ي ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة
أحسسن .وعليه سسنعمل على تحفيز ألÓعبين أكبر
ق-در م-م-ك-ن ح-ت-ى ن-خ-وضس أل-م-ق-اب-ل-ة ألتي تجمعنا
بوأسسترن سسيدني بكل حزم وجدية».
وبخصسوصس ألمنافسس ،,أوضسح ألمدأفع ألمحوري
ألدولي ألسسابق بأانه ’ يملك ألكثير من ألمعلومات
عنه وبأانه يعمل على درأسسة مقابلته في ألدور ربع
ألنهائي ألتي جمعته
مع كروز أزول ألمكسسيكي (.)1-3

ألديار».
وأردف أل - -مسس - -ؤوول أأ’ول ع - -ل- -ى
نادي ألهضساب ألعليا« :نحن نحتج
بشس -دة ع-ل-ى أل-ب-رم-ج-ة أل-ج-دي-دة
للرأبطة ألمحترفة لكرة ألقدم،
وعليه سسنقدم طلبا بتأاجيل هذه
ألمبارأة .ينبغي أأ’خذ بالحسسبان
أننا هنا بالمغرب لتمثيل ألجزأئر
وليسس من أجل أ’سستجمام».
وي -ت -وق -ع أل-مÓ-ح-ظ-ون أن ت-ت-أاث-ر
عÓقات وفاق سسطيف بالرأبطة
ألوطنية ألمحترفة بهذه ألقضسية
أل -ج -دي-دة أل-خ-اصس-ة ب-ال-ب-رم-ج-ة،
علما أن مسسيري وفاق سسطيف
ك- -ان- -وأ ق -د ك -رم -وأ ي -وم ألسس -بت
أل - -م - -اضس - -ي رئ - -يسس أل- -رأب- -ط- -ة،
م - -ح- -ف- -وظ ق- -رب- -اج ،ف- -ي م- -ق- -ر
إأقامتهم بالرباط ،قبيل خرجتهم أأ’ولى في كأاسس
ألعالم ،لدعمه للنادي في حملته أإ’فريقية ،بإاظهاره
ن-وع-ا م-ن «أل-ل-ي-ون-ة» ف-ي ب-رم-ج-ة م-ق-ابÓ-ت-ه-م على
ألمسستوى ألمحلي ،ما سساهم في رفعهم للتحدي في
كأاسس رأبطة أأ’بطال.

شصباب بلوزداد يتأاهل إالى الدور 16

تأاهل فريق شسباب بلوزدأد ،مسساء أمسس ،إألى ألدور
 16لكأاسس ألجمهورية بعد تغلبه على أتحاد ألبليدة
بنتيجة  1 - 2في ألمبارأة ألتي جرت بملعب محمد
ب-وم-زرأق ب-م-دي-ن-ة ألشس-ل-ف ،ح-يث ت-م ت-أاج-ي-ل-ها إألى
غ -اي -ة ،أمسس ،بسس -بب خ Ó-ف ح -ول أل -م-ل-عب أل-ذي

تلعب فيه.
وسسجل ألÓعب بوقروة هدفي شس .بلوزدأد ،وقلصس
ب-درأن أل-ن-ت-ي-ج-ة ف-ي أل-دق-ائ-ق أأ’خ-ي-رة م-ن أل-ل-قاء
وبالتالي يلتحق ألشسباب ببقية ألفرق ألمتأاهلة ،أين
سسيوأجه دفاع تاجنانت في ألدور ألقادم.
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مواقيت
الصشÓة

^  ١٦ديسش-م :١٨30 Èاح-ت-لت ال-قوات الفرنسشية
مدينة وهران.
^  ١٦ديسش- -م :١٩٥٩ Èاج-ت-م-ع أاعضشاء
اÛلسض ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -ث - -ورة ا÷زائ - -ري- -ة
ب -ط -راب -لسض وك ّ-ون -وا ا◊ك -وم -ة اŸؤوق-ت-ة ال-ث-ان-ي-ة
لركان ا÷يشض.
وقيادة عامة أ
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^ إاعداد  :حمزة ﬁصصول

