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يششرف وزير ألششباب وألرياضشة ألهادي ولد
ع -ل -ي ،أل -ي -وم ،ب -ع Úأل -دف -ل -ى ،ع-ل-ى أن-طÓ-ق
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ء من ألسشاعة  ١4 : ٠٠بعد
لختصشاصس ألتنسس «رألف» ،وذلك أبتدأ ً
ألزوأل.
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سشاحلي ينششط ّŒمعا
ششعبيا بÈيكة

اÛلسض الشّشعبي الوطني يسشتأانف
جلسشاته العلنية

ي- -نّشش - -ط ألأم Úأل- -ع- -ام ◊زب أل- -ت- -ح- -ال- -ف
ألوطني أ÷مهوري بلقاسشم سشاحلي ،أليوم،
ّŒم -ع -ا شش -ع -ب -ي-ا ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ل-ت-حسش-يسس
أŸن- -اضش -ل ÚوأŸوأط -ن Úح -ول ألسش -ت -ح -ق -اق -ات ألن -ت -خ -اب -ي -ة وك -ذأ
أل-ت-ح-دي-ات أŸسش-ت-ج-دة ،ب-ق-اع-ة م-ك-ت-ب-ة ب-ل-دي-ة ب-ري-كة ،أبتدأء من
ألسشاعة  ٠٩ : 3٠صشباحا.

يسشتاأنف أÛلسس ألشّشعبي ألوطني جلسشاته ألعلنية ،أبتدأءً من
ألغد أإ ¤غاية  ٠١فيفري ألدأخل.
سشيناقشس ألنوأب على مدأر يوم ،Úبيان ﬁافظ ألبنك أ÷زأئر
حول ألتطور ألقتصشادي وألنقدي للبÓد وكذأ مششروع ألقانون
أŸتضشمن تسشوية أŸيزأنية لسشنة .2٠١4
وسش -ت -ت -وأصش -ل ألأشش -غ -ال ي -وم -ي أل-ثÓ-ث-اء وألأرب-ع-اء ،ب-ع-ق-د ج-لسش-ت،Ú
تخصّشصس ألأوŸ ¤وأصشلة مناقششة ألقانون أŸتضشمن تسشوية أŸيزأنية
لسش -ن-ة  2٠١4وأل -تصش -ويت ع -ل -ي -ه ،وك -ذأ أل-تصش-ويت ع-ل-ى مشش-روع
أل -ق -ان -ون أŸت -ع-ل-ق ب-ال-ن-ظ-ام أل-وط-ن-ي ل-ل-ق-ي-اسش-ة .ف-ي-م-ا ت-خّصش -صس
ألثانية للتصشويت على مششروع ألقانون أŸعدل وأŸتمم لÓأمر
ت-نّ-ظ -م م-دي-ري-ة أŸصش-الح
رق -م  ١55 - 66أŸتضش-م-ن ق-ان-ون ألإج-رأءأت أ÷زأئ-ي-ة وك-ذأ
أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة وأل- -ت- -ن- -م- -ي -ة
مششروع ألقانون ألعضشوي أŸعدل للقانون ألعضشوي رقم - ٠5
أل -ري -ف-ي-ة ل-ولي-ة أ÷زأئ-ر،
 ١١أŸتعلق بالتنظيم ألقضشائي.
بالتعاون مع غرفة ألفÓحة
وأ–اد أل - - - - - - - -فÓ- - - - - - - -حÚ
أ÷زأئ -ري ،Úأب -ت -دأء م-ن
 3١جانفي أإ 2 ¤فيفري،
م- -ع- -رضش- -ا ل- -ل- -ح- -مضش- -ي -ات
ت -ق ّ-د م ألأم-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ◊زب أل-ع-م-ال
وذلك على مسشتوى مركز
ل - -وي - -زة ح - -ن - -ون ،أل - -ي - -وم ،ت - -ق- -ري- -ره- -ا
ألششباب ببلدية سشيدي
ألفتتاحي وذلك باŸقر ألوطني للحزب
م - -وسش - -ى ب - -دأئ- -رة
ألكائن با◊رأشس أبتدأء من ألسشاعة ٠٠
برأقي.
 ١٠ :صشباحا.

معرضض للحمضشيات

اسشتقبال اŸعتمرين من أاعوان
ا◊رسض البلدي
ي-ت-م ،أل-ي-وم ،أسشتقبال
أل -دف -ع -ة أل -ث -ان-ي-ة م-ن
أأعوأن أ◊رسس ألبلدي
ل - - - -ولي - - - -ة أ÷زأئ - - - -ر،
أل - -ذي - -ن ّ” أإرسش - -ال- -ه- -م
لأدأء م - - - - -ن - - - - -اسشك
أل -ع -م -رة وذلك Ãط -ار ه -وأري ب -وم-دي-ن
أب- -ت -دأء م -ن ألسش -اع -ة  ١2 : ٠٠بعد
ألزوأل.

حنون تقّدم تقريرها الفتتاحي

ندوة وطنية ل–Óاد
من أاجل النّهضشة والعدالة والبناء

إاعادة تسشمية مؤوسّشسشة Œديد عتاد الطّÒان

يتم يوم  3١جانفي أ÷اري ،أإطÓق أإسشم ألششهيد عبد ألعزيز سشيد أأحمد،
ع -ل -ى م -وؤسشسش-ة Œدي-د ع-ت-اد أل-طÒأن ب-ال-دأر أل-ب-يضش-اء أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ي-ادة
ألناحية ألعسشكرية ألأو ،¤تزأمنا مع ألذكرى  4٠لتاأسشيسشها.

اللّقاء ا÷ماعي اŸوسّشع ÷ 129مع الشّشهادات

«دور األسشرة ‘ التّحصشيل العلمي
ألبنائها» ﬁور الÈنامج اŸسشجدي

تن ّ
ظم وزأرة ألششوؤون ألدينية وألأوقاف ،أليوم وغدأ ،ع Èمسشاجد كل
ألوليات ،برنا›ا جوأريا توعويا موجها لتوعية أŸصشل Úونششر ثقافة
أل- -وق- -اي- -ة م- -ن أıاط- -ر أل- -ي- -وم- -ي- -ة وذلك ح -ول م -وضش -وع دور ألأسش -رة ‘
أل -ت -حصش-ي-ل أل-ع-ل-م-ي لأب-ن-ائ-ه-ا ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع وزأرت-ي ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
وألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي.

ينظّم أل–اد من أأجل ألنهضشة
وأل -ع -دأل -ة وأل-ب-ن-اء ،أل-ي-وم،
ن- -دوة وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ج- -ان
ألن -ت -خ-اب-ي-ة أل-ولئ-ي-ة
وذلك ب - - - - -ق - - - - -اع - - - - -ة ينششط
أÙاضشرأت ببلدية أŸن ّسش ق
ألكاليتوسس
ألولئي
ن
م
أب - - -ت - - -دأء
للجزأئر
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٠
ألسشاعة
ألعاصشمة
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ح
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ب
صش
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ندوة وطنية حول
الشّشهيد ﬁمد بوسشليماÊ

ت- - -نّ- - -ظ - - -م ج - -م - -ع - -ي - -ة ألإرشش - -اد
ي -ن -ع -ق -د أل-ل-ق-اء أ÷م-اع-ي أŸوسش -ع  ‘ ١2٩أإط -ار ع -م-ل-ي-ة تسش-ج-ي-ل وألإصشÓح ،أليوم ،ملتقى نسشويا
ّ
ألششهادأت أ◊ية من أأفوأه أÛاهدين وأÛاهدأت حول موضشوع– :ت شش- -ع- -ار« :أل -ري -ادة ...أإ‚از
«دور أل -ت -وج -ي -ه وألإرشش-اد ‘ أل-ت-ع-ب-ئ-ة وأل-ت-ج-ن-ي-د لإ‚اح أل-ث-ورة وأإب- -دأع» ،وأل- -ن- -دوة أل- -وط- -ن- -ي- -ة
أل -ت -ح -ري-ري-ة» ،وذلك ‘ أŸك-ان أل-ذي –دده م-دي-ري-ات أÛاه-دي-ن ل - - -لشش - - -ه - - -ي - - -د ألشش- - -ي- - -خ ﬁم- - -د
ألتي ليسشت بها ملحقات ومرأكز لتجهيز أŸعطوب Úوضشحايا ألثورة ب- -وسش- -ل- -ي- -م- -ا ،Êوذلك ب- -ق -ري -ة
أل-ف-ن-ان Úأب-ت-دأء م-ن ألسشاعة
وذوي أ◊قوق ومرأكز ألرأحة للمجاهدين.
١٠ : ٠٠

بطاشض ينششط
ندوة صشحفية

غول ينششط
ندوة صشحفية

ن-دوة صش-ح-ف-ية على
ألسش -اع-ة  ١١ : 3٠صش -ب-اح-ا ،ع-قب أل-دورة
أل -ع -ادي -ة لج-ت-م-اع أŸك-اتب أل-ولئ-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر
ل-ل-ح-رك-ة ألشش-ع-ب-ي-ة أ÷زأئ-رية ،وذلك Ãقر أ◊زب
ب-ط-ري-ق خ-ل-ي-ف-ة ب-وخ-ال-ف-ة بالطابق أÿامسس بجوأر
مسشجد ألرحمة.

ندوة صشحفية حول صشالون
الّتكوين اŸتواصشل والتّمهÚ

ي -نّشش -ط رئ-يسس ح-زب ّŒم -ع
أأم -ل أ÷زأئ -ر ع -م -ر غ -ول ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ،ي -نّشش -ط ﬁاف -ظ ألصش -ال -ون أل -وط -ن -ي ل -ل -ت -ك-وي-ن
على هامشس لقائه مع مناضشلي ألعاصشمة ،أŸت-وأصش-ل وأل-ت-م-ه Úع-ل-ي ب-ل-خÒي ،أل-ي-وم ،ن-دوة
صش -ح -ف -ي -ة ب -خصش -وصس أل -ط-ب-ع-ة أل-رأب-ع-ة ل-لصش-ال-ون
أل -ي -وم ،أب-ت-دأء م-ن  ١٠ : ٠٠صشباحا
أŸنظم من وكالة ألثقافة وألتصشال ،وذلك بقاعة
ب -ال -ق -اع -ة م-ت-عّ-د دة ألّ-ر ي-اضش-ات
ﬁم-د زي-ن-ات أل-ط-اب-ق  ١٠8ب-ري-اضس أل-ف-ت-ح أب-تدأء من
بوأدي ألسشمار.
ين ّ
ظم أل–اد ألعام للتجار وأ◊رفي Úأ÷زأئري ،Úندوة حول أليوم ألوطني
ألسشاعة  ١٠صشباحا.
للتاجر أŸصشادف لـ 28جانفي من كل سشنة ،وذلك أليوم على ألسشاعة  ٠٩ : 3٠صشباحا
Ãقّره بالعاصشمة.
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‘ برقية تعزية ا ¤عائلة الفقيد

رئيسس ا÷مهورية يشصيد بخصصال بختي بلعايب وتفانيه ‘ خدمة الوطن
ب- - -عث رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة
السض-ي-د ع-ب-د ال-ع-زب-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة
برقية تعزية ا ¤عائلة الفقيد
ب -خ -ت -ي ب -ل -ع-يب امسس اشض-اد ف-ي-ه-ا
ب- -خصض- -ال ال- -رج- -ل و ت -ف -ان -ي -ه ‘
خدمة الوطن.
و قال رئيسس ا÷مهورية ““بلغني
Ãزيد من ا◊زن و األسسى نبأا انتقال
اŸغفور له بإاذنه تعا ¤بختي بلعايب
إا ¤رحمة الله و عفوه وإانه Ÿن
اŸؤو ⁄أان يختطفه اŸوت من أاسسرته
التي كان لها الزوج ا◊ا Êو األب
الرؤووف يشسق لها الطريق إا ¤ا◊ياة
الكرÁة الهادئة ويعلي من مقامها
‘ اÛتمع و يحميها من تقلبات
األيام و غوائل الزمان و يحيطها و
–يطه باŸودة الصسافية و العناية
ال- -ت -ام -ة وي -نسس -ق -ون م -ع -ن -ى اآلم -ال
Ÿسستقبل رجوه أان يكون زاهرا لكل
فرد من أافرادها يعيشس فيه عزيزا
مكرما““
و اضساف السسيد بوتفليقة ““و ⁄
يطف ببالهم قط أان القدر سسيفجعهم
فيه و يأاخذه من ب Úأايديهم ‘ وقت
هم فيه أاشسد ما يكونون ﬁبة له و
أاقوى “سسكا به و لكنها إارادة الله
ال-ذي قضس-ى أان ي-ب-ت-ل-ي ب-ع-ب-اده ل-ي-ع-لم
الصس -اب -ري -ن م -ن -ه -م ع -ل -ى ال -ب -ل-وى و

اŸؤوم-ن Úب-قضس-ائ-ه ف-ي-جزيهم ا÷زاء
األوف- - -ى Ãا صسÈوا و آام - -ن - -وا ““إا‰ا
ي - -وف - -ى الصس - -اب- -رون أاج- -ره- -م ب- -غÒ
حسساب““.
و اسستطرد يقول ““و أاك Ìما يقوي
األسسرة ‘ صسÈها و يخفف من أاŸها
و يعزيها ‘ الفقيد أانه أاسسلم روحه
ÿالقه و هو ‘ عز جهاده ‘ سسبيل
وطنه الذي أافنى حياته ‘ خدمة
رقيه و تقدمه بتفان و إاخÓصس و ل
و ختم
أادل على ذلك من أانه
رئيسس ا÷مهورية برقية التعزية ““و إاذ
أاعرب لكم جميعا و لذويه و أاقاربه
ع - -ن ت - -ع - -ازي ا◊ارة و م - -واسس - -ات- -ي
الصسادقة أاسسأال اŸو ¤بلسسان راطب
بذكره و بنفسس خاضسعة Ÿشسيئته أان
Áط -ر ال -ف-ق-ي-د بشس-آاب-يب م-ن خ-زائ-ن
رحمته و يسسربله بثوب قشسيب من
مغفرته
و رضس- -وان- -ه و أان ي -ن -زل -ه م -ك -ان -ا
يرضساه ‘ جنات النعيم مع األبرار
عباده و الصسديق““ Úو حسسن أاولئك
رفيقا““.
““و بشس- -ر الصس- -اب- -ري- -ن ال- -ذي- -ن إاذا
أاصسابتهم مصسيبة قالوا إانا لله و إانا
إاليه راجعون أاولئك عليهم صسلوات
م - -ن رب- -ه- -م و رح- -م- -ة و أاول- -ئك ه- -م
اŸهتدون““.

 ..يهنئ ا◊اكم العام أ’سصÎاليا Ãناسصبة العيد الوطني لبÓده

’سضÎاليا ،بيÎكو سضغروفÃ ،ناسضبة العيد الوطني لبÓده،
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤ا◊اكم العام أ
جدد له فيها رغبته ‘ العمل سضويا على تعزيز عÓقات التعاون ب Úالبلدين ‘ سضائر اÛا’ت.
ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة““ :يسس -ر ،Êوحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،عن أاحر التها Êمقرونة والسست ÚإلعÓن جمهورية الهند ،أان أاعرب لكم،
وأاسسÎاليا –تفل بعيدها الوطني ،أان أاتوجه إاليكم ،بأاطيب التمنيات لكم Ãوفور الصسحة والهناء وÃزيد باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،من التقدم والرقي للشسعب الهندي الصسديق““.
ع-ن أاح-ر ال-ت-ه-ا Êوخ-الصس ال-ت-م-ن-ي-ات ل-ك-م Ãوف-ور
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة قائ““ :Óول يفوتني أان الصس -ح -ة وال -ه -ن -اء وÃزي -د م -ن ال-ت-ق-دم والزده-ار
بأاحر التها Êمقرونة بتمنيا Êلكم Ãوفور الصسحة
أاغ -ت -ن -م ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة السس-ع-ي-دة ألع-رب ل-ك-م ع-ن للشسعب الهندي الصسديق““.
والسسعادة وبالسسلم والزدهار للشسعب األسسÎا‹““.
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة قائ““ :Óإانها لسسانحة حرصسي على ضسم جهودي إا ¤جهودكم من أاجل
وأاضس -اف ق -ائ““ :Ó-ه-ذا ،وأاغ-ت-ن-م ه-ذه السس-ان-ح-ة
مواتية ألجدد لكم رغبتي ‘ العمل معكم على توطيد أاواصسر الصسداقة التقليدية والتضسامن التي السسعيدة ألعرب لكم عن ارتياحي لنوعية روابط
Œمع بلدْينا والعمل على تعزيز عÓقات التعاون الصس-داق-ة وال-تضس-ام-ن ال-ت-ي Œم-ع ا÷زائ-ر وال-ه-ن-د
تعزيز العÓقات ب Úبلدينا ‘ سسائر اÛالت““.
الثنائية Ãا يخدم مصسلحة شسعبينا الصسديق.““Ú
وع-ن ح-رصس-ي ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ا÷ه-ود ب-غ-ي-ة ت-وث-ي-ق
يهنئ نظÒه الهندي
وتعزيز عÓقات التعاون الثنائية وتفعيلها بحيث
...والوزير اأ’ول الهندي
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
تشس- -م- -ل ك- -اف- -ة اÛالت Ãا ي- -خ- -دم اŸصس- -ل -ح -ة
برقية تهنئة إا ¤نظÒه الهندي ،براناب موخرجي،
بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،اŸشسÎكة لبلدينا وشسعبينا الصسديق.““Ú
Ãناسسبة الذكرى  6٨إلعÓن جمهورية الهند ،عّبر ب -رق -ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤ال-وزي-ر األول ال-ه-ن-دي ،ن-ارن-درا
وخلصس رئيسس ا÷مهورية ‘ برقيته إا ¤القول:
له فيها عن حرصسه على تعزيز عÓقات التعاون م -وديÃ ،ن -اسس -ب -ة ال-ذك-رى  6٨إلعÓ-ن ج-م-هورية ““ول يفوتني أان أانوه بالزيارة األخÒة التي قام بها
التي Œمع البلدين.
الهند ،أاكد له فيها حرصسه على مواصسلة ا÷هود إا ¤ا÷زائر فخامة نائب رئيسس جمهورية الهند
وج -اء ‘ ب -رق -ي-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة““ :يسس-ع-د Êبغية توثيق وتعزيز عÓقات التعاون الثنائية.
السسيد ﬁمد حميد أانصساري ،وكان لها من األثر البالغ
وجمهورية الهند –تفل بالذكرى الثامنة والسستÚ
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية قوله““ :يطيب ‘ شسحذ عزÁتنا وتأاكيد حرصسنا على إاقامة تعاون مثمر
إلعÓنها ،أان أاعرب لفخامتكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا ‹ ،والشس -عب ال -ه -ن -دي ي -ح-ت-ف-ل ب-ال-ذك-رى ال-ث-ام-ن-ة وبناء ب Úا÷زائر والهند““.

سضلمه رسضالة صضداقة ومودة من الرئيسس بوتفليقة

مسصاه ـل ُيسصتقَبل مـ ـن قبـ ـل الرئيـ ـسس الكونغـ ـو‹ سصاسصو نغيسصـ ـو

اسضُتقبل وزير الشضؤوون اŸغاربية وا’–اد
’ف -ري -ق -ي وج -ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د
ا إ
’ول ،بÈازافيل ،من
القادر مسضاهل ،أامسس ا أ
ق-ب-ل رئ-يسس ال-ك-ون-غ-و دن-يسس سض-اسض-و ن-غ-يسض-و،
’زمة الليبية.
الذي بحث معه ا أ
أاوضس - -ح ب - -ي - -ان وزارة الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة ،أان
““السستقبال الذي جاء عشسية انعقاد قمة اللجنة
–Óاد اإلفريقي حول ليبيا ‘
رفيعة اŸسستوى ل إ
برازافيل“ ،حور أاسساسسا حول تطورات الوضسع ‘
هذا البلد ،على ضسوء ا÷هود اŸبذولة من أاجل
تسسوية األزمة التي تهزه““.
وبحسسب البيان ،فإان مسساهل قام ‘ البداية
ب-ت-ب-ل-ي-غ رسس-ال-ة ““صس-داق-ة وم-ودة““ م-ن ال-رئ-يسس عبد
العزيز بوتفليقة إا ¤نظÒه الكونغو‹ ،معربا له عن
““رغبته ‘ تعزيز العÓقات الثنائية““.
وأاوضس -ح ال -ب-ي-ان ،أان ال-رئ-يسس ال-ك-ون-غ-و‹ ،ال-ذي
يرأاسس اللجنة رفيعة اŸسستوى ل–Óاد اإلفريقي
ح-ول ل-ي-ب-ي-ا ،ك-ل-ف ب-دوره مسس-اه-ل ب-ت-ب-ل-ي-غ ال-رئيسس
بوتفليقة ““مشساعر األخوة واسستعداده لتعميق أاواصسر
الصسداقة ب Úالبلدين““.
‘ هذا اإلطار ،ركز على ““األهمية““ التي يوليها
ال–اد اإلفريقي لتسسوية األزمة ‘ ليبيا وأاعرب

عن ارتياحه ““للدور““ الذي تضسطلع به ا÷زائر ‘
ه- -ذا الŒاه ق- -ب -ل ال -ت -أاك -ي -د ›ددا ع -ل -ى ““ع -زم““
اŸنظمة اإلفريقية على ““مرافقة““ ا÷هود اŸبذولة
ح -ال -ي -ا م -ن ط-رف-ه-ا ودول ا÷وار واأل· اŸت-ح-دة
وج -ام -ع -ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة م-ن أاج-ل ““إارسس-اء السس-ل-م
واألم -ن والسس -ت -ق -رار Ãا يسس -م -ح ب -ا◊ف -اظ ع -ل-ى
السسيادة والسسÓمة الÎابية ووحدة هذا البلد وكذا
تÓحم شسعبه““.

فيفري اŸقبل““.
وأاضساف ذات اŸصسدر ،أان اللقاء سسمح بالتطرق
كذلك إا““ ¤الوضسع ‘ ليبيا وا÷هود اŸبذولة ‘
إاطار تسسوية األزمة التي تهز هذا البلد““.
بهذه اŸناسسبة ،أابرز مسساهل ““مسساهمة ا÷زائر ‘
مسسار تسسوية النزاع الليبي ،معربا عن ارتياحه لحتضسان
–Óاد اإلفريقي حول
برازافيل اللجنة رفيعة اŸسستوى ل إ
ليبيا والتي أاصسبحت دول ا÷وار عضسوا فيها““.

يتحادث مع وزير اÿارجية الكونغو‹

...ويلتقي كوبلر

–ادث وزي- - -ر الشس- - -ؤوون اŸغ - -ارب - -ي - -ة وال–اد
اإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسس - -اه - -ل ،أامسس األول ،بÈازاف - -ي- -ل ،م- -ع ال- -وزي- -ر
الكونغو‹ للشسؤوون اÿارجية والتعاون والكونغوليÚ
‘ اÿارج ،جون كلود نغاكوسسو ،حول تعزيز التعاون
الثنائي واŸلف الليبي.
وأاوضس- -ح ب- -ي- -ان ل- -وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ،أان
““اÙادث- -ات “ح- -ورت ح- -ول ت- -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úا÷زائ-ر وال-ك-ون-غ-و –سس-ب-ا ل-لمواعيد
اŸقبلة ‘ إاطار التعاون الثنائي ،منها الزيارة التي
سسيقوم بها الوزير الكونغو‹ إا ¤ا÷زائر ‘ شسهر

ال- -ت- -ق- -ى وزي- -ر الشس -ؤوون اŸغ -ارب -ي -ة وال–اد
اإلفريقي وا÷امعة العربية عبد القادر مسساهل،
أامسس األول ‘ ،ب- -رازاف- -ي- -ل ،م- -ع اŸم- -ث -ل اÿاصس
 ·ÓاŸتحدة ‘ ليبيا مارتن كوبلر،
Óم Úالعام ل أ
ل أ
بحسسب بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
خÓل هذا اللقاء ،الذي جاء عشسية قمة اللجنة
–Óاد اإلف-ري-ق-ي ح-ول ل-ي-ب-ي-ا،
رف -ي -ع-ة اŸسس-ت-وى ل -إ
كشس-ف م-ارت-ن ك-وب-ل-ر ع-ن ““الصس-ع-وب-ات““ ‘ ت-ط-ب-ي-ق
الت -ف -اق السس -ي -اسس -ي ال -ل -ي -ب-ي و«ا÷ه-ود““ اŸب-ذول-ة
إلي- -ج- -اد ح- -ل- -ول ““ت- -واف -ق -ي -ة““ ‘ إاط -ار ا◊وار بÚ
األطراف الليبية ،بحسسب نفسس البيان.

’فريقي بأاديسس أابابا
–ضضÒا لقمة ا’–اد ا إ

لعمامرة ’ :حلّ ‘ ليبيا من دون مصصا◊ة وطنية

أاكد وزير الدولة وزير الشضؤوون اÿارجية
وال- -ت- -ع -اون ال -دو‹ رم -ط -ان ل -ع -م -ام -رة ،أامسس
ا÷معة ،ع Èأامواج قناة ““أار أاف إاي““ أانه ““’ حل
‘ ليبيا من دون اŸصضا◊ة الوطنية““.
أاوضس-ح رئ-يسس ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-رية اŸتواجد
ح -ال -ي -ا ‘ أاديسس أاب -اب -ا ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ أاشس-غ-ال ال-دورة
الوزارية التحضسÒية لقمة ال–اد اإلفريقي أان ““اتفاق
ال ١٧ديسسم ٢٠١٥ Èهو اتفاق ‚ح وأافرز مؤوسسسسات
شسرعية لكن تتفيذ التفاق ‘ حد ذاته كام ⁄ Óيكن
‡كنا كونه مرتبطا بصسعوبة تشسكيل ا◊كومة وكونه
مرتبطا بوجه خاصس Ãوافقة ›لسس النواب على
ا◊ك -وم -ة ال -ت -ي ” اقÎاح -ه -ا وك-ون-ه أايضس-ا م-رت-ب-ط-ا
بأاجنذات ﬂتلفة داخل ليبيا““.
وذك -ر ل -ع -م -ام -رة أان اŸسس -اع -ي ال -ت -ي ق -امت ب -ه-ا
ا÷زائر ““ما تزال تتجه نحو التفاف الليبي Úذاتهم
حول أاجندة موحدة لدعم الليبي ““ÚمÈزا أان ““السسÓم
لن يتحقق من دون اŸصسا◊ة الوطنية““.
بخصسوصس السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ أاكد لعمامرة
›ددا أانه ““ ل بديل عن اتفاقات ا÷زائر““ ،موضسحا
أان ‚اح اتفاق ا÷زائر ““يعني مباشسرة فشسل اإلرهاب

والق -تصس -اد الج -رام-ي شس-م-ال م-ا‹ وك-ن-ا ن-ت-وق-ع ردا
شسرسسا من اإلرهاب““.
ب -خصس -وصس الع -ت -داء ال -وحشس -ى ال -ذي اسس -ت-ه-دف
األسسبوع اŸاضسي منطقة غاو شسمال ما‹ أاشسار وزير
الشسؤوون اÿارجية إا ¤أانه ““يهدف إا ¤إاجهاضس تنفيذ
أاحد األحكام األسساسسية ‘ اتفاق ا÷زائر واŸتمثل ‘
دخول اآللية العملياتية ““وأاضساف قائ““ Óأاعتقد أان هذا
العتداء إا‰ا هو ﬁاولة يائسسة ÷عل اŸسسار ينحرف
عن مسساره““.
ب -خصس -وصس رغ -ب -ة اŸغ-رب ‘ النضس-م-ام ل–Ó-اد
اإلفريقي اعت Èلعمامرة أان هناك مرحلة لÓحتجاج
ومرحلة للتعقل.رÃا نحن اآلن ‘ مرحلة التعقل““.
وأاضساف أان ““النسسجام ا÷غرا‘ الذي يفرضس أان
ي -ج -د ب-ل-د إاف-ري-ق-ي بشس-ك-ل ط-ب-ي-ع-ي م-ك-ان-ه ‘ ال-ب-يت
اإلفريقي اŸشسÎك يقتضسي انسسجاما تاريخيا أايضسا
وت -اري -خ ه -ذا ال -ب -يت ه -و –ري -ر إاف -ري -ق -ي-ا وتصس-ف-ي-ة
السستعمار والنتصسار على نظام اŸيز العنصسري““.

 ..يتحادث مع نظÒه اإ’ثيوبي

–ادث وزي- -ر ال- -دول- -ة وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي -ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مرافعا للحوار الشضامل ورافضضا أاي تدخل خارجي

سصÓل يجّدد التزام ا÷زائر القوي بحل سصياسصي ‘ ليبيا

’ول عبد اŸالك سضÓل ،أامسس،
جدد الوزير ا أ
بÈازافيل (جمهورية الكونغو) ،التأاكيد على
ال-ت-زام ا÷زائ-ر ال-ق-وي م-ن أاج-ل ت-ط-ب-يق ا◊ل
السض- -ي- -اسض- -ي ‘ ل -ي -ب -ي -ا ““ب -ع -ي -دا ع -ن أاي ت -دخ -ل
خارجي““.
وأاكد سسÓل ‘ مداخلة له بÈازافيل أامام قمة
–Óاد اإلفريقي حول ليبيا
اللجنة الرفيعة اŸسستوى ل إ
التي تشسارك فيها بلدان ا÷وار أان ““ا÷زائر منذ
ب -داي -ة ال-ن-زاع ت-ق-ف ع-ل-ى ن-فسس اŸسس-اف-ة م-ن ج-م-ي-ع
األطراف الليبية› ،ددا التزامها القوي من أاجل
تطبيق ا◊ل السسياسسي ‘ إاطار ا◊وار الليبي الشسامل
واŸصسا◊ة الوطنية بعيدا عن أاي تدخل خارجي““.
وأاوضسح سسÓل الذي Áثل رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ‘ هذه القمة قائ““ Óكونها معنية
بحكم ا÷وار والتاريخ والعÓقات القوية التي تربط
شسعبي البلدين والتداعيات اŸباشسرة لسستمرار النزاع
على اسستقرارها وأامنها فإان ا÷زائر تدعو بإا◊اح
ك -اف -ة األشس -ق -اء ال -ل -ي-ب-ي Úإا ¤ال-ت-وح-د ضس-د اإلره-اب
وا÷رÁة اŸنظمة وخوضس اŸعركة الوحيدة التي
تسستحق أان نخوضسها وهي معركة السسلم والسستقرار““.
وأاضساف الوزير األول أان تلك هي الرسسالة التي
حملتها ا÷زائر ‘ األسسابيع الأخÒة خÓل الزيارات
التي قام بها كل من رئيسس ›لسس النواب عقيلة صسالح
واŸاريشسال خليفة حف Îورئيسس اÛلسس الرئاسسي
◊كومة الوفاق الوطني فايز سسراج ورئيسس اÛلسس
األع -ل -ى ل -ل -دول -ة ع-ب-د ال-رح-م-ان صس-وي-ل-ح-ي وأاعضس-اء
›لسس النواب ورؤوسساء ÷ان ›لسس النواب ورؤوسساء
اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة وشس-خصس-ي-ات سس-ي-اسس-ي-ة إاضسافة إا¤
أاطراف فاعلة أاخرى““.
‘ هذا الشسأان أاكد سسÓل ““ أابدى ا÷ميع إارادة
ح -ق -ي -ق -ي -ة ‘ م-واصس-ل-ة ه-ذا ا◊وار ودع-م ك-ل مسس-ار
يهدف إا– ¤قيق اŸصسا◊ة الوطنية““.
ك -م -ا اسسÎسس -ل ق -ائ  ““ Ó-وإاÁان -ا م -ن -ه -ا ب -ال-واجب
التضسامني فقد قدمت ا÷زائر إاسسهامها ومنحت لعدة
م -رات مسس -اع -دات إانسس -ان -ي -ة ‘ شس -ك -ل أادوي -ة وم-واد
غ-ذائ-ي-ة ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-ان-اة ال-ل-ي-ب-ي Úلسس-ي-م-ا ‘
اŸناطق ا◊دودية““ مؤوكدا أان ا÷زائر ““ سستواصسل
هذه ا÷هود بالتشساور مع السسلطات الشسرعية لهذا
البلد““.
وأاكد سسÓل يقول ““ نبقى على قناعة بأان أاشسقاءنا
ال -ل -ي -ب -ي Úال -واع -ون أاك Ìم -ن أاي وقت مضس-ى ب-خ-ط-ر
الن-قسس-ام وال-ف-وضس-ى ال-ذي ي-واج-ه-ون-ه ل-دي-هم اإلرادة
وا◊ك -م -ة ال-ل-ت Úتسس-م-ح-ان ل-ه-م ب-ت-ج-اوز الصس-ع-وب-ات
الظرفية ورفع التحديات الراهنة““.
واختتم سسÓل ““ من واجبنا جميعا بلدان جوار
وب -ل -دان إاف -ري -ق -ي -ة وب -ل -دان شس -ري -ك -ة و›ت -م-ع دو‹
وم-ن-ظ-م-ات إاق-ل-ي-م-ي-ة وإاف-ري-ق-ي-ة مرافقتهم من خÓل
أاجندة موحدة تتمثل ‘ السستتباب اŸسستد Ëللسسلم
والسستقرار واألمن““.

مزيدا من ا÷هود من أاجل دعم اŸسصار السصياسصي ‘ ليبيا
من جهة أاخرى ،دعا سسÓل بÈازافيل (جمهورية
ال -ك -ون -غ -و) اإل–اد اإلف -ري -ق -ي إا““ ¤ب-ذل اŸزي-د م-ن
ا÷هود““ إا ¤جانب األ· اŸتحدة ◊مل األطراف
الليبية واÛتمع الدو‹ على دعم اŸسسار السسياسسي
‘ هذا البلد.
أاوضس -ح سس Ó-ل ‘ ت -دخ -ل ل -ه خ Ó-ل ق -م-ة ال-ل-ج-ن-ة
–Óاد اإلف-ري-ق-ي ح-ول ل-ي-ب-ي-ا
ال -رف -ي -ع -ة اŸسس -ت -وى ل -إ
اŸن- -ع- -ق- -دة بÈازاف- -ي -ل ق -ائ ““ Ó-ي -جب ع -ل -ى اإل–اد
اإلفريقي الذي بذل كل ما بوسسعه سسنة  ٢٠١١لتفادي
وي Ó-ت ال -ت -دخ -ل ال -عسس -ك-ري ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د الشس-ق-ي-ق
بالتنسسيق مع األطراف الليبية واÛتمع الدو‹ أان
يبذل اŸزيد من ا÷هود إا ¤جانب األ· اŸتحدة
◊مل األطراف الليبية واÛتمع الدو‹ على دعم
اŸسسار السسياسسي اŸباشسر من أاجل اسستتباب السسلم
والسستقرار واألمن ‘ هذا البلد.
وأاشسار الوزير األول الذي Áثل رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ‘ هذه القمة أان بلدان ا÷وار
التي سستعقد اجتماعها اŸقبل ( الجتماع ال‘ )١١
ا÷زائر عازمة على مواصسلة جهودها للمسساهمة ‘
تسس -وي-ة األزم-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وم-راف-ق-ة األط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة
إليجاد حلول توافقية تسسمح بعودة السسلم والسستقرار
‘ ليبيا بشسكل نهائي.
وه -ن -أا سس Ó-ل ال -دول اÛت -م -ع -ة بÈازاف -ي-ل ع-ل-ى
اتخاذها مبادرة عقد هذه القمة حول األزمة ‘ ليبيا
التي تعت““ Èبلدا إافريقيا شسقيقا وجارا““ قصسد “كÚ
ال–اد اإلفريقي من ““اŸسساهمة ‘ جهود تسسويتها““.
وأاضساف ‘ هذا السسياق ““إان لقاءنا ينعقد ‘ ظرف
يواجه فيه مسسار تسسوية األزمة ‘ ليبيا صسعوبات
وح-ال-ة انسس-داد ب-ح-يث يشس-ك-ل م-ن-اسس-ب-ة ل-ت-ق-ي-ي-م سسويا
ا÷ه -ود ا÷اري -ة ع -ل -ى ط -ري -ق ع -ودة السس-ل-م و األم-ن
والسستقرار ‘ ليبيا التي تعا Êمن مواجهات منذ أاكÌ
من خمسس سسنوات““.
وأاوضسح سسÓل أان هذا اللقاء يهدف إا ¤مرافقة
األطراف الليبية من أاجل ““إا‚اح مشسروع اسستتباب
السس -ل -م و السس -ت -ق -رار ‘ ل -ي -ب-ي-ا بشس-ك-ل ن-ه-ائ-ي ودائ-م
Ãوجب التفاق السسياسسي الذي وقعت عليه بتاريخ ١٧
ديسسم.““٢٠١٥ È

ا÷زائر سصاهمت بشصكل كب ‘ Òإابرام ا’تفاق السصياسصي

و‘ هذا السسياق ،ذكر سسÓل بأان ا÷زائر منذ
ب -داي -ة ه -ذه األزم -ة ““ب -ذلت ج -ه -ودا ك -بÒة م -ن أاج -ل
تسس -وي -ت -ه -ا وسس -اه -مت بشس -ك -ل ك-ب ‘ Òإاب-رام الت-ف-اق
السس-ي-اسس-ي ال-ل-ي-ب-ي بشس-ك-ل ح-اسس-م م-ن خÓ-ل احتضسان
ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ل -ق -اءات ب Úاألح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة
والناشسط Úالليبي.““Ú
وذك -ر أايضس -ا ب -أان ا÷زائ -ر ““شس -ج-عت ال-ت-ق-ارب بÚ
األطراف الليبية وفضسلت طريق ا◊وار واŸصسا◊ة
وه-م-ا الضس-ام-ن-ان ال-وح-ي-دان ل-ت-ح-ق-ي-ق سس-ل-م مسس-تدام
ونهائي ‘ هذا البلد““.
و‘ ذات السسياق أابرز سسÓل اŸبادئ التي تؤوسسسس
لعمل ومسسعى ا÷زائر من أاجل ““ليبيا موحدة وآامنة
ومزدهرة ومتصسا◊ة مع نفسسها““.
وأاوضسح أان ““ا◊ل السسياسسي القائم على ا◊وار
الشسامل بﬂ Úتلف الأطراف الليبية التي ترفضس
العنف هو البديل للخروج من األزمة للحفاظ على
سس-ي-ادة ل-ي-ب-ي-ا وسسÓ-م-ت-ه-ا الÎاب-ي-ة ووح-دت-ه-ا وتÓ-حم
شسعبها““.
وحذر سسÓل قائ““ Óكل مسسعى مغاير وغ Òتوافقي
ل سسيما اÿيار العسسكري قد يؤودي إا ¤اسستمرار هذا
الوضسع اÿط Òإا ¤ما ل نهاية و قد يحمل خطر
النقسسام و الفوضسى““ ،مشسÒا إا ¤أان التفاق السسياسسي
ال- -ذي وق- -ع –ت إاشس -راف األ· اŸت -ح -دة م -ن ق -ب -ل
األط -راف ال-ل-ي-ب-ي-ة سس-ن-ة  ،٢٠١٥يشس -ك -ل إاط -ار تسس -وي-ة
األزمة ‘ هذا البلد بالرغم من العراقيل التي تواجه
تنفيذه““.
ول -ه -ذا ال -غ -رضس أاشس -ار ال -وزي-ر األول إا““ ¤ضس-رورة
تشسجيع و توسسيع  -بعيدا عن أاي تدخل خارجي-
أاسسسس ا◊وار ال- -وط- -ن- -ي ب Úال- -ل- -ي -ب -ي Úإلشس -راك ك -ل
األطراف الليبية ل سسيما تلك اŸؤوثرة على الصسعيد
السس-ي-اسس-ي والق-تصس-ادي والج-ت-م-اع-ي واألمني قصسد
التوصسل إا ¤أاك Èتوافق ‡كن و–قيق أاك Èانضسمام
شسعبي““.
وأاكد أايضسا على ضسرورة أان تعمل الهيئات الثÓثة
اŸن- -ب- -ث- -ق -ة ع -ن الت -ف -اق السس -ي -اسس -ي وه -ي اÛلسس
الرئاسسي و›لسس النواب واÛلسس األعلى للدولة
معا وأان توحد جهودها ““للخروج من حالة النسسداد
وŒاوز الوضسع ا◊ا‹““.
وب -اŸن -اسس-ب-ة أاشس-ار سسÓ-ل إا““ ¤الضس-رورة اŸل-ح-ة““
لتشسكيل اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني
واŸواف -ق -ة ع -ل -ي -ه ‘ أاق -رب اآلج -ال اŸم -ك-ن-ة وف-ق-ا
ألحكام التفاق السسياسسي لسسنة  ٢٠١٥لتمك Úهذه
ا◊ك -وم -ة م -ن ““أاداء ع -ل -ى أاك -م -ل وج -ه وب -ك-ل سس-ي-ادة
ﬂتلف مهامها على الصسعيد السسياسسي والقتصسادي
واألمني““.
وأاوضسح سسÓل أانه ““يتع Úعلى ا◊كومة أان تتوفر
على اإلمكانيات واŸوارد الضسرورية ألداء مهامها ““
مؤوكدا أانه ““من الضسروري ‘ هذا اإلطار رفع التجميد
على األموال واŸوارد الليبية األخرى لغرضس “كÚ
ا◊كومة من تلبية اŸتطلبات اŸلحة للسسكان““.
وأاكد الوزير األول أان ““بناء ليبيا الغد يسستدعي
وضسع مؤوسسسسات قوية وموحدة وعادلة تتمثل مهمتها
‘ خدمة الشسعب الليبي بدون “ييز وعليها أان تعمل
–ت سسلطة اÛلسس الرئاسسي حصسريا وفقا ألحكام
التفاق السسياسسي واللوائح التي صسادق عليها ›لسس
األمن لسسيما الÓئحة  ٢٢٥٩اŸؤورخة ‘  ٢٣ديسسمÈ
.““٢٠١٥
وأاكد الوزير األول أان ““اسستحداث جيشس وطني
موحد وقوات أامن أاضسحى ضسرورة ملحة إلقرار األمن
والسستقرار ‘ ليبيا““.
وصسرح السسيد سسÓل أان اسستمرار األزمة الليبية
Áهد لتهديدات جسسيمة ويغذي اإلرهاب وا÷رÁة
اŸنظمة وغÒها من أاشسكال التهريب العابر للحدود
ال-ت-ي تشس-ك-ل مصس-درا لÓ-اسس-ت-ق-رار والÓ-أام-ن ب-ال-نسسبة
لليبيا وكافة بلدان اŸنطقة““.
و‘ هذا الصسدد أاكد الوزير أان ““ا÷زائر تشسيد
بنجاح عملية –رير سسرت والنتصسارات التي حققت
‘ بنغازي ودرنة وغÒها من اŸناطق الليبية ضسد
داعشس والقاعدة واإلرهاب بصسفة عامة““.

بعد حادث مرور أاودى بحياة العديد من التÓميذ

والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،أامسس ،بأاديسس أابابا
مع نظÒه اإلثيوبي جيبييهو ووركني.
وأاعرب الوزيران بهذه اŸناسسبة عن ارتياحهما
ل-ن-وع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات واألواصس-ر ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي Œمع
ا÷زائ-ر وإاث-ي-وب-ي-ا مÈزي-ن ضس-رورة ت-ف-ع-ي-ل ال-عÓ-قات
القتصسادية ب Úالبلدين وتطويرها وتوسسيعها أاك.Ì
واتفق الوزيران ‘ هذا الصسدد على عقد اجتماع
ال- -ل- -ج- -ن- -ة اŸشسÎك -ة ا÷زائ -ري -ة-اإلث -ي -وب -ي -ة خ Ó-ل
السسداسسي األول من  ٢٠١٧من أاجل تعزيز نتائج الدورة
السسابقة وبحث سسبل وإامكانيات توسسيع ﬁاور التعاون
ب Úالبلدين إا ¤جميع القطاعات التي تتوفر على
قدرات تنمية تعود بالفائدة على الطرف.Ú

وزير الفÓحة يوقع على سصجل التعازي بسصفارة اÛر

وّق-ع وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-فية والصسيد
البحري عبد السسÓم شسلغوم ،أامسس األول ،باسسم
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ةÃ ،ق-ر
سسفارة اÛر با÷زائر ،على سسجل التعازي إاثر
ح- -ادث اŸرور ال -ذي وق -ع م -ؤوخ -را وأاودى ب -ح -ي -اة
العديد من التÓميذ اÛري Úبإايطاليا.
وك-تب ال-وزي-ر ‘ سس-ج-ل ال-ت-ع-ازي““ :ل-ق-د ت-ل-ق-ينا
ببالغ التأاثر واألسسى نبأا حادث اŸرور اŸفجع الذي
أاودى بحياة العديد من التÓميذ اÛري Úوهم ‘
ط -ري -ق ع -ودت-ه-م ،ع Èإاي-ط-ال-ي-ا ،م-ن ع-ط-ل-ة فصس-ل

الشستاء التي قضسوها بفرنسسا““.
و‘ ه -ذا ال -ظ -رف األل -ي -م  -يضس -ي -ف ال-وزي-ر -
““أات -ق -دم ،ب -اسس -م رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،وب-اسس-م الشس-عب ا÷زائ-ري وا◊ك-وم-ة
ا÷زائ -ري -ة ،ب -ت -ع -ازي-ن-ا اÿالصس-ة ل-لشس-عب اÛري
الصسديق وÃشساعر اŸواسساة القلبية الصسادقة لعائÓت
الضسحايا مع “نياتنا بالشسفاء العاجل للجرحى““.
وخلصس إا ¤القول““ :وإاذ نقف إاجÓل واحÎاما
ألرواح ضسحايا هذا ا◊ادث اŸؤو ،⁄فإاننا ‚دد
تعازينا وتضسامننا مع الشسعب اÛري الصسديق““.
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كشصف وزير ألدأخلية وأ÷ماعات
أÙلية نورأل د ي ن بد و ي ،أأمس س
ألأ و ل ،با ÷ ز أئر ألع ا ص ص م ة ،ع ن و ف اة
 7أأ ش صخا ص س أإثر ألتقلب ا ت أ÷وية
ألأخÒة ألتي ش صه د ته ا موؤخرأ
أŸناطق ألشصمالية للوطن.

ق- -ال ب -دوي ‘ تصض -ري -ح ل -لصض -ح -اف -ة ،ع -ل -ى
ه -امشس ج -لسض -ة ع -ل -ن -ي-ة ب-اÛلسس ألشض-ع-ب-ي
أل -وط -ن -ي خصضصضت ل Ó-أسض -ئ -ل-ة ألشض-ف-وي-ة ،أإن
ألضض- -ط -رأب -ات أ÷وي -ة ألأخÒة تسض -ب -بت ‘
تسضجيل  ٧وفيات ،مقدما باŸناسضبة تعازي
أ◊كومة لعائÓت ألضضحايا.
و أضض -اف ،أن ك -م -ي -ة ألأم -ط -ار أŸتسض -اق -ط-ة
«فاقت أربع مرأت ما كان منتظرأ» ،موؤكدأ
أن أ◊ك- - -وم - -ة أت - -خ - -ذت «ك - -ل ألإج - -رأءأت
ألسض -ت -ب -اق -ي -ة –سض -ب -ا ل -ه -ذه ألضض-ط-رأب-ات
أ÷وية».
ونوه ألوزير ‘ هذأ ألصضدد ،بجهود أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي وألدرك ألوطني ومصضالح
ألشض- - -رط- - -ة وأ◊م - -اي - -ة أŸدن - -ي - -ة و أع - -وأن
أ÷ماعات أÙلية ،بالإضضافة أإ ¤فعاليات
أÛت -م-ع أŸد ‘ ،Êأل-ت-ك-ف-ل ب-اŸتضض-رري-ن
من هذه ألتقلبات.
و أك-د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة
نورألدين بدوي ،أن حق ألÎشضح لÓنتخابات
أŸق - -ررة ألسض- -ن- -ة أ÷اري- -ة ( )201٧م -ك-ف-ول
للموأطن Úولكافة ألأحزأب ألسضياسضية.
وصضرح بدوي للصضحافة على هامشس أشضغال
ج -لسض -ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسس ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي
خصضصضت لÓ-أسض-ئ-ل-ة ألشض-ف-وي-ة ،أن «أ◊ك-ومة
تعتمد ‘ ألتحضض ÒلÓنتخابات ألقادمة من
منطلق ألقيم ألدسضتورية وألقوأن Úوألهيئة
ألعليا أŸسضتقلة Ÿرأقبة ألنتخابات» ،مÈزأ
أن «حق ألÎشضح للموأعيد ألنتخابية لسضنة
 201٧م-ك-ف-ول ل-ك-اف-ة ألأح-زأب ألسض-ي-اسض-ي-ة
ولكل أŸوأطن.»Ú
أ◊كومة تتوأجد على مسصتوى متقدم
بشصريا وماديا للحدث ألنتخابي
أوضضح ألوزير أن وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات
أÙلية «–ضضر لهذه ألنتخابات بالتعاون
وألتنسضيق مع ﬂتلف ألقطاعات وأŸصضالح
ألأخرى– ،ت رقابة ألهيئة ألعليا أŸسضتقلة
Ÿرأقبة ألنتخابات ألتي عقدت أجتماعها
ألأول يوم ألأحد ألفارط» .موؤكدأ ‘ هذأ
ألإط- -ار ،أن «أ◊ك- -وم -ة ت -وج -د ‘ مسض -ت -وى
متقدم من حيث أ÷انب ألبشضري وأŸادي
لإ‚اح هذأ أ◊دث ألنتخابي».
وق -ال ‘ ن -فسس ألسض -ي -اق ،أإن ك -ل أŸرأسض -ي -م
وألقرأرأت ألتطبيقية أŸتعلقة بالنتخابات
«جاهزة» لإجرأء هذأ ألسضتحقاق «وفق ما
“ليه ألقوأن.»Ú
وأعت Èبدوي أن «‚اح ألنتخابات ألقادمة
يتوقف على مدى مشضاركة ومسضاهمة كافة
ف- -ع- -ال- -ي- -ات أÛت- -م- -ع أ÷زأئ -ري» ،دأع -ي -ا
أŸوأطن Úأإ« ¤ألنخرأط ‘ هذأ أŸسضعى
من خÓل ألإدلء باأصضوأتهم وأإبرأز عزمهم
على ألتقدم وألرقي».
وشضدد ‘ هذأ ألسضياق على ضضرورة «ألقيام
ب - -ال - -ت - -حسض- -يسس ح- -ول أه- -م- -ي- -ة أŸوأع- -ي- -د

ألن -ت -خ-اب-ي-ة أŸق-ررة خÓ-ل ألسض-ن-ة أ÷اري-ة
حتى تكون عرسضا وطنيا حقيقيا».
إأنشصاء وليات منتدبة جديدة بالهضصاب
ألعليا ‘ 2017
جدد بدوي ألتاأكيد على أن أإنشضاء وليات
م-ن-ت-دب-ة ج-دي-دة ب-ال-هضض-اب أل-ع-ل-ي-ا ،سضيكون
خÓل ألسضنة أ÷ارية ،تنفيذأ لÓإسضÎأتيجية
ألتي رسضمها رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة.
وقال بدوي خÓل جلسضة علنية باÛلسس
ألشضعبي ألوطني ‘ رده على سضوؤأل شضفوي،
متعلق Ãقاييسس أإحدأث ألتقسضيم ألإدأري
أ÷ديد ،أن «أإنشضاء وليات منتدبة بالهضضاب
ألعليا سضيكون خÓل هذه ألسضنة  201٧وهو
م-وضض-وع ي-ن-درج ضض-م-ن ألإسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ي
رسض -م -ه -ا رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ل -ل -ح-ك-وم-ة ‘ أج-ت-م-اع ›لسس
ألوزرأء بتاريخ  ٧ماي .»2014
وذك -ر أن ه -ذه ألإسضÎأت -ي -ج-ي-ة ت-رت-ك-ز ع-ل-ى
ثÓث مرأحل ،حيث ” ألنتهاء من أŸرحلة
ألأو ¤ألتي شضرع فيها سضنة  2015وسضمحت
بتنصضيب  10وليات منتدبة ،موزعة على ٨
ولي -ات ج-ن-وب-ي-ة ،ب-ع-د أن «أسض-ت-وفت ج-م-ي-ع
ألشضروط أŸادية وألبشضرية وهي تسض Òحاليا
بصضفة عادية».
وبعد أن ذكر بدوي أن أإنشضاء وليات منتدبة
ب -ال -هضض -اب أل -ع -ل -ي -ا «ن -ال ح -ي -زأ ك-بÒأ» م-ن
مناقشضات أجتماع ألوزرأء ‘  2٨ديسضمÈ
أل -ف -ارط ،أوضض -ح أن أل -رئ -يسس ع -ب-د أل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أك-د ع-ل-ى Œسض-ي-د هذأ أŸشضروع
خÓل هذه ألسضنة.
كما ألح ألرئيسس بوتفليقة ،يضضيف ألوزير،
«ع-ل-ى ضض-رورة أل-ت-ك-ف-ل ب-انشض-غالت موأطني
مناطق أ÷نوب وتقد Ëألدعم للمسضتثمرين
من خÓل منح –فيزأت مالية وتسضهيÓت
أإدأري -ة ل -ت -نشض -ي -ط أ◊رك -ة أل -ت -ن-م-وي-ة ب-ه-ذه
أŸناطق».
و أضضاف ‘ نفسس ألإطار ،أن أإنشضاء وليات
م-ن-ت-دب-ة ب-ال-هضض-اب أل-ع-ل-ي-ا «سضيحظى بنفسس
أله-ت-م-ام وأ◊ك-وم-ة ح-ريصض-ة ع-ل-ى أإجرأئه
وفق معاي Òتقريب ألإدأرة من أŸوأطن»،
مÈزأ أن أŸرحلة ألأو ¤من هذأ ألتنظيم
ألإدأري أ÷دي -د «“ت ب -ن -ج -اح» م -ن خÓ-ل
«تعبئة أإمكانات مادية وبشضرية ومالية هائلة
Œسضد عزم ألدولة على ألتكفل بانشضغالت

أŸوأطن».
تسص -ه -ي -ل إأج-رأءأت أل-ت-وظ-ي-ف وت-ع-ب-ئ-ة
حوأ‹  16,6مليار دينار لها
أشض -ار أل -وزي -ر ب -دوي أإ ¤أن -ه “ت «ت -ع -ب -ئ -ة
حوأ‹  16 , 6مليار دينار وتسضهيل أإجرأءأت
أل- -ت- -وظ -ي -ف ع -ل -ى مسض -ت -وى ه -ذه أل -ولي -ات
أŸن -ت -دب -ة ،ح-يث ” ت-وظ-ي-ف  ٧٩6موظف،
منهم  541دأئما «مع أإعطاء ألأولوية لأبناء
أŸنطقة».
و أضض -اف ،أن ه -ذه أل -ولي -ات «” ت -زوي -ده -ا
بنفسس أŸصضالح وأŸديريات أŸتوأجدة على
مسضتوى ألوليات ألأم ولكن بدرجة أقل».
وللرفع من قدرأتها ،أوضضح ألوزير أنه ”
تزويدها بقرأبة  23٩عملية ‡ولة من طرف
صض -ن -دوق ألضض -م -ان وأل-تضض-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات
أÙلية.
أسص -ت -خ -رأج وث -ائ -ق أ◊ال -ة أŸدن-ي-ة عÈ
لنÎنت قريبا
أ أ
كشضف وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
نورألدين بدوي ،أن أŸوأطن سضيتمكن من
أسض - -ت - -خ- -رأج وث- -ائ- -ق أ◊ال- -ة أŸدن- -ي- -ة عÈ
ألأنÎنت مباشضرة بعد صضدور قانون ألتوقيع
ألإلكÎو.Ê
وقال بدوي ‘ ،رده على سضوؤأل لأحد نوأب
أÛلسس ألشضعبي ألوطني ،بخصضوصس نقصس
أŸوظ- -ف Úع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى م- -رأك -ز وث -ائ -ق
أل -ب -ي-ومÎي ،خÓ-ل ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة خصضصضت
لطرح ألأسضئلة ألشضفوية ،أإن «ألتحول نحو
أإدأرة أإلكÎونية وتعميمها من أجل –سضÚ
أÿدمة ألعمومية ضضرورة ل مفر منها ،و أن
أŸوأطن سضيتمكن قريبا من سضحب وثائق
أ◊الة أŸدنية ع ÈألأنÎنت حال صضدور
قانون ألتوقيع ألإلكÎو.»Ê
وذك - -ر أن وزأرت - -ه «وضض - -عت ع - -دة دع - -ائ - -م
أسض-اسض-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر ألإدأرة ألإل-كÎون-ي-ة ب-غية
ت -ل -ب-ي-ة ط-ل-ب-ات أŸوأط-ن ،م-ث-ل وضض-ع سض-ج-ل
وط- -ن- -ي أآ‹ ل- -ل- -ح- -ال- -ة أŸدن- -ي -ة Áك -ن م -ن
أسضتخرأج عقود أŸيÓد وألوفاة وألزوأج من
أي ب-ل-دي-ة ورب-ط أل-ق-ط-اع-ات ألأخ-رى ب-ه-ذأ
ألسضجل».
ك -م -ا وضض -عت أل -وزأرة –ت تصض -رف ط-ال-ب-ي
جوأز ألسضفر وبطاقة ألتعريف ألبيومÎي،Ú
م- -وق- -ع- -ا أإل- -كÎون- -ي- -ا Áك -ن -ه -م م -ن أإدخ -ال
أŸع -ل -وم -ات أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ه -ات Úأل-وث-ي-ق-تÚ
وي -ح -دد ت -اري -خ وم -ك -ان أن -ت -ق -ال -ه ل -ل-ب-ل-دي-ة
للتسضجيل دون ألتنقل أإ ¤أŸصضلحة أŸعنية
أإل لسضتÓمها.
ول- -ت -ق -ريب ألإدأرة م -ن أŸوأط -ن  -يضض -ي -ف
ب -دوي  ”« -وضض -ع ت -ط -ب -ي -ق-ة ج-دي-دة ع-ل-ى
أŸوقع ألإلكÎو Êللوزأرة“ ،كن أŸوأطن
من ألطÓع على كافة ألإجرأءأت ألتي تهمه
‘ ت- -ك- -وي- -ن ﬂت- -ل- -ف أŸل- -ف- -ات وع -ن -اوي -ن
أŸوؤسضسضات و أرقام هوأتفها».
و أشضار أإ ¤أن ألغاية من هذه ألإجرأءأت ،هو
«“ك ÚأŸوأط- -ن م- -ن أسض- -ت -خ -رأج ﬂت -ل -ف
أل -وث -ائ -ق ب -اأق-ل ع-ن-اء و‘ وقت وج-ي-ز وك-ذأ
تخفيف ألعبء على أŸوظف ،»ÚمشضÒأ أإ¤
أنه ” توف« Òكافة أŸوأرد ألبشضرية ألÓزمة
Ÿسضايرة عملية ألإصضÓح وألعصضرنة».

