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م -ن-ح وا‹ ال-ع-اصض-م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ،
مفاتيح شضقة للعائلة التي رزقت موؤخرا
بـ 6توائم بعد  24سضاعة ،بعد تلقيه نداء
مسضاعدة من طرف اإحدى الصضحافيات ،التي طرحت عليه ا◊اجة
اŸلحة لهذه العائلة ‘ مسضكن بعد اأن تعّذر على رب العائلة اإخراج
اأولده م -ن اŸسض -تشض -ف -ى ،بسض-بب غ-ي-اب م-ك-ان ي-اأخ-ذه-م اإل-ي-ه وذلك
ل حسضناً
خÓل نزوله ضضيفا على منتدى «الشضعب» التي كانت فاأ ً
على هذه العائلة.
ي-ك-ون ب-ذلك زوخ ق-د اأدخ-ل ال-ف-رح-ة ع-ل-ى ق-ل-وب ع-ائ-ل-ة ال-ت-وائ-م
السض- -ت- -ة اŸول- -ودي- -ن ح- -دي- -ث- -ا ،ح -يث اأب -دى رّب ال -ع -ائ -ل -ة ف -رح -ت -ه
باللتفاتة الإنسضانية التي قام بها وا‹ العاصضمة ،الذي اتصضل به
شضخصضيا ليهّنئه بالنشسء ا÷ديد ويطمئنه باأن نتائج التحقيقات
التي باشضرتها دائرته الولئية Ãجرد تلقيها ا ،Èÿاأكدت اأحقيته
‘ ا◊صضول على شضقة.
كل طاقم جريدة «الشضعب» يهنئ العائلة« ...األف مÈوك».

17246

اÛلسس الششعبي الوطني يسشتأانف
جلسشاته العلنية

يسض -ت -اأن-ف اÛلسس الشض-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ج-لسض-ات-ه ال-ع-ل-ن-ي-ة ،ال-ي-وم،
وتدوم اإ ¤غاية  01فيفري الداخل.
سضيناقشس النواب على مدار يوم ،Úبيان ﬁافظ البنك ا÷زائر
حول التطور القتصضادي والنقدي للبÓد وكذا مشضروع القانون
اŸتضضمن تسضوية اŸيزانية لسضنة .2014
وسض -ت -ت -واصض -ل الأشض -غ -ال ي -وم -ي ال -ث Ó-ث -اء والأرب -ع -اء ب-ع-ق-د ج-لسض-ت،Ú
تخصضصس الأوŸ ¤واصضلة مناقشضة القانون اŸتضضمن تسضوية اŸيزانية
لسض -ن-ة  2014وال -تصض -ويت ع -ل -ي -ه ،وك -ذا ال -تصض-ويت ع-ل-ى مشض-روع
ت - - -واصض - - -ل وزي - - -رة الÎب- - -ي- - -ة
القانون اŸتعلق بالنظام الوطني للقياسضة .فيما تخصضصس الثانية
ال - -وط - -ن - -ي - -ة ن - -وري- -ة ب- -ن
للتصضويت على مشضروع القانون اŸعدل واŸتمم لÓأمر رقم -66
غÈيت ،رف- -ق- -ة وف- -د م -ن
 155اŸتضض- -م -ن ق -ان -ون الإج -راءات ا÷زائ -ي -ة وك -ذا مشض -روع
اإط - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ارات الإدارة
القانون العضضوي اŸعدل للقانون العضضوي رقم  11-05اŸتعلق ي- -ت -م ي -وم  31ج-ان-ف-ي ا÷اري،
اŸرك-زي-ة ،ال-يوم ،زيارتها
اإطÓق اإسضم الشضهيد عبد العزيز
بالتنظيم القضضائي.
اإ ¤ولية جيجل Ÿعاينة
سض- -ي- -د اأح- -م- -د ،ع -ل -ى م -وؤسضسض -ة
وت -ف-ق-د ب-عضس اŸوؤسضسض-ات
Œدي -د ع -ت -اد ال-طÒان ب-ال-دار
الÎب - -وي - -ة ،ك - -م - -ا سض - -ت- -ج- -ت- -م- -ع م- -ع الإط- -ارات
ال- -ب- -يضض- -اء ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل -ق -ي -ادة
والشضركاء الجتماعي Úللقطاع بالولية.
ال-ن-اح-ي-ة العسضكرية الأو¤
وذلك ت- - -زام- - -ن- - -ا م- - -ع
ال- - - - - -ذك- - - - - -رى 40
لتاأسضيسضها.
ي- -ت- -واصض- -ل نشض -اط وزارة الشض -وؤون
ال -دي -ن-ي-ة والأوق-اف ،ال-ي-وم ،ح-ول
الÈن -ام -ج ا÷واري ال -ت -وع-وي عÈ
تتناول حصضة «‘
مسضاجد كل الوليات واŸوجه لتوعية اŸصضل Úونشضر ثقافة الوقاية
ينعقد اللقاء ا÷ماعي اŸوسضع  ‘ 129اإطار عملية تسضجيل الصض -م-ي-م» ،ال-ت-ي
من اıاطر اليومية وذلك حول موضضوع دور الأسضرة ‘ التحصضيل العلمي
الشض - - - -ه - - - -ادات ا◊ي - - - -ة م - - - -ن اأف- - - -واه ت-ع-نى بالتوعية
لأبنائها ،بالتنسضيق مع وزارتي الÎبية الوطنية والتعليم العا‹ والبحث
اÛاه- -دي- -ن واÛاه- -دات ح- -ول الأم -ن-ي-ة ضض-م-ن
العلمي.
م - -وضض - -وع «دور ال - -ت- -وج- -ي- -ه الفضضاء
والإرشض - -اد ‘ ال - -ت - -ع- -ب- -ئ- -ة الإذاعي لÓأمن
وال- - -ت - -ج - -ن - -ي - -د لإ‚اح ال-وط-ني ،مسضاء
ال-ث-ورة التحريرية» ،ال-ي-وم ،م-وضضوع
غدا ،على السضاعة ح -م -اي -ة ح -ق-وق
تنظم مديرية اŸصضالح الفÓحية والتنمية الريفية لولية ا÷زائر،
ال - -ث- -ان- -ي- -ة ب- -ع- -د اŸلكية الصضناعية Ãشضاركة ‡ثل عن
بالتعاون مع غرفة الفÓحة وا–اد الفÓح Úا÷زائري ،Úابتداء من
الزوال.
 31جانفي إا 2 ¤فيفري ،معرضضا للحمضضيات وذلك على مسضتوى مركز ي -ن-ظ-م اŸع-ه-د الأم-ري-ك-ي «ب-اسضت ك-وم-ب-ا Êغ-روب» ،ي-وم
اŸع- -ه- -د ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ل -ل -م -ل -ك -ي -ة
الأربعاء  1فيفري الداخل ،حفل توزيع ا÷وائز لأحسضن
الصض -ن -اع -ي -ة واإط -ار ﬂتصس م -ن اŸدي-ري-ة
الشضباب ببلدية سضيدي موسضى بدائر براقي.
اŸوظف ‘ Úا÷زائر لسضنة  ،2017للمرة الثانية،
ال-ع-ام-ة لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي وذلك على السضاعة
ت-ك-رÁا ل-ل-م-وؤسضسض-ات ا÷زائ-ري-ة التي
الرابعة مسضاء.

إاعادة تسشمية مؤوسشسشة
Œديد عتاد الطÒان

دور األسشرة ‘
التحصشيل العلمي ألبنائها

بن غÈيت ‘ جيجل

ال- - -ل- - -ق- - -اء ا÷م - -اع - -ي
اŸوسشع ÷ 129مع الششهادات

معرضس للحمضشيات

حماية حقوق اŸلكية الصشناعية
موضشوع حصشة ‘ الصشميم

توزيع جوائز أاحسشن
اŸوظف ‘ Úا÷زائر لـ2017

ت - -وف- -ر اأفضض- -ل ﬁي- -ط ل- -ل- -ع- -م- -ل
وتسضتقطب اأفضضل اŸنسضق،Ú
وذلك ع- - -ل- - -ى السض- - -اع- - -ة
السض - - - -ادسض- - - -ة مسض- - - -اء
بفندق
السضوفيتال.
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مشضاركتها العاشضرة ‘ اŸسضابقة.
مدينة خنشضلة للبنك اÿارجي ا÷زائري ،ا ل ط ب ع ة
ل -ب-ن-اء وك-ال-ة ت-اب-ع-ة ل-ه ‘ اإط-ار ت-وسض-ي-ع ا ل س ض ا ب ع ة
خدمات هذا البنك بالوليات التي
للندوة
ل توجد له بها فروع.

ا÷زائر األو ¤إافريقيا و14
عاŸيا ‘ فن –ضش Òا◊لويات

وكالة لبنك اÿارجي
ا÷زائري بخنششلة

 27دار نششر جزائرية ‘ معرضس
القاهرة الدو‹ للكتاب

ا ل ----د و ل ----ي ----ة ح ----و ل
ا ل ص ض -ن -ا ع -ة ا ل -ب  Îو ل -ي -ة
و ا ل -غ -ا ز ي -ة ‘ ش ض -م -ا ل اإ ف -ر ي ق ي ا
«ناباك  »2017وذلك ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب 21 Úو24
مارسس القادم بوهران.

تشض- -ارك  27دار نشض - -ر ج - -زائ - -ري- -ة ‘ ال- -دورة Ÿ 48عرضس
القاهرة الدو‹ للكتاب الذي يقام من  26جانفي اإ10 ¤
فيفري الداخل.
يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر
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ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
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الحد  2٩جانفي  2٠١7م
الموافق لـ  ٠١جمادى األولى  ١٤٣٨هـ

‡ث Óلرئيسس أ÷مهورية

سسÓل يشسارك بأاديسش أإبابا ‘ قمة إآ’لية إإ’فريقية
للتقيي ـ ـ ـم مـ ـ ـن قب ـ ـ ـل إلنظ ـ ـ ـرإء
لول عبد أŸالك سشÓل ،أمسس ،بأاديسس أبابا ،بصشفته ‡ث Óلرئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
ششارك ألوزير أ أ
لفريقية للتقييم من قبل ألنظرأء.
للية أ إ
بوتفليقة ‘ أششغال ألقمة Ÿ 26نتدى رؤوسشاء دول وحكومات أ آ
يرأاسس أاششغال هذا اللقاء ،الذي
يندرج ‘ إاطار القمة  2٨لل–اد
الف -ري -ق -ي ،رئ -يسس ك -ي-ن-ي-ا أاوه-ورو
كينياتا بصشفته رئيسشا Ÿنتدى اآللية
اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء.
وأاوضشح رئيسس كينيا ‘ كلمته،
أان اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل
ال-ن-ظ-راء ““وب-اع-ت-ب-ارها أاداة حكامة
م -ؤوسشسش -ات -ي-ة““ ق-د ح-ق-قت ““ت-ق-دم-ا
هاما““ ،مضشيفا أان القارة اإلفريقية
““تسش -ت -م -ر ‘ ق -ط -ع أاشش -واط ه-ام-ة
تسش- - -اه- - -م ‘ –سش Úم- - -داخ- - -ي - -ل
سشكانها““.
على الصشعيد السشياسشي ،أاعرب
ع -ن ارت-ي-اح-ه ““ل-ل-ت-ق-دم اإلي-ج-اب-ي““
ال-ذي تشش-ه-ده إاف-ري-ق-ي-ا ،م-ن خ-لل
ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات سش-ل-مية ‘ عدة
دول ،على غرار نيجÒيا وأاوغندا
وتانزانيا.
كما ذكر رئيسس كينيا Ãختلف
اŸشش -اري -ع ال -ت -ي أاط-ل-قت م-ن أاج-ل
تعجيل الندماج اإلقليمي والقاري
‘ إاطار أاجندة  ،2٠6٣مؤوكدا على
ضش- - -رورة إاط- - -لق مشش - -اري - -ع كÈى
أاخرى لفائدة الششباب اإلفريقي.
ك- -م- -ا ت- -ن- -اول ال- -ك- -ل- -م -ة رئ -يسس
›م -وع-ة الشش-خصش-ي-ات ال-ب-ارزة ‘
اآلل-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ل-ت-ق-ييم من قبل
ال- -ن- -ظ- -راء ا÷زائ- -ري مصش- -ط- -ف -ى
مقيدشس ،لتقد Ëحصشيلة نششاطات
اآللية خلل سشنة  ،2٠١6معربا عن
ارتياحه ““للنتائج ا÷يدة““ التي ”
–قيقها خلل السشنة اŸنصشرمة.
ك-م-ا أاع-ل-ن م-ق-ي-دشس ع-ن إاع-داد
ﬂط -ط اسشÎات-ي-ج-ي 2٠2٠-2٠١6
لل-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ل-تقييم من قبل
ل -آ
النظراء واŸوافقة عليه.

و“ي - -ز ح - -ف - -ل اف - -ت - -ت- -اح ه- -ذا
اŸن -ت -دى ،ب -ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى م-ذك-رة
انضش - -م - -ام ن- -ام- -ي- -ب- -ي- -ا إا ¤اآلل- -ي- -ة
اإلف -ري -ق -ي-ة م-ن ق-ب-ل ال-ن-ظ-راء م-ن
طرف رئيسس ناميبيا هاغ غينغوب،
ل-تصش-ب-ح ب-ذلك ال-ب-ل-د اإلف-ري-ق-ي ٣6
العضشو ‘ هذا اآللية.
ت-ع-ت Èاآلل-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة للتقييم
من قبل النظراء ،التي أانششئت ‘
 ،2٠٠٣أاداة للتقييم الذاتي الطوعي
لنجاعة الدول األعضشاء ‘ ال–اد
اإلف- - -ري - -ق - -ي ‘ ›ال ا◊ك - -ام - -ة
ويتمثل هدفها الرئيسس ‘ تششجيع
اعتماد السشياسشات والقيم واŸعايÒ
واŸم- -ارسش- -ات ‘ ›ال ا◊ك -ام -ة
السش-ي-اسش-ي-ة والق-تصش-ادية اŸششجعة
ع-ل-ى –ق-ي-ق السش-ت-ق-رار السشياسشي

وتعجيل الندماج القتصشادي ششبه
اإلق - -ل - -ي - -م - -ي وال- -ق- -اري وال- -ن- -م- -و
القتصشادي والتنمية اŸسشتدامة.
م -ن خ -لل النضش -م -ام إا ¤ه -ذه
اآللية ،تتفق الدول األعضشاء على
تقييم بششكل فردي مدى مطابقة
ال-ت-زام-ات-ه-ا اإلف-ري-قية والدولية ‘
›ال ا◊كامة.
وي-ت-م ت-ق-ي-ي-م ال-ن-ج-اع-ة وال-ت-قدم
اÙق- - - - -ق ‘ أارب- - - - -ع - - - -ة ›الت
م- -وضش- -وع- -ات- -ي- -ة :ال- -دÁق- -راط -ي -ة
وا◊ك -ام -ة السش -ي -اسش -ي -ة وا◊ك -ام-ة
وال - -تسش - -ي Òالق - -تصش - -ادي وتسش- -يÒ
اŸؤوسشسش-ات وال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-ماعية
والقتصشادية.
ويفضشي كل تقييم إا ¤برنامج
عمل وطني لفائدة الدولة اŸعنية

مسشاهل:

م- - -ن أاج- - -ل م- - -ع- - -ا÷ة اŸشش - -اك - -ل
اŸسشجلة.

...يتحادث مع نظÒه إأ’ثيوبي
–ادث ال - - -وزي- - -ر األول ع- - -ب- - -د
اŸالك سشلل ،أامسس ،بأاديسس أابابا،
م -ع ن -ظÒه األث -ي-وب-ي ه-اي-ل-ه م-رË
ديسش -ال -ي -غ -ن -ه ع-ل-ى ه-امشس أاشش-غ-ال
اŸن - -ت - -دى  26ل- -رؤوسش- -اء ال -دول
لل -ي -ة اإلف -ري -ق -ي -ة
وا◊ك- -وم -ات ل  -آ
للتقييم من قبل النظراء.
جرى اللقاء بحضشور وزير الدولة
وزي -ر الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون
ال -دو‹ رم -ط -ان ل -ع -م -ام -رة ووزي-ر
الشش - - -ؤوون اŸغ - - -ارب - - -ي - - -ة وال–اد
اإلف-ري-ق-ي وا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ية عبد
القادر مسشاهل.

إنتخـ ـ ـ ـ ـاب كرإج ـ ـ ـ ـة ‘ إآ’لي ـ ـ ـة إإ’فريقي ـ ـ ـة مفخـ ـ ـ ـرة للجزإئـ ـ ـ ـر

أك -د وزي -ر ألشش -ؤوون أŸغ-ارب-ي-ة وأل–اد
ألف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة أل-دول أل-ع-ربية عبد
أل- -ق -ادر مسش -اه -ل ،أمسس ،ب -أاديسس أب -اب -ا ،أن
أن-ت-خ-اب ألسش-ي-دة ف-اطمة ألزهرأء كرأجة
عضش -وأ ‘ ›م -وع -ة ألشش -خصش-ي-ات أل-ب-ارزة
لف -ري -ق -ي -ة ل -ل -ت-ق-ي-ي-م م-ن ق-ب-ل
Óل -ي -ة أ إ
ل -آ
أل -ن -ظ -رأء ،ه -و ““م -ف -خ -رة ل-ل-ج-زأئ-ر وأŸرأة
أ÷زأئرية““.
‘ تصشريح للصشحافة على هامشس اŸنتدى 26
لرؤوسشاء دول وحكومات اآللية الفريقية للتقييم
من قبل النظراء ،الذي يششارك فيه الوزير األول
ع- -ب- -د اŸالك سش- -لل بصش- -ف- -ت- -ه ‡ث -ل ل -رئ -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أاششار مسشاهل
إا ¤أان ا÷زائ- -ر ق- -دمت ““ب- -ت- -وج -ي -ه م -ن رئ -يسس
ا÷مهورية ترششح السشيدة فاطمة الزهراء كراجة

لن -ت-خ-اب-ات Œدي-د تشش-ك-ي-ل-ة
›م- - -وع- - -ة الشش- - -خصش - -ي - -ات
البارزة““.
وأاع- - -رب مسش- - -اه- - -ل ع- - -ن
ارت -ي -اح-ه ““لن-ت-خ-اب السش-ي-دة
ك- -راج- -ة ال -ذي ه -و م -ف -خ -رة
للجزائر وللمرأاة ا÷زائرية““.
كما ذكر مسشاهل بانتخاب
السشيدة ششفيقة بن سشحاولة،
ق-اضش-ي-ة ب-اÙكمة اإلفريقية
◊قوق اإلنسشان والششعوب.
واسشÎسشل قائل ،إان األمر
ي-ت-ع-ل-ق ““ب-ح-دث Úبارزين هما
تشش- -ري -ف ل -ل -م -رأاة ا÷زائ -ري -ة ويÈزان ب -وضش -وح
الهتمام الذي مافتئ رئيسس ا÷مهورية يوليه

لÎق- - -ي- - -ة اŸرأاة ا÷زائ- - -ري - -ة
ولسشيما “ثيلها على مسشتوى
الهيئات الدولية الكÈى““.
وب- -خصش- -وصس أاشش -غ -ال ه -ذا
اŸن -ت -دى ،أاوضش -ح مسش -اه-ل أان
ه -ذا ال -ل -ق-اء سش-يشش-ك-ل ف-رصش-ة
بالنسشبة ألربع دول إافريقية من
أاج -ل ت -ق -د Ëت-ق-اري-ره-ا ال-ت-ي
سش-ي-ت-م ب-ح-ث-ه-ا م-ن ق-بل رؤوسشاء
الدول اإلفريقية .مضشيفا ،أان
ه -ذه ال -ق-م-ة شش-ه-دت انضش-م-ام
ن-ام-ي-ب-ي-ا إا ¤اآلل-ي-ة اإلف-ري-قية
ل -ل -ت -ق -ي -ي-م م-ن ق-ب-ل ال-ن-ظ-راء،
لتصشبح بذلك البلد اإلفريقي  ٣6العضشو ‘ هذه
اآللية.

مـ ـ ـ ـ ـن أإجـ ـ ـ ـ ـل –سسـ ـ ـ ـ ـ Úإ◊كامـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـ ـي إفريقيـ ـ ـ ـ ـا

أابرزت السشيدة فاطمة الزهراء كراجة التي انتخبت ،أامسس ،بأاديسس أابابا،
للية الفريقية للتقييم من قبل
عضشوا ‘ ›موعة الششخصشيات البارزة ل آ
النظراء أاهمية هذه األداة ‘ التمك Úو–سش Úا◊كامة ‘ القارة الفريقية.
و” انتخاب السشيدة كراجة خلل اŸنتدى ال 26لرؤوسشاء دول و حكومات
اآللية الفريقية للتقييم من قبل النظراء الذي يششارك فيه الوزير األول عبد
اŸالك سشلل بصشفته ‡ثل لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأاكدت السشيدة كراجة ‘ تصشريح للصشحافة ““أانا متيقنة اليوم أان هذه اآللية

الفريقية التي أانششئت من قبل األفارقة من أاجل األفارقة سشتتيح التمكÚ
و–سش Úا◊كامة ‘ القارة““.
وأاعربت من جهة أاخرى عن اعتزازها ““بالثقة التي وضشعتها فيها الدولة
ا÷زائرية وعلى رأاسشها الرئيسس بوتفليقة من خلل تكليفها بهذه اŸهمة““.
وأاضشافت ““اإنني على يق Úبأانه على ا÷زائر اليوم السشتفادة من كفاءاتها
ومواردها البششرية لتواجد ‘ كافة هياكل ال–اد اإلفريقي وا◊فاظ على
دورها الريادي على مسشتوى القارة““.

إعادة بعث إآ’لية ‘ 2017
حقق مسشار إأعادة بعث
لفريقية للتقييم
للية أ إ
أ آ
من قبل ألنظرأء ،ألذي ”
إأط Ó- -ق - -ه ‘ سش- -ن- -ة ،2016
ن - - -ت - - -ائ - - -ج م - - -ل - - -م - - -وسش- - -ة
وسش -ي -ت -وأصش-ل خÓ-ل سش-ن-ة
 ،2017ب - -حسشب م - -ا أك- -ده،
أمسس ألسشبت ،بأاديسس أبابا
مصش-ط-ف-ى م-ق-يدشس رئيسس
›م- -وع- -ة ألشش- -خصش- -ي- -ات
لفريقية
Óلية أ إ
ألبارزة ل آ
للتقييم من قبل ألنظرأء.
أاوضش - -ح م- -ق- -ي- -دشس خ- -لل
أاششغال اŸنتدى  26لرؤوسشاء دول وحكومات اآللية
اإلف -ري-ق-ي-ة ل-ل-ت-ق-ي-ي-م م-ن ق-ب-ل ال-ن-ظ-راء ،ق-ائ-ل:
““نسشتطيع القول اليوم بكل يق Úإان إاعادة بعث
اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء قد
سش -ج -لت ان-ط-لق-ت-ه-ا““ وأان-ه ““أاصش-ب-ح ل-ه-ذه اآلل-ي-ة
قانونها اÿاصس الذي يعّرفها كمؤوسشسشة ﬂتصشة
على مسشتوى هيئة ال–اد اإلفريقي““.
كما أاششار إا ¤أان ““ﬂططا اسشÎاتيجيا يششمل
الفÎة اŸمتدة ب ،2٠2٠-2٠١6 Úيتضشمن جميع
األع -م -ال ذات األول -وي -ة ال -واجب Œسش-ي-ده-ا ‘
إاطار إاعادة بعث اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل
النظراء قد ” إاعداده وإاقراره““ من قبل ﬂتلف
هيئات هذه اآللية اإلفريقية.
وأاضش - -اف رئ - -يسس ›م - -وع- -ة الشش- -خصش- -ي- -ات
اŸرموقة ‘ اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل
النظراء ،أان هذا اŸسشار اÿاصس بإاعادة بعث
اآللية سشيتواصشل خلل سشنة ““ ،2٠١7مؤوكدا على
–سش Úمنهجية مؤوسشسشات عمل اآللية اإلفريقية
للتقييم من قبل النظراء““.
وتابع قوله ،إان –سش ÚاŸنهجية يتعلق كذلك
““بأادوات متابعة برامج العمل الوطنية التي تعد
اŸواد األسشاسشية ألعمال التقييم““ ،ألنه  -كما
أاضشاف ““ -ل فائدة من ا◊صشول على تقارير
جيدة إاذا  ⁄تكن متبوعة بتطبيق من خلل
ﬂططات العمل الوطنية““.
أاما بخصشوصس مهام تقييم البلدان التي قامت
بها اآللية ،فقد أاششار مقيدشس إا““ ¤رقم قياسشي
سشجل ‘  2٠١6بأاربع مهام تقييم ،جرت تباعا
بكل من تششاد والسشنغال وكينيا والسشودان““.
وأاضشاف ،أان ““هدف اÛموعة ‘ سشنة 2٠١7
يتمحور حول الرفع من عدد مهام التقييم إا¤
سشت أاو سشبع Ãا ‘ ذلك مهام التقييم من ا÷يل
الثا.““Ê

خمسسة تقارير تقييم ...تشسجيع
للبلدإن على إ’نضسمام

كما أاكد رئيسس اÛموعة أان اآللية اإلفريقية
للتقييم من قبل النظراء تقدم ،ألول مرة ،بهذه
اŸن -اسش -ب -ة ،خ -مسش-ة ت-ق-اري-ر ت-ق-ي-ي-م Ãا ‘ ذلك

ت -ق-ري-ر ج-ي-ب-وت-ي ال-ذي ” ‘
سشنة .2٠١5
وه - -ن - -أا ‘ ذات السش - -ي- -اق،
ال -دول األعضش -اء ،ال -ت -ي م -ن-ذ
انضش- - -م- - -ام- - -ه- - -ا إا ¤اآلل - -ي - -ة
اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ل-ت-ق-ي-ي-م م-ن قبل
ال-ن-ظ-راء ،ب-ذلت ك-ل ج-هودها
ل- -ت- -ح- -ق- -ق ت -ط -وره -ا ،مششÒا
خ -اصش-ة إا ¤ا÷زائ-ر وج-ن-وب
إافريقيا وغانا وما‹ وإاثيوبيا،
مع تششجيع البلدان األعضشاء
التي  ⁄تششرع بعد ‘ مسشار
اŸراجعة منذ انضشمامها أاو
تلك التي أاوقفت اŸسشار من أاجل اللتزام بكل
عزم بهذا اŸسشار الذي يتضشمن إايجابيات كبÒة.
ويجري اŸنتدى  26لرؤوسشاء دول وحكومات
اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء ،على
هامشس القمة  2٨لل–اد اإلفريقي ‘ العاصشمة
اإلثيوبية.
‘ هذا الصشدد ،أاعرب الرئيسس الكيني أاهورو
كينياتا ورئيسس منتدى اآللية اإلفريقية للتقييم
م -ن ق -ب -ل ال -ن -ظ -راء ‘ خ -ط -اب الف -ت -ت-اح ،ع-ن
ارت -ي -اح -ه ل-ل-ت-ق-دم اإلي-ج-اب-ي اÙق-ق ‘ ›ال
ا◊كامة ‘ عديد البلدان اإلفريقية ،على غرار
نيجÒيا وأاوغندا وتنزانيا.
ودعا ‘ هذا اÿصشوصس ،إا ¤الÎكيز أاكÌ
على ا◊كامة ،مؤوكدا على أان هذا اŸسشار مطبق
بششكل جيد ‘ القارة وأانه أاصشبح جزءا ً من أاجندة
اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء.
من جانبه أاششار نائب رئيسس مفوضشية ال–اد
اإلفريقي إايراسشتوسس موينششا ،إا ¤ضشرورة أان
ت- -ل- -عب اآلل- -ي- -ة دورا ‘ Œسش- -ي- -د أاج -ن -دة 2٠6٣
وب -ال -ت -ا‹ ‘ ج -ه-ود ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة ع-ل-ى
اŸسشتوى القاري.
أاما الرئيسس التششادي إادريسس ديبي ،الرئيسس
ا◊ا‹ ل - -ل–اد اإلف- -ري- -ق- -ي ،ف- -ق- -د ذك- -ر ب- -أان
““ا◊ك-ام-ة أام-ر ح-ي-وي ل-ل-ب-ل-دان اإلف-ري-قية وأانها
تعمل كبوصشلة لتوجيه األعمال لفائدة الششعوب
اإلفريقية““ ،مؤوكدا على ضشرورة مسشاهمة اآللية
‘ تطبيق أاجندة .2٠6٣
للتذك ،Òفإان اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل
ال -ن -ظ -راء ،ال -ت -ي أانشش -ئت سش-ن-ة  ‘ 2٠٠٣إاط- -ار
Œسشيد الششراكة ا÷ديدة لتنمية إافريقيا (نيباد)،
تعت Èأاداة للتقييم الذاتي ،ينضشم إاليها بكل حرية
وطواعية أاعضشاء ال–اد اإلفريقي.
وه -ي ت -ه -دف إا ¤تشش -ج -ي -ع ت -ب-ن-ي سش-ي-اسش-ات
ومعاي Òو‡ارسشات تهدف إا ¤ترقية السشتقرار
وال -ت -ط -ور الج -ت-م-اع-ي والق-تصش-ادي ،م-ن أاج-ل
تسشريع الندماج اإلقليمي والقاري .أاما إاعداد
التقارير والتقييم ،فتتم على أاسشاسس الششفافية
و‘ غ- -ي- -اب ك- -ل ن- -وع م- -ن أان- -واع الضش- -غ- -وط -ات
السشياسشية واŸناورات الدبلوماسشية.

نظ Òجهوده على رأسس ›موعة ألششخصشيات ألبارزة

تكر Ëإ÷زإئري مصسطفى مقيدشش

للية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء مصشطفى
كرم رئيسس ›موعة الششخصشيات البارزة ل آ
مقيدشس ،أامسس ،بأاديسس أابابا ،نظ Òا÷هود التي بذلها ‘ إاطار عمل هذه الهيئة.
وقال مقيدشس للصشحافة بعد تكرÁه ‘ ختام أاششغال اŸنتدى الـ 26لرؤوسشاء دول وحكومات اآللية
اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء الذي جرى ‘ العاصشمة اإلثيوبية ““إانه تكر Ëحظيت به وهو تكرË
للجزائر و لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي هو عضشو مؤوسشسس لهذه اآللية““.
للية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء بالعمل الذي حققته هذه
كما نوه رئيسس ›موعة الششخصشيات البارزة ل آ
اآللية مؤوكدا أانه ” خلل هذه الدورة اسشتعراضس بخمسشة تقييمات ““و هو األمر الذي  ⁄يحدث من قبل““.
وتابع مقيدشس يقول ““إانه عمل زملئي وعملي الذي سشمح بأان تتقدم ا◊كامة أاخÒا ‘ إافريقيا““
مششÒا إا ¤أان هذا التقدم اÙقق يعت““ Èرسشالة أامل““ للقارة اإلفريقية.

وفاة مسسافر كان على م Ïرحلة إ÷زإئر  -مونريال
حطت طائرة للخطوط ا÷وية ا÷زائرية كانت تضشمن خط ا÷زائر  -مونريال Ãطار تولوز (فرنسشا)
اضشطراريا ،وذلك عقب وفاة مسشافر كان على متنها ،بحسشب ما أاكدته ،أامسس السشبت ،الششركة ‘ بيان لها.
أاوضشح نفسس اŸصشدر ،أانه ““عند هبوط الطائرة ‘ مطار تولوز ،أاكدت فرقة طبية وفاة اŸسشافر (67
سشنة) وهذا على إاثر سشكتة قلبية““.

إإحيـ ـ ـاء إلذك ـ ـرى إÿامسسـ ـ ـة لرحي ـ ـل عب ـ ـد إ◊مي ـ ـد مه ـ ـري
أح -يت ب -ل -دي -ة أÿروب ب -ولي -ة قسش -ن -ط -ي -ن-ة،
أل -ذك -رى أÿامسش-ة ل-رح-ي-ل ع-ب-د أ◊م-ي-د م-ه-ري
إأح-دى ألشش-خصش-ي-ات أل-وط-ن-ي-ة أل-ب-ارزة إأبان حرب
ألتحرير ألوطنية وبعد ألسشتقÓل.
ف -ف -ي ن -دوة ت -اري-خ-ي-ة ن-ظ-مت إاح-ي-اء ل-ذك-رى رح-ي-ل-ه،
احتضشنها اŸركز الثقا‘ اﬁمد يزيد باÿروب ،مسشقط
رأاسس ال -ف -ق -ي -د ،أاب -رز اŸشش-ارك-ون مسش-ار ال-وزي-ر األسش-ب-ق
ب -ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة وŒرب-ت-ه
العسشكرية والسشياسشية.
Ãب -ادرة م -ن دي -وان ال -ري -اضش -ات وال -ث -ق-اف-ة والÎف-ي-ه
والسش -ي -اح -ة وب -ال -ت -ع -اون م -ع اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال-ب-ل-دي
ل -ل -خ -روب“ ،ي -ز ه-ذا ال-ل-ق-اء ب-حضش-ور أاق-ارب وأاصش-دق-اء
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مقيدشس:

أحتضشنهـــــا أŸركـــــز ألثقـــــا‘ أﬁمـــــد يزيـــــد باÿـــــروب

ال-ف-ق-ي-د ،م-ن-ه-م ›اه-دون وسش-ل-ط-ات م-دن-ي-ة وعسش-ك-رية
ومواطنون ،إا ¤جانب مؤورخ Úوجامعي Úقدموا
من عديد وليات البلد.
‘ م -داخ -ل -ة ل -ه ب -اŸن -اسش -ب -ة ،أال -ح ا÷ام -ع-ي ورئ-يسس
اÛلسس األعلى للغة العربية الدكتور صشالح بلعيد ،على
إاب -راز اŸسش -ار ال -نضش -ا‹ ل -ه -ذا ال -رج -ل واŸع -ارك ال -ت -ي
خاضشها ،مكررا عبارات الراحل““ :طلقات النار  ⁄تقتلني
فقد أاعطتني مزيدا من اإلصشرار والعزÁة““.
من جهته أاكد لوأاج الصشديق اŸقرب للراحل ورفيقه
ونائب ﬁافظ سشابق بجبهة التحرير الوطني بقسشنطينة
كحول بوزيد ،على أاهمية هذا ا◊دث ،موضشحا أانه من
خلل إابراز مسشار عبد ا◊ميد مهري ()2٠١2-١٩26
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““سشيبقى هذا البطل األسشطوري حيا إا ¤األبد ‘ األذهان
وحاضشرا بيننا““ لكي تسشتلهم أاجيال اŸسشتقبل من نضشاله
البطو‹ وروحه الوطنية العالية.
بدورها قدمت فضشيلة منعة ،مناضشلة سشابقة خلل
ح -رب ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي -ة وعضش -و ب -اÛلسس ال-وط-ن-ي
للمجاهدين ،ششهادات حية عن أاول لقاء لها مع الراحل
عام  ،١٩٤٨خاصشة عندما كان يحرر خطبا وطنية.
ل -ل -ت -ذك ،Òف -ق -د ت -ق -ل -د ع -ب -د ا◊م -ي-د م-ه-ري ع-دي-د
اŸناصشب السشياسشية ،خاصشة ضشمن الوفد اÿارجي ÷بهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي واÛلسس ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ورة ا÷زائرية
و÷نة التنسشيق والتنفيذ وكذا حقيبة وزير اإلعلم قبل
تعيينه سشفÒا للجزائر بعدة عواصشم.

ا’حد  ٢٩جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠١جمادى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ

»æWh

تزامنا وا’حتفال باليوم الوطني للتاجر ،بولنوار:

Œنيد التجار للمرحلة اŸقبلة ضسروري لتطوير األداء
^ مصشيطفــــى :خÓيـــــا يقظــــة Ÿواجهـــــة التحديــــات
Óضشراب تؤوكد
قال رئيسس ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفي Úا◊اج بولنوار ،إان الذكرى  60ل إ
التحام كل ششرائح اÛتمع ا÷زائري حول ثورته وتؤوكد أان التاجر كان ومايزال إاحدى ا◊لقات اŸهمة
‘ ا÷زائر’ ،رتباطه الوثيق واليومي بحياة الناسس ،ما يسشتدعي تطوير أادائه Ÿواكبة اŸسشتجدات
والتطوارت ويكون أاحد دعامات ا’سشتقرار التجاري وا’قتصشادي.

سصعاد بوعبوشس
–دث ب -ول -ن-وار خÓ-ل ل-ق-اء Ãن-اسص-ب-ة
اإحياء اليوم الوطني للتاجر ،عن اأربع ٠٤
ﬁاور سص -ي -ت-م الÎك-ي-ز ع-ل-ي-ه-ا ‘ ،٢٠١٧
والبداية بتشصكيل ÷نة طوارئ للتدخل ‘
اŸن-اط-ق اŸع-زول-ة وال-ن-ائ-ي-ة وب-ا’أسص-عار
اŸعقولة وتعنى بتوف Òاÿضصر والفواكه،
اŸواد الغذائية ،السصميد والفرينة عÈ
اŸطاحن ،با’إضصافة اإ ¤تشصجيع ا’إنتاج
ال-وط-ن-ي ،ب-اخ-ت-ي-ار  ١5م-وؤسصسص-ة وط-نية
اإن- -ت- -اج -ي -ة وخ -دم -ات -ي -ة م -ن ق -ط -اع -ات
ﬂتلفة ،بناء على اختيار ÷نة متكونة
م- -ن ‡ث- -ل  Èﬂل- -ل- -ن- -وع -ي -ة ،ال -ت -ج -ار،
مسص- -تشص- -ار ق- -ان- -و ،Êج- -م- -ع- -ي -ة ح -م -اي -ة
اŸسص -ت -ه -لك ،ت -ع -م -ل ع -ل -ى اإي-ج-اد ط-رق
الÎوي -ج ل -ل -م-ن-ت-وج ال-وط-ن-ي ،وب-ع-د سص-ن-ة
سصيتم تقييمها لتعميمها على موؤسصسصات
اأخرى.
كشص -ف ب -ول -ن-وار ع-ن ت-ق-د Ëم-ل-ف اإ¤
مصصالح وزارة التجارة ،يتعلق Ãقاييسس
–ديد هوامشس الربح ،اإ ¤جانب فتح
م -وق -ع اإل -كÎو Êوال -ت -ف -ك ‘ Òاإم-ك-ان-ي-ة
اإ‚از جريدة اأو ›لة متخصصصصة وكذا
ال -ت -ك -وي -ن ا’تصص -ا‹ ل -ل -ت -ج-ارÃ ،ن ف-ي-ه
العنصصر النسصوي ،حيث –صصي ا÷زائر
حوا‹  ١٣٠األف امراأة مقيدة ‘ السصجل
التجاري.
‘ اŸقابل ،ف ّضصل الوزير السصابق بشصÒ
مصص -ي -ط -ف-ى ،ال-ت-ح-دث ع-ن م-ا اأسص-م-اه بـ
““ال -ي -ق -ظ-ة ال-ت-ج-اري-ة““ ،م-ن خÓ-ل ت-ن-ب-ي-ه
ال -ت -ج -ار ب -ا’أوضص -اع ا’ق -تصص -ادي -ة ال -ت -ي
تسصتدعي منه تطوير اأدائهم .ففي الوقت
الذي –تفل فيه ا÷زائر باليوم الوطني
ل -ل-ت-اج-ر ،ف-رنسص-ا –ت-ف-ل ب-دخ-ول ات-ف-اق
الشص -راك -ة ،م -ذك -را ب -ال -دخ -ول ال -ن -ه -ائ-ي
للتفكيك ا÷مركي مع ا’–اد ا’أوروبي
‘ سصنة  ٢٠٢٠حيز التفعيل ،ما يسصتدعي
اأن ت- -ك- -ون ه- -ن- -اك ورق- -ة اسص- -تشص -راف -ي -ة
واسصتباق للمسصتقبل.
وحّذر مصصيطفى من موؤشصرات السصوق
ال -داخ -ل -ي-ة وال-تضص-خ-م ومشص-ك-ل ا’أسص-ع-ار
التي سصتكون برقم Úومن ثم ’بد من

اع -ت -م -اد ال -وسص -ائ -ل ا◊دي -ث -ة ‘ ال-ع-م-ل
التجاري ،من بينها اŸعطيات التجارية،
حيث Áثل التجار  ٤من اŸئة من عدد
السص-ك-ان و 5م -ن اŸئ -ة م -ن السص -وق ،م -ا
يسص -ت -دع -ي -ب -حسص-ب-ه  -ال-رف-ع م-ن ع-دد
العائلة التجارية ،دون اإهمال موؤشصرات
الشص -ف -اف-ي-ة ،وج-ه-ة السص-وق ال-ت-وج-ه ن-ح-و
ا’أسصواق ا’أخرى تنظيم اŸهنة ،جودة
العمل التجاري ،حيث خسصرت ا÷زائر
منذ البدء ‘ تنفيذ اتفاق الشصراكة مع
ا’–اد ا’أوروب- - - - - -ي  ٧مÓ- - -ي Òدو’ر،
مقÎحا اإنشصاء خÓيا يقظة تقوم على
اŸعيارية الدولية.
م -ن ج -ه -ت-ه ع-اد ب-وع-زة ب-وضص-رسص-اي-ة،
اأسص -ت-اذ ال-ت-اري-خ ب-ب-وزري-ع-ه’ ،إضص-راب ٠٨
اأيام الذي كان حلقة اأسصاسصية ‘ التاريخ
ال -نضص -ا‹ ل -ل -ج -زائ -ر وام -ت-دادا ط-ب-ي-ع-ي-ا
للثورة ،كون التجار Áثلون شصريحة مهمة
‘ اÛت- -م- -ع ،م- -وؤك- -دا اأن ه- -ذا ا◊دث
ت -رج-م ال-ت-ف-اف ه-ذه ال-ف-ئ-ة ح-ول ال-ث-ورة
ونضص -ج ال -وع -ي ال -وط -ن -ي ،مشصÒا اإ ¤اأن
اخ -ت -ي -ار ه -ذا ال-ي-وم  ⁄ي-ك-ن ع-ف-وي-ا ،ب-ل
ﬂط- - -ط- - -ا ل- - -ه وذلك ب- - -ع - -د اأخ - -ذ ك - -ل
ا’ح -ت -ي -اط -ات ،ف-ك-ان ب-ارومÎا Ÿع-رف-ة
مدى اسصتجابة الشصعب للثورة.
وذكر بوضصرسصاية اأن اللقاء ا’أول كان
‘ نوفم ١٩5٦ Èوالثا ٢٢ ‘ Êجانفي ‘
 ١٩5٧بالعاصصمة ،بحضصور ÷نة التنسصيق
والتنفيذ اŸنبثقة عن موؤ“ر الصصومام،
ومن ثم جاء شصنّ ا’إضصراب الذي تزامن

م- -ع ان- -ع- -ق -اد ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل Ó-أ·
اŸت -ح -دة واع -ت -م -اد ا’إشص -ع -ار اŸسص-ب-ق،
فكانت ا’سصتجابة للنداء التي اأخلطت
اأوراق الفرنسصي.Ú
واأشص- -ار اŸت- -ح- -دث اإ ¤اأن ال -ن -ت -ي -ج -ة
اŸتوخاة من ا’إضصراب –ققت ،حيث
وصصل صصوت ا÷زائري Úمن خÓل تغطية
عديد الصصحف لهذا ا◊دث ،على اعتبار
اأنه جرى بالعاصصمة ،واطلع الراأي الدو‹
ع -ل -ى ادع -اءات ف -رنسص -ا ال-ك-اذب-ة وكسصب
تاأييد عديد الدول’ ،سصيما Œار اأوروبا
الغربية.
بدوره اأوضصح ا’إعÓمي حسصن خ ّ
Óصس
واأسصتاذ علم ا’جتماع ،اأن جبهة التحرير
ال -وط -ن -ي ك -انت ت-ت-وق-ع ‚اح ا’إضص-راب،
لكونها كانت مدركة اŸكانة التي يحتلها
التاجر ‘ اÛتمع ا÷زائر ،الذي Áثل
ال -ع -م -ود ال -ف -ق -ري ل -ل -ح -رك -ة ال -وط-ن-ي-ة.
وÃجيء عبان رمضصان ” Œنيد واإعادة
تنظيم القوى ا’جتماعية.
وب- - -حسصب خÓّ- - -صس ،ك- - -ان ا’إضص - -راب
تنظيما اجتماعيا مسصبقا موازيا للعمل
العسصكري ،مذكرا باأن اإضصرابا اآخر سصجل
‘  ١نوفم ١٩5٦ Èاحتفاء بالسصنة ا’أو¤
’ن -د’ع ال -ث -ورة وك -ان ن -اج -ح-ا ،وه-و م-ا
شصجع ÷نة التنسصيق والتنفيذ على تنظيم
اإضصراب اآخر من خÓل  ٨اأيام وهو ما
واجهته فرنسصا بالقمع ووصصل ا’أمر اإ¤
قصص - -ف ب - -عضس اÓÙت ب - -اŸدف - -ع- -ي- -ة
ببوفاريك والتخريب والتعذيب.

متابعة اŸتÓعب Úبأاموال اŸؤوسسسسات اŸسستحدثة أامام القضساء
ث -م -ن م -راد زم -ا‹ ،اŸدي -ر ال -ع -ام
ل -ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشش-غ-ي-ل
الشش - - - - -ب - - - - -اب ““أاونسش- - - - -اج““ ،إانشش- - - - -اء
ال -ف -ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ق-اولÚ
الششباب.