جـــــدل حـــــول –ريــــــر آاخــــر رهينــــة فرنسشيــــة

اŸصشلحـ ـة تعلـ ـو علـ ـى Œـ ـر Ëدفـ ـع الفديـ ـة لإلرهـ ـابيÚ

 ⁄يبق بحوزة التنظيمات الإرهابية اŸششتتة ‘ ششمال ما‹ ومنطقة السشاحل الإفريقي ،اأية رهينة
اأجنبية تسشاوم بها دول وحكومات Ãبالغ مالية معتÈة مقابل اإطÓق سشراحها ،بعدما اسشتعادت فرنسشا اآخر
ﬂتطف لها ‘ عملية صشاحبها الكث Òمن ا÷دل واتهمت سشياسشتها اÿارجية ‘ اŸنطقة بالغموضض
والنفاق .هذه اآراء ﬁلل Úلسشياسشة فرنسشا الإفريقية واŸتابع ÚلعÓقات باريسض مع دول القارة السشمراء.

حمزة ﬁصصول
ي -ح -دث ه -ذأ ف-ي وقت ت-تصس-در ف-ي-ه إأشس-ك-ال-ي-ات
أألمن وألسسلم في إأفريقيا ،أجندأت دول ألقارة
أإلف-ري-ق-ي-ة م-ن خ-لل م-ن-ت-دي-ات ج-هوية ودولية،
تجمع كلها على تجريم دفع ألفدية للجماعات
أإلره-اب-ي-ة وم-ح-ارب-ة أل-ج-ري-م-ة أل-م-ن-ظمة بكافة
أشس-ك-ال-ه-ا ،ب-اع-ت-ب-اره-ما ألمنبع ألرئيسسي للتمويل
وأقتناء أألسسلحة ،تحرصش فرنسسا على تسسجيل
حضس- -وره- -ا ف -ي أل -مشس -ه -د ألسس -ي -اسس -ي وأألم -ن -ي

الصشومال:

أإلفريقي ،بسسلوكات دبلوماسسية متناقضسة ،بيّنت
وج- -ود أخ- -ت- -لف -ات ف -ي وج -ه -ات أل -ن -ظ -ر ب -ي -ن
ألمسسؤوولين ألفرنسسيين أنفسسهم.
ف-ق-د أك-دت ف-رنسس-ا م-رأرأ ع-ل-ى أل-ت-زأم-ه-ا ب-عدم
تسسديد مبالغ مالية لتحرير رهائنها ألمختطفين
في مختلف مناطق ألعالم ،وطالما أفتخرت على
لسسان ألرئيسش فرنسسوأ هولند ،وزير ألدفاع جون
إأيف لودريان ،ووزير ألخارجية لورأن فابيوسش
بحربها على أإلرهاب في ألسساحل رأصسدة لذلك
عتادأ لوجيسستيا وقوة قوأمها  3000جندي في

إأطار ما أسسمته «عملية برخان» ألتي أطلقت في
 01أوت .2014
أشسهر قليلة بعد «برخان» ،يصسدر أإليليزي بيانا
في  0٩ديسسمبر ألجاري يؤوكد فيه إأطلق سسرأح
أل -ره -ي -ن -ة سس -ارج لزأرف-ي-تشش ،ويشس-ك-ر سس-ل-ط-ات
ألنيجر ومالي على ألتعاون ،ليتبيـّن على لسسان
وزي -ر أل -ع -دل أل -م -ال -ي أن ت -ح -ري -ر أل -م -خ-ت-ط-ف
أل- -ف- -رنسس- -ي ت- -م ب- -فك أسس- -ر  4ع-ن-اصس-ر م-تهمة
باإلرهاب وبالقيام بأاعمال عدأئية ضسد حقوق
أإلنسسان بطلب من فرنسسا.

هجـ ـ ـ ـ ـوم ◊ر ـكـ ـ ـ ـ ـة الششـ ـ ـ ـ ـ ـباب يخ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـف مقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  10ج ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود

لمنية اŸتدهور ‘
لوضشاع ا أ
تسشتمر ا أ
الصشومال بحصشد أارواح ا÷نود واŸدن،Ú
و ⁄تفلح التحالفات العسشكرية لقوات
لفريقية والقوات الصشومالية ‘
ال–اد ا إ
لرهابية
لنششطة ا÷ماعة ا إ
وضشع حد أ
اŸعروفة باسشم حركة الششباب ،التي تلجأا
غالبا لتنفيذ هجمات خاطفة تفاديا
للحصشار الذي عرفته أانششطتها على
ا◊دود الصشومالية.