حادثة قطع ألكابل ألبحري بعنابة

اتصصا’ت ا÷زائر سصتتحصصل على تعويضض من السصفينة
أكدت وزيرة ألÈيد وتكنولوجيات
لعÓم وألتصصال إأÁان هدى فرعون،
أ إ
لول ،أن أتصصالت أ÷زأئر
أمسس أ أ
سصتتحصصل على ألتعويضس عن تكاليف
ألعطب ألذي أصصاب ‘ ،أكتوبر ،2015
ألكابل ألبحري ألرأبط ب Úعنابة
ومرسصيليا بفرنسصا من طرف ألسصفينة
ألتي تسصببت ‘ أ◊ادثة.

أوضض -حت ف -رع -ون ‘ ،رده -ا ع -ل -ى سض-ؤوأل ألح-د
ن -وأب أÛلسس ألشض -ع-ب-ي أل-وط-ن-ي خÓ-ل ج-لسض-ة
ع -ل -ن -ي -ة خصضصضت ل-ط-رح ألسض-ئ-ل-ة ألشض-ف-وي-ة ،أن
«أتصضالت أ÷زأئر ألتي –ملت أعباء إأصضÓح
أل-ك-اب-ل أل-ب-ح-ري أل-رأب-ط ب Úع-ن-اب-ة وم-رسض-ي-ل-يا
وألذي تعطل ‘ أكتوبر  ،2015سضتتحصضل على
تعويضضات من ألسضفينة ألتي تسضببت ‘ أ◊ادثة،
‡ا أدى آأن- -ذأك إأ ¤أن -ق -ط -اع خ -دم -ة أألنÎنت
قرأبة أسضبوع».
وأشض- - -ارت إأ ¤أن شض- - -رك- - -ة أتصض- - -الت أ÷زأئ - -ر
«خسض -رت  600م -ل -ي -ون دج خ Ó-ل ت-لك أ◊ادث-ة
وسضتتحصضلÃ ،وجب حكم قضضائي ،على تعويضس

م -ن ألسض -ف -ي -ن-ة أل-ت-ي تسض-ب-بت ‘ أن-ق-ط-اع شض-ب-ك-ة
أألنÎنت جرأء رسضوها ‘ مكان غ ÒمÓئم».
وأكدت ألوزيرة ‘ ،إأجابتها على ألسضؤوأل أŸتعلق
باإلجرأءأت أŸتخذة من أجل تفادي أنقطاعات
أل -ت-زود ب-خ-دم-ة أألنÎنت مسض-ت-ق-ب ،Ó-أن أل-ك-اب-ل
ألبحري ألرأبط ب Úوهرأن وفالنسضيا (إأسضبانيا)،
«سضيدخل حيز أÿدمة ‘ ألسضدأسضي أألول من
ألعام أ÷اري» ،وهو ما سضيسضاهم  -كما قالت -
‘ «تفادي تكرأر ألنقطاعات».
وأضض-افت ،أن أل-ق-م-ر ألصض-ن-اع-ي «أل-ك-وم-سض-ات»،
ألذي سضيتم إأطÓقه من قبل ألوكالة ألفضضائية
أ÷زأئرية ‘ جوأن ألقادم ،سضيمكن من أ◊صضول
على «نظام ألتأام ‘ Úحال أنقطاع أألنÎنت
ع Èأأللياف ألبصضرية».
وذك -رت ف -رع -ون ب -ه -ذأ أÿصض-وصس ،أن أ÷زأئ-ر
«ت -ق -دمت ب -تسض -ع م -رأتب ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-دف-ق
أألنÎنت ب- -فضض- -ل أ÷ه- -ود أŸب- -ذول- -ة ل -ت -حسضÚ
أÿدم - -ات» ،مشضÒة إأ ¤أن أتصض - -الت أ÷زأئ - -ر
إأعتمدت خطة عمل بغرضس «إأعادة ألتوصضيÓت
ألتي تسضمح مسضتقب Óبتوسضعة سضرعة ألتدفق إأ¤

 10ميغا».
وأرجعت ألوزيرة ألنقطاعات ألتي –دث ‘
شضبكة أألنÎنت على وجه أÿصضوصس إأ« ¤قدم
ألشضبكة وعدم Œانسس ألتوصضيÓت أ÷ديدة مع
ألقدÁة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لقليمي  2ل–Óاد من أجل أŸتوسصط
أŸنتدى أ إ

ا÷زائـ ـ ـر تـ ـ ـ ـدعو إا ¤مقارب ـ ـة
شصاملـ ـ ـة ح ـ ـ ـول الهجـ ـ ـ ـ ـ ـرة
لرهاب مكنت أÛتمع
رأبحيŒ :ربتنا ‘ مكافحة أ إ
أŸتوسصطي ألسصتفادة منها
د ع ت أ ÷ زأئ ر  ،ع ل ى لسصان أ لأ مÚ
أ ل ع ا م ل و ز أ ر ة أ ل ش ص وؤ و ن أ ÿارجية
ح س ص ا ن ر أ ب حي  ،أإ  ¤أع ت م اد مق ار ب ة
شص ا م ل ة ح ول أ ل ه ج ر ة  Œم ع ب  Úأ لأ من
وألتنمية وأحÎأم ألكرأمة
أ لإ نسصا نية.
خÓل أŸنتدى ألإقليمي  2ل–Óاد من
أج- - -ل أŸت - -وسض - -ط ،أıصضصس Ÿوضض - -وع
ألشض -ب -اب ،أŸن -ظ-م ي-وم-ي  23و 24يناير
بÈشضلونة ،أكد رأبحي أن «أعتماد مقاربة
شض -ام -ل -ة ح -ول أل -ه -ج -رة Œم-ع ب Úألأم-ن
وأل -ت -ن -م -ي -ة وأحÎأم أل-ك-رأم-ة ألإنسض-ان-ي-ة،
وحده كفيل بوضضع حد للماأسضاة ألإنسضانية
أŸتمثلة ‘ وفاة أŸهاجرين باŸتوسضط».
‘ ه - - -ذأ أÿصض - - -وصس ،أشض- - -ار أŸسض- - -وؤول
أ÷زأئري أإ« ¤ألعدد ألكب Òمن شضباب
منطقة جنوب أŸتوسضط ألذين يفرون من
أ◊روب وألأزمات وألفقر ،ليسضلكوأ طريق
ألهجرة غ Òألشضرعية ،مضضح Úبحياتهم
وك -ذأ مسض -ت -ق -ب -ل -ه -م ومسض -ت -ق-ب-ل ب-ل-دأن-ه-م
ألأصضلية».
ويرى أŸتدخل أن مكافحة ألهجرة غÒ
ألشضرعية تتم من خÓل أعتماد «مقاربة
م -ت -ك -ام -ل-ة Œم-ع ب Úأل-ب-ع-د ألأم-ن-ي ،م-ن
خÓل تعاون ‘ ›ال مكافحة ألشضبكات
ألإجرأمية لŒÓار بالبشضر وألتنمية من
أج -ل م -ع -ا÷ة أل -دوأف -ع أل -ع -م -ي -ق -ة ل-ه-ذه
ألظاهرة وأحÎأم ألكرأمة ألإنسضانية».
‘ هذأ ألسضياق ،كشضف رأبحي أن تسضهيل
أل-ت-اأشضÒة وأل-ت-ن-ق-ل «يسض-اه-م ‘ أل-ت-خفيف
م- -ن أل -ل -ج -وء أإ ¤أل -ت -ه -ريب وه -و مصض -در
أسضتقطاب ألهجرة غ Òألشضرعية».
‘ مدأخلته ،أعت ÈأŸسضوؤول أ÷زأئري
أن مسض- -األ -ة ألشض -ب -اب «ي -جب أن ت -ك -ون ‘
صضلب هذأ ألتعاون من أجل ألتنمية و أن
ي- -ك- -ون- -وأ ﬁرك- -ا ومسض- -ت- -ف -ي -دأ م -ن ه -ذه
أل -دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة ألأورو-م-ت-وسض-ط-ي-ة ‘ أآن
وأحد».
من جهة أخرى ،أكد رأبحي أن «أŸسضار
ألأورو-متوسضطي ،من خÓل أل–اد من
أجل أŸتوسضط ومهمته أŸوجهة لإعدأد
أŸشض -اري -ع ،ي -ت -جسض -د م -ع -ن -اه وسض-دأده ‘
–قيق أهدأفه ‘ أقرب ألآجالÃ ،جرد

توفر ألظروف ألسضياسضية باŸنطقة».
‘ هذأ ألسضياق أضضاف رأبحي ،أن «بعث
مسضار ألسضÓم ‘ ألشضرق ألأوسضط حول
أŸسضاألة ألفلسضطينية وتسضوية ألأزمات ‘
أŸن -ط -ق -ة ع -ن ط-ري-ق أ◊وأر ألسض-ي-اسض-ي،
عامÓن أسضاسضيان علينا دعمهما بقوة ‘
أجندتنا ألأورومتوسضطية».
و أوضض - -ح م - -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،أن مسض- -األ- -ة
ألشضباب «من أولويات أ◊كومة أ÷زأئرية
من حيث ألÎبية وألتكوين وألإدماج ‘
أ◊ياة ألنشضطة للبÓد».
ولدى تطرقه Ÿسضاألة ألتطرف ألتي “سس
ف -ئ -ة ألشض-ب-اب بصض-ف-ة خ-اصض-ة ،ذك-ر ألأمÚ
أل- -ع- -ام ل- -وزأرة ألشض- -وؤون أÿارج- -ي -ة ،ب -اأن
«أ÷زأئ -ر ب -ح -ك -م Œرب -ت -ه-ا ‘ م-ك-اف-ح-ة
ألإرهاب طورت أإسضÎأتيجية للقضضاء على
أل -ت -ط -رف وضض -ع -ت -ه -ا –ت تصض-رف ألأ·
أŸت -ح -دة وÁك-ن Ûت-م-ع-ن-ا أŸت-وسض-ط-ي
ألسضتفادة منها».
و أشض -ار رأب -ح -ي ب -ه -ذه أŸن -اسض -ب-ة ،أإ ¤أن
أ÷زأئر «تو‹ أهمية خاصضة لبعد ألتنمية
أل -بشض-ري-ة وألق-تصض-ادي-ة ‘ أإط-ار أل-ت-ع-اون
أŸتوسضطي أ÷اري بناوؤه ،قناعة منها أن
ألأمر يتعلق Ãقاربة سضديدة وفعالة على
أŸدى أل -ب -ع -ي-د يسض-م-ح Ãع-ا÷ة م-ب-اشض-رة
ل Ó-أسض -ب -اب أل -ع -م -ي -ق -ة ل -ت -ح -دي -ات ألأم-ن
وألسضتقرأر أŸشضÎكة Ãا يخدم مصضلحة
شضعوبنا ومنطقتنا».

قالت إأن ألظاهرة أخذت أبعادأ مقلقة

بن غÈيتﬁ :اربة العنف ‘ الوسصط
اŸدرسصي من أاولويات الوزارة
أكدت وزيرة ألÎبية ألوطنية
نورية بن غÈيت ،أمسس ألأول،
با÷زأئر ألعاصصمة ،حرصس وزأرتها
على ﬁاربة ألعنف ‘ ألوسصط
أŸدرسصي بشصكل «شصامل ودأئم» عÈ
جملة من ألإجرأءأت ألبيدأغوجية
وألتنظيمية وأŸوؤسصسصاتية.

أوضضحت ألوزيرة ‘ ردها على سضوؤأل لأحد
نوأب أÛلسس ألشضعبي ألوطني ‘ جلسضة
ع -ل -ن -ي -ة خصضصضت ل Ó-أسض -ئ -ل -ة ألشض -ف-وي-ة ،أن
«ألوقاية من ألعنف ‘ ألوسضط أŸدرسضي
وﬁارب- -ت- -ه ي -ع -ت Èم -ن أول -وي -ات أل -وزأرة»،
مÈزة «حرصضها على ألتكفل بهذه ألظاهرة
بشضكل شضامل ودأئم».
وشضددت بن غÈيت على أن ظاهرة ألعنف
‘ ألوسضط أŸدرسضي « ،أخذت أبعادأ مقلقة
‡ا ي -وؤث -ر سض -ل -ب -ا ع -ل -ى أŸن -اخ ألسض -ائ-د ‘
ألوسضط أŸدرسضي».
وب -اŸن -اسض -ب-ة ،ذك-رت أŸسض-وؤول-ة ألأو ¤ع-ن
ألقطاع بجملة من ألإجرأءأت ألتي باشضرتها
أل - -وزأرة ،م - -ن - -ذ سض - -ن - -تÙ ،Úارب - -ة ه - -ذه
ألظاهرة ،مشضÒة على وجه أÿصضوصس أإ¤
«أŸضض-ام ÚألÎب-وي-ة أŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى م-ف-ه-وم
أŸوأطنة وأ◊سس أŸد Êوحقوق ألطفل».
كما أكدت على ضضرورة مكافحة ألتسضرب
أŸدرسض -ي ،م -ع -تÈة أن م -رأف -ق-ة أل-تÓ-م-ي-ذ
أل- -ذي- -ن ي- -وأج- -ه -ون صض -ع -وب -ات ‘ أل -ت -ع -ل -م
وŒن -ي -ب -ه -م أل -رسض -وب م -ن «أŸسض-ائ-ل أل-ت-ي
تسضاهم ‘ معا÷ة مسضاألة ألعنف».
وذك- - - -رت ‘ ن - - -فسس ألسض - - -ي - - -اق ،بضض - - -رورة
«مضضاعفة عمليات تكوين موظفي ألقطاع
‘ ›ال أل - -وسض- -اط- -ة وتسض- -ي Òأل- -ن- -زأع- -ات
وكيفية ألإصضغاء أإ ¤ألتÓميذ ،خاصضة ‘
فÎة أŸرأهقة».
و أب -رزت أيضض -ا ،أه -م -ي-ة «م-رأج-ع-ة أل-ن-ظ-ام
ألدأخلي للموؤسضسضات ألÎبوية وتفعيل ميثاق
أخ Ó-ق -ي -ات أل -ق -ط-اع وأل-ع-م-ل ع-ل-ى أحÎأم
أل -ق -وأن Úأل -ت -ي “ن -ع أل -ل -ج -وء أإ ¤أل -ع -ن-ف

وتشض- -ج- -ي -ع مشض -ارك -ة أل -ت Ó-م -ي -ذ ‘ أ◊ي -اة
أŸدرسضية وتنشضيط ÷ان ألإصضغاء».
وبشض- - - - -اأن ألإج - - - -رأءأت ذأت أل - - - -ط - - - -اب - - - -ع
أŸوؤسضسضاتي ،ذكرت ألوزيرة بتنصضيب أللجنة
أل-ق-ط-اع-ي-ة أŸشضÎك-ة م-ع أŸدي-ري-ة ألعامة
ل Ó-أم -ن أل -وط -ن -ي قصض -د «أإع -دأد أت -ف -اق -ي -ة
تتضضمن ﬂططا Ÿكافحة ظاهرة ألعنف ‘
أل - - -وسض- - -ط أŸدرسض- - -ي وﬂاط- - -ر أل- - -ع- - -ا⁄
ألفÎأضضي» وكذأ فوج ألعمل مع ألشضركاء
ألج -ت -م -اع -ي Úأل -ذي ” ت -نصض -ي-ب-ه ‘ سض-ن-ة
.2015
كما أشضارت أإ ¤ألتوقيع ‘ ،مارسس ،2016
ع -ل -ى أت -ف -اق -ي -ة م-ع وزأرة أل-دف-اع أل-وط-ن-ي
ووزأرة أل- -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة،
وألتي تضضع أآليات للعمل أŸشضÎك ‘ ›ال
ت -اأم Úوح -م -اي -ة أŸدرسض -ة وﬁي -ط -ه -ا م-ن
أل -ع -ن -ف وأل -وق -اي -ة م -ن أıاط-ر أل-ت-ي ق-د
تشضكلها بعضس موأقع ألأنÎنت من خÓل
تكوين ألأسضاتذة وتوعية ألتÓميذ.
‘ سضياق ذي صضلة ،أكدت ألوزيرة على مهام
أŸرصضد ألوطني للÎبية وألتكوين أŸتمثلة
أسض- -اسض- -ا ‘ «وضض- -ع أسضÎأت -ي -ج -ي -ة وط -ن -ي -ة
للوقاية من ألعنف أŸدرسضي ومكافحته».

ألسسبت  28جانفي  2017م
ألمؤأفق لـ  29ربيع ألثاني 1438هـ
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أابرز أاهميـــــة السشتثمـــــار ‘ اŸــــوارد البششريـــــة ،بوطرفــــة:

اجتم ـ ـاع حـ ـول تطبيـ ـ ـق اتفـ ـ ـ ـاق تخفي ـ ـضض
إانتـ ـ ـاج النف ـ ـط شسه ـ ـر م ـ ـ ـارسض بالكـ ـ ـ ـويت
قال نورالدين بوطرفة وزير
الطاقة ،اإن اجتماع ،الأسشبوع الفارط،
جاء من اأجل –ضش Òقواعد ÷نة
اŸراقبة لتفاق  10ديسشم Èبششاأن
تخفيضس الدول اÛتمعة لسشقف
اإنتاجها النفطي ،اأي من داخل وخارج
منظمة «اأوبك» .كاششفا عن اإعداد
التقييم الدقيق للسشوق لششهر ديسشمÈ
وكذا نهاية ششهر جانفي .ودعا ›مع
سشونطرك من اأجل الŒاه لÓسشتثمار
‘ اŸوارد البششرية وانتقاء الكفاءات،
خاصشة من خرجي ا÷امعات.

فضضيلة بودريشش

أوضسح بؤطرفة على هامشس مرأسسم ألتؤقيع
على أتفاقيت ‘ Úقطاع ألبÎوكيمياء ،أن
أ’تفاق ألذي ر أت مﬁÓه ألنؤر ‘ مسسار
أ÷زأئ- -ر وأÿاصس ب -ت -خ -ف -يضس دول أعضس -اء
منظمة أوبك وخارجها ،على غرأر روسسيا،
يطبق ‘ أŸيدأن وفق ألرزنامة أÙددة
وألسسقف أŸتفق عليه.
قال ألؤزير ،أإنه من أŸقرر أن يعقد أجتماع
أآخر ب 20 Úو 25مارسس ألدأخل بالكؤيت
’إعطاء تقييم دقيق Ÿسسار تطبيق أ’تفاق
أل -ذي ي -قضس -ي ب -ت -خ -ف -يضس أل -دول أŸن -ت-ج-ة
ل- -ل- -ن- -ف -ط دأخ -ل وخ -ارج أوبك بـ  1 . 8مليؤن
برميل يؤميا .و أما ‘ ألؤقت ألرأهن يرجح

أن ألرقم ‘ حدود  ،1 . 5مثمنا ما –قق
ووصسفه با÷يد ،ويرتقب أن ينفذ أ’تفاق
مائة باŸائة قبل حلؤل شسهر مارسس أŸقبل.
من جهة أخرى ،أعت Èبؤطرفة أن ›مع
سسؤنطرأك يتجه نحؤ تفعيل مشساريع أإنتاجه
وتثم Úمنتؤجه من خÓل ألشسرأكات ألتي
أقامها ،من بينها وحدة «أإيثÓن»بسسكيكدة،
ح -يث ” ت -ؤق -ي -ع أ’ت -ف -اق م -ع شس -ريك ك -بÒ
للتحضس Òللتحؤيل ألضسخم ‘ ›ال ألبÎول،
وبالتحديد ‘ قطاع ألبÎوكيمياء.
وذكر ألؤزير ،أن كل ذلك يندرج ‘ أإطار
ب -رن -ام -ج أل -ت -ط -ؤي -ر وك -ذلك Œسس-ي-د ن-ظ-رة

ألدولة ،من خÓل تعليمات رئيسس أ÷مهؤرية
ع -ب -د أل -ع -زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،أل-ذي شس-دد ع-ل-ى
ضسرورة أنتقاء وتبني أ’إطار أ÷يد وأ’أنسسب
’سس -ت -غ Ó-ل ث -روأت -ن -ا ح -ت -ى يسس -ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا
أŸؤأطن.
وقال ‘ نفسس ألسسياق ،مهم جدأ أ’نطÓق
‘ وضس- - -ع وأإ‚از أŸشس- - -اري - -ع ع - -ل - -ى أرضس
ألؤأقع ،لكن بتاأxن ويجب أن نكؤن متاأكدين
م - -ن أل - -ن- -ت- -ائ- -ج أ÷ي- -دة ،مشسÒأ أ ¤وج- -ؤد
مشس-اري-ع ك-بÒة ،م-ن-ه-ا م-ا تضس-م-ن-ت-ه أت-ف-اقية
ألشس - -رأك - -ة م - -ع ›م - -ع «أإي- -ن- -ي» ‘ ق- -ط- -اع
ألبÎوكيمياء.
ودع -ا ب -ؤط -رف -ة أإ ¤ضس -رورة أ’سس-ت-ث-م-ار ‘
أŸؤأرد أل -بشس -ري -ة وأن -ت -ق -اء أل -ك -ف -اءأت م -ن
خ -ري-ج-ي أ÷ام-ع-ات ،ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ت-ط-ؤي-ر
أŸشس -اري -ع .م -ع -ل -ن -ا ف -ت -ح أ’أب-ؤأب ل-لشس-ب-اب
أ÷ام-ع-ي ع-ل-ى وج-ه أÿصس-ؤصس وأل-ك-ف-اءأت
أ÷ديدة وتسسط Òأآفاق أŸسستقبل ،مقÎحا
أن تعمل كل من سسؤنطرأك ووزأرة ألطاقة
وأل- -ت- -ع -ل -ي -م أل -ع -ا‹ وف -ق أت -ف -اق ل -ت -ج -م -ي -ع
وأسستقطاب ألكفاءأت ألشسابة و–ديد ›مع
سسؤنطرأك ◊اجته من أŸؤأرد ألبشسرية ‘
أل -ق-ط-اع وأل-ت-حضس Òل-ه-ذه أŸه-م-ة أ÷دي-دة
ل-ت-ح-ؤي-ل م-ن-ت-ؤج-ات-ن-ا ول-تنمية أ÷زأئر ،كؤن
أŸرح -ل-ة أل-رأه-ن-ة ،ب-حسسب ت-ق-دي-ر أل-ؤزي-ر،
نحتاج فيها لÓسستثمار و“ؤيل كب ،Òخاصسة
أ’سستثمار ‘ أŸؤأرد ألبشسرية.

السشتثمار ‘ ›معات بÎوكيماوية با÷زائر

سسونطراك توقع اتفاقيت Úمع مؤوسسسسة هندية و «فرسساليسض» فرع «إايني»
ليرادات الطاقوية يحققها الغاز
 30من اŸائة من ا إ

أابرم ›مع سشونطراك اتفاقيت Úمع
ششرك Úأاجنبي Úلتعزيز اسشتغÓل اŸوارد
لمر بكل بقد مع
البÎوكيمياوية .يتعلق ا أ
اŸؤوسشسشة الهندية للهندسشة «ا‚ينÒز
إاينديا ليميتد» وبرتوكول اتفاق مع ششركة
«فرسشاليسس» ،أاحد فروع ›مع «إايني»
ليطا‹ .علما أان برتوكول التفاق
ا إ
يتضشمن إا‚از دراسشة جدوى Ÿششروع ‘
›ال البÎوكيمياء .وأاما العقد مع اŸؤوسشسشة
الهندية من أاجل دراسشة ومتابعة وتقدË
السشتششارة واÈÿة ‘ مششروع إاعادة تأاهيل
ليثÓن» Ÿركب البÓسشتيك
وحدة «ا إ
« »K1CPبسشكيكدة.

فضضيلة بودريشش

جرت مرأسسم ألتؤقيع على أ’تفاقيت Úبحضسؤر
وزير ألطاقة نؤرألدين بؤطرفة وÃقر ›مع
سس -ؤن -ط-رأك ،ح-يث أك-د أم Úم-ع-زوزي أل-رئ-يسس
أŸدي-ر أل-ع-ام Ûم-ع سس-ؤن-ط-رأك ،أن أل-ع-ق-دي-ن
أ÷ديدين ‘ أÛال ألبÎو‹ وبالتحديد ‘
أل -بÎوك-ي-م-ي-اء ،ي-ع-ؤل ع-ل-ي-ه-م-ا ك-ثÒأ ‘ ت-ط-ؤي-ر
أل -ق -ط -اع ب -ا÷زأئ -ر ،م -ن خ Ó-ل ت -ث-م ÚأŸؤأرد
ألطاقؤية ويسسمح ذلك بتلبية ألطلب ألؤطني.
ك-م-ا يسس-م-ح أ’ت-ف-اق ب-ت-ن-ؤي-ع أ’ق-تصس-اد أل-ؤط-ني
وتقؤية ألنسسيج ألصسناعي ،عن طريق ألصسناعات
ألتحؤيلية ،ألتي تسستحدثها أŸؤؤسسسسات ألصسغÒة،
وم- -ن ث- -م ت- -ؤج -ي -ه أل -ف -ائضس م -ن أإ’ن -ت -اج ن -ح -ؤ
ألتصسدير.
سشونطراك ‡ول ثابت يفي بالتزاماته
ذكر معزوزي ،أنه خÓل مارسس  ” 2016ألتؤقيع
على عقد إ’‚از درأسسات لثÓث مصسا‘ جديدة
ل -ل-ت-ك-ري-ر .و‘ شس-ه-ر ديسس-م ÈأŸاضس-ي ،ت-ع-ززت
أŸشس -اري -ع ب -ت -ؤق-ي-ع ع-ق-دي-ن Ÿشس-اري-ع م-ت-ع-ل-ق-ة
Ãركبي أرزيؤ وسسكيكدة.
وق -ال أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام لسس -ؤن-ط-رأك ،إأن

برنامج تطؤير وترقية أإ’نتاج ألطاقؤي ،تعزز
بÈوت- -ؤك- -ؤل أ’ت- -ف -اق م -ع ألشس -رك -ة أإ’ي -ط -ال -ي -ة
«ف -رسس -ال -يسس» ل -ت-حضس Òدرأسس-ات أ÷دوى ح-ؤل
إأنشساء ›معات بÎوكيماوية با÷زأئر وتعزيز
ألتعاون ب Úألشسركت› ‘ Úال ألبÎوكيمياء.
‘ ح Úألعقد أŸؤقع ب Úسسؤناطرأك وألشسركة
أل-ه-ن-دي-ة «أ‚ي-نÒز أي-ن-دي-ا ل-ي-م-يتد» ،ينصس على
أ‚از درأسس -ات وت -ق -د Ëأسس -تشس -ارأت م -ن أج -ل
إأعادة تأاهيل وحدة «أإ’يثيÓن» Ÿركب سسكيكدة.
أج-اب م-ع-زوزي ع-ل-ى أسس-ئ-ل-ة ألصس-ح-اف-ي ،Úعلى
هامشس حفل ألتؤقيع على أ’تفاقيت ،Úحيث نفى
وجؤد أي خÓف ب Úسسؤنطرأك وشسركائها فيما
تعلق Ãهمتها ‘ ألتمؤين ،مرجعا كل ما يروج
إأ ¤أŸضساربة ،كؤن سسؤنطرأك تربطها بزبائنها
Óسسعار،
عقؤد Œارية وتؤجد مرأجعة سسنؤية ل أ
معتÈأ أن أ÷زأئر بلد غازي و‡ؤل ثابت ولديه
أ’ح -ت-ي-اط-ات أل-ك-اف-ي-ة وÁت-لك أÈÿة أل-ك-اف-ي-ة
وجميع أ◊قؤل تسستغل بعقÓنية وأحÎأفية ،على
أعتبار أن عمر أآ’بار ما ب 20 Úو30سسنة.

وجدد معزوزي ألتأاكيد أن سسؤنطرأك Œسسد
ألتزأماتها على أŸدي Úألقريب وألبعيد ولديها
أ’ح -ت -ي -اط -ات إأ ¤غ-اي-ة آأف-اق ع-ام  .2060وم -ع
تطؤر ألتكنؤلؤجياÁ ،كنها أن تطؤر أك Ìمن
أحتياطاتها وقدرأتها أإ’نتاجية ،مفندأ بقؤة أن
يكؤن أ’ي طرف معلؤمات عن حجم أıزون أو
أ’حتياطي أ÷زأئري ‘ ›ا‹ ألغاز وألنفط.
وقال إأن ألدولة وحدها من “لك ذلك.
باŸؤأزأة مع ذلك ،أكد مسسؤؤولؤن ‘ هذأ أللقاء،
أن ألغاز Áثل نحؤ  30من أŸائة من أŸدأخيل
وإأجما‹ أإ’يرأدأت ألطاقؤية.
علما أنه ‘ عام  ” 2016تسسجيل  48مليار مÎ
مكعب من ألغاز أŸسسيل «جي.أن.أل» .و‘ 2017
ما Áاثل  17مليار م Îمكعب ،وينتظر من قطاع
أل-ب-يÎوك-ي-م-ي-اء أل-ك-ث Òب-ه-دف ت-عزيز إأنتاج ألغاز
ألطبيعي.
يذكر ،أنه يؤجد  5برأمج ‘ ›ال ألبÎوكيمياء،
منتظر Œسسيدها على أرضس ألؤأقع ،بحسسب ما
أكده مسسؤؤولؤن ‘ هذأ أللقاء.
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مسسلم :العمل بالوسساطة العائلية ◊ل بعضض اÓÿفات األسسرية
كششفت وزيرة التضشامن الوطني والأسشرة
وقضشايا اŸراأة مونية مسشلم ،اأمسس الأول،
با÷زائر العاصشمة ،اأنه سشيتم خÓل
السشنة ا÷ارية الششروع ‘ العمل
بالوسشاطة العائلية لتسشوية حالت
اÓÿفات التي قد –دث داخل الأسشرة.
أكدت مسسلم ‘ لقاء مع مديري أŸؤؤسسسسات
أŸتخصسصسة ألتابعة للقطاع ،أن ألؤزأرة جندت
ف- -رق -ا ت -تشس -ك -ل سس -ي -م -ا م -ن ﬂتصس ‘ Úع -ل -م
أ’جتماع وعلم ألنفسس و‘ ألقانؤن ،للشسروع،
خÓل ألسسنة أ÷ارية ‘ ،ألعمل بهذه ألؤسساطة
◊ل أÓÿف- -ات أل- -ع- -ائ- -ل- -ي -ة م -ن أج -ل ضس -م -ان
أل -ت -م -اسسك أ’أسس -ري وأ◊ف -اظ ع -ل -ى أل -ت Ó-ح-م
أ’جتماعي.
أوضس - -حت أل- -ؤزي- -رة ،أن- -ه ” سس- -ن- -ة  2016فتح
مصس-ل-ح-ة ل-ل-ؤسس-اط-ة أل-ع-ائ-لية وأ’جتماعية على
مسستؤى كل مديرية للنشساط أ’جتماعي عÈ

أل -ؤ’ي -ات ،م -ن شس-اأن-ه-ا أŸسس-اه-م-ة’ ،سس-ي-م-ا ‘
أل -ت -ق-ل-يصس م-ن ب-عضس ح-ا’ت أل-طÓ-ق وح-م-اي-ة
أŸسسن Úمن ألتهميشس وأإبقائهم ‘ ﬁيطهم
ألعائلي.
وأضس -افت أل-ؤزي-رة ،أن مصس-ل-ح-ة أل-ؤسس-اط-ة ت-ع-د
أإجرأء وقائيا يرمي أإ ¤تسسؤية حا’ت ألنزأع
أل- -ذي ق- -د ي -ح -دث ب Úأف -رأد أ’أسس -رة ،ه -دف -ه
تفادي أللجؤء أإ ¤ألقضساء .وأنه سسيتم تنظيم
ح-مÓ-ت –سس-يسس-ي-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذه أل-ؤسس-اط-ة
ومهامها ودورها ،مع أ◊ث على ضسرورة أللجؤء
أإ ¤هذأ أ’إجرأء ◊ل أÓÿفات ألعائلية.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د أآخ-ر ،ول-دى أسس-ت-ع-رأضس-ه-ا ب-عضس
أ’إ‚ازأت أÙققة ‘ قطاع ألتضسامن ألؤطني،
أب - - -رزت «أن  843.000شس -خصس أسس-ت-ف-ادوأ م-ن
أŸنحة أ÷زأفية للتضسامن ،مع ضسمان ألتغطية
أ’جتماعية ،أإ ¤جانب تؤف 404.756 Òمنصسب
شسغل ‘ أإطار برأمج أŸسساعدة على أ’إدماج

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

أ’جتماعي للشسباب و 117.223منصسب أآخر ‘
أإطار أإدماج حاملي ألشسهادأت».

لوح من اŸسشيلة:

ألعدد

17245
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ضسرورة تطبيق إاصسÓحات قطاع العدالة لتسسهيل خدمة اŸواطن
–ريك الدعوى العمومية ضشد اŸعتدين على العقار

لختام الطيب
أالحّ وزير العدل حافظ ا أ
لول ،على ضشرورة تطبيق
لوح ،أامسس ا أ
لصشÓحات ا÷ديدة لقطاع العدالة
ا إ
واحÎام التعليمات والعمل بها ،خاصشة
إاجراءات عصشرنة و–ديث قطاع
العدالة اŸتعلقة بعملية تسشليم الوثائق
واÙاضشر وتسشريع ﬂتلف اŸراسشÓت بÚ
السشلطة القضشائية واÙام ،Úبهدف
تسشهيل خدمة اŸواطن وسشرعة التبليغ
للمجالسس القضشائية.

أŸسضيلة :عامر ناجح

دعا لؤح ‘ كلمة ألقاها باÙكمة أ÷ديدة
باŸسسيلة ،إأ ¤أŸتابعة أليؤمية ıتلف أŸلفات
أŸتؤأجدة على مسستؤى جهاز قطاع ألعدألة كي
’ ت-ت-ج-اوز أŸدة أل-ق-ان-ؤن-ي-ة أŸنصس-ؤصس ع-ل-يها،
خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-قضس-اي-ا رد أ’ع-ت-ب-ار أل-ق-انؤÊ
ألذي يتم ،بحسسبه ،بقؤة ألقانؤن ‘ حالة نهاية
أŸدة ألقانؤنية ويتم تطبيقها ‘ حينها Ãباشسرة
رد أ’عتبار بالنسسبة للشسخصس أŸعني مع نهاية
أŸدة ألقانؤنية.
أكد وزير ألعدل ،أن من ب Úأإ’صسÓحات ألتي
شس -م -لت أŸن -ظ -ؤم -ة أل -تشس -ري -ع-ي-ة ن-ظ-ام أŸث-ؤل
ألفؤري ألذي كان له دور كب Òعلى أنخفاضس ‘
أ◊بسس وأأ’مر باإ’يدأع بنسسبة
 04,67من أŸائة على مسستؤى ﬁاكم أŸسسيلة
وهي نتائج أعتÈها أŸتحدث إأيجابية وملمؤسسة
ب -فضس -ل أإ’صسÓ-ح-ات وه-ذأ م-ا ي-بشس-ر ،ب-حسس-ب-ه،
با.Òÿ
وأشسار لؤح ،إأ ¤أنه كل ما كان هناك إأصسÓح ‘
ألقطاع ،كل ما أثر إأيجابيا على حماية حريات
وح- -ق -ؤق أŸت -ق -اضس ÚوأŸت -ه -م ÚوأŸؤأط -ن،Ú
مشسÒأ إأ ¤أن ألعصسرنة هي من ألؤسسائل وليسست

هدفا ‘ حد ذأتهÁ ’ ،كن ألتفك Òأن ألقضساء
ي -ح -ل ﬁل تسس -ي Òق -ط -اع -ات أخ -رى ب -ال -نسس-ب-ة
Óصس Ó-ح -ات ،وأن أل -قضس -اء م -ه-م-ت-ه ت-ك-م-ن ‘
ل -إ
تطبيق ألقانؤن وألسسياسسة أ÷زأئية ألتي يتابعها
ألنائب ألعام وفقا لقانؤن أإ’جرأءأت أ÷زأئية
قصس -د ت -نشس -ي -ط ألسس -ي-اسس-ة أ÷زأئ-ي-ة ‘ أ÷انب
ألؤقائي وما يتخذ من إأجرأءأت حتى ’ تقع
أ÷رÁة ،وأما ألعقاب فهؤ من دور ألقضساء.
وهدد ألطيب لؤح ،بخصسؤصس ألتعدي على ألعقار
ألفÓحي ،بالضسرب بقؤة ألقانؤن Ÿن تسسؤل له
ن- -فسس- -ه أ’ع- -ت- -دأء أو أل -ت -ع -دي ع -ل -ى أأ’رأضس -ي
ألفÓحية ،خاصسة وأنه طلب من ألنيابة ألعامة
–ريك أل-دع-ؤى أل-ع-م-ؤم-ي-ة أŸت-ع-لقة با’عتدأء
على أأ’رأضسي ألفÓحية وهذأ وفقا لتعليمات
رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة ،مؤضسحا
أن عدد ألقضسايا أŸرفؤعة للعدألة وبنسسب كبÒة
ت -ع-ؤد Ÿن-ازع-ات أل-ع-ق-ار وأل-ق-ذف وألشس-ت-م وق-د
أرجع أŸتحدث كÌة أŸلفات ألعالقة إأ ¤بطء
سس Òألؤسسيط ألقضسائي.

ا◊كومة تابعت عن كثب الوضشع ‘ مسشتششفى غريسس

بوضسياف :نشسجع الصسناعة الصسيدلنية وتكثيف اŸبادلت الطبية
أاكد وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسشتششفيات عبد اŸالك بوضشياف،
لخÒة
لول ،أان الفيضشانات ا أ
أامسس ا أ
التي اجتاحت مسشتششفى غريسس⁄ ،
تخلف أاي خسشائر مادية أاو بششرية
تذكر ‘ .الوقت الذي تواصشل فيه
العمل باŸسشتششفى ،بتقد Ëاÿدمات
الطبية وا÷راحية التي ل تسشتدعي
التأاجيل خÓل فÎة النكبة التي
دامت  24سشاعة و” التحكم فيها
بفضشل جهود مهنيي اŸؤوسشسشة ،الذين
تعاونوا مع السشلطات اÙلية
والقطاعات التنموية ،زيادة على
اŸواطن Úلتنظيف ﬂلفات
الفيضشان ،ما مكن من السشيطرة على
الوضشع واÿروج منه بأاضشرار تكاد
تنعدم و‘ ظرف وجيز.
أشساد بؤضسياف خÓل زيارة عمل وتفقد إأ¤
و’ي -ة م -عسس -ك -ر ،ب-ج-ه-ؤد ط-اق-م مسس-تشس-ف-ى
غريسس وتعاون أŸؤأطن Úوأها‹ أŸرضسى
‘ ظ- -روف ‡اث- -ل- -ة ت -خ -ل -ؤ م -ن ألضس -غ -ط،
م- -ؤضس- -ح- -ا أن أزم -ة ‡اث -ل -ة ع -كسست ج -دأ
ألصس -ؤرة أ÷م -ي -ل -ة ل -ل -ت -ك -اف -ل أ’ج-ت-م-اع-ي
وألتضسامن ألؤطني.
إاعداد ﬂطط ◊ماية ﬁيط
اŸسشتششفى
أك -د أل -ؤزي -ر أن أل -ط -اق -م أ◊ك -ؤم -ي ،ع-ل-ى
’ول عبد أŸالك سسÓل ،قد
رأسسهم ألؤزير أ أ
تابعؤأ عن كثب تطؤرأت ألؤضسع Ãسستشسفى
غريسس بشسكل دقيق ومتؤأصسل ،مفيدأ أنه
يجرى حاليا إأعدأد ﬂطط ◊ماية ﬁيط
أŸسستشسفى من خطر ألفيضسان مسستقب،Ó
بناًء على كميات ألتسساقط أŸسسجلة خÓل
ه -ذه أل -فÎة وأل -فÎة أل -ت-ي ح-دثت خÓ-ل-ه-ا
ك- -ارث- -ة ‡اث- -ل -ة ‘ سس -ن -ة  .1994وأسس-ت-ب-عد
أŸسسؤؤول أن يتم غلق أو تعؤيضس مسستشسفى
’وضس-اع
غ -ريسس أŸب -ن -ي ب-ا÷اه-ز ،بسس-بب أ أ
أŸالية أ◊الية ألتي تعرفها أ÷زأئر ،مشسÒأ
‘ ذأت ألصسدد أن  47مؤؤسسسسة أسستشسفائية
ع Èألؤطن مشسيدة بالبناء أ÷اهز ،خضسعت
لدرأسسات تقنية معمقة خلصست إأ ¤وجؤد 3
ح -ا’ت تسس -ت -دع -ي أل -ت -ه -ي -ئ -ة أو أل-ت-ع-ؤيضس
Ãؤؤسسسسات أخرى.
لدوية تراجعت
فاتورة اسشتÒاد ا أ
بنسشبة  4من اŸائة
‘ شسأان آأخر ،نفى ألؤزير بؤضسياف ‘ ،رده
عن سسؤؤأل «ألشسعب» ،أن تكؤن هنالك ندرة
’دوية أÿاصسة بعÓج ضسغط ألدم
‘ بعضس أ أ
وب -عضس أŸضس -ادأت أ◊ي -ؤي-ة ،م-ؤضس-ح-ا أن-ه
وت-ف-ادي-ا ل-ل-ؤق-ؤع ‘ مشس-ك-ل أل-ن-درة ،شس-كلت
÷ان و’ئية ،قبل سسنة ،من أجل مرأقبة
’دوي-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى أŸسس-تشس-ف-ي-ات
ت-ؤف-ر أ أ
و–سس Úط -ري -ق -ة أسس -ت-غÓ-ل-ه-ا ق-ب-ل أن-ت-ه-اء
’م-ر أل-ذي أسس-ف-ر ع-ن ن-تائج
صسÓ-ح-ي-ت-ه-ا ،أ أ

إأيجابية ‘ تسسي Òألقطاع وجنبه أÿسسائر
’دوي-ة دون
ألسس -ن -ؤي -ة أل -ن -اج-م-ة ع-ن ت-ل-ف أ أ
أسس- -ت- -غÓ- -ل- -ه- -ا .ك -م -ا أضس -اف ع -ب -د أŸالك
’دوي- -ة
ب- -ؤضس- -ي- -اف ،أن ف- -ات- -ؤرة أسس- -تÒأد أ أ
ترأجعت إأ ¤نسسبة  4من أŸائة خÓل ألسسنة
أŸاضس- -ي- -ة ،ب- -ف- -ع- -ل ت- -ؤج- -ه أل- -ؤزأرة ن- -ح- -ؤ
’نتاج أÙلي ألذي
أسسÎأتيجية تشسجيع أ إ
أرتفع إأ ¤نسسبة  63من أŸائة .مضسيفا ،أن
’نتاج أÙلي
ألؤزأرة تسسعى إأ ¤رفع نسسبة أ إ
’دوية لـ 70من أŸائة
‘ ›ال صسناعة أ أ
خ Ó-ل ألسس -ن -ة أ÷اري -ة م -ن خÓ-ل تشس-ج-ي-ع
أŸت- -ع- -ام -ل Úأÿؤأصس وأıاب -ر أل -دول -ي -ة
وضسمانا ’نتقال أ÷زأئر إأ ¤مصساف ألدول
Óسس- -ؤأق أل- -ع- -رب- -ي- -ة
أŸصس - -درة ل - -ل - -دوأء ل - -أ
’فريقية.
وأ إ
كما أكد عبد أŸالك بؤضسياف ،أن ألشسركات
أŸم-ؤل-ة ل-ل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ط-ب-ي-ة ‘ أ÷زأئر،
ملزمة بتؤف Òخدمات ما بعد ألبيع ألتي
ي -ح -دده -ا دف Îشس -روط ي-تضس-م-ن إأج-رأءأت
ألضس- -م -ان أÙددة بـ 3سس-ن-ؤأت وأتفاقيات
لصسيانة ألتجهيزأت وألعتاد ألصسحي ‘ حالة
ألعطب Ÿدة  10سسنؤأت.
أما ‘ تؤجيهاته Ÿسسؤؤو‹ ألقطاع Ãعسسكر،
أك -د وزي -ر ألصس -ح -ة ع -ل -ى أه -م -ي -ة ت-ك-ث-ي-ف
أل-ت-ب-اد’ت أل-ط-ب-ي-ة وأل-ع-ل-م-ي-ة ب Úأل-هضس-اب
وأ÷ن- -ؤب وب Úأل -ؤ’ي -ات وب ÚأŸؤؤسسسس -ات
أ’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ،مصس-رح-ا لـ «ألشس-عب» أن 4
’طباء “ت خÓل
آأ’ف عملية تبادل ب Úأ أ
ألفÎأت أŸاضسية ومكنت من إأجرأء  40ألف
ع-م-ل-ي-ة ج-رأح-ي-ة ›ان-ي-ة ◊ا’ت م-رضس-ي-ة
مسس -ت -عصس-ي-ة وأخ-رى م-ن ف-ئ-ات أج-ت-م-اع-ي-ة
هشسة.
عن كل ذلك جدد وزير ألصسحة تأاكيده ،أن
أŸسس -تشس -ف -ي -ات أ÷زأئ -ري -ة ت -ت -ؤأف -ر ع -ل -ى
Œهيزأت حديثة وبتقنيات عالية ’ تؤجد
ببعضس مسستشسفيات ألدول أŸتطؤرة ،دأعيا
’ع Ó- -م إأ ¤ألÎوي - -ج ل - -لصس - -ؤرة
وسس- - -ائ - -ل أ إ
’يجابية للصسحة ‘ أ÷زأئر.
أإ

معسضكر :أم أ.Òÿسش

السسبت  ٢٨جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٩ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

سشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 60ى إاضشراب
عل انية اأيام
الثم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التنظيم اÙكم أاحبط كل ﬁاو’ت تكسش Òالتماسشك الششعبي

إعتقال  ٢٠أإلف جزإئري وإلّزج بهم ‘ إÙتششدإت

يعد إضشرإب  ٨أإيام منعطفا سشياسشيا حاسشما ‘ مسشÒة إلثورة ،أإبان عن تعلق إلششعب إ÷زإئري بخيار إ’سشتقÓل إلوطني ورفضشه لÓسشتعمار
’· ‘  ٢٨جانفي .١٩٥٧
إلفرنسشي وهذإ عششية عرضض إلقضشية إ÷زإئرية على إ أ

جمال اأوكيلي
على الرغم من الضسغوط الفرنسسية الرهيبة على
اÛم -وع -ة ال -دول -ي -ة ل -ت -اأج-ي-ل ه-ذه ال-دورة ،ف-اإن
التاريخ السسابق كان ثابتا ‘ الإقرار بعدالة كفاح
الشسعب ا÷زائري وفشسل فشس Óذريعا ‘ ﬁاولته
اليائسسة ‘ عدم بر›ة هذه القضسية ،عقب تغيÒ
م- -وع- -دي -ن؛ الأول ‘  ٦ديسس- -م Èوال- -ث -ا٢٠ ‘ Ê
ديسسم.١٩٥٦ È
ه -ذه ال -ن -ظ -رة ال -ث-اق-ب-ة ل-ق-ي-ادة ÷ن-ة ال-ت-نسس-ي-ق
والتنفيذ ،كان يراد منها فضسح الأعمال الإجرامية
ل -ل -م-ظ-ل Úال-ف-رنسس-ي Úب-ق-ي-ادة م-اسس-و ،ع-ن ط-ري-ق
ال-ف-رق-ة  ،١٠والإك -ث -ار م -ن اإع -دام -ات اŸن-اضس-لÚ
ا÷زائري Úومشساهد التعذيب اليومية.
ه -ذا ا◊دث ال -ت -اري -خ -ي ك -ان ضس -رب -ة م -وج-ع-ة
ل -لسس -ل -ط -ات السس -ي -اسس -ي -ة وال -عسس -ك-ري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
ب -ا÷زائ -ر ا ل -ع -اصس-م-ة اآن-ذاك ،ح-يث ع-م-لت ب-ك-ل
ال-وسس-ائ-ل ا÷ه-ن-م-ي-ة ال-ت-ي ب-ح-وزت-ه-ا ل-ت-كسس Òهذا
ال–اد الشس -ع -ب -ي اŸن -اوئ ل Ó-سس -ت -ع -م-ار وت-رك-ي-ع
ا÷ه-از ال-ق-م-ع-ي ل-ل-دوائ-ر ال-بسس-ي-ك-ولوجية اÿبيثة
التي اأرادت التغلغل ‘ عمق هذه الهبة الشسعبية،
لكن هيهات ...اإرادة هذا الشسعب ل تقهر ،مهما
كانت قوة اÙتل واأدواته اŸسستعملة للقتل.
وعشسية اإحياء الذكرى  ٦٠لإضسراب  ٨اأيام ،عدنا
رفقة اÛاهدْين ﬁمد بودرار وبلقاسسم خزماط
اإ ¤ذاكرة تصسدي هذا الشسعب للهجمة الشسرسسة
لعسساكر ماسسو على التجار وفتح Óﬁتهم بالقوة،
ناهيك عن اŸمارسسات الأخرى التي تتنافى مع
الأع -راف ال -دول -ي-ة وال-ت-ي اسس-ت-ع-م-ل-ه-ا ه-وؤلء ضس-د
ا÷زائري Úالأبرياء.
اÛاهد ﬁمد بودرار– ،دث لنا بكل حماسس
ف -ي -اضس ع -ن ال -ث -ورة وه -و شس -خصس -ي -ا ل ي-ف-رق بÚ
الأح -داث ال -كÈى ال -ت -ي شس -ه -دت -ه -ا ال -ث-ورة ،ف-ه-ي
بالنسسبة له كwل ل يتجزاأ ‘ التضسحية من اأجل
الوطن .وماتزال تلك الوقائع حية ‘ ذهنه ل
ينسساها اأبدا ،وكلما تذكرها تغرورق عيناه اإحÎاما
ل-لشس-ه-داء الأب-ط-ال ال-ذي-ن ق-دم-وا اأن-فسس-ه-م قربانا
◊رية والرجال الصسناديد والأشساوسس الذين وقفوا
ال-ن-د ل-ل-ن-د لÓ-سس-ت-ع-م-ار ول-ق-ن-وه دروسس-ا ل ي-نسساها
اأب- -دا .ه- -وؤلء ع- -ل- -م- -ون- -ا م- -ع- -ن- -ى ن- -ك -ران ال -ذات
والسستشسهاد من اأجل هذا الوطن ،مقدما مثال
على شسخصسية الشسهيد ا÷ي ‹Óبونعامة الذي كان
رج Óشسهما وشسخصسية نادرة وفريدة Ÿا يتمتع به
من اأخÓق عالية وارتباطه الوثيق باÛاهدين.
يرى اÛاهد بودرار ،اأن اإضسراب  ٨اأيام هو
قرار تاريخي صسادر عن ÷نة التنسسيق والتنفيذ،
لإسسماع صسوت ا÷زائر على الصسعيد الدو‹ ،مع
ال -ب -دء ‘ ط -رح ال -قضس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ع-ل-ى الأ·
اŸتحدة الذي صسادف التاريخ اŸذكور سسالفا.

