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‘ إاط-ار ال-دورات ال-ت-ك-ؤي-ن-ي-ة ،ت-ن-ظ-م وزارة التصسال
ي - -ؤم  11ديسس- -م Èا÷اري ،ن- -دوة ح- -ؤل «الصس- -ح- -اف -ة
لخطاء» ،ينشسطها غي برنيار ،صسحا‘ رئيسص –رير
وا أ
لنباء الفرنسسية.
شسر‘ لؤكالة ا أ
يشسرف وزير التصسال حميد ڤرين على الندوة التي تتناول «طرق التسسيÒ
و–سس Úالنؤعية واŸصسداقية والهشساشسة التشسريعية» ،وتنظم باŸدرسسة العليا
لعÓم والتصسال ب Íعكنؤن.
لعلؤم ا إ

1٧204

ﬁمد عيسسى ‘ عنابة

شسلغوم ‘ زيارة عمل لتلمسسان

لوق -اف ﬁم-د
ي -ق -ؤم وزي -ر الشس -ؤؤون ال -دي -ن -ي -ة وا أ
لح -د ،ب -زي -ارة إا ¤ولي -ة ع -ن -اب -ة،
ع- -يسس -ى ،غ -دا ا أ
Óشسراف على انطÓق فعاليات ملتقى وطني «حؤل
ل إ
إانسسانية الرسسؤل صسلى الله عليه وسسلم»– ،ت شسعار
«وم -ا أارسس -ل-ن-اك إال رح-م-ة ل-ل-ع-ا ،»ÚŸوذل-ك-م ب-قصس-ر
الثقافة ﬁمد بؤضسياف بداية من السساعة 10:00
ليتام وتقدË
صسباحا .كما سسيقؤم بزيارة إا ¤دار ا أ
إاعانات.

يقؤم وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري عبد السسÓم شسلغؤم ،غدا ،بزيارة
عمل إا ¤ولية تلمسسان ،يطلع خÓلها على عديد اŸسستثمرات الفÓحية ،الغابية والصسيد
البحري .كما يعقد لقاءات ونقاشسات مع فÓحي ،مربي وﬂتلف الفاعل ÚاÙلي.Ú

...وينزل ضسيفا على خلية آإلصسغاء بوزآرة آلتجارة

لصس-غ-اء وم-ت-اب-ع-ة الصسادرات ،التي تشسرف عليها وزارة
ي-ن-زل شس-ل-غ-ؤم ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى خ-ل-ي-ة ا إ
التجارة ،برئاسسة الؤزير بختي بلعايب ،وذلك يؤم الثÓثاء  13ديسسم Èا÷اري على السساعة
 10:00صس -ب -اح -ا ،ب -ق-اع-ة اÙاضس-رات ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لشس-رك-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ع-ارضص
والتصسدير صسافكسص.

ملتقى حول دور آŸرأآة ‘ عمليات
آلوسساطة

ولد علي ‘
زيارة إآ ¤آلبويرة

آلعاصسمة –يي ذكرى
مظاهرآت  11ديسسمÈ

ت - - -ن- - -ظ- - -م وزارة الشس- - -ؤؤون
اÿارج -ي -ة م -ل -ت -ق -ى ع -ا‹
اŸسس- - -ت- - -ؤى– ،ت شس- - -ع- - -ار:
«إاي -ق -اف ال -تسس-ل-ي-ح ب-ح-ل-ؤل
عام  :2020اŸرأاة ‘ عملية
ال - -ؤسس - -اط - -ة وال - -ؤق - -اي- -ة ‘
ط -اول -ة اŸف -اوضس -ات وج -ه-ؤد
ال-ت-م-اسسك الج-ت-م-اع-ي» ،وذلك ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع مفؤضسية
لف- -ري- -ق- -ي ‘ ال- -فÎة اŸم- -ت -دة م -ن  12إا13 ¤
ال–اد ا إ
ديسسم Èا÷اري بفندق اŸاريؤت بؤلية قسسنطينة.

ي-ق-ؤم وزي-ر الشس-ب-اب وال-رياضسة
الهادي ولد علي ،اليؤم ،بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د ل-ؤلي-ة ال-ب-ؤي-رة
ي- -ق- -ؤم خ Ó-ل -ه -ا ب -ت -ف -ق -د اŸل -عب
لوŸبي رابح بطاط.
ا أ

تنظم ولية ا÷زائر العاصسمة حف Óرسسميا
إاح - -ي - -اًء ل- -ل- -ذك- -رى Ÿ ٥6ظ- -اه- -رات الشس -عب
ا÷زائ- - - -ري  11 -ديسس- -م- 2016 / 1960 È
ومسسÒة ت - -تضس - -م - -ن ع - -دة أانشس - -ط - -ة .ي - -ك- -ؤن
لحد  11ديسسم ،Èعلى السساعة  0٧:30صسباحا.
النطÓق من مقر الؤلية ،يؤم ا أ

توأآمة
طبية جرآحية

...وتكرم حفظة آلقرآآن آلكرË

ندوة ولئية ◊زب آلفجر آ÷ديد

كما تنظم ولية ا÷زائر Ãناسسبة ذكرى اŸؤلد النبؤي الشسريف ،حف Óلتكر Ëالفائزين ‘
مسسابقة حفظ القرآان الكر Ëوا◊ديث النبؤي الشسريف وذلك باŸسسجد الكب Òبالعاصسمة يؤم
يشس - -رف رئ - -يسص ح- -زب
لحد بعد صسÓة اŸغرب.
ا أ
ت- - -ن- - -ظ- - -م وزارة الصس- - -ح- - -ة
ال-ف-ج-ر ا÷دي-د الطاهر
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ت-ع-رضص م-دي-ري-ة اÛاه-دي-ن ل-ؤلي-ة بشس-ار ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة :الفيلم
ا÷زائ - - -ر وذلك ع - - -ل - - -ى
الؤثائقي مظاهرات  11ديسسم ،1960 Èللمخرج سسراج الدين بؤعÓم الله ،وهذا
السس -تشس -ف -ائ-ي ا÷ام-ع-ي ب-ن-ي السس- -اع -ة  10:00صسباحا
م- -ن إان- -ت- -اج وزارة اÛاه -دي -ن ،غ -دا ،ع -ل -ى السس -اع -ة  10:00صس-ب-اح-ا Ãتحف
مسس -ؤسص ،م -ع اŸؤؤسسسس -ات ب -ق -اع -ة ا◊ف Ó-ت «م-اف-ل»
اÛاهد.
الصس -ح -ي -ة ل-ؤلي-ة بالرغاية ،مقابل البلدية.
اليزي.

عرضس آلفيلم آلوثائقي «مظاهرآت  11ديسسم»È

يوم آŸولد آلنبوي عطلة
مدفوعة آألجر

مناظرة حول آلتطوع

Œمع شسعبي ◊ركة آإلصسÓح آلوطني

لحمر ا÷زائري سسعيدة بن حبيلسص ،اليؤم،
تشسرف رئيسسة الهÓل ا أ
على مناظرة مع اŸتطؤع Úبؤلية البؤيرةÃ ،ناسسبة اليؤم العاŸي ذكرت وزارة العمل والتشسغيل والضسمان
ل-ل-ت-ط-ؤع وذلك ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ي زع-م-ؤم ب-ال-ب-ؤي-رة ع-لى السساعة الجتماعي ،أان يؤم اŸؤلد النبؤي الشسريف
لول  1438اŸؤافق لـ 12ديسسم،È
 12ربيع ا أ
 09:30صسباحا.
لج-ر ل-ك-اف-ة مسستخدمي
ع-ط-ل-ة م-دف-ؤع-ة ا أ
لدارات ال-ع-م-ؤم-ي-ة واŸصس-ال-ح
اŸؤؤسسسس -ات وا إ
اıتصس-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة واŸؤؤسسسسات
ي-ن-ظ-م ال–اد ا÷زائ-ري ل-ل-م-ل-ك-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة ،ال-ي-ؤم ،ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة ال- -ت- -ج- -اري -ة والصس -ن -اع -ي -ة وا◊رف -ي -ة وال -زراع -ي -ةÃ ،ن ف -ي -ه -م ي-ن-ظ-م دي-ؤان الÎق-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة ا÷زائر الؤسسطى،
ع -ادي -ة وذلك Ãق-ر ا÷م-ع-ي-ة ال-ك-ائ-ن بشس-ارع ح-ؤاسس Úال-ه-ادي ،رق-م  1٧اŸسستخدمؤن بالسساعة أاو اليؤم.
لث-ن 12 Úديسس-م« ،Èق-ع-دة
Ãن -اسس -ب -ة اŸؤل -د ال -ن -ب -ؤي الشس -ري -ف ،ي -ؤم ا أ
غ Òأانه وفيما يخصص العمال الذين يعملؤن وفق النظام
جزائرية عاصسمية» ،يتم خÓلها تنظيم عدة أانشسطة ثقافية ومؤسسيقى
بلدية الشسراقة ،على السساعة  09:30صسباحا.
ال -ت -ن -اوب -ي ،ف-إان-ه-م م-ل-زم-ؤن بضس-م-ان اسس-ت-م-راري-ة
شسعبية وذلك بقاعة نشساطات ا÷زائر على السساعة  14:00بعد الزوال.
اÿدم- -ة حسسب ت- -ن -ظ -ي -م ال -ع -م -ل ال -ذي
يحدده اŸسستخدِم.
لسسÓمية ا÷زائرية ،فؤج ﬁمد مرزوقي ،بالتعاون مع بلدية ﬁمد
تنظم الكشسافة ا إ
ك-م-ا ي-ن-ظ-م دي-ؤان الÎق-ي-ة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-م-ع-ية أالؤان
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ديسسم Èوذلك،
الطاهر الفرقا.Ê
تنظم وزارة الثقافة ،بالتنسسيق
م -ع اŸؤؤسسسس -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ل Ó-تصس -ال،
لشس- -ه- -ار ،ح- -ف- -ل ت- -ك- -رË
ال- -نشس- -ر وا إ
تنظم جمعية جزائر اÃ ،Òÿناسسبة اŸؤلد النبؤي ،تنظم ا÷معية اÒÿية «كافل اليتيم» لؤلية البليدة ،ال-ف-ائ-زي-ن ب-ج-ائ-ز ال-كاتبة الراحلة
ت -ن -ظ -م م -دي -ري -ة ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة ب-ؤلي-ة ا÷زائ-ر،
اŸنتدى الؤطني للقيم ،بعنؤان« :القيم ودورها ‘ بناء ح -ف Ã Ó-ن -اسس -ب -ة اŸؤل -د ال -ن -ب -ؤي الشس -ري -ف وم -ظ-اه-رات  11آاسس- - -ي- - -ا ج- - -ب- - -ار وذلك ب- - -قصس - -ر
اليؤم ،أابؤابا مفتؤحة للمؤاطن– ،Úت شسعار« :إاجراءات
لث- -ن 12 Úديسسم ،Èوهذا بتنظيم عدة أانشسطة وتكر Ëحفظة القرآان
ل·» ،وذلك ي- -ؤم ا أ
اÛت - -م - -ع - -ات و“ي- -ز ا أ
اŸؤؤ“رات ال -دو‹ ي -ؤم 14
لن -ق -اذ» ،وذلك ب -ؤح -دة ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ب -ح-ي ﬂت-ار
ا إ
ديسس- -م Èا÷اري ،ب- -دار ال -ث -ق -اف -ة إاب -ن رشس -د ب -ؤلي -ة الكر ËوإاعÓن عن انطÓق حملة القلؤب الدافئة لفائدة أايتام
ديسسم Èا÷اري.
زره -ؤ ،Êب -اÙم -دي -ة ،ال -دار ال-ب-يضس-اء ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
لح -د ،ب -ق -اع -ة الشس -ه -ي -د حسس Úشس-عÓ-ن ب-اŸركب
ا÷ل -ف-ة ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة  10:00صس-ب-احا .ينشسط ا÷ن -ؤب ،غ -دا ا أ
 13:30إا ¤غاية  16:00مسساء.
الرياضسي مصسطفى تشساكر بالبليدة.
لسساتذة والباحث.Ú
اŸنتدى ›مؤعة من ا أ

لصسÓح الؤطني في ‹ÓغؤينيŒ ،معا شسعبيا،
ينشسط رئيسص حركة ا إ
اليؤم ،بؤلية وهران ،على السساعة  14:00بعد الزوال ،باŸركز الثقا‘
حي فيÓوسسن ،الÈكي سسابقا.

قعدة جزآئرية عاصسمية

جمعية عادية ل–اد آŸلكية آلفكرية

آلكشسافة تنظم «ملحمة آلوفاء »02

...ووقفة ترحم على ﬁمد آلطاهر آلفرقاÊ

جائزة آآسسيا جبار

جمعية «كافل آليتيم» –تفي باŸولد آلنبوي

آŸنتدى آلوطني للقيم

يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أآمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

أآبوآب مفتوحة على آ◊ماية آŸدنية

إلع ـÓناتكـم آتصسل ـ ـوآ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم آلتجـ ـ ـاري :آلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وآ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

ؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

السشبت  10ديسشمبر  2016م
الموافق لـ  10ربيع األول  14٣٨هـ

رئيسس ا÷مهؤرية معزيا ‘ رحيل الفنان ﬁمد الطاهر الفرقا:Ê

ا÷زائر تفقد هرما شصاﬂا من أاهرامها الفنية والثقافية
أاكد رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ،أان ا÷زائر فقدت ‘ الفنان ا◊اج ﬁمد الطاهر الفرقا ،Êالذي
لربعاء ،عن عمر ناهز  88سسنة« ،هرما شساﬂا من أاهرامها الفنية والثقافية» ،مشسيدا بخصساله
وافته اŸنية ،ليلة ا أ
ا◊ميدة وغÒته الؤطنية الصسادقة وحرصسه على التمّيز والتأالق ‘ أاداء فنه داخل الؤطن وخارجه.
قال رئيسس ا÷مهورية ‘ رسشالة تعزية
بعث بها إا ¤أاسشرة الفقيد« :لقد عظم ‘
نفسشي َوْقُع نبإاِ رحيل اŸششمول بعفو الله
ورضشاه ششيخ ششيوخ اŸالوف وقيدومهم،
صش -دي -ق-ي ال-ودود ا◊اج ﬁم-د ال-ط-اه-ر
الفرقا ،Êالذي لبّى داعي ربّه بعد حياة
لب-داع‘ ،
ط -وي -ل -ة ح -اف -ل -ة ب -ال -ع-ط-اء وا إ
شش -ه-رن-ا ه-ذا اŸب-ارك ال-ذي ن-ح-ي-ي ف-ي-ه
ذكرى مولد نبيّنا اŸصشطفى صشلى الله
لسشى
عليه وسشلم ،وإاذ أاششاطركم ا◊زن وا أ
‘ مصشابكم ومصشاب ا÷زائر ،أاسشأال الله
أان يتغمد فقيدنا بواسشع رحمته وغفرانه،
وأانا مسشلم ومنيب إا ¤خالقنا بقلب مؤومن
بأان ل حيلة ‘ قضشاء الله الذي ل راّد
له».
«وإاثر هذا اŸصشاب الذي ُرزئنا به ‘
هذا الهرم الششامخ من أاهرامنا الفنية
والثقافية  -يضشيف الرئيسس بوتفليقة -
أاعرب لكم جميعا ،ومن خÓلكم إا ¤كافة
أاه -ل -ك -م وذوي -ك -م وإا ¤أاصش-دق-اء ال-ف-ق-ي-د
لسش -رة ال -ف -ن-ي-ة
ورف -اق -ه وﬁب -ي -ه ،وإا ¤ا أ
ا÷زائ -ري -ة ق -اط -ب -ة ،ع -ن أاح ّ-ر ال-ت-ع-ازي
وصشادق التعاطف ،وأاسشأال الله تعا ¤أان
ّÁن ع- -ل -ى ال -ف -ق -ي -د ب -ع -ف -وه ورضش -وان -ه،
ويجزيه خ Òا÷زاء على ما قدمه من
لع-م-ال ل-فّ-ن-ه ول-وط-ن-ه ويسش-ك-ن-ه
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«وŸا كنت أاعلم أان كل ششيء هالك إال راجعون ،أاولئك عليهم صشلوات من رّبهم
ﬂاطبا أافراد أاسشرة الفقيد« :إانني أاجيز وجه اÙمود ‘ السشّراء والضشراء ،وأان ورحمة وأاولئك هم اŸهتدون»».

...يؤؤكد معزيا عائلة الفقيد ﬁمد اŸيلي براهيمي:

أاسصهم ‘ بناء الدولة ا÷زائرية ا◊ديثة

بعث رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز
بؤتفليقة ،برقية تعزية إا ¤أافراد أاسسرة
اŸرح -ؤم ﬁم -د اŸي-ل-ي ب-راه-ي-م-ي ،ال-ذي
لول ،عن عمر ناهز
وافته اŸنية ،أامسس ا أ
 87سسنة ،إاثر مرضس عضسال ،أاكد فيها أان
الفقيد أاسسهم ‘ بناء الدولة ا÷زائرية
ا◊ديثة بتؤليه العديد من اŸسسؤؤوليات
‘ داخل الؤطن وخارجه.
ج -اء ‘ ب -رق -ي-ة ال-ت-ع-زي-ة« :ب-ل-غ-ن-ي ب-ب-ال-غ
األسش -ى واألسش -ف ن -ب -أا ان -ت -ق -ال اŸغ -ف -ور ل -ه
الصشديق اŸناضشل والكاتب القدير ﬁمد
اŸيلي براهيمي إا ¤رحمة الله وعفوه ،بعد
م -رضس عضش -ال أاق -ع -ده ال -ف -راشس ردح -ا م -ن
ال -زم -ن ،ح -رم -ه م -ن ال -ك -ت -اب -ة وأاب -ع-ده ع-ن
›الت األدب والسشياسشة ،وأافتقده رفاقه
‘ ›تمعاتهم التي كان يصشول فيها ويجول،
وان -ت -ظ -روا أان ي -ع -ود إال -ي -ه-م سش-اŸا م-ع-اف-ى
ل-يسش-ت-أان-ف م-ع-ه-م ال-نضش-ال ،ك-م-ا ك-ان بلسشانه
الذرب وقلمه السشيال ،ولكن الله ششاء غ Òما
ششاؤووا فقضشى أان يو‹ الفقيد وجهه ششطر
رحابه ،ملبيا نداءه راضشيا مرضشيا ،تسشبقه
حسشناته وتزّفه دعوات كل من عرفوه».
وتابع الرئيسس بوتفليقة قائ« :Óلقد كان
ال- -ف- -ق- -ي- -د جّ- -م األدب ع- -ا‹ اÿل- -ق ،ح- -ل -و
الششمائل ،لطيف اŸعششر ،ذا علم غزير وباع
طويل ‘ التأاليف والكتابة ،ول غرو ذلك فهو
سشليل أاسشرة علمية ترعرع ‘ حضشن والده
العÓمة اŸؤورخ الكب Òالششيخ مبارك اŸيلي
رف -ي -ق درب ال -عÓ-م-ة اŸصش-ل-ح ال-ك-ب Òع-ب-د
ا◊م -ي -د ب -ن ب-اديسس ،ع-ل-ي-ه-م-ا رح-م-ة ال-ل-ه،
وتششّ- -رب م- -ن- -ه اÿل- -ق ا◊م- -ي -د وال -ن -زاه -ة
الوطنية الصشرفة».
وأاضش -اف أان ال -راح -ل «ب -دأا نضش-ال-ه ي-اف-ع-ا

وŸا اندلعت ثورة التحرير اŸظفرة وسشطع
شش- -ع- -اع أاول ن- -وف- -م ،Èال- -ت- -ح- -ق ب- -إاخ- -وان- -ه
اÛاهدين مؤوّديا دوره النبيل بكل بسشالة
وإاخÓ-صس ،ي-ن-اف-ح ب-ال-ك-ل-م-ة وال-قلم ،وبنفسس
ال -روح ال -ت -ي –ّل -ى ب-ه-ا ع-ل-ى م-دى ح-ي-ات-ه،
أاسشهم ‘ بناء الدولة ا◊ديثة بتوليه العديد
من اŸسشؤووليات ‘ داخل الوطن وخارجه،
وكان على حمل اŸسشؤووليات قادرا ،و‘ أاداء
اŸهمات نششيطا ،إا ¤أان مرضس وخبا ‘
أافقه األمل وأادركه األجل».
واسشتطرد رئيسس الدولة قائ« :Óوإان الذي
أانعم عليه با◊ياة ‘ الدنيا ،وكرمه باآلباء
وال -ب -ن ،Úوه -داه إا ¤ال -ع -م -ل الصش -ال-ح وأاداء
الواجب نحوه ونحو وطنه وأاسشرته ثم رده
إاليه ◊كمة يعلمها ،وقد كتب على نفسشه
الرحمة ،قد جعل له عنده حياة أافضشل ،ومن

أالطف من الله بعباده وأارحم».
وخلصس رئيسس ا÷مهورية «أاسشأال اŸو¤
ع- -ز وج -ل أان ي -ت -غ -م -د ال -ف -ق -ي -د ب -رح -م -ت -ه
ورضش -وان -ه ،وأان يسش-ك-ن-ه فسش-ي-ح ج-ن-ان-ه ،وأان
ينزله منزل مباركا ب Úاألبرار والصشديق،Ú
وحسشن أاولئك رفيقا ،وأان يرزق أاهله وأاقاربه
وجميع رفاقه صشÈا جمي ،Óويعوضشهم فيه
خÒا كثÒا ،ويو‘ لهم أاجرا عظيما.
وأاع -رب ◊رم -ه اŸصش -ون ول -ك-اف-ة أاف-راد
أاسش -رت -ه األك -ارم وذوي -ه األب -رار ع -ن ت-ع-ازي
ا◊ارة ومواسشاتي الصشادقة».
وخ-ت-م ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رقية التعزية
مسشتششهدا باألية الكرÁة« :وبشّشر ال ّصشابرين
الذين إاذا أاصشابتهم مصشيبة قالوا إاّنا لله وإاّنا
إاليه راجعون أاولئك عليهم صشلوات من رّبهم
ورحمة وأاولئك هو اŸهتدون».

...و يهنّئ نظÒه التنزاÃ Êناسصبة العيد الوطني لبÓده

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه التنزا،Ê
جون بومب ماغوفو‹Ã ،ناسشبة الحتفال بالعيد الوطني لبÓده ،نّوه من خÓلها
بجودة عÓقات الصشداقة والتضشامن والتعاون التي Œمع البلدين.
وكتب رئيسس ا÷مهورية ‘ برقيته« :إان احتفال جمهورية تنزانيا اŸتحدة بعيدها
الوطني ،سشانحة طيبة أاغتنمها ألتوجه إاليكم ،باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة
عن نفسشي ،بأاحّر التها Êمقرونة بأاطيب “نياتي لكم Ãوفور الصشحة والسشعادة
وبالرقي والزدهار للششعب التنزا Êالششقيق».
وقال رئيسس ا÷مهوريةﬂ ،اطبا نظÒه التنزا« :Êهذا ،وأانتهز هذه اŸناسشبة
السشعيدة ألنّوه بجودة عÓقات الصشداقة والتضشامن والتعاون التي Œمع بلدينا وأاؤوكد
ل -ك -م “ام اسش -ت -ع-دادي ل-ت-وسش-ي-ع-ه-ا إاﬂ ¤ت-ل-ف ›الت ال-نشش-اط خ-دم-ة Ÿصش-ل-ح-ة
ششعبينا».
وتابع رئيسس الدولة قائ« :Óكما أاعبّر عن ارتياحي لتوافق مواقفنا حول أاهم
اŸسشائل اإلقليمية والدولية وأاؤوكد لكم حرصشي على مواصشلة جهودنا اŸششÎكة من
أاجل السشلم واإلسشتقرار والتنمية اإلقتصشادية واإلجتماعية لقارتنا».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سصÓل يسصتقبل اŸبعوث اÿاصص للرئيسص الزامبي
لول ع -ب -د اŸالك
اسس -ت -ق -ب -ل ال -ؤزي -ر ا أ
لول ،با÷زائر العاصسمة،
سسÓل ،أامسس ا أ
ج-ي-ف-ن ل-ؤب-ي-ن-دا ،وزي-ر ال-ع-دل واŸبعؤث
اÿاصس لرئيسس جمهؤرية زامبيا ،الذي
ي-ح-م-ل رسس-ال-ة ل-رئ-يسس ا÷مهؤرية عبد
ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-قة ،بحسسب بيان Ÿصسالح
لول.
الؤزير ا أ
سشمح هذا اللقاء ،الذي يندرج ‘ إاطار
«التقييم الدوري لعÓقات التعاون القائمة
ب Úالبلدين» ،بالتطرق اإ ¤العمل الذي
ي-ت-ع Úال-ق-ي-ام ب-ه ،ب-غ-ي-ة ت-ع-زي-ز ال-عÓقات
ال - -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف اÛالت ذات
اله- - -ت- - -م- - -ام اŸششÎك ،ب- - -حسشب ن - -فسس
اŸصشدر.
كما “حورت اÙادثات ،التي جرت
ب- -حضش -ور وزي -ر ال -ع -دل ح -اف -ظ األخ -ت -ام

ال -ط -يب ل -وح ،ح -ول «ال-وضش-ع ‘ إاف-ري-ق-ي-ا
وسش ÒاŸؤوسشسشات القارية».

‘ حفل أاشسرف عليه ڤرين

تتويج الفائزين بجائزة اإلذاعة الثقافية للمبدع Úالشصباب

‘ حفل أاشسرف عليه وزير التصسال
ح -م -ي -د ڤ -ري -ن ،ي -ؤم اÿم -يسس ،ت -ؤج 6
لو¤
لو ¤للطبعة ا أ
فائزين با÷ؤائز ا أ
لذاع-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-م-ب-دعÚ
÷ائ-زة ا إ
الشس -ب -اب ال -ت -ي تشس-م-ل الشس-ع-ر وال-قصس-ة
ال- - -قصسÒة وب- - -ال- - -ل- - -غ- - -ات ال- - -ع- - -رب - -ي - -ة
لمازيغية والفرنسسية.
وا أ
‘ ›ال الششعر باللغة العربية ،توج ﬁمد
بوتران من سشكيكدة ،عن قصشيدته «ششهيد آاخر
Ÿا يولد بعد» .بينما –صشلت بوليلة حنان من
ال -ب-وي-رة ،ع-ل-ى ج-ائ-زة ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة ع-ن
«ت -واشش -ولت» ‘ .ح– Úصش -ل ت -ي -ل-ي-وة ﬁم-د
سشعيد من ا÷زائر العاصشمة ،على جائزة اللغة
الفرنسشية عن قصشيدته «.»Balance
أاما ‘ ›ال القصشة القصشÒة ،فقد توج
أاحمد بلقمري من برج بوعريريج ،بجائزة
اللغة العربية عن نصشه «بنت القمري».
ب--ي--ن--م--ا ف--از ي--خ-ل-ف ع-يسش-ات م-ن ب-ج-اي-ة
لم--ازي--غ--ي-ة ع-ن قصش-ت-ه
ب--ج--ائ--زة ال--ل--غ--ة ا أ
«ثوذرث ثيسس سشناث» ‘ .ح– Úصشل نسشيم
عاششور من البليدة على جائزة اللغة الفرنسشية عن نصشه
».«L’esthétique de la finitude

وعرف أايضشا حفل توزيع ا÷وائز ،تتويج 6
فائزين آاخرين بجوائز تششجيعية ‘ كل من
الشش-ع-ر وال-قصش-ة ال-قصشÒة وب-ال-ل-غ-ات ال-ثÓث،
حيث فاز ‘ ›ال الششعر أاحمد صشÓي من
وه-ران ب-ج-ائ-زة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ن قصش-يدته
«سشنابل خضشر» .وبوششيبة فتيحة من تيزي
لمازيغية عن «تازميلت وار
وزو بجائزة اللغة ا أ
أاكتازال» ‘ .ح– Úصشلت بوبÎة أامينة من
وه -ران ع -ل -ى ج -ائ -زة ال -ل -غ -ة ال-ف-رنسش-ي-ة ع-ن

قصشيدتها «.»Paradis perdu
و‘ ال -قصش -ة ال -قصشÒة ،ح -از ع -ب -د ال-ق-ادر
دريدي من عيد الدفلى بجائزة اللغة العربية
لخ .»Òبينما توج
عن نصشه «سشرديات ا◊لم ا أ
ع -ج -ال ﬁم -د م -ن ال -ب -وي -رة ب -ج -ائ-زة ال-ل-غ-ة
لمازيغية عن «آاور ثوغال ‘ .»Úح Úفاز
اأ
فاضشل زاكور من ا÷زائر العاصشمة بجائزة
اللغة الفرنسشية عن قصشته «.»Dosto
لو،¤
وت -ب -ل -غ ال -ق -ي -م-ة اŸال-ي-ة ل-ل-ج-وائ-ز ا أ
خمسس مائة أالف دينار جزائري (500.000،00
د.ج) ب -ال -نسش -ب-ة ل-ك-ل صش-ن-ف (الشش-ع-ر وال-قصش-ة
القصشÒة) و‘ كل لغة من اللغات الثÓث‘ .
ح Úتقدر القيمة اŸالية للجوائز التششجيعية
مائة أالف دينار جزائري ( 100.000،00د.ج)
بالنسشبة لكل صشنف و‘ كل لغة من اللغات
الثÓث.
لو ،¤التي ترأاسس ÷نة
وحظيت الطبعة ا أ
–كيمها الششاعر سشليمان جواديÃ ،ششاركة
واسش -ع -ة م -ن ط-رف الشش-ب-اب ،ح-يث ب-ل-غ ع-دد
للفي نصس،
النصشوصس اŸششاركة ما يقارب ا أ
غ Òأان عدد النصشوصس اŸسشتوفية الششروط
الششكلية بلغ  665نصس فقط ،منها ‘ 256
الشش -ع -ر و ‘ 409ال- -قصش- -ة ال- -قصشÒة وف- -ق -ا
للمنظم.Ú
لتصشال حميد ڤرين ‘ ،كلمة
وأاششاد وزير ا إ
لو÷ ¤ائ-زة
ل -ه ،ب -اŸشش -ارك ‘ Úال -ط -ب -ع-ة ا أ
لذاعة الثقافية للمبدع Úالششباب ،قائ Óإان
اإ
م -ث -ل ه -ذه ا÷وائ -ز «تسش -اه -م ‘ زرع ث-ق-اف-ة
لبواب» أامام مبدعÚ
لسشتحقاق» و»تفتح ا أ
اإ
ششباب ‘ الششعر والقصشة القصشÒة من كل
أانحاء ا÷زائر.

دقيقة صصمت على روح الفقيد بوعÓم بسصايح
بفينيسصيا تكرÁا وتقديرا له
وقف اŸششاركون ‘ الدورة العادية 109
ل -ل -ج -ن -ة األوروب -ي -ة ل -ت -ط -وي -ر ال -دÁق-راط-ي-ة
بواسشطة القانون اŸعروفة بـ «÷نة فينيسشيا»
سش -اب -ق-ا ،اŸن-ع-ق-دة ح-ال-ي-ا Ãدي-ن-ة ال-ب-ن-دق-ي-ة
اإلي -ط -ال-ي-ة ،دق-ي-ق-ة صش-مت ت-رح-م-ا ع-ل-ى روح
الفقيد بوعÓم بسشايح ،تكرÁا وتقديرا له.
أاوضشح بيان للمجلسس الدسشتوري ،اليوم ،أان
اŸشش -ارك Úوق -ف -وا دق -ي -ق -ة صش -مت «ت -ق-دي-را
وت -ك -رÁا ل -ل -ف -ق -ي -د ب -وع Ó-م بسش -اي -ح ،رئ-يسس
اÛلسس ال- - -دسش- - -ت- - -وري ا÷زائ- - -ري و‡ث - -ل
ا÷زائر ‘ هذه اللجنة سشابقا».
وذكر نفسس اŸصشدر ،أان ا÷زائر «كانت
أاول ب -ل -د ع -رب -ي وإاف -ري -ق -ي ي -نضش -م إا÷ ¤ن-ة
فينيسشيا عام  ،2007حيث كان الفقيد بسشايح

‡ث Óللجزائر ‘ هذه اللجنة من  2007اإ¤
غاية وفاته ‘ جويلية اŸاضشي».
م- - -ع ال- - -ع- - -ل- - -م يشش- - -ارك رئ- - -يسس اÛلسس
ال -دسش -ت -وري م -راد م -دلسش -ي ،بصش -ف -ت -ه ‡ثÓ-
للجزائر ‘ ،أاششغال الدورة العادية  109للجنة
األوروب -ي -ة ل -ت -ط-وي-ر ال-دÁق-راط-ي-ة ب-واسش-ط-ة
ال-ق-ان-ون اŸع-روف-ة بـ «÷ن-ة ف-ي-ن-يسش-ي-ا» ،ال-ت-ي
تنعقد Ãدينة البندقية اإليطالية ابتداء من
يوم اÿميسس وتدوم إا ¤غاية اليوم السشبت.
Óشش- -ارة ،يشش- -ارك ‘ ه- -ذا الج- -ت- -م- -اع،
ل --إ
‡ثلون عن  61دولة عضشو ‘ «÷نة فينيسشيا»،
بينها  47دولة عضشو ‘ اÛلسس األوروبي و14
دول- -ة أاخ- -رى غ Òأاوروب -ي -ة ،ك -ا÷زائ -ر ال -ت -ي
انضشمت إا ¤هذه اللجنة ‘ .2007
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موكب جنائزي مهيب رإفق محمد إلطاهر إلفرڤاني إلى مثوإه إألخير

 ٧٠سسنة في خدمة إلهوية
إلثقافية وفن إلمالوف إألصسيل
شسّيعت ،أإمسس ،في جو مهيب ،جنأزة شسيخ إلمألوف محمد إلطأهر
إلفرڤأني بألمقبرة إلمركزية لمدينة قسسنطينة ،بحضسور إلوزير إألول
عبد إلمألك سسÓل ،رفقة وزير إلثقأفة عزإلدين ميهوبي وجمع غفير
من مسسؤوولين وفنأنين وموإطنين وأإقأرب إلرإحل.
ذكر وزير إلثقأفة ميهوبي في إلكلمة إلتأبينية ،بألمسسيرة إلحأفلة لفقيد
إلسسأحة إلفنية إلجزإئرية ،وإصسفأ إيأه بأنه «رمز لمدينة بكأملهأ وإلذي
أإع-ط-ى ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى إل-كÓ-سس-ي-ك-ي-ة إل-ج-زإئرية كل معأني إلنبل وبألتزإم
مثألي».
وأإضسأف إلوزير ،أإن برحيل إلشسيخ «تكون إلجزإئر قد فقدت أإحد كبأر
فنأنيهأ إلذي كرسس حيأته للحفأظ على فن موروث عن إألسسÓف
يسسمى إلمألوف» ،مذكرإ كذلك بألصسفأت إإلنسسأنية وإلفنية لمحمد
إلطأهر إلفرڤأني.

وأإردف وزير إلثقأفة ،أإن إلفرڤأني قد كرسس  70عأمأ من عمره في
خدمة إلهوية إلثقأفية وإلفنية للبÓد ،مشسيرإ إلى أإن إلشسيخ عرف كيف
يربط بين عديد إألجيأل.
كمأ إلتزم ميهوبي بنشسر مذكرإت إلشسيخ محمد إلطأهر إلفرڤأني وذلك
تلبية لرغبة إلرإحل لتكون «مرجعأ لتأريخ إلموسسيقى إلجزإئرية».
قبل ذلك تم وضسع جثمأن هذه إلقأمة إلفنية بدإر إلثقأفة مألك حدإد،
حيث تمكن إلمئأت من إلموإطنين وأإصسدقأئه وأإقأربه من إلقأء إلنظرة
إألخيرة عليه وتقديم إلتعأزي ألفرإد عأئلته وذلك قبل أإدإء صسÓة
إلجنأزة بمسسجد إألمير عبد إلقأدر.
وصسرح بألمنأسسبة لـ «وأإج» إلمغني ديب إلعيأشسي وهو يذرف إلدموع ،أإن
إلحأج «كأن صسديقأ وأإخأ» ،مضسيفأ أإن إلطأهر إلفرڤأني كأن أإنموذجأ
في «إلطيبة وإللتزإم وإلتوإضسع وإلبسسأطة وإإلخÓصس».

من حرفة الطرز إالى رائد المالوف

إلفرڤاني إلقصسة إلكاملة لشسهرة تجاوزت إلحدود
إلحأج محمد إلطأهر إلفرڤأني ،هذإ إلقأمة إلغنأئية وإأليقونة إلذي
Óغنية إألندلسسية إلمألوف لعقد
رسسمت إلمشسهد إلثقأفي وإلتأريخي ل أ
من إلزمن.
ينحدر من أإسسرة تشستهر بألفن وإلترإث إلقسسنطيني ،من موإليد سسنة
1928م ،ترعرع وسسط عأئلة فنية عريقة معروفة بأدإئهأ لفن إلمألوف،
فبدءإً من وإلده إلشسيخ ‘‘حمو‘‘ إلذي كأن مطربأ ،ملحنأ وعأزفأ مشسهورإ
ب -م -دي -ن -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة ف -ي ط -أب-ع
إل- -ح- -وزي رف- -ق- -ة ك- -ب -أر إألغ -ن -ي -ة
إألندلسسية.
من هنأ كأنت إلنطÓقة إلمتميزة
للحأج «محمد إلطأهر إلفرڤأني»
إلفنية ،أإين بدأإ أإول بحرفة إلطرز
إل- -ت- -ق- -ل -ي -دي ،إل -ذي تشس -ت -ه -ر ف -ي
صس-ن-أع-ت-ه ع-أئ-ل-ة إل-ف-رڤ-أني أإيضسأ،
وكأنت ولتزإل قندورة «إلفرڤأني»
م-ن ب-ي-ن ع-أدإت وت-ق-أل-ي-د إل-مدينة
إلعتيقة قسسنطينة ،ليتوجه ويتأبع
مأ بدأإه وإلده «إلشسيخ حمو» في
ط-ب-ع إل-ح-وزي وإل-م-أل-وف ف-ي سس-ن
إلثأمنة عشسرة من عمره ،ليتعهد
ب -ح -ي -أت -ه ل -ل-م-وسس-ي-ق-ى إألن-دلسس-ي-ة
وطأبع إلمألوف إلذي وضسع بصسمته إلمميزة وصسوته
إلجهوري إلرإقي .إسستهل مشسوإره في بدإيأته بألعزف
على آإلة إلنأي ،لينضسم بعدهأ إلى جمعية ‘‘طلوع إلفجر‘‘ ،ليتعلم فيهأ
مبأدئ إلطرب إلشسرقي ،فكأن يؤودي وصسÓت غنأئية لقصسأئد ‘‘أإم كلثوم‘‘
و‘‘محمد عبد إلوهأب‘‘ ببرإعة فأئقة وبصسوت دإفئ وقوي جعله يتميز
بأدإئه منذ إعتمأده للفن إألندلسسي إلذي رإقه وجأء على مقأسسه منذ
صسغره .ت -حصس -ل ع -ل -ى إل-ج-أئ-زة إألول-ى سس-ن-ة 1951م ل -دى مشس-أرك-ت-ه
بمسسأبقة موسسيقية بولية عنأبة ،ليكون بألنسسبة إليه بوإبة لدخول عألم
إلغنأء بأحترإفية من خÓل تسسجيله أإلبومه إألول إلذي كأن عنوإنأ لقوة

صسوته ورزإنة أإدإئه ،حيث فرضس نفسسه بعألم إلفن وتحديدإ إلمألوف
وإحتل عن جدإرة مرتبة مطرب شسعبي وأإسستأذ في طأبع إلمألوف
وَمعَلم من معألم إلفن إألندلسسي وهرم من أإهرإمأت إلغنأء إلشسعبي
بفضسل أإدإئه إلموسسيقي إلمتميز وذلك وسسط زمÓئه إلفنأنين آإنذإك،
بفضسل إلمقومأت إلفريدة إلتي كأن يمتلكهأ ،حيث أإكد بفضسل صسوته
إلفريد على أإدإء أإغأنيه على أإربع مجموعأت من ثمأني وحدإت
«أإوك- -ت- -أف» ،فضس Ó- -ع- -ن إت- -ق -أن -ه إألغ -أن -ي
إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ط-ري-ق-ة م-ت-زنة ،أإسسر بهأ قلوب
محبيه وعشسأقه.
هو إلعمÓق إلثأئر على آإلة إلكمأن وإلقيثأر،
لتسستسسلم بين أإنأمله موسسيقى أإندلسسية رإقية
بمخأرجهأ ومتميزة بأدإئه وبحسسه إلمرهف
وعبقريته إلفريدة في إلرتجأل وثرإئه ،ممأ
جعله مدرسسة في فن إلمألوف ألكثر من
نصسف قرن .حظي إلحأج محمد إلطأهر
إلفرڤأني بعديد إلجوإئز ،وبألتشسريف على
إلصسعيدين إلوطني وإلدولي .ويبقى إلفنأن
ي -م -ث-ل أإح-د أإع-ظ-م م-رج-ع-ي-أت إل-م-وسس-ي-ق-ى
إلجزإئرية إألصسيلة.
ه -و إذن إب -ن م -دي -ن -ة قسس -ن -ط -ي-ن-ة ،إل-ع-أشس-ق
لفنونهأ ،رحل عنهأ في صسمت ،تأركأ ورإءه
مدينة حزينة لفرإقه تئّن لفقدإن قأمة من قأمأتهأ إلموسسيقية إلفريدة.
وعن عمر نأهز  88سسنة ،غأدر إلفرڤأني بجسسده ل بروحه إلتي تعيشس
دإخل محبيه وجمهوره إلوإسسع .توفي بعد مرضس أإنهك قوإه ،حيث
وإفته إلمنية بمسستشسفى ببأريسس أإين كأن يتلقى إلعÓج وإلذي دإم 3
شسهور ،وأإجريت له عدة عمليأت جرإحية ليتحسسن بعدهأ ويعود ألرضس
Óسسف ،أإصسيب بأنتكأسسة صسحية تم على إثرهأ نقله على
إلوطن .لكن ل أ
جنأح إلسسرعة إلى بأريسس أإين كأن يعألج ،حيث وإفته إلمنية ،لتنطفئ
شسمعة أإخرى من شسموع أإضسأءت إلوسسط إلفني بأدإئهم إلموسسيقي
وفنهم إلتأريخي وبسسأطتهم إلشسعبية.

قامة غنائية ترحل في صصمت

قسسنطينة ترتدي إألسسود توديعا لعميد إلمالوف
ل-م ت-ع-رف قسص-ن-ط-ي-ن-ة ح-ال-ة م-ن ال-حزن
م -ث -ل -م -ا شص -ه -دت-ه-ا ،أامسس ،ب-رح-ي-ل ف-ق-ي-د
المالوف الحاج محمد الطاهر الفرڤاني.

كأنت إلصسورة أإشسبه بتلك إلتي عأشستهأ حدإدإ
ع -ل -ى صس -أل-ح ب-أي؛ ح-زن عشس-ن-أه ن-ح-ن ب-م-دي-ة
إلهوإء وإلهوى ،إلتي غّنى بهأ إلرإحل وخلدهأ
في أإسسمى إأللحأن.
عشسنأ هذإ أإثنأء وصسول جثمأن أإب إلمألوف إلى
مدينة إلجسسور إلمعلقة قأدمأ من بأريسس.
في جو مهيب وصسل جثمأن إلرإحل إلفرڤأني،
إل -ذي وإف-ت-ه إل-م-ن-ي-ة ب-مسس-تشس-ف-ى ب-أريسس ل-ي-ل-ة
إألربعأء ،مطأر محمد بوضسيأف بقسسنطينة،
ع-ل-ى م-ت-ن ط-أئ-رة عسس-ك-ري-ة خ-أصس-ة خصسصس-هأ
ف -خ -أم -ة رئ -يسس إل -ج -م -ه -وري -ة ع -ب -د إل -ع -زي -ز
بوتفليقة ،حيث شسّيعت إلجنأزة بحضسور إلوزير
إألول ع- -ب- -د إل- -م -ألك سس Ó-ل ووزي -ر إل -ث -ق -أف -ة
عزإلدين ميهوبي ووفد يمثل شسخصسيأت وطنية
وث -ق -أف -ي -ة وإألسس -رة إل-ف-ن-ي-ة م-ن ك-أف-ة إل-ق-ط-ر
إلوطني.

توجه إلوفد إلى دإر إلثقأفة مألك حدإد ،أإين
إنتظره جمهوره ومحبوه ورفقأءه بحب كبير
ووف -أء ل م -ث -ي -ل ل -ه ف -ي حضس -ور م-ه-يب ،ب-ك-وه
ب-ح-رق-ة ك-ب-ي-رة وأإل-ق-وإ ع-ل-ي-ه إل-ن-ظرة إألخيرة،
لينقل بعدهأ إلى مسسجد إألمير عبد إلقأدر
ل -لصس Ó-ة ع -ل-ي-ه وسس-ط سس-ك-أن م-دي-ن-ت-ه ووط-ن-ه
إلجزإئر.
ثم بعدهأ نحو إلمقبرة إلمركزية وسسط مدينة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-ت-ق-دم-ه-م عأئلته ورفقأءه ،ليلقي
خÓلهأ وزير إلثقأفة كلمة تأبينية تلخصست في
تقديم إلعزإء لكل إلشسعب إلجزإئري في فقدإن
هذإ إلهرم إلشسأمخ ووإحد من رموز إلثقأفة
وممن أإسسسسوإ فنأ ترإثيأ ،مؤوكدإ على إلخصسأل
إلحميدة لهذإ إلفنأن إلعميد إلذي قضسى عمره
ف-ي خ-دم-ة إل-ه-وي-ة إل-ث-ق-أف-ي-ة وه-و م-درسسة لن
يكررهأ إلزمن ،ليترك هذإ إلقأمة إلكبيرة إرثأ
كبيرإ إعتبره «ميهوبي» عزإءنأ إلوحيد ،سسيمأ
مع وجود من يحمل مشسعل إلمألوف إلذي ظل
يسس-ط-ع ط-ي-ل-ة  70سس -ن -ة ،ك -م-أ وق-د أإع-ل-ن ع-ن
ت -ح -ق -ي -ق ط -ل -ب -ه ف -ي أإوإخ -ر ح-ي-أت-ه ب-ط-ب-أع-ة
م -ذك -رإت -ه ونشس-ره-أ وي-ع-ت-ب-ر شس-رف-أ ك-ب-ي-رإ ل-ن-أ
ط -ب -أع -ة ح -ي -أة ه -رم م -ن أإه -رإم -أت إألغ -ن-ي-ة
إألندلسسية.