سصطيف :نورألدين بوطغان

ال- -وك -ال -ة والشص -اب اŸق -اول ل -ل -م -راف -ق -ة
واŸسصاعدة على إا‚اح اŸؤوسصسصات.
‘ سصياق متصصل ،ذكر زما‹ ،أانه من
ال -ط -ب -ي -ع -ي أان ت -ت-ع Ìب-عضس اŸؤوسصسص-ات
’ن
اŸصص - -غ- -رة ،وذلك ’ ي- -ع- -ت Èفشص ،Ó- -أ
الفشصل ،بحسصبه ،هو عدم اŸبادرة من
ط -رف الشص -ب -اب وال -ب -ق -اء ب -دون ﬁاول-ة
للحصصول على منصصب عمل.
’حصص -ائ -ي-ات ب-ي-نت أان-ه م-ن
وق -ال إان ا إ
ضص -م-ن  ١٠م -ؤوسصسص -ات م -ن -ج-زة ،ب-ع-د 5

سص -ن -وات ،ت -ب -ق-ى  ٣م -ن -ه -ا مسص-ت-م-رة ‘
نشص -اط -ه -ا .أام -ا ب-ع-د  ١٠سص-ن-وات ف-تبقى
’قل ،وأان وكالته ’ تهدد
واحدة على ا أ
الشص- -ب- -اب ،م- -ن- -ذ ال- -ب- -داي -ة ب -اÓŸح -ق -ة
ال -قضص -ائ -ي -ة ،ح -ت -ى ’ ت -ث -ب -ط ع-زائ-م-ه-م
وتعرقل جهودهم ،بل تشصجعهم وترافقهم
’‚اح مؤوسصسصاتهم وتفادي الصصعوبات،
إ
مذكرا باŸناسصبة الشصباب بوجود صصندوق
لضصمان القروضس اŸسصلمة لهم ،وأانه إاذا
عجزت اŸؤوسصسصة “اما ،فإانه يتم بيع
ال -ع -ت -اد اŸره-ون ل-ي-ت-حصص-ل ال-ب-نك ع-ل-ى
قروضصه وقد يكسصب الشصاب من العملية
إاذا ك -انت ع-م-ل-ي-ة ال-ب-ي-ع ح-ق-قت أارب-اح-ا.
وعلى كل حال ،بحسصب ذات اŸسصؤوول،
فإان الشصاب يكون قد اكتسصب Œربة ‘
حياته وهي Œربة من شصأانها أان تسصاعده
على إانشصاء مؤوسصسصات أاخرى ،مسصتفيدا
’و.¤
من أاسصباب فشصل التجربة ا أ
’موال ،أاو من عملوا
عن اŸتÓعب Úبا أ
ع -ل -ى –وي -ل -ه -ا ب -ب -ي-ع ال-ع-ت-اد اŸره-ون،
’ول عن وكالة
فهؤو’ء ،بحسصب اŸسصؤوول ا أ
إاونسصاج ،ليسصوا Ãقاول ،Úو’ يبقى ‘
ال -ت -ع -ام -ل م -ع-ه-م سص-وى م-ت-اب-ع-ت-ه-م أام-ام
القضصاء.
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‘ ذكرى اسشتششهاد مكيوي مأامون

ولد قابلية يد‹ بشسهادات حية عن البطل

اسش -تضش -افت ،أامسس ،ج -م -ع -ي-ة ““ع-ل-ي-م““
ل-ق-دم-اء تÓ-م-ي-ذ ث-ان-وي-ة ج-م-ال ال-دين
’سشبق ،ضشابط جيشس
’فغا ،Êالوزير ا أ
ا أ
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ورئ -يسس ج -م -ع -ي-ة
““اŸال -غ““ دح -و ول -د ق -اب -ل -ي -ة ،ال -ذي ق -دم
شش -ه -ادت -ه ا◊ي -ة ل -ن -خ -ب -ة م -ن ال -ط -ل-ب-ة
والباحث Úحول اŸسشار النضشا‹ للششهيد
م-ك-ي-وي م-ام-ون ،اŸت-وف-ى ‘ آاخ-ر معركة
ل- -ه بـ ““تÒسش ‘ ““Úسش- -ع- -ي- -دة  26جانفي
 ،1958أاع -دت ل -ه -ا ال -ق -وات ال -ف -رنسش -ي-ة
ال-ع-دة ودع-م-ا ج-وي-ا قضش-ى ب-ف-ع-ل-ه ع-ل-ى
الشش-ه-ي-د م-ك-ي-وي م-ام-ون و›م-وع-ة من
اÛاه-دي-ن ،ع-ل-ى غ-رار ج-ي ‹Ó-مÓ-ح،
ح- -م- -ون ﬁم- -د بشش Òون -ع -اسس ا◊ب -يب
ال- - -ذي ’ي- - -زال مصشÒه ›ه - -و’ ب - -ع - -د
’سشر.
وقوعه ‘ ا أ

معسصكر :أم أ.Òÿسس

زما‹ من سشطيف:

اع- -ت Èذات اŸسص- -ؤوول ،ع- -ل -ى ه -امشس
ت -نصص -يب اŸك -تب ال -و’ئ -ي ل -ل -ف -ي-درال-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ب -و’ي -ة سص -ط-ي-ف ،م-ؤوخ-را ،أان
وك -ال -ت-ه ك-انت تسص-ع-ى إا ¤إاي-ج-اد ت-ن-ظ-ي-م
يسصاهم ‘ حسصن مرافقة هؤو’ء اŸقاولÚ
الشص -ب -اب ال -ذي -ن اسص -ت -ف -ادوا م-ن ›ه-ود
ال- -دول- -ةÃ ،خ -ت -ل -ف الÈام -ج اŸسص -ط -رة
’ج - -ه- -زة اŸنصص- -ب- -ة ،وه- -ي ““أاونسص- -اج،
وا أ
أاو‚ام وكناك““ ،والتي سصاهمت ‘ إايجاد
م -ن -اصصب شص-غ-ل ل-لشص-ب-اب ا÷زائ-ري ،م-ن
خ Ó- -ل إانشص - -اء مشص - -اري- -ع- -ه- -م و–ق- -ي- -ق
أاحÓمهم ودخولهم عا ⁄اŸقاو’تية.
واعÎف زم-ا‹ ،ب-اŸن-اسص-ب-ة ،بصص-ع-وبة
’ج- -م- -ا‹ ل -لشص -ب -اب
م- -راف- -ق- -ة ال- -ع- -دد ا إ
اŸنشصئŸ Úقاو’ت ،والبالغ عددهم أاكÌ
من  ٧٠٠أالف مؤوسصسصة مصصغرة ،وبالتا‹
فإان الفيدرالية سصتكون همزة وصصل بÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاك -د اÛاه -د وضص -اب -ط ج -يشس ال -ت -ح-ري-ر
الوطني دحو ولد قابلية ،خÓل ندوة تاريخية
لذكرى اسصتشصهاد البطل مكيوي مأامون ،أان
ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة Ãعسص -ك -ر  ⁄ت -ك -ن ول -ي-دة
سصنوات اأ’ربعينيات واÿمسصينيات من القرن
اŸاضصي ،إا‰ا تعود ،بحسصبه ،لسصنة  ١٩٣٧مع
بروز ‡ثل ◊زب ‚م شصمال إافريقيا الشصهيد
ع- -ل- -ي ب- -ن- -ه- -ار وآاخ- -ري- -ن أام- -ث -ال مصص -ط -ف -ى
اسص-ط-م-ب-و‹ ،ب-غ-داد ب-وم-دي-ن ومكيوي مامون
الذي كان آانذاك ‘ عمر  ١٦سصنة و“ثلت
مهامه ‘ توزيع اŸناشص Òونسصخ عن جريدة
اأ’مة ‘ اأ’وسصاط الشصعبية بهدف نشصر الوعي
السصياسصي ب Úا÷زائري.Ú
–دث دحو ولد قابلية عن نشصاط ا◊ركة
السصرية ‘ القطاع الوهرا“ Êهيدا ŸيÓد
الثورة اŸباركة بقيادة العربي بن مهيدي ،بن
ي- - -وسص- - -ف ،ع- - -ب - -د اŸالك رمضص - -ان وزب - -ان - -ة
وغÒهم‡ ...ن “كنوا من التخطيط بنجاح
ل-ل-ق-ي-ام ب-عشص-ر ع-م-ل-ي-ات اسصتهدفت اŸسصتعمر
ال -ف -رنسص -ي ،م-وضص-ح-ا أان ت-أاخ-ر ان-د’ع ال-ث-ورة
وا’نتفاضصة الشصعبية Ãدينة معسصكر ‘ الفا—
ن- -وف- -م ١٩5٤ Èك- -ان ن- -ت- -ي- -ج- -ة ت- -ردد أاح -د
اÛاه -دي -ن ‘ زرع ق -ن -ب -ل -ة ‘ م -ق -ر ف -رق-ة
الدرك الوطني ببوحنيفية ،بسصبب ا◊راسصة
اŸشصددة والتطويق اأ’مني ،اأ’مر الذي حرم
اŸدي- -ن- -ة م- -ن شص- -رف اإ’عÓ- -ن ع- -ن ال- -ث- -ورة
اŸباركة بها مبكرا .لكن على الرغم من ذلك،
قال دحو ولد قابلية ،إان النخبة اŸثقفة لعبت
دورا ‡ي- -زا ‘ ال- -نضص- -ال ال- -ث- -وري وال- -ع- -م- -ل

اŸسصلح ،بدليل التنسصيق ا÷يد للثورة الذي
ع -رف ت -ن -ظ -ي -م -ا ﬁك -م -ا م -ن ط -رف خ -ل -ي-ة
اسصتعÓمات الثورة بداية من سصنة  ،١٩5٦هذه
اÿل -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èعصصب ال -ع -م -ل ال -ث -وري
والتحرري ضصمت Ãدينة معسصكر  ٢٠عنصصرا
“ك - -ن - -وا م - -ن اخÎاق اŸصص - -ال - -ح اأ’م - -ن- -ي- -ة
ا’سص-ت-ع-م-اري-ة بصص-ف-ت-ه-م م-ن-تسص-بÙ Úاف-ظ-ة
شصرطة فرنسصا ا’سصتعمارية Ãعسصكر ،متحدثا
ع -ن ال -دور ال -ذي ل -ع -ب -ه ه-ؤو’ء ق-ب-ل اك-تشص-اف
أامرهم وإاعدامهم ’حقا ،فيما “كن الشصهيد
مكيوي مأامون من اللوذ بالفرار من قبضصة
ا’سصتعمار ومواصصلة نشصاطه السصياسصي اŸسصلح
كقائد للمنطقة السصادسصة ““سصعيدة ومعسصكر““
التابعة للو’ية التاريخية الرابعة.
غ Òذلك ،أاث- -رى ال- -ن- -ق- -اشس ح- -ول اŸسص -ار
ال -ث-وري ل-لشص-ه-ي-د م-ك-ي-وي م-ام-ون ،رف-ي-ق-ه ‘
ميدان الشصرف دحو ولد قابلية و›موعة من
اÛاه -دي -ن وال -ب -اح -ث ÚاŸه -ت -م Úب -ت -اري -خ
اŸنطقة.
وم -ن أاج-ل ت-ع-م-ي-م ال-ف-ائ-دة وت-ب-ل-ي-غ رسص-ال-ة
Óج -ي -ال الصص -اع-دة ،ق-دم ضص-اب-ط
الشص -ه -داء ل  -أ
ج -يشس ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي دح-و ول-د ق-اب-ل-ي-ة،
شص -ه -ادت -ه ا◊ي -ة والÌي -ة ع -ن مسص -ار الشص-ه-ي-د
م- -ك- -ي- -وي م- -ام- -ون ا◊اف- -ل ب- -ال- -تضص- -ح- -ي- -ات
والبطو’ت ‘ كتاب من  ٢5٠صصفحة ،لصصاحبه
ﬂتار حجايل الذي أاكد أان اسصتخÓصس العÈ
والدروسس من الثورة اŸباركة ،يظل صصا◊ا
لكل زمان ومكان ‘ ،وقت تظل فيه جمعية
قدماء تÓميذ ثانوية جمال الدين اأ’فغاÊ
منÈا Ÿثل هذه النشصاطات التاريخية التي ’
ت- -نضصب ع- -ن ت -ق -د Ëال -ف -ائ -دة واŸع -ل -وم -ات
التاريخية للمهتم Úبتاريخ الثورة اÛيدة.
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بلخÒي :األزمة اŸالية ليسست عائقا أامام توظيف وتكوين الشسباب
كشش - -ف ﬁاف - -ظ الصش - -ال - -ون ال- -وط- -ن- -ي
ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن اŸت- -واصش- -ل وال -ت -م -ه Úع -ل -ي
بلخÒي ،أانه من اŸتوقع تسشجيل قرابة 4
آا’ف زائر ‘ الطبعة الرابعة لهذا ا◊دث
ال-ه-ام ،ال-ت-ي ت-ن-ط-لق من  6إا 8 ¤فيفري،
ب-قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة ،ب-ال-ع-اصش-مة– ،ت ششعار:
““ال-ت-وظ-ي-ف وال-ت-ك-وي-ن ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ن-مية
ا’قتصشادية““.

صصونيا طبة

أاكد بلخÒي خÓل ندوة صصحفية نظمتها،
أامسس ،وكالة ٣سس برياضس الفتح ،أان اŸؤوسصسصات
ال -وط -ن -ي -ة اŸت -خصصصص-ة ‘ ع-دي-د ال-ق-ط-اع-ات،
ÓعÓ-م وا’تصص-ال
ك -ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ا◊دي -ث-ة ل -إ
والصصناعة الصصيد’نية واŸيكانيكية والسصياحية،
“ ⁄سصسصها أاثار اأ’زمة اŸالية التي “ر بها
البÓد ولن تشصكل عائقا أامام توظيف وتكوين
الشصباب ا÷زائري.Ú
‘ ذات السص- - - -ي- - - -اق ،أاوضص - - -ح ب - - -ل - - -خÒي أان
اŸؤوسصسصات اŸشصاركة ‘ الصصالون سصتسصاهم ‘
توطيد العÓقة الضصرورية ب Úالعرضس والطلب،
ل -ل-مسص-اه-م-ة ‘ ظ-ه-ور شص-راك-ات م-ف-ي-دة ÷م-ي-ع
اأ’طراف ‘ ميدان التنمية البشصرية ،مشصÒا إا¤
أان الشصركات سصتكون لديها الفرصصة ’كتشصاف
إاطاراتها اŸسصتقبلية واŸرشصح Úالباحث Úعن
برنامج منح شصهادات التدريب أاو مؤوهلة.
ووع- -د ﬁاف- -ظ الصص -ال -ون ،الشص -ب -اب ال -ذي -ن
فشص -لت مشص -اري -ع -ه -م اÿاصص -ة ب -ع -د ا’سص -ت-ع-ان-ة
بقروضس وكالة دعم وتشصغيل الشصباب ““اونسصاج““،
ب- -أان ت- -ق- -وم الشص -رك -ات اŸشص -ارك -ة ‘ الصص -ال -ون
بتقد Ëالدعم واŸهارات اŸناسصبة وتزويدهم
ب -أاف-ك-ار وŒارب Œع-ل-ه-م ي-ط-ورون مشص-اري-ع-ه-م
وضصمان اسصتدامتها بغية اŸسصاهمة ‘ التنمية
ا’ق -تصص -ادي -ة ،ك -م -ا سص -يشص -ك -ل الصص-ال-ون ف-رصص-ة
أ’صصحاب مشصاريع إانشصاء شصركات إ’يجاد شصركاء
أاو طرق “ويل.
وكشصف ذات اŸتحدث ،أان صصالون التوظيف

مصص- -ن- -ف ‘ اŸرت- -ب- -ة اأ’و ‘ ¤ا÷زائ- -ر وق- -د
فرضس نفسصه على مر السصن Úكتظاهرة ’ Áكن
تفويتها ‘ ›ا’ت التكوين والتوظيف ،مذكرا
بأان الطبعة  ١١سصتكون من  ١٨إا ٢٠ ¤أافريل
بديوان رياضس الفتح با÷زائر العاصصمة ،باإ’ضصافة
إا ¤ال -ط -ب -ع -ة اأ’و ¤ل -لصص -ال -ون ا÷ه-وي ل-ل-تشص-غ-ي-ل
والتكوين الذي سصينظم ابتداء من  ١٣إا ١5 ¤مارسس
‘ اŸركز الثقا‘ للبلدية بو’ية سصطيف.
ودع- - -ا أاصص - -ح - -اب اŸوؤسصسص - -ات إا ¤ضص - -رورة
الÎك -ي -ز ع-ل-ى ا÷انب ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ‘ اŸدراسس
وا÷ام -ع -ات ،ك-ون ا÷انب ال-ن-ظ-ري ل-ن يسص-اع-د
الطÓب ‘ تطوير مهاراتهم وقدراتهم من أاجل
اقتحام عا ⁄الشصغل واإ’بداع ،وهو ما يجعل
أاغلبية الباحث Úعلى مناصصب شصغل بحاجة ماسصة
إا ¤تكوين جيد قبل توظيفهم.
وأاج- -م- -ع- -وا ع- -ل- -ى أان اŸوؤسصسص- -ات ‘ ب -عضس
ا◊ا’تŒ ،د صص -ع -وب -ات ‘ إاي -ج -اد أاشص -خ -اصس
مناسصب Úللحصصول على وظيفة’ ،سصيما بعضس
ا’خ- -تصص -اصص -ات ال -ت -ي تشص -ه -د ن -قصص -ا ك -بÒا ‘
ا÷زائر ،مشصÒين إا ¤أاهمية هذا ا◊دث للعثور
ع- -ل- -ى اŸه- -ارات اŸن -اسص -ب -ة ال -ت -ي ت -ب -حث ع -ن
الشصركات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل الندوة الوطنية للجان ا’نتخابية الو’ئية بالكاليتوسس

غول :تنصضيب ÷ 48نة ولئية لختيار قوائم اÎŸشضحÚ

^ –لي كل مÎشصح بالتضصحية لتفادي أاي انشصقاق

’حزاب الثÓثة اŸنضصوية –ت لواء ا’–اد من أاجل النهضصة والعدالة والبناء ،على ضصرورة تسصبيق
شصّدد قادة ا أ
مصصلحة ا’–اد على الطموح ‘ ا◊صصول على مقعد بالŸÈان ،داع Úكل من لديه النية ‘ الÎشصح إا ¤عدم
الÎدد ‘ التنازل لصصالح زمÓء آاخرين.

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

حنون:

وبخصسوصس القوائم وعلى عكسس زميله بلمهدي
الذي –دث عن شسرط الشسهأدة ،أافأد جأب الله ””’
ي- -ت- -ق- -دم صس -أحب الشس -ه -أدة ف -ق -ط ،وإا‰أ صس -أحب
اŸصسداقية لدى الشسعب أايضسأ”” ،وخلصس إا ¤القول
””نحن أامأم امتحأن ،وأاي امتحأن ،امتحأن مصسلحة
ا’–أد وم -أ ي -ح -أف -ظ ع -ل-ي-ه وي-خ-دم-ه ف-ق-ط ،أ’ن
ا’–أد فوق كل اŸصسألح وجميع ا’عتبأرات””.
ﬁمد ذويبي رئيسس حركة النهضسة ،آاخر من
ت- -دخ- -ل ‘ ا÷لسس- -ة ،فضس -ل أان ي -رك -ز ع -ل -ى الشس -ق
السسيأسسي ،بتوجيهه  3رسسأئل أاولهأ إا ¤اŸنأضسلÚ
قأل فيهأ ””أاردنأ بأŸشسروع السسيأسسي الوطني ،أان
نضس -ع أان -فسس -ن -أ ‘ خ-دم-ة الشس-عب ا÷زائ-ري”” ،أام-أ
الثأنية فكأنت موجهة إا ¤الشسعب أاكد أان ””ا’–أد
وضس- -ع ن- -فسس- -ه خ -أدم -أ ل -ه”” ،داع -ي -أ إاي -أه إا”” ¤دع -م
اŸشسروع السسيأسسية الكب ،Òالذي تلتقي فيه مدرسسة
الوسسطية وا’عتدال”” ،أامأ الرسسألة الثألثة موجهة
إا ¤السسلطة دعأ من خÓلهأ رئيسس ا÷مهورية،
Ãن -أسس -ب -ة ا’سس -ت-دع-أء ال-وشس-يك ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ن-أخ-ب-ة،
ÓعÓن عن اإ’رادة السسيأسسية لتنظيم انتخأبأت
ل إ
نزيهة وشسفأفة.
وأاشسأر ذويبي ‘ السسيأق ،إا ¤أان ا’نتخأبأت
التشسريعية أاول اÿطوات ‘ اŸشسروع السسيأسسي
الكب ،Òومن هذا اŸنطلق ـ أاضسأف يقول ـ علينأ أان
نقدم من يكون إاضسأفة حقيقية ل–Óأد وإا‚أحه.

النتخابـ ـ ـ ـ ـات قـ ـ ـ ـ ـد –ـ ـ ـ ـ ـدث –ـ ـ ـ ـ ـول سضياسضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
^ للنقابات مسصؤوولية ثقيلة ‘ التعبئة العمالية

’مينة العامة ◊زب
أاكدت ا أ
ال -ع -م -ال ل -وي-زة ح-ن-ون ،أاه-م-ي-ة
ا’ن-ت-خ-ابات التشصريعية اŸقبلة،
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ال -ظ -رف ال -وط -ن-ي
’قليمي.
وا إ

حياة  /ك

أابرزت حنون ،أامسس ،خÓل الكلمة
ا’ف -ت -ت -أح-ي-ة ال-ت-ي أال-ق-ت-ه-أ Ãن-أسس-ب-ة
اج -ت -م -أع اŸك -تب السس -ي -أسس -ي ◊زب
ال- -ع- -م- -أل ،أان ا÷زائ- -ر ‘ م- -ن- -ع -رج،
وبألتأ‹ هي بحأجة إا ¤تعبئة شسعبية
واسسعة ،لتجأوز اŸرحلة ا’قتصسأدية
وا’جتمأعية الصسعبة ،وهذا مأ يجعل
ـ حسس -ب -ه -أ -ا’سس -ت -ح-ق-أق-أت اŸزم-ع
تنظيمهأ شسهر مأي اŸقبل ”” موعدا
مع القدر””.
وب -ن -ظ -رة م-ت-ف-أئ-ل-ة ،ت-رى زع-ي-م-ة
ح -زب ال -ع -م -أل أان ‘ السس -ي -أسس-ة ”” ’
ي- -وج- -د مسس- -ت- -ح- -ي- -ل ”” ،ح -يث ورغ -م
الرهأنأت اŸطروحةÁ ،كن للوضسع
أان يتغ Òب Úعشسية و ضسحأهأ ”” و
تتقلب اŸوازين ،و يتفتح اأ’فق”” ،أ’ن
أاغلبية الشسعب ،يعلم مصسدر اŸشسأكل،
و يعلم أان ا◊لول موجودة وهي قأبلة
للتجسسيد .
وتتوقع أان يÎتب عن ا’نتخأبأت
””–ول سسيأسسي كفيل بتغي Òالوضسع
السسيأسسي وا’قتصسأدي للبلد ،لصسألح
اأ’غلبية ،التي تأثرت بفعل القوانÚ
ال -ت -ي صس -أدق ع-ل-ي-ه-أ الŸÈأن ،م-ن-ه-أ
قأنون اŸألية  ، 201٧الذي انتقدت
اإ’جراءات التي تضسمنهأ واعتÈتهأ
مسسأسسأ Ãكتسسبأت العمأل ،شسأنه ‘
ذلك شسأن القأنون الذي أالغى التقأعد
ال- -نسس- -ب -ي ،وال -ذي م -أ ي -زال ،يشس -ك -ل
مطلبأ أاسسأسسيأ لدى النقأبأت ””.
Áك -ن أان ي -ت -ح -ق -ق ه -ذا ال -ت-غ-يÒ
حسسب ح- -ن -ون ،إاذا م -أ ت -وف -رت ع -دة
شس-روط م-ن-ه-أ م-أ ي-ت-ع-ل-ق ب-أل-ب-ط-أق-ي-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ن- -أخ -ب ،Úم -ن خ Ó-ل

ق - - -ال رئ - - -يسس Œم - - -ع أام- - -ل
ا÷زائر تاج عمار غول ،أامسس،
إان ح- -زب- -ه أان- -ه- -ى ت- -نصص -يب 48
÷ن - -ة و’ئ - -ي - -ة ل Ó- -خ - -ت- -ي- -ار
اŸرشص-ح Úب-ال-و’ي-ات م-ا ي-وؤك-د
أان ا◊زب ‘ الطريق الصصحيح
ل - -ل - -ف - -وز ،داع - -ي - -ا ال - -ط - -ب- -ق- -ة
السص -ي-اسص-ي-ة إا ¤أاخ-ل-ق-ة ال-ع-م-ل
السص- -ي- -اسص- -ي وŒنب ال- -ق- -دح ‘
’خرين ،مشصÒا ‘ سصياق آاخر
ا آ
أان ال -ري -اضص -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ه -ا
مسص- -ؤوول- -ي- -ه- -ا ول- -يسس م -ن شص -أان
السصياسصية التدخل ‘ ذلك.

جÓل بوطي

‘ ا’ن -ت -خ -أب -أت اÙل-ي-ة م-ذك-را ‘ السس-ي-أق ب-أن
””اŸشس-أرك-ة خ-ي-أر م-ؤوسسسس-أت-ن-أ الشس-وري-ة ،وه-ي-ئ-أت-ن-أ
القيأدية ،وقواعدنأ النضسألية الواعية””.
و‘ ك Ó-م وج -ه -ه إا ¤ال -ع -أق -دي -ن ال -ع -زم ع -ل -ى
الÎشسح ،قدم بلمهدي عدة توجيهأت جأءت ‘
شسكل نصسأئح ،أابرزهأ أان ””ا’نتخأبأت مرحلة عأبرة
والوطن مسستمر”” ،و أان ””اŸواطن يحتأج منأ الصسدق
والصس - - -راح - - -ة وا’حÎام ،وإاشس- - -راك- - -ه ‘ ال- - -رأاسس
والنقأشس”” ،وا ¤ذلك نبههم إا ¤أان اŸبأدئ القأئد
وليسس ””اأ’طمأع والرغبأت”” ،أامأ بخصسوصس قوائم
الÎشس -ح أاك -د أا«ت -ق -د Ëال -ك -ف-أءة وال-وف-أء ب-أل-ع-ه-ود
وا’لتزامأت””.
م -ن ج -ه -ت -ه ع-ب-د ال-ل-ه ج-أب ال-ل-ه رئ-يسس ج-ب-ه-ة
ال -ع -دال -ة وال -ت-ن-م-ي-ة ال-ذي ح-م-لت م-داخ-ل-ت-ه ط-أب-ع
أاكأدÁيأ ،ركز على الفرق ب Úالنظرة الدÁقراطية
لÓ-ن-ت-خ-أب-أت ال-ق-أئ-م-ة ع-ل-ى اأ’خ-ذ ،ون-ظ-رة ال-دين
اإ’سس Ó-م -ي ال-ق-أئ-م-ة ع-ل-ى ال-ع-ط-أء ،وراف-ع م-ط-و’
ل–Óأد من أاجل النهضسة والعدالة والبنأء.
وأاول وأاب- -رز رسس- -أل- -ة م- -رره- -أ الشس -ي -خ ج -أب ال -ل -ه
””التضسحية ÿدمة ا’–أد”” ،وتداول مرارا ‘ كلمته
ع - -ب - -أرات تصسب ‘ ا’Œأه ع - -ل - -ى غ- -رار ””ال- -ت- -ن- -أزل
اŸشسÎك من أاجل الوحدة”” ،وذهب إا ¤أابعد من ذلك
بجزمه أان ””–قيق نتأئج إاذا  ⁄ينجح ا’–أد ’ معنى
له”” ،أاي أان الهيئة فوق النتأئج وا’سستحقأقأت.

تطهÒهأ ،وأامر ‡كن ،خأصسة بعد
رق - -م- -ن- -ة ا◊أل- -ة اŸدن- -ي- -ة ،وÁك- -ن
Óحزاب أان تراقب ذلك ،كمأ ترى
ل أ
ضس -رورة ح -ي -أد اإ’دارة ،ال -ت -ي ي -ت -عÚ
ع -ل -ي-ه-أ أان ت-ت-خ-لصس ‘ ت-ع-أم-ل-ه-أ م-ع
اأ’ح- -زاب م- -ن م- -ن- -ط- -ق ””ال- -ت- -ح- -ي- -ز
وا’متيأزات ”” ،واأ’مر الذي يكتسسي
أاهمية قصسوى ‘ نظرهأ ،يتمثل ‘
ضسرورة ”” الفصسل ب ÚاŸأل واأ’عمأل
وا’ن- -ت- -خ- -أب- -أت ”” ،مشسÒة إا ¤ح -أل -ة
ال - -ت- -ن- -أ‘ اŸسس- -ج- -ل- -ة ‘”” اÛألسس
اŸنتخبة ””.
بأإ’ضسأفة إا ¤ذلك أاكدت حنون
على ضسرورة تسسأوي كل اأ’حزاب ‘
ال- -وسس -أئ -ل اŸسس -ت -خ -دم -ة ،أ’ن م -ن -ح
امتيأزات للبعضس على حسسأب اآ’خر،
”” ’ يسسمح للدÁقراطية أان تتجلى ””،
مشسÒة إا ¤تراجع مرتبة ا÷زائر ‘
›أل ا◊ريأت حسسب تقأرير أاجنبية
والتي قألت أانهأ لن تندد بهأ.
غ Òأان ال- - -ظ- - -رف السس- - -ي- - -أسس- - -ي
وال- -ت -حضس Òإا ¤ه -ذه ””ا’ن -ت -خ -أب -أت
اŸصسÒي -ة ’ ي -ل -ه -ي -ن -أ ع -م -أ تشس-ه-ده
السسأحة ا’جتمأعية من اعتصسأمأت
طÓ-ب-ي-ة واضس-ط-راب-أت ع-مألية ،وكذا
ال -ع-رائضس ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-أ ال-ن-ق-أب-أت،
م- -ع- -تÈة أان ه -ذا ا◊راك ،م -ق -ي -أسس
يÎج -م م -ع -ن -وي -أت غ -أل-ب-ي-ة الشس-عب،
وإارادتهم ‘ الدفأع عن نفسسهم ،و‘
تغي Òاأ’مور نحو اأ’حسسن بألوسسأئل
ال -دÁق -راط -ي -ة ،وب -أل -ت -أ‹ ””’ ي -ج -د
اسستسسÓم لليأسس الذي يولد العنف،
وهذا أامر إايجأبي””حسسبهأ .
وأاشسأرت ‘ هذا السسيأق إا ¤أان
النقأبأت –ل مسسؤوولية ثقيلة جدا ‘
ه-ذه ال-ظ-روف الصس-ع-ب-ة ،ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه-أ
ال-ت-ع-ب-ئ-ة ال-ع-م-أل-ي-ة وال-طÓ-ب-ية ،قأئلة
””إانهأ ترمي للدفأع عن كيأن اأ’مة
وعن حظوظ العيشس اŸشسÎك وعن
السس- -ي- -أدة ال- -وط- -ن- -ي””’ ،ف- -ت -ة إا ¤أان
ا’ضسطرابأت وا’عتصسأمأت ”” عنصسر

نظأم بأمتيأز ”” ،وتعتÈه ميدان نضسأل
اأ’غ -ل-ب-ي-ة و‘ ال-وضس-وح وه-و م-ن-ت-ه-ى
الدÁقراطية.

الفقيد بلعايب حارب بقوة
نهب اŸال العام

كمأ  ⁄تفوت حنون هذا اللقأء
لتع Èعن بألغ حزنهأ وتأثرهأ نيأبة
ع -ن م-ن-أضس-ل-ي ا◊زب ل-ف-ق-دان وزي-ر
التجأرة السسأبق بختي بلعأيب ،الذي
أاثنت على خصسأله ،حيث قألت ””كأن
رج- -ل ن -ظ -ي -ف ⁄ ،يÎدد ‘ ﬁأرب -ة

نهب اŸأل العأم من خÓل تضسخيم
ال -ف -وات ،Òوق -د ك -ن -أ ‚ت-م-ع م-ع-ه ‘
ل- -ق- -أءات ث- -ن- -أئ- -ي- -ة وت -رب -ط -ن -أ م -ع -ه
انشس - - -غ- - -أ’ت مشسÎك- - -ة ‘ ﬁأرب- - -ة
ا’ن -ح -راف-أت ا’ق-تصس-أدي-ة ،وب-ف-ق-دان-ه
فقدت ا÷زائر رجÃ Óعنى الكلمة ””.

ط -ألب غ -ول ‘ ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة نشس -ط -ه-أ ،أامسس،
بألقأعة اŸتعددة الريأضسأت بوادي السسمأر بألعأصسمة
Ãن -أسس -ب -ة ت -نصس-يب ›لسس ال-ري-أضس-ة ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر
اأ’ح -زاب السس -ي -أسس -ي -ة إا ¤أاخ -ل -ق -ة ال-ع-م-ل السس-ي-أسس-ي
وان-ت-ه-أج م-ب-أدئ اŸن-أفسس-ة ال-ن-زي-ه-ة وتفأدي التهريج،
موضسحأ أان عملية جمع التوقيعأت سسأبقة أ’وانهأ،
لكنهأ تخدم ا’حزاب ،قأئ’”” Óبد فقط من العمل
النزيه””.
و‘ رّده على سسؤوال حول خيبة اŸنتخب الوطني
لكرة القدم ‘ التأهل إا ¤الدور الثأ ،Êتفأدى غول
اÿوضس ‘ اÛأل ال- -ري- -أضس- -ي ق- -أئ ””Ó- -ل- -ل -ري -أضس -ة
مسسؤوولوهأ وهم من يتحملون ذلك”” ،موضسحأ أانه من
غ Òال Ó-ئ -ق ت -دخ -ل السس -ي -أسس -ة ‘ الشس-أن ال-ري-أضس-ي،
مؤوكدا أان الفريق أادى مأ عليه”” ونحن نحييه ‘ هذا
الشسأن سسيكون التقييم من اختصسأصس الوزارة الوصسية.
ولدى حديثه عن اŸشسهد السسيأسسي أاوضسح غول أان
ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع ال-ت-وق-ي-ع-أت ه-ي Ãث-أب-ة ح-م-ل-ة مسس-بقة
ل -ل -ح -زب ،وت -وسس -ي -ع ا’ن -خ -راط وه -و ع -م -ل اي-ج-أب-ي
بألنسسبة”” لتأج”” ،مشسÒا إا ¤أان حزبه ’ يتدخل ‘
شسؤوون الغ Òو’ يتكلم كنأطق رسسمي أ’حزاب أاخرى،
داعيأ الطبقة السسيأسسة إا ¤أاخلقة العمل السسيأسسي””،
مؤوكدا أان حزبه ’ يتدخل ‘ شسؤوون أاحزاب غÒه
ويعتÈه خط أاحمر.
وأاضسأف غول حول تنصسيب ›لسس الريأضسة لو’ية
ا÷زائ -ر ””ن -ري -د م -ن خ Ó-ل ف -ت-ح ه-ذه ال-فضس-أءات أان

بوشضافع يدعو منتخبيه إلقناع اŸواطن Úبإا‚اح السضتحقاقات القادمة
أاك - -د السص - -ك - -ري - -ت Òا’أول
◊زب ج- - - -ب- - - -ه- - - -ة ال- - - -ق - - -وى
ا’شصÎاك - - -ي- - -ة ع- - -ب- - -د اŸالك
ب - - -وشص - - -اف - - -ع ‘ ،ك - - -ل - - -م - - -ت - - -ه
ا’فتتاحية للندوة الوطنية
Ÿن -ت -خ -ب -ي ا◊زب ال-ت-اري-خ-ي
ب -زم -وري ال-ب-ح-ري””أان ال-ل-ق-اء
الوطني يعت Èتقليدا حزبيا
وجب ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ي -ه ،ف -ه -و
ﬁط- - -ة ي- - -ت- - -ب- - -ادل ف- - -ي- - -ه- - -ا
’ف-ك-ار
اŸن -ت -خ -ب -ون ال-رؤوى وا أ
وطرح التجارب ومن خÓلها
يتقاسصمون اŸشصاكل وﬁاولة
إاي - - -ج - - -اد ا◊ل- - -ول ıت- - -ل- - -ف
ال-قضص-اي-ا اŸط-روح-ة –ضصÒا لÓ-سص-تحقاقات
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ق-ادم-ة ال-ت-ي اع-تÈها اıرج
’زم-ة ا◊ال-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا
ال-وح-ي-د م-ن ا أ
ا÷زائر.

بومرداسس :ز /كمال

Óف-أف-أسس ‘ ك-ل-م-ت-ه
ع -رج السس -ك -ري -ت Òاأ’ول ل  -أ
ا’فتتأحية أامأم حوا‹  300منتخب Áثلون و’يأت
الوطن على عدة نقأط تطبع اŸشسهد السسيأسسي
الوطني ،بدأاهأ بأإ’شسأرة إا ¤التحديأت الكبÒة التي
تعيشسهأ ا÷زائر مثلمأ قأل ،واصسفأ اأ’زمة ا◊ألية

تواتي يتوعد اŸناضضل Úغ ÒاŸنضضبط Úباإلقصضاء من الÎشضح

بومرداسس :ز /كمال
وجه موسسى تواتي الذي أاشسرف أامسس على
الندوة التأطÒية لو’يأت الوسسط –ضسÒا لÓنتخأبأت التشسريعية
القأدمة عدة انتقأدات Ÿنتخبي ا◊زب الذين  ⁄يلتزموا Ãبأدئ
ورسسألة ا’فأنأ معÎفأ بقوله”” لقد فشسلنأ ‘ خلق منأضسل Úأاوفيأء
ÿط ا÷بهة ومبأدئهأ السسيأسسية ‘ وقت اسستطعنأ خلق منتخبÚ
البعضس منهم فقط التزم بهذه الرسسألة التي ننأضسل من أاجلهأ،
وأاضسأف تواتي””لقد كأن فشسل حزبنأ بعدمأ –ول بعضس اŸنتخبÚ
إا ¤شسبه بزنأسسية بد’ من أاداء مهأمهم النبيلة ‘ خدمة اŸواطن.
كمأ توعد رئيسس ا’فأنأ بإأقصسأء كل اŸنتخب Úغ ÒاŸنضسبطÚ
الذين خأنوا الشسعب وا◊زب واأ’مأنة التي أاوكلت إاليهم بعدم ا◊لم

نشس - - -ج- - -ع ب- - -أÿصس- - -وصس الشس- - -ب- - -أب
لÓ- - -ن- - -خ- - -راط ال- - -ق- - -وي ‘ فضس- - -أء
الريأضسية ،أ’ن ذلك يضسمن تدفق كل
طأقأته الكبÒة اŸوجودة ‘ فضسأء
طبيعي ومريح”” ،داعيأ لÓنخراط ‘
هذا الفضسأء من أاجل ا’بتعأد عن
اآ’فأت ا’جتمأعية والعنف.
وأاوضسح غول ”” أانه بعد تأسسيسس
اÛلسس الوطني للريأضسة بألعأصسمة
سسيتم بعده تنصسيب اÛألسس الو’ئية
وسسنعمل على تدعيم الريأضسة ،كمأ
سس -ن -ت -ع -أون م -ع ك -ل السس-ل-ط-أت سس-واء
ال -وزارة أاو ه -ي -ئ-أت م-ن أاج-ل ع-م-ل-ي-ة
التحسسيسس والتوعية”” ،لتفأدي وقوع
الشس -ب -أب ‘ م -ت -أه -أت أاخ -رى ’ ت -خ -دم -ه و’ ت -خ-دم
الوطن.
ودعأ رئيسس Œمع ””أامل”” الشسبأب لÓنخراط ‘ كل
ال- -فضس -أءات ح -ت -ى ’ ي -ب -ق -ى ع -ل -ى ه -أمشس اŸشس -ه -د
السس -ي -أسس -ي ك -م-ت-ف-رج ،ق-أئ ””Ó-ف-ت-ح-ن-أ ق-وائ-م ا◊زب
Óطأرات الشسأبة ضسمن قوائمنأ بنسسبة  ٨0بأŸئة ””،
لإ
م- - - -وضس- - - -ح - - -أ أان ا◊زب نصسب ÷ ٤٨ن -ة و’ئ -ي-ة
للÎشسيحأت ،وأاضسأف «:قدمنأ اأ’سسبوع الفأرط تقييم
ل -ع -م -ل ÷أن الÎشس -ي -ح وق-دم-ن-أ ت-لك ا◊صس-ي-ل-ة ال-ت-ي
قيمنأهأ بكل إايجأبية وسسهرنأ على –ديد شسروط ‘
’ئحة الÎشسيحأت””.
و‘ هذا اإ’طأر قأل غول  «:قوائمنأ مفتوحة
ل -ل -ج -م-ي-ع ح-ت-ى خ-أرج م-ن-أضس-ل-ي ا◊زب ،سس-واء ع-ل-ى
مسستوى الو’ية أاو ا÷ألية والشسبأب يتصسدرهأ وكذلك
اإ’طأرات والطأقأت”” ،داعيأ اأ’حزاب اŸوجودة ‘
السسأحة بضسرورة التنأفسس اإ’يجأبي ،مضسيفأ””‘ حأل
حلت ثقأفة التجريح فنكون أاخرنأ الوطن الوراء””،
م -ط -أل -ب -أ ال -ف -أع -ل Úب -أŸسس -أه-م-ة ‘ أاخ-ل-ق-ة ال-ع-م-ل
السسيأسسي والتنأفسس ‘ الÈامج مع ا◊فأظ على أامن
واسستقرار البÓد””.
ولدى حديثه عن القوائم قأل إان حصسة اŸرأاة ‘
ﬁددة ‘ ا◊زب وف -ق -أ ل -ق -أن-ون ا’ن-ت-خ-أب-أت ال-ذي
يحدد نسسبتهأ بـ  30بأŸأئة ،وسستكون مكأنة اŸرأاة ‘
قوائم حزب ”” تأج”” أاك Èبكث ،””Òموضسحأ أان ا◊زب
اشسÎط أان يكون هنأك “ثيل كل اÎŸشسح Úلو’يأتهم
و‘ مسستوى التنأفسسية مقأرنة مع اأ’حزاب اأ’خرى.

قال إان عدم التصصويت يعت Èانهزاما مسصبقا

اعت Èا’نتخابات فرصصة ◊ل اŸشصاكل ا’قتصصادية وا’جتماعية

أاك- - -د رئ- - -يسس ا÷ب- - -ه- - -ة ال- - -وط - -ن - -ي - -ة
ا÷زائرية موسصى تواتي ،من بومرداسس،
أان ا’سص -ت -ح-ق-اق-ات ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ق-ادم-ة
سص- -ت- -ك- -ون ف- -رصص- -ة ه- -ام- -ة ل- -ب -داي -ة ح -ل
وم - - -ع - - -ا÷ة اŸشص - - -اك - - -ل ا’ق- - -تصص- - -ادي- - -ة
وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا ا÷زائر ‘
ال -وقت ال -راه -ن و–صص Úم -ب-ادئ ال-دف-اع
’زم-ة
ع -ن ال -ه -وي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،م-ع-تÈا ا أ
ا◊الية التي “رها بها البÓد ذات أابعاد
أاخÓقية قبل كل شصيء...
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دعا ا’أحزاب إا ¤أاخلقة العمل السصياسصي

ق ـ ـادة ال– ـ ـاد مـ ـن أاج ـ ـل النهضض ـ ـة والعدال ـ ـة والبن ـ ـ ـاء
يدع ـ ـون إا ¤إاع ـ ـÓء مصضلح ـ ـة التشضكيلـ ـة

أاسس- -ب- -وع ع- -ل- -ى اإ’ع Ó-ن ع -ن ا’–أد م -ن أاج -ل
النهضسة والعدالة والبنأء ،الذي يضسم حركة النهضسة،
وج-ب-ه-ة ال-ت-ن-م-ي-ة وال-ع-دال-ة ،وح-رك-ة البنأء الوطني،
اŸنتمية إا ¤التيأر اإ’سسÓمي– ،سسبأ لÓنتخأبأت
التشسريعية ،ترأاسس قأدته على التوا‹ ﬁمد ذويبي
وع-ب-د ال-ل-ه ج-أب ال-ل-ه ومصس-ط-ف-ى ب-ل-م-ه-دي ،أامسس
اجتمأعأ يندرج ‘ إاطأر ا’سستعدادات لÓنتخأبأت
ال -تشس -ري -ع -ي -ة‡ ،ث  ‘ Ó-ال -ن -دوة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ج-أن
ا’نتخأبية ل–Óأد ،حرصسوا من خÓله على “رير
رسسألة موجهة أاسسأسسأ إا ¤الطأ ‘ ÚﬁالÎشسح
ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى م-ق-ع-د ب-أل-غ-رف-ة السس-فلى للŸÈأن،
مفأدهأ التنأزل والتضسحية ،لتفأدي أاي شسقأق من
شسأنه أان يعصسف بألهيئة.
وعÓوة على ذلك تقأطع قأدة التشسكيÓت ‘
نقطة أاخرى ’ تقل أاهمية‡ ،ثلة ‘ اأ’همية التي
–ملهأ ا’سستحقأقأت ا’نتخأبية اŸقررة بعد عدة
أاسس- -أب- -ي- -ع ،م- -ؤوك- -دي- -ن أان- -ه- -م أارادوا م -ن اŸشس -روع
السسيأسسي الوطني ـ ‘ إاشسأرة إا ¤ا’–أد ـ أان يضسعوا
أانفسسهم ‘ خدمة الشسعب ا÷زائري ،الذين دعوه
إا ¤اŸشس -أرك -ة ب -ق-وة ‘ ا’سس-ت-ح-ق-أق-أت وم-ن-ح-ه-م
فرصسة “ثيلهم ‘ الŸÈأن ،مؤوكدين أان النتأئج
مهمأ كأنت ،فإأنهأ لن تؤوثر على ا’–أد ملوحÚ
بذلك أان تزامن ميÓده والتحضس’ ÒقÎاع ’ ،يعني
بأي حأل من اأ’حوال انتهأئه بعد ا’نتهأء منهأ ،أاي
على شسأكلة تكتل ا÷زائر اÿضسراء الذي أاسسسسته
حركة اإ’صسÓح الوطني ،وحركة ›تمع السسلم ،إا¤
جأنب النهضسة الذي  ⁄يتجأوز عمره عمر الفÎة
التشسريعية السسأبعة التي ظهر تزامنأ معهأ.
رئيسس حركة البنأء الوطني مصسطفى بلمهدي
كأن أاول اŸتدخل ‘ ،Úا’جتمأع الذي جرى ‘
جلسسة مغلقة ،نبه إا”” ¤أان هذا ا’جتمأع هو أاول
اج -ت -م -أع ع -م-ل-ي ب‡ Úث-ل-ي ا’–أد ‘ ال-و’ي-أت،
حيث ننقل إاليكم أامأنة العمل اŸشسÎك ،وتوحيد
ا÷هود ،وتلبية طموح الشسعب””’ ،فتأ إا ¤أان ا’–أد
””سس- -ي- -خ- -وضس ع- -م- -ل -ي -ة اŸشس -أرك -ة ب -أي -ج -أب -ي -ة ‘
ا’نتخأبأت ،وسسيخوضس بعدهأ مبأشسرة هذه ا◊ألة

العدد
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بألÎشسح خÓل ا’سستحقأقأت القأدمة ””..كل من
مأرسس الكذب والنفأق على اŸواطن ’ ينتظر منأ
إاعأدته إا ¤صسفوف ا◊زب ـ يضسيف تواتي ـ الذي
كشسف بأŸنأسسبة أان حزبه سسيدخل ا’نتخأبأت ‘
 39و’ية.
و‘ م -وضس -وع ا’ن -ت-خ-أب-أت ،دع-أ رئ-يسس ج-ب-ه-ة
ا’ف-أن-أ م-ن-أضس-ل-ي-ه إا”” ¤ت-وع-ي-ة اŸواط-ن Úب-أهمية
اŸشسأركة ‘ هذا اŸوعد الهأم ’ختيأر ‡ثليهم
بكل حرية ودÁقراطية ،وعلق بألقول””مأ يخيفنأ
ه- -و اسس- -ت- -ق- -أل- -ة الشس- -عب م- -ن ‡أرسس- -ة ح- -ق -وق -ه
ال -دسس-ت-وري-ة وع-ل-ي-ه ن-دع-و إا ¤اŸزي-د م-ن ال-ع-م-ل
إ’ق -ن -أع -ه ب-أل-تصس-ويت وب-ق-وة وإا‚أح ه-ذا اŸوع-د
ال- -ه -أم رغ -م ذلك أاب -دى ت -خ -وف -ه م -ن ت -أث ÒاŸأل
الفأسسد على العملية ا’نتخأبية.
على العموم يبدو أان حرصس موسسى تواتي على إاعأدة تطهÒ
أارك -أن ا◊زب خ -أصس -ة ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس ،ك-أن ن-أب-ع-أ م-ن ال-ت-ج-رب-ة
القأسسية التي عأشسهأ خÓل ا’نتخأبأت اÙلية والتشسريعية السسأبقة
لسسنة  ،2012حيث  ⁄يتحصسل إا’ على نسسبة ضسئيلة من اأ’صسوات،
وبألتأ‹ عجز عن الظفر بأي مقعد و’ئي أاو حتى ›لسس بلدي،
اأ’مر الذي دفعه اليوم إا ¤إابداء مزيد من الصسرامة ‘ اختيأر
قأئمة الÎشسيحأت Ãحأولة الزج بأسسمأء ثقيلة وذات ثقة أاك Èلدى
اŸواطن بإأمكأنهأ إارجأع التوازن لهذه التشسكيلة السسيأسسية ا◊أضسرة
دائمأ ‘ اŸسسأر ا’نتخأبي منذ عصسر التعددية بأ÷زائر.