اÛاهد بلقاسسم خزماط
هذه النتائج الأولية اŸشسجعة ‘ تدعيم مسسار
الثورة لسسÎجاع السسيادة الوطنية ،اأقلقت كثÒا
جÔالت ف- -رنسس- -ا ال -ذي -ن خ -ول -وا م -ه -م -ة ت -كسسÒ
الإضسراب اإ ¤الفرقة  ١٠للمظلي Úبقيادة السسفاح
ماسسو .وهكذا شسرع هوؤلء
ال - -غ Ó- -ة ‘ ح - -م - -ل- -ة م- -ن
الع - -ت- -ق- -الت ال- -واسس- -ع- -ة
واŸداه -م-ات ال-ت-عسس-ف-ي-ة،
وصس- - -لت اإ ¤ح- - -د اإل - -ق - -اء
القبضس على حوا‹ ٢٠األف
جزائري ،نقلوا اإ ¤شستى
الأم- -اك- -ن ،اأي م- -ا ي -ع -رف
باÙتشسدات التي فتحت
م- -ن اأج- -ل ه- -ذا ال -غ -رضس،
وه- -ذا اسس -ت -ن -ادا اإ ¤ن -ق -ل
صس Ó-ح -ي -ات اسس -ت -ث -ن -ائ -ي-ة
للجيشس ‘ حانفي .١٩٥٧
ويقر اÛاهد بودرار ،اأن التنظيم العسسكري
للمنطقة ا◊رة ،تضسرر كثÒا من تلك الهيسستÒيا

اÛاهد ﬁمد بودرار
وال-ق-بضس ع-ل-ي-ه-م ول-ل-ت-اأث Òع-ل-ى م-ع-ن-وي-ات-ه-م اأكÌ
فاأك ،Ìصسّعد ا÷Óدون من وتÒة الإعدامات ،ففي
سسنة  ١٩٥٧سسجل  ٧٠اإعداما.
وب-ال-رغ-م م-ن ك-ل ه-ذه ال-ه-ج-م-ة الشس-رسس-ة ع-ل-ى
اŸن - - -ط - - -ق - - -ة ا◊رة ،ف- - -اإن
ال - -ع- -اصس- -م- -ة  ⁄تسس- -تسس- -ل- -م
و–ولت اإ ¤خزان لتدعيم
ال- -ث -ورة ب -ال -رج -ال ب -اإق -ام -ة
اتصس- - -الت م- - -ب - -اشس - -رة م - -ع
اÛاهدين ‘ ا÷بال.
ومع خروج القيادات من
العاصسمة ،عبان ،بن مهيدي،
ب - -ن خ - -دة ودح - -لب ،ب - -داأت
ب - -وادر تÓ- -شس- -ي واخ- -ت- -ف- -اء
اŸنطقة ا◊رة التي نشسطت
Ÿدة عام Úفقط ،وهكذا
اأعيد تنظيمها ‘ شسكل اأفواج تعمل –ت قيادة
اŸسسوؤول ‘ Úا÷بل ،خاصسة مع ›يء بوعÓم
روشس- - - -اي اŸدع- - - -وي سس- - - -ي ال- - - -زوب Òوب- - - -ن - - -اي

قرار تاريخي جدد
تعلق الششعب
بالثورة

من اإضشراب ششهر اإ ٨ ¤اأيام
و‘ خضسم ذكره لتفاصسيل هذا القرار الفاصسل،
اأورد اÛاهد بودرار اأن هناك اقÎاح تداول ‘
الأوسساط اŸعنية مفاده ،شسن اإضسراب Ÿدة شسهر
اأمر صسعب وقد اعتÈه البعضس باŸسستحيل قد
يوؤدي اإ ¤عواقب وخيمة نظرا لطول اأيامه .غÒ
اأن النقاشس اŸعمق وصسل اإ ¤التفاق على  ٨اأيام
‡ا قدره هوؤلء باŸعقول.
وهكذا ،وجد ا÷زائريون اأنفسسهم ‘ منطق
الإضسراب وما عليهم اإل التكيف معه ،بالرغم ما
ينتج عنه من اآثار و‘ ظرف قياسسي اأغلق جميع
التجار Óﬁتهم تضسامنا مع قرار قيادة الثورة،
واأعطيت تعليمات تتعلق بتوزيع اŸعونات على
الشس -عب وال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة ح -ت -ى ي -ت -م ت -ف -ادي
اÿروج اإ ¤الشس- -ارع ...وسس- -ج- -ل ت- -ن -ظ -ي -م ﬁك -م
وت -نسس -ي -ق دق -ي -ق رف -ع م -ن م -ع -ن-وي-ات اŸن-اضس-لÚ
ا÷زائري.Ú

لقوات اŸظلي Úوكل من سسار على دربهم ،بحثا
عن القيادات والعقول اŸدبرة لهذا الإضسراب،
مسستعملة كل الأسساليب ا÷هنمية لÓإطاحة بهم

وبوسسماحة ...الذين اإعطوا نفسسا جديدا للعمل
الفدائي بالعاصسمة ،بعد التداعيات اÎŸتبة عن
اإضس -راب  ٨اأي -ام ...وه-ذا ب-وضس-ع ه-ي-ك-ل-ة ج-دي-دة

ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى اŸن-اط-ق واŸق-اط-ع-ات .ع-ل-م-ا اأن
اŸنطقة ا◊رة كانت تعرف Ãنطقة السساحل.٦-
بعد قرابة  ٤سسنوات ،دّوت مرة اأخرى اأصسوات
ا÷زائري Úبربوع العاصسمة ‘ يوم اأغر وموعد
عزيز على هذا الشسعب الأبي ،الذي خرج ‘ ١١
ديسسم ١٩٦٠ Èليعلن لفرنسسا وللمجموعة الدولية
باأنه حاضسن هذه الثورة الشسعبية اإ ¤غاية –قيق
الن -تصس-ار ال-ع-ظ-ي-م األ وه-و السس-ت-قÓ-ل ال-وط-ن-ي.
وه- -ك- -ذا ع- -ج- -لت ه- -ذه اŸظ- -اه- -رات ال- -ع- -ارم- -ة
ب-اسسÎج-اع السس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ب-ع-د  ١٣٢سس-ن-ة من
العتداء السسافر عليها.
ليلي بعد ذلك ،الإرهاصسات الأولية للمفاوضسات
ب Úالوفدين ا÷زائري والفرنسسي ،هذا الأخÒ
ال -ذي رضس-خ ل-ك-ل الشس-روط ال-ت-ي ف-رضس-ت-ه-ا ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني ،على اأن ا÷زائر واحدة موحدة
برا ،جوا وبحرا ولن يقبل بالتخلي عن اأي شس،È
مهما كانت التضسحيات .وهكذا اأعلن رسسميا عن
وقف اإطÓق النار يوم  ١٩مارسس  ١٩٦٢لتتخلصس
ا÷زائر من اإسستعمار اإسستيطا Êغاشسم.

هيسشتÒيا ...عسشاكر ا’حتÓل
اأما اÛاهد بلقاسسم خزماط فكان شساهدا حيا
ع- -ل -ى م -ا ح -دث خ Ó-ل اإضس -راب  ٨اأي-ام وذاك-رته
اÿصسبة ماتزال تسستحضسر كل صسغÒة وكبÒة كانت
القصسبة وما جاورها مسسرحا لها.
الأمور كانت صسعبة جدا والأوضساع معقدة اإ¤
درجة ل تطاق ،نظرا لروح النتقام لدى جÔالت
الح- -ت Ó-ل ،ال -ذي -ن ق -رروا ال -ل -ج -وء اإ ¤الأع -م -ال
الّÓاإنسسانية من اأجل تكسس Òالإضسراب واإفشساله،
وه -ذا ب -دءاً م -ن ال -ي -وم ال -ث-الث اأي-ن جّ-ن ج-ن-ون-ه-م
واأطلقوا العنان لهيسستÒيا فتح اÓÙت بالقوة
وتخريب ﬁتوياتها وسسرقة موادها ،هذا ما وقف
عليه شسهود عيان اآنذاك ،منهم اÛاهد بلقاسسم
خزماط ،الذي قال اإن مسسوؤو‹ «ا÷بهة» اأعطوا
تعليمات صسارمة بخصسوصس ضسرورة توزيع مبالغ
مالية معينة على الناسس اŸعوزين ،لتحّمل ماديا
الآثار اÎŸتبة عن الإضسراب.
‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ذك -ر ل -ن -ا اÛاه -د ب-ل-ق-اسس-م
خزماط اأنه خÓل عملية البحث عن الأشسخاصس
ال -ف -ق-راء وال-ذي-ن ه-م ‘ ح-اج-ة م-اسس-ة Ÿسس-اع-دة
«ا÷بهة» ،وجد  ٤فدائي Úاأنفسسهم وجها لوجه مع
دوري -ة ل-عسس-اك-ر الح-تÓ-ل ب-اأح-د اأح-ي-اء ال-قصس-ب-ة،
ليتبادلوا معهم اإطÓق النار اأصسيب اأحدهم بـ١١
رصساصسة ‘ جسسمه اإل اأنه خرج سسليما معافى
وعاشس مرحلة السستقÓل.
لذلك ،فاإن قرار  ٨اأيام من الإضسراب كان موفقا
وه -ذه روؤي -ة اسسÎات -ي -ج-ي-ة ون-ظ-رة ح-ك-ي-م-ة ل-ق-ادة
الثورة ،بدليل اأنه ابتداء من اليوم اÿامسس ،شسعر
اÙتلون باأن هذا العمل اأ◊ق بهم ضسررا بالغا
من ناحية الصسدى العاŸي ،لذلك اأرادوا ،اإن اآجÓ
اأم ع -اج  ،Ó-ت -كسس Òالإضس -راب م -ه -م-ا ك-ان الأم-ر.
غÒاأن كل ﬁاولتهم باءت بالفشسل وهذا راجع
ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-وي ل-ل-ث-ورة ،ب-ال-رغم من العتقالت
الواسسعة.
وكشسف لنا اÛاهد بلقاسسم خزماط ،اأن دوائر
من داخل الأجهزة السسياسسية والعسسكرية اعÎفت
اإعÓميا ،باأن اأعدادا كبÒة من اŸعتقل Úاختفوا
جراء هذا الإضسراب بعد اأن تعرضسوا لأبشسع صسور
التعذيب وغÒه من اŸمارسسات الإجرامية وهناك
شسهادات مثÒة حول ما ◊ق بهم من عمليات
اغتيال.
وجراء هذا الضسغط الرهيب على اŸسسوؤولÚ
ال-عسس-ك-ري Úل-ل-ث-ورة ب-ال-قصس-ب-ة ،واإن-زال اŸزيد من
العقوبات على السسكان ،فاإنه سسجل توقف العمل
الفدائي وشسرع ‘ “ويل الوليات ٣ :و ٤و ٦من
العاصسمة ،كما تقرر اأن تكون هذه الأخÒة –ت
مسسوؤولية الولية .٤
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إلسسبت  ٢٨جانفي  ٢017م
إلموإفق لـ  ٢9ربيع إلثاني  143٨هـ

سصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 60ى إاضصراب
عل انية اأيام
الثم

التّجار وا◊رفّيون واŸوظّفون ‘ ركب الثّورة

بعد سستّ Úعاما ،يتذّكر الشسعب ا÷زائري إاضسراب الثمانية أايام ،الذي امتد من  28جانفى إا04 ¤
Èزة ‘ تاريخ ثورته اÛيدة ،حيث اسستجابت ﬂتلف
فيفري  ،1957باعتباره إاحدى اÙطات اّ Ÿ
Óضسراب الذي دعت إاليه جبهة التحرير
شسرائح الشسعب من عمال وŒار وفÓح Úوموظف Úوطلبة ل إ
الوطني ،ليÈز ‘ هذا السسياق دور التجار وا◊رفي Úا÷زائري Úإابّان الثورة التحريرية
ومسساندتهم اŸطلقة لها.

وإل- -ع- -م- -ل ‘ إ◊ق- -ول وإŸصس -ان -ع وإإ’دإرإت،
ك-مصس-ال-ح إلÈي-د وإلسس-كك إ◊دي-دي-ة..وإم-تنع
إلتÓميذ وإلطلبة عن إلتوجه إ ¤إŸؤوسسسسات
إلÎبوية ،حيث أإضسحت إŸدن إ÷زإئرية شسبه
مّيتة.
وك- -تب م- -رإسس- -ل وك -ال -ة إأ’ن -ب -اء إل -ع -اŸي -ة
«أإسس- -وشس- -ي -ت -د ب -رإسص إأ’م -ري -ك -ي -ة» ي -وم -ذإك
با÷زإئر يقول« :إّني  ⁄أإر ‘ حياتي مدينة
يخّيم عليها شسبح إŸوت ‘ وضسح إلنهار كمثال
إلقصسبة ‘ إقـفار شسـوإرعها ورهبة إلسسكون
إلعميق إلنازل على دورها ،كأاّن سسكانها ‘
سسبات عميق» ،وقد قّدرت إلصسحافة إأ’جنبية
م -ن خ Ó-ل م-رإسس-ل-ي-ه-ا إŸع-ت-م-دي-ن ب-ا÷زإئ-ر
Óضسرإب بـ .% 90
آإنذإك نسسبة إ’سستجابة ل إ
وق- -د ك- -ان رد ف- -ع -ل إإ’دإرة إل -عسس -ك -ري -ة
لÓحتÓل عنيفا حيال هذإ إإ’ضسرإب إلشسعبي
إل -ن -اج -ح ،م -ن خ Ó-ل إل -ع -دي -د م-ن إأ’سس-ال-يب
إل -وحشس -ي -ة وإأ’ع -م -ال إل -ه -م -ج -ي -ة ،وم-ن ذلك
م-دإه-م-ة إل-ب-ي-وت ل-ي Ó-ون-ه-ارإ وف-ت-ح إŸتاجر
وإÓÙت بالقوة وتكسس Òأإقفال أإبوإبها عنوة
وإسس -ت-ب-اح-ت-ه-ا؛ بسس-رق-ة ﬁت-وي-ات-ه-ا ب-أام-ر م-ن
إ÷Ôإل إلسسفاح ماسسو ،كما عمد إلعدو إ¤
ط-ب-ع وت-وزي-ع م-نشس-ورإت م-زّي-ف-ة ب-اسس-م ج-ب-ه-ة
إلتحرير إلوطني تدعو إلشسعب لعدم إلوقوع ‘
فخ إ’سستعمار و–ذره من إ’سستجابة لندإء
إإ’ضسرإب!
وب- -ع- -د ثÓ- -ث- -ة أإي- -ام م -ن إإ’ضس -رإب ك -ت -بت
صس -ح -ي -ف -ة «ل -وم -ون-د» إل-ف-رنسس-ي-ة ‘ ،ع-دده-ا
إلصس -ادر ب-ت-اري-خ  31ج-ان-في Ã« :1957ج ّ-رد
طلوع إلنهار إسستأانفت إلقوإت إلفرنسسية عملية
تكسس ÒإŸتاجر ،وشسرعت إلدوريات ‘ إعطاء
إأ’وإمر إ ¤إلعمال لÓلتحاق بأاعمالهم  ،وإ’
ف-إان-ه-م سس-ي-ت-عّ-رضس-ون ل-ل-ع-قوبات بالسسجن ..إن
إ÷زإئر ‘ هذإ إليوم ظلت صسامتة  ،وإختفى

م -ن-ه-ا سس-ك-ان-ه-ا إŸسس-ل-م-ون» ،يضس-ي-ف صس-احب
إŸقال .
كما أإنشسأات إدإرة إ’حتÓل إذإعة مزّيفة
أإط - -ل - -قت ع - -ل - -ي - -ه- -ا «صس- -وت إ÷زإئ- -ر إ◊ّرة
إÛاه -دة» م -ن-ت-ح-ل-ة إذإع-ة «صس-وت إ÷زإئ-ر
إ◊ّرة إŸكافحة»  .وقد أإذإعت من خÓلها
›موعة من إلÈإمج وبّثت إلبيانات إŸزّيفة
إŸضس-ل-ل-ة وإŸضس-ادة ÷يشص وج-ب-ه-ة إل-ت-ح-ري-ر
إل -وط -ن -ي ،ل -ل -ع -دول ع -ن إإ’ضس -رإب وت -وق-ي-ف
مسساره ،ولتؤوّكد إفÎإء على أإن هذإ إإ’ضسرإب
م-ؤوإم-رة وم-ن-اورة إسس-ت-ع-م-اري-ة ي-جب إل-تصسّدي
لها! وهذإ بإايقافه ،إ ¤جانب قيام طائرإت
إلعدو بإالقاء إŸناشس Òإلتي تدعو إلشسعب إ¤
Óضسرإب ،بعد أإن لقي صسدى
عدم إ’سستجابة ل إ
وإسسعا لدى وسسائل إإ’عÓم إلعاŸية (إŸكتوبة
وإŸسسموعة وإŸرئية).
ل - -ك - -ن ه - -ذه إÙاو’ت وغÒه- -ا ب- -اءت
ب -ال -فشس -ل ،ف-ح-ق-ق إإ’ضس-رإب أإه-دإف-ه وسس-جـّل
‚احا باهرإ كما ُخ ّ
طط له ،حيث بّين مدى
إلتفاف إلشسعب إ÷زإئري حول ثورته وقيادته
حدة لتحقيق إ’سستقÓل ،وقد كانت هذه
إŸو ّ
إ’سس -ت-ج-اب-ة ضس-رب-ة ق-اصس-م-ة ل-دع-اة (إ÷زإئ-ر
ف- -رنسس- -ي- -ة) ،ك- -م- -ا إع -ت ÈإÙل -ل -ون أإن ه -ذإ
إإ’ضسرإب إلشسعبي إلعارم كان عبارة عن صسك
أإب -يضص ي -ق ّ-دم -ه إلشس-عب Ÿم-ث-ل-ي-ه إلشس-رع-ي،Ú
وإسس -ت -ف -ت -اء ع ّ-ب -ر م-ن خÓ-ل-ه إŸوإط-ن-ون ع-ن
“ ّسس -ك-ه-م Ãط-ال-ب-ه-م إŸشس-روع-ة وث-ق-ت-ه-م ‘
جبهة وجيشص إلتحرير إلوطني ‡ث Óشسرعيا
ووحيدإ لهم .كما ترك إإ’ضسرإب صسدى دوليا
وإسس- -ع- -ا ،ك- -ان Ãث- -اب -ة إ’ن -تصس -ار إلسس -ي -اسس -ي
إŸدّوي ،إل- -ذي أإع -ق -ب -ه ب -ع -د ذلك إ’ن -تصس -ار
إل ّ-ن -ه -ائ -ي ع -ل -ى إل -ع -دو ،وخ -روج-ه م-ن أإرضص
إأ’جدإد وإآ’باء ،مذموما غ Òمأاسسوف عليه
‘  05جويلية .196٢
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زيتو Êمن سسكيكدة:

كتابـ ـة التاريخ الوطني حماية للـذاكرة ا÷ماعية

قال وزير اÛاهدين الطيب زيتو،Ê
أاول أامسس ،م -ن سس -ك -ي -ك-دة ،ب-أان ا÷زائ-ر
«لن تÎاجع أابدا عن موقفها ’سسÎجاع
ج-م-اج-م ورف-ات شس-ه-دائ-ه-ا م-ن ف-رنسسا «،
مؤوكدا على» أان موقفها واضسح ’ تنازل
ع-ن-ه  :اسسÎج-اع رف-اة شس-ه-دائ-ن-ا ل-دف-نها
بأارضس ا’حرار ».

ا  -د فوزي مصسمودي
باحث ‘ التاريخ ومدير
اÛاهدين لو’ية بشسار
قد جاء قرإر شسّن هذإ إإ’ضسرإب تطبيقا
لقرإرإت مؤو“ر إلصسومام ‘  ٢0أإوت ،1956
إل-ت-ي أإّك-دت ﬂرج-ات-ه ع-ل-ى ضس-رورة تصس-ع-ي-د
إل- -ع- -م- -ل إل- -ث- -وري وإشس- -رإك ك -اف -ة م -ك ّ-ون -ات
إÛت- -م- -ع .وضس- -م- -ن ه- -ذإ إلسس- -ي- -اق إج -ت -م -ع
با÷زإئر إلعاصسمة أإعضساء من ÷نة إلتنسسيق
وإل -ت-ن-ف-ي-ذ إŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن ذإت إŸؤو“ر ،وب-ع-د
مناقشسة موضسوع إإ’ضسرإب من جميع جوإنبه،
إتفق كل من عبّان رمضسان وﬁمد إلعربي بن
مهيدي وبن يوسسف بن خّدة على حتمية إلقيام
ب -ه -ذإ إإ’ضس -رإب إلشس -ع -ب -ي ع Èك -ام-ل إلÎإب
إلوطني ،إبتدإء من  ٢٨جانفي .1957
وق -د ت -ق ّ-ررت ه -ذه إÿط -وة إ◊اسس -م -ة ‘
وقت كانت إلثورة إلتحريرية ‘ أإم ّسص إ◊اجة
إَ ¤ه -ـsب -ة شس -ع -ب -ي -ة ت -ك ّ-ذب م-زإع-م إ’ح-تÓ-ل
وإدعاءإت ضسباطه وقادته ،وبأانّ هذإ (إلتمّرد
تقوده مـجموعة من إÿـارج Úعـن إلقانون
إلذين ’ صسلة لهم بالشسعب إلذي تّÈأإ منهم
ومن أإعمالهم)! ـ حسسب زعمهم ـ و‘ زمن
إرت-ف-عت ف-ي-ه وتÒة إل-ق-م-ع إŸن-ظ-م وإل-ت-ق-ت-يل
إŸقّنن وإلتعذيب إŸمنهج ،وﬁاصسرة إلقّوة
إل -ف-رنسس-ي-ة ل-ل-ث-ورة وإزدي-اد ح-رصس-ه-ا إلشس-دي-د
ل -ل-قضس-اء ع-ل-ى ه-ذه إŸل-ح-م-ة ،وإ’ب-ق-اء ع-ل-ى
(إ÷زإئر فرنسسية) من ِقبل حكومة غي موليه.
وقد Œلّـت إلسسياسسة إإ’جرإمية إلفرنسسية
‘ هذإ إÛال ‘ تكثيف عملياتها إلعسسكرية
 ،وإل- -رف- -ع م- -ن ح- -ج- -م قّ- -وإت- -ه- -ا ب- -ا÷زإئ- -ر،
وإ’سستغاثة بقوإت وخÈإت إ◊لف إأ’طلسسي،
وإنشس - -اء إÙتشس- -دإت وإŸن- -اط- -ق إّÙرم- -ة
وتطويق إŸدن وإلقرى وإŸدإشسر..
‡ا زإد ‘ إلهيسستÒيا إلفرنسسية إقدإمها
و ّ
ع -ل -ى ع -م -ل -ي -ة إخ -ت -ط -اف ط -ائ -رة إل -زع -م -اء
إ÷زإئري Úإÿمسسة (أإحمد بن بلة ،حسسÚ
آإيت أإحمدﬁ ،مد بوضسياف ،رإبـح بيـطاط،
ﬁـم- -د خ- -يضس -ر) ب -اإ’ضس -اف -ة إ ¤إلصس -ح -ف -ي
مصسطفى إأ’شسرف فـي  ٢٢أإكتوبر  ،1956وإلتي
ُتعّد أإول قرصسنة جوية ‘ إلتاريخ.
كما جاء إضسرإب إلثمانية أإيام ‘ أإجوإء
إ’نتصسارإت إلدبلوماسسية إلتي حّققتها إلثورة
‘ ع -دي -د إÙاف -ل إل -دول -ي -ة ،ول -ع-ل أإب-رزه-ا
مشس -ارك -ة إ÷زإئ -ر ب -وف -د ه -ام ضس -م-ن م-ؤو“ر
باندونغ بأاندونيسسيا ‘ أإفريل  ،1955وإلعمل
على تسسجيل إلقضسية إ÷زإئرية ضسمن أإشسغال
إ÷معية إلعامة لهيئة إأ’· إŸتحدة ‘ أإوإخر
‡ا أإّدى حينذإك إ ¤إنسسحاب
عام ّ ،1955
إلوفد إلفرنسسي من إ÷لسسة!
ومع إقÎإب موعده ” توزيع مناشسÒ
–وي ندإء إإ’ضسرإب ،و–ّدد تاريخ بدإيته
ونهايته ،مع توجيه ندإءإت متوإصسلة ع ÈأإثÒ
إإ’ذإع- - -ة إلسس- - -ري- - -ة (صس - -وت إ÷زإئ - -ر إ◊ّرة
إŸكافحة) و”ّ تشسكيل ÷ان مدنية خاصسة
ع -ل -ى مسس -ت -وى إŸدن وإل -ن-وإح-ي وإل-قسس-م-ات
وإأ’حياء ،إ ¤جانب إعÓم إŸوإطن Úبضسرورة
إل -ت -زّود ب -اŸؤوون -ة وﬂت -ل-ف إŸوإد إل-غ-ذإئ-ي-ة
وإأ’دوي -ة ،وم -ا ي -ح -ت -اج -ون إل -ي -ه ط -ي -ل -ة أإّي-ام
إإ’ضس- -رإب ،ك- -م -ا ّ“ت مسس -اع -دة إÙت -اجÚ
وإلفقرإء منهم.
وقد مكث إ÷زإئريون طيلة تلك إأ’يام ‘
ب -ي -وت -ه -م ،وت -وّق -فت نشس -اط -ات -ه-م ‘ ﬂت-ل-ف
إÓÙت إل -ت -ج -اري -ة إل -ت -ي أإُغ-ل-قت ب-إاح-ك-ام،
وترإجعت عمليات إلبيع وإلشسرإء ‘ إأ’سسوإق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسكيكدة :خالد العيفة
أإوضسح زيتو ÊخÓل زيارة عمل وتفقد إ¤
سس -ك -ي -ك -دة «أإن إل -ن -ق -ط -ة إإ’ي -ج-اب-ي-ة ‘ ه-ذه
إل -قضس -ي -ة ه -ي إل -كشس -ف ع -ن إل -وج -ه إŸظ -ل-م
ل Ó-سس-ت-ع-م-ار إل-ف-رنسس-ي ب-ح-ق إإ’نسس-ان-ي-ة وه-و
إل-ذي ك-ان ي-دع-ي إل-دÁق-رإط-ي-ة ،وإŸسس-اوإة،
وإأ’خوة ،مضسيفا « أإن هناك ملفات شسائكة بÚ
إ÷زإئ -ر وف -رنسس -ا ،وق -د ” إسس-ت-ح-دإث ÷ان
مشسÎكة Œتمع وتعمل بهذإ إ÷انب ،كملفات
إأ’رشسيف إلوطني ،إŸفقودين ،و إلتعويضسات
إÿاصس -ة ب -ال -ت -ف -جÒإت إل -ن -ووي -ة ‘ إ÷ن-وب
إ÷زإئري ،دون نسسيان ملف
إسسÎج-اع ج-م-اج-م إلشس-ه-دإء
ل-دف-ن-ه-ا ب-الÎإب إل-وط-ني،».
م - -ؤوك - -دإ « أإن ذلك م - -وق - -ف
إل - -دول - -ة إ÷زإئ - -ري- -ة ،أ’ن- -ه
شسرفنا وعزتنا وتاريخنا لن
نتخلى عنه أإبدإ».
ذك -ر زي -ت-و Êع-ل-ى صس-ع-ي-د آإخ-ر أإن ل-ل-وزإرة
شسق ،Úشسق إجتماعي صسحي ونفسسي كالتكفل
ب -ف -ئ -ة إÛاه -دي -ن م -ن خ Ó-ل إ‚از م-رإك-ز
ل -ل -رإح-ة وق-اع-ات إل-عÓ-ج ،وشس-ق آإخ-ر ث-ق-ا‘،
جمع إلشسهادإت وتوثيق كل ماله عÓقة بالثورة
إل-ت-ح-ري-ري-ة وإ◊رك-ة إل-وط-ن-ية .وحاليا إلعمل
منصسب على مسسح شسامل للمعا ⁄وإŸوإقع
إلتاريخية ع ÈإلÎإب إلوطني حماية للذإكرة
إلوطنية.
وقال إن إلوزإرة ’ تكتب إلتاريخ بل Œمع
إŸادة إÿام للمؤورخ Úللقيام بهذه إŸهمة،
ولهذإ باŸتاحف إ÷هوية ›السص علمية تضسم
إطارإت ومؤورخ Úوﬂتصس Úبالتاريخ ،حتى
ت -ع -ط -ي ل -ل -ج -انب إل-ب-حث إل-ت-اري-خ-ي إÙور
وإلدور إلفعال لتبليغ رسسالة إلثورة إلتحريرية
وطالب بفتح إŸتحف خارج إلدوإم إإ’دإري

للسسماح أ’ك Èفئة من إŸوإطن Úمن إأ’سساتذة
وإلطلبة بزيارته وإ’سستفادة من إŸرإجع إلتي
بحوزته ،و’ بد أإن يسستغل هذإ إلهيكل كقطب
إعÓمي ،ثقا‘ ،تاريخي ،وتربوي ،وأإن يقوم
بدوره ‘ إ÷انب إلبحث إلتاريخي ،كما طلب
بتخصسيصص جناح خاصص بالعقيد علي كا‘.
وذكر بهذإ إÿصسوصص» بأان زوإر إŸتحف
إلوطني للمجاهد با÷زإئر إلعاصسمة قد بلغ
عددهم إلسسنة إŸاضسية أإزيد من  400أإلف
زإئر مقابل  35أإلف زإئر إلسسنة إلتي سسبقتها،
معتÈإ ذلك أإك Èدليل على إلرغبة ‘ معرفة
ت -اري -خ إل -ك -ف -اح إŸسس -ل -ح م -ن أإج-ل إسسÎج-اع
إلسس-ي-ادة إل-وط-ن-ي-ة ،وم-ؤوشس-ر ع-ل-ى إلصس-حوة ‘
هذإ إ÷انب» .و‘ سسياق آإخر ،حيا إلوزير
أإفرإد إ÷يشص إلشسعبي إلوطني ’نتهائه من
ت- -ط- -ه Òوت- -ن- -ظ -ي -ف ك -ل إلشس -ري -ط إ◊دودي
إلشس -رق -ي وإل -غ -رب -ي م-ن إأ’ل-غ-ام إل-ت-ي زرع-ه-ا
إŸسستعمر إÛرم ،مضسيفا أإنه بفضسل مرإبطة
أإفرإد إ÷يشص وكل إأ’سسÓك إأ’منية ،جعلت
إ÷زإئر أإك Ìأإمنا من إلدول
إأ’وربية وعلى رأإسسها فرنسسا،
رغ- -م إل- -وضس- -ع -ي -ة إ÷غ -رإف -ي -ة
للبÓد .كما وجه إلطيب زيتوÊ
رسس- - -ال - -ة Ÿن إع - -تÈه - -م م - -ن
إŸن-اف-ق Úوأإصس-ح-اب إأ’خÓ-ق
إلسس -ي -ئ-ة م-ن إŸت-ط-اول Úع-ل-ى
إلشس -ه -دإء وإÛاه -دي -ن ،ب-أان»
إÛاهدين هم إلشسهدإء إأ’حياء كما سسماهم
رئ-يسص إ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة»،
وأإضساف من هذإ إŸكان أإقول « إن بطاقة
تعريف إ÷زإئر هي إÛاهدين وإلشسهدإء».
مع إلعلم أإشسرف زيتو Êعلى عملية تسسمية
أإحد أإحياء مدينة سسكيكدة باسسم إلشسهيدين
«إإ’خوة سساكر» ووقف Ãلعب  ٢0أإوت 1955
أإمام إ÷رإفة إلتي ’ تزإل تشسهد على ›زرة
ضسحايا هجمات  ٢0أإوت  1955وإلتي إسستشسهد
فيها ما يقارب  6آإ’ف من إ÷زإئري.Ú
كما أإدى زيتو Êزيارة إ ¤أإحد إÛاهدين
إŸعروف ‘ إلو’ية إلثانية إلتاريخية وذلك
Ãقر سسكناه بحي بني مالك ،ويتعلق إأ’مر
ب -اÛاه -د حسس -ان ل -ع -ور سس-ط-اي-ح-ي ق-ب-ل أإن
يشسرف على إفتتاح أإشسغال ندوة تاريخية حول
إلو’ية إلثانية إلتاريخية بقصسر إلثقافة.

مصصممون على اسصÎجاع
رف ـ ـ ـ ـ ـات الشصه ـ ـ ـ ـ ـداء
Ãتـ ـ ـاحف فـ ـرنسص ـ ـ ـا

ذكرى ود’’ت...
^ سسهام بوعموشسة
 ٢٨جانفي  ٢٨ -1957جانفي  ...٢017مرت سستون سسنة كاملة عن إضسرإب إلثمانية أإيام
إلتاريخي ،إلذي كان أإبطاله هذه إŸرة فئة إلتجار إلذين إسستجابوإ لندإء قيادة جبهة إلتحرير
إلوطني ،ليكون بذلك سسÓحا آإخر Ÿوإجهة إ’سستدمار إلفرنسسي ،مثلما يسسميه إŸفكر
وإŸثقف إلكب Òإلرإحل مولود قاسسم نايت قاسسم.
بالفعل ،فقد بلغت نسسبة إ’سستجابة  90من إŸائة .وهكذإ أإظهر إ÷زإئريون ،مرة أإخرى،
مسساندتهم لقيادتهم إلشسرعية ‘ كل إلقرإرإت إلتي تتخذها من أإجل نيل إ◊رية وإسسÎجاع
إلسسيادة إلوطنية إلتي سسلبت سسنة .1٨30
جاء إضسرإب إلثمانية أإيام تنفيذإ لقرإرإت مؤو“ر إلصسومام إلرإمية إ ¤تصسعيد إلكفاح
إلعسسكري وإلسسياسسي ،مع ضسرورة إشسرإك كافة فئات إلشسعب إ÷زإئري Ãختلف شسرإئحه ‘
هذإ إلنضسال إلتحرري ،وهذإ ما نصص عليه بيان إلفا— نوفم ‘ 1954 Èعنصسر وسسائل إلكفاح
Óوضساع إلدإخلية وإÿارجية ،فإاننا سسنوإصسل إلكفاح
«إنسسجاما مع إŸبادئ إلثورية وإعتبارإ ل أ
بجميع إلوسسائل حتى –قيق هدفنا ...إن هذه مهمة شساقة ثقيلة إلعبء ،وتتطلب كل إلقوى
وتعبئة كل إŸوإرد إلوطنية ،وحقيقة أإن إلكفاح سسيكون طوي Óولكن إلنصسر ﬁقق».
وهنا تتجلى عبقرية ودهاء قادة إلثورة وإلذين قاموإ بكتابة إلبيان ،حيث أإنهم  ⁄يÎكوإ أإية
نقطة دون إلتطرق إليها وتوضسيحها .وحقيقة فقد جاءت حرب إلتحرير إلوطني متناسسقة،
بحيث إسستخدمت فيها كل إلوسسائل إŸتاحة إ’‚احها ،كون إلعدو  ⁄يكن هينا بÎسسانة
جيوشسه وعتاده إ◊ربي ضسد شسعب أإعزل ويسستلزم إسستعمال كل إلطرق Ÿوإجهته وإحباط
دسسائسسه إÿبيثة وإلتي ‚ح بعضسها بطبيعة إ◊ال Ãسساعدة إÿونة وإ◊ركى.
جاء إإ’ضسرإب ‘ ظروف عرفت تطورإت عسسكرية وسسياسسية خطÒة ،إنعكسست سسلبا على

إ÷زإئ-ري ،Úم-ن-ه-ا تصس-ع-ي-د ع-م-ل-ي-ات إل-ق-م-ع وتضس-ل-ي-ل إل-رأإي إل-ع-ام إل-ف-رنسسي وإلدو‹ ،وكذإ
إختطاف إلطائرة إŸغربية إلتي كان على متنها قادة إلثورة وإلعدوإن إلثÓثي على مصسر.
وباŸقابل ،تزإمن هذإ إ’إضسرإب مع عرضص إلقضسية إ÷زإئرية على هيئة إأ’· إŸتحدة
ومناقشستها لفÎة أإك Ìمن عشسرة أإيام.
إنطلق إإ’ضسرإب ‘ وقته إّÙدد .وشسمل منذ إليوم إأ’ول ﬂتلف أإنحاء إلقطر إ÷زإئري،
حيث إعتصسم إ÷زإئريون ‘ بيوتهم وتوّقفت ﬂتلف إأ’نشسطة ‘ إŸدن إسستجابة لندإء جبهة
إلتحرير إلوطني ،حتى بدت إŸدن كأانها ميّتة ،بعد أإن أإُغلقت إÓÙت إلتجارية وهجرها
أإصسحابها ،فقد بلغت  90من إŸائة ،سسوإء ‘ إإ’دإرإت وإŸصسالح إلعمومية إلرسسمية ،مثل
مصسلحة إلÈيد وإلسسكك إ◊ديدية وﬂتلف أإنوإع إŸوإصسÓت ،أإو ‘ إ’أسسوإق إلعامة.
حقق إإ’ضسرإب نتائج إيجابية بإالتفاف إ÷زإئري ،Úبدون إسستثناء ،حول جبهة إلتحرير
إل-وط-ن-ي وإظ-ه-ار “ّسس-ك-ه-م ب-ق-ي-ادت-ه-م و–ق-ي-ق إل-ق-ط-ي-ع-ة إل-ن-ه-ائ-ي-ة مع إلنظام إ’سستعماري
إلفرنسسي .كما تزإمن إإ’ضسرإب مع عرضص إلقضسية إ÷زإئرية على هيئة إأ’· إŸتحدة
ومناقشستها ،إذ ُتّوجت بالتصسويت على مشسروع قرإر متعّلق با÷زإئر ،إذ إعتÈت إلقضسية
إ÷زإئرية من إلقضسايا إلدولية إلتي تنطبق عليها مبادئ ميثاق إأ’· إŸتحدة ‘ حق تقرير
إŸصس.Ò
كان رّد فعل إ’سستعمار إلفرنسسي رهيبا ،بتجنيد إمكانات مادية وعسسكرية كبÒة ،مع
إسستعمال كل إلوسسائل إلوحشسية إ’حباط إإ’ضسرإب .فأانشسأات إإ’دإرة إ’سستعمارية ‘ أإول
إأ’مر ،إذإعة سسرية مزّيفة سسمتها «صسوت إ÷زإئر إ◊رة إÛاهدة» لتقّلد إذإعة «صسوت
إ÷زإئر إ◊رة إŸكافحة» .ومن خÓلها تذيع بيانات وأإوإمر مزّيفة ومضسادة أ’وإمر جيشص
وجبهة إلتحرير إلوطني ،وتؤوّكد ‘ برإ›ها أإن إإ’ضسرإب مناورة إسستعمارية يجب إحباطها.
كما وزعت مناشس Òمزّيفة على أإورإق –مل صسورة إلعلم إلوطني ،زيادة على بÓغات رسسمية
يهددون فيها إŸضسرب Úبإانزإل أإشسد إلعقوبات.
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ألسشبت  2٨جانفي  2017م
ألموأفق لـ  29ربيع ألثاني 143٨هـ

قال إان اŸنافسسة القوية تسستدعي تكاتف كل اŸناضسل Úللفوز

ولد عباسس :نرأهن على حصسد  20مقعدأ بالعاصسمة ‘ ألتشسريعيات

لم Úال -ع -ام ◊زب ج -ب -ه -ة ال-ت-ح-ري-ر
أاك -د ا أ
لول ،أان
ال -وط -ن -ي ج -م -ال ول -د ع-ب-اسض ،أامسض ا أ
لفÓ- -ن ي- -راه -ن ع -ل -ى حصس -د أاك Èع -دد م -ن
““ا أ
اŸق -اع -د ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-ع-اصس-م-ة““ ،ق-ائ Ó-إان-ه
““ي -جب أال ي -ق -ل ع-ن  20م-ق-ع-دا““ م-ن أاصس-ل ،37
مشسÒا إا ¤أان م -ع -رك -ة ال -تشس -ري-ع-ي-ات سس-ت-ك-ون
قوية ‘ ظل منافسسة من أاحزاب.

جÓل بوطي

ق- -ال ؤل- -د ع- -ب- -اسش إأن أŸرح -ل -ة أألخÒة –ضشÒأ
للموأعيد ألنتخابية أنتهت فصشولها بعد تنصشيب ÷نة
أختيار ترششيحات ؤلية أ÷زأئر ،ألتي يششرف عليها
ششخصشيا .دأعيا إأ ¤ألظفر بعششرين مقعدأ ؤ–قيق
ألفوز أمام معركة كبÒة تعرف تنافسشا ششرسشا بÚ
ألقوى ألسشياسشية.
أؤضش -ح ؤل -د ع -ب -اسش ‘ ك -ل -م -ة ل -ه أم -ام م-ن-اضش-ل-ي
ؤإأط -ارأت أ◊زب ،خÓ-ل ت-نصش-ي-ب-ه ÷ن-ة ألÎشش-ي-ح-ات
ل-ولي-ة أل-ع-اصش-م-ة Ãرك-ز أل-ب-حث ‘ أإلعÓ-م أل-ع-ل-م-ي
ؤألتقني ب Íعكنون بالعاصشمة ،أمسش أألؤل ،أنه من
غ ÒأŸقبول أن يتحصشل حزب بحجم ؤقوة ؤأنتششار
حزب ““أألفÓن““ على  10مقاعد فقط ‘ ألعاصشمة من
›موعة  37مقعدأ““.
ؤدعا ؤلد عباسش مناضشليه إأ ¤ألتجند ؤألعمل أكÌ
من أجل أ◊فاظ على ريادة أ◊زب ألعتيد ؤبقائه

أل - -ق - -وة ألسش- -ي- -اسش- -ي- -ة أألؤ‘ ¤
ألبÓد““ ،كاششفا أنه ““تلقى أآللف
م - -ن ط - -ل - -ب - -ات أŸشش - -ارك - -ة ‘
ألتششريعيات ألقادمة ع Èترأب
ألوطن ؤمن كل فئات أÛتمع
ألتي أكد أنه من حق كل مناضشل
أسش -ت -وف -ى ألشش -رؤط أŸط -ل -وب -ة
ألÎششح.
أ◊ديث ع- - -ن ألشش- - -ك - -ارة أؤ
أŸال أل -ف -اسش-د ،ك-م-ا يسش-م-ى ‘
ألسشاحة ألسشياسشية ،أخذ نصشيبه
من كÓم أم Úعام ““أألفÓن““،
قائ““ :Óإأن زمن ألششكارة قد ؤّلى
 ⁄ألشش - - - -م- - - -ل ‘ أ◊زب““.
ؤ” ّ
م -وج -ه -ا ‘ ن-فسش أل-وقت أن-ت-ق-ادأت شش-دي-دة أل-ل-ه-ج-ة
Ÿسشؤوؤل ‘ ÚألبÓد بعد تطاؤلهم على أ◊زب ،قائÓ
““نحن ل نسشمح ‘ حقنا ؤلن نسشكت عن أي Œاؤزأت
أؤ أنتقادأت مسشتقب ...Óلقد أنزعجت عندما سشمعت
ذلك .غ Òأنني  ⁄أششأا ألرد عليها ‘ حينها ،لكن لو
أسشمع مثل ذلك مسشتقب Óفلن نسشكت عنها““.
كما جدد ؤلد عباسش دعم أ◊زب للرئيسش عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،رئ-يسش أ◊زب ،ق-ائ““ Ó-م-رشش-ح-ن-ا
لنتخابات  2019باين .ؤلكن نحن ما يهمنا حاليا هو
تششريعيات  ،““2017مثمنا ““قرأر تنصشيب ألهيئة ألعليا

Ÿرأقبة ألنتخابات ألتي قال إأنها
أنبثقت من ألدسشتور ؤهي تكريسش
للششفافية““.
ك- - -م- - -ا أب - -دى أألم Úأل - -ع - -ام
Óف Ó-ن““ أرت -ي -اح -ه Ÿا –ق-ق
““ل  -أ
منذ توليه أمانة أ◊زب بتاريخ
 22أكتوبر أŸاضشي ،ألذي ششهد
خÓ- -ل- -ه- -ا أ◊زب م- -رح -ل -ة أؤ¤
بتوحيد ألصشفوف ؤجمع ألششمل
ثم ألنتقال إأ ¤مرحلة ” فيها
فتح أ◊وأر لكل أÿصشوم دأخل
أل - -ب - -يت أل - -وأح - -د““ ،مششÒأ أن - -ه
““أسش-ت-ق-ب-ل  120أمﬁ Úاف -ظ -ة
ؤ 450م- -ن- -اضش -ل م -ن ﬂت -ل -ف
ألوليات جاءؤه يششكون همومهم ألتي تعÎضشهم ‘
ألنششاط ألنضشا‹.
كما حث ؤلد عباسش مناضشليه على ““أŸضشي
قدما إأ ¤أألمام ؤرؤؤؤسشهم مرفوعة““ قائ““ ،Óنحن
ن -ن -ت -م -ي إأ ¤ح -زب ي-ع-ت Èخ-زأن-ا إلط-ارأت أل-دؤل-ة
أ÷زأئ -ري -ة م -ن-ذ ألسش-ت-قÓ-ل““ ،م-تسش-ائ““ Ó-ك-ي-ف ل
ؤحزب جبهة ألتحرير ألوطني هو من سشطر تاريخ
ألبÓد منذ أجتماع جماعة  ‘ 22جوأن  1954ألتي
ق-ررت تشش-ك-ي-ل ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ني ؤجناحها
أŸسشلح جيشش ألتحرير ألوطني.

لنتخابات
لول للهيئة اŸسستقلة Ÿراقبة ا إ
‘ ختام الجتماع ا أ

دربال :أ÷دية وأ’لتزأم إ’‚اح ألعملية أ’نتخابية
دع -ا رئ -يسض ال -ه -ي -ئ -ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
النتخابات عبد الوهاب دربال ‘ ،ختام الجتماع
ل· ب- -ا÷زائ- -ر
لول ل - -ه - -ذه ال - -ه- -ي- -ئ- -ة ب- -قصس- -ر ا أ
ا أ
العاصسمة ،إا““ ¤التحلي با÷دية واللتزام والعمل
اŸت-واصس-ل م-ن أاج-ل إا‚از ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ‘
كنف الهدوء والقانون وعلى أابعاد متسساوية من
كل اŸعني Úبهذه العملية““.
أؤضشح دربال ‘ مدأخلته ‘ ختام ألجتماع ،أن هذأ
أŸسشعى سشيسشاهم ‘ ““تكريسش مبدأ أسشتقÓلية ألهيئة
ؤحيادها ألتام ؤفسشح أÛال أمام أŸوأطن ،Úعلى
أختÓف توجهاتهم ألفكرية ؤألسشياسشية ،من أجل أدأء
ؤأجبهم ؤألتمتع بحقوقهم ألتي نصش عليها ألدسشتور
ؤك- -رسش- -ت- -ه- -ا ق- -وأن Úأ÷م- -ه -وري -ة““ ،ب -حسشب م -ا ج -اء،
Óششغال.
أÿميسش ‘ ،ألبيان أÿتامي ل أ
شش -دد رئ -يسش أل -ه -ي -ئ -ة ،ع -ل -ى أه -م -ي -ة ““أل -ت -حسش-يسش
ؤأل -ت-ع-ري-ف ب-دؤر أل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ي تشش-ك-ل ع-ام-ل أسش-ت-ق-رأر
ؤصشمام أمان ؤعنصشر ‰اء ؤتطور للحركية ألسشياسشية
ؤللمسشار ألجتماعي ‘ ألبÓد ،من خÓل عملها على
ح -م -اي -ة صش-وت أŸوأط-ن ؤصش-ي-ان-ة خ-ي-اره ؤأل-دف-اع ع-ن
موقفه ؤ“كينه من ذلك بعيدأ عن أي ضشغط أؤ إأكرأه
من أي جهة كانت““.
ؤأضشاف ‘ هذأ أإلطار ،أن هذأ ““أألمر سشيششجع
أŸوأطن ؤيدفع به إأ ¤أدأء ؤأجبه أإلنتخابي ؤيزرع ‘
ن -فسش -ه أل -ط -م -أان -ي-ن-ة ؤألرت-ي-اح ؤأألم-ل ‘ ب-ن-اء ج-زأئ-ر
أ◊ريات ؤألرخاء ؤأإلسشتقرأر““.
إأن ““أإلعتزأز بالنتماء لهذأ ألوطن ؤلÎأبه أŸسشقي
بدماء ألششهدأء ؤألششعور ألدأئم بضشرؤرة ألوفاء لهم““،
يقول رئيسش ألهيئة““ ،هو ألذي يدفعنا جميعا إأ ¤تأاكيد
عزمنا ؤŒديد أسشتعدأدنا للتعاؤن مع أ÷ميع ،بغرضش
تكريسش حرية أإلختيار ؤ–قيق رغبة أ÷زأئري‘ Ú
أنتخابات نظيفة ؤششفافة من ششأانها إأزألة كل أششكال
أل -ل -بسش ؤألشش -ب -ه-ات ؤألشش-ك-وك أل-ت-ي ل-ط-اŸا ع-ل-قت ‘
أذهان بعضش بخصشوصش ألعمليات أإلنتخابية ألتي ينبغي
أن تتم ‘ مناخ يسشوده ألهدؤء ؤأإللتزأم ألصشارم بأاحكام
ألقوأن Úذأت ألصشلة““.
ؤب -اŸن -اسش -ب -ة ،أك-د أعضش-اء أل-ه-ي-ئ-ة ‘ أل-ب-ي-ان ذأت-ه،
“““سشكهم بهذه أŸعا Êؤتعهدؤأ بالوفاء Ÿبادئ ألهيئة
ألتي أنششئت ألجلها ؤعلى رأسشها ألدفاع عن خيارأت
أŸوأطن .ؤجددؤأ إألتزأمهم بتجسشيد توجهات رئاسشة
ألهيئةÃ ،ا يكفل أنسشجام ألهيئة ؤتكامل أدؤأرها ؤÃا
يحقق أهدأفها ‘ تكريسش سشيادة ألششعب ؤهو جوهر ما
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دعا إأليه ألدسشتور أ÷زأئري““.
ؤج- - -دد أ÷م- - -ي- - -ع ““شش- - -ك- - -ره - -م
ؤت-ق-دي-ره-م ل-رئ-يسش أ÷م-هورية عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ن-ظ Òأل-ثقة ألتي
ؤضشعها ‘ رئيسش ألهيئة ؤأعضشائها““.
ؤقد أعتمد أعضشاء هذه ألهيئة
‘ ألوليات ؤ‘ أÿارج ،ألكلمة
ألتوجيهية لرئيسش ألهيئة ““برنامج
عمل ؤؤرقة طريق تسشاعدهم على
أدأء م- -ه- -ام -ه -م ب -وضش -وح ‘ ،ظ -ل
أل -ت-ع-اؤن ؤأل-ت-نسش-ي-ق ؤأل-تشش-اؤر Ãا
يضش -م -ن إأ‚از أŸه -ام ‘ آأج -ال -ه-ا
ؤبالكيفيات أŸطلوبة““.
ؤك- -ان ألج- -ت -م -اع أألؤل ل -ه -ذه
أل -ه -ي -ئ -ة أل -ذي أخ -ت -ت -م ،أألرب -ع -اء ،ق -د أن-ط-ل-ق ،أألح-د
أŸاضشي– ،ت إأششرأف عبد ألوهاب دربال ،بحضشور
رئ -يسش ›لسش أألم -ة ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن صش -ال-ح ؤرئ-يسش
أÛلسش ألشش-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ﬁم-د أل-ع-رب-ي ؤل-د خ-ل-يفة
ؤألوزير أألؤل عبد أŸالك سشÓل ؤعدد من أعضشاء
أ◊كومة.
كما عرف هذأ ألجتماع ،حضشور أألمناء ألعامÚ
ؤ‡ث -ل -ي أألح -زأب ألسش -ي -اسش -ي -ة أŸع-ت-م-دة ،فضش Ó-ع-ن
أعضشاء ألهيئة من ألقضشاة ؤألكفاءأت ألوطنية أŸسشتقلة.
‘ كلمته ألفتتاحية ،أكد رئيسش ألهيئة على ““جسشامة
أŸسش -ؤوؤل-ي-ة أŸل-ق-اة ع-ل-ى ع-ات-ق أعضش-اء أل-ه-ي-ئ-ة أل-ذي-ن

ح- -ظ- -وأ ب- -ث- -ق- -ة ف- -خ- -ام- -ة رئ- -يسش
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
ؤضش -رؤرة ق -ي-ام أ÷م-ي-ع ب-وأج-ب-ه-م
Œاه ألششعب ؤألوطن““ ،مؤوكدأ أن
““ألبÓد ‘ حاجة لكل أبنائها ؤأن
ألهيئة “د يدها للجميع من أجل
صش -ي -ان -ة ؤح-م-اي-ة صش-وت أŸوأط-ن
ؤسشيادة ألششعب ،ؤألتمك Úللمسشار
ألدÁقرأطي ‘ بÓدنا““.
ؤك- -ان رئ- -يسش أل- -ه- -ي- -ئ- -ة ق -د
أششرف ،طيلة ثÓثة أيام ،على
سش Òأ÷لسش -ات أŸغ -ل -ق -ة أل -ت -ي
“““ي -زت ب -ا÷دي-ة ؤأŸسش-ؤوؤل-ي-ة
ؤث -رأء أل -ن -ق-اشش ؤأ◊وأر أل-ب-ن-اء
ؤأŸدأخ Ó-ت أŸدرؤسش -ة أل-ت-ي أتسش-مت ب-ال-وأق-ع-ي-ة
ؤأŸوضشوعية““.
ؤقد أفضشت هذه أ÷لسشات ،إأ ¤أŸصشادقة على
أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي ؤأن-ت-خ-اب أل-ل-ج-ن-ة أل-دأئ-مة ألتي
ت -تشش -ك-ل م-ن  10أعضش -اء م -ن-اصش-ف-ة ب Úألسش-ي-دأت
ؤألسشادة ألقضشاة ؤألكفاءأت ألوطنية أŸسشتقلة.
ك -م -ا ” خ Ó-ل أ÷لسش -ات ،ت-ع-ي Úن-ائ-ب-ي رئ-يسش
ألهيئة من ضشمن أعضشاء أللجنة ألدأئمة ؤأختيار
أعضش-اء أل-ت-نسش-ي-ق-ي-ات أل-ولئ-ي-ة ؤم-نسش-قي ألوليات،
فضش  Ó-ع -ن أألعضش -اء أŸك-ل-فÃ Úت-اب-ع-ة ؤم-رأق-ب-ة
ألعمليات أإلنتخابية خارج حدؤد ألوطن.