تأسسف فنأنون ومثقفون وسسيأسسيون وإعÓميون
ل-رح-ي-ل م-ح-م-د ط-أه-ر إل-ف-رڤ-أني .إلذي وفته
إل -م-ن-ي-ة .إألرب-ع-أء .ع-ن سس-ن ن-أه-زت  88سسنة،
م -ع -رب -ي -ن ب -أإلج -م-أع أإن إل-م-رح-وم ك-أن «أإح-د
أإعمدة إلمألوف وإلثقأفة إلجزإئرية».
وصس- - - - - -ف رئ - - - - -يسس
م -ج-لسس إألم-ة ع-ب-د
إلقأدر بن صسألح في
برقية تعزية إلفقيد
بـ «إلشس- - - -خصس- - - -ي - - -ة
إل- -م -رم -وق -ة» إل -ت -ي
ط-ب-عت سس-أح-ة إل-فن
وإل- - -ث- - -ق- - -أف - -ة ف - -ي
إلجزإئر وبـ «إلرمز
إلكبير» إلذي «تعدى
صس - - -ي - - -ت - - -ه ح- - -دود
إلوطن».
أإمأ وزير إلثقأفة عزإلدين ميهوبي فقد أإعرب
ع -ن أإسس -ف -ه إل -ك -ب -ي-ر ل-رح-ي-ل م-ح-م-د إل-ط-أه-ر
إل -ف -رڤ -أن -ي وإع -ت -ب -ر ف -ق -دإن-ه «خسس-أرة ل-ل-ف-ن
وإل-ت-رإث إل-ج-زإئ-ري-ي-ن وب-أن-ط-ف-أء شس-م-عة سسيد

إل -م -أل -وف ت -ك -ون إل -ج-زإئ-ر ف-ق-دت أإح-د ك-ب-أر
فنأنيهأ».
وفضس Óعن ردود إلفعل إلرسسمية ،تأسسف عديد
إل-ف-ن-أن-ي-ن ل-وف-أة ع-م-ي-د إل-م-أل-وف إل-قسسنطيني
«إل -ف -ن -أن إل -م -ت -م -ي -ز» و»إل -وريث» إل -ت -ق -ل -ي-دي
للموسسيقى
إل -قسس -ن -ط -ي -ن -ي-ة إل-ذي
أإحدث «ثورة» في فن
إل -م-أل-وف ،ع-ل-ى غ-رإر
إلفنأن إلعيأشسي إلديب
وح -م -دي ب-ن-أن-ي وك-ذإ
مغني إلمألوف إلشسأب
عبأسس ريغي.
ك - -م - -أ عّ- -ب- -ر ع- -م- -ي- -د
إلموسسيقى
إلكÓسسيكية إلجزإئرية
 م -درسس -ة ت -ل -مسس -أن  -م -ح -م -د إل-غ-ف-ور ،ع-ن«حزنه» لفقدإن» صسديق أإفنى عمره في خدمة
إلترإث إلموسسيقي» إلجزإئري ،مشسيرإ إلى أإنه
ع-م-ل ل-م-دة ط-وي-ل-ة م-ع إل-ف-ق-ي-د إل-ذي إع-ت-ب-ره
«مدرسسة».

قسصنطينة :مفيدة طريفي

فنانون وسسياسسيون وإعÓميون يأاسسفون
لرحيل «أإحد أإعمدة» إلثقافة إلجزإئرية
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بعد أافول نجم الشصيخ محمد الطاهر الفرڤاني

صصوت «المني ـار»
يتوقف عن الصصداح
والتغريد

ب-رح-ي-ل الشص-ي-خ «م-ح-م-د ال-ط-اهر الفرڤاني»،
لسص -ب -وع ،ي -أاف-ل ن-ج-م آاخ-ر م-ن
ن -ه -اي -ة ه -ذا ا أ
أاعمدة فن المالوف في سصماء مدينة الصصخر
العتيق ،بعد تاريخ حافل من العطاء ،أاثرى
ف -ي -ه الشص -ي -خ ق -ام -وسس أاغ -ن-ي-ة
«ال -م -ال -وف» وح -اف -ظ ع -ل-ى
ه- -ذا ال -ت -راث ال -م -وسص -ي -ق -ي
لمة.
كذاكرة حّية ل أ
قسصنطينة :أاحمد دبيلي
ف -ق -د اسص -ت -ط -أع الشص -ي -خ «م -ح -م -د ال -ط-أه-ر
الفرڤأني» ،خÓل سصبعة عقود من الزمن ،أان
يحمل مشصعل أاغنية المألوف عأليأ ،كأن فيهأ
م- -ب- -دع- -أ وم- -ج- -ددا ون- -أق  Ó-ل -ه -ذا ال -ت -راث
الموسصيقي إالى األجيأل ،حيث أاسصر بفضصل
صصوته العذب والفريد القلوب وشصّنف آاذان
آالف المعجبين داخل وخأرج الوطن.
لقد كأن الشصيخ محمد الطأهر الفرڤأني أاو
«الحأج» ،كمأ كأن يدعوه معجبوه ،صصأحب
موهبة مبكرة صصقلتهأ تجأرب أاسصرته ،ابتداء
م-ن وال-ده الشص-ي-خ «ح-م-و» ال-م-غ-ن-ي وال-م-ل-حن
ال -م -ع -روف ف -ي ط -أب -ع ال -ح -وزي ،وشص -ق -ي-ق-ه
«ال-زواوي» وان-ت-ه-أء بشص-ي-خ-ي-ه «ع-ل-ي خ-وج-ة»
و»ب- -أب- -أ ع -ب -ي -د» وك -ذا اح -ت -ك -أك -ه ب -أع -م -دة
الموسصيقى األندلسصية أامثأل الشصيوخ« :دحمأن
ب -ن ع -أشص -ور» و»ع-ب-د ال-ك-ري-م دال-ي» وه-و م-أ
سصأعد «الحأج» على البتكأر وفرضص طأبعه
الخأصص والذي تميز به وبشصكل ملفت للنظر
ع -ن ب -أق -ي أاق-ران-ه ،أام-ث-أل «حسص-ن ال-ع-ن-أب-ي»
و»عبد المومن بن طوبأل».
وقد تولدت عن هذه التجربة الفريدة من
نوعهأ والتي ميزهأ صصوت الفرڤأني وأاداءه
الراقي المميز وقدرته البأرعة في العزف
على آالة الكمأن ،مئأت األغأني الجميلة التي
رددتهأ وترددهأ حنأجر المعجبين حتى اليوم
منهأ « :ظألمة ،البوغي ،صصألح بأي ،قألو
العرب قألو ،رحلو عني وسصأرو ،مأ اشصكو
شص -أك -ي -ة ،أان -أ ران -ي ح -م -ي -م داي -م ،ي-أ وع-دي

م -أج -أن-ي ،ق-م ي-أح-ب-ي-ب-ي ،م-ن ف-راق غ-زال-ي،
ل -ق -ي -ت -و ح -ب -ي-ب-ي ،الصص-ب-أح ف-ي النشص-راح»...
وغ -ي -ره-أ م-ن األغ-أن-ي األخ-رى ال-ت-ي لت-زال
تنبعث من محله الواقع وسصط المدينة والذي
يقصصده المعجبون حتى اليوم.
هذا وإان كأن الشصيخ الفرڤأني قد أابدع في
ط - -أب - -ع ال - -م - -أل - -وف وت - -رك ال - -م- -ئ- -أت م- -ن
ال -تسص-ج-يÓ-ت ،ف-إأن-ه أاب-دع أايضص-أ ف-ي ال-ط-ب-وع
األخرى كـ «الحوزي والجزولي والمحجوز»،
فحأفظ بذلك على التراث الموسصيقي التي
ت -م -ي-زت ب-ه م-دي-ن-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة ون-ق-ل-ه أايضص-أ
عشص- -رات الشص- -ي- -وخ ال- -ذي- -ن سص -ب -ق -وا الشص -ي -خ
وعأيشصوا والده «حمو الفرڤأني» ،نذكر «بن
كرطوسصة» و»بوحوالة» وغيرهمأ كثير.
وإاذا كأن الشصيخ الفرڤأني قد اسصتطأع أان
يسصتقطب آالف المعجبين بفنه الذي حأفظ
عليه ،فإأن عشصرات المطربين القسصنطينيين
قد تبنّوا موسصيقى المألوف ورددوا القصصأئد
حفأظأ على هذا التراث العريق ،من بين
هؤولء أايضصأ نجله «سصليم» وحفيده «عدلن»،
ح- -يث تسص- -ع- -ى ك- -ل ه- -ذه األسص -م -أء ج -أه -دة
ل-ل-ح-ف-أظ ع-ل-ى ه-ذا ال-م-وروث ال-ث-ق-أف-ي م-ن
الندثأر والزوال.
قسصنطينة ،وهي تودع آاخر شصيوخهأ وعميد
فن موسصيقى المألوف الشصيخ «محمد الطأهر
الفرڤأني» ،فإأنهأ تودع صصوت «المنيأر» الذي
غّرد في سصمأئهأ طيلة سصبعة عقود ،لكن يبقى
صص -داه خ -أل -دا م -ح -ل -ق -أ ع -ل-ى ضص-ف-ت-ي وادي
الرمأل وصصخره العتيق إالى األبد.

صصرحوا لـ «الشصعب»:

سصائرون على خطى عميد
المالوف في الحفاظ على النغم
بقصصر الثقافة مالك حداد ،تحدثت «الشصعب» مع عدد من رفقاء وأاصصدقاء
لي-ق-ون-ة ال-راح-ل ال-ح-اج «م-ح-م-د ال-ط-اه-ر ال-ف-رڤ-ان-ي» ق-ائ-ل-ين ،إانهم
وم-ح-ب-ي ا أ
لربعاء ،عند انتشصار خبر وفاته حوالي السصاعة العاشصرة ليل،
تفاجأاوا ،ليلة ا أ
ح-يث اه-ت-زت م-واق-ع ال-ت-واصص-ل الج-ت-م-اع-ي ،م-عبرين عن فاجعتهم وحزنهم
لفقدان شصيخ من شصيوخ الفن العريق بقسصنطينة وبهذه الطريقة الفجائية
التي لم يتمكنوا من تصصديق الخبر.
^ مدير الثقافة لولية قسصنطينة تألمت لفقدان قأمة كبيرة من قأمأت الفن
لصصيل وعميد طأبع المألوف بقسصنطينة خصصوصصأ وبألجزائر عمومأ ،رحيله خسصأرة للفن
اأ
الجزائري.
^ نجله سصليم الفرڤاني رحيل شصيخ المألوف خسصأرة لكل الجزائريين وجمهوره الذي
يحبه لشصخصصه ولفنه .أاعبر عن امتنأني لهذا الحضصور الهأئل لتعزيتنأ في مصصأبنأ الجلل.
^ ابنه رشصيد الفرڤاني
لرث الموسصيقي
لنه ترك إارثأ موسصيقيأ كبيرا« ...سصأعمل على طبع ا إ
والدي لم يرحل ،أ
حتى وإان رحل سصيبقى حّيأ من خÓل موسصيقى المألوف» وسصيظل المألوف نوعأ موسصيقيأ
مرتبطأ بألفنأن الراحل «محمد الطأهر الفرڤأني».
^ حفيده عدلن الفرڤاني
لم يتوقف عن بكأء جده الراحل وهو الذي كأن يعتبره وريثه في حمل المشصعل لمأ لديه
من مقومأت فنية متميزة .قأل« :الفرڤأني لم يمت ،كل مأ تركه من ميراث فني كبير
Óجيأل».
سصنحأفظ عليه ونقله ل أ
^ حمدي بناني تحدث عن عÓقته الوطيدة بألفقيد الراحل وعن ميزاته ،مبديأ تأثره
لفقدان قأمة كبيرة من قأمأت الفن الجزائري ،قأل« :ترك المدينة الجسصور والجزائر
والمغرب العربي يتيمأ فنيأ ،حيث أاعطى الفرڤأني طبعأ خأصصأ به ولم يكن يقلد أاي فنأن،
صصنع نفسصه بنفسصه ،تعب في تكوين نفسصه حيث أان الشصيوخ في المأضصي لم يقوموا بألتعليم
وإانمأ يتركونك للتعلم بمفردك.
اليوم جئنأ لنعزي أاسصرة فقيد الفن .لكن بألنسصبة لي الحأج «محمد الطأهر الفرڤأني» لم
يمت ،بأعتبأره ترك كنزا من أاغأنيه الرائعة التي تعتبر إارثه الذي صصنعه بجهده الخأصص
وأانه يبقى عمÓقأ والعمألقة ل يموتون.
^ عنتر هلل متأثر لفقدان عميد أاغنية المألوف الذي ترك وراءه مدرسصة كبيرة
لسصرة الفنية للتنأسصق حتى نتمكن من معرفة جديد مثل صصحة
لندلسصية .أادعو ا أ
Óغنية ا أ
ل أ
لجله.
لمر الذي نتأسصف أ
الفرڤأني التي تراجعت دون أان نعلم وهو ا أ
^ عباسس ريغي تأثرت لمغأدرة قأمة من قأمأت الفن الجزائري وأان قسصنطينة اليوم
حزينة لرحيله .فقدنأه بعد مسصيرة كبيرة ومتميزة ،قدم من خÓلهأ كل قوته ووقته للسصمو
Óجيأل لÓسصتفأدة منه وتكونت على يده ثÓثة أاجيأل،
بألمألوف القسصنطيني وترك تراثأ ل أ
وأانه شصخصصيأ تكون بطريقة مبأشصرة أاو غير مبأشصرة بسصمأع روائعه بشصكل يومي وندعو له
بألرحمة والغفران وأان يكون في جنأت الفردوسص.
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الجزائر تنعي قلما صصادقا ومناضص Óمن طينة الكبار
ه -و ال -م -ث -ق -ف وال -ك -اتب وال -دب -ل -وم-اسص-ي
لع -لم -ي ال -ذي ل -م ي -ك ّ-ل ول -م ي-مّ-ل..
وا إ
سص- -ل- -ي- -ل ال -ع -ل -م -اء ورف -ي -ق ال -ع -ل -م -اء ث -م
المسصؤوول عن تنشصئة مشصاريع العلماء..
هو محمد براهيمي الميلي ،الذي فقدناه
في نهاية سصنة أاليمة ،ذهبت بأاسصماء ل
تعّوضس في المشصهد الثقافي الجزائري..
م -ح -م -د ال -م -ي -ل -ي ،ال -ذي أاق-ع-ده ال-م-رضس
وح- -ال ب- -ي- -ن- -ه وب- -ي- -ن نشص- -اط -ه ال -ف -ك -ري
لب-داع-ي ال-دؤووب ،ي-ن-ت-ق-ل إال-ى رح-اب
وا إ
الله عن عمر ناهز  87عاما ،عمر قضصاه
ف- -ي ط- -لب ال- -ع -ل -م ونشص -ره ،وف -ي خ -دم -ة
لع -لم ال -ه -ادف
ال- -ك- -ل- -م- -ة الصص- -ادق- -ة وا إ
والمسصؤوول.
أاسصامة إافراح
في التعزية التي أابرقهأ بهذه المنأسصبة األليمة،
وصصف رئيسص الجمهورية الفقيد محمد الميلي
«لقد كأن الفقيد جم األدب عألي الخلق ،حلو
الشصمأئل ،لطيف المعشصر ،ذا علم غزير وبأع
طويل في التأليف والكتأبة ،ول غرو ذلك فهو
سص -ل -ي-ل أاسص-رة ع-ل-م-ي-ة ت-رع-رع ف-ي حضص-ن وال-ده
ال-عÓ-م-ة ال-م-ؤورخ ال-ك-ب-ي-ر الشص-ي-خ مبأرك الميلي
رفيق درب العÓمة المصصلح الكبير عبد الحميد
بن بأديسص ،عليهمأ رحمة الله ،وتشصرب منه
الخلق الحميد والنزاهة الوطنية الصصرفة».
وذّك-ر رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة ب-ج-ه-أد ال-ف-ق-ي-د إاّبأن
الثورة التحريرية ،التي كأن فيهأ «ينأفح بألكلمة
والقلم» ،ثم في معركة البنأء والتشصييد حينمأ
أاسصهم الفقيد في «بنأء الدولة الحديثة بتوليه
ال -ع -دي -د م -ن ال -مسص -ؤوول -ي-أت ف-ي داخ-ل ال-وط-ن
وخأرجه ،وكأن على حمل المسصؤووليأت قأدرا،
وفي أاداء المهمأت نشصيطأ».

المثقف الثائر

محمد براهيمي الميلي من مواليد  11نوفمبر
 1929بمدينة األغواط ،أاخذ الفقه عن والده
وتلقى علومه بألمدرسصة الفرنسصية والمدرسصة
العربية «حيأة الشصبأب» بميلة ،والتي أانشصأهأ
وال -ده الشص -ي -خ م -ب -أرك ال-م-ي-ل-ي ..وح-ي-ن-م-أ ب-ل-غ
الخأمسصة عشصرة توفي والده ،فأرسصله خأله إالى
جأمع الزيتونة ومعهد الصصأدقية بتونسص ليتخرج
سصنة .1950
ب -ع-د ت-خ-رج-ه بشص-ه-أدة ال-ل-يسص-أنسص ف-ي ال-ت-أري-خ
والجغرافيأ ،انخرط في جمعية «شصبأب العلمأء
المسصلمين» وكأن أاسصتأذ اللغة العربية في معهد
«ابن بأديسص» بقسصنطينة ،الذي أاسصسصه الشصيخ
العربي التبسصي .انضصم إالى الثورة سصنة ،1955
وفي صصفوف الكفأح تعرف إالى عدد من أاعÓم
ال -ث -ورة ال -ج-زائ-ري-ة ع-ل-ى غ-رار الشص-ه-ي-د ع-ب-أن
رمضصأن .وفي هذا الصصدد يقول الفقيد محمد
الميلي في واحد من حواراته« :من بين الثوار
الذين كأنت تربطني بهم عÓقة متينة الشصهيد
ع-ب-أن رمضص-أن ،ب-أع-ت-ب-أره شص-خصص-ي-ة م-ت-واضص-ع-ة
وقوية من أاروع مأ يكون ،فهو الذي خطط
لمؤوتمر الصصومأم لتوحيد القيأدة».

ك-م-أ م-ن-حت ل-ل-ف-ق-ي-د ال-م-ج-أهد ميدالية مقأوم
أاث -ن-أء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،ووسص-أم السص-ت-ح-ق-أق
الوطني سصنة .1984

اإلعÓمي الفّذ والدبلوماسصي المحنك

تولى الفقيد مهأم التحرير الصصحفي بجريدة
المجأهد ومنذ سصنة  ،1957اللسصأن المركزي
لجبهة التحرير الوطني ،قبل أان يعيّن مديرا
لنفسص الجريدة.
غ-داة السص-ت-قÓ-ل ،عّ-ي-ن م-ح-م-د ال-م-يلي مديرا
ل- -ج- -ري- -دة «الشص -عب» ،ث -م م -دي -را ف -ي الشص -ؤوون
السصيأسصية لجريدة «المجأهد» ،وبعدهأ مدير
المدرسصة العليأ للصصحأفة سصنة  ،1967ثم مدير
إاعÓم بوزارة اإلعÓم ،ليجد نفسصه على رأاسص
وكألة األنبأء الجزائرية مأبين  1974و.1977
وعن الصصحأفة قأل الفقيد :إانهأ «كل شصيء في
حيأته ،وهي من جملة الهوايأت التي ورثهأ عن
أابيه» .واعتبر بأن «تحقيق توازن أاي مجتمع
متوقف على الدراسصة المعمقة والنقدية للتأريخ
وال- -واق- -ع بصص- -ورة ت- -فضص- -ي إال- -ى ن -ق -أشص واسص -ع
مسصؤوول» ..نقأشص يسصأعد على صصيأغة حلول
تفضصي بدورهأ إالى «تشصكيل القرار المطلوب
والمÓئم ،في إاطأر سصيأسصة تقترح ول تملي،
توجه ول تفرضص ،تقنع ول تقمع».
كمأ كأن محمد الميلي نأئبأ بألمجلسص الشصعبي
الوطني ومسصؤوول عن ملف التربية واإلعÓم
وال -ث -ق -أف -ة ،ق -ب -ل ت -ع -ي -ي-ن-ه عضص-وا ف-ي ال-ل-ج-ن-ة
المركزية لجبهة التحرير الوطني ،مأ بين 1977
و ،1979وه -ي السص -ن -ة ال -ت-ي ع-ي-ن ف-ي-ه-أ سص-ف-ي-را
للجزائر بأليونأن ،قبل أان يصصير مندوبأ دائمأ

من مؤوسصسصي جريدة
«الشصعب» ُكّرم
في خمسصينيتها

الميلي ،إاعـ ـ ـ ـ ـ ـÓمي
ممي ـ ـز ودبلومـ ـ ـاسصي
محن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
م -ن ط -ب -ع و م -ي-زة أام ال-ج-رائ-د أان ت-ب-ق-ى
لب -ن -ائ-ه-ا ،ذاك-رة و شص-اك-رة
دائ -م -ا وف -ي -ة أ
لجهودهم وعطائهم ،مكرمة لذكراهم،
م-ؤوم-ن-ة أان مسص-اره-ا ال-ت-اري-خي الطويل و
صص-م-وده-ا ف-ي وج-ه ال-زم-ن وال-م-ت-غ-يرات
وب- -ق- -اء ع- -ن -وان -ه -ا رم -زا ق -وي -ا م -ن رم -وز
الجزائر المسصتقلة ،هو ثمرة لعطائهم
ال- -م- -ت- -واصص- -ل و ت- -ف- -ان- -ي- -ه- -م وح- -م- -ل- -ه- -م
للمسصؤوولية وتفانيهم في خدمة القارئ
و ت -ق -دي -م ال -م -ع -ل -وم-ة ل-ه ب-ك-ل ال-ت-زام و
مصصداقية.
حبيبة غريب
وهأهي اليوم تودع أاحد أابنأئهأ األوائل ،من
ال-ذي-ن ت-ح-م-ل-وا ال-عبء ال-ث-ق-ي-ل ب-قبول التحدي
لصصد الفراغ اإلعÓمي الذي عرفته الجزائر
غداة اسصتقÓلهأ وكسصب الرهأن األكبر بإأنشصأء

ج -ري -دة ن -أط -ق -ة ب -أل -غ -ة ال -ع -رب -ي-ة ،إان-ه م-دي-ر
ت-ح-ري-ره-أ اإلعÓ-م-ي وال-دب-ل-وم-أسص-ي وال-كأتب
م-ح-م-د إاب-راه-ي-م ال-م-ي-ل-ي ،ال-ذي واف-ت-ه ال-منية
و»الشصعب» تسصتعد إلطفأء شصمعتهأ الـ 54بعد
يوم غد.
وقد كرمت «الشصعب « عطأء الراحل من خÓل
ال- -م- -ق- -أل ال- -ذي ت -ن -أول شص -خصص -ه و مسص -ي -رت -ه
اإلعÓمية و الدبلومأسصية و مروره كصصحفي
وم -دي -ر ت -ح -ري -ر ب-ه-أ ،وال-ذي صص-در ب-أل-م-ج-ل-ة
الخأصصة بـ 50سصنة على ميÓد اليومية الصصأدرة
في  11ديسصمبر  2012إالى جأنب  17مدير و
مسصؤوول مروا بألجريدة .
ال -م -ق-أل ال-ذي ج-أء ف-ي-ه ب-ق-ل-م ال-زم-ي-ل ح-ك-ي-م
بوغرارة أان الراحل « كأن من الرواد األوائل
في المسصأر اإلعÓمي الطويل لجريدة الشصعب
الغراء».
وإان لم يعمر طوي Óبألجريدة الفتية إال أانه كمأ

ل -ل -ج-زائ-ر ف-ي م-ن-ظ-م-ة ال-ي-ونسص-ك-و ،ث-م سص-ف-ي-را
للجزائر بألقأهرة ،فوزيرا للتربية الوطنية.

حينما ُيسصكت المرضض لسصان المبدع

ترك الميلي وراءه العديد من المؤولفأت في
السص-ي-أسص-ة وال-ت-أري-خ وال-ث-ق-أف-ة ،م-ث-ل «ال-ف-أشص-ي-ة
ال-ع-أل-م-ي-ة ال-ج-دي-دة»« ،ت-أري-خ ال-ج-زائ-ر م-أ بين
« ،»1964 - 1963الجزائر في مرآاة التأريخ»،
«ابن بأديسص»« ،المواقف الجزائرية»« ،الموؤتمر
اإلسصÓمي الجزائري»« ،الشصيخ مبأرك الميلي
حيأته العلمية ونضصأله الوطني»« ،حق المعرفة
وحق األمل».
ولم ُيخ ِ
ف الفقيد ،الذي عرفت عنه صصراحته
ال-م-ت-ن-أه-ي-ة ،ام-ت-ع-أضص-ه م-ن ال-رك-ود ال-ذي يميز
السص-أح-ة ال-ث-ق-أف-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،حينمأ اعتبر منذ
حوالي  6سصنوات بأنه «ل توجد حيأة ثقأفية
ب-م-ع-ن-ى ال-ك-ل-م-ة» ،ورأاى ب-أن ال-ث-ق-أف-ة «ه-ي ف-ي
أات -عسص أاح -وال -ه-أ» ..ك-م-أ ل-م ي-ت-وان ال-ف-ق-ي-د ف-ي
ال-م-راف-ع-ة م-ن أاج-ل ال-ب-حث وال-ت-ن-ق-يب وإاظ-هأر
الحقيقة ،معتبرا ذلك حقأ من حقوق الشصعوب:
«من حق شصعوبنأ أان تعرف مأ ينتظرهأ دون
تزييف» ،حٌق الهدف منه هو األمل ،من خÓل
إاشصراك الشصعوب وإاسصهأمهأ «في تحقيق برامج
تنبع من األمل في مسصتقبل أافضصل».
وك-أنت ال-ك-أت-ب-ة واإلعÓ-م-ي-ة زي-نب ال-م-ي-ل-ي ق-د
تحدثت في مرات عديدة للصصحأفة عن مرضص
زوجهأ محمد الميلي ،وأاكدت أانه عأنى في
السص -ن -وات األخ -ي -رة م -ن ع -دة أام-راضص أال-زم-ت-ه
ال-ف-راشص وغّ-ي-ب-ت-ه ع-ن السص-أح-ة ال-ث-ق-أف-ي-ة ،التي
لطألمأ سصأهم فيهأ بغزير أاعمأله وكتأبأته.
يقول المقأل «سصجل بصصمأته بأحرف من ذهب
في تأريخ السصأحة اإلعÓمية ،بشصغله منصصب
أاول رئ -يسص ت -ح -ري -ر ل -ل -ج -ري -دة « ،ه-ذا خÓ-ل
المرحلة النتقألية التي كأنت تعيشصهأ الجزائر
المسصتقلة حديثأ و هي مرحلة البنأء و القضصأء
ع-ل-ى ب-ق-أي-أ السص-ت-ع-م-أر ال-ف-رنسص-ي ال-ن-فسص-ي-ة و
الج -ت -م -أع -ي -ة ،إان -ه ال-راح-ل م-ح-م-د إاب-راه-ي-م
الميلي».
وح -م -ل ال-م-ي-ل-ي ي-ق-ول ال-م-ق-أل« :ع-ل-ى ع-أت-ق-ه
مسصؤوولية المسصأهمة في تجسصيد ضصمأن حق
المواطن في اإلعÓم في ظل ظروف سصيأسصية
صصعبة مرت بهأ الجزائر غداة السصتقÓل بعد
ب - -روز صص - -راع - -أت ع - -ل- -ى السص- -ل- -ط- -ة و ك- -ث- -رة
ال -حسص -ي -أسص -ي-أت وه-و م-أ ج-ع-ل ب-عضص ك-ت-أب-أت-ه
ال -م -ن -ت -ق -دة ل -ل -وضص -ع -ي-ة الق-تصص-أدي-ة ل ت-ل-ق-ى
الترحيب من بعضص أاصصحأب القرار ،ممأ دفعه
لÓسصتقألة في سصنة .»1963
وقد كرمت جيدة الشصعب الراحل الميلي خÓل
احتفألهأ بإأطفأئهأ الشصمعة الخمسصين عرفأنأ
منهأ بمن كأن من بين األوائل الذين وضصعوا
خطهأ الفتتأحي الذي مأزالت سصأئرة عليه و
الذي يحط في أاول مقأم الوحدة الوطنية و
المصصألح العليأ للبÓد وتقديم خدمة عمومية
لشصعبهأ وفقأ لحق المواطن في المعلومة.
وقد ظل «الراحل محمد ابراهيم الميلي»يوؤكد
على أان الحرية هي رأاسص مأل الصصحفي و إاذا
اف-ت-ق-ده-أ ف-ألسصÓ-م ع-ل-ى الصص-ح-أف-ة وال-حرية،
موضصحأ ،يقول الكأتب في مقأله -بأن رجل
اإلعÓم ل يجب أان يكون منتقدا فوق اللزوم
ول منبطحأ بل عليه العمل لقتراح الحلول و
فتح النقأشص الهأدف» ،وهو مأ تسصير عيله اليوم
جريدة الشصعب الغراء.
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’وروبي
ندوة «مغرب عربي أاك Ìقوة ووحدة» بألŸÈأن ا أ

مسساهل يحذر من تنامي اإلرهاب واإلسسÓموفوبيا
’ول ،بÈوكسشل ،من
’فريقي وجأمعة الدول العربية عبد القأدر مسشأهل ،أامسس ا أ
حذر وزير الششؤوون اŸغأربية وا’–أد ا إ
’جنبية التي تعد عوامل «تنّمي
’جأنب ومن التدخÓت العسشكرية ا أ
’سشÓم والتمييز العنصشري وكره ا أ
تصشأعد معأداة ا إ
’رهأب».
الراديكألية» و»ا إ
إاطارات إادارة الشسؤوون الدينية.
وأاشسار مسساهل أايضسا ،إا ¤إانشساء أاكادÁية
ل -ل -ف -ق-ه وت-ن-م-ي-ة خ-ط-اب مضس-اد ق-ائ-م ع-ل-ى
ÓسسÓم.
معرفة أافضسل ل إ
’صسÓح العميق»
وأابرز الوزير أايضسا« ،ا إ
للمنظومة الÎبوية ا÷زائرية الذي باشسرته
الدولة قصسد «تكوين مواطن مسسؤوول يتمتع
بروح النقد ومنفتح على العا.»⁄
وذكر الوزير ،أان ا’سسÎاتيجية ا÷زائرية
Ÿك-اف-ح-ة ال-ت-ط-رف ال-ع-ن-ي-ف وال-رادي-كالية،
ت-ط-ب-ق ب-إاشس-راك ك-ل اŸؤوسسسس-ات ال-ع-م-وم-ية
واÛتمع اŸد ،Êملحا على الطابع الدائم
لهذه ا’سسÎاتيجية الرامية ،كما قال ،إا¤
«–صس ÚاÛتمع بآاليات وأافكار وكفاءات
وسسلوكات تسسمح بكشسف العوامل اŸشسجعة
ع -ل -ى ظ -ه -ور ال -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي-ف وع-زل-ه-ا
ونبذها».
أاوضسح مسساهل ‘ ،اليوم الثا Êمن ندوة
ب- -الŸÈان اأ’وروب- -ي ،م- -ن -ظ -م -ة –ت شس -ع -ار
«م- - -غ - -رب ع - -رب - -ي أاك Ìق - -وة ووح - -دة :رف - -ع
ال- -ت- -ح- -دي- -ات اŸشسÎك- -ة» ،ق- -ائ )...(« :Ó- -إان
ال-تصس-اع-د اŸق-ل-ق Ÿع-اداة اإ’سسÓ-م وال-ت-م-ييز
العنصسري ومعاداة اأ’جانب وكذا التدخÓت
ال-عسس-ك-ري-ة اأ’ج-ن-ب-ي-ة وع-دم تسس-وية النزاعات
خرقا للقانون الدو‹ ،هي أايضسا عوامل تنّمي
ال -رادي -ك-ال-ي-ة وت-خ-دم أاه-داف ومصس-ال-ح دع-اة
التطرف العنيف واإ’رهاب».
وقال الوزير ،إان الدولة ا÷زائرية قّدرت
«أاحسسن تقدير» قضسية الراديكالية والتطرف
ال-ع-ن-ي-ف وت-بّ-ن-ت اسسÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-تصس-دي ل-هذه
العوامل التي من شسأانها أان تشسجع على بروز
وُتفاقِم ظاهرة الراديكالية.
وأاضس -اف ،أان ه -ذه ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة اŸت-بّ-ن-اة
ع- -ل- -ى اŸدى ال- -ط- -وي -ل «–م -ل ‘ ث -ن -اي -اه -ا
دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة ع-م-ي-ق-ة Ùارب-ة ال-رادي-ك-ال-ي-ة»
وتهدف إا« ¤إاعادة بناء النسسيج ا’جتماعي
وتعزيز التماسسك وا’نسسجام ا’جتماعي.»Ú
وأاشسار إا ¤أان «هذه ا’سسÎاتيجية جعلت
ا÷زائ- -ر ال- -ي- -وم تسس- -ج -ل ع -ددا ضس -ئ -ي  Ó-م -ن
اŸقاتل Úاإ’رهابي Úاأ’جانب».
وأاوضس -ح مسس -اه -ل ،أان ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي
ت-بّ-ن-ت-ه-ا ا÷زائ-ر م-ن أاج-ل م-ك-اف-ح-ة ال-تطرف
ال -ع -ن-ي-ف وال-رادي-ك-ال-ي-ة ،تسس-ت-ج-يب إا ¤ثÓ-ث-ة
متطلبات ،أاهمها التصسدي لعوامل التهميشس
والضس-ع-ف ‘ ا◊ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة وا’ج-ت-ماعية
وا’قتصسادية».
وأاك-د ال-وزي-ر ،أان-ه «أام-ام م-ن-ط-ق ال-ت-ه-م-يشس
واإ’قصساء لدعاة التطرف واإ’رهاب ،اعتمدت
ا÷زائر النهج الدÁقراطي ،مسستندة ‘ ذلك
إا ¤تعزيز دولة القانون وترقية ا◊كم الراشسد
وح -م -اي-ة واحÎام ح-ق-وق اإ’نسس-ان وا◊ري-ات

الشسخصسية وا÷ماعية».
‘ ذات السسياق ،ركز الوزير على «الدور
اÙوري ل-ل-دÁق-راط-ي-ة وسس-ي-اسس-ة اŸصسا◊ة
الوطنية ،التي دعا إاليهما رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ‘ ،مواجهة التطرف
العنيف واإ’رهاب».

القتصساد ،اأحد اأهم دوالب
السسÎاتيجية ا÷زائرية

على الصسعيد ا’قتصسادي ،الذي يعّد أاهم
دوالب ا’سسÎات- -ي- -ج- -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ال
مكافحة الراديكالية ،أابرز مسساهل السسياسسات
ا◊كومية والÈامج التنموية العديدة اŸطبقة
اسس -ت-ج-اب-ة لÓ-ح-ت-ي-اج-ات اأ’سس-اسس-ي-ة ل-لسس-ك-ان
و–سس Úظروف معيشستهم.
واسس- - -تشس - -ه - -د ال - -وزي - -ر ‘ ،ه - -ذا الشس - -أان،
بانخفاضس نسسبة البطالة من  29من اŸائة
سسنة  1999إا ¤أاقل من  10من اŸائة حاليا
وهي أاقل نسسبة ‘ ا◊وضس اŸتوسسط وتقلصس
نسسبة شسغل اŸسساكن من  7إا 4,5 ¤من اŸائة،
إاضس-اف-ة إا ¤مسس-ت-وى ال-ت-ح-ويÓ-ت ا’ج-تماعية
التي “ثل بالنسسبة لسسنة  ،2017حوا‹ 23,7
من اŸائة من ميزانية الدولة وغÓف ما‹
ب-ق-ي-م-ة  15م -ل -ي -ار دو’ر ،خصسصس -ت -ه ال-دول-ة
” إاحصساؤوها
’متصساصس  560أالف سسكن هشّس ّ
ع Èالوطن.
وأاضساف ،أان ا÷زائر تبنّت ،من جهة أاخرى،
سسياسسة اسسÎجاع الفضساء اŸسسجدي ،موضسحا
أان من ب Úاإ’جراءات التي اتخذت ‘ هذا
اإ’ط- -ار ،ت- -ك -ث -ي -ف ت -ك -وي -ن اأ’ئ -م -ة وت -ك -وي -ن
اŸرشس -دي -ن ال -دي -ن -ي Úوف -ت -ح ع -دد ك -ب Òم-ن
اŸعاهد الوطنية للتكوين اŸتخصسصس ،بحيث
ان-ت-ق-لت م-ن  6إا 13 ¤وك-ذا إانشس-اء م-درسس-ة
وط-ن-ي-ة خ-اصس-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن التحضسÒي وتأاهيل

÷نة برŸانية ﬂتلطة بÚ
ا÷زائر وال–اد الأوروبي
درسس وزي - -ر الشس- -ؤوون اŸغ- -ارب- -ي- -ة وا’–اد
اإ’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسس -اه -ل ،م -ع رئ-يسس ÷ن-ة الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة
بالŸÈان اأ’وروبي ،أاŸار بروك ،أامسس اأ’ول،
بÈوكسسل ،إامكانية إاطÓق مسسار إانشساء اللجنة
الŸÈان -ي -ة اıت -ل -ط -ة ب Úا÷زائ -ر وا’–اد
اأ’وروبي.
وأاوضس -ح مصس -در دب -ل -وم -اسس -ي ج-زائ-ري ،أان
«ا÷انب Úقد درسسا خÓل هذا اللقاء ،السسبل
والوسسائل الكفيلة بتعزيز العÓقات ب Úا÷زائر
وا’–اد اأ’وروبي ،سسّيما ‘ جانبها الŸÈا،Ê
إ’عطائها مزيدا من الكثافة وا’نتظام ،سسّيما
من خÓل إاطÓق مسسار إانشساء ÷نة برŸانية
ﬂتلطة ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي».
وأاضس- -اف ذات اŸصس- -در ،أان ال- -ل -ق -اء ،ال -ذي
جرى على هامشس ندوة «مغرب عربي أاك Ìقوة
ووحدة :رفع التحديات اŸشسÎكة» ،قد سسمح
للجانب Úبتبادل وجهات النظر حول «اŸسسائل
اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ،سس-ي-م-ا ال-وضس-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا والسس-اح-ل
وم-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب وال-ت-ط-رف ال-ع-ن-ي-ف وك-ذا
ح -ول ال -وسس -ائ -ل وا’سسÎات -ي -ج -ي -ات اŸط -ب-ق-ة
Ÿواجهتها».
و“ت اإ’شسارة ‘ هذا الصسدد ،إا ¤أان مسساهل
قد أابرز خÓل هذا اللقاء «التجربة ا÷زائرية
اŸعÎف بها دوليا ‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب
وال -ت-ط-رف والشس-راك-ات ال-ت-ي نسس-ج-ت-ه-ا ‘ إاط-ار
اŸنتدى الشسامل Ÿكافحة اإ’رهاب».
ك -م -ا أاك -د ال -وزي-ر ،ع-ل-ى «ﬂت-ل-ف اأ’ع-م-ال
ال- -ت -حسس -يسس -ي -ة واŸب -ادرات ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا
ا÷زائر من أاجل Œفيف منابع “ويل اإ’رهاب
والتصسدي للخطابات اŸتطرفة».

’وروبية للعمل اÿأرجي:
’م Úالعأم اŸسشأعد للمصشلحة ا أ
ا أ

ا÷زائر شسريك مفضسل ل–Óاد األوروبي ‘ اÛال األمني
’م Úال-ع-أم اŸسش-أع-د ل-ل-مصشلحة
أاك-د ا أ
’وروب- -ي- -ة ل -ل -ع -م -ل اÿأرج -ي ب -ي -درو
ا أ
’ول ،بÈوكسش - - - -ل ،أان
سشÒان - - - -و ،أامسس ا أ
ا÷زائ-ر ت-ع-د شش-ري-ك-أ «م-فضش »Ó-ل–Óأد
’مني.
’وروبي ‘ اÛأل ا أ
ا أ
صس -رح سسÒان -و ،ع -قب ل -ق -اء ج-م-ع-ه ب-وزي-ر
الشسؤوون اŸغاربية وا’–اد اإ’فريقي وجامعة
الدول العربية عبد القادر مسساهل ،أان «لدينا
نفسس ا÷وار وما يجري ‘ شسمال إافريقيا
والسس- -اح- -ل ي- -ؤوث- -ر م -ب -اشس -رة ع -ل -ى اŸصس -ال -ح
اأ’وروب -ي-ة وأان ا÷زائ-ر ت-ع-د شس-ري-ك-ا م-فضسÓ-

ل–Ó- -اد اأ’وروب -ي Ÿع -ا÷ة ه -ذه اŸسس -ائ -ل»
اأ’منية.
وأاضس - - -اف سسÒان - - -و ،أان اÙادث - - -ات ق- - -د
سسمحت بالتطرق إا ¤الوضسع ‘ ليبيا «الذي
يهم ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي بشسكل كب»Ò
وسستتواصسل هذه اÙادثات ‘ اŸسساء من
أاج -ل ت -ب -ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول ال-وضس-ع ‘
السساحل.
Óم-ن
وت -اب-ع ق-ول-ه« ،ل-دي-ن-ا أاج-ن-دة ك-ام-ل-ة ل -أ
اإ’ق -ل -ي -م -ي اŸشسÎك وح -ت -ى ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
متعدد ا÷وانب نقوم به بكل تناغم و‘ إاطار

ا◊وار والتعاون مع ا÷زائر».
كما أاشسار اŸسسؤوول اأ’وروبي ،الذي كان
م -رف-وق-ا Ãنسس-ق ا’–اد اأ’وروب-ي Ÿك-اف-ح-ة
اإ’رهاب ،جيل دو كارشسوف ،إا ¤أان ا÷زائر
وا’–اد اأ’وروبي لديهما مصسالح مشسÎكة ‘
Óوروبي.Ú
إافريقيا «وهي شسريك أاسساسسي» ل أ
ونّوه من جانب آاخرÃ ،سساهمة ا÷زائر ‘
تنمية ا’–اد اإ’فريقي والعمل الذي تقوم به
ع -ل -ى مسس-ت-وى ج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة وه-م-ا
ه -ي -ئ-ت-ان ت-ع-تÈان «شس-ري-ك Úه-ام »Úل–Ó-اد
اأ’وروبي.

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

ا÷زائر عملت دوما على –قيق الندماج اŸغاربي
أاك- -د ن- -أئب رئ- -يسس اÛلسس الشش- -ع -ب -ي
ال- -وط -ن -ي ورئ -يسس ›م -وع -ة ا’تصش -أل
’وروب -ي زب-أر
ا÷زائ -ري -ة م -ع الŸÈأن ا أ
’ول ،بÈوكسش- - - -ل ،أان
ب- - - -راب- - - -ح ،أامسس ا أ
ا’ندمأج اŸغأربي ضشرورة ملحة لطأŸأ
ع -م -لت ا÷زائ -ر ع -ل -ى –ق -ي -ق-ه ب-ه-دف
خ - -دم - -ة اŸصش- -أل- -ح اŸششÎك- -ة ل- -ب- -ل- -دان
اŸن -ط -ق -ة وف -ت-ح آاف-أق ج-دي-دة ل-لسش-ك-أن
اÙلي.Ú
خ Ó- -ل ن - -دوة ب - -الŸÈان اأ’وروب - -ي– ،ت
موضسوع «اŸغرب العربي أاك Ìقوة ووحدة:
رف- -ع ال- -ت- -ح- -دي -ات اŸشسÎك -ة» ،أاك -د زب -ار أان
ا÷زائر قدمت ›موعة من ا’قÎاحات من
أاج -ل «ت -ط -وي -ر ال -ع -م -ل اŸغ-ارب-ي اŸشسÎك»
و“ك Úا–اد اŸغ - -رب ال- -ع- -رب- -ي م- -ن «رف- -ع
التحديات التي تواجهها اŸنطقة» ،على غرار
ﬁاربة اإ’رهاب والهجرة وŒارة اıدرات.
وب- -حسسب ن -ائب رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي
ال- -وط- -ن- -ي ،ف- -إان إاع- -ادة ب- -عث ا–اد اŸغ -رب
العربي مرهون بإانعاشس ا’قتصساد باŸنطقة.
داعيا إا« ¤اندماج أاعمق وأاوسسع ،مع أاخذ بعÚ
ا’عتبار النموذج ا’قتصسادي ا÷ديد وŒاوز
ا’ختÓفات».
كما ذكر ‘ هذا الشسأان ،أان ا÷زائر قد
عملت من أاجل اسستحداث فضساء اقتصسادي

التأأم ،أامسس ،اÛلسس الوطني ◊زب
’فأفأسس»،
جبهة القوى ا’ششÎاكية «ا أ
‘ اج- - -ت- - -م- - -أع م- - -غ - -ل - -ق– ،ت إاشش - -راف
’ول عبد اŸألك بوششأفة،
السشكرت Òا أ
على خلفية بعضس التششنجأت الداخلية
التي تعتزم القيأدة ا◊سشم فيهأ.
ا’جتماع كان مناسسبة أايضسا Ÿناقشسة خيار
اŸشس-ارك-ة ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ال-ت-ي
تفصسلنا عنها أاشسهر قÓئل.
من اŸرتقب أان يعلن ا◊زب ،الذي يتقدم
أاح- -زاب اŸع- -ارضس- -ة ‘ الŸÈان م- -ن ح -يث

موحد على مسستوى اŸغرب العربي ،الذي
تريد أان Œعل منه «قطبا فعا’» من أاجل
–ق -ي-ق اŸشس-اري-ع ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة اŸشسÎك-ة،
’سس- -ي- -م- -ا ‘ ›ا’ت اŸنشس- -آات ال- -ق -اع -دي -ة
واŸوارد اŸائ - -ي- -ة وال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ط- -اق- -ات
اŸتجددة.
وعند تطّرقه للتحديات اأ’منية التي يجب
على منطقة اŸغرب العربي رفعها’ ،سسيما
–ّدي اإ’ره - -اب ،دع - -ا زب - -ار ال - -ف- -اع- -ل‘ Ú
اŸنطقة إا« ¤مباشسرة حوار دائم» والعمل من
أاجل فعالية أاك ،ÌمشسÒا إا ¤ضسرورة «مراجعة
دور ا–اد اŸغ- -رب ال- -ع -رب -ي ل -ت -ك -ي -ي -ف -ه م -ع
التحديات الراهنة».
ودع -ا م -نسس -ق ا’–اد اأ’وروب-ي Ÿك-اف-ح-ة
اإ’رهاب جيل دي كÒشسوف ،من جهته ،اإ¤
تعزيز التعاون ب Úا’–اد اأ’وروبي وبلدان
اŸنطقة ‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب.
وأاوضس- -ح أان «ه- -ن- -اك ت- -ع -اون ‡ت -از ع -ل -ى
اŸسستوى الثنائي ب Úبلدان اŸغرب العربي
وأاوروبا ،لكن ينبغي أايضسا تشسجيع التعاون مع
ا’–اد اأ’وروبي».
وأاشس - -ار ‘ ه - -ذا الصس - -دد ،إا ¤أان رئ - -يسس- -ة
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة اأ’وروب-ي-ة ف-دي-ريكا موغريني،
ك -ل -ف -ت -ه بـ «إاق -ام -ة شس -راك -ة ق -وي-ة» م-ع ب-ل-دان
اŸغرب العربي.