””ب- -أن- -ه- -أ أازم -ة م -ت -ع -ددة اأ’ب -ع -أد،
سس-ي-أسس-ي-ة ،اق-تصس-أدي-ة واج-ت-مأعية،
وأاضس -أف””أان -ه-أ ب-أخ-تصس-أر ودون أاي
–فظ أازمة جد معقدة واأ’خطر
م - -ن ك- -ل ذلك أان ال- -وضس- -ع ال- -دو‹
واإ’ق -ل-ي-م-ي ي-ن-ذر ك-ل اÛت-م-ع-أت
غ ÒاŸنظمة بألدخول ‘ أانفأق
م - -ظ - -ل - -م - -ة ع - -ن - -وان- -ه- -أ ال- -دم- -أر
ا’ق - -تصس - -أدي ،ت - -ف - -كك ال- -نسس- -ي- -ج
ا’ج-ت-م-أع-ي وان-ه-ي-أر ك-ي-أن ال-دولة
لسسيطرة جنون الطأئفية والقبلية
والعشسÒة والزمرة.
وبهدف مواجهة هذه اإ’خطأر
و–صس Úال -ب Ó-د واÛت -م -ع ،دع -أ
ب-وشس-أف-ع”” إا ¤ال-ي-ق-ظ-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى إاق-نأع وإاعأدة
الشس -رائ -ح ال -واسس -ع -ة م -ن ›ت -م -ع-ن-أ ن-ح-و ال-نضس-أل
السسيأسسي السسلمي أ’ن بدونهأ ’ Áكن فرضس إاعأدة
بنأء اإ’جمأع الوطني اŸقÎح من طرف ا◊زب
الذي سسينقذ ا÷زائر من ا’نهيأر حسسب وصسفه،
كمأ أاشسأر أايضسأ ‘ كلمته إا ¤موضسوع ا’سستحقأقأت
القأدمة مشسÒا ‘ هذا الصسدد””أان الندوة الوطنية
تنعقد قبل أاسسأبيع من موعد ا’نتخأبأت التشسريعية
وقبل أاشسهر من موعد ا’نتخأبأت اÙلية ،وهمأ
موعدان يفرضسأن علينأ –ديأت متعددة اأ’بعأد
كمجتمع ،وكحزب وكمنأضسل Úومنتخب.Ú
وق- -أل””إان ه- -ذه ا’ن- -ت- -خ -أب -أت Œري وه -أجسس
امتنأع اÛتمع عنهأ يلقي بظÓله مأ  ⁄ننجح ‘
القيأم بعمل جواري كب Òإ’قنأع اÛتمع بأن عدم
التصسويت هو انهزام مسسبق أامأم كل اإ’سسÎاتيجيأت
ال -ه -أدف -ة ل -ل -م-ح-أف-ظ-ة ع-ل-ى ال-وضس-ع ال-راه-ن ،وأان
اŸشسأركة هي مرحلة من مراحل عودة اÛتمع
ن -ح -و ‡أرسس -ة ح -ق -وق -ه ال -دسس -ت -وري -ة ،ورغ -م ك -ل
ال- -ت- -ح- -ف -ظ -أت ال -ت -ي أاب -دي -ن -أه -أ ع -ل -ى ال -ع -م -ل -ي -ة
الدÁقراطية ‘ ا÷زائر فإأننأ نهيب بكم التجند
إ’‚أح مشس -أرك -ت -ن -أ ‘ ا’سس -ت -ح -ق -أق -أت ال -ق-أدم-ة
وتشسريفهأ.
وكعأدته أايضسأ جدد عبد اŸألك بوشسأفع دعوته
لÓلتفأف حول مبأدرة ا’فأفأسس التي أاطلقهأ نحو
إاعأدة بنأء إاجمأع وطني يحمي الوحدة الوطنية
والوحدة الÎابية والطأبع ا÷مهوري للدولة ودولة
ا◊ق وال -ق -أن -ون ،م -ع اإ’شس -أدة ب -أإ’رث ال -ت -أري-خ-ي
للحزب الذي ينهل منأبعه من اŸصسأدر الثورية
للحركة الوطنية التحريرية ونصسف قرن من الكفأح
من أاجل ا◊ريأت الدÁقراطية كمأل قأل ،وعدة
نقأط أاخرى تطرق إاليهأ اأ’م Úالوطني اأ’ول ‘
كلمة ا’فتتأح منهأ انعكأسسأت تداب Òقأنون اŸألية
لسسنة  201٧على الفئأت الهشسة للمجتمع ،قضسية
اŸضسأيقأت التي تطأل منأضسلي فدرالية ا◊زب ‘
غرداية ،مع تقد Ëتوجيهأت للمنتخب Úواإ’شسأدة
بدور اŸنتخب Úالكب ‘ Òخدمة اŸواطن وتشسريف
ا◊زب””أ’ن-ن-أ ن-ؤوم-ن ب-أن ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشس-أرك-ية
والتسسي Òالشسفأف العأدل واŸتضسأمن هو إاحدى
أاسسسس بنأء دولة قوية Ãؤوسسسسأتهأ يقول بوشسأفع.
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أ’حد  2٩جانفي  201٧م
ألمؤأفق لـ  01جمادى أأ’ولى  14٣٨هـ

‘ انتظار Œهيز ﬁطة إارسسال جديدة بتيغنيف

ﬁطتا خدمات تكنولوجيا ا÷يل الرابع عمليتان باÙمدية و هاشصم Ãعسصكر
لنÎنت فائقة السسرعة ع Èتكنولوجيا ا÷يل
دخلت منتصسف الشسهر ا÷اري ﬁطتان جديدتان لتكنولوجيات الهاتف وا إ
الرابع اÿدمة الفعلية بولية معسسكر ،حيث أا“ت اŸديرية العملية لتصسالت ا÷زائر بالولية بنجاح عملية Œهيز
لرسسال اŸتواجدت ‘ Úكل من هاشسم واÙمدية وهذا خدمة للمواطن وكذا من أاجل –سس Úنوعية
وتشسغيل ﬁطتي ا إ
اÿدمة وترقيتها و عصسرنتها.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
“ث- - -ل ﬁط- - -ة أإ’رسس- - -ال أل - -ت - -ي
أسستفادت منها بلدية هاشسم أÙطة
أأ’و ¤ب -ال -ب-ل-دي-ة م-ا سس-ي-ت-ي-ح لسس-ك-ان
أŸنطقة فرصسة Œريب و أسستغÓل
خ -دم-ات أأ’نÎنت أل-ف-ائ-ق-ة ألسس-رع-ة
ع Èتكنؤلؤجيا أ÷يل ألرأبع ،حيث
سستغطي هذه أÙطة بلدية هاشسم
وأل-ق-رى أل-ق-ري-ب-ة م-ن-ه-ا ،م-ق-ابل ذلك
ت -ع -تﬁ Èط -ة أإ’رسس -ال أل-ت-ي دخ-لت
حيز أÿدمة ببلدية أÙمدية ثاÊ
ﬁطة باŸدينة وهؤ ما سسيسسهم ‘
تلبية ألطلب أŸتزأيد على خدمات
أل -ه -ات-ف وأأ’نÎنت ع Èت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا
أ÷يل ألرأبع ،خاصسة و أن أÙطة
أ÷دي -دة تضس -م -ن ت -غ -ط -ي -ة ل -ك-ل م-ن
م -ن-ط-ق-ة أل-ق-طب أ◊ضس-اري أ÷دي-د
وﬂتلف ألقرى ألقريبة منها.
ك -م -ا ت-ع-د أÙط-ت-ان أل-دأخ-ل-ت-ان
ح -ي-ز أÿدم-ة ب-اÙم-دي-ة وأل-ه-اشس-م
أوﬁ ¤طات أإ’رسسال ألتي تؤضسع ‘
إأط-ار أÿدم-ة أل-ف-ع-ل-ي-ة خÓ-ل ألسس-نة
أ÷دي -دة  201٧ب-ؤ’ي-ة م-عسس-ك-ر‘ ،
أن - -ت- -ظ- -ار Œه- -ي- -ز وإأطÓ- -ق ﬁط- -ة
أإ’رسسال ببلدية تيغنيف ‘ أأ’سسابيع
أل - -ق - -ادم - -ة ل - -تضس - -اف إأ ¤أÙط - -ة
أŸت- -ؤأج- -دة ح- -ال- -ي- -ا ،لÒت- -ف -ع ع -دد
ﬁط-ات أإ’رسس-ال ÿدم-ات أل-ه-ات-ف
وأأ’نÎنت ع Èت- -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ا أ÷ي -ل

ألرأبع أŸسستغلة بكامل ألؤ’ية إأ ٣6 ¤أÙط - -ت ÚأŸؤج- -ؤدت Úب- -ك- -ل م- -ن على تكنؤلؤجيا أ÷يل ألرأبع بأاكÌ
ﬁط- - - -ة إأرسس- - - -ال ،حسسب مسس- - - -ؤؤول بؤحنيفية وأŸامؤنية.
م- -ن  1000مشسÎك م -ق -ارن-ة بسس-ن-ة
أŸديرية ألعملية إ’تصسا’ت أ÷زأئر
م- - - -ن ج- - - -ه- - - -ة أخ - - -رى ،أحصست  ، 2015و بإانتهاء سسنة  2016إأرتفع
’ج- -م- -ا‹ ل- -ل- -مشسÎك‘ Ú
Ãعسسكر ألسسيد حركات جلؤل ألذي أتصس -ا’ت أ÷زأئ -ر Ãعسس -ك -ر خÓ-ل أل- -ع- -دد أ إ
’نÎنت عÈ
أكد أن أتصسا’ت أ÷زأئر قد ‚حت سس - -ن - -ة  2016إأرت -ف-اع-ا م-ل-ح-ؤظ-ا خ- -دم- -ات أل- -ه- -ات- -ف وأ أ
خÓل سسنة  ‘ 2016وضسع ﬁ 1٨طة ل- -ل- -مشسÎك ‘ Úخ- -دم -ات أل -ه -ات -ف تكنؤلؤجيا أ÷يل ألرأبع إأ ¤أك Ìمن
’نÎنت ف - -ائ - -ق - -ة ألسس - -رع - -ة ع 1٧000 ÈمشسÎك ،وهذأ بالتؤأزي مع
إأرسس -ال ‘ إأط -ار أÿدم -ة أل -ف -ع -ل-ي-ة ،وأ أ
’رسس- -ال
آأخرها أÙطات ألتي دخلت حيز تكنؤلؤجيا أ÷يل ألرأبع ،حيث بلغ إأرت - -ف - -اع ع - -دد ﬁط - -ات أ إ
أÿدم -ة ‘ شس -ه -ر ديسس -م ÈأŸاضس-ي عدد أŸشسÎك ÚأŸسسجل خÓل سسنة ب -ال -ؤ’ي-ة و–سس Úأÿدم-ة ن-فسس-ه-ا،
ف - -ق - -ط وه - -ي ك - -ل م - -ن أÙط - -ت 2016 Úأك Ìمن  ٨000مشسÎك ،وهؤ ح- - -يث ك - -انت م - -ؤؤسسسس - -ة إأتصس - -ا’ت
’قبال أ÷زأئر قد أطلقت ‘ ألفا— أوت
أ÷ديدت Úببلدية سسيق ،إأ ¤جانب ما Áثل إأرتفاعا وأضسحا ‘ أ إ
أŸاضسي خدمة ألهاتف
’نÎنت ف - - - -ائ- - - -ق- - - -ة
وأأ
خÈاء متوسسطيون حول ا◊مضسيات بالشسلف
ألسسرعة ع Èتكنؤلؤجيا
أ÷ي - - -ل أل - - -رأب - - -ع ،م - - -ا
ضس -اع-ف أل-ط-لب ع-ل-ي-ه-ا
أاكد اÈÿاء ‘ منتوج ا◊مضسيات من أŸصس- -ادي- -ة أ’ن- -ؤأع ألشس -ت -ائ -ل ت -ف -ادي -ا أ’ي ألعاŸي بؤجؤد  120مليؤن طن ‘ ألسسؤق ع Èكامل و’ية معسسكر.
أاوروب- -ا ودول شس- -ق- -ي- -ق -ة وصس -دي -ق -ة ل -دى أن-ع-ك-اسس-ات سس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى أأ’شس-ج-ار ونؤعية ألعاŸي إأ‰ا جاء بعد ألتخطيط أÙكم
إاختتام فعاليات اŸلتقى الدو‹ اŸتوسسطي أŸنتؤج ومردوده ألذي يبقى ألرهان أأ’ك Èحيث تتصسدر ألÈأزيل وألصس Úبـ 20مليؤن
على ضسرورة اÙافظة والوقاية النباتية يقؤل ألدكتؤر كتا’نؤ.ل ألذي كشسف عن ط -ن سس -ن -ؤي -ا وأŸرت -ب -ة أل -ث -ال -ث-ة ل-ل-ؤ’ي-ات
والصس- -ح- -ي- -ة لشس- -ات -ل ا◊مضس -ي -ات ب -ه -دف ‰اذج حصس -لت ‘ ك -ال -ي -ف -ؤرن -ي-ا وف-ل-ؤري-دأ أŸتحدة أأ’ميكية بـ 10مÓي Úطن .هذأ
ا◊صس- -ول ع- -ل -ى م -ن -ت -وج م -ن ح -يث ال -ك -م ب -ال -ؤ’ي -ات أŸت -ح -دة أأ’م -ري -ك -ي -ة صس-ارت أل- -ت- -ح- -دي ‘ ن- -ظ- -ر أÈÿأء م- -ن ف- -رنسس -ا
وال -ن -وع -ي-ة قصس-د دخ-ول أاسس-واق اŸن-افسس-ة مسساحات شساسسعة عبارة عن حقؤل جردأء وإأسس -ب -ان -ي -ا وإأي-ط-ال-ي-ا وب-ن-قÓ-دأشس وت-ؤنسس
وأŸغرب ونظرأئهم أ÷زأئري‡ Úكن إأذأ
بعد تفشسي مرضس «قنيق» .
العاŸية كمؤوشسر إاقتصسادي هام .
ل- -ذأ ب- -ات ع- -ل- -ى أŸصس- -ال- -ح أل- -ت -ق -ن -ي -ة رأعينا هذه ألÎتيبات وألشسروط أŸتؤفرة
وأıتصسة ألنزول باأ’بحاث إأ ¤أŸيدأن ‘ مناخ وتربة ألبحر أأ’بيضس أŸتؤسسط
Ÿرأف -ق -ة أŸن -ت -ج وم -رق -ب -ة ن -ؤع-ي-ة أŸي-اه ألتي –تل فيها أ÷زأئر مؤقعا أفضسل من
حسسب أل- -ت -دخ Ó-ت أل -ت -ي سس -ج -ل -ت -ه -ا « وأل- -ت- -غ- -ذي- -ة ل- -ل- -ح- -ؤأمضس حسسب أل -ب -احث ع -دة دول ب -ا◊ؤضس ي -ق -ؤل رئ -يسس أل-غ-رف-ة
ألشسعب» ‘ أليؤم أأ’خ Òبعد أزيد من  25ألتؤنسسي (هدي.م)  ‘ .ح Úركز ألدكتؤر أل -ف Ó-ح -ي -ة ل -ؤ’ي -ة ألشس -ل -ف ع -ب -د أل -ق -ادر
ب - -ح - -ث - -ا ” ع - -رضس - -ه م - -ن ط- -رف أÈÿأء (زمزأمي .م) من أŸغرب على أختيار أنؤأع حجؤطي ألذي كشسف عن رغبة ألؤزأرة ‘
وأأ’سساتذة وألباحث Úأıتصس ‘ Úمنتؤج ألشس -ت -ائ -ل أŸت -ؤأج -دة ‘ أل -ب -ح -ر أأ’ب -يضس ألذهاب بعيدأ ‘ إأنتاج أ◊مضسيات على
أ◊مضس -ي -ات م -ن أوروب Úون -ظ -ائ-ره-م م-ن أŸت- -ؤسس- -ط م- -ن ح- -يث ن- -ؤع- -ي- -ة وم- -ردود أŸسس -ت -ؤى أل -ؤط-ن-ي و ألشس-ل-ف ب-اÿصس-ؤصس
ألتقني ‘ Úهذأ أÛال كما هؤ ألشسأان منتؤجها ،معتÈأ تؤجه بلده نحؤ ألتصسدير ك-ؤن-ه-ا –ت-ل أŸرت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة ب-ع-د أل-ب-ليدة
ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-دك-ت-ؤر أإ’ي-ط-ا‹ ( ك-ت-ا’ن-ؤ.ل) نحؤ إأسسبانيا  ⁄يكن سسه Óلؤ’ هذه أ÷هؤد حسسب قؤله ،مشسÒأ أن ما–قق ‘ حؤضس
ألذي شسدد على أختيار ألشستائل ورعايتها أŸبذولة من طرف أŸنتج Úألذين فرضسؤأ ألشس -ل -ف م -ؤؤشس -ر ل -تشس -ج -ي -ع ه -ذه ألشس -ع -ب -ة
ألصس - -ح - -ي - -ة م - -ن أأ’م - -رأضس وم- -ك- -اف- -ح- -ة وج -ؤده -م Ÿن -افسس -ة ألسس -ل -ع -ة أإ’سس -ب -ان -ي -ة وتأاهيلها نحؤ ألتصسدير تطبيقا لتؤجهات
أل-فÒوسس-ات وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا م-ع تشس-دي-د قانؤن وأأ’وروب -ي -ة ،م -ع -تÈأ م -ا ح -ق -ق -ت -ه أإ’ن-ت-اج أ◊كؤمة يضسيف ﬁدثنا.

اختيار الشصتائل ومكافحة اأ’مراضض رهان النوعية

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

توزيع  3700مسصكن بالبليدة نهاية السصنة
تشس-رع السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ولية البليدة
قريبا ‘ توزيع  3700سسكن إايجاري عمومي
وتسساهمي ،بكل من دوائر بوفاريك و أاولد
ي -ع -يشس و ال -ب -ل-ي-دة  ،فضس Ó-ع-ن ق-ي-ام دي-وان
الÎقية و التسسي Òالعقاري بعملية موسسعة
لي-ج-اري-ة دون سس-ن-د
ل -تسس-وي-ة ال-وضس-ع-ي-ات ا إ
لول م-ن
ق -ان-و Êل-لسس-ك-ن-ات اŸسس-ت-غ-ل-ة ق-ب-ل ا أ
شسهر جانفي للعام . 2004
ألعملية ألتي لطاŸا عقد أصسحاب أ’سستفادة
من سسكن آأما’ كبÒة ،جاءت لتخفيف أزمة ألضسيق
‘ ألسس -ك -ن ،و ب-ع-د ب-ل-ؤغ أأ’شس-غ-ال نسس-ب-ة م-ت-ق-دم-ة
قاربت من ألـ  ٨0باŸائة ‘ بعضس أŸشساريع  ،حيث
سس-يسس-تفيد  ٣000م -ؤأط -ن م-ن سس-ك-ن-ات ‘ صس-ي-غ-ة
أإ’يجار ألعمؤمي  ،و  ٧00سسكن آأخر تؤزع ‘ صسيغة
ألسس -ك-ن أ’ج-ت-م-اع-ي أل-تسس-اه-م-ي ،ت-رأف-ق-ه-ا أ‚از
م -رأف-ق ع-م-ؤم-ي-ة و ت-ه-ي-ئ-ة ت-لك أأ’ح-ي-اء ألسس-ك-ن-ي-ة
أ÷ديدة باإ’نارة ألعمؤمية  ،و ألضسروريات ألتي ‘
ألعادة تبنى ‘ مثل هذه أŸشساريع ألسسكنية  ،مثل
أŸؤؤسسسسات ألÎبؤية و أŸرأكز ألعÓجية أ÷ؤأرية،
و مؤأقف و ﬁطات ألنقل و ما إأ ¤ذلك .
و م- -ن أŸن- -ت -ظ -ر أيضس -ا أن -ط Ó-ق و ألشس -روع ‘
ع -م -ل -ي -ات ت -رح -ي-ل م-ؤسس-ع-ة إأ ¤سس-ك-ن-ات ج-دي-دة،
مؤجهة إأ ¤أصسحاب ألسسكن ألهشس بالنقاط ألسسؤدأء
بربؤع ألبليدةﬂ ‘ ،طط للقضساء ألتام على ألبناء
ألفؤضسؤي ،و ألذي أصسبح فع Óيشسكل هاجسسا أرق
أŸسسؤؤول ،Úحيث –ؤلت عدة بلديات إأ ¤مسسارح
لتنظيم حركات أحتجاجية و شسل ألطرقات ألعامة،
خاصسة كلما سساءت أأ’حؤأل أ÷ؤية وتقلب ألطقسس،
ثم أن أولؤيات ألسسلطات أÙلية أن تضسع حدأ لكل
هذأ ،بعد ‚احها ‘ ألقضساء بشسكل تام على أحياء

فؤضسؤية كثÒة بكل من بلديات بني تامؤ و مفتاح و
بؤعرفة و أو’د يعيشس وبؤفاريك ،أأ’ربعاء و ألشسبلي
و مؤزأية ،أين ” تؤزيع نحؤ  2000سسكن ‘ سسنة
 ، 2016وجهت للعائÓت أŸقيمة بالسسكنات ألهشسة
و ألفؤضسؤية ،و أيضسا لطالبي أ’سستفادة من سسكن
أجتماعي.
و ما تعلق Ãكتتبي عدل  1و  ، 2فإان أ÷هات
ألؤصسية عكفت و تعكف على إأ‚از أك Ìمن  1٣ألف
وحدة سسكنية ،منها ما هؤ جار و تقدمت أأ’شسغال
ب -ه ب -إاق -ل -ي -م أŸدي -ن -ة أ÷دي -دة ‘ ب -ؤي -ن-ان ،ح-يث
سسيسستفيد أك Ìمن  ٣آأ’ف مكتتب ضسمن مشسروع
عدل  1من أŸشسروع  ،فيما ينتظر تؤزيع نحؤ ٧
آأ’ف سس -ك -ن آأخ -ر ع-ل-ى م-ك-ت-ت-ب-ي ع-دل Ã 2نطقة
سسيدي سسرحان ،و ألتي أنطلقت أأ’شسغال بها ،على
أم -ل أن ي -ت -م تسس -ؤي -ة مشس -ك-ل ‘ أل-ع-ق-ار ون-زأع م-ع
أط -رأف ب -ح -ي ألصس-فصس-اف ‘ م-ف-ت-اح ،أي-ن سس-ي-ت-م
إأ‚از نحؤ  ٣500سسكن ‘ صسيغة عدل أيضسا ،و تأاتي
ه -ذه أŸشس -اري-ع ل-ت-ل-ب-ي-ة أل-ط-لب ‘ أ’سس-ت-ف-ادة م-ن
ألسسكن بربؤع ألؤ’ية و تؤزيعها على أصسحابها مع
آأفاق . 201٨
وع-ن تسس-ؤي-ة أل-ؤضس-ع-ي-ات أإ’ي-ج-اري-ة ع-ن طريق
نقل « حق أ’يجار « ،عمدت مصسالح ديؤأن ألÎقية
و أل -تسس -ي Òأل -ع -ق-اري ب-ال-ؤ’ي-ة ،إأ ¤ت-ؤج-ي-ه إأعÓ-ن
Óشس -خ -اصس أŸع -ن -ي Úب-ا’سس-ت-ف-ادة م-ن أŸرسس-ؤم
ل -أ
ألتنفيذي رقم ٣10ـ  16و ألصسادر ‘  ٣0نؤفمÈ
 ، 2016لتسسؤية وضسعياتهم مع أ’لتزأم بالشسروط
ألتي يجب أن تتؤفر فيهم ،و أن سسريان إأجرأءأت
ن -ق -ل ح -ق أإ’ي-ج-ار ت-ن-ت-ه-ي م-ع آأخ-ر ي-ؤم م-ن شس-ه-ر
ديسسم Èللعام أ÷اري . 201٧

البليدة :لينة ياسسمÚ

سسيدي بلعباسس

حريق Ãقر مديرية الضصرائب يأاتي على قاعة اأ’رشصيف
ب ،صسبيحة أامسس ،حريق مهول بالطابق
شس ّ
الثالث Ÿقر مديرية الضسرائب بسسيدي بلعباسس،
لمن بحروق و ‘ خسسائر
تسسبب ‘ إاصسابة عون ا أ
مادية معتÈة.
حسسب مصسالح أ◊ماية أŸدنية فإان أ◊ريق نشسب
حؤأ‹ ألسساعة أÿامسسة صسباحا ،حيث أتت ألسسنة
ألنÒأن على مكاتب ‘ ألطابق ألثالث وأجزأء من
قاعة أأ’رشسيف ،وتسسببت أيضسا ‘ إأصسابة أ◊ارسس

ألبالغ من ألعمر  56سسنة بحروق متفاوتة إأسستدعت
نقله على وجه ألسسرعة Ÿصسلحة أإ’سستعجا’ت لتلقي
ألعÓج .و‘ ألؤقت ألذي ’ تزأل فيه أسسباب أ◊ريق
›ه -ؤل -ة رج -حت ب -عضس أأ’ط -رأف إأم -ك-ان-ي-ة ح-دوث
شسرأرة كهربائية بسسبب ألتسساقطات أŸطرية أأ’خÒة
كانت ورأء أند’ع أ◊ريق لتفتح مباشسرة مصسالح أأ’من
–قيقا معمقا لتحديد أ’أسسباب أ◊قيقية للحادث.

لسسÓك اŸشسÎكة و العمال اŸهنيÚ
رئيسس نقابة ا أ

ع Èسس -ي -د ع -ل -ي ب -ح -اري رئ -يسس أل -ن -ق-اب-ة
ÓسسÓ- -ك أŸشسÎك -ة و أل -ع -م -ال
أل- -ؤط- -ن- -ي- -ة ل - -أ
أŸه -ن -ي Úل-ق-ط-اع ألÎب-ي-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ،أن ب-عضس
م -دي-ري ألÎب-ي-ة ل-ل-ؤ’ي-ات ي-ح-ت-ق-رون أل-ع-م-ال
أŸهني Úرغم أنهم هم من يقؤمؤن على خدمة
أل -ت Ó-م -ي -ذ و أأ’سس -ت -اذة و أإ’دأري Úب -ت -ن -ظ -ي-م
أŸرأف - -ق و ح - -رأسس - -ة أŸؤؤسسسس - -ات ألÎب- -ؤي- -ة
وأإ’شسرأف على سسÓمة و حرمة أŸؤؤسسسسات.
و صسرح بحاري أثناء إأشسرأفه على جمعية
ع-ام-ة ل-ل-م-ج-لسس أل-ؤ’ئ-ي ل-ل-ن-ق-اب-ة بتيارت ،أن
بعضس أ’نشسغا’ت ألتي طرحت عليه سسببها
مسسؤؤولؤن ‘ أŸصسالح و بعضس مديري ألÎبية،
مسستد’ أن ألتنظيم ألنقابي ألذي يشسرف عليه
وأل- -ذي يضس- -م أل -ع -م -ال أŸه -ن -ي Úو أأ’سس Ó-ك
أŸشسÎكة يضسم  44قطاعا من  44وزأرة و أن
تنظيمه ’ ينتمي أ’ي تشسكيلة سسياسسية على

غرأر بعضس ألنقابات كما قال ،متهما بعضس
ألتشسكيÓت ألنقابية بعرقلة مسسÒة نقابته.
ب-ح-اري ب-رر أنسس-ح-اب ن-ق-اب-ت-ه م-ن أل-ت-كتل
ألنقابي ألذي يطالب بتعديل قانؤن ألتقاعد
ب -أان م -ن -خ -رط -ي -ه ’ ي -ح-ت-اج-ؤن إأ ¤أل-ت-ق-اع-د
أŸسس -ب -ق و’ ي -ه -م -ه -م ل -ك -ؤن -ه-م ’ ي-ت-ق-اضس-ؤن
مرتبات كبÒة حتى يخرجؤأ بها بل يطالبؤن
ب -ت -ع -دي -ل ‘ أل -ق-ان-ؤن أأ’سس-اسس-ي ي-نصس-ف ف-ئ-ة
أل - -ع - -م - -ال أŸه - -ن- -ي Úو أأ’سسÓ- -ك أŸشسÎك- -ة
ويد›هم ‘ فئة ألÎبؤي Úلكؤنهم من قطاع
ألÎبية ،و يسستفيدون من أ’متيازأت كمنحة
أŸرد ودية أ’ننا نقدم ›هؤدأ جليا للعيان .
وأعاب رئيسس ألنقابة على منخرطيه عدم
أ’ط Ó-ع ع -ل -ى أل -ق -ؤأن ،Úو ع -دم أل-دف-اع ع-ن
حقؤقهم أŸشسروعة بالطرق أŸشسروعة ،دأعيا
ألعمال أŸهني Úإأ ¤أإ’تقان ‘ ألعمل و عدم

أ’كÎأث ل- -ل- -مسس -ؤؤول Úح -ت -ى ’ ت -ك -ؤن ح -ج -ة
ع -ل -ي -ه-م ،و ق-ال ب-ح-اري أن سس-ي-اسس-ة ت-ن-ظ-ي-م-ه
ألنقابي هي «أ÷زأئر» ’ غ. Ò
و عن أÿدمات أ’جتماعية أنتقد رئيسس
ألنقابة سسياسسة و قانؤن تسسيÒها لكؤن ألعامل
أŸهني و أأ’سسÓك أŸشسÎكة ليسس لهم كامل
أ◊قؤق رغم أنهم من ذوي ألدخل ألضسعيف
و’ يسستفيدون من منحة ألعمرة و’ من سسلفة
ألبناء و ’ أ’سستجمام دأعيا إأ ¤إأنصسافهم  .و
عند تدخلهم أشستكى أ◊جاب و أ◊رأسس و
أŸن -ظ -ف -ؤن م -ن أح -ت -ق -ار ب -عضس أŸدي -ري-ن و
أŸقتصسدين لهم و تكليفهم بأاشسغال ليسست من
صسÓحياتهم لكن أÿؤف من أ’نتقام يحتم
ع -ل -ي -ه -م أل -ق-ي-ام ب-ه-ا.و ت-ع-ه-د ب-ح-اري ب-ت-ب-ل-ي-غ
أ’نشسغا’ت إأ ¤وزيرة ألÎبية.

تيارت :ع.عمارة

مقاولو بجاية يحتجون على تأاخر صصرف مسصتحقاتهم
ن - -ظ - -م ،أمسس ،مسس - -ؤؤول - -ؤ ألشس - -رك- -ات
أÿاصس-ة أŸك-ل-ف-ة Ãشس-اري-ع أل-غ-از ب-ؤ’ي-ة
ب -ج -اي-ة ،ب-ف-ن-دق ‘ك-رسس-ت-ال  »2إأج-ت-ماعا،
ل -ل -ت -ع -ب Òع -ن ت -ذم -ره -م ل -ت-أاخ-ر أسس-تÓ-م
مسس-ت-ح-ق-ات-ه-م أŸال-ي-ة ،م-ن ط-رف شس-رك-ة
تؤزيع ألكهرباء وألغاز للشسرق منذ ،2016
بقيمة مالية قدرت بـ 160مليار سسنتيم.
و‘ ه -ذأ ألصس -دد أك -د رم -ي -ل -ة ح-ن-ف-ي
رئيسس جمعية أŸقاول ،Úأنهم قامؤأ بكل
ما عليهم ووجهؤأ مرأسسÓت لكل أ÷هات

أŸعنية ،سسؤأء أŸدير أ÷هؤي وألؤ’ئي
وحتى أŸدير ألعام ،قصسد إأطÓعه على
ألؤضسع ألصسعب ألذي يصسادفؤنه ،لتسسؤية
وضسعيتهم لكن ’ حياة Ÿن تنادي ،وقد
قام ألعديد من أŸقاول Úبتؤقيف عملهم،
ل -يسس أ’ن -ه -م ’ ي -ري -دون أل -ع-م-ل ول-ك-ن-ه-م
مضس- -ط- -رون ل -ذلك بسس -بب ن -قصس أŸؤأرد
أŸالية ،وأك Ìمن ذلك هناك من أضسطر
إأ ¤بيع بعضس أŸعدأت من أجل تسسديد
دي -ؤن -ه ،وصس -رأح-ة ن-ح-ن ن-ري-د أل-ع-م-ل و’

نريد تعطيل أي مشسروع ،لكن يجب تسسؤية
وضسعيتنا ‘ أقرب أآ’جال.
و‘ آأخ -ر أ’ج -ت -م -اع ق -رر أŸق -اول -ؤن
أŸع -ن-ي-ؤن ،م-رأسس-ل-ة أŸدي-ر أل-ؤ’ئ-ي ع-ن
طريق ﬁضسر قضسائي ،للمتابعة ألقضسائية
‘ ح- -ال- -ة  ⁄ي- -ت- -م تسس- -ؤي- -ة وضس- -ع -ي -ت -ه -م
وأ’سستجابة Ÿطلبهم ‘ وقت ’ يتعدى
ثمانية أيام.

بجاية :بن النوي توهامي

1٧246

انتظرها السسكان بفارغ الصسÈ

الشسلف :و.ي .اأعرايبي

بعضض مديري الÎبية ’ يسصتجيبون ’نشصغا’ت اŸهنيÚ
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زيتو Êمن وهرأن:

كتابة التاريخ الوطني حماية للذاكرة ا÷ماعية
ل ترأجع عن مبدإأ أعÎأف فرنسصا بجرأئمها

وجه وزير أÛاهدين ،أمسس ،من وهرأن ،ندأء لكل جزأئري Áلك وثائق أو مادة أخرى تتعلق
بالتاريخ ،أن يسصّلمها للمتاحف بهدف توجيهها للدرأسصة وألبحوث وتعزيز ألذأكرة.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
أاّكد الطيب زيتو ،Êاسستمرار مهمة الوزارة
‘ ك -ت -اب -ة ال -ت -اري -خ ال -وط -ن -ي وفضس-ح ج-رائ-م
السستعمار التي تعت Èواجبا وأامانة تسستدعي
ا◊فاظ عليها ب Úكل األجيال ،فهي كفيلة
ب -إارغ -ام ف -رنسس -ا ع -ل -ى العÎاف ب -ج-رائ-م-ه-ا
وجواب حقيقي Ÿمارسساتها القمعية الوحشسية
ضسد الشسعب ا÷زائري األعزل.
‘ رّده للصسحافة على سسؤوال حول زيارته
ل -ف -رنسس -ا وسس Òع -م -ل-ي-ة اسسÎج-اع األرشس-ي-ف،

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

كشسف الوزير عن عقد لقاء ب÷ Úنتي ا÷زائر
Óرشس -ي -ف Ÿن -اقشس -ة ه -ذا اŸل-ف،
وف -رنسس -ا ل  -أ
مشسÒا إا ¤أان الدولة مصسممة على اسسÎجاع
األرشس -ي -ف ،إاضس -اف -ة Ÿل -ف اŸف-ق-ودي-ن ال-ذي
يجب أان يأاخذ ›راه القانو.Ê
وأاعلن زيتو ‘ Êهذا الصسدد ،عن اتصسالت
م- -كّ- -ث- -ف- -ة م- -ع وزارة اÿارج- -ي- -ة ال -ف -رنسس -ي -ة
لسسÎج -اع ا÷م -اج -م ال -ت-ي أاسس-م-اه-ا «قضس-ي-ة
مبدأا وشسرف» ،موضسحا أان كتابة التاريخ ل
ت -ؤوث -ر ع -ل -ى ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب-ل-دي-ن ،ك-ون-ه-ا
للجزائري Úوالفرنسسي Úأاصسدقاء ا÷زائر ‘
ثورة التحرير وأان اليم ÚاŸتطرف وأاطرافا

أاخرى ترفضس العÎاف باÛازر الوحشسية
ﬁاولة منها قمع أاي مبادرة ‘ هذا الŒاه.
كما أاكد زيتو ÊخÓل لقاء باألسسرة الثورية
ب -اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-م-ج-اه-دي-ن ،أامسس،
بحضسور السسلطات اÙلية أان قطاعه يسسعى
◊ل ﬂت -ل -ف اŸشس -اك -ل ب -ت -حسس Úال -وضس-ع-ي-ة
الجتماعية والصسحية والنفسسية للمجاهدين
وتوف Òالراحة لهم ،منّوها بالقفزة النوعية
ال-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا اإلدارة ا÷زائ-ري-ة م-ن رق-م-نة
الوثائق وغÒها من اإلجراءات األخرى.
كما أاشسار نفسس اŸسسؤوول ،إا 25 ¤مركز
راحة وعديد الورشسات قيد اإل‚از ،إاضسافة
إا 10 ¤مشساريع ›مدة إا ¤ح ،Úوفق ما جاء
على لسسان وزير اÛاهدين .منوها إا ¤الوزن
ال-ث-ق-ي-ل ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه األسس-رة ال-ث-ورية و“جيد
الÎاث الثقا‘ اŸرتبط بالثورة.
خÓل الزيارة إا ¤وهران ،عاين الوزير سسÒ
أاشس -غ -ال م -ع -رضس ال -ذاك -رة اÙاذي Ÿت-ح-ف
اÛاهد الذي يÈز البعد ا◊ضساري للجزائر
قبل السستعمار ،بنسسيجها العمرا Êوالثقا‘.
” بناء هذا الصسرح الكب Òعلى مسساحة
أازيد من  2800م Îمربع ويحتوي على 20
فضس- -اء ح- -ول ت- -اري- -خ ال- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة
واŸق- -اوم -ات الشس -ع -ب -ي -ة وا÷انب ا◊ضس -اري
للجزائر ،ناهيك عن شسهادات حية على جرائم
اŸسس -ت -دم -ر ،ب -اإلضس -اف-ة إا ¤فضس-اءات أاخ-رى
ث -ق -ي -ل -ة ب -وزن -ه -ا ،غ -ن-ي-ة Ãواده-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة
وا◊ضسارية.

العدد
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ا÷يشش يتعّرف على جثتي اإلرهابي« Úبﬁ.مد» و«ح.جعفر»

«ألشصعب» ‘ -
إاطار مكافحة اإلرهاب،
عÌت م -ف -ارز ل -ل -ج-يشس
الوطني الشسعبي بكل من
م-ن-ط-ق-ت-ي ج-ب-ل ب-وح-ي-ة
ب - -ولي- -ة ع Úال- -دف- -ل- -ى
وع -زازق -ة ب-ولي-ة ت-ي-زي
وزو/ن.ع ،1.ي - -وم- -ي 2٦
و 27جانفي  ،2017على
ج-ث-ت-ي إاره-اب-ي ،Úيتعلق
األم - - - -ر ب - - - -ك- - - -ل م- - - -ن
«بﬁ.مد» اŸكنى «أابو
ح -ذي -ف -ة» و»ح.ج -ع -ف-ر»
اŸكنى «القعقاع» ،فيما
” اسسÎج -اع ب -ن -دق -ي -ة نصس -ف آال -ي -ة م -ن ن -وع
سسيمونوف وقنبلة تقليدية الصسنع وكمية من
الذخÒة.
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار حماية ا◊دود
وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبط عناصسر
ح- - - -رسس ا◊دود ب - - -ب - - -اب ال - - -عسس - - -ة ،ولي - - -ة
تلمسسان/ن.ع ،2.م- -ه- -اج -را غ Òشس -رع -ي م -ن
جنسسية مغربية وبحوزته ( )19كيلوغراما من
الكيف اŸعالج.
وخÓل حاجز ثابت ألفراد ا÷يشس الوطني

الشسعبي بغرداية/ن.ع ” ،4.توقيف تاجري
ﬂدرات وح -ج -ز ك -م -ي -ة أاخ -رى م -ن ال -ك -ي-ف
اŸعالج ُتقدر بـ( )35كيلوغراما ،فيما أاوقف
عناصسر الدرك الوطني Ãغنية مهربا بحوزته
( )991قرصس مهلوسس.
وب - - -ك - - -ل م - - -ن “Ôاسست وب - - -رج ب - - -اج- - -ي
ﬂتار/ن.ع ٦.أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشس-ع-ب-ي ثÓ-ثة ( )03م -ه -رب Úوضس -ب-طت ()03
سس -ي -ارات رب -اع -ي-ة ال-دف-ع و( )4,75ط - -ن م- -ن
اŸواد الغذائية و( )04مطارق ضسغط و()04
مولدات كهربائية.

غدأة زيارته إأ ¤وهرأن

«رادي ـ ـ ـ ـوز» تك ـ ـ ـ ـ ـرم تب ـ ـ ـ ـ ـ ـون

من أعقد أŸشصاكل تنتظر ح Óجذريا

أاك Ìمن  12أالف سضكن فوضضوي جديد بوهران
ل تزأل ظاهرة ألبيوت ألقصصديرية
تشص-وه أل-ع-م-رأن أل-وه-رأ ،Êح-ت-ى صصارت
من أعقد أŸشصاكل وأصصعبها ،بالرغم من
عمليات ألÎحيل ألكÈى ألتي شصهدتها
ألباهية خÓل ألعامي ÚأŸاضصي– ،Úت
قيادة ألوأ‹ عبد ألغني زعÓن.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH
هذا ما تؤوّكده األرقام ،إاذ ” إاحصساء أاكÌ
م - -ن  12أال -ف سس -ك -ن ف -وضس -وي م -ن ب -ن -اي-ات
ال - - -قصس - - -دي - - -ر والÎن - - -يت واÿشسب ع ÈأاكÈ
ال -ب-ل-دي-ات ع Úال-ب-يضس-اء وال-ك-رم-ة و ا◊اسس-ي
وب Ó-ن -ت Òوسس-ي-دي ال-بشس Òوب-ن ف-ري-ح-ة شس-رق
الولية وكذا بالبلديات السساحلية ،على غرار
ع ÚالÎك وبوسسفر والتي تدر على أاصسحابها
بأاموال طائلة كل موسسم اصسطياف.
ات-ه-مت ج-م-ع-ي-ات ن-اشس-ط-ة ب-بلدية الكرمة،
ال -ت -اب -ع -ة ل -دائ -رة السس -ان-ي-ة ب-عضس اŸن-ت-خ-بÚ
اÙل -ي Úب -ال -ت -واط -ؤو م -ع السس -ك -ان ‘ ت -وسس-ع

األح- -ي- -اء ال- -ف- -وضس- -وي -ة ،وذلك ب -تشس -ج -ي -ع -ه -م
والسسكوت عن ا◊الت اŸسسجلة حديثا وعدم
ال -ت -ب-ل-ي-غ ع-ن-ه-ا ،م-ا أادى حسس-ب-ه-م إا ¤صس-ع-وب-ة
التحكم ‘ الوضسع.
حذرت مصسادرنا من توسّسع الظاهرة عÈ
ﬂت -ل -ف م -ن -اط-ق ال-ولي-ة ،م-ع ان-طÓ-ق ال-ع-د
Óن-ت-خ-ابات ،لسسيما اإلسستحقاقات
ال-ت-ن-از‹ ل -إ
اÙلية ،أاين يقوم اŸنتخبون بجلب العشسرات
م -ن م -ع -ارف -ه -م وأاه -ال-ي-ه-م م-ن داخ-ل وخ-ارج
ال- -ولي- -ة وتسس -ل -ي -م -ه -م ب -ط -اق -ات الن -ت -خ -اب
وشس - -ه - -ادات اإلق - -ام - -ة ل - -كسسب اŸزي - -د م - -ن
األصسوات.
ك -م -ا ت -رك -ز السس -ل -ط-ات ال-ولئ-ي-ة ،اŸدن-ي-ة
واألم -ن -ي-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-ا اŸسس-ؤوول ال-ت-ن-ف-ي-ذي
األول ،ع -ب -د ال -غ-ن-ي زعÓ-ن ع-ل-ى ال-ت-ع-ل-ي-م-ات
الصس-ارم-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي ÚواŸندوبيات
ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة وهران الكÈى بهدم
السس - -ك - -ن - -ات ال - -قصس - -دي - -ري- -ة ف- -ور ت- -رح- -ي- -ل
ق- -اط- -ن- -ي- -ه- -ا وع- -دم ال- -تسس- -اه -ل م -ع ا◊الت
ا÷ديدة.

يحدث هذا ‘ وقت يتواصسل فيه تنفيذ
برنامج رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز
بوتفليقة ،والذي مّكن منذ سسنة  1999من
تسس-ل-ي-م  3م Ó-ي Úسس -ك -ن ع Èال -وط -ن ،ف-ي-م-ا
تراجعت نسسبة شسغور السسكنات من  ٦.7باŸائة
إا 4.8 ¤باŸائة مع نهاية .201٦
وه- -و م- -ا أاّك- -ده وزي- -ر السس- -ك- -ن وال -ع -م -ران
واŸدي -ن -ة ،ع -ب-د اÛي-د ت-ب-ون خÓ-ل زي-ارت-ه
األخÒة إا ¤وه -ران ال -ت -ي شس -ه -دت ل -وح -ده -ا
اسس-تÓ-م  90أال -ف سس -ك -ن ‘ ﬂت -ل-ف الصس-ي-غ،
يضساف إاليها  30أالف وحدة ‘ طريق اإل‚از،
منها  22أالف وحدة بصسيغة «عدل».
وقد ” ‘ هذا اإلطار تسسليم مفاتيح 2500
سس -ك -ن ضس -م -ن ب -رن-ام-ج  5000وح-دة بصس-ي-غ-ة
«عدل» ،هي حاليا قيد اإل‚از ،على أان تسسلّم
نهائيا بعد  4أاشسهر كأاقصسى تقدير ‘ ،وقت
انطلقت فيه األشسغال على مسستوى  4آالف
سسكن آاخر تابع لÈنامج عدل  12أالف وحدة،
أاي -ن ال -ت -زم اŸق -اول األج -ن-ب-ي ب-تسس-ل-ي-م 1000
وحدة منها شسهر أاكتوبر اŸقبل.

‘ ﬁاضصرة باŸركز ألثقا‘ أ÷زأئري بباريسس

«ألشصعب»/اسس- -ت- -غ- -لت ج -م -ع -ي -ة «رادي -وز»
ب -رئ -اسس -ة ق -ادة شس -ا‘ وأاعضس-ائ-ه-ا الشس-رف-ي،Ú
ف -رصس -ة ال -زي -ارة األخÒة ل -وزي-ر السس-ك-ن ع-ب-د
اÛي -د ت -ب -ون إا ¤م -دي -ن -ة وه -ران ،ل -ت-خصس-ه
بتكر Ëشسر‘ نظ ÒاÛهودات التي بذلها ‘
سس -ب -ي -ل إاع -ادة ال-بسس-م-ة ل-ل-م-واط-ن ا÷زائ-ري،
خاصسة وأانه يشسرف على قطاع جد حسساسس
ي- -ح- -ت -اج إا ¤خÈة وح -ك -م -ة ‘ ن -فسس ال -وقت
لتسسيÒه.
جمعية راديوز التقت الوزير تبون ،الذي
كان مرفوقا بوا‹ وهران عبد الغني زعÓن،
ورئيسس األمن الولئي نواصسري صسالح والقائد
ا÷هوي للدرك الوطني عبد السسÓم عواج،
ح- -يث ق- -دم ق- -ادة شس- -ا‘ وﬁم- -د ح- -نصس- -ال،
تشسكراتهما نيابة عن سسكان مدينة الباهية،

م- -ان- -ح Úإاي -اه وسس -ام السس -ت -ح -ق -اق وشس -ه -ادة
اعÎاف ،م- -ؤوك- -دي -ن ل -ه ‘ ن -فسس ال -وقت ب -أان
السسياسسة الرشسيدة للدولة برئاسسة عبد العزيز
بوتفليقة ،مكنت مÓي ÚالعائÓت ا÷زائرية
م -ن السس -ت -ف-ادة م-ن سس-ك-ن ي-ح-ف-ظ ك-رام-ت-ه-م
وعزتهم ‘ جزائر العزة والكرامة.
وقد أاثبت الوزير تبون ،الثقة التي وضسعها
فيه الرئيسس بوتفليقة ،من خÓل إاعادة إاحياء
برامج سسكنات عدل 1و ،2إا ¤جانب عديد
اŸشساريع السسكنية الÎقوية والتحدي الكبÒ
ال -ذي رف -ع -ت -ه ال -دول -ة ‡ث -ل -ة ب-وزارة السس-ك-ن
إل“ام مشسروع اŸسسجد األعظم.
لتبقى جمعية راديوز وأاعضساؤوها من ‡ثلي
اÛت- -م -ع اŸد Êال -ذي -ن ي -ق -رون وي -عÎف -ون
بإا‚ازات الدولة ورجالتها.

بوعزارة يدعو إا ¤كتابة تاريخ ا÷زائر بعلمية وموضضوعية
لسصتاذ ﬁمد بوعزأرة ﬁاضصرة أمسصية
ألقى ألكاتب ألصصحفي أ أ
أÿميسس أŸاضصي ،باŸركز ألثقا‘ أ÷زأئري بباريسس ،تطرق فيها إأ¤
لسص-اءة
Œرب -ت -ه م -ع أل -ك -ت -اب -ة ،ك -م-ا –دث ع-ن ﬁاولت أل-ب-عضس أ إ
ل -ت -اري -خ أ÷زأئ -ر ،ق -ائ  Ó-إأن-ه-ا ع-م-ل-ي-ة ع-ب-ث-ي-ة ي-رأد م-ن-ه-ا «–ري-ف
وطمسس تاريخ أ÷زأئر أÛيد وﬁاولة للمسصاسس بوحدة وأسصتقرأر
لهمية ألتي تكتسصيها مدينة
ألوطن» ..كما تناول ‘ ﬁاضصرته أ أ
باريسس ‘ وجدأن أŸثقف Úمن كتاب وشصعرأء ومبدع Úوفنان.Ú
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‘ بداية الندوة ،حيا الكاتب أارواح اŸثقف Úالفرنسسي Úالذين تعاطفوا مع
الثورة ا÷زائرية ،على غرار فرانسسيسس جونسسون ،جان بول سسارتر ،هÔي
عÓق ،موريسس أاودان ،جورج آارنو وهÔي مايو وغÒهم ،كما خ ّصس بالتحية
أاحد ا◊اضسرين بالقاعة ،وهو أاحد أاقارب الشسهيد فرنون إايفتون الذي كان أاول
فرنسسي مسساند للثورة ا÷زائرية يعدم بواسسطة اŸقصسلة ‘ سسجن سسركاجي
إا ¤جانب  200من شسهداء اŸقصسلة من أابناء ا÷زائر.
واعت Èاألسستاذ بوعزارة أان ا◊ديث عن التاريخ ب Úا÷زائر وفرنسسا فيه
الكث Òمن ا÷راح واألوجاع ،والكث Òمن ا◊قائق اŸغّيبة بفعل ما ارتكب ضسد
ا÷زائري Úوا÷زائريات من فظائع« ،لكّن ذلك ل يجب أان يوقفنا عن الدعوة
إا ¤إاقامة عÓقات تقوم على مصسلحة الشسعب ،»Úيقول بوعزارة ،مضسيفا بأان
«م -ن Áت -لك ا◊سس ال -ت -اري -خ -ي إانسس -ان Áت -لك أان -ب-ل األح-اسس-يسس واŸشس-اع-ر
اإلنسسانية الراقية ،و‘ مقدمتها ا◊سس الوطني وا◊سس با◊ب وقبول ا◊وار
مع اآلخر مهما كانت الفروقات ‘ اللغة والدين وا◊ضسارة واإليديولوجية
والتاريخ».

وذّكر بوعزارة ‘ ﬁاضسرته Ãا قامت به ا÷زائر وأاسسطولها البحري على
مدى عدة قرون قبل الحتÓلŸ ،سساعدة وإانقاذ فرنسسا ‘ أاك Ìمن مرة من
اعتداءات الدول األوروبية عليها ،كما حدث مع ملك فرنسسا «فرنسسوا األول»
الذي اسستنجد عام  1543بالرئيسس خ Òالدين ،وكما حدث مع ملك ا÷زائر
«حيدر» الذي اسستنجد به ملك فرنسسا «لويسس الرابع» عام  1591حيث أانقذه
من –رشسات عدد من ملوك وحكام بعضس الدول األوروبية ومن بينها إاسسبانيا
وبريطانيا .وأاوضسح أان تلك اŸواقف واŸسساعدات التي قامت بها البحرية
ا÷زائرية ◊ماية فرنسسا – ⁄ل دون مشساركة فرنسسا ‘ حلف ثÓثي ضسد
ا÷زائ -ر ان -ت -ه-ى ‘ الـ 20أاك-ت-وبر  1827ب-ت-دم Òاألسس-ط-ول ال-ب-ح-ري ا◊ربي
ا÷زائري وهو األمر الذي مهد للعدوان الفرنسسي على ا÷زائر واحتÓلها
عام .1830
وبعد تطرقه إا ¤رصسد عدد اŸقاومات الكÈى ببÓدنا ضسد اÙتل ،أاكد
ﬁمد بوعزارة على أان ثورة أاول نوفم 1954 Èالعظيمة  ⁄تؤوّد إا ¤اسستعادة
اسستقÓل ا÷زائر فقط ،ولكن إارهاصساتها وإاشسعاعاتها امتدت لتسساهم ‘
–رير الشسقيقت ÚاŸغرب وتونسس وعشسرين دولة من دول القارة اإلفريقية.
كما اعت Èبأان مسسأالة التاريخ ،بالنظر إا ¤أاهمية دراسسته وكتابته ،تبقى
عنصسرا فاع ‘ Óوحدة وصسيانة األمة ،وأانه من هذا اŸنطلق ل يجب أان يÎك
للهواة والعابث Úبكتابة ما يروق لهم من أاهواء وأاحكام ،فالتاريخ سسيكون Ãثابة
Óمة ‘ حال كتابته كتابة موضسوعية وعلمية بعيدا عن
اإلسسمنت ا÷امع ل أ
الهرطقات ،ولكنه ‘ نفسس الوقت يصسبح Ãثابة الديناميت واŸفجر إان وقع
–ريفه والعبث به .و‘ هذا الصسدد ،دعا بوعزارة اŸؤورخ Úالنزهاء إا ¤كتابة
ت -اري -خ ا÷زائ -ر «وف -ق اŸن -ظ -ور ال -ع -ل -م -ي ال -ق -ائ-م ع-ل-ى ا◊ق-ائ-ق وال-وث-ائ-ق
واŸذكرات والشسهادات واŸدونات ،بعيدا عن األهواء وا÷هويات الضسيقة

اŸقيتة التي ل تنسسجم مع النظرة الوطنية».
إاث -ر ذلك ،ق -ام ك -ل م -ن األسس -ت-اذ ا÷ام-ع-ي د.ج-م-ال ب-ن ك-ري-د والصس-ح-ف-ي-ة
والشساعرة لويزة ناظور وسسفيان غرباوي بتحليل مضسمون كتاب بوعزارة «فن
العبث بالتاريخ» .وانتهت الندوة بنقاشس تناول العديد من ا÷وانب التاريخية
والثقافية والسسياسسية ،قبل أان يقوم الكاتب بالتوقيع على عدد من كتبه ومن
بينها كتابه األخ.Ò

أألحد  29جانفي  2017م
ألموأفق لـ  01جمادى أألولى  143٨هـ
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‘ لقأء تشسأوري حول القطأع الفÓحي بألولية

ألعدد
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وا‹ معسضكر يطمئن بعدم التخلي عن سضد فرقوق
منتجو ا◊مضضيات يطالبون بوسضم برتقال اÙمدية

ط-م-أأن وا‹ م-عسسكر
ال - -ع - -ف - -أ Êصس - -أل - -ح اŸم- -أرسسÚ
ل -ل -نشس -أط ال -ف Ó-ح-ي Ãح-ي-ط هÈة،
خÓل لقأء تشسأوري جمعه بألفأعل‘ Ú
القطأع الفÓحي نظمته الغرفة الفÓحية،
أان ال -دول-ة ل-ن ت-ت-خ-ل-ى ع-ن سس-د ف-رق-وق ال-ذي
ت-ق-لصست ط-أق-ة اسس-ت-ي-ع-أب-ه بسس-بب ت-رك-م الطمي
لوحأل إا 1 ¤مليون م ‘ ،3ح Úأاوضسح مدير
وا أ
اŸوارد اŸأئية مراد رشسيسس أان مشسروع جر اŸيأه
م -ن سس -د ب -وح -ن -ي -ف-ي-ة إا ¤سس-د ف-رق-وق ل-ت-م-وي-ن
اÙي -ط اŸسس -ق -ي هÈة ع Èق -ن-وات ضس-خ-م-ة ل
لزمة
يزال قأئمأ و ⁄يطله التجميد بفعل ا أ
القتصسأدية ،مضسيفأ أانه ينتظر أان Œف
لوحأل ‘ السسد كأم Óحتى يتمكن
ا أ
م- -ن ن- -زع- -ه- -أ ب- -ت- -ك- -ل- -ف- -ة أاق -ل
وطريقة أا‚ع.