أللجان ألو’يئة هي من تختار قوأئم ألÎشسيحات دون أإكرأه
لم Úالعام للتجمع
دعا ،ا أ
ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راطي أاحمد
أاوي - - - -ح - - - -ي- - - -ى ،أامسض ،ب- - - -عÚ
الصس - -ف - -راء (ال- -ن- -ع- -ام- -ة) ،إا¤
ال -ت -ج -ن -د ل -ل -دخ -ول ب -ق -وة ‘
ال-تشس-ري-عيات اŸقبلة ◊ماية
مصس- -ال- -ح اŸواط -ن وم -واصس -ل -ة
–ديات البناء الدÁقراطي
وضسمان “اسسك اÛتمع.
أؤضش -ح أؤي -ح-ي-ى ب-ع-د أن ق-دم
ت -ع -ازي -ه ب -إاسش -م ع -ائ -ل -ة أل -ت-ج-م-ع
أل -وط -ن -ي أل -دÁق -رأط -ي إأ ¤رؤح
أل -ف -ق -ي -د ب -خ -ت -ي ب-ل-ع-ايب ؤأث-ن-اء
إأششرأفه Ãلحقة دأر ألثقافة على
أششغال أÛلسش ألولئي أŸوسشع للحزب ألذي ضشم
مناضشلي بلديات ؤلية ألنعامة أن ““ؤرقة طريق حزبه هي
أل-ع-م-ل أŸي-دأ Êإلع-ط-اء أل-ف-رصش-ة ل-ك-ل أŸن-اضش-لÿ Úدم-ة
مصش-ل-ح-ة أل-بÓ-د م-ن خÓ-ل أل-دخ-ول ب-ق-وة ‘ أل-تشش-ري-ع-ي-ات
أŸقبلة““.
ؤألح أألم Úألعام ل«ألرندي““ على توسشيع قاعدة
أ◊زب على أŸسشتوى أÙلي ،مضشيفا ‘ رده على
أنشش -غ -الت ب -عضش أŸن -اضش -ل Úب -خصش -وصش أل -وضش-ع-ي-ة
ألقتصشادية ““أن قانون أŸالية ل Áسش بقوأعد ألعدألة

ألجتماعية ؤدعم ألفئات أألقل
دخ Óل يزأل قائما““.
ؤأبرز ذأت أŸسشؤوؤل أ◊زبي
أمام مناضشلي ألتجمع أن ““أللجان
أل -ولئ-ي-ة ه-ي م-ن ت-خ-ت-ار ق-وأئ-م
ألÎششيحات للحزب دؤن تدخل
أؤ ضشغوط تفرضشها أية جهة““،
مضش- - -ي- - -ف- - -ا أن ““م - -ن ؤأج - -ب - -ات
أل- -وط- -ن -ي Úم -ه -م -ا ك -ان ل -ون -ه -م
ألسش -ي -اسش -ي أل -ت -ع -ب -ئ -ة Ÿوأج -ه-ة
أل -ت -ح -دي -ات ‘ أ◊اضش -ر ؤب -ن -اء
مسش- -ت- -ق- -ب- -ل أل- -بÓ- -د ؤأإلج- -م -اع
أل-وط-ن-ي ح-ول ﬂت-ل-ف أل-قضش-ايا
أل -ت -ي ت-ؤوم-ن ب-ه-ا ؤأل-دف-اع ع-ن-ه-ا
بوأسشطة جبهة ؤطنية موحدة ؤقوية بغضش ألنظر عن
ألختÓفات أإليديولوجية““.
ؤبعد أن طالب أؤيحيى ““بتغي Òألذهنيات““ ششدد
على تششم Òألسشوأعد ؤإأعطاء قيمة للعمل ؤتششجع
أإلنتاج Ÿوأجهة أألخطار أŸسشتقبلية ألناجمة عن
ألصشعوبات أŸالية أؤ ألجتماعية““ ،موضشحا أن حزبه
يزرع أألمل باسشتغÓل عامل ألتششبيب لتطوير قاعدته
ألنتخابية ؤأن ألعمل أŸيدأ Êلنوأب حزبه يرتكز
على دعم ألسشتثمار ‘ مناطق أ÷نوب.

أاكد التزام ““ Èﬂروشض ا÷زائر““ بتطوير الصسحة

صسخري :لدينا أبتكارأت لعÓج أ’أمرأضس أŸزمنة ألثقيلة
لنتاج الصسيدل Êبا÷زائر تطورا ملحوظا ،من خÓل تشسجيع الدولة ا÷زائرية ،على
يشسهد قطاع ا إ
لجانب على صسناعة الأدوية با÷زائر لتلبية
رأاسسها وزارة الصسحة ،اŸسستثمرين اÿواصض الوطني Úوا أ
لمراضض السسرطانية وداء السسكري،
حاجيات اŸرضسى وتطوير الصسحة ‘ ا÷زائر ،خاصسة ‘ معا÷ة ا أ
منها ا Èıالسسويسسري ذو ا◊قوق ا÷زائرية ““روشض ا÷زائر““ الذي لديه رؤوية على اŸدى الطويل
تÎجم ع Èشسراكات مع ﬂتلف الفاعل› ‘ Úال الصسحة ضسمن اıطط الوطني للسسرطان.
ألفاعل› ‘ Úال ألصشحة ضشمن ت -ق -ري -ب -ا ،ع Èم -وزع-ي-ه-ا ،ب-ح-يث
مشش - -اري - -ع ه - -ام- -ة ،ع- -ل- -ى غ- -رأر ب - -رزت ك- -م- -ؤوسشسش- -ة ذأت ح- -ق- -وق
‘ ه - -ذأ ألصش- -دد ،أك- -د أم Úأıط- -ط أل- -وط- -ن -ي ل -لسش -رط -ان ج- -زأئ- -ري- -ة ت -نشش -ط ع› Èالت
صش- -خ- -ري ،أŸدي- -ر أل- -ع -ام  Èıؤألتحسشيسش ؤألوقاية ؤألتششخيصش ألصش-ي-دل-ة ؤم-ع-ا÷ة دأء ألسش-كري،
رؤشش أ÷زأئ- - -ر ،ع- - -ل - -ى ه - -امشش ؤأل -كشش -ف أŸب -ك -ر ؤك-ذأ أل-ب-حث ،أل -وق -اي -ة ،أل -تشش -خ -يصش ؤأل -عÓ-ج.
ت -دشش ÚأŸق -ر أ÷دي -د ل -ل-م-خ ،Èؤهو أيضشا ششريك جمعية أألمل ‘ ؤه- -ي ت -وظ -ف أل -ي -وم  130عامل
أمسش أألؤل ،ب - -ح - -ي - -درة ،إأل- -ت- -زأم ع-م-ل-ي-ة ““م-ام-وم-وب-ي-ل““ للتحسشيسش يضش -ع -ون خÈت -ه -م ؤأب -ت -ك -ارأت-ه-م
أ Èıبالعمل بكل ألوسشائل من ؤألتششخيصش ضشد سشرطان ألثدي ل- -ف- -ائ- -دة أŸرضش- -ى أ÷زأئ- -ري،Ú
أجل خدمة أŸرضشى أ÷زأئريﬂ ‘ Úت -ل -ف أرج -اء أل -وط -ن .ك-م-ا ؤ“كينهم من ألعÓجات أŸبتكرة
م- -ن خ Ó-ل أل -ع -م -ل م -ع ﬂت -ل -ف ي -رت -ك -ز ‘ سش-ي-اسش-ت-ه ع-ل-ى أل-طب أıتلفة ،لسشيما عÓج أألؤرأم
ألفاعل› ‘ Úال ألصشحة ،قصشد أŸت- - - -خصشصش أل- - - -ذي يسش- - - -م- - - -ح ؤألسشرطان.
ألسش- -ت- -ج- -اب- -ة لح- -ت- -ي- -اج- -ات- -ه -م باكتششاف أŸرضش ؤمنحه ألعÓج
أ Èıرأئدأ أيضشا ‘ ›ال
ؤأŸسش -اه -م -ة ‘ ت-ط-وي-ر ألصش-ح-ة أŸناسشب.
أل-ب-حث أإلك-ل-ي-ن-ي-ك-ي ‘ أ÷زأئ-ر،
ؤإأنتاج أألدؤية ‘ أ÷زأئر ،مششÒأ
ؤت- - - - -ع- - - - -د ““رؤشش““ م - - - -ن أك Èمن خÓل إأدخال مركز أ÷زأئر
إأ ¤أنه أبرم ‘ ،فيفري أŸاضشي ،أŸؤوسشسش- - - - - - - - - - - - - - - - -ات ‘ أÛال ضشمن برنامج ألتطوير أإلكلينيكي
أتفاقية تعاؤن مع ؤزأرة ألصشحة أل- -ب -ي -وت -ك -ن -ول -وج -ي ع Èأل -ع -ا ،⁄ألعاŸي لرؤشش .ؤألنها ركيزة ‘
‘ ›ال م- -ك- -اف- -ح- -ة ألسش- -رط -ان Ãجموعة أدؤية ﬂتلفة ‘ ›ال ›ال أل -ب -ي -وت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ،ف-ق-د
ؤألوقاية ؤألبحث ألصشيدل.Ê
أألؤرأم ؤأŸن - - -اع - - -ة ؤأألم- - -رأضش أحدثت رؤشش إأضشافة علمية ‘
ؤأؤضشح ‘ هذأ ألششأان ،أن أŸع- - -دي- - -ة ؤأم - -رأضش أل - -ع - -ي - -ون ›ال أألمرأضش ألثقيلة أŸزمنة
 Èﬂرؤشش أ÷زأئرÁ ،لك رؤؤية ؤأل- - -ت - -ه - -اب - -ات أ÷ه - -از أل - -عصشب ؤألعÓجات أŸبتكرة ،قال أŸدير
ع -ل -ى أŸدى أل-ط-وي-ل تÎج-م م-ن أŸرك - -زي ،ب - -ح - -يث ت - -نشش - -ط ‘ ألعام  Èıرؤشش أ÷زأئر.
خ Ó- -ل شش - -رأك - -ات م- -ع ﬂت- -ل- -ف أ÷زأئ- -ر م- -ن- -ذ ح -وأ‹  20عاما
ؤأضش- -اف ،أن أ Èıيسش- -اه -م

سصهام بوعموشصة

سسامسسونغ :صسنع أول جهاز تلفزيون با÷زأئر شسهر فيفري

صصونيا طبة
أكد عطوششي ،على هامشش أللقاء أإلعÓمي أŸنظم
بالعاصشمة ،أن أŸؤوسشسشة توأصشل رؤؤيتها بالÎكيز على

17245

أاويحيى من ع Úالصسفراء:

بعد نداءات السسلطات العمومية لتعزيز اŸنتوج اÙلي

كشس-ف م-دي-ر ال-تسس-وي-ق ع-ل-ى مسس-توى مؤوسسسسة
““سس- -امسس -ون -غ ““ري -اضض ع -ط -وشس -ي ،ع -ن الشس -روع ‘
تصسنيع وإانتاج أاول جهاز تلفاز ‘ ا÷زائر ،بداية
م-ن ف-ي-ف-ري  ،2017مشسÒا إا ¤أان اŸن - -ت- -وج ﬁل- -ي
ويتوفر على أاحدث التكنولوجيا اŸسستعملة من
طرف العÓمة الكورية ا÷نوبية.

ألعدد
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Óنتاج أÙلي ؤألسشتجابة بذلك للرغبة
أسشÎأتيجيها ل إ
ؤأل-رؤؤي-ة أإلسشÎأت-ي-ج-ي-ة ل-لسش-ل-ط-ات أل-عمومية ،من خÓل
إأطÓق جهاز ألتلفاز أŸصشنوع ‘ أ÷زأئر خÓل أألسشابيع
أل -ق-ادم-ة .م-وضش-ح-ا أن أل-ن-م-وذج أألؤل ي-ح-ت-وي ع-ل-ى 32
بوصشة ،كما سشÒى ألنور قريبا ‘ ألسشوق أ÷زأئرية ،مع
إأمكانية توسشيع تششكيلة أجهزة ألتلفاز أŸنتجة ﬁليا.
ع Èأل -ك -وري -ون ع -ن رغ -ب-ت-ه-م ؤأسش-ت-ع-دأده-م ÿوضش
Œربة ألتصشنيع ؤأإلنتاج ‘ أ÷زأئر ،بعد ألندأءأت ألتي
أط- -ل- -ق- -ت -ه -ا ألسش -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ل -كÈى ألشش -رك -ات
ؤأŸؤوسشسشات ألعاŸية لتعزيز أŸنتوج ألوطني ،مع تذليل
ألصشعوبات ؤمنح ألمتيازأت ؤألتسشهيÓت للمسشتثمرين

ل -ت -ح -ق -ي -ق ذلك ‘ ،ظ-ل أل-ت-ن-افسش أل-ذي ت-ع-يشش-ه ألسش-وق
لÓسشتحوأذ على سشوق ألوسشائط ألتكنولوجية ؤأŸنتجات
ألكهربائية ؤألكهرؤمنزلية.
ؤفيما يخصش تعرضش بطاريات هوأتف ألعÓمة للتلف،
ما أدى لسشحبها من أألسشوأق ،أؤضشح أŸدير أنه خطأا
تقني ؤ” أسشتدرأكه ‘ ؤقت قصش ،Òمؤوكدأ أن أإلششاعات
ألتي تدأؤلتها بعضش أألطرأف عن رحيل ““سشامسشونغ ““من
أ÷زأئر ،ل أسشاسش لها من ألصشحة ،بل سشتسشتمر ‘
إأطÓ- -ق ج- -م -ل -ة م -ن أل -درأسش -ات ع -ل -ى مسش -ت -وى ألسش -وق
أ÷زأئ-ري-ة ل-ط-رح خ-دم-ات ؤم-ن-ت-ج-ات ت-ل-ب-ي أح-تياجات
أŸسشتهلك أ÷زأئري ؤترقى Ÿسشتوى تطلعاته.

أيضش - -ا ‘ أل - -ت - -ك - -وي - -ن أل - -ط- -ب- -ي
أŸت-وأصش-ل ،ح-يث ت-دع-م ﬂت-ل-ف
ألÈأم- - -ج أŸب- - -ل- - -ورة م - -ن ق - -ب - -ل
أ÷معيات ألعلمية أ÷زأئرية من
خ Ó- - -ل ل - - -ق- - -اءأت ؤﬁاضش- - -رأت
علمية ،تهدف لÓسشتفادة من آأخر
أل- -ع Ó-ج -ات أŸب -ت -ك -رة ل -ت -حسشÚ
ألتكفل باŸرضشى أ÷زأئري.Ú
ب-اŸق-اب-ل ،ك-م-ؤوسشسشة موأطنة،
فا Èıيسشاهم ‘ دعم ﬂتلف
أ÷م -ع -ي -ات أل -ن -اشش -ط-ة ‘ ›ال
ألصش - -ح- -ة ؤأل- -ط- -ف- -ول- -ة ،خ- -اصش- -ة
““آأسش.أؤ.آأسش““ ق - -ري - -ة أألط - -ف- -ال،
بإانششاء منزل ؤجمعية ألبدر ؤدأر
أإلحسش- -ان أل- -ت- -ي ت- -أاؤي م- -رضش- -ى
ألسشرطان خÓل تلقيهم ألعÓج.

إاشسهــــــــــــــــــــــار

تعزية

تعزية

لخ ال-ع-زي-ز
لسس-ى وب-ق-ل-وب راضس-ي-ة ب-قضس-اء اŸو ¤وق-دره ،ت-ل-ق-يت ن-ب-أا ف-ق-دان ا أ
ب -ب -ال -غ ا◊زن وا أ
والزميل السسيد بختي بلعايب الوزير السسابق للتجارة.
فقد فجعنا ‘ زميلنا الذي قاوم اŸرضض وأادى واجبه إا ¤آاخر رمق .فإاننا وبقلوب مؤومنة ،نعزي
أاهله وذويه ونحن نعزي أانفسسنا ونقول والقول لله :أاحسسن الله عزاءكم وج Èمصسيبتكم وغفر
ل -ل -ف -ق -ي -د وت -غ -م -ده ب -رح -م -ت -ه ورضس -وان -ه ،ف -اŸشس -روع ل-ل-مسس-ل-م Úع-ن-د ن-زول اŸصس-ائب ه-و الصسÈ
ه َوِإاsنا ِإاَلْي ِ
والحتسساب والقول ،كما قال الصسابرونِ« :إاsنا ِلsل ِ
ن».
ه َراِجُعو َ
فنسسأال الله أان يج Èمصسيبتنا جميعا ‘ فقدان رجل الدولة وإاننا لنشساطر أاهله ‘ ما أا ّ⁄بنا
لهله وذويه وكافة الشسعب ا÷زائري
جميعا من أاحزان بهذا اŸصساب ا÷لل برحيله .و‚دد أ
تعازينا القلبية ونتضسرع لله عز وجل أان يرحمه برحمته الواسسعة ويسسكنه فسسيح جناته مع
الصسا◊ Úوالصسديق ÚوالÈرة.

حميد ڤرين وزير اإلتصصال

لسس -ى ت -ل -قت ال -رئ -يسس -ة اŸدي -رة ال-ع-ام-ة
ب -ب -ال -غ ا◊زن وا أ
÷ريدة «الشسعب» السسيدة أامينة دباشض نبأا وفاة اŸغفور له
ب-إاذن-ه ت-ع-ا ¤السس-ي-د ب-خ-ت-ي ب-ل-ع-ايب وزي-ر التجارة وتتقدم
لسسرة الفقيد بأاخلصض عبارات اŸواسساة والتعازي متضسرعة
أ
للمو ¤عز وجل أان يتغمد روح الفقيد برحمته الواسسعة
ويسس-ك-ن-ه فسس-ي-ح ج-ن-ان-ه وي-ل-ه-م أاه-ل-ه وذوي-ه ج-م-ي-ل الصسÈ
والسسلوان.

«إانا لله وإانا إاليه راجعون».

äÉªgÉ°ùe

السسبت  ٢٨جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٩ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

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

’مسس واليوم
التنّوع والتجانسس ا’جتماعي الثقا‘ ‘ جزائر ا أ

العدد
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اإلسسÓم ‘ ا÷زائر مرجعية جامعة فوق العرق ول يفرقها اŸذهب

^ بقلم د .محمد العربي
ولد خليفة

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة 3

واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة

™ªàÛG ‘ ô¡¶j ⁄
∞dGC ≈∏Y ójõj Ée á∏«W …ôFGõ÷G
»Ñgòe ´Gô°U ΩÓ°S’EG ó©H áæ°S
äÉC°ûf ó≤a .™ªàÛG ‘ »æjO
`g296-144 á«ªWÉØdG ádhódG
72 …GC Oƒ≤Y á©°†H äôªqYh
,ôFGõ÷G êQÉN ¤GE â∏MQh áæ°S
»©«°ûdG ÖgòŸG ¿Éch
á£∏°ùdG ‘ GQƒ°üﬁ »ªWÉØdG
AGô©°T óMGC ÖWÉN »àdG áªcÉ◊G
ºµMGC{ :¬dƒ≤H É¡°ù«FQ á«°TÉ◊G
¿Éc ÉÃQh ,zQÉ¡≤dG óMGƒdG âfÉCa
»ÑgòŸG ÒWÉCàdG øe ¢SÉC«dG
π«MQ ÜÉÑ°SGC øe ™ªàéª∏d
¤GE ¬°û«Lh »ªWÉØdG áØ«∏ÿG
É¡«dGE Ö°ùàæJ »àdG IôgÉ≤dG
∂∏J ïjQÉJ ‘ á«ªWÉØdG áaÓÿG
Ée πjƒ¡J ¿GC iôf øëfh .IÎØdG
»©«°ûdG Üô°ùàdG hGC óqŸG ≈ª°ùj
ΩÉëbGE ¤GE …OƒDj ób ,ôFGõ÷G ¤GE
äÉYGô°üdG º«ëL ‘ ôFGõ÷G
¿Gó∏ÑdG ‘ á«ØFÉ£dG á«ÑgòŸG
ÖgGòŸG ∂∏J É¡«a äÉC°ûf »àdG
Éeh á«ØFÉ£dG äÉeÉ°ù≤f’Gh
¢†jôëàH ,Ωƒ«dG ¬«dGE â∏°Uh
øe ô°TÉÑe πNóJh ∂jô–h
É¡«a ÉÃ ,áæª«¡ŸG iƒ≤dG
øe ô°TÉÑŸG ó«Øà°ùŸG π«FGô°SGE
¿GE ,ÒeóàdGh ÏØdGh ΩPô°ûàdG
‘ óMGh ôFGõ÷G ‘ ΩÓ°S’EG
ƒg ∫h’CG √Qó°üeh ¬dƒ°UGC
‘ çóëj ⁄h .ËôµdG ¿GBô≤dG
¢UÉî°T’CG ∞jô©J GóHGC ôFGõ÷G
’ ,Ú©e øjO hGC Ögòe º°SÉH
‘ ábÉ£H ‘ ’h á«fóŸG ádÉ◊G
OÓH ‘ ∫É◊G ƒg Éªc ,∞jô©àdG
∂∏J ‘ πé°ùJ »àdG ,iôNGC
,ÖgòŸGh áØFÉ£dG ≥FÉKƒdG
äGAÉ°üM’EG ¢ù««°ùJ øY Ó°†a
äGAÉªàf’ áeƒ¨∏ŸG Ö°ùædGh
QÉædG AÉ≤HGE øe ´ƒf ƒgh ¿Éµ°ùdG
.OÉeôdG â– á∏©à°ûe

مسســ
ا
ه
’ تل ما
ت
.
زم اإ’  .م
ق
ا
اأصسحـا ’ت
بها

اإن ماضسي وادي ميزاب وحاضسرها -
الذي اأشسرنا اإليه باإيجاز فيما سسبق Ã -ا
ف -ي -ه -ا م -ن م-ال-ك-ي-ة واأب-اضس-ي-ة وشس-ع-ان-ب-ة
وم- -ي- -زاب تÈه- -ن ع -ل -ى اأن اأسس -ب -اب م -ا
يحدث من توتر ظر‘ ( -وهو يحدث
داخ- -ل اÛم -وع -ت )Úـ ه -و اق -تصس -ادي،
يتعلق بالتنمية وفرصص التشسغيل للشسباب.
كما ينبغي اأن نÓحظ اأن شسريحة كبÒة
من الشسباب  ⁄تعد كالسسابق على نفسص
ا’نضس-ب-اط وال-ط-اع-ة ل-ل-ه-ياكل التقليدية
اŸع -روف -ة ‘ غ -رداي -ة ،م -ث -ل ال -و’ي-ات
ا’أخرى ‘ مناطق اأخرى من ا÷زائر،
بسس - - -بب ان- - -تشس- - -ار وسس- - -ائ- - -ل ا’تصس- - -ال
ا’جتماعي وظواهر العوŸة ا’أخرى.
ك -م -ا ي -رج -ع ا’ح -ت -ج -اج اأح -ي -ان-ا اإ¤
ضس -ع -ف اأداء السس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة ،ل-يسص
بسس -بب سس -وء ال -ن -ي -ة ،ول -ك -ن بسس -بب ث-ق-ل
جهازها البÒوقراطي ونقصص اŸبادرة،
ب -ا’إضس -اف-ة اإ ¤ال-غ-ي-اب ال-نسس-ب-ي ل-ب-عضص
ا’أح- -زاب ال- -ت -ي ت -ركت م -ه -ام ال -ت -اأطÒ
وال - -ت- -وضس- -ي- -ح اإ ¤مصس- -ال- -ح ا’أم- -ن م- -ن
الشسرطة والدرك واأخÒا ا÷يشص ،بينما
مهام هذه الهيئات هو فقط السسهر على
حفظ ا’أمن والنظام العام وا◊دود‘ ،
حالة ا÷يشص الوطني الشسعبي الذي ’
يتدخل ‘ الشساأن السسياسسي و’ عÓقة له
ب-ال-ت-ي-ارات ا’إي-دي-ول-وج-ي-ة ال-ن-اشس-ط-ة ‘
ا÷زائر.
وقد وجد اŸتطرفون اŸتخفون وراء
ا’إسس Ó-م ،ال -ف -رصس -ة سس-ان-ح-ة ’إذك-اء ن-ار
ا’حتجاج وتوجيهه ضسد الدولة ،والتوجه
نحو تشسجيع بوؤر دائمة للتوتر واإنهاك
هياكل الدولة اÙلية واŸركزية.
وقد ” ‘ البداية اختيار منطقة عÚ
صس -ال -ح اأث -ن-اء اŒاه وزارة ال-ط-اق-ة سس-ن-ة
 ٢٠١٥نحو اسستغÓل shale gaz, gaz de
 ،schisteال -غ -از الصس -خ-ري ‘ م-ن-ط-ق-ة
م-ع-روف-ة ب-ت-ق-ال-ي-ده-ا وزواي-اه-ا ال-عريقة
وت-اري-خ-ه-ا ال-نضس-ا‹ ضس-د ال-ك-ول-ون-ي-الية،
وم -ن اأب -ط -ال -ه -ا ال -ذي -ن ك -ب -دوا ج -ي-وشص
ا’ح -ت Ó-ل ال -ف -رنسس -ي خسس -ائ -ر ف-ادح-ة:
الشس -ي -خ اآم-ود ،وب-ق-يت م-ن-ط-ق-ة ا÷ن-وب
صس -ام-دة و–ت ا◊ك-م ال-عسس-ك-ري ح-ت-ى
هزÁة جيوشص ا’حتÓل .كما ’ ننسسى
اأن -ه -ا ك -انت ضس -ح -ي -ة ال-ت-ج-ارب ال-ن-ووي-ة
ال -ف -رنسس -ي -ة ال -ت -ي ب -ق -يت مضس -اع-ف-ات-ه-ا
ال - -ك - -ارث- -ي- -ة ع- -ل- -ى ا’إنسس- -ان وا◊ي- -وان
والطبيعة اإ ¤اليوم.
من موقع اÓŸحظ لشسوؤون الوطن،
’ب- - - -د م- - - -ن ا’إشس - - -ارة اإ ¤اأن مشس - - -روع
اسستخراج الغاز الصسخري  ⁄يكن الهدف
م - -ن - -ه ا’إضس - -رار ب - -اŸواط - -ن ‘ Úت- -لك
اŸناطق وخاصسة مياه الشسرب الثمينة.
ومن اŸعروف اأن بحرا كبÒا من اŸياه
ا÷وفية ‘ منطقة “Ôاسست ،تيميمون،
ميتليلي ،اأدرار ،توقرت ،غرداية وورقلة،
Áكن اأن يحول ما يسسمى الصسحراء اإ¤
مÓ-ي Úال-ه-ك-ت-ارات م-ن ج-ن-ات فÓ-ح-ي-ة
وحدائق خضسراء.
اأق- -ول اإن ال -ن -ي -ة ’ ت -ك -ف -ي ل -ط -م -اأن -ة
م -واط -ن -ي-ن-ا ه-ن-اك ع-ن اأه-داف مشس-روع
الغاز الصسخري ،اإذ كان من اŸفروضص
اأن يسسبق ذلك حوار مع السسكان ،خاصسة
من خÓل الهيئات وا÷معيات والهياكل
اÙل- -ي- -ة ول- -ه- -ا ‡ث- -ل- -ون ‘ ك -ث Òم -ن
اŸوؤسسسسات الوطنية ’ ،ندري هل “ت
اسس- -تشس- -ارة ه- -ذه ال- -ه- -ي- -ئ -ات ،وب -ال -ت -ا‹
اإشسراكها قبل بداية تنفيد مشسروع الغاز
الصسخري.
ويرى عا ⁄ا’جتماع ناصسر جابي‘ ،
ح -وار م -ع صس -ح-ي-فـة ال-وط-ن El Watan
بتاريخ  ،٢٠١٧ / ٠١ / ٠٩اأن من اأسسباب
ت-ف-اق-م ا’ح-ت-ج-اج-ات ضس-ع-ف ما يسسميه
ال -وسس -اط -ات ا’ج -ت -م-اع-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة
 ،Intermédiationsواأن النخب الرسسمية
ت - - -عÎف ب - - -ا’أح - - -زاب وا÷م- - -ع- - -ي- - -ات
والنقابات ،لكنها ’ تعمل على اإشسراكها

ك -وسس -ي -ط ◊ل م -ا ي -ح -دث م-ن ت-وت-رات
واح - -ت - -ج- -اج- -ات .وم- -ع ا’حÎام ل- -راأي
ا’أسس-ت-اذ و“وق-ع-ه السس-ي-اسس-ي ،ف-اإن راأي-ه
ب- -اأن ال- -ن- -ظ- -ام ي- -فضس- -ل ال- -ت- -ع- -ام- -ل م -ع
ا’ح -ت -ج -اج -ات ال -ع -ن -ي -ف-ة ’أن-ه-ا ت-خ-دم
اسس -ت -م-راري-ت-ه و’ ت-ق-دم ب-دائ-ل ،ورج-وع
الباحث اإ ¤اأطروحة رو Êغاليسسو René
Gallissot
ع- - - - - -ن دور ا◊رك- - - - - -ات
ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة ب-اع-ت-بارها مشستلة للنخب
البديلة ‘ اÛتمع ا÷زائري ’ ،تتطبق
على صسÒورة اÛتمع ا÷زائري.
اإن ال - - -ت - - -فسس Òا’أق - - -رب ’أسس - - -ب - - -اب
ومضساعفات ا◊ركات ا’حتجاجية هو
ال -ذي ي -اأخ -ذ ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار ال -ت-ج-رب-ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ا÷زائ-ري خÓل
حقبة ا’حتÓل الكولونيا‹ وما اكتسسبه
من مسسلكية اأشسبه باŸنعكسص الشسرطي
للتعب Òعما يراه اإجحافا اأو ظلما اأو ما
يسس - - -م - - -ى «ا◊ق- - -رة» .وه- - -ي ‘ راأي- - -ي
ديناميكية اإيجابية لشسعب رفضص دائما
اÿضس -وع وق -ول ن -ع -م ...ن -ع -م ع -ن -د م-ن
سسّماهم ،وهم ا’أقلية ،بـ «بني نعم ...نعم
 »Beni oui..ouiوهذه على اأي حال
وجهة نظر اأخرى.
“ثل و’ية ورقلة اإحدى نقاط تثبيت
ا’ح - -ت- -ج- -اج –ت ع- -ن- -وان اŸط- -ال- -ب- -ة
ب- -ال -تشس -غ -ي -ل وم -ا يسس -م -ى اŸظ -اه -رات
اŸل -ي -ون -ي -ة وا’ح -ت -ج -اج ع -ل-ى ت-فضس-ي-ل
القادم Úمن الشسمال لشسغل الوظائف ‘
اأغ -لب اŸه -ام واŸط -ال -ب-ة ب-ال-ت-ن-م-ي-ة ‘
م- -ن- -ط- -ق- -ة ت- -وج- -د ب- -ه -ا ث -روة ا÷زائ -ر
ال-رئ-يسس-ي-ة ،وه-ي ع-ل-ى م-ق-رب-ة م-ن اأح-د
اأك Èقواعد النفط وهو حاسسي مسسعود
وق -اع-دة اسس-ت-خ-راج ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘
حاسسي الرمل ،با’إضسافة اإ ¤اأنها من
اأك Ìمدن ا÷نوب كثافة سسكانية اأي ما
يزيد  ١٤٠ . ٠٠٠مواطن.
و’ ي- -خ -ف -ى اأن ه -ذه ال -و’ي -ة –ظ -ى

بعناية كبÒة من طرف الدولة◊ ،قها
اŸشس -روع ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة م -ث -ل ال -و’ي -ات
ا’أخ - -رى ول - -ق - -رب - -ه- -ا م- -ن ا◊دود غÒ
اŸسستقرة ،بالنظر اإ ¤الوضسع ‘ ليبيا
وت - -ونسص وم - -ا‹ ‡ا اأدى اإ ¤م- -راق- -ب- -ة
دقيقة للحدود وضسعف اأو انعدام التبادل
التجاري مع تلك البلدان اÛاورة.
خÓصسة
على موؤسسسسات الدولة اأن تو‹ هذه
اŸنطقة ما تسستحقه من اهتمام وعناية
وهو ما اأكد علية رئيسص ا÷مهورية ‘
ك- -ل م -رة ،وه -و ي -ع -رف شس -خصس -ي -ا ه -ذه
اŸناطق منذ اأن كان قياديا ‘ الثورة،
األيسص اÛاهد عبد العزيز بوتفليقة هو
عبد القادر اŸا‹ الذي فتح مع رفاقه
‘ ثورة نوفم ١٩٥٤ Èا÷بهة ا÷نوبية؟.
اأدرك الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة،
م -ن -ذ ب -داي -ة ع -ه -دت -ه ا’أو ،¤اأن اإن -ق -اذ
ا÷زائر من ﬂاطر الصسراعات ا’أثنية
واإشسعال الصسراعات بغطاء ديني ،الذي
اأدى اإ ¤ا’ق - -ت - -ت- -ال ب Úاأب- -ن- -اء الشس- -عب
ال -واح -د ،ه -و ال -ب -داي -ة ب -ال -وئ-ام واإق-ن-اع
ا÷م -ي -ع ب -اأه -م -ي -ة وضس -رورة اŸصس-ا◊ة
ال -وط -ن -ي -ة .وق -د حصس -ل ه -ذا اŸشس -روع
اŸبتكر والشسجاع ،عن طريق ا’سستفتاء،
ع-ل-ى اأغ-ل-ب-ي-ة سس-اح-ق-ة م-ه-دت ’ن-طÓق
برا›ه للتنمية والتحديث ‘ كث Òمن
قطاعات ومرافق الدولة.
ومن ا’إنصساف اأن نذكر باأن اÿطاب
السس-ي-اسس-ي ‘ ن-ه-اي-ة ال-تسس-ع-ي-نيات ،توّزع
معظمه اإما على تبادل التهم اأو وصسف
ا’أزم- -ة ومضس- -اع- -ف- -ات -ه -ا ع -ل -ى ال -دول -ة
واÛت-م-ع .ب-ي-ن-م-ا  ⁄ت-درك ال-ف-ع-اليات
السسياسسية ،اأن اŸفتاح ا◊قيقي يتمثل
‘ اŸصس -ا◊ة م -ع ال -ذات وم -ع ال -ت-اري-خ
وم - -ع ال - -راغ - -ب ‘ Úالسس - -ل - -م وال- -ع- -يشص
اŸشسÎك ب Úكل ا÷زائري.Ú

فمن النادر اأن نرى ‘ بÓد العا⁄
ال -ث -الث وح -ت -ى اŸت -ق -دم دÁوق-راط-ي-ا،
رئيسص دولة يصسحب جنبا اإ ¤جنب اأربعة
روؤسس - -اء سس - -اب - -ق ،Úو–م - -ل م - -ط- -ارات
وج -ام -ع-ات وم-ع-ا ⁄اأخ-رى اأسس-م-اء ق-ادة
كبار كانت اأسسماوؤهم وعهودهم موضسوع
جدل سسياسسي واصسطفاف ب Úتيارات ‘
اÛتمع ،منذ ما يزيد على سست Úعاما،
وهذا التصسالح مع ماضسي ’ Áكن اأن
يحذف من مسسÒة شسعب وذاكرته موقف
حضساري ينبغي اأن يكون قدوة لÓآخرين.
لقد كانت ﬁنة ا’إرهاب خÓل عشسرية
ال -تسس -ع -ي -ن -ي -ات اأك Èت -ه -دي -د ل -ت -ج-انسص
وت Ó-ح -م ث-ق-ا‘ ع-ري-ق ب Úا÷زائ-ري،Ú
ب- -ع- -د ك- -ارث- -ة ا’ح- -ت Ó-ل ا’سس -ت -ي -ط -اÊ
الكولونيا‹ الذي كان التهديد ا’أخطر
لبقاء ا÷زائر على خريطة العا.⁄
ك -انت ت -لك اŸاأسس -اة ‘ ،ن -ظ -ر اأغ-لب
دول ال- -ع -ا ⁄وح -ت -ى ب -عضص دول ا÷وار،
›رد مشس- -اه- -د درام -ي -ة ل -ل -ف -رج -ة‘ ،
انتظار ا’نهيار النهائي للدولة الوطنية
واأسسسص ا÷م-ه-وري-ة ك-م-ا وضس-ع-ه-ا ال-بيان
اŸوؤسسسص ‘ ا’أول من نوفم١٩٥٤ È؛
ج -م -ه -وري -ة ’ م -ك -ان ف -ي -ه -ا ل Ó-أث -ن-ي-ات
والطوائف والتطرف الديني .فا’إسسÓم
‘ صسورته الشسعبية رابطة روحية ثقافية
نقية من العنف والكراهية لÓآخرين من
اأديان وثقافات اأخرى .فاأثناء اŸقاومة
الشس -ع -ب -ي -ة وث -ورة ال -ت -ح-ري-ر ⁄ ،ي-ح-دث
اإطÓقا تدم’ Òأماكن العبادة اÿاصسة
ب - -اŸسس - -ي - -ح- -ي Úوال- -ي- -ه- -ود اأو ﬁارب- -ة
ال-ف-رنسس-ي’ Úأن-ه-م مسس-ي-ح-ي-ون ،اإن ك-فاح
ا÷زائري Úع Èالتاريخ كان دائما ضسد
اŸع -ت -دي -ن وم -ط -ل -ب -ه -م ال-دائ-م ا◊ري-ة
والعدالة والتقدم ،كما ‚د مبادئها ‘
ب - -ي - -ان ا’أول م- -ن ن- -وف- -م ١٩٥٤ Èوهو
خÓ-صس-ة ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-ج-زائر
ومنهاج صسالح اليوم وللمسستقبل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سشكان ا◊ي القصشديري بحوشس «دوزان» بالششراقة:

10

متى ترحيلنا إال ـ ـ ـ ـى سسكنـ ـ ـات ’ئقـ ـ ـ ـة؟

ناششد سشكان القصشدير بحي دومان احمد ششيششة ،اŸعرف بحي «دوزان» الواقع بإاقليم بلدية الششراقة غرب العاصشمة
السشلطات اÙلية بالنظر إا ¤الوضشعية التي يعيششونها عقدت من حياتهم اليومية.

عمل –سشيسشي لسشائقي الششاحنات وا◊افلت ببجاية

ا÷زائر :آاسسيا مني

’ يزال سسكان هذا الحي الذي تعيشض عائلته
ف -ي ظ -روف صس -ع -ب -ة بسس-بب ت-ده-ور أاوضس-اع
ال -ح -ي ،ي -رت -ق -ب -ون ت -جسس -ي -د ال -وع-ود ال-ت-ي
أاط -ل -ق -ت -ه -ا السس -ل -ط -ات ال -م -ح -ل -ي -ة م-ؤوخ-را
والقاضسية بترحيلهم إالى سسكنات ’ئقة في
إاط -ار ب -رن -ام -ج ال -ح-ك-وم-ة ال-ق-اضس-ي ب-إازال-ة
البيوت القصسديرية ،خصسوصسا أانهم من أاقدم
سسكان البلدية ،حيث كانوا تطمينات خÓل
كل حملة انتخابية الخاصسة بالمحليات.
وعّدد سسكان الحي دوزان جملة المشساكل
ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط-ون ف-ي-ه-ا ج-راء إاق-ام-تهم على
مسس -ت -وى ه -ذه ال -ب -ي-وت ال-قصس-دي-ري-ة وال-ت-ي
ت-ع-رف ال-ع-دي-د م-ن ال-مشس-اك-ل ال-ت-ي أارهقت

حياتهم اليومية ،خاصسة في فصسل الشستاء
حيث ترتفع نسسبة الرطوبة ما يتسسبب في
أام -راضض ت -ن -فسس -ي -ة ل-ق-اط-ن-ي-ه-ا خ-اصس-ة ف-ئ-ة
المسسنين واأ’طفال منهم ،فضس Óعن تسسرب
ال -م-ي-اه ب-داخ-ل-ه-ا ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ال-تصس-دع-ات
والتشسققات التي تعرفها هذه البنايات.وعبّر
أاحد السسكان في تصسريح لـ «الشسعب» عن
اسس -ت -ي -ائ -ه ال -ك -ب -ي -ر بسس -بب ال -مشس-اك-ل ال-ت-ي
يتخبطون فيها منذ أاكثر من 25سسنة ،سسواء
تعّلق اأ’مر بمشسكل الماء أاو النقل ،حيث
يعاني سسكان الحي من مشسكل التنقل وهذا
في ظّل غياب خطّ يربط حيّهم بمحطة
البلدية باعتبار أان المنطقة التي يقطنون
فيها بعيدة نوعا ما عن وسسط المدينة.
فضس Óعن اهتراء جدران منازلهم بسسبب

مياه اأ’مطار التي تتخللها متسسببة في خلق
مشس-ك-ل ال-رط-وب-ة وان-تشس-ار اأ’م-راضض ،ع-ل-ى
رأاسسها الحسساسسية الجلدية والصسدرية التي
تم ّسض فئة اأ’طفال بشسكل ،مؤوكدا أان حّيهم
ي -ع -د م -ن ب -ي -ن أاق -دم اأ’ح -ي-اء ال-م-ت-واج-دة
بالبلدية ،حيث يعود إالى العهد التركي ،حيث
تشسهد سسكناتهم نوع من التشسققات وا’نهيار
الجزئي ما يعرضض حياتهم إالى الخطر.
وفي ظلّ هذه الظروف المزرية تبقي أاكثر
من 100عائلة قاطنة بحي دوزان بالعاصسمة
تأامل في وفاء السسلطات المحلية بوعودها
المتضسمن القضساء على البيوت القصسديرية
ال-م-ت-م-رك-زة بشس-ك-ل ن-ه-ائي ،منتظرين بذلك
لحظة الفرج.

تنصشيب رئيسس أامن دائرة ع Úبوسشيف

ترسسي ـ ـ ـ ـ ـخ مب ـ ـ ـ ـدأا الشسرط ـ ـ ـ ـة ا÷واري ـ ـ ـ ـة

’مÚ
ن ّصش -ب السش -ي -د ع-يسش-ى ب-و◊ي-ة ا أ
العام لو’ية اŸدية ،نيابة عن وا‹ الو’ية
«مصشطفى لعياضشي رئيسس أامن دائرة «عÚ
ب- -وسش- -ي -ف» وم -دي -ري اŸؤوسشسش -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
ا’سشتششفائية بكل من ع Úبوسشيف و اŸدية،
وذلك رفقة رئيسس اÛلسس الششعبي الو’ئي
’م-ن-ي-ة وال-قضش-ائ-ي-ة وﬂت-ل-ف
والسش -ل -ط-ات ا أ
الشش-رك-اء اŸدن-ي Úوا’ج-ت-م-اعي ÚواŸهنيÚ
من أاعيان ونقابات وجمعيات.

«حسسناوي سسمير» إالى أاهمية التكفل بتغطية
ه -ذه ال -دائ -رة وال-ت-ي ت-عّ-د م-ن أاه-م ال-م-ن-اط-ق
ال-حضس-ري-ة ب-ال-و’ي-ة ،داع-ي-ا ال-ج-ه-ات اأ’م-ن-ي-ة
ت -ك -ث -ي -ف نشس-اط-ه-م ال-ج-واري وال-ت-نسس-ي-ق ب-ي-ن
مختلف الشسركاء ،فيما أاكد رئيسض أامن الدائرة
الجديد في كلمة له على أانه ورفقة طاقمه
سسيعملون جاهدين على ترسسيخ مبدأا شسرطة
جوارية مثالية واحترافية مرافقة لتطلعات
المواطن للتكفل الفعلي بكل انشسغا’ته وإالى
صسّد كل أاوجه الجريمة مهما كان نوعهـا ،كما
دعا رئيسض أامن الو’ية «محمد طالبي» في

كلمة أالقاها بالمناسسبة أافراده إالى ضسرورة
ح -رصض ج -ه -از الشس -رط -ة دوم -ا ع -ل-ى ت-ط-ب-ي-ق
ال -ق-ان-ون وال-ع-م-ل ع-ل-ى ب-ذل ك-ل ال-م-ج-ه-ودات
ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ال-مسس-اه-م-ة ف-ي غ-رسض ال-ط-م-أان-ينة
واأ’من في نفوسض السساكنة ،كما نّبه خÓلها
ممثله بهذه الدائرة إالى جلمة من التوصسيات
ال-ه-ام-ة ،ح-اث-ا م-ن-ه ب-السس-ه-ر ع-ل-ى رف-ع ج-م-يع
ال -ت -ح -دي -ات وب-ذل ك-ل ال-م-ج-ه-ودات ال-ك-ف-ي-ل-ة
ب-م-ح-ارب-ة ال-ج-ري-م-ة ال-حضس-ري-ة وال-ع-م-ل ع-لى
حماية المواطن وصسون ممتلكاته وجعل هذه
الغاية أاولى أاولوياته.

’مين العام على التوالي «لعيد
كما ن ّصسب ا أ
زك--ري--ن--ي « م--دي--ر ال--م--ؤوسسسس--ة ال--ع--م--وم-ي-ة
Óطار
ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-ذات ال-دائ-رة خ-لفا ل إ
«بن علي بن عاشسور « الذي عين على رأاسض
المؤوسسسسة العمومية ا’سستشسفائية بالمدية،
’ول على مواصسلة نسسق عمل سسابقه
حاثا ا أ
وت-حسس-ي-ن أاك-ث-ر ل-ل-خ-دم-ة ال-ع-م-ومية لصسالح
ال-م-رضس-ى ،ب-ي-ن-م-ا أاوصس-ى ال-ث-ان-ي ب-ع-اصس-م-ة
’سس-ت-ق-ب-ال
ال--و’ي--ة ب-ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى حسس-ن ا إ
وال-ت-ك-ف-ل ب-ال-م-رضس-ى ،إاع-ادة تنظيم مصسالح
’سستعجا’ت ،تدارك النقصض في مصسلحة
اإ
العمليات الجراحية ،مع فتح باب الحوار
’جتماعيين ،إالى جانب دعوته
مع الشسركاء ا إ
ت---ق--دي--م ك--ل ال--ع--ون وال--مسس--اع--دة ل--ه--ذي--ن
’ه--داف
’ط---اري---ن م---ن أاج---ل ت---ح--ق--ي--ق ا أ
اإ

المرجوة والُمسس ّ
طرة في البرنامج الوطني
لل ّصسحة ،مُؤوكدا بأاّن العمل المثمر ’ يتأاتى
إا s
’داري
’ ب-ت-ظ-اف-ر ال-ج-ه-ود ب-ي-ن ال-ط-اق-م ا إ
وكذا الطاقم الطبي وشسبه الطبي ومختلف
الشس-رك-اء ا’ج-ت-م-اع-ي-ي-ن من نقابات بهدف
ت-ق-دي-م خ-دم-ات ن-وع-ي-ة ت-توافق ومتطلبات
المواطن والمريضض ،في إاطار أاهمية العمل
بروح الجماعةُ ،ملحا من الجميع ضسرورة
ال-ع-م-ل ب-ط-ري-ق-ة م-م-ن-ه-جة رفقة المديرين
الجديدين ،خاصسة وأان هاتين المؤوسسسستين
العموميتين تتوفرا على كفاءات طبية هائلة
وإامكانات بشسرية ومادية متمّيزة من شسأانها
ال--رق--ي ب--ه--م--ا إال-ى مصس-اف ال-مسس-تشس-ف-ي-ات
الكبرى بالوطن.

كشسف «محمد شساقوري» مدير الصسحة
والسس----ك----ان ف----ي ه---ذا الصس---دد ،أان ح---رك---ة
ال--ت--ح--ويÓ--ت ال--ت--ي أاقّ--ره--ا وزي--ر الصسّ--ح--ة
والسس--ك--ان وإاصسÓ--ح ال-مسس-تشس-ف-ي-ات ،ج-اءت
’ع-ط-اء دف-ع ج-دي-د ل-ل-م-ؤوسسسس-ات الصس-حّية
إ
ولمواصسلة السسهر على تحسسين الخدمات
’جل النهوضض بالقطاع الصسحي
الصسحية و أ
ف---ي ه---ذه ال---و’ي--ة ،وال--ذي ي--عّ--د م--ن أاه--م
الخدمات التي تقدم لصسالح المواطن ليسض
على الصسعيد المحلي بل الوطني ،متسسائÓ
ك--ي--ف أان مسس--تشس--ف--ى م-ث-ل مشس-ف-ى ال-م-دي-ة
وب-ال-ن-ظ-ر لسس-ع-ت-ه وم-ا ي-ق-دم-ه ك-ي-ف أان-ه ل-م
يتحول إالى مسستشسفى جامعي.

وأاشسار ممثل الوالي في هذه المهمة خÓل
تنصسيب رئيسض اأمن هذه الدائرة المحافظ

إالتزامـ ـ ـات مديـ ـ ـر اŸسستشسفـ ـ ـى ا÷ديـ ـ ـد

م -واصش-ل-ة لÈن-ام-ج ت-وزي-ع السش-ك-ن
ا’ج -ت-م-اع-ي ع-ل-ى اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات و’ي -ة سش -ط -ي-ف،
أاشش- - - -رف وا‹ ال- - - -و’ي- - - -ة ،ن- - - -اصش - - -ر
م- -عسش- -ك- -ري ،رف- -ق- -ة رئ- -يسس اÛلسس
الششعبي الو’ئي ووفد من السشلطات
اÙلية للو’ية ،على توزيع اŸفاتيح
ع -ل -ى اŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن حصش-ة 390
سشكنى عمومي إايجاري ببلدية صشالح
باي ،جنوب عاصشمة الو’ية ،وسشط
ف - - -رح - - -ة ا÷م - - -ي - - -ع ،ب - - -ع- - -د ط- - -ول
ان-ت-ظ-ار،ح-يث عّ-ب-روا ع-ن سش-ع-ادتهم
ال -ك -بÒة ب -ا’سش -ت -ف -ادة م -ن سش -ك -ن-ات
جديدة تتوفر على كافة اŸرافق.
عاين الوفد الو’ئي هذه السسكنات التي
ت- -وف- -رت ع- -ل- -ى ج- -م -ي -ع ال -ت -ج -ه -ي -زات

اŸدية :م.أام Úعباسس

’ بديل عن احÎام قانون اŸرور

ن ّ-ظ-مت مصش-ال-ح أام-ن
و’ي - -ة ب - -ج - -اي - -ة ،ع- -ل- -ى
مسش - -ت- -وى دار ال- -ث- -ق- -اف- -ة
ط- -اوسس ع -م -روشس ،ي -وم -ا
ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ا و–سش -يسش -ي -ا
لفائدة سشائقي ا◊افلت،
’جرة ،وسشائقي
سشيارات ا أ
الوزن الثقيل ،بالتنسشيق
م - -ع م - -دي - -ري - -ة ال - -ن- -ق- -ل
ل - - - - - - -و’ي - - - - - - -ة ،وا’–اد
ال - - -و’ئ- - -ي ل- - -ل- - -ن- - -اق- - -لÚ
ا÷زائ - -ري ،Úإا ¤ج - -انب
ﬂت- - - -ل- - - -ف الشش- - - -رك- - - -اء
ال- - - - -ف- - - - -اع- - - - -ل› ‘ Úال
السشلمة اŸرورية.

ت- -دخ- -ل ه- -ذه ال- -م- -ب- -ادرة ال -ت -ي
اسستحسسنها أاصسحاب المركبات،
حسسب مصسدر مسسؤوول ،في إاطار
السس-ي-اسس-ة ا’تصس-ال-ي-ة ال-خ-ارجية
Óمن الوطني،
للمديرية العامة ل أ
ب-ه-دف ت-دع-ي-م م-ب-ادئ الشس-رط-ة
ال -ج -واري -ة ال-م-ن-ت-ه-ج-ة م-ن ق-ب-ل
ال -م -دي -ري -ة ،وال -رام -ي -ة ل-ت-وع-ي-ة
وت- -حسس- -يسض م- -خ -ت -ل -ف شس -رائ -ح

ال -م-ج-ت-م-ع م-ن م-خ-اط-ر اآ’ف-ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،سس -ي -م -ا ظ -اه-رة
ح -وادث ال -م -رور ال -ت -ي أاضس -حت
تحصسد الكثير من اأ’رواح يوميا.
وتّ-م م-ن خÓ-ل-ه-ا شس-رح م-خ-ت-لف
أاح -ك -ام ال -ت -ن -ظ-ي-م-ات ،وشس-روط
النقل السسارية المفعول الخاصسة
بالناقلين بمختلف أاصسنافهم ،مع
ت- -ق- -دي- -م نصس- -ائ -ح وت -وج -ي -ه -ات
إارشس -ادي -ة ل -ف -ائ -دة ه -ذه ال -ف-ئ-ة،
قصسد تدعيم معارفها في مجال
ق- -واع- -د السس- -ي- -اق- -ة السس -ل -ي -م -ة،
وترسسيخ ثقافة مرورية للحفاظ
ع-ل-ى سسÓ-م-ة سس-ائ-ق-ي م-ث-ل هذه
اأ’صس -ن -اف وال -رك -اب ل-ل-ح-د م-ن
حوادث المرور.
وبحسسب أاصسحاب المركبات فإان
ه- -ذه ال -م -ب -ادرة ال -ط -ي -ب -ة ن -الت
إاعجابهم ،كونها ترمي لتحقيق
ثقافة مرورية من شسأانها الحّد
من حوادث المرور ،وهو ما أاكده
السس- -ي- -د ل -ع Ó-م ج -م -ال صس -احب
ح -اف -ل -ة ،ح -يث ت ّ-م ال -ت -حسس -يسض
بضسرورة التقيد بقـواعـد قـانون
ال- - -م- - -رور وت- - -ج - -نب السس - -رع - -ة
المفرطة ،وكذا اسستعمال الهاتف

النقال أاثناء السسياقة أ’نه وراء
الكثير من الحوادث اأ’ليمة التي
تؤودي إاعاقات ومقتل العديد مـن
المـواطنين ،فضس Óعن الخسسائر
المادية.
ه -ذا وق -د سس-ج-لت مصس-ال-ح أام-ن
ال -و’ي -ة خ Ó-ل سس-ن-ة 44 ،2016
ح -ادث تسس -ب-بت ف-ي-ه-ا شس-اح-ن-ات
نقل البضسائع ،بإاقليم اختصساصض
اأ’من الوطني بتراب الو’ية21 ،
حادث تسسببت فيه مركبات نقل
المسسافرين 04 ،حوادث تسسبب
فيها سسائقو سسيارات اأ’جرة.
علما أان مصسالح أامن و’ية بجاية
ت -ق -وم ب -م -ج -ه-ودات ك-ب-ي-رة ،م-ن
خÓ-ل ت-ع-زي-ز ت-واج-ده-ا ال-واسسع
عبر كامل إاقليم الو’ية’ ،سسيما
ال -م -ن -اط -ق ال -ت -ي تشس -ه-د ح-رك-ة
مرورية كثيفة ،لضسمان انسسيابية
ف- -ي ح- -رك- -ة ال- -م- -رور وضس- -م -ان
سسÓ- -م- -ة ال- -م- -واط- -ن- -ي- -ن أاث- -ن- -اء
تنقÓتهم ،كما أان ذات المصسالح
ت-دع-وا ال-م-واط-ن-ي-ن إال-ى ال-م-زيد
من التعاون على مدار السساعة،
ل-ت-ق-دي-م ل-ه-م ي-د ال-مسس-اع-دة في
حينها.