وأسس -ف-ر ه-ج-وم ن-ف-ذت-ه ،ع-ن م-ق-ت-ل  10ج-ن-ود من
ألجيشش ألصسومالي ،قال مسسؤوولون إأن متمردي
حركة ألشسباب أإلرهابية ،هاجموأ قاعدة عسسكرية
في جنوب ألصسومال في سساعة مبكرة من صسباح
أمسش ،وقتلوأ عشسرة جنود على أألقل وأحرقوأ
عربتين عسسكريتين.
وشسّ- -ن- -ت ق- -وأت ألت- -ح- -اد أإلف- -ري- -ق- -ي وأل- -ق- -وأت
ألصسومالية هجوما هذأ ألعام وطردت ألشسباب من
آأخر معاقلهم ألرئيسسية .لكن هجوم أمسش ،يبرز
مدى صسعوبة وقف ألهجمات ألخاطفة من هذأ
أل-ن-وع أل-ت-ي تشسّ-ن-ه-ا أل-ح-رك-ة أل-م-ت-حالفة مع تنظيم
ألقاعدة.
وق -ال ضس -اب -ط م -ن أل -ج-يشش ألصس-وم-ال-ي ل-روي-ت-رز
«ألشسباب هاجموأ قوأتنا ألعسسكرية ألسساعة ألثالثة
صسباحا» في منطقة شسبلي ألسسفلى.وأضساف «قتلوأ
عشس -رة ج -ن -ود وأح -رق -وأ ع -رب -ت -ي -ن عسس -ك -ري -ت -ي-ن
(مزودتين) بمدأفع مضسادة للطائرأت.

وأعلن ألشسيخ عبد ألعزيز أبو مصسعب ألمتحدث
أل -عسس -ك -ري ب-اسس-م ألشس-ب-اب مسس-ؤوول-ي-ة ح-رك-ت-ه ع-ن
ألهجوم وقال إأن  14جنديا صسوماليا قتلوأ .وعادة
ما تقّدم ألشسباب أرقاما للقتلى أكثر من أألرقام
ألتي يتحدث عنها ألمسسؤوولون.
ولم تهدأ آألة ألعنف في هذأ ألبلد من عقود طويلة،
لف-ك-ار أل-م-ت-ط-رف-ة وأألعمال
ح-يث أصس-ب-ح ب-ي-ئ-ة ل -أ

أإلرهابية ،ناهيك عن مشساكل ألمجاعة وأألمرأضش
ألتي أهلكت آألف ألموأطنين ،ويعتقد ألصسوماليون
أن عدم أسستتباب أألمن وألسستقرأر في بلدهم
ط -ي -ل-ة نصس-ف ق-رن م-ن أل-زم-ن م-رده ت-م-وق-ع-ه ف-ي
خارطة للحسسابات ألسسترأتيجية ألدولية وتكالب
ألقوى ألغربية عليه.