معسسكر :أم أ Òÿــ سس
جاء ذلك بعد أن أظهر فÓحو هÈة باÙمدية
“سسكهم بسسد فرقوق ألذي أعلنت وفاته قبل سسنوأت
بسسبب توحله ،وÃناسسبة أ◊ديث عن ألكمية أŸعتÈة
م -ن أألم -ط -ار أل-ت-ي ب-ل-غت Ã · 143عسس -ك-ر ،وأل-ت-ي
سسمحت بتموين ألسسدود أألربعة للولية بـ  20مليون
م ،3حسسب م- -دي- -ر أŸوأرد أŸائ- -ي- -ة ،ف- -إان
ط- -ب- -ق- -ة أŸي -اه أ÷وف -ي -ة ب -ال -ولي -ة
أل- -فÓ- -ح -ي -ة Œاوزت م -رح -ل -ة
أÿط - - -ر وألن- - -خ- - -ف- - -اضض
أŸق - -ل - -ق ‘ م - -نسس- -وب
أل- -ط- -ب- -ق -ة أ÷وف -ي -ة
ألذي أعلن عنه ‘
سسنة  ،2015وأدى
بالسسلطات
أل - -ولئ - -ي - -ة إأ¤
أت- - -خ - -اذ ع - -دة
تدأبÒ
أحÎأزية
ل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
أŸي -اه أ÷وف -ي-ة
م - -ن- -ه- -ا Œم- -ي- -د
رخصض حفر أآلبار
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-فÓ-ح،Ú
وح -ت -ى م -ن ح -يث م-ن-ع
ح-ف-ر آأب-ار ل-ل-ت-م-وي-ن Ãي-اه
ألشسرب.

فشضل ‘ تسضي Òفائضض اŸياه
وكميات األمطار اŸتسضاقطة
كل ذلك وأك ،Ìقال مدير أŸوأرد أŸائية للولية
مرأد رشسيسض أن ما نسسبته  5مÓي Úم 3من مياه
ألسسدود تهدر ‘ ألبحر سسنويا بسسبب عجز سسدود
ألولية عن أسستيعاب كميات هائلة من مياه أألمطار،
وذلك بسسبب حالة ألتوحل ألتي آألت إأليها أحوأضض
ألسس -دود ،فضس  Ó-ع -ن أل -تسس -رب -ات أل-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا سس-د
ألشسرفة بسسيق ،وألتي يفÎضض أن تكون قد طالتها
أشسغال ألصسيانة.
و‘ ألسسياق نفسسه ،دعا وأ‹ ألولية خÓل هذأ
أل -ل -ق -اء أل -تشس -اوري أل -ذي ج -م -ع-ه ب-فÓ-ح-ي م-عسس-ك-ر
وأ÷م-ع-ي-ات أŸه-ن-ي-ة أل-ف-اع-ل-ة ‘ أل-ق-ط-اع إأ ¤تثمÚ
أŸوأرد أŸائ -ي -ة وألسس -ت -غ Ó-ل أألم -ث-ل Ÿي-اه ألسس-ق-ي
أل- -فÓ- -ح -ي م -ن خ Ó-ل أسس -ت -ع -م -ال ت -ق -ن -ي -ات أل -رشض
وألتقط ،Òموضسحا أن تعميم أسستعمال هذه ألتقنيات
‘ ألسسقي ألفÓحي سسيقلصض  50باŸائة من أŸياه
ألتي تهدر سسوأء عن طريق عملية ألتبخر أو ألضسياع
هباءً ‘ ›اري أألودية ،كما يسسمح ذلك بتوسسيع
ن-ط-اق أألرأضس-ي أل-فÓ-ح-ي-ة أŸسس-ق-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ب-لوغ
أأله-دأف أŸت-وخ-اة م-ن ألÈأم-ج أل-ت-ن-م-وي-ة ألضس-خمة
أل -ت -ي ج -اءت إلن -ع -اشض أل-ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ي م-ن خÓ-ل

مشساريع تهيئة ﬁ 4يطات مسسقية ،من بينها ﬁيط
هÈة ألذي Œرى به أشسغال ألتجهيز بقنوأت –تية،
ويتوقع أن يكون حيز أÿدمة ألفعلية خÓل ألسسنة
أ÷اري -ة ،ك -م -ا ذك -ر أŸسس -ؤوول أيضس-ا ب-اŸصس-ط-ل-ح-ات
ألتقنية و عمليات حسسابية بسسيطة أن سسعة تخزين
سس -دود أل -ولي -ة ت -ب -ل-غ  206م-ل-ي-ون م ،3إأذأ م- - - - - -ا ”
ألسس - -ت - -غÓ- -ل أألم- -ث- -ل Ÿوأرده- -ا
أŸائ -ي -ة ع -ن ط -ري-ق
تقنيات
ألسسقي

ل-ق-م-ان ق-ل-ي-ل ع-م-ل-ي-ة مسس-ح أرأضس-ي شس-ام-ل-ة ل-ت-حديد
أمÓك ألقطاع من أألرأضسي ألفÓحية بغية أسستغÓلها
وتوزيعها ‘ إأطار ألسستثمار ألفÓحي ،على غرأر
ألعملية ألتي شسملت بعضض بلديات معسسكر ‘ أ÷هة
ألشسمالية ألتي ” فيها أإلفرأج عن أألرأضسي ألفائضسة
ألتي كانت تسستغل بطريقة غ Òقانونية و جرى توزيع
 4آألف هكتار منها ‘ بلديات بوهني ،سسيدي عبد
أŸومن و مقطع دوز ‘ ،إأطار ألسستثمار ألفÓحي
Óرأضس-ي أل-فÓحية،
ب-إاشس-رأف م-ن أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل -أ
غ Òذلك “ ⁄ضسي عملية توزيع أألرأضسي ألفائضسة
‘ أإلق -ل -ي -م ألشس -م -ا‹ ل -ل-ولي-ة دون تسس-ج-ي-ل أسس-ت-ي-اء
للسسكان ألذين عمروأ هذه أألرأضسي وأسستقروأ بها
خÓل سسنوأت طويلة ومارسسوأ أنشسطة فÓحية عدة
على غرأر ألرعي وتربية أألبقار وأإلبل من طرف
ألبدو ألرحل.

الفÓحون Ãحيط هÈة يسضعون
لسضتعادة شضهرة اŸنطقة ‘ زراعة
القطن واألرز
قّلما ُيعرف عن ألشسهرة ألتاريخية Ùيط هÈة
ب-اÙم-دي-ة ‘ ،إأن-ت-اج ب-عضض أألصس-ن-اف أل-فÓ-ح-ي-ة
ع-ل-ى غ-رأر زرأع-ة أل-ق-طن
وأألرز

أ◊ديثة
سس-ت-م-كن  103م-ل-ي-ون م ،3م-ن-ه-ا
فقط من سسقي ما مسساحته 40
أل -ف ه-ك-ت-ار ،أألم-ر أل-ذي ي-ط-رح
أل- -تسس- -اؤول ع -ن أÿل -ل أل -وأق -ع ‘
ت -ن -ف -ي-ذ ه-ذه أŸع-ادل-ة أ◊سس-اب-ي-ة
ب- -ح- -ال- -ة مسس -ت -ع -ج -ل -ة و أل -ذي م -ن
أŸرج -ح أن ي -ك -م -ن ‘ ألسس -ت -ج -اب-ة
ألضس-ع-ي-ف-ة ل-ل-فÓ-ح Úل-دعوأت أسستعمال
تقنيات ألسسقي أ◊ديث سسوأء بسسبب تأاخر
معا÷ة ملفات ألدعم من طرف ألبنوك أو من
حيث ألتأاخر أŸلحوظ ألطارئ على أشسغال تهيئة
ﬁيطي هÈة وسسيق.

قطاع الغابات يحصضي أاك Ìمن  5آالف
هكتار من األراضضي الفÓحية الفائضضة
أحصست مصس -ال -ح ﬁاف -ظ -ة أل-غ-اب-ات م-ا مسس-اح-ت-ه
 5200هكتار من أألرأضسي ألفائضسة منها  2054هكتار
من أألرأضسي ألتابعة ألمÓك ألدولة و 3آألف هكتار
ب -ب-ل-دي-ت-ي زه-ان-ة و ألشس-رف-ة – ⁄دد ب-ع-د ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا
أل -ق -ان -ون -ي-ة ،وŒرى ح-ال-ي-ا حسسب ﬁاف-ظ أل-غ-اب-ات

وأل- -ب- -ه- -ارأت ،ت -وأصس -ل إأ ¤فÎة
سسنوأت ألسستقÓل ،إأضسافة إأ¤
زرأعة أ◊مضسيات ألتي “كنت
م- -ن Œاوز أسس- -ب- -اب أخ- -ت- -ف -اء
ألزرأعات ألسسابق ذكرها منها
شسح أŸياه.
وحسسب شسهود عيان عن ألفÎة
ألتاريخية ألتي بلغت فيها منطقة
أÙم -دي -ة أوج ألشس -ه -رة أل -ع-اŸي-ة ‘
إأن- - -ت- - -اج أل- - -ق- - -ط - -ن وأألرز وأÿضس - -روأت
أŸتنوعة ،فإان هذه أŸنتوجات كانت تصسدر إأ¤

ألضسفة أألخرى من أŸتوسسط غ Òأن أ÷فاف وشسح
مياه ألسسقي شسكل عام Óرئيسسيا ‘ أختفائها من
حقول ﬁيط هÈة فضس Óعن عامل ألنزوح ألريفي
ألذي أثر سسلبا على ألنشساط ألفÓحي ،وأسسباب أخرى
تظل ◊د أليوم تطارد أإلبقاء على أألصسناف ألعديدة
وأŸتنوعة من أ◊مضسيات ألتي تنتشسر زرأعتها على
مسساحة  4500هكتار بإانتاج يقدر سسنويا بـ  700ألف
قنطار ،منها ألعامل ألتجاري ألذي أبقى على صسنفÚ
من ألÈتقال «أŸاندرين وألطامسسون» فقط ،بسسبب
سسعة روأجه وسسهولة تسسويقه ‘ أألسسوأق ألدأخلية.
أإضسافة إأ ¤ذلك ،تشس ÒأŸعطيات ألتي أسستقتها
«ألشسعب» من مصسادر إأدأرية وﬁلية عدة أن زرأعة
ألقطن Ãحيط هÈة أنتشسرت على مسساحات ل تقل
عن أأللف هكتار Ãردود  22قنطار  /ألهكتار ألوأحد
على مسستوى بلدية سسيدي عبد أŸومن ألتي عرفت
روأج -ا ك -بÒأ ل -زرأع -ة أل -ت -ب -غ أيضس -ا ق -ب -ل وب-ع-د فÎة
ألسستقÓل ،أإضسافة إأ ¤زرأعة أألرز ‘ مقطع دوز
وألقرنون ذأ ألنوعية أ÷يدة وألصسيت ألعاŸي ،بحيث
كان يزرع على مسساحة  2000هكتار بانتاج يفوق 300
قنطار  /ألهكتار وتصسدر كمية منه إأ ¤أÿارج ،فيما
أح -ت -لت وق -ت -ه -ا زرأع -ة أ◊مضس -ي-ات صس-دأرة أإلن-ت-اج
ألفÓحي Ãحيط هÈة بإانتاج يرأوح مليون ق  /هـ
يصسدر ثلثي أإلنتاج من أ◊مضسيات للخارج وترأفق
أإن-ت-اجه ﬁ 25ط-ة ل-ل-تصس-ب Òوأل-ت-ع-ل-يب باÙمدية،
إأضسافة على تدأعياته على سسوق ألشسغل باŸنطقة
وأل- -ولي -ات أÛاورة أي -ن ك -ان ي -ت -ي -ح نشس -اط زرأع -ة
أ◊مضسيات فرصض ألتشسغيل لـ  75ألف عامل ،ليصسنف
ﬁيط هÈة كأاول مركز إلنتاج أ◊وأمضض ‘ شسمال
أإفريقيا.

اسضتعادة ال ّصضيت والشّضهرة الفÓحية –د
أام اسضÎجاع لأ›Óاد؟
خ Ó-ل أسس -ت -ط Ó-ع -ن -ا ل -وأق -ع أل -ف Ó-ح -ة Ãعسس -ك-ر
و–ديدأ زرأعة أ◊مضسيات بسسهل هÈة ألتي بلغت
حملة أ÷ني به نسسبة  60باŸائة ،تب Úلـ «ألشسعب» أن
أسسباب ترأجع أإلنتاج بهذأ أÙيط ألهام أقتصساديا
تظل مرتبطة بشسح أŸياه وقلة أليد ألعاملة وضسعف
ألسس-ت-ث-م-ارأت ‘ ›ال ألصس-ن-اع-ات أل-ت-ح-وي-لية ،غÒ
ذلك يتوقع رفع مسساحة زرأعة أ◊مضسيات Ãحيط
هÈة بعد أسستكمال مشسروع تهيئته ،إأ 10 ¤ألف هكتار
ضسمن أهدأف ألÈنامج أÿماسسي  2019 - 2015مع
رفع قدرأت أإلنتاج إأ ¤مليون قنطار سسنويا مع إأدخال
ألزرأعات ألتي أختفت عن أÙيط على غرأر ألقطن
وأألرز وألطماطم ألصسناعية وغÒها ،ونقل مؤوشسرأت
أإلنتاج أ◊الية من  700قنطار سسنويا Ãردود يرأوح
 200قنطار  /هـ من أ◊مضسيات إأ ¤أك Ìمن ذلك،
من خÓل أسستحدأث حقول جديدة و ألتشسجيع على
ألغرسسات أ÷ديدة ،غ Òأن ألثابت ‘ كل ما ورد أن
فÓحي أŸنطقة هم أسساسض رفع ألتحدي لسستقرأر
أألرق -ام ع -ل -ى أه -دأف تصس -ن -ع-ه-ا ج-ه-وده-م أل-ف-ع-ل-ي-ة
وألÈأمج ألتنموية ألتي تضسمنت مبالغ ضسخمة وخيالية
ل -ت -ه -ي -ئ -ة ﬁي -ط هÈة ب -اÙم -دي -ة وﬁي -ط سس -ي -ق
أÛاور ل- -ه ،وي- -ط -رح ف Ó-ح -و ﬁي -ط هÈة مسس -أال -ة
«ت -وسس -ي -م ب-رت-ق-ال أÙم-دي-ة» رغ-ب-ة م-ن-ه-م ل-ت-ط-وي-ر
منتوجهم وأإتاحة فرصض ألتصسدير ،أألمر ألذي يشسكل
ط-ري-ق-ة ل-تشس-ج-ي-ع-ه-م و–ف-ي-زه-م ع-ل-ى ت-وسسيع ›ال
زرأعة أ◊مضسيات.

من مراسسلينا
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تطوير قطاع أŸوأرد أŸائية بسصكيكدة

حل ـ ـ ـول مرتقب ـ ـ ـة لتف ـ ـ ـادي اإلنقطاع ـ ـ ـات اŸتك ـ ـ ـررة ع ـ ـ ـن األحيـ ـ ـ ـاء
أكد ﬁمد حجار وأ‹ سصكيكدة على
ضصرورة –ديد أسصÎأتيجية لتنمية
قطاع أŸوأرد أŸائية على أŸسصتوى
’سصرأع ‘ إأ“ام أŸشصاريع
أÙلي ،وأ إ
أ÷اري إأ‚ازها ،مشصددأ على أحÎأم
’جال ألتعاقدية للمشصاريع ووضصع
أ آ
حّد لظاهرة ألتسصربات أŸائية
وعشصوأئية أسصتغÓل هذه أŸادة
أ◊يوية و–ديد وضصعية أŸشصاريع
أŸسصتعجلة ،وكذأ أŸشصاريع أÛمدة
ألتي لها عÓقة مباشصرة بحياة أŸوأطنÚ
بهدف رفع ألتجميد عنها ‘ وقت
’حق ،وذلك خÓل ترؤوسصه أجتماع
” تخصصيصصه
أÛلسس ألو’ئي ،وألذي ّ
Ÿناقشصة وضصعية قطاع أŸوأرد أŸائية
’همية
على مسصتوى ألو’ية نظرأ أ
ألقطاع وأحتياجات أŸوأطن Úللمياه.
كما أمر وألي ألو’ية في نفسس أإ’طار ،كل من
م- -دي- -ر أل- -ق- -ط- -اع ورؤوسس- -اء أل -دوأئ -ر ورؤوسس -اء
ألمجالسس ألشسعبية ألمنتخبة بضسرورة ألتنسسيق،
فيما بينهم من أجل تشسخيصس وضسعية شسبكات
ت -وزي-ع أل-م-اء ألشس-روب وك-ذأ وضس-ع-ي-ة شس-ب-ك-ات
ألصس -رف ألصس -ح -ي وإأع -دأد درأسس -ات مسس -ب-ق-ة
لبعث مشساريع جديدة في إأطار ألمخططات
أل-ب-ل-دي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،وحّث أل-مسسؤوول أأ’ول على
أل-ج-ه-از أل-ت-ن-ف-ي-ذي أل-و’ئ-ي ،ع-لى ألبحث عن
أل -ح-ل-ول أل-م-ن-اسس-ب-ة ل-ل-مشس-اك-ل أل-مسس-ج-ل-ة ف-ي
أل -ق -ط -اع ك -ان -ق -ط -اع أل-ت-زود ب-ال-م-اء ألشس-روب
وت- -ذب- -ذب ت- -وزي- -ع- -ه ع -ل -ى مسس -ت -وى أأ’ح -ي -اء
ألسسكنية.

ف-ي أل-ع-م-ل-ي-ات أل-ج-رأح-ي-ة وأل-م-عالجة ألطبية
لشستى أأ’مرأضس ،تعّزز بها ألقطاع ألصسحي
بالو’ية ،خصسوصسا وأنه توجد مصسحة وحيدة
بالو’ية ،لم تتمكن من تلبية طلبات موأطني
ألو’ية ،ألذين يقصسدون و’ية عنابة بالدرجة
أأ’ول -ى ،أو و’ي -ة قسس-ن-ط-ي-ة ،وب-عضس أل-و’ي-ات
أأ’خ -رى ،ط -ل -ب -ا ل-ل-عÓ-ج وأل-خ-دم-ات أل-ط-ب-ي-ة
ألمتنوعة ،ألتي ’ تتوفر عليها سسكيكدة ،في
ب-عضس أ’خ-تصس-اصس-ات أل-ك-ث-ي-رة أل-طلب عليها.
أل -مصس -ح -ة أل -م -ذك -ورة ،ت-ع-د وأح-دة م-ن أك-ب-ر
أ’سستثمارأت في مجال ألصسحة على مسستوى
أل- -و’ي -ة ،وحسسب أل -م -دي -ر أل -ع -ام ل -ل -مصس -ح -ة
ب -ل -خ-ي-رأل-دي-ن ع-م-ار ،أل-ذي شس-غ-ل م-دي-ر ع-ام
للمسستشسفى ألجامعي بقسسنطينة سسابقا« ،إأن
أل -ه -ي -ك -ل أل -م -ذك -ور زود ب -ت -ج-ه-ي-زأت ،ع-ال-ي-ة
أل -ج -ودة ،وأح -دث م -ا ت ّ-م أل -ت -وصس-ل إأل-ي-ه ،ف-ي
ألمجال ألطبي ،خاصسة جهاز ألتصسوير بالرنين
ألمغنطيسسي «أي ،آأر ،أم» بقوة جودة عالية،
وجهاز سسكانير متطور ،لسسد ألعجز ألحاصسل
ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-و’ي-ة ف-ي ه-ذأ أل-ق-ط-اع ،ك-م-ا
تحوي ألمصسحة على قاعات إ’جرأء ألعمليات
ألجرأحية في مختلف أنوأع ألجرأحات ،من
ج- -رأح- -ة أل- -ع- -ظ- -ام إأل- -ى ج- -رأح -ة أأ’عصس -اب
وجرأحة أأ’نف وألحنجرة ،باإ’ضسافة إألى ذلك
تّم تجهيز ألمصسحة مع مختبر مجهز بأاحدث
ألمعدأت ،كما تتوفر على خدمة ألطوأرئ
ألطبية ألجرأحية تعمل  24/24سساعة بثÓث
غ -رف م -خصسصس -ة ل -ل -ع -م -ل-ي-ات» ،وأضس-اف «أن
أل -مصس -ح-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل أل-م-وأرد أل-بشس-ري-ة
وألمادية ألقادرة على رفع ألتحدي».

بحسسب ألعرضس ألمقدم خÓل هذأ أ’جتماع،
أسستفاد قطاع ألموأرد ألمائية من غÓف مالي
هام خÓل ألسسنة ألماضسية يقدر بـ  30.8مليار
دج لتنفيذ مختلف ألبرأمج وألمشساريع ألتي
من شسأانها أن تغطي أحتياجات تقدر بـ 216
ألف مترأ مكعبا يوميا ،وبلغت نسسبة ألربط
بالمياه ألشسروب في ألوقت ألحالي  90بالمائة،
ف -ي -م -ا ب-ل-غت نسس-ب-ة إأع-ادة أ’ع-ت-ب-ار لشس-ب-ك-ات
ألصسرف ألصسحي  85بالمائة.

من جانبه تيفوتي عمار أحد مÓك ألمصسحة،
أوضسح أن هذه أأ’خيرة تتوفر على مسستشسفى
ن -ه -اري ك -ام -ل أل -ت -ج -ه -ي -ز ،وأن -ه ح -ريصس ك-ل
ألحرصس على نجاح عمل ألمصسحة ،بتوفير
أط -ب -اء م -خ -تصس-ي-ن ف-ي ك-ل أل-م-ا’ت أل-ط-ب-ي-ة،
وأل-ج-رأح-ي-ن ف-ي أل-ع-دي-د م-ن أ’خ-تصس-اصس-ات
ألجرأحية».

افتتاح مصصحة «رناد»

أفتتحت ،بحمروشس حمودي مصسحة «رناد»،
على مسستوى ألطريق ألوطني  ،44ألمتخصسصسة

دورة تكوينية ألعوان اÓŸعب

أحتضسنت دأر ألثقافة محمد سسرأج ،أنطÓق
أل-دورة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-فائدة أعوأن ألمÓعب،
ب-حضس-ور وأل-ي أل-و’ي-ة وألسس-ل-ط-ات أل-محلية
’سس -رة أل-ري-اضس-ي-ة ل-ل-و’ي-ة،
وأل -عسس -ك -ري -ة وأ إ

’ضس -اف -ة إأل -ى إأط -ارأت وق-وأت ألشس-رط-ة،
ب -ا إ
’خ -ي -رة حسسب أل -م-ن-ظ-م-ي-ن« ،ت-أات-ي
وه -ذه أ أ
تجسسيدأ لتعليمات وتوجيهات ألمدير ألعام
Óمن ألوطني حول ضسرورة ألتكفل بتكوين
ل أ
أعوأن ألمÓعب عقب أ’جرأءأت ألجديدة
ألتي تمّ إأقرأرها بخصسوصس إأعادة أنتشسار
وتموقع قوأت ألشسرطة بالمÓعب ألرياضسية
وب- -غ- -رضس ت- -م- -ك -ي -ن أع -وأن أل -م Ó-عب م -ن
ألمعارف وألمهارأت ألتي سستسساعدهم في
آأدأء ألمهام ألمنوطة بهم أثناء ألمقابÓت
’نصس-ار وف-ق-ا
أل -ري -اضس -ي-ة لضس-م-ان سسÓ-م-ة أ أ
للقانون رقم  05 - 23ألمؤورخ في07/ 23:
’نشسطة
 2013/ألمتعلق بتطوير وتسسيير أ أ
ألبدنية وألرياضسية».ألدورة أسستفاد منها 49
عون ملعب ألمعينين من طرف إأدأرة ألنادي
أل -ري -اضس -ي لشس -ب-ي-ب-ة سس-ك-ي-ك-دة ل-ك-رة أل-ق-دم
»  «،JSMSخÓل مدة  10أيام كاملة على
’خوة سساكر ،سسيشسرف
مسستوى دأر ألشسباب أ إ
’من و’ية
عليها إأطارأت متخصسصسة تابعين أ
سسكيكدة ،بغرضس تحسسين آأدأء هذه ألفئة في
عمليات حفظ ألنظام بالمÓعب ألرياضسية،
’عوأن ألمÓعب لÓسستفادة
وسستكون فرصسة أ
’من
من ألخبرة ألتي تتحلى بها مصسالح أ أ
ألوطني في مجال حفظ ألنظام ،وسسيشسمل
برنامج ألتكوين عدة دروسس نظرية مدعمة
ب-آاخ-ري ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ح-ول أل-م-ح-اور ،ظاهرة
ألعنف في ألمÓعب ،ألمنشسآات ألرياضسية،
’عوأن،
’طار ألقانوني لتوظيف وتكوين أ أ
أإ
مهام أعوأن ألمÓعب ،ألمعدأت وألوسسائل
’ف-ع-ال وألسس-لوكات
أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-مسس-ت-ع-م-ل-ة ،أ أ
أل-م-ع-اقب ع-ل-ي-ه-ا ،أسس-ت-ق-ب-ال ،ت-ف-وي-ج و فرز
’ول-ي-ة،
أل -م -ن-اصس-ري-ن ،م-ب-ادئ أ’سس-ع-اف-ات أ أ
’خÓء.
ألتدخل أثناء ألطوأرئ وأ إ
تختتم ألدورة بعملية محاكاة ميدأنية على
مسس -ت -وى أل -م-ل-عب أل-ب-ل-دي  20أوت 1955
سسكيكدة ألتي تجسسد بعضس ألوضسعيات ألتي
قد يجد عون ألملعب نفسسه أمامها وكيفية
أل-ت-دخ-ل ح-ي-ال-ه-ا لصس-ق-ل ألمعارف ألمقدمة
خÓل هذه ألدورة ألتكوينية.

سسكيكدة :خالد العيفة
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ألشtصعب ألفÓحية مرشّصحة للتطور باŸدية

األولوي ـ ـة لÎبي ـ ـة الدواج ـ ـن وإانت ـ ـاج العسصـ ـ ـل

أبى وأ‹ أŸدية مصصطفى لعياضصي ،بحضصور ألفÓح Úومسصؤوو‹ ﬂتلف ألشصعب
ألزرأعية وأ◊يوأنية ،إأ’ أŸشصاركة ‘ حفل تنصصيب رئيسس غرفة ألفÓحة
أ÷ديد ،كون ذلك له د’لة وأضصحة على روح أŸسصؤوولية.

اŸدية :م.أام Úعباسس

أبدى وأ‹ و’ية تيبازة ألسصيد موسصى غÓي أمتعاضصه وغضصبه من ألتأاخر أŸلحوظ ‘ وتÒة أ‚از مشصاريع
أıططات ألبلدية للتنمية أŸسصجلة Ãختلف ألبلديات ،مشصÒأ إأ ¤أنّ ألعمليات غ ÒأŸنطلقة قبل مارسس أŸقبل سصتحول آأليا
إأ ¤بلديات أخرى.
ألو’ية على ألتأاكيد على تهاون بعضس رؤوسساء أ’ختيار وفقا لتدأعيات ألجلسسات ألمنعقدة
ألبلديات ألتي شسهدت هذأ ألتأاخر في ألميدأن مع ألمجتمع ألمدني بمختلف دوأئر ألو’ية
وك-ان م-دي-ر أل-ب-رم-ج-ة وم-ت-اب-ع-ة أل-م-ي-زأن-ي-ة متوعدأ إأياهم بنقل ألمشساريع ألمعنونة بذأت أل-ت-ي ح-ظ-يت ب-زي-ارأت م-ي-دأن-ي-ة ن-ه-اية ألسسنة
ب -ال -و’ي-ة ق-د أشس-ار ف-ي م-ع-رضس ت-دخ-ل-ه أم-ام أل -ع -م -ل -ي -ات إأل-ى ب-ل-دأت أخ-رة ف-ي ح-ال ع-دم أل - -م - -نصس- -رم- -ة م- -ع أإ’شس- -ارة إأل- -ى ك- -ون عّ- -دة
أنشسغا’ت أخرى تمّ ألتعبير عنها على هامشس
أعضساء ألمجلسس ألتنفيذي ألو’ئي عن كون أطÓقها رسسميا قبل مارسس ألمقبل.
م -ج -م -ل ب -ل-دي-ات أل-و’ي-ة أسس-ت-ف-ادت م-ن 480
وفيما يتعّلق بالمشساريع ألمرتقب أعتمادها هذه ألزيارأت ألمارأطونية سسيتّم أخذها بعين
ة
عملية تندرج ضسمن نمط ألمخططات ألبلدي
ف-ي ه-ذأ أل-ن-م-ط خÓ-ل ألسس-ن-ة أل-ج-اري-ة ف-ق-د أ’ع -ت -ب -ار .ب -ح -يث أم -ر وأل -ي أل -و’ي-ة رؤوسس-اء
للتنمية تمّ إأقفال  184منها ،وأنتهت مختلف ت -ط ّ-رق أل -م -ج -لسس أل -ت -ن -ف -ي-ذي لÓ-ق-ت-رأح-ات أل -دوأئ -ر ب -إاع -دأد ق -وأئ -م م-فصس-ل-ة ل-ل-مشس-اري-ع
أ’ج -رأءأت بـ 129ع -م-ل-ي-ة ف-ي-م-ا ’ ت-زأل  137ألمقدمة من طرف ألبلديات عن طريق رؤوسساء ألمرغوب فيها وفقا للحاجيات ألمعبر عنها
عملية في طور أللمسسات أأ’خيرة ،ما يعادل ألدوأئر وأّكد وألي ألو’ية على أنّ أأ’ولوية م -ح -ل -ي -ا م-ن ح-يث ألصس-رف ألصس-ح-ي وت-ه-ي-ئ-ة
أسس- -ت -ه Ó-ك  29,4ب- -ال- -م- -ائ -ة م -ن أأ’م -وأل ي- -جب أن ت -ح -ظ -ى ب -ه -ا م -خ -ت -ل -ف أل -ه -ي -اك -ل أل- -ط -رق -ات وأإ’ن -ارة أل -ع -م -وم -ي -ة وأل -ت -ه -ي -ئ -ة
ألمرصسودة لهذه ألمشساريع .كما تّمت أ’شسارة وأل-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ي ت-رت-بط بالشسباب كالمÓعب أل- -حضس- -ري- -ة م- -ع ت- -رت- -يب أأ’ول- -وي- -ات وف- -ق- -ا
أيضسا إألى كون  23عملية مسسجلة سسنة  2012ألصس -غ -ي -رة وأل -ق -اع -ات م -ت -ع ّ-ددة أل -ري -اضس-ات ل- -م- -ق- -تضس -ي -ات ت -حسس -ي -ن أإ’ط -ار أل -م -ع -يشس -ي
ولم يتم تخصسيصسها بعد أأ’مر ألذي أرغم وألي وفضس- -اءأت أل- -ل -عب ب -ح -يث ت ّ-م إأع -ت -م -اد ه -ذأ للموأطن.

ألعدد

09

كشس -ف أل -وأل -ي ب -أان ه -ذأ أل -ت-نصس-يب ج-اء ب-ع-د
سس -ن -وأت ل -م ت -ع -رف أل -و’ي -ة ف -ي -ه م -ث -ل ه-ذه
ألتسساقطات ،ناعتا هذأ ألعام ألفÓحي بأانه
موسسم خير ،أ’ن مصسالحه كانت متخّوفة من
نقصس ألغيث ،آأم Óبأان يكون هذأ ألعام فأال
خير على ألسسكان ،وأّكد بهذه ألمناسسبة أنه
في ألوقت ألذي يشستكي فيه بعضس ألسسكان من
أزمة غاز ألبوتان ،إأ’ أن هذه ألتقلبات ألجوية
جاءتنا بالماء وسستأاتينا حتما بالخيرأت عن
طريق منتجات هذأ لقطاع ألحيوي ،معلنا عن
خلفية رئاسسة ألسسيد مصسطفى زقومي لهذه
ألغرفة بأان أإ’دأرة تبارك ذلك دون أن تتدخل
في شسأان منتخبيها.
وأشسار وألي ألو’ية أمام ألحضسور بأان هذأ
ألقطاع وأعد و’ يمكن أ’ي أحد أن يشسكك
في أرقامه ،لما له من أهمية بدليل وجود 60
ألف عائلة تقات منه ،فضس Óعن ألمÓكين
وألفÓحين ،إألى جانب  36ألف مسستثمر ،دون
أح-تسس-اب م-ؤوج-ري أل-م-دج-ن-ات ،م-وضس-حا بأان
أزم -ة أل -ث -ل -وج أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا و’ي-ت-ه سس-م-حت
ب -م -ع -رف -ة ع -دد ك -ب -ي -ر م -ن م-رب-ي أل-دوأج-ن،
متسسائ Óبدوره أين تذهب  75ألف قارورة
غاز بوتان بشسكل يومي؟ ،ليجيب بلغة ألوأثق
من ألنفسس بأانها تتجه نحو هؤو’ء.
أوضسح ألوألي في هذأ ألصسدد ،بأانه قد طالب
من مدير ألمصسالح ألفÓحية ورؤوسساء ألبلديات
ومصسالح ألدرك لتسسهيل عملية تربية ألدوأجن
ف -ي أل -م -آارب وت -حت أل -ب -ي -وت أل -ب Ó-سس-ت-ك-ي-ة،
شس- -ري- -ط- -ة أن- -خ -رأط أل -م -رب -ي -ن ف -ي مسس -ع -ى
ألسس- -ل- -ط- -ات أل- -م -ح -ل -ي -ة م -ن خ Ó-ل ألسس -م -اح
أ’سس-ت-م-ارأت ل-ت-م-ك-ي-ن أل-ب-ي-ط-ري م-ن م-ع-رف-ة
ألصسحة للدوأجن ،ونوعية أأ’دوية ألمسستعملة،
حتى ’ نقع في خطر سسوء أسستعمالها نحو
ألمسستهلك أو مربي ألدجاج ،محذرأ في هذه
ألمحطة من محطات هيكلة غرفة ألفÓحة
من وجود أدوية مغشسوشسة تسسّوق ،من منطلق
أن هناك ألكثير من ألموأطنين من يقنتون
مادة ألدجاج بكثرة ،مذكرأ باللجان ألمشسكلة
لهذأ ألغرضس تعنى بعملية أإ’حصساء لمعرفة
طريقة أنتاج ألفلوسس وتربية ألدجاج وكيفية
تطعيمه وظروف تسسويقه إألى ألمسستهلكين،
دأع -ي -ا رئ -يسس أل -غ -رف -ة أل -ج-دي-د وأل-م-ج-لسس
أإ’دأري إألى ألعناية بكل ألمنتخبين ،لكون أن
هناك بعضس ألفÓحين من هم ضسعاف ،حيث
يتجلى دور هذه ألغرفة في مرأعاة ألفÓحين
حسسب كل شسعبة ،حاثا على إأعادة ألنظر في
 Óب-ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
أل -غ -ط -اء أل -ن-ب-ات-ي وأل-ك -أ
أل -م -ن -اط-ق أل-م-ح-م-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار ب-أان م-ن-ط-ق-ة
ألبوأعيشس بهذه ألو’ية بها  6000هكتار غير
مسستغلة ومهجورة.

قطاع واعد ويعّول عليه
جزم وألي ألو’ية بأان ميدأن ألفÓحة يعتبر
’ول ب---ه---ذه أل---و’ي---ة ،ك---م--ا أن
أل---ق---ط---اع أ أ
مصسالحه تولي أهمية كبيرة له ،نافيا بأان
’دأرة قد تدخلت في أنتخابات هذه
تكون أ إ
’رضس ألتي ’
ألغرفة ،مسستد’ حديثه بأان أ أ
’بنائها ’ ،يمكن أن تعرف
تمنح ألرغيف أ
’سس--ت-ق-رأر ،ك-م-ا أن-ه ه-ن-اك ق-ط-اع ت-رب-ي-ة
أإ
م-دأج-ن ك-ب-ي-ر ي-ع-ول ع-ل-ي-ه ك-ث-ي-رأ ،وه-ناك
Óموأل ،بما يتطّلب من تطوير
دخل كبير ل أ
ه--ذه ألشس--ع-ب-ة أل-ه-ام-ة ،فضس Ó-ع-ل-ى ق-ط-اع

أن--ت--اج أل--عسس--ل ،وأل--ذي ،حسس--ب--ه ،ي--ت--طّ-ل-ب
تحسسين ألتعليب ووضسع عÓمة خاصسة به
م-ع ت-حضس-ي-ر م-زأرع ل-رع-ي أل-ن-ح-ل ل-ت-ل-قين
ألناشسئة أهمية هذه ألمادة ألغذأئية ،إألى
ج--انب زأرع--ة أل--زي--ت--ون ،م--ط--ال--ب-ا رؤوسس-اء
’ع-دأد ب-رأم-ج
أل--ف-روع أل-ت-اب-ع-ي-ن ل-غ-رف-ت-ه إ
وخارطة ،عÓوة على مكننة ألقطاع ،مبديا
’يام ألتقنية
حالة من ألنقد حيال أنعدأم أ أ
حاث على صسعيد آأخر مسسؤوولي هذه ألغرفة
لمرأفقة ألفÓحين ،وألوقوف على أحوأل
أل-ن-اسس ،ل-ك-ون أن ه-ن-اك أم-ك-ان-ي-ات ك-ب-يرة
وف-رت-ه-ا أل-دول-ة وم-ن ب-ي-ن-ه-ا أل-دع-م ألمالي
’ه-م-ي-ة ت-ل-ق-ي-ح أل-ث-روة
«أل--رف--ي-ق» ،م-ن-ب-ه-ا أ
أل-ح-ي-وأي-ن-ة ،م-ذك-رأ ب-م-ا ت-تضس-م-ن-ه ح-ظيرة
’ب-ق-ار ف-ي ح-دود  65ألف
شس--ع--ب-ة ت-رب-ي-ة أ أ
رأسس ،من بينها  30ألف رأسس جديد ،مركزأ
ع-ل-ى أه-م-ي-ة ت-ج-دي-د ه-ذه أل-ث-روة وت-نظيم
’نجاز ملبنات ووحدأت أنتاجية
’نفسس إ
أأ
ومصسانع صسغيرة ’سستعمال مادة ألحليب،
ب-----ط----لب ق----روضس م----ن ط----رف صس----ن----دوق
’ن-ت-اج ،م-ع
’ونسس--اج ل--ت--وسس--ي--ع ع--م-ل-ي-ة أ إ
أأ
توجيهه ،باعتبار بأان هذه ألمهمة هي أولى
’ول--وي--ات ل--ه--ذه أل-غ-رف-ة ،م-ط-ال-ب-ا غ-رف-ة
أأ
’ول--ئك
أل---ت---ج---ارة وألصس---ن--اع--ة ل--ل--تصس--دي أ
أل-ط-ف-ي-ل-ي-ي-ن أل-ذي-ن ي-ب-ع-ي-ون م-ادة أل-ن-خ-الة
ب--ط--رق م--ل--ت--وي--ة ع--ل--ى حسس--اب مصس--ل-ح-ة
ألموألين ومربي ألدجاج ،مبديا تفتحه لكل
أقترأحات ألفÓحين ومنتسسبي هذه ألغرفة
في كل ألميادين ،على أنه ما «ينفضس ألغبار
إأ’ صساحب ألدأر» ،وألّح على أهمية ألتوجه
إألى بعضس ألشسعب غير ألمهتم بها مثل
غ--رف أل--ت--ب--ري-د ،شس-اك-رأ ف-ي ه-ذأ ألسس-ي-اق
مؤوسسسسي هذه ألهيئة ورئيسسها ألسسابق ،كما
أن-ه ت-ق-ع ع-ل-ى ه-ذه أل-غ-رف-ة م-ه-م-ة ك-ب-ي-رة
’سسوأق وألمذأبح ،على أن
تتمثل في فتح أ أ
مصس-ال-ح-ه مسس-ت-ع-دة ل-م-ن-ح أل-م-ه-تمين قطع
أرضسية لبنائها لتنويع مدأخيل هذه ألغرفة،
وأعلن عن رغبته في وجود أسسوأق جملة
’سسمدة وألبذور
لبيع كل ألموأد بدءأ من أ أ
إألى ألخضسر وألفوأكه ،وحثّ على ضسرورة
ألبحث عن مسستثمرين ،مع ألتفكير منذ
’ن-فسس أيضس-ا ل-ت-وف-ي-ر
أل--ي-وم ف-ي ت-حضس-ي-ر أ أ
فضساءأت لبيع ألخضسر وألفوأكه للمسستهلكين
في شسهر رمضسان ألقادم ،وألتفكير في خلق
فضس--اءأت ل--ل--ت-ع-ري-ف ب-ك-ل أن-وأع م-ن-ت-ج-ات
ألنحل ،معبرأ عن رغبته ألمحلة في خدمة
هؤو’ء.
من جهته تعهد رئيسس ألغرفة ألفÓحية
بهذه ألو’ية مصسطفى زقومي بأان يكون في
حسسن ظّن من شسارك في مرأسسيم تنصسيبه،
مع إألحاحه على حاجة مؤوسسسسته إألى مقر
جديد ،في حين نعت أبرأهيم عايد ،رئيسس
ج-م-ع-ي-ة أل-ف-ت-ح ل-تسس-ي-ي-ر مياه سسّد ألعذأرت
على هامشس هذأ أللقاء أسسعار ألخضسر
ألفوأكه بأانها كانت في مسستوأها ألعادي،
’نتاج
كما أرتفعت مؤوخرأ جرأء تكاليف أ إ
’سسمدة وألبذور،
ألزرأعي ،بما في ذلك أ أ
ناهيك عن غÓء أليد ألعاملة وألتي تعمل
 04سساعات فقط بقيمة  1000دج ،مطالبا
ف--ي ه--ذأ ألصس--دد ،ب--أان ت--ف--ك--ر ألسس--ل--ط-ات
أل--م--ح--ل-ي-ة ب-ه-ذه أل-و’ي-ة ف-ي أن-ج-از سس-وق
للجملة لتصسريف منتجات ألمزأرعين مثل
م--ادة أل--خ--رشس-ف أل-ت-ي تشس-ت-ه-ر ب-ه-ا ب-ل-دي-ة
ألسس--وأق--ي ،وك--ذأ أل--ب--ط--اط-ا وأل-د’ع ب-ع-دة
بلديات بالجهة ألشسرقية من ألو’ية.
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األحد  29جانفي  2017م
الموافق لـ  01جمادى األولى  1438هـ

لمن والتنمية ﬁور الدورة
السضلم ،ا أ

إاثيوبيا تسستكمل –ضسÒاتها لحتضسان القمة  28لإل–اد اإلفريقي

اسضتكملت أاثيوبيا اسضتعداداتها لسضتضضافة
لف-ري-ق-ية  28ال-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق ،غدا،
ال-ق-م-ة ا إ
وتسضتمر يوم Úويتوقع أان تشضهد حضضور 37
رئ -يسس دول -ة ،إا ¤ج -انب رؤوسض -اء ح -ك -وم -ات
ونحو أاربعة آالف مشضارك.
ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة أاوضس- -ح اŸت- -ح- -دث ب -اسس -م وزارة
اÿارجية اإلثيوبية ،تولدي مولوجيتا ،أان القمة،
التي تلتئم –ت شسعار « 2017سسنة تسسخ Òالعائد
ال -دÁغ -را‘ م -ن خ Ó-ل السس -ت -ث-م-ار ‘ الشس-ب-اب»،
تشسهد مشساركة  37رئيسسا إافريقيا ،إا ¤جانب ثÓثة
نواب رؤوسساء وثÓثة نواب رؤوسساء وزراء و 49وزيرا
للخارجية وأاك Ìمن أاربعة آالف شسخصسة ،باإلضسافة
إا ¤مشساركة ‡ثل Úعن  25منظمة دولية من خارج
القارة السسمراء.
هذا وتشسكل اŸسسائل اŸتعلقة بالسسلم واألمن
ﬁور جدول أاعمال القمة على مسستوى رؤوسساء دول
وح -ك -وم-ات ال–اد اإلف-ري-ق-ي اŸط-ال-ب Úب-إاي-ج-اد
سسبل «صسائبة وناجعة» تسسمح بحماية القارة من
األخطار التي تهدد اسستقرارها ،لسسيما اإلرهاب
والتطرف العنيف وكذا ا÷رÁة اŸنظمة.
سس- -ي- -ع- -ك- -ف اÛت- -م- -ع -ون ،ع -ل -ى دراسس -ة ه -ذه
التحديات من أاجل اسستتباب السسلم واألمن عÈ
ربوع القارة التي تواجه أايضسا معضسÓت اقتصسادية
واجتماعية وتنموية.

وأاشسار اÈÿاء خÓل الجتماعات التحضسÒية
للقمة ،إا ¤أان «القارة عانت Ÿدة طويلة من انعدام
السستقرار السسياسسي ‘ بعضس الدولŒ ،لت تبعاته
بصسفة خاصسة ‘ مناطق السساحل والقرن اإلفريقي
والبحÒات الكÈى».
ك -م -ا ت -تصس -در مسس-أال-ة ان-ع-دام األم-ن انشس-غ-الت
ال–اد اإلفريقي ،الذي مافتئ يلح على أاعضسائه
ألجل النتظام من أاجل التصسدي للتهديد اإلرهابي
ال -ذي ي -ت -ن -ام -ى ب -ف -ع-ل «ال-ع-وز الج-ت-م-اع-ي وب-طء
التنمية».
لهذا الغرضس ،يتوفر ال–اد اإلفريقي على
›م -وع -ة واسس -ع -ة م -ن األدوات ،م -ن -ه -ا ال -وسس -ائ -ل
القانونية والتنظيمية الكفيلة برفع –دي ÚكبÒين:
األول ،السسماح إلفريقيا بالسستفادة من العوŸة.
وال-ث-ا ،Êم-ع-ا÷ة ﬂت-ل-ف األزم-ات ال-ت-ي تشس-ه-دها
القارة».
‘ هذا السسياق ،فقد عملت رئيسسة مفوضسية
ال–اد اإلفريقي السسيدة نكوسسازانا دلميني زوما،
التي تغادر منصسبها ا◊ا‹ ‘ ختام القمة ،خÓل
عهدتيها على –قيق الريادة اإلفريقية ‘ ›ال
تسس -ي Òاألزم -ات ‘ ال -ق -ارة م -رك -زة ع -ل -ى «ح -ل -ول
إافريقية للمشساكل اإلفريقية».
وسسبق وأان أاكدت السسيدة نكوسسازانا دلميني
زوم -ا ،م -ؤوخ -را ،ع -ل -ى إارادة ال–اد اإلف -ري -ق-ي ‘

–قيق سسÓم دائم ‘ ،إاطار اŸشسروع الرئيسسي
ألج- -ن- -دة سس -ن -ة  2003وال -ق -اضس -ي ب -إاسس-ك-ات دوي
األسسلحة ‘ آافاق سسنة .2020

مطالبة بفعالية أاك ‘ Èتسسي Òالنزاعات
أامام اإلمكانات التي وضسعتها اŸنظمة القارية
من أاجل السستجابة للتحديات اŸرتبطة باألمن،
فإان عدة ملفات تتطلب اهتماما خاصسا وعم‘ Ó
ال-ع-م-ق ل-رسس-م اسسÎات-ي-ج-ي-ة شس-ام-ل-ة وف-ع-ال-ة تسسمح
بتسسوية القضسايا العالقة.
من ب Úهذه اŸلفات ،هناك ملف أاعمال العنف
اŸرت -ك -ب -ة م -ن ط -رف ا÷م -اع-ة اإلره-اب-ي-ة «ب-وك-و
حرام» ،لسسيما ‘ نيجÒيا والنيجر والكامÒون.
وعليه ،فإان الرد على هذه اآلفة وعلى عدم
السستقرار السسائد ‘ بعضس البلدان ،منها ليبيا،
ي-جب أان ي-ط-ب-ع-ه النسس-ج-ام وال-ت-نسس-ي-ق ،م-ن خÓ-ل
إاع -داد اسسÎت -ي -ج-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة اإلره-اب
وا÷رÁة.
إان اسس-ت-م-رار ال-ه-ج-وم-ات اإلره-اب-ي-ة ‘ ال-ق-ارة،
يسس-ت-وق-ف ال-ق-ادة األف-ارق-ة وي-ت-ط-لب ال-ف-ع-ال-ي-ة من
حيث وسسائل العمل التي يضسعها ال–اد الفريقي
للقضساء على هذا التهديد.