’وروبي
الششراكة ب Úا÷زائر وا’–أد ا أ

اسستكمال واŸصسادقة على وثيقت ÚتكميليتÚ
أاك - -د م - -دي - -ر ال - -ت - -ع - -أون م - -ع ا’–أد
’وروبية بوزارة
’وروبي واŸؤوسشسشأت ا أ
ا أ
الششؤوون اÿأرجية علي مقرا ،Êأامسس
’ول ،أانه ” اسشتكمأل واŸصشأدقة على
ا أ
وث- -ي- -ق- -ت ÚمششÎك- -ت Úت- -ك- -م- -ي -ل -ي -تÚ
ب -أ÷زائ -ر ،ت -تضش -م -ن -أن ت -ق -ي -ي -م ات -ف -أق
’ولويأت اŸششÎكة اŸتعلقة
الششراكة وا أ
’وروبية ،اŸراجعة ‘
بسشيأسشة ا÷وار ا أ
إاط -أر ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -أت الشش -أم -ل-ة بÚ
’وروبي.
ا÷زائر وا’–أد ا أ
و” اسس -ت-ك-م-ال ال-وث-ي-ق-ت ÚخÓ-ل ال-دورة 6
للجنة الشسراكة ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي
ال- -ت -ي ج -رت ،ي -وم اأ’رب -ع -اء– ،ت ال -رئ -اسس -ة
اŸشسÎك -ة Ÿق -را ÊواŸدي -ر ال -ع -ام Ÿن-ط-ق-ة
الشس -رق اأ’وسس -ط وشس -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا (م -ي -ن-ا)
باŸصسلحة اأ’وروبية للعمل اÿارجي ل–Óاد
اأ’وروبي ،نيك ويسسكوت.
وأاشس - -ار م - -ق - -را ‘ ،Êتصس - -ري - -ح ل- -واج ،أان
الوثيقت Úالهامت ÚاŸتوصسل إاليهما بعد عدة
ج -و’ت م -ن اŸف -اوضس-ات ،تشس-كÓ-ن «م-كسس-ب-ا
إاضسافيا ‘ تعزيز العÓقات الشساملة ومتعددة
ا÷وانب ب Úا÷زائر وشسريكها اأ’وروبي».
كما أاكد ،أان «نتائج التقييم تتمحور حول
أاربعة مواضسيع كÈى ،تتمثل ‘ دعم اŸباد’ت
ا’قتصسادية والتجارية وتعزيز تنوع وتنافسسية
ا’ق- -تصس- -اد ا÷زائ -ري ودع -م ا’سس -ت -ث -م -ارات
وتعزيز التعاون القطاعي ‘ اÛا’ت ذات
اأ’ولوية اŸرتبطة بالفÓحة والصسيد البحري

والبحث والتنمية والطاقة وا÷مارك».
وت -اب -ع ق -ول -ه ،إان -ه سس -ي -ت-م ال-ق-ي-ام ب-أاع-م-ال
ملموسسة من أاجل Œسسيد تلك اŸواضسيع ،التي
«تهدف إا ¤تفعيل و–ويل اتفاق الشسراكة إا¤
أاداة ل- -ل- -ت- -ن -م -ي -ة والشس -راك -ة ،وب -روز اق -تصس -اد
جزائري متنوع وتنافسسي خÓق للÌوات من
أاج -ل ت -ل -ب -ي -ة اح -ت -ي -اج -ات السس -وق ال -داخ-ل-ي-ة
وال -دول -ي -ة وم -ن -اصسب الشس -غ -ل وك -ذا ل -ت -ع -زي-ز
وت -ك -ث -ي -ف ال -ع Ó-ق -ات ال -ت -ي ت -ع -ود ب-ال-ف-ائ-دة
اŸتبادلة مع الشسريك اأ’وروبي».
أام- -ا ف- -ي- -م- -ا ي -خصس اأ’ول -وي -ات اŸشسÎك -ة
اŸت -ع -ل -ق -ة بسس-ي-اسس-ة ا÷وار اأ’وروب-ي-ة ،أاشس-ار
اŸسس -ؤوول ا÷زائ -ري إا ¤أان -ه -ا «ت -رت-ك-ز ع-ل-ى
خ- -مسس -ة ﬁاور كÈى م -ن ا◊وار وال -ت -ع -اون،
ت - -ت - -ع - -ل- -ق ب- -ا◊ك- -ام- -ة ،م- -ن خÓ- -ل ال- -دع- -م
اŸؤوسسسس- -ات- -ي وا’سسÎات- -ي- -ج -ي -ات ال -وط -ن -ي -ة
القطاعية وكذا تعزيز القدرات والتعاون ‘
›ال ال -ت -ن -م -ي -ة ا’ج -ت -م-اع-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة
الشس -ام -ل-ة ودخ-ول السس-وق اأ’وروب-ي-ة اŸوح-دة
والشس- -راك -ة ال -ط -اق -وي -ة وال -ب -ي -ئ -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسس -ت -دام-ة وا◊وار ا’سسÎات-ي-ج-ي واأ’م-ن-ي
والبعد اإ’نسسا Êوالهجرة والتنقل».
ك-م-ا ت-ط-رق ا÷ان-ب-ان إا ¤ال-ت-ع-اون ال-ت-ق-ني
واŸا‹ ،حيث ” ‘ هذا اإ’طار اسستعراضس
وضس -ع -ي -ة Œسس-ي-د ﬂط-ط ع-م-ل  2016الذي
سسيتميز بإابرام ثÓث اتفاقيات “ويل ودعم
اإ’صسÓحات اŸالية العمومية وتعزيز تطوير
الطاقات ا÷ديدة واŸتجددة.

انتخاب ا÷زائر ‘ ÷نة تقصسي ا◊قائق ‘ اŸسسائل اإلنسسانية

’ول‘ ،
” انتخأب ا÷زائر ،أامسس ا أ
بÒن (سش -ويسش -را) ‘ ،ال -ل -ج -ن -ة ال -دول-ي-ة
’نسشأنية.
لتقصشي ا◊قأئق ‘ اŸسشأئل ا إ
جرت هذه ا’نتخابات ‘ دورها اأ’ول،
Ãناسسبة انعقاد اجتماع الدول اأ’طراف التي
أاقّرت بصسÓحية اŸادة  90من الÈوتوكولI-
اإ’ضس -ا‘ ’ت -ف -اق -ي -ات ج -ي -ن-ي-ف لسس-ن-ة ،1949
والذي ينصس على تأاسسيسس ÷نة دولية لتقصسي
ا◊قائق ‘ اŸسسائل اإ’نسسانية.
وق -د –صس -ل اŸرشس -ح ا÷زائ -ري اأ’سس-ت-اذ
رشسيد بلحاج ،على  50صسوتا من ›موع 63

اÛلسس الوطني لـ «األفافاسس» يجتمع ◊سسم اŸسسأالة
التمثيل ،بعد افتكاكه أاك Èعدد من اŸقاعد
‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة للعام ‘ ،2012
ختام أاشسغال ›لسسه الوطني اÛتمع ‘
دورة ع -ادي -ة ،وب -ع -د إاع Ó-ن ع-دة تشس-ك-يÓ-ت
ﬁسسوبة على اŸعارضسة مشساركتها ،وهو أامر
متوقع حتى بالنسسبة لتلك التي  ⁄تشسارك ‘
ا’نتخابات اŸاضسية ،قياسسا إا ¤ما جاء ‘
تعديل الدسستور الذي جرى ‘ غضسون العام
ا÷اري ،م - -ن م - -ك- -اسسب ت- -ع- -زز اŸم- -ارسس- -ة
الŸÈانية للمعارضسة.
مشس -ارك -ة «اأ’ف -اف -اسس» ،ال -ذي ي -ع-ت Èم-ن

17204

نأئب رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني ،برابح زبأر:

يقرر اŸششأركة ‘ ا’نتخأبأت التششريعية من عدمهأ:

أاقوى أاحزاب قطب اŸعارضسة ‘ ا÷زائر،
إا ¤ج- -انب تشس- -ك -ي Ó-ت أاخ -رى ،ع -ل -ى غ -رار
ال -ت -ج -م-ع م-ن أاج-ل ال-ث-ق-اف-ة وال-دÁق-راط-ي-ة
«اأ’رسس- -ي -دي» ،ال -ذي فضس -لت ق -ي -ادت -ه ع -دم
اŸشساركة ‘ اÙطة اأ’خÒة من ا’قÎاع،
سستعطي ثق Óللمعارضسة ‘ الŸÈان ،التي
كانت حاضسرة منذ إاقرار التعددية السسياسسية
با÷زائر بقوة.
لعل ما دفع اأ’حزاب اŸعارضسة إا ¤عدم
ت -ف -ويت ف -رصس -ة اŸشس-ارك-ة ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات،
اŸك- -تسس- -ب- -ات ال- -ت -ي أاق ّ-ره -ا دسس -ت -ور ،2016

العدد

06

اسس- -ت- -ف- -ادت- -ه- -ا م- -ن ح- -ق إاخ- -ط- -ار اÛلسس
الدسستوري ،الذي يقتصسر وجوده على دول
تعّد على رؤووسس اأ’صسابع ،على أان يقوم به
« 50نائبا من اÛلسس الشسعبي الوطني و30
عضسوا من ›لسس اأ’مة لرقابة قانون من
القوان ،»Úوإا ¤ذلك باتت اŸعارضسة تتمتع
ب- -ح- -ق ع- -ق- -د ج- -لسس -ة شس -ه -ري -ن ‘ الŸÈان
ب -غ -رف -ت -ي -ه Ÿن-اقشس-ة ج-دول أاع-م-ال ت-ق-دم-ه
›موعة أاو ›موعات برŸانية منها».

فريال.ب

اŸعّبر عنها.
و” ان -ت -خ -اب ال -ل -ج-ن-ة ،ال-ت-ي ” إانشس-اؤوه-ا
مؤوخرا Ÿدة خمسس سسنوات وسستقوم Ãباشسرة
م -ه -ام -ه -ا خ Ó-ل اج -ت -م -اع -ه-ا السس-ن-وي اأ’ول
اŸزمع عقده ‘ الفÎة اŸمتدة من  20اإ¤
 22فيفري  2017بجنيف.
يشسغل اأ’سستاذ بلحاج حاليا ،منصسب رئيسس
قسسم الطب الشسرعي باŸسستشسفى ا÷امعي
مصسطفى باشسا وخب Òمعتمد لدى وزارة العدل
وأاسستاذ باŸدرسسة العليا للقضساء ويعد عدة
مراجع أاكادÁية ومهنية.
وعلى ضسوء هذا ا’نتخابŒ ،دد الدول
اأ’عضس -اء ال-ت-ي أاق-رت صسÓ-ح-ي-ة ذات ال-ل-ج-ن-ة
والبالغ عددها  ،76ثقتها ‘ ا÷زائر وتقّر
ب -ع -م-ل-ه-ا اŸف-ي-د ‘ ت-رك-ي-ب-ة ال-ق-ان-ون ال-دو‹
اإ’نسسا.Ê
وتعد اللجنة ،التي أانشسئت ‘ سسنة ،1991
Ãث -اب -ة ه -ي -ئ -ة دول-ي-ة دائ-م-ة ت-ك-م-ن م-ه-م-ت-ه-ا
ي فعل يفÎضس
اأ’سساسسية ‘ التق ّصسي حول أا ّ
أان ي -ك -ون ﬂال -ف-ة أاو خ-رق-ا ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹
اإ’نسسا.Ê
فاللجنة عبارة عن آالية ’ Áكن ا’سستغناء
ع -ن -ه -ا Ÿسس -اع -دة ال -دول ‘ ت -ن -ف-ي-ذ واحÎام
القانون اإ’نسسا ÊخÓل النزاعات اŸسسلحة.
وت -ت -ك -ون ال -ل -ج -ن -ة اŸذك-ورة ،ال-ت-ي ي-وج-د
م- -ق- -ره -ا ب -بÒن (سس -ويسس -را) ،م -ن  15عضسوا
تنتخبهم الدول التي أاقّرت صسÓحيتها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسسبت  10ديسسمبر  2016م
ألموأفق لـ  10ربيع أأ’ول  1438هـ

إاعداد مشصروع وزاري مشصÎك حول الوسصم واŸطابقة بلعايب :

التقليصص التدريجي من نسسبة السسكر و اŸلح ‘ اŸنتوجات الغذائية
خفضس نسصبة السصكر ‘ القهوة من  5إا 3 ¤باŸائة
’مانة
أاعلن وزير التجارة بختي بلعايب عن مشصروع وزاري مشصÎك ،يتعلق بالوسصم واŸطابقة ،موجود حاليا على مسصتوى ا أ
العام للحكومة للمصصادقة عليه ،والذي سصيدخل حيز التطبيق قريبا ،يهدف إا ¤تزويد اŸسصتهلك بكل اŸعلومات الضصرورية
’ضصافة إا ¤إاصصدار مرسصوم تنفيذي لتخفيضس نسصبة السصكر ‘ القهوة.
حول اŸنتوج الغذائي ،با إ

›لسس األمة :حياة  /ك

قال بلعايب ‘ رده أول أمسض على سسؤوأل
شسفوي لعضسو ›لسض أأ’مة رحيم بوسسحاقي،
‘ أ÷لسسة ألعلنية أıصسصسة لطرح أأ’سسئلة
ألشسفوية برئاسسة عبد ألقادر بن صسالح ،أن هذأ
أŸشسروع ألوزأري ألذي صسيغ ‘ شسكله ألنهائي
وينتظر ألتصسديق من قبل أ◊كومة ،يضسم 3
وزأرأت ،ويتعلق أأ’مر بوزأرته ،وزأرة ألصسناعة
ووزأرة ألفÓحة.
ي - - -نصض ه- - -ذأ أŸشس- - -روع ع- - -ل- - -ى تضس- - -مÚ
أŸعلومات ألتي يحتاجها أŸسستهلك Ÿعرفة
مكونات أŸنتوج ألغذأئي ألذي يسستهلكه ،من
خ Ó-ل أل -وسس-م وأŸط-اب-ق-ة  ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق
بنسسبة ألسسكر وأŸلح وأŸوأد ألدسسمة ،وذلك
قصسد ألتقليصض ألتدريجي لهات ÚأŸادت‘ Ú

أŸنتوجات ألغذأئية أ’سستهÓكيةÃ ،ا يخدم
صس- -ح- -ة أŸسس- -ت- -ه -لك ‘ ،ظ -ل أرت -ف -اع نسس -ب -ة
أŸصس-اب Úب-اأ’م-رأضض غ ÒأŸت-ن-ق-ل-ة ك-ارت-فاع
ألضسغط ألشسريا ،Êوألسسكري .
وذكر ألوزير أنه ” إأعدأد مرسسوم تنفيذي،
صسادقت أ◊كومة عليه نوفم Èألفارط ،يحدد
خصس -ائصض أل -ق -ه -وة وك -ذأ شس -روط و ك -ي -ف-ي-ات
عرضسها لÓسستهÓك يتضسمن أسساسسا تخفيضض
نسسبة ألسسكر ‘ تركيبة هذأ أŸنتوج من  5إأ¤
 3باŸائة.
كما لفت إأ ¤تأاث Òأإ’شسهار ألتلفزيو Êعلى
أŸسستهلك ،وقد أفاد ‘ هذأ ألصسدد أن وزأرة
ألتجارة سستعمل بالتنسسيق مع وزأرة أ’تصسال-
ب-ع-د صس-دور أل-ق-رأر أŸت-ع-ل-ق ب-ال-وسس-م -ع-ل-ى
«منع عرضض ألدعاية للموأد ألتي تضسر بصسحة
أŸوأطن».

قرار تقليصص العطلة الشستوية إا 10 ¤أايام  ⁄يتخذ عشسوائيا
اأك-دت وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ية نورية
ب -ن غÈيت ،اأن -ه ” ت-ق-ل-يصس اأي-ام ال-ع-ط-ل-ة
الشص -ت -وي -ة ال -ت -ي سص-ت-ب-داأ ي-وم  22ديسصمÈ
ا÷اري «م - - - - -ن  15ي - -وم- -ا اإ 10 ¤اأي- -ام «،
م- -وضص- -ح- -ة اأن ال- -ق- -رار  ⁄ي- -ت- -خ- -ذ بصص -ف -ة
عشص -وائ-ي-ة ،واإ‰ا ب-ع-د دراسص-ة م-ق-ارن-ة بÚ
ا÷زائر ودول اأخرى ،على اأسصاسس معايÒ
دولية.
لفتت ألوزيرة بن غÈيت ‘ تصسريحات لها
ل- -لصس- -ح- -اف- -ة ،أول أمسض ،ع -ل -ى ه -امشض أ÷لسس -ة
ألعلنية أıصسصسة لطرح أ’أسسئلة ألشسفوية ،أن
ألوزأرة ’ تتخذ ألقرأرأتÃ ،ا ‘ ذلك قرأر
تقليصض أيام ألعطلة ألشستوية بطريقة عشسوأئية،
ب -ل ب -ع -د درأسس -ة وأسس -تشس -ارة ،وأل -ه-دف م-ن ذلك
÷علها تسستجيب للمعاي Òألدولية .
و‘ سس- -ي- -اق م -غ -اي -ر ،كشس -فت ب -ن غÈيت ع -ن
أإسسÎأتيجية وطنية للمعا÷ة ألبيدأغوجية ،يتم
أ’إعÓ-ن ع-ن-ه-ا ب-بسس-ك-رة ،ب-دأي-ة ج-ان-ف-ي أل-ق-ادم،
تهدف أإ« ¤ألتحكم ‘ لغة ألتدريسض أي أللغة
أل- -ع- -رب -ي -ة و ك -ذأ م -ادت -ي أل -ري -اضس -ي -ات وأل -ل -غ -ة
ألفرنسسية» .
وأبرزت ‘ ردها على سسوؤأل شسفوي لعضسو من
›لسض أ’أمة ،أن ما تقوم به ألوزأرة حاليا يرمي
أإ« ¤تعزيز مكتسسبات هذأ أ’إصسÓح ‘ ،أإطار

توظيف  64000أاسستاذ قلصص
عدد اأ’سساتذة اŸتعاقدين
تنفيذ برنامج رئيسض أ÷مهورية وذلك بالتكفل
Ãسساألتي أŸمارسسات ألبيدأغوجية وأ◊وكمة»،
موؤكدة باŸناسسبة على ألتزأمها ب»أإرسساء تقليد

للتشساور ألصسادق وألدأئم مع كل ألفاعل ،Úوذلك
باإشسرأك أŸهني Úوألشسركاء ‘ ألتفك ،Òودعوتهم
أإﬂ ¤تلف أللقاءأت».
و‘ موضسوع أآخر أعلنت بن غÈيت عن عدم
وجود شسغور ‘ ألتاأط Òألبيدأغوجي ،مشسÒة أن
أ’إشسكال ألذي يوأجهه قطاعها ،يتمثل ‘ غياب
أ’أسساتذة لفÎة ’ تزيد عن أسسبوع Úباللجوء أإ¤
ألعطل أŸرضسية.
وجاء ذلك ردأ على سسوؤأل نائب باÛلسض
أ’أم- -ة ح -ول ع -دم أسس -ت -ق -رأر أ’أسس -ات -ذة ون -قصض
أل -ت -اأط Òأ’إدأري ،م -وضس -ح -ة أن أ’إشس -ك-ال أل-ذي
يوأجهه قطاعها يتمثل «‘ غياب أ’أسساتذة لفÎة
’ تزيد عن أسسبوع Úوذلك باللجوء أإ ¤ألعطل
أŸرضس -ي -ة» غ Òأن أل -وزأرة « ’ Áك -ن -ه -ا ،وف -ق -ا
للتنظيم أŸعمول به ،وضسع أسستاذ أآخر ‘ مكانه».
وأضسافت قائلة أإنه «بفضسل أسستغÓل أ’أرضسية
أل-رق-م-ي-ة ل-ل-ت-وظ-ي-ف وأل-رخصس-ة أ’سستثنائية ألتي
منحتها لنا ألوظيفة ألعمومية’ ،سستغÓل ألقوأئم
أ’حتياطية ،للمÎشسح Úألناجح ‘ Úمسسابقة
توظيف أ’أسساتذة« ،أسستطعنا أن نوظف 64000
أسستاذ كما “كنا من تقليصض ،أإ ¤حد كب ،Òعدد
أ’أسساتذة أŸتعاقدين ‘ ألقطاع ،ألذي بلغ ما
يقارب  5000متعاقد هذه ألسسنة ،بعد أن كان ‘
حدود  40000خÓل ألسسنوأت أ’أخÒة».
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عيسصى يحذر من الفكر اŸتطرف ويؤوكد من تيزي وزو

الزاوية الرحمانية حصسن منيع ‘ وجه الطوائف الضسالة
ج- - -دد وزي- - -ر الشص- - -ؤوون ال- - -دي - -ن - -ي - -ة
’وقاف ﬁمد عيسصى من تيزي وزو،
وا أ
–ذيره من ﬂاطر الفكر الهدام الذي
–اول ب -عضس ال-ف-رق اŸت-ط-رف-ة الضص-ال-ة
“ريره داخل اÛتمع ا÷زائري لزرع
بذور الفتنة وقال»إان ا÷زائر وبفضصل
يقظة أابنائها وكل القوة ا◊ية ‘ البÓد
أافشص -لت ﬂت -ل -ف اıط -ط -ات ال -دن -ي-ئ-ة
ال- -ت -ي ح -اولت ضص -رب اسص -ت -ق -راره -ا ع -ن
ط- - -ري - -ق ب - -عضس ال - -ف - -رق وال - -ط - -وائ - -ف
اŸت -ط -رف -ة ال -ت -ي ح-اول-وا إادخ-ال-ه-ا وف-ق
ب-رن-ام-ج م-ن-ظ-م وم-دروسس م-ث-ل-م-ا ع-انت
م - -ن - -ه ب - -عضس ال - -دول ال- -ع- -رب- -ي- -ة ودول
ا÷وار.

تيزي وزو :ز /كمال

بن غÈيت :

ألعدد

07

أشساد وزير ألشسؤوون ألدينية وأأ’وقاف خÓل
إأشسرأفه على أفتتاح فعاليات «أŸلتقى ألوطني
حول دور ألزوأيا ‘ تعزيز قيم ديننا أ◊نيف»
بزأوية سسيدي عبد ألرحمان بونوح ببوغني
بو’ية تيزي وزو بالدور ألكب Òألذي قامت به
ألزوأيا كمؤوسسسسة دينية وأجتماعية ‘ ألدفاع
عن ألهوية ألدينية وألوطنية للشسعب أ÷زأئري
وأÙافظة على “اسسك أÛتمع وإأفشسال
ك -ل ﬂط -ط-ات أل-غ-زو أأ’ج-ن-ب-ي-ة أل-رأم-ي-ة إأ¤
ضسرب أسستقرأر أ÷زأئر.
ك-م-ا ع« Èع-ن ت-ق-دي-ره ل-ل-م-ج-ه-ودأت أل-ت-ي
قامت بها ألطريقة ألرحمانية ‘ ألدفاع عن
مقومات أأ’مة ووحدتها ألÎأبية ،حيث لعبت
دورأ مشسهودأ ‘ هذأ أÿصسوصض وبإامكانها أن
تلعب دورأ أك ‘ ÈأŸسستقبل ‘ ﬁاربة بذور
ألفتنة وألتصسدي لكل أشسكال ألتطرف ألديني
وأل- -ط- -ائ- -ف- -ي ب- -فضس- -ل م- -ب- -ادئ- -ه- -ا وŒذره -ا
أ’ج- -ت- -م -اع -ي وخ -زأن -ه -ا أل -روح -ي ،وأضس -اف
ألوزير»أن وزأرة ألشسؤوون ألدينية وبالتنسسيق مع
كافة شسركائها خاصسة ألزوأيا سستقوم بحماية

أÛتمع من أ’عتدأءأت أÙتملة..
وخÓل حديثه على مآاثر ألعÓمة وألشسيخ
ﬁمد بن عبد ألرحمان ،دعا ألوزير ﬁمد
ع -يسس -ى «أ÷م -ي-ع إأ ¤أه-م-ي-ة أل-ت-مسسك ب-ف-ك-ر
ومبادئ هذأ ألعÓمة ألكب Òوألعمل على إأحياء
ونشس -ر أع -م -ال -ه وسس -ط ألشس -ب -اب ون -ق-ل-ه-ا عÈ
أأ’ج-ي-ال ل-ت-حصس-ي-ن-ه-م م-ن أل-تطرف وŒنيبهم
أ’ن- -ح- -رأف- -ات وألسس- -ق- -وط ‘ ف- -خ أل -ف -ت -اوي
أŸضسللة ع Èشسبكات ألتوأصسل أ’جتماعي».
Áكن ألقول أن كل هذه أÛهودأت تدخل
‘ إأطار أإ’سسÎأتيجية ألتي أعتمدتها وزأرة
ألشس -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة ل-ت-م-ت Úأل-ل-ح-م-ة أل-وط-ن-ي-ة
وألدينية ألتي أسسسست لها ألزوأيا لعقود من
ألزمن كحصسن منيع سسقطت أمامه كل حمÓت
أل-تشس-وي-ه وأل-ط-مسض Ÿق-وم-ات وه-وي-ة ألشس-عب
أ÷زأئري من جهة ،ومن جهة أخرى حتمية
أ◊فاظ على هذأ أإ’رث ألتاريخي بإاعÓن
وزير ألشسؤوون ألدينية مؤوخرأ من بومردأسض
ع -ن مشس -روع إ’نشس -اء م -ؤوسسسس -ة أه -ل -ي -ة ت-ع-ن-ى
بحفظ أıطوطات ألدينية وألعلمية لشسيوخ
ألزوأيا وعلمائها ع Èألوطن.

الكÈيتي يدعو إا ¤ا’سستثمار ‘ قطاع الصسناعة
الصسيد’نية با÷زائر

أاكد دعم الدولة لقطاع ا’تصصال والصصحافة قرين :

اإ’عÓم اإ’لكÎو Êواإ’ذاعات اÙلية تؤوثر على مسستقبل الصسحافة اŸكتوبة
«’ ي -وج -د مسص -ت -ق -ب -ل ك-ب Òل-لصص-ح-اف-ة
اŸكتوبة « حسصب ما أاكده وزير ا’تصصال
ح-م-ي-د ق-ري-ن ،ل-ع-دة أاسص-ب-اب م-ن-ها التطور
ال -رق-م-ي و ت-ن-ام-ي ا÷رائ-د ا’ل-كÎون-ي-ة،
’ذاع -ات ا÷ه -وي -ة ال -ت -ي ت-غ-ط-ي أاغ-لب
وا إ
و’ي - - -ات ال - - -وط - - -ن ،مÈزا ‘ ذات ال- - -وقت
’ه -م -ي -ة ال -ك -بÒة ال -ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ال-دول-ة
ا أ
ل- - -ق- - -ط- - -اع ا’تصص- - -ال وإارادت- - -ه- - -ا ‘ دع - -م
الصصحافة.
جاء هذأ ألتأاكيد خÓل رده أول أمسض على
’مة ،حيث
سسؤوأل للعضسو حسسني سسعيدÃ ،جلسض أ أ
يرى أن ألصسحافة أŸكتوبة توأجه صسعوبات‘ ،
’سس -ب -اب أŸذك -ورة ،يضس -اف إأل-ي-ه-ا ت-ك-ل-ف-ة
ظ -ل أ أ
ألطبع ،ألتي تضسع بعضض أ÷رأئد وألصسحف ‘
وضسعية ’ –سسد عليها ،كما هو أ◊ال بالنسسبة
Ÿطبعة بشسار با÷نوب.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-لصس-ع-وب-ات أل-ت-ي ت-عÎضض م-ط-بعة
أ÷رأئد ببشسار ،قال قرين إأن ألدولة «تو‹ عناية

ك -بÒة ل -ق -ط-اع أ’تصس-ال وألصس-ح-اف-ة ب-ا÷ن-وب»،
مÈزأ ‘ نفسض ألسسياق أن إأنشساء مطابع للصسحف
ب- -ا÷ن- -وب «دل- -ي- -ل ع- -ل -ى إأرأدة أل -دول -ة ‘ دع -م

تشص - -ارك ا÷زائ- -ر ال- -ي- -وم ‘ ،اج- -ت- -م- -اع ال- -دول
’وبك
اŸن- -ت- -ج- -ة ل- -ل- -ن- -ف- -ط م- -ن داخ- -ل م- -ن -ظ -م -ة ا أ
وخ-ارج-ه-ا ،ل-ب-حث ت-ع-زي-ز ات-ف-اق  30ن-وف-م ÈعÈ
’نتاج لضصمان
خفضس بلدان أاخرى ◊صصصصها من ا إ
’سصعار .وأاعلنت روسصيا وأاذربيجان عن
اسصتقرار ا أ
م-واف-ق-ت-ه-م-ا اŸب-دئ-ي-ة ع-ل-ى ت-ق-ليصس حصصتهما فيما
ينتظر التحاق منتج Úآاخرين باŸبادرة.

حمزة ﬁصصول
يشسارك وزير ألطاقة نور ألدين بوطرفة ‘ أجتماع
ألوزرأء أŸكلف Úبالنفط Ÿنظمة ألدول أŸصسدرة للنفط
أوبك مع نظرأئهم من ألدول غ Òأأ’عضساء ‘ أŸنظمة
وألذي يجرى أليوم بفيينا حسسب بيان لوزأرة ألطاقة.
وأعلنت منظمة ألبلدأن أŸصسدرة للنفط (أوبك) ،عن
ت -ن-ظ-ي-م أل-ل-ق-اء أل-ذي سس-ت-حضس-ره ح-وأ‹  20دول-ة م-نتجة
للبÎول خارج أŸنظمة بفييناŸ ،وأصسلة ألتباحث حول

ألصسحافة».
وقال ‘ هذأ ألصسدد إأن و’يتي بشسار ووهرأن
 ،ت -ت -وف -رأن ع -ل -ى ﬁط -ات ج -ه -وي-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ة
’ضسافة إأ¤
أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون أ÷زأئ-ري ب-ا إ
’ذأعات كإاذأعة ألسساورة ببشسار ،لكنه يوضسح بأان
أإ
’خÒة ألتي دشسنت سسنة 2013
مطبعة هذه أ أ
’ه -م -ي -ة وأل -دع -م وأل -رع -اي -ة
«–ظ- -ى ب -ن -فسض أ أ
أŸوجهة لباقي مطابع أ÷نوب» ،مشسÒأ إأ ¤أن
سس -ع-ر ط-ب-ع أ÷ري-دة ي-ب-ق-ى «رم-زي-ا» ،م-ع-تÈأ أن
«ضس -ع -ف سس -حب أ÷رأئ -د Ãن-ط-ق-ة أ÷ن-وب ق-د
يتسسبب ‘ خسسائر مالية لهذه أŸطابع».
ولتجاوز ألوضسعية أ◊الية للمطابع ،أكد قرين
على ضسرورة إأيجاد مصسادر دخل جديدة ،من
بينها «طبع ألكتب ووثائق إأدأرية أخرى» ،مفيدأ
‘ هذأ ألسسياق ،أن دأئرته ألوزأرية ،قد رأسسلت
عددأ من ألدوأئر ألوزأرية ،بغية إأيجاد مصسادر
“ويل جديدة Ÿطبعتي بشسار وورقلة.

ح/ك

دع - -ا رئ - -يسس ال- -غ- -رف- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
ل-ل-ت-ج-ارة والصص-ن-اع-ة وال-زراعة ،نائل
الكÈيتي ،أاول أامسس ،الدول العربية
إا ¤ا’سص- -ت -ث -م -ار ‘ ق -ط -اع الصص -ن -اع -ة
الصص-ي-د’ن-ي-ة ب-ا÷زائ-ر وال-ذي يشص-هد
«تقدما ملموسصا».
وأكد كÈيتي عقب أسستقباله من طرف
وزي- - - -ر ألصس- - - -ح - - -ة وألسس - - -ك - - -ان وإأصس Ó- - -ح
أŸسس -تشس-ف-ي-ات ،ع-ب-د أŸالك ب-وضس-ي-اف ،أن
ألقطاع ألصسيد’ Êبا÷زأئر «شسهد تقدما
م- -ل- -م- -وسس- -ا خ Ó-ل ألسس -ن -وأت أأ’خÒة‡ ،ا
يسس-ت-دع-ي تشس-ج-ي-ع أإ’سس-ت-ث-م-ار أل-ع-رب-ي فيه

اجتماع للدول اŸصصدرة للنفط ‘ فيينا

اŸنتجون خارج أاوبك يبحثون فرصص تعزيز اتفاق ا÷زائر
خفضض حجم أإ’نتاج لضسمان أرتفاع أأ’سسعار.
ووأف- - - - -قت دول أأ’وبك ‘  30ن-وف-م ÈأŸاضس-ي ،ع-لى
ألصسيغة ألتنفيذية ’تفاق أ÷زأئر ،وأكدت خفضض إأنتاجها
أليومي بـ  1.2مليون برميل ،ما أدى إأ ¤أرتفاع أأ’سسعار
بشسكل مباشسر ‘ أأ’سسوأق ألعاŸية من  48دو’ر للÈميل
إأ 55 ¤دو’ر.
ولتعزيز أ’تفاق ألذي رمت فيه ألدبلوماسسية أ÷زأئرية
كل ثقلها بتذليل ألعقبات وتقريب وجهات ألنظر ،دعت
أŸنظمة كبار أŸنتج Úمن خارجها على غرأر روسسيا،
عمان ،أŸكسسيك ،كندأ وكازأخسستان إأ ¤أجتماع أليوم،
للتباحث حول خفضض حصسصض هذه ألبلدأن ‡ا يؤودي فعليا
‘ أسستقرأر أأ’سسعار ب 55 Úو 60دو’ر.

وترأهن أŸنظمة على روسسيا ألتي تعتÈها دأئما شسريكا
أسسÎأتيجيا ‘ إأدأرة لعبة أأ’سسعار ،لتقود قاطرة ألتخفيضسات،
وت -ل -قت إأشس -ارأت إأي -ج -اب-ي-ة ب-ح-ر أأ’سس-ب-وع م-ن وزي-ر أل-ط-اق-ة
أل-روسس-ي أل-كسس-ن-در ن-وف-اك أل-ذي أل-ت-ق-ى ألشس-رك-ات أŸن-ت-ج-ة
ببÓده وبحث معها إأمكانيات تقليصض أإ’نتاج.
وأŸح نوفاك إأ ¤أن بÓده تسس Òبثابت نحو خفضض 300
ألف برميل ‘ أليوم من إأنتاجها ،موضسحا أن ذلك سسيتم
بطريقة تدريجية خÓل ألسسدأسسي أأ’ول من سسنة ،2017
بعد ألتأاكد فعليا من ألتزأم أوبك باتفاقها ألقاضسي بخفضض
 1.2مليون برميل ‘ أليوم.
وأبدت دول أخرى على غرأر أذربيجان أسستعدأدها،
ÿفضض حصس -ت -ه -ا م -ن أل -ن -ف-ط “اشس-ي-ا وأل-ت-وج-ه-ات أل-ت-ي

مسس- -ت- -ق- -ب Ó- -إأ ¤ج- -انب ت- -ط- -وي -ر ألصس -ح -ة
أÿدماتية أŸرأفقة له».
وأشسار من جانب آأخر إأ ¤أن لقاءه مع
وزي - -ر ألصس - -ح - -ة «سس - -اه - -م ‘ وضس - -ع رؤوي- -ة
مسستقبلية لتطوير أإ’سستثمار ‘ ألقطاع إأ¤
جانب تشسجيع ألسسياحة ألطبية ‘ ألوطن
ألعربي».
ك -م -ا ن -وه ب»أŸوؤه Ó-ت أل -ت -ي “ت -ل -ك-ه-ا
أ÷زأئ -ر وتسس -ت -دع -ي تشس -ج -ي -ع أإ’سس-ت-ث-م-ار
ألعربي بها ‘ جميع أÛا’ت» ،مشسÒأ إأ¤
أŸؤو“ر ألعربي ألذي سستحتضسنه أ÷زأئر
خÓل سسنة .2017

يسسلكها غالبية أŸنتج ،ÚخÓل ألفÎة أŸقبلة خاصسة بعد
أأ’ضسرأر ألبالغة ألتي ◊قت باقتصسادأتها.
وسسجلت أسسعار ألنفط بعد أتفاق أأ’وبك تقلبات عديدة
ب Úأ’رتفاع وأ’نخفاضض ،ورجح هذأ أأ’خ Òألشسكوك
ألتي ’زألت –وم حول مدى ألتزأم أŸنظمة باتفاقها
ألتاريخي وإأمكانية عرقلته من قبل ألشسركات أŸنتجة
للنفط ألصسخري بالو’يات أŸتحدة أأ’مريكية.
يذكر أن أŸعركة أ◊الية ألتي تخوضسها أŸنظمة ودول
مثل روسسيا ‘ قطاع ألطاقة تتمثل ‘ كيفية ألتخلصض
سس- -ري- -ع- -ا م- -ن ف -ائضض أإ’ن -ت -اج وأıزون أ’سسÎأت -ي -ج -ي
للو’يات أŸتحدة ،حيث سسيؤودي تقليصض حجم أإ’نتاج إأ¤
أسس-ت-هÓ-ك سس-ري-ع-ا ل-ل-م-خ-زون خ-اصس-ة ‘ أأ’شس-ه-ر أل-ثÓ-ثة
لفضسل ألشستاء ،ويقف أمام هذأ ألعامل ألبÎول ألصسخري
ألذي سسيعود إأ ¤أأ’سسوأق ‘ حالة أرتفاع أأ’سسعار لذلك
تتحدث توقعات أÈÿأء عن أسستقرأر ب 55 Úو 60دو’ر
للÈميل ‘ ألنصسف ألثا Êمن .2017
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السسبت  10ديسسمبر  2016م
الموافق لـ  10ربيع ا’ول  1438هـ

محاربة الورششات غير الششرعية

’سشرة
ملتقى حول مسشاهمة ا أ
المنتجة في بعث حركة التنمية

والي جيجل يأامر بحجز مواد البناء والوسسائل المسستعملة

مسسلم :محاربة الهشساشسة والفقر
من صسلب البرنامج الوطني لأÓسسرة
’سش-رة ال-م-ن-ت-ج-ة ال-ذي
كشش -ف م -ل -ت-ق-ى ا أ
اح-تضش-ن-ت-ه دار ال-ث-ق-افة بو’ية الششلف،
وحضش -رت ف -ع -ال -ي -ات -ه وزي -رة ال -تضش-ام-ن
’سشرة وقضشايا المرأاة مونية
الوطني وا أ
مسش-ل-م ،ع-ن ره-ان-ات ح-م-لت ال-م-رأاة على
تخطي ظروف الضشائقة المالية بتنويع
منتوجاتها وإاثبات وجودها ضشمن مسشار
’قتصشاد.
التنمية المحلية وتنويع ا إ
فعاليات التظاهرة حملت هذه السسنة شسعار
مدى»مسساهمة اأ’سسرة المنتجة في بعث حركة
التنمية» ،وتمثلت في مجموعة من الورشسات
وم -ع -رضس ضس -م م -ن -ت-وج-ات ال-م-رأاة وإاب-داع-ات
الفتيات في عدة مجا’ت التي تحققت بفضسل
أاشس- -ك- -ال ال- -دع- -م ال- -ذي ح- -ق -ق  233مشسروع
إاسستفادت منه  17500أاسسرة ضسمن  450منصسب
شسغل دائم.
وأاكدت مسسلم في هذا اإ’طار ،أان البرامج التي
سسطرتها الدولة ’ يمكن التراجع عنها ،كون أان
وزارتها تعمل على محاربة الهشساشسة وسسط
الفئات اإ’جتماعية
ومظاهر الفقر ،ولن يكون حسسبها إا’ بإاشسراك
هذه الفئة في اأ’نشسطة اإ’جتماعية
واإ’ق-تصس-ادي-ة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ت-أام-ي-ن ال-عيشس
الكريم ،حاثة المجتمع بكل أاطيافه وأافراده
على مبدأا ترسسيخ قيم التضسامن مع ترشسيد
النفقات وتجاوز اأ’زمة التي لم تكن عائقا في
ال -وف -اء ب -اإ’ل -ت -زام -ات ال-ت-ي أاق-ره-ا ال-ب-رن-ام-ج
الوطني تقول مونية مسسلم التي حثت من جهة
أاخ -رى ع -ل -ى تسس -وي -ق م -ن -ت -وج ح-رف-ة اأ’ي-ادي
الناعمة.
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حجز 28أالف
وحدة من
المفرقعات
بالطريق
السسيار

ت-م-كنت مصسالح
الوطني
ب- -الشس- -ل- -ف م -ن
ت-وق-ي-ف شس-اب-ين
وب -ح -وزت -ه -م-ا أاك-ث-ر م-ن  25أال- -ف وح- -دة م -ن
ال -م -ف -رق -ع-ات ال-ن-اري-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ط-ري-ق
السس -ي -ار وال -مسس -لك ال -م-ؤودي إال-ى م-دي-ن-ة ت-نسس
السساحلية.
ال -ع -م-ل-ي-ت-ان ال-ل-ت-ان ن-ف-ذت-ه-م-ا وح-دات ال-درك
ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة ح-رشس-ون ع-ل-ى مسستوى الطريق
السسيار شسرق غرب ،حيث عثرت على  8أالف
وحدة من المرفقعات النارية بحوزة شساب كان
ي- -ه- -م ب- -تسس- -وي -ق -ه -ا ف -ي إاح -دى م -دن ال -غ -رب
ال -ج -زائ-ري حسسب ال-ت-ح-ري-ات ال-ت-ي أان-ج-زت-ه-ا
مصسالح الدرك .ومن جانب آاخر ضسبطت فرقة
بلدية سسدي عكاشسة ما يفوق 18أالف وحدة من
اأ’ل -ع -اب ال -ن -اري -ة داخ -ل ح -ق -ي -ب-ة ك-انت ع-ل-ى
مسس -ت -وى ح -اف -ل -ة م -ت -ج-ه-ة ن-ح-و م-دي-ن-ة ت-نسس
السساحلية.هذا وقت تقديم المتهمين إالى وكيل
ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ذي أاوداع-ه-م-ا الحبسس المؤوقت
ومن جانب آاخر فقد أاحصست ذات المصسالح
اأ’منية ما يفوق 128أالف وحدة تم حجزها
خÓل سسنة  2016بأاقاليم الو’ية.
الششلف :و.ي .أاعرايبي

أاق-ر وال-ي ج-ي-ج-ل ق-رارا ي-تضش-م-ن ع-ملية
حجز مواد البناء والوسشائل المسشتعملة
ف -ي ورشش -ات ال -ب-ن-اء الÓ-شش-رع-ي ،وي-نصض
’خ- -ي- -ر ع -ل -ى أان -ه ي -ت -وجب ع -ل -ى
ه- -ذا ا أ
رؤوسش -اء ال -م -ج -السض الشش -ع -ب -ي -ة ال-ب-ل-دي-ة
’من المختصشة ،مباششرة حجز
ومصشالح ا أ
م-واد ال-ب-ن-اء وال-وسش-ائ-ل ال-مسش-ت-ع-م-ل-ة ف-ي
ه -ذه ال -ورشش -ات ع -ل -ى ضش -وء ال -م-ع-اي-ن-ات
المتعلقة بالمخالفات في هذا المجال.
كما ينصس هدا القرار الو’ئي «على إاعداد
محضسر جرد للمواد والوسسائل المحجوزة قبل
أان توضسع على مسستوى حظائر البلديات بناء
ع-ل-ى م-حضس-ر تسس-ل-ي-م وإاسس-تÓ-م ،وت-ول-ي رؤوسساء
المجالسس الشسعبية البلدية لعمليات البيع عن
ط-ري-ق ال-م-زاد ال-ع-ل-ن-ي ل-ل-ع-ت-اد ط-ب-ق-ا ل-ل-تنظيم
المعمول به ،بعد اسستنفاذ اإ’جراءات القانونية
الÓزمة ،كما يمكن للبلديات اسستعمال مواد
ال-ب-ن-اء ال-م-ج-وزة ف-ي ال-مشس-اري-ع ذات ال-م-ن-ف-عة
العامة».
وكانت و’ية جيجل قد باشسرت عملية التصسدي
لهذه الظاهرة السسلبية بكل حزم ،حيث أالح
والي الو’ية مرارا على ضسرورة تحمل الكل
ل -مسس-ؤوول-ي-ات-ه-م وت-ط-ب-ي-ق ال-ق-وان-ي-ن ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
ب-ح-م-اي-ة اأ’وع-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة م-لك ال-دول-ة ال-تي
يجب أان تسستغل أاسساسسا إ’نجاز مرافق عمومية
ذات منفعة عامة.