 3آا’ف اتصسـ ـال هاتفـي ..
سش -ج-لت اŸصش-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-وسش-ائ-ل
التقنية ‘ حصشيلتها الششهرية ،اÿاصشة
بشش -ه -ر ديسش-م Èلسش-ن-ة  ،2016م -ا ع -دده
 3060إاتصش- -ال ه- -ات- -ف- -ي -ا ع -ل -ى ال -رق -م
لمن الوطني  ،48-15ورقم
’خضشر ل أ
ا أ
ال -ن-ج-دة  ،17وأاك Ìم - - - - - -ن  363اتصشال
’ب- -لغ ع- -ن ح- -وادث
ه - -ات - -ف - -ي قصش - -د ا إ
وجرائم أاثناء حدوثها ،أاو التبليغ عن
ﬁاو’ت اŸسش- - -اسس وا’ع - -ت - -داء ع - -ل - -ى
’شش- - -خ- - -اصس واŸم - -ت - -ل - -ك - -ات ال - -ع - -ام - -ة
ا أ
واÿاصشة.

جلت ذات المصسالح  1171إاتصسال قصسد طلب
كما سس ّ
النجدة ،والتدخل من مصسالح الشسرطة عبر كافة
ق- -ط -اع ا’خ -تصس -اصض ،فضس  Ó-ع -ن تسس -ج -ي -ل 1494
إاتصس -ال ه -ات -ف -ي ،ك -ن -داءات ل -ط -لب م -ع -ل -وم-ات أاو
توجيهات أاو طلب تدجل مصسالح أاخرى ،على غرار
عناصسر الحماية المدنية إ’سسعاف الجرحى خاصسة
عند وقوع حوادث مرور.
وهذه اإ’حصسائيات تؤوكد تنامي الوعي اأ’مني لدى
ال -م -واط -ن -ي -ن ب -و’ي -ة ب -ج-اي-ة ،ح-ول ضس-رورة إابÓ-غ
مصس -ال -ح الشس -رط-ة ع-ن ك-ل ال-نشس-اط-ات اإ’ج-رام-ي-ة

والمشسبوهة ،وهذا ما يسسهل من مهمة تدخل قوات
الشس-رط-ة قصس-د ح-م-اي-ة اأ’شس-خ-اصض وال-م-م-ت-ل-كات،
وت -ب -ق -ى مصس -ال -ح أام -ن ال -و’ي -ة م -ج -ن -دة ل -خ -دم -ة
Óمن الوطني - 15
المواطنين عبر الرقم اأ’خضسر ل أ
 48ورق -م ال -ن-ج-دة  17ال-مسس-خ-ري-ن دائ-م-ا لفائدة
المواطنين.
وف -ي ن-فسض اإ’ط-ار ،وب-فضس-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-م-ادي-ة
وال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ح-دي-ث-ة ،ال-ت-ي وفرتها المديرية العامة
Óم -ن ال -وط -ن -ي ل -خ -دم -ة ال-م-واط-ن-ي-ن وم-ح-ارب-ة
ل -أ
الجريمة وإايقاف الفاعلين ،قصسد تقديمهم أامام
الجهات القضسائية المختصسة ،فقد عالجت مصسالح
أامن الو’ية خÓل السسنة الفارطة  2016ما عدده 25
قضسية ،تّم حلها باسستعمال النظام اآ’لي للتعرف
على البصسمات ،كما تمّ إايقاف  17شسخصسا كانوا
محّل بحث من طرف السسلطات القضسائية ،بسسبب
ت -ورط -ه -م ف -ي قضس -اي-ا م-خ-ت-ل-ف-ة وذلك ع-ن ط-ري-ق
اسس- -ت- -غÓ- -ل ن- -ظ- -ام ال- -ب -حث وال -ت -ع -رف ل -لشس -رط -ة
الجزائرية ،كما تّم في نفسض اإ’طار التكفل بـ 3947
شسكوى مودعة لدى مصسالح أامن الو’ية خÓل نفسض
الفترة.

بجاية :بن النوي توهامي

‘ حوار مباششر معهم

وا‹ سسطيـ ـ ـ ـ ـف يطمئ ـ ـ ـّن بدراسس ـ ـ ـة ملف ـ ـ ـات طالب ـ ـ ـي السسك ـ ـ ـن

الضسرورة ،من إايصسال للماء والكهرباء و
الغاز ،إاضسافة إالى التهيئة التي أاعطت
وج -ه -ا أاخ-را ل-ه-ذا ال-ح-ي ال-ج-م-ي-ل ،ول-م
يفوت الوالي الفرصسة ،واقترب من بعضض
المواطنين الذي طالبوا بالتحدث إاليه
ل -ط -رح انشس -غ -ال -ه -م ال -م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ع -دم
اسس -ت -ف -ادت-ه-م م-ن السس-ك-ن ،ح-يث ط-م-أان
ال -ج -م -ي -ع ب -أان م -ل -ف -ات ط-ال-ب-ي السس-ك-ن
سستدرسض ،وسستلقى العناية الÓزمة من
طرف لجنة السسكن المخول لها قانونا
دراسسة الملفات وتحديد القائمة ،هذا
وذك -ر ال -وال -ي ب -أان ه -ذه ع -م -ل-ي-ة ت-وزي-ع
’ي-ام ال-ق-ليلة
ال-م-ف-ات-ي-ح سس-تسس-ت-م-ر ف-ي ا أ
القادمة ،وسسيتم تسسليم المفاتيح لـ 700
مسستفيد ببلدية العلمة ،شسرق عاصسمة
ال-و’ي-ة ،و 362ب-ب-ل-دي-ة أاو’د صس-ابر،في

نفسض المنطقة ،على أان تتواصسل العملية
ف -ي ب-اق-ي ال-ب-ل-دي-ات ،ف-ور ا’ن-ت-ه-اء م-ن
عملية التهيئة الحضسرية.

يذكر أان أاكثر من  5000اسستفادة من
السس-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ق-ب-ل-ي-ة ،ق-د سسلمت
للمسستفيدين عبر العديد من البلديات،
على أان توزع عليهم تباعا،بعد ا’نتهاء
من أاشسغال التهيئة.

ربط  245عائلة بشسبكة الغاز
‘ تالة ايفاسسن
في اإطار مواصسلة سسياسسة تعميم عملية
رب-ط ال-ت-وصس-ي-ل ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي عبر

ك -ام -ل ب -ل -دي-ات وق-رى و’ي-ة سس-ط-ي-ف،
تطبيقا لتعليمات والي و’ية سسطيف
ناصسر معسسكري ،با’إسسراع في تغطية
ا’أري -اف ب -ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي ،اأشس-رفت
السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ل-دائ-رة م-اوكÓن،
شس - -م - -ال غ - -رب ع - -اصس - -م - -ة ال - -و’ي- -ة،
وب- -ال- -ت- -نسس- -ي -ق م -ع م -دي -ري -ة ال -ط -اق -ة
للو’ية ،وشسركة توزيع الكهرباء والغاز،
موؤخرا ،على عملية وضسع حيز الخدمة
ل-ل-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ل-ف-ائدة  245مسسكن،
ب-ق-ري-ة ل-ع-زازق-ة ب-ل-دي-ة ت-ال-ة اي-ف-اسس-ن،
وهي العملية التي اأدخلت الفرحة لدى
قلوب سسكان المنطقة ،بعد اأن تحقق
حلمهم الذي طال طوي ،Óخاصسة و اأنها
تزامنت وفصسل الشستاء وتسساقط الثلوج
بكثافة في المدة ا’أخيرة.

وهكذا ينتقل سسكان قرية لعزازقة من
قسساوة البرد اإلى الدفىء بالغاز ،خاصسة
واأن المنطقة جبلية ،ومعروفة بقسساوة
فصسل الشستاء ،على اأن تتواصسل العملية
بباقي المناطق ا’أخرى ،خاصسة قرية
ت -ازم -ورت ال -ت -ي ب-ل-غت ا’أشس-غ-ال ف-ي-ه-ا
نسسبة  90بالمائة.
وب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة تصس-ل نسس-ب-ة التغطية
ب -ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي ب -ال -ب-ل-دي-ة ال-ى 96
ب-ال-م-ائ-ة ،وه-ي ت-ع-ادل ت-ق-ري-ب-ا ال-نسس-ب-ة
الو’ئية للتغطية بهذا المرفق.

سسطيف :نورالدين بوطغان

الرياضشي
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لوŸبية ا÷زائرية
الّلجنة ا أ

تكر ËاŸتأاّلق Úلسضنة  ‘ 2016حفل ‡يّز
ُدشّشن بحضشور ششخصشيات رياضشية معروفة

اŸتحف األوŸبي إاضضافة مهّمة للمرافق الّرياضضية

بعد اŸششاركة الكارثية لـ «اÿضشر» ‘ كان 2017

عدم اسضتقرار الإطـ ـار الفني
أاّثر على آاداء اŸنتخب

مّدان :

كلمة العدد

أاسضماء متداولة ...
ب -ع -د اÿروج «اŸف -اج-ئ» ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ن
منافسسات كأاسس افريقيا  ،2017اŸتواصسلة بالغابون
وذهاب اŸدرب ليكنسس الذي  ⁄يعّمر طوي Óعلى
رأاسس «اÿضسر»  ،فإان اسسماء عديدة مطروحة هذه
لي -ام ‘ «السس -اح -ة ال-ري-اضس-ي-ة» ا÷زائ-ري-ة لشس-غ-ل
اأ
منصسب الناخب الوطني.
وا◊ديث مركز عن اŸميّزات التي سستتوفر ‘
^ حامد حمور
هذا اŸدرب الذي سسيعطي الدفع الذي يحتاجه
الفريق من كل النواحي للعودة إا ¤الواجهة ‘ أاقرب وقت والعمل على
لشسهر اŸاضسية
لقل ،بالنظر لكل ما حدث خÓل ا أ
اŸدى اŸتوسسط على ا أ
من خÓل إاشسراف ثÓثة مدرب Úعلى حظوظ اŸنتخب الوطني ‘ فÎة
وجيزة.
تبقى عدة احتمالت واردة بالنظر لطموحات اŸنتخب الوطني وتعداده الÌي

الذي Áكنه أان يحقق نتائج كبÒة ‘ حالة ايجاد التأاط Òالتقني اŸناسسب،
وإاعطائه الوقت الكا‘ لتجسسيد برنامج عمله حيث إان هذه النقطة قدمت لنا
مثال حّيا فيما يخصس مسسÒة اŸدرب الوطني السسابق وحيد هاليلوزيتشس الذي
بالرغم من فشسله ‘ تأاهيل «اÿضسر» إا ¤الدور الثا ‘ Êكأاسس افريقيا 2013
اسستطاع أان يجسسد النقاط اŸمّيزة لعمله فوق اŸيدان إا ¤درجة أان الفريق
ا÷زائري أابدع ‘ مونديال الÈازيل وحّقق نتيجة تاريخية بعبوره إا ¤الدور
الثا.Ê
لخÒة اسسم اŸدرب ا÷زائري جمال بلماضسي الذي لعب
ويتداول ‘ اŸدة ا أ
على أاعلى مسستوى وتقمصس أالوان اŸنتخب الوطني عدة مرات قبل أان يتوجه
إا ¤عا ⁄التدريب بنجاح ‘ البطولة القطرية.
لقرب لتدريب الفريق الوطني بالنظر لرؤويته ا÷يدة
وقد يكون هذا اŸدرب ا أ
وا÷ديدة ‘ النواحي التقنية ،التكتيكية والقدرة على تسسي Òتشسكيلة وجعلها ‘
ظروف جيدة لتقد ËاŸسستوى اŸنتظر فوق اŸيدان.
وبدون شسك سسيتم الفصسل ‘ اسسم اŸدرب القادم للفريق الوطني عقب اجتماع
اŸكتي الفيدرا‹ اŸقرر يوم  7فيفري ،ذلك أان «اÿضسر على موعد بداية من
لجراء مقابÓت –ضسÒية
جوان القادم ومن الضسروري اسستغÓل تواريخ الفيفا إ
لداء
لعطاء الفرصسة للمدرب من أاجل تطبيق عمله على اŸيدان و–سس Úا أ
إ
بشسكل تدريجي ،خاصسة وأان كل اŸتتبع Úأاشساروا إا ¤أان اŸنتخب الوطني ⁄
يلعب مقابÓت عديدة وقوية قبل –وله إا ¤الغابون.

مسضت ـ ـوى اŸنتخب
عكسس سضوء تسضيÒ
اŸنظومة الكروية
زغدود :

التعاقد مع «ليكانسس»
أاكـ ـ ـ Èخطـ ـ ـ ـأا
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»°VÉ` ` ` jôdG
بعد اŸششاركة الكارثية لـ «اÿضشر» ‘ كان ٢٠١٧

اŸنتخب ا÷زائري
ينهي اŸنافسسة ‘ اŸركز العاشسر

لطار الفني أاّثر على آاداءاŸنتخب
عدم اسستقرار ا إ
 ⁄يقدم اŸنتخب الوطني اŸسشتوى الذي كان ا÷مهور ا÷زائري ينتظره ‘ منافسشات كأاسس افريقيا
صشل على نقطت Úفقط وقدم عروضشا هزيلة
اŸتواصشلة بالغابون ،وخرج من الدور ا أ
’ول بعد أان ح ّ
من الناحية التقنية.
ع- -قب م- -ون -دي -ال الÈازي -ل  ..ك -ون غ -ورك -ي -ف  ⁄ي -ق -م
حامد حمور
ب -ت -غ -يÒات ع-م-ي-ق-ة ع-ل-ى ال-تشس-ك-ي-ل-ة واح-ت-ف-ظ ب-أاغ-لب
فبالرغم من أانه دخل الدورة ‘ ثوب اŸرشسح للذهاب اللعب Úاألسساسسي Úالذين كانوا قد سساروا ‘ هذه
إا ¤أابعد حّد ‘ هذا اŸوعد ،بالنظر للتعداد الÌي السسÎاتيجية منذ فÎة.
الذي Áلكه ،إال أان األمور كانت عكسس ذلك “اما و⁄
ن-ر اŸسس-ت-وى ا◊ق-ي-ق-ي ل-ع-دة لع-ب Úف-وق اŸسس-ت-ط-ي-ل ل-ك-ن ›ئ راي-ف-اتسس وال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي ع-م-ل ب-ه-ا ل-فÎة
األخضسر ،وهذا بداية من اŸباراة األو ¤أامام زÁبابوي وجيزة وذهابه اŸفاجئ كان له وقع معنوي على الفريق
و التي كانت اŸؤوشسر ا◊قيقي لعدم جاهزية «اÿضسر» الوطني الذي كان ‘ بداية الطريق Ÿهمة كبÒة وهي
لهذه الدورة  ..والدليل على ذلك قّدم لنا بعد ذلك أاين اقصس -ائ -ي -ات ك -أاسس ال-ع-ا 2018 ⁄وال -ه-دف ال-ت-أاه-ل ا¤
 ⁄يتمكن فريق زÁبابوي منافسسة منتخبي السسينغال اŸونديال للمرة اÿامسسة والثالثة على التوا‹  ..وكان
وتونسس وانهزم بسسهولة نسسبية.
على «اÿضسر» عدم تضسييع منعرج حاسسم ‘ اŸباراة
أامام نيجÒيا ،أاين ”ّ تعي ÚاŸدرب ليكنسس الذي كان
ك -م -ا أان ب -عضس ال -تÈي -رات اŸت -ع -ل -ق -ة «ب -ال-ت-أاق-ل-م» م-ع يحمل العديد من اŸيزات التي قد تكون ا◊ل األمثل
الظروف ‘ أادغال افريقيا ل تكون ‘ معظم األحيان ‘ موعد نيجÒيا الذي اقÎب بشسكل كب Òمقارنة مع
ذات صسلة وثيقة مع اŸسستوى اŸقدم ،ألن منتخبات من ت -ع -ي Úم -درب ،ه -ذه اŸي -زات ت-ت-ل-خصس ‘ أان ال-ت-ق-ن-ي
شسمال افريقيا تقدم حاليا عروضسا ‘ اŸسستوى بفعالية البلجيكي يعرف جيدا اŸنتخب ا÷زائري بحكم أانه
بدنية كبÒة ا ¤غاية انتهاء الـ  90دقيقة ‘ اŸباراة ،دربه ‘ السسنوات اŸاضسية ويعرف اŸنافسسات القارية
بعد أان درسست كل «ا◊لول العلمية» اŸتاحة ‘ ﬁور كونه أاشسرف على اŸنتخب التونسسي مؤوخرا.
ال -ت -أاق -ل -م ب-ح-ك-م أان-ن-ا نشس-ارك م-ن-ذ سس-ن-وات ع-دي-دة ‘ وكانت الطموحات كبÒة لعودة «اÿضسر» بنتيجة موفقة
من نيجÒيا ،لكن األمور  ⁄تكن ‘ هذا الŒاه ،وأاكÌ
اŸنافسسات القارية.
فالسسبب الرئيسسي الذي يكون ‘ مقدمة اإلخفاق ،ل من ذلك فإان الفريق الوطني ظهر بشسكل متواضسع من
Áكن إابعاده عن مسسأالة عدم اسستقرار الطاقم الفني لـ الناحية الدفاعية أادت إا ¤تلقيه  3أاهداف كاملة...
«اÿضسر» حيث إان اشسراف ثلثة تقني Úعلى العارضسة ول -ذلك ،ف -إان -ه ظ -ه -ر ج -ل-ي-ا أان ا◊ل-ول ‘ اŸن-ظ-م-ة
الفنية للفريق الوطني أاثر على «اŸردودية ا÷ماعية» الدفاعية غ Òمتوفرة ،فاÿط اÿلفي أاجريت عليه
ل -ل -تشس -ك -ي -ل -ة ال -ت -ي وج -دت صس -ع -وب -ات ك-بÒة ل-ت-جسس-ي-د العديد من التغيÒات ،سسواء ‘ “ركزه أاو اللعبÚ
لمر الذي أاثر على التوازن الكلي
الم -ك -ان-ي-ات ال-ف-ردي-ة اŸعÎف ب-ه-ا ل-ع-دي-د ال-لع-ب ،Úالذين يشسكلونه  ..ا أ
هؤولء  ⁄يجد معاŸهم من خلل التغيÒات اŸسستمرة للتشسكيلة التي دخلت كأاسس افريقا بالغابون بدون
«–صس »Úدفاعي قوي وتلقى الفريق الوطني حصسة
للخطط التكتيكية.
لهداف ،وعددها ( )6أاي Ãعدل هدفÚ
فذهاب غوركيف كان له تأاث Òمباشسر على أاداء الفريق كبÒة من ا أ
ال -وط-ن-ي ،ال-ذي ك-ان خ-لل ت-واج-د ه-ذا ال-ت-ق-ن-ي ي-ل-عب ‘ كل مباراة و هو عدد كب Òبالنظر للطموحات التي
باسسÎاتيجية واضسحة فوق اŸيدان  ..وسسارت األمور ك -انت ل -دي-ن-ا ق-ب-ل ان-ط-لق اŸن-افسس-ة ،ح-يث اح-ت-لت
بطريقة سسلسسة بعد مغادرة هايلوزيتشس للفريق الوطني ا÷زائر اŸركز الثا ‘ Êأاسسوأا خط دفاع خلل

منعرج تصسفيات اŸونديال ...

عدم التأاقلم Ÿ ..اذا؟

لول لـ «كان .»2017
الدور ا أ

العمل على اŸدى اŸتوسسط على األقل

وب -ال -ت -ا‹ ،ف-إان تسس-اؤولت ع-دي-دة م-ط-روح-ة ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ عن اسسم اŸدرب القادم للمنتخب الوطني بعد
اسستقالة ليكنسس حيث إان «مفتاح النجاح» هي ضسرورة

الع-ت-م-اد ع-ل-ى خّ-ط-ة م-ت-وسس-ط-ة اŸدى ب-ت-ع-ي Úن-اخب
وطني بإامكانه اعطاء نتائج عمله على األقل بعد عامÚ
ل -رؤوي -ة ث -م -اره ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع  ..وسس-ي-ك-ون اج-ت-م-اع
اŸكتب الفيدرا‹ اŸقرر يوم  7فيفري القادم حاسسما
للفصسل ‘ تعي Úمدرب جديد لـ «اÿضسر» الذي تكون
مهمته إاعادة األمور التقنية إا ¤سسّكتها ،خاصسة وأان

مّدان لـ«الششعب»:

«مسستوى اŸنتخب عكسس سسوء تسسي ÒاŸنظومة الكروية»

أاك- -د الÓ- -عب ال- -دو‹ السش -اب -ق ح -ك -ي -م
م - - -دان ‘ ح - - -وار لـ»الشش - - -عب» أان فشش - - -ل
اŸنتخب الوطني ‘ –قيق نتائج جيدة
ب-ك-اسس إاف-ري-ق-ي-ا ك-ان أام-را م-ن-تظرا لعدة
ع -وام -ل أاه -م -ه -ا ع -دم ا’سش -ت -ق-رار ع-ل-ى
مسشتوى ا÷هاز الفني.
حاوره :عمار حميسشي

ورفضس مدان السس Òوراء األصسوات التي تنادي
ب -رح -ي-ل رئ-يسس ال–ادي-ة م-ع-تÈا ال-ق-رار م-ن
صس-م-ي-م اخ-تصس-اصس ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة التي من
حقها أان Œدد الثقة ‘ روراوة من عدمها
خ- -لل ع- -م- -ل -ي -ة ان -ت -خ -اب ال -رئ -يسس ا÷دي -د
«للفاف».
وي- -ع- -كسس مسس- -ت- -وى اŸن- -ت- -خب حسسب م- -دان
العوجاج الذي تعرفه اŸنظومة الكروية ‘
ا÷زائ-ر ألن-ه-ا ل تسس-م-ح ل-ل-م-ن-ت-خب ب-ت-ح-ق-ي-ق
ن -ت -ائ -ج ج -ي-دة ع-ل-ى م-دى ط-وي-ل ول-ك-ن األم-ر
مرتبط بفÎات معينة فقط.
«الششعب» :ماهي أاسشباب فششل اŸنتخب ‘
–قيق نتائج جيدة ‘ كأاسس إافريقيا؟
م -دان :ه -ن -اك ع -وام -ل ع-دي-دة سس-اه-مت ‘
إاخ -ف -اق اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ع -ل -ى اŸسس-ت-وى
اإلفريقي ومنها عدم السستقرار الذي عرفته
ال -ع -ارضس -ة ال -ف -ن -ي -ة ل -ل -م -ن-ت-خب خ-لل ال-فÎة
اŸاضسية التي عرفت توا‹ اŸدرب ،Úوهو ما
أاثر سسلبا على مسستوى اÛموعة ‡ا جعلنا
نخرج بخفي حن Úمن كأاسس إافريقيا رغم أاننا
‰لك ت -رك -ي-ب-ة بشس-ري-ة ‡ي-زة ك-انت تسس-ت-ط-ي-ع
–قيق نتائج أافضسل بالوصسول إا ¤ربع النهائي

على األقل ،لكن العكسس هو الذي حدث لكن ل
ي -جب ال -وق -وف ع -ن-د ه-ذا السس-بب ف-ق-ط ،ألن
اŸنتخب الوطني تراجع مسستواه منذ كأاسس
ال-ع-ا ،2014 ⁄وال -ت -ي ع -رفت ت -و‹ ال-ف-رنسس-ي
غوركوف زمام العارضسة الفنية لكنه Á ⁄نح
تلك اإلضسافة التي كنا ننتظرها على مسستوى
كأاسس إافريقيا Ãا أاننا خرجنا من ربع النهائي
‘  ،2015ل- -ك -ن األم -ور ازدادت سس -وءا خ -لل
كأاسس إافريقيا ا◊الية بتحقيق نتيجة سسلبية ل
تعكسس اإلمكانيات اŸتوفرة وهو ما يجعلنا
ن -ط -رح ال -تسس -اؤول Ÿاذا فشس -ل اŸن -ت -خب رغ-م
ت -واج -د لع -ب‡ Úي -زي -ن و ت -وف -ر إام-ك-ان-ي-ات
ضسخمة؟.
هل رحيل اŸدرب كان هو ا◊ل ؟
@@ ل اعتقد انه ا◊ل بل هو جزء بسسيط منه
ألن ه -ذا اŸدرب م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ت -ق -ن -ي-ة ل
نسس -ت-ط-ي-ع ت-ق-ي-ي-م-ه ل-ك-ن-ه ي-ت-ح-م-ل اŸسس-ؤوول-ي-ة
لخفاق،
وبالتا‹ فرحيله كان منتظرا نظرا ل إ
لكن ل احد تسساءل عن مسستوى اللعب Úالذين
خ ّ-ي -ب -وا ال -ظ ّ-ن و ⁄ي -ك-ون-وا ‘ اŸسس-ت-وى ،ألن
اÿسسارة ل تؤو ⁄بل ما يحز ‘ نفسسي هو
اŸسس-ت-وى ال-ه-زي-ل ل-ب-عضس ال-ع-ن-اصس-ر رغ-م أانها
“لك إامكانيات كبÒة وهو ما يطرح أاك Ìمن
ع-لم-ة اسس-ت-ف-ه-ام ح-ول م-دى ج-اه-زي-ت-ه-ا م-ن
الناحية البدنية والنفسسية .إاضسافة إا ¤مدى
‚اعة عملية التحضس Òالتي جرت قبل كأاسس
إاف -ري -ق -ي -ا وه -ل ك -انت ‘ اŸسس -ت-وى وب-ال-ت-ا‹
فا◊ديث أان ا◊ل ‘ رحيل اŸدرب هو كلم
غ Òمعقول ،ألننا نتناسسى عوامل أاخرى أاثرت
على طريقة عمله كضسيق الوقت إاضسافة إا¤
عدم انسسجام اÛموعة مع طريقة عمله.

«ا÷معية العامة
هي الوحيدة التي
تسشتطيع ﬁاسشبة
رئيسس ا’–ادية»
ه- - -ل ا◊ل ب- - -رأايك ‘ رح- - -ي- - -ل رئ- - -يسس
ا’–ادية؟
@@ صس -راح -ة ل أاري -د مسس -ان -دة اŸوج-ة ال-ت-ي
ت- -ن- -ادي ب -رح -ي -ل رئ -يسس «ال -ف -اف» ألن األم -ر
مرتبط Ãوقف من ا÷معية العامة ،كما أان
ع -ه -دة روراوة ع -ل-ى رأاسس «ال-ف-اف» سس-ت-ن-ت-ه-ي
خ- -لل أاي- -ام ول ي- -جب اسس- -ت -ب -اق األم -ور ألن -ه
سس -ي -ك -ون م -ط-ال-ب-ا ب-ت-ق-د Ëا◊صس-ي-ل-ة اŸال-ي-ة
واألدبية لعهدته وا÷معية العامة هي من تقيم

عمله إان كان ناجحا أام ل ،لكن من الناحية
األدب- -ي- -ة ‘ ك- -ل ال -ع -ا ⁄و‘ شس -ت -ى اÛالت
عندما يحدث إاخفاق فاŸسسؤوول األول يغادر
تلقائيا وهو أامر ل ينقصس منه بالعكسس يزيد
من قيمته وشسأانه لدى الرأاي العام ألنه نوع من
–مل اŸسسؤوولية وليسس الهروب منها وحسسب
رأاي رئ -يسس ال–ادي -ة أاخ -ف -ق ألن -ه رك-ز ع-ل-ى
اŸن- -ت- -خب األول وه- -و م -ن ق -ام ب -ج -لب ه -ذه
اÛم - -وع - -ة م - -ن اŸدرب Úال - -ت - -ي “ ⁄ن - -ح
اإلضسافة .كما انه اتخذ قرارات خاطئة نحن
ندفع ثمنها ◊ّد اآلن منها تأاييد اللعبÚ
فيما يخصس رحيل اŸدرب الصسربي رايفاتسس
وهو األمر الذي  ⁄يكن منتظرا منه ـ حسسب
جب عليه الوقوف إا ¤جانب
رأاي ـ ألنه كان يتو ّ
اŸدرب وعدم منح ا◊رية للعب ‘ Úاتخاذ
هذا القرار.
هناك من يعت Èأان اŸنظومة الكروية
‘ ا÷زائ- -ر م -ريضش -ة ه -ل ت -ؤوي -د وج -ه -ة
النظر هذه؟
@@ بالفعل ألنه كانت هناك عدة مؤوشسرات
على فشسل اŸنتخب ‘ كأاسس إافريقيا منها
شسكل اŸنظومة الكروية ا◊الية التي ل تسسمح
ل-ل-م-ن-ت-خب ب-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائج جيدة على اŸدى
الطويل واألمر يبقى مرتبطا بفÎات معينة
وبالتا‹ فسسنبقى ندور ‘ حلقة مفرغة كان
م- -ن الضس- -روري ت -ف -ادي -ه -ا م -ن خ -لل ات -خ -اذ
قرارات شسجاعة ‘ مصسلحة اŸنتخب األول
ول يجب أايضسا الهتمام بهذا األخ Òفقط،
ألن-ه ه-ن-اك م-ن-ت-خ-ب-ات سس-ن-ي-ة أاخ-رى تسس-ت-حق
الل -ت-ف-ات-ة ألن-ه-ا اÿزان ال-ذي يسس-ت-ط-ي-ع م-ن-ح
اإلضسافة للمنتخب مسستقبل.

اŸواعيد عديدة تنتظر زملء ﬁرز من خلل مواصسلة
تصسفيات كأاسس العا ،2018 ⁄التي سستكون صسعبة بالنظر
ل-ع-دد ال-ن-ق-اط ال-ت-ي ضس-ي-ع-ه-ا ال-ف-ري-ق ال-وط-ني ‘ بداية
التصسفيات ،إا ¤جانب خوضس غمار اقصسائيات كأاسس
افريقيا .2019

الÎاجع ‘ ترتيب الفيفا  ..وارد

وبدون شسك ،فإان اŸنتخب اŸنتخب الوطني سسوف
يÎاجع ‘ تصسنيف الفيفا لشسهر فيفري القادم بعد
خروجه اÙتشسم واŸبكر من منافسسات كان ،2017
وقد يصسل ترتيبه إا ¤الـ  45أاو يقÎب من اŸرتبة الـ 50

ب -ن ك -ون اŸن -ت-خ-ب-ات ال-ت-ي ت-واصس-ل اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة
سستكسسب عدد من النقاط ‘ هذه الفÎة  ..ويأاتي هذا
الظرف بعد أان تعودنا منذ سسنوات عديدة رؤوية الفريق
الوطني ‘ مراكز متقدمة ‘ هذا الÎتيب الذي يعطي
دائما دعما معنويا كبÒا للعب Úو اŸسسؤوول Úلتحقيق
نتائج أافضسل.

ل·  ،2017اŸقامة بالغابون ،سسينهي
بخروجه من الدور األول لنهائيات كأاسس افريقيا ل أ
اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم هذه اŸنافسسة ‘ اŸركز العاشسرة ،بغضس النظر عن بقية
نتائج الدورة التى بلغت الدور ربع النهائي.
وبعد تعادل Úأامام كل من زÁبابوي والسسينغال بنفسس النتيجة ( )2-2تخللتها
خسسارة أامام تونسس ( ،)2- 1اكتفى اÿضسر باŸركز الثالث عن اÛموعة الثانية
Ãجموع نقطت Úفقط.
وج -اء زم -لء م -ان -دي ‘ ه -ذا اŸرك -ز
ب-تسس-ج-ي-ل-هم لـ  5أاه-داف وت-ل-ق-ي-هم لسستة
أاخرى
أاي بفارق أاهداف (.)1-
وتقدم اÿضسر على كوت ديفوار (الصسف
3 ،11ن) ب - -ف - -ارق أاك Èع- -دد األه- -داف
اŸسسجلة،
حيث أاحرز زملء ويلفريد بو ÊهدفÚ
وتلقوا ثلثة.
وحّل منتخب البلد اŸنظم ،الغابون‘ ،
الصس- - -ف ال - -ت - -اسس - -ع ‘ الÎت - -يب ال - -ع - -ام
للمنتخبات
اŸشساركة ،بخروجه من الدور األول عن
اÛموعة األو ¤بـ 3نقاط بعد ثلثة
تعادلت.
أاما ما‹ فقد حلت ‘ اŸركز الـ12
ب- -خ- -روج- -ه- -ا م- -ن اÛم -وع -ة ال -راب -ع -ة
بنقطتÚ
ب -ع -د خسس -ارة وت-ع-ادل ،Úب-إاح-راز ه-ج-وم
«النسسور اŸالية» لهدف وحيد واسستقبال
شسباكهم لهدف.)2-( Ú
وتأاتي بعدها أاوغندا ‘ اŸرتبة  13التي
خ- -رجت م- -ن ال- -دورة ب- -ن- -ق -ط -ة وح -ي -دة
وبتسسجيلها
لهدف وتلقي مرماها هدف.)2 -( Ú
تلتها غينيا بيسساو ‘ الرتبة  14بنقطة
واح -دة وإاح -رازه ل -ه -دف وح -ي -د وت -ل-ق-ي
شسباكه
ألربعة أاهداف (.)3-
ثم تأاتي زÁبابوي ‘ اŸركز  15بنقطة واحدة وتسسجيلها ألربعة أاهداف وتلقي
شسباكها لثمانية أاهداف (. )4-
ويتذيل منتخب طوغو ترتيب البلدان اŸشساركة بنقطة واحدة إاثر تسسجيله هدفÚ
بينما تلقى سستة أاهداف أاي (.)4-
وتتواصسل منافسسات «اŸونديال الفريقي» ابتداء من اليوم بإاجراء الدور ربع النهائي.

ربع نهائي كأاسس إافريقيا ٢٠١٧

زغدود لـ «الششعب» :

«التعاقد مع «ليكانسس» أاك Èخطأا

أاك- -د الÓ- -عب ال- -دو‹ السش -اب -ق وم -درب
إا–اد بسشكرة «من Òزغدود» أان التعاقد
م-ع اŸدرب ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي «ج-ورج ليكانسس»
’–ادي - - -ة
أاك Èخ - - -ط - - -أات ق - - -امت ب - - -ه ا إ
’خÒ
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ك -رة ال -ق -دم ،وأان ا أ
أافقد اÿضشر قوتهم اŸعهودة ‘ كأاسس أا·
إاف-ري-ق-ي-ا  ٢٠١٧ب-ال-غ-اب-ون ،م-وضش-ح-ا ب-أان
’ع- -ب- -ي اŸن- -ت- -خب أان- -ان- -ي -ون وأاه -داف -ن -ا
تلقيناها من أاخطاء فردية وأان هششاششة
دف-اع-ن-ا م-ن ضش-ع-ف وسش-ط م-ي-داننا ،وكما
–دث عن اŸسشتقبل ‘ ،هذا ا◊وار.
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس

«الشش- -عب»  :أاو’ ،ك- -ي- -ف ت- -ق- -ي -م م -ردود
اŸنتخب الوطني ‘ كان الغابون؟
م-ن Òزغ-دود :أاشس -د اŸتشس -ائ -م ⁄ Úي -ك-ن
يتوقع أان نغادر من الدور األول ولكن واقع
لسسف ،حيث عجزنا عن
اŸيدان كان مغايرا ل أ
–قيق أاي انتصسار ،ما جعلنا نعود مبكرا إا¤
الديار ،اÿيبة كبÒة جدا للشسعب ا÷زائري
وكل عشساق كرة القدم ‘ ا÷زائر ألن ا÷ميع
كان يؤومن بقدرة هذه التشسكيلة على الذهاب
بعيدا ‘ اŸنافسسة ،بالنظر إا ¤كل األسسماء
الكبÒة التي ‰لكها على الورق ولكن عناصسرنا
 ⁄ت -ك -ن ع -ن -د مسس -ت -وى ال -ت -ط -ل-ع-ات وظ-ه-رت
Ãسستوى ضسعيف أاعادنا إا ¤النقطة الصسفر،
وهنا يجب أان نعود إا ¤ما حدث قبل كأاسس أا·
إافريقيا لكرة القدم وبداياتنا ‘ التصسفيات وما
حدث بعد إاقالة اŸدرب «راييفاتسس» ،أاعتقد
أان اŸشسكل داخلي قبل كل شسيء ويجب أان يحل

بسسرعة كبÒة حتى نتمكن أان نواصسل مشسوارنا
ب -ال-ق-وة ال-ت-ي ك-ن-ا ع-ل-ي-ه-ا سس-اب-ق-ا ،ي-جب إاع-ادة
النظر ‘ الكث Òمن األمور كي ل نعود إا¤
ن -كسس-ات سس-ن-وات ال-تسس-ع-ي-ن-ات وب-داي-ة األل-ف-ي-ة
ا÷ديدة.
ه - -ل ت - -ظ - -ن أان ال- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع «ج- -روج
ليكانسس» كان أامرا خاطئا؟
@@ب- -ط- -ب- -ي -ع -ة ا◊ال ،ال -ت -ع -اق -د م -ع اŸدرب
البلجيكي «جورج ليكانسس» كان أامرا خاطئا،
حيث كان من األجدر جلب مدرب Ãواصسفات
عاŸية منذ البداية ÿلفة الصسربي «ميلوفان
راي -ي -ف -اتسس» ،خ-اصس-ة وأان اÿضس-ر ك-ان-وا ع-ل-ى
موعد مع العديد من السستحقاقات اŸهمة
ب-داي-ة Ãواصس-ل-ة مشس-وار ك-أاسس ال-ع-ا ⁄ب-روسس-ي-ا
وبعدها خوضس غمار كأاسس أا· إافريقيا ،خيار
«ليكانسس» كان فاشسل كوننا نعرفه جيدا ألنه
مّر من قبل على اŸنتخب الوطني ورحل ومر
با÷Òان التونسسي Úوانتقدوه كثÒا من الناحية
الفنية وحتى ‘ بلده انتقدته صسحافة بلده وكل
ال-ت-ق-ن-ي Úال-ب-ل-ج-ي-ك-ي Úواألوروب-ي Úبعدما كان
ق- -اب ق- -وسس Úأاو أادن- -ى م- -ن إاع- -ادة اŸن -ت -خب
البلجيكي إا ¤النقطة الصسفر ،على العموم حتى
قبوله Ÿهمة صسعبة مثل التي كان مكلفا بها
كان أامرا انتحاريا ومن اŸسستحيل أان يقبل
مدرب Ãواصسفات عاŸية اŸهمة التي قبلها
«ليكانسس» ‘ ذلك الظرف ،لكن قبل ›يئه كنا
على األقل أاقوى ‘ اÿط Úالدفاعي ووسسط
اŸيدان وكنا جد أاقوياء من الناحية الهجومية،
لكن «ليكانسس» قضسى على كل ما هو جيد ‘
اŸن- -ت- -خب ال -وط -ن -ي وأاف -ق -د اÿضس -ر ق -وت -ه -ا
اŸع- -ه- -ودة بسس- -بب خ -ي -ارات -ه اÿاط -ئ -ة ،لسست

م -ع -ت -ادا ع -ل -ى ان-ت-ق-اد اŸدرب Úل-ك-ن اŸدرب
السسابق للمنتخب الوطني قام بأاخطاء بدائية،
وخ -لل اŸب -اري -ات  ⁄ي-ك-ن يسس-ت-غ-ل ال-ت-غÒات
÷لب اإلضس- -اف- -ة اŸرج- -وة م -ن ال -ب -دلء وق -ام
ب -ت -غÒات غ Òم -ف -ه -وم -ة ،خ -لصس -ة ال-ق-ول ‘
«الكان» غابت بصسمتنا وتلشست قوتنا وذهبت
ه- -ي- -ب -ت -ن -ا ‘ ال -ل -عب واآلن ي -جب إاع -ادة ب -ن -اء
اŸنتخب من جديد ،حتى نكون أاقوى مسستقبل
ونطمح ‘ التأاهل إا« ¤كان» الكامÒون .2019
’ضش -ع -ف ‘
دف- -اع- -ن- -ا أاصش- -ب- -ح ا◊ل- -ق -ة ا أ
اŸنتخب ،كنا متخوف Úعلى اÙور فإاذا
بنا وجدنا اŸششكل ‘ الغابون ‘ اŸناصشب
’ربعة؟
ا أ
@@ عندما نقيم فيجب أان نتحدث عن 10
أاه -داف خ -لل اÿمسس م -ب -اري -ات ال -رسس -م -ي-ة
األخÒة ،ب- -اح -تسس -اب ث -لث -ي -ة أام -ام ن -ي -جÒي -ا
وهدف ضسد الكامÒون ،باإلضسافة إا ¤سسداسسية
«ال-ك-ان» ،أاه-داف اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي أاخ-ط-ائه
ج-ل-ه-ا ف-ردي-ة ،وال-لع-ب-ون ل-دي-ه-م أان-انية كبÒة
واألمر البارز ‘ كل هذا أان روح اÛموعة
غائبة “اما ،أان تتلقى  10أاهداف كاملة ‘ 5
مباريات رسسمية Ãعدل هدف ‘ Úكل لقاء ‘
ه- -ذا اŸسس- -ت- -وى وب- -لع -ب Úي -ل -ع -ب -ون ‘ أاكÈ
ال -ب-ط-ولت ال-ع-اŸي-ة أام-ر ك-ث Òوك-ب ،Òع-ن-دم-ا
ي -ت -ح -دث «م -ان-دي» وي-داف-ع ع-ن «غ-لم» ب-أان-ه
أافضسل ظه Òأايسسر ‘ أاوروبا أاو ‘ العا،⁄
صسحيح ول ننكر ذلك لكن ‘ منافسسة كأاسس أا·
إافريقيا أاعتقد بأانه كان أاضسعف ظه Òأايسسر ‘
إافريقيا لكي ل نقول ‘ العا ⁄بأاخطاء بدائية،
و»ب -ل -خ -ي »Ìأاق -ح -م-ن-اه ‘ األج-واء اإلف-ري-ق-ي-ة
سس -ري -ع -ا وت -خ -لصس -ن -ا م-ن-ه سس-ري-ع-ا ب-ع-دم-ا ق-ام
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بخطأاين ‘ شسوط واحد و‰ ⁄نحه الفرصسة
‘ مباراة عادية لكي يتأاقلم بسسرعة« ،ماندي»
ي-ق-وم ب-أاخ-ط-اء ع-دي-دة وم-ت-ك-ررة م-ن-ذ –وي-له
ل- -ل- -عب ‘ ﬁور ال- -دف- -اع ول يسس -ت -ح -ق شس -ارة
القيادة ،ألن من يحملها يجب أان يكون لعبا
مثاليا فوق اŸيدان ولديه هبة وكاريزمة قوية
ألخذ هذه اŸسسؤوولية« ،مفتاح» جلب خÈته
دافع وهاجم ولو لعب أاك Ìمع اÿضسر لقدم
آاداء أافضسل ،صسحيح أانه قام ببعضس األخطاء
ل -ك -ن -ه-ا  ⁄ت-ك-ن ف-ادح-ة ،و»ب-ن سس-ب-ع-ي-ن-ي» ك-ان
األفضسل وب Úعلو كعبه وأاتنبأا له ÃسسÒة كروية
كبÒة مع اŸنتخب والفرق التي سسيلعب لها،
كما أان ضسعف دفاعنا نابع من ضسعف وسسط
ميداننا« ،بن طالب» كان غائبا ‘ اللقاءات
الثلثة و ⁄يتم تعويضسه ،و»قديورة» ظهر عليه
غيابه عن اŸنافسسة وعمل لوحده ‘ وسسط
اŸيدان ،وأاتسساءل Ÿا  ⁄نشساهد «عبيد» مكان
«بن طالب» وŸا  ⁄تكن ا÷رأاة للمدرب بتغÒ
«سسليما »Êأاو «ﬁرز» ،وŸا أاشسرك «غزال»
على ا÷هة اليسسرى على حسساب «هني» ،كل
ه-ذه ال-ع-وام-ل اج-ت-م-عت ل-ت-ج-ع-ل م-ن مشس-ارك-ة

اŸنتخب الوطني متواضسعة للغاية إان  ⁄نقل
ضسعيفة.
ل-دي-ن-ا  6أاشش-ه-ر ل-ت-ج-ه-ي-ز م-ن-تخب قوي
ÿوضس غمار تصشفيات مونديال روسشيا،
’م-كانيات للعودة
ه-ل ت-ظ-ن ب-أان ل-دي-ن-ا ا إ
والتأاهل؟
@@ صسحيح أان لدينا متسسع من الوقت للعودة
إا ¤جو اŸنافسسة لكن قبل هذا لدينا ا÷معية
العامة النتخابية التي سستعيد انتخاب رئيسس
ج -دي -د ،وه -ن -ا ال-تسس-اؤول ه-ل سس-ي-ب-ق-ى «ﬁم-د
روراوة» رئيسسا أام ل هذا من جهة ،ومن جهة
ثانية يجب علينا إايجاد مدرب جديد بطاقمه
ب -ع -د إاق -ال -ة ا÷م -ي-ع ،وق-ب-ل ال-ع-ودة إا ¤أاج-واء
اŸن -افسس-ة ال-رسس-م-ي-ة ل-دي-ن-ا م-ب-اراة ودي-ة أام-ام
السسودان ويجب إاعادة إاصسلح وتضسميد ا÷روح
واحتواء الوضسع وا◊ديث كثÒا مع اللعبÚ
للشسروع ‘ اŸنافسسة الرسسمية .وعن حظوظنا
‘ التأاهل إا ¤اŸونديال ‘ الوضسع ا◊ا‹
ح-ظ-وظ-ن-ا م-ن-ع-دم-ة وخ-رج-ن-ا م-ن السس-ابق إا¤
التأاهل إا ¤مونديال روسسيا  ،2018وأامر التأاهل
حسسم بعد هزÁة نيجريا ،اآلن علينا التفكÒ
‘ كأاسس أا· إافريقيا وانتداب لعب Úجدد من
اŸدارسس الفرنسسية لبناء منتخب جديد وعدم
اسستدعاء لعب Úمن اŸنتخب ا◊ا‹ مسستقبل
الذين خلقوا التكتلت مهما كان اسسمهم ،ومنح
الفرصسة لبعضس اÙلي Úحتى يكون اŸنتخب
متوازنا ،لنعود إا ¤اŸسستوى الذي كنا عليه ‘
ك- -أاسس ال -ع -ا ⁄ب -الÈازي -ل ،و‘ ن -ظ -ري رح -ي -ل
«ه -ال -ي -ل -وزي -تشس» ك-ان أاك Èخسس-ارة ل-ل-م-ن-ت-خب
الوطني ،وبعده رحيل «غوركوف» أاثر علينا قبل
انطلق تصسفيات اŸونديال وأا· إافريقيا.

«نسسور قرطاج» يطمحون للفوز
على بوركينافاسسو

يواجه اŸنتخب التونسسي اليوم نظÒه البوركينابي ‘ ربع
نهائي كاسس إافريقيا  2017ا÷ارية وقائعها بالغابون.
وأاجرى نسسور قرطاج ،حصستهم التدريبية الثانية اول امسس
اÿم -يسس ،اسس -ت -ع -داًدا ل -ل -م -ب -اراة ،وال-ت-ي شس-ه-دت مشس-ارك-ة
ا◊ارسس أاÁن اŸث -ل -وث -ي م -ع اÛم -وع -ة ،ب -ع-د أان م-ن-ح-ه
ا÷هاز الطبي ،الضسوء األخضسر Ÿباشسرة التدريبات بشسكل
طبيعي .وسس -يسس -ت -ع -ي -د ا◊ارسس ،م -ك -ان -ه ‘ ال -تشس-ك-ي-ل-ة
األسساسسية ،بعدما غاب عن مباراة زÁبابوي ‘ ختام دور
اÛموعات ،بعد اإلصسابة التي تعرضس لها أامام ا÷زائر.
من ناحية أاخرى ،واصسل ﬁمد أام Úبن عمر ،التدرب على
ان -ف -راد ،وف -ق الÈن -ام -ج ال-ذي ي-خضس-ع ل-ه ب-إاشس-راف اŸع-د
البد Êللمنتخب التونسسي .وأانهى نسسور قرطاج ،الذين
خاضسوا مران امسس ،خلف األبواب اŸغلقة– ،ضسÒاتهم
ل -ل -م -ب -اراة ،ب -إاق -ام -ة اŸران األخ ،Òوال -ذي سس -ب-ق-ه م-ؤو“ر
صس -ح -ف -ي ل -هÔي ك -اسسÈزاك ،م -درب اŸن-ت-خب .واعتÈ
اŸدير الفني للمنتخب البوركينابي ،الÈتغا‹ باولو دوارتي
أان ك -أاسس أا· إاف -ري -ق -ي -ا  2017ب-ال-غ-اب-ون ،ب-طولة متوازنة،
مسس -تشس -ه -دا ب -أان أاغ-لب م-ب-اري-ات دور اÛم-وع-ات ان-ت-هت
بالتعادل .وقال مدرب الصسفاقسسي السسابق ‘ تصسريحات
صس-ح-ف-ي-ة ت-ونسس-ي-ة« :ال-ك-رة اإلف-ري-ق-ي-ة ت-غّ-يرت ‘ السسنوات
األخÒة ،النسسق ارتفع كما أان التكتيك تطور وهذا طبيعي
خصس -وصس -ا وأان ال -لع -ب Úاألف -ارق-ة أاصس-ب-ح-وا ي-نشس-ط-ون ‘
أاوروبا كما أان عدد كب Òمن اŸنتخبات اإلفريقية يشسرف
عليها مدربون من أاوروبا» .وحول تقييمه Ÿشساركة بوركينا
فاسسو ‘ البطولة اإلفريقية قال دوارتي« :لقد أانهينا الدور
األول ‘ صسدارة ›موعتنا ما يعني أاننا قمنا بعمل جيد
وقدمنا أاداء مرضسيا ،ولكن ل يزال أامامنا الكث Òلنقدمه ‘
هذه اŸسسابقة اإلفريقية».
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‘ حفل ‡ّيز

إللجنة إأ’وŸبية تكّرم إŸتأالق Úلـ٢٠١٦

»°VÉ`` `` jôdG

ُدشّسن بحضسور شسخصسيات رياضسية معروفة

إŸتحف إأ’وŸبي إإضصافة مهّمة للمرإفق إلّرياضصية ‘ إ÷زإئر

لوŸب- - - -ي
دشّس - - - -ن أاول أامسس اŸت- - - -ح- - - -ف ا أ
ا÷زائري ،والذي يعد –فة معمارية
ب-ام-ت-ي-از ،وزاد ت-واج-ده ب-ق-لب ال-عاصسمة
Ãح - -اذاة ق - -اع - -ة ح - -رشس - -ة حسس - -ان م- -ن
ل ّن- -ه سس- -يسس- -م -ح ل -ل -زائ -ري -ن
أاه- -م- -ي- -ت- -ه أ
بالوصسول إاليه بسسهولة.
عمار حميسسي

لوŸب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة سس-ه-رة ي-وم اÿم-يسس ح-ف Ó-ب-ه-ي-ج-ا ب-ف-ن-دق
ن ّ-ظ -مت ال ّ-ل -ج -ن -ة ا أ
الهيلتون لتكر Ëأاحسسن الرياضسي ÚاŸتأالق ‘ Úعام  ،2016وهي الدورة الثالثة لها
بحضسور عدد من الشسخصسيات الرياضسية واŸدعوين ،حيث نال توفيق ﬂلو‘ لقب
أاحسسن رياضسي للعام اŸاضسي لدى الذكور وتقاسسم مناصسفة كل من أامينة روبة وأامال
مليح جائزة أاحسسن رياضسية للعام.
حامد حمور
ول- -دى ال- -ذك -ور ف -إان ا÷ائ -زة ع -ادت ل -ف -ري -ق
مولودية بجاية لكرة القدم الذي سسجل مسسÒة
وك ّ-رمت ال ّ-ل -ج -ن-ة اأ’وŸب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ه-ذه تاريخية بتأاهله أ’ول مرة ا ¤الدور النهائي
اŸناسسبة رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز ل -ك -أاسس ال -ك -اف .وج-ائ-زة أاحسس-ن مسسّ-ي-ر ل-ع-ام
بوتفليقة بجائزة ا’عÎاف اأ’وŸبي تقديرا  2016ع -ادت ل -رئ -يسس ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة
ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا لÎق-ي-ة وتطوير لرياضسة اŸعوق Úرشسيد حداد بالنظر للنتائج
الكبÒة لرياضسيينا.
الرياضسة ا÷زائرية.
ومن جهة أاخرى ،فإاّنه ”ّ تكر Ëا◊كومة وارتأات اللجنة اأ’وŸبية إا ¤تكر Ëعدد من
ا÷زائرية من طرف جمعية اللجان اأ’وŸبية الوجوه الرياضسية واŸسسÒين نظرا Ÿشسوارهم
ال-وط-ن-ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة وا–اد ال-ك-ون-ف-درال-ي-ات اŸميز على غرار فريال صسا◊ي العضسوة ‘
ال -ري -اضس -ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة ع-رف-ان-ا Ûه-ودات-ه-ا ا’–اد الدو‹ للمسسايفة ،كما كّرمت البطلتÚ
اأ’وŸبيت Úلدى السسيدات حسسيبة بو اŸرقة
الكبÒة ‘ إاطار تطوير الرياضسة ا’فريقية.
وÁكن القول أان الرياضسة ا÷زائرية كسسبت وب- -ن- -ي -دة م -راح ع -ل -ى مسسÒت -ه -ن ال -ك -بÒة ‘
العديد من اأ’لقاب ‘ السسنة اŸاضسية و التي ا’ختصساصس الذي يعد جزائريا وهو الـ 1500
Œسسدت بتأالق أاسسماء عديدة و تأاكيد مسستوى م ،إا ¤ج- -انب ال- -ب- -ط -ل اأ’وŸب -ي ن -ور ال -دي -ن
البعضس اآ’خر’ ،سسيما توفيق ﬂلو‘ الذي مرسسلي لدى الرجال ا’ختصساصسي هو اآ’خر
نال ميداليت Úفضسيت ‘ Úاأ’لعاب اأ’وŸبية ‘ نفسس اŸسسافة.
بريو..كما أان أامينة روبة ‘ التجديف وأامال ومنحت جائزة الهيئة التي خدمت الرياضسة
م -ل -ي -ح ‘ السس -ب -اح -ة سس -ج -ل -ت -ا ن -ت-ائ-ج ب-اه-رة لو’يتي ا÷زائر العاصسمة ووهران ،ذلك أان
العاصسمة –ضسر ’حتضسان اأ’لعاب ا’فريقية
جعة.
ومشس ّ
كما أان التأالق كان بارزا بالنسسبة Ÿمثلينا ‘ ل-لشس-ب-اب  2018ووه-ران سس-ت-ح-تضس-ن اأ’ل-ع-اب
اأ’ل -ع -اب شس-ب-ه اأ’وŸب-ي-ة ل-ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اŸتوسسطية لعام .2021
اÿاصسة أاين نالت الرياضسية نسسيمة صسايفي وع -ن مسسÒت -ه -ن اŸم -ي -زة ك -رمت ري-اضس-ي-ات
صساحبة الذهب ‘ ريو لقب أاحسسن رياضسية حققن عدة أالقاب على غرار باية رحو‹،
والعداء عبد اللطيف بقة أاحسسن رياضسي عقب صس -وري -ة ح -داد ،سس -ل -ي -م -ة سس -واك-ري ،ف-اط-م-ة
الزهراء أاوكازي..كما أاّن منتخب كرة القدم
تأالقه الكب ‘ Òسسباق الـ  1500م.
وبالنسسبة للفرق اŸتأاّلقة ،فإان ا’ختيار وقع لعام  1982نال اللقب على مسسÒته اŸعتÈة،
ع -ل -ى ف -ري -ق اÛم -ع ال -بÎو‹ ل -ك -رة السس -ل-ة وتسسلّم ا÷ائزة نيابة على الÓعب Úاآ’خرين
سس-ي-دات ال-ذي ح-ق-ق ال-ل-قب ال-ع-رب-ي ب-امتياز ،علي فرقا.Ê

سس ّ
طر برنا›ا جّيدا مع
مدّربه الفرنسسي

ﬂلو‘« :إلبطولة إلعاŸية
بلندن هد‘»
صسّرح العّداء ا÷زائري توفيق ﬂلو‘ الذي
تّوج بلقب أاحسسن رياضسي لعام  ،2016مسساء
أاول أامسس اÿميسس با÷زائر أاّن هدفه اŸقبل
سسيكون البطولة العاŸية أ’لعاب القوى التي
سستنظم ‘ شسهر أاوت اŸقبل بلندن.
وأاّك -د ﬂل -و‘ ع -ل -ى ه-امشس ح-ف-ل ا÷وائ-ز
اأ’وŸبية والرياضسية ا÷زائرية الذي ن ّ
ظمته
اللجنة اأ’وŸبية والرياضسية ا÷زائرية يقول:
«أان -ا ف -خ -ور ب -ه -ذا ال -ت -ت -وي -ج ،أاشس -ك-ر ال-ل-ج-ن-ة
اأ’وŸبية والرياضسية ا÷زائرية على اختيارها
‹ ،هد‘ اŸقبل سسيكون البطولة العاŸية
التي سستنظم بلندن».
وج-اء ت-ت-وي-ج ﬂل-و‘ ب-ع-د ن-ي-ل-ه Ÿي-دال-يتÚ
فضس -ي -ت ‘ Úمسس -اف -ت -ي 1500م و  800م ‘
أاوŸب-ي-اد  2016ب - -ري - -و دي ج- -انÒو ‘ ،حÚ
حصسلت أام Úروبة (التجذيف) وأامال مليح

(سس -ب -اح -ة) ع -ل -ى ل -قب أاحسس -ن ري -اضس -ي-ة ب-ع-د
تتويجهما بأالقاب إافريقية.
وق- -ال ﬂل- -و‘ ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس ب- -رن -ا›ه
Óشس-ه-ر اŸق-ب-ل-ة« :ل-ق-د سسّ-ط-رنا
ال-ت-حضسÒي ل -أ
برنا›ا جد طموح مع مدربي الفرنسسي فليب
ج-وب-ان ،سس-أات-دّرب ‘ ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا وك-ينيا
وال -و’ي-ات اŸت-ح-دة – ّسس-ب-ا لÓ-سس-ت-ح-ق-اق-ات
اŸقبلة» .وبعد ميداليتيه التي –صسل عليهما
‘ ريوو شسارك توفيق ﬂلو‘ ‘ لقاء سسان
دو Êب -ب -اريسس -و ح -يث – ّصس -ل ع -ل -ى اŸرت -ب-ة
الثانية ‘ الـ  800م ،Îو‘ لقاء بروكسسيل أاين
اكتفى باŸرتبة الرابعة ‘ الـ  1500م.Î

أاشس -رف رئ -يسس ال -ل-ج-ن-ة اأ’وŸب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
مصسطفى بÒاف ووا‹ العاصسمة عبد القادر
زوخ على تدشس ÚاŸتحف ا’وŸبي ا÷زائري
بحضسور عدة شسخصسيات رياضسية معروفة على
غرار ’سسانا بالنفو رئيسس اللجان ا’وŸبية
اإ’فريقية.
ويتكون هذا ال ّصسرح الّرياضسي من عدة مرافق
سستسسمح للرياضسي Úوالفضسولي Úبالتعرف على
تاريخ ا◊ركة الرياضسية ا÷زائرية قبل وبعد
ا’سستقÓل ،إاضسافة إا ¤مرافق أاخرى كالغرف
واŸكتبات واŸطاعم.
ويضس- -م اŸت- -ح- -ف اأ’وŸب- -ي ب -غ -رم -ول أايضس -ا
أاك -ادÁي -ة أاوŸب -ي -ة ل-ت-ك-وي-ن اŸواهب الشس-اب-ة
ومكان لوضسع ا’سسÎاتيجات اÿاصسة بالفئات
الصسغرى للمنتخبات الوطنية ،فضس Óعن فندق
إ’قامة ضسيوف ا÷زائر من البعثات الرسسمية
الرياضسية ،وسسيكون متاح ÷ميع ا’–ادات.
ومن ب Úأاهم ما سسيضسّمه اŸتحف اأ’وŸبي
هو اŸركز اإ’عÓمي الدو‹ ،والذي سسيوضسع
–ت تصسرف الصسحفي Úا÷زائري Úللعمل به
وم- -ك- -ان ل -ل -تشس -اور ب ÚاŸسسÒي -ن ال -ري -اضسÚ
والصسحفي Úبهدف تطوير الرياضسة ا÷زائرية
بالتشساور والتعاون.