الوكا’ت

النيـ ـ ـ ـ ـة ا◊سشن ـ ـة
لواجهة التحديات
وتتحدث تقارير عن دفع باريسش  20مليون أورو
ف -دي -ة ل -ل-ت-ن-ظ-ي-م أإلره-اب-ي م-ق-اب-ل ألف-رأج ع-ن
رعيتها.
منطق فرنسسا ألغامضش في ألتعامل مع ألتحديات
أألم -ن-ي-ة ف-ي م-ن-ط-ق-ة حسس-اسس-ة ي-ث-ي-ر ج-م-ل-ة م-ن
ألسس -ت -فسس-ارأت ،ه-ل ب-اريسش بصس-دد أل-ت-ع-اون م-ع
دول ألمنطقة أم ألتدخل في ألشسؤوون ألدأخلية
وإأم -لء أوأم -ر؟ ه -ل ت -ؤوم-ن ح-ق-ا ب-اسس-ت-رأت-ي-ج-ي-ة
ألتنسسيق أألمني بين ومع دول ألجوأر لموأجهة
أإلرهاب؟.
فرنسسا تضسغط على مالي
ي -ج -يب أل -خ -ب -ي-ر ف-ي ألشس-ؤوون أإلف-ري-ق-ي-ة ف-ل-يب
هيغون ،ل «ألشسعب» عن هذه ألتسساؤولت ،مؤوكدأ
أن ألقادة ألفرنسسيين يتحركون بناء على ضسغط
ألرأي ألعام ألدأخلي حتى وإأن كان ذلك يتعارضش
تماما مع ألتزأماتهم ألدولية.
وقال هيغون « لقد حرصست فرنسسا على تحرير
آأخر مختطف لها في ألسساحل ،مهما كلف أألمر،
وأرأدت أن ي- -ك -ون ذلك ق -ب -ل ع -ي -د رأسش ألسس -ن -ة
ولذلك علقة مباشسرة مع ألرأي ألعام ألفرنسسي
ألذي أرأد أن تنتهي حالة ألترقب وألنتظار لـ 3
سسنوأت».
ويفهم من طرح هيغون ،أن ألرئيسش هولند يريد
أن يظهر للفرنسسيين بعضسا من إأنجازأت سسياسسته
ألخارجية ،ويبين أن بلده تحرر رعاياها بيد
وت-ق-ات-ل أإلره-اب-ي-ي-ن ب-ال-ي-د أألخ-رى ،ب-اح-ث-ا ع-ن
جرعة لرفع شسعبيته في نتائج سسبر أآلرأء.
فرحة ألفرنسسيين كانت على حسساب قلق وغضسب
أل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ب-م-ال-ي ،وأل-ذي نّ-دد ب-إاطلق
سس - -رأح  4م-ج-رم-ي-ن م-ت-ه-م-ي-ن ب-ت-ن-فيذ عمليات
إأره -اب -ي -ة بشس -م-ال م-ال-ي ،م-ع-ت-ب-ري-ن أن ف-ي ه-ذأ
ألتصسرف دعم مباشسر للتنظيمات أإلرهابية ،فيما
يمثل دفع ألفدية إأن تأاكدت صسحة ما تم تدأوله
تشسجيعا لهؤولء بموأصسلة عمليات ألختطافات.
فيليب هيغون يرى أن «تحرير ألرهينة ألفرنسسي
يكشسف غموضسا وتناقضسا في ألسسياسسة ألخارجية
ألفرنسسية ويدخل في إأطار ألصسفقات ألسسياسسية
ألتي تعقد في ألخفاء تأامينا للمصسالح حتى ولو
على حسساب ألمبادئ.
ويعتبر في ذأت ألوقت أن بلده أسستخدمت
إأح -دى أل -ط -رق أل -ث -لث-ة أل-م-ع-روف-ة ف-ي ت-ح-ري-ر
أل-ره-ائ-ن .م-وضس-ح-ا» ه-ن-اك أل-ت-دخ-ل أل-عسس-ك-ري
أل-م-ب-اشس-ر ل-ت-ح-ري-ر أل-مختطفين وأحتمال ألفشسل
فيه كبير ،دفع ألفدية ومبادلة ألرهائن باألسسرى
ويمكن ألجمع بين ألثانية وألثالثة» ،ولفت إألى أن
مبادلة سسارج لزأرفيتشش بـ  4سسجناء إأرهابيين
ل-يسش ط-ري-ق-ة م-ن-اسس-ب-ة ألن-ه-م سس-يعودون للنشساط
مجددأ.
ورفضش أل -م -ت -ح -دث أل -ت-ع-ل-ي-ق ع-ل-ى دف-ع ف-رنسس-ا
لفدية ،مشسيرأ أنه «ل يوجد تأاكيد رسسمي يؤوكد
صسحة ألمعلومة ،وما ثبت هو إأطلق أإلرهابين
ألذي سسيكون له أنعكاسسات سسلبية».
وم -ن أل -مسس-ت-ه-لك أن أل-مسس-ت-ع-م-ر أل-ق-دي-م ،يضس-ع
مصسالحه فوق كل أعتبار ،لكنه يعتبر تحركاته
ألعسسكرية في ألمنطقة وإأسسهاماته مع أألفارقة
في ميدأن أألمن وألسسلم ،منبرأ لصسناعة مجد
على ألسساحة ألدولية.
ألرئيسش هولند أسسر لمقربيه «أن زيارته للقوأت
أل-ف-رنسس-ي-ة ب-ت-م-ب-ك-ت-و شس-م-ال مالي ألعام ألماضسي
كانت أجمل يوم في حياته ألسسياسسية» ،مفضسل
إأياه على يوم أنتخابه من طرف ألشسعب ألفرنسسي
وفي ذلك دللة على ألسستثمار ألعسسكري لفرنسسا
في ألمنطقة.