وقد تسسببت البنايات الفوضسوية في عديد من
اإ’ن- -ع- -ك- -اسس- -ات ال- -خ- -ط- -ي -رة ف -ي ال -م -ج -ا’ت
ال-ع-م-ران-ي-ة ،ال-ب-ي-ئ-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ية والثقافية،
ح-يث ت-ت-م-ي-ز ه-ذه ال-م-ن-اط-ق ب-انعدام المعايير
اأ’سساسسية لنشسوء البيئة العمرانية وتظهر آاثار
ذلك على الصسحة واأ’من العموميين ،واختÓل
الربط بالطرق العمومية والمنافذ ،وتوسسعها
ع- -ل -ى حسس -اب اأ’راضس -ي ال -زراع -ي -ة ،م -ن -اط -ق
التوسسع السسياحي والمواقع الحسساسسة ،وانعكسس
ذلك على الجانب ا’قتصسادي ،وأاغلب البنايات
الفوضسوية تنجز بمناطق مهددة بالفيضسانات
أاو اإ’نز’قات اأ’رضسية أاو حتى على أاراضس
معرضسة للخطر الصسناعي والتي قد يترتب

التأامين واسستعمال السسند التجاري واسستغÓل األراضسي ألغراضض فÓحية

تحصسيل اإلشستراكات غير المدفوعة مطلع العام

ف-ال-وك-ال-ة ت-ب-ذل م-ج-ه-ودات لشس-رح ال-ت-داب-ي-ر
ا’سستثنائية ،داعيا أارباب العمل إالى التقرب
م - -ن مصس- -ال- -ح الصس- -ن- -دوق لÓ- -سس- -ت- -ف- -ادة م- -ن
ا’متيازات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون
قبل انتهاء اآ’جال المحددة ،مذكرا في الوقت
ذاته بالعقوبات المشسددة بعد هذه المهلة في
حالة تسسجيل تجاوزات.
وأاشسار مدير الوكالة مراد آايت الحسسين،على
ه-امشس ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-مراسسلين
الصس-ح-ف-ي-ي-ن ،وال-م-ن-ظ-م-ة ت-حت شسعار «وسسائل
اإ’عÓم شسريكنا وسسند لنا» بأان المبادرة تندرج
ف-ي إاط-ار سس-ي-اسس-ة الصس-ن-دوق ال-رام-ي-ة ل-ت-ع-زيز
ال -ت -واصس -ل م -ع ك -ل وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م ال-وط-ن-ي-ة
والمحلية خاصسة من خÓل تقديم كل ما هو
ج -دي -د وذلك ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع إاط-ارات ال-وك-ال-ة
لترقية ا’تصسال الجواري المحلي.
ويتطلع الصسندوق حسسب يمينة دحمان مسسؤوولة
خلية اإ’صسغاء بالوكالة إالى أاهمية ربط عÓقة
وطيدة وشسراكة فعلية مع الصسحفيين بهدف
إابÓغ مسستعملي القطاع خاصسة المؤومن لهم
اجتماعيا وهي الفئة اأ’كثر اسستهدافا ببرامج
المنظومة وكذا الشسريك ا’جتماعي المتمثل
في أارباب العمل ،حيث تضسمن اللقاء الذي
حضسرته جريدة»الشسعب» من تنشسيط إاطارات
م- -ن ع- -دي- -د مصس- -ال- -ح ذات ال- -وك- -ال -ة ت -ق -دي -م

مداخÓت وشسروح وافية للتعريف بدور ومهام
الصسندوق واأ’داءات المقدمة لمسستعمليه في
ظل تحديث القطاع ’سسيما من خÓل نظام
الشسفاء والدفع اإ’لكتروني والتصسريح عن بعد.
وذكر مسسؤوول فرع أارباب العمل بالوكالة ماليك
بويحي أان عصسرنة القطاع حتمت تفعيل إاجراء
يمكن فئة الناشسطين بدون تغطية اجتماعية
م- -ن ا’ن- -تسس- -اب ال- -ط -وع -ي ل -ن -ظ -ام الضس -م -ان
ا’جتماعي بحيث يفتح لهم فرصسة ا’سستفادة
من أاداءات التأامين عن المرضس لفترة انتقالية
حددت بـ 3سسنوات مقابل دفع اشستراك شسهري
قدره  2.160دج ليتم إادماجهم فيما بعد بصسفة
رسس-م-ي-ة ف-ي ن-ظ-ام الضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي .و
تطرق
ال -م-ك-ون-ون إال-ى
موضسوع التطور
الملحوظ
ال-م-ن-ج-ز خÓ-ل
السسنوات
اأ’خ - -ي - -رة ف - -ي
مجال
ا’شستراكات في
إاط -ار ت -جسس -ي -د
برنامج
إاصسÓحي
ط - -م - -وح ع- -ب- -ر
وضس- -ع اآ’ل- -ي- -ات ال- -مÓ- -ئ- -م- -ة عÓ- -وة ع -ن دور
التحصسيل في التطور ا’قتصسادي للجزائر.
باتنة :لموششي حمزة

عنها العديد من الخسسائر المادية والبشسرية
بسسبب عدم احترام قواعد التعمير.
كما أادى انتشسار البناءات غير الشسرعية إالى
ت -آاك -ل اأ’راضس -ي ال -زراع-ي-ة ،ول-م يسس-ل-م ال-ع-ق-ار
السس -ي -اح -ي ه -و اآ’خ -ر م -ن آاف -ة الشس -غ -ل غ -ي -ر
الشس-رع-ي واإ’ع-ت-داء وتشس-وي-ه ال-م-ن-ظ-ر ،بسس-بب
كثرة البنايات غير الشسرعية المشسيدة ضسمن
مناطق التوسسع السسياحي وتحويل الموارد عن
ط -ب -ي -ع -ت-ه-ا السس-ي-اح-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن ال-مسس-اسس
الصسارخ بالجمال المعماري وكذا تشسويه مظهر
أاغلب مدن الو’ية.
جيجل :خالد العيف

قافلة فÓحية متعددة القطاعات تجوب دوائر و’ية تيبازة

«كناسض» باتنة:

كششف مدير الوكالة المحلية للصشندوق
الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال
’ج-راء ب-ب-ات-ن-ة ع-ن م-ب-اشش-رة مصش-ال-ح-ه
ا أ
’ج - -راءات «ال - -ت - -حصش - -ي - -ل ال - -ج - -ب - -ري»
إ
لÓششتراكات غير المدفوعة ضشد أارباب
ال- -ع- -م- -ل م- -ط- -ل- -ع ال -ع -ام ال -ج -دي -د 2017
’ل -ي -ات ال -ق -ان -ون -ي -ة
ب- -اسش- -ت- -ع -م -ال ك -ل ا آ
«الصشارمة والقاسشية» في حق الذين لم
يسش - -ت - -غ - -ل - -وا ف - -رصش - -ة ا’سش- -ت- -ف- -ادة م- -ن
ا’م- -ت -ي -ازات ال -م -درج -ة ضش -م -ن ق -ان -ون
ال-م-ال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي لسش-نة  2015والتي
م-ددت أاج-ال-ه-ا ل-ت-ن-ت-ه-ي ف-ي  31ديسشمبر
الحالي ،ولهذا الغرضض.
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ت-ت-واصش-ل ال-ح-م-ل-ة ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ال-واسش-ع-ة ال-ن-ط-اق ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ال-قافلة الو’ئية
’يام بخصشوصض مواضشيع التأامين
المتعددة القطاعات لفائدة فÓحي الو’ية هذه ا أ
’غ -راضض ف Ó-ح -ي -ة م -ع م-ح-ارب-ة ال-ب-ن-اءات ال-ف-وضش-وي-ة وك-ذا
’راضش -ي أ
واسش -ت -غ Ó-ل ا أ
اسش-ت-ع-م-ال السش-ن-د ال-ت-ج-اري مسش-ت-ق-ب Ó-وف-ق-ا ل-م-ا يشش-ي-ر إاليه المرسشوم التنفيذي رقم
 66/16الصشادر ششهر فيفري من السشنة الجارية.
وكانت القافلة الفÓحية للتوعية والتحسسيسس رئ -يسس-ي-ة ت-تضس-م-ن ضس-رورة ال-ت-أام-ي-ن م-ن خÓ-ل
ال -ت -ي تضس -م م -م -ث -ل-ي-ن ع-ن م-دي-ري-ة ال-مصس-ال-ح ا’ن -خ -راط ب-الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ع-م-ال غ-ي-ر
ال-فÓ-ح-ي-ة وال-غ-رف-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة ووكالة اأ’ج- -راء وت- -أام- -ي- -ن ال- -م -زارع ل -دى الصس -ن -دوق
ك -اسس -ن -وسس والصس -ن -دوق ال -ج -ه -وي ل -ل -ت -ع-اضس-د ال -ج -ه -وي ل -ل -ت -ع -اضس -د ال-فÓ-ح-ي وا’سس-ت-ع-داد
الفÓحي والديوان الوطني ل أ
Óراضسي الفÓحية ’سستعمال السسند التجاري الوارد في المرسسوم
ومصس -ال -ح ال -ت -ج-ارة ق-د حّ-ط-ت رح-ال-ه-ا خÓ-ل التنفيذي رقم  66/16والصسادر شسهر فيفري
اأ’سسبوع المنصسرم بكل من الداموسس وقوراية م -ن السس -ن -ة ال -ج -اري -ة ف -ي ب -اردة ت -ه -دف إال -ى
بالناحية الغربية ومناصسر وبوركيكة بالقطاع محاصسرة الوسسطاء وتعريف مسسار المنتجات
اأ’وسس -ط ع -ل -ى أان ت -ل -ت -ح -ق ب-ك-ل م-ن ح-ج-وط ال -ف Ó-ح -ي -ة ،ك -م -ا شس -م -لت م -واضس -ع ال -ح -م -ل -ة
وبوسسماعيل والقليعة خÓل اأ’سسبوع الجاري التحسسيسسية أايضسا التركيز على أاهمية اسستغÓل
وتختتم رحلتها اإ’عÓمية بعاصسمة الو’ية يوم اأ’راضس -ي أ’غ -راضس فÓ-ح-ي-ة ب-ح-ت-ة وم-ح-ارب-ة
 18ديسسمبر القادم أاين سسيتم تقديم عرضس ال -ب -ن -اءات ال -ف -وضس -وي -ة ب -ه -ا م -ع اإ’شس -ارة إال -ى
شس-ام-ل ح-ول م-خ-ت-ل-ف ال-مÓ-ح-ظ-ات ال-مسسجلة اإ’جراءات العقابية المترتبة عن التقاعسس في
خÓ-ل ال-خ-رج-ات ال-م-ي-دان-ي-ة ل-م-خ-تلف جهات هذا المجال.
الو’ية والتي تّم فيها انتقاء المناطق اأ’كثر وفي هذا اإ’طار قال مدير الديوان الوطني
Óراضسي الفÓحية بالو’ية جمال بن شسامة
إازدهارا بالنشساط الفÓحي ،بحيث تّم التركيز ل أ
خ Ó-ل م -خ -ت -ل -ف ال -خ -رج-ات ع-ل-ى  4محاور بأاّن جلّ الفÓحين الذين تجاوبوا إايجابا مع

’ودية إالى منازلهم
’مطار وا أ
بعد تسشرب مياه ا أ

سسكان البنايات الهشسة بالبليدة يحتجون

ششهد الحي الفوضشوي المتاخم لطريق السشكة الحديدية بحي الرامول في البليدة،
وح-ي وادي ب-ن-ي ع-زة ،اح-ت-ج-اج السش-ك-ان وإاق-دام-ه-م ع-ل-ى شش-ل ح-رك-ة ال-م-رور ع-بر
ال -م-داخ-ل ،ال-م-ؤودي-ة إال-ى وسش-ط م-دي-ن-ة ال-ب-ل-ي-دة وأاح-ي-ائ-ه-ا ،وت-ن-ظ-ي-م أايضش-ا وق-ف-ة
’مطار وتسشاقط
اح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام م-ق-ر ال-و’ي-ة ،بسش-بب تسش-رب ك-م-ي-ات م-ن م-ياه ا أ
’مر الذي أازم
’سشبوع ،ا أ
أاسشوار بعضض البنايات ،جراء ا’أمطار المتسشاقطة نهاية ا أ
من حركة السشير وأاربك حركة المرور في عدة نقاط حيوية.
وأاوضسح ممثلون عن السسكان لـ «الشسعب»،
ال-م-ح-ت-ج-ون ط-ال-ب-وا ال-مسس-ؤوول-ي-ن ب-التدخل
وإاي-ج-اد ل-ه-م ح-ل-و’ ب-ت-رح-ي-ل-هم من الحيين أانهم قضسوا ليلة رعب ،لم ينالوا فيها قسسطا
’خيرة من النوم ليلة الخميسس ،بعد ارتفاع منسسوب
’مطار ا أ
الفوضسويين ،خاصسة وأان ا أ
’مر
’كثر من  24سساعة ،سسببت مياه الوادي ،وتسسربت إالى منازلهم ،ا أ
التي تسساقطت أ
’سس -ت -ن-ج-اد ب-ع-ن-اصس-ر
لهم أاضسرارا في بناياتهم الهشسة ،وكادت أان ال -ذي دف -ع -ه -م إال -ى ا إ
’نقاذ ،لضسخ المياه المتسسربة إالى بناياتهم
ت- -ودي إال- -ى ك- -وارث ف- -ي ال- -ب- -ن -اي -ات غ -ي -ر ا إ
المتماسسكة ،كما تسسببت في ارتفاع منسسوب ال- -هشس- -ة ،ف -ي ح -ي -ن ت -م إاج Ó-ء أاط -ف -ال -ه -م
وادي بني عزة وفيضسان مياهه إالى داخل ونسس -ائ -ه -م إال -ى ال-خ-ارج ت-حسس-ب-ا ل-وق-وع أاي
المسساكن ،التي غمرت أاكثر من  50مسسكنا .كارثة غير متوقعة.

’مر كذلك بالسسكان المقيمين
ولم يختلف ا أ
ع-ل-ى ط-ول ط-ري-ق السس-ك-ة ال-ح-دي-دي-ة بحي
الرامول ،حيث أاقدم سسكان به على وضسع
ال - -م - -ت - -اريسس وشس- -ل ح- -رك- -ة ال- -م- -رك- -ب- -ات
وال- -ق -ط -ارات ،وأاضس -رم -وا ال -ن -ي -ران وسس -ط
ال-ع-جÓ-ت ال-م-ط-اط-ية ،وطالبوا المسسؤوولين
’جل إايجاد لهم حلو’
بالتدخل العاجل ،أ
مسستعجلة وترحيلهم من خطر البناء الهشس،
خ- -اصس- -ة وأان- -ه- -م ف- -ي ك- -ل م -رة ت -تسس -اق -ط
’م-ط-ار ،ت-ت-ح-ول سس-ك-ن-ات-ه-م إال-ى م-ا يشسبه
اأ
ال -م -ج -اري والسس -ي -ول ال -ت -ي ت -ج-رف إال-ي-ه-ا
’تربة .
’وسساخ وا أ
اأ
وشسهدت طرقات أاحياء عتيقة بقلب البليدة
وأاح-ي-ائ-ه-ا الشس-ع-ب-ي-ة ،ف-يضس-ان ال-مياه ،بسسب
انسس -داد وأاح-ي-ان-ا ان-ع-دام ب-ال-وع-ات صس-رف

اإ’جراءات المتعلقة با’متياز الفÓحي حصسلوا
ع -ل -ى ع -ق -وده -م ك -م-ا تّ-م الشس-روع م-ؤوخ-را ف-ي
تجسسيدا عّدة مشساريع شسراكة ما بين الفÓحين
والراغبين في ا’سستثمار في القطاع الفÓحي
وفقا للتعليمة الوزارية الصسادرة عن الوصساية
شسهر جوان الفارط اأ’مر الذي يضسع الفÓحين
أامام اأ’مر الواقع من حيث ضسرورة اسستغÓل
اأ’رضس أ’غ - -راضس فÓ- -ح- -ي- -ة ’ غ- -ي- -ر وأاشس- -ار
م- -ح- -دث -ن -ا إال -ى أاّن قضس -ي -ة ان -تشس -ار ال -ب -ن -اءات
ال -ف-وضس-وي-ة ب-اأ’راضس-ي ال-فÓ-ح-ي-ة ت-ع-ن-ى ب-عّ-دة
مصسالح عمومية من بينها المصسالح الفÓحية
والبلديات المعنية فيما يبقى الفÓحون هم
المعنيون اأ’وائل بهذه الظاهرة.
وف -ي م -ج -ال ال -ت -أام -ي -ن ق-ال ال-م-دي-ر ال-ف-رع-ي
للتحصسيل بوكالة كاسسنوسس للو’ية السسّيد زين
الدين مقطاوي بأانّ  3600فÓح قاموا بتوضسيح
وضسعيتهم تجاه الصسندوق من خÓل التحيين أاو
ا’سستفادة من جدول للدفع بالتقسسيط بحيث
أاحصست الوكالة تسسوية  2000فÓح لوضسعياتهم
من حيث التحيين ودفع كامل ا’شستراكات في
حين أاحصست الوكالة أاكثر من  11أالف فÓح
ممارسس للنشساط عبر الو’ية ا’ أاّن الغالبية
العظمى منهم ’ تزال خارج نطاق التأامين
الذي يعتبر إاجباريا في نظر القانون بحيث
تهدف الحملة التحسسيسسية الواسسعة إالى إاقناع
هؤو’ء بأاهمية التأامين مع توضسيح ما يترتب عن
التأاخر عن عملية ا’نخراط في الصسندوق من
إاجراءات عقابية ،كما أاشسار محدثنا أايضسا إالى
أاّن هذه الظاهرة تبقى وطنية و’ تعني و’ية
تيبازة فقط بحيث أاحصست المصسالح الفÓحية
أاكثر من مليون و 200أالف فÓح ممارسس عبر
الوطن غير أاّنه لم ينخرط بالصسندوق الوطني
للتأامينات ا’جتماعية سسوى  165أالف منهم ما
ي -ت-رج-م ال-نسس-ب-ة الضس-ئ-ي-ل-ة ل-ت-ج-اوب ه-ؤو’ء م-ع
قضسية التأامين.
تيبازة :عÓء ملزي
المياه إاليها ،وهو ما ولد اختناقا مروريا
’سسبوع ،اسستمر إالى
كبيرا طيلة يوم نهاية ا أ
ح -ل -ول ال -ظ Ó-م ،خ -اصس -ة م-ع غ-ل-ق م-ن-اف-ذ
وم -داخ -ل ال-م-دي-ن-ة م-ن ق-ب-ل ال-م-ح-ت-ج-ي-ن،
وتدخل أاعوان البلدية لتنقية الطرقات،
وتسسهيل حركة المرور.
’شسارة إالى أان البليدة شسهدت في
وتجدر ا إ
’خ-ي-رة ،ع-م-ل-ي-ات ت-رح-يل وقضساء
ال-ف-ت-رة ا أ
على السسكن الهشس ،تم خÓلها إاعادة ترحيل
أاكثر من  2000عائلة ،بعدة نقاط سسوداء
خاصسة بمدخل حي دريوشس إالى الجنوب،
وبحي بن يطو في بني تامو وبن عاشسور
بقلب البليدة وبريان في بوفاريك ،وأايضسا
’ربعاء إالى الشسرق ،في
بمدينتي مفتاح وا أ
إاطار سسياسسة القضساء على القصسدير ،ولم
تبق إا’ بعضس النقاط السسوداء والتي تعكف
المصسالح المسسؤوولة على القضساء عليها في
القريب العاجل.
البليدة :لينة ياسشمين
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لمنية بالناحية العسشكرية ا أ
لسشÓك ا أ
الفريق ڤايد صشالح أامام إاطارات و‡ثلي ا أ

09

‘ ظل إألحدإث غ Òمأامونة ،حماية إسشتقرإر وسشيادة إ÷زإئر ششغلنا إلششاغل
إسشتئصشال بقايا إإلرهاب وقطع دإبره يتم باحÎإفية عالية لوحدإت إ÷يشص
الششعب /بغرضش الطÓع على وضشعية الوحدات العسشكرية ومدى جاهزيتها العملياتية ،وتكثيفها ÷هود التواصشل اŸباششر والدائم مع أافراد القوات اŸسشلحة ،يواصشل الفريق
أاحمد ڤايد صشالح نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ،زياراته اŸيدانية إا ¤النواحي العسشكرية ،حيث قام ،اÿميسش ،بزيارة تفتيشش وعمل إا¤
لو ¤بالبليدة.
الناحية العسشكرية ا أ

بعد مراسشم السشتقبال وتلوة فا–ة الكتاب على
روح الششهيد ““العقيد أاﬁمد بوقرة““ ،الذي بحمل
اسش-م-ه م-ق-ر ال-ن-اح-ي-ة ،وب-رف-ق-ة ال-ل-واء ح-بيب ششنتوف
ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة ال -عسش -ك -ري-ة األو ،¤ال-ت-ق-ى ال-ف-ري-ق
بإاطارات وأافراد الناحية و‡ثلي ﬂتلف األسشلك
األمنية ،أاين أالقى كلمة توجيهية تابعها أافراد جميع
وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضشر عن ُبعد،
جدد فيها التذك Òبأاهمية هذا اللقاء الذي يتزامن مع
بداية السشنة الدراسشية والتكوينية والتحضشÒية 2016
 ،2017 /والتي تأاتي ‘ سشياق العناية الششديدة التي
ت-ول-ي-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ت-حضش Òال-قتا‹ ‘ القوات
اŸسشلحة.

تعبئة وإسشتعدإد ألي طارئ
ال-ف-ري-ق جّ-دد ال-ت-ع-ب Òع-ن ام-ت-ن-ان وت-ق-دي-ر ق-ي-ادة
وأافراد ا÷يشش الوطني الششعبي Ÿا جاء ‘ رسشالة
رئيسش ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات اŸسشلحة،
وزير الدفاع الوطني ،اŸوجهة للششعب ا÷زائري،
Ãناسشبة إاحياء الذكرى  62لندلع ثورة أاول نوفمÈ
 1954اŸظفرة ،والتي أاثنى فيها على تضشحيات أافراد
القوات اŸسشلحة قائل ‘ هذا اŸقام““ :يطيب ‹،
أاصشالة عن نفسشي وباسشم كافة أافراد ا÷يشش الوطني
الشش -ع -ب -ي ،أان أاج -دد ال -ت -ع -ب Òع-ن ام-ت-ن-ان-ن-ا الشش-دي-د
وتقديرنا اÿالصش Ÿا جاء ‘ رسشالة فخامة رئيسش
ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات اŸسشلحة ،وزير
الدفاع الوطني ،اŸوجهة للششعب ا÷زائري Ãناسشبة
الذكرى  62لندلع ثورة أاول نوفم 1954 ÈاŸظفرة،
التي تضشمنت ““أان ا÷زائر مؤومنة بأان لها أان تعول على
قدرات ا÷يشش الوطني الششعبي ،سشليل جيشش التحرير
الوطني وعلى احÎافيته ووطنيته وكذا على طاقات
األسشلك األمنية وخÈتها ‘ ،صشون حرمة الÎاب
الوطني واسشتئصشال ششأافة بقايا اإلرهاب وقطع دابره
‘ أارضش -ه -ا““ ،م -وج -ه -ا ب -ذات اŸن-اسش-ب-ة ““–ي-ة إاك-ب-ار
لضش -ب -اط ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب-ي ولضش-ب-اط صشّ-ف-ه
وجنوده على ما هم عليه من تعبئة واسشتعداد وما
يبذلونه من تضشحيات ‘ سشبيل الوطن““.
الفريق أاعاد التذك ÒباŸهام الدسشتورية اŸنوطة
ب-ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ك-ج-يشش ج-م-ه-وري يعرف
ج-ي-دا ح-دود مسش-ؤوول-ي-ات-ه ون-ط-اق صش-لح-ي-اته ،غايته
خ- -دم -ة ا÷زائ -ر وا÷زائ -ر ف -ق -ط ،م -ذك -را ‘ ه -ذا
الششان““ :أاكدت ‘ العديد من اŸناسشبات بأان ا÷يشش
الوطني الششعبي ،سشليل جيشش التحرير الوطني ،يؤودي
م-ه-ام-ه وف-ق-ا ل-ل-دسش-ت-ور وت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-وج-يهات فخامة
رئيسش ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات اŸسشلحة،

وزير الدفاع الوطني ،وسشيبقى يسشتحضشر دائما وأابدا
وهو يؤودي واجبه الوطني ،تلك اŸعا Êالسشامية لذلك
القسشم الغليظ الذي أاداه أامام الله وأامام الوطن وأامام
التاريخ““.
وواصشل الفريق““ :إانه سشلوك ثابت اليق ،ÚنوفمÈي
الروح ،لن يفقه معانيه البعيدة والعميقة ،إال من كان
من طينة هؤولء األصشلء الذين  ⁄يغب عن أاذهانهم
إاطلقا ،بأانهم من صشلب ششعب أاصشيل ،ينتمي إا ¤بلد
عريق ،عا‹ القيم ،وراسشخ اŸبادئ اسشمه ا÷زائر.
فمن وحي هذا العمق التاريخي والوطن اÛيد،
ب ا÷يشش الوطني الششعبي على مواصشلة مهامه،
ينك ّ
معتÈا أان ششغله الششاغل ‘ خضشم هذه الظروف التي
ت-عّ-ج ب-ه-ا م-ن-ط-ق-ت-ن-ا اŸت-ميزة ÃتغÒات ومسشتجدات
وأاح -داث غ Òم -أام -ون -ة ،وه -و ت -أام Úا÷زائ -ر أارضش -ا
وشش-ع-ب-ا وح-ف-ظ اسش-ت-ق-راره-ا واسش-ت-ق-لل-ه-ا وسش-ي-ادتها
الوطنية““.

رؤوية إسشتششرإفية Ÿوإجهة أإيّ تهديد
وشش -دد ال -ف -ري -ق ع -ل -ى اŸب -دإا ال -ث -ابت ق-ائ-ل““ :إان
ا÷يشش الوطني الششعبي ،هو جيشش جمهوري اŸبدأا،
ث -ابت ال -ع -ه-د ،راسش-خ ال-وف-اء ودائ-م اإلخ-لصشÁ ،ن-ح
لهذه القيم معانيها ا◊قيقية ويرسشخها ‘ أاذهان
وع -ق -ول األف -راد ،غ -اي -ت -ه خ-دم-ة ا÷زائ-ر وا÷زائ-ر
فقط ،جيشش يعرف جيدا حدود مسشؤووليته ويدرك
نطاق صشلحياته ،يتبّنى اسشÎاتيجية ذات مقاربات
متدرجة وعقلنية ،عميقة األهداف بعيدة اŸدى
واضشحة اŸعا ⁄وسشديدة الرؤوية ،أاثبتت فعاليتها ‘
اŸيدان .فنحن ‘ ا÷يشش الوطني الششعبي ،نعمل
أاك‡ Ìا نتكلم .نعم ،نعمل أاك‡ Ìا نتكلم .وقد
أاصشبحنا بفضشل الله تعا ¤وبفضشل هذا النهج العملي
القو ،Ëقادرين على حفظ وطننا ومواجهة أاي تهديد
مهما عظم ششأانه ومهما كان مصشدره““.
الفريق أاكد على أان ا÷يشش الوطني الششعبي راهن
ول يزال يراهن ،على التلحم القوي ب Úالششعب
ا÷زائري وجيششه وهو ما يتجلى من خلل مؤوازرة
والتفاف أابناء الششعب ا÷زائري حول جيششهم وهو
يؤودي ما أانيط به من مهام قائل““ :فتلكم هي رؤويتنا،
وذلكم هو نهجنا العملي السشليم والصشائب ،بل واŸثمر
فعليا وميدانيا ،الذي دأابنا بل وحرصشنا كل ا◊رصش
على اتباعه ‘ السشنوات األخÒة ،حيث راهنا كثÒا
ون-ح-ن ن-ؤودي م-ه-ام-ن-ا ‘ ،ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي،
سشليل جيشش التحرير الوطني ،قلت راهنّا كثÒا وكنا
ﬁق ‘ Úذلك ،على ما يزخر به ﬂزون ششعبنا من
صشدق الولء للجزائر وعلى ما يجيشش به وجدان هذا

الششعب الواعي واألصشيل من ُنبل األحاسشيسش ُتجاه
الوطن؛ وطٌن يحتاج إا ¤جهد ا÷ميع؛ جهٌد قوامه
ال- -ت -لح -م ب Úالشش -عب وج -يشش -ه ،وأاسش -اسش -ه ال -ت -ع -اون
والتضشامن ،بل واللتزام الدائم والتام بحتمية خدمة
ا÷زائ -ر وصش -ي -ان -ة أام -ن -ه -ا واسش -ت-ق-راره-ا وسش-ي-ادت-ه-ا
الوطنية ،وهي مسشؤوولية نبيلة بقدر ما نعت Èحسشن
الضشطلع بها من صشلب مهامنا ومن أاوجب واجباتنا،
فإاننا نعتÈها أايضشا وباألسشاسش ،وديعة الششهداء لدينا
ولدى كل أاخيار ا÷زائر وﬂلصشيها ،تسشتوجب منهم
الدوام على حفظها والثبات على رعايتها ،ألنها أامانة
‘ أاعناق ا÷ميع ،وذلكم هو صشميم ما يجود به تنامى
ا◊سش اŸد Êلدى اŸواطن Úمن مؤوازرة والتفاف
حول جيششهم وهو يؤودي ما أانيط به من مهام ،عاهد
الله على أان يقوم بها بكل وفاء وإاخلصش وإايثار““.

إلوضشع إألمني –ت إألنظار
ب- -ع- -ده- -ا اسش- -ت- -م- -ع ال -ف -ري -ق إا ¤ت -دخ -لت إاط -ارات
ومسشتخدمي الناحية ،التي انصشّبت جميعها حول الوفاء
الكامل وال ّ
لﬁدود للجيشش الوطني الششعبي وللجزائر
والسشتعداد التام للتضشحية ‘ سشبيل أامنها واسشتقرارها.
و‘ اج -ت -م-اع ث-ان ،ال-ت-ق-ى ال-ف-ري-ق ب-ق-ي-ادة وأارك-ان
وإاط-ارات ال-ن-اح-ي-ة ومسش-ؤوو‹ اŸصش-ال-ح األم-ن-ي-ة ،أاين
تابع عرضشا ششامل قدمه رئيسش أاركان الناحية حول
ال -وضش -ع األم -ن -ي ال -ع-ام ب-إاق-ل-ي-م الخ-تصش-اصش ،أاسش-دى
ب-ع-ده-ا السش-ي-د ال-ف-ري-ق ت-ع-ل-ي-م-ات وت-وج-ي-ه-ات ع-ام-ة
تفضشي جميعها إا ¤ضشرورة تكثيف ا÷هود بغرضش
تخليصش ا÷زائر من ششرور الششراذم اŸتبقية من
اإلرهابي.Ú

خÓل عملية “ششيط قام بها ا÷يشش

تدمﬂ 3 Òابئ إرهابية بتيزي وزو وبجاية
لره -اب وإاث -ر
الشش- -عب ‘ /إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ا إ
عمليات بحث و“ششيط ،دّمرت مفارز للجيشش
الوطني الششعبي ،يوم  08ديسشم 2016 Èبكل
من تيزي وزو/ن.ع 1.وبجاية/ن.ع ،5.ثÓثة
Óرهابي.Ú
(ﬂ )03ابئ ل إ
جاءت هذه العملية بعد يوم واحد من تدمÒ
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشش ب-ج-ي-ج-ل/ن.ع ،5.أارب- -ع- -ة ﬂاب- -ئ
لره -اب -ي– Úوي ك -م -ي -ات م -ن اŸواد ال -غ-ذائ-ي-ة
ل -إ
واألفرششة.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
“كنت مفارز للجيشش الوطني الششعبي ،بالتنسشيق
مع عناصشر ا÷مارك ا÷زائرية ،بكل من ورقلة
وإاليزي/ن.ع ،4.م -ن ت -وق -ي-ف ( )03م-ه-اج-ري-ن غÒ
ششرعي Úوحجز( )1716وحدة من اŸفرقعات.
ف-ي-م-ا أاوق-ف ع-ن-اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ال-وادي،
ثلثة ( )03أاششخاصش بحوزتهم سشلح )02( ÚناريÚ
من صشنع تقليدي.

توقيف  137ششخصص وحجز أإجهزة
كششف عن إŸعادن
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشش الوطني
الششعبي بالناحية العسشكرية السشادسشة ‘ عمليات
م -ن -فصش -ل -ة ،ب -ك-ل م-ن “Ôاسشت وع Úق-زام)137( ،
ششخصش وحجزت ( )08أاجهزة للكششف عن اŸعادن

و( )26مولدا كهربائيا و( )19مطرقة ضشغط و()05
سشيارات رباعية الدفع و( )01دراجة نارية و()5650
ق -رصش م -ه -ل-وسش وث-لث-ة أاج-ه-زة ( )03اتصش- -ال ع -ن
طريق األقمار الصشناعية.
كما أاوقفت مفارز أاخرى ،بالتنسشيق مع عناصشر
ا÷مارك ا÷زائرية ،ثلثة (Œ )03ار ﬂدرات
وحجزت ( )277كغ من الكيف اŸعالج وثلث ()03
مركبات ،بكل من تلمسشان وسشيدي بلعباسش /ن.ع.2.
ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة اÿامسش-ة ،أاح-ب-ط عناصشر
ح- -رسش ا◊دود ب- -ك- -ل م- -ن سش- -وق أاه -راسش وت -بسش -ة
والطارفﬁ ،اولت تهريب كمية كبÒة من الوقود
ُتقدر بـ( )35822ل ،Îفيما ” حجز ثلث ()03
مركبات.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
“ك -ن ع -ن -اصش -ر ال -درك ال-وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن بسش-ك-رة
والوادي/ن.ع ،4.من حجز كمية معتÈة من التبغ
قّدرت بـ( )262قنطار.
ف-ي-م-ا اأوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي
بالناحية العسشكرية السشادسشة ‘ عمليات منفصشلة
بكل من “Ôاسشت وع Úقزام ،سشتة ( )06مهربÚ
ب-ح-وزتهم ( )1440ل Îم - -ن ال - -وق- -ود و( )03أاج-ه-زة
للكششف عن اŸعادن وجهاز اتصشال ع Èاألقمار
الصشطناعية و( )13868قرصش مهلوسش.
كما ضشبطت مفارز أاخرى )39( ،مهاجرا غÒ
ششرعي من جنسشيات ﬂتلفة ،بكل من برج باجي
ﬂتار وع Úقزام و“Ôاسشت.
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 ٨6٩عملية تنموية بقيمة مالية قّدرت بـ  ٨مÓي Òدينار

حرصس رئيسس بلدية باتنة ،عبد ألكرË
م- -اروك ،ع -ل -ى أل -ت -أاك -ي -د ب -أاه -م -ي -ة إأدرأج
أŸوأطن ‘ تسسي Òشسؤوونه أÙلية ‘ إأطار
Œسس-ي-د م-ب-دأ أل-دÁق-رأط-ي-ة أل-تشس-ارك-ي-ة
ليتابع كافة ألقضسايا ذأت ألصسلة ألوثيقة
بانشسغا’ته أليومية.

األولوية للطّرقات ،اŸسساحات اÿضسراء ،اŸدارسس وال ّصسحة

IõªM »°TƒŸ

وأششار خÓل لقاء موسّشع عقده بدأر ألثقافة ﬁمد
ألعيد آأل خليفة بوسشط مدينة باتنة لعرضض حصشيلة 4
سش-ن-وأت م-ن أل-ع-ه-دة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-حضش-ور أŸوأطنÚ
و÷ان أأ’حياء ،وبعضض فعاليات أÛتمع أŸد‘ Ê
إأطار سشلسشلة أللقاءأت مع أŸوأطن Úإأ ¤أّن أولويات
أÛلسض منذ أنتخابه سشنة  2012هو متابعة كافة
أŸلفات ألعالقة بخصشوصض ألتنمية أÙلية.
و–ّدث ““أ ““ÒŸأمام ألعششرأت من أŸوأطن Úعن
أهم أإ’‚ازأت ألتي –ّققت كتعبيد أل ّ
طرقات وتهيئة
أخرى ظلّت لسشنوأت طويلة ﬁل أسشتياء ،حيث تغرق
‘ أأ’وح -ال شش -ت -اًء وت -ت -ح -ول إأ ¤ب -رك م -ائ -ي-ة ك-ل-م-ا
تهاطلت أأ’مطار وتن Ìعليهم ألغبار صشيفا ،وسشاعد
‘ Œسش - -ي - -د أŸشش - -اري- -ع
أ◊يوية.
وع-اد رئ-يسض أل-ب-ل-دي-ة
خ Ó- -ل ح - -دي - -ث - -ه ع- -ن
حصش -ي -ل-ة إأ‚ازأت-ه إأ¤
أسشÎأتيجية أÛلسض
‘ م -وأج -ه -ة أأ’زم -ة
أŸالية ألتي “ر بها
أل- - - -ب Ó- - -د ،وع - - -دم
أ’ت- - -ك- - -ال ع- - -ل - -ى
خ- -زي- -ن- -ة أل- -دول -ة
وأل- -ت- -ج- -اوب م -ع
مطالب
أ◊كومة
بإالزأمية
ترششيد
أل-ن-ف-ق-ات إأ¤
عملية
وأسشعة
لتثمÚ
جميع
‡ت- -ل- -ك- -ات أل- -ب- -ل -دي -ة،
و“ّكنت ألبلدية منذ مطلع ألعام أ◊ا‹
من “ويل نفسشها بنفسشها لتحقق بذلك أ’سشتقÓل
أل -ذأت -ي ع -ن م -ي-زأن-ي-ة أل-دول-ة ،م-ا سش-اه-م ‘ –سشÚ
أÿدم -ة أل -ع -م -وم -ي -ة وعصش -رن -ة أل -ه -ي-اكـل وأإ’دأرأت
ألعمومية بعد فتح ألعديد من أŸصشالح على غرأر
مصشلحة أسشتصشدأر بطاقة ألتعريف ألوطنية با◊الة
أŸدنية ،حيث بلغ معدل عدد ألبطاقات ألتي ”ّ
أسشتخرأجها منذ ششهر ديسشم Èمن ألسشنة أŸاضشية
 2015إأ ¤غاية أليوم  25392بطاقة و 15ألف بطاقة
رم -ادي -ة م-ن م-ل-ح-ق-ة ب-رج أل-غ-ول-ة ،ب-ه-دف أسش-ت-ي-ع-اب
أل -ت-وج-ه-ات أ÷دي-دة ل-ل-دول-ة ن-ح-و أل-رق-م-ن-ة وأإ’دأرة
أإ’لكÎونية.
ول- -ت- -خ- -ف- -ي -ف ألضش -غ -ط سش -ي -ت -م إأ‚از  3مقرأت
Ÿن -دوب -ي -ات ج-دي-دة ع-ل-ى مسش-ت-وى أك Èأل-ت-ج-م-ع-ات
ألسشكنية باŸدينة كبوزورأن ،حي ألششهدأء وألقطب
ألسشكني حملة ،وهي أŸنششآات ألعمومية ألتي أنطلقت
أششغال إأ‚ازها ،ومن أŸنتظر أن يتيح دخولها حيز
أÿدمة –سش Úأÿدمة ألعمومية من خÓل ألرفع
م- -ن ق- -درأت أŸسش- -ت- -خ- -دم ،Úم- -ع أل- -ت -ك -ف -ل أ÷ي -د
بانششغا’ت أŸوأطن Úوتقريبهم من أإ’دأرة.

الفضساءات العمومية متنّفسس حقيقي
للعائÓت
وبخصشوصض ألتحسش Úأ◊ضشري ،أششار ““أ ““ÒŸإأ¤
إأ‚از مشش -اري -ع ن -اف -ورأت م -ائ-ي-ة ج-دي-دة Ãق-اسش-ات
وأحجام وتصشاميم ﬂتلفة ‘ ألسشاحات ألعمومية،
وألتي حّولتها إأ ¤متنفسض حقيقي للعائÓت خاصشة ‘
” تدعيمها بإانارة Œميلة
ألفÎة أŸسشائية بعدما ّ
م -ع -اكسش -ة ع -ل -ى م -ي -اه -ه-ا ،ك-م-ا أح-ي-طت Ãسش-اح-ات
خضش-رأء و” ت-ب-ل-ي-ط أرضش-ي-ت-ه-ا وت-دع-ي-م-ه-ا ب-ك-رأسشي
جديدة ،ويضشاف لها حديقة كششيدة ،حديقة بوعقال،
تهيئة أŸسشاحات أÿضشرأء ألطريق ألوسشطى بحي

ع- -رع- -ار وح -دي -ق -ة
أول نوفم ÈوغÒها.
ك -م -ا أق-ت-نت أل-ب-ل-دي-ة
 500كرسشي ‘ معظم
أ◊دأئ- -ق ،ب -اإ’ضش -اف -ة
إأ ¤نصشب ح- - - - -وأج- - - - -ز
ل -ل -ط -رق -ات وأل-ت-ي قّ-در
ع - - - -دده - - - -ا حسشب إأدأرة
بلدية باتنة بـ  500حاجز،
إأ ¤جانب ذلك ”ّ وضشع
أأ’ضش - -وأء ‘ م - -ل- -ت- -ق- -ي- -ات
ألطرق ،وألتي يقّدر عددها
بـ  1000وحدة.
ول -ل -قضش -اء ع -ل -ى أل -ت -ج-ارة
أل -ف -وضش -وي -ة ،أ‚زت أل-ب-ل-دي-ة
عدة أسشوأق جوأرية Ãوأصشفات
عصش - -ري- -ة ك- -ف- -ت- -ح ﬁ 270ل
Œاري.
وج ّ-دد م -اروك ب-ل-غ-ة أأ’رق-ام
عزم أÛلسض ألبلدي أإ’سشرأع ‘
–قيق برنا›ه أ’نتخابي بإا“ام جميع أŸششاريع
”
ألتي تعهد بها خÓل أ◊ملة أ’نتخابية ،حيث ّ
تنفيذ  869عملية تنموية هامة ‘ ﬂتلف ألقطاعات
ذأت ألصش -ل -ة أŸب -اشش -رة ب -ي-وم-ي-ات أŸوأط-ن و–سشÚ
ظروفه أŸعيششية ،بقيمة مالية قدرت  8مÓي Òدج
منها  1,92مليار دج وجهت لتهيئة وتعبيد ألطرقات
أŸوزع- -ة ع Èمسش -ت -وى إأق -ل -ي -م أŸدي -ن -ة ،ف -ي -م -ا ”
تخصشيصض أزيد من  760مليون دج لÓهتمام وتهيئة
ألسش -اح -ات أÿضش -رأء ‘ ،ح ”ّ Úت -ن -ف -ي-ذ  57عملية
Ãبلغ  290مليون دينار موجه لÓهتمام باŸدأرسض
أ’بتدأئية ،وألتي يفوق عددها ألـ  85مدرسشة أبتدأئية
أث -ق -لت ك -اه -ل أل -ب -ل -دي -ة خ -اصش -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب-تسش-يÒ
مطاعمها.
باŸقابل خ ّصشصشت ألبلدية ما قيمته  221مليار
سش-ن-ت-ي-م ’ق-ت-ن-اء أل-ع-ت-اد وأل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ت-ي –تاجها
مصشالح ألبلدية ،يضشاف إأليها تخصشيصض مبالغ مالية
معتÈة وجهت للعديد من أŸششاريع أأ’خرى ألتي
لطاŸا كانت ﬁل أنششغال سشكان أŸدينة.
وطمأان رئيسض ألبلدية ألسشكان بخصشوصض ألعجز
أÙت -م -ل ل -لسش -ن -ة أل -ق -ادم -ة  2017وع -رق-ل-ة ب-عضض
أŸششاريع ألتنموية بالتأاكيد على حرصشه ألششديد على
ت -ط -ب -ي -ق أسشÎأت -ي-ج-ي-ت-ه صش-ارم-ة Ÿوأج-ه-ة ألصش-دم-ة
أŸال -ي -ة أل -ت -ي “ر ب -ه -ا أل -ب Ó-د م-ن خÓ-ل أسشÎج-اع
ألديون ألعالقة ببعضض ألقطاعات لصشالح ألبلدية على
غ -رأر م -رأسش -ل -ت -ه م -ؤوخ-رأ Ÿصش-ال-ح ق-ط-اع أÿدم-ات
أ÷امعية بالو’ية ،للمطالبة بتعويضض ما‹ يفوق ألـ
 1000مليار سشنتيم ،وهناك حديث عن Œاوزه لـ 2500
مليار سشنتيم ،وهي قيمة أوعية عقارية هامة ،أغلبها
بوسشط أŸدينة أ‚زت فوقها مرأفق جامعية تتمثل
أسشاسشا ‘ أحياء جامعية دون تعويضض ما‹ يذكر،
دون أ◊ديث عن تلك أŸنجزة بالقطب ألعمرأÊ
أ÷ديد حملة .01

وأّكد ““أ ““ÒŸأّن –ديد قيمة أأ’وعية ألعقارية ”
بطريقة قانونية وششّفافة قامت به مصشالح ﬂتصشة
من مديرية أمÓك ألدولة بالو’ية وفق سشعر أÎŸ
أŸربع أ◊ا‹ بالسشوق ،وتندرج ألعملية ‘ إأطار تثمÚ
أŸم-ت-ل-ك-ات وح-رصض أل-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى خ-ل-ق بدأئل ثروة
و“وي -ل م -ي -زأن -ي-ت-ه-ا ذأت-ي-ا ب-ع-ي-دأ ع-ن أل-دع-م أŸا‹
أÙلي وأŸركزي من أŸصشالح ألوصشية.
وفصشل ماروك ‘ موضشوع أأ’وعية ألعقارية ألتي
أ‚زت ف -وق -ه -ا إأق -ام -ات ج-ام-ع-ي-ة ب-ط-لب م-ن ب-عضض
أŸوأطن ،ÚمششÒأ إأ ¤وجود 7
أح -ي -اء ج -ام -ع -ي -ة تّÎب -ع ع -ل-ى
مسش- -اح- -ة إأج- -م- -ال- -ي- -ة ت -ق ّ-در
بحوأ‹  7هكتارأت تÎأوح
أل -ق -ي -م -ة أŸال -ي-ة ل-ل-وأح-دة
منها ب 430 Úألف دينار
و 2م- -ل- -ي- -ون دج ،حسشب
مصش-ال-ح أمÓ-ك أل-دولة،
ويتعلق أأ’مر بإاقامات
 1000سش -ري -ر إأن-اث،
وأإ’ق -ام-ة أ÷ام-ع-ي-ة
دوأدي صشالح إأناث،
وأإ’قامة أ÷امعية
سشرير
1000
ومهدأوي
خ -دي -ج-ة إأن-اث
وملحقتها
 500سشرير،
 1500سشرير
إأن - -اث ،وأإ’ق - -ام- -ة
أ÷امعية أول نوفم Èوأإ’قامة
أ÷امعية أإ’خوة أوجرة أÿاصشة بطالبات
كلية ألطب وألصشيدلة ” ،ألتنازل عليها من طرف
أÛلسض ألشش -ع -ب -ي أل -ب-ل-دي ألسش-اب-ق ›ان-ي-ا Ãوجب
مدأولة ودون توثيق ألعقد.

عجز ما‹ بـ  56مليار سسنتيم
وبخصشوصض ميزأنية بلدية باتنة أإ’ضشافية للسشنة
أ◊الية ،فأاششار ماروك Œاوزها لـ  150مليار سشنتيم
ق ّسشمت إأ ¤ششطرين أأ’ول للتسشي Òوألثا Êألتجهيز
جهت أسشاسشا إ’‚از  28عملية تنموية هامة بغÓف
وّ
ما‹ يزيد عن  70مليار سشنتيم 40 ،مليار سشنتيم ،منها
ل -ل -ت-ه-ي-ئ-ة أ◊ضش-ري-ة وت-ع-ب-ي-د أل-ط-رق-ات وك-ذأ ت-ه-ي-ئ-ة
أÓŸعب ألرياضشية وتغطيتها بالعششب أ’صشطناعي،
ويتعلق أأ’مر بتهيئة  5مÓعب بأاحياء ألزمالة ،ألدبو،
حي ألنصشر وباركافورأج إأضشافة إأ ¤إأعادة أ’عتبار
للملعب Úأ÷وأري Úبباركافورأج وحي  300مسشكن.
ك -م -ا ب -ر›ت أل -ب -ل -دي -ة ‘ إأط -ار –سش Úأÿدم-ة
ألعمومية أŸقدمة للموأطن ،Úونزو’ عند أنششغا’ت
÷ان أأ’ح-ي-اء وف-ع-ال-ي-ات أÛت-م-ع أŸد Êب-ال-ب-لدية،
إأ‚از قاعت ÚللعÓج بحي ألزمالة وطريق تازولت،

وك -ذأ أإ“ام أأ’شش -غ -ال ب -ب -عضض أŸدأرسض أ’ب -ت -دأئ -ي-ة
Óسشتفاة منها خÓل ألدخول أŸدرسشي أŸقبل.
ل إ
وكشش-ف م-اروك ع-ن تسش-ج-ي-ل أل-ب-ل-دي-ة ل-ع-ج-ز ما‹
خ Ó-ل ألسش -ن -ة أ÷اري-ة ،ب-ل-غ  560م-ل-ي-ون دج م-قارنة
بالسشنة أŸاضشية.
ك -م -ا ت -ط ّ-رق ““أ ““ÒŸإأ ¤إأن -ه -اء مصش -ا◊ه وبصش -ف-ة
رسش-م-ي-ة م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ريب ج-م-ي-ع أل-وث-ائ-ق أإ’دأرية
ألصشادرة عن بلدية باتنة ،ويتعلق أأ’مر بـ  22وثيقة
م-ن-ه-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-وث-ائ-ق ألصش-ف-ق-ات أل-ع-م-ومية ،دفاتر
ألشش- -روط أ’سش- -تشش- -ارأت ،أ’ت- -ف- -اق- -ي -ات ،أŸق -ررأت
كشش -وف -ات أج -ور أل -ع -م -ال ،أŸزأي -دأت ،أŸن -اقصش-ات
وغÒه -ا م -ن أل-وث-ائ-ق أإ’دأري-ة أأ’خ-رى،
حيث كانت مصشالح ألبلدية
تعتمد على 11
وث-ي-ق-ة ب-ال-ل-غة
أل-ف-رنسش-ي-ة قبل
أنتخاب
أÛلسض أل -ب-ل-دي
أ◊ا‹ ،ألذي دأب
ع-ل-ى إأ“ام أل-ع-ملية
‘ أحسش -ن أل -ظ-روف
ب -ع -د  05أشش -ه-ر م-ن
أل -ع -م -ل أ÷اد وف -ق م-ا
ت- -طّ- -ل- -ب- -ت- -ه ع- -م- -ل- -ي -ات
ألÎجمة .ويرى أّن ألقرأر
ألذي ” أتخاذه يعّد قرأرأ
سشياديا ومن إأ‚ازأت عهدة
أÛلسض أل - -ب - -ل - -دي أ◊ا‹،
وقال أّنها خطوة مهمة لتعزيز
أللغة ألعربية Ãصشالح ألبلدية،
منّوها ‘ ألسشياق ذأته أنّ قرأر
ت- -ع- -ريب أŸرأسشÓ- -ت أأ’خÒة ’
ي - -ح- -م- -ل أي ب- -ع- -د سش- -ي- -اسش- -ي و’
يسشتهدف أي ششريحة أجتماعيةﬁ ‘ ،اولة لطمأانة
أŸوأطن.Ú

نقاشس ثري عكسس اهتمام اŸواطن
بشسؤوونه اÙلية
بعد عرضض أ◊صشيلة ،فتح ““أ ““ÒŸباب ألنقاشض
للموأطن Úألذين كانت أغلب تدّخÓتهم تتمحور حول
أإ’نارة ألعمومية وألتهيئة وأŸياه ألصشا◊ة للششرب،
وكذأ أإ’زدحام أŸروري ألذي باتت تعا Êمنه ألبلدية
وكذأ بعضض مششاكل قطاع ألÎبية كون أإ’بتدأئيات
–ت وصش -اي -ة أل -ب -ل-دي-ات .ورّد م-اروك رف-ق-ة أعضش-اء
›لسشه ألبلدي على أنششغا’ت أŸوأطن بالتعهد على
حلها ‘ إأطار ما تسشمح به قوأن Úأ÷مهورية ،و‘
حدود أأ’غلفة أŸالية أŸتّوفرة من خÓل مصشارحة
أŸوأط -ن Úب-ح-ق-ي-ق-ة أل-وضش-ع أل-ع-ام ل-ل-بÓ-د ،وضش-رورة
ألتجند ألكلي للدفاع عن ألبÓد وأمنها وسشÓمتها من
كل أأ’خطار.