بÒإف« :قيمة إ’‚از بلغت  ٢مليون
يورو»

أاشساد مصسطفى بÒاف باكتمال أاشسغال إا‚از
اŸت- -ح- -ف ا’وŸب- -ي ا÷زائ -ري ،م -ؤوك -دا أان -ه
سسيمنح إاضسافة كبÒة قائ« :Óا◊ركة الرياضسية

بناءً على ﬁضسر
ا÷معية العامة

إدإرة إلوفاق تتح ّصصل
على إ’عتماد إلّرسصمي
للمكتب إŸسصّير
أاف - -اد مصس - -در م- -ن إادارة وف- -اق سس- -ط- -ي- -ف لـ
«الشسعب» ،أانه طبقا أ’حكام اŸادة  18من
قانون  ،06 / 12واŸؤورخ ‘  12جانفي ،2012
اŸت -ع -ل -ق ب -ا÷م -ع -ي -ات ،ق ّ-دمت إادارة وف -اق
سسطيف ﬁضسر ا÷معية العامة ا’نتحابية،
ال -ت -ي ان-ع-ق-دت ‘  3سس-ب-تم ،2016 Èل-ب-لدية
سسطيف يوم  9نوفم ،2016 Èوهو اÙضسر
اŸتعلق بتجديد الهيأاة التنفيذية للفريق.
وهي الهيئة التي تضسم ثمانية أاعضساء ،وهم:
حسسان حّمار رئيسسا للنادي ،عز الدين أاعراب
نائب أاول لرئيسس النادي ،عبد ا◊ميد أاعراب
نائب ثا Êلرئيسس النادي ،العيد خابر العيد
ن -ائب ث -الث ل -رئ-يسس ال-ن-ادي ،رشس-ي-د ج-رودي
رشس -ي -د اأ’م Úال -ع -ام ،ك -ر Ëل -ع -رب-اوي ن-ائب
اأ’م Úال- - -ع- - -ام ،حسس - -ان سس - -ن - -وسس - -اوي أامÚ
اÿزينة ،كمال حشسايشسي نائب أام Úاÿزينة.
وب -ع -د إا“ام اإ’ج -راءات ال -ق -ان -ون -ي-ة ع-ل-ى
مسس- -ت -وى ال -ب -ل -دي -ة– ،صس -لت إادارة ال -وف -اق،
صسبيحة أاول أامسس اÿميسس اŸوافق لتاريخ
 26ج-ان-في  ،2016ع-ل-ى ا’ع-ت-م-اد ال-رسس-م-ي
للمكتب اŸسسّير للنادي ،لعهدة أاوŸبية “تد
Ÿدة أاربعة سسنوات إا ¤غاية  2سسبتم.2020 È
سسطيف :نور الدين بوطغان

نهائي كأاسس العا ⁄العسسكرية لكرة القدم

منتخب قطر وعمان يحلمان بالّتتويج
سسينشسط اŸنتخبان العسسكريان لعمان وقطر
نهائي اŸونديال لكرة القدم يوم السسبت بعمان
بعد تأاهلهما على حسساب كل من مصسر وسسوريا
بضسربات الÎجيح ‘ اللقائ Úنصسف النهائيÚ
اللذين جريا مسساء اÿميسس.
وتأاهل منتخب عمان على نظÒه اŸصسري
بضس -رب -ات الÎج-ي-ح ( )1 - 4ب -ع-دم-ا ان-ت-هت
اŸباراة ‘ وقتها القانو Êوا’ضسا‘ بالتعادل
(.)2 - 2

و‘ ال -ل -ق -اء نصس -ف ال -ن -ه-ائ-ي ال-ث-ا Êت-ر ّشس-ح
م -ن -ت -خب ق-ط-ر ع-ل-ى حسس-اب ن-ظÒه السس-وري
بركÓت الÎجيح ( )2 - 3بعد انتهاء الوقتÚ
اأ’صسلي واإ’ضسا‘ بالتعادل (.)2 - 2
تقّدم اŸنتخب السسوري بهدف Úع‚ Èمه
ﬁم- -د ال- -واك- -د م- -ن رك- -ل -ت -ي ج -زاء وسس -ج -ل
اŸن -ت-خب ال-ق-ط-ري ه-دف Úع Èع-ب-د ال-ق-ادر
ن -غ -وم وإاب -راه-ي-م ك-ي-ت-ا ل-ي-ن-ت-ه-ي الشس-وط اأ’ول
بالتعادل .2 - 2

و‘ الشس -وط ال -ث -ا Êأاضس-اع ’ع-ب-و ال-ف-ري-قÚ
العديد من الفرصس ،واسستمر العقم التهديفي
‘ الشس-وط Úاإ’ضس-اف-ي Úل-ي-ح-ت-ك-م اŸن-ت-خبان
ل -ركÓ-ت الÎج-ي-ح ال-ت-ي اب-تسس-مت ل-ل-م-ن-ت-خب
القطري العسسكري.
و‘ افتتاح اللقاء النهائي ب Úعمان وقطر
سسيواجه اŸنتخب اŸصسري نظÒه السسوري
على اŸركزين الثالث والرابع.

‘ ا÷زائر –تاج Ÿرجع يعود بالفائدة حول
تاريخ الرياضسة قبل وبعد ا’سستقÓل ،وهو ما
يوفره لهم اŸتحف ا’وŸبي».
ويحتوي اŸتحف على مرافق كثÒة ،حيث
قال بÒاف ‘ هذا اÿصسوصس «اŸتحف هو
ع -ب -ارة ع -ن م-رك-ز ري-اضس-ي أايضس-ا ب-ت-واج-د 24
غ -رف ف -ردي -ة وزوج -ي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤م-ط-اع-م
وقاعات ﬁاضسرات ومكتبات ومرافق أاخرى
مهمة».

زوخ« :إلّتاريخ ﬁفوظ بتوإجد
إŸتحف إأ’وŸبي»

أاصس -ب -ح ت -اري -خ ا◊رك -ة ال -ري -اضس-ي-ة ﬁف-وظ-ا
حسسب وا‹ العاصسمة عبد القادر زوخ قائ:Ó
«ل -ق -د أاصس -ب -ح ت -اري -خ ا◊رك -ة ال -ري -اضس -ي -ة ‘
ا÷زائر ﬁفوظا بتواجد اŸتحف ا’وŸبي،
ال -ذي سس -ي -م-ن-ح اإ’ضس-اف-ة ب-ال-ت-أاك-ي-د ل-ل-م-راف-ق
الرياضسية ‘ العاصسمة على وجه اÿصسوصس
و‘ ا÷زائر بصسفة عامة».
وع-ل-ى ال-ري-اضس-ي Úا’ق-ت-داء ب-اأ’ب-ط-ال حسسب

زوخ الذي قال« :من الفخر أان يجد الرياضسيÚ
ا◊الي Úقدوتهم ‘ ›الهم ‘ هذا اŸتحف،
وكل ما يرمز لهم من خÓل اŸيداليات و
الكؤووسس التي نالوها».

بالنفو« :صصرح مهم يؤوّرخ أ’بطال
أإفارقة»

أاّك-د ’سس-ان-ا ب-ال-ن-ف-و رئ-يسس ال-ل-ج-ان ا’وŸب-ي-ة
اإ’فريقية ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،أان اŸتحف
ا’وŸبي إاضسافة لكل رياضسي إافريقي قائÓ
«إاّن ت -واج -د ه -ذا اŸت -ح -ف ‘ ا÷زائ-ر م-ه-م
Óفارقة أايضسا أ’ن ا÷زائر
للجزائري Úولكن ل أ
م -ن -حت إاف -ري -ق -ي -ا أاب -ط -ال ك -ب -ار ‘ ﬂت -ل-ف
الرياضسات».
ونّوه بالنفو بعمل اللجنة ا’وŸبية ا÷زائرية
قائ« :Óإاّن ما تقوم به اللجنة ا’وŸبية ‘
ا÷زائر أامر ‡يز أ’نها ترافق الرياضسي‘ Ú
ﬂت -ل-ف اÛا’ت ح-ت-ى ف-ي-م-ا ي-خصس ح-ف-ظ
تاريخ إا‚ازات الرياضسة ا÷زائرية على مر
السسنوات».

لو ¤موبيليسس
الّرابطة ا أ

دإربي مث Òب« Úإل ّصصفرإء» و«إلعميد»

يأامل مولودية ا÷زائر ‘ ،توسسيع الفارق ‘
صس -دارة ال -راب -ط -ة ا’و ¤م -وب-ي-ل-يسس ،ع-ن-دم-ا
يواجه ا–اد ا◊راشس اليوم السسبت ضسمن
ا÷ولة  17التي سستشسهد تأاجيل ›موعة من
اŸباريات.
وقامت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم بتأاجيل
 4مباريات Ÿوعد ’حق بسسبب ارتباط ’عبي
ب -عضس ال -ف -رق ب -اŸشس -ارك -ة م -ع اŸن -ت -خ -ب -ات
ال -وط -ن -ي -ة سس -واء م -ع اŸن -ت -خب اأ’ول ‘ أا·
أافريقيا ،أاو كأاسس العا ⁄العسسكرية.
ووّدع اŸنتخب الوطني منافسسات كأاسس أا·
أافريقيا من دور اÛموعات بعد تعادله مع
السسنغال ( )2 - 2يوم ا’إثن ،Úبينما ودعت
ا÷زائ- -ر ك- -أاسس ال -ع -ا ⁄ال -عسس -ك -ري -ة م -ن دور
الثمانية بخسسارتها ( )1 - 2أامام مصسر يوم
الثÓثاء.
وقال وليد درارجة مهاجم مولودية ا÷زائر،
عن لقاء القمة الذي سسيقام على ملعب 5
ج -وي -ل -ي-ة« :ف-زن-ا ‘ م-ب-اراة ودي-ة أام-ام ال-ق-ب-ة

بخمسسة أاهداف ،هذا سسÒفع من معنوياتنا
وسسنسسعى للفوز على ا◊راشس».
وي -تصس ّ-در م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر ج-دول الÎت-يب
برصسيد  30نقطة ،بفارق نقطت Úعن وفاق
سسطيف ،ومولودية وهران صساحبي اŸركزين
ال - - - -ث - - - -ا Êوال - - - -ث - - - -الث ع- - - -ل- - - -ى الÎت- - - -يب.
‘ اŸقابل ،سسيسسعى ا–اد ا◊راشس صساحب
اŸرك -ز ال-ت-اسس-ع ب-رصس-ي-د  19ن-ق-طة لتحسسÚ
وضسعه ‘ جدول اŸسسابقة وا◊صسول على
دفعة معنوية بالفوز على اŸتصسدر.
وي -ط -م -ح ا–اد ب -ل -ع -ب -اسس ل Ó-رت -ق-اء أاك‘ Ì
الصسدارة عندما يواجه شسباب باتنة اŸنتشسي
ب -ف -وزه ع -ل -ى أاوŸب -ي اŸدي -ة ب -ثÓ-ث-ي-ة خÓ-ل
ا÷ولة اŸاضسية.
وسسيسسمح ا’نتصسار ’–اد بلعباسس بالتواجد
مع كوكبة اŸقدمة مسستفيدا من تأاجيل عدة
مباريات هذه ا÷ولة ،فيما تبقى مهمة شسباب
باتنة صسعبة للعودة بنتيجة إايجابية من تنقله
إا ¤بلعباسس.

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

ثقافة

السشبت  2٨جانفي  2017م
الموافق لـ  2٩ربيع الثاني  143٨هـ

ُوصضف بأانه ‡ثل العرب الوحيد ‘ ا÷ائزة

«أاعداء داخليون» لسشليم عّزازي ضشمن القائمة القصشÒة لألوسشكار
تضض -م -نت ال -ق -ائ -م-ة ال-قصضÒة
Óوسض-ك-ار،
Óع -م -ال اŸرشض-ح-ة ل -أ
ل -أ
ال- -ت -ي أاع -ل -نت ع -ن -ه -ا أاك -ادÁي -ة
ف- - -ن- - -ون وع- - -ل- - -وم السض- - -ي- - -ن- - -م- - -ا
لم -ري -ك -ي -ة ،ال -ف -ي -ل -م ال -قصضÒ
ا أ
«أاع- -داء داخ- -ل -ي -ون Ennemis
 »intérieursل-ل-م-خرج الفرانكو
ج-زائ-ري سض-ل-ي-م عs-زازي ،اŸرشضح
لـج- -ائ -زة أاوسض -ك -ار أافضض -ل ف -ي -ل -م
روائ-ي قصض .Òوي-ت-ط-رق ال-ف-يلم
إا ¤ل- -ق- -اء م- -غ -ل -ق ب Úج -زائ -ري
ط -الب ل -ل -ج -نسض -ي -ة ال -ف -رنسض -ي -ة
وضض- -اب- -ط شض- -رط- -ة ف -رنسض -ي م -ن
أاصض- -ول م- -غ -ارب -ي -ة ،وذلك ع -ل -ى
لرهابية التي
خلفية الهجمات ا إ
ضض - - - -ربت ف - - - -رنسض - - - -ا سض- - - -ن- - - -وات
التسضعينيات.

ضضمن وفد جزائري ضضم  15شضاعرا

اعتÈت مششاركتها ‘«أام Òالششعراء»
إاضشافة ŸسشÒتها األدبية

نورا لدين لعراجي

بجائزة ا÷مهور ‘ مهرجان كلÒمون فÒان،
ك -م -ا شش-ارك ‘ ال-ع-دي-د م-ن اŸه-رج-ان-ات ح-ول
ال-ع-ا ،⁄ب-ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ،ال-ن-مسش-ا ،إاسش-ب-انيا،
الÈازيل وغÒها.
وع -ن ه -ذا ال -ف-ي-ل-م ،صشّ-رح ﬂرج-ه وم-ن-ت-ج-ه
وك -اتب نصش -ه سش -ل-ي-م ع-زازي ب-أان-ه اسش-ت-ل-ه-م ه-ذه
القصشة من عمل أا‚ز حول اسشتجوابات ÷نة
القضشايا اŸعادية ألمريكا سشنوات اÿمسشينيات
بالوليات اŸتحدة األمريكية ،وما ُعرف Ãوجة
«اŸاك-ارت-ي-ة» ،وه-و م-ا ن-ق-ل-ه ع-زازي إا ¤ال-ب-ي-ئ-ة
الفرنسشية ،كما صشّرح أايضشا بأانّ من ب Úما أاثار
اه-ت-م-ام-ه ‘ ه-ذه ال-قصش-ة ،اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الشش-تباه
والنتماء أاو عدم النتماء إا ¤األمة ،هو مفهوم
أاعداء الداخل الذي ظهر خÓل حرب التحرير
‘ ا÷زائر حسشب قوله.
ومن خÓل تصشريحات عزازيÁ ،كن القول
إانه يبحث عن ششخوصس متناقضشة متضشادة ‘
مشش -ه -د واح -د ،وع -ن ششّك وارت-ي-اب ي-ح-م-ل-ه ك-ل
طرف للطرف اآلخر رغم أان الطرف Úيحاربان
نفسس العدو ،وهو ‘ هذه ا◊ال اإلرهاب .كما

تضضمنت فسضحات روحية للحداثة وما بعد ا◊داثة

نزيهة ششلخي تصشدر ›موعتها الششعرية «تباريح الصشمت»

اعتمدت فيها على التّكثيف و اإليجاز وا÷سشارة ‘ اسشتخدام اإليحاء و الّرمز

ت-ع-ت-زم ال-ك-ات-ب-ة والشضاعرة نزيهة شضلخي
لدب-ي الّ-ث-اÊ
م -وسض -ى اسض -ت -ق -ب -ال م -ول -وده -ا ا أ
صضمت» اÛموعة الشّضعرية
قريًبا« ،تباريح ال ّ
الّ- -ت- -ي ع -اشضت ﬂاضض -ه -ا لÎى ال ّ-ن -ور أاخÒا،
لوط-ان ل-لّ-ن-شض-ر ب-ا÷زائر
صض-ادرة ع-ن دار ا أ
ال ّ
العاصضمة ،كتب مقدمتها عضضو ا–اد الكّتاب
لردن -ي Úالشض -اع -ر ﬁم -د خ -ال -د ال -ن -ب-ا‹،
ا أ
الّذي قّدم لها قراءة واعية تدل على خÈة
ط-وي-ل-ة وت-ذوق سض-ل-ي-م ب-دراسض-ة م-وضض-وع-ية
شض-ام-ل-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ا÷وانب بنظرة متفحصضة
لكلّ عنصضر من عناصضر النّصس.

نور الدين لعراجي

ال- -ك -ت -اب م -ن ا◊ج -م اŸت -وسش -ط ي -ق -ع ‘ 160
صشفحة تضشّمن العديد من القصشائد الّتي –مل
الهوية العربية فيها من ا◊داثة وما بعد ا◊داثة
تضش -م -نت فسش -ح -ات روح -ي-ة –م-ل م-ن-اج-اة ال-ذات
اإلنسش- - -ان- - -ي- - -ة ‘ أادق وأاوسش- - -ع
Œلياتها ،نصشوصشها تعبّر عن
ق- -ل- -ق- -ه- -ا الّ- -دائ- -م وب- -ح -ث -ه -ا
اŸسشتمر فيما وراء األششياء،
فهي دائمة ال ّسشؤوال عن ذلك
الّ- -ط- -ي- -ف اŸت- -م -اه -ي م -ع
أاحÓمها وآامالها.
ف -ق -د سش -ب-ق ل-لشش-اع-رة
ن- - -زي- - -ه - -ة وأان أاصش - -درت
ب - -اك - -ورة أاع - -م - -ال - -ه- -ا ‘
اÛم- -وع- -ة الّشش- -ع- -ري- -ة األو– ¤ت ع -ن -وان
«سشطور خ ّ
طتها الذاكرة « ال ّصشادرة عن دار األوطان
للّنششر أايضشا سشنة  2014با÷زائر العاصشمة ،كما لها
ع- -دة إاسش- -ه- -ام- -ات ‘ ال- -قّصش- -ة ال -قصشÒة وال -قصش -ة
القصشÒة جدا التي ترى فيها متنفسشا للّتعب Òعن
الواقع بكل قسشاوته و –اول من خÓلها أان تعالج
القضشايا اŸسشكوت عنها ‘ ›تمع يحÎف مواربة
ا◊قيقة والختفاء خلف الوهم.
أام -ا ل -وح -ة ال -غ Ó-ف ف-ه-ي م-ن تصش-م-ي-م ال-ف-ن-ان
ال ّ-ت-شش-ك-ي-ل-ي الّسش-وري ت-ق-ول الّ-ط-وي-ل .وق-د ت-ن-وعت
مضشام Úالقصشائد تناولت فيها الشّشاعرة ﬂتلف
اŸواضش -ي -ع وال-قضش-اي-ا ف-ك-ت-بت ع-ن ه-م-وم اإلنسش-ان
وصش-راع-ات-ه الّ-داخ-ل-ي-ة وإاره-اصش-ات-ه وق-دمت ق-راءة
م-ع-م-ق-ة ل-ل-ذات اإلنسش-ان-ي-ة ب-ك-ل ت-وق-ه-ا وع-ن-فوانها
وب -ح-ث-ه-ا ا◊ث-يث ع-ن الّ-ت-ح-رر م-ن أاوج-اع-ه-ا ،ك-م-ا
خاطبت الّرجل بلسشان األنثى وحّدثته عن أاوجاع
اŸرأاة وآام -ال -ه -ا ك -م-ا –ّدثت ع-ن ال-وط-ن اŸث-خ-ن
با÷راحِ ،دون أان تنسشى القضشايا الهامّة ‘ العا⁄
والوطن العربي وقّدمت من خÓل نصشوصشها رؤويتها

1724٥

اع -تÈت الشض -اع -رة وال -ق -ان -ون-ي-ة صض-بÒة
قسض- -ام- -ة ،ب -أان مشض -ارك -ت -ه -ا ‘ مسض -اب -ق -ة أامÒ
الشض -ع -راء ب -أاب -وظ -ب -ي أاو «إام -ارة الشض-ع-ر» ك-م-ا
يطلق عليها حلم كل شضاعر ،واŸشضاركة فقط
Ãسض-اب-ق-ة شض-ع-ري-ة إاعÓ-م-ي-ة ب-ح-ج-م ب-رنامج
«أام Òالشض - -ع - -راء» ه - -ي إاضض - -اف - -ة ل - -ل- -مسضÒة
لدبية للشضعراء ،حيث يحظى فيها الشضعر
ا أ
باعÎاف بتميزه على اŸسضتوى العربي.

أاسسامة إافراح

وأاث-ار ت-رشش-ح ف-ي-ل-م سش-ل-ي-م ع-زازي
موجة من التفاعل ‘ اŸواقع العربية اإلخبارية
واŸتخصشصشة ،التي وصشفت صشاحب الفيلم بأانه
«الوحيد الذي Áثل العا ⁄العربي ‘ ترششيحات
هذا العام ،التي سشيتم اإلعÓن عن جوائزها ‘
السشادسس والعششرين من فيفري اŸقبل» ،وهو ما
قابله احتفاء اŸواقع الفرنسشية كذلك بÎششيح
فيلم عزازي.
سش -ل -ي -م ع -زازي ه -و اب -ن م -ه -اج -ر ج-زائ-ري،
أاربعينيّ من مواليد مدينة ليون الفرنسشية ،وقد
عمل عزازي مهندسشا للصشوت ‘ العديد من
األفÓ- -م ذات السش- -م -ع -ة ال -ع -اŸي -ة ،ع -ل -ى غ -رار
«اإلسشكندر» ( )2004للمخرج أاوليفر سشتون ،الذي
قام بدور بطولته كلّ من كولن فارل وأا‚لينا
جو‹ .كما سشبق لعزازي أان حاز على سشيزار
أاحسشن صشوت .ويعت Èهذا الفيلم القصش Òهو أاّول
Œربة إاخراجية له.
أاما فيلم «أاعداء داخليون» ،فيعت Èأاول فيلم
لعزازي كمخرج وهو ما Áثل نقلة نوعية ‘
مسشÒت-ه ال-ف-ن-ي-ة ،وق-د ف-از ه-ذا ال-ف-ي-ل-م ال-قصشÒ

العدد
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اÿاصّشة للحياة واإلنسشان والوطن وبذلك قدمت
إاضشافتها اÿاصّشة اّلتي تع Èعن موقفها Œاه ما
يحصشل من حولها من متغÒات .
وخ- -ت- -مت الّشش- -اع -رة ال ّ-دي -وان Ãج -م -وع -ة م -ن
ال- -ومضش- -ات اÿاط -ف -ة اŸدهشش -ة واŸب -ه -رة اّل -ت -ي
اع- -ت- -م- -دت ع- -ل- -ى الّ- -ت -ك -ث -ي -ف
واإلي- - -ج - -از وا÷سش - -ارة ‘
اسشتخدام اإليحاء والّرمز،
واسشتطاعت أان تختصشر من
خÓ-ل-ه-ا ال-ل-ح-ظ-ات الّ-دق-يقة
ال -ت -ي ق -د ت -غ-ف-ل ع-ن-ه-ا ال-عÚ
اÛردة فتمكنت من تصشوير
الواقع بكّل تفاصشيله ال ّصشغÒة
م -ن -ه -ا وال-ك-بÒةﬁ ،اول-ة ب-ذلك
رسش -م اب -تسش -ام -ة ب -ري -ئ-ة ‘ زم-ن
العبوسس.
للتذك Òاألديبة نزيهة ششلخي موسشى من مواليد
ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،خ -ري -ج -ة ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر
ل -يسش -انسس ‘ ال -ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وآاداب-ه-ا دف-ع-ة ،2007
ال-ت-ح-قت ب-ق-ط-اع الÎب-ي-ة والّ-ت-ع-ل-ي-م ك-أاسش-ت-اذة ل-ل-غة
العربية سشنة  ،2011رئيسشة نادي الثّقافة واإلبداع
بلدية الكاليتوسس لها عدة تكرÁات ومششاركات ‘
ملتقيات أادبية وطنية ،تعودت على نششر أاعمالها ‘
عّدة جرائد وطنية وعربية ” .اختيارها كمحّكمة
دائمة ‘ عّدة منتديات ُتعنى بالق ّصشة القصشÒة جدا
والق ّصشة الومضشة ،فقد كان أاول لقاء لها مع الكتابة
منذ نعومة أاظافرها ،حيث داعبت أاناملها الورق
ع Èخربششات ل تزال ششاهدة على بداياتها األو¤
وششغفها بكّل ما له عÓقة باألدب تأاثرت كثÒا
بكّتاب اŸهجر على رأاسشهم جÈان خليل جÈان
اّلذي تعتÈه ششاعرا وفيلسشوفا وفنانا تششكيليا كان
له األثر البالغ ‘ كتاباتها.

ي -وظ -ف رم -زي-ة ث-ي-م-ة ال-ت-اري-خ ‘ إاع-ط-اء ع-م-ق
ل -ع -م -ل -ه ،ال -ذي ي -ن-اقشس ه-ذا اŸف-ه-وم اŸط-اط
ل-ل-وط-ن-ي-ة والن-ت-م-اء ،خ-اصش-ة ‘ ›ت-م-ع م-ت-عدد
الثقافات واإلثنيات مثل اÛتمع الفرنسشي.
و ⁄ت -خ ُ-ل ت-رشش-ي-ح-ات األوسش-ك-ار م-ن أاع-م-ال
تتطرق إا ¤اŸنطقة العربية ،إاذ ‚د ‘ فئة
Óوسشكار
األفÓم الوثائقية القصشÒة اŸرششحة ل أ
ف -ي -ل -م Úه -م -ا «وط-ن-ي »My Homeland
للمخرج مارسشيل ميتيلسشيف ،Úتدور أاحداثه حول
عائلة سشورية تهرب من أاتون ا◊رب ‘ سشوريا،
وتسشعى إا ¤بناء حياة جديدة ‘ أاŸانيا ،وكذلك
ف- -ي- -ل- -م «اÿوذات ال- -ب- -يضش -اء The White
 »Helmetsللمخرج أاورلندو فون أانديزيل،
وي- -ت- -ط- -رق إا ¤اŸسش- -ت- -ج- -ي- -ب Úاألوائ- -ل ال -ذي -ن
يخاطرون بحياتهم من أاجل إانقاذ الضشحايا من
–ت األنقاضس– ،ت الهجمات والغارات ا÷وية
ال -ت -ي شش -ه -دت -ه -ا ا◊رب السش-وري-ة .ه-ذا ال-ف-ي-ل-م
الوثائقي سشيتّم –ويله إا ¤عمل سشينمائي روائي
ط-وي-ل حسش-ب-م-ا أاع-ل-ن-ه ال-ن-ج-م األم-ري-ك-ي ج-ورج
كلو.Ê
يذكر أان ترششيحات األوسشكار ششهدت عودة
أاسشماء ثقيلة للواجهة ،على غرار دنزل واششنطن
اŸرششح ألوسشكار أاحسشن دور رجا‹ ،ومÒيل
سشÎيب وناتا‹ بور“ان ‘ أاحسشن دور نسشائي،
إا ¤جانب أاسشماء ‚وم ششباب على غرار رايان
غوسشل ÚوإاÁا سشتون ‘ نفسس الفئة ،عن فيلمهما
«لل لن -د» م -ن ن -وع ال -ك -وم -ي -دي -ا اŸوسش -ي-ق-ي-ة،
اŸرششح هو اآلخر ألوسشكار أاحسشن فيلم.
ف -ي -م -ا تضش -م -نت ق -ائ-م-ة األع-م-ال اŸرشش-ح-ة
ألحسش -ن ف -ي -ل -م أاج -ن -ب -ي ال -ف-ي-ل-م اإلي-را« Êرج-ل
اŸبيعات» ،إا ¤جانب أافÓم «أارضس اللغم» من
ال -دا‰ارك« ،رج -ل ي -دع -ى أاوف» م -ن السش -وي -د،
«تانا» من أاسشÎاليا و»تو Êإايردمان» من أاŸانيا.
و ⁄ينجح الفيلم ا÷زائري «البئر» ‘ اجتياز
ﬂتلف مراحل الختيار ‘ هذه الفئة ،ششأانه ‘
ذلك شش -أان ج -م-ي-ع األع-م-ال ال-ع-رب-ي-ة اŸشش-ارك-ة،
ليبقى الفيلم العربي الوحيد ا◊ائز على جائزة
أاوسشكار ألحسشن فيلم أاجنبي هو الفيلم ا÷زائري
«زد» الذي أاخرجه كوسشتا غافراسس.

رئيسس نقابة الناششرين
يششارك ‘ افتتاح
معرضس القاهرة

يششارك
األسشتاذ
أاحمد
ماضشي
رئيسس
النقابة
الوطنية
لناششري
ال -ك-تب‘ ،
اجتماع
يخصس
›لسس إادارة ا–اد الناششرين العرب وهي
ال- -ه- -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا ال -ت -ي تشش -رف ع -ل -ى ك -ل
ال -فضش-اءات ال-ع-رب-ي-ة ذات ال-عÓ-ق-ة ب-ع-اŸي
الكتاب والنششر.
يتزامن الجتماع مع الفتتاح الرسشمي
Ÿع -رضس ال -ك -ت -اب ال -دو‹ ب -ال-ق-اه-رة ه-ذا
ال -ع -ام ،ال -ذي تشش-ارك ف-ي-ه ا÷زائ-ر ‡ث-ل-ة
بأاك Ìمن  44دار نششر عمومية وخاصشة،
ناقلة األعمال ا÷زائرية ‘ ﬂتلف العلوم
والÎاج-م .وي-ك-ون اŸوع-د ف-رصش-ة لل-ت-ق-اء
األفكار واÈÿات ‘ عا ⁄الطبع والنششر.

ن.لعراجي

ع -ن ط -ري -ق -ة مشش -ارك -ت -ه -ا ك -إاسش -م ل -ه حضش -وره
الششعري ‘ العديد من اŸلتقيات واŸنابر األدبية،
أاكدت بأانها كانت ﬁبة ‘ الششعر ل أاك Ìالذي
تتنفسشه وهو كينونتها ،حيث انتقت قصشيدة «تأاششÒة
لبقايا حلم» وأارسشلتها ع ÈالÈيد اإللكÎو Êللهيئة
اŸنظمة ،ليأاتي الرد ومقتضشيات الرحلة ،فسشافر
ال -وف -د ا÷زائ -ري ال -ذي يضش -م  1٥شش-اع-را وتغيب
شش - -اع - -ران لضش - -رورة ح- -الت دون م- -راف- -ق- -ت- -ه- -م- -ا
ل-ل-م-ج-م-وع-ة ،األسش-م-اء اŸشش-ارك-ة ك-انت ‘ أاغ-ل-بها
نخبة من الششعراء ا÷زائري Úوالعرب.
ت- -ق -ول صش -بÒة ب -أان حضش -ور الشش -ع -ر ك -ان ب -ق -وة
وت -ع -رف -وا ع -ل -ى ب-عضس األسش-م-اء ال-ت-ي ك-انت ت-نشش-ر
افÎاضشيا وهي أاسشماء لمعة ‘ سشماء األدب ،وقد
انتقت التصشفيات األو ¤هذا العام  1٥0ششاعرا أاو
أاق -ل ،م -ن آالف الÎشش -ي -ح -ات ال -ت -ي وصش -لت لÈي-د
الÈنامج ،وكلها ششعر موزون ،وبعدها أاتت مرحلة
األربع Úالتي انتقوا فيها  42ششاعرا ،بعد اŸرحلة
األو ¤تقول الششاعرة بأانها تعتمد ‘ األسشاسس على
القيمة األدبية للقصشيدة فيطلب حضشور الششاعر
إلجراء التصشفيات وهناك تدخل معاي Òأاخرى ‘
انتقاء اŸتأاهلÚ
أاما عن القصشيدة التي ششاركت بها قالت ،بأانها

ت-ت-ح-دث ع-ن إازاح-ة السش-ت-ار ح-ول مشش-ك-ل-ة ال-ل-ج-وء
والهجرة غ Òالششرعية فيما يسشمى عندنا با◊رقة
وقد كانت من القصشائد الدسشمة التي –توي على
عمق وجمالية ،فضش Óعن روح الششعر وهو ا◊سس
Ãثل هذه اŸعاناة.وقد انتقدتها اللجنة كجميع
ال -نصش -وصس اŸشش -ارك -ة ل-ت-ن-ت-ه-ي مشش-ارك-ت-ه-ا ‘ أاول
م-رح-ل-ة م-ع-تÈة إاي-اه-ا Œرب-ة ج-م-ي-ل-ة تسش-ت-ح-ق أان
تعيششها مرة أاخرى ،والتجارب تلد اÈÿة حسشبها.

لدب
تنوعت ب Úالفلسضفة ،اŸوسضيقى ،السضينما وا أ

ا÷زائر العاصشمة –تضشن «ليلة األفكار»

ع- -رفت ال -ع -اصض -م -ة ،ل -ي -ل -ة اÿم -يسس إا¤
ا÷م-ع-ة ،ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءات م-ت-ب-وع-ة ب-نقاشس
ومعارضس ،إا ¤جانب حفÓت موسضيقية على
مسض- -ت -وى ع -دة فضض -اءات ث -ق -اف -ي -ة ‘ ،إاط -ار
لفكار» ‘ ،دعوة مفتوحة
تظاهرة «ليلة ا أ
ل- -ل- -ج- -م- -ه- -ور ل- -ل- -ق- -اء ال- -ف- -ن- -ان ÚواŸب -دعÚ
والفÓسضفة.
Œسشد موضشوع «عا ⁄مششÎك» وهو اıطط
ال -ن -اظ -م ل -ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ع -ل -ى مسش -ت -وى ق -اع-ة
السشينماتيك با÷زائر ،من خÓل معرضس للمصشور
نسشيم روششيشس موسشوم «سشا فا واكا» Áثل ›موعة
م -ن مشش -اه -د ل -ي -وم -ي -ات م -ه -اج -ري -ن م -ن ج -ن-وب
الصشحراء اŸقيم Úبا÷زائر وكلهم حلم بالوصشول
إا ¤القارة العجوز.
حاولت عدسشة اŸصشور أان Œسشد ،ع Èالصشور،
ا◊ال -ة ال -ن -فسش -ي -ة ل -ه -ؤولء الشش -ب -اب ال-ذي-ن وج-دوا
أانفسشهم أامام عودة مسشتحيلة لديارهم وحلم قطع
ال-ب-ح-ار ي-ب-ت-ع-د ع-ن-ه-م أاك Ìف-أاك Ìل-ي-ك-ت-فوا بأاعمال
صشغÒة ‘ عمارة با÷زائر العاصشمة يقطنون ‘
قبوها.
كما “كن ا÷مهور ا◊اضشر بالسشينماتيك من
مششاهدة عرضس فيلم «بطل دون وجه» ،للمخرجة
ال -بÒوف -ي-ة م-اري خ-ي-م-ي-ن-ي-زÃ ،ب-ادرة م-ن ال-فضش-اء
الثقا‘ «الورششات اŸتوحششة».
واح- - -تضش- - -ن ب- - -دوره اŸق- - -ه - -ى األدب - -ي «Les
( »ateliers sauvagesات -ول -ي -ي سش -وف-اج)،
ج-زءاً م-ن ب-رن-ام-ج «ل-ي-ل-ة األف-ك-ار» ب-ت-ن-ظيمه حفلة
«ل - -ل - -راب» ،نشش - -ط - -ه أاعضش - -اء ا÷م - -ع - -ي - -ة «Sos

 ،»Cultureلسشيما الفنان «سشنيك» الذي أا‚ز
أامام ا÷مهور لوحة لفن اÿط.
كما احتضشن الفضشاء ،إا ¤جانب أاعمال فنان
ال -ب -وب ،أارت «اŸوسش-ط-اشس» ،ل-ق-اء ح-ول ال-ع-ل-م-ن-ة،
نشش -ط -ه ك -ل م -ن الصش -ح -ا‘ اıتصس ‘ ال -قضش-اي-ا
الدينية سشعيد جاب ا ،Òÿوالفيلسشوف إاسشماعيل
م -ه -ن-ان-ة وال-ك-اتب رشش-ي-د م-زارة والصش-ح-ا‘ نسش-ي-م
براهيمي.
وأابرز اŸتدخلون ‘ هذا السشياق ،دور اŸثقفÚ
وا÷ام - -ع - -يﬁ ‘ Úارب- -ة «ال- -ت- -ط- -رف واإلسشÓ- -م
السش- -ي- -اسش- -ي ‘ اÛت- -م -ع -ات ال -ع -رب -ي -ة» ،ب -ه -دف
ال-ت-أاسش-يسس ل-عÓ-ق-ات اج-ت-م-اع-ي-ة واق-تصش-ادي-ة وكذا
فضشاء عمومي تسش Òبطريقة «عقÓنية».
ب-اŸع-ه-د ال-ف-رنسش-ي ب-ا÷زائ-ر ،ن-وقشس م-وضش-وع
«العا ⁄اŸششÎك» ،مع الكاتب أام Úالزاوي ،الذي
نظم خÓل السشهرة لقاء حول «التعايشس اŸششÎك».
ك -م -ا اقÎح اŸع -ه -د ال -ف -رنسش -ي ÷م -ه -وره ع-رضش-ا
Ÿوسشيقى الديوان مع «زاكي بروجكت».
ت -ق -ام ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م Ãسش-اه-م-ة
اŸراكز الثقافية الفرنسشية ع Èالعا ‘ ،⁄الوقت
نفسشه ‘  40مدينة ‘ ،دعوة مفتوحة للجمهور
ل-ل-ق-اء ال-ف-ن-ان Úوال-ب-اح-ث ÚوالفÓسشفة واŸبدع.Ú
ومن ب Úالدول اÙتضشنة لتظاهرة «ليلة األفكار»
‘ ط -ب -ع -ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ،ا÷زائ-ر وف-رنسش-ا وإاسش-ب-ان-ي-ا
والسشودان وإافريقيا ا÷نوبية واŸغرب واألرجنتÚ
والÈازي -ل وال -ولي -ات اŸت -ح -دة وك -وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة
والهند وأاسشÎاليا.

ينظمها التضضامن الوطني الطÓبي ب 13 Úفيفري إا 1 ¤مارسس

الششهداء يعودون من جديد ‘ مهرجان الششعر واألدب ببوزريعة
ينظم التضشامن الوطني الطÓبي ،باŸكتب ا÷امعي لبوزريعة ،فعاليات اŸهرجان اÙلي للششعر
واألدب ‘ الفÎة اŸمتدة من  13فيفري لغاية الفا— مارسس  2017بجامعة ا÷زائر -2-كلية اللغة
العربية وآادابها واللغات الششرقية Ãلحقة بن عكنون  -مقر كلية ا◊قوق  -سشابقا –ت ششعار «الششهداء
يعودون من جديد».
ي-ت-خ-ل-ل ب-رن-ام-ج اŸه-رج-ان ،م-ع-رضس ل-ل-ك-ت-اب ي-ك-ون م-ت-ب-وع-ا ب-إاه-داء .ك-ما سشتنظم أامسشيات ششعرية
ومداخÓت وندوات.
إا ¤جانب ورششات إاعÓمية واسشتضشافة Ÿعهد اآلثار مع دورات تدريبية ‘ التنمية البششرية وعروضس
مسشرحية ،تتخلل الفÎة مسشابقات فكرية ومناظرات ششعرية.

ن.ل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسضبت  28جانفي  2017م
ألموأفق لـ  29ربيع ألثاني  1438هـ

تلتئم ا’ثن Úعلى مسضتوى القادة بأاديسس أابابا

القمة اإلفريقية  28تبحث األمن و التنمية و مكافحة اإلرهاب
 5مÎششح Úيتنافسشؤن على رئاسشة مفؤضشية ال–اد اإلفريقي

ألعدد

17245

انشضغال دو‹ بوضضع اŸعتقل ‘ ÚاŸغرب

17

الششعب الصشحراوي يطمح إا ¤السشلم والعدالة «قبل كل ششيئ»
أاك-د ‡ث-ل ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-ي-زاري-و ‘ ف-رنسضا
اوبي بوشضراية ‘ ،سضÎاسضبورغ ،أامام برŸانيي
›لسس أاوروبا ،أان الشضعب الصضحراوي يطمح
إا ¤السض- -ل- -م وال -ع -دال -ة وا◊ري -ة «ق -ب -ل ك -ل
شض- -ي- -ئ» ،حسضب م- -ا ع- -ل- -م أامسس ا÷م -ع -ة م -ن
مصضدر صضحراوي.
‘ ل - -ق- -اء ن- -ظ- -م أÿم- -يسس م- -ن ط- -رف رئ- -يسس
أÛموعة ألŸÈانية سضويسضرأ-ألصضحرأء ألغربية
م -ان -وي-ل ت-ورن-ر ح-ول «أŸع-ت-ق-ل Úألصض-ح-رأوي‘ Ú
أŸغرب :دور وقرأرأت أ÷معية ألŸÈانية Ûلسس
أوروبا» ،دعا أŸسضؤوول ألصضحرأوي هذه أŸؤوسضسضة
إأ« ¤أل -ي -ق-ظ-ة» أم-ام أن-ت-ه-اك ألسض-ل-ط-ات أŸغ-رب-ي-ة
◊قوق أإلنسضان ‘ ألصضحرأء ألغربية.
وأشضار إأ« ¤أن أألمر يتعلق بالنسضبة للمغرب
ألذي يوقع كل ألتفاقيات ألدولية (ضضد ألتعذيب
وضض -د ألع-ت-ق-ال أل-ت-عسض-ف-ي إأل-خ ) ل-ك-ن ل ي-ط-ب-ق-ه-ا
ب- -إاع- -ط -اء ق -ي -م -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة لشض -رك -ات -ه م -ن أج -ل
أل -دÁق -رأط -ي -ة م -ع أ÷م -ع -ي -ة ألŸÈان-ي-ة Ûلسس

أوروبا».
و‘ هذأ ألسضياق أكدت كريسضت ÚبÒيغو عضضوة
باÛلسس ألسضويسضري Ÿسضاندة ألشضعب ألصضحرأوي
ومنظمة أللقاء على هامشس ›لسس أوروبا أن طلب
ت -ق -ي -ي -م ج -دي -د ل-لشض-رأك-ة م-ن أج-ل أل-دÁق-رأط-ي-ة
للمملكة أŸغربية «سضيتم تقدÁه قريبا لدفع هذه
أألخÒة إأ ¤أحÎأم ألتزأماتها».
و‘ تدخله ع Èألهاتف خÓل هذأ أللقاء أشضار
أحد ﬁاميي أŸعتقل Úألسضياسضي ÚألصضحرأويÚ
›موعة إأقليم أيزيك إأ ¤أهمية دور أŸؤوسضسضات
أل-دول-ي-ة ك-ال-ل-ج-ن-ة ضض-د أل-ت-ع-ذيب أل-ت-ي ن-ددت ب-عد
تلقيها لشضكوى أحد أŸتهم Úنعامة أسضفاري بعدم
أحÎأم ألدولة أŸغربية للتزأماتها فيما يخصس
أل -ت -ح -ق -ق م -ن تصض -ري -ح -ات أŸت -ه-م أل-ذي ت-ع-رضس
للتعذيب.
وقد دعت أللجنة أŸغرب إأ ¤ألقيام بتحقيق
وتعويضس نعامة أسضفاري.

منافسضة حادة ب Úهامون وفالسس

اليسشار الفرنسشي يختار غدا مرششحه للسشباق الرئاسشي
تلتئم بعد غد ا’ثن ،Úالدورة العادية
’فريقي
للقمة الثامنة والعشضرين ل–Óاد ا إ
‘ أاديسس أابابا ،وعلى طاولة البحث والنقاشس
العديد من اŸلفات الهامة ،عÓوة على بعضس
’خرى.
القضضايا الفرعية ا أ
ب-دأت ف-ع-ال-ي-ات أل-ق-م-ة ب-اج-ت-ماعات أŸمثلÚ
ألدأئم ‘ Úمقر أل–اد أإلفريقي خÓل ألفÎة
من  22إأ 24 ¤جانفي أ÷اري ،تلتها أجتماعات
أÛلسس ألوزأري ل–Óاد من  25إأ 27 ¤من ألشضهر
أ÷اري ،ل -ت -ت ّ-وج ب -اج-ت-م-اع رؤوسض-اء دول وح-ك-وم-ات
أل–اد ألبالغة  54دولة يومي  30و 31جانفي.
ومن أŸقرر أن تشضهد ألقمة ألتي ُتعقد –ت
شض -ع -ار «تسض -خ Òأل -ع -ائ -د أل -دÁوغ-رأ‘ م-ن خÓ-ل
ألسض- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ألشض -ب -اب» ،ن -ق -ل رئ -اسض -ة أل–اد
أإلفريقي للعام  2017من إأدريسس ديبي رئيسس تشضاد،
إأ ¤رئيسس إأحدى دول غرب ألقارة.
وقالت مصضادر دبلوماسضية ،إأن ›موعة غرب
إأفريقيا ألتي تضضم  16دولة ،قد تختار بالتوأفق أحد
ألرئيسض ،Úألسضنغا‹ ماكي سضال ،أوألنيجÒي ﬁمد
بخاري لتسضّلم رئاسضة أل–اد ،و‘ حال أخفقت ‘
ذلك يتم أنتخاب رئيسس ألدورة ألقادمة ل–Óاد
خ Ó-ل أع -م -ال أل -ق -م -ة م -ب -اشض -رة ،ع -ل -ى أن ي -ك -ون
أŸرشضحون من ب Úدول غرب إأفريقيا.
وتكتسضي ألقمة أل 28ل–Óاد أإلفريقي أهمية
كبÒة بالنظر إأ ¤أŸوضضوعات أŸطروحة للبحث
وألتي تشضمل ألقتصضاد ،ألتنمية ،أل ّسضÓم ،ألنزأعات،
أألم -ن وم -ك -اف -ح -ة أإلره -اب ،وع -دد م-ن أŸل-ف-ات
لتعزيز ألتعاون ب Úدول ألقارة ألسضمرأء.
ول- -ع- -ل م- -ن أب- -رز أŸل- -ف- -ات أŸط -روح -ة ع -ل -ى
ألقيادأت أإلفريقية ‘ أديسس أبابا ،هي أنتخاب
رئيسس جديد Ÿفوضضية أل–اد أإلفريقي ،وإأعادة
ه- -ي- -ك- -ل -ت -ه -ا“ ،وي -ل م -ي -زأن -ي -ة أل–اد ،أإلره -اب
وأل -ن -زأع -ات ،أنسض -ح -اب ب -عضس ب -ل -دأن أل -ق -ارة م-ن
أÙك-م-ة أ÷ن-ائ-ي-ة أل-دول-ي-ة ،وألنضض-م-ام أŸغربي
ل–Óاد أإلفريقي .

و‘ أ÷ول- -ة أألو ¤سض- -ي -ج -ري أل -تصض -ويت ع -ل -ى
أÿمسضة أŸتنافسض Úعلى رئاسضة مفوضضية أل–اد
‘ قمة رؤوسضاء ألدول وأ◊كومات؛ و‘ حال فشضل
أحدهم ‘ أ◊صضول على ألنسضبة أŸطلوبة سضتتم
ح ،Úومن يحصضل
إأعادة ألتصضويت ب Úأعلى مرشض َ
على  1+%50من أصضوأت رؤوسضاء ألدول وأ◊كومات
أألعضضاء يفوز باŸنصضب.
وت -نصس ل -وأئ -ح أل–اد ع -ل -ى ت -و‹ فÎة رئ-اسض-ة
مفوضضيته ،لفÎت Úلكل ولية  4سضنوأت.
وب -اإلضض -اف -ة ل -رئ -يسس أŸف -وضض -ي-ة أ÷دي-د ،م-ن
أŸنتظر أن يتم أنتخاب نائب للرئيسس ،ورؤوسضاء
ج-دد ل-ل-م-ف-وضض-ي-ات أل-ف-رع-ي-ة أل-ث-ما Êوهي :ألسضلم
وأألم -ن ،ألشض-ؤوون ألسض-ي-اسض-ي-ة ،أل-ت-ج-ارة وألصض-ن-اع-ة،
أل -ب -ن-ى أل-ت-ح-ت-ي-ة وأل-ط-اق-ة ،ألشض-ؤوون ألج-ت-م-اع-ي-ة،
ألق -تصض -اد أل -ري -ف -ي وأل -زرأع -ة ،أŸوأرد أل -بشض -ري-ة
وألعلوم وألتكنولوجيا ،وألشضؤوون ألقتصضادية.