تعيشض العاصشمة السشنغالية
داك- -ار ،ع- -ل- -ى وق -ع اŸن -ت -دى
Óم- -ن والسش- -ل -م ‘
ال- -دو‹ ل - -أ
إافريقيا ،الذي انطلق أامسض،
ب- - -ت- - -ن- - -ظ- - -ي- - -م مششÎك م - -ع
باريسض ،وسشجل حضشور 300
مششارك من ﬂتلف البلدان
لف-ري-ق-ي-ة ع-ل-ى أان يÎأاسض
ا إ
لششغال  4وزراء من بينهم
ا أ
رمطان لعمامرة.
اŸن-ت-دى ‘ ح-ق-ي-ق-ت-ه ط-بعة
ثانية لذلك الذي عقد ششهر
ديسش- -م Èم- -ن ال -ع -ام اŸاضش -ي
ب-ف-رنسش-ا ،ي-رت-قب أان تخلصض
لقاءاته وورششاته إا ¤تأاكيد
ارت -ف -اع م -ظ -اه -ر ال -ت -ط-رف
لره- - - - - -اب ‘ ال - - - - -ق - - - - -ارة
وا إ
لزم - -ات
وارت- - -ب- - -اط- - -ه- - -ا ب- - -ا أ
ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-دول م-ا ي-جعل
لوضش- - - -اع أاك Ìتشش - - -ع - - -ب - - -ا
ا أ
وتفاقما.
وسش - -ي- -ت- -ع- -رضض اŸشش- -ارك- -ون
ب - - -ال - - -ت - - -فصش - - -ي- - -ل إا ¤أاه- - -م
لره -اب -ي -ة،
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ات ا إ
وال-ت-ي ت-تصش-دره-ا م-ن ح-يث
اÿط- -ورة ج- -م- -اع- -ة ب- -وك- -و
ح- -رام ب- -ن- -ي- -جÒي -ا ،وب -غضض
ال - - -ن - - -ظ - - -ر ع- - -ن مضش- - -م- - -ون
الج -ت -م -اع ال-ه-امÁ .ك-ن أان
يشش ّ- -ك - -ل ف - -رصش - -ة ل- -ت- -ذكÒ
ال- - -ع- - -ا ⁄ب - -اŸع - -ارك ال - -ت - -ي
ت- -خ- -وضش- -ه -ا إاف -ري -ق -ي -ا ع -ل -ى
ج -ب-ه-ات م-ت-ع-ددة ،ضش-اع-فت
م- - -ن ح - -ج - -م ال - -ت - -ح - -دي - -ات
وإامكانيات اÛابهة.
لزم- - -ات ال - -داخ - -ل - -ي - -ة،
ف- - -ا أ
لم - - - - - - -راضض
لره - - - - - - -اب وا أ
ا إ
ال-ف-ت-اك-ة ك-ل-ه-ا ت-ك-البت على
لف- - -ري- - -ق- - -ي- - -ة
الشش- - -ع- - -وب ا إ
ال-ت-ع-يسش-ة ،وق-د ي-ك-ون مهما
لجانب
إابراز دور الششركاء ا أ
ك-مسش-ه-ل ل-ع-ل-م-يات التنسشيق
ما ب Úالبلدان ،ولكن الدعم
اŸغ -ل -ف ب -الصش -ال -ح الضش -ي-ق-ة
وا◊سش-اب-ات ال-ب-عيدة اŸدى،
دائما ما يفسشد كل اŸبادرات
والت -ف -اق -ات ،ف -م -ا ي -ن -ب -غ -ي
ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ي- -ه ب -ع -دم -ا ”
ال- - -فصش- - -ل ف - -ي - -ه م - -رارا ه - -و
لف - - -ري - - -ق - - -ي - - -ة
«ا◊ل - - -ول ا إ
لف- -ري -ق -ي -ة»،
ل- -ل- -مشش- -اك- -ل ا إ
ف-وصش-ف-ات ال-عÓ-ج Ÿث-ل ه-ذه
اŸعضش Ó- - - - - - - - -ت لÁك - - - - - - - - -ن
اسش- - - -تÒاده- - - -ا م- - - -ن اÿارج
خاصشة ‘ ظل –ول الدعم
اÿارجي إا ¤تدخل و–كم
لزمات.
‘ خيوط ا أ
لف -ارق-ة
لب -د أان يÈه -ن ا أ
أاول ،أانهم ‘ مسشتوى حجم
لم-ن-ي-ة ال-ت-ي
ال -ت -ه -دي-دات ا أ
يناقششونها اليوم ،ولن تنجح
أاي -ة م -ب -ادرة ‘ ه -ذا الŒاه
إاذا غابت النوايا ا◊سشنة.
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