لزمة الليبية
خارطة طريق ◊ل ا أ

السسراج :مواجهة اإلرهاب يسستدعي بناء مؤوسسسسة عسسكرية موحدة
اختتمت ،مسضاء ا÷معة‘ ،
عاصضمة الكونغو ،أاعمال الدور
ال- - -ث - -ان - -ي - -ة ل - -ل - -ج - -ن - -ة ال–اد
لفريقي رفيعة اŸسضتوى حول
ا إ
ل -ي -ب -ي-ا ،ب-ال-دع-وة إا ¤مصض-ا◊ة
وط -ن -ي -ة ‘ ه -ذا ال -ب -ل-د وب-ل-ورة
خ-ارط-ة ط-ري-ق سض-ت-ع-رضس أامام
لف-ري-ق-ي-ة بأاديسس أابابا
ال-ق-م-ة ا إ
حول آافاق ا◊ل ‘ ليبيا وسضبل
لجال.
–قيقه ‘ أاقرب ا آ
أاصس - -درت ال- -ل- -ج- -ن- -ة ‘ ن- -ه- -اي- -ة
أاع -م-ال-ه-ا ،ب-ي-ان-ا مشسÎك-ا دعت ف-ي-ه
جميع أاطراف اŸشسهد السسياسسي الليبي إا ¤ندوة
للمصسا◊ة الوطنية بحضسور ا÷وار الليبي ،تكون
سسبي Óلتحقيق مصسا◊ة عاجلة تضسع حّدا للصسراع
الذي طال أامده ‘ هذا البلد اإلفريقي.
و“ي-ز الج-ت-م-اع ب-ن-ق-اشس واسس-ع ح-ول ت-ف-اصس-يل
العملية السسياسسية وسسبل دعم اÛلسس الرئاسسي.
وقدم اŸمثل السسامي ل–Óاد اإلفريقي ‘
ليبيا الرئيسس التنزا Êالسسابق جاكايا كيكويت ،رؤوية
ال–اد ل-ل-مصس-ا◊ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ‘ ال-فÎة اŸسس-ت-ق-بلية
وأاهمية وضسع آاليات عاجلة لوضسع حّد لهذا النزاع
الذي أاعاق التنمية ‘ ليبيا وعصسف باسستقرارها
وأاعاق دورها الفاعل على السساحة الفريقية.

لعا⁄
ع Èا

و‘ تصس -ري -ح -ات صس -ح-ف-ي-ة ع-ل-ى
هامشس الجتماع ،أاكد الرئيسس التنزاÊ
السسابق ،على قدرة األفارقة ‘ بلورة
تصسور ◊ل مشساكلهم بأانفسسهم ووضسع
خارطة طريق تتناسسب وواقعهم ،مؤوكدا
أان بعثة اللجنة سستتوجه ا ¤ليبيا خÓل
شس -ه -ر ف -ي -ف-ري اŸق-ب-ل ب-غ-ي-ة التصس-ال
ب-ج-م-ي-ع األط-راف واإلع-داد ÷م-ع ك-ل
األط -راف ال -ل -ي -ب -ي -ة إا ¤ط-اول-ة واح-دة
لتحقيق ا◊ل السسياسسي اŸنشسود.

قرب –رير بنغازي من األرهاب
من ناحية ثانية ،أاعلن رئيسس اÛلسس الرئاسسي
الليبي فايز السسراج ،قرب –رير مدينة بنغازي
ال-ل-ي-ب-ي-ة م-ن اإلره-اب ب-ال-ك-ام-ل ،م-ؤوك-دا أان ع-م-ل-ية
مكافحة اإلرهاب والتنظيمات اإلجرامية األخرى،
تتطلب بناء مؤوسسسسة عسسكرية قادرة وموحدة.
وطالب السسراج ‘ كلمته خÓل اجتماع اللجنة
–Óاد اإلف-ري-ق-ي ح-ول ل-ي-ب-ي-ا
رف -ي -ع -ة اŸسس -ت -وى ل -إ
بÈازافيل ،ال–اد األفريقي واÛتمع الدو‹ بـ
«اتخاذ إاجراءات فورية تقضسي برفع حظر األسسلحة
اŸف-روضس ع-ل-ى ل-ي-ب-ي-ا وت-ق-د ËاŸسس-اع-دة ال-ف-ن-ي-ة

حكم نتنياهو يهتز

^ ال- -ق- -دسس اÙت- -ل- -ة :تشس - -ه - -د
السس -اح -ة السس -ي -اسس -ي-ة ‘ إاسس-رائ-ي-ل ح-رب-ا
Áيزها تبادل التهامات ،على خلفية تقرير
مراقب الدولة عن حرب غزة األخÒة ‘ .2014
ب -ي -ن -م -ا سس -اه-مت ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات م-ع رئ-يسس ا◊ك-وم-ة
بنيام Úنتنياهو ‘ تسسريع التحضسÒات Ÿعركة خÓفته بÚ
القادة السسياسسي ‘ Úإاسسرائيل.
وقال ﬁلل سسياسسي ،إان حقبة حكم نتنياهو آاخذة بالهتزاز‘ ،
ظل ما بات يبحث عنه السساسسة اإلسسرائيليون من –الفات جديدة.

دعاة لنفصسال كاليفورنيا
^ كاليفورنيا :أاعلنت السسلطات ‘ كاليفورنيا أانها صسادقت ◊ملة
تطالب باسستقÓل الولية للبدء بجمع التوقيعات الÓزمة إلجراء اسستفتاء

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

الÓزمة
لتدريب وتأاهيل اإلطارات األمنية والعسسكرية».
وقال السسراج« ،إاننا عاقدون العزم على اجتثاث
هذا الورم اÿبيث من جذوره ،والقضساء على ما
تبقى من جيوب هذه ا÷ماعات اإلرهابية ،ونحيي
بهذه اŸناسسبة جهود جيشسنا الليبي الذي يحارب
تنظيم «داعشس» ومناصسريه ‘ بنغازي اآلن ،وقرب
–ريرها منهم بالكامل».
وأاضساف السسراج ،أان عملية مكافحة اإلرهاب
وال -ت -ن -ظ -ي -م -ات اإلج -رام-ي-ة األخ-رى ت-ت-ط-لب ب-ن-اء
مؤوسسسسة عسسكرية قادرة وموحدة ،مشس Òإا ¤أان
هناك اتصسالت مكثفة ‘ هذا اإلطار من أاجل
ت- -وح- -ي -د ه -ذه اŸؤوسسسس -ة وت -ف -ع -ي -ل دور الشس -رط -ة
واألجهزة األمنية.
وجدد دعوته لكل القيادات العسسكرية ‘ أانحاء
ال -ب Ó-د ،إا ¤الب -ت -ع -اد ع-ن ال-ت-ج-اذب-ات السس-ي-اسس-ي-ة
والعمل معا Ÿكافحة العدو األوحد.
ه- - -ذا وأاع- - -ل- - -ن ال–اد األوروب- - -ي ،أان رئ- - -يسس
اŸف-وضس-ي-ة األورب-ي-ة ،ج-ان ك-ل-ود ي-ون-ك-ر ،واŸم-ث-لة
ال -ع -ل -ي -ا ل -لسس -ي -اسس -ة اÿارج -ي-ة األوروب-ي-ة ف-دري-ك-ا
م -وغÒي -ن -ي سس -ي -ج -ت -م -ع -ان ،اÿم-يسس اŸق-ب-ل‘ ،
بروكسسل ،مع رئيسس اÛلسس الرئاسسي الليبي فائز
السسراج ‘ ،زيارة هي األو ¤إا ¤بروكسسل.

العدد
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–Óاد الأفريقي
لسضاسضية ل إ
قبول عضضويته سضيكون ﬂالفا للمبادئ ا أ

ولد السسالك :قمة أاديسس أابابا سستضسع اŸغرب
‘ حجمه ا÷غرا‘ والقانوÊ

ب - -خصض - -وصس ط - -لب اŸغ- -رب
–Óاد الف -ري -ق-ي،
النضض -م -ام ل  -إ
أاك- -د وزي- -ر الشض -ؤوون اÿارج -ي -ة
الصض- -ح- -راوي ﬁم- -د سض- -ا ⁄ول- -د
لثيوبية
السضالك ،من العاصضمة ا إ
أاديسس أاب- - -اب- - -ا ،أان ق - -م - -ة ال–اد
الفريقي  28التي تنطلق ،غدا
سض-تضض-ع اŸغ-رب أام-ام مسض-ؤوول-ي-اته
ال -ت -اري -خ-ي-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة ك-ق-وة
احتÓل غ Òشضرعي لبلد عضضو
‘ اŸن -ظ -م -ة ،م -ؤوك -دا أان -ه ال -ب -ل -د
لف - -ري- -ق- -ي ال- -وح- -ي- -د ال- -ذي ل
ا أ
يحÎم حدوده اŸعÎف بها دوليا.
ذكر الوزير الصسحراوي ‡ثلي وكالت األنباء
ال- -ع- -اŸي -ة وج -م -ع م -ن وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ال -دول -ي -ة
واألفريقية ،أان هذا الطلب يحتاج معا÷ة خاصسة
م -ن ال–اد اإلف -ري -ق-ي ب-اع-ت-ب-ار أان اŸغ-رب ل-يسس
كبقية الدول األفريقية بسسبب احتÓله دولة أافريقية
عضسو ‘ اŸنظمة ،ولكونه دولة اسستعمارية ونظاما
مشسابها لنظام األبارتايد البائد.
وقال« ،إان قبول طلب اŸغرب لÓنضسمام إا¤
ال–اد األف -ري -ق -ي ،ل ي -جب أان ي -خ -ال-ف اŸب-ادئ
األسساسسية للمنظمة القارية».
وأاشسار ولد السسالك ،إا« ¤اأن ا÷مهورية العربية
الصسحراوية الدÁقراطية ،تعت Èأان القبول Ãثل
ه-ذا ال-ط-لب سس-ي-ك-ون ﬂال-ف-ا ل-ل-م-ب-ادئ األسس-اسس-ية
ولرؤوية وجوهر الوحدة األفريقية ،باإلضسافة إا¤
أاح -ك -ام ال -ق -ان -ون ال -ت -أاسس -يسس-ي ل–Ó-اد األف-ري-ق-ي
نفسسه».
وق -دم خ Ó-ل ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة ،ال-ت-ي ع-ق-ده-ا
بأاديسس أابابا ،إاحاطة شساملة للصسحافي Úعن آاخر
ت-ط-ورات ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ،م-رك-زا ب-األسس-اسس
على التعنت والرفضس اŸغربي لحÎام التزاماته
مع الطرف الصسحراوي واأل· اŸتحدة وعرقلته

ت -ن-ظ-ي-م اسس-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر اŸصس‘ Ò
الصسحراء الغربية طيلة  26سسنة.
وق -ال رئ -يسس ال -دي -ب -ل-وم-اسس-ي-ة
الصسحراوي ،إان «اŸغرب يبقى البلد
األفريقي الوحيد الذي ل يقبل ول
يحÎم حدوده كما هو معÎف بها من
قبل األ· اŸتحدة ومنظمة الوحدة
األف- -ري- -ق- -ي- -ة  -ال–اد األف -ري -ق -ي»
حاليا.
واع - - -ت ‘ Èه - - -ذا اإلط- - -ار ،أان
«اŸغرب هو البلد األفريقي الوحيد
ال-ذي ي-ت-ن-ك-ر Ÿب-دإا م-ن-ظ-م-ة ال-وحدة
األفريقية  -ال–اد األفريقي ،اŸتعلق باحÎام
ا◊دود القائمة عند نيل السستقÓل الواردة ‘
الفقرة (4ب) من القانون التأاسسيسسي».
كما أاكد أان «اŸغرب هو البلد األفريقي الوحيد
ال - -ذي ي - -ح - -ت - -ل أاج - -زاء ك- -بÒة م- -ن ا÷م- -ه- -وري- -ة
الصسحراوية ،العضسو اŸؤوسسسس ل–Óاد األفريقي.
ب -ال -رغ -م م -ن ال -رأاي السس -تشس-اري Ùك-م-ة ال-ع-دل
ال -دول -ي-ة الصس-ادر سس-ن-ة  1975وال-رأاي السس-تشساري
 ·ÓاŸت-ح-دة الصس-ادر ‘
ل -ل -مسس -تشس -ار ال-ق-ان-و Êل -أ
 ،2002والرأاي القانو Êللمسستشسار القانو Êل–Óاد
األفريقي الصسادر ‘  ،2015وحكم ﬁكمة العدل
األوروب- -ي- -ة ‘  .2015ك - -ل ه- -ذه اآلراء واألح- -ك- -ام
أاسس-ق-طت ج-م-ي-ع اّدع-اءات السس-ي-ادة اŸغ-رب-ي-ة على
الصسحراء الغربية».
وقال ولد السسالك« ،إان طلب اŸغرب حالة
خ -اصس -ة ،ويسس -ت -ح -ق ب -ال -ت -ا‹ م -ن أاج -ه -زة ال–اد
اإلفريقي معا÷ة خاصسة وﬂتلفةÃ ،ا أانه قوة
ﬁتلة ،ل يقّر دسستوره بحدود ﬁددة».
هذا ويحضسر الرئيسس الصسحراوي ،األم Úالعام
÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و إاب-راه-ي-م غ-ا‹ ،أاشس-غال القمة
الثامنة والعشسرين لرؤوسساء دول وحكومات ال–اد
اإلفريقي.

علق برنامج قبول الÓجئÚ

ترامب يحظر دخول رعايا سست دول عربية وإايران إا ¤الوليات اŸتحدة
لم- -ري- -ك- -ي
وق- -ع ال- -رئ- -يسس ا أ
دون - -ال - -د ت- -رامب ،ع- -ل- -ى ق- -رار
يقضضي بتعليق دخول اŸواطنÚ
من سضت دول عربية ،إا ¤جانب
إاي -ران ،إا ¤ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
وذلك ‘ خ- -ط- -وة ت -أات -ي ضض -م -ن
إاج-راءات وصض-ف-ه-ا بـ «ال-ت-دق-ي-ق
الشضديد» والتي دعا إاليها خÓل
ح -م -ل -ت -ه الن-ت-خ-اب-ي-ة ،وه-و م-ا
ع ّ-ده ح -ق -وق -ي -ون “ي -ي-زا ضض-د
اŸسض -ل -م Úوﬂال -ف -ا ل -ل -دسض -ت-ور
لمÒكي.
ا أ
ذكرت األنباء ،أامسس السسبت ،أان القرار ينصس
ع- -ل- -ى م- -ن -ع ك -ل اŸواط -ن Úم -ن ال -ع -راق وسس -وري -ا
والسس -ودان ول -ي -ب -ي-ا وال-ي-م-ن والصس-وم-ال ،إا ¤ج-انب
إايران ،من دخول الوليات اŸتحدة األمريكية Ÿدة
 90يوما.
أاما فيما يتعلق بÈنامج دخول الÓجئ ،Úفيعلق
القرار هذا الÈنامج Ÿدة  120يوم ‘ .وقت قال
فيه ترامب ،معلقا على قراره« ،نريد أان نتأاكد بأاننا
ل ندخل أاّيا من التهديدات العديدة التي يقاتلها
جنودنا ‘ اÿارج ونريد إادخال من يدعم دولتنا
ويحب شسعبنا».
ودخلت القرارات حيز التنفيذ على الفور‡ ،ا
أاث- -ار ا◊Òة وال -ف -وضس -ى Ÿن ك -ان -وا ‘ ط -ري -ق -ه -م
ل -ل -ولي-ات اŸت-ح-دة وي-ح-م-ل-ون ج-وازات سس-ف-ر م-ن
الدول السسبع.

منظمات دولية تسستنكر

هذا وقد سسارع الدÁقراطيون إا ¤إادانة األمر
التنفيذي بوصسفه غ Òأامريكي ،قائل Úإانه سسيلطخ
سس -م-ع-ة ال-ولي-ات اŸت-ح-دة بصس-ف-ت-ه-ا أارضس-ا ت-رحب
بالÓجئ.Ú
لكن بعضس ا÷مهوري Úأاثنوا على القرار .وقال

بوب جودلتيه ،رئيسس اللجنة القضسائية
Ãج -لسس ال -ن -واب ،إان ت -ن -ظ -ي-م ال-دول-ة
اإلسسÓ-م-ي-ة اإلره-اب-ي ه-دد ب-اسس-تغÓل
ن-ظ-ام ال-ه-ج-رة األم-ري-ك-ي‡ ،ا ي-ج-عل
تشسديد الفحصس أامرا مهما.
ك-م-ا ن-اشس-دت وك-الت دول-ي-ة م-ع-نية
بشس - -ؤوون الÓ- -ج- -ئ ‘ Úال- -ع- -ا ،⁄أامسس
السسبت ،إادارة الرئيسس األمÒكي دونالد
ت -رمب ،ب -السس -ت-م-رار ‘ م-ن-ح ال-ل-ج-وء
Óشس- -خ- -اصس ال- -ف- -اري -ن م -ن ا◊روب
ل - -أ
والضسطهاد.
·Ó
وأاعربت اŸفوضسية السسامية ل أ
اŸتحدة واŸنظمة الدولية للهجرة ،عن أاملها ‘
أان ت -واصس -ل ال -ولي -ات اŸت -ح -دة «دوره -ا ال-ق-ي-ادي
ال -ع -اŸي وإارث -ه-ا ال-ق-د ‘ Ëح-م-اي-ة أاول-ئك ال-ذي-ن
يفرون من مناطق الصسراعات والضسطهاد».
ووصس- -فت إاع- -ادة ت- -وط ÚالÓ- -ج- -ئ Úب -أان -ه أام -ر
«ح -ي -وي» ،وأاك -دت ال -ت -زام -ه -ا ب -ال-ع-م-ل م-ع اإلدارة
األمÒكية «إازاء األهداف التي نتشساطرها من أاجل
ضس- -م- -ان سسÓ- -م- -ة وأام- -ن ب- -رام- -ج إاع -ادة ال -ت -وطÚ
والهجرة».

منع  5عراقي ÚوÁني من السسفر ألمريكا

ق -الت مصس -ادر ‘ م -ط -ار ال -ق -اه-رة ،إان خ-مسس-ة
عراقي ÚوÁنيا منعوا ،أامسس السسبت ،من ركوب
طائرة Ÿصسر للطÒان ‘ طريقها لنيويورك وذلك
ب -ع -د ق -رار ال -رئ -يسس دون -ال -د ت -رامب م -ن -ع دخ -ول
مواطني سسبع دول ،أاغلب سسكانها مسسلمون.
وأاضسافت ،أان السستة الذين توقفوا ‘ القاهرة
للسسفر إا ¤الوليات اŸتحدة أاعيدوا إا ¤بلديهما.
وق- -الت مصس- -ادر م- -ط- -ار ال- -ق- -اه -رة ،إان السس -ت -ة
اŸم- -ن- -وع Úم- -ن السس -ف -ر إا ¤ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
يحملون تأاشسÒات دخول وكانوا يسستعدون لركوب
طائرة مصسر للطÒان اŸتجهة إا ¤نيويورك.

يقرر فيه الناخبون ما إاذا كانوا يريدون البقاء ‘ الوليات اŸتحدة أاو
النفصسال عنها.
وإاذا صسوتت غالبية الناخب Úلصسالح السستقÓل ،عندها يتع Úإاجراء
اسستفتاء ‘  2019يقرر خÓله الناخبون ما إاذا كانوا يؤويدون اسستقÓل
كاليفورنيا.

تعمل ‘ شسركة الطÒان دلتا ،خÓل وجوده ‘ صسالة رجال األعمال ‘ مطار
جون كنيدي ‘ نيويورك ،حيث قام بشستم اŸوظفة التي كانت ترتدي
ا◊جاب وركلها ‘ سساقها وهددها بأان الرئيسس دونالد ترامب «سسيتخلصس
منكم جميعا».
ومَ ُ-ث -ل اŸع -ت-دي أام-ام اÙك-م-ة ح-يث ي-واج-ه ت-ه-م-ا م-ن ب-ي-ن-ه-ا ارت-ك-اب
ﬂالفات تتعلق بجرÁة كراهية واعتداء ومضسايقة شسديدة .وهو يواجه
حكما بالسسجن أاربع سسنوات ‘ حال إادانته.

^ ط-ه-ران :ان -ت -ق -د ال -رئ -يسس اإلي -را Êحسس-ن روح-ا Êضس-م-ن-ي-ا ،ن-ظÒه
األمريكي دونالد ترامب ح Úصسرح بأان زمن بناء ا÷دران ب Úالدول
«انقضسى» .مضسيفا ،أان «جدار برل Úسسقط قبل بضسع سسنوات» وبأان «العا⁄ ⁄
يعد اليوم مكانا لتعزيز الفوارق ب Úاأل·» .غ Òأان روحا ⁄ Êيعلق على
قرار ترامب منع دخول رعايا دول إاسسÓمية من بينها إايران ،إا ¤الوليات
اŸتحدة Ÿدة ثÓثة أاشسهر على األقل.

Œدد القتال ب Úقوات سسيلفا ك Òومشسار

زمن ا÷دران وّ¤

أامريكي يهاجم موظفة مسسلمة
^ نيويورك :وجهت إا ¤رجل أامريكي تهمة مهاجمة موظفة مسسلمة

^ جوبا :أاعلنت اŸعارضسة اŸسسلحة ‘ دولة جنوب السسودان ،عن Œدد
القتال مع القوات ا◊كومية بولية «أاعا‹ النيل» شسرقي البÓد ،وهو ما نفت
صسحته القوات ا◊كومية.
يشسار إا ¤أان قتال اندلع ب Úالقوات ا◊كومية واŸعارضسة ،منتصسف
ديسسم ،2013 Èقبل أان توقع أاطراف النزاع اتفاق سسÓم ‘ أاوت  2015قضسى
بتشسكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما –قق بالفعل ‘  28أافريل .2016
غ Òأان العاصسمة جوبا شسهدت ‘  8جويلية  2016اشستباكات عنيفة.
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قال عنه اÈÿاء واŸتعاملون:

بختي بلعايب..
مسسÒة طويلة ‘ خدمة
ا’قتصساد ا÷زائري
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اشضراف :سضعيد بن عياد

اÿب Òال ّ
طــاقوي
مهماه بوزيـــــــان
يرصضــد تطّورات
سضوق اÙروقـات

فع ـ ـ ـالي ـة اّتف ـ ـ ـ ـاق مسسـ ـ ـ ـار
ا÷زائـ ـر ترشّسحه للتّمديد
وبنـ ـ ـ ـاء «أاوبك» جديـ ـ ـ ـدة

ضضرورة العمـــل
علــى مواصضــلة
تثم Úحـــالة
الّتوافق ودعمها

كلمة العدد

آاليات ال ّضسبط؟
سضعيد بن عياد
أظهرت ألتقلبات أŸناخية  -ألتي جلبت معها خÒأ وفÒأ من خÓل أرتفاع
معدل تسساقط أألمطار وكذأ ألثلوج Ãا يتوقع أن تكون سسنة فÓحية جيدة -
جلت ندرة
وجود خلل ‘ حركية أألسسوأق ألتجارية للخضسر وألفوأكه ،حيث سس ّ
‘ بعضض أŸنتجات وتأاخر مث Òللتسساؤول ‘ تدخل نظام ألضسبط ‡ا أدى
لرت -ف -اع ف -احشض ‘ أألسس -ع -ار ،وأسس -ت-غ-ل ب-ارون-ات ألسس-وق ،أل-ظ-رف ل-ت-ك-ريسض

تربية اŸائيات ‘ الواجهـة

البديل ..بأاقل كلفة

لمن الغذائي معركة يجب كسضبها
ا أ

رقم

ا أ
لسضبوع

حسضب د  -و -
لحصضائيات
ل إ
الّتضضخّــــــم

ال ّسسنوي بلغ
 6 , 4باŸائة

هيمنتهم على ألعملية ألتجارية بأاسسوأق أ÷ملة وألتجزئة .ول Áت أÿلل
بصسلة Ÿعطيات أإلنتاج وألوفرة بقدر ما يعود إأ ¤غياب آأليات فعالة تربط بÚ
ﬂتلف أ◊لقات أŸتدخلة ‘ “وين ألسسوق حتى خÓل مثل هذه ألظروف
ألتي يسستغلها ألبعضض للتÓعب باألسسعار ،بينما يفرضض وأجب مهنة ألتاجر على
كافة أŸسستويات وألتزأمه Œاه أŸسستهلك بأان يؤودي دوره وفقا للمعايÒ
ألحÎأفية وضسمن قوأعد ألشسفافية حماية لتوأزن ألسسوق ،وباألخصض ألقدرة
ألشسرأئية للمسستهلك ألذي Áثل أŸصسدر أألول لدخل ألتاجر .و‘ ظل مقاومة
أل -نشس -اط أل -ت-ج-اري أŸوأزي وأن-تشس-ار أŸضس-ارب-ة ب-ك-ل م-ا ي-رأف-ق-ه-ا م-ن غضض
وتÓعب باŸيزأن ،يعود أ◊ديث ›ّددأ عن أدوأت أŸرأقبة وألتنظيم ‘
ألŒاه Úألعمودي وأألفقي أنسسجاما مع ألقوأعد ألسسليمة لقتصساد ألسسوق،
ألذي يرتكز على ﬁورين أألول حرية ألعمل ،وألثا Êضسبط ألنشساط من خÓل
إألزأم ألتجار بإاشسهار أألسسعار علنية وبوضسوح وألعمل بنظام ألفوأت Òلتتبع
مسسار أŸنتوج و–ديد هامشض ألربح .إأنّ أك– Èد أمام أ÷هات أŸكلفة
بتنظيم وضسبط أألسسوأق ألغذأئية خاصسة خÓل هذه ألسسنة ألصسعبة بالنظر

بلغ معدل التضضخم السضنوي  6 ، 4باŸائة إا ¤ديسضم .2016 ÈوÁثل
مسضتوى التضضخم تطور مؤوشضر أاسضعار السضتهلك خلل الفÎة اŸمتدة
طيلة سضنة  2016مقارنة بـ  .2015وبخصضوصص التطور على مدى شضهر
(مؤوشضر خام لسضعار السضتهلك) خلل ديسضم 2016 Èمقارنة بنوفمÈ
 2016بلغ  0 ، 19باŸائة نتيجة ارتفاع أاسضعار اŸواد الغذائية ()0 ، 13 +
واŸنتوجات اŸصضّنعة ( 0 ، 34 +باŸائة) .وفيما يخصص التغ Òالسضنوي
لسضعار خلل شضهر ديسضم2016 È
لسضعار مواد السضتهلك أاي تطور ا أ
أ
مقارنة لنفسص الشضهر لسضنة  ،2015سضجل ارتفاع يقارب  7باŸائة.
وحسضب أاصضناف اŸواد ارتفعت أاسضعار اŸنتجات الغذائية بـ  4 ، 3باŸائة
خلل شضهر ديسضم 2016 Èمقارنة لنفسص الشضهر لسضنة 3 ، 7( 2015
باŸائة بالنسضبة للمنتجات الفلحية الطازجة و 4 ، 91باŸائة بالنسضبة
لحذية
للبسضة وا أ
للمنتجات الفلحية اŸصضنّعة) .وبخصضوصص ا أ
لثاث ومواد
لسضعار بـ  13 ، 7باŸائة بينما ارتفعت أاسضعار ا أ
ارتفعت ا أ
لعباء عرفت زيادة بـ
التأاثيث بـ  5 ، 2باŸائة .وفيما يخصص السضكن وا أ
 5 ، 81باŸائة ،فيما أاسضعار النقل والتصضالت بـ  13 ، 14باŸائة .وعرفت
اŸواد اÿاصضة بالصضحة ونظافة ا÷سضم ارتفاعا يقّدر بـ  5 ، 7باŸائة.
لسضعاراÿاصضة بالÎفيه ،الثقافة والÎبية انخفاضضا
وسضجّلت ا أ
ن قانون اŸالية  2016توّقع معّدل تضضخّم
بحوا‹  6 ، 07باŸائة .يذكر أا ّ
بـ  4باŸائة.

لنعكاسساتها على ألقدرة ألشسرأئية ألتوصسل إأ ¤تطبيق آأليات ألضسبط وفقا
لسسوأق إأ ¤مرحلة
لبجديات أŸنافسسة ألنزيهة ،بحيث يجب أن تصسل أ أ
أ
تÈز فيها أحÎأفية أŸتدّخل ،ÚوÁكن حينها بعد إأزألة موأقع ألظل ‘
ألعملية ألتجارية –ديد هامشض كل طرف .لقد وّفرت أل ّسسلطات ألعمومية
إأمكانيات معتÈة با‚از أسسوأق منظمة وإأطÓق أŸبادرة ‘ أÛال
ألتجاري ومرأفقة ألباعة ،غ Òأّنه ل Áكن أن تسستمر حالة بقاء أسسوأق
أ÷ملة خارج إأطار ألرقابة ،إأذ منها يبدأ إأصسÓح ألسسوق وتأاسسيسض ثقافة
أŸعامÓت ألنزيهة “اما كما هو جار ‘ بلدأن عريقة ‘ ألتجارة أ◊رة.
لسسعار عرضسة للتاجر
ول يقصسد باقتصساد ألسسوق فوضسى ألنشساط وترك أ أ
مهما كان نفوذه بقدر ما يعني ‘ أ÷وهر حرية ألعمل ضسمن ضسوأبط
ألحÎأفية ،وتأام Úأÿدمة ألعامة Ãا يصسب ‘ نهاية أŸطاف مسساهمة
لضسرأب ألثمانية أيام أسستجابة
شسريحة ألتجار ،ألذين أحيوأ ألذكرى ألـ  60إ
Ÿتطّلبات مقاومة ألوجود ألسستدماري وكعربون وفاء وألتزأم بالثورة
ألتحريرية أÛيدة.
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قال عنه اÈÿاء واŸتعاملون:

اÿب Òالطّاقوي مهماه بوزيان يرصشد تطّورات سشوق اÙروقات

فعالية اّتفاق مسسار ا÷زائر ترشّسحه للتّمديد وبناء «أاوبك» جديدة
’نتاج النفطي ،الذي التزمت به دول من داخل
قّدم مهمام بوزيان اÿب Òالطّاقوي رؤويته الدقيقة حول آاثار بداية تطبيق اتفاق التخفيضص من ا إ
” التوصشل إاليه من خÓل ما صشار يصشطلح عليه Ãسشار ا÷زائر ،متوّقعا ‘ سشياق متصشل أان يفضشي إا ¤بناء «أاوبك»
وخارج منظمة «أاوبك» ،حيث ّ
’مكانيات الطاقوية وكذا الطموحات وا’سشÎاŒيات
جديدة ،تتجّلى من خÓل وضشع نظام ﬁاصشصشة جديد ،يأاخذ بع Úا’عتبار القدرات وا إ
’بواب ’نضشمام أاعضشاء جدد لتقوية حصشة اŸنظمة
التنموية لكل بلد ،حتى ’ يعتمد على اıزونات فقط ،واغتنم الفرصشة للدعوة من أاجل فتح ا أ
وبالتا‹ الرفع من وزنها وتأاثÒها على صشعيد السشوق النفطية.
حاورته :فضشيلة بودريشص
❊ الشش -عب :ك-ي-ف ت-رون م-ب-دئ-ي-ا ال-ت-زام ال-دول
خ
اŸنتجة للّنفط بقرار الّتخفيضص من سشقف ضش ّ
اÙروق- -ات ‘ الّسش- -وق ال -بÎول -ي -ة ال -ذي دخ -ل
حّيز ال ّسشريان مطلع ششهر جانفي ا÷اري؟
❊❊ أÿب Òأل ّ
طاقوي بوزيان مهماه :أأعتقد أأّنه من
أل ّسس -اب -ق أ’وأن -ه ت -ق -ي -ي-م م-دى أل-ت-زأم أل-دول أŸن-ت-ج-ة
ل -ل -ن-ف-ط ،أأي ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاعضس-اء
م- -ن- -ظ -م -ة أأوبك ودول خ -ارج أأوبك،
أل -ذي -ن أنضس -م -وأ خÓ-ل ل-ق-اء ف-ي-ي-ن-ا
ألثا ÊلÓتفاق ،ورغم ألتصسريحات
أŸطمئنة ،لكن أأ’مر ’ يزأل نسسبيا،
حيث منذ حوأ‹ أأسسبوع ،صسرح وزير
ألنفط وألتعدين ألسسعودي بأانه ”
خ -فضس ن -ح-و  1 ، 5م-ل-يون برميل
يوميا ،وكشسف ‘ سسياق متصسل أأن
حوأ‹  300أألف برميل يوميا سسوف
تخفضس شسهر فيفري ألدأخل ،أأي نفهم من ذلك أأّن
أل -وصس -ول إأŒ ¤سس -ي -د أ’ت -ف -اق بشس -ك-ل ن-ه-ائ-ي سس-وف
يتحّقق شسهر فيفري ،لكن وباŸقابل حيث خÓل يوم
جلت تأاكيدأت مطمئنة ،على أعتبار
أأ’حد أŸاضسي سس ّ
أأّن أأحد أ◊اضسرين أعت Èأأن تنفيذ أ’تفاق –قق
بنسسبة  100باŸائة ،لكن وزير ألنفط ألروسسي أأعلن أأن
عملية ألتخفيضس وصسلت ‘ ظرف أأسسبوع وأحد إأ. 7 ¤
 1م -ل -ي -ون ب -رم -ي -ل ي -وم-ي-ا ،وب-ذلك ن-ق-ف أأم-ام ثÓ-ث
تصسريحات متباينة.

بعضس ألريبة وألشسك ،حيث ’ Áكن إأخفائهما نسسبيا
دأخ -ل «أأوبك» وخ-ارج ه-ذه أŸن-ظ-م-ة أل-ن-ف-ط-ي-ة ،ل-ك-ن
عندما نقف على بوأدر أ’لتزأم نتأاكد تقنيا أأن ما
–قق جد ثم Úوجيد.
وب -خصس -وصس أŸسس -ت -وى أل -ث -ا Êب -عضس أل -تصس -ري -ح -ات
أأ’خÒة ت- -دف- -ع إأ ¤ب- -عضس أل- -ت- -خ- -وف وأل- -ق- -ل -ق ل -دى
أŸسستثمرين ،وهذأ ألقلق يسسجل على مسستوى ألسسوق
بسسبب تضسارب ‘ ألتصسريحات ،وألذي يغّذي ألشسكوك
وي -غ ّ-ذي أŸن -ح-ى أل-تصس-اع-دي
Ÿؤوشس -ر أأسس -ع -ار أل -ن -ف -ط أل-ت-ي
مازألت تتأارجح عند حدود 55
دو’ر للÈميل ،أ’نه قبل دخول
أت -ف -اق ف -ي -ي -ن -ا ح-ي-ز ألسس-ري-ان
وعند أإ’عÓن عنه فقط سسجل
منحى تصساعدي كاد أأن يصسل
إأ ¤حدود  60دو’رأ للÈميل،
غ Òأأن ه- -ذأ أŸن- -ح- -ى ع- -رف
ت- -رأج- -ع- -ا ،وب- -ق- -يت أأ’سس- -ع -ار
ح- -ب -يسس -ة ألـ  55دو’ر ل -لÈم-ي-ل ب-ف-ع-ل أل-تصس-ري-ح-ات
أŸتضساربة ب Úألفاعل Úلتجسسيد مضسام Úأ’تفاق.

ضشرورة العمـــل
علــى مواصشــلة
تثم Úحـــالة
الّتوافق ودعمها

الّتخفيضس مؤوشّسر قوي يبعث على الّتفاؤول

❊ ما هي قراءتكم لذلك..وما هو سشبب ذلك
التّباين على مسشتوى الّتصشريحات؟
❊❊ أأرى أأّنه ينبغي أ◊ديث عن مسستوي ،Úو‘ ألبدأية
نتطّرق إأ ¤أŸسستوى ألتقني ،ألذي أأتفاءل به ،كون
ألوصسول إأ ¤عملية ألتخفيضس بهذأ أ◊جم وأŸسستوى
مؤوشّسر قوي يبعث على ألتفاؤول وتثم Úما –قق ،لكن
Áك -ن أل -ق -ول أأن ألصس -ع -وب -ات ت -ك-م-ن ‘ أل-وصس-ول إأ¤
أ’تفاق وألوقت كفيل باسستدرأكها ،علما أأنه ’ Áكن
مطالبة منظمة «أأوبك» بسسقف تخفيضس مرتفع جدأ،
‘ ظل وجود مسسار من ألÎأكمات ألسسلبية ‘ ألسسابق،
إأ ¤جانب جملة من أإ’خفاقات فيما مضسى أأي قبل
سسنة.
ونسستحضسر باإ’ضسافة إأ ¤ذلك أأي ‘ هذأ أŸسستوى

ت
ر
ب
ي
ة
ا
Ÿ
‘ الوا ائيات
جهــــــة
يسش ّ-ج -ل ع -ج -ز ب -نصش -ف ا’ح -ت -ي -اج -ات ‘ سش -وق
’سشباب ﬂتلفة ،منها طبيعية وأاخرى
السشمك أ
’نشش -ط -ة اŸوازي -ة ل -لصش -ي -د
تصشّ- -ن- -ف ‘ خ -ان -ة ا أ
وال-ت-ع-امÓ-ت خ-ارج إاط-ار السش-وق اŸن-ظ-م-ة م-ث-ل
ال-ب-ي-ع ‘ أاع-ا‹ ال-ب-ح-ر ،وع-دم ال-رف-ع م-ن ح-ج-م
’سش-ع-ار ع-ل-ى درج-ة
’ن -ت -اج ب -الصش -ي -د ل -ب-ق-اء ا أ
ا إ
عالية ضشمن معادلة قلة العرضص مقارنة بحجم
’سش-م-اك ،خ-اصش-ة ‘ ظل
ال-ط-لب اŸت-زاي-د ع-ل-ى ا أ
تراجع مسشتوى اسشتهÓك ﬂتلف أانواع اللحوم
الÈية خاصشة ا◊مراء لغÓئها أايضشا.
سشعيد بن عياد
وŸوأجهة هذأ أ’ختÓل رأهنت ألدولة منذ سسنوأت
على خيار إأرسساء بديل ‡كن وبأاقل كلفة ،يتمثل ‘
تربية أŸائيات Ãختلف أأ’نوأع Ãا ‘ ذلك دأخل
أأ’ق- -ف- -اصس ‘ أل- -ب- -ح- -ر ب- -السس- -اح- -ل ،وع -ل -ى مسس -ت -وى
أŸسسطحات أŸائية بالهضساب ألعليا وأ÷نوب .ويعود
أ◊ديث عن هذأ أÿيار ‘ ألظرف ألرأهن من أأجل
إأ‚از أأ’هدأف أŸسس ّ
طرة من حيث أ’سستثمار و“وين
ألسسوق ،وتشسغيل أليد ألعاملة ‘ وقت تنتظر فيه جملة
من أŸلفات بحوأ‹  100مشسروع للتجسسيد أŸيدأÊ
بعد طول أنتظار.غ Òأأّن مثل هذه أ’سستثمارأت ألتي
تدّعمها مشساريع أأخرى ‘ أŸسستقبل ألقريب تتطّلب
م- -رأف- -ق- -ة ج- -وأري- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى درأسس -ة أ÷دوى
أ’ق-تصس-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ب-ي-ئ-ية وألÎكيبة أŸالية

آالية لتطّور اأ’سسواق
وحالة ا’قÎاب من الّتوازن

❊ ‘ ظ- -ل اسش- -ت- -م- -رار ارت- -ف- -اع اıزون ال -ع -اŸي
ل-ل-م-ح-روق-ات..ه-ل يسش-ت-م-ر ‘ ال-ت-أاث Òالسش-لبي
’سش - -ع - -ار..وم - -ا ه - -ي ا◊ل - -ول
ع- - -ل- - -ى “اسشك ا أ
الّناجعة لتجاوز هذا التحدي؟
❊❊ ت -وج -د عشس -رة أأسس -ب -اب ضس -اغ -ط -ة ع -ل-ى أŸن-ح-ى
ألتصساعدي على أأسسعار برميل ألنفط ،وقبل ألتطرق
إأليها ،يجب ألتحدث عن أأهم ألتوقعات أŸنتظرة ‘
ظ -ل ح -ال -ة ت -ردد سس-ع-ر ب-رم-ي-ل أل-ن-ف-ط ،و’ ن-نسس-ى أأن
أّÙلل Úللشّسأان أل ّ
طاقوي كانوأ يسستبعدون ألتوصسل إأ¤
أأي توأفق ،ولقاء يوم أأ’حد أŸاضسي ،جاء للتقييم
ووضسع آألية أŸرأقبة ،وصسار أليوم أ◊ديث عن مسسار
” فيه
أ÷زأئر بدل أتفاق أ÷زأئر أ’نه تاريخي ،ولقد ّ
بناء ثÓث أأسساسسيات ،وبالنظر إأ‚ ¤احه ‘ تضسييق
ألهوة ب Úألفرقاء دأخل بيت «أأوبك» وتخفيف حدة
أ’سستقطاب ب Úكبار أأقطاب منظمة «أأوبك» ،وإأ¤
جانب ألتخفيف من ألتجاذبات ألعميقة وألعنيفة دأخل
ه -ذه أŸن -ظ -م-ة أل-ن-ف-ط-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ق-ب-ول أأعضس-ائ-ه-ا
أ÷لوسس على طاولة وأحدة ،وتبادل وجهات ألنظر
أŸتناقضسة وقبول أ◊وأر كمبدأأ أأسساسسي ‘ أŸنظمة

و‡ارسسته ،وبالتا‹ –قيق ألتوأفق دأخل «أأوبك»،
وبعد ذلك تطور إأ ¤بناء ألتوأفق دأخل وخارج «أأوبك»
من ألدول أŸنتجة للنفط.
ومن ألضسروري أÿوضس ‘ مسسأالة بناء ألتوأفق ألذي
خضس عنه لقاء فيينا
تشسّكل ‘ مسسار أ÷زأئر ،و“ ّ
أأ’ول وألثا ،Êألذي ألتقت فيه دول أأوبك مع ألدول
” إأقرأر تخفيضس
أŸنتجة للنفط خارج «أأوبك» ،حيث ّ
 1 . ٨مليون برميل يوميا .ونشس Òإأ ¤أأّن مسسار أ÷زأئر
تطلب عدة مسسائل حتى رأأى ألنور ‘ صسدأرتها ،نذكر
وضس- -ع ﬁاصسصس- -ة ج- -دي- -دة أأي ﬁاصسصس- -ة ج- -زئ- -ي- -ة
وم -رح-ل-ي-ة ،إأ ¤ج-انب وضس-ع آأل-ي-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذ م-ن خÓ-ل
أل-ل-ج-ن-ة أÿم-اسس-ي-ة ل-ل-م-ت-اب-ع-ة وأل-ت-ي ترأأسسها ألكويت،
وتضسم ‘ عضسويتها أ÷زأئر ،وكذأ وضسع آأليات Ÿرأقبة
ألتنفيذ وألتحقق من ألوفاء با’لتزأمات أŸقررة‘ .
“ت مناقشسته وحضسي بالدرأسسة ‘ لقاء
ح Úأأهم ما ّ
أأ’حد أŸاضسي“ ،ثل ‘ أÿطوة أŸقبلة ‘ إأطار
مسسار أ÷زأئر ،وأŸتمثل ‘ وضسع آألية لتطور أأسسوأق
أل -ن -ف -ط وح -ال -ة أ’قÎأب م -ن أل-ت-وأزن أŸنشس-ود ،و”
أعتماد ﬁاصسصسة Ÿدة سستة أأشسهر ،وللتوضسيح أأقول
أأّن ألّلقاء ليسس Ÿرأقبة مدى أ’لتزأم فقط ،بل من
أأج -ل ت -ق -ي -ي -م أل -ل -ج -ن -ة وأل-وق-وف ع-ل-ى م-دى ف-ع-ال-ي-ة
أإ’جرأءأت أŸتخذة وكذأ مدى أسستجابة أأ’سسوأق لها،
وألذي سسوف يتشسّكل حتما من خÓل تعا‘ أأ’سسعار،
وأأ’م -ر أل -ث-ا Êي-ت-م-ث-ل ‘ تضس-اؤول أل-ك-م-ي-ات أل-ف-ائضس-ة
وأل -ع -ائ -م -ة ‘ ألسس-وق ،وأآ’ل-ي-ة أل-ت-ي ي-ت-م أل-ع-م-ل ع-ل-ى
إأنضساجها خÓل أأ’يام أŸقبلة ،ولذلك ‘ حالة ألتأاكد
م -ن ف-ع-ال-ي-ة أ’ت-ف-اق سس-وف ي-ت-م “دي-ده لسس-ت-ة أأشس-ه-ر
أأخرى ،و‘ أŸرحلة أÿاصسة ضسمن مسسار أ÷زأئر،
يجب ألعمل على موأصسلة تثم Úحالة ألتوأفق ودعمها،
ولدى ألتطرق إأ ¤تثم ÚأŸكاسسب ،ينبغي ألوقوف
ع-ل-ى م-ن-ظ-ورأت مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة أأسس-اسسية ،حيث باإ’مكان
أإ’طÓع عليها –ت شسعار بناء «أأوبك» جديدة.
❊ كيف تتوّقعون مسشتقبل منظمة «أاوبك» ‘
ظ -ل اŸسش -ت -ج ّ-دات وع -ل-ى ضش-وء مسش-ار ا÷زائ-ر،
الذي أاذاب اÓÿفات ‘ وجهات النظر وأابعد
التناقضص من اŸواقف اŸششÎكة؟
❊❊ ’ نبالغ إأذ قلنا أأن أأهمية مسسار أ÷زأئر سسوف
يفضسي إأ ¤بناء «أأوبك» جديدة تتجّلى من خÓل ،وضسع
نظام ﬁصساصسة جديد ،يأاخذ بع Úأ’عتبار ألقدرأت
وأإ’م - -ك- -ان- -ي- -ات أل- -ط- -اق- -وي- -ة ،وك- -ذأ أل- -ط- -م- -وح- -ات
وأ’سسÎأŒيات ألتنموية لكل بلد ،و’ نبقى نعتمد على

‚ـــاح الّتخفيضص
’سشعـــار
يرفـــــع ا أ
فوق سشقف الـ 60
دو’را للÈميــل

أıزونات فقط ،أأما ضسمن منظور أأوبك جديدة ،من
أŸهم فتح أأ’بوأب ’نضسمام أأعضساء جدد.

حتمية توسسيع «أاوبك» من ح ّصستها ‘ السسوق

❊ ب- -رأاي- -ك- -م ه- -ل ب -إام -ك -ان م -ن ّ-ظ -م -ة «أاوبك» أان
تسشتقطب العديد من الدول اŸنتجة اŸهّمة ‘
السش -وق ،ع -ل-م-ا أاّن غ-ي-ن-ي-ا ا’سش-ت-وائ-ي-ة ت-قّ-دمت
مؤوّخرا بطلب لÓنضشمام؟
❊❊ من أل ّضسروري أأن توسّسع هذه أŸنظمة ألنفطية من
نسسبة ح ّصستها ‘ ألسسوق ألعاŸية ألنفطية ،علما أأّنها
تسستحوذ على نحو  35باŸائة من ألسسوق ،ولو أفÎضسنا
أأّن روسسيا تنضسم إأليها ،فإانه حصسة «أأوبك» من ألسسوق
ألعاŸية ألنفطية ،تقفز إأ 46 ¤باŸائة ،ولو تنضسم
دول أأخرى تقفز حصستها من ألسسوق ألنفطية إأ ¤أأزيد
من نصسف أŸعروضس ألنفطي ألعاŸي ،ويجب أأن
Œذب «أأوبك» ن- -ح- -وه- -ا ح- -ت- -ى أŸن -ت -ج Úألصس -غ -ار
وŒميعهم ،أ’ّن ذلك يرشّسحها لبسسط يدها على أأكÈ
حصسة ،وننتقل بذلك من حرب أ◊صسصس من دأخل
«أأوبك» ألذي كاد أأن يفجّر بيت هذه أŸنظمة ‘ فÎة
سسابقة إأ ¤خارجها ،ويؤوّدي ذلك إأ ¤أكتسساب حصسصس
لفائدة بيت أŸنظمة ›تمعة على مسستوى ألسسوق،
وتصسبح «أأوبك» قوية Ãجموعتها وقّوتها ،ولن يتحّقق
ذلك من خÓل منتج Úمنفردين ،وحان ألوقت كي
تّتجه «أأوبك» نحو توسسيع ›ا’ت تخ ّصسصس وتدّخلها،
ح-يث تصس-ب-ح ت-ه-ت-م ب-الصس-ن-اع-ات أل-ب-يÎوك-يماوية وكذأ
صسناعة وŒارة ألغاز و›مل ألعناصسر ألكفيلة بتنويع
أقتصساديات ألدول ألنفطية ،حيث تقحم ألفÓحة كون
أأ’سسمدة يتم أشستقاقها من إأنتاج ألغاز ،وبذلك ننتقل
من «أأوبك» متمحورة حول ألنفط أÿام إأ« ¤أأوبك»
ج -دي-دة م-ت-م-ح-ورة ح-ول ع-ن-اصس-ر أل-ت-ن-وي-ع أل-ط-اق-وي
وأ’قتصسادي ،وهذأ ما يدّعم فرصس كل عضسو للولوج

البديل  ..بأاقل كلفة
اأ’من الغذائي معركة يجب كسسبها

وتوف Òألفضساءأت ألعقارية أÓŸئمة وأŸوأقع أŸائية
أأو ألبحرية ألضسرورية وفقا للمعاي Òألعلمية من أأجل
ضسمان إأ‚ازها ‘ أآ’جال وبالنوعية ألÓزمة إ’درأك
أأ’هدأف أّÙددة ‘ ›ال ألرفع من أإ’نتاج ودÁومة
أل- -وف- -رة ‘ ألسس -وق أÙل -ي -ة ،و ’ ⁄ت -دع -ي -م ق -درأت
ألتصسدير نحو أأسسوأق إأقليمية وجهوية ‘ زمن –ول
فيه أأ’من ألغذأئي إأ ¤معركة يجب كسسبها.