“ -2ؤيل ميزانية ال–اد اإلفريقي
أج -م -ع أل -رؤوسض -اء أألف -ارق -ة ‘ أل-ق-م-ة ألسض-اب-ق-ة
ب-ك-ي-غ-ا‹ ع-ل-ى أه-م-ي-ة أع-ت-م-اد أل–اد ع-لى نفسضه
لتحقيق أسضتقÓل ألقرأر أإلفريقي وŒنباً ألجندة
أل -دول أل -كÈى ،ح -يث ي -وأج -ه أل–اد مشض -ك -ل-ة ‘
“وي -ل م -ي -زأن -ي -ت -ه إأذ ي -ع-ت-م-د ‘  %60م -ن-ه-ا ع-ل-ى
أŸانح.Ú
وتناقشس ألقمة أ◊الية ألتزأم ألدول أألعضضاء
Ãا أقرته ألقمة ألسضابقة ،وسضبل تفعيل هذأ ألتمويل
ألذأتي.
ك -م -ا ت-ن-اقشس أل-ق-م-ة أ◊ال-ي-ة أسض-ب-اب أنسض-ح-اب
ب- -عضس أل- -دول أألعضض -اء م -ن أÙك -م -ة أ÷ن -ائ -ي -ة
ألدولية خÓل أألشضهر أألخÒة.
ففي  21أكتوبر أŸاضضي أبلغت حكومة جنوب
إأفريقيا ،أأل· أŸتحدة ،أنسضحابها من أÙكمة
أ÷ن -ائ -ي -ة ،ك -م -ا أق -رت ب -ورون-دي ‘ ن-فسس أل-فÎة
قانوًنا ينصس على ألنسضحاب من أÙكمة.
وت Óذلك إأعÓن وزير أإلعÓم ألغامبي ،شضريف
بوجانغ ألنسضحاب من أÙكمة.

 -1مفؤضشية ال–اد اإلفريقي تنتخب
رئي ًسشا جديًدا

 -3إاعÓن  2017عاًما لÓسشتثمار ‘ الششباب

ي -ت-ن-افسس  5م -رشض -ح Úع -ل -ى م -نصضب رئ -اسض -ة
مفوضضية أل–اد أإلفريقي خلًفا للرئيسس أ◊ا‹
أ÷نوب إأفريقية دلميني زوما وألتي ” “ديد
وليتها Ÿدة سضتة أشضهر خÓل ألقمة ألفريقية
ألـ 27ألتي أنعقدت ‘ جوأن أŸاضضي بالعاصضمة
ألروأندية كيغا‹ بعد أن فشضل أŸتنافسضون على
أŸنصضب آأنذأك ‘ أ◊صضول على ثلثي أألصضوأت،
بعد سضبع جولت من ألتصضويت.
أŸت -ن -افسض-ون ه-م وزرأء خ-ارج-ي-ة ك-ي-ن-ي-ا أم-ي-ن-ة
ﬁم -د ،وب -وتسض -وأن -ا ب -ي-ل-ون-وم-ي ف-ي-نسض-ون م-وأت-وأ،
وألسض-ن-غ-ال ع-ب-د أل-ل-ه ب-ات-ي-ل-ي ،وتشض-اد م-وسضى فكي،
وغينيا ألسضتوأئية أجابيتو أمبا موكي ،وقد دأفعوأ
عن ملفات ترشضيحهم وذلك من خÓل زيارة ألعديد
من ألبلدأن أإلفريقية بهدف شضرح تصضورأتهم بشضأان
تعزيز عمل أ÷هاز ألسضÎأتيجي Ÿنظمة أل–اد
أإلفريقي.

«تسض - -خ Òأل - -ع- -ائ- -د أل- -دÁوغ- -رأ‘ م- -ن خÓ- -ل
ألسض -ت -ث -م -ار ‘ ألشض -ب -اب» ،م -وضض -وٌع ” أخ -ت -ي-اره،
ب -اع -ت -ب -ار أن ألشض -ب -اب Áث -ل-ون رك-ي-زة أسض-اسض-ي-ة ‘
أÛتمع وتنمية ألدول ،ومن أŸقرر أن ُيعَلن خÓل
ألقمة أن عام  2017هو عام ألسضتثمار ‘ ألشضباب،
وذلك بعد مناقشضة هذأ أŸلف ووضضع آأليات ﬁددة
له.
هذأ وسضتبث ألقمة ألفريقية أ◊الية ‘ ألطلب
أل- -ذي ت- -ق -دم ب -ه أŸغ -رب ل Ó-نضض -م -ام إأ ¤أل–اد
ألفريقي .
م- -ع- -ل -وم أن أإل–اد أألف -ري -ق -ي ت -أاسضسس ب -دي Óً-
Ÿن-ظ-م-ة أل-وح-دة أإلف-ري-ق-ي-ة وأت-خ-ذ م-ن ألعاصضمة
أإلثيوبية أديسس أبابا مقرأً له وكانت أك Ìأهدأفه
ه- -و –ق- -ي- -ق أل- -ت- -ع- -اون ألشض- -ام -ل ب Úدول أل -ق -ارة
أإلفريقية ‘ أÛالت أألمنية وألسضياسضية وغÒها
من أÛالت ويضضم عددأً من ألهيئات وأللجان،

لعا⁄
ع Èا

–ذيرمن ›اعة باليمن

^ نيويورك :حذر سضتيفن أوبرأين
 ·ÓأŸت -ح -دة ل -لشض -ؤوون
وك -ي -ل أألم Úأل -ع -ام ل  -أ
أإلنسضانية من ›اعة ‘ أليمن خÓل ألعام أ÷اري،
لف - -ت- -ا إأ ¤أن  14م-ل-ي-ون شض-خصس ه-ن-اك ي-ح-ت-اجون إأ¤
مسضاعدأت غذأئية.
جاء ذلك خÓل كلمة ألقاها أوبرأين أمام جلسضة Ûسس أألمن
ألدو‹ عقدت مسضاء أÿميسس بشضأان ألوضضع ‘ أليمن.

تهديد بالغاء التفاق حؤل الهجرة
^ أانقرة  :أعلن وزير أÿارجية ألÎكي ،أمسس ،أن بÓده Áكن أن تلغي ألتفاق
حول إأعادة أسضتقبال أŸهاجرين أŸوقع مع أليونان وأل–اد أألوروبي وذلك بعد
رفضس أثينا تسضليمها ثمانية عسضكري Úأترأك تتهمهم أنقرة بالتورط ‘ ﬁاولة

ودرج أإل–اد على ألعمل على تقوية ألروأبط بÚ
دول ألقارة وموأجهة جميع ألتحديات ألتي –يط
ب-ال-ق-ارة ألسض-م-رأء ،ب-ج-انب إأن-ه-اء أ◊روب أل-ق-ب-ل-ي-ة
وأل -ن -زأع -ات أل -دأخ -ل -ي -ة ل-دول أل-ق-ارة ع Èأ◊ل-ول
ألسضلمية ألتي تقود إأ– ¤قيق أألمن وأإلسضتقرأر ‘
أŸنطقة.

’فروف يلتقي معارضضÚ
سضوري Úويشضّدد على الدسضتور

األ· اŸتحدة ل تؤؤكد
إارجاء ﬁادثات جنيف
اŸرتقبة الششهر اŸقبل
أع - -ل - -نت أأل· أŸت - -ح - -دة أمسس ،أن إأرج- -اء
م -ف-اوضض-ات ج-ن-ي-ف ح-ول سض-وري-ا أل-ذي أع-ل-ن-ت-ه
موسضكو غ Òمؤوكد ،مضضيفة أن موفدها أÿاصس
إأ ¤سضوريا سضتيفان دي ميسضتورأ سضيزور نيويورك
لبحث ذلك.
وك- -ان وزي- -ر أÿارج- -ي- -ة أل- -روسض- -ي سضÒغ -ي
لفروف أعلن صضباح أمسس أن «موعد ألثامن من
فيفري أرجأا إأ ¤نهاية ألشضهر أŸقبل» ،وذلك
قبل لقاء مع ‡ثل Úعن أŸعارضضة ألسضورية.
وقالت ألناطقة باسضم موفد أأل· أŸتحدة
أÿاصس ي- -ارأ شض- -ري- -ف «ل ي- -وج- -د ت- -أاك -ي -د ب -أان
ﬁادثات فيفري أرجئت».
وفيما يتعلق بقائمة أŸشضاركﬁ ‘ Úادثات
ج -ن -ي -ف ،أشض -ارت م -ت-ح-دث-ة أخ-رى ب-اسض-م أأل·
أŸت -ح -دة ت -دع -ى أل -يسض-ان-درأ ف-ي-ل-وتشض-ي إأ ¤أن
–ضض Òألدعوأت « ⁄ينته بعد».
وك- -ان وزي- -ر أÿارج- -ي- -ة أل -روسض -ي سضÒغ -ي
لفروف ألتقى ‘ موسضكو Ãمثل Úعن بعضس
أط- - -ي- - -اف أŸع- - -ارضض- - -ة ألسض- - -وري- - -ة ،وق- - -ال إأن
أŸفاوضضات ألسضورية يجب أن تركز على مسضائل
ﬁددة من بينها صضياغة ألدسضتور.
وق - - -ال لف - - -روف خ Ó- - -ل ألج - - -ت- - -م- - -اع إأن
أŸفاوضضات ألسضورية يجب أن تركز على مسضائل
ﬁددة بينها صضياغة ألدسضتور ،كما بحث نتائج
مفاوضضات أسضتانا أألخÒة وإأمكانية تشضكيل وفد
تفاوضس موحد للمعارضضة إأ ¤مفاوضضات جنيف
ألتي أعلن لفروف تأاجيلها من ألثامن فيفري
إأ ¤نهاية ألشضهر نفسضه.
وأع - -ت Èلف - -روف أن وضض - -ع ألشض - -روط أم- -ر
م- -رف- -وضس ول ي -ت Ó-ءم م -ع ق -رأر ›لسس أألم -ن
 ،2254وأن أت- -ف -اق وق -ف إأط Ó-ق أل -ن -ار م -ا زأل
سض -اري -ا ب -ال -رغ-م م-ن أÿروق-ات أل-ت-ي رأى أن-ه-ا
بسضيطة ول تؤوثر ‘ سض ÒأŸفاوضضات.
وكانت روسضيا وتركيا وإأيرأن ،ألدول ألرأعية
Ùادثات ألسضÓم ‘ أسضتانا ،أتفقت ألثÓثاء
على إأنشضاء «آألية» ثÓثية لتطبيق ومرأقبة وقف
إأطÓق ألنار ‘ سضوريا.

ي- - -حسض- - -م ال- - -ن- - -اخ- - -ب - -ون
ال -ف -رنسض-ي-ون م-وق-ف-ه-م غ-دا
’ح - - -د لÓ- - -خ- - -ت- - -ي- - -ار بÚ
ا أ
رؤوي- - - -تﬂ Úت - - -ل - - -ف - - -ت‘ Ú
م-عسض-ك-ر ال-يسض-ار «اŸسض-ت-ق-بل
اŸثا‹» الذي وعد به وزير
الÎب - -ي - -ة السض - -اب - -ق ب - -ون- -وا
’وف -ر
ه- -ام- -ون ال- -ذي ب -ات ا أ
ح-ظ-ا ،واŸشض-روع «ال-واق-عي»
ل- -رئ -يسس ال -وزراء السض -اب -ل -ق
م -ان-وي-ل ف-السس ،وذلك ق-ب-ل
ثÓثة أاشضهر من ا’قÎاع الرئاسضي.
بحسضب أسضتطÓعات ألرأي ،سضيحل ألفائز أيا
كان ‘ ،أŸرتبة أألخÒة خÓل ألدورة أألو ¤من
ألن- -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسض -ي -ة ورأء م -رشض -ح -ة أل -ي -مÚ
أŸتطرف مارين لوبن وأÙافظ فرنسضوأ فيون،
وأيضضا ورأء ألوزير أليسضاري ألسضابق ألذي أنتقل إأ¤
ألوسضط أمانويل ماكرون ومرشضح أليسضار أŸتطرف
جان لوك ميÓنشضون
ويحاول رئيسس ألوزرأء ألسضابق مانويل فالسس
ألذي حصضل على  %31,48من أألصضوأت ‘ ألدورة
أألو ¤أألحد أŸاضضي ،تقليصس ألفارق مع بونوأ
أمون ألذي أحتل أŸرتبة أألو )%36,03( ¤وعزز
موقعه بعد أنضضمام أرنو مونتيبور إأ ¤صضفوفه ألذي
وصضل ‘ أŸرتبة ألثالثة (.)%17,52
ونسضبة أŸشضاركة غدأ تبقى ألعامل أÛهول
بعد دورة أو ¤قاطعها ألناخبون و ⁄يصضوت سضوى
 1,65مليون شضخصس فيها بحسضب أألرقام ألنهائية
‘ ح Úأن ألن -ت -خ -اب -ات أل -ت-م-ه-ي-دي-ة ل-دى أل-ي-مÚ
‚حت ‘ نوفم ‘ Èأسضتقطاب أك Ìمن أربعة
مÓي Úناخب.
وأظهر أŸرشضحان ألشضÎأكيان مسضاء ألربعاء
خÓفاتهما ألعميقة خÓل آأخر مناظرة تلفزيونية
ط-غت ع-ل-ي-ه-ا أل-ل-ي-اق-ة ب-ع-د أل-ه-ج-مات ألكÓمية ‘
أأليام ألسضابقة.
وشضدد مانويل فالسس ( 54عاما) ›ددأ على
«مصضدأقيته» أمام خصضم يعطي «أوهاما» سضتفضضي
إأ« ¤خيبات» .وأقÎح بونوأ أمون ( 49عاما) على
أل -ف -رنسض-ي« Úمسض-ت-ق-ب Ó-م-ث-ال-ي-ا» م-غ-اي-رأ «ل-ل-ن-ظ-ام
ألقد.»Ë
ويجذب هامون ألذي تقدم ‘ أ◊ملة وأصضبح
أألوفر حظا ألناخب Úبرؤويته أŸبتكرة بعد أن أعتÈ
 %60منهم أنه مقنع بحسضب أسضتطÓع للرأي.
وخ Ó-ل ألن-ت-خ-اب-ات أل-ت-م-ه-ي-دي-ة ‚ح أŸرشض-ح
ألذي رفضس بأان يعد رجﬁ Óظوظا ‘ ،وضضع
م -قÎح -ات-ه ‘ صض-لب أل-ن-ق-اشض-ات خصض-وصض-ا أقÎأح
أجر أدنى بـ  750يورو من دون أن يكشضف بوضضوح
مصضدر “ويله.
لكن أŸرشضح ألذي يؤوكد أنه «ل يبيع أوهاما»
ل -ك -ن -ه «ي -قÎح ع -دأل -ة» وأج-ه أم-ام خصض-م-ه ف-السس
صضعوبات ‘ أŸسضائل أŸتعلقة بالعلمانية وأألمن،
وألذي يحظى بخÈة ‘ ألسضلطة.
وقال أمون أÿميسس «إأن ألنتخابات ألتمهيدية
ل تسض- -ه- -ل حصض- -ول ت- -ق -ارب Ãا أن -ن -ا ن -رك -ز ع -ل -ى
أÓÿفات».

ألنقÓب ‘ جويلية.
وكانت أÙكمة أليونانية ألعليا قررت أÿميسس عدم تسضليم ثمانية ضضباط أترأك
فروأ إأ ¤أليونان بعد ﬁاولة ألنقÓب ‘ تركيا ‘ منتصضف جويلية ،ما دفع أنقرة
إأ ¤إأصضدأر مذكرة توقيف بحقهم.

أاول لقاء ب Úماي وترامب
^ لندن :زيارة رئيسضة ألوزرأء ألÈيطا ،ÊتÒيزأ ماي ،للعاصضمة أألمÒكية
وأشضطن أمسس للقاء ألرئيسس أألمÒكي دونالد ترأمب حظيت باهتمام كب ‘ Òوسضائل
أإلعÓم أÙلية وألدولية ،وأعتÈها ﬁللون فرصضة ثمينة لتجديد ألعÓقة أÿاصضة
ألتي تربط ألبلدين منذ عقود.
لقاء ماي مع ترأمب أمسس ‘ ألبيت أألبيضس كان خطوة دبلوماسضية لÎسضيخ عÓقة
ألبلدين ،خصضوصضا أن ترأمب كان من ب Úألزعماء ألغربي ÚألقÓئل ألذين أيدوأ
أنفصضال بريطانيا عن أل–اد أألوروبي ورغبته ‘ إأبرأم سضريع لتفاق Œاري مع
لندن على عكسس سضلفه أوباما.

مصش Òا◊زب الششÎاكي على اÙك
وأك Ìمن تعي Úمرشضح لÓنتخابات ألرئاسضية،
إأن مصض Òأ◊زب ألشضÎأك- - - -ي ع - - -ل - - -ى أÙك ‘
ألنتخابات ألتمهيدية إأذ بات ضضعيفا بعد ولية
ألرئيسس فرنسضوأ هولند ألذي ل يحظى بشضعبية،
مع معدل بطالة مرتفع وتشضديد أإلجرأءأت أألمنية
بعد موجة أعتدأءأت غ Òمسضبوقة.
وي- -ب- -دو أن- -ه يصض- -عب أل- -ت- -وف- -ي- -ق ب Úم- -ق- -ارب -ة
أŸرشضح Úإأ ÚÁ ¤ويسضار أ◊زب ما قد يؤوثر على
رغبتهما ‘ رصس ألصضفوف  :يضضع مانويل فالسس
أمانويل ماكرون «‘ جانب ألتقدمي ‘ »ÚحÚ
يقول بونوأ أمون إأنه أقرب إأ ¤جان لوك ميÓنشضون
ألذي ل يرأهن «بتاتا على ألنمو».
وقال كاتب ألفتتاحيات ألن دوهاميل أÿميسس
‘ صضحيفة «ليبÒأسضيون» ‘« ،حال فاز هامون
أألح -د ك -م -ا ه -و م-ت-وق-ع ف-إان قسض-م-ا م-ن أل-ن-اخ-بÚ
ألشضÎأكي Úسضيتوجهون إأ ¤ماكرون».
ولتفادي أن يكون دور مرشضح أ◊زب ألشضÎأكي
صضوريا ،قد يختار ألنسضحاب من ألسضباق لصضالح
م- - -اك- - -رون أو م- - -يÓ- - -نشض- - -ون ،أألوف- - -ر ح - -ظ - -ا ‘
أسضتطÓعات ألرأي.
وأÿميسس رأى أريك كوكريل ألذي ينتمي إأ¤
م -عسض -ك -ر ج-ان ل-وك م-يÓ-نشض-ون «ألث-ن Úسض-ي-ط-رح
سضؤوأل بالنسضبة إأ ¤أمون فهل هو شضخصضية ضضارة
ق -ادرة ع -ل -ى ج -ذب أألصض -وأت ألÓ-زم-ة ÷ان ل-وك
ميÓنشضون للوصضول إأ ¤ألدورة ألثانية ( )...أو على
ألعكسس أنه قريب من نهجنا؟ سضÔى ألثن ‘ Úأي
حالة سضيكون أ◊زب ألشضÎأكي أنا شضخصضيا أعتقد
أنها نهاية أ◊زب ألشضÎأكي».

فيؤن يتمسشك بالÎششح
أكد أŸرشضح للرئاسضة ألفرنسضية فرأنسضوأ فيون
أنه متمسضك بÎشضحه للرئاسضة ألفرنسضية ،رأفضضا
مزأعم تقارير صضحفية تفيد بأان زوجته تقاضضت
أجرأ عن وظيفة وهمية لبضضع سضنوأت.
قال رئيسس وزرأء فرنسضا ألسضابق فرأنسضوأ فيون
أÿم -يسس إأن -ه م-تسض-مك ب-الÎشض-ح ل-ل-رئ-اسض-ة ورفضس
تقارير صضحفية زعمت أن زوجته تقاضضت أجرأ
كمسضاعدة له دون أن تقوم بأاي عمل فعليا .وقال
فيون لقناة (تي.إأف  )1ألتلفزيونية إأن أبنيه أيضضا
عم Óمعه ‘ مرحلة ما عندما كان عضضوأ ‘
›لسس ألشضيوخ مضضيفا أن زوجته بينيلوب عملت
معه منذ أنتخابه للمرة أألو.1980 ‘ ¤

حركة الششباب تسشتهدف كينيا
^ مقديشضو :قالت حركة ألشضباب ألصضومالية ألرهابية ،أمسس ،إأن دموييها قضضوأ
على عشضرأت ألعسضاكر ألكيني Úحينما هاجموأ قاعدة عسضكرية نائية ‘ ألصضومال وهو ما
نفاه أ÷يشس ألكيني وقال إأن «عشضرأت» من أإلرهابي Úلقوأ حتفهم.
ونفى أللفتنانت كولونيل بول ‚وجونا أŸتحدث باسضم أ÷يشس ألكيني مزأعم ألشضباب
بأانها قتلت عشضرأت ألعسضكري.Ú

السشتيطان متؤاصشل
^ القدسس اÙتلة :منحت سضلطات ألحتÓل أإلسضرأئيلي ،أÿميسس ،موأفقتها
ألنهائية على بناء  153وحدة أسضتيطانية ‘ حي أسضتيطا ‘ Êألقدسس ألشضرقية أÙتلة.
وكانت حكومة ألحتÓل قد وأفقت يوم ألثÓثاء أŸاضضي على بناء  2500وحدة
أسضتيطانية جديدة ‘ ألضضفة ألغربية أÙتلة بعدما أعطت ألضضوء أألخضضر يوم أألحد
أŸاضضي لبناء  566وحدة أسضتيطانية ‘ ثÓثة أحياء بالقدسس ألشضرقية أÙتلة.
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الكلمــــات السسهميـــة
٤

مدينة
برازلية

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥١٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

أارشسد
عاصسمة
أاوروبية

خاصستي «م»

صسوت
النفجار

دموع مبعثرة

يلحق
حقن
متشسابهان

اتم
بسسط
ثروة

للنفي

٦

٨

دق

لمسس
جمع «م»
للمسساحة

ثلثا غول
خاصستي «م»
للنداء

رتبة
سسياسسية «م»

عاون

شسهر
ميÓدي،

يقدف
يجمع

مهاجم نادي
كورتزي
البلجيكي

اللغز:

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
مبتدئا با◊رف أالف (
ب) ح-----ت-----ى تصس----ل إا¤
حرف الÓم (د) لتجد
الكلمة اŸفقودة.
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الكلمـــــــات:

 :كمال مواسسة ،جمال مناد ،محمد يوبي ،عبد القادر عمراني،
ن-اصس-ر سس-ن-ج-اق ،م-ح-م-د زك-ري-ن-ي ،ع-ب-د ال-رح-م-ان مهداوي ،يوسسف
ب -وزي -دي ،ع -زي -ز ع -ب-اسس ،الشس-ري-ف ال-وزان-ي سس-ي ال-ط-اه-ر ،ج-ورج
ليكنسس ،عمر بلعطوي ،بن زية ،محرز ،بلحاج.
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الحل متاهة ا أ
لرقام

٨٢ + ٥٧ + ٦٧ + ٨٧ + ٠٥ + ٠٤ + ٠٣ + ٣١
٤٢٧ = ٩١ +
الحل  /تسسل وتثقف

الفنّانة التي لّقبت بالشسحرورة هي
الفنانة صسباح.
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سسير ،حمد ،أالم ،امرح ،حل ،رسسل ،لي ،نجم،
اعم ،مداد ،مسس ،امريكا ،البر ،نبلل ،ليل ،ا.ا،
يرمي ،بل ،ب.ب ،عرسس ،بطل ،مبدر ،نبني،
اي ،أاجري ،لي ،هÓل ،يدوم.
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أافقيا

سسالم اإلبراهيمي ،مل ،بديل ،ر.ر ،مربي،
دين ،عمال ،كان ،ري ،حمد المسسيري ،جلد،
ري ،دين ،مالي ،مراسسل ،بن ،عسسل ،بابل،
المهر الطويل.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -سسنة ١٩٦٩؟
ب  -سسنة ١٩٧٠؟
ج  -سسنة ١٩٧١؟
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
ع

شسهر
ميÓدي،

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

سسمو
مدافع دولي
سسابق
للخضسر

مسساعد الناخب الوطني

اختبر معلوماتك:
ّ
أاي سسنة من ال ّسسنوات اآلتية تّم الشسروع في
بناء السسد األخضسر في الجزائ؟

ابن كثÒ

٥

دولة
أامريكية «م»

لعب دولي
جزائري في
انجلترا

دردشسة
لسسهم
اأ

حكم دولي
إاسسباني لكرة
القدم

للنفي

قط

لشسارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من ١إا ٨ ¤و‘
نفسس الوقت على حروف
ﬂتلفة بحيث أان رمز
لشسارة يتكون من ›موعة
ا إ
أارقام ترجمه إا ¤حروف ثم
اجمع هذه ا◊روف فتحصسل
على اسسم لرئيسس دولة
عربية وإافريقية لفظ اسسم
بسسم اللّـه الرحمان الرحيم
ل· اŸتحدة.
‘ا أ

٧٦٢

جاسسوسس

سسنة

ثلثا نعل
والد
سسن

١٧٢٤٥

٣

والدة

٧

العدد

رقــــــــــم

منصسف
حادق
أاخفى

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

 ١و )٢فيلم للراحل عمار العسسكري،
ولية جزائرية ،للجزم،
 )٣عتب ،يصسرح،
 )٤سسائل حيوي ،للنصسب «م» ،بلدية بولية
سسكيكدة «م»،
 )٥رقيق»م» ،ملكنا،
 )٦مدينة سسورية ،حرف مكرر،
 )٧حقن ،دولة أاوروبية «م»،
 )٨وجع،
 )٩رائ -د ال -مسس -رح ال -نضس -ال -ي ال -ج-زائ-ري
راحل،
 )١٠من مشستقات الحليب ،بئر «م»،
 )١١ل-ل-ج-واب ،م-خ-رج سس-ي-ن-م-ائ-ي مصس-ري

عموديا
 )١عميد الدراما السسورية ،جوهر،
 )٢ثلثا فوق ،جوهر ،غÓم،
 )٣رمسس ،قهوة،
 )٤يقاسسي ،للنفي،
 )٥ممثلة مصسرية راحلة «م» ،أاكد «م»،
 )٦للنصسب «م» ،لفظها تفي «م»،
 )٧تصسغير حبل ،للجزم ،رقد،
 )٨قدوة مبعثرة ،للنهي ،عز،
 )٩متشسابهة ،فعل ماضس ناقصس «م»،
 )١٠النيل مبعثرة ،يلحق،
 )١١من الحواسس ،الوالدة ،سسائل حيوي.

.

السسبت  ٢8جانفي  ٢01٧م

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

الموافق لـ  ٢9ربيع الثاني  14٣8هـ

نصسائح للزوج Úلزرع السسعادة ‘ األسسرة
الزوج والزوجة عماد األسسرة وأاسساسس بنيانها،
وح -ت -ى ي -ك-ون ه-ذا األسس-اسس ق-ويً-ا م-ت-م-اسس-كً-ا
مترابطًا يتحمل البناء القائم عليه فÓبد من
وجود األلفة والود والمحبة بين أاركانه .وفيما
يلي بعضس النصسائح للزوجين لزرع السسعادة في
األسسرة.

أو ً
ل :نصس- -إئ- -ح خ- -إصس- -ة ب- -إل -زوج:

األمور الحياتية كلها.

ثإنيًإ :نصسإئح خإصسة بإلزوجة:

العناية بالزوج في مظهره العام أاثناء خروجه
دل - - - - - - -ي - - - - - - -ل اه - - - - - - -ت - - - - - - -م - - - - - - -امك ب- - - - - - -ه.
مشساركته بالحديث معه أاثناء مواجهته ألي
مشسكÓت تحدث له سسواء بالعمل وغيره وذلك
ل - - - -ت - - - -خ - - - -ف - - - -ي- - - -ف ال- - - -ه- - - -م- - - -وم ع- - - -ن- - - -ه.
الثناء على كرم الزوج والمبالغة في مدحه
وال- - - - - - -ح - - - - - -ديث ع - - - - - -ن ع - - - - - -ط - - - - - -ف - - - - - -ه.
عدم التأافف عند تأادية متطلباته ،بل تجب

هإم جدأ

ال - - - -مسس - - - -ارع - - - -ة ألداء م- - - -ا ي- - - -ط- - - -ل- - - -ب- - - -ه.
البتسسامة التي تحمل معاني الراحة والسسعادة
في وجهه وخصسوصساً في حالة غضسبه وعدم
ال - - - - - - - - - - - -تصس - - - - - - - - - - - -ادم م - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - -ه.
عدم إازعاجه وقت الراحة.
عدم إارهاق ميزانيته.
ال -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى األسس-رار ال-زوج-ي-ة وع-دم
إاشساعتها.
بسسط يدي المحبة له وتذكيره بطاعة الله
على الدوام.
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العدد

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

1٧٢45

الشسكـ ـ ـ ـ ـ ـر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي حي ـ ـ ـ ـ ـاة األنبي ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

لسسإسس قويًإ متمإسسكًإ مÎأبطإً يتحمل
لسسرة وأسسإسس بنيإنهإ ،وحتى يكون هذأ أ أ
ألزوج وألزوجة عمإد أ أ
للفة وألود وأÙبة ب Úأركإنه .وفيمإ يلي بعضس ألنصسإئح للزوجÚ
ألبنإء ألقإئم عليه فÓبد من وجود أ أ
لسسرة.
لزرع ألسسعإدة ‘ أ أ

ت-ب-ادل ال-زي-ارات ال-ع-ائ-ل-ي-ة ب-ي-ن أاه-ل ال-زوجين
يزيد من أاواصسر المحبة في األسسرة ومن ثم
ف- - - - - - - - -ي ال - - - - - - - -م - - - - - - - -ج - - - - - - - -ت - - - - - - - -م - - - - - - - -ع.
تخصسيصس برنامج ترفيهي كالسسفر والرحÓت
ال - - -ج - - -م - - -اع - - -ي - - -ة ال- - -م- - -ب- - -اح- - -ة شس- - -رعً- - -ا.
م -ن-اقشس-ة ال-مشس-كÓ-ت أاو ال-خÓ-ف-ات األسس-ري-ة
ب -ع -ي -دا ً ع -ن حضس -ور األب -ن -اء ح-ت-ى ل ي-ت-أاث-روا
ب - -ال- -م- -واق- -ف السس- -ل- -ب- -ي- -ة ب- -ي- -ن ال- -زوج- -ي- -ن.
لين الجانب عند الخÓف من قبل الزوج كما
أان الصسفح والتسسامح عن بعضس الهفوات دليل
ع - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - -ى رج - - - - - - - - - -ول- - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - -ه.
تلبية متطلبات األسسرة مع التوسسع في النفقة
ع- - - - - -ل- - - - - -ي- - - - - -ه - - - - -م حسسب ال - - - - -ط - - - - -اق - - - - -ة.
توفير السسبل التي تعمل على راحة األسسرة في

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

األنبياء والمرسسلين هم خيرة خلق الله سسبحانه وتعالى ،اصسطفاهم من الخلق أاجمعين ليكونوا
مبلغين عن ربهم ،لذا فقد كانوا أافضسل الناسس إايماًنا وأاخًÓقا وعمً ،Óوصسفاًتا.
ومن بين تلك الصسفات التي لزمت أانبياء الله ـ صسلوات الله وسسÓمه عليهم أاجميعن ـ صسفة
الشسكر لله ،وآايات القرآان الكريم مليئة بهذا الوصسف الذي وصسف الله به رسسله وأانبياءه الكرام،
فها هو أابو البشسر نبي الله آادم عليه السسÓم ،وأامنا حواء عليها السسÓم قال الله في حقهما:
{َلsمإ أَْثَقَلت sدَعَوأ ألّلَه َرsبُهَمإ َلِئ ْ
ن آأَتْيَتَنإ صَسإِلحًإ sلَنُكوَن s
ن ألشsسإِكِرينَ}(..األعراف
ن ِم َ
اآلية .)189
ومدح الله سسبحانه وتعالى أابو األنبياء وخليل الرحمن سسيدنا إابراهيم عليه وعلى نبينا أافضسل
جتََبإُه َوَهَدأُه ِإألَى صِسَرأطٍ
الصسÓة والسسÓم فقال في سسورة النحل{ :شَسإكًِرأ أ
لَْنُعِمهِ أ ْ
s
ُ
َ
ن
إ
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ه
ن
إ
أ
{
:
ء
ا
ر
س
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إ
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ا
ة
ر
و
س
س
ي
ف
ل
ا
ق
ف
م
Ó
س
س
ل
حا عليه ا
ِ
َ
ُم ْسسَتِقيمٍ} .ووصسف الله عز وجل نبيه نو ً
َعْبًدأ شَسُكوًرأ}.
ويروى أان نبي الله داود عليه السسÓم وعلى نبينا الصسÓة والسسÓن قال :يا رب ،كيف أاشسكرك؟
وشسكري لك نعمة علsي من عندك تسستوجب بها شسكًرا ،فقال :اآلن شسكرتني يا داود.
وكذلك نبي الله سسليمان عليه السسÓم لما كثرت عليه نعم الله ،وتعددت آالؤوه ،ابتهل إالى ربه
ل
ن أَشْسُكَر ِنْعَمَت َ
ك أsلِتي أَْنَعْم َ
ي َوأَ ْ
قائَ{ :Óرuب أَْوِزْعِني أَ ْ
ي َوَعَلى َوأِلَد s
ن أَْعَم َ
ت َعَل s
ن}(..النمل اآلية .)19
ك أل sصسإلِِحي َ
حَمتِ َ
ك ِفي ِعَبإِد َ
صَسإلِحإً َتْرضَسإُه َوأَْدِخْلنِي ِبَر ْ
ل َهَذأ مِ ْ
ل َرuبي لَِيْبلَُوِني أَأَشْسُكُر
ن َف ْضس ِ
وقال الله تعالى عن سسيدنا سسليمان عليه السسÓمَ{ :قإ َ
ِ
َ
ن شَسَكَر َف ِإsنَمإ َيشْسُكُر ِلَنْفسِسِه َوَم ْ
أَْم أَْكُفُرَ ،وَم ْ
َ
م}(..النمل اآلية
ي
ر
ك
ي
ن
غ
ي
ب
ر
ن
إ
ف
ن َكَفَر َ ِ u َ s
ٌ ِ w
.)40
وكان من دعاء نبي الله سسليمان عليه السسÓم المذكور في القرآان الكريم أانه كان يقولَ{ :رّب
ى}(..األحقاف اآلية .)15
ن أَشسُكَر ِنْعَمَت َ
ك أsلِتى أَْنَعْم َ
أَْوِزْعِنى أَ ْ
ت َعَلsى َوَعَلى وأِلَد s
وقد أامر الله سسبحانه وتعالى نبيه ورسسوله سسيدنا موسسى عليه وعلى نبينا الصسÓة والسسÓم
س بِِرسَسإَلِتي َوِبَكَِÓمي َف ُ
بالشسكر فقال تعالىَ{ :يإ ُموسَسى ِإأuني أصْس َ
خْذ
طَفْيُت َ
ك َعَلى ألنsإس ِ
ك َوُك ْ
ن}(..األعراف اآلية .)144
ن ألشsسإكِِري َ
ن مِ َ
َمإ آأَتْيُت َ
وكان سسيدنا ونبينا محمد ـ صسلى الله عليه وآاله وسسلم ـ سسيد الشساكرين ،فكان صسلوات الله
وسسÓمه عليه يقوم الليل حتى تورمت قدماه من طول الصسÓة والقيام ،ولما سسئل :لَِم تصسنع هذا
يا رسسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأاخر؟! ،فيرد النبي صسلوات الله وسسÓمه
عليه وعلى آاله قائ( :Óأاف Óأاكون عبًدا شَسُكوًرا؟!).
وذلك لعلمه صسلوات الله وسسÓمه عليه وعلى آاله لفضسل شسكر الله سسبحانه وتعالى والعتراف
م
بفضسله وكرمه علينا ،لندخل في وعد الله عز وجلَ{:وِإأْذ َتأإَsذ َ
م َلِئن شَسَكْرُت ْ
ن َرtبُك ْ
جِزي ألsلُه ألشsسإِكِرينَ}.
َأ
لَِزيَدsنُك ْ
م} ،ولندخل في زمرة من قال فيهمَ{:وسَسَي ْ

أاوصسـ ـ ـ ـ ـ ـاف الن ـ ـ ـ ـ ـوم الصسحي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ أاحادي ـ ـ ـ ـ ـ ـث النب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الكـ ـ ـري ـ ـ ـ ـ ـم |

أاوصسى النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ بجملة من التدابير التي
ندب كل مسسلم أان يفعلها قبل نومه ،حماية له من التعرضس
ألخطار محتملة ،وذلك ألن النائم في غفلة كاملة عما يحيط
به ،وروى أابو موسسى األشسعري رضسي الله عنه قال :احترق بيت
في المدينة على أاهله من الليل ،فحدث بشسأانهم رسسول الله ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ فقال «إان هذه النار عدو لكم ،فإاذ ا
نمتم فأاطفئوها عنكم» ،رواه (البخاري) ،وروى جابر رضسي
الله عنه أانه عليه الصسÓة والسسÓم قال «أاطفئوا المصسابيح إاذا
رق -دت -م وغ -ل -ق -وا األب -واب وأاوك-وا األسس-ق-ي-ة وخ-م-روا ال-ط-ع-ام
والشس -راب» ،ورواه (ال -ب -خ -اري)« ،أاوك -وا األسس -ق -ي -ة :شس -دوا ف-م
القرب ،وخمروا الطعام  -أاي غطوه .»-
لم يترك النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أامرا من أامور الدنيا
واآلخرة إال أامر أامته به ،كما حذرهم من شسر ما يعلمه ،وكان
الناسس يسستضسيئون بفتيلة يغمسسونها في الزيت أاو الدهن ،فإاذا
ن-ام أاه-ل ال-ب-يت وت-رك-وا ال-مصس-اب-ي-ح أاو ال-ف-ت-ي-ل-ة مشس-ت-ع-ل-ة فقد
تجرها فأارة فتحرق البيت ،وآانية الطعام إاذا بقيت مكشسوفة
فقد تقع فيها الهوام والغبار والحشسرات وهذا كله ضسار ،لذا
فقد دعت السسنة النبوية إالى تغطية آانية الطعام والشسراب
وشسّد فم القرب ،وإالى غلق األبواب لي Óعلى المنازل لحماية
أاهلها من شسياطين اإلنسس والجن ومن اللصسوصس ،وإان اإلنسسان
المنصسف ليعجب من دقة التوجيه النبوي وحرصسه على حفظ
مصس -ال -ح ال -ن -اسس وج -ع -ل ذلك م -ن صس -م -ي -م ت-ع-ال-ي-م الشس-ري-ع-ة
المطهرة.

الحذر عل ـ ـى األطف ـال من الجن إاذا جنـ ـح اللي ـ ـل
عن جابر بن عبد الله رضسي الله عنه أان رسسول الله ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ قال «إاذا كان جنح الليل أاو أامسسيتم فكفوا
صسبيانكم فإان الشسياطين تنتشسر حينئذ ،فإاذا ذهب سساعة
من الليل فخلوهم وأاغلقوا األبواب واذكروا اسسم الله فإان
الشس- -ي- -ط- -ان ل ي- -ف- -ت- -ح ب -اب -ا م -غ -ل -ق -ا» ،رواه (ال -ب -خ -اري).
اهتم اإلسسÓم بصسحة أاتباعه والتنشسئة السسليمة ألطفالهم
وحمايتهم من التشسرد والضسياع ،فمتى أاقبل الليل فعلى
الصسبيان أال يبقوا خارج منازلهم ،وإال تولتهم شسياطين
اإلنسس والجن فأاغوتهم وقد يصسبحون لصسوصسا أاو مجرمين،
وق-د ي-رغ-م-ون ع-ل-ى ارت-ك-اب ال-ف-واحشس ،ل-ذا أاه-اب ال-ن-ب-ي
الكريم بالمسسلمين أان يكفوا أاطفالهم بالليل ليحفظوهم من
النحراف ،وروى جابر رضسي الله عنه قال «نهى رسسول الله
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أان ينام الرجل على سسطح غير
محجور عليه» ،أاي غير محاط بحاجز أاو جدار ،رواه
(ال -ت -رم -ذي) ،وه -ذا أايضس -ا م-ن ال-ه-دي ال-ن-ب-وي ال-رائ-ع ف-ي
المحافظة على سسÓمة المسسلمين والهتمام بشسؤوونهم،
وروى أابو هريرة رضسي الله عنه أان رسسول الله ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ قال« :إاذا أاوى أاحدكم إالى فراشسه فلينفضس
فراشسه بداخلة إازاره فإانه ل يدري ما خلفه عليه» ،متفق
عليه ،وهذا أايضسا هدي نبوي كريم يمنع من اإلصسابة من
أاذى محقق لو كان الفراشس قد خبأا حشسرة أاو عقربا ،فكأان
هذا اإلجراء الذي أامر به الشسرع إاجراء سسÓمة ضسروري
لكل من يريد النوم وخاصسة في البيوت القديمة والريفية
وفي خيام المعسسكرات.

الوضسـ ـ ـ ـ ـوء للنـ ـ ـ ـوم

تؤوكد أابحاث علم الصسحة إان على المرء إان أاراد النوم
الهادئ أان يغتسسل قبل أان ينام أاو أان يغسسل وجهه ويديه وأان
ينظف أاسسنانه بالمعجون والفرشساة ،وهذه أامور تتوافق مع
الهدي النبوي ،فعن البراء بن عازب رضسي الله عنه أان
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال «إاذا أاتيت مضسجعك
فتوضسأا وضسوءك للصسÓة» ،رواه (البخاري) ،وعن (عائشسة)
رضسي الله عنها قالت «كان النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ إاذا
أاراد أان ينام وهو جنب غسسل فرجه ثم توضسأا وضسوءه
ل -لصس Ó-ة» ،رواه ال -ب -خ -اري ،ك -م -ا ح ّضس ال -ن-ب-ي ال-ك-ري-م ف-ي
أاحاديث كثيرة على اسستعمال ال ّسسواك.

الدعـ ـ ـاء عند النـ ـ ـوم تفوي ـ ـضض أامـ ـر ضسعيـ ـ ٍ
ف لل ـ ـه

يقول ابن القيم« :لما كان النائم بمنزلة الميت وكان محتاجا
ألن ي -ح -رسس ن-فسس-ه وي-ح-ف-ظ-ه-ا م-م-ا ي-ع-رضس ل-ه-ا م-ن ط-وارق
اآلفات ،وكان فاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده ،عّلم النبي
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ النائم أان يقول كلمات التفويضس
واللتجاء والرغبة والرهبة ليسستدعي به كمال حفظ الله له
وحراسسته لنفسسه وبدنه ،وأارشسده إالى أان يسستذكر اإليمان وينام
عليه فإانه ربما توفاه الله في المنام ،فإاذا كان اإليمان آاخر
كÓمه دخل الجنة ،فتضسمن هذا الهدي مصسالح القلب والبدن
والروح في النوم واليقظة والدنيا واآلخرة» ،وعن أانسس رضسي
الله عنه أان رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ إاذا أاوى إالى
فراشسه قال« :الحمد لله الذي أاطعمنا وسسقانا وكفانا وآاوانا،
فكم ممن ل كافي له ول مؤووي» ،رواه (مسسلم) .وعن أابي
هريرة رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ« :فإاذا أاراد أان يضسطجع فليضسطجع على شسقه األيمن
وليقل :سسبحانك ربي وضسعت جنبي وبك أارفعه إان أامسسكت
نفسسي فارحمها وإان أارسسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك
الصسالحين»( ،رواه الشسيخان) ،وعن البراء بن عازب رضسي
الله عنه أانه ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال« :إاذا أاتيت مضسجعك
فتوضسأا وضسوءك للصسÓة ثم اضسطجع على شسقك األيمن ثم قل:
اللّهم إاني أاسسلمت وجهي إاليك وفوضست أامري إاليك وأالجأات
ظهري إاليك رغبة ورهبة إاليك ،ل ملجأا ول منجا منك إال
إال- -يك ،آام- -نت ب- -ك -ت -ابك ال -ذي أان -زلت ون -ب -يك ال -ذي أارسس -لت،
واج -ع -ل -ه -ن آاخ -ر ك Ó-مك ف -إان مّت مّت ع -ل -ى ال-ف-ط-رة» ،رواه
الشسيخان.

الَنْومـ ـ ـ ـة الجهنمي ـ ـ ـ ـة..

يمكن أان يكون الضسطجاع على الفراشس ،على البطن أاو على
الظهر أاو على أاحد الشسقين؛ األيمن أاو األيسسر ،فما هي
ال- - - - -وضس- - - - -ع- - - - -ي- - - - -ة األم- - - - -ث- - - - -ل ل- - - - -ع- - - - -م- - - - -ل األعضس - - - -اء؟
حين ينام الشسخصس على بطنه يشسعر بعد مدة بضسيق في
التنفسس ألن ثقل كتلة الظهر العظمية تمنع الصسدر من التمدد
والتقلصس عند الشسهيق والزفير ،كما أان هذه الوضسعية تؤودي
إالى انثناء اضسطراري في الفقرات الرقبية ،ومن المعجز حقا
توافق هذه الدراسسات الحديثة مع ما نهى عنه النبي ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ فيما رواه أابو هريرة رضسي الله عنه حين قال:
«رأاى رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ رج Óمضسطجعا على
ب -ط -ن -ه ف -ق-ال إان ه-ذه ضس-ج-ع-ة ي-ب-غضس-ه-ا ال-ل-ه ورسس-ول-ه» ،رواه

(الترمذي) ،وروى أابو أامامة رضسي الله عنه قال :مّر النبي ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ على رجل نائم في المسسجد ،منبطح
ع -ل -ى وج-ه-ه ،فضس-رب-ه ب-رج-ل-ه وق-ال :ق-م واق-ع-د ف-إان-ه-ا ن-وم-ة
جهنمية» ،رواه ابن ماجه ،أاما النوم على الظهر فإانه يسسبب
التنفسس الفموي ،ألن الفم ينفتح عند السستلقاء على الظهر
لسسترخاء الفك السسفلي ،لكن األنف هو المهيأا للتنفسس ،لما فيه
م -ن أاشس -ع-ار وم-خ-اط ل-ت-ن-ق-ي-ة ال-ه-واء ال-داخ-ل ،ول-غ-زارة اأوع-ي-ت-ه
ال-دم-وي-ة ال-م-ه-ي-أاة ل-تسس-خ-ي-ن ال-ه-واء ،وه-ك-ذا ف-ال-تنفسس من الفم
يعرضس صساحبه لكثرة اإلصسابة بنزلت البرد والزكام في الشستاء،
كما يسسبب جفاف اللثة ومن ثم إالى التهابها ،إاضسافة إالى اأنه يثير
حالت كامنة من فرط التصسنع أاو الضسخامة اللثوية ،وفي هذه
ال -وضس-ع-ي-ة أايضس-ا ف-إان شس-راع ال-ح-نك وال-ل-ه-اة ي-ع-ارضس-ان ف-رج-ان
الخيشسوم ويعيقان مجرى التنفسس فيكثر الغطيط والشسخير ،كما
يسستيقظ المتنفسس من فمه ولسسانه مغطى بطبقة بيضساء غير
اعتيادية ،إالى جانب رائحة فم كريهة ،كما أانها تضسغط على ما
دونها عند اإلناث ،فتكون مزعجة كذلك ،وهذه الوضسعية غير
مناسسبة للعمود الفقري ألنه ليسس مسستقيما .أاما النوم على الشسق
األيسسر فهو غير مقبول أايضسا ألن القلب حينئذ يقع تحت ضسغط
الرئة اليمنى ،والتي هي أاكبر من اليسسرى ،مما يؤوثر في وظيفته
وي -ق -ل-ل نشس-اط-ه ،خ-اصس-ة ع-ن-د ال-مسس-ن-ي-ن ،ك-م-ا تضس-غ-ط ال-م-ع-دة
الممتلئة عليه فتزيد الضسغط على القلب ،والكبد ل يكون ثابتا،
بل معلقا بأاربطة وهو موجود على القلب وعلى المعدة مما
يؤوخر إافراغها ،وهنا يكون النوم على الشسقّ األيمن هو الوضسع
الصسحيح ،ألن الرئة اليسسرى أاصسغر من اليمنى فيكون القلب
أاخف حم Óوتكون الكبد مسستقرة ل معلقة والمعدة جاثمة
فوقها بكل راحتها ،ويعتبر النوم على الجانب األيمن من أاروع
اإلجراءات الطبية التي تسسهل وظيفة القصسبات الرئوية اليسسرى
ف- - -ي سس- - -رع- - -ة ط- - -رح- - -ه- - -ا إلف- - -رازات- - -ه- - -ا ال- - -م- - -خ- - -اط - -ي - -ة.
من هنا يتبين أان النوم على الجانب األيمن هو الصسحيح من
الناحية الطبية والذي تتمتع فيه كافة األجهزة بعملها األمثل
أاثناء النوم ،وهو أايضسا القدوة الحسسنة لنبي هذه األمة ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ حين قال« :إاذا أاتيت مضسجعك فتوضسأا وضسوءك
ل -لصس Ó-ة ث -م اضس -ط -ج-ع ع-ل-ى شس-قك األي-م-ن» ،رواه (مسس-ل-م) .إان
تعليمات النبي األعظم وهديه في النوم تمثل قمة اإلعجاز

الطبي ،حين تنهى عن الوضسعية األكثر سسوءا ،وهي النوم على
البطن وتندب للنوم على الجهة األصسح وهي اليمنى ،وتسسكت
عن جهتين أاخريين أاقل سسوءا ،رحمة بنا وحتى تفسسح لنا حرية
التقلب في النوم دون حرج أاو مشسقة.

التبكيـ ـ ـر للنـ ـ ـوم والسستيقـ ـ ـاظ ُخلُـ ـ ـق نب ـ ـ ـوي

عن صسخر الغامدي أان النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال:
«اللّهم بارك ألمتي في بكورها»( ،رواه أاصسحاب السسنن وحسسنه
الترمذي) ،وعن عبد الله بن مسسعود رضسي الله عنه «ذكر عند
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ رجل قيل ما زال نائما حتى
أاصسبح ما قام إالى الصسÓة فقال :بال الشسيطان في أاذنه» ،رواه
البخاري ،وعن أابي برزة رضسي الله عنه «أان رسسول الله ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ كان يكره النوم قبل العشساء والحديث بعده»،
رواه الشسيخان ،وعن جابر رضسي الله عنه أان النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ قال «إاياك والسسمر بعد هدأاة الرجل ،فإانكم ل
تدرون ما يأاتي الله في خلقه» ،صسححه (الحاكم) ،ويقول ابن
حجر« ،المراد بالسسمر ما كان في أامر مباح ،ألن الحرام حرام
في كل األوقات ،ويكره السسمر بعد العشساء ألنه قد يوؤدي اإلى
النوم عن صسÓة الصسبح أاو قيام الليل» ،لكن العلماء اسستحبوا
السسهر أاو السسمر في أامور ضسرورية كموؤانسسة ضسيف أاو مداعبة
زوجة أاو مذاكرة علم أاو للتشساور في أامر من أامور المسسلمين،
فعن عمر بن الخطاب رضسي الله عنه أان النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ« :كان يسسمر هو وأابو بكر في األمر من أامور المسسلمين
وأانا معهما» ،رواه (الترمذي).

حديث نبوي

قال رسسول الله |« :من رأى منكم منكرًأ
ف -ل -ي -غ -ي -ره ب -ي -ده ،ف -إإن ل-م يسس-ت-ط-ع
ف-ب-لسس-إن-ه ،ف-إإن ل-م يسس-ت-ط-ع ف-ب-ق-لبه
ليمإن»
وذلك أضسعف أ إ
^ رواه مسسلم.

فالك فال اÒÿ
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koutoufcom@gmail.com
ألسشبت  ٢٨جانفي ٢٠١٧
ألموأفق لـ  ٢٩ربيع ألثاني  ١٤٣٨هـ

ألعـ ـدد١٧٢٤٥:
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أب - -حث ف - -ي ح - -ي - -اتك ع - -ن م - -ا
يسش- - -ع- - -دك ويسش- - -ع - -د أل - -ن - -اسس،
ف -ت -ف -اصش -ي -ل ط -ري -قك م -ن م -وج-ز
أأمانيك ،لكن أأحذر من سشعادة تجنيها بششقاء
غيرك .
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ألّ- -ت -ج -اه -ل وقت أل -غضشب ذك -اء،
وأل - -ت - -ج - -اه- -ل وقت أل- -مصش- -اعب
إأصش- -رأر ،وأل- -ت- -ج- -اه- -ل وقت أإ’سش- -اءة
ت -ع ّ -ق -ل ،وأل -ت -ج -اه-ل وقت أل-نصش-ي-ح-ة أل-ب-ن-اءة
غرور...فانتبه متى تتجاهل.

خرإئط غؤغل تضضيف ميزة
ينتظرها كثÒون
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قد ’ أأحبك..لكني ’ أأكرهك،
دأئمًا هناك مسشاحاتٌ من ألنقاء
يمكن خوضشها قبل إأقصشاء أأحدهم.
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من ألّلحظات ألتي تثير حنق سشائقي ألمركبات
عدم ألعثور على موقف يركنون فيه سشيارأتهم
ف--ي أل-م-دن أل-م-زدح-م-ة ،ل-ك-ن خ-رأئ-ط «غ-وغ-ل»
وج----دت ح Ó----سش----ي----ن----ه----ي ه----ذه أل----مشش----ك---ل---ة.
’مريكي ألتقني،
ووفق ما أأفاد موقع «مششابل» أ أ
فإان ألميزة ألجديدة لخرأئط «غوغل» سشتسشاعد
’م-اك-ن
ألسش--ائ--ق--ي--ن ع--ل--ى أل--ع-ث-ور ع-ل-ى أأفضش-ل أ أ
’ماكن ألتي
ألفارغة لركن سشيارأتهم قريبا من أ أ
ي--ت--وج--ه-ون إأل-ي-ه-ا.وأأضش-اف أأن أل-م-ي-زة أل-ج-دي-دة
سشتضشمن إأرششاد ألسشائقين خطوة بخطوة حتى
يصش----ل----ون إأل----ى م----وق----ف سش----ي---ارأت ق---ريب م---ن
وج-ه-ت-ه-م.وب-م-ج-رد ب-حث أل-مسش-ت-خدم عن مكان
معين في خرأئط غوغل ،سشيقوم ألتطبيق بعرضس
بيانات ألموأقف ألفارغة وألقريبة من ألموقع
أل---ذي ي--ن--وون زي--ارت--ه..وأأشش--ار أل--م--وق--ع إأل--ى أأن
’صشدأر
ألخاصشية ألجديدة سشتتوفر أبتدأء من أ إ
’جهزة ألتي تعمل
« »٩ . ٤٤من ألتطبيق على أ أ
بنظام أأندرويد  ٤ . ٣وما فوق.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأإمثـ ـ ـ ـال

لمÓء
❊ أاتعسس الكÓم ما يكون وافي ا إ
ويخونه التعبير.