الرياضسي
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لو ¤موبيليسس
ا÷ولة الـ  14للّرابطة ا أ

«الكناري» أامام حتمية الفوز
خÓل مواجهة أابناء «اŸكّرة»

إاشسراف :حامد حمور

السسبت  1٠ديسسمبر  ٢٠1٦م الموافق لـ  1٠ربيع الول  14٣٨هـ العدد 1٧٢٠4

الّرابطة اÎÙفة الّثانية

ثÓثي اŸقّدمة ‘ مهّمة صصعبة

رغم النتقادات Ÿسستوى ال ّ
Óعب اÙلي

تبي ،منصصوري ،حامية ،عرجي ورضصوا..Ê
أاسصماء واعدة تطرق أابواب «ال ّنجومية»
ا◊لم..روؤية ’عبي
«اŸوج ـ ـة ا÷ديــدة»
مع «اÿضصر» مسصتقبÓ

تصسوير:ايت قاسسي

مهـــداوي :

غي ـ ـ ـ ـاب ا’سصتق ـ ـ ـرار
ف ـ ـي اأ’نـ ـديـ ـ ـ ـ ـ ـة اأثـّر
علـ ـ ـى عديد الّÓعبÚ
عرجـــي:

النصصري ـ ـ ـ ـة من ـ ـحت
‹ فرصصة الÈوز...
تبــــي :

كلمة العدد

«اŸوب» ..وضصعية
وتسصاؤو’ت؟
^ حامد حمور

Áر ف--ري--ق م--ول--ودي--ة ب-ج-اي-ة Ãرح-ل-ة
صصعبة قد تؤودي به إ ¤مغادرة قسصم
إلنخبة إن  ⁄يتم إيجاد حلول للمشصاكل
إلكبÒة إلتي يعا Êمنها ،حيث ترإجع

أا“ّن ـ ـ ـ ـ ـ ـى ال ّسصـ ـÒ
على خطى سصليماÊ
وسصـ ـ ـ ـ ـ ـودانـ ـ ـ ـي ...
لو ¤عقب إنهزإمه ‘
أإدإء إلفريق بشصكل كب Òويتذّيل ترتيب إلرإبطة إ أ
إلعديد من إŸقابÓت إلتي أإعقبت تنشصيطه لنهائي كأاسس إلكونفدرإلية
إلفريقية لكرة إلقدم.
فقد قّدم «إŸوب» مسصتوى كبÒإ ‘ إŸنافسصة إلقارية حقق خÓله إ‚ازإ
تاريخيا بقيادة إŸدرب سصنجاق ،لكن إألمور «تدهورت» بشصكل جعل إلفريق
يعجز على إسصتعادة مسصتوإه ،وبقي بدون مدرب رئيسصي بسصبب إÓÿف إلذي
نشصب ب Úإلدإرة إ÷ديدة وسصنجاق ،وذلك باّتهامات متبادلة ب Úإلطرف.Ú
وبعد مغادرة إŸدرب إلسصابق للمنتخب إلوطني للنادي ،إسصتلم إلعارضصة إلفنية
يوسصف بوزيدي ‘ ظروف تنظيمية  ⁄تسصمح له إيجاد إ◊لول إŸناسصبة ‘
Ÿح ‘
ظرف وجيز بالرغم من خÈته وحنكته ومعرفته لبيت إلنادي كونه ّ
إلعديد من إألحيان مغادرته لـ «إلسصفينة»،خاصصة وأإنّ «إŸوب» يلعب مقابÓته
خارج إلديار ‘ إŸدة إألخÒة بسصبب إلعقوبات إŸسصلطة عليه.

وبالتا‹ ،كان من إŸنطقي أإن تكون إŸشصاركة إلقارية إضصافة نوعية لهذإ
إلفريق إلعريق من خÓل إ◊فاظ على إلتشصكيلة إلتي كسصبت Œربة معتÈة ،إل
أإّن إلعكسس هو إلذي حدث بالنسصبة لفريق يبحث عن إلسصتقرإر إلذي Áكنه من
إسصÎجاع «هيبته»..خاصصة أإّن إلعديد من لعبي إلفريق طالبوإ Ãسصتحقاتهم
إلتي تبقى عالقة.
‡ا يسصتدعي إّتخاذ إجرإءإت على
،
ة
ع
ي
ر
ص
س
ة
Ò
ت
و
ب
Ò
ص
س
ت
ة
ي
ل
فاŸنافسصة إÙ
ّ
نفسس إلوتÒة بالنسصبة لكل إŸعني Úبهذإ إلفريق لكي يسصتعيد توإزنه ‘ إلوقت
إŸناسصب قبل فوإت إآلوإن ،وهذإ بتوف Òكل إلظروف إلتي تسصمح لÓعبÚ
إلÎك -ي-ز ع-ل-ى إŸي-دإن وإل-ت-حضص Òإ÷ي-د ل-ل-م-ق-ابÓ-ت ك-ون إŸسص-ت-وى م-وج-ود
بالنسصبة لهوؤلء إلÓعب ،Úإلذين إسصتطاعوإ أإن يفرضصوإ أإنفسصهم على إŸسصتوى
إلقاري ،ويحتاجون فقط للثقة إلÓزمة إلتي تأاتي بظروف تنظيمية وإمكانيات
للعمل ‘ ظروف موإتية.
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رغم ا’نتقأدات Ÿسشتوى ال ّ
Óعب اÙلي

تبي ،منصسوري ،حامية ،عرجي ورضسوأ..Êأسسماء وأعدة تطرق أبوأب «ألنّجومية»
أŸنتخب ألوطني للمحليّÚ
‘ أÿطوة أأ’و¤

ي-ت-حّ-دث أاغ-لب اŸت-تّ-ب-ع Úللبطولة اÙلية
عن تد Êمسشتوى أاداء الفرق وعدم وجود
’ع -ب Úب -إأم -ك -أن -ه -م ال -ت -أأل-ق ل-ع-دة أاسش-ب-أب
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-أل-ت-ك-وي-ن ،وك-ذا ال-ظ-روف ال-تي
ي -ل -عب ف -ي -ه -أ ه -ؤو’ء ال Ó-ع -ب ÚواŸت-ع-ل-ق-ة
بحألة أارضشية اŸيدان والضشغط اŸتزايد من
ا÷مهور.
حأمد حمور
لكن رغم ذلك ،فإأّن ألرأبطة أÎÙفة أألو¤
لهذأ أŸوسسم «قّدمت» بعضش ألصسور ألتي جعلت
أألمور قد تختلف ‘ أŸسستقبل بألنسسبة Ÿسستوى
لعبينأ ،وقد تفتح لهم آأفأقأ وأسسعة إأن وجدوأ
أل -ظ -روف أل -ت -ي تسس -م -ح ل -ه -م ب -ت -ط -وي -ر أدأئ -ه-م
بأسستمرأر.
فقد تأبع أ÷مهور ألريأضسي بأهتمأم بروز
لسس--م--أء أل--ت--ي تصس--ن--ع أل--ف--أرق ‘ أن-دي-ت-ه-أ
أأ
وأل--ف--رج--ة ‘ أل--ب--ط-ول-ة ،ع-ل-ى غ-رأر هّ-دأف
أوŸب-----ي أŸدي-----ة ،أل-----ذي ‘ فÎة وج-----ي----زة
لن-ظ-أر ب-ف-ع-أل-ي-ت-ه
أسس--ت-ط-أع أن ي-ج-لب أل-ي-ه أ أ
ألكبÒة أمأم أŸرمى ،ويسسأهم ‘ أŸشسوأر
لن ألصس--أع--د
أŸمّ---ي---ز أل---ذي سسّ--ج--ل--ه ◊د أ آ
لو.¤
أ÷ديد للرأبطة أÎÙفة أ أ
ومن أŸرجح أن ل Áكث حأمية كثÒأ بأألوŸبي
ب -أل -ن-ظ-ر ل-ط-لب أل-ع-دي-د م-ن أل-ف-رق خ-دم-أت-ه ‘
أÒŸكأتو ألشستوي ،خأصسة وأن نأديه أ◊أ‹ قد
يقبل حصسة مألية كبÒة “ّكنه من إأحدأث توأزن
مأ‹ مقأبل ألتخلي عن حأمية ،ألذي قد تكون
لديه طموحأت كبÒة للعب منأفسسة قأرية مع أحد
أألندية ألتي تسسعى ÷لبه.

عرجي..مرأوغات ورؤوية جيدة للعب

كمأ أّن أل ّ
Óعب أŸوهوب عرجي ‘ فريق نصسر
حسس Úدأي ،ألذي بألرغم من تذبذب نتأئج نأديه
إأل أنه «يضسيء» أŸيدأن بفنيأته ومرأوغأته ألتي
قلّمأ نرأهأ حأليأ ،وهذأ منذ ألسسنوأت ألتي كأن
عدد من «أŸرأوغ »Úيحتكرون ألوأجهة ‘ عدة

أ◊لم..رؤوية ’عبي «أŸوجة
أ÷ديدة» مع «أÿضسر» مسستقبÓ

أندية جزأئرية ،وحديث كث Òيسس Òعلى هذأ
ألÓ-عب أŸوه-ب-ة أل-ذي ي-ذّك-ر «أل-ك-ه-ول» ب-أل-لعب
أ÷زأئري ألذي يرتكز على ألفنيأت ‘ أŸقأم
أألول.
وبألنظر ◊أجة أألندية أ÷زأئرية للحصسول على
ألÓعب Úألذين يحسسنون ألوصسول أ ¤ألشسبأك،
ف -إأن لعب سس -ري -ع غ -ل -ي -زأن «ت-ب-ي» ي-ك-ون ضس-م-ن
أألول -وي -أت أل-ت-ي وضس-ع-ه-أ ك-ل م-ن وف-أق سس-ط-ي-ف
وشس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-أئ-ل ،ب-ع-دم-أ أث-بت ألÓ-عب أŸع-ني
أمكأنيأته ،وهو كذلك سسأهم ‘ ألعودة ألقوية
لفريقه بألرغم من أŸشسأكل ألكبÒة ألتي عأشسهأ

«ألرأبيد» ‘ بدأية أŸوسسم.
وتكمن قوة «تبي» ‘ ذكأئه ألكب ‘ Òمنطقة
‡أ يؤوّهله ألن يكون ضسمن أحد ألفرق
ألعمليأتّ ،
ألكبÒة ‘ ألبطولة ألوطنية.

مÓل..أكتشساف جديد
‘ ألقائمة ألّطويلة لشسارف

وÃأ أنّ أ–أد أ◊رأشش عرف لعدة سسنوأت أنه
خّ-زأن ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-م-وأهب ألشس-أب-ة أل-ت-ي ي-فّضس-ل-هأ
أŸدرب بوعÓم شسأرف ،وألذي يقوم بعمل كبÒ
‘ ظل ألظروف أŸألية ألصسعبة للنأدي ،فإأّنه

ي-ع-ط-ي أل-ف-رصس-ة لÓ-ع-ب Úألشس-ب-أن أل-ذين أنتهزوأ
هذه ألفرصسة ووظّفوهأ بشسكل جيد على غرأر
ألÓعب مÓل ،ألذي وجد ضسألته وأصسبح يحتكر
أل-وأج-ه-ة ب-أه-دأف-ه أل-ث-م-ي-ن-ة وبدأ «يصسنع» لنفسسه
أسسمأ ‘ فضسأء ألرأبطة أÎÙفة أألو.¤

وتأّلق أŸدأفع رضسوأ Êمع شسبيبة ألقبأئل رغم
ألÎأجع ألكبŸ Òسستوى ألفريق ،حيث أّن ألÓعب
ألسسأبق ل–أد ألعأصسمة يقّدم مقأبÓت ‡ّيزة
بفضسل أمكأنيأته ألكبÒة ،وألكل يرشّسحه ألن يكون
ضس -م -ن أ◊ل-ول أŸم-ك-ن-ة مسس-ت-ق-ب Ó-ع-ل-ى أل-روأق
أألÁن للمنتخب ألوطني بفضسل نزعته ألهجومية
وتغطيته أ÷يدة للمنطقة ‘ ألدفأع.
ول Áكننأ أ◊ديث عن أŸوأهب ألشسأبة دون أن
نذكر «أكأدÁية بأرأدو» ألتي «وّزعت» ألعديد من
أل Ó-ع -بı Úت -ل -ف أن -دي -ة أل -رأب-ط-ة أÎÙف-ة
أألو ،¤وألسس -م أل -ذي أصس -ب -ح م-ت-دأول ب-ق-وة ه-و
زكريأ منصسوري ألذي يضسعه بعضش ألختصسأصسيÚ
‘ مقدمة ألقأئمة ألتي تضسم أŸوأهب ألشسأبة،
وي -ل -عب ح -أل -ي -أ ب -ب -أرأدو ب -ع-د فشس-ل أن-ت-ق-أل-ه أ¤
أل -ع -م -ي -د ،ل -ك -ن م-ن أÙت-م-ل ج-دأ أن ي-ع-ود أ¤
أŸولودية ‘ أÒŸكأتو ألشستوي ،ولو أّن أندية
عديدة تسسعى للفوز بخدمأته و‘ مقدمتهأ نصسر
حسس Úدأي.

وليد عرجي (’عب نصشر حسش Úداي) لـ «الششعب»

حأوره :عمأر حميسشي
تصشويرﬁ :مد آايت قأسشي
و ⁄ي -ف ّ-وت ع -رج -ي أل -ف -رصس -ة ل -ي -ؤوك -د أّن -ه ي -ري-د
أسس -ت -غ Ó-ل ت -وأج-ده ع-ل-ى سس-ب-ي-ل أإلع-أرة ‘ نصس-ر
حسس Úدأي للعب أك Èعدد من أŸبأريأت ،وهذأ
من أجل ألعودة بقوة إأ ¤فريقه أألصسلي أ–أد
ألعأصسمة ‘ نهأية أŸوسسم.
ووصسف ألÓعب أŸرحلة ألتي “ر بهأ ألنصسرية
ب -ألصس -ع -ب-ة ،ل-ك-ن-ه أب-دى ت-ف-أؤول ب-إأم-ك-أن-ي-ة –ق-ي-ق
أألفضسل خÓل أŸبأريأت أŸقبلة من أجل –قيق
أأله -دأف أŸسس -ط -رة م -ن ط -رف أإلدأرة وأ÷ه -أز
ألفني.
❊ الششعب :كيف تقّيم مششوارك ◊د
’ن مع النصشرية؟
ا آ
❊❊ أللعب وليد عرجي :لقد منح ‹ فريق نصسر
حسس Úدأي أل -ل -عب ب -أن -ت -ظ-أم ‘ أل-رأب-ط-ة أألو،¤
وه -ذأ أألم -ر  ⁄ي -ك -ن م -ت -أح -أ خÓ-ل ت-وأج-دي ‘
فريقي ألسسأبق أ–أد ألعأصسمة ،لهذأ ف ّضسلت بعد
ألتشسأور مع أ÷هأز ألفني ل–Óأد على ألنتقأل
إأ ¤أحد أألندية على سسبيل أإلعأرة من أجل لعب
أŸب -أري -أت ب -أن -ت -ظ -أم ،وه -و م -أ ح-دث م-ن خÓ-ل
أنتقأ‹ إأ ¤نصسر حسس Úدأي ألذي فتح ‹ أبوأب
ألشس -ه -رة ‘ أل -رأب -ط -ة أألو ¤ب -ع -د أن ك-نت لع-ب-أ
مغمورأ لكن كل هذأ كأن بفضسل ألعمل وألجتهأد
‡أ جعلهم
وثقة مسسؤوو‹ ألفريق ‘ إأمكأنيأتي ّ
Áنحون ألفرصسة ‹ مبأشسرة بعد أن أنتقلت إأ¤
ألفريق.
❊ لكنك كنت قريبأ من ا’نتقأل إا¤
ا–أد ا◊راشس؟
❊❊ صسحيح كأنت هنأك مفأوضسأت مع إأدأرة أ–أد
أ◊رأشش ألنتقل على سسبيل أإلعأرة رفقة زميلي ‘

هذه الفÎة الوجيزة؟
❊❊  ⁄أكن أتوّقع فقد كأن هد‘ أألول هو ضسمأن
مكأنة أسسأسسية ‘ ألفريق ،وهو مأ حدث حيث
وضس -ع أ÷ه -أز أل -ف -ن -ي ألسس -أب-ق ث-ق-ت-ه ‘ شس-خصس-ي
وأعتقد أّنني كنت ‘ أŸوعد منذ أŸبأرأة أألو،¤
حيث طلب مّني أ÷هأز ألفني أللعب بدون
ضسغط وتقد Ëكل مأ لدي ‘ كل
م- -ب- -أرأة ،وه -و م -أ ح -دث ح -يث
برزت حينهأ وضسمنت مكأنتي
كأسسأسسي ،لكن ل يجب أن
أت- -وق- -ف ع- -ن -د ه -ذأ أ◊د
حيث سسأوأصسل ألعمل من
أج - -ل أل - -ت- -ط- -ور أك Ìم- -ن
ج- - -م - -ي - -ع أل - -ن - -وأح - -ي ألن
أŸسسÒة مأزألت طويلة.
❊ ه- -ل ت- -فّضش- -ل ال -ب -ق -أء ‘
ال- - -نصش - -ري - -ة أاو ال - -ع - -ودة إا¤
ا’–أد؟
❊❊ ع -ق -دي ه -و إأع -أرة ف -ق -ط ،وب-أل-ت-أ‹ ع-ودت-ي
م -ؤوّك -دة إأ ¤أ–أد أل -ع -أصس-م-ة ب-ع-د ن-ه-أي-ة أإلع-أرة
لكنني ل أفكر ‘ هذأ أألمر حأليأ ،حيث سسأنتهز
فرصسة توأجدي ‘ ألنصسرية للعب أك Èعدد من
أŸبأريأت إأ ¤غأية نهأية أŸوسسم ،وحينهأ سسيكون
لكل حدث حديث ،ألن أŸوسسم مأزأل طوي Óأيضسأ
وع -ل -ي-ن-أ ألÎك-ي-ز خÓ-ل أŸرح-ل-ة أŸق-ب-ل-ة ل-ل-ع-ودة
Ÿوأصسلة ألنتصسأرأت من إأجل ألرتقأء أك‘ Ì
جدول ألÎتيب ،خأصسة بعد تأثر ألفريق ألذي مّر
‡أ جعلنأ نتدحرج ‘ ألÎتيب.
بفÎة فرأغ ّ
❊ ه -ل ت -ت -وّق -ع أان ت -ك -ون ال -نصش-ري-ة
أاقوى خÓل مرحلة العودة؟
❊❊ علينأ تعويضش ألفÎة ألسسلبية ألتي مررنأ
بهأ خÓل مرحلة ألذهأب ،وألتي أّثرت على
ترتيب ألفريق ‘ جدول ألÎتيب ،وهذأ من
خÓ-ل –ق-ي-ق أل-ن-ت-أئ-ج ألي-ج-أب-ي-ة ‘ م-رحلة
أل--ع--ودة .وشس--خصس--ي--أ أن--أ م--ت--ف-أئ-ل Ãسس-ت-ق-ب-ل
أل---نصس---ري---ة رغ--م أŸب--أري--أت ألصس--ع--ب--ة أل--ت--ي
تنتظرنأ ،لكن ألفريق قأدر على رفع ألتحدي
لنصسأر.
لفضسل من أجل إأسسعأد أ أ
وتقد Ëأ أ

«أطمح لقيادة
ألفريق لتحقيق
لقب هذأ أŸوسسم»

أل–أد أŸدأفع مد ،Êلكن أŸفأوضسأت تعّثرت
بعد أن تلقيت عرضسأ من نصسر حسس Úدأي كأن
أفضسل من كل ألنوأحي ،وألدليل أّنني أسستطعت
ألÈوز ‘ فÎة وجيزة بفضسل ثقة أ÷هأز ألفني

وأإلدأرة ‘ إأم- -ك- -أن- -ي- -أت -ي ،ول أنسس -ى أيضس -أ دع -م
أألنصسأر منذ أليوم أألول ألذي توأجدت فيه ‘
ألفريق.
❊ ه -ل ك -نت ت -ت -وّق -ع ‚أحك خÓ-ل
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عبد الرحمأن مهداوي لـ «الششعب:

«غياب أ’سستقرأر ‘ أأ’ندية أّثر
على مسستوى عديد ألّÓعب»Ú
اع -ت ÈاŸدرب ال -وط -ن -ي السش -أب -ق ع -ب -د ال -رح -م -أن م -ه -داوي ‘ تصش -ري -ح خ-أصس لـ
«الشش-عب» ت-أأّل-ق ب-عضس الÓ-ع-ب Úضش-م-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ية نتيجة خوضشهم لعدة
’ن اŸنأفسشة وصشلت إا ¤منتصشفهأ وهذا أامر عأدي ،كمأ أاثنى على بعضس
مبأريأت أ
الوجوه التي تقدم مسشتوى كبÒا ،وطألبهم Ãواصشلة العمل من أاجل الوصشول
للقمة وتدعيم الفريق الوطني ‘ اŸسشتقبل.
حأورته :نبيلة بوقرين
❊ الشش -عب :ك -ي -ف تصش -ف ت -أأّل-ق ب-عضس
ال Óّ-ع -ب Úضش -م -ن ال -راب -ط-ة اÎÙف-ة
’و¤؟
ا أ
❊❊ أŸدّرب ألوطني أل ّسسأبق عبد ألرحمأن
م -ه -دأوي :أع -ت -ق -د أّن ت -أّل -ق أل Ó-ع -ب Úم-ع
لّن أŸنأفسسة وصسلت
نوأديهم عأدي جدأ أ
للذروة ولعبوأ عددأ كبÒأ من أللقأءأت ،مأ
ي -ع-ن-ي أّن مسس-ت-وأه-م م-تصس-أع-د خ-أصس-ة م-ن
أ÷أنب ألبد ،Êودخلوأ بشسكل كب ‘ Òجو
أŸنأفسسة وأصسبحوأ يفكرون ‘ أمور كثÒة
ع -ل -ى غ -رأر م -ن سس -ي -ك-ون أل-هّ-دأف ،أفضس-ل
م - - -وّزع ،أفضس - - -ل ‡ّرر وأحسس- - -ن ح- - -أرسش،
لمور ألتي تسسأعد على
وغÒهأ من هذه أ أ
تألقهم بشسكل أك.È
❊ ل -ك -ن -ن-أ Ÿسش-ن-أ ب-روز ب-عضس الÓ-ع-بÚ
الشش - -ب - -أب بشش- -ك- -ل خ- -أصس م- -أ رأايك ‘
مسشتواهم؟
❊❊ هنأك عدة لعب Úبرزوأ خÓل أŸوسسم
ألكروي وأغلبيتهم شسبأب ،وبإأمكأنهم إأعطأء
ألكث Òللكرة أ÷زأئرية ‘ أŸسستقبل وإأثرأء
سس -ج -ل -ه -م ألشس -خصس -ي ،وه -ن-أ ن-ع-ود ل-ل-كÓ-م
لّن أŸن- -أفسس -ة ع -ل -ى أن ي -ك -ون -وأ
ألسس- -أب- -ق أ
لفضسل ‘ ﬂتلف أŸنأصسب ألتي يلعبون
أأ
بهأ سسيجعلهم يطّورون مسستوأهم أك‘ Ì
ق -أدم أŸب -أري -أت Ãأ أن م -رح -ل -ة أل -ذه-أب
تقÎب من ألنهأية ،وعليهم أŸوأصسلة ‘
ن -فسش أŸن -ه -ج وأل -ت -ف -ك Òح-ت-ى يصس-ل-وأ إأ¤
أهدأفهم.
❊ مأ هو تعليقك على عدم اسشتقرار
هؤو’ء الّÓعب ‘ Úمسشتواهم الفني؟
❊❊ صس -ح -ي -ح ك -ل م -وسس -م ن -ك-تشس-ف لع-بÚ
بإأمكأنيأت عألية ومسستوى جيد ،ولكن لن

أاسشأمة تبي (مهأجم سشريع غليزان) لـ «الششعب»:

يسس -ت -م -روأ ل -فÎة ط-وي-ل-ة وذلك رأج-ع ل-ع-دة
أسس -ب -أب ،أب -رزه -أ ع-دم وج-ود أسس-ت-ق-رأر ‘
ألنوأدي ألتي يعأ Êأغلبهأ من عدة مشسأكل
دأخلية ،إأضسأفة إأ ¤عدم قدرة ألÓعب على
لّن
أ◊فأظ Ÿأ حّققه وأكتسسبه من قبل أ
ألسستقرأر هو أسسأسش ‚أحهم ،وكل هذأ
يجعلنأ نشسأهد أسسمأء ثم تختفي ‘ أŸوسسم
جلنأ غيأب ثقأفة أŸوأصسلة
أŸوأ‹ ،كمأ سس ّ
لّن-ه-م ي-ك-ت-ف-ون Ãأ
ل-دى ه-ؤولء أل-ري-أضس-ي Úأ
يصسلون له خÓل سسنة وأحدة.
’مكأنيأت متوّفرة أامأم هؤو’ء
❊ لكن ا إ
ال ّ
Óعب Úأاليسس كذلك؟
❊❊ ل يجب أن نتهم هؤولء ألÓعب Úأو
لن -ه غ Òصس -ح -ي -ح ت -وف -ر ك -ل
ن- -ظ- -ل- -م- -ه -م أ
لمكأنيأت أمأم هؤولء ألÓعب ،Úبل ‚د
أإ
لكÌ
أنه هنأك من ل يتقأضسون أجورهم أ
م- - -ن ثÓ- - -ث أشس- - -ه- - -ر ،إأضس - -أف - -ة إأ ¤ع - -دم
أسس -ت -ف -أدت -ه -م م -ن أل -عÓ-وأت وك-ذأ ظ-روف
ألتحضسÒأت لهأ دور كب Òمن أجل أ◊فأظ
ع- -ل- -ى أŸسس- -ت -وى ،وم -ن ج -ه -ة أخ -رى ف -إأن
لن ألفرق أ÷زأئرية
أÙيط له دور كب Òأ
ت -ع -أ Êم -ن غ -ي-أب ألسس-ت-ق-رأر ،ب-دل-ي-ل أن-ن-أ
نشس -أه -د ب -عضش أل -ن -وأدي ت -غ Òت -ق -ري-ب-أ ك-ل
أل-تشس-ك-ي-ل-ة ‘ م-رح-ل-ة ألن-ت-قألت ألشستوية،
وهذأ دليل على عدم وجود ألسستقرأر ،ومن
ألصس -عب أن ت -ك -ون أسس -ت -م-رأري-ة م-ن ن-أح-ي-ة
أŸسستوى لدى ألÓعب.Ú
❊ مأ هي ا◊لول التي تراهأ منأسشبة
بحكم خÈتك؟
❊❊ لكي يتمّكن ألÓعبون من أ◊فأظ على
مسستوأهم لعدة موأسسم يجب أن تتوفر عدة
أم - -ور ،أب - -رزه - -أ ألسس - -ت - -م- -رأري- -ة أي م- -ن
ألضس -روري أل -ب -ق -أء ‘ ن -فسش أل -ف-ري-ق ح-ت-ى
لنصس-أر ،وه-ذأ ي-ت-ح-ق-ق
ي -ت-أق-ل-م م-ع-ه وم-ع أ أ

أأ“نّى أل ّسس Òعلى خطى سسليما Êوسسودأ... Ê

«ألنصسرية منحت ‹ فرصسة ألÈوز»...

أاّكد وليد عرجي ’عب نصشر حسش Úداي ‘
حوار لـ «الششعب» أانه يطمح Ÿواصشلة العمل
هذا اŸوسشم من أاجل الÈوز أاك ،Ìوهذا من
خÓل قيأدة النصشرية لتحقيق ا’نتصشأرات
‘ البطولة وكأأسس ا÷مهورية.

وإأضسأفة إأ ¤كل هؤولء ألÓعبÁ ،Úكن ألقول أن
ه -ن -أك شس -ب -أن آأخ -ري -ن ل -ه -م أم -ك -أن -ي -أت ك -بÒة،
ويسسأهمون بأسستمرأر ‘ ألنتأئج ألكبÒة لفرقهم
أمثأل أ◊أرسش شسعأل ‘ أŸولودية ألعأصسمية وبن
خمأسسة ‘ أ–أد ألعأصسمة ،إأ ¤جأنب أكتشسأف
أŸوسس -م لك -روم ‘ شس -ب -أب ب -ل -وزدأد أل-ذي أب-ه-ر
أ÷ميع Ãسستوأه ،لكن ألتسسأؤول ألذي طرح بشسأنه
أن -ه  ⁄ي -ت -م أك -تشس -أف -ه ‘ ب -دأي -ة مشس -وأره ول-عب
للعديد من ألفرق ‘ أألقسسأم ألسسفلى ‘ ،حÚ
ينتظر أنصسأر مولودية أ÷زأئر ومتتّبعي ألكرة
أ÷زأئرية بشسغف كب Òعودة ألÓعب شسيتة إأ¤
أŸيأدين بعد أن تلّقى ألضسوء أألخضسر من طرف
ألطأقم ألطبي ،وسسيسسأهم بدون شسك ‘ ترقية
مسستوى أŸوجة أ÷دية لÓعبينأ أŸوهوب.Ú
وم- -ن أŸم -ك -ن أن ت -ك -ون ه -ذه أألسس -م -أء ضس -م -ن
أل-تشس-ك-ي-ل-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب أل-وط-ني لÓعبÚ
أÙل -ي Úأل -ذي يشس -رف ع-ل-ي-ه أل-ن-أخب أل-وط-ن-ي
ل -ي -ك -نسش ،وسس -ي-ك-ون م-ع-نّ-ي-أ ب-تصس-ف-ي-أت أل-ب-ط-ول-ة
ألفريقية ،وقد تكون طموحأت ألبعضش من هؤولء
ألÓعب« Úألفوز» Ãكأن ‘ ألفريق ألوطني أألول،
كون هذه ألغأية تضسأءلت ‘ ألسسنوأت أألخÒة
نظرأ لÎأجع مسستوى لعبينأ أÙلي.Ú
وأشس -رن -أ إأ ¤ه -ذه أألسس -م -أء أل -ت -ي «سس-ط-عت» ‘
أŸرحلة أألو ¤من ألبطولة ،لكن يؤوكد ألعديد من
أŸتتّبع Úأن أŸشسكل بألنسسبة لÓعب أÙلي أن
ألسستمرأرية غ Òموجودة ‘ غألب أألحيأن ،أين
Áك -ن -ه أن ي -ت -أّل -ق ‘ فÎة قصسÒة ل -ك-ن-ه يÎأج-ع
ألسس- -ب -أب غ Òوأضس -ح -ة ،وأألم -ث -ل -ة ع -دي -دة ع -ن
ألÓعب Úألذي أبهروأ أ◊ضسور بفنيأت رأقية ثم
«أختفوأ» وأصسبح ظهورهم غ Òمقنع إأ ¤درجة
أنهم يلعبون ألندية من ألدرجة ألثأنية أو ألثألثة.
ورÃأ يكون ذلك ألسسبأب متعلقة بألتكوين غÒ
«ألسسليم» ،وكذأ عدم قدرة بعضش ألÓعب Úعلى
مسسأيرة ألضسغط من طرف ﬁيط ألفرق ألتي
يلعبون لهأ.
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تأأّلق بششكل ’فت لÓنتبأه وبأت جميع عششأق الكرة اŸسشتديرة يتحدثون عنه
وعن إامكأنيأته الكبÒة التي قأد بهأ فريق سشريع غليزان للعودة بقوة بعدمأ كأن
من ب Úالفرق اŸرششحة للسشقوط ‘ بداية اŸوسشم بعدمأ سشحبت منهم نقأط قبل
إاعطأء إاششأرة ا’نطÓق ،اّتصشلنأ بأŸهأجم «أاسشأمة تبي» الذي روى لنأ ‘ هذا ا◊وار
اŸدارسس التكوينية التي مر بهأ ،وحدثنأ عن تأألقه هذا اŸوسشم مع السشريع ،وعن
أاهدافه وطموحأته.
حأورهﬁ :مد فوزي بقأصس
يتعرف علي ،لكن أ÷ميع أكتشسفني عندمأ
أمضسيت لفريق سسريع غليزأن بعدمأ سسمح لنأ
بأللعب ومرور أألزمة ألتي كأدت تعصسف بنأ،
❊ الششعب :أاّو’ عّرفنأ بـ «أاسشأمة تبي»؟
❊❊ أل Óّ-عب أسس -أم -ة ت -ب -ي :أسس -أم-ة ت-ب-ي م-ن ومع مرور أ÷ولت جعلت أ÷ميع يتحدث
م-وأل-يد  23سس-ب-تم 1991 Èبسس-ي-دي أﬁمد عني .أ◊مد لله كل هذأ جأء بألعمل ألكبÒ
ب -أل -ع -أصس -م -ة ،لعب ك -رة ق-دم ،ت-كّ-ونت ع-ل-ى ألذي قمت به ‘ ألصسغر ،أآلن أنأ ‘ أّوج
منصسب متوسسط ميدأن هجومي على أ÷هة عطأئي ،وأريد ألÈوز أك Ìمع فريقي و ⁄ل
أليسسرى وكذلك على منصسب مهأجم ،لعبت ‘ أŸنتخب ألوطني مسستقبÓ؟
ع -دي -د أŸدرأسش أل -ك -روي-ة أول-ه-أ ك-أن ف-ري-ق ❊ سش- - -أه- - -مت بشش - -ك - -ل ك - -ب Òب - -ك - -راتك
سسيدي أﬁمد ألذي بدأت فيه أللعب وتعلمت ا◊أسش -م -ة وأاه -دافك ‘ إاع -أدة السش -ري-ع
أبجديأت كرة ألقدم ،ثم بعدهأ تنقلت إأ ¤إا ¤السشكة الصشحيحة؟
إأ–أد أ◊رأشش ب- -ع- -ده- -أ ت -ن -ق -لت إأ ¤ف -ري -ق ❊❊ جأء ذلك نتيجة ألعمل ألكب Òألذي نقوم
ألرغأية ومنه إأ ¤نأدي أألخضسرية ،وأŸوسسم ب -ه رف -ق -ة أل -ط -أق -م أل -ف -ن -ي ب -ق-ي-أدة أŸدرب
أŸأضسي أرتقيت للعب ‘ ألرأبطة أÎÙفة أل-ت-ونسس-ي «ب-وع-ك-أز» وألÓ-ع-ب ÚخÓ-ل ألعمل
أل-ث-أن-ي-ة م-ع ن-أدي شس-ب-ي-ب-ة سس-ك-ي-كدة أين أدينأ أألسسبوعي ألذي نقوم به ،ومن خÓل وقفة
موسسمأ ملئأ بأإلثأرة ،وهو مأ جعلني أبرز أألنصسأر معنأ منذ بدأية أŸوسسم ،أ◊مد لله
وأل-فت أن-ت-ب-أه مسس-ؤوو‹ ف-ري-ق سس-ري-ع غ-ل-يزأن ألبدأية كأنت صسعبة لكننأ عرفنأ كيف نعود
ألذين أسستقدمو ‘ Êألصسأئفة أŸأضسية .هذأ إأ ¤ألوأجهة ونطمح أآلن للخروج من منطقة
أŸوسس -م أح -م -ل أل -وأن ألسس-ري-ع ،وأ◊م-د ل-ل-ه أÿطر قبل نهأية مرحلة ألذهأب ،ولو ⁄
“ّكنت من فرضش نفسسي ولعبت كل أŸبأريأت تخصسم منأ  6نقأط ‘ بدأية أŸوسسم لنحتل
أسس -أسس -ي -أ م -ع ب -دأي -ة أŸوسس -م أ◊أ‹ ،سس -وى ح -أل -ي -أ أŸرك-ز أل-ث-أم-ن ب-ف-أرق  9ن-ق-أط ع-ن
أŸبأريأت ألتي منعنأ فيهأ من أللعب بسسبب ألرأئد مولودية أ÷زأئر ،لكن أآلن يجب أن
ن -ع -يشش أل-وأق-ع ون-ح-ق-ق ألن-تصس-أر ت-ل-و أآلخ-ر
معأقبة ألفريق.
❊ ت -أأّل -قت بشش -ك -ل ’فت ل Ó-ن -ت -ب-أه ه-ذا لنعود ‘ ألÎتيب ألعأم للبطولة ،و‘ مرحلة
اŸوسش-م ،ح-ت-ى ب-أت ا÷م-ي-ع ي-ؤوّك-د ب-أأ ّنك ألعودة سسيكون هنأك كÓم آأخر.
❊ تتنقلون إا ¤بلعبأسس ‘ داربي الغرب
اكتششأف اŸوسشم؟
’–أد اÙلي ‘ الكأأسس ،مأ هي
❊❊ أ◊م - -د ل - -ل - -ه ع - -ل - -ى ذلك ‘ ،أŸوأسس- -م Ÿواجهة ا إ
أŸأضسية  ⁄تكن لدي ألفرصسة من أجل ألÈوز أاهدافكم؟
Ãأ أّن- -ي ك- -نت لع- -ب- -أ ‘ أألقسس- -أم أل- -دن -ي -أ ‘ ❊❊ ،ألكأسش ل Áكن ألتكهن ،هي مبأرأة
أŸوسسم أŸأضسي Ÿأ كنت لعبأ لفريق شسبيبة من تسسع Úدقيقة يجب أن تضسع فيهأ كل مأ
ألسسكيكدة ” ألتعرف عليّ من خÓل تقّمصش لديك من أجل ألتأهل ،نحن من جهتنأ نريد
ألوأن نأدي يلعب ‘ أÎÙف ألثأ ،Êكمأ أنه أن نحلم أك Ìبعدمأ ضسيعنأ بدأية أŸوسسم
كأن من ب Úألفرق ألذي “ت تغطية مبأريأته وفوتنأ على أنفسسنأ أن نحقق أنطÓقة جيدة
ك -ثÒأ ع -ل-ى أŸب-أشس-ر ،وه-ن-أك ب-دأ أ÷م-ه-ور ‘ ألبطولة ،وسسنعمل على –قيق أŸفأجأة

Óسس-ف
وب -ل -وغ أدوأر م -ت -أخ -رة م-ن أل-ك-أسش ،ل -أ
ألشسديد ألقرعة  ⁄تخدمنأ وأوقعتنأ مع فريق
إأ–أد بلعبأسش ،لكنهأ سستكون مبأرأة جميلة
سسيسستمتع بهأ أنصسأر ألنأدي Úوكل عشسأق كرة
ألقدم أ÷زأئرية ب Úألنأدي Úأللذأن يلعبأن
أجمل كرة هذأ أŸوسسم ‘ أÎÙف أألول،
وأ“ن- -ى أن ت- -ت- -وأصس- -ل م- -غ -أم -رت -ن -أ ‘ ه -ذه
أŸنأفسسة ،ألن هذه أŸرة لو نفوز سسنسستقبل
أحد ألفأئزين ‘ مبأرأة إأ–أد ألعأصسمة -
شسبأب بأتنة ،ورغم أن ألقرعة  ⁄تخدمنأ إأل
أننأ ‘ حألة ألتأهل سسنعمل أŸسستحيل من
أجل أŸرور إأ ¤ألدور ربع ألنهأئي ،وأ“نى أن
يكون ذلك ضسد فريق إأ–أد ألعأصسمة أŸدجج
ب -أل -ن -ج -وم ،وأل -ت-أه-ل سس-ي-ك-ون أح-ل-ى ‘ ه-ذه
أ◊ألة ،لكن علينأ أن نعمل جأهدأ ونحضسر
جيدأ لبلوغ هذأ ألهدف.
❊ هنأك كÓم عن اسشتدعأئك للمنتخب
الوطني اÙلي للÎبصس اŸقبل؟
❊❊ ‘ أ◊ق -ي-ق-ة ب-ل-غ-ت-ن-ي ب-عضش أŸع-ل-وم-أت
ت-ق-ول ب-أ Êسس-أك-ون رف-ق-ة أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي
أÙلي ‘ ألÎبصش ألقأدم ،ألذي سسينطلق ‘
ألرأبع عشسر ديسسم ÈأŸقبل ،أين سسيشسرف
عليه ألطأقم ألفني للخضسر بقيأدة أŸدرب
ألبلجيكي «جورج ليكأنسش» ،وهو مأ أ“نأه،
أل Êأريد أن أفجر طأقأتي وأبهر أŸدرب
ألوطني لكسسب أŸزيد من ألسستدعأءأت ‘
أŸنتخب ألوطني ،وŸأ ل أكون وأحدأ من
لعبي أŸنتخب أألول مسستقب.Ó

لن-ه ع-أم-ل أصس-ب-ح
لن-دي-ة أ
ب-ألسس-ت-ق-رأر ‘ أ أ
لخÒة ،وŸسسنأ
غأئب عنهأ ‘ ألسسنوأت أ أ
تغيÒأت كثÒة من نأحية ألتشسكيلة ،إأضسأفة
إأ ¤أŸشسأكل ألدأخلية ألتي سسبق ‹ أ◊دث
عنهأ ،مأ يعني أنه من ألصسعب أن يحأفظ
ه -ؤولء أل Ó-ع -ب Úع -ل -ى مسس -ت -وأه -م ‘ ظ-ل
ألنقأط أŸذكورة.
❊ ه- -ل ن- -ف -ه -م م -ن ك Ó-مك أاّن ت -راج -ع
مسشتوى الÓعب Úأاصشبح أامر عأديأ؟
❊❊ ألÓعبون ألذين ينشسطون ‘ ألبطولة
أÙلية عندمأ يصسلون للمسستوى أŸمتأز ل
يحأفظون عليه بل يتدرجون فيمأ بعد إأ¤
ألعأدي ثم ألضسعيف بسسبب غيأب سسيأسسة
ألسس -ت -م -رأر وألسس-ت-ق-رأر ،وك-ذأ ه-ن-أك م-ن
يضسيعون مكأنتهم ‘ نوأديهم بوجود أسسمأء
أفضس -ل وق -أدرة ع -ل -ى إأع -ط-أء إأضس-أف-ة أك،È
لم-ك-أن-ي-أت أل-ت-ي
وه -ذأ م -أ ي-ع-كسش غ-ي-أب أ إ
يتحدث عنهأ ألبعضش ،وهي نظرية فقط
لمور
لن أ أ
لن ألوأقع عكسش ذلك “أمأ ،أ
أ
لندية أ÷زأئرية
غ Òمنظمة لدى أغلبية أ أ
ألتي تنشسط ‘ ألبطولة ألوطنية ،بدليل أن
لن
ه - -ذأ أل- -وضس- -ع ي- -ط- -أل أŸدرب Úأيضس- -أ أ
أŸدرب ي- - -غ Òأل - -ن - -أدي ل - -ع - -دة م - -رأت ‘
لمور غ Òمسستقرة
أŸوسسم ،مأ يعني أن أ أ
من كل ألنوأحي.
❊ ك -ي -ف ت -ق ّ-ي -م م -رح-ل-ة ال-ذه-أب م-ن
اŸنأفسشة؟
لّننأ
❊❊ أŸسستوى متقأرب ب Úأغلب ألفرق أ
لول بÚ
سسجلنأ منأفسسة قوية على أŸركز أ أ
عدد كب Òمن ألنوأدي ،ولهذأ فإأن ألفرق
ألوحيد هو أنه بعدمأ كأن ألتنأفسش يقتصسر
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ع -ل -ى ط -رف Úف -ق -ط أي إأ–أد أل -ع -أصس -م -ة
ووف -أق سس -ط -ي -ف دخ -لت أط-رأف أخ-رى ‘
ألسس- -ب- -أق ع- -ل- -ى غ- -رأر م- -ول- -ودي -ة أ÷زأئ -ر
لكÌ
لخÒة هي أ أ
ومولودية وهرأن ،وهذه أ أ
لّنهأ تعمل بشسكل منتظم لعدة
أسستقرأرأ أ
موأسسم ،عدأ ذلك أŸسستوى ألفني متقأرب
لّن-ن-أ  ⁄ن-دخ-ل
Óسس -ب -أب سس -أل -ف -ة أل -ذك-ر أ
ل -أ
لخر
Ÿنظمة حقيقية بدليل أنه من لقأء آ
نشسأهد تغÒأ جذريأ ول يوجد فريق يظهر
بنفسش أŸسستوى لسسلسسلة من أŸوأجهأت،
ولهذأ يجب أن تكون إأسسÎأتيجية جديدة
حتى نشسأهد بطولة قوية مسستقب.Ó
❊ لدينأ ’عب Úقأدرين على تدعيم
الفريق الوطني ‘ الفÎة ا◊ألية؟
❊❊ ه- -ن -أك لع -ب‡ Úت -أزي -ن وت -ن -قصس -ه -م
أŸسسأعدة من ألفيدرألية أ÷زأئرية لكرة
أل -ق -دم م -ن خ Ó-ل وضس -ع أسس -م-أئ-ه-م ضس-م-ن
قأئمة أŸنتخب ألوطني حتى يرفعون من
م -ع-ن-وي-أت-ه-م وي-دف-ع-ون-ه-م ل-ت-ق-د Ëمسس-ت-وى
للوأن ألوطنية،
أفضسل وألعمل أك Ìللتألق بأ أ
ولكن أŸأمورية صسعبة للعنأصسر ألتي تنشسط
لم -ور م -ب-ن-ي-ة ع-ل-ى
لن أ أ
ضس -م -ن أل -ب -ط -ول -ة أ
ألفعألية وألنتيجة ،ولهذأ يجب أن يعملوأ
أك Ìل- -ت- -حسس Úمسس -ت -وأه -م ف -ه -ن -أك ب -عضش
أل Ó-ع-ب Úق-أدري-ن ع-ل-ى أل-ذه-أب ب-ع-ي-دأ ‘
لم- -ك- -أن- -ي- -أت
مشس - -وأره- -م ب- -أل- -ن- -ظ- -ر إأ ¤أ إ
وأŸؤوّهÓت ألتي يتمّتعون بهأ.
❊ ن - -ف - -ه- -م م- -ن كÓ- -مك أان الÓ- -ع- -بÚ
اÙليÁ ’ Úلكون فرصشة اللعب مع
«اÿضشر» أاليسس كذلك؟
❊❊ ل -يسش ه-ك-ذأ ب-ل ه-ن-أك ع-ن-أصس-ر ل-دي-ه-أ
إأمكأنيأت كبÒة ولكن يجب أن يعملوأ أك،Ì
إأضسأفة إأ ¤ضسرورة أسستغÓل ألفرصش ألتي
لن أŸأمورية
تتأح أمأمهم لإثبأت قدرأته أ
صس -ع -ب -ة ‘ ظ -ل أل -ق -أئ-م-ة أ◊أل-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
ألوطني ألغنية بعدد كب Òمن أÎÙف‘ Ú
ن- -وأدي ك -بÒة ،وم -ن ألصس -عب أخ -ذ م -ك -أن -ة
أسس -أسس -ي -ة ل-ل-م-ح-ل-ي ،Úول-ك-ن م-ن ألضس-روري
ألع -ت -م -أد ع -ل -ي -ه -م ‘ ح -أل ك -أنت ه -ن -أك
إأصسأبأت أو نقصش ‘ بعضش أŸرأكز حتى
يكتسسبون أÈÿة وألتجربة ألتي تسسمح لهم
برفع مسستوأهم من خÓل ألحتكأك ،و‘
ن -فسش أل -وقت ي -جب إأث -ب -أت ج -دأرت -ه-م م-ن
لضسأفة ألÓزمة ،وأ“نى أن
خÓل تقد Ëأ إ
أشسأهد أسسمأء تنشسط ‘ ألدوري مع ألفريق
ألوطني ‘ أŸسستقبل.