ع Úصسالح..الوجهة اŸسستقبلية

وÁثّل أ÷نوب ألوجهة ألتي يرأهن عليها ’سستيعاب
م -ث -ل ه -ذه أŸشس -اري-ع ،ح-يث سسّ-ج-لت ‘ ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة
أŸنصسرمة فقط أسستفادة حوأ‹  70فÓحا بع Úصسالح
(و’ية “Ôأسست) من تكوين ‘ تربية أأ’سسماك ‘
أŸي-اه أل-ع-ذب-ة .وأأشس-رفت ع-ل-ى ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ت-ك-وي-ن-ي
إأطارأت من أŸعهد ألتكنولوجي للصسيد ألبحري وتربية
أŸائيات بالقل (سسكيكدة) ،ومن ألغرف أŸشسÎكة بÚ
أل-و’ي-ات ل-لصس-ي-د أل-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات ل-ك-ل م-ن
ورق -ل-ة وق-اŸة وسس-ط-ي-ف .وشس-م-ل أل-ت-ك-وي-ن أل-ت-ق-ن-ي-ات
أŸسس -ت-ع-م-ل-ة ‘ أل-ت-ف-ري-خ أ’صس-ط-ن-اع-ي ‘ ظ-ل وج-ود
مؤوهÓت جغرأفية وطبيعية تسساعد على تنمية هذأ
ألنشساط خاصسة سسمك أ÷مÈي.
وتسساهم هذه ألشسعبة أÙاطة بآاليات للتكوين وألدعم
‘ بعث أ◊ركية أ’قتصسادية أÙلية خاصسة بإادماج
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أ’تصس-ال وأل-ط-اق-ة أŸت-ج-ددة ل-ت-وفÒ
حاجيات إأدأرة وسسائل أإ’نتاج وتقريب أŸسسافات من
أأ’سسوأق ،حيث Áكن Ÿناطق تصسنف أأقطاب تربية
أŸائيات ‘ أ÷نوب باأ’خصس أأن تدفع بسسكانها إأ¤

م -رت-ب-ة م-ت-قّ-دم-ة ع-ل-ى مسس-ار أل-ت-ط-ور وأŸسس-اه-م-ة ‘
أل -ن -م -و ،خ-اصس-ة وأأّن ألّ-ت-قسس-ي-م أإ’دأري إ’نشس-اء و’ي-ات
منتدبة مند›ة يرمي ‘ أ÷وهر إأ– ¤ويل تلك
ألربوع إأ ¤مصسادر تنتج ألÌوة دون أŸسساسس بطابعها
ألبيئي أأ’صسلي ضسمن إأطار بناء أقتصساد أأخضسر.

إادخال تربية اأ’سسماك ‘ الوسسط الّزراعي

نفسس ألتوجه تعتمده مديرية ألصسيد لو’ية أ÷زأئر
بتمكن قرأبة  100مزأرع ‘ سسنة  2016من تكوين ‘
›ال تربية أأ’سسماك من أأجل –سس Úوفرة منتوجات
ألصسيد ألبحري وتربية أŸائيات أŸوجهة لÓسستهÓك

أأ’مريكية ألـ  550منصسة حفر ،وتعد أأك Èزيادة مسسجّلة
منذ أŸنتصسف أأ’ول من عام  ،2013إأ ¤جانب وجود
 5000بئر من ألنفط ألصسخري من قبيل ما يصسطلح
”
عليها باآ’بار ألنائمة ،ويتعلق أأ’مر باآ’بار ألتي ّ
ح -ف -ره -ا ع -ن -دم -ا ك-انت أأ’سس-ع-ار م-رت-ف-ع-ة ،وع-ن-دم-ا
أنخفضست أأسسعار برميل ألنفط
” غ -ل -ق ه -ذه أآ’ب -ار ،وتسس -م-ى
ّ
ك- -ذلك ب -اآ’ب -ار أ÷اه -زة ،أ’ن -ه
Óنتاج ألفعلي
بإامكانها ألعودة ل إ
‘ أأي ◊ظ -ة ول -دي -ه -ا أل -ق-درة
ع -ل -ى “وي -ن ألسس -وق أل -ع-اŸي-ة
ب-ح-وأ‹  1 . 5م-ل-يون برميل
يوميا ،ولو أفÎضسنا عودة هذه
أأ’خÒة أ’غرقت ألسسوق ،أأي ما
يتم سسحبه بفعل مسسار أ÷زأئر،
سسيتم سسحب نتائجه أ’يجابية من خÓل هذأ أŸنتوج
من ألنفط ألصسخري ألنائم .ومن ألعوأمل أل ّضساغطة
كذلك Áكن ألوقوف على ألسسياسسة أÿارجية أ÷ديدة
أ’م-ري-ك-ا ،ب-ع-د ت-ع-ي Úأأح-د رم-وز ألصس-ن-اع-ة أل-ن-ف-ط-ي-ة
‡ا
أأ’مريكية على رأأسس وزأرة أÿارجية أأ’مريكيةّ ،
يجعل ألسسياسسة أأ’مريكية أÿارجية
تهتم بالنفط ،مع ألعلم أأنّ
أل- -رئ- -يسس أأ’م- -ري -ك -ي
أ÷دي - - - -د ،رف - - - -ع
شس-ع-ار «أأم-ري-ك-ا
أأو’»Ã ،ع-ن-ى
أأن أ- -Ûال
ألطاقوي
سسيكون
أأ’كÌ
أأهمية
بالنسسبة
للرئيسس

أأ’مريكي دونالد ترأمب من أأجل –قيق أ’سستقÓل
ألطاقوي أ’مريكا ومنحها أكتفاء ذأتيا من ألنفط ،مع
ألعلم أأن ألرئيسس ترأمب حريصس على ألتخفيف من
إأجرأءأت ألتنقيب عن ألنفط وألغاز وبالتا‹ ألتخفيف
من أإ’جرأءأت ألبيئية وأŸناخية ،من أأجل أسستغÓل
أأك Èللفحم أ◊جري وألنفط
وأل -غ -از ألصس -خ-ري .Úوم-ن بÚ
أل- -ع- -وأم -ل ألضس -اغ -ط -ة ن -ذك -ر
أل-ت-وج-ه أل-ع-اŸي ن-ح-و ت-كثيف
صس- -ن- -اع- -ة وŒارة أل- -غ- -از ،إأ¤
جانب وضسعية أ’سستثمارأت ‘
ق- - -ط- - -اع أل- - -ط- - -اق- - -ة وق - -ل - -ق
أŸسستثمرين من ألتذبذب ‘
‡ا سسينبئ
وضسعية أأ’سسوأقّ ،
ب - -ت - -غÒأت ح - -اّدة ‘ أأسس - -ع- -ار
ألنفط خÓل ألعشسرية أŸقبلة أأي بعد آأفاق عام ،2021
ب - -اإ’ضس - -اف - -ة إأﬁ ¤دودي- -ة ‰وذج أأ’ع- -م- -ال أ◊ا‹
ل-لشس-رك-ات أل-ن-ف-ط-ي-ة ،وت-ب-اط-ؤو ‰و أ’ق-تصس-اد أل-عاŸي
وع- -ل- -ى وج- -ه أÿصس- -وصس أ’ق -تصس -اد ألصس -ي -ن -ي ،و‰و
أŸصس- -ادر أل- -ط- -اق -وي -ة أأ’خ -رى ع -ل -ى غ -رأر أل -ف -ح -م
وأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة وأل -ت -وسس -ع ‘ نشس -ر أل-ف-ع-ال-ي-ة
ألطاقوية ،وآأخر عامل ضساغط Áكن حصسره ‘ حالة
أإ’ن-ت-اج أل-ف-ع-ل-ي ل-ك-ل دول-ة م-ن-ت-ج-ة ل-ل-ن-ف-ط م-ن دأخل
وخارج «أأوبك».
❊ ما هي ال ّسشيناريوهات اÙتملة حول أاسشعار
برميل النّفط بعد سشريان اّتفاق الّتخفيضص؟
❊❊ أأقول أأّنه على ضسوء أŸعطيات أ’يجابية ،ومع
أأ’خذ بع Úأ’عتبار ألعوأمل ألضساغطة ،خاصسة خÓل
ألسستة أأشسهر أأ’و ¤من ألسسنة أ÷ارية ألتي تعت ÈفÎة
أختبار حقيقي لثبات جدية أأ’عضساء أŸنضسوي– Úت
أت -ف -اق أ÷زأئ -ر ’ ،ن -ب -ال -غ إأذأ ق -ل-ن-ا أأّن أأه-م-ي-ة مسس-ار
أ÷زأئر سسوف يفضسي إأ ¤بناء «أأوبك» جديدة تتجلى
من خÓل ،وضسع نظام ﬁصساصسة جديد ،يأاخذ بعÚ
أ’ع-ت-ب-ار أل-ق-درأت وأإ’م-ك-ان-ي-ات أل-ط-اق-وي-ة لكل بلد،
وكذأ ألطموحات وأ’سسÎأتيجيات ألتنموية لكل بلد،
و’ نبقى نعتمد فقط على أıزونات فقط ،أأما
ضسمن منظور «أأوبك» جديدة ،من أŸهم فتح أأ’بوأب
’نضسمام أأعضساء جدد.
وأأرى أأّنه على ضسوء ألتّصسريحات ،أأنّ جميع أأ’عضساء
متفائل Úولديهم قبول على بقاء أأ’سسعار على مسستوى
هذأ ألهامشس ،أأي ما ب 55 Úو 60دو’رأ ،وعلى أأمل
‚اح آأجال ألسستة أأشسهر وŒديدها،
ف- - -إاّن أأ’سس - -ع - -ار سس - -وف
تتجاوز سسقف ألـ
دو’رأ
60
للÈميل.

ألغذأئي .ويقصسد بÎبية أأ’سسماك أŸد›ة ‘ قطاع
ألزرأعة إأدخال تربية أأ’سسماك ‘ ألوسسط ألزرأعي من
خÓل تطوير ألنشساط Úباسستفادة فرع من أمتيازأت
فرع آأخر .وبخصسوصس مزأيا تربية أأ’سسماك أŸد›ة
‘ قطاع ألزرأعةŒ ،در أإ’شسارة إأ ¤أأن عملية أإ’دماج
هذه سستسسمح بضسمان دعم إأضسا‘ من حيث ألÈوتينات،
وتنّوع مدأخيل أŸسستثمرأت ألفÓحية و–سس Úنوعية
معيشسة ألفÓح’ Úسسيما ‘ أŸسستثمرأت ألصسغÒة.
كما تسسمح أأيضسا بتثم Úأسستعمال أŸسسطحات أŸائية
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وأ’صس-ط-ن-اع-ي-ة وت-خ-ف-يضس ت-ك-ل-فة ألسسمك،
وتكثيف أŸردود ألفÓحي للمسستثمرأت ،إأضسافة إأ¤

إأ ¤أأسس -وأق ج -دي -دة وم-ن-ت-ج-ات م-ت-نّ-وع-ة ،ع-ن ط-ري-ق
ت -نسس -ي -ق أآ’ل-ي-ات وأأ’دوأت دأخ-ل أŸنّ-ظ-م-ة ،و‘ ظ-ل
وجود بوأدر بناء «أأوبك» جديدة وفاعلة على ضسوء
مسسار أ÷زأئر ’ يجب أأن نغفل عن وجود ألعناصسر
ألضساغطة ،وتضسم ضسغط معادلة ألدو’ر
أأم - -ام سس - -ل - -ة

ألعمÓت
أل-رئ-يسسية ،ووضسعية
أıزونات أإ’سسÎأŒية
أأ’م -ري -ك -ي -ة وك -ذأ دول أل-ت-ع-اون
أ’ق- -تصس -ادي ،وت -ع -ا‘ نشس -اط أل -ن -ف -ط وأل -غ -از
ألصس -خ -ري ،Úك -ون أإ’حصس -ائ-ي-ات أأ’خÒة ت-كشس-ف ع-ن
Œاوز ع- -دد م -نصس -ات أ◊ف -ر ‘ أ◊ق -ول أل -ن -ف -ط -ي -ة
تطوير فÓحة طبيعية ومسستدÁة.

شسعبة جديدة تعد Ãسستقبل كبÒ

وبدأأ نشساط تربية أŸائيات بو’ية ألشسلف مع بدأية
سسنة  ‘ 2014إأطار ألÈنامج ألوطني 2020 - 2014
ألذي Áسس كل ألو’يات ،ويسستهدف ألوصسول إأ190 ¤
مشس -روع .وت -دخ -ل ت -رب -ي -ة أŸائ -ي -ات ضس-م-ن أأ’نشس-ط-ة
جلت أŸصسالح
ألفÓحية وألتجارية أÙلية ،حيث سس ّ
أŸع-ن-ي-ة  12ط-ل-ب-ا لÓ-سس-ت-ث-م-ار ،وأسس-ت-ك-مال إأجرأءأت
أ’سستفادة من مشساريع تربية أŸائيات ع 11 Èموقعا
” أختيارها ع Èألو’ية لتكون ورشسة Ÿمارسسة هذأ
ّ
ألنشساط ،وألتطلع ’سستÓم  04مشساريع جديدة ‘ ›ال
تربية أŸائيات سسنة  ،2017وذلك على مسستوى عرضس
ألبحر بكل من مناطق أŸرسسى وسسيدي عبد ألرحمان
وبني حوأء ‘ غضسون شسهري أأفريل وماي أŸقبل.Ú
وسسيتم تنصسيب مشسروع ببني حوأء بإانتاج يÎأوح ما بÚ
 600و 1000ط - - -ن ع 24 Èق-فصس-ا ع-ائ-م-ا ،ومشس-روع
أŸرسسى بطاقة  900طن ،فيما تقّدر ألطاقة أإ’نتاجية
Ÿشسروعي سسيدي عبد ألرحمان بـ  1000طن ،فضسÓ

ع- -ن مشس- -روع آأخ -ر
ه- -و ح- -ال- -ي -ا ‘ ط -ور أإ’ج -رأءأت .وي-ه-دف تشس-جيع
أ’سس -ت -ث -م-ار ‘ نشس-اط ت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات –صس-ي-ل ث-روة
سسمكية تقّدر ما ب 3000 Úإأ 4000 ¤طن مع آأفاق
موسسم Ÿ 2020 - 2019نافسسة إأنتاج أŸوأنئ ألذي
يقارب  5000طن سسنويا .ويقوم أŸسستثمرون بÎبية
ذئب ألبحر وألقاجوج وبلح ألبحر ،إأ ¤جانب أ÷مÈي
ألذي يرتقب ‚اح تربيته ‘ أŸشساريع أŸقبلة ،إأ’ أأن
ن -قصس أل -غ -ذأء وأأ’سس-م-اك ألصس-غÒة أل-ت-ي تسس-ت-ورد م-ن
أأوروبا يشسّكل أأحد مشساكل هذأ ألنشساط.

الّتكوين واŸرافقة اإ’دارية واŸالية

وعلى صسعيد ألتكوين ألبشسري أŸؤوهل ‘ هذأ أÛال،
يسساهم أŸعهد ألوطني ألعا‹ للصسيد ألبحري وتربية
أŸائيات ‘ تخريج دفعات Ãسستوى تقني سسامي ‘
ت -رب-ي-ة أŸائ-ي-ات ي-ن-ب-غ-ي أأن Œد م-ت-اب-ع-ة م-ن أل-دوأئ-ر
أإ’دأري-ة أıت-ل-ف-ة أŸع-ن-ي-ة ب-ت-جسس-ي-د برأمج ألنهوضس
با’قتصساد خارج أÙروقات وبالذأت ‘ فرع ألصسيد

وت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات وف-ق-ا Ÿن-ظ-وم-ة
–فيزأت تث Òأهتمام ألشسباب ،وتبعث فيهم ألثقة ‘
جدوى متابعة مثل هذأ ألتكوين وتعميق ألثقة ‘ مثل
هذه أŸؤوسسسسات ألتي توفر ألعنصسر ألبشسري أÓŸئم.
وبالنظر للدور ألبارز ألذي يقوم به هذأ أŸعهد وغÒه
م -ن أŸؤوسسسس -ات ذأت ألصس -ل -ة ب -ال -ق-ط-اع Áك-ن ل-ت-وفÒ
أŸزي-د م-ن أإ’م-ك-ان-ي-ات وت-وسس-ي-ع مسس-اح-ة ألتحفيزأت
÷ذب أهتمام ألشسباب نحو هذأ ألنشساط ألذي يحتاج
إأ ¤تصسنيفه على مسستوى أ÷ماعات أÙلية ضسمن
أأول - -وي - -ات أ’سس - -ت - -ث- -م- -ار خ- -اصس- -ة ‘ أŸن- -اط- -ق ذأت
أÿصس-وصس-ي-ات أŸن-اخ-ي-ة وأل-ب-ي-ئ-ي-ة أÓŸئ-م-ة سسوأء ‘
ألسساحل باعتماد مشساريع تربية أأ’سسماك ‘ ألوسسط
ألطبيعي أأو ‘ ألهضساب ألعليا وأ÷نوب باسستغÓل أأمثل
ون -اج -ع ل -ل -مسس -ط -ح -ات أŸائ -ي-ة أل-ع-ذب-ة م-ث-ل ألسس-دود
وأأ’حوأضس (ألصسيد ألقاري).
ول -ذلك م-ن أŸف-ي-د أأن ي-ت-عّ-زز أل-ت-ع-اون وأل-ت-نسس-ي-ق بÚ
ج-ه-ات أل-ت-ك-وي-ن وأل-ق-ط-اع-ات أŸع-نية مباشسرة بإا‚از
أŸشس -اري -ع وج -ذب أŸسس -ت -ث -م -ري -ن أÙت -م -ل Úسس -وأء
أÙلي Úأأو أأ’جانب ،خاصسة وأأن هذأ ألفرع يسساهم ‘
ت- -ن- -م- -ي- -ة ع- -دد م- -ن أأ’نشس- -ط -ة ألصس -ن -اع -ي -ة ألصس -غÒة
وأŸتوسسطة مثل إأنتاج ألتجهيزأت وأأ’دوأت وأأ’غذية
وكذأ –ويل أأ’سسماك وتعليبها وتسسويقها خاصسة ‘
أŸوأقع ألتي تتوفر على سسوق يرتفع فيها ألطلب على
هذأ ألنوع من ألغذأء.
غ Òأأنّ ل- -ل -ب -ن -وك أل -دور أل -ب -ارز ‘ ب -عث ه -ذأ أÿي -ار
با’نفتاح على ألشسباب وتنظيمهم ‘ شسكل تعاونيات
إ’طÓق مشساريع قابلة للنمو وذأت جدوى مسساهمة من
أŸؤوسسسس - -ات أل - -ب - -ن - -ك- -ي- -ة ‘ أ‚از مسس- -ار أل- -ن- -م- -وذج
أ’قتصسادي أ÷ديد للنمو كممّول أأسساسسي يتحّمل جانبا
من مهمة تشسغيل أليد ألعاملة أŸؤوّهلة ،وبالتا‹ “ويل
أل -ت -ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة أŸن-د›ة وتصس-ح-ي-ح أل-ن-ظ-رة Œاه
ألبنك ،بحيث يؤوّكد ألتزأمه باŸرأفقة أ÷وأرية وتأاطÒ
أل -ي -د أل -ع -ام -ل -ة أ÷ري -ئ -ة ‘ م-وأج-ه-ة –دي أل-ت-ح-ول
أ’ق-تصس-ادي ن-ح-و إأن-ت-اج ألÌوة ،وأل-ت-ح-رر م-ن أل-ت-ب-ع-ي-ة
للمحروقات.
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بختي بلعايب ..مسسÒة
طويل ـ ـة ‘ خدم ـ ـ ـة
ا’قتصس ـ ـاد ا÷زائري

فقدت السشاحة ا’قتصشادية والتجارية وجها بارزا برحيل الوزير واÿب Òبختي بلعايب ،الذي
’خصص خÈاء ومتعامل Úمن كافة ربوع ا÷زائر.
أاثار موته موجة تأاثر واسشعة ششملت با أ
ويجمع كلهم على أان الرجل خاضص مسشÒة طويلة ‘ خدمة ا’قتصشاد الوطني ،متميزا بدفاعه
ال-ق-وي Ãواق-ف غ Òق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ف-اوضص ع-ن اŸصش-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ م-واج-هة العوŸة وصشراع الكبار
’سشواق.
للهيمنة على ا أ
وفيما يلي انطباعات بعضص من عرفوه عن قرب
أ÷زأئ -ر ضس -م -ن Œسس -ي -د سس -ي -اسس -ة تشس -ج -ي -ع أإ’ن-ت-اج
❊ اÿب Òمبتول:
أ÷زأئري أŸطابق للمعاي .Òوأعت Èوفاته خسسارة
لÓقتصساد أ÷زأئري وقطاع ألتجارة باأ’خصس ،معربا
لذويه عن خاصس ألتعازي ألقلبية وجميل أŸوأسساة.

عانى الرجل كثÒا
من ضسغوطات بارونات ا’سستÒاد

أأّكد أÿب Òعبد ألرحمان مبتول أأن وزير ألتجارة
أل-رأح-ل ب-خ-ت-ي ب-ل-ع-ايب
سساهم بدور معت Èرفقة
أل- -وزي- -ر ع- -ب- -د أل -ك -رË
ح- - - - - - - - -رشس- - - - - - - - -اوي ‘
أŸفاوضسات مع صسندوق
أل - -ن - -ق- -د أل- -دو‹ ح- -ول
أل-ت-ع-دي-ل ألهيكلي خÓل
سسنة  1994بعد موأفقة
أ÷زأئ - -ر ع - -ل- -ى إأع- -ادة
ج- - -دول - -ة أŸدي - -ون - -ي - -ة
أÿارجية ،موضسحا ‘ أتصسال هاتفي أأجرته «ألشسعب»
أأمسس أأن - -ه Ÿا ك - -ان Ãج- -لسس أÙاسس- -ب- -ة ‘ ب- -دأي- -ة
ألثمانينات عرف ألرأحل مديرأ بوزأرة ألتجارة مÈزأ
خصساله أ◊ميدة كموظف نزيه ومدأفع شسرسس عن
أŸصسلحة ألوطنية.
وعن أأهم أŸلفات ألتي أشستغل عليها بتمعن وحزم
أأشسار متول إأ ¤أأن ألرجل وهو من طرأز عال ‘
ألكفاءة وأŸسسؤوولية ،أأرأد ألتوصسل إأ ¤إأعادة ألتفاوضس
مع أ’–اد أأ’وروبي حول بنود عقد ألشسرأكة ألذي
أظهر خل ‘ Óغ Òصسالح بÓدنا و“كن من أنتزأع
موأفقة ألطرف أآ’خر «Ÿرأجعة بعضس أأ’حكام وليسس
ك- -ل أ’ت -ف -اق» ،ك -م -ا ك -ان يسس -ع -ى إأ ¤ت -ف -ع -ي -ل مسس -ار
أل -ت -ف-اوضس م-ن أج-ل أ’نضس-م-ام إأ ¤م-ن-ظ-م-ة أل-ت-ج-ارة
أل -ع -اŸي -ة وأ’سس -ت -ف-ادة م-ن ب-عضس أأ’ورأق أ’ي-ج-اب-ي-ة
لصسالح أ÷زأئر.
غ Òأأّن أأصسعب ما وأجهه ألوزير ألرأحل بلعايب ،ألذي
ينحدر من عائلة جد متوأضسعة يضسيف مبتول متأاثرأ
بتلك ألضسغوطات ألتي مارسسها من يعرفون Ãافيا
أ’سس- -تÒأد ،أل- -ذي- -ن رأأوأ ف- -ي- -ه مصس- -در خ- -ط- -ر ع -ل -ى
مصس -ا◊ه -م ب -ع -د أأن ت -وّل -ى تسس -ي Òرخصس أ’سس -تÒأد،
وأأب -دى صس Ó-ب -ة ‘ م -ن -ع إأدخ -ال م -ا ي -ت -م إأن -ت -اج-ه ‘

❊ خبزي عبد اÛيد
رئيسص غرفة التجارة لبسشكرة:

“ّيز باإ’صسغاء لÓنشسغا’ت
وا’قÎاحات ومسساندة الشسباب
أأشس -اد خ -ب -زي ع -ب -د أÛي -د رئ -يسس غ -رف -ة أل-ت-ج-ارة
وألصسناعة لو’ية بسسكرة
Ãسس -ار أل-وزي-ر أل-رأح-ل
ب -ل -ع -ايب ب-خ-ت-ي ،مÈزأ
“ي -زه ب -أاسس -ل -وب ع -م-ل
ح- - -ديث ب - -ح - -يث ك - -ان
يشس- -ت -غ -ل م -ب -اشس -رة م -ع
غ- - - -رف ألصس- - - -ن - - -اع - - -ة
وأل -ت-ج-ارة وÁت-از ب-ق-وة
أإ’صس -غ -اء ل Ó-نشس-غ-ا’ت
وأ’قÎأحات ،كما بذل
ألكث ‘ Òمكافحة ألبÒوقرأطية ‘ قطاع ألتجارة.
ومن ب Úألقرأرأت ألتي أتخذها ‘ أإطار تدعيم
مكانة ألو’يات ألدأخلية ‘ ألديناميكية أ’قتصسادية
Ãن-اسس-ب-ة ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اء ت-ق-ي-ي-م أل-عÓ-ق-ات أ’قتصسادية
أ÷زأئ-ري-ة أ’ن-دون-يسس-ي-ة ،أل-ذي أأشس-رف ع-ل-ي-ه ألفقيد
شس -خصس-ي-ا أأم-ر ب-أان ي-ت-م أع-ت-م-اد م-ق-ر م-ك-تب أل-ل-ج-ن-ة
أıتلطة Ûلسس أأ’عمال أ÷زأئري أ’ندونيسسي
ببسسكرة ،وهي سسابقة أأو ¤من نوعها يقوم بها وزير
علما أنه كان صساحب نظرة أسستشسرأفية دقيقة.
ومن أÿصسال ألتي يحتفظ بها عن ألوزير إأ ¤جانب
صس -رأح -ت -ه أأن أأب -وأب-ه ك-انت م-ف-ت-وح-ة ويسس-اع-د ك-ثÒأ
‡ا
ألشسباب ‘ دخول أ◊ياة أ’قتصسادية وألتجاريةّ ،
يعت Èرحيله خسسارة كبÒة للفعل أ’قتصسادي خاصسة
أÙلي.
رصشد ا’نطباعات :سشعيد بن عياد

“اششيا مع اŸعاي Òالّدولية

مقاييسس جديدة Ÿراقبة اŸواد الغذائية

صسادقت وزأرة ألتجارة على طرق جديدة لتحليل
أŸوأد ألغذأئية أ◊ ّسساسسة وذأت أ’سستهÓك ألوأسسع،
“اشسيا مع أأحدث أŸقاييسس ألدولية ‘ هذأ أÛال،
حسس - -ب - -م - -ا أأك - -ده لـ «وأأج» مسس - -ؤوول ب- -ال- -وزأرة .وّ“ت
أŸوأفقة على ما ›موعه  72طريقة –ليل للمنظمة
ألدولية للتقييسس (إأيزو) أŸتعلقة باŸوأد ألغذأئية ‘
أأكÌها عن طريق مرأسسيم وزأرية منها  ّ” 67نشسرها
مثل أŸرسسوم أŸتعلق بتحديد أ◊موضسة ‘ أŸوأد
أل-غ-ذأئ-ي-ة أŸصسّ-ب-رة،
ب- -ي- -ن -م -ا سس -ت -نشس -ر 5
أأخرى قريبا ،حسسب
م - - -ا أأ ّك- - -ده م- - -دي- - -ر
ﬂتÈأت ف- - - - - -حصس
و–ل-ي-ل أل-ن-وع-ي-ة ‘
أل- - - -وزأرة ،رمضس - - -ان
بوسسناجي.
وحسسب ن- - - - - - - - - - -فسس
أŸسس- - - - -ؤوول ،ف- - - - -إان
جل ‘
ألتطور أŸسس ّ
ألصس -ن -اع-ة أل-غ-ذأئ-ي-ة
أÙلية أأدى إأ ¤تنوع كب ‘ ÒأŸنتجات أŸعروضسة
‘ ألسسوق .وأأضساف أأّنه «إأذأ كان ألعدد أأ’ك Èمن هذه
أŸنتوجات يوأفق أŸعاي Òألقانونية ،هذأ ’ Áنع من
ت-وأج-د م-ن-ت-ج-ات ذأت ن-وع-ي-ة مشس-ك-وك ف-ي-ه-ا تشسّ -ك-ل
خ -ط -رأ ﬁت -م  Ó-ع-ل-ى صس-ح-ة أŸسس-ت-ه-ل-ك .»Úوأأشس-ار
ب- -وسس- -ن- -اج -ي ‘ ه -ذأ ألصس -دد إأ ¤أأن أل -غشس ‘ م -ادة
غذأئية أأو مشسروب Áكن أأن يأاخد عدة أأشسكال :عدوى
ع -ن ط -ري -ق ع -وأم -ل خ -ارج -ي-ة أأو ع-دم م-ط-اب-ق-ة م-ع
أÙتوى ألقانو Êأأو غشس ‘ عملية ألتصسنيع .وعليه،
يضسيف نفسس أŸسسؤوول ،توأجه مصسالح مرأقبة ألنوعية
وقمع ألغشس عدة مشساكل ،وبالتا‹ يجب عليها تكييف

أأدوأت- -ه- -ا وأل- -ت- -ك- -ف- -ل Ãخ- -ت -ل -ف ج -وأنب أŸرأق -ب -ة.
وأŸطلوب من هذه أŸصسالح أأيضسا تعزيز و–ديث
أأدأة ألتحليل على ﬂتلف أŸسستويات :أأدوأت ألقياسس
ووسسائل أأخذ ألعيّنات وطرق ألتحليل،
وب-ه-ذأ ف-إان ت-وسس-ي-ع أسس-ت-ع-م-ال أ’ج-رأءأت أل-ت-ح-ل-يلية
(طرق ألتحليل) إأ ¤كامل ﬂابر –ليل أÿدمات
أŸقدمة أأو أŸرأقبة ألذأتية سستسساهم ‘ –سسÚ
نوعية أŸنتجات ع Èدقة ومصسدأقية نتائج ألتحاليل،
وإأ ¤ح - - - - - - - -د أآ’ن،
تسس - -ت - -ع - -م - -ل ه - -ذه
ألطرق ألرسسمية -
أل - -ت - -ي تسس - -ت- -خ- -دم
ل- - -ل - -ت - -ح - -ق - -ق م - -ن
أŸوأصسفات ألتقنية
 ‘ –ل- -ي- -ل م -ادةأ◊ليب وأŸنتجات
أŸصسنوعة با◊ليب
وأل-ل-ح-م وم-ن-ت-ج-ات
أل- - -ل- - -ح - -وم وأŸوأد
أل- - - -دسس- - - -م - - -ة ذأت
أŸصسدر أ◊يوأ Êوألنباتي وأ◊بوب وأŸوأد أŸشستقة
وأŸياه أŸعدنية وموأد أأخرى غ Òغذأئية .وقال ذأت
أŸسسؤوول« :علينا أأن نعمل وفق أŸعاي ÒوأŸقاييسس
ألدولية ،خاصسة وأأن أ÷زأئر تتوجه لÓنضسمام إأ¤
أŸنظمة ألعاŸية للتجارة ،فهذأ وأجب».
وعلى أŸسستوى أ’فريقي ،تعرف أ÷زأئر تقّدما ‘
ت-رسس-ي-م أل-ط-رق أل-ت-ق-ن-ي-ة ع Èأ÷ري-دة أل-رسس-مية ّ‡ا
يعطيها قيمة تنظيمية هامة أأثناء عمليات ألتصسدير أأو
ألنزأعات ،وحسسبه فإانه بفضسل أسستعمال طرق ألتحليل
أل -دول -ي -ة أŸوث -وق -ة ّ” أل -ق -ي -ام ب -ع -م -ل -ي -ات تصس -دي -ر
أŸنتجات أ÷زأئرية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «ألشصعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
رأسصلونا على ألÈيد أ’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.
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خاطرة

@ رميسصاء شصر‘

@ عبد ألوهاب ﬁمد
’زلتِ كما عهدُتكِ عفويٌة
و ⁄تتغsيِر...
فابتسصامتكِ نفسصها...بsرأقٌة
جوهِر
تشصtع كشصف ٍ
ق َ
وُمقلتي ِ
Ú
ك ألبنيت ِÚأÿجولت ِ
كأانهما ُنقعا ‘ عبقٍ أحمرِ
إأذأ أطلتُ ألنظر فيهماَ أدمعاَ...
ولسصتُ أدري لَِما
هل ُترأه دمعُ نادٍم متحسصرِ...؟
أو رÃا...
أو رÃا كان دمع عاشصق ٍ
ة
لكات ٍ
ب أسصمِر...
وإأن  ⁄ي ُ
ك ذأ أو ذأكَ
ف Óتغضصبي أو –ز Êعليs
بل أعذِر...
فإاّنني ’ أكتب طوعاً بأاناملي
شصعر وإأّنه لَقضصاُء حرفٍ...
وأمُر قل ٍ
ب حائرِ...
سُصؤوله ذأ كله لكِ وللحبِ
علsه منكما من يجيب
...Ì
سُصؤولهُ أŸبع ِ
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خاطرة

قصصيدة
نÌية

قصصيدة

بوّدي خنق أل ّصصوت أŸرتعشص ألكئيب ‘
حنجرتي وأسصتبدأله بآاخر أك Ìثباتا ’ ،يهتز
ح Úأبكي ،أو أخاف..
بوّدي أنتزأع ألبؤوسص أŸعلق بروحي كقرط
’سصفل،
ضصخم يشصدها باسصتمرأر أ ¤أ أ
ويوسصع ثقبها حتى يتحول أ ¤شصرخ كبÒ
تسصقط منه أشصيائي أ÷ميلة.
’شصخاصص
أرغب حقا بالصصرأخ ‘ وجه أ أ
ألسصعدأء لتذكÒهم بوجودنا  -نحن ألتعسصاء
أشصباه ألظل -
بقذف أ÷دأر بكل ألكلمات ألسصيئة وألشصتائم
ألتي أحفظها ،ثم تقيؤو ألسصوأد أŸوجود بي أمامه.
يزعجني أن يكون أبيضصا وصصامدأ لهذأ أ◊د ،بينما ’ أسصتطيع أنا أن أكون.
هل أبدو ﬂيفا هكذأ؟
بكل هذأ ألبؤوسص وأ◊نق ألذي أحمله..
هل بإامكانكم أ آ
’ن ألتوقف عن ألنظر إأ‹ّ باسصتغرأب
’طباء ينبغي أن أذهب؟
وألتسصاؤول عن أي أ أ
أنا ’ أؤوجّل رؤوية أ◊قيقة حÚ
تطرق بابي مثلكم ،و’ أهرب
من وجه ألوأقع مهما بلغت
دمامته.
أنا عاقل أك Ìمنكم
جميعا ،وهذأ سصبب
تعاسصتي.
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@ نسصرين جوأهرة
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’هدأء :إأ ¤صصديقي ألذي كنت صصديقه
أ إ
@ أحسصن خرأط  /عزأبة

’خÓقُ
إأذأ عاشصتِ أ أ
بيننا
’سصاسص
إأذأ كانت أ أ
ونحن ألبنايات
إأذأ كانت أ◊كاية ونحن
ألعبارأت
إأذأ كانت ألفعل ونحن ألّذكريات
فلن يكون لطريقنا ألوأح ِ
د وجهٌة
 Òألنّجاة
غ َ

@ بقلم سسليمة مليزي
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خاطرة
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أرأ Êعلى حجر أل ّضصوء
جالسص
وب Úيدي ألنبؤوة
شصطحة روح ورؤوى
«على إأيقاع زخات مطر هادئ جاء يغازل شصرفة
و‹ سصكرة ألوحي جلباب
أحÓمي ،يرن هاتف أ◊ن...Úأترأه ميقات ﬂاضص شصوق
رؤويا
جامح غامضص إأ ¤بعيد ما؟...إأ ¤ما بعد أŸدى...إأ ¤من
خيول من أŸاء تعÈ
له أ◊ان أ◊ن Úمع كل قطرة مطر تدق
أفق رجاي
فؤوأدي...وسصيمفونية قلبية يعزفها
وشصطح ألÈوق ألشّصفيفة
قلبي على أوتاره أ◊سصاسصة ألصصادقة.
’ندهاشص
يبطأا ‘ جيئه أ إ
قال ‹ أŸطر :إأن قلب أÙبوب ’ يكذب
أرى ظلّه أ÷السص
أ◊انه...وسصيمفونيته تبقى دوما
ألقرفصصاء
’صصدق عذأبا وعذوبة .فأاجبته يا
أ أ
ب Óدهشصة
يحتفي أŸاء ‘ رغتي
مطري...يا رسصالة ألسصماء ألسصخية :نعم ها هو
يتقّلب ‘ جرسص ألّروح
أ◊ن Úألذي توقظه أنت ‘ّ...كل
مسصتعذبا
شصتاء ،يجعل ألقلم يرقصص
يكتبني ألوحى ‘ وهج
على ألقرطاسص ويدثر قلبي
ألّز‚بيل
بنÈأسص...نÈأسص من حنÚ
أشصج بأاحجار ضصوئي
برأئحة ألشصتاء
عوأئق وقتي
ومطر ألسصخاء
وأسصتل من فلق ألنوروين
و◊ن ألسصماء».
وميضصي
ومتكئي سصجدة أŸاء
أنسصاق خلف ألفوأ—
أبرأ با◊رمÚ
أفقسص ‘ دفء ﬂيلة
أŸاء أطفو
وكسصوة ظّلي ألتهجد
سصطوة وحى
يفضص نفائسصه ألز‚بيل
ويبسصط بعضص يقÚ
أŸلقح
يشصبه بعضصه بعضصي
وزهر موأئد ظلي
جى على نبضص
ألّنشصيد أŸسص ّ
وقتي
يرتل كشصف رجاي أŸزمل
@ ليندة كامل
’بتهال
يطلع من رغبة أ إ
وشصطح أŸسصافة بعضص
منذ عام وأنا أرصص أوهامي
أÓŸذ
منذ عام وأنا أبع Ìأفكاري
و–ت عمائمه
ألظل متشصحا
فوق كومة من ألورق
إأكتضصاضص أناى
’رضص
لتزف فوق جنائن أ أ
ألرهيف
عام يجري خلف عام
ويرقد ‘ سصهوة ألوقت
وأنا ‘ غرفتي أسصاير
مسصتعذبا دفء ظلّي
’وهام
أ أ

@ د  -فريدة مغتات

ح Úيشصتهي مسصائي
لعطر روحك
أبحث عنك ب Úطيات ألفرح
أعزف أجمل أغنية على وتر ألقلب
@ عبد ألوهاب ﬁمد
أجوب ألÈأري بحثا عن أزهار
من روأئح أ÷نّة
يا من تشصبَsه ألقمُر بها...
أع ّ
طر بها لقائك أŸسصائي
بلمسصة أÓŸك ‘
أفرشص ألدرب حنينا..
خلِقها...
’قحوأن وألبنفسصج
مكل Óبا أ
بسصحر ألياسصم‘..Ú
بهيامها..
أهّيئ معبدي
ِعطرها..
ولو’ أنها صصارحته...
’رتل طقوسص أنغام ألغرأم
أ
بعمق ألبحر ‘
وبصصدق يقطر كالشsصهد من ثغرها..
تنتابني روعة أللقاء
شصكلها...
أدلت له بعشصقها..
روعة أŸكان..
يا من غابت عن
ما علم ألفؤوأد ما كنُsه لها..
بحريري ﬂملي
مرآأي..حقيقُة
ولو’ أن خsلده ‘ ذكرأه تشصرين...
’صصيل
...ينعشصني..بانتعاشص روعة أ أ
غرأِمها..
وكتبه بخط ذهبي...
ينشصر ضصياء نوره على حلمي..
’بدي..
‘ صصفحة ألعشصق أ أ
إأذ ألقلبُ
على..أرتعاشصي..
فرح
عاشصقٌ مغرٌم
‘ أ◊ادي وألعشصرين...
على همسصة ‘ عز أللقاء
بعد قرح
بها..
يوم صَصَدح ْ
ك..
ت بها قائلًةُ :أِحtب َ
أهبتني...
رأيت ألنور بعد ظÓم
كاŸسصكÚ
وأطفأات نار ألشصك دأخلي..
ألعمر عبÒه
طال سصنينا
غÒ
ما كنت أعÎفت ولو لنفسصي..
وألكون أسصرأره
مدر ٍ
Œاوزت أÙن وأŸصصاعب وأكملت
ك أنه
ت هوأها وهوي ُ
أّني هوي ُ
ت
وألقلب أوتاره
مسصÒة أ◊ياة
تاه
فيه...
يا من ‘ ألفؤوأد
أفيعقل أن يكون أليأاسص تاج قلب نبضص
رسصمت معك
’مل يوما؟
با أ
أحاŸي
@ آأسصيــــــــا جعفر
أنهضص من فرأشص أ◊زن وأŸلل
ووعــــــودي
وأكمل حÓوة ليل بالسصمر
م
و
ي
غ
ل
أ
ء
أبتسصم ألقمر بعد عناء وبكا
حّدث قلمك وأكم Óسصويا ألسصهر
ديوأÊ
بنوره أظهر حبّه للوجود
حدثه عن أحÓم سصتحّققها بالعمل
«نبضص من
معلنا بدأية حياة سصتطول
ليسصت أوهاما ترأها تتÓشصى ‘ ألسصماء بل
وتر ألّذأكرة»
’مل قامت ب Úأحضصان وديان
روح أ أ
بإامكانك –قيقها ما دمت تؤومن بها
ألزهور
حّققها بقليل من ألكد
لتتجّول كطيف ليل
نصص
وأ’صصرأر وأنا على أ”
باحثة عن ملجئ أليأاسص أŸنثور
أبي
أليق Úأنك سصتنجح
ى
و
ا
أ
م
ص
س
ا
ن
ل
أ
ب
و
ل
ق
ذ
خ
ت
أ
ه
ت
د
ج
و
’مل تاج
إأن كان أ أ
د
ب
’
أ
أ
¤
أ
إ
ه
م
ص
س
أ
ت
ح
ن
@ بقلم ألكاتبة إألهـــام بـــاي أنـــا
قلبك
أيعقل أن يكون أليأاسص تاج قلب عرف
أرجــوك ’ ،تسصــلني من أنــا..؟ دع
وألعمل سصر يدك
’مل؟
أ أ
جرأحي تلتئــم ،و’ تسصلني من أنــا..؟
’حÓم هي
فا أ
ثورة أنا ،وبركان مسصتعر ،ب Óحــمم ،ويكمن ‘
ذقت طعم ألفوز بعد
أسصاسص وجودك
دأخلي هّمــة ترفع بي أ ¤ألقمم ..وجهلكم يا سصادتي،
أÿسصارة
فاسصعى لتحقيق
يعيد Êأ ¤ألعــدم..ف Óتسصلني ،من أنا..؟ شصرقية أنا ‘
عشصت أيام
مرأدك
قصصيدة
أ◊ب ،تكفيني منك نظرة Œعلني ُأرأقصص ألزهر ،وأسصرق
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منه عطره ،و‘ أ◊رب قوية أنا بالفطرة..ف Óتتحدى
كÈيائي ،كي ’ “وت حسصرة..شصرقية أنا..ف Óتسصل من
أنا ..متناقضصة!؟ بي ألف أمرأة وأمرأة..ألهادئة
وأŸضصجرة..ألسصعيدة وأŸنكسصرة..أŸتوأضصعة
وأŸتكّبرة..ألضصعيفة وأŸتجÈة..فأارجول ’ تسصل من
أنـــا..؟؟ فأانا أمرأة بنكهة أ’عــدأم....إأمرأة تعيشص عاŸا من
أ’وهام ُ..كِتب على جبينها...ففضصلكم يا سصادتيﬁ..رومــة
من أ’حÓم..ف Óتسصلني من أنـــا...؟؟ فأانا أمرأة شصرقيـــة بنكهة
أ’عــــدأم!!!!....إأمرأة شصرقية بنكهة أ’عدأم بقلم ألكاتبة
أ÷زأئرية ..إألهـــام بـــاي أنـــا أرجــوك ’ ،تسصــلني من أنــا..؟ دع
جرأحي تلتئــم ،و’ تسصلني من أنــا..؟ ثورة أنا ،وبركان مسصتعر ،بÓ
حــمم ،ويكمن ‘ دأخلي هّمــة ترفع بي أ ¤ألقمم..وجهلكم يا
سصادتي ،يعيد Êأ ¤ألعــدم..ف Óتسصلني ،من أنا..؟ شصرقية أنا ‘
عّلها تنجب ‹ شصيئا
أ◊بّ ،تكفيني منك نظرة Œعلني ُأرأقصص ألزهر ،وأسصرق منه
ﬂالفا
عطره ،و‘ أ◊رب قوية أنا بالفطرة..ف Óتتحدى كÈيائي ،كي
عن هذأ ألركام....
’“وت حسصرة..شصرقية أنا..ف Óتسصل من
’فكار
مكّدسصة تلك أ أ
أنا..متناقضصة!؟ بي ألف أمرأة
‘ خزأئن غرفتي
وأمرأة..ألهادئة وأŸضصجرة..ألسصعيدة
وجسصدي ‘ صصقيعه
وأŸنكسصرة..أŸتوأضصعة وأŸتكّبرة..ألضصعيفة
وأŸتجÈة..فأارجول ’ تسصل..من أنـــا..؟ فأانا
يعاتبني
أمرأة بنكهة أ’عــدأم....إأمرأة تعيشص عاŸا من
هلي ببعضص
أ’وهامُ..كِتب على جبينها...ففضصلكم يا
’مان
أ أ
’حÓم..ف Óتسصلني من أنـــا...؟؟ فأانا
سصادتيﬁ..رومــة من أ أ
أمرأة شصرقيـــة بنكهة أ’عــــدأم!!!!....
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أشصعلت أسصئلتي أفتشص عـن سصنى وألنـــور ‘ sوبـاب سصـــــري مغلق
’طف َ
ئ ظلمتي وألدرب من حو‹ عوأصصف تصصعق
وحملت فانوسصي أ
علي أفرك من سصن Úقشصـــرتي جفن أ◊قيقـــــة ظــل عمر مطبــق
أجري ورأء ألنور ألتمسص غدي وغـــدي بخيطــــان ألÎقب يشصنـــق
كنت أŸليئة بالطموح وبالغنــا نسصــر ألتمني ‘ سصمايــــا ﬁلـــــق
وجريرتي تهريب حلــم باهت لضصيـــــاء شصمسص عــــله قد يشصــرق
قد كان طفــــ Óيسصتشصف نبوءة فلتسصأالــــــوه لرÃـــا قــد ينطـــــق
وÿشصيتي ‘ أليــــم قد ألقيتـه هــل غيــــر أي أللّـه سصوف يحقــــق
’نــــام بغنوتي فمتــــى ◊و Êكالطيــــور سصتطلق
طرزت أفئدة أ أ
’ ¤أعشصاشصها يتحّدثون بأاحـــــر‘ إأذ زقــــــزقوأ
تبني بأافئــــدة أ أ
قضصْي ُ
’بوأب دو ÊأŸنطــــق
ت أيامي أرأود فكـــرتي فيغلـــــق أ أ
’خيط بالتّجديد حلمــــا باهتا أ◊لــــم يك Èوألعبـــــاءة أضصيــــق
أ
’ ذنب إأ’ أÛد ينضصح ‘ دمي كاÛدليـــــــة باتهـــــام
أرشصــــق
حّ
طوأ برحلي كيلهم وتصصايحــوأ فلتمسصـــــكوه إأن هـــــذأ
لسصـــــارق
فالكف كلت وهو ذأ ألباب أأ’خ Òإأن  ⁄يفتـــــح أي باب
أطـــــرق
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إأعدأد :سسهام بوعموشسة
األحد  ٢٩جانفي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠١جمادى األولى  ١٤3٨هـ

اÛاهد ﬁمود عرباجي :اإلسستقÓل أامانة ‘ أاعناق شسبابنا
كانت ◊ظات مؤؤثرة بدت على
ﬁي - - -ا اÛاه- - -دي- - -ن ا◊اضض- - -ري- - -ن
بقسضمة القصضبة وناحية باب الؤاد
الكائنة بشضارع ﬁمد بؤراسس عند
إاسض- -ت- -حضض- -ار تضض- -ح- -ي- -ات الشض -ه -داء
لب -رار وك -ف -اح الشض -عب ا÷زائ -ري
ا أ
لسضتعمار.
ضضد ا إ

جمال أوكيلي

جانب  ٩٠من رفقائها البواسضل الذين سضقطوا على
أايدي جÓديهم باإلضضافة إا ¤زيارة البناية التي
إاسضتشضهد فيها علي لبوانت بشضارع دي قابر ومكان
تضضحية الشضهيد عبد الرحمان عرباجي والشضهداء
األربعة دبيح الشضريف ،رومال وحميطيوشض ،وامرأاة
تسضمى زاهية.
واع- -ت ÈاÛاه- -د ﬁم -ود ع -رب -اج -ي مسض -ؤوول
الÎاث ب -اŸن -ظ -م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ل-ولي-ة
ا÷زائر ،أان الذكرى الـ ٦٠إلضضراب  ٨أايام تعد حلقة
من ا◊لقات البارزة ‘ كفاح الشضعب ا÷زائري
برهن خÓله عن تعلقه Ãمثله الشضرعي والوحيد
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي و“سض-ك-ه ب-اإلسض-ت-قÓ-ل

دليؤح أاسضتاذ التاريخ لـ«الشضعب»:

الوطني مهما كانت التضضحيات ا÷سضام.
‘ أاي -ام ه -ذه ال -ه -ب -ة الشض -ع -ب-ي-ة ت-ع-رضض
ا÷زائريون ألبشضع اŸمارسضات اإلجرامية
كالقتل والختفاء القسضري والنقل التعسضفي
إا ¤اÓŸعب لفرز األشضخاصض و ⁄يكتفوا
ب -ه -ذا ب -ل ن -ه-ب-وا ﬁت-وي-ات اÓÙت ب-ع-د
ت- -كسض Òسض- -ت- -ائ- -ره- -ا ب- -ال- -ق -وة ،م -ن ط -رف
اŸظلي Úوقوات داعمة لها.
ووصض-ف ع-رب-اج-ي ه-ذا ال-ي-وم ب-ال-ع-ظ-يم
عظمة هذا الشضعب الذي حطم أاسضطورة
ا÷يشض الفرنسضي ‘ كامل ا÷زائر.
ودع -ا الشض -ب -اب ا÷زائ -ري إا ¤ا◊ف-اظ
ع -ل-ى أام-ان-ة الشض-ه-داء أال وه-ي السض-ت-قÓ-ل
الوطني الذي انتزع بالقوة من ديغول و ⁄يكن هدية
منه.
هذا الكÓم مردود عليه ألن فÎة هذا األخÒ
كانت األك Ìدموية ضضد ا÷زائري Úزيادة على ما
أارسضل من تعزيزات عسضكرية إا ¤ا÷بال والعمليات
األمنية واÙتشضدات واإلعدامات غ Òأان كل هذه
األعمال  ⁄تثن ا÷زائري Úمن مواصضلة الكفاح إا¤
غاية خضضوعه للمفاوضضات.
ونشض Òإا ¤أان هذا ا◊فل اŸتواضضع كان فرصضة
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن قصض-د اسض-ت-حضضار اŸواقف البطولية
ل -لشض-عب ا÷زائ-ري وع-ودة شض-ري-ط نضض-ال ال-رف-ق-اء
الذين سضقطوا لتحيا ا÷زائر حرة مسضتقلة.