لسش -ن -ان ي -ف -اج-أانك دون
❊ ال ّ-ذك -ري -ات ووج -ع ا أ
سشابق إانذار ،ول يرتبطان بسشنّ معّيـن.

ليروجرافين
^ أان ا آ
لرضس فبينما يبلغ متوسشط كثافة
أاخف مادة على ا أ
الهواء  1200غرام للمترالمكعب ،تبلغ كثافة
ليروجرافين  160غرام؟
ا آ
^ أاّن-ه حسشب ت-ق-دي-ر ب-عضس ع-ل-م-اء ال-ف-لك ،ف-ل-و تّم
تقسشيم كل نجوم الكون على البششر لكانت حصشة
كل ششخصس  44تريليون نجم؟

ومضشــــــــــة
ما من قلب يسشامح إا ّ
ل عاشس
مرتاحا ،وما من نفسس ترضشى
بالقدر إال باتت سشعيدة ،وما من
روح ترّدد «الحمد لّلـه إال كانت
مبتسشمة.

هامات المجد

من أأجلك عششنا يا وطني
نفدي بالّروح أأرأضشينا
قد كّنا أأمسس عمالقة في
ألحرب نذّل أأعادينا
وأأنا أليوم عمالقة في
ألسشلم حماة مبادينا
أأبطا’ كّنا ’ نرضشى
غير أأ’مجاد تحيينا
نزهو بالماضشي في ثقة
وألحاضشر يعلو ماضشينا
فجّرنا ألّثورة من أأزل سشجّل يا دهر معالينا
وألّنصشر أأ’كبر كان لنا مجدأ من صشنع أأيادينا
جيشس ألتحرير وجبهته كانا ضشوأأين بدأجينا
قا’ :في ألبدء كرأمتنا وألششعب يسشود هنا فينا
خيرأت ألشّشعب نق ّسشمها فينا بالعدل موأزينا
وألّدعم ألمطلق نبذله للششعب ألّرأفضس تدجينا
يا سشائل..عرب منبتنا دين أإ’سشÓم يوأخينا
هامات ألمجد مرأبعنا وألله ألحافظ يحمينا
من أأجلك عششنا يا وطني نفدي بالروح أأرأضشينا

لسشتاذ المرحوم :عمر البرناوي
ششعر ا أ
أالحان المرحوم :ششريف قرطبي

غل عقلك
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^ الك ك
ما هؤ إلشضيء إلذي يتنّفسس و’ روح له؟
فن.

ابـتـسشـم

للعبــرة

’ ُتغضضب غاليًا ثم تؤؤّجل
إإرضضاءه إإ ¤غد!
^ رجل ماتت وألدته وهي غاضشبه عليه ،ماتت وهو
يسشّوف ويقول غدأ أأطيب خاطرها ،ماتت قبل غدأ!
وبقيت ألحسشرة في صشدره منذ موتها ،ولن تتركه ألحسشرة
إأّ’ برحيله.
^ زوج خرج من بيته ،وقد أأغضشبته زوجته ،وكانت قبلة
ألصش- -ب- -اح ك- -ف- -ي- -ل- -ة ب- -أان ت- -ذيب ج- -ل- -ي- -د ه- -ذأ أل- -غضشب!
كرأمتها أأبت عليها قبلة أل ّصشباح! وقالت أأخبئها له حين
يعود! لكنه..خرج ولم يعد!
^ زوجة تركها زوجها بين جدرأن بيتها تموت كمدأ ً
وظلماً ،خرج وعناده يؤوّزه إأ’ّ يطّيب خاطرها هو عند
عتبة ألباب ،كان يخبّئ لها وردة مخمليّة وهو عائد إأليها،
لكنه دخل فوجدها مسشجاة على فرأشس ألموت!
^ إأبن عاق يجّر باب ألبيت بقوة ومن خلفه أأمّ تبكي أأو
أأب يندب حسشرة! ولهاثه ورأء رغباته ألصشحبة وألرفقة،
جعله يؤوجّل إأن ينطرح عند قدميهما يقبّلهما إأرضشاًء
وأع- - -ت- - -ذأرأ ً ،أأغ- - -ل- - -ق أل- - -ب- - -اب وه - -و ي - -ح ّ- -دث ن - -فسش - -ه
حينما أأعود أأرضشيهما! لم يعد إأّ’ بصشوت هاتف يهاتفه
(عظم ألله أأجرك) فيهما!لي..ولك..ولكل إأنسشان يحمل
بين جنبيه قلب إأنسشان!

‘ حبّك يا بÓدي

جل إارضشاءه إالى غد!
تذّكر دائمًا ل ُتغضشب غالياً ثم تؤو ّ

^ دخل أأششعب على أأمير ألمؤومنين أأبي جعفر
ألمنصشور ،فوجد أأمير ألمؤومنين يأاكل من طبق
من أللوز وألفسشتق ،فأالقى أأبو جعفر ألمنصشور
إألى أأششعب بوأحدة من أللوز.فقال أأششعب :يا
أأمير ألمؤومنين (ثاني أثنين إأذ هما في ألغار)،
فأالقى إأليه أأبو جعفر أللوزة ألثانية،فقال
أأششعب( :فعززناهما بثالث) فأالقى إأليه
ألثالثة،فقال أأششعب( :فخذ أأربعة من ألطير
فصشرهن إأليك) فأالقى إأليه ألرأبعة،فقال
أأششعب( :ويقولون خمسشة سشادسشهم كلبهم)
فأالقى إأليه ألخامسشة وألسشادسشة،فقال أأششعب:
(ويقولون سشبعة وثامنهم كلبهم) فأالقى إأليه
ألسشابعة وألثامنة،فقال أأششعب( :وكان في
ألمدينة تسشعة رهط) فأالقى إأليه ألتاسشعة،
ف -ق -ال أأشش -عب( :فصش-ي-ام ثÓ-ث-ة أأي-ام ف-ي أل-ح-ج
وسشبعة إأذأ رجعتم تلك عششرة كاملة) ،فأالقى
إأليه ألعاششرة،فقال أأششعب( :إأني وجدت أأحد
عشش -ر ك -وك -ب ً-ا وألشش -مسس وأل -ق -م -ر رأأي -ت -ه-م ل-ي
سشاجدين) ،فأالقى إأليه ألحادية عششر،
فقال أأششعب :وألله يا أأمير ألمؤومنين إأن لم
تعطني ألطبق كله أ’قولن لك( :وأأرسشلناه إألى
مائه أألف أأو يزيدون) ،فأاعطاه ألطبق كله.

ِع - - -شس م- - -ن أأج- - -ل ن- - -فسشك ،أأدر
ظهرك لكل من ’ يسشتحقك ،فÓ
غ -ي -اب إأ’ غ -ي -اب رأح -تك و’ ف -ق -د إأ’ ف-ق-د
ذأتك.

’ó°S
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م - -ع أل - -بشش - -ر ت- -أاّك- -د أأن ذل
ألسش- - -ؤوأل ل- - -ن ي- - -ج- - -لب ع- - -ز
أإ’جابة.

AGQò©dG

في بدأية ألعÓقات تظهر
أل -مشش -اع -ر وف -ي ن -ه -اي -ت -ه-ا
تظهر أأ’خÓق!
¿Gõ«ŸG

م -ن تسش -ت -ح -ي -ل أل -ح-ي-اة م-ع-ه ف-ي
أل -ح -ق-ي-ق-ة ،دع ح-ل-مك ي-وج-ه ل-ه
دعوة ويحتفي به ،ويهزم كل ما
يجعلكما أأبعد.

Üô≤©dG

أأق -ب-ل أأخ-ط-اء م-ن ي-ح-ت-رمك أ’ن
أح-ت-رأم-ه لك سش-ي-ع-ي-ده للصشوأب،
أأم -ا م -ن ’ ي -ح -ت -رمك ف -أات -رك ل -ه
ألمكان ،أ’حترأم قاعدة كل عÓقة قائمة.

¢Sƒ≤dG

كل ما يششترى بالمال يباع بالمال
حتى ألو’ء! أجعلوأ في حياتكم
أأششياء عزيزة ’ تقّدر بثمن.

…ó÷G

تعلّم كيف تتعب على من يهتم
بك ،هؤو’ء نادرون وإأن ذهبوأ ’
يعودون.

ƒdódG

Óنسشان
ليسس «وأجباً» أأن يكون ل إ
رأأي ف - -ي ك- -ل شش- -يء« ،ألصش- -مت»
أأحيانًا رأأي مفيد.

äƒ◊G

’ شش- -يء أأج- -م -ل م -ن أأن ي -ح -بك
أل -ن-اسس ،ح-ي-ن-ه-ا ي-ن-بت ف-ي ق-ل-بك
«بعضس يقين» بأان ألله يحبك.

السشبت  ٢٨جانفي  ٢٠١٧م اŸوافق لـ  ٢٩ربيع الثانى  ١٤٣٨هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسشرسس جار  Êفاسشن انكم كل اسس نالسشبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسشنيهن اق غورن سشكل ،اششنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشش-اويث ،اتراقيث..الشش-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الششعب" م -انك ات -ي -ل-ي سش-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني
نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

ثطف أآفسس إآمغÍ
أاشش -ث-و ث-رزد أاصش-مضس
ي -كث غ-ر غ-ف-ذن أاذف-ل ي-غ-ل-ق
ث ،Èإاسش-ف-ن أاتشش-رن ذي-ن ادي-ف-ررن
ذقسش- - - - -ن نشش - - - -ث - - - -و إادب أاك - - - -ن أارزقث
اسشوطسس،أاحلل ون ارنسشع اتوا نغ أالول.
Ÿعن أانف أاكن ذثذرن القبيل ,إامذنن
أاسشبدذن غر يذسس أانتوششلن يتطرن
،ن- -غث رو إاق- -ج- -ل- -ن ي- -ل اتسش- -ج- -ل
أارنسشع الول أاذبد غر يذسس
انسشنت.

البويرة :ع نايت رمضشان

ث ج م ع ث اأ ت د ر ث ي ل م ل د ي ب ض ص ا ل و ق ث اإ ص س ع ب ن ي م غ ر ن اأ ي ن ا ل ي ح ز ن اأ ع ق ل اأ ن ت د ر ث  ،اإ ح ز ي ك
اأ س س ن ك ر ن د اأ و ك ن اأ ذ ق ب ل ن ا م ي و ن ب ر ق ز  ،ق ر ن ث -و ش س -ل -ن ن -ل -ع -ر ش ص  ،ذ ي -ن ي -ت س س -ج -ن ا ك -ن ي -ل

خدمنت سشلمسشال اأتكبوب Úناالدوفضس

ث -ج -م -ع ث ث س س -ب -د ذ اأ ك -ن غ -و ث ا ل -ح -ل س س -ذ س ص
انتوشسلن ينحفن ،تسسلد وجمع بطسص غسسفر
اأ ب ت ش ص  ،اأ ن ف اأ ك ن اإ م ر ك ن ت ي ن ن غ اإ ق ذ اإ ل ح ق ن
اإ م -ن س س -ن اأ ت س س -و د اإ س س -ف -ر س س -خ -م ن -ل -ع -ر ش ص  ،ا ن ف
اأ ط س ص اإ س س - -ف - -ر اأ ي - -ن ي - -ع -ن -ن اأ و ر ن  ,اأ ز ث  ,ي ك
ذ س س ف ر اأ س س ق اأ م ب و ن  ,ن غ ا ل ح م ز ا ذ ل ع ذ س ص .
اأ م ك ن اإ د ت س س و ن اأ ي ن ي ع ن ن اأ س ص  ،اأ ذ غ اأ ن ف اأ ك ن
اإ ح -ي ك  ,ا ت س س -ذ ل ذ ي -ن اإ ت س س -ح -و ج -ن ت ا ث -و ش س -ل -ن
ذ ش س ث و  ،اأ س س ن اإ ع ق ل ن ت اأ ن ت ج م ع ث اأ ذ ف ر ق ن اأ ي ن
اإ د ب - -ن غ -م -ز غ غ -ف اأ ث -و ش س -ل -ن ي -ن -ح -ف -ن ي ك
ذ غ ج ل ن اأ ت س س ج ل  ،ا ف ر ق ي ت س س ل د ي ل ي و ن غ ف
ل ح س س ب اإ ع ق ل ن اإ ق س س ع ذ ث و ش س ل ت  ،اأ ف ر ق غ ف
اأ ث -و ش س -ل -ن ي -ت س س -ل -د ذ ص س -ث -ر اأ ك -ن اإ ق -ذ ي -ن -ح -ف ت
ا ر س س ح س س ن ا ر م ز ي ث اأ ز ذ ث ا م ر ك ن ت  ،ا م ك ن
ي ل ي و اأ ر ي ع ل م و د ي ف ك ن ث غ و س ص .
اأسسين يتسسل داعون سستسسول اأسسحم ،نتسسف اأكن
اإ ل -م -ز ي -ن اأ ن -ت -د ر ث غ -د م -ن ث -و ز ب -ز ذ م ا ق س س -غ -ر ن ،
ثصسبحث بسص,انف اكن اطسص األمزين اذرحن
غر ثزق غوكن اأدزذمن اإصسغرن،اأسسين اأثنثبعن
ثربعث اأنضسن سسفل نزويل اكن اصسوضسن اأين
زذمن و ثنفرق غف اأثوشسلن اأرنسسع اتولث نغ
اإقذ يصسوضسن ادزذمن.
م ي ل ذ ق س س ن ا ق ف ر ا ن ف اأ ك ن اإ م ذ ن ن اأ ت ي م ع و ن ن
غ ف ل د اإ ب ر ذ ن م ي ل اإ ر ق ل ث ن و ذ ف ل  ،ن غ اإ ع د د
ا ح -م -ل ب -م -ن ي س س -خ ص س -ر ث -ق -ر ث -ن ن -غ ي -ك ش س -م
ا ن س س س ص غ - -ر و خ - -م  ،اأ ك - -ن م - -ل - -ن ت اأ ث - -و ش س - -ل - -ن
اأت س س -م -ع -و ن -ن ت ذ ق س س -ن اإ ص س -ع -ب -ن  ،ا ك -ن اأ ق -ر ن
و ث -ز ك ث -ع -ك -م ت ا ر ث -غ -ل غ -ف ي -و ن  ،ا س س -ل س ص
ث -د ر ث  ,ن -غ ي -ل ث -ج -م -ع ث ن -ل -ع -ر ش ص ث س س -ن -ج -م -ع اأ ر ث ي ر ف ذ اأ ث ر س ص و ح ذ س س و ث ي ت س ص غ ر ث ي ت س ص
غ و ك ن اأ د ب د س س ذ س ص اأ ب ق ذ ي ن خ ص س ن  ،اأ ن ف ا ك ن ث ع ك م ت اأ ت ف س س س ص .

لعوآيل أآنلورآسس آمقرآن و’نت غلعوآيد آنزيك نلخذمت تريكوآث
ذآللق ـ ـ ـ ـ ـ ـاث ذي آŸششتاي ـ ـ ـاي

يوعا اأوغÓي نالقشس نلمششتا ذو
سشميط لباسس انلعوايل غن
لعوايد اأنزيد سشÒتو ذي
ÿذمت نالقشس ذي ثدار  ،ام
تقششابي Úذتركواث نالصشو
ذالليقاث ولباسس نتغاوسشوين
اق Óتوخذامنت سشالدوفضس.
وماني اديوشسا ربي اأسسقاسص الخير
ذال -ب -راكث ت -ام -ق -رانت ن -نّ-و ث ذاذف-ل
ف-ال-و’ي-اث ان-ل-وراسص ام-ق-ران،و اأقÓ-
ورع -ان اق -م -ي -را اذورار انسص تشس-ورن
سسوذفل الشسياي يدج لباسص انلعوايل
اذو’نت غ- -رن -ت -غ -اوسس -وي -ن اق  Ó-ن -ن -ا
و’نت وليسص طول ذي لبÓد ،وسسيرتو
ث -غ -اوسس -ون -اي اأق  Ó-غ-رسس-نت ل-ف-اي-دة
فدريث اأنسسنت سسيرتو اإقداشسن ماني
اأبذونت لباسص نالخÓث اأتقنت اأزطا
ت -ق -نت سس -يسس -ي ث -قشس -اب -ي-ن اإق-رق-ازن
انسس - -نت خ - -اط - -ر ث- -ي- -ا اأق- -ت- -ن- -وززنت
اأذتعانتشص اأسسميط امتيا اأقتوخذمن
سس -ف -وسص ،واإدريث اأت -ق -نت ت -ري-ك-واث
اأسس -ل -مسس -اسص م-ان-ي-اإدت-اوي-نت ل-م-ودال
ن- -رشس -مث ن -ت -ال -ري -ك -و واأذب -ذونت ذي
ل -خ -ذمت انسص واذت -ط-فشص السس-م-انت

وادي- -اجث صس -ح يسس -ت -ع -اب
ق -ل -ي ل -خ -ذمت ن -ال -ت-ري-ك-و
بصس -ح ال -خ Ó-ث ات -ح -ب-انت
اأذسس- -ررذنت ث- -ارو انسس- -نت
اأروذ ي - - - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - - - -وق
سسقفاسسننسسنت.
ومامك ازر الشسياي ماني
ان-زل-ق ذي ث-ح-ون-ا ان-باثنت
نوفا بلي لكبوب ني ز’ين
وث- -غ- -اوسس -وي -ن ن -ال -دوفضص
و’نت ات -وط Ó-ب -نت ل-ب-اسص
سس -غ-ر ال-خ-ا’ث و يشس-ول-ي-ن
خ -اط -ر ل -ع -ب -اذ ي -وذف -ي -ه -ن اسس -م -ي -ط
وتحواسسن فتغاوسسوين اق Óهذوعان
انسسنت اسسميط سسيرتو اقداشسن ويا
ا
اق ÓاكÓن اسص كامل خدمن ذسص بر
باتنة:لموششي
وونذريو احق نمسوسكقاسنسااوقلعرينن.الخÓث اننتانغ حمزة
بلي سستعدا المشستا اأسسقاسص سسيرتو
م - -ان - -ي اإقسس- -م- -ط ال- -ح- -ال اأرق- -ي- -نت
غنتحونا اإقزنززان الكبب نو اأز’ي
واأسساغنتيد فÓسسنت بشسام اأذقنت
^ شش- -اشش- -ي اث- -غ- -اوسش- -ا ات- -ي- -ل -ي
ال- -ت- -ري- -ك- -واث ذال- -ل -ق -اث وح -ت -ى ثششور ’باسس نيغ نقار اعsرام
ال- -ك- -اشس -ن -ي -اث اق -داشس -ن بشس -ام
^ الب Óيتارو لب Óتانغافث
اأدخ -ي -رنت ل -ل -وان ذال -رشس-ام-ي
يحÓن اأهنتقن ،خاطر القشص ^ بونادم يتششفق و اآغرضشا
اأق Ó-ن اإم -ي -را ي-غÓ-ي ل-ب-اسص يتنّفق
ي- -رن- -ي اأذسس -ح -م -ايشص ط -ول
اذيريذ لخطر واأذمزق اأنيغ ^ ا÷رح اأور اإيب ّ
 ÓغÒ
اأذع -راضص ،ف-ال-ج-ال نشس-ي-اي داذ اآد اإيغّÓ
ت- -ق- -نت ن- -ه- -ن- -ت- -ي- -ن ل -ي -ق -اث
ذال- -ت -ري -ك -واث اإث -اروانسس -نت ^ يتّذن و يتزا ّ
’
سس - -ي ف - -اسس - -ن انسست اأم - -ي- -ن يتكر و يجّا ّ
’
اإغ-ن-ت-ن-ا ال-ح-اج-ة ف-ت-ي-حة اأقÓ
غرسص يليسص اأثقرا ذي الليسسي
اأت -يشست اأث-خ-دم ات-ح-ب-انت ل-ب-اسص

األكاشسنياث اإسسنتتق يماثسسنت.
لعوايل ثيظ اأوفينت ذيسص الفايدت
ات- -ق- -نت واأزن- -ووزانت اإث- -ح -ون -ا ان -ي -غ
اإث -خ -ي -اط-ي-ن واأت-وتشس-ن-اسس-نت ال-ف-ايت
ثح Óبزايداسص ،وثغاوسص ثيشست ثاني
ث -ح  Ó-ذي ل -خ -ي -اط -اي ن-ت-اث ل-ع-واي-ل
ان - -ل - -وراسص اأم - -ق - -ران ات- -ح- -ف- -اظ- -نت
فالعاداث ذالتقاليد انغ اأق Óنورثيت
ف -ال -ج -دود ان -غ اإم -ي -زورا م -ان -ي اإثÓ-
ثمطوث نتاث اقتقن اأروظ نتاروانسص
سسيرتو ذي المشستا.
وامين اقارن يا نزيك لتحبا ثغاوسص
النكر ثغاوسص ماني اديوسسا اسسميط
نلمشستا بشسام اذيدج لعوايل نلوراسص
اذو’نت غن العداث انسسنت انزيك.

آوآل دو نزروب:

آخ ـ ـ ـدآم نتغـ ـ ـ ـوسس ت ـ ـ ـ ـ ـدآرآنوغ ـ ـ ـ ـ ـÓن

م - -دان ن - -غ - -زر ان - -وغÓ- -ن
ات- - -وسس - -ن - -ان سسسس - -م ن - -ات
اغ- -رسس -ان ام -غ -ر خ -دم -ان
ي- - - - -غ - - - -لب ازط دبسس - - - -ون
ن - -ت - -م - -دورت اسس - -ح - -ق- -ان
ب- - - -ال - - -خصس - - -وصص وسس - - -ان
ان - -ت- -ج- -رسست،اسص انسس- -ول
اسس- -وخ -دام ن -ت -قشس -اب -ي -ي -ن
دبرناسص دتشسبرين
سسالضسوفت
اتاوين

سسيوزغار سسعرابان اتدران
تنيري.
بكري مدان اتوغان تقنان
ي -غ -لب اب -رن -اسص دالشس -اشص
امÓ- -ل ف -ن -ج -ال انصس -م -اد
وسسان انتجرسست ايتاوضص
ال -ح -م-ان سس-اع-ات ال دق-د
الصس- - - -ف- - - -ر ضس - - -دج - - -يضص
اول-ت-قضس-ع تسص ن-ال-درج-ات
دقسص .سس- - - -وم- - - -ن ان- - - -اف
تسسادنان خدمان ابرناسص
دت -قشس -اب -ي -ي -ن دح -و’ي -ان
ن- - -الضس- - -وفت دال- - -ت - -او’ت
نتمدورت تدار ب Óاتشسلي
ف - -ح - -د وضسضس - -ن م- -دان
ات - - - -وغ - - - -ان اتشسÓ- - - -ن
ف-م-ان-نسس-ان دك-ل ب-يÓ-
اشسرى.
ب - -ك - -ري تسس - -دن - -ان
ات- -وغ -نت خ -دم -نت
ات- -غ- -وسس- -ى ف- -م- -ارا
ام- - -ون - -ي سس - -وج - -د
ان -وخ-دام ن-زط-وان
اتمÓقانت
دت -رب -اعت اوسس -ي-راد
ن -الضس -وفت ل-ب-دوع-ات
ام- -ب- -ع- -د ات- -واوي غ -ال
ت - -دارت ب - -ع- -د افسس- -وسص

دوسس - - -ي - - -رداسص ادب- - -دانت
ت - -ال - -م - -انت ات- -ق- -ردشس- -نت
اتوجدنت باشص ادسسيلينت
ازط اوخ- - -دام ان- - -ل- - -ن - -واع
نسس -ام -ورا ال-ب-عضص ادقضس-ع
غ - - -ال اوزن - - -زي اوع - - -اون
ت -م-دورت ان-ت-دارت اشس-رى
اتقم تدارت.
اشسرى اوحدي ا’ن اغÓن
دي- -ن اخ- -دام ن- -ت- -م -ط -وت
ام- -اسص ن- -السس- -ت -رة ت -دارت
غرسص فوسص اجم دوزعم
ن -ت -م -دورت -ر ن -ال -م -ج -ت -م-ع
اماشص ي.Ó
انÓن اسسفراح زذغ اغÓن
دين انفاع نمدان بعضسهم
دوبدي يد وسص ’شسغرسص
دقت ال -ع -ادة ي -ل-زم اط-وف
دسص ب - -ال - -خصس- -وصص ام- -ار
ال -ك -ن -غ ان -ت -در دسص ت -غ -رم
دالتكنولوجيا تج امكارسص
دتمكراسص اسسدفر انمدان
اسس - - -ودج - - -وم - - -ان غ- - -ي- - -ر
اي- -االسس- -اه- -ل م- -ع ال- -ق- -لت
ن-وع-اف-ر ادورزى ن-ت-ب-ح-ن-ى
ادوقضس-اع ن-ال-ع-ادة ن-تغوسص
جار تسسدنان .

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

الفجر06.2٤...............:
مواقيت الظهر13.00...............:
الصشÓة العصشر15.٤6...............:
المغرب1٨.07..............:
العششـاء19.31................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  2٨جانفي  :1957اسشتجابة لنداء الثورة ا÷زائرية،
الششعب ا÷زائري يششنّ إاضشراب الثمانية أايام.
^  2٨جانفي  :1957دّبرت السشلطات الإسشتعمارية مكيدة
لزرق» La Bleuite
جددية أاطلق عليها «الداء ا أ
الولية الثالثة (القبائل).
^  2٨جانفي  :1960الرئيسش الفرنسشي «ديغول» De Gaulle
يقّر بأانّ مبدأا تقرير اŸصش Òللششعب ا÷زائري هو السشياسشة
الوحيدة التي –فظ كرامة الدولة الفرنسشية.

السشبت  29ربيع الثا 1٤3٨ Êهـ اŸوافق لـ  2٨جانفي 2017م

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

17245 Oó©dG

يوارى الÌى ÃقÈة الششراقة اليوم

وزير التجارة بختي بلعايب يرحل بعد معاناة اŸرضش
قاد الوفد ا÷زائري ‘ مفاوضشات النضشمام إا ¤اŸنظمة العاŸية للتجارة

يوارى الÌى ،اليومÃ ،قÈة الششراقة با÷زائر العاصشمة ،جثمان الفقيد بختي بلعايب وزير التجارة ،بعد مضشاعفات مع مرضش
عضشال أا ⁄به ووافته اŸنية بأاحد اŸسشتششفيات بضشواحي باريسش ،أاين كان يخضشع لفحوصشات يسشتلزم عليه إاجراؤوها والتغيب عن
لششهر الخÒة ،حتى ‘ الجتماعات التي كان
مبنى وزارة التجارة ‘ العديد من اŸرات ،وقد بدا العياء على مÓمح الرجل خÓل ا أ
لسشعافه وعÓجه .
يعقدها مع قطاعه أاو تلك التي يحضشرها ‘ اجتماع ›لسش الوزراء‡ ،ا يسشتدعي التدخل إ

نور ألدين لعرأجي

إلفقيد بختي بلعايب من موإليد
ث-ن-ي-ة إ◊د ب-ت-يسش-مسش-ي-لت بتاريخ
 22إأوت  ،1953هو متزوج وإأب
ل -ث Ó-ث -ة إأط-ف-ال ،م-ت-حصش-ل ع-ل-ى
شش -ه -ادة إل -ع -ل -وم إل -ت -ج -اري-ة م-ن
إŸعهد إلوطني للتجارة ‘ جوإن
 ،1977وقد ” تعيينه لأول مرة
على رإأسش قطاع إلتجارة مابÚ
سشبتم 1996Èو 1ديسشم،1999È
ليتم تعيينه لثا Êمرة ‘ نفسش
إŸنصشب ب - -ت - -اري- -خ  25جويلية
 ،2015خلفا لعمارة بن يونسش إ¤
غاية 18جانفي من هذه إلسشنة،
إأي- -ن ” ت- -ك -ل -ي -ف وزي -ر إلسش -ك -ن
وإلعمرإن وإŸدينة عبد إÛيد
تبون بتو‹ مهام تسشي Òإلقطاع
بعد إأن تعذر على إلفقيد مزإولة
م - -ه - -ام- -ه بسش- -بب ت- -اأزم وضش- -ع- -ه
إلصشحي.

وحسشب مصشادرمقربة من عائلة
إلفقيد فاإن جثمانه وصشل إأمسش
مسشاء ‘ حدود إلسشاعة إلثامنة
إ ¤مطار إ÷زإئر إلدو‹ قادما

م - -ن ف - -رنسش - -ا ،وم - -ن إل- -ق- -اع- -ة
إلشش -رف-ي-ة م-ب-اشش-رة إ ¤ب-ي-ت-ه ‘
ن -وإح-ي إلشش-رإق-ة ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن
إلأصش- -دق- -اء وإلأه -ل م -ن إل -ق -اء

‘ تعزية إا ¤عائلة الفقيد

نظرة إلودإع عليه .
ي- -ذك- -ر إأن إل- -ف -ق -ي -د ي -ع -ت Èإأول
مسش- -وؤول ج- -زإئ- -ري ق- -اد إل -وف -د
إ÷زإئري ‘ إ÷ولة إلأو ¤من
إŸف - -اوضش - -ات ح - -ول إنضش - -م - -ام
إ÷زإئ-ر إ ¤إŸن-ظ-م-ة إل-ع-اŸي-ة
للتجارة ،وقد تو ¤عدة مناصشب
ب -وزإرة إل -ت -ج -ارة ك -ن -ائب م -دي-ر
ب -وزإرة إل -ت -ج-ارة م-اب Úديسش-مÈ
 1982و ج -وي -ل-ي-ة  ،1989وت-ق-ل-د
منصشب مدير مركزي للتجارة ‘
جويلية -1989إأوت  1990ومديرإ
عاما للتنظيم إلتجاري ‘ إأوت
 1990إ ¤غ -اي -ة إأك -ت-وب-ر ،1991
ق- -ب- -ل إأن ي- -ت -و ¤م -ه -ام م -ك -ل -ف
ب- -ال- -درإسش -ات ب -وزإرة إŸوؤسشسش -ة
إلصشغÒة وإŸتوسشطة ‘ نوفمÈ
 1992إ ¤غاية إأفريل  ،1994كما
” ت -ك -ل -ي-ف-ه Ãه-م-ة ل-دى رئ-يسش
إ◊ك- -وم -ة ‘ إأف -ري -ل  1994إ¤
غاية سشبتم.1996 È

بن صصال ـ ـح وميهـ ـ ـوبي يشصيـ ـ ـدان بخصصـ ـ ـال الراح ـ ـل بلعـ ـ ـ ـايب

‘ رسشالة تعزية وجهها رئيسش
›لسش إلأم- -ة ع -ب -د إل -ق -ادر ب -ن
صشالح إ ¤عائلة إلفقيد بختي
بلعايب وزير إلتجارة ع Èفيها
ع- -ن ب -ال -غ ت -اأث -ره وح -زن -ه ل -ه -ذإ
إل- -ف -ق -دإن إل -ذي إأ ⁄ب -ع -ائ -ل -ت -ه،
موؤكدإ باأنه إفتقد فيه إلصشديق
وإلأخ ،ووإحدإ من إأولئك إلذين
سش -مت ب -ه -م خصش -ال -ه -م وم -ك-ارم
إأع- -م- -ال- -ه- -م وح- -ف -لت ح -ي -ات -ه -م

ب -ال -ع -ط-اء وإلل-ت-زإم إل-وط-ن-ي ‘
إŸوإق -ع إلسش -ام -ي-ة إل-ت-ي ت-وله-ا
إط -ارإ ث -م وزي -رإ ل -ل -ت-ج-ارة وه-و
إŸسش- -ار إŸه- -ن- -ي إل- -ذي م ّ-ر ب -ه
إلفقيد منذ تخرجه سشنة 1977
إ ¤غاية مهامه على رإأسش قطاع
إل- -ت- -ج- -ارة إل- -ذي غ -ادره إ ¤دإر
إلآخرة وهو يحمل سشمات إلرجل
إ◊اف - -ل - -ة ح - -ي- -ات- -ه ب- -ال- -ع- -ط- -اء
وإللتزإم.

إعت Èبن صشالح باأن بلعايب كان
ج -دي -رإ ب -اŸسش -وؤول-ي-ات وإŸه-ام
إلتي إأوكلت إليه وإأدإها بكفاءة
وإقتدإر ،ما جعله يكسشب قلوب
ك -ث‡ Òن رإف -ق -وه ف -اأن-زل-ه ذلك
منزلة إلتقدير وإأحاطه باحÎإم
إ÷ميع  .دإعيا ‘ إآخر رسشالته
لعائلة إŸرحوم باأصشدق مششاعر
إŸوإسشاة إأن يلهمهم إلله جميل
إلصش Èوإلسشلوإن وإأن يتغمد روح

ب- -فضش- -ل ‚اع- -ة إأسش -ال -يب إل -ب -حث
وإل -ت -ح -ري إŸن -ت -ه -ج -ة م -ن ط -رف
إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة لÓ-أم-ن إل-وط-ن-ي،
‚ح ف - -ري- -ق م- -ك- -اف- -ح- -ة إ÷رإئ- -م
إ÷نائية موؤخرإ ،من إحباط عملية
تهريب كميات معتÈة من إلسشجائر
ومادة إلتبغ ( إلششمة) ،كانت موجهة
ل- -ل- -ت- -ه- -ريب إ ¤إح- -دى إل -ع -وإصش -م
إلأورب- -ي- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق إل- -ت- -م- -وي -ه
بحششوها دإخل علب مادة إلغرسش
إل -ذي يسش -ت -خ -رج م -ن م-ادة إل-ت-م-ر،
حيث “كن ﬁققو إلأمن إلوطني
من ضشبط وحجز  562علبة سشجائر
و  425كيسش من مادة (إلششمة).
ح -ي -ث -ي -ات إل -قضش -ي -ة ت -ع -ود ل -ت-ل-ق-ي
مصش- -ال- -ح إلشش- -رط- -ة ب- -ال- -ع- -اصش- -م -ة
Ÿع -ل -وم -ة م -ف -اده -ا وج -ود شش -ب -ك -ة

تتاجر باıدرإت ،على ضشوء هذه
إŸع -ل -وم -ة –ركت مصش -ال -ح إلأم -ن
إلوطني و” –ديد هوية إŸششتبه
ف- -ي- -ه- -م- -ا ،ح- -يث إأظ- -ه -رت ن -ت -ائ -ج
إل-ت-ح-ري-ات بشش-اأن إأح-ده-ا إأن-ه كثÒ
إلسشفر وإلتجوإل إ ¤إحدى إلدول
إلأوروب- -ي- -ة وإل- -ت -ي ل Áكث ف -ي -ه -ا
إأحيانا إأك Ìمن ثÓثة إأيام وهو ما
دفع مصشالح إلأمن إلوطني لزيادة
إلششكوك حول إمكانية تورط هذإ
إلأخ ‘ Òإأم - - -ر م- - -ريب وﬂال- - -ف
للقانون.
Ãدإه - -م - -ة إأح - -د إŸسش- -ت- -ودع- -ات
إŸشش -ب-وه-ة وإŸم-ل-وك-ة لأح-ده-م-ا،
عÌت مصش -ال -ح إلشش -رط -ة ب -دإخ -ل -ه
ع-ل-ى ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن إلسش-ج-ائ-ر
ومادة إلتبغ ( إلششمة) تقدر بـ 562

علبة سشجائر و  425كيسش من مادة
(إلشش-م-ة) ،ك-انت م-وج-ه-ة ل-ل-ت-ه-ريب
إ ¤إح -دى إل -ع-وإصش-م إلأورب-ي-ة ع-ن
طريق إلتمويه بحششوها دإخل علب
مادة إلغرسش بطريقة جد متقنة،
‡ا ل يدع ششكا بوجود ﬁظورإت،
حيث تظهر لناظرها على إلششكل
إلذي تباع فيه ‘ إلأسشوإق وعلى
ظ- -ه -ره -ا ع Ó-م -ة إŸصش -ن -ع ،إل إأن
فطنة وحنكة مصشالح إلأمن إلوطني
حالت دون وقوع ذلك.
وع- -ل- -ي- -ه ” إرسش- -ال ع- -ي- -ن- -ات م -ن
إÙج - -وزإت إ Èﬂ ¤إلشش - -رط - -ة
إل -ع -ل -م -ي -ة وإل -ت -ق -ن -ي -ة لإخضش -اع-ه-ا
للخÈة ‘ ،ح Úل تزإل –ريات
مصشالح إلششرطة مسشتمرة لتوقيف
باقي إأفرإد إلششبكة إلإجرإمية.

حج ـ ـز  562علب ـ ـة سصج ـ ـائر و  425كيسش من التبغ

طوارئ وسشط ا◊ماية اŸدنية لوهران

إانقاذ  5أافراد منهم رضصيع بحي العقيد لطف ـ ـي مـ ـن اختنـ ـاق

أإن -ق -ذ ع -ن -اصش -ر إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة
ل- -ولي -ة وه -رإن ،ل -ي -ل -ة أإول أإمسش5 ،
أإفرإد من عائلة وإحدة ،من موت
ﬁقق جرإء تعرضشهم لختناق ناœ
عن تسشرب أإحادي أإكسشيد إلكربون
إŸنبعث من سشخان إŸياه Ãطبخ
ششّ- -ق- -ة م- -ت- -وإج -دة ب -ال -ع -م -ارة رق -م
 4بالطابق إÿامسش بحي إلعقيد
لطفي.
لمر بكل من إŸدعو « أإ .ت
يتعلق إ أ
« إلبالغ من إلعمر  52سشنة وإŸدعوة
« أإ أإ « إلبالغة من إلعمر  39سشنة
وإŸدعوة « أإح « إلبالغة من إلعمر
 15سشنة وأإختها « أإ أإ « إلبالغة من

إلعمر  15سشنة و ورضشيع يبلغ من
إلعمر  12ششهرإ.
وعلى إثر ذلك تنقل عناصشر إ◊ماية
إŸدن- -ي- -ة إ ¤م- -ك- -ان إ◊ادث- -ة ،أإي- -ن
سش -ارع -وإ ل -ت -ه -وي -ة إŸك -ان وإسش-ع-اف
إلضشحايا ونقلهم على جناح إلسشرعة
إ ¤مصش-ل-ح-ة إلسش-ت-ع-ج-الت إل-ط-ب-ي-ة
Ãسشتششفى أإول نوفم Èلتلقي إلعÓج
إŸناسشب.

..تسشمم تلميذت Úبثانوية
بن فريحة

من جهة أإخرى ،تعرضشت ،مسشاء أإول
أإمسش إÿم -يسش ،ت -ل -م-ي-ذت-ان ت-زإولن
درإسش-ت-ه-م-ا ب-ث-ان-وي-ة ب-ن فريحة ششرق

وهرإن لتسشمم غذإئي ،بعد تناولهما
وج- - -ب - -ة إل - -غ - -ذإء دإخ - -ل إŸؤوسشسش - -ة
إلÎبوية.
يتعلق إألمر بكل من إŸدعوة «سش.سش»
إل-ب-ال-غ-ة م-ن إل-عمر  17سش-ن-ة وإŸدعوة
«ك.ح» إلبالغة من إلعمر  17سشنة.
وهو ما أإّكدته لـ»إلششعب» مصشادرها
م- - -ن إ◊م - -اي - -ة إŸدن - -ي - -ة ل - -وح - -دة
ب -وف-اط-يسش إل-ذي-ن ت-نّ-ق-ل-وإ إ ¤م-ك-ان
إل-ث-ان-وي-ة إلسش-ع-اف إلضش-ح-ي-ت ÚإللتÚ
أإح ّسشتا بأا ⁄ششديد ودورإن مفاجئ،
ليتم نقلهما إ ¤مسشتششفى إÙقن
لتلقي إلعÓج إŸناسشب.

وهرأن :برأهمية مسسعودة

إل -ف-ق-ي-د ب-رح-م-ت-ه إل-وإسش-ع-ة وإأن
ينزله ‘ جنة إلفردوسش.
م - -ن ج - -ه- -ت- -ه ،ع Èع- -ز إل- -دي- -ن
ميهوبي وزير إلثقافة عن تاأثره
ل -رح -ي -ل ب -خ -ت -ي ب -ل -ع -ايب وزي -ر
إل-ت-ج-ارة وإصش-ف-ا إŸرح-وم ب-الأخ
وإلصش - -دي - -ق وإŸن - -اضش - -ل إل- -و‘
للجزإئر وŸبادئه ..

ن/لعرأجي

ششرطة النعامة تضشع حدا
لنششاط ششبكة خطÒة

وتضصبط نصص ـف
قنط ـ ـ ـ ـ ـار مـ ـ ـن
الكيف اŸعالج

‘ إط- -ار م- -ك -اف -ح -ة إ÷رÁة
ب-ج-م-ي-ع إشش-ك-ال-ه-ا ،وب-ن-اء ع-ل-ى
م -ع -ل -وم -ات إأم -ن-ي-ة وردت ل-دى
ف- -رق- -ة إل- -ب -حث وإل -ت -ح -ري ”
–دي -د نشش-اط إأح-د إلشش-ب-ك-ات
إلإج- -رإم- -ي- -ة إل -ت -ي ت -نشش -ط ‘
›ال ت- - - - - -ه - - - - -ريب إıدرإت
ب- -ط- -ري- -ق- -ة غ Òشش- -رع -ي -ة عÈ
إ◊دود إلغربية للوطن.
و “ ت إ ل -ع -م -ل -ي -ة ب -ع -د إ ع -د إ د
خ-ط-ة ﬁك-م-ة إسش-ت-ع-ملت فيها
إأح- - -دث إل- - -وسش- - -ائ - -ل ‘ ›ال
إل - - - -كشش - - - -ف ع- - - -ن إıدرإت،
إأسشفرت على حجز  50كلغ من
إل- -ك- -ي- -ف إŸع- -ال- -ج و م- -رك- -ب- -ة
سش-ي-اح-ي-ة تسش-ت-ع-م-ل ل-ن-ق-ل ه-ذه
إلسش -م-وم ،ك-م-ا ” ضش-ب-ط م-ب-ل-غ
ما‹ مقدر بـ  298500دج من
ع -ا ئ -د إ ت إ ل  Œا ر ب -ا  ıد ر إ ت ،
وت -وق -ي-ف ثÓ-ث-ة إأشش-خ-اصش م-ن
بينهم رئيسش إلعصشابة.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 14°وهران
 11°وهران

الثمن  10دج

17°
13°

france prix 1

تسشوية  ٪ 95من ملفات الفئة ‘ عملية توششك على النتهاء

اجتم ـاع مع ‡ثلي أافراد اÿدمة الوطني ـة
اŸع ـ ـاد اسصتدعـ ـاؤوهـ ـم ‘ إاط ـ ـار التعبئ ـ ـة

«الششعب» ‘ ظل الهتمام
وا◊رصش الششخصشي الذي
يوليه الفريق قايد صشالح
نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسش أاركان
ا÷يشش الوطني الششعبي
لفراد اÿدمة الوطنية
أ
اŸعاد اسشتدعاؤوهم ‘ إاطار
التعبئة خÓل الفÎة بÚ
 1995و ” ،1999عقد
جلسشة عمل ،يوم 26
جانفي ا÷اري بالنادي
الوطني للجيشش ببني
مسشوسش ،مع ‡ثلي هذه
الفئة Ÿا يقارب
ثÓث )30(Úولية من
ﬂتلف مناطق الوطن.

وجاءت جلسشة إلعمل ‘ إطار
م- -وإصش- -ل- -ة إ÷ه- -ود إŸب -ذول -ة
ل - -ل - -ت - -ك - -ف - -ل ب - -النشش - -غ - -الت
إلجتماعية ،ووقوفا على مدى
تنفيذ برنامج تسشوية ملفاتهم
إل- -ط- -ب- -ي -ة و–سش Úظ -روف -ه -م
إŸعيششية.
خÓل إ÷لسشة ،إسشتمع ‡ثلو
وزإرة إل - -دف - -اع إل- -وط- -ن- -ي إ¤

›م -ل إنشش -غ-الت ه-ذه إل-ف-ئ-ة
وإل- -ت- -ط- -رق إ ¤سش Òع- -م- -ل -ي -ة
م- -ع- -ا÷ة وتسش- -وي- -ة إŸل- -ف- -ات
و–دي -د نسش -ب -ة إل -ع-ج-ز وم-ن-ح
إل-ت-ق-اع-د وإل-ع-م-ل ع-ل-ى تسشوية
إŸل -ف -ات إŸت -ب-ق-ي-ة وإل-ط-ع-ون
Ÿقدمة.
إُ
Œدر إإلشش- - - -ارة إ ¤أإن ه - - -ذه
إل-ع-م-ل-ي-ة وصش-لت إ ¤م-رح-لتها
إل -ن -ه -ائ -ي-ة ،ح-يث ب-ل-غت نسش-ب-ة
إسش -ت -ك -م -ال وتسش -وي-ة إŸل-ف-ات
إŸودع- - - -ة  % 95وإل -ع -م-ل-ي-ة
متوإصشلة إ ¤غاية جوإن 2017
آإخر أإجل إل“ام إلعملية.
من جهتهم أإبدى ‡ثلو هذه

إل -ف -ئ -ة إرت-ي-اح-ه-م ل-وتÒة سشÒ
عملية درإسشة وتسشوية ملفاتهم
م - -عÈي - -ن ع - -ن إم - -ت - -ن - -ان- -ه- -م
وت-ق-دي-ره-م ل-ل-م-ج-هودإت إلتي
ت -ب -ذل -ه -ا إŸصش -ال -ح إلصش -ح -ي -ة
وإلج - -ت - -م - -اع - -ي- -ة إıتصش- -ة
وإ◊رصش على تسشوية ملفاتهم
وإلسشتفادة من حقوقهم.
ي - -ع - -كسش ه - -ذإ إل - -ت- -زإم وزإرة
إل- -دف- -اع إل- -وط- -ن -ي ،ووف -اءه -ا
إلدإئم لتنفيذ تعهدإتها خاصشة
مع إŸوإطن Úإلذين لبوإ ندإء
إلوطن وسشاهموإ ‘ إسشÎجاع
إألم -ن وإسش -ت -ت -ب -اب -ه ع Èرب -وع
إلوطن.

متابعة ÷هود مكافحة ا÷رÁة

ا÷يشش يوقف  5عناصصر دعم لإلرهاب ببومرداسش وسصطيف

الششعب ‘ /إاطار مكافحة
لرهاب ،أاوقفت مفارز
ا إ
للجيشش الوطني الششعبي،
يوم  26جانفي  2017بكل من
بومرداسش /ن.ع 1.وسشطيف/
ن.ع ،5.خمسشة ()05عناصشر
دعم للجماعات
لرهابية.جاء هذا ‘ بيان
ا إ
وزارة الدفاع الوطني تلقت
«الششعب» نسشخة منه.
و‘ إط - - -ار ح - - -م- - -اي- - -ة إ◊دود
وﬁارب- -ة إ÷رÁة إŸن- -ظ- -م- -ة،
حجزت مفارز للجيشش إلوطني
إلششعبي وعناصشر حرسش إ◊دود
وحرسش إلششوإطئ ،بالتنسشيق مع
مصش - -ال - -ح إ÷م- -ارك ب- -ك- -ل م- -ن

إل - - -ب - - -يضش وت - - -ل - - -مسش - - -ان وعÚ
“وشش- - - -نت /ن.ع 2.وتندوف/
ن.ع )07 ( ،3.ق - - -ن- - -اط Òو()28
كيلوغرإما من إلكيف إŸعالج،
ف- -ي- -م -ا ضش -ب -طت م -ف -ارز أإخ -رى
ب- - -ال - -وإدي /ن.ع 4.ووهرإن/
ن.ع ،2.تسشعة ( )09قناط Òمن
م - -ادة إل- -ت- -ب- -غ و( )9011ق- -رصش- -ا
مهلوسشا.
..توقيف  13مهربا و 38مهاجرإ
غ Òششرعي
ك- -م- -ا أإوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشش
إلوطني إلششعبي بكل من تلمسشان
وإلوإدي و“Ôإسشت وبرج باجي
ﬂت- -ار )13( ،م -ه -رب-ا وح-ج-زت
( )07م -رك -ب -ات رب -اع -ي -ة إل -دف-ع

وششاحنت Úودرإجة نارية و()13
طنا من إŸوإد إلغذإئية و()7700
ل Îم- - -ن إل - -وق - -ود و( )16ج -ه -از
كشش- -ف ع -ن إŸع -ادن وم -ول -دي -ن
( )02كهربائي Úومطرقتي ()02
ضش - -غ - -ط وج - -ه - -از إتصش - -ال عÈ
إألقمار إلصشناعية.
م - -ن ج - -ه - -ة أإخ - -رى ،أإح- -ب- -طت
وحدإت حرسش إ◊دود بكل من
سشوق أإهرإسش وتبسشة وإلطارف/
ن.عﬁ 5.اولت ت- - - -ه - - -ريب
( )12040ل Îمن إلوقود ،فيما ”
ت- -وق -ي -ف ( )38م- - -ه- - -اج - -رإ غÒ
ششرعي بكل من غردإية /ن.ع4.
وأإدرإر وبششار/ن.ع،3.

يششرف على الحتفال باليوم العاŸي للجمارك من قسشنطينة

بن طـ ـاهر يؤوك ـ ـد عـ ـلى عصصرنـ ـة ا÷مـ ـارك وتـ ـأام Úا◊ـ ـدود
إابرام اتفاقية مع جامعة قسشنطينة  3لتحليل البيانات وتسشي Òاıاطر
أاششرف ،أاول أامسش ،قدور بن
طاهر اŸدير العام
للجمارك ،بدار الثقافة
«مالك حداد « بقسشنطينة،
على مراسشيم الحتفال
باليوم العاŸي للجمارك
والذي يصشادف تاريخ 26
جانفي من كل سشنة .

قسسنطينة  /أحمد دبيلي

وقد توج إحتفال هذه إلسشنة
وإلذي يحمل ششعار « –ليل
إلبيانات لتعزيز إدإرة إ◊دود
« ب - - -اإب - - -رإم إدإرة إ÷م - - -ارك
لت-ف-اق-ي-ة شش-رإك-ة م-ع ج-ام-عة
قسش-ن-ط-ي-ن-ة  3ج -اءت ل-ت-ع-زز
ت - - - - - - - - -ب - - - - - - - - -ا د ل إ  È ÿإ ت ب Ú
إŸوؤسشسشت Úمن إأجل عصشرنة
إل -تسش -ي Òوف -ق إأسشسش ع -ل-م-ي-ة
تعتمد على –ليل إŸعطيات
قصشد –سش Úإلأدإء إ÷مركي
.
و‘ هذإ إلسشياق ،إأكد إŸدير
إلعام على إأهمية « إŸعلومة «
وإلتي إأصشبح لها دور هام ‘
ت - - -اأم Úإ◊دود ‡ا ي - - -دع- - -و
إدإرة إ÷م- - - -ارك ‘ إل- - - -وقت
إ◊اضش - - - -ر إ ¤م - - - -وإك - - - -ب - - - -ة
إلتكنولوجيا إ◊ديثة لتحسشÚ
إلأدإء إ÷م -رك -ي ،ف -ع -نصش -ر «
إليقظة « ـ كما قال ضشروري

◊م -اي -ة إلق -تصش -اد إل-وط-ن-ي،
وإأن م -ث-ل ه-ذه إلت-ف-اق-ي-ة م-ع
ج -ام -ع-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة سش-ت-م-ك-ن
إأعوإن إ÷مارك من إلتحكم
‘ إسش-ت-غÓ-ل –ل-ي-ل إل-ب-يانات
وتسشي Òإıاطر ،مششÒإ ‘
ذإت إلوقت إ ¤إأهمية تنظيم
ن - -د و إ ت م - -ع إ ÷ ي ش ش و إ ل - -د ر ك
إلوطني وكذإ إلأمن Ÿكافحة
إلتهريب بكل إأششكاله ،موؤكدإ
‘ إلأخ Òعلى تعزيز إŸهمة
إلق-تصش-ادي-ة لإدإرة إ÷م-ارك
وإل -ت -ي ت -ب -ق -ى ـ ك-م-ا ق-ال ـ ‘
ح- - -اج- - -ة إ ¤إنشش - -اء م - -رك - -ز
ل- -ل- -ب- -ي- -ان -ات ‘ خ -دم -ة إدإرة
إ÷مارك .
وب - - -اŸدي - - -ري - - -ة إ÷ه - - -وي - - -ة
ل- -ل- -ج- -م- -ارك وإأم- -ام إط -ارإت

إلسش- -لك ،إأك- -د إŸدي- -ر إل- -ع -ام
على إأهمية إلتنظيم إ÷مركي
إ÷دي -د وإل -ذي ج -اء ل -ي -دع-م
إلق -تصش -اد إل -وط-ن-ي وإŸه-م-ة
إلق - - -تصش - - -ادي - - -ة Ÿصش - - -ال - - -ح
إ÷م- - -ارك و إن - -ف - -ت - -اح ه - -ذه
إلأخÒة ع- - - - - - - -ل- - - - - - - -ى إÿارج
باعتبارها موؤسشسشة هامة فهي
مهمة جديدة ـ كما إأضشاف ـ
لإدإرة إ÷م - -ارك ل - -ت - -ع - -زي - -ز
دوره -ا ‘ إل -تسش-ي Òوإل-رق-اب-ة
وإأيضش -ا م -رإف -ق -ة إŸوؤسشسش-ات
إل -وط -ن -ي -ة وتسش -ه -ي -ل ع -م -ل-ي-ة
ج - -م - -رك - -ة إل - -بضش - -ائ - -ع وف - -ق
إج -رإءإت ج -دي -دة تضش -م -ن -ه-ا
قانون إ÷مارك إ÷ديد.
وعن تسشي ÒإŸوإرد إلبششرية
قال إŸدير إلعام إن إدإرته
تسشعى إ– ¤ديث مثل هذه
إŸصش-ال-ح وف-ق ن-ظ-رة ج-دي-دة
تسش - -ه - -ل م- -ت- -اب- -ع- -ة م- -ل- -ف- -ات
إŸسش -ت -خ -دم Úح -ت -ى ن -ه -اي -ة
إÿدمة ،وإأيضشا إنششاء نيابة
م-دي-ري-ة ل-لشش-وؤون إلجتماعية
Ÿسش- -اع- -دة إأع- -وإن إ÷م -ارك
لÓ- -سش- -ت- -ف- -ادة م- -ن إÿدم -ات
إلج- -ت -م -اع -ي -ة ،ك -م -ا إأك -د ‘
إلأخ Òعلى ضشرورة إلتعجيل
ب -الÎق -ي -ة إل -دإخ -ل-ي-ة لأع-وإن
إ÷م- - - - -ارك وإل - - - -ذي يصش - - - -ل
ع- -دده- -م ‘ إل -وقت إ◊اضش -ر
إ 1040 ¤عون .