سشيواجه «اÿضشر» يومي  ٧و ١٠جأنفي القأدم

أŸنتخب أŸوريتا Êلن يتنّقل
إأ ¤أ÷زأئر بكامل Îﬁفيه

❊ وقد تكون ‘ القأئمة اŸوسشعة لكأأسس
أا· إاف-ري-ق-ي-أ رف-ق-ة اŸه-أج-م «ح-أم-ية»،
قأل ألفرنسسي مأرتينز ،مدرب منتخب موريتأنيأ ،إأّن فريقه لن يتنقل بكأمل لعبيه
بعدمأ قّرر «ليكأنسس» تدعيم اŸنتخب
أÎÙف Úإأ ¤أ÷زأئر Ÿوأجهة نظÒه أ÷زأئري وديأ يوم  7جأنفي أŸقبل ،بسسبب رفضش
’قل من اÙليÚ؟
بÓعب Úعلى ا أ
بعضش أألندية أألجنية ألسسمأح لدولييهأ أŸوريتأني ÚأŸشسأركة ‘ أللقأء .وأضسأف مأرتينز
❊❊ أن أكون ‘ ألقأئمة أŸوسسعة للمنتخب
‘ تصسريحأت صسحفية ،أّن أŸبأرأة ل تدخل ‘ نطأق أيأم ألفيفأ ،منّوهأ أنه Áكن ألتحكم
ألوطني أألول رفقة ألÓعب Úألذين سسيتنقلون
‘ جدول مبأريأت ألبطولة أÙلية فقط .وتدخل أŸقأبلة ،ألتي قد تكون متبوعة بأخرى
إأ ¤كأسش أ· إأفريقيأ إأذأ “كنت من إأقنأع
ب ÚأŸنتخب Úيوم  10جأنفي ،ضسمن –ضسÒأت ألفريق أ÷زأئري لنهأئيأت كأسش أإفريقيأ
ألنأخب ألوطني ألذي Áلك نية ‘ إأضسأفة
 ·Óبألغأبون ألتي تنطلق يوم  14جأنفي  2017وتسستمر إأ ¤غأية  5فÈأير .وفشسل
ل أ
لعبﬁ Úلي ،Úفهذأ بحد ذأته إأ‚أز وأمر
أŸنتخب أŸوريتأ ‘ Êألتأهل إأ ¤هذأ أŸوعد ألقأري ،فيمأ تعّهد مدربه بأن تكون ألنتأئج
أك Ìمن رأئع وأ“نى أن يحدث حقأ ،لكن أن
أك Ìإأيجأبية خÓل ألفÎة أŸقبلة ،موضسحأ بأّن هدفه ل زأل هو ألوصسول بألكرة أŸوريتأنية
أك -ون ‘ أل -غ -أب -ون رف -ق-ة أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي
لنهأئيأت أ· إأفريقيأ.
و‚وم-ه ف-ه-ذأ ح-ل-م سس-ي-ت-ح-ق-ق ب-عد موسسمي
أألول ‘ أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ،م -ن -ذ ن -ع -وم-ة
أظأفري كنت أ“نى أن يحدث هذأ أألمر،
وأ“نى أن أكون ‘ أŸسستوى وأقنع أŸدرب.
❊ مأ هي أاهدافك قريبة اŸدى؟
❊❊ :أن أوأصسل ألتألق مع فريقي وأسسأهم
رفقة زمÓئي ‘ إأخرأجه من ألوضسعية
أثنى أŸوقع ألرسسمي للبطولة ألقطرية لكرة ألقدم «مؤوسسسسة دوري ‚وم قطر» على
أ◊ألية ،و ⁄ل إأنهأء أŸوسسم على
تألق ألثنأئي أ÷زأئري يوغرطة حمرون وبغدأد بو‚أح مع نأديهمأ ألسسد ،إأثر صسنأعتهمأ
أألقل مع أÿمسسة أألوأئل وألتأهل
للفوز ألسسأحق على ألغر Ëنأدي ألريأن ( .)0 - 5وأرجع أŸوقع فوز ألسسد «إأ ¤أÛهودأت
إأ ¤دور متقدم من منأفسسة كأسش
ألتي بذلهأ ألثنأئي حمرون وبو‚أح خÓل مبأرأة ألدأربي أمأم ألريأن» .وأضسأف أŸصسدر أيضسأ
أ÷م- -ه- -وري- -ة أل- -ت -ي ي -عشس -ق -ه -أ
أ÷م - -ه - -ور أ÷زأئ- -ري ك- -ثÒأ ،أنّ «حمرون كأنأ ‚مأ ‘ هذأ ألكÓسسيكو ،أمأ بو‚أح فقد كأن ورأء أحرأز ثÓثية من ب Úأÿمأسسية
جلة» .وسسجل مهأجم أÿضسر ،بو‚أح ‘ ،كل من ألدقيقة ( 43من ضسربة جزأء) و( )48و( )73أمأ
وتلقي دعوة ألنأخب ألوطني أŸسس ّ
ل -ل -م-ن-ت-خب أÙل-ي ‘ ألـ  14موأطنه حمرون ،فقد خطف هو أآلخر ألضسوأء بتسسجيله هدفأ ‘ د 66بطريقة جميلة وتقدÁه
لتمريرت Úحأسسمت Úإأحدأهمأ Ÿوأطنه بو‚أح.
دÁسس Èأ÷أري وﬁأول- - - - - -ة
وبفضسل ألثÓثية ألتي أحرزهأ من ضسمن أÿمأسسية
إأقنأعه ألكون رفقة ألتشسكيلة
أŸسس- -ج -ل -ة ،ع ّ-زز م -ه -أج -م أ–أد أ◊رأشش ألسس -ب -ق
أŸت -ن -ق -ل -ة إأ« ¤أل -ك-أن» ،وإأل
صسدأرته ‘ ترتيب ألهدأف Úبـ  13هدفأ أمأم يوسسف
م- -وأصس- -ل- -ة أل- -ع -م -ل وضس -م -أن
ألعربي برصسيد  12هدفأ.
أسس- - -ت- - -دع- - -أءأت دأئ - -م - -ة إأ¤
جل ألهدف أÿأمسش للسسد قأئد ألفريق
‘ ح Úسس ّ
صس-ف-وف أÙل-ي ،Úل-ل-مشس-أرك-ة
و‚م نأدي برشسلونة ألسسأبق ،شسأ‘ هÒنأنديز‘ ،
‘ أل - -تصس - -ف - -ي - -أت أŸؤوه - -ل- -ة لـ
دÃ 54خألفة مبأشسرة.
«ألكأن» ،وإأذأ وأصسلت ألÈوز ⁄
وكأن بو‚أح قد تلقى جأئزة لقب أحسسن
ل أل - -ظ - -ف - -ر ب- -أح- -د أل- -ع- -ق- -ود
لعب للفريق لشسهري سسبتم Èوأكتوبر ،فيمأ
ألحÎأفية ‘ أحد ألفرق كي
تّوج بهأ يوغرطة ،ألذي يلعب ‘ ألوسسط
أقوم بتطوير مسستوأي وألعب
ألهجومي ‘ ،شسهر نوفم Èألفأرط،
بعدهأ للمنتخب أألول وأسسأهم
وذلك عقب تصسويت أألنصسأر على
‘ –قيق نتأئج إأيجأبية مثلمأ
أŸوقع ألرسسمي «أنسستغرأم»
ي -ق -وم ب -ه ك-ل م-ن «سس-ل-ي-م-أ»Ê
للنأدي.
و»سسودأ »ÊألرأئعÚ؟

نأدي السشد القطري

بو‚اح وحمرون..ثنائي من ذهب
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لو ¤موبيليسس
ا÷ولة الـ  ١4للّرابطة ا أ

«الكناري» أامام حتمية الفوز خÓل مواجهة أابناء «اŸكّرة»

تسس -ت-ك-م-ل ال-ي-وم م-ب-اري-ات ا÷ول-ة ١4
لو ¤موبيليسس ،حيث تتجه
للرابطة ا أ
لن -ظ -ار إا ¤ف -ري -ق شس -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل
ا أ
اŸطالب بتحقيق النتصسار للخروج من
ال -وضس-ع-ي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي Áر ب-ه-ا رغ-م
صسعوبة اŸأامورية أامام ا–اد بلعباسس.
عمار حميسسي

ي-ت-واج-د شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ‘ وضص-ع-ي-ة خطÒة
بسص-بب ت-راك-م ال-ن-ت-ائ-ج السص-ل-ب-ي-ة ،وال-تي جعلت
ال -ف -ري -ق ي -ت -واج-د م-ع أان-دي-ة اŸؤوخ-رة ،ح-يث
أاصصبح الفوز ‘ بلعباسس أامام ال–اد اÙلي
أاك Ìمن ضصروري إلنعاشس حظوظ الفريق ‘
اÿروج من منطقة اÿطر.
ويعيشس اŸدرب حيدوسصي أاصصعب أايامه Ãا
أانه أاصصبح مطالبا بإايجاد التوليفة اŸناسصبة
ال-ت-ي تسص-م-ح ل-ه ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز ،خ-اصص-ة ب-عد
التهامات اŸوجهة لÓعب Úبالتخاذل خÓل
اŸباريات ،وهو ما جعل الفريق يتقهقر ‘
جدول الÎتيب.
م-ن ج-ه-ت-ه يسص-ع-ى ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس لسص-ت-غÓ-ل
عاملي األرضس وا÷مهور لتحقيق النتصصار،
وأايضصا اسصتغÓل الوضصعية الصصعبة التي Áر بها
اŸن -افسس م -ن أاج -ل ال -ف-وز ع-ل-ي-ه ،وه-و األم-ر
الذي يدركه جيدا شصريف الوزا Êوأاشصباله.
ويراهن مدرب الفريق على لعبيه لتحقيق
ه -ذه ال-غ-اي-ة Ãا أان-ه-م ي-ت-واج-دون ‘ وضص-ع-ي-ة
ج- -ي- -دة ،وأاب- -ان -وا ع -ل -ى ق -درات ك -بÒة خ Ó-ل
اŸب -اري-ات اŸاضص-ي-ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل ال-ط-م-وح
يزداد من اجل –قيق النتصصار.

«العميد» ‘ مواجهة طموح «أابناء
التيطري»

ي -ت -ط ّ-ل -ع صص -احب الصص -دارة ف -ري -ق م -ول -ودي -ة
ا÷زائر إا ¤العودة بالنتصصار من ملعب إامام
ال -ي -اسس ع -ن -دم-ا ي-واج-ه أاوŸب-ي اŸدي-ة ال-ذي
سص -ي -ك -ون م -دع -م-ا ب-أانصص-اره ،وي-درك اŸدرب
م- -واسص- -ة أان- -ه أام- -ام –د صص -عب وه -و ال -ع -ودة
بالنقاط الثÓث.
واسص -ت -غ-ل م-واسص-ة ا◊صص-ة ال-ت-دري-ب-ي-ة األخÒة
ل -ي -ط -الب لع -ب -ي -ه ب -ت -ف -ادي ال -غ-رور واحÎام
اŸن- -افسس ،ال- -ذي أاظ -ه -ر ق -درات ‡ي -زة م -ن

الناحيت Úالفنية والبدنية ،وهو ما سصمح لهم
بالتواجد مع أاندية اŸقدمة.
وي -راه -ن ف -ري -ق اوŸب -ي اŸدي-ة ع-ل-ى ط-م-وح
لعبيه لتحقيق النقاط الثÓث والرتقاء أاكÌ
‘ جدول الÎتيب ،واسصتغÓل دعم األنصصار
الذي سصيكون كبÒا لتحقيق فوز تاريخي على
عميد األندية ا÷زائرية.
وسصيكون الوŸبي مطالبا بإاظهار كل ما لديه
أام-ام م-ن-افسس ي-حسص-ن ج-ي-دا ال-ت-ف-اوضس خ-ارج
الديار Ãا أانه عاد بفوز مهم من بجاية سصمح
له بتصصدر جدول الÎتيب ألول مرة منذ سصت

مونديال  ٢٠١٦لل ّسسباحة

إاقصساء أاسسامة سسحنون ‘ تصسفيات  ٥٠سسباحة حّرة
أاقصصي السصّباح ا÷زائري أاسصامة سصحنون من مرحلة اÛموعات لسصباق  50م  /سصباحة حرة
ضصمن اليوم الثالث للبطولة العاŸية  ‘ 2016اŸسصبح الصصغ 25( Òم )Îا÷ارية Ãدينة ويندسصور
(كندا) .واحتل سصحنون اŸركز  28بعد –قيقه لزمن قدره (Ã )21 ، 89شصاركة  13٧سصباح ،كما
أاقصصي أايضصا من تصصفيات  100م سصباحة حرة بوقت قدره  43 ،23ثانية ﬁت ÓاŸركز  3٧من بÚ
 8٧متنافسصا .وتشصارك ا÷زائر ‘ الطبعة الـ  13للبطولة العاŸية للمسصبح الصصغ Òبسصتة
سصباح Úوهم :أاسصامة سصحنون ،سصعاد نفيسصة شصرواطي ،سصارة حاج عبد الرحمن ،رانيا نفسصي
امال مليح وطالب بن دياب هناء مر .Ëويشصارك ‘ هذه اŸنافسصة العاŸية حوا‹  1000سصباح
(رجال وسصيدات) Áثلون  1٧6بلد.

الّرابطة اÎÙفة الّثانية

ثÓثي اŸقّدمة ‘ مهّمة صسعبة

سصتكون مهّمة ثÓثي اŸقدمة صصعبة اليوم Ãناسصبة اجراء ا÷ولة الـ
 13من بطولة الرابطة الثانية موبيليسس لكرة القدم ،خاصصة شصبيبة
بجاية التي ينتظرها تنقل ﬁفوف باıاطر Ÿواجهة مولودية
ال -ع-ل-م-ة اŸه-ددة ب-السص-ق-وط ق-ب-ل ثÓ-ث ج-ولت م-ن ان-ت-ه-اء م-رح-ل-ة
الذهاب.
ومن اŸتوقع أان تفي اŸباراة التي Œمع الرائد نادي بارادو بأاهلي
ب-رج ب-وع-ري-ري-ج (ال-راب-ع) ب-وع-وده-ا ،ك-ون-ه-ا Œم-ع ن-ادي Úط-م-وحÚ
سصج Óيوم الثÓثاء نتائج جيدة أامام على التوا‹ جمعية الشصلف (- 2
 ‘ )0الشصلف ومولودية العلمة (.)0 - 1
كما سصيكون لقاءا مولودية العلمة  -شصبيبة بجاية وا–اد البليدة -
جمعية الشصلف ،والتي سصبق لها أان لعبت كلها ‘ الرابطة األو‘ ،¤
الواجهة كون الرهان فيهما كب.Ò
وتسصعى مولودية العلمة (الصصف الـ  )14جاهدة للخروج من منطقة
اÿطر ،بينما تسصتهدف أاندية بجاية ( )2والبليدة ( )2والÈج ()4
والشصلف ( )5الصصعود للرابطة األو .¤وتتخّلف مولودية العلمة بفارق
سصت نقاط عن أاول فريق غ Òمعني بالسصقوط ويتعلق األمر بجمعية
اÿروب ،حيث سصتكون مضصطرة لتدارك األمور قبل اسصتفحالها،
شصأانها ‘ ذلك شصأان غا‹ معسصكر ( )14وأامل الربعاء ( ،)16الّلذين
يسصتفيدان من فرصصة اللعب داخل قواعدهما أامام على التوا‹ أامل
بوسصعادة ( )8وجمعية اÿروب (.)12
وسصتكون اŸباريات األخرى لهذه ا÷ولة جديرة باŸتابعة ،وهي
شصباب ع Úالفكرون  -شصبيبة سصكيكدة ،مولودية سصعيدة  -وداد
بوفاريك وا–اد بسصكرة  -جمعية وهران.
وتلعب كل مباريات ا÷ولة الـ  13بحضصور ا÷مهور باسصتثناء مباراة
العلمة بعد تسصليط العقوبة على النادي اÙلي.

سصنوات.

«ا◊مراوة» يطمحون
Ÿواصسلة النّتائج اليجابية

يحل فريق مولودية وهران ضصيفا ثقي Óعلى
دفاع تاجنانت ،ويدرك لعبو هذا األخ Òأان
أاي نتيجة غ Òالفوز سصتجعل الفريق يتقهقر
أاك Ìع -ل -ى مسص-ت-وى ج-دول الÎت-يب ،وب-ال-ت-ا‹
تبخر حلم األنصصار بتحقيق مشصوار مشصرف ‘
البطولة .وي-ت-ط-ل-ع م-ول-ودية وهران Ÿواصصلة
–ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة أاخ-رى خارج الديار،
خاصصة إانه حقق ذلك ‘ عدة مناسصبات خÓل
م -رح -ل -ة ال -ذه -اب ،وه -و م -ا سص -م -ح ل -ل -ف -ري-ق
بالتواجد مع أاندية اŸقدمة .ويريد اŸدرب
بلعطوي وأاشصباله اسصتغÓل الوضصعية الصصعبة
ال-ت-ي ي-ع-يشص-ه-ا اŸن-افسس ل-ل-ع-ودة ب-ن-ق-ط-ة على
األقل سصتكون مفيدة للغاية للفريق ،وتسصمح له
بالبقاء مع كوكبة اŸقدمة قبل جولة من ختام
مرحلة الذهاب.
* الÈنامج *
أاوŸبي اŸدية ـ مولودية ا÷زائر
دف- -اع ت -اج -ن -انت ـ م -ول -ودي -ة وه -ران (ب -دون
جمهور)
ا–اد بلعباسس ـ شصبيبة القبائل 16 : 00
شصباب قسصنطينة ـ نصصر حسص Úداي 16 : 00

البطولة الوطنية العسسكرية للجيدو

النّاحية العسسكرية األو¤
–صسد معظم اŸيداليات

حصصد مصصارعو الناحية العسصكرية األو ¤معظم ميداليات البطولة
الوطنية العسصكرية للجيدو ،التي اختتمت يوم اÿميسس بالقاعة اŸتعددة
الرياضصات التابعة للمركب الرياضصي ا÷هوي العسصكري بالبليدة.
و‘ كلمة أالقاها Ãناسصبة اختتام هذه اŸنافسصة الرياضصية التي انطلقت
الثن ÚاŸاضصي ،نّوه العقيد فريك مصصطفى رئيسس اŸصصلحة ا÷هوية
للرياضصات العسصكرية للناحية
العسصكرية األو ¤بـ «الدور الذي قامت به قيادة الناحية ‘ ›ال التنظيم
اÙكم لكافة التظاهرات الرياضصية اŸسصطرة من قبل مصصلحته وهو ما
انعكسس  -كما قال  -من خÓل النتائج اÙققة خÓل هذه البطولة».
كما هّنأا ذات اŸتحدث الفائزين باŸراتب األو ،¤ودعاهم إا« ¤بذل
اŸزيد من ا÷هود لتمثيل الرياضصة العسصكرية أاحسصن “ثيل ‘ اÙافل
الدولية ».وشصارك ‘ هذه التظاهرة عشصر فرق من قيادات الدرك
الوطني و ا◊رسس ا÷مهوري والقوات ا÷وية والبحرية وقوات الدفاع
ا÷وي عن اإلقليم واألكادÁية العسصكرية
بشصرشصال والفرقة  40للمشصاة ميكانيكية (ن ع  )3والفرقة األو ¤اŸدرعة
(ن ع  )5والفرقة  8اŸدرعة (ن ع  )2واŸدرسصة التطبيقية للقوات
اÿاصصة (ن ع  )4واŸدرسصة
ال -ع-ل-ي-ا ل-ل-ب-ح-ري-ة (ن ع  )1واŸدرسص -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -درك ال-وط-ن-ي (ن ع )1
واŸدرسصة التطبيقية للصصحة العسصكرية (ن ع  )2و اŸدرسصة التطبيقية
÷ند البحرية (ن ع  )5باإلضصافة إا ¤النواحي العسصكرية السصتة.
وأاشص -رف ع -ل -ى ه -ذه اŸن -افسص -ة ال -ري -اضص-ي-ة ح-ك-ام ت-اب-ع Úل–Ó-ادي-ة
ا÷زائرية للجيدو ،و‡ثل Úمن مصصلحة الرياضصات العسصكرية ورئيسس
مصصلحة الرياضصات العسصكرية للـ (ن ع .)1

»°VÉ`` `` jôdG
الهادي ولد علي

ضسرورة فتح دواوين مؤوسّسسسات
الشّسباب أامام ا÷معيات
شصّدد وزير الشصباب والرياضصة الهادي ولد
علي يوم اÿميسس بالعاصصمة على ضصرورة فتح
أاب- -واب ك- -اف- -ة ه- -ي- -اك- -ل «دواوي- -ن م -ؤوسصسص -ات
الشصباب» أامام هذه الفئة وﬂتلف جمعيات
اÛتمع اŸد ÊلتأاطÒهم وتلبية احتياجاتهم
ولÎسصيخ قيم اŸواطنة.
وأاوضصح الهادي ولد علي ‘ ختام الدورة
ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة م-دراء دواوي-ن م-ؤوسصسص-ات
الشصباب حول «تسصي Òهياكل الشصباب» باŸعهد
ال -وط -ن -ي ل -ل-ت-ك-وي-ن ال-ع-ا‹ إلط-ارات الشص-ب-اب
ب-ت-ي-قصص-راي-ن ،أان-ه م-ن الضص-روري ال-ع-م-ل ع-لى
تشصجيع إاقبال
الشصباب على هذه الهياكل من أاجل تأاطÒهم
وت-ل-ب-ي-ة إاح-ت-ي-اج-ات-ه-م م-ع اح-تضص-ان وتشص-ج-ي-ع
ﬂتلف ا÷معيات التي تنشصط على اŸسصتوى
الوطني.
وأاشصار ولد علي إا ¤أان الهدف من مثل هذه
الÎبصص- - -ات ه - -و «Œدي - -د و–ي ÚاŸع - -ارف
واŸعلومات ذات الصصلة بتسصي Òمؤوسصسصاتنا،
قصصد مواكبة اŸسصتجدات ا◊اصصلة سصواء
على مسصتوى اŸنظومة القانونية والتنظيمية
أاو اÿاصص- -ة ب- -اŸن- -اه- -ج وأاسص- -ال- -يب ال -تسص -يÒ
ا◊ديثة التي تؤودي إا ¤اإلرتقاء بنوعية األداء
و–ديث م -ن -اه -ج ال-تسص-ي Òوت-ن-وي-ع اÿدم-ات
لتحسص Úاÿدمة العمومية».
وأاضص -اف أان ه -ذه ال -ل -ق-اءات Ãث-اب-ة ف-رصص-ة
«للوقوف عند النقائصس واإلختÓلت وبعضس
اŸمارسصات غ ÒاŸطابقة للقوان Úواألنظمة
ل -ل-ق-وان Úالسص-اري-ة اŸف-ع-ول» ،ال-ت-ي ك-م-ا ق-ال
اسص -ت -خ-لصص-ه-ا م-ن خÓ-ل ال-زي-ارات اŸي-دان-ي-ة
ıتلف الوليات وتقارير اŸفتشصية العامة
للوزارة ،وكذا هيئات الرقابة اÿارجية إا¤
ج -انب ﬂت-ل-ف ال-ع-رائضس والشص-ك-اوي ال-واردة
من شصركاء إاجتماعي Úوحركة جمعوية.
وشص ّ-دد أان م -ث-ل ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ات تسص-ت-وجب
ت-دّخ« Ó-صص-ارم-ا» Ùارب-ت-ه-ا وال-قضص-اء عليها
ن -ه -ائ -ي -ا وال -ع -م -ل ع -ل -ى إارسص-اء «اŸم-ارسص-ات
السصليمة والرشصيدة «للتحكم األمثل ‘ ﬂتلف
م - -ن- -اح- -ي ال- -تسص- -ي Òسص- -واء ‘ ›ال اŸوارد
البشصرية واŸوارد اŸتاحة.
وأاشصار الوزير إا ¤هذه الوضصعية ترجع إا¤
عدم انعقاد دورات ›السس اإلدارة و›السس
ال -ت -وج -ي -ه ‘ آاج -ال -ه -ا اÙددة ق-ان-ون-ا ع-دم
اإلسص -ت -غ Ó-ل األم -ث-ل ل-ل-ط-اق-ات ال-بشص-ري-ة عÈ
ﬂت-ل-ف ال-وح-دات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-دواوي-ن ،فضصÓ
ع -ل-ى ع-دم ت-ط-ب-ي-ق اŸم-ارسص-ات السص-ل-ي-م-ة ‘
تسص- -ي Òا◊ي- -اة اŸه- -ن- -ي- -ة ون -قصس إاسص -ت -غ Ó-ل
ال -فضص -اءات اıصصصص -ة ل -نشص -اط -ات الشص -ب-اب
والبحث عن مصصادر “ويل لتنويع النشصاطات.
جل اŸسصؤوول األول على قطاع الشصباب
وسص ّ
والرياضصة «غياب التحكم» ‘ تقنيات التسصيÒ
لسص -ي -م -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ت -وق -ع -ات اŸي -زان-ي-ة
اıصصصصة إلعادة تأاهيل اŸنشصآات ونفقات
تسص - -ي ÒاŸسص- -ت- -خ- -دم Úوال- -ب- -طء ‘ إاع- -داد
ق - - -رارات إا◊اق اŸنشص - - -آات Ÿم - - -ت- - -ل- - -ك- - -ات
اŸؤوسصسصسص -ة ،ون -قصس ال -ن -ج -اع-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات

الصصيانة ونظافة اŸؤوسصسصات.
وحثّ الوزير على وضصع منظومة وإاجراءات
مسصتعجلة من شصأانها «ضصمان تسصي Òحازم» مع
ال - -ب - -حث ال - -دؤووب ع- -ن ا◊ل- -ول واإلج- -رءات
الرامية إلرسصاء قواعد شصفافة واŸمارسصات
السصليمة والرشصيدة للتسصيŒ Òاه كل الشصركاء
واŸتعامل.Ú
ك -م -ا دع -ا إا ¤تسص -وي -ة ال-وضص-ع-ي-ات اإلداري-ة
للمسصتخدم Úوتصصفية مسصتحقاتهم ‘ حينها
مع السصهر على ترقية ا◊وار والتشصاور مع
الشص- -رك- -اء اإلج- -ت- -م- -اع- -ي Úقصص- -د ال- -ت- -ك- -ف -ل
بانشصغالت
ه- -ؤولء ،وال -ع -م -ل ع -ل -ى اإلسص -ت -غ Ó-ل األم -ث -ل
ل -ل -مسص -اه-م-ات ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ال-وزارة ‘ ظ-ل
ال-ع-ق-ود واإلت-ف-اق-ي-ات اÈŸم-ة ب-ك-ل «شص-فافية
ومسصاواة».
وق- -ال أاّن- -ه م- -ن الضص- -روري ال- -ع- -م- -ل ع -ل -ى
اإلسصتغÓل األمثل لفضصاءات نشصاطات الشصباب
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م-ع ﬂت-ل-ف الشص-رك-اء ،و»ج-ع-ل-ه-ا
ك -مصص -در م -ا‹ إاضص -ا‘ «Ÿسص -اه -م-ات ال-دول-ة
وذلك من
أاجل اŸسصاهمة ‘ «–سص Úالوضصعية اŸالية
Ÿؤوسصسصاتنا لسصيما ‘ الظرف ا◊ا‹ الذي
يتميز بشصح اŸوارد اŸالية الذي يقتضصي منا
جميعا صصرامة ‘ تسصي ÒاŸوارد اŸتاحة
وتقد Ëخدمة عمومية راقية».
كما أاشصار الوزير إا ¤أانه ” Œميد حوا‹
 1000عملية مرتبطة Ãشصاريع رياضصية خÓل
هذه السصنة  ،2016واŸتعلقة بتهيئة وإاعادة
تهيئة وإانشصاء مرافق وهياكل رياضصية.
و” خÓل اللقاء تقد Ëعروضس حول ﬂتلف
الصصعوبات واŸشصاكل التي تعا ،Êمنها دواوين
م- -ؤوسصسص- -ات الشص- -ب- -اب م- -ن ط- -رف مسصÒي- -ه -ا
وتشص -خ -يصس ع -ام ح -ول وضص -ع -ي-ات-ه-ا ‘ ›ال
التسصي Òوالنشصاطات و–ديد اإلجراءات التي
من شصأانها السصماح لها «بلعب الدور اŸنوط
بها» ‘ اŸرافقة والتكفل باحتياجات الشصباب
خاصصة فيما يتعلق بضصرورة توحيد النشصاطات
والÈامج وتسصي Òبيوت الشصباب.

كأاسس ا÷مهورية

تعي ÚمÓعب الدور السسادسس عشسر
حّددت ÷نة منافسسة كأاسس ا÷زائر ‘ كرة القدم Ÿوسسم  ،٢٠١٧ -٢٠١٦اÓŸعب
التي سسحتضسن مباريات الدور السسادسس عشسر لكأاسس ا÷زائر أايام  ١4و ١5و ١٦و١٧
ديسسم ،Èحسسبما أاعلنت عنه الرابطة اÎÙفة على موقعها الرسسمي.

^ برنامج اŸباريات ^

لربعاء  ١4ديسسم:È
❊ يوم ا أ
ا÷زائر ( 20أاوت) :شصباب بلوزداد ـ ا–اد الشصاوية ( 1٧ : 30سصا)
❊ اÿميسس  ١5ديسسم:È
ا÷زائر (عمر حمادي) :جمعية اسصطاوا‹ ـ وفاق سصطيف ()16 : 30
❊ ا÷معة  ١٦ديسسم( :Èسسا )١4 : 45
تيارت :شصبيبة فرندة ـ مولودية ا÷زائر
ورقلة :مسصتقبل الرويسصات ـ شصبيبة القبائل
سصعيدة :مولودية سصعيدة ـ ا–اد البليدة
تلمسصان :شصباب ا◊ناية ـ أاهلي برج بوعريريج
ا÷زائر (عمر حمادي) :ا–اد ا÷زائر ـ شصباب باتنة ()16 : 00
الشصلف :جمعية الشصلف ـ مولودية وهران ()16 : 00
❊ السسبت  ١٧ديسسم( :Èسسا )١4 : 3٠
خنشصلة :ا–اد خنشصلة ـ نادي بارادو
قاŸة :نصصر الفجوج ـ ا–اد عنابة
تبسصة :ا–اد تبسصة ـ شصباب واد رهيو
سصكيكدة :شصباب ‡رات سصكيكدة ـ ا–اد بني دوالة
معسصكر :ميثالية تيغنيف ـ نصصر حسص Úداي (سصا )15 : 00
ا÷زائر ( 20أاوت) :ا–اد ا◊راشس ـ أاوŸبي اŸدية ()16 : 00
بلعباسس :ا–اد بلعباسس ـ سصريع غليزان ()16 : 00
بشصار :شصبيبة السصاورة ـ شصباب قسصنطينة

‹hO
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انتخاب ا÷Ôال ““وانغ تشسياو جون““ قائدا جديدا لقوة ““اŸينورسسو ““

ا÷معية اأ’‡ية تصسادق على قرار تصسفية ا’سستعمار من الصسحراء الغربية

ل‡ي ب -ان ك -ي
لم Úال -ع -ام ا أ
عّ- -ي -ـن ا أ
مون ،اÿميسس ،ا÷Ôال الصسيني ““وانغ
تشسياو جون““ ‘ منصسب قائد قوة بعثة
ل· اŸتحدة من أاجل تنظيم اسستفتاء
ا أ
‘ الصسحراء الغربية (مينورسسو).
ج -اء ت -ع -ي Úا÷Ôال وان-غ ،خ-ل-ف-ا ل-ل-جÔال
ﬁمد طيب عزام من الباكسستان ،الذي انتهت
مهامه ‘  7نوفم ÈاŸنصسرم.
 ·ÓاŸت -ح -دة ،أان ““األمÚ
أاوضس -ح ب -ي -ان ل  -أ
ال -ع -ام يشس -ك -ر ا÷Ôال ع -زام ع -ل -ى خ -دم -ات-ه
ومسساهمته اŸثالية ‘ أاشسغال اŸينورسسو““.
ويعد ا÷Ôال وانغ ‘ رصسيده  40سسنة من
اÈÿة ال -عسس -ك-ري-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وي Úال-وط-ن-ي
والدو‹ .وعمل ب 2006 Úو 2016بصسفة ملحق
م- -ك- -ل- -ف ب -ال -دف -اع ل -دى سس -ف -ارات الصس‘ Ú
الÈازيل والهند والسسويد والوليات اŸتحدة.
كما شسغل منصسب مراقب عسسكري بالكويت
(.)1993-1992
ي -أات -ي ه -ذا ال-ت-ع-ي ،Úغ-داة مصس-ادق-ة ÷ن-ة
تصسفية السستعمار ،باإلجماع ،على قرار يدعو
ا ¤مواصسلة ا÷هود لسستكمال مسسار تصسفية
السستعمار من الصسحراء الغربية.

وأاكد القرار ،أان قضسية الصسحراء الغربية
مسسأالة تصسفية اسستعمار ،يكمن حلها ‘ “كÚ
الشسعب الصسحراوي من ‡ارسسة حق تقرير
اŸصس ÒاŸكفول له دوليا.
وأاع -اد ال -ق -رار ال -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى ح-ق ج-م-ي-ع
الشس -ع -وب ،غ Òال -ق -اب-ل ل-ل-تصس-رف ‘ ،ت-ق-ري-ر
اŸصس ÒوالسستقÓل ،وفقا للمبادئ الواردة ‘
م -ي -ث -اق األ· اŸت -ح -دة .و‘ ق -رار ا÷م-ع-ي-ة
العامة ( 1514د )15-اŸؤورخ ‘  14ديسسمÈ
 ،1960اŸتضس- -م- -ن إاعÓ- -ن م -ن -ح السس -ت -ق Ó-ل
للبلدان والشسعوب اŸسستعمرة.
ودعا القرار اŸغرب وجبهة البوليسساريو،
إا ¤السستئناف السسريع للمفاوضسات اŸباشسرة
اŸتوقفة منذ  ،2012إلتاحة اÛال للشسعب
الصسحراوي للتعب Òعن رأايه بكل حرية.
وي- -ع- -ت Èال- -ق -رار ضس -رب -ة ل -ل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة
اŸغ- -رب- -ي- -ة ،ال- -ت -ي ح -اولت ،م -ؤوخ -را ،إاخ -راج
ال -قضس -ي -ة الصس -ح -راوي -ة م -ن م-وضس-وع تصس-ف-ي-ة
السس- -ت- -ع- -م- -ار وشس- -ك- -كت ‘ “ث- -ي- -ل ج- -ب- -ه- -ة
البوليسساريو للشسعب الصسحراوي.
ويتوج القرار ،النقاشس التاريخي الذي ميز
 ·ÓاŸتحدة
ال -دورة  71ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-عامة ل أ

ال- - -ت- - -ي –ولت ،ب- - -فضس - -ل ح - -ل - -ف - -اء الشس - -عب
الصسحراوي ،إا ¤من Èحقيقي للمرافعة عن
ح- - -ق- - -وق الشس- - -عب الصس - -ح - -راوي ‘ ا◊ري - -ة
والسستقÓل.

جاهزية واسستعداد للقتال
أاشساد رئيسس ا÷مهورية ،األم Úالعام ÷بهة
البوليسساريو والقائد األعلى للقوات اŸسسلحة،
ابراهيم غا‹ ،با÷اهزية والسستعداد القتا‹
ال -ذي أاب -ان ع -ن -ه ا÷يشس الصس -ح-راوي ،خÓ-ل
زيارته الرئاسسية التي قادته إا ¤نواحي جيشس
ال -ت -ح -ري -ر الشس -ع -ب -ي الصس -ح-راوي وال-وح-دات
األمنية اŸرابطة ‘ اÿطوط األمامية ‘
األيام اŸاضسية.
و‘ ك -ل -م -ة ت-وج-ي-ه-ي-ة ‘ خ-ت-ام زي-ارت-ه إا¤
نواحي جيشس التحرير بالقطاع ا÷نوبي ،أاكد
ع -ل-ى ضس-رورة ال-ت-ج-ن-د وال-رف-ع م-ن ا÷اه-زي-ة
القتالية حفاظا على سسيادة الدولة الصسحراوية
وترابها الوطني ،معّبرا عن اعتزازه بالقوات
الصسحراوية ‘ مواصسلة اŸهام اŸنوطة بها،
دفاعا عن كرامة الوطن.

ثلثة جÔالت لوزارات ومناصسب عليا

ترمب يدافع عن تشسكيلة فريقه ا◊كومي اŸقبل

 Èال

عا⁄

لمÒكي اŸنتخب دونالد
قرر الرئيسس ا أ
ترمب ،ترشسيح ا÷Ôال اŸتقاعد ‘ مشساة
لم -ن
ال- -ب- -ح- -ري- -ة ج- -ون ك- -ي- -ل- -ي وزي- -رًا ل  -أ
الداخلي ،بحسسب وسسائل إاعلم أامÒكية.
و‘ حال تأاكد ذلك ،سسيكون كيلي ثالث جÔال
م -ت -ق -اع -د م -ن ق -وات اŸاري -ن-ز ي-رشس-ح-ه ت-رمب
Ÿنصسب وزاري ‘ إادارته ا÷ديدة.
يذكر ،أان الرئيسس ترمب طاŸا –دث عن
رغبته باسستعادة هيبة الوليات اŸتحدة وإاعادة
بناء اŸؤوسسسسة العسسكرية واŸالية ،وها هو Áنح
قوة سسياسسية غ Òمسسبوقة ‘ التاريخ ا◊ديث
لثÓثة عسسكري Úو‘ أاعلى اŸناصسب:
Óم-ن
 ا÷Ôال م -اي -ك -ل ف -ل Úك -مسس -تشس -ار ل  -أالقومي.
 ا÷Ôال جيمز ماتسس Ÿنصسب وزير الدفاع. ا÷Ôال جون كيلي Ÿنصسب وزير األمنالقومي.
وه- -و ب- -ذلك ي- -خ- -ال -ف م -ا ارت -آاه اŸؤوسسسس -ون
األوائل .عندما خ ّ
طوا الدسستور العام  1798وهو
تعي Úمدني Úلضسمان الرقابة
ع -ل -ى ا÷يشس ،ك -م -ا ي -رى

ﬁللون وسسياسسيون.
ورغم هذا ،فإان اختيار
ا÷Ôال م- - -اتسس ي - -ح - -ظ - -ى
ب- -اسس -ت -حسس -ان ب Úا◊زب،Ú
ن- -ظ- -راً لسس- -م- -ع- -ت- -ه ا÷ي- -دة
وك -ف -اءت -ه ال -ق -ت -ال -ي -ة ،ل-كّ-ن-ه
ب- -ح- -اج- -ة إا ¤تصس -دي -ق م -ن
ال-ك-ون-غ-رسس وا◊صس-ول ع-لى
تصس- -ري- -ح خ- -اصس ل -ت -خ -ط -ي
ا◊ظ - -ر اŸف - -روضس ع - -ل- -ى
ال -عسس-ك-ري Úب-تسسّ-لِ-م م-نصسب
م - - -د Êإال ب- - -ع- - -د م- - -رور 7
سسنوات من اÿدمة.
وم -ن اŸت -وق -ع أان ت-نسس-ج-م أاف-ك-ار م-اتسس م-ع
ترمب ،خصسوصسًا بشسأان إايران .وسسينسسق ا÷Ôال
ف- -ل ،Úال- -ذي ي- -رأاسس أاع- -ل- -ى م- -نصسب ‘ ال -ب -يت
األبيضس مع البنتاغون ،لرسسم وتنفيذ سسياسسات
الرئيسس.
أاما وزارة األمن الوطني ،التي اسستحدثت بعد
اعتداءات  11سسبتم ،Èسسيتو ¤إادارتها ،وألول
مرة ،عسسكري سسابق هو ا÷Ôال جون كيلي،

الŸÈان يعزل رئيسسة كوريا ا÷نوبية

ع

^ سس-ي-ول :ت -ب ّ-ن -ى الŸÈان ال -ك -وري ا÷ن -وب-ي ،أامسس
ا÷معة ،مذكرة عزل بحق الرئيسسة بارك غيون-هي باألغلبية،
وذلك على خلفية فضسيحة فسساد واسسعة تبعتها مظاهرات اجتاحت
ال -ب Ó-د ل -ع -دة أاسس-اب-ي-ع .وق-دمت غ-ي-ون-ه-ي اع-ت-ذاره-ا Ÿا وصس-ف-ت-ه بـ
““الفوضسى““ السسياسسية ودعت ا◊كومة إا ¤التزام اليقظة.
وتتهم اŸذكرة بارك ،بانتهاك الدسستور وبارتكاب جنح والفشسل ‘ حماية
الشسعب والفسساد واسستغÓل السسلطة.
و ⁄يسسلم رئيسس كوري جنوبي من مثل هذه التهامات منذ أاول انتخابات
حرة جرت ‘  ،1987حيث واجه كل الرؤوسساء ،بعد انتهاء وليتهم الرئاسسية،
اتهامات بالفسساد ،خصسوصسا بسسبب سسلوك مقرب Úمنهم.
ودفعت الرئيسس نو مو هيون إا ¤النتحار عام  2009بعد الشستباه ‘
تورطه ‘ اسستغÓل نفوذه ومنصسبه.

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

الذي يتمتع هو أايضسًا بسسمعة جيدة
واحÎام كب ،Òوقد عمل مع ا÷Ôال
ماتسس ‘ العراق وأافغانسستان.
لكن النتقادات هي أان العسسكر ل
ي- -ج -ي -دون إادارة وزارات بÒق -راط -ي -ة
م - -دن - -ي - -ة م - -تشس - -ع - -ب - -ة ،ك - -م - -ا ي - -رى
اسسÎاتيجيون.
باŸقابل ،رشسح ترمب العديد من
أاصسحاب اÓŸي Úورجال األعمال ‘
وزارات مهّمة مثل التجارة والتعليم
واإلسس-ك-ان ،ح-يث ت-ق-در اإلحصس-ائيات
أان ما Áلكونه ›تمع Úيصسل إا35 ¤
مليار دولر.
وب- -ه- -ذا ت- -ك- -ون اإلدارة ا÷دي -دة األغ -ن -ى ‘
التاريخ األمÒكي اŸعاصسر.
هذا وقد دافع الرئيسس األمÒكي اŸنتخب
دون-ال-د ت-رامب ،ع-ن تشس-ك-ي-ل-ة ف-ري-ق-ه ا◊ك-وم-ي
اŸقبل.
وقال الرئيسس اŸنتخب اÿامسس واألربعون
ل-ل-ولي-ات اŸت-ح-دة““ ،ن-ق-وم ب-تشس-ك-ي-ل واح-دة من
أافضسل ا◊كومات ‘ تاريخ بلدنا““.

العدد
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Ÿواكبة التغÒات ا÷يو اسسÎاتيجية باŸنطقة والعا⁄

تونسص تراجع اسسÎاتيجيتها الدفاعية ‘ مواجهة اإ’رهاب
صس- -رح أاح- -د ضس- -ب- -اط ب -ع -ث -ة ال -دف -اع
ب -السس -ف -ارة ال -ت -ونسس -ي -ة ‘ واشس-ن-ط-ن ،أان
تونسس عمدت هذه السسنة إا ¤مراجعة
م-ع-م-ق-ة لسسÎات-ي-جيتها الدفاعية ضسد
لره -اب ،وه -ي اŸراج -ع-ة ال-ت-ي أام-ل-ت-ه-ا
ا إ
ال- - -ت- - -غÒات ا÷ي - -و اسسÎات - -ي - -ج - -ي - -ة ‘
اŸنطقة.
وقال نائب اŸلحق العسسكري العقيد عبد
الرحيم مقري ،خÓل منتدى حول العÓقات
األم-ري-ك-ي-ة  -اŸت-وسس-ط-ي-ة ،ن-ظ-م-ته ›موعة
ال -ت -ف -كŸ Òرك-ز ال-عÓ-ق-ات األط-لسس-ي-ة““ ،ل-ق-د
دخ- -ل -ن -ا ه -ذه السس -ن -ة ‘ م -رح -ل -ة م -فصس -ل -ي -ة
اسس -ت -وج -بت م -راج -ع -ة كÈى لسسÎات -ي-ج-ي-ت-ن-ا
الدفاعية““.
وأاوضس -ح الضس -اب -ط ال-ت-ونسس-ي خÓ-ل ن-ق-اشس
حول األمن والتعاون العسسكري ‘ اŸتوسسط،
أان اŸن -ه -ج -ي -ة ا÷دي-دة ““ت-رك-ز أاسس-اسس-ا ع-ل-ى
اقتناء Œهيزات للتكيف مع التغÒات الناجمة
ع -ن ال -وضس -ع األم -ن -ي ‘ ال -ب -ل -د““ ،مضس-ي-ف-ا أان
اŸراج -ع -ة ا÷دي-دة ““ت-واكب ال-ت-غÒات ا÷ي-و
اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ا◊اصس- -ل -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة و‘
السساحة الدولية““.

رفع اŸيزانية العسسكرية واقتناء أانظمة تسسليح مÓئمة
واكتفى بالقول إان ““اإلجراءات اŸسستقبلية
للحكومة ،سستتضسمن خصسوصسا رفع اŸيزانية
العسسكرية واقتناء أانظمة تسسليح وعتاد مÓئم
Ÿكافحة اإلرهاب““.
وأاوضسح بأان ا÷هود سستتمحور على ““تعزيز
منظومة السستعÓمات التونسسية ،بالتنسسيق مع
بلدان صسديقة““ ،مؤوكدا من جهة أاخرى أان
التعاون العسسكري مع ا÷زائر ““وثيق وفعال““.