إاضسراب الثمانية أايام إالتفاف شسعبي حول الثورة التحريرية
اضضراب الثمانية ايام جاء ‘ خضضم ما يعرف Ãعركة ا÷زائر ،بحيث كان نشضاط واسضع للفدائي Úبالعاصضمة ،الذي كان
لماكن
يشضرف عليها مهندسس الثؤرة الشضهيد العربي بن مهيدي ،بتكليف ›مؤعة من الفتيات واŸناضضل Úبؤضضع القنابل ‘ ا أ
التي يتؤاجد بها الضضباط الفرنسضيؤن واŸعمرون اŸتعصضبؤن ،وهذا ما أارهق السضتعمار الفرنسضي لكؤن اŸعركة انتقلت من
لسضتاذ والباحث حميد من جامعة ا÷زائر  ‘ ٠2حديث لـ«الشضعب»
لهداف الفرنسضية ،هذا ما أاكده ا أ
ا÷بال ا ¤اŸدن لضضرب ا أ
لضضراب الثمانية ايام والذي اصضطلح عليه اليؤم الؤطني للتاجر.
Ãناسضبة الذكرى  ٦٠إ

سسهام بوعموشسة

‘ ه- -ذا الصض- -دد ،أاوضض- -ح اسض- -ت -اذ
قسضم التاريخ أان ،اإلدارة السضتعمارية
اسض- -ت- -ق- -دمت اŸظ- -ل- -ي Úل- -ت- -ط -وي -ق
العاصضمة وﬁاصضرة العمل الفدائي،
و‘ هذه األثناء نادت ÷نة التنسضيق
والتنفيذ ا ¤القيام بإاضضراب الثمانية
اي -ام ال -ت -اري -خ -ي ،إلث -ب -ات وج -وده -ا
وسض -ي -ط -رت -ه -ا ع -ل -ى ال-ع-اصض-م-ة ال-ت-ي
م -ق -ره -ا اإلدارة السض -ت -ع-م-اري-ة ،ع-ن
ط - -ري - -ق دع - -وة الشض - -عب ا÷زائ - -ري
وب -خ -اصض -ة ف -ئ -ة ال-ت-ج-ار ل-ل-دخ-ول ‘
اضضراب Ÿدة ثمانية أايام وقد كانت
السض -ت -ج -اب -ة ك -بÒة ج -دا ،ب-ح-يث ّ”
Œن- -ي -د ك -ل اŸن -اضض -ل Úل Ó-ل -ت -ح -اق
بالعاصضمة وتأاط Òالضضراب.
وأاضضاف أان التفاق ‘ البداية كان
التفاق أان يكون الضضراب أاطول مدة
وهو شضهر ،لكن ثبت أان السضتعمار
ك -ان ي -حضض -ر ن -فسض -ه إلخÎاق خÓ-ي-ا
ج -ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ن-ائ-م-ة،

ب-ح-يث أاع-طت السض-ل-ط-ات ال-ف-رنسض-ي-ة
ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات بÎك وح- -دات ج -ب -ه -ة
التحرير تتحرك بحرية والتعامل مع
الوضضع Ãرونة ومتابعته عن قرب،
Óطاحة بكل خÓيا جبهة التحرير
ل إ
الوطني التي كانت تنشضط ‘ اÿفاء،
مشضÒا ‘ ه- -ذه ال- -ن -ق -ط -ة أان الدارة
السضتعمارية أايقنت أان هذه اÓÿيا
مبنية وفق تنظيم هرمي الذي كان
من تخطيط بن مهيدي ،يحول دون
اكتشضاف اŸسضؤوول ÚاŸباشضرين .لكن
فرنسضا راعت هذه اŸسضالة وتريثت
‘ البداية كي تتمكن من القبضض على
العضضاء النشضطاء.

“ديد مدة اإلضسراب
خطأا اسسÎاتيجي
وأابرز دليوح ‘ هذا السضياق ،أان
الضض- -راب حّ- -ق- -ق اسض -ت -ج -اب -ة ك -بÒة
وأاظهر سضيطرة قيادة جبهة التحرير

ع -ل -ى م-ن-ط-ق-ة ال-ع-اصض-م-ة ،وت-ع-اط-ف
Óسضف أانهى
الشضعب والعا ،⁄لكنه ل أ
ال-نشض-اط ال-ث-وري ب-ال-ع-اصضمة ،وحسضب
ب- - - - -عضض اŸؤورخ ،Úف- - - - -إان “دي - - - -د
اإلضض- -راب إا ¤أاك Ìم- -ن ي- -وم ،Úه -و
خ -ط -أا اسض -تÒات -ي -ج-ي ارت-ك-ب-ت-ه ÷ن-ة
التنسضيق والتنفيذ‡ ،ا أادى ا ¤إالقاء
ال- -ق- -بضض ع- -ل- -ى اŸن -اضض -ل Úوان -ه -اء
النشضاط الثوري بالعاصضمة من ١٩٥٧

من ميدان القتال بشضرف حامل ،Úمعهم ا÷رحى
وأاسضلحة الشضهداء الذين وصضل عددهم  ٤٤شضهيدا
وسض - -ق - -وط عشض - -رات ا÷ن- -ود ‘ صض- -ف- -وف ا÷يشض
الفرنسضي.

معركة أاماسس Úبتاريخ 20
جانفي 1956

سس .بوعموشسة

معركة إافري البلح
ان -دل -عت م -ع -رك -ة إاف -ري ال -ب -ل -ح ع -ل -ى السض -اع-ة
السضادسضة صضباحا بتاريخ الـ ١١جانفي  ،١٩٥٦بأاسضفل
السضلسضلة ا÷بلية ألحمر خدو القريبة من منطقة
غ- -و‘ ب- -األوراسض ،وك- -انت أاول م- -ع- -رك -ة خ -اضض -ه -ا
مصضطفى بن بولعيد بعد فراره من السضجن الذي
أاعطى دفعا قويا للعمل العسضكري ‘ الولية األو.¤
وقد بدأات اŸعركة بتحليق سضرب من طائرات
وحوامات العدو ‘ الوقت الذي وصضلت معلومات
ا ¤مصض -ط -ف -ى ب -ن ب -ول -ع-ي-د م-ف-اده-ا أان اŸن-ط-ق-ة
ﬁاصضرة من طرف العدو وأان تشضكيلة من الدبابات
تتحرك انطÓقا من الشضرق مرفوقة بإانزال بري
وذلك ل -ت -مشض -ي -ط اŸن-ط-ق-ة ‘ ﬁاول-ة ي-ائسض-ة م-ن
ال -ع -دو ل -ل-قضض-اء ع-ل-ى ال-ث-ورة ب-األوراسض ،ف-قّ-رر ب-ن
بولعيد وبلقاسضمي ﬁمد بن مسضعود مسضؤوول ناحية

ا ،١٩٦٢ ¤لتظهر انتفاضضة شضعبية ‘
 ١١ديسضم ،١٩٦١ Èاضضافة ا ¤انتقال
÷ن -ة ال-ت-نسض-ي-ق وال-ت-ن-ف-ي-ذ ا ¤ت-ونسض
والذي كان من اŸفروضض أان تبقى ‘
الداخل.
وب -حسضب اıتصض ‘ Úال -ت-اري-خ،
فإان الضضراب اذا Œاوز يومÁ Úنح
ل -ل -ط -رف اآلخ -ر أاي اÿصض-م ب-كشض-ف
اÓÿيا الناشضطة.

معارك خالدة ‘ التاريخ

صضدر عن اŸتحف اŸركزي للجيشس كتاب
بعنؤان الؤليات السضت التاريخية - 1954
 : 19٦2ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙك-م وال-ق-ي-ادة اŸت-ي-نة،
ي -ت-ن-اول ع-دة م-ع-ارك ت-اري-خ-ي-ة ب-ال-ؤلي-ات
لو ¤وال -ث -ان -ي -ة وال -ث -ال -ث -ة وال-راب-ع-ة ،م-ع
ا أ
اعطاء نبذة تاريخية عن شضهداء و›اهدي
حرب التحرير الؤطني ،وقد اخÎنا بعضس
لو¤
اŸع- -ارك ال- -ت- -ي وق- -عت ‘ ال- -ؤلي -ت Úا أ
والثالثة التاريخيت ‘ Úشضهر جانفي.

«مشض- -ونشض» خ- -وضض اŸع- -رك- -ة ب -خ -ط -ة عسض -ك -ري -ة
ﬁكمة.
بدأات اŸعركة باشضتباك اÛاهدين مع العدو،
‘ معركة غ Òمتكافئة كان فيها العدو مدعوما
ب -ك -ل ال -وسض -ائ -ل Ãا ‘ ذلك ال-ط-ائ-رات ،وخ-اضض-ه-ا
اÛاهدون ببسضالة عالية دامت غروب الشضمسض،
حيث و ¤العدو منسضحبا بعد أان تكبد خسضائر كبÒة
وقد وجد نفسضه أاثناء انسضحاب عسضاكره ب Úنارين،
فوج علي بن شضايبة يطلق عليهم النار من قمة
ا÷بل ‘ ،ح Úكان فوج مصضطفى بن بولعيد يطلق
عليهم نÒان أاسضلحته أاسضفل ا÷بل.
هكذا انتهت اŸعركة التي تعد من ب Úأاهم
م-ع-ارك ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،واسضتطاع اÛاهدون
ك ا◊صضار عنهم والنسضحاب
بفضضل شضجاعتهم ف ّ

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

العدد

١٧٢٤٦

‘ الذكرى اÿامسضة لرحيل عبد ا◊ميد مهري

لضضراب  ٨أايام بالقصضبة
إاحياء الذكرى  ٦٠إ

ذاك -رة ا◊ضض -ور ع -ادت ب -ن -ا إا ¤ق-ي-م
ن- -ادرة ‘ ،ن- -ك- -ران ال- -ذات ‘ م -ق -اوم -ة
اإلحتÓل الفرنسضي ‘ ا÷زائر من أاجل
ط -رده ن -ه-ائ-ي-ا م-ن ه-ذه األرضض ال-ط-ي-ب-ة
ب-ال-رغ-م م-ن ك-ل أاشض-ك-ال ال-ق-ت-ل وال-ت-ع-ذيب وال-ن-ف-ي
واÓŸح -ق-ات واإلع-ت-ق-الت واŸداه-م-ات وغÒه-ا
من األسضاليب ا÷هنمية اŸتبعة ،من أاجل التأاث‘ Ò
معنويات ا÷زائري.Ú
‘ هذا اليوم األغر اŸصضادف إلضضراب الـ ٨
أايام ( ١٩٥٧من  ٢٨جانفي إا ٤ ¤فيفري) انتقل
›اه -دو قسض -م -ة ال -قصض -ب-ة ون-اح-ي-ة ب-اب ال-واد إا¤
اŸواقع التي ترمز إا ¤صضمود هؤولء الرجال ‘
Óسضتعمار منها مركز التعذيب
وجه آالة اŸوت ل إ
بسضاروي ،الذي –ول اليوم للتكوين اŸهني باسضم
الشضهيدة أاوريدة مداد التي إاسضتشضهدت هناك إا¤

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr
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ت- -ع- -ت Èم- -ع- -رك- -ة أام -اسض Úم -ن اŸع -ارك األو¤
وال -ه -ام -ة ال -ت-ي ع-اشض-ت-ه-ا ن-اح-ي-ة أام-ي-زور Ãن-ط-ق-ة
الصضومام ،وقعت ‘ دوار إايحجاجن بلدية سضمعون
بدائرة أاميزور بولية بجاية ⁄ ،يكن اŸكان مناسضب
للقتال لعدم توفره على مواقع حصضينة ،باإلضضافة
إا ¤كونه يوجد ‘ منطقة آاهلة بالسضكان ،تكونت
وحدة اÛاهدين التي خاضضت غمار هذه اŸعركة
من فصضيلة ترأاسضها اÓŸزم أارزقي بايÒي اŸدعو
أارزقي األوراسضي وعدة أافواج متكونة من مسضبلي
منطقة أاميزور وعددهم  ١٥٠فردا.
وك -ان تسض -ل -ي -ح-ه-ا ع-ب-ارة ع-ن أاسض-ل-ح-ة ح-رب-ي-ة
كاŸوزير ،واسضتان وموسضكوتو وعشضاري إا ¤جانب
ب-ن-ادق صض-ي-د واŸسض-دسض-ات وال-ق-ن-اب-ل ال-ي-دوي-ة ،أاما
قوات العدو فقد كانت عبارة عن كتيبة انطلقت
مدججة من مدينة أاميزور ‘ اŒاه جسضر أاماسض،Ú
ثم إاثر وقوعها ‘ الكم Úالذي نصضبه اÛاهدون
وصضلتها إامدادات أاخرى إا ¤اŸكان ،لتزداد قوة
Óل -ي -ات اıت -ل -ف -ة وسض -رب م -ن
وت -ع -دادا وع -دة ل  -آ
الطائرات اŸقنبلة.
شضهدت اŸنطقة قبل اŸعركة نشضاطا عسضكريا
مكثفا نفذه اÛاهدون ،واŸسضبلون منها عمليات

مناضسل ومفكر حظي باحÎام رفقائه وخصسومه
قاد حزب جبهة التحرير ‘ فÎات عصسيبة جدا
ل غ -دا ال -ذك -رى اÿامسض -ة ل -رح -ي-ل
– ّ
اÛاه - -د ع- -ب- -د ا◊م- -ي- -د م- -ه- -ري ،اÙنك
سض -ي -اسض -ي -ا رج -ل ل ي -خضض -ع إال ل -ق -ن -اع-ات-ه
السضياسضية ،تقلد مسضؤؤوليات ب Úالسضياسضة
وال-ث-ق-اف-ة والÎب-ي-ة ،وŒرب-ة دبلؤماسضية
ك -بÒة ،ك -م -ا ق -اد ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ل أاحلك
الؤطني Ÿدة ثما Êسضنؤات ‘ ظ ّ
لزمات التي مرت بها ا÷زائر.
ا أ
ولد عبد ا◊ميد مهري ‘  3أافريل ١٩٢٦
با◊روشض ولية سضكيكدة من أاسضرة فقÒة جدا،
انضضم مبكرا إا ¤حزب الشضعب حركة انتصضار
ا◊ري- -ات ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ،واه- -ت -م إا ¤ج -انب
النضضال السضياسضي Ãزاولة تعليمه حيث سضافر
إا ¤تونسض عام  ١٩٤٨للدراسضة ‘ جامع الزيتونة،
وه -ن -اك أاشض -رف ع -ل-ى ت-ن-ظ-ي-م نشض-اط-ات ح-رك-ة
انتصضار ا◊ريات الدÁقراطية ،كما نظم ا÷الية
ا÷زائرية هناك بتونسض التي وثق بها عÓقاته
مع حزب الدسضتور ا÷ديد.
‘ عام  ١٩٥١دخل ا÷زائر ،وأاصضبح عضضوا ‘
ال -ل -ج -ن -ة اإلسض Ó-م -ي -ة ◊رك-ة ان-تصض-ار ا◊ري-ات
ال -دÁق -راط -ي -ة وأادار الصض -ح-اف-ة اŸع-رب-ة ل-ه-ذا
ا◊زب ،وبعد مؤو“ر أافريل  ١٩٥3أاصضبح عضضوا
‘ اللجنة اŸركزية قبل أان يتصضل ببوضضياف
الذي قدم له مبعوث Úمغربي ،Úلربط اتصضالت
ب -ا÷زائ -ر وت -ونسض واŸغ -رب م -ن أاج -ل ت -نسض-ي-ق
إاطÓق الثورة التحريرية على مسضتوى مغاربي.
اعتقل ‘ سضنة  ١٩٥٤قبل أان يفرج عنه ‘
 ١٩٥٥ليلتحق بالقاهرة ،التي انتقل مبعوثا منها
إا ¤دمشض -ق ‘ ج -وي -ل -ي-ة  ،١٩٥٥بصض-ف-ت-ه اŸم-ثل
الدائم ÷بهة التحرير الوطني هناك ،انتخب
عضضوا باÛلسض الوطني للثورة ا÷زائرية ‘
 ١٩٥٦ثم عضضوا بلجنة التنسضيق والتنفيذ عام
 ،١٩٥٧وبعدها وزيرا ‘ ا◊كومة اŸؤوقتة ‘ ١٩
سضبتم ١٩٥٨ Èكوزير لشضؤوون اŸغرب العربي،
وقد مثل ا÷زائر ‘ ندوة طنجة التاريخية التي
جمعت أاهم األحزاب الوطنية اŸغاربية.
وعند تشضكيل ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية
ا÷زائرية ب ١٩٦٠ Úو ،١٩٦١تقلد حقيبة وزير
الشضؤوون الجتماعية والثقافية ،و‘  ١٩٦٢تخلى
ع-ن السض-ي-اسض-ة ل-ي-ت-ف-رغ Ÿي-دان ال-ت-ع-ل-ي-م ك-م-دي-ر
Óسضاتذة ببوزريعة ‘ الفÎة ما
اŸدرسضة العليا ل أ
ب ١٩٦٤ Úو .١٩٧٠وبعد التصضحيح الثوري ‘ ١٩
جوان  ١٩٦٥عاد إا ¤مواقع اŸسضؤوولية السضياسضية
كأام Úعام لوزارة التعليم الثانوي ب ١٩٧٠ Úو
 ،١٩٧٧حيث عاد إا ¤منصضبه كمدير للمدرسضة
Óسضاتذة ‘ سضبتم ١٩٧٨ Èإا ¤غاية ،١٩٧٩
العليا ل أ
وه -و ال -ع -ام ال -ذي أاصض -ب -ح ف-ي-ه عضض-وا ب-ال-ل-ج-ن-ة
اŸركزية ◊زب جبهة التحرير الوطني.
بعد وفاة الرئيسض بومدين تقلد منصضب وزير
اإلعÓم والثقافة ‘ ،أاول حكومة شضكلها الرئيسض
الشضاذ‹ بن جديد ‘  ٨مارسض  ،١٩٧٩و‘ ١٥
جويلية أاصضبح عضضوا ‘ ÷نة اإلعÓم والثقافة
باŸكتب السضياسضي ◊زب جبهة التحرير الوطني
قبل أان يع ١٩٨٤ ‘ ÚسضفÒا للجزائر بباريسض،
ثم سضفÒا للجزائر بالرباط إاثر عودة العÓقات

تخريب Ÿزارع اŸعمرين ،وكان فوج من فصضيلة
أارزقي األوراسضي ‘ مهمة بضضواحي جسضر ماسضÚ
وصضادف وجوده وقوع حادثة ‘ هذا اŸكان أادت
Ÿق - -ت - -ل خ - -ائ - -ن خ- -ط Òع- -ل- -ى ي- -د اÛاه- -دي- -ن
ب -ال -رصض -اصض‡ ،ا ج -ع -ل ال -ع-دو ال-ف-رنسض-ي ي-كشض-ف
أامرهم لتهب قوة من ا÷يشض الفرنسضي ،إا ¤عÚ
اŸك -ان ف -ت -ق -ع ‘ ك -م÷ Úيشض ال-ت-ح-ري-ر ف-ت-ن-دل-ع
اŸعركة.
فوجئ جنود العدو برصضاصض اÛاهدين وهم
‘ ا÷سضر ،فبلغت شضدة الذعر والفزع ببعضضهم إا¤
اإللقاء بأانفسضهم من فوق ا÷سضر إا ¤الوادي وهكذا
انطلقت اŸعركة ولكنها  ⁄تسضتمر طوي ،Óحيث
انسضحب اÛاهدون من اŸيدان متوجه Úنحو
قرية باŸنطقة ،وكانت نتيجة اŸعركة اسضتشضهاد
ثمانية ›اهدين من بينهم قائد الفصضيلة اÓŸزم
أارزقي األوراسضي ،كما كانت سضببا لتمركز قوة العدو
‘ قرية»فرعون» وإانشضاء ثكنة عسضكرية باŸنطقة.

معركة “لوين أاوزلقن ‘ أاواخر
جانفي 1957
وق -عت ه -ذه اŸع -رك -ة ‘ أاواخ -ر شض-ه-ر ج-ان-ف-ي
 ١٩٥٧ب -ق -ري -ة “ل-وي-ن ‘ ،السض-ف-ح األع-ل-ى ل-ع-رشض
أاوزلقن بولية بجاية ،فكانت هذه اŸنطقة إاحدى
اŸراكز اآلمنة التي ÷أا إاليها اÛاهدون ألخذ
قسضط من الراحة فباغتهم العدو بقوات ضضخمة
ج-اءت ل-ت-ط-وي-ق اŸك-ان ،ف-ف-رضض ال-ع-دو ال-ف-رنسضي
حصض- -ارا “وي -ن -ي -ا ع -ل -ى ال -ن -اح -ي -ة ،و‘ ظ ّ-ل ه -ذه
ال-ظ-روف الصض-ع-ب-ة÷ ،أا ف-ي-ل-ق م-ن ج-يشض ال-ت-ح-رير

الديبلوماسضية ب Úا÷زائر واŸغرب ‘ .١٩٨٨
و‘  ٢٩أاكتوبر  ١٩٨٨دعاه الرئيسض الشضاذ‹
ب -ن ج -دي -د ،ال -ذي ت-رب-ط-ه ب-ه عÓ-ق-ات ع-ائ-ل-ي-ة
إلعادة تنظيم حزب جبهة التحرير الوطني وفق
اŸع -ط -ي-ات ا÷دي-دة ،ال-ت-ي أاف-رزت-ه-ا أاح-داث ٥
أاكتوبر وإازاحة مسضؤوول األمانة الدائمة للجنة
اŸركزية ﬁمد الشضريف مسضاعدية ،ترقى بعد
ذلك إا ¤م - -نصضب األم Úال- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه- -ة
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي م-ك-ان ال-رئ-يسض الشض-اذ‹ ب-ن
جديد ،الذي تغ Òوضضعه بعد التعددية ا◊زبية
فأاصضبح رئيسضا للحزب.

لعب دور فعال ‘ مبادرات
اŸصسا◊ة الوطنية
ق -اد ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ‘ فÎة
Óول مرة يدخل
عصضيبة جدا ما ب ١٩٨٨ Úو ١٩٩٦ف أ
م -ه-ري ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ‘ خ-ن-دق
اŸعارضضة ،منذ توقيف اŸسضار النتخابي ‘ ١٩٩٢
وأاث-ن-اء األزم-ة األم-ن-ي-ة والسض-ي-اسض-ي-ة ‘ تسض-ع-ي-ن-ي-ات
القرن اŸاضضي ،كما لعب مهري دورا فعال ‘
تنشضيط مبادرات اŸصضا◊ة الوطنية.
شض-ارك م-ه-ري ع-ل-ى اŸسض-ت-وى اإلق-ل-ي-م-ي ح-يث
انتخب رئيسضا للمؤو“ر القومي العربي عام ،٢٠٠٠
ظل عبد ا◊ميد مهري مناضض Óومفكرا وقائدا،
يحظى بالحÎام والتقدير لدى رفقائه وخصضومه
ع -ل -ى ح ّ-د سض -واء وب-ع-د ان-دلع ان-ت-ف-اضض-ات ال-رب-ي-ع
العربي كتب مهري ‘ فÈاير  ٢٠١١رسضالة إا¤
ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ح-ول ال-وضض-ع السض-ي-اسض-ي للبÓد
وضضرورة الحتفال بخمسضينية السضتقÓل ‘ ظل
إاصضÓ-ح-ات سض-ي-اسض-ي-ة ع-م-ي-ق-ة ت-فضض-ي إا ¤ت-أاسض-يسض
جمهورية ثانية.
تو‘ عبد ا◊ميد مهري ‘  3٠جانفي ٢٠١٢
عن عمر يناهز  ٨٥عاما ،بعد معاناة مع اŸرضض
Ÿدة أاسضابيع Ãسضتشضفى ع Úالنعجة،

بقيادة اÓŸزم ﬁمد أاورابح إا ¤إاقامة ا◊راسضة
‘ ثÓث نقاط اسضتÒاتيجية ،لضضمان النسضحاب ‘
حالة وقوع هجوم مفاجئ من طرف العدو.
ولكن ما إان اسضتقر جنود جيشض التحرير وإاقامة
ا◊راسضة ‘ ،مكانها حتى فوجئوا بظهور عسضاكر
العدو ‘ مشضارف ا÷هة ،و ⁄يكن الوقت كافيا
إلنسضحاب اÛاهدين فلم يكن أامامهم خيار إال
اŸواجهة ،فأاعطى القائد تعليمات إا ¤اÛاهدين
Óوامر،
ÓÃزمة مواقعهم ‘ انتظار إاصضدار آاخر ل أ
وبعد فÎة قصضÒة حتى بدأا العدو بإاطÓق النار،
ولكن سضرعان ما خيم السضكون ‘ اŸنطقة وسضكتت
األسضلحة لبضضع ◊ظات ليسضتأانف القتال من جديد
عند وصضول النجدة إا ¤العدو عن طريق ا÷و،
فاشضتعلت النÒان برا وجوا ودخل الطÒان بالقنبلة
العشضوائية.
وهكذا اسضتمر الشضتباك إا ¤ما بعد العصضر،
وسض -ق -ط اÓŸزم ﬁن -د أاوراب -ح شض -ه -ي -دا ،ف -ح -م-ل
ج -ث -م-ان-ه ف-ور ذلك ب-ع-ي-دا م-ن م-ي-دان اŸع-رك-ة ث-م
انسضحب الفيلق من القرية رحمة باألها‹ ،و‘ هذه
الظروف بالذات عّبر جنود العدو الوادي ثم دخلوا
ال -ق -ري -ة وح-ل-وا ﬁل اÛاه-دي-ن ،ف-اع-ت-دوا ع-ل-ى
ح-رم-ات السض-ك-ان ب-ال-ت-ع-ذيب والسض-ت-ن-طاق والسضلب
والنهب ،و‘ هذه األثناء شضاء القدر أان وقع خلل ‘
جهاز التصضال ،حيث أاخذت الطائرات تقنبل جنود
العدو ظنا منها أانهم اÛاهدين.
ف- -ازدادت خسض- -ائ -ره ل -تصض -ل ح -وا‹  ١٥٠قتيÓ
وإاسضقاط طائرة مروحية ،مقابل سضقوط  ١٢شضهيدا
‘ صضفوف جيشض التحرير الوطني ،بعد ذلك قام
العدو بتدم Òالقرية عن آاخرها ،وزج بالعشضرات
من اŸواطن ‘ Úالسضجون واŸعتقÓت انتقاما من
هزائمه.
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البطل العاŸي نور الدين مرسصلي لـ «الشصعب»:

«أانوي تشسييد مركز –ضسÃ Òقاييسس عاŸية»
«روراوة قّدم الكث Òلكرة القدم ا÷زائرية ويجب الوقوف إا ¤جانب اŸنتخب»

كشصف البطل العاŸي نور الدين
مرسصلي ‘ حوار لـ «الشصعب» أاّنه ينوي
بناء مركز –ضصÃ Òقاييسس عاŸية
يكون قبلة الرياضصي Úا÷زائريÚ
من أاجل التحضص Òفيه قبل دخول
غمار اŸنافسصات الدولية.
لن –ديد مكان
و ⁄يتم ◊د ا آ
هذا اŸركز ،حيث أاكد مرسصلي أانه
قام بزيارة عدة مواقع ع Èالوطن
من أاجل أاخذ نظرة موسصعة قبل
اتخاذ القرار النهائي ،فيما يبقى
عامل الرتفاع مهّما وأاحد أاهم
لخذ بها.
الشصروط التي سصيتم ا أ
وجّدد مرسصلي دعمه لرئيسس
«الفاف» ﬁمد روراوة حيث قال
بأانه يحÎمه كثÒا ول يجب نسصيان
ما قّدمه لكرة القدم ا÷زائرية بعد
أان تأاهل اŸنتخب إا ¤مونديا‹
 2010و 2014وظهر Ãسصتوى ‡يز.

حاوره :عمار حميسصي

❊ الشص- -عب :م- -اذا ّÁث- -ل لك حضص -ور
لوŸبي؟
تدشص ÚاŸتحف ا أ
❊❊ نور الدين مرسصلي :إاّنه حدث مهم
ب -ال -نسس -ب -ة ‹ وأايضس -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-ح-رك-ة
ال -ري -اضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة أ’ّن-ه ي-ؤوّرخ ل-ت-اري-خ
ا÷زائر الرياضسي قبل وبعد ا’سستقÓل،
كما أانه يسسمح للجيل الصساعد بالتعرف
على ا’‚ازات التي –ققت ‘ ﬂتلف
الرياضسات ،وهي خطوة مهمة وتسستحق
ال -تشس -ج -ي-ع م-ن ط-رف ال-ل-ج-ن-ة ا’وŸب-ي-ة
ا÷زائ- -ري- -ة ،وأاع- -ت -ق -د أان ه -ذا اŸرف -ق
سسيشسكل إاضسافة كبÒة للمرافق الرياضسية
اŸوجودة أ’نه يحتوي على هياكل أاخرى
كاŸطاعم وأاك Ìمن  2٠غرفة ،إاضسافة
إا ¤اŸرك- -ز اÿاصس ب -الصس -ح -ف -ي Úوه -و
مفخرة بالنسسبة لنا ‘ ظل ثراء سسجل

ا÷زائ- - -ر م - -ن ا’‚ازات ،وك - -ان ي - -جب
تشسييد صسرح من هذا النوع وهي خطوة
–سسب للجنة ا’وŸبية.
❊ Ÿاذا أانت ب - -ع - -ي - -د ع - -ن السص - -اح - -ة
ال -ري -اضص -ي-ة رغ-م خÈتك ال-ك-بÒة
كبطل عاŸي؟
❊❊ بالعكسس أانا متواجد باسستمرار ‘
اŸواعيد الرياضسية ،وقبل ذلك كانت ‹
ال -ت -زام -ات خ -ارج ال -وط -ن ح ّ-ت -مت ع -لّ-ي
الغياب وا’بتعاد عن اأ’ضسواء ،لكن اآ’ن
أانا مسستقر ‘ ا÷زائر ولديّ عدة أافكار
أاريد Œسسيدها على أارضس الواقع ،وهو ما
قد Áنح اإ’ضسافة إا ¤الرياضسة ا÷زائرية
بصسفة عامة وأالعاب القوى بصسفة خاصسة.
❊ هل تؤوّكد رغبتك ‘ تشصييد مركز
–ضص ÒكبÒ؟
❊❊ بالفعل هذه الفكرة تراود Êمنذ فÎة

وهذا نظرا للصسعوبات التي مررت بها
خ Ó-ل مسسÒت -ي ف -ي -م-ا ي-خصس ال-ت-حضسÒ
ل-ل-م-واع-ي-د ال-ري-اضس-ي-ة ال-كÈى ال-ت-ي ك-نت
أانوي اŸشساركة فيها ،وهو ما جعلني أافكر
مليا ‘ مشسروع من هذا النوع علما أانه
اآ’ن قيد الدراسسة فقط وقمت باŸناسسبة
بزيارة عدة مواقع على مسستوى الوطن قد
تكون مكانا لهذا اŸركز ،حيث زرت و’ية
ت -يسس -مسس -ي -لت وأايضس -ا ب-عضس اŸن-اط-ق ‘
الصسحراء كتمÔاسست أ’ن ا’رتفاع على
مسستوى سسطح البحر يبقى من الشسروط
اŸهمة التي تسسمح بنجاح برنامج –ضسÒ
أاي رياضسي ،وهذه اÿاصسية التي كانت
تدفع بنا إا ¤الذهاب للخارج من أاجل
التحضس Òوأانا شسخصسيا كنت اذهب إا¤
م -ن -اط-ق م-رت-ف-ع-ة ‘ ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة
اأ’مريكية واŸكسسيك من اجل التحضسÒ
ل -ل -م-ن-افسس-ات ال-ت-ي ك-نت سس-أاشس-ارك ف-ي-ه-ا

وتواجد مركز من هذا النوع با÷زائر
سس-يسس-م-ح ل-ل-ع-دائ Úوال-ري-اضس-ي Úب-ت-فادي
التنقل إا ¤خارج الوطن.
❊ كمشصجّع للمنتخب الوطني لكرة
لقصص -اء م -ن
ال- -ق- -دم ه- -ل ت -ق ّ-ب -لت ا إ
لول لكاسس إافريقيا؟
الدور ا أ
❊❊ بالطبع  ⁄أاتقّبل هذا أ’ّنني كجزائري
كنت أا“نى أان يصسل اŸنتخب الوطني إا¤
أابعد نقطة ‡كنة ‘ كأاسس إافريقيا لكن
اأ’مور سسارت عكسس ما نتمنى ،وهذه هي
كرة القدم فوز وخسسارة و’ يجب التحامل
ك -ثÒا ع -ل -ى اŸن -ت -خب و’ع -ب -ي -ه أ’ن -ه -م
أاسس- -ع- -دون- -ا ك- -ثÒا ،وي- -جب ال -وق -وف إا¤
ج-ان-ب-ه-م خÓ-ل ه-ذه ال-ل-ح-ظ-ات الصس-ع-بة
أ’ن - -ن- -ي ك- -ري- -اضس- -ي عشست ذلك وأاع- -رف
اإ’حسس- -اسس ب- -ال- -ه- -زÁة وال- -ف -وز وخ Ó-ل
اŸراح -ل الصس -ع -ب -ة ال -ت -ي م -ررت ب -ه-ا ⁄
ي -ن -ف -ع -ن-ي إا’ دع-م اÙب Úم-ن ﬂت-ل-ف
اأ’طياف.
❊ وع ن دور ﬁم- - - - - - - - - -د روراوة ‘
ال–ادية؟
❊❊ أاحÎم ك- -ثÒا رئ- -يسس ال- -ف -اف ﬁم -د
روراوة أ’ن- -ه ق- -دم ال- -ك- -ث Òل- -ك- -رة ال -ق -دم
ا÷زائ- -ري -ة وسس -اه -م ‘ ب -روز اŸن -ت -خب
الوطني ‘ السسنوات اŸاضسية بعد أان كان
ا’هتمام به هامشسيا ،وشسخصسيا عشست تلك
ال -فÎة ال -ت -ي ك -ان ف -ي -ه -ا ارت -داء ق -م-يصس
اŸنتخب أامرا غ Òمأالوف بالنسسبة لعدد
م- -ن الÓ- -ع- -ب Úب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ال -ن -ت -ائ -ج
الهزيلة..لكن Ãجيء روراوة اأ’مور تغÒت
وأاصسبح ا’هتمام كبÒا باŸنتخب الوطني
م- -ن- -ذ م- -ل -ح -م -ة أام درم -ان وال -ت -أاه -ل إا¤
اŸونديال ،و ⁄تتوقف اŸسسÒة عند هذا
ا◊د حيث تأاهل اŸنتخب إا ¤مونديال
 2٠14وحقق نتائج ‡يزة وكرة القدم لن
ت -ن -ت -ه-ي ع-ن-د ه-ذا ا◊د ف-ه-ن-اك أاح-داث
مهمة قادمة Áكننا التعويضس من خÓلها.

تعي Úبراهيم زافور مديرا عاما للشّصركة الرياضصية

أانصسـ ـ ـار شسبيبـ ـ ـة بجايـ ـ ـة غاضسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون عل ـ ـ ـى الّÓع ـ ـ ـ ـ ـ ـبÚ

عّبر أانصصار شصبيبة بجاية عن
اسصتيائهم من Ÿا آال إاليه فريقهم
لداء الضصعيف للعب،Ú
بسصبب ا أ
سصيما عقب الهزÁة التي مني بها،
لول ،خارج القواعد أامام
أامسس ا أ
إا–اد بسصكرة ،حيث حملوا إاياهم
مسصؤوولية عجزهم عن قيادة
الفريق والحتفاظ بسصلسصلة النتائج
اليجابية اŸسصجلة ،وبالتا‹ قلصصت
كثÒا من حظوظه ‘ العودة إا¤
لو.¤
الرابطة اÎÙفة ا أ
ث- -ار عّشس- -اق الشس- -ب- -ي- -ب- -ة ضس- -د الÓ- -ع -بÚ
واŸسس ّ-ي-ري-ن ،وط-ال-ب-وه-م بضس-رورة ات-خ-اذ
اإ’ج-راءات ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-تسس-ج-يل عودة قوية
خÓل ا÷و’ت القادمة ،حيث أان النتيجة
اأ’خÒة حطمت طموحات اأ’نصسار ،و⁄
ت-وف-ق ال-تشس-ك-ي-ل-ة ‘ خ-رج-ت-ه-ا أامام فريق
إا–اد بسسكرة الذي ضسرب بقوة من خÓل
تسسجيل ثÓثة أاهداف.
وب- -حسسب اŸدرب إاف- -تسس- -ان لـ «الشس -عب»:
«الهزÁة التي مني بها الفريق  ⁄تكن

مولوديــة ا÷زائـر 0
إا–ـــاد ا◊ــــــراشس 1

فاز إا–اد ا◊راشس بالداربي
العاصصمي ضصد فريق مولودية
ا÷زائر بهدف نظيف من توقيع
الوافد ا÷ديد اŸغÎب «مروان بن
‰رة» ‘ الدقيقة  58من عمر
اللقاء ‘ ،اŸباراة التي احتضصنها
لوŸبي برسصم
ملعب  5جويلية ا أ
ا÷ولة السصابعة عشصرة من الرابطة
لو ¤لكرة القدم.
اÎÙفة ا أ
ورغم الهزÁة بقي العميد ‘
لو ¤بفارق نقطت Úعن
اŸرتبة ا أ
اŸلحق Úالثلثة وفاق سصطيف
ومولودية وهران وأاوŸبي اŸدية.

متوقعة ،وقد كان بإامكان الÓعب Úالعودة
ب -ن -ت -ي -ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ،إا’ أان ال-تسس-رع وع-دم
ال -ف-ع-ال-ي-ة ح-ال دون ذلك ،وع-ل-ي-ه ي-ت-وجب
ع- -ل -ي -ن -ا م -ع -ا÷ة ال -ث -غ -رات وال -ن -ق -ائصس
اŸسس- -ج- -ل- -ة ،ل- -ت- -دارك م- -ا ف- -ات وإاع -ادة
قاطرة ا’نتصسارات بالرغم من إادراكنا
بصسعوبة اŸهمة».

وق -د ك -انت اŸرح -ل -ة اأ’و ¤م -ن ال -ل -ق -اء
ب- -ا◊ي -ط -ة وا◊ذر م -ن ك  Ó-اŸن -افسس،Ú
وكان ضسغط اÙلي Úأاك Ìمن الزوار ،إا’
أان الفرصس السسانحة للتهديف  ⁄تÎجم
إا ¤غاية الدقيقة  ،18حيث وّقع الÓعب
ب -ل -غ-رب-ي ال-ه-دف ،وت-واصس-ل ال-ل-عب إا ¤أان
“كن اÙليون من إاضسافة الهدف الثا،Ê

بجاية :بن آلنوي توهامي

واقعي ـ ـ ـ ـ ـة الصسف ـ ـ ـ ـراء تكسسـ ـ ـ ـ ـ ـر كÈيـ ـ ـاء العمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

محمد فوزي بقاصص
تصصوير :محمد آيت قاسصي

بداية اللقاء كانت للمولودية ،حيث توغل
حشس-ود ع-ل-ى ا÷ه-ة ال-ي-م-ن-ى وم-رر ن-اح-ية
«زرداب» ،اأ’خ Òيروضس يجد مدافع‘ Ú
وج -ه -ه ي -رده -ا ب -ال -ع -قب Œد «درارج -ة»
يقذف وكرته “ر جانبية.
‘ (د  )5حشس-ود ي-ن-ف-ذ ﬂال-ف-ة ي-خ-رجها
ا◊ارسس «زغبة» للركنية التي  ⁄يأات منها
ا÷ديد.
ضس- -غ -ط اŸول -ودي -ة ي -ت -واصس -ل و‘ (د)1٠
«حشسود» يسسÎجع كرة ‘ وسسط اŸيدان
Áرره -ا ن -اح -ي -ة «زرداب» ي -ف -ت -ح ن -اح-ي-ة
الرؤووسس «جمعو »Êيروضس وÁرر بدوره لـ
«بوقشس» يتوغل وÁنح كرة على طبق لـ

ومضساعفة النتيجة ‘ الدقيقة  41من
إامضساء جعبوط.
و‘ اŸرح -ل -ة ال-ث-ان-ي-ة ح-اول ال-ب-ج-اوي-ون
ت-ق-ل-يصس ال-ن-ت-ي-ج-ة ،و–صس-ل-وا ع-لى ضسربة
ج- - -زاء ‘ ال - -د ( )58ل- -ك- -ن ا◊ارسس ك- -ان
باŸرصساد ،كما تصسدى لضسربة جزاء ثانية
‘ الد ( ،)74وتواصسل بذلك اللعب دون
فعالية من طرف الزوار ،وعاد ا’–اد
بقوة وكللت ›هوداته بهدف ثالث الد
( ،)85عن طريق ضسربة جزاء ‚ح الÓعب
جعبوب ‘ هز شسباك ا◊ارسس ،وانتهى
اللقاء بفوز إا–اد بسسكرة عن جدارة.
ه -ذا وم -ن ج-ه-ت-ه أاب-دى ال-رئ-يسس ب-وعÓ-م
طياب أاسسفه من هذه النتيجة السسلبية ،وقد
قام بتعي ÚالÓعب السسابق للشسبيبة براهيم
زاف -ور ،ك -م -دي -ر ع-ام ل-لشس-رك-ة ال-ري-اضس-ي-ة
لتدعيم الفريق ÃسسÒين جدد ،بإامكانهم
منح إاضسافة للفريق و –قيق اأ’هداف
اŸسسطرة واŸتمثلة ‘ الصسعود.

«ق -راوي» ي -ق -ذف ب -ق-وة ا◊ارسس ي-رده-ا،
ت- -ع- -ود لـ «درارج- -ة» ي- -ق- -ذف م -ن ج -دي -د
و»زغبة» ‘ اŸكان اŸناسسب.
بعدها شساهدنا فريقا يهاجم وآاخر يدافع،
و‘ (د « )25ب -وقشس» ي -ت -ل -ق -ى “ري-رة ‘
العمق من «بدبودة» ،يتوغل ويقذف بقوة،
ا◊ارسس م -رة أاخ -رى يصس -ده -ا ،ت -ع -ود ل -ه
ي -ق -ذف م -ن ج -دي -د وك -رت-ه “ر ج-ان-ب-ي-ة
بقليل.
‘ (د )33عمل رائع من عناصسر اŸولودية
م -ن ال -دف -اع إا ¤ال -وسس -ط تصس -ل «ب -وقشس»
ث-ن-ائ-ي-ة م-ع «درارج-ة» ي-ع-ي-ده-ا ل-ه بالعقب
«ب -وقشس» ي -ق -ذف وال -ك -رة ت -رفضس دخ-ول

مرمى ا◊ارسس «زغبة» ،بعدما ارتطمت
بالعارضسة اأ’فقية وتخرج للتماسس لينتهي
الشسوط اأ’ول بالتعادل السسلبي.
‘ اŸرح -ل -ة ال -ث-ان-ي-ة ،ت-واصس-لت سس-ي-ط-رة
ال -ع-م-ي-د و‘ (د« )55ب -ل -ق-روي» ي-ن-ج-ح ‘
التوغل ‘ دفاع الصسفراء يفتح على ا÷هة
اليسسرى و»جغبالة» يبعد اÿطر ،تعود لـ
«حشس- -ود» ي- -ق- -وم ب- -ت -وزي -ع -ة ب -ي -ن -ي -ة Œد
«م -ي -ب -اراك -و» يصس -وب ب -ال -ع -قب وا◊ارسس
«زغبة» ‘ اŸكان اŸناسسب.
و‘ أاول ع- -م- -ل ه- -ج -وم -ي م -ن -ظ -م ق -اده
«يونسس» أاخرجها «حشسود» للتماسس ،تنفذ
بسسرعة وبتمريرت Úالكرة تصسل إا ¤الوافد

ا÷ديد «بن ‰رة» الذي يسسكنها شسباك
ا◊ارسس «شساوشسي» ‘ (د )58وسسط فرحة
أانصسار اإ’–اد وحÒة الشسناوة.
‘ (د )79عمل رائع من رفقاء بدبودة
وب -ع -د أاخ -ذ ورد ‘ م -ن -ط -ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات،
اŸولودية تعدل لكن ا◊كم يرفضس الهدف
بحجة ارتكاب خطأا على ا◊ارسس «زغبة»
الذي يسستحق لقب رجل اŸباراة.
‘ (د )84البديل «عواج» يجد نفسسه وجها
لوجه مع ا◊ارسس ،بعد توزيعة «درارجة»،
يقذف لكن «زغبة» مرة أاخرى يتفنّـن ‘
صسدها( ‘ .د« )87بدبودة» ينفذ ﬂالفة
ا◊ارسس ي -خ -رج-ه-ا ل-ل-رك-ن-ي-ة ،و‘ ال-وقت
الذي كان ا÷ميع ينتظر صسافرة ا◊كم،
اŸولودية تتحصسل على ركنية «درارجة»
ي -ن-ف-ذه-ا وا◊ارسس «زغ-ب-ة» ف-وق ا÷م-ي-ع
وي -ن -قضس ع -ل-ي-ه-ا ،ل-ت-ن-ت-ه-ي اŸب-اراة ب-ف-وز
الصس -ف-راء ال-ت-ي ت-ن-فسست الصس-ع-داء ب-ع-دم-ا
ارت- -قت إا ¤اŸرك- -ز ال -ت -اسس -ع بـ 22نقطة
وتصس -ا◊ت م -ع ج -م -ه -وره -ا ب-ع-د ه-زÁة
بلعباسس.
إا–اد بلعباسس يواصصل نتائجه
ليجابية
ا إ
‘ مباراة أاخرى“ ،كن إا–اد بلعباسس من
ال-ف-وز ع-ل-ى ضس-ي-ف-ه شس-ب-اب ب-ات-ن-ة ب-هدفÚ
نظيف Úمن إامضساء الهداف «بوقلمونة» ‘
ال- -دق -ي -ق -ت Úا◊ادي -ة عشس -رة والسس -ادسس -ة
وال- -ثÓ- -ث ،ÚلÎت -ق -ي اŸك -رة إا ¤اŸرك -ز
اÿامسس بسسبع وعشسرين نقطة وبفارق 3
نقاط عن الرائد مولودية ا÷زائر.
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سصيد علي يحيى شصريف (مهاجم شصباب بلوزداد) لـ «الشصعب»:

تربّصس اŸغرب كان ناجحا..وهدفنا بلوغ نهائي كأاسس ا÷مهورية

كشصف اŸهاجم اıضصرم ‘
صصفوف فريق شصباب بلوزداد
سصيد علي يحيى شصريف أان
–ضصÒات الفريق باŸغرب
كانت رائعة و‡يزة ،وأان
اÿطة ا÷ديدة التي يلعب بها
الفريق سصتجعلهم أاقوى ،كما
أاوضصح أاحسصن لعب ‘ تربصس
اŸغرب أان اللعب Úوعدوا
الطاقم الفني واŸسصÒين ببلوغ
الدور النهائي من منافسصة كأاسس
ا÷مهورية لهذه الطبعة،
و–دث ‘ هذا ا◊وار عن أامور
أاخرى.

حاوره :محمد فوزي بقاصص

❊ الشصعب :كيف تقّيم الÎبصس
الذي قمتم به ‘ اŸغرب؟
❊❊ سص -ي-د ع-ل-ي ي-ح-ي-ى شص-ري-ف:
ت -رّب -صس ك -ان رائ-ع ب-إاج-راء م-ب-اراتÚ
وديت Úأامام كل من إا–اد طنجة التي
انهزمنا فيها أامام أاشسبال اŸدرب بن
شس-ي-خ-ة ب-ه-دف ن-ظ-ي-ف وت-ع-ادل-ن-ا ‘
ال-رب-اط أام-ام ال-ف-ت-ح ال-ف-ري-ق السسابق
الذي عمل فيه مدربنا بادو زاكي،
كما أان تأاخ Òمبارياتنا وعودتنا إا¤
أاج -واء اŸن-افسس-ة ‘ م-رح-ل-ة ال-ع-ودة
خدمنا كثÒا كي نتمكن من –قيق
ا’نسس -ج -ام ب -ي -ن -ن -ا ن -ح -ن ال -ق-دام-ى
وال-واف-دي-ن ا÷دد ال-ذي-ن ان-ت-دب-ت-ه-م
اإ’دارة ،الرزنامة هذه اŸرة سسمحت
ل -ن -ا ب -ال -ت -حضس Òج -ي -دا ‘ ا÷زائ-ر
بسس- -بب ت- -وق -ف ال -ب -ط -ول -ة وال -ق -ي -ام
ب- -ال- -ع- -دي -د م -ن اŸب -اري -ات ال -ودي -ة
وخ -ت -م -ن -ه -ا Ãواج -ه-ت Úق-وي-ت‘ Ú
اŸغرب وتربصس دام أ’سسبوع سسمح لنا
ب -ال -ت -حضس Òج -ي -دا Ÿرح -ل-ة ال-ع-ودة
واÿروج من الروت Úلنكون أاقوى ‘
مرحلة العودة ونضسمن البقاء مبكرا.
ك -م -ا أاّن -ن -ا وع -دن -ا ال -ط -اق -م ال-ف-ن-ي
واŸسسÒين ببلوغ الدور النهائي من
كأاسس ا÷مهورية بعد عودة اأ’جواء
ا◊ماسسية الرائعة ‘ العمل وحل كل
مشساكل الÓعب ÚاŸادي وكل هذا
يبشّسر با ،Òÿواأ’مر اأ’هم من كل
هذا أان كل التعداد جاهز بدنيا و⁄
نسس- -ج- -ل أاي مصس -اب خ Ó-ل الÎبصس
وح- -ت- -ى زمÓ- -ئ- -ن- -ا اŸت- -ن -ق -ل Úم -ع
اŸن -ت -خب ال -عسس -ك -ري إا ¤سس -ل-ط-ن-ة
عمان ÿوضس منافسسات كأاسس العا⁄
العسسكرية  ⁄يصسابوا وجاهزون من
ال -ن -اح -ي -ة ال -ب -دن-ي-ة ب-ع-دم-ا خ-اضس-وا
ماراطونا من اŸباريات.