وأاردف يقول““ :هناك رؤوية مشسÎكة بأان
أامن أايّ بلد هو جزء ل يتجزأا من أامن بلد
آاخر““.
وبخصسوصس التعاون ب Úالوليات اŸتحدة
وتونسس ،ذكر السسيد مقري بأانه تدور حول
التكوين.
Œدر اإلشس - -ارة ،إا ¤أان صس - -ف - -ة ا◊ل - -ي - -ف
السسÎاتيجي غ Òالعضسو ‘ حلف األطلسسي،
التي منحتها الوليات اŸتحدة لتونسس ،تتيح
ل-ه-ا ت-ع-اون-ا عسس-ك-ري-ا م-ع ال-ولي-ات اŸت-ح-دة،
لسسيما ‘ ›ل تطوير وشسراء األسسلحة.
ه - -ذا وخصسصست ال- -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة م- -ا
ي -ق-ارب  250م-ل-ي-ون دولر ك-مسس-اع-دة أام-ن-ي-ة
لتونسس منذ سسقوط النظام السسابق سسنة ،2011
Ÿسساعدتها على وضسع حّد لنتشسار ا÷ماعات
اإلره-اب-ي-ة وف-ق األرق-ام ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ك-ت-اب-ة
الدولة األمريكية ،شسهر ماي اŸاضسي.
ك -م -ا ÷أا ال -ب-ن-ت-اغ-ون لسس-ت-ع-م-ال ط-ائ-رات
ب- -دون ط- -ي- -ار ل- -ل- -م -راق -ب -ة ‘ ت -ونسس ،ق -امت
بعمليات اسستطÓع ‘ ليبيا خÓل عدة أاشسهر.
وأاوضس -ح م -ق -ري ،أان ت -ونسس ،ال -ت -ي ت -واج -ه
حاليا ،عÓوة على تهديد ا÷ماعات اإلرهابية
اŸسس-ؤول-ة ع-ن ع-دي-د ال-ه-ج-م-ات ع-ل-ى ال-قوات
ال -ت -ونسس -ي -ة ،خ -ط -ر تسس -ل-ل اإلره-اب وان-تشس-ار
األسس -ل -ح -ة ““ل Áك -ن -ه -ا أان ت -تصس -دى وح -ده -ا
ıتلف التحديات““.
وذك- -ر م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أان ال -ع -دي -د م -ن
ال -ت -ونسس -ي ÚاŸنضس -م Úل -ل -ت -ن -ظ-ي-م اإلره-اب-ي
اŸسس- -م- -ى ““داعشس““ ⁄ ،ي- -ج -دوا ب -ع ُ-د اŸن -اخ
اÓŸئم للعودة إا ¤تونسس ،معÎفا بأان صسعوبة
الظروف الجتماعية Áكن أان تدفع ببعضس
الشس -ب -اب ال -ت -ونسس -ي ل Ó-نضس -م -ام ل-ل-ج-م-اع-ات
اإلرهابية.

يتضسمنه برنا›ها النتخابي العنصسري

لوبان تقÎح منع أابناء اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úمن ›انية التعليم

‘ إاط - -ار م - -قÎح- -ات- -ه- -ا
لن-ف-اق ال-ع-ام،
ل -ل-ح-د م-ن ا إ
ت- -ع- -ت- -زم م- -اري- -ن ل- -وب -ان،
زع-ي-م-ة ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف
واŸرشس- -ح- -ة لن- -ت- -خ- -اب- -ات
ال -رئ -اسس-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ع-ام
 ،2017م- - - - -ن- - - - -ع أاب- - - - -ن- - - - -اء
اŸهاجرين غ ÒالشسرعيÚ
م- -ن الل- -ت -ح -اق ب -اŸدارسس
لب-وي-ن
ال -ع -ام -ة ،وج -ع-ل ا أ
““يسس - -اه - -م- -ان““ ب- -ال- -رسس- -وم
لطفالهم ،بحسسب ما أاعلنت،
الدراسسية أ
اÿميسس.
أاضسافت رئيسسة حزب ا÷بهة الوطنية ،أانها
تنوي أايضسا جعل األبوين األجنبي ،Úاللذين
يتمتعان بوضسع قانو ،Êلكنهما عاطل Úعن
ال -ع -م -ل““ ،يسس -اه -م -ان““ ب -ال -رسس -وم ال -دراسس -ي -ة
ألطفالهم.
وقالت ‘ لقاء مع وسسائل اإلعÓم““ ،ليسس
ي شسيء ضسد األجانب ،لكن أاقول لهم إاذا
لد ّ
أاتيتم إا ¤بلدنا ،ل تتوقعوا أان نتكفل بكم وأان
يتعلم أاطفالكم ›انا ،لقد انتهى ذلك اآلن،
العطلة انتهت!““.
وأاوضس- -حت““ ،ل- -ن ي- -ك -ون ه -ن -اك ب -ع -د اآلن
تسسجيل ‘ اŸدارسس لـ(األطفال) اıالفÚ
Óجانب ‘
للقانون .وسستكون هناك مسساهمة ل أ
النظام التعليمي““ ،لفتة إا ¤أانه ““‘ كث Òمن
دول العا ⁄يتم طلب مسساهمة األجانب ‘
تعليم أابنائهم““.
و‘ فرنسسا ،يحق ÷ميع األطفال ا◊صسول
على تعليم ›ا ،Êبغضس النظر عن الوضسع
Óجانب الذين ل
القانو Êلذويهم .كما Áكن ل أ
يحملون وثائق ثبوتية أايضسا ،السستفادة من
رعاية ›انية بعد ثÓثة أاشسهر من إاقامتهم.
ك -م -ا ان -ت-ق-دت زع-ي-م-ة ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف،

مقتل  6شسرطي Úبتفج ‘ Òالهرم
^ القاهرة :قتل سستة من رجال الشسرطة وأاصسيب أاربعة آاخرون ‘
انفجار عبوة ناسسفة زرعت ‘ صسندوق للقمامة بالقرب من نقطة أامنية
بشسارع الهرم الرئيسس Ãحافظة ا÷يزة Ãصسر.
وقال مصسدر أامني إان ““ضسابط Úوأام Úشسرطة وثÓثة ›ندين قتلوا إاثر
انفجار اسستهدف دورية أامنية خÓل “ركزها بشسارع الهرم با÷يزة““.
و ⁄تعلن أاي جهة مسسؤووليتها عن النفجار.

هو’ند يزور ““شسارل ديغول““
^ ب -اريسس :زار ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي ف -رنسس -وا ه -ولن-د ،أامسس ،ح-ام-ل-ة
الطائرات شسارل ديغول ،التي تشسارك ‘ البحر اŸتوسسط ‘ اŸعارك ضسد

اŸسساعدة الجتماعية اŸقدمة
إا ¤اŸسسن Úوالتي Áكن لبعضس
اŸه -اج -ري -ن السس -ت -ف -ادة م-ن-ه-ا
بشسروط.
وق -الت ل -وب -ان ،اÿم-يسس ،إان
أاي شسخصس فوق سسّن اÿامسسة
والسست Úيصسل إا ¤فرنسسا يبدأا
اŸط-ال-ب-ة Ãسس-اع-دة ي-خصسصسها
الضس- -م -ان الج -ت -م -اع -ي ل -ك -ب -ار
السسن.
وقالت““ ،ننوي تقييد (إامكان)
السستفادة من ›انية بعضس اÿدمات العامة
Óج-انب
وب -عضس ال -ت -ق -دÁات الج -ت -م-اع-ي-ة ل -أ
الذين يصسلون إا ¤البÓد و ⁄يسساهموا بعد ‘
دفع الضسرائب .كل هذا سسيتم توضسيحه““ ‘
الÈنامج النتخابي للوبان.
وتابعت خÓل اللقاء مع وسسائل اإلعÓم،
““سسÔكز جهودنا اآلن وتضسامننا الوطني على
األك Ìفقرا بيننا““.
ويعت Èحزب ا÷بهة الوطنية القومي نفسسه
جزءا من ثورة عاŸية ضسد الهجرة واألحزاب
السسياسسية ا◊اكمة.
وينتقد قادته بانتظام السستخدام اŸزمن
Ÿوازنة نظام الضسمان الجتماعي ‘ فرنسسا
م -ن أاج -ل مسس -اع -دة األج -انب ،مشس -ددا ع -ل -ى
ضسرورة إاعطاء األولوية للمواطن ÚالفرنسسيÚ
األك Ìحاجة.
وتشس ÒاسستطÓعات الرأاي حاليا ،إا ¤أان
ل- -وب- -ان ق- -د تصس- -ل إا ¤ال- -دورة ال- -ث- -ان -ي -ة م -ن
الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة ‘ م-اي ،ح-يث م-ن
اŸتوقع أان تخسسر ‘ مواجهة مرشسح اليمÚ
فرنسسوا فيون.
وت -ري -د ل -وب-ان خ-روج ف-رنسس-ا م-ن م-ن-ط-ق-ة
اليورو ،ودعت إلجراء اسستفتاء على عضسوية
البÓد ‘ ال–اد األوروبي.

تنظيم ““داعشس““ اإلرهابي ‘ سسوريا والعراق ،ودعا باŸناسسبة إا ¤هدنة ‘
ح-لب وه-ي ال-زي-ارة ال-ث-ال-ث-ة ل-ه-ولن-د إا ¤ح-ام-ل-ة ال-ط-ائ-رات .وت-ع-ود ال-زي-ارة
السسابقة ا ¤ديسسم .2015 Èوسستكون هذه الزيارة األخÒة على األرجح خÓل
وليته الرئاسسية لهذه السسفينة ،التي مدد مهمتها حتى منتصسف ديسسم،È
لتعود بعد ذلك إا ¤مرفأا تولون بفرنسسا للخضسوع لعملية صسيانة.

أاك Ìمن  8آا’ف شسخصص غادروا حلب
^ دمشسق :أاعلن مركز التنسسيق الروسسي للمصسا◊ة الوطنية ‘ سسوريا
(حميميم) ،أان أاك Ìمن  8آالف شسخصس ،بينهم  2900طفل غادروا مدينة حلب
التي يسسيطر عليها مسسلحو اŸعارضسة واإلرهابيون خÓل  84سساعة األخÒة.
وأاكد اŸركز ،أان ““ 14مسسلحا من حلب الشسرقية خرجوا من هناك باŒاه
غرب حلب وأالقوا سسÓحهم ،وهم يخضسعون للعفو العام اŸعلن Ãوجب قرار
الرئيسس السسوري““.

ألسشبت  ١٠ديسشمبر  2٠١٦م
ألموأفق لـ  ١٠ربيع أ’ول  ١٤3٨هـ

äÉªgÉ°ùe
اسستحقاقات في سسياق مختلف
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المششهد السشياسشي الّراهن وسشؤوال المششاركة

تشس ّ-ك -ل السس -ت-ح-ق-اق-ات الّ-ت-شس-ري-ع-ي-ة م-ن-ع-طً-ف-ا
لي دولة،
حاسسًما في بلورة المشسهد السسياسسي أ
له -م -ي -ة ه -ذه الن -ت -خ -اب -ات ف -ي ح -ي -اة
وذلك أ
الدول ،والتي تعّبر عن وجه من بين أاهم أاوجه
ال-دي-م-ق-راط-ي-ات ال-م-ع-اصس-رة ،لسس-ي-م-ا أانها أاداة
لمة عن
فّعالة في تكريسس سسيادة الشسعب  /أاو ا أ
طريق ممثليه.

القانونية ،ومن الناحية السشياسشية يمكن القول بأان لهذه
’حزاب عدة اختيارات منها حتى المقاطعة.
ا أ
إا’ّ أانّ المفارقة العجيبة في المششهد السشياسشي الجزائري،
’ح--زاب ال--ت--ي تششك ّك دوًم--ا ف--ي ن--زاه--ة ال--ع--م--ل-ي-ة
أانّ ا أ
’عÓ-ن مشش-ارك-ت-ه-ا فيها؛ فهل هذا
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،تسش-ارع إ
’ح-زاب سش-ت-غّ-ي-ر م-ن خ-ط-اب-ه-ا السشياسشي
م-ع-ن-اه أان ه-ذه ا أ
وت-ع-ت-رف ب-ن-زاه-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-ابية وفًقا للضشمانات
الدسشتورية التي جاء بها التعديل الدسشتوري الجديد ،أام
أانها في حالة عدم فوزها سشتششكك مجدًدا في هذه العملية
ا’نتخابية؟
Óسشف ’ يرقى إالى تطلعات
إانّ هذا الخطاب السشياسشي ل أ
الششعب ،و’ إالى المسشتوى الذي يسشمح للبÓد بالتطور
’ّن قوة المعارضشة
وال-نضش-ج السش-ي-اسش-ي وال-م-ؤوسشسش-اتي أ
كقوة اقتراح تسشاهم في قوة الدولة والنظام المؤوسشسشاتي
ككل ،ف Óيوجد سشلطة قوية بدون معارضشة قوية وبناءة.

أاو’ً  :قراءة في المششهد السشياسشي الّراهن

يمكن قراءة المششهد السشياسشي في الجزائر وتحليله
وفًقا لمقاربتين سشياسشية وأاخرى حقوقية؛ فالقراءة
السش-ي-اسش-ي-ة ت-رت-ب-ط ب-م-دخÓ-ت ومخرجات العملية
السش--ي-اسش-ي-ة بششكل ع-ام ،وم-ن ب-ي-ن أاه-م م-حّ-ددات-ه-ا
السشياق الحالي الذي يغلب على السشاحة السشياسشية
وال-م-ت-غ-ي-رات ال-مسش-ت-ج-دة آانً-ي-ا أاو م-رح-لًيا ،حيث أاّن
اقتراب ا’سشتحقاقات التششريعية tيعد الحدث المهم
م-رح-لً-ي-ا ،وم-ن خÓ-ل-ه ي-مكن تصشّور أاهم التطورات
ال-مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-م-ن-ظ-وم-ة ال-حكم ف-ي ال-بÓ-د ،فهذه
ا’نتخابات والتي ’ يفصشلنا عنها إا’ أاششهر قÓئل،
ت-ج-ري ف-ي سش-ي-اق م-خ-ت-ل-ف حً-ق-ا ،ع-ل-ى ال-مسشتوى
ال-داخ-ل-ي أاو ا’ق-ل-ي-م-ي وال-دول-ي ،و’سش-يما في ظل
’سشود،
’زمة ا’قتصشادية وانخفاضض عوائد الذهب ا أ
ا أ
وع--ل--ى ال--مسش-ت-وى ا’ق-ل-ي-م-ي اسش-ت-م-رار ح-ال-ة م-ن
الضش-ب-اب-ي-ة سش-ي-دة ال-م-وق-ف ف-ي مصش-ر ،وفوز حزب
العدالة والتنمية ذو التوجه ا’سشÓمي ،بما يخالف
ال--ت--وق--ع-ات ال-ت-ي ك-انت تشش-ي-ر إال-ى فشش-ل ت-ي-ارات
ا’سشÓم السشياسشي في الدول العربية ،بسشبب وجود
ع--راق--ي--ل م--وضش--وع--ي--ة وذات-ي-ة أاضش-ع-فت ف-ع-ل-ه-م
السش-ي-اسش-ي ،م-ع ف-وز ت-رامب ف-ي ال-و’ي-ات المتحدة
’مريكية ونظرته المختلفة للمنطقة العربية.
ا أ

ثانًيا :ا’سشتحقاقات
ا’نتخابية وهاجسس المششاركة

إاّن المششهد السشياسشي الحالي في الجزائر يتّسشم بالترقب
والهدوء أاو الهدنة التي تسشبق «حمى» العملية ا’نتخابية
وت-ن-اقضش-ات-ه-ا ،والّصش-راع-ات ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ب-ي-ن ال-عائÓت

السشياسشية
والتيارات
والمرجعيات
ال--م--خ-ت-ل-ف-ة ف-ي ظ-ل
ج----دل----ي----ة ال---ن---اخب
وال-م-نتخب ،ومحاولة
اسش--ت--ق--ط-اب ل-ل-وع-اء
ا’نتخابي
وال-م-واط-ن-ي-ن ب-وعود
ان---ت---خ---اب---ي---ة ي--ع--ود
ل--ل--م--واط--ن الكل--م-ة
لسستاذ خالد شسبلي
^ بقلم :ا أ
الفصشل فيها.
عضسو بمخبر القانون،
أاما القراءة القانونية أاو
المحيط والعمران كلية
الحقوقية فإاّنها تششير
الحقوق جامعة باجي
إال--ى أاّن ا’ن--ت--خ-اب-ات
مختار  -عنابة -
ال-تشش-ري-ع-ي-ة ال-ق-ادمة
حَ-كم ل-م-دى ن-ج-اعة الّضشمانات الجديدة التي
سش-تكون الَ -
ج-اء ب-ه-ا ال-ت-ع-ديل الدسشتوري لعام  ،2016خ-اصشً-ة دسشترة
الهيئة العليا المسشتقلة لمراقبة ا’نتخابات ،وكما يرتقب
أان يكون لها دوًرا مهًما في إاعطاء ششفافية على العملية
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،خ-اصش-ة أاّن-ه تّ-م تعيين على رأاسشها ششخصشية

شسارك بموضسوع «ال ّ
ضسوابط
الشّسرعية لسستخدام شسبكات التّواصسل»

تكريم عضشو حلقة العزابة البورفيسشور
«داود بورقيبة» بجامعة المدينة
ك ّ- -رمت أل - -ج - -ام - -ع- -ة
أإ’سشÓ-م-ي-ة ب-ال-م-دينة
ألمنّورة رئيسض تحرير
م - -ج- -ل- -ة أل- -درأسش- -ات
ل- -ج- -ام- -ع- -ة أأ’غ -وأط
أل - -ب - -روف- -يسش- -ور دأود
ب-ورق-ي-ب-ة عضش-و حلقة
ع- -زأب- -ة ب- -ري- -ان ،ف -ي
ألمؤوتمر ألدولي ألذي
نّ
ظمته بمقر جامعتها
ب -ت -اري -خ 23 - 22
نوفمبر ألجاري تحت
شش- - -ع- - -ار «ضش- - -وأب- - -ط
أسش -ت -خ -دأم شش -ب -ك -ات
سس  /أابو ربيع
ألّ-ت-وأصش-ل أ’جتماعي
في أإ’سشÓم».
ششارك ألجزأئري أبن مدينة بريان بورقة في ألموضشوع عنوأنها« :ألضشوأبط ألششرعية
’سش-ت-خ-دأم شش-ب-ك-ات أل-ت-وأصش-ل أ’ج-ت-م-اع-ي» ،وج-اءت ورق-ت-ه ف-ي أل-ت-ع-ري-ف ب-اإ’عÓ-م،
وأإ’ع Ó-م أل -ج -دي -د وشش -ب -ك -ات أل -ت -وأصش -ل أإ’ج -ت -م -اع -ي وك -ي -ف نشش-أات؟ إأي-ج-اب-ي-ات-ه-ا،
سشلبياتها،ضشوأبط أسشتعمالها .ودعا ألبروفيسشور من خÓل ورقته مسشتعملي أأ’نترنيت
إألى درأسشة ششرعية دقيقة خاصشة ألجانب أ’يجابي منها ،بدءأً من أسشتحضشار مرأقبة
ألّلـه تعالى ،وششكر هذه ألنعم وألنظر إأليها إأيجابيًا ،حسشن ألقصشد وألنيّة ونششر ما يفيد.
وقال ألبروفيسشور في ورقته إأن مسشتعملي ألتوأصشل أ’جتماعي مطالبون بمخاطبة
ألناسض على قدر عقولهم ،وألرفق في ألخطاب وألدّقة وألتبيّن في نقل ألمعلومات
وأأ’خبار ،وألصشرأحة وألصشدق وعدم ألتدليسض.
كما دعاهم إألى أسشتعمال ألكÓم ألمباح أثناء ألتوأصشل ،وتجّنب ألخلوة باأ’جنبيات،
وتجّنب ألخضشوع وأللين في ألقول ،وتجنّب أ’سشتهزأء وألسشخرية وإأضشاعة أأ’وقات إألى
بيان ألرؤوية ألششرعية في أسشتخدأم ششبكات ألتوأصشل أ’جتماعي وضشوأبطها ،وأإ’سشهام
في تحديد أسشسض وطرق أ’سشتخدأم أأ’مثل لها ودورها في ألتثقيف ألمجتمعي .أمتدت
محاور ورقة ألششيخ دأود بورقيبة إألى ألتعريف بششبكات ألتوأصشل أ’جتماعي بششكل
دقيق ،وتوظيفها في خدمة أإ’سشÓم وأآ’ثار أإ’يجابية وألسشلبية ،وما هو دور ألمؤوسشسشات
ألقضشائية في ضشبط أسشتخدأمها ليخلصض أخيرأ أّن مؤوتمر ضشبط وسشائل ألتوأصشل
أ’جتماعي من ألمؤوتمرأت ألهادفة وألنافعة ألتي تتناسشب مع حياتنا أ’جتماعية
وألتقنية ألمعاصشرة  .إأّنه مؤوتمر يأاتي في ألوقت ألمناسشب؛ أ’نّ ألعالم يششهد ثورة تقنية
وتوسّشعا في أسشتخدأم أأ’نترنيت وتوظيفه في ششتى مجا’ت ألحياة.

هل توجد معارضشة حقيقية
في الحقل السشياسشي الجزائري؟

وطنية تّتسشم بالكفاءة والّنزاهة.
ب--ال--رغ--م م--ن ك--ل ه--ذه ال--ح--ي-ث-ي-ات ،سش-ت-ف-رز صش-ن-ادي-ق
ا’نتخابات عن وجود تحّول نوعي في سشلوك المواطنين
ات-ج-اه ه-ذه ا’سش-ت-ح-ق-اق-ات ،وال-ت-خ-وف يكمن في مسشأالة
ال-ع-زوف ا’ن-ت-خ-اب-ي ل-ل-م-واط-ن ف-ي حالة غياب مششاريع
وب--رام--ج ح--ق-ي-ق-ي-ة تسش-ت-ق-طب أاف-راد الشش-عب وشش-رائ-ح-ه
المختلفة.
من الّناحية القانونية نرى بأاّن القانون العضشوي المحّدد
لنظام ا’نتخابات الجديد ،وضشع ششروط جديدة تسشاهم
’حزاب المناسشباتية أاو
في تصشفية السشاحة السشياسشية من ا أ
’ أاّنه يمكن أان يكون له أاثر سشلبي في غلق
الطفيلية ،إا ّ
العملية السشياسشية ،إاذا لم تكون هناك ضشمانات مكرسشة
ّ
فعلًيا ،أاما من يّدعي بأاّن السشلطات تعمل على غلق اللعبة
السشياسشية بالتقليل من حظوظها في التششريعات القادمة،
ف--ه--ذه ال--مسش--أال-ة سش-ي-اسش-ي-ة م-ح-ظ-ة ول-يسشت ب-ال-مسش-أال-ة

وجهة نظر

يطرح البعضض هذا السشؤوال الصشعب والمهم ،في آان واحد،
Óجابة عنه نرجع إالى المرجع أا’ وهو الدسشتور ،ومنه
ل إ
ي-مكن ال-ق-ول ب-أان-ه م-ادام ال-دسش-ت-ور ال-جزائري أاقر بمركز
ّ
وحقوق المعارضشة البرلمانية في آاخر تعديل له ،فإان معناه
أان--ه دسش--ت--ورًي--ا ت--وج--د ال-م-ع-ارضش-ة ،ك-ج-زء م-ن ال-نسش-ق
السشياسشي في المششهد الجزائري ،ولكن هل المعارضشة
ت-ق-وم ب-دوره-ا ح-ق-ي-ق-ة ه-ذا ه-و ال-تسش-اؤول الجدير بالطرح
’سشاتذة والذي
والتأامل والبحث ،وهنا نرجع لطرح أاحد ا أ
مفاده« :نحتاج إالى الكثير من الديمقراطية والقليل من
الحرية ،المششكلة ليسشت في الحرية بل في كيفية وحدود
وفي ماذا تمارسض هذه الحرية؟».
’خير نسشاند ال ّ
طرح القائل بأاّنه ’« :حل أامام الجزائر
في ا أ
إا’ّ ال-ح-ل ال-دي-م-ق-راط-ي ف-إاّم-ا أان ت-ق-بل به ويعمل الجميع
(سش-ل-ط-ة وم-ع-ارضش-ة) ع-ل-ى ت-جسش-يده فتسشير الجزائر إالى
’مام ،أاو نعرقله فتتأاّخر وتتأاّزم ا’أوضشاع.»..
ا أ

ثقافة البريكو’ج..

من أكبر ألمششكÓت ألتي ’زألت توأجهها ألجزأئر ،وألتي
أششتد وقعها مع بدأية ألقرن ألوأحد وألعششرين ،هي مششكلة
ألقمامة (ألزبالة أليومية) ،فقد باتت كالششبح ألذي ’ يمكن
أل- -قضش- -اء ع- -ل- -ي- -ه،
وك ّ- -ل - -م - -ا ح - -اولت
ب - -عضض أل- -ج- -ه- -ات
ف- - - - -ع- - - - -ل ذلك إأ’
وأزدأدت ت- -جّ- -ب- -رأ
وضشخامة.
ه -ي شش -ب -ح ط-ل-ع
ل -ل -وج -ود ن -ت -ي -ج -ة
أسش - - - -ب - - - -اب م- - - -ا،
وعوضشا أن نتوجه
ل -ع -م -ل -ي -ة أل-قضش-اء
على وجوده ،رحنا
ن-ح-ارب م-ا ي-ف-رزه
وي-دّره ع-ل-ي-ن-ا ه-ذأ
أأ’خ -ط -ب-وط أل-م-ارق! بقلم :جمال نصسر الّلـه *
ح-ت-ى ب-ات يسش-ت-ع-رضض
عضش Ó-ت -ه أم -ام -ن -ا ك -أاّن -ه أل-ق-م-ق-م ألّسش-اح-ر ون-ح-ن أأ’ق-زأم
ألسشجناء! بل صشار كالمرضض ألخبيث ينهشض ألجسشم يوميا.
وألسش -ؤوأل أل -م -ط -روح :ه -ل خ -لت أل -ج -زأئ -ر م -ن مسش -اح-ات
جغرأفية تكمن أهميتها في دفن هذه ألنفايات؟ أم أّن
ألسشلطات ألمحلية في كل بلدية عاجزة عن تغطية هذه
ألظاهرة وتوفير آأليات كافية ششافية؟ تعمل على ألفضشÓت
أليومية ورميها حيثما وجب ألرمي بعيدأ عن مناخ أإ’نسشان
ألصشحي ،حيث يسشتحيل أن تجد بلدية في ألجزأئر تخلو من
مظاهر ألنفايات وترأكم أأ’تربة إأ’ ما رحم ربك.
فإان نجت وأحدة أو أثنتين من ذلك ،أكيد أّنك سشتجدها
تتوفر عليها بمحاذأة أأ’طرأف وألمدأخل أو ألمخارج ،بل
أن ألعديد من ألبلديات وششوأرع ألمدن ألكبرى تحّولت إألى
ورششات ،إأذ ليسض ألعيب في هذه أأ’ششغال وأإ’صشÓحات في
أأ’عطاب ،إأنما نحن نتحّدث عن ألقمامة أليومية وكل ما
ي -ت -رك -ه أل -م -وأط -ن أ’شش -ه-ر وسش-ن-وأت دون ت-دّخ-ل ج-ه-ة م-ن
ألجهات قصشد إأبعادها عن ألوجه ألعام.
فهل نملك أليوم نحن ألجزأئريين ثقافة ألقمامة؟! أم أّن
أصشل ألدأء يترجمه غياب ألسشلطات ألتي بدورها تتحجّج
عند كل مسشاءلة بأاّنها ’ تملك ألمرأفق ألضشرورية لذلك،
وأن ميزأنيتها ’ تسشمح بذلك؟ ثم هل نجد في كل بلدية
مصشلحة خاصشة تسشمى مصشلحة ألنظافة أليومية تملك عتادأ

محترما وفيلقا من ألعمال؟! أكيد ـ ’ ـ فقط كلما في أأ’مر
أّنه كان و’زأل هناك مكاتب للصشحة ،وألتي ’ تتحرك إأ’
بصشفات دورية سشنوية ،و’ تخرج أ’رضض ألوأقع إأ’ من أجل
رشّض ألمبيد بدأية ألربيع لقتل ألناموسض أو إأبادة ألكÓب
ألضشالة وألمسشعورة!
ألّنظافة فع Óتبدأ من ألموأطن كما يقال ،فغالبا ما تجد
بيتا تدخله وتبهرك نظافته وديكوره ’ ،لششيء سشوى أن
أصشحابه يملكون نظاما منزليا خاصشا بالتنظيف .وقديما
قال أحد ألعلماء« :أينما تجد ألفوضشى ’ تجد طعاما»،
كذلك ألفرد هو نسشخة أو مرآأة تعكسض وتجيب عن سشؤوأل هل
هو نظيف أم ’؟! كذلك ألمؤوسشسشات ألعمومية ،فإاذ كانت أي
بلدية تعاني من مششكل أأ’وسشاخ ،فأاصشابع أإ’تهام توجه
للمجلسض ألبلدي ألمتقاعسض طبعا أ’ّنه حتما هناك خلÓ
طارئا ،أ’نّ ألجزأئر ليسشت بدولة فقيرة بالمعنى ألتام ،حيث
’ ت -ن -ف -ع أل -ت -ح -ج -ج -ات أل -ق -ائ -ل -ة ب -ع-دم ت-وف-ر أل-م-رك-ب-ات
وألششاحنات ،وأأ’خرى ألخاصشة بصشرف ألقمامة وألنفايات،
فالبلدية ألتي ’ تضشع سشياسشة تنظيفية في ألمقام أأ’ول
ونصشب أعينها ،أكيد بأانها سشوف تعاني ألويÓت حاضشرأ
ومسشتقب .Óزيادة على عدم وجود أوجه مقارنة أبدأ مع
ب- -اق- -ي أل- -ق -رى وأل -م -دن أأ’وروب -ي -ة ألصش -غ -رى ،ف -م -ا ب -الك
بالكبرى؟! فهل ألموأطن أأ’وروبي ُخلق كذلك أم أنه يملك
عق Óأرجح من عقلنا؟ أأ’مر كذلك ينطبق على مسشؤووليها،
ل -ذلك ف -مسش -أال-ة أل-قضش-اء ع-ل-ى ظ-اه-رة أل-مشش-اه-د أل-ي-وم-ي-ة
ألمقززة تحتاج إألى تخطيط مسشبق ،وخطة برأمجية تعمل
ب -نسش -ق وضش-ب-ط م-ت-وأصش-ل-ي-ن ،ي-وم-ه-ا ي-م-ك-ن ت-دأرك أل-ع-ج-ز
وأل-قضش-اء ع-ل-ي-ه ن-ه-ائ-ي-ا م-ن ت-ف-ك-ي-رن-ا .وقتها تحين ألعزأئم
وأإ’رأدأت ألكفيلة بوضشع مخطط عاجل ومن أأ’ولويات
ألقصشوى لهذه ألمحنة ـ عفوأ ـ ألمرحلة بالذأت أ’ّنه وجب
على ألقائمين على سشلطة ألقرأر في هذأ ألبلد خلق وزأرة
خاصشة بهذأ ألششأان كحل أسشتعجالي بعدها يمكن ألحديث
عن دولة ومدن سشياحية ،وكذلك يحلو ألحديث عن صشحة
ألموأطن وبيئة خضشرأء ومÓعب معششوششبة .ماعدأ هذأ
فسشيأاتي أليوم ألذي نششتكي فيه من أمرأضض قاتلة وخطيرة
تجلبها لنا قمامتنا أليومية مثلما يحدث في دول إأفريقية
م-ع-روف-ة كـأام-رأضض أل-كÓ-م-ي-دي-ا وألُ-ح-مى ألقرمزية وألسشل
وغيرها من أأ’مرأضض ألبكتيرية؟!
ل -ه -ذأ وذأك ’ب -د أن ن -ط -رد م-ن ت-ف-ك-ي-رن-ا ون-ه-ائ-ي-ا ث-ق-اف-ة
أل- -ب- -ري- -ك- -و’ج ،ون- -ت- -حّ- -ول م- -ن ه- -ذه أ’أخ- -ي- -رة إأل- -ى دول- -ة
أ’سشتعجا’ت؟!
* شساعر وصسحفي جزائري
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السسبت  ١0ديسسمبر ٢0١٦
الموافق لـ  ١0ربيع األول  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
روائي
جزائري
اغتيل

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهأية  ٤٠٥نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

طليق

أاخ األب
صسفار
البيضس
نعم
باألجنبية

ارشسد

جمع دار «م»
قبيح
للسستفهام

نصسف لرقم
للتمني
ارشسد
متشسابه

مسسالك

عتاب
اصسلح البناء

صسّور
للنهي

إاله
أاتفقد
وجع

دردشسة
لسسهم
اأ

صسحافي
رحل في
٢0١٦ /١١

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

كلمأت سسهمية

عمر بلشسطر

كلمة سسر

النقي

لعبة ا◊روف
دردشسة ا◊روف

اÛلسس
كو‘ عنأن

رمز جبري

^ أافقيأ:
كوفي عنان ،ال ،حمد بوليفة ،بل ،رم ،لين،
رم ،م.م ،ملل ،احرار ،امريكا ،قد ،امل،
بديل ،ري ،طري ،األمين ،يراسسل ،يا ،ال،
حرف ،النرويج،
^ عموديأ:
كمبال ،سسطيف ،وحل ،رمل ،ر.ر.ر ،فم،
رمل ،رياح ،يدلي ،يلي ،عب ،كم ،ال ،نور،
ا.ا.ا ،المرح ،نيام ،ين ،مرسسل ،مار ،فم ،يلي،
اة ،مرقد ،ناي ،دم ،لبد ،جل،
الحل متأهة ا أ
لرقأم
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الحل  /تسسل وتثقف
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الكلمـــــــات:

التأأقلم ،التفأح ،التفأهم ،التعأنق ،التنأسسب،
التبأهي ،التراجع ،التصسنت ،التواصسل ،التقأعسس،
التصسديق ،التكييف ،التضسمر ،التعيين ،التبين،
التكألب ،التدعيم ،التصسنيف ،التعميم ،التألي،
تجديد ،تدقيق ،تضسرب،
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الحل  /كلمأت متقأطعة

تضضم القارة اإلفريقية ٥٤
دولة.
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أا  -برج السسÓم؟
ب  -برج الحرية؟
ج  -برج الحيأة؟
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اختبر معلومأتك:
أاي اسسم أاطلق على البنأء الذي بني
لمريكي
مكأن برج التجأرة عأم  ٢٠٠١ا أ
لبراج التألية؟
المنهأر من بين ا أ
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رواية للّراحل الّطاهر وطار

٣

٤

٥

٦

٧

9 ٨

` 10

ق

ن

ا

ع

ت

ل

ا

ت

ضس

ر

ت

ت

١

٢

للجزم

` 11

ا

ل

ت

ك

ا

ل

ب

ق

ي

ق

ل

ل

قر
حرف مكرر

يسسأام

مسسرحية
لمسسرح
قالمة

`

شسطب الكلمأت اŸدونة داخل اŸربعأت ‘ جميع الŒأهأت
مع اسستعمأل أاول وآاخر حرف للكلمة

بلدية بولية
تيبازة «م»

للسسؤوال

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

شسعوب

أازهار
رقد

اسسم علم
مذكر

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

عتب
جمع دولة

بعث «م»
جمع دولة
«م»

حرف مكرر

معدي

٧٣٧
ممثل
مسسرحي
راحل

قارة صسفراء

مرضس

١٧٢0٤

وليمة «م»

شسهر
يغير

لشسأرة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسأرة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقأم ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصسل
لول رئيسس
على اسسم أ
أامريكي ‘ ا◊زب
الدÁقراطي.

العدد

رقــــــــــم

لمسس
منصسف

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

لمم المتحدة،
 ١و )٢أامين عام سسابق ل أ
من القارات،
 )٣مشسي ،مادة قاتلة،
 )٤اربط ،حرف مكرر ،ارشسد،
 )٥خرب ،من أايام الأسسبوع،
 )٦معلم «م» ،وجع «م»
 )٧مرسسل ،متشسابهان ،بسسط،
 )٨ثلثا حمد ،عاصسمة افريقية،
 )9قواعد «م» ،للتمني،
 )١0رئيسس الحكومة المؤوقتة الجزائرية
راحل،
 )١١نعلم ،خاصستي «م» ،أاعبر «م»

عموديا

 )١للسسؤوال ،رئيسس عربي أاعدم صسبيحة
عيد األضسحى،
 )٢أامن ،علو «م»،
 )٣وجهة نظر ،شسرح «م» ،أاهرب،
 )٤وقفت «م» ،جواب ،ل يداع،
 )٥ثلثا فتل ،رقد ،ضسروري للطعام،
 )٦أابعث ،للتخيير،
 )٧عتب ،للنفي ،مرتفع أارضسي،
 )٨أارشسد ،ثلثا جلد ،أاجير «م»،
 )9ضسمير منفصسل ،عتب ،احسسان،
 )١0متشسابهة ،منام ،عتب،
 )١١سسينمائي جزائري.

.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
إلسسبت  ١٠ديسسمبر ٢٠١٦
إلموإفق لـ  ١٠ربيع إألول  ١٤٣٨هـ

إلعـ ـدد١٧٢٠٤:
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π ª ◊G
من يهتم بك ويبحث عنك فهو
يحبك  ..ومن يحبك فسسيهتم بك
ويبحث عنك  ..وغير ذلك ل تصسدق ما يقال
لك.
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أانف اصشطناعي يسشتطيع الكششف
عن اıدرات واŸتفجرات

Q ƒ ã dG
ل يلزم أإن تكون وسسيما لتكون
جمي Óول مدإحا لتكون محبوبا ول
غنيا لتكون سسعيدإ يكفي أإن ترضسي ربك وهو
سس-ي-ج-ع-لك ع-ن-د إل-ن-اسض ج-م-ي Ó-و م-ح-ب-وب-ا و
سسعيدإ.
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‘ حبّك يا بÓدي
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تّوصسل فريق من إلباحثين في إلوليات إلمتحدة إألمريكية
إإلى أإن أإسسلوب «إلتشسمم إلنشسط» إلذي تقوم به إلكÓب
إل-ب-ول-يسس-ي-ة ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى إل-م-خ-درإت وإل-م-ت-ف-جرإت في
إلمطارإت وإلفنادق وغيرها من إلمرإفق إلعامة يمكن
توظيفه من أإجل تحسسين أإدإء إلتقنيات إلمسستخدمة حالياً
ل -ل -ت -ع -رف ع -ل -ى إل -روإئ -ح .ع -ن ط -ري-ق ت-ق-ن-ي-ة إل-ط-ب-اع-ة
إل- -م- -جسس- -م- -ة ،صس- -ن- -ع ف- -ري- -ق م- -ن إل -ب -اح -ث -ي -ن ب -م -ع -ه -د
م -اسس -اشس -وسس -ي -تسض ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وه-ي-ئ-ة إل-غ-دإء وإل-دوإء
إألمريكية أإنفاً إإلكترونيًا على غرإر أإنف أإنثى كلب صسيد
م-ن فصس-ي-ل-ة «ل-ي-ب-رإدور» .م-ن خÓ-ل ت-ح-ريك إل-ه-وإء ع-ب-ر
Óنف إإللكترونية ،إسستطاع إلعلماء
إلمجرى إلصسطناعي ل أ
ت-ق-ل-ي-د ع-م-ل-ي-ة إل-تشس-م-م إل-نشس-ط إل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا إل-كÓ-ب
إلبوليسسية.ووضسع إلباحثون إألنف إإللكتروني أإمام أإجهزة
لكتشساف إلمتفجرإت لقياسض قدرته على إلتعرف على
إلروإئح إلمثيرة للشسبهات .تبين من خÓل إلتجربة أإن
إألنف إلصسطناعي يسستطيع تحسسين إإمكانيات إلتعرف
على إلروإئح بوإقع  ١٨مرة ،بحسسب إلمسسافة من مصسدر
إل-رإئ-ح-ة .ن-ق-ل إل-م-وق-ع إإلل-ك-ت-رون-ي «سس-اي-نسض ديلي» عن
إلباحث ماثيو سستايميتسض من إلمعهد إلوطني إألمريكي
للمعايير إلقياسسية وإلتكنولوجيا قوله ،إإن «إلكلب يعتبر
منظومة نشسطة لتشسمم عينات إلروإئح عن طريق إلتعامل
مع ديناميكيات إلهوإء حيث أإنه يتحرك فعليا ويقتنصض
إلروإئح» ،مضسيفاً أإن «تطبيق هذإ إلمبدأإ في إلتصسميم
يمكن أإن يسساعد أإجهزة إلتعرف على إلروإئح في إلكشسف
ع-ن إل-م-ت-ف-ج-رإت وإل-م-خ-درإت وإل-م-ي-ك-روبات بل وخÓيا
إلسسرطان».عند مقارنة إألنف إإللكتروني بأاجهزة إلتعرف
ع -ل -ى إل -روإئ -ح إل -مسس -ت -خ -دم -ة ح -ال -ي -ا ،ت -ب -ي -ن أإن إألن-ف
إلصسطناعي أإفضسل أإربع مرإت من نظيرإتها إلمسستخدمة
حاليًا في إكتشساف إلروإئح على مسسافة عشسرة سسنتيمترإت
من مصسدر إلرإئحة ،وأإنها أإفضسل  ١٨مرة من مسسافة ٢٠
سسنتيمترإ ً من مصسدر إلرإئحة.

للعبــرة
«جرح باللسسان
إأق -وى م -ن ج-رح إلأب-دإن»،
ك -ان ه -ن -اك ط -ف -ل يصس-عب
إرضس - -اوؤه ،إأع - -ط - -اه وإل - -ده
ك -يسض م -ل -يء ب -ال -مسس -ام-ي-ر
وق- - -ال ل- - -ه :ق- - -م ب- - -ط- - -رق
مسس -م -ارإ وإح -دإ ف-ي سس-ور
إلحديقة في كل مرة تفقد
فيها إأعصسابك إأو تختلف
م -ع إأي شس -خصض ف -ي إل-ي-وم
إلأول قام إلولد بطرق ٣٧
مسسمارإ في سسور إلحديقة
وفي إلأسسبوع إلتالي تعلم
إل -ول -د ك -ي -ف ي -ت -ح -ك-م ف-ي
نفسسه وكان عدد إلمسسامير
إل- - -ت- - -ي ت- - -وضس - -ع ي - -وم - -ي - -ا
ي -ن -خ -فضض ،إل -ول-د إك-تشس-ف
إأن -ه ت -ع -ل -م بسس -ه -ول -ة ك-ي-ف
ي-ت-ح-ك-م ف-ي ن-فسس-ه ،إأسس-هل
م - -ن إل- -ط- -رق ع- -ل- -ى سس- -ور
إل-ح-دي-ق-ة ف-ي إل-ن-هاية إأتى
إليوم إلذي لم يطرق فيه
إلولد إأي مسسمار في سسور

إل -ح -دي -ق -ة ،ع -ن-ده-ا
ذهب ل -ي-خ-ب-ر وإل-ده
إأنه لم يعد بحاجة
إإل - - -ى إأن ي - - -ط - - -رق إأي
مسسمار قال له وإلده :إلآن
ق -م ب-خ-ل-ع مسس-م-ارإ وإح-دإ
عن كل يوم يمرك بك دون
إأن ت -ف-ق-د إأعصس-ابك ،م-رت
ع -دة إأي -ام وإأخ -ي -رإ ت -م-ك-ن
إلولد من إإبÓغ وإلده إأنه
قد قام بخلع كل إلمسسامير
م - -ن إلسس- -ور ،ق- -ام إل- -وإل- -د
باأخذ إبنه إإلى إلسسور وقال
ل - -ه« :ب - -ن - -ي ق - -د إأحسس- -نت
إلتصسرف ،ولكن إأنظر إإلى
ه-ذه إل-ث-ق-وب إل-ت-ي ت-ركتها
ف -ي إلسس -ور ل -ن ت -ع-ود إأب-دإ
كما كانت» ،عندما تحدث
بينك وبين إلآخرين مشسادة
إأو إخ -ت Ó-ف وت -خ-رج م-نك
ب -عضض إل -ك -ل -م-ات إلسس-ي-ئ-ة،
ف -اأنت ت -ت-رك-ه-م ب-ج-رح ف-ي
إأع -م -اق -ه -م ك-ت-لك إل-ث-ق-وب
إل-ت-ي ت-رإه-ا إأنت تسس-ت-ط-يع
إأن ت- -ط- -ع- -ن إلشس -خصض ،ث -م
تخرج إلسسكين من جوفه،
ولكن تكون قد تركت إأثرإ

^ أانه حوالي  %40من
’ختبارات يفقدون ثقتهم في
الطÓب خÓل ا إ
أانفسسهم عند ُمحاولة حل سسؤوال بسسيط خوفًا من
وجود ُخدعة وراء بسساطته؟
^ أانه أاغلب ذكاء الشسخصس يرثه من جهة أامه وهذا
’مر ثابت بدراسسات علمية؟
ا أ

ومضشــــــــــة
فليعذر الناسس بعضسهم البعضس
فكل شسخصس ’ يعرف
’خر
ظروف ا آ
نحن كأاقÓم التلوين
قد ’ أاكون لونك المفضسل..
’خرين..
وقد ’ تروق لك أالوان ا آ
ولكننا سسنحتاج بعضسنا يوما ما
لتكتمل اللوحة

« إإننا سسننتصسر ألّننا
نمّثل قوة إلمسستقبل
إلّ- - -زإه- - -ر ،وأإن- - -ت- - -م
سس- -ت -ه -زم -ون ألّن -ك -م
تريدون وقف عجلة
إل - - -ت - - -اري- - -خ إل- - -ذي
سسيسسحقكم ...ألنكم
ت - -ري- -دون إل- -تشس- -بث
ب -م -اضض إسس-ت-ع-م-اري
م -ت -ع ّ -ف -ن ح -ك-م ع-ل-ي-ه
إلعصسر بالّزوإل ،ولئن متّ
فإانّ هناك آإلف إلجزإئريين سسيأاتون بعدي لموإصسلة إلكفاح
من أإجل عقيدتنا».من أإقوإل إلشسهيد إلبطل «إلعربي بن
مهيدي».

غل عقلك

شش

ششغل ع

^ما هو الششيء الذي تراه ‘ الليل ثÓثة
مرات و‘ النهار مرة واحدة؟

^ا

قلــك

لفل
فل ا◊را

ابـتـسشـم
^إلزوإج هو..عباره عن
شسخصض يدخل حياتك
ينسسيك مشساكلك إلقديمة ويفتعل مشساكل
جديدة. .
^ عندما تكون لديك مشسكلة ويأاتي صسديق
لك ويقول أإخبرني ماهي إلمشسكلة ولتهتم
وإإذإ أإخبرته قال وإلله ياأإخي هذه مشسكلة
حقيقة  ..فماعليك إإل أإن ترد عليه شسكرإ
على إلنصسيحة.
^ عجيب كل شسيء ممكن تخسسره ،تخسسر نقودك
في ثانية ،تخسسر صسديقك بموقف ،لكن عندما
تريد أإن تخسسر كيلو من وزنك ،سستموت قهرإ
وأإنت لم تخسسره لما هكذإ يا سسيد كيلو لماإإإ؟

لجرح غائر لهذإ ل يهم كم
من إلمرإت قد تاأسسفت له،
لأن إلجرح لزإل موجودإ
ج- -رح إل- -لسس- -ان إأق- -وى م -ن
ح -رح إلأب -دإن ،إلأصس -دق-اء
ج - - - -وإه- - - -ر ن- - - -ادرة ،ه- - - -م
يبهجونك ويسساندوك ،هم
جاهزون لسسماعك في إأي

وقت تحتاجهم هم بجانبك
ف -ات -ح -ي-ن ق-ل-وب-ه-م لك ل-ذإ
إأره - -م م - -دى ح - -بك ل - -ه- -م
«إلشس - - -يء إل - - -ج- - -ي- - -د ف- - -ي
إلصس -دإق -ة ه-و م-ع-رف-ة م-ن
إل-ذي ي-م-ك-ن إأن تسس-ت-ودع-ه
سسرك ويقوم بنصسحك».

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
^ ق -ل -وب ال -ن -اسس ل -يسست ال-ج-ن-ة ف Ó-ت-ت-عب
نفسسك من أاجل البقاء فيها.
^ مهما وثقت بالناسس اترك اسسرارك
لنفسسك.

Óم
ُم -ؤوِل ْ-م أإ َْن ُت-حَ-اِدْث َن-ف َسسْ -ك ِبَ -ك -آ
ُتِ- -ريْ- -د أإ َْن َتُ- -ق- -ول َ-ه ِل -ـ َشس -خص ٍض َم -آا َول
َتسستِطيْع.

¿ÉWô°ùdG

مـ ـؤول ـم  ..أإنك تشس- -ت- -اق ل- -م- -ح -ادث -ة
شس - -خصض ع- -زي- -ز ع- -ل- -يك ول- -ك- -ن
تصس -رف -ات -ه ت -ج -ب -رك ع-ل-ى ع-دم
إإلقترإب منه.

’ó°S
C G

إلحُب إإهتمام؛ فإان لم يُكن كذلك،
فهو مُجرد كÓم.

AGQò©dG
خ -ل ُ-ف أإبَ -وإَب إل -غ -ي -اُب ِل -ق -اء ٌ لَ-م
ي أإحÓمِنا.
يحُدث حتّى ف ُ

¿Gõ«ŸG
إل َصسرإحَة جَميلة لِكُن كن صّسريحآا
ِ
ِ
ي
من إلبدإية ل ُتجامل ثَم ترم َ
بال َصسرإحة كصسدمة.

Üô≤©dG
شسعـور جـمـيل حـين تـعـلم أإن هـنا
مـن ي ـبـحث عـن فـي غـيابـك.

¢Sƒ≤dG

ل تثق كثيرإ ،ل تحب كثيرإ ،ل
تأامل كثيرإ ،ألن كثيرإ  ..قد
تؤولمك كثيرإ .

… ó ÷G

ه -ن -اك ق -ل -وب ل -ن ت -ح -بك م-ه-م-ا
أإك -رم -ت -ه -ا وق -ل-وب ل-ن ت-ك-رهك
مهما أإوجعتها

ƒ dó dG
إل -ع Ó-ق -ات إل ّصس-ادق-ة  ..جِ-م-ي-ل-ة
ح - -ت - -ى وإإن ك - -انت ب - -ي َ- -ن وصس- -ل
وإإنقطاع ولكن َإ  ..تسستمر.

äƒ◊G

ب فإان َ لْن
م ْما كرْه َ
ت َمن ُكنت ُتح ْ
ت ْسستِطيع أإْن تَرإه يتأاَذى.
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انسش -رسس ج -ار  Êف -اسش-ن ان-ك-م ك-ل اسس ن-السش-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-افم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسشنيهن اق غورن سشكل ،اششنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشش-اويث ،ات-راقيث..الشش-ي-اي يÓ-ن ه-يقيث"الششعب" م -انك ات -ي -ل -ي سش -م -ا او ازاث ان ك -ل
نوقراي..ال -ه -دف ان -غ ن -ت -ا اع-ذال ن-الشش-ي يÓ-ن يÎاق اق ج-رن-ان "الششعب"  ،واان-تششني
نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

آسسمك ـ ـث آم ـ ـ ـل ننبي(صس) آتسسطـ ـ ـف بف ـ ـ ـرذ آدينج ـ ـ ـ ـ ـ ـر
آاسس نلحد ذسس إاقفزن ذقسشن,ذسس بسشمكث امل ننب فلسس ثزلث ارب
’ذيوث أانتقنتسس أالدسشمكثن ينسشلمن اند ملن ،ذسشمكث
ذسشلم إانسس ،أ
يسشعن ازل مقرن,إام أاغذذ إانسشلم أادبكن أاكن مزل يطفّقÈذ إازدقن
إادينجر وششبح نثخلقث,أامششقع إاقنهن سشÈذ ندن ثنسشلمت,اند
إامذنن أاذمن أاسشون إاثندخلقن وثبعن ابرذ أانتزدق وذرن ثجملت إاون
إاثندخلقن سشثزلث أاذوين غديسشن ذثكثبث إاديب امششقع نثخلقث
فلسس ثزلث ذسشلم ارب.

البويرة :ع نايت رمضشان
اأمل ننب سسع اأزل مقرن ذثخلقث اأذغ
ذ◊ل اأن- -د ث -بضس اأذقسس وطسس اأن -ت -م -ر
ث -نسس -ل -م -ن ،ث-م-ر اإقشسضس-ن غ-ف Úاإديسس
ذالقراآن ذسسن ننب(صس) وطسس غرسسنت
ث -ب -ع -نت ث -م-ر اأنضس-ن وج-نت ال-دي-ن اأذغ
اأطاسس بلحكلم نغ اإمضسÈن اسسنذن غف
ادنث اطفن ذكرسس،اأديبضس وسس ’أند
اذتشسرن ÷ومع وذفرغن ولون اأنغ اأكن
اأطسس اأق- -م- -ذن- -ن اإق- -دزل- -ن Ÿع -ن اأرم
سس-ق-ل-ن اأنسس-ن،اأم-ك-ن اأطسس اإقسس-خ-ذمن
ث- - - - - -نسس- - - - - -ل- - - - - -مت اإوك- - - - - -ن اأذبضس- - - - - -ن
غ -رل-ب-غ-نسس-ن,سس-ل-ج-ه ث-يضس اأن-ف اطسس
اإقسس -خ -ذم -ن ث -نسس -ل -مت ذثسس-رثث,ذي-ن
اإق- -ج- -ن اأدب اأطسس اأق- -م- -ذن- -ن اإقسس -م -ن
اأÁنسس -ن اإمسس -ن -و ن -ن ب -ل م كشس -م-ن غ-ر
ثمعمرث،يل يون اإفتد اسسيسسم ندن بل

م يسسن األسسسس ب Úايغف اأدهدر.
ي - -ل ي- -ون ي- -غ- -ل ذمسس- -ن- -و ي- -ق- -ر اأن- -قسس
الشس،اأم- -ك -ن اأن -ف اأك -ن اأطسس ق -م -ذن -ن
م -زل-ث-ن اأط-ف-ن ذقÈذ اإدي-ن-ج-ر ومشس-ق-ع
نثخلقث فلسس ثزلث ارب ذسسلم اإنسس،
اأذغ اأن-ف اك-ن ذث-م-رث-ن-دزي-ر اتسس-ق-نتسس
سس-ل-ق-مسس,ي-تسس-ل-د وسس-مكث ذيل اأمكن،
اأنف اأطسس نثوشسلن مزل اأطفن ذلعويذ
بسسمكث اأمل نرسسول(صس) سسسسو اإمنسس
اإعقلن اأند يل ثم ثسسع لعويذŸ,عن ثن
ي -ط -ف -ن ال -ول -ه اأتسس -ن -مشس-رط ادي-تسس-ل-ن
ذثذرن انتمرث القبيل.
اتسسقنتسس اأند غمذنن اأدمللن اأند ملن
وذزلن اأطسس قزقرن نغ اإعجم Úاو يل
ثوشسلت اأتسسب انصسب اإنسس ،اتسسقنتسس
Ÿع -ون ن -ث -وشس -ل -ن ث-زول Úاأن-د ام-رك-نت
اأدي- - -فك ث- - -ذرمت اأسس - -وطسس اأك - -ن ي - -ل
ث- -وشس- -لت اأدسس- -م- -كث ذق- -ن- -تسس ذل -ف -رح

اريتسسل
ﬁي- -ف غ- -رسس- -ن،اأذسس- -ون ب- -رذ اي- -غ- -ف
اإق -وصس ف -لسس ال -رسس -ول(صس) اأسس -ي-ق-رن

نفقت و“عراضشنت وتقنت ذيسس لوفال

لعوآيل أآنلورآسس أآمقرآن أآتوجاذنت مليح إآلعيذ ناŸولد آلنبوي آلشسريف
هدعدا ذي اللومث ‰سشلم
ذي ذي العا ⁄كامل اŸولد
ننبي الششريف ﬁمد
صشلى الله عليه وسشلم،
وفلجال نوسشاي اقعز
غنجزايرين بذونت
العايÓث انلوراسس أامقران
يخسس ذي باثنت أانيغ ذي
أاذخنششلة وأام البواقي ام
الو’ياث نالدزاير كامل
اتوجاذنت إالعيذ ناŸولد
النبي ما Êإانتحتفال إايسس
ذباثنت سشموقي انلباسس
نتغاوسشوين أاقيمنت
لعوايل انلوراسس أامقران
ا–افظنت فÓسس عÈ
التاريخ ونتاث العاداث
ذالتقاليد.
اوث-ن-ان-غ ا◊اج-ة ف-ط-ي-م-ة ب-لي
نتاث ثتحبا أاتق ذالعذ ناŸولد
ان -ب -ي أاشس -خشس -وخ سس -ت-ال-ق-ديت
ناŸال ،وأاثقارانغ نهن Úزيك
ن -ف-ق-ن ي-ع-ن-ي ا“ع-وان-ن ل-ب-اسس
نوماثن ذي إاعشسÒن واذسسغن
أاوف-ريك وأاسس-غ-رسس-ن وأاث-ب-ظ-ان
ق-دق-د ،أاب-ت-ون ات-وج-اذن إال-عيذ
ناŸولد النبوي الشسريف زيك
سسسسمانت أام Úوايظ اتافنت
ال- -ف- -رصس -ة بشس -ام أاذسس -داه -رن
إادري -ث -ن أانسس -ن أان -ي -غ اذروح -ن
أاذخط ÍاŸهيم اغÓن نالعيذ
’زم ات -اسس ث -غ -اوسس ن -ال -ف-رح،
وال- -دريث أاق- -ن- -ه- -ن Úأاسس -اغ -ن
ا’ل -ع -اب ذاŸف -رق -ع -اث بشس-ام
أاذزهان بصسح االوالدين أانسسن
دÁا أاقرناسسن اتÎارم سسالعقل
بشسام أاثدورام حتى حد.
العوايل أاق Óغرسسنت لعراسس
اتروحانت غنتسسÓث Úأانسسنت
أاق Ó- -أاه- -ن- -تسس- -ع- -دي -ن -ت -ي -دضس
وأاسسنتاوين الفال نالعيذ ،وبغÒ
أاذث -عشس-انت ال-ع-واي-ل ان-ل-وراسس

اذسس- - -رق - -نت الشس - -م - -وع أاق Ó- -
سس- -غ- -ن- -ه- -ن- -ت- -ي -د وأاه -ن -تشس -ع -ل
واه -ن -ت -دج-ن وأاق-ارن الشس-م-ع-ة
أاق Óهاتخسس ذاللو ¤بابنسس
هذÁث زيك واذنتا ذاأ’ول ذي
العايلت ذين.
ويتعوذان ا◊اج احمد يقرانغ
نهن Úزيك ا–تفالن سسالعيذ
سس -ق -راءة ال -ق-رأان وأاذ›م-ال-ن

Óم - - -ام
ذا÷ام- - - -ع اغ  Ó- - -أان  - - -أ
وأاه- -نسس -ق -را ق -ل -ي ذ ال -ت -اري -خ
ن - -ال - -رسس- -ول ال- -ك- -ر ،Ëوأا’نت
نالعويل أايط ا–بانت أاذزومن
أاغلى ناŸولد خاطر ا◊سسناث
ات- -ع- -رام- -نت ل- -ب- -اسس ،اŸه -ي -م
أاث - -غ- -اوسس- -ا ي- -حÓ- -ن ذاŸول- -د
النبوي اŸسسلم Úكامل أاتفاقن
ب -ل -ي ي  Ó-أارق -از إاخÒيث رب -ي

آآوآل د ونزروب:

@ يّكر وار متغ سس ششار يو’ّ أاد لكداغ
@ نشس ق- -ارخ- -اسس ه- -ات- -اي أاب- -ري -ذ
وناي قار هاتي ÷ّراث
@ ث - -وسش - -ي - -د ت- -اق- -وج- -ي- -لت
أاترششل Áوث القاضشي
@ آارياز سشا وال ماششي سشو
سشروال

سس - -ب- -ح- -ان- -و بشس- -ام أاه- -نسس- -رق
سسالكفر ذا÷هل.
وح -ت -ى ا’نت ل -ع -واي -ل ت-اف-نت
ذيسس ال -ف-رصس-ة بشس-ام اذزم-نت
اسساي خاطر هذثقربنت ايسس
غÔبي سسبحانو.

باتنةŸ :وششي حمزة

امركنت
اأذعون اأزول .اسسمكث امل ننب فلسس
ث -زلث ارب ذسس -ل -م اإنسس ذع -وذ ن -ث -م-غ-ل

غفÚ
اليضسرن ثر ذثمر ثنسسلمن .يبد اأكن يل
يون اذيثبع اأبرذ اإوقمن بل ميشسضس.

آسسـ ـ ـ ـدر ناŸولود ” نوغـ ـ ـ ـÓن

اسشدر نتÓلت نوسشر
نيوشس امقران اسشن 12
ربيع ا’ول اغÓن
غرسس اقت “Ó
وحدسس مان قاع
“جيدوين اتششارنت
اسشمدان اتاسشان
سشالتل ادوغÓن باشس
ادحضشرن تفسشكوين
نوسشدر نيضس ناŸولود
امو Êاسشوعزام
انلبيات اسشو‚مان
السشÒة نيوشس امقران
دا’خÓقسس دوسشولغ
انتششليسس غال
امزانان باشس ادجورن
ابريدسس..
اسس - -و‚م دوسس- -در ن- -وسس
ن- -تÓ- -لت ن- -وسس- -ر ن -ي -وشس
ام- -ق -ران ت -زال -يت غ -فسس
دسس Ó- - -م “و ن - - -وغ Ó- - -ن
او÷ي ا‰وشس - - - - - - - - - - - - - -ان
اضسضس -ن“ Úورن -ت -غ ات -ان
ي -غ -لب ن -ل -ع -واي -د ن-ب-ك-ري
اسس- -و‚م ن- -وسس- -در ن -وسس
ن- -تÓ- -لت ن- -وسس- -ر ن -ي -وشس
ام- - - -ق - - -ران ات - - -ق - - -م غÒ
اسس- - - -ق - - -اسس ن - - -ا◊ري - - -ق
ادوشسعال نشسموع.
ت-فسس-ك-وي-ن ب-دانت اغÓ-ن
مع “ديت مان “جدوين
ب -دانت ات -وج -دنت اسس-در
ن- -وسس سس -وززدق ن -ا◊ال -ة
سس -وشس -ع -ال نضس-واوات م-ع
افراضس نغو’د دبريدان.
دف - -ر ت - -نضس - -اسس ادب- -دان
مدان تال Úغال “جيدا
تكبورت اجانا نوغرم مان
ادع -زم-ان دسس ال-قصس-ي-دة
ن- - - -ال- - - -ب- - - -وردة ا’ن دقت
ال- - - -قصس- - - -ي- - - -دة تسس- - - -اول
سس - - -ت - - -م - - -دورت دالسسÒة
دا’خÓق نوسسر.
ال -وال -دي -ن ت -اوي-ن ادسس-ان

ت -رونسس -ان ام -زان -ان غ-ال
“ج -ي -دا ت -زع -ل-وك ب-اشس
ااطفان دلعوايد ايجورن
ابريد ‰زوار.
ام- - - -اشس- - - -ي ا“Óق- - - -انت
ت- - - - - -واشس- - - - - -ول Úت- - - - - -دار
اسس - -و‚م - -ان دغ - -ن- -ت- -نÚ
اضسنسسنت امو Êسسوشسعال
نشس- - -م - -وع ت - -السس - -ان دسس
“دورت ن- -وسس- -ر ن- -ي- -وشس
د“دورت ’’حليمة ا’ن
ت- -رب- -ى ﬁم- -د دام -اشس -ي
ادتشس - -ر دن - -وج - -ي- -ل دف- -ر
“اتانت نالوالدنسس انت
دبازان.
اغ - -رم ن- -ات ازج- -ن دق- -ن
سسغرمان اغÓن ا’ن زدغ
ا’ن اط- - -ف- - -ان دال- - -ع - -ادة
نوسسدر نوسس انو ÊاموÊ
سس - - - -قت ال - - - -ع- - - -ادة ’شس
اŸث- - - - -السس اغ - - - -رم - - - -ان
اضسضس -ن Úتسس -ن -اسس -د ق-اع
تروى نات ازجن سسايولوا
“و ندزير.
دف -ر ت -زال -يت ن -تسس -مسسÚ
ادمÓ- -ق- -ان ام -زان -ان م -ع
ال -وال -دن -نسس -ان اتشس -م-ران
ادسس - -ان انÒان ن - -ال - -زيت

ا–وف - - -ان م - - -ع اب - - -ردان
م- -ول- -وْد ال- -ن- -ب -يء ّﬁم -د
اŸصسطفى السسراج اŸنÒ
صس ّ-ل -ى ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسسّ-ل-م
ات -اوي -ن ن Òن -ال-زيت غ-ال
اي - -ول - -وا ام - -وشس - -ان م- -ان
ت -فسس -ك -وي -ن ت -ق -م-انت ال
ت-زال-يت ن-ت-نضساسس بعدسس
ادت-وصس-وضس-اف اŸع-روف
ام- -اسس ن- -ت -م -ج -ي -دا دف -ر
ت-وت-روي-ن دت-زال-يت فوسسر
نيوشس امقران.
اسسدر نوسس نتÓلت نوسسر
ن- - -ي- - -وشس ام - -ق - -ران دقت
ال - -ع - -ادة ا’ن زذغ م - -دان
اطفان دسس امار انوشسار
‰ن- - - - -اوت ت- - - - -رب- - - - -اعÚ
ادزاق - - -انت سس - - -ال- - -ق- - -لت
ن-وسس-و‚م ان-يضس ن-تÓلت
ن- -ي- -وشس دوف- -ك- -رسس .وÊ
دق - -ن وسس اي- -ب- -ه- -ى دقت
اŸن -اسس -ب-ة ا’ن دسس اق-ن
ارازان دزعÓك اناف قاع
م -دان ات-زا’ن ف-ال-رسس-ول
ا’ن يلزم اسسو‚م نوسسان
ا’ن خصسان يغلب.

تغردايت  :الششيخ باعلي واعمر

الفجر06.17...............:
مواقيت الظهر12.40...............:
الصضÓة العصضر15.13...............:
المغرب17.31..............:
العشضـاء18.58................:
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ال -ع -ام -ة ل  -أ
ب- -ت- -م- -ك Úالشض- -عب ا÷زائ- -ري م- -ن ح- -ق- -ه ‘
السضتقÓل.
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لمن العرب بتونسس
اŸؤو“ر الـ 40لقادة الشضرطة وا أ

الشسرطة ا÷زائرية تتوج بجائزت Úألحسسن فيلم توعوي
الشضعب /توجت الشضرطة
ا÷زائرية بتونسس بجائزتÚ
حول اأحسضن فيلم توعوي،
حيث تسضلم اللواء عبد الغني
هامل ،اŸدير العام لÓأمن
الوطني هات Úا÷ائزت‘ Ú
ختام فعاليات اŸوؤ“ر الـ 40
لقادة الشضرطة والأمن
العرب ،بتونسس يومي  07و08
ديسضم Èا÷اري.
ي- -ح -م -ل ال -ف -ي -ل -م ال -ت -وع -وي الأول
ع -ن-وان « :ال-دور ال-وق-ائ-ي لÓ-أسس-رة
واÛت -م-ع ‘ م-واج-ه-ة الإج-رام’’،
اأما الثا Êبعنوان «تضسحيات رجل
الأم- -ن ‘ سس- -ب -ي -ل اŸواط -ن» ،و”
ذلك بحضسور معا‹ الدكتور ﬁمد
ب- -ن ع- -ل- -ي ك- -وم- -ان ،الأم Úال -ع -ام
Ûلسس وزراء ال -داخ -ل -ي -ة ال -ع -رب
وروؤسساء الوفود اŸشساركة ‘ هذا
اŸوؤ“ر ،ل- -ت -ك -ون ا÷زائ -ر ال -ب -ل -د
الوحيد الذي ” تكرÁه بجائزتÚ
خÓل هذه اŸناسسبة.
عن هذا التتويج اŸميز ،اأكد اللواء
ع- -ب- -د ال- -غ- -ن- -ي ه- -ام -ل ،اأن ه -اتÚ
ا÷ائزت ÚتعتÈان Ãثابة اعÎاف
جديد يضساف اإ ¤الرصسيد الÌي
لإ‚ازات الشسرطة ا÷زائرية ‘
›ال ال -ت -وع -ي -ة الأم-ن-ي-ة وح-م-اي-ة
اÛت- -م- -ع م- -ن ﬂت- -ل -ف الآف -ات،
مضسيفا السسيد اللواء اŸدير العام
لÓأمن الوطني اأن هذا الإسستحقاق

ترقية حقوق
النسضـــــــــــــان

دل -ي -ل ف-ع-ال ع-ل-ى اأه-م-ي-ة و‚اع-ة
اŸبادرات التصسالية التي تطلقها
الشس- - -رط- - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ›ال
ال -ت -وع -ي -ة الأم -ن -ي-ة ك-م-ا اأن-ه ث-م-رة
للجهود التي تبذل من اأجل –قيق
الأم-ن ل-ل-م-واط-ن وح-م-اي-ة ح-ق-وقه
ب -اع -ت-ب-ار اأن اأم-ن-ه وسسÓ-م-ت-ه خ-ط
اأحمر ل يسسمح بتجاوزه.
و‘ ن- - - -فسس الإط- - - -ار ” ،ع - - -رضس
ال - -ت- -ج- -رب- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ›ال

اسس-ت-ع-م-ال ال-ن-ظ-ام ال-ذك-ي اÿاصس
Ãراق- -ب- -ة وتسس- -ي Òغ -رف ال -وضس -ع
–ت النظر ،والذي تابعه ‡ثلوا
ال -وف -ود اŸشس -ارك -ة ب -ك -ل اه -ت -م-ام
وع -ن-اي-ة ،ح-يث ن-وه ا◊ضس-ور ب-ه-ذه
ال -ت -ج -رب-ة واع-تÈوه-ا رائ-دة ع-ل-ى
الصس-ع-ي-د الإق-ل-ي-م-ي وال-ع-ربي وهي
ت -دل ع -ل -ى م -دى ح-رصس الشس-رط-ة
ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى ح -م -اي -ة وصس -ون
حقوق النسسان.

لÓإشسارة ،كانت للسسيد اللواء عبد
الغني هامل اŸدير العام لÓمن
ال -وط -ن -ي ،ع -ل -ى ه -امشس اŸوؤ“ر،
ل -ق -اءات ث -ن -ائ -ي -ة م-ع ن-ظ-رائ-ه م-ن
الدول العربية ،كما اإلتقى Ãعا‹
السس- -ي- -د ﬁم -د ب -ن ع -ل -ي ك -وم -ان
الأم Úال - - - - - -ع - - - - - -ام Ûلسس وزراء
ال-داخ-ل-ي-ة ال-ع-رب والسس-ي-د يورغان
شس -ت -وك ،الأم Úال -ع -ام ل -ل-م-ن-ظ-م-ة
الدولية للشسرطة ا÷نائية.

إا‚ـ ـازات الشسرط ـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـة ‘ الواجه ـ ـ ـ ـ ـة

لمن
Óمن ،أان تقييم سضنة  2016فيما يخصس إا‚ازات ا أ
لول للشضرطة أاعمر لعروم رئيسس خلية التصضال والصضحافة باŸديرية العامة ل أ
الشضعب /أافاد العميد ا أ
الوطني ‘ ›ال احÎام وترقية حقوق النسضان ،يظهر من خÓل جملة من ا◊قائق اŸيدانية التي أاتت كثمرة للتوجيهات التي يوجهها اللواء عبد الغني
لول منها ،احÎاما لقوانÚ
لجل Œسضيدها على أارضس الواقع ويكون اŸواطن هو اŸسضتفيد ا أ
Óمن الوطني ‘ كل مناسضبة Ÿصضالح الشضرطة ،أ
هامل اŸدير العام ل أ
ا÷مهورية واŸواثيق الدولية اŸتعلقة باحÎام حقوق النسضان وترقيتها.
م -ن ه -ذه ال -ت -وج -ي -ه -ات ال -ت-ي أام-ر ال-ل-واء كل التداب ÒالÓزمة لتهيئة غرف اÿاصسة Œربة تلفت األنظار ح Úعرضسها على Ÿق - -رات الشس - -رط - -ة أان احÎام ح - -ق - -وق
بتجسسيدها عمليا تلك الصسادرة ‘ أاحكام للمحادثة ،وفق اŸعاي Òالدولية لضسمان السس- -ادة اŸدراء وق- -ادة الشس -رط -ة واألم -ن اإلنسسان واجب وهو خط أاحمر ل يجوز
األمر رقم  02-15اŸعدل واŸتمم ل أ
Óمر اÙادث - - - -ة ا◊رة ب ÚاŸوق - - - -وف –ت العرب ‘ مؤو“رهم الـ  40بتونسس اŸنعقد تعديه ،كما يشسدد على ضسرورة اللتزام
 155-66اŸتضس -م -ن ق -ان -ون الج -راءات النظر وﬁاميه على أان ل تتجاوز مدة يومي  07و  08ديسسم ،2016 Èأاين اطلع بتوف Òجميع الضسمانات القانونية ◊ماية
ا÷زائية ،منها اللتزام بأاحكام اŸادة  51اÙادثة  30دقيقة.
هؤولء القادة على التجربة ا÷زائرية من اŸوقوف أاو اŸشستبه فيه ‘ كل مراحل
مكرر  1التي من ب Úما تنصس عليه أانه إاذا ال-ب-حث ال-دائ-م ع-ل-ى اŸزي-د م-ن ال-ت-ع-زيز خÓل بسسط هذا النظام على كافة مقرات ال- -ت -ح -ق -ي -ق ال -ذي ت -ق -وم ب -ه الضس -ب -ط -ي -ة
” “ديد التوقيف للنظر Áكن للشسخصس ل-لضس-م-ان-ات اŸك-ف-ول-ة ل-ل-مشس-ت-ب-ه فيه أاثناء الشس -رط -ة ال-ت-ي –وز ع-ل-ى غ-رف ال-وضس-ع القضسائية .ه- - -ذه اإل‚ازات وأاخ- - -رى
اŸوقوف أان يلتقى ﬁاميه ،ما  ⁄تتعلق مراحل التحقيق البتدائي ،الذي تسسعى –ت النظر.
تضسمنها أايضسا التقرير السسنوي لعام 2015
ا÷رÁة ب- - - -اŸت- - - -اج- - - -رة ب - - -اıدرات إاليه اŸديرية العامة ل أ
Óمن الوطني مكنها ‘ ذات السس- - -ي - -اق ،أام - -ر ال - -ل - -واء ب - -رف - -ع الذي قدمته اللجنة الوطنية السستشسارية
وا÷رÁة اŸنظمة ع Èا◊دود الوطنية من وضسع نظام ذكي Ÿتابعة فÎات الوضسع وتخصسيصس منحة التغذية تسسمح للمشستبه ◊ماية وترقية حقوق النسسان مطلع عام
أاو جرائم تبييضس األموال والرهاب ..و –ت النظر للموقوف ‘ Úهذه الغرف ،فيه اŸوقوف –ت النظر أان يسستفيد من  ،2016مشسيدة بإا‚ازات األمن الوطني ‘
ما“ ⁄سس هذه التداب Òبسسرية التحقيق ف-ه-ذا ال-ن-ظ-ام اÛه-ز ب-ك-امÒات ف-ي-دي-و وجبات غذائية كاملة ولئقة باإلضسافة إا› ¤ال حقوق اإلنسسان والشسرطة ا÷وارية
القضسائي وسسÒه.
وم-ل-ت-ق-ط-ات اسس-تشس-عارية حسساسسة للحركة لوازم نظافة جسسدية تتنوع حسسب ا÷نسس .اŸعتمدة على التصسال والتوعية الوقائية
لهذا الغرضس ” Ãجرد نشسر القانون أاخذ ودرجة الرطوبة وا◊رارة والتهوية ،جعلها وأاكد اللواء ‘ كل تدشس Úيشسرف عليه اŸكثفة واŸوسسعة.

إا–اد العاصضمة 3
 1وفــاق سضطيــف

فاز إا–اد العاصضمة بنتيجة عريضضة
لداء والنتيجة على ضضيفه
( 3ـ  )1با أ
وفاق سضطيف ‘ إاطار ا÷ولة الرابعة
لو¤
عشضر من الرابطة اÎÙفة ا أ
لكرة القدم ‘ ،اŸباراة التي جمعت
بينهما على أارضضية ملعب «عمر
حمادي» ببولوغ ،Úوبهذا الفوز
رجع إا–اد العاصضمة إا ¤الصضدارة
مؤوقتا رفقة مولودية ا÷زائر
برصضيد  26نقطة قبل اسضتكمال
›ريات ا÷ولة عشضية اليوم ،وهي
النتيجة التي قرر على إاثرها اŸدرب
«عبد القادر عمرا »Êاسضتقالته من
العارضضة الفنية للفريق.

 20°ا÷زائر

الثمن  10دج

 16°وهران
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 300أالف زبون اقتنوا شضريحة ا÷يل الرابع

«جازي» يعرضض حصسيلة السسÎاتيجية الرقمية

الشضعب /قدم متعامل
النقال جازي حصضيلة
نشضاطه حول خدمة
ا÷يل الثالث ومشضاريعه
السضتثمارية لتعميم
اÿدمة الرقمية ‘ ﬁيط
افÎاضضي سضريع التحول
والتغي Òجاع Óمن العا⁄
الفسضيح قرية شضفافة
متصضلة متواصضلة.
‘ هذا اإلطار أاكد فينتشسنزو
نيشسي الرئيسس التنفيذي أان ما
خطه جازي بدأا يعطي ثماره
مضسيفا أان عملية التحول التي
اط - - -ل - - -قت ‘ أاف - - -ري - - -ل 2015
مسستمرة إا ¤أان تنتج ‰وذجا
جديدا للمؤوسسسسة يناسسب واقع
السسوق والسسرعة الفائقة التي
تتطور بها األنÎنت عÈالهاتف
ال- -ن- -ق -ال خ -اصس -ة ب -ع -د إاط Ó-ق
ا÷يل Úالثالث والرابع.
وأاضساف جازي تواصسل إاظهار
ت- -ق- -دم م- -ل- -م- -وسس ‘ ال- -واق -ع،
بتسسجيل زيادة ‘ قاعدة زبائن
البيانات بأاكÌمن  ٪87مقارنة
ب- -ن- -فسس ال -فÎة م -ن ع -ام 2015
والبالغة  6.4مليون مشسÎك ‘
ا÷ي- -ل ال- -ث- -الث،الشس- -يء ال- -ذي
ك-انت ل-ه ن-ت-ي-ج-ة م-ب-اشس-رة ع-لى
إاي -رادات ال -ب-ي-ان-ات ال-ت-ي زادت
بنسسبة  ٪57مع مبيعات بقيمة
 2.1م-ل-ي-اردي-ن-ار .ك-ما ارتفعت
نسس- -ب- -ة اسس- -ت -ه Ó-ك ال -ب -ي -ان -ات
للمشسÎك الواحد أايضسا بنسسبة
.٪35
يسس - - -ع- - -ى ج- - -ازي ألن ي- - -ك- - -ون
اŸتعامل الرقمي اŸرجعي ‘
ا÷زائر ولكنه يريد أاك Ìمن أاي
شس -يء آاخ -رأان ي -ك -ون م -ت -ع -ام-ل
ج-م-ي-ع ا÷زائ-ري .Úف-م-ن-توجنا
األخ Òبطاقة جازي يتوجه إا¤
ك -اف -ة اŸشسÎك Úم -ن ﬂت -ل-ف
الجيال الثا Êوالثالث والرابع.
من جهته أاكد توم غوŒار أان
ج -ازي ‘ أاوج م -رح-ل-ة ال-ت-غ-يÒ
م - -ن أاج - -ل أان ت - -ق- -دم ا÷دي- -د
لزبائنها ا◊الي Úو القادم،Úو
ه -ذا م -ن أاج -ل م -راف -ق-ت-ه-م ‘
ال- -ول -وج إا ¤عصس -ر ج -دي -د ه -و
عصس- -ر ال -ث -ورة ال -رق -م -ي -ة .ه -ل
سس- -م- -ع -ت -م م -ن ق -ب -ل ع -ن ث -ورة
رقمية؟
ك- -ل شس- -يء سس- -يصس- -ب -ح رق -م -ي -ا:
الصس -ح -ة وال -ت -ع -ل -ي -م وال -ت-ج-ارة

وال -تسس -ل -ي -ة ،وال -ت -ح -ول ي-ح-دث
بسسرعة فائقة ‡ا يفرضس علينا
اŸشساركة والتأاقلم.
وهذا ما يكمن وراء رغبتنا ‘
أان ‚عل من جازي اŸتعامل
الرقمي اŸرجعي ‘ ا÷زائر.
ا÷زائر ليسست بلدا شسابا و لكنا
ب- - -ل - -د الشس - -ب - -اب .حسسب آاخ - -ر
الحصس- -ائ- -ي- -ات ف- -إان- -ه م -ن بÚ
اربع Úمليون نسسمة  47باŸائة
يقل سسنهم عن  25عاما .وهو
م -ا Áث -ل ت -ق -ري -ب-ا نصس-ف ع-دد
السسكان.
وذك - - - -ر غ - - - -وŒار أان ج - - - -ازي
ح-اضس-رة م-ن-ذ ال-ف-ا— م-ن شس-ه-ر
أاك -ت -وب -ر اŸاضس -ي ‘  16ولية
وسستكون حاضسرين ‘  20ولية
ق- -ب -ل ن -ه -اي -ة ه -ذا الشس -ه -ر م -ع
تغطية تصسل إا 20 ¤باŸائة من
سسكان ا÷زائر.
وواصسل مدير جازي قائ Óإان
أاك Ìمن  300أالف زبون اقتنى
شسريحة ا÷يل الرابع وإان أاكÌ
م -ن  75ب -اŸائ-ة م-ن مشسÎك-ي

ا÷ي- -ل ال- -راب- -ع ه -م مشسÎك -ون
جدد ،ومن أاجل تلبية طلبات
زب -ائ -ن -ن -ا ق -م -ن-ا ‘  19أاكتوبر
اŸاضسي بإاطÓق عرضس جازي
كارت.
Ÿاذا ج- - -ازي ك- - -ارت؟ ألن- - -ه ل
يوجد أابسسط من جازي كارت.
فهو يعني أانه عرضس من جازي
وهو سسهل جدا و بدون أادنى
التزام.
و‘ تدخله ذكر شسكريÈغوت،
مدير مكلف بقطاع اŸؤوسسسسات
ب- -اإل‚ازات ق- -ائ»: Ó- -ل- -دي- -ن- -ا
جازي مودم مناسسب ıتلف
Óسس- -رة،
السس - -ت - -خ - -دام- -ات ،ل - -أ
والطÓب،واألصسدقاء ،والتجار،
والشس -رك -ات الصس -غÒة وال-ك-بÒة
والناشسئة وهذا ‘ كل مكان ‘
ا÷زائر .مودم جازي هومتاح
‘ مراكز خدماتنا ونقاط البيع
اŸرخصسة من جازي ،مع حجم
 20ج-ي-غ-اب-ايت أانÎنت وبسس-عر
 6990دينارجزائري ‡ا يعني
أان اŸودم ›ا.Ê

لعÓمية:
لسضرة ا إ
‘ لقاء مع ا أ

كاسستي ـ ـل يـ ـ ـÈز الشسراك ـ ـ ـ ـ ـ ـة
بـ ـ ـ ـ«Úأاوري ـ ـدو» و الصسحافـ ـ ـة

الشضعب /مواصض Óالتزامه اإ ¤جانب الصضحافة
ا÷زائرية منذ سضنوات ،يوؤكد اأوريدو هذه الشضراكة
القوية بتنظيم ماأدبة عشضاء جمعت هندريك كاسضتيل،
Ãمثلي وسضائل الإعÓم
اŸدير العام لـ ُ ،Ooredoo
الوطنية سضهرة الأربعاء اŸاضضي با÷زائر العاصضمة.

«سسوسسطـ ـ ـ ـ ـارة» يع ـ ـ ـود للصس ـ ـ ـ ـدارة مؤوقتـ ـ ـ ـا وعمـ ـ ـرا Êيسستقيـ ـ ـل
ع-ل-ى ا÷ه-ة ال-يسس-رى وتسس-دي-دت-ه م-رت
جانبية بقليل ،تلتها ‘ (د )53أاين كاد
«بودربال» أان يفتك الكرة من ا◊ارسس
«خذايرية» إاثر مناورة من األخ ،Òلكن
“كن من إابعادها بصسعوبة ،ليعلن ا◊كم
ع -ن رك -ل -ة ج -زاء ل -ف-ائ-دة «أام-ق-ران» ‘
(د )56بسسبب تدخل خشسن من طرف
«ب -ن ي -ح -ي» ع -ل-ى الÓ-عب ‘ م-ن-ط-ق-ة
العمليات ،نفذها «أامادا» دقيقة بعدها
وأاودع- -ه- -ا داخ- -ل الشس- -ب- -اك ب -تسس -دي -دة
ﬁكمة.
ب-ع-د ت-ق-ل-يصس ال-ن-ت-ي-ج-ة اŸتأالق «حمار»
ق -ذف ب -ق -وة إاث -ر ك -رة م -رت -دة م-ن «ب-ن
موسسى» داخل اŸنطقة ‘ (د )60لكنها
م -رت ع -ال -ي -ة ب -ق -ل -ي -ل ،وسس-ج-ل-ن-ا ل-ع-ب-ة
جماعية انتهت عند «آايت واعمر» بعد

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

ب -داي -ة اŸب -اراة ك -انت سس -ري -ع-ة وح-اول
اإل–اد الضسغط مبكرا من أاجل تسسجيل
ال- -ه- -دف األول ،ف- -ف -ي (د )1ن- -ف -ذ «ب -ن
موسسى» ركنية ناحية «شسافعي» سسددها
ب-رأاسس-ي-ة ﬁك-م-ة م-رت ج-ان-ب-ي-ة ب-قليل،
اÙاول- -ة اÿطÒة ال- -ث -ان -ي -ة ك -انت ‘
(د )12حيث “كن اÙليون من افتتاح
باب التسسجيل بعد تنفيذ ﬂالفة من
«بن موسسى» على ا÷هة اليسسرى من
على بعد  35مÎا و»شسافعي» برأاسسية
ﬁكمة أاسسكنها داخل الشسباك مسستغÓ
غ - -ي - -اب اŸراق - -ب - -ة وخ - -ط - -أا ا◊ارسس
السسطايفي ‘ اÿروج.
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‘ (د )26سسجلنا لعبة جماعية رائعة
انتهت عند «بن خماسسة» األخÁ Òرر
‘ العمق لزميله «مفتاح» يتوغل ويسسدد
م-ن داخ-ل م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ويسس-جل
ال-ه-دف ال-ث-ا Êبسس-ه-ول-ة مسس-ت-غ Ó-خ-ط-أا
«خذايرية» ‘ غلق الزاوية كما ينبغي.
أاول ﬁاولة ورد فعل للوفاق السسطايفي
كانت ‘ (د )32بتسسديدة قوية من «آايت
واعمر» من خارج اŸنطقة بعدما تلقى
كرة جميلة ‘ العمق من «بك ،»Òلكن
قذفته كان لها «زماموشس» باŸرصساد
وح -ول -ه -ا إا ¤ال -رك -ن -ي -ة ،ن-ف-ذت ن-اح-ي-ة
«أامقران» سسددها برأاسسية لكنها مرت

بعيدة عن اإلطار ،دقيقة بعدها عمل
ثÓثي جميل ب Úكل من (أايت وأاعمر،
ج-ح-ن-ي-ط وأام-ق-ران) ب-تمريرات قصسÒة
قرب منطقة العمليات ،وجد على إاثرها
«أامقران» نفسسه متحررا من الرقابة لكن
«مفتاح» عاد وأاخرج الكرة للركنية التي
 ⁄يأاتي منها ا÷ديد ،ليتمركز اللعب
بعدها ‘ وسسط اŸيدان إا ¤غاية انتهاء
الشسوط األول من اŸباراة بتفوق أابناء
سسوسسطارة بثنائية نظيفة.
الشسوط الثا Êاسستهله إا–اد العاصسمة
ب -الضس -غ -ط ع -ل -ى م -رم -ى ال -وف -اق وأاول
ﬁاولة كانت ‘ (د )46بتوغل «حمار»

توزيعة «جابو» ‘ (د )62سسددها أارضسية
على مشسارف منطقة العمليات وتصسدى
لها ا◊ارسس.
‘ (د« )78مفتاح» ينفذ “اسس ناحية
«حمار» بدوره يرده له ‘ العمق بالعقب
يفتح كرته Œد البديل «مزيان» ‘ أاول
ك -رة ي -ل -مسس -ه -ا وضس-ع-ه-ا داخ-ل الشس-ب-اك
ب -إار“ائ -ة رأاسس -ي -ة م -ع -ل-ن-ا ع-ن تسس-ج-ي-ل
الهدف الثالث والقاتل.
ت -واصس -لت ﬁاولت سس -وسس -ط -ارة ف -ف-ي
(د« )81مزيان» يتوغل ثم يوزع بالعقب لـ
«ب- -ن م- -وسس- -ى» يسس- -دد ب- -ق- -وة ل- -ك- -ن- -ه -ا
اصسطدمت ‘ الشسباك الصسغرى ،تلتها
تسس - -دي- -دة «أان- -دري- -ا» ‘ (د )84ح -ول-ه-ا
«العمري» إا ¤الركنية ،لتنتهي اŸواجهة
بتفوق ا–اد العاصسمة.

@ ال-ب-ط-اق-ة ال-ف-ن-ي-ة :م-ل-عب ع-م-ر ح-ادي ب-ب-ول-وغين ،أارضضية جيدة ،طقسس
معتدل ،جمهور غفير.
@ التحكيم للثÓثي :بوخالفة ،زرهوني ،بن علي.
لتحاد.
لنذارات :بن يحي (د )58من ا إ
@ا إ
لهداف :شضافعي (د  ،)12مفتاح (د  ،)26مزيان (د  )78لÓتحاد ،أامادا (د
@ا أ
 )57من (ر.ج) للوفاق.
@ تشضكيلة الفريقين:
@ إاتحاد العاصضمة :زماموشس  ،بن يحي  ،شضافعي  ،بودربال  ،بلجيÓلي ،
أاندريا ،حمار ،مفتاح ،بن خماسضة ،بن موسضى ،بن غيث.
@ المدرب :بول بوت.
@ وفاق سضطيف :خذايرية ،زيتي ،العمري ،كنيشس ،بوشضار ،أامادا ،آايت
وأاعمر ،تام بانغ ،جحنيط ،حدوشس وأامقران.
@ المدرب :عمراني.

‘ كلمته أابى كاسستيل إال أان
ي- -ن -وه ب -ت -ن -وع و ث -راء اŸشس -ه -د
اإلعÓمي ا÷زائري Ãكوناته
ال -ع -م -وم -ي -ة واÿاصس-ةُ ،م-رك-زا
على الشسراكة القوية التي تربط
اوريدو بالصسحافة ا÷زائرية.
ذّكر اŸدير العام باŸبادرات
العديدة التي باشسرها متعامل
النقال Œاه اإلعÓم على غرار
اŸسس -اب -ق -ة الصس -ح -ف -ي -ة ‚م -ة
اإلع Ó-م ال -ت -ي اح -ت -ف -لت سس -ن-ة
 2016ب -ط -ب -ع-ت-ه-ا ال-ع-اشس-رة
ونشس -اط -ات ن -ادي الصس -ح-اف-ة لـ
اوريدو الذي نظّم سستون دورة
ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة م-هنيي قطاع
التصسال
وقال ‘ هذا اÿصسوصس «نحن
واعون ‘ أاوريدو بÌاء اŸشسهد
اإلع Ó- -م - -ي ا÷زائ - -ري ال- -ذي
ي- -ع- -ت Èق -وة ف -ع -ال -ة ‘ ا◊ي -اة
ال- -ع- -ام- -ة .ه- -ذه ال- -ق- -وة ت -رف -ع
اإلع Ó- -م إا ¤مصس- -ف الشس- -ريك
األم -ث -ل ال -ذي نسس -ع-ى م-ع-ه إا¤
ت-وط-ي-د رواب-ط-ن-ا ب-اسستمرار ‘
جو يسسوده الحÎام اŸتبادل».
وأاضس- -اف »:م- -ع م -رور السس -ن،Ú

‚ح أاوريدو ‘ التموقع كُمبتكر
ت -ك -ن-ول-وج-ي ب-وضس-ع ال-زب-ون ‘
قلب انشسغالته وذلك بالتوفÒ
له بصسفة متواصسلة شسبكة فّعالة
وخدمات ‘ قمة التكنولوجيا».
من جهة أاخرى ،تطرق اŸدير
العام إا ¤إاطÓق خدمات ا÷يل
ال -راب -ع لـ اوري -دو ال -ت -ي ت -ف-ت-ح
آاف -اق واع -دة ل -ظ -ه -ور صس-ن-اع-ة
اق -تصس -ادي -ة رق -م -ي -ة ج -زائ-ري-ة
وتشس- -ج- -ي- -ع ﬁت- -وى «م- -ن- -ت- -وج
با÷زائر».
ت -ب -ادل اŸدي -ر ال-ع-ام لـ اوري-دو
أاط - -راف ا◊ديث م- -ع األسس- -رة
اإلع Ó- -م - -ي - -ة ح - -ول ﬂت- -ل- -ف
اŸسس -ائ -ل اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ق -ط -اع
التصسالت وتطرق باÿصسوصس
إا ¤السسÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت-ن-م-وي-ة
لـل -م -ت -ع -ام -ل ال-ه-ادف-ة إا ¤ب-عث
دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة ج-دي-دة ل-ل-نشس-اط
ال - -ت - -ك - -ن- -ول- -وج- -ي وال- -رق- -م- -ي
ل - -ل - -م - -ؤوسسسس - -ة ،م - -ؤوك - -دا إارادة
 ‘ Ooredooت -ع-زي-ز دوره
ك -م -ت -ع -ام -ل ف -اع-ل وم-ل-ت-زم ‘
ت -ط -وي -ر ق -ط -اع ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإلعÓم والتصسال الوطني.