❊ وعد” الطاقم الفني ببلوغ
ال- - -دور ال - -ن - -ه - -ائ - -ي م - -ن ك - -أاسس
ا÷مهورية؟
❊❊ أاو’ ال- -ق- -رع -ة خ -دم -ت -ن -ا أ’ن -ن -ا
سس -نسس -ت -ق -ب-ل وث-ان-ي-ا ن-ح-ن أاق-وى م-ن
السسابق وأامام جمهورنا الذي سسيغزوا
اŸدرجات سسنلعب Ãائت ÚباŸائة
من إامكانياتنا ،وسسنعمل على الفوز
أامام أاهلي الÈج وبعدها إاّما أامام
إا–اد بلعباسس أاو نصسر حسس Úداي
وسس-ن-ع-م-ل ع-ل-ى ب-ل-وغ ال-ن-ه-ائ-ي الذي
سسطرناه كهدف أ’ننا حاليا نعمل مع
إادارة م -ك -ون -ة م -ن رج -ال إاذا وع-دوا
وفوا لهذا سسنضسحي بكل ما لدينا من
أاجل إاسسعادهم رفقة اأ’نصسار ،أ’نهم
جاءوا حقا للفريق من أاجل إاصسÓحه
وإاع -ادت -ه إا ¤سس -ال-ف ع-ه-ده وك-ل م-ا
وعدونا به ◊د اآ’ن حقق ،ويجب رد
ا÷ميل لهؤو’ء الرجال بعدما أاعادوا
ل -ن -ا ال -ث -ق -ة ال -ت -ي غ -ابت ع -ن-ا ن-ح-ن
الÓعب ‘ Úوقت مضسى.
❊ تسصتأانفون اŸنافسصة ‘ ا÷ولة
لول م- -ن
ال -ـ  18م - -ن اÎÙف ا أ
بشص -ار أام -ام الشص -ب -ي -ب -ة اÙل -ي-ة،
كيف ترى اللقاء ؟
❊❊ م -واج -ه -ة شس -ب -ي -ب -ة السس -اورة ‘
ملعبها وأامام جمهورها صسعب للغاية
وقلي Óما خرجت الفرق اŸتنقلة من
ه- -ن- -اك ب- -ن- -ق -ط -ة ال -ت -ع -ادل أاو ف -وز
خصسوصسا اŸوسسم اŸاضسي وا◊ا‹،
لكن بعد التحضس Òا÷يد الذي قمنا
به والÎبصس الرائع الذي خضسعنا له
‘ اŸغرب وكل التدريبات التي قمنا
ب -ه -اÁ ،ك -ن ال -ق -ول أان -ن -ا ج -اه -زون
للمنافسسة وŸباراة السساورة اأ’سسبوع
اŸقبل التي سسوف تكون صسعبة للغاية
ب -اع -ت -ب -اره-ا خ-ارج ال-ق-واع-د ل-ك-ن-ن-ا
سسنبذل كل ما ‘ وسسعنا لكي نعود
بنتيجة ايجابية من هناك.

❊ إاذا تعولون على عودة قوية؟
❊❊ ب- -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال ،ن -ع -ول ع -ل -ى
انطÓقة قوية للغاية وباأ’خصس ‘
لقائنا اأ’ول من مرحلة العودة حتى
ت-رف-ع م-ع-ن-وي-ات-ن-ا خ-اصس-ة أان-ن-ا ‰لك
ل -ق -اءان م -ت -أاخ -رت -ان أام -ام م-ول-ودي-ة
وه -ران وآاخ -ر أام -ام وف -اق سس -ط -ي-ف
واÿطأا فيهما ‡نوع أامام فريقÚ
يلعبان من أاجل نيل البطولة ،العودة
بنتيجة ايجابية من بشسار مهمة للغاية
حتى نسس ‘ Òأاهدافنا ونخرج بعضس
الشس -يء م -ن دائ -رة ا◊سس -اب -ات وم -ع
م -رور ال -وقت ن -ت -م -ك -ن م -ن ت -وسس-ي-ع
الفارق عن الفرق اŸهددة بالسسقوط،
وك -ي ن -تصس -ال -ح م -ع اأ’نصس -ار ب-ع-دم-ا
أاغضسبناهم كثÒا ‘ مرحلة الذهاب
بسسبب سسوء النتائج.
❊ تصص - -ري- -ح- -ات اŸدرب ت- -ؤوّك- -د
ب - -أاّن - -ك اسص - -ت - -ف - -قت ‘ ت- -رّب- -صس
اŸغرب؟
❊❊ هذا أامر يشسّرفني من مدرب
ك -ب Òم -ث -ل ب -ادو زاك -ي ،ا◊م -د ل -ل-ه
ال -ت -حضسÒات ال -ت-ي ق-م-ن-ا ب-ه-ا ك-انت
ج -ي -دة و“ك -ن-ا م-ن –سس Úل-ي-اق-ت-ن-ا
واÿطة ا÷ديدة التي نلعب بها بـ (3
  )2 - 5ك -انت صس -ع-ب-ة ع-ل-ي-ن-ا ‘ال-ب-داي-ة ل-ك-ن ت-أاق-ل-م-ن-ا بسسرعة واآ’ن
ن-ط-ب-ق-ه-ا ج-ي-دا ،خصس-وصس-ا أان ل-دي-نا
عددا كبÒا من ’عبي وسسط اŸيدان
اŸم -ي -زي -ن ،أام -ا ع -ن ن -فسس -ي ف-ل-ق-د
ع -م -لت ب -ج -دي -ة ك -بÒة وك -م -ا ق -لت
اأ’ج -واء ا◊م -اسس -ي -ة ‘ ال-ت-دري-ب-ات
والÎبصس هي التي رفعت معنوياتنا
وجعلنا نتحرر ،كما أان لدينا مدرب
رائ -ع ب -خÈة ك -بÒة وواسس -ع-ة وي-ت-ق-ن
ا◊ديث م -ع ال Ó-ع -ب Úوي -ع -ي-د ل-ه-م
الثقة ‘ وقت الشسدة ،ومتأاكد من أاننا
سس-ن-ح-ق-ق م-رح-ل-ة ث-ان-ية من البطولة
Óو.¤
مغايرة ل أ

ل· 2017
كأاسس افريقيا ل أ

مواجه ـة ‘ القم ـّة ب ـ Úمصس ـر واŸغ ـرب الي ـوم

يلتقي اŸنتخبان اŸصصري
واŸغربي اليوم ‘ قمة عربية
على بطاقة الظهور ‘ الدور
ل·
قبل النهائي لكأاسس ا أ
لفريقية لكرة القدم
ا إ
بالغابون.
وتصصّدرت مصصر  -التي تشصارك
لول مرة منذ
‘ البطولة أ
التتويج باللقب للمرة الثالثة
على التوا‹ ‘ - 2010
اÛموعة الرابعة على حسصاب
غانا وما‹ وأاوغندا.

ج -اء م -ن -ت -خب اŸغ-رب ‘ اŸرك-ز
الثا Êخلف الكونغو الدÁقراطية
‘ اÛموعة الثالثة لكنه فاز ‘
ا÷ولة اأ’خÒة على كوت ديفوار
حاملة اللقب التي ودعت اŸسسابقة
مبكرا كما تفوق على طوغو.
و“لك مصس -ر أافضس -ل-ي-ة بسس-ي-ط-ة ‘
م-واج-ه-ة ال-ف-ري-ق Úأ’ن-ه-ا ب-دأات ‘
ا’ع -ت -ي -اد ع -ل -ى اأ’رضس -ي -ة السس-ي-ئ-ة
Ÿلعب مدينة بورت جنتي بعدما
خاضس فريق اŸدرب هيكتور كوبر
كل مبارياته السسابقة هناك.
وقال كوبر «هذه مباراة صسعبة جدا
وم-ب-اراة م-ع-ق-دة..ن-ظ-ري-ا كل الفرق
صسعبة ،شساهدت كيف يلعب منتخب
اŸغرب..اŸنافسس صسعب وفريقنا
سس- -ي- -ك -ون صس -ع -ب -ا أايضس -ا ب -ال -نسس -ب -ة
للمنافسس».
و ⁄ت- -ف -ز مصس -ر ع -ل -ى اŸغ -رب ‘

تنسس

كأاسس اأ’· منذ تفوقها على أارضسها
‘ .1986
و‘ آاخ -ر م -واج-ه-ت Úب-ك-أاسس اأ’·
خسس- -رت مصس -ر ،1998 ‘ ٠ - 1
وتعادل اŸنتخبان ‘ القاهرة عام
.2٠٠6
وقال أاسسامة نبيه اŸدرب اŸسساعد
Ÿصس- -ر« :ه- -دف- -ن- -ا م- -ن -ذ ان -ط Ó-ق
البطولة بالغابون هو الوصسول أ’بعد
نقطة والعمل على التتويج باللقب».
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ح-ت-ف-ظ ك-وب-ر
بنفسس التشسكيلة تقريبا التي فازت 1
  ٠على غانا يوم اأ’ربعاء اŸاضسي‘ ختام دور اÛموعات.
ويتشسابه اŸنتخبان إا ¤حد كب‘ Ò
أاسسلوب اللعب ،إاذ يفضسل الفرنسسي
ه ‘Òرون - - -ارد م - - -درب اŸغ- - -رب

ا’عتماد على الدفاع اŸنظم مع
شسن هجمات مرتدة سسريعة ،وهو
نفسس أاسسلوب كوبر أايضسا.
وقال رونار بعد الفوز  ٠ - 1على
ف - -ري - -ق- -ه السس- -اب- -ق ك- -وت دي- -ف- -وار
«اŸغ- -رب ل- -يسس م -رشس -ح -ا إ’ح -راز
اللقب ،هناك فرق أافضسل منا لكننا
سسنحاول».
ل-ك-ن ب-ال-ت-أاك-ي-د سس-ي-ح-اول رونارد أان
يفوز باللقب للمرة الثالثة بعدما قاد
زام -ب -ي -ا ل -ل -ت-ت-وي-ج ‘  ،2٠12وك - -رر
اإ’‚از مع كوت ديفوار ‘ .2٠15
وم- -ن اŸرشس- -ح أاّ’ ي- -ج- -ري رون -ارد
تغيÒات كبÒة ‘ تشسكيلة اŸغرب
وسسيعتمد ›ددا على صسانع اللعب
مبارك بوصسوفة ‘ شسن هجمات
سسريعة.

سسÒي ـ ـنا ولي ـ ـ ـامز –ق ـّق لقب ـا تاريخيا

تّ-وجت ’ع-ب-ة ال-ت-نسس اأ’م-ريكية
سسÒينا ويليامز أامسس السسبت بلقب
أاسسÎاليا اŸفتوحة ،أاو ¤بطو’ت
اأ’رب -ع ال-كÈى ه-ذا ال-ع-ام ،ل-ل-م-رة
السس- -اب- -ع- -ة ‘ مشس- -واره- -ا ،ع- -ل- -ى
حسساب شسقيقتها الكÈى فينوسس
بالفوز عليها ‘ اŸباراة النهائية 6
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و 23دقيقة .وتسستعيد سسÒينا بهذا
الشسكل صسدارة التصسنيف العاŸي
لÓ- -ع- -ب- -ات ال- -ت -نسس اÎÙف -ات،
وال -ت -ي ك -انت ق -د اف -ت -ك -ت -ه م -ن-ه-ا
اأ’Ÿان - - -ي - - -ة أا‚ل - - -يك كÒب- - -ر ‘
سسبتم Èمن العام اŸاضسي ،بعد
 186أاسسبوع متتا‹ سسيطرت فيه
اأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة اıضس- -رم -ة ع -ل -ى

الصسدارة .كما تخطت سسÒينا (35
ع -ام -ا) رق -م اأ’سس-ط-ورة اأ’Ÿان-ي-ة
سس- -ت -ي -ف -ي غ -راف ‘ ع -دد م -رات
التتويج بأالقاب الغراند سسÓم ‘
ا◊قبة اŸفتوحة ،لتمتلك اآ’ن 23
لقبا ،وتقÎب من صساحبة الرقم
ال-ق-ي-اسس-ي ‘ ال-ت-اري-خ ،اأ’سسÎال-ية
مارغريت كورت ( 24لقبا).

فالك فال اÒÿ
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الموافق لـ  ٠١جمادى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ
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ليسض بيدنا اختيار مجيئنا لدنيا
و رح -ي-ل-ن-ا م-ن-ه-ا ،وك-ن ب-ي-دن-ا أان
نجعل ما بين المجيء والرحيل،
إاما نور ونعيم أاو ظÓم وتيه.
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م -ن وصش -فك ب -ق -ب -ح ف -ي م -زح -ه
وفكاهته ،ماذا تنتظر أان يصشفك
به في وقت نرفزته وغضشبه!! ولم
يكن رسشول اللّـه ـ صشلى اللّـه عليه وسشلم ـ
فاحششا و’ متفحّششا.

دولة تهدي جارتها «جب»Ó
‘ عيدها أŸئة

AGRƒ÷G

صشدرك صشندوق أ’كثر أاعمالك
وسش -ي -ف -ت-ح ه-ذا الصش-ن-دوق{ :يوم
تبلى السشرائر} ،فانظر ما الذي سشيكششف
هناك؟ هنيئا لمن قيل له :هذا مّمن اأتى الله
بقلب سشليم.

في وقت تندلع صشراعات حامية بين دول على سشيادة
أامتار معدودة ،أاو تثور نزاعات بينها لسشنوات بسشبب
ترسشيم الحدود ،قررت النرويج ،في سشابقة غريبة
وسشخية ،إاهداء جارتها فنلندا «جب »Óبمناسشبة مرور
 ١٠٠عام على تأاسشيسشها.وقال الجيوفيزيائي بيورن
هارسشون إانه «في جميع أانحاء العالم تجد الدول
تسشيء إالى بعضشها وتششن حروبا في سشبيل تكبير رقعة
أارضشها ،ولكن في حالة النرويج فهي على اسشتعداد
للتخلي عن جزء من أاراضشيها دون انتظار مقابل»،
حسشب م- - - - -ا ذك- - - - -ره م - - - -وق - - - -ع «إان - - - -دب - - - -ن - - - -دنت»
اإ’لكتروني.وأاضشاف هارسشون «إانها هدية من قلب
النرويجيين إالى فنلندا ،ونحن ’ نتوقع أاي ششيء في
المقابل ،نريد فقط أان تقدم لهم ششيئا لطيفا في
ع -ي -د ت -أاسش -يسض دول -ت -ه -م ال -م -ئ -ة».وق-ال ع-م-دة ب-ل-دة
«كافيورد» الواقعة في الجبل الذي قدمته النرويج
لفنلندا «نرحب بالفكرة ونأامل أان تكون مثا’ لبÓد
حب رئيسض الوزراء
أاخرى تتقاتل على حدودها»..ور ّ
ال -ن -روي-ج-ي ب-ال-ف-ك-رة ورأاى أان-ه-ا «إاشش-ارة واضش-ح-ة أان
النرويج وفنلندا تربطهما عÓقة وثيقة» ،لكنه أاردف
أان «اللفتة تخالف المادة  ١من الدسشتور النرويجي»،
ال -ت -ي ت -نصض ع -ل -ى أان «م-م-ل-ك-ة ال-ن-روي-ج غ-ي-ر ق-اب-ل-ة
للتجزئة وغير قابلة للتصشرف».
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^ أانه حاليًا يعتبر
’قوى عالمياً ،فهو
’لماني هو ا أ
الجواز السشفر ا أ
يؤوّهلك للدخول لـ  177دولة بدون فيزا من أاصشل
 218دولة؟!
’سشعافات
^ أانه في أالمانيا يجب عليك أان تتعلم ا إ
’ول-ي-ة ب-دق-ة ،وذلك ح-ت-ى ت-ت-مّ-ك-ن م-ن
ال -ط -ب -ي-ة ا أ
اسشتخراج رخصشة قيادة السشيارات.

ومضشــــــــــة
قّ-م-ة ال-ج-م-ال أانك ت-ج-السس ششخصس
يكرهك ويغتابك كثيرًا ،ومع ذلك
تجده ُيبين لك عكسس ذلك ،وهذا
كافي بأان ُيخبرك لحضشورك هيبه
ق- -ادره ع- -ل- -ى ت- -ح- -وي- -ل -ه ل ُ-م -ن -اف -ق
وجبان!

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال

^ عندما تتصشّدق فأانت ’ تنفق نقودك بل
ترسشلها الى نفسشك في زمن آاخر.
^ نصشيبك من محبة الّلـه على قدر ذكرك له.

ما نعششق سش ـ ـ ـوى الجزائر أارضض الث ـ ـ ـورة والث ـ ـوار
نوفم ـ ـ ـبر عز اللّي ثاي ـ ـر ح ـ ـ ـّرر وطن ـ ـ ـو بافتخار
ما ا’وراسض جات البششايـ ـ ـر فجرناها امع لفج ـ ـ ـ ـ ـ ـار
ما قبلناشض الظلم الجايـ ـ ـ ـ ـر رافضش ـ ـ ـين ا’حتقـ ـ ـ ـ ـار
واركبنا هول المخاط ـ ـ ـ ـر وازرعناها شش ـ ـ ـوك او نار
بن بولعيد واصشحـ ـابو ياسشر منه ـ ـ ـ ـم داخ ا’سشتعمـ ـ ـار
كبرنا واباذن القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر جبنا او ج ـ ـ ـانا ا’نتصشـ ـار
رغم الششـ ـ ـدة والمناكـ ـ ـ ـر والحلف اللي جا جـ ـرجـ ـار
والسشـ ـ ـلك اللي بنا دايـ ـ ـر واعسش ـاكر لبج ـ ـر بيج ـ ـار
واتحزمنا امـ ـ ـدن وامداششر للجـ ـ ـ ـهاد هانت لعمـ ـ ـار
اسشقيناها بالدم الخ ـ ـ ـ ـ ـاثر وافدينا بنت ا’ح ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
م ـ ـ ـاذا من دول ات ـ ـ ـآازر واتناصشـ ـ ـر من كل اقطـ ـار
واتسشاند في الششعب الصشـ ـابر جرايد صشح ـ ـ ـف واخبـ ـ ـار
واسشلحة ُمؤون واذخـ ـ ـ ـ ـاير واتجيـ ـنا من كل امصش ـ ـار
والراية باهÓلها نايـ ـ ـ ـ ـ ـر واتوحـ ـ ـدنا ابذا الششع ـ ـ ـار
سشبع اسشنين والح ـرب الداير ما جاب امعانا حصشـ ـ ـ ـ ـ ـار
خاضش ـ ـ ـ ـوها ابطال مغاور في الحروب ظـهروا ششط ـار
أاوسشاريسض متبقي حـ ـ ـ ـ ـاير ’كوسشـ ـت وا’سشت ـ ـكب ـ ـ ـار
معركة الجرف او ثامـ ـ ـ ـر او فيهم صشار اللي مـ ـا صشـار
كبـ ـ ـ ـ ـ ـرنا واباذن القادر جبنا او جانا ا’نتصشـ ـ ـ ـ ـ ـار
نوفمب ـ ـ ـر تاريخو ظـ ـاهر ’ جاحد منا نكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
ارحم ـ ـهم وانت يا غـ ـافر ذوك الششهـ ـ ـداء لبـ ـ ـ ـ ـرار
بن ششعبان ذا اسشم الششـ ـاعر جاب اكÓمو باختصش ـ ـ ـ ـ ـار.

قصشيدة قديمة كتبت في ذكرى اند’ع الثّورة المجيدة

غل عقلك

ششغل عقلــك

شض

ما هو ألشضيء ألذي يذهب و’ يرجع؟

ال ّصش-ب-ح ح-ي-ن-م-ا ورد ‘ ال-ق-رآان الكرË
«وال ّصش- -ب- -ح إاذا ت- -ن ّ-ف -سس» (سش---ورة
التكوير ‘ اآلية )18

ابـتـسشـم

للعبــرة

أأّيهما أأفضضل أŸال أأم ألعلم؟
ذكر في اأ’ثر :إان أاهل البصشرة اختلفوا ،فقال بعضشهم:
العلم أافضشل من المال ،وقال بعضشهم :بل المال أافضشل من
العلم ،فأاوفدوا رسشو’ إالى ابن عباسض  -رضشي الله عنهما
 فسشأاله فقال ابن عباسض :العلم أافضشل من المال ،فقالالرسشول :إان سشأالوني عن الحجة ماذاأاقول؟ قال :قل لهم
إان العلم ميراث ا’نبياء والمال ميراث الفراعنة ،وأ’ن
العلم يحرسشك وأانت تحرسض المال ،وأ’ن العلم ’ ينقصض
ب-ال-ب-ذل وال-ن-ف-ق-ة ،وال-م-ال ي-ن-قصض ب-ال-ب-ذل وال-نفقة ،وأ’ن
صشاحب المال إاذا مات انقطع ذكره ،والعالم اذا مات ذكره
باق ،وأ’ن صشاحب المال ميت وصشاحب العلم ’ يموت،
وأ’ن صشاحب المال يسشأال عن كل درهم من أاين يكسشبه؟
وأاين أانفقه؟ وصشاحب العلم له بكل حديث درجة في
الجنة ،إان كان و’بد من الخيار ،فإان العلم أافضشل من
المال...ما في ذلك ششك ،ولكن على أان ينتفع به صشاحبه،
وينفع به غيره ،ف Óيكتمه ،و’ يحبسشه ،و’ يجعل منه
وسشيلة إالى الزلفي ،يتزلف به إالى ذي جاه أاو سشلطان ،و’
يضشر به غيره ،و’ يخششى في الحق ’ئما ف Óيداري و’
يداجي ،و’ يتأاول ويدور حين ينصشح أاو يرششد ،و’ يخششى
بطشض ذي سشلطان ،و’ بأاسض ذي بأاسض ،فإاذا اتفق لششخصض
ما العلم والمال ،وأاعطى العلم حقه والمال حقه ،وعرف
لهما قدرها ،ولم يتخذ منهما وسشيلة للبطشض والبغي
وأاعان بماله ،وتصشّدق من فضشله فقد ظفر بالحسشنين،

‘ حبّك يا بÓدي

^ أارملة ذهبت عند قبر زوجها تبكي
وتصشرخ :أاين ذهبت وتركتني
وحيدة..عمار ليسس له سشروال،
وسشارة تريد فسشتان وفريدة تحتاج
إالى مئزر للمدرسشة..ولما رأاته في
الحلم قال لها :يا مخلوقة إاّنني ميت
ولسشت في أاوروبا.
^ غبي ذهب إالى الطبيب وقال له :يا
دكتور أانا عندي مرضس النسشيان..قال
ل -ه ال -دك -ت -ور :م -ن م -ت -ى ب -دأا ال -م-رضس
عندك؟ قال :أاي مرضس؟!

ونال اأ’جرين ،وما أاحسشن الدين والدنيا إاذا اجتمعا،
وصشدق رسشول الّلـه ـ صشلى الّلـه عليه وسشلم ـ حينما قال:
«نعم المال الصشالح للرجل الصشالح».وقال اإ’مام علي بن
ابي طالب  -رضشي اللّـه عنه  -العلم خير من المال ،أ’ن
ال-م-ال ت-ح-رسش-ه وال-ع-ل-م ي-ح-رسشك ،وال-م-ال ت-ف-ن-ي-ه ال-نفقة
والعلم يزكو على اإ’نفاق ،والعلم حاكم والمال محكوم
عليه ،مات خزان المال وهم أاحياء ،والعلماء باقون ما
ب -ق -ي ال -ده -ر ،أاع -ي -ان-ه-م م-ف-ق-ودة وآاث-اره-م ف-ي ال-ق-ل-وب
موجودة.

^ غ-ب-ي ف-ي ال-ح-م-ام ي-ن-ادي أاخ-ته أاين
الشش-ام-ب-وه؟ ردت ع-ل-ي-ه :ع-ل-ى ال-رف يا
أاح-ول ،ق-ال ل-ه-ا ي-ا غ-ب-ي-ة ه-ذا م-ك-توب
عليه للششعر الجاف أانا ششعري فيه ماء.

¿ÉWô°ùdG

أاكثر الناسض حقاره هو ذلك الذي
ي -ع -ط -يك ظ -ه-ره وأانت ف-ي أامسض
الحاجه إالى قبضشة يده.

’ó°S
C G

’ تطلب من السشنوات أان تكون
أافضش -ل ك -ن أانت اأ’فضش -ل ف -ي-ه-ا؛
أانت من تتغير ولكن هي تزداد
رقماً فقط.

AGQò©dG

الخوف من خسشارة أاحد ،أاقبح
من خسشارته أاحياًنا ،فرق ششاسشع
بين أان يكون لديك صشديق ،تعرف
أانه لن يتخلى عنك ،وآاخر تخششى أان
تفقده دائًما وتبحث عن ما يرضشيه.

¿Gõ«ŸG

ب- -ي- -ن ك- -ل خ -ي -ر وخ -ي -ر مسش -اف -ة
م -ره -ق-ة تسش-م-ى اإ’ب-تÓ-ء م-ل-ي-ئ-ة
ب- -اأ’ج- -ر ل- -م- -ن يصش- -ب- -ر وي- -ح -تسشب
فالحمد لّلـه على كل حال.

Üô≤©dG

غالبا ما تحّدث نفسشك بهذا :أانا
أاتغير كثيرا ً حين يهملني أاحد أاو
يقلّل من قدري يصشبح لديّ ششعور
’مبا’ة غريب ،وأاختصشر حديثي معه حتى
وإان عاد إالي ’ أاعطيه أاهمية كالسشابق.

¢Sƒ≤dG

م- -ن ال -غ -ب -اء مسش -ام -ح -ة ال -ن -اسض
بحجة الضشمير والعششرة أالم نسشأال
أانفسشنا أاين ضشميرهم والتفكير في
العششرة حين يخطئون؟

…ó÷G

صش- -اف- -ح وسش- -ام- -ح ودع ال- -خ- -ل- -ق
ل- -ل- -خ- -ال- -ق ،ف- -أانت وه- -م ون -ح -ن
راحلون.

ƒdódG

أاتعلم ما هي الثقه الكبرى؟ إانها
م- -وج- -ودة ف -ي ق -ول{ :ولسشوف
يعطيك ربك فترضشى} ،هو لن
ي - - -ع - - -ط - - -يك ف - - -ق - - -ط ه- - -و أايضش- - -ا وع- - -دك
بالرضشا..فابتسشم رجاءً.

äƒ◊G

ك-ل إانسش-ان ل-دي-ه أاسش-ل-وب ت-ف-ك-ي-ر
م -ع -ي -ن ،ول -ت -وسش -ع م -دار ع -ق-لك
ف-ع-ل-يك ب-ال-ق-راءة ف-ت-كسشب طريقة
تفكير هذا الكاتب وذاك ،وبهذا اأنت تضشيف
عقو’ إالى عقلك.

الفجر06.2٣...............:
مواقيت الظهر1٣.00...............:
الصشÓة العصشر1٥.٤7...............:
المغرب18.08..............:
العششـاء19.٣2................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  29ج-ان-ف-ي  :18٤2ق -وات ال-غ-زو ال-ف-رنسش-ي ب-ق-ي-ادة
ا÷Ôال «ب - -ي- -ج- -و» – Bugeaudت -ل م-دي-ن-ة
تلمسشان بعد مقاومة ششعبية مسشتميتة.
” تعي Úا÷Ôال
^  29جانفي ّ : 19٥6
«جورج كاترو» ( )1969 - 1877ا◊اكم العام السشابق
ل-ل-ه-ن-د الصش-ي-ن-ي-ة ،وزي-را م-ق-ي-م-ا ب-ا÷زائر خلفا لـ «جاك
سشوسشتال» ‘ ﬁاولة لوقف زحف الثورة ا÷زائرية.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

’و 1٤٣8 ¤هـ اŸوافق لـ  29جانفي 2017م
ا’أحد  01جمادى ا أ

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

172٤٦ Oó©dG

 10°وهران
 12°وهران

الثمن  10دج

بحضشـــــور جمـــــــوع غفــــــÒة يتقدمهــــــا بــــن صشالــــــح وولـــد خليفـــــــــة

جثم ـان بخت ـي بلع ـايب يـ ـوارى ال ـÌى ÃقـÈة الشضراق ـة

13°
14°

france prix 1

ولد خليفة يشضيد بتفاÊ
وإاخÓصس الراحل بلعايب

إاجمــــاع علــــى خصشــــال الرجـــــل وإانسشانيتــــه اŸمـــّيزة وسشماحــــة قلبــــــه

نّ- -وه رئ- -يسس اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي
ال -دك -ت -ور ﬁم -د ال -ع -رب -ي ول -د خ-ل-ي-ف-ة،
أامسس ،ب- -خصش -ال ال -راح -ل وزي -ر ال -ت -ج -ارة
ب -خ -ت -ي ب -ل -ع -ايب وت -ف-ان-ي-ه ‘ أاداء م-ه-ام-ه
وتواضشعه وحسشن خلقه.
وقال ولد خليفة ‘ برقية تعزية باسشمة
ونيابة عن كافة أاعضشاء النواب باÛلسس
الششعبي الوطني لعائلة الفقيد إانه تأاثر
ك- -ثÒا ل- -وف- -اة وزي- -ر ال -ت -ج -ارة مصش -ارع -ا
اŸرضس مشش-ي-دا ب-ت-ح-ل-ي-ه ب-خصش-ال ال-رج-ال
’خ -ي-ار أادى م-ه-ام-ه وزي-را ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
ا أ
بإاخÓصس مضشيفا أان رحيله يعد خسشارة
للدولة ا÷زائرية.

عبد اÛيد تبون :أادى واجبه
بكل مسضؤوولية وكان إانسضانا نظيفا

’مة عبد القادر بن صشالح والطاقم ا◊كومي ووزراء سشابقÚ
ششيعت ،ظهر أامسس ،جنازة وزير التجارة بختي بلعايبÃ ،قÈة الششراڤة ،بحضشور رئيسس ›لسس ا أ
وأاعضشاء الŸÈان بغرفتيه إاضشافة إا ¤العديد من اŸسشؤوول Úالسشام Úوإاطارات الدولة من ﬂتلف القطاعات،وجموع غفÒة من اŸششيع Úمن ﬂتلف الو’يات ،جاؤووا
’خÒة على فقيد ا÷زائر وأاحد إاطاراتها ووزير التجارة ‘ طاقمها ا◊كومي.
’لقاء النظرة ا أ
إ

نور الدين لعراجي
‘ حدود السصاعة الثانية إال دقائق معدودات
ب-ع-د م-ن-تصص-ف ال-ن-ه-ار ،وصص-ل ج-ث-م-ان الفقيد
ب-خ-ت-ي ب-ل-ع-ايب ‘ سص-ي-ارة ل-ل-ح-م-اي-ة ال-وطنية
مسصجى بالعلم الوطني يتقدمها تشصكيل أامني
Óم -ن
ألف- -راد وح- -دة ال- -دراج -ات ال -ن -اري -ة ل  -أ

ال- -وط- -ن- -ي ،وع Èك- -ل اŸداخ -ل اŸؤودي -ة إا¤
الشص -راق -ة وإا ¤ح -ي ال -زواوة ،ح -يث ت -ت-واج-د
اŸقÈة تصص - -ل ال - -وف - -ود اŸشص- -ي- -ع- -ة أاف- -رادا
وج- -م- -اع- -ات– ،ت زخ- -ات األم -ط -ار ال -ت -ي
اسصتمرت ‘ التهاطل وأافراد الدرك الوطني
والشصرطة على أاطراف اŸداخل اŸؤودية إا¤
مكان الدفن ينظمون حركة مرور السصيارات

التجمع الوطني الدÁقراطي :أاويحيى
يعزي عائلة الفقي ـ ـ ـ ـ ـد بخت ـ ـ ـ ـي بلعـ ـ ـ ـايب

’م Úال -ع -ام ل-ل-ت-ج-م-ع
ت -ق -دم ا أ
ال -وط -ن -ي ال -دÁق-راط-ي أاح-م-د
أاويحيى بتعازيه لعائلة الفقيد
وزي -ر ال -ت -ج-ارة ب-خ-ت-ي ب-ل-ع-ايب
الذي وافته اŸنية يوم اÿميسس
بباريسس.
وج- -اء ‘ ب- -ي- -ان ل- -ل -ح -زب عÈ
’ل- -كÎو« Êب- -ب- -ال- -غ
م- -وق- -ع- -ه ا إ
’سش- -ى ت- -ل- -ق- -ى ح- -زب
ا◊زن وا أ
ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي الدÁقراطي
ن -ب -أا وف -اة ب -خ-ت-ي ب-ل-ع-ايب عضش-و
اÛلسس الوطني للحزب».
’م Úال-ع-ام ل-ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي أاح-م-د أاوي-ح-يى «يتقدم
وأان ا أ
باسشمه اÿاصس وباسشم القيادة الوطنية ومناضشÓت ومناضشلي ا◊زب بأاخلصس
التعازي لعائلة الفقيد و يعرب لها عن مواسشاته ‘ هذا اŸصشاب ا÷لل».

’سشـــــرة النقابيــــــــــة تسشتحضشــــر
ا أ
الذكرى ’ 20غتيــــال بن حمـــودة

حالة من التأاثر البالغ عاششته دار الششعب
باŸركزية النقابية ‘ وقفة ترحم على
روح الفقيد عبد ا◊ق بن حمودة الذي
اغتالته ›موعة إارهابية يوم  28جانفي
وهو يناضشل باسشتماتة من أاجل جزائر
صشامدة واقفة وفيه Ÿششروعه اŸسشتقل
الوحدوية وعمالها وششرائحها ا’جتماعية
الذين ششكلوا دوما جبهة واحدة أايام
’زمات 20 .سشنة مرت على
الصشعاب وا أ
اغتيال القائد النقابي مؤوسشسس اللجنة
الوطنية للدفاع عن ا÷زائر و’ زالت
خصشاله وقيمه راسشخة ‘ الضشم Òا◊ي
حسشب الششهادات ا◊ية التي نقلتها
«الششعب» من ع ÚاŸكان.

@ دار الششعب :فنيدسس بن بلة
@ تصشوير فواز بوطارن

انصص -بت ك -ل -م-ات األعضص-اء ال-ن-ق-اب-ي ‘ Úوق-ف-ة
ترحم على روح فقيد ا÷زائر عبد ا◊ق بن
حمودة على مسصار األم Úالعام ل–Óاد العام
للعمال ا÷زائري Úالسصابق وما قام به من جهود
‘ سصبيل إاعÓء شصأان الطبقة العمالية وا÷زائر
التي وضصعها فوق كل اعتبار.
أاكد هذا عبد اÛيد سصيدي السصعيد ‘ وقفة
الÎحم التي جرت –ت جو بارد ميزته أامطار

القادمة من كل ا÷هات ‘ خشصوع وتضصافر
ك -بÒي -ن ،ق -ل -م -ا شص -اه -دن -ا م-ث-ل-ه ‘ م-راسص-م
جنائزية أاخرى.
الفقيد الذي خصصه رئيسص ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة بÈق-ي-ة ت-ع-زي-ة وجهها إا¤
عائلته ذكر فيها بأانه من اŸؤو ⁄أان يختطفه
اŸوت من أاسصرته التي كان لها الزوج ا◊اÊ

واألب الرؤووف يشصق لها الطريق إا ¤ا◊ياة
ال -ك -رÁة وي -ع -ل-ي م-ن م-ق-ام-ه-ا ‘ اÛت-م-ع
ويحميها من تقلبات األيام وغوائل الزمان
ويحيطها و–يطه باŸودة الصصافية والعناية
التامة وينسصقون معنى اآلمال Ÿسصتقبل رجوه
أان يكون زاهرا لكل فرد من أافرادها يعيشص
فيه عزيزا مكرما».

د.مبتول :رجل حوار وأاخÓق عالية

ع Èال - - -دك - - -ت - - -ور ع - - -ب- - -د
ال- -رح- -م- -ان م -ب -ت -ول اÿبÒ
ا’قتصشادي عن تأاثره البالغ
لفقدان بختي بلعايب وزير
ال-ت-ج-ارة ال-ذي واف-ت-ه اŸن-ية
بعد صشراع مرير مع اŸرضس.
وق-ال م-ب-ت-ول إان-ه ك-ان على
اتصشال مع الراحل من 1980
إا ،2017 ¤عند قيام بختي
Ãه- - -ام مسش - -ؤوول ق - -ط - -اع - -ي
ب- -وزارة ال- -ت -ج -ارة ب1980 Ú
وŸ 1990ا ك- - - - - - - -ان اÿبÒ
’على Ãجلسس اÙاسشبات.
ا’قتصشادي يتو ¤وظيفة القاضشي ا أ
وأاضشاف مبتول أان اتصشا’ته مع الراحل كانت ‘ ﬂتلف اجتماعات
›لسس ا◊كومة أاثناء تكفل اÿب Òا’قتصشادي Ãلف اÿوصشصشة
 1999 /1996وبعدها Ÿا كان خبÒا.
وك -ان آاخ-ر ل-ق-اء ب Úم-ب-ت-ول وال-ف-ق-ي-د ‘ شش-ه-ر ديسش-م ،2016 Èح-يث
اعÎف ب -خصش -ال -ه م -ع -تÈا أان -ه رج -ل ح -وار وأاخ Ó-ق ع -ال-ي-ة ج-دي-رة
بالتنويه والتوقف عندها.

«الشصعب» التقت الكث Òمن الوجوه السصياسصية
ورؤوسصاء األحزاب الذين أاجمعوا على اÿصصال
ا◊ميدة للفقيد ،معتÈين وفاته خسصارة كبÒة
للجزائر وللقطاع الذي تو ¤تسصيÒه ،لول أانه
القدر الذي اختاره إاليه وأاسصلم روحه ÿالقه،
وهو ‘ عز جهاده ‘ سصبيل وطنه الذي أافنى
ح -ي -ات -ه ‘ خ -دم -ة رق -ي -ه وت -ق -دم -ه ب -ت -ف-ان
وإاخÓصص ول أادل على ذلك من أانه قضصى وهو
‘ مواقع عمله يؤودي واجبه بكفاءة واقتدار
كما وصصفه رئيسص ا÷مهورية.

ﬁمد الشضريف عباسس :يتمتع بإانسضانية كبÒة ،مسضا ⁄قليل األصضدقاء

ب- -ع- -ب- -ارات ا◊زن وال -ت -أاث -ر ح -اول وزي -ر
اÛاهدين السشابق ﬁمد الششريف عباسس
إاخ- -ف- -اءه- -ا وراء ن- -ظ- -ارت- -ه ال- -زج- -اج- -ي- -ة
مسشÎج- -ع -ا شش -ري -ط ذك -ري -ات -ه م -ع ف -ق -ي -د
ا÷زائ -ر ب -خ -ت -ي ب -ل -ع-ايب ،ق-ائ Ó-ب-أان-ه ك-ان
يتمتع بإانسشانية كبÒة وسشماحة ‘ القول
والفعل وششديد السشرعة ‘ الغضشب عندما
’مور ليسشت على ما يرام ،معتقدا ‘
يرى ا أ
السشياق ذاته بأان أاعراضس هذا اŸرضس الذي
أاصش -اب -ه ه-و م-ن ه-ذه الÎاك-م-ات ال-ت-ي ك-ان
ي-ت-ح-م-ل-ه-ا ل-وح-ده ‡ا ت-ولد عنه ا◊سشرة،
معتÈا إاياها نكسشة ترافقه خاصشة عندما
’ تسش› ‘ Òراه -ا ال -ط-ب-ي-ع-ي ،أام-ا ع-ن ال-عÓ-ق-ة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه-م-ا م-ع-ا ‘ ال-ط-اق-م
ا◊كومي ،أاوضشح بأانه  ⁄يعمل معه بل غادر ا◊كومة قبل ›يئه ،وبالتا‹ كان
ال-ع-م-ل ي-ج-م-ع-ه-م-ا ‘ إاط-ار ال-نضش-ال داخ-ل ال-ت-جمع الوطني الدÁقراطي باعتباره
عضشوا Ãجلسشه الوطني ،مضشيفا بأانه رجل نزيه حريصس ،مؤومن بالششيء الذي
’مور
’ي كان ،وإان وقف على بعضس ا أ
يفكر فيه ’ ،يحمل الضشغينة أاو ا◊قد أ
ليسشت ‘ اŸسشتوى ،يعا÷ها بطريقة سشلسشة دون أان يث Òا◊قد ،رجل مسشا ⁄قليل
’خ Òك -ان دوم -ا يسش -أال -ه وأام -ام
’صش- -دق -اء ،وخ -ت -م ع -ب -اسس شش -ه -ادت -ه ب -أان ه -ذا ا أ
ا أ
’يجاب فيقول له الفقيد« :إاذن أانا بخ.»Ò
ا◊ضشور»هل أانت راضس علي» يجيبه با إ

ب- -ت- -اأث- -ر ك- -ب Òصش- -رح وزي -ر السش -ك -ن
والعمران واŸدينة عبد اÛيد تبون
باأن الفقيد بختي بلعايب خدم بÓده
واأدى واج - -ب - -ه ‘ اŸسش - -وؤول - -ي- -ة ب- -ك- -ل
شش- -ج- -اع- -ة وشش -ه -ام -ة وه -ذه اÿصش -ال
يشش -ه -د ل -ه ب-ه-ا ك-ل ا÷زائ-ري Úوك-ان
اإنسشانا نظيفا نظيفا نظيفا اإ ¤اأبعد
من ذلك ،و’ يسشعنا اإ’ الÎحم على
روحه وا◊ديث عليه Ãحاسشنه التي
تركها خلفه.

ﬁمد قيجي :فقدنا رج Óطيب
القلب نظيف اليد له خصضال الرجال

وقفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تقـ ـ ـ ـ ـدير للرج ـ ـ ـ ـ ـ ـل ال ـ ـ ـ ـ ـذي ضضحـ ـ ـ ـ ـى م ـ ـ ـ ـ ـن أاجـ ـ ـ ـ ـ ـل أان تبقـ ـ ـ ـ ـ ـى ا÷زائ ـ ـ ـر

غ- -زي -زة ب -حضص -ور وزي -ري ال -ع -م -ل وال -تشص -غ -ي -ل
والضص -م -ان الج -ت -م-اع-ي ﬁم-د ال-غ-ازي ووزي-ر
الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م ع -ب -د السصÓ-م ب-وشص-وارب
واألم Úال -ع -ام Ÿن -ظ -م-ة اÛاه-دي-ن السص-ع-ي-د
عبادو و‡ثلي أاحزاب وجمعيات واألم Úالعام
السصابق Ÿنظمة ا–اد النقابي Úاألفارقة ديوب
دنبا وﬂتلف الفروع النقابية.
وق -ال سص -ي -دي السص -ع-ي-د إان ال-راح-ل ب-ن ح-م-ودة
صصاحب مبادئ ومواقف  ⁄يتخل عنها وقت
الشص -دة والشص-دائ-د ،ظ-ل ي-ن-اضص-ل ‘ سص-ب-ي-ل ب-ق-اء
ا÷زائ-ر واق-ف-ة Ãؤوسصسص-ات-ه-ا وط-ب-ق-تها العمالية
وشصرائحها .جاء بالكث Òمن اŸركزية النقابية
يشصهد له اÿاصص والعام.
قال سصيدي السصعيد أايضصا «إان األسصرة النقابية
ت -ت -ذك-ر م-واق-ف-ه الشص-ج-اع-ة دف-اع-ا ع-ن ح-ق-وق
العمال واŸؤوسصسصات التي كانت عرضصة لهجمة
اإلره- -اب خÓ- -ل ال- -عشص- -ري -ة السص -وداء .انشص -غ -ل
ب -ال-دف-اع ع-ن األسصسص ا÷م-ه-وري-ة ل-ل-دول-ة ال-ت-ي
دخ -لت م-ن-ذ  ‘ 1991م-ق-اوم-ة خ-ط-ر زع-زع-ة
السصتقرار الذي سصببه اإلرهاب وقام بتأاسصيسص
اللجنة الوطنية ◊ماية ا÷زائر.
نفسص اŸوقف ع Èعنه أاحمد قطيشص ،األمÚ
الوطني باإل–اد العام للعمال ا÷زائري Úمكلف
بالعÓقات العامة قائ Óإان الفقيد بن حمودة
رمز الوحدة والنضصال كانت له نظرة بعيدة للعمل

النقابي وكان مقتنعا بأان البÓد تتقوى بجبهتها
ال-ع-م-ال-ي-ة وشص-رائ-ح-ه-ا اÛن-دة ل-تÓحم الصصف
وتوحده مضصربا اŸثل Ãا قام به الشصهيد عبد
ا◊ق بن حمودة الذي تعرضص Ùاولة اغتيال
ب -ح -ي ق -اري -دي ق-ب-ل أان ت-ن-ال م-ن-ه ي-د اإلج-رام
والغدر يوم  28جانفي  1997أاثناء خروجه من
مكتبه وهو يهم بركب سصيارته .ول زالت العبارة
التي تفوه بها قبل لفظ أانفاسصه «خدعونا خويا
كمال».
وبحسصب قطيشص فإان الراحل بن حمودة الذي
اقتنع بضصرورة ا◊فاظ على دÁقراطية الدولة

خÓل العشصرية السصوداء وما رافقها من ضصغوط
وإامÓءات «الفامي» ،كان يرى أانه من الضصرورة
ال-ت-ح-ل-ي ب-الشص-ج-اع-ة ال-ك-اف-ي-ة الكفيلة Ãواجهة
اÿطر اإلرهابي حفاظا على مسصتقبل ا÷زائر.
وذه- -بت شص- -ه -ادات إاط -ارات ن -ق -اب -ي -ة ق -ي -ادي -ة
«ل»الشصعب» تصصب ‘ غاية واحدة :أان وقفة
الÎحم على روح الفقيد بن حمودة ‘ الذكرى
العشصرين لسصتشصهاده ،هي وقفة وفاء للرجال
والنسصاء الذين تصصدوا أايام اÙنة لكل ﬁاولت
تهد Ëمؤوسصسصات الدولة وتركيع ا÷زائر خÓل
اŸأاسص- -اة ال- -وط -ن -ي -ة .وال–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال

ا÷زائري Úكان أاحد الفعاليات األسصاسصية بل
القوة الجتماعية التي كان لها موقف واضصح
وصصريح Œاه اŸأاسصاة الوطنية وقدم العديد من
شصهداء الواجب الوطني كباقي الفئات األخرى
التي ضصحت من أاجل ا÷زائر.
‘ هذا اإلطار قال ﬁمد الطاهر ديلمي أامÚ
وطني سصابق لنا »:إان الشصهيد عبد ا◊ق بن
حمودة الذي عملت معه بالقيادة الوطنية ‘
اŸركزية النقابية أاثناء تلك الفÎة كان النموذج
النقابي الوطني الذي يضصع مصصلحة الوطن فوق
كل اعتبار .ونشصهد له بشصجاعته وصصرامته ودوره
‘ تفعيل ا◊ل النقابي الذي خرج من األحادية
‘ تلك الفÎة».
وواصصل ديلمي ‘ شصهادته »:هذه الوقفة لهذا
الرجل ولكل اıلصص Úللوطن الذين ضصحوا
بانفسصهم من أاجل أان تبقى ا÷زائر صصادمة قوية
Ãؤوسصسصاتها ،أاطيافها وشصعبها».
إانها رسصالة واحدة عÈت عنها ا◊شصود النقابية
ب -دار الشص -عب م-ل-ت-ف-ة ح-ول اŸرك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة
ونضصالها اŸمتد ع Èالعقود ‘ سصبيل حماية
اŸكاسصب وتأام Úالوضصعية الجتماعية للعمال
وال-ق-ي-م ا÷م-ه-وري-ة وال-رف-اه الج-ت-م-اع-ي ال-ت-ي
اقتنع بها القيادي بن حمودة إا ¤حد الثمالة
ويواصصل النضصال لتكريسصها قول وعم Óرفيق
دربه سصيدي السصعيد.

اعت Èرئيسس كتلة التجمع الوطني
ال- -دÁق- -راط- -ي ﬁم- -د ق- -ي -ج -ي وف -اة
ب-خ-ت-ي ب-ل-ع-ايب ب-اÿسشارة وبالفقدان
الكبÒين ،قائ Óفقدنا اإنسشانا فاضشÓ
ط -يب ال -ق -لب ،ن -ظ -ي -ف ال -ي -د ،ل -دي -ه
خصش-ال ال-رج-ال ،ف-ه-و Áلك اإنسش-انية
ن- - -ادرة ج- - -دا ق - -ل - -م - -ا Œد م - -ث - -ل - -ه - -ا،
مسش- -تشش- -ه -دا ب -اأن -ه ت -رشش -ح رف -ق -ت -ه ‘
ان - -ت - -خ - -اب- -ات اأول ب- -رŸان ت- -ع- -ددي ‘
ا÷زائ - - -ر سش - - -ن - - -ة  97ع- - -ن و’ي - -ة
ت -يسش -مسش -ي -لت ال-ت-ي ي-ن-ح-دران م-ن-ه-ا،
وكان يÎاأسس القائمة وبفضشلها ششغل
م -نصشب وزي -ر ال -ت -ج -ارة ،م -وؤك -دا ب-اأن
اŸرح -وم ع -م -ل -ة ن-ادرة ‘ ا’إنسش-ان-ي-ة
سشواء مع الوسشط الذي يعمل فيه اأو
مع اأبناء بلدته الذين هم ‘ تواصشل
معه دائم ،وبرحيله نودع اإطارا كفوؤا
خسش- - - -ره ال- - - -ت- - - -ج- - - -م- - - -ع ال - - -وط - - -ن - - -ي
الدÁقراطي.

